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कायिकारी सारांश 
 

नपेालको संविधानको भाग चारमा व्यिस्था गररएका राज्यका ननदशेक ससद्धान्त्त, नीवत तथा दावयत्ि राज्य 
सञ्चालनको मागिननदशेनका रूपमा रहकेा छन।् राज्यका वयन ैननदशेक ससद्धान्त्त, नीवत तथा दावयत्िसम्बन्त्धी 
प्रािधानल ेसरकारलाई नीवतगत स्पष्टतासनहत कायिका आधारहरू तयार गरकेो छ। संविधानको धारा ५३ 
बमोजिमका ननदशेक ससद्धान्त्त, नीवत एिम ् दावयत्ि अन्त्तगित रहरे नपेाल सरकारल े सम्पादन गरकेा 
कामकारबाहीको िावष िक प्रवतिदेन नपेाल सरकारल े सम्माननीय राष्िपवत समक्ष पशे गन े र सम्माननीय 
राष्िपवतल ेत्यस्तो प्रवतिदेन प्रधानमन्त्री माफि त संघीय संसद् समक्ष पशे गन ेव्यिस्था छ।  

सशुासन (व्यिस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को दफा ४१ ल े नपेालको संविधानको धारा ५३ 
बमोजिमको प्रवतिदेनमा राज्यका ननदशेक ससद्धान्त्त, नीवत एिम ्दावयत्िहरूको कायािन्त्ियनका क्रममा नपेाल 
सरकारल ेगरकेा कायि र त्यसबाट हाससल भएका उपलन्त्धध एिम ्शासकीय सधुार र सशुासन सम्बन्त्धमा भए 
गरकेा काम कारबाहीको प्रवतिदेन संघीय संसदसमक्ष पशे गनुिपन ेव्यिस्थाबमोजिम आवथिक िष ि २०७५/७६ 
को प्रवतिदेन तयार गररएको हो। यो प्रवतिदेन सब ैमन्त्रालय तथा केन्त्रीय ननकायहरूबाट यस आ.ि.मा 
राज्यका ननदशेक ससद्धान्त्त, नीवत र दावयत्िको कायािन्त्ियनका सम्बन्त्धमा भए गरकेा कायि र वतनबाट प्राप्त 
उपलन्त्धध एिम ्शासकीय सधुार र सशुासन सम्बन्त्धमा भए गरकेा काम कारबाहीसम्बन्त्धी वििरणलार्ि एकीकृत 
गरी तयार गररएको छ।  

रान्त्ष्िय एकता र रान्त्ष्िय सरुक्षा 

रान्त्ष्िय एकता र रान्त्ष्िय सरुक्षासम्बन्त्धी नीवतलाई कायािन्त्ियन गन े क्रममा विमभन्त्न ऐन, ननयम एिम ्
कायिविसधहरू तिुिमा तथा पररमाििन गरी सम्बन्त्न्त्धत ननकायहरूलाई सनक्रयताका साथ पररचालन गद ैआन्त्तररक 
सरुक्षा सदुृढ गन ेएिम ्बाह्य सरुक्षामा दजेखन सक्न ेचनुौतीहरूको विश्लषेण गरी रान्त्ष्िय एकता तथा दशेको 
साििभौमसत्ता, अखण्डता एिम ् स्ितन्त्रताको रक्षा गन ेकायिलाई उच्च प्राथममकतामा राखी यस आ.ि.मा 
सरकारका काम कारबाहीहरू सञ्चालन गररएका छन।्  

शान्त्न्त्त र सवु्यिस्था मिबतु बनाउन नपेाल प्रहरीका एकार्हरू ७५३ िट ैस्थानीय तहमा र सशस्र प्रहरी 

बल नपेालका गण र गलु्महरूलाई ७७ िट ैजिल्लाहरूमा विस्तार गररनकुा साथ ैनपेाल प्रहरीको "हाम्रो एक 
ददन" कायिक्रमबाट प्रहरीको भौवतक उपन्त्स्थवत दर १३.२५ प्रवतशतल ेिनृद्ध गरी िनतामा सरुक्षाको अनभुवूत 
बढार्एको छ। रािमागिमा हुन ेअपराध ननयन्त्रण गनि सरुक्षा कारबाहीको कायिविसध कायािन्त्ियनमा लवगएको 
छ।  

सार्बर अपराध तथा मानि बचे-वबखनसम्बन्त्धी अनसुन्त्धान गन ेछुट्ट ैधयरूो स्थापना गररनकुा साथ ै७ िट ै
प्रदशेका विमभन्त्न सहरहरूमा ३,०२९ थान CCTV िडान गरी शान्त्न्त्त सरुक्षा र अपराध ननयन्त्रणका लावग 
ननगरानी बढार्एको छ। लाग ूऔषधसम्बन्त्धी मदु्दामा फरार अपराधीहरू विरुद्ध विशषे अपरशेन सञ्चालन 

हुनकुा साथ ैलाग ूऔषधको अिधै ओसार-पसार ननयन्त्रणको क्रममा ३,०१२ िनालाई पक्राउ र १,८२६ िटा 
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मदु्दा दताि गररएको छ। विमभन्त्न अपराधमा अदालतबाट कसरूदार ठहररएका फरार १,१०४ िना पक्राउ गरी 

फैसला कायािन्त्ियन गररएको छ। सीमा क्षरेमा हुन ेअपराध एिम ्अिान्त्ञ्छत गवतविसध, सीमा सरुक्षा, रािस्ि 
चहुािट तथा सीमापार अपराध ननयन्त्रणका लावग बोडिर आउट पोष्टको सङ्ख्या विस्तार गरी १०७ 
परु् यार्एको छ। 

रािनीवतक तथा शासन व्यिस्था 

विखण्डनकारी नक्रयाकलापमा संलग्न स्ितन्त्र मधशे गठबन्त्धनसूँग संिाद गरी ११ बुूँद े सहमवत माफि त 
रािनीवतक मलूधारमा ल्याउन सफलता प्राप्त भएको छ। यस्तगैरी संघीय लोकतान्त्न्त्रक गणतन्त्रात्मक 
प्रणालीको विरुद्धमा भ्रम फैलाउन,े अरािकता मच्चाउन नहंसाको समते सहारा ललन ेसमहूका गवतविसधमा 
प्रवतबन्त्ध लगार्एको छ।  

मानि असधकारको संरक्षण, प्रिद्धिन तथा पररपवूतिका लावग रान्त्ष्िय कायियोिना बमोजिम विमभन्त्न जिल्लाका 
स्थानीय तह तथा शलैक्षक संस्थामा गरी २५ स्थानमा काननूी सचतेना कायिक्रम सम्पन्त्न भई ४,०५६ िना 
प्रत्यक्ष लाभान्त्न्त्ित भएका छन।्  

भमूमसधुार तथा मालपोत कायािलयहरूलाई सिेाग्राहीमरैी, सशुासनमरैी र प्रविसधमरैी बनाउन ेउद्देश्यका साथ 

नमनूा मालपोत कायािलयको अिधारणा अनरुूप कायिको थालनी गररएको छ।  

क्यावबनटे अटोमशेन प्रणाली (CAS) लाग ूगरी मन्त्न्त्रपररषद्को बठैक व्यिस्थापनलाई प्रविसधमरैी बनार्एको 
छ। रान्त्ष्िय प्राथममकता प्राप्त आयोिनाको सञ्चालनका क्रममा उत्पन्त्न हुन ेसमस्या तत्काल समाधान गनि 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायािलयमा एक्सन रूमको स्थापना गरी सञ्चालनमा आएको छ। रािस्ि 
चहुािटलाई प्रभािकारी रूपमा ननयन्त्रण गनि सरोकारिालाहरूको परामशिमा सिारी साधन र पठार्एका सामान 
ियानकङ प्रणाली (VCTS) कायािन्त्ियनमा आएको छ।  

नपेाल सरकारको नीवत तथा कायिक्रम एिम ्िावष िक बिटे कायािन्त्ियनका लावग सब ैमन्त्रालय/ननकायहरूको 
िावष िक कायियोिना बनार् उक्त कायियोिना अनसुार भएको प्रगवत अनगुमन गन ेप्रयोिनका लावग एकीकृत 
अनलार्न अनगुमन प्रणालीको विकास गरी सो प्रणालीबाट समते अनगुमन गन ेगररएको छ।  

स्थानीय तहको बिटे तिुिमा, कोष व्यिस्थापन, लखेाङ्खकन तथा प्रवतिदेनका लावग “स्थानीय तह कोष 
व्यिस्थापन प्रणाली” (SuTRA) लाग ूभएको छ। यसबाट स्थानीय तहमा बिटे तिुिमा, कोष व्यिस्थापन, 

लखेाङ्खकन तथा प्रवतिदेन प्रणाली व्यिन्त्स्थत गनि सहयोग पगुकेो छ।  

हलेो सरकारमा प्राप्त गनुासाहरूको प्रभािकारी रूपल े सम्बोधन गनि नया ूँ गनुासो पोटिल ननमािण भई 
सञ्चालनमा आएको छ। यस आ.ि.मा २३,२०४ गनुासाहरू प्राप्त भएकोमा १२,६७० (५५%) फर्छ्यौट 
भएका छन।्  

सािििननक सिेा प्रिाह, विकास ननमािण, अननयममततासम्बन्त्धी रान्त्ष्िय सतकिता केन्त्रमा प्राप्त १,८७१ 
उिरुीमध्य े१,४११ िटा उिरुीहरू छानबीन गरी फर्छ्यौट गररएको छ। ६ जिल्लाका ६०० िना सिेाग्राहीसूँग 
सरकारी कायािलयल े प्रिाह गन ेसिेाको स्तरसम्बन्त्धी सिेाग्राही सिके्षण कायि सम्पन्त्न भएको छ। ९४१ 
कायािलयका नागररक िडापर अनगुमन गरी सिेा प्रिाहमा सधुार गन ेिातािरण ननमािण गररएको छ।  
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सरकारी सिेाको सङ्खगठन संरचना तथा कमिचारी दरबन्त्दी पनुरािलोकन गरी कुल १,३७,६२२ दरबन्त्दी कायम 
भएको छ। कमिचारी समायोिन ऐन, २०७५ बमोजिम तीन ैतहमा गरी कुल ९९,५७२ िना कमिचारी समायोिन 
गररएको छ।  

स्थानीय तहका लावग विमभन्त्न नमनूा काननू, मापदण्ड तथा कायिविसधहरू ननमािण गरी उपलधध गरार्एको 
छ। स्थानीय पिूािधार विकास साझेदारी कायिक्रम सञ्चालन कायिविसध, २०७५ िारी गरी सामाजिक, आवथिक 
तथा पिूािधार विकाससम्बन्त्धी आयोिनाहरू सब ै ननिािचन क्षरेमा कायािन्त्ियन भएका छन।् अन्त्तर प्रदशे 
पररषद्को बठैकबाट २९ बुूँद ेकायियोिना बनार् संघीयता कायािन्त्ियन र सहिीकरणका नक्रयाकलाप सञ्चालन 
गररएका छन।्  

सामाजिक र सांस्कृवतक रूपान्त्तरण 

सांस्कृवतक सम्पदाको संरक्षण र विकास, भाषाहरूको संरक्षणलाई प्रिद्धिन गद ैसांस्कृवतक रूपान्त्तरण गनि 
विद्यालय तथा उच्च मशक्षामा कला र सानहत्य िस्ता विषय अध्ययन अध्यापन गराउनका लावग पाठ्यक्रम 
तथा पाठ्यपसु्तकमा सधुार, कक्षा ९ दजेख १२ सम्मको प्राविसधक धार सञ्चाललत विद्यालयमा सङ्खगीत 
विषयको अध्यापन, विमभन्त्न भाषाका १३ िटा उत्कृष्ट ग्रन्त्थ कृवत तथा सानहन्त्त्यक पसु्तकहरू तथा विमभन्त्न 
संस्कृवतसम्बन्त्धी िनिल, अनसुन्त्धानात्मक लखे तथा सांस्कृवतक गवतविसधको वििरण प्रकाशन भएको छ।  

विद्यालय मशक्षाको रान्त्ष्िय पाठ्यक्रममा विद्यमान धमि, प्रथा, परम्परा, रीवत तथा संस्कारका नाममा हुन ेसब ै
प्रकारका विभदे, असमानता, शोषण र अन्त्यायको अन्त्त्य गन े उद्दशे्य परूा गन े विषयिस्त ु पाठ्यपसु्तकमा 

समािशे गरी मशक्षण ससकार्लाई ननरन्त्तरता ददर्एको छ।  

बहुभावषक नीवतअनरुूप ३१ िटा लोपोन्त्मखु भाषाको शधदकोष, शधद सङ्खकलन, लोकिाताि, भावषक र्वतहास 
लखेन गरी भाषा संरक्षणको कायि भर्रहकेो छ। अवत लोपोन्त्मखु १५ िटा भाषाको भावषक प्रोफार्ल तयार 
गररएको छ। विमभन्त्न २५ भाषामा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक तयार भई सम्बन्त्न्त्धत समदुायको सहकायिमा 
मशक्षण ससकार् भर्रहकेो छ।  

अथि, उद्योग र िाजणज्य 

राज्यका ननदशेक ससद्धान्त्त र नीवतल े ननदद िष्ट गर े बमोजिम नीवत कायिक्रम र आयोिनाहरू समािशे गरी 
आवथिक िष ि २०७५/७६ को बिटे तिुिमा र कायािन्त्ियन गररएको छ। यस आवथिक िष िका लावग रु. १३ खिि 
१५ अबि १६ करोडको बिटेमा संशोसधत लक्ष्य रु. १२ खिि ८९ अबि ४ करोड ७३ लाख रहकेोमा रु. ११ 
खिि १० अबि ३९ करोड ५८ लाख खचि भई संशोसधत लक्ष्यको तलुनामा ८६.१४ प्रवतशत खचि भएको छ। 
कुल खचि मध्य,े चाल ूखचितफि  रु. ७१६ अबि ४१ करोड ७६ लाख, प ूूँिीगत खचितफि  रु. २४१ अबि ५६ 
करोड २५ लाख र वित्तीय व्यिस्थातफि  रु. १५२ अबि ४७ करोड ७० लाख खचि भएको छ।  

यस आवथिक िष िमा रु. ९ खिि ४५ अबि ५६ करोड रािस्ि सङ्खकलन गन ेबिटेको लक्ष्य रहकेो वथयो भन े
रु. ८ खिि ६० अबि २३ लाख संशोसधत लक्ष्य रहकेोमा रु. ८ खिि ५९ अबि ५९ करोड ८८ लाख रािस्ि 
सङ्खकलन भएको छ। िदैमेशक सहायतातफि  रु. २ खिि ५७ अबि ४ करोड ५० लाख संशोसधत लक्ष्य रहकेोमा 
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रु. १ खिि ५९ अबि ४८ करोड ६४ लाख पररचालन गररएको छ। त्यसगैरी आन्त्तररक ऋणतफि  रु. १ खिि 
७२ अबि पररचालन गन ेसंशोसधत लक्ष्य रहकेोमा रु. ९६ अबि ३८ करोड २० लाख पररचालन गररएको छ।  

अन्त्तरािन्त्ष्िय आवथिक सहायता पररचालन नीवत कायािन्त्ियनमा आएको छ। िदैमेशक सहायतालाई रान्त्ष्िय 
प्राथममकता अनकूुल हुनगेरी िनृद्ध गन ेर उपलधध सहायताको उपयोग बढाउन ेप्रयास स्िरूप रान्त्ष्िय बिटे 
प्रणाली मभर ैरहरे बिटे सहायता ललन ेव्यिस्था भएको छ। नपेाल सरकारल ेप्रदशे सरकार र स्थानीय तहलाई 
हस्तान्त्तरण गन ेसशति अनदुानका आधारहरू तयार गरी प्रदशे र स्थानीय तहमा कायिक्रम/ आयोिनाहरू 
हस्तान्त्तरण गररएको छ।  

वित्तीय सिेामा सहि पहु ूँच परु् याउन सब ैनपेालीको बङै्खक खाता खोल्न ेअमभयान ननरन्त्तर रहकेो छ। ब ैंक 
तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्या ८,६८६ पगुकेो छ। ३४,५१२ प्रारन्त्म्भक सहकारी संस्थामध्य ेकररब २९ 
हिार सहकारी संस्था र व्यिस्थापन प्रणाली स्थानीय तह एिम ्प्रदशे सरकारमा हस्तान्त्तरण गररएको छ।  

स्िदशेी कच्चा पदाथ िमा आधाररत उद्योग प्रिद्धिन गनि स्िदशेी लगानीकतािको सहभावगताका लावग १०८ िटा 
खानी खोितलासको प्रमाणपर तथा ९ िटा खानी उत्खननको प्रमाण पर ननिी लगानीकतािलाई प्रदान 
गररएको छ।  

आपवूति व्यिस्थालाई सदुृढ गरी उपभोक्ता हक नहत संरक्षण गनि यस आ.ि.मा पिेोललयम पदाथ िको आपवूतिका 
लावग पार्पलार्न ननमािण रतुतर गवतमा अमघ बढार्एको छ। अन्त्तरािन्त्ष्िय बिार मलू्य अनसुार तलेको स्ितः 
मलू्य ननधािरण प्रणाली लाग ूगररएको छ। नपेाल खाद्य संस्थानबाट दशेका २३ दगुिम जिल्लाहरूमा कररब 
१५,२३९ म.े टन खाद्यान्त्न ढुिानी गररएको छ।  

कृवष र भमूमसधुार 

सरकारी, सािििननक तथा गठुी िग्गा संरक्षणका लावग आयोग गठन गरी काम अगानड बढार्एको छ। 
हालसम्मको छानबीन र अनसुन्त्धानबाट नहनाममना भएको ४६७ विगाहा िग्गा सरकारी, सािििननक र गठुी 
कायम भएको छ। २३४ वबघा ५ कट्ठा १५ धुर (१५ लाख ८६ हिार ७ सय ४१ िगि ममटर) िग्गा नफताि 
गरी नपेाल सरकारको नाममा कायम गररएको छ। भ-ूउपयोग योिना तिुिमाका लावग अत्यािश्यक ५३२ 
स्थानीय तहहरूको भ-ूउपयोग नक्सा डाटा तयार भएको छ। ७५३ स्थानीय तहको प्रशासननक ससमाना 
सनहतको नक्सा डाटाबसे तयार भएको छ।  

पशपुालन तथा मत्स्य विकासतफि  थप उपलन्त्धध हाससल भएका छन ् भन े दधू, अण्डा, माछामा दशे 
आत्मननभिरतातफि  उन्त्मखु रहकेो छ। तरकारी उत्पादनमा नपेालल ेसफलता हाससल गरी वबस्तार ैननयािततफि  
अग्रसर हुन थालकेो छ। रासायननक मलको आपवूति सनुनन्त्श्चत गनि सनकएकोल ेधानको उत्पादन यस िष ि 
उल्लखेनीय रूपल े िनृद्ध भएको छ। कृवष तथा पशपुन्त्छी व्यिसायको िोजखम न्त्यनूीकरणका लावग 
कृषकहरूलार्ि कृवष तथा पशपुन्त्छी बीमामा आबद्ध गरार् कुल रु. १८ अबि २ करोड बराबर कृवष तथा पशधुन 
बीमा गररएको छ।  
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कृषकहरूलार्ि कररब ३,४३३ म.ेटन बीउ उपलधध गरार्एको छ भन ेउन्त्नत बीउवबिनको सनुनन्त्श्चतताका 
लावग ९५०.६० म.ेटन स्रोत बीउ उत्पादन गरी सरकारी तथा ननिी बीउ उत्पादन कम्पनीलार्ि उपलधध 
गरार्एको छ।  

प्रधानमन्त्री कृवष आधुननकीकरण पररयोिना अन्त्तगित २,७७६ कृवष उत्पादन पकेट क्षरे, ३३६ धलक, ६९ 
िटा िोन तथा १४ िटा सपुरिोन स्थापना भर्ि कृवष उत्पादन सामग्री आपवूति र व्यिस्थापन, यान्त्न्त्रकीकरण 
लगायत उत्पाददत िस्तहुरूको प्रशोधन र बिारीकरणका लावग सहयोग गररएको छ।  

विकास सम्बन्त्धी 

समग्र विकास प्रयासलाई योिनाबद्ध ढङ्खगल ेसमन्त्िय, सहकायि र एकीकृत रूपमा अगानड लिैान, उपलधध 
साधन स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरी सािििननक, ननिी र सहकारी क्षरेको सहभावगता एिम ्सहकायिमा उच्च 
आवथिक िनृद्ध हाससल गद ैस्िाधीन, समनु्त्नत तथा समाििाद उन्त्मखु रान्त्ष्िय अथितन्त्र तथा समदृ्ध नपेाल सखुी 
नपेाली समािको ननमािण गन ेदीघिकालीन सोच सनहत योिना व्यिस्थापनको कायि अमघ बढार्एको छ।  

वि.सं. २०७९ सम्म अवत कम विकससत मलुकुबाट स्तरोन्त्नवत हुन,े वि.सं. २०८७ सम्म ददगो विकास लक्ष्यको 
प्रान्त्प्तसूँग ैउच्च मध्यम आय भएको मलुकुमा स्तरोन्त्नवत हुन ेतथा वि.सं. २१०० सम्म औद्योवगक राष्िको 
स्तरमा पगु्न े लक्ष्यका साथ ‘दीघिकालीन सोच सनहतको पन्त्रौं योिनाको आधार-पर (२०७६/७७-
२०८०/८१)’ कायािन्त्ियनमा ल्यार्एको छ।  

रान्त्ष्िय, प्रादमेशक तथा स्थानीय तहको योिना बीच सामञ्िस्य कायम गनि सहयोगी एिम ्मागिदशिक हुनगेरी 
प्रदशेस्तरीय योिना तिुिमा ददग्दशिन २०७५ (नमनूा) र स्थानीय तहको योिना तिुिमा ददग्दशिन, २०७५ 
(नमनूा) तिुिमा गरी प्रदशेस्तरमा क्षमता विकासका लावग अमभमखुीकरण कायिक्रम सञ्चालन गररएको छ।  

४४० नक.मम. नया ूँ ियाक ननमािण, १,३६३ नक.मम. सडक खण्डान्त्स्मत र ९८८ नक.मम. सडक कालोपर े
स्तरमा स्तरोन्त्नवत भएको, २३०.२ नक.मम. सडकको आिसधक ममित, स्थानीय सडक पलुतफि  १३९ िटा र 
रणनीवतक महत्त्िका सडकहरू अन्त्तगित १०४ िटा पलुहरू गरी िम्मा २४३ िटा पलुको ननमािण भएको 
छ। डोल्पा सदरमकुाम सडक सञ्िालमा िोनडएको छ। काठमाडौं-तराई/मधशे रतु मागिको ननमािणाधीन ५४ 
नक.मम. खण्डमध्य ेहालसम्म २५.४४ नक.मम. सडक सब ग्रडे फमशेन लबेलसम्मको कायि सम्पन्त्न भएको छ।  

पिूि-पन्त्श्चम विद्यतुीय रलेमागिको काकडमभट्टा-गड्डाचौकी खण्ड ९४३ नक.मम. (१०५६ नक.मम. ललङ्खक रोड 
सनहत) को विस्ततृ अध्ययन प्रवतिदेन तयार भएको छ। काठमाडौं- िीरगञ्ि रलेमागिको सम्भाव्यता अध्ययन 
भारतीय परामशिदाताबाट सम्पन्त्न भएको र चीन सरकारको सहयोगमा केरुङ्खग-काठमाडौं रलेमागिको पिूि 
सम्भाव्यता अध्ययन कायि भर्रहकेो छ। पिूि-पन्त्श्चम विद्यतुीय रलेमागिको बदद िबास-ननिगढ खण्डको बदद िबास-
लालबन्त्दी क्षरेमा २८ नक.मम. ियाक बडे ननमािण भएको तथा ६० िटा कल्भटि, िनािर मागि ननमािण गन े
लक्ष्य परूा भएको छ।  

ग्रामीण सडक स्तरोन्त्नवत (कालोपर ेसनहत)- ६०५ नक.मम., नया ूँ ियाक- ४८.९ नक.मम. र ग्राभले सडक 
ननमािण- २२६ नक.मम. सडक ननमािण भएका छन।् ७३ िटा सडक पलु र ५२४ िटा झोलङु्खग ेपलु ननमािण 
भएका छन।्  
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झापाको दमकमा भ्य-ूटािर तथा दशेका विमभन्त्न जिल्लाहरूमा २६ िटा सभा हलहरू ननमािण भर्रहकेा छन ्
भन े५ िटा सम्पन्त्न भर्सकेका छन।्  

सचूना प्रविसधको प्रयोग र त्यसबाट हुनसक्न ेअपराधिन्त्य गवतविसध पिूािनमुान गनि, सार्बर सरुक्षाका लवग 
ननरन्त्तर अनगुमन गरी अपराधिन्त्य गवतविसधलाई ननयन्त्रण गनि तथा रान्त्ष्िय सरुक्षा, अथि व्यिस्था र अन्त्य 
सामाजिक सरुक्षासूँग सम्बन्त्न्त्धत सचूना प्रविसध प्रणालीमा अिरोध भएमा तत्काल समस्या समाधान गरी 
सञ्चालनमा ल्याउन सचूना प्रविसध आकन्त्स्मक सहायता समहू गठन गररएको र त्यसको प्रत्यक्ष ननगरानीमा 
रहन ेगरी रान्त्ष्िय सार्बर सरुक्षा अनगुमन केन्त्रको स्थापना भएको छ।  

नपेाल सरकारको रािस्ि भकु्तानी, आय, व्यय, खचि आदद ई-पमेणे्ट माफि त गनि National Payment Gateway 

सञ्चालनसम्बन्त्धी सफ्टियेर खररद गरी रान्त्ष्िय सचूना प्रविसध केन्त्रको सभिरमा स्थापना गररएको छ।  

नपेाल टलेलकममाफि त 4G सिेा पररयोिना शरुु गररएको छ। आवथिक िष ि २०७५/७६ को अन्त्त्यसम्म ३१८ 
िटा स्थानीय तहको कायािलय, १,५७४ िडा कायािलय, १,५६७ िटा स्िास््य सिेा केन्त्र र १,८४९ िटा 
सामदुावयक माध्यममक विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड र्न्त्टरनटे सिेा उपलधध गरार्एको छ।  

प्राकृवतक साधन स्रोतको संरक्षण, संिद्धिन र उपयोग 

िलविद्यतु क्षरेमा २०७६ असारसम्म ३३६ िटा (१७,७०९ मगेािाट) सभ ेअनमुवतपर वितरण गररएको छ 
भन े१८८ िटा (७,९५१ मगेािाट) उत्पादन अनमुवतपर ललई ननमािणाधीन अिस्थामा रहकेा छन।् त्यसगैरी 
१२८ िटा प्रसारण लार्न सभ ेअनमुवतपर तथा ११३ िटा प्रसारण लार्न अनमुवतपर वितरण गररएको छ।  

३३ के.भी. र ११ के.भी.का गरी कुल ४० हिार ६ सय ३३ नकलोममटर वितरण लार्न तथा ६६ के.भी. 
भन्त्दा मावथका ७ सय ५७ नकलोममटर प्रसारण लार्न ननमािण भएको छ। ११२ मगेािाट विद्यतु थप उत्पादन 
भई हालसम्म विद्यतु िनडत क्षमता १,२२० मगेािाट पगुकेो छ।  

सन ्२०१० सम्म ८०.४०% िनसङ्ख्यालाई आधारभतू खानपेानी सिेा पगुकेोमा हाल ८९% िनसङ्ख्यालाई 
आधारभतू खानपेानी सिेा पगुकेो छ। पहाडी बस्तीहरूमा खानपेानी सवुिधा उपलधध गराउन एक हिार 
ममटर मावथसम्म पानी पम्प गन ेप्राविसधक रूपमा िनटल प्रकृवतका दईुिटा मल्टीस्टिे ललफ्ट प्रणालीका 
आयोिना माफि त १८,५६१ िनसङ्ख्यालाई उच्च तथा मध्यमस्तरको खानपेानी सिेा उपलधध गरार्एको छ।  

नपेालको कुल क्षरेफलको २३.३९ प्रवतशत भ-ूभाग संरलक्षत क्षरे कायम गररएको छ। संरलक्षत क्षरेको 
व्यिस्थापनबाट संरलक्षत क्षरेमा बस्न े११,४२,५९९ िनाभन्त्दा बढी िनसङ्ख्या लाभान्त्न्त्ित भएका छन।् 
२,०४४ हके्टर िन अवतक्रमण हटार् िनको पनुस्थािपना गररएको छ। कुल २ करोड ५ लाख वबरुिाहरू 
उत्पादन गरी वितरण गनुिका साथ ै४,१०० हके्टर क्षरेफलमा िकृ्षरोपण भएको छ। िायकुो गणुस्तर मापनलाई 
क्रमशः दशेव्यापी बनाउन ेउद्दशे्यका साथ यस आ.ि.मा दमक, धनकुटा र िीरने्त्रनगर गरी ३ ठाउूँमा िाय ु

गणुस्तर मापन यन्त्र सनहत िाय ुगणुस्तर मापन केन्त्र स्थापना गररएको छ।  

संघबाट सञ्चाललत आयोिनाबाट थप ३,७०५ हके्टर िममनमा ससूँचार् सवुिधा पगुी हालसम्म कररब 
१४,७६,७३१ हके्टर कृवषयोग्य िममनमा ससूँचार् पिूािधार विकास भएको छ भन ेनदी ननयन्त्रण कायिक्रमतफि  
५३.७ नक.मम. तटबन्त्ध ननमािण भएको छ।  
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५० िटा स्िचाललत िल मापन केन्त्र, ४५ िटा स्िचाललत िषाि मापन केन्त्र तथा १८ िटा स्िचाललत मौसम 
मापन केन्त्रहरूको स्थापना भएको छ। विमभन्त्न नदी प्रणालीका ८४ स्थानहरूमा बाढीसम्बन्त्धी Mass SMS 

प्रिाह भर्रहकेो र कोशी तथा पन्त्श्चम राप्ती नदीहरूमा ३ ददनसम्मको बाढी पिूिसचूना प्रिाह गन ेव्यिस्था 
गररएको छ।  

क्षवतग्रस्त संरचनाहरूको पनुनन िमािणका लावग रान्त्ष्िय पनुनन िमािण प्रासधकरण माफि त पनुनन िमािण तथा 
पनुस्थािपनाको कायि ननरन्त्तर भर्रहकेो छ। २०७६ असार मसान्त्तसम्म िम्मा लाभग्राही ८,२६,५८८ रहकेा 
छन ्िसमध्य े९३% ल ेसम्झौता गररसकेका छन।् सम्झौता गरकेा मध्य े९९% लाई प्रथम नकस्ता भकु्तानी 
भएको छ। भकूम्पबाट िोजखमयकु्त दजेखएका १,०६० िटा बस्तीहरूमध्य ेभौगमभिक अध्ययनबाट ३०५ िटा 
बस्तीहरू संरक्षण गनुिपन ेर २८३ िटा बस्ती िोजखमयकु्त पनहचान भई उक्त बस्तीहरूमा रहकेा िोजखम 
क्षरेका ४,७७६ मध्य े२,७८६ लाभग्राहीहरूलाई सरुलक्षत स्थानमा बसोबासको व्यिस्था ममलार्एको छ।  

नागररकका आधारभतू आिश्यकता 

विद्यालय मशक्षाको रान्त्ष्िय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७५ स्िीकृत भएको छ। कक्षा ११ र १२ का चार िटा 
अननिायि विषयको पाठ्यक्रम विकास गररएको छ। अध्यापन अनमुवत परमा सधुार गरी गणुस्तरीय बनाउन 
अध्यापन अनमुवत परका लावग विषयगत अिधारणा अनसुार पाठ्यक्रम विकास गररएको छ। विषयगत 
अध्यापन अनमुवत परका लावग २४ विषयको पाठ्यक्रम ननमािण तथा पररमाििन गररएको छ। िशैाखको दोस्रो 
हप्तामभर सािििननक विद्यालयका ५६,३८,२७० विद्याथील ेननःशलु्क पाठ्यपसु्तक प्राप्त गरकेा छन।्  

२०७५/७६ को अन्त्त्यसम्म ५४१ िटा स्थानीय तहमा प्राविसधक तथा व्यािसावयक मशक्षा र ताललमको 
अिसर उपलधध गरार्एको छ। १४ िटा बहुप्राविसधक मशक्षालयमा विमभन्त्न विषयमा कायिक्रम सञ्चालन 
गररएका छन।् ७५६ िटा सरकारी तथा ननिी सिेा प्रदायक संस्थाबाट ५० हिार यिुाहरूल ेव्यािसावयक, 

सीपमलूक तथा रोिगारमलूक ताललम प्राप्त गरकेा छन।् ७१,७६८ िनाल ेछोटो अिसधको प्राविसधक ताललम 
प्राप्त गरकेा छन।्  

बालबाललकाको सिािङ्खगीण विकासका लावग अवत आिश्यक पोषण र खाद्य उपलधध गराउन ेक्रममा ४३ 
जिल्लाका १३ लाख १२ हिार १६ िना बालबाललकालाई ददिा खािा उपलधध गरार्एको छ।  

सफ्टियेर विकास गरी सिारी दघु िटनाको सम्बन्त्धमा सम्बन्त्न्त्धत ननकायमा शीघ्र सचूना प्राप्त हुन ेव्यिस्था 
गररएको छ। काठमाडौं उपत्यका र सब ैमहानगरपाललका, उपमहानगरपाललकामा प्रदषूण िा ूँचपास नभएका 
सिारी साधन सञ्चालनमा प्रवतबन्त्ध लगार्एकोल ेउपत्यकामभरको िातािरणमा प्रदषूणको स्तर घटाउन 
सहयोग पगुकेो छ।  

यस आ.ि.मा ५०,१७५ मनहला स्िास््य स्ियंसवेिकाबाट १ करोड ४० लाख ८५ हिार १८९ िनालार्ि सिेा 
प्रदान गररएको छ। ७९ िटा सचूीकृत अस्पतालहरूबाट ८ प्रकारका रोगहरूको ननःशलु्क उपचारका लावग 
५३,३३० िना विपन्त्न नागररकलाई रु. २ अबि ६२ करोड १७ लाख ३५ हिार भकु्तानी भएको छ। यस िष ि 
५ िष ि मनुनका ३,४७,०५५ िना ननमोननया र १०,९०,१९० िना झाडा पखालाका वबरामीहरूल ेउपचार 
पाएका छन।् मलुकुभरका सब ैअस्पताल, प्राथममक स्िास््य केन्त्र र स्िास््य चौकी, सामदुावयक स्िास््य 
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एकार्, नगर स्िास््य केन्त्र र गाउूँघर न्त्क्लननकका साथ ै घमु्ती मशविर सञ्चालन गररएको छ। पररिार 
ननयोिनको सिेाबाट १७,५०,८६० दम्पती लाभान्त्न्त्ित भएका छन।्  

संघीयता कायािन्त्ियन गन ेसन्त्दभिमा सावबकका जिल्ला/िन स्िास््य कायािलय, जिल्ला अस्पताल, अञ्चल 
अस्पताल, क्षरेीय/उप क्षरेीय अस्पताल, क्षरेीय स्िास््य ननदशेनालय, क्षरेीय मनेडकल स्टोर, क्षरेीय तालीम 
केन्त्र लगायतका संरचनाहरू प्रदशे सरकारलाई हस्तान्त्तरण गररएको छ।  

आ.ि. २०७५/७६ मा २२१२ हिार म.ेटन दधू, ३७२ हिार म.ेटन मास ु र १६० करोड गोटा अण्डा 
उत्पादन हु ूँदा क्रमशः दधू ७१ ललटर, मास ु१२.४ के.िी. र अण्डा ५४ गोटा प्रवत िष ि प्रवत व्यन्त्क्त उपलधध 
भएको छ।  

श्रम तथा रोिगार 

प्रधानमन्त्री रोिगार कायिक्रम अन्त्तगित स्थानीय सामदुावयक पिूािधार आयोिनामा १ लाख ८७ हिार बरेोिगार 
व्यन्त्क्तलाई औसत १३ ददनको रोिगारी प्रदान गररएको छ। श्रममकहरूको न्त्यनूतम पाररश्रममकमा ३९ 
प्रवतशतल ेिनृद्ध भएको छ।  

सामाजिक न्त्याय र समािशेीकरण 

मानि विकास सचूकाङ्खकमा पनछ परकेा २९ जिल्लाका ६४ िटा संस्था (गसैस र सहकारी) का १,९२० 
िना मनहलालाई ताललम ददई प्रत्यके सहभागीलाई व्यिसाय सञ्चालन टिेा प ूूँिी रु. १७ हिार अनदुान 
उपलधध गरार्एको छ। एकल मनहला सरुक्षा कोषमा रु. १० लाख िम्मा गररएको र कोषमा रु. 
४,११,१८,२५०। - परु् यार् कोषबाट ननयमानसुार एकल मनहलाहरूलाई सहायता रकम उपलधध गरार्एको 
छ। मानि बचे-वबखन तथा ओसारपसारमा परकेा ३११ नपेालीलाई भारत र म्यानमारबाट उद्धार गरी स्िदशे 
नफताि ल्यार्एको छ।  

सात ैप्रदशेका मनहला उद्यमीलाई उद्यमशीलता विकास तथा वित्तीय प ूँहुचसम्बन्त्धी ताललम ददर्एको छ। मनहला 
विकासका विसधविधा पनु्त्स्तका तयार गरी स्थानीय तहमा पठार्एको छ। हराएका ३,४२२ िना बालबाललका 
मध्य े२,५४० िना बालबाललका खोितलास समन्त्िय केन्त्रबाट फेला पाररनकुा साथ ै५११ िना बबेाररस े
बालबाललका फेला परकेाल े ती बालबाललकाहरूको पाररिाररक पनुममिलन र बालगहृमा पनुस्थािपना गरी 
व्यिस्थापन गररएको छ।  

मकु्त हललयाको िग्गा खररदका लावग ४८६ पररिारलाई अनदुान, ४५० पररिारका लावग स्रोत हस्तान्त्तरण र 
३४० पररिारको लगत कट्टा गररएको छ। घर ननमािणका लावग ४५० पररिारलाई अनदुान, ६३९ पररिारका 
लावग स्रोत हस्तान्त्तरण र ६२९ पररिारको लगत कट्टा गररएको छ। घर ममितका लावग ३,१०० पररिारलाई 
अनदुान, ४९६ पररिारका लावग स्रोत हस्तान्त्तरण र ९०८ पररिारको लगत कट्टा गररएको छ।  

तराई मधशे समनृद्ध कायिक्रमबाट सामनूहक आिास, छारािास ननमािण, खानपेानी िस्ता आयोिनाहरू 
सञ्चालन भई मानि विकास सचूकाङ्खकमा पछानड परकेा सीमान्त्तकृत समदुाय, विपन्त्न, दललत, मसुहर, चमार, 
विपन्त्न मनु्त्स्लम िगिहरूल ेप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गरकेा छन।्  
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सब ैप्रकारको गररबी ननिारण गरी नपछनडएका व्यन्त्क्त, पररिार, िगि, क्षरे र समदुायलाई विकासको मलू 
प्रिाहमा समानहत गरार् विकासको प्रवतफल न्त्यायोसचत वितरण गरी मलुकुमा आवथिक असमानता घटाउनका 
लावग योिनािद्ध प्रयास अगानड बढार्एको छ। २६ जिल्लाका ३ लाख ९१ हिार ८३१ पररिारको पररचय 
पर तयार गररएको छ।  

योगदानमा आधाररत सामाजिक सरुक्षा कोषबाट औषधी उपचार, स्िास््य तथा माततृ्ि सरुक्षा, दघुिटना तथा 
अशक्तता सरुक्षा, आमश्रत पररिार सरुक्षा र िदृ्धािस्था सरुक्षा योिना अन्त्तगित सामाजिक सरुक्षा सवुिधा प्राप्त 
गन ेसनुनन्त्श्चतता गररएको छ। सामाजिक सरुक्षा योिनामा १२ हिार ९२ रोिगारदाता र १ लाख ४० हिार 
९५१ श्रममकहरू सचूीकृत भई रु. ४९ करोड २८ लाख ९८ हिार ६३९ योगदान िम्मा भएको छ।  

२२ जिल्लाका ३२ िटा यिुा उद्यमी समहूलाई प्रवत समहू रु. ५ लाखका दरल ेउद्यम सञ्चालन गनि रकम 
ननकासा गरी उद्यमशीलताको विकासमा प्रोत्साहन गररएको छ। २४८ िना यिुाल े सीप तथा नतेतृ्ि 
विकाससम्बन्त्धी ताललम प्राप्त गरकेा छन।्  

कीवतिपरु, भरैहिा, पोखरा, बिैनाथपरु, लमही, कोहलपरु र कञ्चनपरुको नक्रकेट मदैान खले्न योग्य भएको छ। 
दशरथ रङ्खगशालाको साधारण प्यारानफट र ियाक एण्ड नफल्डको ननमािण कायि सम्पन्त्न भएको छ। 
लललतपरुको सातदोबाटोमा करा ूँत ेर तके्िान्त्डो कभडि हल र पोखरामा बहुउद्देश्यीय कभडि हल ननमािण कायि 

सम्पन्त्न भएको छ। लललतपरुको सातदोबाटोमा पौडी पोखरी र सनुटङ्खग रञे्िको पनुनन िमािण कायि सम्पन्त्न 
भएको छ।  

न्त्याय र दण्ड व्यिस्था 

विद्यमान न्त्याय प्रणालीलाई समयानकूुल सदुृढ गद ैलिैान सचूना प्रविसधमरैी न्त्याय सम्पादन, भौवतक पिूािधार 
विकास र न्त्यावयक िनशन्त्क्तको क्षमता अमभिनृद्धका कायिक्रमहरू सञ्चालन भएका छन।् नहरासतमा रहकेा 
थनुिुा र कैदीका सम्बन्त्धमा खलुा अनगुमन गरी उनीहरूको मानि असधकारको प्रत्याभवूतमा िोड ददर्एको 
छ।  

नपेालको संविधान िारी हु ूँदाका बखत लाग ूरहकेा तथा त्यसपनछ बनकेा ऐनहरूको पनुरािलोकन गरी केही 
नपेाल ऐनलाई संशोधन गनि बनकेो ऐन, २०७५ र संविधान अनकूुल बनाउन केही नपेाल ऐनलाई संशोधन 
गनि बनकेो ऐन, २०७५ बाट १६५ िटा ऐनहरूलाई संशोधन गररएको छ। नया ूँ ऐन ननमािण तथा संशोधन 
सनहत अन्त्य विमभन्त्न ३२ िटा ऐनहरू िारी भएका छन।् संघीय संसदमा विमभन्त्न ५९ िटा विधयेक दताि 
तथा पशे गररएको छ।  

पयिटन 

पयिटन उद्योगल ेहाल नपेालको ननयाित उपभोग्य िस्तकुो ३८% िस्तहुरू र गरै-उद्योग सिेाहरूको कुल २०% 
र विदशेी विननमय आय आििनको लगभग ३% योगदान परु् याएको छ। नपेालको उच्च पहाडी तथा नहमाली 
क्षरे समािशे हुनगेरी ५८ नक.मम. (GHT सनहत) पदमागि ननमािण भएको छ। विमभन्त्न स्थानमा िम्मा ३९ 
नक.मम. पदमागि पनुनन िमािण कायि सम्पन्त्न भएको छ। सब ैस्थानीय तहमा कम्तीमा एक हलेलप्याड ननमािण गनि 
िममनको सतहमा हलेलप्याड ननमािण तथा सञ्चालनसम्बन्त्धी कायिविसध, २०७५ कायािन्त्ियनमा ल्यार्एको छ।  
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वरभिुन अन्त्तरािन्त्ष्िय विमानस्थललाई दनैनक २१ घण्टा सञ्चालनमा ल्यार्एको छ। बनुटक एयरपोटिको 
कायिविसध स्िीकृत भई सौन्त्दयीकरण र सवुिधा विस्तारका कायि भर्रहकेो छ। िनकपरु, धनगढी र चन्त्रगढी 
गरी ३ िटा विमानस्थलहरूमा समते रावरकालीन उडान शरुु गनगेरी पिूािधार तयार गररएको छ।  

Visit Nepal Year 2020 को प्रिद्धिन गन ेसम्बन्त्धमा ५ िटा प्रिद्धिन विशषे कायिक्रम/माटि, १५ िटा सले्स 
ममसन तथा १५ भन्त्दा बढी दशेहरूका ३८ िटा अन्त्तरािन्त्ष्िय पयिटन मलेाहरूमा सहभावगता िनार् यससम्बन्त्धी 
प्रिद्धिनको कायि गररएको छ। कररब १० हिार िनालाई ताललम प्रदान गररएको छ।  

अन्त्तरािन्त्ष्िय सम्बन्त्ध 

नपेालबाट निपक्षीय तथा बहुपक्षीय गरी १९ भन्त्दा बढी उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन।् फलस्िरूप लामो 
समयपनछ नपेालको अन्त्तरािन्त्ष्िय िगतमा उच्चस्तरको पहु ूँच बढकेो तथा नपेाल प्रवत अन्त्तरािन्त्ष्िय अमभरुसच 
बढाउन मद्दत पगुकेो छ। यस अिसधमा राहदानी विभागबाट ५,१५,१४६ थान राहदानी िारी भएका छन।्  

रोिगारी, अध्ययन तथा अन्त्य कामको ससलससलामा विदशेमा पगुी अलपर र कठठनार्मा परकेा ५,७८२ िना 
नपेालीलाई विदशेन्त्स्थत नपेाली ननयोगहरूल ेउद्धार गरकेा छन।् अन्त्तरािन्त्ष्िय श्रम सङ्खगठनल ेपाररत गरकेा 
नपेाल पक्ष भएका विमभन्त्न ११ िटा महासन्त्न्त्धहरूमध्य े६ िटा महासन्त्न्त्धहरूको कायािन्त्ियन अिस्थाको 
प्रवतिदेन अन्त्तरािन्त्ष्िय श्रम सङ्खगठनमा पठार्एको छ।  
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पररच्छेद- एक 

पररचय 

1.1 पषृ्ठभतूि 

नपेालको संविधानको भाग चारमा व्यिस्था गररएका राज्यका ननदशेक ससद्धान्त्त, नीवत तथा दावयत्ि राज्य 
सञ्चालनको मागिननदशेनका रूपमा रहकेा छन।् यी ननदशेक ससद्धान्त्त, नीवत र दावयत्िको कायािन्त्ियनका लावग 
आिश्यकता अनसुार स्रोत साधन उपलधध गराउन ेर संविधानको ममि र भािना अनसुार कायािन्त्ियन भए 
नभएको अनगुमन गरी िनताका हक असधकारको रक्षा गन ेकतिव्य राज्यको रहकेो छ।  

राज्यका ननदशेक ससद्धान्त्त, नीवत तथा दावयत्िसम्बन्त्धी संविधानमा उन्त्ल्लजखत प्रािधानल ेसरकारलाई नीवतगत 
स्पष्टतासनहत कायिका आधारहरू तयार गररददएको छ। यी ननदशेक ससद्धान्त्त, नीवत एिम ्दावयत्ि अन्त्तगित 
रहरे नपेाल सरकारल ेसम्पादन गरकेा कामहरू साििभौमसत्ता सम्पन्त्न िनताल ेमलू्याङ्खकन गनि पाउन ुपन े
भन्त्न ेमान्त्यताका आधारमा यस अन्त्तगित भए गरकेा कामहरूको िावष िक प्रवतिदेन नपेाल सरकारल ेसम्माननीय 
राष्िपवत समक्ष पशे गन ेर सम्माननीय राष्िपवतल ेत्यस्तो प्रवतिदेन प्रधानमन्त्री माफि त संघीय संसद् समक्ष 
पशे गन ेव्यिस्था संविधानको धारा ५३ ल ेगरकेो छ।  

राज्यका ननदशेक ससद्धान्त्त, नीवत तथा दावयत्िहरू शासन व्यिस्थाका लावग मौललक हक िसत्तकै महत्त्िपणूि 
हुन्त्छन।् संविधानल ेप्रत्याभतू गरकेा मौललक हकको कायािन्त्ियनका लावग संविधानल ेन ैउपचारको व्यिस्था 
गरकेो भए पनन असधकांश मौललक हकहरूको िास्तविक उपभोगको सनुनन्त्श् चतता ती ननदशेक ससद्धान्त्त तथा 
नीवतहरूको कायािन्त्ियनबाट मार सम्भि हुन्त्छ। तसथि, राज्यका ननदशेक ससद्धान्त्त नीवत एिम ्दावयत्िहरूको 
िास्तविक कायािन्त्ियन नागररकका मौललक हकसूँग अन्त्तरसम्बन्त्न्त्धत रहकेो हुन्त्छ।  

ननदशेक ससद्धान्त्त तथा नीवतहरूको कायािन्त्ियनबाट नागररकहरूको िीिनमा आवथिक समनृद्ध सनहतको 
सामाजिक न्त्याय सनुनन्त्श्चत भई समतामलूक समाि ननमािण हुन ेअपके्षा गररएको छ। एकैपटक ननदशेक 
ससद्धान्त्त तथा नीवतहरूको पणूि कायािन्त्ियन सम्भि नभए पनन राज्यल ेआफ्नो स्रोत र साधनल ेभ्याएसम्म 
ननन्त्श्चत मापदण्डहरू ननधािरण गद ैसकारात्मक उपायहरूको अिलम्बनिारा क्रमशः कायािन्त्ियन गद ैिान ु
पद िछ भन्त्न ेमान्त्यता रहकेो छ।  

यस्तगैरी सम्पणूि मन्त्रालय, विभाग र केन्त्रीय ननकायबाट प्राप्त प्रवतिदेनहरूका आधारमा प्रत्यके िष ि शासकीय 
सधुार र सशुासन सम्बन्त्धमा भए गरकेा उल्लखेनीय प्रगवतसम्बन्त्धी प्रवतिदेन प्रधानमन्त्रील ेसंघीय संसदसमक्ष 
पशे गनुिपन े व्यिस्था सशुासन (व्यिस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ मा गररएको छ। सशुासन 
(व्यिस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनको दफा ४१ बमोजिम शासकीय सधुार र सशुासन सम्बन्त्धमा भए गरकेा 
उल्लखेनीय प्रगवतसम्बन्त्धी प्रवतिदेन प्रधानमन्त्रील ेसंघीय संसदसमक्ष पशे गनुिपन ेप्रवतिदेनका विषयहरू समते 
यस ैिावष िक प्रवतिदेनमा समािशे गररएको छ।  

नपेालको संविधान र सशुासन (व्यिस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ मा रहकेा प्रािधान अनसुार राज्यका 
ननदशेक ससद्धान्त्त, नीवत एिम ्दावयत्िहरूको कायािन्त्ियनका क्रममा नपेाल सरकारल ेआवथिक िष ि २०७५/७६ 
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मा गरकेा कायि र त्यसबाट हाससल भएका उपलन्त्धध एिम ्शासकीय सधुार र सशुासन सम्बन्त्धमा भए गरकेा 
काम कारबाहीलाई समटेी यो िावष िक प्रवतिदेन तयार गररएको छ। ितिमान नपेालको संविधान िारी भएपनछ 
तयार गररएको यो चौथो प्रवतिदेन हो।  

१.२ उदे्दश्य 

संविधानमा ननदद िष्ट गररएका राज्यका ननदशेक ससद्धान्त्त, नीवत र दावयत्िको कायािन्त्ियनका क्रममा नपेाल 
सरकारल े आवथिक िष ि २०७५/७६ मा सञ्चालन गरकेा विमभन्त्न कायिक्रमहरू एिम ् ती कायिक्रम 
कायािन्त्ियनबाट प्राप्त उपलन्त्धधहरूका सम्बन्त्धमा सम्माननीय राष्िपवत माफि त संघीय संसद् समक्ष तथा 
शासकीय सधुार र सशुासन सम्बन्त्धमा नपेाल सरकारबाट भए गरकेा उल्लखेनीय प्रगवतसम्बन्त्धी िस्तनु्त्स्थवत 
वििरण संघीय संसद् समक्ष अिगत गरार् साििभौमसत्ता सम्पन्त्न नपेाली िनता प्रवतको उत्तरदावयत्ि ननिािह 
गन ेउद्दशे्यल ेयो प्रवतिदेन तयार गररएको छ।  

१.३ प्रतििेदनको सीिा 

यस प्रवतिदेनमा नपेाल सरकारका तफि बाट आवथिक िष ि २०७५/७६ मा सम्पादन गररएका नीवतगत, काननूी, 

संस्थागत, योिनागत एिम ् कायिक्रमगत उपलन्त्धधका विषयहरू मार समनेटएका छन।् न्त्यायपाललका र 
व्यिस्थानपकाबाट सम्पाददत कायिहरू तत ्तत ् ननकायबाट न ैप्रवतिदेन प्रस्ततु हुन े व्यिस्था भएकाल ेयस 
प्रवतिदेनमा समािशे गररएको छैन। यस्तगैरी संविधानबमोजिम गठठत संिधैाननक ननकायहरूबाट सम्पाददत 
कायिहरूका सम्बन्त्धमा संविधानको धारा २९४ बमोजिम छुट्टाछुट्ट ैप्रवतिदेन पशे हुन ेसंिधैाननक व्यिस्था 
भएकाल ेती ननकायहरूबाट सम्पाददत कायि र उपलन्त्धधसम्बन्त्धी वििरण यस प्रवतिदेनमा समािशे गररएको 
छैन।  

१.४ प्रतििेदन ियािी वितध 

यो प्रवतिदेन तयार गन ेक्रममा सब ैमन्त्रालय र केन्त्रीय ननकायहरूबाट आवथिक िष ि २०७५/७६ मा राज्यका 
ननदशेक ससद्धान्त्त, नीवत र दावयत्िको कायािन्त्ियनका सम्बन्त्धमा भए गरकेा कायि र वतनबाट प्राप्त उपलन्त्धध 
सनहतको वििरण प्राप्त गररएको र सोही वििरणलार्ि एकीकृत गरी यो प्रवतिदेन तयार गररएको छ। यसरी 
तयार गररएको एकीकृत वििरणका सम्बन्त्धमा मन्त्रालय/ननकायहरूसूँग विमभन्त्न चरणमा छलफल एिम ्
पररमाििन गरी प्रवतिदेनलार्ि अन्त्न्त्तम रूप ददर्एको छ।  

१.५ प्रतििेदनको संिचना 

यस प्रवतिदेनमा तीन पररच्छेदहरू रहकेा छन।् पररच्छेद एकमा प्रवतिदेनको पषृ्ठभमूम, उद्देश्य, प्रवतिदेनको 

सीमा र प्रवतिदेन तयारी विसध उल्लखे गररएका छन।् पररच्छेद दईुमा राज्यल ेअङ्खगीकार गरकेा ननदशेक 
ससद्धान्त्त तथा नीवत कायािन्त्ियनका लावग नपेाल सरकारल ेआवथिक िष ि २०७५/७६ मा गरकेा नक्रयाकलापहरू 
एिम ्उपलन्त्धधहरू प्रस्ततु गररएको छ। पररच्छेद तीनमा उपसंहार रहकेो छ। हलेो सरकारमा प्राप्त गनुासा 
र गनुासा फर्छ्यौटको वििरण, चाल,ू प ूूँिीगत र वित्तीय व्यिस्थाको विननयोिन र खचि वििरण र उच्चस्तरीय 
भ्रमणहरू सम्बन्त्धी विस्ततृ वििरण अनसुचूीमा समािशे गररएको छ।  
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पररच्छेद- दईु 

राज्यका ननदशेक ससद्धान्त्त, नीवत तथा दावयत्िहरूको कायािन्त्ियन  
अिस्था र उपलन्त्धध 

२.१ राज्यका ननदशेक ससद्धान्त्त 

नपेालको संविधानको धारा ५० मा राज्यका ननदशेक ससद्धान्त्त अन्त्तगित दहेायबमोजिम राज्यका रािनीवतक 
उद्दशे्य, सामाजिक र सांस्कृवतक उद्दशे्य, आवथिक उद्दशे्य एिम ्अन्त्तरािन्त्ष्िय सम्बन्त्धसम्बन्त्धी उद्दशे्यहरू उल्लखे 

गररएका छन:् 

२.१.१ िाजनीतिक उदे्दश्य 

संविधानको धारा ५० को उपधारा (१) मा राज्यको रािनीवतक उदे्दश्य अन्त्तगित ननम्नललजखत ससद्धान्त्तहरूलाई 

समािशे गररएको छः 
नपेालको स्ितन्त्रता, साििभौमसत्ता, भौगोललक अखण्डता र स्िाधीनतालाई सिोपरर रा्द ैनागररकको िीउ, 

धन, समानता र स्ितन्त्रताको संरक्षण गरी काननूको शासन, मौललक हक तथा मानि असधकारका मलू्य र 
मान्त्यता, लङै्खवगक समानता, समानपुावतक समािशेीकरण, सहभावगता र सामाजिक न्त्यायको माध्यमबाट 
रान्त्ष्िय िीिनका सब ैक्षरेमा न्त्यायपणूि व्यिस्था कायम गद ैलोककल्याणकारी राज्यव्यिस्थाको स्थापना गन े
तथा परस्पर सहयोगमा आधाररत संघीयताका आधारमा संघीय एकार्हरू बीचको सम्बन्त्ध सञ्चालन गद ै
स्थानीय स्िायत्तता र विकेन्त्रीकरणको आधारमा शासन व्यिस्थामा समानपुावतक ससद्धान्त्तलाई आत्मसात ्गद ै
लोकतान्त्न्त्रक असधकारको उपभोग गनि पाउन ेअिस्था सनुनन्त्श्चत गनि संघीय लोकतान्त्न्त्रक गणतन्त्रात्मक 
व्यिस्था सदुृढ गन े।  

२.१.२ सािाजजक ि सासं्कृतिक उदे्दश्य 

संविधानको धारा ५० को उपधारा (२) मा सामाजिक र सांस्कृवतक उदे्दश्य अन्त्तगित ननम्न ससद्धान्त्तहरूलाई 

समािशे गररएको छः 

धमि, संस्कृवत, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन िा अन्त्य कुन ैपनन आधारमा हुन ेसब ैप्रकारका विभदे, शोषण 
र अन्त्यायको अन्त्त्य गरी सभ्य र समतामलूक समािको ननमािण गन ेएिं रान्त्ष्िय गौरि, लोकतन्त्र, िनपक्षीयता, 
श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनशुासन, मयािदा र सनहष्णतुामा आधाररत सामाजिक सांस्कृवतक मलू्यहरूको 
विकास गन ेतथा सांस्कृवतक विविधताको सम्मान गद ैसामाजिक सद्भाि, ऐक्यबद्धता र सामञ्िस्य कायम 
गरी रान्त्ष्िय एकता सदुृढ गन।े  

२.१.३ आतथिक उदे्दश्य 

संविधानको धारा ५० को उपधारा (३) मा आवथिक उदे्दश्य अन्त्तगित ननम्नललजखत ससद्धान्त्तहरूलाई समािशे 

गररएको छः 
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सािििननक, ननिी र सहकारी क्षरेको सहभावगता तथा विकास माफि त उपलधध साधन र स्रोतको असधकतम 
पररचालनिारा तीव्र आवथिक िनृद्ध हाससल गद ैददगो आवथिक विकास गन ेतथा प्राप्त उपलन्त्धधहरूको न्त्यायोसचत 
वितरण गरी आवथिक असमानताको अन्त्त्य गद ै शोषणरनहत समािको ननमािण गनि रान्त्ष्िय अथितन्त्रलाई 
आत्मननभिर, स्ितन्त्र तथा उन्त्नवतशील बनाउूँद ैसमाििाद उन्त्मखु स्ितन्त्र र समदृ्ध अथितन्त्रको विकास गन।े  

२.१.४ अन्ििािविय सम्बन्धसम्बन्धी उदे्दश्य 

संविधानको धारा ५० को उपधारा (४) मा अन्त्तरािन्त्ष्िय सम्बन्त्धसम्बन्त्धी उदे्दश्य अन्त्तगित ननम्नललजखत 

ससद्धान्त्तहरूलाई समािशे गररएको छः 

नपेालको स्ितन्त्रता, साििभौमसत्ता, भौगोललक अखण्डता, स्िाधीनता र रान्त्ष्िय नहतको रक्षा गद ैसाििभौममक 
समानताका आधारमा अन्त्तरािन्त्ष्िय सम्बन्त्ध कायम गरी विश्ि समदुायमा रान्त्ष्िय सम्मानको अमभिनृद्ध गनतेफि  
राज्यको अन्त्तरािन्त्ष्िय सम्बन्त्ध ननदमेशत हुनछे ।  

आिसधक योिना, मध्यमकालीन खचि संरचना, िावष िक नीवत तथा कायिक्रम एिम ् बिटेको तिुिमा तथा 
कायािन्त्ियन गदाि संविधानल ेअङ्खगीकार गरकेा राज्यका ननदशेक ससद्धान्त्तहरूलाई आत्मसात ्गन ेगररएको छ। 
यी ससद्धान्त्तहरूलार्ि मागिदशिनका रूपमा अनसुरण गन े र नीवत कायािन्त्ियनबाट हाससल हुन े उपलन्त्धधको 
आधारमा राज्यको कायिकुशलता मापन गररन े भएकाल े राज्यका ननदशेक ससद्धान्त्तहरूको कायािन्त्ियनका 
सम्बन्त्धमा गरकेा काम र प्राप्त, उपलन्त्धधहरूको वििरण छुट्ट ैउल्लखे नगरी यस प्रवतिदेनको खण्ड २.२ 
मा समग्रमा उल्लखे गररएको छ।  

२.२ िाज्यका नीतिहरू कायािन्ियनको अिस्था ि उपलजधध 

संविधानको धारा ५१ को खण्ड (क) दजेख (ड) सम्मका विमभन्त्न १३ शीष िकहरूमा राज्यका नीवतहरूको 
उल्लखे गररएको छ। ती नीवतहरू एिम ् राज्यका ननदशेक ससद्धान्त्त तथा दावयत्िहरूको कायािन्त्ियनको 
अिस्थालार्ि समग्रमा दहेायमा उल्लखे गररएको छ।  

२.२.१ िाविय एकिा ि िाविय सिुक्षासम्बन्धी नीति 

नपेालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (क) ल ेरान्त्ष्िय एकता र रान्त्ष्िय सरुक्षाका सम्बन्त्धमा ननम्नललजखत 
नीवतहरूको व्यिस्था गरकेो छ : 

१. नपेालको स्ितन्त्रता, साििभौमसत्ता, भौगोललक अखण्डता र स्िाधीनताको संरक्षण गद ैरान्त्ष्िय एकता 
अक्षणु्ण रा्न,े  

२. विमभन्त्न िात, िावत, धमि, भाषा, संस्कृवत र सम्प्रदायबीच पारस्पररक सद्भाि, सनहष्णतुा र ऐक्यबद्धता 
कायम गरी संघीय एकार्बीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्त्ध विकास गद ैरान्त्ष्िय एकता प्रिद्धिन गन,े  

३. रान्त्ष्िय सरुक्षा प्रणालीको विकास गरी शान्त्न्त्त सरुक्षाको व्यिस्था गन,े  

४. सिािङ्खगीण मानिीय सरुक्षाको प्रत्याभवूत गन,े  

५. रान्त्ष्िय सरुक्षा नीवतका आधारमा नपेाली सनेा, नपेाल प्रहरी, सशस्र प्रहरी बल नपेाल लगायत सब ै
सरुक्षा ननकायलाई सबल, सदुृढ, व्यािसावयक, समािशेी र िनउत्तरदायी बनाउन,े  
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६. रान्त्ष्िय आिश्यकता अनरुूप नागररकलाई राष्िको सिेा गनि तत्पर र सक्षम बनाउन,े  

७. पिूि कमिचारी, सनैनक र प्रहरी लगायतका पिूि राष्िसिेकहरूमा रहकेो ज्ञान, सीप र अनभुिलाई राष्ि 
नहतमा समसुचत उपयोग गन।े  

रान्त्ष्िय एकता र रान्त्ष्िय सरुक्षासम्बन्त्धी नीवतहरूको कायािन्त्ियनबाट प्राप्त प्रमखु उपलन्त्धधहरू: 

संविधानमा उन्त्ल्लजखत रान्त्ष्िय एकता र रान्त्ष्िय सरुक्षासम्बन्त्धी नीवतलाई कायािन्त्ियन गन ेक्रममा विमभन्त्न 
नीवत, ऐन, ननयम एिम ्कायिविसधहरू तिुिमा तथा पररमाििन गरी सम्बन्त्न्त्धत ननकायहरूलाई सनक्रयतासाथ 
पररचालन गद ैआन्त्तररक सरुक्षा सदुृढ गन ेएिम ्बाह्य सरुक्षामा दजेखन सक्न ेचनुौतीहरूको विश्लषेण गरी 
रान्त्ष्िय एकता तथा दशेको साििभौमसत्ता, अखण्डता एिम ् स्ितन्त्रताको रक्षा गन े कायिलाई उच्च 
प्राथममकतामा राखी यस आ.ि.मा गररएका मु् य-मु् य कायि एिम ्प्राप्त उपलन्त्धधहरू दहेायबमोजिम रहकेा 
छन:् 

