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तिवाक्कथ  

 

सा्पजे कस्रोदकोे र्मसंगदतिवाेि र उन्पर्ोगलेमात्र ेदजा द  ेह ुँ ा
ेद को तिवाेि  ेखख तिवर्ोगसम्मका ििर्ाकलापहरू ब ििमत्ता पू्पक सञ्चाल  गरी
न्रू् दमलागदरसमर्मादोिकएकोग णस्दरीर््स्द ्ासे्ातिवािगरेकोदथा
तिवािस्रोदसाध कोउन्पर्ोगबाटअेधकदमउन्पलखधधहाेसलगरीस्पसाधरणको
जी् मासकारात्मकतिवभा्पारेकोह   प पछ।महालेखापरीक्षककोकार्ापलर्ले
सूच ा तिवि्ेध, कार्पमूलक र ्ादा्रणीर् ि्क र्को लेखापरीक्षण ग ाप उन्पर् पक्त
दथ्र्हरूदृििगरीदी ै दहकासरकार रमादहदका े कार्हरूबाटसा्पजे क
स्रोद व्र््स्थाप मा ेमदव्र्िर्दा, कार्प क्षदा र तिवभा्काररदाको ेसिान्दको पाल ा सम्बन्धमा परीक्षण, 
मूल्र्ाङ्क रि्श्लके णग ेगररएकोछ। 

र्सप खस्दकामा११ि्क र्कोकार्पमूलक, १ि्क र्को्ादा्रणीर्दथा २ि्क र्कोसूच ातिवि्ेध
लेखापरीक्षणकोअखन्दमतिवेद्े  हरूसमा्ेसगररएकोछ।तिवेद्े  हरूलेर्ोज ाव्र््स्थाप ,अ   ा 
व्र््स्थाप , े कार्हरूको से्ातिव्ाह, ्ादा्रण दथा ्न्र्जन्द  संरक्षण, े कार्हरूको सूच ा तिवणाली
दथादथ्र्ाङ्कस ंरक्षा,श्रमदथारोजगारकासाथैस्पसाधरणकोलाेगसा्पजे कर्ादार्ादव्र््स्थाहरूका
सम्बन्धमा  ेखखएका समस्र्ाहरू तिवेदे ेधमूलक रूपमा उन्जागर गरी समाधा का लाेग व्र््हाररक
स झा्समेद तिवस्द द गररएको छ । कार्पमूलक, ्ादा्रणीर् र सूच ा तिवि्ेध लेखापरीक्षण तिवेद्े  मा
तिवस्द दस झा्कार्ापन््र् बाटे कार्हरूकोकार्पसम्पा  मातिवभा्काररदाअेभ्ृििह   कासाथैसम्बखन्धद
क्षेत्रमासकारात्मकतिवभा्प ेमाि्श्वासेलएकाछौ। 

कार्पमूलक, ्ादा्रणीर्रसूच ातिवि्ेध लेखापरीक्षणग पतिवाि्ेधकज्ञा , ि्श्लके णात्मकक्षमदा, 
पर्ापिसमर्दथास्रोदसाध कोश्यकर्कदाप पछ।र्सकासाथैलेखापरीक्षणमादथ्र्ाङ्कको ि्श्लके ण, 

तिवश्ना्ली, स्ेक्षण, स्थलगदे रीक्षण, सरोकार्ालासुँगसामूिहकछलफल, अन्द्ापदापजस्दाि्ेधकोतिवर्ोग
गरर े ह ुँ ा ि्क र्सुँग सम्बखन्धद े कार् दथाकमपचारी र सरोकार्ालाको सकारात्मक सहर्ोग जरुरी
ह न्छ । लेखापरीक्षण कार्ापन््र् मा सहर्ोग ग  पह  े सम्बखन्धद े कार्का प ाेधकारीहरू,  ागररक
संस्थाकातिवेदे ेधहरू,लेखापरीक्षणकार्पमा संलग् ह  ेकार्ापलर्काकमपचारी, परामशप ादा दथासम्बि
सबैमाधन्र््ा व्र्क्तग पछ । 

 

 

 
(टंकमखणशमाप ंगाल) 

महालेखापरीक्षक 



ि्क र्सूची 

ि.स. ि्क र् े कार्/मन्त्रालर् पेज ं. 
 महालेखापरीक्षककोअन्ठा्न्नौँ्ािक पकतिवेद्े  सुँगसम्बखन्धद I-IX 

कार्पमूलकलेखापरीक्षण 
 

1.  काठमाडौँ उन्पत्र्का ेभत्रका स्था ीर्
दहकोसे्ातिव्ाह 

सङघीर् माेमला दथा सामान्र् तिवशास 
मन्त्रालर् 

१-३१ 

2.  काठमाडौँउन्पत्र्काकोर्ादार्ाद
व्र््स्थाप  

भौेदक पू्ापधार दथा र्ादार्दा मन्त्रालर्, गहृ
मन्त्रालर् 

३२-५२ 

3.  कृिक मलअ   ा व्र््स्थाप  कृिक दथापश पन्छीि्कासमन्त्रालर् ५३-८० 

4.  तिवधा मन्त्रीरोजगारकार्पिम श्रम, रोजगारदथासामाखजकस रक्षामन्त्रालर् ८१-१२४ 

5.  भेरी बबई डाईभरस  बह उन्द्देयकर्ीर्
शर्ोज ा 

उन्जापजलस्रोददथाेसुँचाइमन्त्रालर् 
१२५-१३४ 

6.  ल खम्् ीतिव ेशअन्दगपदखा ेपा ीर्ोज ा
व्र््स्था 

भौेदक पू्ापधार ि्कास मन्त्रालर् (ल खम्् ी
तिव ेश) 

१३५-१५3 

7.  ि्श्वेबद्यालर् अ   ा  शर्ोगको कार्प
सम्पा   

ि्श्वि्द्यालर्अ   ा शर्ोग 
१५4-१८१ 

8.  ेसुँचाइ शर्ोज ामा उन्पभोक्ता सेमेद
पररचाल (्ाग्मदीतिव ेश) 

भौेदक पू्ापधार ि्कास मन्त्रालर्‚ ्ाग्मदी
तिव ेश 

१८२-१९६ 

9.  व्र््सािर्कदाेलमकोतिवभा्काररदा खशक्षा, ि्ज्ञा दथातिवि्ेधमन्त्रालर् १९७-२२६ 

10.  स रखक्षद ागररकश्ासकार्पिम शहरीि्कासमन्त्रालर् २२७-२३6 

11.  घरबास(होमस्टे)ि्स्दाररस दृढीकरण
शर्ोज ा(गण्डकीतिव ेश) 

उन्द्योग, पर्पट , ्  दथा ्ादा्रण मन्त्रालर्
(गण्डकीतिव ेश) 

२३7-२59 

्ादा्रणीर्लेखापरीक्षण 
 

1.  राििर्े क ञ्जव्र््स्थाप  ् दथा्ादा्रणमन्त्रालर् २६१-२८४ 

सूच ातिवि्ेधलेखापरीक्षण 
 

1.  भ-ूअेभलेखसूच ाव्र््स्थाप तिवणाली  भूे मव्र््स्थाप दथाअेभलेखि्भाग २८6-३०5 

2.  राििर्दथ्र्ाङ्कसूच ातिवणाली राििर्सूच ातिवि्ेधकेन्र(NITC) ३०6-३५१ 

 



महालेखापरीक्षककोअन्ठा्न्नौँ्ािक पकतिवेद्े  सुँगसम्बखन्धद 

कार्पमूलकदथाि्शके लेखापरीक्षण 
 

1. का   ीशधार-  ेपालकोसंेबधा २०७२कोधारा२४१बमोखजममहालेखापरीक्षकलेसंघतिव ेश
रस्था ीर्दहदथाका   िारादोिकएकाअन्र्संस्थाकोे धापररदे कार्कोे र्ेमददाेमदधर्र्ीदा
कार्प क्षदातिवभा्काररदारऔखचत्र्समेदेबचारगरीलेखापरीक्षणग ेरधारा२९४बमोखजमबािक पक
तिवेदबे   रािपेदसमक्ष पेशग  पप े धर्बस्थाछ।  ेपालको संेबधा , २०१९को देस्रो संशोध 
२०३७  पश्चाद महालेखापरीक्षककोकार्ापलर्ले कार्पमूलक दथा ेबशेक  लेखापरीक्षण ह ुँ ैशएको 
छ।कार्पमूलकलेखापरीक्षणकोि्ेधदथापिेदअप ाई२०६८ ेखखसूच ातिवि्ेधलेखापरीक्षण
र२०६९ ेखख्ादा्रणीर्लेखापरीक्षणश रुगरीे रन्दरदाद इएकोछ। 

लेखापरीक्षणऐ , २०७५को फा५मासमेदमहालेखापरीक्षकलेकार्पमूलक, ्ादा्रणर
सूच ा तिवि्ेध ि्क र्को लेखापरीक्षण ग े व्र््स्था उन्ल्लेख छ । सोही ऐ मा महालेखापरीक्षकले
लेखापरीक्षणग ेदररका, क्षेत्र, परीक्षणग ेक राहरूउन्ल्लेखगरेकोछ।उन्क्तव्र््स्थाबमोखजमर्ो
्क प ११ ि्क र्कोकार्पमूलक, १ ि्क र्को ्ादा्रणीर्, २ ि्क र्को सूच ा तिवि्ेधको लेखापरीक्षण
तिवेद्े   दर्ार गरी सम्बखन्धद े कार्मा पठाइएको छ । लेखापरीक्षणबाट  ेखखएका तिवम ख
व्र्होरालाईमहालेखापरीक्षणको्ािक पकतिवेद् े मासमा्ेशगररएकोछ । कार्पमूलक, ्ादा्रणीर्, 

सूच ातिवि्ेधरि्शेक लेखापरीक्षणकापूणपतिवेद्े  हरूलाईसमेटीर्ोसुँगालोदर्ारगररएकोछ ।  

2. लेखापरीक्षणकोउन्द्दयेकर्- कार्ापलर्बाटसञ्चाल गरर ेकार्पमूलकदथाेबशेक लेखापरीक्षण, ्ादा्रणीर्
लेखापरीक्षणरसूच ातिवि्ेधलेखापरीक्षणकोउन् ेयकर् ेहार्बमोखजमरहेकोछः 

  

सा्पजे क े कार्को सूच ा
तिवि्ेधसम्बन्धी पू्ापधार, सूच ा
तिवि्ेध  ीेद, सूच ा तिवि्ेध
तिवणाली र र्सको स रक्षा जोखखम, 

सफ्ट्ेर्रको पर्ापिदा, े र्न्त्रण
व्र््स्था, सूच ा दथा दथ्र्ाङ्क
व्र्बस्थाप  तिवििर्ामा तिवचेलद
का   को पाल ाको परीक्षण ए्ं
मूल्र्ाङ्क  सूच ा तिवि े्ध
लेखापरीक्षकोउन्द्देयकर्रहेकोछ। 

सा्पजे क े कार्हरु र सो
बाट सञ्चाल  गरर े र्ोज ा,
कार्पिम र ििर्ाकलापहरुमा
ेमदव्र्िर्दा, कार्प क्षदा र
तिवभा्काररदा सम्बन्धमा
स््दन्त्र र बस्द े  ि परीक्षण
गरी स शास , ज्ाफ ेिहदा र
पार खशपदा तिव्िप मा र्ोग ा 
प र्र्ाउन्   कार्पमूलक
लेखापरीक्षणको उन्द्देयकर् रहको
छ। 

सा्पजे क े कार्हरुले
कार्पिम, ििर्ाकलाप, 
र्ोज ाहरु सञ्चाल  ग ाप ह  े 
्ादा्रणीर् जोखखमहरुको
पिहचा  ए्ं र्थोखचद
व्र्बस्थाप का उन्पार्को
अ्लम्ब  सम्बन्धमा परीक्षण
मूल्र्ाङ्क  गरी द गो
ि्कासलाई र्ोग ा  ग  प
्ादा्रणीर् लेखापरीक्षको
उन्द्देयकर्रहेकोछ। 

कार्पमूलकदथाेबशेक  
 

्ादा्रणीर् सूच ातिवेबेध 
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3. लेखापरीक्षणकोक्षते्र -  लेखापरीक्षणऐ , २०७५को  फा५ लेमहालेखापरीक्षकले, े र्ेमददा,
ेमदव्र्िर्दा, कार्प क्षदा, तिवभा्काररदा रऔखचत्र् समेद ेबचार परीक्षण ग े व्र्बस्था गरेको छ . 

लेखापरीक्षणको लाेग म लदः ३  ेखख ५ ्क पको सूच ा ए्ं दथ्र्ाङ्क ेबश्लके ण गररएको छ ।
लेखापरीक्षणग ाप े कार्,शर्ोज ा, कार्पिम, ि्क र्सुँगसम्बखन्धदििर्ाकलापहरुकोगह दा, कार्प
तिवकृेद, जोखखमरलेखापरीक्षणबाटर्ोग ा प र्र्ाउन् सिक ेसम्भा् ालाईदृििगदगरीकार्ापलर्बाट
गरर ेकार्पमूलक,्ादा्रणरसूच ातिवि्ेधलेखापरीक्षणमा ेहार्काक्षेत्रहरूसमेिट ेगरेकोछ। 

 

कार्पमूलक ्ादारणीर् सूच ातिवि्ेध 

 कार्ापलर् े कार्हरूको उन्द्देयकर्, 

कार्पिमअ  सारलक्ष्र्रउन्पलखधध
हाेसलभएको, 

 कार्ापलर्को उन्द्देयकर् र  ीेद स्पि
भएकोरसोअ  रुपकार्पभएको, 

 कार्ापलर्कोकार्पतिवकृेदअ  सारसे्ा
तिव्ाहस्दर उन्पर् क्त र तिवभा्कारी
रहेको, 

 कार्पिमअ  सारे धापररदसमर्ेभत्र
तिवगेदहाेसलगरेको, 

 लागदकोद ल ामातिवेदफलम ाेसब
रहेको, 

 कार्पिमकार्ापन््र् मालागद, लाभ
खस्थेदतिवभा्कारीरहेको 

 कार्पिम र खजम्मे्ारीमा  ोहोरो
 भएको, 

 े धापररदसमर्माकार्पिम÷शर्ोज ा
सम्पन्नभईतिवेदफलतिवािभएको, 

 पार खशपदा ए्ं ज्ाफ ेिहदाको
पाल ा, 

 भौेदक, ि्त्तीर्, ए्ं ज शखक्त
स्रोदकोअेधकदमपररचाल , 

 श्रोदको तिवाेि ए्ं उन्पर्ोगमा
ेमदव्र्िर्दा, 

 े कार्, कार्पिम दथा र्ोज ाको
द गोसञ्चाल , 

 द गोेबकासकालक्ष्र्हरु, 

 अ  गम ए्ंमूल्र्ाक तिवणाली। 

 ्ादा्रण सम्बन्धी  ीेद,  ऐ ,
े र्मकोपाल ा, 

 ्ादा्रण सरंक्षण, सम्बधप 
सम्बन्धी कार्पिम, र्ोज ा, 
ििर्ाकलापहरुकोकार्ापन््र् ,  

 सा्पजे क े कार्हरुले काम
कार्ाही, कार्पिम, ििर्ाकलाप, 
र्ोज ाहरु सञ्चाल  ग ाप परेको
्ादा्रणीर्तिवभा्, 

 ्ादा्रणी तिवभा् म ल्र्ाकं 
तिवेद्े  कार्पन््र् , 

  कारात्क तिवभाबलाई न्रू्  ग े
उन्पार्कोअबलम्ब  

 ेसमसारक्षेत्रसंरक्षण, 

 ब दथा्न्र्जन्द संरक्षण, 

 तिवाकृेदक जल भण्डार दथा
म हा हरुकोसंरक्षण,  

 फोहरमैलाव्र्बस्थाप , 

 जैेबकफोहरकोव्र्बस्थाप , 

 र्ादार्ादव्र्बस्थाप , 

 ्ार् को ग णस्दर र ्ार्  तिव  क , 
ध्् ीतिव  क ण,  

 जौेबकेबेबधदाकोसंरक्षण, 

 तिवाकृेदकसम्प ाकोसंरक्षण, 

 ्ादा्रणपरी्दप , 

 अन्दराििर््ादा्रणसंरक्षणसन्धी
दथासम्झौदाहरुकार्ापन््र् , 

 द गो ेबकास ए्ं कार्पिमको
द गोप ा, 

 सूच ातिवणाली ीेद, 

 सूच ा तिवणालीको सञ्चाल 
व्र्बस्था, 

 हाडप् ेर्र ए्ं दथ्र्ाक
व्र्बस्थाप , 

 सूच ाकोि्श्वसे र्दा, 

 सूच ाकोतिवभा्कारीदा, 

 एप्लीकेश  तिवणालीको
उन्पर् क्तदा, 

 सफ्ट्ेर्रकोतिवभा्कारीदा, 

 सूच ातिवणालीको क्षदार
गोप्र्दा, 

 सूच ाको े ष्पक्षदा एं्
े ष्ठा, 

 े र्ेमददा, 

 ज शखक्तको  क्षदा, 
जागरुकदा, 

 सूच ा तिवि्ेध पू्ापधारको
खस्थेद र े कार्ले तिवर्ोग
गरेको सफ्ट्ेर्रको
उन्पर्ोगले से्ा तिव्ाहमा
परेकोतिवभा्। 
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4. लेखापरीक्षणको पिेद -  कार्पमूलक ्ादा्रणीर् र सूच ा तिवि्ेध लेखापरीक्षण ग ाप ि्क र्सुँग
सम्बखन्धदरहेरतिवम खरुपले ेदजाम लक, समस्र्ामूलकदथातिवििर्ामूलकपिेदअ्लम्ब गररएको
छ। ागररकसमाजसुँगको संलग् दामाअेभ्िृिग ेकार्पलाईसमेदतिवाथेमकदा द इएकोछ।
लेखापरीक्षणको ि्क र्गदउन्दे्दयकर्रक्षेत्रसमेदलाई ि्चारगरी मूल्र्ाङ्क कालाेगश्यकर्कसूच ा, 
े कार्हरुबाट तिवकाखशद ि्ेभन्न तिवेद्े  , ि््रण शद को माध्र्मबाट जा कारी  दथा  दथ्र्ाङ्क
सङ्कल गरी ि्श्लके णगररएकोछ।उन्पर् पक्तअ  सार तिवाि सूच ा, दथ्र्ाङ्क, जा कारी रछलफलको
शधारमा जोखखमको मूल्र्ाङ्क  ग े र सोबाट दाखत््क महत््का ि्क र्हरु पिहचा  गरी त्र्सको
पर्ापिदा, सान् ेभपकदा, दाखत््कदा ए्ं ि्श्वस ीर्दाको परीक्षण ग प अ्लोक , तिवश्ना्ली, सोधप छ, 

सरोकार्ालासंग छलफल, अन्दर्ादाप, ि्शेक ज्ञको रार्परामशप समेदको शधार ेलईएको छ।
े कार्को तिवम ख कार्प सम्पा   सूचकहरुको सेरोफेरोमा कार्पसम्पा  मा  ेखखएका समस्र्ा दथा
च   ौदीको ि्श्लके ण ए्ं मूल्र्ाङ्क  गरी सोही शधारमा स धारको क्षते्रहरु सम्बन्धमा स झा् तिवस्द द
गररएकोछ।र्सकालाेगे म् ा  सारकातिवमाणसङ्कल काि्ेधसमेदतिवर्ोगगररएकोछ। 

 ि्द्यमा का   र ीेदगदव्र््स्था, े र्न्त्रणतिवणालीदथाकार्पर्ोज ाकोि्श्लके ण, 

 तिवश्ना्ली सङ्कल , अन्दरििर्ा सरोकार समूह छलफल, अन्दर्ादाप, स्थलगद े रीक्षण, 

तिवेद्े  हरुकोअध्र्र् , दथ्र्ाङ्क,  ीेददथाकार्पतिवगेदि्श्लके ण 

 तिवाथेमकदथादिदीर्सूच ासङ्कल रि्श्लके ण, 

 साझे ारसंस्थारे कार्हरुसुँगभएकोसम्झौदारकार्ापन््र् , 

 सरोकार्ालासुँगकोछलफलरअन्दरििर्ा, 

 स्थलगदअ्लोक रतिवाि्ेधकि्क र्मासम्बखन्धदसुँगपरामशप, 

 छ ौटभएकाि्क र्माि्शेक ज्ञबाटतिवािरार्, स झा्दथातिवेदििर्ा, 

  ागररकसमाजसुँगकोसहकार्परपषृ्ठपोक ण, 

5. लेखापरीक्षणको तिवििर्ा - कार्ापलर्ले कार्पमूलक, ्ादा्रणीर्, सूच ा तिवि्ेध लेखापरीक्षण ग ाप
म लभदूरूपमालेखापरीक्षणर्ोज ादर्ारी,लेखापरीक्षणकार्ापन््र् ,तिवेद्े  रअ  गम समेदका
चरणहरूसम्पन्नग ेगरेकोछ। 

कार्ापलर्लेउन्परोक्तचरणहरूमाकार्पहरूग ापछ ौटगररएकाि्क र्सुँगसम्बखन्धदसूच ाहरू
सङ्कल , सूच ाहरूकोअध्र्र् , ेबश्लके ण, जोखखमक्षेत्र पिहचा , लेखापरीक्षण र्ोज ा दर्ारी, तिव्ेश
बैठक, तिवश्ना्ली, अन्दर्ादापबाट सूच ा ए्ं सङ्केलद ि््रणकोअध्र्र्  ेबश्लके ण, मस्र्ौ ा तिवेद्े  
दर्ारी, बिहगपम बैठक, तिवारखम्भकतिवेद्े  जारीरतिवारखम्भकतिवेद्े  उन्परतिवाितिवेदििर्ासमेदलाई
शधार ेलई अखन्दम तिवेद्े   जारी ग े कार्प गररएको छ। कार्पमूलक लेखापरीक्षणको समग्र
तिवििर्ालाई ेहार्कोखचत्रमा शापइएकोछ। 
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5.1. ि्क र्छ ौट- कार्ापलर्लेकार्पमूलक,्ादा्रणीर्,सूच ातिवि्ेधलेखापरीक्षणकोि्क र्छ ौटका
लाेग सरकारको तिवाथेमकदा क्षेत्र, ि्क र्को गाम्भीर्पदा, बजेटको शकार, सा्पजे क सरोकार ्ा
ज चासो, सञ्चार माध्र्ममा शएका ि्क र्का अेदररक्त महालेखापरीक्षकको कार्पर्ोज ा 
(२०७४–२०८०),  ेपाल सरकार र ि्कास साझे ारबीच भएका सम्झौदा, ि्कास साझे ारको
अ  रोध, ागररकसमाजकोस झाबसमेदलाईसमेदलाईदृििगदगरीउन्पर् क्तेबक र्हरुकोसूचीदर्ार
ग े गररएको छ । दर्ार गररएका सूचीहरुलाई दाखत््कदा, ेबक र्को महत््, व्र््स्थापकीर्
कमजोरीहरु, लेखापरीक्षणकार्ापन््र् कोसम्भाव्र्दा र तिवभा्शङ्कल गरीअङ्कगण ा ग ाप उन्च्च
तिवाथेमकदातिवािग ेेबक र्लाईस्रोदसाध कोर श्यकर्कह  सक् ेस््दन्त्रि्ज्ञसे्ाकोउन्पलव्धदा
जस्दादत््हरुको्स्द परकमूल्र्ाङ्क गरीे कार््ाि्क र्छ ौटग ेगरीएकोछ। 

5.2. जोखखम ि्श्लके णदथार्ोज ादर्ारी - कार्पमूलक,्ादा्रणीर्, सूच ातिवि्ेध लेखापरीक्षणकालाेग
े कार्को संगठ  संरच ा दथा कार्पतिवििर्ासम्बन्धी जा कारी ेलई अन्दे पिहद जोखखम पिहचा , 

े र्न्त्रण ्ादा्रण अध्र्र् , कार्पि्ेधको जा कारी, सूच ा सङ्कल  दथा ेबश्लके ण, जोखखम क्षते्र
पिहचा , सोको शधारमा लेखापरीक्षणको उन्दे्दयकर् र क्षेत्र े धापरण त्र्स अ  रूप लेखापरीक्षण
तिवश्न ा्ली दर्ार गरी तिवमाण सङ्कल का ि्ेध र पिेद े धापरण गररएको छ। लेखापरीक्षण
कार्ापन््र् लाइप व्र््खस्थद ग प लेखापरीक्षण र्ोज ा र लेखापरीक्षण कार्पिम (अेडट ेडजाइप 
म्र्ािटक्स)दर्ारगररएकोछ। 

5.3. लेखापरीक्षण कार्ापन््र्  - लेखापरीक्षण कार्ापन््र् को सन् भपमा सम्बि पक्षसुँगको तिव्ेश बैठक, 

सरोकार्ालासुँगछलफल, अन्दर्ादाप, स्थलगदअ्लोक रभौेदकपरीक्षणगरीतिवमाणसङ्कल ग े,
तिवमाणको ेबश्लके ण गरी कमीकमजोरी त्र्सका कारण र परेको असर ेबश्लके ण गरी र्थाथपपरक र
सान् ेभपकस झा्समेद दर्ारपाररएकोमस्र्ौ ातिवेद्े  उन्परसम्बखन्धदे कार्काप ाेधकारीसुँग
बिहपगम बैठकगरीव्र््स्थाप कोस झा्तिवेदििर्ाेल ेकार्पग ेगरीएकोछ। 
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5.4. तिवेद्े   - कार्पमूलक,्ादा्रणीर्,सूच ातिवि्ेधकोलेखापरीक्षणमस्र्ौ ातिवेद्े  उन्परसम्बखन्धद
े कार्का प ाेधकारीसुँग बिहपगम  बैठक गरी व्र््स्थाप को स झा् दथा तिवेदििर्ा तिवाि गरी
त्र्सकोशधारमातिवारखम्भकतिवेद्े  दर्ारगररएकोछ।तिवेद्े  कार्ापलर्कोदोिकएकोढाुँचामा
संगठीद रूपमा दर्ार गरी लेखापरीक्षणबाट  ेखखएको व्र्होरामा शधार (Criteria), अ्स्था 
(Condition), कारण (Cause), तिवभा् (Consequences)र ेखखएकाकमीकमजोरीमाशगामी द  मा
स धारकालाेगव्र्ा्हाररकस झा्(Corrective Action) उन्ल्लेखगररएकोछ।  

5.5. अ  गम  परीक्षण – कार्ापलर्ले कार्पमूलक लेखापरीक्षण तिवेद्े   े कार्लाई जारी गरे पश्चाद
े कार्कोकार्पतिवकृेदरस झा्माउन्ल्लेखखदेबक र््स्द समेदलाईदृििगदगरीतिवेद्े  लेउन्ठाएका
ेबक र्हरूरतिवेद्े  कास झा्हरूकार्ापन््र् कासम्बन्धमाउन्पर् क्तसमर्माअ  गम ग ेगरेको 
छ। 

6. मा  ण्डको तिवर्ोग - लेखापरीक्षणमाकार्ापलर्ले जारी गरेको  ेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमा  दथा
कार्पमूलक, ्ादा्रणीर् लेखापरीक्षण मागप शप मा उन्खल्लखखद ेबेध र पिेद अ  रुप कार्पमूलक
लेखापरीक्षणे  ेखशका२०६९दथा्ादा्रणीर्लेखापरीक्षणे  ेखशकातिवर्ोगगररएकोछ। साथै
लेखापरीक्षणमास्ोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुकोअन्दराििर् संगठ इन्टोसाइप (INOSAI) लेजारी
गरेकोकार्पमूलकलेखापरीक्षणकोेसिान्दहरुईसाइ३००,कार्पमूलकलेखापरीक्षणमा  ण्डईसाइ
३०००, ्ादा्रणीर्लेखापरीक्षणर सूच ाव्र्बस्थासम्बन्धीअन्दराििर्े  ेखशकाकोपररपाल ाग े
तिवर्ास गररएको छ ।कार्पमूलक र ्ादा्रणीर् लेखापरीक्षण ग ाप सरोकार्ालाहरूको संलग् दा
(Stakeholder's Engagement) लाईे रन्दरदाद इएकोछ।  

7. लेखापरीक्षणको शधार – कार्पमूलक लेखापरीक्षणको सन् भपमा सा्पजे क े कार्ले र्ोज ा ्ा
कार्पिम्ा ििर्ाकलापसञ्चाल मा ेमदव्र्र्ीदा, कार्प क्षदा, तिवभा्काररदाको ेसिान्दको पाल ाको
मूल्र्ाङ्क , सूच ातिवि्ेधलेखापरीक्षणकोसन् भपमासा्पजे के कार्कोसूच ातिवि्ेधसम्बन्धीपू्ापधार
दथा सूच ा तिवि्ेध तिवणाली र र्सको स रक्षा जोखखम, सूच ा तिवि्ेधसम्बन्धी सम्पखत्तको स रक्षा, 
े र्न्त्रणव्र्बस्था, सूच ादथादथ्र्ाङ्कव्र्बस्थाप तिवििर्ामातिवचेलदका   कोपाल ाकोपरीक्षण
ए्ं मूल्र्ाङ्क  र ्ादा्रणीर् लेखापरीक्षणको सन् भपमा सा्पजे क े कार्ले अप ाउन्   प े
्ादा्रणीर्स रक्षाव्र्बस्था,्ादा्रणीर्जोखखमहरुकोव्र्बस्थाप , ्ादा्रणीर्स रक्षाव्र्बस्थाको
कार्ापन््र् , बादा्रणमा परेको तिवभा् न्रू् ीकरण ग ाप ेलई े माप ण्ड ै लेखापरीक्षणकोशधार 
हो।लेखापरीक्षणमातिवम खरुपले ेहार्काशधारेलइपएकोेथर्ो। 

 कार्ापलर्लेि्गदमात्र्स्दैलेखापरीक्षणमातिवर्ोगगरेकाशधार,  
 ि् ेशीलेखापरीक्षणसंस्थाबाटत्र्स्दैलेखापरीक्षणग ापतिवर्ोगगररएकाशधार, 
 े कार् ्ा ि्गदको संस ीर् ्ा अन्र् शेधकाररक शर्ोगबाट तिवर्ोगमा ल्र्ाइएका

कार्पसम्पा  कामाप ण्डहरु, 

 लेखापरीक्षणगरर ेे कार्सुँगेमल् ोज ल् ोतिवकृेदकाििर्ाकलाप, कार्पिमसञ्चाल ग ेस्था ीर्
ए्ंबै ेखशकसंस्थाहरुलेतिवर्ोगमाल्र्ाएकाकार्पसम्पा  माप ण्ड, 

 पेशागद े कार्हरु र माप ण्ड े धापरण ग े े कार्हरुले तिवर्ोगमा ल्र्ाएका कार्पसम्पा  
माप ण्डहरु, 

 सम्बखन्धदका   , 
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 े कार्कोकार्पसञ्चाल रकार्पि्ेध द ग् शप र 
 केन्रीर्स्दरकोे कार्का ीेद, माप ण्ड, श ेशरमागप ंश । 

8. कार्ापलर्बाटसञ्चाेलदलेखापरीक्षणकोखस्थेद - लेखापरीक्षणऐ , २०७५को फा५मा
कार्पमूलक, ्ादा्रण र सूच ा तिवि्ेध ि्क र्को लेखापरीक्षण ग पसक् े व्र््स्था अ  रूप र्स ्क प
कार्ापलर्बाटकार्पमूलक११, ्ादा्रणीर् १, र सूच ा तिवि्ेध २, लेखापरीक्षण सञ्चाल  गररएको 
छ। र्स्क पसञ्चाेलदलेखापरीक्षणकोखस्थेद ेहार्बमोखजमछ 

8.1. कार्पमूलक-र्ो्क पकार्ापलर्बाटउन्जापजलस्रोददथाेसुँचाइमन्त्रालर्, संघीर्माेमलादथासामान्र्
तिवशास  मन्त्रालर्, गहृमन्त्रालर् र भौेदक पू्ापधार दथा र्ादार्दा मन्त्रालर्, कृिक  दथा पश पन्छी
ि्कासमन्त्रालर्,भौेदकपू्ापधारि्कासमन्त्रालर्श्रम,रोजगारदथासामाखजकस रक्षामन्त्रालर्,
खशक्षा,ि्ज्ञा दथातिवि्ेधमन्त्रालर्,ि्खश्व्द्यालर्अ   ा शर्ोग,शहरीि्कासमन्त्रालर्,भौेदक
पू्ापधारि्कासमन्त्रालर्(्ाग्मदीतिव ेश),उन्द्योग,पर्पट ,् दथा्ादा्रणमन्त्रालर्(गण्डकी
तिव ेश)कोकार्पक्षेत्रअन्दगपदकाएकएकेबक र्हरूकोकार्पमूलकलेखापरीक्षणगरीएकोछ। 

8.2. ्ादा्रणीर्लेखापरीक्षण- ि्गद्क पहरुमाजस्दैर्स्क पपे ्ादा्रणीर्लेखापरीक्षणलाईे रन्दरदा
द इएको छ।र्स ्क प ्  दथा ्ादा्रण मन्त्रालर् अन्दगपदको राििर् े क ञ्जहरुको व्र््स्थाप 
ि्क र्को्ादा्रणीर्लेखापरीक्षणसम्पन्नगररएकोछ। 

8.3. सूच ातिवि्ेधलेखापरीक्षण-र्स्क पसञ्चारदथासूच ातिवि्ेधमन्त्रालर्अन्दगपदराििर्दथ्र्ाङ्क
सूच ातिवणाली (National Data Security System)रभूे मव्र््स्थाप दथाअेभलेख ि्भागकोभ-ू
अेभलेख सूच ा व्र््स्थाप  तिवणाली (LRIMS) ि्क र्को सूच ा तिवि्ेध लेखापरीक्षणसम्पन्नगररएको
छ। र्ो लेखापरीक्षण कार्ापन््र्  ग प बेलार्दको महालेखापरीक्षकको कार्ापलर् ( ेश ल अेडट
अिफस) र बेलार्दी सहर्ोगी संस्था ेडपाटपमेन्ट फर इन्टर ेश ल डेभलपमेन्ट (डी.एफ.शइ.डी)
दफप बाट ि्शेक ज्ञसे्ातिवािभएको ेथर्ो।र्स िकेसमकोसहर्ोगलेकार्ापलर्कोज शखक्तकोक्षमदा
अेभ्िृिग परलेखापरीक्षणकोग णस्दरस धारमासहर्ोगेमलेकोछ। 

9. लेखापरीक्षणमा ागररकसहभाेगदा- लेखापरीक्षणलाईपार शीब ाउन् रलेखापरीक्षणकोतिवभा्लाइप
बढाउन् लेखापरीक्षणकोेबक र्छ ौट ेखखस्थलगदअ्लोक ,लखक्षदसम हछलफल,तिवमाणसङ्कल 
कार्पहरूमा  ागरीक संस्थाका तिवेदे ेधहरूलाई सहभाेग गराउन् े कार्पलाइप र्ो ्क प पे  े रन्दरदा
द इपएको छ । र्ो ्क प  ेहार्का लेखापरीक्षण कार्ापन््र् मा  ागरीकहरूलाइप सहभागी गराइएको 
छ। 

 काठमाडौंउन्पत्र्काेभत्रकास्था ीर्दहहरुकोसे्ातिव्ाह। 

 राििर्े क ञ्जहरुकोव्र्बस्थाप । 

 ्ाग्मदीतिव ेश ेसुँचाइशर्ोज ामाउन्पभोक्तासेमेदपररचाल  

 स रखक्षद ागररकश्ासकार्पिम 

 धर््सािर्कदाेलमकोतिवभा्काररदा 

उन्परोक्त ेबक र्हरुकोकार्पमूलक लेखापरीक्षणमा  ागरीक संगठ हरुकोसहभाेगदा गराउन् 
सहभाेगदात्मकलेखापरीक्षणमागप शप , २०७३माउन्ल्लेखखदतिवििर्ाअ्लम्ब गरीस शास , ि्त्तीर्
अ  शास , सशखक्तकरणअेभर्ा लगार्दकाक्षेत्रमाकार्परद ागररकदथासंस्थाहरुछ ौटगरीएको
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ेथर्ो। छ ौट गरीएको  ागरीक संगठ को तिवेदे ेधहरूलाइप लेखापरीक्षण सम्बन्धी अेभम खीकरण
समेद गरीएको ेथर्ो । लेखापरीक्षणमा  ागरीक सहभाेगदाले  जाखखम क्षते्र पिहचा  ग प दथा
तिवेद्े  कोपैर्ीदथासोकोकार्ापन््र् मासहर्ोगप गीलेखापरीक्षणकोतिवभा्अेभ्िृिमासहर्ोग
प ग् ेअपेक्षागरीएकोछ। 

10. ज शखक्त पररचाल  - कार्ापलर्मा कार्पमूलक दथा ि्शेक  लेखापरीक्षण महाे  ेश ालर्  अन्दगपद
कार्पमूलक,्ादा्रणीर्रसूच ातिवि्ेधलेखापरीक्षणकोसमन््र्ए्ंसञ्चाल ग ेगरेकोछ।र्ी
लेखापरीक्षणहरूमासंलग् ह  ेकमपचारीमासोकार्पउन्खचददबरबाटसम्पा  ग पसक् ेउन्पर् क्तसीप
र सक्षमदा ह   प पछ । उन्पर् क्त तिवाि्ेधक दाेलम, अ  भ् र तिवि्णदा तिवाि ए्ं उन्पर् क्त स्दरको
पेशागदसीपर क्षदातिवािव्र्खक्तहरुबाटउन्परोक्तलेखापरीक्षणसम्पन्नगरीतिवेद्े  दर्ारगररएको
छ । लेखापरीक्षण टोलीको गठ  ग ाप उन्पलधध ज शखक्तको सीप, क्षमदा, सख्र्ा, कार्पबोझ र
ेबशेक ज्ञदा जस्दा ि्क र्हरुका शधारमा े  ेशकको  ेदतृ््मा रह े गरी लेखापरीक्षण अेधकारी,
लेखापरीक्षण अेधक्षक कमपचारीहरुको टोली ब ाई खटाईएको ेथर्ो । र्ो ्क प सम्पन्न ११
कार्पमूलकलेखापरीक्षण,१्ादा्रणीर्लेखापरीक्षणर२सूच ातिवि्ेधलेखापरीक्षणकालाेग ार्ब
महालेखापरीक्षक ५‚ े  ेशक १०‚ लेखापरीक्षण अेधकारी १६ र लेखापरीक्षण अधीक्षक ४ को
सिहदरहेकोेथर्ो।३५कमपचारीपररचाल गररएकोेथर्ो। 

11. लेखापरीक्षणकोसीमा- श्यकर्कसूच ा, अेभलेख, ि््रणकोलाेगे कार्सुँगकोे भपरदा,केदपर्
ि्क र्हरुकोलाेगसमर्पर्ापि ह   , लेखापरीक्षणकोलाेगउन्पलव्धसमर्सीमा, ज शखक्त,अन्र्न्द
छोटो स्थलगद अ्लोक  भ्रमण, सीेमद स्रोद साध ,  कोेभड १९ को महामारी समेदले
लेखापरीक्षणकोेबक र्छ ौट ेखखलेखापरीक्षणकोि्ेधए्ंपिेदछ ौटको ार्रालाईेसेमदगरेको
छ। 

12. ग णस्दर े र्न्त्रणरशश्वस्ददा-कार्पमूलक,्ादा्रणीर्र सूच ातिवि्ेधलेखापरीक्षणकोग णस्दर
कार्मग पलेखापरीक्षणकोतिवत्रे्कचरणहरुर्ोज ादज पमा, र्ोज ाकार्ापन््र् रतिवेद्े  दर्ारीको
उन्च्चदहबाटस परी्ेक्षणगररएकोछ।त्र्सैगरीईकाईगदलेखापरीक्षणर्ोज ारलेखापरीक्षणका
तिवेद्े   जारी ग  पपूबप सम्बखन्धद मा  ण्डको पाल ा सम्बन्धमा प  राबलोक  गररएको छ।
लेखापरीक्षण तिवेद्े   जारी भएपेछ लेखापरीक्षण ग णस्दर शश्वस्ददा े  ेखशकाबमोखजम मा  ीर्
महालेखापरीक्षकबाटगठ गरर ेस््दन्त्रसेमेदबाटलेखापरीक्षणग णस्दरशश्वस्ददामूल्र्ाङ्क गरर े
व्र््स्थाछ . 

13. स झाउन् कार्ापन््र् को अ  गम  -  अ  गम  लेखापरीक्षण लेखापरीक्षणको अेभन्न अङ्गको रुपमा
रहेकोले र्स ्क प ि्क र््स्द को महत््, गाखम्भर्पदा र उन्पलधध साध  दथा स्रोदलाइप ि्चार गरी
अ  गम लेखापरीक्षणकोथाल ीगररएकोछ।अ  गम लेखापरीक्षणलाइपे रन्दरदाद  ेउन्दे्ययकर्ले
२०७४माकार्पमूलकलेखापरीक्षणसम्पन्नगररएकाि्क र््स्द हरुमध्रे्र्ो्क पखशक्षा,ि्ज्ञा दथा
तिवि्धमन्त्रालर्अन्दगपदेबध्र्ालर्हरूकोभौेदकपू्ापधारव्र््स्थारब दथा्ादा्रणमन्त्रालर्
अन्दगपदतिवाकृेदकस्रोद(काठ, ाउन्रारखे ज)कोउन्पर्ोगेबक र्कोकार्पमूलकलेखापरीक्षणहरूको
स झा्कार्ापन््र् खस्थेदकोजा कारीसम्बखन्धदमन्त्रालर्, ि्भागहरूबाट२०७८बैशाख२०मा
जा कारी माग ग ाप तिवाि ह    सकेको खस्थेद छ ।साथै उन्पभोक्ता सेमेद पररचाल  सम्बन्धमा
गररएकोकार्पमूलकलेखापरीक्षणबाटद ईएकास झाबकोकार्ापन््र् अ्स्थामूल्र्ाङ्क ग ापस झाबहरु
कार्ापन््र्  भएकोधर्होरा्ागमदीतिव ेश ेसुँचाइशर्ोज ामाउन्पभोक्तासेमेदपररचाल माउन्ल्लेख
गररएकोछ। 
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14. लेखापरीक्षणका समस्र्ा ‐ कार्पमूलक, ्ादा्रणीर् र सूच ा तिवि्ेध लेखापरीक्षण कार्ापन््र् मा
 ेहार्काेबक र्हरूसमस्र्ाए्ंच   ौदीकारुपमारहेकाछ  

14.1. कार्पमूलक,्ादा्रणीर्रसूच ातिवि्ेधलेखापरीक्षणतिवाि्ेधकतिवकृेदकोभएकोले परीक्षणमासंलग् 
ह  ेज शखक्तकोर्ोग्र्दा, सीप,  क्षदा, रच ात्मकतिवेदभाकासाथैतिवि्ेधकज्ञा कोअेभ्िृिकालाेग
राििर्दथाअन्दराििर् दाेलम,अध्र्र् ए्ंक्षमदाेबकास कार्पिमकोलाेगश्रोदकोकमीरहेको
छ। 

14.2. लेखापरीक्षणका लाेग अन्र् लेखापरीक्षण भन् ा थप परीश्रम, अध्र्र् , लग खशलदाश्यकर्क प े
भएकोलेउन्त्तिवरेणासम्बन्धीव्र््स्था ह ुँ ाकमपचारीहरुर्सलेखापरीक्षणकोलागीतिवरेरद ह  ेअ्स्था
छ। 

14.3. े कार्हरूमा प रा ा सूच ा, अेभलेख दथा अद्या्ेधक डेटा्ेसको  ह ुँ ा लेखापरीक्षणको लाेग
उन्पर् क्त, तिवर्ाि र सम्बखन्धद सूच ा र सत्र्दथ्र् सिहदको जा कारी तिवाि  भएबाट दत्सम्बन्धी
व्र्होराहरुकोर्थाथपअ्स्थाखचत्रणग पच   ौदीरहेकोछ। 

14.4. े कार्हरूमाेमदव्र्िर्दा,कार्प क्षदा,तिवभा्काररदासम्बन्धीसूचकहरू ह ुँ ाश्रोदकोतिवाेि,उन्पर्ोगर
उन्पलखव्धमाउन्पर् पक्तेसिान्दकोपाल ासम्बन्धमामूल्र्ाङ्क माकदठ ाइपभएकोछ। 

14.5. उन्पर् पक्तलेखापरीक्षणतिवेद्े  हरूसमग्रदामासंघीर्ए्ंसम्बखन्धदसंस माछलफलगरीकार्ापन््र् 
ग ेे कार्लाइपे  ेश द  ेअभ्र्ास भएबाटलेखापरीक्षणकोतिवभा्काररदाअेभ्िृिमाच   ौदीरहेको
छ। 

14.6. उन्पर् पक्त लेखापरीक्षण तिवेद्े  हरूका स झा्हरू सम्बखन्धद े कार्हरूबाट कार्ापन््र्  अ्स्था
कमजोररहेकोलेलेखापरीक्षणकोतिवभा्कारीदाअेभ्िृिमाच   ौदीरहेकोछ। 

14.7. लेखापरीक्षणलाईपार खशपब ाउन् रलेखापरीक्षणकोतिवभा्लाइपबढाउन् लेखापरीक्षणकोेबक र्छ ौट
 ेखखतिवेद्े  दर्ारीसम्मकाििर्ाकलापहरूमा ागरीकसंस्थाकातिवेदे ेधहरूलाईसहभाेगगराउन् ै
लेगएकोभएदापे उन्त्तिवरेणासम्बन्धीव्र््स्था ह ुँ ा ागरीकसंस्थाहरूलेखापरीक्षणमासहभाेगदाका
लाेगतिवरेीद ह  ेअ्स्थाछ। 

14.8. शन्दररक लेखापरीक्षण संस्थागद ए्ं तिवभा्कारी  ह ुँ ाकार्ापलर्ले धेरै ज शखक्त र समर् ि्त्तीर्
लेखापरीक्षणमाखचप  परेकोछ।र्स्लेग ापेबशेक गरीकार्पमूलकर्ादा्रखणर्लेखापरीक्षणको
 ार्राबढाुँउन् कदठ ाइपभएकोरसमर्रज शखक्तसमेदकोकमीभएकोछ। 

15. स धारकाकार्पद शा-कार्ापलर्बाटि्गदकेही्क प ेखखउन्पर् पक्तलेखापरीक्षणगरर ेसंख्र्ाभन् ापे 
ग णात्मक पक्षलाइप तिवाथेमकदा द एको छ। र्सको लाेग लेखापरीक्षणकार्पमा बाह्य ि्शेक ज्ञहरु
समेदको से्ा ेलइपएको छ । कार्पमूलक लेखापरीक्षणका सन् भपमा  ेखखएको च   ौदी, समस्र्ा र
जिटलदाहरुलाइपसहजरुपमापारलगाउन् अप ाउन्  प ेकार्पद शा ेहार्मातिवस्द दगररएकोछ 

15.1. लेखापरीक्षणलाइपश्रोदसाध र् क्तब ाइपसंलग् लेखापरीक्षकर ागररकसंस्थाहरूलाइपउन्त्तिवरेरदग प
कार्पमूलकर्ादा्रणीर्लेखापरीक्षणगरर ेतिवत्रे्कि्क र्हरुकोलाेगछ टैबजेटकोव्र््स्थागरी
हरेकि्क र्लाइपशर्ोज ाकोअ्धारणारुपमासञ्चाल ग  पप े। 

15.2. लेखापरीक्षणतिवेद् े लेस धारकालाेगस झा्तिवस्द दगररएकोछ।स झा्हरुकोकार्ापन््र् ग े
 ािर्त्् सम्बखन्धद े कार् हो । व्र््स्थाप  पक्षसुँगको छलफल, अन्दरििर्ाबाट दर्ार गररएको



IX  कार्पमूलकलेखापरीक्षणतिवेद्े  ‚२०७८ 
 

स झा्हरुको कार्ापन््र् बाट कार्पसम्पा  मा सकारात्मक तिवभा् प े भएकोले सम्बखन्धद
े कार्हरूबाटतिवेद् े लेऔल्र्ाएकास झा्हरूकार्ापन््र् ग  पप पछ। 

15.3. कार्पमूलक, ्ादा्रणीर् र सूच ा तिवि्ेध लेखापरीक्षणका पूणप तिवेद्े  हरू संघीर् ए्ं सम्बखन्धद
संस मा छलफल गरी कार्ापन््र्  ग े े कार्लाइप लेखापरीक्षणका स झा्हरू कार्ापन््र्  लाेग
े  ेश द  ेव्र््स्थाह   प पछ। 

15.4. अन्दरापििर्माप ण्डअ  रुपग णस्दरीर् र ि्श्वस ीर् लेखापरीक्षणसम्पन्नग पकार्परदज शखक्तको
सीप, क्षमदा, ि्कास ग प स्ोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको अन्दरापििर् संगठ  -INTOSAI_ र
एखशर्ाली संगठ  -ASOSAI_कास स्र्रािहरुबीचअ  भ्श ा तिव ा ग प, राििर्,अन्दरापििर् 

दाेलमदथाअ्लोक कोव्र््स्थाकालाेगे र्ेमदरूपमाश्रोदव्र््स्थाग  पप े। 

15.5. ेद ै दहका सरकार र महालेखाे र्न्त्रक कार्ापलर्बाट शन्दररक लेखापरीक्षण संस्थागद ए्ं
तिवभा्कारीरूपमाकार्ापन््र् ग  पप े। 

15.6. े कार्हरूलेकार्पतिवकृेदअ  रूपेमदव्र्िर्दा,कार्प क्षदारतिवभा्काररदासुँगसम्बखन्धदकार्पसम्पा  
सूचकाङ्ककोे धापरणगरीकार्ापन््र् ग  पप पछ। 

  तिवेदे ेध सभा र तिव ेश सभाको सा्पजे क लेखा सेमेद, तिवधा मन्त्री दथा मखन्त्रपररक द्को
कार्ापलर्, अथप मन्त्रालर्, महालेखाे र्न्त्रक कार्ापलर्, तिव ेश सरकार र स्था ीर् दह समेदको
सहर्ोगमा माेथ उन्ल्लेखखद कार्पद शा कार्ापन््र्  ह  सकेमा सा्पजे क े कार्हरूमा ेमदखव्र्दा,
कार्प क्षदा र तिवभा्काररदाको ेसिान्दको पाल ा दथा े कार्हरूको ििर्ाकलापमा पार खशपदा र
ज्ाफ ेिहदाअेभ्िृिग पसघाउन्प र्र्ाउन् ेलेखापरीक्षणकोसा्पखज क ािर्त््े ्ापहग पमिदप ग् े
अपेक्षागररएकोछ। 
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(गोकणेश्वर,स र्पि् ार्करगो ा्री गरपाेलकाहरू) 
पररचर् 

1. पषृ्ठभूे म‐ ेपालकोसंि्धा ,२०७७लेराज्र्कोसंरच ारराज्र्शखक्तकोबाुँडफाुँडअन्दगपदसंघीर्
लोकदाखन्त्रक गणदन्त्र  ेपालको मूल संरच ा संघ, तिव ेश र स्था ीर् दह गरी दी  दहको ह  े
व्र््स्थागरेकोछ।राज्र्शखक्तकोबाुँडफाुँडअन्दगपदसंि्धा कोअ  सूची५ ेखख९सम्मिमशः
संघकोअेधकारकोसूची,तिव ेशकोअेधकारसूची,संघरतिव ेशकोसाझाअेधकारकोसूची,स्था ीर्
दहकोअेधकारकोसूचीरसंघ,तिव ेशरस्था ीर्दहकोअेधकारकोसाझासूचीकोव्र््स्थागरेको
छ।संि्धा कोम लममपलाईशत्मसादग ैसंघ,७तिव ेशर७५३स्था ीर्दहमासमेदगरीदी 
दहकोे ्ापच सम्पन्नभईसबैदहमासरकारगठ भएकोछ। 

2. पररचर् ‐ ेपालसरकार(मखन्त्रपररक द्)कोि्ेभन्नेमेदकोे णपर्बाटसाि्ककाि्ेभन्नगाउन्ुँि्कास
सेमेद र  गरपाेलकाहरू गाेभइप काठमाडौमा गोकणेश्वर  गरपाेलका, भक्तप रमा स र्पि् ार्क
 गरपाेलका र लेलदप रमा गो ा्री  गरपाेलका गठ  गररएको छ । िर्  गरपालीकाहरूको
सामान्र्ि््रण ेहार्बमोखजमरहेकोछः 

ि््रण गोकणेश्वर, स र्पि् ार्क गो ा्री 
मखन्त्रपररक  को
े णपर् 

ेमेद२०७१मंेसर१६ २०७३फाग ण२७ २०७७फाग ण२७ 

गाेभएका
े कार्हरू 

स न् ररजल, र्ाुँटी,
्ाल ् ा, गोकणप र
जोरपाटी गाुँऊ ि्कास
सेमेद 

अ न्देलङ्गशे्वर
 गरपाेलका र
स र्पि् ार्क गरपाेलका 

गो ामचौर,
ि्शंख  ारार्ण,
गो ा्ारी, ्ेडखेल,
लेले,  े्ीचौर, ड क छाप,
छम्पी, चापागाुँऊ, ठेचो,
झरु्ारासी र ठै् गरी
१२गा.ि्.स. 

्डासंख्र्ा ९ १०्टा १४ 

क्षेत्रफल ५८.५०्गपिक.ेम. ४२.४५्गपिक.ेम ९६.११्गपिक.ेम 

ज संख्र्ा १लाख५०हजार १लाख१३हजार १लाख१५हजार 

3.  ीेदगद व्र््स्था ‐ स्था ीर् दहसुँग सम्बखन्धद ि्ेभन्न  ीेदगद  स्दा्ेजहरुमा उन्ल्लेखखद व्र्होरा
 ेहार्बमोखजमरहेकोछः 

3.1. पन्रौंर्ोज ा(२०७६/७७ ेखख२०८०/८१)‐स्था ीर् दहकोि्त्तीर्दथातिवशासे कस््ार्त्तदा, 
समा्ेशी सहभाेगदा, साध स्रोदमाबढोत्तरी, से्ातिव ार्क े कार्रशम ागररकबीचकोसम्बन्ध, 

लोकदाखन्त्रक शास  तिवणाली, े जी क्षेत्रको सहकार्प, ख ला सामाखजक परर्ेश दथा अन्दर दह
साझे ारी माफप द स्था ीर् दहको से्ा तिव्ाह व्र््खस्थदग े उन्दे्दयकर्ले र्ोज ामा उन्ल्लेखखद स्था ीर्
े कार्सम्बन्धीरण ीेदे म् छ ्: 
 संघीर् सरकारको सहर्ोग र समन््र्मा तिव ेश र स्था ीर्दहले श-शफ् ो भौगोेलक क्षेत्रको

्स्द खस्थेदि्श्लके णगरीसोकोसहीस  पर्ोगग ेगरीि्ि्धउन्पार्कोअ्लम्ब ग े। 
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 स्था ीर्दहरतिव ेशकोस्रोदसाध रक्षमदाअेभ्िृिगरीि्कासशीलज शखक्तउन्त्पा  ग े। 
 श-शफ् ोक्षेत्रकोि्कासकोलाेगएक-शपसमासमन््र्दथासहकार्पग ैतिवेदस्पधापत्मकह  

संघीर्सरकारलेसबैस्था ीर्दहरतिव ेशसरकारलाईउन्त्तिवरेरदग े। 

 सरकारकाकामकार्ाहीपार शीदथातिवभा्कारीब ाउन् सांगठे क,का   ी,तिवणालीगददथा
व्र््हारगदस धारग े। 

 संघ,तिव ेशरस्था ीर्दहलेसंि्धा तिव त्तअेधकारकोतिवर्ोगमादीव्रदाद  े। 

 दी  दहको सरकारबीचको समन््र् अेभ्िृि गरी ि्कास े मापण, से्ातिव्ाह दथा ज दासुँग
तिवत्र्क्षसरोकारकाि्क र्लाईतिवभा्कारीब ाउन् े। 

 श-शफ् ोदहकोि्कासरस शास अेभ्िृिग पकोलाेगसरकारबीचतिवेदस्पधापत्मक्ादा्रण
ेसजप ाग े। 

 तिव ेशरस्था ीर्दहमाउन्पलधधस्रोदसाध कोपिहचा गरीसोकोअेधकदमउन्पर्ोगह  ेगरी
र्ोज ादथाकार्पिमदज पमागरर े। 

 तिव ेश र स्था ीर् दहशफैमाशत्मे भपर ह  सक् े गरी संि्धा को  ार्राेभत्र रही राजस््को
पररमाण्िृिग पश्यकर्ककार्पिमल्र्ाइ े। 

 स्था ीर्दथातिव ेशदहमाउन्पलधधश्रोदसाध कोअेधकदमउन्पर्ोगह  ेगरीपररचाल ग प
तिवत्रे्कदहलाईखजम्मे्ारब ाइ े। 

 स्था ीर्दथातिव ेशसरकारकोक्षमदाअेभ्िृिग पि्शेक दाेलमदथाअन्र्श्यकर्ककार्पिम
प्र्ाकेजकोरुपमाल्र्ाइ े। 

 तिव ेशदथास्था ीर्दहमाकमपचारीसमार्ोज दथा र्ाुँ भ ापकोमाध्र्मबाटज शखक्तशपूेदप
कार्पसम्पन्नगरर े। 

 सबै दहका ि्कास े मापणका कार्प सञ्चाल  ग ाप पार खशपदा, ज्ाफ ेिहदा र ेमदव्र्िर्दा
स े  खश्चददागरर े। 

 स्था ीर्दहकोबजेटकोे खश्चदिहस्सामा ्पूुँजीे मापणग पखचपग ेव्र््स्थागरर े। 

 स्था ीर्दहलाईसं्ैधाे कअेधकारकोपूणपकार्ापन््र् ग पसक् ेगरीसक्षमब ाउन् श्यकर्क
 ीेदरकार्पकोतिवबन्धेमलाउन् ेतिवणालीकोि्कासगरर े। 

 स्था ीर्दहकोज शखक्त,े ्ापखचद ेदतृ््रस्था ीर्दहमारहेकागाउन्ुँपाेलकार गरपाेलका
संघ,महासंघर खजल्लासमन््र्सेमेदकोक्षमदा ि्कासगरीस दृढर से्ाग्राही मैत्रीब ाई
स शास माटे्ाप र्र्ाइ े। 

 तिव ेशरस्था ीर्दहमाउन्पलधधस्रोदसाध कोपिहचा गरीसोकोमहत्तमउन्पर्ोगह  ेगरी
र्ोज ादथाकार्पिमदज पमागरी े। 

 ि्ेभन्नदहकासा्पजे के कार्बाटसम्पा  ह  ेकामकार्ाहीमासमन््र्गरीशधारभदूर
तिवाि्ेधकरुपमाएकरुपदाकार्मग पतिवशासे कदहमासमन््र्तिवणालीकोि्कासगरर े। 

 तिव ेश र स्था ीर् दहको तिवशासकीर् संरच ा, से्ा तिव्ाह ह  े स्था  क्षमदा ि्काससम्बन्धी
संरच ाहरुे मापणगरीसे्ातिव्ाहतिवभा्कारीब ाइ े। 
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 से्ातिव्ाहपार शी,ज म खी,उन्त्तर ार्ीब ाउन्  ागररकसमाजलगार्दबह -सरोकार्ालाहरुको
े गरा ीबढाइ े। 

 से्ा तिव्ाह र ि्कास तिवभा्कारी ब ाउन्  से्ाग्राहीको पषृ्ठपोक ण ेल े पिेद संस्थागद ग ै
तिवि्ेधमैत्रीब ाउन् श्यकर्कपहलगरर े। 

3.2. बजेट (२०७७/७८) ‐ स्था ीर् े कार्को से्ा तिव्ाह सम्बन्धमा बजेटमा गरेका व्र््स्थाहरु
 ेहार्अ  साररहेकोछ: 

 से्ातिव्ाहतिवभा्कारीब ाउन् संघ,तिव ेशरस्था ीर्दहकोउन्च्चदमसमन््र्रसहकार्पगरर े। 

 सरकारीसे्ासहजरतिवि्ेधमैत्रीब ाइ े। 

 हेलोसरकारकोपोटपललाइस्दरोन्नदीगरीशम ागररककोश्ाजतिवेदेबम््दग ेमाध्र्मको
रुपमाि्कासगरर े। 

 कोरो ारोकथामे र्न्त्रणदथाउन्पचारकोिममासबैदहबाटभएकाखचपलगार्दअन्र्संघ
संस्थालेगरेकोखचपकोि््रणपार शीब ाइ े। 

 उन्च्च व्र््स्थाप  दहमा कार्परद कमपचारीसुँग कार्पसम्पा   सम्झौदा ग े कार्पलाई  ेदजा
सूचकमाशधररदब ाईसोबाटतिवािउन्पलखधधलाईकार्पसम्पा  मूल्र्ाङ्क सुँगश्िगरर े। 

 ज संख्र्ाको ब ोट र भौगोेलक अ्स्थाको शधारमा  क्साङ्क  गरी ि्द्यालर् दथा खशक्षण
संस्थाकोएकीकरणगरर े। 

 शैखक्षक तिवणालीलाई रोजगारसुँग श्ि ग प सीपमूलक, शर्मूलक र तिवाि्ेधक खशक्षालाई
अेभर्ा कोरुपमासञ्चाल गरर े।सबैस्था ीर्दहमाकखम्दमाएकतिवाि्ेधकधारकोि्द्यालर्
स्थाप ागरर े। 

 स्था ीर्दहकास््ास्थ्र्से्ातिव ार्कसंस्थाबाटतिव ा गरर ेदोिकएकाशधारभदूस््ास्थ्र्से्ा
भरप ोब ाइ े। 

 स््ास्थ्र् ेबमाले समेट् े शधारभदू उन्पचार स्ै स्था ीर् दहका स््ास्थ्र् केन्रबाट उन्पलव्ध
गराइ े। 

 स्था ीर्दहकास््ास्थ्र्संस्थाबाटस रखक्षदमादतृ््दथातिवज  स््ास्थ्र्से्ातिव ा गरर े। 

 क्षर्रोग,एड्सदथार्ौ रोगरक ष्ठरोगे र्न्त्रणकार्पसंघ,तिव ेशरस्था ीर्दहकोसमन््र्का
सञ्चाल गरर े। 

 सबैस्था ीर्दहमान्रू् दमएकखचिकत्सककोव्र््स्थागरर े। 

 स्था ीर् दहसुँगको सहलगा ीमा प  े मापण र प  स्थापप ा गरी से्ा स चारु ग प र भकूम्पबाट
क्षेदग्रस्दखा ेपा ीशरे्ज ाहरुसम्पन्नग पबजेटव्र््स्थागरर े। 

 स्था ीर्दहसुँगकोसहकार्पमाअन्र्कार्पिमसुँग ोहोरो प ेगरीअफ् ोगाउन्ुँशफैब ाऔकँो
भा् ाअ  रुपि्कासे मापणररोजगारीेसजप ाग े ीेदेलइ े। 

 जेष्ठ ागररकमारहेकोज्ञा ,सीपरअ  भ्लाईअन्दरप स्दाहस्दान्दरणग पसहर्ोर्प ग् ेगरी
तिवत्र्कस्था ीर्दहमासंघ,तिव ेशरस्था ीर्दहदथाे जीक्षेत्रकोसहकार्पमाज्रे्ष्ठ ागररक
से्ादथाेमल केन्रसञ्चाल गरर े। 
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 संघ,तिव ेशरस्था ीर्दहक्षते्रकोसहकार्पमाशैखक्षकसंस्था, ेपालस्काउन्ट,राििर्र् ् ापररक  
र ि्ेभन्न गैरसरकारी संस्थाहरुबाट र् ् ा पररचाल  माफप द मा ्ीर् से्ा, ि्पद् व्र््स्थाप ,
्ादा्रणसंरक्षणर्कृ्षारोपणजस्दाकार्पगरर े। 

 सम्बखन्धददहसुँगकोसाझे ारीमाबालउन्द्या सञ्चाल गरर े। 

 स्था ीर् दहमा घ म्दी तिवर्ोगशाला माफप द माटो परीक्षण र माटोको ग णस्दर परीक्षण ग े
व्र््स्थालाईे रन्दरदाद इ े। 

 शहरीक्षेत्रमाघरबाट े स्क ेफोहोरव्र््स्थाप गरीअग्र्ापे कदरकारीउन्त्पा  ग पकौसी
खेदीलाईतिवोत्साह गरर े। 

 ् उन्पभोक्तासम हहरुकोसहकार्प रसमन््र्माबह उन्पर्ोगी ्  र धलकफरेि ि्स्दार ए्ं
्ैज्ञाे क् व्र््स्थाप गरी् संरक्षणदथा् स्रोदकोद गोउन्पर्ोगगरर े। 

4. का   ीव्र््स्था‐स्था ीर्दहसुँगसम्बखन्धदि्द्यमा का   ,द ग् शप दथापररपत्रहरु ेहार्अ  सार
रहेकाछ ्: 
  ेपालकोसंि्धा ( ोस्रोसंशोध ), अ  सूची ८र९ 

 स्था ीर्सरकारसञ्चाल ऐ , २०७४ 

 अन्दरसरकारीि्त्तव्र््स्थाप ऐ , २०७४ 

 राििर्तिवाकृेदकस्रोददथाि्त्तशर्ोगऐ , २०७४ 

 स्था ीर्दहको्ािक पकर्ोज ादथाबजेटदज पमाद ग् शप , २०७४ 

5. संगठ संरच ा ‐  ेपालकोसंि्धा ,स्था ीर्सरकारसञ्चाल ऐ ,२०७४दथा ेपालसरकारले
गरेकोसंगठ रव्र््स्थाप बमोखजमहालस्था ीर्दहकोसंगठ ात्मकसंरच ाे म् ा  सारकोरहेको
छः 

6. कार्पिम र तिवगेद ‐ स्था ीर् दहहरुले सभाबाट ्ािक पककार्पिम र बजेट स््ीकृद गरी पू्ापधार,
सामाखजक से्ा, खशक्षा, स््ास्थ्र्, पर्पट  लगार्दका क्षेत्रमा ि्ि्ध ििर्ाकलाप सञ्चाल  ग ै
 ागररकको शेथपक, सामाखजक दथा व्र््सािर्क जी् र्ाप  सहज ब ाउन्  र्ोज ा माफप द श्रोद
तिव्ाह,पखजकरण,सामाखजकस रक्षा,न्र्ार्े रुपण,ि्द्यालर्व्र््स्थाप ,घरजग्गाे मापणइजाजद,

नगर सभा 

नगर कार्यपालिका 

नगर प्रमुख 

नगर उपप्रमुख 

51 

49 

100 

ख 

वडा अध्र्क्ष प्रमुख प्रशासककर् अधिकृत 

वडा सलमतत ववषर्गत शाखा महाशाखा 

न्र्ातर्क सलमतत 
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क्षेदपूेदपव्र््स्थाप जस्दाकार्पग ैसे्ातिव्ाहग ैशएकोछ।शसदपअ   ा बाट२०७६/७७
मा पाेलकालेसचाल ग ेकार्पिमहरुलाईम ख्र्७शीक पकमा ि्भाज गरीदीशीक पकगदरुपमा
बजेट पाररद दथाकार्ापन््र्  गरी दर्ार गरेको बजेट दथा खचप अ्स्थाकाशधारमा गोकणेश्वर
 गरपाेलकालेबजेटरु.३०करोड८१लाख७६हजारकोमध्रे्कार्पिमसचाल पश्चादरु.२७
करोड८४लाख२९हजारखचपगरेकोछ।उन्क्तखचपकोशधारमाि्त्तीर्तिवगेद९०तिवेदशद
 ेखखन्छ।र्सैगरी स र्पि् ार्क  गरपाेलकाले बजेट रु.४३करोड१६लाख ९८ हजारको ९५
तिवेदशदलेह  ेरु.४१करोड२३लाख६१हजारखचपगरेकोछ।साथैगो ा्ारी गरपाेलकाले
क लि्त्तीर्तिवगेद९३तिवेदशदह  ेगरीबजेटरु.६२करोड९लाख८७हजारखचपगरेकोछ। 

(रु.हजारमा) 
ि.
सं. 

म ख्र् कार्पिमकोि््रण 
गोकणेश्वर स र्पि् ार्क गो ा्ारी 

बजेट खचप बजेट खचप बजेट खचप 

१ 
केखन्रर्सशदप अ   ा  दफप का
कार्पिम २००९३१ १८०७८४ २९९६३१ २८५६३१ ३४४०८१ ३३४८७३ 

२ 
तिव ेशसशदपअ   ा दफप का
कार्पिम १५११२ ५५१२ १८९३० १७४८२ २५१११ १९९८६ 

३ सामाखजकस रक्षाकार्पिम ८६७८९ ८६७८९ १०९३२९ १०६०४२ २४७६८२ २२०३५४ 
४ राििर्पररचर्पत्र दथापखजरण ८५६ ८५६ १३०७ ७११ १५१३ ७०२ 
५ पर्पट पू्ापधार ि्कासकार्पिम ० ० २५०० २४९३ २५०० १६९६ 
६ गरर्सुँगि्श्वशे्वरकार्पिम ४८८ ४८८ ० ० ० ० 
७ समाजकल्र्ाणकार्पिम ४००० ४००० ० ० १०० ० 
  जम्मा ३०८१७६ २७८४२९ ४३१६९७ ४१२३५९ ६२०९८७ ५७७६११ 

7. ि्त्तीर्व्र््स्था‐लेखापरीक्षणगररएकोगोकणेश्वर,स र्पि् ार्करगो ा्ारी गरपाेलकाकोि्गद३
्क पकोबजेटरखचपकोि््रण ेहार्अ  सार रहेकोछ। 

   (रु.हजारमा) 

श.्. 
गोकणेश्वर  .पा. स र्पि् ार्क  .पा. गो ा्ारी  .पा. 

बजेट खचप बजेट खचप बजेट खचप 
२०७४/७५ ७४९२१३५ ७४९२१३५ ७३९९२३१ ७३९९२३१ ७७९७६६ ७७९७६६ 

२०७५/७६ ११५४५८२७ ११५४५८२७ १३४४००६९ १३४४००६९ १५६०३७७७ ५४२१३७ 

२०७६/७७ १५८०६१५६ १५८०६१५६ १६९२५०३९ १६९२५०३९ २०२६६९२ १९९८३७४ 

जम्मा ३४८४४११८ ३४८४४११८ ३७७६४३३९ ३७७६४३३९ १८४१०२३५ ३३२०२७७ 

शन्दररक स्रोददफप  २०७४।७५ मा गोकणेश्वरले रु.४९ करोड ६८ लाख ८४ हजार,
स र्पि् ार्कलेरु.५१करोड७९लाख४०हजाररगो ा्रीलेरु.१९करोड४३लाख८४हजार
शर्शजप गरीि्ेभन्नर्ोज ाहरुमाखचपगरेकोछ। 

8. ि्क र् छ ौटकोऔखचत्र् ‐ अेधकार क्षेत्रको अस्पिदा, स्रोद साध कोकमी, भौगोेलक   रीशद 
कारणबाटस्था ीर्दहबाटअपेखक्षदरूपमासे्ातिव्ाहह  सकेकोछै ।म ल कलेअप ाएकोसंघीर्
व्र््स्थाअ  रूप संि्धा तिव त्तअेधकारर ािर्त्् े ्ापहग े ेसलेसलामास्रोदकोतिवभा्कारीर
 ेदजा उन्न्म ख उन्पर्ोग ग प सक् े ज शखक्त े मापणकै चरणमा रहेको छ । ज दाको सबैभन् ा
 खजकको सरकार दथा संघीर्दाको एक शधारस्दम्भका रूपमा रहेका स्था ीर् दहको से्ा
तिव्ाहसम्बन्धमाअध्र्र् दथाि्श्लके णगरीस धारकालाेगस झा्तिवस्द दग प"काठमाण्डौउन्पत्र्का
ेभत्रकास्था ीर्दहकोसे्ातिव्ाह" ि्क र्छ ौटगररएकोेथर्ो। 
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लेखापरीक्षणकोउन्द्दयेकर्,क्षते्रए्ंपिेद 

9. लेखापरीक्षणको उन्द्दयेकर् ‐ काठमाडौ उन्पत्र्का ेभत्रका स्था ीर् दहहरूको से्ा तिव्ाह अ्स्थाको
अध्र्र् , मूल्र्ाङ्क दथाि्श्लके णग  पलेखापरीक्षणकोउन्दे्दयकर्रहेकोछ।र्सकालाेगलेखापरीक्षण
 ेहार्काि्क र्हरूमाकेखन्रदरहकोछ। 

 स्था ीर्दहमार्ोज ादज पमातिवणालीरर्ोज ाकार्ापन््र् अ्स्थाकोि्श्लके णग े, 

 स्था ीर्दहमा ागररकबडापत्रकार्ापन््र् अ्स्थाकोअध्र्र् ि्श्लके णग े, 

 ग  ासोस   ् ाईदथाउन्ज रीव्र््स्थाप सम्बन्धमाि्श्लके णग े, 

  ागररक समेदको सहभाेगदामा सा्पजे क स   ् ाई दथा त्र्सबाट तिवाि स झा्को कार्ापन््र् 
अ्स्थाि्श्लके णग े, 

 सामाखजक स रक्षा, फोहोरमैला व्र््स्थाप ,  क्सापास तिवकृर्ा जस्दा से्ा तिव्ाहका क्षेत्रको
कार्पसम्पा  अ्स्थाि्श्लके णग े, 

 न्र्ािर्कसेमेदमाफप दभएकाफैसलादथाकार्ापन््र् अ्स्थाि्श्लके णग े। 

10. लेखापरीक्षणकोक्षते्र ‐काठमाण्डौंउन्पत्र्का ेभत्रका स्था ीर् दहहरूको से्ा तिव्ाहका मूल्र्ाङ्क का
लाेगकाठमाडौँ उन्पत्र्का खस्थद गोकणेश्वर, स र्पि् ार्क र गो ा्ारी  गरपाेलकाले २०७५/७६
 ेखख२०७७/७८कोमंेसरसम्म तिव्ाहगरेकोसे्ा,से्ातिव्ाहग ेिममातिवर्ोगमारहेकाि्ेध
दथा तिवकृर्ा, ेलएका े णपर्हरु दथा े णपर् कार्ापन््र्  खस्थेदको अध्र्र्  दथा ि्श्लके ण गरी
तिवेद्े  मासमा्ेशगररएकाछ। 

11. लेखापरीक्षण ि्ेधए्ंपिेद ‐लेखापरीक्षणकार्ापन््र्मा  ेहार्बमोखजमि्ेधए्ंपिेदअ्लम्ब 
गररएकोछ: 

11.1. र्ो लेखापरीक्षणस्ोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुकोअन्दराििर् संगठ  ईन्टोसाईद्वारा जारी गररएको
कार्पमूलकलेखापरीक्षणकामा  ण्डहरुईसाइ३०००रकार्ापलर्बाटजारीगररएको कार्पमूलक
लेखापरीक्षणमागप शप , २०६९माउन्ल्लेखखदि्ेधपिेदअ  सारसञ्चाल गररएकोेथर्ो। 

11.2.  ागररकबडापत्रव्र््स्थाप ,ग  ासोस   ् ाई,न्र्ािर्कसेमेदमाफप दभएकान्र्ार्े रुपणसम्बन्धी
कार्प,समाखजकस रक्षालगार्दसे्ातिव्ाहकासम्बन्धमा ागररकलाईजा कारीतिव ा ग पतिवर्ोगमा
ल्र्ाइएकाश्रव्र्दृष्र्सामाग्री,तिवत्र्क्षज सहभाेगदा, ागररकसमाजकोसहभाेगदाजस्दाऔजारको
तिवभा्कारी उन्पर्ोग अ्स्थाका सम्बन्धमा ि्श्लके ण ग प  ेदजामूलक पिेद तिवर्ोग गररएको छ ।
र्सैगरीर्ोज ाछ ौटरव्र््स्थाप दथा क्सापासचरणकोसम्बन्धमा ि्श्लके णग पतिवििर्ामूलक
पिेदअ्लम्ब गररएकोछ। 

12. लेखापरीक्षणकोेसेमददा‐काठमाडौउन्पत्र्काेभत्रका२१स्था ीर्दहमध्रे्से्ातिव्ाहकामूल्र्ाङ्क 
काठमाडौं खजल्लाकोगोकणेश्वर  गरपाेलका‚लेलदप र खजल्लाको गो ा्री  गरपाेलका र भक्तप र
खजल्लाको स र्पि् ार्क  गरपाेलकामा केखन्रद रहेको छ । सम्बखन्धद स्था ीर् दहहरूबाट तिवाि
दथ्र्ाङ्कदथा सूच ा ि्श्लके णगरी तिवेद्े  दर्ारगररएकोछ। े कार्बाट न्रू् दमदी  ्क पको
दथ्र्ाङ्क तिवाि ह    सकेकोले तिव्खृत्त ि्शे्लक ण (Trend Analysis)  ग प सिकए । तिवाि सूच ाको
ि््रणको ि्श्लके णका शधारमा े ष्कक पमा प े गएको छ । कार्ापलर्बाट लेखापरीक्षणमा उन्पलव्ध
समर्सीमा,स्रोदसाध ,ज शक्तीशद लेखापरीक्षणकासीमारहेकाछ ।् 
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लेखापरीक्षणबाट ेखखएकाव्र्होरा 
13. र्ोज ा दज पमा ‐ स्था ीर् सरकार सञ्चाल  ऐ ,२०७४ को  फा २४ ले  गरपाेलकाले शफ् ो

अेधकारक्षेत्रको ि्क र्मा स्था ीर् स्दरको ि्कासको लाेगश्ेधक, ्ािक पक, रण ीेदगद, ि्क र्
क्षेत्रगद मध्र्काली  दथा  ीघपकाली  ि्कास र्ोज ा ब ाई लाग  ग  पप े व्र््स्था गरेको छ ।
स्था ीर्दहको्ािक पकर्ोज ादथाबजेटदज पमाद ग् शप ,२०७४कोि.सं.५माशर्व्र्र्को
तिवक्षेपणगररएकोदथ्र्ाङ्कसिहदको ि््रणसंघीर्सरकारमा पेशग े,शेथपक,सामाखजक,पू्ापधार,
्  दथा ्ादा्रण, स शास  दथा संस्थागद ि्कास जस्दा ि्क र्गद क्षेत्र े धापरण ग े, स्था ीर्
राजस्् परामशप सेमेद गठ  ग े, स्रोद अ  गम  दथा बजेट सीमा े धापरण ग े, शर्ोज ा
तिवाथेमकीकरणकोशधारदर्ारग े,बस्दीदहकोर्ोज ाछ ौटग ापअप ाउन् ेि्ेधे धापरणग े,
्डागदर्ोज ाछ ौटदथातिवाथेमकीकरणग े,बजेटदथाकार्पिमदज पमाग े,र्ोज ाकार्ापन््र् 
ग ेरअ  गम दथास परर्ेक्षणसेमेदमाफप दअ  गम दथास परर्ेक्षणग ेगरीर्ोज ादज पमाका
ि्ेभन् चरणहरुउन्ल्लेखभएकोछ। 

 

पाेलकाहरुले र्ोज ा दज पमा ग ाप उन्परोक्त व्र््स्थाकोसम्बन्धमा  ेखखएका व्र्होरा
 ेहार्बमोखजमछ ्: 

13.1.  ीघपकाेल र्ोज ा ‐ द गो ि्कासलक्ष्र्हाेसलग पर्सकोस्था ीर्करणग ेमहत््पूणपअेभभारा
स्था ीर्दहमा रहेकोमहस सगरी राििर्र्ोज ाशर्ोगले द गो ि्कासलक्ष्र्स्था ीर्करणस्रोद
प खस्दकामाफप दस्था ीर् े कार्लाईर्ोज ादज पमाग ाप द गो ि्कासकालक्ष्र्लाईसमेदसम्बोध 
ग पतिवरेरदगरेकोछ।स्था ीर्सरकारसचाल ऐ ,२०७४समेदकाशधारमा ेहार्काि्क र्
द गोि्कासकालक्ष्र्सुँगश्िह  े ेखखन्छ। 

द गो ि्कासलक्ष्र् ं. लक्ष्र्काशर्ाम स्था ीर्दहको भूे मका/अेधकारक्षते्र 

१ श न्र्गरर्ी 

लघ  घरेल दथासा ाउन्द्योग दापदथाे र्म , 

स्था ीर्संघसंस्था दापदथाे र्म  

२ भोकमरीअन्त्र् 

८ मर्ापद दकामदथा शेथपक्िृि 

१० असमा दान्रू् ीकरण 

३ स््ास्थजी्  शधारभदूस््ास्थ्र् खशक्षा  
४ ग णस्दरीर्खशक्षा माध्र्ेमकखशक्षा 
५ लैंेगकसमा दा लैंेगकसमा दादथा सामाखजकसमा्ेखशकरण 

६ स््च्छखा ेपा ीदथा सरसफाई खा ेपा ीदथासरसफाई 

९ उन्द्योग ि् दादथा पू्ापधार 
स्था ीर्सडक, र्ादार्ाद, ि्द्य द, सहरीि्कासदथा
्खस्दि्कास 

११ द गोशहरदथासम  ार् 

७ धान् सक् ेरसफा उन्जाप 

स्था ीर्करणस्रोदप खस्दकालेस्था ीर्दहमालामोअ्ेधकालाेगर्थाथपशेथपकअ्स्था
तिवक्षेपणग पच   ौेदपूणपभएपे र्ोज ादज पमाग ाप ीघपकाली शेथपकतिवक्षेपणगरीतिवक्षेपणअङ्कमा
फेर् लभएमार्ोज ाकोमद्या्ेधमूल्र्ाङ्क का्खदमध्र्काली खचपसंरच ादर्ारग ापेमलाउन्ुँ ै
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जा  प े स झा्द एकोछ।स्था ीर्दहकोर्ोज ादज पमाद ग् शप दर्ारभएकोभएपे  ीघपकाली 
शेथपक तिवक्षेपण दर्ार गरी मध्र्काली खचप संरच ाको ि्त्तीर्खाका, बजेटखाका र  ेदजाको
खाकासुँग्ािक पककार्पिमकाव्र्होराेमलाउन्ुँ ैलक्ष्र्हाे सलग ेकार्पव्र् ख्स्थदग पसकेको ेखखए ।
 ीगो ि्कास लक्ष्र् हाेसल ग प सहर्ोग प र्र्ाउन्  लक्ष्र्काशर्ाम सिहदको  ीघपकाली  शेथपक
तिवक्षेपणगरी्ािक पकबजेटसुँगश्िग ैलैजा  प पछ। 

13.2. र्ोज ाछ ौट‐द ग् शप कोि.सं.५.३.१माबस्दीदहकोर्ोज ादज पमाग ाप्डासेमेदले्डामा
तिवेदे ेधत्् ग े स स्र्लाई र्ोज ा दज पमा ग प सहजीकरण ग े, ्डा ेभत्रका बस्दीमा र्ोज ा
दज पमाकालाेगबैठकह  ेद  ,ेमेदरसमर्कोबारेमाकखम्दमादी द  अगा्ैसा्पजे कसूच ा
माफप दजा कारीगराउन् े,बस्दीेभत्रकास्ै्गपरसम  ार्कोतिवेदे ेधत््स े  खश्चदग े,टोलबस्दी
ेभत्रकाििर्ाशीलसाम  ािर्कसंस्थालाईसहभागीगराउन् ेरछ ौटभएकार्ोज ाकोसूचीसंर्ोजकले
ेलखखद रुपमा ्डा सेमेदमा पठाउन्  प े र ्डाले स्रोद अ  गम  दथा बजेट सीमा े धापरण
सेमेदबाट तिवाि बजेटसीमा र ्डाकोलाेग तिवाि बजेट सीमाको अेध मा रही र्ोज ाछ ौट र
तिवाथेमकीकरणग  पप ेगरीर्ोज ाछ ौटका ि्ेधरचरणहरु े धापरणभएकोछ।पाेलकाहरुले
२०७६।७७ मा  ेहार्बमोखजम रु.१ अबप ८४ करोड ८३ लाख ३७ हजारका ्डागद दथा
पाेलकास्दरीर्र्ोज ाछ ौटगरेकाछ ्। 

 गरपाेलका 
र्ोज ाकोबजेट 

१-२
लाख 

२-५
लाख 

५-१०
लाख 

१०-२०
लाख 

२०-५०
लाख 

५०लाख-१
करोड 

१करोड
माेथ 

जम्मा 
संख्र्ा 

बजेट
रू.हजारमा 

गोकणेश्वर 
34 119 87 73 19 9 13 354 734980 

स र्पि् ार्क  
27 58 94 18 10 0 11 218 242000 

गो ा्री  
185 290 102 62 34 11 12 696 871357 

जम्मा 
246 467 283 153 63 20 36 1268 1848337 

पाेलकाहरुले उन्परोक्तअ  सार ्डागद दथा पाेलकास्दरीर् र्ोज ा छ ौट ग ाप उन्ल्लेख
भएअ  सार बस्दीगद दथा ्डागद र्ोज ा छ ौटका चरणहरु सम्पन्न गरेको अेभलेख राख् े गरेको 
छै ।े धापररदचरणहरूसम्पन्न गरीछ ौटभएकार्ोज ाले्डाेभत्रकाटोलदथाबस्दीहरुको
श्यकर्कदाकोतिवेदे ेधत््गरेकोछभन् ेअ्स्थाछै ।्डालेछ ौटगरीकार्ापन््र् माल्र्ाएका
र्ोज ासमेदसा ाबजेटकार ीघपकाली तिवभा्प ेिकेसमका ेखखए ।क ल१२६८र्ोज ामध्रे्
९९६र्ोज ारु.१०लाखभन् ाम े  कारहेकाछ ्।ज  क लर्ोज ाको७८तिवेदशदह  शउन्ुँछ।
पाेलकाहरुमारु.५लाखभन् ाम े  कार्ोज ामात्रक लर्ोज ाको५६तिवेदशदलेह  ेगरी७१३
रहेकाछ ्।र्सबाटस÷सा ाबजेटका धेरैर्ोज ाछ ौटगरीबजेटदथाकार्पिममासमा्ेश
गरेको  ेखखन्छ।उन्पभोक्तासेमेदमाफप दसम्पन् गराएकाउन्क्तर्ोज ाकोममपद संभार र द गो
सञ्चाल कोभरप ोव्र््स्थासमेदगरेकोछै ।र्सबाटएउन्टैटोलरक्षेत्रमाहरेक्क पस÷सा ा
तिवकृेदकार्ोज ाकार्ापन््र् माशउन् ेर ीगोरुपलेसञ्चाल ह   सकी ोहोरो प ैजा ेअ्स्था
समेदरहेकोछ। 

13.3. र्ोज ा तिवाथेमिककरण ‐ स्था ीर् दहको ्ािक पक र्ोज ा दथा बजेट दज पमा द ग् शप , २०७४को
ि.सं.५.२.४मार्ोज ाछ ौटदथातिवाथेमकीकरणग ाप  ेहार्काशधारमाअङ्कतिव ा गरीधेरै
अङ्कतिवािग ेर्ोज ाछ ौटगरीकार्ापन््र् ग  पप ेव्र््स्थाछ। 

ि.सं. शधारहरु अंकभार 
१ गररि्े ्ारणमातिवत्र्क्षर्ोग ा प र्र्ाउन्  े २० 

२ उन्त्पा  म लकदथाेछटोतिवेदफलतिवािग पसिक  े १५ 
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३ शम् ा ीररोजगारी्िृिग े १५ 

४ लागदसहभाेगदाज ट् े १५ 

५ स्था ीर्स्रोदसाध रेसपकोतिवर्ोगह   े १० 

६ समा्ेशीि्कासमार्ोग ा प र्र्ाउन् े १० 

७  ीगोि्कासर्ादा्रणसंरक्षण ५ 

८ स्था ीर्भािक कसांस्कृेदकि्कासग ेर्ोज ा ५ 

जम्मा १०० 

पाेलकाले माेथ उन्ल्लेख भएका रु.१ अबप ८४करोड ८३लाख ३७ हजारका १२६८ र्ोज ा
छ ौटग ापे धापरणभएअ  सारकोअङ्कभारकोशधारेलइर्ोज ातिवाथेमकीकरणगरीछ ौटगरेको
छै  ।र्ोज ा छ ौट तिवििर्ागदरुपमा भएको  ेखख ै  । र्सबाट र्ोज ा छ ौटमा  ीेद े धापरण
दहकोतिवत्र्क्ष ्ा्रह ेरश्यकर्कदाभन् ापे सह े लर्दकाशधारमार्ोज ाछ ौटह  े ेखखन्छ। 

13.4. गौर्कार्ोज ा ‐ स्था ीर्दहको्ािक पकर्ोज ादथाबजेटदज पमा द ग् शप ,२०७४कोि.सं.
५.२.३मागाउन्ुँपाेलका्ा गरपाेलकालेबजेटसीमा े धापरणग ापगाउन्ुँपाेलका्ा गरपाेलका
स्दरकागौर्का र्ोज ाहरुकालाेगश्यकर्क रकम व्र््स्थाप गरेर मात्रअन्र्क्षते्रका र्ोज ा
दथाकार्पिमसचाल ग पबजेटव्र््स्थाप ग  पप ेव्र््स्थाछ। गरपाेलकाको ि्गददी 
्क पकोबजेटदथाकार्पिमकोअध्र्र् ग ापगोकणेश्वर गरपाेलकाले२०७५/७६मा ेहार्अ  सार
रु.१९करोडका६गौर्कार्ोज ाकालाेगबजेट व्र््स्थाप गरेकोछभ ेअन्र्लेगौर्का
र्ोज ाछ ौटगरीबजेटव्र््स्थाप गरेकाछै  ्। गरपाेलकालेगौर्कार्ोज ाछ ौटग े
शधारसमेदस््ीकृदगरेकाछै  ्। 

ि.सं. र्ोज ाको ाम बजेट(रुहजारमा) 
१ गोकणेश्वर बह उन्दे्दखशर्७दल्लेभ् े मापण ५०००० 

२ बहृदि्क ेशखा पेा ी र्ोज ा्डा ं.५,६,८ ५०००० 

३ स्टीमरसञ्चाल र िक ाराव्र् टीिफकेश  ३०००० 

४ उन्त्तरगर्ागोकणेश्वर महा े्मखन् रपररसरे मापण ३०००० 

५ खश्प रीडाुँडामाि्शाल खश्मूेदपरब िमूेदपे मापण २०००० 

६ ्डा ं.४लाईेलच्छि् काेल संरच ाब ाउन् अ   ा  १०००० 

 

जम्मा १९०००० 

गोकणेश्वर गरपाेलकालेे धापरणगरेकार्ोज ामासमेदि्त्तीर्तिवगेदभएकोछै ।गौर्का
र्ोज ा अन्दगपदको ्ागमदी   ी गोकणप बाुँध ेखख  ारार्णटार प लसम्मड्याम बाुँधी अत्र्ाध े  क
खस्टमर सचाल  र िक ारा धर् िटिफकेश  कार्पका लाेग ि्े र्ोज  गरेको बजेट रु.३ करोड
मध्रे्बाट   इ पटकगरी रु.२करोडकोरो ा रोकथामदथा े र्न्त्रणकोक माट्रान्स्फरगरीखचप
गरेकोछ।र्सबाटगौर्कार्ोज ाकार्ापन््र् माह  सकेको ेखखए ।गौर्कार्ोज ाछ ौट
 ग ेरछ ौटगरेपे कार्ापन््र् मा जा ेगरेकोछ।गौर्कार्ोज ापिहचा काशधारे धापरण
गरीछ ौटग ेरछ ौटभएकार्ोज ातिवाथेमकदापू्पकप राग  पप पछ। 

13.5. क्षते्रगदकार्पिम‐स्था ीर्दहको्ािक पकर्ोज ादथाबजेटदज पमाद ग् शप को५.१मासामाखजक
ि्कासकाखशक्षा,स््ास्थ्र्,खा ेपा ीदथासरसफाई,संस्कृेदतिव्िप ,लैंेगकसमा दादथासामाखजक
समा्ेशीकरणजस्दाक्षते्रमासमा  पाेदकरुपमाबजेटव्र््स्थाप ग  पप ेउन्ल्लेखछ।पाेलकाहरुले
तिवत्रे्क ्क प खस्थररुपले तिवाथेमकीकरणकाक्षेत्र े धापरण गरीकार्पिम र बजेट व्र््स्थाप  गरेका
छै  ्। कृिक ,खशक्षा,स््ास्थ्र्रर् ् ादथाखेलक  ४क्षेत्रमागोकणेश्वरलेरु.२०करोड१८लाख
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२९हजार,स र्पि् ार्कलेरु.२२करोड४लाख५४हजाररगो ा्रीलेरु.३४करोड४३लाख
७४हजारबजेटव्र््स्थागरीखचपगरेकोछ।बजेटदज पमाग ापक्षेत्रगदसन्द ल कार्मभएको
 ेखखए । 

 गरपाेलका/क्षेत्र कृिक  खशक्षा स््ास्थ्र् र् ् ादथाखेलक    जम्मा 

गोकणेश्वर 2568 146382 52779 100 201829 

तिवेदशद 1 73 26 0   
स र्पि् ार्क 1645 161172 57537 100 220454 

तिवेदशद 1 73 26 0   

गो ा्री 2568 231005 100701 10100 344374 

तिवेदशद 1 67 29 3   

क्षेत्रगद रुपमा ि्श्लके ण ग ाप पाेलकाअ  सार कृिक मा १ तिवेदशद, खशक्षामा ६७  ेखख ७३
तिवेदशद,स््ास्थ्र्मा२६ ेखख२९तिवेदशदरर् ् ादथाखेलक  माश न्र् ेखख३तिवेदशदसम्मबजेट
ि े् र्ोज गरेकोछ।र्सबाटबजेटदज पमाग ापक्षेत्रगदसन्द ल कार्मभएको ेखखए ।्ािक पक
र्ोज ालाइपे  ेखशदग ेमध्र्काली दथा ीघपकाली ि्कासर्ोज ा भएकोलेकार्पिमदथाबजेट
दज पमाग ापक्षेत्रगदसन्द ल कार्मह  सके ।श्ेधकि्कासर्ोज ाब ाईत्र्सकोशधारमा
दोिकएकोकार्पि्ेधप रागरीस्ैक्षेत्रकोसमा  पाेदकि्कासग ेगरीकार्पिमदथाबजेटदज पमा
ग  पप पछ। 

13.6. ज संख्र्ारबजेट‐स्था ीर्दहको्ािक पकर्ोज ादथाबजेटदज पमाद ग् शप ,२०७४(पररमाखजपद)
को ेस. ं.५.२.३मास्था ीर्दहकोबस्दीमा  ैर्ोज ाश्यकर्कदापिहचा गरीर्ोज ाछ ौट
ग े र छ ौट भएका र्ोज ा ्डा सेमेद माफप द स््ीकृेदका लाेग पाेलकामा ेसफाररस ग  पप े
व्र््स्थाछ।पाेलकालेर्ोज ाछ ौटग ाप ेहार्बमोखजममागश्यकर्कदालाईभन् ापे ्डागद
बजेटेसेलङ्गलाईशधारमा ीछ ौटगरेकोछ। 

(रु.हजारमा) 

्डा 
गोकणेश्वर स र्प ि् ार्क गो ा्री 

ज संख्र्ा र्ोज ासख्र्ा बजेटरकम ज संख्र्ा र्ोज ासख्र्ा बजेटरकम ज संख्र्ा र्ोज ासख्र्ा बजेटरकम 

१ 5.1 34 10200 6.9 19 12700 4.9 23 10950 

२ 4.6 14 10500 9.4 25 12700 4.4 30 11800 

३ 5.4 21 10500 6.3 18 12700 7.6 24 11700 

४ 7.5 25 10300 9.5 28 12700 3.5 23 12000 

५ 24.5 15 10500 10.5 20 12700 4.8 35 11750 

६ 28 27 10500 8.9 19 12700 3.5 35 10700 

७ 7.1 20 10500 5.6 23 12700 2.9 34 10550 

८ 18.5 36 11780 9.8 23 12700 2.6 20 10500 

९ 6.3 13 10800 5.5 15 12700 4.7 26 11650 

१०         17 12700   18 11100 

११               25 11450 

१२               30 13900 

१३               40 8100 

१४               34 10600 

जम्मा   205 95580   207 127000   397 156750 
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्डागदज संख्र्ाकोशधारमाि्श्लके णग ापदाेलकामाउन्ल्लेखभएअ  सारगोकणेश्वरले५
हजारज संख्र्ाभएको१ ं.्डार२५हजारज संख्र्ाभएको५ ं.्डालाईसमा रु.१करोड
५लाखकोर्ोज ाछ ौटगरीबजेट व्र््स्थाप गरेकोछ।र्सैगरीस र्पि् ार्कले३हजार
ज संख्र्ाभएको३ ं.्डार११हजारज संख्र्ाभएको५ ं.्डा  ् ैलाईसमा रु.१करोड
२७लाखबजेटव्र््स्थाप गरेकोछ।गो ा्ारीमासमेदर्ोज ाछ ौटरबजेट े धापरणग ाप
क्षेत्ररज संख्र्ालाईशधार ेलएकोछै ।ज तिवेदे ेधलेपाेलकामासमा  ेसेलङ्गकार्मह  ेगरी
बजेटमागप ग े र पररक  बाट स््ीकृद ह  ा समेदसोहीशधारमा स््ीकृद ह  े ह ुँ ा स्था ीर्माग
श्यकर्कदाकाशधारमाज संख्र्ारक्षेत्रफललाईसम्बोध ह  ेगरीबजेटव्र््स्थाप ह   सकेको
पाेलकाले ज ाएका छ ् । र्सबाट ्डाले पह ुँचकाशधारमा ठ ला र्ोज ा  गरस्दरीर् र्ोज ामा
समा्ेशगरीछ टै्टबजेटेल ेरपह ुँचकमभएका्डामासमा ेसेलङ्गकोबजेटमात्रतिवािभईथप
र्ोज ारकार्पिमतिवाि ह  ेअ्स्थाछ। 

13.7. ्डागदर्ोज ा‐क्षेत्रफलरज संख्र्ाकोशधारमास्था ीर्दहलाईि्ेभन् ्डामाि्भाज गरेको
छ।गोकणेश्वर गरपाेलकामा९्डारहेकोछभ ेस र्पि् ार्कमा१०रगो ा्ारीमा१४्डा
रहेकोछ। 

र्ोज ाको ि्श्लके णग ाप गोकणेश्वरमारु.९करोड५५लाख८०हजारका२०५र्ोज ा
रहेको छ । र्स्दै गरी स र्पि् ार्कमा रु.१२ करोड ७० लाखका २०७ र्ोज ा छ ् भ े
गो ा्ारीमा रु.१५करोड६७लाखका ३९७ र्ोज ाकार्ापन््र् मा रहेकोछ।्डागदबजेट
ि्े र्ोज ि्श्लके णग ापमागश्यकर्कदाकोशधारमाभन् ासमा ेसेलङ्गतिव ा गरीस्ै्डालाई
समा िकेसमलेबजेटि्े र्ोज ह  ेरसोहीबजेटलेप ग् ेगरीर्ोज ाछ ौटग ापस‐सा ाबजेटका
र्ोज ाधेरैसचाल माशएकारउन्पभोक्तासेमेदमाफप दे मापणभएकोअ्स्थाछ।गोकणेश्वरले
तिवेद्डाऔशदरु.१करोड६लाख२०हजार,स र्पि् ार्कलेऔशदरु.१करोड२७लाखर
गो ा्ारीलेऔसदरु.१करोड११लाख९६हजार्डागदबजेटे धापरणगरीर्ोज ाछ ौटग ाप
सा ार्ोज ाकोसंख्र्ाबढ् गएकोछ। 

   गरपाेलकाहरूले ्ािक पक र्ोज ा दज पमा गरी कार्ापन््र्  ग े गरेको भए दापे  ्ािक पक
र्ोज ालाइप े  ेखशदग ेश्ेधक,मध्र्काली दथा ीघपकाली  ि्कासर्ोज ाब ाईकार्ापन््र् 
 गरेकोलेर्ोज ातिवाेथेमकीकरणह   सकेको,भौगोेलकए्ंक्षेत्रगदसमा  पाेदकि्कासह  ेगरी
र्ोज ा दज पमा  भएको र  ीघपकाली  उन्त्पा  मूलक र्ोज ा दज पमा गरी कार्ापन््र्  ग पसकेको
पाइपए । गरपाेलकाहरूलेश्ेधक,मध्र्काली दथा ीघपकाली ि्कासर्ोज ाब ाईत्र्सको
शधारमा दोिकएको कार्पि्ेध प रा गरी ्ािक पक र्ोज ा दथा कार्पिम दज पमा गरी कार्ापन््र् 
ग  पप पछ। 

14.  ागररक बडापत्र ‐ स शास  (व्र््स्थाप  दथा सचाल ) े र्मा्ली, २०६५ े र्म १४ मा
स्पसाधारणलाई से्ा तिव ा  ग े ्ा ज सम्पकप  कार्म ग े तिवत्रे्क सरकारी कार्ापलर्लेकार्ापलर्
पररसरेभत्रस्ैले  ेख् ेउन्पर् क्तठाउन्ुँमा ागररकबडापत्रराख्  प े व्र््स्था रहेकोछ। ागररक
बडापत्रमासे्ातिवािग पसे्ाग्राहीलेपेशग  पप ेकागजाद,से्ाग्राहीलेसे्ासम्बन्धमागरेकाग  ासो
स न् ेअेधकारीकोप र ाम,से्ातिव्ाहकोतिवाथेमकदारक्षेदपूेदपतिवािह  े्ा ह  ेसे्ाहरुसमेद
ख लाउन्  प ेव्र््स्थाछ। 
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ि.सं. 
बडापत्रमाख लाउन्  

प ेव्र्होरा 
ि्क र्कोि््रण 

लाग् े स्द र
(रु) 

१ घर क्सासम्बन्धी  र्ाघरे मापण,दलाथपसंसोध , ामसारी, ्ीकरण। १००० 
२ र्ोज ासम्बन्धी सम्झौदा,रे ङ्गि्लभ  क्ता ी। े श ल्क 
३ े मापण व्र््सार्ी

इजाजदपत्र 

इजाजदपत्र दाप,तिवेदेलपी, ि्करण। ऐ अ  सार 

४ सामाखजकि्कास संस्था दापर ि्करण,सचाल अ  मदी। े श ल्क 
५ सामाखजकस रक्षा  ै्ंिकङ्गखादाखोल् ,े ामथपघटग े। े श ल्क 
६ पखजकरण जन्म,मतृ्र् ,ि््ाह,्साइसराइ,शद । े श ल्क 
७ स््ास्थ्र्से्ा  ैे कि्रामीजाुँचरपरामशप,परर्ारे र्ोज से्ा,स््ास्थ्र्खशक्षा

से्ा। 

े श ल्क 

८ न्र्ािर्कसेमेद उन्ज री दाप,स   ् ाईदथाफेसलाकार्ापन््र्  ५० ेखख
५०० 

९ खशक्षा ि्द्यालर् अ  मेद, कक्षा थप, स्था  परर्दप ,  ाम र स््ाेमत््
परर्दप  

ऐ अ  सार 

१० कृिक से्ाकेन्र सम ह दापर ि्करण,मलखा ि्दरण,कृिक फमप दाप,कृिक ऋण े श ल्क 

 गरपाेलकाहरूबाट  ागररक बडापत्रका सम्बन्धमा गरेको व्र््स्थाहरूको कार्ापन््र् 
 गरेकोअ्स्था ेहार्बमोखजमरहेकोछः 

14.1.  गरपाेलकाहरुले्ेभसाइटमा ागररकबडापत्रराखेकोभएपे  ागररकबडापत्रमातिव्ाहह  ेसे्ाहरु
समा्ेशगरीकार्ापलर्पररशरमास्ैले  ेख् ेठाउन्माराख्  प ेमागोकणेश्वर गरपाेलकाले ागररक
बडापत्रराखेकोभएपे स र्पि् ार्करगो ा्ारी गरपाेलकालेकार्ापलर्पररसरमा ागररकबडापत्र
राखेकाछै  । ागररकबडापत्रकार्ापलर्पररसरमास्ैले  ेख् ेगरी राखेकोसम्बन्धमा खजज्ञासा
राख् ास र्पि् ार्क गरपाेलकाले ेडखजटलतिवणालीमाजा अध्र्र् भइरहेकोले राखेकोज ाएपे 
गो ा्ारी गरपाेलकालेर्ससम्बन्धमाक  ैतिवेदििर्ाद एकोछै । 

14.2.  गरपाेलकहरूमा्डाकार्ापलर्बाटसमेदसे्ातिव्ाहह  ेभएदापे ्डाकार्ापलर्हरूमा ागररक
बडापत्रराखेकोछै । 

14.3. श ल्क परर्दप  ह ुँ ा  ागररक बडापत्र शंसोध 
ग  पप ेमा गोकणेश्वर  गरपाेलकाले केदपर् से्ाका
सम्बन्धमा े र्मा  सार र शेथपक ऐ मा उन्ल्लेख
भएबमोखजम ह  े भ ी  ागररक बडापत्रमा उन्ल्लेख
गरेकोछ। 

14.4. े र्मा्लीको े र्म १४(ङ)  ागररक बडापत्रमा
क्षेदपूेदपतिवािह  ेर ह  ेसे्ािकटा गरीउन्ल्लेख
ग  पप ेव्र््स्थारहेकोछ।र्सैशधारमाक्षेदपूेदप
सिहदको  ागररक बडापत्र व्र््स्थाप  े  ेखशका, २०६९ समेद कार्ापन््र् मा रहेको छ ।
पाेलकाको कार्ापलर् पररसरमा राखेको र ्ेभसाइटमा भएको  ागररक बडापत्रको अध्र्र्  ग ाप
दी ्टैपाेलकाकोबडापत्रमाक्षेदपूेदपसम्बन्धीव्र्होरासमा्ेशगरेकोछै ।े  ेखशकाको ं६मा
श्रेमकको एकद  को न्रू् दम पाररश्रेमकको  रमा  घटाईअेधकदममा रु.५ हजारसम्मक्षेदपूेदप
द  े र क्षेदपूेदपको रकम दत्काल से्ा तिव ा   ग े खजम्मे्ार कमपचारीबाट अस ल उन्पर गरर े

 ागररक्डापत्रअध्र्र् ग ेगरे गरेकोर
सो अ  सारको समर्ेभत्र से्ा तिवाि ग प सके
 सकेको सम््न्धमा से्ाग्राहीसंग खजज्ञासा
राख् ा केहीले  ागररक ्डापत्रको ्ारेमा
जा कारी ै  भएको ज ाएका छ ् भ े
अेधकांशले कार्ापलर् पररसरमा राखेको
 ेखेपे   पढेको र सो अ  सार से्ा पाए
 पाएको सम्बन्धमा अ ि्ज्ञ रहेको तिवेदकृर्ा
द एकाछ ्। 
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व्र््स्थागरेकोभएपे अेधकांश से्ाग्राहीलाईर्ससम्बन्धमाजा कारी भएको,बडापत्रमाउन्क्त
तिवा्धा   ैसमा्ेश गरेको रक्षेदपूेदप ेल  से्ातिवाेिमा िढलाईभईक्षदीभएकोदी  द  ेभत्र
े ्े  ग ेर े ्े   दापको७ द  ेभत्रट ंगोलगाउन् ेरप  रा्े  कोसमेदझण्झिटलोतिवििर्ा
रहेकोले बडापत्रअ  सार से्ा तिवाि  ह ुँ ा समेद  ागररकले क्षेदपूेदपका लाेग े ्े   ग े गरेको
 ेखखए । 

14.5.  गरपाेलकाहरूको ागररकबडापत्रकोअध्र्र् ग ाप  गरपाेलकालेउन्पलव्धगराउन् ेस्ै से्ाहरू
 ागररकबडापत्रमाउन्ल्लेखग ेगरेकोपाइपए ।्ेभपेजमासा्पजे कगरेअ  सारगोकणेश्वरले५६,
स र्पि् ार्कले२८रगो ा्रीले४६से्ाबडापत्रमाउन्ल्लेखगरेकाछ ्।उन्द्योग दाप, ेसफाररस, 

 ्ीकरण, पसल व्र््सार्  दाप  ्ीकरण, अस्थार्ी ्सो्ास ेसफाररस, स्थार्ी बसोबास ेसफाररस, 
कागज, मञ्ज री ामातिवमाखणद जस्दा से्ाहरूस्ै गरपाेलकालेउन्पलव्धगराउन् ैशएकाभएदापे 
 ागररकबडापत्रमाउन्ल्लेखगरेकोपाइपए ।साथै ागररकबडापत्रलाईडीखजटलाईज्डतिवि्ेधमालगेको
अ्स्था ेखखए । 

कार्ापलर्हरूमा  ागररक बडापत्र दोिकएबमोखजम
 राख्नाले से्ाग्राहीलाइप कार्प तिवििर्ा र से्ा
श ल्कका सम्बन्धमा अन्र्ौलदा ह   का साथै
से्ाबारेस ‐सूखचदह  े ागररकअेधकारकोक र
समेद ह  ेभएकोलेे र्मा्लीलेदोकेअ  सारको
ढाुँचामा सबैले  ेख्ने स्था मा उन्पलव्ध गराउन् े
साथै ागररकबडापत्रलाईडीखजटलाईज्डतिवि्ेधमा
शधाररदब ाउन्  प पछ।स्ैसेबाहरूउन्ल्लेखगरी ागररकबडापत्रराखीसोबमोखजमसे्ातिवािह  
 सकेमाक्षेदपूेदपसिहदकोबडापत्रकार्ापन््र् माल्र्ाईसे्ातिव्ाहपार शीब ाउन्  प पछ। 

15. ग  ासोव्र््स्थाप  ‐स शास (व्र््स्थाप दथासचाल )े र्मा्ली,२०६५कोे र्म२०मा
ग  ासोव्र््स्थाप कालाेगकार्ापलर्माग  ासोस न् ेअेधकारी( ोडलअेधकृद)दोक्  प े,ग  ासो
ेल  े श ल्क टेेलफो , अ लाइ  से्ा जस्दा उन्पर् क्त माध्र्मको व्र््स्था ग  पप े, ग  ासो तिवाि
भएको२४घण्टाेभत्र ोडलअेधकृदले व्र््स्थाप कालाेगस झा्सिहदकार्ापलर्तिवम खसमक्ष
पेशग  पप े,ग  ासोव्र््स्थाप कालाेगकार्ापलर्तिवम खलेदत्कालश ेशद   प ेरश ेशभएकोमा
ग  ासो व्र््स्थाप  गरी ग  ासोकदापलाई जा कारी द   प े व्र््स्थाछ। पाेलकाहरुको स्थलगद
भ्रमणगरीजा कारीेलुँ ादी ्टैपाेलकालेग  ासोस न्  ोडलअेधकृददोकेकोपाइए ।ग  ासो
ेल उन्ज रीपेिटका,टेेलफो ,एसएमएस,इमेल,ेलखखदउन्ज री,मौखखकउन्ज रीमध्रे्क  ैएक्ा
सबै ि्ेधतिवर्ोगग पसिक ेभएपे गोकणेश्वर गरपाेलकालेउन्ज री पेटीकाराखेकोभएपे उन्ज री
पेिटकामा उन्ज री परे  परेको हे प े खश्चद समर्ा्ेधमा खोल्  प ेमा खोल् े गरेको पाइए  ।
र्ससम्बन्धमा खजम्मे्ार अेधकारीलाई तिवश्न ग ाप खोल् े गरेको दर अेभलेखीकरण ग े  गरेकोले
तिवमाखणदग प सकेकोजा कारीतिवािभएकोछ।स र्पि् ार्करगो ा्री गरपाेलकामाभ ेउन्ज री
पेिटका राखेको छै  । स र्पि् ार्क  गरपाेलकाको ्ेभ साइटमा ग  ासोका लाेग पोटपल े मापण
भएको भएपे  उन्क्त पोटपलमा ग  ासो तिवाि ह  े गरेको  ेखखए  । साथै पाेलकाहरुमा इमेल र
एस.एम.एस. माफप द उन्ज री ेल े संर्न्त्र ै े मापण भएको छै  भ े ेलखखदउन्ज री  दाप ग े गरेको
 ेखखए ।प ाेधकारीदथाकमपचारीसुँगखजज्ञासाराख् ामौखखकउन्ज रीस न् ेगरेकोरमौखखकरुपमा
समाधा  ग े गरेको भन् े ज्ाफ तिवाि भएको छ । खजम्मे्ार प ाेधकारी र कमपचारीले ग  ासो

श्यकर्ककागजादरतिवकृर्ा पूरागरी े ्े  ग ाप
उन्ल्लेखखद समर्मा काम सम्पन्   भएकोमा ६२
तिवेदशद से्ाग्राहीले कार्ापलर्मा ग  ासो गरे दापे 
स न् े मात्र गरेको ज्ाफ द एका छ ् ।त्र्सैगरी
अेधकांशसे्ाग्राहीलेकार्ापलर्लेसे्ातिव्ाहकालाेग
श्यकर्क प े सोधप छ कक्ष, अपाङ्ग मैत्री मागप ्ा
सहर्ोगकक्षकोव्र््स्था गरेकोउन्ल्लेखगरेकाछ ्
। 
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अेभलेखीकरणगरीसामाधा ग ेरसमाधा कोजा कारी द ईसोकोसमेदलगदराख् ेकार्पलाई
न्रू्  तिवाथेमकदामा राखेको कारण पाेलकाले गद ि्गदमा केद ग  ासो तिवाि गर्र्ो र केदको
समाधा भर्ोभन् ेअेभलेखदर्ारग ेगरेकोछै ।पाेलकालेग  ासोव्र््स्थाप संर्न्त्रदर्ार
ग परेलिप्िग प सकेकोअ्स्थाछ।पाेलकाग  ासोरपषृ्ठपोक णेल ेसंर्न्त्रकमजोररहेको
पाइपर्ो।र्सबाटपाेलकाहरूसे्ामास धारकाक्षते्रहरूबारेमाअ ि्ज्ञह  ेअ्स्थाछ। 

  े र्मा्लीको व्र््स्था अ  रुप ग  ासो स न् े  ोडल अेधकृद दोक् े, ग  ासो ग े उन्ज री
पेिटका, टेेलफो , एस.एम.एस, इमेल, ेलखखद उन्ज री  दाप, मौखखक उन्ज रीको अेभलेखीकरण ग े
व्र््स्था ेमलाउन् े, दोिकएको समर् ेभत्र ग  ासो समाधा  ग े सम्बन्धमा जागरुक ह  े र ग  ासो
उन्परकोकारबाहीकासम्बन्धमाग  ासोकदापलाईेछटोमाध्र्मबाटजा कारीद  ेसंर्न्त्रे मापणगरी
स शास तिव्िप तिवेदकोज्ाफ ेिहदा्िृिग  पप पछ। 

16. कार्ापलर् ि्न्र्ास ‐ पाेलकाले  ागररकहरूलाई तिव ा  ग े से्ा सहज ढङ्गलेकमसमर्मा, ेछटो
छररदो रूपमा सम्पन्न ग प से्ाको कार्प तिव्ाह अ  रूप शाखा ्ा इकाईहरूको ि्न्र्ास (Office 

Layout) गरेकोह   प पछ। 

16.1. दी ्टै  गरपाेलकाको कार्ापलर् भाडाको भ् मा रहेको र सोही स्था बाट से्ा तिव ा  गरेको
पाइर्ो।श्ासीर्तिवर्ोज कालाेगब ेकाभ् बाटकार्ापलर्सचाल ग ापअिफसि्न्र्ास ेमल् 
 सकेको,एउन्टाकामसम्पन् ग पि्ेभन् दला,कोठारकक्षमाजा  प ेअ्स्थारहेकोछ। 

16.2. दी ्टै गरपाेलकालेकार्ापलर्भ् े मापणकालाेग ेहार्बमोखजमबजेटव्र््स्थागरेकाछ : 
ि.सं.  गरपाेलका बजेट हालसम्मकोखचप 
१ स र्पि् ार्क २९५२९३ ५०२७ 

२ गो ा्ारी २१४५५६ ११६१९८ 

३ गोकणेश्वर ५०००० ० 

स र्पि् ार्क गरपाेलकाले२०७६/९/२७मारु.२०करोड४१लाख५२हजारमा२
्क पेभत्रे मापणसम्पन् ग ेगरीकार्पगराएकोमाश रुसम्झौदाम्र्ा ेभत्र२तिवेदशदमात्रतिवगेद
भईे मापणकार्पअध रोरहेकोछ।त्र्स्दैगो ा्ारी गरपाेलकाकोभ् े मापणग परु.२१करोड
४५लाख५६हजारकोसम्झौदाभई छैठो रे ङ ेबलसम्म५४तिवेदशदतिवगेदह  े गरीरु.११
करोड६१लाख९८हजारखचपभएको ेखखन्छ।गोकणेश्वर गरपाेलकालेकार्ापलर्भ् े मापण
ग परु.५करोडबजेटि्े र्ोज गरेकोभएपे हालसम्मे मापणकार्प ैश रुग पसकेकोछै । 

16.3. कार्ापलर्को्दपमा ि्न्र्ासलेफरकक्षमदाभएकाव्र्खक्तहरूकोलाेगउन्पर् क्तरहेकोछै ।साथै
 र्ाुँे मापणाधी भ् हरूकोेडजाइप मासमेदर्सि्क र्लाइपध्र्ा द एकोपाइपए । 

कार्ापलर् ि्न्र्ास उन्पर् क्त  ह ुँ ा से्ा ेल  समर् र श्रम बढी लाग् े भएकोले उन्पलव्ध
गराउन्  प े से्ाहरूएकैस्था बाटतिव ा ग पसक् ेगरीउन्पर् क्तक्षेत्रफलकोव्र््स्थागरीभ् को
शन्दररकेडजाइ व्र््स्थाप ग  पप पछ। 

17. सा्पजे क स   ् ाई ‐ स शास  (व्र््स्थाप  दथा सचाल ) ऐ , २०६४ को  फा ३० मा
स्पसाधारणलाई से्ा तिव ा ग ेकार्ापलर् तिवम खलेकार्ापलर्कोकामकारबाही स््च्छ, पार शी र
्स्द े  ष्ठ ब ाउन्  ि्क र्सुँग सम्बखन्धद ि्शेक ज्ञ, सरोकार्ाला,  ागररक समाजका तिवेदे ेध दथा
स्था ीर् े कार्का प ाेधकारी समेद समा्ेश गरी स्पसाधारण र सरोकार्ालाको का   सम्मद
सरोकारलाई सम््ोध  ग प सा्पजे क स   ् ाई ग  पप े व्र््स्था छ । र्सैगरी स्था ीर् सरकार
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सचाल  ऐ , २०७४ को  फा ७८(५) मा स्था ीर् दहले से्ातिव्ाह पार शी, उन्त्तर ार्ी र
ज्ाफ ेही ् ाउन्  सा्पजे क स   ् ाई ग  पप े व्र््स्था छ । पाेलकाहरूले २०७५/७६ मा
 ेहार्बमोखजम क ल ६४५ र्ोज ामा रु.३१ करोड १४ लाख ८० हजार खचप भएको भएपे 
र्ोज ा्ि रुपले र्ोज ा सञ्चाल  व्र््स्थाप  र कार्ापन््र् को तिवभा् अ्स्थाका सम्बन्धमा
सा्पजे कस   ् ाईह  ेगरेकोछै । 

ि.सं. स्था ीर्दह र्ोज ासंख्र्ा खचप(रु.हजारमा) 
१ गोकणेश्वर २०५ ९५५८० 

२ स र्पि् ार्क १९० ११४३०० 

३ गो ा्ारी २५० १०१६०० 

 जम्मा ६४५ ३११४८० 

लेखापरीक्षणको िममा  गरपाेलकाको कार्पकारी अेधकृदसुँग तिवश्ना्ली माफप द र्स
सम्बन्धमा जा कारी ेलुँ ाखा ेपा ी दथा सरसफाइ, सडक े मापण, भकू्षर्, कृिक  व्र््सार् तिव्िप 
शद कोि्क र्मासा्पजे कस   ् ाईगरेकोज ाएपे पाेलकामासा्पजे कस   ् ाइसम्बन्धीफाइल,
माइन्रू्ट,उन्ठेकाि्क र्,समाधा कालाेगतिवेद्िदाव्र्क्तगरेकोसमर्,तिवेद्िदाप रागरे गरेको
ि्क र्शद कासम्बन्धमा भएकाकार्पकोअेभलेख छै ।र्सबाट पाेलकाले सा्पजे कस   ् ाई
गरेपे  श्यकर्क अ  गम  ए्ं े  ेश को कमीका कारण अेभलेखीकरण गरी सङ्केलद स झा्
कार्ापन््र् ग े गरेको छै । े र्मा्लीको तिवा्धा  प रा ग प मात्रसा्पजे कस   ् ाईग े दर
अेभलेखीकरण गरीग  ासोसमेदव्र््स्थाप  ह  ेअ्स्थालेसा्पजे कस   ् ाईतिवभा्कारी ेखखए । 

  सा्पजे कस   ् ाईको ्ारेमा से्ाग्राहीलाई स श खचद गरी, स्ै ्गप,क्षेत्र, दथा सम  ार्का
व्र्खक्तकोउन्पखस्थेदह  ेगरीसा्पजे कस   ् ाईकोव्र््स्थागरीउन्ठेकासमस्र्ाहरूकोअेभलेखीकरण
रसमाधा कातिवेद्िदालाईदोिकएकोसमर्ा्ेधेभत्रकार्ापन्् कोअ  गम ग  पप पछ। 

18. सहार्दा कक्ष ‐ स शास  (व्र््स्थाप  दथा सचाल ) े र्मा्ली, २०६५ को  फा १२ मा
सा्पजे कचासोका ि्क र्कार्ापन््र् सम्बन्धी व्र््स्था छ। र्स्दै संघीर् माेमला दथा स्था ीर्
ि्कासमन्त्रालर्लेदर्ारगरेकोस शास तिव्िप  रण ीेददथाकार्पर्ोज ा,२०७४ ले से्ाग्राही,
जेष्ठ ागररक,असहार्, ि्रामी,अशक्तशद लाई से्ातिव्ाहकोिममासहर्ोगप र्र्ाउन् सहार्दा
कक्षदर्ारग  पप ेव्र््स्थागरेकोछ।से्ातिव्ाहग ेे कार्लेसे्ाग्राहीकोस ि्धारस ि्स्दाका
लाेगसहार्दाकक्ष स्थाप ा ग ेअसलअभ्र्ासअन्दरापििर् तिवचल मा रहीशएकोछ। खजल्ला
तिवशास कार्ापलर्हरुलेलेखपढग प जान् ेरसहर्ोेगकोसे्ाअत्र्ा्यकर्कप ेसे्ाग्राहीलाईसे्ा
प र्र्ाउन् सहार्दाकक्षखोलीसोकोजा कारी ्ेभसाइटमाफप दउन्पलधधगराउन् ैशएकाछ ्भ े
बैंकहरुलेसमेदकोेभडमहामाररकाि्चमासे्ाग्राहीलाईसूच ाउन्पलधधगराउन् रसहर्ोगप र्र्ाउन् 
अ लाइ सहार्दाकक्षसचाल गरेकाछ ्। 

पाेलकाहरुको स्थलगद अ्लोक  ग ाप गोकणेश्वरमा सहार्दा कक्षखोलेको  ेखखए  भ े
स र्पि् ार्कलेसहार्दाकक्षमा२कमपचारीराखीसोधप छकक्षलाईसहार्दाकक्ष ामाकरणगरेको
छ। गो ा्ारीमा सहार्दा कक्ष राखेको छै  । सहार्दा कक्ष कार्म गरेको पाेलकामा समेद
सहार्दा ेल  चाह ेलाई कागजाद े मापण दथा तिवकृर्ामा सरलीकरण ग ाप ग  पप े कार्पका लाेग
उन्पर् क्त मेच, क ेसप, लगार्दका न्रू् दम शधारभदू सामाग्रीको व्र््स्थाप  गरेको छै  ।
पाेलकाहरुकोशफ् ोभ्  े मापणह   सकीभाडाकोभ् बाटकार्पसचाल भइरहेको, स्था 
अभा्भएको,कोेभडकोकारणसामाखजक  रीकार्मग  पप ेह  ासहार्दाकक्षव्र््स्थाप ग प
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 सकेको तिवेदकृर्ा तिवािभएकोछ।सहार्दाकक्ष ह ुँ ामिहला, ्ाल्ाेलका, ्िृ्िृालगार्द
से्ातिव्ाहकोचरणहरुको्ारेमाअ ि्ज्ञसे्ाग्राहीलेपाेलकालेतिव ा ग ेसे्ाेल  प ापपाेलकाको
दफप बाटसहार्दातिवािग प सिकरहेकोअ्स्थाछ। 

 गरपाेलकाहरूले न्रू् दमस ि्धासिहदकोसहार्दाकक्षव्र्बस्थागरीसम्पकप  व्र्खक्तर
सहर्ोगग ेकमपचारीकोसमेदव्र््स्थाेमलाइपपाेलकालेतिव ा ग ेसे्ाकोस्दरस धारग  पप पछ। 

19. फोहोरमैला व्र््स्थाप  ‐ फोहोरमैला व्र््स्थाप  ऐ , २०६८ ले फोहोरमैला उन्त्पा  , सङ्कल ,
न्रू् ीकरण दथा े ष्काश सम्बन्धी व्र््स्था, स्था ान्दरण केन्र दथा व्र््स्थाप  स्थलसम्बन्धी
व्र््स्था,व्र््स्थाप माे जीदथासाम  ािर्कक्षेत्रकोसंलग् दा,से्ाश ल्कसम्बन्धीव्र््स्थाप का
साथै तिव  क ण र फोहोरमैला व्र््स्थाप को अ  गम सम्बन्धी व्र््स्थाका तिवा्धा हरु समा्ेश गरी
फोहोरमैलाव्र््स्थाप गरी्ादा्रणीर्स््च्छदाकार्मग प ीेदगददथाका   ीव्र््स्थागरेको
छ । र्सैगरी स्था ीर् सरकार सचाल  ऐ , २०७४ को  फा ११(२) मा स्था ीर् स्दरमा
सरसफाइ दथा फोहोरमैला व्र््स्थाप  ग े तिवा्धा  समा्ेश छ ।फोहोरमैला व्र््स्थाप  गरी
्ादा्रणीर्स््च्छदाकार्मग पध गढी,घोराही,ेबरेन्र गर,ेदलोत्तमालगार्दकाि्ेभन् स्था ीर्
दहलेफोहोरमैलाव्र््स्थाप ऐ दथाकार्पि्ेधधर््स्थागरी ीेदगददथाका   ीशधारदर्ार
गरेकोमालेखापरीक्षणमासमा्ेशदी ्टैस्था ीर्े कार्लेर्स्दोव्र््स्थाग पसकेकोछै । 

एखशर्ालीि्कासबैँकद्वारा ेपालका५८स्था ीर्दहलाईसमेटीस ्२०१२मागररएको
 गल् ेफोहोर व्र््स्थाप सम्बन्धी अध्र्र्  तिवेद्े  अ  सार तिवेदघर परर्ारले तिवेदद   १७०ग्राम
फोहोरउन्त्पा  ग े दथ्र्काशधारमा तिवेदपरर्ार४ संख्र्ाकाशधारमाक लज संख्र्ालाई भाग
लगाईि्श्लके णग ाप गरपाेलकाहरुमा ेहार्अ  सारफोहोरउन्त्सजप ह  े ेखखन्छ। 

ि.सं.  गरपाेलका ज संख्र्ा घरपरर्ारसंख्र्ा  ैे कफोहोरउन्त्सजप (मेिट्रकट ) 
१ गोकणेश्वर १०७३५१ २६८३७ ४.६ 

२ स र्पि् ार्क ७८४९० १९६२२ ३.५ 

३ गो ा्ारी ७८३०१ १९५७५ ३.५ 

 जम्मा २६४१४२ ६६०३४ 
 

राििर् ज गण ा २०६८ को ज संख्र्ाका शधारमा तिवेदपरर्ार औसद ४ का  रले
घरपरर्ार संख्र्ा े धापरण गरी सोहीशधारमा तिवेदपरर्ार फोहोरमैला उन्त्सजप  पररमाणको अङ्कले
गण ाग ापतिवेदद  गोकणेश्वर गरपाेलकामा४.६,स र्पि् ार्क गरपाेलकामा३.५रगो ा्ारी
 गरपाेलकामा३.५मेिट्रकट  क िह ेफोहोरउन्त्पा  ह  े ेखखन्छ।ज संख्र्ा्िृि रसमेदलाई
शधारमा ीहालकोज संख्र्ाशधारमाि्श्लके णग ेहोभ ेर्ोपररमाणअझबढीह  े ेखखन्छ। 

सोही अध्र्र्  तिवेद्े  लाई शधार ेलुँ ा  ेहार्मा उन्ल्लेख भएअ  सार फोहोरमैलामा
अगापे कफोहोरमैला६६तिवेदशद,प्लाििक१२तिवेदशद,कागजरकागजजन्र्उन्त्पा  ९तिवेदशद,
ग्लास३तिवेदशद,धाद २तिवेदशद,टेक्सटाइल२तिवेदशद,रबरदथाछालाजन्र्प ाथप१तिवेदशदर
अन्र्फोहोर५तिवेदशदरहेकोछ। 



काठमाडौउन्पत्र्काेभत्रकास्था ीर्दहकोसे्ातिव्ाह 

 

17  कार्पमूलकलेखापरीक्षणतिवेद्े  ‚२०७८ 
 

 

ि.सं. फोहोरि््रण तिवेदशद 

१ अगापे कफोहोर ६६ 

२ प्लाििकजन्र्फोहोर १२ 

३ कागजरकागजादजन्र् ९ 

४ ग्लासजन्र्फोहोर ३ 

५ धाद जन्र्फोहोर २ 

६ टेक्सटाइलजन्र्फोहोर २ 

७ र्ररछालाजन्र्प ाथप १ 

८ अन्र्फोहोर ५ 

 जम्मा १०० 

पाेलकाले ्ािक पक कार्पिमको अध्र्र्  ग ाप ्ादा्रण र ि्प  व्र््स्थाप  अन्दगपद
फोहोरमैलाव्र््स्थाप ,्कृ्षारोपण,ढलममपदस धार,म लसडकमाढलसरसफाई,्ादा्रणदथा
सरसफाई दाेलम कार्पिम, सडक बत्ती कार्पिम, ्  व्र््स्थाप  दथा ख ला क्षते्र ्कृ्षारोपण,
सरसफाइअेभर्ा ,साम  ािर्क् सुँगकोसहकार्पमासंरक्षणजस्दाकार्पिमहरुसमेटी्ादा्रण
व्र््स्थाप का लाेग बजेट व्र््स्थाप  गरे दापे  क िह े दथा  क िह े, अस्पदालजन्र् फोहोर,
कलकारखा ाबाटे स्क ेफोहोरदरलफोहोरमैलाव्र््स्थाप जस्दाक्षते्रमालखक्षदकार्पिमदर्ार
गरीबजेटव्र््स्थाप गरेकोछै । 

श.्.२०७६/७७मा्ादा्रणव्र््स्थाप कालाेगसमा्ेशभएकोकार्पिम 

ि.सं.  गरपाेलका कार्पिम बजेट(हजारमा) 
१ गोकणेश्वर ्ादा्रणदथाि्प व्र््स्थाप  ३८२५ 

२ स र्पि् ार्क ्ादा्रणदथाि्प व्र््स्थाप  ७३०० 

३ गो ा्ारी ्ादा्रणदथाि्प व्र््स्थाप  ५००० 

पाेलकाहरुले गैर सरकारी संस्थाहरुको सहकार्पमा फोहोरमैला सङ्कल  गरेको जा कारी
गराएपे दी संस्थासंगगरेकोसम्झौदा, संस्थालेतिवेदपरर्ारफोहोरमैलाव्र््स्थाप बापदउन्ठाउन् े
श ल्क, फोहोरमैला सङ्कल  स्थल व्र््स्थामा जस्दा क्षेत्रहरु समेटी सम्झौदा गरी फोहोरमैला
व्र््स्थाप हरुलाई ज्ाफ ेही ब ाउन् े गरी व्र््खस्थद गरेको छै  । र्स्दा संस्थाले उन्ठाएको
फोहोरमैलाि्शजप ग पडखम्पङ्गस्थलपिहचा भएकोछै । 

19.1. स्था ीर् सरकार सचाल  ऐ , २०७४ को  फा ११(२) मा स्था ीर्स्दरमा सरसफाइ दथा
फोहोरमैला व्र््स्थाप  ग  पप े तिवा्धा  समा्ेशछ। एखशर्ाेल ि्कास बैंकिारा  ेपालका ५८
स्था ीर् दहलाई समेटी स ् २०१२ मा गररएको  ेपालका स्था ीर् दहमा  गल् े फोहोर
व्र््स्थाप सम्बन्धीअध्र्र् तिवेद्े  अ  सारतिवेदघरपरर्ारलेतिवेदद  १७०ग्रामफोहोरउन्त्पा  
ग ेदथ्र्काशधारमागोकणेश्वर गरपाेलकामा४.६,स र्पि् ार्क गरपाेलकामा३.५रगो ा्ारी
 गरपाेलकामा ३.५ मेिट्रक ट  ठोस फोहोर उन्त्पा   ह  े गरेको  ेखखन्छ ।शेथपक स्ेक्षण
२०७७।७८ ले काठमाडौ उन्पत्र्काका १८  गरपाेलकाको फोहोर मैला व्र््स्थाप  ग प
  ् ाकोटको बन्चरे डाुँडामाश्ास दथा सहरी ि्कासकार्पिम माफप दफोहरमैला व्र््स्थाप को
पिहलोचरणकोे मापणकार्पको५२तिवेदशदसम्पन्नभई ोश्रोचरणकोकार्पतिवारम्भउन्ल्लेखगरेको
छ।्ादा्रणव्र््स्थाप मागोकणेश्वरलेरु.३८लाख२५हजार,स र्पि् ार्कलेरु.७३लाखर
गो ा्रीलेरु.५०लाखगरीजम्मारु.१करोड६१लाख२५हजारबजेटव्र््स्थाप गरेदापे 
अगापे क, प्लाििक, कागज, ग्लास, धाद  , टेक्सटाइल, र्र दथा छाला जन्र् र अन्र् फोहोर

  ह रम िा  र्व  ापन  
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्गीकरण गरी उन्खचद व्र््स्थाप  ग पसकेका छै  ् ।दी ्टै पाेलकाहरुले गैरसरकारी संस्थाहरु
माफप दफोहोरसङ्कल गरीेससडोलमाव्र््स्थाप ग ेगरेकोज ाएपे सङ्कल कदापसंस्थालेप  
तिवशोध ह  े र ह  ेछ ट्याउन्  द का िक ारमासङ्कल  स्थलकार्मगरीथ पा ेगरेकोछ ्।
गोकणेश्वर गरपाेलकाकोगोठाटारप ल जकैकोबागमेदक्षेत्र,स र्पि् ार्ककोराधेराधे खजकैको
ह  मन्देिक ाररगो ा्री गरपाेलकाकोहाखत्त् क्षेत्रकोकमप ाशािक ारसङ्कल क्षेत्रकोरुपमा
तिवर्ोगभएकोछ। गरोन्म खर र्ाुँ्खस्दबढ् ैगएकालेफोहोरमैलाउन्त्पा  ्िृिभइरहेकोमा
्ादा्रणतिव  िक दभईसुँिामकरोगफैल सक् ेअ्स्थाकोशधारमासङ्कल स्थलकोव्र््स्थाप 
 ह ुँ ा सङ्कल  क्षेत्र शसपासको ्ादा्रण तिवभाि्द भएको छ । बन्चरे डाुँडाको फोहरमैला
व्र््स्थाप  केन्र समर्मै सम्पन्न गरी सङ्कल  स्थल व्र््खस्थद ग ै तिवशोध  केन्र े मापण गरी
फोहोरमैलाकोउन्खचदव्र््स्थाप ग  पप पछ। 

फोहोरमैलाको उन्खचद व्र््स्थाप   ग ाप ्ादा्रणीर् तिवभा् प प गई प्लाििक, धाद  दथा
काुँचजस्दाजस्दा क िह ेफोहोरजेम माेमेस गईतिव  िक दभई्ाेल ाली,् दथापर्ाप्रणमा
असरप ेरदरलफोहोरसोझै द  ालामा ेमसाउन् ाजलचर ि् ासह  े, द  ालारखोल्साहरु
तिव  िक दह  ेरपर्ाप्रणमा ैतिवभा्प ेअ्स्थाछ। 

 गरपाेलकाक्षेत्रमा उन्त्सखजपदफोहोरमैला व्र््स्थाप  (सङ्कल , ्गीकरण, ि्सपज )कार्प
कार्पिमबजेटमासमा्ेशगरी्गीकरणअ  रूपडखम्पङ्गसाइटमाि्सजप कोव्र््स्थाग  पप पछ। 

20. े मापण इजाजद ‐ े मापण इजाजद  गरपाेलकाहरूले द  े तिवम ख से्ा हो । स्था ीर् सरकार
सचाल  ऐ , २०७४ को  फा २७  ेखख ४५ सम्म भ्  े मापण सम्बन्धमा पाल ा ग  पप े
व्र््स्थाहरु उन्ल्लेख छ । उन्क्त व्र््स्थाअ  सार भ्  े मापण ग ाप े म्  व्र्होरा प रा गरी
त्र्ससम्बन्धीतिवमाणकागजादे मापणइजाजदफाइलमासंलग् ग  पप ेव्र््स्थाछ। 

ि.सं. ि्क र् संलग् ग  पप ेकागजाद 

१ अ  मेदकालाेग रखास्द  क्शासिहददोिकएकोढांचामाे ्े  । 

२  क्सामाख लाउन्  प े छ टै्टचिपपरसकिपटदथाअन्र्भ् सुँगजोेड े जोेड लगार्द। 

३ हकभोगकोे स्सा्ामज री जग्गाकोहकभोगकोे स्सा्ामज री। 

४ जाुँच् झग े  रखास्दरीदपू्पकभए भएको७द  ेभत्रजाुँच् झग े। 

५ तिवेद्े  पेशग े सजपे म म च  ल्काजाुँच् झगरी१५द  ेभत्रपेशग े। 

६ अ  मेदद   े सजपे म तिवेद्े  तिवािभएकोेमेदले७द  ेभत्र। 

७  क्सापासग े े धापररदमाप ण्डअ  रुपथपघटगरीपासग े। 

८ सूच ाद   े े मापणइजाजदद   सक् ेभएसूच ाद  े। 

९ उन्ज रीद  सक्  े म च  ल्कातिवेद्े  तिवािभएको७द  ेभत्रअ  मेद द एमाउन्ज रीग े। 

१० भ् े मापणग  पप ेअ्ेध अ  मदीपाएको२्क पेभत्र। 

११ जाुँच् झरकार्ाही स््ीकृदमाप ण्ड्मोखजमअ  मदीेलई् ाए ् ाएको। 

१२ राििर्भ् संिहदा पाल ाभए भएको। 

उन्क्तव्र््स्थापाल ाह  ेगरीे मापणकार्पकोइजाजद ेखखे मापणसम्पन्नसम्मकोकार्पग प
पाेलकालेे मापणइजाजदे ्े  प खस्दकाछपाइगरीतिवेदप खस्दकारु.१हजारका रलेसे्ाग्राहीलाई
ि्िी गरी  क्सा पासको हरेक चरणमा सोही प खस्दकामा उन्ल्लेखखद फारम भरी सोही फारममा
उन्ल्लेखखदतिवकृर्ाप रागरेपेछे ्े   ेखखइजाजदरे मापणसम्पन् तिवमाणपत्रजारीग ेसम्मकाकार्प
ग ै शएकोमा उन्क्त तिवििर्ासम्बन्धी फाइलहरु अध्र्र्  ग ाप  ेखखएका व्र्होरा  ेहार्को ि््रण
दाेलकामाउन्ल्लेखछ। 
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इजाजदतिवकृर्ाकाचरण्िकागजादकोअ्स्था 
ि.सं. ि््रण गोकणेश्वर स र्पि् ार्क गो ा्ारी 
१  क्सापासदथाे मापणकार्पकोइजाजदे ् े  े ् ेककोसही भएको पूणप सिह भएको ।

व्र्होराछ टेको 
२ तिवाि्ेधकि््रणफारम 

क. शिकप टेक्टेडजाइ फारम 

ख. स्ट्रक्चरलेडजाइ फारम 

ग. ेडजाइ र/कन्सल्ट्याण्टकोक् े लर्द ामा 
घ. े मापण स परर्के्षण ग ेको  स्दखद सिहदको

फारम 

 

 भरेको 
 भरेको 
 भरेको 
 

 भरेको 

पूणप  

 भरेको 
 भरेको 
 भरेको 
 

 भरेको 

३ पू्ापधारि्कासशाखाको क्साजाुँचगरीतिवेद् े 
पेशग  पप ेिटप्पणी 

दर्ार गरेको पूणप दर्ार गरेको 

४  क्सा् ाउन् ेतिवाि्ेधकलेउन्ल्लेखग  पप ेि््रण अेधकासं व्र्होरा खाेल
रहेको 

ेमलेको पूणप भएको 

५ भ्  इजाजद व्र््स्थाप  शाखाको तिवर्ोज का
लाेगराजस््तिवशास लेभ  पप ेफारम 

 भरेको भरेको  भरेको 

६ संेधर्ारको ाममाजारीसूच ा तिवापकलाई पठाएको पठाएको  पठाएको 
७ अेम कोतिवेद् े  खालीरहेको रहेको खालीरहेको 

े मापण कार्प स््ीकृेदका चरणमा तिवमाण कागजाद पूणप गरेको ह   प पछ । स र्पि् ार्क
 गरपाेलकालेे मापणकार्पकातिवत्रे्कचरणमापेशग  पप ेकागजाद,े णपर्तिवकृर्ा,द   प ेजा कारी
दथा भ  पप े फारमहरु भरी तिवमाखणद गरेको छ भ े अन्र्   ई पाेलका गोकणेश्वर र गो ा्री
 गरपाेलकाका अेधकांश ि््रण खाली र अप रो, कागजाद र तिवमाण लेखाङ्क मा कमी रहेको
 ेखखन्छ।२०७६/७७मा गरपाेलकाहरूलेघरे मापणसुँगसम्बखन्धद ेहार्बमोखजमइजाजदजारी
गरेको ेखखन्छ। 

ेस. ं. ि््रण 
स्था ीर् दह 

गोकणेश्वर स र्पि् ार्क गो ा्ारी 
१ घरे मापणसम्पन्  ९५२ ६०१ ३८२ 

२ संसोध /दल्लाथप २६१ ३ ० 

३ अेभलेखखकरण २३६ २१७ ५९ 

४  क्सा ामसारी ४६५ ८४ ५ 

५ अस्थाईजस्दाटहरा ५८५ ० ८४२ 

६ ेडपीसी ५५१ ९५३ ७८९ 

७ े मापणइजाजदपत्र ५६६ १०८५ ८०३ 

  जम्मा ३६१६ २९४३ २८८० 

स्था ीर् सरकार सचाल  ऐ , २०७४ को  फा २७  ेखख ४५ सम्म भ्  े मापण
सम्बन्धमापाल ाग  पप ेव्र््स्थाहरुउन्ल्लेखछ।काठमाडौउन्पत्र्काि्कासतिवाेधकरणको२०
्के रण ीेदकि्कासर्ोज ा(२०१५ ेखख२०३५)लेकाठमाडौउन्पत्र्काकोसंरच ाे ेमपदक्षेत्र
स ् २०३० सम्ममा २२ हजार ७९८ हेक्टर प ग् े र तिवत्र्क  शकमा उन्पत्र्काको उन्पलव्ध
जग्गाकोकररब६हजारहेक्टरजेम ि्ेभन्नतिवकारकाश्ासदथाअन्र्संरच ाे ेमपदइलाकामा
पररणद ह  े तिवक्षेपण गरेको छ । र्सलाई शधार मान् ा पाेलकाहरुमा समेद ज सख्र्ा ्दृिसुँगै
सहरीकरणबढ् े ेखखन्छ।पाेलकाहरुलेघरदथासंरच ाे मापणग ापव्र््खस्थदशहरीकरणलाई
तिवाथेमकदा द  सकेका छै  ्।घर े मापणसम्पन् , दलाथप र संसोध ,अेभलेखीकरण, क्सा
 ामसारी, अस्थाई जस्दा टहरा, े मापण इजाजदपत्र जस्दा भ्  े मापणसम्बन्धी कार्पका लाेग
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उन्ल्लेखखददाेलकाअ  सार२०७६/७७मागोकणेश्वर गरपाेलकाले३६१६,स र्पि् ार्कले२९४३
र गो ा्ारीले २८८० इजाजद जारी गरेको  ेखखन्छ। धेरै संख्र्ा े मापणसम्बन्धी इजाजद जारी
गरेपे   ीघपकालसम्म अेभलेख रह े े मापण इजाजदसम्बन्धी प खस्दकामा रहेका अेधकांश ि््रण
 भरेको,े णपर्ग ेस्था मािटप्पणीलेखीे णपर् गराएको,तिवाि्ेधकि््रणउन्ल्लेख गरेकोजस्दा
व्र्होराले े मापण कार्पका सम्बन्धमा ि््ा  उन्त्पन्  भई न्र्ािर्क े रुपणमा गएमा े मापण
कार्पसम्बन्धी फाइल अध रो भई तिवमाणका रुपमा तिवस्द द ह    सक् े  ेखखन्छ । साथै इजाजद
द   भन् ा अगाडी श्यकर्क ेबश्लके ण  गरेको  शापउन्छ । र्सले ग ाप इजाजद तिवाि े मापणहरूले
श्यकर्कमाप ण्डप रा ग ेजोखखमबढाएकोछ। पाेलकालेइजाजद ेलईे मापणगरेकाभ् ,
इजाजद ेलएकोमा स््ीकृद भए भन् ा फरक र ठ लो गरी े मापण भएका भ् , खोला िक ारा
अेदिमणगरी े मापणभएका संरच ा,माप ण्डअ  सारकोबाटो भएका स्था माब ेका संरच ा
शद कोखोजीगरीअद्या्ेधकअेभलेखराखेकोछै ।साथैे मापणकोिममाउन्ज रीपरीि््ाद द
भएकाि्क र्कोि््ा े रुपणगरेपे  ीघपकाली अेभलेखकार्मग प सकेकोछलफलकोिममा
जा कारीगराएकोछ। 

   गरपाेलकाहरूले इजाजदका चरणमा श्यकर्क स्ै ि््रण अद्या्ेधक भएपेछ मात्र
श्यकर्क ि्श्लेष्ण गरी ग णस्दरीर् े मापण ह  े स े  खश्चद ह  ेगरी े मापण इजाजद व्र््स्थाप 
ग  पप पछ।साथैस््ीकृदभएअ  सारकोमाप ण्डपाल ागरीे मापणभए भएकोअ  गम गरीस धार
ग ेकार्पव्र््खस्थदगरीअेभलेखीकरणग  पप पछ। 

21. न्र्ािर्कसेमेद ‐स्था ीर्सरकारसचाल ऐ ,२०७४को फा४६ ेखख५३सम्मस्था ीर्
े कार्मा संि्धा को धारा १२७ बमोखजमको न्र्ािर्क सेमेद रह े, सेमेदको संर्ोजक र
स स्र्हरुलेसाम िहकरुपलेअेधकारक्षेत्रकोतिवर्ोगग े,सेमेदलेशफ समक्षपेशभएकोि््ा मा
कार्ाही र िक ारा ग े, ि््ा को े णपर् भएकोमा ३५ द  ेभत्र सम्बखन्धद पक्षलाई े णपर्को
तिवेदेलिप उन्पलधध गराउन्  प े, ेमलापत्रको कार्ापन््र्  गराउन्  प े र ि््ा सुँग सम्बखन्धद ेलखद,
ेमलापत्र्ाे णपर्कोअेभलेखव्र््खस्थदरुपलेराख्  प ेव्र््स्थाछ।पाेलकालेउन्पलधधगराएको
ि््रणअ  सार े कार्बाट २०७६/७७ मा कार्ाही र िक ारा भएको उन्ज रीहरुको ि््रण
 ेहार्अ  सारछः 

ि.सं. ि््रण 
 गरपाेलकाको  ाम 

गोकणेश्वर स र्पि् ार्क गो ा्ारी जम्मा 
१  दापभएको १३८ ६७ २१८ ४२३ 

२ मेलेमलापभएको १९ १२ ४१ ७२ 

३ अ ालदगएको ३ १० ५ १८ 

४ दामेलीमारहेको  ८५ १५ ७१ १७१ 

५ खजम्मे्ारीसरेको ३१ २५ ३८ ९४ 

  जम्मा २७६ १२९ ३७३ ७७८ 

ि््रणअ  सार र्स ्क पे भत्र क ल ७७८ म द्दाका सम्बन्धमा कारबाही भएकोमा ७२ म द्दा
मेलेमलापमागएको,१८म द्दाअ ालदगएकोछभ े१७१म द्दाे णपर् भईदामेेलमारहेकोदथा
९४म द्दा खजम्मे्ारीसरेकोछ।गोकणेश्वरमा१३८ दापमध्रे्८५दामेेलमा रही३१ खजम्मे्ारी
सरेकोछ।स र्पि् ार्कमा६७ दापमध्रे्१५दामेेलमारहेकोर२५ खजम्मे्ारीसरेकोछ।
र्सैगरी गो ा्रीमा २१८  दापमध्रे् ७१ दामेेलमा रही ३८ खजम्मे्ारी सरेको छ । समग्रमा
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मेलेमलाप भएको र अ ालद गएको जम्मा म द्दा संख्र्ा ९० भन् ा दामेेलमा रहेको र खजम्मे्ारी
सरेकोम द्दा७५तिवेदशदलेबढीह  ेगरी२६५कोसंख्र्ामारहेकोछ।र्सबाट दापभएकोम द्दा
दामेलीमा राख् े ्ा खजम्मे्ारी सा ेकार्पले तिवाथेमकदा पाएकोछ। र्सबाट स्था ीर् े कार्का
ि््ा  स्था ीर् े कार्मा ैगठ भएको न्र्ािर्कसेमेदमाफप द ेछटो फैसलागरी िपेडदले ेछटो
न्र्ार्तिवािग ेअभ्र्ासरन्र्ार्सम्पा  कोममपमातिवभा्परेकोछ।स्था ीर्ि््ा स्था ीर्दह
माफप दसमाधा ग ैन्र्ार्सम्पा  कोकार्पलाईेछटोछररदोब ाउन् ेममपअ  सार दापभएकाम द्दा
दामेेलमाराख् ेरखजम्मे्ारीसा ेभन् ापे मेलेमलापगराउन् ेरमेलेमलापह   सकेमाअ ालद
जा ेगरी न्र्ािर्कसेमेदकोकार्पतिवभा्कारीब ाईछोटोसमर्मा न्र्ार्तिवािह  ेगरीसेमेदको
कार्पव्र््खस्थदग  पप पछ। 

22. सामाखजकस रक्षा‐स्था ीर्सरकारसचाल ऐ ,२०७४को फा११मासंघरतिव ेशका   को
अेध मा रही पाेलकाले सामाखजक स रक्षा कार्पिमको कार्ापन््र् , सचाल  र व्र््स्थाप  ग े
व्र््स्थारहेकोछ।र्सै फामापाेलकालेजेष्ठ ागररक,अपाङ्गदाभएकाव्र्खक्तदथाअसहार्को
लगदअद्या्ेधकग े,पररचर्पत्रि्दरणग ेसाथैसामाखजकस रक्षाभत्तादथास ि्धाकोव्र््स्थाप 
र ि्दरणग  पप ेतिवा्धा रहेकोछ।पाेलकाले२०७५/७६मा ेहार्अ  सारसामाखजकस रक्षा
भत्ताि्दरणगरेकोछ। 

 गरपाेलका / लखक्षदसम ह 
स र्पि् ार्क गोकणेश्वर गो ा्ारी 
संख्र्ा संख्र्ा संख्र्ा 

जेष्ठ ागररक २१५६ १५९३ २१९१ 

जेष्ठ ागररक  ेलद ५० ४२ २०५ 

जेष्ठ ागररक एकलमिहला ५५२ ३६३ ३० 

ि्ध्ा ६९६ ५३९ २३८४ 

पूणप अपाङ्गदा  १२९ ८३ १९१ 

अेदअशक्त अपाङ्गदा ११५ ७७ २३० 

 ेलद्ाल्ाेलका १०० ४० १८२ 

लाभतिवाि ग ेसंख्र्ा ३७९८ २७३७ ५४१३ 

सा.स .ि्दरण भएकोरकम ररुहजारमा १०६०४२ ८६७८९ १६२९७२ 

दथ्र्ाङ्कअ  सार२०७५/७६मागोकणेश्वर गरपाेलकाले२७३७ज ालाईरु.८करोड६७
लाख८९हजार,स र्पि् ार्क गरपाेलकाले३७९८लाभग्राहीलाईरु.१०करोड६०लाख४२
हजारदथागो ा्ारी गरपाेलकाले५४१३ज ालाईरु.१६करोड२९लाख७२हजारसामाखजक
स रक्षा रकम ि्दरण गरेको छ । गोकणेश्वर र गो ा्ारी  गरपाेलकाले बैंिकङ्ग तिवणाली माफप द
ि्दरणगरेकोभएपे स र्पि् ार्कमागदश.्.सम्म ग ैि्दरणह  ैशएकोछ। 

सामाखजक स रक्षा कार्पिम सचाल  कार्पि्ेध २०७५ को  फा ३३ मा सामाखजक
स रक्षाको ाम दाप, ्ीकरणतिवकृर्ा,भत्ता र,भत्तातिवािह  ेबैँक,लाभग्राहीलेप राग  पप ेतिवकृर्ा
जस्दाि्क र्मास्था ीर्सामाखजकसंस्था,गैरसरकारीसंस्थाशद कोसहर्ोगमातिवचारतिवसारग  पप े
व्र््स्थाछ।र्स्दैस्था ीर्एफ.एम.माफप दकार्पिमकोजा कारीगराईभत्तातिवािग ेलाभग्राहीको
 ाम  ामेशी स्था ीर् दहको ्ेभसाइटमा राख्  प े व्र््स्था गरेकोमा स्था ीर् सचार माध्र्मबाट
तिवचार तिवसार गरेपे  अ  गम  र ज शखक्तको कमीका कारण ्ेभसाइटमा लाभग्राहीको अद्या्ेधक
ि््रणसंलग् गरेकोछै ।बैँकमाफप दसे्ातिव्ाहग प ै्ंकछ ौटकोचरणमारहेकोले ग  ै
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स्था ीर् अस्पदाल दथा स््ास्थ्र् चौकीबाट ५८ तिवेदशद
स्पसाधरणले से्ा ेलएकामा स््ास्थ्र् चौकीमा सामान्र्
से्ामात्रउन्पलधधभएकोतिवेदििर्ाद एकाछ ्।बाुँकी
३८ तिवेदशदले सरकारी भन् ा े जी अस्पदालको स ि्धा
राम्रोलागरेस्था ीर्अस्पदालकोसे्ा ेलएको्दाएका
छ ्। 

सरकारीस्कूलमापठ पाठ कोग णस्दरराम्रो लागकेोले
७० तिवेदशद स्पसाधरणले शफ् ा केटाकेटी े जी
ि्द्यालर्माभ ापगरेकोउन्त्तरद एकाछ ्। 

 

ि्दरणह  ैशएपे शगामी्क पे भत्र ै्ंिकङतिवणालीमागइसक् ेपाेलकालेजा कारी द एकोछ।
र्सैगरी्ेभसाइटमाराख् ेतिवर्ासगरेपे ठ लोपररमाणकोदथ्र्ाङ्कभएकोलेदत्कालराख्  सिकएको
तिवेदकृर्ा तिवाि भएको छ । ि्दरण तिवणालीलाई व्र््खस्थद गरी बैँिङ्कग तिवणालीमा जा   सक् ा
सम्बखन्धदलाभग्राहीलेभत्तातिवाि ग े,ब झ् ेव्र्खक्तलेलाभग्राहीसम्म प र्र्ाउन् ेसाथैि्दरणतिवकृर्ाको
चरणमासमेदच  हा्टह  े ेखखन्छ।साथै्ेभसाइटरअन्र्माध्र्मबाट ामा्लीसा्पजे क ह ुँ ा
 पाउन् ेले भत्ता पाउन् े, मतृ्र्  भइसकेकाहरुकोलगदकट्टा  ह  े, लाभग्राहीको े ध  भइसक् ा समेद
बैँकमाजम्माह  गइरह ेजस्दासमस्र्ाउन्त्पन् भएकोछ। 

 गरपाेलकाहरूलेअ  गम  र ज शखक्त व्र््स्था गरी सामाखजकस रक्षा भत्ता तिवाि ग ेको
ि््रण माेसक रुपमा अद्या्ेधक ग े, ि्दरण तिवणाली पूणप बैंिकङ्ग ब ाउन् े, लाभग्राहीको ि््रण
्ेभसाइटरअन्र्माध्र्मद्वारातिवकाश ग ेकार्पगरीसामाखजकस रक्षासम्बन्धीसे्ालाइपतिवभा्कारी
ब ाउन्  प पछ। 

23. न्रू् दमशधारभदू से्ा ‐  गरपाेलकाहरूलेशफ् ो क्षेत्रमा बसो्ास ग े  ागररकहरूलाइप स््च्छ
खा ेपा ी,स््ास्थसे्ा,सडकर ाली,ढलव्र््स्था,ेबज लीशपूेदप,पाकप चउन्र्ाख ल्लास्था को
व्र््स्थागरी ागररकहरूकालाेगशधारभदूसे्ाउन्पलव्धगराएकोह   प पछ। गरपाेलकाहरूले
 ागररकहरूलाइप उन्पलव्ध गराउन्  प े शधारभदू से्ाका सम्बन्धमा परीक्षण ग ाप  ेहार्बमोखजम
 ेखएकोछ: 

ि््रण 
गोकणेश्वर(्डासंख्र्ा) 

स र्पि् ार्क 
(्डासंख्र्ा) गो ा्री(्डासंख्र्ा) 

पूणप
रूपमा 

अंखशक
रूपमा  रहेको पूणप

रूपमा 
अंखशक
रूपमा  रहेको पूणप

रूपमा 
अंखशक
रूपमा  रहेको 

स््च्छखा ेपा ीशपूेदपव्र््स्था ० ९ 
- ० १० ० ५ ९ ० 

ढलव्र्बस्थारे कास ३ ६ 
- ० ८ २ ० ४ १० 

 गरपालीकाकोस््ास्थसे्ा ९ ० 
- ९ १ ० ५ ९ ० 

सडकर ाली ० ९ 
- ० १० 

 ० १४ ० 

सडकबदी ० ९ 
- ० १० 

 ० ८ ६ 

पाकप चउन्र्ाख ल्लास्था  ० ९ 
- ४ ४ २ ११ २ १ 

ेबज लीशपूेदप ९ ० 
- १० ० ० १२ २ ० 

जम्मा २१ ४२ - २३ ४३ ४ ३३ ४८ १७ 

गोकणेश्वरको९ ्टै ्डामा स््ास्थ्र् र ि्द्य द से्ा, ९ ्टै ्डामा अुँखशक रुपमा मात्र
स््च्छ खा ेपा ी, ढल व्र््स्थाप  ३ ्डामा पूणप ६ ्डामा शंखशक रहेको छ । स र्पि् ार्क
 गरपाेलकामा १० ्टै ्डामा ि्द्य द र
स््च्छखा ेपा ीशपूेदप, ९ ्डामा स््ास्थ्र्
से्ा, ४ ्डामा ख ल्ला स्थल व्र््स्थाप 
पूणपरुपमा रहेको छ भ े, ८ ्डामा ढल
व्र््स्थाप , १ मा स््ास्थ्र् से्ा, १० मा
सडक  ाली दथा सडक बत्ती र ४ ्डामा
ख ल्लास्था व्र््स्था शंखशकरुपलेभएको
छ भ े २ ्डामा ढल र ख ल्ला स्था 
व्र््स्थाप  ह  सकेको छै  । त्र्स्दै गरी
गो ा्रीका१४्डामध्रे्५्डालेखा ेपा ी
र स््ास्थ्र् से्ा,११्डालेख ल्ला स्था व्र््स्थाप दथा१२्डाले पूणपरुपमा ि्द्य दशपूेदप
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ग पसकेकोछभ े१४्टै्डालेशंखशकरुपमामात्रसडकर ालीव्र््स्थाप ग पसकेकोर१०
ले ढल व्र््स्थाप , ६ ले सडकबत्ती र १ लेख ल्ला चौर व्र््स्थाप  ग पसकेको  ेखखए ।
 गरपाेलकालेउन्पलव्धगराएको ि््रणअ  सारउन्परोक्तव्र्होरा  ेखखएपे र्थाथपअ्स्थाअध्र्र् 
ग ापस्पसाधारणलेखा ेपा ीउन्पलव्ध भएकोरभएकोमापे ग णस्दरीर् भएको,ढलख ल्लारुपले
खोलामाेबसजप ग ेगरेको,बढीज घ त््भएकोस्था मापाकप दथाख ल्लास्थलकोव्र््स्थाप 
 भएको, स््ास्थ्र् चौिकमा स्ै िकेसमका से्ा उन्पलव्ध  भएको, अेधकांश सरकारी ि्द्यालर्को
पठ  पाठ को ग णस्दर ि्श्वासर्ोग्र्  भएको जस्दा ग  ासो ग े गरेपे  स्था ीर् े कार्ले उन्क्त
क्षेत्रमाउन्ल्लेख्र्स धारग पसकेकाछै  ्।र्ससम्बन्धमा ेखखएकाव्र्होराे म् छ ्: 

23.1. ढल व्र््स्थाप  ‐ ्ादा्रण संरक्षणऐ ,२०७६को फा१५माज जी् ,ज स््ास्थ्र् दथा
्ादा्रणमा तिवेदक ल तिवभा्प ेगरीकार्प ग प  ह  े व्र््स्थाछ।काठमाडौउन्पत्र्का ि्कास
तिवाेधकरणको२०्के रण ीेदकि्कासर्ोज ा(२०१५ ेखख२०३५)लेकाठमाडौउन्पत्र्कामा
९९.५तिवेदशदघरहरुमाशौचालर्कोस ि्धाभएपे ५४.८तिवेदशदघरहरुतिवणालीसुँगजोेडएकोर
१३.५घरहरुमात्रसेखप्टकटैङ्कमाजोेडएकोउन्ल्लेखगरेकोछ।शेथपकस्ेक्षण२०७७।७८मा
२०७७फाग णसम्मधोि्घाटतिवशोध केन्र(७करोड४०लाखेलटरतिवेदद  ),सल्लाघारीढल
तिवशोध केन्र(१करोड४२लाखेलटरतिवेदद  )रबालक मारीढलतिवशोध केन्र(१करोड७५
लाख ेलटर तिवेदद  )को ेडजाइ सम्पन्न भई २६ तिवेदशद े मापणकार्प सम्पन्नभएको उन्ल्लेख 
छ।साथैश्ास दथा सहरी ि्कास मन्त्रालर्लेकाठमाडौं उन्पत्र्काको सभ्र्दाको रुपमा रहेको
्ागमदी, रुरमदी, इच्छ मदी, म हरा, ह  मन्दे र  ख्ख खोला लगार्दका  द लाई ढल दथा
तिव  क णम क्तब ाउन् २०७७।७८कोफाण णसम्म२.८ िकलोेमटरढलर२.२ िकलोेमटर  ी
े र्न्त्रणको े मापण कार्प सम्पन्न गरेको छ । र्सैगरी पाेलकाहरुको बजेट दथा कार्पिम
प खस्दकाअ  सारगोकणेश्वररगो ा्रीलेढले मापणकार्पमार्ो्क परु.१करोड७लाख५०हजार
ररु.३०लाखकार्ोज ास््ीकृदगरीसम्पन्नगरेकाछ ्। गरस्दरीर्स्ेक्षण,२०७५अ  सार
१लाख १३ हजार ज संख्र्ा भएको स र्पि् ार्कको सहरी क्षेत्रको अेधकांश ढल ि् ा तिवशोध 
ह  मन्देखोलामाेमसाएकोछभ ेक ल१लाख७हजारज संख्र्ाभएकोगोकणेश्वरको१,२र
३्डामाढलव्र््स्थाप ह  सकेकोछै भ ेअन्र््डाकाढल्ागमदीिक ाराह ुँ ैग हेश्वरीखस्थद
ढल तिवशोध  केन्रमा प ग् े गरेको छ । त्र्स्दै १ लाख १५ हजार ज संख्र्ा रहेको गो ा्री
 गरपाेलकाको  गरउन्न्म ख ्डाको ढल हाखत्त्   ेखख ै गो ा्रीखोलामा ेमसाउन् े गरेकोछ।
अतिवशोेधदढलसोझै द माेमसाउन् ाजलचरकोपाररखस्थेदकतिवणालीमाअसरपरेकोछ। द को
शसपासमारहेकाढलस िीकरणप्लाण्टस धारग ैे मापणाधी तिवशोध केन्रसमर्मासम्पन्नगरी
थपस्था मातिवशोध केन्रे मापणकोसंभाव्र्दापिहचा गरीअतिवशोेधदढलसोझै द माेमसाउन् े
अभ्र्ासमास धारग  पप पछ। 

23.2. खा ेपा ी ि्दरण ‐ पन्रौ र्ोज ाले  व््े तिवेदशदज संख्र्ालाईशधारभदूखा ेपा ी से्ा उन्पलव्ध
गराउन् ेलक्ष्र् ेलएकोछ।काठमाडौउन्पत्र्का ि्कासतिवाेधकरणको२०्के रण ीेदक ि्कास
र्ोज ा (२०१५  ेखख२०३५) लेउन्ल्लेखगरे अ  सारकाठमाडौमाखा ेपा ीको मागकररब३
करोड६०लाखेलटरतिवेदद  छ।दरकाठमाडौउन्पत्र्काखा ेपा ीेलेमटेडलेभ े१करोड
१०लाख ेलटरतिवेदद  उन्पलव्धगराउन् ेगरेकोछ।खा ेपा ीमन्त्रालर्को२०७७फाग णको
दथ्र्ाङ्कअ  सार २०७७ शक ाढसम्म शधारभ  द खा ेपा ीको पह ुँच प गेको ज संख्र्ा ९१ तिवेदशद
रहेकोमा २०७७ फग णसम्ममा र्ो ज संख्र्ा ९१.५ तिवेदशद प गेको छ । २०७७।७८ को
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फाग णसम्मथप१लाख५५हजारज संख्र्ाशधारभदूखा ेपा ीकोस ि्धाबाटलाभाखन््दभएका
छ ्।पाेलकाहरुलेएकीकृददथ्र्ाङ्क राखेकोलेराििर्दथ्र्ाङ्कसुँगपाेलकाकोदथ्र्ाङ्ककश्िह  े
 ेखखए ।गोकणेश्वर,स र्पि् ार्करगो ा्रीलेखा ेपा ीसम्बन्धीर्ोज ामािमश:रु.५करोड२५
लाख ५० हजार, रु.५५ लाख ५० हजार र रु.८० लाख ८३ हजार खचप गरेका छ ् ।
 गरपाेलकाहरुलेशफ् ोक्षेत्रेभत्रज सख्र्ा्िृिलाईशधारेलईखा ेपा ीश्यकर्कदाकोतिवक्षेपण
गरेका छै  ्। गरपाेलकामा्ािक पकरुपमाज संख्र्ा्िृिह ुँ ैगएपे उन्त्तरमा खश्प री राििर्
े क ञ्जरहेकोगाकणेश्वर गरपाेलकाको्डा१कोउन्त्तरीक्षेत्रर्डा३मास्था ीर्  ीदथा
खोल्साकोपा ी स्था ीर् स्दरमासङ्कल गरीउन्पभोगह ं ैशएकोछभ ेअन्र््डामाकाठमाडौं
उन्पत्र्काखा ेपा ीेलेमटेडकोस न् ररजलतिवशोध केन्रबाटि्दररदखा ेपा ीउन्पभोगभएकोछ।
र्सैगरीस र्पि् ार्कको्डा७,९र१०मास्था ीर्खोलाकोपा ीसङ्कल गरीि्दरणभएकोछ
भ ेअन्र््डामाेडपबोररङगरीउन्त्पाद दपा ीस्था ीर्उन्पभोक्तासम हमाफप दि्दरणह  ैशएको
छ।र्स्दैगो ा्रीकाग्राेमणभेगका्डामास्था ीर्खोला ालाकोपा ीउन्पभोक्तास््रं्लेसङ्कल 
गरी तिवर्ोगमा ल्र्ाएका छ ् भ े  गरोन्म ख ्डाहरुमा बोररङको पा ी ि्दरण भएको छ ।
पाेलकाहरुलेस्था ीर्मागअ  सारव्र््खस्थदरुपमाखा ेपा ीि्दरणग पसकेको ेखख ै ।र्सबाट
 ागररकको अत्र्ा्यकर्क से्ा माेथको पह ुँच स्थाप ा ह  सकेको छै  । पाेलकागद दथ्र्ाङ्कलाई
राििर्दथ्र्ाङ्कसुँगश्िग ैखा ेपा ीकास्रोदकोपिहचा गरी,ख ल्लास्थलबहा्क्षते्रकोसंरक्षण
जस्दामाध्र्मबाटभूे मगदजलभण्डारस्था माररचाजपह  ेव्र््स्थाग ैि्दरणमाव्र््स्थामासमेद
स धारग  पप पछ। 

23.3. स््ास्थ्र् से्ा ‐ ज दाको स््ास्थ्र्ोपचार र  ैे क जी् र्ाप सुँग तिवत्र्क्ष सरोकार राख्ने भएकोले
स््ास्थ्र् से्ालाई महत््पूणप न्रू् दम शधारभदू से्ाको रुपमा ेलएको छ । शेथपक स्ेक्षण
२०७७।७८लेस्था ीर्दहकोहरेक्डामाएकस््ास्थ्र्संस्थारह ेव्र््स्थागरेअ  सार२०७७
सम्म ेशभरर्सकोसंख्र्ा२हजार६२६प गेकोउन्ल्लेखगरेकोछ।र्सैअ  सार गरपाेलकाहरुले
स्था ीर् स््ास्थ्र् संस्था माफप द से्ा उन्पलव्ध गराउन् ै शएका छ ् । स््ास्थ्र् से्ामा र्ो ्क प
गोकणेश्वरलेरु.५करोड२७लाख७९हजार,स र्पि् ार्कलेरु.५करोड७५लाख३७हजारर
गला्रीले रु.१०करोड ७लाख१ हजारखचप गरेको छ। गोकणेश्वरको ्डा  ं ३ गोकणप,
स र्पि् ार्कको्डा ं४ ेधकोटरगो ा्रीकोबज्रबाराहीमा गरअस्पदालसञ्चाल मारहेकोछ।
अस्दालले मेेडकल अिफसरको  ेदतृ््मा साधारण से्ा उन्पलव्ध गराउन्ुँ ै शएको भएपे  जिटल
तिवकृेदकारोगकोे  ा रउन्पचारकालाेगउन्पकरणदथा क्षज शखक्तकोअपर्ापिदारहेकोछ।
 गरपाेलकालेपर्ापिस्रोद,साध दथाज शखक्तव्र््स्थाप ग प सक् ास्था ीर्अस्पदालकोसे्ा
ग णस्दरअपेखक्षदरुपमास धारह  सकेकोछै ।अस्पदालकोसे्ासम्बन्धमागररएकोस्ेक्षणभाग
ेलएकामध्रे् ५८ तिवेदशदले स्था ीर् अस्पदाल दथा स््ास्थ्र् चौकीबाट से्ा ेलएकामा स््ास्थ्र्
चौकीमासामान्र्से्ामात्रउन्पलधधभएकोतिवेदििर्ाद एकाछ ्।बाुँकी३८तिवेदशदलेसरकारी
भन् ाे जीअस्पदालकोस ि्धाराम्रोलागेरस्था ीर्अस्पदालकोसे्ा ेलएकोबदाएकाछ ्भ े८
तिवेदशदलेदटस्थतिवेदकृर्ा द एकाछ ्।र्स्ाटअस्पदाललेसाधारण से्ामात्र द एकोभएपे 
स्था ीर्रन्रू् शर्भएका्गपले गरअस्पदालबाट ैसे्ाेलएको ेखखन्छ।स्रोद,साध दथा
ज शखक्तव्र््स्थाप गरीस््ास्थ्र्से्ास दृढग  पप पछ। 

23.4. सडकपू्ापधार‐शेथपकस्ेक्षण२०७७।७८लेम ल कभरफाग णसम्मरणे ेदकरस्था ीर्सडक
सञ्जालगरीकालोपते्र१५हजार९सर्७४िकलोेमटर,ग्राभेल८हजार५८२िकलोेमटर,कच्ची
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सडक ८ हजार ९ सर् ७२ िकलोेमटर गरी क ल सडकको लम््ाई ३३ हजार २ सर् ४४
िकलोेमटरप गेकोज ाएकोछ।उन्क्तदथ्र्ाङ्कमालेखापरीक्षणगररएकास्था ीर्े कार्कोि््रण
समेदसमा्ेशह न्छ।र्ो्क पकालोपते्र,ग्राभेलरढला गरीसडके मापणमागोकणेश्वरलेरु.११
करोड ३लाख५० हजार, स र्पि् ार्कले रु.१०करोड ८१लाख र गो ा्रीले रु.१६करोड
५लाख५०हजारखचपगरेकोछ।पाेलकाहरुलेगदि्गदमाे मापणभएकासडककोअेभलेख
(रोडइन्भेन्ट्री)राखेकाछै  ।र्सबाटपाेलकामाकालोपते्र,ग्राभेलरकच्चीसडककेदछ ्भन्ने
र्िक ह  े ेखखए ।रोडइन्भेन्ट्रीकोअभा्मातिवत्रे्क्क पसडके मापणअ्यकर्कदापिहचा ग प
कदठ भईएकैस्था मा ोहोररएरर्ोज ास््ीकृदह  ेअ्स्था ेखखन्छ।रोडइन्भेन्ट्रीव्र््खस्थद
गरीस्था ीर्दथ्र्ाङ्कलाईराििर्दथ्र्ाङ्कसुँगश्िग  पप पछ। 

23.5. ि्द्यालर् व्र््स्थाप  ‐ पन्धौ र्ोज ाले ग णस्दरीर् खशक्षा माफप द सजृ शील,  क्ष, तिवेदस्पधी
उन्त्पा  शील मा ् संसाध  ि्कास ग े लक्ष्र् ेलएको छ ।शेथपक स्ेक्षण २०७७ अ  सार
शैखक्षक्क प२०७७मा तिवाथेमकदहकोख  भ ाप  र९७.४तिवेदशद,शधारभदूदहको९४.४
तिवेदशदमाध्र्ाेमकदहको५१.२तिवेदशदरहेकोछ।खशक्षाक्षेत्रमागोकणेश्वरलेरु.१४करोड६३
लाख८२हजार,स र्पि् ार्कलेरु.१६करोड११लाख७२हजाररगो ा्रीलेरु.२३करोड१०
लाख५हजारबजेटव्र््स्थागरीखचपगरेकोछ।तिव ेश ं१माशधारभदू,माध्र्ेमकरउन्च्च
माध्र्ेमकमाखशक्षकि्द्याथीअ  पादिमश:४२,३८र८१रहेकोमागोकणेश्वर,स र्पि् ार्कर
गा ा्रीमार्ोअ  पादिमश:२९,१२र१९रहेकोछ।राििर्औसदअ  पादभन् ापाेलकागद
अ  पादशधाभन् ाकमरहेकोछ।र्सबाटपाेलकाहरुलेसरकारीि्द्यालर्कोपठ पाठ ग णस्दर
्िृिगरीि्द्याथीशकिक पदग पसकेको ेखखए ।सरकारलेि्द्यालर्खशक्षामालगा ीगरेपे न्रू् 
शर््गपकाकेटाकेटीसमेदे जीि्द्यालर्मापढ् जा  परेकोअ्स्थाछ।शैखक्षकग णस्दर्िृि
गरी ि्द्याथी शकखशपद ग प  गरपाेलकाले खशक्षकहरुका लाेग दाेलम र अेभभा्कमा उन्त्तिवरेणा
जगाउन् लखक्षदकार्पिमसञ्चाल ग  पप पछ। 

23.6. ख ल्ला स्थल व्र््स्थाप  ‐काठमाडौ उन्पत्र्का ि्कास तिवाेधकरणको २० ्के  रण ीेदक ि्कास
र्ोज ा (२०१५  ेखख २०३५) ले उन्पत्र्कामा रहेका सा्पजे क ख ल्ला स्थल, सहरी ् , र
जलाधार क्षेत्रहरुको संरक्षण र व्र््स्थाप का लाेग साझे ारीमा शधाररद ख ल्ला स्थल ि्कास,
ि्स्दार र पररमाजप मा जोड द एकोछ। तिवाेधकरणले गोकणेश्वरको  र्ापाटीमा ७ गोकणपमा ४
जोरपाटीमा १३ गरी २४, गो ा्रीमा १३ र स र्पि् ार्कमा १० ख ल्ला स्थलको पिहचा  गरी
काठमाडौकाख ल्ला स्थलसम्बन्धीमा खचत्रप खस्दकामासमा्ेशगरेकोछ।ख ल्लाक्षेत्र पिहचा 
भएका स्था मा सरकारी ि्द्यालर्, ेलजमा सञ्चाेलद क्र्ाम्पस, ि्द्यालर् दथा मेेडकल कलेज,
गाउन्ुँपाेलका भ् , अस्पदाल दथा स््ास्थ्र् चौकी, धाेमपक मठमखन् रक्षते्र रहेको  ेखखएपे  पाकप ,
व्र्ार्मस्थल,खेलमै ा ,  ी िक ाराको संरक्षण,स रक्षादथाव्र््स्थाप ग प गरपाेलकाहरुले
तिवभा्कारीकार्पिमसञ्चाल गरेको ेखखए ।स्था ीर््ादा्रणदथाजैि्कि्ि्धदासंरक्षणग ै
स््च्छर ीघपखज्ीसमाजे मापणग पसाथैि्पद्कोपू्पदर्ारीग पसघाउन् ेख ल्लास्थलकोसंरक्षण
ग प ीघपकाली र्ोज ा,कार्पिमदथाबजेटदर्ारग ापकैबखदध्र्ा द ईपाररखस्थेदकतिवणाली
समेदकोसंरक्षणग  पप पछ। 

23.7. कृिक क्षते्रसंरक्षण‐भ‐ूउन्पर्ोगर्ोज ालेभि्यकर्कोसहरीकरणस््रुपरव्र््खस्थदबस्दीि्कासलाई
मागप े  ेशग पछ।काठमाडौउन्पत्र्का ि्कासतिवाेधकरणको२०्के रण ीेदकि्कासर्ोज ा
(२०१५  ेखख२०३५)लेकृिक र्ोग्र्जेम को संरक्षणकालाेगकृिक र्ोग्र्रसहर ेभत्रकाखाली



काठमाडौउन्पत्र्काेभत्रकास्था ीर्दहकोसे्ातिव्ाह 

 

26  कार्पमूलकलेखापरीक्षणतिवेद्े  ‚२०७८ 
 

जेम को संरक्षण ग ै बस्दी क्षेत्रमा  ै ज घ त्् बढ् े गरी संरच ा े मापण गरी सहरीकरणको
ग णात्मक ि्कासमा जोड द एको छ। पाेलकाहरुले कृक कलाई कृिक र्ोग्र् जेम  ि्िी ग पबाट
रोकीव्र््सािर्ककृिक कमपग पतिवोत्सािहदग पसकेकाछै  ्। गरपाेलकाहरुलेखाद्यान्नदथाउन्न्नद
जादकोदरकारी्ीउन्ि्दरण,कृिक दाेलम,उन्पकरणखरर ,क्षमदाअेभ्िृिदाेलम,कौखशदरकारी
खेदीदाेलमजस्दाक्षते्रमाकार्पिसञ्चाल गरेकाछ ्।र्ीकार्पकालाेगगोकणेश्वर,स र्पि् ार्क
रगो ा्रीलेिमश:रु.२४लाख२०हजार,रु.८१लाख९हजारररु.१करोड१५लाख५६
हजारि्े र्ोज गरीखचपगरेकोछ।स‐सा ाट िेकार्पिम्डाहरुमाि्दरणगरीखचपगरेको
भएपे  कृिक मा व्र््सार्ीकरण तिवोत्सािहद गरी जेम बाट तिवेदस्पधी शम् ा ी ेलई प्लिटङ र
खण्डीकरणह  ेकार्पलाईे रुत्सािहदग पसक् ेउन्त्तिवरेणात्मककार्पिमसञ्चाल ग पसकेको ेखखए ।
व्र््सािर्ककृिक तिवोत्सािहदगरीकृिक र्ोग्र्भूे मकोसंरक्षणग ेगरीकार्पिमव्र््स्थाप ग  पप पछ। 

23.8. व्र्खक्तगद घट ा  दाप ‐ राििर् पररचर्पत्र दथा पखञ्जकरण ि्भागको २०७७ फाग णसम्मको
दथ्र्ाङ्कअ  सार ेशभरि्द्य दीर्तिवणालीमाफप द९लाख५९हजारजन्म दाप,२लाख३८हजार
मतृ्र्  दाप,३लाख८०हजारि््ाह दापर२लाख१७हजारबसाईसराई दापभएको ेखखन्छ।
उन्क्त दथ्र्ाङ्कमा लेखापरीक्षणमा समा्ेस भएका स्था ीर् दहको दथ्र्ाङ्क समेद समा्ेश ह न्छ ।
पाेलकाका्डाहरुलेअ लाइ तिवणालीमाफप दव्र्खक्तगदघट ा दापगरीतिवमाणपत्रतिव ा ग ेगरेको
भएपे  ्डा कार्ापलर्मा पर्ापि ज शखक्त  ह ुँ ा ्डागद ि््रण अद्या्ेधक ग पसकेका छै  ।
र्सबाट्ािक पकरुपमा्डाहरुमाह  ेव्र्खक्तगदघट ाकोद ल ार्ोग्र्अेभलेखकार्मगरेकोछै ।
राििर् तिवणालीमा एकम ि रुपमा समा्ेश भएका व्र्खक्तगद घट ाहरुको ्डामा समेद अेभलेख
अद्या्ेधकगरीसरोकार्ालाे कार्लाईमागेकोबखदउन्पलव्धगराउन् सक् ेगरीअेभलेखतिवणालीमा
स धारग  पप पछ। 

23.9. दथ्र्ाङ्कअेभलेखीकरण‐स्था ीर्सरकारसञ्चाल ऐ ,२०७४को फा११(२)मास्था ीर्दहले
शधारभदूदथ्र्ाङ्कसङ्कल गरीअेभलेखीकरणग  पप ेव्र््स्थाछ।स्था ीर्दहलेव्र्खक्तगदघट ा
 दाप,पखञ्जकरण, ादातिवमाखणद,घरबाटोेसफाररस,भ् े मापणइजाजद,्स्द दथासे्ाकोग णस्दर
े र्म  जस्दा से्ा पाेलका दथा मादहदका ्डा कार्ापलर्बाट सञ्चाल  ग ै शएका छ ् ।
पाेलकाहरुलेछ ट्टाछ टै्ट्डाहरुमारपाेलकाकासम्बखन्धदशाखामादीि््रणहरुदर्ारग ेगरेपे 
एकीकृदअेभलेखदर्ारगरीतिवगेदतिवेद्े  मासमा्ेशगरेका छै  ।पाेलकाले स्था ीर््स्द 
दथा से्ाको ग णस्दरका सम्बन्धमा े र्म  ग े गरेको जा कारी गराए पे  ेलिप्ि अेभलेख
 राखेकोले ग णस्दर े र्म का िममा  ेखखएका समस्र्ाहरु भि्यकर्मा   ोहोरर े गरी स धार गरे
 गरेको सम्बन्धमा अ  गम  दथा समीक्षा गरेका छै  ् । दथ्र्ाङ्क अेभलेखीकरण व्र््खस्थद ग ै
े र्म व्र््स्थापररणामम खीब ाउन्  प पछ। 

स्रोदको कमी र  गरपाेलकाहरूले क्षेत्रेभत्रका  ागररकहरूलाइप न्रू् दम शधारभदू से्ा
उन्पलव्धगराउन् ेलक्ष्र्सिहदकोक्षेत्रगदमध्र्काली दथा ीघपकाली  ि्कासर्ोज ाब ाईलाग 
 गरेकोले ज दा न्रू् दमशधारभदू से्ाबाट बखञ्चद रहेका छ  ।  गरपाेलकाहरूले क्षेत्र ेभत्र
न्रू् दमशधारभदूसे्ाउन्पलव्धगराउन् ेलक्ष्र्सिहदको ीघपकाली ि्कासर्ोज ाब ाइपश्यकर्क
स्रोदकोव्र््स्थागरी्ािक पकबजेटदथाकार्पिममाफप दकार्ापन््र् ग  पप पछ। 

24. शकखस्मक से्ा ‐ स्था ीर् सरकार सञ्चाल  ऐ , २०७४को  फा ११ मा स्था ीर् दहले
ि्प कार्पव्र््स्थाप ग ेसम्बन्धीव्र््स्थागरेकोछ।२०७६/७७ ेखखफैेलएकोकोरो ा
महामारी े र्न्त्रणग प गोकणेश्वरलेरु.१करोड६२लाख१५हजार, स र्पि् ार्कलेरु.१
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करोड४७लाख९हजाररगो ा्रीलेरु.१करोड९लाख६६हजारखचपगरेकोछ।र्स
सम्बन्धमा ेखखएकाव्र्होराे म् छ ्: 

 राहद ि्दरण ‐ राहद सामाग्री खरर मा गोकणेश्वरले रु.९५ लाख ९७ हजार, स र्पि् ार्कले
रु.५७ लाख ५० हजार र गो ा्रीले रु.१ करोड ६ लाख ४ हजार खचप गरेको छ ।
गोकणेश्वरले र्स तिवर्ोज का लाेग स्ै रकम ्डा अध्र्क्षहरुलाई पेयककी उन्पलव्ध गराएकोमा
फरफारकभएकोछै ।स र्पि् ार्कलेरु.८०लाख३५हजारकोसामाग्रीसोझैखरर गरी
ि्दरणगरेकोछभ ेगो ा्रीलेरु.१करोड६लाख३हजारकासामाग्री रभाउन्पत्रमाफप द
खरर  गरेपे  खाद्यान्नको ग णस्दर दथा ि्दरण तिवकृर्ाको पार खशपदाका सम्बन्धमा भरप ो
व्र््स्थाकार्मगरेकोछै ।राहदपाउन्  प ेसम हकोसहीपिहचा ग ेसंर्न्त्रदर्ार गरी
समा  पाेदकिकेसमलेि्दररदराहदलेिपेडद्गपभन् ाफरकबगपलेलाभेलएकोअ्स्थाछ।
राहदश्यकर्कप े्ास्दि्क्गपपिहचा ग ेभरप ोसंर्न्त्रे मापणगरीराहदि्दरणकार्प
थपव्र््खस्थदग  पप पछ। 

 शइसोलेस दथाक््ारेखन्ट सञ्चाल  ‐कोरो ासंिमणसम  ार्स्दरमाफैल  द  संिमण
पिहचा भएकाव्र्खक्तलाईशइसोलेस माराख्नेरि् ेश्ाटफिकप एकाव्र्खक्तलाईक््ारेखन्ट मा
राख्ने व्र््स्था बमोखजम गोकणेश्वरले सहर्ोगी उन्च्च माध्र्ाेमक ि्द्यालर्, गोकणप र ओख्रे ी
मा.ि्,स न् ररजलगरी  ईठाउन्ुँमा गरपाेलकाकोशन्दररकस्रोदबाटक््ारेखन्ट सञ्चाल गरी
रु.२०लाखखचपगरेकोमा संघीर्सरकारबाटसोधभ ाप तिवाि ह    सकेकालेउन्क्त व्र््स्थाले
े रन्दरदापाएकोछै ।त्र्स्दै,छ टै्टक््ारेखन्ट सञ्चाल  गरीस र्पि् ार्कलेरु.२४लाख२
हजार र गो ा्रीले रु.१९लाख५१ हजारको सामाग्रीखरर  गरी होम क््ारेखन्ट कालाेग
ि्दरण गरेको ज ाएपे  तिवर्ोगकदापको पिहचा  सिहदको भरप ो अेभलेख राखेको 
छै ।संिमणको च   ौदी कार्मै रहेको पररतिवके्षमा सोधभ ाप तिवाि ह  े भरप ो व्र््स्था गरी
शन्दररकस्रोदसमेदकोपररचाल ग ैशइसोलेस दथाक््ारेखन्ट सञ्चाल तिवभा्कारीब ाउन्  
प पछ। 

25. े र्ेमदसे्ा‐स्था ीर्सरकारसञ्चाल ऐ ,२०७४कोपररच्छे ३मास्था ीर्दहलेतिव्ाहग े
से्ासम्बन्धमाउन्ल्लेखछ। गरपाेलकाले ागररकदा, ि्पन्  ि्द्याथी, अपाङ्गदा, स््ास्थ्र्उन्पचार
जस्दाक्षते्रमासे्ाग्राहीकोसहजदाकालाेगसम्बखन्धदे कार्मा ेसफाररसग े,जन्म,मतृ्र् , ि््ाह
दथा बसाइ सराई तिवमाणीकरण, घरबाटो ेसफाररस दथा  क्सापास जस्दा क्षेत्रमा से्ा तिव्ाह ग ै
शएको छ ।घर े मापण इजाजद, र्ोज ा सम्झौदाको कार्ापन््र् , सामाखजक स रक्षा ि्दरण,
पखञ्जकरण दथा न्र्ार्ीक सेमेद सम्बन्धमा र्ो ्क प पाेलकाहरुले सम्पन्न गरेका से्ा तिव्ाह
 ेहार्अ  साररहेकोछः 

ि.सं. से्ाकोिकेसम इकाई 

संख्र्ा 
गोकणेश्वर स र्पि् ार्क गो ा्ारी 

१ घर क्सासम््न्धी ्टा ३६१६ २९४३ २८८० 

२ र्ोज ासम्झौदा ्टा ३५४ २१८ ६९६ 

३ सामाखजकस रक्षा ज ा २७३७ ३७९८ ५४२७ 

४ पखजकरण ज ा ७०७९ १८०४ ६०९९ 

५ न्र्ािर्कसेमेद ्टा २७६ १२९ ३७३ 
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उन्परोक्ततिवकारको से्ाउन्पलधधगराउन् लाग् े  स्द र रसमर्उन्ल्लेखगरी ागररक
्डापत्रमासमा्ेशगरेपे श्यकर्ककागजादरप राग  पप ेतिवकृर्ाका्ारेमाजा कारी ह ुँ ार
कमपचारीउन्पलव्ध ह ुँ ाधेरैद  लाग् ेगरेकोस्ेक्षणकोिममासे्ाग्राहीलेबदाएकाछ ्।से्ा
तिव्ाहको सम्बन्धमा तिवेद  गरपाेलका ९० से्ाग्राहीसुँग तिवश्ना्ली भराएकोमा स्ेक्षणमा भाग
ेलएका ५१ तिवेदशद से्ाग्राहीले से्ा ेल  लाग् े समर्को सम्बन्धमा अ ि्ज्ञ रहेको, ११
तिवेदशदले श्यकर्क कागजाद प र्र्ाउन्   सकेको, ३० तिवेदशदले कमपचारी  भेिटएको र ८
तिवेदशदले तिवकृर्ा  ेमलेकोले पटक पटक एउन्टै कामका लाेग कार्ापलर्मा शउन्   परेको
ज ाएकाछ ्। गरपाेलकालेतिव ा ग ेसे्ाकासम्बन्धमास्पसाधारण ागररकलाईबडापत्र
माफप दजा कारीतिव ा गरीदोिकएकोसमर्ेभत्रसे्ातिव्ाहव्र््खस्थदग  पप पछ। 

26. पार खशपदा ‐ स शास  (व्र््स्थाप  दथा सचाल ) ऐ , २०६४ को  फा ३७ मा कार्ापलर्ले
कम्प्रू्टरीकृद सूच ा तिवि्ेध व्र््हारमा ल्र्ाउन्  प े उन्ल्लेख छ । उन्परोक्त व्र््स्थाअ  सार
 गरपाेलकालेकेहीि््रणसा्पजे कगरेपे अेधकांशि््रणसा्पजे कगरेकोछै ।अेभलेख
्ेभपेजमासा्पजे क गरेकोअ्स्था ेहार्बमोखजमछः 

ि््रण 
गोकणेश्वर स र्पि् ार्क गो ा्री 

७४/७५ ७५/७६ ७६/७७ ७४/७५ ७५/७६ ७६/७७ ७४/७५ ७५/७६ ७६/७७ 

 ीेददथाकार्पिम छै  छै  छै  छै  छ छ छै  छ छ 

बजेटबक्तव्र् छै  छै  छै  छै  छै  छ छ छ छ 

्ािक पकर्ोज ाि््रण छ छै  छै  छै  छ छै  छ छै  छै  

परीक  काे णपर्हरू छै  छै  छै  छै  छै  छै  छै  छै  छ 

शर्व्र्र् छै  छै  छै  छै  छै  छै  छ छै  छै  

लेखापरीक्षणतिवेद् े  छै  छै  छै  छै  छै  छै  छै  छै  छै  

सा्पजे कस  ्ाइप
तिवेद् े  छै  छै  छै  छै  छै  छै  छै  छ छै  

सामाखजकपरीक्षण
तिवेद् े  छै  छै  छै  छै  छै  छै  छै  छै  छै  

अ  गम तिवेद् े  छै  छै  छै  छै  छै  छै  छै  छै  छै  

्ािक पकतिवगेदतिवेद् े  छै  छै  छै  छै  छै  छै  छै  छै  छै  

 ागररकबडापत्र छै  छै  छ छै  छै  छ छै  छै  छ 

 गरपाेलकाहरूले  गरपाेलकाको  ीेद दथा कार्पिम, बजेट बक्तव्र्, ्ािक पक र्ोज ा
ि््रण, पररक  का े णपर्हरू, शर्व्र्र्, लेखापरीक्षण तिवेद्े  , सा्पजे क स  ्ाइप तिवेद्े  ,
सामाखजक परीक्षण तिवेद्े  , अ  गम  तिवेद्े  , ्ािक पक तिवगेद तिवेद्े  ,  ागररक बडापत्र जस्दा
महत््पूणप ि्क र्हरूमा  ागररक लगार्द सरोकार्ालाहरूलाइप जा कारी गराउन्  ्ेभपेजमा राख्ने
व्र््स्थाग  पप ेमास परी्ेक्षणमाकमीकाकारण ेद ै्टा गरपाेलकालेउन्परोक्त सूच ाहरूशफ् ो
्ेभपेजमा अद्या्ेधक गररराखेको  ेखखए  । र्सबाट  ागररक ए्ं सरेकार्ालाहरू स ‐सूखचद ह  
पाए  भ े गरपाेलकाकोकामकार्ाहीमापार खशपदाकोकमी ेखखएकोछ। 

 गरपाेलकाहरूलेकमपचारीहरुकोकार्पखजम्मे्ारीस परी्ेक्षणगरीउन्परोक्तसूच ाहरू्ेभपेज
माफप दसमेदसा्पखज कगरीपार खशपदातिव्िप ग  पप पछ। 

27. उन्पभोक्तासेमेद ‐सा्पजे कखरर  े र्मा्ली,२०६४को े र्म९७माउन्पभोक्तासेमेदबाट
कामगराउन् ासम्पन्ने मापणकार्पकोसञ्चाल उन्पभोक्तासेमेदलेग  पप े, खचपकोसूच ासा्पजे क
ग  पप े, े मापणकार्पमालोडर, एक्साभेटर, मेशी हरूतिवर्ोगग प ह  ेव्र््स्थाछ। 
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( रु.हजारमा) 

 गरपाेलका 
र्ोज ासख्र्ा जम्मा 

बोलपत्रमाफप द उन्पभोक्तासेमेद र्ोज ासख्र्ा लागद 

गोकणेश्वर 43 314 357 734980 

स र्पि् ार्क 68 149 217 1012432 

गो ा्री  20 378 398 404406 

जम्मा 131 841 972 2151818 

पाेलकाले दाेलकामाउन्ल्लेखभएअ  साररु.२अबप१५करोड१८लाख१८हजारका
९२७र्ोज ासञ्चाल गरेकोमध्रे्8६तिवेदशदलेह  े८४१र्ोज ाउन्पभोक्तासेमेदमाफप दसम्पन्न
गरेकोछ।उन्पभोक्तासेमेदमाफप दसञ्चाेलदर्ोज ाे मापणसम्पन्नपेछसा्पजे कस   ् ाईगरी
द गो रुपमाफाइ ा तिवाि ह  े गरी हस्दान्दरणगरेको  ेखखए ।उन्पभोक्ता सेमेदमाफप द भएको
कार्पकोस््ेमत््स्थािपदगरीममपदसम्भारदथासञ्चाल व्र््स्थाप ग  पप पछ। 

28. खशक्षकि्द्याथीअ  पाद‐ि्द्यालर्माि्द्याथीदथाखशक्षककोखशक्षणरेसकाई्ादा्रणलाईखशक्षक
ि्द्याथी अ  पादले तिवभा् पा े ग पछ । खशक्षक ि्द्याथी अ  पाद उन्त्तम दहमा ह ुँ ा खशक्षकले
ि्द्याथीको गेदि्ेध एक एक ग ै अ  गम  ग पसक् े, ि्द्याथी संख्र्ामाभन् ा खशक्षक ेसकाई
ग णस्दरमाध्र्ा केखन्रदगरीखशक्षणि्ेधलाईग णस्दरीर्ब ाउन् सक् े,ि्द्याथीहरुलाईथपसन् भप
सामाग्रीसमेदबाटज्ञा द  सक् े,ि्द्याथीकोक्षमदापिहचा गरीक्षमदाअ  सारकाकार्पग पतिवोत्साह 
ग पसक् े जस्दा सकरात्मकफाइ ाहरु तिवाि ह न्छ । भारदमा राििर् माध्र्ेमक खशक्षा अेभर्ा ले
दर्ारगरीसरकारसमक्षपेशगरेकोफे्रम्कप अ  सारअ  पाद१:३०ह   प ेउन्ल्लेखछभ े ेपालमा
र्सकोस्पिे धापररदअ  पादरहेकोछै ।स्था ीर्े कार्कोखशक्षाशाखाबाटतिवािदथ्र्ाङ्कअ  सार
पाेलकाहरुमाखशक्षकि्द्याथीअ  पाद ेहार्अ  सार१:१२ ेखख१:२९सम्मरहेकोछ। 

ि.सं. स्था ीर्दह 
ि्द्यालर्को
संख्र्ा 

खशक्षकको
संख्र्ा 

ि्द्याथीको 
संख्र्ा 

खशक्षक ि्द्याथीअ  पाद 

१ गोकणेश्वर १६ २२४ ६५४६ १:२९ 

२ स र्पि् ार्क ३४ ३७३ ४५२२ १:१२ 

३ गो ा्ारी ३५ ४७५ ९३४३ १:१९ 

  जम्मा ८५ १०७२ २०४११ १:१९ 

 पाेलकाले उन्पलधध गराएको ि््रणमा पे  सरकारी स्क लमा अध्र्र् रद खशक्षक दथा
ि्द्याथी संख्र्ामात्रसमा्ेशभएकोछ। े जी स्क लका खशक्षकदथा ि्द्याथीसमा्ेशग ाप र्ो
अ  पाद हेरफेर ह  े  ेखखन्छ । र्सबाट पाेलकाले क्षेत्र ेभत्रका े जी, सरकारी दथा साम  ािर्क
ि्द्यालर्को अद्या्ेधकअेभलेख राख्  सकेको  ेखखुँ ै  भ े राििर्स्दरमा समेद र्ो अ  पादकेद
ह   प ेभ ी े धापरणभएकोपाइए । ि्द्यालर्गदरुपमा खशक्षकको र्न् ीकार्मग ाप ि्द्याथी
भ ापअ्स्थाकासाथैक ल ि्द्याथी संख्र्ाओझेलमाप पगईकमबढी ि्द्याथीभएको ि्द्यालर्मा
खशक्षकलाई खशक्षणमा अत्र्ाेधक चाप भएको रकम ि्द्याथी भएपे  े धापररद रुपमा  ै अन्र्सुँग
बराबर ह  े गरी खशक्षककार्म ग ाप खशक्षकले न्रू्  संख्र्ाका ि्द्याथीलाई मात्र अध्र्ाप  ग  पप े
अ्स्थाछ।ि्द्यालर्गदरुपमाि्द्याथीसंख्र्ार्िक गरीन्रू् दमखशक्षकि्द्याथीअ  पादे धापरण
गरीअत्र्न्दन्रू् ि्द्याथीभएकाि्द्यालर्को र्न् ीबाटअेधकि्द्याथीभएकोि्द्यालर्माखशक्षक
 र्न् ीस्था ान्दरणरेमला गरीअ  पादमासमा दाकार्मग ैग णस्दरीर्खशक्षातिव ा ग ेगरी
ि्द्यालर्व्र््स्थाप ग  पप पछ। 
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29. ज शखक्तव्र््स्था ‐स्था ीर्सरकारसचाल ऐ ,२०७४मास्था ीर्दहकोकार्प् ोझ,राजस््
क्षमदा, खचपको शकार, स्था ीर् श्यकर्कदा र ि्खशिदा समेदलाई ध्र्ा मा राखी संगठ  दथा
व्र््स्थाप स्ेक्षणकोशधारमास्था ीर्दहमासंगठ संरच ाकार्मह  ेव्र््स्थाछ।त्र्स्दै,
स्था ीर् दह से्ा सचाल  श ेश, २०७४  गरपाेलकामा कार्पकारी अेधकृद ेखख कार्ापलर्
सहर्ोगीसम्म९रतिवत्रे्क्डामा३कमपचारी रह े व्र््स्थागरेकोछ।बजेट्क्तव्र्माउन्च्च
व्र््स्थाप दहमाकार्परदकमपचारीसुँगकार्पसम्पा  सम्झौदागरी ेदजा सूचककाशधारमातिवाि
उन्पलखधधकार्पसम्पा  मूल्र्ाङ्क सुँगश्िग ेव्र््स्थागरेकोछ। 