-1_ रान्त्ष्िय सरुक्षा 

रान्त्ष्िय सरुक्षालाई थप सबल र सदुृढ गराउन दहेायबमोजिमका नीवत, ऐन तथा ननयमहरू तिुिमा एिम ्
पररमाििन गररएको छ: 

(क) रान्त्ष्िय सरुक्षा नीवत, २०७५,  

(ख) शान्त्न्त्त सनेा छनौट कायिविसध, २०७५,  

(ग) नपेाली सनैनक प्रवतष्ठान शलैक्षक अध्यापन कायिविसध, २०७५,  

(घ) सनैनक सिेा (दोस्रो संशोधन) ननयमािली, २०७५  
(ङ) सनैनक प्राविसधक सिेा ननयमािली, २०७६।  
पिूािधार विकास तथा सङ्खगठनात्मक सधुारतफि  दहेायबमोजिमका कायिहरू सम्पादन गररएको छः 

(क) नपेाली सनेा अन्त्तगित ननमािणाधीन पा ूँचिटा ठूला भिनहरूमध्य ेसनैनक मु् यालय, सनैनक प्रहरी गण 
भरकाली, िीरने्त्र सनैनक अस्पताल छाउनी, लक्ष्मी ननिास महारािगञ्ि र गणशे दल गण तोपखाना 
तथा बङ्खकरदजेख धयारकेसम्म कायिक्रम अन्त्तगित १६४ िटा भिन ननमािण भएका छन।्  

(ख) वि.सं. २०७२ सालको भकूम्पका कारण क्षवत पगुकेा संरचनाहरूमध्य े ६९७ िटा भौवतक 
पिूािधारहरूको ममित तथा रके्िोनफट र ६९ िटा नया ूँ भौवतक पिूािधारहरूको पनुनन िमािण भर्रहकेो 
छ।  

-2_ आन्त्तररक सरुक्षा 

िनताको अपके्षा अनरुूप गहृ प्रशासनलाई सञ्चालन गरी दशेमा भरपदो शान्त्न्त्त सरुक्षा प्रदान गन,े आमिनतामा 
शान्त्न्त्त र सरुक्षाको प्रत्याभवूत ददलाउन,े गहृ प्रशासनको प्रभािकाररतामा अमभिनृद्ध गन ेर नपेाली नागररकहरूको 
रान्त्ष्िय पनहचानको प्रबन्त्ध गन ेतथा स्थानीय प्रशासनलाई प्रभािकारी रूपमा सञ्चालन गन ेकुरालाई ननदशेक 
ससद्धान्त्तको रूपमा ललई “रान्त्ष्िय एकता र िनसिेाका लावग गहृ प्रशासनः विकास र समनृद्धका लावग शान्त्न्त्त, 

सरुक्षा र सशुासन” भन्त्न ेमलू उद्दशे्य अनरुूप गहृ मन्त्रालयल ेदशेभरर न ैशान्त्न्त्त सरुक्षा र अमन चयन कायम 

गद ैआएको छ। नपेालको संविधानबमोजिम बन्त्नपुन ेदहेायबमोजिमका काननूहरू तिुिमा र पररमाििन गररएको 
छ।  
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(क) नागररकतासम्बन्त्धी प्रचललत काननूलाई संशोधन गनि बनकेो विधयेक, आन्त्तररक शान्त्न्त्त र 
व्यिस्थासम्बन्त्धी विधयेक, नपेाल प्रहरी र प्रदशे प्रहरीको सञ्चालन सपुररिके्षण तथा समन्त्ियसम्बन्त्धी 
विधयेक तथा प्रहरी कमिचारीलाई नपेाल प्रहरी तथा प्रदशे प्रहरीमा समायोिन गन ेसम्बन्त्धमा व्यिस्था 
गनि बनकेो विधयेक संसदमा पशे गररएको छ।  

(ख) स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ तथा विभषूण ऐन २०६४ लार्ि समसामवयक संशोधन गररएको छ।  
(ग) फौिदारी कसरू (कैद कट्टा) ननयमािली, २०७६ तथा प्रहरी ननयमािली, छैठौँ संशोधन, २०७६ 

स्िीकृत भई कायािन्त्ियनमा ल्यार्एको छ।  
(घ) कारागारसम्बन्त्धी प्रचललत काननूलाई संशोधन र एकीकरण गनि बनकेो विधयेक, सामाजिक व्यिहार 

सधुारसम्बन्त्धी विधयेक, नपेाल प्रहरीसम्बन्त्धी विधयेक तथा पिूि पदासधकारीहरूको सिेा सवुिधासम्बन्त्धी 
विधयेकको मस्यौदा तयार गररएको छ।  

-3_ शान्त्न्त्त सरुक्षा 

िनताको िीउधन र सम्पसत्तको संरक्षण गरी प्रत्यके नागररकल ेभयरनहत िातािरणमा पशेा व्यिसाय तथा 
िीिनयापन गनि सक्न ेतलु्याउन मलुकुको शान्त्न्त्त सरुक्षा सदुृढ पाररएको छ। यस क्रममा दहेायबमोजिमका 
मु् य कायि सम्पादन भएका छनः् 

(क) आन्त्तररक सरुक्षा व्यिस्थासम्बन्त्धी कायिकारी आदशे िारी गरी संघ र प्रदशेबीच सरुक्षा समन्त्ियको 
व्यिस्था ममलार्एको छ।  

(ख) सब ैप्रमखु जिल्ला असधकारीसूँग कायिसम्पादन सम्झौता गरी कायिसम्पादन संस्कृवतको विकास गररएको 
छ।  

(ग) शान्त्न्त्त र सवु्यिस्था मिबतु बनाउन नपेाल प्रहरीका एकार्हरू ७५३ िट ैस्थानीय तहमा र सशस्र 
प्रहरी बल नपेालका गण र गलु्महरूलाई ७७ िट ैजिल्लाहरूमा विस्तार गररनकुा साथ ैनपेाल प्रहरीको 
"हाम्रो एक ददन" कायिक्रमबाट प्रहरीको भौवतक उपन्त्स्थवत दर १३.२५ प्रवतशतल ेिनृद्ध गरी िनतामा 
सरुक्षाको अनभुवूत बढार्एको छ।  

(घ) रािमागिमा हुन ेअपराध हटाउन सरुक्षा कारबाहीको कायिविसध (SOP) र ससंहदरिार सरुक्षाको गरुुयोिना 
कायािन्त्ियनमा लवगएको छ। रािमागिहरूमा नपेाल प्रहरी र सशस्र प्रहरी बल नपेालबाट Quick 

Response Team- QRT र Immediate Response Team- IRT पररचालन गरी रािमागि अिरोध 
न्त्यनूीकरण गररएको छ।  

(ङ) सन ्२०१९ िनिरी १ बाट लाग ूहुनगेरी नपेाल र संयकु्त राज्य अमरेरका बीच मभसामा पारस्पररकता 
कायम गररनकुा साथ ैहुम्लाको नहल्सा, र्लामको पशपुवतनगर, मोरङको विराटनगरबाट अध्यागमन सिेा 
प्रारम्भ गररएको छ।  

(च) कारागारमा रहकेा कैदी बन्त्दीलाई मानिोसचत व्यिहार सनहतको भौवतक सवुिधा उपलधध गराउन 
कारागार कायािलयहरूको भौवतक क्षमतामा विस्तारतफि  भएका नक्रयाकलाप ननम्न अनसुार रहकेा छन।्  

- निुाकोट जिल्लाको वरशलुीमा कररब ५३९ रोपनी क्षरेफलमा सात हिार कैदी बन्त्दी क्षमता भएको 
केन्त्रीय कारागार बनाउन ेलक्ष्य अनसुार १,५०० क्षमताका ४ िटा परुुष धलक र एक हिार 
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क्षमताको मनहला धलक बनाउन ेगरुुयोिना तयार भएको छ। हाल १,५०० क्षमताको एउटा परुुष 
धलक ननमािण कायि भर्रहकेो छ।  

- केन्त्रीय कारागार अस्पताल १५ शयैाबाट ३० शयैामा स्तरोन्त्नवत गररएको, न्खमुा १५ शयैाको 
मानससक अस्पताल ननमािण कायि अन्त्न्त्तम चरणमा रहकेो र सलािही, ससन्त्धुली, दोलखा, 
ससन्त्धुपाल्चोक, पाल्पा, मनाङ, मगु,ु डोल्पा, हुम्ला, सखुते, िािरकोट, तनहु ूँ, लललतपरु (न्ख)ु, 
काठमाडौं (केन्त्रीय कारागार), धाददङ्खग जिल्लामा कारागार भिनहरूको ननमािण भर्रहकेो छ।  

-4_ अपराध ननयन्त्रण 

अपराध ननयन्त्रण कायिलाई प्रभािकारी बनाउन यस अिसधमा भए गरकेा मु् य काम कारबाहीहरू ननम्नानसुार 
रहकेा छनः् 

(क) वरिषीय अपराध ननयन्त्रण कायियोिनाको तसे्रो िष िको कायािन्त्ियन भर्रहकेो छ। सार्बर अपराध तथा 
मानि बचे-वबखनसम्बन्त्धी अनसुन्त्धान गन ेछुट्ट ैधयरूो स्थापना गररनकुा साथ ै७ िट ैप्रदशेका विमभन्त्न 
सहरहरूमा ३०२९ थान CCTV िडान गरी शान्त्न्त्त सरुक्षा र अपराध ननयन्त्रणका लावग ननगरानी 
बढार्एको छ।  

(ख) लाग ूऔषध मदु्दामा फरार अपराधीहरू विरुद्ध विशषे अपरशेन सञ्चालन हुनकुा साथ ैलाग ूऔषधको 

अिधै ओसार-पसार ननयन्त्रणको क्रममा ३०१२ िनालाई पक्राउ र १८२६ िटा मदु्दा दताि गररएको छ। 

कररब ६८५३.२४ के.िी. विमभन्त्न नकससमका लाग ूऔषध बरामद गररएको छ।  

(ग) विमभन्त्न अपराधमा अदालतबाट कसरूदार ठहररएका फरार ११०४ िना पक्राउ गरी फैसला कायािन्त्ियन 
गररएको छ।  

(घ) सीमा क्षरेमा हुन ेअपराध एिम ्अिान्त्ञ्छत गवतविसध, सीमा सरुक्षा, रािस्ि चहुािट तथा सीमापार 
अपराध ननयन्त्रणका लावग बोडिर आउट पोष्टको सङ्ख्या विस्तार गरी १०७ परु् यार्एको छ।  

-5_ सिािङ्खगीण मानिीय सरुक्षाको प्रत्याभवूत  

बहुरान्त्ष्िय संगठठत अपराध विरुद्धको संयकु्त राष्िसंघीय महासन्त्न्त्ध अन्त्तगित मानि बचे-वबखन खासगरी 
मनहला र बालबाललकाको बचे-वबखन तथा ओसारपसारको रोकथाम, दमन तथा सिाय गन ेव्यिस्थासम्बन्त्धी 

पररपरूक आलखे (Palermo Protocol, 2000) मा नपेालल ेसन्त्म्मलन गन ेर सन्त्म्मलन पश्चात ्नपेाललाई 

ससििना हुन ेथप दावयत्िहरूको कायािन्त्ियन गद ैिान ेप्रयोिनका लावग कायािन्त्ियन कायियोिना तयार गरी 
संघीय संसदमा पशे गररएको छ। यसका अलािा मानिीय सरुक्षाको प्रत्याभवूतका क्षरेमा ननम्नानसुार कायिहरू 
भएका छन।्  

(क) ६४ िटा आपतकालीन उद्धार उडान (हलेलकोप्टर) माफि त १८ िना सतु्केरी र गभििती सनहत १२७ 
िनाको उद्धार गरी सवुिधा सम्पन्त्न अस्पताल परु् यार् िोजखममा रहकेा आमा तथा नििात मशशकुो 
िीिन रक्षा गररएको छ।  

(ख) सम्बन्त्न्त्धत जिल्लाहरू माफि त सशस्र िन्त्िका पीनडतहरूलाई िीिन ननिािह भत्ता बापत रु. ८ करोड 
९० लाख ३४ हिार वितरण गररएको छ। ५६ जिल्ला प्रशासन कायािलयहरू माफि त िन्त्ि पीनडत 
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(मतृक तथा बपेत्ता) लाई विगत आ.ि.हरूमा वितरण गनि छुट भएको रकम रु. ३९,६५,०८,५००।- 
राहत स्िरूप वितरणको व्यिस्था ममलार्एको छ।  

(ग) "सशस्र िन्त्िमा घार्त े भई अपाङ्खगता भएका व्यन्त्क्तहरूको अपाङ्खगता प्रवतशत ननधािरण तथा 
पनुरािलोकन (प्रथम संशोधन) कायिविसध, २०७४" तथा सोसूँग सम्बन्त्न्त्धत ननदमेशकामा आिश्यक 
संशोधन तथा पररमाििन भएको छ।  

(घ) ३२५ िना प्रहरी कमिचारीलाई मानि असधकारसम्बन्त्धी प्रमशक्षक प्रमशक्षण ताललम सम्पन्त्न गररएको र 
१४,९४५ प्रहरी कमिचारीलाई मानि असधकारसम्बन्त्धी विषयमा प्रमशक्षण ददर्नकुा साथ ैसब ैप्रदशेका 
१/१ िटा जिल्लामा सरकार र स्थानीय िनता बीच मानि असधकारसम्बन्त्धी अन्त्तरनक्रया गररएको 
छ।  

२.२.२ िाजनीतिक िथा शासन व्यिस्थासम्बन्धी नीति  

नपेालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (ख) ल ेरािनीवतक तथा शासन व्यिस्था सम्बन्त्धमा ननम्नललजखत 
नीवतहरूको व्यिस्था गरकेो छ : 

१. रािनीवतक उपलन्त्धधको रक्षा, सदुृढीकरण र विकास गद ै आवथिक, सामाजिक तथा सांस्कृवतक 
रूपान्त्तरणका माध्यमबाट िनताको सिोत्तम नहत र समनु्त्नवत प्रत्याभतू गन,े  

२. मानि असधकारको संरक्षण र संिद्धिन गद ैविसधको शासन कायम रा्न,े  

३. नपेाल पक्ष भएका अन्त्तरािन्त्ष्िय सन्त्न्त्ध, सम्झौताहरूको कायािन्त्ियन गन,े  

४. सािििननक प्रशासनलाई स्िच्छ, सक्षम, ननष्पक्ष, पारदशी, भ्रष्टाचारमकु्त, िनउत्तरदायी र 
सहभावगतामलूक बनाउूँद ैराज्यबाट प्राप्त हुन ेसिेा सवुिधामा िनताको समान र सहि पहु ूँच सनुनन्त्श्चत 
गरी सशुासनको प्रत्याभवूत गन,े  

५. आमसञ् चारलाई स्िच्छ, स्िस्थ, ननष्पक्ष, मयािददत, जिम्मिेार र व्यािसावयक बनाउन आिश्यक 
व्यिस्था गन,े  

६. संघीय एकार्बीच जिम्मिेारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गद ै समुधरु र सहयोगात्मक 
सम्बन्त्धको विकास र विस्तार गन।े  

रािनीवतक तथा शासन व्यिस्थासम्बन्त्धी नीवतहरूको कायािन्त्ियनबाट प्राप्त मु् य उपलन्त्धधहरू 

रािनीवतक उपलन्त्धधको रक्षा एिम ्सदुृढीकरण गन,े मानि असधकारको संरक्षण र संिद्धिन गन,े सािििननक 
प्रशासनमा सधुार गन,े आम सञ्चारलाई व्यिन्त्स्थत र िजै्ञाननक बनाउन े सम्बन्त्धमा यस आवथिक िष िमा 
दहेायबमोजिमका कायिहरू सम्पादन भएका छन।्  

(१) रािनीवतक क्षरे 

(क) विखण्डनकारी नक्रयाकलापमा संलग्न स्ितन्त्र मधशे गठबन्त्धनसूँग संिाद गरी ११ बुूँद ेसहमवत माफि त 
रािनीवतक मलूधारमा ल्याउन सफलता प्राप्त भएको छ। यसबाट दशेको साििभौमसत्ता, अखण्डता र 
सरुक्षामा महत्त्िपणूि उपलन्त्धध हाससल भएको छ।  
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(ख) संघीय लोकतान्त्न्त्रक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको विरुद्धमा भ्रम फैलाउन,े अरािकता मच्चाउन नहंसाको 
समते सहारा ललन े समहूका गवतविसधमा प्रवतबन्त्ध लगार्एको छ। यसबाट नागररकमा सशुासन र 
सरुक्षाको प्रत्याभवूत गनि सघाउ पगुकेो छ।  

(ग) संघ र प्रदशे सरकारबीचको सहकायि र समन्त्ियलाई सबल र प्रभािकारी बनाउन ेउद्देश्यल ेअन्त्तर प्रदशे 

पररषद्को बठैकबाट स्िीकृत संघीयता कायािन्त्ियन सहिीकरण कायियोिना अनसुार कामकारबाहीहरू 
अगानड बढार्एको छ।  

(२) मानि असधकार संरक्षण 

काननूी राज्यको अिधारणा अनसुार काननूको तिुिमा तथा मौिदुा काननूहरूमा समसामवयक संशोधन लगायत 
न्त्याय प्रशासनसूँग सम्बन्त्न्त्धत कायिहरूको सम्पादन गनुिका साथ ैमानि असधकारको संरक्षण तथा प्रिद्धिन गन,े 

विसधको शासन कायम गन ेर नपेाल पक्ष भएका सन्त्न्त्ध सम्झौताको कायािन्त्ियनमा समते सहयोग पगु्न ेगरी 
दहेायबमोजिमका कायिहरू सम्पन्त्न भएका छन ्: 

(क) मानि असधकारको संरक्षण गद ैविसधको शासन कायम रा्न ेतथा नपेाल पक्ष भएका अन्त्तरािन्त्ष्िय सन्त्न्त्ध 
सम्झौताको कायािन्त्ियनको क्षरेमा काननू, न्त्याय तथा संसदीय माममला मन्त्रालयबाट काननू ननमािण, 

सचतेनामलूक कायिक्रम, क्षमता विकास कायिक्रम सम्पन्त्न गररएको छ। मानि असधकारको संरक्षण, 

प्रिद्धिन तथा पररपवूतिका लावग रान्त्ष्िय कायियोिना बमोजिम विमभन्त्न जिल्लाका स्थानीय तह तथा 
शलैक्षक संस्थामा गरी २५ स्थानमा काननूी सचतेना कायिक्रम सम्पन्त्न भई ४,०५६ िना प्रत्यक्ष 
लाभान्त्न्त्ित भएका छन।्  

(ख) मलुकुी दिेानी संनहता लगायतका संनहताहरूल ेगरकेा निीनतम व्यिस्थाको बारमेा नपेाल टलेलमभिन, 

रनेडयो नपेाल लगायतका सञ्चार माध्यमबाट िानकारीमलूक सन्त्दशे प्रिाह गररनकुा साथ ैविमभन्त्न ६ 
जिल्लामा १,०३६ िनाको प्रत्यक्ष सहभावगतामा ६ िटा अन्त्तरनक्रया गररएको छ।  

(ग) स्थानीय न्त्यावयक सममवतको काम कारबाहीमा प्रभािकाररता ल्याउन विमभन्त्न १० जिल्लाका स्थानीय 
तहको न्त्यावयक सममवतका ९४८ िना पदासधकारीहरूको सहभावगतामा अन्त्तरनक्रया तथा न्त्याय 
सम्पादनसम्बन्त्धी प्रमशक्षण कायिक्रम सञ्चालन गररएको छ। यस्तगैरी ननःशलु्क काननूी सहायता 
कायिक्रमको प्रभािकाररताका लावग ७ जिल्लामा स्थलगत अनगुमन र अन्त्तरनक्रया गररएको र यसबाट 
५४३ िना लाभान्त्न्त्ित भएका छन।्  

(घ) रान्त्ष्िय मानि असधकार आयोग ऐन, २०६८ समयानकूुल संशोधनका लावग विधयेक संघीय संसदमा 
पशे गररएको छ।  

(ङ) मानि असधकार आयोगबाट ५७२ िटा मानि असधकार उल्लङ्खघनका घटनाहरूका सम्बन्त्धमा 
अनसुन्त्धान भएको तथा ७८३ िटा उिरूीहरू फर्छ्यौट गररएका छन।् मानि असधकार अिस्थाका 
सम्बन्त्धमा २२२ पटक अनगुमन गरी तत्काल सधुारका लावग संघीय सरकारलाई १०८ िटा, प्रदशे 
सरकारलाई २ िटा, स्थानीय सरकारलाई २ िटा, रािनीवतक दलहरूलाई ५ िटा, नागररक 
समाि/ग.ैस.स. हरूलाई १५ िटा, सञ्चार माध्यमलाई ६ िटा र संिधैाननक आयोगहरूलाई ५ िटा 
विमभन्त्न प्रकारका ससफाररसहरू गररएको छ।  
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(च) १८० स्थानीय तहका न्त्यावयक सममवतका पदासधकारीहरूलाई न्त्याय सम्पादनमा मानि असधकारको 
दृन्त्ष्टकोणका सम्बन्त्धमा प्रमशक्षण प्रदान गररनकुा साथ ैस्थानीय तहका प्रमखु एिम ्िडाध्यक्षहरूलाई 
मानि असधकारमखुी विकास पद्धवत विषयमा प्रमशक्षण प्रदान गररएको छ।  

(छ) मानि असधकारका सम्बन्त्धमा शलैक्षक सामग्रीको रूपमा सम्िाहक िनिल रमैाससक रूपमा प्रकाशन 
गररएको छ।  

(३) अन्त्तरािन्त्ष्िय सन्त्न्त्ध सम्झौताको कायािन्त्ियन 

नपेाल पक्ष भएका अन्त्तरािन्त्ष्िय सन्त्न्त्ध सम्झौताको कायािन्त्ियनतफि  दहेायबमोजिम कायिहरू सम्पन्त्न भएका 
छनः् 
(क) विमभन्त्न महासन्त्न्त्ध, निपक्षीय तथा बहुपक्षीय समझदारीपर एिम ्सन्त्न्त्ध सम्झौता, संयकु्त राष्िसंघमा 

पशे गन े प्रवतिदेन आददका मस्यौदा तयारी गरी ११२ िटा विषयमा राय तथा परामशि उपलधध 
गरार्एको छ।  

(ख) मानि असधकार पा ूँचौं रान्त्ष्िय कायियोिनाको मस्यौदा तयार गररएको छ।  
(ग) संयकु्त राष्िसंघीय मानि असधकार पररषद् अन्त्तगितका विशषे समासधक्षकहरू (Special Rapporteurs 

-Mandate holders) को १३ िटा प्रवतिदेनमा िबाफ तथा नटप्पणी तयार गरी पठार्एको छ। साथ,ै 

नागररक तथा रािनवैतक असधकारसम्बन्त्धी अन्त्तरािन्त्ष्िय प्रवतज्ञापर अन्त्तगितको मानि असधकार 
सममवतमा परकेो मदु्दामा मानि असधकार सममवतमा िबाफ पशे गररएको छ।  

(घ) SAFTA (South Asian Free Trade Area), WTO (World Trade Organization), WCO (World 

Customs Organization), DTAA (Double Taxation Avoidance Agreement), लगायत 
लगानीसम्बन्त्धी निपक्षीय र बहुपक्षीय सन्त्न्त्ध सम्झौताहरूको कायािन्त्ियन भर्रहकेो र नपेाल पक्ष भएका 
सन्त्न्त्ध सम्झौताको कायािन्त्ियन गनि स्रोतको सनुनन्त्श् चतता प्रदान गररएको छ।  

(ङ) अन्त्तरािन्त्ष्िय कारोबारमा शदु्धता ल्याउन ममरराष्ि बंगलादशेसूँग दोहोरो कर मनु्त्क्त तथा वित्तीय छल 
ननरोधसम्बन्त्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्त्न भएको तथा संयकु्त असधराज्य बलेायतसूँग दोहोरो कर 
मनु्त्क्त तथा वित्तीय छल ननरोधसम्बन्त्धी सम्झौता प्रनक्रयालाई अगानड बढार्एको छ।  

(४) नीवतगत, कायिविसधगत एिम ्संरचनागत सधुार  

यस आ.ि.मा शासकीय प्रणालीमा सधुार गन े उद्देश्यका साथ नीवतगत एिम ्काननूी क्षरेमा ननम्नानसुार 

सधुारका कदमहरू चाललएका छनः् 
(क) सािििननक-ननिी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्त्धमा व्यिस्था गनि बनकेो विधयेक संघीय संसदबाट 

पाररत भर्ि कायािन्त्ियनमा आएको छ।  

(ख) रान्त्ष्िय प्राथममकता प्राप्त आयोिनाको रतुतर ननमािण तथा विकाससम्बन्त्धी विधयेक, रािस्ि चहुािट 
(अनसुन्त्धान तथा ननयन्त्रण) ऐन, २०५२ लार्ि संशोधन गनि बनकेो विधयेक, संघीय ननिामती 
सिेासम्बन्त्धी विधयेक, संघीय आवथिक कायिविसध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्िसम्बन्त्धी विधयेक संघीय 
संसदमा पशे भएका छन।्  
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(ग) रान्त्ष्िय प्राथममकता प्राप्त आयोिना ननधािरण गन ेमापदण्ड, २०७५ तथा नीवत अनसुन्त्धान प्रवतष्ठान 
विकास सममवत (गठन) आदशे, २०७५ कायािन्त्ियनमा आएका छन।्  

(घ) संघ, प्रदशे र स्थानीय तहका लावग नपेाल सािििननक क्षरे लखेामान (NPSAS) मा आधाररत वित्तीय 
प्रवतिदेनको ढा ूँचा लाग ूगररएको छ। यसबाट संघीय संरचनामा प्रवतिदेनको ढा ूँचा तयार भई वित्तीय 
प्रवतिदेनमा एकरूपता कायम हुन ेअिस्था ससििना भएको छ।  

(ङ) तीन ैतहका सरकारहरूको एकीकृत वित्तीय प्रवतिदेन काननूल ेतोकेको समयभन्त्दा अगाि ैतयार गरी 
महालखेा परीक्षक समक्ष पशे गररएको र म.ल.ेनन.का. को िबेसार्ट माफि त सािििननक गररएको छ।  

(च) संघीय प्रणालीमा आधाररत भई तीन ैतहका सरकारका लावग लाग ूहुनगेरी १४२ िटा सरकारी लखेा 
फारामहरू वि.सं. २०७६/४/१ बाट पणूि रूपमा लाग ू हुन े व्यिस्था भएको छ। वि.सं. २०२० 
सालदजेख विमभन्त्न समयमा लाग ू भएका म.ल.ेप. फारामहरू पररमाििन एिम ् संशोधन गरी संघीय 
प्रणालीमा आधाररत एकीकृत नया ूँ सरकारी लखेा फारामहरू तयार भएको छ।  

(छ) सब ै कोष तथा लखेा ननयन्त्रक कायािलयबाट विद्यतुीय भकु्तानी प्रणालीबाट (Electronic Fund 

Transfer) बैंक खातामा रकम िम्मा गन ेकायि शरुु भएको छ। साथ,ै एक लाख रूपयैा ूँभन्त्दा बढीको 
रािस्ि विद्यतुीय माध्यमबाट बझुाउन सनकन ेव्यिस्था गररएको छ।  

(ि) आन्त्तररक ननयन्त्रण प्रणाली ददग्दशिन, २०७५ ननमािण गरी तीन ैतहका सरकारका लावग लाग ूहुनगेरी 
खाका प्रदान गररएको छ। यसबाट सरकारी ननकायहरूको आन्त्तररक ननयन्त्रण प्रणाली लाग ूगनि सहि 
भई आन्त्तररक ननयन्त्रण प्रणाली प्रभािकारी हुन गएको छ।  

(झ) सरकारी सम्पसत्तको अमभलखे तयार गनि खचि सङ्खकेतीकरण तथा िगीकरण, २०७४ तयार भएको छ। 
यसबाट सरकारी सम्पसत्तहरूको अमभलखे, लखेाङ्खकन र प्रवतिदेनमा सधुार हुन गएको छ।  

(ञ) सावबकमा मालपोत कायािलयहरूबाट प्रचलनमा ल्यार्एका ठूला आकारका फारामहरूलाई सरलीकरण 
गरी उपयकु्त सार्िमा ल्याई सििसाधारण आफैँल ेभरी सिेा ललनसक्न ेगरी सिेाग्राहीमरैी बनार्एको 
छ। यसबाट सिेा प्रिाहमा सरलीकरण हुनकुा साथ ैसिेा प्रिाहमा रहन ेमध्यम व्यन्त्क्तहरूको अनसुचत 
बोलिाला घटकेो छ।  

(ट) सिेाग्राहीलाई अनलार्न सिेा ददन ेउद्देश्यल ेपन्त्धलक एक्ससे मोड्यलूको विकास गरी कलंकी मालपोत 

कायािलयलाई सिेामरैी कायािलयको रूपमा विकास गररएको छ।  

(ठ) "ससनटिन एक्ससे" को अिधारणा अनरुूप कायािलयहरूलाई स्माटि कायािलयमा रूपान्त्तरण गन ेक्रममा 
पा ूँचथर, र्लाम र सा ूँखनु्त्स्थत मालपोत कायािलयको पिूािधार विकास सम्पन्त्न भएको छ। भमूमसधुार 
तथा मालपोत कायािलयहरूलाई सिेाग्राहीमरैी, सशुासनमरैी र प्रविसधमरैी बनाउन ेउद्दशे्यका साथ नमनूा 

मालपोत कायािलयको अिधारणा माफि त ननम्न कायि गनि शरुु गररएको छः 

- सिेाग्राही सहायता कक्षबाट कागिातहरू रुि ूगरी चकेललस्ट भन ेर टोकन ददन,े  

- कायिकक्षहरू पारदशी बनाउूँद ैOne stop service लाग ूगन,े  

- सिेाग्राहील ेएउट ैकोठाबाट सब ैकाम परूा गरी सिेा ललन सक्न ेगरी One stop service को 
ल-ेआउट ममलाउन,े  
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- सिेाग्राही प्रतीक्षालयको व्यिस्था गरी उक्त प्रतीक्षालयमा सिेाग्राहीलाई सचूना तथा िानकारी 
उपलधध गराउन,े  

- अपाङ्खगमरैी कायािलय पररसर र मनहला तथा परुुषका लावग छुट्टाछुट्ट ैशौचालयको व्यिस्था 
गन,े  

- सधुाररएका फारामहरू िबेसार्टमा उपलधध गराउन।े  

(ड) शासकीय व्यिस्थापन र सािििननक प्रशासनसम्बन्त्धी विमभन्त्न विषयका ७४ िटा प्रमशक्षण कायिक्रमहरू 
सम्पन्त्न भएका छन ्िसबाट १,९४० िना नपेाल सरकारका असधकृत कमिचारीहरू लाभान्त्न्त्ित भएका 
छन।्  

(ढ) शासकीय व्यिस्थापन र सािििननक प्रशासनसम्बन्त्धी विमभन्त्न विषयमा ८ िटा अनसुन्त्धान कायि सम्पन्त्न 
भएको तथा ननिामती सिेाको मलूभतू सक्षमताहरूको पनहचान गरी सक्षमता प्रारूप (competency 

framework) ननधािरण गररएको छ।  

(ण) शासकीय व्यिस्थापनका विविध आयामहरूलाई समटेी नपेाल रान्त्ष्िय शासकीय सिके्षण २०७४/७५ 
र संघ, प्रदशे र स्थानीय तहका कमिचारीहरूको सक्षमता पनहचान (competency mapping) को कायि 
सम्पन्त्न भएको छ।  

विद्यतुीय शासन प्रणालीलाई सािििननक प्रशासनका क्षरेमा अिलम्बन गद ैिान ेउद्देश्यअनरुूप यस आ.ि.मा 

ननम्नानसुारका कायि सम्पादन भएका छनः् 

(क) मन्त्न्त्रपररषद् बठैकलाई व्यिन्त्स्थत बनाउन Cabinet Automation System (CAS) कायािन्त्ियनमा 
ल्यार्एको छ। यसबाट मन्त्न्त्रपररषद्को बठैक व्यिस्थापनलाई कागिरनहत बनार् छररतो र प्रभािकारी 
बनाउन सहयोग पगुकेो छ।  

(ख) मन्त्न्त्रपररषद् बठैकको २०७४ सालसम्मको सब ै ननणियको स्क्यान गरी अमभलखे रा्नकुा साथ ै
मन्त्न्त्रपररषद् बठैक व्यिस्थापन (प्रस्ताि दताि, कायिसचूी तथा बठैक सञ्चालन) मा अनलार्न प्रविसधको 
प्रयोग भएको छ।  

(ग) रान्त्ष्िय गौरिका आयोिना र रान्त्ष्िय प्राथममकता प्राप्त आयोिनाको सञ्चालनका क्रममा उत्पन्त्न हुन े
समस्या तत्काल समाधान गनि Action Room को स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ। रान्त्ष्िय 
गौरिका आयोिनाहरूको सघन अनगुमनका लावग छनौट भएका ११ िटा आयोिनाहरूमध्य ेगौतम 
बदु्ध अन्त्तरािन्त्ष्िय विमानस्थल, पोखरा क्षरेीय अन्त्तरािन्त्ष्िय विमानस्थल, भरेी बबई डार्भसिन बहुउद्देश्यीय 

आयोिना, रानी िमरा कुलरीया ससूँचार् आयोिना, ससक्टा ससूँचार् आयोिना, मलेम्ची खानपेानी 
आयोिना, मावथल्लो तामाकोशी िलविद्यतु आयोिना, काठमाडौं-तराई/मधशे रतुमागि, पषु्पलाल 
लोकमागि, हुलाकी सडक आयोिना र राष्िपवत चरु ेआयोिनामा Surveillance System िडान गरी 
सघन अनगुमन गन ेकायिको शरुुिात भएको छ।  

(घ) रािस्ि चहुािटलाई प्रभािकारी रूपमा ननयन्त्रण गनि सरोकारिालाहरूको परामशिमा Vehicle and 

Consignment Tracking System (VCTS) कायािन्त्ियनमा आएको छ।  

(ङ) नपेाल सरकारको नीवत तथा कायिक्रम एिम ् िावष िक बिटे कायािन्त्ियनका लावग सब ै
मन्त्रालय/ननकायहरूको िावष िक कायियोिना बनार् उक्त कायियोिना अनसुार भएको प्रगवत प्रवतिदेन 
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गनि तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायािलय, अथि मन्त्रालय एिम ्रान्त्ष्िय योिना आयोगबाट 
अन्त्तरआबद्धता र अनगुमन गन ेप्रयोिनका लावग एकीकृत अनलार्न अनगुमन प्रणालीको विकास गरी 
त्यस ैमाफि त सब ैननकायहरूको प्रगवतको अनगुमन गन ेगररएको छ। यस ैप्रणालीबाट मन्त्रालयहरूको 
प्रगवत समीक्षा गन ेकायिको शरुुिात गररएको छ।  

(च) मालपोत कायािलयहरूबाट प्रिाह हुन ेसािििननक सिेामा शदु्धता, स्िच्छता र सहिता ल्याउन ेउद्देश्यल े

हालसम्म ७५ मालपोत कायािलयहरूमा अनलार्न सिेा परु् यार्एको छ। यसबाट मलुकुका कररब ३ 
करोड नकत्ता िग्गामध्य े २ करोड नकत्ता िग्गाको अमभलखे तथा कारोबार अनलार्न प्रणालीमा 
समनेटएको एिम ्रािस्िमा पनन उल्ले् य िनृद्ध भएको छ।  

(छ) संविधान अनसुार बा ूँडफा ूँट हुन े रािस्ि व्यिस्थापनका लावग विभाज्य कोषहरू स्थापना भई 
सञ्चालनमा आएका छन।् प्रदशे तहमा कोष व्यिस्थापनका लावग प्रदशे एकल खाता कोष प्रणाली 
(PTSA) र प्रदशे रािस्ि व्यिस्थापन प्रणाली (PRMIS) लाग ूगररएको छ। िसबाट प्रदशेहरूको प्रान्त्प्त 
र भकु्तानीको एकीकृत वित्तीय प्रवतिदेन तयार हुनसक्न ेअिस्था रहकेो छ।  

(ि) स्थानीय तहको बिटे तिुिमा, कोष व्यिस्थापन, लखेाङ्खकन तथा प्रवतिदेनका लावग “स्थानीय तह कोष 
व्यिस्थापन प्रणाली” (SuTRA) लाग ू भएको छ। यसबाट स्थानीय तहमा बिटे तिुिमा, कोष 
व्यिस्थापन, लखेाङ्खकन तथा प्रवतिदेन प्रणाली व्यिन्त्स्थत गनि सहयोग पगुकेो छ।  

(झ) अध्यागमनमा प्रचलनमा रहकेो IMMI सफ्टियेरलाई प्रवतस्थापन गनि बनकेो िायोमनेिक सनहतको 
‘नपेाली पोटि’ नामक सफ्टियेर विकास कायि सम्पन्त्न भई उक्त सफ्टियेरको परीक्षण भर्रहकेो छ। 
हुम्लाको नहल्सा, र्लामको पशपुवतनगर, मोरङको विराटनगर र ससन्त्धुपाल्चोकको तातोपानीमा 
अध्यागमन सिेा प्रारम्भ भएको छ।  

(ञ) विमभन्त्न ८ िटा जिल्ला प्रशासन कायािलयहरूलाई नमनूा सिेा प्रदायक कायािलयको रूपमा विकास 
गररएको छ। सब ैजिल्ला प्रशासन कायािलय, ५५ िटा र्लाका प्रशासन कायािलय, २ िटा सीमा प्रशासन 
कायािलयबाट Citizenship Information Management System (CIMS) माफि त कम्प्यटुर प्रणालीबाट 
नागररकता वितरण गन ेव्यिस्थाका साथ ै४२ िटा जिल्ला प्रशासन कायािलयहरूमा नडजिटल नागररक 
िडापर सञ्चालनमा आएको छ।  

(ट) नागररकमरैी सिेा प्रिाहको सनुनन्त्श्चतताका लावग सब ै७५३ िट ैस्थानीय तहमा समदुाय प्रहरी साझेदार 
कायिक्रम सञ्चालन गरी प्रहरी र िनता बीचको सम्बन्त्ध सदुृढ गररएको छ।  

(ठ) सामाजिक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गन ेलाभग्राहीहरूको अनलार्न दताि अमभलखे रा्नकुा साथ ै२,३०० 
िडाहरूमा अनलार्न पञ्िीकरण सिेा शरुु गररएको छ।  

(ड) प्रहरी आचरण र व्यिहारका सम्बन्त्धमा २,३९२ पटक अनगुमन गररएको, ९,७८६ िना प्रहरी 
कमिचारीलाई विभागीय कारबाही र १९,६५३ िनालाई परुस्कृत गररएको छ। सशस्र प्रहरी बल 
नपेालतफि  आचरण विपरीत कायि गन ेविमभन्त्न दिािका ३२३ िनालाई कारबाही गररएको छ।  

(५) गनुासो व्यिस्थापन 

हलेो सरकारमा प्राप्त गनुासाहरूको प्रभािकारी रूपल े सम्बोधन गनि नया ूँ गनुासो पोटिल ननमािण भई 
सञ्चालनमा आएको छ। यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायािलयमा रहकेो हलेो सरकार कक्षमा 



24/ नपेाल सरकारको िावष िक प्रवतिदेन आ.ि. २०७५/०७६ 

प्राप्त भएका नागररकका गनुासोहरूलाई सम्बन्त्न्त्धत ननकायहरूमा प्रिाह गरी गनुासो फर्छ्यौट गरार् सशुासन 
प्रिद्धिन गन ेकायिमा महत्त्िपणूि उपलन्त्धध हाससल भएको छ। कुल २३,२०४ गनुासाहरू प्राप्त भएकोमा 
१२,६७० (५५%) फर्छ्यौट भएका छन।् आगामी आ.ि. दजेख ७५३ िट ैस्थानीय तह, सात िट ैप्रदशे र संघ 
मातहत रहकेा सब ैसरकारी ननकाय सम्बद्ध गनुासो यही पोटिल माफि त सम्बोधन गनि सनकन ेगरी आबद्ध 
गररएको छ। हलेो सरकारबाट यस आ.ि.मा विमभन्त्न मन्त्रालय/ननकायमा पठार्एका गनुासो र गनुासो 
फर्छ्यौटको ननकायगत वििरण अनसुचूी- १ मा उल्लखे गररएको छ।  

रान्त्ष्िय सतकिता केन्त्रमाफि त गनुासो व्यिस्थापन सम्बन्त्धमा ननम्नानसुारका कायि सम्पादन भएका छनः् 

(क) सािििननक सिेा प्रिाह, विकास ननमािण, अननयममततासम्बन्त्धी रान्त्ष्िय सतकिता केन्त्रमा प्राप्त १,८७१ 
उिरुी मध्य े१,४११ िटा उिरुीहरू छानबीन गरी फर्छ्यौट गररएको छ।  

(ख) ६ जिल्लाका ६०० िना सिेाग्राहीसूँग सरकारी कायािलयल ेप्रिाह गन ेसिेाको स्तरसम्बन्त्धी सिेाग्राही 
सिके्षण कायि सम्पन्त्न भएको छ। सिके्षणबाट दजेखएको अिस्थाका सम्बन्त्धमा सरोकारिाला 
िनप्रवतननसध, रािनीवतक दल, नागररक समाि, परकार, गरैसरकारी संस्थाको उपन्त्स्थवतमा अन्त्तरनक्रया 
गरी विद्यमान अिस्थामा सधुारका लावग आधार तयार गररएको छ।  

(ग) विमभन्त्न ५२ जिल्लाका ९८० कायािलयमा अनगुमन गरी आचरण पालना नगरकेा २,५६५ 
कमिचारीहरूलाई कारबाहीका लावग पठार्एको तथा ९४१ कायािलयका नागररक िडापर अनगुमन गरी 
सिेा प्रिाहमा सधुार गन ेिातािरण ननमािण गररएको छ।  

(घ) ६ िटा जिल्लामा "भ्रष्टाचार ननयन्त्रण : हाम्रो साझा दावयत्ि" विषयक सशुासन प्रिद्धिनको गोष्ठी र 
२० िटा सामदुावयक विद्यालयमा भ्रष्टाचार विरुद्धको सचतेना कायिक्रम सञ्चालन गररएको छ।  

विद्यतुीय र अन्त्य सञ्चार माध्यम माफि त प्राप्त एिम ्भ्रष्टाचार र अननयममतता उपर ननगरानी गन ेननकायबाट 
प्राप्त उिरुी तथा गनुासोहरूको तत्काल सम्बोधन गनि गहृ मन्त्रालयमा गनुासो व्यिस्थापन शाखाको व्यिस्था 
गररएको र उक्त मन्त्रालयमा प्राप्त ४,६९२ िटा गनुासो/उिरुीहरू उपर कारबाही गरी ६८% फर्छ्यौट 
भएको छ।  

(६) आमसञ्चार प्रणालीमा सधुार  

आमसञ्चारका माध्यमलाई व्यािसावयक र िनता प्रवत जिम्मिेार बनाउन दहेाय अनसुारका कायिहरू सम्पादन 
भएका छन:् 

(क) केही नपेाल ऐन संशोधन गन ेऐन, २०७५ माफि त रान्त्ष्िय प्रसारण ऐन, २०४९ मा संशोधन गरी 
नपेालको संविधानमा उन्त्ल्लजखत असधकार सचूीअनरुूप कायि जिम्मिेारी हस्तान्त्तरण गररएको छ।  

(ख) ममनडया काउन्त्न्त्सलसम्बन्त्धी विधयेक र विज्ञापन ननयमन गन ेविधयेक संघीय संसदमा पशे भएको छ।  

(ग) सािििननक सिेा प्रसारकको स्थापनासम्बन्त्धी विधयेक र आमसञ्चारसम्बन्त्धी विधयेक संघीय संसदमा 
पशे गन ेप्रनक्रयामा रहकेो छ।  

(घ) अनलार्न सञ्चार माध्यम सञ्चालन ननदमेशका, २०७५ मा संशोधन गरी व्यिन्त्स्थत गन ेप्रयास गररएको 
छ।  
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(ङ) आ.ि. २०७४/७५ र आ.ि. २०७५/७६ मा विननयोजित िम्मा रु. ३ करोड र िन्त्ि पीनडत परकार 
कल्याण कोषमा रहकेो रु. २ करोड ३२ लाख रुपयैा ूँसमते गरी ५ करोड ३२ लाख रुपयैा ूँ हुनगेरी 
परकार िसृत्त कोष व्यिस्थापन तथा सञ्चालन ननदमेशका स्िीकृत भएको छ।  

(च) परकारल ेकायि सम्पादनका बखत हुनसक्न ेदघु िटनाबाट हुन ेक्षवतपवूति बापत बीमा शलु्क (नप्रममयम) 
को ७५ प्रवतशत नपेाल सरकारल े धयहोन े र बा ूँकी २५ प्रवतशत सञ्चार प्रवतष्ठान तथा स्ितन्त्र 
परकारको हकमा स्ियंल े बहेोन े गरी सञ्चाललत दघुिटना बीमा कायिक्रम अन्त्तगित १,०२२ िना 
परकारको बीमा गररएको छ।  

(७) संघीयता कायािन्त्ियन एिम ्सहिीकरण 

नपेालको संविधानल ेअङ्खगीकार गरकेो संघीय शासन प्रणालीलाई सफल रूपमा कायािन्त्ियनमा लिैान ेक्रममा 
प्रशासनको पनुसरंचना गनि दहेायका कदमहरू चाललएका छन ्: 

(क) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा संशोधन तथा कमिचारी समायोिन ऐन, २०७५ िारी भएको 
छ। सरकारी सिेाको सङ्खगठन संरचना तथा कमिचारी दरबन्त्दी पनुरािलोकन गरी दहेायबमोजिम कुल 
१,३७,६२२ दरबन्त्दी कायम भएको छ।  

सचर नं. १- तीन तहमा कमिचारी दरबन्त्दीको वितरण 
 

 
(ख) कमिचारी समायोिन ऐन, २०७५ बमोजिम तीन ैतहमा गरी कुल ९९,५७२ िना कमिचारीहरू समायोिन 

गररएको छ।  
सचर नं. २- समायोिन भएका कमिचारीहरूको वििरण 

  
(ग) स्थानीय तहका लावग ननम्न ४ िटा नमनूा काननू, मापदण्ड तथा कायिविसधहरू ननमािण गरी उपलधध 

गरार्एको छ।  

संघ ४८६०६ (३५%)

प्रदेश २२२९७ (१६%)

स्थानीय िह 66719 (49%)

संघिा, ३९५३३

प्रदेशिा, १३७९०

स्थानीय िहिा ,
३१७०८

स्थानीय तनकाय, ११७८१
साविक गा.पा./न.पा./जज.स.स.का

अन्य सतिति/प्रतिष्ठान , ३१७ फाजजल, २४४३
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- स्थानीय तहको कर तथा गरै कर रािस्िसम्बन्त्धी काननू 
- न्त्यावयक सममवतको कायि सञ्चालन कायिविसधसम्बन्त्धी काननू,  

- गाउूँपाललका/नगरपाललकाको खररद ननयमािली,  
- नदी तथा अन्त्य सािििननक क्षरेको सरसफार्सम्बन्त्धी कायिविसध।  

(घ) स्थानीय पिूािधार विकास साझेदारी कायिक्रम सञ्चालन कायिविसध, २०७५ िारी गरी सामाजिक, आवथिक 
पिूािधार विकाससम्बन्त्धी आयोिनाहरू सब ैननिािचन क्षरेमा कायािन्त्ियन भएका छन।्  

(ङ) स्थानीय तहबाट सम्पादन भएका विकास ननमािण तथा सिेा प्रिाहका कायिहरूलाई थप प्रभािकारी 
बनाउन ७ िट ैप्रदशे हने ेगरी सहससचिको नतेतृ्िमा टोली गठन गरी सहिीकरण भएको छ।  

(च) िग्गा प्रान्त्प्त ऐन, २०३४ अन्त्तगित स्थानीय तहल ेिग्गा प्राप्त गदाि अपनाउनपुन ेप्रनक्रया ननधािरण 
गररएको छ।  

२.२.३ सािाजजक ि सासं्कृतिक रूपान्ििणसम्बन्धी नीति 

नपेालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (ग) ल ेसामाजिक र सांस्कृवतक रूपान्त्तरण सम्बन्त्धमा ननम्नललजखत 
नीवतहरूको व्यिस्था गरकेो छः 

1= स्िस्थ र सभ्य संस्कृवतको विकास गरी सामाजिक ससुम्बन्त्धमा आधाररत समािको ननमािण गन,े  

2= ऐवतहाससक, परुातान्त्त्त्िक तथा सांस्कृवतक सम्पदाको संरक्षण, संिद्धिन र विकासका लावग अध्ययन, 

अनसुन्त्धान, उत्खनन तथा प्रचार प्रसार गन,े  

3= सामाजिक, सांस्कृवतक तथा सिेामलूक कायिमा स्थानीय समदुायको ससििनशीलताको प्रिद्धिन र पररचालन 
गरी स्थानीय िनसहभावगता अमभिनृद्ध गद ैसामदुावयक विकास गन,े  

4= रान्त्ष्िय सम्पदाको रूपमा रहकेा कला, सानहत्य र सङ्खगीतको विकासमा िोड ददन,े  

5= समािमा विद्यमान धमि, प्रथा, परम्परा, रीवत तथा संस्कारका नाममा हुन े सब ै प्रकारका विभदे, 
असमानता, शोषण र अन्त्यायको अन्त्त्य गन,े  

6= दशेको सांस्कृवतक विविधता कायम रा्द ैसमानता एिम ्सहअन्त्स्तत्िका आधारमा विमभन्त्न िातिावत 
र समदुायको भाषा, ललनप, संस्कृवत, सानहत्य, कला, चलसचर र सम्पदाको संरक्षण र विकास गन,े  

7= बहुभावषक नीवत अिलम्बन गन।े  

सामाजिक एिम ्सांस्कृवतक रूपान्त्तरणसम्बन्त्धी नीवतको कायािन्त्ियनबाट प्राप्त मु् य उपलन्त्धधहरूः 

कला, सानहत्य र सङ्खगीत क्षरेको संिद्धिन, प्रथा परम्पराको नाममा हुन ेशोषणको अन्त्त्य, सांस्कृवतक सम्पदाको 
संरक्षण र विकास, भाषाहरूको संरक्षणलाई प्रिद्धिन गद ैसांस्कृवतक रूपान्त्तरण गन े ददशामा यस आ.ि.मा 
ननम्नानसुार उपलन्त्धधहरू हाससल भएका छनः् 

(१) कला, सानहत्य र संगीतको विकास 

(क) विद्यालय तथा उच्च मशक्षामा कला र सानहत्य िस्ता विषयहरू अध्ययन अध्यापन गराउनका लावग 
पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तकमा सधुार गररएको छ।  

(ख) विद्यालय स्तरीय रान्त्ष्िय प्रवतभा पनहचान कायिक्रम सञ्चालन भएको छ।  
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(ग) कक्षा ९ दजेख १२ सम्मको प्राविसधक धार सञ्चाललत विद्यालयमा संगीत विषय पनन थप भई संगीत 
विषय अध्ययन अध्यापन भर्रहकेो छ।  

(घ) यस आ.ि.मा थप एक हिार िटा माध्यममक विद्यालयमा पसु्तकालय स्थापना गररएको छ। यस्ता 
पसु्तकालयको सङ्ख्या तीन हिार पगुकेो छ।  

(ङ) दोलखा जिल्लाको तात्कालीन ला ूँकुरी डा ूँडा गा.वि.स. िडा नं. ८ र ९ न्त्स्थत डाङडुङ ेडा ूँडा लगायत 
क्षरेमा आधुननक सवुिधा सम्पन्त्न चलसचर नगरी ननमािण आयोिनाको विस्ततृ पररयोिना प्रवतिदेन 
तयार भएको छ।  

(च) आददिासी चलसचर महासंघ र अन्त्तगितका १३ िटा िातीय संस्थाहरूसूँग सहकायिमा ३ िटा विशषे 
तथा सन्त्दशेमलूक चलसचरहरूको छनौट गरी सबटार्टललङ्ख गनि प्रवत चलसचर रु. २ लाख उपलधध 
गराएको र ती चलसचरहरूलाई अन्त्तरािन्त्ष्िय चलसचर महोत्सिमा सहभागी गरार् आददिासी िनिावतको 
भाषा प्रिद्धिनमा योगदान परु् यार्एको छ। साथ,ै आददिासी िनिावत समदुायको मातभृाषाका विमभन्त्न 
विधाहरूमा योगदान परु् याएका ३ िनालाई परुस्कृत गररएको छ।  

(छ) विमभन्त्न भाषाका १३ िटा उत्कृष्ट ग्रन्त्थ कृवत तथा सानहन्त्त्यक पसु्तकहरू प्रकाशन गररएको छ।  

(ि) नडजिटल अकािर्भ ननमािण कायिमा गोरखापर, रनेडयो नपेाल, नपेाल टलेलमभिन, रान्त्ष्िय समाचार सममवत 
तथा चलसचर विकास बोडिमा रहकेा परुाना अमभलखे, श्रव्य, दृष्य तथा श्रव्यदृष्य सामग्रीहरूको 
नडजिटार्िशेन, आकािर्मभङ गरी अमभलखेीकरण गन ेकायि सचुारु रहकेो छ। गोरखापर, द रार्जिङ्खग 
नपेालका परुाना प्रकाशनहरूको Microfilm format, JPEG Image Format र PDG फार्ल तयार भई 
आकािर्मभङ भएको, रनेडयो नपेालमा रहकेा ३६ हिार ३ सय ८५ िटा श्रव्य सामग्री नडजिटार्िशेन 
भएको, चलसचर विकास बोडिमा रहकेा परुाना १० िटा चलसचर तथा १५ घण्टा बराबरको ितृ्तसचर 
नडजिटार्ि भएको छ।  

(झ) विमभन्त्न संस्कृवतसम्बन्त्धी िनिल, अनसुन्त्धानात्मक लखे तथा सांस्कृवतक गवतविसधको वििरण प्रकाशन 
भएको छ। भाषा, सानहत्य, संस्कृवत, र्वतहास, िाङ्खमय, नाट् यकला र लललतकला लगायत विमभन्त्न 
विधामा योगदान परु् याउन े४५ िना स्रष्टाहरूलाई रान्त्ष्िय तथा प्रादमेशक परुस्कारबाट सम्मान गररएको 
छ।  

(२) धमि, प्रथा, परम्परा, रीवत तथा संस्कारका नाममा हुन ेसब ैप्रकारका विभदेको अन्त्त्य 

विमभन्त्न िणि ललङ्खग िातिावत भाषा धमि संस्कृवत बीचमा विद्यमान विभदे असमानता शोषण र अन्त्यायको 
अन्त्त्य गन ेसन्त्दभिमा यस आ.ि.मा भएका कायिहरू र प्राप्त उपलन्त्धधहरू दहेायबमोजिम रहकेा छन:्  

(क) विद्यालय मशक्षाको रान्त्ष्िय पाठ्यक्रममा विद्यमान धमि, प्रथा, परम्परा, रीवत तथा संस्कारका नाममा हुन े
सब ै प्रकारका विभदे, असमानता, शोषण र अन्त्यायको अन्त्त्य गन े उद्दशे्य परूा गन े विषयिस्त ु

पाठ्यपसु्तकमा समािशे गरी मशक्षण ससकार्लाई ननरन्त्तरता ददर्एको छ।  
(ख) समता सचूकको आधारमा समते शलैक्षक प्रोत्साहनका कायिक्रमहरू वितरण गररएको छ।  
(ग) आधारभतू तह कक्षा १-८ र माध्यममक तह कक्षा १-१२ मा लङै्खवगक समता दर १ पगुकेो छ।  
(घ) मशक्षामा पहु ूँचको असमानता अन्त्त्य गनि अननिायि तथा ननःशलु्क मशक्षाको व्यिस्था गररएको छ।  
(ङ) छाउपडी, लङै्खवगक नहंसा र मानि बचे-वबखन विरुद्ध तीनिटा जिङ्खगल तयार गरी प्रसारण गररएको 

छ।  
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(च) छाउपडी सम्बन्त्धमा सदुरूपन्त्श्चम प्रदशेमा परामशिदाताबाट अध्ययन अनसुन्त्धान गरार्एको छ।  

(३) सांस्कृवतक सम्पदाको संरक्षण र विकास 

नपेाल बहुिातीय, बहुभावषक, बहुसांस्कृवतक र बहुधाममिक मलुकुको रूपमा सपुररसचत रहकेो छ। हाम्रा समदृ्ध 
मतूि र अमतूि सम्पदाहरू रान्त्ष्िय एकता सबलीकरण गन े माध्यमका रूपमा रहकेा छन।् अमलू्य प्राचीन 
सांस्कृवतक सम्पदाहरूको िगनेाि गन,े सांस्कृवतक विविधता कायम रा्न ेतथा बहुभावषक नीवत अिलम्बन 
गन ेसन्त्दभिमा भएका कायिबाट प्राप्त उपलन्त्धधहरू दहेाय अनसुार छन:्  

(क) विमभन्त्न ३४ िातिावत/समदुायका सांस्कृवतक अमभयन्त्ता र संस्कृवतका प्रयोगकतािको सहभावगतामा 

संस्कृवत संरक्षणसम्बन्त्धी ताललम, अमभमखुीकरण/कायिशाला सञ्चालन माफि त ती िावत/समदुायमा 

भएका अमतूि सांस्कृवतक सम्पदाहरूको संरक्षणका लावग सम्पकि व्यन्त्क्त तयार पाररएको छ।  

(ख) यनुसे्कोको मापदण्ड अनसुारका विधागत क्षरेहरू समटेी लपे्चा र दर ै िावतका अमतूि सांस्कृवतक 

सम्पदाको मौज्दात वििरण (Inventory) तयार गररएको छ।  

(ग) काठमाडौं, लललतपरु, भक्तपरु, िीरगञ्ि, बटुिल, सप्तरी, िनकपरु लगायतका ठाउूँहरूमा लललतकला, 

मवूतिकला, सचरकला प्रदशिनी/कायिशाला आयोिना गररएको साथ ैचीनमा भएको हस्तकला मलेामा 

नपेालको तफि बाट सहभागी भई स्िदशे तथा विदशेमा नपेाली कला र संस्कृवतको संरक्षण तथा संिद्धिनमा 

योगदान परु् यार्एको छ।  

(घ) अन्त्तरािन्त्ष्िय बौद्ध सम्मलेन "The Birthplace of Shakyamuni Buddha, Fountain of Buddhism and 

World Peace" भन्त्न ेनाराका साथ सम्पन्त्न भएको छ।  

(ङ) कैलाशकूट भिनको अध्ययन तथा उत्खनन गनिका लावग भौवतक सिके्षण कायि सम्पन्त्न भएको छ। 

िनकपरुको िानकी मन्त्न्त्दर संरक्षण कायि ३० प्रवतशत सम्पन्त्न भएको छ। कनपलिस्त ु न्त्स्थत 

वतलौराकोट सङ्खग्रहालय भिनको ननमािण कायि सम्पन्त्न भई प्रदशिन शरुु भएको छ।  

(च) अिधै रूपमा नपेालबाट बानहरी मलुकुमा परु् यार्एका मध्य े४५ िटा कलात्मक धाममिक तथा ऐवतहाससक 

महत्त्िका मवूतिहरू नफताि ल्याई ३६ िटा मवूतिहरूलाई प्रदशिनीमा राजखएको छ। कास्कीको लखेनाथ 

सङ्खग्रहालय, स्याङ्खिाको गरुुङ सङ्खग्रहालय र सनुसरीको माझी सङ्खग्रहालयको ननमािण कायि भएको छ।  

(छ) रान्त्ष्िय अमभलखेालयमा सङ्खकललत हस्तललजखत ग्रन्त्थहरूमध्य े२४ हिार ग्रन्त्थका १३ लाख र्मिेको 

Cataloging, Tagging तथा सफ्टियेरमा अपलोड माफि त Digital Archiving गरी सरुलक्षत गन ेकायि 

सम्पन्त्न भएको छ।  

(ि) आददिासी िनिावतहरू/अवत लोपोन्त्मखु/सीमान्त्तकृत/अवत सीमान्त्तकृत िावतहरूको अमतूि 

सांस्कृवतक सम्पदाको विधागत रूपमा सचूी तयार गन ेकायिक्रम अनरुूप नकसान, बोट,े लाप्चा, डोम 

िावतको विधागत रूपमा अमतूि सांस्कृवतक सम्पदाको वििरण सचूी तयार गररएको छ।  

(झ) भकूम्पल ेक्षवतग्रस्त ८९१ मध्य ेयस आ.ि.मा थप ११८ िटा सम्पदा सनहत हालसम्म ३८० िटा 

सांस्कृवतक एिम ्परुातान्त्त्त्िक सम्पदाको पनुनन िमािण सम्पन्त्न भएको छ।  
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(ञ) सरुमारानी गाउूँपाललका (प्यठूान), चौकुन े गाउूँपाललका (सखुते), मोन्त्याल गाउूँपाललका (कैलाली), 

अग्नीसार्र कृष्णासिरन गाउूँपाललका (सप्तरी), भोक्राहा नरससं गाउूँपाललका (सनुसरी), छथर 

गाउूँपाललका (धनकुटा), िीतपरु ससमरा उपमहानगरपाललका (बारा), बकैया गाउूँपाललका 

(मकिानपरु), गैंडाकोट नगरपाललका (निलपरासी) मा स्थानीय न.पा./गाउूँपाललकाका स्रोतहरूमा 

आददिासी िनिावतहरूको पहु ूँच तथा समािशेी अिस्थाको स्थलगत अध्ययन गरी प्रवतिदेन तयार 

गररएको छ।   
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(४) बहुभावषक नीवतको अिलम्बन र विकास 

(क) बहुभावषक नीवतअनरुूप ३१ िटा लोपोन्त्मखु भाषाको शधदकोष, शधद सङ्खकलन, लोकिाताि, भावषक 

र्वतहास लखेन गरी भाषा संरक्षणको कायि भर्रहकेो छ। अवत लोपोन्त्मखु १५ िटा भाषाको भावषक 

प्रोफार्ल तयार गररएको छ।  

(ख) बहुभावषक विद्यतुीय शधदकोष ननमािणका लावग सफ्टियेर तयार गरी विमभन्त्न २१ भाषाका शधदहरूलाई 

प्रविन्त्ष्ट गन ेकायि भर्रहकेो छ। विमभन्त्न २५ भाषामा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक तयार भई सम्बन्त्न्त्धत 

समदुायको सहकायिमा मशक्षण ससकार् भर्रहकेो छ।  

(ग) संघ, प्रदशे तथा स्थानीय तहमा आददिासी िनिावतहरूका लावग भएका भावषक नीवतको अध्ययन तथा 

अनसुन्त्धान प्रवतिदेन तयार गररएको छ।  

(घ) ८ िटा भाषामा लोक कल्याणकारी विज्ञापनहरू ननमािण गरी वितरण, रनेडयो नपेालबाट २१ भाषामा 

समाचार र २० भाषामा कायिक्रम उत्पादन र प्रसारण, नपेाल टलेलमभिनबाट ४ भाषामा समाचार र ६ 

भाषामा कायिक्रम उत्पादन र प्रसारण तथा गोरखापर संस्थानबाट ३९ िटा भाषामा समाचार, लखे 

रचना प्रकाशन हुन ेगरकेो छ।  

२.२.४. अथि, उद्योग ि िाजणज्यसम्बन्धी नीति 

अथि, उद्योग र िाजणज्य सम्बन्त्धमा संविधानको धारा ५१ को खण्ड (घ) ल ेननम्नललजखत नीवतहरूको व्यिस्था 

गरकेो छः 

1= सािििननक, ननिी र सहकारी क्षरेको सहभावगता र स्ितन्त्र विकास माफि त रान्त्ष्िय अथितन्त्र सदुृढ 

गन,े  

2= अथितन्त्रमा ननिी क्षरेको भमूमकालाई महत्त्ि दद ूँद ैउपलधध साधन र स्रोतको असधकतम पररचालन गरी 

आवथिक समनृद्ध हाससल गन,े  

3= सहकारी क्षरेलाई प्रिद्धिन गद ैरान्त्ष्िय विकासमा अत्यासधक पररचालन गन,े  

4= आवथिक क्षरेका सब ैगवतविसधमा स्िच्छता, ििाफदहेी र प्रवतस्पधाि कायम गनि ननयमनको व्यिस्था 

गद ैसिािङ्खगीण रान्त्ष्िय विकासमा प्रोत्साहन र पररचालन गन,े  

5= उपलधध साधन, स्रोत तथा आवथिक विकासको प्रवतफलको न्त्यायोसचत वितरण गन,े  

6= तलुनात्मक लाभका क्षरेको पनहचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारिारा ननयाित प्रिद्धिन गद ैिस्त ु

तथा सिेाको बिार विविधीकरण र विस्तार गन,े  

7= कालाबिारी, एकासधकार, कृवरम अभाि ससििना गन ेर प्रवतस्पधाि ननयन्त्रण िस्ता कायिको अन्त्त्य गद ै

रान्त्ष्िय अथितन्त्रलाई प्रवतस्पधी बनार् व्यापाररक स्िच्छता र अनशुासन कायम गरी उपभोक्ताको नहत 

संरक्षण गन,े  

8= रान्त्ष्िय अथितन्त्रको विकासका लावग रान्त्ष्िय उद्योगधन्त्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रिद्धिन गरी 

नपेाली श्रम, सीप र कच्चा पदाथ िमा आधाररत स्िदशेी लगानीलाई प्राथममकता ददन,े  
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9= रान्त्ष्िय अथितन्त्रको विकासका लावग स्िदशेी लगानीलाई प्राथममकता ददन,े  

10= रान्त्ष्िय नहत अनकूुल आयात प्रवतस्थापन, ननयाित प्रिद्धिनका क्षरेमा िदैमेशक प ूूँिी तथा प्रविसधको 
लगानीलाई आकवष ित गद ैपिूािधार विकासमा प्रोत्साहन एिम ्पररचालन गन,े  

11= िदैमेशक सहायता ललंदा रान्त्ष्िय आिश्यकता र प्राथममकतालाई आधार बनाउूँद ैयसलाई पारदशी बनाउन े
र िदैमेशक सहायताबाट प्राप्त रकम रान्त्ष्िय बिटेमा समानहत गन,े  

12= गरैआिासीय नपेालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविसध र प ूूँिीलाई रान्त्ष्िय विकासमा उपयोग गन,े  

13= औद्योवगक कररडोर, विशषे आवथिक क्षरे, रान्त्ष्िय पररयोिना, विदशेी लगानीका पररयोिनाको सन्त्दभिमा 
अन्त्तर प्रदशे तथा प्रदशे र संघ बीच समन्त्िय स्थानपत गरार् आवथिक विकासलाई गवतशीलता प्रदान 
गन।े  

अथि, उद्योग र िाजणज्यसम्बन्त्धी नीवत कायािन्त्ियनबाट प्राप्त मु् य उपलन्त्धधहरूः 

राज्यका ननदशेक ससद्धान्त्त र नीवतल े ननदद िष्ट गर े बमोजिम नीवत कायिक्रम र आयोिनाहरू समािशे गरी 
आवथिक िष ि २०७५/७६ को बिटे तिुिमा र कायािन्त्ियन गररएको छ। यस आवथिक िष िका लावग रु. १३ खिि 
१५ अबि १६ करोडको बिटेमा संशोसधत लक्ष्य रु. १२ खिि ८९ अबि ४ करोड ७३ लाख रहकेोमा रु. ११ 
खिि १० अबि ३९ करोड ५८ लाख खचि भई संशोसधत लक्ष्यको तलुनामा ८६.१४ प्रवतशत खचि भएको छ। 
कुल खचि मध्य,े चाल ूखचितफि  रु. ७१६ अबि ४१ करोड ७६ लाख, प ूूँिीगत खचितफि  रु. २४१ अबि ५६ 
करोड २५ लाख र वित्तीय व्यिस्थातफि  रु. १५२ अबि ४७ करोड ७० लाख खचि भएको छ।  

यस आवथिक िष िमा रु. ९ खिि ४५ अबि ५६ करोड रािस्ि सङ्खकलन गन ेबिटेको लक्ष्य रहकेो वथयो भन े
रु. ८ खिि ६० अबि २३ लाख संशोसधत लक्ष्य रहकेोमा रु. ८ खिि ५९ अबि ५९ करोड ८८ लाख रािस्ि 
सङ्खकलन भएको छ। िदैमेशक सहायतातफि  रु. २ खिि ५७ अबि ४ करोड ५० लाख संशोसधत लक्ष्य रहकेोमा 
रु. १ खिि ५९ अबि ४८ करोड ६४ लाख पररचालन गररएको छ। त्यसगैरी आन्त्तररक ऋणतफि  रु. १ खिि 
७२ अबि पररचालन गन ेसंशोसधत लक्ष्य रहकेोमा रु. ९६ अबि ३८ करोड २० लाख मार पररचालन गररएको 
छ।  

नपेाल सरकारल े राज्यका ननदशेक ससद्धान्त्त, नीवत र दावयत्िको कायािन्त्ियन गन े तथा समग्रमा राज्य 
सञ्चालनका लावग आवथिक िष ि २०७५/७६ मा नपेाल सरकारल ेउठाएको रािस्ि र अन्त्य आयको वििरण 
तथा नपेाल सरकारबाट ननकायगत रूपमा गररएको खचि वििरण अनसुचूी- २ मा प्रस्ततु गररएको छ।  

ताललका नं. १- नपेाल सरकारको समन्त्ष्टगत आय प्रान्त्प्तको वििरण  
 रु. लाखमा 

वििरण लक्ष्य प्रगवत प्रगवत प्रवतशतमा 

रािस्ि ८,६००,०२३।- ८५९५९८८.८४ ९९.९५ 

िदैमेशक सहायता २,५७०,४५०।- १५९४८६४.६१ ६२.०५ 

आन्त्तररक ऋण १,७२०,०००।- ९६३,८२०।- ५६.०४ 

िम्मा १२,८९०,४७३।- १११५४६७३.४५ ८६.५३ 
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आवथिक विकासको प्रमखु आधारस्तम्भको रूपमा रहकेो औद्योगीकरण माफि त औद्योवगक उत्पादन िनृद्ध गरी 

कुल गाह िस््य उत्पादनमा उद्योग क्षरेको योगदान बढाउूँद ैउद्योगधन्त्दा र स्रोत साधनको संरक्षण र प्रिद्धिन 

गरी नपेाली श्रम, सीप र कच्चा पदाथ िमा आधाररत स्िदशेी लगानीलाई प्रिद्धिन गद ैतलुनात्मक लाभका 

िस्तकुो उत्पादन िनृद्ध गरी विश्ि बिारमा प्रिशे गरार् बढ्दो व्यापार घाटा न्त्यनू गद ैसबल रान्त्ष्िय अथितन्त्र 

ननमािण र खाद्यान्त्न तथा आधारभतू उपभोग्य िस्त ुतथा सिेाको दशेव्यापीरूपमा सििसलुभ आपवूति सनुनन्त्श्चत 

गरी बिार प्रणालीलाई स्िच्छ, प्रवतस्पधी र उपभोक्ता प्रवत जिम्मिेार बनार्एको छ।  

(१) अथि 

(क) ननितृ्तभरण कोष सम्बन्त्धमा व्यिस्था गनि बनकेो विधयेक, भकु्तानी तथा फर्छ्यौट सम्बन्त्धमा व्यिस्था 

गनि बनकेो विधयेक, लखेापरीक्षण सम्बन्त्धमा व्यिस्था गनि बनकेो विधयेक पाररत भई कायािन्त्ियनमा 

आएका छन।् प्रदशे तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय संघीयताअनरुूप ७ िटा नमनूा काननू/कायिविसध/ 

मागिदशिन तयार गरी प्रदशे तथा स्थानीय तहमा पठार्एको छ। बीमासम्बन्त्धी काननूलाई संशोधन र 

एकीकरण गनि बनकेो विधयेक, नागररक लगानी कोष ऐनलाई संशोधन गनि बनकेो विधयेक र संघीय 

आवथिक कायिविसध तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि विधयेक संघीय संसदमा पशे भएको छ। यस्तगैरी विदशेी 

विननमय व्यिस्थापन विधयेक, नपेाल राष्ि ब ैंक ऐन संशोधन विधयेक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्त्धी 

ऐन संशोधन विधयेक, सािििननक ऋण व्यिस्थापन विधयेक र सधतोपर ऐन संशोधन विधयेकको 

मस्यौदा तयार गररएको छ।  

(ख) विमशष्टीकृत लगानी कोष ननयमािली, सधतोपर दताि तथा ननष्कासन (दोस्रो संशोधन) ननयमािली र 

किाि सरुक्षण (पनहलो संशोधन) ननयमािली स्िीकृत भई कायािन्त्ियनमा रहकेो छ। सािििननक खचिमा 

ममतव्यवयता र प्रभािकाररता कायम गनसेम्बन्त्धी नीवतगत मागिदशिन, सहुललयतपणूि किािका लावग 

एकीकृत धयाि अनदुानसम्बन्त्धी कायिविसध, ग्रामीण स्िािलम्बन कोष कायिविसध, राष्िसिेक 

कमिचारीहरूको सािसधक बीमासम्बन्त्धी कायिविसध र ग्रामीण स्िािलम्बन कोष सञ्चालन कायिविसध 

कायािन्त्ियनमा आएको छ।  

(ग) सरकारी वित्त त्याङ्खक प्रणाली, २०१४ मा आधाररत भई आवथिक िष ि २०७६/७७ को बिटे प्रस्ततु 

गररएको छ। सामान्त्य सािििननक सिेामा ३०.१६%, रक्षामा ३.४६%, सािििननक शान्त्न्त्त सरुक्षामा 

३.६२%, आवथिक माममलामा ३६.७३%, िातािरण संरक्षणमा १.७३%, आिास तथा सामाजिक 

सवुिधामा ५.०६%, स्िास््यमा ४.९७%, मशक्षामा १०.२०%, सामाजिक सरुक्षामा ३.५७% बिटे 

विननयोिन गरी स्रोतको प्रत्याभवूत गररएको छ। नपेाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरूको माग तथा 

आिश्यकता, ददगो विकास लक्ष्य सनहत रान्त्ष्िय लक्ष्य हाससल गनि सहयोग पगु्न ेगरी बिटे विननयोिन 

गररएको छ।  

(घ) आ.ि. २०७६/७७ का लावग वित्तीय समानीकरण अनदुान, सशति अनदुान, विशषे अनदुान र समपरूक 

अनदुान दहेायबमोजिम प्रदशे र स्थानीय तहमा हस्तान्त्तरण गररएको छ।  
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ताललका नं. २- प्रदशे र स्थानीय तहमा अनदुान हस्तान्त्तरण 

 (रु. करोडमा) 

तह वित्तीय समानीकरण 
अनदुान 

सशति 
अनदुान 

समपरूक 
अनदुान 

विशषे 
अनदुान 

िम्मा 

प्रदशे नम्बर १ ६,६१ १०,५५ ६८ ६६ १८,५० 

प्रदशे नम्बर २ ७,०२ ७,२० २९ ४६ १४,९७ 

प्रदशे नं. ३ ५,९७ ८,५६ ६०  १५,१३ 

गण्डकी प्रदशे  ६,७८ ६,०५   १२,८३ 

प्रदशे नम्बर ५ ६,८७ ९,६९ ६९  १७,२५ 

कणािली प्रदशे ९,१३ ५,६५ ९२ ९१ १६,६१ 

सदुरू पन्त्श्चम प्रदशे ७,९३ ५,६८ ८० ७९ १५,२० 

स्थानीय तह सब ै ८५,२८ १२०,५५ २,९१ १,८१ २१०,५५ 

िम्मा १३५,५९ १७३,९३ ६,८९ ४,६३ ३२१,०४ 

(ङ) प्रदशे र स्थानीय तहमा दहेायबमोजिम रािस्ि बा ूँडफा ूँट गररएको छ।  

ताललका नं. ३- प्रदशे र स्थानीय तहमा रािस्ि बा ूँडफा ूँट 

रु. करोडमा 

तह िम्मा  

प्रदशे नम्बर १ ७३,२७ 

प्रदशे नम्बर २ ६९,५५ 

प्रदशे नं. ३ ७३,८० 

गण्डकी प्रदशे ६०,९९ 

प्रदशे नम्बर ५ ७०,१७ 

कणािली प्रदशे ६१,५७ 

सदुरू पन्त्श्चम प्रदशे ६१,९९ 

स्थानीय तह सब ै ४७१,३८ 

कुल िम्मा  ९४२,७६ 
 

(च) बदललूँदो अन्त्तरािन्त्ष्िय पररिशे र संघीय शासन प्रणालीको ममिअनरुूप प्रदशे तथा स्थानीय तहसम्म 
िदैमेशक सहायताको पररचालन हुन ेव्यिस्था ममलाउन अन्त्तरािन्त्ष्िय आवथिक सहायता पररचालन नीवत 
कायािन्त्ियनमा आएको छ। िदैमेशक सहायतालाई रान्त्ष्िय प्राथममकता अनकूुल हुनगेरी िनृद्ध गन े र 
उपलधध सहायताको उपयोग बढाउन ेप्रयासस्िरूप रान्त्ष्िय बिटे प्रणालीमभर ैरहरे बिटे सहायता 
ललन ेव्यिस्था भएको छ।  



34/ नपेाल सरकारको िावष िक प्रवतिदेन आ.ि. २०७५/०७६ 

(छ) कमिचारी सञ् चयकोषबाट सञ् चयकतािका लावग औषधोपचारमा रु. १ लाख तथा घातक (कडा) रोगको 
उपचारमा रु. १० लाखसम्मको बीमा योिना कायािन्त्ियनमा ल्यार्एको छ। राष्िसिेक कमिचारीहरूको 
सािसधक बीमासम्बन्त्धी कायिविसध कायािन्त्ियनमा ल्यार्एको छ। ७० िष ि मावथका िषे्ठ नागररकको 
स्िास््य बीमा शलु्क सरकारल ेधयहोन ेव्यिस्था गररएको छ।  

(ि) नपेाल सरकारका सब ै केन्त्रीय ननकायको नपेाल सािििननक क्षरे लखेामान (NPSAS) मा आधाररत 
वित्तीय प्रवतिदेन तयार गररएको छ। सब ैकोष तथा लखेा ननयन्त्रक कायािलयबाट विद्यतुीय भकु्तानी 
प्रणालीबाट ननकासा हुन ेव्यिस्था गररएको छ। संघ, प्रदशे र स्थानीय तहल ेसञ्चालन गन ेकामको 
बा ूँडफा ूँट, रािस्ि बा ूँडफा ूँट तथा अनदुान वितरणसम्बन्त्धी SuTRA नामक सफ्टियेर कायािन्त्ियनमा 
ल्यार्एको छ।  

(झ) वित्तीय संघीयता कायािन्त्ियनका लावग संघ, प्रदशे र स्थानीय तहको विभाज्य कोषहरू सञ्चालनमा 
ल्यार्नकुा साथ ैप्रदशे तथा स्थानीय विभाज्य कोष सञ्चालनको मागिदशिन समते तयार गरी पठार्एको 
छ।  

(ञ) मलू्य अमभिनृद्ध कर र आन्त्तररक उत्पादनमा लाग्न ेअन्त्तःशलु्कको १५/१५ प्रवतशत प्रदशे र स्थानीय 
तहलाई उपलधध गराउन ेगरी रािस्ि बा ूँडफा ूँटको विस्ततृ आधार र ढा ूँचा ननधािरण गररएको छ। प्रदशे 
र स्थानीय तहल ेप्रत्यके मनहनाको १५ गतमेभर रािस्ि बा ूँडफा ूँट बापतको रकम प्राप्त गन ेव्यिस्था 
ममलार्एको छ। यस्तगैरी नपेाल सरकारल ेप्रदशे सरकार र स्थानीय तहलाई हस्तान्त्तरण गन ेसशति 
अनदुानका आधारहरू तयार गरी प्रदशे र स्थानीय तहमा कायिक्रम/ आयोिनाहरू हस्तान्त्तरण गररएको 
छ।  

(ट) वित्तीय समानीकरण अनदुान र सशति अनदुान रकम ननयममत रूपमा खचि प्रवतिदेन प्राप्त भएका 
आधारमा ननकासा गन ेव्यिस्था ममलार्एको छ।  

(ठ) नपेाल सरकार, प्रदशे र स्थानीय तहको आवथिक िष ि २०७४/७५ को सन्त्ञ्चत कोष एकीकृत वित्तीय 
वििरण तयार गरी महालखेा परीक्षक समक्ष पशे गनािको साथ ैसािििननक समते गररएको छ।  

(ड) िाजणज्य बैंकहरूमा तरलता व्यिस्थापन गन ेप्रयोिनका लावग स्थानीय तहको सन्त्ञ्चत कोषमा ("ग" 
समहूका सम्पणूि खाताहरूमा) िम्मा भएको सम्पणूि रकमको ५० प्रवतशत रकम स्थानीय तहमा रहकेा 
िाजणज्य बैंकहरूमा पठाउन ेव्यिस्था ममलार्एको छ।  

(ढ) संघीय तथा प्रदशे सरकारको रािस्िको कारोबार समटेी एकीकृत आवथिक सङ्खकेत, िगीकरण तथा 
व्या्याअनरुूप रािस्ि व्यिस्थापन सचूना प्रणाली तयार गरी लाग ूगररएको छ।  

(ण) वित्तीय क्षरे विकास रणनीवत (२०७३/७४-२०७७/७८) कायािन्त्ियनमा रहकेो छ। यस रणनीवतको 
कायािन्त्ियनबाट यस आवथिक िष िमा दहेायका उपलन्त्धधहरू हाससल भएका छन-् 

१. ७३५ स्थानीय तहमा िाजणज्य बङै्खकहरूको शाखा स्थापना भएको छ।  

२. साना ननक्षपेकतािको ननक्षपे र साना किाि सरुक्षणको सीमा िनृद्ध गरी ननक्षपे सरुक्षण रु. २ 
लाखबाट िनृद्ध गरी रु. ३ लाख कायम गररएको छ। रु. ३ लाखसम्मको बचत सरुक्षण भई 
ननक्षपे सरुक्षण हुन ेखाता सङ्ख्या २ करोड २३ लाख पगुकेो छ।  

३. नागररक लगानी कोष र कमिचारी सञ्चय कोषमा रहकेो बचतलाई सामाजिक सरुक्षा र आवथिक 
िनृद्धमा सहयोगी बनाउन काननूी, नीवतगत र सङ्खगठनात्मक प्रािधानहरूलाई पररमाििन गररएको 
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छ। कुल बीमा कारोबारमध्य ेलघ ुबीमाको कारोबार कम्तीमा १० प्रवतशत परु् याउन लघ ुबीमा 
ननदमेशका, २०७१ मा संशोधन गररएको छ।  

४. बङै्खक तथा वित्तीय संस्थाहरूल ेपररित्यि विदशेी मरुा लगायत भारतीय मरुामा समते आफ्नो 
प्राथममक प ूूँिीको ५० प्रवतशतसम्म ऋण ललन पाउन ेव्यिस्था गररएको छ।  

५. दीघिकालीन किाि लगानीको मागलाई सम्बोधन गनिका लावग बङै्खक तथा वित्तीय संस्थाल े
प्राथममक प ूूँिीको शतप्रवतशतसम्म दीघिकालीन ऋणपर िारी गनि पाउन ेव्यिस्था गररएको छ।  

६. प्राथममकता प्राप्त क्षरेमा प्रिाह गनुिपन ेव्यिस्थालाई थप विमशष्टीकृत गरी कृवष क्षरेमा न्त्यनूतम 
१० प्रवतशत र ऊिाि तथा पयिटन क्षरेमा न्त्यनूतम १५ प्रवतशत किाि प्रिाह गनुिपन ेव्यिस्था 
गररएको छ।  

७. बङै्खक तथा वित्तीय संस्थाहरूल ेरु. ५० करोड िा सोभन्त्दा बढीको किाि उपयोग गन ेऋणीलाई 
किाि प्रिाह गदाि िा किाि निीकरण गदाि सो संस्थाको के्रनडट रनेटङ्खग एिने्त्सीबाट रनेटङ्खग 
गररएको हुनपुन ेव्यिस्था गररएको छ।  

८. विदशेी लगानी प्रिाहलाई सहिीकरण गरी नपेालको बाह्य क्षरेमा साख अमभिनृद्ध गराउूँद ैलगानी 
मभत्र्याउन सजिलो तलु्याउन ेदृन्त्ष्टकोणल ेमलुकुको के्रनडट रनेटङ्खग प्रनक्रया शरुुिात गररएको छ।  

९. लगानीकतािहरूल ेिदैमेशक ऋण पररचालन गदाि हुन े विननमय दरको िोजखम न्त्यनूीकरण गनि 
यस्तो ऋणको हजेिङ्खग हुन ेव्यिस्था गररएको छ।  

१०. सचूना प्रविसधको माध्यमिारा प ूूँिीबिारमा लगानीकतािको प्रत्यक्ष पहु ूँचका लावग नपे्सकेो 
स्िचाललत प्रणाली माफि त शयेर खररद वबक्री शरुु गररएको छ।  

११. वित्तीय सिेामा सहि पहु ूँच परु् याउन सब ैनपेालीको बङै्खक खाता खोल्न ेअमभयान ननरन्त्तर रहकेो 
छ। ब ैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्या ८,६८६ पगुकेो छ।  

१२. साना नकसानहरूल ेतात्कालीन साझा सहकारी संस्थाहरूबाट ललएको सम्पणूि ऋण ममनाहा 
गररएको छ।  

१३. सब ै प्रकारका भकु्तानीहरूलाई विद्यतुीय माध्यमबाट गन े कायि RTGS (Real Time Gross 

Settlement) प्रणालीको काननूी आधार तिुिमाको काम अन्त्न्त्तम चरणमा पगुकेो छ।  

१४. पनछल्लो समयमा मरुा तथा प ूूँिी बिारमा दजेखएका प्रिसृत्तहरूको (धयािदर, शयेर बिार, 
दीघिकालीन ऋणपर) समग्र मलू्याङ्खकन गरी वित्तीय स्थावयत्ि एिम ्लगानीका लावग वित्तीय 
स्रोत व्यिस्थापनमा दजेखएका समस्याहरू पनहचान गरी सझुाि पशे गनि गठठत सममवतको 
प्रवतिदेन तोनकएको कायियोिनाअनरुूप कायािन्त्ियन भर्रहकेो छ।  

१५. कर प्रशासनमा रहकेा संस्थागत विकृवत र विसङ्खगवत हटाउन कर फर्छ्यौट ऐन खारिे गरी 
आयोगको व्यिस्था अन्त्त्य गररएको छ। करको दायरा सदुृढ र कर व्यिस्था पारदशी बनाउन 
सावबकमा कायम रहकेो वबक्रीमा सङ्खकललत मलू्य अमभिनृद्ध कर नफतािसम्बन्त्धी व्यिस्था खारिे 
गररएको छ।  

१६. १,९९,१६६ व्यािसावयक करदाता र २,२९,८५० व्यन्त्क्तगत करदाता गरी कुल ४,२९,०१६ 
करदाता करको दायरामा आएका छन।् व्यािसावयक करदाता मध्य े३६,५३२ करदाता मलू्य 
अमभिनृद्ध करमा र १६,६८८ करदाता अन्त्तःशलु्कमा थप दताि भएका छन।् हालसम्म व्यािसावयक 
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करदाता १२,३७,४३२, व्यन्त्क्तगत करदाता ९,९६,४९६, मलू्य अमभिनृद्ध करमा दताि हुन ेकरदाता 
२,३१,०७९ र अन्त्तःशलु्कमा दताि हुन ेकरदाता ८२,१९९ पगुकेो छ।  

१७. रािस्ि सङ्खकलनमा प्रविसधको प्रयोग बढाउन रािस्ि सङ्खकलन गनि तोनकएका सब ैब ैंकका 
िनुसकैु शाखाबाट रािस्ि बझुाउन सक्न ेव्यिस्था शरुु गररएको छ।  

१८. सरकारलाई प्राप्त हुन ेसब ैप्रकारको रािस्ि र सरकारको तफि बाट हुन ेसब ैप्रकारका भकु्तानी 
विद्यतुीय प्रणालीबाट गन ेससलससलामा नपेाल सरकारको तफि बाट हुन ेसब ैभकु्तानी र रु. १ 
लाखसम्मको रािस्ि नडजिटल पद्धवतबाट गन ेप्रणाली कायािन्त्ियनमा ल्यार्एको छ।  

१९. मशक्षा र स्िास््य िस्ता आधारभतू क्षरेमा साविकदजेख लाग्द ैआएको मशक्षा सिेा शलु्क र 
स्िास््य सिेा कर खारिे गररएको छ। स्िास््य सिेामा मलू्य अमभिनृद्ध कर समते नलाग्न े
व्यिस्था गररएको छ।  

२०. स्थानीय ननकायल े खररद गन े (महानगरपाललका र उपमहानगरपाललकालाई बढीमा ३ थान, 

नगरपाललका र गाउूँपाललकालाई बढीमा २ थान) एम्बलुने्त्समा रािस्ि छुटसम्बन्त्धी मापदण्ड, 

२०७५ अनरुूप छुट ददर्एको छ।  

२१. आन्त्तररक रािस्ि विभागको दोस्रो रणनीवतक योिना (२०१८/१९-२०२२/२३) कायािन्त्ियनमा 
ल्यार्एको छ।  

२२. कुल ३५ भन्त्सार कायािलयहरूमध्य ेसम्भि भएका सब ै२३ कायािलयमा ASYCUDA World 

विस्तार गररएको छ। यस प्रणालील ेनपेालको कुल आयात ननयाितको कररब ९९ प्रवतशतलाई 
समटेकेो छ। ८५ प्रवतशत माल िस्त ुभन्त्सार पररसरमा प्रिशे गरकैे ददन िा ूँचपास हुन ेगरकेा 
छन।् १६ भन्त्सार कायािलयमा आर्पी क्यामरेा िडान गरी भन्त्सार विभाग र मन्त्रालयबाट 
कायािलयहरूको प्रत्यक्ष ननगरानी गनि सनकन ेव्यिस्था ममलार्एको छ।  

२३. थप ७ िटा भन्त्सार कायािलयमा ब ैंक काउन्त्टरको व्यिस्था गरी िम्मा १७ भन्त्सार कायािलय 
पररसरमा ब ैंक काउन्त्टरको व्यिस्था भएको छ।  

२४. भारत सरकारबाट ननमािण भई नपेाल सरकारलाई हस्तान्त्तरण भएको िीरगञ्िन्त्स्थत एकीकृत 
भन्त्सार िा ूँच चौकी सञ्चालनमा ल्यार्एको छ।  

२५. व्यापार सहिीकरण र ढुिानी लागत एिम ् समय कम गनि कलकत्ता र विशाखापट्टनम ्
बन्त्दरगाहबाट आयात हुन ेमाल िस्तमुा विद्यतुीय माल िस्त ुियानकङ्खक प्रणाली लाग ूगररएको 
छ। व्यापारमा ढुिानी समय र लागत कम गनि कलकत्ता बन्त्दरगाहमा रहकेो भन्त्सार एिने्त्टको 
व्यिस्था हटार्एको छ।  

२६. ३५ करोड भन्त्दा मावथ कारोबार गन े३,२०४ िटा करदाताहरूल ेविद्यतुीय माध्यमबाट वबिक 
िारी गन ेव्यिस्था ममलार्एको छ। यी करदातामध्य े११८ करदाता केन्त्रीय विललङ्खग अनगुमन 
प्रणाली (Central Billing Monitoring System, CBMS) मा आबद्ध भएका छन।् करसम्बन्त्धी 
सचतेना र सहभावगता अमभिनृद्ध गनि १,५१५ करदाता मशक्षा कायिक्रम सञ्चालन गररएको छ।  

२७. भन्त्सार िा ूँचपास प्रनक्रयाको प्रत्यक्ष अनगुमन गरी भन्त्सार वबन्त्दमुा हुन े न्त्यनू वबिकीकरण 
ननयन्त्रण गन ेक्रममा १,९६४ िटा प्रज्ञापन परको प्रत्यक्ष अनगुमन गरी रु. ५३ करोड ५२ लाख 
थप रािस्ि पररचालन गररएको छ।  
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२८. भन्त्सारमा माल िस्त ुिा ूँचपास गदाि हाल १२ िस्तकुो मार खरुा मलू्य (MRP) लाई आधार 
ललन ेगररएकोमा थप ८ िस्तकुो समते खरुा मलू्य (MRP) तोक्न ुपन ेव्यिस्था गररएको छ।  

२९. भन्त्सार कायािलयहरूबाट िोजखमका स्थान तथा क्षरे पनहचान गरी सशस्र प्रहरी बल नपेाल, 

नपेाल प्रहरी र भन्त्सार प्रशासनको ५२५ पटक गस्ती टोली पररचालन गररएको छ।  

३०. सन्त्ञ्चत मनुाफालाई पनु: लगानी गरमेा लाभांश कर छुट ददर्एको छ। पचास करोड भन्त्दा बढी 
चकु्ता प ूूँिी भएको उद्योगलाई तीन िष िका लावग आयकरमा दश प्रवतशतल ेछुट ददर्एको छ।  

३१. एकै स्थानबाट लगानीसम्बन्त्धी सम्पणूि सिेा ददन एकल वबन्त्द ु सिेा केन्त्र स्थापना गरी 
कायािन्त्ियनमा ल्यार्एको छ।  

३२. नपेाल सरकारको १० प्रवतशत स्िाममत्ि रहन ेगरी रु. २० अबि असधकृत प ूूँिी भएको नपेाल 
पिूािधार विकास बङै्खक स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्यार्एको छ। लगानीको रणनीवतक सोच 
भएका यिुाहरूलाई बीउ प ूूँिी (Seed Money) उपलधध गराउन च्यालञे्ि फण्डको व्यिस्था 
गररएको छ।  

३३. दशेको रतुतर आवथिक विकास गनि ननिी क्षरे र प्रत्यक्ष िदैमेशक लगानी मभत्र्याउन ेउद्देश्यल े

काठमाडौंमा आयोिना गररएको नपेाल लगानी सम्मलेन सफलतापिूिक सम्पन्त्न भएको छ।  

३४. आवथिक िष ि २०७५/७६ मा समन्त्ष्टगत आवथिक सचूकहरू ननम्न ताललकाबमोजिम रहकेा छनः् 

ताललका नं. ४- केही प्रमखु सचूकहरूको न्त्स्थवत 

क्र.सं. आवथिक पररसचूकहरू एकार् उपलन्त्धध/अिस्था 
१. आवथिक िनृद्ध प्रवतशत ७.१ 
२. उपभोक्ता मरुास्फीवत औसत प्रवतशत ४.६% 
३. सरकारी कोषको अिस्था (नगद 

प्रिाहमा आधाररत) 
रु. करोड ५८६४ 

४. िदैमेशक व्यापार:   
आयात   रु. करोड १४१८५४  

िनृद्ध प्रवतशत १३.९ 
ननयाित   रु. करोड ९७११ 

िनृद्ध प्रवतशत १९.४ 
व्यापार घाटा (िनृद्ध)  रु. करोड १३२१४३  

िनृद्ध प्रवतशत १३.५ 
५. विदशेी विननमय सन्त्ञ्चवत पयािप्तता   ७.८ मनहनाको िस्त ुतथा सिेा 
६. विप्रषेण आप्रिाह  रु. करोड ८७९२७ 
७. शोधनान्त्तर न्त्स्थवत  रु. करोड ६७४० (घाटा) 
८. कुल ग्राह िस््य उत्पादनसूँग कुल 

गाह िस््य बचतको अनपुात 
प्रवतशत २०.५ 

९. कुल लगानी  रु. करोड २१५७१८ 
िनृद्ध प्रवतशत २९ 
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(२) सहकारी 

रान्त्ष्िय अथितन्त्रको एक आधारस्तम्भको रूपमा रहकेो सहकारी क्षरेको प्रिद्धिन गरी आवथिक विकासमा यस 
क्षरेको योगदान बढाउनका साथ ैकृवष, लघउुद्यम र सहकारी बिार विकास गनि एिम ्सहकारीलाई गररबी 
ननिारणको सशक्त माध्यमको रूपमा विकास गनि यस क्षरेमा भएका कायि एिम ्उपलन्त्धधहरू दहेायबमोजिम 
रहकेा छनः् 

(क) सहकारी ननयमािली, २०७५, सहकारी संस्थामा सम्पसत्त शदु्धीकरण ननिारण काननू पालनासम्बन्त्धी 
अनगुमन तथा सपुररिके्षण कायिविसध, २०७५, सहकारी संस्थाको सघन अनगुमन कायिविसध, साधारण 
सभा सञ्चालन कायिविसध, न्त्स्थरीकरण कोषसम्बन्त्धी कायिविसध तथा सहकारी संस्थाको लखेापरीक्षण 
ननदमेशका, २०७५ िारी गररएको छ।  

(ख) सहकारी संस्थाको बचत तथा ऋण पररचालनसम्बन्त्धी ऐन, साझा सहकारी संस्था सञ्चालनसम्बन्त्धी 
कायिविसध, सहकारी संस्था एकीकरण कायिविसध, सहकारी प्रिद्धिन कोषसम्बन्त्धी कायिविसध, अन्त्तर 
सहकारी कारोबारसम्बन्त्धी कायिविसधको मस्यौदा तयार भएको छ।  

(ग) सहकारीसम्बन्त्धी वित्तीय सचूना विश्लषेण गनि एकीकृत व्यिस्थापन सचूना प्रणाली (COPOMIS) लाग ू
भएको छ। सो प्रणालीमा हालसम्म कररब चार हिार सहकारी संस्था आबद्ध भएका छन।् ३४,५१२ 
प्रारन्त्म्भक सहकारी संस्थामध्य ेकररब २९ हिार सहकारी संस्था र व्यिस्थापन प्रणाली स्थानीय तह 
एिम ्प्रदशे सरकारमा हस्तान्त्तरण गररएको छ।  

(घ) नपेाल सरकारल ेराष्िसंघीय विकास कायिक्रम (यएूनडीपी) सूँगको सहकायिमा सहकारी बिार विकास 
कायिक्रम (सीएमडीपी) सञ्चालनमा ल्याएको छ। काठमाडौँ जिल्लाको िररपरर रहकेा ६ जिल्लाका 
१८ गाउूँपाललकाका ७२ उत्पादन पकेटलाई सहकारीमा आबद्ध गरी १४ हिार ४ सय कृषक पररिारलाई 
आय शृंखलामा िोडी काठमाडौंको बिारसूँग प्रत्यक्ष सम्बन्त्ध स्थापना गररएको छ। २४ िटा सङ्खकलन 
केन्त्र ननमािण सम्पन्त्न भएका र २४ िटा सङ्खकलन केन्त्र ननमािणाधीन अिस्थामा रहकेा छन।्  

(ङ) ७३ िटा सहकारी संघ संस्थाहरूलाई सहकारी व्यिस्थापन, व्यािसावयक योिना, वित्तीय 
व्यिस्थापनसम्बन्त्धी ताललम प्रदान गररएको छ। िसबाट १०१८ िना व्यन्त्क्तहरू प्रत्यक्ष लाभान्त्न्त्ित 
भएका छन।्  

(च) सहकारी प्रिद्धिनका लावग सहकारी प्रिद्धिन कोष स्थापना, किाि िोजखम न्त्यनूीकरणका लावग न्त्स्थरीकरण 
कोष, किाि सचूना केन्त्र र किाि संरक्षण कोष स्थापना गररएको छ। साथ,ै सहकारी सशुासनका लावग 
सघन अनगुमन र मलू्याङ्खकनका सचूक एिम ्सन्त्दभि व्यािदर ननधािरणको कायि थालनी भएको छ।  

(३) उद्योग 

लगानीमरैी िातािरण बनार् अथितन्त्रलाई चलायमान गराउूँद ै लगानी, उत्पादन र रोिगारी िनृद्ध गरी 
आयातलाई प्रवतस्थापन गद ैननयाित प्रिद्धिन गन ेर उद्योगलाई प्रवतस्पधी बनाउन ेउद्दशे्यका साथ मलूतः नीवतगत 

र काननूी सधुार, प्रनक्रयागत सरलीकरण, संस्थागत सदुृढीकरण र अन्त्तरननकाय समन्त्िय र व्यिहारगत 
पररितिन गरी चारिटा क्षरेमा केन्त्न्त्रत भई काम भएको छ। यस ैक्रममा भएका मु् य-मु् य कायि एिम ्प्राप्त 
उपलन्त्धध दहेायबमोजिम रहकेा छन:् 
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(क) यस अिसधमा विदशेी लगानी तथा प्रविसध हस्तान्त्तरण ऐन, २०७५, विशषे आवथिक क्षरे (संशोधन) 
ऐन, २०७५, औद्योवगक व्यिसाय ननयमािली, २०७५, औद्योवगक ग्रामको स्थापना तथा 
सञ्चालनसम्बन्त्धी कायिविसध, २०७५, एकल वबन्त्द ुसिेा केन्त्रको खाका, २०७५, गररबी ननिारणका 
लावग लघउुद्यम विकास कायिक्रम कायािन्त्ियन ननदमेशका (संशोधन), २०७५, ननयाितमा अनदुान प्रदान 
गनसेम्बन्त्धी कायिविसध, २०७५ र पनहलो संशोधन, २०७६, व्यापार घाटा न्त्यनूीकरणसम्बन्त्धी रान्त्ष्िय 
कायियोिना, २०७६, नपेालमा विद्यतुीय व्यापारको विकास र उपयोगसम्बन्त्धी विषयमा रान्त्ष्िय 
रणनीवत¸ २०७६ र नपेाल र्न्त्टरमोडल यातायात विकास सममवत गठन (पनहलो संशोधन) आदशे, 

२०७५ पररमाििन, संशोधन तथा ननमािण भएका छन।्  
(ख) औद्योवगक व्यिसाय विधयेक, २०७५, औद्योवगक व्यिसाय विकास प्रवतष्ठान (संशोधन) विधयेक, 

२०७५, सफेगाडिस,् एन्त्टी-डन्त्म्पङ्खग तथा काउण्टरभलेलङ्खग विधयेक, २०७५ र स्टाण्डडि नाप तौल 
ऐनलाई संशोधन गनि बनकेो विधयेक, २०७५ संसदमा पशे गररएका छन।्  

(ग) कम्पनी प्रशासनलाई स्िच्छ, सक्षम, पारदशी, ननष्पक्ष, भ्रष्टाचारमकु्त र िनउत्तरदायी बनार् सशुासनको 
प्रत्याभवूत ददन ेउद्दशे्यल ेकम्पनी ननदमेशका, २०७३ मा पनहलो संशोधन गररएको छ। लगानीकताि संरक्षण 

कोष व्यिस्थापन तथा सञ्चालन कायिविसध, २०७३ बमोजिम लगानीकताि संरक्षण कोष स्थापना भई 
िम्मा भएको मध्य ेरु. १७ लाख १० हिार लगानीकतािहरूको मागबमोजिम नफताि समते गररएको छ। 
समािशेीकरणसम्बन्त्धी नीवतलाई कायािन्त्ियन गनि पन्त्धलक कम्पनीको सञ्चालन सममवतमा कम्तीमा 
एकिना मनहला सदस्य रहन ेप्रािधान ऐनमा समािशे गररएको छ।  

(घ) बौनद्धक सम्पसत्त विधयेक, ननकासी पठैारी (ननयन्त्रण) ऐन, २०१३ लाई संशोधन गनि बनकेो विधयेक, 

प्रवतस्पधाि प्रिद्धिन तथा बिार संरक्षण ऐन २०६३ लाई संशोधन गनि बनकेो विधयेक, नपेाल एनक्रनडटशेन 
ऐन, २०७५ को विधयेक, प्रार्भटे फमि रजिष्िशेन ऐन, २०१४ र एिने्त्सी ऐन, २०१४ पररमाििनका 
लावग एकीकृत गनि बनकेो विधयेक, साझेदारी ऐन, २०२० लाई संशोधन गनि बनकेो विधयेक, कम्पनी 
ऐनलाई संशोधन गनि बनकेो विधयेक, नपेाल एनक्रनडटशेन विधयेक, स्टाण्डडि नाप र तौल ऐन, २०२५ 
लाई संशोधन गनि बनकेो विधयेक, िस्तकुो प्रत्यक्ष वबक्री ननयमािली, प्रार्भटे फमि रजिस्िसेन 
ननयमािली, उपभोक्ता नहत संरक्षण ननयमािली, औद्योवगक व्यिसाय ननयमािली, मोहर बन्त्द 
ननयमािली, टममिनल पट्टा बहालमा ददनसेम्बन्त्धी ननयमािली, २०७० को संशोधन, घरले ुतथा साना 
उद्योग प्रिद्धिन केन्त्रको गठन आदशे आदद ऐन, ननयम तथा कायिविसधहरूको मस्यौदा तयार भएको छ।  

(ङ) गोरखकाली रबर उद्योगको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सम्बन्त्धमा कारखानामा रहकेा कमिचारीहरूको 
अननिायि अिकाशको ननणिय भई पनहलो चरणको भकु्तानी समते भएको छ। िनकपरु चरुोट 
कारखानाका कमिचारीहरूको दावयत्ि फरफारक गररएको छ। स्टाटिअप तथा ग्रामीण व्यिसाय प्रिद्धिन 
कायिक्रमबाट ५५ िटा व्यिसाय शरुु गररएको छ िसबाट ३६० िनाल ेप्रत्यक्ष्य रोिगारी प्राप्त गरकेा 
छन।् ननयाित हुन ेिस्तकुो गणुस्तर परीक्षणका लावग Plant Diagnostic Reference प्रयोगशालाको 
स्थापना गन ेकायिका लावग ल्याि भिन ननमािण भर्रहकेो छ।  

(च) जिल्ला घरले ुतथा साना उद्योग कायािलयहरू र जिल्ला घरले ुतथा साना उद्योग विकास सममवतका 
कायािलयहरू सम्बन्त्न्त्धत प्रदशेको उद्योग, पयिटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालय अन्त्तगित रहन ेगरी 
हस्तान्त्तरण गररएको छ। िीरगञ्ि र तातोपानी सु् खा बन्त्दरगाह सञ्चालनमा आएको छ भन े
विराटनगरको सु् खा बन्त्दरगाह ननमािण अन्त्न्त्तम चरणमा रहकेो छ। साथ,ै काठमाडौंको चोभार र 
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रसिुाको नटम्मरुमेा सु् खा बन्त्दरगाहको ननमािण कायि शरुु गररएको छ। कलकत्ता बन्त्दरगाहमा Pilot 
Basis मा Electronic Cargo Tracking System (ECTS) परीक्षणको रूपमा लाग ूगररएको छ।  

(छ) िस्तकुो उत्पसत्तको प्रमाणपर िारी गन ेविषयलाई थप प्रभािकारी बनाउन ेउद्देश्यल ेOnline माफि त 

उत्पसत्तको प्रमाणपर िारी गन ेकायिको शरुुिात भएको छ। मसु्ताङको नचेङु नाकाको िस्तनु्त्स्थवत र 
व्यापाररक सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्त्न गररएको छ।  

(ि) आवथिक समनृद्धका लावग उद्योग खोलौँ, औद्योगीकरणका लावग सब ै िटुौँ भन्त्न े मलू नाराका साथ 
२०७६/०२/२२ दजेख २६ गतसेम्म ३० औ ँरान्त्ष्िय लघ,ु घरले ुतथा साना औद्योवगक प्रदशिनी सम्पन्त्न 
गररएको छ। उद्योग विभागको पररसरमा एकल वबन्त्द ुसिेा केन्त्र सञ्चालनमा ल्यार्एको छ।  

(झ) स्िदशेी िस्त ुर सिेाको उत्पादन, गणुस्तर र प्रवतस्पधाित्मक क्षमता िनृद्ध गनि नपेाल गणुस्तर पररषद्बाट 
५० िटा नपेाल गणुस्तर पाररत भएका छन ्भन े७४ िटा उद्योगको ८५ िटा िस्तहुरूमा नपेाल 
गणुस्तर प्रमाण सचह्न प्रयोग गनि अनमुवत ददर्एको छ। नपेाल गणुस्तर प्राप्त ससमने्त्ट, डन्त्डी, खाना 
पकाउन ेग्या ूँस भन ेससललण्डर, पार्प, वबिलुीको तार, खाद्यिस्त ुआदद उत्पादन गन ेउद्योगहरूमध्य े
१८० उद्योगहरूको अनगुमन गररएको छ। नपेाल गणुस्तर विभाग अन्त्तगितका गणुस्तर तथा नापतौल 
कायािलयहरूबाट २२,०८७ िटा नापतौल तथा नाप्न ेतौलन ेयन्त्रहरूको िा ूँच भएको छ। उपभोक्ता 
हक नहत संरक्षणका लावग १,७६६ िटा फमिको अनगुमन गररएको छ।  

(ञ) धौिादद फलाम खानी-१३०० के.िी. (३६%-Fe-Content) नमनूा परीक्षणबाट व्यािसावयक रूपमा 
उपयोग हुनसक्न ेएनकन भई प्रवतिदेन प्राप्त भएको, Sichuan Institute of Metallurgical, Geology 

and Exploration, Chengdu, China को प्राविसधक टोली तथा विभागीय प्राविसधक टोलीिारा संयकु्त 
रूपमा फलाम खानीको थप अध्ययन तथा ननरीक्षण कायि सम्पन्त्न, भई सोको औद्योवगक परीक्षणका 
लावग थप ५ टन सङ्खकलन गरी सो र्न्त्न्त्स्टच्यटुमा पठाउन तयारी भएको छ।  

(ट) खास खननि अन्त्तगित उत्खननतफि  चनु ढुङ्खगा-४, ग्रनेार्ट-१, म्याग्नसेार्ट-१ खननि खोितलासतफि  
तामा-४, सनु-२, ग्रनेार्ट-१, कोर्ला-१, चनु ढुङ्खगा-१ को अध्ययन अनसुन्त्धानको कायि अगानड 
बढार्एको छ। स्िदशेी कच्चा पदाथ िमा आधाररत उद्योग प्रिद्धिन गनि स्िदशेी लगानीकतािको 
सहभावगताका लावग १०८ िटा खानी खोितलासको प्रमाणपर तथा ९ िटा खानी उत्खननको प्रमाण 
पर ननिी लगानीकतािलाई प्रदान गररएको छ। यस्तगैरी रान्त्ष्िय नहत अनकूुल आयात प्रवतस्थापन तथा 
ननयाित प्रिद्धिनका लावग खननि क्षरेमा खननि खोितलास कायिका लावग एउटा तथा खननि उत्खनन 
कायिका लावग एउटा िदैमेशक लगानीकतािहरूलाई खानी खोितलास तथा उत्खननको प्रमाणपर प्रदान 
गररएको छ।  

(ठ) चनु ढुङ्खगा निललङ्ख कायि (खोटाङ तथा महादिेस्थान)- ६०० मम., चनु ढुङ्खगा (खोटाङ, महादिेस्थान, 

लखरपाटा सखुते) को १८० ि.नक.मम. अन्त्िषेण, ६०० मम. क्षरेको नमनूा सङ्खकलन तथा २०० हके्टर 
सभ,े फलाम (मकिानपरु), चनु ढुङ्खगा (खोटाङ, धाददङ, सखुते), फोस्पोरार्ट (बतैडी)- ३५० 
ि.नक.मम. भौगमभिक अन्त्िषेण सम्पन्त्न गररएको छ।  

(ड) भरैहिा विशषे आवथिक क्षरे ननमािण सम्पन्त्न गरी सोमा एउटा उद्योगको परीक्षण उत्पादन शरुु गरकेो, 
३ िटा उद्योगको भिन ननमािण कायि सम्पन्त्न भर्सकेको र ७ िटाल ेSite Clear गरी ननमािण कायि 
शरुु गरकेा छन।् ससमरा विशषे आवथिक क्षरे मभरको Block A मा गामने्त्ट प्रशोधन क्षरेको ननमािण कायि 
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भर्रहकेो छ। पा ूँचखालमा विशषे आवथिक क्षरेको ननमािण कायि शरुु भएको छ भन ेपा ूँचखाल, निुाकोट 
र रसिुामध्य ेएक स्थानलाई Cross Border Economic Zone को रूपमा स्थापनाका लावग सचननया ूँ 
पक्षबाट स्थलगत अध्ययन भएको छ।  

(ढ) दमक औद्योवगक क्षरेमभर प्रथम चरणको मआुधिा वितरण कायि भर्रहकेो र थप िग्गा प्रान्त्प्तका लावग 
सािििननक सचूना प्रकाशन भई औद्योवगक क्षरे ननमािण तथा सञ्चालन विषयमा दमक न्त्क्लन 
र्ण्डन्त्ष्ियल पाकि (DCIP) सूँग प्रारन्त्म्भक सम्झौता भएको छ। मयरुधाप औद्योवगक क्षरेको िग्गा 
घरेिार गन ेकायि सम्पन्त्न भएको र िातािरण मलू्याङ्खकनसम्बन्त्धी कायि भर्रहकेो छ। शन्त्क्तखोर, 
नौिस्ता र दिैी औद्योवगक क्षरेको सािििननक सनुिुार् कायिक्रम सम्पन्त्न भएको छ।  

(४) िाजणज्य 

यस आ.ि.मा व्यापारका मागिमा विविधीकरण गरी दिु ैनछमकेी मलुकुसूँगको व्यापारलाई सहिीकरण गररएको, 
बहुपक्षीय व्यापारमा विविधीकरण गररएको र तसे्रो मलुकुसूँगको व्यापार िनृद्ध गनि थप प्रयास भएको तथा 
व्यापार घाटा न्त्यनू गनि ठोस कदमहरू चाललएका छन।् यसका अवतररक्त िाजणज्य क्षरेमा भएका मु् य-मु् य 
कायि एिम ्प्राप्त उपलन्त्धधहरू दहेायबमोजिम रहकेा छन:् 

(क) नपेाल-चीन पारिहन ढुिानी सम्झौताको तसे्रो परामशि बठैक (५-६ सपे्टमे्बर २०१८) काठमाडौं र 
नपेाल वतधबत व्यापार सहिीकरण सममवतको बठैक (२-४ िलुाई २०१९) ल्हासामा सम्पन्त्न भएको 
छ। BIMSTEC Free Trade Area (FTA) अन्त्तगितको Trade Negotiation Committee (TNC) को 
बठैक Working Group on Rules of Origin तथा SAARC-ADB Fourth Special Meeting on 

Regional Economic Integration विषयक क्षरेीय व्यापारसम्बन्त्धी बठैकमा नपेालल ेसनक्रय सहभावगता 
िनार् रान्त्ष्िय आवथिक तथा व्यापाररक नहत कायम गनि पहल गररएको छ।  

(ख) व्यापार सहिीकरणका लावग विद्यमान सु् खा बन्त्दरगाह र एकीकृत िा ूँच चौकीको क्षमता विस्तारका 
लावग थप पिूािधार विकास गररएको छ।  

(ग) सरकारी तथा ननिी साझेदारीमा नपेाली ननयाितयोग्य िस्तहुरूको प्रचार प्रसार गरी ननयाित प्रिद्धिन गनि 
विमभन्त्न दशेहरूमा आयोिना भएको अन्त्तरािन्त्ष्िय व्यापार मलेाहरू तथा रान्त्ष्िय व्यापार मलेाहरूमा 
सहभावगता िनाएको तथा उक्त अिसरमा उद्यमी व्यिसायीहरूलाई सहभागी गरार् B2B बठैक सम्पन्त्न 
गररएको छ।  

(घ) ननयाितिन्त्य िस्त ुउत्पादन, सीप विकास तथा सीप हस्तान्त्तरणसम्बन्त्धी ताललम कररब एक हिार 
िनालाई ताललम तथा आिश्यकता अनसुार ममेशन औिार हस्तान्त्तरण गररएको छ।  

(ङ) संयकु्त राज्य अमरेरकाल ेसन ्२०२५ सम्म नपेाललाई विमभन्त्न ७७ िटा िस्तहुरूमा सहुललयतपणूि 
बिार पहु ूँच सवुिधा उपलधध गराएको हु ूँदा उक्त सवुिधाको असधकतम उपयोग गरी त्यसतफि  ननयाित 
अमभिनृद्ध गनि सरोकारिाला उद्योगी व्यिसायीहरूसूँग अन्त्तरनक्रया गररएको छ।  

(च) च्याङ्खग्रा पन्त्श्मनाको य.ुए.ई मा सामनूहक व्यापार सचह्न दताि प्रनक्रया असध बढार्एको तथा ४६ दशेहरूको 
निीकरण प्रनक्रयामा रहकेो छ। नपेालमा अन्त्तरािन्त्ष्िय प्रदशिनीस्थलको गरुुयोिना तयार गरी 
ननमािणसम्बन्त्धी बोलपर तयार गन ेक्रममा रहकेो छ।  
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(छ) १ िलुाई २०१८ बाट यरुोनपयन यनुनयनबाट नपेाललाई प्राप्त िी.एस.पी. सवुिधा Registered 

Exporter System (REX) नामक अनलार्न पोटिलबाट मार उपलधध गराउन ेव्यिस्थाबमोजिम नपेाली 
ननयाितकतािहरूलाई REX मा दताि गरार् सहिीकरण गररएको छ।  

(५) उपभोक्ता हक नहत संरक्षण 

आपवूति व्यिस्थालाई सदुृढ गरी उपभोक्ता हक नहत संरक्षण गनि यस आ.ि.मा पिेोललयम पदाथ िको ननबािध 
आपवूतिका लावग पार्पलार्न ननमािण रतुतर गवतमा अमघ बढार्एको छ। अत्यािश्यक तथा दनैनक उपभोग्य 
िस्तहुरूको आपवूति एिम ्नपछनडएको दगुिम क्षरेको आपवूति सदुृढ गनि विमभन्त्न कायिक्रमहरू सञ्चालन गररएको 
छ। यस ैक्रममा भएका मु् य-मु् य कायि एिम ्प्राप्त उपलन्त्धधहरूलाई दहेायबमोजिम उल्लखे गररएको छ: 

(क) उपभोक्ताको हक नहतलाई संरक्षण गरी न्त्याय प्रदान गनिका लावग उपभोक्ता अदालतको गठन गनगेरी 
ऐन िारी भएको र त्यस्तो अदालत गठनको प्रनक्रया शरुु भर्सकेको छ।  

(ख) नपेाल खाद्य संस्थानबाट दशेका २३ दगुिम जिल्लाहरूमा कररब १५,२३९ म.े टन खाद्यान्त्न ढुिानी 
गररएको छ। साकि खाद्य सरुक्षा ब ैंकमा ८ हिार म.ेटन र रान्त्ष्िय सरुक्षा भण्डारमा २५ हिार म.ेटन 
खाद्यान्त्न मौज्दात राजखएको छ।  

(ग) साल्ट िनेडङ्खग कपोरशेन ललममटडे माफि त कण्ठ रोग ननयन्त्रण कायिक्रम अन्त्तगित दशेका दगुिम तथा 
आंमशक दगुिम १७ जिल्लाहरूमा नपेाल सरकारको ढुिानी अनदुानमा आयोनडनयकु्त ननु ढुिानी गन े
क्रममा यस आ.ि. मा ७१,८१६.११ न्त्क्िन्त्टल आयोनडनयकु्त ननु ढुिानी भएको छ।  

(घ) दशेका १७ दगुिम जिल्लाहरूको ५३ स्थानहरूमा ४० हिारभन्त्दा बढी आयोनडनयकु्त ननु मौज्दात 
रहकेो छ।  

(ङ) नपेाल भारतबीचको अन्त्तदशेीय मोवतहारी-अमलखेगञ्ि पिेोललयम पार्पलाईन वबर्छ्याउन ेकायि २०७५ 
िशैाख ६ (२०१८ अनप्रल) दजेख शरुु भएको छ।  

(च) अन्त्तरािन्त्ष्िय बिार मलू्य अनसुार तलेको स्ितः मलू्य ननधािरण प्रणाली लाग ूगररएको छ। टैंक िकहरूमा 
चहुािट ननयन्त्रण गनि Mechanical Security Locking System प्रयोग गररएको छ। यसबाट प्रवत टैंक 
िक न्त्यनूतम पनन ५०-६० ललटर बचत भएको प्रारन्त्म्भक अनमुान रहकेो र िावष िक झण्ड ैरु. ७०-८० 
करोडको न्त्यनूतम बचत हुन ेदजेखएको छ।  

२.२.५. कृवष र भमूमसधुारसम्बन्त्धी नीवत 

नपेालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (ङ) ल ेकृवष र भमूमसधुारका सम्बन्त्धमा ननम्नललजखत नीवतहरूको 
व्यिस्था गरकेो छः 

1= भमूममा रहकेो दोहोरो स्िाममत्ि अन्त्त्य गद ैनकसानको नहतलाई ध्यानमा राखी िजै्ञाननक भमूमसधुार गन,े  

2= अनपुन्त्स्थत भ-ूस्िाममत्िलाई ननरुत्सानहत गद ैिग्गाको चक्लाबन्त्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्ि िनृद्ध 
गन,े  
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3= नकसानको हक नहत संरक्षण र संिद्धिन गद ैकृवषको उत्पादन र उत्पादकत्ि बढाउन भ-ूउपयोग नीवतको 
अिलम्बन गरी भमूमको व्यिस्थापन र कृवषको व्यािसायीकरण, औद्योगीकरण, विविधीकरण र 
आधुननकीकरण गन,े  

4= भमूमको उत्पादनशीलता, प्रकृवत तथा िातािरणीय सन्त्तलुन समतेका आधारमा ननयमन र व्यिस्थापन 
गद ैत्यसको समसुचत उपयोग गन,े  

5= कृषकका लावग कृवष सामग्री, कृवष उपिको उसचत मलू्य र बिारमा पहु ूँचको व्यिस्था गन।े  

कृवष तथा भमूमसधुारसम्बन्त्धी नीवतको कायािन्त्ियनबाट प्राप्त मु् य उपलन्त्धधहरू 

भमूमसधुारलाई व्यिन्त्स्थत र िजै्ञाननक बनाउन तथा कृवष एिम ्पशपुन्त्छी क्षरेको विकास र प्रिद्धिनबाट रान्त्ष्िय 
अथितन्त्रलाई सबल बनाउन गररएका प्रयासहरू तथा प्राप्त उपलन्त्धधहरू दहेायबमोजिम रहकेा छनः् 

(१) भमूम व्यिस्था 

नपेालको संविधानमा व्यिस्था भएका नागररकका भमूमसम्बन्त्धी हकको कायािन्त्ियन एिम ्विकासका लक्ष्य 
प्राप्त गनगेरी उपलधध सीममत भमूम तथा भमूम स्रोतको ददगो व्यिस्थापन गनि आिश्यक रहकेो छ। भमूमको 
न्त्यायोसचत उपयोग सनुनन्त्श्चत गद ैउत्पादन र उत्पादकत्ि िनृद्ध गन ेर आधुननक प्रविसधको प्रयोग माफि त 
नापनक्सामा शदु्धता कायम गद ै परम्परागत िग्गा प्रशासनको शलैीमा समय सापके्ष सधुार गरी सरुलक्षत, 

पारदशी, विश्िसनीय बनाउनकुा साथ ैदशेको सम्पणूि भमूमलाई नापनक्सा तथा भ-ूसचूना प्रणालीमा आबद्ध 
गरी अनलार्न सिेा प्रिाह तथा नडजिटल अमभलखे तयार गनि आिश्यक रहकेो छ। यस ैक्रममा भएका मु् य-
मु् य उपलन्त्धधहरू दहेायबमोजिम रहकेा छनः् 

(क) भमूमको समसुचत उपयोग सनुनन्त्श्चत गनि, कृवष क्षरेको िग्गाको संरक्षण र उपयोग माफि त उत्पादन 
िनृद्ध र खाद्य सरुक्षाको प्रत्याभवूत, सरुलक्षत तथा व्यिन्त्स्थत आिास सनुनन्त्श्चत गनि भ-ूउपयोग ऐन, 
२०७६ लाग ूगररएको छ।  

(ख) भमूमहीन, सकुुम्बासी, अव्यिन्त्स्थत बसोबासीहरूको समस्या सधैँका लावग समाधान गन ेलगायतका 
अन्त्य विषयहरू समते समटेरे भमूमसम्बन्त्धी ऐनको आठौं संशोधन तयार भएको र संसदको दबु ैसदनबाट 
पाररत भर्ि प्रमाणीकरणको चरणमा रहकेो छ।  

(ग) रान्त्ष्िय भमूम नीवत, २०७५ तिुिमा गरी कायािन्त्ियनमा ल्यार्एको छ। भमूम ब ैंक र भमूम बिार स्थापना 
लगायतका विषय समािशे गरी भ-ूउपयोग ननयमािलीको मस्यौदा गररएको छ। भमूमहीन, दललतलाई 
एक पटक िग्गा उपलधध गराउन ुपन ेसंिधैाननक प्रािधान कायािन्त्ियन गनि भमूमसम्बन्त्धी ऐन (सातौं 
संशोधन) माफि त व्यिस्था गररएको छ।  

(घ) सरकारी, सािििननक तथा गठुी िग्गा संरक्षणका लावग आयोग गठन गरी काम अगानड बढार्एको छ। 
हालसम्मको छानबीन र अनसुन्त्धानबाट नहनाममना भएको ४६७ विगाहा िग्गा सरकारी, सािििननक र 
गठुी कायम भएको छ। २३४ वबघा ५ कट्ठा १५ धुर (१५ लाख ८६ हिार ७ सय ४१ िगि ममटर) 
िग्गा नफताि गरी नपेाल सरकारको नाममा कायम गररएको छ। १३ वबघा १८ कट्ठा ११ धुर (९४ 
हिार ३ सय २३ िगि ममटर) िग्गा दताि बदर गरी नपेाल सरकारको नाममा कायम गनिका लावग 
रोक्का राजखएको छ। हदबन्त्दी भन्त्दा बढीको १० हिार १ सय ९२ वबघा (७ करोड १३ लाख ६ 
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हिार २ सय ३८ िगि ममटर) िग्गा नपेाल सरकारको नाममा कायम गनिका लावग रोक्का राजखएको 
छ। उदयपरु जिल्लाको बलेका नगरपाललका-३ को १० िगि नकलोममटर क्षरेमभर १,७८६ घरधुरीको 
३,३०० नकत्ता िग्गाको अनौपचाररक भ-ूसम्बन्त्धको त्याङ्खक सङ्खकलन गररएको छ।  

(ङ) अनौपचाररक भ-ूसम्बन्त्ध र अव्यिन्त्स्थत बसोबास व्यिस्थापनका लावग "Fit-For-Purpose" Land 
Administration कायािन्त्ियनका लावग विमभन्त्न स्थानीय तहसूँग MoU गरी पार्लनटङ्खग गररएको छ। 
िग्गा नाप िा ूँच, नकत्ताकाट लगायतका नकत्ता नापीसूँग सम्बन्त्न्त्धत सिेा प्रिाहलाई सिेाग्राही र 
प्रविसधमरैी बनाउन Cadastral Application System तयार गरी नमनूा परीक्षण गररएको छ।  

(च) िग्गा प्रशासनका आधारभतू सिेाहरू स्िचाललत तिरल ेप्रदान गनगेरी ATM शलैीको KIOSK मसेसन 
तयार गनसेम्बन्त्धी विस्ततृ अध्ययन गररएको छ।  

(छ) केही जिल्लाहरूको गाउूँ धलक िग्गाको स्रसे्तामा नपेाल सरकार िननएका कारण विगत लामो 
समयदजेख गाउूँ धलकमा रहकेो धलक िग्गाको दताि हुन नसकेकोमा मन्त्न्त्रपररषद्को ननणियबाट दताि 
गनि सनकन ेगरी ननकासा भए पश्चात ्पिूाि वितरण कायि शरुु भएको छ यसबाट आफ्न ैिग्गाको पिूाि 
पाउनबाट िन्त्ञ्चत कररब २ लाख िग्गाधनी लाभान्त्न्त्ित हुन ेअनमुान गररएको छ। ६२३.१९ हके्टर 
गाउूँ धलक नापी, ४८२५.७९ हके्टर पनुः नापी र २०,७२७ हके्टर िन्त्िबाट क्षवतग्रस्त नापनक्सा 
पनुस्थािपना कायि सम्पन्त्न भएको छ।  

(ि) रान्त्ष्िय गौरिको रूपमा रहकेो सगरमाथाको उचार् मापन आफ्न ैिनशन्त्क्तबाट सम्पन्त्न गनि हालसम्म 
सो कायिका लावग आिश्यक पन ेसमतलन नापी तथा िी.पी.एस. नापी र भ-ूआकषिण वबन्त्दकुो सिके्षण 
कायि सम्पन्त्न भएको छ। सोही प्रयोिनका लावग सगरमाथा आरोहण सम्पन्त्न गरी त्याङ्खक सङ्खकलन 
गररएको र हालसम्ममा सोसम्बन्त्धी सम्पणूि नफल्ड कायि सम्पन्त्न भएको छ।  