स्था ीर् दह  ्डासंख्र्ा 
ह   प ेकमपचारी 

संख्र्ा 
 र्न् ी 

प पूेदप 
स्थार्ी करार ररक्त 

गोकणेश्वर  ९ ३६ १३० ७९ ६० ० 

स र्पि् ार्क  १० ३९ ७९ ४८ २९ २ 

गो ा्ारी १४ ५१ १०३ ७२ ५७ ० 

स्था ीर् े कार्को कमपचारी अ्स्थाको ि्श्लके ण ग ाप क ल ३३ ्डा र ३  गरपाेलका
कार्ापलर्गरी३६कार्ापलर्मा१२६कमपचारीरह सक् ेमापाेलकाहरुले३१२ र्न् ीस््ीकृद
गरीस्थार्ीरकरारमाभ ापगरेकोछ। र्न् ीभन् ा१०तिवेदशदबढीह  ेगरी३४५कमपचारी
कार्परदरहेकोअ्स्थाछ।क लकमपचारीमध्रे्पे १९९स्थार्ीरहेकाछ ्भ े१४६करारमा
रहेका छ ् । करारका कमपचारी क ल  र्न् ीको ४६ तिवेदशद छ ।्डा संख्र्ा ९ भएको
गोकणेश्वरमा र्न् ी१३०मध्रे्६०,१०्डाभएकोस र्पि् ार्कमा६९ र्न् ीमध्रे्२९र१४
्डाभएकोगो ा्रीमा र्न् ी१०३मध्रे्५७करारमा रहेकाछ ्। स्था ीर् े कार्माउन्च्च
दहकाव्र््स्थाप सुँगकार्पसम्पा  सम्झौदागरेकोछै भ ेि् ातिवेदस्पधापकरारमाकमपचारीराख् े
तिव्ृे दलेग ापकरारकाकमपचारीअत्र्ाेधकसंख्र्ामारह गएकोअ्स्थाछ। 

  से्ा तिव्ाह तिवभा्कारी ब ाउन्  उन्च्च व्र््स्थाप  दहमा कार्पसम्पा   सम्झौदा गरी
उन्पलखधधलाईकार्पसम्पा  मूल्र्ाङ्क सुँगश्िग ै र्न् ीअ  सारकास्थार्ीकमपचारीव्र््स्थाप गरी
कार्प ि््रणसिहदकाममालगाउन्ुँ ाज्ाफ ेिहदाकार्मभईसे्ातिव्ाहकोग णस्दरसमेदबढ् ेमा
करारकाकमपचारीलाईमहत््पूणपखजम्मे्ारीकोप माकार्पगराउन्ुँ ासे्ाग्राहीलेपाउन् ेसे्ाकोग णस्दर
र कार्ापलर्को ज्ाफ ेिहदामा समेद असर परेको छ । र्स्दो अ्स्थामा स धार ल्र्ाउन् 
 र्न् ीअ  सारकोस्थार्ीप पूेदपग ेर ीघपकालकालाेगथपकमपचारीश्यकर्कप ेभएमासंगठ 
दथाव्र््स्थाप स्ेक्षणगरीथपह   प े र्न् ीपिहचा दथास््ीकृदगरीस्थार्ीकमपचारीमाफप द ै
से्ातिव्ाहग ेगरीस धारग  पप पछ। 

े ष्कक प 
  ेपालकोसंि्धा लेदी दहकोसंरच ाह  ेव्र््स्थागरेअ  सारसंघ,७तिव ेशर७५३स्था ीर्दह

गठ  भई से्ा तिव्ाह ग ैशएकोछ।  गरपाेलकाले  गर दथा ्डा स्दरीर् ि्कास र्ोज ा
े धापण गरी संघीर् र तिव ेश सरकारको अ   ा का साथै शन्दररक स्रोद समेदको पररचाल  गरी
कार्ापन््र्  ग ै शएका छ ् ।पाेलकाले से्ा तिव्ाह सरेलकृद गरी ग  ासो व्र््स्थाप  ग प
सा्पजे कस   ् ाई,सामाखजकपरीक्षण,न्र्ािर्कसेमेदमाफप दउन्ज रीको न्र्ािर्क े रुपण, शैखक्षक
गेदि्ेध व्र््स्थाप ,सामाखजकस रक्षाकाअ्सरको ि्दरणजस्दाकार्पकासाथै स््च्छखा ेपा ी
शपूेदप,ढलव्र््स्थाप ,स््ास्थ्र्से्ाकोे र्म ,ख ल्लास्थलकोसंरक्षण,सडकबखत्तव्र््स्थाप 
जस्दान्रू् दमशधारभदूसे्ाकाक्षेत्रमाकार्पग ैशएकोछ। 
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गौर्का र्ोज ा छ ौट गरीकार्ापन््र्   गरेको, र्ोज ा छ ौटमा टोल दथा ्डास्दरमा
सहभाेगदागराउन्  सकेको,्डागदरुपमार्ोज ा ि्दरणग ापज संख्र्ादथाभ  गोललाईशधार
ब ाउन्   सकेको, एकै िकेसमले बजेट सीमा े धापरण गरेको,  ागररक बडापत्रको तिवभा्कारी
कार्ापन््र्  ह    सकेको, कार्ापलर् भ्  व्र््खस्थद गरी उन्पर् क्त कार्ापलर् ि्न्र्ास दर्ार ग प
 सकेको,ग  ासोव्र््स्थाप तिवभा्कारीब ाउन्  सकेको,फोहोरमैलाव्र््स्थाप माअझैधेरैस धार
ग  पप े अ्स्था रहेको, े मापण कार्पका सम्बन्धमा सा्पजे क स   ् ाईमा उन्ठेअ  सारका ग  ासो
व्र््स्थाप  ग प अेभलेख तिवणाली स दृढ ग प  सकेको, े मापण इजाजदको अेभलेख व्र््खस्थद
 भएको, न्र्ािर्क सेमेदमा म ल्द्ी राखेको र खजम्मे्ारी सरेर जा े म िाको संख्र्ा बढी रहेको,
सहार्दाकक्षव्र््खस्थदग प सकेकोजस्दास धारकाक्षेत्रहरुरहेकाछ ्। 

से्ातिव्ाहव्र््स्थाप काक्षते्रमाथपस धारग पसम्बखन्धद े कार्समेदकोसहभाेगदामा
तिवस्द दभएकास झा्हरुिमश:कार्ापन््र् ग  पप पछ। 



 

काठमाडौउन्पत्र्काकोर्ादार्ादव्र््स्था 
पररचर् 

1. पषृ्ठभूे म ‐ काठमाडौ उन्पत्र्का काठमाडौ, लेलदप र र भक्तप र सिहद दी  जील्लाको ८९९ बगप
िकलोेमटरक्षेत्रफलओगटेको ेपालकोसंघीर्राजधा ीसिहद१८स्था ीर्सरकारदथा७ि्श्व
सम्प ासिहदको राज ीेदक,तिवशासे करसांस्कृेदक संगमहो।काठमाण्डौँ रपाट  ेबचस ्
१९५९माबससे्ास रुभईउन्पत्र्कामासा्पजे कर्ादार्ादसे्ास रूभएकोपाईन्छ।दत्पश्चाद
साझार्ादार्ाद से्ास ्१९६१/६२मार ि्द्य े दर्ट्रेलबस से्ास ्१९७५मासञ्चाल मा
शईसंस्थागदरूपमासा्पजे कर्ादार्ादसे्ाउन्पलधधगराएकाेथए।हालउन्पत्र्काका२०८६
िकलोेमटरसडकसञ्जालमा१५लाखस्ारीसाध सञ्चाल ह  ेअ  मा छ। 

बढ् ोशहरीकरणदथास्ारीसाध कोचापलाईमध्र् जरगरीर्ादार्ादको ीघपकाली 
धर््स्थाप कोकार्पग पकोलाेगेब.स.२०४१मार्ादार्ादधर््स्थाि्भागकोस्थाप ागररर्ो।
दत्पश्चाद ेपालसरकारलेराििर्र्ादार्ाद ीेद, २०५८कार्ापन््र् माल्र्ाएकोछ।त्र्सअेदररक्त
स्ारीदथार्ादार्ादधर््स्थाऐ , २०४९रस्ारीदथार्ादार्ादधर््स्थाे र्मा्ली, २०५४को
का   ीव्र््स्थाबमोखजममाे सकोश्ागम र्स्द हरुकोओसारपसारकोलाेगस रखक्षद, भरप ोर
सभपस लभर्ादार्ादसे्ाउन्पलधधगराउन्  ि्भागकोतिवम खउन्दे्दयकर्रहेकोछ। 

2. े कार्कोपररचर्‐काठमाडौउन्पत्र्काकोस्ारीधर््स्थाप मासमा ान्दररुपमाधेरैे कार्हरूले
भूे मका खेल् ेगरेकाछ ्।र्समार्ादार्ादव्र््स्था ि्भाग,उन्पत्र्काट्रािफकतिवहरीमहाशाखा,
सडक ि्भाग, सडक बोडप  ेपाल, १८ स्था ीर् दह (  ई ठूला महा गरपाेलका समेद) अेधकार
सम्पन्नबागमदीएकीकृदसभ्र्दाि्काससेमेद,उन्पत्र्काि्कासतिवाेधकरणप पछ ्। 

2.1. र्ादार्ादधर््स्थाि्भाग ‐ेब.स.२०४१मार्ादार्ादधर््स्थाप कोकार्पग पकोलाेगर्ादार्ाद
धर््स्था ि्भागको स्थाप ा भएको हो ।  ीेदगद रुपमा र्ादार्ाद धर््स्था ऐ , २०४९ र
े र्मा्ली२०५४ ले द एकोअखख्दर्ारीअ  सार र्स ि्भागले माे सकोश्ागम  र ्स्द हरुको
ओसारपसारकोलाेगस रखक्षद, भरप ोरस लभर्ादार्ादसे्ाउन्पलधधगराउन् ेम ख्र्खजम्म्ारीरहेको
छ।रा.प.तिवथम शे्रणीमहाे  ेशकको  ेदतृ््मा५शाखामा संगठ  संरच ालाई ि्भाज गररएको
छ।ि्भागकोमादहद३स्ारीपरीक्षणकार्ापलर्छ ्। 

2.2. सडकि्भाग‐ िकफार्दी,  क्षरतिवभा्कारीसडकसंरच ाकोि्कास, ि्स्दाररस दृढीकरणगरी
शम  ागररकको जी् स्दरमा स धार ग े पररकल्प ा बोकेको सडक ि्भागको सा्पजे क कार्प
ि्भागबाट ेब.स २०२७ मा ि्भाज  ह  ा स्थाप ा भएको हो । सडक ि्भागले र्ादार्ाद
धर््स्थाप दफप सडककोमािकप ङ्ग, जेब्रािेसङ्गलगार्दकोसंरच ाममपदलगार्दरोडसेफ्टीअेडट
सञ्चाल समेदग पछ। 

2.3. महा गरीर् ट्रािफकतिवहरी महाशाखा ‐ ेब.स. १९५८मा पिहलो पटक राणा तिवधा मन्त्रीकोलाेग
बोकेर ल्र्ाएको कार ग ड्  थालेको काठमाडौमा ेब.स. २००७  ेखख राम लको  ामले ट्रािफक
े र्न्त्रणसम्बन्धीकामभएको ेखखन्छ।ेब.स.२००९माट्रािफकप ेलसेडपाटपमेन्टकोस्थाप ा
भएसुँगैबग्गीखा ामाकार्ापलर्स्थाप ागरीहालकोउन्पत्र्काट्रािफकतिवहरीमहाशाखालेसे्ातिव ा 
ग ैशएकोछ।ेब.स.२०१२मास रट्रािफककम्प ीमारुपान्दरणह  ैेब.स.२०४९मास र
ट्रािफककार्ापलर्को ामबाटउन्पत्र्काट्रािफकतिवहरीकार्ापलर्मारुपान्दरणभएकोमाेब.स२०६३
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 ेखखकाठमाडौमहा गरीर्ट्रािफकतिवहरीमहाशाखाकोरुपमाकार्परदरहुँ ैशएकोछ। ेपालतिवहरी
मादहद रहेको र्स महाशाखाले उन्पत्र्काको ट्रािफक तिवहरी ज शखक्त पररचाल  गरी काठमाडौ
उन्पत्र्का ेभत्रस्ारीसाध श्दजा्द धर््खस्थदग ैसडकअ  शास कार्मगराईस रखक्षद, 

मर्ापद द, व्र््खस्थदरतिवि्ेधर् क्तस्ारीव्र््स्थाप गरी  घपट ान्रू् ीकरणग  पम ख्र्उन्दे्दयकर्रहेको
छ।र्सकार्ापलर्कोकार्पक्षेत्रउन्पत्र्काकोदी खजल्ला, काठमाडौ, लेलदप ररभक्तप ररहेकोछ।
हाल र्स महाशाखा सञ्चाल ाथप ट्रािफक तिवहरी पररचाल  े  ेखशका, २०७७ बमोखजम बररष्ठ तिवहरी
उन्पररक्षककोकमाण्डमाज शखक्तपररचाल ह  ैशएकोछ। 

2.4. काठमाडौरलेलदप रमहा गरपाेलकसिहद१८ गरपाेलका ‐उन्पत्र्कामाकाठमाडौ, लेलदप र
लगार्दअन्र्१६गरी१८स्था ीर्दहशफैमास््दन्त्ररस््ार्त्ते कार्कोरुपमाि्कासे मापण
लगार्द ागररककोन्रू् दमश्यकर्कदाप राग ेकार्पभारप राग पबजेट, संर्ोज रज पररचाल 
दथा े र्म कोलाेग खजम्मे्ार े कार्कोरुपमारहेकाछ ्।काठमाडौरलेलदप रलेउन्ल्लेख्र्
बजेटेबे र्ोज गरीर्ादार्ादपू्ापधारहरुकोे मापणदथाममपदसम्भारकोलाेगसाेलन् ाबजेटर
ज शखक्तपररचाल गरररहेकाछ ्। 

2.5. काठमाडौउन्पत्र्काि्कासतिवाेधकारण‐ेब.स.२०४५मागठ भएपे २०६९ ेखखसििर्रुपमा
काठमाडौउन्पत्र्कामासडकि्स्दारकार्पलाईकार्ापन््र् ग पमार्सकार्ापलर्कोमहत््पूणपभूे मका
रहेकोछ। 

2.6. सडकबोडप ेपाल‐सडकबोडपऐ , २०५८अ  सारस्थाप ाभएकोबोडपकोभूे मकाेभत्रपार शीर
तिवभा्कारी सडकममपदसम्भार प पछ।बोडपले े र्ेमद, पटके, ि्शेक , तिवकारकोममपदसम्भारको
बजेट ि्े र्ोज गरी स्था ीर्स्दरमाDOLIDAR  र रण ीेदकमहत््कोसडककोहकमासडक
ि्भागमाफप दममपदसम्भारग ेकार्पग पछ। 

2.7. पू्ापधार ि्कासकम्प ी ‐  ेपालसरकारले२०७६।७७कोबजेट्क्तव्र्बाट पू्ापधार े मापणको
लाेग  ेपाल पू्ापधार ि्कासकम्प ीगठ गरीभौेदक पू्ापधारदथार्ादार्ादमन्त्रालर्अन्दगपद
सा्पजे क े कार्कोसमेदगठ गरेकोछ।र्सकोतिवम खकार्पहरु ठूला पू्ापधारहरु े मापणको
लाेगसम्भाधर्दाअध्र्र् ग े, तिवोजेक्टररपोटपदर्ारग ेलगार्दरहेकोछ।र्सकम्प ीहालसम्म
सञ्चाल माशईसकेकोभ ेछै । 

2.8. अेधकारसम्पन्नबागमदीसभ्र्दाएकीकरणि्काससेमेद‐्ागमदीकोरीडोरकोबाटोे मापण, ममपद
सम्भारसम्मकोखजम्मे्ारीसिहदगदठदसेमेदलेसडके मापणकोकार्पगरेकोछभ ेबाुँकीममपद
सम्भारकोकार्पहरुहालमहा गरपाेलकाहरुलाईस म्पेकोअ्स्थाछ। 

3.  ीेदगदधर््स्था‐ 

3.1. चौधौ र्ोज ा ( २०७३/७४–२०७५/७६) ‐ काठमाडौ उन्पत्र्का ेभत्र सडक स दृढीकरण दथा
फ्लाईओभरसडके मापणमाजोडद  ेकार्प ीेदेलएकोमापन्रौर्ोज ा २०७६/७७‐२०८०/८१
माकाठमाडौउन्पत्र्काकोर्ादार्ादव्र््स्थाप कासम्बन्धमा ेहार्काव्र््स्थागरेकोछः 

 स्ारीचालकअ  मेदपत्ररस्ारी दापसम्बन्धी सूच ामाएकिारकोलाेगडाटा सेन्टरस्थाप ा
गरर े, 

 ग्लोबलपोखजसे ङेसस्टममाफप दस्ारीसाध हरुकोअ्खस्थेदर्िक ग े, 

 र्ादार्ादक्षेत्रमारहेकाकरदथा स्द रलाईि्द्य दीर्तिवणालीमाश्िग े, 
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 मासट्रान्सपोटपेसस्टममाजोडद  े, ि्द्य दीर्स्ारीलाईतिवाथेमकदाद  े, 

 स्ारी साध को परीक्षणकोलाेग े जीक्षेत्रबाटसमेदस्ारी जाुँचपास केन्रहरु स्थाप ाग प
तिवोत्साह ग े, 

 राजधा ीलगार्दकाम ख्र्शहरहरुकासा्पजे कर्ादार्ाद तिवणालीलाई रररुिटङग े, सडकको
अ्स्थार्िक गरेरमात्रस्ारीसाध सञ्चाल कोरुटअ  मेदद  े, 

 सडक  घपट ासूच ाधर््स्थाप तिवणालीलाई ेदजामूलकढङ्गलेलागूगरर ेछ, 

 तिवम खशहरहरुमाट्रािफकलाईटकोव्र््स्थागरीस्ारीचापव्र््खस्थदगरर ेछ, 

 घ ाशहरदथाबस्दीलखक्षदगरेरस्ारीसाध े क ेेधदक्षते्रदोिक ेछ। 

3.2. राििर्र्ादार्ाद ीेद, २०५८लेसबैर्ादार्ादक्षेत्रलाईसमेटेकोछ।काठमाडौउन्पत्र्काकोहकमा
ि्शेक  गरी सडक र्ादार्ादको बाह ल्र्दा भएकोले  ीेदले उन्ल्लेख गरेका  ेहार्का ि्क र्हरू
लेखापरीक्षणशीक पककोलाेगसान् ेभपकछ । 

 शहरी क्षेत्रमा तिवत्रे्क शहरको भउून्पर्ोग र भारबह  क्षमदाको शधारमा ट्रािफक घ त्् र
श्ागम एके खश्चदसीमाेभत्रराख्ने। 

  र्ाुँस्ारीसाध कोहकमापिहलोपटकपाुँच्क पमारत्र्सपेछतिवत्रे्क२्क पमारोड्द प ेस 

परीक्षण गराउन् े । शहरी क्षेत्रको दोिकएको ेभत्री भागमा स्ारी साध  े क धे ग े।स्ारी
साध हरुे खश्चदघ त््भन् ाबढीह   द  े, र्सकालाेगगाडीकोस््ाेमत््े र्न्त्रणकोमाध्र्म
अप ाउन् े। 

 सडककोेडजाई अ  सारगेदे धापरणग े 

 सडक र्ादार्ाद र र्ादार्ाद धर््स्थाप लाई स््ार्त्त र शत्मे भपर ब ाउन्  सडक ि्भाग र
र्ादार्ाद व्र््स्था ि्भागलाई सडक र्ादार्ादसम्बन्धी तिवाेधकरण गठ  ग े।े जी क्षेत्रका
परामशप ादृसंस्थादथाव्र्खक्तबाटगलदपरामशपभएकोअ्स्थामासोबाटभएकोहा ी ोक्सा ी
भराउन् ेव्र््स्थाग े। 

  गरक्षेत्रकादोिकएका राििर्सडकबाहेकअन्र्सडकहरुशहरीसडकतिवणालीमाप पछ।
र्स्दासडकहरुकोे मापण, ममपददथासम्भारसमेद गरपाेलकाबाटगरर ेछ। 

3.3.  ेपाल सरकारको ्ािक पक  ीेद दथा कार्पिममा काठमाडौ उन्पत्र्काको र्ादार्ाद व्र््स्थाप का
सम्बन्धमा ेहार्काव्र््स्थागरेकोछः 
२०७५।७६ 

 काठमाडौउन्पत्र्कामाकेबलकार, मेट्रोरेलदथामो ोरेलसञ्चाल ग पसम्भाधर्दाअध्र्र् दथा
ेडिपशरसम्पन्नगरीे मापणकार्पअगाेडबढाउन् ,े 

 र्ादार्ाद धर््स्थाको स दृढीकरणको लाेग डाटा सेन्टर स्थाप , स्ारी साध मा ईम्बोस्ड
 म्बरप्लेटकोतिवर्ोगदथास्माटपकाडपदर्ारग ेलगार्दकोकार्पहरुसञ्चाल ग े, 

 ि्द्य दीर्स्ारीसाध कोतिवर्ोगमाजोड, सघ शहरीक्षेत्रमा ि्द्य दीर्चाखजपङस्टेस हरु े मापण
ग े 

२०७६।७७ 

 
 ट्रािफकतिवहरीपररचाल े  ेखशका, २०७७कोअेध मारहीस्ारीव्र््स्थाप ग े 

 उन्पत्र्कामा ि्द्यमा  स्ारी चापलाई धर््स्थाप  ग प स र्पे ब ार्क ध े लखेल सडकको
स्दरोन्नदी, ेद क  े कोटेश्वर जेडब टी स रुङ मागप,  र्ाुँ बा ेश्वर अण्डरपास र ेत्रप रेश्वर ेखख
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माईेदघरसम्मफ्लाईओभरकोि्स्ददृसम्भाधर्दाअध्र्र् गरीे मापणकार्पतिवारम्भगरर े। 

 सडकहरुलाईस रखक्षदब ाउन् श्यकर्कदाअ  सारसडकस रक्षापखापल, स्ारीस रक्षासंकेदर
ट्रािफकसंकेदहरुराखख ेछ।सडककोअ्स्थाकोशधारमाअेधकदमगेद े धापरणगरी
कडाईको साथ े र्म  गरर े छ।सरकारले े मापण ग े सबैसडककखम्दमा २ ले को
ह  ेछ। 

२०७७।७८ 
 े मापणसम्पन्नभएकासडककोममपदसम्भारदथासञ्चाल कोखजम्मासडकबोडपलाईद  ,े 

 ठूलाक्षमदाकाि्द्य दीर्स्ारीसाध सञ्चाल माल्र्ाई ,े सा्पजे कर्ादार्ादतिवाेधकरणगठ 
ग े, ि्द्य दीर्चाखजपङ्गस्टेश हरुसञ्चल माल्र्ाउन् ,े 

 ि्द्य दीर्माध्र्मबाटस्ारीचालकअ  मेदपत्रजारीग ेदथाइम्बोस्ड म्बरप्लेटहरुि्दरण
ग े 

4. का   ी धर््स्था ‐कार्पिममाकाठमाडौ उन्पत्र्काको र्ादार्ाद व्र््स्थाप का सम्बन्धमा  ेहार्का
व्र््स्थागरेकोछः 
सा्पजे कसडकऐ , 

२०३१ 
स्पसाधारण ज दाको स ि्धा दथा शेथपक िहद कार्म राख्नको लाेग सबै िकेसमको
सा्पजे कसडकहरूको्गीकरणगरीेद ीहरूकोे मापण, संभार, ि्स्दार्ास धारग े
सम्बन्धमाश्यकर्कव्र््स्थाहरुरहेको। 

स्ारीदथार्ादार्ाद
व्र््स्थाऐ , २०४९ 

स्ारी   घपट ाको रोकथाम ग प,   घपट ाबाट पीेडद पक्षलाई क्षदीपूेदप द लाउन् , ेबमा 
व्र््स्थाग परस्पसाधारणज दालाईसरलए्ंस लभढंगबाटर्ादार्ादस ि्धाउन्पलव्ध
गराउन् र्ादार्ादसे्ालाईस दृढ, सक्षमदथातिवभा्कारीब ाउन् ेउन्दे्दयकर्रहेको। 

स्ारीदथार्ादार्ाद
व्र््स्थाे र्मा्ली, 
२०५४ 

स्ारी साध को  दाप, ्गीकरण, चालक अ  मेदपत्र, र्ादार्ाद व्र््स्थाप  दथा स्ारी
बाटोइजाजदपत्र, ेबमा, चालकतिवखशक्षणकेन्रसञ्चाल दथार्ादार्ादक्षेत्रमाकार्परद
कमपचारीकोपाररश्रेमकसम्बन्धीव्र््स्थालाईे र्म ग ेव्र््स्थारहेको। 

सा्पजे कर्ादार्ाद
शचारसंिहदा, २०६८ 

सा्पजे कर्ादार्ादमापाल ाग  पप ेशचारसंिहदासम्बन्धीव्र््स्थागरेकोछ। 

काठमाडौउन्पत्र्का
ि्कासतिवाेधकरणऐ , 

२०४५ 

काठमाडौं उन्पत्र्कामा बढ् ो ज संख्र्ा दथा शहरीकरणको पररतिवके्ष्र्मा भइरहेका
 गरहरूको प  ः े मापण, ि्स्दार र ि्कासको साथै र्ोज ाबिरूपमा भौेदक ि्कास
गरीज साधारणलाईश्यकर्कसे्ा रस ि्धाहरूप र्र्ाउन् दथास्पसाधारणज दाको
स््ास्थ्र्स ि्धाए्ंशेथपकिहदकार्मराख्नकाठमाडौंउन्पत्र्काि्कासतिवाेधकरणको
स्थाप ाभएकोउन्ल्लेखछ। 

5. संगठ संरच ारज शखक्त ‐ उन्पत्र्काकोर्ादार्ादधर््स्थाप कोलाेगम ख्र्दर्ार्ादार्ादधर््स्था
ि्भाग, उन्पत्र्काका महा गरपाेलका र  गरपाेलकाहरुको खजम्मे्ारी रहेको छ । स्ारी दथा
र्ादार्ाद धर््स्था ऐ , २०४९को  फा १५३ ले र्ादार्ाद धर््स्था  ि्भागको कामकदपव्र्
उन्ल्लेखगरेकोछ।जसअ  सारस्ारीसञ्चाल कोलाेगमाप ण्ड े धापरण,स्ारीरुट े धापरण
(अन्दर तिव ेश दथा अन्दरापििर्), स्ारीको भार े धापरण, स्ारी अ  गम , स्ारीको तिवाि्ेधक
परीक्षण,सा्पजे कस्ारीकोभाडा े धापरण,्कप सपरस्ारीतिवखशक्षणकेन्रकोमाप ण्ड े धापरण
ग े,स्माटपलाईसेन्सकोछपाई,स्ारीचालककोपरीक्षाकोपाठ्यिमे धापरणग े,ईम्बोस्ड म्बर
प्लेटकोछपाइि्द्य दीर्स्ारी दाप,स्ारीकोग्लोबलपोखजसे ङेसस्टमबाटअ  गम ग ेतिवणाली
े मापण, ट्रािफक ेसग् ल (Traffic Furniture) को े मापणलगार्दको खजम्मे्ारी र्ादार्ाद धर््स्था
ि्भागकोरहेकोछ। 
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सडक ि्भागको खजम्मे्ारीमा स्ारी धर््स्थाप कोलाेगसडक संरच ा, स्ारी खचन्हहरु
ममपदसंभारग े,सा्पजे कसडकखालीगराउन् े,सडकबोडपलेलगाउन् ेसडकममपदकोखजम्मे्ारी
प राग ेलगार्दछ।(सडकऐ ,२०३१रसडकबोडपऐ ,२०५८)। 

बागमदी तिव ेश भौेदक पू्ापधार ि्कास मन्त्रालर् मादहदका स्ारी धर््स्थाप 
कार्ापलर्हरुलेस्ारी दाप,करसङ्कल ,रुटईजाजद,स्ारीचालकअ  मेदपत्रकोपरीक्षासञ्चाल 
लगार्दकोखजम्मे्ारीपूरागरररहेकोछ।(तिव ेशस्ारीदथार्ादार्ादधर््स्थाऐ ,२०७५)संघीर्
संस ,तिवेदे ेधसभाि्कासदथातिवि्ेधमादहदरहेकोस्ारी  घपट ान्रू् ीकरणउन्पसेमेद-२०७७
ले संस्थागद स धारकोलाेग सडकस रक्षा पररक   रसा्पजे क र्ादार्ाद तिवाेधकरणगठ ग  पप े
स झाबमाद एकोछ।संघीर्सरकारको२०७७।७८कोबजेटभाक णकोब ुँ ा ं.२४२मासमेद
सा्पजे कर्ादार्ादलाईधर््खस्थदरुपमासञ्चाल ग पसा्पजे कर्ादार्ादतिवाेधकरणस्थाप ाग े
ि्क र्उन्ल्लेखछ। 

6. कार्पिमरतिवगेद: 

6.1. र्ादार्ाद व्र््स्था ि्भागबाट ि्गद ५ ्क पमा सञ्चाेलद तिवम ख अ  सन्धा ात्मक कार्पहरू  ेहार्
बमोखजमरहेकोछ 

कार्पिम बजेट खचप 

बसरुटएण्डभेिहकलस्ट्यान्डडपसभेफरितिवपेर्रीङस्ट्याण्डडपिाईटेररर्ाफर
बसरुटपरेमट 

१६८८५३२५ ११५८५३२५ 

डेभलपमेन्टएण्डईम्प्लेमेन्टेस अफरोडएखक्सडेन्टईन्फमेस म्र्ा ेजमेन्ट
ेसस्टम 

२५२२१४८० ३५९७५४३ 

कन्सखल्टङसभीसट सपोटपईस्टाेबेलस्मेन्टएण्डअपरेश अफभेिहकलिफट ेस
टेखस्टङसेन्टरइ  ेपाल 

३०००००० २६००५२८ 

कन्सखल्टङसेभपसअ ेसस्टमेडजाइ एण्डसफ्ट्ेर्रहाडप् ेर्रररक््ार्रमेन्टफर
खजिपर्सभेिहकलट्रर्ािकङेसस्टम 

५२५००००० ३८१२०० 

  घपट ाकोदथ्र्ाङकसंकल कोलाेगस्माटपफो खरर  ३४६०००० १७१७२८२ 

डेभलप्मेन्टएण्डईम्प्लेमेन्टेस अफरोडएखक्सडेन्टईन्फमेश म्र्ा ेजमेन्टेसस्टम ५००००० २०३४०० 

कन्सखल्टङसेभपसफरखस्पडेलेमटस्टडीफरपाईलटरुटफरखजिपएसभेिहकल
ट्रर्ािकङेसस्टम 

११००००० ११००००० 

6.2. काठमाडौउन्पत्र्काेभत्रकार्ादार्ादस धारकालाेग ेहार्काकार्पिमहरू रहेकोछ: 
 केबलकार, मेट्रोरेलदथामो ोरेलकोसम्भाधर्दाअध्र्र् दथाेडिपशरसम्पन्नगरीे मापणकार्प

अगाेडबढाउन् े, 

 र्ादार्ादधर््स्थाकोस दृढीकरणकोलाेगडाटासेन्टरस्थाप ा, स्ारीसाध माईम्बोस्ड म्बर
प्लेटकोतिवर्ोगदथास्माटपकाडपदर्ारग ेलगार्दकोकार्पहरुसञ्चाल ग े, 

 ि्द्य दीर्स्ारीसाध कोतिवर्ोगमाजोड, सघ शहरीक्षेत्रमाि्द्य दीर्चाखजपङस्टेस हरुे मापणग े, 
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 स र्पे ब ार्क‐ध े लखेल सडकको स्दरोन्नदी, ेद क  े‐कोटेश्वर‐जेडब टी स रुङ मागप,  र्ाुँ बा ेश्वर
अण्डरपासरेत्रप रेश्वर ेखखमाईेदघरसम्मफ्लाईओभरकोि्स्ददृसम्भाधर्दाअध्र्र् गरीे मापण
कार्पतिवारम्भगरर े। 

7. ि्त्तीर् धर््स्था ‐ काठमाडौ उन्पत्र्काेभत्र सञ्चाेलद सडक स धार शर्ोज ाहरु लगार्दको
२०७६।७७मा ेबे र्ोखजदबजेटरखचपरकम ेहार्बमोखजमरहेकोछः 

ेस. . शर्ोज ाको ाम ेबे र्ोखजदबजेट े कासा/खचप 
१ काठमाडौउन्पत्र्कासडकेबस्दारशर्ोज ा १२२२३४६००० १०६०२३१००० 

२ चिपथेबस्दारशर्ोज ा २०६७७५८००० ३५६८८६००० 

३ काठमाडौउन्पत्र्काबािहरीचिपथशर्ोज ा ४००००००० ८७२७००० 

४ धोबीखोलाकोररडोरस धारशर्ोज ा ३२०५००००० २७७५४६००० 

६ महा गरीर्ट्रािफकतिवहरीमहाशाखा ६४४०९०१२४ ६११०८०३९९ 

8. ि्क र्छ ौटकोऔखचत्र् ‐  ेशको राजधा ीकाठमाडौअ्खस्थद रहेकोकाठमाडौउन्पत्र्कातिवाची 
साद ेबश्वसम्प ा समेद रहेको ३५ लाख बाेसन् ाहरुको बसोबास भएको स्थलको र्ादार्ाद
व्र््स्थाप को परीक्षण सा्पजे क चासो, स े बधा र ज स््ास्थसुँग जोेडएको ि्क र् भएकोले
कार्पमूलकलेखापरीक्षणगररएकोछ। 

लेखापरीक्षणकोउन्द्दयेकर्,क्षते्रए्ंपिेद 

9. लेखापरीक्षणकोउन्द्दयेकर् ‐ काठमाडौउन्पत्र्काकोर्ादार्ाद धर््स्थाप सुँगसम्बखन्धद ििर्ाकलापको
कार्ापन््र् अ्स्था मूल्र्ाङ्क  दथा ेबश्लके ण ग  प लेखापरीक्षणको म ल उन्दे्दयकर् रहेकोछ। र्सका
लाेगलेखापरीक्षण ेहार्काि्क र्हरूमाकेखन्रदरहेकोेथर्ो। 

 र्ादार्ादधर््स्थाप काििर्ाकलापकोकार्ापन््र् अ्स्था 
 उन्पत्र्कामार्ादार्ादपू्ापधारकोअबस्था 
 स्ारीस रक्षा 
 ट्रािफकव्र््स्थाप  

10. लेखापरीक्षणकोक्षते्र ‐ स्ारीधर््स्थाप सुँगतिवत्र्क्षसरोकारराख्न,े र्ादार्ादधर््स्थाि्भाग, सडक
संरच ासुँग सरोकार राख्ने सडक ि्भाग, उन्पत्र्का ट्रािफक तिवहरी महाशाखा, उन्पत्र्का ि्कास
तिवाेधकरण, महा गरपाेलका र  गरपाेलकाहरूको ि्गद ३  ेखख १० ्क पको ििर्ाकलापहरूलाइप
लेखापरीक्षणकोक्षते्रमासमेिटएकोछ। 

11. लेखापरीक्षण पिेद ‐ लेखापरीक्षण ऐ , २०७५, कार्पमूलक लेखापरीक्षण मागप शप  २०६९ र
महालेखापरीक्षकको कार्ापलर्को ्ािक पक लेखापरीक्षण र्ोज ा, २०७७ ले े द पि गरेका ि्ेध र
तिवििर्ाहरु अ्लम्ब  गरी र्ो लेखापरीक्षण सञ्चाल  गररएको छ। साथै लेखापरीक्षणमा स्ोच्च
लेखापरीक्षणसंस्थाहरुकोअन्दरापििर्संगठ इन्टोसाइपलेजारीगरेकोकार्पमूलकलेखापरीक्षणसम्बन्धी
मा  ण्डहरुइसाई३००र३०००कोसमेदसन् भपेलईएकोछ। 

लेखापरीक्षणग ाप ि्क र्सुँगसम्बखन्धदरहेरसमस्र्ामूलकदथा ेदजामूलकपिेदअ्लम्ब 
गरीसम्बखन्धदकागजादर से्रस्दापरीक्षणग े, व्र््स्थाप सुँगछलफल, तिवश्ना्लीदथाअन्दर्ादाप
सरोकार्ालासुँगछलफलगरीश्यकर्कसूच ा, ि््रणदथाजा कारीतिवािगररएकोछ।उन्पर् पक्त
अ  सारतिवाि सूच ा, दथ्र्ाङ्क, जा कारी रछलफलकोशधारमाजोखखमको मूल्र्ाङ्क ग े रसोबाट
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दाखत््क महत््का ि्क र्हरु पिहचा  गरी स्थलगद अ्लोक , तिवश्ना्ली, सोधप छ, सरोकार्ालासुँग
छलफल, अन्दर्ादाप, समेदकोशधारमा े कार्कोतिवम खकार्पसम्पा   सूचकहरुकोजाचुँ परीक्षण
गरीस धारल्र्ाउन् ग  पप ेकामकासम्बन्धमास झा्हरूतिवेद्े  मातिवस्द दगररएकोछ। 

12. लेखापरीक्षणको सीेमददा ‐ तिवाि सूच ा, अेभलेख, ि््रण, अन्दर्ादाप दथा कार्ापन््र्  ग े
े कार्हरूबाट सङ्केलद दथ्र्ाङ्कका शधारमा तिवेद्े   दर्ार गररएको छ।लेखापरीक्षणको लाेग
उन्पलव्धसमर्सीमा, ज शखक्त,अत्र्न्दछोटोस्थलगदअ्लोक भ्रमण, सीेमदस्रोदसाध ,  कोेभड
१९कोमहामारीसमेदलेलेखापरीक्षणको ार्रालाईसीेमदगरेकोछ। 

लेखापरीक्षणमा ेखखएकाम ख्र्धर्होरा 
13. र्ादार्ाद ग रुर्ोज ा ‐ काठमाडौ उन्पत्र्काको र्ादार्ाद व्र््स्थाको  ीघपकाली  ि्कासका लाेग 

काठमाडौउन्पत्र्का ि्कासतिवाेधकरणले२०७२।७३मा दर्ारगरेकोकार्पर्ोज ालेउन्पत्र्काको
ज संख्र्ातिवक्षेपणकोशधारमातिवस्दा्गरर े र्ाुँशहर, बस्दी, व्र्ापाररकदथाशेथपककेन्रशद लाई
समेदसमेटीसडकर्ादार्ादग रुर्ोज ा६मिह ाेभत्रदर्ारग ेउन्ल्लेखगरेको ेथर्ो। काठमाडौ
उन्पत्र्काि्कासतिवाेधकरणलेजापा अन्दरापििर्सहर्ोगे र्ोग(जाइपका)कोसहर्ोगमाकाठमाडौ
उन्पत्र्का शहरी र्ादार्ाद स धार ग रूर्ोज ा, २०१७ दर्ार गरेको छ । ग रूर्ोज ाले हाल
उन्पत्र्काको र्ादार्ाद सम्बन्धमा, सा्पजे क स्ारीको अे खश्चददा, प रा ो र सा ो ठाुँउन्, बस
स्पेेसफकले कोअभाब,  मोटराईज्डध लोध ् ाुँ रअधर््खस्थदफ टपाथ(्ाकीङमोड),धल्र्ाक
जो  (सा्पजे क स्ारी भेट्टाउन्  कखम्दमा ५०० ेमटर िहड्  प े   रीमा रहेको), स स्द गेद,
अतिवभा्कारीसा्पजे कस्ारीसञ्चाल ,स्ारीस्टेश हरुकोकमी,कमघ त््रक्षमदाकोसडक
सञ्जाल, स्ारी व्र््स्थाप को अभाब जस्दा समस्र्ाहरू औल्र्ाएको छ । उन्परोक्त समस्र्ाहरूमा
स धारकोलाेगकाठमाडौउन्पत्र्कार्ादार्ादग रुर्ोज ा,२०१७लेजेम कोतिवर्ोग, सडकर्ोज ा,
सा्पजे क र्ादार्ाद र्ोज ा, ट्रािफक माग धर््स्थाप , लोखजखस्टक र्ोज ा, स्ारी स रक्षा र्ोज ा, 
  मोटोराइज्डट्रािफकर्ोज ा, ेडजास्टर धर््स्थाप र्ोज ालगार्द८क्षेत्रलाईसमेटेर  ेहार्का
ििर्ाकलापहरूग  पप ेउन्ल्लेखगरेकोछः 

ेस. . क्षेत्र ििर्ाकलापहरू 

१ जेम कोतिवर्ोग  शहरीभ-ूउन्पर्ोग ीेदसंगदा म्र्दाह  ेगरीिट्रपजे ेरेस रिट्रपअट्रर्ाक्स स्था 
जोड् ेगरीर्ादार्ादर्ोज ादर्ारपा े, 

२ सडकर्ोज ा  सडकसंजाललाईरेेडर्लबाटसकप मफेरेखन्सर्लब ाउन् े, 
 सडककोक्षमदाबढाउन्  प े, 
 पेडेििर् कोबाटोरसडक खचन्ह,िेसङरस््े,शकाशेप ललगार्दमास धार 

ग े, 
 सडकसञ्जालमाेभत्रीररङरोडरबािहरीररङरोडे मापणगरीसञ्चाल ग  पप े, 

३ सा्पजे क
र्ादार्ादर्ोज ा 

 स्ारी सञ्चाल मा प  संरच ा, मास ट्राखन्जट, सडक संजाल स धार, ट्राखन्जट
ओररएन्टेडडेभलफपमेन्ट,  मोटराईज्डट्रान्सपोटपकोि्कासग े, 

 मास ट्राखन्जटको हकमा उन्पत्र्काको हालको िपएचिपेडटी (Peak Hour Peak 

Direction Traffic)१००००-१५०००ह ुँ ा ेबशरटी (Bus Rapid Transit)लेधाने्न
६% ग्रेे डर्न्ट ह  े उन्पत्र्काको सडकमा एखजिट (Automated Guided Transit)
उन्पर् क्तह  ेस झाबरहेको, 

४ ट्रािफकमाग
धर््स्थाप , 

 एकीकृदट्रािफकधर््स्थाप  ीेदकोकार्ापन््र् ग े, 
 सा्पजे कस्ारीमास धारगरीट्राभलमोडेसफ्टग े, 
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ेस. . क्षेत्र ििर्ाकलापहरू 

 ईन्टेेलजेन्टट्रािफकधर््स्थाप ग े, 
 ईकमसप,राईडसेर्ररङद्वारास धारग े, 
 भेिहकल ओ रेसप परर्दप , मोडल ेसफ्ट, िट्रप जे ेरेस  र िट्रप एटे्रक्स  द्वारा

स्ारीचापघटाउन् ैस्ारीेडमाण्डफोरकािग े। 

५ लोखजखस्टक
र्ोज ा,  

 उन्पत्र्कामा शठ स्था बाट स्ारी ेभेत्र े गरेकोमा दी स्ारीहरुलाई सेन्ट्रल
ेबज ेसेडखस्ट्रकमा ैतिवबेशग प द   भन् ाउन्पत्र्काेभत्र े ाका्रपरधर््स्थाप 
ग े, 

 ठूलाट्रकहरुलाईसमर्दोकीउन्पत्र्काेभेत्र तिवेदबन्धलगाउन् ेरचिपथको
े खश्चद ूरीमाव्र््स्थाप ग े। 

 ट्रककागोव्र््खस्थदग पकागोपािकप ङ्गलाईव्र््खस्थदर्ोज ाब ाईकार्ापन््र्मा
ल्र्ाउन् े। 

६ स्ारीस रक्षा
र्ोज ा,   

 सडक   घपट ा घटाउन् े संस्थागद संरच ाको ि्कास सम्बन्धमा ेबशेक  जोड रह  
प े, 

   घपट ा घटाउन्  स्ारी चालक ्ा माेलक, तिवाि्ेधक पक्ष, तिवभाबकारी संस्थागद
धर््स्था,म्र्ा  अलगाईडलाई हरुरशहरीसंरच ामालखक्षदस धारदथाि्कासमा
जोडद  े। 

७   मोटोराइज्ड
ट्रािफकर्ोज ा 

 साईकलस्ारीरपै लर्ात्र  व्र््स्थाप र्ोज ाब ाउन् ेरर्स्कोक्षेत्रदोक्  े

 सडकिक ाराव्र््खस्थदग े 

   मोटराईज्डट्रान्सपोटपसलाईपे ध्र्ा द   प े, 
   मोटराईज्डफ्र्ाेसेलटीस धारग े, 

८ ेडजास्टर
धर््स्थाप 
र्ोज ा 

 ेभत्रीघ ाबस्दीहरुमातिवत्रे्क५००मी.माशपदकाेल सडकको ेबकासग  प
प े, 

 अरे कोराजमागपरपखृथ्बराजमागपलाईराििर्शपदकाेल सडककोरुपमातिवर्ोग
ग े, 

 पिहलो,  ोस्रो र देस्रोशपदकाेल सडकिमस,२०,१२र८ ेम.चौडाईको
ब ाईएकअकापमाशबिए्ंमहत््पूणपसंरच ार्ेर्रहाउन्सए्ंख लाठाुँउन्संग
शबिग  पप े। 

उन्क्तग रुर्ोज ादर्ारभएको४बक प भैसक् ापे सोर्ोज ामाउन्ल्लेखखद ििर्ाकलापहरु
कार्ापन््र् कोलाेगक  ैकार्पिम्ाकार्पर्ोज ादर्ारगरेकोछै ।दीकार्पिमहरुउन्पत्र्काको
र्ादार्ाद व्र््स्थाप सुँग सडक ि्भाग, महा गरपाेलकाहरू,  गरपाेलकाहरू, र्ादार्द व्र््स्था
ि्भाग, गहृमन्त्रालर् मादहदका उन्पत्र्का ट्रािफक कार्ापलर्हरू, महा गर र  गरपाेलकाहरू
लगार्दकाे कार्हरूमाफप दकार्ापन््र् गरर  प ेमाकाठमाडौउन्पत्र्काि्कासतिवाेधकरणलेदर्ार
गरेकोउन्क्तग रूर्ोज ाकोकार्ापन््र् मार्ी े कार्हरूलेस््ाेमत््ग्रहणगरेको  ेखखए ।शहरी
ि्कासमन्त्रालर्लेपे स्ैसरोकार्ालाे कार्हरूसुँगकोसमन््र्माउन्क्ततिवेद्े  स््ीकृदगराइप
कार्ापन््र् ग पसकेकोछै ।र्सलेग ापउन्पत्र्काकोर्ादार्ादव्र््स्थाप कालाेगएकीकृदरूपमा
क  ैकार्पिम्ार्ोज ाकार्ापन््र् ह  सके । 

उन्पत्र्काको र्ादार्ाद व्र््स्थाप सुँग सम्बखन्धद स्ै े कार्हरूले शपसी समन््र् गरी 
उन्पत्र्काकोएकीकृदर्ादार्ादव्र््स्थाप र्ोज ास््ीकृदगरीकार्ापन््र् ग  पप पछ। 

14. का   ीधर््स्था‐संि्धा कोअ  सूखच५(२०)बमोखजमसंघकोअेधकारक्षेत्रेभत्रराििर्र्ादार्ाद
 ीेदरराििर्लोकमागपकोधर््स्थाप ग ेउन्ल्लेखछ।र्सैगरीतिव ेशकोअेधकारक्षेत्रेभत्रतिव ेश
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लोकमागप र स्था ीर्दहकोअेधकारक्षते्रेभत्रस्था ीर्सडक,ग्राेमणसडकरकृिक सडकप े
 ेखखन्छ । उन्परोक्त व्र््स्थाहरूलाइप स्पि पा प श्यकर्क का   हरू दज पमा गरी कार्ापन््र् 
ग  पप ेमाका   बन्न सकेकोखस्थेद ेहार्बमोखजमछः 

14.1. काठमाडौंउन्पत्र्काेभत्रसञ्चाेलदसा्पजे कर्ादार्ादसे्ालाईसहज, पह ुँचर्ोग्र्, र्ात्र  मैत्री, ि्श्वस ीर्, 

लागद-तिवभाि् र स रखक्षद ब ाउन्  दथा सा्पजे क र्ादार्ाद से्ालाई माग रशपूेदपबीच सन्द ल 
कार्म ग ै एकीकृद र्ादार्ाद तिवणालीको व्र््स्थाप , ि्कास दथा ि्स्दार ग प  र सा्पजे क
र्ादार्ाद से्ाको े र्म  दथा सञ्चाल सम्बन्धी व्र््स्थालाइप तिवभा्कारी रुपमाकार्ापन््र्  ग पका
लाेगसा्पजे कर्ादार्ादतिवाेधकरणस्थाप ाग पउन्पत्र्कासा्पजे कर्ादार्ादतिवाेधकरणसम्बन्धी
ि्धेर्क२०७६साउन् २६गदे राििर्सभामातिवस्द दभएरराििर्सभाबाटपाररदभईतिवेदे ेध
सभामा छलफलकािममाछ।‘काठमाडौं उन्पत्र्का सा्पजे क र्ादार्ाद (व्र््स्थाप ) तिवाेधकरण
ि्धेर्कदर्ार भएकोलेकाठमाडौंउन्पत्र्काेभत्रएकीकृदर्ादार्ादतिवणालीकोि्काससुँगसम्बखन्धद
अध्र्र् ,अ  सन्धा ,अल्पकाली दथा  ीघपकाली र्ोज ा र रण ीेददर्ार ए्ं ि्कासकार्पहरू
ह  सकेकोछै । 

14.2. ि्द्यमा  संरच ाअ  रुपर्ादार्ादक्षेत्रलाईप  : संरच ागरेकोले संघमादहद (र्ादार्ाद धर््स्था
ि्भाग) सञ्चाेलद छ र र्ादार्ाद धर््स्था कार्ापलर्हरु तिव ेश मादहद रहेका छ ् । स्ारी
धर््स्थाप कोलाेगि्शेक गरीमाे सरमालसाम कोश लभ,भरप ोरस रखक्षदओसारपसारग े
खजम्मे्ारीमौज  ास्ारीदथार्ादार्ादधर््स्थाऐ दथाे र्मा्लीलेर्ादार्ादव्र््स्थाि्भागलाई
अेधकारद एकोछ।र्ादार्ादधर््स्थाऐ ,२०४९रस्ारीदथार्ादार्ादधर््स्थाऐ ,२०४९
को  फा १५३(घ) ले र्ादार्ाद व्र््स्था ि्भागलाई सा्पजे क र्ादार्ादको भाडा े धापरण ग े
अेधकारद एकोछ।तिव ेशस्ारीदथार्ादार्ादधर््स्थाऐ ,२०७५कोपररच्छे ६र फा
११०लेतिव ेशसरकारलाइपसा्पजे कस्ारीकोरुटे धापरणग े,भाडाे धापरणग पसक् ेव्र््स्था
गरेकोछ।र्सैगरीकाठमाडौमहा गरपाेलकालेजारीगरेकोस्ारीदथार्ादार्ादधर््स्थाप ऐ ,
२०७५को फा-२१(ख)लेकाठमाडौमहा गरलेमहा गरक्षेत्रमासा्पजे कस्ारीकोधर््स्थाप 
ग े,सा्पजे कस्ारीकोभाडा े धापरणग े व्र््स्थागरेकोछ।र्सले ि्द्यमा का   हरुबाट
दी ै दहका सरकारहरुको काम कदपव्र्मा अन्र्ौलदा ए्ं खजम्मे्ारीको सीमा बाखझुँ ा सा्पजे क
र्ादार्ादव्र््स्थाप कोकामकसैबाटपे  ह  ेअ्स्था ेखखन्छ। 

14.3. ्ािक पक ीेददथाकार्पिमहरुमापे संघरमहा गरपाेलकाकोकार्पिम ोहोररएकोछ।संघीर्
सरकारले२०७५।७६कोबजेटमाफप दकाठमाडौमामेट्रोरेलकोसम्भाधर्दाअध्र्र् ग ेघोक णा
गरेकोमाकाठमाडौमहा गरपाेलकालेपे २०७७।७८को ीेददथाकार्पिमकोब ुँ ा ं.१७२
मामेट्रोरेलकोसम्भाधर्दाअध्र्र् ग ेर्ोज ाब ाएकोछ।्ािक पककार्पिममा ोहोरोप ालेग ाप
 ोहरोखचपह  ेखस्थेदरहेकोछ। 

संघ, तिव ेश र स्था ीर् दहहरुको क्षते्रगद  ीेदहरु, का   हरु े मापण गरी एकशपसमा
 ोहोरो प ेगरीसा्पजे कसे्ारखचपकोेमदधर्र्ीढङ्गलेपररचाल ग  पप पछ। 

15. संस्थागदधर््स्था ‐उन्पत्र्काकोर्ादार्ादधर््स्थाप कोलाेगम ख्र्दर्ार्ादार्ादधर््स्थाि्भाग,
उन्पत्र्काकामहा गरपाेलकार गरपाेलकाहरुकोखजम्मे्ारीरहेकोछ।र्ीे कार्हरुलेर्ादार्ाद
धर््स्था तिवभा्कारी धर््स्थाप  ग  पप ेमा सोअ  रुप भूे मका खेल्   सकेको खस्थेद  ेहार्बमोखजम
रहेकोछ: 
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15.1. स्ारीदथार्ादार्ादधर््स्थाऐ ,२०४९को फा१५३लेर्ादार्ादधर््स्थाि्भागकोकाम
कदपव्र् उन्ल्लेखगरेकोछ।जसअ  सार स्ारी सञ्चाल कोलाेग माप ण्ड े धापरण, स्ारी रुट
े धापरण(अन्दरतिव ेशदथाअन्दरापििर्),स्ारीकोभारे धापरण,स्ारीअ  गम ,स्ारीकोतिवाि्ेधक
पररक्षण,साबपजे कस्ारीकोभाडा े धापरण,्कप सपरस्ारीतिवखशक्षणकेन्रकोमाप ण्ड े धापरण
ग े,स्माटपलाईसेन्सकोछपाई,स्ारीचालककोपररक्षाकोपाठ्यिमे धापरणग े,ईम्बोस्ड म्बर
प्लेटकोछपाईि्द्य दीर्स्ारी दाप,स्ारीकोग्लोबलपोखजसे ङेसस्टमबाटअ  गम ग ेतिवणाली
े मापण, ट्रािफक ेसग् ल (Traffic Furniture) को े मापण लगार्दको खजम्मे्ारी र्ादार्ाद धर््स्था
ि्भागकोरहेकोछ। 

15.2. सडक ि्भागको खजम्मे्ारीमा स्ारी धर््स्थाप को लाेग सडक संरच ा, स्ारी खचन्हहरु ममपद
संभारग े,सा्पजे कसडकखालीगराउन् े,सडकबोडपलेसडकममपदगराउन् ेखजम्मे्ारीपूराग े
लगार्दछ।(सडकऐ ,२०३१रसडकबोडपऐ ,२०५८)। 

15.3. बागमदीतिव ेशभौेदकपू्ापधारि्कासमन्त्रालर्मादहदकास्ारीधर््स्थाप कार्ापलर्हरुलेस्ारी
 दाप,करसङ्कल ,रुटईजाजद,स्ारीचालकअ  मेदपत्रकोपररक्षासञ्चाल लगार्दकोखजम्मे्ारी
प रागरररहेकोछ।(तिव ेशस्ारीदथार्ादार्ादधर््स्थाऐ ,२०७५)। 

15.4. संघीर् संस , तिवेदे ेधसभा ि्कासदथा तिवि्ेधसेमेदमादहद रहेकोस्ारी   घपट ा न्रू् ीकरण
उन्पसेमेद-२०७७ ले संस्थागद स धारको लाेग सडक स रक्षा पररक   र सा्पजे क र्ादार्ाद
तिवाेधकरणगठ ग  पप ेस झाब द इएकोछ।संघीर्सरकारको२०७७।७८कोबजेटभाक णको
ब ुँ ा ं.२४२मासमेदसा्पजे कर्ादार्ादलाईधर््खस्थदरुपमासञ्चाल ग पसा्पजे कर्ादार्ाद
तिवाेधकरण स्थाप ा ग े ि्क र् उन्ल्लेखछ। दर र्ससम्बन्धी का     ह ुँ ा सा्पजे क र्ादार्ाद
तिवाेधकरणस्थाप ाह  सकेको छै ।का   पाररदह   िढलाइपभएपेछसरकारले२०७७काेदपक
१९ गदे उन्पत्र्काको र्ादार्ादलाई व्र््खस्थद ग प काठमाडौं उन्पत्र्का सा्पजे क र्ादार्ाद
तिवाेधकरण पू्ापधार े मापण ि्कास सेमेद (गठ ) श ेश २०७७ जारी गरे दापे  र्ादार्ाद
तिवाेधकरण गठ  गरेको छै ् ।उन्पत्र्काको र्ादार्ाद व्र््स्थाप  सम्बन्धमा एकीकृद रूपमा हे े
े कार्  ह ुँ ा उन्पत्र्काको र्ादार्ाद व्र््स्थाप  सम्बन्धमा एकीकृद रूपमा र्ोज ा दर्ार गरी
कार्ापन््र् ह  सकेकोछै । 

काठमाडौ उन्पत्र्काको हकमा र्ादार्ाद धर््स्थाप को लाेग समा ान्दर रुपमा र्ादार्ाद
धर््स्था ि्भाग, महा गरीर् ट्रािफक महाशाखा, तिव ेश मन्त्रालर् दथा बागमदी तिव ेश र्ादार्ाद
धर््स्थाकार्ापलर्हरु,स्था ीर्दहहरु,तिवस्दाेबदसडकस रक्षाकाउन्खन्सल,सडकि्भाग,काठमाडौ
उन्पत्र्काि्कासतिवाेधकरणए्ंतिवस्दाेबदसा्पजे कर्ादार्ादतिवाेधकरणसमेदकोधर््स्थाभएपे 
दीसबै े कार्हरुस्ारीसाध धर््स्थाप मा ैसीेमदभएकोपाईर्ो।र्ादार्ादव्र््स्थाप मा
सडक, र्ात्र  , चालक, स्ारी साध , े र्ामक े कार् दथा िर् को समग्र व्र््स्थाप का ि्क र्
प पछ ।्दरउन्परोक्ते कार्हरुलाइपसमग्रर्ादार्ादधर््स्थाप भन् ापे सडकपू्ापधारए्ंस्ारी
धर््स्थाप को खजम्मे्ारी मात्र भएकाले उन्पत्र्काको सा्पजे क र्ादार्ाद समर् सापेक्ष रुपमा
व्र््खस्थदह  सके ।र्ादार्ादव्र््स्थाप कोलाेगच  स्दर  रुस्दसंस्थागदव्र््स्थाह   प पछ। 

उन्पत्र्काकोर्ादार्ादधर््स्थाप सुँगसम्बखन्धदकेन्रीर्े कार्लेतिवम खकार्पक्षेत्रपिहल्र्ाई
ि्द्यमा  संगठ  संरच ा ेभत्रका े कार्हरुलाई कार्ापन््र् को खजम्मे्ारी द ई सम्बखन्धद
े कार्हरुबीचसमन््र्गरीधर््स्थाप ग  पप पछ। 
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16. सा्पजे क र्ादार्ाद र्ोज ा ‐ र्ादार्ाद स धारका लाेगश्ेधक दथा ्ािक पक र्ोज ाहरूले दर्ार
गरेको कार्पिम सम्बखन्धद मन्त्रालर्हरू, ि्भागहरू दथा े कार्हरूले कार्ापन््र्  ग  पप पछ ।
काठमाडौउन्पत्र्काबहृदशहरीर्ादार्ादग रुर्ोज ातिवेद्े  ,२०१७कोरण ीेद४.३अ  सार
काठमाडौउन्पत्र्कामासा्पजे कर्ादार्ादस धारकोलाेगसा्पजे कर्ादार्ादकोप  संरच ाग  पप े,
परम्परागदबससे्ाकोठाउन्ुँमाBRT- (Bus Rapid Transit), AGT(Automated Guided Transit), 
MRT(Mass Rapid Transit)जस्दामासट्राखन्जटव्र््स्था ि्कासग  पप े,बस ेट्कप मास धार
ग  पप े दथाट्राखन्जटओररएन्टेड डेभलप्मेन्टग  प प ेउन्ल्लेखछ।र्ादार्ाद पू्ापधारको िहसा्ले
काठमाडौउन्पत्र्कामा, सडकबाहेकअन्र्पू्ापधारि्कासह  सकेकोछै ।सडकर्ादार्ादमात्र
ह  ासबैस्ारीएकैबाटोमाग ड् ेकारणलेright of traffic कोकारणलेस्ारी  घपट ाकोबढाउन् े
ग पछ । सडकमा ेभन्न स्ारीको लाेग ेभन्न ले को धर््स्था ह  सकेको छै , फरक क्षमदा र
गेदकास्ारीलेएकैपटकसडकमातिव्ेशग ाप   घपट ाह  ेगरेकोछ।दरकाठमाडौउन्पत्र्काको
र्ादार्ादस धारसम्बन्धमाचौधौरपन्रौश्ेधकर्ोज ाहरू,सरकारबाटघोिक द्ािक पक ीेददथा
कार्पिमकोकार्ापन््र् ह   सकेकोअ्स्था ेहार्बमोखजमरहेकोछः 

 
  

16.1. चौधौँशबेधकर्ोज ाअ्ेधमाकाठमाडौउन्पत्र्काकोर्ादार्ाद व्र््स्थाप ग प७२ िकलोेमटर
बािहरीचिपथे मापणतिवारम्भग ेकार्पिमराखेकोमाेड.िप.शरदर्ारग ेकार्पसम्मभएकोछभ े
लक्ष्र्बमोखजमठेक्काव्र््स्थागरीकार्पतिवारम्भग ेकार्पह  सके ।पन्रौश्ेधकर्ोज ालेजग्गा
तिवाेिग ेकार्पिमराखेकोले२०८०।८१सम्मपे े मापणकार्पतिवारम्भह  े ेखखए । 

16.2. चौधौँश्ेधक र्ोज ामाकाठमाडौ उन्पत्र्काको सडकसञ्जालमा सा्पजे क र्ादार्ाद तिवणालीलाई
रर–रुिटङगरीमासट्राखन्जटम खीब ाइ ेकार्पिमराखेकोमार्ससम्बन्धमातिवगेदभएको ेखखए ।
ि्गदमा ेसेमद मात्रामा भएपे  सञ्चाल मा रहेका मास ट्राखन्जटको धर््स्थालाई े रन्दरदा द  
सकेकोपाईए ।२०३५माची सरकारकोसहर्ोगमा े ेमपद ेत्रप रेश्वर ेखखस र्पि् ार्कसम्मको
१३ िक.ेम सडकमा सञ्चाल मा ल्र्ाएको ट्रलीबस से्ा २०६२बाट पूणपदर्ा बन्  गरेकोछ।
सा्पजे कर्ादार्ादसंस्था २०५८माबन् भएपेछसा्पजे कस्ारीमासरकारकोलगाे  गन्र्
छ।साझार्ादार्ादसहकारीकोरूपमाप  सञ्चाल गरेपे उन्पत्र्काकोर्ादार्ादव्र््स्थाप मा
तिवभा्कारी ह  सकेका छै  ् ।काठमाडौ उन्पत्र्कामा हाल साझा र्ादार्ाद सहकारीको ४० बस

चौधौर्ोज ाश्ेधकर्ोज ा 
(शेथपक्क प२०७३।७४–२०७५।७६) 

 काठमाडौ उन्पत्र्काको बािहरी चिपथ े मापण
तिवारम्भ। 

 काठमाडौ उन्पत्र्काको सडक सञ्जालमा
सा्पजे क र्ादार्ाद तिवणालीलाई रर–रुिटङ गरी
मासट्राखन्जटम खीब ाइ ेछ। 

 काठमाडौ उन्पत्र्कामा सम्भाव्र्दाका शधारमा
मेट्रोमो ोरेलकोे मापणतिवारम्भग े 

 काठमाडौ उन्पत्र्कामा ि्स्दारमा रहेका सडक
(१५७ िक.ेम.)मध्रे्बाुँकी८१ िक.ेम.सडक
रअन्र्सडकहरूकोि्स्दार। 

 काठमाडौ उन्पत्र्काेभत्र सडक स दृढीकरण दथा
फ्लाइओभरसडके मापणमाजोडद  े। 

पन्रौश्ेधकर्ोज ा 
(२०७६।७७-२०८०।८१) 

 काठमाडौउन्पत्र्कालगार्दसम्भाव्र्अन्र्क्षेत्रमा
मेट्रोदथामो ो रेलसे्ासञ्चाल कालाेग ि्स्ददृ
शर्ोज ा तिवेद्े  दर्ारगरी े मापणकार्पअगाेड
बढाउन् े खजक्षते्रकोलगा ीशकिक पदग े। 

 काठमाडौ उन्पत्र्काभर ७२ िक.ेम मेट्रो रेल
े मापणसम्बन्धी ि्स्ददृशर्ोज ातिवेद्े  दर्ार
ग े 

 काठमाडौं उन्पत्र्काको बािहरी चिपथका
लाेगजग्गातिवाेिग े। 
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बाहेके जीस््ाेमत््मासञ्चाेलदसा्पजे कस्ारीसाध हरुलेसडकर्ादार्ादकोमाध्र्मबाटमात्र
सा्पजे कर्ादार्ादसे्ाद ईरहेकोपाईन्छ। ेपालसरकारमखन्त्रपररक द्को२०७६असार२९को
े णपर्ले३००ि्द्य दीर्बसखरर कालाेगसाझार्ादार्ादसहकारीसंस्था ेलेमटेडलाईरु.३अबप
 ेपालसरकारकोशेर्रलगा ीकारुपमाउन्पलधधगराएकोछ। 

16.3. काठमाडौंउन्पत्र्कामा मेट्रो रेलसञ्चाल ग प१४औंर्ोज ाअ्ेधमा ि्स्ददृअ्धारणतिवेद्े  
दर्ारग ेकार्पिमरहेकोमाउन्क्तअ्ेधमासोकार्पभएकोपाइए ।कूलअ  माे दलागदरु.४
खबप७७अबपरहेकोर्ोज ामा१४और्ोज ाअ्ेधमातिवशासे कखचपसमेदरु.३०करोडखचप
भएकोछ।१५औँर्ोज ाकोतिवम खििर्ाकलापमाि्स्ददृशर्ोज ातिवेद्े  दर्ारग े,  रेल
मागपकोजग्गातिवािग े, ट्रर्ाकबेडे मापणग े, रेलगाडीलगार्दकाश्यकर्कईन्स्ट मेन्टखरर 
दथाजडा ग ेररेलसे्ासञ्चाल कोलाेगज शखक्ति्कासदथाव्र््स्थाप ग ेरहेकाछ ्।१५
और्ोज ाको२्क पमासम्भाव्र्दाअध्र्र् कोकार्पसम्पन्नभईसाद ोबाटोरत्नपाकप  ारार्णगोपाल
चोकखण्डको१२िकलोेमटरि्स्ददृशर्ोज ातिवेद्े  दर्ारभएकोछ। 

16.4. संघीर् सरकारको ्ािक पक बजेट २०७७/७८ मा ठूला ि्द्य दीर् बस सञ्चाल मा ल्र्ाउन् े ि्क र्
उन्ल्लेखगरेकोमाकार्ापन््र् भए ।्ािक पकबजेट२०७८/७९माउन्क्तव्र्होराप  ः ोहोराएको
छ। 

16.5. ेत्रप रेश्वर-माईेदघरफ्लाईओभरब ाउन् ेजाईकाकोपाईलटतिवोजेक्टमाएम.ओ.रू्.समेद गरेको छ ।
र्द्यिपसोर्ोज ाकार्ापन््र् माशईसकेकोछै । 

16.6. पू्ापधारदथाि्कासधर््स्थाप सम्बन्धीकाठमाडौमहा गरपाेलकाकोघोक णा-२०६८(MRT) मास
र्र्ािपडट्राखन्जटलाईबढ्ा द  ेउन्ल्लेखगरेदापे १०्क पमापे र्स सम्बन्धमाकार्पिमदर्ार
भए । 

16.7. ि्गद ्क पहरुमा काठमाडौ उन्पत्र्काका ेभत्री दथा बािहर सडक ेबस्दारका कार्पहरु भै रहेपे 
केदपर् स्था मा स्था ीर्बासीको अबरोधका कारण बोटल ेकको सजृ ा ह  े दथा ि्गदमा
अधर््खस्थददबरलेघरे मापणभैसकेकोठाुँउन्मासडकेबस्दारह  सकेकोछै ।महा गरपाेलकार
 गरपाेलकाहरुलेस्था ीर्सडककोन्रू् दममाप ण्ड६ेमटरे धापरणगरेपे सोकोपाल ा गरी
घरे मापणभैरहेकोअ्स्थामाक  ैकार्ाहीग प सक् ासडकहरुसाुँग राभईट्रािफकधर््स्थाप मा
समस्र्ा  ेखखएकोछ।काठमाडौंउन्पत्र्कामासडकस धारकासम्बन्धमा  ेहार्काशर्ोज ाहरूमा
ि्गद५्क पमारू.१०अबप६८करोड१०लाखखचपगरेकोछ। 

(रू.लाखमा) 

ेस. . शर्ोज ाको ाम कार्ापन््र् ग े बजेट े कासा/खचप 
१ काठमाडौउन्पत्र्कासडकेबस्दार

शर्ोज ा 
भौेदकपूबापधारदथार्ादार्ाद
मन्त्रालर् 

६०४७८ ५६३९४ 

२ चिपथेबस्दारशर्ोज ा भौेदकपूबापधारदथार्ादार्ाद
मन्त्रालर् 

६०६८९ ३१९४६ 

३ काठमाडौउन्पत्र्काबािहरीचिपथ
शर्ोज ा 

शहरीि्कासमन्त्रालर् 
३२३ ३२३ 

४ धोबीखोलाकोररडोरस धारशर्ोज ा शहरीि्कासमन्त्रालर् १८१४७ १८१४७ 

जम्मा 139637 १०६८१० 
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उन्परोक्तशर्ोज ाहरूमाकाठमाडौउन्पत्र्काबािहरीचिपथशर्ोज ाको ेड.िप.शरदर्ार
ग े कार्प भएको छ । धोेबखोला बागमदी र ेबष्ण मदी खोला कोररडोर े मापणलाई तिवाथेमकदा
द एपे  बीच बीचमा रहेका प लहरुमा ईन्टरसेक्स  े मापण ग प  सक् ा ट्रािफकको रररुिटङ्ग ग प
सिकएकोछै ।अन्र्शर्ोज ाहरूलेउन्पत्र्काकोट्रािफकजामकमग प केहीह सम्मसहर्ोग
गरेका भए दापे  र्ादार्ाद व्र््स्थाप को एकीकृद र्ोज ा बेगर कार्ापन््र्  गररएकोले
स्पसाधारणकोर्ात्रास ि्धामापरर्दप शउन् सकेकोछै । 

ि्श्वका ठूला शहरहरुले स ि्धा सम्पन्न BRT, MRT जस्दा सा्पजे क मास ट्राखन्जटको
माध्र्मअप ाएकाछ ्।दरउन्पत्र्कार्ादार्ादव्र््स्थाप सम्बन्धमाब ेका ीेदरकार्पिमहरू
केदपर्बजेटभाक णमा मात्रसीेमद ह  े, बजेट बक्तव्र्बाट र्ोज ामा परे पे कार्ापन््र्  ह  े,
कार्ापन््र् भएकाकोपे तिवगेदन्रू् ह  ेसमस्र्ारहेकाछ ।उन्पत्र्काकोर्ादार्ादव्र््स्थाप 
सम्बन्धमा तिवत्र्क्ष सम्बन्ध राख्ने े कार्हरूले समन््र्  गरी श‐शफ् ै कार्पिम दर्ार गरी
कार्ापन््र्  ग े गरेकोले र्स क्षते्रमा ठूलो लगा ी भइपरहुँ ा पे  स्पसाधरणको र्ात्रा स ि्धामा
ग णस्दररर्दा शउन्  सके  । उन्पत्र्काको र्ादार्ाद व्र््स्थाप  सम्बन्धमा तिवत्र्क्ष सम्बन्ध राख्ने
े कार्हरूले शपसी समन््र् गरी र्ादार्ाद व्र््स्थाप को र्ोज ा दर्ार गरी स्पसाधरणलाइप
ग णस्दरर् क्तर्ात्राकोमाध्र्मतिव ा ग  पप पछ।शहरकोभउून्पर्ोगरभारबह क्षमदाकोशधारमा
ट्रािफकघ त््रश्ागम एके खश्चदसीमाेभत्रराख्न प पछ।स ि्धासम्पन्नBRT,MRT जस्दा
सा्पजे कमासट्राखन्जटकोतिवर्ोगलाईर्ोज ा्िदबरलेअगाेडबढाउन्  प पछ। 

17.  ेपालरोडसेफ्टीएक्स प्ला (२०१३-२०२०)‐संर् क्तरािसंघकोUN Decade of action for  

Road Safety (2011-2020) लेस ्२०२०सम्ममासडक  घपट ाबाटह  ेहदाहदी५०%लेघटाउन् े
लक्ष्र्े धापरणगरेकोछ।संर् क्तरािसंघकोशेथपकदथासामाखजकशर्ोगकोएखशर्ाप्र्ाेसिफक
कार्ापलर्ले (स २००६) मा र्सक्षेत्रको र्ादार्ाद मन्त्रीहरुको सम्मेल ले घोक णा गरेको सडक
स रक्षासम्बन्धीब सा घोक णापत्रमा ेपालले२०१२माहस्दाक्षरगरेपेछपक्षरािब ेकोहो।ब सा 
घोक णाकोपक्षरािब ेसुँगै  ेपाललेUN Decade of action for  Road Safety (2011-2020) लाई
कार्ापन््र्  ग प स ् २०१३ मा  ेपालको दफप बाट भौेदक पू्ापधार दथा र्ादार्ाद धर््स्था
मन्त्रालर्ले दर्ार गरेको रोडसेफ्टी एक्स  प्ला २०१३कार्ापन््र् मा ल्र्ाएको ेथर्ो । सडक
  घपट ाकोहदाहदीलाई स २०१५सम्ममा३५%र२०२०सम्ममा५०%लेकमील्र्ाउन् ेलक्ष्र्
राखखएकोेथर्ो।मन्त्रालर्लेदर्ारगरेकोकार्पर्ोज ामाकेन्रीर्मन्त्रालर्हरु,राििर्सडकस रक्षा
पररक  , ि्भागहरु, सा्पजे क संस्था हरु, स्था ीर् े कार्हरु, र्ादार्ाद धर््सार्ी, ट्रािफक तिवहरी,
अटोमोबाईल्स ेडलर एसोेसएश ,  ागररक समाज समेदलाई खजम्मे्ार े कार् र समन््र्कारी
े कार्कोभूे मकामाराखीसडकस रक्षाधर््स्थाप ,स रखक्षदसडकरश्ागम ,स रखक्षदस्ारी,
स रखक्षदसडकतिवर्ोगकदाप र   घपट ा पेछको से्ाजस्दा५ ि्क र्समेटेरकार्ापन््र् मा ल्र्ाएको
ेथर्ो। दरकार्पर्ोज ाका ेहार्काििर्ाकलापहरूकार्ापन््र् गररए ः 
  ेपाल सडक स रक्षा काउन्खन्सलको संरच ालाई ि्ज्ञको धर््स्था सिहद अेधकार सम्पन्न ब ाई

सििर्ब ाउन् े, 
 सबैखालेसडककोरोडसेफ्टीअेडटग पगैररण ीेदकसडककोरोडसेफ्टीअेडटगाइडलाई 

दर्ारग े, 
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 २०१३मा  ेखखएका   घपट ा ग्रस्द स्था  (Black Spot)को अ  सन्धा गरी २०१६सम्ममा
स धारग े, 

 संघीर्र्ादार्ाद ीेदरका   े मापणग े, 
 कार्प क्षेत्र स रक्षा, ड्राईेभङ लाईसेन्स कार्पि्ेध स धार र टे्रे ङ ईखन्स्टच्र् टहरुको ग णस्दर

स धार,स्ारीतिवखशक्षककोर्ोग्र्दारअ  भ्अ  गम । 

उन्परोक्तबमोखजम ीेदगद, संस्थागद,का   ी,अ  गम संर्न्त्रकार्पि्ेधरसंर्ोज संर्न्त्र
लगार्दमास धारगरी  घपट ा दथार्सबाटह  े हदाहदीघटाउन् ेकार्पर्ोज ा रहेको ेथर्ो।दर
कार्पर्ोज ा सफल ह    सकेको ि्क र् संघीर् संस को स्ारी   घपट ा न्रू् ीकरण अध्र्र् 
उन्पसेमेदको, २०७७ को तिवेद्े  ले समेद उन्ल्लेख गरेको छ । ि्गद १० ्क पमा स्ारी
  घपट ाकोखस्थेद ेहार्बमोखजमरहेकोछः 

ि.सं. श.्. O{= ;Dat ;jf/L b"3{6gf ;jf/L b"3{6gfdf ePsf] a[lWb k|ltzt 

1. 2068/069 2011 5096 शधार्क प 

2. 2069/70 2012 4770 ०.९३ 

3. 2070/71 2013 4672 ०.७३ 

4. 2071/72 2014 4999 ४.०२ 

5. 2072/73 2015 5668 ८.३३ 

6. 2073/74 2016 5530 (१.०४) 

7. 2074/75 2017 6381 १०.४ 

8. 2075/76 2018 8511 ३६.१ 

9. 2076/77 2019 10038 ९.४७ 

10 2077/78 2020 8033 (१२.०४) 

cf};t ६३७० ६.०९ 

स ्२०२०सम्ममास्ारी  घपट ा५०तिवेदशदलेघटाउन् ेलक्ष्र्राखेकोमा५्क पमा४२
तिवेदशदलेबढेकोछ।स ्२०१५मा५६६८रहेकोउन्पत्र्काको  घपट ाकोदथ्र्ाङ्क२०२०मा
८०३३प गेकोछ।हरेक्क पऔक द६.०९%लेबढ् ै५्क पमा४२तिवेदशद ेखखन्छ। भौेदक
पू्ापधार र्ादार्ाद धर््स्था मन्त्रालर्ले मखन्त्रस्दरीर् े णपर्को शधारमा कार्ापन््र् मा ल्र्ाएको
कार्पर्ोज ा समन््र् ग प  ेपाल रोड सेफ्टीकाउन्खन्सललाई दोकेकोमा सम्बिअन्र् े कार्हरूसुँग
समन््र्, स्ारी चालकहरूको लाेग तिवखशक्षण, स्ारी तिवखशक्षण संस्थाहरूको अ  गम को कमी र
पू्ापधारस धारकोकमीकोकारणस्ारी  घपट ाबढेकोछ। 

सडक स रक्षाको लाेग सडक स रक्षा पररक  को सििर्दा बढाइप सम्बखन्धद े कार्हरूको
समन््र्मासडकस रक्षा धर््स्थाप ,स रखक्षदसडकरश्ागम ,स रखक्षदस्ारी,स रखक्षदसडक
तिवर्ोगकदापर  घपट ापेछको से्ाकोव्र््स्थागरीस्ारी  घपट ार  घपट ाबाटह  ेहदाहदीलाइप
कमग  पप पछ। 

18. स रखक्षदस्ारी‐भौेदकपू्ापधारदथार्ादार्ादधर््स्थामन्त्रालर्ले२०७३-२०७८कोलाेगपाुँच
्ािक पर्रण ीेदकर्ोज ामा ेसफाररसगरेबमोखजम ेपालसरकारमखन्त्रपररक  को२०७३माघ,२३
को े णपर्अ  सार २० ्क प माेथका सा्पजे क स्ारी साध  २०७४ चैत्र, १ बाट काठमाडौ



काठमाडौउन्पत्र्काकोर्ादार्ादव्र््स्था 

46  कार्पमूलकलेखापरीक्षणतिवेद्े  ‚२०७८ 
 

उन्पत्र्कासिहद  ेशभरबाटहटाउन् े े णपर्गरेकोछ।र्ादार्ादधर््स्था ि्भागसुँग  ेशभरमा
२०्क पमाेथकासा्पजे कस्ारीकेदछ भन्नेर्िक दथ्र्ाङ्कछै ।र्द्यिपकाठमाडौउन्पत्र्कामा
२५००र्स्दासा्पजे कस्ारीभएकोअ  मा ि्भागकोछ . २०्क पभन् ाकमसञ्चाल भएका
सा्पजे कस्ारीसाध लेतिव ूक णपरीक्षणगरेकोशधारमारुटईजाजद ्ीकरणह ुँ ैशएकोछ।
सा्पजे क स्ारी साध को हकमा १५ ्क प प रा भएपेछ े जीमा रुपान्दरण ग प पाउन् े तिवा्धा 
अ  रुप े जीब ाएकास्ारीसाध हरुलामोसमर्सञ्चाल माशउन्छ ्।त्र्स्दास्ारीमध्रे्केही
२०्क पभन् ाबढीे जीस्ारीकोरुपमाेबद्यालर्लगार्दअन्र्क्षेत्रमासञ्चाल माशउन् ेगरेकोछ।
र्द्यिप स्क ल बस े  ेखशका, २०७४ को  फा ३ (२-ज) को भौेदक माप ण्डमा सो बसले
सा्पजे कस्ारीसरहजाुँचपासग  पप ेतिवा्धा छ। श्क पकोदथ्र्ाङ्ककोेबश्लके णग ापस्ारी
साध कोर्ाखन्त्रकगडबढीलेहरेक्क पउन्पत्र्कामाऔक द८०स्ारी  घपट ाह  े ेखखएकोछ।
उन्पत्र्कामाि्गद१०्क पकोस्ारी  घपट ासंख्र्ादलदाेलकामातिवस्द दगररएकोछः 

  घपट ाको
कारण/श.ब 68/69 69/70 70/71 71/072 72/073 73/074 74/075 75/076 76/077 77/078 

र्ाखन्त्रकगढबडी 101 121 118 114 77 50 44 67 52 54 

स्ारी परीक्षण गरेर स्ारीको अ्स्थाअ  सार केद समर् तिवर्ोग ग प द  े भन्ने  ीेद
सरकारको छै  । ेपालमा स्ारीमा अत्र्ाेधक भन्सारले ग ाप लागद बढ् े ह  ाले पे  स्ारीको
अेधकदमउन्पर्ोगग ेदफप लगा ीकदाप्ास्ारीध ीकोबाध्र्दारहन्छ।सामान्र्दर्ाबढीलागदमा
खरर ह  ेजापाे जकम्प ीकास्ारीहरु२०्क पभन् ाबढीखप् ेपे ह  सक्छ।केकेदस्ारी
ध लाईर्ोभन्नेदथ्र्ाङ्ककार्ापलर्हरुसुँगछै । 

१४औँर्ोज ा ले७ भेिहकल िफट ेस टेखस्टङ सेन्टर स्थािपदग े भ े दापे  त्र्सको
कार्ापन््र् भए । ्ीकरणकोिममास्ारीपरीक्षणदथा्ािक पकरुपमाजाुँचग ेगररएपे सो
औपचाररकदामासीेमद ेखखन्छ।र्सबाटस्ारीपररक्षणतिवेदबे  अ  सार ैस्ारीलाई ्ीकरण
्ा ि्स्थाप भए ।फलस््रुपसञ्चाल कालाेगस रखक्षद भएकास्ारीसाध समेदग े डरहेको
अ्स्थाछ।स्ारीकोर्ाखन्त्रकगडबढीले्के  ीस्ारी  घपट ाबिढरहेकोदथ्र्ट्रािफकतिवहरीको
  घपट ा ि््रणबाट  ेखखन्छ।प रा ोस्ारीहरु े जीमारुपान्दरणगरेर ेबद्यालर्लगार्दक्षेत्रमा
तिवर्ोग भैरहेको  ेखखन्छ । त्र्स्दो स्ारी २० ्क पभन् ा प रा ो भएर पे  तिवर्ोग भैरह े जोखखम
 ेखखन्छ ।२०५४ फाग   ्ा सोभन् ा अगाेड खरर  भएर सा्पजे क र्ादार्ादमा  दाप भएका
स्ारीकोशकंडाअ  सारस्ारीध ल्र्ाएकोदथ्र्ाङ्कर्ादार्ादधर््स्थाकार्ापलर्लेअद्या्ेधकग  पका
साथै े र्ेमदस्ारीको स््ास्थ्र्परीक्षणको व्र््स्थागरीउन्पर् क्त  ेखखएकासा्पजे कस्ारीलाई
मात्रसञ्चाल अ  मेदद   प पछ। 
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19. सडक संकेद ‐ स्ारी दथा
र्ादार्ादव्र््स्थाऐ ,२०४९को
 फा १५३ (ङ) को
धर््स्थाअ  सार र्ादार्ाद धर््स्था
ि्भागले अन्दरापििर् तिवचल 
अ  सार ट्रािफक संकेदहरु
सा्पजे क स्था मा राख्ने व्र््स्था
ग  पप े छ । सडक ि्भागले
ट्रािफक संकेद म्र्ा  अल, १९९७
जारी गरेको छ ।UN world 

convention on Road sign and 

signals standards committee-1996
को तिवाबधा लाई  ेपालले
कार्ापन््र् ग ैशएकोछ। 

सडकमाट्रािफकसंकेदहरु
सही ढङ्गबाट राख्न प ेमा उन्पत्र्काको ि्ेभन्न स्था मा स्थलगद अबलोक को िममा  ो पािकप ङ
ट्रािफकसंकेदहरुसिहढङ्गबाटराखेकोपाईए ।र्सरीमाप ण्डभन् ाफरकट्रािफकसंकेदहरुको
तिवर्ोगभइपरहेकोसम्बन्धमार्ादार्ादधर््स्थाि्भाग,उन्पत्र्काट्रािफकव्र््स्थाकार्ापलर्लेध्र्ा 
गएकोपाइएप । 

स्ारीधर््स्थाप सुँगबह सरोकार्ालाे कार्हरुसहभागीभएकालेएकशपसमासमन््र्
रसहकार्पकोकेमलेपे केदपर्सडकफे पचरहरुत्र िटपूणपरुपमाराखखएकोपाइर्ो।काठमाडौ
महा गरपाेलकालेम्र्ा  अलमा ै भएकोस्टप,ल क,गोरादो,पहेलोरहररर्ोरङ्ग ेमेसएकोबोडप
राखखएको पाईर्ो।र्सरी स्टेकहोल्डरहरुलेशफ ख सी ट्रािफकफे पचर राखखद  े गरेको  ेखखर्ो।
केदपर् े जी धर््सार्ीहरुले समेद शफ् ो पररसरमा ट्रािफक फे पचर राखेको  ेखखर्ो ।संर् क्त
रािसंघीर्महासखन्धलेे धापरणगरेअ  सारकोट्रािफकसंकेदहरुतिवर्ोग ग ापेब ेसीपर्पटकहरू,अन्र्
म ल ककासडकतिवर्ोगकदापलेसंकेद ब झ् े खस्थेदह न्छ।साथैसहीसूच ासम्तिवके ण ह  ेभएकोले
सडकतिवर्ोगकदापबाटट्रािफके र्मकोउन्ल्लङ्घ समेदह  जा ेजोखखमबढ्छ। 

र्ादार्ाद व्र््स्था ि्भागले महा गरपाेलकाहरू,  गरपाेलकाहरूले र ट्रािफक तिवहरीले
समन््र्सडकिक ारमाराखखएकागलदट्रािफकसंकेदहरूम्र्ा  अलअ  सार ैतिवेदस्थाप ग  पप पछ। 

20. स्ारीरूट (बाटो) ‐स्ारी दथार्ादार्ाद व्र््स्था ऐ , २०४९को फा७४ लेस्ारी बाटो
े धापरणग ेि्भागलेउन्पर् क्त ेखेकोठाउन्ुँमाश्यकर्कदा  सारसा्पजे कस्ारीलाईर्ादार्ादसे्ा
सञ्चाल ग पबाटो े धापरणग े खजम्मे्ारीर्ादार्ाद व्र््स्था ि्भागलाइपदोकीबाटोइजाजदपत्र
 ेलईर्ादार्ादसे्ासञ्चाल ग प ह  ेव्र््स्थागरेकोमा र्ाुँस््रूपमातिव ेशस्ारीदथार्ादार्ाद
धर््स्था ऐ , २०७५को पररच्छे  ६ र  फा ११० मा दोिकएबमोखजम तिव ेश ेभत्र सा्पजे क
स्ारीकोरुटे धापरणग े व्र््स्थाछ।दरस्ारीरूटव्र््खस्थदग प सकेकोअ्स्था  ेहार्
बमोखजमछः 

20.1. काठमाडौ उन्पत्र्का द गो र्ादार्ाद शर्ोज ाले  ागररकको माग र श्यकर्कदाको शधारमा
काठमाडौउन्पत्र्काको ररङरोड ेभत्र र ररङरोडबािहर (१-१.५)घण्टाको  ूरीमा सडकबाटोलाई
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तिवाईमरी,सेकेण्डरीरटसपरीगरीदी दहमाेबभाखजदगरेरसा्पजे कर्ादार्ादकोतिवाि्ेधकपक्षलाई
समेदशधारमा ीसञ्चाल ग ेस झा्द एकोमात्र्सकोकार्ापन््र् गरेकोछै । 

20.2. बीस्क प प गेको,स्ारीजाुँच,तिव ूक णजाुँचपासगरेकोर्ोग्र्दाकोशधारमापरेमटद  ेतिवा्धा 
रहेकोछ। र्ादार्ादको व्र््स्थाप  दथारूट े धापरण ग े खजम्मे्ारी रहेको र्ादार्ाद व्र््स्था
ि्भागलेि्गदमारहालतिव ेशर्ादार्ादकार्ापलर्लेहरेकस्ारीसाध लाईमागकोशधारमारुट
अ  मेदतिव ा ग ेगरेकोपाईर्ो।रूटकोइजाजददद न्छदरत्र्सकोअद्या्ेधकअेभलेखराख्ने
गरेकोछै ।उन्पत्र्कामाकेद्टासा्पजे कस्ारीरुटछ ्पिहचा गरीसोरुटमाश्दजा्द
ग े र्ात्र  को ेबश्लके ण गरी माग े धापरण ग े गररएको छै  । फलस््रुप केदपर् रुटमा
श्यकर्कदाभन् ा बढी स्ारीलाई अ  मेद द एको र केदपर्मा र्ात्र  को श्यकर्कदाभन् ा कम
स्ारीलाईअ  मेदद एकोलेर्ात्र  लाईकदठ ाईपरेकोछ।रुटअ  मेदेलएकास्ारीसाध के
केदक्षमदामासञ्चाल भएकाछ भन्नेसम्बन्धमार्ादार्ादधर््स्थाकार्ापलर्सुँगर्ादार्ादरुट
धर््स्थाप सम्बन्धीडाटाबेसछै । 

20.3. स्ारी  दापअ  सार हाल उन्पत्र्कामा १५
लाख४५हजार४७७स्ारीसञ्चाल मा
छ ।दीस्ारीमध्रे्९०%स्ारीे जी
स्ारी छ  भ े सा्पजे क तिवर्ोज मा
तिवर्ोग ह  े स्ारी २.१३%मात्रछ ।
सा्पजे क स्ारीको कमी, समर्को
अे खश्चददा ए्ं अस ि्धाका कारण
ि्कल्पमा े जी स्ारीको संख्र्ा बढेको
छ। उन्पत्र्कामा हाल सञ्चाल मा रहेको
२०८६.०६ िकलोेमटर सडकमा सामान्र्
द  मा९०%स्ारीसडकमाशउन्ुँ ापे 
तिवेद िकलोेमटर मा ७२५ स्ारी साध  ग ड्छ  । र्ादार्ाद धर््स्था कार्ापलर्बाट तिवाि
जा कारीअ  सार उन्पत्र्कामा सा्पजे क स्ारीको संख्र्ा ३२९९५ रहेको छ । सोमध्रे् बस
१४००७ेमे बस८२४५माईिोबस५४४३रटेम्पो५३००रहेकाछ ।ि्भागलेबढी
र्ात्र  हरुलेएकैपटकर्ात्राग पसिक ेठ लाबसहरुलाईतिवोत्साह ग े ीेद ेलएकाकारणसा ाथोरै
र्ात्र  हरुओसा ेस्ारीसाध कोसंख्र्ाक लसा्पजे कस्ारीसाध को६५तिवेदशदरहेकोछ।
र्स्दा स्ारी साध  धेरै भएपे  र्ात्र  को चापलाई धर््खस्थद ग प सिकएको छै । बढेको सा ा
स्ारीलेग ाप  घपट ामाबढीक्षेदह  े, ट्रािफकधर््स्थाप रर्ात्र  कोस ि्धामासमेदअसरपरेको
छ। 

20.4. सा्पजे क स्ारी साध का सञ्चालकहरूले र्ात्र  को स े बधा र समर्लाइप ध्र्ा  द एको पाइप ै  ।
स्ारीसाध  धेरैसमर्सम्म स्टपमाक  े,स्ारीसाध को ेसटक्षमदाभन् ाबढीर्ात्रीहरू राख्न े
गरेकोपाइन्छ।साथैभाडाबढीअस ल् ेग  ासाहरूट्रािफकतिवहरीकार्ापलर्माशउन् ेगरेकोछ।
र्ात्र  हरू संख्र्ा, समर्, चालक दथा सहचालकको र्ोग्र्दा सडकको अ्स्था, र्ात्र  को चाप समेदको
अ  गम गरीसोहीअ  सारसा्पजे कस्ारीकोसे्ारशदपहरुमास धारए्ंि्कासह  सकेकोछै । 

20.5. हालबागमदीतिव ेशमा दापभएकाक लस्ारीसाध १५लाख४५हजार४७७छ ्।काठमाडौ
उन्पत्र्काेभत्रे र्ेमदरूपमाग ढ् ेस्ारीकोअेभलेखि्भागसुँगछै ।दथािप्ागमदीतिव ेशमा
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 दाप भएका स्ै स्ारीहरू क  ै   क  ै रुपमा काठमाडौ ेभत्र े अ  मा  छ। त्र्सैगरी द  ह ुँ
हजारौकोसंख्र्ामाउन्पत्र्काबािहरबाटसा्पजे कर्ादार्ादहरूकाठमाडौेभत्र ेग पछ ।बागमदी
तिव ेशमा दापभएकाक लस्ारीसाध १५लाख४५हजार४७७मध्रे्सा्पजे कर्ादार्ादसुँग
सम्बखन्धदस्ारीको संख्र्ा३२हजार९सर्९५मात्ररहेकोछ।ज  क लस्ारीसाध को
२.१३तिवेदशदमात्ररहेकोछ।जाइपकालेगरेकोअध्र्र् अ  सारकररब२८तिवेदशदलेसा्पजे क
स्ारीसाध कोतिवर्ोगग पछ ्।२८तिवेदशदलेज संख्र्ाकोलाेग२.१३तिवेदशदमात्रस्ारीतिवर्ोग
ग ेभएकोलेसा्पजे कस्ारीमाक्षमदाभन् ाबढीर्ात्री राख्नेगरेकोलेर्ात्रीलाइपअस े बधा प गेको 
छ।उन्क्तअध्र्र् ले४१तिवेदशदले पै लर्ात्राग े  ेखाएकोलेबाुँकी३१तिवेदशदज संख्र्ाले
मोटर साईकल, कार जस्दा े जी स्ारीहरू (क ल स्ारीको ९६ तिवेदशद) तिवर्ोग ग े भएकोले
ट्रािफकजामह  ेगरेकोछ। 

सा्पजे कर्ादार्ादमाठ लास्ारीसाध लाइपतिवोत्साह ह  ेगरीस्ारीरूटअ  मेदद इप
स्ारीरूटकोडाटाबेसअद्या्ेधकगरीसे्ाकोग णस्दरअ  गम ग  पप पछ। 

21. ट्रािफकस धार‐तिवधा मन्त्रीदथामखन्त्रपररक  कार्ापलर्को३७ब ुँ ेकाठमाडौउन्पत्र्काकोअल्पकाली 
ट्रािफक धर््स्थाप  कार्पर्ोज ा, २०७६ ले स्रोद र साध को लाेग अथप मन्त्रालर्लाई खजम्मे्ारी
स म्प ैर्ादार्ादधर््स्थाि्भाग,उन्पत्र्काट्रािफकतिवहरीमहाशाखा,सडकि्भागरसम्बखन्धदस्था ीर्
दहहरुलाईखजम्मे्ारीस म्पेरकाठमाडौउन्पत्र्काकोस्ारीजाम,सडककोअ्स्था,सडकबत्तीसडक
मािकप ङलगार्दकोकार्पखजम्मे्ारीस म्पेकोछ।गहृतिवशास स धारकार्पर्ोज ा,२०७४रट्रािफक
धर््स्थाप सम्बन्धी एकीकृद कार्पर्ोज ा, २०७७ ले ट्रािफक तिवहरीको क्षमदा ि्कास र स्रोद ए्ं
साध सम्पन्नब ाउन् ेउन्दे्दयकर्राखेकोछ।स्ारी दापअ  सारहालउन्पत्र्कामा१५लाख४५हजार
४७७ स्ारी सञ्चाल मा छ ् । दी स्ारीमध्रे् ९०% स्ारी े जी स्ारी छ  भ े सा्पजे क
तिवर्ोज मातिवर्ोगह  ेस्ारी२.१३%मात्रछ ्।सा्पजे कस्ारीकोकमी,समर्कोअे खश्चददाए्ं
अस ि्धाकाकारण ि्कल्पमा े जीस्ारीको संख्र्ाबढेकोछ।उन्पत्र्कामाहालसञ्चाल मारहेको
२०८६.०६ िकलोेमटर सडकमा सामान्र् द  मा ९०% स्ारी सडकमा ल्र्ाउन् ेशउन् ा पे  तिवेद
िक.ेम. मा ७२५ स्ारीसाध  ग ड्छ ् । बढेकोले स्ारीले ट्रािफक जाम, सा ा स्ारीले ग ाप
  घपट ामाबढीक्षदीह  ेसमस्र्ाबढेको ेखखन्छ।दरउन्पत्र्काकोट्रािफकव्र््स्थाप स धारग प
श्यकर्कश्रोदरपू्ापधारकोकमीरहेकोअ्स्था ेहार्बमोखजमरहेकोछः 

21.1. उन्पत्र्काकोकेहीस्था माट्रािफकबत्तीजडा भएको,पै लर्ात्रीबत्तीजडा भएको,सडकममपदभएको
छ।दरकोररडोरकोबाटोस धारए्ंि्कास,ेस.ेस.िटेभजडा ग ेकार्पसम्पन्नभएकोछै । 

21.2. ईम्बोस्ड म्बरप्लेटरसोकोदथ्र्ाङ्कपढ् ेRFID Gate-Radio Frequency Identification Gateको
े मापणरसञ्चाल ह  सकेकोछै ।खज.िप.एस.बाटस्ारीअ  गम ग ेतिवणालीसञ्चाल माशएकोछै ।
र्ादार्ादव्र््स्थाि्भागले५्क पमा२५लाखइम््ोस्ड म््रप्लेटसप्लाईगरीपसप लाइजेश समेद
ग ेलक्ष्र्रहेकोमाउन्क्तअ े्धमा गण्र्तिवेदशदमात्रकार्पतिवगेदभएकोछ। 

21.3. स्ारी चालक अ  मेदपत्रलाई स्माटप ब ाईर्ो दर काडप ररडरको धर््स्था र कारबाही दथा
जरर्ा ाकोि््रणकाडपमाअपडेटभएकोछै ।स्ारी दापतिवणालीलाईतिवि्ेधमाशधाररदब ाउन् े
तिवििर्ा जारी छ। स्ारीकोक  ै ि््रण ेल ेकार्प म्र्ा  अल रेकडप मात्र भएकोकारण े कै
झण्झिटलोरअबैज्ञाे कछ। 

21.4. स्ारी धर््स्थाप मा खिट े तिवहरीको लाेग श्स्र्क संख्र्ामा बे्रथलाईजर, ेलडार ग , गो तिवो
क्र्ामराशद पर्ापिमात्रामाउन्पलधध छै । शथा  ेलडारग मध्रे्२था मात्रसञ्चाेलद,
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१६६ था  बे्रथलाईजरमध्रे् ४४ था  मात्र सञ्चाल मा रहेको  ेखीर्ो । र्स्दै ६१ था  गोतिवो
क्र्ामेरामध्रे्३०था मात्रचाल  हालदमा रहेकोछभ ेगोतिवोहा ेि५३मध्रे्३०रबेडअ 
१६८था मध्रे्१०४मात्रसञ्चाल मारहेकोछ। 

21.5. उन्पत्र्कामाउन्पलधध१०८७ट्रािफकज शखक्तलेहाल१५४५४७७स्ारी धर््स्थाप गरररहेका
छ ।तिवत्रे्कट्रािफकज शखक्तले१४२२स्ारीधर््स्थाप गरररहेको ेखखन्छ। 

21.6. महा गरीर्तिवहरीलेगरेकोअध्र्र् लेउन्पत्र्कामा२१०००ेस.ेसिट.भी, ४७स्था माट्रािफकबत्ती,
१४ स्था मा पै लर्ाेत्रिेसङ्ग राख्न प े  ेखाएकोमा हालसम्मउन्पत्र्कामा ेस.ेस िट.भी१०६५
जडा भएको,ट्रािफकबत्ती३४जडा गरेकोमा२५मात्रचाल रहेकोर पै लर्ाेत्रिेसङ्ग१
स्था मामात्रचाल छ। 

21.7. काठमाडौ महा गरपाेलकाले २०६९ मा महा गरेभत्र७३ स्था लाई पािकप ङ स्थल दोकी स्ारी
धर््स्थाप कोलाेगपहलगरेको ेखखन्छ।स्ारीपािकप ङ्गकोलाेगसंघीर्सरकारले२०७७।७८
मा बह दले पािकप ङ स्थल े मापण ग े घोक णा गरेपे  सो कार्ापन््र्  ह  सकेको  ेखख ै  ।
अव्र््खस्थदपािकप ङ्गकोकारणलेपे उन्पत्र्काकोट्रािफकधर््स्थाप मासमस्र्ाेसजप ाभएकोछ। 

उन्पत्र्कामा्क ौ ेखखममपदह   सकेकोसडक,अधर््खस्थदसंरच ा,ट्रािफकबत्ती,सडक
मािकप ङकोकार्पलेग ापस्ारीधर््स्थाप मासमस्र्ाभैरहेकोछ।उन्पत्र्कामाबिढरहेकोस्ारीको
अ  पादमाे र्म रधर््स्थाप कोकार्पसोहीअ  पादमाह   सक्  माज शखक्त,उन्पकरण,सडक
संरच ाकोममपदस धाररेबस्दारकोकेमजस्दाकारणरहेकाछ ्। 

ट्रािफक धर््स्थाप सम्बन्धी एकीकृद कार्पर्ोज ा, २०७७ ले स झाएबमोखजम ट्रािफक
तिवहरीकोक्षमदाि्कासदथाट्रािफकबत्ती,क्र्ामरालगार्दकापू्ापधारव्र््स्थागरीसूच ातिवि्ेधमा
शधाररदट्रािफकव्र््स्थाप तिवणालीअ्लम्ब ग ैर्सलाईतिवभा्कारीब ाउन्  प पछ। 

22.   घपट ाग्रस्दस्थल ‐उन्पत्र्काेभत्रकोर्ादार्ादव्र््स्थाप सङ्गसम्बखन्धदे कार्हरूबाटउन्पत्र्काको
सडकहरूमा रहेका   घपट ाग्रस्द स्थलहरू र त्र्सकोकारणको पिहचा गरी समर्मै स धार गरेको
ह   प पछ।संर् क्तअेधराज्र्को ेभक्टोररर्  धल्र्ाक स्पट तिवोग्रामले पररभािक दगरेअ  सार५्क पको
अन्दरालमासडककोक  ैस्था माकम्दीमादी घादकस्ारी  घपट ाभएकोस्था लाई  घपट ाग्रस्द
स्थल (Black Spot)माे न्छ।जाइकाले२०१३माकाठमाडौंउन्पत्र्कामागरेकोअध्र्र् ले३३
स्था हरुलाइपअेद  घपट ाग्रस्दक्षेत्रकोरूपमाऔँल्र्ाएकोेथर्ो।उन्क्त३३  घपट ाग्रस्दस्थलमध्रे्
५ सूचीबाटहटाएकोमा२०२०मा४ र्ाुँ  घपट ाग्रस्दक्षेत्रहरु सूचीकृदभइप  ेहार्बमोखजम३२
  घपट ाग्रस्दक्षेत्रहरुरहेकाछ ः 

स्था  संख्र्ा   घपट ाग्रस्दक्षेत्रहरु 

चिपथबािहर १० चोभार, चपली,ढ ङ्गअेड्डा, िपप्लामोड ागढ ङ्गा, सद ङ्गल,बौि र्ाुँबस्दी, जडीब टी, दठमी,
राधेराधे,  ेल चोक 

चिपथ १४ बालक मारी, ेबएण्डेबअगाडी, एकान्दक  ाओरालो, धोबीघाट, स्टारअस्पदालअगाडी, 
प रा ोएमालेपाटीकार्ापलर्अगाडी, खसीबजार, बाफल, ठ लोभर्र्ाङ्ग, बस न्धारा, 
चप्पलकारखा ा,स केधारा, ेदलगंगासञ्चारग्राम, कागोओरालो 

चिपथेभत्र ८ भरकाली, बबरमहल,लाखजमपाट, सोह्रख टे्ट, ज्ञा ेश्वरओरालो, उन्त्तरढोका, रेबभ् ,UN पाकप  
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ि्देका७्क पकोअन्दरालमासडक  घपट ाकोतिव्ृे द े र्ेमदअ  गम गरी  घपट ाग्रस्द
स्थलहरुलाईस धारगरी  घपट ान्रू् ीकरणग ेदफप उन्ल्लेख्र्तिवगेदभएकोछै ।र्सबाट२०१३
मा पिहचा  गररएको ३३
क्षेत्रमध्रे्२८क्षेत्र२०२०
सम्ममा पे  कार्मै 
छ।र्सलेग ाप   घपट ा
बढाएकोछ।लेखापरीक्षण
टोलीले,सम्बखन्धदक्षेत्रको
ेबज्ञ र सडक ि्भागका
तिवेदे ेध सिहद काठमाडौ
उन्पत्र्काको े म् 
बमोखजमको९  घपट ाग्रस्द
स्था मा अ  गम  ग ाप
अेधकांशस्था मास्ारीफ्लो,फ टपाथसडकसंकेद,चोकहरुबाटोकोस्लोपलगार्दमाअसाबधा ी
स धारभएकोपाईए ।र्ससम्बन्धी ेखखएकाव्र्होराहरू ेहार्बमोखजमचाटपमातिवस्द दगररएकोछः 

स्था  ज रललेशउन्ट 
फ्लो
प्र्ाट प 

इन्टरसेक्स 
लाइट 

रोडर् जर
ेबहेेबर्र 

पेडेखस्ट्रर् 
िेसंङ

फ्र्ाेसेलटी 

सडक
मािकप ङ 

रोड
साइ  

बसलेबाई
पोखजस  

कोटेश्वर टी-जङ्स  इर्ापिटक काम ग े इर्ापिटक  भएको पोर पोर बसपाकीङ
एट
इन्टरसेक्स  

बाल्क मारी टीएटअतिवोच
अ बोथसाइड 

इर्ापिटक  भएको इर्ापिटक  भएको  ोजेब्रा
पेखन्टङ 

पोर भेिहकल
पािकप ङ
क्लोजट 
एक्सेस
प््ान्ट 

म ोहरा
प ल 

टीएटअतिवोच
अ बोथसाइड 

इर्ापिटक  भएको इर्ापिटक 
 भएको 

पोर पोर 
 भएको 

ेस ामंगल टीएटअतिवोच
एटेत्रभबू 
अ.भ.कार्ापलर् 

इर्ापिटक  भएको इर्ापिटक  भएको पोर  भएको पोर
पोखजसे ङ
अ बसले
बाई 

ेमत्रपाकप  ईन्टरसेक्स  इर्ापिटक  भएको इर्ापिटक  भएको भेरी
पोर  भएको 

भेरीक्लोज
ट 
ईन्टरसेक्स  

स केधारा टीएटअतिवोच
अ बोथसाइड 

इर्ापिटक  भएको इर्ापिटक  भएको भेरी
पोर 

 भएको 
पोरलीप्लेसड 

बश न्धारा टीएटअतिवोच इर्ापिटक  भएको इर्ापिटक  भएको भेरी  भएको पोरलीप्लेसड 
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स्था  ज रललेशउन्ट 
फ्लो
प्र्ाट प 

इन्टरसेक्स 
लाइट 

रोडर् जर
ेबहेेबर्र 

पेडेखस्ट्रर् 
िेसंङ

फ्र्ाेसेलटी 

सडक
मािकप ङ 

रोड
साइ  

बसलेबाई
पोखजस  

चोक अ बोथसाइड पोर 

सोह्रख टे्ट 
मे ीएक्सेस
अ मे रोड 

इर्ापिटक  भएको इर्ापिटक साघ रो
फ टपाथ 

पोर  भएको  भएको 

ठमेल 
ट एक्सेसएट
 कभपि्थ
खस्टफग्रेे डर्न्ट 

इर्ापिटक  भएको इर्ापिटक  भएको पोर  भएको  भएको 

उन्पत्र्का ट्रािफक तिवहरी महाशाखाको RTAMIS-Road Traffic Accident Management 

Information System अ  सार  उन्पत्र्काको ि्गद १० ्क पमा ्ािक पक औक द १६५ ले ज्र्ा 
ग माईरहेकोछभ े्ािक पकऔक द४८६६स्ारी  घपट ाबाटपीेडदह  ेगरेकाछ ्।उन्पत्र्कामा
सडककोअ्स्थाकाकारणि्गद१०्क पमाभएको  घपट ा ेहार्बमोखजमरहेकोछः 

2068/69 2069/70 2070/71 2071/72 2072./73 2073./74 2074./75 2075./76 2076./77 2077/78 

21 18 16 14 17 21 48 26 17 15 

 रोडसेफ्टीअेडटम्र्ा  अललाईअन्दरापििर्तिवा्धा अ  सारेडजाई मा ैक  ैत्र  िटभेिटएमा
सम्बखन्धद कन्सल्ट्यान्टलाई खजम्मे्ार ब ाउन् े र सडक े मापणको सबै स्टेजमा अे ्ार्प ग े
 गरेकोले सडकमा   घपट ाग्रस्द क्षेत्रहरू रहेको पाइपर्ो।साथै म्र्ा  अलले ेडजाई  ड्रईङ स्टेजमा
रोडसेफ्टी अेडटरलाई पह ुँच  द एकोले सबै स्टेजमा अेडट ह  सकेको छै  ।डो र फण्डेड
तिवोजेक्टहरुमा भ ेशदपमा  ै समाबेश ह  े ह  ाले अेडट ह  े गरेको सडक ि्भागको भ ाई रहेको
पाइर्ो।सडक संरच ा े मापणका सबै स्टेजमा रोडसेफ्टी अेडटलाई अे ्ार्प रुपमा लाग  ग े र
उन्पत्र्काको  घपट ाग्रस्दक्षेत्रकासडकहरूस धारग  पप पछ। 

े ष्कक प 
काठमाडौ उन्पत्र्काको र्ादार्ाद धर््स्थाप काकार्पहरु सडक ि्भाग, र्ादार्ाद धर््स्था ि्भाग,
महा गरीर्ट्रािफकतिवहरीमहाशाखा,महा गरपाेलकार गरपाेलकाहरुसुँगसम्बखन्धदरहेकाछ ्।
र्ादार्ाद धर््स्थाप  स धारका लाेगश्ेधक दथा ्ािक पक र्ोज ाहरुले मास ट्राखन्जट, मो ोरेल,
मेट्रोरेल, अन्डरपास, ओभरपासहरु बािहरी चिपथ े मापण जस्दा र्ोज ाहरु घोक णा गरेपे 
कार्ापन््र् ह  सकेकाछै  ्।सम्बखन्धदपक्षहरुबीचशपसीसमन््र् ह ुँ ाश‐शफ् ैढङ्गमाकार्प
ग ेगरेकाछ ।सम्बखन्धदे कार्हरुकोििर्ाकलापर्ादार्ादधर््स्थाप कोसमग्रपक्षमाभन् ा
स्ारीधर््स्थाप रसडके मापणमाकेखन्रदरहेकोछ।र्सलेग ापसे्ाग्राहीलेमागबमोखजमस्ारी
संख्र्ा,   मोटराईज्ड से्ा, स रखक्षद ए्ं ग णस्दरीर् से्ा पाउन् सकेका छै  ् । े ेमपद सडक
पू्ापधारकोरोडसेफ्टीअेडट ह ुँ ादथास्ारीको खजणपअ्स्थासमेदलेसडक  घपट ा ि्गदपाुँच
्क पमा४२तिवेदशदलेबढेकोछ। 

सरोकार्ालासबैे कार्कोसमन््र्ए्ंसहभाेगदामाएकीकृदर्ादार्ादर्ोज ादर्ारगरी
तिवि्ेधमाशधाररदसडकट्रािफक,सा्पजे कस्ारीसाध ,  मोटोराईज्डट्राखन्जटव्र््खस्थदगरी
ग णस्दरीर्र्ादार्ादसे्ाकोव्र््स्थाग  पप पछ। 
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पररचर् 

1. पषृ्ठभूे म– ेपालकृिक तिवधा   ेशहो।कृिक क्षेत्रमाकररब६०तिवेदशदज संख्र्ाशबिरहेका
छ ।्कृिक क्षेत्रकोक लगाहपस्थ्र्उन्त्पा  मा२७तिवेदशदर्ोग ा रहेकोछ।कृिक उन्त्पा  ए्ं
उन्त्पा कत्््िृिगरी ेशकोशेथपकसम््िृिमाटे्ाप र्र्ाउन् दथाखाद्यस रक्षाबढाउन् कृक कलाई
लागदसहभाेगदाकोशधारमासघं, तिव ेशरस्था ीर्दहगदसरकारकासंरच ाअ  सारअ   ा कोमल
शपूेदपदथाि्िीि्दरणकार्पलाईसहज, व्र् ख्स्थद, पार शीरतिवभा्कारीब ाउन् ेउन्दे्दयकर्रहेकोछ।
े ्ापहम खीकृिक तिवणालीलाईव्र््सािर्कए्ंतिवेदस्पधापत्मककृिक तिवणालीमारूपान्दरणगरी ीगोकृिक 
ि्कासकोमाध्र्मबाटजी् स्दरमास धारल्र्ाउन्  कृिक क्षते्रको ीघपकाली दृििकोणरहेकोछ। 

कृिक  उन्त्पा  को लाेग श्यकर्क प े एक तिवम ख सामाग्री मल हो । मलको सम खचद
उन्पर्ोगको लाेग श्यकर्क पू्ापधार व्र््स्थाप  दथा उन्पर् क्त ्ादा्रण ेसजप ा ग  प,  सरकारी,  
सहकारीदथाे जीक्षेत्रसबैलाईमलकोकारो्ारमासमा अ्सरदथासह े लर्दउन्पलधधगराउन्  , 
मलकोसम खचदतिवर्ोगकोलाेगकृिक तिवसारदथाकृिक अ  सन्धा ग  पमलतिवर्ोगकाकेहीशधारभदू
ेसिान्दको रुपमा रहेका छ  ।  ेपालमा कृक कहरुको मलको मागलाई प रा गरी कृिक  क्षते्रको
उन्त्पा  दथाउन्त्पा कत््अेभ्िृिग पराििर्मल ीेद, २०५८कार्ापन््र् मारहेकोछ। 

 ेपालमाहालरासार्े कमलकोउन्त्पा   भएकोलेकृक कहरुकोमागलाईशर्ादबाटैपूेदप
ग  पप े अ्स्था रहेको छ । र्स्दो अ्स्थामा कृक कहरुको माग अ  सारको समर् र पररमाणमा
ग णस्दरीर्मलकोशपूेदपग पसरकारी, सहकारीदथाे जीक्षेत्रकोसहभाेगदामाफप दसबैकृक कलाई
मलमासमा पह ुँचरसह े लर्दउन्पलधधगराउन्  ेपालसरकारले२०२९सालबाटमलमाअ   ा 
श रुगरेकोहो।२०५४सालमारासार्े कमलमाअ   ा हटाए दापे २०६५सालबाटप  ः
िकसा लाई अ   ा मा रासार्े क मल उन्पलव्ध गराउन्  थाेलएको हो । २०७१।७२  ेखख
अ   ा को मल  ेशभरका िकसा ले पाउन् े व्र््स्था भए ेखख रासार्े क मलमा लगादार अ   ा 
उन्पलव्धह  ैँशएकोछ।कृिक क्षेत्रकोउन्त्पा  रउन्त्पा कत्््िृिगरी ेशकोशेथपकसम््िृिमा
टे्ा प र्र्ाउन्  दथा खाद्य स रक्षा बढाउन्  कृक कलाई लागद सहभाेगदाकोशधारमा संघ, तिव ेश र
स्था ीर्दहकोदहगद संरच ाअ  सारअ   ा कोमलशपूेदप दथा ि्िी ि्दरणकार्पलाईसहज, 

व्र््खस्थदरपार शीब ाउन् ेउन्दे्दयकर्ले ेपालसरकारलेरासार्े कमलमाअ   ा कोकार्पिमलागू
गरेकोछ। 

2. े कार्को पररचर् ‐  ेपालको कृिक सम्बन्धी कार्पिम सञ्चाल को थाल ी संस्थागद रुपमा ि्.सं.
१९७८मा चारखालमा स्थािपद कृिक  अड्डाबाटश रु भई ि्.सं. २०३०सालमाखाद्य, कृिक  दथा
ेसंचाइमन्त्रालर्कोरुपमास्थाप ाभर्ो। ेपालसरकार, मखन्त्रपररक  बाटस््ीकृद“ ेपालसरकार
(कार्प ि्भाज ) े र्मा्ली, २०७४” को े र्म ३, अ  सूची-१ मा उन्ल्लेख भएबमोखजम  ेपाल
सरकारकोकार्पसम्पा  कोलाेगसाि्कमा रहेका४मन्त्रालर्(कृिक  ि्कासमन्त्रालर्, भमूीस धार
दथाव्र््स्थामन्त्रालर्, सहकारीदथागरर्ीे ्ारणमन्त्रालर्रपश पन्छीि्कासमन्त्रालर्)लाई
एकीकृदगरीकृिक , भमूीव्र््स्थादथासहकारीमन्त्रालर्गठ भईसोहीअ  सारकार्पि्भाज समेद
भएकोमा २०७६।०४।१० गदे प  : “ ेपाल सरकार (कार्प ि्भाज ) े र्मा्ली, २०७४”को
संशोध गरी कृिक  दथा पश पन्छीक्षेत्रसम्बन्धी सम्पूणपकार्पकोलाेग कृिक  दथा पश पन्छी ि्कास
मन्त्रालर् स्थाप ा भई कार्प ग ै शएको छ । कृिक  दथा पश पन्छी ि्कास क्षेत्रको ि्कास र
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सम््िृिकोलाेगसम्पूणपखजम्मे्ारीर्समन्त्रालर्ले्ह ग पछ। ेशकोश्यकर्कदारसम्भाव्र्दा
अ  रुपकृिक ि्काससम्बन्धी ीेददज पमाए्ंकार्ापन््र् ग ेमूलउन्दे्दयकर्बोकेकोर्समन्त्रालर्को
लक्ष्र्व्र््सािर्कए्ंतिवेदस्पधापत्मककृिक तिवणालीबाटउन्च्चए्ं ीगोशेथपक्िृिहाुँेसलगरीखाद्य
स रक्षादथागररबीे ्ारणमार्ोग ा प र्र्ाउन्  रहेकोछ।रासार्े कदथाजैि्कमलउन्त्पा  , 

शर्ाददथातिवर्ोगसम्बन्धी ीेद, का   , माप ण्ड, ग णस्दरे धापरण, समन््र्रे र्म सम्बन्धीकार्प
र्समन्त्रालर्बाटह  ैँशएकोछ 

कृिक मलव्र््स्थाप कार्पमासंघमाकृिक दथापश पन्छीि्कासमन्त्रालर्, अथपमन्त्रालर्, 

कृिक सामाग्रीकम्प ी ेलेमटेड, साल्ट टे्रेडङ्गकपोरेश  ेलेमटेड, तिव ेशमाभमूी व्र््स्था, कृिक दथा
सहकारीमन्त्रालर्(तिव ेश), कृिक सामाग्रीकम्प ीेलेमटेडकातिव ेशदथाखजल्लाकार्ापलर्हरु, साल्ट
टे्रेडङ्गकपोरेश ेलेमटेडकातिव ेशदथाखजल्लाकार्ापलर्हरु, स्था ीर्दहमाकृिक सहकारीसंस्थाहरु
रस्था ीर्दहहरुकोम ख्र्भूे मकारहुँ ैशएकोछ। 

3.  ीेदगदव्र््स्था -रासार्े कमलकोपररमाणकोअ  मा ग े, सोमागग े, कोटाे धापरणग े, खरर 
ग े, ि्दरणग ेलगार्दकाकार्पमा  राििर्मल ीेद२०५८, कृिक  ि्कास रण ीेद (२०१५-

२०३५),  राििर् कृिक   ीेद २०६१,  अ   ा को मल ि्दरण व्र््स्थाप  े  ेखशका २०७७,  

रासार्े कमल(े र्न्त्रण)श ेश२०५५,  कृिक सामाग्रीकम्प ी ेल. रसाल्ट टे्रेडङ्गकपोरेश 
ेल.कोि्िेदाव्र््स्थाप कार्पि्ेध२०७७, श्ेधकर्ोज ाहरुशद ले ीेदगदमागप शप तिव ा 
ग पछ  । उन्परोक्त  ीेद ए्ं रण ीेदहरुमा मल व्र््स्थाप  सम्बन्धमा गररएको  व्र््स्था
े म् ा  साररहेकाछ ्: 

3.1 राििर्कृिक  ीेद, २०६१अ  सार कृिक उन्त्पा  कोलाेगअेदश्यकर्कप ेमल सम्बन्धमाराििर्
कृिक  ीेद, २०६१माउन्ल्लेखभएका ीेदहरुे म् छ ्: 

 तिवम खउन्त्पा  सामाग्रीहरू(उन्न्नदपश पन्क्षी माछाभरूा, रासार्े कमलए्ं्ीउन्ेबज शद )को
शर्ाद, उन्त्पा  दथामौज् ादखस्थेदकोे र्ेमदअ  गम गरीशपूेदपस े  खश्चदग े। 

 मलखा ए्ंरोगदथाकीट ाशकऔक धीहरूकोि्िीि्दरणलाईे र्म गरीशपूेदपमाग णस्दर
कार्मगराइ े,   

 तिवाङ्गाररकमलकोउन्त्पा  दथातिवर्ोगलाईतिवोत्साह ग े। 

3.2 राििर् मल ीेद, २०५८ मा  ेपाल ेभत्रग णस्दरीर् मलकोशपूेदप (उन्त्पा  , पैठारी दथा ि्िी
ि्दरण)व्र््स्थातिवत्र्ाभदूगरी कृिक उन्त्पा  लाई टे्ा द  ेम ख्र्उन्दे्दयकर् ेलईराििर्मल ीेद, 

२०५८दज पमागररएकोछ।ि्शेक दःर्स ीेदकोउन्दे्दयकर्मलकोउन्पर्ोगमा्िृिल्र्ाउन्  ीेदगद
स धारदथापू्ापधारव्र््खस्थदग ेदथामलकोक शलए्ंसन्द ेलदतिवर्ोगग पएकीकृदबालीपोक ण
व्र््स्थाप  तिवणालीलाई तिव्िप  ग े रहेको छ । र्स  ीेदले े धापरण गरेका म ख्र्  ीेद दथा
कार्प ीेदहरुे म् छ ्: 

 समर्मा रासार्े कमलशर्ादग े खस्थेद ेसजप ाग प तिवम खबालीलगाउन् ेसमर्भन् ा६
मिह ा अगाेड रासार्े क मलको उन्पर्ोग खस्थेद, माग रशपूेदप खस्थेद पू्ाप  मा  ग े र
त्र्सलाईसा्पजे कग े, 

 मलकोशर्ादमासंलग् सरकारी, सहकारीदथाे जीक्षते्रकासंस्थाहरुलाईसमा अ्सरदथा
स ि्धाउन्पलधधगराउन् े, 



कृिक मलअ   ा व्र््स्थाप  

55  कार्पमूलकलेखापरीक्षणतिवेद्े  ‚२०७८ 
 

 मलकोम ल्र्, ग णस्दरदथाउन्पलधधदालाईे र्ेमददथातिवभा्कारीब ाउन् अ  गम कार्पलाई
स दृढग े, 

 मलकोमूल्र्बजारतिवेदस्पधापबाटे धापरणग े, 

 रासार्े कमलको मूल्र्मा सरकारले अ   ा   द  े दर र्ादार्ाद से्ा  प गेका   गपम दथा
उन्च्चपहाडी खजल्लाहरुजस्दापररलखक्षदक्षते्ररसा ादथा ेसमान्दकृक कजस्दापररलखक्षद
समूहलाईि्क ेशकृिक उन्त्पा  कार्पिमअन्दगपदसह े लर्दद  े, 

 रासार्े कामलकोसम्भाव्र्खपदकोकररब२०तिवेदशदरासार्े कमलजगेडामौज् ादको
रुपमासखञ्चदग े, 

 रासार्े कमलउन्द्योगराज्र्ेभतै्रस्थाप ाग पतिवोत्साह ग े, 

 खजल्लामामलि्दरकदथाि्िेदाहरुकोसञ्जालस्थाप ाग पअेभतिवरेरदग े, 

 मलकोख राि्िीमूल्र्े र्ेमदअ  गम ग े, 

 शर्ादकदाप, ि्िेदाहरुए्ंकृक कबीचि्ेभन्नदहमाे र्ेमदअन्दरििर्ाग े, 

 मोटर र्ादार्ाद से्ा प गी  सकेका   गपम दथा उन्च्च पहाडी खजल्लाहरुमा रासार्े क मल
ढ ्ा ीखचप ेपालसरकारलेव्र्होरीसह े लर्द रमारासार्े कमलउन्पलधधगराउन् े, 

  ाइट्रोज , फस्फोरसरपोटासठोसप ाथपकोरुपमाउन्पलधधगराउन् ेसबैतिवकारकोरासार्े क
मलमाढ ्ा ीखचपसह े लर्दद  े, 

 े जी दथा सहकारी क्षेत्रलाई समेद उन्परोक्त बमोखजमको ढ ्ा ी अ   ा  सह े लर्द से्ामा
सहभागीह  सक् ेअ्सरतिव ा ग े, 

  ीेदलाईतिवभा्कारीकार्ापन््र् ग पगराउन् मलऐ रे र्मब ाईलागूग े, 

 मलको ग णस्दर परीक्षण तिवणालीलाई तिवभा्कारी द ल्र्ाउन्  तिवर्ोगशालाहरुको स्थाप ा दथा
स दृढीकरणग े, 

 माटोपरीक्षणकोशधारमाश्यकर्कपोक कदत््कोिहसाबलेरासार्े कमलसन्द ेलदरुपमा
तिवर्ोगग पकृक कहरुलाईतिवोत्सािहदग े, 

 एकीकृदबालीपोक णव्र््स्थाप तिवणालीमातिवाङ्गाररकदथाखज्ाण र् क्तमलतिवर्ोगग पतिवोत्सािहद
ग े। 

3.3 चौधौंश्ेधकर्ोज ा(२०७३।७४ ेखख२०७५।७६) अ  सारद गोरव्र््सािर्कि्कासद्वारा
कृिक क्षेत्रलाईतिवेदस्पधीरशत्मे भपरउन्न्म खब ाउन् ेलक्ष्र्सिहदचौधौर्ोज ामाकृिक मलसम्बन्धी
उन्ल्लेखभएकारण ीेददथाकार्प ीेदहरुे म् छ ्: 

 कृिक ,खाद्यसम्तिवभ  दारखाद्यदथापोक णस रक्षाकोतिवत्र्ाभूे दग े। 

 द गोरव्र््सािर्कि्कासद्वाराकृिक क्षते्रलाईतिवेदस्पधीरशत्मे भपरउन्न्म खब ाउन् े। 

 द गोकृिक  ि्कासकालाेगश्यकर्क ीेद, ऐ र े र्महरुदज पमा संशोध गरीतिवभा्कारी
रुपमाकार्ापन््र् ग े, कृक ककेखन्रददथाकृिक मैत्री ीेदे मापणमाजोडद  े, कार्पिमसञ्चाल 
े  ेखशकादथा म्सपहरुसमर्सापेक्षरुपमापररमाजप ग ै लैजा े।कृिक जन्र्उन्द्योगकालाेग
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श्यकर्कग णस्दरीर्कच्चापिाथपहरूकोपर्ापिउन्त्पा  ग े।उन्त्पा  सामाग्रीहरू, रासार्े क
मल, तिवाङ्गाररकमल, उन्न्नद्ीउन् ेबज , ेसुँचाइ, मेेस रीऔजार, जैि्कदथारासार्े क ि्क ा ी
दथाेबमाितिवेमर्ममालागदसहभाेगदाकोशधारमाअ   ा कोव्र््स्थाग े। 

 कृिक  भूे मको उन््परा शखक्त र बाली उन्त्पा   क्षमदाको शधारमा ि्खशिीकृद कृिक  उन्त्पा  
क्षेत्रलाईपकेट, धलक, जो रस परजो मा्गीकरणगरीउन्क्तक्षते्रहरूमाउन्न्नदरग णस्दरीर्
्ीउन्, बे ाप, ेबरु्ारमाछाकाभ  राकाअेदररक्तकृिक र्न्त्रउन्पकरणरऔजारकोसेट, स्रोदकेन्र
स्थाप ा, कृिक उन्पजसङ्कल केन्र, कृिक हाटबजारकेन्र, तिवशोध केन्र, शीदभण्डार, गो ामघरर
व्र््सािर्कदाेलमकेन्र, तिवाङ्गाररकमलकारखा ा, जैि्क ि्क ा ीउन्त्पा  केन्र, फ्लोर ेमल, 

शध े  क कृिक  औजार कारखा ा, ठूला कृिक  बजार (एेग्रमाटप) को े मापणका लाेग पूुँजीगद
अ   ा द  े। 

3.4 पन्रौंश्ेधकर्ोज ा (२०७६।७७-२०८०।८१) मा द गो ि्कासलक्ष्र्ले ेलएकोभोकमरीको
अन्त्र्ग े, खाद्यस रक्षादथापोक णस े  खश्चदग ेदथाद गोकृिक कोतिव्िप ग ेलक्ष्र्हाेसलग े
गरी र्सक्षते्रमा स्रोद र साध को पररचाल ग ेसोच रहेकोछ। तिवेदस्पधी, जल्ार्  अ  कूल, 

शत्मे भपरए्ं े र्ापदमूखीउन्द्योगकोरूपमाकृिक क्षेत्रलाईरूपान्दरणग ैसमा्ेशीर द गोशेथपक
्िृिहाेसलग ेलक्ष्र्सिहदि्ेभन्नरण ीेददथाकार्प ीेदहरुदर्ारगररएकोछ।पन्रौंर्ोज ामा
कृिक मलसम्बन्धीउन्ल्लेखभएकारण ीेददथाकार्प ीेदहरुे म् छ ्: 

 जल्ार्  परर्दप  र तिवकोपबाट प े  करात्मकअसर न्रू् ीकरणग ैजल्ार्  अ  कूल दथा
उन्त्था शीलतिवाङ्गाररकलगार्दकाकृिक तिवि्ेधकोि्कासरि्स्दारग े। 

 तिवम खस्था हरूमाश्यकर्कदाकाशधारमारासार्े कमलकोधलेखण्डङकारखा ास्थाप ाग प
तिवोत्साह ग े। 

 तिवाङ्गाररक खेदीको तिव्िप को लाेग तिवाङ्गाररक कृिक  क्षते्रको घोक णा, ्ार्ोग्र्ास दथा अन्र्
स्रोदहरूबाटउन्त्पा  भएकातिवाङ्गाररकमलकोतिवर्ोगलाईसहकारीदथाे जीक्षेत्रकोसहकार्पमा
ि्स्दारग े। 

3.5 बजेटव्र््स्था- ेपालसरकारको२०७६।७७कोबजेटमारासार्े कमलकोअ   ा सम्बन्धमा
 ेहार्बमोखजमव्र््स्थागरेकोछः 
 रासार्े क मलको स्पस लभ शपूेदप स े  खश्चद गरी कृिक  उन्त्पा   बढाउन्  रासार्े क मल

खरर कोअ   ा ५०तिवेदशदले्िृिगरीरु९अबपप र्र्ाईएको, 

 मलखा को सन्द ेलद तिवर्ोगमाफप द माटोको ग णस्दर र उन्त्पा कत्् ्िृि ग प कृिक  सामाग्री
कम्प ीेलेमटेडमासेमखश्रदमलब ाउन् ेमेखश रीजडा कोलाेगबजेटव्र््स्थागररएको, 

 कणापलीतिव ेशलगार्दपहाडीखजल्लामातिवाङ्गाररकउन्त्पा  लाईजोडद इ ेछ। 

 सहकारी, सम  ार्रे जीक्षते्रकोसहकार्पमाठूलाक्षमदाकाबार्ोग्र्ाुँसप्लाण्टस्थाप ागरीएल. 

िप. ग्र्ाुँसकोखपदलाईकमग  पकासाथै बार्ोस्लरीबाट तिवाङ्गाररकमलउन्त्पा  ग प तिवोत्साह 
गरर े। 

4. का   ीव्र््स्था-रासार्े कमलकोश्यकर्कपररमाणअ  मा ग े, सोमागग े, कोटाे धापरणग े, 

खरर  ग े, ि्दरण ग े लगार्दका कार्प सम्पा   ग प सा्पजे क खरर  ऐ  २०६३, े र्मा्ली
२०६४, अ   ा को मल ि्दरण व्र््स्थाप  े  ेखशका २०७७, कृिक  सामाग्री कम्प ी ेलेमटेडको
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ि्िेदाव्र््स्थाप े  ेखशका,२०७७शद का   ीव्र््स्थागररएकाछ ।र्ससुँगसम्बखन्धदअन्र्
े  ेखशकारकार्पि्ेधहरुर्सतिवकारछ :् 

 कृिक सुँगसम्बखन्धदसहकारीदथा संघसंस्थाहरुलाईकृिक  ि्कासकालाेगतिव ा गरर ेअ   ा 
कार्पिमकार्ापन््र् े  ेखशका, २०७३ 

 तिवाङ्गाररकमलमाअ   ा कार्पिमसञ्चाल कार्पि्ेध,२०७६ 

 कृिक सामग्रीकम्प ीेलेमटेडकोि्िेदाव्र््स्थाकार्पि्ेध,२०७७ 

5. संगठ संरच ारज शखक्त - राििर्कृिक  ीेद, २०६१, कृिक व्र््सार्तिव्िप  ीेद, २०६३, कृिक 
ि्कासरण ीेद(२०१५-२०३५)दथाश्ेधकर्ोज ाहरुमाव्र््सािर्कए्ंतिवेदस्पधापत्मककृिक 
क्षेत्रको ि्कास ग े उन्ल्लेख रहेको पररतिवके्ष्र्मा कृिक  तिवि्ेध तिवसार दथा श्रोद साध को सम खचद
उन्पर्ोगमाफप दउन्त्पा  रउन्त्पा कत्््िृिगरी व्र््सािर्करतिवेदस्पधीकृिक क्षते्रकोशधारदर्
ग प कृिक दथापश पन्छी ि्कासमन्त्रालर्लगार्द ि्ेभन्न े कार्हरुले कृिक  ि्कासकार्पिमहरु
सञ्चाल ग ैशईरहेकाछ । 

कृिक  मल व्र््स्थाप का लाेग म ख्र् रुपमा कृिक  दथा पश पन्छी ि्कास मन्त्रालर्, अथप
मन्त्रालर्, तिव ेशभमूीव्र््स्थाकृिक दथासहकारीमन्त्रालर्, कृिक सामाग्रीकम्प ी ेलेमटेड, साल्ट
टे्रेडङ्गकपोरेश ेलेमटेड, कृिक सहकारीसंस्थाहरु, स्था ीर्दहकोसंलग् दारह ेगरेकोछ।कृिक 
दथापश पन्छीि्कासमन्त्रालर्लेरासार्े कदथाजैि्कमलउन्त्पा  , शर्ाददथातिवर्ोगसम्बन्धी
 ीेद, का   , माप ण्ड, ग णस्दर े धापरण, समन््र्र े र्म ग ेकार्पग पछ।बजेटस््ीकृेदर
अखख्दर्ारी द  ेकार्पअथपमन्त्रालर्माफप दह  ेग पछ।तिव ेशभमूीव्र््स्था, कृिक दथासहकारी
मन्त्रालर्ले तिव ेशको ीेद, समन््र्, सहकार्प दथासहजीकरण रसहर्ोगग पछ। स्था ीर् दहले
मलखा ए्ंरसार् हरुकोशपूेदपरउन्पर्ोगमाे र्म , सहजीकरण, सहर्ोगग ेकार्पग पछ।कृिक 
सामाग्रीकम्प ीेलेमटेड, साल्टटे्रेडङ्गकपोरेश ेलेमटेडलेराििर्श्यकर्कदा  सारि्ेभन्नतिवकारका
रासार्े कमल शपूेदपगरीसहकारीसंस्था,फमप्ाकम्प ीमाफप दिकसा हरुलाईि्िीि्दरण
ग पछ ्।र्सकाअेदररक्तकृिक सामग्रीकम्प ी ेलेमटेडले ि्ेभन्नबाेलकाउन्न्नद्ीउन्उन्त्पा  ,
खरर , तिवशोध , सञ्चर् दथा ि्िी ि्दरणसमेद ग पछ। कृिक  मल ि्दरण ग ेकार्प सहकारी
संस्था,फमप्ाकम्प ीहरुमाफप दह  ेग पछ। 

 

   

   

 

 

 

 

   

 

 

कार्ापन््र्  ग े े कार्बीच समन््र् ग प मलशपूेदप दथा ि्दरण व्र््स्थाप  सेमेदमा
कृिक दथापश पन्छीि्कासमन्त्रालर्कोसखच्संर्ोजकदथाएकसहसखच्स स्र्, सहकारीसम्बन्धी

संघ 

 कृिक दथापश पन्छीि्कासमन्त्रालर्( ीेद,का   ,माप ण्ड,े र्म रसमन््र्) 

 अथपमन्त्रालर्(बजेटव्र््स्था,अ  गम ) 

 कृिक सामाग्रीकम्पे ेलेमटेड,साल्टटे्रेडङ्गकपोरेश ेलेमटेड(खरर ,ढ ्ा ी,भण्डार र
ि्िी) 

तिव ेश 
 भमूीव्र््स्था,कृिक दथासहकारीमन्त्रालर्( ीेदे मापण,अ  गम , समन््र्) 

 कृिक सामाग्रीकम्पे ेलेमटेड,साल्टटे्रेडङ्गकपोरेश ेलेमटेडकातिव ेशदथाखजल्ला
कार्ापलर्हरु(तिवाेि,भण्डार रि्िी) 

स्था ीर्
दह 

 मलि्िेदा(ि्दरण,समन््र्) 
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ि्क र्हे ेमन्त्रालर्कोएकसहसखच्स स्र्, अथपमन्त्रालर्कोतिवेदे ेधस स्र्, साथैकृिक सामाग्री
कम्प ी ेलेमटेडको तिवबन्ध सञ्चालक स स्र् रह े व्र््स्था रहेको छ । तिव ेश ेभत्र ि्दरण
व्र््स्थाप सहजगराउन् तिवत्रे्कतिव ेशमातिव ेशमल ि्दरणव्र््स्थाप सेमेदरस्थाे र्दहमा
ि्दरणव्र््स्थाप सहजगराउन् स्थाे र्सेमेदकोव्र््स्थारहेकोछ। 

6. तिवम खकार्पसम्पा  सूचक-कृिक मलअ   ा व्र््स्थाप सुँगसम्बखन्धदतिवम खििर्ाकलाप, खजम्मे्ार
े कार्हरुरतिवम खकार्पसम्पा  सूचकहरुे म् ा  साररहेको छ ्: 

 

ि.सं. कार्पिम/ििर्ाकलाप खजम्मे्ारे कार्हरु तिवम खकार्पसम्पा  सूचक 

१  ीेद, कार्पि्ेध दज पमा र
कार्ापन््र्  

 कृिक  दथा पश पन्छी ि्कास
मन्त्रालर् 

 श्यकर्क  ीेद दथा कार्पि्ेधहरुको
दर्ारी 

२ मलको श्यकर्क
पररमाणकोअ  मा  

 कृिक  दथा पश पन्छी ि्कास
मन्त्रालर् 

 तिव ेशस्दरीर् रासार्े क मल
शपूेदपदथाि्दरणव्र््स्थाप 
सेमेद 

 स्था ीर्सेमेद 

 कृिक  मन्त्रालर्को रासार्े क मल
इकाईले  ेशभरीको अ  माे द मल
पररमाणकोतिवक्षपेणग े। 

 तिव ेशस्दरीर्सेमेदलेतिवारखम्भकतिवक्षेपण
गरी समर्मै रासार्े क मल इकाईमा
पठाउन् े। 

 स्था ीर् सेमेदले समर्मै श्यकर्क
रासार्े क मलको तिवक्षेपण गरी तिव ेश
सेमेदमापठाउन् े। 

३ श्यकर्क श्रोद (्जेट)
व्र््स्थाग े 

 कृिक  दथा पश पन्छी ि्कास
मन्त्रालर् 

 अथपमन्त्रालर् 

 मलकोलाेगगरेकोतिवक्षेपण्मोखजममल
खरर कोलाेग्जेटव्र््स्थाग े। 

४ रासार्े कमलशपूदी  कृिक  दथा  पश पन्छी ि्कास
मन्त्रालर् 

 कृिक सामाग्रीकम्प ीेल. 

 साल्टटे्रेडङ्गकपोरेश ेल. 

 खरर र्ोज ाश्रा्णमिह ाेभत्रदर्ार
ग े 

 ्ोलपत्रशह्वा ,खरर सम्झौदारमल
शपूेदप र्ोज ाअ  सार समर्मै सम्पन्न
ग े 

 ्के  र िहुँउन् े बालीको लाेग बाेल
चिअ  सार रासार्े क मल खरर को
तिवििर्ाअगाडी्ढाउन्  े

 रासार्े क मल शप े दप ग े
े कार्हरुबीचतिवभा्कारीसमन््र्ग े 

 

५ भण्डार   मलि्दरककम्प ीहरु 

 मलेबिेदाहरु 

 सम्भाव्र् खपदको कररब २० तिवेदशद
रासार्े क मल जगडेा मौज् ादको
रुपमासखञ्चदग  पप े 

 गो ामहरुमातिवर्ािभण्डार क्षमदा 
 भण्डार  माप ण्ड दर्ार गरी
कार्ापन््र् ग े 

६ रासार्े क मलको ढ ्ा ी
दथाि्दरण 

 मलि्दरककम्प ीहरु 

 मलेबिेदाहरु 

 ि्दरणको लाेग ेडलर र ेबिेदासम्म
मलप गकेोसमर् 

 लखक्षदिकसा सम्ममलप गकेोसमर् 

 ग णस्दर कार्म रह े गरी ढ ्ा ी
व्र््स्था 
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ि.सं. कार्पिम/ििर्ाकलाप खजम्मे्ारे कार्हरु तिवम खकार्पसम्पा  सूचक 

 श्यकर्क समर्मा उन्खचद पररमाणमा
मलि्दरण 

 ि्दरीदमलकोपररमाण 

 लाभाखन््दकृक ककोसंख्र्ा 
७ अ   ा कोउन्पर्ोेगदा  ि्िेदाहरु 

 सरकारीे कार्हरु 

 िकसा हरु 

 मूल्र्माराहद्ालाभ 

 श्यकर्कसमर्मामलकोउन्पलधधदा 
 मलको ग णस्दर र खजम्मे्ार
े कार्हरुकोसे्ातिवेदसन्द ििकसा  

८ रासार्े कमलउन्त्पा    कृिक  दथा पश पन्छी ि्कास
मन्त्रालर् 

 लगा ी्ोडप 

 लागद लाभ ि्श्लके णसिहदको शेथपक
तिवेद्े   

 मलकारखा ास्थाप ा 
९ मूल्र्े धापरण  कृिक  दथा पश पन्छी ि्कास

मन्त्रालर् 

 तिवाि्ेधकसेमेद 

 ढ ्ा ीभाडारतिवशासे कखचपथपथप
गरेरअखन्दममूल्र्े धापरण 

१० अ  गम   कृिक  दथा पश पन्छी ि्कास
मन्त्रालर् 

 तिव ेशसेमेद 

 स्था ीर्सेमेद 

 अ  गम कार्पदाेलका 
 अ  गम कार्पदाेलकाकार्ापन््र्  

 अ  गम सूचकाङ्क 

 अ  गम तिवेद्े   

7. कार्पिमरतिवगेद- कृिक दथापश पन्छीि्कासमन्त्रालर्लेकृिक समाग्रीकम्प ीेलेमटेडरसाल्ट
टे्रेडङ्गकपोरेश  ेलेमटेडलाई ि्गद३्क पमा रासार्े कमलखरर कोलाेगदोिकएकोलक्ष्र् र
तिवगेदर्सतिवकारछः 

(मेिट्रकट ) 

तिवकार 
२०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ 

लक्ष्र् तिवगेद लक्ष्र् तिवगेद लक्ष्र् तिवगेद 

र् ररर्ा २१५००० २३८८५४ १७२५०० २२५९७१ २५९००० २२९०६३ 

ेड.ए.िप. १३७५०० १२१९४० १३०००० १२५४१२ १७९५०० १५७६१९ 

पोटास ५००० ६००० ७५०० ७७०३ ७५०० ९२७७ 

जम्मा ३५७५०० ३६६७९४ ३१०००० ३५९०८६ ४४६००० ३९५९५९ 

8. ि्त्तीर्व्र््स्था-रासार्े कमलखरर कोलाेगि्गद५्क पमा ेपालसरकारलेउन्पलधधगराएको
अ   ा कोि््रणर्सतिवकारछः 

(रु.लाखमा) 
शेथपक्क प बजेटव्र््स्था े कासा/खचप कैिफर्द 

२०७२।७३ ५८६४१ ५६६७४  
२०७३।७४ ४८०९६ ४७१२८  
२०७४।७५ ४८०७९ ५२५१९ ४४४०थपे कासा 
२०७५।७६ ८३७९१ ८१६२९  
२०७६।७७ ९८७६७ ८८२८८  

9. ि्क र्छ ौटकोऔखचत्र् -  ेशकोक लगाहपस्थ्र्उन्त्पा  माकररब२७तिवेदशदर्ोग ा रहेकोर
६०.४तिवेदशदज संख्र्ाश्िभएकोकृिक क्षते्रसमिृितिवािग ेमूलशधारहो।कृिक क्षेत्रको
उन्त्पा   रउन्त्पा कत््मास धार ल्र्ाउन्  कृिक मलकोमहत््पूणप भूे मका रहुँ ैशएकोछ।र्सै
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दथ्र्लाईमध्र् जरग ै ेपालसरकारलेकृिक बालीको्िृिरि्कासलाईसहर्ोगप र्र्ाउन् र् ररर्ा, 
ेडएपीरपोटासउन्पर्ोगलाईतिवोत्साह ग परासार्े कमलमाअ   ा द  ैशएकोछ।हालकृिक 
मलअ   ा मा्ािक पककररबरु.९अबपभन् ाबढीखचपह  ेगरेकोर ेशको६०तिवेदशदभन् ाबढी
ज संख्र्ा संलग्  रहेको कृिक लाई श्यकर्क प े कृिक  मल अ   ा  व्र््स्थाप मा स धार ग प
सा्पजे कचासोदथासरोकारसमेदरिहशएकोलेर्ोि्क र्छ ौटगरीलेखापरीक्षणगरीएकोछ। 

लेखापरीक्षणकोउन्द्दयेकर्, क्षते्रए्ंपिेद 

10. लेखापरीक्षणकोउन्द्दयेकर् -  ेपालसरकारकोकृिक मलधर््स्थाप कोसन् भपमाअ   ा ,मागतिवक्षेपण,
खरर ,ेबदरण एबंउन्पर्ोगकोपरीक्षणदथामूल्र्ाङ्क ग  पलेखापरीक्षणकोउन्दे्दयकर्रहेकोछ।र्सका
लाेगलेखापरीक्षणम ख्र्दर्ा ेहार्काि्क र्हरूमाकेखन्रदरहेकोछ: 

 अ   ा व्र््स्थासम्बन्धमाि्द्यमा  ीेद, ऐ , े र्महरुकोव्र््स्था, 

 रासार्े कमलकोमागतिवक्षेपण,बजेटव्र््स्थादथाखरर व्र््स्थाकोपरीक्षण, 

 रासार्े कमलकोसमर्मैशपूेदप, मूल्र्े धापरणरि्िीदथाि्दरणव्र््स्थाकोपरीक्षण। 

 कृिक मलको उन्त्पा   र ग णस्दर परीक्षण ए्ं द गोशपूेदपको स े  खश्चददा सम्बन्धमा मूल्र्ाङ्क 
ग े। 

11. लेखापरीक्षणकोक्षते्र - लेखापरीक्षणमा  ेपालसरकारबाटरासार्े कमलमातिव ा गरर ेअ   ा को
व्र््स्थादथाउन्क्तरासार्े कमलकोखरर , ि्दरणर द गो व्र््स्थाप कासम्बन्धमाकृिक दथा
पश पन्छीि्कासमन्त्रालर्, कृिक सामाग्रीकम्प ीेलेमटेडदथासाल्टटे्रेडङ्गकपोरेश ेलेमटेडदथा 

ि्दरणमासंलग् सहकारीसंस्था,फमप्ाकम्प ीरअन्र्सम्बखन्धदे कार्हरुकोकार्पखजम्मे्ारी
र कार्ापन््र् को परीक्षण गररएको छ । कृिक  मल सम्बन्धमा  ेपाल सरकारले ि्गद ५ ्क पमा
उन्पलव्ध गराएको अ   ा को मूल्र्ाङ्क  गररएको छ । कृिक  मलको शपूेदप, भण्डारण, ि्दरणका
सम्बन्धमापहाडरदराई  ् ैभौगोेलकक्षेत्रकोतिवेदे ेधत््ह  ेगरीझापा, मोरङ्ग, मक्ा प र, पसाप, 
काठमाण्डौं, खचद् ,  ्लपरासीब पघाटस स्दाप ् प, बद पर्ारकैलाली खजल्लाछ ौटगरीएकोछ।
कृक कहरुलाई तिवश्ना्ली ि्दरण दथा स्थलगद छलफलको माध्र्मबाट लेखापरीक्षणको  ार्रामा
समेिटएकोछ। 

12. लेखापरीक्षण पिेद - लेखापरीक्षण ऐ , २०७५ को व्र््स्थाअ  सार शेथपक कारोबार र सोसुँग
सम्बखन्धदििर्ाकलापकोएकएकगरी्ाबीचबीचमाछड्केगरी्ाकेहीतिवेदशदमात्रपरीक्षण
ग ेगरीलेखापरीक्षणकोदररका, क्षेत्ररअ्ेधदोकीलेखापरीक्षणग े, त्र्सबाटतिवािदथ्र् शापउन् े
व्र््स्था छ । लेखापरीक्षण ऐ , २०७५, कार्पमूलक लेखापरीक्षण मागप शप  २०६९ र
महालेखापरीक्षकको कार्ापलर्को ्ािक पक लेखापरीक्षण र्ोज ा, २०७७ ले े द पि गरेका ेबेध र
तिवििर्ाहरु अ्लम्ब  गरी र्ो लेखापरीक्षण सञ्चाल  गरीएको छ । साथै लेखापरीक्षणमा स्ोच्च
लेखापरीक्षण संस्थाहरुको अन्दरापििर् संगठ  (इन्टोसाइप)ले जारी गरेको कार्पमूलक लेखापरीक्षण
सम्बन्धीमा  ण्डहरुइसाई३००र३०००कोसमेदसन् भपेलएकोछ। 

लेखापरीक्षणग ापि्क र्सुँगसम्बखन्धदरहेरसमस्र्ामूलकदथा ेदजामूलकपद्ददीअ्लम्ब 
गरीसम्बखन्धदकागजाद र से्रस्दा परीक्षणग े, व्र््स्थाप सुँगछलफल, तिवश्ना्लीदथाअन्द्ापदाप, 
सरोकार्ालासुँगछलफलगरीश्यकर्कसूच ा, ि््रणदथाजा कारीतिवािगररएकोछ।उन्पर् पक्त
अ  सारतिवाि सूच ा, दथ्र्ाङ्क, जा कारी रछलफलकोशधारमाजोखखमको मूल्र्ाङ्क ग े रसोबाट
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दाखत््क महत््का ि्क र्हरु पिहचा  गरी स्थलगदअ्लोक , तिवश्ना्ली, सोधप छ, सरोकार्ालासंग
छलफल, अन्दर्ादाप, समेदकोशधारमा े कार्कोतिवम खकार्पसम्पा   सूचकहरुकोजाचुँपरीक्षण
गरीस धारल्र्ाउन् ग  पप ेकामकासम्बन्धमास झा्हरूतिवेद्े  मातिवस्द दगररएकोछ। 

13. लेखापरीक्षणेसेमददा- तिवािसूच ा, अेभलेख, ि््रण, ि्दरकदथाकृक कहरूसुँगकोअन्दर्ादापदथा
कार्ापन््र्  ग े े कार्हरूबाट सङ्केलद दथ्र्ाङ्कका शधारमा तिवेद्े   दर्ार गररएको छ।
लेखापरीक्षणकोलाेगउन्पलव्धसमर्सीमा, ज शखक्त,अत्र्न्दछोटोस्थलगदअ्लोक भ्रमण, सीेमद
स्रोदसाध ,  कोेभड१९कोमहामारीसमेदलेलेखापरीक्षणको ार्रालाईेसेमदगरेकोछ। 

लेखापरीक्षणबाट ेखखएकोव्र्होरा 

14.  ीेदकार्ापन््र्  -मलव्र््स्थाप सुँगसम्बखन्धद ीेददथाे  ेखशकाहरूखजम्मे्ारे कार्हरूबाट
कार्ापन््र् ग  पप पछ। ेपाल सरकारले ेब.सं. २०५४मा गैह्र-र् ररर्ा मलमा पूणपरुपमा अ   ा 
हटाउन् े र र् ररर्ाको हकमा समेद चरण्िरुपमा हटाउन् ै लैजा े  ीेद ेलर्ो ।  सोही अ  रुप
२०५४काेदपक ेखखरासार्े कमलकोकारो्ारमा(खरर रि्दरणमासमेद)े जीक्षते्रलाईसंलग् 
गराएको सन् भपमा साि्कमा द एको अ   ा को व्र््स्था हटाई  ेपाल सरकारले रासार्े क मल
े र्न्त्रणश ेश, २०५५, रासार्े क मल े  ेखशका, २०५७ र राििर् मल  ीेद २०५८ जारी
गरेकोेथर्ो। ीेदलेमूल्र्माअ   ा द   कोसट्टार्ादार्ाद प गेका  गपमरउन्च्चपहाडीखजल्ला
दथा पररलखक्षद क्षेत्र र सा ा ए्ं सीमान्द कृक कलाई ि्शेक  कृिक  कार्पिम अन्दगपद ढ ्ा ीमा
सह े लर्दद  े,मलकोमूल्र्बजारतिवेदस्पधापबाटे धापरणह  ेव्र््स्थागर्र्ो।सरकारलेरासार्े क
मलको कारो्ारमा े खज क्षते्रलाई तिवोत्सािहद ग प अत्र्ा्यकर्क पिाथप े र्न्त्रण (अेधकार) ऐ , 

२०१७ को  फा ३ र ८ ले द एको अेधकार तिवर्ोग गरी “रासार्े क मल े र्न्त्रण श ेश, 

२०५५”जारीगर्र्ो।सा्पजे कदथा ीखजक्षेत्रकोसमेदसहभाेगदामाअ  क लह  ेगरी ीेददथा
संस्थागद्ादा्रणेसजप ाग पकृिक दथापश पन्छीि्कासमन्त्रालर्अन्दगपदएकरासार्े कमल
इकाईकोस्थाप ाग े े णपर्भर्ो।रासार्े कमल े र्न्त्रणश ेश, २०५५को फा३४ले
द एकोअेधकारतिवर्ोगगरी ीखजक्षेत्रबाटह  ेरासार्े कमलकोकारो्ारकोलाेगमलि्िेदाको
 दापदथा ्ीकरण, रासार्े कमलकोि्श्लके ण, रासार्े कमलशपूेदपदथाग णस्दरअ  गम ग पको
लाेगरासार्े कमले  ेखशका, २०५७जारीगररर्ो। 

दर सरकारले अपेक्षा गरेबमोखजम रासार्े क मलको कारो्ारमा े जी क्षेत्र शकिक पद
ह  सके । ीेदकोव्र््स्थाअ  साररासार्े कमलमाद एकोअ   ा हटाएरमलकोकारो्ारलाई
बजारमा छोडेपे  सो व्र््स्था सफल ह    सिक  ेपाल सरकारले २०६५ चैत्र १२ को
े णपर्अ  साररासार्े कमलकोमूल्र्माअ   ा द ुँ ैशएकोछ।र्सरीराििर्मल ीेद,२०५८
कोरण ीेदरसरकारकोकृिक मलमाअ   ा द  ेकार्पिमबीचसामन्जस्र्दाकार्मह  सकेकोछै 
। जसले ग ाप अ   ाे द रासार्े क मलको अभा् ह  ेि्खत्तकै बजारमा रासार्े क मलको चरम
अभा्ह  ेअ्स्थाउन्त्पन्नभएकोछ।िकसा लेबजारमूल्र्मामलखरर ग पखोज् ासमेदमल
 पाउन् ेअ्स्थाछ।र्सअला्ाराििर्मल ीेद,२०५८माव्र््स्थागररएकामलकोग णस्दर
परीक्षणतिवणालीलाईतिवभा्कारी् ाउन् तिवर्ोगशालाकोस्थाप ादथास दृढीकरणग े,माटोपररक्षणको
शधारमारासार्े क,तिवाङ्गाररकए्ंखज्ाण र् क्तमलतिवर्ोगग पतिवोत्सािहदग े,अ ाेधकृदश्रोदबाट
मलखरर रि्िी ग पि्िेदादथाउन्पभोक्तालाईजागरुकगराउन् े,मलऐ रे र्मब ाईलाग 
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ग ेरण ीेदहरू ीेदजारीभएको२०्क पि्ेदसक् ापे तिवभा्कारीरुपमाकार्ापन््र् माशउन् 
सकेकाछै  । 

कृिक दथापश पन्छीि्कासमन्त्रालर्लेकृिक मलव्र््स्थाप ग पश्यकर्कऐ ,े र्महरू
ब ाउन्  का साथै राििर् मल  ीेद समार्  क ल पररमाजप  गरी कृिक  मल अ   ा लाई व्र््खस्थद
ग  पप पछ। 

15. माग तिवक्षपेण - राििर् मल  ीेद, २०५८ ले तिवम ख बाली लगाउन् े समर्भन् ा ६ मिह ा अगाेड
रासार्े कमलकोउन्पर्ोगखस्थेद, मागदथाशपूेदपखस्थेदपू्ाप  मा ग ेरत्र्सलाईसा्पजे कग े
व्र््स्थागरेकोछ। साथैरासार्े कमलकोश्यकर्कपररमाणपू्ाप  मा ग ाप ेसुँचाइस ि्धाको
उन्पलधधदा, बालीचि, बाली ालीको जाद (हाईिव्रड/  हाईिव्रड) र तिवाङ्गाररक मलको तिवर्ोगको अ्स्था
समेदलाइपशधारेल  प पछ।दरमन्त्रालर्लेबालीलगाउन् ेसमर्भन् ा६मिह ाअगा्ैरासार्े क
मलकोउन्पर्ोग, मागरशपूेदपकोपू्ाप  मा  गरी ि्गदकोखपददथास््ीकृदबजेटकोशधारमा
द थपरुपलेमागरशपूेदपकोपू्ाप  मा ग ेगरेकोछ।र्ससम्बन्धमा ेखखएकाव्र्होराे म् छ :् 

15.1 अ   ा को मल ि्दरण व्र््स्थाप  े  ेखशका, २०७७ अ  सार तिवत्रे्क स्था ीर् सेमेदले शफ् ो
स्था ीर्दहकोलाेगश्यकर्कप ेमलकोतिवकाररपररमाणखेेदर्ोग्र्जेम कोक्षेत्रफलरबाली
सघ दाकोशधारमातिवक्षेपणगरीतिवत्रे्कशेथपक्क पकोमाघमसान्देभत्रतिव ेशसेमेदमापेशग  पप े
व्र््स्था गरेको छ । तिव ेश सेमेदहरुले शफ् ो तिव ेशको लाेग शगामी शेथपक ्क पका लाेग
श्यकर्क प े मलको तिवकार र पररमाण स्था ीर् दहगद रुपमा ख लाई तिवत्रे्क ्क पको फाल्ग  
मसान्देभत्रमलशपूेदपदथा ि्दरणव्र््स्थाप सेमेदमापठाउन्  प ेव्र््स्थाछ।मलशपूेदप
दथा ि्दरण व्र््स्थाप  सेमेदले तिवत्रे्क ्क पको जेष्ठ मसान्देभत्र तिव ेश सेमेदबाट माग भएको
मलको तिवकार र पररमाण दथा  ेपाल सरकारबाट ेबे र्ोखजद बजेट र अ   ा   ीेदकाशधारमा
शगामी ्क पका लाेग अ   ा मा उन्पलधध गराउन् सक् े मलको तिवकार र पररमाण े धापरण ग  पप े
व्र््स्था छ ।   ेपालमा तिवम ख बाली धा  लगाउन् े कार्प असार ेखख श रू ह न्छ दर दोिकएको
तिवििर्ाको लाेग समर् सीमा जेष्ठ मसान्द रहेको छ । र्सबाट राििर् मल  ीेदमा उन्ल्लेख
भएबमोखजमतिवम खबालीलगाउन् ेसमर्भन् ा६मिह ाअगाेडरासार्े कमलकोउन्पर्ोग खस्थेद, 

मागदथाशपूेदपकोखस्थेदपू्ाप  मा ह  ेअ्स्थाछै । 

15.2 रासार्े कमलकोश्यकर्कपररमाण पू्ाप  मा ग ाप ेसुँचाईस ि्धाकोउन्पलधधदा, एकीकृदबाली
पोक ण तिवणाली, बालीचि, बाली ालीको जाद( हाईिव्रड/   हाईिव्रड) र तिवाङ्गाररक मलको तिवर्ोगको
अ्स्थाशद जस्दा दत््हरुमा ध्र्ा  द  सकेको छै । ल्र्ाण्ड ररसोसप म्र्ािपङ्ग तिवोजेक्ट, १९८६
(ई.स.)कोअध्र्र् अ  सार  ेपालमाकररब३०लाख हेक्टर खेदीर्ोग्र्जेम छ।जसमध्रे्
कररब१४लाखहेक्टरजेम माधा खेदी, ८लाखहेक्टरजेम मामकैखेदी, ५लाखहेक्टर
जेम मागुँह खेदीरबाुँकीजेम माअन्र्ि्ेभन्नतिवकारकाबालीलगाउन् ेगरेकोछ।जसअ  सार
 ेशमा रासार्े कमलको तिवाि्ेधकमागकररब१३लाख मेिट्रकट . भएपे साधारणमाग६
लाख मेिट्रकट . रहेकोछ।र्सरी३५्क प प रा ो दथ्र्ाङ्ककोशधारमा दर्ार गरेको मागको
अ  मा गरेकोअ्स्थाछ।हालेसुँचाइकोस ि्धाि्गदकोद ल ामाबढीभएकोए्ंकृिक तिवसार
कार्पिमले ग ाप ्क पको ४ बालीसम्म लगाउन् े साथै खेदीर्ोग्र् जेम  अन्र् तिवर्ोज को लेग पे 
तिवर्ोगभैरहेकोह ुँ ाउन्क्त३५्क पअेधदर्ारगरेकोमागअ  मा लेर्थाथपअ्स्थाकोखचत्रण ग े
खस्थेदछ। 
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15.3 अ   ा कोमल ि्दरणव्र््स्थाप  े  ेखशका, २०७७को फा१२(१)अ  सार स्था ीर् स्दरमा
उन्पर्ोगह  ेमलकोपररमाणशङ्कल ग ेखजम्मे्ारीस्था ीर्सेमेदलाईद ईएकोछ।सम्बखन्धद
स्था ीर्दहलेउन्क्तस्था ीर्दहकोक्षेत्रेभत्र खेदीगररएकोजग्गाकोलाेगश्यकर्कप ेमलको
तिवकार र पररमाण तिवक्षेपण ग े व्र््स्थाछ। सो तिवक्षपेण खेदीर्ोग्र्जेम को क्षेत्रफल र बाली
सघ दाकोशधारमाग  पप ेव्र््स्थाछ।चाल शेथपक्क पबाटकार्ापन््र् माशएकोे  ेखशकाको
उन्क्तव्र््स्थाबमोखजमशगामीशेथपक्क पकोलाेगश्यकर्कप ेमलकोतिवकाररपररमाणख लाई
तिवत्रे्क शेथपक ्क पको माघ मसान्देभत्र तिव ेश सेमेदमा पठाउन्  प ेमा मन्त्रालर्बाट तिवाि
दथ्र्ाङ्कअ  सार उन्क्त अ्ेधेभत्र शधाभन् ा कम स्था ीर् दहहरुले सो बमोखजमको ि््रण तिव ेश
सेमेदमा पेश गरेका छ  । े  ेखशकाअ  सार स्था ीर् सेमेदहरुले शफ् ो लाेग श्यकर्क
अ  माे दरासार्े कमलकोपररमाणे धापरणग प सक् ातिव ेशसेमेदलेगरेकोअ  मा र्थाथपह  े
अ्स्थाछै । 

कृिक दथापश पन्छीि्कासमन्त्रालर्लेअद्या्ेधकखेदीगररएकोजेम कोक्षेत्रफलएिक 
गरी ेसुँचाइ स ि्धाको उन्पलधधदा, एकीकृद बाली पोक ण तिवणाली, बालीचि समेदको शधारमा
रासार्े कमलकोसम्भाव्र्मागकोतिवक्षपेणग  पप पछ। 

16. बजेट व्र््स्था -  ेपाल सरकारको  ीेदगद े णपर्अ  सार रासार्े क मलमा अ   ा को लाेग
२०६५।६६बाटबजेटकोव्र््स्थाह  ैशएकोछ।बजेटव्र््स्थाग ापतिवक्षेिपदमागबमोखजम
शपूेदप ग प प ग् े ह   प पछ । कृिक  मल अ   ा को लाेग २०७६।७७ मा कररब रु.१० अबप,
२०७७।७८मारु.११अबपरशगामी२०७८।७९मारु.१२अबपबजेटव्र््स्थागरेकोछ।
ि्गद३्क पकोरासार्े कमलअ   ा कोबजेट,खचपरखरर पररमाणे म् बमोखजमरहेकोछ: 

शेथपक्क प बजेट(रु. लाख) े कासा/खचप(रु.लाख) खरर पररमाण(मेिट्रकट ) 

२०७४।७५ ५२५१९ ५२५१९ ३६६७९४ 

२०७५।७६ ८३७९१ ८१६२९ ३५९०८६ 

२०७६।७७ ९८७६७ ८८२८८ ३९५९५९ 

रासार्े क मलमा सरकारले मलको खरर  मूल्र् (बोलपत्रको  र) र शर्ाद ि्न्  मा
सरकारलेे धापरणगरेकोमूल्र्बीचकोफरकरसञ्चाल खचपतिवेदके.जी.२५पैसासरकारलेअ   ा 
व्र्हो ेग पछ।ि्गदमाि्े र्ोखजदबजेटबाटअ  माे दमागबमोखजमकररब६लाखमेिट्रकट 
रासार्े क मल खरर  ग पसक् े खस्थेद ेथए  । उन्परोक्त दथ्र्हरूको ेबश्लके ण ग ाप ि्े र्ोखजद
बजेटबाट कररब ४ लाख मेिट्रक ट मा मात्र  अ   ा  व्र्हो प प गेको छ । साथै चाल  ्क पमा
सरकारबाटमलअ   ा मारू.११अबपि्े र्ोखजदगरेदापे मलमाभएकोअन्दरापििर्मूल्र््िृि
समेदले ग ाप म ल कको श्यकर्कदाबमोखजम रासार्े क मल खरर  ग पसिक े अ्स्था छै  ।
ि्गदकोसाल्सालीखचपकोशधारमाकेहीतिवेदशद्िृिगरीबजेटि्े र्ोज ग ेपररपाटीस्थािपद
भएको ेखखन्छ।र्सबाटमन्त्रालर्लेम ल ककोर्थाथपश्यकर्कदाअ  साररासार्े कमलखरर को
लाेगअ   ा बजेटतिवािग पसकेकोछै । 

मन्त्रालर्लेरासार्े कमलअ   ा कालाेगश्यकर्कप ेबजेटअ  मा काशधार ेलइप
तिवक्षेिपदपररमाणअ  सारको (६लाखमेिट्रकट )रासार्े कमलअ   ा कालाेगश्यकर्कप े
बजेटकोव्र््स्थाग  पप पछ। 

17. शपूेदप व्र््स्था - राििर् मल  ीेद, २०५८को  फा ५.१.१(क) मा समर्मा रासार्े क मल
शर्ादग ेखस्थेदेसजप ाग पतिवम खबालीलगाउन् ेसमर्भन् ा६मिह ाअगाडीरासार्े कमलको
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उन्पर्ोग,मागदथाशपूेदप खस्थेद पू्ाप  मा गरीसा्पजे कीकरणग े व्र््स्थाछ।अन्दरापििर्
बोलपत्रमाफप दरासार्े कमलखरर ग ापसूच ातिवकाश  ेखखशर्ादि्न्  मासामा डेेलभरीग प
साधारणदर्ा२०६द  लाग् ेगरेकोछ। ेपालसरकारलेरासार्े कमलमाअ   ा द  ेे णपर्
गरेसुँगैअ   ाे दमलकोखरर रि्िीि्दरणकोखजम्माकृिक सामाग्रीकम्प ीेलेमटेडलेपाएको
छ। ेपालसरकार(मखन्त्रपररक  )ले२०६९पौक ४को े णपर्बाटअ   ाे दमलकोखरर र
ि्िी ि्दरणका लाेग साल्ट टे्रेडङ्ग कपोरेश  ेलेमटेडलाई समेद दोकेको छ । कृिक  सामाग्री
कम्प ीेल.ले२०७५।७६मार् ररर्ाश्रा्ण, असोज, पौक रजेष्ठमा, ेड.ए.पी.श्रा्ण, असोज, माघ
र जेष्ठमा र पोटास मंेसरमा, र्स्दै २०७६।७७ मा र् ररर्ा भ ौ, असोज, काेदपक, पौक  र जेष्ठमा, 
ेड.ए.पी.भ ौ, असोज, काेदपकर्ैशाखमारपोटासकाेदपकमार२०७७।७८मार् ररर्ाअसोज, 

पौक , माघरबैशाख, ेड.ए.पी.असोज, मंेसर, पौक , फाल्ग  र्ैशाखरपोटासअसोजमाशईप ग् ेगरी
्ािक पकखरर र्ोज ादर्ारगरेकोछ।हालमलि्दरककम्प ीहरुलेअ   ाे दरासार्े कमल
अन्दराििर्ग्लो्लटेण्डरकोमाध्र्मबाटेस.शई.एफ.कलकत्ता/हखल् र्ा्ाेस.शई.पी.ि्राट गर, 

्ीरगञ्ज, भैरह्ामा डेेलभरी ग े गरी खरर  गरेकाछ ् । बोलपत्रशव्हा  कृिक  दथा पश पन्छी
ि्कासमन्त्रालर्बाटतिवािखरर र्ोज ाअ  सारबाली ालीमाह  ेमलकोमागकोशधारमागररन्छ।
कम्प ीहरुलेस््ीकृद्ािक पकखरर र्ोज ाअ  सारग्लो्लटेण्डरशव्हा ग ेग पछ ।अन्दराििर्
बोलपत्रकाअला्ा खज.ट .खज.माफप दपे मलशर्ादग ेगररएकोछ।र्ससम्बन्धमा  ेखखएका
व्र्होराे म् छ :् 

17.1 कृिक दथापश पन्छी ि्कासमन्त्रालर्काअ  साररासार्े कमलको्ािक पकसामान्र्मागकररब६
लाख मेिट्रकट भएपे  ि्गद३शेथपक्क पमा कृिक सामाग्रीकम्प ी ेलेमटेडरसाल्ट टे्रेडङ्ग
कपोरेश ेलेमटेडलेशपूेदपगरेकोरासार्े कमलकोि््रण ेहार््मोखजमछ : 

रासार्े कमल २०७४।७५(मेिट्रकट ) २०७५।७६(मेिट्रकट ) २०७६।७७(मेिट्रकट ) 

र् ररर्ा २३८८५४।० २२५९७१।० २२९०६३।० 

ेड.ए.पी. १२१९४०।० १२५४१२।० १५७६१९।० 

पोटास ६०००।० ७७०३।० ९२७७।० 

जम्मा ३६६६९४।० ३५९०८६।० ३९५९५९।० 

ि्गद३्क पमा्ािक पकअ  माे दमागपररमाणकोकररब६३तिवेदशदमात्रशपूेदपगरेको
छ । तिवक्षेिपद पररमाणको कररब एक
ेदहाई कम रासार्े क मलको शपूेदप
ह  ेगरेकोकारणमलकोअभा्ह  गई
दराईका िकसा ले बढी मूल्र् ेदरेर
सीमापारीबाट मल िकन्न  प े बाध्र्दा
ेसजप ा भएको छ। पहाड दफप का
िकसा कालाेगरासार्े कमलखरर को
अको ि्कल्प  भएकोले मल ि्दरक
कम्प ीले अ   ाे द मल उन्पलधध
गराउन्   सकेमा मल ि् ा  ै बाली
लगाउन्  प ेबाध्र्दाछ। 

17.2 सा्पजे क खरर  ऐ , २०६३, सा्पजे क खरर  े र्मा्ली, २०६४ दथा बोलपत्रसम्बन्धी
सूच ाअ  सारअन्दराििर् स्दरको बोलपत्रकोलाेग सूच ाशह्वा कोअ्ेध४५ द  , मूल्र्ाङ्क को
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लाेग१५द  ,बोलपत्रस््ीकृदग ेशशर्कोसूच ाअ्ेध७द  ,सम्झौदाग पशउन् ेअ्ेध
१५द  ,सम्झौदापश्चादकार्पसम्पा  जमा दपेशग े३ ेखख७द  , तिवेददपत्रखोल् ३ ेखख
१०द  रतिवेददपत्रखोलेपेछशर्ादि्न्  मासामा डेेलभरीग प११७(चाल श.्.१०७द  )
द  गरीसूच ाशह्वा गरेको२१६(चाल श्२०६)द  माशर्ादि्न्  मासामा डेेलभरी
ह   प पछ।ि्गद३्क पमामलशपूेदपग पसम्झौदागररएकाअेधकांशठेक्कामा े धापररदसमर्मा
शर्ादि्न्  मामलडेेलभरीह   सकेकोअ्स्था ेहार्बमोखजमछः 

श.् ठेक्का ं. 
सूच ातिवकाेसद

ेमेद 

सामा शउन्  प े
ेमेद 

सूच ा
तिवकास 

पेछसामा 
शउन्  प े
समर् 

सामा शएको
्ास्दि्केमेद 

लागेको
समर् 

बढी
समर् 

०७४।७५ ७६।०७४।७५ २०७४।१।२१ २०७४।८।२३ २१९ २०७४।१०।२५ २८१ ६२ 
७७।०७४।७५ २०७४।२।२५ २०७४।१०।२ २२३ २०७४।१२।४ २८३ ६० 
७८।०७४।७५ २०७४।१।२५ २०७४।१०।७ २५८ २०७५।५।१४ ४८० २२२ 
७९।०७४।७५ २०७४।५।२५ २०७४।१२।१३ १९८ २०७५।२।१५ २६१ ६३ 
८०।०७४।७५ २०७४।१।२४ २०७४।१२।३० ३४१ २०७५।४।१९ ४५४ ११३ 
८१।०७४।७५ २०७४।१।२४ २०७४।१२।६ ३१७ २०७४।१२।१८ ३२९ १२ 
८२।०७४।७५ २०७४।६।३१ २०७५।३।१९ २५९ २०७५।४।४ २७६ १७ 

०७५।७६ ८५।०७४।७५ २०७४।११।२४ २०७५।६।२१ २१३ २०७५।६।२२ २१४ १ 
८५।०७४।७५ २०७४।११।२४ २०७५।६।११ २०३ २०७५।९।२७ ३०९ १०६ 
८६।०७४।७५ २०७५।२।१ २०७५।८।२५ २११ २०७६।३।१४ ४१४ २०३ 
८७।०७४।७५ २०७५।२।१ २०७५।८।१९ २०५ २०७५।९।६ २२१ १६ 
८८।०७४।७५ २०७५।३।२४ २०७५।१०।२६ २१६ २०७५।१०।९ १९९ -१७ 
८९।०७५।७६ २०७५।४।२४ २०७५।११।१४ २०२ २०७५।१२।३ २२२ २० 
९०।०७५।७६ २०७५।६।२४ २०७६।२।२ २१८ २०७५।१२।१३ १७९ -३९ 
९१।०७५।७६ २०७५।८।२१ २०७६।३।१५ २०५ २०७६।४।१९ २४० ३५ 
९२।०७५।७६ २०७५।८।२१ २०७६।४।२५ २४६ २०७६।६।१ २८४ ३८ 

०७६।७७ ९३।०७५।७६ २०७५।१२।२५ २०७६।७।४ १९७ २०७६।८।८ २३१ ३४ 
९४।०७५।७६ २०७५।१२।२५ २०७६।७।३ १९६ २०७६।६।१ १६४ -३२ 
९५।०७५।७६ २०७६।१।१३ २०७६।८।९ २१३ २०७६।९।२५ २५८ ४५ 
९६।०७५।७६ २०७६।१।१३ २०७६।८।१० २१४ २०७६।१०।९ २७१ ५७ 
९८।०७५।७६ २०७६।२।२८ २०७६।९।२५ २१३ २०७६।११।१४ २६० ४७ 
९९।०७५।७६ २०७६।२।२८ २०७६।९।२० २०८ २०७६।१०।१७ २३४ २६ 
१००।०७६।७७ २०७६।४।११ २०७६।११।२ २०२ २०७६।१०।२४ १९५ -७ 
१०१।०७६।७७ २०७६।४।३० २०७६।११।३ १८५ २०७६।१२।८ २१९ ३४ 
१०२।०७६।७७ २०७६।५।१० २०७६।१२।२८ २१७ २०७६।१२।४ १९६ -२१ 
१०३।०७६।७७ २०७६।५।१० २०७६।१२।७ १९६ २०७६।१२।२४ २१३ १७ 

दाेलकाअ  सार २०७४।७५ मा क  ैपे  ठेक्का े धापररद समर्मा मलशपूेदप ग पसकेका
छै  ्।सम्झौदागरेका७ठेक्काले१२ ेखख२२२द  सम्ममलशपूेदपग पिढलाइपगरेकाछ ्।
२०७५।७६मा९ठेक्कामध्रे्२ठेक्कामात्रे धापररदसमर्मामलशपूेदपगरेकाछ भ ेबाुँकी७
ठेक्काले१ ेखख२०३द  सम्मिढलाइपगरेकाछ ्।त्र्सैगरी२०७६।७७मा१०ठेक्कामध्रे्३
ठेक्कामात्रे धापररदसमर्मामलशपूेदपसम्पन्नगरेकाछ ्बाुँकी७ठेक्काले१७ ेखख५७द  सम्म
िढलाइप गरेकाछ ।् े धापररदसमर्मा मल तिवािग प सिकएको छै ।बन् रगाहमाघ ईचो,खराब
मौसम,रेल््ेर्र्ाकसमर्माउन्पलधध भएको,साम खन्रकशुेँ धशद जस्दाकारणलेम्र्ा थपग  पप े
्ाध्र्दारहेकोकार्ापलर्कोभ ाईछ।शपूेदपकदापकोकमजोरीकोकारणलेम्र्ा थपग  पप ापभ े
हजाप ाअस लगरेरखरर कार्पसम्पन्नग ेगररएकोछ।र्ोज ाअ  सारखरर कार्पसम्पन्न ुँह  ा
हरेक्क पमूख्र्बालीकोसमर्मारासार्े कमलकोअभा्ह  ेगरेकोछ। 
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17.3 चाल शेथपक्क प२०७७।७८को(तिवथम६मिह ा)लाेगठेक्कातिवििर्ाबाटछ ौटभएका ेहार्का
६शपूदपकलेसमर्मा ैमलशपूेदपग प सकेकोकारणलेसा्पजे कखरर ऐ २०६३को फा
५९ बमोखजम खरर  सम्झौदा अन्त्र् गरी सोही  फाको उन्प फा ८ बमोखजम परफरमेन्स ्ण्ड
बापदकोरकमअमेरीकीडलर२४लाख६४हजारकार्पसम्पा  जमा दजफदगरेकोछ। 

िसं ठेक्का ं 

शप े दपक
दापको
 ाम 

सम्झौदाेमेद 
शपूेदपग े
ेमेद 

लागद
अ  मा  

सम्झौदा
रकम,
(अ.ड.) 

सम्झौदा
पररमाण 

मे.ट. 

परफरमेन्स 

्ण्डअ.ड. 