(झ) भ-ूउपयोग योिना तिुिमाका लावग अत्यािश्यक ५३२ स्थानीय तहहरूको भ-ूउपयोग नक्सा डाटा 
तयार भएको छ। िसमध्य े३६९ स्थानीय तहको नक्सा डाटा सम्बन्त्न्त्धत स्थानीय तहलाई हस्तान्त्तरण 
गररएको छ। बा ूँकी २२१ स्थानीय तहको भ-ूउपयोग नक्सा डाटा एक िष िमभर तयार गनगेरी कायिक्रम 
अगानड बढार्एको छ। ७५३ स्थानीय तहको प्रशासननक ससमाना सनहतको नक्सा डाटाबसे तयार 
भएको छ। नपेाल-भारत सीमाका १,००१ सीमास्तम्भ ननमािण र २७१ सीमास्तम्भ ममित सम्भार 
गररएको छ। धरातलीय स्िरूप स्पष्ट दजेखन ेर विकास ननमािणका लावग उपयोगी हुन ेभौगोललक डाटा 
तयार गनि अत्याधुननक लार्िडार प्रविसधबाट पन्त्श्चम नपेालको तराई क्षरेको २० हिार िगि नक.मम. 
क्षरेको सिके्षण गन ेकायि आरम्भ गररएको छ।  

(ञ) नपेाल तथा चीन सरकार बीच समझदारी परमा हस्ताक्षर भर्ि मलुकुलाई आिश्यक पन ेभ-ूउपग्रह 
सचर डाटा (स्याटलार्ट र्मिे डाटा) आगामी पा ूँच िष िका लावग ननःशलु्क प्राप्त हुन े व्यिस्था 
ममलार्एको र यसबाट यस आ.ि.मा विननयोजित रु. ५ करोड बिटे बचत भएको छ। अन्त्य सरकारी 
ननकायल ेसमते उक्त डाटा ननःशलु्क प्रयोग गनि सक्न ेभएकोल ेती ननकायबाट हुन ेखचिमा कटौती 
भएको छ।  

(ट) िग्गाधनी दताि स्रसे्ता, ललखत तथा ममससलहरूको स्क्याननङ्ख गरी सरुलक्षत अमभलखेीकरण गनि थाललएको 
छ। कलंकी मालपोत कायािलयको सब ैस्रसे्ता स्क्यान गरी सनकएको छ। सा ूँख ुमालपोत कायािलयमा 
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यो कायि शरुु गररएको छ। भ-ूअमभलखे सचूना व्यिस्थापन प्रणाली (LRIMS) लाग ूभएका ६२ भमूमसधुार 
तथा मालपोत कायािलयमा स्रसे्ता स्क्याननङ्ख कायि शरुु गररएको छ।  

(ठ) सिेाग्राहीलाई िग्गा प्रशासनसम्बन्त्धी अनलार्न सिेा ददन ेउद्देश्यल ेPublic Access Module को विकास 

गरी कलंकी मालपोत कायािलय लगायत १२ िटा कायािलयबाट सिेा प्रिाहको तयारी परूा भएको छ। 
यसबाट सिेाग्राहील ेघरबाट ैिा कुन ैननन्त्श्चत सिेा केन्त्रबाट िग्गा प्रशासनसम्बन्त्धी सिेा प्राप्त गनि 
सक्न ेभएका छन।्  

(ड) कररब ३० लाख िग्गाधनीको कररब २ करोड ५० लाख नकत्ता िग्गाको अमभलखे नडजिटल प्रणालीमा 
आधाररत अनलार्न सिेामा सरुलक्षत हुन ेकारोबारमा शदु्धता िनृद्ध हुनगेरी हालसम्म १०८ िटा मालपोत 
कायािलयमा LRIMS सिेा परु् यार्एको छ।  

(ढ) सावबकमा मालपोत कायािलयहरूबाट प्रचलनमा ल्यार्एका ठूला आकारका फारामहरूलाई सरलीकरण 
गरी उपयकु्त आकारमा ल्याई सििसाधारण आफैँल ेभरी सिेा ललनसक्न ेगरी सिेाग्राहीमरैी बनार् सिेा 
प्रिाहलाई सरलीकरण गररएको छ।  

(ण) भमूम प्रशासनसम्बन्त्धी सम्पणूि सचूनाहरू समािशे गरी भमूम सशुासन मोबार्ल एप ननमािण गररएको छ। 
िग्गाको स्िाममत्ि पररितिन हु ूँदा (नकत्ताकाट गरी िा नगरी) सम्बन्त्न्त्धत िग्गाधनीलाई SMS अलटि 
आउन ेव्यिस्था ममलार्एको छ। साथ,ै सरकारी सािििननक र गठुी िग्गाको स्िाममत्ि पररितिन गनि 
नसनकन ेगरी डटेाबसेमा सके्यरुरटी नफचर थप गररएको छ।  

(२) कृवष तथा पशपुन्त्छी विकास  

यस आ.ि.मा कृवष क्षरेको विकासमा मु् य तथा खाद्यान्त्न बालीमा आत्मननभिरता, तलुनात्मक लाभ भएका 
बालीहरूको व्यािसावयकीकरण तथा कृवषमा यान्त्न्त्रकीकरण गनि प्रयासहरू भएका छन।् पशपुालन तथा मत्स्य 
विकासतफि  थप उपलन्त्धध हाससल भएका छन ्भन ेदधू, अण्डा, माछामा दशे आत्मननभिरतातफि  उन्त्मखु रहकेो 
छ। तरकारी उत्पादनमा नपेालल ेसफलता हाससल गरी वबस्तार ैननयािततफि  अग्रसर हुन थालकेो छ। तरकारीमा 
विषादीको प्रयोग ननरुत्सानहत गनि र बिारमा सरुलक्षत तरकारीको वबक्री वितरण सनुनन्त्श्चत गनि रतु विषादी 
परीक्षण सिेा विस्तार भएको छ। रासायननक मलको आपवूति िष िभरर सनुनन्त्श्चत गनि सनकएकोल ेधानको 
उत्पादन यस िष ि उल्लखेनीय रूपल ेिनृद्ध भएको छ। धान र उखकुो समथिन मलू्य तोकेर कृषकलार्ि संरक्षण 
गररएकोल े कृषकहरूलार्ि मलू्य कम हु ूँदा हुन े नोक्सानीबाट िोगाउन सनकएको छ। यस आ.ि.मा कृवष 
विकासको क्षरेमा भएका मु् य कायि एिम ्प्राप्त उपलन्त्धधहरू दहेायबमोजिम रहकेा छनः् 

(क) कृवष तथा पशपुन्त्छी व्यिसायको िोजखम न्त्यनूीकरणका लावग कृषकहरूलार्ि कृवष तथा पशपुन्त्छी 
बीमामा आबद्ध गरार् कुल रु. १८ अबि २ करोड बराबर कृवष तथा पशधुन बीमा गररएको र सोको 
नप्रममयममा ७५% अनदुानका लावग रु. ८६ करोड अनदुान उपलधध गरार्एको छ।  

(ख) आ.ि. २०७५/७६ मा ३,२७,५२५ म.ेटन रासायननक मल खररद भर्ि अमघल्लो आ.ि.को मौज्दात 
समते गरी ३,४५,२२७ म.ेटन मल वबक्री वितरण गररएको छ। रासायननक मलको भण्डारणका लावग 
भरैहिा र िीरगञ्िमा गोदाम ननमािण कायि शरुु गररएको छ।  
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(ग) पश ुनस्ल सधुारका लावग ६,२२,६१९ मारा कृवरम गभािधान कायिक्रम सञ्चालन गररएको, २,६६,००८ 
ललटर तरल नार्िोिन उत्पादन तथा वितरण गररएको, ६,६५,८१५ डोि रा ूँगो, सा ूँढ ेतथा बोकाको 
िमकेो िीयि उत्पादन र १०० िटा उच्च प्रिनन मान भएका गार्िको भ्रणू खररद गररएको छ। यसबाट 
१,१८,५४७ िणिशंकर बाच्छी र उन्त्नत नस्लका ५२,३०० पाडी उत्पादन भई आगामी ३ िष िपनछ दधू 
उत्पादनमा १.६७% ल ेिनृद्ध हाससल गनि पिूािधार तयार भएको छ।  

(घ) १०५७ िटा स्यालो ट्यिुिले र २३ िटा नडप ट्यिुिले िडानबाट ४,०९२ हके्टर क्षरेफलमा थप 
ससूँचार् सवुिधा उपलधध भएको र ४० िटा सौयि ससूँचार् र १,२४९ साना ससूँचार्बाट थप १,९३३ 
हके्टर क्षरेफलमा ससूँचार् सवुिधा उपलधध भएको छ।  

(ङ) ८ जिल्लाका १२ िटा सचनी उद्योगमा उख ुवबक्री गन ेकृषकहरूलार्ि प्रवत क्िीण्टल रु. ६५.२८ का 
दरल ेहुन आउन ेकुल रकम रु. ९२ करोड ७ लाख २० हिार अनदुान स्िरूप भकु्तानी गररएको छ।  

(च) बटुिल, कटहरी, झापा तथा महने्त्रनगर धनषुामा क्षरेीय थोक बिारहरू ननमािण सम्पन्त्न भएको छ। 
नारायणगढको क्षरेपरुमा रहकेो महानगर फलफूल तथा तरकारी थोक बिार माफि त तरकारी तथा 
फलफूलको अक्सन बिार शरुुिात गररएको छ। महने्त्रनगर, धनषुा र दमक, झापामा आधुननक नमनूा 
पशपुन्त्छी बिार ननमािण सम्पन्त्न भर्ि सञ्चालनमा ल्यार्एको छ।  

(छ) रान्त्ष्िय बीउ वबिन कम्पनी लल.बाट कृषकहरूलार्ि कररब ३४३३ म.ेटन बीउ उपलधध गरार्एको छ 
भन ेउन्त्नत बीउवबिनको सनुनन्त्श्चतताका लावग नपेाल कृवष अनसुन्त्धान पररषद्बाट ९५०.६० म.ेटन 
स्रोत बीउ उत्पादन गरी सरकारी तथा ननिी बीउ उत्पादन कम्पनीलार्ि उपलधध गरार्एको छ। बीउ 
प्रवतस्थापन दर १४.८७% बाट १६.३६% मा पगुकेो छ।  

(ि) कृषकहरूको उत्पादनको उसचत मलू्य प्रान्त्प्तको सनुनन्त्श्चतताका लावग मु् य बालीहरूमा आ.ि. 
२०७५/७६ का लावग चतै ेर िष ेधान (मोटा धानको रु. २३३२.२२ र मध्यम धानको रु. २४६०.५७ 
प्रवत क्िीण्टल), गहु ूँको रु. २६८८.६६ प्रवत क्िीण्टल न्त्यनूतम समथिन मलू्य ननधािरण गरी ससफाररस 
गररएको र उखकुो रु. ५३६.५२ प्रवत क्िीण्टल न्त्यनूतम खररद मलू्य ननधािरण भएको छ।  

(झ) साना तथा मझौला कृषक आयस्तर िनृद्ध आयोिना, उच्च मलू्य कृवष िस्त ुविकास आयोिना, नहमाली 
आयोिना, व्यािसावयक कृवष तथा व्यापार आयोिना लगायतबाट दशेभररमा विमभन्त्न बाली र पश ु
िस्तहुरूका ३१८५ िटा व्यािसावयक फामि स्थापना भर्ि सञ्चालनमा रहकेा छन।् परूक अनदुान 
पद्धवतमा सञ्चालन भएका यी आयोिनाहरूबाट कररब रु. ४ अबि फामि विकासमा लगानी भएको र 
त्यवतकै पररमाणमा ननिी क्षरेबाट समते लगानी भर्ि व्यािसावयक कृवष प्रणालीको विकास भएको छ।  

(ञ) नपेाल कृवष अनसुन्त्धान पररषद्बाट विमभन्त्न बालीका ११ िटा िात उन्त्मोचन हुनकुा साथ ै४७ िटा 
िात दताि भर्ि ससफाररस भएको छ। कृवष तथा पशपुन्त्छी क्षरेमा १९ िटा प्रविसध विकास भएको र 
७६ बालीहरूको ५३९ स्थानीय िातहरू सङ्खकलन गरी िवैिक विविधता संरक्षण गररएको छ।  

(ट) भटेरेरनरी गणुस्तर तथा औषसध ननयमन प्रयोगशाला र लार्भस्टक व्यिस्थापन प्रयोगशालाबाट H.P.L.C. 

र अटोमनेटक एनालार्िरको प्रयोग गरी दाना, मास ुर दधूको गणुस्तरको परीक्षण शरुु गररएको छ।  

(ठ) प्रधानमन्त्री कृवष आधुननकीकरण पररयोिना अन्त्तगित २७७६ कृवष उत्पादन पकेट क्षरे, ३३६ धलक, 

६९ िटा िोन तथा १४ िटा सपुरिोन स्थापना भर्ि कृवष उत्पादन सामग्री आपवूति र व्यिस्थापन, 

यान्त्न्त्रकीकरण लगायत उत्पाददत िस्तहुरूको प्रशोधन र बिारीकरणका लावग सहयोग गररएको छ। 
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यस पररयोिना माफि त ७२ िटा कस्टम हायररंग सने्त्टर, ७१ िटा पोष्ट हाभषे्ट सने्त्टर, ३८२ हके्टरमा 
माछा पोखरी ननमािण, ३३ िटा समेी हार्टके ग्रीन हाउस ननमािण, एक िटा TMR उद्योग, रन्त्ष्टक 
स्टोर २ िटा र प्रशोधन उद्योग २ िटा ननमािण भएका छन।् यसगैरी ४ िटा िवैिक विषादी उत्पादन 
कारखाना, १३ िटा हार्टके फलफूल नसिरी स्थापना गररएको र २ िटा खाद्य परीक्षण मोबार्ल भ्यान 
सञ्चालनमा ल्यार्एको छ।  

(ड) मलुकुका विमभन्त्न ९ जिल्लामा कुखरुामा फैललएको बडिफ्ल ूरोग प्रभािकारी ढङ्खगबाट ननयन्त्रण गररएको 
छ। सो रोगलार्ि ननयन्त्रणमा ल्याउनका लावग ११६७०२ पन्त्छी, २११८२ के.िी. दाना र ५०७६६ 
गोटा अण्डा नष्ट गररएको र कृषकलार्ि क्षवतपवूति बापतको रकम रु. ८ करोड १० लाख ८६ हिारमध्य े
६ करोड ५७ लाख २९ हिार वितरण गररएको छ।  

(ढ) माछा पालन व्यिसायलार्ि व्यािसायीकरण लावग सहयोग गनि संघ मातहतका फामि केन्त्रहरूबाट १ 
करोड ५ लाख ७५ हिार माछाका भरुा उत्पादन गरी कृषकहरूलार्ि वितरण गररएको छ।  

(ण) स्रोत बीउको उत्पादन तथा वितरणमा सहिताका लावग बीउ वबिन िासलात तयार गररएको छ। 
विमभन्त्न सरकारी फामि तथा आयोिना सहयोग माफि त १,२३७ हके्टरमा घा ूँस ेबाली विस्तार गरी पश ु
आहारा आपवूतिमा योगदान पगुकेो छ।  

(त) नकसान हक नहत र सरुक्षाको सनुनन्त्श्चतताका लावग रान्त्ष्िय नकसान आयोग गठन भर्ि संघ, प्रदशे तथा 
स्थानीय स्तरमा नकसान संघ/सङ्खगठनहरूको अमभमखुीकरण तथा क्षमता अमभिनृद्धसूँग ैनकसानहरूको 
समस्या समाधानाथ ि अन्त्तरनक्रया लगायतका कायिक्रमहरू ननरन्त्तर सञ्चालन भएको छ भन े नकसान 
कल सने्त्टरमा कुल ११४१ िना नकसानल ेसम्पकि गरी आफ्नो व्यिसायमा सधुार गनि सक्षम भएका 
छन।्  

(थ) कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बिारमा बिार सचूना प्रणाली स्थापना गनुिका साथ ै बिार 
अनगुमनलाई प्रभािकारी बनार्एको र कृषक समहू र सहकारीलाई कृवष उपि बिारीकरणका लावग 
९% स्टल उपलधध गराउन ेव्यिस्था गररएको छ।  

२.२.६. विकाससम्बन्धी नीति 

विकास सम्बन्त्धमा संविधानको धारा ५१ को खण्ड (च) ल ेननम्नललजखत नीवतहरूको व्यिस्था गरकेो छः 
१. क्षरेीय सन्त्तलुन सनहतको समािशेी आवथिक विकासका लावग क्षरेीय विकासको योिना अन्त्तगित ददगो 

सामाजिक आवथिक विकासका रणनीवत र कायिक्रमहरू तिुिमा गरी समन्त्ियात्मक तिरल ेकायािन्त्ियन 
गन,े  

२. विकासका दृन्त्ष्टल ेपछानड परकेा क्षरेलाई प्राथममकता दद ूँद ैसन्त्तलुलत, िातािरण अनकूुल, गणुस्तरीय 
तथा ददगो रूपमा भौवतक पिूािधारको विकास गन,े  

३. विकास ननमािणको प्रनक्रयामा स्थानीय िनसहभावगता अमभिनृद्ध गन,े  

४. िजै्ञाननक अध्ययन अनसुन्त्धान एिम ् विज्ञान र प्रविसधको आविष्कार, उन्त्नयन र विकासमा लगानी 
अमभिनृद्ध गन ेतथा िजै्ञाननक, प्राविसधक, बौनद्धक र विमशष्ट प्रवतभाहरूको संरक्षण गन,े  

५. रान्त्ष्िय आिश्यकता अनसुार सचूना प्रविसधको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सििसाधारण िनताको 
सहि र सरल पहु ूँच सनुनन्त्श्चत गन ेतथा रान्त्ष्िय विकासमा सचूना प्रविसधको उच्चतम उपयोग गन,े  
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६. विकासको प्रवतफल वितरणमा विपन्त्न नागररकलाई प्राथममकता दद ूँद ैआम िनताल ेन्त्यायोसचत रूपमा 
पाउन ेव्यिस्था गन,े  

७. एकीकृत रान्त्ष्िय पररचय व्यिस्थापन सचूना प्रणाली विकास गरी नागररकका सब ैप्रकारका सचूना र 
वििरणहरू एकीकृत रूपमा व्यिस्थापन गन ेतथा यसलाई राज्यबाट उपलधध हुन ेसिेा सवुिधा र 
रान्त्ष्िय विकास योिनासूँग आबद्ध गन,े  

८. िनसाङ्खन्त््यक त्याङ्खकलाई अद्यािसधक गद ैरान्त्ष्िय विकास योिनासूँग आबद्ध गन।े  

विकाससम्बन्त्धी नीवतको कायािन्त्ियनबाट प्राप्त मु् य उपलन्त्धधहरू 

मलुकुमा आवथिक समनृद्ध र नागररकलाई सखुको अनभुवूत प्रदान गनि सािििननक खचिको कुशल, ममतव्ययी र 

नवतिामखुी व्यिस्थापन गनि र विकास कायिक्रम तथा आयोिनालाई आिसधक योिना तथा िावष िक बिटेसूँग 

सामञ्िस्य कायम गनि मध्यमकालीन खचि संरचनामा आयोिना प्राथममकीकरणका आधारहरू तय गररएका 

छन।् नया ूँ विकासका कायिक्रम तथा आयोिनाहरूलाई पन्त्रौं योिनाको समन्त्ष्टगत तथा क्षरेगत लक्ष्य र 

उद्दशे्य हाससल गनि सहयोग परु् याउन ेउद्दशे्यल ेिावष िक विकास कायिक्रममा समािशे गररएको छ। विद्यमान 

समस्या तथा चनुौतीहरूलाई समयमा न ैननराकरण गद ैविकास कायिक्रम तथा आयोिनाहरू तोनकएको लागत 

र समय सीमामभर सम्पन्त्न गरी ललक्षत प्रवतफल हाससल गनि अनगुमन तथा मलू्याङ्खकन पद्धवतलाई नवतिामखुी 

बनार्एको छ।  

समग्र विकास प्रयासलाई योिनाबद्ध ढङ्खगल ेसमन्त्िय, सहकायि र एकीकृत रूपमा अगानड लिैान, उपलधध 

साधन स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरी सािििननक, ननिी र सहकारी क्षरेको सहभावगता एिम ्सहकायिमा उच्च 

आवथिक िनृद्ध हाससल गद ैस्िाधीन, समनु्त्नत तथा समाििाद उन्त्मखु रान्त्ष्िय अथितन्त्र तथा समदृ्ध नपेाल सखुी 

नपेाली समािको ननमािण गन ेदीघिकालीन सोच सनहत योिना व्यिस्थापनको कायि अमघ बढार्एको छ। यस 

क्षरेमा भएका मु् य कायि र उपलन्त्धधहरू दहेायबमोजिम रहकेा छनः् 

(क) छ दशकभन्त्दा लामो योिनाबद्ध विकासको अनभुिलाई उपयोग गद ैरािनीवतक स्थावयत्िको िगमा 

“समदृ्ध नपेाल, सखुी नपेाली” को रान्त्ष्िय आकाङ्खक्षालाई मलू आधार मानी वि.सं. २०७९ सम्म अवत 

कम विकससत मलुकुबाट स्तरोन्त्नवत हुन,े वि.सं. २०८७ सम्म ददगो विकास लक्ष्यको प्रान्त्प्तसूँग ैउच्च 

मध्यम आय भएको मलुकुमा स्तरोन्त्नवत हुन ेतथा वि.सं. २१०० सम्म औद्योवगक राष्िको स्तरमा पगु्न े

लक्ष्यका साथ तीव्र आवथिक विकास र समनृद्ध एिम ्सखुका रान्त्ष्िय लक्ष्य, गन्त्तव्य तथा पररमाणात्मक 

सचूकहरू ननधािरण गद ै ‘दीघिकालीन सोच सनहतको पन्त्रौं योिनाको आधार-पर (२०७६/७७-

२०८०/८१)’ कायािन्त्ियनमा ल्यार्एको छ।  

(ख) आिसधक योिना र िावष िक बिटे बीच तादात्म्य ममलाउूँद ैविननयोिन कुशलता, कायािन्त्ियन दक्षता र 

वित्तीय सशुासन कायम गरी सािििननक स्रोतको प्रभािकारी व्यिस्थापन गन ेमहत्त्िपणूि औिारको 

रूपमा रहकेो मध्यमकालीन खचि संरचनालाई यथाथ िपरक र सरल बनाउूँद ैपन्त्रौं योिनाको प्रभािकारी 

कायािन्त्ियनलाई सनुनन्त्श्चत गनि र यसका लक्ष्य एिम ्उद्दशे्यहरू हाससल गनि अन्त्तर सरकारी वित्त 

व्यिस्थापन ऐन, २०७४ ल ेगरकेो व्यिस्था अनरुूप सािििननक आय-व्ययको वििरण साथ ैपशे गनुिपन े

तीन िष िमा हुन ेखचिको प्रक्षपेण सनहत तयार भएको वरिषीय ‘मध्यमकालीन खचि संरचना (आ.ि. 
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२०७६/७७-२०७८/७९)’ िावष िक आय-व्ययको वििरणसूँग ै संघीय संसदबाट स्िीकृत भई 

कायािन्त्ियनमा आएको छ।  

(ग) ‘समदृ्ध नपेाल, सखुी नपेाल’ को रान्त्ष्िय आकाङ्खक्षा र पन्त्रौं योिनाल ेललएको उच्च ददगो तथा फरानकलो 

आवथिक िनृद्ध सनहत लोककल्याणकारी राज्य हु ूँद ैमध्यम आय भएको मलुकुको स्तरमा पगु्न ेलक्ष्य 

हाससल गनि उत्पादनशील रोिगारी उन्त्मखु र न्त्यायपणूि वितरण सनहतको उच्च आवथिक िनृद्धिारा रतु 

गररबी न्त्यनूीकरण गद ैआवथिक सामाजिक रूपान्त्तरणका ननन्त्म्त आ.ि. २०७६/७७ को िावष िक विकास 

कायिक्रम तथा बिटे कायािन्त्ियनमा ल्यार्एको छ।  

(घ) सन ्२०३० सम्ममा हाससल गनुिपन ेददगो विकासका लक्ष्यहरू अन्त्तगित १७ िटा लक्ष्यहरू (Goals), 

१६९ िटा पररमाणात्मक लक्ष्यहरू (Targets) र २३४ िटा विश्िव्यापी सचूकहरू (Global Indicators) 
लाई नपेालको सन्त्दभि र आिश्यकतालाई मध्यनिर गद ैथप २४५ नया ूँ सचूकहरू सनहतको २०१६ 

को न्त्स्थवत र सन ्२०१९, २०२२, २०२५ र २०३० का आिसधक लक्ष्यहरू समािशे गररएको ‘ददगो 

विकास लक्ष्यहरू ितिमान अिस्था र भािी मागिसचर’ (Nepal Sustainable Development Goals : 

Status and Roadmap : 2016-2030) प्रवतिदेन र सन ् २०३० सम्म ददगो विकास लक्ष्यहरू 

कायािन्त्ियनका लावग ‘लगानीको आिश्यकता पनहचान, लागत अनमुान र वित्तीय रणनीवत’ प्रवतिदेन 

(Needs Assessment, Costing and Financing Strategy for Sustainable Development Goals) 

प्रकाशन गररएको छ। उन्त्ल्लजखत प्रवतिदेनमा िावष िक औसत लगानी रु. २० खिि २५ अबि आिश्यक 

पन ेर सािििननक, ननिी, सहकारी तथा गरै सरकारी, र घर पररिार तहबाट उपलधध हुनसक्न ेलगानी 

बाहके िावष िक रु. ५ खिि ८५ अबि नपगु हुन ेआकलन गरकेो छ।  

(ङ) विकास आयोिनाहरू तोनकएको समय, लागत, र गणुस्तरमा सम्पन्त्न हुन नसकी प्रवतफल समते 

सन्त्तोषिनक नभएको सन्त्दभिमा विकास आयोिनाहरूको प्रभािकारी व्यिस्थापन एिम ्आयोिना 

सशुासन कायम गनि रान्त्ष्िय योिना आयोगमा रान्त्ष्िय आयोिना ब ैंक स्थापनाका लावग आधारभतू 

मागिदशिन तिुिमा गरी सोको आधारमा विषयगत मागिदशिन तिुिमाको कायि अमघ बढार्एको छ। रान्त्ष्िय 

आयोिना ब ैंकलाई कायािन्त्ियनमा लिैान सचूना प्रविसधमा आधाररत रान्त्ष्िय आयोिना ब ैंक व्यिस्थापन 

प्रणाली (National Project Bank Management Information System) को विकास गरी विमभन्त्न 

मन्त्रालय/ ननकायहरूबाट सञ्चालनमा रहकेा तथा नया ूँ आयोिनाहरूको लखेािोखा तथा परीक्षण 

कायिका लावग वििरण प्रविन्त्ष्ट तथा तयारीको कायि शरुु गररएको छ।  

(च) अनगुमन तथा मलू्याङ्खकन प्रनक्रयालाई समय सापलेक्षत बनाउन र यसको प्रभािकाररता अमभिनृद्ध गनि 

रान्त्ष्िय अनगुमन तथा मलू्याङ्खकन ददग्दशिन, २०७५ तिुिमा गरी लाग ूगररएको छ। प्रदशे अनगुमन तथा 

मलू्याङ्खकन ददग्दशिन (नमनूा), २०७५ तयार गरी प्रदशेस्तरमा अमभमखुीकरण गररएको छ।  

(छ) प्रदशे तथा स्थानीय तहको आिसधक योिना, वरिषीय मध्यमकालीन खचि संरचना, बिटे तथा िावष िक 

विकास कायिक्रम लगायतका योिना तथा सािििननक वित्त व्यिस्थापनसूँग सम्बन्त्न्त्धत महत्त्िपणूि 

दस्ताििेहरू तिुिमा गनि र रान्त्ष्िय, प्रादमेशक तथा स्थानीय तहको योिना बीच सामञ्िस्य कायम गनि 

सहयोगी एिम ्मागिदशिक हुनगेरी प्रदशेस्तरीय योिना तिुिमा ददग्दशिन २०७५ (नमनूा) र स्थानीय 
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तहको योिना तिुिमा ददग्दशिन, २०७५ (नमनूा) तिुिमा गरी प्रदशेस्तरमा क्षमता विकासका लावग 

अमभमखुीकरण कायिक्रम सञ्चालन गररएको छ।  

(१) एकीकृत रान्त्ष्िय पररचयपर व्यिस्थापन 

(क) रान्त्ष्िय पररचयपर व्यिस्थापनको रणनीवतक योिना २०७५/०७६-२०७७/०७८ स्िीकृत भएको छ। 

रान्त्ष्िय पररचयपर व्यिस्थापन केन्त्र र केन्त्रीय पञ्िीकरण विभाग एकीकरण भई रान्त्ष्िय पररचयपर 

तथा पञ्िीकरण विभाग गठन भएको छ। रान्त्ष्िय पररचयपर तथा पञ्िीकरणको सम्बन्त्धमा व्यिस्था 

गनि बनकेो विधयेकको मस्यौदा तयार गररएको छ।  

(ख) Government Integrated Data Center (GIDC) र काडि प्रशोधन केन्त्र बीच नटेिकि ननमािणका लावग 

आिश्यक उपकरणहरू िडान भई सञ्चालनमा ल्यार्एको छ।  

(ग) रान्त्ष्िय पररचय व्यिस्थापन प्रणाली स्थापना गन ेप्रथम चरणको कायि सम्पन्त्न गरी पा ूँचथर जिल्लाबाट 

रान्त्ष्िय पररचयपरको वितरण कायि प्रारम्भ गररएको छ। हालसम्म ८० हिार नागररकलाई रान्त्ष्िय 

पररचय पर प्रदान गररएको छ भन ेथप १५ जिल्लामा रान्त्ष्िय पररचयपरको वििरण सङ्खकलनको 

काम भर्रहकेो छ।  

(२) सडक ननमािण 

मलुकुलाई समनृद्धको मागिमा अग्रसर गराउनका लावग सडक यातायातको अत्यन्त्त ठूलो महत्त्ि रहकेो कुरा 

ननविििाद छ। सडक सञ्िाल विस्तारका क्रममा रान्त्ष्िय गौरिका आयोिना तथा सामररक महत्त्िका सडकहरू 

ननमािणमा विशषे िोड ददर्एको छ।  

सडक ननमािण तथा ममित सम्भारका क्षरेमा यस आवथिक िष िमा सम्पादन भएका कायिहरू तथा उपलन्त्धधहरूलाई 

दहेायबमोजिम रहकेा छनः् 

(क) ४४० नक.मम. नया ूँ ियाक ननमािण, १३६३ नक.मम. सडक खण्डान्त्स्मत र ९८८ नक.मम. सडक कालोपर े

स्तरमा स्तरोन्त्नवत भएको छ।  

(ख) सडक विभाग अन्त्तगित सडकको ननयममत तथा पटके ममित सम्भार कायिको ठके्का बन्त्दोबस्त गरी 

सडक ममित सम्भार कायि भएको छ। २३०.२ नक.मम. सडकको आिसधक ममित भएको छ।  

(ग) रणनीवतक र स्थानीय पलु ननमािण अन्त्तगित स्थानीय सडक पलुतफि  १३९ िटा र रणनीवतक महत्त्िका 

सडकहरू अन्त्तगित १०४ िटा पलुहरू गरी िम्मा २४३ िटा पलुको ननमािण कायि सम्पन्त्न भएको 

छ।  

(घ) १४ औ ँयोिनाको अन्त्त्यसम्ममा दईु जिल्ला डोल्पा र हुम्ला सदरमकुाम िोड्न ेलक्ष्य रहकेोमा यस 

आ.ि.को अन्त्त्यसम्ममा डोल्पा सदरमकुाम रान्त्ष्िय सडक सञ्िालमा िोनडएको छ।  

(ङ) चौधौं वरिषीय योिना (०७३/७४-०७५/७६) को लक्ष्यअनरुूप हालसम्मको प्रगवत दहेायबमोजिम 

रहकेो छः 
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ताललका नं. ५- सडक ननमािणसम्बन्त्धी वििरण 

क्र. 
सं. 

वििरण चौधौं 
वरिषीय 
योिनाको 
लक्ष्य 

एकार् आ.ि. 
२०७३/७४ 
को प्रगवत 

आ.ि. 
२०७४/७५ 
को प्रगवत 

आ.ि. 
२०७५/७६ 
को प्रगवत 

कुल 
प्रगवत 

१ नया ूँ सडक ननमािण २००० नक.मम. ८०९ ९७१ ४४० २२२० 

२ स्तरोन्त्नवत, पनुनन िमािण र पनुस्थािपना  ३००० नक.मम. ७२४ ९७५ ९८८ २६८७ 

३ आिसधक ममित १८०० नक.मम. १९५ ३३२ २३० ७५७ 

४ पलु ननमािण ३०० सङ्ख्या ७२ ८२ २४३ ३९७ 

५  जिल्ला सदरमकुाम िोड्न े २ सङ्ख्या   १ १ 
 

(च) सडक र पलु ननमािणतफि  विगत पा ूँच िष िको वििरण ननम्नानसुार रखेासचरमा प्रस्ततु गररएको छ।  

सचर नं. ३- सडक ननमािणसम्बन्त्धी ५ िष िको लक्ष्य र प्रगवतको तलुनात्मक न्त्स्थवत 

 
(छ) काठमाडौं-तराई/मधशे रतु मागिलाई ननन्त्श्चत समयािसधमभर सम्पन्त्न गनि यस आवथिक िष िमा दहेायका 

कायिहरू तथा उपलन्त्धधहरू हाससल भएका छन ्: 

- रतु मागिका लावग असधग्रहण गनि बा ूँकी िग्गाका लावग प्रशासननक कायि शरुु गररएको छ।  

- रुख कटान कायि ९७% सम्पन्त्न भएको छ।  

- ननमािणाधीन ५४ नक.मम. खण्डमध्य ेहालसम्म कररब २५.४४ नक.मम. सडक सि ग्रडे फमशेन 
लबेलसम्मको कायि शतप्रवतशत सम्पन्त्न भएको छ।  

- १०.९२ नक.मम. सडक ८० प्रवतशत भन्त्दा बढी र बा ूँकी १६.०९ नक.मम. सडकको ५० दजेख 
८० प्रवतशतसम्म कायि सम्पन्त्न भएको छ।  

- ननिगढ, लनेडा ूँडा र म्खबुशेीमा ल्याि घर ननमािण कायि सम्पन्त्न भएको छ।  

- आयोिनाको केन्त्रीय कायािलय, खोकना र धरे ेबशेक्याम्प ननमािण कायि सम्पन्त्न भई कुल १० 
िटा क्याम्पको ननमािण भएको छ। हालसम्म क्याम्प ननमािण कायि शतप्रवतशत सम्पन्त्न भएको 
छ।  

- आयोिनाको विस्ततृ पररयोिना प्रवतिदेन (Detail Project Report: DPR) तयार भएको छ।  
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- ७ सटे बलेलबिृ प्राप्त भई २ सटे िडान गरी सञ्चालनमा आर्सकेको र २ सटे िडानको 
क्रममा रहकेो छ।  

(ि) नपेाली सनेा माफि त िािरकोट-डोल्पा (दनु)ै सडक (११७.७७ नक.मम.) ियाक खोल्न े कायि, 
कालीगण्डकी कररडोर सडक (७६ नक.मम.) मध्य े३१ नक.मम. ियाकलाई १० ममटर चौडा गन ेकायि, 
कणािली कररडोर (खलुाल-ुलफुै-ससममकोट खण्ड) सडक (१४५ नक.मम.) अन्त्तगित १४ नक.मम. ियाक 
ननमािण गन ेलक्ष्यअनसुार कायि सम्पन्त्न भई हालसम्म १०६ नक.मम. ियाक ननमािण कायि, बनेीघाट-
आरुघाट-लाके भञ्ज्याङ्खग सडक (११८ नक.मम.) सडक अन्त्तगित ९.२ नक.मम. ियाक खोल्न ेकायि 
सम्पन्त्न भएको छ।  

(३) रले सञ्िाल ननमािण 

पिूि-पन्त्श्चम(मचेी-महाकाली), काठमाडौं-पोखरा-तराई, काठमाडौं-तराई लगायतका दलक्षण सीमा (भारतीय 
सीमा) बाट महत्त्िपणूि औद्योवगक, व्यापाररक सहरहरू एिम ्उत्तरी सीमा (चीन-वतधबत) बाट रािधानी 
काठमाडौं िोड्न,े प्रादमेशक प्रशासननक केन्त्रहरूलाई पिूि-पन्त्श्चम एिम ्काठमाडौं तराई रले सञ्िालसूँग 
आबद्ध गन ेसोका लावग आगामी २० िष िमभर ४००० नक.मम. रले सञ्िाल ननमािण गन ेतथा सो लक्ष्यलाई 
परूा गनि आगामी १० िष िमभर १५०० नक.मम. र आगामी ५ िष िमभर ७५० नक.मम. रले सञ्िाल ननमािण गन े
दीघिकालीन लक्ष्यअनरुूप यस आवथिक िष िमभर दहेायबमोजिमका कायिहरू भएका छनः् 

(क) पिूि-पन्त्श्चम विद्यतुीय रलेमागिको काकडमभट्टा-गड्डाचौकी खण्ड ९४३ नक.मम. (१०५६ नक.मम. ललङ्खक 
रोड सनहत) को विस्ततृ अध्ययन प्रवतिदेन तयार भएको छ। काठमाडौं- िीरगञ्ि रलेमागिको 
सम्भाव्यता अध्ययन भारतीय परामशिदाताबाट सम्पन्त्न भएको र चीन सरकारको सहयोगमा केरुङ्खग-
काठमाडौं रलेमागिको पिूि सम्भाव्यता अध्ययन कायि भर्रहकेो छ।  

(ख) पिूि-पन्त्श्चम विद्यतुीय रलेमागिको बदद िबास-ननिगढ खण्डको बदद िबास-लालबन्त्दी क्षरेमा ३० नक.मम. 
ियाक बडे ननमािण गन ेलक्ष्य रहकेोमा २८ नक.मम. ियाक बडे ननमािण भएको तथा ६० िटा कल्भटि, 
िनािर मागि ननमािण गन ेलक्ष्य परूा भएको छ।  

(ग) पिूि-पन्त्श्चम विद्यतुीय रलेमागिको बदद िबास-ननिगढ खण्डको लालबन्त्दी क्षरेमा रहकेो २२५ मम. 
काललन्त्िोर पलु सम्पन्त्न भएको तथा १७५ मम. फुलिोर पलुको आंमशक ननमािण कायि भएको छ।  

(घ) ियनगर-िनकपरु-कुथाि रले खण्डमा रले सञ्चालनका लावग २ सटे DEMU TRAIN खररद कायिका 
लावग खररद सम्झौता भई सो प्राप्त हुन ेक्रममा रहकेो छ।  

(ङ) बदद िबास-ननिगढ खण्डको थप ४० नक.मम. ियाक बडे ननमािण कायिका लावग ठके्का बन्त्दोबस्त भई 
ननमािण कायि अगानड बढार्एको छ।  

(४) शहरी विकास 

व्यिन्त्स्थत शहरी विकास माफि त शहरी सिेा सवुिधा उपलधध गराउन ेअमभयान अन्त्तगित एकीकृत शहरी 
विकास योिना तिुिमा गरी नपेाल सरकार तथा िदैमेशक स्रोतको पररचालन समतेबाट दहेायबमोजिमका शहरी 
पिूािधार विकाससम्बन्त्धी कायिहरू भएका छनः् 
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(क) एकीकृत कायिमलूक योिना अन्त्तगित १८५ िटा नगरपाललकाको व्यिन्त्स्थत शहरी विकासलाई ननदमेशत 

गनि एकीकृत शहरी विकास योिना तिुिमाको क्रममा १२ िटा प्याकेिको प्रारन्त्म्भक प्रवतिदेन तथा 

सात िटा प्याकेिको स्थलगत प्रवतिदेन प्राप्त भएको छ।  

(ख) सघन शहरी विकास कायिक्रम अन्त्तगित तराई मधशेका सदरमकुामका २० नगरपाललकाहरूमा शहरी 

पिूािधार विकास गनि विमभन्त्न प्याकेिमा कायिक्रमहरू सञ्चालनमा रहकेो तथा सडक कालोपर े३५० 

नक.मम., नाला २९१ नक.मम., बसपाकि २ िटा, हाट बिार ५ िटा, मनोरञ्िन पाकि ४ िटा र पोखरी 

२ िटाको ननमािण कायि सम्पन्त्न भएको छ।  

(ग) एमशयाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चाललत मझौला सहर एकीकृत शहरी िातािरणीय सधुार 

आयोिना (विराटनगर, िीरगञ्ि, काभ्र)े, एकीकृत शहरी विकास आयोिना (धरान, िनकपरु, 

नपेालगञ्ि, ससद्धाथ िनगर) र क्षरेीय शहरी विकास आयोिना (विराटनगर, िीरगञ्ि, ससद्धाथ िनगर, 

नपेालगञ्ि) अन्त्तगित यस आ.ि.मा ढल/सतही ढल २२.०३९ नक.मम., सडक सधुार/सडक ननमािण 

३९.११३ नक.मम., खानपेानी पार्प लार्न ७१.२३ नक.मम, सतही िने ननमािण/सधुार अन्त्तगित RCC 

Pipe Laying १०.५३ नक.मम., खानपेानी पनुस्थािपना ५८.६७२ नक.मम., सडक िने/स्िोम िने ३०.८८ 

नक.मम., नाला ३ नक.मम., िीरगञ्िन्त्स्थत एकीकृत फोहोरमलैा प्रशोधन केन्त्र ४९% र एकीकृत 

फोहोरमलैा व्यिस्थापन केन्त्रको ८५.५७% ननमािण भएको छ।  

(घ) धोबीखोला कररडोर सधुार आयोिना अन्त्तगित धोबीखोला कररडोर सधुार आयोिना कालो पलुदजेख 

बीमा सममवत पलुसम्म दिु ैनकनारमा गरी ५ नक.मम. सडक ननमािण सम्पन्त्न गरी बा ूँकी ननमािण कायि 

चाल ूअिस्थामा रहकेो छ। खरैो पलुदजेख राम मन्त्न्त्दरसम्म विमभन्त्न स्थानमा गरी ४ नक.मम. लन्त्न्त्चङ्खग 

ननमािण भई चाल ूअिस्थामा रहकेो छ। खरैो पलुदजेख बिैनी पलुसम्म ५.५ नक.मम. खोला सफा गन े

कायि सम्पन्त्न भएको छ।  

(ङ) १३ िटा स्माटि ससटी (लनु्त्म्बनी, ननिगढ, पालङु्खगटार, धनकुटा, ममचौया, चन्त्रपरु, काभ्र ेउपत्यका, 

भरतपरु, िाललङ, तलुसीपरु, दलु्ल,ु अमरगढी र टीकापरु) विकासका लावग रान्त्ष्िय सचूकको मस्यौदाका 

साथ ैगरुुयोिनाको अन्त्न्त्तम मस्यौदा प्रवतिदेन तयार भएको छ। स्माटि ससटी विकासका लावग आधारभतू 

शहरी पिूािधार विकासको कायि भर्रहकेो छ।  

(च) िाग्मती नदी र यसका सहायक नदीहरूलाई फोहोर मकु्त बनार् अवतक्रमणबाट िोगाउन र िाग्मती 

सभ्यताको पनुस्थािपनाका लावग गठठत असधकार सम्पन्त्न िाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास सममवत 

अन्त्तगित ८ नक.मम. ढल, १ नक.मम. सडक र ८ नक.मम. नदी ननयन्त्रण सम्पन्त्न गनुिका साथ ैिाग्मती 

सौन्त्दयीकरण कायिक्रममा ४३ िटा हररयाली पाकि ननमािण, ससनामङ्खगलदजेख थापाथली पलुसम्म ४३८ 

सोलार बत्ती िडान भएको, साथ ैहनमुन्त्त,े नक्ख ुर बल्ख ुखोलामा तटबन्त्ध, ढल र सडक सधुारको 

कायि एकीकृत रूपमा शरुु गररएको छ।  

(छ) अव्यिन्त्स्थत बसोबासलाई व्यिस्थापन गन ेतथा योिनाबद्ध बस्ती विकास गनि नया ूँ सहर आयोिना 

अन्त्तगित तराई मधशे र हुलाकी लोकमागिमा अिन्त्स्थत १५ िटा नया ूँ सहरहरू (गौरीगञ्ि, रंगलेी, 

महागढीमाई, ईश्िरपरु, शम्भनुाथ, िलिा र सरपल्लो, रािापरु, िद िघाट, बलेौरी, भिनी) को मस्यौदा 
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प्रवतिदेनहरू प्राप्त भएको, कुल २७ िटा नया ूँ सहरमा पिूािधार विकास अन्त्तगित सडक स्तरोन्त्नवत, 

िने ननमािण, पाकि ननमािण र हाट बिार ननमािण कायि गररएको छ।  

(ि) शहरी सडक विस्तार कायिक्रम अन्त्तगित काठमाडौं उपत्यकाको विमभन्त्न भागमा सडक चौडा गन,े 

पखािल लगाउन,े सान ेतथा सधुार गन े(क्षवतपवूति र योिना तयार समते) कायि ४८.५ नक.मम. सम्पन्त्न 

भएको छ।  

(५) भिन ननमािण 

(क) बहुप्रकोप प्रवतरोधी भिन ननमािणका लावग रान्त्ष्िय भिन संनहताको प्रभािकारी कायािन्त्ियनलाई 

ननरन्त्तरता दद ूँद ैभिन संनहताको ननयमन गररएको छ। केही महत्त्िपणूि भिनहरू र सभा हलहरूको 

ननमािण कायि शरुु भएको छ। संघीय संसद् भिन, लललतपरुको भ ैंसपेाटीन्त्स्थत िग्गामा प्रदशे प्रमखु र 

मु् य मन्त्रीहरूका लावग सम्पकि कायािलय तथा आिास र सैंि ुभ ैँसपेाटीमा मन्त्री ननिासका लावग 

आधुननक प्रकृवतका भिन ननमािणका लावग समते खररद प्रनक्रया शरुु गररएको छ। झापाको दमकमा 

भ्य-ूटािर तथा दशेका विमभन्त्न जिल्लाहरूमा २६ िटा सभा हलहरू ननमािण भर्रहकेा छन ्भन े५ िटा 

सम्पन्त्न भर्सकेका छन।्  

(ख) भिन ननमािण कायि अन्त्तगित संघीय संसद् भिनको नडिार्न कायि सम्पन्त्न भई बोलपर आह्िान भएको 

छ। प्रदशे प्रमखु र मु् य मन्त्री सम्पकि कायािलयको अस्थायी व्यिस्थापन भएको र ननमािण कायिका 

लावग बोलपर प्रकाशन भएको तथा मन्त्री ननिासको बोलपर प्रकाशन भएको छ। प्रधानमन्त्री आिासको 

नया ूँ भिन ननमािण कायि शरुु भएको छ। यसगैरी ५ िटा एकीकृत सरकारी कायािलय भिनको ननमािण 

सम्पन्त्न गररएको छ।  

(६) स्थानीय पिूािधार 

मलुकु संघीय प्रणालीको अभ्यासको क्रममा रहकेो छ। विकास ननमािण र सिेा प्रिाहमा सन्त्न्त्नकटताको ससद्धान्त्त 

अनसुार स्थानीय तहबाट िनताको घरदलैोको सरकारको रूपमा िनचाहना अनसुार सरोकारिालाहरूको 

सहभावगतामा स्थानीय पिूािधारको विकास गन ेअभ्यासको थालनी भर्सकेको छ। यस ैक्रममा यस आ.ि.मा 

स्थानीय पिूािधार ननमािणमा दहेायका उपलन्त्धधहरू हाससल भएका छन:्  

(क) सडकतफि  ग्रामीण सडक स्तरोन्त्नवत (कालोपर ेसनहत)- ६०५ नक.मम., नया ूँ ियाक- ४८.९ नक.मम., 

ग्राभले सडक ननमािण- २२६ नक.मम., ग्राभले सडक ननमािण- २२६ नक.मम. र सडक ममित सम्भार 

(ननयममत र आिसधक)- ८,४३६ नक.मम. सम्पन्त्न भएका छन।् ७३ िटा सडक पलु र ५२४ िटा 

झोलङु्खग ेपलु ननमािण सम्पन्त्न भएका छन।्  

(ख) ३५१ िटा खानपेानी आयोिना तथा ३५६ िटा साना ससूँचार् सम्पन्त्न भएका छन।् खानपेानी योिनाबाट 

१,१९,६१२ िना लाभान्त्न्त्ित भएका छन।् १५,६८,३९१ कायि ददन बराबर रोिगारी ससििना भएको 

छ।  

(ग) सडक पलु, सडक, ल्यान्त्डनफल सार्ट लगायत विमभन्त्न विषयका ४० िटा प्रारन्त्म्भक िातािरणीय 

परीक्षण प्रवतिदेनहरू स्िीकृत भएका छन।्  
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(घ) ढुङ्खगा, वगट्टी, बालिुा उत्खनन, वबक्री तथा व्यिस्थापनसम्बन्त्धी मापदण्डको अन्त्न्त्तम मस्यौदा तयार 

भएको छ।  

(७) िजै्ञाननक अध्ययन अनसुन्त्धान 

राष्िको समनृद्ध िजै्ञाननक कृवष प्रणालीबाट मार सम्भि छ भन्त्न े कुरा मनन गद ैयो िष ि िजै्ञाननक एिम ्
व्यािसावयक कृवष प्रणालीबाट रोिगारीको ससििना हुनसक्न ेसम्भािनालाई मध्यनिर गद ैसंघीय ढा ूँचाअनसुार 
कृवषको विकास गन,े माटो र िातािरण अनकूुल कृवष बालीका िातहरू ससफाररस गन ेर नकसानको पहु ूँच 
प्रविसधसम्म परु् याउन ेकायि भएका छन।् निीनतम खोि अनसुन्त्धान गन ेयिुाहरूलाई परुस्कृत र प्रोत्साहन 
गररनकुा साथ ैनपेालको रान्त्ष्िय झण्डा अङ्खनकत भ-ूउपग्रह अन्त्तररक्षमा प्रक्षपेण गररएको छ। िजै्ञाननक अध्ययन 
अनसुन्त्धानका क्षरेमा दहेायका कायि र उपलन्त्धध भएका छन:्  

(क) नपेाल कृवष अनसुन्त्धान पररषद्बाट विमभन्त्न बालीका ११ िटा िात उन्त्मोचन हुनकुा साथ ै४७ िटा 
िात दताि भई ससफाररस भएको छ। कृवष तथा पशपुन्त्छी क्षरेमा १९ िटा प्रविसध विकास भएको र 
७६ बालीहरूको ५३९ स्थानीय िातहरू सङ्खकलन गरी िवैिक विविधता संरक्षण गररएको छ।  

(ख) कृवष/पश ुविज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत २२ िना विद्याथीहरूलार्ि शोधकायिका लावग अनदुान 
उपलधध गरार्एको छ।  

(ग) कृवष तथा िन विज्ञान विश्िविद्यालयका १८५ िना कृवष स्नातक र्न्त्टनिबाट करारमा धलक, िोन तथा 
सपुरिोनहरूमा अध्ययन अनसुन्त्धान कायि गरार्एको छ।  

(घ) कृवष यान्त्न्त्रकीकरण अन्त्तगित ''सचनो कुटक'' विकास गरी कृषकहरूमा प्रविसध प्रसार गररएको छ।  

(ङ) बोयर बाख्राको स्रोत केन्त्रबाट बोयरका क्रसहरू उत्पादन भई विमभन्त्न जिल्लाका नकसानहरूलाई 
वितरण गररएको छ।  

(च) िजै्ञाननक खोि तथा अनसुन्त्धानमा संलग्न निप्रवतभाहरूलाई प्रोत्साहन गन ेउद्दशे्यल ेसञ्चालन भएको 

प्रवतस्पधाित्मक िजै्ञाननक अनसुन्त्धान िसृत्त कायिक्रम अन्त्तगित २० िना प्रवतभािान व्यन्त्क्त तथा एउटा 
संस्थालाई अनसुन्त्धान िसृत्त उपलधध गरार्एको छ।  

(छ) नपेाल विज्ञान तथा प्रविसध प्रज्ञा प्रवतष्ठान (NAST) का नपेाली िजै्ञाननक सनहतको टोलील ेिापानमा 
NEPSAT-१ नामक नानो स्याटलार्ट अनसुन्त्धान तथा विकास गरकेो छ। २०७६ असार २ गत े(June 
१७) NAST को लोगो सनहत नपेालको झन्त्डा अङ्खनकत NEPSAT-१ नामको भ-ूउपग्रह अन्त्तररक्षमा 
तनैाथ गररएको छ।  

(ि) िजै्ञाननक अध्ययन, अनसुन्त्धान एिम ् विज्ञान र प्रविसधको आविष्कार, उन्त्नयन र विकासका लावग 
िजै्ञाननक, प्राविसधक, बौनद्धक र विमशष्ट प्रवतभाहरूको संरक्षणका लावग िनस्पवत अध्ययन, अनसुन्त्धान 
तथा बिारीकरण कायिक्रम माफि त फमुिलटेडे प्रोडक्ट उत्पादन तथा गणुस्तर ननधािरणमा िमु्ला र 
कोशी नामक अत्तर ४०० थान उत्पादन भई सो प्रविसध िडीबटुी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीलाई 
हस्तान्त्तरण गररएको छ।  
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(झ) रान्त्ष्िय हिरेरयम तथा िनस्पवत प्रयोगशाला, गोदािरीमा संरलक्षत िनस्पवतका १ लाख ७० हिार 
हिरेरयम नमनूामध्य ेआ.ि. २०७३/७४ सम्म १७,५३५ िटा, २०७४/७५ मा ५,९४७ िटा र आ.ि. 
२०७५/७६ मा १२,५७७ िटा हिरेरयम नमनूाको नडजिटार्िशेन सम्पन्त्न भएको छ।  

(८) िनसाङ्खन्त््यक त्याङ्खक विकास 

रान्त्ष्िय त्याङ्खक प्रणालीलाई समयसापके्ष रूपमा विकास गद ै त्याङ्खकीय गवतविसधहरूलाई प्रभािकारी 

तिरल ेअगानड बढाउन त्याङ्खक प्रणालीको विकासका लावग रान्त्ष्िय रणनीवत कायािन्त्ियनमा ल्यार्एको छ। 

विद्यमान त्याङ्खक ऐन, २०१५ लाई एकीकरण तथा संशोधन गरी नया ूँ त्याङ्खक ऐन तिुिमाको प्रनक्रया अमघ 

बढार्एको छ। त्याङ्खक विकासतफि  यस आ.ि.मा भएका प्रमखु कायि एिम ्उपलन्त्धधहरू दहेायबमोजिम 

रहकेा छनः् 

(क) नपेालको संविधानल ेपररललक्षत गर ेअनसुार सबलैाई सचूना एिम ्त्याङ्खकमा पहु ूँच परु् याउन ेउद्दशे्यका 

साथ मटेाडाटा सनहत सचूकहरू भएको खलुा त्याङ्खक प्रणालीमा आधाररत अनलार्न रान्त्ष्िय त्यगत 

वििरण प्रणाली (National Data Profile) को विकास गरी सञ्चालनमा ल्यार्एको छ।  

(ख) नपेालमा पनहलो पटक “रान्त्ष्िय आवथिक गणना, २०७५” को कायि केन्त्रीय त्याङ्खक विभाग माफि त 

सञ्चालन भई सोको अन्त्न्त्तम प्रवतिदेन प्रकाशन तथा सािििननक गररएको छ। यस गणनाबाट संघीय 

शासकीय स्िरूप अनरुूप संस्थागत रूपमा आवथिक गवतविसधमा संलग्न िनसाङ्खन्त््यक एिम ्उद्योग 

प्रवतष्ठानहरूको त्याङ्खकको आधार तयार भएको छ।  

(ग) “नपेाल श्रमशन्त्क्त सिके्षण तसे्रो” सम्पन्त्न गरी अन्त्न्त्तम प्रवतिदेन प्रकाशन तथा सािििननक गररएको 

छ। श्रमशन्त्क्त सिके्षणबाट 19th International Conference on Labor Statistics (ICLS) अनसुारको 

अन्त्तरािन्त्ष्ियस्तरमा मान्त्य र तलुनायोग्य विसध, पररभाषा र अिधारणा अनरुूप नपेालको रोिगारी, 

बरेोिगारी, अधि बरेोिगारी, श्रमको अल्प उपयोग दर िस्ता महत्त्िपणूि सचूकहरू र श्रमशन्त्क्तसम्बन्त्धी 

आधारभतू त्याङ्खक उपलधध भएको छ।  

(घ) वि.सं. २०७८ मा रान्त्ष्िय िनगणना गन े प्रयोिनका लावग रान्त्ष्िय िनगणना सञ्चालन तथा 

व्यिस्थापन आदशे, २०७६ िारी गरी रान्त्ष्िय िनगणना सम्पन्त्न गनि पिूि तयारीका कायिक्रम सञ्चालन 

भर्रहकेा छन।्  

(९) सचूना प्रविसधको विकास 

शासन व्यिस्था र विकास ननमािणका हरके क्षरेमा सचूना प्रविसधको सञ्िालीकरण गरी नडजिटल नपेालको 

अिधारणा कायािन्त्ियन गद ैसचूना प्रविसधको विकास र विस्तारका क्षरेमा दहेायका प्रमखु नक्रयाकलापहरू 

सम्पादन भएका छन।्  

(१०) सचूना प्रविसध 

(क) सचूना प्रविसधको प्रयोग र त्यसबाट हुनसक्न ेअपराधिन्त्य गवतविसध पिूािनमुान गनि, सार्बर सरुक्षाका 

लवग ननरन्त्तर अनगुमन गरी अपराधिन्त्य गवतविसधलाई ननयन्त्रण गनि तथा रान्त्ष्िय सरुक्षा, अथि व्यिस्था 
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र अन्त्य सामाजिक सरुक्षासूँग सम्बन्त्न्त्धत सचूना प्रविसध प्रणालीमा अिरोध भएमा तत्काल समस्या 

समाधान गरी सञ्चालनमा ल्याउन सचूना प्रविसध आकन्त्स्मक सहायता समहू गठन गररएको र त्यसको 

प्रत्यक्ष ननगरानीमा रहन ेगरी रान्त्ष्िय सार्बर सरुक्षा अनगुमन केन्त्रको स्थापना भएको छ।  

(ख) प्राकृवतक प्रकोप, आगलागी, सार्बर हमला, मानिीय रनुट िा अन्त्य दघुिटना भएको खण्डमा सरकारी 

सचूना तथा त्याङ्खक सरुलक्षत गनि र विद्यतुीय सिेाहरू अिरुद्ध हुन नददन हटेौंडामा Disaster 

Recovery Centre सञ्चालनमा आउनकुा साथ ैसरकारी ननकायहरूका सब ैत्याङ्खक उक्त केन्त्रमा 

सरुलक्षत रा्न ेव्यिस्था ममलार्एको छ।  

(ग) नपेाल सरकारका विद्यतुीय अमभलखेहरूको सरुलक्षत भण्डारण तथा सरकारी विद्यतुीय सिेाहरू होस्ट 

गनि थप तीन िटा डाटा सने्त्टर र दरूसञ्चार तथा र्न्त्टरनटे सिेा प्रदायकहरू बीच र्न्त्टरनटे िानफक 

सहि रूपमा आदान प्रदान गनि दईु िटा र्न्त्टरनटे एक्सचञे्ि सने्त्टर स्थापना कायि अगानड बढार्एको 

छ।  

(घ) विद्यतुीय माध्यमबाट सचठ्ठी पर, सचूना, ननणिय, कागिात समतेका वििरण आदान प्रदान गनि विद्यतुीय 

पराचार (र्-मले) व्यिस्थापन ननदमेशका, २०७५ स्िीकृत भई २१७ िटा सरकारी कायािलयका ४,१३४ 

Domain-wise र Nepal.gov.np मा ४,७१४ िनाको गरी िम्मा ८,८४८ र्-मले खातालाई थप सरुलक्षत 

एिम ्भरपदो बनाउन १० हिार प्रयोगकताि लार्सने्त्स सनहतको Enterprises e-mail तथा e-mail 

security सफ्टियेर खररद गरी केन्त्रीकृत र्-मले सिेा सञ्चालन गररएको छ।  

(ङ) नपेाल सरकारको रािस्ि भकु्तानी, आय, व्यय, खचि आदद ई-पमेणे्ट माफि त गनि National Payment 

Gateway सञ्चालनसम्बन्त्धी सफ्टियेर खररद गरी रान्त्ष्िय सचूना प्रविसध केन्त्रको सभिरमा स्थापना 

गररएको छ। ई-पमेणे्ट कायि सञ्चालनका लावग पा ूँच िटा ब ैंकहरूलाई प्रणालीमा आबद्ध गररएको छ।  

(च) स्थानीय तहको कायि सम्पादनलाई सहि, सरल र प्रभािकारी बनाउन, सशुासन कायम गनि मोबार्ल 

एप्स ननमािण गरी ४१४ िटा स्थानीय तहल ेउक्त एप्स प्रयोगमा ल्याएका छन।् उक्त एप्सलाई 

स्थानीय तहहरूको िबेसार्टसूँग आबद्ध गरी आिश्यक डाटा/वििरण िबेसार्टबाट न ैअद्यािसधक हुन े

व्यिस्था गररएको छ।  

(छ) विद्यतुीय माध्यमबाट सरकारी कायि सञ्चालन तथा सिेा प्रिाह गनि सचूना प्रविसध प्रणालीको संरचनामा 

एकरूपता कायम गनि, मानकीकरण गनि र त्यस्ता सचूना प्रविसध प्रणालीहरूबाट उपलधध सचूना तथा 

सिेामा सब ैसरकारी ननकायको पहु ूँच हुनगेरी सञ्चालन हुन ेव्यिस्था गनिका लावग “सचूना प्रविसध 

प्रणाली (व्यिस्थापन तथा सञ्चालन) ननदमेशका, २०७१” बमोजिम Government Enterprise 

Architecture लाई संघीय संरचना अनरुूप अद्यािसधक गनगेरी प्रयोगमा ल्यार्एको छ।  

(ि) सरकारी ननकायका मोबार्ल एप्सबाट प्रयोगकतािलाई आिश्यक सामग्री/ विषयिस्त ुप्रदान गनि सरल 

एिम ् सहि र्न्त्टरफेस बनािट, फरक क्षमता भएका व्यन्त्क्तहरूको पहु ूँच लगायत समयसापके्ष 

अत्यािश्यक सचूना/सन्त्दशे प्रिाह गनि सम्पणूि एप्सको एउट ैमापदण्ड हुनगेरी कायि आरम्भ गररएको 

छ। सरकारका सम्पणूि सचूना प्रविसध प्रणालीमा हुन ेसार्बर सरुक्षा िोजखम व्यिस्थापन तथा न्त्यनूीकरण 

गनि ४१ िटा सरकारी ननकायहरूका िबेसार्टहरूको सचूना प्रविसध अनडट सम्पन्त्न गररएको छ।  
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(११) ब्रोडव्याण्ड दरूसञ्चार सिेा 

(क) नपेाल टलेलकममाफि त फोर िी सिेा पररयोिना शरुु गररएको छ। हाल मलुकुको ४०% भ-ूभागमा 

उक्त सिेा विस्तार भई सञ्चालनमा आएको छ।  

(ख) सचूना महामागि अन्त्तगित मध्य पहाडी लोकमागि र आसपासका जिल्ला सदरमकुाम िोड्न ेगरी अन्त्प्टकल 

फार्बर वबच्र्छ्याउन तीन प्याकेिमा काम गनगेरी विमभन्त्न सिेा प्रदायकसूँग सम्झौता भएको छ।  

(ग) सब ैस्थानीय तहका कायािलयहरू, िडा कायािलयहरू, सामदुावयक माध्यममक विद्यालयहरू र स्िास््य 

केन्त्रहरूमा आवथिक िष ि २०७६/७७ मभर ब्रोडव्याण्ड र्न्त्टरनटे सिेा उपलधध गराउन ेलक्ष्य अनरुूप 

आवथिक िष ि २०७५/७६ को अन्त्त्यसम्म ३१८ िटा स्थानीय तहको कायािलय, १,५७४ िडा कायािलय, 

१,५६७ िटा स्िास््य सिेा केन्त्र र १,८४९ िटा सामदुावयक माध्यममक विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड 

र्न्त्टरनटे सिेा उपलधध गरार्एको छ।  

(घ) स्थानीय टलेलफोन सिेालाई पररितिन गरी अन्त्प्टकल फार्बरमाफि त एफ.टी.टी.एच. FTTH (Fiber to 

Home) सिेा आरम्भ गररएको छ। सो सिेा अन्त्तगित एउट ैअन्त्प्टकल फार्बरमाफि त प्रयोगकतािहरूलाई 

टलेलफोन, उच्च गवतको आई.पी. प्रविसधमा आधाररत र्न्त्टरनटे तथा अनडयो तथा मभनडयो सिेा पनन 

प्रदान गनगेरी हाल १६ जिल्लामा उक्त सिेा सञ्चालनमा आएको छ। त्यस्त ैगरी काभ्रपेलाञ्चोक 

जिल्लाको ससपाघाटमा नपेाल टलेलकमको स्थानीय टलेलफोन सञ्चालनका लावग ननममित कुल १२८ 

लार्न िनडत क्षमता रहकेो MSAN एक्सचञे्िमा शतप्रवतशत ए.डी.एस.एल. सिेा पनन उपलधध 

गरार्एको छ।  

(ङ) मनाङ्खग जिल्लाको फु गाउूँपाललकामा िी.एस.एम. मोबार्ल सिेाको बी.टी.एस. टािर ननमािण गरी 

टलेलफोन मोबार्ल सिेा सञ्चालन गन ेकायि शरुु भएको छ। छाकाि पाङ्खचङु्ख, काईके गाउूँपाललकाको 

दईु, दईु िटा िडा र खानीगाउूँ, फोक्सणु्डो ताल आसपास अत्याधुननक दरूसञ्चार सिेा र उपल्लो 

डोल्पा न्त्स्थत मकुोटमा मभ-स्याट प्रणालीमा आधाररत मोबार्ल टािर र ३, ७०४ ममटर उचार्मा रहकेो 

श-ेफोक्सणु्डोमा मोबार्ल टािर िडान गरी दरूसञ्चार सिेा प्रिाह गररएको छ।  

(१२) विद्यतुीय सञ्चार माध्यम 

(क) रान्त्ष्िय प्रसारण ननयमािली, २०५२ को ननयम ४क.बमोजिम काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चाललत सि ै

केिल टलेलमभिनहरूलाई नडजिटल प्रणालीमा रूपान्त्तरण गररएको छ। नपेाल टलेलमभिनका सम्पणूि 

च्यानल High Definition (HD) Format मा रूपान्त्तरण गरी प्रसारण आरम्भ भएको छ र १९ िटा 

प्रसारण केन्त्रमध्य े८ िटामा नडजिटल भ-ूसतही प्रसारणको कायि सम्पन्त्न भई ११ िटा केन्त्रका लावग 

िान्त्सममटर खररद गनि सम्झौता भएको छ।  

(ख) प्रदशे नं. १ को विराटनगरमा ताररणी प्रसाद कोर्राला सञ्चार ग्रामको भिन ननमािण कायि सम्पन्त्न 

भएको छ।  
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२.२.७. प्राकृतिक साधन स्रोिको संिक्षण, संिर्द्िन ि उपयोगसम्बन्धी नीति 

प्राकृवतक साधन स्रोतको संरक्षण संिद्धिन र उपयोग सम्बन्त्धमा संविधानको धारा ५१ को खण्ड (छ) ल े
ननम्नललजखत नीवतहरूको व्यिस्था गरकेो छः  
१. रान्त्ष्िय नहत अनकूुल तथा अन्त्तरपसु्ता समन्त्यायको मान्त्यतालाई आत्मसात ् गद ै दशेमा उपलधध 

प्राकृवतक स्रोत साधनको संरक्षण, संिद्धिन र िातािरण अनकूुल ददगो रूपमा उपयोग गन ेर स्थानीय 
समदुायलाई प्राथममकता र अग्रासधकार दद ूँद ैप्राप्त प्रवतफलहरूको न्त्यायोसचत वितरण गन,े  

२. िनसहभावगतामा आधाररत स्िदशेी लगानीलाई प्राथममकता दद ूँद ैिलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गन,े  

३. निीकरणीय ऊिािको उत्पादन तथा विकास गद ैनागररकका आधारभतू आिश्यकता पररपवूतिका लावग 
सपुथ र सलुभ रूपमा भरपदो ऊिािको आपवूति सनुनन्त्श्चत गन ेतथा ऊिािको समसुचत प्रयोग गन,े  

४. िलउत्पन्त् न प्रकोप ननयन्त्रण र नदीको व्यिस्थापन गद ैददगो र भरपदो ससूँचार्को विकास गन,े  

५. िनसाधारणमा िातािरणीय स्िच्छतासम्बन्त्धी चतेना बढार् औद्योवगक एिम ् भौवतक विकासबाट 
िातािरणमा पनि सक्न े िोजखमलाई न्त्यनूीकरण गद ै िन, िन्त्यिन्त्त,ु पन्त्छी, िनस्पवत तथा िवैिक 
विविधताको संरक्षण, संिद्धिन र ददगो उपयोग गन,े  

६. िातािरणीय सन्त्तलुनका लावग आिश्यक भभूागमा िन क्षरे कायम रा् न,े  

७. प्रकृवत, िातािरण िा िवैिक विविधतामावथ नकारात्मक असर परकेो िा पन िसक्न े अिस्थामा 
नकारात्मक िातािरणीय प्रभाि ननम ूिल िा न्त्यनू गनि उपयकु्त उपायहरू अिलम्बन गन,े  

८. िातािरण प्रदषूण गनले ेसो बापत दावयत्ि व्यहोनुिपन ेतथा िातािरण संरक्षणमा पिूि सािधानी र 
पिूिससूचत सहमवतिस्ता पयाििरणीय ददगो विकासका ससद्धान्त्त अिलम्बन गन,े  

९. प्राकृवतक प्रकोपबाट हुन ेिोजखम न्त्यनूीकरण गनि पिूि सचूना, तयारी, उद्धार, राहत एिम ्पनुस्थािपना 
गन।े  

 

प्राकृवतक स्रोतसम्बन्त्धी नीवतको कायािन्त्ियनबाट प्राप्त मु् य उपलन्त्धधहरू 

(१) ऊिाि 

(क) िलविद्यतु क्षरेमा २०७६ असारसम्म ३३६ िटा (१७,७०९ मगेािाट) सभ ेअनमुवतपर वितरण गररएको 
छ भन े१८८ िटा (७,९५१ मगेािाट) उत्पादन अनमुवतपर ललई ननमािणाधीन अिस्थामा रहकेा छन।् 
त्यसगैरी १२८ िटा प्रसारण लार्न सभ ेअनमुवतपर तथा ११३ िटा प्रसारण लार्न अनमुवतपर वितरण 
गररएको छ।  

(ख) बढूीगण्डकी िलाशययकु्त आयोिना (१,२०० मगेािाट) को ननमािणका लावग आ.ि. २०७५/७६ मा 
गोरखा र धाददङ जिल्लातफिको गरी ६०१६ िग्गाधनीलाई १८,५२३ रोपनी िग्गाको मआुधिा बापत 
११ अबि ३१ करोड ९ लाख रुपयैा ूँ वितरण भई आ.ि. २०७५/७६ सम्म १३,१११ िग्गाधनीलाई 
४४,१२० रोपनी िग्गाको मआुधिा बापत २६ अबि ५० करोड ३१ लाख रुपयैा ूँ वितरण भएको छ।  

(ग) ४५६ मगेािाट क्षमताको मावथल्लो तामाकोशी िलविद्यतु आयोिनाको यस आ.ि. को अन्त्त्यसम्ममा 
९९ प्रवतशत भौवतक कायि सम्पन्त्न भएको छ भन ेVertical Shafts को ६६ ममटर Steel Lining कायि 
सम्पन्त्न भएको छ।  
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(घ) ३३ के.भी. र ११ के.भी. का गरी कुल ४० हिार ६ सय ३३ नकलोममटर वितरण लार्न तथा ६६ 
के.भी. भन्त्दा मावथका ७ सय ५७ नकलोममटर प्रसारण लार्न ननमािण भएको छ।  

(ङ) ११२ मगेािाट विद्यतु थप उत्पादन भई हालसम्म विद्यतु िनडत क्षमता १,२२० मगेािाट पगुकेो छ। 
त्यसगैरी प्रवतव्यन्त्क्त विद्यतु खपत १९८ नकलोिाट घण्टाबाट आ.ि. २०७५/७६ सम्म २४५ 
नकलोिाट घण्टा पगुकेो छ। विद्यतुमा पहु ूँच प्राप्त घरधुरी सङ्ख्या ४ लाख २० हिार थप भई आ.ि. 
२०७५/७६ सम्म ४४ लाख ७० हिार पगुकेो छ।  

(च) िकैन्त्ल्पक ऊिाि प्रिद्धिन केन्त्र र रान्त्ष्िय ग्रामीण तथा निीकरणीय ऊिाि कायिक्रम अन्त्तगित ननम्न 
कायिहरू सम्पन्त्न भएका छन ्: 

- िाय/ुसौयि ऊिाि मममश्रत प्रणालीमाफि त ३३ नकलोिाट विद्यतुीकरण गररएको,  

- विपन्त्न, दललत, सीमान्त्तकृत समदुायमा ८ सय ७८ िटा कृवष ससूँचार्का लावग सौयि पम्प िडान 
गररएको,  

- दललत, लोपोन्त्मखु आददिासी, िनिावत लगायत ललक्षत िगिका लावग ३ हिार ७ सय ६८ िटा 
घरायसी बायो ग्या ूँस िडान, १५ हिार िटा सौयि विद्यतु प्रणाली िडान र १३ हिार १ सय २ 
िटा Portable Metallic चलुो िडान गररएको,  

- रान्त्ष्िय स्तरका धाममिक धाम लगायतका २२ िटा स्थानमा सडक सौयिबत्ती िडान गररएको,  

- गाउूँपाललका, िडा, सामदुावयक विद्यालय, स्िास््य चौकीमा ४ सय ७० िटा सौयि ऊिाि िडान 
गररएको,  

- लघ ु तथा साना िलविद्यतु आयोिनाबाट १ हिार ४ सय ५३ नकलोिाट विद्यतु उत्पादन 
गररएको,  

- ६० हिार ४ सय ५४ िटा सौयि विद्यतु प्रणाली िडान गररएको,  

- ३० िटा सौयि खानपेानी तथा ससूँचार् पम्प िडान गररएको,  

- २९ हिार ९ सय १३ िटा सधुाररएको फलाम ेचलुो िडान गररएको,  

- ९ हिार ४ सय ५१ िटा घरायसी बायो ग्या ूँस िडान गररएको,  

- २५ िटा संस्थागत तथा सामदुावयक बायो ग्या ूँस प्लान्त्ट िडान गररएको,  

- २ सय ७५ नकलोिाट सौयि ममनी वग्रड प्रणाली िडान गररएको,  

- ३३ िटा शहरी तथा व्यािसावयक बायो ग्या ूँस प्लान्त्ट िडान गररएको,  

- ३९ िटा सौयि िायर तथा सौयि कुकर िडान गररएको छ।  

(२) खानपेानी 

ददगो विकासको लक्ष्य नं. ६ लाई मध्यनिर गरी आयोिनाहरू सञ्चालनमा आएका छन।् सो अन्त्तगित सबमैा 
खानपेानी तथा सरसफार्को पहु ूँच, मध्यम तथा उच्चस्तरको खानपेानीको पहु ूँच िनृद्ध तथा फोहोर पानी 
प्रशोधन गरी खोला तथा भमूमगत िलस्रोतको गणुस्तर सधुारका कायि सञ्चालन गररनकुा साथ ैव्यिस्थापन 
सचूना प्रणालीको स्थापना गन ेकायिको शरुुिात गररएको छ। समदुाय आफैँल ेस्रोत व्यिस्थापन गरी लागत 
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उठ्तीको आधारमा आयोिना सञ्चालन गररएको छ, िसल ेगदाि योिनामा लाभग्राहीको अपनत्ि तथा स्रोत 
व्यिस्थापनमा समते सहिता आएको छ। यस क्षरेमा हाससल भएका मु् य उपलन्त्धधहरू ननम्नानसुार छन:् 

(क) रान्त्ष्िय गौरिको मलेम्ची खानपेानी आयोिनाको समग्र भौवतक प्रगवत ९४.१२% भएको छ। आ.ि. 
२०७६/७७ मभर मलेम्चीको दनैनक १७ करोड ललटर पानी सनु्त्दरीिल पथान्त्तरण गन ेलक्ष्यसनहत 
सरुुङ्खग ननमािणका बा ूँकी कायिहरू तथा हडेिक्सिको ननमािण भर्रहकेो छ। मलेम्ची दोस्रो चरण अन्त्तगित 
या ूँग्री र लाकेबाट थप दनैनक ३४ करोड ललटर पानी पथान्त्तरण गरी मलेम्चीमा ममसाउन े गरी 
आयोिनाको विस्ततृ र्न्त्न्त्िननयररङ्खग नडिार्न कायि भर्रहकेो छ। काठमाडौं उपत्यकामभर कुल ७७ 
नक.मम. थोक वितरण प्रणालीमध्य ेकररब १५.६१ नक.मम. थोक वितरण प्रणाली र ११५० नक.मम. 
खानपेानी वितरण प्रणाली सञ्िालमध्य े१५५ नक.मम. वितरण प्रणाली तथा यस आ.ि. सम्ममा १० 
िटा मध्य े९ िटा टङ्खकी ननमािण सम्पन्त्न भएको छ।  

(ख) यस आ.ि.मा थप ६ िटा जिल्ला खलुा ददसा मकु्त घोषणा भई हालसम्म खलुा ददसा मकु्त जिल्ला 
सङ्ख्या ६६ पगुकेो तथा हालसम्म आधारभतू स्तरको सरसफार् सिेाबाट लाभान्त्न्त्ित िनसङ्ख्या 
९९.७ प्रवतशत पगुकेो छ। 

(ग) गोकणिबाट गहु्यशे्िरीसम्म िाग्मती नदीमा ममससएको फोहोर पानीलाई नदीको दिु ै नकनारामा 
Interceptor ढल ननमािण गरी सम्पणूि फोहोर पानीलाई प्रशोधन गन ेउद्देश्यल ेविगतमा आंमशक रूपमा 

सञ्चालनमा रहकेो प्रशोधन केन्त्रलाई समते सधुार गरी दनैनक ३ करोड २४ लाख ललटर क्षमताको 
अत्याधुननक प्रशोधन प्रणाली सनहतको फोहोर पानी प्रशोधन केन्त्र ननमािण कायि ९२.६ प्रवतशत सम्पन्त्न 
भएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका विमभन्त्न नदीहरूमा ननःसतृ फोहोर पानीलाई प्रशोधन गनि हाल थप 
दनैनक १० करोड ५७ लाख ललटर क्षमताको फोहोर पानीलाई प्रशोधन गन ेसंरचना ननमािण भर्रहकेो 
छ।  

(घ) खासगरी सु् खा र पहाडी बस्तीहरूमा खानपेानी सवुिधा उपलधध गराउन एक हिार ममटर मावथसम्म 
पानी पम्प गन ेप्राविसधक रूपमा िनटल प्रकृवतका दईु िटा मल्टीस्टिे ललफ्ट प्रणालीका आयोिना 
माफि त १८,५६१ िनसङ्ख्यालाई उच्च तथा मध्यमस्तरको खानपेानी सिेा उपलधध गरार् खानपेानीकै 
अभािमा बस्ती विस्थानपत हुनसक्न ेअिस्थाबाट िोगार्एको छ। आगामी ५ िष िमा क्रमागत २९ िटा 
यस प्रकारका बहृत ्१,४०० ममटर उचार्सम्म पानी पम्प गन ेिलिाय ुअनकूुललत िहृत ्खानपेानी 
आयोिना सम्पन्त्न गरी कररब ३ लाख िनसङ्ख्यालाई सिेा परु् याउन ेलक्ष्य राजखएको छ।  

(ङ) आकन्त्स्मक र विपद् व्यिस्थापन तथा ग्रामीण बस्तीहरूलाई समते सिेा प्रदान गनि ७ िट ैप्रदशेमा 
१/१ िटाको दरल ेिाटर एम्बलुने्त्स (पानी परीक्षण घमु्ती भ्यान) उपलधध गरार् सञ्चालनमा ल्यार्एको 
छ।  

(च) सन ् २०१० सम्म ८०.४०% िनसङ्ख्यालाई आधारभतू खानपेानी सिेा पगुकेोमा हाल ८९% 
िनसङ्ख्यालाई आधारभतू खानपेानी सिेा पगुकेो छ। यस अिसधमा ५,०८,२२० िनसङ्ख्या आधारभतू 
खानपेानी सिेाबाट लाभान्त्न्त्ित भएका छन।् 

(छ) सन ्२०१५ सम्म १५% िनसङ्ख्यालाई उच्च तथा मध्यमस्तरको गणुस्तरीय खानपेानी सिेा पगुकेोमा 
हाल उक्त सिेास्तरको खानपेानी २१% िनसङ्ख्यालाई उपलधध भएको छ। यस आ.ि.मा २१ िटा 
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शहरी तथा अधि शहरी खानपेानी आयोिनाहरू सम्पन्त्न भई २,६२,६८१ िनसङ्ख्या उच्च तथा 
मध्यमस्तरको खानपेानी सिेाबाट लाभान्त्न्त्ित भएका छन।्  

(ि) २०७२ सालको विनाशकारी भकूम्पबाट क्षवत पगुकेा १३०० भन्त्दा बढी खानपेानी आयोिनामध्य ेयस 
अिसधमा भकूम्पबाट क्षवतग्रस्त ५०८ िटा खानपेानी आयोिनाको पनुनन िमािण तथा पनुस्थािपना कायि 
सम्पन्त्न भई खानपेानी सिेाबाट २,१३,९४२ िनसङ्ख्या लाभान्त्न्त्ित भएका छन।्  

(३) िन तथा िातािरण 

नपेालको प्राकृवतक स्रोतमध्य ेिन, िवैिक विविधता तथा िलाधार प्रत्यक्ष रूपमा नागररक िीिनसूँग िोनडएको 
विषय हो। िनको संरक्षण, व्यिस्थापन तथा ददगो उपयोगका लावग विमभन्त्न िनसहभावगतामलूक कायिक्रमहरू 
सञ्चालनमा ल्यार्एका छन।् िवैिक विविधता संरक्षण र पयाि-पयिटनका लावग संरलक्षत क्षरे व्यिस्थापन, भ ू
तथा िल संरक्षणका लावग िलाधार व्यिस्थापन कायिक्रम र चरु े संरक्षणका लावग राष्िपवत चरु े संरक्षण 
विकास कायिक्रम कायािन्त्ियनमा ल्यार्एको छ। यस ै क्रममा िन तथा िातािरण संरक्षणतफि  दहेायका 
उपलन्त्धधहरू हाससल भएका छन।्  

(क) नपेालको कुल क्षरेफलमध्य े४४.७४% क्षरेफल िनल ेओगटकेो छ।  
(ख) नपेालको कुल क्षरेफलको २३.३९ प्रवतशत भ-ूभाग संरलक्षत क्षरे कायम गररएको छ। संरलक्षत क्षरेको 

व्यिस्थापनबाट संरलक्षत क्षरेमा बस्न े११,४२,५९९ भन्त्दा बढी िनसङ्ख्या लाभान्त्न्त्ित भएका छन।्  
(ग) ननिी तथा रान्त्ष्िय िनबाट गरी कुल १ करोड ९४ लाख क्य.ू नफट काठ उत्पादन गररएको छ।  
(घ) वि.सं. २०७१ मा बाघको सङ्ख्या १९८ िटा रहकेोमा २०७५ सालमा २३५ पगुकेो छ।  
(ङ) यस आ.ि.मा ६४ िटा आयोिनाहरूलाई िन क्षरेको ५७७.१९६ हके्टर क्षरेफल गरी हालसम्ममा 

सरकारी िग्गा अन्त्य प्रयोिनका लावग कुल १७३३७.७६ हके्टर िग्गा उपलधध गरार्एको छ।  

(च) सन ्२०२३ सम्ममा कररब ५ अबि रुपयैा ूँ बराबरको काबिन व्यापारबाट आम्दानी हुनगेरी विमभन्त्न तयारी 
गररएको छ। विश्ि बङै्खकसूँग सम्झौता गनिका लावग पिूि तयारीको कायिहरू हुनकुा साथ ैतराईका १३ 
जिल्लाको काबिन उत्सििन न्त्यनूीकरण कायिक्रम दस्ताििे तयार गरी सन ्२०१८ दजेख कायािन्त्ियनमा 
रहकेो छ।  

(छ) २०४४ हके्टर िममनको िन अवतक्रमण हटाई िनको पनुस्थािपना गररएको छ। साथ,ै कुल २ करोड ५ 
लाख वबरुिाहरू उत्पादन गरी वितरण गरी ४१०० हके्टर क्षरेफलमा िकृ्षरोपण भएको छ।  

(ि) संरलक्षत क्षरे पयिटकको मु् य गन्त्तव्यको रूपमा रहकेो छ। आन्त्तररक र बाह्य गरी कुल ७ लाख ६ 
हिार १ सय ११ िना पयिटकल ेसो क्षरेमा भ्रमण गरकेा छन।् साथ,ै १६ लाख आगन्त्तकुल ेिनस्पवत 
उद्यान र सदर सचनडयाखानामा भ्रमण गरकेा छन।् यसबाट दशेको वित्तीय क्षरेमा पनन सहयोग पगुकेो 
छ।  

(झ) ४४ िटा िातािरणीय प्रभाि मलू्याङ्खकन स्िीकृत हुनकुा साथ ै९१ िटा कायिसचूी स्िीकृत भएका 
छन।्  

(ञ) मानि-िन्त्यिन्त्त ुिन्त्ि व्यिस्थापन गनिका लावग ५,०६७ घटनाहरूमा रु. ८ करोड ९० लाख राहत 
वितरण गररएको छ। साथ,ै ११० नक.मम. विद्यतुीय तारबार ननमािण र ४५ नक.मम. ममित गररएको छ। 
संरलक्षत क्षरेको व्यिस्थापनका लावग ५८३ हके्टर घा ूँस ेमदैान व्यिस्थापन गररएको छ।  
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(ट) िायकुो गणुस्तर मापनलाई क्रमशः दशेव्यापी बनाउन ेउद्देश्यका साथ यस आ.ि.मा दमक, धनकुटा र 

िीरने्त्रनगर गरी ३ ठाउूँमा िाय ुगणुस्तर मापन यन्त्र सनहत िाय ुगणुस्तर मापन केन्त्र स्थापना गररएको 
छ।  

(ठ) रान्त्ष्िय िन नीवत, २०७५ िारी हुनकुा साथ ैिन ऐन, २०४९, सार्नटस ऐन, २०७३ र िातािरण 
संरक्षण ऐन, २०५३ मा संशोधन गररएको छ। त्यसगैरी िन विधयेक र िातािरण संरक्षण विधयेक 
संघीय संसदमा पशे भएका छन।्  

(ड) यस आ.ि. को अन्त्त्यसम्म समदुायिारा व्यिन्त्स्थत िन तथा अन्त्य िन दहेायबमोजिम रहकेो छः 

ताललका नं. ६- िनको न्त्स्थवत वििरण 

क्र.सं. िनको प्रकार सङ्ख्या क्षरेफल हके्टर घरधरुी सङ्ख्या 

1  सामदुावयक िन २२४१५ २२७२३५६.४६ २९२७३२९ 

2  साझेदारी िन ३१ ७६०१२ ८६४०१५ 

3  किलुलयती िन ७८४६ ४५२८२ ७६०२८ 

4  संरलक्षत िन १० १९०८०९  

5  ननिी िन २४५८ २३६०  

6  धाममिक िन ३६ २०५४  
7  चक्ला िन ७ १४५७२.१०  
8  मध्यिती सामदुावयक िन ४७६ १३८१८४.१ ६४५८७ 
9  मध्यिती किलुलयती िन ६३ २५७.१६ ४०८ 
10  मध्यिती ननिी िन ११ ७.९९  
11  मध्यिती धाममिक िन १ ३.५६  

 

(४) ससूँचार् तथा नदी ननयन्त्रण 

कृवष उत्पादन तथा उत्पादकत्ि बढाउन ससूँचार्को महत्त्िपणूि योगदान रहन ेहु ूँदा ससूँचार्को विकास र विस्तार 

गनि र कृवषयोग्य भमूममा बाह्र ैमनहना ससूँचार् सवुिधा परु् यार् कृवषको उत्पादकत्ि बढाउन ससूँचार्को ददगो 

व्यिस्थापन आिश्यक छ। ससूँचार् तथा नदी ननयन्त्रणको क्षरेमा यस िष ि दहेायका कायिहरू एिम ्उपलन्त्धधहरू 

हाससल भएका छन:् 

(क) यस आ.ि.मा संघबाट सञ्चाललत आयोिनाबाट थप ३,७०५ हके्टर िममनमा ससूँचार् सवुिधा पगुी 

हालसम्म कररब १४,७६,७३१ हके्टर कृवषयोग्य िममनमा ससूँचार् पिूािधार विकास भएको छ भन ेनदी 

ननयन्त्रण कायिक्रमतफि  ५३.७ नक.मम. तटबन्त्ध ननमािण भएको छ।  

(ख) भरेी बबई डार्भसिन आयोिनाको १२.२ नक.मम. सरुुङ्खगको ननमािण कायि सम्पन्त्न हुनकुा साथ ैडार्भसिन 

हडेिकिस ्तथा पािर हाउसको ससमभल ननमािण कायिको खरीद सम्झौता भई ननमािण कायि शरुु भएको 

छ।  
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(ग) बबई ससूँचार् आयोिनाको मलू नहर ७.२६ नक.मम. ननमािण भई १२० हके्टरमा ससूँचार् सवुिधा उपलधध 

भएको छ।  

(घ) ससक्टा ससूँचार् आयोिनाको पिूी मलू नहरको १६ नक.मम. खण्डको ७५% कायि सम्पन्त्न भएको छ। 

२५ नक.मम.सम्म रुख कटान सम्पन्त्न भएको र पन्त्श्चमी मलू नहरको क्षवतग्रस्त ६ नक.मम. खण्डमा 

आकन्त्स्मक ममित सम्भार कायि अमघ बढकेो छ।  

(ङ) रानीिमरा कुलररया ससूँचार् आयोिनाको लम्की मलूनहर विस्तारका लावग ८ नक.मम. खण्डको ननमािण 

कायि सम्पन्त्न भएको छ। र्न्त्टकेमा ८ मध्य े४ िटा गटेहरूको िडान कायि सम्पन्त्न हुनकुा साथ ैपािर 

हाउसको ४५% ननमािण सम्पन्त्न भएको छ |  

(च) महाकाली ससूँचार् आयोिनाको २ नक.मम. र प्रगन्त्ना तथा िडकापथ ससूँचार् आयोिनाको १.५ नक.मम. 

मलू नहर ननमािण सम्पन्त्न भएको छ।  

(छ) सनुकोशी मररन डार्भसिन बहुउद्दशे्यीय आयोिनाको विस्ततृ आयोिना प्रवतिदेन (DPR) तयार भएको 

छ।  

(ि) ससूँचार् क्षरेको योिनाबद्ध विकासका लावग २५ िष ेगरुुयोिना तयार भएको तथा एकीकृत ऊिाि तथा 

ससूँचार् विशषे कायिक्रम अन्त्तगित ५७ िटा ससूँचार् उप-आयोिनाहरूको विस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन 

भएको छ।  

(झ) सलािही तथा रौतहट जिल्लामा ४० हिार हके्टर क्षरेफलमा ससूँचार्का लावग एक हिार नडप 

ट्यिुिलेको सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ।  

(ञ) कालीगण्डकी वतनाउ डार्भसिन आयोिनाको विस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययनको नफल्ड प्रवतिदेन तयार 

भर्ि सरुुङ्खगको भौगमभिक अध्ययनको कायि समते सम्पन्त्न भएको छ।  

(ट) विगत ६ िष िदजेख आयोिना हुन नसकेको नपेाल-भारत संयकु्त िलस्रोत सममवत तथा विगत ३ िष िदजेख 

हुन नसकेको नपेाल-भारत संयकु्त स्थायी प्राविसधक सममवतको बठैक २०१९ िनिरीमा नया ूँ ददल्लीमा 

सम्पन्त्न भई नदी ननयन्त्रण कायिमा भारतीय सहयोग प्राप्त हुन ेतथा सीमाक्षरेमा हुन ेडुबान, कटान 

समस्या समाधानका लावग ननयममत रूपमा संयकु्त ननरीक्षण गरी उपयकु्त उपाय अिलम्बन गन ेर 

टनकपरु ललंक नहर ननमािणको कायि अमघ बढाउन ेसहमवत भएको छ।  

(ठ) कोशी गण्डक आयोिना संयकु्त सममवतको बठैक २०१८ नोभमे्बरमा काठमाडौंमा सम्पन्त्न भई कोशी 

तथा गण्डक आयोिनाहरूबाट पानीको उपलधधता सनुनन्त्श्चत गन ेतथा नपेाली भभूागमा कटान डुिान 

न्त्यनूीकरणका लावग आिश्यक उपाय अिलम्बन गन ेसहमवत भएको छ।  

(ड) नपेाल-भारत संयकु्त डुबान तथा बाढी व्यिस्थापन सममवतको बठैक २०१९ को म े मनहनामा 

काठमाडौंमा सम्पन्त्न भई सीमा क्षरेमा हुन ेडुबानसम्बन्त्धी समस्या समाधान गनि निपक्षीय प्राविसधक 

सममवतल े पशे गरकेो कायियोिना कायािन्त्ियन गन े तथा खांडो, िाणगंगा र पन्त्श्चम राप्ती नदी 



आ.ि. २०७५/०७६ नपेाल सरकारको िावष िक प्रवतिदेन/ 65 

ननयन्त्रणको विस्ततृ आयोिना प्रवतिदेन (DPR) शीघ्र तयार गरी कायि अमघ बढाउन ेसहमवत भएको 

छ।  

(५) िल तथा मौसम विज्ञान 

िल तथा मौसम र िलस्रोत अनसुन्त्धानका क्षरेमा यो िष ि महत्त्िपणूि कायिहरू भएका छन।् साथ,ै िल, मौसम 

तथा बाढीका सम्बन्त्धमा पिूािनमुान तथा पिूि सचूनाका कायिहरू विश्िसनीय र प्रभािकारी बनाउूँद ैलवगएको 

छ। सो सम्बन्त्धमा यो आवथिक िष िमा दहेायका प्रमखु कायिहरू र उपलन्त्धधहरू भएका छन:् 

(क) ५० िटा स्िचाललत िल मापन केन्त्र, ४५ िटा स्िचाललत िषाि मापन केन्त्र तथा १८ िटा स्िचाललत 

मौसम मापन केन्त्रहरूको स्थापना भएको छ।  

(ख) विमभन्त्न नदी प्रणालीका ८४ स्थानहरूमा बाढीसम्बन्त्धी Mass SMS प्रिाह भर्रहकेो र कोशी तथा 
पन्त्श्चम राप्ती नदीहरूमा ३ ददनसम्मको बाढी पिूिसचूना प्रिाह भएको छ।  

(ग) मौसमी राडार स्थापनाका लावग सखुतेको रातानाङलामा राडार उपकरण िडान भएको छ। उदयपरु र 
पाल्पामा भिन र एप्रोच रोडको ननमािण भएको छ।  

(घ) हिाई उड्डयनका लावग पोखरा र विराटनगरमा स्िचाललत मौसम मापन केन्त्र स्थापना भई अन्त्य १६ 
िटा विमानस्थलहरूमा समते मौसम मापन केन्त्र स्थापनाका लावग तयारी भर्रहकेो छ।  

(ङ) बबरमहलन्त्स्थत िग्गामा िल तथा मौसम विज्ञान विभागको उपकरण सनहतको सवुिधा सम्पन्त्न भिन 
ननमािणको कायि सम्पन्त्न भएको छ।  

(६) विपद् व्यिस्थापन  

सनक्रय भकूम्पीय क्षरे, भौगमभिक रूपमा सनक्रय पिित श्रृङ्खखला, अन्त्स्थर मभरालो िममनका कारणल ेनपेाल 
विश्िमा भकूम्पीय िोजखमका दृन्त्ष्टल े११ औ ँर बाढी पनहरोको िोजखमका दृन्त्ष्टकोणबाट ३० औ ँअवत 
िोजखम मलुकुका रूपमा रहकेो छ। विविध प्रकारका विपदका िोजखममा रहकेाल ेहरके िष ि औसत ५०० 
भन्त्दा बढी विपदका घटना घट्न ेगरकेा छन।् विपद् िोजखम न्त्यनूीकरणका लावग यो िष ि विपद् िोजखम 
न्त्यनूीकरण रान्त्ष्िय नीवत, २०७५ र विपद् िोजखम न्त्यनूीकरण रान्त्ष्िय रणनीवत कायियोिना, (२०१८-२०३०) 
बनार्एको छ। साथ,ै विपद् व्यिस्थापनका लावग यो आवथिक िष िमा दहेायका कायिहरू तथा उपलन्त्धधहरू 
हाससल भएका छन ्: 

(क) विकास ननमािणमा िोजखम न्त्यनूीकरण कायिलाई मलूप्रिाहीकरण गनि विपद् िोजखम न्त्यनूीकरण रान्त्ष्िय 
नीवत, २०७५, विपद् िोजखम न्त्यनूीकरण तथा व्यिस्थापन ननयमािली, २०७६, विपद् िोजखम 
न्त्यनूीकरण रान्त्ष्िय रणनीवत कायियोिना (२०१८-२०३०), आपतकालीन सञ्चार प्रणालीको तहगत 
आबद्धता र सञ्चालन मापदण्ड, २०७५, रान्त्ष्िय विपद् प्रवतकायि कायिढा ूँचा २०७० (प्रथम संशोधन 
२०७५) स्िीकृत भई कायािन्त्ियनमा रहकेो छ।  

(ख) विपदका घटना, नीवत र चाल ूकायिक्रम समािशे गरी नपेाल विपद् प्रवतिदेन, २०१९ प्रकाशन गररएको 
छ।  

(ग) सावबकमा रहकेा ५ िटा क्षरेीय आपतकालीन कायिसञ्चालन केन्त्र (प्रदशे नं. १, ३, गण्डकी, कणािली 
र सदुरूपन्त्श्चम) र क्षरेीय आपतकालीन गोदामघर प्रदशेको आन्त्तररक माममला तथा काननू मन्त्रालयलाई 
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हस्तान्त्तरण गररएको छ। प्रदशे नं. २ र ५ मा प्रादमेशक आपतकालीन कायिसञ्चालन केन्त्र र गोदामघर 
ननमािणका लावग सम्बन्त्न्त्धत प्रदशे मन्त्रालयसूँग समन्त्िय भर्रहकेो छ।  

(घ) विपद्पनछको खोि तथा उद्धारका लावग हरके जिल्लामा शीघ्र पररचालन टोली तनैाथ राखी २४ 
घण्टामभर खोि तथा उद्धार कायि सम्पन्त्न गन ेतथा विपदको घटना घटकेो ७२ घण्टामभर राहत 
उपलधध गराउन ेव्यिस्था ममलार्एको छ।  

(ङ) विपद् तथा िोजखमहरूको न्त्यनूीकरण तथा व्यिस्थापनका लावग सािधानी अपनाउन विमभन्त्न प्रकारका 
चतेनामलूक तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन तथा सन्त्दशेहरू प्रकाशन गन ेव्यिस्था ममलार्एको छ।  

(च) सशस्र प्रहरी बल नपेाल अन्त्तगित सचतिनको कुररनटारमा विपद् व्यिस्थापन मशक्षालयिारा ननयममत 
रूपमा विपद् व्यिस्थापनसम्बन्त्धी ताललम सञ्चालन भएको छ।  

(७) भकूम्पपनछको पनुनन िमािण 

वि.सं. २०७२ िशैाख १२ गत ेगोरखा जिल्लामा केन्त्रवबन्त्द ुपाररे गएको ७.६ रके्टर स्केलको विनाशकारी 
भकूम्प र िशैाख २९ मा गएको ७.३ रके्टर स्केलको भकूम्प लगायतका परकम्पहरूल े ननिी आिास, 

विद्यालय, स्िास््य संस्था, परुातान्त्त्त्िक सम्पदा तथा सरकारी भिनमा ठूलो क्षवत पगुकेो वथयो। क्षवतग्रस्त 
संरचनाहरूको पनुनन िमािणका लावग २०७२ पौषमा रान्त्ष्िय पनुनन िमािण प्रासधकरणको स्थापना भई पनुनन िमािण 
तथा पनुस्थािपनाको कायि सञ्चालन भएका छन।् भकूम्पपनछको पनुनन िमािणमा २०७६ असार मसान्त्तसम्म 
भएका मु् य प्रगवत वििरणहरू ननम्नबमोजिम रहकेा छन।्  

ननिी आिास पनुनन िमािण 

(क) ननिी घर गमुाएका भकूम्प प्रभावितहरूको पणूि क्षवत भएकोमा पनुनन िमािण लाभग्राही र आंमशक क्षवत 
भएकोमा प्रिलीकरण लाभग्राही गरी दईु िगिमा छुट्यार् अनदुान रकम वितरण गनि थाललएकोमा 
पनुनन िमािण लाभग्राहीहरूका लावग पनहलो, दोस्रो र तसे्रो नकस्ता गरी क्रमशः रु. ५० हिार, रु. १ लाख 
५० हिार र रु. १ लाख गरी िम्मा रु. ३ लाख प्रदान भर्रहकेो छ। साथ,ै प्रिलीकरण लाभग्राहीका 
लावग पनहलो नकस्ता बापत रु. ५० हिार र दोस्रो नकस्ता बापत रु. ५० हिार गरी िम्मा रु. १ लाख 
उपलधध गरार्एको छ।  

(ख) २०७६ असार मसान्त्तसम्म िम्मा लाभग्राही ८,२६,५५८ रहकेा छन ्िसमध्य े९३% ल ेसम्झौता 
गररसकेका छन ्भन ेसम्झौता गरकेा मध्य े९९% लाई प्रथम नकस्ता भकु्तानी भएको छ। यससम्बन्त्धी 
विस्ततृ वििरण ननम्न अनसुार रहकेो छ।  

ताललका नं. ७- ननिी आिास पनुनन िमािण तथा अनदुान वितरणको वििरण 

क्र.सं. वििरण २०७६ असार मसान्त्तसम्म 

१ िम्मा लाभग्राही ८२६,५५८ 
२ अनदुान सम्झौता ७६८,४६९ 
३ प्रथम नकस्ता भकु्तानी ७६३,७५५ 
४ दोस्रो नकस्ता भकु्तानी ५९१,४३८ 
५ तसे्रो नकस्ता भकु्तानी ४५६,२७२ 
६ ननमािणाधीन घर सङ्ख्या २२१,७४२ 
७ ननमािण सम्पन्त्न घर सङ्ख्या ४१८,७६४ 
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(ग) ननिी आिास पनुनन िमािणसम्बन्त्धी गनुासाको व्यिस्थापनसम्बन्त्धी वििरण ननम्न ताललकामा प्रस्ततु 
गररएको छ।  

ताललका नं. ८- पनुनन िमािणसम्बन्त्धी गनुासो व्यिस्थापनसम्बन्त्धी वििरण 

वििरण गनुासो दताि  

गनुासो पनुरािलोकनबाट कायम भएका 
लाभग्राही 

पनुनन िमािण प्रिलीकरण 

दताि भएको गनुासो सङ्ख्या  ३,०६,८५८ ४०,९६७ ४,२४६ 

पनुः िा ूँच तथा पनुः सिके्षण (पनहलो चरण) १,२९,४१० ४३,८९७ ४०,०३४ 

पनुः िा ूँच तथा पनुः सिके्षण (दोस्रो चरण) १,८९,३६० पनुरािलोकन हुन ेक्रममा रहकेो 

प्रासधकरणको टोल निबाट सिेा ललनकेो सङ्ख्या ३२,९१८ 

पनुरािदेन दताि ६,००० 

फैसला भएको सङ्ख्या १,५२० 
 

(घ) भकूम्पबाट िोजखमयकु्त दजेखएका १,०६० िटा बस्तीहरूमध्य े भौगमभिक अध्ययनबाट ३०५ िटा 

बस्तीहरू संरक्षण गनुिपन े र २८३ िटा बस्ती िोजखमयकु्त पनहचान भई उक्त बस्तीहरूमा रहकेा 

िोजखम क्षरेका ४,७७६ मध्य े २,७८६ लाभग्राहीहरूलाई सरुलक्षत स्थानमा बसोबासको व्यिस्था 

ममलार्एको छ। यसका लावग स्थानान्त्तरण गनुिपन ेबस्तीका लाभग्राहीहरू आफैँ  अन्त्यर स्थानान्त्तरण 

हुन चाहकेा २,१८९ िनालाई िग्गा खररदका लावग प्रवतव्यन्त्क्त थप रु. २ लाख अनदुान उपलधध 

गरार्एको छ। भमूमहीन लाभग्राहीहरू िम्मा ९,२८६ रहकेोमा ननिहरूमध्य े ८,२७३ िना 

लाभग्राहीहरूलाई िग्गा व्यिस्थापन गरी िासस्थानको सनुनन्त्श् चतता गररएको छ।  

(ङ) भौगमभिक अध्ययनका आधारमा स्थानान्त्तरण गनुिपन ेबस्तीहरूका लावग सम्भावित स्थानहरूको छनौट 

सनहत एकीकृत बस्ती विकास गनिका लावग १०० िटा एकीकृत बस्ती पनुनन िमािणका लावग प्रस्ताि 

प्राप्त भएकोमा २०७६ असार मसान्त्तसम्ममा ७६ िटा एकीकृत बस्ती पनुनन िमािणका लावग प्रस्ताि 

स्िीकृत भएको मध्य े९ िटा एकीकृत बस्तीको पनुनन िमािण सम्पन्त्न भएको छ।  

(च) भकूम्प प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह र प्रासधकरण बीचमा पनुनन िमािणसम्बन्त्धी सम्झौता परमा 

हस्ताक्षर गरी पनुनन िमािणको कायिमा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मिेार बनार्एको छ।  

(छ) सहुललयतपणूि धयाि अनदुानसम्बन्त्धी कायिविसध, २०७५ अनसुार आवथिक अभािका कारण हालसम्म 

घर ननमािण शरुु नगन े७६ िना भकूम्प पीनडतहरूलाई धयाि अनदुानमा रु. ३ लाख किाि प्रिाह 

गररएको छ।  

(ि) पनुनन िमािण र पनुस्थािपनाका लावग गरैसरकारी संस्था पररचालनसम्बन्त्धी कायिविसध, २०७२ अनसुार 

गरैसरकारी संस्थाहरूसूँग सम्झौता गरी तोनकएको क्षरे र स्थानमा पनुनन िमािण तथा पनुस्थािपनासम्बन्त्धी 

विमभन्त्न कायिहरू भर्रहकेो र सो कायिक्रमका लावग अनमुवत ललएका २३८ संस्थाका ३०० िटा 

पररयोिना सञ्चालन भर्रहकेा छन।् प्रवतबद्धता गरकेो रकम रु. ९१ अबिमध्य ेरु. ७२ अबिको कायि 

सम्पन्त्न भएको प्रवतिदेन प्राप्त भएको छ।  
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क्षवतग्रस्त संरचनाको समग्र पनुनन िमािण 

(क) २०७२ साल िशैाख १२ गतकेो विनाशकारी भकूम्पबाट क्षवतग्रस्त भएका मशक्षण संस्था, स्िास््य 

संस्था, परुातान्त्त्त्िक सम्पदा, सरकारी तथा सािििननक भिन, सडक लगायतका भौवतक संरचनाहरूको 

२०७६ असार मसान्त्तसम्मको समग्र पनुनन िमािणको प्रगवत अिस्था दहेायबमोजिम रहकेो छ।  

ताललका नं. ९- क्षवतग्रस्त संरचनाको पनुनन िमािण भएको प्रगवत : 

वििरण  पनुनन िमािण गनुिपन े

पररमाण 

सम्पन्त्न क्रमागत 

पररमाण प्रवतशत पररमाण प्रवतशत 

मशक्षण संस्था पनुनन िमािण ७५५३ ५०६३ ६७ १५१६ २० 

स्िास््य संस्थाहरू ११९७ ६६५ ५६ १०२ ९ 

परुातान्त्त्त्िक सम्पदा पनुनन िमािण ८९१ ३८० ४३ १२३ १४ 

गमु्बा पनुनन िमािण १३२० ० ० ४०२ ३० 

सरकारी भिन ४१५ ३०३ ७३ १०९ २६ 

सरुक्षा ननकायका भिन ३८३ १८३ ४८ ३२ ८ 

स्थानीय स्तरका सडक (नक.मम.) ६४८  २८३  ४१  ३६५ ३६ 

रणनीवतक सडक (नक.मम.) १०० ८३ ८३ १७ १७ 

(ख) २०७५ पौष १२ गत ेधरहरा पनुनन िमािणको मशलान्त्यास भई पनुनन िमािणको कायि िारी रहकेो छ। आ.ि. 

२०७५/७६ सम्ममा फाउन्त्डशेनको काम सम्पन्त्न भई १५% भौवतक प्रगवत भएको छ।  

(ग) रानी पोखरी र सो पररसरमभर रहकेो बालगोपालशे्िर मन्त्न्त्दर लगायतका संरचनाहरूको पनुनन िमािणका 

लावग दईु प्याकेिमा ननमािण कायिको प्रनक्रया अगानड बढार्एको छ। पनहलो प्याकेि अनसुार उपभोक्ता 

सममवतमाफि त रानी पोखरीको नप ूँधमा कालीमाटी राखी पोखरीको सतह ममलाउन ेर पखािल लगाउन े

कायि शरुु भई १५ प्रवतशत कायि सम्पन्त्न भएको छ भन ेदोस्रो प्याकेि अनसुार बोलपर आह्िान गरी 

ननमािण व्यिसायी माफि त बालगोपालशे्िर मन्त्न्त्दर, पलु र पोखरी पररसर सौन्त्दयीकरणको कायि शरुु 

भएको छ।  

(घ) ससंहदरबार मु् य प्रशासननक भिनको (पन्त्श्चम मोहडा बाहके) को प्रिलीकरण गन ेकायि ५० प्रवतशत 

र पन्त्श्चम मोहडाको प्रिलीकरणको प्रारन्त्म्भक कायि शरुु भएको छ।  
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२.२.८. नागरिकका आधािभिू आिश्यकिासम्बन्धी नीति 

नागररकका आधारभतू आिश्यकता सम्बन्त्धमा संविधानको धारा ५१ को खण्ड (ि) ल े ननम्नललजखत 
नीवतहरूको व्यिस्था गरकेो छः 
१. मशक्षालाई िजै्ञाननक, प्राविसधक, व्यािसावयक, सीपमलूक, रोिगारमलूक एिम ्िनमखुी बनाउूँद ैसक्षम, 

प्रवतस्पधी, नवैतक एिम ्रान्त्ष्िय नहत प्रवत समनपित िनशन्त्क्त तयार गन,े  

२. मशक्षा क्षरेमा राज्यको लगानी अमभिनृद्ध गद ै मशक्षामा भएको ननिी क्षरेको लगानीलाई ननयमन र 

व्यिस्थापन गरी सिेामलूक बनाउन,े  

३. उच्च मशक्षालाई सहि, गणुस्तरीय र पहु ूँचयोग्य बनार् क्रमशः ननःशलु्क बनाउूँद ैलिैान,े  

४. नागररकको व्यन्त्क्तत्ि विकासका लावग सामदुावयक सचूना केन्त्र र पसु्तकालयको स्थापना र प्रिद्धिन 
गन,े  

५. नागररकलाई स्िस्थ बनाउन राज्यल ेिनस्िास््यको क्षरेमा आिश्यक लगानी अमभिनृद्ध गद ैिान,े  

६. गणुस्तरीय स्िास््य सिेामा सबकैो सहि, सलुभ र समान पहु ूँच सनुनन्त्श्चत गन,े  

७. नपेालको परम्परागत सचनकत्सा पद्धवतको रूपमा रहकेो आयिुदेदक, प्राकृवतक सचनकत्सा र होममयोपवेथक 
लगायत स्िास््य पद्धवतको संरक्षण र प्रिद्धिन गन,े  

८. स्िास््य क्षरेमा राज्यको लगानी अमभिनृद्ध गद ै यस क्षरेमा भएको ननिी लगानीलाई ननयमन र 
व्यिस्थापन गरी सिेामलूक बनाउन,े  

९. स्िास््य सिेालाई सििसलुभ र गणुस्तरीय बनाउन स्िास््य अनसुन्त्धानमा िोड दद ूँद ैस्िास््य संस्था र 

स्िास््यकमीको सङ्ख्या िनृद्ध गद ैिान,े  

१०. नपेालको क्षमता र आिश्यकताका आधारमा िनसङ्ख्या व्यिस्थापनका लावग पररिार ननयोिनलाई 

प्रोत्सानहत गद ैमात ृमशश ुमतृ्यदुर घटार् औसत आय ुबढाउन,े  

११. अव्यिन्त्स्थत बसोबासलाई व्यिस्थापन गन ेतथा योिनाबद्ध र व्यिन्त्स्थत बस्ती विकास गन,े  

१२. कृवष क्षरेमा लगानी अमभिनृद्ध गद ैखाद्य सम्प्रभतूाको मान्त्यता अनरुूप िलिाय ुर माटो अनकूुलको 
खाद्यान्त्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यान्त्नको ददगो उत्पादन, आपवूति, सञ्चय, सरुक्षा र सलुभ तथा 
प्रभािकारी वितरणको व्यिस्था गन,े  

१३. आधारभतू िस्त ुतथा सिेामा सब ैनागररकहरूको समान पहु ूँच सनुनन्त्श्चत गद ैदगुिम र पछानड पाररएको 

क्षरेलाई विशषे प्राथममकता ददई योिनाबद्ध आपवूतिको व्यिस्था गन,े  

१४. यातायात सवुिधामा नागररकहरूको सरल, सहि र समान पहु ूँच सनुनन्त्श्चत गद ैयातायात क्षरेमा लगानी 
अमभिनृद्ध गन ेर िातािरण अनकूुल प्रविसधलाई प्राथममकता दद ूँद ैसािििननक यातायातलाई प्रोत्साहन र 
ननिी यातायातलाई ननयमन गरी यातायात क्षरेलाई सरुलक्षत, व्यिन्त्स्थत र अपाङ्खगता भएका व्यन्त्क्त 
अनकूुल बनाउन,े  

१५. नागररकको स्िास््य बीमा सनुनन्त्श्चत गद ैस्िास््य उपचारमा पहु ूँचको व्यिस्था ममलाउन।े  
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नागररकका आधारभतू आिश्यकतासम्बन्त्धी नीवत कायािन्त्ियनबाट प्राप्त मु् य उपलन्त्धधहरू 

(१) मशक्षा 

मशक्षाल ेव्यन्त्क्तको सिािङ्खगीण क्षमताको विकास गरी असल, योग्य, प्रवतस्पधी तथा उत्पादनमलूक मानि प ूूँिी 
ननमािण गन,े मयािददत एिम ्पररष्कृत िीिनको आधार तयार गन,े सम्माननत रोिगारी र उद्यमशीलता विकास 
गन ेतथा समग्र विकास र समनृद्धको आधार तयार गन ेत्यलाई मनन गद ैमशक्षालाई नपेालको संविधानल े
नागररकका मौललक हकका रूपमा व्यिस्था गरकेो छ। मशक्षा क्षरेमा आवथिक िष ि २०७५/७६ मा गररएका 
नीवतगत, संस्थागत र कायिक्रमगत प्रयास तथा उपलन्त्धधहरू दहेायबमोजिम रहकेा छनः् 

काननू तथा नीवत  

(क) मशक्षा प्राप्त गन ेप्रत्यके व्यन्त्क्तको आधारभतू मानि असधकार एिम ्संविधान प्रदत्त मौललक हकलाई 
व्यिहारमा कायािन्त्ियन गरी मशक्षामा सबकैो सहि एिम ्समतामलूक पहु ूँच र ननरन्त्तरता सनुनन्त्श्चत 
गनि तथा मशक्षालाई सििव्यापी, िीिनोपयोगी, प्रवतस्पधी एिम ्गणुस्तरयकु्त बनाउनका लावग अननिायि 
तथा ननःशलु्क मशक्षा ऐन, २०७५ िारी गरी कायािन्त्ियनमा ल्यार्एको छ। उच्च मशक्षामा पहु ूँच तथा 
गणुस्तर अमभिनृद्ध गनि आिश्यक काननू तिुिमा गरी कायािन्त्ियन गररएका छन।्  

(ख) सचनकत्सा मशक्षालाई सहि, गणुस्तरीय तथा पहु ूँचयोग्य बनाउनका लावग रान्त्ष्िय सचनकत्सा मशक्षा ऐन, 
२०७५ को व्यिस्था गररएको छ। आधुननक सचनकत्सा पद्धवतका साथ ैपरम्परागत सचनकत्सा पद्धवतको 
विकास र प्रिद्धिन गनि विदषुी योगमाया आयिुदे विश्िविद्यालय स्थापनासम्बन्त्धी विधयेकको मस्यौदा 
तयार भएको छ।  

(ग) उच्च मशक्षामा विज्ञान तथा प्रविसध विषयमा अध्ययन अनसुन्त्धानको माध्यमबाट मलुकुल े ललएको 
समनृद्धको लक्ष्य परूा गनि मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविसध विश्िविद्यालयको सम्बन्त्धमा व्यिस्था गनि 
बनकेो विधयेक संघीय संसदमा पशे गररएको छ।  

(घ) सब ै तहको मशक्षालाई प्रवतस्पधी, प्रविसधमरैी, रोिगारमलूक र उत्पादनमखुी बनार् मलुकुको 

आिश्यकता अनरुूपको मानि संसाधन विकास गनि रान्त्ष्िय मशक्षा नीवतको मस्यौदा गररएको छ।  

(ङ) विद्याथी सङ्ख्या, पठनपाठनको विषय तथा भौगोललक अिस्था अनरुूप आिश्यक पन े मशक्षक 
व्यिस्थापन गनि मशक्षक दरबन्त्दी पनुविितरण कायिदलको प्रवतिदेन प्राप्त भएको छ। मलुकुलाई आगामी 
२५ िष िसम्म सचनकत्सा, र्न्त्न्त्िननयररङ्खग एिम ्सचूना प्रविसध लगायतका विमभन्त्न क्षरेमा आिश्यक पन े
मानि संसाधन प्रक्षपेण तथा विकास योिनासम्बन्त्धी प्रवतिदेन तयार गररएको छ।  

पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक  

(क) मशक्षण ससकार्को मु् य योिना तथा मागिदशिकको रूपमा रहकेो विद्यालय मशक्षाको रान्त्ष्िय पाठ्यक्रम 
प्रारूप, २०७५ पाठ्यक्रम तथा मलू्याङ्खकन पररषद्बाट स्िीकृत भएको छ। कक्षा १-३ को एकीकृत 
पाठ्यक्रम परीक्षणको क्रममा रहकेो छ। त्यसगैरी, कक्षा ११ र १२ का चार िटा अननिायि विषयको 
पाठ्यक्रम विकास गररएको छ।  

(ख) अध्यापन अनमुवत परमा सधुार गरी गणुस्तरीय बनाउन अध्यापन अनमुवत परका लावग विषयगत 
अिधारणा अनसुार पाठ्यक्रम विकास गररएको छ। विषयगत अध्यापन अनमुवत परका लावग आधारभतू 
तह कक्षा १-५ को २ विषय, कक्षा ६-८ को ६ विषय तथा माध्यममक तह कक्षा ९-१२ को १६ विषय 
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गरी िम्मा २४ विषयको पाठ्यक्रम ननमािण तथा पररमाििन गररएको छ। यसबाट प्राविसधक रूपमा 
दक्ष तथा विषयिस्तमुा ननपणु मशक्षकहरूलाई मशक्षण पशेामा ल्याउन ेबाटो खलुकेो छ।  

(ग) शलैक्षक सरको शरुुबाट न ैविद्याथीहरूका हातमा पाठ्यपसु्तक उपलधध गराउन सरकार सफल भएको 
छ। िशैाखको दोस्रो हप्तामभर सािििननक विद्यालयका ५६,३८,२७० विद्याथील ेननःशलु्क पाठ्यपसु्तक 
प्राप्त गरकेा छन।्  

साक्षरता तथा अनौपचाररक मशक्षा 

सरकारल ेसाक्षरतालाई व्यन्त्क्तका आधारभतू िीिन उपयोगी सीप तथा क्षमता विकास गन ेमाध्यमका रूपमा 
अङ्खगीकार गरी अमभयानकै रूपमा सञ्चालन गरररहकेो छ। यस ै क्रममा उदयपरु, बतैडी, डडलेधुरा र 
मोरङसनहत आवथिक िष ि २०७५/७६ सम्म साक्षर घोषणा भएका जिल्लाहरूको सङ्ख्या ५१ पगुकेो छ। अन्त्य 
जिल्लाहरू साक्षर घोषणा गन ेतयारीमा िटुकेा छन।्  

प्राविसधक मशक्षा र मशक्षामा प्रविसधको प्रयोग  

(क) प्राविसधक र व्यािसावयक मशक्षामा िोड ददन ेसरकारको नीवतअनरुूप आवथिक िष ि २०७५/७६ को 
अन्त्त्यसम्म ५४१ िटा स्थानीय तहमा प्राविसधक तथा व्यािसावयक मशक्षा र ताललमको अिसर उपलधध 
गरार्एको छ। १४ िटा बहुप्राविसधक मशक्षालयमा विमभन्त्न विषयमा कायिक्रम सञ्चालन गररएका छन।् 
१८ िटा मशक्षालयमा नडप्लोमा र प्राविसधक एसएलसी तहमा विमभन्त्न विषयमा कायिक्रमहरू थप 
गररएको छ।  

(ख) कररब ७५६ िटा सरकारी तथा ननिी सिेा प्रदायक संस्थाबाट ५० हिार यिुाहरूल ेव्यािसावयक, 

सीपमलूक तथा रोिगारमलूक ताललम प्राप्त गरकेा छन।् यसबाट २७ हिार ३ सय िनालाई प्रत्यक्ष 
रोिगारी ससििना भएको छ।  

(ग) प्राविसधक मशक्षा तथा व्यािसावयक ताललम पररषद्का आङ्खवगक मशक्षालयहरूको स्तरोन्त्नवत गरी हरके 
प्रदशेमा १/१ िटा नमनूा बहुप्राविसधक मशक्षालय सञ्चालन गनि रत्नकुमार िान्त्तिा बहुप्राविसधक 
मशक्षालय र्लाम, ननमिल लामा बहुप्राविसधक मशक्षालय खयरमारा, ददिाकर बहुप्राविसधक मशक्षालय, 

सचतिन माढी, गोरखा बहुप्राविसधक मशक्षालय गोरखा, शहीद कृष्ण सने र्च्छुक बहुप्राविसधक मशक्षालय, 

घोराही दाङ, कणािली प्राविसधक मशक्षालय िमु्ला, टीकापरु बहुप्राविसधक मशक्षालय टीकापरु छनौट गरी 
कायि प्रारम्भ गररएको छ। यस िष ि िम्मा ७१,७६८ िनाल ेछोटो अिसधको प्राविसधक ताललम प्राप्त 
गरकेा छन।्  

(घ) प्रत्यके प्रदशेमा एउटा नमनूा स्माटि विद्यालय स्थापना गन ेकायिक्रम अनसुार प्रदशे नं. १ मा र्लाम 
जिल्लाको आदशि मा.वि., प्रदशे नं. २ मा धनषुा जिल्लाको संकटमोचन दिेशरण मा.वि., प्रदशे नं. ३ 
मा सचतिन जिल्लाको साझापरु मा.वि., गण्डकी प्रदशेमा कास्की जिल्लाको विश्िशान्त्न्त्त मा.वि., प्रदशे 
नं. ५ मा दाङ जिल्लाको गंगा मा.वि., कणािली प्रदशेमा रुकुम जिल्लाको िनविकास मा.वि. र 
सदुरूपन्त्श्चम प्रदशेमा कैलाली जिल्लाको सयूोदय मा.वि.मा सचूना प्रविसधमरैी विद्यालय स्थापना भएका 
छन।्  
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(ङ) कक्षा ४ दजेख १२ सम्मको विज्ञान (भौवतक, रसायन, िीब) गजणत र ऐन्त्च्छक गजणत विषयको 
पाठ्यक्रम समनेटन ेगरी विशषेज्ञ मशक्षकहरूबाट शलैक्षक सामग्रीहरूको ननमािण गरी Government Cloud 

मा रहकेो िभे पोटिल र YouTube मा राजखएको छ।  

सबकैा लावग मशक्षा 

मशक्षामा सब ैबालबाललकाको पहु ूँच परु् याउन ेलक्ष्य अनसुार १२६ स्थानीय तहहरूल ेआधारभतू तह विद्यालय 
उमरे समहू (५-१२ िष ि) का बालबाललकाहरू विद्यालय बानहर नरहकेो घोषणा गररसकेका छन।् 
बालबाललकाको सिािङ्खगीण विकासका लावग अवत आिश्यक पोषण र खाद्य उपलधध गराउन ेक्रममा ४३ 
जिल्लाका १३ लाख १२ हिार १६ िना बालबाललकालाई ददिा खािा उपलधध गरार्एको छ।  

उच्च मशक्षा 

मशक्षाको गणुस्तर अमभिनृद्ध गनि विश्िविद्यालय अनदुान आयोगबाट ३६ िटा शलैक्षक संस्थालाई गणुस्तर 
सनुनन्त्श् चतता तथा प्रत्यायन प्रमाणपर प्रदान गररएको छ। ४७७ िटा सामदुावयक क्याम्पसहरूको ननयममत 
अनदुान प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहकेा कायिसम्पादनका आधारमा अनदुान प्रणाली विकास गररएको छ भन े
२,१४६ िटा उच्च मशक्षण संस्थालाई ननयममत अनदुान ननकासा भर्रहकेो छ। विश्िविद्यालयहरूको 
नक्साङ्खकन कायिको थालनी भएको छ।  

पसु्तकालय तथा िाचनालय  

(क) सामदुावयक ससकार् केन्त्र माफि त नागररकको व्यन्त्क्तत्ि विकासका लावग अनौपचाररक कक्षा लगायत 
पसु्तकालय तथा िाचनालय सञ्चालनमा रहकेा छन।् सामदुावयक विद्यालयमा पसु्तकालय विकासका 
लावग कायिक्रम तथा बिटे व्यिस्था गररएको छ। ११०० िटा सािििननक पसु्तकालयहरू सञ्चालनमा 
रहकेा छन।्  

(ख) प्रदशे सामाजिक मन्त्रालय अन्त्तगित मशक्षा विकास ननदशेनालयमाफि त सामदुावयक र सािििननक 

पसु्तकालयहरूलाई अनदुान उपलधध गरार्एको छ।  

विज्ञान तथा प्रविसध  

(क) विज्ञान तथा प्रविसधलाई दशेको समग्र र ददगो विकाससूँग आबद्ध गद ैविज्ञान र प्रविसधको उन्त्नयन र 
विकासमा लगानी अमभिनृद्ध गन,े िजै्ञाननक, प्राविसधक र विमशष्ट प्रवतभाहरूको संरक्षण गनि र तीब्र 
रूपमा भर्रहकेो प्रविसध विकासको उच्चतम उपयोग गद ैविमभन्त्न मौललक हकको कायािन्त्ियनमा प्रविसध 
विकास र िजै्ञाननक अनसुन्त्धानको समसुचत उपयोग गरी मलुकुको सामाजिक आवथिक रूपान्त्तरण गनि 
रान्त्ष्िय विज्ञान तथा प्रविसध नीवतको मस्यौदा तयार गररएको छ।  

(ख) नपेालको झण्डा अङ्खनकत NEPSAT-१ नामको भ-ूउपग्रह अन्त्तररक्षमा तनैाथ गररएको छ।  

सचूकगत तथा कायिक्रमगत उपलन्त्धधहरू 

उन्त्ल्लजखत नीवत तथा कायिक्रमहरू कायािन्त्ियनबाट साक्षरता दरमा िृनद्ध भएको छ। प्रारन्त्म्भक बाल विकास 
र विद्यालय मशक्षामा बहुसङ्ख्यक बालबाललकाको पहु ूँच तथा ननरन्त्तरता बढकेो छ। आधारभतू र माध्यममक 
तहमा लङै्खवगक समता सचूक समदरमा पगुकेो छ भन ेप्राविसधकतफि को विद्यालय र उच्च मशक्षामा विद्याथी 
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सहभावगताको प्रगवत सन्त्तोषिनक रहकेो छ। सचूकगत तथा कायिक्रमगत उपलन्त्धधहरू ननम्नबमोजिम रहकेा 
छनः्  