1 

KPN-

105/07
6/77 

ut cf=j=  

Shailung 

Enterprise

s Pvt Ltd 

24//4/020 5/9/020 89,10,750 80,08,025 
25000±5

% Urea 
400402 

2 

KPN-

106/07
6/77 

ut cf=j= 

Honiko 

Multiple 

Pvt Ltd 

27/4/020 5/9/020 89,10,750 77,47,500 
25000±5

% Urea 
400402  

3 

KPN-

107/076/7

7 

Shailung 

Enterprise

s Pvt Ltd 

2/7/020 7/11/020 98,97,900 93,45,000 
30000±5

%    Urea 
467250  

4 

KPN-

108/076/7

7 

Shailung 

Enterprise

s Pvt Ltd 

19/7/020 28/11/020 83,47,500  80,49,750 
25000±5

% Urea 
400250 

5 

KPN-

110/076/7

7 

Muktinath 

Krishi 

Company 

2/8/020 3/12/020 84,90,000 79,29,250 
25000±5

% Urea 
399000 

6 

KPN-

111/076/7

7 

Muktinath 

Krishi 

Company 

2/8/020 4/12/020 84,56,600 79,75,800 
20000±5

% DAP 
397000 

चाल शेथपक्क पकोभार, काेदपकरमंेसरमाउन्पलधधह   प े१लाख३०हजारमेिट्रक
ट र् ररर्ार२०हजारमेिट्रकट ेड.ए.िप.उन्पलधधह   सक् ा ेशभरी ैतिवम खबालीहरूलाइप
रासार्े कमलकोअभा्ेसजप ाभर्ो। 

17.4  ेपाल रभारदबीचभएको व्र्ापारदथा पार्ह 
सखन्ध (पेछलो पटक स  १९९९, ज ्री)
अ  सार  ेपालले पार्ह को लाेग कलकत्ता
्न् रगाहकोतिवर्ोगग प पाउन्ुँछ।  ेपालशर्ाद
ह  े सम्पूणप रासार्े क मल कलकत्ता ्न् रगाह
ह  ै रेलबाट ्ीरगञ्ज र ट्रकबाट ेबराट गर र
भैरह्ा ढ ्ा ी गरी शपूेदप ग  पप पछ ।
कलकत्ताबाटरेलमाएकपटकमा२५००मेिट्रक
ट  रासार्े कमल्ीरगञ्जल्र्ाउन् सिकन्छ।
ट्रकमारासार्े कमलकोशपूेदपग पबढीसमर्
लाग्छ।कलकत्ता्न् रगाहमा ेपालशर्ादह  े
अेधकांश मालसामा  जम्मा ह  े र त्र्हाुँबाट
रेलमा ्ीरगञ्ज र ट्रकमा राखेर अन्र् भन्सार
ि्न्  सम्म ढ ्ा ी ग  पप पछ । ्ािक पक एउन्टै
बन् रगाहबाट धेरै पररमाणमा रासार्े क मल
शप े दप ग ाप कलकत्ता ्न् रगाहमा े र्ेमद से्ा

(एिककृद भन्सार जाुँच चौकी, स ख्खा ्न् रगाह (ि्रगञ्ज) पररसरमा राखखएको
ि्ेग्रएकोमलज  डल्लापरेकोअ्स्थामाछ।र्सलाईकसरी िग ेभने्न
सम््न्धमाछलफलकोट ङ्गो लागेकोले२०७७चैत्र१९सम्मर्हीअ्स्थामा
राखखएकोेथर्ो।) 

 



कृिक मलअ   ा व्र््स्थाप  

67  कार्पमूलकलेखापरीक्षणतिवेद्े  ‚२०७८ 
 

पाउन्  कदठ  छ । बन् रगाहको समस्र्ा  ेखाएरशपूेदपकदापको पटक-पटक ठेक्काको म्र्ा  थप
गररएकोछ।जसबाटश्यकर्कप ेसमर्मारासार्े कमलकोशपूेदपभएकोछै । 

17.5 मल ि्दरण कम्प ीहरुहरुले अन्दराििर् स्दरको बोलपत्रको माध्र्मबाट खरर  गरेर कलकत्ता
्न् रगाहह  ै  ेपालकाभन्सार ि्न्  सम्ममलशर्ादगछप ।२०७७।७८माशपूेदपकदापहरुले
देश्रोम ल कबाटरासार्े कमलखरर गरेरपा ीजहाजमालोडगरेरकलकत्ता्न् रगाहसम्मल्र्ाउन् ै
ग ाप िहन्  महासागरमा शएको अम्फा   ामक शुेँ धको कारणले रासार्े क मल ि्ग्र  गर्ो
जसलाई्ीरगञ्जभन्सारकार्ापलर्माजाुँचपासकोिममा स््दन्त्रसभेर्रले तिवर्ोगग प  ेमल् े रार्
द ए।सोमललामोसमर्सम्म्ीरगञ्जस ख्खा्न् रगाहपररसरमाराखखएको ेथर्ो।तिवाकृेदक
तिवकोपकोकारणलेपे किहलेकाहीपू्ाप  माे दसमर्माअपेखक्षदपररमाणमारासार्े कमलशपूेदप
ग प सकी िकसा लेसमर्माश्यकर्कपररमाणमारासार्े कमलखरर ग पसकेकाछै  । 

रासार्े कमलश्यकर्कपरीमाणकोलाेगठेक्कासम्झौदा ह  े,शपूदपकहरूबाटसम्झौदाको
कार्ापन््र् को अ  गम को कमी, एकमात्र कलकत्ता बन् रगाह माेथको े भपरदा कारणले ग ाप
शपूेदपमा व्र््स्था तिवभा्कारी ह  सकेको छै  । रासार्े क मल उन्त्पा क  ेशसुँग  ीघपकाली 
सम्झौदागरीसम्भाव्र्खपदकोकखम्दमापे ३०तिवेदशदमलकम्प ी मूल्र्माखरर ग  पप पछ।
कलकत्ता बन् रगाहको ि्कल्पकोरुपमा भारदसुँग ििपक्षीर् सम्झौदा गरी भारदका अन्र् बन् रगाह
जस्दैकान् ला(ग जराद),ि्शाखापट म, (शन्रतिव ेश)तिवर्ोगग ेव्र््स्थाेमलाउन्  प पछ।मल
ि्दरककम्प ीहरुबाट सम्झौदाअ  सारको समर्मा रासार्े क मलको डेेलभरी ेल  े र्ेमदरुपमा
मलशपूेदपतिवििर्ाकोअ  गम ग  पप पछ। 

18. भण्डार  - अ   ा को मल ि्दरण व्र््स्थाप 
े  ेखशका, २०७७ अ  सार तिवम ख शर्ाद
ि्न्  सम्ममलशपूेदपकदापकम्प ीलेरासार्े क
मल शपूेदप ग पछ  । शर्ाद ि्न्  मा
भण्डार को कार्प मल ि्दरक कम्प ीहरुले
ग पछ  । शर्ाद ि्न्  बाट अन्र् खजल्लामा
रहेका मल ि्दरक कम्प ीका शाखा
कार्ापलर्हरुसम्मढ ्ा ीग े र रासार्े कमल
स रखक्षद भण्डार  ग े कार्प मल ि्दरक
कम्प ीले ग पछ  । मल ि्दरक कम्प ीको
शाखा कार्ापलर्बाट मल ेबिेदाको गो ामसम्म
ढ ्ा ी गरी भण्डार  ग े कार्प मल ि्िेदाले
ग पछ  । रासार्े क मलको भण्डारण
सम्बन्धमा ेहार्बमोखजम ेखखएकोछः 

18.1 राििर् मल  ीेद,२०५८ ले सम्भाव्र् खपदको
२० तिवेदशद जगेडा मौज् ादको रूपमा राख्न प े
व्र््स्था गरेको छ । मन्त्रालर्ले गरेको माग
अ  मा ६लाखमे.ट.को२०तिवेदशदमौज् ाद
राख्न न्रू् दम १ लाख २० हजार मे. ट.
क्षमदाकोभण्डार गहृश्यकर्कप ेमाि्ेभन्न

ि्रगञ्जखस्थद कृ.सा.क.ेल.तिवा.का. ि्रगञ्जको प रा ो
गो ामघरमा भण्डार  गररएको रासार्े क मल (माेथ)र
काठमाण्डौं क लेश्वरखस्थद कृ.सा.क.ेल.शा.का., काठमाण्डौंको
गो ाममाभण्डार गररएकोरासार्े कमल(दल) 
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स्था मागरेर कृिक सामाग्रीकम्प ी ेलेमटेडसंग१लाख१०हजार मेिट्रकट  रसाल्ट टे्रेडङ्ग
कपोरेश  ेलेमटेडसुँग ९० हजार मेिट्रक ट  रासार्े क मल भण्डार  क्षमदा रहेको छ ।
्ीरगञ्जकोभ  ट  े्ीमाथप२गो ामघरे मापणकोअखन्दमचरणमाप गेकाछ ।दरगो ामघरहरु
प रा ाह  ैंजाुँ ा्क ापर्ाममापा ीच  िह ेलगार्दकासमस्र्ामलि्दरककम्प ीकालाेगच   ौदीको
रुपमा रहेका छ । त्र्स्दै  ेशमा ेभेत्र े अेधकांश रासार्े क मल ्ीरगञ्जमा भण्डारण ग  पप े
ह  ालेठ लोपररमाणमाभण्डारणकक्षकोश्यकर्कदाप पछ।दर्ीरगञ्जमाकार्ापलर्भ् रहेको
स्था मा१५,१००मेिट्रकट शफ् ैर५,५००मेिट्रकट भाडाकोगो ाममामलभण्डारणग े
गररएकोछ। 

18.2 रासार्े कमललाई च  िह , पग्ल  र डल्ला प पबाटजोगाई र्सको ग णस्दर र दौलकार्म राख्न
ह ककोतिवर्ोग,घामपा ी,ओशशद बाटस रखक्षदराख्न प पछ।भण्डारणकक्षहरुपरम्परागदज्ञा को
शधारमाव्र््स्थाप गररएकोछ।गो ामघरकोव्र््स्थाप सम्बन्धमामलि्दरककम्प ीहरुले
क  ै माप ण्ड ब ाएका छै  ् । मलको लोड अ लोड ग ाप ह कको तिवर्ोग ग े गररएको छ ।
र्सबाट मल च  िह  गई प्र्ािकङ्ग बमोखजमको दौलअ  सारको मल िकसा ले  पाउन् े अ्स्था 
छ। 

स्थलगदअ्लोक िममाकाठमाण्डौंकोक लेश्वरखस्थदकृिक सामाग्रीकम्प ीेलेमटेड, शाखा
कार्ापलर्काठमाण्डौंकोगो ामघरभईूबाटकररब१ िफटउन्चाईमाकाठकोफल्र्ाकमारासार्े क
मलभण्डारणगरीराखखएकोछ।एउन्टैढोकाबाटसामा राख्ने र े काल् ेगररएकोछ।लोड
अ लोडग ापश्रेमकहरुलेह ककोतिवर्ोगग ेअ्स्थापे स्थलगदअ  गम कोिममा  ेखखर्ो। 

पर्ापि भण्डारण व्र््स्था  ह ुँ ा कृक कहरुको माग र शपूेदपबीच सन्द ल  कार्म ह    सकी
कृक कहरुलाईश्यकर्कपरेकोसमर्मामलउन्पलधधगराउन्  सकेकोअ्स्थाछ। 

पर्ापिबजेटकोकमी,खरर तिवििर्ामािढलाई,शपूेदपर्न् रगाहमािढलाईजस्दाकारणले
े रन्दररुपमामलकोशपूेदपग प सक् ामलि्दरककम्प ीहरुलेसम्भाव्र्खपदको२०तिवेदशद
रासार्े कमलजगेडामौज् ादकोरुपमाराख्नसकेकाछै  ।र्सबाटशपूेदपमाथोरैसमर्िढलाई
ह  ासाथैरासार्े कमलकोअभा्ह  ेअ्स्थाेसजप ाभएकोछ।सम्भाव्र्खपदको२०तिवेदशद
जगेडा मौज् ादको रुपमा भण्डारणको लाेग गो ामघरको व्र््स्था ग  पपछप साथै रासार्े क मल
भण्डारणलाई व्र््खस्थद ब ाउन्  मल ि्दरककम्प ीहरुले गो ामघर व्र््स्थाप सम्बन्धी माप ण्ड
ब ाएरकार्ापन््र् ग  पप पछ। 

19. ढ ्ा ीदथाि्दरण-अ   ा कोमलि्दरणव्र््स्थाप े  ेखशका,२०७७अ  सारतिवम खशर्ाद
ि्न्  हरुसम्ममलशपूेदपकदापकम्प ीहरुलेरासार्े कमलकोढ ्ा ीग पछ ।शर्ाद ि्न्  बाट
खजल्लामारहेकामलि्दरककम्प ीकाशाखाकार्ापलर्सम्मढ ्ा ीकोकार्पमलि्दरककम्प ीले
र शाखा कार्ापलर्बाट ि्िेदासम्म ढ ्ा ी गरी िकसा लाई ि्दरण ग े कार्प मल ि्िेदाले ग े
व्र््स्थाछ।ढ ्ा ीदथाि्दरणकोकार्पशीघ्र,कमखखचपलोरसिहसमर्माह   श्यकर्कछ। 

हालकृिक सामाग्रीकम्प ीेलेमटेडरसाल्टटे्रेडङ्गकम्प ीेलेमटेडमास खचकृदभईकररब७५००
मलि्िेदाहरुले ेशभरअ   ाे दमलकोि्िीि्दरणगरररहेकाछ ।र्ससम्बन्धमा ेखखएका
व्र्होराहरुर्सतिवकारछ :् 
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19.1 मन्त्रालर्को अ  मा अ  सार ्के  बालीको लाेग २ लाख १६ हजार २७९ मेिट्रक ट  र िहुँउन् े
बालीको२लाख३०हजार९२४मे.ट सामान्र्मागरहेकोमामागबमोखजमकृक कहरूलाइपमल
प र्र्ाउन्  सकेकोअ्स्था ेहार्बमोखजमछः 

मिह ा 
अ  माे दसामान्र्माग

(मे.ट ) 
ि्िीपररमाण 

२०७६।७७(मे.ट ) २०७५।७६(मे.ट ) 
श्रा्ण 

२१६२७९ 

४०५९८.५० ५२०४०.६० 
भ ौ २११५८.४५ २५५९३.६० 
असोज २७७७१.०५ २३३३३.४५ 
काेदपक ३१८००.७३ ३३००१.०५ 
्के बाली(धा ) १२१३२८.७३ १३३९६८.७० 
मंखशर 

२३०९२४ 

५६३४१.३८ ४२८०७.१७ 
पौक  ३२०२३.४५ २०९८४.८५ 
माघ २०६८७.५० १०७२९.०० 
फाल्ग   २१२५४.६० १५०३१.५० 
िहुँउन् ेबाली(गुँह ,मकै,अन्र्) १३०३०६.९३ ८९५५२.५२ 
चैत्र 

१५२७९७ 

१६९१७.६५ १४३१६.६५ 
्ैशाख ५७५७२.१५ २१८५०.५५ 
जेष्ठ ४२२६७.१० ३८०२१.४० 
असार २६०९३.१० ४७७४८.८३ 
 ग े्ाेल, लह ,्ाग्ा ी १४२८५०.० १२१९३७.४३ 
(रिव्र्-अ  माे दमागपररमाणमन्त्रालर्को२०७७।७८कोक लमागपररमाणक ल१२लाख
७० हजार ९९१ मेिट्रक ट लाई सामान्र् माग ६ लाख मेिट्रक ट मा सामाञ्जस्र् कार्म गरी
राखखएको) 

  ि्गद२शेथपक्क पकोबालीचिअ  सारकोमागपररमाणरमाेसकि्दरणपररमाणको
द ल ा ग ाप ्के बालीमा मागको द ल ामा ५९ र िहुँउन् े बालीको समर्मा मागको द ल ामा ४८
तिवेदशदमात्रकृक कहरूलाइपि्दरणग पसकेकोछ।क  मलि्दरककम्प ीलेक  समर्माक  
स्था माकेदमलि्दरणगरेअ्कहाुँक  मलकिहलेप ग् ैछभन्ने ि्क र्पू्ाप मा ह  सकेको
छै ।मल ि्दरककम्प ीलेम्र्ा  अलरुपमाखरर , ि्दरणरमौज् ादकोअेभलेखराख् ैशएका
छ ्।मौसमदथाक्षेत्रगदरुपमाश्यकर्कदापिहचा गरी ि्दरणतिवणालीव्र््खस्थदग पसूच ा
तिवि्ेधकोउन्पर्ोगगररएकोछै ।ि्गद२्क पमामाेसकरूपमाऔसद१८हजार ेखख५८हजार
मेिट्रकट मलमौज् ादरहेकोभएदापे ि्दरणव्र््स्थासमेदतिवभा्कारी भएकोलेमलअभा्
भएको ेखखर्ो। 

19.2 शेथपक्क प२०७६।७७सम्ममलखा शपूेदपदथा ि्दरणव्र््स्थाप (खजल्लास्दर)कार्पि्ेध, 

२०६९ र ि्िेदा व्र््स्थाप  कार्पि्ेध, २०६९ अ  सार
सम्बखन्धद ्गपअ  सार सहकारी संस्थाहरुले े खश्चद रकम धरौटी
राखेर रासार्े क मलको ि्िेदाकोरुपमा खजल्ला कृिक  ि्कास
कार्ापलर्कोमल ि्िेदा सूचीमा  दाप भईसम्बखन्धदकम्प ीको
सम्बखन्धदकार्ापलर्मा दाप ह  े व्र््स्था ेथर्ो।र्सरी े र् क्त
ि्िेदाले सेमेदको े णपर्अ  सार मात्र मलखा  ि्िी ि्दरण
ग  पप पथ्र्ो । चाल शेथपक ्क पमा जारी भएको अ   ा को मल

शेथपक्क प शन्दररकढ ्ा ीखचप 
(रु) 

२०७२।७३ 19,07,99,066 

२०७३।७४ 22,08,69,768 

२०७४।७५ 24,97,43,249 

२०७५।७६ 22,91,66,287 

२०७६।७७ 28,18,01,969 

जम्मा १,१७,२३,८०,३३९ 

औसदरू. 234476068 
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ि्दरण व्र््स्थाप  े  ेखशका, २०७७ र ि्िेदा व्र््स्थाप  कार्पि्ेध, २०७७ अ  सार पे 
रासार्े कमलकोि्िेदाह  ईच्छ कसहकारीहरुलेसम्बखन्धदस्था ीर्दहमामलि्िेदाकोरुपमा
 दापभईस्था ीर्सेमेदकोेसफाररससिहदमलि्दरककम्प ीकोसम्बखन्धदकार्ापलर्मा े खश्चद
धरौटी रकमब झाएर े ्े   द   प पछ।र्सरी ि्िेदाकोरुपमा दाप भएकासहकारीहरुलेमल
ि्दरककम्प ीकोशेधकाररकेडलरहरुबाटउन्क्तस्था ीर्दहलाईे धापरणभएकोकोटाबमोखजमको
रासार्े क मल तिवाि ग पछ  । सो मल शफ् ो कार्पक्षेत्रेभत्रका िकसा हरुलाई ि्िी ि्दरण
ग  पप पछ।दर िकसा कोमागपररमाणकोद ल ामा े धापररदकोटाकमह  ाले ि्िी ि्दरणमा
समस्र्ारहेकोछ। 

देस्रोम ल कका ठेके ारहरुबाट रासार्े कमलशपूेदप गराउन्ुँ ाकलकत्ता्न् रगाहतिवर्ोग
ग  पप ेअ्स्थाछ।कलकत्ताबाटसोझैरेल्ीरगञ्जसम्ममात्रशउन् ेह  ालेअेधकांशमल्ीरगञ्ज
भन्सार भएर  ेपाल ेभेत्र े गरेको छ । ि्राट गर, भैरह्ालगार्दका अन्र् भन्सारहरुमा ट्रकमा
राखेरमलशर्ादग पप ेह  ालेबढीसमर्लाग् ेगरेकोछ।अेधकाशंमल ि्रगञ्जभन्सारमा
शएकोअ्स्थामा  ेशेभत्रढ ्ा ीमाठ लोरकमखचपग  पप ेअ्स्थाछ।ि्गद५्क पमाकृिक 
सामाग्रीकम्प ीेल.लेशन्दररकढ ्ा ी बापदमातै्ररु.१अबप१७करोड२३लाख८०हजार
३३९खचपगरेकोछ।ज  सोहीअ्ेधमासोकम्प ीलेरासार्े कमलखरर कोलाेगगरेको
क लखचपरु.२१अबप७९करोड६०लाखकोकररब५ शमल्८३तिवेदशदहो।ि्गद५
्क पकोदथ्र्ाङ्केबश्लके णग ापढ ्ा ीमा औसदतिवेद्क परू.२३करोड४४लाख७६हजारखचपह  े
गरेको ेखखन्छ।र्सलेरासार्े कमलकोअ   ा कोलागदबढाएकोछ।शर्ादि्न्  कालाेग
्ीरगंजमाे भपररह  परेकोलेशन्दररकढ ्ा ीकोिममाठ लोपररमाणमाखचपग  पप ापर्सकोभार
अन्ददःिकसा माेथ ैपरेकोछ।अझ  गपमक्षेत्रकािकसा हरुबढीभारमापरेकाछ ्। 

19.3 अ   ा को मल ि्दरण व्र््स्थाप 
े  ेखशका, २०७७को फा१५मामल
ि्िेदा े र् खक्तसम्बन्धी व्र््स्था गररएको
छ।सोव्र््स्थाअ  सारस्था ीर्दहको
ेसफाररसको शधारमा े  ेखशकाबमोखजम
र्ोग्र्दा प गेका सहकारी संस्था, फमप ्ा
कम्प ीलाई रासार्े क मलको ि्िेदाको
रुपमा े र् क्तग पसिक ेव्र््स्थाछ।
साि्कको मलखा  शपूेदप दथा ि्दरण
व्र््स्थाप  (खजल्लास्दर) कार्पि्ेध, 

२०६९  फा ५ मा सहकारी संस्थामात्र
मलि्िेदाकोरुपमाे र् क्तह  ेव्र््स्था
ेथर्ो । लेखापरीक्षण टोलीबाट मल
ि्िेदा सहकारीहरुसुँग भएको स्थलगद
छलफलको िममा परर्ेदपद व्र््स्थाको
कारणलेभेटे रीफमपरअन्र्एग्रोफमपहरु
पे रासार्े कमलि्िेदाकोरुपमा दाप
भएको ह  ाले रासार्े क मलको मात्र कारो्ार ग े सहकारीहरुको कोटा घटेको छ । साथै

स्थलगद लेखापरीक्षणको िममा लेखापरीक्षण टोेलले
दराईका भारदसुँग जोेडएका प ् प झापा ेखख पखश्चम
कैलालीसम्मका ८ खजल्लाका करर् ४९९ िकसा सुँग र्स
ि्क र्माछलफलगरी जा कारी ेलुँ ाअेधकांशले  ेपालमा
रासार्े क मलको अभा् ह ुँ ा भारदबाट बढी मूल्र् ेदरेर
मलखरर गरीखेदीमातिवर्ोगगरेकोउन्ल्लेखगरेकाछ ्।
छलफलकै िममा बद पर्ा खजल्लामा तिवशास को े णपर्को
शधारमा ्डा कार्ापलर्को ेसफाररसको शधारमा
ेसमापारीबाट मल ल्र्ाउन्  सहखजकरण भएको िकसा हरूले
बदाएका छ ् । र्द्यपी िकसा हरूले  ेपालमा रासार्े क
मल उन्पलधधदा भएसम्म ेसमापारीबाट ल्र्ाएको मल तिवर्ोग
 ग ेबदाएकाछ ्। 

ि्रगञ्ज भन्सार कार्ापलर्ले श.्. २०७६/७७ मा
ेसमापारीबाट भन्सार छलेर ल्र्ाईएको रू. ४ लाख
८९ हजार को ६५० बोरा रासार्े क मल जफद
गरेकोछ। 
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व्र्ापाररक फमपहरुलाई अ   ाे द रासार्े क मल ि्दरणको खजम्मा द ुँ ा त्र्सको   रुपर्ोग ह  े
जोखखमसमेदबढ् े ेखखन्छ। 

19.4 मल ि्दरक कम्प ीहरुले मल ि्िेदा सहकारीहरुलाई श्यकर्क पररमाणमा रासार्े क मल
उन्पलधधगराउन्  सक् ाढ ्ा ीभाडाकोभारअत्र्ाेधकप पगएकोग  ासोमलि्िेदासहकारीहरुको
रहेको छ । साथै अ   ा को मल ि्दरण व्र््स्थाप  े  ेखशका, २०७७ बमोखजम मल ि्िेदा
कम्प ीहरुले जारी गरेको ि्िेदा व्र््स्थाप  कार्पि्ेध, २०७७ को  फा ७.३ अ  सार ि्िी
ि्दरणको ि््रण दोिकएको ढाुँचामा े र्ेमद रुपमा कम्प्र् टर सफ्ट्ेर्रमा अद्या्ेधक ग  पप े
व्र््स्था कार्ापन््र्  ग प ि्श ि रुपले रासार्े क मलको मात्रकारो्ार ग े सहकारीलाई गाह्रो
भएकोछ।सोतिवर्ोज कोलाेग क्षकमपचारी, कम्प्र् टर, ईन्टर ेटशद कोखचपव्र्हो पअ   ाे द
रासार्े कमलकोकारो्ारबाटसम्भ् रहेकोभ ाईमलि्िेदाहरुकोरहेकोछ। 

19.5 अ   ा कोमलि्दरणव्र््स्थाप े  ेखशका, २०७७को फा१८.५रमलि्िेदाकम्प ीहरुको
ि्िेदा व्र््स्थाप  कार्पि्ेध, २०७७ को  फा ७.१४ अ  सार रासार्े क मल ि्िेदा
सहकारीहरुले कृक कहरुलाई रासार्े क मलको ि्िि ग ाप कृक कको  ाम, ठेगा ा, फो   म््र, 
पररमाण, पररचर्पत्र ं., जग्गाकोक्षेत्रफलरमूल्र्सिहदकोि््रणकोअेभलेखराख्न प ेरप  ःथप
रासार्े कमलको ेसफाररसकोलाेगस्था ीर्दहकोकृिक शाखाबाटसोअेभलेखतिवमाखणदगराई
मलि्दरककम्प ीकोेडलरमापेशग  पप ेव्र््स्थागररएकोछ।स्थलगदछलफलकोिममा
मलि्िेदासहकारीहरुलेग्रामीण िकसा हरुजोथोरैपररमाणमलकोलाेगगाुँउन्बाटमलि्िेदा
सहकारीसम्मशएकाह न्छ ।उन् ीहरुबाट ागररकदा, लालप जापलगार्दकापररचर्पत्रतिवािग पर
मो्ाइल .तिवािगरेपेछमात्ररासार्े कमलउन्पलधधगराउन् ेव्र््स्थाबाटिकसा हरुलेकदठ ाई
महस सगरेकोअ्स्थाछ। 

19.6 अ   ा को मल ि्दरण व्र््स्थाप  े  ेखशका, २०७७ को  फा १७.७ ले स्था ीर् सेमेदले
े धापरणगरेकोि्िीमूल्र्े र्ेमदरुपमामलि्दरककम्प ीलाईजा कारीगराउन् ेरस्था ीर्दह
रमलि्िेदाकोि्िीकेन्रमाटाुँसग ेव्र््स्थागरेकोछ।दररासार्े कमलकोउन्पलधधदार
तिवेदिकसा ्ािकसा कोखेदीगरेकोजेम कोक्षते्रफलअ  सारउन्पलधधगराउन् ेमलकोपररमाण्ारे
े  ेखशका र ि्िेदा व्र््स्थाप  कार्पि्ेधले क  ै व्र््स्था गरेको छै  । ि्िीको लाेग मल
उन्पलधधभएकोसम्बन्धमािकसा लाईजा कारीद  ेक  ैऔपचाररकदररकाे धापरणगररएकोछै ।
मलि्िेदाहरुलेमौखखकरुपमा्डाध्र्क्षलाईजा कारीगराउन् ेर्डाध्र्क्ष्ामलि्िेदासुँगको
व्र्खक्तगदसम्पकप कोशधारमा िकसा हरुलेजा कारी पाईरहेकोअ्स्थाछ।मलकोउन्पलधधदा
कमपररमाणमाभएकोअ्स्थामाि्िेदार्डाध्र्क्षसुँगकोव्र्खक्तगदसम्पकप रसम्बन्धकोशधारमा
मात्रमलपाउन् े/ पाउन् ेअ्स्थाछ। 

19.7 अ   ा कोमल ि्दरणव्र््स्थाप  े  ेखशका, २०७७को फा९अ  सारतिव ेशसेमेदबाटमल
ि्दरक कम्प ीको तिवा ेखशक दथा खजल्ला कार्ापलर्हरु र  फा ११ अ  सार स्था ीर् सेमेदबाट
स्था ीर्दहेभत्रकामलि्िेदासहकारीहरुकोअ  गम अपेखक्षदरुपमाह  सकेकोछै ।केदपर्
स्था ीर् दहमा ेछटफ ट रुपमा अ  गम  भए दापे  तिवभा्कारी रुपले े र्ेमद रुपमा अ  गम 
ह  सकेको छै । स्था ीर्सेमेदको ेसफाररसकोशधारमा मल ि्िेदासहकारीहरुले ेडलरबाट
मल ल्र्ाएपेछ सो मल कसरी ि्िी ि्दरण गरेको छ भन्ने सम्बन्धमा स्था ीर् सेमेदहरुबाट
सििर्दापू्पकअ  गम भएकोछै । 
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 शन्दररक ढ ्ा ीको खचपभार घटाउन्  कणापली तिव ेश र स   र पखश्चमाञ्चल तिव ेशको लाेग
 ेपालगञ्जरध गढीशर्ाद ि्न्  माशपूेदपकदापबाटरासार्े कमलको डेेलभरी ेल  प पछ।साथै
े र्न्त्रण व्र््स्था समेद कार्म ह  े गरी झन्झिटलो तिवििर्ाहरू हटाइप ि्दरण लागद कम गरी
उन्पभोक्तासम्मस लभरूपमामलप र्र्ाउन्  प पछ। 

20. मौज् ाद - मन्त्रालर्को२०७७।७८कोअ  माे द्ािक पकखपद६लाख मेिट्रकट लाईशधार
मान्नेहोभ ेदी ैतिवकारकागरी्ािक पक१लाख२०हजार मेिट्रकट रासार्े कमलजगेडा
मौज् ादकोरुपमाराख्न प पछ।दरि्गद५्क पकोकृिक सामाग्रीकम्पे ेलेमटेडरसाल्टटे्रेडङ्ग
कम्पे ेलेमटेडको्ािक पकअखन्दममौज् ादऔक दसोकोशधाभन् ापे कमरहेकोअ्स्थाछ।
र्सबाटशेथपक्क पकोश रु्ादमाह  ेखेदी्ाेलकोलाेगरासार्े कमलकोअभा्ेसजप ाभैरहेको
अ्स्थाछ।मलि्दरककम्पे हरुकोि्गद५शेथपक्क पकोअसारमिह ाकोरासार्े कमलको
मौज् ादकोअ्स्थार्सतिवकारछः 
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ेडएपी २०३१.४३ १८६३९.१० २०६७०.५३ 

पोटास २२८५.६० ९९२.८५ ३२७८.४५ 

जम्माः ४४७३.४३ २२७७१.७५ २७२४५.१८ 

औक द्ािक पकमौज् ाद २९५५९.२५ २८९३८.२७ ५८४९७.५२ 

मन्त्रालर्बाटतिवािदथ्र्ाङ्ककोशधारमा  ेशमा रासार्े कमलकोसाधारणमागकररब६
लाखमेिट्रकट रहेकोछ।जसकोशधारमाशेथपक्क पकोअन्त्र्मादी ओटैमलकखम्दमापे 
१लाख२०हजारमेिट्रकट मौज् ादह   श्यकर्कछ।दरमलि्दरककम्पे हरुकोि्गद
५्क पकोअसारमिह ाकोदथ्र्ाङ्कहे ेहोभ ेजगेडामौज् ादकोपररमाणअत्र्न्दैकमरहेकोछ।
२०७२।७३ मा ३ ओटै मलको मौज् ाद पररमाण ९२ हजार ८१७.३० मेिट्रक ट  रहेकोमा
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त्र्सपेछका्क पहरुमार्ोमौज् ादमािेमकरुपमाकमह  ै२०७६।७७मा२७हजार२४५.१८
मेिट्रकट मासीेमदह  प गेकोछ।र्सरी ि्गद५्क पकोऔक दमौज् ादपररमाण५८हजार
४९७.५२मेिट्रकट रहेकोछ।र्सबाटक  ैकारणलेचाल ठेक्कातिवििर्ामाकेहीसमर्िढलाई
भई रासार्े कमलशपूेदप पू्पे  धापररदसमर्माग प सिकएमामलकोअभा्भईहाल् ेअ्स्था
ेसजप ाभएकोछ। 

तिवत्रे्क्क पमागकोपरीमाणभन् ाकमखरर ग ेपररपाटीलेग ाप न्रू् दममौज् ादकार्म
ग पसकेको पाइपए ।श्यकर्कबजेट रखरर  व्र््स्था गरी रासार्े कमलको न्रू् दमजगेडा
मौज् ादकोरुपमाराख्नेव्र््स्थाग  पप पछ। 

21. मूल्र्े धापरण-अ   ा कोमलि्दरणव्र््स्थाप े  ेखशका, २०७७अ  सारकृिक दथापश पन्छी
ि्कासमन्त्रालर्कोकृिक सामाग्रीव्र््स्थाप सम्बन्धीि्क र्हे ेसह-सखच्संर्ोजकरहेकोतिवाि्ेधक
सेमेदको ेसफाररसकोशधारमा मलशपूेदप दथा ि्दरण व्र््स्थाप  सेमेदलेअ   ाे द मलको
शर्ादि्न्  रमलि्दरककम्प ीकोि्िीकार्ापलर्कोि्िीमूल्र्े धापरणग ेव्र््स्थाछ।
शर्ाद ेबन्  को ि्िी मूल्र् े धापरण ग ाप ेछमेकी म ल कको सीमा बजार मूल्र्लाई समेदशधार
ेल  प े व्र््स्था े  ेखशकाले गरेकोछ भ े ि्िीकार्ापलर्को ि्िी मूल्र् े धापरण ग ापशर्ाद
ि्न्   ेखखि्िीकार्ापलर्सम्मशपूेदपग ापलाग् ेढ ्ा ीभाडासमेदथपगरर ेव्र््स्थाछ।र्सो
ग ापमल ि्दरककम्प ीलेसञ्चाल खचपबापदतिवािग ेतिवेदएकाईखचप(रु.१तिवेद िकलोग्राम)
समेदजोेड ेव्र््स्थाछ।स्था ीर्दहेभत्रकोमलको ि्िी मूल्र्भ े स्था ीर्सेमेदले े धापरण
ग ेछ । स्था ीर् सेमेदले ि्िी मूल्र् े धापरण ग ाप मल ि्दरक कम्प ीको सम्बखन्धद ि्िी
कार्ापलर्कोि्िीमूल्र्मास्था ीर्दहकोि्िेदाकोि्िीकेन्रसम्मलाग् ेढ ्ा ीभाडारसञ्चाल 
खचपबापदबढीमातिवेदकेजीरु.१जोडीि्िीमूल्र्कार्मग ेव्र््स्थागररएकोछ।मलि्िी
ि्दरणह  ेमलि्दरककम्प ीकोकार्ापलर्बाटि्िेदासम्मकोढ ्ा ीभाडाखजल्ला ररेटसेमेदले
े धापरणगरेको ररेटभन् ाबढीह  ेगरीमूल्र्माजोड्  पाई ेव्र््स्थासमेदे  ेखशकालेगरेको
छ।र्ससम्बन्धमा ेखखएकाव्र््स्थाहरुर्सतिवकारछ ्: 

21.1 ि्गद२ ्क पको कृिक  सामाग्रीकम्प ी ेल.को ेडलरहरुमा े धापरण गररएकोख रा मूल्र्  ेहार्को
दाेलकामातिवस्द दगररएकोछः 

(तिवेद्ोरा५०के.जी) 

स्था /शेथपक्क प 
२०७६(२०७३/७४बाटलाग ) २०७७(२०७७।७।४बाटलाग ) 

र् ररर्ा ेड.ए.िप. पोटास र् ररर्ा ेड.ए.िप. पोटास 

ि्राट गर ७०० २१५० १५५० ७५० २२०० १६०० 

ध क टा ७८५ २२३५ १६३५ ८३५ २२८५ १६८५ 

इलाम ८१४ २२६४ १६६४ ८६४ २३१४ १७१४ 

लहा  ७३८ २१८८ १५८८ ७८८ २२३८ १६३८ 

गाईघाट ७४९ २१९९ १५९९ ७९९ २२४९ १६४९ 

्ीरगञ्ज ७०० २१५० १५५० ७५० २२०० १६०० 

काठमाण्डौँ ८४२ २२९१ १६९१ ८९२ २३४१ १७४१ 

ध लीखेल ८४७ २२९६ १६९६ ८९७ २३४६ १७४६ 

ेसन्ध ली ७७४ २२३९ १६१५ ८२४ २२८९ १६६५ 

पोखरा ८१७ २२६६ १६६६ ८६७ २३१६ १७१६ 

प्पद ८३७ २२८६ १६८६ ८८७ २३३६ १७३६ 

लमही ७६६ २२१६ १६१६ ८१६ २२६६ १६६६ 
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महेन्र गर ८३१ २२८१ १६८१ ८८१ २३३१ १७३१ 

डोटी ७८१ २२३१ १६३१ ८३१ २२८१ १६८१ 

माेथको दाेलकामा   ेशका१४ स्था काअ   ाे द रासार्े कमलको तिवेद ्ोरा ि्िी
मूल्र् ेबश्लके णग ापगदशेथपक्क पभन् ाचाल शेथपक्क पमातिवेदके.जीरु.१ मूल्र््िृिगररएको 
छ।र्स्दैभौगोेलकरुपले ि्श्लके णग ापगदश.्.मा ेबराट गरर्ीरगञ्जमातिवेद्ोरारु.७००
भएकोर् ररर्ाकोमूल्र्इलाममारु.८१४, काठमाडौँमा८४२, ध े लखेलमा८४७, प्पदमा८३७र
डोिटमा७८१ेथर्ो।त्र्सैगरीेड.ए.पी.कोतिवेद्ोरामूल्र्ि्रगञ्जमारु.२१५०रहेकोमालहा मा
२१८८, गाईघाटमा२१९९, ध े लखेलमा२२९६, पोखरामा२२६६, महेन्र गरमा२२८१रडोटीमा
२२३१रहेकोेथर्ो।त्र्सैगरीपोटासकोमूल्र्पे स्था अ  सारफरकफरकरहेकोछ। 

स्थलगद लेखापरीक्षणको िममा िकसा हरुसुँग तिवश्ना्ली माफप द जा कारी ेलुँ ा चाल 
श.्.माकैलालीखजल्लाकोिटकाप र गरपाेलका्डा ं.६कािकसा हरुलेर् ररर्ामलतिवेद्ोरा
रु.९००, ेड.ए.पी.तिवेद्ोरारु.२४००रपोटासतिवेद्ोरारु.१८००माखरर गरेकोेथर्ोभ ेकृिक 
सामाग्रीकम्प ी ेल.गज री (धाद ङ्ग)कोअ  गम तिवेद्े  अ  सारध े  ्ेशी गरपाेलकामार् ररर्ा
तिवेद्ोरा रु.१०५०, ेड.ए.पी. तिवेद्ोरा रु.२५५० र पोटास तिवेद्ोरा रु.१९०० मा ि्िी गरेको 
ेथर्ो।पू्ीपहाडी खजल्लादेह्र थ मकोलाेलग राुँस गरपाेलकामार् ररर्ा, ेडएपीरपोटासकोि्िी
मूल्र्िमशःरु(१०००–११००), रु.(२५००–२५५०)ररु.(१८००–१९००)छ।र्सैगरी
उन्पत्र्काको भक्तप र खजल्लाको चांग  ारार्ण  गरपाेलकामा भ े र् ररर्ा, ेडएपी र पोटासको मूल्र्
िमशःरु.१०२५, रु.२४७५ररु.१८७५तिवेद्ोरारहेकोछ। 

कृिक सामाग्रीकम्प ीेल.को्ेभसाईटमातिवम खशर्ादि्न्  रशाखाकार्ापलर्हरुकोमूल्र्
सा्पजे कजा कारीकोलाेगराखखएकोछ।दर िकसा हरुजागरुकह   सक् ास्था ीर्दहले
मल ि्िेदाको खरर  मूल्र्माकेद ढ ्ा ी भाडा राखेरशफ् ो स्था ीर् दहको लाेग रासार्े क
मलको मूल्र् े धापरण गरेको छ भन्ने जा कारीको अभा्छ। स्थलगद रुपमा तिवश्ना्ली भरेका
४९९मध्रे्७७.१५तिवेदशदिकसा लेसरकारलेदोकेकोरासार्े कमलकोमूल्र््ारेशफ हरुलाई
जा कारी भएकोबदाएकाछ ।र्स्लेग ाप िकसा हरूलेदोकीएकोमूल्र्भन् ाबढीमूल्र् ेद  पप े
अ्स्थाछ। 

मन्त्रालर्लेशर्ाद ि्न्  मा खस्थर मूल्र् े धापरणगरेपेछत्र्समाढ ्ा ीभाडाजोडेरअन्र्
शाखाकार्ापलर्मा मूल्र् े धापरण गररएकोछ। र्सबाटशर्ाद ि्न्  को  खजकको खजल्लाहरुमा
रासार्े क मलको मूल्र् कम र टाढाको खजल्लामा मूल्र् बढी रहेको अ्स्था छ । र्सबाट
अ   ाे द रासार्े क मलमाशर्ाद ि्न्  भन् ा टाढाको िकसा हरुलेशर्ाद ि्न्  भन् ा  खजकका
िकसा लेभन् ाबढीर्ोग ा ग  पप ेअ्स्थाेसजप ाभएकोछ। 

21.2  र्ाुँ े  ेखशकाअ  सार स्था ीर् दहमा रासार्े क मलको मूल्र् े धापरण ग े खजम्मे्ारी स्था ीर्
सेमेदलाई ैद एकोह  ालेर्स्ारेकोउन्ज रीदथाग  ासोहरुपे स्था ीर्दहबाट ैसमाधा ह  े
गरेकाछ ्।स्थलगदलेखापरीक्षणकािममासाम िहकछलफलगररएकामलि्दरककम्प ीको
तिवा ेखशक दथा शाखा कार्ापलर्हरुबाट तिवाि जा कारीअ  सार स्था ीर् सेमेदहरुलेशफ् ो स्था ीर्
दहमा ि्िीकोलाेगदोिकएकोमूल्र््ारेमलि्दरककम्प ीहरुलाईशेधकाररकरुपलेजा कारी
द एकाछै  ्। 

21.3 अ   ा कोमलि्दरणव्र््स्थाप े  ेखशका, २०७७को फा५अ  सारमलशपूेदपदथाि्दरण
व्र््स्थाप  सेमेदले तिवम ख शर्ाद ि्न्  हरुमा खस्थर मूल्र् े धापरण गरी सोमा ढ ्ा ी भाडा र
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सञ्चाल खचपजोडेरअन्र्त्रको मूल्र् े धापरणगरर ेका   ी व्र््स्थाछ।शर्ाद ि्न्  मा खस्थर
मूल्र्मारासार्े कमलमाअ   ा द  ेगरीदर्गररएकोअ   ा ि्ेधले  गपमरपहाडीए्ंिहमाली
क्षेत्रकािकसा लेतिवेदके.जीमलकोलाेगबढीमूल्र्ेद  पपरकोअ्स्थाछ। 

िकसा हरूकोलाेगमलकोमूल्र्कमह  ेगरीशर्ादि्न्  हरुबढाइप  प पछ।स्था ीर्
सेमेदले े  ेखशकाबमोखजम मूल्र् े धापरणग  पप पछ।साथैदोिकएको मूल्र्मा िकसा हरूलाइपमल
उन्पलव्धभए/ भएकोसम्बन्धमाे र्ेमदरुपमाअ  गम ग  पप पछ। 

22. उन्पर्ोेगदा - मलखा  शपूेदप दथा ि्दरण व्र््स्थाप  (खजल्लास्दर) कार्पि्ेध, २०६९ अ  सार
अ   ाे द रासार्े कमलपहाडमा१५रोप ी रदराईमा४ हेक्टरसम्म खेदीर्ोग्र्जेम भएका
कृक कहरुलाई तिवाि्ेधक दृििकोणबाट श्यकर्क प े बढीमा दी  बालीका लाेग मात्र अ   ाे द
मलखा  उन्पलधध गराउन्  प े व्र््स्था गरको ेथर्ो । अ   ा मा रासार्े क मलको ि्दरण
व्र््स्थाप  े  ेखशका, २०७७ ले भ े अ   ाे द रासार्े क मलको ि्दरणमा बाली र जग्गाको
क्षेत्रफलकोक  ै माप ण्ड े धापरण गरेको छै । कृिक  दथा पश पन्छी ि्कास मन्त्रालर्को कृिक 
व्र््स्थाप  सूच ा तिवणालीमा भएको बाली पात्रोअ  सार धा बाली तिवेद हेक्टरको १०८ िकलोग्राम
ेड.ए.िप., ८७.५ िकलोग्रामर् ररर्ा र८३ िकलोग्रामम्र् रेटअफपोटास, त्र्सैगरीगुँह खेदीको खेद
दर्ारीकोअ्स्थामातिवेदकठ्ठा३.५के.जी.ेड.ए.पी., २.२के.जी.रू्रीर्ार१.५के.जी.पोटासर
मकैखेदीकोलाेगजग्गादर्ारीकोअ्स्थामातिवेदकठ्ठा४.३के.जी.ेड.ए.पी., २.७५के.जी.रू्रीर्ा
र२.२के.जी.म्र् रेटअफपोटासकोतिवर्ोगग  पप ेउन्ल्लेखछ।सरकारबाटि्दरणह  ेअ   ा ीद
मलपे र्ीदी तिवकारकामलमातिव ा गररएकोछ।र्ससम्बन्धमा ेखखएकाव्र्होरार्सतिवकार
छ :् 

22.1 तिवभा्कारी अ  गम को अभा्मा िकसा ले खरर  गरेर
लगेकोमलक  -क  बालीमा तिवर्ोगग ेगरेकोछ भ ेर
र्िक  ग पसकेको छै  । र्सबाट अ   ा  व्र््स्थाबाट
लखक्षद सम ह र्िक  भएको छै । चाल शेथपक ्क पबाट
कार्पन््र् मा शएको अ   ा को मल ि्दरण व्र््स्थाप 
े  ेखशका, २०७७ भ े अ   ा को मल ि्दरणमा लखक्षद
सम हकोव्र््स्थागरेकोछै ।जसलेग ापसाखच्चकैअ   ा 
द   प े ्गपले रासार्े क मल पाएको छ भ ी र्की  ग प
सक् ेअ्स्थाछै । 

22.2 रासार्े क मलको तिवभा्कारी उन्पर्ोग गरेर उन्त्पा कत्् बढाउन् को लाेग समर्-समर्मा माटो
पररक्षण, तिवाङ्गाररकमलकोतिवर्ोगरउन्खचदपररमाणमारासार्े कमल(र् ररर्ा, ेड.ए.पी.रपोटास)को
सन्द ेलदमात्राेमलाएरतिवर्ोगग  पप ेह न्छ।लेखापरीक्षणटोलीलेस्थलगदलेखापरीक्षणकोिममा
काठमाण्डौं, झापा, मोरङ्ग, पसाप, मक्ा प र, खचद् ,  ्लपरासीस स्दाप ् प, बद पर्ारकैलालीका४९९
िकसा सुँग अन्दििप र्ा र तिवश्ना्ली समेद माफप द जा कारी ेलुँ ा ४८४ (कररब ९७ तिवेदशद) 
िकसा लेहालसम्ममाटोपररक्षणगरेकाछै  ्।त्र्सैगरी४५१( कररब९०तिवेदशद )िकसा लाई
रासार्े कमलकोसेमखश्रदतिवर्ोग्ारेजा कारीछै ।िकसा हरुशफ् ैअ  भ्,अ  मा ,साेथभाई
रमलपसलमासोधेकोभरमामात्ररासार्े कमलकोगरररहेकाछ ।स्थलगदरुपमागररएको
स्ेक्षणको  ेदजा अ  सूची १ मा राखखएको छ । रासार्े क मलमा पे  अेधकांश ग्राेमण
िकसा हरु र् ररर्ा तिवर्ोगग प तिवोत्सािहदछ ्। र् ररर्ा, ेड.ए.िप. र पोटासको सेमखश्रद तिवर्ोग ग प
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खजम्मे्ारे कार्लेिकसा लाईतिवोत्सािहदग पसकेकाछै  ।तिवर्ोगपेछेबरु्ाचाडैहररर्ोह  ेर
हलक्कबढ् ेकारणलेग ाप िकसा हरुर् ररर्ातिवेदशकिक पदछ ।फलदः ेबरु्ालाईश्यकर्कदा
अ  सारस्ैपोक कदत््कोउन्पलधधदाह  सकेकोछै ।र्सबाटउन्त्पा कत््माअपेखक्षद्िृि ह  े
रमाटोमाअखम्लर्प ाबढ् गईउन््पराशखक्तमाह्रासह  ेजोखखमबढेकोछ।साथैमलकोखपद
बढाउन् ेह ुँ ाशपूेदपमापे समस्र्ाल्र्ाउन् ेगरेकोछ। 

रासार्े कमलअ   ा कार्पिमबाटउन्त्पा कत््माभएको्िृि्ारेअध्र्र् गरीउन्पलखधध
सा्पजे कग  पप पछ।मन्त्रालर्लेसा्पजे कसञ्चारमाध्र्महरुबाटे रन्दररुपमाअ   ा कार्पिम 

र िकसा लाईसमर्-समर्मामाटोको पररक्षणगरीसन्द ेलदद्रले रासार्े कमलको तिवर्ोगग प
दाेलमद   प पछ। 

23. तिवाङ्गररक मल - राििर् कृिक   ीेद, २०६१ ले तिवाङ्गाररक मलको उन्त्पा   दथा तिवर्ोग तिव्िप लाई
तिवोत्साह ग ेदथाकृिक रसार् हरुकोतिवर्ोगबाटमाटोदथाजलासर्कोअ्स्थामाप े करात्मक
तिवभा् रअन्र््ादा्रणीर्समस्र्ालाई न्रू् ीकरणग े ीेद ेलएकोछ।र्सैगरी कृिक  ि्कास
रण ीेद (२०१५-२०३५) लेमाटोकोउन््पराप ालाई िटकाउन् राख्ने तिवाङ्गाररकदथा जैि्कमललाई
कखम्दमाअेदररक्तर्ापररपूरकस्दरमातिव्िप ग ेरबढीउन्त्पा  रउन्त्पा कत््तिवािग पकालाेग
रासार्े क मल तिवर्ोग ग े रण ीेद ेलएको छ । तिवाङ्गाररक मलमा अ   ा  कार्पिम सञ्चाल 
कार्पि्ेध, २०७६ ले माटोको द गो व्र््स्थाप को लाेग रासार्े क मलको ि्कल्पको रुपमा
तिवाङ्गाररकमलतिवर्ोगग  पप ेमाजोडद एकोछ।तिवाङ्गाररकमलकोउन्त्पा  रतिवर्ोगलाईतिवोत्साह 
ग पकार्पि्ेधलेतिवाङ्गाररकमलकोकारो्ारमापे अ   ा कोव्र््स्थागरेकोछ।मलउन्त्पा कले
कृिक  ि्भागले दोकेको स्पेशीिफकेश बमोखजमका पोक कदत््हरुभएको तिवाङ्गाररकमलउन्त्पा  गरी
कृिक  ि्भागको सूच ाबमोखजम केखन्रर् कृिक  तिवर्ोगशालामा सूचीकृद भई कृिक  सामाग्री कम्प ी
ेलेमटेडरसाल्टटे्रेडङ्गकपोरेश ेलेमटेडकोेडलरहरुमाफप दतिवाङ्गाररकमलकोि्िीि्दरणग प
सक् छ ।कार्पि्ेधअ  सारउन्द्योगले े धापरणगरेको मूल्र्को५०तिवेदशद्ारु.१०मध्रे्ज  
कम ह न्छ सोही रकम अ   ा को रुपमा उन्पलधध गराउन्  प े व्र््स्था छ । अ   ाे द मल
तिवेदरोपे  १०० केजीका  रले तिवेदकृक क बढीमा १ हजार ५०० के.जी.सम्म उन्पलधध गराई े
व्र््स्थाकार्पि्ेधलेगरेकोछ। 

 ेशमा ठ लो पररमाणमा तिवाङ्गाररक मल उन्त्पा  कार्पलाई तिवोत्साह  ग े, तिवाङ्गाररक मलको
व्र््सािर्क उन्त्पा   र ि्दरण कार्पलाई तिवोत्साह  ग े उन्िेयकर्ले कृिक  दथा पश पन्छी ि्कास
मन्त्रालर्ले तिवाङ्गाररक मलमा अ   ा  कार्पिम सञ्चाल  कार्पि्ेध, २०७६ जारी गरेको छ ।
तिवाङ्गाररकमलमाअ   ा द  ेतिवर्ोज कोलाेग२०७५।७६माकृिक ि्भागमारु.२५करोडबजेट
ि्े र्ोज भएकोेथर्ो।बजेटदथाखचपग ेअखख्दर्ारी२०७५श्रा्णमा ैशएदापे कार्पि्ेध
२०७६ जेष्ठमामातै्र स््ीकृदभर्ो।कार्पि्ेधबमोखजममल ि्िेदाहरुलाई सूचीकृदह  कोलाेग
गररएको सूच ाअ  सार २०७५।७६माक ल११ तिवाङ्गाररकमलउन्त्पा ककम्प ी केन्रीर् कृिक 
तिवर्ोगशालामासूचीकृदह   े ्े   द एका ेथए।सोमध्रे्५कम्प ीमात्रसूचीकृदह  श्यकर्क
माप ण्डप रागरीसूचीकृदभएकाेथए।सूचीकृदकम्प ीहरुलेतिवाङ्गाररकमलकोतिवेदके.जी.ख रा
मूल्र्अेधकदमरु. ३६ र न्रू् दमरु.२०सम्म े धापरणगरेका ेथए। सूचीकृदकम्प ीहरुले
कार्पि्ेधबमोखजमकृिक सामाग्रीकम्प ीमाफप द२हजार९५मेिट्रकट रसाल्टटे्रेडङ्गकपोरेश 
माफप द१हजार३००मेिट्रकट गरीक ल३हजार३९५मेिट्रकट सोश.्.माि्िीकोलाेग
उन्पलधधगराउन् ेतिवस्दा्गरेका ेथए।दरसो्क प सूचीकृदभएका५ओटैकम्प ीकोतिवाङ्गाररक
मलको म  ातिवर्ोगशालामापररक्षणग ापि्भागलेदोकेकोमाप ण्डप राग पसके  ्।पररणामदःसो
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्क प क  ैपे  कम्प ीको तिवाङ्गाररक मल अ   ा मा ि्िी ग पको लाेग छ ौट ह   सके  ् ।जसको
कारणलेि्े र्ोजीदबजेटखचपह   सकीिफदापभर्ो।त्र्सपेछ२०७६।७७र२०७७।७८
माउन्ल्लेखखदकार्पिममा ेपालसरकारलेबजेटि्े र्ोज गरेकोछै ।फलदःकार्पि्ेधस््ीकृद
भएदापे पे तिवाङ्गाररकमलमाअ   ा द  ेकार्पिमकार्ापन््र् माशउन् सकेकोछै ।जसबाट
 ेशमाठ लोपररमाणमाव्र््सािर्करुपमातिवाङ्गाररकमलउन्त्पा  गरीिकसा हरुलाईबढीभन् ाबढी
तिवाङ्गाररकमलतिवर्ोगग पतिवोत्सािहदग ेमन्त्रालर्कोउन्ियेकर्हाेसलह  सकेकोछै ।साथैमाटोमा
जैि्कदत््कोतिवर्ोगबढाईउन््पराशखक्तकार्मराख्न,े रासार्े कमलरतिवाङ्गाररकमलकोतिवर्ोगबीच
सन्द ल कार्मगरीमाटोकोसन्द ेलदर द गोतिवर्ोगग ेमन्त्रालर्कोर्ोज ासमेदस्थेगदभएको
छ।स्थलगदरुपमाछलफलगरीतिवश्ना्लीभराउन्ुँ ापे े र्ेमदरुपमातिवाङ्गाररकमलन्रू् रुपमा
मात्रतिवर्ोगगरेको ेखखन्छ। 

जैि्क फोहोरमैलाबाट बार्ोग्र्ासको उन्त्पा   गरी त्र्सबाट े स्क े ले ोलाई तिवाङ्गररक
मलकोरुपमातिवर्ोगग े्ैकखल्पकऊजापतिव्िप केन्रलेतिव्िप गरररहेकातिवि्ेधकोतिवर्ोगबाटपे 
रासार्े कमलकोतिवर्ोगलाईन्रू् ीकरणग पसिकन्छ।र्सलेघरपरर्ारकोस््ास्थ्र्रसरसफाईलाई
सकरात्मकतिवभा्पा  पकासाथै्ादा्रणीर्स््च्छदालाईकार्मराख्नपे सहर्ोगग पछ। 

तिवाङ्गाररकमलकोउन्त्पा  दथातिवर्ोगलाईतिवोत्साह ग पश्यकर्कबजेटको व्र््स्थागरी
कार्पि्ेधबमोखजम तिवाङ्गाररक मलमा अ   ा  तिव ा  गरी तिवाङ्गाररक मल तिवर्ोगको मात्रा ्िृि गरी
रासार्े क मल तिवेदको े भपरदा कमग  पप पछ। िकसा हरुलाई जैि्कफोहोरमैलाको तिवर्ोगबाट
तिवाङ्गाररकमलउन्त्पा  गरीरासार्े कमलकोतिवर्ोगलाईन्रू् ीकरणग पसमेदतिवोत्सािहदग  पप पछ। 

24. रासार्े क मल कारखा ा - राििर् मल  ीेद, २०५८ ले कृिक  ि्कासका लाेगश्यकर्क ह  े
रासार्े कमलस ा्ाह्यश्रोदकोशर्ादमामात्र े भपररिहरह र् खक्तसंगद भएकोलेरासार्े क
मलउन्द्योगराज्र्ेभतै्रस्थाप ाग पतिवोत्सािहदग े, रासार्े कमलकोसेमश्रणउन्त्पा  ग पकच्चा
प ाथपहरुको रुपमा रासार्े क मल (र् ररर्ा, ेड.ए.पी., स पर फस्फेट शद ) शर्ाद ग ेहरुलाई
शर्ादकदापहरुले पाएसरहको स ि्धा ए्ं सह े लर्द द  े, ेछमेकी म ल कहरुमा रासार्े क मल
कारखा ाहरुमालगा ीग पसरकारीर ीखजक्षेत्रलाईतिवोत्सािहदग ेरेछमेकीरािहरुकारासार्े क
मले र्ापदग ेकारखा ाहरुमाशेर्रलगा ीगरीउन्त्पा  माअ  पाेदकिहस्सातिवािग प(सहकारीर
 ीखज क्षेत्रलाई) तिवोत्सािहद ग े रण ीेद ेलएको छ।त्र्सैगरी पन्रौं र्ोज ा (२०७६।७७-

२०८०।८१) ले  ेशका तिवम ख स्था हरूमाश्यकर्कदाकाशधारमा रासार्े कमलको धलेखण्डङ
कारखा ास्थाप ाग पतिवोत्साह ग े ीेदेलएकोछ। 

लगा ीबोडपलेभारदक ापटकाकोएकपरामशप ादाकोसहर्ोगमास २०१४बाटश रुगरेर
स २०१७मा ेपालमारासार्े कमलकारखा ास्थाप ासम्बन्धीएकि्स्ददृसम्भाव्र्दाअध्र्र् 
तिवेद्े  दर्ारपारेकोछ।सोतिवेद्े  अ  सारतिवाकृेदकग्र्ाुँसमाशधाररदर् ररर्ामलकारखा ाको
लाेग११५मेगाबाटेबज ली, १हजार१९७मेिट्रकट .तिवाकृेदकग्र्ाुँसतिवेदद  र४००हेक्टर
जेम कोश्यकर्कदा प पछ।शर्ोज ाको लाेग दत्काली  अ्स्थामा क ललागद रु.६९अबप
(६५करोडअमेररिकडलर)लाग् ेअ  मा गररएकोेथर्ो।जसको्ािक पकउन्त्पा  क्षमदाकररब
७लाखमेिट्रकट र् ररर्ारहेकोेथर्ो।सा्पजे क-े जीसाझे ारी्ाे जीलगा ीमाफप दि्कास
ग पसिक े र्ोशर्ोज ाकोलाेग जग्गा तिवाेि, श्यकर्कका   ी व्र््स्थाको दर्ारी र अ  गम को
खजम्मे्ारी ेपालसरकारलाई, र्ोज ा, ेडजाई , लगा ी, े मापणरसञ्चाल कोखजम्मे्ारीे जीक्षेत्रलाई
द  उन्पर् क्तह  ेसम्भाव्र्दाअध्र्र् तिवेद्े  मा ेसफाररसगररएको ेथर्ो।कारखा ास्थाप ाको
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लाेग ध  क ाको ढल्के्र, उन् र्प रको जलजले,  ्लपरासीको ब पघाटमध्रे् अध्र्र्  तिवेद्े  ले
ढल्के्रलाई उन्पर् क्त स्था को रुपमा स झाएको ेथर्ो सो तिवेद्े  ले तिवाकृेदक ग्र्ासमा शधाररद
कारखा ाकोलाेगरु.६९अबप,कोईलामाशधाररदकारखा ाकोलाेगरु.९८अबप(९५३ेमअ.ड.)
र ईलेक्ट्रोलाईेससमाशधाररद कारखा ाको लाेग रु.१ खबप ३४ अबप (१३०५ ेम.अ.ड.) लागद
लाग् ेउन्ल्लेखगरेकोछ।तिवेद्े  अ  सारतिवाकृेदकग्र्ासमाशधाररदकारखा ासञ्चाल लागदको
िहसा्लेसस्दोप े ेखखन्छ।२०७३।७४कोबजेटबक्तव्र्ब ुँ ा ं१२३मारासार्े कदथा
तिवाङ्गाररक मल कारखा ा सरकारी, े जी र सहकारीको साझे ारीमा स्थाप ा ग े उन्ल्लेख भएको
ेथर्ो।दरउन्क्तबजेटशएको५्क पि्ेदसक् ापे रासार्े कमलकारखा ास्थाप ाह  सकेको
छै ।२०७८।७९कोबजेटबक्तव्र्कोब ुँ ा ं१००मासरकारलेदी ्क पे भत्ररासार्े कमल
कारखा ा स्थाप ा ग ेगरी तिवारखम्भक काम ग प बजेट छ ट्याएको छ।  सम्भाव्र्दा अध्र्र् 
तिवेद्े  बमोखजमरासार्े कमलकारखा ास्थाप ाभईसञ्चालमाशएपेछरासार्े कमलकोमाग
 ेशेभतै्र प रा भई शर्ाद तिवेदस्थािपद ह  े, समर्मै मलको उन्पलधधदा भई बालीको उन्त्पा   र
उन्त्पा कत्््िृिह  े, स्् ेशमैरोजगारी ेसजप ादथासीपरक्षमदाकोि्कासह  े, स्् ेशकोमाग
प राग  पकोअला्ाअन्र्म ल कमाे र्ापदगरीव्र्ापारघाटाकमह  ेअपेक्षागररएकोेथर्ो।दर
तिवेद्े  तिवािभएकोकररब४्क पि्ेदसक् ापे लगा ीबोडपतिवेद्े  बारेसञ्चारकमीलाईजा कारी
गराउन् रसरोकार्ालाे कार्हरुसुँगशर्ोज ाकार्ापन््र् कोलाेगछलफलमासीेमदरहेकोछ।
रासार्े क मल कारखा ा स्थाप ा बारे  ेपाल सरकारले शेधकाररक े णपर् गरेर कार्ापन््र् मा
जा सकेको छै  । फलदः सभेक्षण र अ  सन्धा मा धेरै बजेट खचप गरेर पे   ेपाल सरकारले
रासार्े कमलकारखा ास्थाप ासम्बन्धीठोसे णपर्ग पसकेकोछै । 

  रासार्े क मल कारखा ा स्थाप ासम्बन्धी तिवस्दा्हरुको  ीघपकाली  लागद-लाभ ि्श्लके ण
 गरीसमर्मैरासार्े कमलकारखा ास्थाप ाग े/ ग ेसम्बन्धमाे णपर्ग  पप पछ। 

25. अ  गम मूल्र्ाङ्क - अ   ा कोमलि्दरणव्र््स्थाप े  ेखशका, २०७७अ  गम दथाे रीक्षण
कार्पलाईदी दहकोसरकारबीचि्भाज गरेकोछ।मलशपूेदपदथाि्िीि्दरणकारो्ारमा
संलग् मलि्दरककम्प ीरि्िेदालेशफ् ोखजम्मे्ारीअ  रुपकार्पगरे/ गरेकोसम्बन्धमामल
शपूेदप दथा ि्दरण व्र््स्थाप  सेमेद, तिवाि्ेधक सेमेद र मन्त्रालर्को कृिक  सामाग्री
व्र््स्थाप सम्बन्धी ि्क र् हे े शाखाले मलको ग णस्दर, शपूेदप दथा ि्िी ि्दरण व्र््स्थाप को
सम्पूणपििर्ाकलापकोअ  गम , े ररक्षणदथामूल्र्ाङ्क ग प्ागराउन् सक् ेव्र््स्थागरेकोछ।
त्र्सैगरी तिव ेश सेमेदले मलको पररमाण, ग णस्दर र े  ेखशका पाल ाको अ  गम  े रीक्षण ग े
व्र््स्थागररएकोछभ ेस्था ीर्सेमेदलेि्िेदाहरुबाटि्दररदमललखक्षद्गपलेपाए पाएकोर
े  ेखशकाबमोखजमि्दरणगरे गरेकोसम्बन्धमाअ  गम रे ररक्षणग ेव्र््स्थागरेकोछ।
र्ससम्बन्धमा ेखखएकाव्र्होराे म् छ :् 

25.1 अ   ाे दरासार्े कमलकोश्यकर्कदातिवक्षपेण, कोटाे धापरणए्ंि्िीि्दरणव्र््स्थाप धेरै
दहमासंस्थागदव्र््स्थार ीेदए्ंे  ेखशका लगार्दकाका   ीव्र््स्थाभएदापे तिवम खबालीको
समर्मारासार्े कमलकोअभा्भईिकसा हरुथोरैमलकोलाेगसमेदघण्टौलाई माबस्  प े
पररखस्थेद ेसजप ा भएको छ । तिवम ख बालीको समर्मा िकसा ले माग गरेबमोखजमको रासार्े क
मलकोशपूेदपह   सकेकोदथ्र्स््रं्मन्त्रालर्रमलि्दरककम्प ीबाटतिवािरासार्े कमलको
शपूेदपरि्िीि्दरणकोदथ्र्ाङ्कलेस्पिपा पछ।रासार्े कमलअभा्ह   द  मन्त्रालर्र
मल ि्दरक कम्प ीहरुले खरर  र्ोज ा दर्ारी, खरर  तिवििर्ाको कार्ापन््र् , ठेक्का तिवििर्ा श रु
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भएपेछबोलपत्रकोशदपबमोखजमे र्ेमदअ  गम गरीसमर्मा ैरासार्े कमलशर्ाद ि्न्  मा
पैठारीग  पप ेमाकार्ापलर्हरुलेउन्पलधधगराएकोि्गद५्क पकोदथ्र्ाङ्कलेसोह  सकेको ेखख ै  ।
सम्बखन्धदसरोकार्ाला े कार्हरुलेसमर्माअ  गम गरीअ  गम बाट  ेखखएको व्र्होराबमोखजम
रासार्े कमलकोशपूेदपरि्दरणतिवििर्ामास धारग  पप ेमासोह  सकेकोछै । 

25.2 केन्रीर्स्दरमामन्त्रालर्लेमलि्दरककम्प ीहरुसुँगे र्ेमद्ैठकरछलफलगरररहेकोअ्स्था
छ।खजल्लास्दरमाभ ेप रा ोसंरच ाभङ्गभएकोर ुँर्ा े  ेखशकाबमोखजमकोसंरच ाहरुसिीर्
 भईसकेकोह  ालेतिवभा्कारीअ  गम गरीसोकोतिवेद्े  कार्ापन््र् ग ेअ्स्थाे मापणभएको
छै  । स्थलगद लेखापरीक्षणकोिममा कृिक  सामाग्री कम्प ी ेल. शाखा कार्ापलर्काठमाडौंमा
भएकोछलफलमाउन्पखस्थदकाठमाडौँकोकीेदपप  र गरपाेलकका कृिक शाखा तिवम खले पे मलको
ि्िीमा कालोबजारी भएको सम्बन्धमा तिवाि ग  ासोको शधारमा अ  गम  गरे दापे  श्यकर्क
 क्षदाकोअभा्मारासार्े कमलकोग णस्दरसम्बन्धमाहालसम्मअ  गम ग प सकेएकोज ाएका
छ ्।र्सबाटस्था ीर्दहलाईरासार्े कमलव्र््स्थाप कोलाेगे  ेखशकालेधेरैखजम्मे्ारीद ए
दापे श्यकर्क  क्षज शखक्तको अभा्मा तिवभा्कारी रुपले े  ेखशकाको कार्ापन््र्  ग पसकेको
छै । 

25.3 स््भाि्करुपमार् ररर्ा, डीएपीरपोटासमातिव ा गररएकोअ   ा लेकृक ीमाकृक ककोलगा ीघटाएको
छ।र्सबाटस्् ेशीउन्त्पा  हरुकोअन्दरापििर्बजारमातिवेदस्पेधपक्षमदाबढ्  कोसाथैस्् ेशमै
पे उन्पभोग्र््स्द कोि्िीमूल्र्कमभएकोछभन्नेगररएकोछ।दरकृिक मलअ   ा लेसमग्र
कृिक क्षते्रकोउन्त्पा कत््रउन्त्पा  ्िृिमाप र्र्ाएकोर्ोग ा र्सबाटस््ास्थ्र्क्षते्रमाप ेअसर
समेदलाईमध्र् जरराखेरकृिक मलअ   ा कोतिवभा्मूल्र्ाङ्क गरेकोछै ।र्सबाटसरकारको
अबौलगा ीबाटिकसा र ेशकोकृिक क्षेत्रकोि्कासमाप गेकोर्ोग ा ्ारेस्पसाधारणमाजा कारी
तिव्ाहह  सकेकोछै । 

25.4 रासार्े क मल े र्न्त्रणश ेश, २०५५ ले  ेपालेभत्र पैठारी ह  े रासार्े क मलको पररमाण, 

ग णस्दर, प्र्ाकेखजङ्गरले्ेेलङ्गसोश ेशबमोखजमभए/ भएकोसम्बन्धमासभेक्षणगरीतिवमाखणदग प
सभेर्रकोव्र््स्थागरेकोछ।त्र्सैगरी  ेशेभत्ररासार्े कमलकोबजाररशपूेदप व्र््स्थाको
े र्ेमदअ  गम  गरी ग णस्दरर् क्त रासार्े कमल िकसा लाई उन्पलधध गराउन् ेकार्पमा सहर्ोग
प र्र्ाउन्  मन्त्रालर्ले े रीक्षक े र् क्त ग पसक् े व्र््स्था गरेको छ । मल ि्दरककम्प ीहरुले
रासार्े कमलकोशर्ादगरर ेभन्सार ाकाहरुकोअ लोेडङ्गपोटपमास््दन्त्रसभेर्रबाटरासार्े क
मलकोप्र्ाकेखजङ्ग, ग णस्दर, ले्ेेलङ्गदथापररमाणरभौेदकअ्स्थाकोपरीक्षणग ेगरेकोअ्स्था
छ। ेशेभत्रभ ेे जीक्षेत्रउन्ल्लेख्र्रुपमारासार्े कमलकोकारो्ारमासंलग् भईसकेकोअ्स्था
छै ।अ   ाे दमलकोकारो्ारमामले ररक्षकलेपर्ापिरुपमाे रीक्षणगरेकोअ्स्थाछै ।
र्सबाट  ेशेभत्र शन्दररक ढ ्ा ीको िममा मलको प्र्ाकेखजङ्ग ्ा ग णस्दरमा ह्रासशए/ शएको
सम्बन्धमार्िक ह  ेअ्स्थाछै ।स््दन्त्रसभेर्रलेशर्ादि्न्  मामलकोजाुँचगरेरभन्सारबाट
मल जाुँचपास भईसकेपेछ मलको प  ः पररक्षण ग े क  ै व्र््स्था छै  । शन्दररक ढ ्ा ीको
िममापाे लेेभजेरडल्लापरेकोअ्स्थामा्ाहेकरासार्े कमलि्िीग ेगररएकोछ। 

25.5 समर्माश्यकर्कदाअ  सारकोरासार्े कमलकोशपूेदप ैअिहलेकोतिवम खच   ौेदकोरुपमारहेको
छ। तिवम ख बाली लगाउन् े समर्मा िकसा ले माग गरेबमोखजम रासार्े क मल उन्पलधध गराउन् 
सकेको अ्स्थामा धेरै समस्र्ा समाधा  ह  े अ  मा  ग प सिकन्छ । मल शपूेदप र ि्दरण
तिवििर्ाकासम्बन्धमामल ि्दरककम्प ीदथामल ि्िेदाहरुले िकसा हरुसुँगमौखखकछलफल
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दथाअन्दििर्ागरे दापे अेभलेख्िरुपमा से्ाकोसन्द ििमाप गरेको छै । लेखापरीक्षण
टोलीलेस्थलगदरुपमामलि्िेदासहकारीदथािकसा हरुसुँगगरेकोछलफलदथातिवश्ना्लीभ े
िममा भ े पर्ापि ग  ासोहरुशएकोछ ।मक्ा प रका केही मल ि्िेदा सहकारीहरुले मल
ि्दरककम्प ीकाशाखाकार्ापलर्बाटन्र्ार्ोखचदरुपमास्ैसहकारीलाईमलको ि्दरण गरेको, 
स रम काम खजककासहकारीलाईमल ि्दरणमातिवाथेमकदा द एकोग  ासोग  प भएको ेथर्ो।
त्र्सैगरीझापाकोएकसहकारीलेमलि्दरककम्प ीकोशाखाकार्ापलर्बाटअ   ाे दरासार्े क
मलखरर ग ापअन्र्रासार्े कमलखरर ग प ्ाबद एकोग  ासोग  पभएकोेथर्ो।खचद् , 

बद पर्ा, कैलाली र भक्तप रका केही सहकारीहरुले स्था ीर् दहले कार्पक्षते्र दोक् ा सहकारीहरुको
ऐेदहाेसकपषृ्ठभ  ेम हेरेको, ५०्क प ेखखसञ्चाल मारहेकोसहकारीर५्क पबाटसञ्चाल माशएको
सहकारीहरुलाईसमा रुपलेकार्पक्षेत्रदोकेको, १हजार५००स स्र्ह  ेसहकारीर२०स स्र्
ह  े सहकारीलाई समा  रुपले रासार्े क मलको कोटा े धापरण गररद एको, त्र्सैगरी स्था ीर्
दहहरुले खेदीर्ोग्र् जेम को क्षेत्रफल, बालीचिशद जस्दा ि्क र्हरुमा ि्चार  गरी रासार्े क
मलकोकोटाे धापरणग ापकहीँमललगेकोद  मा ैमलि्िीभईसक् ेदकही२मिह ासम्म
रासार्े कमलकोस्टकरह ेअ्स्थाेसजप ाभएकोग  ासोग  पभएकोछ। 

मल ि्दरक कम्प ीहरुले ि्िी ग े मलको पररमाण र ग णस्दरको अ्स्था्ारे दाल क
े कार्लेसमर्-समर्माअ  गम ग  पप पछ।सरोकार्ालाे कार्हरुबीचमलकोकोटादथाकार्पक्षते्र
े धापरणसम्बन्धमाे रन्दररुपमाअन्दििप र्ाग  पप पछ। 

े ष्कक प 

कृिक उन्त्पा  माकृक कहरुकोलागदकमग पमन्त्रालर्ले२०६५।६६ ेखखर् ररर्ा,ेडए
िपरपोटासमाअ   ा द ुँ ैशएकोछ।उन्परोक्तअ   ा कालाेग२०७६।७७मारु१०अबप,
२०७७।७८मारु११अबपबजेटव्र््स्थागरीखचपगरेकोछ।दरमलकोमागकोअ  मा 
र्थाथप  ह  े, समर्मै ठेक्का तिवििर्ा श रु  ह  े, शपूेदप सम्झौदा कार्ापन््र् मा अ  गम को कमी,
श्यकर्कपरीमाणभन् ाकममलशपूेदपकालाेग ठेक्कासम्झौदाग  पशद कारणलेग ापमलको
शपूेदपसमर्मारश्यकर्कमात्रामाह  सकेकोछै ।त्र्सैगरीएकमात्रबन् रगाहमाेथकोे भपरदा
रन्रू् दममौज् ादसमेद राख्नालेतिवभा्कारीि्दरणह  सकेकोछै ।साथैि्दरणलागदसमेद
बढेकोछ। कृक कहरुमामलकोसेमश्रण रउन्पर्ोगसम्बन्धी ज्ञा कोकमी र तिवाङ्गगाररकमलको
ि्दरणए्ंउन्पर्ोगसमेदतिवभा्कारी ह ुँ ा रासार्े कमलकोमागरउन्पर्ोगबढेकोछ।कृिक 
मलकोशपूेदप, ि्दरणरउन्पर्ोगसम्बन्धमातिवेद्े  लेउन्ल्लेखगरेकास झा्हरुकार्ापन््र् गरी
कृिक मलअ   ा कोतिवभा्काररदाबढाउन्  प पछ। 



 

तिवधा मन्त्रीरोजगारकार्पिम 

पररचर् 

1. पषृ्ठभूे म - रोजगारी ेसजप ा  ेपालकोश्ेधकर्ोज ार्ािक पकर्ोज ाहरूकोतिवाथेमकदाको ि्क र्
रहीशएकोछ।देह्रौँर्ोज ाअ्ेधमाराििर्रोजगार ीेदकार्ापन््र् माशएकोेथर्ोभ ेहाल
रोजगारी तिवत्र्ाभदू ऐ  दज पमा दर्ार गररएको छ । १८ खजल्लामा रोजगार सूच ा दथा परामशप
केन्रमाफप द बेरोजगारहरूकोलगदअद्या्ेधक गररएको ेथर्ो । र्सै अ्ेधमा ज्र्ालामाशधाररद
रोजगारीमाकणापली रोजगारकार्पिम,ग्रामीणसाम  ािर्क पू्ापधार ि्कासकार्पिम,ग्रामीण पह ुँच
कार्पिम,ि्केखन्रदग्रामीणपू्ापधारदथा,पखश्चमपहाडीगररबीे ्ारणकार्पिमसञ्चाल गररएका
ेथए। 

श्रम शखक्त स्ेक्षण २०७४/७५ ले  ेपालमा हरेक ्क प कररब ५लाख श्रम शखक्तश्रम
बजारमातिव्ेशग े,औसदश्रमउन्त्पा कत््रू.१लाख८४हजार६सर्(्ािक पक),श्रमशखक्त
सहभाेगदा र३८.५तिवेदशद,बेरोजगार र११.४तिवेदशद,श्रमकोअल्पउन्पर्ोग र३९.३तिवेदशद
 ेखाएकोछ। 

 ेपालको संि्धा दथारोजगारीकोहकसम्बन्धीऐ ,२०७५लेदोकेबमोखजमकोन्रू् दम
रोजगारीकोहककोव्र््स्थागरेकोछ। ेपालसरकारले२०७५/७६को ीेददथाकार्पिमर
बजेटमाफप दसा्पजे क ि्कास े मापणकाकार्पहरूमा रोजगारीकाअ्सर ेसजप ागरीशगामीपाुँच
्क पे भत्रमाक  ैपे  ेपाली ागररकलेबाध्र्दाले्ै ेखशकरोजगारीमाजा  प ेअ्स्थाकोअन्त्र्ग ेर
बेरोजगारव्र्खक्तहरूलाईएकशेथपक्क पमान्रू् दमएकसर्द  कोरोजगारीतिवत्र्ाभूे दग ेलक्ष्र्
ेलइप२०७५फाग  ११ ेखखतिवधा मन्त्रीरोजगारकार्पिमस रूगररएकोछ। 

2. कार्पिमकोपररचर्-तिवधा मन्त्रीरोजगारकार्पिमकोतिवारखम्भकअ्ेध५्क पअथापद्२०७५।७६
 ेखख२०७९।८०सम्मकार्ापन््र् ग ेगरीदज पमागररएकोछ। कार्पिमअ्ेध५्क पकालाेग
र्सकार्पिमकोअ  माे दबजेट२६अबप६२करोड३लाख७७हजारअ  मा गररएकोछ।
कार्पिम १८  ेखख ५९ ्क प उन्मेर समूहको बेरोजगारलाई लखक्षद गरी सञ्चाल  गररएको छ ।
कार्पिमकोउन्दे्दयकर् ेहार्बमोखजमरहेकोछः 

 बेरोजगारव्र्खक्तलाईन्रू् दमरोजगारीकोतिवत्र्ाभूे दग परोजगारसे्ारसहार्दातिव ा ग े, 

  क्षरसक्षमज शखक्ति्कासगरीशन्दररकरोजगारीकोतिव्िप रि्स्दारग े,  

 सरकारी, े जी, सहकारी दथा गैरसरकारी क्षेत्रहरूबीचको समन््र् र सहकार्पमा थप
 रोजगारीकाअ्सरेसजप ाग े, 

 शन्दररकरोजगारीेसजप ाकाश्यकर्क ीेदगदरसंरच ात्मकव्र््स्थाग े, 

 सा्पजे कपू्ापधारहरूकोे मापण,स्दरोन्नेदरि्स्दारमार्ोग ा ग े, 

 शन्दररक रोजगारी ेसजप ासम्बन्धी अध्र्र्  अ  सन्धा  गरी रोजगारीका  र्ाुँ क्षेत्रहरूको
 पिहचा ग े।  

तिवधा मन्त्री रोजगारकाकार्पिमलेशफ् ोउन्दे्दयकर्तिवािग प ेहार्बमोखजमकाििर्ाकलापलाई
समेटेको छः 
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 तिवत्रे्क स्था ीर् दहमासञ्चाल  ह  े रोजगार से्ा केन्रहरूले दथ्र्ाङ्कसङ्कल , बेरोजगारहरूको
अद्या्ेधकलगद,  

 रोजगारीकोसम्भा् ाकोअध्र्र् रअ  सन्धा , रोजगारीकालाेगसहर्ोग,  

 बेरोजगारकोपिहचा रसूचीकरण, रोजगार ादासुँगसमन््र्रसहकार्प, रोजगारीमालगाउन् े, 

 स््रोजगारीकालाेगतिवोत्साह ग े, 

  ्ै ेखशकरोजगारमाजा इच्छ कहरूकोक्षमदाअेभ्िृिग े, 

 े ्ापहभत्ताकोि्दरणकार्पग े, 

 रोजगारी ेसजप ामा े जीक्षेत्रहरूकोभूे मकालाईध्र्ा माराख् ै रोजगारीमागकोतिवक्षेपण, े जी
क्षेत्रकोि्कासकालाेगश्रेमकहरूलाईदाेलमकोव्र््स्था, समन््र्रसहभाेगदारे जीक्षते्रका
उन्द्यमीहरूलाईतिवोत्साह ग ेर 

 सा्पजे क े मापण कार्पमा रोजगारीको स े  खश्चददा ग प संस्थागद क्षमदा अेभ्िृि ग े, 

सूच ाहरूकोसम्तिवके णग े, र्ोज ादज पमा रकार्ापन््र् मासहकार्पग े, ि्ेभन्न े कार्हरूबाट
सञ्चाेलद कार्पिमहरूको संर्ोज  ग े, रोजगारीमा लखक्षद ्गपहरूको स े  खश्चददा ग े र थप
स्रोदहरूकोपररचाल मासहर्ोगग पश्यकर्कसहर्ोगउन्पलधधगराउन् े। 

3.  ीेदगद व्र््स्था -  ेपाल सरकारको राििर् रोजगार  ीेद, २०७१,श्ेधक र्ोज ा र ्ािक पक
 ीेदहरूमारोजगारसम्बन्धमा ेहार्बमोखजमव्र््स्थागरेकोछः 

3.1 राििर्रोजगार ीेद,२०७१लेसबै ागररकलाईउन्त्पा  रतिवेदफलमूलकरोजगारीेसजप ाग े,
ज्ञा सीपमाशधाररदश्रमशखक्तदर्ारग े,र् ् ालखक्षदरोजगारीकार्पिमेसजप ामातिवाथेमकदाद  े । 

3.2 पन्रौँ र्ोज ा (२०७६।७७-२०८०।८१) मा सबै  ागररकलाई मर्ापद द र उन्त्पा  शील
रोजगारीकाअ्सरकोउन्पलधधदा,उन्त्पा  शीलक्षते्रमारोजगारीकोअेभ्िृिगरी क्षश्रमकोअल्प
उन्पर्ोगमाउन्ल्लेख ीर्रूपमाकमील्र्ाउन् ेसोचदथालक्ष्र्कोअेदररक्तपन्रौँर्ोज ाको रण ीेद
े म् बमोखजमरहेकोछः 

 ि्द्यमा श्रमदथारोजगारसम्बन्धीका   कोतिवभा्कारीकार्ापन््र् ग े, 
 स्था ीर्दह ेखख ैरोजगारकार्पिमलाईि्स्दारग े, 
 दी दहकासरकारबीचरोजगारीकोेसजप ारश्रमव्र््स्थाप मातिवभा्कारीसमन््र्ग े, 
 े र्ामके कार्कोरूपमाउन्च्चस्दरीर्अेधकारसम्पन्न'राििर्रोजगारतिवाेधकरण'गठ ग े, 
 पछाेडपरेकोक्षेत्ररसम  ार्कागररबघरपरर्ारलाईलखक्षदगरीक्षमदाि्कास,शर्शजप 

दथारोजगारमूलककार्पिमसञ्चाल ग े, 
 रोजगारदथास््रोजगारमूलकखशक्षारसीपि्कासदाेलमकार्पिमसञ्चाल गरररहेकाि्ेभन्न

े कार्हरूसुँगसाझे ारीदथासमन््र्ग े, 
 बेरोजगारर् ् ाहरूलाईउन्द्यमीब ाउन् रोजगारमूलकदाेलमतिव ा ग े, 
 न्रू् दमरोजगारीतिवत्र्ाभदूर्ोज ादज पमागरीलागूग े, 
 ि्कासशर्ोज ादज पमा रकार्ापन््र् ग ापशेथपक्िृिए्ंरोजगारी ेसजप ाह  े ि्क र्लाई

तिवाथेमकदाद इ े। 
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3.3 बजेट्क्तव्र्मा  ेपालसरकारको ि्गद३्क पकोबजेटबक्तव्र्माकार्पिमसम्बन्धमा  ेहार्का
 ीेदेलएकोछः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. का   ीव्र््स्था -र्सकार्पिमसञ्चाल कोलाेगमन्त्रालर्ले२०७५/७६मातिवधा मन्त्रीरोजगार
कार्पिम सञ्चाल  े  ेखशका, २०७५ दज पमा गरी कार्ापन््र् मा ल्र्ाएको छ । सबै स्था ीर्
दहहरूमारोजगारसे्ाकेन्रमाप पूेदपग परोजगारसंर्ोजककोप पूेदपदथासे्ासम्बन्धीमाप ण्ड,
२०७५,कामका लाेग पाररश्रेमकमाशधाररद साम  ािर्कशर्ोज ा (सञ्चाल  दथा व्र््स्थाप )
कार्पि्ेध,२०७६रबेरोजगारसूचीे धापरणदथातिवाथेमकीकरणमागप शप ,२०७६दज पमाभएको
छ।तिवधा मन्त्री रोजगारकार्पिमको व्र््स्थाप ,सञ्चाल सुँगसम्बखन्धदऐ , े र्म, े  ेखशका,
दथाकार्पि्ेध ेहार्बमोखजमरहेकाछ :्  

 रोजगारीकोहकसम्बन्धीऐ ,२०७५ 

 रोजगारीकोहकसम्बन्धी  े र्मा्ली,२०७५ 

 तिवधा मन्त्रीरोजगारकार्पिमसञ्चाल े  ेखशका,२०७५ 

 रोजगारसंर्ोजककोप पूेदपदथासे्ास ि्धासम्बन्धीमाप ण्ड,२०७६ 

 कामका लाेग पाररश्रेमकमा शधाररद साम  ािर्क शर्ोज ा (सञ्चाल  दथा व्र््स्थाप )
कार्पि्ेध,२०७७ 

 बेरोजगारसूचीे धापरणदथातिवाथेमकीकरणमागप शप ,२०७६ 

5. सङ्गठ  संरच ा र ज शखक्त -कार्पिमसञ्चाल को खजम्मे्ारी संघ, तिव ेश र स्था ीर् दी ै दहका
सा्पजे कक्षेत्रकाकार्पमा सञ्चाल मा रहेकोछ। तिवधा मन्त्री रोजगारकार्पिम हे े गरी श्रम,
रोजगार दथा सामाखजक स रक्षा मन्त्रालर्मा रा.प.तिवथम शे्रणीको अेधकृद राििर्कार्पिम े  ेशक
सिहद१६कमपचारीरह ेव्र््स्थाछ।तिव ेशदहमातिव ेशसामाखजकि्कासमन्त्रालर्कोर्ोज ा
महाशाखातिवम खतिव ेशरोजगारसंर्ोजकरह ेव्र््स्थागररएकोछ।र्सकोकार्ापन््र् मातिवम ख
भूे मकारहेकोतिवत्रे्कस्था ीर्दहमा७५३रोजगारसंर्ोजकरह ेव्र््स्थाछ।कार्पिमसञ्चाल 
दथाव्र््स्थाप मा ेहार्काे कार्हरूसंलग् रहेकाछ :् 

२०७७/७८ 

तिवधा मन्त्री रोजगार
कार्पिमको  ार्रा ि्स्दार
गरी संघ तिव ेश र स्थाे र्
दहमा सञ्चाेलद सा्पजे क
ि्कास े मापण कार्प
श्रमम लक तिवि्धबाट
कार्ापन््र्  गरर ेछ । २
लाख  र्ाुँ रोजगारी ेसजप ा
ग े। 

 
 

२०७६/७७ 

तिवधा मन्त्री रोजगार
कार्पिमको तिवभा्कारी
रूपमा कार्ापन््र्  ग प
रोजगार से्ा केन्रहरूमा
सूचीकृद बेरोजगारहरूलाई
सा्पजे क ि्कास े मापणमा
पररचाल  ग े । थप ३
लाखरोजगारीेसजप ागरर े। 

 

२०७५/७६ 

म ल केभत्र थप रोजगारी ेसजप ा
गरीिमशः ेपालीलाई्ै ेखशक
रोजगारीमा जा   प े अ्स्था
ब ाउन्  तिवधा मन्त्री रोजगार
कार्पिम स रु ग े ।
व्र््सािर्क कृिक , ेसुँचाइ,
खा ेपा ी,   ी े र्न्त्रण, ् ,
पर्पट ,र्ादार्ादपू्ापधाररेद ै
दहका सरकारहरूका सा्पजे क
े मापणका अन्र् क्षेत्रलाइ र्स
कार्पिममाश्िग े। 
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दह कार्ापन््र् ग ेे कार् कार्पि््रण 

संघीर् श्रमरोजगारदथा
समाखजकस रक्षामन्त्रालर् 

कार्पिमकोसञ्चाल कोलाेगश्यकर्क ीेद,का   ,र्ोज ा,कार्पिम,
े  ेखशकादथामाप ण्डकोदज पमादथाप  रा्लोक ग े,रोजगारीमागको
तिवक्षेपणग े,कार्पिमको्ािक पकबजेटदथाकार्पिमदज पमाग े, 

तिव ेश तिव ेशसामाखजकि्कास
मन्त्रालर् 

 

तिव ेशेभत्रशन्दररकरोजगारीकोश्यकर्कदाकोतिवक्षेपणरउन्पलधध
ज शखक्तकोि्श्लके णगरीरोजगारव्र््स्थाप र्ोज ादज पमारकार्ापन््र् 
ग ेगराउन् े,तिव ेशमादहदकाे कार्हरूमाश्यकर्कसमन््र्ग े,
कामकालाेगपाररश्रेमकमाशधाररदशर्ोज ादज पमारकार्ापन््र् ग े,
व्र्ा्सािर्कए्ंसीपमूलकदाेलमकोसञ्चाल ग े। 

स्था ीर् रोजगारसे्ाकेन्र 
 

बेरोजगारव्र्खक्तकोि््रणसङ्कल दथाि्श्लके णगरीस््ीकृेदकोलाेग
गाउन्ुँ/ गरकार्पपाेलकामापेसग े,बेरोजगारव्र्खक्तकोि््रणरोजगार
व्र््स्थाप तिवणालीमाअद्या्ेधकगरीबेरोजगारलाईलाभग्राहीपररचर्पत्र
ि्दरणग े,स्था ीर्दहेभत्रकासम्भाव्र्रोजगारीकोदथ्र्ाङ्कसङ्कल गरी
अेभलेखराख्न,ेसूचीकृदबेरोजगारलाईमागबमोखजमरोजगारीकालाेग
खटाउन् े,शफ् ोक्षेत्रेभत्रउन्पलधधभएकारोजगारकाअ्सरहरूपिहचा 
गरीबेरोजगारलाईसूखचदग ेदथाउन्पलधधश्रेमककोबारेमारोजगार ादा
लाईजा कारीगराउन् ,ेसीपमूलकदथाव्र्ा्सार्ीकदाेलमतिवािग प,
स््रोजगारह  ेदथारोजगारीमासंलग् व्र्खक्तकोि््रणअद्या्ेधकग े,
बै ेखशकरोजगारीमाजा चाह केालाेगसूच ादथापरामशपसे्ातिव ा 
ग े 

6. कार्पिमरतिवगेद -कार्पिमसंघ,७तिव ेशर७५३स्था ीर्दहमाफप दसञ्चाल भइरहेकोछ।
र्सकोकार्ापन््र् मास्था ीर्दहकोतिवम खभूे मकारहेकोछ।कार्पिमलेस्था ीर्दहकोर्ोज ा
तिवििर्ाप रागरेकासडक, खा ेपा ी, ढलव्र््स्थाप , ेसुँचाइऊजाप, सहरीि्कास, खशक्षा, स््ास्थ्र्, 

प  े पमापण, पर्पट , ् , साम  ािर्कपू्ापधार, कृिक दथासहकारी, सूच ातिवि े्ध, ्ादा्रणसंरक्षणदथा
जल्ार् अ  कूल ्ाअन्र्रोजगारमूलकशर्ोज ाकार्ापन््र् दथासंर्ोज बाटरोजगारीेसजप ाग े
कार्पलाईशफ् ोक्षेत्रमासमेटेकोछ।तिवधा मन्त्रीरोजगारकार्पिमअन्दगपदस्था ीर्दहमाकामका
लाेग पाररश्रेमकमाशधाररदशर्ोज ा छ ौट दथाकार्ापन््र् को तिवििर्ा दथा चरण  ेहार्बमोखजम
रहेकोछः 

   

बजेटक  

लसमा 
आ
र् 

 र्
र्क

  

प्रक्ष
ेपण

 

  ानीर् राजश्व परामशय सलमतत/स्र त 
अनुमान त ा बजेट सीमा तनिायरण 

सलमतत (स्र त अनुमान त ा बजेट लसमा 
तनिायरण) 

महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपा
लिका (बजेट त ा कार्यक्रम पेश 

गनय  वीकृतत) 
 

नेपाि सरकार/प्रदेश सरकार 
 

गाउँ/नगर सभा  (बजेट त ा कार्यक्रम 

 वीकृतत) 
 

बजेट त ा कार्यक्रम तजुयमा सलमतत 
(बजेट त ा कार्यक्रम तजुयमा) 

 

ववषर्गत सलमततहरु 

(ववषर्गत र् जना 
प्रा लमकीकरण) 

 वडा सलमतत 

(वडा तरीर् र् जना छनौट) 
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तिवधा मन्त्रीकार्पिमलेे जी, सहकारीदथागैरसरकारीक्षेत्रसुँगसमेदसमन््र्रसहकार्प
गरी थप रोजगारीका अ्सर ेसजप ा गरी सूचीकृद बेरोजगारलाई न्रू् दम रोजगारी (एकशेथपक
्क पमाएकसर्द  )तिव ा ग े,शन्दररकरोजगारीेसजप ाकालाेगतिव्िप कारीभूे मकाे ्ापहग े, 
कार्पिमलेबेरोजगारव्र्खक्तहरूलेशफूसुँगभएकोसोच, सीपरअ  भ्काशधारमास््रोजगारह  
चाहेमाश्यकर्कप ेसीपदथाउन्द्यमशीलदाअेभ्िृिग प ि्शेक  उन्द्यमशीलदाेलमतिव ा ग े र
उन्द्यमको अ्धारणा तिवस्दा्को मूल्र्ाङ्क का शधारमा सह े लर्दपूणपऋण सहार्दा उन्पलधध गराउन् े
व्र््स्थाग ेपररकल्प ासमेदर्सकार्पिमकोरहेकोछ।तिवधा मन्त्रीरोजगारकार्पिमले्ािक पक
रूपमा ेहार्कालक्ष्र्हरूे धापरणगरेकोछः 

२०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ 

 रोजगारीसम्बन्धी दथ्र्ाङ्क 

अध्र्ा्ेधकग े,  

 थपरोजगारीेसजप ा 
 ि्ेभन्न क्षेत्रहरूसुँग
समन््र् गरी अन्दररक
रोजगारीको क्षेत्रका
पिहचा ग े। 

 न्रू् दम रोजगारी तिवत्र्ाभूे द माफप द
(१०० द  ) ३ लाख व्र्खक्तलाई
रोजगारीद   े

 कामका लाेग पाररश्रेमकसम्बन्धी
अभीम खीकरण कार्पिमसादैतिव ेशमा 
सञ्चाल ग े,  

 रोजगार व्र््स्थाप  सूच ा तिवणाली
सम्बन्धी दाेलम सादै तिव ेशमा
सञ्चाल ग े,  

 कामका लाेग परीश्रेमकसम्बन्धी
१००स्था ीर् दहमाअ  गम ग े, 

 तिवधा मन्त्री रोजगार कार्पिमको 
सेमक्षासादैतिव ेशमा सञ्चाल ग े। 

  ेपालकोसंि्धा लेमौेलकहकको रुपमा
व्र्बस्था गरेको रोजगारीको हकलाई
कार्ापन््र्  ग प सरोकार्ाला े कार्हरू
सुँगअन्दपििर्ाकार्पिम सञ्चाल ग े, 

  ेपाली  ागररकले स्् ेशमा शफ् ो 
र्ोग्र्दा रछ ौटको रोजगारी ग प पाउन् े
अ्स्थाकोस े  खश्चददाग े, 

 रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐ  दथा 
े र्मा्लीले व्र््स्था गरे बमोखजम 

 ागरीककोरोजगारीकोहकको स े  खश्चददा
ग े। 

 रोजगार व्र्बस्थाप  सूच ा तिवणाली 
(Employment Management Information 

System-EMIS) को ि्कास गरी र्स
तिवणालीबाटश्रम बजारकोसमग्रअ्स्थाको
जा कारी तिव ा ग े। 

उन्परोक्तलक्ष्र्हरूमाकार्पिमकोतिवगेद ेहार्बमोखजमरहेकोछ: 
ि््रण २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८* 

सूचीकृदबेरोजगारसङ्ख्र्ा १७०१५७१ ३६९३१४ ७५३१६३ 
रोजगारतिवािसङ्ख्र्ा १८८३६७ १०३५०० १४६३७९ 
रोजगारीतिवािग ेतिवेदशद ११.०७ २८.०२ ५.१५ 
रोजगारीउन्पलधधगराएकोद   २२१०३१० १६३९४०० ७५१६३४७ 
रोजगारीऔक दद   १२.४३ १५.८५ ५१.३४ 

*२०७८असार२१गदेसम्म 

तिवत्रे्कस्था ीर्दहमाउन्पलधधरोजगारी,सूचीकृदबेरोजगारव्र्खक्तदथारोजगार ादाहरूको
ि््रण कम्प्र् टर तिवणालीमा अद्या्ेधक राखी स्था ीर् दह, तिव ेश सरकार र मन्त्रालर्बाट ररर्ल
टाइममाहे पसक् ेगरीरोजगारव्र््स्थाप सूच ातिवणाली(EMIS) कोिमागदरूपमाि्कासह ुँ ै
गरेकोछ। 

7. ि्त्तीर् व्र््स्था -  तिवधा मन्त्रीरोजगारकार्पिमकोलाेगश्यकर्कबजेटदथास्रोदव्र््स्थाप 
 ेपाल सरकारको ्ािक पक ि्े र्ोज बाट ह  े व्र््स्था छ । कार्पिमले ५ ्क प (२०७५।७६-

२०७९।८०)कोलाेगर्सकार्पिमकोअ  माे दबजेटरु.२६अबप६२करोड३लाख७७
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हजारखचप ग ेअ  मा गरेकोछ।र्ससम्बन्धी ि्स्ददृ ि््रणअ  सूची१मा संलग् गररएको 
छ।कार्पिमकोि्गद३्क पकोबजेटदथाखचप ेहार्बमोखजमरहेकोछः 

शेथपक्क प 
बजेट(रू.लाख) े कासादथाखचप(रू.लाखमा) 

 ेपालसरकार बै ेखशकस्रोद जम्मा  ेपालसरकार बै ेखशकस्रोद जम्मा 
२०७५/७६ ३१००० ० ३१००० २२८२५ ० २२८२५ 

२०७६/७७ २३९०० २६२०० ५०१०० २३०९७ ० २३०९७ 

२०७७/७८ ९४७५ १०६५५२ ११६०२७ -   

कार्पिमको५्के  स्दाबेजलेलागद अ  मा दर्ारग ापकमपचारीदलब, प ुँजीगदलगा ी, 
कार्पिमखचपरकार्पिमसञ्चाल खचपग ेगरीअ  मा गरेकोछ।र्सकार्पिमकोकार्पिम
शीक पकअन्दगपदे ्ापहभत्ता,लाभग्राहीपररचर्पत्रछपाई,रण ैेदकसञ्चारपैर्ीरकार्पशाला,सीप
क्षमदाि्कासदथाअेभम खीकरण,सरकारीकार्पिमहरूबीचसहकार्पदथासमन््र्, े जीक्षेत्रसुँगको
सहकार्परक्षमदाि्कास,अ  गम रमूल्र्ाङ्क , अध्र्र् अ  सन्धा रतिवसार श्रेमकेबमालगार्द
ििर्ाकलापहरूमाि्गद३्क पमाि्े र्ोखजदबजेटखचपकोअ्स्था ेहार्बमोखजमरहेकोछः 

(रु.हजारमा) 

 खशक पक 
२०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ 

बजेट खचप बजेट खचप बजेट खचप 
े ्ापहभत्ता ० ० १०,००,०0 ० ७,५३,०० ० 

लाभग्राहीपररचर्पत्ररछपाई ० ० ० ० ० ० 

रण ैेदकसञ्चार,पैर्ीरकार्पशाला १५,६६,६० १,००,०५ ११,४०,०० ६५१० १,५०,०० ० 

सीप,क्षमदाि्कासरअेभम खखकरण १,४४,०० ११,७३,८ ३,१३,०० ५०७८ ५,४६,०० १४,६७ 

सरकारीकार्पिमबीचसहकार्परसमन््र् ०  ० ० ० ० 

े जीके्षत्रसुँगसहकार्परसमन््र् ०  ० ० ० ० 

कार्पिमकोअ  गम रमूल्र्ाङ्क  २००० १,६५ २१,०० ९४ १,२१,०० ५,९८ 

अध्र्र् अ  सन्धा रतिवसार २५,००  १,२०,०० २४,०० ३०,०० ० 

श्रेमककोि्मा ०  २,००,०० ० १,९५,०० १,९५,०० 

जम्मा १७५५६० २,१९,०८ २७,९४,०० १,४०,८३ १७,9५,०० २१५६५ 

8. ि्क र्छ ौटकोऔखचत्र् -बाध्र्ात्मक ्ै ेखशकरोजगारीकोअ्स्थालाईअन्त्र्ग ै संि्धा तिव त्त
रोजगारीको मौेलक हकको कार्ापन््र्  ग े उन्दे्दयकर्ले कार्पिमको दज पमा र कार्ापन््र्  गररएको 
छ।दर्ास्दि्कलखक्षद्गपकार्पिममासहभागी भएको,कार्पिमकोस्था ीर्दहदथातिव ेशले
स््ाेमत्् ेल  सकेको,अपेखक्षदरुपमालक्ष्र्हाेसल भएको, पू्ापधारमार्ोग ा  द   सकेको,
कार्पिमले शफ् ो उन्दे्दयकर्बमोखजम रोजगारी उन्पलधध  गराएको र े मापण गररएका पू्ापधार
ग णस्दरर् क्त भएकोभ ीचचापमा रहेकोछ। ्ै ेखशकऋणबाटसञ्चाेलदकार्पिमलेअ  त्पा क
क्षेत्रमालगा ीगरेकोभ ीग  ासो रहेकोछ।सञ्चारमाध्र्ममाकार्पिमकार्ापन््र् सम्बन्धमा
पाएकोतिवाथेमकदादथाशमज चासोसमेदरहेकोलेकार्पिमकार्ापन््र् को्ास्दि्कअ्स्थाको
मूल्र्ाङ्क ग पकार्पमूलकलेखापरीक्षणकोलाेगतिवधा मन्त्रीरोजगारकार्पिमछ ौटगररएकोछ। 

लेखापरीक्षणकोउन्द्दयेकर्,क्षते्रए्ंपिेद 

9. लेखापरीक्षणको उन्द्दयेकर् - तिवधा मन्त्री रोजगार कार्पिम दज पमा, सञ्चाल  ए्ं व्र््स्थाप  र
उन्पलखधधको मूल्र्ाङ्क  ग  प लेखापरीक्षणको म ख्र् उन्दे्दयकर् रहेको छ । र्सका लाेग लेखापरीक्षण
 ेहार्काि्क र्हरूमाकेखन्रदरहेकोछः 
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 कार्पिमकार्ापन््र् कोलाेगश्यकर्कका   ,कार्पि्ेध,े  ेखशकाकोपर्ापिदाि्श्लके ण, 

 र्ोज ादज पमादथाकार्ापन््र् खस्थेदमूल्र्ाङ्क , 

 शन्दररक रोजगारी दथा स््रोजगारी तिव्िप  ग प सञ्चाेलद ििर्ाकलापबाट बेरोजगार
न्रू् ीकरणमाप गेकोर्ोग ा कोमूल्र्ाङ्क , 

 सामाखजकस रक्षातिव्िप माप र्र्ाएकोर्ोग ा कोलेखाजोखा(े ्ापहभत्तादथाश्रेमकेबमा), 

 सा्पजे कशर्ोज ारे जीक्षेत्रसुँगकोसहकार्पि्श्लके ण, 

 कार्पिमकोउन्पलखधधि्श्लके ण। 

10. लेखापरीक्षणकोक्षते्र - लेखापरीक्षणमातिवधा मन्त्री रोजगारकार्पिमकोस रु्ाद२०७५/७६  ेखख
२०७७/७८सम्मकोििर्ाकलापलाईसमेिटएकोछ।र्सकालाेगश्रम,रोजगारदथासामाखजक
स रक्षामन्त्रालर्,रोजगारीेसजप ाग ेअन्र्मन्त्रालर्हरू,तिव ेशसामाखजकि्कासमन्त्रालर्,स्था ीर्
दह, तिवधा मन्त्री रोजगार कार्पिम, रोजगार से्ा केन्रहरू लेखापरीक्षण क्षेत्रमा समा्ेश गररएको 
छ।र्सैगरीरोजगारसं्ा मञ्चहरू,े जीदथासा्पजे करोजगार ादाहरू,कार्पिमअन्दगपदगदठद
े  ेशकसेमेदहरूका ििर्ाकलापलेखापरीक्षणकोक्षेत्रमासमा्ेशगररएकोछ।कार्पिममाभएको
खचप मूल्र्ाङ्क ग प ि्गद३्क पकोबजेटर२्क पकोखचपदथा ििर्ाकलापलाईमूल्र्ाङ्क गररएको 
छ।लेखापरीक्षणकोिममाभौगोेलकतिवेदे ेधत््ह  ेगरी झापा,मोरङ,महोत्तरी,मक्ा प र,खचद् ,
 ्लपरासीपखश्चम,पाल्पा,कैलालीरबद पर्ाखजल्लाखस्थद१६स्था ीर्दहलाईलेखापरीक्षणको ार्रामा
समेिटएकोछ।साथै२६४स्था ीर्दहबाटतिवािि््रणसमेदि्श्लके णगररएकोछ। 

11. लेखापरीक्षणपिेद-लेखापरीक्षणकार्ापन््र् मा ेहार्बमोखजमि्ेधए्ंपिेदअ्लम्ब गररएको
ेथर्ोः 

11.1 र्ोलेखापरीक्षणस्ोच्चलेखापरीक्षणसंस्थाहरूकोअन्दरापििर्सुँगठ ईन्टोसाईद्वाराजारीगररएको
कार्पमूलक लेखापरीक्षणका मा  ण्डहरू ईसाइ ३००० र कार्ापलर्बाट जारी गररएको कार्पमूलक
लेखापरीक्षणमागप शप , २०६९माउन्ल्लेखखदि्ेधपिेदअ  सारसञ्चाल गररएकोेथर्ो। 

11.2 लेखापरीक्षणमा तिवििर्ामूलक र  ेदजामूलक पिेदकोअ्लम्ब  गरी  ७५३ स्था ीर् दह र७
तिव ेशमा तिवश्ना्ली पठाइ तिवाितिवश्ना्लीकोज्ाफलाइ ि्श्लके णगररएकोछ।१० खजल्लाका१६
स्था ीर् दह Random Sampling ि्ेधबाट छ ौट गरी स्थलगद अ्लोक  दथा सरोकार्ालासुँग
छलफलगररएकोछ।२०७६/७७र२०७७/७८काक ललाभग्राहीमध्रे्३६७छ ौटगरी
अ  सूची४बमोखजमको तिवश्ना्लीमा व्र्खक्तगदअन्दर्ादाप सञ्चाल गररएकोछ।( म  ाछ ौटका
शधारदथासङ्ख्र्ाअ  सूची२मासमा्ेशरहेकोछ।) 

पिहचा भएकाजोखखमक्षते्रकाशधारमादाखव्कमहव्काि्क र्हरूे धापरणगरीेद लाई
प स्ट्याईँग पसम्बखन्धदे कार्काखजम्मे्ारप ाेधकारीहरूसुँगसोधप छ, छलफलग  पकासाथैि््रण
सङ्कल , संरखचदअन्दर्ादाप तिवश्ना्लीशद  माध्र्मबाट सूच ा र दथ्र्ाङ्कको सङ्कल  दथा ि्श्लके ण
गररएकोछ।र्सकोसाथैकार्पमूलकलेखापरीक्षणकोलाेगस्थलगदे रीक्षण, अ्लोक ,  े कार्को
अेभलेखअध्र्र् दथाि्श्लके णगररएकोछ। 

12. लेखापरीक्षणकासीेमददा-७५३स्था ीर्दहसुँगकार्पिमकोसम्बन्धमासूच ाहरूमागगररएकोमा
२६४(अ  सूची३)बाटतिवािि््रणकोि्श्लके णगरीतिवेद्े  दर्ारगररएकोछ।सबैभौगोेलक
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क्षेत्रलाईसमेट् ेगरी१६ स्था ीर्दहको (अ  सूची२) स्थलगदअ  गम दथा तिवाितिवश्ना्लीको
ज्ाफ दथा रोजगार व्र््स्थाप  सूच ा तिवणाली (ई.एम.शइ.ए) तिवणालीबाट तिवाि दथ्र्ाङ्क र
मन्त्रालर्बाटतिवाितिवश्ना्लीकोज्ाफलगार्ददथ्र्ाङ्कदथासूच ालाईि्श्लके णगरीतिवेद्े  दर्ार
गररएकोछ।लेखापरीक्षणकोलाेगउन्पलधधसमर्सीमा, संलग् ज शखक्त,अत्र्न्दछोटोस्थलगद
अ्लोक भ्रमण,सूच ातिवाेिमाकदठ ाई, सीेमदस्रोदसाध ,  कोेभड१९कोमहामारीसमेदलेलेखा
परीक्षणको ार्रालाईसीेमदगरेकोछ।  

लेखापरीक्षणबाट ेखखएकाव्र्होरा 

७५३्टैस्था ीर्दहमारोजगारसे्ाकेन्रस्थाप ाभईशंखशकप पूेदपभएको,शंखशक
रुपमा न्रू् दम रोजगारी र े ्ापह भत्ताको अ्धारणा, रोजगार व्र््स्थाप  सूच ा तिवणाली स्थाप ा
दथा सञ्चाल  कार्पिमको राम्रो पक्ष रहे दापे  कार्पिमको दर्ारी दथा कार्ापन््र् का दहमा
 ेखखएकाकमीकमजोरीहरू ेहार्बमोखजमरहेकाछ :् 

13. कार्पिमकोपू्पदर्ारी–शेथपककार्पि्ेधदथाि्त्तीर्उन्त्तर ािर्त््ऐ २०७६को फा१०(ख)
अ  सार र्ाुँर्ोज ादथाकार्पिमतिवस्दाि्दग ापप ुँजीगदतिवकृेदकोभएकार्पिमस््ीकृदग  पभन् ा
अगाेड कार्पिम सञ्चाल को ढाुँचा दथा स््रूप, सञ्चाल  अ्ेध, बजेट दथा अपेखक्षद तिवेदफल
लगार्दका ि्क र्हरू ख लाइप सम्भाव्र्दा अध्र्र्  तिवेद्े   स््ीकृेद ग  पप पछ । सम्बखन्धद
सरोकार्ाला े कार्हरूसुँगको छलफलश्यकर्क ीेदगद दथा संरच ागद व्र््स्था, कार्पिमका
सम्भाि्द च   ौदी दथा समस्र्ा सम्बन्धमा अध्र्र्  गरी त्र्स्दा च   ौदी दथा समस्र्ा समाधा का
सम्भाि्द उन्पार्हरूको समेद पिहचा  ग  पप पछ । मन्त्रालर्ले तिवधा मन्त्री रोजगार कार्पिममा
दोिकएको ि्श्लके ण गरी,क  ैपे  िकेसमकोकार्पिमअ्धारणापत्र्ातिवस्दा् स््ीकृेद गराइप
२०७५ज्रे्ष्ठ१५गदे बजेट्क्तव्र्माफप द२०७५।७६को्ािक पककार्पिममासमा्ेशगरेको
पाइर्ो।कार्पिमकोदज पमा पू्पकार्ापन््र् माम ख्र्भूे मका े ्ापहग े स्था ीर्दहसुँगछलफल
दथाअन्दरििर्ागरेकोपाइए ।साथै ीेदगदपररमाजप ग ापकार्ापन््र् ग ेे कार्सुँगछलफल
दथा अन्दििप र्ा गरेको पाइए  । कार्पिमको घोक णा २०७५ ज्रे्ष्ठ १५ मा गरेकोमा
कार्पिमसम्बन्धी स्दाबेज७मिह ािढलागरी२०७५माघमामात्रदर्ारगरेकोछ।श्यकर्क
दर्ारी प रा  गरी कार्पिमको घोक णा गरेकोले कार्पिमको ५ ्क प (२०७५।७६  ेखख
२०७८।७९) मध्रे् स रू्ादका ्क पहरू  ेहार्बमोखजमका कार्पिमको ेडजाइ सुँग सम्बखन्धद
शधारभदूदर्ारीमा ैेबदेकोपाइर्ो। 

ि.
स. 

दर्ारीचरणकाििर्ाकलाप 
तिवमाणीकरण 

स््ीकृदेमेद 

१ रोजगारीकोहकसम्बन्धीऐ ,२०७५ २०७५/६/२ 

२ रोजगारीकोहकसम्बन्धीे र्मा्ली,२०७५ २०७५/१०/२८ 

३ तिवधा मन्त्रीरोजगारकार्पिमसञ्चाल े  ेखशका,२०७५ २०७५/१०/२५ 

४ कामकालाेगपाररश्रेमकमाशधाररदसाम  ािर्कशर्ोज ा(सञ्चाल दथाव्र््स्थाप 
कार्पि्ेध), २०७७ 

२०७७/७/२१ 

५ कार्पिम स्दाबेज २०७५माघ 
६ र् ् ारोजगारीकालाेगरुपान्दरणपहलशर्ोज ा(सञ्चाल दथाव्र््स्थाप )कार्पि्ेध, 

२०७६ 
२०७६/१२/३० 

७ बेरोजगारसूचीे धापरणदथातिवाथेमिककरणमागप शप , २०७६ २०७६/८/१८ 



तिवधा मन्त्रीरोजगारकार्पिम 

89  कार्पमूलकलेखापरीक्षणतिवेद्े  ‚२०७८ 
 

८ रोजगारसंर्ोजककोप पूेदपदथासे्ास ि्धासम्बन्धीमाप ण्ड, २०७६ २०७५ 

९ गाउन्ुँपाेलकादथा गरपाेलकामातिवाि्ेधकसहार्कप पूेदपसम्बन्धीतिवििर्ा  

पू्पदर्ारी बेगरकार्पिमस रू्ादगरेकालेकार्पिमकाकार्ापन््र् को३शेथपक्क पसम्म
पे   ीेदगद व्र््स्थामा बारम्बार पररमाजप , कार्पिम सञ्चाल  ढाुँचा दथा स््रूपमा परर्दप ,
 ागररकमाकार्पिमकोउन्दे्दयकर्सम्बन्धमातिवस्टजा कारीकोअभा्,सा्पजे कशर्ोज ा,े जीक्षेत्र
दथा सहकारीले कार्पिममा अपेखक्षद र्ोग ा  तिव ा  ग प सकेको पाइए  । र्सका अेदररक्त
दोिकएकोलक्ष्र्अ  रूपकार्पिमलेि्त्तीर्एं्भौेदकतिवगेदतिवािग पसके ।मन्त्रालर्ले र्ाुँ
कार्पिमहरूको स रू्ाद ग ाप श्यकर्क पू्पदर्ारी चरणका कार्पहरू सम्पन्न गरी दोिकएबमोखजम
ि्श्लके णसमेदकोतिवेद्े  स््ीकृदग  पप पछ। 

14. कार्पिमको ोहोरोप ा- ेपाललेगररबी े ्ारणदथारोजगारीतिव्िप लाइपशठौँश्ेधकर्ोज ा
 ेखख ैतिवाथेमकदामाराख् ैशएकोछ।ि्गद ेखख ैगररबदथा ि्पन्न ागररकलाईलखक्षदगरी
ि्ेभन्नरोजगारीका ि्ेभन्नकार्पिमहरूसञ्चाल ह ुँ ैशएकाछ ्।रोजगारीकोहकसम्बन्धीऐ ,
२०७५ ले तिवत्रे्क  ागररकलाई न्रू् दम रोजगारीको तिव ा  ग  पप े व्र््स्थाबमोखजमश्रम रोजगार
दथासामाखजकस रक्षामन्त्रालर्ले२०७५/७६ ेखखतिवधा मन्त्रीरोजगारकार्पिमसञ्चाल गरेको
छ।सञ्चाल गररएकाकार्पिमहरूकोििर्ाकलापहरू ोहोरो प ेगरीउन्पलधधस्रोदकोअपव्र्र्
 ह  े गरी अेधकदम उन्पर्ोग ग  पप पछ । दथािप संघ, तिव ेश र स्था ीर् सरकारहरूले र्स
कार्पिमसुँगेमल् ोकार्पिमहरूकार्ापन््र् गरीरहेकोअ्स्था ेहार्बमोखजमछः 

ि.स. कार्पिमको ाम कार्ापन््र् ग ेे कार् सम्बखन्धदक्षेत्र 
१ रोजगारीतिव्िप कार्पिम श्रमरोजगारदथासामाखजकमन्त्रालर् न्रू् दमरोजगारी 
२ म ख्र्मन्त्रीरोजगारकार्पिम कणापलीतिव ेश रोजगारीतिव्िप दथा

सामाखजकसंरक्षण 

३ म ख्र्मन्त्रीग्रामीणि्कास
दथारोजगारकार्पिम 

ल खम्ब ीतिव ेश कृिक दथाउन्द्यमशीलदा 

४  गरतिवम खरोजगारकार्पिम  महाकाली .पा ाच  पला 
 चौरजहारी .पारुक मपखश्चम 

 शठि्सकोट .पा. ैलेख 

 म े सकोट .पा. 

रोजगारीेसजप ा 

५ मेर्ररोजगारकार्पिम ढोरपाट  .पा.बाग्ल ङ्ग रोजगारीेसजप ा 
६ एकघरएकरोजगार

कार्पिम 

ग भापकोट .पा.स खेद रोजगारीेसजप ा 

७ अध्र्क्षरोजगारकार्पिम  कोन्ज्र्ोसोम .पा.लेलदप र 
 जगन्नाथगा.पा.बाज रा 
 अजर्मेरुगा.पा.डडेल्ध रा 

रोजगारीेसजप ा 

14.1 तिवधा मन्त्रीरोजगारकार्पिमस रूग  पभन् ाधेरैअगाेड२०५५ ेखख ैसालबसालीरूपमारोजगारी
तिव्िप  कार्पिम सञ्चाल  ह ुँ ै शएको छ । तिवधा मन्त्री रोजगार कार्पिम र रोजगारी तिव्िप 
कार्पिमकाििर्ाकलापहरूमाधेरैसमा दारहेकोछ।तिवधा मन्त्रीरोजगारकार्पिमभन् ाअगाेड
देह्रौँर्ोज ाअ्ेधमा  ै१८ खजल्लामा रोजगार सूच ादथापरामशप केन्रमाफप द बेरोजगारहरूको
लगदअद्या्ेधकगररएकोेथर्ो।राििर्र्ोज ाशर्ोगको्ािक पकि्कासकार्पिम२०७७।७८
लेरोजगारीतिव्िप कार्पिमकोउन्पलखधध ेहार्बमोखजमउन्ल्लेखगरेकोछः 
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 रोजगारीसम्बन्धी एकीकृद दथ्र्ाङ्क व्र््खस्थद र अद्या्ेधक राख्न ७५३ ्टै स्था ीर् दहमा 
रोजगारव्र््स्थाप सूच ातिवणाली(EMIS) तिवणालीसञ्चाल गरेको, 

 रोजगारीमाखिट ेसबैकोकार्पस्थलसामूिहक ेबमाभएको,  

 संघीर्रतिव ेशदहमाशन्दररकरोजगारी  ेसजप ासम्बन्धीअध्र्र् ग े, 

 सा्पजे कखरर े र्मा्ली, २०७५को९ औसंशोध माे मापणव्र््सार्ीलेे मापणतिवचेलद
का   बमोखजम रोजगार से्ा केन्रमा सूचीकृद भएका बेरोजगार व्र्खक्तलाइप रोजगारीमा
तिवाथेमकदाद   प े ीेदगदव्र््स्थागरेको, 

 श्रमबजारमा सीपर् क्तज शखक्तमाग रशपूेदपकोअन्दर ेबश्लके ण र दाेलमकोश्यकर्कदा
पिहचा ग पअध्र्र् कोअ्धारणापत्रदर्ारभएको, 

 १५हजारलाइपि्ेभन्न१५ि्क र्मा ्ी रसीपमूलकदाेलमतिव ा गरेको। 

रोजगारी तिव्िप कार्पिमको उन्परोक्त ििर्ाकलाप रउन्पलखधधहरू र तिवधा मन्त्री रोजगार
कार्पिमको ििर्ाकलापहरूमासमा दा  ेखखन्छ। रोजगारी तिव्िप कार्पिमको ि्गद्क पहरूको
बजेटदथाखचप ेहार्बमोखजमरहेकोछः 

ि््रण २०७३।७४ २०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ २०७८।७९ 

बजेट ३२४६०५ २८७४६२ १५७८०० ३४५९०० ३१४१०० ३५६४०० 
खचप ३०२००० २५२६०० १०९००० २८६८०० चाल  शगामी 

ि्गद ेखखस्थािपदसंरच ारकार्पिमलाइपस दृढ,सबलरतिवभा्कारीब ाउन्  कोसाटो र्ाुँ
ढाुँचा  र्ाुँ  ामबाट दर्ार गरी त्र्स्दै तिवकारको  र्ाुँ कार्पिम स रू्ाद ग  पले ििर्ाकलाप
कार्ापन््र् मादिि्धाह  े,खजम्मे्ारीकोअस्पिदाह  े ेखखन्छ।साथैतिवत्रे्क्क परू.६करोड८३
लाख २८ (कार्पिमको चाल  खचप) हजार तिवशासे क खचप कम ग पसक् े अ्स्थालाइप उन्पर्ोग
 गरेको र  ोहोरो खचपको समेद सम्भा् ा बढ् े भएकोले स्रोदको ब ििमत्तापू्पक उन्पर्ोग  ह  े
 ेखखन्छ। 

14.2 तिवधा मन्त्री रोजगारकार्पिमसञ्चाल  े  ेखशका,२०७५को फा८२(२)मा संघीर्मन्त्रालर्,
तिव ेश मन्त्रालर् दथा स्था ीर् दहले रोजगारी ेसजप ाका लाेग पाररश्रेमकमा शधाररद शर्ोज ा
सञ्चाल दथाकार्ापन््र् ग पकोलाेगश-शफ् ो्ािक पकबजेटमाि्े र्ोज ग  पप ेव्र््स्थारहेको
छ । कार्पिम सञ्चाल को ३ ्क पको अ्ेधमा कामको लाेग पाररश्रेमकमा शधाररद शर्ोज ा
सञ्चाल कोलाेगक  ैपे तिव ेशदथास्था ीर्दहलेशफ् ो्ािक पकबजेटमारकमि्े र्ोज गरेको
पाइए ।साथैतिव ेशदहमाम ख्र्मन्त्रीरोजगारकार्पिम, गरपाेलकाले मेर्ररोजगारकार्पिम,
गाउन्ुँपाेलकाले अध्र्क्ष रोजगार कार्पिम जस्दा श-शफ् ै कार्पिमहरू सोही ढाुँचामा सञ्चाल मा
ल्र्ाएका छ ् । कार्पिम कार्ापन््र् को खजम्मे्ारी रहेका तिव ेश र स्था ीर् सरकारहरूले र्स
कार्पिमकोकार्ापन््र् मासहर्ोगसमन््र् ग  पप ेमाशफ् ै द्रले बेग्लै रोजगारमूलककार्पिम
ि्ेभन्न ाममासञ्चाल माग प थालेकोलेकार्पिममा  ोहोरोप भईबजेटकोअ ा्यकर्कखचप ह  े
जोखखमरहेकोछ। 

मन्त्रालर्ले ि्गद ेखख स्थािपद संरच ा रकार्पिमको स््ाेमत्् ेलइप स दृढ र तिवभा्कारी
ब ाउन्  का साथै ििर्ाकलापहरू  ोहोरो  प े गरी कार्पिम दर्ार गरी स्रोदको ब ििमत्तापू्पक
उन्पर्ोगग  पप पछ। 
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15. बजेटअ  मा -र्ोकार्पिमकोअ्ेध२०७५।७६ ेखख२०७९।८०सम्म५्क पदोिकएकोछ।
कार्पिमको५्के  स्दाबेजलेलागदअ  मा दर्ारग ापकमपचारीदलब,प ुँजीगदलगा ी, कार्पिम
खचप र कार्पिम सञ्चाल  खचप ग े गरी अ  मा  गरेको छ । कार्पिम खचपमा े ्ापह भत्ता,
लाभग्राही पररचर्पत्र छपाई, रण ैेदक सञ्चार‚ पैर्ी र कार्पशाला, सीप क्षमदा ि्कास दथा
अेभम खीकरण,सरकारीकार्पिमहरूबीचसहकार्पदथासमन््र्,े जीक्षेत्रसुँगकोसहकार्परक्षमदा
ि्कास,अ  गम  र मूल्र्ाङ्क ,अध्र्र् अ  सन्धा  र तिवसार,श्रेमक ेबमाखचपसमा्ेशगररएको 
छ।कार्पिमअ्ेध५्क पमा  ेहार्बमोखजमरू.२६अबप६२करोड३लाख७७हजारखचप
अ  मा गरेकोछ। 

(रू.हजारमा) 
खचपशीक पक २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ २०७८।७९ २०७९।८० जम्मा 

कमपचारीदलब,
भत्ता,दाेलम 

१८४३४४ ४५२१५४ ४७४७४७  ४९८४६९ ५७२९०५ २१८२६२० 

प ुँजीगदलगा ी २५९०२६ २८०० ७०० ७०० ७०० २६३९२६ 

कार्पिमखचप २६१७९९६ ४५६३४२९ ४९९८९३२ ५४८३९४६ ६०३०२३० २३६९४५३४ 

कार्पिमसञ्चाल 
खचप 

३८६६४ ९४९४४ १०४४३८ ११४८८२ १२६३७० ४७९२९७ 

क लजम्मा ३१००००० ५११३३२७ ५५७८८४७ ६०९७९९७ ६७३०२०५ २६६२०३७७ 

कार्पिमलेकूललागदअ  मा को०.९९तिवेदशदप ुँजीगदसामाग्रीहरूमा,८९.०१तिवेदशद
कार्पिममार१०तिवेदशदकार्पिमसञ्चाल माखचपह  ेअ  मा गरेकोछ।मन्त्रालर्ले्ािक पक
कार्पिम रबजेटदर्ारग ापकार्पिमकोलक्ष्र्,दोिकएको ििर्ाकलापहरूदोिकएकैअ्ेध ेभत्र
सम्पन्नह  ेगरीबजेटि्े र्ोज ग  पप ेमासोह   सकेकोअ्स्था ेहार्बमोखजमछः 

15.1 तिवधा मन्त्रीरोजगारकार्पिमकोबजेटतिवस्दा्कोशधारदर्गरेकोपाइए ।कार्पिमलेलक्ष्र्को
शधारमाबजेटकोि्े र्ोज  भैअथपमन्त्रालर्बाटतिवािबजेटेसेलङकोसीमाेभत्ररहेरि्े र्ोखजद
बजेटको शधारमा कार्पिमको ्ािक पक लक्ष्र् दर् ग े गरेको पाइर्ो । कार्पिमको  स्दाबेजले
तिवत्रे्क्क प७लाखव्र्खक्तलाइप न्रू् दमरोजगारीउन्पलधधगराउन् ेलक्ष्र्राखेकोमामन्त्रालर्लको
्ािक पक कार्पिमहरूले २०७६।७७ मा ३ लाख,  २०७७।७८ र २०७८।७९ मा २–२
लाखलाइपरोजगारीद  ेलक्ष्र्राखीबजेटि्े र्ोज भएको ेखखन्छ।र्सबाटकार्पिमकोलक्ष्र्र
्ािक पककार्पिमदथाबजेटबीचदालमेलरहेकोपाइए । 

15.2 तिवधा मन्त्री रोजगारकार्पिमसञ्चाल  े  ेखशका,२०७५को फा८२(२)मा संघीर्मन्त्रालर्,
तिव ेश मन्त्रालर् दथा स्था ीर् दहले रोजगारी ेसजप ाका लाेग पाररश्रेमकमा शधाररद शर्ोज ा
सञ्चाल दथाकार्ापन््र् ग पकोलाेगश-शफ् ो्ािक पकबजेटमाि्े र्ोज ग  पप ेव्र््स्थारहेको
छ।कार्पिमसञ्चाल कोि्गद२्क पकोअ्ेधमाकामकोलाेगपाररश्रेमकमाशधाररदशर्ोज ा
सञ्चाल कोलाेगक  ैपे तिव ेशरस्था ीर्दहलेशफ् ो्ािक पकबजेटमारकमि्े र्ोज गरेको
पाइए ।सञ्चाेलदसबैशर्ोज ाकोलाेग संघीर्सरकारबाट  ैबजेट ि्े र्ोज भइपखचपभएको 
छ । कामका लाेग पाररश्रेमकमा शधाररद साम  ािर्क शर्ोज ा (सञ्चाल  दथा व्र््स्थाप )
कार्पि्ेध,२०७७ ले संघीर्सरकारबाट ि्े र्ोखजदबजेटश्रेमकको ज्र्ालामामात्रभ  क्ता ीग प
पाइ े व्र््स्था गरीशर्ोज ा सञ्चाल कोलाेगश्यकर्कप ेसामाग्री बापदको रकमसम्बखन्धद
स्था ीर् दहले  ै खचप ग प सक् े व्र््स्था राखेपे  हालसम्म तिव ेश सरकारले क  ैपे शर्ोज ा
सञ्चाल ग पसकेकाछै  ्भ ेस्था ीर्दहपे संघीर्बजेटमैे भपररहेकाछ ्। 
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15.3 शेथपक ्क प २०७५/७६ मा कामका लाेग पाररश्रेमकमा शधाररद शर्ोज ा सञ्चाल का लाेग
सशदपअ   ा कोरकमि्े र्ोज ग प ेहार्बमोखजमकोशधारहरूदर्ारगररएकोेथर्ो: 

 (क) गररबघरध रीसङ्ख्र्ाकोशधारमा६०तिवेदशद,  

 (ख) ज सङ्ख्र्ाकोशधारमा२०तिवेदशद  र 
 (ग)   गपमदाकोशधारमा२०तिवेदशद। 

शेथपक्क प२०७५/७६कोशर्ोज ासञ्चाल  रबजेटकोकार्ापन््र् अपेक्षाकृदरूपमा
तिवभा्कारीह   सकेकोले२०७६/७७मा र्ाुँकार्पि्ेधजारीगरीशर्ोज ातिवस्दा्ग ेस्था ीर्
दहलाई उन्क्त स्था ीर् दहमा सूचीकृद भएकाक ल बेरोजगार व्र्खक्तको सङ्ख्र्ाकाशधारमाक ल
रकमलाईबाुँडफाुँडगररएकोमन्त्रालर्लेज ाएकोछ।दरमन्त्रालर्लेबजेट ि्े र्ोज कोलाेग
स्था ीर् दहमा न्रू् दम रोजगारीमाशबिह  चाह े बेरोजगार व्र्खक्तकोसङ्ख्र्ा ि्े र्ोज ग प
सकेकोपाइए ।बजेट ि्े र्ोज कोलाेगस्था ीर्दहमान्रू् दमरोजगारीमाशबिह  चाह े
बेरोजगारव्र्खक्तकोसङ्ख्र्ादथाEMIS माबेरोजगारव्र्खक्तकोसम्पूणपि््रणतिवि्िगरेकास्था ीर्
दहलाईतिवोत्साह द  ेगरीबजेटि्े र्ोज गररएकोमन्त्रालर्लेज ाएदापे कार्पिमकार्ापन््र् 
ग ेस्था ीर्दहहरूलेसूचीकृदबेरोजगारलाईशधारमा ेरकार्पिमकोलाेगबजेटमागग ेगरेका
छै  ्।२०७७/७८मासूचीकृदबेरोजगारसङ्ख्र्ाकोशधार ेलइपसबैस्था ीर्दहलाईएउन्टै
डालोमाराखीएकम ि(Lump sum) शधारमाबजेटि्े र्ोज गरेकोपाइपर्ो।तिवथमचरणमाबजेट
ि्े र्ोज ह ुँ ा१ज ापे  दाप रहेका१२दथाएकसर्भन् ाकमबेरोजगार दापरहेकास्था ीर्
दहमासमेद एकसर्लाई न्रू् दम एकसर् द  को न्रू् दम रोजगारी तिव ा ग प सिक े बराबरको
रकम ि्े र्ोज भएकोछ।२०७७/७८मा बेरोजगार दाप  ै भएकादथाकम दापभएका
 ेहार्कास्था ीर्दहमारू.९करोड४२लाखबजेटबढीि्े र्ोज गरीे कासागरेकोछः 

(२०७७/७८माबेरोजगार दाप भएकारकम दापभएकास्था ीर्दहमाशधारबेगरबजेटि्े र्ोज ) 
ि.स. स्था ीर्दहको ाम बजेट/े कासा  दापबेरोजगारसङ्ख्र्ा बढीे कासा 

1.  फाकफोकथ मगाउन्ुँपाेलका ५१९२००० २७ ३७९६१०० 
2.  साल्पाेसलोछोगाउन्ुँपाेलका ५१७०००० ७ ४८०८१०० 
3.  माप्र्  धकोशीगाउन्ुँपाेलका ५१७०००० ८६ ७२३८०० 
4.  गणेशमा चार ाथ गरपाेलका ५१९२००० ० ५१९२००० 
5.  ध  क ाधाम गरपाेलका ५१९२००० ० ५१९२००० 
6.  ेमेथला गरपाेलका ५१९२००० १२ ४५७१६०० 
7.  बल्ा गरपाेलका ५१९२००० ० ५१९२००० 
8.  रामगोपालप र गरपाेलका ५१९२००० ० ५१९२००० 
9.  कि्लासी गरपाेलका ५१९२००० ० ५१९२००० 
10.  ेसम्रौ गढ गरपाेलका ५१९२००० ३७ ३२७९१०० 
11.   ्राजप रगाउन्ुँपाेलका ५१९२००० ० ५१९२००० 
12.  पर्ा ीप रगाउन्ुँपाेलका ५१९२००० ० ५१९२००० 
13.  काेलका गरपाेलका ५१९२००० १९ ४२०९७०० 
14.  ेलख गाउन्ुँपाेलका ५१७५००० ० ५१७५००० 
15.  गोसाइक ण्डगाउन्ुँपाेलका ५१८०००० ० ५१८०००० 
16.  पा्पदीक ण्डगाउन्ुँपाेलका ५१८०००० ० ५१८०००० 
17.  म ाङिङस्र्ाङगाउन्ुँपाेलका ५१९९००० ४९ २६६५७०० 
18.   ाफापभूे मगाउन्ुँपाेलका ५१९९००० ० ५१९९००० 
19.  लोमन्थाङगाउन्ुँपाेलका ५१९९००० ० ५१९९००० 
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ि.स. स्था ीर्दहको ाम बजेट/े कासा  दापबेरोजगारसङ्ख्र्ा बढीे कासा 
20.  बाह्रगाउन्ुँम खक्तक्षेत्रगाउन्ुँपाेलका ५१९९००० ८९ ५९७७०० 
21.   ंेगशरणगाउन्ुँपाेलका ५१९२००० ५८ २१९३४०० 
22.  महाबैगाउन्ुँपाेलका ५१९९००० १ ५१४७३०० 

 बढीे कासारू. ९४२६९५०० 

उन्परोक्तबमोखजम दापभएकाबेरोजगारलाईन्रू् दमरोजगारीलाेगभ  क्ता ीग  पप ेरकमभन् ा
रू.९करोड४२लाख६९हजारबढीे कासागरेकोछ।र्स्दोअभ्र्ासलेएकाेदरबजेटखचप
 ह  ेअ्स्था ि्द्यमा रहन्छभ ेअकोदफप रोजगारी ेसजप ाग पसक् े्ा धेरै सूचीकृद बेरोजगार
भएकास्था ीर्दहलाईथपबजेटि्े र्ोज ग प सिक ेअ्स्थारहन्छ। 

मन्त्रालर्ले र्थाथप शधार ेलइप कार्पिमको लक्ष्र् प रा ह  े गरी बजेट दज पमा र स्था ीर्
दहहरूलाइप रकम े कासा ग  पप पछ । साथै तिव ेश दथा स्था ीर् दहहरूले दोिकएबमोखजम बजेट
व्र््स्थागरीकार्पिममास््ाेमत््स े  खश्चदग  पप पछ। 

16. रोजगार से्ाकेन्र -र्सकार्पिमबाटम ल कभरका७५३स्था ीर्दहमारोजगार  से्ाकेन्रको
स्थाप ागररएकोछ।रोजगारीकोहकसम्बन्धीऐ २०७५,को फा१०माहरेकस्था ीर्दहमा
एकरोजगारसे्ाकेन्ररह ेव्र््स्थागरेकोछभ ेरोजगारीकोहकसम्बन्धीे र्मा्ली,२०७५
को े र्म ६ मा रोजगार से्ा केन्रको काम कदपव्र् र अेधकारको व्र््स्था गरेको छ। सबै
तिवकारकारोजगारमूलकसे्ाहरूएकिारतिवणालीकोरुपमाउन्पलधधगराउन् ेउन्दे्दयकर्समेदेलई७५३
स्था ीर् दहमा रोजगार से्ा केन्र स्थाप ा भएका छ ् । रोजगारीको खोजीमा रहेका ज शखक्त 

( क्ष/अधप क्ष), अ क्षश्रेमककोखोजीमा रहेका रोजगार ादा रश्रम बजारमा उन्पलधधअ्सरको
सूच ाश ा  तिव ा गरीरोजगारीतिवत्र्ाभूे दमासहजीकरण,सहकार्परसमन््र्कार्मग े,कार्पिम
माफप दसञ्चाल  ह  े दथाअन्र् े कार्लेसञ्चाल ग ेदाेलमकार्पिमको संर्ोज दथासहकार्प
ग े,रोजगारसे्ाि्े मर्केन्र(Employment Exchange Service Centre) कोरुपमारोजगारसे्ा
केन्रलाईि्कासग ेदथाबेरोजगारव्र्खक्तदथारोजगार ादालाईरोजगारसम्बन्धीसे्ारसहार्दा
तिव ा  ग े उन्दे्दयकर् साथ स्थाप ा भए दापे  रोजगार से्ा केन्रहरू न्रू् दम रोजगारी तिव ा  ग प
सञ्चाेलदकामका लाेग पाररश्रेमकमाशधाररदशर्ोज ा सञ्चाल मा मात्र सीेमद रहेका छ ् ।
रोजगार से्ा केन्रमा एक रोजगार संर्ोजक, एक रोजगार अेधकृद/सहार्क र एक तिवाि्ेधक
सहार्कको रबन् ीरहेकोछ।७५३से्ाकेन्रमध्रे्६९२मारोजगारसंर्ोजककार्परदछ ,्भ े
रोजगारअेधकृद्ासहार्कको रबन् ीपूेदपगररएकोछै ।त्र्स्दै४६१स्था ीर्दहमातिवाि े्धक
सहार्ककार्परदछ ्।रोजगारसे्ाकेन्रसञ्चाल माि्गद३्क पमारू.२अबप२४करोड६१
लाख७१हजारतिवशासे कखचपगररएकोछ।रोजगारसे्ाकेन्रहरूलेबेरोजगारकोपिहचा दथा
सूचीकरण,तिवाथेमकदाअ  सारश्रेमकलाईरोजगारीमापररचाल ,कामकालाेगपाररश्रेमकमाशधाररद
शर्ोज ा सञ्चाल , शर्ोज ाको े र्ेमद अ  गम  जस्दा कार्पहरू केही ह सम्म गरे दापे 
े र्मा्लीलेदोकेको ेहार्काकार्पहरूगरेकोपाइए ः 
 रोजगारसूच ासङ्कल दथासम्तिवके ण, 
 रोजगार ादा(सरकारी,े जी,सहकारी,संस्था)सुँगसमन््र्दथासहकार्प, 
 रोजगारीमालगाउन् े(Job Placement)मासहजीकरण, 
 सीपदथादाेलमकोश्यकर्कदापिहचा , 
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 बेरोजगारहरूकोज्ञा ,सीप,र्ोग्र्दा,अ  भ्रबजारकोमागकोशधारमाश्यकर्कप ेसीप
ि्कासदाेलमकोपिहचा गरीसम्बखन्धददाेलमकेन्रमाेसफाररसग े, 

 स््रोजगारका लाेग
सहजीकरण, 

 ि्त्तीर् पह ुँचमा
सहजीकरण, 

 े ्ापहभत्ताव्र््स्थाप , 
 ्ै ेखशक रोजगारीमा जा 

चाह े व्र्खक्तहरूका लाेग
सूच ासम्तिवके णग े, 

 स्था ीर् दहमा रोजगारी
दथा स््रोजगारीसम्बन्धी
कार्प ग े अन्र् सरकारी
े कार् ्ा त्र्स्दा
े कार्िारा सञ्चाेलद
कार्पिमसुँग समन््र् र
सहकार्पग े, 

 रोजगार ादाका लाेग
श्रेमकको उन्पलधधदाको
सम्भाव्र्दा जा कारी
गराउन् े। 

रोजगारसे्ाकेन्रदथास्था ीर्दहमाज शखक्तकोकमी,अेभम खीकरणकोअभा्,स्था ीर्
दहमा कार्पिम तिवेदको ब झाइमा ेभन्नदा जस्दा कारणहरूले रोजगार से्ा केन्रले का   बमोखजम
खजम्मे्ारी पूणप रूपमा पाल ा ग प सकेका छै  ् । र्सले ग ाप लक्ष्र् अ  रूप रोजगार उन्पलधध
गराउन्  सकेको,कार्पिमकोदोिकएकोलक्ष्र्तिवािह   सकेकोअ्स्थारहेकोछ।अ  गम दथा
अेभम खीकरणकार्पिमसञ्चाल गरीरोजगारसे्ाकेन्रकोक्षमदामाअेभ्िृिगराइपसे्ाकेन्रको
तिवभा्काररदाबढाउन्  प े ेखखन्छ। 

17. बेरोजगारसूचीकरण-रोजगारीकोहकसम्बन्धीे र्मा्ली२०७५को फा६(क)मारोजगारसे्ा
केन्रले बेरोजगारकोदथ्र्ाङ्कसङ्कल दथा ि्श्लके णगरी बेरोजगारको सूचीअद्या्ेधकग ेव्र््स्था
गरेको छ । बेरोजगारको सूचीकरण ग े माप ण्ड दथा तिवाथेमकदाका शधारहरूका सम्बन्धमा
े र्मा्लीदथाे  ेखशकामागरेकोव्र््स्था ेहार्बमोखजमछः 

रोजगारीकोहकसम्बन्धीे र्मा्लीे र्म७को
उन्पे र्म५बेरोजगारमाप ण्ड 

तिवधा मन्त्रीरोजगारकार्पिमसञ्चाल े  ेखशकाको फा
२१(३)बेरोजगारतिवाथेमकदाकाशधार 

 े ्े   द ुँ ाको ेमेदसम्म सोही शेथपक ्क पमा
न्रू् दम एक सर् द  को रोजगारमा संलग् 
 भएको 

 स््रोजगारमा संलग्  व्र्खक्तको हकमा े ्े  
द ुँ ाको ेमेदसम्म सोही शेथपक ्क पमा न्रू् दम

 कृिक उन्त्पा  ले्क पमा३मिह ाखा  प ग् ेकृिक मा
शखश्रदपरर्ारकोस स्र् 

 बसोबासकालाेगशफ् ैघर भएकोपरर्ारकोस स्र् 
 एकलमिहलाघरम लीभएकोपरर्ारकोस स्र् 
 ्ािक पकन्रू् दमरोजगारीबापदतिवािह  ेपाररश्रेमक

रोजगारसे्ाकेन्रकोकामकदपधर्रअेधकार 

(रोजगारीकोहकसम््न्धीे र्मा्लीकोे र्म६) 
 स्था ीर्दहेभत्ररहेका बेरोजगार व्र्खक्तकोदथ्र्ाङ्क संकल दथा ि्श्लेक णगरी बेरोजगारको

सूचीअद्या्ेधकग े 
 सूखचकृदबेरोजगारव्र्खक्तहरुलाईपररचर्पत्रि्दरणग े 
 स्था ीर्दहेधत्रउन्पलधधरोजगारीकाअ्सरकोपिहचा गरीसोकोसूच ातिव्ाहग े 
 स्था ीर्दहेभत्रकोरोजगारीकोसम्भाव्र्खस्थेदि्श्लेक णगरीरोजगारीकोदथ्र्ाङ्कसंकल ग े,

रोजगार क्साङ्क ग ेदथारोजगारीकाअ्सरकोअेभलेखाङ्क ग े 
 रोजगार ादाकालाेगश्रेमककोउन्पलधधदाकोसम्भाव्र्दाजा कारीगराउन् े 
 रोजगार ादाबाटमागभएबमोखजम सूखचकृद बेरोजगारव्र्खक्तलाईरोजगारीकालाेगकाममा

जा सूखचदग े 
 बेरोजगारहरुकोज्ञा ,ेसप,र्ोग्र्दा,अ  भ्रबजारकोमागकोशधारमाश्यकर्कप ेसीप

ि्कासदाेलमकोपिहचा गरीसम्बखन्धददाेलमकेन्रमाेसफाररसग े 
 शफ् ा कामकारबाहीको बारेमा े र्ेमद रुपमा सम्बन्धीद गाउन्ुँ कार्पपाेलका दथा

 गरकार्पपाेलकामातिवेद्े  पेशग े 

 ऐ  दथा र्स े र्मा्ली बमोखजम शफूले गरेको कामकारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालर्ले
दोकेकोढाुँचामामन्बालर्रतिव ेशकोरोजगारीसम््न्धीि्क र्हे ेमन्त्रालर्मामाेसकरुपमा
तिवेद्े  पठाउन् े 

 शफ् ोकार्पके्षत्रेभत्र्ै ेखशकरोजगारीमाजा चाह ेव्र्खक्तहरुकालाेगसूच ासम्तिवेक णग े 
 ्ै ेखशकरोजगारबोडपबाटउन्पलधधगराइ ेशेथपकसहार्दाि्दरणसम्बन्धीकार्पमासहर्ोग

प  र्र्ाउन् े 

 बेरोजगारपरर्ारलाईतिव ा ग ेे ्ापहभत्ताि्दरणग े 
 सम्बन्धीदस्था ीर्दहमारोजगारीदथास््रोजगारीसम्बन्धीकार्पग ेअन्र्सरकारीे कार्

्ात्र्स्दाे कार्िारासञ्चाेलदकार्पिमसुँगसमन््र्रसहकार्पग े 
 रोजगारसम्बन्धीसरोकार्ालालाईअन्र्से्ातिव ा ग े। 
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एकसर् द   रोजगारी बापद तिवाि ग े  ेपाल
सरकारलेदोकेकोन्रू् दमपाररश्रेमकबराबरको
शर्भन् ाकमशर्भएको 

 कम्दीमाअठार्क पप राभईउन् ान्साठी्क पउन्मेर
  ाघेको 

 

भन् ाकम ग शर्भएकोपरर्ारकोस स्र् 
 कोहीपे स स्र्लेन्रू् दमरोजगारी पाएको्ासो

बराबरकोशम् ा ीह  ेगरीस््रोजगारीमा भएको
परर्ारकोस स्र् 

 सिह परर्ारदथाबेपत्तापरर्ारकोस स्र् 
 परर्ारमाकामग ेउन्मेर(१८-५९)को्ाकामग े

सक् ेशारीररकअ्स्थाभएकोअन्र्स स्र् भएको
परर्ारकोस स्र् 

 मिहलाबेरोजगारव्र्खक्त 
 अन्र्बेरोजगारव्र्खक्त 

शेथपक्क प२०७७/७८को्ािक पक ीेददथाकार्पिममारोजगारसे्ाकेन्रररोजगार
व्र््स्थाप सूच ातिवणालीलाईथपि्केसदग ैश्रमबजारमारहेकाश्रेमकहरूकोसीपरक्षमदाको
उन्पर्ोगग पसहजह  ेगरीउन् ीहरूकोव्र्खक्तगद ि््रणरहेकोश्रेमकसूच ाबैङ्कस्थाप ागरर े
दथारोजगारसे्ाकेन्रलेरोजगार ादाररोजगारीकोखोजीमारहेकाहरूकोबीचमासम्पकप स्थािपद
ग े उन्ल्लेख गरेको छ । म ल क भरको ७५३ रोजगार से्ा केन्रमा २०७८ असारसम्ममा
 ेहार्बमोखजम३५लाख३२हजार१सर्१६बेरोजगारसूचीकृदभएकाछ ः 

्क प २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ २०७८।७९ जम्मा 
सूचीकृदबेरोजगार १७०१५७१ ३६९३१३ 752955 708277 3532116 

बेरोजगारकोसूचीकरणतिवििर्ामा ेहार्बमोखजमकमीकमजोरीहरू ेखखएकाछ ् 

17.1 रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐ , २०७५ दथा तिवधा मन्त्री रोजगार कार्पिम सञ्चाल  े  ेखशकाले
बेरोजगार व्र्खक्तभन्नाले एकशेथपक्क पमा न्रू् दम एकसर्द   रोजगारीमा संलग्  भएको ्ा
कम्दीमादोिकएबमोखजमकोशर्शजप ह  ेस््रोजगारमासंलग्  रहेकोअठार्क प ेखखउन् न्साठी
्क पउन्मेरसमूहको ागररकसम्झ  प पछभ ीपररभािक दगरेकोछ।ऐ दथाे  ेखशकामापूणपकाली लाई
मात्र बेरोजगारको रुपमा पररभािक द गरेको छ।र्सले बेरोजगार सूचीकरण ग ाप पूणपकाली , शंखशक,
मौसमी, तिवििर्ागद, शैखक्षक जस्दा सम्पूणप तिवकारका बेरोजगारहरूलाइप बेरोजगारको पररभाक ामा समेटी
सूचीकरणग पसकेकोपाइए ।र्स्दोअ्स्थामारोजगारसे्ाकेन्रदथारोजगारसूच ातिवणालीमातिवि्ि
ि््रणलेबेरोजगारकोर्थाथपदथ्र्ाङ्कतिवस्द दग ेसक् े ेखखुँ ै । 

17.2 तिवधा मन्त्री रोजगार कार्पिम सञ्चाल  े  ेखशकाको  फा ९ मा बेरोजगार व्र्खक्तलेशफू स्थार्ी
रुपमाबसोबासगरेकोगाउन्ुँकार्पपाेलका्ा गरकार्पपाेलकाको्डाकार्ापलर्मा्ारोजगारसे्ा
केन्रमा बेरोजगार सूचीमा  दापकालाेग े ्े   द   प े व्र््स्था रहेकोछ।  ेपालको११औुँ
ज गण ा२०६८अ  सार ेपालकोक लज सङ्ख्र्ाको४०.२२तिवेदशदज सङ्ख्र्ाभाडामाबस् ै
शएकाछ ् । र्स्दो ज सङ्ख्र्ामा म ख्र्दः रोजगारीको अ्सरको खोजी दथा अध्र्र् को लाेग
स्थार्ीठेगा ाभन् ाबािहरबस् ेगरेकाछ ्।स्थार्ीठेगा ामाफप दमात्रबेरोजगारमासूचीकरणह  
पाउन् ेव्र््स्थालेशफ् ोस्थार्ीठेगा ाभन् ाबािहररहेकालखक्षदसमूहअन्दगपदकाबेरोजगारसमेट् 
सकेकोपाइुँ ै ।फलस््रूपकामकोखोजीमाशफ् ोथादथलोछोडीअन्र्त्रबसोबासगरररहेकार
अध्र्र् ररोजगारीलाइपएकसाथअगाडीबढाउन् चाह ेशैखक्षकबेरोजगारकोठ लोसमूहकार्पिममा
सहभागी ह  बाट्खञ्चदभएकाछ ्।साथै र्स्दो बेरोजगारको सूचीले  ेशको बेरोजगारकोसमग्र
अ्स्थालाईतिवेदेबखम्बदग पसक् े ेखख ै । 
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17.3 े  ेखशकाको  फा १८(१) मा रोजगार से्ा केन्रले स्था ीर् दहेभत्रका बेरोजगार व्र्खक्तहरूलाई
तिवत्रे्क्क पकोफाल्ग णमिह ाभररकोम्र्ा दोकीबेरोजगार दापकोलाेग े ्े  मागग  पप ेदथा
 फा १८(३) मा तिवाि े ्े  को पन्र द  ेभत्र छा ेब  गरी बेरोजगार ठहररएका व्र्खक्तहरूको
ि््रणरोजगारव्र््स्थाप सूच ातिवणाेलमाअद्या्ेधकराख्न प ेव्र््स्थारहेकोछ।र्स्दोश्े  
तिवििर्ाशेथपक्क पस रूह   भन् ा४मिह ाअगाेड ैसमािह  ेह ुँ ाबेरोजगार दापतिवििर्ासमाेि
पश्चादरोजगारीग माउन् ेहरूदथाश्े  ग ेसमर्माशफ् ोस्थार्ीठेगा ामा भएकाव्र्खक्तहरूर्ो
कार्पिममा सहभागी ह   १ ्क प क   पप े ह न्छ । साथै  म  ा छ ौटमा परेका स्था ीर् दहका
प ाेधकारीदथालखक्षदसमूहसुँगकोछलफलमासमेद्क पको१पटकमात्रसूचीकरणलेसबैलखक्षद
समूहलाईरोजगारसूच ातिवणालीमासमेट् सहज भएकोग  ासोछ। 

17.4 स्था ीर्दहेभत्रकाबेरोजगारव्र्खक्तहरूलेकार्पिममाशबिह  तिवत्रे्क्क पकोफाल्ग णमिह ाेभत्र
बेरोजगार दापकोलाेग े ्े   द   प ेव्र््स्थागरेकोछ।ि्गद४्क पमाम ल कभररको७५३
रोजगार से्ा केन्रमा३५लाख३३हजार५६६ बेरोजगार सूचीकृद भएकोमा तिवत्रे्क्क प से्ा
केन्रमा दापह  ेबेरोजगारहरूकोसङ्ख्र्ामाठ लोेभन्नदापाइएकोछ।कार्पिमस रूभएकोपिहलो
्क प१७लाखभन् ाबढी बेरोजगारहरू सूचीकृदभएकोमा ोस्रो्क पमा दाप ह  ेकोसङ्ख्र्ामाठ लो
कमी  ेखखएकोछ। ोस्रोदथा देस्रो्क पमािमशः३लाख७१हजारर७लाख५३हजार
बेरोजगार सूचीकृदभएकोमाचौथो्क पमा७लाख८हजार दाप भएकाछ ्।तिवत्रे्क्क प से्ा
केन्रमा  दाप ह  े बेरोजगारहरूको ेभन्नदालाइप तिव ेशगद रूपमा रेखाखचत्रमा  ेहार्बमोखजम तिवस्द द
गररएकोछः 

श्रमशखक्तस्ेक्षण२०७४लेहिामाकम्दीमा१घण्टाशर्शजप कोकार्पमासहभागी
 भएकाव्र्खक्तलाईबेरोजगारमान् ा ेपालमाबेरोजगारी र११.४तिवेदशदरहेकोरबेरोजगारहरूको
सङ्ख्र्ा९लाख८हजार ेखाएकोदथ्र्लाईशधारमान् ा२०७५।७६मा१७लाखभन् ाबढी
बेरोजगारहरूसूचीकृदह   ,तिवत्रे्क्क प दापह  ेबेरोजगारहरूकोसङ्ख्र्ामाे कैउन्दारचढा्
 ेखखएकालेरोजगारव्र््स्थाप सूच ातिवणाली(इप.एम.शई.एस)लेबेरोजगारहरूकोर्थाथपअ्स्था
 ेखाएकोछभन्नेि्श्वस ीर्शधारछै । 

17.5 तिवधा मन्त्री रोजगार कार्पिम सञ्चाल  े  ेखशका २०७५ को  फा २१(३) मा बेरोजगारलाई
रोजगारीमा खटाउन्ुँ ा बेरोजगारलाई तिवाथेमकीकरण गरी खटाउन्  प े व्र््स्था गरेको छ । सूच ा
तिवणालीमातिवि्िगरेकोबेरोजगारव्र्खक्तकोि््रणबमोखजम ैतिवणालीलेतिवाथेमकीकरणग ेग पछ।
रोजगार संर्ोजकले बेरोजगार व्र्खक्तले श्े  मा भरेको धर्होरा  ै तिवणालीमा तिवि्ि ग े ह ुँ ा
बेरोजगारको तिवाथेमकीकरण श्े  मा भररएको ि््रणको र्थाथपदामा भर प  पप े ह न्छ । दर
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बेरोजगारव्र्खक्तलेे ्े  माभ ेगलदि््रणकोकारणतिवाथेमकदािमे धापरणमासमस्र्ारहेको
पाइएको छ । बेरोजगार सूची े धापरण दथा तिवाथेमकीकरण मागप शप , २०७६ ले बेरोजगारको
े ्े  कोसत्र्दाछा ेब ग ेतिवारखम्भकअेधकारसम्बखन्धद्डाकार्ापलर्लाईद एकोभएदापे 
्डाकार्ापलर्हरूलेे ्े  सङ्कल गरीछा ेब ि् ा ैरोजगारसे्ाकेन्रमापठाउन् ेगरेकोपाइर्ो।
त्र्स्दैस्था ीर् े  ेशकसेमेदरगाउन्ुँदथा गरकार्पपाेलकाहरूलेसमेदश्यकर्कछा ेब ग प
सक् ेव्र््स्थारहेदापे धेरैजसोस्था ीर्दहमास्था ीर्े  ेशकसेमेदगठ  ैह  सकेकोछै 
भ े भएकोमा समेद पेश भएको ि््रण चेक जाुँच ेब ा  ै स््ीकृद/ेसफाररस गरेको पाइर्ो ।
लेखापरीक्षणकोिममासबैस्था ीर्दहहरूसुँग ि््रणमागगररएकोमा ि््रणतिवािभएका२६४
स्था ीर्दहमध्रे्५३स्था ीर्दहमाहालसम्मस्था ीर् े  ेशकसेमेदकोएकपटकपे  बैठक
बसेको पाइए  । लगद परीक्षण, सूचीकृद बेरोजगारसुँगको अन्दर्ादाप दथा रोजगार संर्ोजक र
स्था ीर्दहहरूकोछलफलकािममा्ास्दि्कबेरोजगारतिवाथेमकीकरणह   सक् ापाररश्रेमकमा
शधाररदशर्ोज ामापिहलोतिवाथेमकदामाभएकाव्र्खक्तहरूसहभागीह  इच्छ क ह  ेदरकाममा
सहभागीह  चाह ेश्यकर्कदाभएका्गपतिवाथेमकीकरणमापछाेडह ुँ ासहभागीगराउन्  सिक े
अ्स्थारहेकोछ। 

बेरोजगारको सूचीकरण ग े सम्बन्धमा े र्मा्ली दथा े  ेखशकामा गरेको व्र््स्थामा
अस्पिदा, सूचीकृद ह  का लाेग परेका े ्े   हरूको जाुँच परीक्षणको कमीका कारणले ग ाप
रोजगार व्र््स्थाप  सूच ा तिवणाली (इप.एम.शई.एस) ले  ेशको बेरोजगारको समग्र सङ्ख्र्ालाइप
तिवेदेबखम्बदग प सक् ेअ्स्थाछ।बेरोजगारसूचीकरणसम्बन्धी ि्द्यमा व्र््स्थामास धारगरी
अस्थार्ी ठेगा ा माफप द समेद बेरोजगारहरूको  ाम  दाप ग प सक् े र  दाप तिवििर्ाको तिवभा्कारी
अ  गम कोव्र््स्थाग  पप पछ। 

18. श्रेमकज्र्ालाव्र््स्था-तिवधा मन्त्रीरोजगारकार्पिमसञ्चाल े  ेखशका(पिहलोसंशोध ),२०७५
को  फा२७(१)लेकार्पिममाशबिश्रेमकहरूकोपाररश्रेमक ेपालसरकारलेदोकेकोन्रू् दम
पाररश्रेमककार्म ह  े व्र््स्था गरेकोछ।साथै े  ेखशकाको  फा२८(१) ले र्सकार्पिम
अन्दगपदह  ेज्र्ालाकोभ  क्ता ीलाभग्राहीकोबैङ्कखादामाफप दग  पप ेव्र््स्थारहेकोछ।कार्पिम
कार्ापन््र् माज्र्ाला रे धापरण दथाभ  क्ता ीमा ेखखएकाधर्होरा ेहार्अ  सारछ  ्

18.1 कार्पिमले श्रेमकहरूको काम बापदको पाररश्रेमक
 ेपाल सरकारले दोकेको न्रू् दम पाररश्रेमक ह  े
व्र््स्था गरेको छ ।  ेपाल सरकार श्रम, रोजगार
दथा सामाखजक स रक्षा मन्त्रालर्को २०७५।४।३१
गदे राजपत्रमातिवकाखशद सूच ाअ  सार२०७५साउन् 
१ गदे ेखख लाग  ह  े गरी श्रेमकहरूको न्रू् दम
पाररश्रेमक  ेपाल  ैे क रु.५१७ दोकेको छ ।
 ेपाल सरकारले कार्पिमको लाेग दोकेको न्रू् दम
ज्र्ालातिवचेलदखजल्ला रलेअ क्षर क्षकाम ारको
लाेगदोकेको खजल्ला रभन् ाधेरैकमरहेकोछ।
ि्श्व खाद्य सङ्गठ का अ  सार 1 कामका लाेग
पाररश्रेमकशर्ोज ाकोलाेगज्र्ाला रे धापरणग ाप

                                                           
1 GUIDELINES FOR PUBLIC WORKS PROGRAMMES: CASH‐, VOUCHER‐ AND FOOD‐FOR‐WORKऽ volume 1, 2013 

श.्.२०७७/७८कोकेहीखजल्लाकोखजल्ला
 ररेटअ  सारज्र्ाला र 

खजल्ला अ क्ष अधप क्ष  क्ष 

भक्तप र ८९० १००० १२०० 

उन् र्प र ६२० ८३० ९१५ 

रामेछाप ७६० ७७० ९४० 

कास्की ७३५ ८०० १०५० 

खचद्  ६७५ ÷ ९४० 

रुक मप ् प ७०० ७५० ९०० 

म ग  ७५० ९५० १००० 

काठमाडौँ ७५० ८४५ १०३० 
झापा ५६० ६५० ८०० 
ध  क ा ७१५ ८८० ११०० 

 

 

 

 



तिवधा मन्त्रीरोजगारकार्पिम 

98  कार्पमूलकलेखापरीक्षणतिवेद्े  ‚२०७८ 
 

ज्र्ालारकमेल बैकखादाखोल्  प े
ि्क र्मालाभग्राहीकोसचेद ाअ्स्थाब झ् 
रोजगारसे्ाकेन्रलेदपाइलाईबैकखादा
खोल् लगाएकोेथर्ोभे ि्ेभन्न८
खजल्लाका३६७ज ालाइपसोेधएकोतिवश्नमा
२५तिवेदशदलेबैकखादाखोल्  लगाएको
ज ाएकाछ । 

े म् क राहरूलाईध्र्ा द   प ेह न्छ। 

 न्रू् दमज्र्ालामाफप दबजेटतिव्ाहग ापसम  ार्कोस्था ीर्अथपव्र््स्थालाईतिवभा्पा प ह  े
गरीग  पप पछअथापदअेधकदमज्र्ालाे धापरणलेमूल्र््िृिल्र्ाउन्  ह ुँ ै , 

 ज्र्ाला रलेकार्पिमकोलखक्षदसम हलाईतिवभाि्दह   ह ुँ ै , 

 ज्र्ाला  र कम्दीमा का   ले े धापरण गरेको म ल कको न्रू् दम ज्र्ाला  रसुँग बराबर दथा
शर्ोज ासञ्चाल ग ेस्था ीर्ज्र्ाला रसुँग खजकह   प पछ, 

  क्षरअ क्ष  ् ैश्रेमककोश्यकर्कदाभए  ् ैश्रेमककोज्र्ाला रे धापरणग  पप पछ। 

ज्र्ाला रे धापरणलेकार्पिमकोकार्ापन््र् दथालक्ष्र्तिवाेिमातिवत्र्क्षअसरगरेकोह न्छ।
ज्र्ाला रन्रू् भएमालखक्षदसम हकान्रू् दमश्यकर्कदापररपूेदपग पकदठ ाइभईकार्पिममा
श्रेमकशबि ह  े,ज्र्ालाको रअेधकभएमाश्रमबजारलाईतिवभा्पा ेह न्छ।कामकालाेग
पाररश्रेमकमा शधाररद शर्ोज ा सञ्चाल  ग ाप  ेपाल सरकारले दोकेको न्रू् दम ज्र्ाला  र  ै
भ  क्ता ीग  पप ेव्र््स्थालेज्र्ाला रे धापरणग ापस्था ीर्ज्र्ाला रसमेदलाईमध्र् जरग  पप े
अन्दरापििर्माप ण्डलाई ्े्ास्दागरेकोछभ ेअकोदफप  स्था ीर् ज्र्ाला  रभन् ाअत्र्ाेधककम
समेदरहेकोछ।न्रू् ज्र्ाला रमालखक्षदसमूहसमेदकार्पिममासहभागीह  अे च्छ कह  े
ह ुँ ासमग्रकार्पिमकोसफलदातिवाेिमासमेदच   ौदीस्थािपदभएकोछ। 

18.2 कामकालाेगपाररश्रेमकमाशधाररदसाम  ािर्कशर्ोज ासञ्चाल दथाव्र््स्थाप कार्पि्ेधको
 फा४(२)माकामकालाेगपाररश्रेमकमाशधाररदशर्ोज ाकोक्षते्र(अ  सूची ६)उन्ल्लेखगरेको
छ।सोहीकार्पि्ेधको फा९मास्था ीर्दहलेशर्ोज ाकार्ापन््र् ग ापलागदअ  मा ,ड्रइङ
ेडजाइ शद समेददर्ारगरीकार्ापन््र् मालैजा  प ेव्र््स्थागरेकोछ।शर्ोज ाकोलागद
अ  मा दर्ारग ाप क्षदथाअ क्षश्रेमककोस्था ीर्मूल्र् रअ  सारलागदअ  मा दर्ारग  पप े
ह न्छ । दर कार्पिमको लाेग दोिकएको ज्र्ाला  र रु.५१७ स्था ीर्  रभन् ा कम रहेकोले
पाररश्रेमकमाशधाररदसाम  ािर्कशर्ोज ासञ्चाल माकदठ ाइरहेको ेखखन्छ। 

18.3 र्सकार्पिमअन्दगपद२०७७/७८बाटसञ्चाल गररएकोर् ् ारोजगारीकालाेगरुपान्दरणपहल
शर्ोज ामा संलग्  ह  े श्रेमकहरूको ज्र्ाला रकम माेसक रुपमा भ  क्ता ी ग  पप े व्र््स्था र् ् ा
रोजगारीकालाेगरुपान्दरणपहलशर्ोज ा(सञ्चाल दथाव्र््स्थाप )कार्पि्ेध,२०७६को फा
४५मागरेकोछ।दरशर्ोज ालेतिवाि्ेधक ापजाुँचमासमस्र्ा  ेखाइपमाेसकरुपमाज्र्ाला
भ  क्ता ीगरेकोपाइए । 

18.4 ज्र्ाला ि्दरणग ापअे र्ेमददा ह    द  , ागररकमाबैंिङ्कङपह ुँच स्थािपदग े, ्ास्द्मैकाम
गरेकाव्र्खक्तलेभ  क्ता ीपाएकोर्िक ग पदथाउन्पभोक्तासेमेदको ाममाअे र्ेमददाह   द  े
उन्दे्दयकर्का साथ बैिङ्कङ तिवणालीमाफप द भ  क्ता ी ग े व्र््स्था
गररएको भए दापे  स्थलगद अ  गम  दथा स्ेक्षण र
रोजगार व्र््स्थाप  सूच ा तिवणाली समेदबाट अेधकाशं
स्था ीर् दहहरूले बैंिङ्कङ तिवणालीमाफप द ज्र्ाला भ  क्ता ी
गरेका छै  ् । बैंिङ्कङ पह ुँच भएका बजार क्षेत्रहरूमा
(भरदप र महा गरपाेलका, हेटौँडा उन्प महा गरपाेलका,
बद पबास गरपाेलकाशद )समेदज्र्ालाभ  क्ता ीउन्पभोक्ता
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सेमेदमाफप दगरेकोपाइर्ो।े  ेखशकाको फा२८(२)माबैङ्कखादामाफप दभ  क्ता ीग पसम्भ्
 ह  ेपररखस्थेदभएमास्था ीर्दहलेसोव्र्होराे णपर्गरी ग मैभ  क्ता ीद  सक् ेव्र््स्थाभए
पे स्था ीर्दहहरूलेसोबमोखजमे णपर्गरेकोपाइए ।र्सलेग ापव्र्खक्तअ  सारज्र्ाला रमा
फरकह  े,भरपाइप र्ास्दि्कब झेको रकममा ेभन्नदाह  े,असम्बखन्धदलाईज्र्ालाभ  क्ता ीह  े
जस्दासमस्र्ारहेकोस्ेक्षणकोिममापाइर्ो। 

कार्पिमलेबैंिङ्कङपह ुँच स्थािपदभएका स्था ीर्दहहरूमाश्रेमकहरूको बैङ्कखादाखोल् 
लगाइप बैङ्कमाफप द ैज्र्ालारकमभ  क्ता ीकोव्र््स्थालाइपपाल ाग ेदफप ध्र्ा  द   प पछ।साथै
कार्पिममाशबिश्रेमकहरूकोन्रू् दमज्र्ाला रस्था ीर्ज्र्ाला ररेटबमोखजमह  ेगरीबजेट
व्र््स्थादथालागदअ  मा दर्ारग ेव्र््स्थाग  पप पछ। 

19. न्रू् दमरोजगारीकोतिवत्र्ाभूे दकोअ्स्था-रोजगारीकोहकसम्बन्धीऐ ,२०७५को फा२(ग)ले
एकशेथपक्क पमाउन्पलधधगराइ ेकम्दीमाएकसर्द  कोरोजगारअ्ेधलाईन्रू् दमरोजगारीको
रुपमापररभािक दगरेकोछ।र्सकार्पिममाफप दतिवत्रे्कस्था ीर्दहकारोजगारसे्ाकेन्रमा दाप
भएकाबेरोजगारव्र्खक्तहरूलाईएकशेथपक्क पमान्रू् दमसर्द  बराबरकोरोजगारीस े  खश्चददा
ग ेरसो भएमाे ्ापहभत्ताकोव्र््स्थागरीसामाखजकस रक्षातिव ा ग ेव्र््स्थागरेकोछ।
र्सकार्पिमले५्क पकोअ्ेधमाकूल७१६२५७बेरोजगारव्र्खक्तलाइप७करोड१६लाखद  
बराबरकोरोजगारीकोतिवत्र्ाभूे दग ेलक्ष्र्प राग प ेहार्कोरण ीेदेलएकोछ 

 तिव ेशको सम्बखन्धद मन्त्रालर् र गाउन्ुँ कार्पपाेलका ्ा  गर कार्पपाेलकाले शफ् ा े र्ेमद
शर्ोज ादथाकार्पिमहरूमारोजगारीउन्पलधधगराएर, 

 े जीक्षेत्रसुँगसमन््र्गरीसञ्चाेलदउन्द्योगव्र््सार्दथाे मापणकार्पिममापररचाल गरेर, 

 "कामकालाेगपाररश्रेमक(Cash for Work)" माशधाररदरोजगारशर्ोज ाहरूदज पमागरी
कार्ापन््र् गरेर। 

दर उन्परोक्त रण ीेदहरूले कार्पिमले लक्ष्र् राखेबमोखजम ७ करोड १६ लाख द  
बराबरकोरोजगारीद   सक् ेअ्स्था ेहार्बमोखजमरहेकोछः 

19.1 े  ेखशकाको फा१९मा ेपालसरकाररतिव ेशसरकारकाि्क र्गदमन्त्रालर्दथाे कार्हरूर
स्था ीर्दहहरूलेशफूलेसञ्चाल ग ेि्कासशर्ोज ाहरूकोक लबजेटकोे खश्चदतिवेदशदबजेट
श्रेमकको ज्र्ालामा खचप ग े व्र््स्था ग  पप े दथा तिवाथेमकदाको सूचीमा रहेका बेरोजगार
व्र्खक्तहरूलाई रोजगारीमा संलग्  गराउन्  सा्पजे क क्षेत्रका कार्ापन््र् मा रहेका े र्ेमद
शर्ोज ामा"श्रेमककोज्र्ालाकोरकममासाझे ारी"गरीरोजगारकार्पिमकोकार्ापन््र् ग पसक् े
व्र््स्थारहेकोछ।तिव ेशकोरोजगारि्क र्हे ेमन्त्रालर्रस्था ीर्रोजगारसे्ाकेन्रसुँगमाग
गररएका ि््रण दथा छ ौटमा परेका स्था ीर् दहहरूसुँगको छलफलकोिममा रोजगारीमा खचप
ग  पप ेबजेटतिवेदशदे धापरणगरेकोदथाश्रेमकज्र्ालामासाझे ारीमाशर्ोज ासञ्चाल मारहेको
पाइए । 

19.2 े  ेखशकाको फा२०मा ेपालसरकाररतिव ेशसरकारकाि्क र्गदमन्त्रालर्हरूरस्था ीर्दह
अन्दगपदका सा्पजे क े मापण ्ा सा्पजे क क्षेत्रका अन्र् शर्ोज ाले श-शफ् ा शर्ोज ा
कार्ापन््र्  ग ाप श्यकर्क प े श्रेमक, ठेक्का तिवििर्ाबाट कार्ापन््र्  ह  े शर्ोज ामा श्यकर्क
अ क्षश्रेमकरोजगारसे्ाकेन्रबाटमागग  पप ेरर्ीव्र््स्थाकार्ापन््र् ग पठेक्कासम्झौदामा ै
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श्यकर्कशदपहरूसमा्ेशग  पप े व्र््स्थागरेकोछ।र्सव्र््स्थाबाट २०७५।७६मा५०
हजार,२०७६।७७मा६०हजारर२०७७।७८मा५० हजाररोजगारीउन्पलधधगराउन् ेलक्ष्र्
राखे दापे   ेशभरका क  ैपे  रोजगार से्ा केन्रमा सा्पजे कशर्ोज ाबाट श्रेमक माग दथा
शपूेदप भएको पाइए । स्था ीर् दहमासञ्चाेलदशर्ोज ाहरूमा रोजगार से्ा केन्रमा सूचीकृद
बेरोजगारहरूसंलग्  भईे मापणव्र््सार्ीहरूशफैश्रेमकहरूकोव्र््स्थागरेकोपाइर्ो। 

19.3 े  ेखशकाको फा३४(१)मामन्त्रालर्लेशन्दररकरोजगारीतिव्िप ग पशफूमादहदकाि्भाग,
कार्ापलर् दथा दाेलम तिवेदष्ठा हरू माफप द े जी क्षेत्रसुँग सहकार्प र साझे ारीमा श्रेमक
श्यकर्कदाको अध्र्र्  र दाेलमहरूको सञ्चाल  गरी दाेलम तिवाि व्र्खक्तहरूलाई उन्द्योग
तिवेदष्ठा हरूमारोजगारीकालाेगखटाउन् सक् ेव्र््स्थारहेकोछ।त्र्स्दैकार्पिमकोद घपकाली 
 स्दाबेजमाकार्पिमअ्ेधमा४०हजारबेरोजगारव्र्खक्ते जीक्षेत्रसुँगकोसहकार्पमाव्र््सािर्क
दथासीपि्कासदाेलमतिवािगरेकोह  ेउन्ल्लेखगरेकोछ।े  ेखशकाको फा१३माकार्पिम
कार्ापन््र् माे जीक्षेत्रलेशफ् ोज शखक्तश्यकर्कदाकोपू्ाप  मा गरीसोकोजा कारीरोजगार
से्ा केन्रलाई उन्पलधध गराउन् े र श्यकर्क ज शखक्त सम्भ् भएसम्म रोजगार से्ा केन्रमा
सूचीकृद बेरोजगार व्र्खक्तहरूको सूचीबाट ेल े भूे मका े जी क्षेत्रको ह  े व्र््स्था छ । ७५३
स्था ीर्दहसुँगमागगररएकोि््रणमाि््रणतिवािक  ैपे स्था ीर्दहमाे जीक्षते्रमाश्यकर्क
प ेज शखक्तको ि््रणमाग दथा तिवाि भएको पाइए ।साथै मन्त्रालर्ले रोजगार सूच ा केन्र
(EMIS) तिवणालीमासोसम्बन्धीि््रणअद्या्ेधकग ेव्र््स्थासमेदगरेकोछै । 

19.4 तिवधा मन्त्री रोजगार कार्पिम सञ्चाल  े  ेखशकाको  फा ३४(२) मा क  ै उन्द्योग तिवेदष्ठा ले
श्रेमकलाई े र्ेमद रोजगारी द  ेसदपमा े खश्चदअ्ेधकालाेग तिवखशक्षाथीश्रेमककारुपमा राखी
दाेलम तिव ा  ग प चाहेमा सो अ्ेध न्रू् दम दलबको े खश्चद तिवेदशद रकम सम्बखन्धद उन्द्योग
तिवेदष्ठा लाईि्त्तीर्तिवोत्साह कारुपमाउन्पलधधगराउन् ेगरीकार्पिमसञ्चाल ग पसक् ेरि्त्तीर्
तिवोत्साह ग ेसम्बन्धमा मन्त्रालर्लेछ टै्टकार्पि्ेध ब ाईकार्ापन््र् ग े व्र््स्था रहेकोछ।
मन्त्रालर्लेहालसम्मर्ससम्बन्धमाकार्पि्ेधदर्ारगरीकार्ापन््र् गरेकोपाइए । 

19.5 े  ेखशकाको फा१९(३)लेमन्त्रालर्,तिव ेशकोसम्बखन्धदमन्त्रालर्रगाउन्ुँकार्पपाेलका्ा गर
कार्पपाेलकाले शफ् ा े र्ेमद शर्ोज ा दथा कार्पिम बाहेक रोजगारी ेसजप ा ग े उन्दे्दयकर्ले
"कामका लाेग पाररश्रेमक (Cash for Work) मा शधाररद रोजगार शर्ोज ाहरू दज पमा गरर
कार्ापन््र्  ग प सक् े व्र््स्था गरेको छ । न्रू् दम रोजगारी उन्पलधध गराउन्  कार्पिमले
२०७५/७६ ेखखकामकालाेगपाररश्रेमकमाशधाररदशर्ोज ासञ्चाल गरेकोछ।तिवेद्क प७
लाखबेरोजगारव्र्खक्तलाईन्रू् दमरोजगारीमासंलग् गराउन् ेलक्ष्र्राखेदापे सोअ  रूप्ािक पक
कार्पिमहरू दर्ार  गरेकोले लक्ष्र्बमोखजम रोजगारी उन्पलधध गराउन्   सक् े अ्स्था छ ।
स रू्ाद ेखख ि्गद ३ ्क पमा कार्पिमले तिव ा  गरेको न्रू् दम रोजगारीको ि््रण  ेहार्बमोखजम
रहेकोछः 

्क प २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८|* जम्मा 
सूचीकृदबेरोजगार १७०१५७१ ३६९३१४ ७५३१६३ २८२४०४८ 

रोजगारीउन्पलधध १७१९७० १०३६७६ १४६३७९ ४२२०२५ 
रोजगारीउन्पलधध(द  ) २२१०३१० १६३९४०० ७५१६३४७ ११३६६०५७ 

* 2078/03/21सम्मको 
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कार्पिमले सूचीकृद तिवेद
बेरोजगार व्र्खक्तलाइप सर् द  को
रोजगार उन्पलधध गराउन् े भे ए
दापे  ३ ्क पमा कूल सूचीकृद
बेरोजगारमध्रे् औसदमा १५
तिवेदशदले मात्र रोजगारी पाएका र
रोजगारी पाएकामध्रे् तिवेद बेरोजगार
औसदमा २६ द  मात्र रोजगार
उन्पलधधगराएकोपाइपर्ो।२०७५।७६मा६४६स्था ीर्दहमाि्ेभन्नकार्पिममा१लाख७१
हजारव्र्खक्तलाइपऔक द१२.४३द  कोरोजगारीउन्पलधधगराएकोेथर्ो।त्र्स्दैगरी२०७६।७७
मा४९५स्था ीर्दहमाि्ेभन्नकार्पिममा१लाख४हजारव्र्खक्तलाइपऔक द१५.८५द  कोर
२०७७।७८मा७४३स्था ीर्दहमा ि्ेभन्नकार्पिममा१लाख४६हजारव्र्खक्तलाइपऔक द
५१द  कोरोजगारीउन्पलधधगराएकोेथर्ो। 

 कार्पिमकोलक्ष्र्र्ािक पककार्पिमबीचदालमेल ह   ,केन्रबाटस्था ीर्दहमा
रकम े कासा िढलो ह   , अेथपक ्क पको अन्दमा ििर्ाकलाप सञ्चाल  ग  प, े जी क्षेत्रसुँगको
समन््र्कोकमी,से्ाकेन्रकोसमन््ात्मकक्षमदाकोकमीकाकारणलेग ापलक्ष्र्अ  रूपसूचीकृद
बेरोजगारव्र्खक्तलाईन्रू् दमसर्द  कोरोजगारीउन्पलधधगराउन् सकेकोपाइए ।मन्त्रालर्लेसे्ा
केन्रकोसमन््र्ात्मकक्षमदा बढाइप्कै भरीकार्पिमसञ्चाल गरीन्रू् दमरोजगारीकोलक्ष्र्प रा
ग पकार्पिमकोि्द्यमा कार्ापन््र् रण ीेदस धारग  पप पछ। 

20. े ्ापहभत्ता ि्दरण -रोजगारीकोहकसम्बन्धीऐ ,२०७५को फा२२(१)र(२)मा ेपाल
सरकारले रोजगार से्ा केन्रमा सूचीकृद बेरोजगार व्र्खक्तलाई न्रू् दम रोजगार उन्पलधध गराउन् 
 सकेमा्ाएकशेथपक्क पमाएकसर्द  भन् ाकमअ्ेधमातै्ररोजगारीपाएमासर्द  प ग् 
बाुँकीअ्ेधकोलाेगमन्त्रालर्लेदोकेको
न्रू् दम पाररश्रेमकको पचास तिवेदशद
बराबरको रकम े ्ापह भत्ता उन्पलधध
गराउन् े व्र््स्था रहेको छ । र्सका
लाेग कार्पिमको  स्दाबेजले ५ ्क पका
लाेग रू.२१ अबप ६ करोड २१ लाख
१८हजारबजेटअ  मा गरेकोमा त्र्स
अ  रूपबजेटि्े र्ोज गरीकार्ापन््र् 
ग प सकेकोअ्स्था ेहार्बमोखजमछः 

20.1 बेरोजगारी भत्ता ि्दरण अभ्र्ास ि्ेभन्न
म ल कहरूले ग ै शएका छ ् । भत्ता
ि्दरणका लाेग  ेशअ  सार श-शफ् ै
माप ण्ड रहेका छ ् । ऐ को  फा
२२(४)र(५)माे ्ापहभत्तातिवािग े
माप ण्ड सम्बन्धमा े म् ा  सार व्र््स्था
रहेकोछः 

स ्१९११मासर् क्तअेधराज्र्बेलार्दलेराििर्ि्माऐ 
माफप द बेरोजगारी भत्ताको अ्धारणा ि्कास भएको ।
दत्पश्चादबेरोजगारि्माऐ १९२०माफप द३९हिासम्म
बेरोजगारी भत्ता उन्पलधध गराएको ेथर्ो । जमप ीमा स ्
१९२७मादथाअेधकांशरू्रोिपर्  ेशहरुमा ोस्रोि्श्वर् ि
पश्चाद बेरोजगार भत्ताको स रु्ाद भएको पाइन्छ ।
अमेररकामा सामाखजक स रक्षा ऐ  १९३५ माफप द बेरोजगारी
ि्माकोअ्धारणाि्कासभएकोहो।हालि्श्वकाकररब
७२  ेशमा बेरोजगारी भत्ता ि्दरण गरर े व्र््स्था रहेको 
छ।बेरोजगारीभत्ताकोरकमे धापरणबेरोजगारकोि्गदको
शम् ा ीतिवेदशदकोशधारमाग ेगरेकाछ ्।र्स्दोरकम
बेरोजगारको ि्गदकोशम् ा ीकोऔक दमा५०-६५तिवेदशद
सम्मह  े ग पछ।भारदमामहात्मा गान्धी ग्राेमण रोजगार
कार्पिमले बेरोजगार भत्ता सम््न्धी व्र््स्था गरेको छ ।
र्स्दो रकम तिव ेश सरकारले व्र्हो े व्र््स्थाकार्म रहेको 
छ । बेरोजगार भत्ता ि्दरणको माप ण्ड सम््खन्धद तिव ेश
सरकारले ैे धापरणग पछ ्। 
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 परर्ारकोक  ैपे स स्र्लेदोिकएबमोखजमरोजगारी पाएमा, 
  ेपालसरकारलेदोकेभन् ाकमशर्भएकापरर्ार, 
 परर्ारकोक  ैपे स स्र्स््रोजगार भएमा, 
 परर्ारकोक  ैस स्र््ै ेखशकरोजगारीमा गएकोमा, 
 परर्ारकोक  ैस स्र्लेसरकारीकोक ्ाअन्र्म ल क्ाअन्दरापििर््ाअन्दरसरकारीसङ्घ,

सङ्गठ  ्ा अन्र् क  ै संस्थाबाट े र्ेमद े ्खृत्तभरण ्ा अ्काश स ि्धा ेलइरहेका ्ा
सामाखजकस रक्षाकोक ्ा ेपालसरकारकोसहार्दासम्बन्धीअन्र्कोक बाट्ारोजगार ादाबाट
े र्ेमदरुपमाक  ैपे िकेसमकोसहार्दातिवाि गरेकोमा। 

बेरोजगारीभत्तासामाखजकस रक्षाकोएकशर्ामकोरुपमारहेकोछ।ि्केसद ेशहरूमा
र्सलाई र्ोग ा माशधाररद बेरोजगार ेबमाको रुपमा समेदकार्ापन््र्  गररएकोछ। धेरैजसो
 ेशमा बेरोजगार भत्तालाई व्र्खक्तगद सामाखजक स रक्षाको रुपमा कार्ापन््र्  गररएको पाईन्छ ।
 ेपालमा े ्ापह भत्ता ि्दरणको माप ण्डमा र्सलाई परर्ारसुँगशबि गरेको पाइन्छ ज   अन्र्
 ेशकोतिवचल भन् ाफरकरहेकोछ।ऐ लेदोकेकोमाप ण्डअ  रूपकोलगददर्ार भएकोदथा
े ्ापह भत्ता भ  क्ता ी  ोहोरो  प े दथा माप ण्ड प गेकाले मात्रभ  क्ता ी पाउन् े स े  श्चददाकालाेग
े र्न्त्रणसंर्न्त्रए्ंि्ेधस्थािपदगरेकोपाइए । 

20.2 रोजगारीसम्बन्धी े र्मा्ली २०७५को े र्म १८ दथा तिवधा मन्त्री रोजगार कार्पिम सञ्चाल 
े  ेखशकाकोपररच्छे १२माे ्ापहभत्ताि्दरणतिवििर्ादथाभ  क्ता ीसम्बन्धमाव्र््स्थागररएको
छ।े र्मा्लीदथाे  ेखशकामाभएकाे ्ापहभत्ताि्दरणतिवििर्ादथाभ  क्ता ीसम्बन्धीव्र््स्था
 ेहार्बमोखजमफरकफरकरहेकाछ :् 

क्षेत्र े र्मा्लीकोव्र््स्था े  ेखशकाकोव्र््स्था 
दथ्र्ाङ्कसङ्कल 
ि्ेधदथाअ्ेध 

१८(१)÷े ्ापहभत्ताेल पाउन् ेबेरोजगार
व्र्खक्तलेदोिकएकोढाुँचामारोजगारसे्ा
केन्रमाे ्े  द   प ेछ। 

75(1)-रोजगारसे्ाकेन्रलेअसार१५
गदेेभत्रऐ को फा22कोउन्प फा(४)
र(५)माउन्खल्लखखदअ्स्थाहरूका
शधारमाे ्ापहभत्तापाउन् र्ोग्र्परर्ार
पिहचा ग  पप पछ। 

ेसफाररस १८(१)÷बेरोजगारव्र्खक्तलेे जकोपरर्ार
े ्ापहभत्तापाउन् र्ोग्र्रहेकोव्र्होराको्डा
कार्ापलर्कोेसफाररससंलग् ग  पप ेछ। 

ेसफाररसश्यकर्क रहेको 

स््घोक णा १९÷े ्ापहभत्तातिवािग ेबेरोजगारव्र्खक्तले
दोिकएकासदपहरूपाल ाग ेगररस््घोक णा
ग  पप ेछ। 

स््घोक णाश्यकर्क रहेको 

ि्दरणअ्ेध १८(९)÷शेथपक्क पसमािभएकोेमेदले
ेद मिह ाेभत्रे ्ापहभत्ताि्दरण
ग  पप ेछ। 

७६(२)÷मन्त्रालर्लेे ्ापहभत्तातिव ा ग ाप
लाग् ेरकमअसार२०गदेेभत्रमहालेखा
े र्न्त्रककोकार्ापलर्मापठाउन् ेछ। 
७७(१)÷कोक दथालेखाे र्न्त्रक
कार्ापलर्माफप दअसार२५गदेेभत्रबैक
खादामाे ्ापहभत्ताकोभ  क्ता ीग ेव्र््स्था
ेमलाउन्  प ेछ। 
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बजेटव्र््स्थाप  १८(९क)÷अखघल्लोशेथपक्क पकोे ्ापह
भत्ताभ  क्ता ीग ेतिवर्ोज कोलाेगअको
शेथपक्क पकोबजेटमाश्यकर्कव्र््स्थाग  प
प ेछ। 

१८(९ख)÷बजेटव्र््स्थाग ापरोजगार
व्र््स्थाप सूच ातिवणालीमासूचीकृदबेरोजगार
व्र्खक्तकोसङ्ख्र्ाकोशधारमागरर ेछ। 

सोही्क पकोबजेटमाफप दभ  क्ता ीह   प े . 

े र्मा्ली दथा े  ेखशकामा गररएको व्र््स्थामा एकरुपदा रहेको पाइए  । े र्मा्ली
दथा े  ेखशकामा े ्ापहभत्ताकोव्र््स्थाफरकफरकभएकालेकार्ापन््र् माल्र्ाउन् े े कार्लाई
अन्र्ौलेसजप ाग े ेखखन्छ। 

20.3 कार्पिमलेन्रू् दमरोजगारीतिव ा ग प सकेकासूचीकृदबेरोजगारलाईे ्ापहभत्ताि्दरणग प५
्क पकोलाेगरू.२१अबप६करोड२१लाख१८हजारबजेटअ  मा गरेकोभएपे मन्त्रालर्ले
कार्पिमको ि्त्तीर्र्ोज ाअ  रूप्ािक पकबजेट ि्े र्ोज गरेको छै ।कार्पिमले३्क पको
अ्ेधमा ेहार्बमोखजमरू.१८करोड५३लाखि्े र्ोज भएकोमाि्दरणगरेकोछै ः 

(रू.लाखमा) 
्क प २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ २०७८।७९ २०७९।८० जम्मा 

बजेटअ  मा  २४९८१ ४०००० ४४००० ४८४०० ५३२४० २१०६२१ 
बजेटि्े र्ोज  ० १००० ७५३ १०० शगामी - 

कार्पिममा सूचीकृद भएकामध्रे् २०७५।७६ मा रोजगार  पाएका १५ लाख ३०
हजारलाइपपचासद  कोररोजगारपाएका१लाख७२हजारलाइप४४द  को,२०७६।७७मा
रोजगार पाएका२लाख७७हजारलाइपपचासद  कोररोजगारपाएका१लाख४हजारलाइप
४२द  कोे ्ापहभत्ताउन्पलधधगराउन्  प ेअ्स्थाेथर्ो।जसकालाेग२०७५।७६मारू.४३
अबप४६करोड३१लाखर२०७६।७७मारू.९अबप४१करोड८७लाखश्यकर्कह  ेमा
िमशः१०करोडर१करोडमात्रबजेटबजेटव्र््स्थागरेकोेथर्ो।कार्पिममाकूललागद
अ  मा को८१तिवेदशदरकम े ्ापहभत्ता ि्दरणकालाेगअ  मा गरेकोमाकार्पिमसञ्चाल मा
शएको३्क पसम्ममामन्त्रालर्लेे ्ापहभत्ताि्दरणसम्बन्धीकार्पगरेकोछै । 

कार्पिमलेअन्र्क्षेत्रसुँगसमन््र्गरीरोजगारीकाअ्सरकोेसजप ाग पसकेकोछै भ े
े जीक्षेत्रदथासा्पजे क े मापणकाकार्पमा सूचीकृद बेरोजगारलाईसमा्ेशग पसकेको छै ।
त्र्स्दै कामका लाेग पाररश्रेमकमा शधाररद शर्ोज ा सञ्चाल  गरर सबै सूचीकृद बेरोजगारलाई
रोजगारीतिव ा ग ेकार्पपे रोजगारीकोद गोि्कल्प भएकोलेकारणहरूलेग ापभि्ष्र्माे ्ापह
भत्ताबापदअत्र्ाेधकरकम ि्े र्ोज ग  पप े ह न्छज   राज्र्कोक कालाेगअेधकव्र्र्भारप प
जान्छ।दरराज्र्लेसोझैबजेटमाफप दे ्ापहभत्ताि्दरणग ेअ्धारणाद गो ह  ेदफप ध्र्ा द एको
पाइए ।बेरोजगारसूचीकरणि्श्वस ीर्ह   सिकरहेकोदथाअ ौपचाररकक्षेत्रमारहेकोरोजगारी
 र ३६.५ तिवेदशद रहेको अ्स्थामा े ्ापह भत्ता तिवाि ग प र्ोग्र् परर्ार पिहचा  ग प कदठ ाइ
भएकोव्र्होरामन्त्रालर्लेस््ीकारगरेकोछ।अ ौपचाररकक्षेत्रमारहेकोरोजगारीलाईऔपचाररक
रुपमा ल्र्ाउन्   सकेको दथा बेरोजगार सूचीकरण ग ाप श्यकर्क छा ेब  गरी भरप ो ब ाउन् 
 सक् ाचाल ्क पमासमेदे ्ापहभत्ताि्दरणग प सिक ेव्र्होरामन्त्रालर्लेज ाएकोछ। 
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े र्मा्लीदथाे  ेखशकामाभएकाव्र््स्थामाएकरुपदाल्र्ाइपमाप ण्डबमोखजमलगद
दर्ारगरीे ्ापहभत्तालाईबेरोजगारेबमाकोअ्धारणाबमोखजमर्ोग ा माशधाररदसामाखजक
स रक्षामाशबिगरीकार्ापन््र् गरर  प पछ। 

21. कामका लाेग पाररश्रेमक शर्ोज ा - मन्त्रालर्ले कार्पिमको अ्धारणा अ  रूप दोिकएको
ििर्ाकलापहरूमाकेखन्रदरहीस्रोदलाइपपररचाल ग  पप पछ।तिवधा मन्त्रीरोजगारकार्पिमको५
्के  स्दाबेजलेरोजगारीकालाेगकाम ेसजप ाग ेक  ैअ्धारणादथा ििर्ाकलापदर्ारगरेको
छै  साथै र्स्दाकार्पका लाेग बजेट अ  मा  समेद गरेको छै  । दर मन्त्रालर्ले र्सकार्पिम
अन्दगपदकामकालाेगपाररश्रेमकशर्ोज ासञ्चाल गरी ेहार्बमोखजमरू.१४अबप६९करोड२९
लाखे कासा/खचपगरेकोछः 

्क प २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ जम्मा 
खचपरू.हजारमा २३६७९६९ २३०३२०० १००२१६८७ १४६९२८५६ 

रोजगारीद   २२१०३१० १६३९४०० ७५१६३४७ ११३६६०५७ 

कार्पिमअन्दगपद२०७५/७६मा६हजार९सर्४शर्ोज ादथा२०७६/७७मा४
हजार ३ सर् ५ शर्ोज ा सञ्चाल  भएका छ ् । २०७६/७७ मा क्षेत्रगद रुपमा शर्ोज ा
सञ्चाल कोि््रण ा]र्ाुँकोस्दम्भखचत्रमा ेखाइएको5 . 