ताललका नं. १०- मशक्षासम्बन्त्धी विमभन्त्न सचूकहरूको न्त्स्थवत 

क्र.सं. सचूक 
आ.ि. २०७५/७६ 
सम्मको प्रगवत 

१ १५ िष ि मावथको साक्षरता दर ५७ 

२ समग्र साक्षरता दर (५ िष िसम्म) ७८ 

३ यिुा साक्षरता (१५-२४ िष ि) ८८.६ 

४ प्रारन्त्म्भक बाल मशक्षा तथा विकास/पिूि प्राथममक मशक्षामा कुल भनाि दर ८४.७ 

५ प्रारन्त्म्भक बाल मशक्षा तथा विकास/पिूि प्राथममक मशक्षामा अनभुि भएका 
कक्षा १ मा निप्रिशेीको प्रवतशत 

६६.९ 

६ आधारभतू तह कक्षा १-८ को भनाि दर ९२.७ 

७ माध्यममक तह कक्षा ९-१२ को भनाि दर ४६.४ 

८ कक्षा ८ सम्मको नटकाउ दर ७७.९ 

९ कक्षा १२ सम्मको नटकाउ दर २२.२ 

१० लङै्खवगक समता सचूक आधारभतू तह १ 

११ लङै्खवगक समता सचूक माध्यममक तह १ 

१२ माध्यममक मशक्षामा अध्ययन गन ेमध्य ेप्राविसधक धारमा अध्ययन गन े
विद्याथी प्रवतशत 

७.९ 

१३ उच्च मशक्षाको कुल भनाि दर १२.५ 

१४ प्राविसधक उच्च मशक्षाको विद्याथी सहभावगता २२.१३ 

१५ उच्च मशक्षातफि  गणुस्तर सनुनन्त्श् चतता तथा प्रत्यायन प्राप्त 
क्याम्पसहरूको सङ्ख्या 

३० 

१६ काम गन ेउमरे समहूका प्राविसधक र व्यािसावयक क्षरेमा ताललम प्राप्त 
िनसङ्ख्या प्रवतशत 

२५ 

(२) यातायात व्यिस्थापन 

नागररकलाई सरुलक्षत, सहि, भरपदो, ममतव्ययी र आरामदायी यातायात सिेा उपलधध गराउन ुराज्यको प्रमखु 
जिम्मिेारीमभर पद िछ। ननिी क्षरेको प्रमखु लगानी रहकेो सािििननक यातायात सिेालाई व्यिन्त्स्थत, भरपदो 
र मयािददत बनार् सहि तररकाबाट नागररकल ेननबािध आितिाित गनि पाउन ेहकको यथोसचत उपयोग गनि 
यस िष ि दहेायका प्रमखु कायिहरू र उपलन्त्धधहरू हाससल भएका छन:् 

(क) सािििननक यातायात सिेा प्रदायकलाई कम्पनीको रूपमा पञ्िीकृत गरी सडक र्िाित पर प्रदान 
गररएको कारण सािििननक यातायात सिेामा एकासधकारको अन्त्त्य भई स्िच्छ प्रवतस्पधािको अिस्था 
कायम भएको छ।  
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(ख) सािििननक यातायात सिेालाई सरुलक्षत र भरपदो बनाउन २० िष िभन्त्दा परुाना सिारी साधनलाई 
सञ्चालन गनि नपाउन ेगरी विस्थापन गररएको र यसबाट दघुिटना न्त्यनूीकरण भई िातािरणीय स्िच्छता 
कायम गनि सहयोग पगुकेो छ।  

(ग) Road Accident Information Management System (RAIMS) सफ्टियेर विकास गरी सिारी 
दघु िटनाको सम्बन्त्धमा सम्बन्त्न्त्धत ननकायमा शीघ्र सचूना प्राप्त हुन ेव्यिस्था कायािन्त्ियनमा आएको छ।  

(घ) २०७५ भार १ दजेख काठमाडौं उपत्यका र सब ै महानगरपाललका, उपमहानगरपाललकामा प्रदषूण 
िा ूँचपास नभएका सिारी साधन सञ्चालनमा प्रवतबन्त्ध लगार्एको र यसबाट उपत्यका मभरको 
िातािरणमा प्रदषूणको स्तर घटाउन सहयोग पगुकेो छ।  

(ङ) आ.ि. २०७५/७६ मा चाडपििको समयमा बढी भाडा ललन,े बढी यार ुबोक्न,े लापरिाही गन ेर सिारी 
ऐन, ननयम विपरीत काम गन ेकुल ३७०८ िटा सिारी साधनलाई स्थलगत कारबाही गररएको छ।  

(च) सब ै प्रकारका सिारी साधनका चालक, सहचालक, यार ु र तसे्रो पक्षको बीमा गनुिपन े बाध्यात्मक 
व्यिस्था लाग ूभएको िसबाट दघुिटना पनछ सहि ैसम्बन्त्न्त्धत बीमा कम्पनीबाट बीमा रकम प्राप्त हुन े
गरकेो छ।  

(छ) काठमाडौँ उपत्यकामभर सािििननक यातायात व्यिस्थापन गनि काठमाडौँ उपत्यका सािििननक 
यातायात प्रासधकरण गठनसम्बन्त्धी विधयेक संसदमा पशे गररएको छ।  

(३) आिास तथा बस्ती विकास 

(क) आिास व्यिस्था कायिक्रम अन्त्तगित गररबीको रखेामनुन रहकेा घर पररिारहरूल े सरुलक्षत आिास 
व्यिस्थाका लावग पराल िा खरका छाना भएका घर पररिारलाई िस्तापाताको छानामनुन ल्याउन कुल 
आिास एकार् सङ्ख्या १८,९३० ननधािरण भई कायिविसधबमोजिम कायािन्त्ियन शरुु भएको छ।  

(ख) भौगोललक रूपमा अपायक, सिेा सवुिधा परु् याउन कठठन, नपछनडएका, सीमान्त्तकृत, लोपोन्त्मखु िगिलार्ि 

सरुलक्षत आिास व्यिस्था तथा एकीकृत बस्ती विकास तथा स्थानान्त्तरण गनि िोजखमयकु्त बस्ती 
स्थानान्त्तरण तथा एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्त्धी कायिविसध, २०७५ र िनता आिास कायिक्रम 
कायािन्त्ियन नमनूा कायिविसध, २०७५, तथा पराल िा खरको छाना भएका घर पररिारलाई िस्तापाताको 
छानामनुन ल्याउन सरुलक्षत नागररक आिास कायािन्त्ियन कायिविसध, २०७५ स्िीकृत भएका छन।्  

(ग) िग्गा एकीकरणमाफि त व्यिन्त्स्थत बसोबासका लावग ५ िटा नया ूँ सहरमा ल्याण्डपलुलङ्खगको व्लक 
प्लान स्िीकृत भर्सकेको र थप ५ िटा स्िीकृवतको क्रममा रहकेा छन।्  

(घ) Trans Himalaya Trail का नहमाली बस्तीहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गन ेकायिको ५ िटा स्थानहरूको 
प्रारन्त्म्भक प्रवतिदेन प्राप्त भएको छ।  

(ङ) ७ िट ैप्रदशेमा १/१ िटा घना बस्ती (ओखलढुङ्खगाको रामपरु, भङ्खगहा (भिानीपरु), ससन्त्धुलीको 
कनपलाकोट, िाग्लङु्खगको िलिेा, रोल्पाको मानडचौर, मगुकुो गम्था, बझाङको चौधारी, र बािरुा) 
छनौट गरी मु् य २/२ िटा पिूािधारको विस्ततृ आयोिना प्रवतिदेन तयार भएको छ।  

(च) ननदमेशत िग्गा विकास कायिक्रम अन्त्तगित प्रस्तावित बाटो खोल्न,े पखािल सान ेर लगाउन ेतथा ५.३ 

नक.मम. ग्राभले गन ेकायि सम्पन्त्न भएको छ।  
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(४) स्िास््य 

(क) नपेाल राज्यका संघीय, प्रादमेशक, जिल्ला र प्राथममक अस्पताल, स्िास््य चौकी, नगर स्िास््य केन्त्र 
र सामदुावयक स्िास््य र्कार्िहरूबाट ननयममत रूपमा स्िास््य सिेा प्रदान गरर ूँद ैआएको छ। यसबाट 
आ.ि. २०७४/७५ मा २ करोड ७० लाख ६० हिार ९ सय १० िना लाभान्त्न्त्ित भएकामा यस 
आ.ि.मा उक्त सङ्ख्या बढरे २ करोड ८१ लाख ६६ हिार ३८५ पगुकेो छ। समदुाय स्तरमा स्िास््य 
चतेना िगार् स्िास््य सिेाको प्रिद्धिन गनि सावबकको गा.वि.स./न.पा.को िडामा कम्तीमा १ िना 
मनहला स्िास््य स्ियंसवेिका पररचालन गररएको छ। आ.ि. २०७४/७५ मा ४८,१७२ िना मनहला 
स्ियंसवेिकाबाट १ करोड ३० लाख ११ हिार ४५२ िनालार्ि सिेा प्रदान गरकेोमा यस आ.ि.मा 
५०,१७५ मनहला स्िास््य स्ियंसवेिकाबाट १ करोड ४० लाख ८५ हिार १८९ िनालार्ि सिेा प्रदान 
गररएको छ।  

(ख) मलुकुभररका १६,४२४ खोप केन्त्रहरू र स्िास््य संस्थाहरूबाट यस आ.ि. मा एक िष िमनुनका 
५,६५,०११ िना बालबाललकाहरूलाई बी.सी.िी., ५,३७,१२५ िनालाई तीन मारा डी.पी.टी.-हपे बी-
नहब, ५,१९,१८७ िनालाई तीन मारा पोललयो, ५,०४,०३१ िनालार्ि पी.सी.भी. तीन मारा, ५,१९,६४५ 
िनालाई दादरुा रूबलेा खोपको पनहलो मारा प्रदान गररएको छ। त्यसगैरी, १२ दजेख २३ मनहनाका 
४,९४,१६३ िना बालबाललकाहरू ि.ेई. खोपबाट र ४,८६,२१० िना गभििती मनहला टी.डी. खोपबाट 
लाभान्त्न्त्ित भएका छन।् गत सालको तलुनामा यस िष ि बी.सी.िी. खोप १.५% ल ेघटकेो छ भन े
अन्त्य खोपहरू क्रमशः ५.२%, १.२%, १.२%, २.५%, ०.५% र ३% ल ेिनृद्ध भएको छ।  

(ग) ७९ िटा सचूीकृत अस्पतालहरूबाट ८ प्रकारका रोगहरूको ननःशलु्क उपचारका लावग आ.ि. 
२०७४/७५ मा २०,६२० िना विपन्त्न नागररकहरूलार्ि रु. २ अबि ११ करोड ५६ लाख भकु्तानी 
ददर्एको वथयो भन ेयस आ.ि.मा उक्त सङ्ख्या बढरे ५३,३३० िना पगुकेो र रु. २ अबि ६२ करोड 
१७ लाख ३५ हिार भकु्तानी भएको छ।  

(घ) प्रदशे तथा स्थानीय तहमा रतु टोली र आपतकालीन सचनकत्सकीय टोली तयार गरी पररचालनका लावग 
सनक्रय रा्न २५ िटा हिको रूपमा रहकेा ठूला अस्पतालहरूमा िनुसकैु बलेा पररचाललत हुनगेरी 
आपतकालीन सचनकत्सकीय टोली तयार गररएको छ।  

(ङ) स्िास््य चौकीदजेख विशषेज्ञ तहका अस्पतालहरूको सिेा प्रिाह प्रभािकारी बनाउनकुा साथ ैयसको 
गणुस्तरीय सिेा िनृद्ध गनि न्त्यनूतम सिेा मापदण्ड तयार भर्ि जिल्ला अस्पताल र सो सरहका ९१ िटा 
अस्पतालहरूमा लाग ूभर्सकेको र अन्त्यमा लाग ूहुन ेक्रममा छ। पोललयो रोग उन्त्मलूनका लावग ननयममत 
खोपमा थप प्रभािकाररताका लावग नया ूँ Fragmented Inactivated Polio Vaccine (FIPV) खोप 
कायिक्रमको सरुुिात गररएको छ।  

(च) परम्परागत सचनकत्सा सिेा अन्त्तगित आयिुदे औषधालयहरूबाट ननयममत रूपमा सिेा सञ्चालन हु ूँद ै
आएको छ। सात ैप्रदशेमा नागररक आरोग्य कायिक्रम सम्पन्त्न भएका छन।् सातिैटा प्रदशेमा प्रदशे 
आयिुदे अस्पताल स्थापना गनि स्िीकृवत प्रदान गररएको छ।  

(छ) सञ्चालनमा रहकेा ननिी क्षरेका मनेडकल कलिे तथा अस्पतालहरूको ननयममत अनगुमन कायि गरी 
मापदण्ड परूा नभएका अस्पतालहरूलाई मापदण्ड अनसुार सञ्चालन गनि लगार्एको छ। नपेालमा 
क्षयरोगको प्रकोपबार ेअध्ययन गनिका लावग क्षयरोगको नशेनल नप्रभ्यालने्त्स सभ ेनफल्ड कायि सम्पन्त्न 
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भएको छ। क्षयरोगको ननदान कायिलार्ि प्रभािकारी बनाउन २१ हिार ५ सय थान िीन एक्स्पटि मसेसन 
कानटिि खररद भएको छ।  

(ि) कणािली स्िास््य विज्ञान प्रवतष्ठानमा स्नातक तह िनस्िास््य र ममडिार्फरी कायिक्रमको अध्ययन 
अध्यापन कायि शरुु गररएको छ। एम.डी.िी.पी. कायिक्रम सञ्चालनका लावग नपेाल मनेडकल 
काउन्त्न्त्सलबाट ससट ननधािरण भर्सकेको छ। साथ,ै अन्त्क्सिन प्लान्त्ट, आई.सी.य.ू, धलड बकै, तथा 
सी.टी. स्क्यान सिेा प्रारम्भ गररएको छ।  

(झ) अशक्त, असहाय र बिेाररस ेमनोसामाजिक वबरामीहरूको उपचार तथा पनुस्थािपनाका लावग कायिविसध 
तयार भर्ि मानि सिेा आश्रम लगायत ७ िटा संस्थाबाट सिेा सचुारु गररएको छ।  

(ञ) यस आ.ि.मा जिल्ला अस्पताल, प्राथममक स्िास््य केन्त्र, स्िास््य चौकी, प्रसवूत केन्त्र गरी िम्मा 
२१४ िटा भिनहरूको ननमािण सम्पन्त्न भएको छ।  

(ट) ननमोननया, झाडा पखाला, दादरुा, कुपोषण र औलो िस्ता रोगबाट ५ िष िमनुनका बाल बाललकाको 
मतृ्य ुदर घटाउन मलुकुभर न ैसमदुायमा आधाररत नििात मशश ुतथा बालरोगको एकीकृत व्यिस्थापन 
कायिक्रम प्रभािकारी रूपमा सञ्चालन भर्रहकेा छन।् यस िष ि ५ िष ि मनुनका ३,४७,०५५ िना 
ननमोननया र १०,९०,१९० िना झाडा पखालाका वबरामीहरूल ेउपचार पाएका छन ्िसल ेगदाि बाल 
मतृ्यदुर घटाउन सहयोग पगुकेो छ। मलुकुभरका सब ैअस्पताल, प्राथममक स्िास््य केन्त्र र स्िास््य 
चौकी, सामदुावयक स्िास््य र्कार्ि, नगर स्िास््य केन्त्र र गाउूँघर न्त्क्लननकका साथ ैघमु्ती मशविर 
सञ्चालन गररएको छ। पररिार ननयोिनको सिेाबाट १७,५०,८६० दम्पती लाभान्त्न्त्ित भएका छन।्  

(ठ) हरके प्रदशेमा कम्तीमा एक विमशष्टीकृत सिेा सनहतको अस्पताल रहन े नीवतअनरुूप ५ 
अस्पतालहरूलाई संघीय सरकार अन्त्तगित रहन ेगरी विमशष्टीकृत सिेा सनहतको सिेा सञ्चालन गनगेरी 
कोशी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, भरतपरु अस्पताल, भरेी अस्पताल र डडलेधुरा अस्पताललाई 
ततृीय तहको अस्पताल (Tertiary Hospital) मा स्तरोन्त्नवत गररएको छ। आठ अस्पतालहरूमा िषे्ठ 
नागररक िाडि सञ्चालन भर्रहकेोमा थप ४ अस्पतालमा सिेा विस्तार गरी १२ िटा अस्पतालहरूमा 
सिेा सञ्चालन भएको छ।  

(ड) िनकपरु अञ्चल अस्पताल र रािविराि अस्पतालमा नििात मशश ु सघन उपचार कक्ष 
(एन.आई.सी.य.ू) टरसरी केयर सने्त्टर स्थापना भर्ि सिेा प्रारम्भ भएको छ। बढ्द ैगएको मटुुसम्बन्त्धी 
रोगहरूको भार कम गनि शहीद गंगालाल हृदय केन्त्रको प्रत्यक्ष सहकायिमा भरेी अञ्चल अस्पताल 
नपेालगञ्ि र िनकपरु अञ्चल अस्पताल िनकपरुमा मटुु रोगसम्बन्त्धी सिेा विस्तार गररएको छ। 
वर.वि. मशक्षण अस्पताल महारािगञ्िबाट कलिेो प्रत्यारोपण शरुु गररएको छ।  

(ढ) कुन ैपनन नागररकल ेआवथिक अभािमा आधारभतू स्िास््य उपचारबाट िन्त्ञ्चत हुनपुन ेअिस्थालाई 
अन्त्त्य गनि सब ैनपेालीलाई स्िास््य बीमा गन ेलक्ष्य अनरुूप आ.ि. २०७४/७५ सम्म २७ जिल्लामा 
स्िास््य बीमा कायिक्रम सञ्चालनमा रहकेोमा यस आ.ि.मा ४६ जिल्लाका ४४० स्थानीय तहमा लाग ू
भएको छ। स्िास््य बीमा गराउन ेसदस्य सङ्ख्या १८,२५,३७७ मध्य ेअवत गररब ५,०५,८९८ लाई 
ननःशलु्क नप्रममयम प्रदान गररएको छ।  

(ण) विपद् व्यिस्थापनलार्ि समयमा न ै पनहचान तथा उसचत सम्बोधन गनि रान्त्ष्िय विपद् व्यिस्थापन 
कायिक्रम अन्त्तगित गण्डकी प्रदशे, कणािली प्रदशे र सदुरू पन्त्श्चम प्रदशेमा प्रादमेशक स्िास््य आपतकालीन 
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सञ्चालन केन्त्र स्थापना गरी सञ्चालन गररएको छ। नहंसा पीनडत मनहलाहरूलाई स्िास््य सिेा प्रदान 
गनुिका साथ ै एकै िारबाट सब ै सिेा प्रदान गनिका लावग एकिार सङ्खकट व्यिस्थापन केन्त्र ५५ 
अस्पतालमा विस्तार गररएको छ। सामाजिक सिेा एकार् २९ बाट ३५ अस्पतालमा विस्तार गररएको 
छ।  

(त) रोगहरूको महामारी पनहचानका लावग ननगरानी प्रणाली (Surveillance System) को विस्तार र 
सबलीकरण Sentinel sites विस्तार गरी ८२ बाट ११८ परु् यार्एको छ। आमा सरुक्षा कायिक्रम अन्त्तगित 
दशेभररका सब ै अस्पताल, प्राथममक स्िास््य केन्त्र र बवथ िङ सने्त्टरहरूबाट ३,८८,७१७ िनालार्ि 
ननःशलु्क सरुलक्षत प्रसवूत सिेा प्रदान गररएको छ। नििात मशश ुर आमालार्ि न्त्यानो झोला वितरण 
गररएको छ। स्िास््य संस्थामा प्रसवूत सिेा ललएका मनहलाहरूलाई गत आ.ि.को तलुनामा दोधबर 
यातायात खचि उपलधध गरार्एको छ।  

(थ) संघीयताको भािना अनरुूप संघ, प्रदशे र स्थानीय तहबाट समग्र स्िास््य क्षरेको विकास, विस्तार, 
समन्त्िय, सञ्चालन र व्यिस्थापन पक्षलाई प्रभािकारी कायािन्त्ियन गनि “रान्त्ष्िय स्िास््य नीवत, 

२०७६” िारी भएको छ। संविधानल े प्रत्याभतू गरकेो ननःशलु्क आधारभतू स्िास््य सिेा तथा 
आकन्त्स्मक स्िास््य सिेा पाउन ेहक कायािन्त्ियन गनि र स्िास््य सिेालाई ननयममत, गणुस्तरीय तथा 
सििसलुभ तलु्यार् नागररकको पहु ूँच स्थानपत गनि “िनस्िास््य सिेा ऐन, २०७५” लाग ूगररएको छ। 
स्िास््य बीमा ऐन २०७४ लार्ि व्यिन्त्स्थत गनि “स्िास््य बीमा ननयमािली, २०७५” लाग ूभएको छ।  

(द) नपेालको संविधानिारा प्रदत्त मनहलाको सरुलक्षत माततृ्ि तथा प्रिनन स्िास््यसम्बन्त्धी हकको सम्मान, 

संरक्षण र पररपवूति गन िका लावग मात ृतथा प्रिनन स्िास््य सिेालाई सरुलक्षत, गणुस्तरीय, सििसलुभ 
तथा पहु ूँचयोग्य बनाउन “सरुलक्षत माततृ्ि तथा प्रिनन स्िास््य असधकार ऐन, २०७५” लाग ूभर्सकेको 
छ। “अशक्त, असहाय र बिेाररस े मनोसामाजिक वबरामीहरूको उपचार तथा पनुस्थािपनाका लावग 
कायिविसध” लाग ूभएको छ। सो कायिविसध अनसुार सिेा सञ्चालनका लावग सात िटा अस्पताल, 

मानि सिेा आश्रम लगायतका पनुस्थािपना गहृ र आश्रय केन्त्रसूँग सम्झौता गरी सिेा सञ्चालन 
भर्रहकेो छ।  

(ध) ८३ िटा जिल्लास्तरका अस्पतालमा गणुस्तरीय स्िास््य सिेा प्रिाहका लावग न्त्यनूतम सिेा मापदण्ड 
लाग ूभई राम्रो नवतिा प्राप्त भएकोल ेयसलाई ननरन्त्तरता ददन दशेभररका सब ैस्िास््य संस्थाहरू 
स्िास््य चौकीदजेख विशषेज्ञ तहका अस्पतालहरूसम्म विस्तार गररएको छ। प्रदशे नं. २ को सप्तरीको 
रािविराि न्त्स्थत सगरमाथा अञ्चल अस्पताललार्ि रामरािा प्रसाद ससंह स्िास््य विज्ञान प्रवतष्ठानमा 
स्तरोन्त्नवत गररएको छ। “रामरािा प्रसाद ससंह स्िास््य विज्ञान प्रवतष्ठान”को गठन आदशे स्िीकृत 
भर्ि सो अनसुार सममवत गठन भएको, रािविरािमा कायािलय स्थापना भर्ि सञ्चालनमा आएको छ।  

(न) अस्पतालको महत्त्िपणूि कायिमध्य ेशि परीक्षण, विमभन्त्न नकससमका घाउ िा ूँच, मादक पदाथ ि सिेन 
परीक्षण लगायतका मनेडकोललगल सिेालाई प्रभािकारी व्यिस्थापनका लावग “मनेडकोललगल सञ्चालन 
ननदमेशका, २०७५" तथा सचनकत्सक तथा स्िास््यकमील े वबरामीलार्ि गन े व्यिहारसम्बन्त्धी 
आचारसंनहता लाग ूभएको छ। औषसध वबक्री वितरणलार्ि व्यिन्त्स्थत गनि औषसध वबक्री प्रिद्धिन संनहता 
२०७५ तथा ज्यषे्ठ नागररक िाडि स्थापना तथा सञ्चालन ननदमेशका कायािन्त्ियनमा ल्यार्एको छ।  
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(५) स्िास््य संस्था तथा ननकायहरू हस्तान्त्तरण 

(क) संघीयता कायािन्त्ियन गन ेसन्त्दभिमा सावबकका जिल्ला/िन स्िास््य कायािलय, जिल्ला अस्पताल, 

अञ्चल अस्पताल, क्षरेीय/उप क्षरेीय अस्पताल, क्षरेीय स्िास््य ननदशेनालय, क्षरेीय मनेडकल स्टोर, 
क्षरेीय तालीम केन्त्र लगायतका संरचनाहरू प्रदशे सरकारलाई हस्तान्त्तरण गररएको छ।  

(ख) जिल्ला सदरमकुाम बानहरका १५ सयैासम्मका प्राथममक अस्पताल, प्राथममक स्िास््य केन्त्र, स्िास््य 
चौकी, सामदुावयक स्िास््य एकार्, शहरी स्िास््य केन्त्र स्थानीय तहमा हस्तान्त्तरण गररएको छ।  

(ग) आ.ि. २०७५/७६ को बिटे िक्तव्यमा स्थानीय तहसूँगको लागत सहभावगतामा आगामी दरु्ि िष िमभर 
सब ैिडाहरूमा न्त्यनूतम एक स्िास््य संस्था स्थापना गररन ेलक्ष्य अनसुार स्िास््य संस्था नभएका 
१२०० िटा िडाहरूमा स्िास््य संस्था ननमािण र सिेा सञ्चालन गनि स्थानीय तहमा रकम हस्तान्त्तरण 
गररएको छ।  

(घ) सब ैनपेालीको स्िास््य बीमा हुनगेरी स्िास््य बीमा कायिक्रम विस्तार गररन ेआ.ि. २०७५/७६ को 
नीवत तथा कायिक्रम अनसुार दशेको ४६ जिल्लाका ४४० स्थानीय तहमा बीमा कायिक्रम विस्तार गरी 
१८ लाख भन्त्दा बढी िनसङ्ख्यालार्ि बीमा गररएको छ।  

(६) खाद्य सरुक्षा तथा खाद्य सम्प्रभतूा 

नपेालको संविधानल ेखाद्यसम्बन्त्धी असधकारलार्ि नागररकको मौललक हकको रूपमा प्रत्याभवूत गरकेो सन्त्दभिमा 
खाद्य र पोषणको अिस्थामा सधुार गनि प्रमखु खाद्यान्त्न, फलफूल, तरकारी र माछा मास ु उत्पादनमा 
आत्मननभिरताका लावग सञ्चाललत नीवतगत, संरचनागत र संस्थागत सधुारका कायिक्रमहरू एिम ्त्यसबाट 
प्राप्त उपलन्त्धधहरू दहेायबमोजिम रहकेा छन:् 

(क) खाद्य प्रविसध तथा गणु ननयन्त्रण विभागबाट यस िष ि १४,८८३ िटा खाद्य नमनूा विश्लषेण गररएको 
र ४५,६४४ पटक खाद्य आयात ननयाित ननरीक्षण तथा प्रमाणीकरण गररएको छ। कुल १४७ िटा मदु्दा 

दायर गररएको र २७ िटा होटल स्तरीकरण लोगो वितरण गररएको छ। खाद्य प्रयोगशालाको नमनूा 
विश्लषेण नवतिामा अन्त्तरािन्त्ष्िय मान्त्यता तथा विश्िसनीयता बढाउन ISO ७०२५:२०१७ बमोजिम 
२१ प्रकारका खाद्य पदाथ िको १०१ िटा रासायननक, िवैिक विषादी र मार्क्रो बार्लोजिकल परीक्षण 
प्याराममटरहरूमा अन्त्तरािन्त्ष्िय एक्रीनडटशेन प्राप्त भएको छ।  

(ख) पशपुन्त्छी एिम ्पशपुन्त्छीिन्त्य पदाथ िको आयात ननयाित गदाि सङ्खक्रामक रोग समते सनि सक्न ेिोजखम 
रहकेो यथाथ िलार्ि हृदयङ्खगम गरी पश ुस्िास््य तथा पश ुसिेा ऐन, २०५५ र सोको ननयमािली, २०५६ 
लार्ि कडार्का साथ पररपालना गनि पश ुक्िारने्त्टार्नको चकेपोष्टहरूबाट कायि भर्रहकेो छ। आ.ि. 
२०७५/७६ मा ३,३८२ िटा क्िारने्त्टार्न िा ूँच भएको छ।  

(ग) धानको सु् खा सहन सक्न े िात सात िटा र डुिान सहन सक्न े िात चार िटा विकास गरी 
कृषकस्तरमा अिलम्बन भएको छ।  

(घ) माटो अनकूुलको खाद्यान्त्न उत्पादनलार्ि प्रोत्साहन गनि चार िटा माटो परीक्षण मोबार्ल प्रयोगशाला 
भ्यान खररद गरी उपयोगमा ल्यार्एको र छ िटा माटो तथा बाली संरक्षण ममनी ल्याि सञ्चालन 
गररएको छ। साथ,ै िलिाय ुअनकूुल खतेी प्रणालीलार्ि व्यिन्त्स्थत गनि "कृवष मौसम सल्लाह सिेा 
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बलुनेटन" तयार गरी कृषकहरूमा वितरण भर्रहकेो र सोसम्बन्त्धी िानकारी िबेसार्ट 
www.namis.gov.np र "हाम्रो कृवष" एपमा समाविष्ट गरी सरोकारिालाहरूसम्म परु् यार्एको छ।  

(ङ) खोरते, पी.पी.आर., स्िार्न नफभर, एच.एस. बी.क्य,ू रवेिि लगायतका १३ प्रकारका पशपुन्त्छीका रोग 
विरुद्ध ३ करोड ३४ लाख १७ हिार ८०० मारा खोप उत्पादन भर्ि क्षरेीय रूपमा स्थानपत भ्यान्त्क्सन 
बैंकहरू माफि त १ करोड ४१ लाख ५ हिार पशपुन्त्छीहरूलार्ि सरकारी स्तरमा ननःशलु्क खोप लगार् 
उन्त्ल्लजखत रोगहरूबाट संरक्षण गररएको छ।  

(च) समग्रमा आ.ि. २०७५/७६ मा २२१२ हिार म.ेटन दधू, ३७२ हिार म.ेटन मास ुर १६० करोड 
गोटा अण्डा उत्पादन हु ूँदा क्रमशः दधू ७१ ललटर, मास ु१२.४ के.िी. र अण्डा ५४ गोटा प्रवत िष ि 
प्रवत व्यन्त्क्त उपलधध भएको छ।  

(छ) ५ िटा प्रदशेको ६ िटा कृवष थोक बिार स्थलमा RBPR प्रयोगशाला सञ्चालन गरी कुल ६,६०३ 
नमनूा परीक्षणबाट प्राप्त नवतिा अनरुूप खाद्य स्िच्छता तथा गणु ननयन्त्रणमा योगदान परु् यार्एको 
छ।  

(ि) अनिकन स्िार्न रोग दशेमा मभवरन नददन रोग फैललएका मलुकु तथा त्यस्ता मलुकुको बाटो भएर 
बङ्ख गरु र बङ्ख गरुिन्त्य उत्पादनहरूको आयातमा प्रवतबन्त्ध लगार्एको र पश ुक्िारने्त्टार्न कायािलयहरू 
र भन्त्सारका ननकायहरूलार्ि समते सिग गरार् बङ्ख गरु पालन व्यिसायको संरक्षण गररएको छ।  

(झ) यस आ.ि.मा २७ करोड ४१ लाख रुपयैा ूँ बराबरको का ूँचो छाला र १६ करोड १२ लाख रुपयैा ूँ 
बराबरको छुपी लगायतका दगु्धिन्त्य पदाथ ि ननयाित भएको छ। विगत िष िहरूमा हु ूँद ैआएको ममल्क 
होललडकेो समस्यालार्ि सम्बोधन गनि दधू असधक उत्पादन हुन ेससिनमा दधूलार्ि धुलो दधूमा रूपान्त्तरण 
गरी कृषकबाट उत्पाददत दधूको व्यिस्थापन गररे यस्तो समस्या हुनबाट रोनकएको छ।  

(ञ) कणािली प्रदशेका १० जिल्लाहरूमा खाद्य तथा पोषण सरुक्षा सधुार आयोिना सञ्चालनका लावग 
आिश्यक व्यिस्था गरी आगामी आ.ि.मा कायिक्रम कायािन्त्ियनको सनुनन्त्श् चतता गररएको छ।  

(ट) िमु्ला, हुम्ला, मगु ुजिल्लाहरूमा रथैान ेबाली प्रिद्धिन कायिक्रम सञ्चालन गनुिका साथ ैबािरुा जिल्लामा 
अगािननक कोसलेी घर स्थापना गररएको छ भन ेसाना तथा मझौला कृषक आयस्तर िनृद्ध आयोिना 
अन्त्तगित कणािली र सदुरूपन्त्श्चम प्रदशेका १० जिल्लाहरूमा १६४ उप-आयोिनाहरू कायािन्त्ियन गनि 
रु. १७ करोड १७ लाख रकम बराबरको अनदुान उपलधध गरार्एको छ।  

(ठ) सहकारी खतेी, साना ससूँचार्, मल बीउ ढुिानी कायिक्रमतफि  दगुिम क्षरेका कृषकहरूलार्ि मल/बीउ 
ढुिानी तथा ससूँचार् सवुिधाका लावग सहयोग प्रिाह गनिका लावग स्थानीय तहहरूमा बिटे विननयोिन 
गररएको छ।  

(ड) उत्पाददत िस्तहुरूको भण्डारण क्षमता अमभिनृद्ध गरी बिार स्थावयत्िका लावग ८ जिल्लाहरूमा कुल 
३५ हिार म.ेटन भण्डारण क्षमताका ८ िटा नया ूँ शीत भण्डार गहृ ननमािण भर्रहकेो र थप ९० हिार 
म.ेटन भण्डारण क्षमता िनृद्धका लावग ९ िटा शीत भण्डार गहृ ननमािण शरुु गररएको छ। ननिी पणूि 
लगानीमा बनकेा शीत भण्डारहरूलार्ि अथि मन्त्रालय माफि त धयाि अनदुान उपलधध गरार्एको छ।  

  

http://www.namis.gov.np/
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(७) स्िास््य तथा पोषण सधुार 

नपेालल ेविमभन्त्न समयमा गरकेा अन्त्तरािन्त्ष्िय प्रवतबद्धता नपेाल सरकारका विद्यमान नीवत एिम ्स्िास््य तथा 
पोषण क्षरेका प्रमखु समस्या चनुौती र अिसरहरूलाई समते आधार बनाउूँद ैददगो विकास लक्ष्य हाससल गन े
रान्त्ष्िय कायिसचूी रहकेो छ। यस ै सन्त्दभिमा यस आवथिक िष िमा स्िास््य तथा पोषण सधुारका लावग 
दहेायबमोजिमका कायिक्रमहरू सञ्चालन गररएको छ:  

(क) स्थानीय तह पोषणसम्बन्त्धी कायािन्त्ियन कायिविसध कायिक्रम सञ्चालन भएका ३० जिल्लाका ३०८ 
स्थानीय तहहरूमा पठार्एको छ।  

(ख) मात ृ पोषण सधुार गरी आधारभतू सिेालाई समािशेी र समतामलूक ढङ्खगल ेप्रिाह गनिका लावग 
स्थानीय स्तरमा रहकेा िनताहरूको क्षमता विकास गन े उद्देश्यल े सञ्चाललत बहुक्षरेीय पोषण 

कायिक्रमबाट ३०९ िनालाई पोषण स्ियंसिेकहरूका लावग आधारभतू ताललम प्रदान गररएको छ। 
साथ,ै करसेाबारी, कुखरुापालन, सरसफार्सम्बन्त्धी ताललम ५८,४७४ िनालाई प्रदान गररएको छ।  

(ग) सनुौला हिार ददनका सदस्य पररिारलाई ३,९३,२९० िटा अण्डा, १,७८,९०२ िटा कुखरुा तथा 
४६,३३५ िनालाई पोषण झोला वितरण गररएको छ।  

२.२.९. श्रि ि िोजगािसम्बन्धी नीति 

नपेालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (झ) ल ेश्रम र रोिगार सम्बन्त्धमा ननम्न ललजखत नीवतहरूको 
व्यिस्था गरकेो छः 

१. सबलै ेकाम गनि पाउन ेअिस्था सनुनन्त्श्चत गद ैदशेको मु् य सामाजिक आवथिक शन्त्क्तको रूपमा रहकेो 
श्रमशन्त्क्तलाई दक्ष र व्यािसावयक बनाउन ेर स्िदशेमा न ैरोिगारी अमभिनृद्ध गन,े  

२. मयािददत श्रमको अिधारणा अनरुूप सब ैश्रममकको आधारभतू असधकार सनुनन्त्श्चत गद ैसामाजिक सरुक्षा 
प्रत्याभतू गन,े  

३. िालश्रम लगायत श्रम शोषणका सब ैरूपको अन्त्त्य गन,े  

४. श्रममक र उद्यमी व्यिसायी बीच ससुम्बन्त्ध कायम गद ैव्यिस्थापनमा श्रममकको सहभावगता प्रोत्साहन 
गन,े  

५. िदैमेशक रोिगारीलाई शोषणमकु्त, सरुलक्षत र व्यिन्त्स्थत गनि तथा श्रममकको रोिगारी र असधकारको 
प्रत्याभवूत गनि यस क्षरेको ननयमन र व्यिस्थापन गन,े  

६. िदैमेशक रोिगारीबाट आििन भएको प ूूँिी, सीप, प्रविसध र अनभुिलाई स्िदशेमा उत्पादनमलूक क्षरेमा 
लगाउन प्रोत्साहन गन।े  

श्रम तथा रोिगारसम्बन्त्धी नीवत कायािन्त्ियनबाट प्राप्त मु् य उपलन्त्धधहरू 

आवथिक विकास र समनृद्धको लक्ष्य हाससल गनि मलुकुमा उपलधध श्रम शन्त्क्तको असधकतम उपयोग गनुि 
पद िछ। अनहल ेनपेालमा आवथिक रूपल ेसनक्रय िनसङ्ख्या ५७% रहकेो छ। प्रवतिष ि झण्ड ै६ लाखभन्त्दा बढी 
सङ्ख्यामा श्रम बिारमा प्रिशे गन ेिनशन्त्क्तलाई नपेाल मभर ैपयािप्त रोिगारीका अिसरहरू उपलधध हुन 
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नसक्दा झण्ड ै४ लाख िनशन्त्क्त प्रत्यके िष ि िदैमेशक रोिगारीमा िान ेगरकेा छन।् यस्तो अिस्थामा एकावतर 
हामील ेआन्त्तररक रोिगारी प्रिद्धिनमा िोड ददन ुआिश्यक छ भन ेअकोवतर िदैमेशक रोिगारीलाई सरुलक्षत, 

मयािददत र व्यिन्त्स्थत बनाउन ुआिश्यक छ। यसका लावग श्रम काननू र मापदण्डको प्रभािकारी कायािन्त्ियन, 

आन्त्तररक रोिगारीको प्रिद्धिन, सीपयकु्त ताललमको विस्तार, श्रममकको सामाजिक सरुक्षाको सनुनन्त्श् चतता र 
बालश्रमको अन्त्त्य िस्ता क्षरेमा सधुारको प्रयास केन्त्न्त्रत गररएको छ।  

बालश्रम, मानि असधकारको हनन, सामाजिक अपराध र मानि सभ्यताको अमभशापको रूपमा रहकेो हु ूँदा 
नपेालबाट सब ैप्रकारका बालश्रम पणूि रूपमा ननिारण गरी मलुकुलाई बालश्रम रनहत बनाउन ेउद्दशे्यल े

बालश्रम ननिारणसम्बन्त्धी रान्त्ष्िय गरुुयोिना २०७५-२०८५ तिुिमा गरी कायािन्त्ियनमा ल्यार्एको छ। यस 
आ.ि.मा श्रम तथा रोिगारका क्षरेमा दहेायका उपलन्त्धधहरू हाससल भएका छन:् 

(१) आन्त्तररक रोिगारी तथा सीप विकास 

(क) रोिगारीको हकसम्बन्त्धी ऐन, २०७५ र रोिगारको हकसम्बन्त्धी ननयमािली, २०७५, प्रधानमन्त्री 
रोिगार कायिक्रम सञ्चालन ननदमेशका, २०७५ तिुिमा गररएको छ। 

(ख) ७५३ िटा स्थानीय तहका रोिगार सिेा केन्त्रमा रहकेा रोिगार संयोिकको पदपवूति तथा सिेा 
सवुिधासम्बन्त्धी मापदण्ड, २०७६ संशोधन गरी रोिगार संयोिक स्थानीय तहबाट पदपवूति गन ेगरी 
स्थानीय तहमा पठार्एको छ। 

(ग) रोिगारी ससििना गनि कामका लावग पाररश्रममकमा आधाररत सामदुावयक आयोिना (सञ्चालन तथा 
व्यिस्थापन) कायिविसध, २०७६ कायािन्त्ियन गररएको छ। 

(घ) श्रम बिारमा िनशन्त्क्तको माग र आपवूतिको अद्यािसधक अिस्थाको त्याङ्खक दखेाउन सक्नगेरी 
स्थानीय, प्रदशे र संघीय तहमा एकीकृत सचूना पद्धवतका लावग रोिगार सचूना व्यिस्थापन प्रणाली 
(Employment Management Information System (EMIS) को विकास गररएको छ। 

(ङ) प्रधानमन्त्री रोिगार कायिक्रम अन्त्तगित स्थानीय सामदुावयक पिूािधार आयोिनामा १ लाख ८७ हिार 
बरेोिगार व्यन्त्क्तलाई औसत १३ श्रम ददनको रोिगारी प्रदान गररएको छ। 

(२) िदैमेशक रोिगारी  

(क) िदैमेशक रोिगार ऐन, २०६४ मा संशोधन गरी दहेायको सधुार गररएको छ: 
- िदैमेशक रोिगारमा गएका कामदारल ेक्षवतपवूति पाउनपुन ेअिस्थामा कमी नहोस ्भन्त्न ेउद्देश्यल े

िदैमेशक रोिगार व्यिसाय सञ्चालनका लावग र्िाित पर ललूँदा रा्न ुपन ेधरौटी िनृद्ध गररएको 
छ।  

- िदैमेशक रोिगार व्यिसायको र्िाितपर प्राप्त संस्थाहरूको सङ्ख्यालाई व्यिस्थापकीय एिम ्
ननयमनयोग्य तलु्याउन ेउद्दशे्यका साथ यस्ता कम्पनीहरू गामभन े(Merger) व्यिस्था गररएको छ।  

- िदैमेशक रोिगार व्यिसायी कम्पनीहरूल ेनपेालमभर आफ्नो प्रवतननसध एिणे्ट ननयकु्त गनि सक्न े
प्रािधानलाई खारिे गररएको छ।  
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- िदैमेशक रोिगारीको व्यन्त्क्तगत ठगीका उिरुीहरूलाई उिरुीकतािको पायक पन ेस्थानबाट ैसम्बोधन 
गनि सघाउ परु् याउन े उद्दशे्यल े प्रमखु जिल्ला असधकारीहरूलाई उिरुी छानबीन गन े असधकार 

ददर्एको छ।  

- यस आ.ि.मा रु. ८७९ अबि २७ करोड विप्रषेण आप्रिाह भएको छ। यो कुल गाह िस््य उत्पादनको 
अनपुातमा २५.४ प्रवतशत हुन्त्छ।  

- िदैमेशक रोिगारसम्बन्त्धी मागपर िा ूँचबझु ननदमेशका, २०७५ र िदैमेशक रोिगारीमा गएका नपेाली 
कामदारको काननूी प्रवतरक्षासम्बन्त्धी ननदमेशका, २०७५ िारी भएको छ।  

(ख) िदैमेशक रोिगार विभागको केन्त्रीय प्रणालीमा अध्यागमन विभाग, राहदानी विभाग, कन्त्सलुर सिेा 
विभाग, कूटनीवतक ननयोगहरू, िदैमेशक रोिगार विभाग, बैंक र बीमा कम्पनीका सभिरहरूलाई एक 
आपसमा आबद्ध गरी एकीकृत िदैमेशक रोिगार सचूना व्यिस्थापन प्रणाली (FEIMS) को शरुुिात 
गररएको छ। यस प्रणालीको आधारमा मोबार्ल एप्स बनार् सचूना तथा सिेाको प्रिाह गररएको छ। 
अध्यागमन विभाग र िदैमेशक रोिगार विभाग बीच सचूनाको एकीकरण र आदानप्रदानका लावग TIA 

Module तयार भएको छ।  

(ग) िदैमेशक रोिगारसम्बन्त्धी सम्पणूि सिेा ललनका लावग केन्त्रमा धाउनपुन ेबाध्यताको अन्त्त्य गद ैिान े
सन्त्दभिमा श्रम स्िीकृवत लगायतका अन्त्य सिेाहरूलाई विकेन्त्रीकरण गरी सात ैप्रदशेहरूबाट िदैमेशक 
रोिगारसम्बन्त्धी सिेा प्रिाह गन ेव्यिस्था ममलार्एको छ।  

(घ) नपेाली श्रममकहरूको हक, नहत, न्त्यनूतम तलि सवुिधा, वबदा, बीमा, स्िास््य उपचार लगायतका 
विषयमा केन्त्न्त्रत रहरे मलसेसया, मौररसस, संयकु्त अरब र्ममरटे्स र िापानसूँग श्रम समझदारी र 
सम्झौता परमा हस्ताक्षर भएको छ।  

(ङ) िदैमेशक रोिगार, सामाजिक सरुक्षा लगायतका विषयमा गनुासो सनु्त्न र समाधानका लावग श्रम, रोिगार 
तथा सामाजिक सरुक्षा मन्त्रालयमा सहायता कक्ष (कल सने्त्टर) सञ्चालनमा ल्यार्एको छ।  

(च) िदैमेशक रोिगारीको पिूि स्िीकृवतको वििरण िबेसार्टमा रा्न ेव्यिस्था ममलार्एको छ। यसबाट 
िोसकैुल ेर्न्त्टरनटे सवुिधा प्रयोग गरी िबेसार्ट तथा मोबार्ल एपमाफि त िदैमेशक रोिगारीका लावग 
पिूि स्िीकृवत ललर्एको कम्पनी, कामको प्रकृवत, तलि सवुिधा, काममा पठाउन ेव्यिसायी एिने्त्सी 
तथा उक्त काममा िा ूँदा लाग्न ेलागतको िानकारी िनुसकैु ठाउूँबाट ैअनलार्नमा वििरण हने ि सक्न े
व्यिस्था गररएको छ।  

(छ) िदैमेशक रोिगार विभाग र कायािलयहरूबाट प्रदान गररन ेसिेा प्रिाहमा उिरुी र ममलापरको ढा ूँचा 
सरकारल े न ै उपलधध गरार् उिरुी समते लजेखददन े व्यिस्था ममलार् सिेाग्राहीहरूको कामलाई 
सहिीकरण गररएको छ।  

(ि) नपेाली रािदतूािास क्िालालाम्परु, नपेाली महािाजणज्य दतूािास साउदी अरब (िदे्दा), नपेाली 
रािदतूािास दोहा, नपेाली रािदतूािास अिधुािी र नपेाली रािदतूािास मस्कटमा त्यस दशेमा कायिरत 
नपेाली श्रममकहरूका विविध सिालहरूमा सहिीकरण गनिका लावग एकिना िनसम्पकि सहायक 
एकिना स्थानीय कमिचारीको रूपमा राखी कामकाि लगार्एको छ। त्यसगैरी, िमिनी र साउदी अरबको 
ररयादमा पनन एक/एक िना िनसम्पकि सहायकको व्यिस्था थप गररएको छ।  
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(झ) िदैमेशक रोिगारीमा कामदार पठाउन ेमलुकुहरूको साझा मञ्चको रूपमा रहकेो कोलम्बो प्रोससेको 
उच्च सरकारी असधकारी स्तरीय पा ूँचौं बठैक र मन्त्रीस्तरीय छैठौँ परामशि बठैक काठमाडौंमा सम्पन्त्न 
भएको छ। कोलोम्बो प्रोससेका १२ िट ैसदस्य राष्ि सनहत अफगाननस्तान, बंगलादशे, कम्िोनडया, 
नपेालका मन्त्रीहरू एिम ् उच्च सरकारी असधकारीहरू उपन्त्स्थवत रहकेो सो बठैकल े श्रम 
आप्रिासनसम्बन्त्धी २७ बुूँद ेकाठमाडौँ घोषणापर िारी गरकेो छ।  

(३) श्रम सम्बन्त्ध  

(क) २०७५ श्रािण १ बाट लाग ूहुनगेरी श्रममकहरूको न्त्यनूतम पाररश्रममक कायािन्त्ियनमा ल्यार्एको छ। 
नया ूँ न्त्यनूतम पाररश्रममक यस अमघ कायम रहकेो न्त्यनूतम पाररश्रममकको तलुनामा ३९ प्रवतशतल ेबढी 
रहकेो छ। िस अनसुार सचया बगानमा काम गन ेश्रममकका लावग माससक रु. १०,७८१/- तथा सचया 
बगान बाहकेका प्रवतष्ठानमा काम गन ेश्रममकहरूका लावग माससक रु. १३,४५०/- न्त्यनूतम पाररश्रममक 
कायम भएको छ।  

(ख) सरकारी, गरै सरकारी र ननिी क्षरेका विमभन्त्न ननकायहरूमा कायिरत श्रममकहरूल ेपाउन ेपाररश्रममक 
र अन्त्य वित्तीय सवुिधाहरू अननिायि रूपमा ब ैंक खातामाफि त भकु्तानी गनुिपन ेव्यिस्था कायािन्त्ियन 
भएको छ।  

(ग) सांगठननक पनुसंरचना गरी प्रत्यके प्रदशेमा कम्तीमा एउटा कायािलय रहन ेगरी मलुकुभर ११ िटा श्रम 
तथा रोिगार कायािलयहरू सञ्चालनमा रहकेा छन।् सावबकको श्रम विभागको कायि क्षरेमा 
व्यिसायिन्त्य सरुक्षा र स्िास््यको जिम्मिेारी समते थप गरी विभागको नाम श्रम तथा व्यिसायिन्त्य 
सरुक्षा विभाग राजखएको छ।  

(घ) श्रम तथा व्यिसायिन्त्य सरुक्षा विभाग अन्त्तगित रहन े गरी व्यिसायिन्त्य स्िास््य सरुक्षा केन्त्र 
(Occupational Health and Safety (OHS) Centre) को स्थापना गररएको छ। उक्त केन्त्रल े
कायिस्थलमा कामदारहरूको सरुक्षा तथा स्िास््यको संरक्षण र प्रिद्धिन, व्यिसायिन्त्य दघुिटना र 
रोगहरूको रोकथाम, ननयन्त्रण र न्त्यनूीकरणसम्बन्त्धी कायि गद ैआएको छ।  

(ङ) श्रमसम्बन्त्धी विषयमा नपेाल सरकारलाई परामशि ददन श्रम, रोिगार तथा सामाजिक सरुक्षा मन्त्रीको 
अध्यक्षतामा केन्त्रीय श्रम सल्लाहकार पररषद् गठन भएको छ। प्रदशेस्तरमा पनन प्रदशे स्तरीय श्रम 
सल्लाहकार पररषद् गठन गन ेकाननूी व्यिस्था ममलार्एको छ।  

(च) प्रवतष्ठानहरूमा दजेखएका सामनूहक वििादको समयम ैननरूपण गरी असल श्रम सम्बन्त्धको विकास गनि 
श्रम तथा व्यिसायिन्त्य सरुक्षा विभागका महाननदशेकको अध्यक्षतामा रहकेो श्रम समन्त्िय सममवतलाई 
नक्रयाशील बनार्एको छ।  

(छ) विमभन्त्न उद्योग, प्रवतष्ठानहरूमा उत्पन्त्न भई कायािलय तथा विभागबाट समाधान हुन नसकेका सामनूहक 
मागदाबीसम्बन्त्धी वििादको समाधानका लावग मन्त्रालयबाट चारिटा मध्यस्थको गठन गरी सब ै
वििादलाई सहमवतम ैटुङ्खग्यार्एको छ।  

(ि) नपेाल ददगो विकास एलार्न्त्स ८.७ सम्बन्त्धी लक्ष्यको कायािन्त्ियनमा '' The Global Partnership for 

Eradicating Forced Labour, Modern Slavery Human Trafficking and Child Labour Around 

World को Path Finder Country को रूपमा आबद्ध भएको छ।  
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(झ) श्रम ऐन, २०७४ को व्यिस्थालाई प्रभािकारी रूपमा कायािन्त्ियन गनि श्रम ननयमािली, २०७५ 
कायािन्त्ियनमा ल्यार्एको छ। श्रमसम्बन्त्धी काननूी व्यिस्थाको प्रभािकारी कायािन्त्ियन गनि श्रम अनडट 
मापदण्ड, २०७५ तथा नपेालमा काम गन े विदशेी नागररकहरूको श्रम र्िाित प्रणालीलाई सरल, 

सहि र व्यिन्त्स्थत गनि मन्त्रालयबाट विदशेी नागररकहरूको श्रम र्िाित व्यिस्थापनसम्बन्त्धी 
ननदमेशका, २०७५ िारी गरी कायािन्त्ियनमा ल्यार्एको छ।  

(ञ) श्रम ऐन, २०७४ तथा ननयमािली, २०७५ को प्रािधानबमोजिम नपेालमा पनहलो पटक श्रममक 
आपवूतिकताि माफि त श्रममकलाई लगाउन सनकन ेकामको सचूी ननधािरण गरी नपेाल रािपरमा प्रकामशत 
गररएको छ।  

(ट) अन्त्तरािन्त्ष्िय श्रम सङ्खगठनल ेपाररत गरकेा नपेाल पक्ष भएका विमभन्त्न ११ िटा महासन्त्न्त्धहरूमध्य े६ 
िटा महासन्त्न्त्धहरू (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 कायािन्त्ियन अिस्थाको प्रवतिदेन तयार गरी अन्त्तरािन्त्ष्िय श्रम सङ्खगठनको मु् यालय, िनेभेामा 
पठार्एको छ।  

(ठ) नपेालबाट सब ैप्रकारका बालश्रम ननयन्त्रण गन ेउद्देश्यल ेबालश्रम ननिारण गरुुयोिना तिुिमा गररएको 

छ।  

२.२.१०. सािाजजक न्याय ि सिािेशीकिणसम्बन्धी नीति 

नपेालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (ञ) ल ेसामाजिक न्त्याय र समािशेीकरण सम्बन्त्धमा ननम्नललजखत 
नीवतहरूको व्यिस्था गरकेो छः 
१. असहाय अिस्थामा रहकेा एकल मनहलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोिगारीमा 

प्राथममकता दद ूँद ैिीविकोपाििनका लावग समसुचत व्यिस्था गद ैिान,े  

२. िोजखममा परकेा, सामाजिक र पाररिाररक बनहष्करणमा परकेा तथा नहंसा पीनडत मनहलालाई 
पनुस्थािपना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्िािलम्बी बनाउन,े  

३. प्रिनन अिस्थामा आिश्यक सिेा सवुिधा उपभोगको सनुनन्त्श् चतता गन,े  

४. बालबच्चाको पालनपोषण, पररिारको हरेचाह िस्ता काम र योगदानलाई आवथिक रूपमा मलू्याङ्खकन 
गन,े  

५. बालबाललकाको सिोत्तम नहतलाई प्राथममक रूपमा ध्यान ददन,े  

६. मकु्त कमयैा, कम्हलरी, हरिा, चरिा, हललया, भमूमहीन, सकुुम्बासीहरूको पनहचान गरी बसोबासका 
लावग घर घडरेी तथा िीविकोपाििनका लावग कृवषयोग्य िममन िा रोिगारीको व्यिस्था गद ैपनुस्थािपना 
गन,े  

७. रान्त्ष्िय विकासमा यिुा सहभावगता अमभिनृद्ध गद ै रािनीवतक, आवथिक, सामाजिक र सांस्कृवतक 
असधकारहरूको पणूि उपयोगको िातािरण ससििना गन,े यिुाको सशक्तीकरण र विकासका लावग मशक्षा, 
स्िास््य, रोिगारी लगायतका क्षरेमा विशषे अिसर प्रदान गद ैव्यन्त्क्तत्ि विकास गन ेतथा राज्यको 
सिािङ्खगीण विकासमा योगदानका लावग उपयकु्त अिसर प्रदान गन,े  
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८. आददिासी िनिावतको पनहचान सनहत सम्मानपिूिक बा ूँच्न पाउन ेअसधकार सनुनन्त्श्चत गनि अिसर 
तथा लाभका लावग विशषे व्यिस्था गद ैयस समदुायसूँग सरोकार रा्न ेननणियहरूमा सहभागी गराउन े
तथा आददिासी िनिावत र स्थानीय समदुायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृवत, सामाजिक परम्परा र 
अनभुिलाई संरक्षण र संिद्धिन गन,े  

९. अल्पसङ्ख्यक समदुायलाई आफ्नो पनहचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृवतक असधकार प्रयोगको 
अिसर तथा लाभका लावग विशषे व्यिस्था गन,े  

१०. मधशेी समदुाय, मनु्त्स्लम र नपछडा िगिलाई आवथिक, सामाजिक तथा सांस्कृवतक अिसर र लाभको 
समान वितरण तथा त्यस्ता समदुायमभरका विपन्त्न नागररकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र 
विकासका अिसर तथा लाभका लावग विशषे व्यिस्था गन,े  

११. उत्पीनडत तथा नपछनडएको क्षरेका नागररकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभतू 
आिश्यकता पररपवूतिका अिसर तथा लाभका लावग विशषे व्यिस्था गन,े  

१२. सामाजिक सरुक्षा र सामाजिक न्त्याय प्रदान गदाि सब ै ललङ्खग, क्षरे र समदुायमभरका आवथिक रूपल े
विपन्त्नलाई प्राथममकता प्रदान गन,े  

१३. स्िस्थ, सक्षम र अनशुाससत नागररक तयार गनि खलेकुद तथा खलेाडीमा योिनाबद्ध लगानी गन ेर 
खलेकुदलाई रान्त्ष्िय एकता सदुृढ गन ेएिम ्अन्त्तरािन्त्ष्िय क्षरेमा रान्त्ष्िय सम्मान अमभिनृद्ध गन ेमाध्यमको 
रूपमा विकास गन,े  

१४. सामदुावयक तथा रान्त्ष्िय िा अन्त्तरािन्त्ष्िय गरैसरकारी संघ संस्थाको लगानी र भमूमकालाई ििाफदहेी 
र पारदशी बनाउूँद ैत्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना, स्िीकृवत, सञ्चालन, ननयमन र व्यिस्थापनका लावग 
एकिार प्रणाली अपनाउन े र रान्त्ष्िय आिश्यकता र प्राथममकताका क्षरेमा मार त्यस्ता संघ 
संस्थाहरूलाई संलग्न गराउन।े  

सामाजिक न्त्याय र समािशेीकरणका नीवत कायािन्त्ियनबाट प्राप्त मु् य उपलन्त्धधहरू 

नपेालको संविधानल ेव्यिस्था गरकेो सामाजिक न्त्याय र समािशेीकरण नीवतको प्रभािकारी कायािन्त्ियनका 
लावग सामाजिक सचतेना विकास गद ैसमािमा रहकेा विद्यमान कुरीवत र कुप्रथाको अन्त्त्य गनि, लङै्खवगक 
समानता हाससल गनि र बालबाललका, ज्यषे्ठ नागररक, अपाङ्खगता भएका व्यन्त्क्त, यौननक तथा लङै्खवगक 
अल्पसङ्ख्यकहरू, आददिासी िनिावतको हक असधकारको संरक्षण र प्रिद्धिनका लावग एिम ् रान्त्ष्िय 
अन्त्तरािन्त्ष्िय गरैसरकारी संस्थाहरूको प्रभािकारी सञ्चालन तथा गररबी ननिारणका क्षरेमा भएका मु् य 
कायिहरू र प्राप्त उपलन्त्धधहरू ननम्नानसुार रहकेा छनः् 

(क) बालबाललकासम्बन्त्धी ऐन, २०७५ तिुिमा भई रान्त्ष्िय बाल असधकार पररषद् एिम ्प्रदशे तथा स्थानीय 
बाल असधकार सममवतको व्यिस्था भएको छ।  

(ख) अपाङ्खगता भएका व्यन्त्क्तको असधकारसम्बन्त्धी ऐन,२०७५ को पनहलो संशोधनबाट अपाङ्खगता पररचय 
पर स्थानीय तहबाट वितरण गनि सहि भएको साथ ैअपाङ्खगता भएका व्यन्त्क्तको हक असधकारलाई 
सनुनन्त्श्चत गनि प्रदशे एिम ्स्थानीय तहलाई थप जिम्मिेार बनार्एको छ।  

(ग) संविधानको धारा ३८ को उपधारा (३) र (५)बमोजिम संविधान अनकूुल हुनगेरी विद्यमान काननू 
संशोधन, पनुरािलोकन गन ेसम्बन्त्धमा मनहला विरुद्धको नहंसालाई दण्डनीय गन ेर पीनडतलाई क्षवतपवूति 
ददनसेम्बन्त्धी व्यिस्था केही नपेाल ऐन संशोधन ऐनमा समािशे गररएको छ।  
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(घ) लङै्खवगक नहंसा अन्त्त्यका लावग परुुष सञ्िाल (Male Leader Network) पररचालनसम्बन्त्धी कायिविसध, 

२०७५ तिुिमा भई Male Leader Network गठन हुन ेप्रनक्रयामा रहकेो छ।  

(ङ) लङै्खवगक नहंसा पीनडतलाई राहत तथा आवथिक सहायता प्रदान गन ेउद्दशे्यबाट कायािन्त्ियनमा ल्यार्एको 

लङै्खवगक नहंसा ननिारण कोष (सञ्चालन) ननयमािली, २०६७ लाई पररिवतित संघीय संरचनाबमोजिम 
संशोधन गनुिपन ेआिश्यकता महससु भएकोल ेसोअनरुूप संशोधन तथा पररमाििनको मस्यौदा तयार 
गररएको छ।  

(च) राष्िपवत मनहला उत्थान िीविकोपाििन सधुार कायिक्रम सञ्चालन कायिविसध २०७५ पररमाििन भई 
मानि विकास सचूकाङ्खकमा पछानड परकेा जिल्लाका विपन्त्न मनहलाहरूका लावग कायिक्रम सञ्चालन 
गनि सहि भएको छ।  

(छ) दगुिम क्षरेका ज्यान िोजखममा परकेा गभििती तथा सतु्केरी मनहलाहरूका लावग हिाई उद्धारसम्बन्त्धी 
कायिविसध, २०७५ तिुिमापश्चात ्विमभन्त्न ननकायको समन्त्ियमा दगुिम क्षरेका ज्यान िोजखममा परकेा 
गभििती तथा सतु्केरी मनहलाहरूको िीिन रक्षामा सहयोग पगुकेो छ।  

(ि) अपाङ्खगता भएका व्यन्त्क्तको पररचय-पर वितरण सम्बन्त्धी, नमनूा कायिविसध तिुिमा भई स्थानीय 
तहबाट अपाङ्खगता पररचय पर वितरणमा एकरूपता ल्याउन सहि भएको छ।  

(झ) ज्यषे्ठ नागररकसम्बन्त्धी ऐन संशोधनका लावग तयार गररएको ऐनको विधयेक संघीय संसद् समक्ष पशे 
गररएको छ।  

(१) मनहला 

(क) िीविकोपाििन सधुार कायिक्रम अन्त्तगित मानि विकास सचूकाङ्खकमा पनछ परकेा २९ जिल्लाका ६४ 
िटा संस्था (गसैस र सहकारी) का १,९२० िना मनहलालाई ताललम ददई प्रत्यके सहभागीलाई व्यिसाय 
सञ्चालन टिेा प ूूँिी रु. १७ हिार अनदुान उपलधध गरार्एको छ। ग्रामीण क्षरेका विपन्त्न मनहलाहरूको 
व्यािसावयक आम्दानीमा िनृद्ध भई आवथिक अिस्थामा सधुार आएको छ।  

(ख) २०७५ पौषदजेख २०७६ असार मसान्त्त सम्म २६ िनाको हिाई उद्धार गरी आमा तथा मशशकुो िीिन 
रक्षा गररएको छ।  

(ग) नहंसा पीनडत मनहला तथा नकशोरीलाई सरुलक्षत पनुस्थािपनाका लावग सञ्चालनमा रहकेो रान्त्ष्ियस्तरको 
मंगला सहाना दीघिकालीन पनुस्थािपना केन्त्रमा २० िना नहंसा पीनडत मनहला तथा नकशोरीहरू आश्रयमा 
रहकेा छन।् यीमध्य े३ िना बालबाललकाहरूलाई बालमन्त्न्त्दर पठार्एको र २ िना नकशोरीहरू ताललममा 
रहकेा छन।् दीघिकालीन पनुस्थािपना केन्त्रमा सामाजिक पनुममिलन गराउन सम्भािना नरहकेा पीनडत 
तथा प्रभावितहरूलाई संरक्षण गन ेकायि भएको छ। आ.ि. २०७६/७७ लाई लवैगंक नहंसा विरुद्धको 
अमभयान िष िका रूपमा मनाउन ेघोषणा गरी लवैगंक नहंसा विरुद्धको अमभयान सञ्चालन गनि संघ, प्रदशे 
र स्थानीय तहको समन्त्िय र सहकायिमा कायािन्त्ियन गनि कायियोिना तयार भएको छ।  

(घ) लङै्खवगक नहंसा विरुद्धको १६ ददन ेअमभयानका सन्त्दभिमा विमभन्त्न सरकारी र गरै सरकारी ननकायहरू 
बीच लङै्खवगक नहंसा न्त्यनूीकरणका लावग समन्त्िय गन ेसम्बन्त्धमा ७ िट ैप्रदशेमा कररब ३ हिार 
सहभागीहरूबीच अन्त्तरनक्रया गरी उक्त विषयमा संिदेनशीलता विस्तार भएको छ। लङै्खवगक नहंसा 
ननिारण कोषमा रु. ७५ लाख रकम थप गररएको छ। धनषुा र काभ्रपेलाञ्चोक जिल्लाका सब ैस्थानीय 
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तहका कररब ५०० िनप्रवतननसधहरू र प्रदशे सरकारको सहभावगतामा लङै्खवगक नहंसा, बालवििाह, 
दार्िो लगायतका कुरीवत विरुद्घ अन्त्तरनक्रया गररएको छ। मोरङ र सनुसरी जिल्लाका स्थानीय तहका 
न्त्यावयक सममवतका १२० िना पदासधकारीहरूका लावग न्त्याय सम्पादनको प्रयोगात्मक कायिशाला 
सम्पन्त्न भएको छ। यसबाट स्थानीय तहका न्त्यावयक सममवतको कायिसम्पादनमा एकरूपता ल्याउन 
सहयोग पगु्नकुा साथ ैपदासधकारीहरूको क्षमता विकास भएको छ।  

(ङ) एकल मनहला सरुक्षा कोषमा रु. १० लाख िम्मा गररएको र कोषमा रु. ४,११,१८,२५०। - परु् यार् 
कोषबाट ननयमानसुार एकल मनहलाहरूलाई सहायता रकम उपलधध गरार्एको छ।  

(च) BPFA को २५ िष िको समीक्षा प्रवतिदेन तयार गरी परराष्ि मन्त्रालयमाफि त संयकु्त राष्िसंघीय स्थायी 
ननयोग र UNESCAP मा पठार्एको छ।  

(छ) राष्िपवत मनहला उत्थान कायिक्रम कायािन्त्ियनका लावग १० िष ेकायियोिनाको मस्यौदा तयार भएको 
छ। CEDAW को छैठौं प्रवतिदेन नपेालीमा अनिुाद गररएको छ।  

(ि) मनहला र बाललका उपर हुन ेनहंसा दवु्यििहार अन्त्त्यका लावग काठमाडौँ उपत्यका मभरका १६ िटा 
रुटमा चल्न ेसाझा बसमा सन्त्दशेमलूक विज्ञापन एिम ्काननूी प्रािधान प्रसारण भर्रहकेो छ। प्रदशे 
नं. २ र ३ का िनप्रवतननसधहरूसूँग छलफल गरी लङै्खवगक नहंसा, दार्िो, ललङ्खग पनहचान गरी गररन े
गभिपतन, एससड आक्रमण, बालवबिाह विरुद्धको अमभयानमा सामनूहक प्रवतबद्धता प्राप्त भएको छ।  

(झ) मन्त्रालय पररसरमभर र बानहर नडजिटल होनडिङ िोडि राखी लङै्खवगक नहंसा विरुद्धका सचूना प्रिाह 
भर्राखकेा छन।् नहंसा पीनडतको तत्काल उद्धार, राहत, न्त्यायमा प ूँहुच तथा पनुस्थािपनाका लावग संयन्त्र 
तथा नमनूा कायिविसध ननमािण भएको छ।  

(ञ) मनहला उद्यमीहरूिारा उत्पाददत सामग्रीको बिार प्रिद्धिनका लावग रान्त्ष्ियस्तरको १ र प्रदशेस्तरको ३ 
िटा प्रदशिनी सम्पन्त्न भएको छ। ६० िटा स्टलबाट १२० िना मनहला उद्यमी लाभान्त्न्त्ित भएका 
छन।् मानि बचेवबखन विरुद्ध ३० ममनटेको डकुमने्त्िी ननमािण गरी प्रसारण भएको छ।  

(ट) सातिट ैप्रदशेमा नहंसा प्रभावित मनहलाका लावग दीघिकालीन पनुस्थािपना केन्त्र सञ्चालन गनि प्रत्यके 
प्रदशेलाई रु. १० लाखका दरल े रु. ७० लाख अनदुान प्रदान गररएको छ। सात ै प्रदशेका मनहला 
उद्यमीलाई उद्यमशीलता विकास तथा वित्तीय प ूँहुचसम्बन्त्धी ताललम ददर्एको छ। मनहला विकासका 
विसधविधा (स्थानीय तहका लावग तयार पाररएको श्रोत) पनु्त्स्तका तयार गरी स्थानीय तहमा पठार्एको 
छ। स्थानीय तहहरूका िनप्रवतननसध तथा सामाजिक विकास शाखाका कमिचारीहरूलाई प्रिनन 
स्िास््य, मनहला असधकार र लङै्खवगक नहंसासम्बन्त्धी अमभमखुीकरण कायिक्रम सञ्चालन गररएको छ। 
मानि बचेवबखनबाट पीनडत तथा प्रभावितहरूका लावग सञ्चाललत पनुस्थािपना केन्त्रहरूको अनगुमनका 
साथ ैपनुस्थािपना केन्त्रका व्यिस्थापक तथा कमिचारीहरूलाई पनुताििगी ताललम सञ्चालन गररएको 
छ।  

(ठ) मानि बचेवबखन तथा ओसारपसारमा परकेा ३११ नपेालीलाई भारत र म्यान्त्मारबाट उद्धार गरी स्िदशे 
नफताि ल्यार्एको छ।  

(ड) मानि बचेवबखनबाट पीनडत तथा प्रभावितहरूका लावग स्थानपत पनुस्थािपना कोषमा रु. १ करोड रकम 
थप गररएको छ।  
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(ढ) मानि बचेवबखनबाट पीनडत तथा प्रभावितहरूका लावग काठमाडौं, ससन्त्धुपाल्चोक, कैलाली, झापा, 
पसाि, रूपन्त्दहेी, बा ूँके, सचतिन, कास्की र सखुते जिल्लामा पनुस्थािपना केन्त्रहरू सञ्चालनमा रहकेा 
छन।् मनहला नहंसा तथा बचेवबखन पीनडतका लावग विराटनगरमा ननममित पनुस्थािपना केन्त्र प्रदशे नं. 
१ को सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्त्तरण गररएको छ।  

(ण) मानि बचेवबखन तथा ओसारपसारको दृन्त्ष्टल ेसंिदेनशील ससन्त्धुपाल्चोक र मकिानपरु जिल्लामा मानि 
बचेवबखन तथा ओसारपसार िोजखम उन्त्मखुता नक्सांकन नमनूा सिके्षण सम्पन्त्न गररएको छ। यस 
नक्सांकन सिके्षणल ेतीन ैतहका सरकारलाई मानि बचेवबखन रोकथामका अिसरहरू तथा सञ्चार र 
प्रवतिदेन संयन्त्र पनहचान गनि मद्दत पगुकेो छ।  

(२) बालबाललका 

(क) यस आ.ि.मा हराएका ३,४२२ िना बालबाललकामध्य े२,५४० िना बालबाललका खोितलास समन्त्िय 

केन्त्रबाट फेला पाररनकुा साथ ै५११ िना बिेाररस ेबालबाललका फेला परकेा छन।् यसरी फेला परकेा 

मध्य े३०९ बालबाललकाको पाररिाररक पनुममिलन र १९४ को बाल गहृमा पनुस्थािपना गररएको छ।  

(ख) िोजखमपणूि अिस्थामा रहकेा बालबाललकाको आपतकालीन उद्धार, राहत, मनोविमशि, पाररिाररक 

पनुममिलन तथा सामाजिक पनुस्थािपनाका ननन्त्म्त सञ्चाललत बाल हले्पलार्न नं. १०९८ माफि त 

िोजखमपणूि अिस्थाबाट आपत्कालीन उद्धार गररएका ७,८०६ िना बालबाललकामध्य े२,१७० िनालाई 

मनोसामाजिक मनोविमशि, १,८१४ िनालाई पाररिाररक परामशि, १,३२५ िनालाई स्याहार, सरुक्षा 

तथा संरक्षण, ८९३ िनालाई शलैक्षक सहयोग, ४९७ िनालाई काननूी परामशि, ३२ िनालाई 

िीविकोपाििन सहयोग, ६९४ िनालाई आिास तथा बाल वििाह रोकथाम तथा ३८१ बालबाललकालाई 

स्िास््य उपचार सहयोग गररएको छ।  

(ग) काठमाडौं उपत्यका लगायत अन्त्य मु् य सहरहरूका सडकबाट १,०११ िना सडक बालबाललकाको 

उद्धार गरी व्यिस्थापन गररएको छ।  

(घ) तोनकएको मापदण्ड विपररत ननिी क्षरेबाट सञ्चाललत ५ िटा बालगहृबाट १९२ िना 

बालबाललकालाई उद्धार गररएको र सोमध्य े१८६ िनालाई पररिारमा पनुममिलन गरार्एको छ।  

(ङ) मलुकुी फौिदारी संनहताबमोजिम मकिानपरु, पसाि, रूपन्त्दहेी, डोटी बा ूँके, मोरङ, भक्तपरु र कास्कीमा 

८ िटा बाल सधुार गहृ सञ्चालनमा रहकेा छन।् उक्त बालगहृहरूमा ८२१ बालबाललकाहरू संरक्षणमा 

रहकेा छन।् बाल सधुार गहृबाट मनोपरामशि सिेा, सीप विकाससम्बन्त्धी ताललम, मशक्षा, स्िास््य 

लगायतका सिेा उपलधध गरार्एको छ।  

(च) बालबाललका उपर हुन े घरले ु नहंसा, दवु्यििहार, बलात्कार, बाल वििाह अन्त्त्यका लावग एफ.एम. 

रनेडयो, विमभन्त्न टलेलमभिन र परपवरकाबाट बाल सचतेना सन्त्दशे प्रसारण गररएको छ।  

(छ) रामछेाप जिल्लाका सब ैस्थानीय तहका िनप्रवतननसधहरूलाई बाल असधकारमरैी योिना तिुिमा र बाल 

संरक्षण घटना व्यिस्थापनसम्बन्त्धी ताललम प्रदान गररएको छ।  

(ि) गण्डकी प्रदशेका विमभन्त्न सञ्चार माध्यममा कायिरत ७७ िना परकारसूँग बालमरैी सञ्चार ननदमेशका, 

२०७३ र बाल संिदेनशीलता अमभिनृद्धसम्बन्त्धी अन्त्तरनक्रया गररएको छ।  
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(झ) आिासीय बालगहृको संरक्षणमा रहकेा ५६ िना बालबाललकाको संरक्षणका लावग कायि सम्पादन 

सम्झौता सनहत केही बालगहृलाई आवथिक सहयोग प्रदान गररएको छ।  

(३) अपाङ्खगता 

(क) पणूि अशक्त अपाङ्खगता भएका व्यन्त्क्तको ४० पररिारका सदस्यलाई हरेचाहसम्बन्त्धी र रोिगारमलूक 
ताललम प्रदान गररएको छ। उक्त ताललमल ेत्यस्ता पररिारमा िीिनयापन सहि बनाएको छ।  

(ख) सािििननक भौवतक संरचनालाई अपाङ्खगमरैी बनाउन सम्बन्त्न्त्धत मन्त्रालयहरूसूँग समन्त्ियात्मक काम 
भएको छ। यसल े संघ, प्रदशे र स्थानीय तहहरूमा अपाङ्खगमरैी ननमािण कायिमा थप प्रभािकाररता 
बढकेो छ।  

(ग) संस्थासूँगको साझेदारी अिधारणाबमोजिम नपेाल खगने्त्र नििीिन केन्त्र माफि त विपन्त्न, बसेहारा ८४ 
िना अपाङ्खगता भएका व्यन्त्क्तहरूलाई आिासीय पनुस्थािपना सिेा ददर्ि राजखएको छ। त्यस्त ै
नपेालगञ्िमा १०, सखुतेमा ३ र कञ्चनपरुमा ३ गरी थप १६ िना अपाङ्खगता भएका व्यन्त्क्तलाई 
पनुस्थािपना सिेा ददर्रहकेो छ। यस्तो पनुस्थािपना सिेा माफि त अपाङ्खगता भएका व्यन्त्क्तल ेननरन्त्तर 
आश्रय पार्रहकेा छन।्  

(घ) अपाङ्खगता ग्राम स्थापना र सञ्चालनका लावग सात ैप्रादमेशक सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सशति 
अनदुान प्रदान गररएको छ। प्राप्त अनदुान रकमबाट ग्राम अध्ययन, नडिार्न एिम ्अनसुन्त्धानको कायि 
भर्रहकेो छ। नपेाल नरेहीन संघलार्ि प ूूँिीगत अनदुान प्रदान गरी आयआििन नक्रयाकलापमा सहयोग 
परु् यार्एको छ।  

(ङ) दृन्त्ष्टविहीन अपाङ्खगता भएका मनहलाहरूका लावग सरुलक्षत आिास तथा ताललम केन्त्रको भिन 
काठमाडौँको डा ूँछीमा ननमािण हु ूँदछै।  

(च) कुष्ठरोगी आरोग्य आश्रम व्यिस्थापन तथा कुष्ठरोगीहरूको औषधोपचार समतेका लावग कुष्ठरोग 
ननिारण संघ काठमाडौंलाई चाल ूअनदुान प्रदान गररएको छ। उक्त संघल ेखोकना कुष्ठरोग आश्रममा 
१३८ िना कुष्ठरोगीहरूलाई आिासीय तथा ६५ िनालाई नगद सहयोग गरी िम्मा २०३ िना 
कुष्ठरोगीहरूको व्यिस्थापन गरररहकेो छ।  

(छ) समदुायमा आधाररत पनुस्थािपना कायिक्रम अन्त्तगित विमभन्त्न संघ संस्थाहरूिारा अपाङ्खगता भएका 
व्यन्त्क्तहरूलाई २,६०० िटा विमभन्त्न प्रकारका सहायक सामग्री वितरण गररएको छ। यसबाट सहायक 
सामग्री आिश्यक पन ेअपाङ्खगता भएका व्यन्त्क्तहरूको िीिनयापन सहि भएको छ।  

(ि) अपाङ्खगहरूको आिाि सनुिुार्का लावग एमभन्त्यिू टलेलमभिनबाट प्रत्यके ददन बलेकुा ६:०० बि,े 

ABC टलेलमभिनबाट प्रत्यके ददन ७:०० बि,े र प्रार्म टार्म्स टलेलमभिनबाट प्रत्यके ददन ६:०० बि े
साङ्खकेवतक भाषाको समाचार प्रसारण गन ेगररएको छ। प्रत्यके आर्तबार वबहान ७:३० बि ेरनेडयो 
कान्त्न्त्तपरुमा अपाङ्खग आिाि रनेडयो कायिक्रम सञ्चालन भर्रहकेो छ। यस कायिक्रमल ेअपाङ्खगता 
भएका व्यन्त्क्तको अिस्थाका बारमेा िानकारी प्रदान गनुिका साथ ैयस क्षरेको संिदेनशीलता सबलै े
बझु्न ेअिस्था ससििना भएको छ।  

(४) िषे्ठ नागररक 

(क) ज्यषे्ठ नागररकसम्बन्त्धी नीवत एिम ्१० िष ेकायियोिनाको मस्यौदा तयार भएको छ।  
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(ख) ज्यषे्ठ नागररकसम्बन्त्धी अन्त्तरािन्त्ष्िय/रान्त्ष्िय सन्त्न्त्ध सम्झौतासम्बन्त्धी प्रदशे स्तरीय अन्त्तरनक्रया र 
परामशि बठैक सम्पन्त्न भई राज्यका तफि बाट ज्यषे्ठ नागररकका विषयमा चाल्नपुन े पहलकदमीका 
बारमेा थप िानकारी प्राप्त भएको छ। अन्त्तरािन्त्ष्िय ज्यषे्ठ नागररक ददिस, विश्ि अल्िार्मसि चतेना 
ददिस र ज्यषे्ठ नागररकप्रवत हुन े दवु्यििहार विरुद्धको ददिससम्बन्त्धी कायिक्रम माफि त ज्यषे्ठ 
नागररकहरूलाई यो उमरेमा हुन े रोग तथा उनीहरू प्रवत हुन े गरकेा दवु्यििहार बारमेा िानकारी 
गरार्एबाट िनचतेना अमभिनृद्ध भएको छ।  

(ग) सनक्रय ज्यषे्ठ नागररकका लावग सीपमलूक ताललम विमभन्त्न जिल्लाहरूमा सञ्चालन गररएको छ। 
यसबाट उनीहरूको आय आििनमा सहयोग पगुी पररिारमा सम्माननत िीिनयापन गन े िातािरण 
बनकेो छ।  

(घ) ज्यषे्ठ नागररक ग्राम स्थापना र सञ्चालनका लावग सात ैप्रादमेशक सामाजिक विकास मन्त्रालयमा 
सशति अनदुान पठार्एको छ। उक्त कायिक्रम अन्त्तगित प्रदशे नं. १, ५ र गण्डकी प्रदशेमा िग्गा प्राप्त 
भएको, प्रदशे नं. २ र ३ मा िग्गा खोिी भर्रहकेो, कणािली प्रदशेमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र 
िीरने्त्रनगर नगरपाललका सखुतेबीच ज्यषे्ठ नागररक ग्राम ननमािणका लावग समझदारी भएको छ।  

(५) संघसंस्था 

(क) समाि कल्याण पररषद्मा यस आ.ि.मा २,११० िटा र हालसम्म ५०,३९३ संघ संस्थाहरू आबद्ध 
भएका छन।्  

(ख) गरैसरकारी संस्थाका ७२० िटा पररयोिनाको रु. १६ अबि ६१ करोड ४८ लाख ८८ हिार २२१ र 
अन्त्तरािन्त्ष्िय गरै सरकारी संस्थाका ४८ िटा पररयोिनाको रु. २९ अबि १९ करोड ८२ लाख २२ हिार 
८५९ बिटेको पररयोिना स्िीकृत भई पररचालन भएको छ।  

(ग) गरै सरकारी संस्थाका ३५६ िटा पररयोिनाको अनगुमन तथा मलू्याङ्खकन गररएको छ। ९१ अन्त्तरािन्त्ष्िय 
गरै सरकारी संस्थाका ११३ िटा पररयोिनाको तसे्रो पक्षबाट मध्यािसध र अन्त्न्त्तम मलू्याङ्खकन गररएको 
छ।  

(६) मकु्त हललया तथा कमयैा पनुस्थािपना 

(क) मकु्त हललयाको िग्गा खररदका लावग ४८६ पररिारलाई अनदुान, ४५० पररिारका लावग स्रोत 
हस्तान्त्तरण र ३४० पररिारको लगत कट्टा गररएको छ। घर ननमािणका लावग ४५० पररिारलाई 
अनदुान, ६३९ पररिारका लावग स्रोत हस्तान्त्तरण र ६२९ पररिारको लगत कट्टा गररएको छ। घर 
ममितका लावग ३,१०० पररिारलाई अनदुान, ४९६ पररिारका लावग स्रोत हस्तान्त्तरण र ९०८ पररिारको 
लगत कट्टा गररएको छ।  

(ख) मकु्त हललयाको बसोबास व्यिस्थापनका लावग कञ्चनपरु जिल्लाको भीमदत्त नगरपाललकाको िागफा ूँटा 
र बाराकुण्डामा ५६ र लालझाडीमा ६० पक्की घर ननमािणका लावग िग्गा प्राप्त गरी ननमािण शरुु 
भएको छ।  

(ग) आ.ि. २०६७/६८ दजेख शरुु गररएको १६,९५३ मकु्त हललया पनुस्थािपन कायि अन्त्तगित आ.ि. 
२०७४/७५ सम्ममा ७,२२८ पररिारको पनुस्थािपना गररएकोमा आ.ि. २०७५/७६ मा ९,७२५ 
पररिारको पनुस्थािपना कायि सनुनन्त्श्चत गररएको छ।  
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(घ) मकु्त कमयैाको िग्गा खररदका लावग ३६१ पररिारलाई अनदुान, ३९४ पररिारका लावग स्रोत 
हस्तान्त्तरण, घर ननमािणका लावग ३६४ पररिारलाई अनदुान, ३९४ पररिारका लावग स्रोत हस्तान्त्तरण, 

काठ खररदका लावग १०,२०८ पररिारलाई अनदुान, १,०८० पररिारका लावग स्रोत हस्तान्त्तरण र 
१२५ पररिारको लगत कट्टा गररएको छ। ४ हिार पररिारको घर ननमािणको बक्यौता रकम भकु्तानी 
गररएको छ।  

(ङ) मकु्त कमयैा तथा मकु्त हललया पनुस्थािपना कायिक्रम यस ैिष ि सम्पन्त्न गन ेव्यिस्था ममलार् स्थानीय 
तहमा ४७ करोड बिटे हस्तान्त्तरण गररएको छ। मकु्त कमयैा तथा मकु्त हललया पनुस्थािपना कायि 
सम्पन्त्न भएको औपचाररक घोषणा गनिका लावग आिश्यक तयारी गररएको छ।  

(७) आददिासी िनिावत 

(क) िन मन्त्रालयिारा आददिासी िनिावत र स्थानीय समदुायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृवत, सामाजिक 
परम्परा र अनभुिलाई संरक्षण र संिद्धिन गनि िनस्पवत अध्ययन, अनसुन्त्धान तथा बिारीकरण कायिक्रम 
माफि त यस आ.ि.मा ४ िावत/समदुाय (मसुहर, तामाङ्खग, रानाथारु, मगर) को िनस्पवतसम्बन्त्धी 
परम्परागत ज्ञानको अमभलखेीकरण भएको छ।  

(ख) आददिासी िनिावत समदुायहरूको आफ्नो विमशष्ट मौललक पनहचानसूँग िोनडएका परम्परागत ज्ञान 
सीपमा आधाररत विमभन्त्न पशेा व्यिसायहरूको प्रिद्धिन र विकास गरी वतनीहरूको व्यािसावयकीकरण 
माफि त आवथिक उन्त्नवत गन ेविमभन्त्न सीपमलूक ताललम कायिक्रमहरू सञ्चालन भएका छन।् परम्परागत 
ज्ञान र सीपमा आधाररत सीप विकास ताललमहरू ननम्नबमोजिम सम्पन्त्न भएका छन:्- 

ताललका नं. ११- सीप विकास ताललमसम्बन्त्धी वििरण 

क्र.सं. कायिक्रमको वििरण 
ताललम 
सञ्चालन 
भएको जिल्ला 

साझेदारी गररएको स्थानीय तहको नाम 

१ ससलाई कटाई ताललम झापा हन्त्ल्दबारी गाउूँपाललका 

२ ढाका बनुाई ताललम खोटाङ ददक्तले रूपाकोट मझुिा नगरपाललका 

३ ितेबास ताललम सलािही हररिन नगरपाललका 

४ िाईररङ/प्लम्बर ताललम ससन्त्धुली मररन गाउूँपाललका 

५ ितेबास ताललम ससन्त्धुपाल्चोक र्न्त्रािती गाउूँपाललका 

६ होमस्ट ेताललम लमिङु मस्यािङ्खदी गाउूँपाललका 

७ तान बनु्त्न ेताललम रूपन्त्दहेी सनैामनैा नगरपाललका 

८ ढाका बनुाई ताललम गलु्मी माललका गाउूँपाललका 

९ तान बनु्त्न ेताललम सखुते िीरने्त्रनगर नगरपाललका 

१० ससलाई कटाई ताललम धनगढी, कैलाली बदेकोट नगरपाललका 
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(८) सीमान्त्तकृत ललक्षत समदुायको विकास 

तराई मधशेका मानि विकास सचूकाङ्खकमा तलुनात्मक रूपमा पछानड परकेा स्थानीय तहहरूमा भौवतक 
पिूािधार लगायत विकासका कायिक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरी सघन रूपमा आवथिक, सामाजिक 
रूपान्त्तरण गनि एिम ्िनताको सािििननक सिेामा पहु ूँच अमभिनृद्ध गरी िीिनस्तरमा सधुार ल्याउनका लावग 
सञ्चाललत तराई मधशे समनृद्ध कायिक्रमबाट यस आ.ि.मा सामनूहक आिास, छारािास ननमािण, खानपेानी 
िस्ता आयोिनाहरू सञ्चालन भई मानि विकास सचूकाङ्खकमा पछानड परकेा सीमान्त्तकृत समदुाय, विपन्त्न, 

दललत, मसुहर, चमार, विपन्त्न मनु्त्स्लम िगिहरूल ेप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गरकेा छन।् यस कायिक्रमका प्रमखु 
उपलन्त्धधहरू ननम्नानसुार रहकेा छन।्  

- सामनूहक आिास भिन ननमािण- ४५० िटा 
- सामदुावयक पिूािधार ननमािण- १८१ िटा 
- सडक ननमािण- ४४ नक.मम. 
- खानपेानी तथा सरसफार्- १० िटा 
- ससूँचार् तथा नदी ननयन्त्रण- २ नक.मम. 
- उिाि लार्न विस्तार- २ नक.मम. 
- विपद् न्त्यनूीकरण- १ िटा 

(९) गररबी ननिारण  

सब ैप्रकारको गररबी ननिारण गरी नपछनडएका व्यन्त्क्त, पररिार, िगि, क्षरे र समदुायलाई विकासको मलू 
प्रिाहमा समानहत गरार् विकासको प्रवतफल न्त्यायोसचत रूपमा वितरण गरी मलुकुमा आवथिक असमानता 
घटाउनका लावग योिनाबद्ध प्रयास अगानड बढार्एको छ। नपेालमा कोही भोकै पदनै, भोकल ेकोही मदनै 
भन्त्न े नारालाई साथ िक बनाउन गररब घर पररिार पनहचान गरी गररब ललक्षत कायिक्रम कायािन्त्ियन गनि 
आिश्यक रहकेो छ। यस क्षरेमा भएका महत्त्िपणूि कायि एिम ्उपलन्त्धध ननम्नानसुार रहकेा छनः् 

(क) गररबी ननिारण नीवत, २०७६ लाग ूभएको छ।  
(ख) गररबसूँग विश्िशे्िर कायिक्रम अन्त्तगित गररबी सचूकाङ्खकमा पनछ परकेा सात प्रदशेका १४ िटा 

गाउूँपाललका/नगरपाललकाका अवत विपन्त्न समदुायमा उनीहरूको िीिनस्तर उकास्न गररब ललक्षत 
विशषे कायिक्रम सञ्चालन गनि रु. ५० लाखका दरल ेसम्बन्त्न्त्धत स्थानीय तहमा ननकासा ददर्एको छ।  

(ग) गररब घर पररिार पनहचानका लावग सिके्षण गनि १२ जिल्लाका सब ैस्थानीय तहमा १८ करोड वित्तीय 
हस्तान्त्तरण गररएको छ।  

(घ) प्रदशे नं. १ र ५ मा गररबी ननिारणसम्बन्त्धी कायिक्रम तथा आयोिनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन 
गररएको छ।  

(ङ) २६ जिल्लाका ३ लाख ९१ हिार ८३१ पररिारको पररचय पर तयार गररएको छ।  

(च) गररब घर पररिार पनहचानका लावग दोस्रो चरणमा सञ्चाललत पनहचान कायिक्रमका लावग सिके्षणको 
विसध, प्रनक्रया तथा डाटा कलके्सन एन्त्प्लकेसन तयार भएको छ। हालसम्म २३ जिल्लामा दोस्रो 
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चरणमा सञ्चाललत उक्त कायिक्रम अन्त्तगित कररब ३ लाख ८५ हिार पररिारको त्याङ्खक सङ्खकलन 
भएको छ।  

(छ) गररबी ननिारण कोष माफि त सञ्चाललत कायिक्रमहरूको विस्ततृ वििरण तयार गरी कायिक्रम 
सञ्चालनसम्बन्त्धी मागिदशिन सनहत सम्बन्त्न्त्धत स्थानीय तहलाई हस्तान्त्तरण गररएको छ।  

(१०) सामाजिक सरुक्षा  

(क) योगदानमा आधाररत सामाजिक सरुक्षा ऐन, २०७४ का प्रािधानहरू कायािन्त्ियन गनि योगदानमा 
आधाररत सामाजिक सरुक्षा ननयमािली, २०७५ तिुिमा गरी कायािन्त्ियनमा ल्यार्एको छ।  

(ख) योगदानमा आधाररत सामाजिक सरुक्षा योिना अन्त्तगित रोिगारदाता र श्रममकको सचूीकरणसम्बन्त्धी 
कायिविसध, २०७५ िारी भई सो कायिविसधबमोजिम रोिगारदाता र श्रममकहरूको सचूीकरण भर्रहकेो 
छ।  

(ग) योगदानमा आधाररत सामाजिक सरुक्षा योिनाको ११ मंससर, २०७५ मा शभुारम्भ भएको छ। यो 
योिना कायािन्त्ियनमा आए पश्चात ्पनहलो चरणमा प्रवतष्ठान स्तरका श्रममकहरूको सचूीकरण भई 
सामाजिक सरुक्षा कोषबाट औषधी उपचार, स्िास््य तथा माततृ्ि सरुक्षा, दघुिटना तथा अशक्तता 
सरुक्षा, आमश्रत पररिार सरुक्षा र िदृ्धािस्था सरुक्षा योिना अन्त्तगित सामाजिक सरुक्षा सवुिधा प्राप्त गन े
सनुनन्त्श्चतता गररएको छ।  

(घ) सामाजिक सरुक्षा योिना सञ्चालन कायिविसध, २०७५ बमोजिम सामाजिक सरुक्षा कोषल ेसञ्चालन 
गन ेयोगदानमा आधाररत सामाजिक सरुक्षा योिनामा १२ हिार ९२ रोिगारदाता र १ लाख ४० हिार 
९५१ श्रममकहरू सचूीकृत भई रु. ४९ करोड २८ लाख ९८ हिार ६३९ योगदान िम्मा भएको छ।  

(ङ) सामाजिक सरुक्षा सचूना प्रणालीको सफ्टियेर (SOSYS) तयार गरी सञ्चालनमा ल्यार्एको छ।  

(११) यिुा तथा खलेकुद  

नपेालको कुल िनसङ्ख्याको ४०.३५ प्रवतशत यिुा (१६ दजेख ४० िष ि) रहकेो िनसाङ्खन्त््यक लाभको 
अिसरलाई प ूूँिीकृत गरी मलुकुको आवथिक समनृद्धमा यिुाको सहभावगता सनुनन्त्श्चत गनि सञ्चाललत मु् य 
काम तथा प्राप्त उपलन्त्धधहरू ननम्नानसुार छनः्  

यिुा विकास तथा पररचालनतफि  

(क) ८ िना प्रवतभािान यिुा र २ िटा संस्थालाई रु. १ लाख नगद परुस्कारसनहत रान्त्ष्िय यिुा प्रवतभा 
सम्मानिारा सम्माननत गरी प्रवतभािान यिुालाई प्रोत्सानहत गररएको छ। यिुा उत्प्ररेणा, यिुा 
उद्यमशीलता र रोिगारी, लगायतका विषयमा मलुकुका विमभन्त्न स्थानमा २,३३० िना यिुालाई 
परामशि सिेा प्रदान गररएको छ। ७७ िटा स्थानीय तहका १,०९४ िटा िडामा यिुा क्लब गठन गरी 
विकासका विमभन्त्न क्षरेमा यिुालाई पररचालन गररएको छ। २२ जिल्लाका ३२ िटा यिुा उद्यमी 
समहूलाई प्रवत समहू रु. ५ लाखका दरल ेउद्यम सञ्चालन गनि नफे्स्कुन माफि त रकम ननकासा गरी 
उद्यमशीलताको विकासमा प्रोत्साहन गररएको छ। २४८ िना यिुाल ेसीप तथा नतेतृ्ि विकाससम्बन्त्धी 
ताललम प्राप्त गरकेा छन।्  
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(ख) रान्त्ष्िय अपाङ्खग कोषसूँगको सहकायिमा २१७ िना अपाङ्खग यिुाका लावग सहयोग सामग्री वितरण 
गररएको छ। िोजखममा रहकेा ५०० िना यिुाको उद्धार, पनुस्थािपनाका लावग विशषे स्कूल, केन्त्रीय 
बाल कल्याण सममवत र मानि सिेा आश्रममाफि त सहयोग उपलधध गरार्एको छ। २५१ िटा सहकारी 
संस्थाहरूमाफि त रु. १ अबि ५२ करोड १६ लाख किाि लगानी भई १२,८४० िना स्िरोिगार भएका 
छन।् ४,१६७ िना व्यिसायीहरूलाई रु. ४ करोड ९ लाख २४ हिार धयाि अनदुान प्रदान गररएको 
छ। यिुा तथा साना व्यिसायी स्िरोिगार कोषबाट प्रिाह भएको ऋणमध्य े९५ प्रवतशत ऋण असलूी 
भएको छ।  

(ग) पोखरामा ९ राष्िका विदशेी स्काउटहरू सनहत ४,०६२ िना स्काउटहरूको सहभावगतामा रोिरमटु 
कायिक्रम सम्पन्त्न भएको छ। ५०० िना विद्याथीहरूलाई स्काउट तथा स्ियंसिेक ताललम प्रदान गरी 
प्रोत्साहनस्िरूप पोशाक र औिार वितरण गररएको छ। ६०० िनालाई स्काउट तथा विपद् व्यिस्थापन 
ताललम प्रदान गररएको छ। विमभन्त्न रान्त्ष्िय ददिस, मलेा पिि र सांस्कृवतक अिसरहरूमा १६ हिार 
५०१ िना स्काउट स्ियंसिेक पररचालन गररएको छ।  

(घ) रान्त्ष्िय यिुा पररषद् ऐन, २०७२ लाई संशोधन गनि बनकेो विधयेकको मस्यौदा र यिुा तथा साना 
व्यिसायी स्िरोिगार कोष सञ्चालन ननयमािलीको मस्यौदा तयार गररएको छ।  

(ङ) यस अिसधमा ४८ िना यिुाहरूको प्रवतननसधमण्डलल ेभारतको भ्रमण गरी दईु दशे बीचको अनभुि 
आदान प्रदान गररएको छ।  

खलेकुद 

(क) रान्त्ष्िय खलेकुद विकास विधयेक, २०७५ को मस्यौदा तयार गरी संघीय संसदमा पशे भएको तथा 
खलेकुदसूँग सम्बन्त्न्त्धत ५ िटा ननदमेशका तथा कायिविसध तयार भएको छ।  

(ख) र्लाम, िीरगञ्ि, म्याग्दी, प्यठूान, डोल्पा, बािरुामा गरी ३२५ िना खलेकुदकमीहरूलाई खलेकुदमा 
प्रवतबन्त्न्त्धत औषधी सिेन विरुद्ध सचतेना कायिक्रम सञ्चालन गररएको छ।  

(ग) १३ औ ँदलक्षण एमशयाली खलेकुद प्रवतयोवगता आयोिनाका लावग पिूािधार ननमािण लगायतका तयारीका 
कायिहरू गररएको छ।  

(घ) खलेकुदको क्षरेमा कायिरत एउटा खले संस्था र ९ िना विमभन्त्न विधाका खलेाडी तथा प्रमशक्षकहरूलाई 
रु. १ लाख नगदसनहत सम्मान गररएको छ।  

(ङ) विद्यालयमा अध्ययनरत बालबाललकाहरूका लावग ५४ जिल्ला, ४ प्रदशे र केन्त्रस्तरमा राष्िपवत रननङ 
ससल्ड प्रवतयोवगता आयोिना गररएको छ।  

(च) चाल ूआवथिक िष िमा अन्त्तरािन्त्ष्िय स्तरमा पदक विितेा १०१ िना खलेाडीहरूलाई २ करोड १४ लाख 
नगद परुस्कार प्रदान गररएको छ।  

(छ) अन्त्तरािन्त्ष्िय प्रवतयोवगताहरूमा पदक प्राप्त गरकेा १६१ िना खलेाडीहरूलाई सम्मान स्िरूप माससक 
भत्ता प्रदान गररएको छ।  

(ि) र्टहरी, धरान, िीरगञ्ि, झापा (मचेी रङ्खगशाला), सचतिन, पोखरा, गलु्मी, नपेालगञ्ि र धनगढीमा 
रङ्खगशाला ननमािण चाल ूरहकेो छ।  
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(झ) काठमाडौंको मलूपानी र कीवतिपरु, भरैहिा, पोखरा, मोरङ्खगको बिैनाथपरु, दाङको लमही, बा ूँकेको 
कोहलपरु, कञ्चनपरुको महने्त्रनगर, सचतिनको सचरिन र धनषुामा राम िानकी नक्रकेट मदैान ननमािण 
कायि चाल ूरहकेो छ। कीवतिपरु, भरैहिा, पोखरा, बिैनाथपरु, लमही, कोहलपरु र कञ्चनपरुको नक्रकेट 
मदैान खले्न योग्य भएको छ।  

(ञ) सदुरूपन्त्श्चम प्रदशेको धनगढीमा एक धलक िनरल प्यारानफट र प्रदशे नं. २ को धनषुामा कम्पाउन्त्ड 
िाल ननमािण कायि भएको छ। कणािली प्रदशेको सखुतेमा रङ्खगशाला ननमािणका लावग DPR तयार भएको 
छ। अन्त्य प्रदशेहरूमा ननमािणका लावग प्रदशे सरकारसूँग समन्त्िय भर्रहकेो छ।  

(ट) दशेका ९० स्थानमा स्थानीयस्तरका खले मदैानहरूको ननमािण सम्पन्त्न भएको छ। ७५३ िट ै
पाललकाहरूमा खले ग्राम ननमािणका लावग कायिविसध ननमािण भएको छ।  

(ठ) दशरथ रङ्खगशालाको साधारण प्यारानफट र ियाक एण्ड नफल्डको ननमािण कायि सम्पन्त्न भएको, 
च्यासल फुटबल रङ्खगशालामा १० हिार दशिक क्षमताको िनरल प्यारानफट ननमािणको ७५% कायि 
सम्पन्त्न भएको, कीवतिपरु तथा मलूपानी नक्रकेट मदैान ननमािणाधीन र पोखरामा आिश्यक पिूािधार 
ननमािण तथा स्तरोन्त्नवत कायि चाल ूरहकेो छ। लललतपरुको सातदोबाटोमा करा ूँत ेर तके्िान्त्डो कभडि 
हल र पोखरामा बहुउद्दशे्यीय कभडि हल ननमािण कायि सम्पन्त्न भएको छ। लललतपरुको सातदोबाटोमा 

पौडी पोखरी र सनुटङ्खग रञे्िको पनुनन िमािण कायि सम्पन्त्न भएको छ। सन ्२०१९ को नडसमे्िर १-१० 
सम्म तहे्रौं दलक्षण एमशयाली खलेकुद प्रवतयोवगता आयोिना गन ेममवत ननधािरण भएको छ।  

(ड) पिूािधार ननमािण कायि सम्पन्त्न भई ममवत २०७६ िशैाख ५-११ सम्म प्रदशे नं. ५ का विमभन्त्न 
जिल्लाहरूमा आठौँ रान्त्ष्िय खलेकुद प्रवतयोवगता सम्पन्त्न भएको छ।  

(ढ) र्न्त्डोनसेसयामा भएको १८ औ ँएमशयाली खलेकुद प्रवतयोवगतामा सहभागी भई प्याराग्लार्नडङ्खगतफि  
रित पदक हाससल भएको छ।  

(ण) १५ हिार खलेाडीलाई सब ैजिल्लामा ननयममत रूपमा खलेसम्बन्त्धी प्रमशक्षण प्रदान भर्रहकेो छ।  

२.२.११. न्याय ि दण्ड व्यिस्थासम्बन्धी नीति 

नपेालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (ट) ल ेन्त्याय र दण्ड व्यिस्था सम्बन्त्धमा ननम्नललजखत नीवतहरूको 
व्यिस्था गरकेो छः 
१. न्त्याय प्रशासनलाई नछटो छररतो, सििसलुभ, ममतव्ययी, ननष्पक्ष, प्रभािकारी र िनउत्तरदायी बनाउन,े  

२. सामान्त्य प्रकृवतका वििाद समाधानका लावग मलेममलाप, मध्यस्थतािस्ता िकैन्त्ल्पक उपायहरू 
अिलम्बन गन,े  

३. रािनीवतक, प्रशासननक, न्त्यावयक, सामाजिक लगायत सब ैक्षरेको भ्रष्टाचार र अननयममतता ननयन्त्रणका 
लावग प्रभािकारी उपाय अिलम्बन गन।े  

न्त्याय र दण्ड व्यिस्थासम्बन्त्धी नीवत कायािन्त्ियनबाट प्राप्त मु् य उपलन्त्धधहरूः 

समािमा शान्त्न्त्त सवु्यिस्था कायम गरी सशुासनको अनभुवूत हुन ेगरी विद्यमान न्त्याय प्रणालीलाई समयानकूुल 
सदुृढ गद ैलिैान सचूना प्रविसधमरैी न्त्याय सम्पादन, भौवतक पिूािधार विकास र न्त्यावयक िनशन्त्क्तको क्षमता 
अमभिनृद्धका कायिक्रमहरू सञ्चालन भएका छन।् न्त्यायपाललका तथा महान्त्यायासधिक्ताको कायािलयका 
आिसधक रणनीवतक सधुारका योिनाहरू ननमािण भई कायािन्त्ियनमा आएका छन।् नपेालको दिेानी तथा 
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फौिदारी काननूलाई समसामवयक तथा आधुननकीकरण गन ेनया ूँ फौिदारी एिम ्दिेानी संनहता लाग ूभएका 
छन।् न्त्यायमा पहु ूँचको महत्त्िपणूि पक्षको रूपमा रहकेो ननःशलु्क काननूी सहायतालाई प्रभािकारी बनाउनका 
लावग नीवतगत व्यिस्था गनि नीवत तिुिमा अन्त्न्त्तम चरणमा पगुकेो छ। साथ,ै नहरासतमा रहकेा थनुिुा र कैदीका 
सम्बन्त्धमा खलुा अनगुमन गरी उनीहरूको मानि असधकारको प्रत्याभवूतमा िोड ददर्एको छ। यसका 
अवतररक्त, समग्र काननू र न्त्याय प्रणालीमा उल्लखेनीय सधुारको अमभयान सनहत यस िष िमा दहेायका कायिहरू 
सम्पन्त्न भर्ि ननम्न उपलन्त्धधहरू हाससल भएका छन:्  

(क) यस अिसधमा व्यिस्थानपका संसदबाट िारी भएका मलुकुी दिेानी संनहता, २०७४, मलुकुी अपराध 
संनहता, २०७४ लगायतका संनहताहरू, फौिदारी कसरू (सिाय ननधािरण तथा कायािन्त्ियन) ऐन, 

२०७४ कायािन्त्ियनमा आएका छन।् यी संनहता तथा ऐनको कायािन्त्ियनबाट नपेालको काननू 
प्रणालीलाई समयसापके्ष बनाउन सहयोग पगुकेो छ।  

(ख) फौिदारी न्त्याय प्रणालीलाई मानि असधकारमरैी तथा प्रविसधमरैी बनाउनका लावग काननूी आधार 
तयार भई कायािन्त्ियनमा लवगएको छ। अदालतबाट सिाय ननधािरणका लावग सनुिुार्को व्यिस्थामा 
सधुार गरी ननन्त्श्चत कसरूमा कसरू ठहर भएपनछ सिाय ननधािरणका लावग बगे्ल ैसनुिुार् हुन ेव्यिस्था 
गररएको छ। सिाय ननधािरण गदािको अिस्थामा सिाय पिूिको प्रवतिदेन माग गनि सनकन,े सिाय 
ननधािरण गदाि कसरूको गाम्भीयिता बढाउन ेर घटाउन ेआधारहरूको समते काननूबाट ैव्यिस्था भएको 
छ। संनहताहरूल े गरकेा व्यिस्था कायािन्त्ियनका लावग न्त्यायपाललकाबाट आिश्यक मापदण्ड तथा 
आधार विकास गरी कायािन्त्ियनमा ल्यार्एको छ। संनहताहरूका व्यिस्थालाई व्यािहाररक रूपमा 
कायािन्त्ियन गनिका लावग सधुार गनि आिश्यक दजेखएका कवतपय विषयहरूमा संशोधन गनगेरी मलुकुी 
संनहतासम्बन्त्धी केही नपेाल ऐनलाई संशोधन गन ेऐन, २०७५ िारी भएको छ।  

(ग) संघीय व्यिस्था सदुृढीकरणका लावग नपेालको संविधान िारी हु ूँदाका बखत लाग ूरहकेा तथा त्यसपनछ 
बनकेा ऐनहरूको पनुरािलोकन गरी केही नपेाल ऐनलाई संशोधन गनि बनकेो ऐन, २०७५ र संविधान 
अनकूुल बनाउन केही नपेाल ऐनलाई संशोधन गनि बनकेो ऐन, २०७५ बाट १६५ िटा ऐनहरूलाई 
संशोधन गररएको छ। नया ूँ ऐन ननमािण तथा संशोधन सनहत अन्त्य विमभन्त्न ३२ िटा ऐनहरू िारी 
भएका छन।् संघीय संसदमा विमभन्त्न ५९ िटा विधयेक दताि तथा पशे गररएको छ। काननू न्त्याय तथा 
संसदीय माममला मन्त्रालयको सनक्रयतामा नपेालको संविधान प्रदत्त मौललक हकहरूको कायािन्त्ियनका 
लावग ऐनहरू िारी भएका छन।् त्यसगैरी संघ, प्रदशे र स्थानीय तहको असधकारको साझा सचूीमा 
रहकेा विषयको सन्त्दभिमा मौिदुा ऐनहरूको पनुरािलोकन गरी आिश्यक संशोधनको काम सम्पन्त्न 
भएको छ। प्रदशेको काननूको ननमािण तथा साझा असधकारको सचूीको विषयमा काननू ननमािणका लावग 
अिलम्बन गनुिपन ेसदै्धान्त्न्त्तक, व्यािहाररक तथा नीवतगत विषयमा छलफल भएका छन।् काननू र 
न्त्याय प्रणालीमा भएका सधुार कायािन्त्ियनका लावग ननम्न ननयमािली, ननदमेशका एिम ्मापदण्ड िारी 
भएका छन।्  

- मलुकुी दिेानी कायिविसध ननयमािली, २०७५ 

- मलुकुी फौिदारी कायिविसध ननयमािली, २०७५ 

- फौिदारी कसरु (सिाय ननधािरण तथा कायािन्त्ियन)सम्बन्त्धी ननयमािली, २०७५ 

- फौिदारी कसरुको अनसुन्त्धानसम्बन्त्धी ननयमािली, २०७५ 

- फौिदारी कसरु (कैद कट्टा) ननयमािली, २०७६ 
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- जिल्ला अदालत ननयमािली, २०७५ 

- उच्च अदालत (पनहलो संशोधन) ननयमािली, २०७५ 

- बाल न्त्याय सम्पादन (कायिविसध) ननयमािली, २०७६ 

- नपेाल सरकार िादी हुन ेफौिदारी मदु्दाको बहस, परैिी, प्रवतरक्षा तथा काननूी रायसम्बन्त्धी 

ननदमेशका, २०७५ 

- सरकारी िकील कायािलयको ननरीक्षण तथा अमभयोिन परीक्षण ननदमेशका, २०७५ 

- सिोच्त अदालतल ेगरकेो काननूको व्या्या िा प्रवतपादन गरकेो काननूी ससद्धान्त्त कायािन्त्ियनको 
अनगुमनसम्बन्त्धी ननदमेशका, २०७५ 

- सरकारी िकीलको विमशन्त्ष्टकरणसम्बन्त्धी मापदण्ड, २०७५ 

- सरकारी िकील तथा कमिचारीलाई परुस्कार प्रदान गनसेम्बन्त्धी मापदण्ड, २०७५ 

- सरकारी िकील तथा सरकारी िकील कायािलयमा कायिरत कमिचारीहरूको आचार संनहता, २०७५ 

(घ) स्िच्छ सनुिुार्को मौललक हकलाई सनुनन्त्श्चत गनिका लावग स्िच्छ सनुिुार्को अिधारणाको कायािन्त्ियन 
अिस्थाको बारमेा विमभन्त्न अनसुन्त्धानमलूक अध्ययन गरी स्िच्छ सनुिुार्का आधारभतू ससद्धान्त्त, 

संविधान तथा काननूी व्यिस्थाहरू समतेको स्रोत पनु्त्स्तका तयार गरी सब ैसरकारी िकीललाई वितरण 
गररएको छ। कायािलय पररसर र बयान कक्षमा िानकारीमलूक सचूना राखी अमभयकु्तल ेआफ्नो 
असधकार बारमेा िान्त्न,े काननू व्यिसायीसूँगको परामशि र आफन्त्तसूँगको भटेघाट सहि हुन ेव्यिस्था 
गररएको छ।  

(ङ) पीनडत तथा साक्षीहरूको संरक्षण गन ेउद्दशे्यल े६५ भन्त्दा बढी जिल्ला सरकारी िकील कायािलय तथा 

उच्च सरकारी िकील कायािलयहरूमा छुट्ट ैपीनडत-मरैी कक्षको व्यिस्था गरी पीनडत-मरैी िातािरण 
सम्बन्त्धमा प्रमशक्षण समते गररएको छ।  

(च) न्त्याय प्रनक्रयासूँग सम्बन्त्न्त्धत कायिविसधहरूलाई सरल बनाउन,े काननूी सहायता प्रणालीलाई थप 
प्रभािकारी बनाउन,े गनुासो सनुिुार्को संयन्त्र, न्त्यावयक सचूना प्रिाह प्रणालीलाई प्रभािकारी बनाउन े
कायिलाई न्त्यायपाललकाबाट ननरन्त्तरता ददर्एको छ। यससम्बन्त्धी आिश्यक नीवत तथा रणनीवत तिुिमा 
र कायािन्त्ियनल ेसमते ननरन्त्तरता पाएको छ।  

(छ) सरकारको हक, नहत र सरोकार रहकेा विषयको प्रवतरक्षा सम्बन्त्धमा आिश्यक प्रमशक्षण, विमशष्टीकृत 
तालीम एिम ् सरोकारिाला ननकायसूँग ननरन्त्तर समन्त्िय छलफल भएका छन।् मदु्दाको प्रकृवतका 

आधारमा विषय विज्ञ सरकारी िकीलको नतेतृ्िमा समहूगत रूपमा मदु्दामा प्रवतननसधत्ि गन ेअभ्यासको 

प्रारम्भ गररएको छ। सरकारी िकीललाई बहसका लावग आिश्यक विषयगत नजिर सङ्खकलन गरी 
प्रकाशन र वितरण गररएको छ।  

(ि) सरकारी िकील र नपेाल प्रहरीको मनहला तथा बालबाललका सले बीचको छलफलबाट मनहला पीनडत 
भएको िा मनहला संलग्न भएको मदु्दामा अपराध अनसुन्त्धान एिम ्अमभयोिन गदाि ध्यान ददनपुन ेविषय 

पनहचान गररएका छन।् उपत्यकाका सरकारी िकील, प्रहरी िररष्ठ असधकृत र विसध विज्ञान 
विज्ञहरूबीच सरकारिादी मदु्दामा प्रमाणको िजै्ञाननक परीक्षणसम्बन्त्धी विद्यमान अिस्था र भािी 

कायिनीवत विषयमा छलफल गररएको छ।  
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(झ) सरकारिादी फौिदारी मदु्दाका पीनडत मनहला, तथा बालबाललकाहरूको हक नहत संरक्षण गनि र न्त्यायमा 

सहि पहु ूँच कायम गनिका लावग महान्त्यायासधिक्ताको कायािलयमा तथा मातहतका सरकारी िकील 
कायािलयहरूमा मनहला तथा बालबाललका एकार्को स्थापना गररएको छ। साथ,ै महान्त्यायासधिक्ताको 
कायािलय अन्त्तगित स्थानपत अपराधशास्रीय अनसुन्त्धान केन्त्रल ेविमभन्त्न मदु्दाहरूको प्रिसृत्त सम्बन्त्धमा 

अनसुन्त्धान गरररहकेो छ।  

(ञ) प्रत्यके प्रदशेमा एउटा सरकारी िकील कायािलयलाई नमनूा सरकारी िकील कायािलयको रूपमा विकास 
गन ेनीवत अनरुूप प्रदशे नं. १ को सनुसरी र झापा, प्रदशे नं. २ को धनषुा र बारा, प्रदशे नं. ३ को 
लललतपरु र धाददङ्खग, गण्डकी प्रदशेको कास्की र तनहु ूँ, प्रदशे नं. ५ को रूपन्त्दहेी र बा ूँके, कणािली 
प्रदशेको सखुते र िमु्ला र सदुरू पन्त्श्चम प्रदशेको कञ्चनपरु र दाचुिला जिल्लाका सरकारी िकील 
कायािलयलाई नमनूा सरकारी िकील कायािलय घोषणा गरी कायािन्त्ियनमा ल्यार्एको छ।  

(ट) स्थानीय तहको न्त्यावयक सममवतको कायि सम्पादन व्यिन्त्स्थत र प्रभािकारी रूपमा सञ्चालन गनि 
गाउूँपाललका तथा नगरपाललकाको न्त्यावयक सममवतबाट ननरूपण हुन ेविषयमा एकरूपता कायम गनिका 
लावग स्थानीय तहका २,४०२ िना पदासधकारी तथा कमिचारीहरूलाई न्त्यावयक सममवत विषयक ताललम 
प्रदान गररएको छ। वििाद समाधानका लावग िकैन्त्ल्पक उपायहरूको प्रिद्धिन गनि मलेममलापसम्बन्त्धी 
कायिलाई प्रोत्साहन गररएको छ। २०७५ भदौ १ बाट लाग ूभएका संनहताको व्यिस्थाल ेमलेममलाप 
गनि सनकन ेमदु्दाको दायरालाई फरानकलो बनाएको छ।  

(ठ) न्त्याय प्रशासनलाई प्रभािकारी तथा पहु ूँच योग्य बनाउनका लावग स्थानीय न्त्यावयक सममवतको 
कामकारबाहीमा प्रभािकाररता ल्याउन न्त्यावयक सममवतका पदासधकारी तथा कमिचारीहरू बीच छलफल 
तथा अन्त्तरनक्रया र न्त्याय सम्पादन प्रनक्रयाको सम्बन्त्धमा प्रमशक्षण कायिक्रमहरू सञ्चालन भएका छन।् 
सिेामा रहकेा िनशन्त्क्तलाई दक्ष बनाउन,े पनुताििगी गन ेतथा न्त्याय प्रशासनमा काननू तथा न्त्यायको 
क्षरेमा विकास भएका निीनतम अिधारणा, अभ्यास र मान्त्यताको बारमेा प्रमशलक्षत गन ेसन्त्दभिमा 
काननू, न्त्याय तथा संसदीय माममला मन्त्रालय र महान्त्यायासधिक्ताको कायािलयबाट क्षमता विकास 
कायिक्रम सञ्चालन गररएको छ। न्त्याय सिेा ताललम केन्त्रबाट सिेा प्रिशे ताललम, सिेाकालीन ताललम 
र अधि न्त्यावयक ननकायका असधकारीहरूका लावग काननू र न्त्यायसम्बन्त्धी ताललम गरी १९ िटा ताललम 
सञ्चालन गररएको छ।  

(ड) बपेत्ता पाररएका व्यन्त्क्तको छानवबन, सत्य ननरूपण तथा मलेममलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिमका 
आयोगको ननरन्त्तरताका लावग सो ऐनमा संशोधन गनि आिश्यक भएकाल ेबपेत्ता पाररएका व्यन्त्क्तको 
छानवबन, सत्य ननरूपण तथा मलेममलाप आयोग (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७५ िारी भएको छ। 
सङ्खक्रमणकालीन न्त्यायको विषयलाई ननष्कष िमा परु् याउनका लावग बपेत्ता पाररएका व्यन्त्क्तको छानवबन, 

सत्य ननरूपण तथा मलेममलाप आयोगका पदासधकारीहरूको ननयनु्त्क्तको ससफाररसका लावग सिोच्च 
अदालतका पिूि प्रधान न्त्यायाधीशको अध्यक्षतामा ससफाररस सममवत गठन भई काम भर्रहकेो छ।  

(ढ) आधारभतू काननूको विषयमा सब ैिानकार हुनपुछि भन्त्न ेससद्धान्त्त अनसुार न्त्यायमा पहु ूँच बढाउनका 
लावग मलुकुी संनहताहरूको मु् य-मु् य विषयिस्तहुरू समािशे गरी पनु्त्स्तका प्रकाशन, मलुकुी 
संनहताहरूको सरल भाषाको पनु्त्स्तका प्रकाशन, मौललक हक कायािन्त्ियन गनि बनकेा ऐनहरूको मु् य-
मु् य विशषेता रहकेो पनु्त्स्तका प्रकाशन तथा नपेालको संविधान हात ेपनु्त्स्तका आकारमा प्रकाशन गरी 
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ननःशलु्क वितरण गररएको छ। काननू, न्त्याय तथा संसदीय माममला मन्त्रालयबाट स्थानीय तहका शलैक्षक 
संस्था तथा स्थानीय तहमा समते काननूको विषयमा िानकारी ददन ेगरी सचतेनामलूक कायिक्रम सम्पन्त्न 
गररएका छन।्  

रान्त्ष्िय सतकिता केन्त्रबाट सम्पन्त्न भएका कायिहरू 

(क) भ्रष्टाचार र अननयममतता ननयन्त्रणको क्षरेमा यस आवथिक िष िमा रान्त्ष्िय सतकिता केन्त्रबाट विमभन्त्न 
कायिहरू सम्पन्त्न भएका छन।् सािििननक ननमािण गणुस्तर परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन तथा परीक्षण 
ननदमेशका, २०७५ िारी भई कायािन्त्ियनमा आएको छ। ननमािण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन 
भएको छ। सम्पसत्त वििरण बझुाउन ुपन ेदावयत्ि भएका सािििननक पद धारण गरकेा पदासधकारी/ 
कमिचारीहरूबाट पशे गररएको वििरण िा ूँच गन ेअनलार्न सफ्टियेरको प्रयोग गररएको छ। आवथिक 
िष ि २०७४/७५ मा सम्पसत्त वििरण बझुाउन ु पन े दावयत्ि भएका सािििननक पद धारण गरकेा 
पदासधकारी/कमिचारीहरूमध्य ेसम्पसत्त वििरण नबझुाउन े१७,१२७ व्यन्त्क्तहरूलाई कारबाहीका लावग 
अन्त््तयार दरुुपयोग अनसुन्त्धान आयोगमा लखेी पठार्एको छ। यस आ.ि.मा केन्त्रमा पनि आएका 
उिरुीहरूमध्य े१,४११ िटा उिरुी (७५.४१ प्रवतशत) फर्छ्यौट गररएको छ।  

(ख) यस अिसधमा Non Destructive Test सम्बन्त्धी विमभन्त्न नौ नकससमका आिश्यक उपकरण खररद 
गररएको छ। प्राविसधक परीक्षण समन्त्िय गोष्ठी तथा प्राविसधक परीक्षकहरूलाई एक ददन ेअमभमखुीकरण 
ताललम सम्पन्त्न गररएको छ। गत आ.ि.मा प्राविसधक परीक्षण गररएका १०७ िटा आयोिनाहरूलाई 
रनुट सच्याउन लखेी पठार्एको छ।  

(ग) आ.ि. २०६१/६२ दजेख आ.ि. २०७५/७६ सम्म सम्पन्त्न गररएका प्राविसधक परीक्षणसम्बन्त्धी वििरण 
ननम्नानसुार रहकेो छ: 

ताललका नं. ११ रान्त्ष्िय सतकिता केन्त्रबाट भएको प्राविसधक परीक्षणसम्बन्त्धी वििरण 

क्र.सं. ननकायहरू 
आ.ि. २०७४/७५ 

सम्म 
आ.ि. 