सञ्चाेलदशर्ोज ामध्रे्सबैभन् ाबढीसडकर्ादार्दाकोक्षेत्रमाभएकोछ।२०७६/७७
माकामकालाेगपाररश्रेमकमाशधाररदशर्ोज ामा२अबप९२करोड७७लाख८७हजारखचप
भएको छ । क ल शर्ोज ामध्रे्
सडक पू्ापधारसुँग सम्बखन्धद
४८.०७ तिवेदशद शर्ोज ा ह ुँ ा
क ल बजेटको ४५ तिवेदशद बजेट
खचप भएको छ भ े साम  ािर्क
पू्ापधार े मापणमा १८ तिवेदशद
शर्ोज ा सञ्चाल  भएका 
छ ्।कार्पिमलेक्षेत्रगद रुपमा
शर्ोज ाकोदथ्र्ाङ्कसङ्कल गरेको
भएदापे र्स्दाशर्ोज ालेस्था ीर्पू्ापधारमाप र्र्ाएकोर्ोग ा कोम ल्र्ाङ्क ग ेतिवणाेलकोि्कास
गरेको छै । सङ्ख्र्ात्मक शर्ोज ाले भन् ा पररणामले त्र्स्दो र्ोग ा लाई  शापउन् े क रामा
मन्त्रालर्ले ध्र्ा  प र्र्ाउन्   प पछ।उन् ाहरणकोलाेग२०७६/७७मासडकर्ादार्ादअन्दगपद
२०८२शर्ोज ासञ्चाल माशएकोदथ्र्ाङ्कभएदापे र्स्दाशर्ोज ाबाटकच्चीबाटो,गाभ्रले
बाटो, पक्की सडक, गोडेटो, घोडेटो केद पररमाणमा े मापण भर्ो र स्था ीर् दथा राििर् सडक
सञ्जालमा र्सको भूे मका केद रह्यो दथा र्सबाट लाभाखन््द ज सङ्ख्र्ा केद छ भन्ने क राको
मूल्र्ाङ्क भएकोपाइए ।शर्ोज ाकोसङ्ख्र्ात्मकरुपमामात्रदथ्र्ाङ्कराख् ाहरेक्क पसञ्चाेलद
शर्ोज ाको सङ्ख्र्ामात्र ्िृि ह ुँ ै जा े दर स्था ीर् पू्ापधारमा प र्र्ाएको र्ोग ा को माप 
ह  सकेको पाइ ै  । धेरैजसो स्था ीर् दहहरूमा सरसफाई दथा झाडी सफा ग े शर्ोज ाहरू
सञ्चाल मा ल्र्ाएका छ ् । स््ास्थ्र् चौकी सफा ग े शर्ोज ालाई स््ास्थ्र् क्षते्रको शर्ोज ा,
सडककोझाडीसफाग ेकार्पलाईसडकशर्ोज ाकोक्षते्रमा्गीकरणगरीसञ्चाल गरेकोछ ्।
र्स्दाशर्ोज ालेसञ्चाेलदशर्ोज ाकोसङ्ख्र्ात्मक्िृिगरेदापे त्र्सकोउन्पलखधधमाप र्ोग्र्
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श.्. २०७६/७७कोमा ेसकरोजगारी
तिव ा तिवेदशद 

फाल्ग  ण चैत्र बैशाख जषे्ठ शक ाढ 

ह  सकेको छै  । कार्पिम अन्दगपद सञ्चाेलद शर्ोज ा श्यकर्कदामा शधाररदभन् ा संघीर्
सरकारबाट ि्े र्ोखजद बजेट खचप ग े तिवर्ोज को लाेग गररएको छ । शर्ोज ाले स्था ीर्
पू्ापधारमा र्ोग ा  प र्र्ाउन् भन् ा बढीभन् ा बढी व्र्क्ती संलग्  ह  े गरी स््ास्थ्र् संस्था, स्क ल,
सडकशद क्षेत्रमासरसफाईग ेकार्पमाकेखन्रदरहेकोपाइर्ो। 

मन्त्रालर्लेजारीगरेकोकार्पिमको स्दाबेजलेर्स्दोशर्ोज ाको ििर्ाकलापए्ंबजेट
अ  मा  समेद गरेको छै  । साथै कार्पिममा थिपएको र्स ििर्ाकलापमा गररएको खचपबाट
उन्त्पा  मूलककार्प ह   कासाथैप ुँजी े माणसमेदभएकोछै ।अेधकाुँशरूपमाउन्क्तखचपबाट
 ालीसफाग े,चउन्रदथाबाटोकोझारउन्खेल् े,सरसफाइग े,लगार्दकाकार्पगररएकोछ।
ठ लोरकमसस ारट िेकाममाखचपगरेकाछ ्।मन्त्रालर्ले२०७७काेदपक२१माकामका
लाेगपाररश्रेमकमाशधाररदसाम  ािर्कशर्ोज ा(सञ्चाल दथाव्र््स्थाप )कार्पि्ेधजारीगरी
पाररश्रेमकमाशधाररदे मापणकार्प,पाररश्रेमकमाशधाररदममपदसम्भार,श्रेमकज्र्ालासाझे ारी
रअन्र्सा्पजे कक्षेत्रकाशर्ोज ामाश्रेमकखटाउन् ेमोडाेलटीदर्ारगरेकोछ।दथािपकार्प
सम्पन्नभएकोकेहीसमर्पश्चादअ  गम ग ापकार्पभएको ेखख ेअ्स्थाछै । 

र्ोकार्पिम ह ुँ ासमेद ि्गद ेखख ै ेबेभन्नमन्त्रालर्अन्दगपदसञ्चाेलदकार्पिमदथा
ििर्ाकलापहरूबाट रोजगारी ेसजप ा ह ुँ ै शएको छ । २०७६।७७ मा उन्द्योग, जलस्रोद दथा
ेसुँचाइपक्षेत्रबाटकररब५लाख,उन्द्योगक्षेत्रबाटकररब६लाख,तिवधा मन्त्रीकृिक शध े  कीकरण
परीर्ोज ाबाट ४८ हजार ७ सर् ८१ द   पूणपकाली  र ४ लाख ४३ हजार ४६७ व्र्खक्तलाई
शुँखशक रोजगार ेसजप ा गरेकोशेथपकस्ेक्षणमाउन्ल्लेखगररएकोछ।उन्परोक्तक्षेत्रहरूमा  ै
लगा ी बढाइप द गो रोजगारीका अ्सरहरू ेसजप ा ग पसिक ेमा लागद लाभ ि्श्लके ण  गरी
शर्ोज ामा रोजगारी ेसजप ा ग ेभन् ा रोजगारीका लाेगशर्ोज ा ेसजप ा ग ेदफप  केखन्रद भएको
पाइर्ो।रोजगारीकालाेगचलाइपएकाकामदथा ििर्ाकलापले्ािक पक१०अबपभन् ाबढीरकम
 ेदजा  ेखख ेश्रमकोभ  क्ता ीमाखचपह  ेभएकोलेकामकालाेगपाररश्रेमकमाशर्ोज ाकोसाटो
उन्त्पा  मूलकििर्ाकलापमालगा ीगरीद गोरोजगारीकोव्र््स्थाग  पप पछ। 

22. र्ोज ासञ्चाल दाेलका-कामकालाेगपाररश्रेमकमाशधाररदशर्ोज ासञ्चाल ग पकार्पिमको
लखक्षदसम हमाकामको माग उन्च्चदम ह  े समर्छ ौट गरी सञ्चाल ग  पप पछ।लखक्षदसम ह
खज् र्ाप कोलाेगअन्र्कार्पमा व्र्स्द  ह  े समर्छ ौट गरीशर्ोज ा सञ्चाल ग  पप पछ।
 ेपालको ७० तिवेदशदभन् ा बढी ज सङ्ख्र्ा कृिक माशधाररद भएकोले र्सकार्पिम अन्दगपदका
शर्ोज ाकृिक कार्प ह  ेबेलामाग  पप ेह न्छ। 

शेथपक ्क प २०७५।७६ मा कार्पिमको
श रु्ादमा िढलाई, बेरोजगार सूचीकरण दथा बजेट
ि्े र्ोज  बैशाखदथा जेठमिह ामामात्रभएकोले
सबै शर्ोज ा जेठ र असारमा सञ्चाल  भएका 
ेथए।कार्पिमको ोस्रो्क पमासमेदकामकालाेग
पाररश्रेमकमा शधाररद शर्ोज ा सञ्चाल  बजेट
े कासा िढलाह ुँ ासोहीिम ोहोररएकोपाइर्ो।
२०७६।७७मामिह ागदरुपमारोजगारीेसजप ाको
दथ्र्ाङ्कलाई्तृ्तखचत्रमा ेखाइएकोछ। 
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सामान्र्दर्ाकृिक कार्पकोलाेगअफेसज श रुभएपेछसमाि ह  ेबेलासम्म(सामान्र्दर्ा
३/४मिह ा)कोअ्ेधमासञ्चाल ग  प उन्पर् क्तह न्छ। 2

 केिह िहमालीक्षते्रमा कृिक कार्पग प
समर्दथाबाुँकी िहुँउन्लेतिवभाि्दपा ेह  ालेउन्क्तक्षेत्रमाभार ेखखमंेसरपिहलोहिादथाफाग  
मध्र् ेखख बैशाख पिहलो हिासम्म कार्प ग प सिक े अ्ेध ह न्छ । दथािप उन्क्त क्षेत्रमा जेठ
मध्र् ेखखशक ाढ ोश्रोहिासम्ममा,दल्लोपहाडीरदराईक्षेत्रमाभार ेखखमंेसररफाग   ेखखजेठ
मध्र्सम्मसहजरुपमासमेदकार्पह  दथाकामकालाेगपाररश्रेमकमाशधाररदशर्ोज ासञ्चाल 
ह  सक् छ।२०७६।७७कोशर्ोज ासञ्चाल कोि््रणहे ाप९७तिवेदशदकार्पशेथपक्क पको
अखन्दम२मिह ामाभएकोपाइर्ो।शेथपक्क पकाश रुका८मिह ामाकार्पिमकोतिवगेदअ्स्था
श न्र् तिवेदशद रहेकोछ।शर्ोज ाकोसम्पूणप बजेटअखन्दमसमर्मामात्रखचपग ापअ  गम मा
कमीकाकारणकार्पकोग णस्दरमासमेदअसरप े  ेखखन्छ।र्सरीशेथपक्क पकोअन्त्र्मामात्र
शर्ोज ा सञ्चाल  ग ाप बेरोजगारमा  ाम  दाप गराएका व्र्खक्तहरू सो भन् ा अगा्ै रोजगारीको
खोखजमा ि् ेशी ेसम्भा् ाअेधकह न्छरजेष्ठदथाअसारमाबखेबालीलगाउन् ेसमर्ह  ेहुँ ा
श्रेमकशर्ोज ामासहभागीह  ेसम्भा् ासमेदन्रू् ह  ेग पछ। 

तिवधा मन्त्रीरोजगारकार्पिमलेकामकालाेगपाररश्रेमकमाशधाररदशर्ोज ासञ्चाल को
लाेगशंखशकरुपमाअ्ेधपिहचा गररएकोज ाएकोछ।दरसोअ्ेधमाशर्ोज ासञ्चाल 
ग प सकेकोव्र्होरालाईमन्त्रालर्लेस््ीकारगरेकोछ।कार्पिममा्ास्दि्कलखक्षदसम हलाई
सहभागीगराउन् स्था ीर्दहलेगैरकृिक समर्माशर्ोज ासञ्चाल कोकार्पदाेलकािकटा गरीसोही
अ  सारकार्ापन््र् गराउन्  प पछ। 

23. श्रेमककल्र्ाण र पार खशपदा -कार्पिमसञ्चाल  े  ेखशकाले न्रू् दम रोजगारी द  , ज्र्ाला  र,
े ्ापहभत्ता, ज्र्ालाभ  क्ता ीदाेलकादथामाध्र्मश्रेमक  घपट ा ेबमासम्बन्धमा व्र््स्थागरेको 
छ।कार्पिमकोपार खशपदारलखक्षदसमूहश्रेमक्गपकोकल्र्ाणकोलाेगगररएकाव्र््स्थाबारे
सम्बखन्धदपक्षमाकार्पिमलेसूच ासम्तिवके णग  पप पछ।लखक्षदसमूहलाइपकार्पिमरकार्पिमबाट
तिवाि ग े से्ा बारे रहेको जा कारी परीक्षण ग प २०७६/७७ मा कार्पिमबाट सञ्चाेलद
शर्ोज ाहरूमा रोजगारीका लाेग सहभागी भएका ९ खजल्लाका ३६७ लाभग्राहीको छ ौट गरी
अन्दर्ादाप सञ्चाल  गररएको ेथर्ो ( म  ा छ ौटसम्बन्धी ि्स्ददृ ि््रण अ सूची ५ मा उन्ल्लेख
गररएकोछ)।लाभग्राहीस्ेक्षणतिवश्ना्लीमा ेहार्काि्क र्माजा कारीेल ेतिवर्ासगररएकोेथर्ोः 

 कार्पिमको सन् भपमा लाभग्राहीको सचेद ा (कार्पिमको जा कारी माध्र्म, तिवाि ग े से्ा,
न्रू् दमरोजगारीद  ,ज्र्ाला र,े ्ापहभत्ता,श्रेमक  घपट ाेबमा) 

 शर्ोज ाकोअ  गम दथापार खशपदा 

 स रक्षासामाग्रीकोउन्पलधधदा 

 ज्र्ालाभ  क्ता ीदाेलकादथामाध्र्म 

 पार खशपदा 

लाभग्राहीस्ेक्षणबाट ेखखएकाव्र्होरा ेहार्बमोखजमरहेकाछ ् 

                                                           
2 GUIDELINES FOR PUBLIC WORKS PROGRAMMES: CASH‐, VOUCHER‐ AND FOOD‐FOR‐WORKऽ volume 1, 2013 
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23.1 स्ेक्षणमा सहभागी भएकामध्रे् १४ तिवेदशद व्र्खक्तलाई तिवधा मन्त्री रोजगार कार्पिमको बारेमा
जा कारी भएकोपाइर्ो।गाउन्ुँकाजान्नेस न्नेव्र्खक्तहरूले ाम दापगराउन् दथाकाममासहभागी
ह  भ ेबमोखजमरोजगारमासहभागीभएकोपाइर्ो। 

23.2 कार्पिमसम्बन्धमाजा काररहेकासहभागीमध्रे्करर्५३तिवेदशदसहभागीलेस्था ीर्ज तिवेदे ेध
माफप दकार्पिमकोबारेमाजा कारीतिवािगरेकोबदाएकाछ ्भ ेरोजगारसे्ाकेन्रमाफप द कररब
१५तिवेदशदसहभागीलेजा कारीपाएकोबदाएकाछ ्। 

23.3 अन्दर्ादापमासहभागीमध्रे्कररब८०तिवेदशदलाभग्राहीहरूकार्पिमलेएकशेथपक्क पमान्रू् दम
सर्द  कोरोजगारीतिव ा ग ेि्क र्माजा काररहेकोपाइर्ो। 

23.4 कार्पिमको सूचीकृद बेरोजगारलाई न्रू् दम रोजगारी, क्षमदा अेभ्िृि दाेलम, स््रोजगार सीप
ेसकाउन् ेदथाि्त्तीर्सहार्दाउन्पलधधगराउन् ेलक्ष्र्ेलएकोछ।दरकार्पिममासहभागीभएका
व्र्खक्तहरूलाईकार्पिमलेन्रू् दमरोजगारीतिव ा ग ेि्क र्मामात्रजा कारीरहेकोपाइर्ो। 

23.5 कार्पिमले रोजगारमा सहभागीहरूलाई  ैे क ज्र्ाला  र रु. ५१७ का  रले उन्पलधध गराउन् े
ग पछ।स्ेक्षणमासहभागीहरूमध्रे्९१तिवेदशदलाभग्राहीशफ लेतिवािग े ैे कज्र्ाला रबारे
जा काररहेकोपाइर्ो। 

23.6 तिवधा मन्त्रीरोजगारकार्पिमसञ्चाल े  ेखशकालेरोजगारमाखिट  पू्परोजगारसे्ाकेन्रलेअे ्ार्प
बैङ्कखादाखोल् लगाउन्  प ेदथाबैँिकङ्गपह ुँचभएकोस्था माज्र्ालाभ  क्ता ी बैङ्कमाफप दग  पप े
व्र््स्थागरेकोछ।स्ेक्षणमासहभागीमध्रे्७५तिवेदशदलाभग्राहीलेरोजगारमाखिट  भन् ाअगाेड
रोजगारसे्ाकेन्रलेअे ्ार्पबैङ्कखादाखोल्  प ेबारेमाजा कारीगराएकोबदाएकाछ ्।त्र्स्दै
भ  क्ता ी तिवाि ग े ८५ तिवेदशदले बैङ्क खादामाफप द भ  क्ता ी पाएको ज ाएका छ ् भ े बाुँकी १५
तिवेदशदलेउन्पभोक्तासेमेदमाफप दज्र्ालाभ  क्ता ीतिवािगरेकाछ ्। 

23.7 स्ेक्षणकोिममालाभग्राहीलाईे ्ापहभत्ताकोबारेमाजा कारी,े ्ापहभत्तातिवािग ेमाप ण्डदथा
ि्गद ्क पहरूमा े ्ापह भत्ता तिवाि गरे  गरेको ि्क र्मा तिवश्न गररएको ेथर्ो। े ्ापह भत्ता दथा
र्सकोमाप ण्डकोि्क र्माकार्पिममासहभागीहरूजा काररहेकोपाइए । 

23.8 कामका लाेग पाररश्रेमकमा शधाररद शर्ोज ा सञ्चाल  ग ाप कामको तिवकृेदअ  सार श्रेमकलाई
कार्पस्थल स रक्षा सामाग्री उन्पलधध गराउन्  प पछ । रोजगारमा खिटएकामध्रे् ५६ तिवेदशद
लाभग्राहीलाईमात्रशर्ोज ामाखिटुँ ाकार्पस्थलस रक्षासामाग्रीउन्पलधधगराएकोपाइर्ो।र्स
सम्बन्धमा रोजगार से्ा केन्रसुँग छलफल ग ाप ि्गद ्क पमा खरर  गररएका स रक्षा सामाेग्र
श्रेमकलाईउन्पलधधगराइएकोदरचाल ्क पमामन्त्रालर्बाट ि्े र्ोखजदबजेटश्रेमककोज्र्ालामा
मात्र खचप ग पसिक े व्र््स्था भएको र स्था ीर् दहले समेद स रक्षा सामाग्री खरर मा बजेटको
व्र््स्था गरेकाकारणसबैश्रेमकलाईस रक्षासामाग्रीउन्पलधधगराउन्  सकेकोव्र्होराजा कारी
भएकोछ। 

23.9 सञ्चाेलद शर्ोज ाको पार खशपदा माप को लाेग स्ेक्षणमा शर्ोज ाको सा्पजे क स   ् ाइ भए
 भएकोतिवश्नसोेधएकोेथर्ो।सहभाेगहरूमध्रे्२९तिवेदशदलेभएको२१तिवेदशदले भएकोदथा
५०तिवेदशदलेसोसम्बन्धमाथाहा भएकोज्ाफ द एकाछ ्।स्था ीर्दहसुँगकोछलफलको
िममा समग्र पाेलकाको एकम िरुपमा सा्पजे क स   ् ाइ ह  े गरेको दर शर्ोज ागद रुपमा
सा्पजे कस   ् ाइभएकोपाइए । 
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23.10 तिवधा मन्त्रीरोजगारकार्पिमसञ्चाल े  ेखशका,२०७५को फा१८(४)लेलाभग्राहीकोफोटो
सिहदको पररचर्पत्र उन्पलधध गराउन् े व्र््स्था गरेको छ । े  ेखशकाको अ  सूची २ मा
पररचर्पत्रकोढाुँचाउन्पलधधगराएकोछ।त्र्स्दैे  ेखशकालेे ्ापहभत्तातिवािग पपे लाभग्राही
पररचर्पत्रतिवािगरेरपे रोजगार पाएकोह   प ेव्र््स्थागरेकोछ।कार्पिमलेर्सकालाेग
रू.३६करोड६९लाखबजेटअ  मा गरेकोभएपे कार्पिमको३्क पमामन्त्रालर्लेपररचर्पत्र
छपाइमा क  ैपे  रकम ि्े र्ोज  गरी स्था ीर् दहलाई े कासा द एको पाइए  । स्थलगद
अ  गम दथाछलफलकोिममा२०७५/७६दथा२०७६/७७मा स्था ीर्दहलेपररचर्पत्र
छपाइगरी ि्दरणगरेको पाइए ।२०७७/७८मा केही स्था ीर्दहलेशफ् ैस्रोदसाध मा
पररचर्पत्रछपाइ गरी ि्दरण गरेको भए दापे  कार्पस्थलमा अे ्ार्प रुपमा पररचर्पत्र साथमा
राखेकोपाइए । 

लाभग्राही स्ेक्षणको  ेदजाबाट कार्पिमको सन् भपमा  ागररकको सचेद ा स्दर
अपेखक्षदरुपमारहेकोपाइपए ।श्रेमकहरूलाइपपररचर्पत्रि्दरणग  पकासाथैकार्पशाला्ासचेद ा
कार्पिमहरूकोमाध्र्मबाटकार्पिमरकार्पिमलेलखक्षदसमूहकोकल्र्ाणकोलाेगगरेकाव्र््स्था
बारेजा कारीगराइपपार खशपदातिव्िप ग  पप पछ। 

24. श्रेमक  घपट ाेबमा -श्रमऐ ,२०७४को फा५५मारोजगार ादालेतिवत्रे्कश्रेमककोज  स कै
तिवकारको   घपट ालाई समेट् े गरी कम्दीमा साद लाख रुपैर्ाुँ बराबरको   घपट ा ेबमा गराउन्  प े, 

त्र्स्दै तिवधा मन्त्री रोजगार कार्पिम सञ्चाल  े  ेखशका, २०७५ को  फा ८७ मा श्रेमकलाई
काममाखटाउन्ुँ ारोजगारसे्ाकेन्रलेेबमागरीखटाउन्  प ेव्र््स्थारहेकोछ। 

श्रम ऐ , २०७४ को  फा ५५(२) मा ेबमाको सम्पूणप ितिवेमर्म रकम रोजगार ादाले
व्र्हो  प प े व्र््स्थारहेकोछ।त्र्स्दैे  ेखशकाको८७(२)माश्रमेबमाग ापलाग् ेखचपकोसाठी
तिवेदशद मन्त्रालर्ले र बाुँकी चाेलस तिवेदशद सम्बखन्धद श्रेमकले व्र्हो  पप े व्र््स्था रहेको ।
े  ेखशकाकोउन्क्तव्र््स्थाश्रमऐ को फा५५(२)कोतिवा्धा सुँगबाखझएकोपाइर्ो। 

तिवधा मन्त्री रोजगार कार्पिम सञ्चाल  े  ेखशका, २०७५ को  फा ८७ ेबमासम्बन्धी
व्र््स्थालाईव्र््खस्थदग पमन्त्रालर्लेछ टै्टकार्पि्ेधब ाईलाग ग ेछभन्नेव्र््स्थारहेकोछ।
कार्पिमलाग भएको३्क पसम्मपे मन्त्रालर्लेश्रेमकेबमासम्बन्धीकार्पि्ेधब ाएकोपाइए ।
छ टै्टकार्पि्ेध ह ुँ ाश्रेमकेबमामाशउन् सक् ेअन्र्ौलदथा ि््ा सम्बन्धमा े णपर्ग पबाधा
उन्त्पन्नह  सक् े ेखखन्छ। 

शेथपक्क प२०७५/७६र२०७६/७७मामन्त्रालर्लेकार्पिमअन्दगपदश्रेमकहरूलाई
श्रेमक  घपट ाेबमाेब ा ैकाममालगाएकोपाइर्ो।२०७७।७८मामन्त्रालर्लेराििर्ेबमा
कम्प ी ेलेमटेड माफप द "तिवधा मन्त्री रोजगार कार्पिम, श्रेमक स रक्षा ेबमालेख" दर्ार गरी
कार्पिममाखिट े२लाखश्रेमककोसादलाखरुपैर्ाबराबरकोएकम िसाम िहकेबमालेखदर्ार
गरी ेबमालेख बापदको सम्पूणप ेबमा श ल्क मन्त्रालर्ले भ  क्ता ी गरेको छ। ेबमालेखले
२०७७।९।१  ेखख २०७८ असार मसान्दसम्मको अ्ेध कार्म गररएको छ। श्रेमकले
ेबमासम्बन्धीसे्ाेबमाकम्प ीकोकाठमाडौँकार्ापलर्दथाअन्र्१६शाखाकार्ापलर्बाटतिवािग प
सिक े व्र््स्था गररएकोछ।तिवधा मन्त्री रोजगारकार्पिम  ेशभरका ७५३ ्टै पाेलकामा लाग 
भइरहेकोबदपमा अ्स्थामाेबमासे्ासीेमदखजल्लामाफप दमात्रेल सिक ेह ुँ ाबीेमदलेत्र्सको
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उन्खचदलाभ ेल सक् े  ेखख ै ।त्र्स्दै ेबमारकमभ  क्ता ीकोलाेगमन्त्रालर्को ेसफाररसअे ्ार्प
गररएकोअ्स्थामाेबमासे्ाथपझन्झिटलोह  े ेखखन्छ। 

श्रम ऐ को  फा ५५(२) को व्र््स्थाबमोखजम े  ेखशकाको पररमाजप  दथा श्रेमक
ेबमासम्बन्धी कार्पि्ेध दर्ार गरी ेबमा श ल्क दथा माप ण्ड सम्बन्धमा मन्त्रालर्ले कार्पि्ेधमा
िकटा गरी एकरुपदाकार्मग े व्र््स्था ेमलाउन्  प पछ।साथैसबैबीमाकम्प ीहरूलाईर्स
कार्पिममाशबिगराउन् ेबमासेमेदमाफप दमन्त्रालर्लेपहलग  पप पछ। 

25. क्षमदा ि्कास तिव्िप  -कार्पिमको रण ीेदमासीपमूलकदाेलममाफप दबजारकोमागअ  सारको
श्रमशखक्त ि्कास रशपूेदप ग े रहेकोछभ े तिवधा मन्त्री रोजगारकार्पिमसञ्चाल  े  ेखशका
२०७५ को  फा ५२ मा मन्त्रालर्,
तिव ेशको सम्बखन्धद मन्त्रालर् र स्था ीर्
दहलेर्ोकार्पिमअन्दगपदे जीक्षेत्रको
माग अ  रुपको ज शक्ती ि्कास ग प
श्यकर्क सीप दथा क्षमदा ि्कास
दाेलमहरूसञ्चाल ग  पप ेव्र््स्थागरेको
छ। त्र्स्दै े  ेखशकाको  फा ५९ मा
सञ्चाेलदसा्पजे क े मापणकाकार्पहरूमा
ि्शेक तिवकारकोसीपश्यकर्कप ेभएमा
शर्ोज ाको सहकार्पमा स्था ीर् सरकारले १० द  े ि्शेक  सीपमूलक दाेलम सञ्चाल  ग पसक् े
व्र््स्थारहेकोछ।शर्ोज ामाकार्पिमकोद घपकाली  स्दाबेज(५्के कार्पिम स्दाबेज)मा
कार्पिमले५्क पमा१लाख५०हजार बेरोजगार व्र्खक्तलेरोजगारीलेतिवकृेदअ  सारकोदाेलम
तिवािगरेकोह  ेदथा४०हजारव्र्खक्ते जीक्षेत्रसुँगकोक्षेत्रमासीपि्कासतिवािगरीरोजगारीतिवाि
गरेकोह  ेउन्ल्लेखछ।दरमन्त्रालर्लेहालसम्मक्षमदाि्कासकार्पिमदज पमाग पसकेकोछै ।
तिवधा मन्त्रीरोजगारकार्पिमको५्के  स्दाबेजलेक्षमदाअेभ्िृिमाफप दबेरोजगारकोसीपि्कास
दथासंस्थाहरू(दाेलमद  ेसंस्था, े जीक्षते्रदथाअन्र्शबिसंस्थाहरू)क्षमदाि्कासग ेहेद  ले
क) रोजगार ए्ं स््रोजगारका लाेग सीप ि्कास, ख) सीप ि्कासका लाेग संस्थागद क्षमदा
ि्कास,ग) ीखजक्षेत्रकोि्कासकालाेगक्षमदाअेभ्िृिकार्पिमग ेगरी्गीकरणगरेकोछ। 

दरकार्पिमको५्के  स्दाबेजतिवेदकार्ापन््र् इकाईहरूकाप ाेधकारीदथाकमपचारीमा
र्स कार्पिमको ब झाई तिवेद एकरुपदा कार्म  भएको, समन््र्मा कमीका कारणले कार्पिमको
तिवभा्कारी कार्ापन््र् मा तिवत्र्क्ष असर प र्र्ाई रहेको छ । कार्पिमको देस्रो ्क पमाशएर पे 
क्षमदा ि्कासकाउन्पर् पक्तकार्पहरूअखघबढ् सकेको छै , ज  कार्पहरूकार्पिमकार्ापन््र् मा
शउन्  पू्प चरणमा  ै ह    प पथ्र्ो । कार्पिम÷र्ोज ा कार्ापन््र्  पू्पदर्ारी चरणमा (Pre-

implementation stage)भएकाकमीकमजोरीलेग ाप पटकपटकमागप शप , े र्मा्ली संशोध 
कार्पमासमर्गएकोछ। 

मन्त्रालर्लेक्षमदाअभाबदथाश्यकर्कसीपकोि्श्लके णदथाम "ल्र्ाङ्क , ेबक र्गदि्क र्सूची
सिहदको दाेलमको पाठ्यिमदथा द ग् शप  रक्षमदा ि्कासर्ोज ा दथा पात्रो दर्ार प रा गरी
क्षमदा ि्कास र्ोज ा कार्ापन््र् मा ल्र्ाई क्षमदा अेभ्िृि कार्पिमलाई अखघ बढाउन् े व्र््स्था
ग  पप पछ। 
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26. ज शखक्तव्र््स्थाप -तिवधा मन्त्रीरोजगारकार्पिम कार्ापन््र् मासंघ,सादैतिव ेशदथा७५३्टै
स्था ीर्दहकोभूे मकारहेकोछ।कार्पिमसञ्चाल कोलाेगसंघमाश्रम,रोजगारदथासामाखजक
स रक्षामन्त्रालर्माशन्दररकरोजगारव्र््स्थाप महाशाखा/तिवधा मन्त्रीरोजगारकार्पिममहाशाखा,
तिव ेश दहमा तिव ेश सरकारको समाखजक ि्कास मन्त्रालर्को र्ोज ा महाशाखा र स्था ीर् दहमा
रोजगारसे्ाकेन्ररहेकोछ।सरकारलेकार्पिमकार्ापन््र् कोलाेगसंघ,तिव ेश,स्था ीर्दहमा
 ेहार्बमोखजमज शखक्तव्र््स्थागरेकोछः 
दह कार्ापन््र् ग ेे कार् प   र्न् ी प पूेदप ररक्त 

संघ श्रमदथारोजगार
मन्त्रालर् 

कार्पकारीे  ेशक/सहसखच् 1 1 0 

उन्पसखच् 2 2 0 
शाखाअेधकृद 3 3 0 
लेखाअेधकृद 1 0 1 
दथ्र्ाङ्कअेधकृद 1 0 1 
कम्प्र् टरईखन्जखजर्र 1 0 1 
अन्र्( ार््स व््ा,कम्प्र् टरअपरेटर,ह.स.चा.,कार्ापलर्
सहर्ोगी) 

7 7 0 

तिव ेश समाखजकि्कासमन्त्रालर् तिव ेशरोजगारसंर्ोजक(प े )(र्ोज ामहाशाखातिवम ख) 0 0 0 

स्था ीर् रोजगारसे्ाकेन्र 

रोजगारसंर्ोजक 753 692 61 
रोजगारअेधकृद/सहार्क 753 0 753 
तिवाि्ेधकसहार्क 753 461 94 

े  ेखशकाको फा४९मातिव ेशसरकारकोरोजगारसम्बन्धीि्क र्हे ेमन्त्रालर्कोर्ोज ा
दथा कार्पिम हे े महाशाखा तिवम खलाई तिव ेश रोजगार संर्ोजक दोिकएको छ र अन्र् कमपचारी
श्यकर्कभएमाशफ् ैस्रोदबाटकरारमा से्ा ेल  सिक े व्र्होरा उन्ल्लेख रहेकोछ। त्र्स्दै
रोजगारीकोहकसम्बन्धीे र्मा्लीको फा५लेस्था ीर्दहमारोजगारसे्ाकेन्रमाएकरोजगार
संर्ोजककोरह ेदथाअन्र्श्यकर्ककमपचारीहरूस्था ीर्दहलेखटाउन् ेव्र््स्थागररएकोछ। 

र् ् ा रोजगारीका लाेग रुपान्दरण पहलशर्ोज ा (सञ्चाल  दथा व्र््स्थाप ) कार्पि्ेध, 

२०७६को फा१३(६)दथा फा१६माशर्ोज ाकार्ापन््र् कोलाेगरोजगारसे्ाकेन्रमा
१ज ा रोजगारअेधकृद/सहार्कदथा१ज ा तिवाि्ेधकसहार्कराखख े व्र््स्था रहेकोछ।
र्स्दा कमपचारीको भ ाप दथा छ ौट तिवम ख तिवशासकीर् अेधकृद को अध्र्क्षदामा रहेको प पूेदप
सेमेदलेग ेव्र््स्थारहेकोछ। 

 तिवत्रे्कस्था ीर्दहमारोजगार से्ा केन्रमा१रोजगार संर्ोजक,१रोजगारअेधकृदर१
तिवाि े्धकसहार्ककमपचारीरह ेव्र््स्थारहेकोभएदापे सोबमोखजमप पूेदपह  सकेकोछै ।
रोजगार संर्ोजक दथा तिवाि्ेधक सहार्क े र् क्त ग े अेधकार स्था ीर् सरकारसुँगै भएको
अ्स्थामापे ६१स्था ीर्दहमा रोजगार संर्ोजक,९४स्था ीर्दहमातिवाि्ेधकसहार्क
दथा५५स्था ीर्दहमा  ् ैकोे र् खक्तह  सकेकोपाइए । 

 शइ.डी.ए.सोधभ ापह  ेऋणबाटसे्ास ि्धातिवािग ेरोजगारअेधकृद/सहार्ककोप पूेदपको
लाेगहालसम्ममन्त्रालर्लेक  ैे  ेश स्था ीर्दहलाईद एकोपाइए । 

रोजगारसंर्ोजककोप पूेदपरसे्ास ि्धसम्बन्धीमाप ण्ड, २०७६कोमाप ण्ड ं४मा
रोजगारसंर्ोजककोप पूेदपसम्बखन्धदस्था ीर्दहलेग  पप ेव्र््स्थारहेकोछभ ेमाप ण्ड ं६
मारोजगारसंर्ोजकप पूेदपसेमेदकोव्र््स्थागरेकोछ।त्र्स्दैर् ् ारोजगारीकालाेगरुपान्दरण
पहलशर्ोज ा (सञ्चाल दथाव्र््स्थाप )कार्पि्ेध, २०७६को फा१३(७)मार् ् ारोजगारीका
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लाेग रुपान्दरण पहलशर्ोज ाको लाेगश्यकर्ककमपचारी े र् खक्तको लाेग तिवम ख तिवशासकीर्
अेधकृदको अध्र्क्षदामा प पूेदप सेमेदको व्र््स्था गरेको छ। स्था ीर् दहलेशफ् ो अेधकार
ेभत्ररहेको रोजगार से्ा केन्रकाकमपचारी े र् क्त  ग ाप  ेशभर १५५ प  ररक्त रहेकाछ ्।
स्था ीर्दहमारोजगारसंर्ोजकको र्न् ीररक्तरहुँ ाकार्पिमकोलाेगबेरोजगारसूचीकरण ेखखका
सबै तिवकारका कार्पहरू सूचारु ह    सक् े  ेखखन्छ । त्र्स्दै तिवाि्ेधक सहार्कको अभा्मा
सञ्चाल माशउन् ेशर्ोज ाकोलगदस्टीमेटदथा ापजाुँचमासमस्र्ा ेखखएकाछ।स्था ीर्दहमा
ज शखक्त अभा् रिहरहेको अ्स्थामा रोजगार से्ा केन्रमा पे  ज शखक्त अभा् ह ुँ ा कार्पिम
सञ्चाल माकदठ ाईपरेकोलेलक्ष्र्तिवाि भएकोअ्स्थाछ।मन्त्रालर्लेरोजगारसे्ाकेन्रमा
ज शखक्त ररक्त भएको अ्स्थामा े खश्चद अ्ेध दोकी सोही अ्ेधेभत्र प पूेदप ग े व्र््स्था
ेमलाउन्  प पछ। 

27. कार्पिमको उन्पलव्धीकार्पिमकोउन्पलखधध - तिवधा मन्त्री रोजगारकार्पिमको द घपकाली  र्ोज ा
(५ ्के कार्पिम  स्दाबेज) लेकार्पिमकोलक्ष्र्, रण ीेद,कार्प ीेद दथाक्षेत्रकाशधारमा ५
्क पमाहाेसलग  पप ेअपेखक्षदतिवेदफललाई ेदजासूचकमासमा्ेशगरेकोछ।कार्पिमलेउन्क्त
 ेदजासूचकहरूमादोिकएबमोखजमतिवगेदगरेकोपाइपए ।कार्पिमकातिवम खतिवेदफलसूचकदथा
३्क पकोअ्ेधमातिवािउन्पलखधधदथातिवगेद ेहार्बमोखजमरहेकोछः 
ि.
स 

अपेखक्षदतिवेदफलसूचक 

हालसम्मकोतिवगेदअ्स्था 
२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 

1.  तिवेद्क प७लाखबेरोजगारन्र्  दमरोजगारीमा
संलग् गराउन्  े

१८८३६७ज ा 
 

१०५६३५ज ा १४६३७९ज ा 

2.  सूचीकृदबेरोजगारलाईन्रू् दमएकसर्
द  कोरोजगारीतिव ा ग े 

१२.४३द   १५.८५द   ५१.३४द   

3.  सूचीकृदबेरोजगारलाईतिवेद्क प७करोडद   
रोजगारीमासंलग् गराउन्  े

२२१०३१०द   १६३९४००द   7516347
द   

4.  माप ण्डप गकेाशदतिवेदशदघरिपर्ारलाई 
े ्ापहभत्ताि्दरण 

 गरेको  गरेको  गरेको 

5.  २०तिवेदशदलाईस््रोजगारीकालाेगपरामशप 
से्ाउन्पलधधगराउन् े(२०७५।७६ 
340314ज ा२०७६।७७७३८६३ज ा
२०७७।७८लक्ष्र्ः१५०६३२ज ा) 

 गरेको  गरेको  गरेको 

6.  रोजगारसे्ाकेन्रबाटखिटएकास्ै
श्रेमककोेबमा 

 भएको  भएको २लाख
श्रेमकको
साम िहकि्मा
गररएको। 

7.  सबैक्षेत्ररदहकोरोजगार ादाकोसूच ा 
संकल रसम्तिवके णग े 

 गररएको  गररएको  गररएको 

8.  तिवत्रे्कस्था ीर्दहलेस््रोजगारीका 
सम्भा् ाकोसूचीतिवकाश ग े 

 गरेको  गरेको  गरेको 

9.  २०हजारव्र्खक्तलाईस््रोजगारीकालाेग 
व्र््सािर्कदाेलमद   े

 भएको  भएको  भएको 

10.  ४०हजारबेरोजगारव्र्खक्तहरूे जी
क्षेत्रसुँगको 
सहकार्पमाव्र्ा्सािर्कदथाेसपि्कास 

 भएको  भएको  भएको 
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ि.
स 

अपेखक्षदतिवेदफलसूचक 

हालसम्मकोतिवगेदअ्स्था 
२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 

दाेलमतिव ा ग े 

11.  १लाख५०हजारबेरोजगारव्र्खक्तहरूलाई 
रोजगारीकोतिवकृेदअ  सारकोदाेलमतिव ा 
ग े 

 भएको  भएको  भएको 

12.  २५हजारबेरोजगारलाईसह े लर्दऋणका
लाेगसहर्ोगउन्पलधधगराउन्  े

 गररएको  गररएको  गररएको 

13.  रोजगारसं्ा मञ्चहरूकोबैठकबसेकोह   े  बसेको  बसेको  बसेको 

14.  े  ेशकसेमेदकाबैठक(तिव ेश)  बसेको  बसेको  बसेको 
15.  े  ेशकसेमेदकाबैठक(स्था ीर्) 

२९३बाटसूच ातिवािभएकोमध्रे्स्था ीर्
दहमध्रे् 

१८७माबसेको १८५माबसेको १६६मा
बसेको 

16.  शधारदथ्र्ाङ्कसंकल   गरेको  गरेको  गरेको 

कार्पिमको५्क पकोअ्ेधमा३्क पव्र्ेददभएकोछ।र्सअ्ेधमारू.१६अबप९३
करोड ९० लाख े कासा/खचप गरेकोमा अेधकदम कार्पसम्पा   सूचकसुँग सम्बखन्धद
ििर्ाकलापलाईस रु्ादग पसकेकोछै ।न्रू् दमरोजगारीकोक्षेत्रमाकामकालाेगपाररश्रेमकमा
शधाररदशर्ोज ासञ्चाल माफप द केही रोजगारी ेसजप ागरेकोभएदापे कार्पिमकोलक्ष्र्को
द ल ामा५.४१तिवेदशदमात्रतिवगेदभएकोछ।कार्पिमले सूचीकृद बेरोजगारमध्रे्५०तिवेदशद
बेरोजगारलाई े जी क्षेत्र, सा्पजे क शर्ोज ा दथा स््रोजगारमा पररचाेलद गरी बाुँकी ५०
तिवेदशदलाई मात्र स्था ीर् दहका शर्ोज ामा सहभाेग गराउन् े उन्ल्लेख गरेकोमा उन्क्त कार्प
ह  सकेको पाइए  । कार्पिमले अपेखक्षद उन्पलखधध हाेसल ग पको लाेग कार्पिम सञ्चाल को
ढाुँचालाईपररमाजप ग  पप पछ। 

े ष्कक प 
न्रू् दमरोजगारीकोहककोव्र््स्थाकार्ापन््र् ग प२०७५/७६बाटसञ्चाल माशएको

र्सकार्पिमादेस्रोशेथपक्क पसम्ममाक लरु.१९अबप७१करोडबजेट ि्े र्ोज  भइपरू.१६
अबप९३करोड९०लाखे कासा/खचपगरेकोछ।र्सअ्ेधमारोजगारीकोहकसम्बन्धीऐ र
े र्मा्ली, २०७५ सिहद कार्पिम सञ्चाल  े  ेखशका जारी गररएको छ । साथै ७५३ ्टै
स्था ीर्दहमा रोजगारव्र्बस्थाप सूच ातिवणाली(EMIS) तिवणालीसञ्चाल गरेको,७५३्टैस्था ीर्
दहमा रोजगारसे्ाकेन्रस्थाप ागररएको,श्रेमकबीमाकोथाल ीगरेकोछ। 

श्यकर्कदर्ारीप रा गरीकार्पिमकोघोक णागरेकोलेकार्पिमको५्क प(२०७५।७६
 ेखख२०७९/८०)मध्रे्स रू्ादको्क पहरूकार्पिमेडजाइ सुँगसम्बखन्धदअधारभदूदर्ारीमा ै
ेबदेको,कार्पिमअ्ेधमा पूराग  पप ेलक्ष्र्लाइप ्ािक पकर्ोज ालेसम्बोध  गरेको,कार्पिमको
्ािक पकबजेटलक्ष्र्लाइपध्र्ा  द इपदर्ारगरेको,बेरोजगारव्र्खक्तकोसङ्ख्र्ालाइपशधार ेलइपसबै
स्था ीर्दहलाईएउन्टैडालोमाराखखएकम ि(Lump sum) शधारमाबजेटि्े र्ोज गरेकोपाइपर्ो।
रोजगार ि्े मर् केन्रको रुपमा स्थािपद रोजगार से्ा केन्रहरूले े र्मा्लीले दोकेको कार्पहरू
रोजगार सूच ासङ्कल दथासम्तिवके ण, रोजगार ादा(सरकारी, े जी,सहकारी, संस्था)सुँगसमन््र्
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दथा सहकार्प, रोजगारीमा (Job Placement) मा सहजीकरण, सीप दथा दाेलमको श्यकर्कदा
पिहचा , स््रोजगारका लाेग सहजीकरण, े ्ापह भत्ता व्र््स्थाप , स्था ीर् दहमा रोजगारी दथा
स््रोजगारीसम्बन्धीकार्प ग े अन्र् सरकारी े कार् ्ा त्र्स्दा े कार्िारा सञ्चाेलदकार्पिमसुँग
समन््र्रसहकार्पग े,रोजगार ादाकालाेगश्रेमककोउन्पलधधदाकोसम्भाव्र्दाजा कारीगराउन् े 

जस्दा कार्पिमको तिवम ख सूचकहरू तिवगेद ह  सकेको छै  । त्र्सैगरी बेरोजगार सूचीकरण
अद्या्ेधक भएको,कार्पिममाशबिश्रेमकहरूकोज्र्ाला स्था ीर् खजल्ला रभन् ाकमरहेको 
छ।कार्पिममा  ेखखएका उन्पर् पक्त समस्र्ाहरूले ग ाप कार्पिमले े ्ापह भदा ि्दरण, न्रू् दम
रोजगारी,समाखजकस रक्षाजस्दाम लभदूलक्ष्र्हरूतिवािग पसके । 

तिवधा मन्त्री रोजगार कार्पिम र ि्गद  ेखख ै सञ्चाल  ह ुँ ै शएको रोजगारी तिव्िप 
कार्पिमका ििर्ाकलापहरूमा धेरै समा दा रहेको छ । सरकारका  र्ाुँ  ीेद दथा कार्पिम
सम्बखन्धदक्षेत्रकाि्गद ेखखस्थािपदसंरच ा्ाकार्पिममाफप दसञ्चाल गरीस्रोदकोेमदव्र्र्ीर
 क्षदापू्पकउन्पर्ोगग  पप ेमा र्ाुँढाुँचार र्ाुँ ामबाटत्र्स्दैतिवकारकोकार्पिमस रू्ादग  पले
कार्ापन््र् मादिि्धा,खजम्मे्ारीकोअस्पिदाह   कासाथैप रा ाकार्पिमकोस््ाेमत््ेल  चाहेको
 ेखखन्छ। र्स्दै चाह ा तिव ेश र स्था ीर् दहमा समेद रहेकोछ।कार्पिमसञ्चाल कोलाेग
क  ैपे तिव ेशदथास्था ीर्दहलेशफ् ो्ािक पकबजेटमारकमि्े र्ोज  ग  पकाअला्ाकेदपर्
तिव ेशलेम ख्र्मन्त्रीरोजगारकार्पिमरस्था ीर्दहमासमेदकेदपर् गरपाेलकालेमेर्ररोजगार
कार्पिम,गाउन्ुँपाेलकालेअध्र्क्षरोजगारकार्पिमजस्दाश-शफ् ैकार्पिमहरूसञ्चाल माल्र्ाएका
छ ्।र्सलेकार्पमा ोहोरोप ाकोजोखखमबढाएकोछ। 

कार्पिमले५्क पमातिवािग ेअपेखक्षदउन्पलखव्धरूपमाउन्त्पा  शील रोजगारीकाअ्सर
्िृिह  ेरन्रू् दमरोजगारीकोस े  खश्चददामाफप दसामाखजकसंरक्षणलाइपउन्ल्ल्लेखगरेकोछ। दर
कार्पिमकोअ्ेध३्क प ेबेदसक् ासमेदरोजगारीदथास््रोजगारीकालाेगश्यकर्कप ेसीप
दथाक्षमदाअेभ्िृिकाकार्पिमहरूसञ्चाल  गरेकोलेउन्त्पा  शीलरोजगारीकाअ्सर्िृिभए 
साथै लखक्षद समूहलाई न्रू् दम एकसर् द  को रोजगारी र न्रू् दम रोजगारी उन्पलधध  भएका
घरपरर्ारकाएकस स्र्लाई े ्ापहभत्ताकोव्र््स्थासमेद भएकोलेसामाखजकसंरक्षणपे तिवाि
 भएकोह ुँ ाकार्पिमकोमद्या्ेधतिवगेदलक्ष्र्उन्न्म ख ेखखए । 

कार्पिमको ेदजारोजगारसे्ाकेन्रकोकार्पसम्पा  मा े भपररहेकोछ।कार्पिमको
क्षेत्र (क) रोजगार से्ा (रोजगारको सूच ा, समन््र्,श्रेमकशपूेदप, न्रू् दम रोजगारी र े ्ापह
भत्ता), (ख) क्षमदा ि्कास (व्र््सािर्क, सीपमूलक दथा स््रोजगारमूलक दाेलम ए्ं
अेभम खीकरण),(ग)रोजगारीेसजप ाकालाेगसमन््र्दथासंर्ोज दथासञ्चारसम्मरहेकोछ।
र्स अला्ा कार्पिमले कामका लाेग पाररश्रेमक (Cash for Work) मा शधाररद रोजगार
शर्ोज ाहरू दज पमा र कार्ापन््र्  ग ेगरी  ार्रा बढाइपएको छ । मन्त्रालर्ले जारी गरेको
कार्पिमको  स्दाबेजले कामका लाेग पाररश्रेमक शर्ोज ाको लाेग बजेट अ  मा  समेद  गरे
दापे कार्पिमलेकार्प क्षेत्र बढाउन्ुँ ै त्र्स्दा ििर्ाकलापहरू थिपएको छ। र्स ििर्ाकलापमा
गररएकाखचपबाटउन्त्पा  मूलककार्प ह   कासाथैप ुँजी े माणसमेदभएको छै ।कार्पिमले
कार्प क्षेत्र बढाउन् ै लगेको दर ि्द्यमा कार्पढाुँचा र संरच ाबाट अपेखक्षद  ेदजा तिवाि  भएकोले
कार्पिमका ििर्ाकलापहरूरसञ्चाल ढाुँचासम्बन्धमाप  संरच ाग  पप पछ।र्सकोलाेगसूच ा
तिवि्ेधको तिवर्ोग गरी श्रममा शधाररद ि्कास े मापण शर्ोज ाहरूमा श्रेमकको मागको अ्स्था
जा कारीेलईरोजगारीेसजप ाको्ादा्रणदर्ारह   प पछ। 
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अ  सूची१ 

कार्पिमको५्के अ  माे दबजेटकोतिवक्षपेण 

(रु.लाखमा) 
vr{sf] zLif{s @)&%÷&^ @)&^÷&& @)&&÷&* @)&*÷&( @)&(÷*) जम्मा 

sd{rf/L tnj  

tnj  16,12=53  40,23=50  42,24=67  44,35=91  51,02=29  1,93,97=91  

dx+uL eQf  78=10  1,94=80  2,04=54  2,14=76  2,46=98  9,39=17  

:yfgLo eQf  76=15  1,91=89  2,01=48  2,11=56  2,43=29  9,24=36  

Kff]zfs eQf   82=11 86=22  90=53  1,04=11  3,62=96  

sd{rf/Lx?nfO{ cled"lvs/0f  60=00  3=00  3=00  3=00  3=00  72=00  

sd{rf/Lsf] Ifdtf clej[l4  16=67  26=25  27=56  28=94  30=39  1,29=81  

hDdf  18,43=44  45,21=54  47,47=47  49,84=69  57,29=05  2,18,26=20  

k'‘lhut nufgL  

k'‘lhut ;fdfg vl/b  24,50=26     24,50=26 

/f]huf/ ;"rgf k|0ffnLsf] ljsf; / ;f] 

sf] tflnd  1,40=00  28=00  7=00  7=00  7=00  1,89=00  

hDdf  25,90=26  28=00  7=00  7=00  7=00  26,39=26  

sfo{qmd vr{  

lgjf{x eQf  2,49,81=18  4,00,00=00  4,40,00=00  4,84,00=00  5,32,40=00  21,06,21=18  

Nffeu|fxL kl/ro kq / 5kfO{  4,96=55  6,83=77  7,52=15  8,27=36  9,10=10  36,69=93  

/0fg}lts ;~rf/, k}/jL / sfo{zfnf  4,08=50  4,08=50  2,04=25  1,22=55  81=70  12,25=50  

;Lk, Ifdtf ljsf; / cled"vLs/0f   4,62=00 5,08=20  5,59=02  6,14=92  21,44=14  

;/sf/L sfo{qmdx? aLr ;xsfo{ / 

;dGjo  38=02  1,12=53  1,23=78  1,36=16  1,49=78  5,60=27  

lghLIf]q;+u ;xsfo{ / Ifdtf ljsf;   34,10=00  37,51=10  41,26=10  45,38=71  1,58,25=81  

sfo{qmdsf] cg'udg / d"Nof+sg  95=87  2,15=09  2,36=60  2,60=26  2,86=29  10,94=12  

cWoog, cg';Gwfg / k|;f/  17=55  30=00  70=00  30=00  65=00  2,12=36  

>ldssf] ljdf  1,42=00  3,12=40  3,43=64  378=00  4,15=80  15,91=83  

hDdf  2,61,79=66  4,56,34=29  4,99,89=32  5,48,39=46  6,03,02=3  23,69,45=34  

sfo{qmd ;~rfng vr{  

lah'nL, vfg]kfgL  1,15=03  2,51=92  2,77=11  3,07=83  3,35=31  12,84=20  

d;nGb  40=98  88=33  97=16  1,06=88  1,17=57  4,50=92  

;+rf/ vr{  95=06  2,06=89  2,27=58  2,50=33  2,75=37  10,55=22  

;jf/L O{Gwg tyf dd{t vr{  10=76  17=76  19=54  21=49  23=64  93=18  

ljleGg a}7s vr{x?  1,08=14  3,57=04  3,92=74  4,32=02  4,75=22  17,65=15  

k|sfzg vr{  6=67  11=00  12=10  13=31  21=96  57=72  

cGo rfn' tyf eQfx?  10=00  16=50  18=15  19=97  21=96  86=58  

hDdf  3,86=64  9,49=44  10,44=38  11,48=82  12,63=70  47,92=97  

s"n k'‘hLut vr{  25,90=26  28=00  7=00  7=00  7=00  26,39=26  

s"n sfo{qmd vr{  2,61,79=66  4,56,34=29  4,99,89=62  5,48,39=86  6,03,02=30  23,69,45=34  

s"n sfo{qmd ;~rfng vr{  22,30=66  54,70=98  57,91=85  61,33=51  69,92=75  266,19=17  

s"n ah]6  3,10,00=00  5,11,33=27  5,57,88=47  6,09,79=97  6,73,02=05  26,62,03=77  
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अ  सूची२ 

 म  ाछ ौटि्ेधदथाछ ौटगररएकास्था ीर्दहदथालाभग्राहीि््रण 

 मू ाछ ौटेडजाइ ग पकोकोिफसेन्टअफभेररर्स लाईम लसूचककारुपमाेलइएकोछ।{काल्ट ९५रिकश
९१(Kalton 95 and Kish 91) }।सोमोडेलअ  सारतिवेदे ेधमूलक मू ाछ ौटकोि्कासगरेको ेहार्कोस त्रको
शधारमा तिवधा मन्त्री रोजगार कार्पिम अन्दगपद रोजगार तिवाि गरेका धर्खक्तहरुको स्ेक्षण ग प श्यकर्क न्रू् दम
 मू ासंख्र्ा(Sample Size)े धापरणगररएकोछ। 

 n0 = 2(v/)2  (Z /2 + Z (1-/2))2 

n0भन्नालेस्ेक्षणकोलाेगन्रू् दमश्यकर्क मू ासंख्र्ालाईज ाउन्ुँछ।vलेकोिफसेन्टअफभेररर्स ज ाउन्ुँछ, 

र्ोभेररर्स २०%(०.२०)सम्मह  सक् ेअ  मा गररएकोछ। मू ाछ ौटमाह  सक् ेदथ्र्ाङ्कीर्गल्दीलाई
ज ाउन्ुँछ, जसकोमा ५%(०.०५)े धापरणगररएकोछ।अथापद मू ाछ ौटमा५%सम्मकोदथ्र्ाङ्कीर्गल्दीह  
सक् ेअ  मा गररएकोछ, ज  दथ्र्ाङ्कीर्दृििकोणस््ीकारर्ोग्र्माे न्छ।Z /2  लेदथ्र्ाङ्कको ेदजामा५%सम्म
दलमाेथह  सक् छभन्ने इंगीदग पछ, र्सकोZमा १.९६ह न्छ।साथैZ (1-/2) भन्नालेर्सको८०%मा
र्सकोअसरपरीक्षणग ेसामान्र्मा लाई(Normal Value) ज ाउन्ुँछरर्सकोमा ०.८४ह न्छ। 

माेथउन्खल्लखखदसमकरण(Equation)लाईमा मापररणदगरेपेछ,  ेहार्बमोखजमस्ेक्षणकोन्रू् दम मू ासंख्र्ा
शउंन् छः 

 n0 = 2(v/)2  (Z /2 + Z (1-/2))2 
 

n0 =२(०.२÷०.०५)२ (१.९६ +०.८४)२ =२५०.८८अथापद २५१ धर्खक्तकोश्यकर्कदा प पछ। त्र्सलाई
 ेहार्बमोखजमकोस धारकारक(Correction Factor) स त्रतिवर्ोगगरीश्यकर्क मू ासंख्र्ालाईसच्र्ाउंन् ा; 

n= n0/{1+(n0/N)} 

 nभन्नालेस धारकारकबाटस धारगरीशएकोन्रू् दमश्यकर्क मू ासंख्र्ा, 

 noभन्नालेस्ेक्षणकोस त्रबाटशएकोन्रू् दमश्यकर्क मू ासंख्र्ालाईज ाउन्ुँछ, ज  २५०.८८रहेकोछ। 

 Nभ ेको२०७६/७७माकार्पिलबाटरोजगारीपाएकाक लज संख्र्ा, ज  १०३,०००व्र्खक्तरहेकोछ। 

उन्पर् पक्तस त्रअ  सार, 

n=२५०.८८/{१+(२५०.८८/१०३०००)}= २५०.२७अथापदन्र् दम२५१धर्खक्तको मू ास््रुपछ ौटग  प
प पछ।र्स मू ासंख्र्ालाईबढीतिवेदे ेधमूलकदथा म  ाछ ौटकोेडजाइ बाटह  सक् ेअसर(Design Effect)
१.२५ह  सक् ेअ  मा गररएकोछ।ेडजाइ इफेक्टलाईध्र्ा माराखीत्र्सलाईध्र्ा माराखीन्रू् दम मू ा
छ ौटग  पप ेसंख्र्ालाईपररमाखजपदग ाप, 
 

n= २५०.२७*१.२५=३१२.८३८व्र्खक्त मू ास््रुपछ ौटग  पप पछ।दसथप त्र्सलाईसालाखालामा िहसाब
गरी३२०व्र्खक्तको मू ास््रुपछ ौटगरीस्ेक्षणगररएकोछ। मू ाछ ौटRandomlyरुपमाकार्पिमबाट
रोजगारीपाएकाव्र्खक्तहरु९खजल्लाबाटगररएकोछ।खजल्लागदक लरोजगारीतिवािगरेकोधर्खक्तकोसंख्र्ाकोभार
(Weightage)कोशधार मू ाछ ौटकोसंख्र्ा ेहार्बमोखजमे धापरणगररएकोछः 
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ि.स. खजल्ला  मू ाछ ौटअ  सार
संख्र्ा 

अन्द्ापदाेलइएकोसंख्र्ा स्था ीर्दह 

1.  झापा ३२ 78 खश्सदाक्षी गरपाेलका 
कन्काई गरपाेलका 
हल् ी्ारीगाउन्ुँपाेलका 

2.  मोरङ 21 62 जह ागाउन्ुँपाेलका 
ब ढीगंगागाउन्ुँपाेलका 
रद ् ामाई गरपाेलका 

3.  महोत्तरी 0 13 बद प्ास गरपाेलका 
4.  मक्ा प र 38 8 हेटौँडाउन्पमहा गरपाेलका 
5.  कैलाली 55 50 लखम्कच  हा गरपाेलका 
6.  ब ीर्ा 108 83 ठाक रबाबा गरपाेलका 
7.  खचद्  3 3 माडी गरपाेलका 

भरदप रमहा गरपाेलका 
8.   ्लपरासी 19 15 ब पघाट गरपाेलका 
9.  पाल्पा 4४ 55 दा से  गरपाेलका 

ररध ीकोटगाउन्ुँपाेलका 
जम्मा 320 367  
 ोटःकोरो ामहामारीकाकारण मू ाछ ौटबमोखजमखजल्लागदरुपमाअन्द्ापदासञ्चाल ह   सकेदापे क ल
संख्र्ा म  ाछ ौटबमोखजम ैरहेकोछ। 
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cg';"rL # 

संखक्षिि््रणतिवािभएकास्था ीर्दह 
तिव ेश१ 

ि.सं. स्था ीर्दह खजल्ला ि.सं. स्था ीर्दह खजल्ला 
1.  फाल्ग  न्  गाउन्ुँपाेलका पाुँचथर 2.  िहेलहाङगाउन्ुँपाेलका पाुँचथर 

3.  बज पगाउन्ुँपाेलका स  सरी 4.    ह्ी गरपाेलका स  सरी 
5.  भोिाहा रेसंहगाउन्ुँपाेलका स  सरी 6.  कोशीगाउन्ुँपाेलका स  सरी 
7.  हरर गरगाउन्ुँपाेलका स  सरी 8.  गढीगाउन्ुँपाेलका स  सरी 
9.  बराहके्षत्र गरपाेलका स  सरी 10.  सन् कप रगाउन्ुँपाेलका इलाम 
11.  स र्ो र् गरपाेलका इलाम 12.  माईजोगमाईगाउन्ुँपाेलका इलाम 

13.  ईलाम गरपाेलका इलाम 14.  ि्राट गर महा गरपाेलका मोरङ 

15.  रोङगाउन्ुँपाेलका इलाम 16.  रंगेली गरपाेलका मोरङ 

17.  ब ढीगंगागाउन्ुँपाेलका मोरङ 18.  रद ् ामाई गरपाेलका मोरङ 

19.  जह ागाउन्ुँपाेलका मोरङ 20.  स  ्क ी गरपाेलका मोरङ 

21.  का ेपोखरीगाउन्ुँपाेलका मोरङ 22.  उन्लापबारी गरपाेलका मोरङ 

23.  ेमक्लाज ङगाउन्ुँपाेलका मोरङ 24.  हल् ी्ारीगाउन्ुँपाेलका झापा 
25.  अज प धारा गरपाेलका झापा 26.  गौरा ह गरपाेलका झापा 
27.  ि्दापमोड गरपाेलका झापा 28.  गौररगंजगाउन्ुँपाेलका झापा 
29.   मक गरपाेलका झापा 30.  झापागाउन्ुँपाेलका झापा 
31.  कन्काई गरपाेलका झापा 32.  ब िशाखन्दगाउन्ुँपाेलका झापा 
33.  खश्सदाक्षी गरपाेलका झापा 34.  थ ल ङ  धकोशीगाउन्ुँपाेलका सोल ख म्ब  
35.  धमप े्ी गरपाेलका संख ् ासभा 36.  ख म्् पासाङल्हाम गाउन्ुँपाेलका सोल ख म्ब  
37.  सोदाङगाउन्ुँपाेलका सोल ख म्ब  38.  शठराईगाउन्ुँपाेलका देह्रथ म 

39.  फे ापगाउन्ुँपाेलका देह्रथ म 40.  हलेसी द ् ाच  ङ गरपाेलका खोटाङ 

41.  मेन्छर्ारे्मगाउन्ुँपाेलका देह्रथ म 42.  ऐसेल खकप गाउन्ुँपाेलका खोटाङ 

43.  खोटेहाङगाउन्ुँपाेलका खोटाङ 44.  टेम्केमैर् ङगाउन्ुँपाेलका भोजप र 

45.  रामतिवसा राईगाउन्ुँपाेलका भोजप र 46.  पौ्ा  ङ्मागाउन्ुँपाेलका भोजप र 

47.  साल्पाेसेलछोगाउन्ुँपाेलका भोजप र 48.  ्लेका गरपाेलका उन् र्प र 

49.  कटारी गरपाेलका उन् र्प र 50.  दाप्लीगाउन्ुँपाेलका उन् र्प र 

51.  चौ ण्डीगढी गरपाेलका उन् र्प र 52.  छथरजोरपाटीगाउन्ुँपाेलका ध क टा 
53.  ध क टा गरपाेलका ध क टा 54.  सिह भ  ेमगाउन्ुँपाेलका ध क टा 
55.  चौेबसेगाउन्ुँपाेलका ध क टा 56.  ेसििचरण गरपाेलका ओखलढ ंगा 
57.  चम्पा े्ीगाउन्ुँपाेलका ओखलढ ंगा 58.  मा ेभर्ाङगाउन्ुँपाेलका ओखलढ ंगा 
59.  स  कोशीगाउन्ुँपाेलका ओखलढ ंगा 60.  ेलख गाउन्ुँपाेलका ओखलढ ंगा 

तिव ेश२ 

ि.सं. स्था ीर्दह खजल्ला ि.सं. स्था ीर्दह खजल्ला 
1.  राजि्राज  गरपाेलका सिरी 2.  बला -ि्ह लगाउन्ुँपाेलका सिरी 
3.  शम्भ   ाथ गरपाेलका सिरी 4.  स रुगां गरपाेलका सिरी 
5.  सिकोशी गरपाेलका सिरी 6.  ेमचैर्ा गरपाेलका ेसराहा 
7.  गोलबजार गरपाेलका ेसराहा 8.  लहा  गरपाेलका ेसराहा 
9.  लक्ष्मीप रपदारीगाउन्ुँपाेलका ेसराहा 10.  शिह  गर गरपाेलका ध  क ा 
11.  ि्ष्ण गाउन्ुँपाेलका सलापही 12.  हररप ् ाप गरपाेलका सलापही 
13.  राम गरगाउन्ुँपाेलका सलापही 14.  चन्र गरगाउन्ुँपाेलका सलापही 
15.  सो मागाउन्ुँपाेलका महोत्तरी 16.  बद प्ास गरपाेलका महोत्तरी 
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17.  परोहा गरपाेलका रौदहट 18.  गज रा गरपाेलका रौदहट 

19.  पोखररर्ा गरपाेलका पसाप 20.  सख ् ातिवसौ ीगाउन्ुँपाेलका पसाप 
21.  पटे्ापस गौलीगाउन्ुँपाेलका पसाप 

्ागमदीतिव ेश 

ि.सं. स्था ीर्दह खजल्ला ि.सं. स्था ीर्दह खजल्ला 
1.  कमलामाई  गरपाेलका ेसन्ध ली 2.  गोलन्जोरगाउन्ुँपाेलका ेसन्ध ली 
3.    धौली गरपाेलका ेसन्ध ली 4.  मररणगाउन्ुँपाेलका ेसन्ध ली 
5.  दारकेश्वरगाउन्ुँपाेलका   ् ाकोट 6.  स र्पगढीगाउन्ुँपाेलका   ् ाकोट 

7.  दा ीगाउन्ुँपाेलका   ् ाकोट 8.  ेलख गाउन्ुँपाेलका   ् ाकोट 

9.  मन्थली गरपाेलका रामेछाप 10.  स  ापेदगाउन्ुँपाेलका रामेछाप 

11.  उन्माक ण्डगाउन्ुँपाेलका रामेछाप 12.  खजरी गरपाेलका  ोलखा 
13.  गौरीशङ्करगाउन्ुँपाेलका  ोलखा 14.  ेभमेश्वर गरपाेलका  ोलखा 
15.  चौदारासागाचोकगढी गरपाेलका ेसन्ध पाल्चोक 16.  पाुँचपोखरीथाङपालगाउन्ुँपाेलका ेसन्ध पाल्चोक 

17.  मेलम्ची गरपाेलका ेसन्ध पाल्चोक 18.  बलेफीगाउन्ुँपाेलका ेसन्ध पाल्चोक 

19.  ईन्रा्दीगाउन्ुँपाेलका ेसन्ध पाल्चोक 20.  ेलसंख पाखरगाउन्ुँपाेलका ेसन्ध पाल्चोक 

21.  ज गलगाउन्ुँपाेलका ेसन्ध पाल्चोक 22.   खक्षणकाली गरपाेलका काठमाण्डौं 
23.  गोकणेश्वर गरपाेलका काठमाण्डौं 24.   ागाज प  गरपाेलका काठमाण्डौं 
25.  महाङ्कालगाउन्ुँपाेलका लेलदप र 26.  गो ा्री गरपाेलका लेलदप र 

27.  सूर्पि् ार्क गरपाेलका भक्तप र 28.  ब ेपा गरपाेलका काभ्रपेलाञ्चोक 

29.  रोशीगाउन्ुँपाेलका काभ्रपेलाञ्चोक 30.  पांचखाल गरपाेलका काभ्रपेलाञ्चोक 

31.  बेथा चोकगाउन्ुँपाेलका काभ्रपेलाञ्चोक 32.   मोब ि गरपाेलका काभ्रपेलाञ्चोक 

33.  भ  म्ल गाउन्ुँपाेलका काभ्रपेलाञ्चोक 34.  मण्ड  ेउन्प र गरपाेलका काभ्रपेलाञ्चोक 

35.  काेलकागाउन्ुँपाेलका रस ् ा 36.  म हरीगाउन्ुँपाेलका मक्ा प र 

37.  हेटौडाउन्पमहा गरपाेलका मक्ा प र 38.  कैलाशगाउन्ुँपाेलका मक्ा प र 

39.  ज््ालामूखीगाउन्ुँपाेलका धाद ङ 40.  ेसिलेकगाउन्ुँपाेलका धाद ङ 

41.  गज रीगाउन्ुँपाेलका धाद ङ 42.  भरदप रमहा गरपाेलका खचद्  
43.  माडी गरपाेलका खचद्  

गण्डकीतिव ेश 

ि.सं. स्था ीर्दह खजल्ला ि.सं. स्था ीर्दह खजल्ला 
1.  भीरकोट  गरपाेलका स्र्ाङजा 2.  कालीगण्डकीगाउन्ुँपाेलका स्र्ाङजा 
3.  ्ाेलङ गरपाेलका स्र्ाङजा 4.  फे ीखोलागाउन्ुँपाेलका स्र्ाङजा 
5.  अज प चौपारीगाउन्ुँपाेलका स्र्ाङजा 6.  हरर ासगाउन्ुँपाेलका स्र्ाङजा 
7.  मा ीगाउन्ुँपाेलका कास्की 8.  महाखशलागाउन्ुँपाेलका प्पद 

9.  जलजलागाउन्ुँपाेलका प्पद 10.  फले्ास गरपाेलका प्पद 
11.  पैरंू्गाउन्ुँपाेलका प्पद 12.  शुँब खैरे ीगाउन्ुँपाेलका द ह ुँ 
13.  म्र्ाग् ेगाउन्ुँपाेलका द ह ुँ 14.   े्घाटगाउन्ुँपाेलका द ह ुँ 
15.  बखन् प रगाउन्ुँपाेलका द ह ुँ 16.  बाग्ल ङ गरपाेलका बाग्ल ङ 

17.  जैेम ी गरपाेलका बाग्ल ङ 18.  गल्कोट गरपाेलका बाग्ल ङ 

19.  ढोरपाट  गरपाेलका बाग्ल ङ 20.  ्रेङगाउन्ुँपाेलका बाग्ल ङ 

21.  गोरखा गरपाेलका गोरखा 22.  शरूघाटगाउन्ुँपाेलका गोरखा 
23.  पाल ङटार गरपाेलका गोरखा 24.  गण्डकीगाउन्ुँपाेलका गोरखा 
25.  बारपाकस े लकोटगाउन्ुँपाेलका गोरखा 26.  धाचेगाउन्ुँपाेलका गोरखा 
27.  बे ी गरपाेलका म्र्ाग् ी 28.  रघ गंगागाउन्ुँपाेलका म्र्ाग् ी 
29.  मंगलागाउन्ुँपाेलका म्र्ाग् ी 30.  म ाङिङस्र्ाङगाउन्ुँपाेलका म ाङ 
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31.  घरपझोङगाउन्ुँपाेलका म स्दाङ 32.  ्ाराग ङम खक्तके्षत्रगाउन्ुँपाेलका म स्दाङ 

33.  थासाङगाउन्ुँपाेलका म स्दाङ 34.  स न् रबजार गरपाेलका लमज ङ 

35.  मस्र्ापङ ीगाउन्ुँपाेलका लमज ङ 36.  क्व्होलासोथारगाउन्ुँपाेलका लमज ङ 

37.  गैंडाकोट गरपाेलका  ्लपरासी
(ब पघाट
स स्दापू्प) 

38.  बौ ीकालीगाउन्ुँपाेलका  ्लपरासी
(ब पघाटस स्दा
पू्प) 

39.  मध्र्ि्न्   गरपाेलका 

ल खम्् ीतिव ेश 

ि.सं. स्था ीर्दह खजल्ला ि.सं. स्था ीर्दह खजल्ला 
1.  तिवदापप रगाउन्ुँपाेलका  ्लपरासी 

(ब पघाट
स स्दापखश्चम) 

2.  रुन्टीगढीगाउन्ुँपाेलका रोल्पा 
3.  सरा्लगाउन्ुँपाेलका 4.  ल ङग्रीगाउन्ुँपाेलका रोल्पा 
5.  पाल्ही न्  गाउन्ुँपाेलका 6.  स े  लस्मृे दगाउन्ुँपाेलका रोल्पा 
7.  ब पघाट गरपाेलका 8.  थ्ाङगाउन्ुँपाेलका रोल्पा 
9.  जा कीगाउन्ुँपाेलका बाुँके 10.  परर्दप गाउन्ुँपाेलका रोल्पा 
11.  कन्च गाउन्ुँपाेलका रूपन् ेही 12.  मार्ा े्ीगाउन्ुँपाेलका रूपन् ेही 
13.  मचप् ारीगाउन्ुँपाेलका रूपन् ेही 14.  रोिहणीगाउन्ुँपाेलका रूपन् ेही 
15.  ब ट्लउन्प-महा गरपाेलका रूपन् ेही 16.  सम्मरीमाईगाउन्ुँपाेलका रूपन् ेही 
17.  सै ामै ा गरपाेलका रूपन् ेही 18.  ेसर्ारीगाउन्ुँपाेलका रूपन् ेही 
19.  ेसिाथप गर गरपाेलका रूपन् ेही 20.  श िोध गाउन्ुँपाेलका रूपन् ेही 
21.  ेदलोत्तमा गरपाेलका रूपन् ेही 22.  गैडह्ागाउन्ुँपाेलका रूपन् ेही 
23.  खश्राज गरपाेलका किपलबस्द  24.  ि्जर् गरगाउन्ुँपाेलका किपलबस्द  
25.  महाराजगञ्ज गरपाेलका किपलबस्द  26.  किपल्स्द  गरपाेलका किपलबस्द  
27.  बाणगंगा गरपाेलका किपलबस्द  28.  ब िभ  मी गरपाेलका किपलबस्द  
29.  श िोध गाउन्ुँपाेलका किपलबस्द  30.  खशदगंगा गरपाेलका अघापखाुँची 
31.  छत्र े्गाउन्ुँपाेलका अघापखाुँची 32.  ररध ीकोटगाउन्ुँपाेलका पाल्पा 
33.  दा से  गरपाेलका पाल्पा 34.  रै ा े्ीछहरागाउन्ुँपाेलका पाल्पा 
35.  माथागढीगाउन्ुँपाेलका पाल्पा 36.  गौम खीगाउन्ुँपाेलका प्रू्ठा  

37.  रािीगाउन्ुँपाेलका  ाङ 38.  घोराहीउन्प-महा गरपाेलका  ाङ 

39.  शाखन्द गरगाउन्ुँपाेलका  ाङ 40.  लमही गरपाेलका  ाङ 

41.  रेस ंगा गरपाेलका ग ल्मी 42.  ग ल्मी रबारगाउन्ुँपाेलका ग ल्मी 
43.  ठाक रबाबा गरपाेलका बद पर्ा 44.  गेरु्ागाउन्ुँपाेलका बद पर्ा 
45.  ेसस् ेगाउन्ुँपाेलका रुक मपू्प 46.  प थाउन्त्तरगंगागाउन्ुँपाेलका रुक मपू्प 

कणापली तिव ेश 

ि.सं. स्था ीर्दह खजल्ला ि.सं. स्था ीर्दह खजल्ला 
1.  छार्ाुँ ाथ रारा गरपाेलका म ग  2.  खत्र्ाडगाउन्ुँपाेलका म ग  
3.  भेरीगंगा गरपाेलका स खेद 4.  बीरेन्र गर गरपाेलका स खेद 

5.  लेकबेसी गरपाेलका स खेद 6.  ेसम्दागाउन्ुँपाेलका स खेद 

7.  खचङ्गाडगाउन्ुँपाेलका स खेद 8.  डोल्पोब िगाउन्ुँपाेलका डोल्पा 
9.  ेत्र्णेीगाउन्ुँपाेलका सल्र्ा  10.  ेसिक माखगाउन्ुँपाेलका सल्र्ा  

11.  काेलमाटीगाउन्ुँपाेलका सल्र्ा  12.  क माखगाउन्ुँपाेलका सल्र्ा  

13.  छेडागाड गरपाेलका जाजरकोट 14.  खश्ालर्गाउन्ुँपाेलका जाजरकोट 

15.  ेसमकोटगाउन्ुँपाेलका ह म्ला 16.  िहमागाउन्ुँपाेलका ज म्ला 
17.  खाुँडाचि गरपाेलका काेलकोट 18.  पलादागाउन्ुँपाेलका काेलकोट 
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19.  शठबीस गरपाेलका  ैलेख 20.  ठाुँटीकाुँधगाउन्ुँपाेलका  ैलेख 

21.  भैर्ीगाउन्ुँपाेलका  ैलेख 22.  शठेबसकोट गरपाेलका रुक म(पखश्चमभाग) 
23.  ेत्र्णेीगाउन्ुँपाेलका रुक म(पखश्चमभाग) 

स   रपखश्चमतिव ेश 

ि.सं. स्था ीर्दह खजल्ला ि.सं. स्था ीर्दह खजल्ला 
1.  ध गढी उन्प-महा गरपाेलका कैलाली 2.  कैलारीगाउन्ुँपाेलका कैलाली 
3.  घोडाघोडी गरपाेलका कैलाली 4.  जोशीप रगाउन्ुँपाेलका कैलाली 
5.  गो ा्री गरपाेलका कैलाली 6.  जा कीगाउन्ुँपाेलका कैलाली 
7.  लखम्कच  हा गरपाेलका कैलाली 8.  च  रेगाउन्ुँपाेलका कैलाली 
9.  िटकाप र गरपाेलका कैलाली 10.  ब पगोररर्ागाउन्ुँपाेलका कैलाली 

11.  मोहन्र्ालगाउन्ुँपाेलका कैलाली 12.  पू्ीचौकीगाउन्ुँपाेलका डोटी 
13.  माेलकाज प गाउन्ुँपाेलका  ाच  पला 14.  शैल्र्खशखर गरपाेलका  ाच  पला 
15.    ह ुँगाउन्ुँपाेलका  ाच  पला 16.  महाकाली गरपाेलका  ाच  पला 
17.   शरथचन्  गरपाेलका बैदडी 18.  पंचेश्वरगाउन्ुँपाेलका बैदडी 
19.  खश् ाथगाउन्ुँपाेलका बैदडी 20.   ्  गापगाउन्ुँपाेलका डडेल्ध रा 
21.  भागेश्वरगाउन्ुँपाेलका डडेल्ध रा 22.  गन्र्ापध रागाउन्ुँपाेलका डडेल्ध रा 
23.  अजर्मेरुगाउन्ुँपाेलका डडेल्ध रा 24.  कमलबजार गरपाेलका अछाम 

25.  साुँफे्गर गरपाेलका अछाम 26.  चौरपाटीगाउन्ुँपाेलका अछाम 

27.  पंच े्लि् ार्क गरपाेलका अछाम 28.  श क्लाफाुँट गरपाेलका कञ्च प र 
29.  बे कोट गरपाेलका कञ्च प र 30.  प  ्ापस गरपाेलका कञ्च प र 

31.  लालझाडीगाउन्ुँपाेलका कञ्च प र 32.  बेलौरी गरपाेलका कञ्च प र 
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अ  सूची४ 

लाभग्राहीअन्द्ापदातिवश्ना्लीदथाज्ाफ 

1. दपाइकोघरमाकेदज ाकोपरर्ारछ ्?............................ज ा 

2. परर्ारस स्र्मध्रे्१८ ेखख५९्क पसम्मकोकेदज ाह   ह न्छ?.............ज ा 

3. १८ ेखख५९्क पसम्मकोकेदज ाबेरोजगारह   ह न्छ?....................ज ा 

4. तिवधा मन्त्रीरोजगारकार्पिमकोबारेमादपाइलाईजा कारीछ? 

(क) छ (३१६)  (ख) छै (५१)

4.1 र् ीछभ े,र्सकार्पिमबारेजा कारीकसरीतिवािग  पभर्ो? 

(क) सञ्चारमाध्र्म(४१) (ख) ज तिवेदे ेध(१७०) (ग) रोजगार से्ा केन्र (50)

(घ) साेथभाई/ईिेमत्र(५१) (ङ) अन्र् (९)

5. र्सकार्पिमले ेहार्कासे्ाउन्पलधधगराउन् ेबारेदपाइलाईजा कारीछ? 

5.1 र्
स

का
र्पिमलेतिव ा ग ेन्रू् दमरोजगारीबारेजा कारीछ? 

(क) छ(२९३) (ख) छै (७४) 

5.2 र्द छभ ेकेदद  रोजगारीतिव ा ग पछ?...............द   

6. र्सकार्पिमबाटदपाइले ेहार्कामध्रे्केकेसे्ातिवािग  पभर्ो? 

ि.स. से्ा खचन्ह()लगाउन्  े

क. रोजगारी (367) 
ख. दाेलमदथास््रोजगारसीप (०) 
ग ि्त्तीर्तिवोत्साह सम््न्धी (०) 
घ माेथकास्ै (०) 
ङ अन्र्भएख लाउन्  े (०) 

6.1 र्द रोजगारीतिवािभएकोभएकृपर्ा ेहार्कोि््रणउन्ल्लेखग  पहोस्। 

 रोजगारीतिवािद  .......... 
 रोजगार ादाकोि््रण 

ि.स. से्ा छ केहीह सम्मछ छै  

क बेरोजगारलाईन्रू् दमरोजगारीउन्पलधधगराउन्  े (367)   

ख बेरोजगारलाईक्षमदाअेभ्िृिदाेलमद  े (०) (०) (367) 
ग बेरोजगारलाईस््रोजगारसीपेसकाउन्  े (०) (०) (367) 
घ बेरोजगारलाईि्त्तीर्सहार्दाद   े (०) (०) (367) 

तिव ेशः       खजल्लाः 
स्था ीर्दहः      ्डा ं.: 
लाभग्राहीको ाम(ऐच्छीक):    कार्पिममासहभाेगभएकोश.्.: 
बेरोजगारतिवाथेमकदा ं.:                मो्ाइल ं: 
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(क) सा्पजे कशर्ोज ा(स्था ीर्दह) (ख) े जीक्षेत्र 

(ग) सहकारी (घ) गैरसरकारी 
(ङ) कामकालाेगपाररश्रेमकशर्ोज ा(367) 

 गरेकोकामि््रण................................................................... 

6.2 र्द दाेलमदथास््रोजगारसीपतिवािगरेकोभएकृपर्ा ेहार्कोसम्बन्धमाउन्ल्लेखग  पहोस् 

 दाेलमकोि्क र्ः 
 दाेलमतिवािद  ः.... 
 दाेलमपश्चादरोजगारीतिवािगरेकोद  ......... 

6.3 र् ीि्त्तीर्तिवोत्साह सम्बन्धीतिवािगरेकोभएकृपर्ा ेहार्कोसम््न्धमाउन्ल्लेखग ेहोस् 

 तिवािगरेकोि्त्तीर्सहार्दारु.............. 
 ि्त्तीर्सहार्दाबाटगरेकोकामकोि््रण................................. 

7. दपाइकोपरर्ारबाटकेदज ालेरोजगारीतिवािग  पभर्ो?....................ज ा 

7.1 परर्ारकोजम्मारोजगारीद  ............................. 

7.2 न्रू् दमरोजगारीअन्दगपदपाउन्  प ेज्र्ाला रबारेजा कारीछ? 

(क) छ(3३५) (ख) छै (3०) 

7.3  ैे कज्र्ालाक   रमातिवािग  पभर्ो?उन्ल्लेखग े।रु............... 

7.4 ज्र्ालाभ  क्ताे केदअ्ेधमागररएकोेथर्ो? 

(क) शर्ोज ासम्पन्नभएपेछ(367) (ख) १५द  (०) (ग) एकमिह ा(०) 

7.5 ज्र्ालाकेदतिवािग  पभर्ो? 

(क) कामगरेकोद  बराबर(367) 

(ख) कामगरेभन् ाकमद  को(उन्ल्लेखग े)................द   

(ग) कामगरेभन् ाबढीद  को(उन्ल्लेखग े)................द   

8. दपाइकोबैकखादाछ? 

(क) छ (ख) छै  

8.1 र् ीछै भ े,काममाखिट  भन् ाअगाेडरोजगारसे्ाकेन्रलेबैकखादाखोल् लगाएकोेथर्ो? 

(क) ेथर्ो(२७६) (ख) ेथए (९१) 

8.2 ज्र्ालारकमक  माध्र्मबाटतिवािग  पभर्ो?  

(क) बैक(3२४) (ख)  ग (43) 

8.3 र्द  ग भ  क्ता ीभएकोभएकोमाफप दतिवािग  पभर्ो? 

(क) ज तिवेदे ेध(०) (ख) उन्पभोक्तासेमेद(४३) (ग) रोजगारसे्ाकेन्र(०) 
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9. सूचीकृद भैसकेपेछ न्रू् दम100 द  को रोजगारी द   सकेमा त्र्सकोशधा े ्ापह भत्ता पाइन्छभन् े
थाहाछ्ाछै ? 

(क) छ(०) (ख) छै (367) 

9.1 र्द छभ ेे ्ापहभत्तापाउन् प ग्  प ेमाप ण्डबारेथाहाछ? 

(क) छ(०) (ख) छै  (367)

9.2 दपाइकोपरर्ारलेे ्ापहभत्तातिवािगरेकोछ? 

(क) छ(०) (ख) छै (367) 

9.3 छै भ े,े ्ापहभत्ता पाउन्  कोकारणकेहोला? 

(क) श्े   द एर(०) (ख) माप ण्डप रा भएर(०) 
(ग) थाहा पाएर(367) (घ) माप ण्डप रागरेपे पाइ (०) 

10. रोजगारीकोलाेगचैत्रमसान्देभत्रे ्े  द   भएकेेथर्ो्ाेथए ? 

-s_ lbPsf] lyP (367) -v_ द एकोेथए (०) -u_ hfgsf/L ePg(०) 

10.1 रोजगारीछ ौटग ेअ्सरतिवािग  पभर्ो ? 

-s_ kfP (०) -v_ पाइ (367) 
10.2 बेरोजगारकोसूचीमास खचकृदह  ेतिवििर्ाकस्दोरहेकोपाउन्  भर्ो? 

(क) सरल(367) (ख) तिवििर्ाम खी/झन्निटलो 

(ग) सामान्र् ागररकलाईसाखस्द 

10.3 काममाखिट  भन् ाअगाडीअेभम खखकरणदाेलमतिवािग  पभर्ो? 

(क) गरे(१२५) (ख) गरर (२४२) 

10.4 े मापणसामाग्रीकोउन्पलधधदाकसलेगरार्ोथाहापाउन्  भएकोछ? 

(क) स्थाे र्दह (ख) रोजगारसे्ाकेन्र(367) 

(ग) अन्र्संस्था (घ) सम्बखन्धदकार्ापलर् 

10.5 शर्ोज ाकोसा्पजे कस   ् ाइभर्ोिकभए ? 

(क) भर्ो(१०८) (ख) भए (७७) (ग) थाहाभए (१८२) 

10.6 दपाइशर्ोज ामाकार्पग ापकोअ्ेधकोश्रेमक  घपट ा्ीमागराएकोेथर्ो? 

(क) ेथर्ो (ख) ेथए  (ग) जा कारीभए (367) 



तिवधा मन्त्रीरोजगारकार्पिम 

124  कार्पमूलकलेखापरीक्षणतिवेद्े  ‚२०७८ 
 

 

10.7 काममारह ा ैे कहाखजरउन्ठाउन् ेव्र््स्थागररएकोेथर्ो? 

(क) ेथर्ो(367) (ख) ेथए  (ग) जा कारीभए  

10.8 काममाखटाउन्ुँ ाफोटोसिहदकोपररचर्पत्रद इएकोेथर्ो? 

(क) ेथर्ो(२१६) (ख) ेथए (१५१) 

10.9 शर्ोज ासञ्चाल ग ापकार्पस्थलस रक्षासामाग्रीउन्पलधधगराइएकोेथर्ो? 

(क) ेथर्ो(१५८) (ख) ेथए (२०८) 

10.10 शर्ोज ासञ्चाल ग ापउन्पभोक्तासेमेदगठ गररएकोेथर्ो? 

(क) ेथर्ो(367) (ख) ेथए  (ग) जा कारीभए  

11. शर्ोज ाकोे र्ेमदअ  गम भएकोेथर्ो? 

(क) ेथर्ो(367) (ख) ेथए  (ग) जा कारीभए  

11.1 ेथर्ोभ ेकसलेगरेकोेथर्ो? 

(क) स्था ीर्दह(367) (ख) रोजगारसे्ाकेन्र 

(ग) तिव ेशसरकार (घ) संघीर्सरकार 

12. र्स कार्पिम बाहेक दपाइले स्था ीर् दहले सञ्चाल  गरेका अन्र् रोजगार मूलक शर्ोज ामा
सहभागीह   भएकोेथर्ो? 

(क) ेथएुँ (ख) ेथइ (367) 

12.1 सहभागीह   भएकोभएकृपर्ाद  उन्ल्लेखग  पहोस्।द  ....... 
 
 

सहर्ोगकोलाेगधन्र््ा ।



 

भेरी–बबईडाईभसप बह उन्द्दयेकर्ीर्शर्ोज ा  
पररचर् 

1. पषृ्ठभ  ेम- ेपालकाधेरैजसोेसुँचाइर्ोज ाहरुमझौलादथासा ा  ीहरुकोपा ीउन्पर्ोगग ेर
्क ाप माथपपा ीउन्पलव्धगराउन् े(Monsoon Supplement Irrigation System)तिवकृेदकाछ ्।
 ेशकोक ल२६लाख४१हजार हेक्टरकृिक र्ोग्र्भूे ममध्रे् ेसुँचाइर्ोग्र्जेम २२लाख६५
हजारहेक्टररहेकोमा२०७६।७७सम्म१४लाख८२हजारहेक्टरमाेसुँचाइस ि्धाप गेकोर
सोमध्रे् एक ेदहाई क्षेत्रमा मात्र ्कै भरी ेसुँचाइ स ि्धा उन्पलधध भएको छ।   ीहरुमा स ख्खा
समर्माश्यकर्कमात्रामापा ीउन्पलधध भएबाटि्केसदेसुँचाइतिवणालीहरुमाबाहै्रमिह ाेसुँचाइ
स ि्धा उन्पलव्ध ह    सकेको अ्स्थालाई मध्र् जर गरी बह शर्ाेमक, द गो दथा बह उन्पर्ोग
अ्धारणाअन्दगपद राििर्गौरबकोरुपमा भेरी बबईडाइभसप बह उन्दे्दयकर्ीर्शर्ोज ाकार्ापन््र् 
स रुभएकोछ। 

2. शर्ोज ाकोपररचर्-स खेदखजल्लाकोभेरीगंगा गरपाेलकाकोखचप्लेखस्थदभेरी  ीमा११४मीटर
लामो व्र्ारेजसिहद ेडसेन्डीङ्ग बेेस  रट ेलपोटपलको े मापणग े, ४.२मीटर व्र्ास र१२.२
िक.मी.लामोस रुङ्गमाफप दतिवेदसेकेण्ड४०घ ेमटरपा ीबबई  ीमाखसाेल े, २३.४मेगा्ाट
क्षमदाका  ईट्ापइ बाट४६.८ मेगा्ाटक्षमदाको ेबद्य दगहृ े मापणगरी्ािक पककररब४००
ेगगा्ाट श्र ि्द्य द उन्त्पा   ग े शर्ोज ाको म ख्र् लक्ष्र् रहेको छ । र्स शर्ोज ा
२०७९।८० ेभत्र सम्पन्न ग े गरी कार्ापन््र् मा रहेको छ।शर्ोज ा सम्पन्न भएपेछ बबई
  ीमाउन्पलधधह  ेथपपा ीबाटबबईेसुँचाइशर्ोज ाकोसंरच ाकोउन्पर्ोगग ैबद पर्ारबाुँके
खजल्लाकोकररब५१हजारहेक्टरभूे ममाबाहै्रमिह ाेसुँचाइस ि्धाउन्पलधधह  ेछ।शर्ोज ाको
क ल लागद अ  मा  रु.३३ अबप १९ करोड रहेको छ । त्र्स्दै शर्ोज ाको तिवभाि्द क्षेत्रको
ि्कासकोलाेगभेरीकोररडोरकार्पिमदफप रु.३अबप६१करोडलागदलाग् ेअ  मा गरेकोछ। 

3.  ीेदगदव्र््स्था– शर्ोज ासुँगसम्बखन्धद ीेदगदव्र््स्थाे म् ा  साररहेकोछ: 

 ेसुँचाइ ीेद,२०७०माउन्ल्लेखभएअ  सारकृिक र्ोग्र्भूे ममाकृिक उन्त्पा कत््र्ोग् ा प ग् े
गरी्क पभरी ीगोए्ंभरप ो ेसुँचाइस ि्धाउन्पलधधगराउन् े,सोकार्पकोलाेगसम्भाव्र्दा
अध्र्र् कोशधारमाअन्दरजलाधारजलस्था ान्दरणह  ेशर्ोज ासञ्चाल मातिवाथेमकदाद  े
उन्ल्लेखछ। 

 जलि्द्य द ि्कास ीेद,२०५८माजलाशर्र् क्तरबह उन् ेयकर्ीर्शर्ोज ाकार्ापन््र् माजोड
द  ेउन्ल्लेखछ। 

 श्ेधकर्ोज ालेेसुँखचदक्षते्र्िृिग  पकोसाथैजलस्रोदकोबह उन् ेयकर्ीर्उन्पर्ोगमाजोडद  े,
उन्पर् क्ततिवि्ेधमाफप दथपकृिक र्ोग्र्भूे ममाेसुँचाइसे्ाि्स्दारग े,जलस्रोदकोबह शर्ाेमक
दथासमन्र्ार्ीकउन्पर्ोगमाफप दशेथपक,सामाखजकर्ादा्रणीर्क्षेत्रको ि्कासग ेजस्दा
व्र्होरासमा्ेशछ ्। 

 ्ािक पक  ीेद दथा कार्पिमको ब ुँ ा  ं ५२ मा उन्ल्लेख भएअ  सार भेरी बबई डाईभसप 
शर्ोज ाकोे मापण२्क पेभत्रसम्पन्नगरर े,शर्ोज ाबाटेसुँचाइक्षेत्रकोह   कोसाथै४६.८
मेगा्ाटि्द्य दउन्त्पा  गरर ेउन्ल्लेखछ। 
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 बजेटबक्तव्र्को्  ा ं११०माजलस्रोदकोबह उन् ेयकर्ीर्शर्ोज ाहरुि्कासमातिवाथेमकदा
द इखा ेपा ी,ेसुँचाइ,ि्द्य द,  ीे र्न्त्रणर्ादा्रणतिव्िप पक्षलाईसमेदसमेिट ेव्र्होरा
समा्ेशगररएकोछ। 

4. का ू ी व्र््स्था ‐ शर्ोज ासञ्चाल कोलाेग ीघपकीेल  ीेदकोपररेध ेभत्र रहीजलस्रोददथा
ि्द्य द ऐ  र े र्मा्ली २०५० दज पमा भएका छ ् । राििर् गौरबको रुपमा सञ्चाेलद र्स
शर्ोज ाकोकार्पसम्पा  मासघाउन्प र्र्ाइबह उन् ेयकर्ीर्र्ोज ाहरुकोसमन््र्, े मापणसञ्चाल र
तिव्िप को कार्प उन्जाप, जलस्रोद दथा ेसुँचाइ मन्त्रालर्लाई दोिकएको छ । सोको अखत्तररक्त
सा्पजे कखरर रशेथपककार्पि्ेधदथाि्त्तीर्उन्त्तर ािर्त््सम्बन्धीका   हरुकोव्र््स्थाभएको
छ। 

5. संगठ  संरच ा दथा ज शखक्त – शर्ोज ाको कार्पसम्पा  लाई  ेदजाम खी ब ाउन्  कमपचारीको
स््ीकृद रबन् ी४९रहेकोछ।शर्ोज ाकोकार्पक्षेत्र्हृत्तरहेकोलेस खेदकोखचप्लेरबबईमा
साइट ए्ं ि्रेन्र गरमा शर्ोज ाको म ख्र् कार्ापलर् रहेको छ । शर्ोज ाको साइटहरुको
तिवाि्ेधकव्र््स्थाप रअ  गम कोलाेगशर्ोज ाे  ेशकअन्दगपदरह ेगरीि्ेभन्नशाखाहरुको
व्र््स्थागरीकार्पि्भाज समेदगरेकोछ। 

शर्ोज ाको  ैे क ििर्ाकलाप सञ्चाल  ग प राजपत्रािङ्कद तिवथम शे्रणीको शर्ोज ा
े  ेशकको मादहदमा २२ राजपत्रािङ्कद तिवाि्ेधक दथा अन्र् तिवशासे क कमपचारी रहेका छ ् ।
संघीर् सरकार मादहदको शर्ोज ा भएपे  तिव ेश सरकार दथा स्था ीर् दहहरु लाभाखन््द ह  े
सरोकार्ालारहेकाछ ्।शर्ोज ाकोे मापणस परेभज लाईअ  गम दथाव्र््स्थाप कालाेग
ि् ेशीपरामशप ादासमेदउन्पखस्थदरहेकोछ। 

6. कार्पिमरतिवगेद– शर्ोज ाअन्दगपदम ख्र्रुपमाशर्ोज ाकोे मापणरभेरीकोररडोरकार्पिम
सञ्चाल माछ ्।शर्ोज ाे मापणदफप ट ेल, ेसेभले मापण, पह ुँचसडक, क्र्ाम्पहाइड्रोमेकाे कल, 

इलेक्ट्रोमेकाे कलरतिवसारणलाइ लगार्दकाकार्पम ख्र्रुपमारहेकाछ ्।भेरीकोररडोरदफप 
्ादा्रणीर् स धार दथा सामाखजक उन्त्तर ािर्त््का ेसुँचाइ, खशक्षा, स््ास्थ्र् लगार्दकाकार्पिमहरु
सञ्चाल मा छ ् । शर्ोज ाले २०७६।७७ सम्म भौेदक े मापणदफप  ४०.५० तिवेदशद र भेरी
कोररडोरदफप ३०तिवेदशदतिवगेदहाेसलगरेकोछ। 
ि.

सं. 
कार्पकोि््रण लक्ष्र् तिवेदशद 

भौेदकतिवगेद
तिवेदशद 

तिवगेदतिवेदशद 

1.  स रुङे मापणकार्प 31.84 31.84 100.00 

2.  स रुङे मापणपरामशपसे्ा 1.70 1.61 95.00 

3.  हेड्क्र्स, सजपसाफ्टरपा्रहाउन्सका े मापणकार्प 36.47 2.92 8.00 

4.  हाइड्रोमेकाे कले मापणदथाजडा  8.57 0.43 5.00 

5.  इलेक्ट्रोमेकाे कले मापणदथाजडा  10.59 0.32 3.00 

6.  ेसेभल, हाइड्रोरइलेक्ट्रोमेकाे कलपरामशपसे्ा 2.86 0.43 15.00 

7.  तिवशारणलाइ दथाअन्र्पू्ापधारे मापण 0.65 0.0 0.00 

8.  ्ादा्रणीर्संरक्षण, सामाखजकस धारदथा जग्गातिवाेि 7.32 2.93 40.00 

 जम्मा 100 40.5 - 

9.  भेरीकररडोरेसंचाईि्कासे मापणकार्प 100  30 ३० 
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शर्ोज ाको समग्र ििर्ाकलापमा २०७६।७७ को कार्पिममा ि्शेक  लक्ष्र्का साथ
माइलस्टो े धापरणगररएकोछ।जसमास रुङमागपकोिफे ेसङगरीपा ीसमेदसञ्चाल कालाेग
डाइभसप संरच ाे मापण,हेड्क्सदथापा्रहाउन्सकोे मापण२०तिवेदशद,हाउन्ड्रोदथाइलेक्ट्रो
मेकाे कलदफप १२तिवेदशदतिवगेदग ेमाइलस्टो दोिकएकाछ ्। 

7. ि्त्तीर्व्र््स्था-शर्ोज ाकोस रुलागदअ  मा रु.१६अबप४३करोडरहेकोमाि्ेभन्नेसेभल
संरच ालगार्दकाकार्पहरुथपभएकोले संशोेधदलागदअ  मा रु.३६अबप८०करोडप गेको 
छ।उन्क्तअ  मा मध्रे्भौेदके मापणदफप कोरु.३३अबप१९करोडरभेरीकररडोरदफप कोरु.३
अबप६१करोडरहेकोछ।शर्ोज ालेट ेले मापणमारु१०अबप५६करोड,हेड्क्समा१२
अबप९३करोड,हाइड्रोमेकाे कलमारु.३अबप४करोडरअन्र्५ििर्ाकलापमाबाुँकीरकम
छ ट्याएदापे  ििर्ाकलापगदखचप छ ट्याईएकम ि ेपालसरकारकोस्रोदबाटरु.१२अबप८७
करोड५३लाखखचप ेखाएकोछ।२०७६।७७माप ुँजीगददफप रु.३अबप४१करोड८लाख
ि्े र्ोज  भएकोमा रु.२ अबप ७ करोड १७ लाख खचप भएको छ ।शर्ोज ा े मापण कार्प
२०६७।६८बाटस रुभएकोमा२०७६।७७सम्मप ुँजीगददफप रु.१५अबप२८करोड१६लाख
रचाल दफप रु.११करोड८३लाखबजेटव्र््स्थाभएकोमािमशःरु.१२अबप७७करोड५१
लाखररु.१०करोड२लाखखचपभईिमश:८३.५९र८४.६९तिवेदशदि्त्तीर्तिवगेदहाेसल
भएको ेखखन्छ। 

8. लेखापरीक्षणकोलाेगशर्ोज ाछ ौटकोऔखचत्र् ‐ स्रोदको स े  खश्चददा र े रन्दरअ  गम  दथा
स परी्ेक्षणमा सञ्चाल  ग े उन्दे्दयकर्ले स्थािपद राििर् गौरबका शर्ोज ाहरूको तिवगेद समग्रमा
सन्दोक ज क रहेको छै । रािकोउन्न्नेद रसमिृिशर्ोज ाकोसफलदामा े भपर ग ेसन् भपमा
शर्ोज ाको कार्ापन््र्   क्षदा मूल्र्ाङ्क  ग प कार्पमूलक लेखापरीक्षणका लाेग र्ो ि्क र् छ ौट
गररएकोहो। 

लेखापरीक्षणकोउन्द्दयेकर्, क्षते्र र पिेद 

9. लेखापरीक्षणकोउन्द्दयेकर् -शर्ोज ा व्र््स्थाप कोअध्र्र् , मूल्र्ाङ्क दथा ि्श्लके्षणगरी  ेखखएका
समस्र्ाकोसमाधा कालाेगस झाउन्तिवस्द दग  पलेखापरीक्षणकोउन्दे्दयकर्रहेकोछ।  

10. लेखापरीक्षणकोक्षते्र-लेखापरीक्षणमाशर्ोज ाकोश्यकर्कदा, बजेटदथासमर्व्र््स्थाप , खरर 
व्र््स्थाप , े मापण कार्पको ग णस्दर े र्न्त्रण, शर्ोज ाको तिवभा्काररदा र द गोप ा जस्दा
पक्षहरूलाईअध्र्र् कोक्षेत्रमासमा्ेशगररएकोछ।लेखापरीक्षणलेम लद२०७६।७७कोदथ्र्ाङ्क
रसूच ाहरूमाशधाररदरहेकोछ। 

11. पिेदरि्ेध-लेखापरीक्षणमाे म् ा  सारपिेददथाि्ेधअ्लम्ब गररएकोछ: 

11.1. र्सलेखापरीक्षणस्ोच्चलेखापरीक्षणसंस्थाहरुकोअन्दरापििर् संगठ ईन्टोसाईिाराजारीगररएको
कार्पमूलक लेखापरीक्षणका मा  ण्डहरु ईसाइ ३००० र कार्ापलर्बाट जारी गररएको कार्पमूलक
लेखापरीक्षणमागप शप ,२०६९अ  सारसम्पन्नगररएकोछ। 

11.2. लेखापरीक्षणकोतिवमाणसङ्कल कोलाेगछलफल, कागजादेभडा , तिवश्ना्ली शद ि्ेधतिवर्ोगगररएको
छ। ि्क र्सुँग सम्बखन्धदजोखखम मूल्र्ाङ्क  गरी पिहचा  भएका ि्क र्को परीक्षणग ेसन् भपमा
सक्षम, पर्ापि, सान् ेभपक तिवमाण सङ्कल  ग प श्यकर्कदा  सार े र्न्त्रणको परीक्षण, ि्श्लके णात्मक
कार्पि्ेध, व्र््स्थाप प  रा्लोक ि्ेध, अ  पादि्श्लके ण, सहसम्बन्धि्श्लके ण रि्स्ददृि््रणको
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परीक्षण ि्ेध समेद अ्लम्ब  गररएको छ । र्स अेदररक्तशर्ोज ामा दोिकएको लक्ष्र् दथा
उन्दे्दयकर् हाेसल भए  भएको, शर्ोज ाको असर र तिवभा् सन् भपमा  ेदजामूलक पिेदको समेद
अ्लम्ब गररएकोछ। 

12. सीमा– कोेभड-१९काकारण सूच ा दथा दथ्र्ाङ्क तिवाि ग प समस्र्ा भएको, अपेखक्षद मात्रामा
लखक्ष्र्द ्गपसगुँ फोकल ग्र  प ेडस्कस  दथा अन्दर्ादाप ेल  समस्र्ा भएको छ । कार्पमूलक
लेखापरीक्षणकोिममादथ्र्ाङ्कहरुमागभएअ  सारकोपूणपरुपले शउन्  ,अपूरारअधूरासूच ादथा
दथ्र्ाङ्कतिवािह   जस्दासमस्र्ाकोरुपमारहेकाछ ्।उन्पर् पक्तकारणहरूलेलेखापरीक्षणको ि्ेध
दथा ार्रासीेमदगरेकोछ। 

लेखापरीक्षणबाट ेखखएका व्र्होरा 
13. शर्ोज ा तिवगेद –शेथपककार्ापि्ेध दथा ि्त्तीर् उन्त्तर ािर्व् ऐ ‚ २०७६को  फा २३ मा

स््ीकृद बजेट दथा कार्पिमको अ  गम  गरी भौेदक र ि्त्तीर् तिवगेद भए  भएको सम्बन्धमा
समीक्षाग  पप ेव्र््स्थाछ।शर्ोज ाकोतिवगेदतिवेद्े  अ  सारक लभौेदकतिवगेद४०.५०रभेरी
कररडोरदफप को३०तिवेदशदरहेकोछ।स रुङे मापणकार्परस रुङे मापणकार्पकोपरामशपसे्ामा
हालसम्म१००तिवेदशदभौेदकतिवगेदभएकोज ाएदापे स रुङकोिहउन्ुँ ए्ं्क ापर्ामकोपरीक्षण
ह  बाुँकीछ।शर्ोज ाकोििर्ाकलापहरूकोभौेदकतिवगेद ेहार्बमोखजमरहेकोछः 

ि.सं. कार्पकोि््रण 
लागद 

(रु.लाख) 
भारतिवेदशद 

भौेदकतिवगेद
तिवेदशद 

तिवगेद 

तिवेदशद 
1.  स रुङे मापणकार्प 105697 31.84 31.84 100 

2.  स रुङे मापणपरामशपसे्ा 5642 1.70 1.61 95 

3.  हेड्क्र्स, सजपसाफ्टरपा्रहाउन्सकाे मापण 121080 36.47 2.92 8 

4.  हाइड्रोमेकाे कले मापणदथाजडा  28440 8.57 0.43 5 

5.  इलेक्ट्रोमेकाे कले मापणदथाजडा  35150 10.59 0.32 3 

6.  ेसेभल, हाइड्रोरइलेक्ट्रोमेकाे कलपरामशपसे्ा 9500 2.86 0.43 15 

7.  तिवशारणलाइ दथाअन्र्पू्ापधारे मापण 2150 0.65 0.0 0.0 

8.  ्ादा्रणीर्, सामाखजकस धारदथाजग्गातिवाेि 24307 7.32 2.93 40 

 जम्मा ३३१९६६ 100 40.5  

9.  भेरीकररडोरेसंचाईि्कासे मापणकार्प 36100 100  30 ३० 

शर्ोज ाकोस रुभएको्क प२०६७।६८  ेखख२०७६।७७सम्मप ुँजीगददफप रु.15
अबप२८करोड१६लाखबजेटव्र््स्थाभएकोमारू.12अबप७७करोड५१लाखखचपभएको
छ।शर्ोज ाबाटसम्पन्नभएकाििर्ाकलापको२०७७चैत्र१०गदेभौेदके रीक्षणग ाप ेहार्
बमोखजम ेखखएकोछ। 

 ेसेभले मापणदफप हेडप् कप ,सजपसाफ्टदथापा्रहाउन्ससम्बन्धीकार्पकोक लभार३६रहेकोमा
कररब३तिवेदशदमात्रतिवगेदभएकोछ। तिवशारणलाई कोसन् भपमा राििर् ेग्रडलाई मा
शर्ोज ाबाटउन्त्पा  ह  ेि्द्य दजोड् ेि्क र्मा ेपालि्द्य दतिवाेधकरणसुँगसमन््र्गरीि्द्य द
खरर सम्झौदा(िपिपए) ह  बाुँकीछ।पा्रहाउन्से मापणकार्पमाहाईड्रोमेकाे कलरइलेक्ट्रो
मेकाे कलसम्बन्धीकार्पबाहेकअन्र्ेसेभले मापणसम्बन्धीकार्पसमेदएउन्टैठेक्काेभत्रपरेको
रसोकार्पस रु भएको। 

 बबई  ीमापा ीडाइभसप गरीथप१५हजारहेक्टरजग्गामाेसुँचाइस ि्धाप र्र्ाउन् पू्ापधार
े मापणकार्पकोतिवगेदशून्र्रहेकोछ। 
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 308 ेमटरकोकफरड्याम2076/77मास रुभईकार्पअध रैरहेकोमा्क ापकोपा ीदथा
  ीकोबहा्लेक्षेदभएकोलाईसमेदस धारगरीहालसोकार्पको८०तिवेदशदकार्पसम्पन्न
भएकोछ। ेछन्च   जाजरकोटखण्डको ड्राईभसप  रोड७८० ेमटरलम््ाई र१पक्की प ल
े मापणचरणमारहेकोछ। 

 कररब९०० ेमटरलम््ाईकोपह चमागपग्राभेेलङ्गग ेअ्स्थामाप गेको, ाला े मापणकार्प
े मापणचरणमारहेपे सजपसाप्टकोकार्पस रुभएको ेखखए । 

 ेसेभल े मापणव्र््सार्ीलेग  पप ेम ख्र्कार्पअन्दगपदको११४मीटरबाुँधब ाउन् ेकार्पलाई
शर्ोज ा सम्पन्न ग े अ्ेध २०७९।८० सुँग दा ाम्र्दा  ग े हो भ ेशर्ोज ाको अ्ेध
लखम्ब ेअ्स्थाछ।  

 जग्गातिवाेिसम्बन्धीसभेक्षणगरेकोरमूशधजाे धापरणगरीकररब८हेक्टरजग्गाकोम शधजा
ि्दरणगरेपे ऐला ीजग्गाकोक्षेदपूेदपसम्बन्धीि्क र्े णपर्तिवििर्ामारहेकोउन्ल्लेखछ। 

 शर्ोज ाको तिवभाि्द क्षेत्र सल्र्ा का स्था ीर् दहमा सदह ेसुँचाइ, ेलफ्ट ेसुँचाइ र   ी
े र्न्त्रणकार्पकोलागीदर्ारगरेको५्के ग रुर्ोज ा( 2075-80)कोलागीरु.३अबप६१
करोड११लाखलागदलाग् ेउन्ल्लेखछ।क ल१५९९० हेक्टरक्षेत्र ेसुँखचदग ेलक्ष्र्
रहेकोमा२०७६।७७सम्म४४६र्ोज ाबाुँकीरहेकोछ। 

शर्ोज ालेसम्पा  ग ेकार्पसूचकहरुमासमर्, लागददथाउन्पलखधधलाईसान् ेभपकब ाई
्ािक पककार्पिमअ  रुपकार्ापन््र् पक्षकोअ  गम कोकमीकाकारणशर्ोज ासम्पन्नग पिढलाइप
भएको छ ।शर्ोज ाले तिवभा्कारी अ  गम  गरी भौेदक तिवगेदलाई कार्पदाेलकाबमोखजम
सामन्जस्र्दाराखोदोिकएकोसमर्ेभत्रशर्ोज ाकाििर्ाकलापसम्पन्नग  पप पछ। 

14. लागदलाभ ि्श्लके ण -शेथपककार्पि्ेधदथा ि्त्तीर्उन्त्तर ािर्त्् े र्मा्ली, २०७७को े र्म
१६अ  सार ि्कासशर्ोज ाकोबजेटदज पमा ग ाप तिवस्दाि्दशर्ोज ाकोसम्भाव्र्दाअध्र्र्  र
शेथपक, तिवाि्ेधक, ्ादा्रणीर् र तिवशासकीर् उन्पर् क्तदाकोशधारमा त्र्सबाट ह  े तिवेदफल समेद
ि्चारगरीशर्ोज ा स््ीकृदग े व्र््स्थाछ।शर्ोज ासम्पन्नग प भएको िढलाइप ए्ंलागद
्दृ लेग ापपू्पे धापररदतिवेदफलतिवाि ह  ेखस्थेद ेहार्बमोखजमछ 

14.1. शर्ोज ालेस रुङ्गमागपबाटबबई  ीमापा ीडाइभसप गरी५१हजारहेक्टरजेम माबाहै्रमिह ा
ेसुँचाइस ि्धाप र्र्ाउन् ेलक्ष्र्राखेकोमाहालकोबबईेसुँचाइतिवणालीबाट३६हजारहेक्टरकोलाेग
ेसुँचाइस ि्धाउन्पलव्धगराउन् सक् े ेखखएकोरबाुँकी१५हजारहेक्टरकोलाेगेसुँचाइतिवणालीको
ि्कासग ेसम्बन्धमाकार्पिमदर्भएकोछै ।शर्ोज ालेबबई ेसुँचाइशर्ोज ार ेसक्टा
ेसुँचाइशर्ोज ाकोकमाण्डक्षेत्रमाेसुँचाइस ि्धाउन्पलधधगराउन् ेगरीेडजाइ गरेको ेखखन्छ।
शर्ोज ा े मापणभएपश्चाद ेसुँचाइक्षेत्रबाट्ािक पकरू.३अबप१०करोडर ि्द्य दउन्त्पा  बाट
्ािक पकरू.४अबप३करोडसमेदजम्मारू.७अबप१३करोडशम् ा ीह  ेतिवक्षपेणगरेकोछ।
शर्ोज ाले सम्पूणप संरच ा े मापण कार्प २०७६।७७ ेभत्र सम्पन्न ग े लक्ष्र् ेलएकोमा कार्प
दाेलकासंशोध गरी२०७९।८०मासम्पन्नह  ेज ाएकोछ।ेसेभलकररडोर, ि्द्य दलगार्दका
थपकार्पमाशर्ोज ाकोसंशोेधदलागदअ  मा रू.१६अबपबाटरु.३६अबप८०करोड११लाख
प ग् गएकोछ। 
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14.2. र्सशर्ोज ाअन्दगपद े मापण ह  े्ाुँधलाई  ैउन्पर्ोगगरी दथा भेरी  ीको पा ीलाई ाुँर्ादफप 
डाइभटपगरीसेकेन्डरीपा्रप्लाण्टकोरुपमाकमलागददथाबढीतिवेदफलेल सिक ेर्ोज ाको
रुपमा१२मेगा्ाटथपि्द्य दकोलागीशर्ोज ापिहचा भएकोछ।  ीमातिवर्ापिपा ीरहेकोले
तिवाईमरी पलाण्टकोलागी न्रू् दम 86.7 m3/s पा ीछोड् ा पे  बचद पा ी उन्पलधध ह  े अ्स्था
रहेकोले सोको ि्स्ददृ सभेक्षण, लागद अ  मा  दथा ग रूर्ोज ा अ  रुपको कार्प अगाडी बढेको 
छै ।ेडजाई दथास्ेक्षणकोकार्पलाईपछाडीसा ापशर्ोज ाकोलागदबढ् ेखस्थेदछ। 

शर्ोज ालेस रुङ, हेड्क्सप, ि्द्य दगहृ,हाइड्रोदथाइलेक्ट्रोमेकाे क्सरतिवशारणलाइ 
े मापणकार्पकोठेक्काव्र््स्थाप ए्ंकार्ापन््र् ग ापएउन्टाठेक्काकोकामसमािभएपेछमात्रअको
े मापणग ेगरीकार्पतिवििर्ाअिङ्गकारगरेकोलेबह उन्दे्दशीर्शर्ोज ासम्पन्नह  ेेमेदिमश:पेछ
स ैगएकोछ।े मापणकार्पमािेमकदा रहुँ ाए्ंसंरच ाथपग ैजाुँ ाशर्ोज ासम्पन्नह  े
समर्समग्रमा३्क पथपह  गईतिवािह  ेतिवेदफलतिवेद्क परू.७अबप१३करोडतिवािह  सक् े
अ्स्थाछै ।स रुङमागपकोठेक्कासम्झौदालगार्द बाुँधरि्द्य दगहृे मापणमािढलाईकोकारण
अपेखक्षद तिवेदफलको अ्सरबाट बखञ्चद ह   परेको अ्स्था छ ।अ्सर  ग म् े गरीशर्ोज ासुँग
सम्बखन्धद ििर्ाकलाप सञ्चाल  ग े व्र््स्थामा स धार ल्र्ाई दोिकएको समर् ेभत्र शर्ोज ाका
ििर्ाकलापसम्पन्नग  पप पछ। 

15. बजेटखचप रकार्ापन््र्   क्षदा–फाइ ान्सज पल मे ेजमेण्टकोअ्धारणामा बजेटरी सन्द ल , 

बजेटउन्पर्ोगकोपूणपदा, खचपकोसारभ  दउन्पलखधध, खचपकोख लासारपार खशपदालाइि्त्तीर् क्षदाको
कसीमा मूल्र्ाङ्क ग ाप  ै ि्त्त परीचाल बाटअपेखक्षद  ेदजा तिवाि ह  ेक रामा ि्श्वस्द ह   सक् े
उन्ल्लेखछ।शर्ोज ाकालाेगव्र््स्थाभएकोबजेटबाटसम्पा  ग  पप ेे मापणकार्पप रागरी
खचपग ापि्त्तीर् क्षदातिवािह  ेग पछ।र्सकोमाप ग ेि्ेधमाकोररलेश लाईेल सिकन्छ।
उन्क्तकोररलेश  ेसिान्दलेस ै्तिवाि ह  े तिवेदफलकोसम्बन्धको ग णकऋणात्मक ेखखध ात्मक
एकसम्म रह े मान्र्दा राख् छ।सोअ  रुपशर्ोज ा स रु भए पश्चाद२०७६।७७सम्म भएको
चाल  दथा पूुँजीगद खचपलाई व्र््स्था गरेको बजेटसुँग द ल ात्मक रुपमा गण ा ग ाप बजेट र
खचपबीचकोसम्बन्ध,बजेटमातिवाि्ेधक क्षदाकोखस्थेदि्श्लके णगरीतिवािदथ्र्ाङ्कतिवसोध मूल्र्ाङ्क 
गररएकोछ।शर्ोज ाकोलाेगव्र््स्थाभएकोपूुँजीगदबजेटलाईX,खचपकोखस्थेदलाईY  मा
राखेरशेथपक्क पलाईN कोसहसम्बन्धपत्तालगाउन् ेफमूपलाकोमाध्र्मबाट ेहार्बमोखजम क्षदार
क्षमदामाप गररएकोछ। 

Year X Y xy X2 Y2 

2067/68 6.37 5.62 35.80 40.58 31.58 

2068/69 9.99 2.70 26.97 99.80 7.29 

2069/70 2.34 2.07 4.84 5.48 4.28 

2070./71 4.05 1.62 6.56 16.40 2.62 

2071/72 102.17 95.58 9765.41 10438.71 9135.54 

2072/73 90.02 79.24 7133.18 8103.60 6278.98 

2073/74 54.24 50.66 2747.80 2941.98 2566.44 

2074/75 454.96 454.96 206988.60 206988.60 206988.60 

2075/76 529.87 377.89 200232.57 280762.22 142800.85 

2076/77 274.15 207.17 56795.66 75158.22 42919.41 

Total 1528.16 1277.51 483737.39 584555.59 410735.59 

तिवाि्ेधकक्षमदारकार्ापन््र्  क्षदा  =0.73:1=27तिवेदशदन्रू्  

शर्ोज ाकोक ललागदरु३६अ्प८०करोडमा२०६७।६८ ेखख२०७६।७७सम्म
पूुँजीगददफप रु.१५अबप२८करोड१६लाख्जेटव्र््स्थाभएकोररु.१२अबप७७करोड५१
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लाखखचपभएकोछ।्ािक पकबजेटरखचपकोसहसम्बन्धकोद ल ात्मकअध्र्र् ग ाप१०्क पमा
े धापररदफमूपलाबमोखजमप ुँजीगददफप ०.७३तिवेदशदले0.27ग णकघटी ेखखएकोकारणबजेटमा
तिवाि्ेधकक्षमदादथाकार्ापन््र्  क्षदासमग्रमाघटेको  ेखखन्छ।बजेटरतिवाि्ेधकक्षमदाको
सहसम्बन्धकार्मह   सकेको, समर््गीकरणकोशधारमाबजेटउन्पर्ोगकोक्षमदाअपेक्षागरे
अ  रुपको भएको, ्ािक पकतिवेद्े  मास रु ेखख२०७६।७७सम्मकोबजेटदथाखचपकोख लासा
 गरेको, खचपको सारभ  दउन्पलखव्धलाईकम्पो ेट्ाईज ख लाएको  ेखखुँ ा ि्त्तीर्स्रोद पररचाल मा
शर्ोज ालेअप ाउन्  प ेकार्ापन््र्  क्षदातिवभा्कारी ेखखए । 

कार्प क्षदा्िृिग पबजेटरतिवाि्ेधकक्षमदाकोसहसम्बन्धलाईबेलर्ोब ाउन्  प पछ।
साथैबजेटरखचपकोसहसम्बन्धलाईसारभदूउन्पलखधधमाब ल् कार्ापन््र्  क्षदामा्िृिल्र्ाउन्  
प पछ। 

16. ठेक्काव्र््स्थाप  – शर्ोज ाले्स्द ्ासे्ातिवाेिकालाेगसमर्मैठेक्काव्र््स्थागरीगरेकाठेक्का
सम्झौदाहरूकोकार्ापन््र् दोिकएबमोखजमरसमर्मैसम्पन्नह  ेगरीव्र््स्थाप ग  पप पछ।दर
ठेक्काव्र््स्थारसम्झौदाकार्ापन््र् मािढलाईभएकोअ्स्था ेहार्बमोखजमछः 

16.1. शेथपक कार्पि्ेध दथा ि्त्तीर् उन्त्तर ािर्त्् े र्मा्ली, 2077 मा तिवथम चौमाेसकमा ठेक्काको
व्र््स्थाप गरी ोश्रोदथादेश्रोचौमाेसकमाकार्ापन््र् ग  पप ेव्र््स्थाछ।शर्ोज ामाि्गद
्क पखरर सम्झौदाभई२०७६।७७माखजम्मे्ारीसरेकाे मापणदफप ११ठेक्काकोरू.१७अबप६९
करोड९७लाखर२०७६।७७माव्र््स्थाप भएका३०समेद४१ठेक्काव्र््स्थाप भएको
 ेखखन्छ।र्ो्क प व्र््स्थाप भएका३० ठेक्कामध्रे्तिवथमचौमाेसकमा शून्र्, ोस्रोचौमाेसकमा
रू.३०करोड३लाखको२०ठेक्कारदेस्रोचौमाेसकमारू.१२करोड४२लाखको१०ठेक्कागरी
कूलरू.४२करोड४५लाखकोठेक्काव्र््स्थाप भएको ेखखन्छ।सोमध्रे्२०७७शक ाढमामात्र
रू.७ करोड ८७ लाखको ७ ठेक्का व्र््स्थाप  भएको छ । ्क ापन्दमा ठेक्का व्र््स्थाप  गरी
कार्ापन््र्  ग ाप स परेभज मा असहजदा, ग णस्दर कार्म ग प र्थोखचद ध्र्ा   प ग्  को अेदररक्त
म्र्ा थपग  पप ेपररखस्थेदेसजप ाभईठेक्काभ  क्ता ीको ािर्त््पेछल्लो्क पमासरेकोअ्स्थाछ। 

16.2. ट ेल्ोररङ मेेस बाट१२.२ िकलोेमटरस रुङ्गखन्नेकार्प२०७६।१२।१५ ेभत्रसम्पन्नग प
चाइ ाओभरेसजग्र  पकम्प ीसुँगरू.१०अबप५७करोडकोसम्झौदाभएकोमा२०७६।७७सम्म
रू.९अबप८८करोडभ  क्ता ीभएकोरट ेलकोग्राउन्िटङ्ग,स्लोपतिवोटेक्स दथािफे ेसङकोकार्प
२०७७काखत्तपकमसान्दमासम्पन्नगरेकोअ्स्थाछ।भेरी  ीको४०क्रू्सेकपा ीबबई  ीमा
खसाल् े मापणभएकोस रुङकोड्राइइन्सपेक्स बेगर ैे मापणव्र्ा्सार्ीलेदर्ारगरेकोतिवारखम्भक
कार्पसम्पन्नतिवेद्े  शर्ोज ालेस््ीकारगरेकोछ।ट ेलेभत्रकोग्राउन्िटङ्गकोअ्स्था,च  रेदथा
महाभारद रेन्जमा े ेमपद ट ेलमा रहेको चट्टा 
दथा अन्र् भौगोेलकअ्स्था र स रखक्षदप ाको
स े  खश्चद ग प ट ेलमा पा ी भरी केही समर्
राखखसकेपेछर्िक ह  ेसम्बन्धमाशर्ोज ाले
ध्र्ा  प र्र्ाएको पाइए  । शर्ोज ाले
२०७७।५।१७ मा स््ीकार गरेको कार्प
सम्पन्न तिवेद्े  ले ट ेलमा पा ी भरेपेछ
भौगोेलक कारणले शउन् े जोखखमबाट े मापण
व्र्ा्सार्ीलाई उन्न्म क्ती द एको  ेखखर्ो ।
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ठेक्काकोत्र  िटसच्र्ाउन् ेअ्ेध१्क पराखेको ेखखएदापे मूल हरकोहेड्कप रस रुङे मापणकार्प
एकै पटक गरेकोले पा ी भरी त्र  िट सच्र्ाउन् ेअ्ेधमा स रुङ्ग परीक्षणग े व्र््स्था पाल ा ह  े
खस्थेद ेखखए । 

16.3. शर्ोज ाले भेरी  ीमा५ढोकासिहदको१५१ ेमटरलामो हेड्क्सप े मापणगरी बबई  ीमा
पा ीखसाल् ा१२९.५ ेमटरको हेड रहेकोले४६.८ मेघा्ाट ि्द्य द े मापण ग ेलक्ष्र्अन्दगपद
ि्द्य दगहृ, हाइड्रोदथाइलेक्ट्रोमेकाे क्लरहेड्कप दथाअन्र्पू्ापधारलगार्दकासबैकार्पग प
एक े मापण व्र््सार्ीसुँगरु.५अबप १६करोडमासम्झौदा गरी२०७६।०७७माकार्पसञ्चाल 
पेयककीसमेदरु.८८करोडभ  क्ता ीगरेकोछ।र्ससम्बन्धमा ेखखएकाव्र्होराे म् छ  ्

 शर्ोज ाकोे मापणकार्पअन्दगपद२०७६।७७माहेड्क्सपकोफाउन्न्डेश खन्नेकार्पग ाप्ेश
लेभलमा माकेहीभागमाचट्टा  ेखखएकोलेचट्टा काटीफाउन्ण्डेश   ेमलाउन् े्ा्ैकखल्पककार्प
ग ेभन्नेेडजाइ परामशप ादाहरुबाटतिवािभई सकेकोअ्स्था२०७७।१२।१०कोिफल्ड
े रीक्षणबाट ेखखएकोछ। 

 े मापण कार्प स चारु रुपले सञ्चाल  ग प सम्झौदाको कार्पर्ोज ाअ  सार कार्प अगाेड बढाउन्  
प पछ। ठेक्काकार्ापन््र् ग प संर् क्तउन्पिममा रहेका ि् ेशीकम्प ीकोसाइटमाउन्पखस्थेद
रहेको ेखखए ।स्् ेशीे मापणव्र््सार्ीकोउन्पकरणदथाव्र््स्थाबाटे मापणकार्पअगाेड
बढाउन् ा स््ीकृद कार्प र्ोज ाअ  सार काम भएको छै  ।शर्ोज ाबाट तिवाि ि््रणअ  सार
शर्ोज ा े मापणपश्चाद  ैे करु.१करोड९५लाखशर््िृि(ि्द्य ददथाकृिक शर्)ह  े
अ्स्थामाे मापणव्र््सार्ीलेदोिकएकोसमर्माकार्पसम्पन्नग प सक् ेजोखखमशर्ोज ामाप े
अ्स्थाछ।हेड्क्सप े मापणकार्पसम्पन्नगरीपा ीबबई  ीमाखसालेपेछमात्रस रुङ्गको
्ेट टेि ह  े, ि्द्य द उन्त्पा   र ेसुँचाइ स ि्धाको े र्ेमद तिव्ाह, शर्ोज ा लागद र
सरोकार्ालाको तिवेदफल मध्र् जर गरेर ठेक्का सम्झौदाको व्र््स्थाअ  सार े मापण व्र््सार्ी
पररचाल ग  पप पछ। 

 ठेक्काव्र््स्थाप दथाे मापणस परेभज ग पएकि् ेशीपरामशप ादापररचाल भईरहेकोछ।
े मापण व्र््सार्ीले े मापणकार्प स चारु गरेको अ्स्थामा ेडजाइ  दथा े मापण े  ेश  द  े
परामपश ादालेि् ेशी५मध्रे्शर्ोज ामा१ि् ेशीखजओलोखजिमात्रसाइटमाउन्पखस्थेदरहेको
छ। ि् ेशीरस्् ेशीपरामशप ादाबीचसमन््र् भएकोलेस्् ेशीपरामशप ादाको े रन्दरदा
 भएको जा कारी शर्ोज ाले द एको छ । े मापण कार्पको शधार ए्ं जिटल अ्स्थामा
स परेभज दथाेडजाइ परामशप ादाकोअ  पखस्थेदलेपरामशप ादामागररएकोपाररश्रेमक, गाडी
भाडालगार्दकोखचपरर्सकोउन्पलखधधतिवािभएकोछै । 

 शर्ोज ाले लागद अ  मा  दर्ार ग ाप ेसुँचाइ ि्भागले स  २००२ मा दज पमा गरेको
 म्सपमालाई शधार ेलएको उन्ल्लेख गरेको छ ।  म्सपमा भएका ि्ेभन्न शइटममध्रे्  हर
े मापणकोलाेगतिवर्ोगह  ेकखन्िट्कप कोलागदअ  मा मे ूर्लअथापदसा्ेलर्ेल्चातिवर्ोग
गरी ज्र्ाेमिारा ढला  मसला दर्ार ग े गरी लागद अ  मा  स््ीकृद गरेको छ । े मापण
शईटममाकखन्िटM35को१लाख१६हजार३५९घ.मी.,M25 को२१हजार१६७
घ.मी.रM20को१७हजार३४३घ.मी.रहेकोछ । हालतिवि्ेधमापरर्दप शईकखन्िट
ेमक्र्चसपरव्र्ाखचङप्लाण्टिाराढला कोलाेगमसलादर्ारग ेपिेदस रुभएकोर े मापण
व्र््सार्ीलेपे व्र्ाखचङप्लाण्टतिवर्ोगगरेकोस्थलगदअ्लोक बाट ेखखएकोछ। 
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शर्ोज ास रुभएको्क प२०६७।६८ ेखख२०७६।७७सम्मपूुँखजगददफप रु.15अबप
२८करोड१६लाख्जेटव्र््स्थाभएकोमारू.12अबप७७करोड५१लाखखचपभएकोछ।
बजेटअ  सार खचप ग प  सक्  , े णपर् कार्ापन््र् मा िढलाई ह    जस्दा कारणले शर्ोज ाले
२०७६।७७सम्मक ल५०खरर सम्झौदागरेकोमध्रे्२०७७शक ाढमसान्देभत्रसम्पन्नग े
४५ ठेक्काको कार्प सम्पन्न ह    सकी खरर  सम्झौदाको अ्ेध लखम्ब  गएको अ्स्था छ ।
र्स्लेग ापशर्ोज ाकोसमर्रलागद्िृिभएकोछ। 

शर्ोज ाले खरर  सम्झौदा कार्ापन््र् मा  क्षदा ्िृि ग प समर् ्क पको श रुमै ठेक्का
व्र््स्थाप ग  पप पछ।े र्ेमदअ  गम गरीसम्झौदाकातिवा्धा दथाकार्पदाेलकाकार्ापन््र् 
ग े व्र््स्था ेमलाई े धापररदसमर्मैशर्ोज ासम्पन्नह  े व्र््स्था ेमलाउन्  कासाथै मेखश रीको
तिवर्ोगगरीकार्पह  ेस्था मासमेदमे  र्लपिेदबाटलागदअ  मा स््ीकृदग ेरठेक्कालगाउन् े
पिेदमाप  रा्लोक गरीस धारगर ्  प पछ। 

17.  ेदजामूलकअ  गम दथामूल्र्ाङ्क - शर्ोज ाकोििर्ाकलापकोि्द्यमा खस्थेद, समस्र्ारच ूौदी
दथा अ्सरको पिहचा  ग े ि्क र्मा अ  गम  ग े  ीेद १५औँ र्ोज ाले ेलएकोछ।स्रोद
पररचाल , ििर्ाकलापकोकार्ापन््र् , समस्र्ाको्ाधाअड्काउन्फ काउन्  ्ैकखल्पकमागपपिहचा को
लाेगशर्ोज ामाअ  गम महत््पूणपमाे न्छ।शर्ोज ाकोकार्ापन््र्  क्षदाअेभ्िृिग पदथा
अ  गम तिवणालीलाईलखक्षदपररमाण, ग णस्दर, लागदरसमर्सुँगसंर्ोज गरीतिवेद्े  मूलकब ाउन् 
जरुरी छ । तिवेद्े   सिहदको  ेदजामूलक अ  गम  पिेद तिवर्ोगमा शउन्  प पछ ।शर्ोज ा
कार्ापन््र् कोेसलेसलामा२०७४÷७५ ेखख२०७७÷७८कोफाग णसम्ममन्त्रालर््ाट१०पटक, 

ि्भागबाट१३पटक, शर्ोज ातिवम खबाट४४पटक, परामशप ादाकोटोलीafट४५पटकरसंस ीर्
सेमेद लगार्द अन्र् पक्षबाट २५ पटक अ  गम  भएको उन्ल्लेख छ । दर अ  गम  ग े
प ाेधकारीले शर्ोज ाको ििर्ाकलापसुँग सम्बखन्धद स धार ग  पप े ि्क र्मा तिवेद्े   द  े गरेको
 ेखखए । ेदजामूलकअ  गम दथामूल्र्ाङ्क तिवणालीलाईथपतिवभा्कारीब ाउन् ेसहभाेगदामूलक
ि्ेध, मूल्र्ाङ्क  सहजीकरण ि्ेध, देस्रो पक्षबाट गरर े मूल्र्ाङ्क  लगार्दका ि्क र्हरुलाई समेटी
शर्ोज ाकोसमस्र्ातिवेदसम््ोध ह  ेगरी ेदजामूलकअ  गम ह  सकेकोछै ।उन्च्चदहबाट
शर्ोज ाको सन् भपमा पटक पटक अ  गम  भए दापे  कार्ापन््र्  दाेलका, ठेक्का व्र््स्थाप , 

ििर्ाकलापकोतिवाथेमकीकरणरछ ौट, क्षमदाि्कास,  ेदजाखाकातिवेदकोसम््ोध , कार्पसम्पा  
तिवेद्े  , सरोकार्ालाबाट उन्ठेका तिवश्न दथा समस्र्ा, ज शखक्तलाई कार्पतिवेद उन्त्तिवरेरद ग े ि्शेक 
व्र््स्था र सूच ामाशधाररद े णपर् तिवििर्ा लगार्दका ि्क र् सम््ोध  ह  े गरी अ  गम  दथा
मूल्र्ाङ्क तिवणालीलाई ेदजामूलकब ाउन् रकार्ापन््र्  क्षदालाईतिवभा्कारीब ेको  ेखखुँ ै ।
ररजल्ट एररर्ा े धापरण गरी ि्क र्, क्षेत्रगद अ्धारणाअ  सार शर्ोज ाले अन्दरसम्बन्ध र्िक 
ग  पप ेमा सूचकहरुको अन्दरसम्बन्ध कार्म राखी  ेखापरेको े र्न्त्रणको ्ादा्रणीर् पक्ष दथा
संभाि्दजोखखम तिवेदकोलगफे्रमशर्ोज ाले दर्ार गरेको  ेखखुँ ै ।शर्ोज ामा  ेखखएका ् , 

्ादा्रण, तिवाकृेदक स्रोदको बाुँडफाुँड र मूशधजा, तिवशारण लाई , लगा ी व्र््स्थाप  लगार्दका
क्षेत्रमाअन्दरसम्बन्धरसमन््र्ग े े कार्पिहचा गरीसोलाईअगाेडबढाउन् क्षते्रगदसमीक्षा
खाकापूणपरुपमादर्ार गरेकोअ्स्थाछ। 

सूचके धापरण ग  प,ि्क र््स्द कोलगफे्रमदर्ार ग  प,कार्ापन््र् सूचककोतिवाथेमकीकरण
 ग  पजस्दाकारणलेउन्परोक्तअ  गम तिवभा्ारी ेखखए ।शर्ोज ालेअ  गम लगफे्रम्कप दर्ारगरी
सूचकहरूकोशधारमाअ  गम गरीशर्ोज ाकार्ापन््र्  क्षदा्िृिग  पप पछ। 
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18. ेसुँखचदह  ेकृिक क्षते्रकोसंरक्षण–भ–ूउन्पर्ोगऐ , २०७६माराज्र्लेेलएकोकृिक  ीेद, ए्ंकृिक 
क्षेत्रमाउन्त्पा कत््बढाउन् भूे मको्गीकरणबमोखजमकमाण्डएररर्ामाजग्गाकोखण्डीकरण, घडेरी
ि्कास, शहरीकरणदथाअधर््खस्थद्सो्ासलाईे र्न्त्रणगरीकृिक भूे मकोसमूखचदउन्पर्ोगग े
व्र््स्थारहेकोछ।त्र्स्दैजलस्रोद ीेद, २०७७लेजलस्रोदकोपू पभरणह  ेस्था हरुकोपिहचा 
गरी त्र्स्दा क्षेत्रमा भौेदक पू्ापधार े मापण, बस्दी ि्कास दथा त्र्स्दो कृिक  भूे ममा मा ्ीर्
अेदिमणलाई े र्न्त्रणग े  ीेद ेलएकोछ।अव्र््खस्थद ्सो्ास दथाशहरीकरण, जग्गाको
खण्डीकरण, घडेरी ि्कास, जग्गा बाुँझो राख्ने तिव्ृे दलाई रोक् सकेमा मात्र ेसुँचाइबाट लाभ ेल 
सिकन्छ।कृिक उन्त्पा  रउन्त्पा कत््माअेभ्िृिग पशर्ोज ालेभेरी  ीकोपा ीबबई  ीमा
ेमसाईबाुँकेदथा्द पर्ाको५१हजारहेक्टरजग्गामा्ाहै्रमिह ाेसुँचाइस ि्धाउन्पलधधगराउन् े
उन्दे्दयकर्रहेकोछ।भूे मदथापा ीबाटतिवािह  ेउन्त्पा  रउन्त्पा कत््बीचअन्र्ोन्र्ाेस्रदसम्बन्ध
कार्म राख्नसमर्मै सरकारबाट कृिक र्ोग्र्जेम  संरक्षण ग े माप ण्ड दर्ार गरीकार्ापन््र् मा
ल्र्ाउन्  प पछ।ेसुँखचदह  ेकृिक भूे मकोद गोरुपमासंरक्षणसमेदह   प पछ । 

े ष्कक प 
 जलस्रोदकोसमूखचदि्कासदथाउन्पर्ोग, संरक्षणदथालाभकोन्र्ार्ोखचदि्दरणकालागी

संघ, तिव ेशरस्था ीर्दहकोथपसििर्दासमन््र्रसहकार्पश्यकर्कछ।जलस्रोदकोएकीकृद
उन्पर्ोगए्ंव्र््स्थाप ग पबह उन्दे्दयकर्ीर्उन्पर्ोगलाईतिवाथेमकदाद ुँ ैसंस्थागदि्कासग  पप पछ।
सोही सन् भपमा राििर् गौरबको रुपमा सञ्चाल मा शएको शर्ोज ाले ि्द्य द दथा ेसुँचाइको
श्यकर्कदा पररपूेदप ग े समेदको लक्ष्र् ेलई कार्ापन््र् मा रहेको छ।शर्ोज ाको कार्ापन््र् 
क्षमदामास धारल्र्ाईसमर्मासम्पन्नगरेर क्षदाअेभ्िृिग  पप पछ।। 



 

ल खम्् ीतिव ेशअन्दगपदखा ेपा ीर्ोज ाव्र््स्थाप  

पररचर् 

1. पषृ्ठभूे म ‐  ेपालको संि्धा को,२०७२को अ  सूची ४ बमोखजम  ेपाललाई ७ तिव ेशमा ि्भाज 
गररए अ  रुपल खम्ब ी तिव ेश मा  ्लपरासी (ब पघाट स स्दा पखश्चम), रूपन् ेही, किपलबस्द , पाल्पा, 
अघापखाुँची, ग ल्मी, रुक म(पू्ीभाग), रोल्पा, प्रू्ठा ,  ाङ, बाुँके, बद पर्ागरी१२खजल्लारह ेव्र््स्था
गरेकोछ।ल खम्् ीतिव ेशकोक लक्षते्रफल२२,२८८्गप िकलोेमटररहेकोछ,ज   ेपालको
क्षेत्रफलको१५.१तिवेदशदह  शउन्ुँछ। राििर्े क ञ्जरसंरक्षणक्षेत्र्ाहेकर्सतिव ेशकोक्षेत्रफल
१७,८१०्गपिक.मी.रहेकोछ।ि्.सं.२०६८कोज गण ाअ  सारर्सतिव ेशमा८,८४,७५७
घरपरर्ाररक लज संख्र्ा४४लाख९९हजाररहेकोछ। 

स ्२०१०कोदथ्र्ाङ्कअ  सारसमग्रतिव ेशमा८२.८%घरध रीहरुमामात्रखा ेपा ीतिवणाली
प गेकोमा हाल शएर र्स
तिव ेशको सर र खा ेपा ी
तिवणालीको पह ुँच ९२% रहेको
छ । दराईका समथर भभूाग
रहेका खजल्लाहरुको संलग् दाले
ग ाप र्स तिव ेशका खा ेपा ी
से्ा पाएका मध्रे् स्ै भन् ा
धेरै अथापद ४३.५६%
घरध रीहरुट्य ्ेलकोसहार्दाले
े काेलएकोभूे मगदपा ीमा  ै
े भपर रहेको छ । पाईप
तिवणालीबाट खा ेपा ीको से्ा
पाइरहेका घरध रीहरुको संख्र्ा
४२.२२% रहेको छ ।
परम्परागद दर केही स धार गरेर स रखक्षद ब ाइएकाखा ेपा ीकाश्रोदहरुमाशखश्रद परर्ारहरुको
िहस्सा भ े २.५२% रहेकोछ।करर् ०.२७% परर्ारहरुलेशकाशेपा ी संकल  गरी तिवर्ोग
ग पछ ् । ि्.सं. २०७५ सम्म को दथ्र्ाङ्कमा शधाररद तिव ेशमा खा ेपा ी तिवणाली र लाभाखन््द
घरध रीतिवेदशदे म् ा  साररहेकोछ: 

ि.सं. खा ेपा ीतिवणाली लाभाखन््दघरध रीतिवेदशद 

१ पाइपतिवणाली ४२.२२ 

२ ट्य ््ेल ४३.५६ 

३ अन्र्स रखक्षदश्रोद २.५२ 

४ ्क ापदकोपा ी ०.२७ 

५ तिवणालीमा सेमेिटएकाघरध री ११.४५ 

क लजम्मा: १०० 
ज गण ा अ  सार  ्लपरासी, रुपन् ेही, किपल्स्द , ग ल्मी, बाुँके र ्द पर्ामा ९०

तिवेदशदभन् ा बढी घरध रीमा खा ेपा ी स ि्धा उन्पलधध भएको  ेखखन्छ । सबैभन् ा कम  ाङ्गमा
६८.४% घरध ररमा, रुक ममा ७४.३%, र रोल्पामा ७७.८% घरध रीमा खा ेपा ी स ि्धा प गेको

पाइपतिवणाली
42.22% 

टर्  ् ेल
43.56% 

अन्र्स  रखक्षद
श्रोद

2.52% 

्क ापदेपा ी
0.27% 

तिवणालीमा
 समिेटएका
घरध  री

11.42% 

खा ेपा ीतिवणाली्ाटलाभाखन््दघरध रीतिवेदशद 
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 ेखखन्छ । खा ेपा ी दथा ढल े कास ि्भागका अ  सार २०७५ असोजसम्म र्स तिव ेशका
८९.८३%घरध रीमाशधारभदूखा ेपा ीस ि्धाप गेको ेखखन्छ। 

2. े कार्कोपररचर्‐खा ेपा ीसम्बन्धीकेन्रीर् ीेदे मापण,कार्ापन््र् ,अ  गम रसमन््र्कालाेग
खा ेपा ी मन्त्रालर् रहेको छ । तिव ेशको समग्रशेथपक ि्कास र जी् स्दर उन्कास्  तिवा ेखशक
सडक, श्ास, भ्  दथा शहरी ि्कास, जलश्रोद दथा ेसंचाइ ए्ं खा ेपा ी दथा सरसफाइको
पू्ापधार े मापणकार्पदथाशधारभदू से्ास धार रर्ादार्ाद व्र््स्थाकोलाेग६महाशाखा४०
कार्ापलर्सिहद भौेदकपू्ापधारि्कासमन्त्रालर्२०७४।१०।१९मागठ भएकोछ।ल खम्् ी
तिव ेशमाखा ेपा ीव्र््स्थाप कालाेगम ख्र्रुपमाभौेदकपू्ापधारि्कासमन्त्रालर्ल खम्् ीतिव ेश
रहेकोछ।हालतिव ेशमाखा ेपा ीसम्बन्धी ीेदकार्ापन््र् कालाेगमन्त्रालर्मादहदरुपन् ेही,
 ्लपरासी(ब पघाटस स्दापखश्चम),रकिपल्स्द खजल्लाकार्पक्षते्ररह ेगरीखा ेपा ीदथासरसफाई
ेडेभज कार्ापलर्,रुपन् ेही; ाङ्गररुक मपू्पखजल्लाकार्पक्षेत्ररह ेगरीखा ेपा ीदथासरसफाई
ेडेभज कार्ापलर्,  ाङ्ग‚ पाल्पा रअधापखाची खजल्लाकार्पक्षेत्र रह ेगरीखा ेपा ीदथासरसफाई
ेडेभज  कार्ापलर्, पाल्पा‚ ग ल्मी खजल्ला कार्पक्षेत्र रह े गरी खा ेपा ी दथा सरसफाई ेडेभज 
कार्ापलर् ग ल्मी‚ प्र् ठा  र रोल्पा खजल्ला कार्पक्षेत्र रह े गरी खा ेपा ी दथा सरसफाई ेडेभज 
कार्ापलर्, प्र् ठा ‚ बाुँके र ्द पर्ा खजल्ला कार्पक्षेत्र रह े गरी खा ेपा ी दथा सरसफाई अस्थाई
ेडेभज कार्ापलर्,बाुँकेगरीजम्मा६ेडेभज कार्ापलर्रहेकाछ ्। 

स्था ीर् दहमा खा ेपा ी व्र््स्थाप का लाेग सम्बखन्धद स्था ीर् दहहरु, गैर सरकारी
संस्था,उन्पभोक्तासेमदी/लाभग्राहीसम  ार्हरु, े जीक्षते्र,खा ेपा ी संस्था लगाएदका े कार्हरु
संलग् रहेकाछ ्। 

3.  ीेदगद व्र््स्था ‐ ल खम्् ी तिव ेशको खा ेपा ीसुँग सम्बखन्धद श्ेधक र्ोज ा, बजेट ्क्तव्र्मा
गररएका ीेदगदव्र््स्थाहरू ेहार्बमोखजमरहेकाछ :् 

3.1. खा ेपा ीसुँगसम््खन्धदल खम्् ीतिव ेशकोतिवथमश्ेधकर्ोज ा(२०७६/७७ ेखख२०८०/८१)
लेेलएकारण ीेदए्ंकार्प ीेदे म् ा  साररहेकोछ: 

 तिव ेशकोखा ेपा ीदथासरसफाइकोग रुर्ोज ाब ाएरकामग े। 

 स्था ीर्सरकार,े जीक्षेत्रदथाि्काससाझे ारहरुेसदसहकार्पग े। 

 खा ेपा ीसे्ाउन्पलधध भएकाबस्दीपिहचा गरीत्र्हाुँखा ेपा ीस ि्धाप र्र्ाउन् े 

 श्यकर्कदाअ  सार जलाशर्, पोखरी, टर्ाङ्की, पक्की घैंटाहरु दथा ेलफ्ट तिवणाली े मापण गरी
खा ेपा ीकोस्रोदस े  खश्चददागरर े 

 पखम्पङ्ग र ेलफ्ट तिवणालीबाटखा ेपा ी से्ा प र्र्ाएकाशर्ोज ाहरुलाई सौर्प उन्जाप जडा ग प
तिवोत्साह अ   ा द  ेरत्र्स्दाशर्ोज ाहरुलाईि्द्य दकोेडमाण्डचाजपमाअ   ा द  े। 

 े जी जग्गामा रहेका पा ीका मूलहरुलाई उन्पभोक्ताको तिवर्ोगका लाेग स्था ीर् दहसुँग समेद
सहकार्पगरीसहजीकरणग े। 

 सञ्चाल मारहेकाखा ेपा ीशर्ोज ाहरुकोममपदसम्भारदथापा ीकोग णस्दरपरीक्षणग े।
श्यकर्कदाअ  सारग णस्दरपरीक्षणतिवर्ोगशालास्थाप ाग े। 

 खा ेपा ीको्जेटलाईज संख्र्ाकोअेदररक्तभगूोललाईसमेदशधारेलईि्े र्ोज ग े। 
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 अेद ि्पन्न्खस्दहरुमास््च्छ िपउन् ेपा ीकोव्र््स्थाग पसम  ार्कोलगा ीकोअ  पादकम
गरीज दालाईव्र््स्थाप मातिवत्र्क्षसहभागीगराउन् ेगरीशर्ोज ाहरुसञ्चाल रव्र््स्थाप 
ग पपहलग े। 

 स्रोदको स े  खश्चददा ग ै सा्पजे क धारालाई एक घर एक धारा  ीेदअ  सार े जी धारामा
पररणदग ेरश्यकर्क र्ाुँधाराथप् े। 

 दराईकाग्राेमणबस्दीमाभएकाट्य ब्ेलहरुकोग णस्दरतिवमाणीकरणदथाे र्ेमदअ  गम गरी
स रखक्षदट्य ब्ेलाईएकघरएकधाराको ीेदबमोखजमधाराकोपररभाक ामासमेट े। 

3.2. ल खम्् ीतिव ेशसरकारको२०७६/७७कोबजेट्क्तव्र्माखा ेपा ीव्र््स्थासम्बन्धमागररएका
 ीेदगदव्र््स्थाहरू ेहार्बमोखजमरहेकाछ ्: 

 शगामी दी  ्क पे भत्र तिव ेशेभत्रका सबै घरपरर्ारलाई शधारभदू खा ेपा ी उन्पलधध गराउन् े
उन्दे्दयकर्का साथ संघ दथा स्था ीर् दहसुँगको सहकार्पमा सघ  रुपमा खा ेपा ी शर्ोज ाको
कार्ापन््र् लाईतिवाथेमकदाद  े। 

 खा ेपा ी सरसफाई दथा स््च्छदा ग रुर्ोज ा दर्ार गरी खा ेपा ी दथा सरसफाई
शर्ोज ाहरुकोतिवाथेमकीकरणसिहदकार्ापन््र् ग े। 

 स्था ीर्दहलाईतिव ा गरर ेसशदपदफप खा ेपा ीकाअध राशर्ोज ाहरुलाईसम्पन्नग पजोड
द  े ीेदरहेकोछ। 

4. का   ी व्र््स्था ‐ ल खम्् ी तिव ेश सरकारको खा ेपा ी व्र््स्था सम्बन्धमा गररएका का   ी
व्र््स्थाहरू ेहार्बमोखजमरहेकाछ ्: 

 शेथपककार्पि्ेधदथाि्त्तीर्उन्त्तर ािर्त््ऐ , २०७६ 

 शेथपककार्पि्ेधे र्मा्ली, २०६४ 

 तिव ेशशेथपककार्पि्ेधऐ , २०७४ 

 खा ेपा ीे र्मा्ली२०५५ 

 राििर्खा ेपा ीग णस्दरमाप ण्ड,२०६२ 

 राििर्खा ेपा ीग णस्दरमाप ण्डकार्ापन््र् े  ेखशका,२०६२ 

 राििर्खा ेपा ीग णस्दरसेभपलेन्से  ेखशका,२०७० 

 खा ेपा ीदथासरसफाईसहलगा ीशर्ोज ाशर्ोज ाकार्ापन््र् े  ेखशका,२०६८ 

 तिव ेशशेथपककार्पि्ेधे र्मा्ली, २०७६ 

 तिव ेशि्त्तव्र््स्थाप ऐ , २०७५ 

 तिव ेशसरकारकार्पि्भाज रकार्पम्पा  े र्मा्ली, २०७४ 

 खा ेपा ी,सरसफाईदथास््च्छदा(्ास)कार्पि्ेध,२०७६ 
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5. संगठ ात्मकसंरच ा ‐ल खम्् ीतिव ेशखा ेपा ीव्र््स्थाप मा संलग्  े कार्हरु े म् ा  साररहेका
छ ्: 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

   

 

 

  

 

 

माेथ उन्ल्लेखखद दी ै दहका सरकारका सम्बखन्धद े कार्हरु खा ेपा ी दथा सरसफाई
व्र््स्थाप मा ििर्ाखशल रहेको छ ।् केखन्रर् दहमा  ीेद, का   , माप ण्ड, े र्म , समन््र्
ग पकालाेगखा ेपा ीमन्त्रालर्,बजेटव्र््स्थाप दथाअ  गम कार्पकालाेगअथपमन्त्रालर्र
संघीर्शर्ोज ाकार्ापन््र् कालाेग संघीर्खा ेपा ीदथासरसफाईकार्ापन््र् ईकाइहरुरहेका
छ ्।तिव ेशदहको ीेदे मापण,अ  गम ,समन््र्कालाेगभौेदकपू्ापधारि्कासमन्त्रालर्र
 ीेदकार्ापन््र् कालाेगतिव ेशखा ेपा ीदथासरसफाईेडेभज कार्ापलर्रहेकाछ ्।खा ेपा ी
व्र््स्थाप कालाेगस्था ीर्दहहरु,गैरसरकारीसंस्थाहरु,उन्पभोक्तासेमेद/लाभग्राहीसम  ार्हरु
रे जीक्षेत्ररहेकाछ ्। 

6. कार्पिम र तिवगेद ‐ ि्.सं. २१०० सम्मा उन्च्च दथा मध्र्मस्दर खा ेपा ीबाट लाभाखन््द ह  े
ज संख्र्ा९५तिवेदशदप र्र्ाउन् े,द गोि्कासलक्ष्र्स ्२०३०माशधारभदूस्दरकोखा ेपा ीबाट
लाभाखन््दह  ेज संख्र्ाशदतिवेदशदरउन्च्चदथामध्र्मस्दरखा ेपा ीबाटलाभाखन््दह  ेज संख्र्ा
९०तिवेदशदप र्र्ाउन् े रपन्रौर्ोज ाकोलक्ष्र्२०८०।८१माशधारभदू स्दरकोखा ेपा ीबाट
लाभाखन््दह  ेज संख्र्ा९९तिवेदशदरउन्च्चदथामध्र्मस्दरखा ेपा ीबाटलाभाखन््दह  ेज संख्र्ा
४०तिवेदशदप र्र्ाउन् ेलक्ष्र्रहेकोछ। 

तिव ेशसरकारले२०८०/८१मा१००तिवेदशदघरपरर्ारमाशधारभदूखा ेपा ीप र्र्ाउन् े
लक्ष्र्राखेकोछ।तिव ेशकोकार्पिमदथातिवगेदकोअ्स्थाे म् ा  साररहेकाछ ्: 
ि. 
स. ििर्ाकलाप इकाई 

शेथपकबक प२०७५/२०७६ शेथपकबक प२०७६/२०७७ 

लक्ष्र् तिवगेद 

तिवगेद
तिवेदशद 

लक्ष्र् तिवगेद 

तिवगेद
तिवेदशद 

१ ि्स्ददृ स्े, ेडजाइ ,
लईदर्ारी 

्टा 
८ ८ १०० ४२४ ३१४ ७५ 

२ पाइपउन्पलधधी की.मी. २००० १७३४ ८६.७ ४०५० ४०२९ ९९.४८ 

३ इन्टेके मापण ्टा १५० १४४ ९६ २१५ २११ ९८.१४ 

४ ेडपबोररङ्गे मापण ्टा ६५ ६१ ९३.८५ १२० ११४ ९५ 

 खा ेपा ीमन्त्रालर् ( ीेद,का   ,माप ण्ड,े र्म ,समन््र्) 
 अथपमन्त्रालर्(बजेटव्र््स्था,अ  गम ) 
 संघीर्खा ेपा ीदथासरसफाईेडेभज कार्ापलर् 

 भौेदकपू्ापधारि्कासमन्त्रालर्,ल खम्् ीतिव ेश( ीेदे मापण,
अ  गम ,समन््र्) 

 तिव ेशखा ेपा ीदथासरसफाईेडेभज कार्ापलर्( ीेदकार्ापन््र् ) 

 स्था ीर्दहहरु,गैरसरकारीसंस्थाहरु,उन्पभोक्तासेमेद/लाभग्राही
सम  ार्हरुरे जीक्षेत्र। 

संघ 

तिव ेश 

स्थाे र्
दह 
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५ ेलफ्टखा.पा.र्ो.कोसम्प
्लेे मापण 

्टा 
४० ३४ ८५ ५४ ५० ९२.५९ 

६ पाइप लाइ  जडा 
(ट्रान्सेमस ) 

िक.मी. 
३५० ३२८ ९३.७१ ५५० ४८२ ८७.६३ 

७ पाइप लाइ  जडा 
(ेडखस्ट्रि्र् स ) 

िक.मी. 
७५०० ६७१२ ८९.५० ५०००० ५५०५० ११०.१ 

८ फेरोपा ीटङ्कीे मापण ्टा १६० १५४ ९३.९० २५३ २५२ ९९.६० 

९ शर.सी.सी.पा ीटङ्की ्टा ११० १०९ ९९.०९ २५५ २५२ ९८.८२ 

१० धाराे मापण(सा्पजे क) ्टा २५ २१ ८४ २६ २९ १११.५ 

११ धाराे मापण(े खज) ्टा ३००० २७८३ ९२.७७ २०००० १६२२१ ८१.११ 

१२ शर्ोज ासम्पन्न ्टा २१ ११ ५२.३८ ४० ३७ ९२.५० 

१३ लाभाखन््दघरध री ्टा ८००० ६८९९ ८६.२४ २६३९० १७३७३ ६५.८३ 

१४ लाभाखन््दज संख्र्ा ज ा ४४००० ३८००० ८६.३६ १४०००० ९४७२३ ६७.६६ 

 ल खम्् ीतिव ेशमा२०७६।७७माखा ेपा ीकोतिवगेदअ्स्थामा ेहार्बमोखजमरहेकोछः 

 शेथपक्क प२०७६।७७माखा ेपा ीदफप ३१४ि्स्ददृसभे,ेडजाइ ,लईदर्ारी,४०००
िक.मी. पाइप उन्पलखधध, २११ इन्टेक े मापण, ११४ ेडप ्ोररङ्ग े मापण, ५० ेलफ्ट
खा ेपा ीको सम्प्ेल े मापण, ४८२ िक.मी. तिवसारण पाइप लाइ  जडा , ५५०५० िक.मी.
ि्दरणपाइपलाइ जडा ,२५२फेरोपा ीटङ्कीे मापण,२५२शर.सी.सी.पा ीटङ्कीे मापण,
२९सा्पजे कधारा े मापण,१६२२१ े जीधारा े मापण,३७शर्ोज ासम्पन्न,१७३७३
घरध रीलाभाखन््दर९४७२३ज संख्र्ालाभाखन््दभएकोछ। 

 खा ेपा ीदफप १६३शर्ोज ाहरुकोकार्ापन््र् ग परु.१अबप३९करोडि्े र्ोज भएको,
तिव ेशेभत्रउन्पलव्धखा ेपा ी परीक्षण तिवर्ोगशालाको स्थाप ाकोलाेग रु.१करोडको व्र््स्था
भएको,संघबाटहस्दान्दररदभएरशएकाजम्मा६६६खा ेपा ीशर्ोज ाकोे रन्दरदाकोलाेग
रु.८७करोड३५लाखबजेटि्े र्ोज भएको। 

 सञ्चाल मा रहेका खा ेपा ी शर्ोज ाहरुको श्ेधक ममपद दथा सञ्चाल , अ्रुि भएका
खा ेपा ी शर्ोज ाहरुको सञ्चाल को लाेग ममपद सम्भार र ि्स्दार गरी तिवभा्कारी रुपमा
सञ्चाल कालाेगरु.७करोडि्े र्ोज भएको। 

 तिव ेशसभाका मा  ीर् स स्र्हरु, स्था ीर् दह, खा ेपा ी दथा सरसफाई ेडेभज  कार्ापलर्
लगार्दबाट माग दथा ेसफाररस भई शएका खा ेपा ी दथा सरसफाई शर्ोज ाहरुको सूची
तिवारखम्भक रुपमा अध्र्र्  गरी सम्भाव्र्  ेखखएकाशर्ोज ाहरुको तिवाथेमिककरण ए्ं ि्स्ददृ
अध्र्र्  तिवेद्े   दर्ार दथा कार्ापन््र् का लाेग रु ९.करोड ७४ लाख बजेट ि्े र्ोज 
भएकोछ। 

 ि्ेभन्नसरोकार्ालाहरुकोक्षमदाअेभ्िृिगरीखा ेपा ीशर्ोज ाहरुमाखा ेपा ीस रक्षार्ोज ा
लागूग ेरखा ेपा ीग णस्दरे गरा ीग े,६४०खा ेपा ीर्ोज ाे मापणग े,सहलगा ीदफप 
२र्ोज ाे मापणग ेर७ेडपट र् ् ेलशर्ोज ाममपदस धारकार्पकालाेग२०७६।७७मा
कार्पिमस््ीकृदगररएकोछ। 

7. ि्त्तीर् व्र््स्था ‐ २०७६।७७मा भौेदक पू्ापधार ि्कासमन्त्रालर्कालाेगचाल  दफप  रु.५५
करोड ९४ लाख ८६ हजार ि्े र्ोज  भएकोमा रु.४२ करोड ६८ लाख १० हजार अथापद
७६.२९तिवेदशदखचपभएको ेखखन्छ।प ुँखजगददफप रु.१४अबप५३करोड७०लाख१२हजार
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ि्े र्ोज भएकोमारु.१२अबप ५४करोड७५लाख४६हजारअथापद८६.३१तिवेदशदखचप
भएको ेखखन्छ।र्सतिव ेशमा६खा ेपा ीदथासरसफाईेडेभज कार्ापलर्अन्दगपदप ुँखजगददफप 
क लरु.४अबप२०करोड२४लाख०८हजार ि्े र्ोज भएकोमारु.३अबप८२करोड४६
लाख१९हजारखचपअथापद९१तिवेदशदखचपभएकोछ।चाल दफप क लरु.७करोड८१लाख
४६ हजार ि्े र्ोज  भएकोमा रु.६करोड ६६लाख ६२ हजार अथापद ८५.३%खचप भएको 
छ ।तिव ेश खस्थद  खा ेपा ी दथा सरसफाई ेडेभज  कार्ापलर्हरुको बजेट दथा खचप खस्थेद
 ेहार्बमोखजमरहेकोछः 

ेस. ं. 
खा ेपा ीदथासरसफाईेडेभज 

कार्ापलर्हरु 

बजेट 
-रुहजारमा_ 

हालसम्मकोखचप 
-रुहजारमा_ 

१ रुपन् ेही १२४७४३० १२२२२४८ 

२  ाङ्ग ९०७७४३ ८४१०४५ 

३ बाुँके ६४८७२४ ५३५०७६ 

४ पाल्पा ७२२८२० ६५५९२३ 

५ ग ल्मी ३१२९९५ २६४०९३ 

६ प्र् ठा  ४४०८४२ ३७२८९६ 

जम्मा: ४२८०५५४ ३८९१२८१ 

8. ि्क र्छ ौटकोऔखचत्र् ‐  ेशमा२०७६।७७माशधारभदू स्दरकोखा ेपा ी प गेको ज संख्र्ा
९२%प ग् ेलक्ष्र्राखखएको,उन्च्चदथामध्र्मस्दरखा ेपा ीप गेकोज संख्र्ा२५%प ग् ेलक्ष्र्
रहेकोछ।दराईकाखजल्लामाशसपे  ककोसमस्र्ाछभ ेपहाडीखजल्लामापा ीकोम हा हरुस क् ै
गएको कारण खा ेपा ी व्र््स्थाप  कार्प च   ौदीको रुपमा रहेको छ ।दी ै दहका सरकारले
खा ेपा ीव्र््स्थाप मालगा ीगरररहेकोभएदापे लगा ीकोअपेखक्षदतिवेदफलतिवािह   सक् ा
पर्ापिरग णस्दरीर्खा ेपा ीकोउन्पर्ोगग प पाईएकोज ग  ासोरहेकोछ।केदपर्शर्ोज ा
असफलभएकाछ ्भ ेकेदपर्शर्ोज ाअध रोरहेकाछ ्।खा ेपा ीकोक्षते्रमाभएकोलगा ी
उन्च्चतिवेदफलर् क्तह  सकेकोछै ्।ल खम्् ीतिव ेशकाज दाकोस््स्थजी् सुँगजोेडएकोि्क र्
भएकोलेलेखापरीक्षणकोलाेगछ ौटगररएकोछ। 

लेखापरीक्षणकोउन्द्दयेकर्,क्षते्ररपिेद 

9. लेखापरीक्षणकोउन्द्दयेकर्‐ल खम्् ीतिव ेशमाखा ेपा ीव्र््स्थाप कोलाेगर्ोज ाछ ौट,कार्ापन््र् ,
सञ्चाल दथाव्र््स्थाप रउन्पलधधीको मूल्र्ाङ्क ग  प लेखापरीक्षणकोम ख्र्उन्दे्दयकर्रहेकोछ।
लेखापरीक्षणम ख्र्दर्ा ेहार्काि्क र्हरुमाकेखन्रदरहेकोछ।  

 र्ोज ाकोश्यकर्कदापिहचा ,छ ौटदथाकार्ापन््र् कोलाेगश्यकर्कका   ,कार्पि्ेध,
े  ेखशकाकोपर्ापिदाि्श्लके णग े। 

 र्ोज ादज पमादथाकार्ापन््र् खस्थेदमूल्र्ाङ्क ग े। 

 खा ेपा ीकोशपूेदपरग णस्दरकोमूल्र्ाङ्क दथाि्श्लके णग े। 

 कार्पिमकोउन्पलधधीेबश्लके णग े। 

 र्ोज ाकोे र्ेमदसञ्चाल रद गोप ाकोमूल्र्ाङ्क दथाि्श्लके णग  प। 

10. लेखापरीक्षणकोक्षते्र ‐ अध्र्र् कोिममा२०७६।७७काखा ेपा ी र्ोज ाछ ौट,कार्ापन््र् 
खस्थेद,खरर  व्र््स्थाप ,र्ोज ाहस्दान्दरण,सञ्चाल दथा व्र््स्थाप ,ग णस्दर े र्न्त्रणजस्दा
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ििर्ाकलापलाईसमेिटएकोछ।र्सकालाेगल खम्् ीतिव ेशभौेदकपू्ापधारमन्त्रालर्,खा ेपा ी
दथासरसफाईेडेभज कार्ापलर् ाङ्ग,रबाुँकेखजल्लाकोकार्पक्षते्रलाईसमेिटएकोछ। 

11. लेखापरीक्षणकोपिेद‐लेखापरीक्षणकार्ापन््र्मा ेहार्बमोखजमि्ेधए्ंपिेदअ्लम्ब गररएको
ेथर्ोः 

11.1. र्ोलेखापरीक्षणस्ोच्चलेखापरीक्षणसंस्थाहरुकोअन्दरापििर्संगठ ईन्टोसाईिाराजारीगररएको
कार्पमूलक लेखापरीक्षणका मा  ण्ड ईसाइ ३००० र कार्ापलर्बाट जारी गररएको कार्पमूलक
लेखापरीक्षणमागप शप , २०६९माउन्ल्लेखखदि्ेधपिेदअ  सारसञ्चाल गररएकोछ। 

11.2. लेखापरीक्षणमा तिवििर्ामूलक र  ेदजामूलक पिेदको अ्लम्ब  गररएको छ । पिहचा  भएका
जोखखमक्षते्रकाशधारमादाखत््कमहत््काि्क र्हरूे धापरणगरीेद लाईप ष्ट्याईग पसम्बखन्धद
े कार्का खजम्मे्ार प ाेधकारीहरूसुँग सोधप छ,  छलफल ग  पका साथै थप प ष्ट्याईका लाेग
ि््रण सङ्कल , संरखचद अन्दर्ादाप तिवश्ना्ली शद  माध्र्मबाट सूच ा र दथ्र्ाङ्कको सङ्कल  दथा
ि्श्लके णगररएकोछ।र्सकोसाथैकार्पमूलकलेखापरीक्षणकोलाेगस्थलगदे रीक्षण, अ्लोक , 
े कार्कोअेभलेखअध्र्र् दथाि्श्लके णगररएकोछ। 

  ई खजल्लाका उन्पभोक्ता दथा खा ेपा ी शपूेदप सेमेदहरु र खा ेपा ी दथा सरसफाइ
ेडेभज कार्ापलर्  ाङ्ग र बाुँकेमा तिवश्ना्ली पठाइ तिवाि तिवश्ना्लीको ज्ाफलाइ ि्श्लके ण गररएको 
छ।२खजल्लाकास्था ीर्दहRandom Sampling ि्ेधबाटछ ौटगरीस्थलगदअ्लोक दथा
सरोकार्ालासुँगछलफलगररएकोछ।ल खम्् ीतिव ेशकालाभग्राहीमध्रे्७०, खा ेपा ीशपूेदपकदाप
सेमेदमध्रे्१२सेमेदर६खा ेपा ीदथासरसफाई ेडेभज कार्ापलर्मध्रे्२कार्ापलर्छ ौट
तिवश्ना्लीकाशधारमाअन्दर्ादापसञ्चाल गररएकोछ। ाङ्गखजल्लाकोि्ेभन्न३स्था मालखक्ष्र्द
सम हसुँगछलफलगरीे ष्कक पे काेलएकोछ। 

12. लेखापरीक्षणको ेसेमददा ‐ कोेभड-१९काकारण सूच ा दथा दथ्र्ाङ्क तिवाि ग प समस्र्ा भएको,
अपेखक्षदमात्रामालखक्ष्र्द्गपसगुँफोकलग्र  पेडस्कस दथाअन्दर्ादापेल समस्र्ाभएकोछ।
कार्पमूलकलेखापरीक्षणकोिममादथ्र्ाङ्कहरुमागभएअ  सारकोपूणपरुपले शउन्  ,अपूरारअधूरा
सूच ा दथा दथ्र्ाङ्क तिवाि ह    जस्दा समस्र्ाको रुपमा रहेका छ ।्उन्पर् पक्त कारणहरूले
लेखापरीक्षणकोि्ेधदथा ार्रासीेमदगरेकोछ। 

लेखापरीक्षणबाट ेखखएकोव्र्होरा 
13. र्ोज ाछ ौट ‐ तिव ेशभौेदकपू्ापधारि्कासमन्त्रालर्लेखा ेपा ीर्ोज ाछ ौटमागमाशधाररद,

े खश्चदमाप ण्डदथाकार्पि्ेधबमोखजमग  पप पछ।दरर्ोज ाछ ौटकोलाेगमागमाशधाररद
श्यकर्कदापिहचा रएकीकृददथ्र्ाङ्कव्र््स्था भएकोखस्थेद ेहार्बमोखजमछः 

13.1. ल खम्् ी तिव ेश सरकारबाट र्ोज ा छ ौट र सञ्चाल सम्बन्धी कार्पि्ेध र माप ण्ड दर्ार भएको
छै । र्ोज ा छ ौटका लाेग े खश्चद माप ण्ड दथा कार्पि्ेध  ह  ाुँ ्ास्दि्क लखक्ष्र्द ्गप
श्यकर्क अ्सरबाट लाभाखन््द  ह  े खस्थेद ि्द्यमा  रह े र कार्ापलर्ले स््ि््ेकीर् द्रबाट
छ ोट गरेकाशर्ोज ा, तिव ेश मन्त्रालर्बाटछ ोट भएका र्ोज ा दथा जागरुक र पह चुँ भएका
उन्पभोक्ता सेमेद/लाभग्राही सम  ार्ले र्ोज ा छ ोट दथा संचाल  ग े सम्भा् ा ि्द्यमा  रह े
 ेखखन्छ। 
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13.2. तिव ेशकोखा ेपा ीकोअ्स्थाकोएकीकृददथ्र्ाङ्करहेको ेखखए । र्ोज ाकोश्यकर्कदापिहचा 
दथाछ ोटकालाेगतिव ेशगद, खजल्लागदरस्थाे र्दहगदखा ेपा ीको्ास्दि्कअ्स्था  ेखख े
दथ्र्ाङ्क दर्ार गरेको पाईए  । खा ेपा ी से्ाबाट ेबम ख सम  ार्, खा ेपा ी से्ा उन्पलधधदाको
ग णस्दरकोअ्स्थाको्ास्दि्कपिहचा र क्साङ्क गरीदथ्र्ांकअद्या्ेधकगरेकोपाइपए । 

13.3. शेथपकबक प२०७६।७७कोबजेट्क्तव्र्माखा ेपा ीसरसफाईदथास््च्छदाग रुर्ोज ादर्ार
गरी खा ेपा ी दथा सरसफाई शर्ोज ाहरुको तिवाथेमकीकरण सिहद कार्ापन््र्  गरर े कार्पिम
रहेकोछ।तिव ेशेभत्रखा ेपा ीको ्ास्दि्कअ्स्था पिहचा कालाेगखा ेपा ी सरसफाई दथा
स््च्छदा ग रुर्ोज ा (WASH) स्था ीर् दहहरुबाट दर्ार ग ेकार्पिम रहेकोमाकेदपर् स्था ीर्
दहहरुलेदर्ारगरेका छै  ्। ि्.सं.२०७५सालपेछर्सतिव ेशको एकीकृददथा खजल्लागद
रुपमाखा ेपा ीको्ास्दि्कअ्स्थापिहचा भएकोछै ्। 

मागमाशधाररदर्ोज ाछ ोट ह ुँ ा े मापणस्थलमा ि््ा ह  े,समर्मार्ोज ासम्पन्न
 ह  े,र्ोज ाअध रोरह ेगरेकोछ।्स्द गदशधारदर्ारगरीशर्ोज ाकोश्यकर्कदापिहचा 
ग ेदफप तिव ेशभौेदकपू्ापधारि्कासमन्त्रालर्लेध्र्ा द   प पछ। 

14. लक्ष्र् तिवगेद ‐ शेथपक कार्पि्ेध े र्मा्ली‚ २०६४ को े र्म २३ अ  सार स््ीकृद ्ािक पक
कार्पिमबमोखजमतिवगेदहाेसलग  पप पछ।तिव ेशलाईपूणपसरसफाईर् क्तदथास््च्छखा ेपा ीमा
शदतिवेदशदपह ुँचभएकोसमिृतिव ेश् ाउन् ेतिवथमश्ेधकर्ोज ाको ीघपकाली सोचकासाथै
सबैबस्दीहरुमास््च्छरभरप ोखा ेपा ीप र्र्ाउन् ेरसबैतिवकारकाफोहोरतिवभा्कारीव्र््स्थाप 
ग ेलक्ष्र्रहेकोछ।तिव ेशकासबैज दाहरुलाईग णस्दरीर्दथाभरप ोखा ेपा ीसे्ाप र्र्ाउन्  र
तिव ेशको मा ् केखन्रद सबै ठाुँउन्हरुमा सरसफाई से्ा ि्स्दार ग  प तिवम ख उन्दे्दयकर् रहेको छ ।
२०७६।७७कोभौेदकपू्ापधार ि्कासमन्त्रालर्कोखा ेपा ीदफप कोलक्ष्र्दथातिवगेदअ्स्था
े म् ा  साररहेकोछः 

(रु.हजारमा) 

ि=सं कार्पिम/ििर्ाकलाप 

्ािक पकलक्ष्र् ्ािक पकतिवगेद 

पररमाण बजेट पररमाण 

पररमाण
तिवेदशद 

बजेट 

बजेटखचप
तिवेदशद 

१ सघ खा ेपा ीि्कासकार्पिम 
      

१.१ िमागदखा ेपा ीशर्ोज ा २०३ १३६७३०० ५ २ ११४८३४९ ८३.९९ 

१.२ माग भई शएका खा.पा.श. हरुको सम्भाव्र्दा
अध्र्र्  गरी सम्भाव्र् शर्ोज ाहरुको
मन्त्रालर्बाटस््ीकृेदेलईेड.पी.शर.दर्ारग े 

४३८ ५१४७५ ३०६ ७० ४७७०८ ९२.६८ 

१.३  र्ाुँ माग भएका खा.पा.श. हरुको डी .पी .
शरदर्ारग े 

३२७ १३१७०९ ८ २ ११६४७७ ८८.४४ 

१.४ स्था  ि्शेक  खा ेपा ी शर्ोज ाहरुको
मन्त्रालर्बाटस््ीकृेदेलईकार्ापन््र् ग े 

९ ८२०० ६ ६७ ४४५३ ५४.३० 

२ खा ेपा ीशर्ोज ाग णस्दरअेभ्िृिदथाश्रोद
संरक्षणकार्पिम 

५ ११२५० ४ ८० ११०४७ ९८.२० 

३ खा ेपा ी शर्ोज ा ममपद स धार दथा ि्स्दार
कार्पिम 

१९३ १२६४१३ १५५ ८० १०४२५५ ८२.४७ 

४ खा ेपा ीदथाग णस्दरस धारकार्पिम २३ १०९९३ २२ ९६ ९९५३ ९०.५४ 

५ उन्च्चतिवि्ेधर् क्तकेखन्रर्खा ेपाे कार्पिम ४९३ १७६४६२४ २९ ६ १६९३२८३ ९५.९६ 

६ ेडपटर् ् ेलशर्ोज ाममपदस धारकार्पिम ११ २२६९८ ११ १०० १३३८० ५८.९० 

७ दराईमधेसखा ेपा ीस धारकार्पिम १४६ ६५५१७७ ० ० ६४२१२९ ९८.०१ 
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14.1. शेथपक्क प२०७६।७७मार्सतिव ेशमन्त्रालकोखा ेपा ीदफप  ि्ेभन्न१०कार्पिमअन्दगपद
ि्ेभन्नर्ोज ा ि्ेभन्नचरणमा रहेकोअ्स्था  ेखखन्छ।लक्ष्र्रतिवगेदकोअ्स्था ि्श्लके णग ाप
शून्र् तिवेदशद ेखख शदतिवेदशदसम्म तिवगेद भई औक दमा ७३ तिवेदशद तिवगेद भएको  ेखखन्छ ।
खा ेपा ीशर्ोज ा ि्ेभन्नचरण ह  ैँ सम्पन्नह  े रसमर्मा पर्ापि बजेट ि्े र्ोज  ह   सक् ा
शर्ोज ासमर्मासम्पन्नह  सकेका छै  ्।२०७६/७७माखा ेपा ीबाटलाभाखन््दघरध री
संख्र्ा२६हजार३सर्९०प र्र्ाउन् ेलक्ष्र् रहकोमा१७हजार३सर्७३अथापद६५.८३
तिवेदशदमाप गेकोरलाभाखन््दज संख्र्ा१लाख४०हजारप र्र्ाउन् ेलक्ष्र्रहेकोमा९४हजार७
सर्२३अथापद६७.६६तिवेदशदमाप गेकोछ।समर्माशर्ोज ासम्पन्न ह  ाअपेखक्षद ेदजा
तिवाि ह  ेरलाभग्राही्गपलेसमर्मासे्ातिवािग प सक् ेअ्स्थारहन्छ।राििर्दथातिवा ेखशक
लक्ष्र्समेदतिवभाि्दह  सक् े ेखखन्छ। 

14.2. शेथपक बक प २०७६।७७ मा खा ेपा ी दथा सरसफाई ेडेभज  कार्ापलर्हरुको तिवगेद अ्स्था
े म् ा  साररहेकोछ: 

खा ेपा ीदथा
सरसफाई
ेडेभज 
कार्ापलर् 

ि्े र्ोज  

रुहजारमा 
खचप 

रुहजारमा 
शून्र्
तिवेदशद
तिवगेद 

२५तिवेदशद
भन् ाकम
तिवगेद 

५०तिवेदशद
भन् ाकम
तिवगेद 

७५तिवेदशद
भन् ाकम
तिवगेद 

 ाङ्ग ९०७७४३ ८४१०४५ १९ २ ४ ८ 

बाुँके ६४८७२४ ५३५०७५ ७ - ७ १९ 

रुपन् ेही १२४७६७६ १२३२४९४ ८३ - १ २ 

ग ल्मी ३०३०५० २५६६७९ - १ २ ६ 

जम्मा ३१०७१९३ २८६५२९३ १०९ ३ १४ ३५ 

४कार्ापलर्बाटतिवािि््रणअ  सारशर्ोज ासञ्चाल कालागीरु.३अबप१०करोड७१
लाख९३हजार ि्े र्ोज भएकोमारु.२अबप८६करोड५२लाख९३हजारखचपभएकोर
सञ्चाेलदर्ोज ामध्रे्१०९शर्ोज ामाशून्र्तिवेदशद,३ मा२५तिवेदशदभन् ाकम,१४ मा
५०तिवेदशदभन् ाकमर३५मा७५तिवेदशदभन् ाघटीतिवगेदभएको  ेखखएकोछ।दोिकएको
कार्पिमअ  सारतिवगेदहाेसलभएको ेखखए ।लखक्ष्र्द्गपदोिकएकोसमर्मासे्ाउन्पर्ोगग प
बाट्खञ्चदभएकाछ ्।लक्ष्र्अ  सारकोतिवगेदहाेसलग ेदफप सम्बखन्धदे कार्ििर्ाखशलरह  
प पछ । बजेट न्रू्  भएका कारण स्ै र्ोज ाहरु सञ्चाल  दथा अपेखक्षद तिवगेद हाेसल ग प
 सिकएकोकार्ापलर्लेजा कारीद एकोछ। 

14.3. खा ेपा ी दथा सरसफाई ेडेभज कार्ापलर्रुपन् ेहीिारा सञ्चाेलददथा हस्दान्दररदशर्ोज ाहरु
मध्रे्२०६५।६६  ेखख२०७१।०७२सम्ममाश रु्ाद भएकारु.२अबप९करोड३२लाख
लागद अ  मा का ३५शर्ोज ाहरुमध्रे् हालसम्म ७५ तिवेदशदभन् ाकम भौेदक तिवगेद भएको
 ेखखर्ो । २०७६।७७ सम्ममा उन्क्तशर्ोज ाहरुमा रु.४८करोड ५४लाख३० हजारखचप
भएकोमाहालसम्म१.७६ ेखख६९.२५तिवेदशदमात्रभौेदकतिवगेदभएको ेखखन्छ।सम्बखन्धद
े कार्ले ेदजालाईपर्ापिध्र्ा द एको ेखखए ।लामोअ्ेधसम्मशर्ोज ासम्पन्नह   सक् ा
शर्ोज ालागदबढ् जा ेदथालखक्षद्गपसमर्माग णस्दरीर्खा ेपा ीतिवािग पबाट्खञ्चदरह े
अ्स्थारहन्छ।प रा ाशर्ोज ाहरुमासरकारीरकमखचपभइरह ेदर ेदजातिवाि ह  ेअ्स्थाले
तिवाथेमकदातिवािक्षेत्रमाश्रोदतिव्ाहग ेकार्पमापे कमीशउन्छुँ।दोिकएकोसमर्रलागदमा
शर्ोज ासम्पन्नह   सक् ाराििर्लक्ष्र्रद गोि्कासलक्ष्र्मासमेदअसरप पछ। 
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14.4. पाुँचसर् घरध रीको संख्र्ा लाभाखन््द ह  े ग््ारखोला खा ेपा ी र्ोज ा २०७३।७४ बाट श रु
भएकोमाहालसम्मटङ्की,बोररङ्गरपम्पहाउन्स े मापणकार्पसम्पन्नभईतिवशारणर ि्दरणपाइप
लाइ  ि्स्दारभइरहेकोउन्पभोक्तासेमेदलेजा कारी द एकोछ।बजेटअभा्कोकारणपाइप
खरर ह   सिक२०७६।७७मार्ोज ासम्पन्नह   सकेकोजा कारीद एकोछ। 

तिव ेशभौेदकपू्ापधारि्कासमन्त्रालर्लेश्यकर्क्जेटव्र््स्थागरीश्ेधकर्ोज ाको
लक्ष्र्,द गोि्कासकोलक्ष्र्, ीघपकाली सोचकोलक्ष्र्रतिवा ेखशकलक्ष्र्हाेसलग पउन्पलधधश्रोद
र साध को तिवभा्कारी र  क्षदापूणप िकेसमले पररचाल  गरी े धापररद समर्मा अपेखक्षद लक्ष्र्
अ  सारकोतिवगेदहाेसलग  पप पछ। 

15. समस्र्ाग्रस्द शर्ोज ा ‐ सा्पजे क खरर  े र्मा्ली २०६४ को े र्म १११ मा भएको
व्र््स्थाअ  सारखरर कार्पकोसम्झौदाकार्ापन््र् सम्बन्धीव्र््स्थारहेकोछ।सा्पजे कखरर 
ऐ ,२०६३को फा५९,63र े र्मा्लीको े र्म१२८अ  सार े मापणव्र््सार्ीलेकाम
श रु गरेमा,अध रोछोडेमागरर ेकार्ाहीकोव्र््स्थाछ।त्र्स्दैशेथपककार्पि्ेधे र्मा्ली
२०६४कोे र्म३६(६)बमोखजमि्कासशर्ोज ासभे, ेडजाइ , लागदअ  मा दथाकार्पिम
दर्ारगरीस््ीकृदगराईबजेटमाे धापररदगररएकोरकमे कासाेलईे र्मा  सारखचपग  पप ेर
े धापररदकार्पिमअ  सारमालसामा कोउन्पलखधधदथातिवाि्ेधकए्ंतिवशासकीर्व्र््स्था ेमलाई
कार्पसम्पा  ग  पसम्बखन्धदकार्ापलर्तिवम ख्ार्ोज ातिवम खकोकदपव्र्ह  ेव्र््स्थाछ।र्स
सम्बन्धमाे म् व्र्होराहरुरहेकाछ ्: 

15.1. खा ेपा ीदथासरसफाईेडेभज कार्ापलर्रुपन् ेहीबाटहाटी् गाईओभरहेडटङ्कीे मापणकालागी
रु.९२लाख९०हजारकोलागदमा२०७५।०७।०१मासम्पन्नह  ेगरी े मापणव्र््सार्ीसगुँ
२०७३।२।२मा सम्झौदा गरेकोछ। र्स े मापणकार्पकालाेग२०७४।७५सम्मरु.५५
लाख५७हजारभ  क्ता ीभएकोछ।हालउन्क्ते मापणकार्पकोम्र्ा थप भईकामअध रोरहेको
छ।अ  गम कोकमीकाकारणकार्पदाेलकाअ  सारकार्प ग े,बीचबीचमाकामछोड् ेरक  ै
शेथपक्क पमाकाम गरेकोकारणदीठेक्काहरूकोकामअध रोरहेकोछ। 

15.2. रु.६करोड ४७लाख १७ हजार लागद अ  मा  भएको डगरी खा ेपा ीशर्ोज ा, किपलबस्द 
जग्गास््ामीत््ि््ा काकारणसञ्चाल माशएकोछै ।मागमाशधाररदर्ोज ातिवणाली भएका
कारणमन्त्रालर्बाटदोिकएकार्ोज ाकार्ापन््र् मासमस्र्ाभएकोछ। 

15.3. खा ेपा ीदथासरसफाईेडेभज कार्ापलर्, ाङ्गबाटपेशभएकाप रा ाठेक्काकोि््रणे म् ा  सार
रहेकोछ: 

(रु.हजारमा) 

ि.सं. र्ोज ाको ाम 

क्ोल
अंक 

सम्झौदाेमेद 

श रुसम्झौदा
अ  सारसम्पन्न
ग  पप ेेमेद 

हालसम्मको
भ  क्ता ी 

तिवगेद
तिवेदशद 

१ सरापसहलगा ीखा ेपा ी
शर्ोज ा ८५८०८ २०७४।३।८ २०७६।३।७ ३३९३४ ४० 

२ ढकेलप र शन्रभरैर्ा
खा ेपा ीशर्ोज ा ३५५३ २०७४।१२।४ २०७५।१२।३ १७०५ ६० 

३ मोेदप रफोहराखा ेपा ी
शर्ोज ा ६४५४ २०७४।१२।०४ २०७५।१२।३ १४१८ ३५ 

४ चन्  प र खा ेपा ी ६०६३ २०७४।१२।४ २०७५।१२।३ २२६९ ६० 
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शर्ोज ा 
५ स  प र खा ेपा ी

शर्ोज ा ६३६८ २०७४।१२।४ २०७५।१२।३ १९९५ ६० 

६ केरुे र्ा खा ेपा ी
शर्ोज ा ६०५२ २०७४।१२।४ २०७५।१२।३ ९७५ ३५ 

र्स कार्ापलर्बाट सञ्चाेलद माेथ उन्खल्लखखद र्ोज ाहरु अध रा रहेकोमा र्ोज ाको म्र्ा 
समािीपश्चादम्र्ा थपसमेदभएको ेखखए । 

15.4. खा ेपा ी दथा सरसफाईअस्थाई ेडेभज कार्ापलर्, बाुँके ग ाप र १-९खा ेपा ी र्ोज ाको ेडप
्ोररङ्गे मापणकार्पग पकार्ापलर्रएके मापणव्र््सार्ीबीचरु.२५लाख२२हजार(मू.अ.कर
समेद)क्ोलअङ्कको२०७६।४।२५मा सम्पन्नग े गेद२०७६।१।८मा सम्झौदा भएको 
छ।उन्क्तकार्पकोपटकपटकम्र्ा थपगरी२०७६।१०।८सम्मम्र्ा थपभएकोछ।
 ोश्रोपटकम्र्ा थपग ापथिपएकोम्र्ा माकार्पसम्पन्न भएमाकार्ाहीगरर ेव्र्होराउन्ल्लेख
छ ।र्सकार्ापलर्बाट सम्झौदा अ  रुप काम ग ै जा े िममा २०७६।९।१ गदे सो ेड्रेलङ्ग
कम्प ीलेेड्रेलङ्गरलेगङ्गकार्पसम्पन्नगरीलेगङ्गररपोटपपेशगरेकोमालेगङ्गररपोटपअ  सारत्र्हाुँ
पा ीशउन् ेस े  खश्चददा भएकोभ ीहालसम्मभएकोकामकोकार्पसम्पन्नब ाईरु.२०लाख७३
हजारे मापणव्र््सार्ीलाइभ  क्ता ीद एकोछ।खा ेपा ीर्ोज ाे मापणपू्पदर्ारीगरीअपेखक्षद
 ेदजा तिवाि ह  े क राको स े  खश्चददा पेछकार्प गरेको  ेखखए । र्सले ग ाप लाभग्राही सम  ार्
खा ेपा ीकोउन्पर्ोगबाट्खञ्चदह  ेरसरकारकोरकमअपधर्र्भएको ेखखर्ो। 

15.5. ढकेलपूरशन्रमरर्ाखा ेपा ीर्ोज ाबाटलाभाखन््दह  ेघरध रीसंख्र्ा१००रहेकोछ।र्ोज ाको
शभरहेडटङ्कीे मापणरु३५लाख५३हजारकोलाेगेमेद२०७५।१२।३मासम्पन्नग ेगरी
ेमेद२०७४।१२।४मासम्झौदाभएकोछ।ओभरहेडटङ्कीकोे मापणकार्पकोहालसम्मरु१७
लाख५हजारभ  क्ता ीभई६०तिवेदशदतिवगेदभएकोरहालउन्क्तकार्पअध रोअ्स्थामारहेको 
छ। े मापणव्र््सािर्बाटम्र्ा थपकालाेग पेशभएकोकार्पसम्पा  जमा द क्कली पेशह  
शएकोले म्र्ा  थप  गररएको र हाल े मापण व्र््सार्ीलाईकालो सूचीमा राख्नका लाेग सूच ा
तिवकाश गरीसिकएकोकार्ापलर्लेजा कारीद एकोछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 उन्क्त स्था मा ओभरहेड टङ्कीको े मापण कार्प अपूरो रहेकोले पम्प जडा , पम्प
हाउन्स े मापण ,खा ेपा ी पाइप लाइ को तिवशारण र ि्दरण कार्प सम्पन्न गरी ्ोररङ्गबाट सोझै
खा ेपा ी शपूेदप गरेको  ेखखर्ो । उन्पभोक्ताबाट माेसक रु.२ सर् श ल्क ेल े गरेको छ ।
खा ेपा ीकोग णस्दरपरीक्षण गरीपा ीि्दरणगरेको ्ोररङ्गबाटसोझै पा ीशपूेदपग ापर्ोज ाको

सोझैपा ीशपूेदपभएकोरपा ीच  िहएकोअ्स्था अध रोखा ेपा ीटंकी 
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 खजककाउन्पभोक्तालेपर्ापिपा ीपाउन् ेरटाढाकाउन्पभोक्तालेपा ी पाउन् े्ाकमपा ीपाउन् े
गरेकोरपा ीकोतिवसेरलेग ाप ि्दरणलाइ फ टीरह ेरममपदग ापज्र्ालाखचपग  पप ेसमस्र्ा
रहेकोउन्पभोक्ताकोग  ासोरहेकोछसाथै्ोररङ्गबाटपा ीेलकेजभईखेरगइरहेकोअ्स्थाछ।
ओभरहेडट्यांकी े मापणमाफप द पा ीको ्चदगरी बढीभन् ा बढी पा ी उन्पलधधगराउन् ेक रामा
ध्र्ा  द एको  ेखखए ।क ्ा स िकसकेकाले र्ो र्ोज ा सञ्चाल  ह  ाुँ पा ीकोश्यकर्कदा पूेदप
भएको र र्थासक्र् ेछटोओभरहेड टङ्कीको े मापणकार्प सम्पन्न ग  पप े उन्पभोक्ताको माग रहेको 
छ। 

15.6. एकसर्पाुँचेमटरबोररङ्गगररएकोकोइला्ासखा ेपा ीर्ोज ा ाङ्गक पा ीकोक्षमदातिवेदसेकेण्ड
५ेलटररहेकोमाबोररङ्गबाट हालएकघण्टामात्रपा ीशउन् ेगरेकोउन्पभोक्तासेमेदलेज ाएको
छ।पा ीकोसदहस केकोकारणलेहालबोररङ्गबाटपर्ापिपा ी शउन् ेअ्स्थाछ।र्ोज ा
े मापण अखघ भारदको सीमा पारीबाट पा ी ल्र्ाउन् े ्ा खोला र क ्ाको पा ी िपउन् े गरेको
उन्पभोक्तालेजा कारीद एकाछ ्।स ख्खामौसममाक ्ाकोपा ीकोसदहस क् ेह  ालेसीमापारी
भारदबाटपा ील्र्ाउन् े्ाखोलाकोपा ी िपउन् ेगरेकोउन्पभोक्तालेजा कारी द एकाछ ्।र्स
भेगमास ख्खामौसममाजेम म े  कोसदहस क् ालेखा ेपा ीर्ोज ाबाटपर्ापिपा ीउन्पलधधह  
 सकीखोलाकोपा ीउन्पर्ोगग  पप ेअ्स्थारहेकोछ। 

15.7. स  प र खा ेपा ी र्ोज ा  ाङ्गबाट लाभाखन््द ह  े घरध रीको संख्र्ा ३५० रहेको छ । र्ोज ाको
शभरहेडटङ्कीे मापणकालाेग२०७५।१२।३मासम्पन्नग ेगरी२०७४।१२।४मासम्झौदा
भएकोछ।उन्क्तओभरहेडटङ्कीकोे मापणकार्पकोक्ोलअङ्करु.६३लाख३८हजाररहेकोमा
हालसम्मरु.१९लाख९५हजारभ  क्ता ीभई६०तिवेदशदतिवगेदभएकोरहालउन्क्तकार्पअध रो
अ्स्थामारहेकोछ।े मापणव्र््सार्ीबाटम्र्ा थपकालाेगपेशभएकोकार्पसम्पा  जमा द
 क्कलीपेशह  शएकोलेम्र्ा थप गररएकोरहाले मापणव्र््सार्ीलाईकालोसूचीमाराख्नका
लाेग सूच ा तिवकाश  गरर सिकएकोकार्ापलर्ले जा कारी द एकोछ। उन्क्त स्था माओभरहेड
टङ्कीकोे मापणकार्पअपूरोरहेकोमाहाल्ोररङ्गे मापण,पम्पजडा ,पम्पहाउन्से मापण,खा ेपा ी
पाइपलाइ कोतिवशारणरि्दरणकार्पसम्पन्नगरी्ोररङ्गबाटपाइपलाइ मासोझैखा ेपा ीशपूेदप
गरेकोउन्पभोक्तासेमेदलेजा कारीद एकोछ।  ्ोररङ्गबाटसोझैपाइपलाइ मा पा ीशपूेदपग ाप
र्ोज ाको खजककाउन्पभोक्तालेपर्ापिपा ीपाउन् ेरटाढाकाउन्पभोक्तालेपा ी पाउन् े्ाकमपा ी
पाउन् े  गरेको उन्पभोक्ता सेमेदको ग  ासो रहेकोछ। साथै तिवसेरकोकारण पाइपफ ट् े, पा ी
ेलकेजदथा  िक दसमेदह  ेगरेको ेखखन्छ। 

े मापणव्र््सार्ीलेकार्पदाेलकाअ  सारकार्प ग े,बीचबीचमाकामछोड् ेरक  ैशेथपक
्क पमाकाम ग े,पर्ापिपू्पदर्ारी गरीशर्ोज ाश रुग े,े मापणस्थलमाि््ा ह  े,का   मा
भएको व्र््स्थाकोपररपाल ा ह  े,खरर सम्झौदाकोतिवभा्कारीकार्ापन््र् ग ेगराउन् ेकाममा
कमीकाकारणमाेथउन्ल्लेखखदठेक्काहरूकोकामअध रोरह गएकोछ।उन्क्तर्ोज ाहरुअध रो
रह ालेकरर्३५००घरध रीखा ेपा ीकोउन्पलधधदाबाट तिवभाि्दभएकाछ ्।खा ेपा ी दथा
सरसफाईेडेभज कार्ापलर्हरूलेपू्पदर्ारीपश्चादे मापणकार्पश रुग े,कार्पअध रोछाड ेे मापण
व्र््सार्ीलाई खजम्मे्ारब ाइपखरर सम्झौदाकोतिवभा्कारीकार्ापन््र् गरीदोिकएकोसमर् ेभत्र
 ेदजातिवािग  पप पछ। 

16. शर्ोज ाहस्दान्दरण‐सा्पजे कखरर े र्मा्ली२०६४को फा९७(११)अ  सारउन्पभोक्ता
सेमेदले े मापण कार्प सम्पन्न गररसकेपेछ तिवाि्ेधक कमपचारीबाट जाुँचपास गराई क ल खचपको
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अेभलेखराखीउन्पे र्म(१२)बमोखजमे मापणकार्पसम्पन्नभएपेछसोकोरेख ेख, ममपदसम्भार
ग े खजम्मे्ारी समेद दोकी शर्ोज ाको स््ाेमत्् उन्पभोक्ता सेमेदलाई  ै हस्दान्दरण ग  पप े
व्र््स्थाछ।सोहीे र्मा्लीको उन्पे र्म(१५)माउन्पभोक्तासेमेदलेहस्दान्दररदशर्ोज ाको
से्ाउन्पर्ोगगरे्ापदेद  पप ेसे्ाश ल्कदोक् सक् ेरत्र्स्दोश ल्कजम्माग ेक  ैकोक खडा
गरी सोहीकोक बाट त्र्स्दो े मापणकार्प सञ्चाल  दथा ममपद सम्भार ग  पप े व्र््स्थाछ। र्स
तिव ेशमा२०७५/७६मा२१खा ेपा ीशर्ोज ासम्पन्नग ेलक्ष्र्रहेकोमा११र२०७६/७७
मा४०शर्ोज ासम्पन्नग ेलक्ष्र्रहेकोमा३७शर्ोज ासम्पन्नभईहस्दान्दरणभएकोछ। 

खा ेपा ीदथासरसफाईेडेभज कार्ापलर्, ाङ्गबाट२०७६।७७माे मापणसम्पन्नभएका
५खा ेपा ीशर्ोज ाउन्पभोक्तासेमेदलाईहस्दान्दरणगरेकोछ।हस्दान्दररदर्ोज ाकोममपद
सम्भारकोक पर्ापि भएको,तिवाि्ेधकज्ञा कोकमीरहेकोदथासञ्चाल रममपदप खस्दकारहेको
पाइए ।उन्पभोक्तासेमेदबाट े मापणसम्पन्नभएकाखा ेपा ीशर्ोज ाहरुसम्बखन्धदसेमेदलाई
सञ्चाल ग ेखजम्मे्ारीसिहदहस्दान्दरणग ापर्ोज ाकोरेख ेखदथाममपदसम्भारमाकार्ापलर्लाई
थप शेथपक भार समेद  प े दर उन्पभोक्ता सेमेदमा ममपद सम्भार कोक   ह  े ्ा सा ो ह  े,
तिवाि्ेधकज्ञा कोकमी,सञ्चल रममपदप खस्दका ह ुँ ातिवभा्कारीरुपमार्ोज ासञ्चाल कार्पमा
समस्र्ाशउन् ेगरेकोपाइर्ो।ममपदसम्भारकोक पर्ापि ह  ाुँशर्ोज ाकोममपददथाि्स्दारका
लाेग अन्र् े कार्माशखश्रद रह   प े र तिवाि्ेधक ज्ञा  दथा सञ्चाल  र ममपद प खस्दका  ह  ाुँ
सामान्र् तिवकृेदकोममपद दथा स धारकालाेगसमेदअन्र् तिवाि्ेधकसगुँ परामशप ग  पप े ्ाकाम
लगाईभ  क्ता ीग  पप े ेखखन्छ।र्सबाटशर्ोज ाकोसञ्चाल खचपमा्िृिह न्छ।े र्ेमदर
तिवभा्कारी रुपमा शर्ोज ा सञ्चाल मा असर प े  ेखखन्छ । खा ेपा ी दथा सरसफाई ेडेभज 
कार्ापलर्हरूलेसम्पन्न शर्ोज ासञ्चाल लाई ीगो् ाउन् ेगरीहस्दान्दरणगरर  प पछ। 

17. ममपदसम्भारकोक  ‐खा ेपा ीशर्ोज ाहरूको द गोसञ्चाल कोलाेगममपदसम्भारकोक कोव्र््स्था
गरेको ह   प पछ । र्स तिव ेश अन्दगपद खा ेपा ी शर्ोज ा ममपद सम्भारका लाेग शेथपक बक प
२०७६/७७माे म् ा  सारखचपभएकोछ: 

 (रु.हजारमा) 
खा ेपा ीदथासरसफाईेडेभज कार्ापलर् ्जेटि्े र्ोज  े कासा/खचप 

रुपन् ेही ४०७६३ ३८१७० 

 ाङ्ग १०५०० १०३६६ 

बाुँके १२६०० १००८२ 

पाल्पा १९४५० १४१०६ 

ग ल्मी 22400 1815४ 

प्र् ठा  20700 1531६ 

जम्मा १२६४१३ १०६१९४ 

र्सतिव ेशमाखा ेपा ीशर्ोज ाकोस धारदथाममपदकार्पिमकालाेगरु.१२करोड६४
लाख १३ हजार ि्े र्ोज  भएकोमा रु.१० करोड ६१ लाख ९४ हजार खचप भएको छ ।
खा ेपा ी दथा सरसफाइ ेडेभज  कार्ापलर्,  ाङ्गले २०७६।७७ मा १४ खा ेपा ी शर्ोज ा
ममपदकालाेगन्रू् दमरु.१लाख ेखखअेधकदमरु.२०लाख८हजारसम्मरु.१करोड३लाख
६५हजारखचपगरेकोछ।र्स्दैरुपन् ेहीलेरु.३करोड८१लाख७०हजार,बाुँकेलेरु.१करोड
८२हजार,पाल्पालेरु.१करोड४१लाख६हजार,ग ल्मीलेरु.1करोड81लाख5४हजारर
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प्र् ठा लेरु.1करोड53लाख1६हजारप रा ाखा ेपा ीशर्ोज ाकोममपदसंभारमाखचपगरेको
छ। 

े र्ममा भएको व्र््स्थाअ  सारउन्पभोक्तासेमेद स््रं्लेशर्ोज ा ममपद संभार ग  पप ेमा
सरकारकोबजेटमाभरप  पउन्खचदभए ।खा ेपा ीकाउन्पभोक्ताहरुटाढाटाढासम्मछररएररहेको
अ्स्थामाशर्ोज ाकोस रुलागदसमेद्ढीप ेरममपदसम्भारलागदसमेदबढीह  ेग पछ।
ममपदसंभारकालाेगशर्ोज ासुँगपर्ापिकोक  ह  ाुँखा ेपा ीशर्ोज ाकोममपदसंभारकालाेग
अन्र् े कार्माभरप  पप ेअ्स्थारहेकोउन्पभोक्तासेमेदलेजा कारी द एकोछ।उन्पभोक्ताको
संख्र्ाकमह  े रखा ेपा ीकोश ल्कसमेदकमह  ाुँर्ोज ाकोकोक माकमरकमबचदह  े र
र्ोज ाकोममपदग पपर्ापिरकमउन्पलधध ह  ेअ्स्थारहेकोउन्पभोक्तासेमेदलेजा कारीद एका
छ ् । ममपद संभार कोक को धर््स्था गरी शर्ोज ालाई शत्मे भपर र द गो ब ाउन् ेदफप  तिव ेश 
भौेदक पू्ापधार ि्कास मन्त्रालर्ले, खा ेपा ी दथा सरसफाई ेडेभज  कार्ापलर्हरू सम्बखन्धद
उन्पभोक्तासेमेदहरूलेध्र्ा द   प पछ। 

18. खा ेपा ीको ग णस्दर ‐ राििर् खा ेपाे  ग णस्दर माप ण्ड, २०६२ र राििर् खा ेपा ी ग णस्दर
माप ण्ड कार्ापन््र्  े  ेखशका, २०६२ बमोखजम पिहलो चरणमा माप ण्ड स््ीकृद भएको पाुँच
्क पे भत्र  र  ोश्रो चरणमा पाुँच ेखख  श ्क पे भत्रकार्ापन््र्  ह  ेशर्ोज ाहरुको व्र््स्था गरेको 
छ। राििर् खा ेपा ी ग णस्दर माप ण्ड कार्ापन््र्  े  ेखशका, २०६२ को ्  ाुँ ६.१ मा
शपूेदपकदापले खा ेपा ीको ग णस्दर दोिकएको माप ण्ड अ  रुप भए  भएको परीक्षण ग  पप पछ र
परीक्षणकालाेगसाधारणदर्ग्राेभटीदथापखम्पङ्गतिवणालीमा ि्दरणपाइपलाइ बाट मू ा ेल  प े
व्र््स्थाछ।र्सरी मू ा ेल ाुँ म ख्र्,सहार्करउन्पसहार्क ि्दरणलाइ मातिवेद५ िकलो
ेमटरमासम्भ्भएसम्मसा्पजे कधारालाई एक मू ा ि्न्  कार्मग  पप पछ। े  ेखशकाको
ब  ाुँ ं.७मा मू ाछ ौटकोशधारहरुमा(१)ेलइ े मू ालेस्था रसमर्ि्शेक लेग णस्दरमा
ह  े ेभन्नदालाई तिवेदे ेधत्् ग प सक्   प े, (२) ज संख्र्ा र शाखालाई हरुको शधारमा  मू ा
ि्न्  कोसंख्र्ासमा  पाेदकरुपमाि्दरणभएकोह   प े,(३)पा ीपोखरीदथासङ्कल टङ्कीहरुमा
पे  मू ाि्न्  कार्मह   प ेर(४)ग णस्दरअ  गम दथापर्प् ेक्षणकार्पकोलाेगतिव  क णह  
सक् ेजोखखमलाईध्र्ा माराखीस्रोद, ि्दरणलाई माे म् चापभएकोक्षेत्र,रपाइपजोेडएको
ि्न्   (Joint Point) बाट पे  मू ा ेल  प े व्र््स्थाछ। ाङ्ग, बाुँके रबद पर्ा खजल्ला खस्थद
अेधकांश खा ेपा ी शपूेदपकदापले र्स माप ण्डको पररपाल ा गरेको पाइए  । राििर् खा ेपा ी
ग णस्दर माप ण्ड,२०६२मा दोिकएकोखा ेपा ीको माप ण्ड र केहीछ ौट गररएकाखा ेपा ी
शर्ोज ाको ग णस्दर अ्स्था अ  स ची-१ मा उन्ल्लेख भएबमोखजम रहेको छ । र्ससम्बन्धमा
 ेखखएकोव्र्होराहरुे म् ा  साररहेकोछ: 

18.1. र्सतिव ेशकाखा ेपा ीसे्ापाएकामध्रे्सबैभन् ाधेरैअथापद४३.५६तिवेदशदघरध रीहरुट्य ्ेलको
भूे मगदपा ीमा  ै े भपररहेकोछ।पाईपतिवणालीबाटखा ेपा ीको से्ापाइरहेकाघरध रीहरुको
संख्र्ा ४२.२२ तिवेदशद रहेको छ । परम्परागद दर केही स धार गरेर स रखक्षद ब ाइएका
खा ेपा ीकाश्रोदहरुमाशखश्रदपरर्ारहरुकोिहस्साभ े२.५२तिवेदशदरहेकोछ।क लखा ेपा ी
उन्पभोक्तामध्रे्कररब०.२७तिवेदशदपरर्ारहरुलेशकाशेपा ीसङ्कल गरीतिवर्ोगग ेगरेकाछ ्।
खा ेपा ीउन्पलधधभएकोज संख्र्ाकोपररमाणतिवेदशदसन्दोक ज क ैरहेदापे ट्य ्ेलकोपा ी
उन्पभोग ग े ज संख्र्ा ४३.५६ तिवेदशद रहेकोमा परीक्षण  गरी खा ेपा ीको उन्पभोग गरररहेको
अ्स्था छ । शसेे क लगाएदको समस्र्ाले ग ाप मा ् जी्  अ  क ल श्यकर्क ग णस्दरको
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खा ेपा ीउन्पभोगग पबाटबखञ्चदरहेकोअ्स्थाछ।पाईपतिवणालीबाटखा ेपा ीकोसे्ापाइरहेका
घरध रीहरुको संख्र्ा ४२.२२ तिवेदशद रहेको र र्सलाई ग णस्दरीर् मान्न सिकए दापे  केदपर्
खा ेपा ी र्ोज ाको ग णस्दर परीक्षण  गरी खा ेपा ी शपूेदप ह  े, बक ापदमा म हा  बगाउन् े दथा
धेमलोह  े,खा ेपा ीकापाइपहरुफ ट े रढल ेमेस ेलगार्दकासमस्र्ालेग णस्दरीर्खा ेपा ी
उन्पभोग ग पबाट बखञ्चद रहेको अ्स्था छ । उन्पभोक्ताहरुलाई पर्ापि मात्रामा ग णस्दरीर् पा ीको
शपूेदप ह    सक् ा ि्ेभन्न श्रोदबाट तिवाि कम ग णस्दरीर् पा ी िपउन्   परेको अ्स्था छ।
पररमाणात्मकरुपमाखा ेपा ीबाटलाभाखन््दज संख्र्ाधेरै ेखखएदापे ग णात्मकरुपमालाभाखन््द
ज संख्र्ाकम ैरहेकोछ। 

18.2. खा ेपा ी दथा सरसफाई ेडेभज  कार्ापलर्,  ाङ्ग अन्दगपद कोइला्ास खा ेपा ी र्ोज ाबाट
लाभाखन््द ह  े घरध री संख्र्ा १२० रहेको छ। गढ्ा गाुँउन्पाेलकाबाट अखघल्लो ्क प खा ेपा ी
बोररङ्ग े मापणग ेकार्पभएकोमापा ीधेमलोले ोशएकोलेहालउन्क्तबोररङ्ग्न् अ्स्थामा
रहेकोछ।खा ेपा ी दथा सरसफाई ेडेभज कार्ापलर्,  ाङ्गबाट उन्क्त स्था माखा ेपा ी र्ोज ा
सम्पन्नभईहालपा ीि्दरणभइरहेकोछ।पा ीकोसदहस केकोकारणलेहालबोररङ्गबाटपर्ापि
पा ी शउन् ेगरेकोअ्स्थाछ।र्सर्ोज ाबाटहालपा ीि्दरणभइरहेकोमापा ीकोग णस्दर
परीक्षण भएकोरपा ीधेमलोरहेकोउन्पभोक्तालेज ाएकाछ ्। 

18.3. खा ेपा ीदथासरसफाईेडेभज कार्ापलर्, ाङ्गअन्दगपदिटक लीगैराखा ेपा ीर्ोज ाबाटलाभाखन््द
ह  ेघरध रीकोसंख्र्ा१००रहेकोछ।र्ोर्ोज ाे मापणअखघक ्ारखोलाकोपा ी्ोकेरखा े
गरेकोमाहाल१लाखेलटरकोओभरहेडटङ्कीे मापणगरीपा ीशपूेदपभएकोमाखोलापारीका१०
घरध री रहेकोमापा ीशपूेदप ह   सक् ाखोलाकोपा ीखा बाध्र्रहेकोउन्पभोक्तालेजा कारी
द एकाछ ्। र्ो र्ोज ा े मापण भईखा ेपा ी ि्दरण भइरहे दापे  पा ीको ग णस्दर परीक्षण
हालसम्म भएकोउन्पभोक्तासेमेदलेजा कारीद एकोछ। 

18.4. खा ेपा ीदथासरसफाईेडेभज कार्ापलर्, ाङ्गअन्दगपदग््ारखोलाखा ेपा ीर्ोज ा,द ल्सीप रबाट
लाभाखन््दह  ेघरध रीकोसंख्र्ा५००रहेकोछ। २०७३।७४बाटस रुभएकोर्सर्ोज ाको
हालसम्मटङ्की,बोररङ्गरपम्पहाउन्से मापणकार्पसम्पन्नभईतिवशारणरि्दरणपाइपलाइ ि्स्दार
भइरहेकोउन्पभोक्तासेमेदलेजा कारीद एकोछ।र्सठाुँउन्माहालक ्ाबाटपा ीिपउन् ेगरेकोर
सोपा ीमाशसेे ककोसमस्र्ारहेकोउन्पभोक्तासेमेदलेजा कारीद एकोछ। 

18.5. खा ेपा ीदथासरसफाईेडेभज कार्ापलर्,्ाुँकेअन्दगपदेबराटखा ेपा ीशर्ोज ाकोक ललागद
रु.६करोड३२लाख६० हजार रहेकोमा २०७७असार मसान्दमा सम्पन्न भएकोछ। र्स
र्ोज ाबाटलाभाखन््दह  ेघरध रीसंख्र्ा१३६०रहेकोछ।र्सशर्ोज ाकोे मापणकार्पसम्पन्न
भएदापे बोररङ्गबाटबाल ् ारधेमलोपा ीशएकोह  ालेउन्पभोक्ताहरुलाईहालसम्मपा ीि्दरण
कार्प स रु ह    सकेको जा कारी ेबराट खा ेपा ी दथा सरसफाई उन्पभोक्ता सेमेदले जा कारी
द एको छ । राििर् खा ेपा ी ग णस्दर माप ण्ड, २०६२ दथा कार्ापन््र्  े  ेखशका, २०६२
अ  सारपरीक्षणगरर  प ेदत््हरुकोपरीक्षणसमेदगरेकोछै ्।पा ीकोग णस्दरकोलाेगपटक
पटकपा ीसफाग ेकार्पगरेकोभएदापे स धार भएकोसेमेदलेजा कारीद एकोछ। 

18.6. राििर्खा ेपा ीग णस्दरमाप ण्डकार्ापन््र् े  ेखशका,२०६२को्  ाुँ८माभौेदक/रासार्े क
परीक्षणकालाेग  म  ा ेल ाुँ र परीक्षणग ाप  मू ा सङ्कल  र परीक्षणग े समर्बीचको अन्दर
सकेसम्म कम ग  पप े, काुँच ्ा पोेलेथ को ्ोदलमा न्रू्  दापिममा  मू ा सञ्चर् ग  पप े र
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क्लोरर  अ्शेक , हाइड्रोज  ि्भ् र धेमलोप  जस्दा पाराेमेदको परीक्षण  मू ा सङ्कल  गरेको
लगतै्तग  पप ेव्र््स्थाछ।त्र्स्दैसूक्ष्मजैि्कपरीक्षणग ाप मू ासङ्कल रपरीक्षणग ापे खश्चद
ि्ेध अप ाएर े मपलीकृद बोदलहरुमा  मू ा ेलई सो ेलएको   ई घण्टा ेभतै्र परीक्षण ग  पप े,
दोिकएकोसमर्ा्ेधेभत्र मू ापरीक्षणग पिढलोह  े्ासंभ् ह  ेभएमासो मू ालाई४ेडग्री
से.मास रखक्षदराखीढ ्ा ीगरी६घण्टाेभत्रपरीक्षणग  पप ेरक्लोरर तिवर्ोगभएको मू ाको
हकमा भ े े मपे लकृद बोदलमा क्लोरर  दटस्थीकरणगरी  मू ा सङ्कल ग  पप े व्र््स्थाछ।
 ाङ्ग,बाुँके र्द पर्ा खजल्ला खस्थदअेधकांशखा ेपा ीशपूेदपकदापले र्समाप ण्डअ  सारग णस्दर
परीक्षणगरेको ेखखए । 

18.7.  ेपालगञ्ज उन्प महा गरपाेलकामा हादे पम्प धारा जडा  कार्पका लाेग पाेलका र उन्पभोक्ता
सेमेदबीच रु.२० लाख ८६ हजारको लागदमा २०७७।३।१५ मा सम्पन्न ग े गरी
२०७६।१०।१५मासम्झौदाभएकोछ।तिवेदहादेपम्प्ापदरु.२८हजारका रले७२हादे
पम्पकोक लरु.२०लाख२६हजारलागदअ  मा रहेकोमा७२्टाहादेपम्पजडा गरीरु.१४
लाख१२हजारभ  क्ता ीभएकोछ।लागदअ  मा अ  सारPipe Drilling र  HDPE पाइप 
Supply रFittings कोकार्प ३२ र.मी. ग े उन्ल्लेख भएकोमा १९ र.मी.कामगरीकार्प
सम्पन्नदर्ारगरीरु.१४लाख१२हजारभ  क्ता ीभएकोछ।खा ेपा ीकोग णस्दरपरीक्षण गरी
लागदअ  मा भन् ाकमगिहराइमाहादेपम्पजडा गरीकार्पसम्पन्नग ापलेखा ेपा ीकोग णस्दर
तिवभाि्दह  े ेखखन्छ।खचपग ेदफप ध्र्ा द एकोदरग णस्दरमाध्र्ा द एको ेखखए । 

18.8.  रै ाप रगाुँउन्पाेलकाबाुँकेमार्ोबक पबोलपत्रकोमाध्र्मबाटहादेपम्प४०६,५०एमएम६के.जी.
तिवेद्गपसे.मी.तिवसेरकोएच.ेड.पी.पाइप१०१५०ेमटरर४०एमएमको१.५ेमटरलम््ाईको
४०६ जीशई पाइप खरर का लाेग रु.३८ लाख ४ हजार खचप गरी पाेलकाका ्ाेसन् ाहरुमा
ि्दरणगरेको ेखखर्ो।पाेलकाबाटराििर्खा ेपा ीग णस्दरमाप ण्ड,२०६२माव्र््स्थाभएका
माप ण्डअ  सारकाखा ेपा ी ग णस्दरकोक  ै पे  दत््को परीक्षण गरी हादे पम्प ि्दरणग े
गरेको  ेखखर्ो।खा ेपा ीकोग णस्दरकमजोरभईमाे सकोजी् मातिवेदक लअसरप पसक् ेदफप 
पाेलकालेध्र्ा द एको ेखखए । 

18.9. खा ेपा ी दथा सरसफाई ेडेभज  कार्ापलर्, बाुँके अन्दगपद क मालगाुँउन् खा ेपा ी र्ोज ा, बाुँके‚
खासक स्माखा ेपा ीर्ोज ा, बाुँकेलगार्द११खा ेपा ीर्ोज ाकोेडपबोररङ्गे मापणकार्पसम्पन्न
भएकोमा खा ेपा ीको ग णस्दरको परीक्षण गरेको  ेखखए  । राििर् खा ेपाे  ग णस्दर माप ण्ड,
२०६२माव्र््स्थाभएकामाप ण्डअ  सारकार्ापलर्बाटे ेमपदखा ेपा ीशर्ोज ाहरुकोग णस्दर
परीक्षणगरेको ेखखए ।खा ेपा ीकोग णस्दरपरीक्षण गरीउन्पर्ोगग ापमा ्स््स्थ्र्मातिवेदकूल
असरप पसक् े ेखखन्छ। 

खा ेपा ीशर्ोज ा े मापण कार्पमा सम्झौदाअ  सार पा ीको ग णस्दर परीक्षण ेडप बोररङ्ग
े मापणको समर्मा ह  े दर खा ेपा ी संरच ाहरु े मापण भई पा ी सञ्चाल को िममा ग णस्दर
परीक्षणकोव्र््स्था ह  ेह ुँ ासंरच ाे मापणसम्पन्नह   भन् ाअगाेड ैभएकाग णस्दरपरीक्षणको
शधारमाखा ेपा ीसे्ाि्दरणग ापज स््ास्थ्र्माअसरप पसक् े ेखखन्छ।राििर्खा ेपा ीग णस्दर
माप ण्ड, २०६२ मा व्र््स्था भएका माप ण्ड अ  सारका स्ै परीक्षण े ेमपद खा ेपा ी
शर्ोज ाहरुमा ग े गरेको  ेखखए  ।शर्ोज ाको े मापण पेछ कार्ापलर्ले गरेको खा ेपा ीको
ग णस्दर परीक्षणमा पे  केदपर् शर्ोज ाहरुमा माप ण्ड अ  सारको खा ेपा ीको ग णस्दर रहेको
पाइए  । माप ण्डमा भएको व्र््स्थाको पूणप रुपमा पररपाल ा गरी े र्ेमद र े रन्दर रुपले
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खा ेपा ीकोग णस्दरस े  खश्चददाकार्मग ेदफप खा ेपा ीदथासरसफाईेडेभज कार्ापलर्हरूर
स्थाे र्दहहरूलेध्र्ा द   प पछ। 

19. खा ेपा ीग णस्दरकोअ  गम  ‐ राििर्खा ेपा ीग णस्दरमाप ण्डकार्ापन््र्  े  ेखशका,२०६२
को पररच्छे  ४ मा शपूेदपकदापहरुले शफैशपूेदप ग े खा ेपा ीको ग णस्दरको अ  गम  ग  पप े
व्र््स्थाछ।  ाङ्गखजल्लाखस्थद मू ाकोरुपमा४खा ेपा ीर्ोज ाछ ोटगरीि्श्लके णग ापराििर्
खा ेपा ीग णस्दरमाप ण्डकार्ापन््र्  े  ेखशका,२०६२अ  सारग णस्दरपरीक्षणगरीखा ेपा ी
ि्दरणग ेगरेको ेखखए ।हापूरेप रन्धाराखा ेपा ीदथासरसफाईउन्पभोक्तासेमेदब्ई४र
५ ाङ्गलेक्लोराईड,  ाइटे्रट,क्र्ाखल्सर्म,इ-कोली,क लकोलफमपको ्ािक पकरुपमा परीक्षणग े
गरेकोजा कारीद एकोछ।र्सर्ोज ालेे  ेखशकाअ  सारमाेसकरुपमाग णस्दरपरीक्षणग  पप े
दत््को्ािक पकरुपमापरीक्षणग ेगरेको ेखखर्ोभ ेअन्र्दत््हरुकोग णस्दरपरीक्षणग ेगरेको
 ेखखए साथै मूलकोपा ीभएकालेबक ापदमाबाढीशउन् ापा ीधेमलोशउन् ेरअन्र््ेलापा ी
सफाशउन् ेगरेकोजा कारीद एकोछ।महा े्ाखा.पा.दथासरसफाईउन्पभोक्तासेमेदखस्कम
 ं.३गढ ्ा, स पैला,  ाङ्ग‚ िटक लीगैराखा ेपा ी उन्पभोक्ता दथासरसफाईसेमेदब्ई-६,  ाङ्ग‚
ढकेलपूरशन्रमरैर्ाखा.पा.उन्पभोक्तासेमेद,घोराहीउन्पमहा गरपाेलका-८, ाङ्गलेक  ैपे 
दत््कोग णस्दरपरीक्षण गराइखा ेपा ी ि्दरणग ेगरेको  ेखखर्ो।तिवर्ोशालापरीक्षण गरी
खा ेपा ी ि्दरणग ाप खा ेपा ीको ग णस्दरको स े  खश्चददा  ेखख ै ।खा ेपा ीको मागधान्ने दर
ग णस्दरस े  खश्चददा ह  ाुँसमाजमाि्ेभन्नरोगहरुफैल सक् ेसम्भा् ारहन्छ। 

  माप ण्डअ  सारपा ीको मू ा ेलईशपूेदपकदापलेग णस्दरपररक्षण ग ापलेशपूेदपभएको
खा ेपा ीग णस्दरीर्छभन्नेशश्वस्दभए ।र्सलेमौसमीरोगहरूफैल ेरउन्पभोक्ताकोस््ास्थमा
असरप ेह न्छ।खा ेपा ीदथासरसफाई ेडेभज कार्ापलर्हरूलेअ  गम गरीराििर्खा ेपा ी
माप ण्ड, २०६२ दथा राििर् खा ेपा ी ग णस्दर माप ण्ड कार्ापन््र्  े  ेखशका, २०६३ को
पररपाल ागरीग णस्दरीर्पा ीकोि्दरणदथाउन्पभोगकोस े  खश्चददाग ेदफप ध्र्ा द   प पछ। 

20. अन्दरे कार्समन््र्‐शेथपककार्पि्ेधदथाि्खत्तर्उन्त्तर ािर्त््ऐ ,२०७६को फा२४.२
मासरकारीरकमखचपग ापसाध स्रोदकोउन्च्चदमतिवेदफलतिवािह  े रतिवाितिवेदफलकोउन्खचद
ग णस्दर समेद कार्म ह  े गरी ेमदव्र्र्ी दररकाले ग  पप े व्र््स्था छ । सा्पजे क े कार्ले
कार्पिमसञ्चाल ग ापउन्क्तक्षेत्रमासंलग् अन्र्े कार्सगुँसमन््र्गरीसरकारीखचपमाेमदव्र्ीदा
हाेसलह  ेगरीखचपग  पप पछ।र्ससम््न्धमा ेखखएकाव्र्होराे म् ा  साररहेकोछ: 

20.1. गंगापरशप र स्कीम  ं.१खा ेपा ी र्ोज ा,  ाङ्गबाटलाभाखन््द ह  े घरध रीको संख्र्ा७०० रहेको 
छ।र्सर्ोज ाकोकार्पअखन्दमचरणमा रहेको दर पा ीकोश्रोदकोरुपमा रहेकोक ्ा स क् े
अ्स्थामारहेकोउन्पभोक्तासेमेदलेजा कारीद एकोछ।ि्द्य दट्रान्सेमटरराख्नेकाममािढलाइ
भईर्ोज ासञ्चाल मािढलाईभएकोउन्पभोक्तासेमेदलेजा कारीद एकोछ। 

20.2. मह े्ाखा ेपा ी र्ोज ा स्कीम  ं.३, स पैला,  ाङ्ग बाटलाभाखन््द ह  े घरध रीको संख्र्ा२५०
रहेकोछ।र्सभेगकाटर् ् ेलबाटपा ी शउन् ेरउन्पभोक्तालेखोलाबाटपा ीखा ेगरेकोअ्स्था
रहेकोमाहालर्सर्ोज ाबाटपा ीशपूेदप भएकोउन्पभोक्तासेमेदलेजा कारी द एकोछ।र्ो
ठाुँउन् जंगलेभत्र रहेको ह  ाले े र्ेमद ि्द्य द शपूेदपमा समस्र्ा ह  े र कम भोल्टेजको कारण
खा ेपा ीशपूेदपमासमस्र्ाह  ेगरेकोसेमेदलेजा कारीद एकोछ। 
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20.3. बाुँके र ्द पर्ा कार्पक्षेत्र रहेको खा ेपा ी दथा
सरसफाई अस्थाई ेडेभज  कार्ापलर् बाुँकेले
२०७६/७७ मा खा ेपा ीको प ुँखजगद संरच ा
े मापणकोलाेगरु.५२करोड५७लाख४८हजार
खचप गरेको छ । बाुँके खजल्लाखस्थद खा ेपा ी
व्र््स्थाप मा े म् ा  सार सरकारी े कार्हरु
संलग् भएकोमासमन््र्कालाेगे खश्चदकार्पि्ेध
दथासंर्न्त्ररहेकोपाइए ।एकैतिवकारकोकाममा
 ोहोरोप ा ह  ेस े  खश्चददाकालाेगे खश्चदकार्पि्ेध
र संर्न्त्रको कमी रहेको छ । र्सले काममा
 ोहोरोप ा ह   सक् े र सरकारी सम्पखत्तको
ेमदव्र्र्ीर क्षदापूणपतिवर्ोगमाच   ौेदथिप े ेखखन्छ। 

े ष्कक प 

 खा ेपा ीमा ्जी् कोअेदश्यकर्कदत््हो।पा ी ि् ाकोजी् कोपररकल्प ाअसम्भ् 
छ । ल खम्ब ी तिव ेशका खा ेपा ी से्ा पाएका ४३.५६ तिवेदशद घरध रीहरु ट्य ्ेलको भूे मगद
पा ीबाट, ४२.२२ तिवेदशद पाईप तिवणालीबाट, २.७९ तिवेदशद अन्र् श्रोदबाट खा ेपा ीको से्ा
पाइरहेको छ भ े तिवणालीमा  सेमेिटएका घरध री संख्र्ा ११.४५ तिवेदशद रहेको छ।खा ेपा ी
उन्पलधधभएकोज संख्र्कोपररमाणतिवेदशदसन्दोक ज क ैरहेदापे ट्य ्ेलकोपा ीउन्पभोगग े
ज संख्र्ा४३.५६ तिवेदशद रहेकोमा परीक्षण गरीखा ेपा ीकोउन्पभोगगरररहेकोअ्स्थाछ।
शसेे कलगाएदकोसमस्र्ालेग ापमा ्जी् अ  क लश्यकर्कग णस्दरकोखा ेपा ीउन्पभोग
ग पबाट बखञ्चद रहेको अ्स्था छ । पाईप तिवणालीबाट खा ेपा ीको से्ा पाइरहेका घरध रीहरुको
संख्र्ा४२.२२तिवेदशदरहेकोरर्सलाईग णस्दरीर्मान्नसिकएदापे केदपर्खा ेपा ीर्ोज ाको
ग णस्दरपरीक्षण गरीखा ेपा ीशपूेदपह  े,बक ाप माम हा बगाउन् ेदथाधेमलोह  े,खा ेपा ीका
पाइपहरु फ ट े र ढल ेमेस े लगार्दका समस्र्ाले ग णस्दरीर् खा ेपा ी उन्पभोग ग पबाट बखञ्चद
रहेकोअ्स्थाछ।खा ेपा ीशपूेदपमाग णस्दरपक्षलाईपर्ापिध्र्ा  द  ाुँ राििर्लक्ष्र्, द गो
ि्कास लक्ष्र् र तिवा ेखशक लक्ष्र् संख्र्ात्मक रुपमा तिवाि भएपे  ग णात्मक रुपमा तिवाि ग े क रा
च   ौदीकोरुपमारहेकोछ। 

खा ेपा ीको अ्स्थाको तिवा ेखशक  क्साङ्क , र्ोज ा छ ौटको े खश्चद ि्ेध र माप ण्ड,
अन्दर े कार् समन््र्,श्यकर्कबजेट व्र््स्था गरी खा ेपा ीको े र्ेमद, पर्ापि र ग णस्दरीर्
शपूेदप ग  पका साथै र्ोज ाको द गोप ाको स े  खश्चददाका लाेग ममपद सम्भार कोक को तिवभा्कारी
व्र््स्थाप  र तिव ेशमा खा ेपा ी र्ोज ा सञ्चाल  र ि्दरणको  क्षदापूणप व्र््स्थाप  गरी
तिवभा्काररदाअेभ्िृिग  पप पछ। 
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अ  सूची ‐ १ 

खा ेपा ीशर्ोज ाकोपा ीकोग णस्दरअ्स्था 
्गप पाराेमेद(Parameter) इकाइ(Unit) अेधकदम् सघ  सीमा

(Maximum 

Concentration Limit) 

भग्ार
खा ेपा ी
शर्ोज ा ाङ्ग 

िटक लीगैरा
खा ेपा ी
शर्ोज ा ाङ्ग 

भौेदक 

धेमलोप (Turbidity) NTU ५(१०) २२ - 
हाइड्रोज ि्भ्(pH)  ६.५-८.५ ६.८ ७.२ 

रंग(Colour) TCU ५(१५) - - 
स््ा दथागन्ध(Taste & Odor)  शपत्तीज कह    ह   े - - 
ि्द्य दीर् सं्ाहकदा (Electrical 

Conductivity) 
माइिोेसमेन्स
सेखन्टेमटर 

१५०० - २६० 

क ल घ े लद ठोस म ाथप (Total 

Dissolved Solids) 
ेम.ग्रा./ेलटर १००० - १२५ 

रासार्े क 

फलाम(Iron) ेम.ग्रा./ेलटर ०.३(३) ०.५ ० 

मेंगा ीज(Manganese) ेम.ग्रा./ेलटर ०.२ ०.०१ <०.१ 

शसेे क(Arsenic) ेम.ग्रा./ेलटर ०.०५ - <०.०१ 

क्र्ाडेमर्म(Cadmium) ेम.ग्रा./ेलटर ०.००३ - - 
िोेमर्म(Chromium) ेम.ग्रा./ेलटर ०.०५ - - 
सार्ड ाइड(Cyanide) ेम.ग्रा./ेलटर ०.०७ - - 
फ्लोराइड(Fluoride) ेम.ग्रा./ेलटर ०.५-१.५ - ०.५६ 

शीशा(Lead) ेम.ग्रा./ेलटर ०.०१ - - 
अमोे र्ा(Ammonia) ेम.ग्रा./ेलटर १.५ - <०.२ 

क्लोराइड(Chloride) ेम.ग्रा./ेलटर २५० - २०० 

सल्फेट(Sulphate) ेम.ग्रा./ेलटर २५० - - 
 ाइटे्रट(Nitrate) ेम.ग्रा./ेलटर ५० - ० 

दामा(Copper) ेम.ग्रा./ेलटर १ - - 
क लकडाप (Total Hardness) ेम.ग्रा./ेलटर ५०० ३२० ३०० 

क्र्ाल्सीर्म(Calcium) ेम.ग्रा./ेलटर २०० - ० 

जस्दा(Zinc) ेम.ग्रा./ेलटर ३ - - 
पारो(Mercury) ेम.ग्रा./ेलटर ०.००१ - - 
शल ेमे र्म(Aluminium) ेम.ग्रा./ेलटर ०.२ - - 
क्लोरर  अ्शेक  (Residual 

Chlorine) 
ेम.ग्रा./ेलटर ०.१-०.२ (क्लोरर 

तिवर्ोग ह  े
तिवणालीहरुको लाेग
मात्र) 

- ० 

सूक्ष्म
जैि्क 

इ-कोली(E-Coli ) MPN/100ml ० - ० 

 क लकोेलफमप(Total Coliform) MPN/100ml ०(९५ तिवेदशद
 मू ामा) 

- ० 

 



 

ि्श्वि्द्यालर्अ   ा शर्ोगकोकार्पसम्पा   

पररचर् 
1. पषृ्ठभूे म‐ि् ेशीि्श्वि्द्यालर्सुँगकोसम्बन्धकोसट्टाराििर्ि्श्वि्द्यालर्कोमाध्र्मबाटउन्च्चखशक्षा

सञ्चाल  ग  पप ेश्यकर्कदा महश स गरी दत्काली  सरकारबाट ि्.सं. २००९ मा गदठद खशक्षा
सेमदको ेसफाररसमा ि्.सं. २०११ मा राििर् खशक्षा शर्ोगको गठ  भर्ो । र्सै शर्ोगको
स झा्अ  सारि्.सं.२०११मा ेपालमाकलेजअफएज केश  ामकशैखक्षकसंस्थास्थाप ाभर्ो।
र्ससंस्थालाईपेछि्श्वि्द्यालर्कोअङ्गह  ेगरीखशक्षास् ादककोउन्पाेधद  ेअेधकारतिव ा भर्ो। 

ेत्रभ  ्   ि्श्वि्द्यालर् ऐ , २०१६ अ  सार २०१६ साल शक ाढ ३० गदे  ेपालको पिहलो
ि्श्वि्द्यार्कोरुपमा ेत्रभ  ्   ि्श्वि्द्यालर्स्थाप ाभएपेछ ेपालमाउन्च्च खशक्षाको ि्कासिमले
औपचाररकस््रुपतिवािगरेको ेथर्ो। ेत्रभ  ्   ि्श्वि्द्यालर्मा रहेका संस्कृदअध्र्र्  संस्थालाई
समेटी२०४३सालमामहेन्रसंस्कृदि्श्वि्द्यालर्ऐ अन्दगपद ोस्रोि्श्वि्द्यालर्कोस्थाप ाभर्ो। 

राििर् खशक्षाशर्ोगको तिवेद्े  ,२०४९ लेउन्च्च खशक्षाकोअ्सर  ेशकास्ैक्षेत्रका
व्र्खक्तलाईउन्पलधधगराउन् ेत्रभ  ्  ि्श्वि्द्यालर्लाईि्केखन्रदगरीेत्र.ि्.काशिङ्गकक्र्ाम्पसहरु
र े जी क्र्ाम्पसहरुलाई एकीकृद गरेर पू्ापञ्चल, मध्र्माञ्चल र पखश्चमाञ्चलमा एक एक दथा
मध्र्पखश्चमाञ्चलरस   रपखश्चमाञ्चलकालाेगएकगरीकखम्दमाचारि्श्वि्द्यालर्खोल्  प ेस झा्द र्ो।
र्सै तिवेद्े  ले भि्ष्र्मा एउन्टा ख ल्ला ि्श्वि्द्यालर् समेद स्थाप ा ग  पप े गरी उन्च्च खशक्षामा
्ह ि्श्वि्द्यालर्को अ्धारणाकोश रु्ाद गरेको ेथर्ो । तिवेद्े  ले ्ह ि्श्वि्द्यालर्को अ्धारणा
कार्ापन््र्  गराई उन्च्च खशक्षामा सरकारी अ   ा को ि्दरण दथा े र्म  र खशक्षाको स्दरमा
एकरुपदाकार्मग पि्श्वि्द्यालर्अ   ा शर्ोगकोगठ ग  पप ेस झा्द र्ो।सोस झा्अ  सार
२०५०सालमंेसर७गदेि्श्वि्द्यालर्अ   ा शर्ोगऐ ,२०५०संस बाटपाररदभई२०५१
श्रा्णमाशर्ोगगठ भएपेछशर्ोगकोसखच्ालर्स्थाप ाभर्ो। 

2. े कार्को पररचर् ‐ ि्श्वि्द्यालर्को सञ्चाल  दथा ि्कासका लाेग ि्ेभन्न क्षेत्रबाट तिवाि अ   ा 
रकमसम खचदद्रलेि्दरणग पदथाि्श्वि्द्यालर्कोशैखक्षकस्दरे धापरणगरीग णस्दरर् क्तखशक्षा
तिव ा  ग प तिवोत्साह  द  ेसम्बन्धी कार्प ग प ि्श्वि्द्यालर् अ   ा  शर्ोग ऐ , २०५० अन्दगपद
ि्श्वि्द्यालर्अ   ा शर्ोगकोस्थाप ा२०५१माभएकोहो।शर्ोगअि्खच्छन्नउन्त्तराेधकार्ाला
स््शाेसदरसंगदठदसंस्थाकोरुपमारहेकोछ।शर्ोगमाख्र्ाेदतिवािखशक्षाि्द्हरुमध्रे्बाट ेपाल
सरकारलेम ो र् गरेकोअध्र्क्षसिहद११स स्र्रह ेव्र््स्थाछ। अ   ा शर्ोगऐ ,२०५०
को फा६लेि्श्वि्द्यालर्अ   ा शर्ोगको तिवम खकामकदपव्र् ेहार्बमोखजमदोकेकोछः 

(क) ि्श्वि्द्यालर्स्थाप ाग ेसम्बन्धमा ेपालसरकारलाईपरामशपद  े। 

(ख) ि्ेभन्न क्षते्रबाट तिवाि अ   ा को रकम ि्श्वि्द्यालर्हरुलाई तिव ा  ग े सम्बन्धमा  ीेद
े धापरणग े। 

(ग) ि्श्वि्द्यालर्हरुलाई अ   ा  द  े दथा थप अ   ा  माग ग े ि्श्वि्द्यालर्हरुको लाेग
सम्बखन्धदे कार्हरुमाेसफाररसग े। 

(घ) ि्श्वि्द्यालर्हरुमा सञ्चाल  गरर े शैखक्षककार्पिम स्दरर् क्त ब ाउन्  ि्श्वि्द्यालर्हरुबीच
समन््र्कार्मगराउन् े। 
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(ङ) शैखक्षकस्दर्िृिकालाेगउन्पर् क्तकार्पिमदज पमाग े। 

(च) ि्श्वि्द्यालर्हरुमा उन्पर् क्त शैखक्षक स्दर े धापरण गराउन् े सम्बन्धमा श्यकर्क व्र््स्था
ग े। 

(छ)  ेपालेभत्रदथाबािहरकाि्श्वि्द्यालर््ाशैखक्षकसंस्थाहरुबीचछात्र्खृत्त, ि्द्वद्खृत्तशद 
श ा तिव ा ग ेसम्बन्धमाश्यकर्कव्र््स्थाग े। 

(ज) ि्श्वि्द्यालर्हरुबीचसमन््र्कार्मग े। 

(झ) शर्ोगकोकामकारबाहीको्ािक पकतिवेद्े   ेपालसरकारसमक्षपेशग े। 

(ञ) शर्ोगकोउन्दे्दयकर्पूेदपकालाेगदोिकएबमोखजमकाअन्र्कामहरुग े। 

3.  ीेदगदव्र््स्था‐खशक्षा ीेद,२०७६दथाश्ेधकर्ोज ाहरूमाउन्ल्लेखखद ेहार्काव्र््स्थाहरू
ि्श्वि्द्यालर्अ   ा शर्ोगकोकामकदपव्र्सुँगसम्बखन्धदरहेकाछ ्। 

3.1.  ेपाल सरकार, मखन्त्रपररक  बाट २०७६।७।१८ मा स््ीकृद राििर् खशक्षा  ीेद, २०७६ मा
उन्ल्लेखखद ेहार्काव्र््स्थाहरूि्श्वि्द्यालर्अ   ा शर्ोगसुँगसम्बखन्धदरहेकाछ  ्

 उन्च्चखशक्षातिव ार्कसंस्थाकोस्थाप ा,सञ्चाल ,े र्म रव्र््स्थाप लाईतिवभा्कारीब ाउन् 
ि्द्यामा का   ीदथासंस्थागदसंर्न्त्रकोप  संरच ाग े। 

 हाल सञ्चाल मा रहेका ि्श्वि्द्यालर्मध्रे् इच्छ क ि्श्वि्द्यालर्लाई तिव ेशसुँग समन््र् गरी
तिवा ेखशकि्श्वि्द्यालर्मासञ्चाल ग पअेधतिवरेरदग े। 

 ि्श्वि्द्यालर्दथाउन्च्च खशक्षातिव ार्कसंस्थाहरुलाईसा्पजे क,साम  ािर्कर े जी संस्थाको
रुपमा ि्कास ग ै सञ्चाल मा रहेका ि्श्वि्द्यालर्मध्रे् इच्छ क ि्श्वि्द्यालर्लाई तिव ेशसुँग
समन््र्गरीतिवा ेखशकि्श्वि्द्यालर्कोरुपमासञ्चाल ग पतिवरेरदग े। 

 उन्च्चखशक्षातिव ार्कसंस्थाहरुकोग णस्दरअेभ्दृिगरीउन्च्चखशक्षालाईराििर्श्यकर्कदाए्ं
अन्दरापििर्मान्र्दारतिवचल अ  रुपह  ेगरीसान् ेभपकब ाउन् े। 

 उन्च्च खशक्षाको  ीेद े  ेश  ग े, ि्श्वि्द्यालर्लाई े  ेश  द  े, ि्श्वि्द्यालर् अ   ा 
शर्ोगलाईमागप शप ग ेलगार्दकाकार्पग पकालाेगतिवधा मन्त्रीकोअध्र्क्षदामाि्श्वि्द्यालर्
दथाउन्च्चखशक्षापररक  गठ ग े। 

 ग णस्दरस े  खश्चददाए्ंतिवत्र्ार् ग े, ि्श्वि्द्यालर्हरुलाईश्यकर्कसमन््र्ग े,समकक्षदा
े धापरणग ेलगार्दकाकार्पकालाेगि्श्वि्द्यालर्अ   ा शर्ोगलाईसबलब ाइ े। 

 पर्पट , उन्द्योग, खेलक  , जेडब टीसुँग सम्बखन्धद ि्ेभन्न ि्क र्को पठ पाठ मा जोड द ुँ ै दी
क्षेत्रमfश्यकर्क क्षज शखक्तउन्त्पा  ग पमाे दि्श्वि्द्यालर्स्थाप ाग ेव्र््स्थाेमलाइ े। 

 सामान्र्दर्ा ि्श्वि्द्यालर्लाईसम्बन्ध  द  ेसंस्थाकोरुपमा ि्कासग ैलेग े।सम्बन्ध 
द   प े अ्स्थामा ि्श्वि्द्यालर् अ   ा  शगोगको पू्पस््ीकृेदमा औखचत्र् प ष्ट्याई सिहद
सम्बन्ध तिव ा ग पसिक ेगरीतिवभा्कारीरुपमाे र्म ेगर े। 

 ि्द्याथीसंख्र्ाज्र्ा ैकमभएकाक्र्ाम्पसखशक्षणसंस्थालाईमजपरमालैजा  कासाथैज शखक्तको
उन्त्पा  मूलकढङ्गलेव्र््स्थाप ग ेव्र््स्थाेमलाउन् े। 
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 अ  सन्धा लाईउन्च्चखशक्षाकोअेभन्नअङ्गकोरुपमाि्कासग े। 

 ि्द्याथी ि्त्तीर् सहार्दा दथा छत्रा्खृत्त व्र््स्थाप का लाेग श्यकर्क का   ी व्र््स्था
ेमलाइ े। 

3.2. पन्रौंर्ोज ा (२०७६/७७–२०८०/८१) ले ि्कासकोशधारकोरुपमारहेकोउन्च्च खशक्षालाई
्ैज्ञाे क, व्र््सािर्क, ेसपमूलकर रोजगारमूलकब ाउन्  खशक्षामा राज्र्कोलगा ीअेभ्िृिगरी
े जीक्षेत्रकोलगा ीलाईे र्म रव्र््स्थाप ग ैशैखक्षकग णस्दरअेभ्िृिग ेउन्दे्दयकर्लेर्ोज ामा
उन्ल्लेखखदउन्च्चखशक्षासम्बन्धीरण ीेदे म् छ ्: 

 ि्श्वि्द्यालर्खशक्षालाईअ  सन्धा माशधाररद् ाईज्ञा माशधाररदअथपदन्त्रमाटे्ाप र्र्ाउन् े
ज शखक्तउन्त्पा  माकेखन्रदग े। 

 खशक्षणपेशामा क्षज शखक्तउन्त्पा  कालाेगि्श्वि्द्यालर्अन्दगपदकासंकार्हरुदथादाेलम
तिव ार्कसंस्थाकोप  संरच ाग े। 

 उन्च्चखशक्षा ीेदअ  रुपि्श्वि्द्यालर्अ   ा शर्ोगलाईउन्च्चखशक्षाशर्ोगकारुपमाप  :
संरच ागरीउन्च्चखशक्षाकोस धाररि्कासकालाेगििर्ाखशलब ाउन् े। 

 उन्च्च खशक्षाका पाठ्यिम दथा कार्पिमलाई राििर् श्यकर्कदासुँग श्ि गरी ग णस्दर
स धारकालाेगग णस्दरतिवत्र्ार् स े  खश्चददागरर े।र्सकालाेगएकग णस्दरे धापरणदथा
तिवत्र्ार् तिवाेधकरणरह े। 

 उन्च्च खशक्षा अध्र्र्  ग े ि्द्याथीका लाेग शैखक्षक तिवमाणमत्र ेधदोमा राखी सह े लर्दपूणप
कजापकोव्र््स्थागरर े। 

 उन्च्चखशक्षामा्ैकखल्पकपह ुँचकालाेगख लाि्श्वि्द्यालर्स्थाप ाग े। 

4. का   ीव्र््स्था ‐ि्श्वि्द्यालर्अ   ा शर्ोगकोकामकदपव्र्व्र््खस्थदग प ेहार्काऐ े र्म
दथाकार्पि्ेधहरूरहेकाछ ्: 

 ि्श्वि्धालर्अ   ा शर्ोगऐ , २०५० 

 ि्श्वि्धालर्अ   ा शर्ोगशेथपकव्र््स्थाे र्मा्ली, २०६० 

 ि्श्वि्धालर्अ   ा शर्ोगकमपचारीे र्मा्ली, २०६० 

 ि्श्वि्धालर्अ   ा शर्ोगकार्पव्र््स्थाे र्मा्ली,२०६० 

 शैखक्षकग णस्दरस े  खश्चददादथातिवत्र्ार् े र्मा्ली, २०७४ 

 शेथपककार्पि्ेधदथाि्त्तीर्उन्त्तर ािर्त््े र्मा्ली,२०७७ 

5. संगठ  संरच ा र ज शखक्त ‐ ि्श्वि्द्यालर् अ   ा शर्ोग ऐ , २०५०को  फा १२अ  सार
अध्र्क्षप रासमर्कामग ेप ाेधकारीह  ेर फा१३अ  सारसखच्लेशर्ोगको ैे ककार्प
सञ्चाल ग ेव्र््स्थाछ।े र्ेमददफप तिवशास ,शेथपकतिवशास ,र्ोज ादथाकार्पिम,अ  गम 
दथा मूल्र्ाङ्क , अ  सन्धा  र ग णस्दर स े  खश्चददा दथा तिवत्र्ार्  महाशाखा रहेको छ ।शर्ोग
अन्दगपदसञ्चाेलदउन्च्च खशक्षास धारपरीर्ोज ाकोकार्पसमेद िर् ैमहाशाखासमेदकोसमन््र्मा
ह  ैशएकोछ।शर्ोगअन्दगपदि्श्वि्द्यालर्समन््र्सेमेद,उन्च्चखशक्षास धारस्टेररङ्गकेमिट,
ग णस्दर स े  खश्चददा दथा तिवत्र्ार्  सेमेद, अ  सन्धा  मूल्र्ाङ्क  सेमेद, ग णस्दर स े  खश्चददा दथा
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तिवत्र्ार् टेखक् कलकेमिटरतिवाखज्ञकसेमेदरहेकोछ। ि्श्वि्द्यालर्अ   ा शर्ोगकोसंगठ 
संरच ा ेहार्अ  साररहेकोछः 

 
6. कार्पिम र तिवगेद ‐ शर्ोगको तिवम ख काम कदपव्र् ि्श्वि्द्यालर् स्थाप ा ग े सम्बन्धमा  ेपाल

सरकारलाई परामशप द  े, ि्ेभन्न क्षेत्रबाट तिवाि अ   ा को रकम ि्श्वि्द्यालर्हरुलाई तिव ा  ग े
सम्बन्धमा  ीेद े धापरण ग े, अ   ा  द  े दथा थप अ   ा  माग ग े ि्श्वि्द्यालर्हरुको लाेग
सम्बखन्धदे कार्हरुमा ेसफाररसग े, ि्श्वि्द्यालर्हरुमासञ्चाल गरर ेशैखक्षककार्पिमस्दरर् क्त
ब ाउन् ि्श्वि्द्यालर्हरुबीचसमन््र्कार्मगराउन् े, शैखक्षकस्दर्िृिकालाेगउन्पर् क्तकार्पिम
दज पमाग े, ि्श्वि्द्यालर्हरुमाउन्पर् क्तशैखक्षकस्दरे धापरणगराउन् ेसम्बन्धमाश्यकर्कव्र््स्था
ग े,  ेपाल ेभत्र दथा बािहरका ि्श्वि्द्यालर् ्ा शैखक्षक संस्थाहरुबीच छात्र्खृत्त, ि्द्वद्खृत्तशद 
श ा  तिव ा  ग े सम्बन्धमाश्यकर्क व्र््स्था ग े रहेको छ । उन्परोक्त खजम्मे्ारी प रा ग प
शर्ोगलेि्गद३्क पमासञ्चाल गरेकोििर्ाकलापहरू ेहार्बमोखजमरहेकाछ ्: 

(रु.हजारमा) 
ि.स. ििर्ाकलाप २०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ 

१ संस्थागदेबकासअ   ा  
9,639,255.91 10,600,486.00 12,550,998.00 

  ि्श्वि्ध्र्ालर्हरूलाइपअ   ा  
- 1,249,738.00 1,443,480.00 

  े र्ेमदअ   ा  
319,291.03 377,084.15 383,437.99 

  भौेदकस ि्धाि्कास 
132,950.00 91,250.00 216,450.00 

  प स्दकालर्स दृढीकरणरउन्पकरणखरर  
60,565.00 53,650.00 26,550.00 

  ेबशेक अ   ा  
1,200.00 - 1,600.00 

  ि्शेक  छात्राबखृत्त 
5,103.35 11,326.50 11,154.64 

२ ग णस्दरस धारकार्पिम 
29619.79 23573.01 14251.99 

  फेलोेसप(िपएचेड, एमिफल,पोिडक्टरेट) 
2641.45 1,049.95 184.00 

  थेेससदर्ारी 
582.5 36.50 230.00 

  ररफे्रसरकोक प,क्षमदाि्कास 
22,390.23 13,810.13 4,339.92 

  भ्रमणअ   ा ,अध्र्र् भ्रमण 
4005.607 8,676.43 9,498.07 

३ ग णस्दरअश्वस्ददारएििडीर्स  ४५४५० २९१८० १४१२०० 

7. ि्त्तीर्व्र््स्था‐शर्ोगलाइप ेपालसरकारबाटि्श्वि्द्यालर्दथाउन्च्चशैखक्षकसंस्थालाईे कासा
द   प े रकमरउन्च्च खशक्षास धारपरीर्ोज ाअन्दगपदकार्पिमहरूसञ्चाल ग प रकमतिवािह  े
गरेकोछ।शर्ोगमाफप दि्ेभन्नि्श्वि्द्यालर्,सम्बन्ध तिवािक्र्ाम्पस,शर्ोगबाटसञ्चाेलदउन्च्च
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खशक्षास धारपररर्ोज ादथाे र्ेमदकार्पिममाखचपग ेगरी२०७६।७७मा६५ििर्ाकलाप
सञ्चाल  ग प रु.१६ अबप ४६ करोड १४ लाखको कार्पिम स््ीकृद भएको छ । उन्क्त
कार्पिममध्रे्  ेपालसरकारकोस्रोदबाटरु.१५अबप ४१करोड१४लाख र ्ै ेखशकस्रोदबाट
रु.१अबप५करोडबजेटव्र््स्थाप भएकोछ।शर्ोगकोि्गद३्क पकोशम् ा ीदथाखचप
 ेहार्बमोखजमरहेकोछः 

(रु.हजारमा) 

8. ि्क र्छ ौटकोऔखचत्र्‐ ेपालकोसंि्धा कोभाग५१(ज)माउन्च्चखशक्षालाईसहजरग णस्दरीर्
ब ाउन् ेउन्ल्लेखछ।पन्रौंर्ोज ालेअ  सन्धा माशधाररदउन्च्च खशक्षा,उन्च्च खशक्षामाग णस्दर
शश्वस्ददा दथा तिवत्र्ार् , ि्श्वि्द्यालर् अ   ा  शर्ोगको प  संरच ा जस्दा  ीेद ेलएको 
छ।राििर्खशक्षा ीेद, २०७६ लेमाे दि्श्वि्द्यालर्सिहदकोउन्च्चशैखक्षकसंस्थाको्गीकरण,
क्र्ाम्पसलाई सञ्चाल  दथा संस्थागद स््ार्त्तदा, ज संख्र्ा, सहरीकरण दथा क्षते्रको शधारमा
ि्श्वि्द्यालर् स्थाप ा जस्दा क्षेत्रमा कार्प ग े रण ीेद दर्ार गरेको छ । उन्च्च खशक्षा क्षेत्रको
कार्ापन््र्  दथा े र्ामक े कार्को रुपमा ि्श्वि्द्यालर् अ   ा  शर्ोग रहेकोले र्सको
कार्पसम्पा  लेउन्च्चखशक्षाकोग णस्दररर्दा,स्दरोन्नदीए्ंि्कासमाअहमभूे मकाे ्ापहग ेह ुँ ा
र्ोि्क र्कार्पमूलकलेखापरीक्षणकोलाेगछ ौटगररएकोछ। 

लेखापरीक्षणकोउन्द्दयेकर्,क्षते्रए्ंपिेद 

9. लेखापरीक्षणको उन्द्दयेकर् ‐ ि्श्वि्द्यालर् अ   ा शर्ोग ऐ लेशर्ोगलाइप दोकेकोकामकदपव्र्को
सम्पा   क्षादापूणप दबरलेगरे  गरेको मूल्र्ाङ्क ग  प लेखापरीक्षणतिवम खउन्दे्दयकर् रहेको ेथर्ो।
र्सकालाेगलेखापरीक्षण ेहार्ि्क र्हरूमाकेखन्रदरहेको छः 

 एकीकृदउन्च्च खशक्षाका   दथाबह दथामाे द ि्श्वि्द्यालर्सम्बन्धमाशर्ोगलेहालसम्म
गरेकाअध्र्र् रतिवर्ासकोि्श्लके णग  प। 

 ग णस्दरस े  खश्चददादथातिवत्र्ार् साथैतिवाखज्ञकर संस्थागदस््ार्त्तदाकाक्षेत्रमाभएकातिवगेद
ि्श्लके णग  प। 

  र्ाुँ शैखक्षकसंस्थालाईसम्बन्ध  द  ेसम्बन्धमारहेको ीेददथाक्र्ाम्पसगदरुपमा ि्द्याथी
भ ाप,ग्रजे  एटअ्स्थारखशक्षकसंख्र्ाकोअ्स्थाि्श्लके णग  प। 

 शैखक्षकस्दर्िृिकालाेगउन्पर् क्तकार्पिमदज पमाए्ंि्श्वि्द्यालर्हरुमाउन्पर् क्तशैखक्षकस्दर
े धापरणगराउन् ेसम्बन्धमाभएकोतिवगेदमूल्र्ाङ्क ग  प। 

ि््रण २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ 

शर्दफप  : १०५२८९९७.०० १५००३६३१.०० १८२५२१५८.०० 

अ   ा तिवाि १०४४६७७१.०० १४८३६३००.०० १८०४१९९८.०० 

ि्ि्धशर् ८२२२६.०० १६७३३१.०० २१०१६०.०० 

व्र्र्दफप : १११७६१४२ १३३८७३३३ १६१८२७५५ 

अ   ा ि्दरण १०१५४४६२.०० १२३७२२०८.०० १४६२२५१६.०० 

कार्ापलर् सञ्चाल  २९५९१.०० ३०४३६.०० ३३३६५.०० 

छात्र्खृत्त कार्पिम ६४२२.०० ११३२७.०० १११५५.०० 

ग णस्दरस धार कार्पिम ३०५०९.०० २३६१०.०० १४२५२.०० 

उन्च्चखशक्षास धारपरीर्ोज ा खचप ९५५१५८.०० ९४९७५२.०० १५०१४६७.०० 
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10. लेखापरीक्षणकोक्षते्र‐लेखापरीक्षणमाशर्ोगकोि्गद३्क पकोििर्ाकलापलाईसमेिटएकोछ।
उन्च्चखशक्षाकोि्कासकालाेगशर्ोगलेव्र््हारमाल्र्ाएकाअ   ा े कासापिेद,ग णस्दरस धार
सम्बन्धमा गरेका कार्पहरु,  ीेदगद व्र््स्थाप का लाेग गठ  गरेका कार्प लहरु र ेद का
स झा्हरु,शर्ोगिारासञ्चाेलदउन्च्चखशक्षास धारपररर्ोज ाकाकार्पिममाभएकोे कासातिवििर्ा,
अ  गम  व्र््स्था जस्दा शर्ोगको कार्प सम्पा  सुँग सम्बखन्धद तिवत्र्क्ष तिवभा् पा े ि्क र्
लेखापरीक्षणकोक्षते्रमासमेिटएकोछ। 

11. लेखापरीक्षणपिेद ‐दथ्र्ाङ्कसङ्कल दथाि्श्लके णकालाेग ेहार्कोपिेदअिङ्गकारगररएकोेथर्ो। 

11.1. र्ो लेखापरीक्षणस्ोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको अन्दरापििर् संगठ  ईन्टोसाईिारा जारी गररएको
कार्पमूलक लेखापरीक्षणका मा  ण्डहरु ईसाइ ३००० र कार्ापलर्बाट जारी गररएको कार्पमूलक
लेखापरीक्षणमागप शप , २०६९अ  सारसञ्चाल गररएकोेथर्ो . 

11.2. लेखापरीक्षणको उन् ेयकर् हाेसल ग पका लाेग लेखापरीक्षणमा तिवििर्ामूलक र  ेदजामूलक पिेदको
अ्लम्ब गरी पिहचा भएकाजोखखमक्षेत्रकाशधारमादाखत््कमहत््का ि्क र्हरू े धापरणगरी
ेद लाई प ष्ट्याई ग प सम्बखन्धद े कार्का खजम्मे्ार प ाेधकारीहरूसुँग सोधप छ, छलफल ग  पका
साथैथपप ष्ट्याईकालाेगि््रणसङ्कल , संरखचदअन्दर्ादाप,तिवश्ना्लीकोशद माध्र्मबटसूच ा
र दथ्र्ाङ्कको सङ्कल  दथा ि्श्लके ण गररएको छ। र्सको साथैकार्पमूलक लेखापरीक्षणकोलाेग
स्थलगद े रीक्षण, अ्लोक , े कार्को अेभलेख अध्र्र्  दथा ि्श्लके ण गररएकोछ । शर्ोगको
गेदि्ेधदथाििर्ाकलापसुँगश्िकागजाददथादथ्र्ाङ्कसङ्कल गरीअध्र्र् गररएकोछ।
अध्र्र् बाट ेखखएकाशधारमाजोखखममूल्र्ाङ्क गरीदाखत््कमहत््काि्क र्पिहल्र्ाउन् शर्ोगका
े  ेश ालर्हरुसुँगशाखागदरुपमाछलफलदथाअन्दरििर्ागररएकोछ।शर्ोगबाटसञ्चाेलद
ग णस्दरशश्वस्थदादथातिवत्र्ार् कार्पिम,सञ्चाल दथासंस्थागदस््ार्त्तदाकार्पिम,उन्च्चखशक्षा
सम्बखन्धद छादा का   , माे द ि्श्वि्द्यालर्को अ्धारणा ि्कासमा भएको तिवगेद जस्दा ि्क र्
ि्श्लके णग प ेदजामूलकपिेदअिङ्गकारगररएकोछ।साथै ि्द्याथी ि्त्तीर्सहर्ोगकार्पिम,
 र्ाुँशैखक्षकसंस्थाकोसम्बन्ध तिवििर्ा,शर्ोगकोअ  गम दथामूल्र्ाङ्क कोसंस्थागदक्षमदाजस्दा
ि्क र्मातिवििर्ामूलकपिेदअ्लम्ब गरीतिवािदथ्र्कोि्श्लके णबाटतिवेद्े  दर्ारगररएकोछ। 

12. लेखापरीक्षणकोेसेमददा‐तिवािसूच ा,अेभलेख,ि््रणदथासङ्केलददथ्र्ाङ्ककाशधारमातिवेद्े  
दर्ार गररएकोछ।श्यकर्क सूच ाको तिवाेिमाकठी ाइप, समर्सीमा, संलग् ज शखक्तलगार्द
उन्पलव्धस्रोदसाध शद र्सकाेसेमददारहेकाछ ्। 

लेखापरीक्षणबाट ेखखएकाव्र्होरा 
 ि्श्वि्द्यालर्हरुलाई  ेपालसरकारबाटतिवािह  ेअ   ा  तै्रमाेसक े कासातिव ा ग े,साम  ािर्क

क्र्ाम्पसहरुलाई पू्ापधार ि्कास, प स्दक खरर , फे पचर खरर  जस्दा क्षेत्रमा भौेदक ि्कास
अ   ा कासाथैे र्ेमदअ   ा तिव ा ग े,साम  ािर्कदथाि्श्वि्द्यालर्काशुेँ गकक्र्ाम्पसलाई
ग णस्दरस े  खश्चददा दथा तिवत्र्ार् क्षमदा ि्कासग प सहर्ोग ग े, ि्द्याथी ि्त्तीर्सहर्ोगकोक 
माफप दजेहेन् ाररि्पन्नि्द्याथीलाईशैखक्षकउन्पाेधहाेसलग पसहर्ोगग े,संस्थागददथातिवाखज्ञक
स््ार्त्तदामा जा  चाह े क्र्ाम्पसलाई तिवोत्सािहद ग ै क्षमदा ि्कास अ   ा  उन्पलधध गराउन् े,
अध्र्ाप कार्पमा संलग् ज शखक्तको शैखक्षकदथा तिवाखज्ञकक्षमदास दृढग प एम.िफल, िप.एच.ेड,
लघ  अ  सन्धा  जस्दा ि्धामा सहर्ोग उन्पलधध गराउन् े जस्दा कार्पहरु माफप द शर्ोगले उन्च्च
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खशक्षाको ि्कासको क्षेत्रमा उन्ल्लेख्र् र्ोग ा  प र्र्ाउन् ै शएको छ । शर्ोगको कार्पसम्पा  का
सम्बन्धमासञ्चाेलदकार्पिमहरुकोमूल्र्ाङ्क ग ाप ेखखएकाव्र्होराे म् ा  सारछ ्: 

13. रण ीेदकर्ोज ा ‐ ि्श्वि्द्यालर्अ   ा शर्ोगकोउन्दे्दयकर्  ेपालमा ि्श्वि्द्यालर्कोसञ्चाल दथा
ि्कासको लाेग ि्ेभन्न क्षते्रबाट तिवाि अ   ा  रकमको सम खचद द्रले ि्दरण ग प दथा
ि्श्वि्द्यालर्मा शैखक्षकस्दर े धापरणगरीग णस्दरर् क्त खशक्षातिव ा ग े रहेकोछ। ि्श्वि्द्यालर्
अ   ा शर्ोगले संस्थाको उन्दे्दयकर् तिवाि ग प  ीघपकाली  दथा अल्पकाली  लक्ष्र्हरु िकटा  गरी
समर्सीमासिहदकोरण ीेदकर्ोज ादर्ारगरीलाग ग ेअन्दरापििर्असलअभ्र्ासरहीशएको
छ।र्ससम्बन्धमाशर्ोगलेअप ाएकोअभ्र्ासमा ेखखएकाव्र्होरा ेहार्बमोखजमछ :् 

13.1. अ   ा शर्ोगजस्दा संस्थाहरुले रण ीेदकर्ोज ादथापञ्च्क ीर्र्ोज ाको ामबाट ीघपकाली 
र्ोज ादर्ारगरीकार्ापन््र् माल्र्ाउन् ेगरेको ेखखन्छ।ि्श्वि्द्यालर्अ   ा शर्ोग,श्रीलंकाले
स ् २०१९  ेखख २०२३ का लाेग रण ीेदक र्ोज ा ब ाइप कार्ापन््र्  गरेको छ। र्सैगरी
भारदमाअ   ा शर्ोगलेखशक्षाकोसमा्ेशीदथाग णस्दररर्तिवशार ामद इपञ्च्क ीर्र्ोज ादर्ार
गरी कार्ापन््र्  ग े गरेको पाइन्छ ।  ेपालमा ि्श्वि्द्यालर्को सञ्चाल  दथा ि्कासको लाेग
ि्ेभन्नक्षेत्रबाटतिवािअ   ा रकमकोसम खचदद्रलेि्दरणग पदथाि्श्वि्द्यालर्माशैखक्षकस्दर
े धापरणगरीग णस्दरर् क्तखशक्षातिव ा ग पि्.सं.२०५०माि्श्वि्द्यालर्अ   ा शर्ोगस्थाप ा
भएपे  स्थाप ाको २७ ्क प व्र्ेदद ह ुँ ा समेद शर्ोगको उन् ेयकर् प रा ग प श्ेधक लक्ष्र्हरू,
लक्ष्र्हरूप राग पििर्ाकलापहरूररण ीेदसिहदकोरण ीेदकर्ोज ादर्ारगरेको ेखखए । 

13.2. शर्ोगलेग णस्दरस े  खश्चददादथातिवत्र्ार् रण ीेदकर्ोज ा(२०२०–२०२९)कोमस्र्ौ ादर्ार
गरेकोरस््ीकृदग ेतिवििर्ामारहेकोव्र्होराअ्गदगराएकोछ।दरर्ोर्ोज ाकोकार्ापन््र् 
अ्ेध१्क पव्र्ेददभइपसक् ापे स््ीकृदगरीकार्ापन््र् माल्र्ाएकोपाइपए । 

13.3. शर्ोगलेअ   ा कालाेगइच्छ कसाम  ािर्कक्र्ाम्पससुँगरण ीेदकर्ोज ामागग ापशर्ोगको
रण ीेदक र्ोज ासुँगश्ि ह  ेगरी माग ग  पप ेमाशर्ोग स््रं्को रण ीेदक र्ोज ा  ह ुँ ा सो
अ  रुपभएकोपाइए । 

13.4. अ   ा  शर्ोगले संस्थागद ि्कास अ   ा , ग णस्दर स धार कार्पिम, ग णस्दर अश्वस्ददा र
एििडीर्स अन्दगपदसालबसालीरूपमा ेहार्बमोखजमकाकार्पहरूग ैशएकोछ: 
 संस्थागद ि्कास अ   ा  अन्दगपद शर्ोगले ि्श्वि्ध्र्ालर्हरूलाइप, भौेदक स ि्धा ि्कास,

प स्दकालर्स दृढीकरणरउन्पकरणखरर , ि्शेक अ   ा , े र्ेमदअ   ा   तिव ा ग ेगरेको
छ। शर्ोगले ि्श्वि्ध्र्ालर्हरूलाइप २०७४।७५ मा रू.९ अबप ६३ करोड ९२ लाख,
२०७५।७६मारू.१२अबप३७करोड२२लाख२०७६।७७मारू.१४अबप६२करोड
२५लाखअ   ा े कासागरेकोछ। 

 ग णस्दरस धारकार्पिमअन्दगपद शर्ोगलेफेलोेसप(िपएचेड, एमिफल,पोिडक्टरेट),थेेसस
दर्ारी, अ  सन्धा , ररफे्रसर कोक प, क्षमदा ि्कास कार्पिम, खशक्षण, अध्र्र्  भ्रमण, ्कप सप,
सेेम ारकन्फे्रन्स,अ  सन्धा  पू्ापधार ि्कासकार्पिमसञ्चाल गरेकोछ। ि्गद३्क पमा
ग णस्दरस धारकार्पिममा ेहार्बमोखजमखचपगरेकोछः 

(रू.हजारमा) 
ि््रण २०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ 

फेलोेसप (िपएचेड, एमिफल, पोि डक्टरेट), थेेसस दर्ारी,
अ  सन्धा , २६४१ १०४९ १८४ 
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थेेससदर्ारी,अ  सन्धा , ५८२ ३६ २३० 
ररफे्रसरकोक प,क्षमदाि्कास २२३९० १३८१० ४३४० 

 ग णस्दरअश्वस्ददारएििडीर्स अन्दगपद शर्ोगलेशशर्पत्रतिवािग े,स््मूल्र्ाङ्क तिवेद्े  ,
समकक्षीप  रा्लोक ,ग णस्दरतिवत्र्ार् तिवमाणपत्र,प  : तिवत्र्ार् काकार्पहरूग ैशएकोछ।
शर्ोगले ग णस्दरशश्वस्ददा र एििडीर्स  कार्पिममा २०७४।७५ मा रू.२ करोड ९६
लाख,२०७५।७६मारू.२करोड३५लाख७३हजार२०७६।७७मारू.१करोड४२
लाख५२हजारखचपगरेकोछ। 

 ि्गद ३ ्क पको खचपको ेबश्लषे्ण ग ाप ग णस्दर स धार र ग णस्दरशश्वस्ददा कार्पिममा
ििर्ाकलापहरूघट् ैगएको  ेखखन्छ।शर्ोगलेउन्परोक्त ििर्ाकलापहरूमा ि्गद३्क पमा
तिवत्रे्क्क परु.१३अबप३८करोड ेखखरु.१६अबप१८करोड े कासाए्ंखचपगरेकोभए
दापे  रण ीेदक र्ोज ा दर्ार  गरेकोले शर्ोगबाट े र्ेमद रूपमा सञ्चाल  गरेका
ििर्ाकलापहरू शर्ोगको उन् ेयकर् तिवाि ग प तिवर्ाि ेथए ्ा के कस्दो कार्पिम र स धारको
श्यकर्कदा ेथर्ो भन्ने मूल्र्ाङ्क शर्ोगबाट ह  सके । साथै उन्पलव्ध स्ै श्रोद साध हरू
शर्ोगकोउन् ेयकर्प राग ेदफप अेधकदमउन्पर्ोगभएकाछ भ ीस े  खश्चदह  ेअ्स्थाछै ।
अन्दरापििर्असलअभ्र्ासदथासाकप स स्र्म ल ककासमा िकेसमकाे कार्लेगरेकाअभ्र्ास
समेदलाईदृििगदग ैशर्ोगले रण ीेदकर्ोज ा दर्ार गरीशर्ोगकाकार्पिमलाईउन्दे्दयकर्
लखक्षदह  ेगरीव्र््खस्थदग  पप पछ।  

14. ि्श्वि्द्यालर् अ   ा  शर्ोग ऐ  ‐ राििर् खशक्षा  ीेद, २०७६ को १४ (घ)ले उन्च्च खशक्षाको
सञ्चाल , व्र््स्थाप र े र्म कालाेगसाि्कको ि्श्वि्द्यालर्अ   ा शर्ोगऐ , २०५०लाई
स दृढीकरणग ेउन्ल्लेखगरेकोछ। राििर्खशक्षा ीेद, २०७६कोतिवभा्कारीकार्ापन््र् का लाेग
ि्श्वि्द्यालर्अ   ा शर्ोगऐ , २०५० पररमाजप ग  पप ेश्यकर्कदाराििर्खशक्षा ीेद, २०७६
मा उन्ल्लेख गररएको छ । ्ह ि्श्वि्द्यालर्को अ्धारणा अ  रुप म ल कमा ि्ेभन्न समर्मा
 ेहार्अ  सारका१०ि्श्वि्द्यालर्स्थाप ाभईसञ्चाल मारहेकाछ ्। 

ि.स. ि्खश्वद्यालर्को ाम स्थाप ा्क प ि.स. ि्खश्वद्यालर्को ाम स्थाप ा्क प 
१ ेत्रभ  ्  ि्श्वि्द्यालर् २०१६ ६ कृिक दथा् ि्श्वि्द्यालर् २०६३ 
२ काठमाण्डौि्श्वि्द्यालर् २०४८ ७ मध्र्पखश्चमाञ्चलि्श्वि्द्यालर् २०६७ 
३ पू्ापञ्चलि्श्वि्द्यालर् २०५० ८ स   रपखश्चमाञ्चलि्श्वि्द्यालर् २०६७ 
४ पोखराि्श्वि्द्यालर् २०५३ ९  ेपालख लाि्श्वि्द्यालर् २०७३ 
५ ल खम्् ी्ौिि्श्वि्द्यालर् २०६३ १० राजक ीज कि्श्वि्द्यालर् २०७४ 

उन्परोक्त ि्श्वि्द्यालर्हरु छ ट्टाछ टै्ट ‘ि्श्वि्द्यालर् ऐ  अन्दगपद स्थाप ा र सञ्चाल  ह ुँ ै
शएकाछ ।फरकऐ अन्दगपदस्थाप ाभएकाि्श्वि्द्यालर्हरूस््ार्त्त संस्थाकोरूपमारहेका
छ ्। ि्श्वि्द्यालर्हरूलाइपअ   ा शर्ोगलेतिवत्रे्क्क परु.१०अबपभन् ाबढी े कासा द  ेभए
दापे का   ीव्र््स्थाकोकमीकाकारणे कासागरेकोअ   ा कोउन्पर्ोगसम्बन्धमाअ  गम ए्ं
मूल्र्ाङ्क  ग पसकेको छै  । ि्श्वि्द्यालर् अ   ा  शर्ोगको काम ि्श्वि्द्यालर् स्थाप ा ग े
सम्बन्धमा  ेपाल सरकारलाई परामशप द  े, ि्ेभन्न क्षेत्रबाट तिवाि अ   ा को रकम
ि्श्वि्द्यालर्हरुलाई तिव ा  ग े दथा थप अ   ा  माग ग े ि्श्वि्द्यालर्हरुको लाेग सम्बखन्धद
े कार्हरुमाेसफाररसग ेमा ै ेसेमदरहेकोछ।राििर् खशक्षा ीेद, २०७६लेउन्च्चखशक्षाको
सञ्चाल , व्र््स्थाप र े र्म कालाेगसाि्कको ि्श्वि्द्यालर्अ   ा शर्ोगऐ , २०५०लाई
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स दृढीकरणग ेउन्ल्लेखगरेकोदापे ि्श्वि्द्यालर्अ   ा शर्ोगऐ , २०५० पररमाजप ग ेकार्प
श रूगररएकोछै ।दथािपखशक्षामन्त्रालर्लेउन्च्चखशक्षासम्बन्धीका   लाईसंसोध रएकीकरण
गरी उन्च्च खशक्षा सम्बन्धमा व्र््स्था ग प दर्ार गरेको उन्च्च खशक्षा ि्धेर्क, २०७६ संस 
छलफलमारहेकोछ।तिवस्दाि्दऐ लेशर्ोगलेउन्च्चखशक्षणसंस्थाहरूकोअ  गम , मूल्र्ाङ्क र
े र्म ग पसक् े व्र््स्था गरेकोछ।दरमस्र्ौ ा दर्ार भएको २्क प ेबेदसक् ा समेद र्स
सम्बन्धमा ऐ  बन्न सकेको छै  । सरोकार्ाला े कार्हरुबीच समन््र् गरी श्यकर्क का   
व्र््स्थागरीि्श्वि्द्यालर्हरूकोे र्म तिवभा्कारीब ाउन्  प पछ। 

15. माे द ि्श्वि्द्यालर् ‐ राििर् खशक्षा  ीेद, २०७६को रण ीेद १०.१४.७ मा पर्पट , उन्द्योग,
खेलक  ,जेडब टीसुँगसम्बखन्धदि्ेभन्नि्क र्कोपठ पाठ माजोडद ुँ ैदीक्षेत्रकाश्यकर्क क्ष
ज शखक्तउन्त्पा  ग प माे द ि्श्वि्द्यालर् स्थाप ा ग े व्र््स्था ेमलाइ े उन्ल्लेखगरेकोछ।
ि्श्वि्द्यालर्अ   ा शर्ोगऐ ,२०५०को े र्म६मा ि्श्वि्द्यालर्स्थाप ाग ेसम्बन्धमा
 ेपालसरकारलाईपरामशप द  ेकार्पशर्ोगकोकामकदपव्र्रअेधकारअन्दगपदउन्ल्लेखगरेको
छ।  र्ाुँ स्थािपद ह  े ि्श्वि्द्यालर्लाई संस्थागद र पू्ापधारर् क्त ब ाउन्  माे द ि्श्वि्द्यालर्को
अ्धारणाकार्ापन््र् कालाेगेसफाररसग पि्श्वि्द्यालर्अ   ा शर्ोगको२०६९/०४/२७को
े णपर्  ं९९५ बाटमाे द ि्श्वि्द्यालर्सम्भाव्र्दाअध्र्र् कार्पटोलीगठ गरेकोमाटोलीले
२०७२मामात्रकार्ापरम्भगरीसम्भाव्र्दाअध्र्र् तिवेद्े  ,२०७२ पेशगरेकोछ।तिवाखज्ञक,
शैखक्षक र शेथपक पू्ापधार भएका क्र्ाम्पसहरुले माे द ि्श्वि्द्यालर्को मान्र्दा तिवाि गरेपेछ
पाठ्यिम,पठ पाठ ,परीक्षारतिवमाणपत्रतिव ा ग ेजस्दा ि्श्वि्द्यालर्माफप दग ेकार्पशफै
ग प सक् छ ्। र्स्दो ि्श्वि्द्यालर् शैखक्षक र तिवशासे क ि्क र्मा स््ार्त्त ह न्छ भ े तिवाखज्ञक र
 ीेदगद ि्क र् उन्च्च खशक्षाशर्ोग जस्दो े र्ामक े कार्को े  ेश मा सञ्चाल  ह न्छ। र्स्दो
शैखक्षकसंस्थालेसम्बन्ध द   पाउन् ेव्र््स्थारहेकोछ।माे दि्श्वि्द्यालर्सम्बन्धीअन्दरापििर्
तिवचल अ  सारमाे दि्श्वि्द्यालर्जा चाह ेसंस्थालेशफ् ोक्षेत्रमा म  ाकारुपमाेल सिक े
ग णस्दरकोकलेज्ाक्र्ाम्पससञ्चाल गरेकोह   प पछ।माे दि्श्वि्द्यालर्कोअ्धारणाराम्रो
भएको र ि्श्वमा बेलार्द, भारद, जस्दा म ल कमा समेद र्ो अ्धारणा सफलदापू्पककार्ापन््र् 
भएकोछ।भारदमा ि्श्वि्द्यालर्अ   ा शर्ोगऐ ,१९५६को सेक्स ३लेउन्च्चशैखक्षक
संस्थालाई माे द ि्श्वि्द्यालर् दहमा स्दरोन्नेद ग प सिक े व्र््स्था गरेअ  सार १३० माे द
ि्श्वि्द्यालर्ख लेकोमा२०१०मा संस्थागदरुपमासञ्चाल  भईकम्प ी र पारर्ाररकसम्पखत्त
सरहसञ्चाल भएकोले४४माे दि्श्वि्द्यालर्लाईखारेजगरेको ेखखन्छ। 

शर्ोगद्वारा गदठद अध्र्र्  टोलीले माे द ि्श्वि्द्यालर् सम्भाव्र्दा अध्र्र्  तिवेद्े  ,
२०७२माद एकास झा्समेदलाईउन्च्चखशक्षाि्धेर्क,२०७६मासमेटीका   ीतिवारुपदर्ार
ग ेचरणमारहेकोछ।र्सलेमाे दि्श्वि्द्यालर्मास्दरोन्नदीह  चाह ेशैखक्षकसंस्थाकोजग्गा
जेम ,भ् ,छात्रा्ास,भौेदक पू्ापधार,प स्दकालर्,तिवर्ोगशाला, खशक्षक्ातिवाध्र्ापक,कमपचारी
क्षमदा,ि्द्याथीसंख्र्ा,कोक जस्दाि्क र्मामाप ण्डे धापरणगरेकोछ।र्सकाअेदररक्तस्थाप ा
ह  ेमाे दि्श्वि्द्यालर्सक्षमट्रिीिारासञ्चाल ग  पप ेतिवा्धा रहेकोछ। ेपालकोपररतिवके्षमा
सक्षमसाम  ािर्कए्ंे जीकलेजदथाक्र्ाम्पसहरुमाे दि्श्वि्द्यालर्मारुपान्दरणह  शकखशपद
ह  सकेकोछै ।२०७२माअध्र्र् तिवेद्े  लेस झाएकोरि्धेर्कसमेदपाररदह  ेखस्थेदमा
पे शर्ोगलेर्सकोउन्पा ेर्दा तिव्िप गरीमाे द ि्श्वि्द्यालर्को स्थाप ामा े र्म ग पसकेको
छै । हालसम्म माे द ि्श्वि्द्यालर्मा रुपान्दरण ह   एककलेजले इच्छा जाहेर गरेपे  स्पि
का   कोअभा्मास््ीकृेदतिवािगरेकोछै । 
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ट्रस्टीिारासञ्चाल ग ेअ्धारणालेग ाप े जीक्षेत्रशकखशपदह   सकेकोरसाम  ािर्क
कलेजक्र्ाम्पसमा ट्रिीज टाउन्   ैसमस्र्ा भएकोजा कारीमाशएकोछ।र्सअ्धारणाबाट
पर्पट ,उन्द्योग,खेलक  ,जेडब टीसुँगजस्दाक्षेत्रमाश्यकर्कप े क्षज शखक्तप राग पर्ोग ा 
प र्र्ाउन् े ह ुँ ा राििर् खशक्षा ीेद, २०७६माउन्ल्लेखभएबमोखजममाे द ि्श्वि्द्यालर्मा स्थाप ा
सम्बन्धमाखशक्षादथाि्ज्ञा तिवि्ेधमन्त्रालर्बाटश्यकर्कका   ीव्र््स्थाग  पप पछ। 

16. सम्बन्ध  ‐ शर्ोगको २०७४ ्ैशाख ४ गदेको े णपर्बाट संघीर्दामा उन्च्च खशक्षाको स््रुप,
सञ्चाल , व्र््स्थाप  दथा े र्म सम्बन्धी कार्पलाई व्र््खस्थद गरी उन्पर् क्त संरच ागद स््रुप
स्थािपद ग े सम्बन्धमा स झा् द   ि्ज्ञहरुको सेमेद गठ  गरेको ेथर्ो। सेमेदले ेत्रभ  ्  
ि्श्वि्द्यालर् र  ेपालख ला ि्श्वि्द्यालर्कासाथै कृिक दथा् ,  ेपाल संस्कृद रल खम्् ी ्ौि
ि्श्वि्द्यालर्जस्दाि्खशिीकरणकोि्शेक दाबोकेकाि्श्वि्द्यालर्लाईकेन्रीर्ि्श्वि्द्यालर्कोरुपमा
राखी दी ि्श्वि्द्यालर्ले केन्रीर् ि्भाग र शुेँ गक क्र्ाम्पसबाट मात्र कार्पिम सञ्चाल  ग े र
तिवा ेखशक ि्शेक दा बोकेका पू्ापञ्चल, राजिक पज क, पोखरा, मध्र्पखश्चमाञ्चल, स   र पखश्चमाञ्चल
ि्श्वि्द्यालर्लेतिव ेशेभत्रमात्रशुेँ गकरसम्बन्ध तिवािक्र्ाम्पससञ्चाल ग पसक् ेगरीव्र््स्थाप 
ग पस झा् द एकोछ।सोसेमेदकास झा्हरुकार्ापन््र् ग प ि्श्वि्द्यालर्अ   ा शर्ोगको
२०७२्ैशाख७गदेबसेकोबैठकलेि्श्वि्द्यालर्ज  भौगोेलकक्षेत्रमाअ्खस्थदछसोहीक्षेत्रमा
मात्र सम्बन्ध  द  े र क  ै ि्श्वि्द्यालर्का सम्बन्ध  तिवाि क्र्ाम्पसले शफ् ो क्षेत्र ेभत्रको
ि्श्वि्द्यालर्को सम्बन्ध मा जा  चाहेमा हस्दान्दरणको तिवििर्ा सरल ब ाउन् े र सोही क्षेत्रका
क्र्ाम्पसलाईसम्बन्ध माजा शउन् तिवोत्साह गरीसम्बन्ध द  े ीेदगदे णपर्गरेकोछ।र्स
सम्बन्धमा शर्ोगको े णपर् कार्ापन््र्  ग प दत्काल पत्राचार गरी ध्र्ा ाकक पण गराउन् का साथै
२०७३ काेदपक २९ र जेठ ३१ मा   ई पटकसम्म सा्पजाे क सूच ा तिवकाश  गरी
सरोकार्ालालाई सूखचदगरेकोछ।सो ीेदगद े णपर्कोम लउन् ेयकर्भौगोेलकक्षेत्रमा रहेका
कलेज/क्र्ाम्पसहरुसोहीभौगोेलक ि्श्वि्द्यालर्अन्दगपदसम्बन्ध  द  ेव्र््स्थागरेमासम्बन्ध 
तिवािकलेज/क्र्ाम्पसहरुकोतिवगेदए्ंग णस्दरकोि्श्वि्द्यालर्बाटअ  गम सहजह   कोसाथैर्स्दा
सम्बन्ध  तिवाि गरेका कलेज/ क्र्ाम्पसहरु स दृढीकरण ग प समेद टे्ा प र्र्ाउन्   हो । र्स्दा
कलेज/क्र्ाम्पसहरुलेसम्बन्ध तिवािगररसकेपेछ ेपालसरकारका ि्श्वि्द्यालर्लेदल्भत्तादथा
अन्र्खचप व्र्हो प प ेभईव्र्र्भारकमह  ेअपेक्षासमेदगरेको  ेखखन्छ। ि्श्वि्द्यालर्हरुले
सम्बखन्धद ि्श्वि्द्यालर्कोका   मासमा्ेशगरीसम्बन्ध तिव ा ग ैशएकोमासम्बन्ध तिवििर्ा
व्र््खस्थदग प एकरुपदा ह  े गरीशर्ोगले ि्श्वि्द्यालर्हरुलाईमागप े  ेश ग पसकेको छै ।
कार्पर्ोज ासिहदकोकार्पिमब ाईअखघबढ्  सकेकोलेउन्क्त े णपर्कार्ापन््र्  भएकोह ुँ ा
तिव ेशबािहरकाकलेजहरूशिङ्गकरसम्बन्ध तिवािक्र्ाम्पसकोरूपमासञ्चाल गरररहेकोउन् ाहरण
 ेहार्बमोखजमछः 

पोखराि्श्वि्ध्र्ालर् पू्ापञ्चलि्श्वि्ध्र्ालर् काठमाण्डौँि्श्वि्ध्र्ालर् 

१.ेब.िपकोइरालामेमोरीर्लक्र्ान्सर
अस्पदाल,  ेसपगंकलेज,खचद् (शुेँ गक) 

१.शर्ामईन्टर ेश्ल कलेज,
लेलदप र 

१.ल खम्् ीमेेडकलकलेज,
पाल्पा 

२.म  भणडारीएकेडेमीमोरगं, ेपाल
(शुेँ गक) 

३.ेदलगंगाइखन्टच्रू्टअफअपथमोलोजी, 
काठमाण्ड (शुेँ गक) 

२.अन् पूणपमखल्टपलक्र्ामपस,
सिरी 

३.बालक मारीकलेज,खचद्  

 

२.मे पालकलेजअफ
मेेडकलसाइ सेन्स,कास्की 

३. ेपालगजमेेडकलकलेज,
बाुँके 
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पोखराि्श्वि्ध्र्ालर् पू्ापञ्चलि्श्वि्ध्र्ालर् काठमाण्डौँि्श्वि्ध्र्ालर् 

४. ेपालइखन्जे र्रीगंकलेज,भक्तप र 

५.ेभ.एस.े केद कलेजकाठमाण्ड  
६.एसइखन्टच्रू्टअफम्र् ेजमेन्ट, काठमाण्ड  
७. ेस लअप कलेजलेलदप र 

७. ेस लअप कलेजलेलदप र 

८. ेस लएकेडेमीअफसाइन्सएण्ड
टेक् ोलोजी,कैलाली 

९.ििमस कलेजअफटेक् ोलोजी,रुपन् ेही 
१०. ो्ेलकलेज,काठमाण्डौं 

४.एेसर् फाउन्ण्डेस फर
एज केश एण्डररसजप,
काठमाण्डौं 

५.चारकएकेडेमी,कास्की 
६.एभेरेिकलेजअफ ेसपङ,

काठमाण्डौं 
७.्ाइटहाउन्सईन्टर ेश्नल

कलेज,काठमाण्डौं 
८.जा कीकलेजअफ

म्र्ा ेजमेन्ट,ध  क ा 
९.काखन्दप रेसटीकलेज,

काठमाण्डौं 
१०.काठमाण्डौंस्क लअफल,

भक्तप र 

 

४. ो्ेलमेेडकलकलेज,
मोरङ्ग 

शर्ोगको  ीेदगद े णपर् अ  रुप हालसम्म भौगोलीक ि्श्वि्द्यालर्को छादा म  ी रही
सम्बन्ध  ेलएका र अरु ि्श्वि्द्यालर् अन्दगपद सम्बन्ध  ेलएका सम्बखन्धद भौगोलीक क्षेत्रमा
अ्खस्थद ि्श्वि्द्यालर्को छादाम  ी ह  ेगरी सम्बन्ध  स्था ान्दररद भएका कलेज/क्र्ाम्पसहरुको
संख्र्ाको अद्या्ेधक दथ्र्ाङ्क समेद  भएकोले पाररद
 ीेदले अपेक्षा गरे अ  रुप उन्पलखव्ध हाेसल ग पसकेको
 ेखखए  । साथै र्स  ीेदले सम्बन्ध  तिवाि गरेका
कलेज/क्र्ाम्पसहरुलेकेकस्दोमाप ण्डपाल ाग  पप ेर
सम्बन्ध  तिवाि कलेज/क्र्ाम्पसहरुले र्सबाट तिवाि ग े
फाइ ा समेद े धापरण गरेको  ेखखए  । र्सबाट
सम्बखन्धदक्षेत्रकाि्श्वि्द्यालर्सुँगसम्बन्ध ेल ेदफप कलेज/क्र्ाम्पसहरुउन्त्तिवरेरदभएकोपाइए । 

16.1. ि्श्वि्द्यालर्कोहालसम्मकोसम्बन्ध अ्स्थाि्श्लके णग ाप ेपालमा ेहार्बमोखजमसञ्चाल मारहेका
१० ि्श्वि्द्यालर्मा शिङ्गक १४१ र सम्बन्ध  तिवाि १,२८५ गरी १,४२६ क्र्ाम्पसहरुमा
शिङ्गकदफप  १,५५,२९२ र सम्बन्ध  तिवाि दफप  २,८२,६१० गरी जम्मा ४,३७,९०२ ि्द्याथी
अध्र्र् रदछ ्। 

ि्श्वि्द्यालर् 
क्र्ाम्पस ि्द्याथी 

शिङ्गक सम्बन्ध  जम्मा ि्द्याथी सम्बन्ध   जम्मा 
ेत्रभ  ्   ि्श्वि्ध्र्ालर् ६१ १०८० ११४१ ११८५२१ २१७०२२ ३३५५४३ 

 ेपाल सस्कृद  १२ ६ १८ ३०८१ ६६८ ३७४९ 

काठमाण्डौ  ९ १५ २४ ८३८५ ९९७१ १८३५६ 

प ् ापञ्चल ि्श्वि्ध्र्ालर् ५ १११ ११६ १५६२ २५९६५ २७५२७ 

पोखरा ९ ५८ ६७ २२९२ २८२५० ३०५४२ 

ल खम््े  बौध्   १ ८ ९ ३३० ३६५ ६९५ 

कृिक  दथा्   १० ७ १७ ३५०२ ३६९ ३८७१ 

मध्र् पखश्चमाञ्चल १८ ० १८ ७३५३ ० ७३५३ 

स   र पखश्चमाञ्चल १५ ० १५ १०११३ ० १०११३ 

राजक ी ज कि्श्वि्ध्र्ालर् १ ० १ १५३ ० १५३ 

 जम्मा १४१ १२८५ १४२६ १५५२९२ २८२६१० ४३७९०२ 
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सम्बन्ध तिवािक्र्ाम्पसमाशिङ्गकक्र्ाम्पसमाभन् ा४५तिवेदशदलेबढीि्द्याथीअध्र्र् रद
छ ्।दथ्र्ाङ्कअ  सारक लक्र्ाम्पससंख्र्ामध्रे्ेत्रभ  ्  ि्श्वि्द्यालर्को५,पू्ापञ्चलि्श्वि्द्यालर्को
४, पोखराको ि्श्वि्द्यालर् १३, र ल खम्् ी ्ौि ि्श्वि्द्यालर्को ११ तिवेदशद क्र्ाम्पसशिङ्गक
क्र्ाम्पसको रुपमा रहेका छ ् । उन्परोक्त ि्श्वि्द्यालर्हरूमा शिङ्गकभन् ा सम्बन्ध  तिवाि गरी
पठ पाठ  ग े क्र्ाम्पसको संख्र्ा बढी रहेको छ। र्सबाट तिवाखज्ञक गेदि्ेध र अध्र्र् 
अध्र्ाप सम्बन्धीगेदि्ेधशिङ्गकभन् ापे सम्बन्ध तिवािक्र्ाम्पसबाटह  ैशएकोमासम्बन्ध 
द  ेि्श्वि्द्यालर्लेपरीक्षाेल ेरपरीक्षाफलतिवकाश ग े्ाहेके र्ेमदअ  गम रमूल्र्ाङ्क ग प
 सकेको व्र्होरा संघीर्दामा उन्च्च खशक्षाको स््रुपसम्बन्धी शर्ोगबाट गदठद ि्ज्ञ सेमेदको
तिवेद्े  ले समेद उन्ल्लेख गरेको छ। साथै क्र्ाम्पसको तिवाखज्ञक स्दर े धापरण ह  ेगरी शैखक्षक,
तिवशासे क,भौेदकदथाग णस्दरकामाप ण्डे धापरणग पसकेकोअ्स्थाछै ।र्सबाटि्द्याथीको
शैखक्षकग णस्दर, तिवाध्र्ापककोक्षमदा, अध्र्र् अ  सन्धा मा संलग् दाजस्दा ि्क र्मा ध्र्ा  प ग् 
 सिकसमग्रशैखक्षकग णस्दरमातिवभा्प े ेखखन्छ। 

16.2. ेत्रभ  ्  , ेपालसंस्कृद, पू्ापञ्चल,पोखरा,ल खम्् ी्ौिरकृिक दथा्  ि्श्वि्द्यालर्का१,२८५
सम्बन्ध तिवािक्र्ाम्समध्रे्५३८साम  ािर्करहेकाछ ्भ े७४७े जीक्र्ाम्पसहरुरहेकाछ ।् 

सम्बन्ध तिवािक्र्ाम्पस(साम  ािर्कदथाे खज)रअध्र्र् गरेका ि्द्याथीसंख्र्ा२०७५।७६ 

ि.
स. 

ि्श्वि्द्यालर् 

 

सम्बन्ध तिवाि क्र्ाम्पस ि्द्याथीसख्र्ा 

साम  ािर्क े जी जम्मा साम  ािर्क े जी जम्मा 

१ ेत्रभ  ्   ि्श्वि्ध्र्ालर् ५२९ ५५१ १०८० ११९९८४ ९७०३८ २१७०२२ 

२  ेपाल सस्कृद  ४ २ ६ ४२१ २४७ ६६८ 

३ काठमाण्डौ  ० १५ १५ ० ९९७१ ९९७१ 

४ प ् ापञ्चल ि्श्वि्ध्र्ालर् ५ १०६ १११ ६९४ २५२७१ २५९६५ 

५ पोखरा ० ५८ ५८ ० २८२५० २८२५० 

६ ल खम््े  बौध्   ० ८ ८ ० ३६५ ३६५ 

७ कृिक दथा ्   ० ७ ७ ० ३६९ ३६९ 

८ मध्र् पखश्चमाञ्चल ० ० ० ० ० ० 

९ स   र पखश्चमाञ्चल ० ० ० ० ० ० 

१० राजक ी ज कि्श्वि्ध्र्ालर् ० ० ० ० ० ० 

    ५३८ ७४७ १२८५ १२१०९९ १६१५११ २८२६१० 

र्सैगरी २०७५।७६ को दथ्र्ाङ्कअ  सार क ल २,८२,६१० ि्द्याथीमध्रे् १,२१,०९९
ि्द्याथी साम  ािर्क क्र्ाम्पसमा अध्र्र् रद छ ् भ े े जी क्र्ाम्पसमा साम  ािर्क क्र्ाम्पसको
द ल ामा २५ तिवेदशदले बढी ह  ेगरी
२,८२,६१० ि्द्याथी अध्र्र् रद  ेखखन्छ
।सम्बन्ध बाट सञ्चाेलद क्र्ाम्पसहरुमध्रे्
पे  साम  ािर्क क्षेत्रबाट सञ्चाेलद भन् ा
े जीक्षेत्रबाटसञ्चाेलदक्र्ाम्पससंख्र्ादथा
ि्द्याथी संख्र्ा बढी रहेको छ । 

ि्श्वि्द्यालर्अ   ा शर्ोगको२०७५को
खशक्षाव्र््स्थाप सूच ातिवणालीकोदथ्र्ाङ्कि्श्लके णग ापेत्रभ  ्  ि्श्वि्द्यालर्अन्दगपदसम्बन्ध मा
स्थाप ा भएका५००साम  ािर्क र५८० े जी गरी१०८०क्र्ाम्पसमध्रे् ३२तिवेदशद३४६
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क्र्ाम्पसमा५०भन् ाकममात्रि्द्याथीअध्र्र् रदरहेको ेखखन्छ।पोखरा,ल खम्् ी्ौि,कृिक 
दथा् रकाठमाडौि्श्वि्द्यालर्कोसाम  ािर्कक्षते्रबाटसञ्चाेलदसम्बन्ध तिवािक्र्ाम्पसरहेको
छै । मध्र्पखश्चमाञ्चल, स   रपखश्चमाञ्चल र राजक ी ज क ि्श्वि्द्यालर्को क  ैपे  सम्बन्ध  तिवाि
क्र्ाम्पस रहेकोरशिङ्गकक्र्ाम्पसपे िमशः१८, १५र१कोरहेकोछ। 

16.3. सम्बन्ध सम्बन्धमाउन्पर् क्त ीेदगदव्र््स्थाभएपे दथ्र्ाङ्कि्श्लके णग ापपू्ापञ्चलि्श्वि्द्यालर्को
क ल क्र्ाम्पस ११६ मध्रे् २५, पोखरा ि्श्वि्द्यालर्को ६७ मध्रे् १२,  ेपाल संस्कृद
ि्श्वि्द्यालर्को १८ मध्रे् ३ र ेत्रभ  ्   ि्श्वि्द्यालर्को ११४१ मध्रे् ४८२ क्र्ाम्पस मात्र
सम्बखन्धदतिव ेशमारहेकोअ्स्थाछ।र्सबाटि्श्वि्द्यालर्हरुलेस्थाप ाभएकातिव ेशमाभन् ापे 
अन्र्तिव ेशहरुमाउन्ल्लेख्र्रुपमासम्बन्ध स्थाप ागरेको ेखखन्छ। 

तिव ेशगदक्र्ाम्पससंख्र्ाकोि््रण 

ि.स ि्श्वि्द्यालर्। तिव ेश  १ २ बागमदी गण्डकी ल खम्् ी कणापली स   रपखश्चम जम्मा 

१ काठमाण्डौ  २ ० १८ १ ३ ० ० २४ 

२ प ् ापञ्चल ि्श्वि्ध्र्ालर् २५ १८ ६३ ५ ५ ० ० ११६ 

३ पोखरा १ ० ३९ १२ ११ ० ४ ६७ 

४ मध्र् पखश्चमाञ्चल ० ० ० ० ० १५ ० १५ 

५ स   र पखश्चमाञ्चल ० ० ० ० ० ० १५ १५ 

६ 
राजक ी ज क
ि्श्वि्ध्र्ालर् 

० १ ० ० ० ० ० १ 

स्थाप ाभएकोभौगोेलकक्षते्रभन् ा े कैटाढाकोभौगोेलकक्षेत्रमासम्बन्ध  द ुँ ाराििर्
खशक्षा ीेद,२०७६माव्र््स्थाभएअ  सारि्श्वि्द्यालर्लेशिङ्गकरसम्बन्ध तिवािक्र्ाम्पसहरुको
 ेदजामाशधाररदअ  गम रस परर्ेक्षणग प सक् ेअ्स्थाछ।साथैपरीक्षासञ्चाल ग पदथा
अेभम खीकरणकार्पिमचलाउन् समेदभौगोेलक  रीकाकारणअसहजह  े  ेखखन्छ।र्सैगरी
शर्ोगले अ  गम को लखजकल फे्रम्कप  दर्ार  गरेको र अ  गम  शाखाको अ  गम  फारममा
सम्बन्ध सम्बन्धी े णपर्कार्ापन््  माप का सूचकउन्ल्लेख  भएकोले अ  गम  समेद ह  े गरेको
 ेखखए । 

 क्साङ्क ेब ासम्बन्ध द  ेपररपाटीि्कासह   ,खशक्षातिव ार्कसंस्थाबीचअन्दसपम्बन्धर
सहकार्पकार्मग ेगरी ीेदगदव्र््स्थाग प सक्  ,शैखक्षकउन्त्पा  रतिवाखज्ञककार्पक शलदाबीच
सम्बन्धकार्मग प सक्  जस्दाकारणलेउन्च्च खशक्षातिव ार्क संस्थाहरुखोल्  रसञ्चाल ग प
अस््स्थतिवेदस्पधापबढेकोदरि्द्याथीशकिक पदग प सकेकोअ्स्थाछ। ीेदगदव्र््स्थाअ  सार
ि्श्वि्द्यालर् स्थाप ा दथा ्गीकरण गरी उन्च्च खशक्षा तिव ार्क े कार्को सञ्चाल  स््रुप र क्षेत्र
व्र््खस्थद ग  पप पछ । शिङ्गक क्र्ाम्पस थप स दृढ गरी सम्बन्ध  तिवाि क्र्ाम्पसका गेदि्ेधमा
ग णस्दर कार्म गराई शैखक्षक ग णस्दर कार्म ह  े गरी तिवाखज्ञक दथा शैखक्षक कार्पिम सञ्चाल 
ग  पप पछ। ि्श्वि्द्यालर्अ   ा शर्ोगले२०७५मागठ गरेकोसम्बन्ध कार्प लले द एका
स झा्कार्ापन््र् दृििगदगरीसम्बखन्धदक्षते्ररतिव ेशेभत्रसम्बन्ध ग ेकार्पलाईतिवोत्सािहदगरी
परीक्षा सञ्चाल , अेभम खीकरणकार्पिमसञ्चाल  रअ  गम  व्र््स्था सरलब ाउन् े गरी स धार
ग  पप पछ।  
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17. पाठ्यिम ‐ राििर् खशक्षा  ीेद, २०७६ को कार्प ीेद ९.२ मा उन्च्च खशक्षालाई तिवाथेमकदाका
शधारमाव्र््स्थाप ग प कृिक दथा् ,पर्ाप्रण, ि्ज्ञा ए्ंतिवि्ेध, खचिकत्सा ि्ज्ञा ,शर् ् े ,
पर्पट ,इखन्जे र्ररङ्ग,जलि्द्य द, ्ीकरणीर्उन्जाप,उन्द्योगदथाव्र्ापारलगार्दकाक्षेत्रसुँगसम््ि
कार्पमूलकए्ंरोजगारमूलकउन्च्चखशक्षाकोि्कासरि्स्दारलाईतिवाथेमकदाद  ेउन्ल्लेखछ। 

(ि्क र्गदशधारमा ि्द्याथीभ ापि््रण) 

ि. 

सं. 
ि्श्वि्द्यालर् 

 

कृ
क ी

 

मत्स्र्पाल 
 

् ि्ज्ञा 
 

मेेडेस 
 

इखन्जे र्ररङ्ग
 

ि्ज्ञा दथाि्ेध
 

 

व्र््स्थाप 
 

खशक्षा
 

क
ा   

 

ब  ििजम
 

सस्कृ
द

 

१ 
ेत्रभ  ्  
ि्श्वि्द्यालर् 

5471 374 

304

8 

2225

4 

53661 

12752

8 

21940

7 

715411 

41297

9 

1845

9 

0 0 

२  ेपाल सस्कृद  0 0 0 362 0 0 0 0 9107 0 0 2265 

३ काठमाण्डौ  0 0 0 48631 7275 6296 6922 11230 4712 623 0 0 

४ 
पू्ापञ्चल
ि्श्वि्द्यालर् 

1283 0 0 31452 13136 18145 2859 41541 14520 5062 0 0 

५ पोखरा 0 0 0 6972 

4072

3 

7020 1325 82380 0 0 0 0 

६ ल खम््े  बौध्   0 0 0 99 0 277 331 95 0 0 1271 0 

७ कृिक दथा ्   5519 1992 1644 0 0 1126 0 0 0 0 0 0 

८ मध्र् खश्चमाञ्चल 0 0 0 0 2101 1478 4738 5537 4981 88 0 0 

९ स   र खश्चमाञ्चल 100 0 0 0 750 973 2387 8314 7414 0 0 0 

१० 
्ीपीकोईराला
तिवेदष्ठा  

0 0 0 6204 0 0 0 0 0 0 0 0 

११ 
राििर् स््ास्थ्र्
ि्ज्ञा  

0 0 0 1895 0 0 0 0 0 0 0 0 

१२ 
पाट स््ास्थ्र्
ि्ज्ञा  

0 0 0 2365 0 0 0 0 0 0 0 0 

१३ 
कणापली स््ास्थ्र्
ि्ज्ञा  

0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 

१४ 
 ेपालख ला 
ि्श्वि्ध्र्ालर् 

0 0 0 0 0 261 396 626 250 15 0 0 

१५ 
राजक ी ज क
ि्श्वि्ध्र्ालर् 

0 0 0 0 0 72 43 65 54 0 0 0 

  जम्मा 12373 2366 4692 12030 11764 163176 23840 86519 45401 2424 1271 2265 

ि्गद५्क पकोदथ्र्ाङ्कि्श्लके णग ाप ेपालकाि्श्वि्द्यालर्लेअत्र्ाेधकमात्रामासाधारण
ि्क र्मामात्रसम्बन्ध तिव ा गरेको ेखखन्छ।दथ्र्ाङ्कि्श्लके णग ाप२०४३मास्थाप ाभएकोर
संस्कृदि्क र्कोि्खशििकृदअध्र्ाप ह  े ेपालसंस्कृदि्श्वि्द्यालर्मा२,२६५ज ाि्द्याथीभ ाप
भएको ेखखन्छ। ि्क र्गदशधारमाि्श्लके णग ापब ििजमि्क र्मा१२७१,मत्स्र्पाल मा२३६६,
्  ि्ज्ञा मा४६९२,कृिक मा१२३७३ ि्द्याथीभ ाप  ेखखन्छ।र्सबाटकृिक ,् ,मत्स्र्पाल 
जस्दाकृिक क्षेत्रकाि्क र्मासम्बन्ध रक्र्ाम्पससंख्र्ासमेदन्रू् भएकोरि्द्याथीभ ाप रपे 
न्रू्  रहेको अ्स्था छ । व्र््स्थाप मा स्ैभन् ा बढी ८,६५,१९९ ि्द्याथी भ ाप  ेखखन्छ भ े
मेेडेस मा१,२०,३२०रमा ि्कीि्क र्मा२,३८,४०८ि्द्याथीभ ापभएकोअ्स्थाछ।क  
क्षेत्रमाकस्दोज शखक्तअ्यकर्कछसोहीबमोखजमज शखक्तदर्ारग ेक्र्ाम्पसदथाकलेजहरूलाई
सम्बन्ध  द  अध्र्र् गरीतिवाथेमकदा द  े ीेददर्ारगरेकोपाइए ।कृिक तिवधा   ेशमाकृिक 
क्षेत्रमा ै ज शखक्तउन्त्पा  ग ेकार्प तिवाथेमकदामा परेको छै  भ े व्र््स्थाप , मा ि्की जस्दा
ि्क र्माश्यकर्कदा े धापरण गरीबढीह  ेगरीज शखक्तउन्त्पा  भएकोअ्स्थाछ।र्सले
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राििर्तिवाथेमकदाकाशधारमाभन् ापे सञ्चाल सहजदाकाशधारमासम्बन्ध मागह  ेरस््ीकृद
ह  ेगरेको  ेखखन्छ। ीेदगदसमा दा ह  ेगरीकार्पमूलकए्ं रोजगारउन्न्म खक्षेत्रमा पठ पाठ 
सहजब ाउन् ेगरीसम्बन्ध ि्स्दारग  पप पछ। 

18. खशक्षकि्द्याथीअ  पाद ‐ ि्श्वि्द्यालर्अ   ा शर्ोगऐ ,२०५०को फा६माशैखक्षकस्दर
्िृिका लाेग उन्पर् क्त कार्पिम दज पमा ग  प शर्ोगको काम कदपव्र् ह  े उन्ल्लेख छ ।
ि ख्श्वि्द्यालर्कोशैखक्षकस्दरकार्मग पखशक्षक,ि्द्याथीदथापाठ्यिमकोमहत््पूणपभ  ेमकारहन्छ।
ि्श्वि्द्यालर्कोशैखक्षकग णस्दरकार्मग पएकखशक्षकलेकेदज ासम्मि्द्याथीअध्र्ाप गराउन् े
सम््न्धीखशक्षकि्द्याथीअ  पादकार्मग ेि्श्वव्र्ापीमान्र्दारहीशएकोछ। 

शिङ्गक क्र्ाम्पसमाखशक्षकि्द्याथीअ  पादि््रण 

िस 

  
ि्श्वि्ध्र्ालर् 

शिङ्गकि्द्याथी शिङ्गकखशक्षक खशक्षक ि्द्याथीअ  पाद 

७४।७५ ७५।७६ ७४।७५ ७५।७६ ७४।७५ ७५।७६ 

१ ेत्रभ  ्  ि्श्वि्ध्र्ालर् ११०६१५ ११८५२१ ७५९२ ७५९२ १५ १६ 

२  ेपाल सस्कृद  ३१९० ३०८१ ४८४ ४८४ ७ ६ 

३ काठमाण्डौ  ७८०६ ८३८५ ३८८ २५२ २० ३३ 

४ प ् ापञ्चल ि्श्वि्ध्र्ालर् २६०७ १५६२ ७४ ७४ ३५ २१ 

५ पोखरा २०८० २२९२ १३३ १३३ १६ १७ 

६ ल खम््े  बौध्   १९२ ३३० २३ २३ ८ १४ 

७ कृिक दथा ्   १९७८ ३५०२ १२२ १२२ १६ २९ 

८ मध्र् पखश्चमाञ्चल ३२२४ ७३५३ १२८ २९० २५ २५ 

९ स   र पखश्चमाञ्चल ३६८६ १०११३ १०९ ३६३ ३४ २८ 

१४  ेपालख ला ि्श्वि्ध्र्ालर् ५९३ ९५५   ४९   १९ 

१५ राजक ी ज कि्श्वि्ध्र्ालर् ८१ १५३   ३०   ५ 

   जम्मा 136052 156247 ९०५३ ९४१२ १५ १७ 

 ेपालका११ ि्श्वि्द्यालर्काशिङ्गकक्र्ाम्पसमा२०७४/७५मा१,३६,०५२ ि्द्याथी
अध्र् रद रहेकोमा औसदमा तिवेद १५ ि्द्याथी बराबर एक खशक्षक रह े गरी ९,०५३ खशक्षक
कार्परद रहेको  ेखखन्छ।र्सैगरी२०७५/७६मा१,५६,२४७ ि्द्याथीपठ पाठ ग प९,४१२
खशक्षक संलग्  रहेकोमा तिवेदखशक्षक१७ ि्द्याथीको अ  पाद रहेको  ेखखन्छ। २०७५/७६ मा
न्रू् दम खशक्षक ि्द्याथी अ  पाद ५  ेखख अेधकदम३३ सम्म रहेको  ेखखएपे   ेपालको उन्च्च
खशक्षामा केद खशक्षक ि्द्याथी अ  पाद केद रह  पछप भे  े धापरण गरेको छै  । शर्ोगले
बेलाबखदि्श्वि्द्यालर्हरुबाटस््ीकृेदकालाेगतिवाितिवाखज्ञक र्न् ीे धापरणगरीस््ीकृेदकालाेग
मन्त्रालर्मालेखीपठाउन् ेगरेपे  र्न् ीेसफाररसग ापखशक्षकि्द्याथीअ  पादि्श्लके णग ेगरेको
छै  । भारदको ि्श्वि्द्यालर् अ   ा शर्ोगले माे द ि्श्वि्द्यालर्मा र्ो अ  पाद १० ह   प े,
ि्ज्ञा  ि्क र्कोपोस्टग्रजे एटकार्पिममा२५ह   प ेभे का   मा  ै व्र््स्थागरेकोपररतिवके्षमा
 ेपालकोसन् भपमासमेदमाप ण्डे धापरणगरीखशक्षकि्द्याथीअ  पादकार्मग ैशैखक्षकग णस्दर
अेभ्िृिग  पप पछ।सम्बखन्धद ि्श्वि्द्यालर्ले र्स्दा क्र्ाम्पसमा रहेका पूणपकाली दथा शंखशक
खशक्षककोदथ्र्ाङ्कअद्या्ेधकगरीउन्पर् क्तखशक्षकि्द्याथीअ  पादकार्मग  पप पछ। 

19. ि्श्वि्द्यालर् े कासा ‐ ि्श्वि्द्यालर्अ   ा शर्ोग ऐ , २०५०को  फा ६(ख) माशरे्गले
ि्ेभन्न क्षेत्रबाट तिवाि रकम ि्श्वि्द्यालर्लाई ि्दरण ग ेसम्बन्धमा  ीेद े धापरण ग ेसम्बन्धी
व्र््स्थाछ।शर्ोगलेि्श्वि्द्यालर्लाई ेपालसरकारबाटतिवािह  ेरकमे कासाद ुँ ैशएकोछ।
शर्ोगलेि्श्वि्द्यालर्हरूलाईि्गद३्क पकोे कासाअ्स्था ेहार्बमोखजमरहेकोछः 
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ि्श्वि्द्यार्ललाई गएकोे कासाि््रण(२०७३।७४-२०७६।७७) 

l;=g+= laZjljBfno @)&#.&$ @)&$.&% 

clwNnf] 

aif{sf] 

t'ngfdf 

a[¢L 

k|ltzt 

@)&%.&^ 

clwNnf] aif{sf] 

t'ngfdf a[¢L 

k|ltzt 

)&^.&& 

clwNnf] 

aif{sf] 

t'ngfdf 

a[¢L k|ltzt 

1 

lqe'jg 

ljZjljBfno, 

sLlt{k'/ 

6,986,227 6,730,456 (4) 7,493,254 10 9,237,586 19 

2 

g]kfn ;+:s[t 

ljZjljBfno 
562,300 577,500 3 574,300 (1) 680,804 16 

3 

k"jf{~rn 

ljZjljBfno 
112,500 130,000 13 188,700 31 200,400 6 

4 kf]v/f ljZjljBfno 129,363 130,000 0 140,000 7 120,000 (17) 

5 

sf7df08f} 

ljZjljBfno 
202,000 150,000 (35) 140,000 (7) 140,000 - 

6 

n'lDagL af}4 

ljZjljBfno 
97,000 115,000 16 137,000 16 137,000 - 

7 

dWoklZrd 

ljZjljBfno 
255,956 380,000 33 277,400 (37) 303,100 8 

8 

;"b'/ klZrd 

ljZjljBfno 
229,000 280,000 18 238,600 (17) 270,400 12 

9 

s[lif tyf jg 

ljZjljBfno 
532,700 670,000 20 703,375 5 694,108 (1) 

10 

g]kfn v'nf 

ljZjljBfno 
10,000 100,000 90 140,000 29 143,500 2 

11 

/fhzL{ hgs 

ljZjljBfno 
- 50,000 100 82,252 39 124,100 34 

12 

dbge08f/L k|fljlws 

laZjljBfno 
- 

  

5,605 100 100,000 94 

 
hDdf 9,117,046 9,312,956 2 10,120,486 8 12,150,998 17 

19.1. सम्बखन्धद ि्श्वि्द्यालर्ले ै तिवचेलद का   बमोखजम खचप, लेखापरीक्षण र तिवेद्े   ग े गरी १२
ि्श्वि्द्यालर्लाईद एकोअ   ा २०७३/७४कोरु.९अबप ११करोड७०लाख ४६हजारभन् ा
२०७४/७५मा२तिवेदशदले्िृिभईरु.९अबप ३१करोड२९ लाख ५६हजारप गेकोछभ े
२०७४/७५कोद ल ामा२०७५/७६मा८तिवेदशदले्िृिभईरु.१०अबप१२करोड ४लाख 

८६हजारप गेकोमा२०७६/७७माअखघल्लो्क पकोद ल ामा१७तिवेदशदले्िृिभईरु.१२ अबप
१५ करोड९ लाख ९८हजारप गेको ेखखन्छ। २०७३/७४ ेखख२०७६/७७सम्मकोअ   ा 
औशदमा १०.२९ तिवेदशदले ्िृि भएको  ेखखन्छ। दर ि्श्वि्द्यालर्हरूलाई अ   ा  ि्दरणको
शधार पार शी  ेखखए । ि्श्वि्द्यालर्गदरूपमा हे ाप गद ्क पको द ल ामा पोखरा ि्श्वि्ध्र्ालर्, 

कृिक दथा् ि्श्वि्ध्र्ालर्कोअ   ा रकमगद्क पकोद ल ामाघटेकोछ।पोखरारल खम्् ी
ि्श्वि्द्यालर्लाईतिव ा गरर ेअ   ा रकमर्था्दरहेकोछ।दरराजक ीज करम  भण्डारी
तिवाि्ेधक ि्श्वि्द्यालर्अ   ा  रकमिमशः३४र१७८४तिवेदशदलेबढेकोमा्स्द गदशधार
 ेखखए ।शर्ोगको भूे मका  ेपाल सरकारबाट तिवाि रकम ि्श्वि्द्यालर्हरुलाई एकम ि े कासा
द   मासीेमदरहेकोछ।ि्श्वि्द्यालर्हरुछ टै्टऐ द्वारास्थाप ाह  कासाथै पूणपस््ार्त्तभएको
कारणि्श्वि्द्यालर्हरुलेसोझैमान्त्रालर्माकार्पिमपेशगरीस््ीकृदकार्पिमअ  सारको े कासा
तिवािग ापशर्ोगमाफप दतिवािग ेगरेकोव्र्होराअ्गदभएकोछ। 

19.2. कार्पिम र तिवगेद अ्स्थाको सम्बन्धमा तै्रमाेसक रुपमा अ   ा  शर्ोगका प ाेधकारी दथा
कमपचारी दथा ि्श्वि्द्यालर्का रखजिार सिहदको तिवगेद समीक्षा बैठक ह  े गरेकोछ। बैठकमा
ि्श्वि्द्यालर्काकार्पिमरतिवगेदकोअ्स्था,भि्ष्र्माशइप ेसमस्र्ादथाथपग  पप ेकार्पिम
बजेटरगेदि्ेधकोबारेमाछलफलह  ेगरेकोछ।श रुचौमाेसकसमीक्षामाव्र्क्तभएअ  सारका
तिवेद्िदादथाे णपर्त्र्सपेछकाचौमाेसकमाप राभए भएकोअ  गम ग ेगरीसंर्न्त्रे मापण
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 भएको छलफलको िममा जा कारीमा शएको छ । समीक्षा बैठक ह  े दर बैठकको
े णपर्अ  सारका स झा् कार्ापन््र्  अ्स्था मूल्र्ाङ्क   ह ुँ ा र्सले े र्ेमद ििर्ाकलापको रुपमा
मात्रकार्पगरेकोरस धारकाक्षेत्रमा ेदजाम खी भएकोअ्स्थाछ। 

19.3. शर्ोगलेे र्ेमददफप काि्श्वि्द्यालर्लाईे कासा,े र्ेमदअ   ा ,भौेदकि्कासअ   ा ,ि्शेक 
अ   ा , ि्द्वद्खृत्त, शोधतिवबन्ध दर्ारी अ   ा , अ  सन्धा  पू्ापधार ि्कास सहर्ोग, अ  सन्धा 
तिव्पि ,क्षमदाअेभ्िृिकार्पिमजस्दाक्षेत्रमाखचपग ैशएकोछ।र्सैगरीउन्च्चखशक्षास धार
परीर्ोज ा अन्दगपद ग णस्दर स े  खश्चददा दथा तिवत्र्ार् , कार्प सम्पा  सुँग सम्बखन्धद अ   ा ,
ेत्र.ि्.का शिङ्गक क्र्ाम्पसको स््ार्त्तदा तिव ा  ग ेसम्बन्धी अ   ा , ेत्र.ि्.को परीक्षा तिवणालीमा
स धारदथाशैखक्षकक्र्ालेन्डरकार्ापन््र् सुँगसम्बखन्धदअ   ा , र्ाुँ शैखक्षककार्पिमको ि्कास
दथा कार्ापन््र् सुँग सम्बखन्धद अ   ा , ि्पन्न ्गपका लखक्षद सम  ार्का लाेग ि्त्तीर्
सहार्दासम्बन्धीअ   ा , शैखक्षकउन्त्कृिदाकालाेग शैखक्षक संस्थालाईअ   ा तिव ा ग ैशएको 
छ । उन्परोक्तअ  सार केदपर् कार्पको लाेग  ेपाल सरकारबाट तिवाि रकम ि्श्वि्द्यालर्हरूलाई
े कासा भईशर्ोगकैखादामारह ेगरेकोछ।मन्त्रालर्बाटे कासाभईशएकोमासम्बखन्धद
ि्श्वि्द्यालर्लेकार्पिम ैश रु्ादग प  सकीमाग गरेको, स््ीकृदकार्पिमभन् ाघटी े कासा
भईमौज् ादरहेकोजस्दाकारण े धापररदकार्पमाखचप भएकोमा ािर्त्् र्िक  गरीशर्ोगको
ि्ेभन्नबैंकखादाहरुमा गदि्गद ेखख ैरु.४अबप२६करोड८६लाख६२हजारमौज् ादरहेको
छ।र्समध्रे्म िेदतिवर्ोज कालाेगखोलेको३बैंकको५खादामामात्ररु.१अबप३४करोड
२६लाख९७हजारमौज् ादरहेकोछ। े र्ेमदकार्पसञ्चाल मातिवर्ोगभएकोराििर््ाखणज्र्
बैंककोचाल रकलखादामारु.२अबप९१करोड६९लाख८१हजारमौज् ादरहेकोछ। ेपाल
सरकारको स््ीकृेदबाट े कासा भई शएको रकमको  ािर्त्् र्िक   गरी धर्ाज शर् ह  ेगरी
म िेद दथा चाल  र बचदखादामा समेदठ लो रकमजम्मा ह  े अ्स्था उन्पर् क्त  ेखखए ।अथप
मन्त्रालर्को २०७७/३/२३को च. ं.शर्ोगको खादामा जम्मा भई उन्पर्ोगमा  शएको रकम
संघीर्संखचदकोक माजम्माग पअथपमन्त्रालर्बाटअ  रोधभईशएअ  साररु.२अबपसखञ्चदकोक मा
 ाखखला ह  े गरी शर्ोगले २०७७/३/२८ को े णपर्अ  सार िफदाप पठाएको छ । र्सबाट
शर्ोगलेदोिकएकोकार्पसम्पन्नग प सकीठ लोरकमे खष्िर् रहेकोछ। 

कार्पिम कार्ापन््र् काशधारमा मात्र थप े कासा तिव ा  ग प समीक्षा बैठकमा उन्ठेका
व्र्होराकोकार्ापन््र् ग ेतिवभा्कारीअ  गम व्र््स्थास्थािपदगरीि्द्याथीकोसंख्र्ारतिवेदयकपधी
क्षमदासमेदकाशधारमाअ   ा ि्दरणतिवणालीव्र्स्थाप ग  पप पछ। 

20. ग णस्दरस े  खश्चददाए्ंतिवत्र्ार् ‐राििर्खशक्षा ीेद,२०७६कोरण ीेद८.३माउन्च्चखशक्षाको
ग णस्दरस े  खश्चददाए्ंतिवत्र्ार् कालाेगस््ार्त्तग णस्दरस े  खश्चददाए्ंतिवत्र्ार् बोडपस्थाप ागरी
उन्च्च खशक्षा तिव ार्क संस्थाको स धार ए्ं  र्ाुँ शैखक्षक संस्थाको स्थाप ाका लाेग ग णस्दरको
स े  खश्चददा दथा तिवत्र्ार् लाई एक तिवम ख शधार ब ाउन् े उन्ल्लेख छ ।ग णस्दर स े  खश्चददा दथा
तिवत्र्ार्  तिवणालीमा जा  शशर्पत्र पेश ग े, स््÷मूल्र्ाङ्क  तिवेद्े   पेश ग े, िपर्र ररभ्रू् ग े,
ग णस्दरस े  खश्चददादथा तिवत्र्ार् चिप रा ग े, तिवथमपटककोग णस्दरतिवत्र्ार् तिवमाणपत्रतिवाि
ग े,प  :ग णस्दरतिवत्र्ार् तिवमाणपत्रतिवािग ेजस्दाचरणहरुे धापरणगरीतिवत्रे्कचरणप राग ै
जाुँ ाि्द्याथीसंख्र्ाकाशधारमाउन्च्चखशक्षासंस्थालाईदोिकएको रलेअ   ा तिव ा ग ेगरेकोछ। 
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20.1. ि्श्वि्द्यालर् अ   ा  शर्ोगको
२०७७/५/२२ े णपर्  ं १३४१ बाट
स््ीकृद भएको उन्च्च खशक्षा स धार पररर्ोज ा
कार्ापन््र् े  ेखशका,२०७१(सादौंसंशोध ,
२०७७) को पररच्छे  २ ले ग णस्दर
स े  खश्चददा दथा तिवत्र्ार्ोज  सम्बन्धी राििर्
तिवणालीको स्थाप ा ए्ं सञ्चाल का लाेग
अमेररकीडलर८.१४ेमेलर् बजेटव्र््स्था
गरेकोछ। पररर्ोज ाको पाुँचौं ्क पको देस्रो
े कासा माग (ेडस््सपमेन्ट क्लेम) सम्मको
भ  क्ता ी अ्स्थाको शधारमा ि्श्लके ण ग ाप
२०७३/७४  ेखख २०७७/७८ सम्म ३१
क्र्ाम्पसले ग णस्दर तिवत्र्ार्  तिवमाणपत्र तिवाि गरेको, ३० क्र्ाम्पसले ग णस्दर शस््स्थदा दथा
तिवत्र्ार्  चि प रा गरेको, ७ क्र्ाम्पसलाई प  : तिवत्र्ार्  गरेको अ्स्था छ । तिवत्र्ार्  भएका
क्र्ाम्पसलाई ग्रजे एट्स संख्र्ाका शधारमा अ   ा  तिव ा  ग े गरेको छ । तिवत्र्ार्  ह  े ३१
क्र्ाम्पसले१९४२ग्रजे एटसंख्र्ाकाशधारमारु.१५करोड३३लाख११हजार,ग णस्दरचि
प रा गरेका ३० क्र्ाम्पसले २२१६ ग्रजे एट संख्र्ाका शधारमा रु.१३ करोड ८० लाख प  :
तिवत्र्ार् भएका७क्र्ाम्पसले७०१ग्रजे एटसंख्र्ाकाशधारमारु.६लाख३१हजारसमेदगरी
६८क्र्ाम्पसर् े  टलाई४८५९ग्रजे एट संख्र्ाकाशधारमाजम्मारु.३५करोड४४लाख११
हजारभ  क्ता ीगरेकोछ। 

ग णस्दरस े  खश्चददा दथातिवत्र्ार् तिवमाणपत्रतिवािरचिप रागरेकाक्र्ाम्पसकोि््रण 

(रु.हजारमा) 

शब 

ग णस्दरतिवत्र्ार् भएका ग णस्दरचिप रागरेका  प  तिवत्र्ार् भएका जम्मा 

क्र्ाम्पस
संख्र्ा 

ग्रजे एट 

संख्र्ा 
अ   ा  

रकम 

क्र्ाम्प
स संख्र्ा 

ग्रजे एट 

संख्र्ा 
अ   ा  

रकम 

क्र्ाम्पस 

संख्र्ा 
ग्रजे एट 

संख्र्ा 
अ   ा  

रकम 

क्र्ाम्पस 

संख्र्ा 
ग्रजे एट 

संख्र्ा 
अ   ा  

रकम 

073/74 2 0 12350 0 0 0 0 0 0 2 0 12350 

074/75 5 0 24700 7 0 21960 3 0 22200 15 0 68860 

075/76 4 192 22650 4 192 13590 3 558 33750 11 942 69990 

076/77 14 991 75411 15 1410 43930 1 143 7150 30 2544 126491 

077/78 6 759 18200 4 614 58520 0 0 0 10 1373 76720 

जम्मा 31 1942 153311 30 2216 138000 7 701 63100 68 4859 354411 

ग्रजे एटसकोशधारमाअ   ा  ि्दरणगरेकोकार्पिममाग णस्दरतिवत्र्ार् तिवमाणपत्रतिवाि
गरेका ि्द्याथीलेअन्र्संस्थाका ि्द्याथीलेभन् ाराम्रो ेदजाहाेसलग पसके सकेको,तिवेदस्पधी
भए भएको,स्् ेशरि् ेशकाउन्च्चखशक्षणसंस्थामातिवाथेमकदापू्पकतिव्ेशपाउन् सके सकेको
जस्दाि्क र्माअध्र्र् गरेकोछै ।परीर्ोज ास््ीकृदग ापग णस्दरस े  खश्चददादथातिवत्र्ार् दफप 
तिवभा् अध्र्र् का लाेग कार्पिम समा्ेश  गरेकोले र्स सम्बन्धमा अध्र्र्  ह    सकेको
छलफलकोिममाजा कारीतिवािभएकोछ।र्सबाटतिवत्र्ार् भएका े कार्को खशक्षाकोस्दर
मूल्र्ाङ्क गरेकोपाइपए । 

20.2. ग णस्दरस े  खश्चददादथातिवत्र्ार् तिवििर्ामारहेकारचिपूरागरेकासंस्थालेइन्टर लक््ाेलटी
सेलगठ गरेको भएपे  स््ीकार्प दहमा इन्टर लअेडट ेसस्टम ि्कास ग प सकेका छै  ् ।
र्सबाटउन्च्चशैखक्षकसंस्थामाग णस्दरसंस्कृेदसंस्थागदह  सकेकोछै ।अेधकांशउन्च्चशैखक्षक
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संस्थामा क्षदथाि्ज्ञतिवाखज्ञक रतिवशासे कज शखक्तसमेदपर्ापिरुपमाव्र््स्थाप ह  सकेको
छै ।ज शखक्तअपर्ापिह  ाशैखक्षकसंस्थाकोग णस्दरसंस्कृेदतिवभाि्दभएकोछ।र्स्दाउन्च्च
खशक्षा संस्थामा अ  सन्धा  दथा ि्कासको क्षते्रमा ि्ज्ञ ज शखक्तको से्ा अन्र् े कार्बाट तिवाि
ग  पप े अ्स्था रहेको छ। ग णस्दर स े  खश्चददाका लाेग धेरै तिवर्ास भइसक् ा समेद ग णस्दर
स े  खश्चददा दथा तिवत्र्ार्  तिवमाणपत्र तिवाि ग  पभन् ा अगाेड र चि पूरा गरेपेछ खशक्षण संस्थाको
शैखक्षक ग णस्दरमा शएको स धार र उन्च्च खशक्षामा परेको तिवभा्को अध्र्र्  ह  सकेको छै ।
पररर्ोज ाको शेथपक सहार्दाबाट तिवेद ग्रजे एटको शधारमा अ   ा  द ई कार्म गरेको ग णस्दर
पररर्ोज ा समाि भएपेछ ्ा पररर्ोज ाको सहर्ोगले े रन्दरदा तिवाि  गरेको अ्स्थामा समेद
राखखराख् ेगरी ीघपकाली र्ोज ादर्ारगरेको ेखखए ।पररर्ोज ाअ्ेधपेछग णस्दरमाप ण्ड
कार्मरह ेगरीे कार्कोशैखक्षक,तिवाखज्ञकरभौेदकअ्स्थाे खश्चदमाप ण्डेभत्रराख् स्रोदको
स े  खश्चददागरेकोछै ।उन्क्तकार्पकालाेगक्र्ाम्पसकोशन्दररकस्रोदपर्ापि भएकोसाथैअन्र्
े कार्बाटसहर्ोगह  ेसम्बन्धमासमेद ीघपकाली स्रोदस े  खश्चददागरेकोछै ।पररर्ोज ालेपाुँच
्क प पेछ प  : तिवत्र्ार्र्  ह  े र सो बापद अ   ा  उन्पलधध गराउन् े गरी स्रोद व्र््स्थाप  ग ै
शएपे  पररर्ोज ा समाेि पेछ ि्त्तीर् स्रोद ज ट् े शधार स्पि छै  । क्र्ाम्पसकोशन्दररक
स्रोदबाट उन्क्त कार्पका लाेग लगा ी प ग् े गरी रकम व्र््स्थाप  ह    सक् े व्र्होरा अ  गम 
तिवेद्े  हरुमासमेदउन्ल्लेखछ।शर्ोगले ग णस्दरतिवमाणपत्रतिवाि संस्थाको शैखक्षक र तिवाखज्ञक
ग णस्दरकार्मरह ेगरीस धारकामाप ण्ड दर्ारग ैशेथपकस्रोदसमेदस े  खश्चदग  पप पछ। 

20.3. उन्च्च खशक्षाको ग णस्दर स धारकालाेगक्षमदा ि्कास, तिवाखज्ञकस धार, तिवशासे कस धार, पू्ापधार
स धार जस्दा क्षेत्रमा लगा ी गरेको  ेखखए पे  उन्च्च खशक्षा  ीेद,२०७२कोकार्प ीेद १० मा
उन्ल्लेख भई पररर्ोज ाकार्ापन््र्  े  ेखशकाको २.१ मा उन्ल्लेख भएअ  सार ग णस्दर स े  खश्चददा
दथातिवत्र्ार् व्र््स्थालाईव्र््खस्थदगरीर्सबाटशैखक्षकदथातिवाखज्ञकग णस्दरमापरेकोतिवभा्र
ि्द्याथीकोतिवेदस्पधीक्षमदाि्स्दारकाबारेमाअध्र्र् गरेकोछै ।पररर्ोज ाकोेडस््सपमेन्टेलङ्क
इखण्डकेटर२माकार्पिमसञ्चाल भएपेछ त्र्सबाटपरेकोतिवभा्अध्र्र् ग प टे्रसर स्टेडजको
लाेग एस.ेड.शर.१० लाख ३५ हजार बजेट व्र््स्थाप  गरेकोमा ग णस्दरसम्बन्धी अ्ार््
(कम्पो ेन्टमा) र्स्दो व्र््स्था गरेको छै  । र्सबाट तिवत्र्ार्  भएका े कार्बाट उन्त्तीणप ह  े
ग्रजे  एटसको तिवेदस्पेधप अ्स्थाका बारेमा अध्र्र् , ि्श्लके ण, अ  गम  र तिवेद्े   गरी ग णस्दरको
अ्स्थार्िक ग ेकार्पतिवभाि्दभएकोछ। 

20.4. ग णस्दर स े  खश्चददा दथा तिवत्र्ार्  कार्पिम अन्दगपद स््ेखच्छक रुपमा ग णस्दर स े  खश्चददा दथा
तिवत्र्ार्  तिवििर्ामा सामेल भएका सबै क्र्ाम्पसले  ेहार्अ  सार ८ ि्क र्का १२० इखण्डकेटरका
शधारमाि्ेभन्नचरणमामूल्र्ािङ्कदभईतिवमाणपत्रतिवािग ेगरेकाछ ्। 

ि.सं. मूल्र्ाङ्क ि्क र् सूचकसंख्र्ा पूणापङ्क 

१  ीेदरतिवकृर्ा १५ १५ 

२ पाठ्यिमसम््खन्ध १० १० 

३ अध्र्ा , ेसकाईदथा म ल्र्ाङक तिवणाली २१ १५ 

४ अ  सन्धा , परामशप दथातिवसार १६ १० 

५ पू्ापधाररखशक्षण स्रोद २८ २० 

६ ि्द्यथीसहर्ोगदथा मागप शप  १४ १० 

७ सूच ातिवणाली ८ १० 

८ सा्पजे कसूच ा  ८ १० 
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ग णस्दर स े  खश्चददा दथा तिवत्र्ार्  तिवमाणपत्र तिवाि गरेपेछ दी इखण्डकेटर िमश: लाग 
गरररहेका छ ् छै  ् अ  गम  ह  े गरेको छै  । शर्ोगले पिहलो चरणमा ३० क्र्ाम्पसको
अ  गम  गरेकोमा े कै कम ६/७ संस्थाले मात्र माप ण्ड कार्म राखेको र अन्र्को अ्स्था
खस्कुँ  ो  ेखखएको व्र्होरा ग णस्दर स े  खश्चददा दथा तिवत्र्ार्  महाशाखासुँग छलफलको िममा
जा कारीभएकोछ।अ   ा तिवािक्र्ाम्पसमाअध्र्र् गरीतिवमाणपत्रतिवािगरेकाि्द्याथीलेकार्प
क्षेत्रमा अन्र्लेभन् ा ग णस्दरीर्  ेदजा तिवाि ग प सके  सकेको सम्बन्धमा तिवभा्काररदा अध्र्र् 
ग  पप े, प स्दकालर् े र्ेमद रुपमा ख ल्ला ह   प े, कार्पिमको े रन्दरदाका लाेग सम्बखन्धद
क्र्ाम्पसले  ै द गो स्रोद व्र््स्थाप  ग  पप े जस्दा ि्क र्मा अ  गम बाट स झा् तिवाि भएिप 
कार्ापन््र् अ्स्थाकोअेभलेखीकरणगरेको ेखखए ।र्सबाटग णस्दरतिवत्र्ार् भईशेथपकलाभ
तिवािग ेउन्दे्दयकर्लेमात्रप रागरेको ेखाएकोमाप ण्डरे मापणगरेकोपू्ापधारकोउन्खचदतिवर्ोगर
स्दरोन्नदीह   कसेकोअ्स्थाछ। 

20.5. पररर्ोज ाकार्ापन््र् े  ेखशकाकोअ  सूची८.१मापररर्ोज ाअ्ेधमा१३३उन्च्चखशक्षासंस्थाले
ग णस्दरस े  खश्चददादथातिवत्र्ार् चिप रागरीअ   ा तिवािग ेरसोमध्रे्२५े खजसंस्थाह  े
लक्ष्र् ेलएकोमाहालसम्म६९ संस्थालेग णस्दरचिप रागरेकाछ ्ज  लक्ष्र्को५१तिवेदशद
मात्रह  शउन्ुँछ। े खजक्षेत्रकाक्र्ाम्पसलेकमसंख्र्ामाशशर्पत्रपेशगरेको,शशर्पत्र पेश
गरेकामध्रे्पे समर्मास््मूल्र्ङ्क तिवेद्े  समर्मापेशग प सकेकालेथपे कासाेल  सकी
तिवगेदन्रू् भएकोछलफलकोिममाअ्गदभएकोछ। 

  ग णस्दरस े  खश्चददादथातिवत्र्ार् सम्बन्धीराििर्तिवणालीस्थाप ाए्ंसञ्चाल ग पग णस्दर
स े  खश्चददा दथा तिवत्र्ार्  बोडप स्थाप ा ह  सकेको  ेखखए । र्सकालाेग परीर्ोज ाले अमेररकी
डलर ८.१४ ेमेलर्  व्र््स्था गरेको भएपे  बोडप गठ  ग े गरी का   ी संर्न्त्र दर्ार ह  
 सकेकोले उन्क्त रकमखचप भएको छै ।उन्च्च खशक्षा सम्बन्धमा व्र््स्था ग प ब ेको ि्धेर्क,
२०७६मास््शाेसदर संगदठद संस्थाकोरुपमातिवत्र्ार् सेमेदरह े,सेमेदकोशफ् ैकोक र
कमपचारी ह  े, छ टै्ट कोक  ह  े जस्दा व्र्होरा समा्ेश गरी स््दन्त्र अखस्दत्् सिहदको ग णस्दर
स े  खश्चददादथातिवत्र्ार्  संस्थास्थाप ाग ेगरी संस मा पेशभएदापे हालसम्मपाररदभएको
 ेखखए ।र्सबाटतिवत्र्ािर्दउन्च्च शैखक्षकसुँस्थालेगरेकाकार्पको े र्म ग े स््ार्त्त संस्थाको
गठ  ह    सकी ग णस्दर स े  खश्चददा दथा तिवत्र्ार् कार्पको े रन्दरदा तिवभाि्द ह  े  ेखखन्छ ।
पररर्ोज ाकोउन् ेयकर्अ  सारकोकार्पव्र््खस्थदगरीतिवत्र्ार् तिवणालीसंस्थागदग  पप पछ। 

21. पू्ापधार े मापणअ   ा  ‐ ि्श्वि्द्यालर्अ   ा शर्ोग,कार्पिमकार्पि्ेध,२०७६को३.४मा
भ्  े मापण ए्ं उन्पकरण खरर का लाेग तिवेद क्र्ाम्पस रु.१ करोड अ   ा  उन्पलधध गराउन् े
व्र््स्थाछ।र्सैव्र््स्थाअ  सारशर्ोगले ेहार्बमोखजमसाम  ािर्कक्र्ाम्पसलाईपिहलोिकस्दा
बापदरु.२६करोड६५लाखर ोस्रोिकस्दाबापदरु.३करोडलाखे कासाद एकोछ। 

श.्. 
पिहलोिकस्दा रोश्रोिकस्दा 

साम  ािर्कक्र्ाम्पस
संख्र्ा 

े कासा 
रू.हजारमा 

साम  ािर्कक्र्ाम्पस
संख्र्ा 

े कासा 
रू.हजारमा 

२०७४।७५ 33 41,250 24 30,000 

२०७५।७६ 31 38,750 - - 

२०७६।७७ 78 186,450 - - 
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कार्पिमकार्पि्ेधमाअ   ा को ि्क र्माउन्ल्लेखभएपे खचपसम्बन्धीमाप ण्डकोबारेमा
उन्ल्लेखभएकोछै ।पिहलोिकस्दाे कासाभएपेछ ोस्रोिकस्दातिवािग पपेशग  पप ेश्यकर्क
तिवमाण कागजादका बारेमा केही उन्ल्लेख गरेको छै  । शर्ोग र सम्बखन्धद े कार्बीच भ् 
े मापणका लाेग द इ े अ   ा  सम्बन्धमा भएको सहमेदपत्रमा सा्पजे क खरर  ऐ  र
े र्मा्लीअ  सार खरर  ग  पप े, सम्झौदा भएको ६ मिह ा ेभत्र  ोस्रो िकस्दा माग ग  पप े, चैत्र
मसान्देभत्रसमझौदाअ  सारकोक लरकमकोतिवगेदशर्ोगमापेशग  पप े,अ्ेधेभत्रतिवगेदपेश
 ग ेलाईस ि्धा्खञ्चदसूचीमाराख् ेव्र्होराउन्ल्लेखगरीसम्झौदागरेकोछ। 

सम्झौदा भईसम्बखन्धदक्र्ाम्पसलाई े कासा द ुँ ा तिवचेलदका   अ  सारखचप ग  पप े र
लेखापरीक्षण समेद सम्बखन्धद े कार्ले  ै ग े गरी े कासा द एको छ । अ   ा  तिवाि गरेका
क्र्ाम्पसले५०तिवेदशदरकमसम्झौदागरेपेछ े कासा ेल े रबाुँकी५०तिवेदशदकार्पसम्पन्न
गरेकोतिवमाणपेशगरेपेछे कासाेल ेगरेकोछ।बोलपत्रशह्वा कोसूच ाब ाएकोदरकार्प
उन्पभोक्तासेमेदमाफप दगराएको, ेसमेन्ट,जस्दा  े मापणसामाग्रीअमा दबाटखरर गरीगरेको
कार्पलाईउन्पभोक्तासेमेदलेगरेको ेखाएकोजस्दास्पितिवमाणभएपे खरर सम्बन्धीकागजादपेश
भएपेछ ोस्रोिकस्दाे कासाद  ेगरेकोछ।सा्पजे कखरर ऐ लेदोकेअ  सारकोखरर ि्ेध
तिवर्ोग भईभएकोकार्पमाे कासाद एकोरकमबाटगरेकोे मापणदथाखरर कोभौेदकअ्स्थाको
अ  गम  भएको छै  । केही क्र्ाम्पसको अ  गम  भएपे  अ  गम  तिवेद्े  मा उन्क्त व्र्होरा
तिवस्टरुपलेउन्ल्लेखभएको ेखखए । 

शर्ोगलेसोहीतिवकृेदकाे मापणकार्पकालाेगउन्च्चखशक्षास धारपररर्ोज ाअन्दगपदछ ौट
भएकाक्र्ाम्पसहरुलाईसमेदअ   ा द  ेगरेकोछ।ेडस््सपमेन्टेलङ्कइखण्डकेटर२अन्दगपदको
कार्पम्पा  माशधाररद अ   ा  शीक पकबाट तिवेद क्र्ाम्पस रु.१करोड ेखख ४करोडसम्म अ   ा 
तिव ा  ग े तिवा्धा  रहेको छ । ेडस््सपमेन्ट ेलङ्क इखण्डकेटर २ े र्ेमद अ   ा को शदपभन् ा
ेबल्क लैफरकरहेकोछ।र्स्क पर्ोइखन्डकेटरबाटरु.२३करोड३६लाख५९हजारखचप
भएकोछ।र्स्दोअ   ा तिवािग पक्र्ाम्पसले्ािक पकखरर र्ोज ा पेशग  पप े,र्ोज ाअ  सार
खचपग  पप ेरखचपगररसकेपेछशर्ोगमाकागजादपेशगरीसोधभ ाप ेल ेव्र््स्थाछ।खरर 
कार्पसा्पजे कखरर ऐ रे र्मा्लीअ  सारगरेकोर्िक भएमाक लखचपको  ईेदहाईरकम
सोधभ ाप े कासा तिवािग े व्र््स्थाछ।र्ो तिवा्धा अ  सारखरर  र े मापणकार्प ग प िकस्दा
रकमउन्पलधधह  ै रतिवारखम्भकचरणमासबैखचपक्र्ाम्पसलेगररसकेपेछशोधभ ापतिवािग पछ। 

एउन्टैे कार्माफप दसमा तिवकृेदकाे कार्माअ   ा तिव ा ग ापतिवििर्ादथातिवा्धा मा
समा दारहेकोपाइए ।सम्बखन्धदे कार्कोसम्पूणपलगा ीरखरर का   पूणपरुपलेलागूग े
गरीखरर सम्झौदार े कासापिेदलाग ग ापअ   ा मागग े े कार् ि्ेधदथाकागजादमा
लचकदा मान्र् ह  े र स््÷लगा ीको अंश व्र्हो  प  प े े कासा तिवििर्ामाशकिक पद ह  े अ्स्था
रहेको छ । असमा  तिवििर्ा ए्ं तिवा्धा ले ग ाप स्रोद र खरर  क्षमदा  भएका क्र्ाम्पसहरु
पररर्ोज ाकोलाभबाट ्खञ्चद ह  े अ्स्थाछ।साथै भ्  े मापण, सामाग्रीखरर  दथा संरच ा
े मापणकार्पमासम्झौदाअ  सारखचपगरीपेशगरेकोतिवमाणकागजादअध्र्र् गरीे कासाकालाेग
ेसफाररस ग प शर्ोगले तिवाि्ेधक कमपचारी व्र््स्था गरेको छै  । अतिवाि्ेधक र फरक ि्क र्
अध्र्र् गरेकाकमपचारीबाटे मापणकार्पकोि्ेध,तिवििर्ारतिवमाणकागजादकोपूणपरुपमाि्श्लके ण
ह  सक् ेअ्स्थाछै ।े मापणकार्पकोअ  गम मासमेदतिवाि्ेधकज शखक्तसामेलह  ेअ्स्था
 भएबाटे मापणको्ास्दि्कअ्स्थार्िक  भईे कासाह  सक् ेजोखखमरहेकोछ। 
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उन्क्त रकमको े कासा माग ग प पेश भएको छार्ाुँ तिवेद तिवमाण कागजादको पररर्ोज ा
इकाईबाटपरीक्षणह ुँ ाखरर ि्ेधकोतिवर्ोग भएको,जमा द ेलइसम्झौदागरेको,बैंकग्र्ारेन्टी
 ेलइ पेयककीउन्पलधधगराएको,सम्झौदाकोअ्ेध ेभत्रकार्पसम्पन्न भएपे  म्र्ा थप भएको,
मालसामा  र े मापण सामाग्रीको ग णस्दर जाुँच  भएको, े र्ेमद अ   ा  तिवाि क्र्ाम्पस छ ौट
भएकोमाएकैि्क र्मा ोहोरोअ   ा गएकोर्िक  भएको,खरर कार्पकासाथसंलग् ह   प ेस्ै
कागजाद संलग्   भएको,  ग  जमा द ेलएको, ेसल्न् ी  रभाउन्पत्रमा उन्ल्लेख ग  पप े क रा
उन्ल्लेख गरेको,फरकअ्ेधकोकरच  क्तातिवमाणपेशगरेको,स्टान्डडपबीडडक मेन्टतिवर्ोग गरेको,
सूच ा तिवकाश  ग ाप अध रो ि््रण द एको, समा  कार्प अलग अलग प्र्ाकेज ब ाई गरेको,
बोलपत्रसम्बन्धीकागजाददर्ार गरीसूच ातिवकाश गरेको,लागदअ  मा संलग्  गरेको,न्रू् 
क्ोलग ेसुँगसम्झौदा गरीअकोसुँगसम्झौदाग ाप र्सको सूच ासम्बखन्धदफमपलाई द एको,
बैंक माफप द भ  क्ता ी  भएको जस्दा व्र्होरा  ेखखएपे  खचप गररसकेको र े कासा सोधभ ाप माग
गरेकोले े कासा द  ेव्र्होराउन्ल्लेखगरी े कासा द  ेगरेकोछ।र्सबाटखचपग े े कार्को
खचपसम्बन्धी संस्थागद र तिवाि्ेधकक्षमदाकमजोर रहेको र े कासा द ुँ ा समेद र्स्दाकार्पलाई
गह रुपले ेलईे कासागरेकोछ।न्रू् दमि्त्तीर्दथाका   ीतिवा्धा पाल ास े  श्चद गरी
द एकोअ   ा कोउन्खचदउन्पर्ोगभईअपेखक्षदतिवेदफलतिवाि ह  ेस्थीेद ेखखन्छ। 

एउन्टै े कार्बाटसमा  िकेसमकाकार्पमा े कासा द ुँ ाफरकफरकमाप ण्डअप ाउन् े
पिेदमा स धार गरी तिवाि्ेधक ज शखक्त समेदको संलग् दामा खरर सम्बन्धी कार्पको अ  गम  र
कागजादपरीक्षणगरी े कासाग ेगरीस धारग  पप पछ।साथैखचपग े े कार्कोसमेदखरर 
क्षमदा स दृढ गरी खरर  ऐ  अ  सारको ि्ेध दथा तिवििर्ा अ  सरण गरी खरर  ग प सक् े गरी
संस्थागदस दृढीकरणग  पप पछ। 

22. अ लाइ  अध्र्ाप  अ   ा  ‐ कोेभड÷१९ महामारीबाट उन्च्च खशक्षा क्षेत्रमा उन्त्पन्न भएको संकट
न्रू् ीकरण ग प अ लाइ  तिवणालीबाट अध्र्र्  अध्र्ाप  व्र््खस्थद ग प अथप मन्त्रालर् समेदको
सहमेदमाि्श्वबैंकबाटपररर्ोज ामाप  संरच ागरीेड.एल.शई.कम्पो ेन्ट ं८थपभएकोछ।
कोेभडबाटउन्च्च खशक्षाकोक्षेत्रमा परेको तिवभा्कमग प अ लाइ  तिवणालीबाटअध्र्र् अध्र्ाप 
गराउन्  संस्थागदक्षमदा ्िृिगरी मा ् संसाध लाईसमेदसक्षमब ाउन्  ि्श्वि्द्यालर्अ   ा 
शर्ोगको्ैशाख२४कोे णपर् ं१३१६अ  सार ेहार्का३००े कार्लाईतिवेदे कार्रु.१०
लाखका रले३००े कार्लाईरु.३०करोडे कासाद एकोछ। 

ेस. ं. ि््रण संख्र्ा 
े कासा 

(रु.लाखमा) 
१ ेत्र.ि्.काेड कार्ापलर्,ि्भाग,स्क लरशुेँ गकक्र्ाम्पस ११७ ११७० 

२  ेपालसुँस्कृदि्श्वि्द्यालर्काशिङ्गकक्र्ाम्पस १० १०० 

३ काठमाडौंि्श्वि्द्यालर्कास्क लहरु ७ ७० 

४ पू्ापञ्चलि्श्वि्द्यालर्काशिङ्गकक्र्ाम्पस ८ ८० 

५ पोखराि्श्वि्द्यालर्कास्क लहरु ४ ४० 

६ ल खम्् ी्ौिि्श्वि्द्यालर्काशिङ्गकक्र्ाम्पस ८ ८० 

७ कृिक दथा् ि्श्वि्द्यालर्काशिङ्गकक्र्ाम्पसरकेखन्रर्ि्भाग ३१ ३१० 

८ मध्र्पखश्चमाञ्चलि्श्वि्द्यालर्काशिङ्गकक्र्ाम्पसरस्क ल १७ १७० 

९ स   रपखश्चममाञ्चलि्श्वि्द्यालर्काकेखन्रर्दथाशिङ्गकक्र्ाम्पस २१ २१० 

१० राजिक पज कि्श्वि्द्यालर्काशिङ्गकक्र्ाम्पस ४ ४० 

११  ेपालख लाि्श्वि्द्यालर् १ १० 
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ेस. ं. ि््रण संख्र्ा 
े कासा 

(रु.लाखमा) 
१२ सम्बन्ध तिवािसाम  ािर्कक्र्ाम्पस:   

शर्ोगबाटAccreditation भएका ३३ ३३० 

शर्ोगमाSelf Study Report पेशगरेका ३५ ३५० 

शर्ोगबाटसहर्ोगकालाेगश्े  ग े १० ११० 

 जम्मा ३०० ३००० 

अ   ा रकमसम्बखन्धदकार्पमाउन्पर्ोगग े ािर्त््सम्बखन्धदउन्च्चखशक्षासंस्थाकोह  ेर
त्र्सकोउन्पर्ोेगदाकासम्बन्धमाि्श्वि्द्यालर्अ   ा शर्ोगदथासम्बखन्धदि्श्वि्द्यालर्लेसमेद
अ  गम दथामूल्र्ाङ्क ग ेगरीे कासाभएकोरकमकसरीखचपग ेरखचपकोअ  गम कसरी
ग े सोको ि्ेध ब ाएको छै  ।शर्ोगको अ  गम  शाखाको अ  गम  फे्रम्कप मा समेद उन्क्त
खचपकोअ  गम को सूचक र व्र्होरा उन्ल्लेखगरेको छै ।फे्रम्कप  दर्ार  गरी े कासा गरेको
रकमबाटभएकोकार्पकोतिवभा्कारीअ  गम ह  े ेखखए ।खचपग ेदररकाए्ंमाप ण्डे धापरण
गरेर मात्र े कासा द   प ेमा द एको पाइए  । र्सले ग ाप अ  गम को फे्रम्कप मा समेद र्स
अ   ा को उन्पर्ोगको खस्थेद हे े सूचक समा्ेश भएको छै  । र्सले ग ाप द एको अ   ा को
उन्पा ेर्दादथालेखाजोखाग ेकार्पशर्ोगबाटह  सकेकोछै । 

े कासाबाट भएको खचपको तिवभा्कारी अ  गम को व्र््स्था ेमलाई सबै साम  ािर्क
क्र्ाम्पसलेसमा  पाेदकरुपमाअ   ा तिवािग ेगरीे णपर्तिवकृर्ालाईव्र््खस्थदग  पप पछ। 

23. ि्द्याथी ि्त्तीर्सहार्दा ‐  ेपालजी् स्दरग णस्दरस्ेक्षण,२०११काशधारमादर्ारभएको
सम्पन्नदाको सूचीको दल्लो ४० तिवेदशद ज संख्र्ा ेभत्रबाट ि्पन्न ि्द्याथी छ ौट गरी शेथपक
सहर्ोगग ेउन्दे्दयकर्लेशर्ोगद्वारासञ्चाेलदउन्च्चखशक्षास धारपररर्ोज ाअन्दगपदि्पन्नि्द्याथीका
लाेगि्त्तीर्सहर्ोगकार्पिमसञ्चाल गरेकोछ। 

पररर्ोज ा ्क प 
उन्च्च माध्र्ाेमकदह स् ादक दह जम्मा 

ि्ध्र्ाथी
सुँख्र्ा 

छात्रा्खृत्त 

रकम 

ि्ध्र्ाथी 
सुँख्र्ा 

छात्रा्खृत्त 

रकम 

ि्ध्र्ाथी 
सुँख्र्ा 

छात्रा्खृत्त 
रकम 

२०७३÷७४ 595   9582 170096000 10177 178426000 

२०७४÷७५ 1055 14770000 7706 134488000 8761 149258000 

२०७५÷७६ 1093 26232000 7463 140892000 8556 167124000 

२०७६÷७७ 840 20160000 840 20160000 1680 40320000 

जम्मा 3583 69492000 25591 465636000 29174 535128000 

ि्द्याथी ि्त्तीर्सहर्ोग ि्काससेमेदमाफप द पररर्ोज ाको पिहलो,  ोस्रो, देस्रो रचौथो
्क पमा िमश: ३०००, ३०००, ३००० र ५०० ि्द्याथी छ ौट गरी छात्रा्खृत्त तिव ा  ग े
कार्पिम रहेअ  सार२०७६/७७को पिहलोचौमाेसकसम्मउन्च्चमाध्र्ेमक खशक्षादफप  ३ हजार
५८३ि्द्याथीलाईरु.६करोड९४लाख९२हजारछात्रा्खृत्ततिव ा गरेकोछभ ेि्ज्ञा दफप को
स् ादकदहमा२५हजार५९१ि्द्याथीलाईरु.४६करोड५६लाख३६हजारगरीजम्मा२९
हजार१७४ि्द्याथीलाईरु.५३करोड५१लाख२८हजारछात्रा्खृत्ततिव ा गरेकोछ।र्स
कार्पिम माफप द छात्रा्खृत्त पाएका ि्द्याथी अध्र्र्  ग े क्र्ाम्पसहरुमा कार्पसम्पा  मा शधाररद
अ   ा कोकेहीरकमशेथपकरुपले ि्पन्नि्द्याथीहरुकोछात्रा्खृत्तकालाेगव्र््स्थाग  पप ेगरी
छ टै्टे कासासमेदह  ेगरेकोछ।  ईिकेसमकाकार्पिमबाटएउन्टैसंस्थाकाि्द्याथीलाभाखन््द
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ह  ेगरीछ ट्टाछ टै्ट े कासाह  ैशएकोमाछात्रा्खृत्तमा ोहोरोप ाभए भएकोसम्बन्धमाअ  गम 
भएको छै । पररर्ोज ाको अन्र्कम्पो ेन्टबाटफाइ ा पाएका ि्द्याथीकोकार्पसम्पा   अ्स्था
अध्र्र् ग पटे्रसरस्टेडजग ेकार्पिमराखेकोमा ि्द्याथी ि्त्तीर्सहर्ोगकोक माफप दछात्रा्खृत्त
पाएकाि्द्याथीकोउन्त्तीणपअ्स्था,उन्त्तीणपभएपेछकोतिवेदस्पधीक्षमदाकोअ्स्थाशद काबारेमातिवभा्
मूल्र्ाङ्क  ह  ेगरीटे्रसरस्टेडजगरेकोछै ।र्सबाटछात्रा्खृत्ततिवािगरीअध्र्र् गरेकाि्द्याथीको
शैखक्षक ग णस्दरमा ्िृि भए  भएको र्िक  ह  े  ेखखए  । पररर्ोज ाको अखन्दम ्क पमा र्स
कार्पिमबाट लाभ तिवाि गरररहेका ि्द्याथीको छात्रा्खृत्तमा े रन्दरदा स े  खश्चददा ह  े गरी स्रोद
व्र््स्थाप गरेकोछै । 

शर्ोगले छात्रा्खृत्तको तिवभा् ि्श्लके ण गरी उन्पलखधधमूलक र  ेदजाम खी  ेखखएमा द गो
स्रोदकोव्र््स्थाप गरीकार्पिमलाइपे रन्दरदाद   प पछ। 

24. कार्पिमको द गो सञ्चाल  ‐शर्ोगले छ ौट गरेका उन्च्च खशक्षण संस्थालाई उन्च्च खशक्षा स धार
परररे्ज ाका ि्ेभन्न कम्पो ेन्ट माफप द अ   ा  तिव ा  ग े गरेको छ ।र्सरी अ   ा  तिवाि गरी
सञ्चाल  भएका कार्पिमहरू भि्ष्र्मा समेद अि्ेछन्न रूपमा सञ्चाल ह  े गरी स्रोद ए्ं
व्र््स्थाप कोस े  खश्चददागरेकोह   प पछ।र्ससम्बन्धमा ेखखएकाव्र्होराे म् छ ्: 

24.1. अ   ा शर्ोगबाटसञ्चाेलदउन्च्चखशक्षापररर्ोज ाकोेडस््सपमेन्टेलङ्कइखण्डकेटर३लेसंस्थागद
दथा शैखक्षकस््ार्त्तदाकार्पिमसम्बन्धीव्र््स्थागरेकोछ।पररर्ोज ाले स््ार्त्तदथाग णस्दर
तिवत्र्ार्  भएका क्र्ाम्पसका१४ शैखक्षककार्पिमलाईकार्पिमसञ्चाल को स््ार्त्तदा तिव ा  ग े
लक्ष्र्ेलएअ  सार४शिङ्गकर४सम्बन्ध तिवािक्र्ाम्पसका१४शैखक्षककार्पिमस््ार्त्तरुपमा
सञ्चाल ग ेगरीरु.१०करोड५०लाखअ   ा तिव ा गरेकोछ।तिवाखज्ञकस््ार्त्तदामाजा 
शिङ्गक क्र्ाम्पस भए संस्थागद स््ार्त्तदामा गएको ह   प े र साम  ािर्क क्र्ाम्पस भए ग णस्दर
तिवत्र्ार् तिवमाणपत्रतिवािगरेको ह   प ेशधारमाशिङ्गकदथासम्बन्ध तिवािक्र्ाम्पसलाई स््ार्त्त
रुपमातिवाखज्ञककार्पिमसञ्चाल ग पअ   ा तिव ा गरेकोछ।पररर्ोज ाबाटि्त्तीर्सहर्ोगतिवाि
गरी सञ्चाल  भएका थप शैखक्षक कार्पिमको े रन्दरदाका लाेग स्पि कार्पद शा सिहदको
 ीघपकाली  र्ोज ा दर्ार गरेको छै । स््ार्त्तदामा गएका क्र्ाम्पससुँग कार्पिम सञ्चाल लाई
े रन्दरदातिव ा ग ेगरीद गोस्रोद भएको,ि्द्याथीबाटह  ेशम् ा ीबाटउन्क्तकार्पिमे रन्दर
रुपमासञ्चाल ग ेअ्स्था रहेकोरपररर्ोज ाकोसहर्ोगतिवाि भएपेछबजेटकोअभा्लेग ाप
कार्पिमलाईे रन्दरदाद  सक् ेअ्स्थाछै । 

24.2. स   र पखश्चमाञ्चल ि्श्वि्द्यालर्, स्क लअफ मे ेजमेण्टले संस्थागदसक्षमदाहाेसलगराई द गोह  े
गरी स््ार्त्त रुपले ि्.ि्.ए. ,एम.ि्.ए. र ि्.एच.एम. कार्पिम सञ्चाल  ग प सम्बखन्धद
ि्श्वि्द्यालर्सुँगसमझ ारीपत्रमाहस्दाक्षरगरीरु.१करोडअ   ा तिवािगरेकोछ।उन्क्ते कार्ले
े कासा माग ग प पेश गरेको तिवेद्े  मा े कार् स््ार्त्तदाको तिवारखम्भक चरणमा रहेको, अ   ा 
े कासारउन्पर्ोगकासम्बन्धमास्पि ीेदे धापरणग प सकेको,ि्द्याथीबाटसङ्कल गरेकोश ल्कले
मात्र कार्पिम सञ्चाल  ह  े अ्स्था  रहेको शर्ोगले तिवभा्कारी अ  गम  ग प  सकेको जस्दा
समस्र्ाहरुउन्ल्लेखगरेकोलेभि्ष्र्मापररर्ोज ासमािभईअ   ा सहर्ोगतिवाि भएकोअ्स्थामा
द गो रुपले कार्पिम सञ्चाल  ग प र स््ार्त्तदा बचाइराख्  संस्थाले  ीघपकाली  सञ्चाल  र्ोज ा
दर्ारगरेको ेखखए । 
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24.3. ि्द्याथीि्त्तीर्सहर्ोगकोक ि्काससेमेदमाफप दि्द्याथीछात्रा्खृत्तकार्पिमद गोरुपलेसञ्चाल 
ग प स््ाेमत्् ेल े स्थार्ी तिवकृेदको संस्थागद संर्न्त्र ि्कासग ेगरी एस.ेड.शर५लाख१७
हजार५००व्र््स्थागरेकोमाउन्क्तकार्पभएकोछै ।कोक लेपेशगरेकोभौेदकतिवगेदतिवेद्े  मा
उन्क्तकार्पकालाेगकेमिटगठ भईपिहलोचरणकोड्राफ्टदर्ारभएकोउन्ल्लेखभएपे सा्पजे क
खचपमाेमदव्र्िर्दाकार्मग ेसम्बन्धीमाप ण्ड,२०७७ेमेद२०७७/८/८माराजपत्रमातिवकाश 
भएपेछि्द्याथी ि्त्तीर्सहर्ोगकोक ि्काससेमेदखारेजभई ेपालसरकारखशक्षा, ि्ज्ञा दथा
तिवि्ेधमन्त्रालर्अन्दगपदको खशक्षादथामा ्स्रोद ि्कासकेन्रमादहदगाेभएकोछ।ि्घट 
पेछकोक लेगरररहेकोकार्पिमे रन्दरसञ्चाल ह  ेसम्बन्धमाअस्पिदारहेकोछ।राििर्खशक्षा
 ीेद, २०७२ को कार्प ीेद ९.५२ मा ि्द्याथी ि्त्तीर् कोक को द गो व्र््स्थाप  ग प हाल
सञ्चाल मारहेकोि्द्याथीि्त्तीर् सहार्दाकोक ि्काससेमेदस दृढीकरणगरीे र्ेमदसञ्चाल को
व्र््स्था ग े उन्ल्लेख भएकोमा सा्पजे क खचपमा ेमदव्र्िर्दा कार्म ग ेसम्बन्धी माप ण्डबाट
मन्त्रालर् अन्दगपदको े कार्माफप द कार्प ग े गरी ि्द्याथी ि्त्तीर् सहार्दा कोक  ि्कास सेमेद
खारेजगरेकोमा ीेदगदस्थीरदारहेको ेखखए । 

तिवाखज्ञकस््ार्त्तदातिव ा ग ापकार्पिमको द गोप ा रस्रोदकोस े  खश्चददासमेदलाईध्र्ा 
द ईद गोरुपलेसञ्चाल ह  सक् ेशधारदर्ारग  पप पछ।साथैकार्पिमकोद गोप ास े  खश्चदह  े
शधार्ा ीघपकाली  द गोप ार्ोज ादर्ारगरीसञ्चाेलदस्रोदए्ंस व्र््स्थाप स े  खश्चदगरेर
मात्रकार्पिममाअ   ा तिव ा ग  पप पछ। 

25. बोडपको े णपर् ‐ि्श्वि्द्यालर्अ   ा शगोगऐ ,२०५०को फा६(ख)माि्श्वि्द्यालर्लाई
अ   ा द  ेसम्बन्धमा ीेदे धापरणग े, फा९माशफ लेग  पप ेक  ैकामग पसेमेदगठ 
ग पसक् े, फा११मा ि्श्वि्द्यालर्लाईअ   ा  द  ेर फा१४माश्यकर्कदा  सारकमपचारी
रह ेव्र््स्थारहेकोछ।शर्ोगको२०७२श्रा्ण१२को े णपर् म्बर९९० ेखख२०७७
मंेसर११कोे णपर् म्बर१३५०सम्मकोे णपर्५्गपमा्गीकरणग ाप ेहार्  सारकोअ्स्था
 ेखखन्छः 

े णपर्कोसखम्क्षिव्र्होरा े णपर्सङख्र्ा े णपर्कोसखम्क्षिव्र्होरा े णपर्सङख्र्ा 
 ीेदगदे णपर् १४४ कमपचारीसम्बन्धी ७६ 
कार्पिम/बजेटे कासा ६४ ि्ि्धकार्पिमसम्बन्धी २२ 
पररक द्/सेमेदगठ  ४३   

शर्ोगले े णपर्  म्बर १२५१ अ  सार शर्ोगको से्ामा कार्परद सहार्क स्दरका
कमपचारीको कार्प क्षदा अेभ्िृिका लाेग अन्दरापििर् दाेलममा सहभागी गराउन् े, े णपर्  म्बर
१२९८ अ  सार मा  ीर् मन्त्रीज्रू्को
सखच्ालर्मा कार्परद एक कमपचाररको
माखल् भ्सभ्रमणखचपरु.१लाख८३हजार
व्र्हो े,े णपर् म्बर१३३१अ  सार्ािक पक
कार्पिमसञ्चाल दथा व्र््स्थाप कालाेग
कमपचारीलाई रु. ६ लाख ५ हजारको 
खेलक   ज्र्ाकेटजस्दा तिवशासे क ि्क र्हरु
समेद शर्ोगमा प र्र्ाई े णपर् ग े गरेको
छ ।अेधकार तिवत्र्ार्ोज बाट ग प सिक े
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तिवशासे क तिवकृेदका कार्पमा समेद शर्ोग माफप द े णपर् गरी कार्ापन््र्  ग े गरेको उन्पर् क्त
 ेखखए । ीेदगदि्क र्माकेखन्रदह  ेगरीे णपर्व्र््स्थाप तिवििर्ामास धारग  पप पछ। 

26. अ  सन्धा सहर्ोग ‐ि्श्वि्द्यालर्अ   ा शर्ोगकार्पिमकार्पि्ेध,२०७६माि्श्वि्द्यालर्को
शैखक्षकस्दर्िृिकालाेगतिवत्रे्क्क पे खश्चदकोटामाएम.िफलदथाि्द्या्ाररेधअध्र्र् कालाेग
अ   ा उन्पलधधगराउन् ेव्र््स्थाछ।र्सैव्र््स्था  सार िकस्दागदरुपमा्खृत्तरकमउन्पलधध
गराउन्ुँ ैशएकोछ।कार्पि्ेधलेि्द्या्ाररेध५रएम.िफल.१.५्क पमासम्पन् ग प सकेमाएक
पटककालाेग१्क पथपह  ेरथपम्र्ा ेभत्रकार्पसम्पन् ग प सकेमाअ   ा रोक्कागरीस ि्धा
्खचदको सूचीमा राख् े व्र््स्था गरेको छ । िप.एच.डी. छात्र्खृत्तदफप  २०५४/५५  ेखख
२०६५/६६सम्म४२अ  सन्धा कदापले५्क पे भत्रसोधपत्रब झाउन् ेगरीतिवथमर ोश्रो िकस्दा
समेदरु.२५ लाख१०हजार भ  क्ता ी ेलएकोमा२०७५/७६सम्मसोधपत्रब झाएका छै  ्।
े धापररद समर्मा शोधकार्प सम्पन्न  ह ुँ ा शैखक्षक ग णस्दरमा प े तिवभा्अध्र्र्  गरेको छै  भ े
समर्मातिवगेदपेशगराईशोधकार्पसम्पन् गराउन् ेसम्बन्धमाशर्ोगलेअ  गम व्र््स्थास दृढग प
सकेको  ेखखए ।अ  सन्धा कातिवत्रे्कचरणमा े रन्दरअ  गम ग ैसमर्मा ै्खृत्तसम्पन् ग े
संर्न्त्रस्थािपदग  पप पछ। 

27. अ  गम  ‐ ि्श्वि्द्यालर्को सञ्चाल  दथा ि्कासकोलाेग ि्ेभन्नक्षेत्रबाट तिवाि अ   ा  रकमको
सम खचदद्रलेि्दरणग पदथाि्श्वि्द्यालर्माशैखक्षकस्दरे धापरणगरीग णस्दरर् क्तखशक्षातिव ा 
ग पि्श्वि्द्यालर्अ   ा शर्ोगकोस्थाप ा  भएकोलेशधारभदूसूचकहरुदर्ारगरीअ  गम दथा
मूल्र्ाङ्क  तिवारुप (M & E Framework) दथा मागप श  दर्ार गरी ि्श्वि्द्यालर्हरूलाइप उन्पलव्ध
गराएकोअ   ा कोतिवभा्कारीउन्पर्ोगरि्श्वि्द्यालर्हरूरमादहदकाशैखक्षकसंस्थाहरूकाशैखक्षक
ग णस्दरअ  गम दथामूल्र्ाङ्क कार्पगरीस धारगरीअखघबढ्  प पछ।शर्ोगलेतिव ा गरेको
अ   ा रकमबाटसम्बखन्धदक्र्ाम्पसलेगरेकोखचपरतिवगेदअ्स्थाकोअ  गम गरीस धारकालाेग
स झा्सिहदकोतिवेद्े  दर्ारग पशर्ोगमाअ  गम दथामूल्र्ाङ्क शाखारहेकोछ।अ  गम 
कार्पमा े र्ेमददफप रु.१५लाख३७हजाररपररर्ोज ादफप रु.३२लाख२हजारसमेदरु.४७
लाख३९हजारखचपभएकोछ।र्ससम्बन्धमा ेखखएकाव्र्होरा ेहार्बमोखजमरहेकाछ ः 

27.1. शर्ोगको अ  गम  दथा मूल्र्ाङ्क  शाखामा स्थाप ाकाल ेखख  ै एकअेधकृद सिहद   ईको मात्र
 र्न् ीरहेकोछ।अ  गम टोलीगठ ग ाप१अ  गम शाखाको,१शेथपकतिवशास शाखाको
र १ अ   ा सुँग सम्बखन्धद शाखाको ज शखक्त सिहद ३ ज ाको टोेलले अ  गम  ग े गरेको
जा कारीमाशएकोछ।परीर्ोज ाबाटभएको े कासाकोअ  गम ग पशाखामा लेखी शउन् े,
पररर्ोज ाबाटभएकोकार्पकोजा कारीसमेदअ  गम शाखामा शउन् ेकारणएकीकृदअ  गम 
दथामूल्र्ाङ्क र्ोज ादर्ारह   सकी े र्ेमददफप साम  ािर्कक्र्ाम्पसलाईतिव ा गरेकोभौेदक
पू्ापधारि्कासअ   ा कोमात्रशाखाबाटअ  गम ह ुँ ैशएकोछ। 

27.2. हरेक चौमाेसकमा अ   ा  तिवाि ि्श्वि्द्यालर्को सहभाेगदामा समीक्षा बैठक ग े गरेको छ ।
बैठकमा तिवस्द द भएका समस्र्ा र च   ौदीलाई ेलिप्ि गरी समाधा को एकीकृद तिवर्ास भएको
 ेखखए ।अ  गम लाईस धारकोट लकोरुपमाभन् ाे र्ेमदकार्प(ritual action)कोरुपमामात्र
ेलएकोछ।े र्ेमदअ   ा तिवािग ेक्र्ाम्पसकोअ  गम कालाेग्ािक पकर्ोज ादर्ारगरेपे 
बजेटको स े  खश्चददा ग पसकेको छै । ि्गद ्क पमा एक व्र्खक्त एक क्र्ाम्पस र एकअ  गम 
तिवेद्े  का शधारमा तिवेद्े   लेख को रकम उन्पलधध गराउन्ुँ ा उन्ल्लेख संख्र्ामा क्र्ाम्पसको
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अ  गम भएकोमाहालका्क पमाउन्क्तकार्पमाबजेटव्र््स्थाप ह   सक् ातिवोत्साह कमभएकोले
कमपचारीअ  गम माजा इच्छ क ह ुँ ाकमतिवगेदभएकोजा कारीतिवािभएकोछ। 

27.3. ि्श्वि्द्यालर्हरूको शैखक्षक ग णस्दर कार्म ग प ि्श्वि्द्यालर्हरूमा न्रू् दम पू्ापधार श्यकर्क 
प पछ । ि्श्वि्द्यालर्हरू स्थाप ा ग  प अखघ र स्थाप ा पश्चाद समेद ि्श्वि्द्यालर्हरूको भौेदक 

पू्ापधार, शैखक्षक, तिवशासकीर् र प स्दकालर् भ् हरूको व्र््स्था, छात्रा्ासको व्र््स्था, कक्षा
कोठाकोव्र््स्था, ि्द्याथीसंख्र्ाकोअ  पादमापर्ापिफे पचर,उन्पकरणरतिवर्ोगशालाकोव्र््स्था,
अध्र्ाप रअ  सन्धा ग पर्ोग्र्दाप गेका खशक्षकतिवाध्र्ापक,अ  सन्धा को व्र््स्था, एक ेदहाई
ि्द्या्ाररेधगरेकोखशक्षककोव्र््स्थालगार्दतिवाथेमकउन्पचार,िपउन् ेपा ी,इन्टर ेट,खेलमै ा ,
बगैँचाशद अ्यकर्क पू्ापधार रहे  रहेकोसम्बन्धमाअ  गम गरी न्रू् दम पू्ापधार व्र््स्थाप 
सम्बन्धमाशर्ोगलेश्यकर्के  ेश गरेकोपाइपए ।र्सलेग ापि्श्वि्द्यालर्हरूखशक्षाकोस्दर
रग णस्दरकार्मग पकालाेगश्यकर्कन्रू् दमपू्ापधारतिवेदउन् ाेस रह ेअ्स्थाछ। 

अ  गम लाइपतिवभा्कारीरूपमाव्र््खस्थदग पइखन्टग्रटेेड ररजल्टबेस्डमोे टररङफे्रम्कप  
 भएको,अ  गम शाखाले ोस्रोउन्च्च खशक्षापरीर्ोज ाकाकार्पिमकोअ  गम ग ेगरी्ािक पक
अ  गम दथामूल्र्ाङ्क र्ोज ादर्ार गरेकोलेअ  गम व्र््खस्थदरतिवभा्कारीह  सकेकोछै ।
उन्परोक्त ि्क र्हरू शर्ोगको अ  गम  तिवेद्े  को फे्रम्कप मा शउन् े र पषृ्ठपोक ण अ  गम 
(Feedback Monitoring)समेदह  ेगरीएकीकृदअ  गम फे्रम्कप ब ाइपअ  गम ग  पप पछ। 

28. शर्ोगको उन्पलखव्ध ‐ ि्श्वि्द्यालर् अ   ा  शर्ोग ऐ , २०५० को  फा ६ ले शर्ोगलाई
ि्श्वि्द्यालर् स्थाप ा सम्बन्धमा परामशप, अ   ा  सम्बन्धमा  ीेद े धापरण, ि्श्वि्द्यालर्हरुबीच 

समन््र् जस्दा खजम्मे्ारी दोकेको छ । ऐ बाट दोकेको काम कदपव्र् तिवभा्कारी रुपमा ह  
 सकेकाअ्स्था ेहार्बमोखजमछः 
 शर्ोगस्थाप ापश्चादख लेकामध्र्पखश्चमाञ्चल,पू्ापञ्चल,स   र पखश्चमाञ्चल,पोखरा, ेपाल ख ला,

ल खम्् ी ्ौिरराजक ी ज क ि्श्वि्द्यालर्स्थाप ाकालाेगमन्त्रालर्लेपरामशपमागगरेकोमा
परामशपउन्पलव्धगराएकोछ।दरि्श्वि्द्यालर्कोलाेगश्यकर्कप ेभौेदक,तिवाखज्ञकदथा
तिवशासे कक्षमदाकार्मग ेसम्बन्धमास्पिशधारदथामाप ण्डहरुपरामशपमासमा्ेशह  े
गरेको ेखखए । 

 ि्श्वि्द्यालर्कालाेगबजेटमासमा्ेशभईशएकोरकमशर्ोगको बैठकबाटअ  मो  गरी
सम्बखन्धदलाई े कासा द  ै शएको छ ।दर े काशा भई गएको रकमबाट भएको खचपको
सम्बन्धमा चौमाखशकसमीक्षा ह  े गरेपे  तिवभा्कारीअ  गम दथा तिवभा् मूल्र्ाङ्क ह  े गरेको 
छै  ।साथै मन्त्रालर्बाटशर्ोगलाई बाुँडफाुँड तिवर्ोज का लाेग तिवाि े कासामध्रे्बाट बाुँकी
रकमशर्ोगकोखादामा मौज् ाद रह े गरेकोले े कासाकोलाेगशधार स्पि  भएको दथा
मन्त्रालर्मासोझैकार्पिमपेशगरीे कासाह  ेगरेकोछ। 

 शर्ोगका ११स स्र्मध्रे् २ उन्पक लपेद र २ ्ररष्ठ तिवाध्र्ापक रहेकोले ि्श्वि्द्यालर्हरुको
तिवेदे ेधत्् रहे दापे  शैखक्षक स्दर े धापरणका सम्बन्धमा ि्श्वि्द्यालर्हरुबीच बैठक राखी
अ  भ्को श ा  तिव ा , शैखक्षक स्दर सम्बन्धमा संर् क्त गोष्ठी, छलफल दथा समन््र्को
ििर्ाकलापहरुगरेकोपाइए । 

 शर्ोगलेक्र्ाम्पसदथाकलेजहरुलाईलखक्षदगरीग णस्दरस े  खश्चददादथातिवत्र्ार् सम्बन्धमा
कार्पिमासञ्चाल ग ैशएकोछ।छ ौटभएकाक्र्ाम्पसदथाकलेजमाग णस्दरसम्बन्धी
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कार्पिमा सञ्चाल  गरेपे  ि्श्वि्द्यालर्बीच ग णस्दरमा एकरुपदा कार्म गराउन् ेसम्बन्धमा
भरप ोसंर्न्त्रदर्ारगरेकोछै । 

 शर्ोगलेकामकारबाहीसमा्ेशगरी्ािक पकतिवेद्े  दर्ारग ेगरेकोभएपे  ेपाल सरकार
समक्षपेशग ेगरेको ेखखए ।र्सबाटशर्ोगकोकामकारबाहीकाबारेमा ेपालसरकारलाई
सूच ातिवािभईसमीक्षादथास धारग ेकार्पतिवभाि्दभएकोछ। 

 शर्ोगलेकार्पिमकार्पि्ेधमासमा्ेशगरीि्श्वि्द्यालर्कोशैखक्षकस्दर्िृिकालाेगतिवत्रे्क
्क पएम.िफलदथाि्द्या्ाररेधअध्र्र् कालाेगअ   ा उन्पलधधगराउन् ैशएकोछ।दरकार्प
समर्मैसम्पन्न ग ेसोधकदापलाईस ि्धा्खञ्चदकोसूचीमासमा्ेशगरी्खृत्तरोक्काग ेगरेपे 
े धापररदसमर्माशोधकार्पसम्पन्नग ेसम्बन्धमाअपेखक्षदउन्पलखव्धहाेसलग पसकेकोछै । 

अ  गम कोकमीदथाअ्यकर्कका   ीव्र््स्था भएकोलेशर्ोगलेदोिकएकोखजम्मे्ारी
तिवभा्कारीरुपमासम्पन्नग पकदठ ाईपरेकोछ।खशक्षा ीेदलेउन्ल्लेखगरेबमोखजमअ   ा शर्ोग
ऐ ,२०५०परीमाजप गरीसंस्थागदअ   ा कोउन्पर्ोगए्ंसञ्चाेलदििर्ाकलापहरुकोअ  गम 
ग  पप पछ। 

े ष्कक प 
ि्श्वि्द्यालर् अ   ा  शर्ोग ऐ , २०५० अ  सार २०५१ श्रा्णमा शर्ोग गठ  भए

पयकचादसखच्ालर्स्थाप ाभईकार्पिमसचाल ह ुँ ैशएकोछ ।्ह ि्श्वि्द्यालर्कोअ्धारणा
अ  रुपस्थाप ाभईसचाल मारहेका१०ि्श्वि्द्यालर्लाई शर्ोगले ेपालसरकारबाटतिवािह  े
अ   ा उन्पलधधगराउन् ैशएकोमासबै ि्श्वि्द्यालर्कोस्थाप ा, सचाल , े र्म र व्र््स्थाप 
ग प एकीकृद उन्च्च खशक्षा ऐ  श्यकर्क  ेखखएकोमा बन् सकेको छै  साथै ि्खशििकृद ि्क र्
अध्र्ाप गराउन् अन्दरापििर्अशलअभ्र्ासकोरुपमारहेकोमाे द ि्श्वि्द्यालर्सम्बन्धीअ्धारणा
कार्ापन््र् मा शउन् सकेको छै  । शर्ोगको २०७२ ्ैशाख ७ को े णपर्अ  सार सम्बन्ध 
व्र््स्थाप  ह ुँ ा ि्श्वि्द्यालर्हरुले स्थाप ा भएको तिव ेशभन् ाफरकतिव ेशमासम्बन्ध  ि्स्दार
गरेकोमा शर्ोगले े र्म  ग पसकेको छै  । र्सले ग ाप शर्ोगबाट तिवभा्कारी रुपमा
ि्श्वि्द्यालर्हरुकोअ  गम ह  सकेको छै ।शर्ोगबाटसञ्चाेलद संस्थागदअ   ा , ग णस्दर
तिवत्र्ार् ,शैखक्षकस्दर े धापरण,शोधकार्पहरुबाटशैखक्षकग णस्दरअेभ्िृिमाप र्र्ाएकोर्ोग ा को
अ  गम ए्ंमूल्र्ाङ्क  भएबाटउन्परोक्तििर्ाकलापहरु क्षादापू्पकव्र््खस्थदगररएकाछ ,्दथा
शर्ोगकोभूे मकातिवभा्कारीछभन्नेखस्थेद ेखखए ।खशक्षा ीेदमाउन्ल्लेखभएबमोखजमश्यकर्क
का   ी व्र््स्था र शर्ोगको उन्िेयकर् तिवाेि ग प रण ीेदक र्ोज ा ब ाई तिवभा्काररदा अेभ्िृि
ग  पप पछ। 
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पररचर् 

1. पषृ्ठभूे म - सा्पजे क खरर  ऐ , २०६३को  फा ८(१) मा सा्पजे क े कार्ले खरर  ग ाप
दोिकएबमोखजमको अ्स्था रखरर  मूल्र्कोशधारमा उन्पभोक्ता सेमेद ्ा लाभग्राही सम  ार्लाई
सहभागी गराईखरर  ग प सक् े उन्ल्लेखछ।सोही ऐ को  फा ४४मा उन्पभोक्ता सेमेद ्ा
लाभग्राहीसम  ार्बाटे मापणकार्पगराउन्ुँ ा्ासोसम्बन्धीसे्ातिवािग ापेमदव्र्िर्दा,ग णस्दरीर्दा
्ा  ीगोप ा अेभ्िृि ह  े भएमा ्ा पररर्ोज ाको म ख्र् उन्दे्दयकर्  ै रोजगारीको ेसजप ा ग े र
लाभग्राही सम  ार्लाई सहभागी गराउन् े भएमा उन्पभोक्ता सेमेद ्ा लाभग्राही सम  ार्बाट
दोिकएबमोखजमकोकार्पि्ेध पूरा गरी त्र्स्दो से्ा ेल  सिक े व्र््स्थाछ।सा्पजे कखरर 
े र्मा्ली, २०६४को े र्म९७मा उन्पभोक्ता सेमेद ्ालाभग्राही सम  ार्बाटकामगराउन् े
कार्पि्ेधकोव्र््स्था रहेकोछ।सा्पजे क े कार्बाटतिव ा गरर े से्ास ि्धा व्र््स्थाप का
लाेगसरकारलेि्कासरसमिृिसम्बिििर्ाकलापहरुसञ्चाल ग पछ। ेपालसरकारलेमादहद
े कार्मासञ्चाल ह  ेि्ि्धकार्पमध्रे्सा्पजे कखरर एकम ख्र्क्षेत्रहो। ागररककोि्कास
सम्बिििर्ाकलापमासहभाेगदाअेभ्िृिग ेअेभतिवार्स््रुपउन्पभोक्तासेमेदमाफप दि्ि्धकार्प
सम्पा  ह ुँ ैशएकाछ ्।उन्पभोक्तासेमेदकोसहभाेगदाबाटस्था ीर्सीपरतिवि्ेधकोतिवर्ोगह  े, 

रोजगारी ेसजप ाह  े, सरोकार्ालाकोअप त्् ि्कासह  े, र्ोज ादथाकार्पिमको ीगोप ाह  े
अपेक्षाराखखएकोह न्छ।सा्पजे कखरर ऐ रे र्मा्लीसिहदसंघीर्सरकार, तिव ेशसरकारर
स्था ीर् दह ए्ंशर्ोज ागद रुपमा ि्ेभन्न क्षेत्रमा उन्पभोक्ता सेमेदको संलग् दा र व्र््स्थाप 
सम्बन्धमाकार्पि्ेधहरुकार्ापन््र् मारहेकाछ ्। 

2.  ेपालमाउन्पभोक्तासेमेद - ेब.सं.२०२८सालमाखा ेपा ीशर्ोज ाकालाेगपाइपबोक् ेरपाइप
ेबछ्याउन् े काम लाभग्राही समूहलाई  ै ि्कास कार्पमा सहभागी गराउन् े ेसिान्द सिहद
ज सहभाेगदाको ाममाकार्पस रुभएकोेथर्ो।त्र्सैिममागाउन्ुँ ि्काससेमेदहरुले२०४९
सालमा५०हजार र२०५१ मंेसर१४गदे ेखख३लाखरुपैर्ाुँअ   ा  द  थालेपेछ ि्कास
े मापणकाकार्पमाउन्पभोक्ताहरूलाईलागदसहभाेगदासिहदसंलग् गराउन् ेिमबढेकोहो।उन्क्त
समर्मा  ईलाखरुपैर्ाुँसम्मकोशर्ोज ामालाभग्राहीसम  ार्ले४०तिवेदशदर्ोग ा गरेस्था ीर्
े कार्ले६०तिवेदशदअथापद्रु.१लाख२०हजारसम्मअ   ा द  ेगरीसञ्चाल गररएकाेथए।
त्र्सकासकारात्मकपाठबाटउन्त्सािहदभएर२०५५सालमाब ेकोस्था ीर्स््ार्त्तशास ऐ मार 
२०६४सालमाब ेकोस्था ीर्े कार्शेथपकतिवशास े र्मा्ली, २०६४मागाउन्ुँि्काससेमेद,
 गरपाेलकादथाखजल्लाि्काससेमेदहरूलेस्था ीर्ज दासुँगतिवत्र्क्षसरोकारराख्नेशर्ोज ाहरू
उन्पभोक्तासेमेदगठ गरीत्र्समाफप दग ेतिवा्धा राखखएको ेथर्ो।र्ीतिवा्धा अ  सारकाम
ग प कार्पि्ेधमा अप ग भएको महस स गरी स्था ीर् े कार् स्रोद पररचाल  दथा व्र््स्थाप 
कार्पि्ेध,२०६९माउन्पभोक्तासेमेदगठ , शर्ोज ासञ्चाल , अ  गम दथािहसाबफरफारकग े
ि्ेधसमेदउन्ल्लेखगररएकोेथर्ो।त्र्सैगरी, सा्पजे कखरर ऐ , २०६४रे र्मा्ली, २०६५
ले समेदे मापणसे्ाखरर कोएकि्ेधकारूपमार्ोि्ेधस््ीकारगर्ो।हालसंघीर्माेमला
दथा सामान्र् तिवशास  मन्त्रालर्ले स्था ीर् दहको उन्पभोक्ता सेमेद गठ , पररचाल  दथा
व्र््स्थाप सम्बन्धी कार्पि्ेध, २०७४ ( मू ा) दर्ार गरी ७५३ ्टै स्था ीर् दहका सरकारले
शफूलेश्यकर्कपररमाजप गरीर्ससम्बन्धीकार्पि्ेधपाररदग पसक् ेव्र््स्थागरेकोछ। 
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3.  ीेदगद धर््स्था - ेसंचाइ शर्ोज ामा उन्पभोक्ता सेमेद पररचाल सम्बन्धी  ीेदगद धर््स्था
 ेहार्बमोखजमरहेकाछ :् 

3.1. ेसंचाइ  ीेद, 2070 मा ेसंचाइ तिवणालीहरुको े मापण, संचाल  दथा व्र््स्थाप मा े जी क्षते्र, 

सहकारीदथासम  ार्माशधाररदसंगठ लाईसहभागीगराउन् े,ेसंचाइशर्ोज ाकोदज पमा, े मापण
दथास्था ीर्स्दरकासा ाेसंचाइशर्ोज ातिवणालीहरुकोि्कासदथाव्र््स्थाप मास्था ीर्े कार्
रउन्पभोक्ता संस्थाका तिवभा्कारी संलग् दाबढाउन् जोड द  े ए्ं ेसंचाइशर्ोज ासम्बन्धी सूच ा
समर्मै तिवभा्कारी रुपमा तिव्ाह गरी शर्ोज ाका बारेमा स्था ीर् े कार्, उन्पभोक्ता संस्था र
ज सम  ार्कोसहभाेगदा्िृिग ेउन्ल्लेखछ। 

3.2. पन्रौश्ेधकर्ोज ा(२०७६।७७-२०८०।८१)मा ेसंचाइतिवणालीकोममपदसम्भारए्ं ीगो
व्र््स्थाप कालाेगस्रोदसिहदउन्पभोक्तासहभाेगदास े  खश्चदग ेउन्ल्लेखछ। 

3.3. ्ागमदीतिव ेशतिवथमश्ेधकर्ोज ा(२०७६।७७-२०८०।८१)मासंघीर्सरकारबाटअध्र्र् 
भैसकेकामझौलादथाबह उन्दे्दयकर्ीर् ेसंचाइशर्ोज ाहरुलाईतिवथाेमकदा द ईकार्ापन््र् ग े संघ, 

स्था ीर्दहरसम  ार्सुँगसहकार्पग े ीेदरहेकोछ। 

4. का   ी धर््स्था - ेसंचाइ शर्ोज ा े मापण ए्ं सञ्चाल सुँग सम्बखन्धद का   ी व्र््स्था
 ेहार्बमोखजमरहेकाछ :् 

 सा्पजे कखरर ऐ , २०६३रे र्मा्ली, २०६४ 

 तिव ेशशेथपककार्पि्ेधऐ , २०७४,े र्मा्ली,2076 

 तिव ेशसा्पजे कखरर े र्मा्ली, २०७६ 

 जलस्रोदऐ , २०४०दथाे र्मा्ली, २०५० 

 ेसंचाइऐ दथाे र्मा्ली, २०५६ 

 उन्पभोक्तासंस्थामाफप दे मापणकार्पसञ्चाल ग ेगराउन् ेकार्पि्ेध, २०६० 

5. सागंठाे क धर््स्था - तिव ेश भौेदक पू्ापधार ि्कास मन्त्रालर् र मादहदका १३ जलस्रोद दथा
ेसंचाइ ि्कास ेडेभज  ए्ं २ भूे मगद जलस्रोद दथा ेसंचाइ कार्ापलर्हरु माफप द ेसंचाइ
शर्ोज ाकोछ ौटए्ंकार्ापन््र् सम्बन्धीकार्पभइरहेकोछ। 

6. कार्पिम र तिवगेद - स््ीकृद ्ािक पककार्पिमकार्ापन््र्  गरी तिवगेद हाेसल ग  प खजल्ला खस्थद
कार्ापलर्हरुकातिवम खहरुखजम्मे्ारीहो।तिव ेशअन्दगपदकाखजल्लाहरुमारहेका१३जलस्रोददथा
ेसंचाइि्कासेडेभज कार्ापलर्ए्ं२भूे मगदजलस्रोददथाेसंचाइकार्ापलर्को2075/76र
2076/77कोभौेदकतिवगेदे म् ा  साररहेकोछ: 

(तिवेदशदमा) 
खजल्ला 2075।76 2076।77 

जलस्रोददथाेसंचाइि्कासेडेभज कार्ापलर्, ोलखा 66 84 

जलस्रोददथाेसंचाइि्कासेडेभज कार्ापलर्,रामेछाप 74 57 

जलस्रोददथाेसंचाइि्कासेडेभज कार्ापलर्,ेसन्ध ली 53 84 

जलस्रोददथाेसंचाइि्कासेडेभज कार्ापलर्,काभ्रपेलान्चोक 92 80 

भूे मगदजलस्रोददथाेसंचाइि्कासेडेभज कार्ापलर्,काभ्रपेलाञ्चोक 49 25 
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जलस्रोददथाेसंचाइि्कासेडेभज कार्ापलर्,ेसन्ध पाल्चोक 50 74 

जलस्रोददथाेसंचाइि्कासेडेभज कार्ापलर्,रस ् ा 49 81 

जलस्रोददथाेसंचाइि्कासेडेभज कार्ापलर्,  ् ाकोट 63 89 

जलस्रोददथाेसंचाइि्कासेडेभज कार्ापलर्,धाद ङ्ग 99 66 

जलस्रोददथाेसंचाइि्कासेडेभज कार्ापलर्,खचद्  81 70 

भूे मगदजलस्रोददथाेसंचाइि्कासेडेभज कार्ापलर्,खचद्  86 75 

जलस्रोददथाेसंचाइि्कासेडेभज कार्ापलर्,मक्ा प र 85 71 

जलस्रोददथाेसंचाइि्कासेडेभज कार्ापलर्,भक्तप र 97 49 

जलस्रोददथाेसंचाइि्कासेडेभज कार्ापलर्,लेलदप र 66 65 

जलस्रोददथाेसंचाइि्कासेडेभज कार्ापलर्,काठमाण्डौं 98 64 

जम्मा 70 72 

7. ि्त्तीर्धर््स्था -्ागमदीतिव ेशअन्दगपद ेसंचाइशर्ोज ाकार्ापन््र् ग ेकार्ापलर्हरुकोलाेग
2075/76र2076/77मािमश:रु.१अबप९करोड92लाखररु.2अबप८४करोड६५
लाखबजेटधर््स्थाभइपरु.77करोड२९लाखररु.2अबप८करोड१७लाखखचपभएकोछ। 

8. लेखापरीक्षणको औखचत्र् - उन्पभोक्ता सेमेदबाट सञ्चाेलद ििर्ाकलापका सम्बन्धमा राज ीेदक, 

तिवशासे कर ागररकदहमाचासोद  ह ुँबिढरहेकोछ।सरकारकाहरेकजसोे कार्लेउन्पभोक्ता
सेमेदसुँगहादेमालोग ैशएकोदथाराज्र्कोक लखचपमाउन्पभोक्तासेमेदमाफप दसम्पा  गरर े
कार्पकोअंशउन्ल्लेख्र्रह ेगरेकोसन् भपमाउन्पभोक्तासेमेदमाफप दसम्पाद दकार्पकोतिवभा्काररदा
मूल्र्ाङ्क रि्श्लके णगरीर्थाथपदापिहचा ग पकार्पमूलकलेखापरीक्षणगररएकोहो। 

9. लेखापरीक्षणकोउन्द्दयेकर्-ेसंचाइर्ोज ाहरुमाउन्पभोक्तासेमेदकोपररचाल सम्बन्धमामूल्र्ाङ्क गरी
स झा् सिहदको तिवेद्े   ग  प लेखापरीक्षणको तिवम ख उन्दे्दयकर् रहेको छ ।  ेहार्का ि्क र् ्स्द 
स े  खश्चदग  पलेखापरीक्षणकोसहार्कउन्दे्दयकर्रहेकाछ ्: 
 उन्पभोक्तासेमेदगठ , दापर ्ीकरणए्ंसूचीकरणभए भएको, 
 शर्ोज ाखादारज सहभाेगदाकोअ्स्थाकोमूल्र्ाङ्क , 
 उन्पभोक्तासेमेदकोसंस्थागदि्कासरक्षमदाअेभ्िृिसम्बन्धीअ्स्थाकोमूल्र्ाङ्क , 
 हेभीइक््ीप्मेन्टकोतिवर्ोगरजिटलसंरच ाे मापणकोअ्स्थामूल्र्ाङ्क ग े, 
 शर्ोज ाकोममपदसम्भारर ीगोप ाकोमूल्र्ाङ्क ग े। 

10. लेखापरीक्षण क्षते्र - ्ागमदी तिव ेश भौेदक पू्ापधार मन्त्रालर् ए्ं अन्दगपद १३ खजल्ला खस्थद
जलश्रोद दथा ेसंचाइ ि्कास ि्कास ेडेभज  कार्ापलर्बाट 2075/76 र 2076/77 मा
उन्पभोक्तासेमेदमाफप द्सञ्चाेलदेसंचाइशर्ोज ाहरुलेखापरीक्षणकोक्षेत्रमासमा्ेशछ। 

11. लेखापरीक्षणपिेद-लेखापरीक्षणकोिममातिवििर्ामूलकरसमस्र्ामूलकपिेदअ्लम्ब गररएको
छ।उन्पभोक्तासेमेदकोगठ , दापए्ं ्ीकरणसम्बन्धमातिवििर्ामूलकपिेदर प्र्ाकेखजङ,
कार्प ि्भाज , ज सहभाेगदा, हेभी इक््ीप्मेन्टको तिवर्ोग, जिटल संरच ा े मापण लगार्दका
सम्बन्धमासमस्र्ापिहचा ए्ंे राकरणमाकेन्रीदभइपसमस्र्ामूलकपिेदतिवर्ोगगररएकोछ।
तिवस्द दलेखापरीक्षणमाकार्ापलर्लेअ्लम्ब गरेका ीेद,मा  ण्ड,े  ेखशकारमागप शप माउन्ल्लेख
भएकाि्ेधरतिवकृर्ाकोसमेदअ्लम्ब गररएकोछ।र्सबाहेकलेखापरीक्षणकोक्षेत्रमापरेका
े कार्हरुबाटि्ेभन्नतिवश्ना्लीए्ंफारामहरुमाफप दसूच ादथाजा कारीसङ्कल गररएकोछ।
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ि््रण ए्ं सूच ा सङ्कल  तिवर्ोज को लाेग  ूर लेखापरीक्षण (Remote Audit) ि्ेधको समेद
अ्लम्ब गररएकोछ। 

12. लेखापरीक्षणको सीमा - तिवाि सूच ा, अेभलेख, ि््रण से्ाग्राहीसुँगको अन्दर्ादाप दथा ि्त्तीर्
स्रोदबाटसङ्केलददथ्र्ाङ्ककाशधारमातिवेद्े  दर्ारगररएकोछ।कोेभड-१९कोसुँिमणको
कारणर्ोज ाअ  सारस्थलगदभ्रमणग पसिकएकोछै ।तिवािसूच ाकोि्श्वसे र्दा,समर्सीमा,
संलग् ज शखक्तकोसंख्र्ादथाि्क र्गदज्ञा लगार्दकाेसेमददारहेकाछ ्। 

लेखापरीक्षणबाट ेखखएकातिवम खव्र्होरा 

13. ेसंचाइ ीेदए्ंरण ीेद -  ेपालको संि्धा ले ेसंचाइलाईदी ैदहकोसरकारकोसाझाअेधकार
सूचीमाराखेकोछ। ेपालसरकारकोपन्रौंश्ेधकर्ोज ालेसंघीर्दाअ  कूलकोेसंचाइ ीेद,
रण ीेद,तिवाथेमकदा,कार्पसूचीरमाप ण्डब ाईदी दहकासरकारकोकार्पखजम्मे्ारीे धापरणग े
कार्प ीेद ेलएको छ । हाल  ेपाल सरकारले ि्गदमा जारी गरेको ेसंचाइ  ीेद, २०७० ए्ं
ेसंचाइे र्मा्ली,२०५६कार्ापन््र् मारहेकाछ ्।बागमेदतिव ेशसरकारकोपिहलोश्ेधक
र्ोज ा (२०७६/७७-२०८०/८१) ले ेसंचाइको ीघपकाली ग रुर्ोज ा/रण ीेदकर्ोज ा े मापण
ग ेकार्प ीेदेलएकोछ।तिव ेशसरकारलेशफ् ोतिव ेशकोलाेगेसंचाइसम्बन्धीबेग्लै ीेदए्ं
रण ीेदलागूगरेकोछै ।र्सैगरीतिव ेशअन्दगपदकास्था ीर्दहहरुलेसमेदेसंचाइसम्बन्धीबेग्लै
 ीेदगदव्र््स्थागरेको ेखख ै । ेपालसरकारलेपन्रौंश्ेधकर्ोज ामाउन्ल्लेखभएबमोखजम
संघीर्दा अ  कूलको ेसंचाइ  ीेद, रण ीेद, तिवाथेमकदा, कार्पसूची र माप ण्ड ब ाई दी  दहका
सरकारको कार्प खजम्मे्ारी े धापरण गरेको  ेखखए  । र्सरी संघीर्दा अ  कूलको ेसंचाइ  ीेद,
रण ीेद,तिवाथेमकदा,कार्पसूचीरमाप ण्डबन्नबाुँकीरहेकोलेदी दहकासरकारबीचेसंचाइर्ोज ा
कार्ापन््र्  र समन््र् मा समस्र्ा शउन् े ए्ं स्रोदको  क्षदापूणप पररचाल मा कदठ ाइ ह  े
 ेखखएकोले श्ेधक र्ोज ाको कार्प ीेदबमोखजम संघीर्दा अ  कूलको ेसंचाइ  ीेद, रण ीेद,
तिवाथेमकदा,कार्पसूचीरमाप ण्डब ाईदी दहकासरकारकोकार्पखजम्मे्ारीे धापरणग  पप पछ। 

हाल कार्ापन््र् मा रहेका ेसंचाइसम्बन्धी  ीेदहरुमा ेसंचाइ शर्ोज ाहरुमा उन्पभोक्ता
सेमेदको पररचाल सम्बन्धमा केही उन्ल्लेख भए दापे शर्ोज ाकोछ ौट ेखख ममपद सम्भार र
 ीगो सञ्चाल सम्बन्धीशर्ोज ाका तिवत्रे्कचरणमाउन्पभोक्तासेमेदको पररचाल कसरी ग े भन्ने
सम्बन्धमास्पिउन्ल्लेखछै ।र्सकोअभा्माउन्पभोक्तापररचाल लाइपथपधर््खस्थदग पकदठ ाइप
रहेकोअ्स्थाछ।दसथपेसंचाइ ीेदहरुमाउन्पभोक्तासेमेदपररचाल सम्बन्धमाथपस्पिधर््स्था
ग  पप पछ। 

14. ेसुँचाइपकोअ्स्था-कृिक र्ोग्र्भूे ममाबाहै्रमिह ाेसंचाइस ि्धाप र्र्ाईकृिक कोउन्त्पा कत््बढाउन् 
ेसंचाइकोद गोव्र््स्थाग पश्यकर्करहेकोछ।पन्रौंश्ेधकर्ोज ाअ  सारक ल२६लाख
४१हजारहेक्टरकृिक र्ोग्र्जेम मध्रे्२२लाख६५हजारहेक्टरेसंचाइर्ोग्र्जेम रहेकोछ।
ेसंचाइ पू्ापधार े मापणमा रण ीेदक महव्का ठूला ेसंचाइ संघबाट, मझौला ेसंचाइ तिव ेशबाट र
सा ाेसंचाइशर्ोज ामास्था ीर्दहबाटलगा ीपररचाल ग ेव्र््स्थाेमलाउन् श्यकर्कछ।
्ागमदी तिव ेशको पिहलोश्ेधक र्ोज ाअ  सार तिव ेशमा कृिक र्ोग्र् जेम  ३ लाख ४३ हेक्टर
रहेकोछज  तिव ेशकोक लक्षेत्रफलकोकररब१७तिवेदशदह  शउन्ुँछ।दर ेसंचाइर्ोग्र्जेम 
सम्पूणप कृिक र्ोग्र् जेम को शधा (४९.५ तिवेदशद) मात्र छ। झ ै ेसंखचद जेम  ेसंचाइर्ोग्र्
जेम को द ल ामा शधाभन् ा केही तिवेदशद मात्र ज्र्ा ा (५९.७ तिवेदशद) छ। लेखापरीक्षणको
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िममा सङ्केलद ि््रणअ  सार खजल्लागद कृिक र्ोग्र् जेम , कृिक र्ोग्र् मध्रे् ेसंचाइर्ोग्र् जेम  र
ेसंचाइर्ोग्र्मध्रे्ेसंचाइपू्ापधारप गेकोजेम  ेहार्बमोखजमरहेको ेखखन्छ। 

क्षेत्रफलहेक्टरमा 

खजल्ला 
क ल

क्षेत्रफल 

क लक्षेत्रफलमध्रे्
खेदीर्ोग्र्

जेम कोक्षेत्रफल 

खेदीर्ोग्र्जेम 
मध्रे्खेदी

भईरहेकोजेम को
क्षेत्रफल 

खेदीर्ोग्र्जेम 
मध्रे्ेसंचाइ
स ि्धाप गकेो

जेम कोक्षेत्रफल 

ेसंचाइस ि्धा
प गकेोजेम मध्रे्
खेदीभईरहेको

जेम कोक्षेत्रफल 
 ोलखा 214885 38796 21067 7451.0 7451.0 

रामेछाप 156539 50980 12499 9500.0 9500.0 

ेसन्ध ली 248619 62713 49789 9158.0 4848.0 

काभ्रपेलान्चोक 139436 54581 27291 10417.5 10417.5 

ेसन्ध पाल्चोक 249213 33820 23674 9037.0 9037.0 

रस ् ा 150115 11647 5824 2038.2 2038.2 

  ् ाकोट 119327 56800 28400 9356.0 9356.0 

धाद ङ्ग 190664 48136 35150 16778.0 16778.0 

खचद्  223997 46894 44291 32219.0 30608.0 

मक्ा प र 224323 38455 36634 14250.0 14250.0 

भक्तप र 12359 6044 3282 1148.7 1148.7 

लेलदप र 39637 11068 6010 3269.0 3269.0 

काठमाण्डौं 41329 8570 4654 4208.0 4208.0 

जम्मा 2010443 468504 298564 128830 122909 

र्ससम्बन्धमाे म् ा  सार ेखखएकोछः 
14.1. ्ागमदीतिव ेशकोक लक्षेत्रफल२०लाख१०हजार४४३हेक्टरमध्रे्23.30तिवेदशदअथापद४

लाख६८हजार५०४हेक्टरजेम खेदीर्ोग्र्रहेको ेखखन्छ।क लखेदीर्ोग्र्जेम को63.73
तिवेदशदअथापद२लाख९८हजार५६४हेक्टरजेम मात्रखेदीभईरहेकोए्ंखेदीभईरहेको
जेम को43.15तिवेदशदअथापद१लाख२८हजार८३०हेक्टरजेम माेसंचाइस ि्धाप गेको
 ेखखन्छ।जसअ  सारक ल खेदीभईरहेकोजेम मध्रे्56.85तिवेदशदअथापद1लाख69
हजार734हेक्टरमाेसंचाइस ि्धाप ग् बाुँकीरहेको ेखखन्छ। 

14.2. तिव ेश ेभत्रका केदपर् ेसंचाइ स ि्धा प गेका जेम हरु घर घडेरी दथा खेदी बाहेकका अन्र्
तिवर्ोज मा समेद तिवर्ोग भई रहेको अ्स्था रहेको छ । तिवाि ि््रणअ  सार ेसन्ध ली र खचद् 
बाहेकको खजल्लामा ेसंचाइस ि्धाप गेकोसबैजेम मा खेदीभईरहेकोउन्ल्लेखछ।काठमाडौ
उन्पत्र्कालगार्दका खजल्लाहरुजहाुँबस्दी ेबस्दारभईरहेकाछ ्त्र्स्दास्था मा ेसंचाइस ि्धा
प गेको ्ा प गेको खेदीर्ोग्र्जेम घरघडेरीलगार्दका तिवर्ोज मा तिवर्ोगभई रहेको  ेखखन्छ।
सम्बखन्धद ेसंचाइ कार्ापलर्हरुले ेसंचाइ स ि्धा भएका जेम  खेदी बाहेक अन्र्त्र तिवर्ोग भएको
सम्बन्धमाअध्र्र्  गरेकोकारणर्स्दोखस्थेद ेखखएकोछ। 

उन्पभोक्तासेमेदपररचाल माफप दस््ीकृदकार्पिमसमर्मैकार्ापन््र् गरीेसंखचदक्षते्रको
ि्स्दार ग े ए्ं ि्गदमा े मापण भएको ेसंचाइ तिवणालीको तिवर्ोग, ेसंखचद जग्गाको अन्र् तिवर्ोगमा
े र्न्त्रणग  पप पछ। 

15. उन्पभोक्तासेमेदपररचाल -सा्पजे कखरद ऐ ,2063को फा४४माउन्पभोक्तासेमेदबाट
े मापणकार्प गराउन्ुँ ा ेमदव्र्िर्दा,ग णस्दररर्दा ्ा  ीगोप ाअेभ्िृिह  े भएमा्ा पररर्ोज ाको
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म ख्र्उन्दे्दयकर् ैरोजगारीेसजप ाग ेभएमाउन्पभोक्तासेमेदबाटकार्पगराउन् सक् ेधर््स्थाछ।
सा्पजे कखरर का   मा सा्पजे क े मापणसम्बन्धीकार्प े मापण धर््सार्ीको अला्ा उन्पभोक्ता
सेमेदबाटसमेदगराउन् सक् े धर््स्थाअ  सार ेसंचाइशर्ोज ाहरुकोउन्पभोक्तासेमेदपररचाल 
माफप दे मापणकार्पह  ेगरेकोछ।तिव ेशएकलकोक खादाबाटतिवािखचपकोि््रणकोि्श्लके ण
ग ाप 2076/77 मा तिव ेश ेभत्रका खजल्लामा रहेका ेसंचाइ कार्ापलर्हरुले उन्पभोक्ता सेमेद
पररचाल कोअ्स्थाे म् ा  साररहेको ेखखन्छ: 