२०७५/७६ 
हालसम्म 

१ रान्त्ष्िय गौरिका आयोिनाहरू ८५ ११ ९६ 
२ सडक/ग्रामीण सडक आयोिना २७४ ६५ ३३९ 
३ पलु आयोिना (झोलङु्खग ेपलु सनहत) ८१ ११ ९२ 
४ ससूँचार् आयोिना ५४ ६ ६० 
५ भिन ननमािण तथा शहरी विकास आयोिना १५९ ३ १६२ 
६ विमानस्थल आयोिना ७ १ ८ 
७ खानपेानी तथा सरसफार् आयोिना २९ २ ३१ 
८ नदी तथा िलउत्पन्त् न प्रकोप ननयन्त्रण आयोिना ७ २ ९ 

९ िलविद्यतु आयोिना ६ १ ७ 
१० बाढीिन्त्य क्षवत पनुनन िमािण आयोिना १२ - १२ 
११ ऊिाि/विद्यतु प्रसारण तथा वितरण ४ २ ६ 
१२ दरू सञ्चार  ३ २ ५ 
१३ अन्त्य  ५ १ ६ 
 िम्मा ७२६ १०७ ८३३ 
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(घ) रान्त्ष्िय सतकिता केन्त्रबाट आ.ि. २०७४/७५ सम्म ३४० िनालाई प्राविसधक परीक्षणसम्बन्त्धी ताललम 
प्रदान गररएकोमा यस आ.ि.मा २४ िनालाई यससम्बन्त्धी ताललम प्रदान गररएको छ।  

२.२.१२. पयिटनसम्बन्धी नीति 

नपेालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (ठ) ल ेपयिटन सम्बन्त्धमा ननम्नललजखत नीवतहरूको व्यिस्था 
गरकेो छः 
नपेालका ऐवतहाससक, सांस्कृवतक, धाममिक, परुातान्त्त्त्िक र प्राकृवतक सम्पदाहरूको पनहचान, संरक्षण, प्रिद्धिन 
एिम ्प्रचार प्रसार माफि त रान्त्ष्िय अथितन्त्रको महत्त्िपणूि आधारको रूपमा पयाििरण अनकूुल पयिटन उद्योगको 
विकास गन,े पयिटन संस्कृवतको विकास गनि आिश्यक िातािरण एिम ् नीवत ननमािण गन े तथा पयिटन 
उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय िनतालाई प्राथममकता ददन।े  

पयिटनसम्बन्त्धी नीवत कायािन्त्ियनबाट प्राप्त मु् य उपलन्त्धधहरू: 

यस आवथिक िष िमा पयिटनलाई मलुकुको आवथिक आधारको रूपमा ग्रामीण तहसम्म विकास र विस्तार गरी 
यसको प्रवतफल िनिीिनको तल्लो तहसम्म परु् याउन संस्कृवत र पयिटन क्षरेको विविधीकरण, विस्तार, 
प्रिद्धिनका साथ ैआन्त्तररक र बाह्य हिाई यातायातको विकास गरी थप सरुलक्षत, स्तरीय र भरपदो बनाउन 
प्रयास गररएको छ। पयिटन उद्योगल ेहाल नपेालको ननयाित उपभोग्य िस्तकुो ३८% िस्तहुरू र गरै-उद्योग 
सिेाहरूको कुल २०% र विदशेी विननमय आय आििनको लगभग ३% योगदान परु् याएको छ। यस िष ि पयिटन 
प्रिद्धिनको क्षरेमा गररएका कायि र हाससल भएका उपलन्त्धधहरू ननम्नानसुार रहकेा छनः् 

(क) हरके प्रदशेका १/१ िटा स्थानलाई प्रमखु पयिटन गन्त्तव्यको रूपमा विकास गन ेउद्देश्यअनरुूप र्लामको 

सन्त्दकपरु, िनकपरुको धनषुाधाम, मकिानपरुको र्न्त्रसरोिर, कास्कीको पञ्चास,े कनपलिस्तकुो 
ननग्लीहिा, मगुकुो रारा र कैलालीको भादगाउूँ छनौट गरी पिूािधार ननमािण कायि १५ प्रवतशत सम्पन्त्न 
भएको छ। तनहु ूँको भान ुमशखर कटरेीमा ननमािणाधीन रामायण भिन ननमािण कायि सम्पन्त्न भएको छ। 
नपेालको उच्च पहाडी तथा नहमाली क्षरे समािशे हुनगेरी ५८ नक.मम. (GHT सनहत) पद मागि ननमािण 
भएको छ। साथ,ै विमभन्त्न स्थानमा िम्मा ३९ नक.मम. पद मागि पनुनन िमािण कायि सम्पन्त्न भएको छ।  

(ख) १०० पयिटकीय गन्त्तव्यहरू छनौट गरी नपेाल पयिटन बोडि माफि त ५५ िटाको प्रारन्त्म्भक स्तरको 
प्रोफार्ल तयार भएको छ।  

(ग) नपेालका Heritage sites, Nature र Adventureको पयिटन प्रिद्धिनसम्बन्त्धी ७ िटा मभनडयोहरूको 
ननमािण गरी नपेाल पयिटन बोडिको िबेसार्ट तथा सामाजिक सञ्िाल माफि त प्रिद्धिनको कायि अगानड 
बढार्एको छ। नपेाल भ्रमण िष ि २०२० को ससचिालय स्थापना गररएको छ।  

(घ) पयिटन उद्योग सिेा प्रिाह ननदमेशका, २०७० संशोधन गररएको छ। पिितारोहण र पद यारामा िान े
पयिटकलाई थप सरुक्षाको प्रत्याभवूत ददन पयिटक खोि, उद्धार, उपचार तथा अनगुमनसम्बन्त्धी 
कायिविसध, २०७५ कायािन्त्ियनमा आएको छ।  

(ङ) हिाई यातायातमा यार ुबीमा दावयत्िलाई एकीकरण गनसेम्बन्त्धी महासन्त्न्त्ध (Montreal Convention, 

१९९९) अनमुोदन भई लाग ूभएको छ। यसबाट अन्त्तरािन्त्ष्िय हिाई यारा गन ेनागररकको दघुिटना बीमा 
रकममा िनृद्ध भएको छ।  
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(च) हिाई सरुक्षासम्बन्त्धी अन्त्तरािन्त्ष्िय नागररक उड्डयन सङ्खगठनबाट प्रवतपाददत मापदण्ड तथा 
ससफाररसहरू, Guidelines, नागररक उड्डयनसम्बन्त्धी ऐन, ननयम तथा रान्त्ष्िय नागररक उड्डयन 
सरुक्षा कायिक्रममा रहकेा प्रािधानहरू प्रभािकारी कायािन्त्ियनका लावग नपेाल नागररक उड्डयन 
प्रासधकरण र नपेाल प्रहरी बीच पारस्पररक समझदारी-पर (MOU) मा हस्ताक्षर गररएको छ। 
अन्त्तरािन्त्ष्िय नागररक सङ्खगठनबाट नागररक उड्डयन प्रमशक्षण प्रवतष्ठानलाई ICAO TRAINAIR PLUS 
को पणूि सदस्यता प्राप्त भएको छ।  

(छ) नपेालका ननिी क्षरेलाई अन्त्तरािन्त्ष्िय हिाई सिेा सञ्चालनका लावग र्िाित प्रदान गनसेम्बन्त्धी 
कायिविसध, २०७५, हिाई दघु िटना िा ूँच कायिविसध, २०७५ तथा नपेाल एमभयसन सफे्टी प्लान (२०१८-
२०२२) कायािन्त्ियनमा आएको छ।  

(ि) सब ैस्थानीय तहमा कम्तीमा एक हलेलप्याड ननमािण गनि िममनको सतहमा हलेलप्याड ननमािण तथा 
सञ्चालनसम्बन्त्धी कायिविसध, २०७५ कायािन्त्ियनमा ल्यार्एको छ।  

(झ) पयिटक खोि, उद्धार, उपचार तथा अनगुमनसम्बन्त्धी कायिविसध, २०७५ िारी भई कायािन्त्ियनमा रहकेो 
छ। । उक्त कायिविसधल ेव्यिस्था गरकेो पयिटक खोि तथा उद्धार ननदशेक सममवतबाट ननयममत रूपमा 
अनगुमन भर्रहकेो छ।  

(ञ) वरभिुन अन्त्तरािन्त्ष्िय विमानस्थललाई दनैनक २१ घण्टा सञ्चालनमा ल्यार्एको छ। बनुटक एयरपोटिको 
कायिविसध स्िीकृत भई सौन्त्दयीकरण र सवुिधा विस्तारका कायि भर्रहकेो छ। िनकपरु, धनगढी र 
चन्त्रगढी गरी ३ िटा विमानस्थलहरूमा समते रावरकालीन उडान शरुु गनगेरी पिूािधार तयार गररएको 
छ।  

(ट) वरभिुन अन्त्तरािन्त्ष्िय विमानस्थलको धािनमागि विस्तार (NCB-01) Runway Extension and 

Associated works कायि ९७ प्रवतशत सम्पन्त्न भएको छ। गौतमबदु्ध अन्त्तरािन्त्ष्िय विमानस्थलको 
धािन मागि ३ हिार मम. लम्बार् र ६० मम. चौडार् कालोपर ेर पानकिङ क्षरे (एप्रोन) ननमािण कायि 
सम्पन्त्न भएको छ। पोखरा अन्त्तरािन्त्ष्िय विमानस्थलको अन्त्तरािन्त्ष्िय टममिनल फाउण्डसेन, टममिनल 
भिनको फुनटङ्खग कायि तथा धािन मागि ननमािण लगायतका कायि सम्पन्त्न भएका छन।्  

(ठ) नागररक उड्डयन प्रासधकरणलाई सिेा प्रदायक र ननयमनकारी ननकायको रूपमा विकास गनि विधयेकको 
तिुिमा गररएको छ।  

(ड) Visit Nepal Year २०२० को प्रिद्धिन गन ेसम्बन्त्धमा ५ िटा प्रिद्धिन विशषे कायिक्रम/माटि, १५ िटा 
सले्स ममसन तथा १५ भन्त्दा बढी दशेहरूका ३८ िटा अन्त्तरािन्त्ष्िय पयिटन मलेाहरूमा सहभावगता 
िनार् यससम्बन्त्धी प्रिद्धिनको कायि गररएको छ।  

(ढ) पोखरा लकेसार्ड क्षरेमा Street Numbering तथा Millennium Trail मा ४२ िटा सार्निेहरू स्थापना 
गररएको छ। सात प्रदशेमा छनौट भएको नमनूा पयिटकीय गन्त्तव्यहरूको पिूािधार ननमािण कायि कररब 
१५% सम्पन्त्न भएको छ। लनु्त्म्बनीमा पा ूँच हिार अट्न ेसभा हलको ननमािण कायि ५२ प्रवतशत सम्पन्त्न 
भएको छ।  

(ण) मनु्त्क्तनाथको मन्त्न्त्दर पररसर तथा कागिनेीमा नडनपआर बमोजिमको पयिटकीय पिूािधार ननमािण कायि 
२० प्रवतशत सम्पन्त्न भएको छ।  

(त) सचननया ूँ भाषामा थप ३ िटा मभनडयो ननमािण भर्ि पयिटन प्रिद्धिन भर्रहकेो छ।  
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(थ) भारतको ११ िटा स्थानमा र चीनको ६ िटा स्थानहरूमा Sales Missions तथा िाभल माटि 
कायिक्रमहरू सम्पन्त्न गररएको छ।  

(द) स्ियम्भनूाथ क्षरेको अनन्त्तपरु र प्रतापपरु, नकमडोल गमु्बा, आनन्त्दकुटी विहार, बौद्धनाथ स्तपू, 

मगृस्थलीक्षरेका १० िटा मशिालयहरू, नरससंह मन्त्न्त्दर, लाल गणशे मन्त्न्त्दर लगायतका विश्ि सम्पदा 
क्षरेका ९१ िटा सम्पदाहरूको पनुनन िमािण सम्पन्त्न भएको छ।  

(ध) नपेाल पयिटन तथा होटल व्यिस्थापन प्रवतष्ठान (Nepal Academy of Tourism and Hotel 

Management), नपेाल पयिटन बोडि (Nepal Tourism Board) र Nepal Mountaineering Association 

(NMA) गरी ३ िटा संस्थािारा कररब १० हिार िनालाई ताललम प्रदान गररएको छ।  

(न) अिधै रूपमा नपेालबाट बानहरी मलुकुमा परु् यार्एका मध्य े४५ िटा कलात्मक धाममिक तथा ऐवतहाससक 
महत्त्िका मवूतिहरू नफताि ल्याई ३६ िटा मवूतिहरूलाई प्रदशिनीमा राजखएको छ।  

२.२.१३. अन्त्तरािन्त्ष्िय सम्बन्त्धसम्बन्त्धी नीवत 

नपेालको संविधानको धारा ५१ (ड) ल ेअन्त्तरािन्त्ष्िय सम्बन्त्धका सम्बन्त्धमा ननम्नललजखत नीवतहरूको व्यिस्था 
गरकेो छः 

१. नपेालको साििभौमसत्ता, भौगोललक अखण्डता, स्िाधीनता र रान्त्ष्िय नहतको रक्षा गनि नक्रयाशील रह ूँद ै
संयकु्त राष्िसंघको िडापर, असंलग्नता, पञ्चशीलको ससद्धान्त्त, अन्त्तरािन्त्ष्िय काननू र विश्िशान्त्न्त्तको 
मान्त्यताका आधारमा राष्िको सिोपरर नहतलाई ध्यानमा राखी स्ितन्त्र परराष्ि नीवत सञ्चालन गन,े 

२. विगतमा भएका सन्त्न्त्धहरूको पनुरािलोकन गद ै समानता र पारस्पररक नहतको आधारमा सन्त्न्त्ध 
सम्झौताहरू गन।े  

अन्त्तरािन्त्ष्िय सम्बन्त्धसम्बन्त्धी नीवत कायािन्त्ियनबाट प्राप्त मु् य उपलन्त्धधहरू 

नपेालको संविधानको धारा ५ ल ेपररभावषत गरकेो रान्त्ष्िय नहत र धारा ५१ ल ेमागिननदशे गरकेो परराष्ि 
नीवतको ममिअनरुूप मलुकुमा ददगो शान्त्न्त्त, विकास र समनृद्ध हाससल गन ेउद्देश्यल ेयस अिसधमा निपक्षीय, 

क्षरेीय तथा बहुपक्षीय कूटनीवतको माध्यमबाट समग्र रान्त्ष्िय नहतको रक्षा र प्रिद्धिनका लावग महत्त्िपणूि 
कायिहरू भएका छन।् यस अिसधमा नपेालबाट निपक्षीय तथा बहुपक्षीय गरी १९ भन्त्दा बढी उच्चस्तरीय 
भ्रमण भएका छन।् यी भ्रमण अन्त्तरािन्त्ष्िय िगतमा नपेालको प्रवतष्ठा अमभिनृद्ध गनि, विश्िका सब ैराष्िहरूसूँग 
साििभौम समानता र आपसी नहतका आधारमा मरैीपणूि सम्बन्त्ध कायम रा्न सहयोगी भएका छन।् नछमकेी 
लगायत ममरराष्िहरूसूँग पारस्पररक सहयोगको क्षरेमा रहकेा मदु्दाहरू समाधान गन,े विकास पररयोिनाको 

कायािन्त्ियन पक्ष सदुृढ गन,े सहयोग र व्यापार तथा लगानीका नया ूँ क्षरेहरू पनहल्याउन े तथा आपसी 
विश्िासलाई सदुृढ गनि सहयोग पगुकेो छ। लामो समयपनछ नपेालको अन्त्तरािन्त्ष्िय िगतमा उच्चस्तरको पहु ूँच 
बढकेो तथा नपेाल प्रवत अन्त्तरािन्त्ष्िय अमभरुसच बढाउन मद्दत पगुकेो छ। यस अिसधमा भएका मु् य-मु् य 

कायि र उपलन्त्धध ननम्नानसुार रहकेा छन:्  

(क) नपेालल े अध्यक्षका हसैसयतल े वबमस्टकेको चौथो मशखर सम्मलेन र िदैमेशक रोिगारीमा कामदार 
पठाउन े१२ मलुकुहरूको संिाद संयन्त्र (कोलम्बो प्रोससे) को छैठौँ मन्त्न्त्रस्तरीय बठैक काठमाडौंमा 
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सफलतापिूिक सम्पन्त्न गरकेो छ। यसबाट छोटो समयम ैउच्चस्तरीय कूटनीवतक सम्मलेन आयोिना, 
व्यिस्थापन र त्यसलाई पररणाममखुी बनाउन नपेालको क्षमता बढकेो छ।  

(ख) नपेालल ेसंयकु्त राष्िसंघ मानि असधकार पररषद्, अन्त्तरािन्त्ष्िय श्रम सङ्खगठन, शान्त्न्त्त ननमािण आयोग 
िस्ता ननकायमा सनक्रय र प्रभािकारी भमूमका ननिािह गरकेो छ। निपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको 
आदानप्रदान र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा खलेलएको सनक्रय भमूमकाल ेनपेाल अन्त्तरािन्त्ष्िय िगतमा 'दजेखन े
र सनुनन'े उपन्त्स्थवत कायम गनि सफल भएको छ।  

(ग) सािििननक सिेा प्रिाहलाई थप प्रभािकारी बनाउन राहदानी विभाग, कन्त्सलुर सिेा विभाग तथा 
विदशेन्त्स्थत नपेाली ननयोगहरूलाई नछटो, छररतो र सिेाग्राहीमरैी बनार्एको छ।  

(१) उच्चस्तरीय भ्रमण 

यस अिसधमा नपेालबाट सम्माननीय राष्िपवत, सम्माननीय उपराष्िपवत, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, तथा 
माननीय परराष्ि मन्त्न्त्रस्तरमा विमभन्त्न ममवतमा उच्चस्तरीय निपक्षीय, क्षरेीय एिम ्बहुपक्षीय भ्रमणहरू र 
विदशेबाट नपेालमा उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भएका छन।् उच्चस्तरीय भ्रमणहरू सम्बन्त्धी विस्ततृ वििरण 
अनसुचूी- ३ मा समािशे गररएको छ। भ्रमणबाट भएका समझदारी एिम ्सहयोग तथा अन्त्य मु् य-मु् य 
उपलन्त्धधहरू ननम्नानसुार रहकेा छन:् 

(क) नपेाल र भारत बीच भएका दईु उच्चस्तरीय भ्रमणको अिसरमा काठमाडौं-रक्सौल विद्यतुीय रलेमागिका 
लावग सभसेम्बन्त्धी (Memorandum of Understanding regarding Preliminary Engineering-cum-

Traffic Survey of the Broad Gauge Line between Raxaul and Kathmandu) समझदारी परमा 
हस्ताक्षर भएको छ। यस्तगैरी काठमाडौंको वतलगंगामा भारत सरकारको सहयोगमा ननमािण गररएको 
नपेाल-भारतमरैी पशपुवत धमिशाला संयकु्त रूपमा उद्घाटन भएको छ। उच्चस्तरीय भ्रमणका अिसरमा 
निपक्षीय पररयोिनाको कायािन्त्ियन अनगुमन गन ेसंयन्त्र ननमािण भएको छ भन ेनिपक्षीय सहयोगका 
पररयोिनाको कायािन्त्ियन प्रभािकारी र शीघ्रताका साथ सम्पन्त्न गनि सहयोग पगुकेो छ।  

(ख) गणतन्त्र नपेालको राष्िपवतको हसैसयतमा सम्माननीय राष्िपवतबाट िनिादी गणतन्त्र चीनको पनहलो 
रािकीय भ्रमण सम्पन्त्न भएको छ। नपेाल र चीनबीच भएका उच्चस्तरीय भ्रमणका अिसरमा पारिहन 
यातायात सम्झौताको प्रोटोकल; विद्यमान सचननया ूँ सहयोग अन्त्तगितका पनुनन िमािण गररएका 
पररयोिनाहरूको हस्तान्त्तरण; भन्त्सारका विषयहरूमा सहयोग एिम ् पारस्पररक प्रशासननक 
सहायतासम्बन्त्धी सम्झौता; गणुस्तर मापनसम्बन्त्धी सहयोगको समझदारी पर; आवथिक तथा प्राविसधक 
सहायतासम्बन्त्धी सम्झौता; नपेालको उत्तरी भागमा िीविकोपाििनको क्षरेमा सहयोगलाई सदुृढ गन े
सम्बन्त्धी बठैक; सांस्कृवतक सम्पदाको चोरी, अदृश्य उत्खनन र गरैकाननूी पठैारी तथा ननकासी 
रोकथामसम्बन्त्धी सम्झौता सम्पन्त्न भएका छन।्  

त्यस्तगैरी नपेाल-श्रीलंका बीच सम्पन्त्न उच्चस्तरीय भ्रमणका अिसरमा नपेाल-श्रीलंका निपक्षीय 
सम्बन्त्धको विविध विषयमा छलफल हुनकुा साथ ैनपेालको परराष्ि माममला अध्ययन प्रवतष्ठान र 
श्रीलंकाको बन्त्दरानार्के अन्त्तरािन्त्ष्िय कूटनीवतक ताललम केन्त्रबीच सहयोग आदान-प्रदान गन ेर यिुा 
विकासका लावग सहयोग आदान-प्रदान गन ेदईुिटा छुट्टा-छुट्ट ैसमझदारी परहरूमा हस्ताक्षर सम्पन्त्न 
भएको छ।  
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(ग) सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट २०७६ िठे २५ दजेख असार १ गतसेम्म भएको यरूोप भ्रमणको क्रममा 
बलेायत र िान्त्सको औपचाररक भ्रमण भई ती ममरराष्िहरूसूँगको नपेालको निपक्षीय सम्बन्त्ध थप 
मिबतु भएको छ। लामो अन्त्तराल, झण्ड ै१७ िष िपनछ नपेालबाट भएको उच्चस्तरीय भ्रमणल ेबदललूँदो 
पररिशेमा नपेाल बलेायतको उच्च रािनीवतक तहमा संिादको थालनी भएको छ। सम्माननीय 
प्रधानमन्त्रीको विश्िवि्यात अक्सफोडि यनूनयनमा भएको सम्बोधनबाट चतेनशील एिम ्विित िगिमा 
नपेालको पनहचान स्थानपत गराउन र नपेालप्रवत सदुरू भविष्यसम्म नटक्न ेददगो सद्भाि बनार् रा्न 
मद्दत पगु्न ेविश्िास ललर्एको छ । साथ,ै नपेालको सामाजिक आवथिक विकासमा बलेायत सरकारको 

दह्रो प्रवतबद्धता व्यक्त भएको छ, थप लगानी र पयिटन प्रिद्धिनमा सहयोगको मागि प्रशस्त भएको छ । 

त्यसगैरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तहमा १८ िष िपनछ भएको िान्त्सको भ्रमणल ेउच्च रािनीवतक 
तहमा संिादको थालनी भएको छ । यस तहमा सम्पन्त्न भ्रमणल ेिान्त्सलेी सरकार र िनता माझ 
नपेाल अशान्त्न्त्तबाट शान्त्न्त्त तफि  अन्त्स्थरताबाट न्त्स्थरता तफि  र अविकससत अिस्थाबाट विकासको 
मागिमा दह्रो पार्ला चाल्न ेराष्िका रूपमा नपेालको पनहचान स्थानपत गनि सघाउ परु् याएको छ।  

(घ) नपेाल र म्यानमारबीच भएका उच्चस्तरीय भ्रमणका अिसरमा निपक्षीय सम्बन्त्ध अझ प्रगाढ बनाउन े
तथा व्यापार, पयिटन तथा लगानीका क्षरेमा सहयोग आदान-प्रदान गन ेविषयमा छलफल भएको छ। 
यस अिसरमा दईु दशेबीच व्यापार तथा लगानी सहयोगसम्बन्त्धी सम्झौता सम्पन्त्न भएको छ। यस 
अिसधमा नपेाल र कम्बोनडयाका प्रधानमन्त्री तहमा पनहलो पटक दईु पक्षीय औपचाररक भ्रमणको 
आदान-प्रदान हुनकुो साथ ै नपेाल कम्बोनडया निपक्षीय परामशि संयन्त्रको स्थापना, कूटनीवतक तथा 
अनफससयल राहदानी िाहकहरूलाई मभसा छुट, हिाई सिेा र सांस्कृवतक सहयोगको आदान-
प्रदानसम्बन्त्धी चारिटा सम्झौता तथा समझदारी परहरूमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्माननीय 
प्रधानमन्त्रीबाट सम्पन्त्न ममरराष्ि मभयतनामको भ्रमणका अिसरमा कूटनीवतक/सरकारी राहदानी 
िाहकहरूलाई मभसा छुट गन ेसमझदारीपर, दईु दशेका परराष्ि मन्त्रालयबीच निपक्षीय संयन्त्र स्थापना 
गन ेसमझदारीपर र व्यापार तथा लगानी सम्झौता गन ेसम्बन्त्धी आशयपरमा हस्ताक्षर भएको छ।  

(ङ) नपेाल र िापानबीच सन ् १९९३ मा हस्ताक्षर गररएको हिाई सिेा सम्झौता संशोधनका लावग 
परहरूको आदानप्रदान (Exchange of Notes) मा हस्ताक्षर हुनकुो साथ ैनपेाल र िापानका परराष्ि 
मन्त्रालयहरू बीच निपक्षीय परामशि बठैक आयोिना गन ेसम्बन्त्धी समझदारीपरमा हस्ताक्षर भएको 
छ। साथ,ै िापान सरकारल ेल्याएको नया ूँ अध्यागमन नीवत अनसुार नपेाली श्रममकहरूल ेिापानमा 
रोिगारीको अिसर पाउन ेविषयमा विचारको आदानप्रदान भएको छ।  

(च) निपक्षीय भ्रमणहरूबाट सहयोगका क्षरे विस्तार तथा सम्भािनाका ढोकाहरू खलुकेो र निपक्षीय सम्बन्त्ध 
सदुृढ बन्त्न गई नपेालको रान्त्ष्िय नहत प्रिद्धिनमा योगदान पगुकेो छ।  

(छ) यस अिसधमा पोचुिगल, क्यानडा, कम्बोनडया, मभयतनाम र नफनल्याण्ड गरी पा ूँचिटा मलुकुहरूसूँग 
निपक्षीय परामशि संयन्त्रको स्थापना भएको छ। त्यसगैरी, बलेायत, चीन, क्यानडा, गणतन्त्र कोररया, 
िान्त्स, अमरेरका, पोल्याण्ड, नफनल्याण्ड, अन्त्ष्िया, अष्िलेलया र टकी गरी एघार िटा मलुकुहरूसूँग 
निपक्षीय परामशि बठैकहरू सम्पन्त्न भएका छन।् यी बठैकहरूबाट नपेाल र ती मलुकुहरूबीचको 
निपक्षीय सम्बन्त्धलाई थप सदुृढ गनि मद्दत पगुकेो छ।  
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(ि) नपेालल ेयस अिसधमा थप ६ िटा मलुकुहरूसूँग कूटनीवतक सम्बन्त्ध स्थापना गरकेो छ। यो सूँग ै
नपेालको कूटनीवतक सम्बन्त्ध स्थापना भएका मलुकुहरूको सङ्ख्या १६६ पगुकेो छ। यसगैरी यस 
अिसधमा विमभन्त्न मलुकुहरूमा ररक्त रहकेा चौध स्थानमा रािदतूहरूको ननयनु्त्क्त तथा ननयनु्त्क्तका 
लावग ससफाररस गररएको छ।  

(२) क्षरेीय एिम ्बहुपक्षीय कूटनीवत 

(क) सम्माननीय राष्िपवतबाट संयकु्त राष्िसंघीय िलिाय ुपररितिन सम्बन्त्धी सम्मलेन (UNFCCCCOP24) 

मा सहभागी हुन ेससलससलामा २०७५ मंससर १५ दजेख १९ गतसेम्म पोल्याण्डको भ्रमण सम्पन्त्न भयो। 

सम्मलेनमा सम्माननीय राष्िपवतबाट नपेालल ेिलिाय ुपररितिन अनकूुलन सम्बन्त्धी अिलम्बन गरकेा 

नीवतगत तथा कायिक्रमगत प्रयासहरू प्रस्ततु गनुिका साथ,ै नपेाल लगायतका अवत कम विकससत 

मलुकुहरूलाई यस सम्बन्त्धमा आिश्यक सहयोग गनि विश्ि समदुायलाई आग्रह गनुिभयो। भ्रमणका 

क्रममा सम्माननीय राष्िपवतल ेपोल्याण्डका राष्िपवत Andrej Duda सूँग ४ नडसमे्बर २०१८ का ददन 

निपक्षीय भटेिाताि गनुि भई निपक्षीय सम्बन्त्धको प्रिद्धिन र नहतका विषयमा समकक्षीसूँग विचारको 

आदानप्रदान गनुिभयो। 

(ख) नपेालको तफि बाट संयकु्त राष्िसंघको ७३ औ ँमहासभालाई २७ सपे्टमे्बर २०१८ मा सम्माननीय 

प्रधानमन्त्रील ेसम्बोधन गनुिभयो। सो सम्बोधनका माध्यमबाट नपेालमा नया ूँ संविधान िारी भएपनछ 

सङ्खक्रमणकालको अन्त्त्य भएको, संविधानल ेतोकेको ममवतमभर संघीय, प्रादमेशक र स्थानीय तहको 

ननिािचन सफलतापिूिक सम्पन्त्न भई संघीयता कायािन्त्ियनमा लवगएको व्यहोरा विश्ि समदुायलाई 

िानकारी गराउन ेअिसर प्राप्त भयो। उक्त सम्बोधनमा नपेालको शान्त्न्त्त प्रनक्रया विश्िका िन्त्िरत 

मलुकुका लावग एक असल अभ्यासका रूपमा ललन सनकन ेधारणा विश्ि समदुाय माझ राजखएको छ। 

सो अिसरमा समकालीन विश्िका विमभन्त्न िल्दाबल्दा मदु्दाहरूमा नपेालको स्पष्ट दृन्त्ष्टकोण राजखएको 

छ। न्त्ययूोकिन्त्स्थत एससया सोसार्टी िस्तो प्रवतन्त्ष्ठत वथङ्खक ट्याङ्खकमा नपेालको लोकतान्त्न्त्रक 

रूपान्त्तरणको विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट ददर्एको मन्त्तव्यल े अन्त्तरािन्त्ष्िय िगतमा एक 

शान्त्न्त्तपणूि, न्त्स्थर र लोकतान्त्न्त्रक नपेालको प्रभािकारी उपन्त्स्थवतको सन्त्दशे प्रिाह गरकेो छ। संयकु्त 

राष्िसंघको महासभाको अिसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट स्िीटिरल्याण्डका राष्िपवत, बलेायत, 

क्यानडा र कम्बोनडयाका प्रधानमन्त्रीसूँग निपक्षीय भटेिाताि गरी आपसी सम्बन्त्ध मिबतु तलु्याउन े

कायि भएको छ। 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तहमा नपेाल पनहलो पटक २१-२५ िनिरी २०१९ सम्म डाभोसगा सम्पन्त्न 

विश्ि आवथिक मञ्च (World Economic Forum) मा सहभागी भयो। विश्ि अथि व्यिस्थामा प्रभाि 

रा्न सक्न ेसरकारी तथा सािििननक, ननिी र बहुरान्त्ष्िय कम्पनीका उच्च नतेतृ्िहरू सहभागी हुन े

उक्त मञ्च माफि त नपेालल ेमलुकुमा रािनीवतक स्थावयत्िसूँग ैआवथिक विकास एिम ्लगानीका लावग 

अनकूुल िातािरण तयार भएको सन्त्दशे ददन सक्षम भएको छ।  

(ग) सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तहमा ILO को शतिावष िकी सम्मलेनमा भएको नपेालको सहभावगताबाट 

विश्ि समदुायल ेनपेाललाई िदैमेशक श्रम लगायतका विषयमा मागिदशिक (Path Finder) मलुकुको 

रूपमा स्िीकारकेो छ। श्रम वििाद संिादबाट हल गन े र अन्त्तरािन्त्ष्िय श्रम मापदण्डलाई रान्त्ष्िय 
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काननूमा आन्त्तररकीकरण गन ेमलुकुका रूपमा नपेालको पनहचान बनकेो छ। यसबाट लगानीकतािलाई 

नपेालमा लगानी गनि उत्प्ररेरत गन ेिातािरण बनकेो छ ।  

(घ) बहुपक्षीय प्राविसधक तथा आवथिक सहयोगका लावग बंगालको खाडीको प्रयास (वबमस्टके) का सदस्य 

राष्ि प्रमखु तथा सरकार प्रमखुहरूको चौथो मशखर सम्मलेन २०७५ भार १४ र १५ गत ेकाठमाडौंमा 

सम्पन्त्न भयो। सम्मलेनल ेवबमस्टके ससचिालयको प्रशासननक तथा वित्तीय विषयहरू हने िका लावग एक 

स्थायी कायि सममवतको स्थापना गन,े सङ्खगठनको िडापरको मस्यौदा गन,े वबमस्टके संयन्त्र सञ्चालनको 

लावग कायि सञ्चालन प्रनक्रया (Rules of Procedure) को मस्यौदा गन,े वबमस्टके विकास कोषको 

स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गन,े ससचिालयको क्षमता अमभिनृद्ध गन,े सहयोगका विद्यमान 

क्षरेहरूको समीक्षा तथा पनुसंरचना गन ेलगायतका ननणियहरू गयो। सम्मलेनका क्रममा MoU on 

BIMSTEC Grid Interconnection मा हस्ताक्षर हुनकुो साथ ैक्षरेीय सहयोगका अन्त्य विविध विषयहरूमा 

समते सारभतू छलफल भयो। सम्मलेनबाट क्षरेीय सहयोगमाफि त रान्त्ष्िय नहत प्रिद्धिन गनि मद्दत पगुकेो 

तथा महत्त्िपणूि क्षरेीय सिालहरूमा नपेालको दृन्त्ष्टकोण प्रवतवबन्त्म्बत भएको छ। मशखर सम्मलेनको 

सफल आयोिनाबाट नपेालल ेक्षरेीय सहयोग प्रिद्धिनमा योगदान परु् याएको छ, मलुकुको आत्मसम्मान 

बढकेो छ।  

(ङ) िदैमेशक रोिगारीमा कामदार पठाउन ेएमशयन राष्िहरूको साझा संस्था ‘कोलम्बो प्रोससे’ को उच्च 

असधकारीहरूको पा ूँचौं र मन्त्न्त्रस्तरीय छैठौँ बठैक नपेालको अध्यक्षतामा २०७५ कासत्तक २९ र ३० 

गत ेकाठमाडौंमा सम्पन्त्न भएको छ। बठैकमा १२ सदस्य राष्िहरूको सहभावगता र श्रममक गन्त्तव्य 

मलुकुबाट समते उच्चस्तरको प्रवतननसधत्ि रहकेो वथयो। बठैकको अन्त्त्यमा काठमाडौं घोषणापर िारी 

भएको वथयो। बठैकबाट िदैमेशक रोिगारीमा िानहेरूका साझा नहत र चासोका मदु्दाहरूमा एकीकृत 

दृन्त्ष्टकोण बनाउन र श्रममकहरूको नहतमा गन्त्तव्य मलुकुको समझदारी बढाउन सहयोग पगुकेो छ।  

(च) संयकु्त राष्िसंघको ७३ औ ँ महासभाको अिसरमा अध्यक्षको हसैसयतल े नपेालल े SAARC 

मन्त्न्त्रपररषद् को अनौपचाररक बठैक आयोिना गर् यो। उक्त बठैकल ेसाकि मशखर सम्मलेन लगायत 

क्षरेीय सहयोगका अन्त्य विषयमा विचार आदान-प्रदान गन ेअिसर प्रदान गर् यो। बठैकबाट साकिका 

नया ूँ महाससचिको ननयनु्त्क्त अनमुोदन भयो। साकि मशखर सम्मलेनको प्रनक्रया अिरुद्ध रहकेो ितिमान 

पररप्रके्ष्यमा अध्यक्षको नाताल ेनपेालको सनक्रयतामा क्षरेीय सहयोग मञ्चलाई गवत ददन ेप्रयास हुन ु

आफैँमा एक उपलन्त्धध हो।  

(छ) ३० अनप्रलदजेख १ म े२०१९ सम्म कतारको दोहामा आयोजित एससया सहयोग मञ्चको छैठौँ मन्त्री 

स्तरीय बठैकमा नपेालको तफि बाट सहभावगता िनार्एको वथयो। बहृत्तर क्षरेीय सहयोग अमभिनृद्धमा 

यो सहभावगताल ेमद्दत परु् याएको छ।  

(ि) संयकु्त राष्िसंघीय मानि असधकार पररषद्को ४० औ ँ असधिशेन (१३-१६ फागनु २०७५) को 

उच्चस्तरीय सरमा नपेालका तफि बाट परराष्ि मन्त्री सहभागी भई पररषद्लाई सम्बोधन गनुिभयो। 

सम्बोधनका क्रममा परराष्ि मन्त्रील ेनपेालको लोकतान्त्न्त्रक रूपान्त्तरण, शान्त्न्त्त प्रनक्रया, मानि असधकार 

प्रिद्धिन र संरक्षणमा भएको साथ िक उपलन्त्धध, सङ्खक्रमणकालीन न्त्याय र पररषद्को सदस्यको हसैसयतल े
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नपेालल ेननष्पक्ष र प्रभािकारी भमूमका ननिािह गन ेबारमेा अन्त्तरािन्त्ष्िय समदुायलाई आश्िस्त पानुिभएको 

छ।  

(३) उम्मदेिारी तथा ननिािचन 

नपेालल ेसंयकु्त राष्िसंघीय मानि असधकार पररषद्मा सन ्२०२१ दजेख २०२३ अिसधका लावग पनुः ननिािचन; 

संयकु्त राष्िसंघीय आवथिक तथा सामाजिक पररषद्को २०२४ दजेख २०२६ का लावग सदस्य र Committee 

on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) को २०२१ दजेख २०२४ सम्मका 

लावग सदस्यमा पनुः ननिािचनका लावग उम्मदेिारी प्रस्ततु गरकेो छ। नपेाल सन ्२०१९ को िनिरी १ दजेख 

दईु िष िको लावग संयकु्त राष्िसंघको Peace Building Commission को सदस्यमा ननिािसचत भएको छ। 

त्यसगैरी, २४ िशैाख २०७६ मा United Nations Commission on Narcotic Drugs को सदस्य (सन ्

२०२०-२३) का लावग भएको ननिािचनमा अत्यासधक मतका साथ नपेाल ननिािसचत भएको छ। िनेभेान्त्स्थत 

व्यापार र विकासका लावग संयकु्त राष्िसंघीय सम्मलेन (UNCTAD) को ६६ औ ँससेनको बोडि बठैकबाट 

UNCTAD को व्यापार र विकास व्यरूो (Trade and Development Bureau) मा नपेाल उपाध्यक्ष (Vice 

President) पदमा २०१९-२०२० अिसधका लावग ननिािसचत भएको छ। यी महत्त्िपणूि अन्त्तरािन्त्ष्िय 

जिम्मिेारीहरूमा नपेालको ननिािचन हुनलु ेमलुकुको प्रवतष्ठा अमभिनृद्ध भएको छ र आफ्नो नहत अनकूुल 

भमूमका खले्न ेअिसर प्राप्त भएको छ। 

(४) आवथिक कूटनीवतको पररचालन 

यस अिसधमा विदशेन्त्स्थत नपेाली ननयोगहरूबाट ननयाित व्यापार, लगानी, पयिटन प्रिद्धिन तथा श्रम गन्त्तव्य 

मलुकुहरूमा श्रममकको सरुक्षा र हक, नहत तथा सचतेना लगायत ८०० भन्त्दा बढी कायिक्रमहरू सम्पन्त्न 

भएका छन।् त्यसबाट नपेाल भ्रमण गन ेपयिटकको सङ्ख्यामा िनृद्ध भएको छ, नपेालमा लगानी गन ेचासो 

बढकेो छ र िदैमेशक रोिगारीमा रहकेा नपेालीहरूको हक, नहत रक्षा तथा प्रिद्धिनमा उपलन्त्धध हाससल भएको 

छ। 

(५) राहदानी तथा कन्त्सलुर सिेा प्रिाह 

यस अिसधमा राहदानी विभागबाट ५,१५,१४६ थान राहदानी िारी भएका छन।् जिल्ला तथा र्लाका प्रशासन 

कायािलयबाट िारी गररन ेराहदानी तथा सङ्खकललत आिदेन फारामहरू विभागबाट सम्बन्त्न्त्धत जिल्लासम्म 

ढुिानीको व्यिस्थालाई नछटो, छररतो र प्रभािकारी बनाउन मलुकुभरका १० िटा विमानस्थलमा विमान 

माफि त ढुिानीको व्यिस्था गररएको छ।  

कन्त्सलुर सिेा विभागबाट कुल २,६३,७५४ थान कागिात प्रमाणीकरण गररएको छ। विभागबाट प्रदान हुन े

सिेालाई नछटो, छररतो र प्रभािकारी बनाउन े उद्देश्यल े सिेाग्राहीलार्ि आधा घण्टामभर सिेा प्रदान गन े

व्यिस्था ममलार्एको छ। यसका लावग विभागबाट प्रदान गररन ेकाननूी सिेा, कागिात प्रमाणीकरण, मभसा 

ससफाररस, कूटनीवतक सवुिधा तथा उन्त्मनु्त्क्त र असधकृत िारसेनामा प्रमाणीकरण लगायतका असधकांश सिेा 

प्रान्त्प्तका लावग अनलार्नबाट आिदेन गन ेव्यिस्था गररएको छ।  

सरकारल े ललएका नीवत तथा कायिक्रमहरू तथा कूटनीवतक प्राथममकताका सम्बन्त्धमा काठमाडौन्त्स्थत 

कूटनीवतक ननयोगहरूका प्रमखुहरूलाई दईु पटक वब्रनफङ गररएको छ। परराष्ि नीवतका सरोकारिाला 
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पक्षहरूको सहभावगतामा परराष्ि नीवत रान्त्ष्िय संिाद कायिक्रम सम्पन्त्न गररएको छ। साथ,ै विमभन्त्न 

मलुकुहरूमा नपेालको प्रवतननसधत्ि गनुिहुन ेअितैननक िाजणज्यदतूहरूलाई काठमाडौंमा 'Nepal Promotion 

Programme' नामक कायिक्रमको आयोिना गरी नपेाल सरकारल ेललएका नीवत तथा कायिक्रमहरू, समसामवयक 

नीवतगत पररितिनहरू एिम ्नपेाल सरकारको प्राथममकताका विषयहरूमा िानकारी ददर्एको छ। नपेाली 

डायस्पोरासूँगको बढ्दो सम्पकि एिम ् सहकायि, विदशेमा रहकेा विित ् नपेालीहरूको अमभलखे रा्न े र 

उनीहरूको ज्ञान सीप पररचालनमा सहिीकरण गन ेउद्देश्यल ेBrain Gain Center को स्थापना गररएको छ। 

नपेालको परराष्ि नीवत तथा कूटनीवतलाई विश्ि साम ुप्रभािकारी ढङ्खगल ेप्रस्ततु गद ैअन्त्तरािन्त्ष्िय स्तरमा 

नपेालको छवि उजिल्याउन े उद्दशे्यका साथ नपेालमा हरके २ िष िको अन्त्तरालमा सगरमाथा संिाद 

(Sagarmatha Sambaad) को आयोिना गन ेव्यिस्था ममलार्एको छ।  

राहदानीसम्बन्त्धी काननूलाई संशोधन तथा एकीकरण गनि बनकेो विधयेक, २०७५ संघीय संसदमा पशे भएको 
छ। प्रदशे तथा स्थानीय तहल ेविदशेी सरकार, ननयोग, प्रवतननसध र अन्त्तरािन्त्ष्िय संघ संस्थासूँग सम्पकि गदाि 
अिलम्बन गनुिपन ेकायिविसधसम्बन्त्धी ननदमेशका, २०७६ कायािन्त्ियनमा आएको छ।  

(६) श्रममक हकनहत संरक्षण 

परराष्ि मन्त्रालयल ेविमभन्त्न दशेहरूमा अिन्त्स्थत सम्बन्त्न्त्धत ननयोगहरू माफि त विदशेमा रहकेा नपेालीहरूको 
हक-नहत संरक्षण एिम ्उद्धारका कायिहरू गन ेगरकेो छ। यस अिसधमा विदशेन्त्स्थत नपेाली ननयोगहरूबाट 
५,७८२ िनालार्ि उद्धार गररएको र सोको दशेगत वििरण दहेायको ग्राफ सचरमा प्रस्ततु गररएको छ।  

सचर नं. ४- विमभन्त्न मलुकुहरूबाट उद्धार गररएका व्यन्त्क्तहरूको दशेगत वििरण 
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पररच्छेद- तीन 

उपसंहार 
 

नपेालको संविधानको भाग ४ मा उन्त्ल्लजखत राज्यका ननदशेक ससद्धान्त्त, नीवत तथा दावयत्िको कायािन्त्ियनका 
क्रममा आवथिक िष ि २०७५/७६ मा नपेाल सरकारबाट भए गरकेा कायिहरूबाट हाससल भएका प्रगवत एिम ्
सधुारका उपलन्त्धधहरूलार्ि यस प्रवतिदेनल े समटेकेो छ। नपेालको संविधानको धारा ५२ ल े “नपेालको 
स्ितन्त्रता, साििभौमसत्ता, भौगोललक अखण्डता र स्िाधीनतालाई अक्षणु्ण रा्द ैमौललक हक तथा मानि 
असधकारको संरक्षण र संिद्धिन, राज्यका ननदशेक ससद्धान्त्तहरूको अनसुरण तथा राज्यका नीवतहरूको क्रमशः 
कायािन्त्ियन गद ैनपेाललाई समदृ्ध तथा समनु्त्नत बनाउन ेराज्यको दावयत्ि हुनछे” भन्त्न ेव्यिस्था गरकेो छ।  

विगत लामो समयदजेखका रािनीवतक सङ्खक्रमणकालको अन्त्त्य भर्ि न्त्स्थर सरकार सञ्चालनमा रहकेो छ। 
सरकार गठनको पनहलो िष ि आधार िष िको रूपमा रहकेोमा यस िष िदजेख सरकारको ध्यान मलुकुको समनृद्ध र 
विकासमा केन्त्न्त्रत भएको छ। सरकारल ेअङ्खगीकार गरकेा िावष िक विकास योिना तथा बिटे अन्त्तगितका 
कायिक्रमहरू कायािन्त्ियनका लावग उपलधध स्रोत साधनहरूको समानपुावतक बा ूँडफा ूँट गरी सन्त्तलुलत रान्त्ष्िय 
विकासको अमभयानमा सरकार ननरन्त्तर लावग परकेो छ।  

नपेाल सरकारल े रान्त्ष्िय स्ितन्त्रता, स्िाधीनता, साििभौमसत्ता र रान्त्ष्िय अखण्डतालाई अक्षणु्ण रा् न 
आिश्यक कायिक्रम सञ्चालन गद ैआएको छ। नागररकका मौललक हक र असधकार संरक्षणका लावग रान्त्ष्िय 
एिम ्अन्त्तरािन्त्ष्िय रूपमा गरकेा प्रवतबद्धताहरूको पालना र पषृ्ठपोषण गनि संविधानिारा ननदद िष्ट मौललक 
हक र मानि असधकारसूँग सम्बन्त्न्त्धत व्यिस्थाहरूलाई आत्मसात ्गरी तदनरुूप आिश्यक काननूी व्यिस्थाको 
साथ ैयससूँग सम्बन्त्न्त्धत नीवतहरूको कायािन्त्ियनमा सरकार कनटबद्ध रहकेो छ।  

सङ् घीयताको भािना र ममि अनरुूप नीवत, काननू, संरचना एिम ्कायिविसधहरूको ननमािण, संशोधन तथा 
पररमाििन गन ेकायिलार्ि ननरन्त्तरता ददर्एको छ। शासकीय सधुारका क्षरेमा अनभुवूतयोग्य कदमहरू चाललएका 
छन।्  

संविधानको भाग ४ को धारा ५०, ५१ र ५२ मा व्यिस्था भएबमोजिम राज्यका ननदशेक ससद्धान्त्त, नीवत र 
दावयत्िहरू एक अकािसूँग अन्त्तरसम्बन्त्न्त्धत र पररपरूक रहकेा छन।् राज्यका ननदशेक ससद्धान्त्त, नीवतहरूको 
कायािन्त्ियन र राज्यका दावयत्ि िहन गन ेससलससलामा सरकारबाट भए गरकेा काम कारबाहीहरूको सन्त्दभिमा 
यस प्रवतिदेनमा उन्त्ल्लजखत वििरणहरूल ेमलुकु आवथिक समनृद्धतफि  बनढरहकेो पनु्त्ष्ट गद िछन।् थप प्रभािकारी 
शासकीय प्रबन्त्ध सनहतको गणुस्तरीय सिेा प्रिाह गरी नागररकमा सशुासनको अनभुवूत गराउन तथा समदृ्ध 
नपेाल र सखुी नपेालीको महाअमभयानलाई सफल पान ि संविधानल े मागिननदशे गर े बमोजिमको राज्यका 
नीवतहरूको अझ प्रभािकारी कायािन्त्ियन गनुि आिको आिश्यकता हो भन्त्नमेा सरकार स्पष्ट छ।  

यस अिसधमा नीवत तथा कायिक्रमहरूको कायािन्त्ियनका क्रममा आर्परकेा बाधा, व्यिधान तथा व्यािहाररक 
कठठनार्हरूलार्ि पषृ्ठपोषणका रूपमा ग्रहण गरी सोही क्रममा दजेखएका चनुौतीहरूलार्ि अिसरका रूपमा ललर्ि 
आगामी ददनमा नीवत तथा कायिक्रमहरूको कायािन्त्ियनमा थप प्रभािकाररता अमभिनृद्ध गद ैिान ेर उपलधध 
सीममत स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग गरी समदृ्ध नपेाल र सखुी नपेालीको महाअमभयानलार्ि व्यिहारम ै
उतान ि सरकार प्रवतबद्ध छ।  
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अनसुचूी- १ 

हलेो सरकारमा प्राप्त गनुासा र गनुासा फर्छ्यौटको वििरण 

क्र.सं. कायािलयको नाम 
गनुासाको सङ्ख्यात्मक वििरण 

प्राप्त फर्छ्यौट बा ूँकी फर्छ्यौट प्रवतशत 
(क) मन्त्रालयहरू 

१ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायािलय ८१ ४७ ३४ ५८ 
२ मनहला, बालबाललका तथा ज्यषे्ठ नागररक मन्त्रालय २६० १८८ ७२ ७२ 
३ यिुा तथा खलेकुद मन्त्रालय १४४ ७६ ६८ ५३ 
४ भमूम व्यिस्था, सहकारी तथा गररबी ननिारण मन्त्रालय ४२७ २१८ २०९ ५१ 
५ गहृ मन्त्रालय ४२४५ ३५२३ ७२२ ८३ 
६ मशक्षा, विज्ञान तथा प्रविसध मन्त्रालय १२४६ ४५३ ७९३ ३६ 
७ अथि मन्त्रालय १२९५ ५०९ ७८६ ३९ 
८ ऊिाि, िलस्रोत तथा ससूँचार् मन्त्रालय २२४ १११ ११३ ५० 
९ उद्योग, िाजणज्य तथा आपवूति मन्त्रालय ८३२ ३६० ४७२ ४३ 
१० रक्षा मन्त्रालय १२८ ९८ ३० ७७ 
११ स्िास््य तथा िनसङ्ख्या मन्त्रालय ११५३ ४९४ ६५९ ४३ 
१३ सञ्चार तथा सचूना प्रविसध मन्त्रालय ६८१ ३७६ ३०५ ५५ 
१४ काननू, न्त्याय तथा संसदीय माममला मन्त्रालय २४४ ११६ १२८ ४८ 
१५ संस्कृवत, पयिटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय ७४४ ४८६ २५८ ६५ 
१६ कृवष तथा पशपुन्त्छी विकास मन्त्रालय ३३३ १२१ २१२ ३६ 
१७ िन तथा िातािरण मन्त्रालय ३६४ २१९ १४५ ६० 
१८ श्रम, रोिगार तथा सामाजिक सरुक्षा मन्त्रालय ६८९ ४०६ २८३ ५९ 
१९ परराष्ि मन्त्रालय ४३६ २४४ १९२ ५६ 
२० भौवतक पिूािधार तथा यातायात मन्त्रालय २१७३ ७२४ १४४९ ३३ 
२१ सहरी विकास मन्त्रालय १६५ १०२ ६३ ६२ 
२२ सङ्खघीय माममला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय ३१४३ १५१४ १६२९ ४८ 
२३ खानपेानी मन्त्रालय ३३८ १३२ २०६ ३९ 

(ख) अन्त्य ननकायहरू 
२४ रान्त्ष्िय पनुनन िमािण प्रासधकरण १७३ ७५ ९८ ४३ 
२५ रान्त्ष्िय योिना आयोग ३४ २८ ६ ८२ 
२६ रान्त्ष्िय सतकिता केन्त्र ७६० ३१५ ४४५ ४१ 
२७ सािििननक खररद अनगुमन कायािलय ३० १५ १५ ५० 
२८ वरभिुन विश्िविद्यालय ३५८ १५० २०८ ४२ 
२९ रान्त्ष्िय परीक्षा बोडि ५१ ३४ १७ ६७ 
३० नपेाल दरूसञ्चार कम्पनी ललममटडे  २८० २२७ ५३ ८१ 
३१ नपेाल विद्यतु प्रासधकरण ४३० ४२५ ५ ९९ 
३२ ननिािचन आयोग ७ ६ १ ८६ 
३३ लोक सिेा, आयोग ४५ २३ २२ ५१ 
३४ अन्त््तयार दरुुपयोग अनसुन्त्धान आयोग १८ १० ८ ५६ 
३५ हलेो सरकार, हटेौँडा ४ ३ १ ७५ 
३६ हलेो सरकार, ददपायल ६ ३ ३ ५० 
३७ हलेो सरकार, पोखरा ४ ३ १ ७५ 
३८ हलेो सरकार, सखुते १० ६ ४ ६० 
३९ हलेो सरकार, काठमाडौँ १५८१ ७८७ ७९४ ५० 
४० तत्काल समस्या समाधान शाखा, प्र.म.तथा मं.प.का. ४७ २४ २३ ५१ 

   िम्मा २३२०४ १२६७० १०५३४ ५५ 
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अनसूुची- २ 

चाल,ू प ूूँिीगत र वित्तीय व्यिस्थाको विननयोिन र खचि वििरण  

आवथिक िष ि २०७५/७६ 

ननकाय 
बिटे (रु. लाखमा) खचि (रु. लाखमा) िम्मा प्रगवत % 

चाल ू प ूूँिीगत वित्तीय चाल ू प ूूँिीगत वित्तीय खदु बिटे खचि चाल ू प ूूँिीगत वित्तीय िम्मा 
१०१ राष्िपवत १,१८१ १,०७५ ० १,१०१ ९२३ - २,२५६ २,०२४ ९३.१९ ८५.९०  ८९.७२ 
१०२ उपराष्िपवत ३४२ ३६ ० ४३१ ३१ - ३७८ ४६२ १२६.१४ ८६.३३  १२२.३४ 

२०२ संघीय संसद् ससचिालय १२,२५७ १४१ ० १०,४९१ १,४१२ - १२,३९८ ११,९०३ ८५.५९ १००१.२५  ९६.०० 
२०४ अदालत ३६,१३२ ८,९०० ० ३७,७९७ ५,७३४ - ४५,०३२ ४३,५३२ १०४.६१ ६४.४३  ९६.६७ 

२०६ अन्त््तयार दरुुपयोग अनसुन्त्धान आयोग ५,०९६ २,७३७ ० ५,२१९ १,९१० - ७,८३३ ७,१२८ १०२.४० ६९.७७  ९१.०० 
२०८ महालखेा परीक्षकको कायािलय ४,५४७ ३,४६५ ० ३,४३२ १,६७४ - ८,०१२ ५,१०६ ७५.४८ ४८.३२  ६३.७३ 

२१० लोक सिेा आयोग ६,८४१ ६७७ ० ५,०९८ ६३६ - ७,५१८ ५,७३३ ७४.५२ ९३.८९  ७६.२६ 
२१२ ननिािचन आयोग ४,६१६ ६०७ ० ३,१०३ २०६ - ५,२२३ ३,३०९ ६७.२३ ३३.९४  ६३.३६ 
२१४ रान्त्ष्िय मानि असधकार आयोग २,०१९ ३२ ० १,५७९ ११९ - २,०५१ १,६९८ ७८.२२ ३७२.१८  ८२.८१ 

२१८ न्त्याय पररषद् ४९५ २८ ० ५१६ २८ - ५२३ ५४४ १०४.२४ ९८.५१  १०३.९४ 
२२० रान्त्ष्िय प्राकृवतक स्रोत तथा वित्त आयोग ७४९ १७५ ० ४०८ १८२ - ९२४ ५९० ५४.४६ १०४.२१  ६३.८८ 

२२२ रान्त्ष्िय मनहला आयोग १,१४४ ७१ ० ६६८ ३५९ - १,२१५ १,०२७ ५८.४० ५०५.३६  ८४.५२ 
२२४ रान्त्ष्िय दललत आयोग २७८ १२३ ० ८४ २९४ - ४०१ ३७८ ३०.२३ २३९.२९  ९४.३५ 
२२६ रान्त्ष्िय समािशेी आयोग २७८ १२३ ० १०० ३९७ - ४०१ ४९८ ३६.०६ ३२३.०३  १२४.०८ 

२२८ आददिासी िनिावत आयोग २७८ १२३ ० ८० ३७२ - ४०१ ४५२ २८.६३ ३०२.८३  ११२.७४ 
२३० मधशेी आयोग २७८ १२३ ० १३८ २१९ - ४०१ ३५७ ४९.६५ १७७.८६  ८८.९८ 

२३२ थारू आयोग २७८ १२३ ० १०२ १०४ - ४०१ २०६ ३६.७० ८४.७२  ५१.४३ 
२३४ मनु्त्स्लम आयोग २७८ १२३ ० १०९ ३७० - ४०१ ४७९ ३९.०८ ३००.८४  ११९.३७ 
२५० प्रदशे प्रमखुहरू २,३०३ ६२३ ० १,३६८ ४५५ - २,९२६ १,८२२ ५९.४० ७२.९६  ६२.२८ 

३०१ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायािलय ९७३,९६५ ५८८,८९७ ० ५५६,९०० ३७४,९११ - १,५६२,८६२ ९३१,८११ ५७.१८ ६३.६६  ५९.६२ 
३०५ अथि मन्त्रालय १२५,४७० ६७,३५८ ० ५३,८८० १६,९५४ - १९२,८२८ ७०,८३४ ४२.९४ २५.१७  ३६.७३ 
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ननकाय 
बिटे (रु. लाखमा) खचि (रु. लाखमा) िम्मा प्रगवत % 

चाल ू प ूूँिीगत वित्तीय चाल ू प ूूँिीगत वित्तीय खदु बिटे खचि चाल ू प ूूँिीगत वित्तीय िम्मा 
३०७ उद्योग, िाजणज्य तथा आपवूति मन्त्रालय २४,९४५ ४८,०३९ ० २४,५२९ २६,३६४ - ७२,९८४ ५०,८९३ ९८.३३ ५४.८८  ६९.७३ 
३०८ ऊिाि, िलस्रोत तथा ससूँचार् मन्त्रालय ५०,८५९ ४०४,५३९ १६,७३७ ३२,७५२ २८५,३०२ - ४७२,१३५ ३१८,०५३ ६४.४० ७०.५३  ६७.३६ 

३११ काननू, न्त्याय तथा संसदीय माममला मन्त्रालय ५,०३९ ४२ ० २,७७३ १०१ - ५,०८१ २,८७४ ५५.०२ २४०.८९  ५६.५६ 
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अनसुचूी -३ 

उच्चस्तरीय भ्रमणहरू सम्बन्त्धी विस्ततृ वििरण 
 

क. सम्माननीय राष्िपवतज्यबूाट सम्पन्त्न भ्रमणहरू 
सस.नं. दशे/मञ्च ममवत कैनफयत 

१. िनिादी गणतन्त्र चीनको रािकीय भ्रमण २०७६ िशैाख ११ दजेख १८ २०७६ िशैाख १३ मा अन्त्तरािन्त्ष्िय सहयोगका 
लावग दोस्रो बले्ट एण्ड रोड फोरमको उद्घाटन 

समारोहमा सहभावगता।  

२. कतारको औपचाररक भ्रमण २०७५ कावतिक १२ दजेख १५  नपेाल र कतार बीच तीनिटा सम्झौताहरू भई 

सम्बन्त्ध थप मिबतु भएको।  

३. न्त्ययूोकि (संयकु्त राज्य अमरेरका) भ्रमण 

(शन्त्क्तमा मनहलासम्बन्त्धी उच्चस्तरीय सम्मलेन) 

२०७५ फागनु २६ दजेख चरै १ संयकु्त राष्िसंघीय मनहलाको अिस्थासम्बन्त्धी 

आयोगको ६३ औ ँअसधिशेन (CSW63) मा 
सहभावगता।  

४. पोल्याण्डको भ्रमण (COP24) २०७५ मंससर १५ दजेख १९  संयकु्त राष्िसंघीय िलिाय ुपररितिनसम्बन्त्धी 
सम्मलेन (UNFCCCCOP24) मा 

सहभावगता 

 

ख. सम्माननीय उपराष्िपवतज्यबूाट सम्पन्त्न भ्रमणहरू 
सस.नं. दशे/मञ्च ममवत कैनफयत 

१. िनिादी गणतन्त्र चीन  २०७५ असोि ३ दजेख ८ ससचिुान प्रान्त्तको छेङ्खदमुा 
आयोिना भएको 17th Western 

China International Fair 

(WCIF) मा सहभावगता।  

२. अन्त्स्िया (Austrian World Summit on Climate 
Change) 

२०७६ िशैाख १४ दजेख १७  Austrian World Summit on 
Climate Change मा 

सहभावगता।  

 

ग. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सम्पन्त्न भ्रमणहरू 
सस.नं. दशे/मञ्च ममवत कैनफयत 

१. कोष्टाररका 
२०७५ असोि १३-१५ 

२०७५ असोि १५ मा शान्त्न्त्त विश्िविद्यालयमा आयोजित विशषे समारोहलाई 

सम्बोधन।  

२. मभयतनाम 
२०७६ िशैाख २६ दजेख ३०  

हनोई न्त्स्थत प्रवतन्त्ष्ठत हो सच ममन्त्ह नशेनल एकेडमेी अफ पोललनटक्समा एक 

सभालाई सम्बोधन।  

३. कम्बोनडया 
२०७६ िशैाख ३० दजेख िषे्ठ १ 

प्रधानमन्त्री स्तरमा भ्रमण भई मभसा exemption तथा निपक्षीय व्यापार 

िनृद्ध गनि महत्त्िपणूि रहकेो 

४. भारत २०७६ िठे १६-१७ भारतका महामनहम प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभावगता।  

५. स्िीट्िरल्याण्ड, 
बलेायत र िान्त्स 

२०७६ िठे २५ दजेख असार ०१ 

• ILO को शतिावष िकी समारोहको अिसरमा स्िीटिरल्याण्डमा आयोजित 
उच्चस्तरीय ससेनमा सहभागी भई २०७६ ि७े २७ मा सो उच्चस्तरीय 
बठैकलाई सम्बोधन 

• २०७६ िठे २७ गत ेसा ूँझ अक्सफोडि विश्िविद्यालय न्त्स्थत अक्सफोडि 
यनुनयनल ेआयोिना गरकेो एक विशषे समारोहलाई सम्बोधन।  

६. संयकु्त राष्िसंघ 
महासभाको ७३ औ ँ
असधिशेन 

२०७५ असोि ११ मा संयकु्त 
राष्िसंघको ७३ औ ँमहासभालाई 
सम्बोधन गनुिभएको 

न्त्ययूोकिमा रहकेो प्रससद्ध वथंकट् याङ्खक एससया सोसार्टीिारा आयोजित एक 
कायिक्रममा नपेालको शान्त्न्त्त, लोकतन्त्र र विकास विषयमा एक सािििननक 
सम्बोधन।  
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सस.नं. दशे/मञ्च ममवत कैनफयत 

७. विश्ि आवथिक मञ्च 
(Davos)- 

स्िीट्िरल्याण्ड 

२०७५ माघ ७-११ 
प्रधानमन्त्री स्तरमा नपेाल सहभागी भएको पनहलो, नपेालमा नया ूँ संविधान िारी 
भई रािनीवतक स्थावयत्िसूँग ैआवथिक विकासका लावग अनकूुल िातािरण तयार 

भएको सन्त्दशे ददन महत्त्िपणूि भ्रमण।  
 

घ. परराष्ि मन्त्रीबाट सम्पन्त्न भ्रमणहरूः 
सस.नं. दशे/मञ्च ममवत कैनफयत 

१. संयकु्त राज्य अमरेरका २०७५ पौष ३ दजेख ५ विदशे मन्त्री H.E. Mr. Michael R. Pompeo सूँग निपक्षीय भटेिाताि।  

२. िापान 
२०७५ मंससर १ दजेख ५ 

नपेालको एक भरपदो विकास साझेदार भएकोल ेनिपक्षीय सम्बन्त्ध मिबतु 

बनाउन महत्त्िपणूि।  

३. अन्त्स्िया २०७५ असोि १ मा 

अन्त्स्ियाका परराष्ि मन्त्रीसूँग 
Breakfast meeting 

62nd General Assembly of IAEAमा सहभावगता 

४. पोचुिगल, बने्त्ल्ियम र 
लक्िम्बगि 

२०७५ साउन ७ दजेख १६ 
परराष्ि मन्त्रीस्तरमा भएको भ्रमणल ेती दशेहरूसूँग निपक्षीय सम्बन्त्ध थप 
प्रगाढ भएको।  

५. भारत • २०७५ पसु २४ दजेख २६ मा भारतको नया ूँ ददल्लीमा आयोजित Raisina Dialogue 2019 मा 
सहभागी भई २०७५ पसु २६ मा आफ्नो प्रस्तवुत रा्न ुभएको।  

• २०७५ साउन ३१ गतदेजेख भदौ १ मा पिू ि प्रधानमन्त्री अटल विहारी बािपयेीको अन्त्त्यने्त्ष्टमा सररक।  

६. अिेन्त्टीना (South-South 
cooperation) 

२०७५ चतै ४ दजेख ११ 
Second High Level United Nations Conference on South-
South Cooperationमा सहभावगता।  

७. िनेभेा (मानि असधकार 
पररषद्) २०७५ फागनु १३ दजेख १६  

संयकु्त राष्िसंघीय मानि असधकार पररषद्को ४० औ ँससेनको उद्घाटन 
समारोहमा High Level Segment को कायिक्रममा फागनु १४ गत ेसो 
असधिशेनलाई सम्बोधन।  

८. िनिादी गणतन्त्र चीन 
२०७६ असार १५ दजेख २० 
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मा सहभावगता।  

 

ङ. नपेालमा भएका भ्रमणहरू 
सस.नं. दशे/मञ्च ममवत कैनफयत 

१. श्रीलङ्खकाका राष्िपवत २०७५ भदौ १६ दजेख १७ निपक्षीय भटेघाट, लनु्त्म्बनी भ्रमण समते भएको।  

२. िापानका परराष्ि मन्त्री २०७५ पसु २५ दजेख २६  िापान नपेालको एक भरपदो विकास साझेदार भएकोल ेनिपक्षीय सम्बन्त्ध 

मिबतु बनाउन महत्त्िपणूि भ्रमण रहकेो।  

३. अन्त्स्ियाका परराष्ि मन्त्री २०७५ फागनु ९ दजेख ११ मभयनामा नपेाली ननयोग स्थापना भए पश्चात ्निपक्षीय सम्बन्त्धल ेउचार् 

ग्रहण गरकेो।  

४. म्यानमारका लगानी तथा 

विदशे आवथिक सम्बन्त्ध मन्त्री 

२०७५ चतै १५ दजेख १६ लगानी सम्मलेनमा सहभागी भई समान आवथ िक अिस्था भएका राष्िहरू 

बीचको पारस्पररकता प्रिद्धिनमा योगदान पगुकेो।  

५. चौथो वबमस्टके मशखर 

सम्मलेन 

२०७५ भदौ १४ दजेख १५ श्रीलङ्खकाका राष्िपवत, म्यानमारका राष्िपवत, भारतका प्रधानमन्त्री, 

बंगलादशेका प्रधानमन्त्री, थार्ल्याण्डका प्रधानमन्त्री र भटुानका अन्त्तररम 
सरकारका अध्यक्षल ेनपेाल भ्रमण गनुिभएको।  

६. एससया प्याससनफक सममट २०७५ मंससर १३ दजेख १४ समोआका राष्िाध्यक्ष, टुभालकुा राष्िाध्यक्ष, नाउरुका राष्िाध्यक्ष, 
नफललनपन्त्सका उपराष्िपवत, कम्बोनडयाका प्रधानमन्त्री र म्यानमारका स्टटे 
काउन्त्न्त्सलरल ेनपेाल भ्रमण गनुिभएको।  

 