कार्ापलर् 

२०७६।७७ 

क लपूुँजीगदखचप 
शर्ोज ाे मापण

खचप 
उन्पभोक्तासेमेदमाफप द

भएकोखचप 
तिवेदशद 

 ोलखा 199515 199515 62363 31.26 

रामेछाप 89971 85536 47682 55.74 

ेसन्ध ली 249245 248947 52014 20.89 

काभ्रपेलान्चोक 220192 217045 76979 35.47 

भूे मगद_काभ्रपेलाञ्चोक 27674 27674 9884 35.72 

ेसन्ध पाल्चोक 189848 184497 95519 51.77 

रस ् ा 104860 103870 50526 48.64 

  ् ाकोट 295104 290034 128190 44.20 

धाद ङ्ग 134612 129023 77244 59.87 

खचद्  138048 133601 82888 62.04 

भूे मगद_खचद्  100483 98545 69288 70.31 

मक्ा प र 165658 157386 93139 59.18 

भक्तप र 35703 35703 30328 84.95 

लेलदप र 54754 54754 5617 10.26 

काठमाण्डौं 75271 75271 53579 71.18 

जम्मा 2080938 2041401 935240 45.81 

उन्खल्लखखददाेलकाअ  सार२०७६/७७मातिव ेशअन्दगपदकोेसंचाइकार्ापलर्हरुमारु.२
अबप८करोड९लाख३८हजारपूखजगदखचपभएकोमध्रे्९८तिवेदशदशर्ोज ाकोे मापणमाखचप
भएको  ेखखन्छ।र्सरी े मापणमाभएकोक लखचपमध्रे्४५.८१तिवेदशदकार्पउन्पभोक्तासेमेद
माफप दभएको ेखखन्छ।कार्ापलर्गदरुपमासबैभन् ाबढीजलस्रोददथा ेसंचाइि्कासेडेभज 
कार्ापलर्,भक्तप रले८४.९५तिवेदशद,काठमाडौले७१.१८तिवेदशदरभूे मगदजलस्रोददथाेसंचाइ
ि्कासेडेभज कार्ापलर्,खचद् ले७०.३१तिवेदशदकार्पउन्पभोक्तासेमेदमाफप दगराएको ेखखन्छ।
सबैभन् ा घटी जलस्रोद दथा ेसंचाइ ि्कास ेडेभज  कार्ापलर्, लेलदप रले १०.२६ तिवेदशद,
ेसन्ध लीले२०.८९तिवेदशदर ोलखाले३१.२६तिवेदशदकार्पउन्पभोक्तासेमेदमाफप दगराएको
 ेखखन्छ।कार्ापलर्गदरुपमाभएको े मापणखचपमध्रे्१०.२६ ेखख८४.९५तिवेदशदसम्मकार्प
उन्पभोक्तासेमेदमाफप दगराएकोकारणर्सरीकार्पगराउन् ेसम्बन्धमाठूलोेभन्नदारहेकोपाइर्ो।
र्सरी े कार्हरुकोउन्पभोक्तासेमेदपररचाल सम्बन्धमाि्ि्धदारहेकोमाउन्पभोक्तासेमेदबढी
्ा घटी पररचाल  ग े सम्बन्धमा स्पि शधार ख लाएका छै  ् । सा्पजे क खरर  का ू मा
उन्ल्लेखभएबमोखजमकोशधार ख लाएकोकारणउन्पभोक्तासेमेदपररचाल माकार्ापलर्कोभूे मका
महत््पूणपरह े ेखखन्छ।उन्पभोक्तासेमेदपररचाल लाइपका ू सम्मद्रपिेदमाशधाररदब ाउन् 
तिवािबजेटे खश्चदतिवेदशदभन् ाघटी्ाबढीकार्पउन्पभोक्तासेमेदमाफप दगराउन्ुँ ाकार्ापलर्लेस्पि
शधारख लाइपे णपर्ग  पप पछ। 
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16. उन्पभोक्तासेमेदकोगठ - ेसंचाइ े र्मा्ली,२०५६को े र्म३माउन्पभोक्तासंस्थाको दाप
ग ाप ेसंचाइ तिवणालीका उन्पभोक्ताहरले उन्पलव्ध भएसम्म देत्तीस तिवेदशद मिहला,   ईज ा  ेलद,
उन्त्पीेडदर िपछेडएकाज जाेदसिहदएघारज ासम्मकोकार्पसेमेदगठ ग  पप े रउन्पभोक्ता
सेमेदगठ ग ाप ेसंखचदक्षते्रकोउन्पभोक्तामध्रे्कम्दीमासदसठ्ठीतिवेदशदउन्पभोक्ताकोतिवेदे ेधत््
ह   प ेउन्ल्लेखछ।लेखापरीक्षणक्षेत्रमासमा्ेशमध्रे्मक्ा प र,खचद् ,  ् ाकोट,ेसन्ध पाल्चोक
र रामेछाप खजल्ला खस्थदजलस्रोद दथा ेसंचाइ ि्कास ेडेभज कार्ापलर्ले सञ्चाल  गरेको ७१
र्ोज ामापररचाल भएकाउन्पभोक्तासेमेदगठ कोअ्स्थाे म् ा  सार ेखखएकोछ: 

खजल्ला र्ोज ासंख्र्ा 
उन्पभोक्ता
संख्र्ा 

गठ मा
उन्पखस्थद
संख्र्ा 

कार्पसेमेद
संख्र्ा 

मिहला 
 ेलद,उन्खत्पेडद,
िपछेडएका
ज जादी 

खचद्  5 1695 587 57 22 22 

  ् ाकोट 39 5902 2806 352 119 122 

रामेछाप 6 960 513 60 23 11 

मक्ा प र 12  ख लेको  ख लेको 132 48 36 

ेसन्ध पाल्चोक 9  ख लेको  ख लेको 77 23 12 

जम्मा: 71 8558 3906 678 235 203 

र्ससम्बन्धमाे म् ा  सार ेखखएकोछ: 

16.1. मक्ा प ररेसन्ध पाल्चोकले२१र्ोज ामासंलग् उन्पभोक्तासेमेदकोकार्पसेमेदमा209रहेको
रसोमध्रे्मिहलाए्ं ेलद,उन्खत्पेडद,ज जाेदकोसंख्र्ािमश:71(34तिवेदशद)र48(23
तिवेदशद)रहेकोछ। 

16.2. खचद् ,   ् ाकोट र रामेछाप खस्थदकार्ापलर्बाटतिवािजा कारीअ  सार50र्ोज ासुँगसम्बखन्धद
उन्पभोक्ता संख्र्ा8हजार557मध्रे्उन्पभोक्तासेमेदगठ कोसमर्मा3हजार906अथापद्
45.65 तिवेदशद उन्पखस्थद भएको  ेखखन्छ । र्सरी उन्पखस्थद भएका उन्पभोक्ता मध्रे्बाट 469
स स्र्ीर् कार्प सेमेद चर्  भएको र सोमध्रे् मिहला र  ेलदको संख्र्ा िमश: 164 (35
तिवेदशद)र155(33तिवेदशद)रहेको ेखखन्छ। 

उन्खल्लखखद खस्थेदको ि्श्लके णग ापकार्पसेमेदमासमा  पाेदकतिवेदे ेधत््ह  ेगरेकोभए
दािप उन्पभोक्तासेमेदगठ तिवििर्ामाशधाभन् ाकमउन्पभोक्ताहरुकोमात्रसहभाेगदाह  ेगरेको
 ेखखन्छ । मन्त्रालर्बाट उन्पलधध ि््रणमा उन्पभोक्ता सेमेद पररचाल को समस्र्ा  शापउन् े
ेसलेसलामा उन्पभोक्ता सेमेदको कार्प सेमेदमा समा  पाेदक सहभाेगदा रहे दापे  सेमेद
टाठाबाठाहरुकोछार्ाुँमाप ेगरेकोउन्ल्लेखछ।सेमेदगठ कोतिवििर्ामाउन्पभोक्ताहरुकोन्रू् 
सहभाेगदालेर्सअ्स्थाेसजप ाह  थपबलप ग् ेखस्थेद ेखखएकोछ। 

16.3. उन्पभोक्तासेमेदकोकार्पसेमेदमाकस्दा धर्खक्तहरुरह सक् े रकस्दा धर्खक्तहरुरह  पाउन् े
भ ी स्पि धर््स्था  भएकोले स्था ीर् रुपमा तिवभा् भएका ज तिवेदे ेध, राज ीेदक  लका
प ाेधकारी,बहाल्ालासरकारीकमपचारी ए्ं खशक्षकलगार्दकाटाठाबाठाहरु कै संलग् दा रह े
 ेखखन्छ। 

16.4. उन्पभोक्तासेमेदगठ ग ापसम्बखन्धदसरकारी े कार्कातिवेदे ेधकोरोह्रमाग ेरे मापणह  े
शर्ोज ासुँगतिवत्र्क्षरुपमासंलग् उन्पभोक्तासेमेदहरुमध्रे्बाटकार्पसेमेदचर् ग ेस्पिधर््स्था
 भएकोअ्स्थालेग ापसमेदउन्पभोक्तासेमेदकोकार्पसेमेदमाशर्ोज ासुँगतिवत्र्क्षरुपमासम्बन्ध
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 भएको धर्खक्तहरु चर्  ह  सक् े समेद  ेखखएको छ । र्स खस्थेद भएमाशर्ोज ा सम्बन्धमा
अप त्् ह  ेरे मापणपश्चादशर्ोज ाको ीगोसञ्चाल माअसरप े ेखखन्छ। 

दसथप उन्पभोक्ता सेमेदको कार्प सेमेदमा उन्पर् क्त प ाेधकारी छ ौट स े  खश्चद ह  े गरी
उन्पभोक्तासेमेदगठ सम्बन्धीस्पिकार्पि्ेधब ाइपलाग ग  पप पछ। 

17. उन्पभोक्तासेमेद दापर ्ीकरण-जलस्रोदऐ /े र्मा्लीलेखजल्लाजलस्रोदसेमेदमा दापह  े
धर््स्था गरेको छ । ेसंचाइ मन्त्रालर्ले जारी गरेको ेसंचाइ दथा जलउन्त्पन्न तिवकोप
े र्न्त्रणसम्बन्धी उन्पभोक्ता संस्थाबाट े मापण कार्प ग े गराउन् े कार्पि्ेध, 2069 ले ेसंचाइ
कार्ापलर्मा  दाप ह  े धर््स्था गरेको छ । लेखापरीक्षण क्षेत्रमा समा्ेश जलस्रोद दथा ेसंचाइ
ि्कास ेडेभज  कार्ापलर्हरुबाट उन्पभोक्ता सेमेद  दाप र  ्ीकरण ि््रण माग गरेकोमध्रे्
मक्ा प र, खचद् ,   ् ाकोट, धाद ङ लगार्द ७ खजल्ला खस्थद कार्ापलर्मा 2075/76 र
2076/77 मा  दाप ए्ं  ्ीकरण भएका र ेसंचाइ र्ोज ा े मापण कार्पमा पररचाल  भएका
उन्पभोक्तासेमेदकोि््रणे म् ा  साररहेकोछ: 

खजल्ला 
 दाप  ्ीकरण 

ेसंचाइर्ोज ाकोे मापणमा
संलग्  

2075/76 2076/77 2075/76 2076/77 2075/76 2076/77 

खचद्  4 4 6 7 10 13 

  ् ाकोट 4 7 14 15 33 36 
धाद ङ 24 26 5 21 29 47 
रामेछाप 2 2 19 19 0 3 
मक्ा प र 3 2 - 3 0 28 
ेसन्ध पाल्चोक 25 46 - 2 15 9 
काभ्रपेलाञ्चोक - 25 - 3 0 25 

जम्मा: 62 112 44 70 87 161 

र्ससम्बन्धमाे म् ा  सार ेखखएकोछ: 

17.1. उन्खल्लखखद ि््रणअ  सार 2075/76 मा दीकार्ापलर्हरुमा 62 उन्पभोक्ता सेमेद  दाप भएको,
44 उन्पभोक्ता सेमेदले  ्ीकरण गराएको ए्ं 87 उन्पभोक्ता सेमेद े मापण कार्पमा पररचाल 
भएको  ेखखन्छ।कार्ापलर्हरुले उन्क्त ्क प मात्र  दाप र  ्ीकरण गराएका उन्पभोक्ता सेमेदको
संख्र्ामात्रउन्पलधधगराएकोलेर्ोज ामापररचाल भएकाउन्पभोक्तासेमेदको संख्र्ाबढी  ेखख 
गएकोछ। 

17.2. र्सैगरी2076/77कोअ्ेधमादीकार्ापलर्हरुमा112उन्पभोक्तासेमेद दाप,70उन्पभोक्ता
सेमेदको ्ीकरणर161उन्पभोक्तासेमेदशर्ोज ाे मापणमापररचाल भएको ेखखन्छ।र्ो
्क प70उन्पभोक्तासेमेदलेमात्र ्ीकरणगराएकाले2075/76मा दापभएकाहरुसमेदसबै
उन्पभोक्तासेमेद ्ीकरणकोलाेगशएको ेखखए । 

17.3. शेथपक्क प2075/76मा६कार्ापलर्मा६२संस्था दापभएकोमा2076/77मा११२संस्था
 दाप भएकोले उन्पभोक्ताको चासो बढ् ै गएको  ेखखन्छ। दथािप सो ्क पमा  दाप दथा  ्ीकरण
भएका कूल१०६उन्पभोक्ता संस्थामध्रे् जम्मा८७उन्पभोक्ता संस्था मात्र े मापणकार्पमा संलग् 
भएको ेखखन्छ। 
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17.4. शेथपक ्क प 2076/77 मा  दाप भएका ११२ दथा  ्ीकरण भएका ७० समेद कूल १८२
उन्पभोक्तासंस्थामध्रे्१६१संस्थाे मापणकार्पमासंलग्  ेखखएकोले दापदथा ्ीकरणभएकासबै
संस्थाििर्ाशील भइपकेहीसंस्थाे खष्िर्रुपमारहेको ेखखन्छ। 

17.5.   ् ाकोट खजल्लामा ेसंचाइ कार्ापलर्ले  दाप भएका बाहेक अन्र् े कार्मा (स्था ीर् दहमा)  दाप
भएकासंस्थासंगसमेदसम्झौदागरेकोछ।अद:ेसंचाइर्ोज ामाउन्पभोक्तासंस्थापररचाल लाइप
थपतिवभा्कारीब ाउन्  प पछ। 

र्सरी ि्ेभन्नका ू  रकार्पि्ेधबमोखजमफरकफरकस्था माउन्पभोक्तासेमेद दाप ए्ं
 ्ीकरणह  ेअ्स्थारहेकोलेर्ससम्बन्धमाएकरुपदाह  ेगरीका   रकार्पि्ेधब ाउन्  प पछ। 

18. उन्पभोक्तासेमेदसूचीकरण-उन्पभोक्तासेमेदगठ भइपशएपेछउन्पभोक्तासेमेदपररचाल गरी
े मापण कार्प गराउन् े कार्ापलर्ले त्र्स्दा सेमेदलाइप सेमेद गठ  तिवििर्ासम्मद् रुपमा भएको,
उन्पभोक्ता सेमेद खास शर्ोज ासुँग सम्बि भएको, शर्ोज ाको सञ्चाल , धर््स्थाप  र ममपद
संभारको खजम्मे्ारी ेल  मञ्ज र रहेको, तिवचेलद का   बमोखजम  दाप भएको लगार्दका उन्पर् क्त
शधारमाउन्पभोक्तासेमेदसूचीकरणग  पप पछ।तिवािि््रणअ  सारमक्ा प र,खचद् ,  ् ाकोट
लगार्द7 खजल्लाका ेसंचाइकार्ापलर्हरुले2075/76मार2076/77मा248उन्पभोक्ता
सेमेदपररचाल गरीकार्पगराएको ेखखन्छ।र्सरीकार्पगराएकाउन्पभोक्तासेमेदहरुअेधकांश
जलस्रोददथाेसंचाइेडेभज कार्ापलर्मा दापभएकोरकेहीस्था ीर्दहमा दापभएको ेखखन्छ।
का   बमोखजम  दाप भएका उन्पभोक्ता सेमेदहरु सूचीकरण गरेको  ेखखए  । उन्पभोक्ता सेमेद
सूचीकरण ग े का ू  दथा कार्पि्ेधको अभा्मा र्ो कार्प  भएकोले उन्पभोक्ता सेमेद
सूचीकरणसम्बन्धीका   ीधर््स्थागरीसूचीकृदउन्पभोक्तासेमेदबाटकार्पगराउन्  प पछ। 

19. शर्ोज ाखादा-शर्ोज ासुँगसम्बखन्धदसम्पूणपि््रणहरुपार शीढङ्गबाटसा्पजे कसमीक्षाका
लाेगउन्पलधधगराउन् ेतिवर्ोज कोलाेगसा्पजे के कार्लेउन्पभोक्तासेमेदलाइपशर्ोज ासम्झौदा
ग ापकोसमर्मा  ैशर्ोज ा सञ्चाल सम्बन्धी ि््रणकोअेभलेख राख्ने गरी एकशर्ोज ाखादा
(Project Book) दर्ार गरी उन्पलधध गराउन् े, उन्पभोक्ता सेमेदले सो शर्ोज ा सम्बि सबै
ििर्ाकलापहरुकोजा कारीसोहीखादामाराखीशर्ोज ासम्पन्नभइपसकेपेछसा्पजे के कार्मा
अेभलेख ज ाइप राख्ने धर््स्था ग  पप पछ। जलस्रोद दथा ेसंचाइ ि्कास ेडेभज कार्ापलर्हरुले
उन्पभोक्ता सेमेदसुँग सम्झौदा ग ाप र्स्दा खादा भ े धर््स्था गरेको  ेखखए  । लेखापरीक्षणको
िममा स्थलगद े रीक्षण गररएका ेसन्ध ली,  ोलखा, खचद् का 2/2 र मक्ा प र र
काभ्रपेलाञ्चोकको१/1समेद9उन्पभोक्तासेमेदहरुसुँगशर्ोज ाखादामागग ापर्स्दातिवकारको
खादा राख्न कार्ापलर्ले  भ ेको र र्स बारेमा शफूहरुलाइप जा कारी  भएको धर्होरा जा कारी
गराएकाछ ्। 

जलस्रोददथाेसंचाइि्कासेडेभज कार्ापलर्हरुलेउन्पभोक्तासेमेदमाफप दकार्पगराउन्ुँ ा
अ्लम्ब  ग ैशएका  ेपाल सरकारको ेसंचाइ मन्त्रालर्ले जारी गरेको ेसंचाइ दथा जलउन्त्पन्न
तिवकोप े र्न्त्रणसम्बन्धी "उन्पभोक्ता संस्था माफप द े मापण कार्प सञ्चाल  ग े/गराउन् े कार्पि्ेध,
2069" मा शर्ोज ा खादा सम्बन्धमा धर््स्था भएको समेद  ेखखए  । शर्ोज ा खादाको
अभा्माशर्ोज ाकोलागद अ  मा ,  क्सा, ेडजाइ , स्पेखशिफकेश ,  ग शम् ा ी दथा खचप,
मालसामा खरर ,खचपदथामौज् ाद,काम ारहरुकोहाखजरीए्ंज्र्ालाभ  क्ता ीलगार्दकाि््रण
अद्या्ेधक ह  ेभएकोलेशर्ोज ाको ि्ि्धपक्षहरुको लेखाजोखार मूल्र्ाङ्क ग पकदठ ाइपह  े
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 ेखखन्छ । दसथप शर्ोज ा सञ्चाल सुँग सम्बखन्धद सबै ििर्ाकलापहरुको अेभलेख ह  े गरी
शर्ोज ाखादाकोढाुँचाे धापरणगरीतिवर्ोगमाल्र्ाउन्  प पछ। 

20. प्र्ाकेखजङ्ग र कार्प ि्भाज  - साि्कको ेसंचाइ मन्त्रालर्ले जारी गरेको उन्पभोक्ता संस्था माफप द
े मापणकार्पसञ्चाल ग ेगराउन् ेकार्पि्ेध2069मा मूललागदअ  मा  स््ीकृदह  ेिममै
 ेपालसरकरकोदफप बाटधर्होरर ेकामकोअंशरउन्पभोक्तालेज सहभाेगदाबापदव्र्हो  पप ेकामको
अंशछ िट्ट ेगरी प्र्ाकेखजङ्गगरीसोही प्र्ाकेखजङ्कअ  सारकार्पसञ्चाल ग  पप ेउन्ल्लेखछ।उन्क्त
कार्पि्ेधमा मूल लागद अ  मा  स््ीकृद ह  े िममै  ेपाल सरकारको दफप बाट गरर े कार्पलाइप
उन्पभोक्ताले भ  क्ता ी पाउन् े गरी ग ेकार्प र अन्र् तिवििर्ा अप ाइप गराउन् ेकार्पमा ि्भाज  गरी
सोहीअ  सार सम्पा   गराउन्  प े उन्ल्लेख छ । सोही कार्पि्ेधमा मूल लागद अ  मा  स््ीकृद
 भएकाकार्पहरुकाहकमा्ािक पककार्पिममाधर््स्थाभएकोबजेटलाइप ैमूललागदमा ीमाेथ
उन्ल्लेखभएबमोखजमग  पप ेधर््स्थाछ।दीकार्ापलर्हरुबाटतिवािजा कारीए्ंलेखापरीक्षणबाट
कार्पि्ेधको उन्खल्लखखद व्र््स्थाअ  सार  ेपाल सरकारको दफप बाट व्र्होरर े कामको अंश र
उन्पभोक्तालेज सहभाेगदाबापदव्र्हो  पप ेकामकोअंशछ िट्ट ेगरीप्र्ाकेखजङ्ग भएकोए्ं ेपाल
सरकारकोदफप बाटगरर ेकार्पलाईउन्पभोक्तालेभ  क्ता ीपाउन् ेगरीग ेकार्परअन्र्तिवििर्ाअप ाई
गराउन् ेकार्पमा ि्भाज समेदभएको ेखखए ।र्सरीकार्पि्ेधकोपाल ाह   सकेबाटेसंचाइ
शर्ोज ामा उन्पभोक्ता पररचाल  क शलदापू्पक भएको स े  खश्चद ग पसक् े  ेखखए  । दसथप
कार्पि्ेधमाउन्ल्लेखभएअ  सारप्र्ाकेखजङरकार्पि्भाज ग  पप पछ। 

21. ज सहभाेगदा-ेसंचाइ ीेद,२०७०रेसंचाइे र्मा्ली,२०५६मापररर्ोज ाे मापणकोलागद
अ  मा मा उन्पभोक्ताले व्र्हो  पप े अंश उन्ल्लेख छ । ेसंचाइ े र्मा्लीअ  सार बहृद, ठूला,
बह दे्दयकर्ीर्,मझौलारसा ाेसंचाइशर्ोज ा र्ाुँे मापणमाकामकोतिवकृेदअ  सारलागदको३ ेखख
५तिवेदशदरस दृढीकरणमालागदको३ ेखख१०तिवेदशदउन्पभोक्तालेव्र्हो  पप ेउन्ल्लेखछ। र्ाुँ
तिवि्ेध, भूे मगद ेसंचाइ र ेलफ्ट ेसंचाइमा कामको तिवकृेदअ  सार ५  ेखख २५ तिवेदशदसम्म
उन्पभोक्ताले व्र्हो  पप े व्र््स्थाछ।जलस्रोद दथा ेसंचाइ ि्कास ेडेभज ,   ् ाकोटलेश्रम ा 
बापदकट्टीग  पप ेरु.4लाख३३हजारकट्टीगरेकोछै ।जलस्रोददथाेसंचाइि्कासेडेभज ,
लेलदप ररखचद् ले1/1र्ोज ामा१०तिवेदशदलेह  ेिमश:रु.4लाख4हजारररु.५लाख
७३ हजारकट्टी ग  पप ेमा रु.2लाख4 हजार र रु.४लाख१४ हजार मात्रकट्टी गरी न्रू् 
ज सहभाेगदाभएकोखस्थेदछ।र्सरीउन्पभोक्तासेमेदबाटज सहभाेगदाह  ेगरीकार्पगराउन् े
े कार्लेमहालेखापरीक्षककोकार्ापलर्बाट2076/2/19मास््ीकृदभएकोम.ले.प.फा. ं.514
कोढाुँचामाज सहभाेगदामासम्पाद दकार्पकोतिवेद्े  दर्ार गरेबाटउन्पभोक्तासेमेदपररचाल 
गरीसम्पन्ने मापणकार्पबाटकेकेदज सहभाेगदातिवािभर्ोभन्नेसम्बन्धमाजा कारीह  सक् े
अ्स्थाछै ।दोिकएकोढाुँचामाज सहभाेगदामासम्पाद दकार्पकोतिवेद्े  दर्ारग  पप पछ। 

22. संस्थागद ि्कास र क्षमदा अेभ्िृि - उन्पभोक्ता सेमेदको पररचाल  माफप द ेसंचाइशर्ोज ाको
े मापणए्ंसञ्चाल माेमदव्र्िर्दा,ग णस्दरीर्ए्ं ीगोप ाअेभ्िृिकोलाेगसेमेदहरुकोसंस्थागद
ि्कास र क्षमदा अेभ्िृि श्यकर्कदा प पछ । 2076/77 मा तिव ेश अन्दगपदको ेसंचाइ
कार्ापलर्हरुमारु.2अबप८करोड९लाख38हजारखचपमध्रे्98तिवेदशदे मापणकार्पमाखचप
भएकोमासोमध्रे्उन्पभोक्तासेमेदमाफप द८५तिवेदशदसम्मरसमग्रमा45.81तिवेदशदकार्पभएको
छ।अद:ठूलोमात्रामाउन्पभोक्तासेमेदमाफप दकार्पह  े,जिटलतिवि्ेधतिवकृेदकाकार्पसमेदग े
ह ुँ ाउन्पभोक्तासेमेदकोक्षमदाि्कासमहत््पूणपरहेकोछ।दरउन्पभोक्तालाइपदाेलमद इपक्षमदा
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अेभ्िृिग पछ टै्टदाेलमकेन्रको धर््स्था छै ।जलस्रोददथा ेसंचाइ ेडेभज कोकार्पिममा
दाेलमद  ेधर््स्थाग ेगरेदापे र्थेिदाेलमकोधर््स्थाभएको ेखखए । 

2075/76माजलस्रोददथाेसंचाइेडेभज कार्ापलर्,खचद् ले६,ेसन्ध पाल्चोकले३,
काभ्रपेलाञ्चोकले२, रामेछापले३, मक्ा प रले १ र   ् ाकोटले१सेमेदलाइप दाेलम द एकोमा
2076/77माेसन्ध पाल्चोकले२,काभ्रपेलाञ्चोकले७,खचद् ले४र  ् ाकोटले१लाइपदाेलम
द एकोछभ े रामेछाप रमक्ा प रले र्स्क प दाेलमसञ्चाल गरेको छै ।अद:उन्पभोक्ता
सेमेदलाइपका ू ी धर््स्था,अेभलेख धर््स्थाप  र तिवाि्ेधक ि्क र्कोदाेलमकोपर्ापि धर््स्था
ग  पप पछ। 

23. हेभीइखक््पमेण्टकोतिवर्ोग-  सा्पजे कखरर े र्मा्ली,  २०६४कोे र्म९७कोउन्पे र्म
(९)माउन्पभोक्तासेमेद्ालाभग्राहीसम  ार्बाटसञ्चाेलदे मापणकार्पमाडोजर,एक्साभेटर, लोडर, 

रोलर, ग्रडेरजस्दाहेभीमेखश रीतिवर्ोगग प ेमल् ेव्र््स्थाछ।सोे र्मा्लीकोतिवेदबन्धात्मक
्ाक्र्ांशमालागदअ  मा दर्ारग ापकोसमर्मा हेभी मेखश तिवर्ोगग  पप ेजिटलतिवकृेदकोकार्प
भ ी उन्ल्लेख भएको रहेछभ े सम्बखन्धद तिवाि्ेधकको ेसफाररसमा सा्पजे क े कार्बाटसहमेद
ेलईत्र्स्दामेखश तिवर्ोगग पसिक ेउन्ल्लेखछ।लेखापरीक्षणकािममाि््रणउन्पलधधगराउन् े
मक्ा प र, खचद् ,   ् ाकोट, धाद ङ लगार्दका ७ कार्ापलर्ले उन्पभोक्ता सेमेद माफप द भएको
कार्पमा हेभी मेखश तिवर्ोग भएकोधर्होराउन्ल्लेखगरेकाछ ्।े मापणकार्पकोलागदअ  मा 
दर्ारग ापमाे सबाटमात्रग ेभन् ामेखश तिवर्ोगगरीग ेकार्पको ररेटे कैकमरह ेग पछ।
सा्पजे क े मापण कार्पमा मेखश री औजारको तिवर्ोग बढ् ै गएको खस्थेदमा ेसंचाइ शर्ोज ा
े मापणकोि्ेभन्नचरणमामेखश रीकोतिवर्ोगग पसक् ेअ्स्थाेसजप ाभएको ेखखन्छ।र्सखस्थेदमा
उन्पभोक्तासेमेदलेमाे सबाटमात्रग ेगरीउन्च्च ररेटमापाएकोकार्पमामेखश तिवर्ोगग पसक् े
जोखखम रहेको  ेखखन्छ । लेखापरीक्षणको िममा उन्पलधध गराएको तिवश्ना्लीको ज्ाफ द  े
कार्ापलर्हरुलेर्स्दोअ्स्था रह ेधर्होराउन्ल्लेखगरेकोभएदापे जलस्रोददथाेसंचाइि्कास
ेडेभज कार्ापलर्,काठमाडौंर  ् ाकोटकोउन्पभोक्तासेमेदलेत्र्स्दाउन्पकरणहरुतिवर्ोगगरीकार्प
गराएकोलेएकाेदर े र्मकोपाल ाभएकोछै भ ेअकोेदररोजगारी ेसजप ामार्ोग ा  भएको
खस्थेद छ । मन्त्रालर्बाट तिवश्ना्लीको ज्ाफमा उन्पभोक्ता सेमेद पररचाल मा रहेका समस्र्ा
 शापउन् ेिममाउन्पभोक्तासेमेदलेशफूले ेलएकोकार्पअरुबाटगराउन् सक् ेअ्स्था  शापएको
 ेखखन्छ।दसथपशर्ोज ाे मापणकोकेकस्दाकार्पमाकस्दोतिवकारकामेखश रीहरुकोतिवर्ोगग प
सक् े भन्ने सम्बन्धमा स्पि धर््स्था गरी सोहीबमोखजम लागद अ  मा  दर्ार गरी कार्प गराउन् 
सिकएमार्स्दोजोखखमन्रू् ीकरणग पसिक े ेखखन्छ। 

24. जिटल संरच ा े मापण – सा्पजे कखरर  े र्मा्ली, २०६४को े र्म९७अ  सारउन्पभोक्ता
सेमेदहरूलाईमेखश , औजारउन्पकरणहरूकोश्यकर्क प े, श्रममूलककार्पकोखजम्मे्ारीद   प े
व्र््स्था रहेको छ। उन्पभोक्ता सेमेदले ग पसक् े र  सक् ेकामको स्पि ्गीकरण  भएकोले
उन्पभोक्तासेमेदलेसबैतिवकारकोकार्पग पखोज् ेठेक्कातिवििर्ाश रुग ापसमर्मा ैसम्पन्न ह  े
सालबसालीशर्ोज ाहरुकोसम्बन्धमासबैतिवकृेदकाकार्पउन्पभोक्तासेमेदबाटह  ेगरेकोपाइन्छ।
उन्पभोक्तासेमेदलेेसंचाइशर्ोज ाकोहेड्क्सपरपक्की हरे मापणलगार्दकाजिटलतिवकृेदकाकार्प
समेदगरेको ेखखन्छ।स्पि्गीकरणकोअभा्माक  कार्पउन्पभोक्तासेमेदमाफप दगराउन् ेक  
 गराउन् े भन्ने सम्बन्धमा अन्र्ौलदा रहेको  ेखखन्छ । र्स अ्स्थामा उन्पभोक्ता सेमेदले जिटल
तिवकृेदका कार्प ग प सक् े र पर्ापि सीप र  क्षदाको अभा्मा कामको ग णस्दरमा समेद असर
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प पसक् े  ेखखएकोले उन्पभोक्ता सेमेद माफप द गराउन्  सिक े र गराउन्   सिक े कार्पको स्पि
्गीकरणग  पप पछ। 

25. लागद अ  मा को सीमा - सा्पजे क खरर  े र्मा्ली, २०६४को े र्म ९७ (१) बमोखजम
उन्पभोक्ता सेमेदमाफप द रु.१ करोडसम्म लागद अ  मा  भएका कार्प गराउन्  सिक े व्र््स्था र
उन्पे र्म १(क) मा लागद अ  मा मा मूल्र् अेभ्िृि कर, ओभरहेड कखन्टन्जेन्सी रकम र
ज सहभाेगदाको अंश समेदको रकम समा्ेश ह  े स्पि व्र््स्था रहेको छ । सा्पजे क
े कार्हरुलेउन्पभोक्तासेमेदमाफप दगराइ ेकार्पकोलागदअ  मा दर्ारग ापउन्पभोक्ताकोअंशर
अ   ा को अंशलाई अलग गरी कार्प गराउन् े गरेको, म्र्ाखचङ्ग फण्डको रुपमा ि्ेभन्न े कार् र
उन्पभोक्ता सेमेदको सहभाेगदामा सञ्चाल  ह  े खा ेपा ी र्ोज ा, ेसंचाइ र्ोज ा, ्  उन्पभोक्ता
सेमेदका र्ोज ामा र्ोज ालाईशेथपक ्क पकाशधारमा, लम्बाई रक्षेत्रफलकाशधारमा, बजेट
उन्पलधधदाकाशधारमालागदअ  मा दर्ारग ाप एककरोडकोसीमाभन् ाबािहरकाकार्प समेद
भएकाछ ्।लागदअ  मा कोसीमासा्पजे कखरर े र्मा्लीलेस्पिरुपमादोकेकोअ्स्थामा
ि्ेभन्नसा्पजे के कार्लेदर्ारग ेलागदअ  मा मार्स्दोि्ि्धदा ेखखएकोछ।साथै, लागद
अ  मा दर्ारभैसकेपेछकार्पसम्पा  ग ापथपकार्पगराउन्  परेकोअ्स्थामाछ टै्टलागदअ  मा 
दर्ारगरीएकै्ाफरकउन्पभोक्तासेमेदमाफप दकार्पगराउन् ेतिव्ृे दसमेद ेखखएकोछ। 

लेखापरीक्षणक्षेत्रमासमा्ेशकार्ापलर्हरुमाशर्ोज ाहरुकोलाेगसालबसालीरुपमाबजेट
तिवाि भइप सोही बजेटकोशधारमा केही उन्पभोक्ता सेमेद र केहीकार्प े मापण धर््सार्ी माफप द
गराएकोलेसोही्क पलाइपमात्रशधारेलुँ ाउन्खल्लखखदसीमाभन् ाघटीकैकार्पउन्पभोक्तासेमेदबाट
भएको  ेखखन्छ । ेसंचाइ शर्ोज ाहरु एकै ्क पमा सम्पन्न  ह  े भएकोले र्स्दा शर्ोज ाहरुमा
तिवत्रे्क्क पउन्पभोक्तासेमेदबाटह  े्ाभएकोकार्पगण ाग ापउन्क्तसीमा ाघ् ेअ्स्था ेखखएको
छ। जलस्रोददथाेसंचाइि्कासेडेभज ेसन्ध लीलेएकेसंचाइर्ोज ाकोरु.1करोड१लाख
९९ हजारलागदअ  मा  भएकोकार्प उन्पभोक्ता सेमेदबाटगराउन् े गरी सम्झौदा गरेकोछ।
का   माउन्ल्लेखभएकोसीमाशर्ोज ाकोसमग्रदा्ासालबसालीरुपमाह  ेकार्प केसुँगद ल ा
ग ेभन्नेि्क र्अस्पि ेखखएकोलेर्ससम्बन्धमासमेदस्पिग  पप पछ। 

26. ेमदव्र्र्ीदारग णस्दररर्दा-सा्पजे कखरर ऐ ,२०६३को फा८मासा्पजे के कार्ले
खरर ग ापदोिकएबमोखजमकोअ्स्थारखरर मूल्र्कोशधारमाखरर ग ेि्ेधहरुउन्ल्लेखछ।
सोअ  सार े मापणकार्पग  पप ापबोलपत्र, रभाउन्पत्र्ाउन्पभोक्तासेमेद्ालाभग्राहीसम  ार्लाई
सहभागी गराई ्ा अन्र् ि्ेधबाट खरर  ग पसक् े व्र््स्था छ । सोही ऐ को  फा ४४ मा
उन्पभोक्तासेमेद्ालाभग्राहीसम  ार्बाटे मापणकार्पगराउन्ुँ ाेमदव्र्िर्दारग णस्दररर्दाअेभ्िृि
ह  ेभएमाउन्पभोक्तासेमेद्ालाभग्राहीसम  ार्लाईदोिकएबमोखजमकोकार्पि्ेधपूरागरीत्र्स्दो
से्ाेल सिक ेव्र््स्थाछ।र्ससम्बन्धमाे म् ा  सार ेखखएकोछ: 

26.1. जलस्रोद दथा ेसंचाइ ि्कास ेडेभज  कार्ापलर्हरुले श्यकर्कदाअ  सार े मापण व्र््सार्ी र
उन्पभोक्तासेमेद  बै ि्ेधबाट े मापणकार्पगराउन् ेगरेकाछ ्। े मापणव्र््सार्ीमाफप दकार्प
गराउन्ुँ ा तिवेदस्पधापबाटकार्मभएकोसम्झौदाबमोखजमको रउन्पभोक्तासेमेदमाफप दकार्पगराउन्ुँ ा
१५ तिवेदशदओभरहेड, ज श्रम ा , मू.अ.कर बापदको रकम घट्  जा े  ेखखन्छ। र्स खस्थेद
 ेखखएबाटबोलपत्रबाटकार्पगराउन्ुँ ालागदअ  मा भन् ाउन्ल्लेख ीर्रुपमाघटीमासम्झौदाभएको
अ्स्थामा बाहेक खचपको िहसाबले उन्पभोक्ता सेमेदबाट कार्प गराउन्ुँ ा ेमदव्र्र्ी ह  े  ेखखन्छ ।
उन्पभोक्ता सेमेदमा सीप र तिवाि्ेधक  क्षदाको कमी ह  े कारण उन्पभोक्ता सेमेदबाट सम्पाद द
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कार्पको ग णस्दररदामा असर ग े अ्स्था रहेको  ेखखन्छ । ेमदव्र्र्ीदा र ग णस्दरबीच सन्द ल 
कार्मगरीकार्पगराउन् कोलाेगेसंचाइशर्ोज ाकोकेकस्दाकार्पउन्पभोक्तासेमेदबाटगराउन् े
सम्बन्धममास्पिधर््स्थाग  पप े ेखखन्छ। 

26.2. सा्पजे कखरर ऐ ,२०६३को फा४४लेग णस्दररर्दाकार्मह  ेभएमाउन्पभोक्तासेमेद
माफप दकार्पगराउन् सक् ेव्र््स्थाछ।सा्पजे कखरर े र्मा्ली,२०६४को फा१११मा
सा्पजे के कार्लेखरर सम्झौदाकार्ापन््र् ग ापश्यकर्कदाअ  सारग णस्दरपक्षकोे रीक्षणर
परीक्षण ग  पप े उन्ल्लेख छ । े मापण व्र््सार्ीसुँग ह  े सम्झौदामा े मापण व्र््सार्ीले ग णस्दर
शस््स्ददार्ोज ा पेशग  पप ेए्ं े मापणसामग्रीहरुकोग णस्दरपरीक्षणग  पप ेव्र््स्थागररएको
छ।उन्पभोक्तासेमेदसुँग ह  े सम्झौदामा र्स्दो व्र््स्था समा्ेशगरेको  ेखखुँ ै ।सम्झौदामा
भएको व्र््स्थाअ  सार ग णस्दरको लाेग े मापण व्र््सार्ी खजम्मे्ार ह  े भए दापे  उन्पभोक्ता
सेमेदलाई र्स तिवकार खजम्मे्ार ब ाएको पाइए । लेखापरीक्षणक्षेत्रमा समा्ेश जलस्रोद दथा
ेसंचाइ ि्कास ेडेभज  कार्ापलर्हरुले उन्पभोक्ता सेमेदबाट खरर  भएका ेसमेन्ट, फलामे छड
लगार्दकाे मापणसामग्रीए्ंसम्पन्ने मापणकार्पकोग णस्दरपरीक्षणगराएको ेखखए । 

27.  ीगोप ा-सा्पजे कखरर ऐ ,२०६३को फा८ फा४४माउन्पभोक्तासेमेद्ालाभग्राही
सम  ार्बाट े मापण कार्प गराउन्ुँ ा द गोप ा अेभ्िृि ह  े भएमा उन्पभोक्ता सेमेद ्ा लाभग्राही
सम  ार्लाईदोिकएबमोखजमकोकार्पि्ेधपूरागरीत्र्स्दोसे्ाेल सिक ेव्र््स्थाछ।सा्पजे क
खरर  े र्मा्ली, २०६४ को े र्म ९७(12) मा े मापण कार्प सम्पन्न भएपेछ सा्पजे क
े कार्लेसोको रेख ेख,ममपदसम्भारग े खजम्मे्ारीसमेददोकीशर्ोज ाकोस््ाेमत््उन्पभोक्ता
सेमेदलाई  ै हस्दान्दरण ग  पप े व्र््स्था छ ।ेसंचाइ े र्मा्ली, २०५६ को े र्म ९ मा
उन्पभोक्तासंस्थालेसे्ाश ल्कदथाअन्र्शर्को ध्ेतिवेदशदमा घट् ेगरी ेसंचाइतिवणालीदथा
संरच ाकोममपदसम्भारकार्पकोलाेगछ टै्टकोक खडागरीजम्माग  पप ेव्र््स्थाछ।का   का
र्ीव्र््स्थाहरुलेशर्ोज ाकोद गोप ालाईजोडद एकोछ।र्सअ  सारसबैकार्ापलर्हरुलेसम्पन्न
शर्ोज ाहरुहस्दान्दरणग ेगरेकोज ाएदापे जलस्रोददथाेसंचाइि्कासेडेभज ,काठमाडौं
र  ् ाकोटलेर्ोज ाहस्दान्दरणकोअेभलेखराखेको छै । त्र्स्दैजलस्रोददथा ेसंचाइ ि्कास
ेडेभज ,रामेछापलेउन्पभोक्तासेमेदमाफप द३२े मापणकार्पगराइपरु.5करोड१८लाखभ  क्ता ी
द एकोमाक  ै पे  र्ोज ा हस्दान्दरणगरेको  ेखखए । े मापणचरणमाजस्दो े मापण पश्चादको
अ्ेधमाउन्पभोक्तासेमेदकोशर्ोज ातिवेदचासोकमह  ेए्ंसे्ाग्राहीबाटसे्ाश ल्कअस लगरी
ममपदसम्भारकोक स्थाप ा गरेकोए्ंसा ाेद ाममपदकोलाेगसमेदसम्बखन्धदे कार्मैअ  रोध
ग े गरेको  ेखखन्छ । लेखापरीक्षणको ेसलेसलामा स्थलगद े रीक्षण गरेका ेसन्ध ली,  ोलखा,
खचद् को 2/2 र काभ्रपेलाञ्चोक र मक्ा प रको १/1 समेद 8 शर्ोज ाका उन्पभोक्ता
सेमेदहरुलेसे्ाश ल्केल े गरेको,ममपदसम्भारकोक  रहेकोए्ंशर्ोज ाकोममपदकोलाेग
खजल्ला खस्थद ेसंचाइकार्ापलर्हरुलाइपअ  रोधग ेगरेको धर्होराजा कारीगराएकाछ ्।र्स
खस्थेदबाटशर्ोज ाको ीगोसञ्चाल कोसन् भपमाउन्पभोक्तासेमेदलेभूे मका े ्ापहग प सकेको
खस्थेद  ेखखएकोछ। ेसंचाइकार्ापलर्हरुमाहरेक्क पशर्ोज ाहरुममपदसम्भारकोलाेगबजेट
धर््स्था भइप खचप ह  े गरेकोले समेद र्स क रालाइप थप प िि गरेको  ेखखन्छ । हस्दान्दरण
भइसकेकोशर्ोज ाको रेख ेखरममपदसम्भारकोलाेगकोक कोधर््स्थागरीउन्पभोक्तासेमेदले
र्ससम्बन्धी पूरा खजम्मे्ारी बह  गरीशर्ोज ाको  ीगो सञ्चाल मा र्ोग ा  ग  पप पछ। ेसंचाइ
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तिवणालीको  ीगोप ाको लाेग े मापण पेछको ममपद सम्भार, व्र््स्थाप  दथा सञ्चाल मा उन्पभोक्ता
सम  ार्कोसििर्दालाईथपअेभ्िृिग  पप े ेखखन्छ। 

28. े  ेखशका -उन्पभोक्तासेमेदबाटकार्पगराउन्ुँ ा ेमदव्र्िर्दा,ग णस्दरीर् र ीगोप ाअेभ्िृिह  े,
रोजगारीेसजप ाह  े,उन्पभोक्तासेमेदकोकामपार शी,ज्ाफ ेहीह  ेरे मापणकार्पतिवेदअप त््
ह  ेलगार्दकासकारात्मकपक्षलाइपअंेगकारग पदथाे र्ममास्पिधर््स्था भएकाि्क र्हरुलाइप
स्पि पारी उन्पभोक्ता सेमेदकोकार्पमा पार शीदा, ज्ाफ ेहीदा अेभ्िृिग पश्यकर्क  ेखखएको
छ। दसथप उन्पभोक्ता सेमेदको  दाप र े रन्दरदा, शर्ोज ाबाट तिवत्र्क्ष लाभ तिवाि ग े गरी सो
स्था मा स्थार्ी बसोबास ग े बाेसन् ाहरुले शमभेलाबाट सेमेद गठ  ह  े धर््स्था, उन्पभोक्ता
सेमेदकास स्र्कोर्ोग्र्दा,उन्पभोक्तासेमेदसूचीकृदह   प े,उन्पभोक्तासेमेदकोकाम,कदपधर्र
अेधकार, जिटल तिवकृेदकोकार्पको पररभाक ा र ्गीकरण, उन्पभोक्ता सेमेदले ग ेक लकार्पमध्रे्
े खश्चद तिवेदशदश्रममूलककार्प ह   प े,  स्था ीर् दहले दर्ार गरेको बेरोजगार धर्खक्तको सूचीमा
सूचीकृद धर्खक्तलाइपश्रेमककोरुपमाकामखटाइप रोजगारी ेसजप ाग े,लागदअ  मा को ि्स्ददृ
धर्ाख्र्ा, एककरोडकोसीमाछल् ेउन्दे्दयकर्लेकाममाट िापा प ह  े,उन्पभोक्तासेमेदकोक्षमदा
ि्कास,सेमेदलाइपभ  क्ता ीग ापसेमेदलेधर्हो ेअंश(तिवेदशद)कट्टागरीभ  क्ता ीद   प े,शर्कर
ऐ , 2058 बमोखजम भ  क्ता ीमाकरकट्टा ग े ि्क र्, उन्पभोक्ता सेमेदलेशर्-धर्र्को तिवचेलद
का   बमोखजमलेखापरीक्षणगराइपलेखापरीक्षणतिवेद्े  सा्पजे के कार्मापेशग  पप े,उन्पभोक्ता
सेमेदले े मापण धर््सार्ीलाइप ठेक्कामा काम द ए  द एको ए्ं तिवर्ोग भएका सामग्रीको ग णस्दर
सम्बन्धमाअ  गम ग ेि्क र्,उन्पभोक्तासेमेदलेे मापणसामग्रीखरर ग ापसा्पजे कखरर ऐ 
र े र्मा्लीअ  सारतिवेदस्पधापत्मकदररकालेखरर ग  पप े,उन्पभोक्तासेमेदसुँगभएकोसम्झौदाको
म्र्ा थप, भेररएश स््ीकृेदरअध रोकामतिवेदकोउन्पभोक्ताको खजम्मे्ारी रक्षेदपूेदप,उन्पभोक्ता
सेमेदले पेश ग े े मापण कार्पको ि्लको ढाुँचा, उन्पभोक्ता सेमेदबाट कार्प गराउन्ुँ ा तिवर्ोग ह  े
बोलपत्रसम्बन्धी कागजादको ढाुँचा, र्ोज ा हस्दान्दरण र ममपद सम्भार कोक , लगार्दका ि्क र्
समा्ेशगरीे  ेखशकादज पमाग  पप पछ। 

29. पार शीदा र ज्ाफ ेिहदा - उन्पभोक्ता सेमेद पररचाल  गरी ग े कार्पको पार शीदा र
ज्ाफ ेिहदाकोलाेगसा्पजे कस   ् ाइप, सामाखजक लेखापरीक्षणए्ं े मापण स्थलमा सूच ा पाटी
राख्ने लगार्दका धर््स्था ग  पप पछ । लेखापरीक्षणको ेसलेसलामा स्थलगद े रीक्षण गररएका
ेसन्ध ली,  ोलखा, खचद् का 2/२ र मक्ा प र र काभ्रपेलाञ्चोकको १/1 समेद 8 उन्पभोक्ता
सेमेदहरुले सा्पजे क स   ् ाइप र सामाखजक लेखापरीक्षण गराएको  ेखखए  । दी शर्ोज ा
स्थलहरुमासूच ापाटीराखेकोसमेद ेखखए ।र्ससम्बन्धमासम्बखन्धदकार्ापलर्हरुसुँगछलफल
ग ापउन्पभोक्तासंस्थालेसम्पाद दकार्पकोभ  क्ता ीमागग ापसोसाथतिवाि्ेधकमूल्र्ाङ्क ,ेबलभरपाइप
रखचपलाइपतिवमाखणदग ेकागजादसोसंस्थाको बैठकबाटअ  मो  गराइप पेशग ेधर््स्थामात्र
भएकोजा कारीतिवािभएकोछ।उन्पभोक्तासेमेदकोकार्पकोपार शीदारज्ाफ ेिहदाकोलाेग
सा्पजे कस   ् ाइप,सामाखजकपरीक्षणरसूच ापाटीकोअे ्ार्पधर््स्थाग  पप पछ। 

30. अ  गम  - महालेखापरीक्षकको ्ािक पक तिवेद्े  , 2075 मा उन्पभोक्ता सेमेद माफप द सम्पाद द
े मापणकार्प ि्क र्माकार्पमूलक लेखापरीक्षणगरीउन्पभोक्तासेमेदको पररभाक ामा स्पिगरर  प े,
पटके उन्पभोक्ता सेमेदले गरेका कार्पको ममपद सम्भारको खजम्मे्ारी ेल े संस्था  ह  े र कार्प
्े्ाररसे ह  े ह ुँ ा सो सम्बन्धमा का ू ी धर््स्था ग  पप े, उन्पभोक्तालाइप अेभमूखीकरण दाेलमको
धर््स्थाग  पप े,लागदसाझे ारीसम्बन्धीकार्पि्ेधदर्ारग  पप े,ज सहभाेगदाको र,तिवकृेद,क्षते्र
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रि्ेधमास्पिदाल्र्ाउन्  प े,जिटलतिवकृेदकाकार्पउन्पभोक्तासेमेदबाटगराउन् ेकार्पबन् ग  पप े,
रोजगारीतिवाेिकोअेभलेखराख्न प े,कार्पको ीगोप ारज्ाफ ेिहदास े  खश्चदग  पप े,्ादा्रणीर्
पक्षामा ध्र्ा  द   प े, खचपको सा्पजे कीकरण तिवििर्ा तिवभा्कारी ब ाउन् े लगार्दका स झा्हरु
द इएकोमासोकोकार्ापन््र् ह  सकेकोछै ।अद:तिव ेशस्दरमासमेदउन्पभोक्तासेमेदबाटकार्प
गराउन्ुँ ा उन्परोक्त ि्क र्हरु समा्ेश गरी कार्पि्ेध ब ाइप उन्पभोक्ता सेमेद पररचाल लाइप थप
धर््खस्थदब ाउन्  प पछ। 

े ष्कक प 

सा्पजे क खरर  का   अ  सार उन्पभोक्ता सेमेद ्ा लाभग्राही सम  ार्लाइप सहभागी गराइप काम
गराउन् सक् ेधर््स्थारहेकोछ।स्था ीर्स्रोद,साध रसीपतिवर्ोगह  े,स्था ीर्स्दरमासम्पा  
ह  ेरस्था ीर्रोजगारीेसजप ाह  ेकार्पउन्पभोक्तासेमेदपररचाल गरेरगराउन् सिक े ेखखन्छ।
उन्पभोक्ता सेमेदबाटकार्प गराउन्ुँ ाशर्ोज ातिवेद अप त््को ि्कास ह  े, ग णस्दरीर्कार्प ह  े र
शर्ोज ाकोममपदसम्भारकार्पउन्पभोक्तासेमेदबाटभइपे ेमपदसंरच ाको ीगोसञ्चाल मासहर्ोग
प ग् ेमान्र्दारहेकोछ।उन्पभोक्तासेमेदलाइपे ेमपदसंरच ाकोममपदसम्भारर ीगोसञ्चाल मा
खजम्मे्ारब ाउन् ेका   कोअभा्रहेको,केदपर्अ्स्थामाउन्पभोक्तासेमेदलेश-शफ् ोखजम्माको
कार्पअरुमाफप दगराइपअपेखक्षदउन्पलखधधहाेसल भएकोअ्स्थासमेद  ेखखन्छ। हेभी मेखश री
तिवर्ोग ह  े जिटल तिवकृेदकोकार्प उन्पभोक्ता सेमेदबाट गराउन्   ह  े धर््स्था रहेकोमा जिटल र
सरलतिवकृेदकोकार्पकोस्पि्गीकरणकोअभा्मादद्वि्धाप ेखस्थेदरहेको ेखखन्छ।उन्पभोक्ता
सेमेद गठ  सम्बन्धमा स्पि कार्पि्ेधको अभा्मा समा  पाेदक तिवेदे ेधत््  ेखखए दापे  केही
स स्र्लेमात्रउन्पभोक्तासेमेदमातिवभा्प े,सम्झौदाग ापज श्रम ा कब लभएपे  े मापणको
समर्मा हाेसलग पकदठ प े, े ेमपद संरच ाकोममपदसम्भारमाकोक कोअभा्ए्ंसा ो‐ेद ो
ममपदको लाेग समेद सम्बखन्धद े कार्को भर प  पप े अ्स्था  ेखखन्छ । े मापण स्थलमा
शर्ोज ासम्बन्धी सूच ा पाटी राख्न पर्ापि चासो  द एको,शर्ोज ागदखादा  रहेको लगार्दको
कारणउन्पभोक्तासेमेदकोपररचाल अपेखक्षदरुपमातिवभा्कारीह   सकेकोअ्स्था  ेखखन्छ।
उन्पभोक्तासेमेदबजेटपरेकार्ोज ादथाकार्पिममाबढीचासोराख्नेदरे मापणपश्चचादे खष्िर्
रह े, तिवेदफल तिवािीको लाेग उन्पभोक्ता सेमेदबाट कार्प गराउन् े स्पि कार्पि्ेधको दज पमा गरी
उन्पभोक्ता सेमेदको गठ  ि्ेध र सञ्चाल , उन्पभोक्ता सेमेदबाट र्ोज ाको कार्ापन््र्  दथा
धर््स्थाप ,शेथपकधर््स्थाप ,स परी्ेक्षणरअ  गम लगार्दकोि्क र्मादद्वि्धा ह  ेगरीस्पि
धर््स्थाग  पप पछ।उन्पभोक्तासेमेद पररचाल सम्बन्धमाअध्र्र् दथासमीक्षागरीश्यकर्क
स धारकोधर््स्थाग  पप पछ। 
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पररचर् 

1. पषृ्ठभूे म ‐ खशक्षालाई सीपसुँग, सीपलाई श्रमसुँग र श्रमलाई उन्त्पा  सुँग जोड् ै समग्र म ल कको
शेथपकि्कासमार्ोग ा ग पसक् ेशधारभदूदथामध्र्मस्दरीर्तिवाि्ेधकज शखक्तकोउन्त्पा  का
लाेग ग णस्दरीर् तिवाि्ेधक दथा व्र्ा्सािर्क खशक्षा दथा दाेलम तिवणाली कार्ापन््र् मा ल्र्ाउन्  
शजकोअ्यकर्कदा हो।  ेपालमा ेलच्छ्ीकाल ेखख हस्दकला, ्ास्द कला, म े दपकलालगार्दका
सीपहरुको ि्कासभएकोपाइएपे  ेबिमसम्बद१९८७माइञ्जे र्ररङ्गस्क लस्थाप ाभएसंगै
व्र्ा्सािर्कदाेलमकोऔपचाररकश रु्ादभएको पाईन्छ। ेबिमसम्बद२००४÷२००९मा
शधार स्क लको अ्धारणा अन्दगपद तिवाि्ेधक दथा व्र्ा्सािर्क खशक्षाको तिवकृर्ा अखघ बढेको 
ेथर्ो। ि्ेभन्नस्था माऔद्योेगकक्षेत्रस्थाप ाभएपश्चाद ेबिमसम्बद२०१८मा मेकाे कल
तिवखशक्षणकेन्र(हालकोबालाज स्क लअफइखञ्जे र्ररङ्गएण्डटेक् ोलोजी)रेबिमसम्बद२०१९
मा ब ट्ल तिवाि्ेधक खशक्षालर्को स्थाप ा भएको ेथर्ो । सीपमूलक ज शखक्त उन्त्पा   माफप द
स्था ीर् ि्कासमासहर्ोगप र्र्ाउन् ेउन्दे्दयकर्ले ेबिमसम्बद२०३५मा खशक्षामन्त्रालर्अन्दगपद
तिवाि्ेधकदथाव्र्ा्ािर्कखशक्षाे  ेश ालर्कोस्थाप ाभएपश्चादेबिमसम्बद२०३७माकणापली
तिवाि्ेधक खशक्षालर्को स्थाप ा भएको र त्र्सपेछ िमशः लहा , ध क टा र खजरीमा तिवाि्ेधक
खशक्षालर्स्थाप ाभएकोहो।तिवाि्ेधक खशक्षादथाव्र्ा्सािर्कदाेलमकोक्षेत्रलाई ेबस्दारग े
उन्दे्दयकर्लेतिवाि्ेधकखशक्षादथाव्र्ा्सािर्कदालीमपररक द्ऐ , २०४५जारीगरीस््ार्त्ते कार्को
रुपमातिवाि्ेधकखशक्षाए्ंव्र्ा्सािर्कदाेलमपररक द्कोस्थाप ाभएकोहो।हालपररक द्अन्दगपद
६१शंेगकतिवाि्ेधकखशक्षालर्सञ्चाेलदछ ्। 

2. े कार्कोपररचर्÷तिवाि्ेधकदथाव्र्ा्सािर्कखशक्षापिेदकोसमग्रि्कासकालाेगसमन््र्र
सहजीकरणग पछ टै्ट े कार्कोश्यकर्कदामहस सगरीशधारभदू, मध्र्मस्दरीर्दथाउन्च्चस्दरीर्
तिवाि्ेधक ज शखक्त उन्त्पा   ग े, सीपको स्दर े धापरण ए्ं तिवमाणीकरण ग े, तिवाि्ेधक दथा
व्र्ा्सािर्कखशक्षाए्ंदाेलमतिव ार्के कार्हरुसुँगसमन््र्गरीतिवाि्ेधकखशक्षादथाव्र्ा्सािर्क
दाेलमकाकार्पिमहरुकोेबस्दारग ेउन्दे्दयकर्लेतिवाि्ेधकखशक्षादथाव्र्ा्सािर्कदाेलमपररक द्ऐ , 

२०४५ बमोखजम स््ार्त्त े कार्को रुपमा तिवाि्ेधक खशक्षा ए्ं व्र्ा्सािर्क दाेलम पररक द्को
स्थाप ाभएकोहो। ेबशेक गरीशधारभदूदथामध्र्मस्दरकोतिवाि्ेधक खशक्षादथाव्र्ा्सािर्क
दाेलमतिव ा गरी क्षदथासीपर् क्तज शखक्तदर्ारपा  पपररक द्कोम ख्र्खजम्मे्ारीरहेकोछ। 

पररक द्ले शुेँ गक सम्बन्ध  द एका े जी दथा साम द र्क ि्द्यालर्हरु माफप द ितिव÷ेडप्लोमा दथा
ेडप्लोमादहकोतिवाि्ेधकखशक्षारछोटोअ्ेधकोव्र्ा्ेसर्कदाेलमसञ्चाल ग ैशएकोछ। 

बजारम खी दाेलमको समदाम लक पह ुँच ्ढाई र  ेपालमा व्र्ा्सािर्क खशक्षा र दाेलम
पिेदलाई स दृढ ब ाउन् े उन्दे्दयकर्ले ि्श्व बैंकको सहर्ोगमा खशक्षा, ेबज्ञा  दथा तिवि्ेध मन्त्रालर्
अन्दगपद १५ ज लाई २०१७  ेखख ५ ्क पको लाेग व्र्ा्सािर्क खशक्षा दथा दाेलम अेभ्िृि
पररर्ोज ासञ्चाल मारहेकोछ। 

3.  ीेदगद व्र््स्था ‐ तिवाि्ेधक खशक्षा दथा व्र्ा्सािर्क दाेलमका सम्बन्धमा  ीेदगद व्र््स्था
 ेहार्अ  सारछः 
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3.1. तिवाि्ेधक दथा व्र्ा्सािर्क खशक्षा र दाेलमका अ्सरहरूलाई व्र्ापक ि्स्दार गरी सबै इच्छ क
 ागररकहरूकालाेगसमा्ेशीए्ंसमदामूलकपहूुँचस्थािपदग ै ेशि्कासकालाेगर्ोग्र्, सक्षम, 

सीपर् क्तरउन्द्यमशीलज शखक्तदर्ारपा  पराििर्खशक्षा ीेद, २०७६कोम ख्र्उन्दे्दयकर्रहेकोछ।
र्सखशक्षा ीेदकोम ख्र्रण ीेदरकार्प ीेद ेहार्अ  सारछ ्। 

रण ीेदः 

 तिवाि्ेधकदथाव्र्ा्सािर्कखशक्षारदालीममाव्र्ापकसहभाेगदाको्ादा्रणेसजप ाग े, 

 दाेलमकोक्षेत्रमा ि्ेभन्नसरोकार्ालाहरूकोसहभाेगदाए्ंसाझे ारीमा द गोलगा ीस े  खश्चद
ग े, 

 तिवाि्ेधकदथाव्र्ा्सािर्कखशक्षारदालीममािपछेडएका्गप, क्षेत्ररसम  ार्लाईसमेट् ि्शेक 
सह े लर्द द  े  ीेदअखख्दर्ार ग े रश्रमबजारकोश्यकर्कदा ए्ं तिवाथेमकदाकाशधारमा
तिवाि्ेधकदथाव्र्ा्सािर्कखशक्षारसीपि्कासकाअ्सरहरूसबैलाईतिव ा ग े। 

कार्प ीेदः 

 सङ्घीर्दहमास्थाप ाह  ेराििर्तिवाि्ेधकदथाव्र्ा्सािर्कखशक्षारदालीमपररक  माफप द क्ष
तिवाि्ेधकज शखक्तउन्त्पा  माजोडद  े। 

 तिवाि्ेधक दथा व्र्ा्सािर्क खशक्षा र दालीमकोक्षेत्रमा संस्थागद ि्स्दार गरी सीप ि्कासमा
जोडद ुँ ैरुचीराख्नेसबैकालाेगतिवाि्ेधकदथाव्र्ा्सािर्कखशक्षादथासीपि्कासअ्सर
उन्पलधधगराउन् े। 

 तिवाि्ेधक दथा व्र्ा्सािर्क खशक्षा र दालीमको क्षते्रमा कार्परद ज शखक्तको क्षमदा ि्कास,
पाठ्यिम, पाठ्यसामग्रीरतिवखशक्षणि्ेधमाशध े  कीकरणग े। 

3.2. चौधौँर्ोज ामार् ् ाकालाेगस्था ीर्दहमैतिवाि्ेधकखशक्षादथाव्र्सािर्कसीपि्कासकोअ्सरर
पह ुँच स े  खश्चदग प व्र्ापकरुपमा दाेलमकोकार्पिम ेबस्दार ग ेउन्दे्दयकर् रहेको ेथर्ो। पन्रौं
र्ोज ा(२०७६।७७–२०८०।८१)मातिवाि्ेधकखशक्षादथाव्र्ा्सािर्कसीपि्कासमासमा्ेशी
रसमक्षदामूलकपह ुँच ि्स्दार रग णस्दरस े  खश्चदग  पम ख्र्उन्दे्दयकर् रहेकोछ।र्सर्ोज ाले
 ेहार्बमोखजमकोरण ीेददथाकार्प ीेदअ्लम्ब गरेकोछः 

रण ीेदः 

 र् ् ाकालाेगस्था ीर्दहमैतिवाि्ेधकखशक्षादथाव्र्ा्सािर्कसीप ि्कासकोअ्सररपह ुँच
स े  खश्चदग प व्र्ापकरुपमातिवाि्ेधकदथा व्र्ा्सािर्क खशक्षा रदाेलमकार्पिमको ि्स्दार
ग े 

कार्प ीेदः 

 सा्पजे क, सहकारीरऔद्योेगकदथा े जीक्षेत्रसुँगसहकार्पगरीकार्पस्थलको ेसकाईसिहद
रोजगारस े  खश्चदग पऔद्योेगकतिवखशक्षाथीकार्पिमसञ्चाल ग े। 

 तिवाि्ेधक खशक्षा दथा व्र्ा्सािर्क सीप ि्कासका लाेग ग रुर्ोज ा स््ीकृद गरी एकीकृद
तिवाि्ेधकदथाव्र्ा्सािर्कखशक्षारसीपि्कासऐ दज पमारएकीकृदकोक े मापणग े। 
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 तिवत्रे्क स्था ीर् दहमा  क्ष खशक्षकदथाश्यकर्क पू्ापधारसिहदकोकखम्दमा एउन्टा तिवाि्ेधक
खशक्षालर्दथाव्र्ा्सािर्कसीपि्कासदाेलमकेन्रिमशःस्थाप ाग े। 

 तिवाि्ेधकदथाव्र्ा्सािर्कखशक्षारसीप ि्कासमादोिकएकोग णस्दरस े  खश्चदह  ेगरीघ खम्द
सीपि्कासदथादाेलमकोव्र््स्थाग े। 

 तिवाि्ेधकदथा व्र्ा्सािर्क खशक्षारसीप ि्कासदाेलमतिवािज शखक्तलाईउन् ीहरुलेहाेसल
गरेकासीपर क्षदाउन्ल्लेखभएकोसीपराह ा ीउन्पलधधगराउन् ेव्र््स्थाग े। 

3.3. तिवाि्ेधकखशक्षादथाव्र्ा्सािर्कदाेलमसीपि्काससम्बन्धी ीेद, २०६४ले ेहार्अ  सारछ ् 

 सबै ेपाली ागररकहरूलाईकम्दीमा३मिह ाअ्ेधकोरोजगारीकालाेगे ःश ल्कदाेलमको
अ्सररजी् पर्पन्देसकाइकालाेगसश ल्कदाेलमकाअ्सरहरूतिव ा ग े, 

 दाेलमतिव ार्कसंस्थाहरूलाईि्द्यालर्बाटबािहररएकार् ् ाहरूकालाेगसीपि्कासग ेकाममा
सहर्ोगग परराििर्ज शखक्तकोि्कासमासहर्ोगग पतिवोत्साह ग े, 

 व्र््सार् ग े सम  ार्का लाेग  क्ष रशत्मि्श्वासीकाम ारकोशपूेदप ग ेकाममा धर्ापक
ि्स्दारह  े 

4. का   ी व्र््स्था ‐ तिवाि्ेधक खशक्षा दथा व्र्ा्सािर्क दाेलमसुँग सम्बखन्धद का   ी व्र््स्था
 ेहार्अ  साररहेकोछः 

 तिवाि्ेधकखशक्षादथाव्र्ा्सािर्कदाेलमपररक द्ऐ , २०४५ 

 तिवाि्ेधकखशक्षादथाव्र्ा्सािर्कदाेलमपररक द्े र्मा्ली, २०५१ 

 पररक द्कोशेथपकतिवशास सम््न्धीि्े र्मा्ली, २०६२ 

 छोटोअ्ेधकोसीपमूलकदाेलमसञ्चाल कार्पि्ेध.२०७६ 

 दाेलमसञ्चाल सम्बन्धी ादृसंस्थासुँगभएकोसम्झौदाहरु 

  ादसंस्थाकोसहर्ोगमासञ्चाेलदशर्ोज ाहरुकोकारं्िमकार्ापन््र् प खस्दका 

 कार्पिमे  ेखशका, सहर्ोगीप खस्दका, पररपत्ररअन्र्व्र््स्थाहरु 

5. सुँगठ  संरच ा र ज शखक्त ‐ तिवाि्ेधक खशक्षा दथा व्र्ा्सािर्क दाेलम पररक द् अन्दगपद केन्रीर्
कार्ापलर्, परीक्षा े र्न्त्रणकार्ापलर्, दाेलम केन्र,सीप परीक्षणसेमेद,२पररर्ोज ा,७तिव ेश
कार्ापलर् र५९ शंेगक खशक्षालर्सञ्चाल मा रहेकोछ।पररक द् रअन्दगपदका खशक्षालर्हरुमा
जम्मा तिवाि्ेधक५५८ र तिवशासे क३७४गरी९३२ रबन् ी रहेकोमाकरारमासमेद१०९८
कमपचारीकार्परदछ ्।क ल रबन् ीमध्रे्कार्ापलर्सहर्ोगी१२६रस्ारीचालक३१रहेका
छ ् । त्र्स्दै व्र््सािर्क खशक्षा दथा दाेलम अेभ्िृि पररर्ोज ाको लाेग क ल २९ अस्थार्ी
 रबन् ीस््ीकृदगरेकोमा२६कमपचारीकार्परदछ ्। 

6. कार्पिम र तिवगेद ‐  बजेट बक्तव्र् २०७६।७७ मा तिवाि्ेधक खशक्षा दथा व्र्ा्सािर्क दाेलम
पररक द्रव्र््सािर्क खशक्षादथादाेलमअेभ्िृिपररर्ोज ामाफप द२०७६।७७मा८३हजार
र् ् ालाईि्ेभन्नसीपमूलकदाेलमतिव ा ग परु.१अबप७२करोडेबे र्ोज गरेकोछ।तिवत्रे्क
तिव ेशमातिवाि्ेधकसीपपरीक्षणकेन्ररबह तिवाि्ेधकखशक्षालर्स्थाप ागरर ेउन्ल्लेखछ।शेथपक
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रुपमा ेबपन्न, अपाङ्गदाभएकादथा  ेलदपरर्ारका ि्द्याथीलाई े ःश ल्कउन्च्च खशक्षा तिव ा ग े
कार्पिमरहेकोछ। 

पररक द्अन्दगपदसञ्चाेलदशंेगक,साझे ारी,सम्बन्ध तिवािसाम  ािर्क, े जी खशक्षालर्दथा
ि्द्यालर्मा ितिव÷ेडप्लोमा र ेडप्लोमादहमा२०७४।७५मा४८हजार४९१,२०७५।७६मा
६२ हजार १५ र २०७६।७७ मा ७४ हजार ८६३ भ ाप ग े क्षमदा रहेकोमा िमशः ८७
तिवेदशद,८४ तिवेदशद र ६३ तिवेदशदसीटमा भ ाप गरी अध्र्ाप  भैरहेकोछ।छोटो अ्ेधको
व्र्ा्सािर्क दाेलम सञ्चाल  गरी सीपर् क्त ज शखक्त उन्त्पा   ग े कार्पिम अन्दगपद पररक द् र
पररर्ोज ाकोि्गद३्क पकोलक्ष्र्रतिवगेद ेहार्अ  सारछ ्। 

शेथपक्क प 
ेसिटईेभटीअन्दगपदे कार्बाटसञ्चाेलद

दाेलम 
व्र््सािर्कखशक्षादथादाेलमअेभ्िृि

पररर्ोज ाबाटसञ्चाेलद 
लक्ष्र् तिवगेद तिवेदशद लक्ष्र् तिवगेद तिवेदशद 

२०७४।७५ ० ० ० १६००० १५९९२ १०० 
२०७५।७६ ४२००० ४०२५६ ९६ २४७५० २१०९२ ८५ 
२०७६।७७ ४५००० ५१६० ११ २४७५० ० ० 
जम्मा ८७००० ४५४१६ ५२ ६५५०० ३७२३१ ५७ 

7. ि्त्तीर् व्र््स्थाः तिवाि्ेधक ‐ज शखक्त ि्कासकोलाेग  ेपालसरकार्ाट स््ीकृदबजेटअन्दगपद
तिवािश्रोदरसोकोउन्पर्ोगसम््न्धीि्त्तीर्खस्थेदे म् ा  साररहेकोछ। 

(रु.हजारमा) 
दाेलमकार्पिमसञ्चाल ग े

े कार् 

२०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ 

बजेट खचप बजेट खचप बजेट खचप 
तिवाि्ेधकखशक्षादथाव्र्ा्सािर्कदाेलम
पररक द् २८२२७ २१९५५ ५४८३३ ३३६८३ ६७९५९ 

३६३३९ 

व्र्ा्सािर्कखशक्षादथादाेलमअेभ्िृि
पररर्ोज ा ४८१० २९३६ १४०७५ ६२२१ १८२५८ 

९९५१ 

जम्मा ३३०३७ २४८९१ ६८९०८ ३९९०४ ८६२१७ ४६२९० 

स््ीजरल्र्ाण्डसरकारकोशेथपकसहर्ोगदथाहेल्भेटास ेपालकोतिवाि्ेधकसहर्ोगमाद गो
दथासम्माे दरोजगारीकालाेगसीपपररर्ोज ास ्२०१६ ेखखपररक द्अन्दगपदसञ्चाल मारहेको
छ।र्ोपररर्ोज ाकोक ललागदरु.१अबप३४करोड(१३.४ ेमेलर् स््ीसफ्रें क)रहेकोर
अ्ेध२०२१सम्मरहेकोछ। 

व्र्ा्सािर्कदाेलमतिव ा गरीरोजगारीअेभ्िृिग ेउन्दे्दयकर्लेि्श्वबैंककोसहर्ोगमा१५
ज लाई२०१७ ेखखसञ्चाल मारहेकोव्र्ा्सािर्कखशक्षादथादाेलमअेभ्िृिपररर्ोज ाकोअ्ेध
ज लाई १५, २०२२ सम्म रहेको छ । र्स पररर्ोज ाको क ल लागद रु.६ अबप (६०करोड
अमेररकी डलर) रहेको छ । ्ै ेखशक सहर्ोगमा सञ्चाेलद   बै पररर्ोज को बजेट दथा खचप
दाेलकामासमाबेशछ। 

8. ि्क र् छ ौटको औखचत्र् ‐  ेपालमा बके  ी बेरोजगारको संख्र्ा बढ् ै छ ।  ेशेभत्र र ्ै ेखशक
रोजगारमा रहेका र् ् ाहरुमा दाेलम दथा सीपको अभा्ले पर्ापि शम् ा ी ग प  सकेको र  क्ष
ज शखक्तको अभा्मा रोजगार तिवाि ग प  सकेको ि्द्यमा  अ्स्थालाई मध्र् जर गरी  ेपाल
सरकारले दाेलम र सीप उन्पलधध गराउन्  ि्ेभन्न  ीेद े मापण गरी बजेट व्र््स्था ग ैशएको 
छ । ि्ेभन्न  ादृ संस्थाहरु र  ेपाल सरकारको श्रोदबाट तिवत्रे्क ्क प तिवाि्ेधक खशक्षा दथा
व्र्ा्सािर्कदाेलमकोलाेगश्रोद, साध उन्पलव्धगराउन् ैशएकोछ।हरेक्क पछोटोअ्ेधको
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दाेलमसञ्चाल ग पकोलाेग ादृसंस्था,  ेपालसरकारकोश्रोददफप केन्रसरकार, तिव ेशसरकारर
स्था ीर्दहलेबजेट ेबे र्ोज गरीखचपग ैशएकोरअन्र्साझे ारसंस्थाहरुलेपे दाेलमको
लाेग लगा ी ग ैशएकोछ। र्सरी उन्पलव्ध सीेमद श्रोद र साध को तिवाेि दथा उन्पर्ोगमा
ेमदव्र्िर्दा, कार्प क्षदाहाेसलगरीलखक्षद क्षज शखक्तउन्त्पा  मातिवभा्काररदाअेभ्िृिह  सके
 सकेकोसम्बन्धमास््दन्त्रए्ं्स्द गदमूल्र्ाङ्क ग ेअेभतिवार्लेकार्पमूलकलेखापरीक्षणकालाेग
र्ो ि्क र्कोछ ौटभएको हो।कार्पमूलक लेखापरीक्षणमा खशक्षा, ेबज्ञा  दथा तिवेबेधमन्त्रालर्
अन्दगपद सञ्चाेलद व्र्ा्सािर्क खशक्षा दथा दाेलम अेभ्िृि पररर्ोज ा र तिवाि्ेधक खशक्षा दथा
व्र्ा्सािर्कदाेलमपररक द्लेसञ्चाल गरेकाव्र्ा्सािर्कदाेलमकार्पिमलाईसमेिटएकोछ। 

लेखापरीक्षणकोउन्द्दयेकर्,क्षते्ररपिेद 
9. लेखापरीक्षणकोउन्द्दयेकर्‐तिवाि्ेधकखशक्षादथाव्र्ा्सािर्कदाेलमपररक द्रव्र्ा्सािर्कखशक्षादथा

दाेलम अेभ्िृि पररर्ोज ाबाट सञ्चाेलद  क्ष दथा सीपर् क्तज शखक्तउन्त्पा   ग ेकार्ंमा स्रोद
साध कोउन्पर्ोगरउन्त्पाद दज शखक्तको क्षदादथादाेलमकोउन्पलधधीसम्बन्धमापरीक्षणएबं
मूल्र्ाङ्क ग  पलेखापरीक्षणकोउन्दे्दयकर्रहेकोछ। 

10. लेखापरीक्षणकोक्षते्र ‐ पररक द्अन्दगपदकाछ ौटमा परेका खशक्षालर्हरु र ि्श्वबैँककोसहर्ोगमा
सञ्चाेलद व्र्ा्सािर्क खशक्षा दथा दाेलम अेभ्िृि पररर्ोज ाबाट सञ्चाेलद दाेलम कार्पिम
कार्ापन््र् सम्बन्धमा ि्गद३्क पकोअ्ेधमा सञ्चाेलद ििर्ाकलापलाई लेखापरीक्षणकोक्षेत्रमा
समा्ेश गररएको छ । ेबशेक  गरी पररक द् अन्दगपदका ७ तिव ेश कार्ापलर्बाट सञ्चाेलद र
व्र्ा्सािर्कखशक्षादथादाेलमअेभ्िृिपररर्ोज ाबाटसञ्चाेलदव्र्ा्सािर्कदाेलमकोतिवभा्कारीदा
सम्बन्धमा केखन्रद रही मूल्र्ाङ्क  गररएको छ । मूल्र्ाङ्क को िममा दाेलमसम्बन्धी  ीेदगद
व्र््स्था,श्रोदको व्र््स्थाप , दाेलमछ ौट दथासञ्चाल ,ग णस्दर दथा दाेलमकोतिवभा्काररदा
पक्षलाईसमेिटएकोछ। 

11. लेखापरीक्षणको पिेद ‐ व्र्ा्सािर्क खशक्षा दथा दाेलम अेभ्िृि पररर्ोज ा ( ोस्रो) र तिवाि्ेधक
खशक्षादथा व्र्ा्सािर्कदाेलमपररक द्लेसञ्चाल गरेकादाेलमकोलाेग ीेदगदव्र््स्था, बजेट
व्र््स्थाप ,दाेलमसञ्चाल ,दाेलमकोि्क र्छ ौट,दाेलमसञ्चाल ,सीपपरीक्षण,उन्पलखधधमूलक
रोजगारी सिहद दाेलमको तिवभा्कारीदासम्बन्धी मूल्र्ाङ्क  ग प पररर्ोज ा दथा पररक द्ले सूच ा
तिवि्ेधमा राखेको सूच ा दथा दथ्र्ाङ्कहरु, दाेलमसम्बन्धी तिवकाखशद तिवगेद तिवेद्े  हरु, ि्ेभन्न
अध्र्र् तिवेद्े  हरु,दाेलमतिवाितिवखशक्षाथीसुँग ेलएकोअन्दर्ादाप, शंेगक खशक्षालर्हरुबाटतिवाि
ेब्रणदथातिवश्ना्लीहरुबाटसूच ादथादथ्र्ाङ्कसङ्कल गररएकोछ।तिवािदथ्र्ाङ्कए्ंसूच ाको
शधारमा दाेलम कार्पिम सञ्चाल सुँग सम्बखन्धद ि्क र्हरुलाई मूल्र्ाङ्क  ग प तिवििर्ामूखी दथा
 ेदजामूलकमूल्र्ाङ्क पिेदअ्लम्ब गररएकोछ। 

12. लेखापरीक्षणकोेसमा ‐लेखपरीक्षणकासन् भपमा दद्वदीर्पक्षबाटतिवकाश गररएकोसूच ा,दथ्र्ाङ्कर
तिवेदबे  लाईसमेिटएकोछ।लेखापरीक्षणकालाेगसमर्कोउन्पलव्धदा,  सीेमदश्रोद,साध दथा
स च ा, ि््रणरकागजादकोउन्पलव्धदा,पररर्ोज ारपररक  बाटसञ्चाेलददाेलमकार्पिमहरुको
सीेमद  मू ाछ ौट, सूच ा दथा दथ्र्ाङ्ककोअभा्, समर्मा सूच ा तिवाि  ह   ,कोेभड १९को
महामारीकोकारण सरोकार्ालासुँग अन्द्ापदाप दथा छलफल गरी तिवारखम्भक सूच ा तिवाि ग प ग प
कदठ ाई ह   , लेखापरीक्षणको लाेग ज शखक्त र समर्को ेसेमददाशद कारणले लेखापरीक्षणमा
सीेमददारहेकोछ। 
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लेखापरीक्षणबाट ेखखएकाव्र्होरा 
13. दाेलम तिवाि ज शखक्त ‐ राििर् खशक्षा  ीेद, २०७६ र बजेट बक्तव्र्२०७६ मा श्रमबजारको

अध्र्र् दथाअ  सन्धा गरीबजारकोमागरबेरोजगारहरुकोचाह ाकाशधारमा ि् रि्शेक 
सीप ि्कासदाेलमसञ्चाल गरर ेउन्ल्लेखछ। ेपालश्रमशखक्तसभेक्षण२०७४।७५अ  सार
 ेपालमा१करोड२८लाख४४हजारश्रमशखक्ततिवाि्ेधकपेशामाश्िरहेकोरसोमध्रे्दह१
मा७६.३०तिवेदशद,दह२मा२१.२०तिवेदशद,दह३मा१.६०तिवेदशदरदह४मा०.९०
तिवदशद शबि रहेको  ेखाएको छ । सीप  क्साङ्क  कार्पटोलीको तिवेद्े   २०७७ अ  सार
तिवाि्ेधकखशक्षादथाव्र्ा्सािर्कदाेलमपररक द्कोपाठ्यिमअन्दगपदउन्त्पाद दज शखक्तलाईदह
२ र३कोशधारभदू दथा मध्र्मस्दरका ज शखक्तअन्दगपद समेिटएको  छ। तिवाि्ेधक पेशामा
श्िक लज शखक्तमध्रे्शधारभदूरमध्र्मस्दर(दह२र३)माकार्परदश्रमशखक्त२९लाख
२५ हजार रहेकोछ।सभेक्षणलेक ल दाेलम तिवािज शखक्त१८लाख५६ हजार (तिवाि्ेधक
पेशामाश्िज शखक्तको१४.४५तिवेदशद) ेखाएकोछ।पररक द्ले२०७७शक ाढमसान्दसम्म
उन्त्पा  गरेकोेडप्लोमारितिव÷ेडप्लोमादहकामध्र्मस्दरकोक लज शखक्त२लाख९७हजारर
पररक द्कोपाठ्यिमअ  सारछोटोअ्ेधकोव्र्ा्सािर्कदाेलमेलईसीपपरीक्षणकोलाेगश्े  
गरेका५लाख४८हजारसमेद ेहार्अ  सारक ल८लाख४५हजारदाेलमतिवािज शखक्तरहेका
छ ्। 

तिव ेश 

श्रमशखक्तसभेक्षण अ  सारकोज शखक्तसंख्र्ा पररक  बाटउन्त्पाद दर सीपपरीक्षणमा
श् ेकसंख्र्ा 

पेशामा
कार्परदक ल

संख्र्ा 

कार्पदमध्रे्
दह२र
३को
संख्र्ा 

दाेलमतिवाि
संख्र्ा 

क लमध्रे्
तिवेदशद 

ेडप्लोमार
ितिव÷ेडप्लोमा 

सीप
परीक्षणमा
श् े 
द  े 

दाेलम
तिवािजम्मा 

क लमध्रे्
तिवेदशद 

तिव ेश१ २३४९१०० ४४०००० २५५६७२ १०.९ ४११२४ ६०६८२ १०१८०६ ४.३३ 
तिव ेश२ २४२३५०० ५१११०० १९०८७२ ७.९ ३९४३० ६७२१९ १०६६४९ ४.४ 
बागमदी २१८५९०० ८९५५०० ६२३९५७ २८.५ ७१२३७ १४५६४१ २१६८७८ ९.९२ 
गण्डकी १२१७९०० २५६९०० २२९९५६ १८.९ २७७७३ ६७२१९ ९४९९२ ७.८ 
ल खम्ब ी २२८३४०० ५३६००० ३८५३१७ १६.९ ५२६९६ १००८२९ १५३५२५ ६.७२ 
कणापली ९१६५०० ११७५०० ५४२५३ ५.९ २८१३८ ३३६१० ६१७४८ ६.७४ 
स   रपखश्चम १४६८००० १६९२०० ११५६३६ ७.९ ३६६८३ ७२८२१ १०९५०४ ७.४६ 
जम्मा १२८४४३०० २९२६२०० १८५५६६३ १४.४ २९७०८१ ५४८०२१ ८४५१०२ ६.५८ 

ज शखक्तउन्त्पा  सम्बन्धी ेखखएकाव्र्होरा ेहार्अ  सारछ  ्

13.1. श्रमसभेक्षणअ  सारक लदाेलमतिवािज शखक्त१८लाख५६हजारमध्रे्१मिह ासम्मकोदाेलम
ेल े संख्र्ा ४लाख३ हजार (२१.७१तिवेदशद), १मिह ा ेखख३मिह ासम्मको दाेलम ेल े
संख्र्ा७लाख२६हजार(३९.१५तिवेदशद),३मिह ा ेखख१्क पसम्मकोदाेलमेल ेसंख्र्ा६
लाख१५हजार (३३.१६तिवेदशद) रसोभन् ा बढीअ्ेधको दाेलम ेल े१लाख११हजार
(५.९८तिवेदशद)रहेकोछ।सोदाेलमतिवािसंख्र्ामध्रे्सीपपरीक्षणकोलाेगश्े  ग ेसंख्र्ा
भ े५लाख४८हजार(२९.५३तिवेदशद), सीपपरीक्षणमासहभागी५लाख१४हजाररउन्त्तीणप
संख्र्ा ३ लाख ८७ हजार (२०.८५ तिवेदशद) रहेको छ । दाेलम ेल े सबैले सीप परीक्षण
 गराएकोलेक लदाेलमतिवािमध्रे्८लाख४५हजार(४५तिवेदशद)मात्रपररक द्कोपाठ्यिमअन्दगपद
दाेलमेलएको ेखखन्छ। 
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कार्परदरदाेलमतिवािज शखक्तसंख्र्ाहजारमा

                                         
                  

पररक द्ले उन्त्पा   गरेको र सीप परीक्षणमा श्े   ग े संख्र्ा पेशामा शबि क ल
ज शखक्तको६.५८तिवेदशदमात्ररहेकोछ।उन्क्तसंख्र्ादह२र३माकार्परदशधारभदूदथा
मध्र्मस्दरका ज शखक्तको द ल ामा २८.८८ तिवेदशद र क ल दाेलम तिवाि ज शखक्तको ४५.५५
तिवेदशद मात्र रहेको छ । शधारभदू
दथा मध्र्मस्दरका पेशामा कार्परद
ज शखक्त,दाेलमतिवािज शखक्तरछोटो
अ्ेधकोव्र्ा्सािर्कदाेलमेलईसीप
परीक्षणमाश्े  ग ेसंख्र्ाकोेबश्लके ण
ग ाप तिव ेशगद रुपमा े कै ि्ि्धदा
रहेको पाइन्छ । बागमदी तिव ेशमा
सबैभन् ा बढी ८ लाख ९५ हजार
कार्परद रहेकोमा ६ लाख २४ हजार
दाेलमतिवािर१लाख४६मात्रसीप
परीक्षणकोलाेगश्े   द एको  ेखखन्छ।कणापली तिव ेशमासबभन् ाकम१लाख१७हजार
कार्परदरहेकोमा५४हजारदाेलमतिवािरहेकोर३४हजारलेमात्रसीपपरीक्षणमाश्े  गरेका
छ ्।पेशामाश्िज शखक्तकोद ल ामादाेलमतिवािज शखक्तगण्डकीतिव ेशमासबैभन् ाबढी
८९तिवेदशदरतिव ेश२मासबैभन् ाकम३७तिवेदशदमात्ररहेको ेखखर्ो।पररक द्रअन्दगपदका
े कार्बाटव्र्ा्सािर्कदाेलमेल ेसंख्र्ाे कैन्रू् रहेकोछ।दाेलमतिवािज शखक्ततिव ेशगद
्ाक्षेत्रगदरुपमाे कैअसमा दारहेकोछभ ेसम्बखन्धदपेशामाकार्परदरदाेलमतिवािगरेको
संख्र्ामाठ लोअन्दररहेकोमाेथकोचाटपबाटस्पिह न्छ।उन्क्तदथ्र्ाङ्कअ  सारमागकोअ  पादमा
सीपर् क्तज शखक्तकोे कैअभा्रहेको ेखखन्छ। 

शधारभदूदथामध्र्मस्दरको तिवाि्ेधक क्षज शखक्तउन्त्पा  ग प तिवाि्ेधक खशक्षादथा
व्र्ा्सािर्क दाेलम पररक द्को स्थाप ा भएको हो । पररक द्ले तिवाि्ेधक पेशामा श्ि क ल
ज शखक्तमध्रे् ६.५८ तिवेदशद, शधारभदू दथा मध्र्मस्दरको पेशामा कार्परद क ल ज शखक्तको
२८.८८तिवेदशदरक लदाेलमतिवािज शखक्तमध्रे्४५.५५तिवेदशदलाईमात्रदाेलमतिव ा गरेको
 ेखखन्छ।पररक द् रअन्दगपदका े कार्ले उन्त्पा  गरेको ज शखक्तमागभन् ा े कै न्रू्  रहेकोले
पररक द्लेश्रोदव्र््स्थाप गरीबजारकोमागलाईधान्नेगरीसीपर् क्तज शखक्तकोउन्त्पा  मा्िृि
ग  पप पछ।श्रमबजारमाकार्परदज शखक्तमध्रे्ठ लोसंख्र्ादाेलमतिवाि भएकोरदाेलमतिवािमध्रे्
पे अेधकांशसुँगसीपकोतिवमाणपत्र भएकोलेसीपपरीक्षणको ार्रालाईबढाउन्  प े ेखखर्ो। 

13.2. तिवाि्ेधक खशक्षा दथा व्र्ा्सािर्क दाेलम पररक द्ले २०७६।३।२८ मा शधारभदू दथा
मध्र्मस्दरीर्तिवाि्ेधकज शखक्ततिवक्षेपणकालाेगकार्पटोलीगठ गरेकोेथर्ो।उन्क्तकार्पटोलीले
श्रम स्ेक्षणको दथ्र्ाङ्कलाई शधार ेलई तिवेद्े   दर्ार गरेको छ । उन्क्त तिवेदबे   अ  सार
पररक द्लेस््ीकृदगरेकोपाठ्यिमअन्दगपदे म् ७पेशागदक्षेत्रमाकामग ेज शखक्त३६लाख
४४हजाररहेकोरसोमध्रे्दाेलमतिवािज शखक्त१०लाख८८हजाररहेको  ेखखन्छ।क ल
दाेलमतिवािज शखक्तमध्रे्पररक द्लेउन्त्पा  गरेकोज शखक्त६लाख२७हजार(५७.६३तिवेदशद)
 ेखाएकोछ। 

ेस
 ं. ज शखक्तकोबेगपकरण 

क लकार्परद
ज शखक्त 

दाेलमतिवाि
ज शखक्त 

शपूेदप
तिवेदशद 

ेसिटईेभटीबाट
उन्त्पा   

पररक द्को
िहस्सा 

१ कृिक रब  १५७४७०५ २५८०१५ १६.३८ १०४६७१ ४०.५७ 
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२ इञ्जे र्ररङ्गदथाे मापण १०७६६७४ २८०८०७ २०.०८ २५४८०७ ९०.७४ 
३ खचिकत्सादथामा ्स््ास्थ्र् ९५२३६ १०९३७० ११४.८४ १४३२७५ १३१ 
४ होटलव्र््स्थाप  १७०८१८ ५६६७३ ३३.१८ ३०६२६ ५४.०४ 
५ र्ादार्ाददथासञ्चार ९५६७६ ७६३४७ ७९.८० २४० ०.३१ 
६ तिवशोध उन्द्योग ४३७२५५ १८५९८० ४२.५३ ५८४७४ ३१.४४ 
७ े जीदथाव्र्ा्सािर्कसे्ारेबि्ध १९३७३३ १२०४१६ ६२.१६ ३४७५० २८.८६ 
 जम्मा ३६४४०९८ १०८७६०९ २९.८५ ६२६८४३ ५७.६३ 

दाेलकाअ  सार खचिकत्साक्षते्रमाप रुक ३४हजार६५रमिहला६१हजार१७१समेद
जम्मा९५हजारज शखक्तकार्परदरहेको ेखखन्छ।दरपररक द्अन्दगपदशुेँ गकदथासम्बन्ध 
तिवािखशक्षालर्हरुले१लाख४३हजार२७५उन्त्पा  गरेकोछ।र्ादार्ाददथासञ्चारक्षेत्रमा
क ल कार्परद ज शखक्त ९६ हजार रहेकोमा पररक  बाट २४० ज ालाई मात्र दाेलम उन्पलधध
गराएको ेखखन्छ।कृिक क्षते्रमा१६तिवेदशदलेदाेलमेलएकोमापररक  कोर्ोग ा ४१तिवेदशद
मात्ररहेकोछ। 

ज शखक्तको माग दथा शपूेदपको ेबश्लके ण  गरी तिवाि्ेधक खशक्षा अध्र्ाप को सम्बन्ध 
द एकोरसीपमूलकदाेलमउन्पलधधगराएकोकारणज शखक्तकोमागदथाउन्त्पा  माअसन्द ल 
 ेखखएकोछ।तिवािदथ्र्ाङ्कअ  सारस््ास्थ्र् शे्रत्रमाउन्त्पाद दज शखक्तलेरोजगार पाउन् े खस्थेद
 ेखखएकोछभ ेर्ादार्ाद, कृिक , होटल व्र््स्थाप , तिवशोध लगार्दकाबढीज शखक्तमागह  े
क्षेत्रमादाेलमतिवािज शखक्तन्रू् रहेको ेखखन्छ।जस्लेग ापक  ैक्षेत्रमाज शखक्तकोअभा्रह े
रक  ैक्षेत्रमाबेरोजगाररह ेअ्स्था ेखखएकोछ।अदःपररक द्लेश्रमबजारकोमागरशपूेदपको
ेबश्लके ण गरी बढी रोजगारी तिवाि ह  े क्षेत्रमा तिवाि्ेधक खशक्षा र व्र्ा्सािर्क दाेलमको व्र्ापक
ेबस्दारग  पप पछ। 

13.3. तिवाि्ेधक खशक्षा दथा व्र्ा्सािर्क दाेलम पररक द्ले २०७४।७५ मा एक कार्पटोली माफप द
शधारभदूदथामध्र्मस्दरीर्तिवाि्ेधकज शखक्ततिवक्षेपणगरेको ेथर्ो।उन्क्ततिवेदबे  लेपररक द्को
कार्पिमबाट ७ ्टा पेशा ्ा
क्षेत्रमा२०७४।७५लाेग६
लाख२७हजार,२०७५।७६
कोलाेग६लाख६९हजारर
२०६।७७ मा ७ लाख १५
हजारतिवाि े्धकखशक्षादथाव्र्ा्सािर्कदाेलमकोज शखक्तउन्त्पा  ग ेगरीतिवक्षेपणगरेको ेखखन्छ।
दर पररक द्ले ितिव÷ेडप्लोमा र ेडप्लोमा दहको तिवि्ेधक खशक्षाबाट उन्त्पाद द ज शखक्त र पररक द्को
तिव ेश कार्ापलर्हरु दथा व्र्ा्सािर्क खशक्षा दथा दाेलम अेभ्िृि पररर्ोज ाबाट छोटो अ्ेधको
व्र्ा्सािर्क दाेलम ेलएको संख्र्ा तिवक्षेपण गरेको संख्र्ाको २०७४।७५ मा ६.८५ तिवेदशद,
२०७५।७६मा१४,०६तिवेदशदर२०७६।७७मा४.४४तिवेदशदमात्ररहेकोपाइर्ो।र्सरी
बािक पकमागतिवक्षेपणगरेकोसंख्र्ाभन् ाअत्र्न्दन्रू् मात्रउन्त्पा  भएकोछ। 

शेथपक ्क प दाेलमको
तिवके्षपण 

३ ्क पमाउन्त्पाद दज शखक्त 
उन्त्पा  
तिवेदशद 

ितिवेडप्लोमा
रेडप्लोमा 

व्र्ा्सािर्क
दाेलम 

जम्मा 

२०७४।७५ ६२६८४३ २६९१७ १५९९२ ४२९०९ ६.८५ 

२०७४।७६ ६६९१९० ३२७१६ ६१३४८ ९४०६४ १४.०६ 

२०७४।७७ ७१४७७२ २६५९२ ५१६० ३१७५२ ४.४४ 
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सीट क्षमता र भनाय र जनश  त उ पादन

                                 

पररक द् अन्दगपद शंेगक
खशक्षालर्, साम  ािर्क ि्द्यालर् र
सम्बन्ध तिवािे जीसंस्थामाभ ापक्षमदा,
२०७४।७५ मा ४८ हजार,
२०७५।७६ मा ६२ हजार र
२०७६।७७ मा ७५ हजार रहेकोमा
खू भ ापिमशः४२हजार,५२हजार
र४७हजार रहेकोपाइर्ो।उन्त्पाद द
 क्ष ज शखक्त भ े ३ शेथपक ्क पमा
िमशः २७ हजार, ३३ हजार र २७
हजार मात्र रहेको छ । उन्क्त संख्र्ा
चाटपमा ेखाइएकोछ।र्स्क पकोक लभ ापमध्रे्५९तिवेदशदरक लउन्त्पाद दज शखक्तमध्रे्६९
तिवेदशदसम्बन्ध तिवािे जीसंस्थाकोिहस्सारहेकोछ। पररक द्लेकार्पटोलीगठ गरीज शखक्त
उन्त्पा  कोतिवक्षेपणगरेपे उन्त्पा  भ ेझ ्घटेकोपाइर्ो।कोेभड१९महामारीकोकारणलामो
अ्ेधबन् ाबन् ीभएकोलेछोटोअ्ेधकोदाेलमसम्पन्नह   सकेकोरतिवाि्ेधक खशक्षामासीट
क्षमदा्िृि  ेखखएपे भ ाप संख्र्ाभ ेघटेको  ेखखर्ो।सरकारीलगा ी्के  ीबढेकोभएपे 
ज शखक्तउन्त्पा  माभ ेे जीक्षेत्रकोर्ोग ा बढेकोरछोटोअ्ेधकोव्र्ा्सािर्कदाेलमपे 
सम्पन्न गरेकोकारणलक्ष्र्हाेसलग पसकेको ेखखए ।बजारकोमागअ  सारदाेलमकोछ ौट
गरीसमर्मैकार्पिमसञ्चाल ग  पप पछ। 

14. संस्थागद व्र््स्था ‐ बजेट बक्तव्र् २०७५, राििर् खशक्षा  ीेद, २०७६ दथा पन्रौ र्ोज ामा
श्रमबजारको श्यकर्कदाको शधारमा सीप  क्साङ्क  गरी सबै स्था ीर् दहमा  क्ष खशक्षक दथा
श्यकर्क पू्ापधार सिहदको कखम्दमा एउन्टा तिवाि्ेधक खशक्षालर् दथा व्र्ा्सािर्क सीप ि्कास
दाेलमकेन्रस्थाप ागरर ेउन्ल्लेखछ।तिवाि्ेधकखशक्षादथाव्र्ा्सािर्कदाेलमपररक द्अन्दगपद
शंेगक,साझे ारी,साम  ािर्करे जीसंस्थासमेदक लखशक्षालर्दथासंस्थाहरु१ हजार१००र
खशक्षादथामा ्स्रोदि्कासकेन्रअन्दगपदकक्षा९÷१२मातिवाि्ेधकधारकोकार्पिमसञ्चाल 
ग े साम  िर्क ि्द्यालर्को संख्र्ा ४८४ समेद जम्मा १ हजार ५८४ संस्था सञ्चाल मा रहेका 
छ ्।छोटोअ्ेधकोव्र्ा्सािर्कदाेलमसञ्चाल ग प१हजार१४०े जीसंस्थालेसम्बन्ध 
ेलएकाछ ्।क लस्था ीर्दह७५३मध्रे्६३५अथापद८४.३तिवेदशदस्था ीर्दहमातिवाि्ेधक
खशक्षादथादाेलमकोसंस्थागदसंरच ाप गेकोछभ े ेहार्अ  सार११८(१५.७तिवेदशद)स्था ीर्
दहमातिवाि्ेधकखशक्षादथाव्र्ा्सािर्कदाेलमकोसंस्थागदसंरच ाप गेकोछै । 

तिव ेश 

स स्थागदपह ुँचप गेकोर प गेकोस्था ीर्दह
संख्र्ा 

तिवाेबेधकखशक्षालर्दथाि्द्यालर्को
संख्र्ा व्र्ा्सािर्क

दाेलमद  े
संस्था 

क ल
स्था ीर्
दह 

पह ुँचप गेको
स्था ीर्दह 

पह ुँच
 प गेको 

स्था ीर्दह 

 प गेको
तिवेदशद 

पररक द्
अन्दगपद 

मा.ेब.
(तिवाेबेधक
धार) 

जम्मा
खशक्षालर् 

तिव ेश१ १३७ १०५ ३२ २३ .३६  ११० ९५ २०५ ११० 
तिव ेश२ १३६ १०३ ३३ २४ .२६  १२४ ८३ २०७ ९० 
बागमदी ११९ १०४ १५ १२ .६१  २८१ ८० ३६१ ५३२ 
गण्डकी ८५ ७१ १४ १६ .४७  १०९ ५० १५९ ७५ 
ल खम्ब ी १०९ ९८ ११ १० .०९  १८२ ९८ १८० १५६ 
कणापली ७९ ७० ९ ११ .३९  १२९ ३० १५९ ६५ 
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स्रो
दः
ेसिटईेभटीबािक पकतिवेद्े  ,२०७६।७७रसीप क्साङ्क कार्पटोलीकोतिवेद्े  ,२०७७। 

पररक द्अन्दगपद३बके ेडप्लोमार१८मिह ाकोितिव÷ेडप्लोमादहकोकार्पिमसञ्चाल ग े
क लसंस्था२०७३।७४मा६५०रहेकोमासोसंख्र्ाबढेर०७४।७५मा८७७,२०७५।७६
मा१०४२र२०७६।७७मा११००प गेकोछ।पररक द्ले ेडप्लोमार ितिव÷ेडप्लोमादहको
तिवाि्ेधकखशक्षासञ्चाल ग पेब.सं.२०५० ेखखहालसम्म४२९े जीसंस्थालाईसम्बन्ध द एको
छ। साम  ािर्क ि्द्यालर्लाई तिवाि्ेधक खशक्षाकोकार्पिम सञ्चाल  ग प २०५६  ेखख अ  मेद
द एकोरहालसोसंख्र्ा५७२प गेकोछ।र्सरीदाेलमद  ेसंस्थाकोसम्बन्ध बढेको ेखखए
पे हालसम्म११८(१५.७तिवेदशद)स्था ीर्दहमादाेलमकोलाेगसंस्थागदपह ुँचप गेकोछै ।
संस्थाकोपह ुँच प गेकोतिव ेशमासबैभन् ाबढीतिव ेश ं.२मा३३स्था ीर्दह(२४.२६तिवेदशद)
रसबैभन् ाकमस   रपखश्चमतिव ेशमा४स्था ीर्दह(४.५५तिवेदशद)रहेकाछ ।छोटोअ्ेधको
दाेलम द  े े जी संस्था १ हजार १४० मध्रे् सबैभन् ा बढी बागमदी तिव ेशमा ५३२(४६.६७
तिवेदशद) र सबैभन् ा कम कणापली तिव ेशमा ६५(५.७ तिवेदशद) सञ्चाल मा रहेका छ ् । सबै
स्था ीर्दहमापह ुँच प गेकोरपह ुँचेबस्दारकोशधारमातिव ेशगदअसमा दापे बढी ै ेखखएको
छ। 

पररक द्ले े जी संस्थालाई सम्बन्ध  द   स्थेगद गरेकोकारण सम्बन्ध  माग गरेका १
हजार ७१८ संस्थाले सम्बन्ध  पाएको छै  । े जी संस्थाहरुले ेबशेक गरी शहरी क्षेत्रमा मात्र
सञ्चाल को सम्बन्ध  ेलएकाछ ्। तिव ेश  ं. २ मासम्बन्ध  ेलएका १०६ े जी संस्थामध्रे्
ज कप र उन्पमहा गरपाेलकामा २१ र राजेबराज  गरपाेलकामा ९ सिहद १० स्था ीर् दहमा
सञ्चाल मा रहेको छ । त्र्स्दै साम  ािर्क ि्द्यालर्मा तिवाि्ेधक खशक्षाको कार्पिम सञ्चाल को
अ  मेद द ुँ ाक  ै स्था ीर्दहमा बढी रक  ै स्था ीर् दहमाअ  मेद  द एकोकारण पे सबै
स्था ीर्दहमापह ुँच प गेको ेखखन्छ।सबैस्था ीर्दहमासंस्थागदपह ुँच प गेकोकारणदाेलम
ेल चाह ेलेसहजरुपमाअ्सरतिवािग पसकेकाछै  ्।सबैस्था ीर्दहमादाेलमकोसंस्थागद
पह ुँचप ग् ेगरीसम्बन्ध द   प पछ। 

15. व्र््सािर्क दाेलमको तिवगेद ‐ बजेट बक्तव्र्मा र्स ्क प ८३ हजारलाई छोटो अ्ेधको दाेलम
उन्पलधधगराउन् ेलक्ष्र्राखेकोछ।उन्क्तलक्ष्र्प राह  ेगरीकार्पिमदज पमागरीकार्ापन््र् 
ग  पप पछ।व्र्ा्सािर्क खशक्षादथादाेलमअेभ्िृिपररर्ोज ाले२०७६।७७सम्म६५हजार
५००लखक्षदबगपकार् ् ाहरुलाई३मिह ाकोव्र्ा्सािर्कदाेलम द ईरोजगारीउन्पलधधगराउन् े
लक्ष्र्रहेकोमा३६हजार४५५(५७तिवेदशद)लाईमात्रदाेलमउन्पलधधगराएकोछ।त्र्स्दै
तिवाि्ेधकखशक्षादथाव्र्ा्सािर्कदाेलमपररक द्अन्दगपदका७तिव ेशकार्ापलर्हरुलेगद्क प४२
हजाररर्ो्क प४५हजारसमेद२्क पकोअ्ेधमा८७हजारलाईदाेलमउन्पलधधगराउन् ेलक्ष्र्
राखेकोमा४५हजार४१६(५२तिवेदशद)लाईदाेलमउन्पलधधगराएकोछ।३्क पकोलक्ष्र्र
तिवगेद ेहार्अ  सारछ ्। 

शेथपक्क प 
ेसिटेभटीअन्दगपदे कार्बाट

सञ्चाेलददाेलम 
व्र््सािर्कखशक्षादथादाेलम
अेभ्िृिपररर्ोज ाबाटसञ्चाेलद तिवगेदकम

ह  ाकोकारण 
लक्ष्र् सम्पन्न तिवेदशद लक्ष्र् सम्पन्न तिवेदशद 

२०७४।७५ ० ० ० १६००० १५९९२ १००  
२०७५।७६ ४२००० ४०२५६ ९६ २४७५० २१०९२ ८५  

स   रपखश्चम ८८ ८४ ४ ४ .५५  १६५ ४८ २१३ १०२ 
जम्मा ७५३ ६३५ ११८ १५ .७  ११०० ४८४ १५८४ ११४० 
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२०७६।७७ ४५००० ५१६० ११ २४७५० ० ० दाेलमस्थेगद 
जम्मा ८७००० ४५४१६ ५२ ६५५०० ३७२३१ ५७  

उन्क्तदाेलमसम्बन्धी ेखखएकाव्र्होरा ेहार्अ  सारछ ्। 

15.1. व्र्ा्सािर्कखशक्षादथादाेलमअेभ्िृिपररर्ोज ाले५्क पकोअ्ेधमा१लाख१५हजारलाई
छोटोअ्ेधकोव्र्ा्सािर्कदाेलमतिव ा ग ेलक्ष्र्रहेकोमा२०७५।७६सम्मऔसदमालक्ष्र्को
९१तिवेदशदलाईदाेलमतिव ा गरेपे २०७६।७७मादाेलमसम्पन्नग प सकेकोकारणकररब
  ईेदहाईअ्ेधसिकएकोअ्स्थामा३२तिवेदशदलाईमात्रदाेलमउन्पलधधगराएको ेखखन्छ।
पररर्ोज ाले२०७६।७७मादाेलमउन्पलधधगराउन् १९५दाेलमतिव ार्कसंस्थाछ ौटगरी२४
हजार४७१लाईदाेलमश रुभएपश्चादकोेभड१९महामारीलेग ापबन् ाबन् ीभएकोलेदाेलम
कार्पिमस्थेगदभएकोमाउन्क्तदाेलम२०७७।७८मासम्पन्नगररएकोछ। 

15.2. तिवाि्ेधक खशक्षा दथा व्र्ा्सािर्क दाेलम पररक द्कोछोटो अ्ेधको दाेलम सञ्चाल  ग े बािक पक
क्षमदा ६५ हजार रहेको छ । दर तिव ेश सरकारको बजेटबाट पररक द् अन्दगपदका ७ तिव ेश
कार्ापलर्हरुलेगद्क प४२हजारलाईदाेलमद  ेलक्ष्र्राखेकोमा९६तिवेदशदलाईदाेलमद एको
र र्ो ्क प ४५ हजारलाई दाेलम उन्पलधध गराउन् े लक्ष्र् राखेकोमा ५ हजार १६० लाई एक
मिह ाको दाेलम उन्पलधध गराएको र २० हजार १८० लाई ३ मिह ाको दाेलम श रु गरेपे 
बन् ाबन् ीकोकारणदाेलमकार्पिमस्थेगदगररएकोछ।उन्क्तदाेलमप  ःसञ्चाल गररएको
छै ।र्सरीदाेलमसम्पन्नह   सकीस्थेगदभएकादाेलममासहभागीतिवखशक्षाथीहरुदाेलमतिवाि
ग े अ्सरबाट बखञ्चद भएका छ ।्शेथपक ्क प २०७६।७७ मा व्र्ा्सािर्क दाेलमको लाेग
ेबे र्ोज  भएको रु.८५ करोड ६० लाखमध्रे् रु.१३ करोड ७२ लाख (१६ तिवेदशद) खचप
भैसकेको छ । सोमध्रे् स   रपश्चम तिव ेश कार्ापलर्ले खचप  गरेको, तिव ेश २ कार्ापलर्ले बैठक
भत्तामारु.८१हजारखचपगरेकोछ।दीतिव ेशमादाेलमश रु ै भएकोरअन्र्तिव ेशमासम्झौदा
भईदाेलमश रुभएको ेथर्ो।तिव ेशसरकारबाटस्थेगददाेलमसञ्चाल ग प२०७७।७८मा
बजेट व्र््स्था गरेकोलेअध रोदाेलमसञ्चाल ह  सक् ेअ्स्था छै ।अध रोदाेलमसम्पन्न
 भएकोलेउन्क्तखचपउन्पर्ोगेबिह ह  ेभएकोछ। 

बजेट बक्तव्र्मा ८३
हजारलाई दाेलम उन्पलधध गराउन् े
लक्ष्र् राखेको भएपे  व्र्ा्सािर्क
खशक्षा दथा दाेलम अेभ्िृि र
तिवाि्ेधक खशक्षा दथा व्र्ा्सािर्क
दाेलम पररक द्को लक्ष्र् ७० हजार
मात्ररहेकोछ।कोेभडमहामारीको
कारणबन् ाबन् ीभएकोलेउन्क्तलक्ष्र्
हाेसल ह   सके  । पररर्ोज ा र
पररक द्को तिव ेशकार्ापलर्हरुले तिवथमचौमाेसकेभत्र दाेलम तिव ार्क संस्थासुँग सम्झौदा गरी  ोस्रो
चौमाेसकमादाेलमसञ्चाल ग प सकेकोकारणर्स्क पतिवगेदह   सकेकोहो।सम्पन्नह  
 सकेका दाेलमकार्पिमहरुमध्रे् पररर्ोज ाले२०७७।७८मा प  ःश रुगरेकोछ भ े पररक द्
अन्दगपदकातिव ेशकार्ापलर्हरुलेबजेटिफ्रजभएकोलेदीअध रोदाेलमप  ःसञ्चाल गरेकोछै ।
जस्लेग ापसीपर् क्तज शखक्तउन्त्पा  गरीरोजगारी्िृिग े ेपालसरकारकोलक्ष्र्तिवािभएको

ेसिटइेभटीतिव ेशकार्ापलर्को२०७६।७७कोखचप 
तिव ेश बजेटरु.हजार खचपरु.हजार खचप% 

तिव ेश ुँ१ १३३००० ३२४५७ २४ 

तिव ेश ुँ२ १३३००० ८१ ०.०६ 

बागमदी १३४०५० २६५४० २० 

गण्डकी ११४००० २०३११ १८ 

ल खम्ब ी १३३००० २७२८८ २१ 

कणापली ९५००० ३०६०८ ३२ 

स   रपखश्चम ११४००० ० ० 

जम्मा ८५६०५० १३७२८५ १६ 
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 ेखखए ।समर्मैबजेटव्र््स्थारदाेलमकाकार्पिमसञ्चाल गरीलक्ष्र्हाेसलग  पप पछ।
साथैअध रोरहेकादाेलमकोलाेगबजेटव्र््स्थागरीदाेलमसम्पन्नग  पप पछ। 

16. समन््र्‐तिवाि्ेधकखशक्षादथाव्र्ा्सािर्कदाेलमपररक द्ऐ ,२०४५माशधारभदूदहकोसीप
दथा दाेलम सञ्चाल  गरी मध्र्मस्दरीर् ज शखक्त उन्त्पा   ग े र ि्ेभन्न दाेलमसम्बन्धी
कार्पिमहरुबीचसमन््र्कार्मगराउन् ेव्र््स्थाछ।व्र्ा्सािर्कखशक्षादथादाेलमसञ्चाल मा
तिवाि्ेधक खशक्षादथा व्र्ा्सािर्कदाेलमपररक द्को  ेदतृ्् ार्ीभूे मका रहेकोभएपे  संखघर्दथा
तिवा ेखशकमन्त्रालर्दथाे कार्हरुरस्था ीर्सरकारहरुसमेदसंलग् रह ैशएकोछ।पररक द्ले
दर्ारगरेकोज शखक्ततिवक्षेपणकोतिवेदबे  अ  सारश्रम,रोजगारदथासामाखजकस रक्षामन्त्रालर्,
मिहला,बालबाेलकादथाजेष्ठ ागररकमन्त्रालर्,उन्द्योग,बाखणज्र्दथाशपूेदपमन्त्रालर्,कृिक दथा
पश पन्छीमन्त्रालर्,भूे म व्र््स्थाप ,सहकारी दथागरीबी े ्ारणमन्त्रालर्, स््ास्थ्र्मन्त्रालर्,
र् ् ा दथा खेलकू मन्त्रालर्लगार्दका१०भन् ा बढी मन्त्रालर्अन्दगपदका ि्ेभन्न े कार्हरु,
तिव ेश सरकार दथा स्था ीर् दहबाट ि्ेभन्न तिवकारका व्र्ा्सािर्क दाेलम सञ्चाल  गरररहेको 
पाइन्छ।सोबाहेके जीदथागैह्रसरकारीसंघसंस्थाहरुबाटपे छोटोअ्ेधकोदाेलमसञ्चाल 
गरररहेकोछ।दीे कार्रसंघसंस्थाहरुबाटसञ्चाेलददाेलमकार्पिमहरुपररक द्कोे र्म दथा
े र्न्त्रणमारहेकोछै । 

एकअध्र्र् तिवेद्े  लेगद्क पव्र्ा्सािर्कदाेलमसञ्चाल ग पकोलाेगरु.७अबप१०
करोड३१लाख ेबे र्ोज भएको रसीप परीक्षणमासहभागी ५७हजारमध्रे् दाेलकामा  ेखाए
अ  सार खशक्षा, ेबज्ञा दथातिवेबेधमन्त्रालर्अन्दगपदकापररर्ोज ाबाट६३तिवेदशदरबाुँकी३७
तिवेदशदअन्र्मन्त्रालर्,राििर्दथाअन्दराििपर्संस्थाहरुबाटदाेलमतिव ा गरेको ेखखन्छ।श्रम,
रोजगारदथासामाखजकस रक्षामन्त्रालर्अन्दगपदकादाेलमतिवेदष्ठा बाटर्ो्क पसम्म३लाख११
हजारलाई दाेलम तिव ा  गरेको  ेखखन्छ । एकै िकेसमका दाेलम धेरै े कार्बाट तिव ा  ग ाप
एकरुपदा  ह  े, ग णस्दरीर्  ह  े, दाेलम ेल े व्र्खक्तहरु  ोहोरर  सक् े र दाेलम तिवाि दथा
रोजगारीको एिककृद ेब्रण समेद तिवाि  ह  े र र्स्दो दाेलम कार्पिमको व्र्र्भार पे  बढ् े
सम्भा् ा रहेको छ । समन््र्  गरी तिवत्रे्क सरकारी े कार्हरुले बके  ी कार्पिम सञ्चाल 
गरररहेकोलेसीपर् क्तज शखक्तकोएिककृददथ्र्ाङ्ककोअभा्मामागअ  रुपज शखक्तकोशपूेदपग प
कदठ ाईह  े ेखखन्छ। 

दाेलमको पाठ्यिम े मापण, तिवखशक्षकको
व्र््स्था,ग णस्दर े र्न्त्रण र दाेलमसञ्चाल को
समग्र व्र््स्थाप  ग े े कार् पररक द् भएकोले
ि्ेभन्न े कार्बाट सञ्चाल  गरर े दाेलममा
ग णस्दर े र्न्त्रण ग प र एकरुपदा कार्म ग प
पररक द्सुँगसमन््र्ग  पप पछ। 

17. दाेलमकोलागद‐व्र्ा्सािर्कखशक्षादथादाेलम
अेभ्िृि पररर्ोज ाको कार्ापन््र्  प खस्दकामा
छोटो अ्ेधको दाेलमकोलागद खशक्षा, ि्ज्ञा  दथा तिवि्ेध मन्त्रालर्ले दाेलमको तिवकृेदअ  सार
बजारसभेगरीि्ेभन्नसंघसंस्थाबाटतिवािइकाईलागदलाईशधारेलईदाेलमकोलागदे धापरण
ग  पप े उन्ल्लेख छ । मन्त्रालर्ले २०७६।७७ मा क बगपको १० तिवकारको दाेलमको लाेग
तिवेदधर्खक्तरु.२२२००।÷,खबगपको३३तिवकारकोदाेलमकोलाेगतिवेदधर्खक्तरु.२०२००।÷र

दाेलमेलईसीपपरीक्षणमासहभागीे कार्रसंख्र्ा 
दाेलमकोेबक र् दाेलमतिवाि तिवेदशद 
इभेण्ट पररर्ोज ा १९५९५ ३४.१४ 

सीप ि्कासपररर्ोज  १६५६४ २८.८६ 

व्र्खक्तगद(अन्र्संस्था) ८१९९ १४.२९ 

रोजगार कोक  ६४१८ ११.१८ 

देलम केन्रहरु २८७९ ५.०२ 

सेभ  खचल्डे्र फण्ड १८९६ ३.३० 

स््ीस ि्काससहर्ोग १८४३ ३.२१ 

जम्मा ५७३९४ १०० 
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गबगपको१८तिवकारकोदाेलमकोलाेगतिवेदधर्खक्तरु.१८२००।÷स््ीकृदगरेकोछ।  गपमका
क्षेत्रका १४ खजल्लाको लाेग भ े तिवोत्साह  स््रुप १० तिवेदशद थप ह  े व्र््स्था रहेको छ।
तिवाि्ेधक खशक्षादथाव्र््सािर्कदाेलमपररक द्लेदाेलमश ल्कतिवेदधर्खक्तरु.१९२००।दोकेको
छ। पररर्ोज ा र पररक द्ले सञ्चाल  गरेको दाेलमकोखचप सम्बन्धी  ेखखएका  ेखखएका व्र्होरा
 ेहार्अ  सारछ ्। 

17.1. पररर्ोज ाकार्ापन््र्  े  ेखशकामालखक्षदसमूहलाईदाेलम द ईउन्पलधधीम लकरोजगारउन्पलधध
गराएमादाेलमतिव ार्कसंस्थालाईतिवोत्साह रकमभ  क्ता ीग ेव्र््स्थाछ।लखक्षदसम हलाई३
बगपमाेबभाज गरीकबगपकोलाेगदाेलमश ल्ककोशदतिवेदशद,खबगपकोलाेग८०तिवेदशदर
गबगपकोलाेग६०तिवेदशद तिवोत्साह  रकमदोकेकोछ।पररर्ोज ालेसञ्चाल गरेकाछोटो
अ्ेधको दाेलममा शेथपक ्क प २०७४।७५ मा सम्झौदा भई दाेलम तिवाि १५ हजार ८४५
तिवखशक्षाथीकोतिवेदव्र्खक्तऔसदखचपरु. ३४हजार८०९रशेथपक्क प२०७५।७६मासम्झौदा
भईदाेलमतिवािगरेका२०हजार६१०ज ाकोतिवेदव्र्खक्तऔसदखचपरु.३६हजार५८०रहेको
छ।दाेलमतिव ार्कसंस्थासुँगभएकोसम्झौदाअ  सारदाेलमश ल्करतिवोत्साह रकमसमेदतिवेद
व्र्खक्तलागद ेहार्अ  साररहेकोछ। 

दाेलमकार्पदिम 

२०७५कोसम्झौदा २०७६कोसम्झौदा 
दाेलमतिवाि 

संख्र्ा  
भ  क्ता ी 
रु.हजार 

तिवेदव्र्खक्त 

रु.हजार 

दाेलमतिवाि 

संख्र्ा 
भ  क्ता ी 
रु.हजार 

तिवेदव्र्खक्त 

रु.हजार 

 ेदजामाशधाररददाेलमदह१ १६६८५ ३९४७९६ ३४ १२९५५ ४५४०८५ ३५ 

भौचरमाशधाररददाेलमदह१ ४१६० १५६७५९ ३८ २९०७ ११७७१९ ४० 

 ेदजामाशधाररददाेलमदह२    ५७८ २९१६५ ५० 

ेबशेक मिहलालखक्षददाेलमदह
१ 

   ४१७० १५२९४५ ३७ 

जम्मा १५८४५ ५५१५५५ ३५ २०६१० ७५३९१५ ३७ 

पररर्ोज ाकार्ापन््र् प खस्दकाअ  सारदाेलमउन्पलधधगराई६मिह ासम्मउन्पलधधीमूलक
रोजगार तिव ा  गरेको दाेलम दथा रोजगार तिव ार्क संस्थाहरुलाई तिवथम िकस्दा ेखख ै तिवोत्साह 
सिहदको रकम भ  क्ता ी भएको छ । पररर्ोज ाले स््ीकृद गरेको तिवेदव्र्खक्त औसद लागदको
द ल ामातिवोत्साह सिहदकोऔसददाेलमखचप२०७४।७५मा७२तिवेदशदर२०७५।७६मा
८१तिवेदशदसम्मबढेको ेखखन्छ। 

17.2. पररक द्ले दोकेको सबै िकेसमको दाेलमको लाेग तिवेद तिवखशक्षाथी रु.१९ हजार २०० का  रले
िहसाब गरी सम्बखन्धद खशक्षालर् दथा ि्द्यालर्हरुलाई े कासा द  े गरेको र सम्बखन्धद
खशक्षालर्हरुले दाेलम सञ्चाल  गरी बचद रहेको रकम िफदाप ग े गरेको छै  । पररक द् र
पररर्ोज ाबाटसञ्चाेलददाेलमकोलागदफरकफरकरहेकोछ।सबैतिवकारकोदाेलमकोलाेग
पररक द्ले एउन्टै  र दोकेको छ भ े
पररर्ोज ाले ३ समूहको लाेग फरक
फरक लागद दोकेको छ । पररक द्
अन्दगपद ७ तिव ेश कार्ापलर्ले स्था ीर्
दहबाट तिवखशक्षाथी ेसफाररसगरी पठाएको
शधारमा दाेलम द  े गरेको छ । ३
्क पको दाेलमको खचप र संख्र्ा तिव ेश
कार्ापलर्हरुबाट माग गरेकोमा कणापली

तिव ेश दाेलम तिवाि खचप रु.हजार तिवेदव्र्खक्त खचप 
तिव ेश  ं.१ ५९८८ १०७७८७ १८ 

तिव ेश  ं.२ ६००० १००५२१ १७ 

बागमदी तिव ेश ५९६० १०६२२३ १८ 

गण्डकी तिव ेश ४८०० ८६३०० १८ 

ल खम्ब ी तिव ेश ५६०७ ३७६५० ७ 

स   रपखश्चम तिव ेश ५९८० १०४६५० १७ 

जम्मा ३४३३५ ५४३१३१ १६ 
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तिव ेशबाट२०७५।७६कोि््रणतिवाि भएकोबाुँकी६तिव ेशकार्ापलर्ले३४हजार३३५लाई
दाेलम तिव ा  गरी रु.५४ करोड ३१ लाख ३१ हजार खचप भएको  ेखखन्छ । ल खम्ब ी तिव ेश
कार्ापलर्लेएकमिह ाकोदाेलमबढीसञ्चाल गरेकोकारणतिवेदव्र्खक्तरु.७हजारलागेको र
सबैभन् ाबढीरु.१८हजारसम्मलागेकोछ।उन्क्तखचपपररक द्लेदोकेकोलागद रभन् ाकम
रहेकोछ।पररर्ोज ाकोलागदभ े६मिह ासम्मउन्पलखधधमूलकरोजगारीतिवािगरेपेछदाेलम
तिव ार्क संस्थालाई ६०  ेखख शद तिवेदशदसम्म तिवोत्साह  भ  क्ता ी गरेकोले तिवेद तिवखशक्षाथी खचप
औसदमारु.३७लागेको ेखखन्छउन्क्तलागदपररक द्कोऔसदखचपकोद ल ामा१३१तिवेदशदबढी
रहेकोछ। 

व्र्ा्सािर्क दाेलमको लाेग पाठ्यिम े मापण, तिवखशक्षक उन्त्पा  , अ  गम , समन््र्, सीप
तिवमाखणकरणलगार्दकोखजम्मे्ारीतिवािपररक द्लेकार्मगरेकोलागदरदाेलमसम्बन्धी मपस्दथा
ि्ेधलाई अ  सरण गरी दाेलमको लागद कम गरी ग णस्दर बढाउन् े गरी दाेलम सञ्चाल  
ग  पप पछ । समा स्दरको दाेलम सञ्चाल  ग ाप े कार्िपच्छे लागद फरक भएको  ेखखएकोले
ेमदव्र्र्ीह  ेगरीलागदमासमा दाकार्मग  पप पछ। 

18. दाेलमतिव ार्कसंस्थाछ ौट ‐तिवाि्ेधकखशक्षादथाव्र्ा्सािर्कदाेलमपररक द्कोछोटोअ्ेधको
सीपमूलकदाेलमसञ्चाल कार्पि्ेध,२०७६माशंेगक खशक्षालर्लेबढीमा६्टा,तिवाि्ेधक
कार्पिमसञ्चाल ग ेसाम  ािर्कि्द्यालर्हरुलेबढीमा३्टारे जीदाेलमतिव ार्कसंस्थाहरुले
बढीमा ६ ्टासम्म दाेलमसञ्चाल  ग प पाउन् े व्र््स्था गरेकोछ।कार्पि्ेधमा े जी दाेलम
तिव ार्क संस्थाहरुबाटक ल दाेलमको ३५ तिवेदशदसम्म मात्र सञ्चाल  ग प ेमल् े र एक दाेलम
समूहमा२०ज ातिवखशक्षाथीरह ेव्र््स्थागरेकोछ।व्र्ा्सािर्कखशक्षादथादाेलमअेभ्िृि
पररर्ोज ाकार्ापन््र्  प खस्दकामा एकदाेलम तिव ार्क संस्थाले१५्टा (३००ज ा)सम्मलाई
दाेलमसञ्चाल ग पपाउन् ेव्र््स्थागरेकोछ।दाेलमतिव ार्कसंस्थाछ ौटसम्बन्धी ेखखएका
व्र्होरा ेहार्बमोखजमछ ्। 

18.1. व्र्ा्सािर्कखशक्षादथादाेलमअेभ्िृिपररर्ोज ा(इभेन्ट)लेसा्पजे कखरर ऐ दथाे र्मा्ली
अ  सारे जीदाेलमतिव ार्कसंस्थाहरुछ ौटगरी ेहार्अ  सार२०७४।७५मा१६हजार२२०
लाई दाेलम तिव ा ग प ९१ संस्था,२०७५।७६मा२२हजार८०२लाई दाेलम तिव ा ग प
१८०संस्थार२०७६।७७मा३३हजार१५४लाईदाेलमतिव ा ग प१९५संस्थासुँगसम्झौदा
गरेकोछ। 

दाेलमकोतिवकार 

२०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ 

संस्था
संख्र्ा 

तिवखशक्षाथी
संख्र्ा 

औसद
संख्र्ा 

संस्था
संख्र्ा 

तिवखशक्षाथी
संख्र्ा 

औसद
संख्र्ा 

संस्था
संख्र्ा 

तिवखशक्षाथी
संख्र्ा 

औसद
संख्र्ा 

 ेदजामाशधाररद(दह१) ४४ १२०६० २७४ ६५ १३८०० २१३ ८६ १९२८८ २२५ 

 ेदजामाशधाररद(दह२)    १६ ८१० ५१ ५३ २९८६ ५७ 

भौचरमाशधाररद(दह१) ४७ ४१६० ८९ ४७ ३६७२ ७८ ५६ १०८८० १९५ 

ेबशेक  मिहला लखक्षद (दह
१) 

   ५२ ४५२० ८७    

जम्मा ९१ १६२२० १७९ १८० २२८०२ १२७ १९५ ३३१५४ १७० 
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पररर्ोज ाले एक दाेलम तिव ार्क संस्थालाई औसदमा २०७४।७५ मा १७९,
२०७५।७६मा१२७र२०७६।७७मा१७०सम्मलाईदाेलमतिव ा ग ेगरीसम्झौदागरेको
 ेखखन्छ । दाेलमको तिवकृेद अ  सार बढीमा २७४ सम्मलाई दाेलम द  े गरी सम्झौदा भएको
 ेखखन्छ । पररर्ोज ा कार्ापन््र्  प खस्दका अ  सार एक दाेलम तिव ार्क संस्थाले बढीमा ३००
ज ालाईदाेलमद  सक् ेगरीसम्झौदाग  पप ेउन्ल्लेखभएपे पररर्ोज ाले ेदजामाशधाररद दह
१ र दह २ दथा  भौचरमा शधाररद सिहद ३ तिवकारको दाेलममा दािकएको सीमाभन् ा बढी
संख्र्ालाई दाेलम तिव ा  ग े गरी सम्झौदा गरेको छ। २०७६।७७ मा ५१ दाेलम तिव ार्क
संस्थालाई बढीमा १५ हजार ३०० ज ालाई दाेलम द   सम्झौदा ग प सिक ेमा ३ तिवकारको
दाेलममागरी२३हजार७७ज ा(७हजार७७७बढी)लाईदाेलमद  ेगरीसम्झौदागरेको 
छ । उन्क्त दाेलम कोेभड १९ को महामारीको कारण सम्पन्न भए  । तिवाि्ेधक खशक्षा दथा
व्र्ा्सािर्कदाेलमपररक द्लेबढीमा१२०ज ासम्मलाईदाेलमतिव ा ग पसक् ेशधारदोकेको 
छ‚ दर पररर्ोज ाले बढी संख्र्ालाई दाेलम तिव ा  ग े गरी े जी संस्थासुँग सम्झौदा गरेकोले
दाेलमकोग णस्दरकार्मग पध्र्ा  द एकोपाईर्ो। 

18.2. पररक द्अन्दगपदकाशंेगकखशक्षालर्बाटबढीमा६्टासम्म,तिवाि्धकखशक्षाकार्पिमसञ्चाल ग े
साम  ािर्क ि्द्यालर्हरुलाई बढीमा ३ ्टासम्म र े जी संस्थाहरुलैई क ल दाेलमको ३५
तिवेदशदसम्मदाेलमसञ्चाल ग पसिक ेगरीकार्पि्ेधदर्ारगरेकोलेदाेलमकोग णस्दरे र्न्त्रण
ग पसहज  ेखखएपे  केही तिव ेशकार्ापलर्हरुलेउन्क्तकार्पि्ेध पाल ागरेको  ेखख ै ।र्ो्क प
कणापलीतिव ेशकार्ापलर्लेकणापलीतिवाि्ेधकखशक्षालर्बाटज म्लाखजल्लाको९्टादाेलमसञ्चाल 
ग पसम्झौदागरेकोछभ ेस   रपखश्चमतिव ेशकार्ापलर्ले ाच  पलाकोलिट ाथसाम  ािर्कि्द्यालर्बाट
९्टादाेलमसञ्चाल ग ेगरीसम्झौदागरेको ेखखर्ो। 

पररक द्ले तिवखशक्षक, भौेदक पू्ापधार दथा व्र््स्थापकीर्क्षमदा अ  सार दाेलमकोग णस्दरकार्म
राख्नसहजह  ेगरीकार्पि्ेधदर्ारगरेकोछ।पररर्ोज ालेएकसंस्थालाईबढीदाेलमसञ्चाल 
ग प द  ेव्र््स्थागरेकोलेदाेलमकोग णस्दरकार्मग परव््स्थाप माकदठ ाईह न्छ।एउन्टै
संस्थालेधेरैदाेलमव्र््स्थाप ग  पप ापतिवखशक्षककोरभौेदकपू्ापधारअभा्भईसमग्रदाेलममा
असरप ेह न्छ।पररर्ोज ाबाटदाेलमतिवािमध्रे्र्ो्क प७०तिवेदशदमात्रसीपपरीक्षणमाउन्त्तीणप
भएकाछ ।् दर पररक द्को शंेगक खशक्षालर्बाट दाेलम ेलएका तिवखशक्षाथीहरु७५ तिवेदशदभन् ा
बढी उन्त्तीणप भएको  ेखखन्छ । दाेलमको अ  भ्, ज शखक्त व्र््स्था, पू्ापधार लगार्दका
शधारहरुको म ल्र्ाङ्क  दाेलम तिव ार्क संस्था छ ौट ग  पप े र पररर्ोज ाबाट सञ्चाल  गरर े
दाेलममाग णस्दरकार्मह  ेगरीसंख्र्ाे धापरणग  पप पछ।साथैपररक द्कोतिव ेशकार्ापलर्हरुले
कार्पि्ेधलाईपूणपपाल ागरीदाेलमकोग णस्दरकार्मग  पप पछ। 

19. दाेलमकोेबक र्छ ौट‐राििर्खशक्षा ेद,२०७६रपन्रौँर्ोज ामाश्रमबजारकोश्यकर्कदा
र ्ै ेखशक रोजगारीलाई तिवाथेमदा द ई सीप ि्कासको दाेलम सञ्चाल  गरर े उन्ल्लेख छ ।
पररर्ोज ा कार्ापन््र्  प खस्दकामा लखक्षद बगपलाई रोजगारी ेसजप ा ह  े गरी छोटो अ्ेधको
व्र्ा्सािर्कदाेलमउन्पलव्धगराउन् ेउन्दे्दयकर्रहेकोछ।दरपररक द्रपररर्ोज ालेमागरशपूेदपको
ेबश्लके ण गरीदाेलमसञ्चाल गरेकाछ ्।र्ससम्बन्धी ेखखएकाव्र्होरा ेहार्बमोखजमछ ्। 

19.1.  ेपालश्रमशखक्तस्ेक्षणअ  सार पेशामाशबिक लज शखक्त१करोड२८लाख४४हजारमध्रे्
कृिक मा८०तिवेदशद,इञ्जे र्ररङ्गक्षेत्रमा१२तिवेदशद, स््ास्थ्र्मा१.२तिवेदशद, पर्पट मा२.१०
तिवेदशद र अन्र् से्ामा ४.३० तिवेदशदकार्परदछ ् । पररक द्ले र्ो ्क प ्ै ेखशक रोजगारीबाट
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फकेका श्रेमकहरुसुँग सीप ि्कासकोश्यकर्कदा सम्बन्धी एक अध्र्र्  गरेको ेथर्ो । उन्क्त
अध्र्र्  अ  सार  ेशेभत्र कृिक मा ६५.५४ तिवेदशद, े मापणमा १५.८२ तिवेदशद, से्ामा १०.७३
तिवेदशद,उन्त्पा  क्षेत्रमा५.६५तिवेदशदरअन्र्मा२.२६तिवेदशदरोजगारीतिवािह  ेसम्भाि्दक्षते्र
उन्ल्लेखगरेकोछ।पररक द्लेछोटोअ्ेधकोव्र्ा्सािर्कदाेलमकोलाेग२४३तिवकारकापाठ्यिम
े मापण गरेका छ ।् सोमध्रे् दाेलम ेलई सीप परीक्षणमा सहभागीको पेशा ेबशलेक ण ग ाप
२०७४।७५ मा ६२ हजारलाई ९४ तिवकार, २०७५।७६ मा ५९ हजारलाई ९९ तिवकार र
२०७६।७७मा५७हजारलाई८८तिवकारकोदाेलमउन्पलधधगराएको ेखखन्छ।पररक द्रअन्र्
सरकारीे कार्हरुलेेबगद३्क पमाि्ेभन्ने कार्,संस्थाहरुलेदाेलमद ईसीपपरीक्षणकोलाेग
श्े  गररेकामध्रे्दाेलमसम्पन्नगरेकाम ख्र्ेबक र्रसंख्र्ा ेहार्अ  सारछ ्। 

दाेलमको ेबक र् 
२०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ 

दाेलमतिवाि तिवेदशद दाेलमतिवाि तिवेदशद दाेलमतिवाि तिवेदशद 

टेलररङ्ग ५१९५ ८.३८ ७४९९ १२.७६ ७९६७ १४.०६ 

धर् िटेसर्  ४७५८ ७.६७ ७५२४ १२.८० ६७०२ ११.८३ 

केमस  १४०५ २.२७ ३०४१ ५.१७ २२४३ ३.९६ 

ेबखल्डङ्ग इलेखक्ट्रेसर्  ७६५२ १२.३४ ८१२० १३.८१ ८३४२ १४.७२ 

ेब्रक मेस  ५२७१ ८.५० ३५२३ ५.९९ ३४८४ ६.१५ 

स्टो  लेर्रमेस  ९९३० १६.०१ ‐ - ‐ - 

अफेसज  भेखजटेबल ‐ ‐ ३६७१ ६.२४ ‐ - 

बाुँकीअन्र् पेशा २७८१३ ४४.८४ २५४११ ४३.२२ २७९२२ ४९.२८ 

जम्मा ६२०२४ १०० ५८७८९ १०० ५६६६० १०० 

पररक द्ले२४३तिवकारको पाठ्यिम े मापणगरेपे  एक्क पमा९९तिवकारसम्मकोदाेलम
मात्र उन्पलधध गराएको छ । सोमध्रे् दाेलकामा उन्खल्लखखद टेलररङ्ग, बर् िटेसर् , इलेखक्ट्रेसर् 
लगार्द ७ तिवकारको पेशामा मात्र ३ ्क पमा ५५.१६ तिवेदशद, ५६.७८ तिवेदशद र ५०.७२
तिवेदशदलाईदाेलमउन्पलधधगराएको ेखखन्छ।श्रमबजारकोमागअ  सारदाेलमकोेबक र्छ ौट
भएको ेखख ै । 

19.2. पररर्ोज ालेकाठमाण्डौउन्पत्र्काेभत्रभौचरकोशधारमारउन्पत्र्काबािहरकाखजल्लाहरुमा ेदजाको
शधारमा छोटो अ्ेधको दाेलम सञ्चाल  गरेको छ । भौचरको शधारमा सञ्चाेलद दाेलममा
२०७४।७५मा४१६०र२०७५।७६मा२९०७समेद७०६७लाईदाेलमउन्पलधधगराएको
र सोमध्रे् एेसस्टेण्ट धर् िटेसर् मा ४३.७८ तिवेदशद, टेलररङ्गमा २७.१० तिवेदशद र अन्र् ३३
तिवकारको दाेलममा २९.१२ तिवेदशद रहेका छ ् ।  ेदजाको शधारमा सञ्चाेलद दाेलम
२०७४।७५मा११हजार६८५र२०७५।७६मा१२हजार९५५समेद२४हजार६४०
लाईदाेलमउन्पलधधगराएकोमाएेसस्टेण्टधर् िटेसर् १४.५९तिवेदशद,टेलररङ्ग१३.७७तिवेदशद
रअन्र्३८तिवकारकोदाेलम७१.६५तिवेदशदलाईउन्पलधधगराएको ेखखन्छ। 

19.3.  ेपालबाट ्ै ेखशक रोजगारीमा गएकाकाम ार२०७७शक ाढसम्म४४लाख३४ हजार रहेका
छ ।्  ेपालशतिव्ास सभे२०७७अ  सार ्ै ेखशकरोजगारमा गएकोक ल संख्र्ामध्रे् से्ा र
ि्िीमा १८ तिवेदशद, े मापणमा ९.३ तिवेदशद, स्ारी चालकमा ५.६ तिवेदशद, इलेखक्ट्रक र
मेकाे क्समा४.९तिवेदशद,उन्त्पा  मा२.१तिवेदशद,सामान्र््ातिवाथेमकपेशामा५४.८तिवेदशद
रहेकोउन्ल्लेखछ। ेपालमाछोटोअ्ेधकोव्र्ा्सािर्कदाेलमभ ेस्् ेशीदथा ेब ेशीमाग
अ  सार उन्पलधध गराउन्  सकेको छै  । दाेलमको ेबक र् छ ौटमा तिवखशक्षाथीको माग, स्था ीर्
श्यकर्कदा, ्ै ेखशक रोजगारमा माग गररएको पेशालाई शधार  ेलई व्र्ा्सािर्क खशक्षा दथा
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दाेलमअेभ्िृिपररर्ोज ालेदाेलमतिव ार्कसंस्थालेमागगरेकोदाेलममासम्झौदागरेकोछभ े
पररक द्अन्दगपदकातिव ेशकार्ापलर्हरुलेस्था ीर्दहबाटमागगररएकोदथाउन्पलधधतिवखशक्षकदथा
पू्ापधारअ  सारबढीभन् ाअखघल्लापेशालाईशधारेलईदाेलमउन्पलधधगराएकोछ।्ै ेखशक
रोजगारमाशबिरदाेलमतिव ा गररएकोम ख्र्५पेशादाेलकामा ेखाइएकोछ। 

 
 

दाेलमको ेबक र् छ ौट ग ाप  ेशेभत्रको रोजगारी तिवाि ह  े, स्था ीर् माग, ्ै ेखशक
रोजगारीमागएकोपेशाव्र््सार्रबढीशम् ा ीह  ेपेशाकोअध्र्र् ेबश्लके णगरीदाेलमकोेबक र्
छ ौटगरेकोपाइए । 

पररर्ोज ाले स्था ीर् माग दथा श्यकर्कदाको पिहचा   गरी दाेलम तिव ार्क संस्थाले
तिवस्दा् गरेको दाेलमको ेबक र्लाईशधार ेलई सम्झौदा गरेको ह ुँ ा तिवखशक्षाथीले रोजेको दाेलम
 पाएको ेखखन्छ।्ै ेखशकरोजगारमाजा ेकोदथ्र्ाङ्कअ  सारसरसफाई,हाउन्सिकपर,स रक्षागाडप,
े मापणकोकाम ारशद माबढीगएको ेखखन्छ। ेपालमाकार्परदज शखक्तकोेबश्लके णग ापकृिक ,
र्ादार्ाद,पर्पट क्षेत्रमाबढीअ क्षश्रेमककामगरररहेको ेखखन्छ।दरव्र्ा्सािर्कदाेलमको
पेशा भ े तिवाथेमकदाको शधारमा छ ौट भएको  ेखख ै  । स्था ीर् माग, ्ै ेखशक रोजगारी र
म ल ककोश्यकर्कदापिहचा गरीमागपररप े दपग ेगरीदाेलमकोेबक र्छ ौटग  पप पछ। 

20. तिवखशक्षाथी छ ौट ‐ तिवाि्ेधक खशक्षा दथा
व्र्ा्सािर्क दाेलम पररक द्को छोटो अ्ेधको
सीपमूलकदाेलमसञ्चाल कार्पि्ेध,२०७६मा
ेबपन्न, स े बधा ेबही ,   गपम दथा िपछेडएको
क्षेत्रमा बसोबास ग े सम  ार्, लोपन्म ख,
ेसमान्दकृद व्र्खक्त दथा ्ै ेखशक रोजगारबाट
फिकप एका र् ् ाहरुलाई लखक्षद गरी तिवखशक्षाथी
छ ौट ग े व्र््स्था गरेको छ । त्र्स्दै
व्र्ा्सािर्कखशक्षादथादाेलमअेभ्िृिपररर्ोज ाकार्ापन््र् प खस्दकामा िपछेडएको, ि्पन्नदथा
सीमान्दकृदबगपकार् ् ाहरुलाईव्र्ा्सािर्कदाेलम द ईउन्पलखधधम लकरोजगारीउन्पलधधगराउन् े
उन्ल्लेखछ।तिवखशक्षाथीछ ौटग ापदीबगपर  गपमक्षते्रलाईि्शेक तिवाथेमकदामाराख्न प ेछ।
तिवखशक्षाथीछ ौटसम्बन्धी ेखखएकाव्र्होरा ेहार्बमोखजमछ ्। 

पररर्ोज ालेतिव ा गरेकोतिव ेशगददाेलमतिवािसंख्र्ा 
तिव ेश प रुक  मिहला जम्मा 

तिव ेश  ं.१ 
1717 1429 3146 

तिव ेश  ं.२ 
2777 1962 4739 

बागमदी तिव ेश 
1935 2072 4008 

गण्डकी तिव ेश 
1716 1828 3544 

ल खम्ब ी तिव ेश 
3360 1703 5064 

कणापली तिव ेश 
789 758 1547 

स   रपखश्चम तिव ेश 
1723 869 2592 

जम्मा 
14017 10621 24640 
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20.1.  ेपालश्रमशखक्तस्ेक्षण (२०७४।७५)अ  सार   ेपालमा१५्क प्ासोभन् ाबढीउन्मेरकाकाम
तिवेदशद)सििर्श्रमशखक्तरहेकाछ ्।दीमध्रे्४४लाख४६हजारप रुक  र२६लाख४०
हजार मिहला गरी ७० लाख ८६ हजार रोजगारी क्षेत्रमा रहेका र ९ लाख ८ हजार (११.४
तिवेदशद)बेरोजगाररहेकाछ ्।श्रमशखक्तमासहभाेगदा रशहरीक्षेत्रमा४१.७तिवेदशदरग्रामीण
शे्रत्रमा३२.९तिवेदशदरहेकोरबेरोजगारी रशहरीक्षेत्रमा११.६तिवेदशदरग्रामीणशे्रत्रमा१०.९
तिवेदशदरहेकोछ।रोजगारीमारहेकाज संख्र्ाबागमदीतिव ेशमासबैभन् ाबढी४३.८तिवेदशदर
सबैभन् ाकमस   रपखश्चममा रहेकोछ।क ल बेरोजगारीमध्रे्तिव ेश२मासबैभन् ाबढी२०.१
तिवेदशदरसबभन् ाकमबागमदीतिव ेशमारहेकोछ। ्ै ेखशकरोजगारीमाजा े संख्र्ासबैभन् ा
बढीध  क ामारहेको,त्र्सपेछबढीभएकाखजल्लाहरुमामहोत्तरी,झापा,मोरङ्ग,सलापही,ेसराहाशद 
रहेकोछ।पररक द्कातिव ेशकार्ापलर्लेतिवखशक्षाथीछ ौटग ापबेरोजगारी,ज संख्र्ा,मा ्ि्कास
सूचकाङ्क, ्ै ेखशक रोजगारीलाईशधार  ेलई तिव ेशगदरुपमा एकम ष्ठ संख्र्ा दोकेको र स्था ीर्
दहबाट सीफाररस भै शएपेछ तिवखशक्षाथी छ ौट ग े गरेको छ । पररक द्को ७ ्टा तिव ेश
कार्ापलर्हरुकोलाेग२०७५।७६मा४२हजारर२०७६।७७मातिव ेशहरुमा६हजार ेखख७
हजारसम्मका रले४५हजारदाेलमकोकोटा े धापरणगरीबजेट े कासागरेको ेथर्ो।तिव ेश
कार्ापलर्हरुलेतिवत्रे्कस्था ीर्दहमा ामासाहीलेकोटाे धापरणगरीपठाएकोरसम्बखन्धदस्था ीर्
दहले तिवखशक्षाथी छ ौट गरी पठाएको छ । दाेलमको लाेग तिवखशक्षाथी छ ौट ग ाप स्था ीर्
श्यकर्कदा,श्रमबजारकोमागदथारोजगारीलाईशधारेलएको ेखखए । 

20.2. व्र्ा्सािर्क खशक्षा दथा दाेलम अेभ्िृि पररर्ोज ा(इभेन्ट)ले दाेलम तिव ार्क संस्थाहरुले तिवस्दा्
गरेको शधारमा तिवखशक्षाथी छ ौट ग े गरेको छ । भौचरमा शधाररद दाेलम काठमाणडौ
उन्पत्र्काेभत्र र  ेदजामा शधाररद दाेलम काठमाणडौ उन्पत्र्काका ३ खजल्ला बाहेक अन्र्
खजल्लालाई समेिट े गरी दाेलमको व््स्था गररएको छ । २०७४।७५ र २०७५।७६ मा
पररर्ोज ाले ेदजामाशधाररददाेलमबाट२४हजार६४०लाईछोटोअ्ेधकोदाेलमउन्पलधध
गराएको ेथर्ो । सोमध्रे् ४३ तिवेदशद मिहला र ५७ तिवेदशद प रुक  रहेका छ ।् पररर्ोज ा
कार्ापन््र् प खस्दकामा  गपमका१४खजल्लामादाेलमतिव ा गरेमा१०तिवेदशदथपतिवोत्साह समेद
उन्पलधधगराउन् े व्र््स्थाछ।दर तिवखशक्षाथीछ ौटग ाप   गपमक्षेत्रकोसहभाेगदा न्रू्  रहेको 
छ।पररर्ोज ाले७तिव ेशकोलाेगदाेलमद  ेसंख्र्ाकोकोटाे धापरणगरेपे खजल्लागददाेलम
ेल ेको संख्र्ा र दाेलमको ेबक र्  दोकी तिवस्दा् माग गरेको र दाेलम तिव ार्क संस्थाबाट पेश
गरेकोदाेलमकोेबक र्,स्था रतिवखशक्षाथीसंख्र्ाकोशधार्ाउन् ीहरुकोमागअ  सारसम्झौदाग े
गरेको पाइर्ो। पररर्ोज ाको दथ्र्ाकं अ  सार २०७४।७५मा   गपमका४ खजल्लामा३८० र
२०७५।७६मा  गपमका५खजल्लाका६२६ज ालाईमात्रदाेलमउन्पलधधगराएको ेखखन्छ।
र्स्क प  गपमका८खजल्लामा६८०ज ालाईदाेलमद  सम्झौदागरेको ेखखएपे दाेलमसम्पन्न
भएकोछै । 

 ेशको  गपमक्षेत्र, बेरोजगारकोसंख्र्ाबढीरहेकोस्था , स्था ीर्दाेलमेल ेव्र्खक्तहरुको
मागदथाश्यकर्कदा, बढीरोजगारतिवािह  े ेबक र्र ेबपन्नबगपबढीरहेकोस्था पिहचा गरी
दाेलमको ेबक र्, संख्र्ा र स्था  र्िक ग  प प ेमा पररर्ोज ाले दाेलम तिव ार्क संस्थाको तिवस्दा्
अ  सारसम्झौदागरेकोह ुँ ासम्बखन्धदसंस्थाहरुलेकमलागदमादाेलमसञचाल ग पसिक े, बढी
रोजगार तिवाि ग प सिक े, र्ादार्ाद दथा बजारको स े बधा भएको सखजलो र स ि्धा सम्पन्न स्था 
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लशक्षाक  आिारमा तालिम प्रा त 
सँ र्ा 

छ ौट ग े गरेको पाइर्ो । पररर्ोज ाले मागकोशधारमा र   गपम क्षते्रका बेरोजगार र् ् ाहरुले
दाेलमतिवािग पसक् ेगरीतिवखशक्षाथीछ ौटग  पप पछ। 

पररक द्का तिव ेश कार्ापलर्हरुले व्र्खक्तको चाह ा, श्यकर्कदा, शेथपक दथा सामाखजक
अ्स्थाको ेबश्लके ण  गरी तिवाि कोटा अ  सार स्था ीर् दहका ्डा कार्ापलर्हरुको ेसफाररसको
शधारमातिवखशक्षाथीछ ौटगररएकोछ।र्सरीमागरशपूेदपकोेबश्लके ण गरी्डाकार्ापलर्को
ेसफाररसमामात्रतिवखशक्षाथीछ ौटग ापलखक्षदबगप्ासम  ार्लेदाेलमतिवािग प सक् ेअ्स्था
रहन्छ।ेबद्यमा सूचकाङ्करेबगदकोदाेलमलाईसमेदशधारेलईलखक्षदबगपमापह ुँचप ग् ेगरी
दाेलमसञ्चाल ग  पप पछ। 

21. तिवखशक्षाथीकोशैखक्षकअ्स्था‐पररर्ोज ाकोछोटोअ्ेधकोव्र्ा्सािर्कदाेलमकालाेगतिवखशक्षाथी
छ ौटग पमूल्र्ाङ्क कोशधारदोकेकोछ।उन्क्तप खस्दकाअ  सारअुँककोभारसाधारणलेखपढ
ग पजान्नलेाई७,कक्षा८उन्त्तीणपलाई१०,एसएलसी्ाएसईईउन्त्तीणपलाई४अुँकदोकेकोछ।
छ ौटकोसूच ामाउन्मेरकोह १६ ेखख४०्क परन्रू् दमकखम्दमासाक्षारह   प ेउन्ल्लेखछ।
पररर्ोज ालेगद२्क पमा३६हजार४५५लाईछोटोअ्ेधकोदह१कोदाेलमद एकोछ।
क ल दाेलम ेलएकामध्रे् े रक्षर ०.५४
तिवेदशद,साक्षार१४.९५तिवेदशद,कक्षा८
पास५६.१३तिवेदशद,एसएलसी्ाएसईई
पास २४.७० तिवेदशद, कक्षा १२ पास
३.४७तिवेदशदरस् ादक्ासोभन् ामाेथ
०.२१ तिवेदशद रहेका छ ् । दोिकएको
माप ण्डेबपररदकक्षा१२पासरस् ादक
गरेका १ हजार ३४० लाई र े रक्षर
१९८ लाई छ ौट गरी दाेलम उन्पलधध
गराएको ेखखन्छ।र्सरीउन्च्चखशक्षाहाेसलग ेलाईसमेददह१कोदाेलमसहभागीगराउन्ुँ ा
लखक्षद बगपले दाेलम ेल   पाउन् े खस्थेद  ेखखर्ो। े  ेखशकाले दोकेको लखक्षद बगप र तिवखशक्षाथी
छ ौटमूल्र्ाङ्क काशधारमादोकेभन् ाफरकखशक्षातिवािग ेलाईछोटोअ्ेधकोदाेलममाछ ौट
ग  पउन्पर् क्त ेखखए । 

े  ेखशकामा दाेलमको लाेग छ ौट ग ाप साक्षार ेखख एसईई उन्त्तीणपसम्मको तिवखशक्षाथी छ ौट ग प
सिक ेव्र््स्थागरेकोलेकक्षा१२उन्त्तीणपदथासोभन् ामाेथकोखशक्षातिवािग ेेबद्याथीलेतिवाि्ेधक
खशक्षारउन्च्चखशक्षाकोअ्सरतिवािग ेभएकोलेसाक्षारकोलाेगव्र््स्थागररएकोर्स्दोदाेलममा
अ्सर द ईे  ेखशकाकोपूणपपाल ाग  पप पछ। 

22. दाेलमको ग णस्दर – तिवाि्ेधक खशक्षा दथा व्र्ा्सािर्क दाेलम पररक द् े र्मा्ली, २०५१ मा
सीपकोदहलाईअधप क्ष(दह१),मध्र्म क्ष(दह२), क्ष(दह३)रउन्च्च क्ष(दह४)मा
बेगपकरणगररएकोछ।व्र्ा्सािर्कदाेलमतिवािगरेपेछबेगपकृदस्दरअ  सारको क्षदातिवमाखणद
ग पराििर्सीपपरीक्षणसेमेदबाटसीपपरीक्षणगराईतिवमाखणकरणग  पप ेउन्ल्लेखछ।दाेलम
तिव ार्कसंस्थासुँगगरेकोसम्झौदाअ  सारसबैदाेलमग णस्दरीर्ह   प ेरसबैतिवखशक्षाथीकोसीप
परीक्षणगराउन्  प ेउन्ल्लेखछ।राििर्सीपपरीक्षणसेमेदलेहालसम्म२५्टाक्षेत्रमा२९९
्टापेशाव्र््सार्कोसीपतिवमाणीकरणगरेकोछ।र्स्क पसम्मतिवारखम्भकदह ेखखदह४सम्मका
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५लाख१४हजार३१६ज ासीपपरीक्षणमासहभागीभएकोमासेमेदले३लाख८७हजार
६९५(७५.३८तिवेदशद)लाईतिवमाणीकरणगरेकोछ। 
 

ेस
  

दह २०७५असारसम्म २०७५।७६ २०७६।७७ २०७६।७७सम्म उन्त्तीणप
तिवेदशद सहभागी उन्त्तीणप सहभागी उन्त्तीणप सहभागी उन्त्तीणप सहभागी उन्त्तीणप 

१ तिवाखम्भक
दह 

८७२३ ६७८८     ८७२३ ६७८८ ७७.८२ 

२ दह१ ३५५०५२ २८४६०३ ४२०८१ ३२०८४ ४५९३४ ३५४२७ ४४३०६७ ३५२१२४ ७९.४८ 
३ दह२ ३८६४९ १८८९७ ११६३७ ५२११ ५४६९ २४२९ ५५७५५ २६५३८ ४७.६० 
४ दह३ ४४५० १८५३ १०५२ २९३ ३१९ ५७ ६८२१ २२०३ ३२.३० 
५ दह४ ३९ ३१ ० ० ११ ११ ५० ४२ ८४ 
 जम्मा ४०७८१३ ३१२१८३ ५४७७० ३७५८८ ५१७३३ ३७९२४ ५१४३१६ ३८७६९५ ७५.३८ 
उन्त्तीणपतिवेदशद  ७६.५५  ६८.६३  ७३.३०  ७५.३८  

सीपपरीक्षणसम्बन्धी ेखखएकाव्र्होरा ेहार्अ  सारछ ्। 

22.1. सीप परीक्षणको लाेग
२०७४।७५मा६२हजार
२४ ले श्े   गरेकोमा
५७ हजार ७७२ सहभागी
भएको र ४१ हजार ३१८
(७१.५२ तिवेदशद) उन्त्तीणप
भएकाेथए।२०७५।७६
मा५८हजार७८९र२०७६।७७मा५६हजार६६०लेश्े  गरेकोेथर्ो।ेबगद३
्क पमा दाेलम तिवाि गरी सीप परीक्षणमा श्े   ग े, सहभागी र उन्त्तीणप संख्र्ा िमशः घटेको
 ेखखन्छ।२०७४।७५सम्मऔसदउन्त्तीणपतिवेदशद७६.५५तिवेदशदरहेकोमा२०७५।७६मा
६८.६३तिवेदशदर२०७६।७७मा७३.३०तिवेदशदभईक लसंख्र्ामध्रे्७५.३८तिवेदशदउन्त्तीणप
भएको  ेखखन्छ।  ेपालश्रमस्ेक्षणलेश्रम बजारमा ्क पमाकरर् ५लाखश्रमशखक्तथप ह  े
उन्ल्लेखगरेकोछ।दरव्र्ा्सािर्कदाेलमतिव ा गरीसीपपरीक्षणमासहभागीकोसंख्र्ारउन्त्तीणप
तिवेदशदघट् ोिममारहेको  ेखखएकोलेव्र्ा्सािर्कदाेलमकोग णस्दरमाह्रासशएकोरदाेलम
उन्पलधध गराएको संख्र्ा पे  घटेको  ेखखर्ो। सीप परीक्षण गराएकामध्रे् दह ३को ३२.३०
तिवेदशदरदह२को४७.६०तिवेदशदमात्रउन्त्तीणप ेखखएकोछ।व्र्ा्सािर्कदाेलमतिवािमध्रे्
सबैभन् ा बढी रोजाईमा परेका पेशामा इुँटा र ढ ङ्गामाकाम ग ेकाम ार, ेबखल्डङ्ग इलेखक्ट्रेसर् ,
टेलररङ्गरव्र् िटेसर् रहेकाछ ्।दरसीपपरीक्षणमासहभागीमध्रे्टेलररङ्गमा६१.९१तिवेदशदर
व्र् िटेसर् मा ६२.०८ तिवेदशद मात्र सीप परीक्षणमा सफल भएका छ ् । उन्क्त तिवेदशद सीप
परीक्षणमाउन्त्तीणपऔसदतिवेदशद७५.३८भन् ाे कैकमभएकोलेदीदाेलमहरुग णस्दरीर्भएको
 ेखखए । 

22.2. व्र्ा्सािर्कखशक्षादथादाेलमअेभ्िृिपररर्ोज ाकोकार्ापन््र् प खस्दकामापररर्ोज ालेसञ्चाल 
ग ेछोटोअ्ेधकोव्र्ा्सािर्कदाेलमतिवाि्ेधकखशक्षादथाव्र्ा्सािर्कदाेलमपररक द्लेस््ीकृद
गरेकोपाठ्यिमअ  सारसञ्चाल ग  पप ेरन्रू् दम३९०घण्टा(९०द  )कोग णस्दरीर्दाेलम
तिव ा ग  पप ेउन्ल्लेखछ।२०७४।७५मादाेलमतिवाि१५हजार८४५मध्रे्१२हजार६२१
(७९.६५तिवेदशद)र२०७५।७६मादाेलमतिवाि२०हजार६०९मध्रे्१४हजार३४७(७०
तिवेदशद) सीप परीक्षणमा उन्त्तीणप भएकाछ ्। २०७६।७७ मा दाेलम सम्पन्न  भएकोले सीप

सीपपरीक्षणमासहभागीरउन्त्तीणपसंख्र्ा 
दाेलमको ि्क र् सहभागीसंख्र्ा उन्त्तीणपसंख्र्ा उन्त्तीणपतिवेदशद 

टेलररङ्ग ४६८१ २८९८ ६१.९१ 

धर् िटेसर्  ४१११ २५५२ ६२.०८ 

ेब्रकमेस  ५१०८ ४२७३ ८३.६५ 

ेबखल्डङ्ग इलेखक्ट्रेसर्  ६९१४ ४८९९ ७०.८६ 

स्टो मेस  ९२६७ ६९२६ ७४.७४ 
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परीक्षण भएको छै  । सीप परीक्षण गररएका क ल संख्र्ामध्रे्  ेदजामा शधाररद दाेलममा
सहभागीमध्रे्७६.५३तिवेदशद,भौचरमाशधाररददाेलममासहभागीमध्रे्७१.८७तिवेदशदरेबशेक 
मिहला लखक्षद दाेलममा सहभागीमध्रे् ६६.९७ तिवेदशद मात्र सफल भएका छ ् । दाेलमको
कार्पिमअ  सारकोसीपपरीक्षणमासहभागीरउन्त्तीणपभईतिवमाखणकरणभएकोसंख्र्ा ेहार्अ  सार
छ ्। 

दाेलमकार्पदिम 
२०७४।७५ २०७५।७६ क ल जम्मा 

सहभागी उन्त्तीणप तिवेदशद सहभागी उन्त्तीणप तिवेदशद सहभागी उन्त्तीणप तिवेदशद 

 ेदजामाशधाररददह१ ११६८५ ९५३१ ८१.५७ १२९५५ ९३२६ ७९.९९ २४६४० १८८५७ ७६.५३ 

भौचरमाशधाररद ४१६० ३०९० ७४.२८ २९०७ १९८९ ६८.४२ ७०६७ ५०७९ ७१.८७ 

ेबशेक मिहलालखक्षद       ४१६९ २७९२ ६६.९७ ४१६९ २७९२ ६६.९७ 

 ेदजामाशधाररददह२       ५७८ २४० ४१.५२ ५७८ २४० ४१.५२ 

जम्मा १५८४५ १२६२१ ७९.६५ 20609 14347 ६९.६२ ३६४५४ २६९६८ ७३.९७ 

पररर्ोज ालेदाेलमतिव ा तिवखशक्षाथीहरुकोसीपपरीक्षणगराउन्ुँ ाऔसदमा७३.९७तिवेदशद
उन्त्तीणपभएकाछ ।्उन्क्ततिवेदशदराििर्सीपसेमेदलेहालसम्मतिवमाखणकरणगरेकोऔसदतिवेदशद
७५.३८ तिवेदशदभन् ा कम रहेको छ भ े २०७४।७५ मा दाेलम तिवािमध्रे् ७९.६५ तिवेदशद
उन्त्तीणपभएकोमा२०७५।७६कोदाेलमेलएकाहरु६९.६२तिवेदशदमात्रउन्त्तीणपभएकोलेसमग्र
दाेलमको ग णस्दर खस्केको  ेखखर्ो । काठमाण्डौ उन्पत्र्काेभत्र सञ्चाेलद भौचरमा शधाररद
दाेलममा६८तिवेदशद, ेबशेक मिहलालखक्षददाेलममा६७तिवेदशदरदह२कोदाेलममा४२
तिवेदशदमात्रउन्त्तीणपभएकाछ ्।पररर्ोज ालेउन्पलधधीमूलकरोजगारीउन्पलधधगराएबापदसमूह
क,खरगलाई६० ेखखशदतिवेदशदसम्मतिवोत्साह रकमउन्पलधधगराएपे दाेलमकोग णस्दर
भ ेकमजोर  ै  ेखखएकोछ। ेदजामाशधाररद दह१को दाेलम द  े ६५मध्रे्८ ्टा, 
भौचरमाशधाररद ५१ मध्रे् ४ ्टा र ेबशेक  मिहलादफप  ५५ मध्रे् १५ ्टा दाेलम तिव ार्क
संस्थाबाटसञ्चाेलददाेलममासहभागी २हजार८५९ज ासीपपरीक्षणमासहभागीभएकोमा५०
तिवेदशदभन् ाकममात्रसफलभएको ेखखर्ो।सामान्र् िकेसमकादाेलमहरुमा े र्ेमदहाखजरी
भईदाेलमेलं ासमेदउन्खत्तणपह  सकेको ेखखुँ ै । 

22.3. पररक द्कोछोटोअ्ेधकोसीपमूलकदाेलमसञ्चाल कार्पि्ेध,२०७६रव्र्ा्सािर्कखशक्षादथा
दाेलमअेभ्िृिपररर्ोज ाप खस्दकामाव्र्ा्सािर्कदाेलमसञ्चाल ग ाप२०ज ातिवखशक्षाथीरह े
तिवत्रे्क समूहमा एकज ा म ख्र् र एक ज ा सहार्क तिवखशक्षक रह े व्र््स्था छ। दह १को
दाेलमकोम ख्र्तिवखशक्षककोन्रू् दमर्ोग्र्दासम्बखन्धदपेशामान्रू् दमतिवाि्ेधकएसएलसी्ादह
२कोसीपपरीक्षणउन्त्तीणपभईतिवाि्ेधकतिवखशक्षणतिवेदष्ठा बाटतिवखशक्षकतिवखशक्षणदाेलम(िटओटी)
ेलएको ह   प े रु सहार्क तिवखशक्षकलेकखम्दमा दह १ को सीप परीक्षण उन्त्तीणप गरी दाेलमको
अ  भ् तिवाि ह   प े र तिवखशक्षकतिवखशक्षणदाेलम (िटओटी) ेलएकोलाई तिवाथेमकदा द इ ेउन्ल्लेख 
छ।दह२कोसीपपरीक्षणमा२०७४।७५मा३हजार४०७,२०७५।७६मा५हजार
२११र२०७६।७७मा२हजार४२९समेदजम्मा२६हजार५३८उन्त्तीणपभएको ेखखन्छ।
तिवाि्ेधकतिवखशक्षणतिवेदष्ठा बाट२०७४।७५मा१हजार३७९,२०७५।७६मा२हजार६७१
र २०७६।७७ मा ५६० लाई ि्ेभन्न तिवकारको दाेलम उन्पलधध गराएकोमध्रे् छोटो अ्ेधको
दाेलमकोलाेगतिवखशक्षकतिवखशक्षणसम्बन्धीदाेलमिमशः१५४,१०५र७५लाईमात्रउन्पलधध
गराएको ेखखन्छ।पररक द्रपररर्ोज ालेगद्क प६५हजारलाईदाेलमउन्पलधधगराएकोेथर्ो
भ ेर्स्क प७९हजारलाईदाेलमउन्पलधधगराउन् ेलक्ष्र्राखेकोछ।दाेलमकोएकसमूहमा
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२०ज ातिवखशक्षाथीरह ेभएकोलेक लदाेलमकोसंख्र्ा३हजार९५०ह  शउन्ुँछ।तिवखशक्षक
तिवखशक्षण दाेलम तिवाि ग े संख्र्ा कम भएकोले म ख्र् तिवखशक्षक मात्र सो दाेलम तिवाि  ेखखएको र
सहार्कतिवखशक्षकलेदाेलमेलएको ेखखए ।र्सरीतिवखशक्षकदाेलमतिवाि ह ुँ ादाेलमकोग णस्दरमा
ह्रासशएको ेखखन्छ।पररक द्लेसञ्चाल गरेकोव्र्ा्सािर्कदाेलमकातिवखशक्षाथीहरुसबैकोसीप
परीक्षणगराएको छै ।जसले ग ाप गद ्क प दाेलम तिवाि ४० हजार ८१८मध्रे्केदले सीप
परीक्षणगराएकोहोसोकोेब्रणपेशह  सके । 

पररर्ोज ालेएउन्टैदाेलमतिव ार्क संस्थालाईपररक द्लेदोकेकोभन् ाबिढदाेलमउन्पलधध
गराएको, सहार्क तिवखशक्षकलाई तिवखशक्षक तिवखशक्षण दाेलमको अे बार्पदा हटाएको, सबै दाेलमहरु
समा अ्ेधमासञ्चाल भएकोलेपर्ापिरुपमाअ  गम दथामूल्र्ाङ्क ह   सकेकोशद कारणले
दाेलमकोग णस्दरमा स धार ह   सकेको  ेखखए ।सीप परीक्षणको  ेदजा ेबश्लके ण ग ाप दाेलम
तिव ार्क संस्थाको तिवाि्ेधक म ल्र्ाङ्क , तिवखशक्षाथीको संख्र्ा ेबदरण, पाठ्यिम दथा तिवखशक्षकको
व्र््स्थारअ  गम दथाम ल्र्ाङ्क मास धारगरीदाेलमकोग णस्दरमास धारग  पप े ेखखएकोछ। 

23. सीप परीक्षणको  ेदजा तिवकाश  ‐ तिवाि्ेधक खशक्षा दथा व्र्ा्सािर्क दाेलम पररक द् े र्मा्ली,
२०५१ को े र्म ८ मा सीपको बेगपकरण, परीक्षण दथा तिवमाखणकरणको लाेग सीप परीक्षण
सेमेदको व्र््स्था गरेको छ । सेमेदले सीपको  क्षदा भए  भएको परीक्षण गरी तिवमाखणकरण
ग  पप े व्र््स्था भएको र त्र्स्दो परीक्षाको  ेदजा समर्मा तिवकाखशद ग  पप पछ । तिवाप्द ि््रण
अ  सार सेमेदले परीक्षा ेलएको लामो अ्ेधसम्म पे   ेदजा तिवकाश  गरेको  ेखखए  । सीप
परीक्षणको ेदजातिवकाश सम्बन्धीि््रणेलईेबश्लके णग ाप ेदजातिवकाश ढीलाभएकोव्र्होरा
 ेहार्अ  सारछ ्। 

संस्था संख्र्ा ेसपपरीक्षणेमेद श् े संख्र्ा सहभागीसंख्र्ा उन्त्तीणपसंख्र्ा  ेदजातिवकाश ेमेद 

254 2075/11/19-2076/4/17 5126 4989 3811 2076/4/28 

374 2076/3/13-2076/5/10 7553 7332 5660 2076/5/30 

128 2076/3/6-2076/12/4 2470 2226 1322 2076/6/12 

323 2076/10/20-2076/5/21 6276 6085 4698 2076/7/21 

334 2076/2/28-2076/6/16 6309 6199 4791 2076/8/19 

335 2076/1/26-2076/9/4 6474 6338 4756 2076/9/20 

318 2076/2/22-2076/9/26 6139 5896 4520 2076/10/6 

431 2076/2/25-2076/10/24 8630 8302 6255 2076/10/27 

592 2076/3/13-2076/11/24 11203 10488 7436 2076/12/5 

571 2076/3/17-2076/12/3 10974 9951 6474 2077/4/9 

113 2076/3//6-2076/4/18 2194 2105 1611 2077/9/27 

453 2076/3/18-2077/12/4 8635 8377 6432 2078/1/15 

 जम्मा 81983 78288 57766  

दाेलकामाउन्ल्लेखभएअ  सार८१हजार९८३लेश्े  द एपे ९५.४९तिवेदशदमात्र
उन्पखस्थद भएको छ । सोमध्रे् ७३.७९ तिवेदशद मात्र उन्त्तीणप भएको छ । सेमेदले लामो
अ्ेधसम्मधेरैपटकसीपपरीक्षणकोपरीक्षाेलईएकैपटक ेदजातिवकाश ग ेगरेकोपाइर्ो।
जस्लेग ाप  ेदजा तिवकाश ग प१०मिह ासम्मलागेको  ेखखर्ो।दाेलकामा  ेखाइएअ  सार
2076कोजेष्ठदथाशक ाढमासीपपरीक्षणगररएकाव्र्खक्तहरुको ेदजातिवकाश ९ ेखख१०
मिह ापेछ207६माघदथाफाल्ग णमामात्रभएको  ेखखर्ो। 

समर्मा ेदजातिवकाश  ग ापदाेलमेल ेतिवखशक्षाथीहरुलेलामोअ्ेधक   पप े,रोजगारीको
लाेगपेशग  पप ेतिवमाणपत्रसमर्मापेशग प पाईरोजगारीमा ैअसरप े,तिवखशक्षाथीकोशर्श्रोदमा
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समेदअसरप े ह न्छ।सेमेदलेसमर्मै ेदजा तिवकाश गरीतिवखशक्षाथीलाईतिवमाणपत्रउन्पलधध
गराउन्  प पछ। 

24. दाेलमकोउन्पलधधी मूल्र्ाङ्क  ‐  ेपालमातिवाि्ेधक खशक्षाकोश रुशद२०३५  ेखखश रुभएको र
लामोरछोटोअ्ेधकोदाेलमउन्पलधधगराउन् २०४५सालमातिवाि्ेधकखशक्षादथाव्र््सािर्क
दाेलमपररक द्कोस्थाप ाभएकोरपररक द्अन्दगपदकाशुेँ गक,सम्बन्ध तिवािखशक्षालर्र११४०
छोटोव्र्ा्सािर्कदाेलमसञ्चाल ग प दापभएकाे जीस्दरकोदाेलमतिव ार्कसंस्थामाफप दि्ेभन्न
तिवकारको छोटो अ्ेधको दाेलम सञ्चाल  गरेको छ । त्र्स्दै ेमत्र राि दथा  ादृ संस्थाको
सहर्ोगमा व्र्ा्सािर्क दाेलम द ई रोजगारी ेसजप ा ग प ि्ेभन्न पररर्ोज ा सञ्चाल  ह ुँ ैशएको 
छ।र्सरीव्र्ा्सािर्कदाेलमसञ्चाल पश्चाददीकार्पिमहरुकोउन्पलधधीम ल्र्ाङ्क ग पि्ेभन्न
समर्माटे्रशरस्टडीगरेकोछ।लेखापरीक्षणकोिममाव्र््सािर्कखशक्षादथादाेलमअेभ्िृि
पररर्ोज ा (इभेण्ट)ले २०७४।७५ र२०७५।७६ माकाठमाण्डौ उन्पत्र्काेभत्र सञ्चाल  गरेको
दाेलममा एेसस्टेण्ट धर् िटेसर्  र टेलररङ्गको दाेलम तिवाि गरी ६ मिह ासम्म उन्पलधधीमूलक
रोजगारीतिवाि१हजार२३९मध्रे्१२४ मू ाछ ौटगरीटेेलफो बाटअन्द्ापदापेलइएकोछ।
ेबगदको दाेलमको टे्रशर अध्र्र् को तिवेदबे   र अन्दर्ादापको  ेदजा म ल्र्ाङ्क  ग ाप दाेलमको
उन्पलधधी ेहार्अ  साररहेकछ ्। 

24.1. श्रमबजारमाश्यकर्कज शखक्तउन्त्पा  ग प  ेपालसरकारको ५०लाख र एखशर्ाली ि्कास
बैँकको२करोडसहर्ोगसमेद२करोड५०लाखअमेररकीडलरमा२०७० ेखख२०७५सम्म
पररक द्अन्दगपदसीप ि्कासपररर्ोज ासञ्चाल भएको ेथर्ो।उन्क्तपररर्ोज ाले१करोड७८
लाख८९ हजारअमेररकी डलरखचप गरी ६८ खजल्लाका ४६ हजार९७९लाई९९ तिवकारका
दाेलमउन्पलधधगराएको ेथर्ो।उन्क्तदाेलम ेलएकामध्रे्४६हजार१५१लेसीपपरीक्षणमा
सहभागीभएकोर३४हजार३८३(७३तिवेदशद)उन्त्तीणपभएको ेथर्ो।क लदाेलमतिवािमध्रे्
४१हजार८७८(८९.१४तिवेदशद)लेउन्पलधधीमूलकरोजगारतिवािगरेको ेखाएको ेथर्ो।उन्क्त
दाेलमसम्पन्नपश्चादपररर्ोज ालेदाेलमकोतिवभा्कारीदाअध्र्र् ग पटे्रसरअध्र्र् गरेकोेथर्ो।
उन्क्त अध्र्र् ले ६४ तिवेदशद मात्र रोजगारीमा रहेको  ेखाएको छ ।कार्पिम सञ्चाल  भएको
अ्ेधमाभ  क्ता ी तिवर्ोज कोलाेग६मिह ाकोउन्पलधधीमूलकरोजगारी तिवमाखणकरणगरेकोभन् ा
अध्र्र् गरेकोअ्ेधमा२५तिवेदशदलेरोजगारीघटेकोलेउन्क्तदाेलमतिवभा्कारीभएको ेखख ै । 

24.2. बजारको माग अ  सारको दाेलममा र् ् ाहरुको समदामूलक पह ुँच बढाउन्  गरीब दथा ेबपन्न
र् ् ाहरुलाईछोटोअ्ेधकोदाेलमतिव ा गरीरोजगाररसीपमूलक क्षज शखक्तदर्ारग पि्श्व
बैँकर ेपालसरकारबीचभएकोसम्झौदाअ  सार२०११ ेखख२०१५सम्मव्र्ा्सािर्कखशक्षा
दथादाेलमअेभ्िृिपररर्ोज ाकोतिवथमचरणकोकार्पिमकार्ापन््र् भएकोेथर्ो।सोअ्ेधमा
पररर्ोज ाले२करोड५०लाखअमेररकीडलरखचपगरी५७हजार५००लाईदाेलमउन्पलधध
गराएको ेथर्ो । उन्क्त पररर्ोज ाको टे्रसर स्टडी गरेको तिवेदबे   अ  सार ७९ तिवेदशदले
उन्पलधधीमूलकरोजगारीतिवािगरेकोउन्ल्लेखछ।उन्क्तरोजगारीमध्रे्३६.७तिवेदशद स््रोजगार,
३८.५तिवेदशद ैे कज्र्ाला ारीर३२.९तिवेदशदमाेसकदलबमाकार्परदरहेकोउन्ल्लेखछ।
उन्क्तअध्र्र् ले७०तिवेदशदलेमात्रदाेलमबाटसन्द िरहेको ेखाएकोछ। 

24.3.  ेपाल ब ेपा पोेलटेखक् क इखन्स्टच्रू्टले २०७४ मा सो इखन्स्टच्रू्टबाट उन्त्पाद द ज शखक्तको
अ्स्था मूल्र्ाङ्क ग प२०७४मा टे्रसरअध्र्र् गरेको ेथर्ो।उन्क्तअध्र्र् तिवेदबे  अ  सार
२८तिवेदशदलेमाेथल्लोदहकोअध्र्र् गरेको३५तिवेदशदलेरोजगारतिवािगरेकोर३४तिवेदशद
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बेरोजगाररहेकोउन्ल्लेखगरेकोछ।क लबेरोजगारमध्रे्२२तिवेदशदलेकमपाररश्रेमकभएकोले
काम  गरेको र १७ तिवेदशदले कामसुँग ेमल् े दाेलम  भएकोले काम  पाएको उन्ल्लेख गरेको
 ेखखन्छ।रोजगारतिवािमध्रे्२७तिवेदशदलेदाेलमेलएकोि्क र्भन् ाेभन्नतिवकारकोकामपाएको
अध्र्र् ले ेखाएकोछ। 

24.4.  ेपाल ब ेपा पोेलटेखक् क इखन्स्टच्रू्टले र्सशेथपक ्क पसम्म ेडप्लोमा दहको इञ्जे र्ररङ्ग, होटल
व्र््स्थाप  र सूच ा तिवि्ेधको ८५१ ज शखक्त उन्त्पा   गरेको छ । इखन्स्टच्रू्टले उन्त्पाद द
ज शखक्तकोअ्स्था मूल्र्ाङ्क ग प२०७४।७५माटे्रसरअध्र्र् गरेको ेथर्ो।उन्क्तअध्र्र् 
तिवेदबे  अ  सार२८तिवेदशदलेमाेथल्लोदहकोअध्र्र् गरेको३५तिवेदशदलेरोजगारतिवािगरेको
र ३४ तिवेदशद बेरोजगार रहेको उन्ल्लेख गरेको छ । क ल बेरोजगारमध्रे् २२ तिवेदशदले कम
पाररश्रेमकभएकोलेकाम गरेकोर१७तिवेदशदलेकामसुँगेमल् ेदाेलम भएकोलेकाम पाएको
उन्ल्लेखगरेको ेखखन्छ।रोजगारतिवािमध्रे्२७तिवेदशदलेदाेलमेलएकोेबक र्भन् ाेभन्नतिवकारको
कामपाएकोअध्र्र् ले ेखाएकोछ।इखन्स्टच्रू्टलेर्स्क पसम्म२हजार२३८लाईि्ेभन्न१६
तिवकारकोछोटोअ्ेधको व्र्ा्सािर्कदाेलमउन्पलधधगराएकोमा दाेलम ेलएपेछतिवखशक्षाथीहरुले
रोजगारीपाए पाएकोसम्बन्धमाअध्र्र् गरेकोछै । 

24.5. बालाज  स्क ल अफ इखञ्जे र्ररङ्ग एण्ड टेक् ोलोजीले र्स ्क पसम्म ेडप्लोमादफप  ेसेभलमा १८८,
मेकाे कलमा८७,इलेखक्ट्रकलमा२४०रअप्थाखल्मकसाइन्सेबक र्मा९५समेद६१०रज े  र्र
टेखक् ेसर् दफप  मेकाे कलमा४८८, स्र्ाे टेश मा३७८रइलेखक्ट्रकलमा४७०समेद१हजार
३३६ ज शखक्त उन्त्पा   गरेको  ेखखन्छ । खशक्षालर्ले उन्त्पा   गरेको तिवाि्ेधक ज शखक्तको
हालकोअ्स्थार्िक ग प एकपरामशप ादामाफप द टे्रसर स्टडीगरेको र परामशप ादाले२०७७
शक ाढमातिवेद्े  पेशगरेकोछ।उन्क्ततिवेद्े  अ  सारेडप्लोमादफप  ेसेभलमा२७तिवेदशद,
मेकाे कलमा१५तिवेदशदरइलेखक्ट्रकलमा१७तिवेदशदबेरोजगार ेखखएकोछ।त्र्स्दैज े  र्र
टेखक् ेसर् दफप मेकाे कलमा११तिवेदशद,स्र्ाे टेश मा१७तिवेदशदरइलेखक्ट्रकलमा७तिवेदशद
बेरोजगारी रहेको उन्ल्लेखछ । खशक्षालर्ले स्थाप ाकाल ेखख र्ो ्क पसम्म तिवार्ोखजदकार्पिमबाट
समेद ९ हजार २३३ लाई छोटो अ्ेधको व्र्ा्सािर्क दाेलम उन्पलधध गराएको छ । उन्क्त
दाेलमेलएकातिवखशक्षाथीहरुलेरोजगारीपाए पाएकोसम्बन्धमाअध्र्र् गरेकोछै । 

 ेपालश्रमशखक्तस्ेक्षणलेि्ेभन्नपेशामाकार्परदज शखक्तमध्रे्अेधकांशसीपर् क्त भएको
 ेखाएको छ। दाेलम तिवाि ग ेकाम ारको माग उन्च्च रहेको सो स्ेक्षणबाट  ेखखन्छ। दर
ि्ेभन्नटे्रसरअध्र्र् रअन्द्ापदापसमेदकोशधारमादाेलमेलएकाज शखक्ते कैबेरोजगाररहेको
पाईर्ो । बजारको माग अ  सारको दाेलम  ह   , दाेलमको ग णस्दर कमजोर ह   , पिहले काम
गरररहरेको ज शखक्तलाई तिवेदस्थाप  ग प कदठ ाई ह   . सीपर् क्त पाररश्रेमक बढी भ  क्ता ी ग  पप े
शद कारणलेग ाप क्षज शखक्तलेपे रोजगारीतिवािग प सकेको ेखखन्छ।अदःसीप क्साङ्क 
र स्ेक्षण अ  सारको पेशा ्ा तिवकारको दाेलम छ ौट गरी ग णस्दरीर् दाेलम उन्पलधध गराउन्  
प पछ। 

25. रोजगारीको अ्स्था ‐ व्र्ा्सािर्क खशक्षा दथा दाेलमअेभ्िृि पररर्ोज ाकार्ापन््र्  प खस्दका र
रोजगारतिव ार्कसंस्थासुँगभएकोसम्झौदामालखक्षदबगपकार् ् ाहरुलाईदाेलमद ईउन्पलधधीमूलक
रोजगारतिव ा गरेमादाेलमदथारोजगारतिव ार्कसंस्थालाईदाेलमकोलागदमाकबगपलाई१००
तिवेदशद,खबगपलाई८०तिवेदशदरगबगपलाई६०तिवेदशदतिवोत्साह भ  क्ता ीगरर ेव्र््स्थाछ।
दाेलम तिव ार्क संस्थालाई दाेलम तिव ा  गपपे छ ६ मिह ासम्म उन्पलखव्धमूलक रोजगारी उन्पलधध
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लेखापरीक्षणकोिममाभौचरमाशधाररददाेलममध्रे्एेसस्टेण्टधर् िटेसर् रटेलररङ्गकोदाेलमतिवाि
१२४ज ासंगटेेलफो माफप दअन्द्ापदाप ेलइएकोमा५९तिवेदशदलेमात्ररोजगारीमारहेकोज्ाफ
द एकाछ ्।सोमध्रे्२७तिवेदशदलेपाररश्रेमकदथाज्र्ालामाकामगरररहेकोर७३तिवेदशदले
शफ् ै व्र््सार् दथा स््रोजगारीमा रहेको ज्ाफ द एका छ ् । रोजगारीमा रहेकामध्रे् ३१
तिवेदशदको माेसक रु.१० हजारभन् ा कम शम् ा ी रहेको र ९ तिवेदशदले दाेलम ेल  पू्प पे 
व्र््सार्गरररहेकोज्ाफद एकाछ ्। 

गराएको तिवमाणीकरण भएपेछ तिवोत्साह  रकम भ  क्ता ी ह  े उन्ल्लेख छ । ि्श्व बैँकसुँग भएको
सम्झौदामा पररर्ोज ा अ्ेधको अन्द (२०७९।८०) सम्म दाेलम ेलएकामध्रे् ७० तिवेदशदले
उन्पलखधधमूलक रोजगारी तिवाि ग े उन्ल्लेख भएकोमा २०७४।७५ मा दाेलम ेलएकामध्रे् ७५
तिवेदशद र २०७५।७६ मा दाेलम ेलएकामध्रे् ७९ तिवेदशदले उन्पलखधधमूलक रोजगारी पाएको
तिवमाखणकरण गररएको छ। र्सरी २ ्क पमा सञ्चाेलद दाेलम कार्पिममध्रे् रोजगारीको तिवकार
 ेहार्अ  साररहेकोछ। 

्क प 
रोजगारीकोतिवकार 

तिवेदष्ठा  माेसकदलब स््रोजगार सबकन्ट्राक्ट  ैे कज्र्ाला जम्मा 
२०७४ ३४ ५४६८ ६४२३ ९६ ४४१५ १६४३६ 

२०७५ ९१ ५३४५ ६७७२ ३९३ ५८६२ १८४६३ 

२०७६ ४ ८२ १४५ ६६ ६३ ३६० 

जम्मा १२९ १०८९५ १३३४० ५५५ १०३४० ३५२५९ 

उन्पलखधधमूलकरोजगारीतिवािग ेसंख्र्ामध्रे्३७.८३तिवेदशदस््रोजगार,२९.३२तिवेदशद
 ैे कज्र्ालामा,३०.९०तिवेदशदमाेसकदलबमार१.५७तिवेदशदसबकन्ट्राक्टमारहेकोउन्ल्लेख
छ।उन्क्तसंख्र्ाकोेबश्लके णग ापतिवेदष्ठा माकामग ेसंख्र्ा१२९(०.३७तिवेदशद)मात्ररहेको
छ।स््रोजगारकोसंख्र्ाधेरैभएपे सम्बखन्धदे कार्माव्र््सार् दापगरेकाछै  ्। 

दाेलम तिव ार्क संस्थालाई शद तिवेदशद तिवोत्साह  समेद भ  क्ता ी ह  े भएकोले दाेलममा
सहभागीछ ौटभएकैअ्स्थामाशफ् ैव्र््सार्गरररहेकालाईपे छ ौटगरेको,६मिह ासम्म
उन्पलधधीम लकरोजगारीतिवािगरेबापद६० ेखखशदतिवेदशदसम्मतिवोत्साह भ  क्ता ीपाउन् ेभएकोले
दाेलम तिव ार्क संस्थाको पहलमा ७९ तिवेदशदसम्म रोजगारी तिवाि भएको उन्ल्लेख भएपे  सो
अ्ेधपेछ रोजगारी तिवेदशद २० तिवेदशदले घटेर ५९ तिवेदशद मात्र रहेको पाइर्ो । त्र्स्दै
स््रोजगार्ाशफ् ोव्र््सार्ग ेतिवेदशद३८तिवेदशदबाटबढेर७३तिवेदशदप गेको  ेखखर्ो।
दसथपदाेलमपश्चादकोउन्पलधधीमूल्र्ाङ्क ग ापसन्दोक ज करहेको ेखखए ।  

तिवाि्ेधक खशक्षा दथा व्र्ा्सािर्क दाेलमअन्दगपदका ७ तिव ेशकार्ापलर्ले गद ्क प ४०
हजार२५६लाईदाेलमउन्पलधधगराएको ेथर्ो।दरदाेलमउन्पलधधगराएपेछदाेलमतिवाि
ज शखक्तले रोजगार तिवाि गरे  गरेको सम्बन्धमा अध्र्र्   गरेको र रोजगारी सम्बन्धी अेभलेख
राखेकोछै । 

दाेलमतिव ार्कखशक्षालर्दथाे कार्लेमागबमोखजमदाेलमतिव ा गरेपेछरोजगारतिवाि
गरे गरेको,स्था ीर्मागपूेदपभए भएको,शर्शजप मा्िृिभए भएकोसम्बन्धमाअध्र्र् 
गरीसूच ादथाेब्रणसंकल गरीदाेलमकोर्ोज ाे मापणग  पप पछ।पररर्ोज ालेसञ्चाल 
गरेको दाेलममा रोजगारी बढी  ेखाएपे  ६ मिह ा पेछ दाेलम तिव ार्क संस्थाको पहल  ह  े
भएकोलेरोजगारीको े रन्दरदा ह  सक्छ।स्था ीर्स्दरमाटार्लदथामाबपलकोकाम,गह ा
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26%

8%66%

    ।   मा ब  देलशक र जगारीमा 
सहभागी कामदारक  प्रकार प्रततशतमा 

               

ब ाउन् े, ेबशेक  क्षदाश्यकर्कप ेकामकोलाेगश्यकर्कज शखक्तेछमेकीम ल कबाटशपूेदप
ग  पप ेेबद्यमा अ्स्थालाईध्र्ा माराखीस्था ीर्श्यकर्कदारमागकोअध्र्र् रेबश्लके णगरी
े र्ेमदरोजगारीतिवािह  ेदाेलमसञ्चाल ग  पप पछ। 

26. ्ै ेखशक रोजगारी र दाेलम ‐   ेपालको ेब ेशी म रा शजप  र शेथपक ि्कासमा ्ै ेखशक
रोजगारीको र्ोग ा  महत््पूणप रहेको छ ।  ेपाल श्रमशखक्त स्ेक्षण अ  सार क ल सकृर्
श्रमशखक्तमध्रे्११.४तिवेदशदबेरोजगाररहेकोरकामग पसक् ेउन्मेरसमूहमध्रे्झण्डै६२तिवेदशद
कामसुँग संलग्  छै  । २०७६।७७ सम्म ४४ लाख ३३ हजार ८१२ श्रमशखक्त ्ै ेखशक
रोजगारमारहेकाछ ्।ेबगद३्क पमा र्ाुँश्रमस््ीकृेदतिवाि७लाख१९हजार५५६रप  ः
रोजगारीमाफकेकेसंख्र्ासमेदजम्मा१४लाख८९हजार७४६लेश्रमस््ीकृेदेलएकाछ ्।
 ेपालमा तिवाि्ेधक खशक्षा दथा व्र्ा्सािर्क दाेलम पररक द् अन्दगपद उन्त्पाद द ज शखक्त र छोटो
अ्ेधकोदाेलम ेलईसीपपरीक्षणमाश्े   द  े संख्र्ा८लाख४५हजार१०३रहेकोछ।
उन्क्तदाेलम तिवाि संख्र्ाक ल ्ै ेखशक रोजगारमा गएको संख्र्ाको१९.०६ तिवेदशदमात्र रहेको 
छ । दाेलम तिवािमध्रे् सीप तिवमाणीकरण गररएको संख्र्ा ३ लाख ८७ हजार ६९५ (८.७५
तिवेदशद)मात्ररहेकोछ।ेबगद३्क पको्ै ेखशकरोजगारीमाजा ेसंख्र्ारसीपपरीक्षणगरेको
संख्र्ा ेहार्अ  साररहेकोछ। 

्क प 
्ै ेखशक रोजगारी सीप परीक्षणमासहभागी दाेलम तिवाितिवेदशद 

तिवमाणीकरण
तिवेदशद 

प  ःफकेकासमेद
क लश्रमस््ीकृेद 

 र्ाुँश्रमस््ीकृेद 

तिवािसंख्र्ा श् ेक तिवमाणीकरण क लमध्रे्   र्ाुँमध्रे् 

२०७४।७५ ६१२४८५ ३३१६७९ ६२०२४ ४१३१८ १० १९ ७ 

२०७५।७६ ५०८८२८ २१५६३० ५८७८९ ३७५८८ १२ २७ ७ 

२०७६।७७ ३६८४३३ १७२२४७ ५६६६० ३७९२४ १५ ३३ १० 

जम्मा १४८९७४६ ७१९५५६ १७७४७३ ११६८३०   ७.८४ 

्ै ेखशकरोजगारीसम्बन्धी ेखखएकाव्र्होरा ेहार्अ  सारछ ्। 

26.1.  ेपालमा श्रमशतिव्ास  तिवेदबे   २०२० अ  सार  ेपालबाट ्ै ेखशक रोजगारीमा जा ेको संख्र्ा
ि्गद ८ ्क प ेखख िमशः घटेको छ । ेबगद ३ बक ापको अ्ेधमा अखघल्ला ्क पको द ल ामा
२०७४।७५मा१३.३७तिवेदशद,२०७५।७६मा
३४.९९ तिवेदशद र २०७६।७७ मा २०.१२
तिवेदशदलेघटेको ेखखन्छ।ेबगद३्क पमा्ै ेखशक
रोजगारमागएकासंख्र्ाकोअ  पादमादाेलमतिवािगरी
सीपपरीक्षणकोलाेगश्े  ग ेकोसंख्र्ा१० ेखख
१५तिवेदशदमात्ररहेकोरसीपतिवमाणीकरणगररएको
संख्र्ा ७  ेखख१० तिवेदशदमात्र रहेको  ेखखन्छ।
२०७५।७६ मा ्ै ेखशक रोजगारीमा गएको
संख्र्ामध्रे् क्ष२५.६तिवेदशद,अधप क्ष८.३तिवेदशद
रअ क्ष६६.१तिवेदशदरहेकाछ ्भ े२०७६।७७मागएकोमध्रे्िमशः२८.९तिवेदशद,८.९
तिवेदशद र ६२ तिवेदशद रहेको छ।उन्क्त दथ्र्ाङ्कको ेबश्लके ण ग ाप  क्षज शखक्त न्रू्  रहेको र
अ क्षकोसंख्र्ाअत्र्ेधकरहेको ेखखएकोछ। 

26.2. श्रमशतिव्ास तिवेद्े  २०२०अ  सार्ै ेखशकरोजगारीबाट७लाख५६हजार१२७फिकप एका
छ ् । सोमध्रे् १० तिवेदशदलेकामबाट े काेलएको, १२ तिवेदशदले राम्रोकाम  पाएको र ८
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तिवेदशदलेसीपअ  सारकोकाम पाएकोकारण  ेपालफिकप एकोउन्ल्लेखगरेकाछ ्। ्ै ेखशक
रोजगारीबाटफिकप एकाउन्क्तसंख्र्ामध्रे्४४तिवेदशदलेरोजगारतिवािगरेको रबाुँकी५६तिवेदशद
रोजगारीमा रहेकोअ्स्थाछ।रोजगारीतिवािमध्रे्पे २३तिवेदशदऔपचाररकक्षेत्रमार७७
तिवेदशदअ ौपचाररकशे्रत्रमाकार्परदरहेकोउन्ल्लेखछ।्ै ेखशकरोजगारमाजा ेक लसंख्र्ामध्रे्
व्र्ा्सािर्क दाेलम ेलई सीप परीक्षणबाट तिवमाण ेलएका  क्ष ज शखक्तको र्थाथप ेब्रण तिवाि
 भएकोलेसोसंख्र्ार्िक भए ।दरसीपर् क्तज शखक्तन्रू् छ।र्सरीदाेलमतिवािज शखक्त
 भएको कारण रोजगारी तिवाि  ह  े ्ा रोजगार तिवाि भएपे  कमशर्मा काम ग  पप े अ्स्था
 ेखखएको छ । अन्दरापििर् श्रमबजार र रोजगार ादाको माग दथा माप ण्ड अ  सार सीपम लक
दाेलमस े  श्चदग  परदीसीपदथादाेलमहरुलाईअन्दरापििर्मान्र्दातिवािब ाउन्  े कैच   ौदीपूणप
रहेकोछ। 

्ै ेखशक रोजगारमा बढी माग भएको दाेलम पिहचा  गरी रोजगारीमा जा े श्रेमकहरुको
श्यकर्कदारमागअ  सारकोदाेलमसञ्चाल ग  पप पछ।व्र्ा्सािर्कदाेलमरोजगार ादाकोमाग
अ  सार ह  सक् ेभएकोलेगन्दव्र्म ल कखस्थदरोजगार ादादथाउन् ीहरुश्िभएकाऔद्योेगक
तिवेदष्ठा सुँगसमन््र्गरीसीपदाेलमसञ्चाल ग  पप पछ।साथैदाेलमतिव ा ग ेसबैे कार्हरु
ेबचसमन््र्गरीदाेलमसञ्चाल ग  पप पछ। 

27. बजेटव्र््स्थाप ‐ ेपालसरकारलेखशक्षादफप कोबजेटक लबजेटको२०७६।७७मा१७तिवेदशद
र२०७९।८०(स ्२०२२।२३)सम्म२०तिवेदशदप र्र्ाउन् ेलक्ष्र्राखेकोछ। राििर्खशक्षा
 ीेद,२०७६रचौधौँदथापन्रौश्ेधकर्ोज ालेसबैइच्छ क ागररकहरुमाव्र्ा्सािर्कखशक्षा
रदाेलमकोअ्सर ि्स्दारग पपर्ापिबजेटव्र््स्थाग ेलक्ष्र्राखेकोछ।  ेपालसरकारले
ेबगद३्क पमा खशक्षाकोेबे र्ोज गरेकोबजेटेबश्लके णग ापक लराििर्बजेटको२०७४।७५
मा ९.९१ तिवेदशद, २०७५।७६ मा १०.२३ तिवेदशद र २०७६।७७ मा १०.६८ तिवेदशद
ेबे र्ोज गरेकोछ।खशक्षादफप  ि्े र्ोखजदबजेटकोद ल ामातिवाि्ेधकखशक्षादथाव्र्ा्सािर्क
दाेलमपररक द्कोलाेगसंघीर्सरकार,तिव ेशसरकाररशन्दररकश्रोदसमेदगरी२०७४।७५मा
२.२३ तिवेदशद, २०७५।७६ मा ४.०८ तिवेदशद र २०७६।७७ मा ४.१५ तिवेदशद बजेट
व्र््स्थागरेकोछ।छोटोअ्ेधकोव्र्ा्सािर्कदाेलमसञ्चाल कोलाेगव्र्ा्सािर्कखशक्षादथा
दाेलम अेभ्िृि पररर्ोज ा र तिवाि्ेधक खशक्षा दथा व्र्ा्सािर्क दाेलम पररक द्को ७ तिव ेश
कार्ापलर्हरुबाटखचपग ेगरीखशक्षादफप कोक लबजेटमध्रे् ेहार्अ  साररु.५६लाख१०हजार
(०.४४तिवेदशद),रु.२करोड२५लाख८४हजार(१.६८तिवेदशद)ररु.२करोड९७लाख
५४हजार(१.८२तिवेदशद)बजेटेबे र्ोखजदभएकोछ। 

खशक्षारदाेलमकोलाेगबजेटि्े र्ोज  
 (रु.लाखमा) 

शेथपक्क प 
खशक्षादफप को

बजेट 

क ल
बजेटको
तिवेदशद 

पररक द्दफप को 
बजेट  

खशक्षाको
बजेटमध्रे्

पररक द्कोबजेट
तिवेदशद 

व्र्ा्सािर्क
दाेलमको
बजेट 

खशक्षाको
बजेटमध्रे्

दाेलमकोबजेट
तिवेदशद 

२०७४।७५ १२६७८०० ९.९१ २८२२७ २.२३ ५६१० ०.४४ 

२०७५।७६ १३४५००० १०.२३ ५४८३३ ४.०८ २२५८४ १.६८ 

२०७६।७७ १६३७६०० १०.६८ ६७९५९ ४.१५ २९७५४ १.८२ 

जम्मा ४२५०४०० १०.३० १५१०१९ ३.५५ ५७९४८ १.३६ 
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तिव ेशसरकारकोसामाखजकि्कासमन्त्रालर्ले२०७५।७६मारु.२अबप६६करोड८
लाख८४हजारर२०७६।७७कोलाेग३अबप६३करोड८५लाख३४हजार ेबे र्ोज 
गरेकोलेतिवाि्ेधकखशक्षादथाव्र्ा्सािर्कदाेलमपररक द्रअन्दगपदे कार्कोबजेट२०७४।७५
कोबजेटकोद ल ामा२०७५।७६मा१९४तिवेदशदर२०७६।७७मा२४१तिवेदशदलेबढेको
 ेखखन्छ।दरखशक्षादफप कोक लबजेटमध्रे्पररक द्कोबजेटशन्दररकशर्समेद३्क पकोबजेट
औसदमा३.५५तिवेदशदरव्र्ा्सािर्कदाेलमकोबजेटऔसदमा१.३६तिवेदशदमात्ररहेकोछ।
शधारभदू र मध्र्मस्दरीर् तिवाि्ेधक ज शखक्त उन्त्पा  को लाेग सबै स्था ीर् दहमा दाेलम द  े
संस्थागदसंरच ाप र्ापई क्षदथासीपर् क्तज शखक्तदर्ारगरीरोजगारी्िृिग े ेपालसरकारको
उन्दे्दयकर्रहेपे बजेट ेबे र्ोज को ेबश्लके णग ापतिवाि्ेधक खशक्षादथाव्र्ा्सािर्कदाेलममा न्रू् 
बजेट ेबे र्ोज भएकोलेकमतिवाथेमकदा द एको ेखखन्छ।दाेलमतिवाि गरेकोकारणस्् ेशी
दथा ्ै ेखशक रोजगारीमा रोजगारी ग म् े, जोखखमर् क्तकाम ग  पप े, शर्शजप  कम ह  े अ्स्था
 ेखखएकोछ।श्यकर्कस्रोदसाध कोउन्पलधधदाबेगर क्षज शखक्तउन्त्पा  ह   सक् ेखस्थेद
छ। 

भौेदक संरच ा, तिवखशक्षक, पाठ्यिम, दाेलम सञ्चाल  लगार्दमा खचप ग  पप े भएकोले
साधारण खशक्षाको द ल ामा तिवाि्ेधक खशक्षामा लगा ी बढी ग  पप े ह न्छ । अन्दरापििर् माप ण्ड
अ  सारको ग णस्दरर् क्त दाेलमको लाेग पर्ापि स्रोदको श्यकर्कदा प े भएकोले ज शखक्तको
श्यकर्कदारमागअ  सारतिवाि्ेधकखशक्षारव्र्ा्सािर्कदाेलमकोलाेगश्यकर्कबजेटव्र््स्था
ग  पप पछ। 

28. खचपको खस्थेद ‐ स््ीकृद बजेटखचप गरीलखक्षदकार्पिमसमर्मै सम्पन्नग  पप पछ। तिवाि्ेधक
खशक्षादथाव्र्ा्सािर्कदाेलमपररक द्कोलाेग२०७४।७५मारु.२अबप८२करोड२७लाख,
२०७५।७६मारु.५अबप४८करोड३३लाखर२०७६।७७मारु.६अबप७९करोड५९
लाख बजेट व्र््स्था भएकोमा िमशः ७७.७८ तिवेदशद, ६१.४२ तिवेदशद र ५३.४७ तिवेदशद
औसदमा६०.९०तिवेदशदखचपभएकोछभ ेि्श्वबैँककोसहर्ोगमासञ्चाेलदव्र्ा्सािर्कखशक्षा
दथादाेलमअेभ्िृिपररर्ोज ाकोलाेग२०७४।७५मारु.४८करोड१०लाख,२०७५।७६
मारु.१अबप४०करोड७५लाखर२०७६।७७मारु.१अबप८२करोड५८लाखबजेट
व्र््स्थाभएकोमािमशः६१.०४तिवेदशद,४४.२०तिवेदशदर५४.५०तिवेदशदऔसदमा५१.४४
तिवेदशदखचपमात्रभएकोछ।बजेटरखचपकोखस्थेदचाटपमातिवस्द दगररएकोछ। 
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ि्गद३्क पकोखचपरकमेबश्लके णग ापस््ीकृदबजेटमध्रे्पररर्ोज ालेऔसदमा५१.४४
तिवेदशद र पररक द्ले ६०. ९० तिवेदशद मात्र खचप गरेको कारण लक्ष्र्अ  सार दाेलम कार्पिम
सञ्चाल ग पसकेकोछै । 

पररक द्कोक लबजेटखचपमध्रे्स््ीससरकारकोसहर्ोगमासञ्चाेलद द गोदथासम्माे द
रोजगारीकालाेगसीपपररर्ोज ा(इन्स्र्ोर)कोलाेग२०७४।७५मारु.८करोड,२०७५।७६
मारु.२३करोड१७लाखर२०७६।७७मारु.२९करोड३६लाखबजेटेबे र्ोज भएकोमा
१४.१३तिवेदशद, २०७५।७६मा३४.५७तिवेदशदर २०७६।७७मा५९.५१तिवेदशदमात्रखचप
ग पसकेकोछ। तिव ेशसरकारले२०७५।७६ ेखखसबैस्था ीर्दहमाछोटोअ्ेधकोदाेलम
सञ्चाल  ग प २०७५।७६ मा ेबे र्ोखजद रु.६१ करोड ९२ लाखमध्रे् ९४.८८ तिवेदशद खचप
गरेपे २०७५।७६माेबे र्ोखजदरु. ८५करोड६०लाखमध्रे्१६तिवेदशदमात्रखचपगरेको 
छ।सोमध्रे्तिव ेश१ले२४तिवेदशद,तिव ेश२ले०.०६तिवेदशद,बागमेदतिव ेशले२०तिवेदशद,
गण्डकीतिव ेशले१८तिवेदशद,ल खम्ब ीतिव ेशले२१तिवेदशद,कणापलीले३२तिवेदशदरस   रपखश्चम
तिव ेशले१६तिवेदशदमात्रखचपगरेकोछ।कोेभड१९कोकारणबन् ाबन् ीभएकोह ुँ ादाेलम
सञ्चाल कार्पिमश रुभएपे सम्पन्नग प सकेकोलेखचपकमभएकोसम्बखन्धदे कार्कोभ ाई
छ। 

खचप कम ह   मा समर्मा े कासा  भएको, खरर  र कार्पिम सञ्चाल  ग ेकमपचारीको
अभा्ह   ,खरर व्र््स्थाप तिवथमचौमाेसकमा ह   ,अेधकांशदाेलमकार्पिमदेस्रोचौमाेसकमा
मात्रसञ्चाल ग  पशद कारण  रहेकाछ ्।साथै पररक द्ले खशक्षालर्को संख्र्ाबढेकोकारण
 रबन् ीप  रा्लोक गरीपेशगरेकोमामखन्त्रपररक द्लेहालसम्मस््ीकृदगरेकोछै ।दाेलमको
लाेग ेबे र्ोखजद बजेटबाट दोिकए अ  रुप दाेलम सम्पन्न ग प  सकेको कारण लखक्षद बगपका
र् ् ाहरुदाेलमबाटबखञ्चदभएकाछ ्।जस्लेग ापस्् ेशीदथा्ै ेखशकरोजगारीमासमेदअसर
प गेकोछ भ े रोजगारी तिवाि ग ेले समेद  क्षज शखक्तले पाउन् ेशर्शजप ग प  सक् े स्थेद
 ेखखएकोछ।सीपर् क्तज शखक्तउन्त्पा  कोलाेगएकाेदरबजेटकमि्े र्ोज ह   रि्े र्ोज 
भएको बजेट पे  खचप ग प  सकेको कारण समग्र कार्पसम्पा  स्दर कमजोर  ेखखएको छ ।
केखन्रर्स्दरमा खशक्षा, ेबज्ञा दथा तिवि्ेधमन्त्रालर्ले र तिव ेशस्दरमासामाखजक ि्कासमन्त्रालर्ले
समर्मैबजेट े कासा द   प े, ररक्त रबन् ीप पूेदपगरीश्यककज शखक्तकोव्र््स्थाग  पप ेर
कार्पिम सञ्चाल  ग े े कार्ले समर्मै तिवखशक्षाथी छ ौटको गरी  ोस्रो चौमाेसकेभत्र दाेलम
कार्पिम सञ्चाल  गरी चौमाेसक रुपमा खचप ग े गरी ेबे र्ोखजद बजेट अ  पाेदक रुपमा खचप
ग  पप पछ। 

29. ज शखक्तव्र््स्थाप  ‐तिवाि्ेधकखशक्षादथाव्र्ा्सािर्कदाेलमपररक द्ऐ ,२०४५रे र्मा्ली,
२०५१ मा पररक द्लेश्यकर्कदा अ  सार दाेलम द  े खशक्षक दथा कमपचारीहरुको े र् खक्त ग े
व्र््स्था छ । तिवाि्ेधक खशक्षा दथा व्र्ा्सािर्क दाेलम पररक द् र अन्दगपदका े कार्हरुमा
तिवाि्ेधक ५५८ज ा र तिवशासे क ३७४ गरी ९३२  रबन् ी रहेकोमा ८५६कार्परदछ ् ।
पररक द्ले २०७८शक ाढ मसान्दसम्म ररक्त ह  शउन् े प हरुको संख्र्ा समेद गण ा गरी २२५
ज ाकोलाेग ेबज्ञाप मागगरेपे परीक्षास्थेगदभएकोछ।मौजू ा रबन् ी२०५२सालमा
स््ीकृदभएकोमाप  रा्लोक  भएकोलेहालकार्मरहेकाकेन्रीर्े कार्हरु३,तिव ेशकार्ापलर्
७रशंेगकखशक्षालर्६१कालाेगश्यकर्क२हजार६६ र्ाुँ र्न् ीकार्मगरीस््ीकृेदको
लाेगखशक्षा,ि्ज्ञा दथातिवि्ेधमन्त्रालर्मापेशगरेकोमातिवस्दाि्द रबन् ीस््ीकृदभएकोछै । 



व्र्ा्सािर्कदाेलमकोतिवभा्काररदा 
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शंेगक खशक्षालर्बके  ीबढेकोदर खशक्षकको रबन् ीथपर े र् खक्त भएबाट ेडप्लोमा
दथा ितिव÷ेडप्लोमाका कक्षा सञ्चाल मा असर प गेको  ेखखन्छ । शंेगक खशक्षालर्हरुमा कार्पिम
सञ्चाल का लाेग मौजू ा  रबन् ीमा कार्परद खशक्षक दथा कमपचारीहरुमध्रे्बाट काजमा खटाई
व्र््स्थाप गरेकोर प ग खशक्षककरारमा खशक्षक े र् क्तगरीसञ्चाल ग ैशएको  ेखखन्छ।
ग णस्दररर् तिवाि्ेधक खशक्षा दथा दाेलम तिव ा  गरी सीपर् क्त ज शखक्त उन्त्पा   ग पको लाेग
खशक्षकको ररक्त रबन् ीसमर्मै पूेदपग  पप ेरकाजखटाउन् ेदथाकरारमा े र् क्तगरीअस्थार्ी
रुपमासे्ाेल ेअभ्र्ासलाईन्रू् ीकरणग  पप पछ। 

े ष्कक प 
 ेपालसरकारलेसबै स्था ीर्दहसम्मतिवाि्ेधक खशक्षादथा व्र्ा्सािर्कदाेलमकोलाेग

संस्थागदपह ुँचप र्र्ाउन् ेरसबैबगपदथासम  ार्का ागररकलाईसीपर् क्तव्र्ा्सािर्कदाेलमद ई
रोजगारीमा्िृिग ेलक्ष्र्ेलई ीेदगदव्र््स्थागरीबके  ीकार्पिमसञ्चाल ग ैशएकोछ।
सबै बगप, दह र क्षेत्रमा दाेलमको पह ुँच प र्र्ाई सीपर् क्त  क्ष ज शखक्त उन्त्पा   गरी रोजगारी
बढाउन्  बके  ी बजेट ्िृि गरेको दथा ज शखक्तउन्त्पा   ्िृि भएपे  बजारको माग अ  सार र
रोजगारीकोस े  श्चददाह  ेगरीदाेलमसञ्चाल ह  सकेकोछै ।व्र्ा्सािर्कदाेलमसञ्चाल मा
पह ुँच्िृिभएपे मागकोशधारमा भईदाेलमद  ेे कार्लेदोकेकोशधारमादाेलमसञ्चाल 
भैरहेकोछ। दाेलम ेलएका ज शखक्तले  ्ी दमसीप र उन्द्यमशीलदा जस्दा सीपको अभा्मा
तिवेदस्पधापग प सकीरोजगारतिवािग प सकेकोअ्स्थाछ।शेथपकस्रोदकोअभा्मातिवभा्कारी
 ेखखएकादाेलमकार्पिमसञ्चाल ह  सकेकाछै  ्भ ेकेदपर्े कार्लेतिवािश्रोदकोउन्पर्ोग
ग पसकेकोछै । ादृसंस्थाबाटसञ्चाेलददाेलमकोउन्पलखधध संख्र्ाररकमखचपमामात्रतिवगेद
मूल्र्ाङ्क ग ेगररएकोलेउन्त्पाद दज शखक्तको ग णस्दरररोजगारीअपेखक्षदछै ।धेरैमन्त्रालर्
अन्दगपदका े कार्हरु माफप द कार्पिम सञ्चाल  भएकोमा मन्त्रालर् र तिवाि्ेधक खशक्षा दथा 
व्र्ा्सािर्क दाेलम पररक द् बीच पर्ापि समन््र् ह   सकेको छै  । सीपको अभा्मा ्ै ेखशक
रोजगारीमा जा े श्रेमकहरु समर् अगा्ै कामबाट े स्क   परेको, पर्ापि शम् ा ी ग प  सकेको
अ्स्थाछ।दाेलमेलएकातिवखशक्षाथीहरुलेसीपपरीक्षणमासफलह  सकेकाछै  ्। 

 



 

स रखक्षद ागररकश्ासकार्पिम 

पररचर् 

1. पषृ्ठभूे म -  ेपालकोसंि्धा कोधारा३७(१ ) लेतिवत्रे्क ागररकलाईश्ासकोहकह  ेरउन्पधारा
२लेका   बमोखजमबाहेकक  ैपे  ागररकलाई े जकोस््ाेमत््मारहेको्ासस्था बाटहटाई े
्ाअेदिमणगरर े छै  भन्ने व्र््स्था गरेकोछ।संि्धा लेश्ासको हकलाईमौेलकहकको
रूपमाअंगीकारगरीसबै ागररककोस रखक्षद, उन्पर् क्त र्ादा्रणमैत्रीश्ासकोअेधकारकोसम्मा , 

संरक्षणदथापररपूेदपग ेदथाश्ासि्ही  ागररकलाईश्ास स ि्धाउन्पलधधगराउन् ेव्र््स्था
गरेको 
छ।साथै, संि्धा लेअव्र््खस्थदबसोबासलाईव्र््स्थाप ग पर्ोज ा्िव्र््खस्थदबस्दीि्कास
ग े  ीेदगद व्र््स्था समेद गरेको छ।सरकारले  ीेदगद दथाका   ी व्र््स्थाबाट सामाखजक
स रक्षासुँगश्िगरी ागररककोस रखक्षदश्ासकोहककोतिवत्र्ाभूे दगरेकोछ।त्र्स्दैि्कट
दथा ेबपद्कोउन्च्चजोखखमर् क्तस्था माछररएरबसेकाघरपरर्ारलाई खजककोस रखक्षदस्था मा
शेथपकरूपलेसबलह  ेगरीएकीकृदबस्दीमास्था ान्दरणग  पप ेअ्स्थारहेकोछ 

2. े कार्कोपररचर्  - श्ासकोअेधकारसम्बन्धीऐ , २०७५लाग भएपश्चाद ेपालसरकारबाटअेद
ेबपन्न, लोपोन्म खरसीमान्दकृदज जाेदकालाेगस रखक्षद ागररकश्ासकार्पिम२०७५/७६
 ेखख सञ्चाल मा ल्र्ाएकोछ।र्ो कार्पिम कार्ापन््र् को लाेग ेबेभन्न े कार्बीच समन््र् गरी
कार्पिमकार्ापन््र् ग पखजल्ला,स्था ीर्दहरसंख्र्ादोक् ेदथाकार्पिमकोसमीक्षाग पकेन्रीर्
स्दरमाशहरीि्कासमन्त्रीकोसंर्ोजकत््माकेन्रीर्स रखक्षद ागररकश्ाससमन््र्सेमेदरहेको
छ।त्र्सैगरी स्था ीर् स्दरमा तिवत्रे्क े ्ापच क्षेत्रमा तिवदक्ष्र् े ्ापखचद तिवेदे ेध सभाकास स्र्को
संर्ोजकत््मा्डारस्था ीर्दहगदलाभग्राहीकोछ ौट,कार्पिमकार्ापन््र् ,ग  ासोव्र््स्थाप 
लगार्दका कामकोलाेग संघीर् शर्ोज ा कार्ापन््र्  ईकाई ्ा सघ  शहरी दथा भ्  े मापण
शर्ोज ार२०७७ ेखखस्था ीर्दहहरुकोतिवेदे ेधत््रहेकोस रखक्षद ागररकश्ाससमन््र्
सेमेदकोव्र््स्थागररएकोछ। 

3.  ीेदगद दथा का   ी व्र््स्था - पन्रौंश्ेधक र्ोज ामा स रखक्षद  ागररकश्ासकार्पिमलाई
व्र््खस्थदग पे म् रण ीेद, कार्प ीेद, कार्पिमरििर्ाकलापहरुकोव्र््स्थागररएकोछ। 

 संघीर्, तिवा ेखशकरस्था ीर्दहकोक्षते्रगदभूे मकास्पिपा ैसंस्थागदक्षमदाअेभ्िृिग े। 

 कमजोरशेथपकअ्स्थामा रहेका  ेलद, म खस्लम, लोपोन्म ख र सीमान्दकृद जादजाेद दथा
सम  ार्ए्ंेबपद्कोउन्च्चजोखखमबाटस रखक्षदिकफार्ेदर्ादा्रणमैत्री श्ासकोव्र््स्था
ग े। 

 श्ासदथाबस्दी ि्कासक्षेत्रमा संघ, तिव ेशरस्था ीर्दहकोभूे मकास्पिपारीस शास 
कार्मगरीसोकोलाेगश्यकर्क ीेद,ऐ ,े र्मा्ली,कार्पि्ेधदज पमाए्ंपररमाजप ग ै
स्था ीर्दहकोक्षमदाअेभ्िृिकाकार्पिमसञ्चाल गरर ेछ। 

 अव्र््खस्थदप रा ाघ ाबस्दीलाईप  रुत्था गरर ेछ। 

 श्ास दथा पू्ापधार से्ाको ि्कास र ि्स्दारमा स्था ीर् दह, े जी क्षेत्र दथा स्था ीर्
ज सहभाेगदालाईतिवोत्सािहदगरीएकीकृदरुपमाकार्पिमसञ्चाल गरर ेछ। 



स रखक्षद ागररकश्ासकार्पिम 
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 अेदि्पन्न, लोपोन्म खरअेदसीमान्दकृदजादजादीसम  ार्रशहरीगररबकोलाेगस रखक्षद
श्ासउन्पलधधगराई ेछ। 

 खर्ाफ सकोछा ालाईजस्दापादालेतिवेदस्थाप ग ेकार्पअेभर्ा कारुपमासञ्चाल गरर ेछ। 

4. का   ीव्र््स्था - स रखक्षद ागररकश्ासकार्पिमसञ्चाल कोलाेगश्ासकोअेधकारसम्बन्धीऐ ,
2075 र स रखक्षद श्ास कार्ापन््र्  कार्पि्ेध २०७५ (२०७५।१०।०७) पिहलो संशोध 
२०७७।१।८ दज पमागरीलाग गररएकोछ। 

ऐ बमोखजमश्ासकोअेधकारअन्दगपद तिवत्रे्क  ागररकलाई  तिवचेलदका   ले े धापरण
गरेको माप ण्डको अधी मा रही स रखक्षद, उन्पर् क्त रशफ् ो क्षमदा अ  कूलश्ास ब ाउन् े, सो
श्ासमाबसोबासग ेरत्र्सकोतिवर्ोगग े,   श्ासकोअभा्माजी् जोखखममाप ेअ्स्थाबाट
स रखक्षदरह े,तिवचेलदका   बमोखजमश्ासस्थलकोछ ौटग ेदथाबसाइसराईगरीउन्पर् क्त
स्था माव्र््स्थाग पपाउन् े,धाेमपक, सामाखजक, दथासांस्कृेदकपिहचा कोसम्मा दथासंरक्षणग प
पाउन् े,   श्ास स्थल र ्ररपररको दोिकएकोख लाक्षेत्रमा भौेदक संरच ा े मापण  गरी संरक्षण
ग प  पाउन् ेलगार्दकाअेधकारकोव्र््स्थागररएकोछ।क  ैपे  ागररकलाईउन्त्पखत्त, धमप, ्णप, 
जाद, जाेद, ेलङ्ग, शारीररकअ्स्था, अपाङ्गदा, स््ास्थ्र्खस्थेद, ्ै्ािहकखस्थेद, गभाप् स्था, शेथपकअ्स्था, 
भाक ा्ाक्षेत्र, ्ैचाररकशस्था्ार्स्दैअन्र्क  ैशधारमाश्ासकोस ि्धाबाट्खञ्चदग प्ा
भे भा् ग प  पाइ े, र्स्दा अेधकारको सम्मा , सम््िप , संरक्षण, पररपूेदप र कार्ापन््र्  ग े
खजम्मे्ारी ेपालसरकार,  तिव ेशसरकारदथा स्था ीर्दहकोह  ेरउन्पलधधस्रोदसाध को शधारमा
 ेहार्बमोखजमकाश्ासि्ही व्र्खक्तदथापरर्ारलाईतिवाथेमकीकरणगरीिमशःदोिकएबमोखजम
श्ासस ि्धाउन्पलधधगराउन्  प ेछ: 
  ेपाल राज्र्ेभत्रशफ् ो ्ा शफ् ो परर्ारको स््ाेमत््मा घर जग्गा  भएको रशफ् ो ्ा

शफ् ोपरर्ारकोशर्शजप , स्रोद्ातिवर्ासबाटश्ासकोतिवबन्धग पअसमथपरहेको, 

 तिवाकृेदकि्पखत्तकाकारणस्थार्ीरूपमाि्स्थािपदभएकोअ्स्थाि्द्यमा भएको। 

श्ास ि्ही  व्र्खक्त दथा परर्ारलाईश्ास स ि्धा उन्पलधध गराउन्  दोिकएबमोखजमको
सह े लर्दपूणपि्त्तीर्स ि्धाउन्पलधधगराइ ेरश्ासकोव्र््स्थाग प सक् ेअेदि्पन्नर्ैकखल्पक
व्र््स्थाग प सक् ेश्ासि्ही व्र्खक्तदथापरर्ारलाईतिवाथेमकदाकाशधारमा ोहोरो प ेगरी
दोिकएबमोखजमिमशःश्ासस ि्धाउन्पलधधगराइ ेलगार्दकाव्र््स्थागररएकोछ 

5. संगठ संरच ारज शखक्त- र्ोकार्पिमकार्ापन््र् कोलाेगसंगठ ात्मकसंरच ाे म् ा  साररहे
दापे  र्सका लाेग श्यकर्क  र्न् ी दथा कमपचारी र्िक   गररएको अ्स्था छ । सम््ि
े कार्हरुमाकार्परदकमपचारीबाट ैर्ोकार्पिमसञ्चाल भएकोछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

केन्रीर्स रखक्षद ागररकश्ाससमन््र्सेमेद शहरीि्कासमन्त्रालर् 

शहरीि्कासदथाभ् े मापणि्भाग 

स रखक्षद ागररकश्ास
समन््र्सेमेद 

संघीर्शर्ोज ाकार्ापन््र् ईकाई्ासंघीर्शहरी
दथाभ् े मापणशर्ोज ा स्था ीर्दह 

कार्ापन््र् फ्लोचाटप 
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6. कार्पिमरतिवगेद- स रखक्षद ागररकश्ासकार्पिमअन्दरगद१ लाख६८हजार२८१लाभग्राही
छ ौटभएकाछ ।छ ौटभएकामध्रे्२०७७अक ाढमसान्दसम्म१४हजार१९लाभाग्राहीसुँग
अ   ा सम्झौदाभएकोछ।स रखक्षद ागररकश्ासकार्पिममा े मापणकालाेगअ   ा रकम
स्था ीर् दहमा  ै पठाउन् े गरी स रखक्षद  ागररक श्ास कार्ापन््र्  कार्पि्ेध २०७५ संशोध 
गररएकोछ।२०७६/७७मा१८हजार९००स रखक्षद ागररकश्ासे मापणग ेलक्ष्र्रहेको
भएदापे ३हजार२६९लेमात्रस रखक्षद ागररकश्ासे मापणकोकामसम्पन्नभएकोछ।
श्ासको हकअन्दगपद ि्.सं. २०८० सम्ममाकररब२०लाखश्ास एकाइ े मापण ग  प प े
श्यकर्कदारहेकोमाकररब४लाखश्ासईकाइ ि्पन्न, लोपोन्म खदथासीमान्दकृदबगपकोलाेग 

श्यकर्करहेकोछ।२०७५/७६सम्ममाज दाश्ासकार्पिमअन्दगपदि्पन्न, लोपोन्म खदथा
ेसमान्दकृद्गपकालाेग१७हजारश्ासईकाइ े मापणभएकोदथा७हजारस रखक्षद ागररक
श्ास े मापणकालाेगजस्दापादा रकाठखरर कालाेगअ   ा उन्पलधधगराइएकोछ।र्स
कार्पिममा ३५ हजार स रखक्षद  ागररक श्ास े मापण ह  े अ  मा  गररएको छ । श्ासको
अेधकारसम्बन्धीऐ , २०७५लाग भएपश्चाद ेपालसरकारबाटअेदेबपन्न, लोपोन्म खरसीमान्दकृद
ज जाेदकालाेगस रखक्षद ागररकश्ासकार्पिमसञ्चाल माल्र्ाएकोछ। 

7. ेबत्तीर् व्र््स्था -  ागररकको मौेलक हकको रुपमा रहेको स रखक्षदश्ास स े  खश्चद ग प ज दा
श्ासकाअेदररक्त र्ाुँस रखक्षदश्ासको े मापणकार्पिमस रुगरर ेव्र््स्था२०७५/७६को
बजेट्क्तव्र्कोब  ा१५४लेगरेकोछ।र्सकार्पिममाशगामीशेथपकबक पगरर्ीकोरेखाम े  
रहेकाघरपरर्ारहरुलेस रखक्षदश्ासकोे मापणशफैलेग पचाहेमातिवेदपरर्ारजस्दापादासह े लर्द
 रको काठ लगार्दका सामग्री खरर को लाेग रु.५० हजार अ   ा  द  े व्र््स्था गरेको 
छ।त्र्सैगरीबजेट्क्तव्र्कोब ुँ ा१५५ ले संघीर्सरकार स्था ीर्दहरसम्बखन्धदपरर्ारको
सहभाेगदामा पराल ्ा खरको छा ा भएका घरपरर्ारलाई जस्दापादाको छा ाम े   ल्र्ाउन् े गरी
स रखक्षद ागररकश्ासकार्पि्ेधदज पमागरीकार्ापन््र् मा ल्र्ाई े दथातिव ेश र स्था ीर्दहको
शहकार्पमाएकपटककालाेगस कम््ासीकोश्ाससमस्र्ाकोसमाधा गरर ेउन्ल्लेखगरेकोछ। 

समिृ  ेपालस खी  ेपाली ब ाउन् े  ीघपकाली  उन्ियेकर्अ  रुप स रखक्षदश्ासलगार्दका
अत्र्ा्यकर्कश्यकर्कदाकोपररपूेदपग ैजा ेलक्ष्र्अ  रुप२०७६।०७७कोबजेट्क्तव्र्कोब  ा
२०२ मा अेद ेबपन्न लोपोन्म ख र ेसमान्द कृद बगपका परर्ारका लाेग स रखक्षद िकफार्दी र
बादा्रणमैत्रीश्ास े मापणग पस रखक्षद ागररकश्ासकार्पिमअन्दगपदकाठरजस्दापादामा
अ   ा द ईशगामी्क पकररब२०हजारभ् कोखरदथाफ सकोछा ाफे परु.७३करोडबजेट
ेबे र्ोज गररएकोछ। 

8. ि्क र्छ ौटकोऔखचत्र्- ेपालकोसंि्धा लेअव्र््खस्थदबसोबासलाईव्र््स्थाप ग पर्ोज ्ि
व्र््खस्थद बस्दी ि्कास ग े  ीेदगद व्र््स्था समेद गरेको छ । पन्रौँ श्ेधक र्ोज ा
(२०७६/७७ ेखख२०८० /०८१)लेकमजोरशेथपकअ्स्थामारहेका ेलद, म खस्लम, लोपोन्म ख
रेसमान्दकृदजादजाेददथासम  ार्ए्ंेबपद्कोउन्च्चजोखखमबाटजोगाउन् स रखक्षदिकफार्दीर
्ादा्रणमैत्री श्ासको व्र््स्था ग े रण ीेद अगाेड सारेको छ ।र्स कार्पिमको लाेग
२०७५/७६र२०७६/७७मािमश:रु.१२करोड३४लाख३२हजार र४९करोडबजेट
व्र््स्थागरेकोभएदापे खचपिमश:रु.९करोड७७लाख३हजारर४२करोड२१लाख
९०हजारखचपभएकोछ।ज दाकोशधारभदूश्यकर्कदासुँगजोेडएकोि्क र्भएकोलेकार्पमूलक
लेखापरीक्षणकोलाेगछ ौटगररएकोहो। 
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लेखापरीक्षणकोउन्द्दयेकर्,क्षते्रए्ंपिेद 

9. लेखापरीक्षणकोउन्द्दयेकर्-स रखक्षद ागररकश्ासकार्पिमदज पमाए्ंकार्ापन््र् खस्थेदकोमूल्र्ाङ्क 
गरी तिवेद्े   ग  प लेखापरीक्षणको मूख्र् उन्दे्दयकर् रहेको  छ ।र्स िममा  ेहार्का ेबक र्मा
लेखापरीक्षणकेखन्रदरहकोछ। 

 लाभग्राहीपिहचा रपिहचा काशधारदथाछ ौटसम्बन्धमाि्श्लके ण, 

 ेबत्तीर्व्र््स्थारकार्ापन््र् अ्स्थाकोअध्र्र् दथाि्श्लके्षण, 

 कार्पिमकोहालसम्मको क्षदारतिवभा्काररदामूल्र्ाङ्क गरीस धारकोलाेगस झा्तिवस्द द। 

10. लेखापरीक्षणकोक्षते्र-केन्रीर्स्दरमाकेन्रीर्स रखक्षद ागररकश्ाससमन््र्सेमेद,शहरीि्कास
दथाभ्  े मापण ि्भागअन्दगपदश्ासमहाशाखा,संघीर्शर्ोज ाकार्ापन््र् ईकाई्ासघ 
शहरी दथा भ्  े मापण शर्ोज ा र स्था ीर् दहहरुले गरेका स रखक्षद  ागररक श्ाससम्बन्धी
े णपर्हरुरर्ी े कार्हरुद्वारा ि्दरणगररएको ि्गद२्क पको ि्दररदअ   ा र ििर्ाकलापहरु
लेखापरीक्षणकोक्षते्रमासमेिटएकोछ। 

11. लेखापरीक्षण पिेद - र्ो लेखापरीक्षण स्ोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको अन्दरापििर् संगठ 
ईन्टोसाईद्वाराजारीगररएकोकार्पमूलक लेखापरीक्षणकामा  ण्डहरुइसाई३०००रकार्ापलर्बाट
जारी गररएको कार्पमूलक लेखापरीक्षण मागप शप , २०६९ अ  सार सञ्चाल  गररएको ेथर्ो ।र्स
लेखापरीक्षणमा समस्र्ामूलक दथा  ेदजामूलक   ् ै पिेदलाई समा ान्दर रुपमा तिवर्ोग गररएको 
छ ।कार्ापन््र्  इकाई दथाशर्ोज ा र स्था ीर् दहबाट सञ्चाेलद कार्पको ग णस्दरशस््स्ददा
तिव ा माेसखजपदसमस्र्ासमस्र्ामूलकपिेददथाकार्पिमसञ्चाल मातिवभा्काररदारभएकोतिवगेद
जस्दाि्क र्ि्श्लके णग प ेदजामूलकपिेदअिङ्गकारगरीतिवािदथ्र्कोि्श्लके णबाटतिवेद्े  दर्ार
गररएकोछ।लेखापरीक्षणकोउन् ेयकर्हाेसलग पकालाेगशहरीि्कासदथाभ् े मापणि्भागर
सो अन्दगपदका इकाई दथा स्था ीर् दहले सञ्चाल  गरेका गेदि्ेध दथा ििर्ाकलापसुँग श्ि
कागजाददथादथ्र्ाङ्कसङ्कल रस्थलगदअ्लोक समेदगरीि्स्ददृरुपमासमीक्षागररएकोछ।
समीक्षाबाट  ेखखएका शधारमा जोखखम मूल्र्ाङ्क  गरी दाखत््क महत््का ि्क र् पिहल्र्ाउन् 
सरोकार्ालासम हसुँगछलफलदथाकार्ापन््र् े कार्काप ाेधकारीसुँगअन्दििप र्ागररएकोछ। 

12. लेखापरीक्षणको ेसेमददा - तिवाि सूच ा,अेभलेख, ि््रणदथा ि्त्तीर्स्रोदबाटसङ्केलददथ्र्ाङ्कका
शधारमातिवेद्े  दर्ारगररएको छ। लेखापरीक्षणकोलाेगतिवािसमर्ेसमा, संलग् ज शखक्त,
स्रोदसाध रकोेभड-१९काकारणलेग ापलेखापरीक्षणकोि्ेधतिवििर्ारक्षेत्रेसेमदगरेकोछ। 

लेखापरीक्षणबाट ेखखएकाव्र्होरा 
13. लखक्षद्गपपिहचा -स रखक्षद ागररकश्ासकार्पिमकार्ापन््र् कार्पि्ेध,२०७५को फा३

लेलखक्षद ्गपको पिहचा का लाेग हाल बसो्ास गररशएको घरकोछा ोको अ्स्था, घरपरर्ार,
जग्गाध ीतिवमाणपूजाप,बसो्ासगररशएकोअ्ेध,तिवकोपमापरेकोभए ेसफाररसरस्था ीर्दहको
ेसफाररसकाशधारमा लखक्षद ्गपको पिहचा  गरर े उन्ल्लेख गरेकोछ भ े  फा १४ ले केन्रीर्
स रखक्षद ागररकश्ाससमन््र्सेमेदलेकार्पिमकार्ापन््र् ग ेखजल्लाकास्था ीर्दहरसंख्र्ा
े धापरण ग े गरेकोछ।संख्र्ा े धापरण ग ाप समसामिर्क दथ्र्ाङ्क तिवर्ोग गरी लाभग्राहीको संख्र्ा
कार्मभएकोअ्स्थाछै ।दथ्र्ाङ्कि्भागले२०६८मागरेकोज गण ाअ  सारक ल५४लाख
२३हजार२९३घरध रीमध्रे्१९.०३तिवेदशदघरध रीहरुछा ाखरदथाघाुँसदथापराललेछाएको
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उन्ल्लेखछ।र्ो िहसा्ले१०लाख३२हजारघरध रीमा स्थार्ी तिवकारकोछा ा रहेकोअ्स्था 
छ।उन्क्तगण ाको १० ्क प व्र्ेदद ह ुँ ा पे  र्स्दा घरध रीको अद्या्ेधक दथ्र्ाङ्क ि् ा  ै तिवेद
परर्ार३५.२्.ेम.२६गेजकोजस्दापादाउन्पलव्धगराउन् ेतिवर्ोज कालाेगलाभग्राहीको ाउन्ुँमा
२ िकस्दामा रु.५० हजार अ   ा  उन्पलव्ध गराउन् े गरी कार्पिमको श रु्ाद गरेको छ ।दर
्ास्दि्क लखक्षद ्गप पिहचा  भएको अेभलेख दर्ार गरेको छै  । उन् ाहरणको लाेग केन्रबाट 
ि्गद रबदपमा को पर्ापि रअद्या्ेधकदथ्र्ाङ्क बेगर  ैकास्कीकोअन्नपूणप गाुँउन्पाेलका, द ह ुँको
ेभमा ,व्र्ास,ऋिक ङमाबास्दि्कभन् ाबढीलाभग्राहीकोछ ौटगरेकाकारणअन्नपूणपगाुँउन्पाेलका
६५घरध रीलाईलाभग्राहीकोरुपमास््ीकृदभएकोमामात्र२१लेसम्झौदागरेको, त्र्स्दैअ्स्था
द ह ुँको ेभमा , व्र्ास,ऋिक ङमापाईर्ो।र्सबाटमागमाशधाररदभन् ाकेन्रबाट  ैलाभग्राहीको
संख्र्ा कार्म भएको  ेखखर्ो । केन्रले अद्या्ेधक दत्थ्र्ाङ्क ेब ा  ै लाभग्राहीको संख्र्ा दोिकुँ  ा
कार्पिममा्ास्दि्कलखक्षदसमूहकोखजल्लारस्था ीर्दहकाबास्दि्कलाभग्राहीकोर्िक संख्र्ा
पिहचा  ग प सकेको  ेखखए ।कार्पिमको स रु्ादी चरणबाटै स्था ीर् दहको संलग् दा  ह   को
कारणबास्दि्कलाभग्राहीकोसंख्र्ापिहचा ह   सकेकोलेस्था ीर्दहबाटअद्या्ेधकसूच ाेलई
कार्पिमकोकार्पन््र् ह  उन्पर् क्तह  े ेखखर्ो। 

14. लाभग्राहीको पिहचा कोअ्स्था -लखक्षद्गपको पिहचा गरी सोकोशधारमाकार्पिमसञ्चाल 
ग  पप ेमा खजल्लागदअ्स्थाको  म  ा परीक्षणग ाप लखक्षद ्गपको पिहचा   भएको, अेद गररब र
ेसमान्दकृद ्गपमा र्ो कार्पिमबारे जा कारी  ै  भएको अ्स्था छ । स्था ीर् दहमा रहेका
लाभाखन््द संस्था र कार्पिमको लाेग लाभग्राही छ ौट ग ाप स्था ीर् दहको लाभाखन््द सरोकार
्ालाकोि्श्लके ण गरीकोटाे धापरणगरेकोरे धापररदकोटाअ  सारकार्पिमसञ्चाल  ै भएको,
सञ्चाल भएकोमापे शंखशकरुपमासञ्चाल भएकोअ्स्था ेखखर्ो। 

खजल्ला स्था ीर्दहको ाम कार्पिमकोअ्स्था 
काभ्र े रोशीगाुँउन्पाेलका र्ो पाेलकामा रहेका ६२६२ घरध री मध्रे् खर र परालको छा ा भएका १३७, टार्ल र

खपारीका ३१८ घरध री मध्रे् २०७५/७६ र २०७६/७७ मा क  ै कार्पिम  भएको, 
२०७७/७८माजम्मा२०ओटास््ीकृदभईरु.२लाख२५हजारबजेटस््ीकृदभएपे 
२०७८।१।२०सम्मलाभग्राहीछ ौटदथाखचप  बै भएको। 

ेसन्ध ली स  कोशी
गाुँउन्पाेलका 

र्ोगाुँउन्पाेलकामा४५५७घरध रीमध्रे्२११४फ सकोछा ा, ११५०टार्लकोछा ारहेको
गाुँउन् तिवोफाइल दर्ार गरेको,  ागररकश्ासको लाेग लाभग्राही स्ेक््षुँणकार्प श रु  गरेको
कार्पिमदफप २०७५/७६र२०७६/७७माक  ैकार्पिमश रु भएको, २०७७/७८मा
४०कोटास््ीकृदभएपे लाभग्राहीछ ौटरि्े र्ोखजदबजेटरु.५लाख१०हजारखचप
 गरेको, लाभगाही को संख्र्ा एिक  ग प ्डालाई पत्राचार बाहेक क  ै कार्प पाेलकाबाट
 भएको। 

सिरी राजेबराज
 गरपाेलका 

र्ो  गरपाेलकाले  गरपाेलकामालाभग्राहीछ ौटको स्ेक्षण  गरेको, २०७६/७७मा तिवाि
भएको२००कोटामध्रे्१६१लाईतिवथमिकस्दा्ापद
रु.३०हजारलेरकमभ  क्ता ीगरेकोमाक  ैलाभगाहीले
े मापण सम्पन्न गरी  ाश्रो िकस्दा  ेलएको अ्स्था 
छ।  गरपाेलकाका १६ ्टा  ्डा मध्रे्२  ंम्बर
े ्ापच के्षत्रका९,११र१२कालाभग्राहीमात्रछ ौट
भएको२०७७।७८मास््ीकृदभएकोकोटा३५४को
लाेग लाभग्राही छ ौटको तिवकृर्ा  ै २०७८।०१।२०
सम्म श रु  भएको, छ ौट तिवकृर्ा ि्श्लके ण ग ाप अेद
ेसमान्दकृदरगररबहरुछ ौटको ार्रामा परेको  ेखखर्ो।सबै्डाहरुमासमा  पाेदक
िकेसमलेकोटाि्दरण गरेकोअ्स्था ेखखर्ो। 
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ेसराहा ेसराहा गरपाेलका  गरपाेलकाले२०७६/७७मातिवाि२००कोटारहेकोमा२२्डामध्रे्७्डाका१२२
लाभग्राहीसुँगसंझौदागरेररु.३०हजारका रलेभ  क्ता ीगरेकोमासम््खन्धदलाईरु.२५हजार
पेयककीज ाएकोछ।बाकीरु.५हजारका रलेखचपलेखेकोमार्के ह  सिकए ।दर
लाभग्राहीले े मापण सम्पन्न पे   गरेको र  ोश्रो िकस्दा पे   लगेको अ्स्था छ ।

२०७७/७८कोथप४०१कोटाको
लाेग २०७८।०१।२० सम्म
लखक्षद्गप  ैछ ौटभएकोछै ।
संझौदाभएकोलाभग्राहीमध्रे््डा ं
१९ का ६० घरहरु ११ ेमटर
चौडाईमा े मापण ह  े ह लाकी
सडकको७ेमटरके्षत्रमा ैअस्थाई
रुपमा फ सको छा ा म े   बसेका 
छ ।्सडक े मापणको ठेक्का
व्र््स्थाप  भई सकेको अ्स्थामा
सडक ेसमामा बसोबास ग ेसुँग

बैकखल्पकजेम कोव्र््स्थाप  गरी गरपाेलकालेसंझौदाग ापलखक्षदकार्पिमकार्पन््र् 
 ह  ेअ्स्थाछ।र्सतिवकारलखक्षदसम ह, उन् ीहरुकोबसोबासकोअ्स्था ि्श्लके ण,दर्ारी
गररएकोसम्झौदारखचपलेसाथपक ेदजाद  ेअ्स्थाछै । 

रौदहट ग ल्जरा पा र्ो गरपाेलकाकोलाेग२हजार७घरध रीकार्ोकार्पिमकालाेगग्राह्यभएकोतिवारखम्भक
दथ्र्ाकं तिवाि भएकोमा २०७६/७७मा ६०कोटा तिवाि भएको माक  ै लाभग्राही छ ौट
 भएको, २०७७/७८मा१११कोटा तिवािभएपे सोजा कारी  गरपाेलकालाई भएको
व्र्होराछलफलमाप ाेधकारीले२०७८।०१।२०माउन्ल्लेखगरेकाछ ।लखक्षद्गपको
एिक  पिहचा  पे   गरेको र तिवाि कोटामा लाभग्राहीसुँग संझौदा  ै  गरेबाट तिवके्षिपद
कार्पिमले ेदजाद एकोछै । 

रौदहट मौला गरपाेलका  गरपाेलकामा जम्म घरध री ३ हजार ८३० रहेकोमा
लाभग्राहीर्िक भएकोछै ।कार्पकमसचाल कोलाेग
२०७५/७६मा्डा ं५का२०लाभग्राहीसुँगसझौदा
भएकोर२०७६/७७मा्डा ं२का५०र४का
४०समेद९०लाई सम्झौदा गरी तिवथम िकस्दा भ  क्त ी
गरेकोमा कार्प सम्पन्न भएको छै  । जसको कारणले
 ोश्रोिकस्दाभ  त्ता ी भएकोअ्स्थाछ। 

्डा  ं १  ेखख ९ सम्म (६ र ७ बाहेक) रौटहटको
े ्ापच  के्षत्रका  ं ३ मा परेको र २०७७/७८ मा
२०९ कोटा स््ीकृद भएकोमा कार्पिम श रु  ै गरेको
छै ।गरर्ीकोअ्स्थाि्श्लके णग ापलाभग्राहीहरु्डा
 ं६र७माभएदापे उन्क्त्डाे ्ापच के्षत्र ं२मा
प ेभएकोलेर्ी्डामाकार्पिमसञ्चाल कोलाेगकोटा
ेबदरण  ैभएकोछै जसबाटसञ्चाेलदकार्पिमलेस्ै
ेसमान्दकृद एं् गरर्ीको रेखा म े  का ज दालाई समेटेको छै  । कार्पिम सञ्चाल को
लाेगलखक्षद्गपपिहचा गरीसम्झौदाग ापफ स्ापरालकोछा ा भईपक्कीघरभएका
्डा   ४का २ लाभग्राहीलाई रु.३० हजारले भ  क्ता ी गरेको,  अको   ई व्र्खक्त उन्क्त
रकमबाट इट्टा खरर  गरेको समेद िफल्ड अ्लोक बाट  ेखखर्ो । ्ास्दि्क फ स र
परालकोछा ाम े  बसेकालाईलखक्षद्गपमासमेटेकोछै । 

बारा कलैर्ा उन्पमहा गर
पाेलका 

उन्प महा गरपाेलकामा रहेका १६ हजार २८५ घरध री
मध्रे्५हजार८०घरकच्ची र१हजार५२०घरध री
पराल ्ा खरले छाएका अेभलेखबाट  ेखखएकोमा
२०७६।७७ मा तिवाि कोटा २५० मध्रे् १७०
लाभग्राहीलाईरु.३० हजारका  रले तिवथम िकस्दा उन्पलधध
गराएकोमा लाभग्राहीले े मापण सम्पन्न गरी  ोश्रो िकस्दा
लगेकोछै  ।२०७७।७८मा३५३कोटाथपभएकोमालाभग्राहीपिहचा गरीसंझौदाभएको
 ेखखए । 
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संझौदा भएकोमध्रे् ्डा  ं२४का१३लाभग्राहीको खस्थीेदअ्लोक ग ाप केहीले जस्दा
खरर  गरको  ेखखएदापे छा ा छाउन् े कार्प भएको छै  । उन्त्तः ्डाका अेधकांशफ स र
परालकोछा ाभएको ागररकहरुलेकार्पिमबारेजा कारी भएकोलेर्ोकर्पिममासहभाेगदा
ज ाएको अ्स्था छै  ।लखक्षद ्गपको गरर्ी , अखशक्षा र सहभाेगदाको पक्ष ि्श्लके ण ग ाप
मागमाशधाररदकार्पिमलेतिवाथेमकदापाउन् ेअ्स्थाछै । 

खचद्  माडी गरपाेलका  गरपाेलकामारहेका८हजार६४९घरध रीमध्रे्खररपराललेछाएकाघरध री३हजार२३९
रहेकोमार्ोकार्पिमसञ्चाल ग प२०७५/७६मा३५
र २०७६/७७ मा तिवाि कोटा ३०० मध्रे् २३१ सुँग
संझौदा भई तिवथम िकस्दा ्ापद रु.८६लाख८० हजार
भ  क्ता ी भएकोमा  ोश्रो िकस्दा भ  क्ता ी भएको छै  ।
२०७७/७८ मा ४५० कोटा तिवाि भएकोमा लाभग्राही
पिहचा  भै संझौदा ह   सकेको  ेखखए  ।२०७६/७७
मासम्झौदाभएकोकेहीलाभग्राहीकोअ्स्थाि्श्लके णग ाप
केही अेद ि्पन्न लाभग्राही छ ौटमा  परेको अ्स्था छ । अपेक्षाकृद रुपमा लाभग्राहीहरुले
जस्दाकोमाध्र्मलेछा ाछाएको खस्थेद  ेखखर्ो।दसथपस्ैलाभग्राहीछ ौटरउन्े हरुलार्प
कार्पिममासहभाेगदागराउन्  प पछ। 

खचद्  भरदप र
महा गरपाेलका 

र्समहा गरमा६९हजार३५घरध रीमध्रे्५हजार३९५घरध रीफ सदथापरालकोछा ा
न्र्   भएकोमा र्ो कार्पिमबाट २०७५/७६ मा ६५ दथा 
२०७६/७७ मा स््ीकृद २०० कोटा मध्रे् १०९ सुँग
संझौदा भई तिवथम िकस्दा ्ापद भ  क्ता ी भएको र
२०७७/७८ मा ६०० कोटा स््ीकृद भएकोमा लाभग्राही
पिहचा गरीसंझौदाह  बाुँकीरहेको ेखखर्ो।महा गरले
२०७५।७६कोकार्पिमबाट्डा ं२१र२२छ ौट
गरी अेधकांश े मापण सम्पन्न गरेको  ेखखर्ो । महा गरले
२०७६।७७माछ ौटभएकालाभग्राहीलाईतिवथमिकस्दाभ  क्ता ी द एपे  िफल्डकोअ्स्था
ि्श्लके णग ापसम्बखन्धदलाभग्राहीलाईरकमभ  क्ता ी द ईलाभग्राहीबाटउन्पभेक्तासेमेदगठ 
गरीसेमेदमाफप द२०्टा९िफटकोजस्दापादा, ९्टाखस्टलकोपाइपर९्टाेसमेन्टको
पोल(१०िफटको३र७िफटको६)लाभग्राहीकोतिवस्दाि्दभ् े मापणस्थलमाप र्ापएकोर
िकलाकाटीखरर ग पकालाेगउन्पभोक्ता सेमेदले सम््खन्धद ्डाको रोह्रमा  ग रु.१
हजार५००।–भ  क्ता ीगरेकोरलाभग्राहीलेे मापणसम्पन्नगरेपेछरु.५००० ग उन्पभोक्ता
सेमेदले्डाकोरोह्रमाब झाउन् ेगरीकार्पगरेको खस्थेद्डा  ं२३र२४कोस्थलगद
भ्रमणबाट ेखखर्ो। 

लाभग्राहीकोखादामारकम ाखखला भएकोअ्स्थामाे मापणसामाग्रीउन्पभोक्तासेमेदलेखरर 
गरीसम््खन्धदलाईउन्पलव्धगराएकोमास रखक्षद ागररकश्ासकार्पि्ेधीको पाल ाभएको
छै ।े मापणसामाग्रीकोलागदकोशधारपेश भएकोअ्स्थाभएपे दोिकएकोअ   ा बाट
लाभग्राहीकोघरे मापणभएकोस े  खश्चददामहा गरपाेलकालेेमलाईबाुँकीिकस्दाभ  क्ता ीग े
व्र््स्थाग  पप पछ 

15. कार्पिमकार्पन््र् कोतिवाथेमकीकरण-स रखक्षद ागररकश्ासकार्ापन््र् कार्पि्ेध,२०७५को
 फा४लेलाभग्राहीछ ौटकाशधार, ि्ेधदथातिवाथेमकदाकोव्र््स्थागरेकोछ।उन्क्त फामा
उन्खल्लखखद ि्ेधअ  सार मूल्र्ाङ्क  ग ाप तिवाथेमकदािमसिहदलाभग्राहीको सूची दर्ार गरी पिहलो
तिवाथेमकदामा ्िृ, एकल मिहला, अ ाथ, बालबाेलका दथा अपाङ्ग र तिवकोपका कारण घरबार
ि्ही लाईतिवाथेमकदाद ईलाभग्राहीमाछ ौटग  पप ेव्र््स्थागरेकोछ।त्र्सैगरी फा११(२)
लेे ्े  सङ्कल कोस च ा, घरध रीस्ेक्षण, लाभग्राहीछ ोट, सम्झौदारकार्पतिवगेदकोशधारमा
भ  क्ता ी ग े खजम्मे्ारी स्था ीर् दहलाई द एकोमा संघीर् शर्ोज ा कार्पन््र्  इकाई र स्था ीर्
दहबीचसमन््र्गरीसमर्मा ैसूच ातिवाि भएको, छ ोटग ेकार्पकालाेगतिवक्षेपणमागसङ्कल 
रस््ीकृदग ेकार्पकालाेगकोटातिवणालीलाग भएकोले्ास्दि्कलाभग्राहीहरुछ ौटको ार्रामा
 परेको खस्थेद  ेखखर्ो।कोटा तिवणालीलाग  ग ाप पे लाभग्राहीकोअ्स्था ि्श्लके ण  गरी पटके
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रुपमाकोटा व्र््स्थाप ग ाप भौगोेलक, क्षेत्रगददथालाभग्राहीको पिहचा  ्ेगर  ै े णपर् भएको
उन्ल्लेखखद उन् ाहरणबाट  ेखखर्ो ।अकोदफप कार्पिम सञ्चाल  ग ाप लखक्षद ्गपको माग र स्था ीर्
श्यकर्कदालाई मध्र् जर गरी तिवाथेमकदाकोशधारमा सञ्चाल  ग  पप ेमा   गपम िहमाली खजल्लामा
फ स्ापरालकोछा ा भईमाटो्ाअन्र्स्था ीर्सामाग्राीीतिवर्ोगग ेगरर्ीकोरेखाम  ीरहेका
 ागररकहरुलाईसम््ोध ह  ेगरीकार्पिमसञ्चाल ग ेकार्पि्ेधदर्गरकोछै ।लखक्षद्गपको
मागरश्यकर्कदासम््ोध ह  ेगरीकार्पिमसञ्चाल ग ेव्र््स्थाेमलाउन्  प पछ। 

16. कार्ापन््र् अ्स्था–२०७५/७६कोबजेट्क्तव्र्कोब ुँ ा१५५लेसंघीर्सरकारस्था ीर्दह
र सम््खन्धद परर्ारको सहभाेगदामा पराल ्ा खरको छा ा भएका घरपरर्ारलाई जस्दापादाको
छा ाम  ी ल्र्ाउन् ेगरीस रखक्षद ागररकश्ासघोक णागरेको ेथर्ो।सोकोकार्ापन््र् कालाेग
ब ेको स रखक्षद  ागररक श्ास कार्ापन््र्  कार्पि्ेध २०७५ मा भएको पिहलो संसोेधद
व्र््स्थाअ  सार२०७७ ेखखसंघीर्सरकारकोसमन््र्मास्था ीर्दहमाफप दर्ोकार्पिमसञ्चाल 
भएकोछ।कार्पिममाभएकोसंरच ाररकमगदि््रणे म् छ: 

(रुहजारमा) 
श.् स्थ ीर्दहसंख्र्ा िमागदश्ास  र्ाुँश्ाससंरच ा जम्मा बजेटव्र््स्था खचप 

२०७५/७६ २२२ - १९२३० १९२३० १२३४३२ ९७७०३ 

२०७६/७७ २५६ १९२३० - १९२३० ४९०००० ४२२१९० 

२०७७/७८ ७३२ १५९६१ १५०००० १६५९६१ २२२६४०८  ख लेको 

माेथको दाेलकाबाट २०७५/७६ मा १९ हजार २३० लाभग्राहीको छ ौटको कार्पिम
स््ीकृद भएकोमा ३ हजार २६९ ले मात्र े मापण सम्पन्न गरेको र २०७६/७७ मा क  ै  र्ाुँ
लाभग्राहीछ ौट गरीसाि्क्क पकामध्रे्बाट१३हजार८३२लाईतिवथमिकस्दारु.४१करोड४९
लाख६०हजारद एकोछ।सम्झौदागरीतिवथमिकस्दाेलएकासे्ाग्राहीमध्रे्३हजार६६७ले
मात्र स रखक्षदश्ास े मापण गरेको तिवेद्े   पेश भएको छ ।र्सरी ६९३६ लाभग्राहीबाट मात्र
सम्झौदाअ  सारकार्पसम्पन्नतिवेद्े  पेशगरेकाछ ।्समग्रपक्षकोि्श्लके णग ापकार्पिमघोक णा
भएको२्क पव्र्ेददह ुँ ाक लपरालदथाफ सकोछा ाभएकोमध्रे्०.६७तिवेदशदलाभग्राहीलेमात्र
र्ोकार्पिमकोलाभतिवािगरेकाछ ।बाुँकी५०तिवेदशदलेेलएकोिकस्दाकोसम्बखन्धदकार्पमा
उन्पर्ोगगरेकोस े  खश्चदह  सक् ेअ्स्थारहे । 

तिव ेशगदरुपमाि्श्लके णग ापगरी्ीकोरेखाम  ीरहेकादथागररबीकोसूचकमामाथीरहेको
तिव ेश ं२मारहेको४७९४लाभग्राहीलेपिहलोिकस्दाेलएकोमाक  ैलाभग्राहीलेपे  ोश्रोिकस्दा
 ेलएको, कणापलीतिव ेशका११३७लाभग्राहीसुँगसम्झौदाभएकोमा९३७लेतिवथमिकस्दाेलएकोमा
कसैलेपे  े मापणसम्पन्नएं् ोश्रो िकस्दा ेलएकाछै  ।्भौगोेलकरुपमाउन्च्चजोखखममारहेका
 ागररकसमक्षर्ोकार्पिम पूणप तिवभा्कारी भएकोअ्स्थाछ।े मापणसम्पन्नग ेलाभग्राहीको
हकमासरकारले३५.२्गपिफट२६गेजकोजस्दाखरर कोलाेगअ   ा  द एको, जस्दालेछा ा
छाउन् का लाेग काठ, इटा ढ ङ्गा लगार्दका अन्र् े मापण सामाग्रीको व्र््स्थाप  ग े ि्क र्
 समेिटएको, जोखखममापरेका ि्पन्नदथागररबीको रेखाम  ीका ागररकलेशफैलेअेदररक्तरकम
जगे ाप ग े अ्स्था  ह ुँ ा र्ो कार्पिमको तिवभा्कारर कार्ापन््र्  भएको छै  ।त्र्सैगरी उन्क्त
ेबक र्लाईसमेट् ेगरीन्र्  दमे मापणकार्पप राह  ेगरीकार्पिममाप  रा्लोक भएकोछै ।
खचपगदअ्स्थाि्श्लके णग ाप२०७५/७६र२०७६/७७माभएकोखचपरु.५१करोड९८लाख
६२हजारमध्रे्रु.३४करोड६८लाख१हजारकोमात्रकार्पसम्पन्नतिवेद्े  पेशभएकोछभ े
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बाुँकीरु.१७करोड३०लाख६२हजारसम्बखन्धदकाममा ैखचपभएकोस े  खश्चदभएकोछै ।सो
रकमकोर्थाथपरुपमालखक्षदकार्पिममाखचपभएकोर्िक ग  पप पछ 

17. बजेटतिवक्षपेणरखचप-स रखक्षद ागररकश्ासकार्ापन््र् कार्पि्ेध,२०७५अ  सारशहरीि्कास
मन्त्रालर्ले घोक णा गरेको कार्प अ  सार केन्रीर् स रखक्षद  ागररक श्ास समन््र् सेमेदले
कार्पिमको लाेग बजेटको अ  मा  दथा माग गरी स्था ीर् दहलाई े धाररद कोटाको अधारमा
े कासाको व्र््स्था ेमलाउन्  प पछ ।मन्त्रालर् मादहदको भ्  े मापण ि्भागबाट तिवाि दथ्र्ाङ्कको
शधारमा र्ो कार्पिममा तिवक्षेिपद बजेट सोको लाेग संघीर् सरकारले ि्े र्ोज  गरेको रकम र
खचपकोअ्स्थाे म् ा  साररहेकोछ: 

(रु.हजारमा) 
ेब्रणक क ललागद ेबे र्ोज  खचप 

 र्ाुँश्ासे मापण ७४५९२७० १८६४१६०  ख ल् े 
िमागदश्ासे मापण ५७९५८१ २४४६३२ ५१९८९३ 

बाडीिपेडदकालाेगथप ३५३२१४ ११७६१६  ख ल् े 

जम्मा ७८१३०६४ २२२६६४०८ ५१९८९२ 

ि्भागलेदर्ारगरेकोलाभग्राहीकोसंरच ामध्रे्लागदअ  मा लाईशधारेलुँ ा१ लाख५६
हजार२६१मात्ररहेकोछ।्ास्दि्कलाभग्राहीशङ्कल रदथ्र्ाङ्कसङ्कल  ैह  सकेकोछै ।
ज गण ालेे दृिगरेकोसंरच ाको१५तिवेदशदलाईमात्रसमेटेरलागदअ  मा दर्ारगरेकोखस्थेद
 ेखखर्ो।शङ्कल गरेकोसंरच ामध्रे्बाटपे ४४हजार५२८अथापद४.२६तिवेदशदलाभाखन््द
समेिट ेगरीबजेटि्े र्ोज भएकोछ।ि्े र्ोज बजेटमध्रे्पे १अबप२९करोड२३लाख
९७हजारअथापद५८.०४तिवेदशदअ्ण्डाराखेकोखस्थेदलेकार्पिमसम्पा  मातिवभा्काररदाशउन् 
 सकेकोअ्स्था ेखखर्ो। 

खचपदफप ि्श्लके णग ापतिवक्षिेपदबजेटरु.७अबप८१करोड३०लाखमध्रे्रु.५१करोड९८
लाखअथापदतिवक्षपेणगरेको६.६५तिवेदशदमात्रखचपभएकोि््रणपेशभएकोछ।उन्क्तखचपमध्रे्
पे कार्पसम्पन्नभएकोअंक३४करोड६८लाखसुँगि्श्लके णग ाप४.४४तिवेदशदलाभग्राहीलेमात्र
र्ोअेभर्ा बाटलाभाखन््दभएकोअ्स्था ेखखर्ो।र्सोह  कोकारणलाभग्राहीकोर्िक ि््रणस रु
मैपिहचा गरीलागदअ  मा दर्ार ह   दथाभएकोमापे श्यकर्कदाअ  सारकोबजेटि्े र्ोज 
 ह   ले कार्पिम तिवभा्कारी रुपमा कार्ापन््र्  ह  सकेको छै ।्ास्दि्क लागद अ  मा  र सो
अ  सारकोबजेटकोस े  खश्चददाह   प पछ। 

18. कार्पिम सञ्चाल को माप ण्ड - स रखक्षद  ागररकश्ासकार्पि्ेधलेफ स ्ा परालकोछा ालाई
जस्दालेरुपान्दरणगरीगरर्ीको रेखाम  ी रहेका ि्पन्न ागररककोलाेगस रखक्षद ागररकश्ास
े मापणग ेउन् ेयकर् राखेकोछ।र्स्दोश्ास े मापणग ाप भौगोेलकअ्स्था, े मापणसामाग्रीको
उन्पलव्धदारखरर तिवकृर्ाकोि्श्लके ण गरीकार्पिमअखघ्ढाएकोछ।ि्पन्न ागररकलेतिवथम
िकस्दाकोरकमबाटछा ाछाउन् ेसामाग्रीखरर ग पसक् ेअ्स्थाएकाेदरछै भ ेअकोेदरछा ा
छाउन् जस्दाको बैकखल्पकव्र््स्थारअन्र् े मापणसामाग्रीकोतिवर्ोगसमेदख लाएको छै ।सबै
लाभग्राहीको भ् को साइज र क्षते्रफल समा   भएको अ्स्थामा उन्पलव्ध अ   ा ले स्ै
लाभग्राहीलाई सामाग्री खरर को लाेग स्रोद प ग् े अ्स्था छै  ।र्समा  ेखखएका अन्र् च   ौदीहरु
 ेहार्बमोखजमछ ् 
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  कार्पिमलेछा ाको्ैकखल्पकव्र््स्थागरेपे सोलाईअड्याउन् े, स रखक्षदब ाउन् ेगाह्रोखम्बार
बेशमेन्टलगार्दकोे मापणसामाग्रीकोव्र््स्थाप कालाेगअन्र्व्र््स्थागरेकोछै ।स्था ीर्
दहलेसमेदसाझे ारी  गरेकोलेकार्पिमको ेदजामा तिवभा्कारी  ेखखएको छै ।्ादा्रणीर्
पक्षकोि्श्लके णग ापगमीसमर्मादराईक्षेत्रकोदापिम४०ेडग्रीमाेथह ुँ ातिवच  रगमीलेजस्दा
दादेरबस्  सिक ेरखचसोेसज माजस्दाबाटशउन् ेेसददथाठखण्डलेलखक्षदलाभग्राहीमैत्री
भ् कोपररकल्प ामाि्श्लके णभएकोछै । 

 िहमालीखजल्लामाअेधकांशछा ामास्था ीर्माटोरे मापणसामाग्रीतिवर्ोगह  े, र्ी ागररकको
शेथपकअ्स्थाअेदगररबीको रेखाम  ीरहेको खस्थेदले िर् ीहरुलाईलखक्षद्गपमासमा्ेशग प
सिक ेि्क र्माे ेदगदरुपमासम््ोध भएकोछै ।दसथपलखक्षद्गपकोअ्स्थारभौगोेलक
अ्स्था ि्श्लके ण बेगरएकीकृदरुपमाउन् घोिक दकार्पिमलेस चारुरुपमासफलदा तिवािगरेको
  ेखखुँ ाे ेदगदरुपमासम््ोध ह   जरुरीछ। 

19. स्था ीर् दहको भूे मका - स रखक्षद  ागररकश्ास कार्ापन््र्  कार्पि्ेध २०७५ले र्ो कार्पिम
कार्ापन््र् को लाेग केन्रीर् स रखक्षद  ागररकश्ास समन््र् सेमेद, शहरी ि्कास दथा भ् 
े मापणि्भाग,श्ासव्र््स्थाप समन््र्इकाई(संघीर्शर्ोज ाकार्ापन््र् इकाई/सघ शहरी
दथाभ्  े मापणशर्ोज ा) र स्था ीर्दहको व्र््स्थागररएकोछ।र्सकार्पिमलाईसफल
ब ाउन्  स्ैभन् ा महत््पूणप भूे मका भ ेको स्था ीर् दहको ह न्छ, िक की लाभग्राहीको र्थाथप
श्यकर्कदा खजकबाटखचन्नेरकार्ापन््र्माल्र्ाउन् ेकार्पस्था ीर्दहकोहो।स्था ीर्दहसििर्
भएमा लाभग्राही छ ौट कार्प ेछटो छररदो ह  े, स्था ीर् दहबाट श्यकर्कदा महस स गरी सिह
ि््रणअ  सारकार्पगरेकाकोहीपे लाभग्राही छ ट ेभइसमर्माकार्पसम्पा  ग परकार्पतिवगेद
ग पसखजलोप पछ।हालभएकोव्र््स्थाअ  सारसमन््र्कारीभूे मकासंघीर्शर्ोज ाकार्ापन््र् 
इकाइकोछ।लाभग्राहीछ ौटकोलाेगसूच ातिवकाश ग े/सभेक्षणबाटशएकाि््रणहरुदर्ार
भएपेछसम्झौदाग ेकार्पसंघीर्शर्ोज ाकार्ापन््र् इकाईलाई द इएकोछ।कार्ापन््र् ग े
खजम्मे्ारीसम्बखन्धदस्था ीर्दहलाईद इएकोछ।र्सरीफरकफरककार्ापलर्बाटकार्पसम्पा  
ह ुँ ा तिवशस्द समर् लाग् गई से्ामा ेबलम््दा ह  े ह ुँ ा सो कार्प एउन्टै े कार्लाई द ुँ ा
कार्पसम्पा  माेछटोछररदोरतिवभा्कारीह  े ेखखन्छ। 

े ष्कक प 
र्ो कार्पिम समाजमा व्र्ाि गररबी र े म खा व्र्खक्तहरुको लाेग े कै उन्पर्ोगी छ ।

लाभग्राहीकोस्ेक्षणमा स्था ीर्दहलेतिवाथेमकदा द एकोकारणसमर्मालाभग्राहीछ ौट ह ुँ ा
कार्पिमसञ्चाल समर्माह  सकेकोछै ।अेदेबपन्न, लोपोन्म खरसीमान्दकृदज जाेदकालाेग
समर्माेछटोछररदोकार्पह  सकेमासा ोरकमलेपे जी् स्दरपरर्दप मास धारल्र्ाउन् ेदथा
ेछटै्टतिवेदफलतिवािग ेेथए।दसथपि्ेभन्नभगूोलअ  सारअ   ा रकममाप  रा्लोक ग  पजरुरी
छ।क  ैस्था ीर्े कार्माएकम िसामग्रीखरर गरेरज दालाईद  ासखजलोरसरलदह न्छ
दर कमसल सामग्री खरर  ह  े जोखखम पे  त्र्खत्तकै  ेखखन्छ । लाभग्राही पिहचा  गरी ठेक्का
तिवििर्ाबाटतिवेदस्पधापगराईग णस्दरीर् े मापणकार्पगरेमालाभग्राहीलाभाखन््दभईउन्खचदतिवेदफल
तिवािह न्छ।लाभग्राहीेसफाररसग ापज दाकोमागअ  सारतिवाथेमकरणगरेरे र्मसंगदकार्पह   
े दान्दजरुरीह  शउन्ुँछ।अेद खजणपअ्स्थाकाघरहरुर ेबपन्न, लोपोन्म खर ेसमान्दकृदलाई
के्लजस्दापादामात्र द एरप ग् ै अन्र्भागहरुजस्दैगाह्रोपे  े मापणग पश्यकर्कप ेह ुँ ा
कार्पि्ेधमार्स्दाि्क र्लाईसम्बोध गरेरकार्पिमसञ्चाल ग  पप पछ। 



 

घरबास(होमस्टे)ि्स्दाररस दृढीकरणशर्ोज ा 
पररचर्  

1. पषृ्ठभूे म -गण्डकीतिव ेशकोसमिृिरि्कासकालाेगपर्पट क्षेत्रपिहलोतिवाथेमकदामारहेकोछ।
होमस्टेकोतिव्िप माफप दपर्पट क्षते्रबाटतिवािह  ेतिवेदफलग्रामीणसम  ार्सम्मप र्र्ाउन् े,ग्रामीण
क्षेत्रका ज दालाई पर्पट  व्र््सार्मा सहभागी गराई जी् स्दर स धार ग े ए्ं ग्रामीण क्षेत्रमा
स््रोजगारका अ्सर ेसजप ा ग ै दथा शम् ा ी ्िृिमा सहर्ोग प र्र्ाउन्ुँ ै ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका
सम्भाव्र् गाउन्ुँ बस्दीलाईशेथपक केन्रको रुपमा ि्कास ग प तिव ेश सरकारले होमस्टे ि्स्दार र
स दृढीकरण शर्ोज ालाई
तिव ेश गौर्को शर्ोज ा
घोक णागरीहोमस्टेमापर्पट 
पू्ापधार ि्कासग प पूुँजीगद
अ   ा  तिव ा  ग ै शएको
छ। 

 ेपालमा २०५४
 ेखख होमस्टेको अ्धारणा
शएको  ेखखन्छ । स्र्ाङ्जा
खजल्लाको ेसरू्ारीमा एक
से्ाे ्तृ्त क्र्ाप्टे ले
पिहलोपल्ट होमस्टे व्र््सार्
श रुगरेकोमाे न्छ।तिव ेश
सरकारगठ ह   भन् ाअखघहोमस्टेकेन्रीर्पर्पट ि्भागरपर्पट कार्ापलर्मा दापह  ेगरेकोमा
तिव ेशसरकारलेहालशएरसम्बखन्धदस्था ीर्दहमा दापह  ेव्र््स्थारहेकोछ। 

2. े कार्कोपररचर्-पर्पटकलाईश्ास, खा ारअन्र्से्ातिव ा ग ेउन्दे्दयकर्लेशफ् ैघर, सम  ार्मा
े जी्ासामूिहकरुपमासञ्चाल गररएकोसे्ा ैहोमस्टेहो ।  ेपालमासाम  ािर्करे जीरुपमा
होमस्टेसञ्चाल भएकाछ ्।ग्रामीणक्षेत्रमाकम्दीमापाुँचघरध ीलेसाम िहकरुपमाव्र््स्थाप 
गरी साम  ािर्क र एकलरुपमा  दाप गरी े जी होमस्टे सञ्चाल  भएकाछ ् । होमस्टे पर्पट 
क्षेत्रकोतिवेदफलग्रामीणसम  ार्माप र्र्ाउन् ेमहत््पूणपमाध्र्महो। होमस्टेसञ्चाल माफप दग्रामीण
क्षेत्रका ज दाहरूलाई पर्पट को से्ामा सहभागी गराउन् े अपेक्षा रहेको छ । तिव ेश सरकारले
 ीेदगदरुपमा पिहचा गरेका तिव ेशसमिृिकालाेगसादम ख्र् सं्ाहकहरूमध्रे् पर्पट  पिहलो
स्था मारहेकोसन् भपमाग्रामीणपर्पट लाईस दृढीकरणग ेउन्दे्दयकर्कासाथशएकोर्ोकार्पिमलाई
तिव ेश सरकारले तिव ेश गौर्को कार्पिमको रुपमा सञ्चाल  गरेको  ेखख छ् । होमस्टेको काम,
कदपव्र्रखजम्मे्ारीे म् ा  साररहेकाछ :् 

 होमस्टेसञ्चाल काशधारभदूमाप ण्डघरकोठाशैर्ाशौचालर्स् ा घरभान्छाकोठाखा ा
खा ेव्र््स्थास््ास्थ्र्सरसफाइस रक्षाकोव्र््स्थाग े, 

 होमस्टेसञ्चालकलेम ोरञ्ज कालाेगपाह  ाकोचाह ाअ  सारस्था ीर्क्षेत्रमासञ्चाल ह  े
सांस्कृेदककार्पिमरपरम्परागदखेलमासहभागीगराउन् ेउन्पलव्धह  ेक्षते्रमाजङ्गलटे्रक



घरबास(होमस्टे)ि्स्दाररस दृढीकरणशर्ोज ा 

238कार्पमूलकलेखापरीक्षणतिवेद्े  ‚२०७८ 

 

इकोटे्रक कृिक फामप अ्लोक अध्र्र्  दथा ेसकाइ केन्र सङ्ग्रहालर् दृयकर््लोक शद 
म ख्र्पर्पटकीर्ििर्ाकलापकार्पिमकोव्र््स्थाग े, 

 स्था ीर् कृिक  उन्त्पा   तिवर्ोग ग े दथा तिवाङ्गाररक कृिक  तिव्िप  ग े, स्था ीर् कृिक  जैि्क
तिवि्ेधमासहर्ोगप र्र्ाउन् े, 

 होमस्टेि्कास,तिव्िप दथाव्र््स्थाप कालाेगअध्र्र् अ्लोक भ्रमणजस्दाकार्पग े, 

 होमस्टेजा ेपथखचन्ह,लोकेश म्र्ापदर्ारग े, 

 पर्पटकश्ासगहृमाउन्पलव्धह  ेसे्ास ि्धाकोग णस्दरकाशधारमामूल्र्े धापरणमाएक
रुपदाकार्मग े, 

3.  ीेदगदव्र््स्था- पर्पट उन्द्योगरहोमस्टेसुँगसम्बखन्धद ीेदगदव्र््स्थाहरू े म् ा  साररहेका
छ :् 

3.1. ऐेदहाेसक,सास्कृेदक,धाेमपक,प रादाखत््करतिवाकृेदकसम्प ाहरूकोपिहचा ,संरक्षण,तिव्िप ए्ं
तिवचारतिवसारमाफप दराििर्अथपदन्त्रकोमहत््पूणपशधारकोरुपमापर्ाप्रणअ  कूलपर्पट उन्द्योगको
ि्कासग े, पर्पट  संस्कृेदको ि्कासग पश्यकर्क्ादा्रण ए्ं  ीेद े मापणग ेदथा पर्पट 
उन्द्योगकोलाभि्दरणमास्था ीर्ज दालाईतिवाथेमकदाद  े ीेदराज्र्लेअ्लम्ब ग े, 

3.2. पर्पट  ीेद,२०६५लेग्रामीणपर्पट लाईपर्पट व्र््सार्कोउन्पक्षेत्रकोरुपमाबढाउन् े ीेदर
 ेपालका पर्पटकीर् गाऊुँ को छ ौट दथा ि्कास गरी पर्पटकहरूका लाेग खास अ्ेधको
कार्पिमलाईतिवोत्साह ग ेकार्प ीेदेलएको 

3.3. गण्डकी तिव ेश सरकारको २०७५/७६ र २०७६/७७ सम्मको  ीेद दथा कार्पिममा उन्ल्लेख
भएकाव्र्होराे म् ा  साररहेकाछ :् 

 अन्नपूणप संरक्षणक्षेत्र म ास्ल  संरक्षणक्षेत्र ढोरपाट  खशकारशरक्ष ि्ेभन्न ग्रामीण पर्पट 
केन्र, होमस्टे प र्ात्रा मागपलाई सरक्षण सम््िप  सौन् र्ीकरण र ि्कास प ै पर्पटकीर्
गन्दव्र्कोतिव्िप ग े, 

 पर्पट  से्ाका लाेग श्यकर्क प े अगापे  क उन्त्पा   जडीब टी खेदी सङ्कल  र तिवशोध 
उन्द्योगकोस्थाप ागरीग्रामीणजी् पिेदमास धारल्र्ाई ेरकृिक फामपहोमस्टेररेि रेन्ट
सिहदकोकृिक पर्पट तिव्िप ग े, 

 होमस्टेकार्पिमलाई अगापे  क कृिक  उन्त्पा   र सा ा दथा घरेल  उन्त्पा  सुँगशबि गरी
पर्पट तिवबिप ग े, 

 होमस्टेलगार्दकामहत््पूणपपर्पटकीर्गन्दव्र्माश्यकर्कदाअ  सारहेेलप्र्ाडे मापणग े, 

 ेडखजटलपर्पट कार्पिमसञ्चाल ग ेर्ेबपोटपले मापणग े, 

4. का ू ीव्र््स्था-होमस्टेसञ्चाल सुँगसम्बखन्धदका   ीव्र््स्थाे म् ा  साररहेकाछ :् 

 होमस्टेसञ्चाल कार्पि्ेध,२०७५(संघीर्सरकार) 

 होमस्टेसञ्चाल दथाव्र््स्थाप कार्पि्ेध,२०७६(गण्डकीतिव ेश) 
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 होमस्टेक्षमदाअेभ्िृि सशक्तीकरण दथा पू्ापधार ि्कासकार्पसञ्चाल कार्पि्ेध,२०७६
(गण्डकीतिव ेश) 

5. संगठ संरच ारज शखक्त-होमस्टेअ   ा ि्दरणए्ंअ  गम कोलाेगउन्द्योग,पर्पट ,् दथा
्ादा्रणमन्त्रालर्,कास्की्  े  ेश ालर्रतिव ेशअन्दगपद११ खजल्लामारहेका ेडेभज ् 
कार्ापलर्हरूरहेकाछ ्।मन्त्रालर्ए्ंकार्ापलर्हरूमास््ीकृद र्न् ीबमोखजम३४६कमपचारी
कार्परदरहेकाछ ्। 

6. कार्पिम र तिवगेद - होमस्टे अ   ा  अन्दगपद तिव ा  गरेको अ   ा बाट २०७५/७६ मा
 ेहार्बमोखजमका११खजल्लामारहेकाहोमस्टेमासाम  ािर्कभ् १४०,स््ागदद्वार१६,साुँस्कृेदक
संग्रहालर्५,प मागप८४,अन्र्कार्प१०१समेद३४६कार्पभएको२०७६।७७मा१३३होमस्टे
अ   ा कोलाेगछ ौटभएकोमाकोेभड-१९कोकारणअ   ा ि्दरणभएकोछै । 

7. ि्त्तीर्व्र््स्था–२०७५/७६मास्था ीर्दहसुँगकोसहकार्पमाहोमस्टेपर्पट पू्ापधार ि्कास
पूुँजीगदअ   ा मारु.३०करोड ि्े र्ोज भईरु.२८करोड८७लाख४२हजारखचपभएको 
छ।२०७६/७७मासञ्चाेलदहोमस्टेसशखक्तकरण,क्षमदाअेभ्िृिरपू्ापधारे मापणसञ्चाल ग प
रु.२५करोडि्े र्ोज भएकोमाकोेभड१९कोकारणकार्पिमसञ्चाल  भएकोलेखचप भएको
 ेखखन्छ।र्सैगरी२०७७/७८माहोमस्टेअ  गम मूल्र्ाङ्क दथारण ीेदि्कासमारु.५लाख,
होमस्टेक्षमदाअेभ्िृिरसशक्तीकरणमारु.५५लाखरछ ौटभएका१३३होमस्टेमा पू्ापधार
ि्कास,होमस्टेक्षमदाअेभ्िृिरसशक्तीकरणमा रु.१३करोड३०लाखबजेटि्े र्ोज भएको
 ेखखन्छ।  

8. कार्पमूलकलेखापरीक्षणकोऔखचत्र्-तिव ेशसरकारलेपर्पट क्षेत्रलाईतिवाथेमकदाद ईहोमस्टेमाफप द
ग्रामीणपर्पट लाईसहर्ोगप र्र्ाईपर्पट क्षेत्रकोशर्ग्रामीणक्षते्रसम्मप र्र्ाउन् ेलक्ष्र्ेलएकोछ
। र्स सन् भपमा होमस्टेको पू्ापधार ि्कासको लाेग तिव ा  गरेको अ   ा को उन्पर्ोग सही भए
 भएको मूल्र्ाङ्क ग पश्यकर्क  ेखखएको ए्ंअ   ा उन्पर्ोगज चासोको ि्क र्समेदभएकोले
कार्पमूलकलेखापरीक्षणकोलाेगछ ौटगररएकोछ। 

लेखापरीक्षणकोउन्द्दयेकर्,क्षते्रए्ंपिेद 

9. लेखापरीक्षणको उन् ेयकर् - र्स लेखापरीक्षणको म ख्र् उन्दे्दयकर् होमस्टे अ   ा  ि्दरण र उन्पर्ोग
दोिकएको तिवर्ोज मा  क्षदापूणप द्रले भए  भएको परीक्षण गरी स झा् सिहदको तिवेद्े   ग  प 
रहेकोछ । र्स उन्दे्दयकर् तिवाेिको लाेग  ेहार्का ि्क र् स े  खश्चद ग  प लेखापरीक्षणको सहार्क
उन्दे्दयकर्हरूरहेकाछ ः् 
 अ   ा ि्दरणकोतिवस्दा्शह्वा रस््ीकृेदव्र््खस्थदभए भएको। 
 होमस्टे दापग  पपू्पर दापपश्चादपाल ाग  पप ेमाप ण्डप राभए भएको। 

 होमस्टेको सञ्चाल  र व्र््स्थाप  धर््खस्थद भए  भएको र र्थाथपमा शन्दररक पर्पट को
शगम भए भएको। 

 अ   ा को तिवर्ोग र कार्पिम सञ्चाल  ग ाप सम्झौदाको पाल ा गरे  गरेको र दोिकएको
तिवर्ोज माखचपभए भएको। 

 सञ्चाेलदहोमस्टेकोद गोप ास े  खश्चदभए भएको। 

 अ   ा उन्पर्ोगकोपर्ापिरुपमाअ  गम रमूल्र्ाङ्क भए भएको। 
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10. लेखापरीक्षणकोक्षते्र - होमस्टेअ   ा  ि्दरणकोतिवस्दा्शह्वा र स््ीकृेद,अ   ा  ि्दरणए्ं
अ  गम कार्पमाउन्द्योग,पर्पट ,् दथा्ादा्रणमन्त्रालर्,् े  ेश ालर्रतिव ेशअन्दगपदका
११ ेडेभज ् कार्ापलर्को संलग् दा रहेकोछ।मन्त्रालर् र ेडेभज ् कार्ापलर्हरूलाई
लेखापरीक्षणक्षेत्रमा समा्ेश गररएको छ।कार्पिम श रु भए  ेखखको अबेधलाई लेखापरीक्षणमा
समेिटएकोछ। 

11. लेखापरीक्षणपिेद-लेखापरीक्षणकोिममातिवकृर्ामूलकरसमस्र्ामूलकपिेदअ्लम्ब गररएको
छ।अ   ा ि्दरणकार्पि्ेध,तिवस्दा्शह्वा रस््ीकृेदए्ंअ   ा ि्दरणकोसन् भपमासमस्र्ा
पिहचा ए्ं े राकरणमा केखन्रदभईसमस्र्ामूलकपिेदतिवर्ोगभएकोछ।अ   ा बाटसञ्चाेलद
ििर्ाकलापको क्षदाको मूल्र्ाङ्क ग पतिवकृर्ामूलकपिेदअ्लम्ब ह  ेछ।तिवस्द द लेखापरीक्षणमा
कार्ापलर्ले अ्लम््  गरेका मा  ण्ड, े  ेखशका र मागप शप मा उन्ल्लेख भएका ि े्ध र तिवकृर्ा
मूल्र्ाङ्क गररएकोछ। 

लेखापरीक्षणको िममा सूच ा ए्ं तिवमाण सङ्कल को ेसलेसलामा अ   ा  ि्दरण भएका
बागल ङ्ग,प्पद,स्र्ाङ्गजालगार्दका६खजल्लाखस्थद२६स्था ीर्दहअन्दगपदसञ्चाल भएकाि्ेभन्न
४०होमस्टकोस्थलगदभ्रमणगरीकागजादकोप  रा्लोक ,छलफलरसम्पन्नकामभौेदकरुपमा
अ्लोक गररएकोछ।र्सबाहेकलेखापरीक्षणकोक्षेत्रमापरेकाे कार्हरूबाटि्ेभन्नतिवश्ना्लीए्ं
फारमहरूमाफप दसूच ादथाजा कारीसङ्कल गररएकोछ।ि््रणए्ंसूच ासङ्कल तिवर्ोज को
लाेग ूरलेखापरीक्षण(Remote Audit) ि्ेधकोसमेदअ्लम्ब गररएकोछ। 

12. लेखापरीक्षण सीेमददा - तिवाि सूच ा, अेभलेख, ि््रण, से्ाग्राहीसुँगको अन्दर्ादाप, दथा ि्त्तीर्
स्रोदबाटसङ्केलददथ्र्ाकंकाशधारमातिवेद्े  दर्ारगररएकोछ।कोेभड१९कोसंिमणको
कारणर्ोज ाबमोखजमस्थलगदभ्रमणग पसिकएकोछै ।तिवािसूच ाकोि्श्वस ीर्दा,ि््रणको
ि्श्लके णक्षमदा, समर् सीमा, संलग् ज शखक्तको संख्र्ा दथा ि्क र्गद ज्ञा  लगार्दका सीेमददा
रहेकाछ ्। 

लेखापरीक्षणबाट ेखखएकातिवम खव्र्होरा 

13. तिव ेशगौर्कोशर्ोज ा-शर्ोज ाकोक्षेत्र,भौगोेलकश्यकर्कदा,तिवाि्ेधकशेथपक,सामाखजकर
्ादा्रणीर् रुपमा संभाव्र्दा, लाभाखन््द ज संख्र्ा, े मापण अ्ेध, रोजगारी ेसजप ा, लागद, लाभ
लागदि्श्लके णलगार्दकाशधारमातिव ेशमाकार्ापन््र् ग ेगौर्काशर्ोज ापिहचा रछ ौट
ग ेगरीमाप ण्डब ाईसोिहशधारमाउन्पर् क्तशर्ोज ाहरूलाईतिव ेशगौर्कोशर्ोज ाकोरुपमा
पिहचा  ग े व्र््स्था ह   प पछ । गण्डकी तिव ेश सरकारले उन्द्योग, पर्पट , ्  दथा ्ादा्रण
मन्त्रालर्लेकार्ापन््र् ग ेगरीघर्ास(होमस्टे)ि्स्दाररस दृढीकरणशर्ोज ाघोक णाभईतिव ेश
ेभत्रकासञ्चाल मारहेकासाम  ािर्कहोमस्टेहरूकोपू्ापधारि्कासकोलाेग२०७५/७६मा२७४
होमस्टेलाईरु.२८करोड८७लाख४२हजारअ   ा तिव ा गरेको ेखखन्छ।२०७६/७७मा
र्सकार्पिमकोलाेगरु.२५करोडबजेटव्र््स्थाभएकोमाकोेभड१९महामारीकोकारणखचप
ह  सकेकोपाइए । 

तिव ेशसरकारलेगौर्काशर्ोज ाछ ौटसम्बन्धीमाप ण्डलागूग पबाुँकीरहेकोलेकेक  
शधारमार्सशर्ोज ाकोछ ौटगररर्ोभन्नेसम्बन्धमास्पिह  सक् ेअ्स्था  ेखखए ।उन्क्त
कार्पिमकार्ापन््र् ग ापसोकार्पिमकोलाभलागदि्श्लके ण,कार्पिमकोलागद,कार्ापन््र् ग प
अ्ेधलगार्दकाक राहरूे खश्चद गरीकार्पिमसञ्चाल गरेको ेखखन्छ।२०७५/७६मास रु
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भएकोर्सकार्पिमकोलक्ष्र्रगन्दव्र्स े  खश्चदभएको  ेखखए ।र्सरीशर्ोज ाकोलागदर
अ्ेध ैे खश्चद गरीसञ्चाल भएकोशर्ोज ालेकिहलेसम्मे रन्दरदापाउन् ेभन्नेसमेदअे खश्चदा
रहेको  ेखखन्छ।दसथपतिव ेशगौर्काशर्ोज ाछ ौटसम्बन्धीमाप ण्डे धापरणगरीगरीसोही
शधारमाशर्ोज ाछ ौटए्ंकार्ापन््र् ग  पप पछ। 

14. होमस्टेतिव्िप -तिव ेशसरकारलेहोमस्टेकोमाध्र्मबाटपर्पट कोशगम ्िृिग ैग्रामीणक्षेत्रको
शेथपक खस्थेदमा स धार ग े उन् ेयकर्ले होमस्टे तिव्िप लाई अत्र्ेधक महत्् द ुँ ै तिव ेश गौर्को
शर्ोज ाकोघोक णागरीसञ्चाल गरेको ेखखन्छ।उन्द्योग,पर्पट ,् दथा्ादा्रणमन्त्रालर्सुँग
सम्बखन्धदउन्क्तकार्पिमकोलाेग२०७५/७६मार्समन्त्रालर्लेतिवस्दा्शह्वा रछ ौटगरी
मादहदकाे कार्बाटरु.२८करोड८७लाख४२हजारअ   ा तिव ा भएकोए्ं२०७६/७७
मासोतिवर्ोज कोलाेगरु.२५करोडबजेटव्र््स्थाभईतिवस्दा्शह्वा गरेकोमाकोेभड१९को
कारणकार्पिमसञ्चाल  भएको भएको ेखखन्छ।उन्खल्लखखदमन्त्रालर्बाहेक२०७६/७७मा
भूे मव्र््स्था,कृिक दथासहकारीमन्त्रालर्लेहोमस्टेमाअगापे कखेदीगरीखा पी कोबन् ोबस्द
ग पकृिक कार्पकालाेगस्र्ाङजाद ह ुँलगार्द७खजल्लाका२५होमस्टेलाईरु.१करोड३५लाख
२हजारअ   ा तिव ा गरेको ेखखन्छ। 

िसं खजल्ला होमस्टेसंख्र्ा अ   ा रुहजारमा 
१.  स्र्ाङजा ३ १८०१ 
२.  द ह ुँ २ ९४४ 
३.   ्लपरासी २ १०९६ 
४.  बाग्ल ङ ३ १४५१ 
५.  कास्की ६ ३४५८ 
६.  गोरखा २ ११०८ 
७.  लम्ज ङ ७ ३६४४ 

 जम्मा २५ १३५०२ 

र्सैगरीम ख्र्मन्त्रीदथामखन्त्रपररक द्कोकार्ापलर्ले ेब ापर्पट कार्पि्ेध,२०७६पाररद
गरीपर्पट ेब ामाजा ेतिव ेशसरकारका१६१कमपचारीहरूलाई ैे कदथाभ्रमणभत्तारहोटल
खचपकोलाेग एकमिह ाकोदल्लेह  ेरु.५९लाख३७हजार तिव ा गरेको  ेखखन्छ।उन्क्त
कार्पि्ेधमा र्सरी पर्पट  ेब ामा जा ेकमपचारीहरूलेशफूले भ्रमणमा गएको गन्दव्र्स्थल र सो
्रपरको स्था ीर् संस्कृेद र सम्प ाहरूको उन्खचद र अेधकदम तिवर्ोग गरी स्था ीर् होटल दथा
घरबास(होमस्टे) पर्पट लाईसहर्ोगप ग् ेगरीखा िप रबसोबासकोतिवबन्धग  पप ेउन्ल्लेखछ।
र्सरीेब ापर्पट मागएकाकमपचारीहरूहोमस्टेमाखा िप दथाबसोबासगरेकोक  ैतिवेद्े  ्ा
अेभलेख ेखखए ।तिव ेशसरकारलेउन्च्चमहत््द ईतिव ेशगौर्कोरुपमासञ्चाल गरेकोहोमस्टे
कार्पिमलाईसहर्ोगप ग् ेगरीर्सरीि् ापर्पट मागएकाकमपचारीहरूभ्रमणअ्ेधकोे खश्चदद  
होमस्टेमै बसोबास ग  पप े गरी कार्पि्ेध संशोध  ग प उन्पर् क्त ह  े  ेखखन्छ । र्सरी होमस्टे
तिव्िप सम्बन्धीकार्पतिव ेशकादी मन्त्रालर्हरूबाटसञ्चाल भईरहको ेखखन्छ।समन््र्रएक
रुपदाकोलाेगहोमस्टेतिव्िप सम्बन्धीकार्पिमएकैे कार्बाटसञ्चाल ग  पप पछ। 

15. होमस्ट दापर ्ीकरण-  तिव ेशसरकारलेजारीगरेकोहोमस्टेकार्पि्ेध२०७५कोब ुँ ा ं.४र
१३अ  सारहोमस्टेको दापर ्ीकरणस्था ीर्दहमाह  ेव्र््स्थारहेकोछ।होमस्टेहरूपर्पट 
तिव्िप सुँगसम्बखन्धदव्र््सार्ीकसंस्थाह  ्ासामाखजकसंस्थाह  स्पिभए ।स्था ीर्दहमा
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 दाप ह  े दर व्र््सार्कोरुपमासञ्चाल  ग े हो भ े२०७५/७६तिव ेशेभत्रका११ खजल्लाका
२७४होमस्टेलाईतिव ा गरेकोरु.२८करोड८७लाख४२हजारअ   ा बाटअपेखक्षद ेदजातिवाि
ह  ेअ्स्थारहुँ ै ।मन्त्रालर्सुँगतिव ेशेभत्र दापर ्ीकरणभएकाे जीदथासाम  ािर्कहोमस्टेको
संख्र्ाख लाउन् अ  रोधगरेकोमासोसम्बन्धीि््रणतिवािह  सके ।ि््रणकोअभा्मातिव ेशेभत्र
सञ्चाल मा रहेका होमस्टेको संख्र्ा सम्बन्धमाजा कारी ह   सके । तिव ेशेभत्र  दाप र  ्ीकरण
भएकोहोमस्टेसम्बन्धीजा कारी राखीहोमस्टेकोस धारकोलाेगगौर्कोकार्पिमसञ्चाल गरेको
उन्पर् क्त  ेखखए ।साथैअपेक्षा गरेअ  रुपकोउन्पलखधध हासीलग पकोलाेग व्र््सािर्कढङ्गले
सञ्चाल ह  ेव्र््स्थाेमलाउन्  प पछ। 

16. माप ण्डकोपाल ा-गण्डकीतिव ेशहोमस्टेसञ्चाल कार्पि्ेध,२०७५कोब  ा ं.५माहोमस्टे
 दापकालाेगप राग  पप े न्रू् दममाप ण्डहरूरब ुँ ा  ं.८माहोमस्टे दाप पश्चादप राग  पप े
अन्र्माप ण्डहरूउन्ल्लेखछ ्।लेखापरीक्षणकोिममा२०७५/७६माअ   ा तिवािग े२७४
मध्रे्बाग्ल ङ,प्पद, स्र्ाङ्जा,गोरखालगार्द६ खजल्ला खस्थद४०होमस्टेको स्थलगद े रीक्षण
ग ापन्रू् दममाप ण्डपाल ाकोअ्स्थाे म् ा  साररहेको ेखखन्छः 

ि.सं. ि््रण 

पाल ाग ेको
संख्र्ा 

पाल ा ग ेको
संख्र्ा 

(क)होमस्टे दापकालाेगप राग  पप ेन्रू् दममाप ण्डहरूपाल ाअ्स्था 
१ पाह  ाकोलाेगहरेकघरमाकम्दीमाएककोठार  ईबेडह   प ेर

बढीमाचारकोठारशठबेडमात्रराख् पाइ े ३८ १२ 

२ शौचालर्कोअे ्ार्पव्र््स्थाभएकोह   प े ३६ ४ 

३ स् ा गहृकोअे ्ार्पव्र््स्थाभएकोह   प े २९ ११ 
४ घरार्सी र ्ादा्रणीर् सरसफाइको राम्रो व्र््स्था ह   प े र

फोहरमैला व्र््स्थाप कालाेगक िह े र  क िह ेफोहरकोछ ट्टाछ टै्ट
व्र््स्थाभएकोह   प े १८ ११ 

५ से्ा,स ि्धारग णस्दरकाशधारमाखा पा का्स्द हरूरश्ासको
शधारमाऔखचत्र्पूणपमूल्र्सिहदकोमे  कोव्र््स्थाभएकोह   प े १८ २२ 

६ संचारकान्रू् दमस ि्धाहरूजस्दैटेेलफो ्ाईन्टर ेटकोव्र््स्था
भएकोह   प े २१ १९ 

17. (ख)होमस्टे दापपश्चादप राग  पप ेअन्र्माप ण्डहरूपाल ाअ्स्था 
१ स रक्षा े कार्सुँग समन््र् गरी पर्पटक स रक्षाको व्र््स्था ेमलाउन्  

प े १३ २७ 

२ पर्पटकको स््ास्थ्र् खस्थेदको पू्प जा कारी ेलई सोही बमोखजमको
खा पा कोव्र््स्थाग  पप े ३२ ८ 

३ साम  ािर्कहोमस्टेकोलाेगकखम्दमाएकसाम  ािर्कभ् ्ाहलको
व्र््स्थाह   प े २४ १६ 

४ हरेक ्क प लेखापरीक्षण गराए े र पर्पटकको दथ्र्ाङ्क व्र््खस्थद गरी
राख्  प े २८ १२ 

५ तिवत्रे्क ्क प पौक  मसान्दसम्मशन्दररक राजयक् ि्भागकार्ापलर्बाट
करच  क्ताग  पप े ३० १० 

६ संघीर्सरकारकाि्ेभन्ने कार्मा दापभईसंचाल मारहेकाहोमस्टे
स्था ीर्दहमा दापह   प े ३८ २ 

७ होमस्टेमा शउन् े पर्पटकलाई सम्भ् भएसम्म तिवाकृेदक खचिकत्साका
गेदि्ेधहरूसंचाल गरीबसाई  लम्धर्ाउन् पहलग  पप े २८ १२ 
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उन्खल्लखखददाेलकाकोि्श्लके णग ापे म् ा  सार ेखखएकोछः 

17.1. कार्पि्ेधअ  सारपाह  ाकोलाेगहरेकघरमाकम्दीमाएककोठार  ईबेडह   प ेरबढीमाचार
कोठारशठबेडमात्रराख् पाइ ेउन्ल्लेखछ।स्थलगदे रीक्षणगररएका४०होमस्टेमध्रे्१२
अथापद्३०तिवेदशदहोमस्टेमाउन्क्तमाप ण्डकोपाल ाभएको ेखखए ।केदपर्घरहरूमा४भन् ा
बढीकोठाहरूरहेकोए्ंहोमस्टेकाकोठाहरूमा२भन् ाबढी बेडहरूरहेकोपाइर्ो।कोठाको
सरसफाईमा ध्र्ा  द एकोकेदपर्होमस्टेकाकोठाहरूमाघरार्सी तिवर्ोज ाकासरसामा  राखेको
ए्ंघरकास स्र्हरूकोतिवर्ोगग ेगरेकोसमेद ेखखएकोछ।दीहोमस्टेकासञ्चालकहरूलेकोेभड
१९ महामारीको कारण २०७६ चैत्र पश्चाद पर्पटक  शएको कारण र्स्दो अ्स्था ह   गएको
व्र्होराज ाएकाछ ्। 

   

पिहलोदखस््रबेदे ीसाम  ािर्कहोमस्टशिह लख २गोरखा, ोस्रोदखस््रजर्गाुँउन्साम  ािर्क
होमस्टेमो ीगाउन्ुँपाेलका६प्पदरदेस्रोदखस््रकाउन्लेपा ीहोमस्टेबेसीशहर३लम्ज ङ 

17.2. होमस्टेहरूमा शौचालर् र स् ा गहृको अे ्ार्प व्र््स्था भएको ह   प ेमा े रीक्षण गररएका ४०
होमस्टेमध्रे् ४ मा शौचालर् ११ मा स् ा गहृको उन्खचद तिव्न्ध भएको  ेखखए  । केदपर्
होमस्टेहरूले अ   ा  रकमबाट होमस्टे र स् ा गहृ े मापण गरेको  ेखखन्छ । उन् ाहरणको लाेग
लमज ङको  ्रुल मगर होमस्टे बेसीशहर २ खचसापा ी लम्ज ङमा १० घरमा अ   ा  रकमबाट
तिवत्रे्क होमस्टे सञ्चाल भएकाघरहरूमाशौचालर् र स् ा गहृ े मापण गरेको  ेखखन्छ।होमस्टे
 दापकालाेगप राग  पप ेन्रू् दममाप ण्डेभत्रप ेउन्क्तकार्पकालाेगर्सरीअ   ा तिव ा गरेको
उन्खचद ेखख ै । 

  

 ्रुलमगरहोमस्टेबेसीशहर२खचसापा ीलम्ज ङ 
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17.3. घरार्सीर्ादा्रणीर्सरसफाइकोराम्रोव्र््स्थाह   प ेरफोहरमैलाव्र््स्थाप कालाेगक िह े
र क िह ेफोहरकोछ ट्टाछ टै्टव्र््स्थाभएकोह   प ेकार्पि्ेधकोव्र््स्थारहेकोमास्थलगदे रीक्षण
गररएका४०होमस्टेमध्रे्२२माडस्टि् हरूकोतिवर्ोगभएको ेखखए । 

17.4. से्ा,स ि्धारग णस्दरकाशधारमाखा पा का्स्द हरूरश्ासकोशधारमाऔखचत्र्पूणप मूल्र्
सिहदकोमे  कोव्र््स्थाभएकोह   प ेह   प ेमास्थलगदे रीक्षणगररएका४०होमस्टेमध्रे्२२
मा उन्ल्लेख भएअ  सारको मे   रहेको  ेखखए  । मे  को अभा्मा होमस्टेले तिव ा  ग े से्ाको
शधारमाेल ेमूल्र्औखचत्र्पूणपरहे रहेकोसम्बन्धमार्िक ग पसक् ेअ्स्था ेखखए । 

17.5. र्सैगरीहोमस्टे दापपू्पसंचारकान्रू् दमस ि्धाहरूजस्दैटेेलफो ्ाईन्टर ेटकोव्र््स्थाभएको
ह   प ेमा स्थलगद े रीक्षण गररएका ४० होमस्टेमध्रे् १९ मा अथापद् ४७.५० तिवेदशदमा र्स्दो
स ि्धारहेको ेखखए । 

17.6. कार्पि्ेधअ  सार होमस्टे  दाप पश्चाद स रक्षा े कार्सुँग समन््र् गरी पर्पटक स रक्षाको व्र््स्था
ेमलाउन्  प ेमा४०मध्रे्२७होमस्टेलेस रक्षाे कार्सुँगसमन््र् भएकोए्ंपर्पटककोस््ास्थ्र्
खस्थेदकोपू्पजा कारीेलईसोहीबमोखजमकोखा पा कोव्र््स्थाग  पप े४०मध्रे्८होमस्टेलेसो
बमोखजम ह  ेव्र्होराज ाएकाछ ्।र्सअ्स्थाि्द्यमा रहेबाटपर्पटककोस््ास्थ्र्रस रक्षामा
पर्ापिध्र्ा प ग्  सकेकोअ्स्था ेखखन्छ। 

17.7. साम  ािर्क होमस्टेको लाेग कखम्दमा एक साम  ािर्क भ्  ्ा हलको व्र््स्था ह   प े उन्ल्लेख
भएकोमास्थलगदे रीक्षणगररएका४०होमस्टेमध्रे्२४कोशफ् ैसाम  ािर्कभ् रहेकोर१६
होमस्टेकोशफ् ैसाम  ािर्कभ्  भएको ेखखन्छ।शफ् ैसाम  ार्िकभ्  ह  े१६मध्रे्७
होमस्टेलेमिहलासम हशमासम ह ि्द्यालर्दथाएक्र्ापको ाममा रहेकोसाम  ािर्कभ् तिवर्ोग
ग े गरेको व्र्होरा ज ाएका छ ् । पाह  ाको संख्र्ा उन्ल्लेख ीर् भएको अ्स्थामा साम  ािर्क
भ् माखा िप  दथासांस्कृेदककार्पिमसञ्चाल ग े गरेको  ेखखन्छ।केदपर् होमस्टेहरूले
अ   ा रकमबाटसाम  ािर्कभ् कोस्दरोन्नेदगरेकोसमेद ेखखएकोछ। 

17.8. हरेक्क पलेखापरीक्षणगराएकोरपर्पटककोदथ्र्ाङ्कव्र््खस्थदगरीराख्  प ेए्ंतिवत्रे्क्क पपौक 
मसान्दसम्मशन्दररकराजयक्ि्भागकार्ापलर्बाटकरच  क्ताग  पप ेव्र््स्थाअ  सारअ   ा ेल े
तिवर्ोज कालाेगअखघल्ला बक पहरूमाउन्क्तकार्प गरेको  ेखखएदापे  े रीक्षणकोिममा४०मध्रे्
१२होमस्टेले२०७६/७७कोलेखापरीक्षणगराउन् बाुँकीरहेकोर१०होमस्टेलेकरच  क्तातिवमाण
तिवाि गरेकोअ्स्था ेखखएकोछ।साथै१२होमस्टेलेपर्पटककोदथ्र्ाङ्कव्र््खस्थदरुपमाराखेको
समेदपाइए । 

17.9. होमस्टेमा शउन् े पर्पटकलाई सम्भ् भएसम्म तिवाकृेदक खचिकत्साका गेदि्ेधहरू सचाल  गरी
बसाई द   लम्धर्ाउन्  पहल ग  पप ेमा े रीक्षण गररएका ४० होमस्टेमध्रे् १२ ले र्स्दो पहल
 भएकोर२८लेकेहीपहलभएकोज ाएकाछ ्।े रीक्षणकोिममापर्पटककोबसाईअ्ेध
ख ल् ेगरीि््रण राखेकोकारणबसाईलम्धर्ाउन् ेकार्पभए भएकोए्ंभएकोमासमेदतिवभा्कारी
भए भएकोमूल्र्ाङ्क ग पसक् ेअ्स्था ेखखए । 

र्सरीकार्पि्ेधबमोखजमहोमस्टे दापअखघरपश्चादपाल ाग  पप ेन्रू् दममाप ण्डहरूपूणप
रुपमापाल ा भएकोए्ंसोकार्पकोलाेगसमेदअ   ा तिव ा गरेकोकारणहोमस्टेहरून्रू् दम
माप ण्डसमेदप रा गरी दापभएकारर्सरीमाप ण्डप रा भई दापभएकाहोमस्टेहरूअ   ा को
लाेगछ ौटभएको ेखखन्छ।दोिकएकामाप ण्डप रा भएकाहोमस्टेबाटग णस्दरीर्से्ातिव ा 
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ग प बाधा प े भएकोले माप ण्ड पाल ामा पर्ापि ध्र्ा  द ई माप ण्ड प रा भएकाहरूलाई मात्र
अ   ा तिव ा ग  पप पछ। 

18. होमस्टेसञ्चाल रव्र््स्थाप -गण्डकीतिव ेशहोमस्टेसंचाल कार्पि्ेध,२०७५कोब  ा ं.९
मा साम  ािर्क होमस्टे संचाल  ग पका लाेग संचालकले साधारण सभा ्ा भेला गरी होमस्टे
व्र््स्थाप दथा संचाल सेमेदगठ ग  पप े व्र््स्थाछ।र्सरीगठ भएकोसेमेदलेसोही
ब ुँ ामाउन्ल्लेखभएबमोखजमि्ेभन्नकार्पग  पप ेउन्ल्लेखछ।लेखापरीक्षणकोिममा२०७५/७६
मा अ   ा  तिवाि ग े २७४ मध्रे् बाग्ल ङ, प्पद, स्र्ाङ्जा, गोरखा लगार्द ६ खजल्लाखस्थद ४०
होमस्टेको स्थलगद े रीक्षण ग ाप कार्पि्ेधबमोखजम सेमेद गठ  भएको  ेखखए दापे  कार्पि्ेध
बमोखजमकोहोमस्टेव्र््स्थाप रसञ्चाल सम्बन्धमाग  पप ेकार्पसम्पा  कोअ्स्था े म् ा  सार
रहेको ेखखन्छः 
ि . 
स. 

ि््रण 

पाल ाग ेको
संख्र्ा 

पाल ा
 ग ेकोसंख्र्ा 

१ पर्पटकीर् ििर्ाकलापहरू र पर्पटक र संचालकहरूले पाल ा ग  पप े
शचारसंिहदाकोबारेमाजा कारीगराउन् े २५ १५ 

२ पाह  ाको दापररेकडपकोव्र््स्थाग े २८ १२ 

३ शर्व्र्र्कोसे्रस्दाव्र््खस्थदर  रुस्दराख् े ३५ ५ 

४ तिवत्रे्कहोमस्टेरग्रामीणक्षेत्रकोसरसफाईदथाअन्र्व्र््स्थाप पक्षको
े र्ेमदअ  गम ग े ३६ ४ 

५ स्था ीर्पर्पटकप्र्ाकेजकोे मापणरतिवचारतिवसारग े १६ २४ 

६ होमस्टेजा ेपथखचन्ह(साइ ेज)दथालोकेश म्र्ापदर्ारगरीश्यकर्क
स्था माराख्  े १९ २१ 

७ पर्पटकीर्श्ासगहृमाउन्पलव्धह  ेसे्ास ि्धाकोग णस्दरकाशधारमा
मे  रम ल्र्े धापरणमाएकरुपदाकार्मग े २७ १३ 

८ तिवत्रे्क शेथपक ्क प समाि भएको पैदीस द   ेभत्र पाह  ा, तिवम ख
ििर्ाकलाप शर् दथा व्र्र्  ेखख े ्ािक पक तिवेद्े   स्था ीर् दहको
कार्ापलर्,पर्पट कार्ापलर्रतिव ेशमन्त्रालर्मापठाउन्  प े १५ २५ 

९ होमस्टेको ि्कास, तिव्िप  दथा व्र््स्थाप का लाेग श्यकर्क अन्र्
कार्पहरूग े २८ १२ 

उन्खल्लखखददाेलकाकोि्श्लके णबाटे म् ा  सार ेखखएकोछः 

18.1. सेमेदले पर्पटकीर् ििर्ाकलापहरू र पर्पटक ए्ं संचालकहरूले पाल ा ग  पप ेशचार संिहदाको
बारेमा जा कारी गराउन् को लाेग श्यकर्क व्र््स्था ग  पप ेमा स्थलगद े रीक्षण गररएका ४०
होमस्टेमध्रे् १५ लेशचारसंिहदा ब ाएको पाइए ।शचारसंिहदा ब ाएकाहरूले तिवत्रे्क होमस्टे
सञ्चाल  भएको घरमा र्स्दोशचारसंिहदा टाुँगेको  ेखखन्छ ।शचारसंिहदाको पाल ाको अ्स्था
सम्बन्धमाजा कारीमागग ापअेधकांशकोपाल ाह  ेगरेकोज ाएकाछ ्। 

18.2. स्थलगद े रीक्षणगररएका४०होमस्टेमध्रे् होमस्टेसञ्चाल  र व्र््स्थाप  सूचकको मूल्र्ाङ्क को
शधारमा औसद गण ा ग ाप २५ सन्दोक ज क रुपमा र १५ शंखशक रुपमा सचाल  भएको
 ेखखन्छ । तिवचार तिवसारको कमी ए्ं कोेभड-१९ महामारीको कारण पर्पटक शगम मा कमी
लगार्दकोकारणहोमस्टेसचाल माअसरपरेकोछ। 

18.3. सेमेदलेपाह  ाको दापर रेकडपकोव्र््स्थाग  पप ेमास्थलगदे रीक्षणगररएका४०होमस्टेमध्रे्
१२लेर्स्दोअेभलेखराखेको ेखखए ।े रीक्षणकोिममाहोमस्टेसञ्चाल शएपश्चादकोपर्पटक
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शएकोसंख्र्ामागगरेकोमाअेभलेखकोअभा्मार्स्दो संख्र्ाउन्पलव्धगराउन् सकेकाछै  ्।
र्सैगरी सेमेदले शर्व्र्र्को से्रस्दा व्र््खस्थद र   रुस्द राख्  प ेमा े रीक्षण गररएकामध्रे् ५
होमस्टेलेशर्व्र्र्कोसे्रस्दाव्र््खस्थदगरीराखेकोसमेदपाइए ।अेभलेखदथासे्रस्दाव्र््खस्थद
 भएबाटसेमेदलेदोिकएकोकार्पग पपर्ापिध्र्ा  द एकोअ्स्था ेखखन्छ। 

18.4. कार्पि्ेधबमोखजमतिवत्रे्कहोमस्टेरग्रामीणक्षेत्रकोसरसफाईदथाअन्र्व्र््स्थाप पक्षकोे र्ेमद
अ  गम ग पप ेमाे रीक्षणेगरएकाहोमस्टेमध्रे्३५लेअ  गम ग ेगरेकोज ाएकाछ ्भ े५
माअ  गम भएको ेखखए ।अ  गम कोव्र््स्थागरीगाउन्ुँटोलरहोमस्टेकोसरसफाईमातिवर्ाि
ध्र्ा द   प पछ। 

18.5. कार्पि्ेधलेस्था ीर्पर्पटकप्र्ाकेजकोे मापणरतिवचारतिवसारग े,होमस्टेजा ेपथखचन्ह(साइ ेज)
दथालोकेश म्र्ापदर्ारगरीश्यकर्कस्था माराख् ेए्ंपर्पटकीर्श्ासगहृमाउन्पलव्धह  े
से्ा स ि्धाको ग णस्दरकाशधारमा मे   र मूल्र् े धापरणमा एक रुपदाकार्म ग  पप े व्र््स्था
गरेको छ । स्थलगद े रीक्षण गररएका ४० होमस्टेमध्रे् २४ होमस्टेले तिवचार तिवसारको कार्प
 गरेकोए्ंकेहीहोमस्टेलेतिवचारतिवसारकोलाेगब्रोेसर्रछपाईगरेकोभएदापे तिवचारतिवसारको
अन्र्माध्र्मअ्लम्ब गरेको ेखखए ।र्सैगरी२१होमस्टेलेहोमस्टेजा ेपथखचन्ह(साइ ेज)
दथालोकेश म्र्ापदर्ारगरीश्यकर्कस्था माराखेको ेखखए ।पथखचन्हरलोकेश म्र्ापको
अभा्मा पर्पटकहरूलाई होमस्टे पिहचा  ग प कदठ ाई ह  े अ्स्था  ेखखएको छ । पथखचन्हको
अभा्मास्थलगदे रीक्षणमाजाुँ ासमेदि्ेभन्नस्था मासोधखोजपश्चादमात्रउन्क्तस्था माप ग् 
सिकएको ेथर्ो । र्सैगरी स्थलगद े रीक्षण गररएका होमस्टेहरूले स्था ीर् उन्त्पाद द ्स्द हरू
खा पा कोव्र््स्था्ाहेकहोमस्टेकोि्कास,तिव्ध्  दथाव्र््स्थाप कोलाेगश्यकर्ककार्पहरू
स््स्फ दप रुपमा सञ्चाल  गरेको समेद  ेखखए  । पर्ापि तिवचार तिवसार ए्ं पर्पटकको स ि्धा र
ग णस्दरीर् से्ा तिव्ाहकोअभा्मा द गोरुपमा पर्पट तिव्िप माअसर प े  ेखखएकोले होमस्टेहरू
व्र््सािर्करुपमासञ्चाल ह  ेद शामाअग्रसरह   प पछ। 

18.6. कार्पि्ेधअ  सार सेमेदले तिवत्रे्क शेथपक ्क प समाि भएको पैदीस द  ेभत्र पाह  ा, तिवम ख
ििर्ाकलाप ए्ंशर्-व्र्र्  ेखख े ्ािक पक तिवेद्े   स्था ीर् दहकोकार्ापलर्, पर्पट कार्ापलर् र
तिव ेशमन्त्रालर्मापठाउन्  प ेमास्थलगदे रीक्षणगररएका४०मध्रे्२५होमस्टेलेसमर्मैर्स्दो
तिवेद्े  पठाएको ेखखए ।दीकार्ापलर्हरूबाटतिवेद्े  पठाउन् दरदाकेदाभएकोसमेदपाइए ।
अ   ा तिवाेिकोलाेगश्यकर्ककागजादउन्पलव्धगराएकाहोमस्टेहरूलेअ   ा तिवाेिपश्चादपे 
कार्पि्ेधबमोखजम ब झाउन्  प े तिवेद्े   समर्मै ब झाउन्   प पछ । र्सरी होमस्टेको सञ्चाल  दथा
व्र््स्थाप कोलाेगकार्पि्ेधलेगरेकोव्र््स्थाे र्मदरुपमापाल ाभएकोस े  खश्चद भईअ   ा 
उन्पलव्धगराउन् ेए्ंअ   ा तिवाेिपश्चादपे कार्पि्ेधकोपाल ामापर्ापि ध्र्ा  द  े खस्थेदले
होमस्टेको द गो सञ्चाल  र व्र््सार्ीकरणमा असर प े  ेखखएकोले कार्पि्ेधमा दोिकएबमोखजम
होमस्टेकोव्र््स्थाप रसञ्चाल मासेमेदहरूििर्ाशीलरह  प पछ। 

19. होमस्टेछ ौट-होमस्टेमापर्पट ि्कासदथापू्ापधारव्र््स्थाप ग पपूुँजीगदअ   ा द  ेसम्बन्धी
कार्पि्ेध,२०७५कोब ुँ ा ं.६भएसम्मतिवत्रे्कस्था ीर्दहमाकखम्दमाएउन्टापररर्ोज ाप ेगरी
शर्ोज ाछ ौटग ेउन्ल्लेखछ।मन्त्रालर्बाटतिवाि ि््रणअ  सारतिव ेश ेभत्रका८५स्था ीर्
दहमध्रे्६४स्था ीर्दहमा दापभएका२७४होमस्टेअ   ा कोलाेगछ ौटभई२०७५/७६मा
रु.२८करोड८७लाख४२हजारअ   ा तिव ा गरेको ेखखन्छ। 
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(रु.हजारमा) 

ि.सं. खजल्ला 
स्था ीर्दहको

संख्र्ा 
अ   ा पाउन् ेहोमस्टेरहेको

स्था ीर्दहकोसंख्र्ा 
होमस्टेअ   ा 
पाउन् केोसंख्र्ा 

अ   ा रकम 

१ कास्की ५ ५ ३६ ३७२८२ 

२ गोरखा १३ १० २२ २२५०० 

३ द ह ुँ १० ९ ४७ ४८५९२ 

४ लमज ङ ८ ६ २३ २७८३७ 

५ म ाङ ४ २ २ ३००० 

६ म स्दाङ ५ ३ ३ ३५०० 

७ म्र्ाग् ी ६ ४ ११ ९६६२ 

८ बागल ङ १० ७ २८ २६६८४ 

९ प्पद ७ ७ ४८ ४७८३३ 

१० स्र्ाङजा ९ ५ ४४ ५०८५२ 

११  ्लप र ८ ६ १० ११००० 

 जम्मा ८५ ६४ २७४ २८८७४२ 

र्ससम्बन्धमाे म् ा  सार ेखखएकोछः 

19.1. तिवस्दा् शह्वा को सूच ाअ  सार ि्ेभन्न स्था ीर् दहमा  दाप भएका ३१६ होमस्टेले तिवस्दा् पेश
गरेकोमाउन्ल्लेखभएबमोखजम६४स्था ीर्दहका२७४तिवस्दा्छ ौटभएको  ेखखन्छ।र्सरी
भएकोछ ौटि्श्लके णग ापकास्कीरप्पदखजल्लाकासबैस्था ीर्दहमा दापभएकाहोमस्टेछ ौट
भएकोमाअन्र्खजल्लाकासबैस्था ीर्दहमा दापभएकाहोमस्टेकोछ ौटभएको ेखखए । 

19.2. अ   ा कोलाेगहोमस्टेछ ौटग ेकार्पि्ेधले दापअ  सारसबैस्था ीर्दहकोहोमस्टेछ ौटग े
व्र््स्था गरेको छ। स्थलगद े रीक्षण र सम्भाव्र्दाकोशधारमा होमस्टे छ ौट ग े व्र््स्था
 गरेको अ्स्थामा छ ौट गररएका सबै होमस्टे पह ुँच लगार्दका शधारमा संभाव्र् रहे  रहेको
ि्श्लके ण गरेको पाइए  । साथै केही स्था ीर् दह ेभत्रका धेरै होमस्टे छ ौट ग ाप क्षते्रगद
ि्ि्धदालाई ध्र्ा  द एको पाइए  । उन् ाहरणको लाेग स्र्ाङजाका ४४ होमस्टेले अ   ा 
पाएकोमध्रे्गल्र्ाङ गरपाेलकाेभत्रका१७होमस्टेछ ौटगरेको ेखखन्छ।एकस्था ीर्दहेभत्र
र्ेदधेरैहोमस्टेद गोरुपमासञ्चाल ह  सक् े सक् ेि्श्लके ण गरीछ ौटगरेको ेखखन्छ। 

19.3. पररर्ोज ातिवस्दा्शह्वा गरीतिवकाखशदसूच ामा दापभएकासाम  ािर्कहोमस्टेलेतिवस्दा्पेशग प
पाउन् ेउन्ल्लेखछ।तिवस्दा्मूल्र्ाङ्क कोअंकभारमाकार्पअ  भ्शीक पकमा र्ाुँहोमस्टेलाई८र
प रा ोलाई१०अङ्कतिव ा ग ेउन्ल्लेखछ।मन्त्रालर्बाट र्ाुँरप रा ोहोमस्टेकोसम्बन्धमाक  ै
जा कारी तिवाि ह  सके  । ेडेभज  ् कार्ापलर्हरूसुँग ि््रण माग गरेकोमध्रे् कास्की द ह ुँ
लम्ज ङबाग्ल ङरप्पदसमेदपाुँचकार्ापलार्बाट ि््रणतिवािभएकोमध्रे्कास्कीकाअ   ा तिवाि
ग े३६मध्रे्२८,लम्ज ङको२३मध्रे्२२रप्पदको४८मध्रे्४६होमस्टे र्ाुँ दापभएको
उन्ल्लेखछ।र्सबाट र्ाुँहोमस्टेकोतिव्िप मासहर्ोगप गेको  ेखखएकोभएदापे सम्भाधर्दा
अध्र्र्   गरी  र्ाुँ  दाप भएका होमस्टेहरूको द गो सञ्चाल  सम्बन्धमा शश्वस्द ह   त्र्स्दा
होमस्टेकोसञ्चाल रव्र््स्थाप कोसम्बन्धमाकार्पि्ेधबमोखजमकोतिवेद्े  हरूसमर्मैतिवािगरी
े रन्दरअ  गम ग  पप पछ। 
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20. तिवस्दा्मूल्र्ाङ्क शधार-होमस्टेमापर्पट  ि्कासदथापू्ापधारव्र््स्थाप ग प पूुँजीगदअ   ा 
द  े कार्पि्ेध, २०७५ अ  सार अ   ा को लाेग तिवाि तिवस्दा्, लागद सहभाेगदा, कार्प अ  भ्,
व्र््स्थाप  क्षमदा, समा्ेखशदा र ्ादा्रणमैत्री समेद पाुँच शधारबाट अेधकदममा ९० अङ्कमा
न्रू् दम५०अङ्कतिवािभएछ ौटह  ेउन्ल्लेखछ।पर्पट कोसे्ास ि्धाि्स्दारकोलाेगअ   ा 
तिव ा ग ेकार्पिमकोतिवस्दा्छ ौटग ापपर्पटकशमग लाईमूल्र्ाङ्क कोशधारमासमा्ेशगरेको
 ेखखए ।फलस््रुपपर्पटकशगम कोद ल ात्मकरुपमाअत्र्न्दन्रू् भएकाहोमस्टेहरूमाबढी
अ   ा तिव ा भएकोछ।उन् ाहरणकोलाेगहोमस्टेसचाल भएकातिवेदघर्क पभरीमा२,५र
७मात्रपर्पटकशएकाप्पद,गोरखारबागल ङमापर्पटकसंख्र्ाकोशधारमासबैभन् ाबढीअ   ा 
तिव ा भएकोछ।पाह  ासंख्र्ा गण्र्भएकाहोमस्टेहरूमाअ   ा ाबाटभएकाकार्पिमहरूे जी
तिवर्ोगमा मात्र शउन् े  ेखखएकोले अ   ा  तिव ा  ग े तिवस्दा् मूल्र्ाङ्क  ग े शधारमा पर्पट को
श्ागम लाईसमेदसमा्ेशगरीउन्च्चदमभारद   प पछ। 

21. अ   ा ि्दरणरउन्पर्ोग-होमस्टेमापर्पट ि्कासदथापू्ापधारव्र््स्थाप ग पपूुँजीगदअ   ा 
द  ेसम्बन्धी कार्पि्ेध, २०७५ बमोखजम पर्पट  पू्ापधार े मापणको लाेग २०७५/७६ मा
 ेहार्बमोखजम२७४होमस्टेलाईरु.२८करोड८७लाख४२हजारअ   ा तिव ा गरेको ेखखन्छ। 
ि.स. खजल्ला अ   ा तिवािग ेहोमस्टे अ   ा रकमरुहजारमा 
१ कास्की ३६ ३७२८२ 
२ गोरखा २२ २२५०० 

३ द ह ुँ ४७ ४८५९२ 

४ लमज ङ २३ २७८३७ 

५ म ाङ २ ३००० 

६ म स्दाङ ३ ३५०० 

७ म्र्ाग् ी ११ ९६६२ 

८ बागल ङ २८ २६६८४ 

९ प्पद ४८ ४७८३३ 

१० स्र्ाङजा ४४ ५०८५२ 

११  ्लप र १० ११००० 

 जम्मा २७४ २८८७४२ 

मन्त्रालर्रेडेभज ् कार्ापलर्हरूबाटतिवािि््रणए्ंलेखापरीक्षणकोिममाअ   ा 
तिवािग े४०होमस्टेकोस्थलगद े रीक्षणसमेदकोशधारमाअ   ा तिवाेिरउन्पर्ोगकोअ्स्था
अ  सूची १ मा उन्ल्लेख छ । उन्क्त अ  सूचीमा उन्ल्लेख भएको दथ्र् ि्श्लके ण ग ाप े म् ा  सार
 ेखखएकोछः 

21.1. मारु ीसाम  ािर्कहोमस्टे, जैेमे  गरपाेलका३,बाग्ल ङ्गलाईसाम  ािर्कभ्  े मापणकोलाेग
तिव ेशसरकारबाटरु.१०लाखअ   ा तिवािभएकोमा
स्था ीर् दहबाट रु.१ लाख ५० हजार र होमस्टे
सञ्चालकबाट रु.१४ लाख लागद सहभाेगदा समेद
रु.२५ लाख ५० हजार खचप भएको  ेखखन्छ ।
र्सरी तिवाि अ   ा भन् ा े कै बढी खचप ह ुँ ाको
अ्स्थामा समेद साम  ािर्क भ् को पिहलो दला
ढला र ोस्रोदलाकोिपलरउन्ठाउन् ेकार्पमात्रभई मारु ीसाम  ािर्कहोमस्टे,जैेम ी पा-३,बागल ङ 
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अ   ा तिव ा गरेको२्क पसम्मपे अध रोअ्स्थामारहेको ेखखन्छ। 

21.2. िपतिवहरसाम  ािर्कहोमस्टे, े्च  ली-१७, ्लप रको साम  ािर्कभ् े मापणकार्पकोलागीरु.१०
लाखअ   ा तिव ा भएको रसोबाटसाि्ककोसाम  ािर्कभ् मादलाथपगरेकोमादलाथप
कार्पअ   ा तिव ा गरेको२्क पसम्मपे े मापणाधी अ्स्थामारहेको ेखखन्छ। 

21.3. भमरकोटसाम  ािर्कहोमस्टे,मो ीगाउन्ुँपाेलका,प्पदले
रु.१२लाखअ   ा रहोमस्टेसञ्चालककोरु.२लाख
लागद सहभाेगदा समेद रु.१२ लाखबाट साम  ािर्क
भ् , सौचालर्रभ्रू्टा्रे मापणकार्पगरेको ेखखन्छ।
उन्खल्लखखद कार्पमध्रे् भ्रू् टा्रको े मापण उन्पर् क्त
स्था मा भएकोलेदृयकर्ा्लोक ह  सक् े  ेखखए ।
े मापणभएकोउन्क्तटा्र तिवर्ोगमापे शएकोसमेद
पाइए जसलेग ापअ   ा रकमकोउन्पा ेर्दारहे । 

21.4. जर्गाुँउन्साम  ािर्कहोमस्टे,मो ीगाउन्ुँपाेलका-६,प्पदले
रु.१०लाखअ   ा  रहोमस्टेसञ्चालककोरु.२लाख
लागद सहभाेगद समेद रु.१२ लाखबाट साम  ािर्क
होमस्टेे मापण, ईन्टर ेटजडा , पा ी टंकीे मापणसम्बन्धी
कार्प गरेकोमा पा ीको स्रोद अभा्मा े मापण गरेको
पा ीटंकीतिवर्ोगमाशएको ेखखए ।र्सरीपा ीकोश्रोद
उन्पलव्धदाको व्र््स्था  गरी टर्ाुँकी मात्र ब ाएको
उन्पलखव्धमूलक ेखखए । 

21.5. कार्पिम अ  सार अ   ा  तिव ा  ग ाप उन्पलव्ध रकमबाट ग े े मापण कार्प सम्पन्न ह  े क राको
स े  खश्चददा भईअ   ा तिव ा गरेकोकारणकेदपर्े ेमपदसंरच ाप रा भईअध रोरहेको,े ेमपद
संरच ाहरूउन्पर् क्तस्था मा रहेकोए्ंतिवर्ोगमा शएकोअ्स्था ेखखएकोछ।र्सैगरीकेदपर्
साम  ािर्कभ् लगार्दका संरच ाहरू े जीजग्गामा े मापणभएकोलगार्दकाव्र्होरा  ेखखएका
छ ्।र्सतिवकारकोखस्थेद ेखखएबाटअ   ा कोतिवभा्कारीउन्पर्ोगह   सकेको ेखखन्छ।दसथप
अ   ा तिव ा ग ापे मापणकार्पसम्पन्नह  ेए्ंतिवर्ोगमाशउन् ेकार्पमातिव ा ग ेगरीकार्पि्ेधमा
स धारग  पप पछ। 

22. े मापणदथाअन्र्कार्प-होमस्टेमापर्पट  ि्कासदथा पू्ापधारव्र््स्थाप ग प पूुँजीगदअ   ा 
द  ेसम्बन्धीकार्पि्ेध,२०७५अ  सारपर्पटकसूच ाकेन्र,साम  ािर्कभ् ,बह उन्दे्दयकर्ीर्भ् ,
सा्पजे कसभागहृ,तिव शप ीस्थल,हस्दकलाकेन्र,कोसेलीघर,सौगादगहृ,सांस्कृेदकसंग्रहालर्,
सा्पजे क प स्दकालर्, इन्टर ेट, टेेलफो , ि्द्य द स ि्धा, लागार्दका पू्ापधार े मापणका लाेग
अ   ा उन्पलव्धगराउन् ेउन्ल्लेखछ।र्सैगरी२०७५/७६मा  ेहार्बमोखजमकाकार्पकोलाेग
अ   ा तिव ा गरेको ेखखन्छ। 

पू्ापधारकाक्षते्र संख्र्ा 
क लसंख्र्ामध्रे्

तिवेदश  
अ   ा रकम 

रु.हजारमा 
क लअ   ा मध्रे्

तिवेदशद 
साम  ािर्कभ्  १४० 40.46 ७२५४५ 25.12 
स््ागदद्वार १६ 4.62 १३५३४ 4.69 
साुँस्कृेदकसंग्राहलर् ५ 1.45 ४५७४ 1.58 

भमरकोटसाम  ािर्कहोमस्टे,मो ीगाउन्ुँपाेलका,प्पद 

जर्गाुँउन्साम  ािर्कहोमस्टे, मो ीगाउन्ुँपाेलका-६,प्पद 
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प मागप ८४ 24.28 ८३६२५ 28.96 
अन्र् १०१ 29.19 ११४४६४ 39.64 

जम्मा ३४६ 100.00 २८८७४२ 100.00 

र्ससम्बन्धमाे म् ा  सार ेखखएकोछः 

22.1. उन्खल्लखखददाेलकाि्श्लके णग ापि्ेभन्नपू्ापधारकाक्षेत्रमध्रे्सबैभन् ाबढी१४०साम द र्कभ् 
े मापणको लाेग रु.७ करोड २५ लाख ४५ हजार र रकम गदरुपमा सबैभन् ा बढी प मागप
े मापणकोलाेगरु.८करोड३६लाख
२५ हजार अ   ा  तिव ा  भएको
 ेखखन्छ।र्सैगरीअन्र्शीक पकमाखचप
भएको रु.११ करोड ४४ लाख ६४
हजार होमस्टे सञ्चाल को लाेग
श्यकर्क क ेसप टे्ल लगार्दका
फे पचर, बेड ेबस्दरा लगार्द
फे पे सङ्गकासामग्री,सांस्कृेदकपोशाक
खरर , इन्टर ेट, सोलार र ि्द्य द
जडा , होमस्टेका कोठा े मापण ए्ं
ममपद, शौचालर् र स् ा गहृ े मापण,
शंग माढ ङ्गाछाप् ेलगाएकोकार्पकोलाेगअ   ा तिव ा गरेको ेखखन्छ।जसअ  सारसाम  ािर्क
भ् ,स््ागदद्वार,सांस्कृेदकसंग्रहालर्रप मागपलगार्दकाे मापणकार्पमा६०तिवेदशदरबाुँकी
४० तिवेदशद अन्र् कार्पमा खचप भएको  ेखखन्छ । े मापण बाहेक अन्र् क्षेत्रमा तिव ा  गरेको
अ   ा बाटसाम  ािर्करुपमालाभ प गी होमस्टेसञ्चाल ग े व्र्खक्तलाई व्र्खक्तगदरुपमालाभ
प ग् ेअ्स्था ेखखन्छ।होमस्टेसञ्चाल ग ापप राग  पप ेमाप ण्डेभत्रकाकार्पग प२०७५।७६
कोअ   ा मध्रे्४०तिवेदशदरकमतिव ा गरेको ेखखन्छ।होमस्टे दापग ापप  राग  पप ेकार्पको
लाेगसमेदअ   ा तिव ा गरेकोरर्स्दोअ   ा बाटसाम  ािर्कसंरच ाभन् ापे व्र्खक्तकोघरमा
े मापणस धारभएकोअ्स्था ेखखएकोछ।र्सरीतिव ा ह  ेअ   ा सा्पजे कपू्ापधारे माणपमा
मात्रखचपग पपाउन् ेव्र््स्थागरर  प पछ। 

22.2. दाेलकमाउन्ल्लेखभएअ  सार१४०होमस्टेहरूलेसाम  ािर्कभ् कोलाेगतिवस्दा्गरीतिवािअ   ा 
रु.७करोड२५लाख४५हजारबाटसाम  ािर्कलगार्दकाभ् े मापणगरेको ेखखन्छ।र्सरी
भ् े मापणकोलाेगश्यकर्कजग्गासम  ार्को ाममाह   प ेगरीकार्पि्ेधमाव्र््स्था भएको
कारणव्र्खक्तकोजग्गामासमेदभ् े मापणकोलाेगअ   ा तिव ा गरेको ेखखन्छ।उन् ाहरणको
लाेग स्थलगद े रीक्षणकोिममा बेद ी साम  ािर्क होमस्टे शिह  लख  गाउन्ुँपाेलका गोरखाले
अ   ा  तिवाि रु.१० लाखमा े मापण गरेको साम  ािर्क भ् को जग्गा सम  ार्को  ाममा  भई
व्र्खक्तको ाममारहेको ेखखर्ो।र्सैगरीलम्ज ङकोराई ासकोटसाम  ािर्कहोमस्टेलेरु.१५लाख
अ   ा माे मापणगरेकोसाम  ािर्कभ् ,बाग्ल ङकोमारु ीसाम  ािर्कहोमस्टेजैेम ीरबेलढ ङ्गा
साम  ािर्क होमस्टकाठेखोलाले तिवाि  श  शलाखअ   ा बाट े मापण गरेको साम  ािर्क भ् 
समेद े जी जग्गामा े मापण भएको  ेखखन्छ । र्सरी व्र्खक्तको  ाममा रहेको जग्गामा सरकारी
कोक बाटसाम  ािर्कतिवर्ोज कोलाेगभ्  े मापणग पअ   ा तिव ा गरेकोउन्पर् क्त  ेखखए ।
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र्सबाटभ् कोभोगचल मासमस्र्ाशउन् सक् ेअ्स्थासमेदरहेकोलेर्सतिवकारभ् े मापणको
लाेगअ   ा तिव ा ग पश्यकर्कजग्गासम  ार्को ाममाह   प ेव्र््स्थाग  पप पछ। 

22.3. प मागपअन्दगपद तिवािअ   ा  रकमबाटहोमस्टेसञ्चाल भएकाघरहरूमाजा ढला गरी ेसुँढी
े मापण ए्ं होमस्टे सञ्चाल  भएको गाउन्ुँको बाटो ढला  गरेको  ेखखन्छ। होमस्टेको मौेलकदा
कार्म राख्  होमस्टे सञ्चाल  भएका एक घरबाट अको घरमा जा े ेसुँढी े मापण ग ाप ढ ङ्गा
लगार्दकास्था ीर्सामग्रीतिवर्ोगमाध्र्ा  द ईढला गरेको ेखखन्छ।र्स्दाे मापणकार्पग ाप
मौेलकदालाईसमेदध्र्ा द  सिकएमाहोमस्टेकोपिहचा अेभ्िृिग पसघाउन्प ग् े ेखखन्छ। 

22.4. सम्झौदाअ  सारतिव ा गरेकोरकमबाटदोिकएबमोखजमकोकार्पसमर्मैसम्पन्नगरी े ेमपद पू्ापधार
सञ्चाल मा ल्र्ाउन्  प पछ । मन्त्रालर् ए्ं कार्पfलर्सुँग अ   ा बाट े मापण भएका पू्ापधार कार्प
सम्पन्न रकम र े ेमपद पू्ापधारकोअ्स्थाख लाई पठाउन् अ  रोधगरेकोमा एकाधबाहेकसबैले
े मापणभएकोपू्ापधारकोअ्स्था ख लाईि््रणउन्पलव्धगराएकालेर्ससम्बन्धमाजा कारीह  
सके ।तिवािि््रणकोशधारमापररर्ोज कोतिवस्दा्,अ   ा रकार्पसम्पन्नरकमकोशधारमा
 ेहार्का कार्पहरू सम्पन्न  भई अध रो अ्स्थामा रहेको  ेखखन्छ । साथै केही पररर्ोज ामा
सम्झौदाबमोखजमको रकमभन् ा घटीकोकार्प सम्पन्नगरेकोकारण त्र्स्दाशर्ोज ाहरूसमेद प रा
 भएको ेखखन्छ। 

ि.
सं. 

होमस्टेको ामरठेगा ा पररर्ोज ा 
तिवस्दा्
रकम 

अ   ा 
रकम 

कार्पसम्पन्न
रकम 

कैिफर्द 

१ ि्मल गरबखन् प र४ घ माउन् े घर
े मापण १४२१ १००० ३७४ 

एउन्टा घ माउन् े
घरसम्पन्न 

२ ि्न्ध्ाेस ीबखन् प र४ तिव्ेशद्वार बाटो र
शौचालर्े मापण १५४९ १००० ५२४ 

केही ेमटर बाटो
े मापणभएको 

३ ढोर लामागाुँउन् श क्लागण्डकी
१२ 

साम  ािर्क भ् 
े मापण १०५९ १००० १०६९ 

भ् े मापणकार्प
जारीरहेको 

४  ेपाल  रै समाज उन्त्था 
सेमेदखघररङ१ 

साम  ािर्क भ् 
े मापण १३६० १००० १२५० 

े मापणाधी  

५ लामीचौरका्ासोदी७ साम  ािर्क भ् 
े मापण १३१२ १००० १३१२ 

प राह   सकेको 

६  राई्ौ ीकाली२ साम  ािर्क भ् 
े मापण १२२४ १००० १२२४ 

प राह   सकेको 

७ पूणपगाउन्ुँ ेउन्रालीमो ी४ प मागपे मापण १७२३ १००० ४७७  
८ फले्ासहोमस्टेफले्ास५ साम  ािर्क भ् 

े मापण १०९७ १००० ७८७ 
 

सम्झौदाबमोखजमकोलागदसहभाेगदासमेदज टाईदोिकएकोकार्पसम्पन्नग प सकेकोए्ं
बढी लागद प ेशर्ोज ा भएकोकारण तिवािअ   ा  रकमअपर्ापि भएकोकारणअध रो रहेको
 ेखखन्छ । अ   ा बाट सञ्चाेलद कार्प अध रो रहेबाट संरच ाको उन्पर्ोग  ह  े दथा अ   ा को
तिवभा्काररदान्रू् ह  े ेखखएकोलेसम्झौदाबमोखजमकोकार्पसम्पन्नग  पप पछ। 

23. होमस्टेपाह  ा संख्र्ा -गण्डकीतिव ेशहोमस्टेसञ्चाल कार्पि्ेध,२०७५कोब  ा  ं.९बमोखजम
गठ ह  ेसेमेदलेहोमस्टेमाशएकापाह  को दापररेकडपकोअ्स्थासमेदअ  गम ग ेउन्ल्लेख
छ।मन्त्रालर्दथाेडेभज ् कार्ापलार्हरूसुँगअ   ा तिवािग ेहोमस्टेमा२०७४/७५ ेखख
२०७६/७७ सम्म शएका पाह  ाको संख्र्ा ख लाउन्  अ  रोध गरेकोमा कार्पिम लागू भएको



घरबास(होमस्टे)ि्स्दाररस दृढीकरणशर्ोज ा 

252कार्पमूलकलेखापरीक्षणतिवेद्े  ‚२०७८ 

 

२०७५/७६माशएकापाह  ाको संख्र्ातिवािभएकोछ।उन्क्त्क प२७४होमस्टेमा८हजार
१५२पाह  ाशएकोरसोमध्रे्५हजार९१०ि् ेशीपाह  ारहेकाछ ्।होमस्टे,पाह  ासंख्र्ा
रअ   ा कोद ल ात्मकखस्थेदे म् ा  सारछः 

खजल्ला 
होमस्टे
संख्र्ा 

होमस्टे
सञ्चाल ग े
घरसंख्र्ा 

होमस्टेमा
शएका
पर्पटक
संख्र्ा 

अ   ा रकम
रु. 

तिवेद
होमस्टे 
पर्पटक 

तिवेदघर
पर्पटक 

पर्पटकसंख्र्ाको 
शधारमाऔसद
अ   ा रु. 

कास्की ३६ ३३९ २८४१० ३७२८२००० 789 84 1312 
गोरखा २२ २२० १००० २२५००००० 45 5 22500 
द ह ुँ ४७ 329 19901 ४८५९२००० 423 60 2442 
लमज ङ २३ २९२ ८००० २७८३७००० 348 27 3480 
म ाङ २ ४१ ३८६ ३०००००० 193 9 7772 
म स्दाङ ३ २२ ११०० ३५००००० 367 50 3182 
म्र्ाग् ी ११ ९२ १०८१ ९६६२००० 98 12 8938 
बागल ङ २८ १७४ १२७५ २६६८४००० 46 7 20929 
प्पद ४८ ४०७ ७७० ४७८३३००० 16 2 62121 
स्र्ाङजा ४४ ५०४ ७५७० ५०८५२००० 172 15 6718 
 ्लप र १० १२८ १५६५९ ११०००००० 1566 122 702 
जम्मा २७४ २५४८ ८५१५२ २८८७४२००० ३११ ३३ ३३९१ 

उन्खल्लखखद दाेलका ि्श्लके ण ग ाप होमस्टे संख्र्ा र होमस्टे सञ्चाल  ग े घर संख्र्ाको
शधारमासो्क पऔसदमा३११र३३पाह  ाशएको ेखखन्छ।खजल्लागदरुपमाि्श्लके णग ाप
उन्क्त ्क प कास्कीमा सबैभन् ा बढी तिवेद होमस्टे ७८९ र होमस्टे सचाल  ग े तिवेदघर ८४ र
सबैभन् ाकमप्पदमातिवेदहोमस्टे१६रहोमस्टेसचाल ग ेतिवेदघर२मात्रशएको ेखखन्छ।
गोरखा,बागल ङरम ाङमा्क पभरीमातिवेदघरिमशः५,७र९मात्रपाह  ाशएकाछ ्।
पाह  ासंख्र्ारि्दररदअ   ा द ल ाग ापसो्क पतिवेदपाह  ाऔसमारु.३हजार३९१अ   ा 
तिव ा भएकोमासबैभन् ाबढीप्पदमातिवेदपाह  ारु.६२हजार१२१रसबैभन् ाकम ्लप रमा
तिवेदपाह  ारु.७०२अ   ा तिव ा भएकोछ।पाह  ा रअ   ा  संख्र्ा द ल ाग ापकमपाह  ा
शउन् ेप्पद,गोरखा,बागल ङलगार्दकाखजल्लालेबढीअ   ा तिवािगरेकाछ ्। 

24. होमस्टेररोजगारी-होमस्टेकोमाध्र्मबाटशन्दररकरबाह्यपर्पटककोशगम भईस्था ीर्स्दरमा
रोजगारी र शर् शजप को अ्सर ेसजप ा ह  े  ेखखन्छ । र्स कार्पिमको सञ्चाल  पश्चाद
स्था ीर्स्दरमारोजगारीकोअेभ्िृिह  ेअपेक्षागररएकोछ।लेखापरीक्षणकोेसलेसलामामन्त्रालर्
दथाेडेभज ् कार्ापलार्हरूसुँग२०७४/७५ ेखख२०७६/७७कोअ्ेधमाहोमस्टेले ेसजप ा
गरेको रोजगारी संख्र्ा ख लाई पठाउन्  अ  रोध गरेकोमाकार्पिमलागू भएको २०७५।७६को
अ्स्थाउन्पलव्धगराएकाछ ्। 

ि.सं. खजल्ला होमस्टेकोसंख्र्ा 
होमस्टेमातिवर्ोगभएको

घरसंख्र्ा 
होमस्टेलेतिव ा गरेको

रोजगारीसंख्र्ा 
१ कास्की ३६ ३३९ ५६६ 
२ गोरखा २२ २२० २३४ 
३ द ह ुँ ४७ 329 47 
४ लमज ङ २३ २९२ ८७६ 
५ म ाङ २ ४१ ४१ 
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६ म स्दाङ ३ २२ ३४ 
७ म्र्ाग् ी ११ ९२ ५० 
८ बागल ङ २८ १७४ २८ 
  प्पद ४८ ४०७ 83 
१० स्र्ाङजा ४४ ५०४ १२०० 
११  ्लप र १० १२८ १२९ 

 जम्मा 274 2548 3288 

उन्खल्लखखददाेलकाअ  सारअ   ा तिवािग े२७४साम  ािर्कहोमस्टेमा२हजार५४८
घरमाहोमस्टेसञ्चाल गरेकोरहोमस्टेकोकारण३हजार२८८रोजगारीेसजप ाभएकोछ।सबै
होमस्टेहरूमाशउन् ेपाह  ाकोशगम समा  ह  ेर्कै भरीपर्पट शउन् ेखस्थेदसमेद रहेकोले
शंखशकरुपमामात्ररोजगारीेसजप ाभएकोअ्स्थाछ।दीे कार्हरूलेअ   ा ि्दरणभएको
अखघल्लो र पेछल्लो ्क पको रोजगारी संख्र्ा समेद माग गरेकोमा उन्पलव्ध  गराएको कारण
अ   ा बाटपरेकोसकारात्मकअसरि्श्लके णग पसिकए । 

25. स्था ीर्दहकोलागदसहभाेगदा-होमस्टेमापर्पट ि्कासदथापू्ापधारव्र््स्थाप ग पपूुँजीगद
अ   ा  द  ेसम्बन्धीकार्पि्ेध२०७५को ब ुँ ा ७ मा पररर्ोज ाकार्ापन््र् सम्बन्धी सम्झौदामा
होमस्टेमा पू्ापधार ि्काससम्बन्धीअ   ा  तिवािग पकालाेग होमस्टे व्र््स्थाप सेमेदले तिवस्दा्
गरेकोपर्पट पू्ापधारकोलागदकोकखम्दमा१०तिवेदशदबजेटसम्बखन्धदस्था ीर्दहलेछ ट्याएको
्ा व्र््स्थागरेको ेसफररस पत्रसमा्ेशग  पप े उन्ल्लेखछ।पररर्ोज ासम्बन्धी सम्झौदा ग ाप
स्था ीर्दहकोेसफाररसपत्रेलएकोभएदापे मन्त्रालर्बाटतिवािि््रणअ  सारअ   ा तिवािग े
२७४ होमस्टेमध्रे् ११२ मा मात्र स्था ीर् दहले रु.१ करोड ५८ लाख ८८ हजार लागद
सहभाेगदागरेकाछ ्।अ   ा तिवािग ेि्ेभन्न१६२होमस्टेमास्था ीर्दहकोलागदसहभाेगदा
रहेकोछै ।स्था ीर्दहबाटलागदसहभाेगदाभएकाहोमस्टेहरूलेतिव ेशरस्था ीर्दह  ् ैबाट
अ   ा  तिवािगरेको खस्थेदछ।र्सरीसम्बखन्धद स्था ीर्दहेभत्रसञ्चाल भएका होमस्टेहरूमा
स्था ीर् दहहरू तिवेद्िदाअ  सार लागद सहभाेगदा  गरेको दर तिव ेशबाट अ   ा  तिवाि ग े
तिवर्ोज को लाेग मात्र ेसफाररस गरेको खस्थेद समेद  ेखखएको छ । तिवेद्िदाअ  सारको लागद
सहभाेगदाकोअभा्मापररर्ोज ातिवस्दा्बमोखजमकार्पसम्पन्नग परकमकोकमीह  ेअ्स्थासमेद
 ेखखएकोछ।तिव ेशसरकारलेतिव ेशगौर्कोशर्ोज ाकोरुपमाकार्ापन््र् गरेकोभएदापे 
स्था ीर्दहकोतिवाथेमकदाअन्र्क्षेत्रमाह  सक् ेह  ालेतिव ेशलेब ाएकोकार्पि्ेधबमोखजमलागद
सहभाेगदागराउन् बाध्र्ह  ेअ्स्थासमेद  ेखखएकोलेकार्पि्ेधकोउन्क्तव्र््स्थाप  रा्लोक 
ग  पप े ेखखन्छ। 

26. ज शखक्त व्र््स्थाप  - पू्पधार े मापण कार्पको लागद अ  मा  कामको मूल्र्ाङ्क  र  ापजाुँच
कार्पसम्पन्न तिवेद्े   ग णस्दर स े  खश्चददा लगार्दका कार्पको लाेग सम्बखन्धद क्षेत्रका तिवाि्ेधक
ज शखक्तकोश्यकर्कदाप पछ।होमस्टेमापर्पट  पू्ापधार ि्कासग प पूुँजीगदअ   ा उन्पलव्ध
गराएकोरकमबाटसाम  ािर्कभ् सांस्कृेदकसंग्रहालर्तिव्ेशिारप मागपलगार्दका पू्ापधारका
कामहरूभएकाछ ्।कार्पिमबमोखजमअ   ा तिव ा ग ेरतिवािअ   ा बाटसम्झौदाबमोखजमको
कार्पभए भएकोहे ेखजम्मे्ारीेडेभज ् कार्ापलर्बाटह  ेगरेकोमादीकार्ापलर्हरूमाे मापण
कार्पसुँगसम्बखन्धदज शखक्त रहेको  ेखख ै ।दीकार्ापलर्हरूलेज शखक्तकोअभा्माकार्पिम
कार्ापन््र् ग पकदठ ाईभएकोए्ंअन्र् े कार्कातिवाि्ेधककमपचारीहरूकोसहर्ोग ेलईकार्प
सम्पन्न गराएको व्र्होरा जा कारी गराएका छ ् । र्सरी े मापण कार्पसुँग सम्बखन्धद ज शखक्त
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 भएको कार्ापलर्बाट कार्पिम कार्ापन््र्  गराउन्ुँ ा सम्बखन्धद कार्ापलर्हरूलाई कार्पसम्पा  मा
कदठ ाईपरेको  ेखखएकोलेश्यकर्कतिवाि्ेधकज शखक्तकोव्र््स्थाप गरीकार्पिमकार्ापन््र् 
ग  पप पछ। 

27. स परर्ेक्षणअ  गम दथामूल्र्ाङ्क -होमस्टेमापर्पट ि्कासदथापू्ापधारव्र््स्थाप ग पपूुँजीगद
अ   ा  द  ेसम्बन्धीकार्पि्ेध२०७५कोब ुँ ा  ं९मापररर्ोज ाकोस परर्ेक्षणअ  गम दथा
मूल्र्ाङ्क मन्त्रालर्कोखजल्लाखस्थदे कार्कातिवम ख्ामन्त्रालर्लेदोकेकोअेधकारी्ामन्त्रालर्ले
ब ाएको कार्प ल सम्बखन्धद स्था ीर् दहको तिवेदे ेध र होमस्टे महासंघ गण्डकी तिव ेशको
तिवेदे ेधबाटह  ेरसोकोतिवेद्े  मन्त्रालर्मापेशग  पप ेउन्ल्लेखछ।उन्द्योगपर्पट ् दथा
्ादा्रण मन्त्रालर्सुँग अ   ा  तिवाि गरेको होमस्टेमध्रे् उन्ल्लेख भएबमोखजमस परर्ेक्षणअ  गम 
दथामूल्र्ाङ्क गरीतिवेद्े  तिवािभएकोसंख्र्ातिवेद्े  बाटपररर्ोज ाकार्ापन््र् रसम्पन्नपश्चाद
 ेखखएका समस्र्ा ए्ं समस्र्ा समाधा  ग प गररएका तिवर्ास सम्बन्धमा तिवश्ना्ली माफप द ख लाई
पठाउन् अ  रोध गरेकोमा २०७५/७६ मा २७४ होमस्टेहरूलाई अ   ा  तिव ा  गरेकोमा होमस्टे
कार्पि्ेधअ  सार हालसम्म मन्त्रालर् दथा कार्ापन््र्  ग े े कार्बाट स परी्ेक्षण अ  गम  दथा
मूल्र्ाङ्क  ह    सकेको भन्ने ज्ाफ तिवाि भएकोछ।क  ैपे शर्ोज ाकार्ापन््र् मा  ेखखएका
समस्र्ाको समर्मै पिहचा  गरी स धारका उन्पार् अ्लम्ब  ग प स परी्ेक्षण अ  गम  दथा
मूल्र्ाङ्क कोश्यकर्कदाह  ेमासोकोअभा्माअ   ा कार्पिमकार्ापन््र् सम्बन्धमारहेकाकमी
कमजोरीए्ंसमस्र्ाकोसमर्मैजा कारीतिवािगरीस धारग पसक् ेअ्स्थारहेको  ेखखए ।साथै
तिव ा गररएकोअ   ा दोिकएकोतिवर्ोज मा ैउन्पर्ोगभएकोशश्वस्ददाह  ेअबस्थाछै ।र्स
खस्थेदलेतिव ेशगौर्घोक णागरीसञ्चाल गरेकोकार्पिमकोसफलदामा  ैअसरप े  ेखखएकोले
े र्ेमदरुपमास परर्ेक्षणअ  गम दथामूल्र्ाङ्क गरीतिवेद्े  ेल ेव्र््स्थाग  पप पछ। 

28. कार्पिमको े रन्दरदार द गोप ा-तिव ेशगौर्शर्ोज ाघोक णाभएकोहोमस्टेकार्पिमे खश्चद
अ्ेधसम्मे रन्दररुपमासञ्चाल भईकार्पिमबाटेसखजपदसम्पखत्तकोद गोव्र््स्थाप ह   प पछ।
२०७५/७६मासञ्चाेलदर्सकार्पिममासो्क परु२८करोड८७लाख४२हजारखचपभएको
 ेखखन्छ।२०७६/७७कोलाेगरु.२५करोडबजेटव्र््स्थाभएकोमाउन्क्तरकमखचपभएको
 ेखखए  । कार्पिम कार्ापन््र् को लाेग होमस्टे क्षमदा अेभबखृध्  सशखक्तकरण दथा पू्ापधार
ि्कासकार्प सञ्चाल कार्पि्ेध,२०७६ प क मिह ामामखन्त्रपररक  बाट पाररदभएको र दत्पश्चाद
तिवस्दा्शह्वा  र मूल्र्ाङ्क मा समर्लागेको ए्ं तिवस्दा् मूल्र्ाङ्क  पश्चादअखख्दर्ारी द  े समर्मा
 ेपालसरकारबाटघोक णा भएको  ेशव्र्ापीलकडाउन् कोकारणकार्ापन््र्  ह   सकेको व्र्होरा
मन्त्रालर्लेजा कारीगराएकोछ।मन्त्रालर्काअ  सारसोहीकार्पिमलाईचालूशेथपक्क पमापे 
े रन्दरदा द इएको छ । कार्पिम कार्ापन््र्  कार्पि्ेध पाररद ह   समर् लागेको कारण
२०७६/७७ मा बजेट व्र््स्था भएको अ्स्थामा समेद कार्पिमले े रन्दरदा पाउन्   सकेको
 ेखखन्छ। र्सैगरी अ   ा बाट ेसखजपद सम्पखत्तको उन्पर्ोग र संरक्षणमा होमस्टे व्र््स्थाप  दथा
सञ्चाल सेमेदलाई खजम्मे्ारब ाएकोभएदापे  े ेमपद संरच ाहरूको संरक्षणरममपद संभारको
लाेगकोक कोव्र््स्था गरेकोकारणसमर्मैममपदसंभारग पसमस्र्ाप े ेखखएकोछ।तिव ेश
गौर्घोिक दर्सकार्पिमबाटकेही्क पसम्महोमस्टेकोपू्ापधारे मापणरक्षमदाि्कासमालगा ी
ह  े भए दापे  र्सको द गोप ाकोलाेग स्था ीर् दहको साझे ारी ्िृि ए्ंकालान्दरमा होमस्टे
शफैले सक्षम ब ाउन् े द शादफप  अग्रसर ह   प े  ेखखन्छ । र्स अला्ा होमस्टे सञ्चाल  र
व्र््स्थाप कार्पलाईशध े  कए्ंस ि्धासम्पन्नब ाउन् रव्र््सािर्किहसाबलेसफलमाे एका
होमस्टेहरूकोपिहचा ए्ं्गीकरणगरीथपतिवोत्साह ग  पप पछ। 
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े ष्कक प 

होमस्टे अ   ा  कार्पिमबाट स्था ीर्स्दरमा होमस्टेको पू्ापधारको े मापण, होमस्टेको क्षमदा
अेभ्िृि, स्था ीर् स्दरमा रोजगारीदथाशर्शजप को ेसजप ा, स्था ीर्उन्त्पा  मा्िृि,होमस्ट
सञ्चाल ाउन्त्साहए्ंहोमस्टेकोग णस्दरमाअेभ्िृिमासघाउन्प ग् े ेखखन्छ।शन्दररकपर्पटकको
संख्र्ामा ह ुँ ै गएको ्िृि, स्था ीर् पर्पटकीर् गन्दव्र्हरूको पिहचा  र तिवचार तिवसार, सम  ार्मा
सहकार्प र समन््र् ग े संस्कारमा बढोत्तरी, स्था ीर् सम  ार्हरूको जागरुकदा ए्ं तिव ेश गौर्
शर्ोज ाकोरुपमा होमस्टे पू्ापधार ि्कासकार्पिमकोसञ्चाल लेहोमस्टेको ि्कास र तिव्िप मा
अ्सरकोेसजप ाभएको ेखखन्छ।ि्दरणभएकोकेहीअ   ा साम  ािर्कसंरच ामातिवर्ोग गरी
होमस्टे सञ्चालकको घरमा संरच ा े मापण र ममपदमा खचप भएको, अ   ा  उन्पर्ोगसम्बन्धी
अेभमूखीकरण कार्पिम सञ्चाल   भएको, अ   ा  रकमको े र्ेमद स परर्ेक्षण, अ  गम  दथा
मूल्र्ाङ्क  र पषृ्ठपोक णको अभा् रहेको अ्स्था समेद  ेखखएको छ । र्सैगरी तिव ेश सरकारले
किहलेसम्म होमस्टेमा लगा ी ग े भन्ने क राको े धापरण, होमस्टेको संख्र्ा र ग णस्दर, पाह  ाको
स््ास्थ्र् स रक्षा र सहज पह ुँच, होमस्टेको अन्र् क्षेत्रसुँगको अन्दर सम्बन्ध ए्ं महामारी दथा
शपदकाली अ्स्थामा होमस्टेको व्र््खस्थदसञ्चाल च   ौदीपूणप रहेको  ेखखन्छ। िर् ै स्ल र
  ् पल पक्ष ए्ं अ्सर र च   ौदीकाबीचबाट  ेखखएका कमी कमजोरीमा स धार सिहद कार्पिम
कार्ापन््र् गरीहोमस्टेकोमाध्र्मबाटग णस्दरीर्पर्पट से्ातिव ा गरीस्था ीर्स्दररोजगारीको
अेभ्िृि र शर् शजप को अ्सर ेसजप ा शर्ोज ाको लागद र सञ्चाल  अ्ेध े खश्चद गरी
कार्पिमलाईथपव्र््खस्थदग  पप पछ। 
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अ  सूची१ 

अ   ा तिवाेिरउन्पर्ोगकोअ्स्था 
ि. 
सं. खजल्ला होमस्टेको ामरठेगा ा पररर्ोज ाको ाम तिवािअ   ा 

रकम 
अ   ा बाटगरेको

कार्प 
े रीक्षणबाट ेखखएका

व्र्होराहरू 
1 प्पद ्ासखकप सा.हो., 

जलजला, प्पद 
प मागपदथा
पू्ापधारे मापण  

१०००००० प मागपे मापण, 
्डेहरूखरर , कोठा
थपकार्प 

प मागपे मापण, ्डेहरू
खरर , कोठाथपकार्प
भएको, प मागपपूणप  भएको, 
खा ेपा ीमासमस्र्ारहेको  

2 प्पद खचते्रग्रामीणपर्पट 
होमस्टेि्काससेमेद, 
मो ीगापा खचते्र,प्पद 

पर्पट पू्ापधार
ि्कास 

१०००००० सोलार,  ौमेदबाजा, 
सूच ापाटी, साउन्ण्ड
ेसस्टम, फे पचर
खरर  

पू्ापधारबाटोे मापण, 
खा ेपा ीकोस  पर्ोग, 
सोलारबत्तीे मापण को
श्यकर्कदा ेखखएको।  

3 प्पद पञ्चकोशीसाम  ािर्क
होमस्टे, क यकमा .पा., 
शथपर, प्पद 

प मागपे मापण  १०००००० प मागपे मापण, 
लोबेड, फलामे
क ची,्डेकासामा 
खरर  

बाटोप णप भएको, 
साम  ािर्कभ् पूणप
 भएको, े ेमपदसम्पेद(लो 
्डे)े जीस््ाेमत््मा
रहेको 

4 प्पद भमरकोटसाम  ािर्क
होमस्टे,मो ीगापा-
२,प्पद 

साम  ािर्कभ् 
े मापण 

१०००००० साम  ािर्कभ् , 
चपी, भ्रू्टा्र
े मापण 

भ्रू्टा्रपूणप भएको, 
भ् सम  ार्कोस््ाेमत््मा
रहेको, तिवर्ोगमा शउन् 
 सक् ेस्था माटा्र
े मापणगरेको 

5 प्पद जर्गाुँउन्साम  ािर्क
होमस्टे, मो ीगा.पा.-६, 
ेदलाहार,प्पद 

प मागपे मापण
दथाईन्टर टे
जडा  

१०००००० प मागप
े मापण,साम  ािर्क
होमस्टेे मापण, 
ईन्टर ेटजडा , पा ी 
टंकीे मापण 

पाह  ाकोलागीशफैखा ा
् ाएरखा ाखा े
्ादा्रण, ध्र्ा केन्रको 
व्र््स्थाभएको, हाईिकङ्गको
व्र््स्थागरेको, शौचालर्र
्ाथरुममास्पस लभपा ीको 
व्र््स्था भएको, पा ी
गाग्रीमाबोक्  प ेभएको, 
े मापणभएकोटंकीमा
पा ीको श्रोदतिवाि भएको, 
एउन्टाकोठामा५्टा्डे
रहेको। 

6 प्पद भ  क ेउन्राली म  ागाुँउन्
साम  ािर्कहोमस्टे,मो ी-
१,प्पद 

प मागपे मापणर
ईन्टर ेट 

१५००००० प मागपे मापणर
ईन्टर ेट 

पर्पटकीर्स्थलघोरेपा ी
प ग् कोलागीप मागप
े मापणगरेको, ्ाईफाई
ईन्टर ेटजडा गरेको, 
एउन्टाकोठामा6 ्टा्डे
रहेको 

7 प्पद पैंर् गोल्र्ापङ्गसाम  ािर्क
होमस्टेमहाखशलागापा१ 

गोरेटोबाटो
े मापण 

१०००००० गोरेटोबाटोे मापण व्र्होरा रहेको 

8 प्पद बच्छेश्वरसाम  ािर्क
होमस्टेि्हा ीगापा१ 

साम  ािर्कभ् 
े मापण 

१०००००० साम  ािर्कभ् 
े मापण 

े मापणसम्पन्न भएको  

9 प्पद सेन्टरपईन्टसाम  ािर्क
होमस्टेपैर् गापा४प्पद 

साम  ािर्कभ् 
े मापण 

१०००००० साम  ािर्कभ् 
े मापण 

कार्पसम्पन्नभएको  

10  ्लप र िपतिवहरसाम  ािर्क
होमस्टे, े्च  ली-
17, ्लप र 

साम  ािर्कभ् 
े मापण 

१०००००० साम  ािर्कभ् 
े मापण 

दारागाुँउन्ि्काससेमेदबाट
प रस्कारतिवािगरेको, 
साम  ािर्क होमस्टे
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ि. 
सं. खजल्ला होमस्टेको ामरठेगा ा पररर्ोज ाको ाम तिवािअ   ा 

रकम 
अ   ा बाटगरेको

कार्प 
े रीक्षणबाट ेखखएका

व्र्होराहरू 
संचाल मारहेको 

11  ्लप र खशस्ार्ोटेमाझी
साम  ािर्कहोमस्टे, 
 े्च  ली .पा.-1, ्लप र 

साम  ािर्कभ् 
े मापण 

१५००००० पाह  ाघरे मापण साम  ािर्कभ् (पाह  ा
घर)े मापणकार्पपूणप
 भएको, 

12 लमज ङ्ग राई ासकोटसाम  ािर्क
होमस्टेव्र््स्थाप 
सेमेद,राई ास  .पा.-
9,लमज ङ्ग 

साम  ािर्कभ् 
े मापण 

१५००००० साम  ािर्कभ् 
े मापण 

साम  ािर्कभ् (पाह  ा
घर)े मापणकार्पपूणप
 भएको, भ् रहेको जग्गा
व्र्क्तीको ाममारहेको  

13 लमज ङ्ग द ल पङ्गकोटहोमस्टे
व्र््स्थाप सेमेद, 
स न् रबजार  .पा.-
11,लमज ङ्ग 

प मागपदथा
पू्ापधारे मापण  

१०००००० प मागप, शौचालर्, 
्ाथरुमे मापण 

भ्रू्टा्र  श्यकर्कदा
भएको, साम  ािर्कभ् 
 भएको,े ेमपदसम्पेद
(शौचालर्र्ाथरुम)े जी
स््ाेमत््मारहेको 

14 लमज ङ्ग भ  ज ङ्गसाम  ािर्कहोमस्टे
पर्पट सेमेद
क्होलासोथारगा.पा.-4, 
लमज ङ्ग 

सास्कृेदक
संग्रहालर्े मापण 

१०००००० सास्कृेदकसंग्रहालर्
े मापण 

गोलघरमारहेकोसास्कृेदक
संग्रहालर्पूणप भएको, 
सूच ाकेन्र, झर ाको
संरक्षणग  पप े  

15 लमज ङ्ग घलेगाुँउन्ग्रामीणपर्पट 
व्र््स्थाप सेमेद, 
क्होलासोथारगापा-3, 
लमज ङ्ग 

पर्पट पू्ापधार
े मापण 

१०००००० घरकोछा ाछाउन् े
कार्प 

े जीस््ाेमत््मारहेका
घरहरूकोछा ाे मापण
गरेको, 

16 गोरखा पस्लाङ्गसाम  ािर्क
होमस्टे, गोरखा पा-5, 
गोरखा 

बाटोे मापण १०००००० होमस्टेघरमा
श्दजा्दकोलागी
बाटोढला कार्प 

व्र्होरा रहेको 

17 गोरखा ्देेे साम  ािर्क
होमस्टे,शिह लख गापा
-2,गोरखा 

साम  ािर्कभ् 
रचपीे मापण 

१०००००० सास्कृेदकभ् र
गेट  े मापण 

सास्कृेदकभ् रहेको
जग्गा ीखजस््ाेमत््मा
रहेको, शौचालर्को उन्पर् पक्त
तिव्न्ध भएको  

18 गोरखा क्होलाशरु्ोटसाम  ार्ी
होमस्टे,ेसरा चोकगा.पा.-
7,गोरखा 

साम  ािर्कभ् 
े मापण 

१५००००० साम  ािर्कभ् , 
कम्पाउन्ण्ड्ाल, गेट, 
चपीे मापण 

े ेमपदसाम  ािर्कभ् को
भ  ईदलाचिकप एको। 

19 गोरखा ि्ररञ्चोकसाम  ार्ी
होमस्टे,ेसरा चोकगा.पा.-
7,गोरखा 

पू्ापधारे मापण १५००००० साम  ािर्कभ् , 
फे पचर, डे्रस, 
तिवचारतिवसारसामाग्री
खरर  

व्र्होरा रहेको 

20 द ह  शपस््ारासाम  ािर्क
 ेलदहोमस्टे,व्र्ास पा-
13, द ह  

ेसढीबाटो
े मापण 

१०००००० लोबेडखरर , 
स् ा घरे मापण, 
ेसिढबाटो
े मापण,शुँग े मापण, 
सोलारबत्तीजडा 
कार्प 

े मापणभएकाेसढी
भत्केको, शौचालर््ाथरुम
ममपदग  पप े,े जी तिवर्ोगमा
ह  े(लोबेडखरर , शुँग 
े मापण, ्ाईफाईजडा )
कार्पभएको  

21 द ह  केश्टारसाम  ािर्क
होमस्टे, व्र्ास पा-4, 
द ह  

साम  ािर्कभ् 
रपू्ापधार
े मापण 

१५००००० साम  ािर्कभ् 
े मापणरकापेट, 
भाडाक डा, फे पचर
खरर कार्प 

े जीतिवर्ोगमाह  े(कापेट, 
भाडाक डा)खरर कार्प
भएको  

       
22 द ह  गोिपटारसाम  ािर्क

होमस्टे, े्घाटगापा-1, 
द ह  

सास्कृेदकभ् 
रसामाग्री 

१५००००० साम  ािर्कभ् 
े मापण, सास्कृेदक
सामाग्रीखरर , 

पखापले मापणरपाकप 
े मापणकार्पपूणप भएको, 
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ि. 
सं. खजल्ला होमस्टेको ामरठेगा ा पररर्ोज ाको ाम तिवािअ   ा 

रकम 
अ   ा बाटगरेको

कार्प 
े रीक्षणबाट ेखखएका

व्र्होराहरू 
सास्कृेदक घ माउन् े
घरममपदरपाकप 
े मापण  

23 द ह   े्प रसाम  ािर्कहोमस्टे, 
 े्घाटगापा-5, द ह  

पाकप े मापण १०००००० चि्ेदपपाकप र
चौदारीे मापणकार्प 

पाकप रचौदारीकोममपद
सम्भारदथासंरक्षण भएको  

24 द ह  ेमछल ङ्गसाम  ािर्क
होमस्टे, ेभमा  पा-5, 
द ह  

साम  ािर्कभ् 
े मापणर
पू्ापधारे मापण 

१०००००० ेमछल ङ्गसाम  ािर्क
भ् े मापण, ेसढी
े मापण 

साम  ािर्कभ् एकदला
े मापणकार्पप राभएकोर
 ोस्रोदलामाढला  मात्र
गरेरअपूणपभएको।बजेट
अ  सारे मापणकार्पह  
 सकेको। 

25 द ह  पाथ ीसाम  ािर्कहोमस्टे, 
ेभमा  पा-9, द ह  

साम  ािर्कभ् 
रअन्र्पू्ापधार 

१५००००० साम  ािर्कभ् 
े मापणर  भाडाक डा
लगार्दकासामाग्री
खरर कार्प 

े जीतिवर्ोगमाह  े
सामा (भाडाक डा)खरर 
कार्पभएको  

26 स्र्ाङ्गजा ग््ा ीसाम  ािर्कहोमस्टे, 
गल्र्ाङ पा-4, स्र्ाङ्गजा 

पू्ापधारे मापण १५००००० साम  ािर्कभ् 
े मापणकार्प  

व्र्होरा रहेको 

27 स्र्ाङ्गजा भाल्थ मसाम  ािर्क
होमस्टे,गल्र्ाङ पा-6, 
स्र्ाङ्गजा 

माल्थ म
साम  ािर्कभ् 
े मापण  

१५००००० माल्थ मसाम  ािर्क
भ् े मापणकार्प 

व्र्होरा रहेको 

28 स्र्ाङ्गजा तिवगेदमै ा चोहा थोक
होमस्टे, काेलगण्डकीगा
पा-6, स्र्ाङ्गजा 

साम  ािर्कर
बाटोे मापण 

१०००००० भ् रबाटोे मापण
गररएको 

भ् े मापण  सञ्चाल मा 
 रहेको  

29 स्र्ाङ्गजा शलम े्ीसाम  ार्ी
होमस्टे,कालीगण्डकीगापा-
3, स्र्ाङ्गजा 

भौेदकपू्ापधार
े मापण 

१०००००० शौचालर्,स् ा गहृ, 
्ाले मापण  बाटो
स धारकार्प 

व्र्होरा रहेको 

30 स्र्ाङ्गजा लालीग रासहोमस्टे, 
कालीगण्डकीगापा-7, 
स्र्ाङ्गजा 

भौेदकपू्ापधार
े मापण 

१०००००० साम  ािर्कभ् , 
शौचालर्, रबाटो
े मापण 

े ेमपदसंरच ातिवर्ोगमा
 रहेको। 

31 स्र्ाङ्गजा लामडाुँडासाम  ािर्क
होमस्टे, अज पचौपारीगापा-
2, स्र्ाङ्गजा 

अन्र्पू्ापधार
े मापण 

१५०००००  होमस्टेकोझ्र्ाल
ढोकाको फे्रमे मापण
रबाटोममपदकार्प  

होमस्टे(े जीघर)हरूको
ढोकारझ्र्ालकोफे्रम
े मापणगरेको 

32 स्र्ाङ्गजा ह  ीकोटसाम  ािर्क
होमस्टे,प देलबजार पा-2, 
स्र्ाङ्गजा 

अन्र्पू्ापधार
े मापण 

१०००००० स््ागदिार, िपके क
स्पट,भ्रू्टा्रे मापण 

व्र्होरा रहेको 

33 स्र्ाङ्गजा रामकोटसाम  ािर्क
होमस्टे, फे ीखोलागापा-
१, स्र्ाङ्गजा 

होमस्टेपू्ापधार
े मापण 

१०००००० े लोिट कापाुँच्टा
कटेजे मापण 

व्र्होरा रहेको 

34 बाग्ल ङ्ग मारु ीसाम  ािर्कहोमस्टे, 
जैेमे  पा-3,बाग्ल ङ्ग 

मारुे 
साम  ािर्कभ् 
े मापण 

१०००००० साम  ािर्कभ् 
े मापण  

साम  ािर्कभ्  ीखज
जग्गामाे ेमपद, े ेमपद
भ् अपूणपरहेको, पाह  ाको
शगम  ह  ालेहोमस्टे
संचाल मा रहेको  

35 बाग्ल ङ्ग खश्ध रीसाम  ािर्क
होमस्टे, काठेखोलागापा-
5, बाग्ल ङ्ग 

खश्ध रीप मागप
े मापण 

१०००००० प मागपे मापण  प मागपे मापण
भएको,सम  ार्मारहेकोर
सम  ार्लेसंरक्षणरउन्पर्ोग 
गरेको  

36 बाग्ल ङ्ग फापरखेदझ ले ी
साम  ािर्कहोमस्टे, 

फापरखेदझ ले ी
प मागप 

१०००००० प मागपे मापण होमस्टेचपीकोढोका
 भएको, प मागपे मापण
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ि. 
सं. खजल्ला होमस्टेको ामरठेगा ा पररर्ोज ाको ाम तिवािअ   ा 

रकम 
अ   ा बाटगरेको

कार्प 
े रीक्षणबाट ेखखएका

व्र्होराहरू 
काठेखोलागापा-4, 
बाग्ल ङ्ग 

भएको,सम  ार्मारहेको र
सम  ार्लेसंरक्षणरउन्पर्ोग
गरेको  

37 बाग्ल ङ्ग बेलढ ङ्गासाम  ािर्क
होमस्टे, काठेखोलागापा-
3,बाग्ल ङ्ग 

बेलढ ङ्गा
साम  ािर्कभ् 
े माण 

१०००००० साम  ािर्कभ् 
े माण 

साम  ािर्कभ्  ीखज
जग्गामाे ेमपद, भ् 
े मापणअपूणपरहेको, 
साम  ािर्कभ् मा
्ाथरुम/चपीकोव्र््स्था 
 भएको, 

38 बाग्ल ङ्ग अेदथीसत्कारसाम  ािर्क
होमस्टे, बाग्ल ङ्ग .पा.-
11,बाग्ल ङ्ग 

अन्र्पू्ापधार
े मापण 

१०००००० भ्रू्टा्रे मापण, 
परम्परागदबाजा, 
पोशाकखरर , 
ईन्टर ेटजडा  

पाह  ाकोस ि्धाकोलागी
परम्परागदबाजारपोशाक
खरर गरको  

39 बाग्ल ङ्ग ेसग् ीसाम  ािर्क
होमस्टे,बरेङगापा-2, 
बाग्ल ङ्ग 

साम  ािर्कभ् 
रअन्र्े मापण 

१०००००० साम  ािर्कभ् , 
प मागप, घेरा्ार, 
शौचालर्े मापण, 
खा ीव्र््स्थाप  
कार्प 

बाटोकोअसहजदारहेको, 
तिवर्ोगर्ोग्र्शौचालर् भएको 

40 बाग्ल ङ्ग दोरीखोलासाम  ािर्क
होमस्टे, गलकोट .पा.-
2,बाग्ल ङ्ग 

दोरीखोला
साम  ािर्कभ्   

१०००००० शौचालर्, सोलारर
्ाईफाईकोव्र््स्था 

व्र्होरा रहेको 



 

्ादा्रणीर्लेखापरीक्षण



 

राििर्े क ञ्जकोव्र््स्थाप  

-खचद् रबद पर्ा) 

पररचर् 

1. पषृ्ठभूे म ‐  ेपालजैि्कि्ि्धदाकोदृििलेि्श्वमैसम्पन्नम ल कको रुपमाखचे न्छ।र्सकोक ल
भ  भागको४४.७४तिवेदशदक्षेत्र् लेओगटेकोछ ।र्हाुँ११८तिवकारकापाररखस्थेदकीर्तिवणाली, 
७५तिवकारका् स्पेद्गप, ५५तिवकारका् , १३०६७तिवजादीका् स्पेदर१७०९७तिवजादीका
तिवाणी रहेका छ ।् ेपालमा पाई े ११८ तिवकारका पाररखस्थेदकीर् तिवणालीमध्रे् ८० िकेसमका
पाररखस्थेदकीर्तिवणाली संरखक्षदक्षेत्रेभत्र प पछ । िर्े हरुको संरक्षण, सम््िप  र व्र््स्थाप ग े
उन्िेयकर्ले  ेपालमा स ् १९७३ मा सबैभन् ा पिहले खचद्  राििर् े क ञ्जको स्थाप ा गररएकोमा
दत्पश्चाद्िमशसगरमाथा, रारा, बद पर्ारलामटाङ्ग, से फोक्स न्डो, खिड, मकाल ्रुण, खश्प री, बाुँके
राििर् े क ञ्जको स्थाप ा गररएको ेथर्ो। त्र्सैगरी स ्२०१७माश क्लाफाुँटा र पसाप राििर्
े क ञ्जकोस्थाप ापश्चाद ेपालमाराििर्े क ञ्जकोसंख्र्ा१२प गेकोछ।हालसम्म१२राििर्
े क ञ्ज, १्न्र्जन्द शरक्ष, १ेसकारशरक्ष, ६संरक्षणक्षेत्र, २तिवाणीउन्द्या र१३मध्र््दीक्षते्र
घोक णा भई संरक्षण दथा व्र््स्थापकीर् कार्पहरु सञ्चाल  ह ुँ ै शएका छ  । संरखक्षद क्षेत्रले
 ेपालकोक ल भू भागको२३.३९ तिवेदशदअथापद ३४,४१९.७५ ्गप िकलोेमटरक्षेत्रओगटेको
छ। संरखक्षद क्षते्रको व्र््स्थाप  र े र्म  ग पको लाेग ि्.सं.२०३७ मा ्  दथा ्ादा्रण
मन्त्रालर्अन्दगपद रह ेगरी राििर् े क ञ्जदथा्न्र्जन्द  संरक्षण ि्भागको स्थाप ाभईकार्परद
रहेकोछ। 

2. े कार्को पररचर् ‐  ेपालमा पाई े ्न्र्जन्द , ् स्पेद र भ–ूदृष्र्को साथै समग्र पाररखस्थेदकीर्
तिवणालीलाई संरक्षण, व्र््स्थाप र द गोउन्पर्ोगगरी  ेशकोसमिृिमासहर्ोगप र्र्ाउन् ेउन्िेयकर्को
साथ ि्.स.२०३७मा ् दथा भ–ूसंरक्षणमन्त्रालर्अन्दगपद एकछ टै्ट ि्भागकोरुपमा राििर्
े क ञ्जदथा्न्र्जन्द  संरक्षण ि्भागकोस्थाप ाभएकोहो।र्स ि्भागअन्दगपदराििर् े क ञ्ज
व्र््स्थाप को्ादा्रणीर्लेखापरीक्षणकोलाेग ेपालका१२राििर्े क ञ्जमध्रे्अध्र्र् कालाेग
खचद् राििर्े क ञ्जरबद पर्ाराििर्े क ञ्जलाईसमेटीएकोछ।िर्  इपे क ञ्जहरूकोसामान्र्
पररचर् ेहार्माउन्ल्लेखगररएकोछः 

ि््रण खचद् राििर्े क ञ्ज बद पर्ाराििर्े क ञ्ज 

स्थाप ा स ्१९७३सेप्टेम्बर२० स १९७६ 

क्षेत्रफल ९५२=६३्गपिक.मी. ९६८्गपिक.मी 
मध्र््ेदपक्षेत्र ७२९.३७्गपिक.मी.   ५०७्गपिक.मी 
तिवम खसंरखक्षदजन्द  बाघ,एकेसंगेगैडा, घेडर्ालगोही,हात्ती,  

गौरीगाइप 
बाघ, ्ाह्रेसंहा, एकेसंगेगैडा, हात्ती, घडीर्ाल
गोही 

खजल्ला खचद् , पसाप ,मक्ा प र,  ्लपरासी
(ब पघाटस स्दाप ् प)खजल्लाकाभ  –भाग 

बद पर्ा, बाुँकेरस खेदखजल्लाकाभ  –भाग  

3.  ीेदगदव्र््स्था ‐  ेपालकोसंि्धा कोधारा५१माज साधारणमा्ादा्रणीर्स््च्छदासम्बन्धी
चेद ाबढाईऔद्योेगकए्ंभौेदकि्कासबाट्ादा्रणमाप पसक् ेजोखखमलाईन्रू् ीकरणग ै् , 

्न्र्जन्द , पश पन्छी, ् स्पेददथा जैि्क ि्ि्धदाको संरक्षण, सम््िप  र द गोउन्पर्ोगग े ीेद
रहेकोछ।राििर्े क ञ्जव्र््स्थाप काि्क र्लाईराििर्ेसमसार ीेद, २०६९, राििर््  ीेद, 
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२०७५लेसमेटेकाछ ।श्ेधकर्ोज ादथा्ािक पक ीेददथाकार्पिमहरुमाफप दसरकारले
राििर्े क ञ्जव्र््स्थाप सम्बन्धमाेलएको ीेदहरु ेहार्बमोखजमरहेकाछ \M 

3.1. ि्भागका ीेदहरु ‐ तिवाकृेदक्ादा्रण,्न्र्जन्द  र् स्पेदको संरक्षण,स  पर्ोगर व्र््स्थाप 
ग ेसम्बन्धमाि्भागका ीेदहरुर्सतिवकाररहेकाछ ्M 
 संरखक्षद क्षेत्रहरुको जैि्क ि्ि्धदाको संरक्षणको लाेग व्र््स्थाप  र्ोज ा दर्ार गरी

कार्ापन््र् ग े। 

 सङ्कटापन्न,  लपभरमहत््पूणपतिवजादीकोसंरक्षणकोलाेगतिवजादी्ासस्था कोसंरक्षणरस धार
ग े। 

 जैि्कि्ि्धदासंरक्षणलाईे रन्दरदाद  र्न्र्जन्द कोि्चरणलाईसहजग पजैि्कदथा
सम्पकप मागपहरुकोपिहचा ,संरक्षणरव्र््स्थाप ग े। 

 पाररखस्थेदकीर् तिवििर्ालाई व्र््खस्थद ग ै ्ादा्रणीर् से्ाहरुलाई मा ् उन्पर्ोगी ब ाउन् ै
लैजा े। 

 अध्र्र् , अ  सन्धा को माध्र्मबाट जैि्क ि्ि्धदा र तिवाकृेदकश्रोदहरुको द गो उन्पर्ोगमा
बढा्ाद ुँ ैसंरक्षणमाज सहभाेगदाअेभ्िृिग ैलैजा े। 

3.2. पन्रौँर्ोज ा(२०७६।७७–२०८०।८१) र्ोज ामाउन्ल्लेखखद ीेददथारण ीेदहरु 
 सबैसंरखक्षदक्षेत्र, साम  ािर्क् रसम  ार्माशधाररद् हरुलाईतिवकृेदमाशधाररदपर्पट को

गन्दव्र्ब ाउन् ैग णस्दरीर्पर्पटककोसंख्र्ामाउन्ल्लेख्र््िृिग े। 

 संरक्षणकाकार्पहरुलाईभ–ूपररेधस्दररचर क्षेत्रसमेदमारण ीेदकर्ोज ा े मापणर संरखक्षद
क्षेत्रहरुकोमिहला,  ेलद, शद ्ासीसिहदस्था ीर्सम  ार्कोसहभाेगदामाएकीकृदव्र््स्थाप 
र्ोज ादर्ारगरीकार्ापन््र् गरर ेछ। 

 ्न्र्जन्द  रदी को्ासस्था दथा   लपभ् स्पेदको संरक्षणर व्र््स्थाप कोलाेग ि्द्यमा 
संरखक्षदक्षेत्रलाईकार्म राख् ै सं्े  शील जैि्क ि्ि्धदाक्षेत्रको पिहचा  र ि्स्दारग ेगरी
परस्था ीर्ए्ंस्था ीर्स्दरमासम्भाव्र्दारश्यकर्कदाकोशधारमा जैि्कश्रोदसंरक्षणलाई
े रन्दरदाद ई ेछ। 

 ् क्षेत्रभएरजा ेपू्ापधारि्कासकालाेगे खश्चदक्षेत्र-corridor_कोव्र््स्थागरर ेछ। 
 संरखक्षद क्षेत्रहरु दथा महत््पूणप जैि्क मागपहरुमा भौेदक पू्ापधार े मापण ग ाप संरक्षणमैत्री

संरच ाे मापणग पश्यकर्कसमन््र्रसहकार्पगरर ेछ। 
 मा ्–्न्र्जन्द िन्िन्रू् ीकरणकालाेगचेद ामूलककार्पिम, उन्खचदक्षेदपूेदपकोव्र््स्थार

श्यकर्कभौेदकसंरच ाे मापणगरर ेछ। 

3.3. ्जेट्क्तव्र्२०७७।७८ माउन्ल्लेखभएका ीेददथाकार्पिम 
 राििर्े क ञ्ज, शरक्ष, संरखक्षददथामध्र््दीक्षेत्र, ् स्पेदउन्द्या रसम्भाव्र्साम  ािर्क् लाई

तिवकृेदमाशधाररदपर्पट गन्दव्र्कोरुपमाि्कासग े। 
 लोपोन्म खदथा  लपभ्न्र्जन्द कोतिवजादीसंरक्षणग े। 
 मा ््न्र्जन्द िन् न्रू् ीकरणग प्न्र्जन्द को्ासस्था व्र््खस्थदग े। 
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 मध्र््दी क्षेत्रका ्ाेसन् ालाई ्न्र्जन्द को शिमणबाट जोगाउन्  भरप ो स रक्षा व्र््स्था
ेमलाउन्  कासाथैक्षेदपूेदपकोव्र््स्थाग े। 

 संघ, तिव ेश र स्था ीर् दह ए्ं ्  उन्पभोक्ता सम हको सहकार्प र समन््र्मा ् को स रक्षा, 
्कृ्षारोपण र ि्ि्ेधकरण ग ै चर  क्षते्र, ेसमसार, दालदलैर्ा, जैि्क ि्ि्धदा र ्ादा्रण
संरक्षणग े। 

4. का ू ीव्र््स्था‐राििर्े क ञ्जहरुव्र््स्थाप सुँगसम्बखन्धदऐ , े र्म, कार्पि्ेधहरु ेहार्बमोखजम
रहेकाछ  ्

 राििर्े क ञ्जदथा्न्र्जन्द संरक्षणऐ , २०२९रे र्मा्ली, २०३० 

 संकटापन्न ्न्र्जन्द  दथा ् स्पेदको अन्दरापििर् व्र्ापारलाई े र्म  दथा े र्न्त्रण ग े ऐ , 

२०७३रे र्मा्ली, २०७६ 

 ् ऐ , २०७६र् े र्मा्ली, २०५१ 
 ्ादा्रणसंरक्षणऐ , २०७६र्ादा्रणसंरक्षणे र्मा्ली, २०७७ 

 ्न्र्जन्द शरक्षे र्मा्ली, २०३४  

 खचद् राििर्े क ञ्जे र्मा्ली, २०३० 

 बद पर्ाराििर्े क ञ्जे र्मा्ली, २०५३ 

 मध्र््दीक्षते्रव्र््स्थाप े र्मा्ली, २०५२ 

 संरक्षणक्षेत्रव्र््स्थाप े र्मा्ली, २०५३ 

 मध्र््दीक्षेत्रव्र््स्थाप े  ेखशका, २०५६ 

 संरक्षणक्षेत्रव्र््स्थाप े  ेखशका, २०५६ 

 ्न्र्जन्द बाटह  ेक्षेदकोराहदसहर्ोगे  ेखशका, २०६९ 

 मध्र््दीक्षेत्र(उन्द्योगस्थाप ारसञ्चाल )माप ण्ड, २०६२ 

 संरक्षणक्षेत्रकोव्र््स्थाप र्ोज ादर्ारीकार्पि्ेध, २०७३ 

 ्न्र्जन्द उन्िारकेन्रव्र््स्थाप कार्पि्ेध, २०७३ 

 ्न्र्जन्द पाल , तिवज  दथाअ  सन्धा कार्प ीेद, २०६० 

 संरखक्षदक्षेत्रेभत्रभौेदकपू्ापधारे मापणदथासञ्चाल सम्बन्धीकार्प ीेद, २०६५ 

 राििर् ्न्र्जन्द  अपराध े र्न्त्रण समन््र् सेमेद र ्न्र्जन्द  अपराध े र्न्त्रण इकाईको
सांगठे कढाुँचादथाकाम, कदपव्र्रअेधकार, २०६७  

5. संगठ संरच ारज शखक्त‐् दथाभ–ूसंरक्षणमन्त्रालर्अन्दगपदकोराििर्े क ञ्जदथा्न्र्जन्द 
संरक्षण ि्भागको मादहद खचद्  राििर् े क ञ्ज र बद पर्ा राििर् े क ञ्ज रहेकाछ । िर्   इप
े क ञ्जहरुकोसंगठ संरच ा ेहार्बमोखजमरहकोछः 

ि््रण खचद् राििर्े क ञ्ज बद पर्ाराििर्े क ञ्ज 

म ख्र्कार्ापलर् कसरा,खचद्  ठाक रिारा,बद पर्ा 

शाखा र्ोज ा, मध्र््दी दथा अ  गम , म द्दा,
तिवशास ,लेखादथाहाखत्तसार 

 र्ोज ा, मध्र््दी दथा अ  गम , म द्दा,
तिवशास ,लेखादथाहाखत्तसार 
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सेक्टर ४ सेक्टर -सौरहा, कसरा, अमल्टारी र
्गउन्मापडी_ 

३सेक्टर-ठाक रिारा,रम्भाप ररग ठी_ 

पोि ५७ ३२ 

स््ीकृद र्न् ी 
 प पूेदप 
 स्थार्ी 
 करार 

३७६ 

३०० 

१९६ 

१०४ 

२२४ 

१९५ 

१६३ 

३२ 

6. कार्पिमरतिवगेद ‐राििर्े क ञ्जदथा्न्र्जन्द संरक्षणऐ , २०२९कोपाुँचौसंशोध लेजैि्क
मागपकोसंरक्षणरसम््िप सम्बन्धीथपका   ीव्र््स्थालेसंरक्षणकार्पलाईस+स्थागंदब ाएकोछ।
चौथो संसोध  माफप द मध्र््दी क्षेत्र व्र््स्थाप कार्पिम लागू गररएको छ ।र्स कार्पिमबाट
मध्र््दीक्षते्रमाबसो्ासग ेस्था ीर््ाेसन् ालाभाखन््दभएकाछ ्।संरखक्षदकार्पलाईतिवभा्कारी
ब ाउन् रचोरीे कासीलाईपूणपे रुत्सािहदग पि्.स.२०३२साल ेखख ैसंरखक्षदक्षेत्रमासे ाको
उन्पखस्थेदरहुँ ैशएकोछ।२०७६।७७र२०७५।७६माशर्ोज ागदरुपमाखचद् रबद पर्ा
राििर्े क ञ्जमा ेहार्काक्षेत्रमासञ्चाेलदकार्पिमकोतिवगेदतिवेदशदे म् बमोखजमरहेकोछM 

शर्ोज ा 
२०७६।७७-तिवेदशद_ २०७५।७६-तिवेदशद_ 

खचद्  बद पर्ा खचद्  बद पर्ा 
राििर्े क ञ्जदथाशरक्षणर्ोज ा ७९ ९९ ८५ ९७ 

राििर्े क ञ्जदथा्न्र्जन्द संरक्षणि्भाग ८२ ९५ ९९ ९५ 

हाखत्तसार ८८ ८८ ८४ ९८ 

ेसमसारव्र््स्थाप कार्पिम ९१ १०० 
– – 

्न्र्जन्द संरक्षणकालाेगक्षेत्रीर्सहर्ोगतिव्िप शर्ोज ा – – ८८ १०० 

7. ि्त्तीर्खस्थेद ‐ े क ञ्जहरुकोि्गद२्क पको्जेटरखचपकोअ्स्था ेहार्बमोखजमरहेकोछः 
 -?=nfvdf_ 

शर्ोज ाको ाम 

२०७६।७७ २०७५।७६ 

खचद्  बद पर्ा खचद्  बद पर्ा 
बजेट खचप बजेट खचप बजेट खचप बजेट खचप 

राििर्े क ञ्जदथाशरक्षशर्ोज ा २२०३ १७४६ १६६६ १६५१ १४४० १२३४ ११२१ १०८८ 

राििर्े क ञ्जदथा्न्र्जन्द 
संरक्षणि्भाग १३४७ ११११ १५३ १४६ ७७४ ७६४ १४४ १३६ 

हाखत्तसार ७७६ ६८४ २०५ १८१ ६३८ ५३७ १५२ १४९ 

ेसमसारव्र््स्थाप शर्ोज ा २६ २४ १६ १६ 
- - - - 

्न्र्जन्द संरक्षणकालाेगक्षेत्रीर्
सहर्ोगतिव्िप शर्ोज ा 

- - - - 
१२२ १०८ १०९ १०९ 

े क ञ्जदफप कोजम्मा ४३५२ ३५६५ २०४० १९९४ २९७४ २६४३ १५२६ १४८२ 

 ेपालीसे ादफप  ३४८८ ३४६३ ३६०१ ३५७६ २८२६ २८१७ २९६५ २९४१ 

8. लेखापरीक्षणकोऔखचत्र् ‐  ेपालमा११८तिवकारकापाररखस्थेदकीर्तिवणाली, ७५तिवकारका् स्पेद
्गप, ५५तिवकारका् , १३हजार६७तिवजादीका् स्पेदर१७हजार९७तिवजादीकातिवाणीरहेका
छ ्।  ेपालमा पाइ े११८तिवकारका पाररखस्थेदकीर्तिवणालीमध्रे्८० िकेसमकापाररखस्थेदकीर्
तिवणाली संरखक्षद क्षेत्रेभत्र प पछ  । संरखक्षद क्षते्रले  ेपालको क ल क्षेत्रफलको २३.३९ तिवेदशद
भ  भागओगटेकोछ।राििर्े क ञ्जकोव्र््स्थाप , ् माशधाररदउन्द्योगरपर्ापपर्पट तिव्िप , 
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्ादा्रण व्र््स्थाप , जल्ार्  परर्दप को असर अ  क ल  र ् को संरक्षण ए्ं ि्कास माफप द
का्प  संरक्षणरसखञ्चेदबाटअन्दरापििर्भ  क्ता ीमापह ुँचप र्र्ाउन् सक् े  ेखखन्छ।  ेपाल ेभेत्र े
पर्पटकहरुमध्रे्अेधकाुँशलेराििर् े क ञ्जभ्रमणगरेकोपाईन्छ।राििर् े क ञ्जपर्ाप्रण, ब क्षेत्र, 

ेसमसारक्षते्र, ्न्र्जन्द  संरक्षण, शेथपक ििर्ाकलाप र ज दाको खजि्कोपाजप सुँगजोेडएको ि्क र्
भएकोले्ादा्रणीर्लेखापरीक्षणकालाेगछ ौटगरीएकोछ। 

लेखापरीक्षणकोउन्ियेकर्, क्षते्रए्ंपिेद 

9. लेखापरीक्षणकोउन्ियेकर्‐जैेबकि्ि्धदाकोसंरक्षण, पारखस्थेदिकर् (इकोेसस्टम)्ादा्रणकोद गो
सम््िप सम्बन्धमाे क ञ्जकार्ापलर्हरुबाट सञ्चाेलदििर्ाकलापहरुरत्र्सको ेदजामूल्र्ाङ्क गरी
तिवेद्े  ग  पलेखापरीक्षणकोउन्िेयकर्रहेकोछ।लेखापरीक्षणकोउन्िेयकर्तिवाेिकालाेगलेखापरीक्षण
 ेहार्काि्क र्हरुमाकेखन्रदरह ेछः 

 राििर्े क ञ्जले्न्र्जन्द , ् , चरण, ेसमसारर्न्र्जन्द ्ासस्था संरक्षणकार्प,  

 मध्र््दी क्षेत्र व्र््स्थाप  र ्न्र्जन्द  र मा ्ीर् ििर्ाकलापबीचको सम्बन्धको द गो
व्र््स्थाप , 

 जैेबकि्ि्धदाकोसंरक्षणअ्स्था, 

 पर्ाप्रणमैत्रीपर्पट व्र््स्थाप । 

10. लेखापरीक्षणको क्षते्र ‐ लेखापरीक्षणको लाेग खचद्  राििर् े क ञ्ज र बद पर्ा राििर् े क ञ्जको
सामान्र्दर्ा ि्गद ५ ्क पसम्मको कार्पलाई समेिटएको छ। राििर् े क ञ्जेभत्रका ्न्र्जन्द को
्ासस्था  व्र््स्थाप , जैेबक ि्ि्धदाको संरक्षण, पर्ाप्रणमैत्री पर्पट  र मा ्–्न्र्जन्द बीचको
सम्बन्ध,े क ञ्जकोस रक्षाए्ंसंरक्षणकाि्क र्हरुलाईअध्र्र् रि्श्लके णगररएकोछ। 

11. लेखापरीक्षणकोपिेद ‐र्ोलेखापरीक्षणकार्ापन््र्मा  ेहार्का ेबेधए्ंपिेदअ्लम्ब गररएको
छः 

11.1. र्ो लेखापरीक्षण लेखापरीक्षण ऐ , २०७५, ्ादा्रण लेखापरीक्षण मागप शप , महालेखापरीक्षकको
कार्ापलर्को्ािक पकलेखापरीक्षणर्ोज ा, २०७७ले े द पिगरेका ि्ेधतिवििर्ाहरुअ्लम्ब गरी
सञ्चाल गररएकोछ।साथै लेखापरीक्षणमास्ोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुकोअन्दरापििर् संगठ 
इन्टोसाइपलेजारीगरेको्ादा्रणीर्लेखापरीक्षणसम्बन्धीे  ेखशकाहरुइसाई५२००र५२०१को
समेदसन् भपेलइएकोछ। 

11.2. लेखापरीक्षणग ाप ि्क र्सुँगसम्बखन्धद रहेरसमस्र्ामूलकदथा ेदजामूलकपिेदअ्लम्ब गरी
सम्बखन्धद कागजाद र से्रस्दा परीक्षण ग े, व्र््स्थाप सुँग छलफल, तिवश्ना्ली दथा अन्दर्ादाप, 
सरोकार्ालासुँग छलफल गरी श्यकर्क सूच ा, ि््रण दथा जा कारी तिवाि गररएको छ ।
उन्पर् पक्तअ  सार तिवाि सूच ा, दथ्र्ाङ्क, जा कारी रछलफलकोशधारमाजोखखमको मूल्र्ाङ्क ग े र
सोबाट दाखत््क महत््का ि्क र्हरु पिहचा  गरी स्थलगद अ्लोक , तिवश्ना्ली, सोधप छ, 

सरोकार्ालासुँगछलफल, अन्दर्ादाप समेदकोशधारमाे कार्कोतिवम खकार्पसम्पा  सूचकहरुको
जाचुँ परीक्षणगरी स धार ल्र्ाउन् ग  पप ेकामकासम्बन्धमास झा्हरूतिवेद्े  मातिवस्द दगररएको 
छ। 
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12. लेखापरीक्षणको सीेमददा ‐ तिवाि सूच ा, अेभलेख, ि््रण, से्ाग्राहीसुँगको अन्दर्ादाप दथा ि्त्तीर्
स्रोदबाटसङ्केलददथ्र्ाङ्ककाशधारमातिवेद्े  दर्ारगररएकोछ।लेखापरीक्षणकोलाेगउन्पलव्ध
समर्सीमा, ज शखक्त,अन्र्न्दछोटोस्थलगदअ्लोक भ्रमण, सीेमदस्रोदसाध ,  कोेभड१९को
महामारीसमेदलेलेखापरीक्षणको ार्रालाईेसेमदगरेकोछ। 

लेखापरीक्षणबाट ेखखएकाव्र्होरा 
13. ्ासस्था  व्र््स्थाप  ‐ राििर् े क ञ्जहरूको तिवम ख खजम्मे्ारी शफ् े क्षेत्रेभत्र ्न्र्जन्द 

पश पन्छीहरूको्ासस्था संरक्षणव्र््स्थाप ग  परहेकोछ।र्सअन्दगपदघाुँसेमै ा  े मापणदथा
व्र््स्थाप  र ेसमसार े मापण दथा व्र््स्थाप कार्पहरु प पछ । राििर् े क ञ्जकार्ापलर्हरुले
घाुँसेमै ा  र पा ीका श्रोद, ेसमसार संरक्षणका कार्पहरु े र्ेमद रुपमा गरी ्न्र्जन्द , पन्छी र
जलचरहरुलाइप तिवाकृदीक्ासस्था कोउन्पलव्धगराउन्  प पछ। े क ञ्जहरुमा्न्र्जन्द को तिवाकृेदक
्ासस्था कोलाेगघाुँसेमै ा , ेसमसार संरक्षणर े मापणसम्बन्धमा  ेखखएकाव्र्होराहरुर्सतिवकार
छ  ्

13.1. घाुँसेमै ा  व्र्बस्थाप  ‐ घाुँसेमै ा  व्र््स्थाप  अन्दगपद अग्लो घाुँस ढड्डीकाट् े, े र्खन्त्रदशगो
लगाएरजलाउन् े, अत्र्ा्यकर्करुखहरुजरा सिहद हटाउन् े, स‐सा ा पोथ्रा हटाउन् े, रुखकोम  ाहरू
हटाउन् े दथा ेमचाहा तिवजाेद े र्न्त्रण दथा हटाउन् े शद  कार्पहरू प पछ  । पाररखस्थेदकीर्
तिवणालीमा (इको ेसस्टम) घाुँसेमै ा  तिवाथेमकउन्त्पा ककोरुपमा रहेको ह न्छ।घाुँसेमै ा  गैडा, 
हाखत्त दथा ि्ेभन्न तिवजादीहरुकोशहारको तिवम ख श्रोद दथा छोटो ेसरु घाुँस खरमर् र लगार्दका
  लपभ पन्छीहरु र सा ा स्द धारी दथा अन्र् ्न्र्जन्द लाई शश्रर्स्थलको काम ग पछ ।
घाुँसेमै ा को संरक्षणबाट  ्न्र्जन्द को शहारा र ्ास स्था  उन्पलव्ध ह   गई ्न्र्जन्द  दथा
पन्छीकोसख्र्ाबढ् ेह न्छ।खचद् राििर्े क ञ्जमाघाुँसेमै ा ८९५५.२हेक्टररहेकोछभ े
बद पर्ाराििर्े क ञ्जमा२४२७हेक्टररहेकोछ।िर्  ् ैे क ञ्जलेेबगद४्क पमाघाुँसेमै ा को
संरक्षणकोलाेगरुखरजराहरुहटाउन् े, झाडीफाड् े,ढड्डीकाट् े, पोथ्राहरुउन्खेल् े,े र्खन्त्रदशगो
लगाउन् ेलगार्दकाकार्पहरुग ैशएकाछ ।उन्ल्लेखखदकार्पमा ेहार्बमोखजमबजेटखचपगरेको
पाईर्ोः 

्क प 
खचद्  बद पर्ा 

सरक्षण,े मापण-हे=_ खचपरू.हजारमा सरक्षण,े मापण-हे=_ खचपरू.हजारमा 
२०७६।७७ ११०० १८२२४ १००४।५८ १६५०० 

२०७५।७६ १६५ ६४२० ९५ ४६०० 

२०७४।७५ ५२ २४८० ८८।८२ १२४४ 

२०७३।७४ ६७ १७९४ १७० २९९१ 

२०७२।७३ १०२ ३८३६ २४१ ३५५५ 

े क ञ्ज कार्ापलर्हरुले ्ािक पक स््ीकृद कार्पिमअ  सार तिवत्रे्क ्क प अेदिमणकारी रुख
हटाउन् ेदथाघाुँसकाट् ेरजराहटाउन् ेघाुँसेमै ा  े मापणदथाव्र््स्थाप कोकार्पग ेगरेको
भए दापे  उन्क्त कापर्हरु र्थेि ह   सकेको छै । श्यकर्क कार्पिम र बजेटको अभा्मा
श्यकर्कदा  सारघाुँसेमै ा कोसंरक्षणह  सकेकोछै ।खचद् राििर्े क ञ्जमास ्१९७०को
 शकमा े क ञ्जको क्षेत्रफलको करर् २० तिवेदशद घाुँसेमै ा  रहेकोमा स  २०१५ को
दथ्र्ाङ्कअ  सारघटेरकूलक्षेत्रफलको९.६१तिवेदशदमात्रबाुँकीरहेकोछ।बद पर्ाराििर्े क ञ्जले
र्ो ्क प े मापण गरेको घाुँसेमै ा  १००५ हेक्टर समेद जम्मा २४२७ हेक्टर मात्र घाुँसे मै ा 
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रहेकोछ । ज   क ल क्षते्रफलको २=५० तिवेदशद मात्र रहेको छ। घाुँसेमै ा  घट  का तिवम ख
कारणहरुमा भेल्लर, क्र्ाम  ा जस्दा   ीदटीर् रुख तिवजाेदहरु दथा खर, ढड्डी जस्दा अग्ला घाुँस
तिवजाेदहरुको दीव्र ि्स्दार रहेको छ । त्र्सैगरी माइकेे र्ा माइिान्था (राक्षसी झार) लहराको
रुपमाघाुँस, ् ट्या ए्ंरुखहरुमाजेेलएरअेददीव्ररुपमाफैल े् स्पेदकोि्स्दारपे समस्र्ाको
रुपमारहेकोछ।र्सलेभ  ईघाुँस, रुख, ् ट्या हरुसमेदढाकी्न्र्जन्द लेच ेघाुँसउन्म्र  द इ
घाुँसकोअभा्गराई द  ेगरेबाटगैंडादथा
मगृ तिवजाेदलगार्द हात्तीलाईसमेदघाुँसको
अभा् ह   गएको ए्ं जंगली ज ा्रको
श्ागम मा समेद असर प र्र्ाएको छ ।
घाुँसेमै ा व्र््स्थाप ए्ं्ािक पकन्रू् दम२
पटकग  पप ेमासा्पजे कखरर ऐ बमोखजम
बोलपत्रकोतिवििर्ामाजाुँ ाएकशेथपक्क पमा
एक स्था मा एक पटक मात्र गरररहेको
अ्स्थाछ।र्सबाटघाुँसेमै ा  तिवभा्कारी
रुपमा व्र््स्थाप  ह    सकेको अ्स्था 
छ।फलस््रुपस्द धारी, घस्र ेतिवजाेदए्ं
पन्छीको्ासस्था मातिवत्र्क्षतिवभा्प े, चर क्षेत्रकोअभा्ह  े,तिवज  ए्ं ि्चरणग ेक्षेत्रको
अभा्ह  े, उन्पर् क्तघाुँसजन्र्् स्पेदकोलोपह  गईर्स्दातिवजाेदहरुको बंशाण  ि्कासमातिवत्र्क्ष
तिवभा्प ेरकेदपर््न्र्जन्द हरुलोपह  े  ेखखन्छ। 

13.2. ेसमसारसंरक्षण‐ि्ेभन्नतिवजाेदका जी्जन्द  दथा् स्पेदलाई्ासस्था तिव ा ग ेभएकालेजैि्क
ि्ि्धदाकोसंरक्षणमाेसमसारकोमहत््पूणपभ  ेमकारहेकोह न्छ।ेसमसारक्षेत्रमाअन्र्क्षेत्रहरुको
द ल ामाबढीशहाररउन्पर् क्त्ासपाइप ेभएकोलेअेधकांश्न्र्जन्द हरु ेसमसारक्षेत्र्ररपरी
बस् रुचाउन्ुँछ ।खचद् रबद पर्ाराििर्े क ञ्जहरुका, ेसमसारहरुमाि्श्वमैलोपोन्म ख एकेसंगे
गैडा, घेडर्ालगोहीशखश्रदरसंरखक्षदछ ्। े क ञ्जेभत्रकोजैि्कि्ि्धदाकोसंरक्षणकालाेग
े क ञ्जले ेसमसारक्षते्रको संरक्षणर े मापणगरेकोह   प पछ। खचद् राििर् े क ञ्जरमध्र््दी
क्षेत्रमास ्२०१३मागररएकोअध्र्र् अ  सार५८सा ाठ लाघोलरदालहरुरहेका ेथए।
े क ञ्जबािहरमध्र््ेदपक्षेत्रमाबीसहजारीदालर्ररपरीथ तिवैदालहरुरहेकाछ ्।बीसहजारी
दाल ि्.स.२०६०श्रा्ण१८मा अन्दरापििर् महत््को ेसमसार रामसार सूचीमा भएकोछ।
त्र्स्दैर्से क ञ्जक्षेत्रबाट ारार्णी,रािी  ीरच  रेशृ्रङ्खलाबाटे स्क ेससा ाखोल्साहरूबग् े
ग पछ ्। 

बद पर्ाराििर्े क ञ्जक्षेत्रमाबबईरकणापली  ी,च  रेक्षते्रमाबाहै्रमिह ा्ग् ेसा ाखोला
दथाेसमसारक्षेत्ररहेकोछ ्।बद पर्ाराििर्े क ञ्जकोमध्र््दीक्षेत्रअन्दगपदसदखल ् ा, ्ेलौली
रच्र्ामामा ेसमसारक्षेत्ररहेकाछ ।े क ञ्जक्षेत्रेभत्रतिवाकृेदकरमा े् ेमपदगरीजम्मा१५२
पोखरीरहेकाछ ्।सोमध्रे्कररब३६पा ीपोखरीमासोलार सिहदको्ोररङ्गजडा गररएकोछ।
ि्गद४्क पमाे क ञ्जहरुलेेसमसारक्षेत्रकोसरसफाइपरे मापणगरेकोअ्स्था ेहार्बमोखजमछः 

शेथपक्क प ईकाइ 

खचद्  बद पर्ा 
लक्ष्र् तिवगदी खचप-रु_ तिवगदी खचप-रु_ 

२०७६।७७ गोटा ४५ ४५ ७००२ ४२ 9060 
२०७५।७६ गोटा ७६ ७६ ११८७ ७३ 3598 

राििर्खजक ञ्जब माफैेलएकोेमचाहातिवजादीमाईकेे र्ा(खचद् ) 
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२०७४।७५ गोटा २६ १२ ५३११ ८ 1953 
२०७३।७४ गोटा ३० २८ १४९७ ७ 1645 
२०७२।७३ गोटा  १९ ३८११ २२ 1903 

े क ञ्जहरुलेतिवत्रे्क्क पे र्ेमदरुपमादालदथाघोलहरुमासंरक्षणकोकामग ेगरेकोभए 
दापे  ेसेलगंमाशधाररद बजेट दजूपमा व्र््स्थाकोकारण र्थोखचद
बजेटव्र््स्थाग प सक् ाश्यकर्कदाअ  रुपसरसफाईग पसकेको
छै । े क ञ्जरर्सकोमध्र््दी
क्षेत्रमारहेकादालदथाघोलहरुमा
िेमकरुपमा जलक म्भीहरु जस्दा
ेमचाहा तिवजादीका ् स्पेदहरुको
ि्कास, ्रपरबाट ्क ापको भेलबाट
दालमा थ ितिव े ढ ङ्गा, माटो, बाल ् ा
दथा दालमा जम्मा ह  े जैि्क
दत्् लगार्दबाट ेसमसार क्षेत्रको
शकार दथा ग णस्दरमा ह्रास
शईरहेको छ । र्सले ग ाप
परम्परागदेसमसारक्षते्ररपा ीकाम हा हरुरप रा ापोखरीहरुस क् ैगएकोअ्स्थाेसजप ाभएको
छ।बद पर्ाराििर्े क ञ्जमाप ेगेरु्ाकणापलीमािहउन्ुँ कोसमर्मापा ीको्हा्घट गईत्र्स
शसपासकोसा ाखोल्सादथा पोखरीहरुस क् ैगएकाछ ।बद पर्ा राििर् े क ञ्जकोपखश्चमदफप 
रहेकोकैलालीखजल्लादफप   ीजन्र्पिाथपकोअत्र्ाेधकउन्त्ख  कोकारणले  ीत्र्सदफप ढल्क 
गई िहउन्ुँ र्ाममा े क ञ्जदफप  पा ीकोअभा्ह  े गरेकोछ।हरेक्क प े क ञ्जलेअस्थार्ी हर
ब ाईखोलाबाटपा ी े क ञ्जदफप  ल्र्ाउन् ेगरेदापे र्ोअल्पकाली समाधा मात्रभएकोछ।
्क ापर्ाममाशउन् ेबाढीसुँगै हरप रर गईप  ःअकोिहुँउन् माप रा ैसमस्र्ा ोहोरर गरेकोछ।
र्सलेेसमसारव्र््स्थाप लागदबढाएकोछ। 

खचद्  राििर्े क ञ्जक्षते्रबाटबग् े ारार्णीररािी  ीरबद पर्ाराििर्े क ञ्जक्षते्रभएर
बग् ेबबईरकणापली  ीतिवणालीधेरैलामो  रीदर्गरेरे क ञ्जक्षेत्रमाशइपप ग् छ ।उन्क्त
  ीहरूकोअपखस्टममाऔद्यौेगकजन्र्फोहोर,खेदीपाेदमागररएकोबढ् ोिकट ासकररसार्े क
मलकोतिवर्ोगसमेदअन्दद:  ीतिवणालीमा ेमेस ेभएकोह ुँ ा्न्र्जन्द  रपन्छी,जलचरहरूलाइप
तिव  िक द पा ीले असर ग े  ेखखन्छ । बजेटको अभा्मा े क ञ्ज क्षेत्र ेभत्रका सबै ेसमसार र
घाुँसेमै ा कोसंरक्षणह  सकेकोछै ।े क ञ्जक्षेत्रेभत्र्क ापकोभेलबाढीलेकेदपर्दालदलैर्ार
च  रेक्षेत्रबाटबग् े  ीलाइपप रेकोमाबजेटकोअभा्माप  ःे मापणह  सकेकोछै । 

खचद् राििर् े क ञ्ज ेभत्रगैँडा, गौरीगाई रबद पर्ा े क ञ्जमाबाघकोसख्र्ा्िृिभएको
छ।दरघाुँसेमै ा रेसमसारक्षेत्रमाकमीशएकोछ।्न्र्जन्द कोसंख्र्ाको्िृिकोद ल ामा
े क ञ्ज क्षेत्रमा घाुँसेमै ा  र ेसमसार क्षेत्रको व्र््स्थाप  र्थोखचद ग प  सक् ा ्न्र् जन्द हरू
परम्परागदक्षेत्रछोडीशहाररपा ीकोखोजीमाअन्र्क्षते्रमास े,े क ञ्जक्षेत्रबािहरे स्कीबस्दी,
बाली ाली  ोक्सा ी र मा बीर् क्षदी समेद ह  े गरेको छ ।शहार र स््च्छ पा ीको खोखजमा
खचद् मागैडाहरूपू्ीक्षेत्रबाटपखश्चेमक्षेत्रमाकेन्रीदह  थालेकाछ ।र्सबाट खजकैभारदको
जंगल ेदरस ेखदराबढाएकोछ।२०७७कोगण ाले े क ञ्जमा रहेका कूल६९४गैडामध्रे्

खचद् माेसल्टेश कोकारणले
प  री ैगएकोेसमसार 
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४५३ गैडा े क ञ्जको पखश्चेमक्षेत्रमा पाइपएकोछ।साथै सौरहालगार्द पू्ीक्षेत्रको पर्पटक र
शेथपकगेदि े्धमासमेदअसरग े ेखखएकोछ।े क ञ्जक्षेत्रेभत्रका  ीेसमसाररघाुँसेमै ा को
अ्स्था ्ारे े क ञ्जले तिवत्रे्क ्क प अ  गम  गरी लगद दर्ार ग े गरेको छै । र्सले ग ाप केद
दालदलैर्ा,घोल,घाुँसेमै ा चाल छ ,ममपदसम्भारग  पप े,प  Mे मापणग  पप ेर र्ाुँे मापणग  पप े
श्यकर्कदापिहचा र्थाथपरुपमाह  सकेकोछै ।र्सलेग ापबजेटतिवस्दा्ग ेकार्पश्यकर्कदामा
शधाररद भइपपरम्परागदह  प गेकोछ। 

े क ञ्जले शफ् ो क्षेत्र ेभत्रका परम्परागद घाुँसेमै ा  र ेसमसार क्षेत्रको संरक्षण ग प र
्दपमा रभि्ष्र्कोश्यकर्कदासमेदलाइपधान्नेसंरक्षणरि्कासकोकार्पर्ोज ाब ाइपश्यकर्क
श्रोदकोव्र््स्थागरीकार्ापन््र् ग  पप पछ. 

14. ्न्र््न्द संरक्षण‐ ेपालमाराििर्े क ञ्जहरुकोस्थाप ापश्चादजैि्कि्ि्धदासंरक्षणकोसंस्थागद
श रु्ादभएको हो। खचद्  रबद पर्ा राििर् े क ञ्ज जैि्क ि्ि्धदामासम््िृ रहेकाछ ्।
 ेपालमापाई े्न्र्जन्द कोतिवकारमार्ीराििर्े क ञ्जहरूकोर्ोग ा  ेहार्बमोखजमरहेकोछः 
तिवकार(तिवजादी)  ेपालमापाई ेतिवकार खचद् राििर्े क ञ्ज बद पर्ाराििर्े क ञ्ज 

स्द धारी २१२ ७० ६१ 

पंखक्ष ८८६ ५४६ ५१३ 

घस्र े्न्र्जन्द  १२३ ४७ ४२ 

उन्भर्चर ११७ ५५  ख लेको 
माछा २३२ १२० १२० 

उन्परोक्तदथ्र्ले  ेपालमा पाई ेजी्जन्द काक ल तिवकारहरूमध्रे् खचद्  रबद पर्ा राििर्
े क ञ्जहमाकररब३३स्द धारी, ६१पन्छी, ३८घस्र ेज ा्र, ४७उन्भर्चरर५१तिवेदशदमाछा
रहेको ेखाउन्ुँछ।त्र्स्दैकछ ्ाहरुमध्रे् ेपालमापाई े१७तिवजादीकाकछ ्ामध्रे्खचद् मामात्र
९तिवजादीकाकछ ्ाहरुपाइन्छ।े क ञ्जहरुमासंरखक्षदकेहीतिवम ख्न्र्जन्द हरूकोसंख्र्ार्सतिवकार
रहेकोछः  

्न्र्जन्द  
खचद्  बद पर्ा 

२०७२।७३ २०७४।७५ २०७६।७७ २०७२।७३ २०७४।७५ २०७६।७७ 

गैंडा ६०५ ६०५ ६०५ २९ २९ २९ 

हाखत्त ४०-५० ४०-५० ४०-५० १०० १२० १२० 

ेसमपंक्षी १६८५२ १७२१३ १६३४२ 
- - - 

गौरीगाई ३६८ ३६८ ३६८ 
- - - 

बाघ १२० ९३ ९३ ५० 
87 ८७ 

घेडर्ालगोही १६६ २१९ १६६ २५ ३३ ३३ 

काठेभाल  २७१ २७१ २७१ 
- - - 

डखल्फ  २ २ २ 
- - - 

सररसपृ ४९ ५५ ५५ 
- - - 

चरा ५७६ ५७६ ५७६ 
- - - 

बाह्रेसंहा - - - ७९ ७९ ७९ 

पन्रौँर्ोज ा(२०७६।७७–२०८०।८१)ले्न्र्जन्द रदी को्ासस्था दथा  लपभ
् स्पेदको संरक्षण र व्र््स्थाप को लाेग ि्द्यमा  संरखक्षद क्षेत्रलाई कार्म राख् ै सं्े  शील
जैि्कि्ि्धदाक्षेत्रकोपिहचा रि्स्दारग ेगरीपरस्था ीर्ए्ंस््स्था ीर्स्दरमासम्भाव्र्दार
श्यकर्कदाकोशधारमा जैि्क श्रोद संरक्षणलाई े रन्दरदा द  े  ीेद रहेको छ । खचद्  र
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बद पर्ा राििर् े क ञ्ज जैि्क ि्ि्धदा संरक्षणको दृििले ि्श्वमा  ेपालको गौर्को रुपमा रहेका 
छ ्।खचद् राििर्े क ञ्जएकेसंगेगैंडा, पाटेबाघ, गौरीगाई, जंगलीहाखत्तदथाघेडर्ालगोहीर
बद पर्ा राििर् े क ञ्जमा पाटे बाघ, ्ाह्रेसंहा संरखक्षद तिवम ख ज ा्रहरु ह   । उन्परोक्त   ् ै
े क ञ्जहरुमासंरखक्षदतिवम ख्न्र्जन्द हरुकोअ्स्था ेहार्बमोखजमरहेकोछः 

14.1. बाघसंरक्षण M  ेपालमाबाघकोगण ाश रूगररए ेखखराििर् े क ञ्जहरुमातिवत्रे्क४्क पमा बाघको
गण ा ग े गररएको छ । स  २०१८ को गण ाअ  सार  ेपालमा कूल बाघको संख्र्ा २३५
रहेकोमध्रे्खचद् मा९३रबद पर्ाराििर्े क ञ्जमा८७रहेकोलेक लसंख्र्ामार्ी२े क ञ्जहरूको
र्ोग ा ७६तिवेदशदरहेकोछ। 

ि्गदको३गण ामाबद पर्ाराििर्े क ञ्जमाबाघकोसंख्र्ाे रन्दरबढेकोछभ ेखचद् 
राििर् े क ञ्जमा घट\ ो िममा रहेको
 ेखखन्छ। खचद्  राििर् े क ञ्जमा स ्
२०१३ को गण ामा १२० को संख्र्ामा
रहेकोपाटेबाघहरुस २०१८कोगण ामा
९३ मात्र  ेखखएको छ । र्ही अ्ेधमा
बद पर्ामा भ े पाटे बाघको संख्र्ा १८ बाट
्िृि भई ८७ प गेको 
छ।र्सरी हे ाप खचद् मा ि्गद९्क पमा
बाघको संख्र्ा कररब ३२ ओटाले घटेको 
छ । बाघको संख्र्ा घट्  मा चोरी ेसकारी,
सडक   घपट ा र मतृ्र्ृ तिवम ख कारण रहेका
छ ्।खचद् राििर्े क ञ्जमा२०७५।७६
मा८र२०७४।७५मा६बाघकोमतृ्र्ृभएकोेथर्ो।र् ीबद पर्ाराििर्े क ञ्जमाबाघको्दृ 
 रलाइपशधारमान् ा खचद्  राििर् े क ञ्जमा स ्२०१८मा बाघको संख्र्ा३००भन् ा बढी
ह   प ेमा घट ोिममा रह  ले े क ञ्जको पारीखस्थकीर् तिवणाली सम्बन्धमा र बाघको बसाइप सराइप
सम्बन्धमाअध्र्र् कोश्यकर्कदालाइपइिङ्गदग पछ। 

बाघ पाइ े  ेशका राि तिवम खहरूको स ् २०१० मा रुसको िपटसपबगपमा भएको पिहलो 
सम्मेल लेबाघद ्सम ाउन् ेघोक णासुँगैस ्२०२२सम्मदी ेशमाबाघकोसंख्र्ा ोधबर ब ाउन् े
े णपर् गरेको ेथर्ो। स ्२०१०मा  ेपालमा १२१ रहेको बाघको संख्र्ा २०१८मा २३५
प गेकोले२०२२सम्ममा२४२प र्र्ाउन् ेलक्ष्र्को खजकप गेकोछ।राििर्दथा्न्र्जन्द संरक्षण
ि्भागले खचद् -पसाप क्षेत्रमा गरेको इकोलोखजकल  खजक क्र्ाररङ्ग क्र्ापाेसटी अफ रोर्ल बेंगोल
टाइगर (पाटे बाघको पाररखस्थेदकबह क्षमदाको मूल्र्ाङ्क ) अध्र्र् मा खचद्  राििर् े क ञ्जको
बह क्षमदा१३६ ेखख१३८बाघकोलाेगउन्पर् क्तह  े  ेखाएकोछ।खचद् राििर्े क ञ्जमा
तिवेद१०्गप िकलोेमटररबद पर्ा राििर् े क ञ्जमातिवेद११्गप िकलोेमटरमाएकबाघरहेको
दथ्र्ले ेखाउन्ुँछ।ज  बाघकोशहारश्यकर्कदाकोदृििलेसमेदकमह न्छ।राििर्े क ञ्जको
बह क्षमदाको अला्ा बाघ संरक्षणकोलाेग चोरी ेसकारी, ्  ि् ास, ेमचाहा तिवकेदको झार,
भौेदक पू्ापधार, जैि्क मागपमा सडकशद  तिवम ख समस्र्ाको रूपमा रहेका छ  । र्सले ग ाप
भि्ष्र्माबाघकोसंख्र्ालाईर्हीअ्स्थामाराखीराख्नच   ौदीरहेको ेखखन्छ। 
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14.2. गैंडा संरक्षण M खचद्  राििर् े क ञ्ज भारदको असमखस्थद काखजरङ्गा राििर् े क ञ्ज पछी  ूलपभ
एकेसङ्गेगैँडाकोलाेगसंसारकै ोस्रोठूलो्ासस्था हो। ेपालमागैंडागण ातिवत्रे्क५÷५्क पमा
ग े गरीएको छ। स  २०२० मा
ग  पप े गैडा गण ा ि्श्वव्र्ापीरुपमा
फैेलएको कोेभड १९ महामारीको
कारणले २०७७ (स ् २०२१) मा
सम्पन्नगरीएकोछ।उन्क्तगण ाबाट
 ेपालमा गैडाको कूल संख्र्ा ७५२
 ेखखएकोमध्रे् खचद् मा ६९४ र
बद पर्ाराििर्े क ञ्जमा३८रहेकोछ
।क लसंख्र्ामािर्  इप े क ञ्जहरूको
र्ोग ा ९७तिवेदशदरहेकोछ। 

ि्गद ३ ्टा गण ाअ  सार गैडाको संख्र्ा खचद्  र
बद पर्ा  ् ैराििर्े क ञ्जमा्िृिभएकोछ।दथािपखचद् मास ्
२००८ ेखख२०१५सम्मगैँडाको्िृि रपाुँचतिवेदशदरहेकोमा
२०२०गणा ामादी तिवेदशदरहेकोछ। त्र्स्दैगरीस १९८६
मा खचद्  राििर् े क ञ्जबाट बद पर्ा राििर् े क ञ्जमा स्था ान्दरण
गररएको९१गैंडामध्रे्द्वन्िकालमाचोरीेसकारीबाट३६रतिवाकृेदककारणले२४मरेकाेथए ।
स २००८मागैंडाकोसंख्र्ाघटेर२२माझरेकोेथर्ो।दरस २०१० ेखखगैंडाकोसंरक्षण
स धारउन्न्म ख  ेखखएको छ । स  ् २००८ बाट ेबस्दारै उन्कालोलाग् ै ३८ प गेको 
छ।दरपे अझैबद पर्ामास्थान्दरणगररएकोसंख्र्ाभन् ाधैरैकमगैंडारहेकाछ । 

पू्ी क्षेत्रमा रािी   ीको पा ी ेसंचाइ तिवर्ोग बढेकोले पा ीको श्रोद कम ह ुँ ा   ी
शसपासको घाुँसे मै ा  स ख्खा भएर घाुँस  उन्ेम्र े र े क ञ्ज ेभत्रको घोलमा गैंडा अहाल बस् 
पा ीकोमात्रामाकमीशएकोछ।त्र्स्दैरािी  ीलेबगाएरल्र्ाएकाबाल ् ादथाकखन्िटलेघाुँसे
मै ा माेसएकोछ।पूि्पक्षते्रमाउन्खचद्ासस्था माकमीह  थालेपेछउन्खचदघाुँसेमै ा रपा ीको
श्रोद खोखज ग ै गैँडा पखश्चेम क्षेत्रमा केन्रीद ह   थालेका छ  । उन्क्त सा ो क्षते्रमा धेरै गैँडा
एकीकृदह ुँ ाज धेरघाइदेह  ेदथाम ेसम्भा् ाबढीभएकोछ।साथैपखश्चेमक्षते्रबाटभारदको
्ाल्मीकीटाइपगरररज्पस ेखदरापे बढाएकोछ। 

14.3. गोही संरक्षण Mघेडर्ालगोहीको संरक्षणकोलाेग खचद् राििर् े क ञ्जमाघेडर्ालतिवज  केन्र
ि्.सं. २०३५मा स्थाप ा गररएकोछ। र्स केन्रमा ६ इकोल्जर ेभत्र३२ पोखरीमाफरक
फरक उन्मेरका  गोहीहरु राख्ने गररएको
छ। ि्.स.२०३५ सालमा  ारार्णीबाट
अण्डा ल्र्ाई कोरेलएका मध्रे् १३ माउन्
बे  हालसम्म पे  बच्चा कोरली रहेका
छ ्।तिवज  केन्रलेरािीदथा ारार्णी
  ीको जोखखमर् क्त ठाुँउन्मा रहेका
घेडर्ालका ग ुँडबाट अण्डा सङ्कल  गरी
र्सबाटबच्चाउन्त्पा  ग ेह्याचरीमाझन्डै

्क प खचद्  बद पर्ा 
२००८ ४०८ २२ 

२०१० ५०३ २४ 

२०१५ ६०५ २९ 

२०२० ६९४ ३८ 
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५बक पराखी१५ ेखख२०िकलोदौलभएपेछघेडर्ाललाई  ीमाछोेड ेगररएकोछ।घेडर्ाल
गोहीलाइप५्क पसम्मह्याचरीमादी कोउन्मेरअ  सारबच्चागोहीकोलाेगसा ामाछा, माउन्गोहीको
लाेगठ लामाछाशहाराकोरुपमाद  ेगररएकोछ।हरेक्क पह्याचरीकोममपदसंभारबाहेक५०
लाखहाराहारीमाखचपह  ेगरेकोछ। एउन्टाघेडर्ाललाई५्क पकोब ाउन् कररबरु.१०लाखखचप
ह न्छ।२०७५।७६मामात्रर्सतिवज  केन्रमामाउन्रबच्चागरेरक ल६३२घेडर्ालपाल 
गररएको ेथर्ो।दरर्सतिवज  केन्रमाभालेगोहीको संख्र्ा१मात्ररहेकोलेकमैमात्रबच्चा
कोरलेकोअ्स्थाछ। 

े क ञ्जकोदथ्र्ाङ्कअ  सारि्.सं.२०३९ ेखखि्.स.२०७६सालसम्मर्सतिवज  केन्रबाट
क ल १ हजार ४६५ घेडर्ाल रािी,  ारार्णी, ्बइप   ीहरुमा छोेडएको छ ।दर हाल ेद
  ीहरूमा माेथ दाेलकामाउन्ल्लेखभएअ  सार२००को हाराहारीमा मात्रघेडर्ाल भेिटन्छ ्।
घेडर्ाललेअण्डापा े ेखखबच्चाजन्माउन् ेकाममाबाल ् ाकैतिवर्ोगग ेभएकालेगोहीपाइ ेक्षेत्रमा
  ीजन्र्प ाथपकोउन्त्ख  ,   ीहरूमाबढेकोतिव ूक ण,  ीमाह  ेअ्ैधमाछामा ेकार्परमाझीको
ेदर्ारीजालमापरेरगोहीम ेशद कारणलेग ाप्के  ी१००भन् ाबढीगोहीलाई  ीमाछाड् े
गरेपे  त्र्सअ  पादमासङ्ख्र्ामाभ े्िृिभएकोछै ।२०७६।७७मामात्ररािीमा१२
घेडर्ालगोहीकोअतिवाकृेदककारणबाटमतृ्र्ृभएकोेथर्ो।र्सअला्ा  ीमाछाडीएकागोहीहरू
शहारकोखोजीमा दल्लोदटदफप लाग् ै भारदप ग् े दरफकप   सक् ेअ्स्था रहेको, खचद् र
बद पर्ामामात्रपाइ ेघेडर्ालगोहीभालेकोअभा्मासंरक्षणमाथपच   ौदी ेखखएकोछ।घेडर्ाल
संरक्षणका लाेग खचद्  राििर् े क ञ्जमा स्थाप ा गररएको संरक्षण केन्रमा रहेका   ई भालेमध्रे्
एउन्टामरेपेछभालेघेडर्ालगोहीकोअभा्भएकोछ।रािी  ीमारहेकोएउन्टाभालेघेडर्ाल
मरेपेछरािीर ारार्णीमारहेका१सर्६२पोथीतिवज  मासमस्र्ाभएकोछ। 

14.4. जटार् संरक्षणMस  ्१९८०को शकमाअ  माे द१० ेखख१६लाखकोसङ्ख्र्ामारहेकाेगि
ेदव्ररूपमाघटेर२०हजारभन् ाकममासीेमदभएपेछर्सको संरक्षणकाकार्पिमश रूगररएको
छ। ेगिलाई श िशहार उन्पलधध गराई संरक्षण ग े उन्दे्दयकर्ले २०७४ मा स्था ीर् सम  ार्को
सििर्दामा ्लपरासीकोिपठौलीमाि्श्वकैपिहलोसम  ार्स्दरकोजटार् (ेगि) रेि रेन्टखोेलर्ो।
जटार्  रेि रेन्टमा ्िृअशक्तघरपाल ् ाज ा्रहरुसङ्कल गरी ेद ीहरूको तिवाकृेदकमतृ्र्  पश्चाद्
े खश्चदस्था मा ेगिकोशहाराका लाेग राखखन्छ।रूपन् ेही, ाङ,कैलाली, स  सरीखजल्लाका६
स्था मा र्स्दा जटार्  रेि रेन्टको व्र््स्था गररएको छ । साथै खचद्  राििर् े क ञ्जको तिवज  
केन्रमाह कापइएकोेगिहरुलाईे क ञ्जअन्दगपदको ्लपरासीको म  ामध्र््दीसाम  ािर्क् मा
रहेकोजटार्  रेि ुँराको दारजालीले घेररएकोखोरमालगेरछोेडन्छ। ेगि संरक्षणदथा तिवज  
केन्रमा ह केका डंगर ेगिहरूमध्रे्२०७४सालमा६, २०७५ मा१२ र२०७६मा१३गरी
जम्मा ३१ ेगि तिवाकृेदक्ासस्था माछोेडएकोछ। दर ्ािहर ्ादा्रणमाछोडेका ेगिहरु
्ािहरको ेबक ख ् ाइपमारेकोज ा्रको ि्क ाक्तेस ोकोसे् लेमतृ्र् ह  ेघट ालेसंरक्षणकार्पमा
थपच   ौदी  ेखखएकोछ। ि्.स.२०७८ ्ैशाख७गदेमात्र ्लप रमाएकैद  ६७ ेगिमदृ
अ्स्थामाभेिट  लेेगिसंरक्षणच   ौदीपूणपछभन्ने शापउन्छ।राििर्े क ञ्जदथा्न्जर्न्द संरक्षण
ि्भागका महाे  ेशकको संर्ोजकत््मा रहेको  ेपाल भल्चर ररकभरी केमटीले एेसक्लोफे ेक र
िक‐टोतिवोफे को पश उन्पचारमा तिवेदबन्धकालाेग२०७६ ्ैशाख२५ गदेऔक ेध व्र््स्था ि्भाग
समक्षअ  रोधगरेकोमाऔक ेध व्र््स्था ि्भागले े णपर्गरेकोछै ।साथै ाेसुँ ैगएकोर्सको
तिवाकृेदक ्ासस्था , शहारामा ह्रास र मा ् े ेमपद ि्द्य दीर् दारबार समेद ेगि संरक्षणमा थप
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मा ्–्न्र्जन्द िन्िकोउन् ाहरण 

  २०७६ भार पिहलो सादा बारीमा स गूर चराउन्  गएका एक
प रुक कोबाघकोशिमणबाटमतृ्र्,ृ 

  २०७७ फाग   २० गौडाको शिमणमा परी पू्ी
 ्लपरासीमाएकमिहलाकोमतृ्र्ृ, 

  २०७७ चैत्र ८, जंगली हाेदको शिमणले खचद्  गंगा
 गरमाएकमिहलाकोमतृ्र्ृर४घरपूणपरुपमाक्षदी, 

  २०७७चैत्र२९बद पर्ामाहात्तीकोशिमणबाटबाख्राचराउन् 
गएकीमिहलाकोमतृ्र्,ृ 

  २०७७फाग  १५,बद पर्ाे क ञ्जबाटबािहरे स्केकोबाघको
शिमणमापरीएक्िृाकोमतृ्र् , 

  २०७७ फाग   २७, बद पर्ा साम  ािर्क ब मा घाुँस काटी
रहेकीमिहलालाईबाघलेखघसारेरलग्र्ो। 

जोखखमबढाएकोछ। ेगिसंरक्षणकालाेग ेपालसरकारले२०६३जेठ२३ ेखखपश उन्पचारमा
डाइक्लोफे ेककोतिवर्ोग, उन्त्पा  , शर्ादरि्िीमातिवेदबन्धलगाएकोछ। डाइक्लोफे ेकसिहद
े म सलाइड, एेसक्लोफे ेकरिकटोतिवोिफ जस्दाऔक ेधपे ेगिकालाेगहाे कारक ेखखन्छ ।र्ी
औक ेधकोअेधकतिवर्ोगरोक् े र्ेमदबजारअ  गम श्यकर्कछ।  

14.5. कछ ्ासंरक्षणःघेडर्ालतिवज  केन्रकोहादाेभत्रकछ ्ासंरक्षणकार्पिमपे सञ्चाल गररएको 
छ।एउन्टाइन्कोल्जरमा(्ासस्था )जेम मा्स् ेरअकोमा ेसमसारमा्स् ेतिवजादीराखखएको
छ।इन्कोल्जरेभतै्रराम्रोतिवाकृेदक्ादा्रणेसजप ागरेरकछ ्ातिवजादीलाईह कापउन् े, बढाउन् ेए्ं
ेद ीहरुबाटतिवज  समेदगराउन् ेरठ लोभईसकेपेछप  तिवाकृेदक्ादा्रणमाछोड ेउन्िेयकर्राखी
घेडर्ालसंरक्षणतिवज  केन्रकोहादाेभत्रकछ ्ासंरक्षणकार्पिमसंरक्षणगररएकोछ।र्समा२
ओटा जेम मा ्स् े तिवजादी र ३ ेसमसारमा बस् े तिवजादी गरी ५ तिवजादीका कछ ्ालाई पाल 
गररएकोछ।दरिर् कोसंरक्षणमाउन्ल्लेख्र्तिवगेद ेखखए । 

14.6. तिवत्रे्क्क प  लपभ्न्र्जन्द ेसकारीहरूबाटमारर  लेचोरीेसकारीकोे र्न्त्रणकोपर्ापिव्र््स्थाह  
 सकेको स्पि ग पछ ।   ् ै े क ञ्जमा ि्गद केही ्क प ेखख श न्र् ेसकारीको अ्स्था रहेकोमा
२०७६।७७मा खचद् राििर्े क ञ्जमा३रबद पर्ाराििर्े क ञ्जमा२चोरी ेसकारीकाघट ा
भएकाछ ।खचद् राििर्े क ञ्जमा२०७७मा४गैँडाकोचोरीेसकारीलेमारेकाछ ।्र्सले
ग ाप   लपभए्ंलोपोन्म ख्न्र्जन्द को संरक्षणकार्प च   ौदीपूणप ब ेकोछ। गैडा रबाघजस्दा
  लपभ्न्र्जन्द कोअखस्दत््समेदसंकटमापरेकोछ। 

14.7.   ् ै े क ञ्जहरू जैि्क ि्ि्धदामाध ी रहेकाछ ।  ेपालमा पाई े खज्जन्द काक लतिवकारहरू
मध्रे्खचद् रबद पर्ाराििर्े क ञ्जहरूमाकररब३३स्द धारी, ६१पन्छी, ३८घस्र ेज ा्र र 
४७ तिवेदशद उन्भर्चर पाइन्छ। िर्
े क ञ्जहरूले बाघ, गैडा, गोहीको
संरक्षणमा  ै म ख्र् ििर्ाकलापहरू
केखन्रद गरेको पाइपन्छ ।े कञ्ज
क्षेत्रमा पाइप े ि्ेभन्न तिवकारका
पन्छीहरू, प दलीहरू र उन्भर्चर
लगार्दका सम्प ाहरूलाइप जल्ार् 
परर्दप ,े क को्ादा्रण,मा ्ीर्
गेदि्ेधहरूले ्ासस्था  र ेद को
शहारमा प र्र्ाएको असर बरे ध्र्ा 
द एको पाइपए  । श.र् .ेस.ए ले 
-IUCN, International Union for 

Conservation of Nature) स ्२०१४
माजारीगरेकोतिवेद्े  लेखचद् राििर्े क ञ्जबाटजंगलीभैसी, ल ल हररणलोपभएकाउन्ल्लेख
गरेकोछ। त्र्सैगरी स्द धारी १, पन्छी ५, घस्र े ज ा्र१ गरी ७ तिवकारका ्न्र्जन्द लाइप
संकटापन्न्न्र्जन्द को सूचीमा राखेकोमार्ससम्बन्धमा तिवगेदगरेको पाइएप ।र्सलेग ाप  ूलपभ
ज ा्र,पन्छी,प दलीहरू,उन्भर्चरहरूकोसंख्र्ामासमेदकमीभइपलोपह  ेजोखखमबढेकोछ। 

समग्रमा माेथ उन्ल्लेखखद दथ्र्हरू ेबश्लके ण ग ाप ्न्र्जन्द हरूको तिवाकृेदक ्ासस्था मा
प गेको खलल, ्ासस्था को कमी, स््च्छ पा ीको श्रोदको कमी, शहारको कमी, मा ्ीर्



राििर्े क ञ्जकोव्र््स्थाप  

 274 कार्पमूलकलेखापरीक्षणतिवेद्े  ‚२०७८ 

 

अेदिमणका गेदि्ेधहरू, चोरी ेसकारी, ेबचरणमा अ्रोध शद  तिवम ख कारणहरूले े क ञ्जको 
जैि्कि्ि्धदासंरक्षणमाच   ौदी ेखखन्छ।राििर्े क ञ्जदथा्न्र्जन्द संरक्षणि्भागरराििर्
े क ञ्जकार्ापलर्हरूबाटसाल्सालीबजेटमाे भपररह  भन् ासंरक्षणकामध्र्काली ए्ं ीघपकाली 
लक्ष्र्हरू े धापरणदथाश्रोद व्र््स्थागरीसचेद ालगार्द्ासस्था रतिवाकृेदकशहार संरक्षण
दथासडकदथा हरहरूमा्न्र्जन्द मैत्रीसंरच ाकोव्र््स्थाग  पप पछ। 

15. मा ्–्न्र्जन्द  द्वन्ि ‐ तिवाकृेदक ्ासस्था मा खलल प ग् ा, तिवर्ाि ्ासस्था  र शहार  ह ुँ ा
्न्र्जन्द हरू्ासरशहारकोखोखजमाशफ् ोक्षेत्रभन् ाबािहर े स्कन्छ ।्न्र्जन्द हरूबािहर
े स्कुँ  ाबाली ालीको ोक्सा ी, घरझोपडीहरुभत्काउन् े, मा ्ीर्क्षदीग ापमा ्–्न्र्जन्द द्वन्ि
ह  ेगरेकोछ।स्था ीर्ज दामा्न्र्जन्द तिवेदअप त््कोभा् ाि्कासगरीमा ्–्न्र्जन्द बीच
द्वन्िन्रू् ीकरणगरीसह–अखस्दत््कार्मग ेउन्पार्हरुसिहदकोर्ोज ादज पमागरीकार्ापन््र् 
ग  पप पछ।े क ञ्जहरुमागररएकासंरक्षणतिवर्ासलेधेरैजसोसंरखक्षद्न्र्जन्द कोसंख्र्ाबढ् गएको
छ।दरे क ञ्जक्षेत्रमा्न्र्जन्द कालाेगबास,खा ारपा ीकोश्रोदकमीभएकोले्न्र्जन्द हरु
शहारकोखोखजमामा ््स्दीर खेदचउन्रमा ेबचरणग ापलेमा ्–्न्र्जन्द द्वन्ि्िृिभएको
 ेखखन्छ।ि्गद५्क पमा खचद् रबद पर्ाराििर् े क ञ्जमा्न्र्जन्द काकारणभएकामा ्ीर्
दथाअन्र्क्षेदहरु ेहार्बमोखजमछ  ्

क्षेदकोेबक र् 

खचद् राििर्े क ञ्ज बद पर्ाराििर्े क ञ्ज 

७२।७३ ७३।७४ ७४।७५ ७५।७६ ७६।७७ ७२।७३ ७३।७४ ७४।७५ ७५।७६ ७६।७७ 

मा ्ीर्मतृ्र्ृ ५ १३ ५ १२ ९ २ ५ 
‐ १ ६ 

घाइपदे ४६ २८ ३२ ४५ २४ ८ ६ 
‐ १ १४ 

्ालीक्षेद २१३ ३२४– ७६६ १०० ५८५ २३१ २ 
‐ ४६२ १३६७ 

पश क्षेद ७६ ९७ १२० ८७ ७४ ३०४ ० 
‐ २६१ ६९४ 

घरगोठक्षेद ३२ १५ ९२ १२ ४४ १५० २९ 
‐ २६ ८२ 

अन्नक्षदी ४ ४८ १९ ७ १९ ० ३ 
‐ ० ३५ 

बाघ, हाखत्त, खचद ् ा, गैंडाजस्दाजंगलीज ा्रहरुे क ञ्जशसपासकाे स्कुँ  ामध्र््दीक्षेत्र
रशसपासकासाम  ािर्क् मास्था ीर्हरुशिमणमाप ेगरेकाछ ्।्न्र्जन्द लेमाे सलाई
शिमण ग  पको अल्ा घरपाल ् ा पश माेथ
शिमण ग े, मकै, गह ुँ ए्ं धा लगार्दका
बाली ाली ि् ाश ग े साथै भण्डार  गररएको
अन्न  ि गररद  े गरेका छ  । र्स्ाट
संरक्षण कार्प र े क ञ्जतिवेद स्था ीर् ज दाको
शिोस बढ े खस्थेद ेसजप ा ह  े गरेको
छ।र्स्दो द्वन्िलाइप कम ग प े क ञ्जहरूले
मध्र््ेदपक्षेत्रव्र््स्थाप काकार्पिमबाटराहद
रक्षेदपूेदपतिव ा ग ेगरेकोछ। 

15.1. संरक्षणमास्था ीर्लाइपसाझे ारब ाइप संरक्षणकार्पलाईसहजरद्वन्िकमग पदथामध्र्बदीक्षेत्रमा
् पै ा्ारउन्त्पा  गरीे क ञ्ज ेभत्रप ेचापमाकमील्र्ाउन् रस्था ीर्सम  ार्कोजीेबकोपाजप मा
स धार गरी े क ञ्ज माेथको े भपरदामा कमी ल्र्ाउन्  ्न्र्जन्द हरु े र्ेमद ेबचरण ग े सम्भा् ा
भएकोे क ञ्ज्ररपरीकामा ्बस्दीहरु, शबा ीजेम , ् , ेसमसारर खोला ालाहरुलाईसमेटेर
मध्र्बदीक्षेत्रछ ट्ट्याइपएकोछ। खचद् रबद पर्ाराििर्े क ञ्जकोमध्र्बदीक्षेत्र ेहार्बमोखजम
रहेकोछः 

जंगिी हा  तक  आक्रमणवाट बर्दयर्ाक  गेरुवा गाउँपालिकामा भएक  घर क्षतत 
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ि््रण ईकाइ खचद् राििर्े क ञ्ज बद पर्ाराििर्े क ञ्ज 

कूलक्षेत्रफल ्गपिक.ेम. ७२९ ५०७ 

उन्पभोक्तासेमेद संख्र्ा २२ १९ 

उन्पभोक्तासम ह संख्र्ा १७८१ २६२ 

घरध री संख्र्ा ४५३२० २७७७२ 
् क्षेत्रफल (हेक्टर) १४२५० २१३१३ 

राििर् े क ञ्जदथा्न्र्जन्द  संरक्षणऐ ,२०२९को फा२५(क)बमोखजम े क ञ्जले
सङ्कल गरेकोशम् ा ीकोदीस ेखखपचासतिवेदशदसम्मरकमस्था ीर्दहसुँगसमन््र्गरीस्था ीर्
ज दाकोसाम  ािर्कि्कासकोलाेगखचपग प सिक ेव्र््स्थाछ।र्सैव्र््स्थाबमोखजममध्र््दी
क्षेत्रव्र््स्थाप सेमेदलेस््ीकृदगरेबमोखजमकोक्षमदाि्कास,शर्शजप ,संरक्षण,सचेद ामूलक
कार्पिमरसम  ार्कोि्कासकाकार्पिमहरूकार्पन््र् गररएकाछ ्।राजश्वबाटतिवािरकमबाट
ि्गद३्क पमामध्र्बदीक्षते्रले ेहार्काक्षेत्रहरूमाबजेटव्र््स्थागरीखचपगरेकोछः                      

कार्पिम 
खचद् राििर्े क ञ्ज बद पर्ाराििर्े क ञ्ज 

७४।७५ ७५।७६ ७६।७७ ७४।७५ ७५।७६ ७६।७७ 

क लबजेट 1320670 76636 111100 11200 9190 14350 

संरक्षणकार्पिम ३४३८६ २१५५१ ३३६० २७५७ ४३१० 

साम  ािर्कि्कास ३४४०५ २१०२६ ३३६० २७५७ ४३७५ 

शर्शजप  ४०३४४ १४४३७ २२४० १८३८ २८६२ 

संरक्षणखशक्षा ११४३५ ११९३९ ११२० ९१९ १३३३ 

कार्पसंञ्चाल  ११४९६ ७६८३ ११२० ९१९ १४७0 

मध्र््दी क्षेत्रको साम  ािर्क ् मा स धार शएसुँगै मध्र््दी क्षेत्रको ् मा ्न्र्जन्द को
सङ्ख्र्ामा ्िृि भएकोले पर्ापपर्पट का गेदि्ेध सञ्चाल  गरेर स्था ीर् लाभाखन््द ह   थालेकाले 

े क ञ्ज संरक्षणमा सकारात्मक
तिवभा् परेको छ।त्र्सैले ि्गद
केही ्क प ेखख े क ञ्ज ेभत्र ह  े
चोरी ेसकारका घट ामा पे 
कमी शएको छ ।दर
सचेद ाको कमीले ग ाप
स्थाे र्बासीहरू े क ञ्ज दथा
शसपासकोक्षेत्रमा घाुँस  ाउन्रा
दथाच्र्ाउन्,े ग रोजस्दाजंगली
दरकारीकोखोखजमातिव्ेशग ापले्न्र्जन्द कोशिमणमापरेकाछ ।्न्र्जन्द बाटह  े ोक्सा ी
लाई कमग प  ् ैे क ञ्जमामध्र््दीक्षेत्रव्र््स्थाप कार्पिमअन्दगपद ठाउन्ुँठाउन्ुँमादारबार, पखापल, 

टे्रन्चलाइ े मापणदथासोलारफेखन्सङगरेदापे माेथदाेलकामाउन्ल्लेखखददथ्र्ले्न्र्जन्द बाट
ह  े क्षदीका घट ाहरूमा कमी  शएको ग्राफले  ेखाएको छ। र्सैगरी व्र््स्थाप  कार्पिमले
परम्परागद रूपमा राेि   ीमा माछा  मा ैशएका माझीहरूले खज् र्ाप को लाेग अन्र्शर्
शजप काव्र््स्थाग प सक् ाअन्र्पेशा अगालीअ्ैधरूपमा  ीमामाछामा ापजालमाबेररर्र
घेडर्ालगोहीहरूम े गरेकाछ ।२०७६।७७मा४घेडर्ालगोहीजालमा बेररर्रमरेका 
ेथए।२०७५।७६माखचद् मध्र््ेदपक्षेत्रमा३२५उन्द्योगको दापेसफाररसगररएकोछ।दर
अ  मेद ेलएर मध्र््दी क्षते्रमा सञ्चेलद उन्द्योगहरु, ि्कास े मापणका कार्पहरू र मध्र््दी क्षेत्र
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ेभत्रकोतिवाकृेदकश्रोदकोस्था ीर्सम  ार्बाटह  ेउन्पर्ोगकोमाेथल्लोे कार्बाटे र्ेमदअ  गम 
गरीतिवेद्े  ग ेव्र््स्था भएकोलेमध्र््दीक्षेत्रकागेदि्ेधहरू्ादा्रणर्न्र्जन्द मैत्री ह  े,
े क ञ्जकोइकोखशस्टममातिवभा्पा ेजोखखमबढाएकोछ। 

मध्र््दी क्षेत्र व्र््स्थाप का कार्पिमहरूले खज् र्ाप का लाेग तिवकृेदमा े भपर रहेका
स्था ीर् सम  ार्हरूको लाेग ्ैकखल्पक शर् शजप का कार्पिम सञ्चाल  ग े र सचेद ाका
कार्पिमहरू सञ्चाल  गरी े क ञ्ज क्षते्र माेथको े भपरदा कम ग  पका साथै ्न्र्जन्द  संरक्षण
ि्भागबाट मध्र््दी क्षेत्रमा सञ्चाेलद ििर्ाकलापहरूको े र्ेमदअ  गम  गरी मा ्‐्न्र्जन्द को
िन्िकमगरीसंरक्षणलाइपद गोब ाउन्  प पछ। 

15.2. ् दथाभ–ूसंरक्षणमन्त्रालर्ले्न्र्जन्द बाटह  ेक्षेदकोराहदसहर्ोग े  ेखशका, २०६९जारी
गरी राहद तिवाि ग े क्षते्र र राहदको रकमसमेद े  ेखशकामा उन्ल्लेख गरेको छ । ्न्र्जन्द ले
स्था ीर्सम  ार्माप र्र्ाएकोक्षेदकोराहदे  ेखशकामाउन्ल्लेखभएबमोखजमसमर्मैउन्पलव्धगराइप
मा ब ्न्र्जन्द बीचकोिन्िको तिवभा् न्रू् ीकरण ग  पप पछ। े क ञ्जले े  ेखशकामा ्न्र्जन्द बाट
ह  ेक्षेदलाईमा ्ीर्क्षेद, पश ध कोक्षेद, भण्डार गरेकोअन्नकोक्षेद, घर÷गोठक्षेदरखाद्यान्न
्ालीक्षेदगरी५भागमा्गीकरणगररएकोछ।े  ेखशकालेहात्ती, गैंडा, बाघ, भाल , खचद ् ा, िहउन्ुँ
खचद ् ा, ध््ाुँसेखचद ् ा, ध्ाुँसो, जंगलीक क र, जंगलीबुँ ेल, अ ाप, मगरगोही, अखजंगर, गौरीगाईअद बाट
ह  ेक्षेदस्था ीर्लाइपउन्पलव्धगराउन् ेव्र््स्थागरेकोछ . ्न्र्जन्द बाटभएकोक्षेदकोसंख्र्ामा
भएको्िृिअ  सार ेपालसरकारलेतिव ा ग ेराहदरकमपे बढ् ैगएकोछ।ि्गद५्क पमा
े क ञ्जहरुलेराहदबापदि्दरणगरेकोरकमर्सतिवकारछः 

शेथपक्क प 
खचद् राििर्े क ञ्ज बद पर्ाराििर्े क ञ्ज 
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२०७३।७४ ५२५ १७९६९१३६ ८०९ ४१६८२१५ 

२०७४।७५ १०३४ १४८०१९६५ १२५४ ९११९४३० 

२०७४।७५ २६३ १७८५३१६३ ४६२ ६५२४०५७ 

२०७६।७७ ७६५ १७८४६९२३ २१६३ १२१६१०२४ 

जम्मा  ७४९५५९९२ 
 ३४०८२९२७ 

औक द्ािक पकरु 
 १४९९११९८.४  ६८१६५८५ 

राहद रकम तिवाि ग पको लाेग पीेडद÷हक्ालाको े ्े  , सम्भ् भएसम्म
मदृकको÷िपेडदको फोटो, मतृ्र्   दाप तिवमाणपत्र, घट ास्थल सखजेमप  म च  ल्का, स््ास्थ्र् संस्थाको
ेसफाररस, तिवहरीतिवेद्े  , मध्र््दीक्षेत्रउन्पभोक्तासेमेदकोेसफाररस्ासाम  ािर्क् उन्पभोक्ता
सेमेदको ेसफाररस, सम्बखन्धद स्था ीर् दहको ेसफाररस,  ादा तिवमाखणद, पश  ्ा कृिक  तिवाि्ेधकको
मूल्र्ाङ्क , जग्गाध ीतिवमाणपूजापशद श्यकर्कदाप पछ।घट ाकोतिवकृेदअ  सारतिवमाणज टाउन्  
प पछ।तिवमाणकोलाेग धेरै े कार्बाट ि्ेभन्नतिवकारका ेसफाररसहरुज टाउन्  प े ह  ालेकेदपर्
अ्स्थामाराहदतिवािग प६मिह ाभन् ालामोसमर्लाग् ेगरेकोछ।घट ाको संख्र्ामा्िृि
भएसंगैबजेटकोअभा्समेद  ेखखएकोछ। खचद् राििर् े क ञ्जमा२०७३।७४माबजेटको
अपर्ापिदाकोकारणलेरु.२०लाख८०हजारअकोशेथपक्क पमाखजम्मे्ारीसारीभ  क्ता ीगररएको
ेथर्ो।त्र्सैगरीबद पर्ाराििर्े क ञ्जमा२०७४।७५माबजेटअभा्ह  गईरु.२८लाख२३
हजार२०७५।७६माभ  क्ता ीगररएको ेथर्ो।तिवििर्ागदढीलाइपरबजेटकोकमीकाकारणले
ग ापराहदरकमसमर्मैउन्पलव्धह  सकेकोछै । 
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्न्र्जन्द बाटह  ेक्षेद्ापदकोराहदरकमिपेडदलाइपसमर्मैउन्पलव्धह  ेव्र््स्थागरी
मा ््न्र्जन्द िन्िकोतिवभा्न्रू् ीकरणग  पप पछ। 

16. पर्ापपर्पट  (ईको ट रीज्म) ‐  ेपालको राििर् े क ञ्जहरु पर्पटकको तिवम ख गन्दव्र्को रुपमा रही
शएकोछ।खचद् राििर्े क ञ्ज ेपालकोदेश्रोपर्पटकीर्गन्दव्र्कोरूपमारहेकोछ।खचद् 
रबद पर्ाराििर्े क ञ्जकोराजस््कोतिवम खश्रोदपर्पट रहेकोछ।राििर्े क ञ्जहरुेभत्रशन्दररक
दथाि् ेशीपर्पटकहरुकोभ्रमणरसंरखक्षद्न्र्जन्द कोअ्लोक कोलाेगअ  मेदतिव ा ग ेकाम
े क ञ्ज व्र््स्थाप लेग ैशएकोछ। े क ञ्जहरुमा होटेल, होमस्टे, जीपसफारी, हाखत्तसफारी, 
क्र्ाखम्पङ्ग, र्र्ाखफ्टङ्ग, ड ङ्गा सर्रशद जस्दा गेदि्ेधहरुसञ्चाेलदछ । ि्गद५ ्क पमा राििर्
े क ञ्जकोभ्रमणग ेपर्पटककोसंख्र्ा ेहार्बमोखजमछः 

शेथपक्क प 
खचद् राििर्े क ञ्ज बद पर्ाराििर्े क ञ्ज 

 ेपाली साकप  ेब ेशी जम्मा  ेपाली साकप  ेब ेशी जम्मा 
२०७२।७३ ३०५९२ ६६०६ ५०१९३ ८७३९१ ७२४७ ३२५ ३०६९ १०६४१ 

२०७३।७४ ३६०५३ १५९०६ ८८०१९ १३९९७८ ११६०९ ५२३ ५८७७ १८००९ 

२०७४।७५ ३४०५० १९६९६ ९८९२५ १५२६७१ १३५११ ८१६ ५९५७ २०२८४ 

२०७५।७६ ४४६२३ २४७७९ ११७७०७ १८७१०९ १६२९८ ८०५ ७४५५ २४५५८ 

२०७६।७७ ८९४४१ १४२३९ ७८७५५ १८२४३५ ९७५४ ५३४ ४९७२ १५२६० 

कोेभड १९ को ि्श्वव्र्ापी महामारीभन् ा अगाेड २०७५।७६ सम्म े क ञ्जहरूमा
पर्पटकहरुकोशगम  बढ ै गएको  ेखखन्छ । संरखक्षद क्षेत्रमा ह  े पर्पटकीर् गेदि्ेधले जैि्क
ि्ि्धदाको संरक्षण,, स्था ीर् ज दाको खज् स्दर स धा प सहर्ोग, स्था ीर् सम  ार्को संस्कृेदको
सम््िप , स्था ीर् उन्त्पा  को उन्पर्ोग भएको ह   प पछ । र्स सम्बन्धमा  ेखखएका व्र्होरा
 ेहार्बमोखजमछः 

16.1. होटलसम्बन्धी माप ण्ड, २०७० अ  सार पर्पटकीर् ररसोटपहरु घ ा श्ा ी भएको क्षेत्रबाट टाढा, 
अ  पमस्था मारम ोरम्ादा्रणमाह   प े, ्ादा्रणसम्बन्धीे र्मकोपाल ाग  पप े, ढले कास
रपाे शपूेदपसम्बन्धीतिवचेलदका   ीतिवा्धा प र्र्ाउन्  प ेव्र््स्थाछ। 

मध्र््दीक्षेत्रमापर्पटककोलाेग से्ास ि्धाउन्पलधधगराउन्  ि्ेभन्नहोटल, ररसोटपदथा
होमस्टेहरुसञ्चाल मारहेकाछ ्।त्र्स्दैे क ञ्जरमध्र््दीक्षेत्रमापर्पटकहरुकोभ्रमणकार्पलाई
सहजीकरणग पदथाे क ञ्जबारेजा कारीतिव ा ग पपथतिव शपकहरुे क ञ्जमा दापभईसे्ातिव ा गरी
रहेकाछ ।े क ञ्जक्षेत्रमापर्ापपर्पट कोपू्ापधार ेहार्बमोखजमरहेकोछः 

ेस. ं ि््रण 

खचद् राििर्े क ञ्ज बद पर्ाराििर्े क ञ्ज 

संख्र्ा क्षमदा(बेड) संख्र्ा क्षमदा(बेड) 
! होमस्टे ८५ ३८९ ६७ २९३ 

@  ेचरगाईड १७१ – ७६ – 

# होटल १६९ ५४०४ २६ ५११ 

लेखापरीक्षणको ेसलेसलामा स्था ीर् मध्र््दी क्षेत्रका ्ाेसन् ासुँग गररएको छलफल ए्ं
खचद् को सौरहा, जगदप र, पिटहा ी र बद पर्ाको ठाक रद्वाराक्षेत्रमा गररएको स्थलगदअ्लोक मा
स्था ीर््खस्दसुँगैजोेडएरहोटलदथाररसोटपहरुसञ्चाल गरेको ेखखएकोछ। 

16.2. स्था ीर् दहहरुले मध्र््दी क्षेत्रमा तिवभा्कारी रुपले फोहोर व्र््स्थाप  ग प  सक् ा होटल दथा
ररसोटपहरुबाट उन्त्सजप  ह  े ढल  खजकका खोलाहरुमा ेमसाईएको, प्लाििकजन्र् फोहोरहरु खोला
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िक ारमार्त्रदत्रछररएका,ए्ंठ लोठ लोश्ाजमाेडजेहरुबजाएकोअ्स्थाछ।अव्र््खस्थदढल
रप्लाििकजन्र्फोहोरकोकारणलेपा ीकोश्रोदहरुतिव  िक दभएकाछ ्।जसकोकारणलेपा ीमा
रहेका जलचरहरु घट् ै जा  का साथै तिवाकृेदक स न् रदामा समेद ह्रास ह ुँ ै गएकोछ । र्सबाट
पर्पटकीर्शकक पणमासमेदह्रासशईपर्पटकीर्गेदि्ेधमासमेद करात्मकअसरप ेसम्भा् ा
रहेकोछ। 

16.3. होमस्टे सञ्चाल  कार्पि्ेध, २०६७ ले पर्पट  क्षेत्रको तिवेदफल ग्रामीण क्षेत्रमा प र्र्ाउन् े, ग्रामीण
ज दालाई पर्पट  से्ामा सहभागी गराउन् े ए्ं पर्पटकलाई स्था ीर् रीेदरर्ाज, कला संस्कृेद ए्ं
रह सह को्ारेमाजा कारी द  ेहोमस्टेसञ्चाल कोउन्िेयकर्राखेकोछ।होमस्टेहरुलेस्था ीर्
क्षेत्रमा सञ्चाल  ह  े सांस्कृेदककार्पिम र ििर्ाकलापसञ्चाल ग े, परम्परागद खेलमासहभागी
गराउन् े, उन्पलधधह  ेक्षेत्रमाजंगलटे्रक, इकोटे्रकदथादृयकर्ा्लोक कोव्र््स्थाग पसक् े, स्था ीर्
खा ाको पररकारलाई तिवाथेमकदा द   प े, शगन्द कहरुको स््ागद दथा पाह  ा श्ास व्र््स्था
ेमलाउन् ेजस्दाकार्पहरुग  पप ेव्र््स्थासमेदसोकार्पि्ेधलेगरेकोछ।स्थलगदअ्लोक को
िममाे क ञ्जव्र््स्थाप रस्था ीर्उन्पभोक्ताहरुसुँगअन्दरििर्ाग ापहोमस्टेहरुलेकार्पि्ेधबमोखजम
स्था ीर्खा ालाईतिवोत्साह ग पसकेकाछै  ्।बद पर्ाकोडल्लाहोमस्टेलेस्था ीर्लिठ्ठ ाुँचिारा
शगन्द कलाई स््ागद ग े गरे दापे  स्ै होमस्टेहरुले साुँस्कृेदक कार्पिम सञ्चाल  ग पसकेका
छै  ।्शगन्द ककोऔपचाररकस््ागददथाि् ाईपे सबहोमस्टेहरुमाह  ेगरेकोछै ।स्था ीर्
पिहचा  र संस्कृेदझल्काउन् ेखालका सामा  दथाखा ाको पररकार पे  उन्पलधध छै  ्। धेरै
होमस्टेहरु व्र््सािर्क रुपले सञ्चाेलद होटलहरुभन् ा खासै फरक ह  सकेका छै  ् । स्था ीर्
सम  ार्मा ैस्था ीर्संस्कृेदतिवेदकोशकक पणहराउन् ैजा  , संस्कृेदसंरक्षणमासाम  ािर्कतिवर्त्नको
अभा्ह   दथास्था ीर्अन्न्ालीए्ंखा ाकोपररकारकोउन्पलधधदाकमह  लेपे होमस्टेहरुले
कार्पि्ेधबमोखजमस्था ीर्उन्त्पा  लाईतिवोत्साह ग पसकेकाछै  ्।र्सबाटस्था ीर्ज सम  ार्मा
स््रोजगारका अ्सर ेसजप ा गरी शम् ा ी ्िृिको माध्र्मबाट खज् स्दरमा स धार ल्र्ाई द गो
पर्ापपर्पट कोअ्धारणाप राह  े ेखखए । 

16.4. खचद्  राििर् े क ञ्ज े र्मा्ली, २०३०को े र्म २० दथा बद पर्ा राििर् े क ञ्ज े र्मा्ली, 
२०५३ को े र्म २१ बमोखजम दाेलमतिवाि पखञ्जकृद गाइडले ्ािक पक दोिकएको  स्द र ब झाएर
े क ञ्जेभत्रगाइडसे्ाउन्पलधधगराउन् सक्छ ।े क ञ्जहरुमाभ्रमणग पशउन् ेस्् ेशीदथाि् ेशी
शगन्द कहरुलाई े क ञ्ज भ्रमणमा मागपे   ेश  ग े, े क ञ्ज, संरक्षणकार्प दथा संरखक्षद ्न्र्जन्द को
बारेमाजा कारीद  ेकार्पहरुगाइडहरुलेग ैशएकाछ ।ि् ेशीपर्पटकहरुलाईसहजीकरणग े
कार्पमा भाक ागदसमस्र्ा समेदगाइडहरुमा रहेकोछ। त्र्स्दै गाइडश ल्कमा एकरुपदा छै ।
केदपर्गाइडहरुमास रक्षारसंरक्षण्ारेपर्ापिज्ञा कोपे अभा्छ।ि् ेशीपर्पटकलाईे क ञ्ज
रसंरक्षणकार्प् ारेर्थेिजा कारीतिव्ाहग पसकेकोछै । 

16.5. मध्र््ेदप क्षेत्रमा भएका पर्पट का गेदि्ेधहरूले पर्ापपर्पट का अ्धारणालाइप शत्मसाथ गरेको
सम्बन्धमा अ  सूची १ मा संलग्  सूचकहरू दर्ार गरी होटेल व्र््सार्ी, े क ञ्ज प ाेधकारी र
मध्र््ेदपसेमेदहरूसुँगअन्दर्ादापमाफप दजा कारीेल ाुँ ेहार्बमोखजम ेखखएकोछः 

 पू्ापधार ‐ द गो दथा पर्ाप्रणमैत्री पर्पटकीर् ििर्ाकलाप अेभ्िृिका लाेग पर्पट  दथा
संरक्षणसम्बन्धीकार्पिमहरूसञ्चाल गरेकोपाइपए ,पर्पटकीर् ििर्ाकलापहरूे जीक्षेत्रबाट
स््दन्त्ररूपमागररएकोछ।र्सलेपर्ाप्रणसंरक्षणलाइपर्थोखचदध्र्ा द एकोपाइपए । 
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 फोहोरव्र््स्थाप  ‐ठोसफोहोरव्र््स्थाप ग प  ीिक ारमातिवर्ािबकेटहरू राखखएको,
स्् ेशीपर्पटकहरूमासचेद ाकोकमीकाकारणप्लाििकजन्र्फोहोरहरूर्त्रदत्रफाेलएका,
 द कोतिव  क णे र्न्त्रणमासम  ािर्कस्दरकोतिवर्ासहरुकमीरहेको ेखखर्ो। 

 स्था ीर् तिव्िप  ‐ स्था ीर् खा ा, स्था ीर् भेक भ  क ा दथा भाक ाको तिवर्ोग, बद पर्ामा ि् ेशी
पर्पटककोशकक पणकमरहेको, स्था ीर् स्दरमाखाद्यान्नदथादरकारीकोउन्त्पा  को तिवर्ोग,
स्था ीर्खा ादथासामा हरुकोउन्पलधधदामाकमीरहेको,स्था ीर्पोशाक, खेलहरु, सामा हरु
शद कोतिवर्ोगन्रू् ह  ेगरेकोरव्र््सार्मास्था ीर्कोसंलग् दाकमरहेको ेखखर्ो। 

 शेथपकििर्ाकलाप ‐प्र्ाकेजभ्रमणकोअभा्मापर्पटकहरुकोबसाईअ्ेधलम्धर्ाउन्  सकेको,
स्था ीर् सम  ार्मा रोजगारी ेसजप ाको कमी रहेको, पर्पटकीर् ििर्ाकलापहरुबाट स्था ीर्को
शम् ा ीकमरहेकोपाइपर्ो। 

 सूच ा ए्ं सचेद ा ‐ े क ञ्ज दथा शसपासका ्ादा्रण्ारे जा कारी द  े सूच ा केन्रको
उन्पलधधदा  भएको, पर्पटकीर् क्षेत्रमा भ्रमण ग ाप अप ाउन्  प े सा्धा ी्ारे पर्ापि
साई बोडपहरुकोव्र््स्था गरेको,पर्पटक, गाईडरस्था ीर्से्ातिव ार्कहरुलाईे क ञ्जभ्रमण
ग ापअप ाउन्  प ेसा्धा ीकाउन्पार्हरु्ारेजा कारीद  ेव्र््स्था भएको। 

 अ  गम  ‐ पर्पटकले पाल  ग  पप ेशचारसंिहदा  भएको, े क ञ्ज भ्रमणगरेका पर्पटकहरुको
सन्द ििको अ्स्था्ारेस्ेक्षणग ेव्र््स्था रहेको,पर्ाप्रणमैत्रीपर्पटकीर्गेदि्ेधरि्कास
कार्पहरुकोअ  गम  भएको,मध्र््दीक्षेत्रमापर्ाप्रणमैत्रीपर्पट , स््स्थपाररखस्थेदकतिवणाली
कार्मराख्नकोलाेगसहभाेगदात्मकअ  गम पिेदकोसंस्थागदसंरच ाकोकमीरहेकोद खर्ो। 

े क ञ्जहरूमापर्पटककोशगम बढेकोछ।दरश्यकर्कश्रोदरअ  गम कोकमीका
कारण संरक्षणमाअसरग ेसम्भा् ापे तिव्लरहेकोछ।त्र्स्दैबढ् ोपर्पटकीर्गेदि्ेधको
लाभ अपेक्षाकृद रूपमा स्था ीर् सम  ार्मा प ग् सकेको छै । े क ञ्ज व्र््स्थाप ले पर्ापपर्पट को
अ्धारणा अ  रुप पर्पटकीर् गेदि्ेधहरु व्र््खस्थद ग े ििर्ाकलापहरू सञ्चाल  ग  पका साथै
े खजक्षेत्रको पर्पटकीर्गेदि्ेधहरुको े र्ेमदरुपमाअ  गम गरी संरक्षण रपर्ापपर्पट लाई द गो
ब ाउन्  प पछ। 

17. पू्ापधारे मापण‐राििर्े क ञ्जदथा्न्र्जन्द संरक्षणऐ ,२०२९को फा५(ख)र(ग)लेराििर्
े क ञ्जेभत्रज  स कै तिवकारका े मापणकार्प े क धेगरेकोछ। े क ञ्जक्षेत्र ेभत्र ह  े सडक,  हर
लगार्दकापू्ापधारे मापणकार्पहरूले्न्र्जन्द कोतिवाकृेदकि्चरणरसंरक्षणमाअसरग  पकासाथै
मा ् ्न्र्जन्द बीचको िन्ि बढाउन् े भए दापे  े क ञ्ज क्षेत्रमा पू्ापधार े मापण कार्प भएको र
ह  लागेकोअ्स्था ेहार्बमोखजमछः 

17.1. खचद्  राििर् े क ञ्जको मध्र््दी क्षेत्रमा प े ्रण्डाभार ्  ह ुँ ै जा ेगरी पू्प पखश्चम ि्द्य दीर्
रेलमागपको तिवारखम्भक रेखाङ्क  गररएको छ । र्सै क्षेत्रमा रामसार सूचीमा सूचीकृद ेसमसार क्षेत्र
ि्सहजारीदालपे प पछ।त्र्सैलेराििर्े क ञ्जदथा्न्र्जन्द संरक्षणि्भागलेउन्क्तखण्डमापू्प
पखश्चम राजमागपको उन्त्तरदफप बाट रेखाङ्क को लाेग रेल ि्भागमा अ  रोध गरेकोमा हालसम्म े णपर्
भएकोछै । 

17.2. ह लाकीराजमागपको७िकलोेमटरखण्डखचद् राििर्े क ञ्जकोमध्र््दीक्षेत्रकोठोरी–माडीखण्डमा
प ेभएदापे तिवारखम्भक्ादा्रणीर्परीक्षणकोिममाे क ञ्जलाईऔपचाररकजा कारीगराईए ।
े मापणकोिममाउन्क्तजा कारीपाएसुँगै े क ञ्जव्र््स्थाप लेशर्ोज ातिवम खलाईजा कारीगराई
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२०७७फाल्ग  ८मा ् दथा ्ादा्रणमन्त्रालर्मासरोकार्ालाहरुबीचछलफलगरी े मापण
कार्पबन् गररएकोछ। 

17.3. राििर्े क ञ्जक्षेत्रभएरजा ेसडकदथा हरमापाेसङ्ग्े,िेसङ्ग,ओभरपासरअन्डरपास ह ुँ ा
बन्र्जन्द हरू हरमाड बेरदथासडक  घपट ामापरेरम ेगरेकाछ ।् खचद् राििर् े क ञ्जको
कसरा प ल ेखख ् कट्टासम्म ८ िकलोेमटर बद पर्ा े क ञ्जको अम्र ेी ेखख खचसापा ीसम्म १४
िकलोेमटरर सै ा्ार  ेखखबे र्ाभारसम्मकोझण्डै१२ िकलोेमटर लामो राजमागपक्षेत्र े क ञ्जको
जंगललेढाकेकोछ।त्र्सैले पे हरेक्क पअन्र् े क ञ्जकोद ल ामाबद पर्ा राििर् े क ञ्जमा धेरै
्न्र्जन्द  सडक   घपट ामा म े गरेका छ ।् २०७६।७७ मा बद पर्ा राििर् े क ञ्जमा ३५
्न्र्जन्द कोसडक  घपट ामामतृ्र्ृभएकोछ। 

ि्श्वसम्प ा सूचीमा सूचीकृद खचद्  राििर् े क ञ्ज र मध्र््दीमा ह  े े मापण कार्पमा
रू् ेस्कोलेसमेदचासोराखी े क ञ्जसुँगर्ससम्बन्धमापत्राचारगरेकोछ।्न्र्जन्द कोतिवाकृेदक
्ासरि्चरणमाअसरग ेभएकोलेे क ञ्जरमध्र््दीक्षेत्रमापू्ापधारे मापणबाटअलगग  पप पछ।
े ेमपदसडकदथा हरहरूमा्न्र्जन्द मैत्रीसंरच ाकोव्र््स्थाग  पप पछ। 

18. अेदिमणव्र््स्थाप राििर्े क ञ्जदथा्न्र्जन्द संरक्षणऐ , २०२९को फा५(ख)र(ग)
अ  सारराििर्े क ञ्जेभत्रज  स कैतिवकारकोघर, छातिवो, शश्रर््ाअरुशकारब ाउन् ्ाभोगग प
रक  ैभ–ूभागकधजाग प, सफाग प, शबा ीग प, खेदीग प्ाक  ैबालीउन्धजाउन् ्ाकाट् 
े क ेे धदगररएकोछ।संरखक्षदक्षेत्रमाह  सक् ेअेदिमणलाईखालीगरीप  ः् क्षते्रकार्मग प
 ेपालसरकारले् अेदिमणे र्न्त्रणरण ीेद, २०६८कार्पन््र् माल्र्ाएकोछ।े क ञ्जहरुको
स रक्षाव्र््स्थाकोलाेग ेपालीसे ासंगकोसमन््र्माे र्ेमदरुपमागखस्ददथाअ  गम गररन्छ।
े क ञ्जकोस रक्षाकोलाेग ेपालीसे ासिहदकोसेक्टररपोिहरुकोव्र््स्थागररएकोछ।राििर्
े क ञ्जदथा्न्र्जन्द संरक्षणऐ मा ैे क ञ्जेभत्रसंरच ाब ाउन् रशबा ीग परोकलगाएकोभए
दापे  खचद्  र बद पर्ा राििर् े क ञ्जको ि्ेभन्न स्था मा अेदिमण भएको छ । राििर्
े क ञ्जहरुले ्  अेदिमण े र्न्त्रण रण ीेद, २०६८अ  सार स रक्षा े कार्, राज ीेदक  ल र
सम  ार्सुँगे रन्दरछलफलरसमन््र्गरररहेदापे सम्पूणपअेदिमणहटाईप  ः् क्षेत्रकार्म
ग पसिकएकोछै । 

खचद् राििर्े क ञ्जकोगजग्राह, सा ोकाउन्ले ी,  ुँर्ा्ेलाहा ी, दमासप र, लाेमचौर,ज कीली,
थ म्सी,बा रझ लारमाडीलगार्दकाक्षेत्रगरी१२१७.४६हेक्टरक्षेत्रफलअेदिमणभएकोछभ े
बद पर्ाराििर्े क ञ्जकोठाक रबाबा, बारबद पर्ा, बाुँसगढी, मध ्  , चेपाङ्गलगार्दकाक्षेत्रमा४०१.२४
हेक्टरक्षेत्रफलअेदिमणभएकोछ।खचद् राििर्े क ञ्जकोअेदिमणहटाउन् सकेकोछै भ े
बद पर्ा राििर् े क ञ्जको अेदिेमद ४०१.२४ हेक्टरमध्रे् २०७५।७६ मा १२.९२ हेक्टर र
२०७६।७७मा१३.९५हेक्टरगरीजम्मा२६.८७हेक्टरजेम बाटअेदिमणहटाएकोछ।
े क ञ्जहरुमास क म्बासीका ाममा् क्षेत्रमाह  ेसंगदठदअेदिमण, धाेमपकसंस्था, मखन् ररधामको
 ाममाह  ेअेदिमण, स्था ीर्दहकाभ् े मापण, साम  ािर्कसमूहशद का ाममाह  ेसा्पजे क
अेदिमणकोजोखखमबढीछ।संरखक्षदक्षेत्रअेदिमणह ुँ ा् क्षेत्रमाेस े, जैि्कि्ि्धदामा
ह्रासशउन् े, मा ्–्न्र्जन्द िन्िबढ् ेलगार्दकासमस्र्ाहरुबढ ैगईरहेकाछ । 
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े क ञ्ज व्र््स्थाप ले े र्ेमद रुपमा स रक्षा गस्दी बढाइप े क ञ्ज अेदिमण  ै ह    द  े
्ादा्रण दर्ार ग  पप पछ। साथै स्था ीर् दह, स रक्षा े कार् र स्था ीर् सम  ार्सुँग छलफल र
समन््र्गरीि्द्यमा अेदिमणहटाउन्  प पछ। 

े ष्कक प 
ि्गदमागररएकोसंरक्षणकोतिवर्ासलेसंरखक्षद्न्र्जन्द कोसंख्र्ामा्िृिभएकोछ।दर

्न्र्जन्द लाई श्यकर्क बासस्था , घाुँसे मै ा , ेसमसार, घोलहरुको संरक्षण ह    सक् ा
्न्जन्द हरुको ्िृि  रमा कमी  ेखखएको छ । साथै ्न्र्जन्द हरुशहार दथा पा ी र बासको
खोजीमापरम्परागदबासस्था बाटबािहर े स्कुँ  ामा ््न्र्जन्द िन्िबढेकोछ।साथैबाघ,
गैडाजस्दा  लपभजन्द हरुसीमा्दीजंगलमाबसाईस ेजोखखमसमेदबढेकोछ।र्सलेे क ञ्ज
क्षेत्रकोपर्ापपर्पट रशेथपकगेदि्ेधमासमेदअसरग े ेखखन्छ।मध्र््ेदपक्षेत्रमाह  े ि्कास
े मापणकाकार्पहरुबाटे क ञ्जक्षेत्रकोइकोेसस्टमजोगाईराख्नथप्ादा्रणसंरक्षणकाउन्पार्हरु
अ्लम्ब  ग  पप े  ेखखन्छ । संरक्षणको ्दपमा  र भि्ष्र्को श्यकर्कदालाई दृििगद गरी
कार्पिमहरुदज पमागरीे क ञ्जहरुलेजैि्कि्ि्धदाको ीगोसंरक्षणग  पप पछ। 
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अ  सूची–१ 

अ्लोक सूची 
े क ञ्ज,मध्र््दीक्षते्रउन्पभोक्तासेमेदरपर्पट व्र््सार्ी 

-अेदराम्रो–१,राम्रो–२,दठकै–३रकमजोर–४_ 

;"rsx? 

खचद् राििर्े क ञ्ज-१०_ बद पर्ाराििर्े क ञ्ज-२१_ 

१ २ ३ ४ १ २ ३ ४ 

्ासस्था व्र््स्थाप  

े क ञ्जेभत्रज ा्रहरुकोलाेगस््च्छपाे कोव्र््स्था २ ४ २ १ ६ ८ ७ ० 

े क ञ्जभन् ा्ािहरज ा्रहरुकोलाेगस््च्छपाे कोव्र््स्था २ १ ४ ३ ० ३ ६ १० 

स््स्थ्र्पाररखस्थेदकतिवणालीकोलाेगस््च्छपाे कोसंरक्षणको
लाेगभएकाअध्र्र् अ  सन्धा कोपर्ापिदा ४ ० ३ १ २ २ ७ ८ 

्न्र्जन्द को्ासस्था संरक्षण ३ ३ १ १ ६ ९ ४ ० 

जलाशर्हरुकोसंरक्षण १ ३ ५ १ ७ ४ ६ ३ 

चर क्षेत्रसंरक्षणरतिवर्ािदा २ २ ३ १ ३ २ ११ ४ 

 द ,दालरपोखरीहरुमाजलीर्तिवणालीकोव्र््स्थाप  २ ३ ५ ० ४ ७ ५ ३ 

े क ञ्जेभत्रदालदथाखोल्साहरुमाथ ितिवएकोबाल ् ा,माटोशद 
े र्ेमदरुपमासफाग ेपिेद १ ४ ४ ० १ ४ ४ ९ 

जल्ार् परर्दप् ाटपाररस्थेदकतिवणालीर्न्र्जन्द जी् 
पिेदमापरेकाअसर्ारेे क ञ्जबाटभएकाअध्र्र् दथा
अ  सन्धा कोअ्स्था २ ४ ४ ० २ ५ ८ ३ 

जल्ार् परर्दप कातिवभा्हरुरर्सकोन्र्  ीकरणकालाेग
े क ञ्जहरुकोतिवर्ासकोअ्स्था २ ४ ३ १ २ ७ ६ ३ 
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सूच ातिवि्ेधलेखापरीक्षण



 

भ-ूअेभलेखसूच ाव्र््स्थाप तिवणाली 
पररचर् 

1. पषृ्ठभूे म ‐ जग्गा तिवशास सम्बन्धी से्ाहरुलाई समर् सापेक्ष रुपमा परर्दप  गरी सूच ा तिवि्ेधमा
शधाररदगराउन् श्यकर्कदामहश सगरीएेसर्ाली ि्कासबैंककोअ   ा मा सूच ादथासञ्चार
तिवि्ेधि्कासशर्ोज ा(ICT Development Project)अन्दगपदWeb Based Applicationकोरुपमा
ि्कासगरी ेपालसरकारलेभूे मस धारदथामालपोदकार्ापलर्हरुमाभ-ूअेभलेखसूच ाव्र््स्थाप 
तिवणालीLand Records Information Management System (LRIMS)कार्ापन््र् माल्र्ाएकोछ ।
तिवारखम्भकचरणमा१४मालपोदकार्ापलर्मालाग  ग ेकार्पिमअन्दगपद२०७२।०४।२५गदे
मालपोद कार्ापलर्, कलंकीबाट श भारम्भ गरेर शर्ोज ाको कार्पक्षेत्र ेभत्र परेका १४ मालपोद
कार्ापलर्मा सफल परीक्षण भए पश्चाद  ेपाल सरकारको े र्ेमद बजेट कार्पिमबाट हाल र्ो
तिवणालीकोतिवर्ोगि्स्दारगरी१०८कार्ापलर्मातिवणालीसञ्चाल माल्र्ाईएकोछ।र्सतिवणालीबाट
मालपोदऐ ,२०३४रभ-ूसूच ातिवणालीसञ्चाल े  ेखशका,२०७१दथाअन्र्का   अ  सारशम
 ागररकको से्ा, स ि्धा र शेथपक िहद कार्म राख्न भ-ूअेभलेख दथा शे्रस्दा व्र््खस्थद गरी
जग्गाध ी दथा मोहीको हक संरक्षण ग े, भूे म व्र््स्थाप  कार्पलाई से्ाम खी ए्ं सूच ामूलक
ब ाउन् े,भ-ूराजस््पररचाल ग पसहर्ोगप र्र्ाउन् ेरशध े  क,ि्श्वस ीर्,ग णस्दरर् क्तर्स्द परक
भ-ूसूच ातिवणालीकोि्कासगरर ेछ।र्सतिवणालीबाटभूे मव्र््स्था,सहकारीदथागररबीे ्ारण
मन्त्रालर् अन्दगपद रहेको भूे म व्र््स्थाप  दथा अेभलेख ि्भाग र भूे मस धार दथा मालपोद
कार्ापलर्हरुलेभ-ूअेभलेखदथाशे्रस्दाव्र््खस्थदग े, क्शासंशोध ,क्षते्रफलस धार,े णपर्ब र,
 ेपाल सरकारको  ामको जग्गा संरक्षण र व्र््स्थाप , भोगाेधकार ररेलज, हालसाि्क, रोक्का
फ क ्ाकासाथैसोकार्पबाटतिवािह  ेकर,श ल्करमहश लकोसङ्कल सम्बन्धीकार्पहरुह  ेग पछ। 

2.  ीेदगदव्र््स्था ‐  ि्द्य दीर् भ-ूअेभलेखसूच ाव्र््स्थाप सम्बन्धमाभएका ीेदगदव्र््स्थाहरु
 ेहार्बमोखजमरहेकाछ :्  

2.1. पन्रौ श्ेधक र्ोज ा (२०७६/७७-२०८०/२०८१)M  पन्रौं र्ोज ाले ेडखजटाइजेश  माफप द
सामाखजक,शेथपक रशासकीर् व्र््स्थामा स धार ग े रण ीेद ेलइएकोछ। र्सकालाेग भ-ू
उन्पर्ोग ीेदअ  सारभूे मको्गीकरणगरीश्यकर्कदाअ  सार क्शादथ्र्ाङ्कदर्ारग े, ेडखजटल
फे्रम्कप  कार्ापन््र्  ग े; सा्पजे क दथा े जी से्ाहरु िमशः अ लाइ  माफप द तिव ा  ग े;
ेडखजटल  ेपाल, सूच ा महामागप, डाटा सेन्टर, इन्टर ेट एक्सचेन्ज सेन्टर, शध े  क तिवि्ेधमा
शधाररदटेेलफो ,अ लाइ से्ारि्द्य दीर्भ  क्ता ीलगार्दकासञ्चारदथासूच ातिवि्ेधसम्बन्धी
पू्ापधार ि्कासमाजोड द  े;सरकारी ि्द्य दीर्तिवणालीलाईएकीकृदरअन्दरशबिग े;साइबर
स रक्षा दथा गोप ीर्दासम्बन्धी कार्प ग प साइबर स रक्षा अ  गम  केन्र स्थाप ा ग े तिवम ख
कार्पिमहरुरहेकाछ ्। 

2.2. सूच ा दथा सञ्चार तिवि्ेध  ीेद, २०७२ : र्समा सूच ा दथा सञ्चार तिवि्ेधलाई सबैको पह ुँच र
िर्शखक्तर्ोग्र्ब ाउन् े; ीेदमाफप दद गो,फरािकलोरसमा्ेशीशेथपकसामाखजकि्कासग े;
सूच ादथासञ्चारतिवि्ेध पू्ापधारको ि्कासर ि्स्दारग े;सूच ादथासञ्चारतिवि्ेधकोक्षेत्रमा
मा ् संशाध को ि्कास ग े र सूच ा दथा सञ्चार तिवि्ेध माफप द मा ् संसाध  ि्कासका
अ्सरहरुसजृ ाग े;सूच ादथासञ्चारतिवि्ेधकोतिवर्ोगबाटस शास तिव्िप ग े ीेदेलएको। 
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2.3. ्ािक पकबजेट(२०७६/७७):बजेट्क्तव्र्२०७६/७७लेजग्गातिवशास सुँगसम्बखन्धदशे्रस्दालाई
भ-ूअेभलेखसूच ाव्र््स्थाप तिवणालीमाश्िग ेकार्पिमलाई े रन्दरदा द  े,शेथपक्क पे भत्र
६०मालपोदर ापीकार्ापलर्लाईस्था ीर्दहमाअेभलेखसिहदहस्दान्दरणग े,सूच ातिवि्ेधमा
शधाररदघरजग्गारखजिेश तिवणालीकार्ापन््र् माल्र्ाईसबै खजल्लामामालपोदसम्बन्धीसे्ालाई
अ लाइ तिवणालीमाफप दतिव्ाहग े ीेदेलएकोछ। 

3. का   ी व्र््स्थाहरु ‐ ि्द्य दीर् तिवणालीको माध्र्मबाट भ-ूअेभलेख तिवणाली दथा मालपोद कर
भ  क्ता ीकोपरीक्षणसम्बन्धीकार्पहरुव्र््खस्थदग प ेहार्बमोखजमका   ीव्र््स्थागररएकाछ ् 

● अ लाइ ि्द्य दीर्कारोबारऐ ,2063, 

● ि्द्य दीर्कारोबारे र्मा्ली,2064, 

●  ेपालसरकारकोसूच ातिवि्ेधतिवणाली(व्र््स्थाप दथासञ्चाल )े  ेखशका,2071, 

● भ-ूसूच ातिवणालीसञ्चाल े  ेखशका,2071, 

● ेडखजटलडाटाकोि्दरण,तिवर्ोगरे र्म े  ेखशका,2069, 

● भ-ूसे्ाकेन्रसञ्चाल े  ेखशका,2076 
4. संगठ  संरच ारज शखक्त ‐ र्ोतिवणालीकोसञ्चाल भूे मव्र््स्थादथाअेभलेख ि्भागरर्स

मादहदमा१०८मालपोदकार्ापलर्मागरीएकोछ।तिवणालीकोव्र््स्थाप कोलाेग ि्भागमाभ-ू
सूच ा तिवि्ेध शाखा र र्ोज ा दथा अेभलेख शाखा रहेको र तिवणाली सञ्चाल मा रहेका १०८
कार्ापलर्माछ टै्टसूच ातिवि्ेधफाुँट्ाशाखाकोव्र्बस्थागररएकोछै ।ि्भागमासूच ातिवि्ेध
े  ेशक प  -१, कम्प्र् टर इखञ्जे र्र प -३, कम्प्र् टर अेधकृद प -३, कम्प्र् टर
अपरेटर/टेखक् ेसर्  प -६ रहेको छ । काठमाडौखस्थदका केही कार्ापलर् दथा पसाप, खचद् ,
भक्तप र,लेलदप र,कास्कीलगार्दकाकार्ापलर्हरुमाकम्प्र् टरअेधकृदको रबन् ीसंख्र्ा-९रहेको
रसबैकार्ापलर्माकम्प्र् टरअपरेटरकोजम्मा रबन् ीसंख्र्ा-२२३मध्रे्अेधकांशप ररक्तरहेको
करणदीकार्ापलर्हरुमाकरारमाकमपचारीे र् खक्तगरीकामकाजगररएकोपाइर्ो।भूे मव्र््स्था
दथाअेभलेखि्भागकोसंगठ संरच ादथाज शखक्तकोअ्स्था ेहार्बमोखजमरहेकोछM 
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5. कार्पिमरतिवगेद ‐ ि्भागको२०७६।०७७कोसूच ातिवि्ेधतिवणालीसम्बन्धीकार्पिमकोलक्ष्र्
दथातिवगेदकोअ्स्था ेहार्बमोखजमरहेकोछ: 

ेस. ं. कार्पिम लक्ष्र् तिवगेद तिवगेदतिवेदशद 

१ भूे मस धार दथा मालपोद कार्ापलर्हरुको शे्रस्दा
अेभलेखव्र््स्थाप (स्क्र्ाे ङ)–१पटक 

१९कार्ापलर् ६कार्ापलर् ३१.५८ 

२ LRMISसे्ाप र्र्ाउन् ेकार्ापलर्संख्र्ा १०८बाट११५ १०८ ०.०० 

३ LRMIS Orientation Training, IT Application 

User And Technical Training 
३५ २१ ६० 

6. सूच ा तिवि्ेध लेखापरीक्षणको औखचत्र्दा ‐ लेखापरीक्षण ऐ , २०७५ को  फा ५ मा
महालेखापरीक्षकलेसूच ातिवि्ेधलेखापरीक्षणग पसक् ेव्र््स्थागरेकोछ।म ल कभरका ीजीदथा
सा्पजे कजग्गाकोलगद,जग्गाकोकारो्ाररराजस््सङ्कल मासूच ातिवि्ेधकोतिवर्ोगभईरहेको
अ्स्थामा सूच ाको ि्श्वसे र्दा, एखप्लकेश तिवणालीकोउन्पर् क्तदादथास रक्षा, तिवि्ेधकोउन्पर्ोग,
सूच ा तिवि्ेध पू्ापधार, ज शखक्त व्र््स्थाप , सफ्ट्ेर्रको तिवभा्कारीदा लगार्द डाटा, सूच ा
तिवणालीकोगोप्र्दा,सूच ाकोे ष्पक्षदाशद ि्क र्हरुमास््दन्त्रपरीक्षणग पसान् ेभपकरहेकोलेर्ो
लेखापरीक्षणगररएकोेथर्ो। 

लेखापरीक्षणकोउन्द्दयेकर्,क्षते्ररपिेद 

7. लेखापरीक्षणकोउन्द्दयेकर्‐भूे मव्र््स्थाप दथाअेभलेखि्भागदथामादहदकाे कार्हरुमातिवर्ोग
भएकोसूच ातिवि्ेधतिवणालीकोपू्ापधाररर्सकोस रक्षाजोखखम,सूच ातिवि्ेधसफ्ट्ेर्रकोपर्ापिदा
रउन्पर् क्तदा, े र्न्त्रणव्र््स्था, सूच ादथादथ्र्ाङ्कको ि्श्वसे र्दाए्ंसोकोव्र््स्थाप तिवकृर्ा
परीक्षण ए्ं मूल्र्ाङ्क  गरी  ेखखएका जोखखम न्रू् ीकरण ग े उन्पार्हरु स झाउन्   लेखापरीक्षणको
उन्दे्दयकर्रहेकोेथर्ो। 

8. लेखापरीक्षणकोक्षते्र ‐लेखापरीक्षणकोउन्दे्दयकर्तिवाेिकालाेगभूे मव्र््स्थाप दथाअेभलेखि्भाग
दथा मादहदका े कार्हरुमा कार्ापन््र् मा ल्र्ाईएको भ-ूअेभलेख सूच ा व्र््स्थाप  तिवणालीको
 ेहार्काक्षेत्रलाईलेखापरीक्षणमासमेिटएकोेथर्ो : 

 एखप्लकेश तिवणालीकोउन्पर् क्तदा(Appropriateness of System),  

 तिवि्ेधकोतिवर्ोग (Use of Technology),  

 सूच ातिवि्ेधपू्ापधार(IT Infrastructure),  

 ज शखक्तव्र््स्थाप  (Human Resource Management),  

 सफ्ट्ेर्रकोतिवभाकाररदा(Effectiveness of Software),  

 उन्पर्ोगतिवणालीको क्षदा (Efficiency of Utilized System), 

 सूच ातिवणालीकोगोप्र्दा(Confidentiality of Information System),  

 े र्ेमददा (Compliance),  

लेखापरीक्षणमा ि्शेक  गरी तिवणाली ि्कास भए ेखख लेखापरीक्षण अ्ेधसम्मका सूच ा र
दथ्र्ाङ्कहरुसमेिटएकोछ।  
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9. लेखापरीक्षण पिेद ‐ र्ो लेखापरीक्षणमा स्ोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको अन्दरापििर् संगठ 
(ईन्टोसाई)लेजारीगरेकोमा  ण्डए्ंम्े  ेखशकारकार्ापलर्लेजारीगरेकोसरकारीलेखापरीक्षण
मा  ण्ड र सम्बखन्धद लेखापरीक्षण मागप शप मा उन्खल्लखखद ि्ेध र पिेद अ  रुप सूच ा तिवि्ेध
लेखापरीक्षणसञ्चाल गररएकोछ।  

लेखापरीक्षण ऐ , 2075 को  फा 5(१) मा महालेखापरीक्षकले छ ौटको शधारमा
लेखापरीक्षण ग पसक् े व्र््स्था रहेको र सोही ऐ मा शेथपक कारोबार र सोसुँग सम्बखन्धद
कृर्ाकलापको एक-एकगरीबाबीच-बीचमाछड्केगरी ्ा केही तिवेदशदमात्रपरीक्षणग ेगरी
लेखापरीक्षणकोदररका,क्षते्ररअ्ेधदोकीअखन्दमलेखापरीक्षणग े,त्र्सबाटतिवािदथ्र् शापउन् े
व्र््स्था छ । लेखापरीक्षण ग ाप ि्क र्सुँग सम्बखन्धद रहेर  ेदजामूलक, समस्र्ामूलक दथा
तिवकृर्ामूलक पिेद अ्लम्ब  गरी सम्बखन्धद सफ्ट्ेर्र र तिवणाली परीक्षण ग े, व्र््स्थाप सुँग
छलफल, तिवश्ना्ली दथा अन्द्ापदाप, सरोकार्ालासुँगछलफलगरीश्यकर्क सूच ा, ि््रण दथा
जा कारी तिवाि गररएको छ। र्सरी तिवाि दथ्र्ाङ्क दथा सूच ा तिवणालीको तिवम ख कार्प सम्पा  
सूचकहरुकोसेरोफेरोमाकार्पसम्पा  मा ेखखएकासमस्र्ादथाच   ौदीकोि्श्लके णए्ंमूल्र्ाङ्क गरी
सोहीशधारमास धारकोक्षेत्रहरुपिहल्र्ाउन् ,मूल्र्ाङ्क गरेकाि्क र्मास धारल्र्ाउन् ग  पप ेकामका
सम्बन्धमास भा्तिवस्द दगररएकोछ। 

भूे म व्र््स्थाप  दथाअेभलेख ि्भाग र मादहदका १०८कार्ापलर्मध्रे् लेखापरीक्षणका
िममासमर्कोअ  कूलदाअ  सारभूे मव्र््स्थाप दथाअेभलेखि्भागरमादहदकामोरङ,झापा,
पसाप र खचद्  खजल्लाका कार्ापलर्हरुमा स्थलगद रुपमा गई भ-ूअेभलेख सूच ा तिवणाली
कार्ापन््र् कोअ्स्थाबारेपरीक्षणए्ंअ्लोक गररएकोेथर्ो।लेखापरीक्षणसमाप ग  पअगाेड
परीक्षणबाट  ेखखएका तिवम ख व्र्होरा उन्पर व्र््स्थाप सुँग २०७८/०२/३१ मा बिहगपम  बैठक
गररएकोेथर्ो। 

र्ो लेखापरीक्षणसञ्चाल ग प लेखापरीक्षणटोलीमा े  ेशक (सूच ातिवि्ेध)श्री रमेशराज
स ् े ी, कम्प्र् टरअेधकृदश्री द पकपौडेल,कम्प्र् टरअेधकृदश्रीस ् ासअेधकारी, लेखापरीक्षण
अेधकारी श्री ि्ष्ण  तिवसा  पौड्याल, परामशप ादा श्री शैलेन्र उन्तिवदेी र परामशप ादा श्री हेमन्दराज
बरालकोसंलग् दारहेकोेथर्ो। 

10. लेखापरीक्षणकासीमाहरु‐ लेखापरीक्षणकाअन्दरे हीदजोखखम, म  ाछ ौट,कारोबाररतिवणालीको
जिटलदा, समर्को कमी, समर्मै सूच ा तिवाि  ह  े लगार्दका ि्क र्हरु लेखापरीक्षणका सीमाका
रुपमारहेकाछ ।्  

लेखापरीक्षणबाट ेखखएकाव्र्होरा 

 ेपालसरकारले भूे म व्र््स्थाप  दथाअेभलेख ि्भाग रमादहदकाकार्ापलर्बाट तिव ा 
गरर े से्ास ि्धालाई सूच ा तिवि्ेधकोमाध्र्मबाट तिवर्ोगग प सिक ेगरी केन्रीकृद दथा ्ेभमा
शधाररदभ-ूअेभलेखसूच ाव्र््स्थाप तिवणाली(Land Record Information Management System, 

LRIMS) सञ्चाल मा ल्र्ाएको छ । ईन्टर ेट र ईन्ट्रा ेट माफप द मादहदका कार्ापलर् र
से्ाग्राहीलाईअ लाई से्ातिव ा ग ेउन्दे्दयकर्कासाथर्ोतिवणालीहालसम्म१०८कार्ापलर्मातिवर्ोग
भईरहेकोछ। 
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तिवत्रे्क कार्ापलर्लाईि्भाग/सरकारीएकीकृदडाटाकेन्रसुँगIntranet Linkमाफप दLink गरी
दी कार्ापलर्को डाटा ि्भाग/सरकारी एकीकृद डाटा केन्रमा रहेको एउन्टै सभपरमा भण्डारण ह  े
व्र््स्था गररएको छ । तिवणालीको Primary Server सरकारी एकीकृद डाटा केन्र, ेसंह रबारमा
रहेको र ि्भागमा रहेको Standby Server मा Regular Realtime डाटा व्र्ाकअप ह  े व्र््स्था
गररएकोछ।तिवत्रे्ककार्ापलर्कोडाटाकोलाेगछ ट्टाछ टै्टकार्ापलर्कोडतिवर्ोगग ेरसोहीकोडको
शधारमा दोिकएको तिवर्ोगकदापलाई मात्र पह ुँच ह  े व्र््स्था रहेको छ। कार्ापलर्का कमपचारीले
Intranet Link रसे्ाग्राहीलेInternet Linkमाफप दतिवणालीमापह ुँचतिवािग पसक् छ ्।सभपरदथा
डाटा्ेससुँगसम्बखन्धदसबैतिवाि्ेधककार्पि्भागमामात्रकेन्रीकृदह  ेगरी ेशभररकाजग्गादथा
जग्गाध ीको ि््रणसभपरमाकेन्रीकृदरूपमाभण्डारणह  ेरतिवणालीमाश्िभएकाकार्ापलर्मा
अस लभएको ैे कराजस््दथाकारो्ारसंख्र्ाि्भागबाटैहे पसिक ेव्र््स्थारहेकोछ।र्स
तिवणालीकोसूच ातिवि्ेधलेखापरीक्षणग ाप ेखखएकाव्र्होरा ेहार्बमोखजमरहेकाछ ्: 

11. सूच ा तिवि्ेध व्र््स्थाप  ‐  भूे म व्र््स्थाप  दथा अेभलेख ि्भाग र मादहदकाकार्ापलर्हरुले
स्थािपद भ-ूअेभलेख सूच ा तिवि्ेध तिवणालीलाई स व्र््खस्थदरुपमा सञ्चाल  ग  पप पछ । भ-ूअेभलेख
सूच ातिवि्ेधतिवणालीलाईस व्र््खस्थदरुपमासञ्चाल कालाेगभूे मव्र््स्थाप दथाअेभलेखि्भाग
र मादहदका कार्ापलर्हरुमा भ-ूअेभलेख सूच ा तिवि्ेधसुँग सम्बखन्धद  ्ी दम स धारका
श्यकर्कदाहरुको पिहचा  ग प स्पि ि्ेध र तिवकृर्ा, सूच ा तिवि्ेध रण ीेदक र्ोज ा, तिवि्ेधको
माध्र्मबाटसम्पा  गरर ेकार्पहरुपररभािक दग े,सूच ातिवि्ेध ीेददथाकार्पि्ेधहरुलाग ग े
्दपमा  र भि्ष्र्का श्यकर्कदालाई सम्बोध  ग े ज शखक्त ि्कास  ीेद, र्ोज ा (Human 

Resource Development Plan)रसमर्समर्माजोखखमि्श्लके णकोस व्र््स्थाह   प पछ।दरभ-ू
अेभलेखसूच ातिवि्ेधतिवणालीलाईस व्र््खस्थदरुपमासञ्चाल ग पभूे मव्र््स्थाप दथाअेभलेख
ि्भागरमादहदकाकार्ापलर्हरुलेउन्परोक्तव्र््स्थाग प सकेकोअ्स्था ेहार्बमोखजमछ: 

11.1. ि्भागरमादहदकाकार्ापलर्लेतिवर्ोगग ैशएकोभ-ूअेभलेखसूच ातिवि्ेधतिवणालीलाई ्ी दम
तिवि्ेधको ि्कास र ि्स्दारका शधारमा स धार ग ै जा  प पछ । तिवणालीलाई स धार ग प सूच ा
तिवि्ेधसम्बन्धी अल्पकाली  दथा  ीघपकाली  रण ीेदक र्ोज ा दर्ार ग  पका साथै सूच ा तिवि्ेध
पू्ापधारमा लगा ी ग प ्ा श्यकर्क प े उन्पकरण, सफ्ट्ेर्र, डाटा्ेश, ज शखक्त शद को
श्यकर्कदा पिहचा  ग  पप पछ । र्सरी पिहचा  गररएका स धारसुँग सम्बखन्धद सबै ि्क र्हरु
तिवाथेमकीकरणगरेकोपाइए भ ेतिवणालीलाईस व्र््खस्थदग पसूच ातिवि्ेधरणे ेदकर्ोज ादर्ार
गरेकोपाईए ।े कार्सुँगस््ीकृद ीेद,रणे ेदकर्ोज ादथाकार्पि्ेधहरु ह ुँ ासूच ातिवि्ेध
तिवणालीसुँगसम्बखन्धदहाडप् ेर्र,सफ्ट्ेर्र, ेट्कप ,डाटासेन्टर,ज शखक्तलगार्दकापू्ापधारहरुको
तिवभा्कारीरुपमाव्र््स्थाप ए्ंसञ्चाल ग ेसम्बन्धमास्पिकार्पद शाकोअभा्लेभ-ूसूच ातिवि्ेध
 ीेद,र्ोज ारउन्दे्दयकर्बीचसामन्जयकर्दाकोकमीह  ेरद गोि्कासकार्मग पकदठ ह  े ेखखन्छ।
ि्भागकोव्र््सािर्कश्यकर्कदापूेदपग पकोलाेग्दपमा रभि्ष्र्काश्यकर्कदाहरुसम्बोध 
ग े सूच ा तिवि्ेधज शखक्तव्र््स्थाप र्ोज ादर्ारगरीकार्ापन््र् ग  पप पछ। सूच ातिवि्ेध
ज शखक्तको  रबन् ीअ  सार प पूेदप स े  खश्चद ग प ज शखक्त व्र््स्थाप  र्ोज ा दज पमा गररएको
पाइए ।ि्भागकोसूच ातिवि्ेधशाखामाकम्प्र् टरइखन्जे र्र-३कोस््ीकृद रबन् ीरहेकोमा२
ईखञ्जे र्रकोस्थार्ीप पूेदप भएकोरमादहदकार्ापलर्माकम्प्र् टरअपरेटरको रबन् ीअ  सारपूेदप
 भएकोकारणकार्ापलर्माकारारमाकमपचारीभ ापगरीकामकाजगरेकोपाइर्ो। 
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भ-ूसूच ा तिवणाली सञ्चाल  े  ेखशका, २०७१ को ब ुँ ा  म्बर ९.१. मा Main System 

Administrator, Local System Administrator, Assistant System Administrator गरीदी तिवकारकाभ-ू
सूच ातिवणालीव्र््स्थापकरह ेउन्ल्लेखछ।संगठ कोकार्पतिवकृेद,सागंठे कसंरच ा,प को
तिवकृेदअ  सारस्पिरुपमािकटा गरीकार्पि्भाज गरेरसोहीअ  सारकार्पि््रणसमेददर्ारग  प
प पछ।ि्भागरकार्ापलर्मासूच ातिवि्ेधकमपचारीे र् खक्तगररुँ ा ैकार्पि्भाज अ  सारि्क र्
ि्ज्ञदाकोशधारमागरेकोपाइए भ ेसोबमोखजमस्पिरुपमाकामकोबाुँडफाुँडसमेदगरेकोपाइए ।
उन् ाहरणकोलाेगि्भागमाकम्प्र् टरइखन्जे र्ररअेधकृदकोजम्मा रबन् ी६रहेकोमाSystem 

Administrator, Data Center Expert, Network Administrator, Database Administrator क  
इखन्जे र्र ्ा अेधकृद हो भ ी िकटा  गररएको पाइए  । क  ै एक कमपचारीले  ै  ेट्कप ,
सेक्र् ररिट, डाटा्ेश, एखप्लकेश  लगार्दका कार्पहरु समेद गरेको पाइर्ो । र्सरी स्पि कार्प
ि्भाज  ह ुँ ा रएकैकमपचारीले धेरैतिवकृेदकोकामग  पप ाप न्रू्  ि्क र् ि्ज्ञदाभईअेभलेखको
अस रक्षाह  े,पह ुँचमा े र्न्त्रण ह  ेदथाश्रोदसाध को  रुपर्ोगसमेदह  ेजस्दाजोखखमरह 
सक् छ ्।साथैर्न्त्रउन्पकरणदथासभपरकोक्षमदार ि्द्य दतिव्ाहकोअ  पादबीचदालमेलह  
 सकेमाज  स कैबेला  घपट ासमेदह  सक् ेमाि्भागमाहालसम्मि्द्य दसम्बन्धीि्क र्अध्र्र् 
गरेकोकमपचारीको रबन् ीरहेकोपाइए । 

सूच ातिवि्ेधमा क्षदाहाुँेसलगरेकाज शखक्तअन्र्त्रसरु्ाभईगएमा्ाअ्काशभएमा
े जकोकार्पभार सम्हाल् े गरीज शखक्तदर्ार (Succession Plan) ग े दथाकार्ापलर्बाटअन्र्त्र
सरु्ाभईजा ेअ  पाद(Employee Turnover Ratio) कमग परकार्ापलर्माज शखक्तिटकाईराख्न
(Employee Retention) समेद क  ै संर्न्त्र दर्ार गरी लाग  गररएको पाइए  । कमपचारीहरूको
 रबन् ीअ  सारप पूेदप ह ुँ ाअत्र्ाेधककामकोबोझलेत्र  िटह  सक् ेदथासे्ाकोग णस्दरमासमेद
कमीशउन् सक् छ। 

ि्भागले सूच ातिवि्ेधमा ्ी दमस धारकाश्यकर्कदाहरूलाई पूराग प र सूच ातिवि्ेध
तिवणालीसुँग सम्बखन्धद सबै िकेसमका साध  श्रोदहरूको स रखक्षद तिवर्ोगको लाेग सूच ा तिवि्ेध
सम्बन्धी छ टै्ट रण ीेदक र्ोज ाहरू दज पमा गरी श्यकर्कदाको पिहचा  ग  पप पछ । ि्भागको
व्र््सािर्कश्यकर्कदापूेदपग पकोलाेग्दपमा रभि्ष्र्काश्यकर्कदाहरुसम्बोध ग ेसूच ा
तिवि्ेधज शखक्तव्र््स्थाप र्ोज ादर्ारगरीकार्ापन््र् ग  पप पछ। सूच ातिवि्ेधज शखक्तको
 रबन् ीअ  सार प पूेदप स े  खश्चद ग प, ज शखक्त  िटकाई राख्न (Manpower Retention) ि्भागले
ज शखक्तव्र््स्थाप र्ोज ासमेददज पमाग  पप पछ। 

11.2. जोखखम ि्श्लके ण र न्रू् ीकरण ‐ ि्भागले सूच ा तिवि्ेधको माध्र्मबाट से्ा तिव्ाह ग ाप शफ् ो
व्र््सार्सुँगसम्बखन्धदसबैिकेसमकाका   , ीेद,े र्मए्ंि्ेधतिवकृर्ाहरुकोपूणपरुपमापाल ा
भएकोछभन्नेसम्बन्धमाि्श्वस्दह  कालाेगउन्पर् क्तसंर्न्त्रहरुमाफप दपरीक्षणग  पप पछ।दर
सूच ा तिवि्ेधसम्बन्धी जोखखमहरुको स््दन्त्ररुपमा ि्श्लके ण र मूल्र्ाङ्क  गरी सोको तिवेद्े  
व्र््स्थाप समक्षपेशग ेगरेकोपाइए ।सूच ातिवि्ेधसम्बन्धीका   , ीेद,े र्मकोअ  पाल ा
भए/ भएको सम्बन्धमा छ टै्ट ग णस्दरशश्वस्ददा परीक्षण ग े गरेको पाइए । र्सले ग ाप सूच ा
तिवि्ेध तिवणालीका ि्ेभन्न िकेसमका सम्भाि्द जोखखमहरुको साम ा ग  पप े अ्स्था  ेहार्बमोखजम
रहेकोछ: 
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 कम्प्र् टर सभपर रुम दथा डाटा सेन्टरमा माप ण्ड अ  सारको दामिमको व्र््स्था  ह ुँ ा
उन्पकरणहरु ेछटै्ट ेबग्र े,तिवणालीस रक्षाकालाेगभरप ोफार्र्ाल,एखन्टभाइरसदथापह ुँचमा
े र्न्त्रण  भएमा डाटाह्यािकङ, फेरब ल दथा  ि ह  सक् े, इन्टर ेट से्ा दथा  ेट्िकप ङ
भरप ो  भएमा सभपरमा ररर्लटाइम डाटा भण्डारण  ह  े, भरप ो अग् ी े ्ारक उन्पकरण
 भएमा शगलागीबाट क्षेद ह  सक् े, कमपचारीहरुमा कामको तिवकृेदअ  सारको तिवाि्ेधक ज्ञा 
दथार्ोग्र्दा भएमास्रोदसाध को  रुपर्ोगह  सक् े, े रन्दररुपमा ि्द्य द तिव्ाहकोलाेग
भरप ो ्ैकखल्पकव्र््स्था(पा्रव्र्ाकअप) ह ुँ ाअकस्माद ि्द्य द ि्च्छे भएमासे्ाबन् 
ह  सक् े,अेभलेखभण्डारणग ेडाटा्ेशतिवणालीभरप ो भएमार्ैकखल्पकव्र््स्था भएमा
चाहेकोबखदमासूच ातिवािग प सिक ेजस्दाजोखखमशईप पसक् छ ्। 

 ि्भागलेतिवर्ोगमाल्र्ाएकोि्द्य दीर्भ-ूअेभलेखसूच ाव्र््स्थाप तिवणालीमाकेदपर्अ्स्थामा
एकज ाको िकत्ता  म्बर राख् ा अकै व्र्खक्तको जग्गाको ि््रण  ेखख े जस्दा समस्र्ा समेद
रहेकोपाइएकोछ।र्स तिवकारका समस्र्ा तिवणाेलको कारण  भै  गलद Data Entry र  
प रा ोDLIS System बाटLRIMS System मा Data Migration ह ुँ ा भएको समस्र्ाको कारण 

सीेमद मात्रामा र्स्दोसमस्र्ारेहकोि्भागकोभ ाईरहेकोछ। 

 ि्भागले अेभलेख भण्डारण ग पको लाेग तिवाइमरी सभपर सरकारी एकीकृद डाटा केन्र,
ेसंह रबारमा र सेकेण्डरी डाटा सभपर ि्भाग पररसर, बबरमहलमा राखेको छ। तिवाइमरी र
सेकेण्डरी  बैडाटासभपर खजककोस्था मारहेकोरउन्पत्र्काबािहर्ैकखल्पकडाटासभपरको
व्र््स्था  भएकोले सम्भाि्द  ै्ी तिवकोपबाट क  ै क्षेद ह   गएमा डाटा ररकभर ह    सक् े
जोखखम ेखखएकोछ। 

ि्भागलेतिवणालीसञ्चाल कोजोखखमहरुपिहचा र न्रू् ीकरणकोलागी े र्ेमदरुपमा क्ष
तिवाि्ेधकबाट समग्र सूच ा तिवणालीको ग णस्दरशश्वस्ददा तिवाि्ेधकजाुँच गराउन् े, समग्र तिवणालीको
ेसस्टम अेडट गराउन् े, उन्पत्र्का बािहर उन्पर् क्त स्था मा बैकखल्पक डाटा सभपर राख्ने दथा
सम्बे  शीलउन्पकरणहरुकोेबमासमेदगराउन्  प पछ। 

12. पह ुँचे र्न्त्रण‐  ि्द्य दीर्भ-ूअेभलेखसूच ाव्र््स्थाप तिवणालीकोसंचाल रव्र््स्थाप ग ेभूे म
व्र््स्थाप दथाअेभलेखि्भागरतिवणालीकोकार्ापन््र् ग ेमालपोदकार्ापलर्हरुमासरकारदथा
व्र्खक्तकोघरजग्गाकोअेभलेखरह ेभएकाले्ैर्खक्तकसम्पखत्तकोगोपे र्दासमेदकालाेगतिवणाली
रअेभलेखकोउन्च्चदमसाईबरस रक्षा रसोसम्बन्धीभौेदक पू्ापधारदथापह ुँचमासमेदउन्च्चदम
े र्न्त्रणह   प पछ।र्ससम्बन्धमा ेहार्बमोखजमकाव्र्होरा ेखखएकाछ ्: 

12.1. ि्भागकोडाटासेन्टरमाबह -शर्ाेमकतिवमाणीकरण (Multi Factor Authentication)र् क्ति्द्य दीर्
गेटपासकोव्र््स्थाग  पप ेरमादहदकाकार्ापलर्हरुमा,शगन्द कप खस्दकामाअे ्ार्परूपमातिवि्िि
गरेपश्चाद मात्रशगन्द कहरुलाई तिव्ेश द   प े,शगन्द कहरुकोकार्ापलर् भ्रमणलाई पे  ि्द्य दीर्
माध्र्मबाटव्र््स्थाप ग  पप ेमा ि्भागरमादहदकार्ापलर्हरुमापह ुँच े र्न्त्रणतिवभा्कारीरुपमा
भएकोपाईए ।पह ुँचे र्न्त्रण भएकोकारणअ ेधकृदव्र्खक्तकोतिवणालीमापह ुँचह  सक् े्ा
शेधकाररकव्र्खक्तलेपे श्यकर्कभन् ाबढीपह ुँचपाउन् ेह  ालेदथ्र्ाङ्ककोगोप ीर्दाजोखखममा
प ेअ्स्थाछ। 
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12.2. ि्भागपररसरलाईके्लएउन्टास रक्षागाडपबाटस रक्षातिव ा गरेकोपाइर्ोरतिव्ेशपासकोव्र््स्था
गरेकोपाइए ।साथैमालपोदकार्ापलर्हरुमासूच ातिवि्ेधकोपह ुँचमाक  ैभरप ोे र्न्त्रणरहेको
पाईए भ ेकार्ापलर्समर्पेछसभपरकोठाकोस रक्षाग ेव्र््स्थाेमलाईएको ेखखए ।ि्भागले
मादहदका कार्ापलर्हरुको ेस.ेस.िट.ेभ.ेभेडर्ो (ेसेसिटभी फ टेज) मन्त्रालर्मा मन्त्रीज्रू्, सखच्ज्रू्, 

महाे  ेशककक्षरअेधकृदलेशफ् ोकार्पकक्षबाटैहे पसिक ेधर््स्थारहेको पाईर्ो। 

12.3. ि्भाग रमादहदका४०कार्ापलर्मा ेस.ेस.िट.ेभ.जडा गररएको पाइर्ो। ेस.ेस.िट.ेभ.जडा 
दथासञ्चाल सम्बन्धीकार्पि्ेध,२०७२अ  सार ेस.ेस.िट.ेभ.को ेभेडर्ोकखम्दमा९० द  सम्म
भण्डारणग  पप ेमा,कार्ापलर्माजडा गरेकोउन्पकरणकोक्षमदाअ  सारभण्डारणगरर ेह ुँ ा,कम
समर् भण्डारण गरेको पाइर्ो। ेस.ेस.िट.ेभ.को मोे टररङ्ग ग प  क्षज शखक्तकोअभा् रहेको
 ेखखर्ो। 

ि्भागमा्ह -शर्ाेमकतिवमाणीकरण (Multi Factor Authentication)र् क्ति्द्य दीर्तिवणालीको
अ्लम्ब ग  पकासाथैमादहदकार्ापलर्हरूलेशगन्द कहरूकोलगलाईव्र््खस्थदग पश्यकर्कदा
अ  सारपह ुँचस े  खश्चदग पकोलाेगस्पि ीेदए्ंकार्पि्ेधब ाईसोहीबमोखजमतिवणालीकोभौेदक
स रक्षारपह ुँचे र्न्त्रणग  पप पछ। 

13. सभपरजडा रव्र््स्थाप  ‐ सूच ातिवि्ेधतिवणालीकार्ापन््र् ग े े कार्हरुमासभपरकोजडा र
व्र््स्थाप ले ठूलो महत्् राख् छ। ि्भागमा ि्द्य दीर् भ-ूअेभलेख सूच ा व्र््स्थाप  तिवणालीको
संचाल ग पसभपर,स्टोरेजेडभाइस,स््ीच,राउन्टर,र् िपएसजस्दाउन्पकरणहरुव्र््खस्थददरीकाले
जडा गरेकोह   प पछ।र्ससम्बन्धमा ेखखएकाव्र्होराहरु ेहार्बमोखजमरहेकाछ ्: 

13.1. एखप्लकेश तिवणालीमाडाटाकोभोल्र् म,तिवर्ोगकदापको संख्र्ा,कामकोतिवकृेद,सञ्जालीकरणको ार्रा
अ  सारक्षमदा ेमला ह  ेगरीएखप्लकेश सभपर,डाटा्ेशसभपरदथा ररकभरीसभपरसमेदजडा 
ग  पप पछ।र्सरीजडा भएकासभपरहरुसधैदर्ारीअ्स्था (High Availability, HA Mode) मा
ह   प पछ । सभपरहरु HA Mode मा ह  को लाेग सभपर जडा  भएको स्था मा म ख्र् सभपरसुँगै
्ैकखल्पकसभपरपे राखेरक  ैएकमासमस्र्ाशएमास््चाेलदरुपमासोसुँगैकोअकोसभपरशफै
चल् े गरी व्र््स्था गररएको ह   प पछ । ि्भागले एखप्लकेश  सभपर र डाटाबेस सभपर GIDC
ेसंह रबाररडाटाकोधर्ाकअपशफ् ैि्भागपररसरमाराखेकोमासोसुँगैि्कल्पकोरुपमाअकोपे 
सभपरजडा गरेर्ैकखल्पकरुपमाकामग ेव्र््स्थागरेकोपाईए ।जसलेग ापजडा गररएको
एकलसभपरमाक  ैसमस्र्ाशईपरेमाक  ैपे बेलासे्ाअ्रुिह  ेअ्स्था  ेखखर्ो।ि्भागले
तिवर्ोगमाल्र्ाएकादी ्टाएखप्लकेश हरु(LRIMS, Public Access Module, Document Management 

System) कोलाेगफरक-फरकसभपरतिवर्ोगगरेमागेदर  दह  ेमादी ्टैएखप्लकेश कोलाेगएउन्टै
सभपरकोतिवर्ोगगरेकोछ।जसलेग ापडाटाकोलोडेमला ह   सकीगेदिढलोह  े ेखखन्छ। 

13.2. ि्भागमासभपरकक्षकोव्र््स्थागररएकोभएदापे सभपरदथाउन्पकरणहरुव्र््खस्थदरुपमाराखेको
पाइए ।सभपरकक्षमाि्द्य दतिव्ाह,क ेलङ्गेसस्टम,सभपरर्र्ाक,्ार्ररङ्गशद कोउन्खचदव्र््स्था
भएको पाईए  । सभपर कक्षमा अखग्  े र्ान्त्रण तिवणाली, ेभत्तामा पा ी रसाएको दथा ध ् ाुँ पत्ता
लगाउन् ेर्न्त्र रहेकोदथाचौि्सैघण्टा े गरा ीतिवणालीदथाक  ैघट ाघटेमासूच ाद  ेतिवणाली
समेदव्र््स्थागरेकोपाईए ।सभपरकक्षमाअत्र्ाेधकध लोभएको, म सा धपाउन् ेउन्पकरण भएको
दथा ररर्लटाईममोे टररङ्ग ेसस्टमसमेदजडा गरेकोपाईए ।सभपरलाईक ेलङ्गग ेव्र््स्था
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 रहेको र सभपर र्र्ाकलाई ेसधै भ  ईमा राखखएकोछ।सभपरकक्षमा सभपर दथाउन्पकरणहरुको
उन्खचदव्र््स्थाप  ह ुँ ाज  सकैसमर्मा  घपट ाभैतिवणालीमाक्षेदह  सक् ेजोखखम ेखखएको। 

सभपरकक्षसञ्चाल कालाेग न्रू् त्तममाप ण्डको पाल ा गरी व्र््खस्थद र ्ादा  कूेलद
ब ाई राख्न प पछ । समग्र तिवणालीको े रन्दर चेकजाुँच दथा े गरा ी गरी सूच ा द  े र सदकप 
गराउन् ेमोे टररङ्गेसस्टमजडा ग  पप पछ।साथैि्भागलेसभपरहरुHA Mode माराखीडाटाको
लोडेमला ह  ेगरीसभपरव्र््स्थाप ग  पप पछ। 

14. ईन्टर ेट से्ा र क ेखक्टेभिट ‐ े कार्हरुले सञ्चाल  गरेको ईन्टर ेटमाशधाररद सूच ा तिवि्ेध
तिवणालीबाट े रन्दररुपमा से्ातिव्ाहग पकोलागीभरप ोईन्टर ेटसे्ातिव ार्कबाटईन्टर ेटसे्ा
ेल  प पछ।सूच ातिवि्ेधतिवणालीकोतिवकृेद,डाटाकोभोल्रू्मदथातिवर्ोगकदापकोसंख्र्ाअ  सारकोभार
ेमला ह  ेगरीधर्ाण्डि्थक्षमदाकोसमेददालमेलह   प पछ।ि्भागकोतिवाईमरीसभपर(एखप्लकेश 
सभपररडाटासभपर)जी.शई.ेड.सी.मारडाटासभपरको्ैकखल्पक(धर्ाकअप)सभपरि्भागमारहेको
छ र जसलाई डाकप  फाई्र र अपिटकलफाई्र माफप द जोेडएकोछ। ि्भाग र मादहदका
कार्ापलर्हरुबीच्ैकखल्पकव्र््स्थाह  ेगरी  ई े जीसे्ातिव ार्ककम्प ीस ि्स के्ल ेटतिवा.ेल.
बाट (५/५ एमेबिपएस क्षमदाको) र ्लपडेलङ्क  कम्र् े  केश  ेल. बाट (3/3 एमेबिपएस
क्षमदाको) ईन्ट्रा ेट माफप द जोेडएको छ। एउन्टै से्ाको ि्कल्पकोरुपमा   ईकम्पा ीसुँग से्ा
ेलएकोमाएउन्टाकमक्षमदाकोरअकोबढीक्षमदाकोसे्ाेलएकोपाईर्ो।कमक्षमदाकोसे्ाले
कामग प सक् े हो भ ेबढी मूल्र्खचपगरेर बढीक्षमदाको से्ा ेल   म ाेस्ह ुँ ै  भ ेबढी
क्षमदाकै से्ा श्यकर्क प े हो भ े त्र्सको ि्कल्पको रुपमा कम क्षमदाको से्ाले कसरी
ि्कल्पकोरुपमाकामगरेकोछसोसम्बन्धमाि्भागकोध्र्ा जा  जरुरीछ।ि्भागलेसञ्चाल 
गरेकोतिवणालीमाि्ेभन्नसमर्मासे्ाअ्रुिसमेदह  ेगरेकोपाईर्ो।फाल्ग ण१,२०७७मा
ि्भागमा ईन्टर ेट से्ा ठप्प रहेको ेथर्ो भ े सूच ा तिवि्ेध लेखापरीक्षणको िममा
२०७७।११।२३गदेमालपोदकार्ापलर्खचद् प ग् ासोद  द  भरी ैंसे्ाअ्रुिभएकोर
से्ाग्राहीको व्र्ापक असन्द िि र ज ग  ासो रहेको पाईर्ो । स्थालगद े रीक्षण गररएका पाुँच
मालपोदकार्ापलर्हरुमाध्रे्तिवार्ःसबैकार्ापलर्हरुमाि्ेभन्नसमर्मासे्ाअ्रुिह  ेगरेकोपाईर्ो।
ि्भागको तिवणालीमा से्ा अ्रुि भएको सम्बन्धमा परीक्षण ग ाप २०७७।९।१७  ेखख
२०७७।१२।६सम्मकोअ्ेधमा ेहार्बमोखजमसे्ाअ्रुिभएकोपाईएकोछ: 

कार्ापलर्को ाम 
से्ाठप्पभएको

द   
कार्ापलर्को ाम 

से्ाठप्पभएको
द   

भ.ूमा.का.दौेलह्ा,किपलबस्द  २०७७।११।३  मा.का.माडी,खचद्  २०७७।१०।२३  

भ.ूमा.का.महेन्र गर,कन्च प र २०७७।१०।२२  मा.का.मेहेलक  ा,स खेद २०७७।११।७  

भ.ूमा.का.राजि्राज,सिरी २०७७।१०।२१ मा.का.रामप र,पाल्पा २०७७।११।१४  

भ.ूमा.का.राजि्राज,सिरी २०७७।१२।६  मा.का.रामप र,पाल्पा २०७७।११।२१  

मा.का.खोटाङ २०७७।९।२९  मा.का.रामप र,पाल्पा २०७७।११।२६  

मा.का.खोटाङ २०७७।१०।९  मा.का.रामप र,पाल्पा २०७७।११।२८ 

मा.का.ग ल्मी २०७७।१०।२२  मा.का.रामेछाप २०७७।११।२८ 

मा.का.ग ल्मी २०७७।१०।२३  मा.का.रोल्पा २०७७।१०।२२ 

मा.का.दाप्लेज ङ २०७७।११।४ मा.का.लमज ङ २०७७।१०।२ 

मा.का.द  लसीप र, ाङ २०७७।११।३ मा.का.्ाेलङ्ग,स्र्ाङ्जा २०७७।११।१४ 

मा.का.ध क टा २०७७।१२।६  मा.का.्ाेलङ्ग,स्र्ाङ्जा २०७७।१०।२२ 
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मा.का.प्पद २०७७।१०।९ मा.का.्ाेलङ्ग,स्र्ाङ्जा २०७७।११।७ 

मा.का.बद प्ास,महोत्तरी २०७७।१०।२२  मा.का.खशखरकोट,मक्ा प र २०७७।११।१४ 

मा.का.ब दी्ाङ, बाग्ल ङ २०७७।११।७  मा.का.खशखरकोट,मक्ा प र २०७७।११।२८ 

मा.का.ब दी्ाङ, बाग्ल ङ २०७७।१२।६  मा.का.ेसन्ध पाल्चोक २०७७।१०।२ 

मा.का.बेलौरी,कन्च प र २०७७।१२।६  मा.का.स्र्ाङजा २०७७।१०।२२ 

मा.का.माडी,खचद्  २०७७।९।२४  मा.का.स्र्ाङजा २०७७।१०।२३ 

मा.का.माडी,खचद्  २०७७।१०।९ मा.का.स्र्ाङजा २०७७।१०।१३ 

ईन्टर ेट से्ातिव ार्कसुँगगररएकोसम्झौदाअ  सार  ेट्कप  डाउन् टाईम ररपोटप ेल े गरेको
 ेखखए ।के-केदकारणलेसे्ाठप्पभएकोभन्नेसम्बन्धमाकार्ापलर्हरुलेि्भागकोसभपरडाउन् 
भएकाकारण से्ा अ्रुि भएको भन्ने गरेको र ि्भागले भ े र्स सम्बन्धमा अध्र्र्  भैरहेको
ज ाएकोछ।लेखापरीक्षणकोिममाकार्ापलर्माक  क  शई.एस.िप.बाटसे्ाेलएकोभन्नेबारे
क  ै से्ातिव ार्कसुँगको करार/सम्झौदा अेभलेख भेिट्टए । मादहद कार्ापलर्मा स ि्स  केबल ेट
तिवा.ेल.सुँग भएकोकरार सम्झौदाको ब  ा  ं 1b मा अपटाईम ९९.९% ह   प े उन्ल्लेख भएकोमा
ररपोटप माग गररए दापे  उन्पलधध  भएकोकारण अपटाइम सम्बन्धमा ि्भागले अ  गम  गरेको
 ेखखए ।  

मालपोद कार्ापलर् पसापमा   ई्टा ईन्टर ेट से्ातिव ार्क कम्प ी स ि्स  र ्लपडेलङ्कबाट
्ैकखल्पकव्र््स्थाह  ेगरीईन्टर ेटसे्ा ेल ेसम्झौदाभएदापे ्लपडेलङ्कबाटसे्ातिव ा ग े
राउन्टरबन् गररएकोपाइएकोमासोसे्ालामोसमर् ेखीबन् गरेकोकार्ापलर्कोभ ाईरहेकोदर
सोबापदसम्झौदाबमोखजमको्ािक पकश ल्करु.१,३५,९००/-भ  क्ता ी भैरहेकोपाईर्ो। ि्भागमा
रहेको NAGIOS  ामको सफ्ट्ेर माफप द  ेट्कप क ेखक्टेभटीको मे टररङ्ग ग े गरेको भए दापे 
सोकोतिवेद्े  ेलएर ेट्कप माशउन् ेसमस्र्ाकोसम्बन्धमास धारग ेगरेकोपाईए । 

मालपोद कार्ापलर् खचद् मा से्ातिव ार्क कम्प ीसुँगको सम्झौदामा खरर  गरर े से्ाको
िकेसम, पररमाण, ग णस्दर दथा स्पेखशिफकेश  सम्बन्धमा उन्ल्लेख गररएको  ेखखए  । इन्टर ेट
से्ातिव ार्ककम्प ीस ि्स सुँगभएकोकरारसम्झौदामापे अपटाइमबारे केहीउन्ल्लेखगररएको
 ेखखए ।संझौदाकोब ुँ ा  ं.८मा से्ाठप्पभएको८घण्टाेभत्रसे्ास चारुग  पप ेशदपरहे
दापे कार्ापलर्ख ल्लारह ेक  ैक  ैद  कार्ापलर्समर्सिहद८घण्टाभन् ाबढीसे्ाठप्पह ुँ ा
समेदक  ैकार्ाहीगरेकोपाइए । 

ि्भागदथामादहदकाकार्ापलर्मासञ्चाल मारहेकोतिवणालीकोतिवकृेद,डाटाकोभोल्रू्मदथा
तिवर्ोगकदापको संख्र्ाअ  सार दालमेल ेमल् ेगरी ईन्टर ेट धर्ाण्डि्थको भार ेमला  ग  पप पछ ।
ि्भाग र मादहद कार्ापलर्बीच अ ्रद से्ा तिवा्ह र कार्ापलर्हरुको क ेखक्टेभिटको े र्ेमद
अ  गम दथापरीक्षणकोव्र््स्थाह   प पछ। 

15. से्ाकोेडखजटाईजेश ‐शम ागररकलाईसूच ातिवि्ेधमाफप दग णस्दरीर्से्ातिव ा ग ेे कार्ले
 ्ी दम तिवि्ेधको तिवर्ोग ग ै तिवणाली सञ्चाल  ग  पप पछ । तिवणालीमा शम ज दाको पह ुँच र
भण्डारणक्षमदालाईसमेदि्स्दारग ैजा  प पछ।तिवणालीलेभण्डारणग ेि््रण,कागजाद,ध्् ी,
संकेद,फोटोलाईेडखजटलरुपमाअेभलेखदर्ारगरीराख्न प पछ।र्सरीेडखजटाईजेश पिेदमाफप द
गरर े से्ा तिव्ाहले समग्र तिवणाली र शम ज दाको पह ुँचलाई ेछटो छररदो र पार शी ब ाउन् 
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सहर्ोगग पछ।मालपोदकार्ापलर्माप रा ामोठदथाशे्रस्दारेलखददथाेमेसलकासाथरह े
कागजादहरुेडखजटाईजेश ग ेव्र््स्थालेभि्ष्र्मादामेलीव्र््स्थाप लाईसहर्ोगप ग् े ेखखन्छ।
गदशेथपक्क प ेखख ि्भागले मादहदकार्ापलर्हरुमा भौेदकरुपमा रहेकासम्पूणप मोठ दथा रोक्का
शे्रस्दाकोअेभलेखदर्ारग ेकार्प(Document Management System, DMS) श रुगरेकोेथर्ो।३९
कार्ापलर्कोशे्रस्दालाईेडखजटाईजेश ग पकोलाेगदी ्टापरामशप ादासुँगसम्झौदागरेकोपाइर्ो।
र्ससम्बन्धमा ेखखएकाव्र्होरा ेहार्बमोखजमरहेकाछ ्: 

15.1. सूच ातिवि्ेधलेखापरीक्षणटोलीलेस्थलगदरुपमाअ्लोकल ग ाप बेलबारी,मोरङ, मक,भरप र,
खचद् कार्ापलर्माेडखजटाईजेश कार्पभईरहेकोमापसापकार्ापलर्मादी मिह ा ेखखसोकार्पठप्प
रहेको पाईएकोलेप रा ामोठदथा शे्रस्दालाई पूणपरुपमा ेडखजटाईजेश भएकोभन्नसिक ेअ्स्था
 ेखखए । 

15.2. र्सतिवणालीमाघरजग्गाकोस््ाेमत््हस्दान्दरणह ुँ ाकार्ापलर्लेउन्ठाउन् ेरखजिेश  स्द र, पूुँजीगद
लाभकरदथासे्ाश ल्कलगार्दअन्र्राजस््सम्बन्धीि््रणतिवणालीमास््चाेलदरुपमागण ाह  े
व्र््स्थागरेकोछ।तिवणालीले ेखाएकोराजस््ि््रणअ  सारबैंकमारकमजम्मागरीभौचरपेश
ग ेगरेकोपाईर्ो।तिवणालीले  ेखाउन् ेराजश्वरबैंकमा ाखखलाभएकोरकमबीचस््चाेलदरुपमा
ेभडा ह  ेव्र््स्था रहेकोपाईर्ो।तिवणालीमाररकखन्सेलएस मोड्य लराखखएकोभएदापे सोको
तिवर्ोग गरेकाकारणबैंक र तिवणालीबीच रकम स््द: ेभडा  ह  सकेको छै ।जसलेग ाप सबै
राजस््कोर्थाथपि््रणगण ाग पसिक ेअ्स्था ेखखए । 

15.3. ि्भाग रकार्ापलर्बीच ईन्ट्रा ेट ेलङ्कको व्र््स्था गरी तिवणाली सञ्चाल  रहेकोमा स्थालगद भ्रमण
गररएकोसमर्मामालपोदकार्ापलर्,बेलबारी,मोरङमाकेहीसमर्रभूे मव्र््स्थादथामालपोद
कार्ापलर्,खचद् माप ग् ा ेट्कप कोकारणप रैसे्ाठप्परहेकोपाईर्ो।बेलाबेलामाभईरह ेसे्ा
श्रुिदथातिवणालीह्याङह  ेजस्दाकारणबाटसे्ातिव्ाहेछटोछररदोभएकोभन्नेअ्स्थारहे । 

15.4. मोठ दथा शे्रस्दालाई ेडखजटाइजेश  गररएका कार्ापलर्हरुमा पे  रखजिरमा समेद ेलखखदरुपमा
अेभलेख राख्ने गरेको पाईर्ो । दसथप‚ सबै  मोठ दथा शे्रस्दालाई ेडखजटाइजेश  गरी पूणपरुपमा
तिवणालीमाफप दसे्ातिव्ाहग  पप े ेखखन्छ।र्द भौेदकरुपमासमेदअेभलेखराख्न प ेश्यकर्कदा
रअे ्ार्पदाभएमातिवणालीबाटै ितिवण्टगरी व्र््खस्थदअेभलेखराख्नेगररएमातिवणालीरअेभलेखमा
एकरुपदाकार्मह  े ेखखन्छ। 

ि्भागमादहदकाकार्ापलर्हरुमारहेकोप रा ोमोठदथाशे्रस्दालाईपूणपरुपमाेडखजटाइजेश 
ग े व्र््स्था ेमलाउन्  प पछ। ठेक्का सम्झौदा अ  रुप भई रहेको ेडखजटाईजेश कार्पको े र्ेमद
अ  गम रेडखजटलगररएकोि््रणग णस्दर्ारेश िदाजाुँचग  पप पछ। 

16. एखप्लकेश जडा रअद्या्ेधक ‐ सूच ातिवि्ेधतिवणालीकोएखप्लकेश मातिवर्ोगभएकोसफ्ट्ेर्रर
तिवोग्राेमङ्गल्र्ाङ्ग्ेजलाईसूच ातिवि्ेधकोक्षेत्रमाभएको ्ी दमि्कासअ  रुपकोकोडदथाभाक ाको
तिवर्ोग गरी े रन्दर रुपमा अद्या्ेधक गरररह   प पछ । र्स सम्बन्धमा  ेखखएका व्र्होरा
 ेहार्बमोखजमछ ्: 
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16.1. ि्भागलेसञ्चाल माल्र्ाएकोएखप्लकेश प रा ोतिवोग्राेमङ्गल्र्ाङ्ग्ेजमाकोेडङ्गगरीस ्२०१३मा
दर्ारगरेकोमाहालसम्मसोकोप  लेख (Re-write)गरीअद्या्ेधकगररएकोछै ।र्सरीप रा ैं
तिवोग्राेमङ्गल्र्ाङ्ग्ेजमाकोेडङ्गगररएकोएखप्लकेश तिवर्ोगमाल्र्ाउन्ुँ ाहाल१२कोरकोडाटाबेशसभपर
लाईसेन्सतिवर्ोगभएकोछ।१२कोरकोडाटाबेशलाईसेन्सतिवर्ोगग ापडाटाबेशरएखप्लकेश को
दालमेल ेमलेकोरडाटाकोलोडअ  सारकोगेदकमभएकाकारणतिवर्ोगकदापलेएखप्लकेस बाट
क  ैडाटाखोज् ा िढलोह  ेसमस्र्ा  ेखापरेकोछ।ि्भागलेहालकैअ्स्थामाप रा ैतिवोग्राेमङ्ग
ल्र्ाङ्ग्ेजमाकोेडङ्गगररएकोएखप्लकेश तिवर्ोगमाल्र्ाईरह ेहोभ ेहालको१२कोरमाकम्दीमा४
कोरथपगरीक्षमदालाई१६कोरब ाएमाडाटाफ्लोह  ेगदीेछटोह  े ेखखन्छ।अथ्ाप रा ो
तिवोग्राेमङ्ग ल्र्ाङ्ग्ेजमा कोेडङ्ग गररएको एखप्लकेश लाई  र्ाुँ तिवोग्राेमङ्ग ल्र्ाङ्ग्ेजमा प  लेख  (Re-
write)ग पसकेमाहालको१२कोर्ासोभन् ाकमक्षमदाकोडाटाबेससभपरभएपे हालकोभन् ा
ेदब्रगदीमासभपरचल् सक् ेह ुँ ा र्ाुँतिवोग्राेमङ्गल्र्ाङ्ग्ेजतिवर्ोगगरीएखप्लकेश लाईअद्या्ेधकग े
ि्कल्पसमेदअप ाउन् सक् े ेखखर्ो। 

16.2. स ् २०१३ मा भारदीर् कम्प ी RIMS ले LRIMS तिवणाली े मापण गरी ि्भागलाई हस्दान्दरण
गरेकोमासे्ासम्झौदासमािभएपश्चादसफ्ट्ेर्रकोस्दरोन्नदीरअद्या्ेधककार्प ेपालीकम्प ीले
 ैग ैशएको ेखखर्ो। सोसफ्ट्ेर्रजाभा1.७ संस्करणमाे मापणभएको ेखखर्ो।स ्२०१५
पश्चाद जाभा १.७ को अध्र्ा्ेधक र स रक्षा स्दरोन्नदी (public updates and security 

enhancements) ग ेकार्पओराकलले बन्  गरेकोकारण जाभा १.७ भरप ो सफ्ट्ेर्र रहेको
 ेखखए ।प रा ोसंस्करणकोजाभा१.७चलाउन् प रा ोसंस्करणकैब्राउन्जरचािह ेकारणलेSSL 

(Secure Socket Layer)स रक्षाजोखखमसमेदरहेको ेखखन्छ।प रा ोजाभा संस्करणकाकारण
प रा ोTomcatको सभपरतिवर्ोगगरेको ेखखर्ोजसबाटझ बढीस रक्षाजोखखमउन्त्पन्नह  ेखदरा
 ेखखर्ो। एखप्लकेश मा परर्दप  ग  पप ाप पिहले टेस्ट ्ादा्रणमा तिवर्ोग गरी तिवर्ोगकदापहरुबाट
स््ीकारोखक्त (र् .ए.िट.) ेलएपेछ मातै्र लाईभ ्ादा्रणमा ररेलज ग  पप पछ। टेस्ट ्ादा्रण र
तिवोडक्स  ्ादा्रणमा सामञ्जस्र्दा (ेसन्िो ाईजेस )कार्म  रहेको  ेखखर्ो। टेस्ट ्ादा्रणमा
सञ्चाल  ग ाप एखप्लकेश मा समस्र्ा   ेखाउन् े दर लाईभमा भ े सोही कोड ररेलज ग ाप समस्र्ा
शउन् े गरेको  ेखखर्ो।जस्दैः रोक्का राखखएको जग्गा बारे तिवथमदृिि मैकम्प्रू्टरअपरेटरहरुले
जा कारी पाउन् े हेद  ले रादो रङ्गमा  ेखाउन् े गररन्छदरसबै बेला रोक्का राखखएकोजग्गालाई रादो
रङ्गमा  ेखाउन् े गरेको पाइए  । सेभपस डेस्कका कमपचारीले िकत्ता काटमा मिहला छ ट छा ेर 

LRO(Land Revenue Officer) कोअ  मो  कोलाेगपठाउन् ासोछ टहराउन् ेगरेकोरफेरीछ टको
ि््रणहाल्  प ेसमेदअ्स्थारहेकोपाइर्ो।परीक्षण्ादा्रणमार्सिकेसमकोसमस्र्ा  ेखख े
दरलाईभ्ादा्रणमासमस्र्ा ेखख ेगरेकोपाइर्ो। 

प रा ो तिवणालीको डाटा्ेशमा रहेको डाटालाई  र्ाुँ तिवणालीमा माईग्रशे  ग ाप डाटा
माईग्रशे माकेहीसमस्र्ाभएकाकारणक  ैक  ैसंस्थाकोरोक्काग ापअकैसंस्थामारोक्का ेखाउन् े
गरेकोपाईर्ो।त्र्सैगरीअशंबण्डाकोेलखददर्ारग ापर्द सगोलकोअंखशर्ारको ाममाघरजग्गा
भएमा बण्डा ग ाप सम्पखत्त द  े व्र्खक्तको  ाममा मूल अंखशर्ारको  ाम ह   प ेमा सम्पखत्त ह  े
अंखशर्ारको ामउन्ल्लेखह  ेगरेको ेखखर्ो। 

16.3. तिवणालीकोि्द्यमा क्षमदाअप गभएमासे्ाग्राहीलाईेछटोछररदोरभरप ोसे्ातिव ा ग पसमस्र्ा
शउन् सक् छ।जस्दैःजडा गररएकोमेमोरी(RAM)माबढीचाप(Over Utilization)परेकोबेला
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94तिवेदशदसम्मतिवर्ोगह  ेगरेकोकारणतिवणाली िढलाह  ेगरेको  ेखखर्ो। औसदRound-Trip 

Time (RTT) 496.241ेमेलसेकेन्डरऔसदरुपमा49.528तिवेदशदसम्मप्र्ाकेट स्ट(Packet 

Loss)ह  ेगरेको  ेखखर्ो। धेरैतिवर्ोगकदापलेएकैसमर्मातिवणालीकोबढीतिवर्ोगग ेकारणपे 
से्ातिव्ाहिढलाभएको ेखखर्ो।पाममोडर् लकोडाटा्ेस८२.५तिवेदशदतिवर्ोगभएकोकारणथप
डाटाभण्डारणह  कदठ ाईह  ेरस्र्ाच  रेस कोकारणसे्ातिव्ाहमासमेदअसरप पसक् छ। 

उन्क्त तिवणालीमा भण्डारण ह  े  ागररकदा, पररचर्पत्र, फोटो लगार्दका अन्र् कागजादहरु
(Supporting Documents)समेदस्क्र्ा गरेरडाटाबेसमैभण्डारणगरर ेभएकोलेठूलोस्पेस(Space) 
ओगट् ेकारणदीि््रणहरुलाईछ टै्टमोड्य ल  ब ाईभण्डारणग पसिक ेगरीि्कासगररएदापे 
तिवर्ोगमाशईसकेकोपाईए ।जग्गाफ क ्ाग ापकागजादअपलोडमा २ ेखख३ेम ेटसमर्लाग् े
कारणसे्ातिव्ाहमािढलाईह  ेगरेको ेखखर्ो। 

16.4. तिवणालीमाएकै िकेसमकोसमस्र्ाबारम्बार ोहोरर ेगरेको ेखखर्ो।जस्दै-क  ै–क  ै बेलाकेही
कारोबारको रोक्का  म्बर  ोहोरो  ेखख े, कारोबार ग े व्र्खक्त "मिहला" छ ौट भएको बेलाशफै
छ टकोगण ाह   प ेमाक  ै–क  ैकारोबारमा त्र्स्दोछ टशफै शउन् ेगरेकोपाईर्ो।प रा ो
तिवणालीबाटMigration भएको Data मारोक्का म्बर ोहोरोह  ेसमस्र्ारहेकोदथाService Deskबाट
मिहलाछ टकोव्र्होरा शउन् ेगरेकोि्भागकोभ ाईरहेकोछ। 

ि्भागलेतिवणालीकोडाटाबेशरएखप्लकेश मादालमेलह  ेगरीभारेमला ग  पप पछ।स रक्षा
जोखखमहरुलाई न्रू् ीकरण ग प सफ्ट्ेर्रको स्दरोन्नदी ग  पप पछ । टेि ्ादा्रण र तिवोडक्श 
्ादा्रमासामञ्जस्र्दा(ेसन्िो ाइजेश )कार्मग  पप पछ।तिवि्ेधको ्ी दमि्कासरभि्ष्र्का
श्यकर्कदाहरुको सम्बोध  ह  सक् े गरी तिवणालीको समग्र स धार (Business Process Re-
Engineering) गरर  उन्पर् क्तह  े ेखखन्छ।पाममोडरू्लथपग ापतिवणालीमाअझैबढीचापप े
कारणधर्ान्डि्थकोभारेमला ग  पप पछ। 

17. तिवणाली दथा दथ्र्ाङ्कको स रक्षा ‐ ि्भाग र मादहदका े कार्हरुले सञ्चाल  गरेको सूच ा तिवि्ेध
तिवणालीलाई भाइरस, ह्यािकङ्ग, पाईरेसी, िफेसङ्ग, माल्ेर्र शद  जस्दा बाह्य दत््बाट ह  े
जोखखमहरुको पिहचा  गरी न्रू् ीकरण ग प र स रक्षा तिव ा  ग प उन्पर् क्त एखन्ट-माल्ेर्र/भाइरस,
इन्टर ेटसेक्र् ररटी, ेट्कप सेक्र् ररटी,फार्र्ालजस्दासफ्ट्ेर्रदथाअन्र्सा्धा ीहरुकोउन्खचद
तिवर्ोगग  पप पछ।साथै अ ेधकृद धर्खक्त दथा तिवर्ोगकदापबाट डाटाको तिवर्ोग, फेरब ल, मेटाउन् े
जस्दा जोखखम ह  सक् े भएकोले सोको स रक्षाका लाेग पह ुँचमा उन्पर् क्त े र्न्त्रणको व्र््स्था
ह   प पछ।र्सैगरीतिवणालीस रक्षाकालागीबार्ोमेिट्रकउन्पकरण,बेलर्ोपास्डप, काडपररडर, ररमोट
लक, लगब क, डोरलकजस्दा ेसस्टमजडा ग पसिकन्छ। ि्भागदथाकार्ापलर्मा300Bit 

Defender Gravity Zone Businessएखन्टभाइरसखरर गरेकोमासबैकार्पलर्माएखन्टभाइरसजडा 
गरेकोपाईए भ ेएखन्ट-माल्ेर्र,इन्टर ेटसेक्र् ररटी, ेट्कप सेक्र् ररटी,फार्र्ालकोतिवर्ोगदथा
पह ुँचे र्न्त्रणसम्बन्धमाि्भागकोक  ैस्पि ीेदरहेकोपाईए ।जसलेग ापि्भागलेसञ्चाल 
गरेकोतिवणालीपूणपरुपमास रखक्षदछभन्नेक रामाशश्वस्दह  सिकए । 

ि्भागलेतिवणालीलाई्ाह्यअ्रोधदथाबाधाहरुबाटस रक्षातिव ा ग पकोलागीकम्प्र् टर,
सभपर,  ेट्कप दथाईन्टर ेटसमेदलाईस रक्षातिव ा ग पसक् ेUser Access C ontrol, MAC  
Binding, IP Address Tracking गरी े रन्दररुपमा स््चाेलदरुपमा अपडेट ह  े गरी
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एन्टीभाइरस तिवर्ोगग  पप पछ।साथैपह ुँचे र्न्त्रणरस रक्षाकाअन्र्दररकाहरुलाईकडाईकासाथ
लाग गरीतिवणालीस रक्षाकोशश्वस्ददातिव ा ग  पप पछ। 

18. पास्डप ‐सञ्चाेलदतिवणालीलाईतिवर्ोगकदापकोदहअ  सार ेसस्टमएखड्मे स्टे्रटर,एखड्मे स्टे्रटर,दथा
सामान्र् तिवर्ोगकदापअ  सार फरक-फरक स रखक्षद पास्डप उन्पलधध गराएर सोअ  सारको कामको
ि्भाज दथातिवणालीलगइ कोअेधकारतिव ा ग  पप पछ।तिवणालीस रक्षाकोपास्डपदर्ारग ाप
ह्याकरहरु दथा अन्र् ्ाह्य पक्षले सखजलै अ  मा  ग प  सिक े गरी अक्षर, खचन्ह दथा अङ्कको
संर्ोज बाट पास्डपलाई जिटल ब ाउन् े गरी स्ोत्तम पास्डप  ीेद ब ाएर लाग  ग  पप पछ र सो
 ीेदलाई सरोकार्ाला समक्ष समर्मै सञ्चार ग  पप पछ । ि्भाग दथा मालपोद कार्ापलर्हरुमा
तिवणालीकोपह ुँचे र्न्त्रणकालाेगपास्डपतिव ा ग ेसम्बन्धमाक  ैभरप ो ीेदरहेकोपाईए ।
 र्ाुँतिवर्ोगकदापब ाउन्ुँ ा, तिवर्ोगकदापकालाेगपास्डपतिवि्ििग  पपरेपे मजब दपास्डपढाुँचालागू
भएकोपाइए ।एकपटकतिवि्ििगरेकोपास्डपप  ःकन्फमपग ेक  ैि्कल्पछै ।तिवर्ोगकदापले
पिहलोपटकेसिममालगइ ग ाप, पास्डपपरर्दप ग पअ  रोधगररएकोदरअे ्ार्पगररएको
पाईए । ि्शेक ाेधकार तिवािर् जरलाईबह कारक (Multi Factor Authentication) (कम्दीमा   ई-
कारक)तिवमाखणकरणअे ्ार्पगररएकोपाइए । 

सूच ा तिवि्ेध तिवणालीलाई शेधकाररक पक्षको मात्र पह ुँच ह  े गरी मखल्ट-फ्र्ाक्टर
अथेखन्टकेस (एम.एफ.ए.) सिहदकोस रखक्षदपास्डपे र्न्त्रण ीेदब ाईलागूग  पप पछ। 

19. से्ाकोशउन्टसोेसपङरगोपे र्दा‐ े कार्हरुले्ाह्यपक्षबाटक  ैकामग  पप ाप्ासे्ाेल  प ाप
शउन्टसोेसपङसम्बन्धी  ीेदकोश्यकर्कदा प पछ ।शउन्टसोेसपङ गरर े ्ाह्य े कार्सुँग कामको
तिवकृेद,ग णस्दर, माप ण्डदथासदपसिहदकोकरारसम्झौदाग  पकासाथैसे्ातिव ार्कद्वाराद इएको
से्ाहरूको अ  गम  ग े व्र््स्था ह   प पछ । से्ाको तिवकृेद, डाटा स रक्षा, गोप ीर्दा र पह ुँच
अेधकारहरू सम्झौदामा समा्ेश ह   प पछ। से्ाको शउन्टसोेसपङ दथा गोपे र्दा सम्बन्धमा
 ेहार्बमोखजमकाव्र्होरा ेखखएकाछ ्: 

19.1. मोठदथारोक्काशे्रस्दाकोेडखजटाईजेस दथाअद्या्ेधकग ेकामकोसम्झौदाकोब  ाुँ ं23.1मा
करारकोअ्ेधरकरारअन्त्र्भएको  ई्क पसम्मगोपे र्दा/जा कारीतिवकटग पबन् ेजलगाएको
भएपे    ई ्क पपेछ केग े भन्नेमा सम्झौदा मौ  रहेको पाइर्ो।र्सलेग ाप सम्झौदाको म्र्ा 
समािभएको  ई्क पपेछगोप ीर्दाभङ्गह  ेजोखखमकार्मैरहेकोपाईर्ो।सोहीसम्झौदाकोब ुँ ा
 ं.27माअ  सूखच“A” मादोिकएकोढाुँचामाररपोिटङग  पप ेउन्ल्लेखगररएकोभएदापे अ  सूची
“A” माररपोिटपङ्गकोक  ैढाुँचाउन्ल्लेखगरेकोपाईए । 

19.2. से्ाकरारकोब ुँ ा  ं२८मापरामशप ादा कम्प ीलेकरारसमािभएको  ई्क पसम्मकागजाद,
डाटा, सफ्ट्ेर्र शफूसुँग राख्न पाउन् े उन्ल्लेख भएकोमा र्सबाट पे  ि्भागको गोपे र्दा भङ्ग
ह  सक् ेजोखखमरहेको ेखखर्ो।ि्भागले  ईज ाि्ज्ञहरुसुँगडाटा्ेशर ेट्कप सम्बन्धीकामको
लागीगरेकोकरारसम्झौदामागोप ीर्दादथास रक्षाजोखखमसम्बन्धमामौ रहेको ेखखर्ो। 

19.3. मालपोद कार्ापलर् खचद् ले ईन्टर ेट से्ाका लाेग ईन्टर ेट से्ातिव ार्क कम्प ी ्लपडेलङ्कसुँग
गरेकोकरारसम्झौदामामालपोदकार्ापलर्कोमात्रबढी ािर्त््उन्ल्लेखगररएकोदरसे्ातिव ार्क
कम्प ीकोक  ै ािर्त््उन्ल्लेखगररएकोपाईए । 
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19.4. ि्भागमाशउन्टसोसप ीेददर्ार भएकोदथासे्ातिव ार्कहरुसुँगसे्ासम्झौदाभएदापे   KPI (Key 

Performance Indicator)  कोअ  गम भएकोपाइए  ।जस्दैःर्सैशेथपक्क पमापसापकार्ापलर्मा
ेडखजटाईजेश कार्पसम्पन्नग ेठेक्कार्ोज ारहेकोमा ि्गददी मिह ा ेखखसोकार्पठप्परहेको
पाइर्ो।ि्भागले१२६कार्ापलर्कोप रा ोशे्रस्दाेडखजजलफमपमाराख्नेर्ोज ारहेकोमाहालसम्म
करीब३०-३५कार्ापलर्कोमात्रेडखजटाईजेस कार्पगररएको। सम्झौदाकोशदपमासे्ातिव ार्कले
दोिकएबमोखजमकोसे्ातिव ा ग पअसमथपभएकोखण्डमासे्ातिव्ाह े रन्दरह  ेव्र््स्थाभएको
पाईए । 

ि्भागलेअत्र्ा्यकर्कप ेरशफ् ैज शखक्तबाटसम्पा  ग पसम्भ्ह   सक् ेकामको
लाेग मात्रशउन्टसोेसंङ्ग ग े दथा तिवणाली सञ्चाल कालाेगश्यकर्क  ेट्कप , डाटाबेश, ेसिम,
सपोटपमध्रे्क   ि्क र्माक   ह सम्मशउन्टसोेसंङ्गग े ीेद दर्ारगरीलागू ग  पप पछ।अेद
सम्बे  शीलडाटादथासूच ामापह ुँचह  ेगरीCore Business Function लाईशउन्टसोेसपङ्गग  पह ुँ ै ।
शउन्टसोेसपङ्गगररएकाकामहरुसम्झौदाबमोखजमभए भएकोबारेपरीक्षणग ेरसम्झौदामारहेको
गोप ीर्दादथास रक्षाजोखखमसमेदलाईसम्बोध ह  ेगरीसदपहरुदोक्  प पछ। 

20. पू्ापधार दथाश्रोदसाध कोव्र््स्थाप  ‐ े कार्हरुमासूच ातिवि्ेधतिवणालीसञ्चाल ग पकोलाेग
बैकखल्पकव्र््स्थासिहदकोि्द्य दशपूेदपदथाईन्टर ेटसे्ाउन्पलधधह  सक् ेस्था ,स रखक्षदर
स ि्धार् क्त भ् , कार्प ्ादा्रण सिहदको ्ादा  क ेलद कोठा, कार्पतिवकृेद अ  सारको फे पचर, 

से्ाग्राहीमैत्रीकार्पकक्ष रकार्प्ादा्रण,  ्ी दमतिवि्ेधमैत्रीउन्पकरणशद न्रू् दमपू्ापधारको
श्यकर्कदाप पछ।ि्भागरअेधकांशमालपोदकार्ापलर्हरुमाशधारभदूपू्ापधारकोकमीरहेको
रभएकाभ् दथापू्ापधारसमेदजीणपरहेको ेखखर्ो।मालपोदकार्ापलर्पसापमाकार्ापलर्भ् 
ज्र्ा ैप रा ोभएकाकारणभत्केकोछदझ ेत्रासमारहेर ैंकमपचारीलेकामग  पप ेअ्स्था ेखखर्ो।
मोठ दथाकागजादहरुको भण्डारण उन्खचद द्रमा  ह ुँ ा म साले खाएर  ि गरेको, च्र्ाेदएको र
मदक्कएकोअ्स्थामारहेकोपाईर्ो।जसकाकारणकागजादहरुेडखजटाईजेश मासमेदसमस्र्ाशउन् े
 ेखखर्ो।से्ातिवािग ेतिवकृर्ाकिकरभएकोकारणसे्ाग्राहीकोसन्द ििमाकमीरहेकोपाइर्ो।
जस्दैःकार्ापलर्मासे्ाग्राहीकोलाइ व्र््स्थाप ग पटोक तिवणालीलाग गरेकोपाइए ।मोरङ्गको
बेलबारी मालपोद कार्ापलर्मा २०७७।११।१२ गदे सूच ा तिवि्ेध लेखापरीक्षणअ्ेधमा एउन्टा
औठँाछापलगाउन् ेमेखश ेबग्रकेोरसोमेखश कोअेदररक्तमौज् ादसमेदखजन्सीमा भएकाकारण
कार्ापलर्समर्मासे्ाअ्रुिभएकोपाईर्ो।र्स्दाउन्पकरणहरुि्भागले ैंखरर गरेरउन्पलधध
गराउन् े गरेको र सोका लाेग कार्ापलर्मा बजेट ि्े र्ोज   ह  े ह ुँ ा खरर  ग प  सिकएको
कार्ापलर्कोभ ाईरहेकोछ। 

लेखापरीक्षणको िममा भ्रमण गररएका खचद् , बेलबारी,  मक, भरप र र पसाप
कार्ापलर्हरुमाईन्भटपर र धर्ाट्रीकोअ्स्थाजीणप भएकोपाईर्ो। धर्ाट्रीमापा ीकमभईकाम
 ग ेअ्स्थामाप गेको  ेखखर्ो। ि्द्य दतिव्ाहको ेबकल्पकोलाेगजडा गरेको जे ेरेटरकोपे 
े र्ेमद ममपद  ह  े गरेको पाईर्ो जसकाकारणकार्ापलर्मा जे ेरेटर ह ुँ ाह ुँ ै पे  ि्द्य दलाई 
अबरुि ह ुँ ा तिवणाली े रन्दर सञ्चाल  ह  सक् े अ्स्था  ेखखए  । सभपर कोठामा ध लो, फाइल
पोकाहरु,  ेट्पिकंङ दारहरुको तिवभा्कारी व्र््स्थाप   भएको, उन्पकरणहरुकोट्याेगङ्ग  गररएको
दथाअग् ी े ्ारकर्न्त्रसमेदजडा भएकोपाईए ।र्सरीकार्प्ादा्रणसिहदको पू्ापधार 

 ह ुँ ा दथाश्रोदसाध कोसमेदअभा् रहुँ ा सूच ा तिवि्ेधतिवणाली तिवभा्कारीरुपमासञ्चाल ह  
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सक् ै  भ े कमपचारीहरुको म ोबल कम ह  े र से्ा तिव्ाह तिवभा्कारी  भई से्ा तिवेद शम
 ागररककोग  ासोदथाअसन्द ििसमेदबढ् जा े ेखखन्छ। 

ि्भाग दथा मादहदका कार्ापलर्हरूमा उन्खचद पू्ापधार दथाश्यकर्क उन्पकरणहरु च  स्द
  रुस्दअ्स्थामाराख्न प पछ। 

21. शेथपककारो्ारको अेभलेख ‐ सूच ा तिवि्ेधमाशधाररद तिवणाली माफप द गररएकोकामकारबाही
पार शी र ज्ाफ ेही ह   प पछ। LRIMS तिवणालीले कार्ापलर्को Real Time मा ि्त्तीर् अ्स्था
समेट् ेगरेकोपाईए भ े तिवणालीमाररकखन्सेलएस मोड्य लभएदापे सोउन्पर्ोगगरेकोपाइए ।
RIMS माभएकोरकम ाखखलालाई ैंशम् ा ीमा ी ि्त्तीर्ि््रणदर्ारग ेगरेकोपाइर्ो।
LRIMS र RIMS तिवणाली बीच Interface कार्म गराउन् े सम्बन्धमा पहल भए दापे  हाल   बै
तिवणालीबीचInterface कार्मरहेकोपाइए ।सङ्कल भएकोराजस््को ैे कदथाश्ेधकरुपमा
बैङ्क िहसाब ेमला  ग  पप ेमा सो गरेको पाईए  । पसाप कार्ापलर्मा रखजिेश  शाखाले लेखा
शाखालाई रेकडप उन्पलधध  गराएकोकारणशम् ा ीको लेखाङ्क गररएको  ेखखए । र्सले ग ाप
कार्ापलर्लेसङ्कल गरेकोराजश्वरसोकोिहसा्सहीछरि्त्तीर्ि््रणलेि्त्तीर्अ्स्थाकोसही
रर्थाथपखचत्रणगरेकोछभन्नसक् ेअ्स्थारहे । 

सबैशेथपककारो्ारलाईLRIMS मासमेटीररर्लटाईममैि्त्तीर्ि््रणदर्ारग ेगरी
LRIMS मा व्र््स्था ग  पप पछ रअे ्ार्परुपमा बैंकसुँग िहसाब ेभडा  दथा ेमला  ग  पप पछ।
तिवणालीमाफप दगररएकोशेथपककारोबारलाईअेधकारतिवािपक्षबाट ेसिमअेडट, सेक्र् ररटीअेडट
दथाभेररिफकेस गराई ाखखलाभएकोराजस््, स्द र, ण्ड,जरर्ा ाजस्दाशम् ा ीका   सम्मद
रुपमासङ्कल दथा ाखखलाभएकोछभे तिवमाणीकरणगराउन्  प पछ। 

22. तिवाि्ेधककमपचारीकोक्षमदाअेभ्िृि‐ सूच ातिवि्ेधकोक्षेत्रमाभएका ्ी दमशर्ामहरुमाअभ्र्स्द
ब ाउन् रकार्ापलर्मातिवर्ोगगररएकोएखप्लकेश दथासूच ातिवि्ेधउन्पकरणहरुसञ्चाल मासमेद
 क्षदा अेभ्िृि ग पका लाेग कार्ापलर्मा कार्परद कमपचारीहरुको क्षमदा ि्कासका कार्पिमहरु
े र्ेमदरुपमासञ्चाल ग  पप पछ।ि्भागरअन्दगपदकामालपोदकार्ापलर्हरुमाकरारदथास्थार्ी
से्ागरीजम्मा२३३कमपचारीसूच ातिवि्ेधतिवाि्ेधककारुपमाकार्परदरहेकोमार्ो्क प तिवाि्ेधक
रअतिवाि्ेधकगरीजम्मा२११४कमपचारीलेमात्रक्षमदाअेभ्िृिदाेलमकोअ्सरतिवािगरेको
पाईर्ो। बजेटशीक पक ं2.7.25.81मा PAM कोदाेलमरबजेटशीक पक ं2.7.25.82 मा
LRIMS को दाेलमको लाेग रु. ५३,००,०००।Y बजेट व्र््स्था भएअ  सार ि्भागले दाेलम
सञ्चाल  गरे दापे  सबै कमपचारीहरुले दाेलम ेल   पाएकोले तिवाि्ेधक कमपचारीहरुको क्षमदा
ि्कासलाई तिवाथेमकदा द एको पाईए । दाेलमकोअ्सर तिवािगरेकाकमपचारीहरु पे  दाेलम
पश्चादकेदपर्कमपचारीहरुअन्र्त्रसरु्ाभैजा ेगरेकाछ ्। केदपर्कमपचारीहरुलेकामग ै
ेसक् ैगरेकोअ्स्थारहेकोपाइर्ोभ ेकेदपर्कमपचारीहरुमादोिकएकोि्शेक तिवाि्ेधकखजम्मेबारी
प रा ग पको लागी न्रू्   क्षदा रहेको पाईर्ो । कार्ापलर्हरुमा धेरैजसो सूच ा तिवि्ेध तिवाि्ेधक
कमपचारीहरुकरारमारहेकारकेदपर्लाईसूच ातिवि्ेधकार्न्त्रउन्पकरण, ईन्टर ेटदथा ेट्िकप ङ्ग, 

ि्द्य दतिव्ाहसम्बन्धीसामान्र्भन् ासामान्र्क राहरुकोसमेदज्ञा  ह ुँ ासा ोेद ोसमस्र्ाशईप ाप
कार्ापलर् ेभतै्रका कमपचारीबाट दत्काल समाधा  ह    सकी से्ा सम्झौदा गरेका े जी
तिवाि्ेधकहरुलाई क रेर बस्  प ाप से्ा अ्रुि समेद ह  े गरेको पाईर्ो । कमपचारीहरुको क्षमदा
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ि्कासका लाेग डाटाबेस, ेसिम,  ेट्िकप ङ्ग एडेमे िेस  दथा डाटा सेन्टरसम्बन्धी दाेलम दथा
सिटपिफकेस कोसपहरुसमेदकोअध्र्र् ग ेअ्सरउन्पलधधगराउन्  कोसाथैसूच ातिवि्ेधसम्बन्धी
सेेम ार, कार्पशाला गोष्ठी, अ्लोकल , भ्रमण लगार्दका कार्पिमहरु सञ्चाल  गरेर  ्ी दम
तिवि्ेधसुँगअभ्र्स्दरअद्या्ेधकग  पउन्पर् क्तह  े ेखखन्छ।कमपचारीहरुकोक्षमदाि्कासकालाेग
े रन्दररुपमा दाेलमको व्र््स्था  ग ाप सूच ा तिवि्ेधको क्षेत्रमा भएका  ्ी दम ि्क र्हरुको
जा कारी ह  ालेसे्ातिव्ाहसमेदतिवभा्कारीह  सक् ै । 

ि्भागले र्ाुँदथाकार्परदतिवाि्ेधककमपचारीहरुकोसीपि्कासकोलाेगअल्पकाली दथा
 ीघपकाली क्षमदाअेभ्िृिर्ोज ाब ाईदाेलमकार्पिमसञ्चाल ग  पप पछ। 

23. ेललामि्िीरेमन्हा‐ सूच ातिवि्ेधर्न्त्रदथाउन्पकरणहरुलेभण्डारणग ेदथ्र्ाङ्क,ि््रणदथा
अेभलेखस रखक्षद र व्र््खस्थद दररकाले राख्न प पछ। ि्द्य दीर् र्न्त्र दथा उन्पकरणहरुको ेललाम
ि्िी ्ा ेमन्हा ग  पपू्प उन्पकरणहरुमा रहेको डाटा ए्ं सूच ालाई पूणपरुपमा  ि गररए पश्चाद
ेललाम्ाेमन्हाग  पप पछ।ि्भागमासूच ातिवि्ेधउन्पकरणमाभण्डारणगररएकोसूच ाेललाम
ि्िी ग  पपू्प  ि ग े  ीेद रहेको पाइए  । ि्भागले उन्पलधध गराएको २०७६/७७ खजन्सी
े रीक्षणतिवेद्े  अ  सारक्र्ामेरा- ४, सभपर- २,मोबाईलसेट- ५,ल्र्ापटप- ३५,फार्र्ाल- १,
कम्प्र् टर - ३१, र् एसेब सपोटप एक्सट पल हाडपे डस्क - ७ ेललाम ि्िी ग  पप े दथा माई
एस.क्र् .एल.सभपर- १, खजन्सीसफ्ट््रे्र- १,ि्भागकोबतृ्तखचत्र– १ेमन्हाग  पप ेभे उन्ल्लेख
गरेकोछ।र्सिकेसमकासूच ातिवि्ेधउन्पकरणहरुमालामोसमर्सम्मसूच ाभण्डारणग ेहाडप
ेडस्क, ेसडी, म्र्ाग् ेिटक टेप, म्र्ाग् ेिटक ेडस्क, माईिो िफल्म, खचप्स, मेमोरी काडप, फ्ल्र्ास
स्टोरेज, फ्लपीेडस्क, खजपेडस्क,अखप्टकलेडस्क,ेडेभेड,म्र्ाग् ेटोअखप्टकलेडस्क, ेसमकाडप, 
पे  ड्राईभ जस्दा ेडभाईसहरु जडा  भएका ह न्छ ् । सूच ा तिवि्ेधसम्बन्धी र्न्त्र उन्पकरणहरु
ेललामि्िी्ाेमन्हाग ापसोमाजडा भएकासूच ाभण्डारणग ेेडभाईसहरुपे सुँगैेललाम
ह  ेरभण्डारणभएकासूच ाहरुपे सुँगैजा ेभएकालेअेदसम्बे  शीलरगोप्र्सरकारीसूच ा
बािहरर े र   रुपर्ोग ह  सक् े जोखखम रहन्छ। त्र्स्दा ेडभाईसहरुमा भण्डारण भएका सूच ाहरु
साधारण दररकाले मेटाउन्ुँ ा (Delete) पे  ि्ेभन्न ट ल्सहरु तिवर्ोग गरेर पेछ ररकभरी समेद ग प
सिक ेह न्छ।र्स्दाउन्पकरणदथामेखश रीहरुमाजडा भएकोभण्डारणेडभाईसहरुलाईच  म्बकीर्
दथाि्द्य दीर्पिेदतिवर्ोगगरेरे स्देजग पसिक ेतिवि्ेधसमेदअन्दरापििर्अभ्र्ासकोरुपमारहेको
पाईएकोछ।साथैर्स्दा सूच ाभण्डारणग े ेडभाईसहरुलाई ेललाम ि्िीदथा ेमन्हाग  पपू्प
सोमाजडा भएकासूच ाभण्डारणेडभाइसलाईच  म्बकीर््ाि्द्य दीर्पिेदलेे स्देज्ा िगरेर
गोप्र्दथाअेदसम्बे  शीलसरकारीसूच ाबािहरर ेजोखखमछै भन्नेक रामास े  खश्चदह   प पछ। 

सूच ातिवि्ेधर्न्त्रदथाउन्पकरणहरुको ेललाम ि्िीग  पपू्पभण्डारणगररएका सूच ाको
्ैकखल्पकस रखक्षदव्र्बस्थागरेर ेललामि्िीदथाेमन्हाग  पपू्पभण्डारणेडभाइसलाईच  म्बकीर्
्ा ि्द्य दीर् पिेदले े स्देज ्ा  िगरेर गोप्र् दथाअेदसम्बे  शीलसरकारी सूच ा बािहरर े
जोखखमछै भन्नेक रामास े  खश्चदह   प पछ। 

24. परीक्षणदथाजडा  ‐  े कार्हरुमाखरर गरेरल्र्ाएका,अ   ा मातिवािभएका,अन्र्त्रबाटममपद
सम्भारगररल्र्ाएका्ाअन्र्क  ैदररकाबाटतिवािभएकासूच ातिवि्ेधसुँगसम्बखन्धदर्न्त्रउन्पकरण
दथासफ्ट्ेर्रसोझैजडा  गरी मूख्र्तिवणालीभन् ाबािहर परीक्षणग े संर्न्त्रखडागरेरसोमा
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परीक्षणपश्चादतिवेद्े  काशधारमाक  ैजोखखम छै भन्ने ि्श्वस्दभएपेछमात्र मूख्र्तिवणालीमा
जडा ग  पप पछ।परीक्षणग ापतिवाि ेदजाकाशधारमादीउन्पकरणकोतिवर्ोग ि्ेधदथातिवर्ोग
दररका, लाइसेन्स अ्ेध, ्ारेन्टी दथा ग्र्ारेन्टी अ्ेध, उन्पकरण उन्पलधधदा अ्ेध, फेजशउन्ट
अ्ेध, तिवर्ोगअ्ेधजस्दा ि्क र्कोसमेद र्की ग  पप पछ। ि्भागले र्ो ्क प  ेहार्बमोखजमका
र्न्त्रउन्पकरण दथा सफ्ट्ेरखरर  गरी तिवणालीमा जडा  गरेकोमा जडा ग  पपू्प र्स िकेसमको
परीक्षणगरेकोपाईए । 

ेस. ं. कार्पिम 
खरर भएकार्न्त्र

उन्पकरण 
संख्र्ा खरर रकम 

१ 

Supply & delivery of application server, database 
server, san storage 

Application server 
Database Server 
San Storage 

१ 

१ 

१ 
३९४६१४१ 

२ Supply & delivery of branded desktop computer Desktop computer ७५ ४००१८१० 

३ 

Supply & Delivery of Printer, Scanner, Signature 
Capture device, finger print capture device & web 
Camera 

Printer 
Scanner 
Thumb device 
Signature device 
Web cam 

५० 
६० 

६० 

६० 

६० 

२२१०२८० 
 

४ 
Supply & delivery of VPN Router/Firewall & 
manageable switch 

VPN Router 
Manageable switch 

३० 

३० १०१७००० 
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र्न्त्रउन्पकरणदथासफ्ट्ेर्रलाईपरीक्षण गरीजडा ग ापभ-ूअेभलेखसूच ाव्र््स्थाप 
तिवणालीमारहेकाे जीसरकारीदथाग ठीकाघरजग्गाकोमहत््पूणपरमूल्र्बा अेभलेखहरुमाभाईरस
दथाअन्र्तिवाि्ेधकसमस्र्ाहरुशईजोखखमेसजप ाह  सक् छ। 

ि्भाग र मादहदकाकार्ापलर्ले र्न्त्र उन्पकरण दथा सफ्ट्ेर्रलाई दोिकएको ि्ेध दथा
माप ण्ड अप ाएर परीक्षण पश्चाद तिवाि तिवेद्े  का शधारमा मात्र सम्बखन्धद तिवणालीमा जडा 
ग  पप पछ। 

25. पषृ्ठपोक णदथाग  ासोव्र््स्थाप ‐ सञ्चाल मारहेकोसूच ातिवि्ेधतिवणालीमातिवर्ोगकदाप,सरोकारपक्ष
दथाशम ागररककाबाटग  ासोदथास झा्सिहदकोपषृ्ठपोक णेल ेव्र््स्थागरेरतिवणालीलाईथप
स धार दथाअद्या्ेधकग े व्र््स्था ह   प पछ। तिवणालीमा ग  ासो व्र््स्थाप कालाेगटोलफ्री
 म्बर,अ लाई च्र्ाट,कलसेन्टर,स झा्फारम,स झा्कोलाेगईमेल, ्े्साईटमाअ लाई 
िफडधर्ाकफमप, एसएमएस,उन्ज री पेिटका, टेेलफो दथामोबाईल म्बरकोव्र््स्थागरेरसोका
लाेग Quick Response Team बाट तिवेदउन्त्तर द  े जस्दा दररकाहरुमध्रे् उन्पर् क्त व्र््स्थाको
कार्ापन््र्  गरर  प पछ । ि्भागले सञ्चाल मा ल्र्ाएको तिवणालीमा बारम्बार सभपर डाउन्  ह  े,
ईन्टर ेट से्ा धेरैपटक ि्च्छे  भैरह े, तिवाि्ेधक कमपचारीको  रबन् ीअ  सार प पूेदप  ह  े र
भएकोमापे न्रू् तिवाि्ेधकज्ञा ह  े,काममा िढलास स्दीह  ेलगार्दकाशम ागररककार्ा्द
ग  ासोहरु शउन् े गरेका साथै सूच ा तिवि्ेध लेखापरीक्षणको िममा केही मालपोद कार्ापलर्मा
स्थलगदउन्पखस्थदभएकोसमर्मासमेदकार्ापलर्समर्मा द  भर  ै से्ाअ्रुिह ुँ ाकार्ापलर्
पररसरमाशम से्ाग्राहीको ग  ासो रहेको पाईएको ेथर्ो । दर से्ाग्राहीबाटशउन् े ग  ासोलाई
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पषृ्ठपोक णकोरुपमाेलएरतिव्ाहगरर ेसे्ाकोग णस्दरमास धारह  ेगरीक  ैसंर्न्त्रदर्ारगरेरलागू
गरेकोपाईए ।त्र िटलाईग गलेसटमा(एक्सेल)अेभलेखग ेगररएकोभएदापे त्र  िटस   ् ाइको
लाेगग्राहकसे्ाकेन्रकोव्र््स्थाभएको ेखखए । 

र्सलेग ापकार्पसञ्चाल स्दरमा  ेखखएका ग  ासाहरु ि्भागसम्म प ग् ाले ग  ासो सम्बोध 
 ह  े र तिवणालीमासमेदथपस धारदथाअद्या्ेधक ह  ेसम्भाब ा रहन्छ।तिवणालीमा  ेखाप े
त्र  टीकोपिहचा ,व्र््स्थाप दथान्रू् ीकरणकालागीटोलफ्री म्बर,ेडखजटल ोिटसबोडप, हेल्प
डेस्क, ग  ासोदथास झा्पेिटकाकोव्र््स्थागरीतिवर्ोगकदाप,से्ाग्राहीदथाशम ागररककोग  ासो
दथा स झाबलाई पषृ्ठपोक णकारुपमा ेलएर सोलाई समेद सम्बोध  ह  ेगरी तिवणालीमा स धार दथा
अद्या्ेधकह  े तिवभा्कारीसंर्न्त्रकोव्र््स्थाग  पप पछ। 

26. अ  गम  रे गरा ी‐ि्भागदथाकार्ापलर्हरुमातिवर्ोगमारहेकोतिवणालीकोे र्ेमदअ  गम दथा
े गरा ीग  पप पछभ ेतिवणालीको ैे कसञ्चाल माक  ैसमस्र्ा परोसभन्नेउन्दे्दयकर्लेकार्पसञ्चाल 
स्दरका े कार्ले समेद े रन्दररुपमा े गरा ी ग े व्र््स्था ह   प पछ।अ  गम  दथा े गरा ी
सम्बन्धमा ेहार्बमोखजमकाव्र्होरारहेकाछ ्: 

26.1. ि्भागलेमालपोदकार्ापलर्हरुमासम्पा  ह  ेअन्र्कार्पिमहरुको े र्ेमदअ  गम ग ेगरेको
भएदापे ि्भागकातिवाि्ेधकहरुबाटसूच ातिवि्ेधसम्बन्धीकार्पिमकोअ  गम ग ेगरेकोपाईए ।
मालपोद कार्ापलर्हरुमा तिवर्ोग भएको सभपर कक्ष अव्र््खस्थद रहेको, सम्झौदाबमोखजमको भन् ा
ईन्टर ेटसे्ाकोगेदकमह ुँ ापे  े गरा ी गरेको,भरप ोबैकखल्पकि्द्य दतिव्ाहकोव्र््स्था
 भएको,  ेट्िकप ङ्गदथा तिवणालीस रक्षाभरप ो  ह ुँ ासमेदकार्ापलर्तिवम खले े रन्दरस परी्ेक्षण
 गरेकोरसमस्र्ासमाधा मासमेदतिवाथेमकदाद एकोपाईए । 

26.2. अेडट टे्रलले महत््पूणप कारोबारको सम्पा  , ओभरराईड र तिवमाणीकरणका लगहरू क्र्ाप्चर
ग  पप पछ। त्र्स्दै अ ाेधकृद गेदि्ेध े गरा ीको लाेग समेद अेडट टे्रलको श्ेधक समीक्षा
ह   प पछ।ि्भागलेे र्ेमदरुपमाअेडटटे्रलकोसेमक्षाग ेगरेकोपाईए । 

ि्भागले्ािक पककार्पिमब ाएरतिवाि्ेधकज शखक्तहरुबाटसूच ातिवि्ेधकोछ टै्टअ  गम 
ह  ेव्र््स्थाग ेरतिवेद्े  कोशधारमास धारकोलाेगउन्पर् क्तसंर्न्त्रब ाउन्  प पछभ ेकार्ापलर्
तिवम खकोकार्प ि््रणमा स्पि िकटा गरी तिवणाली े रन्दरसञ्चाल भए- भएको े गरा ी ग े र
सामान्र्समस्र्ासम्बखन्धदकार्ापलर्बाटद रुन्दसमाधा ह  ेव्र््स्थाग  पप पछ। 

े ष्कक प 

जग्गातिवशास सम्बन्धीसे्ाहरुलाईWeb Based Applicationमाफप दव्र््स्थाप ग प ेपाल
सरकारले भूे मस धार दथा मालपोद कार्ापलर्हरुमा भ-ूअेभलेख सूच ा व्र््स्थाप  तिवणाली Land 

Records Information Management System (LRIMS) कार्ापन््र् मा ल्र्ाएको छ।
२०७२।०४।२५ गदे मालपोद कार्ापलर्, कलंकीबाट श भारम्भ भएको र्ो तिवणाली हाल १०८
कार्ापलर्मासञ्चाल मारहेकोछ।र्सतिवणालीबाटभ-ूअेभलेखदथाशे्रस्दाकोव्र््स्थाप , क्शा
संशोध ,क्षेत्रफलस धार,े णपर्ब र,सरकारको ामकोजग्गासंरक्षणरव्र््स्थाप ,भोगाेधकार
ररेलज,हालसाि्क,रोक्काफ क ्ालगार्दकासे्ाहरुतिव ा ग  पकासाथैर्सिकेसमकाकारोबारबाट
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तिवािह  ेकर,श ल्क,  ण्ड,जरर्ा ालगार्दकामहश ले धापरणह  ेगरेकोछ। ेपालसरकारले
जारी गरेको सूच ा तिवि्ेध  ीेद, भ-ूसूच ा तिवणाली सञ्चाल  े  ेखशका लगार्दका अन्र् का   ी
व्र््स्थाकोपररेधमारहेरर्ोतिवणालीसञ्चाेलदछ। 

भ-ूअेभलेखसूच ाव्र््स्थाप तिवणालीकोपू्ापधारव्र््स्थाप ,सूच ातिवि्ेधजन्र्सम्पखत्तको
स रक्षा, तिवणालीको पर्ापिदा, े र्न्त्रण व्र््स्था, सूच ा दथा दथ्र्ाङ्कको गोप ीर्दा, तिवणालीको
सञ्चाल मातिवचेलदका   पाल ाकोपरीक्षणए्ंममूल्र्ाङ्क गरीव्र््स्थाप दथासञ्चाल मारहेका
जोखखम न्रू् ीकरण ग े उन्पार्हरु स झाउन् े र्स लेखापरीक्षणको उन्दे्दयकर् रहेकोले ि्भाग र केही
कार्ापलर्हरुकोस्थलगदे रीक्षणसमेदगररएकोेथर्ो। 

लेखापरीक्षणकोिममा ेखखएकाव्र्होरालाई फागदरुपमातिवस्द दगरीतिवणालीसञ्चाल को
जोखखम, दथा न्रू् ीकरणका उन्पार्, सूच ा दथा दथ्र्ाङ्कको भण्डारण, गोप ीर्दा, पह ुँच े र्न्त्रका
उन्पार्, उन्पकरणहरुको स रक्षा, क ेखक्टेभिट,  ेट्िकप ङ, तिवाि्ेधक ज शखक्त व्र््स्थाप , तिवणाली
सञ्चाल  दथा व्र््स्थाप का अन्र् ि्क र्हरुको अध्र्र्  दथा ि्श्लके णका शधारमा सम्बखन्धद
व्र्होरामा स झाब समेद समा्ेश गररएको छ । उन्परोक्त स झाबहरूको कार्ापन््र् बाट तिवणालीको
स व्र््स्थाप  र सञ्चाल मा कार्प क्षदा र तिवभा्काररदा अेभ्िृि ह  े अपेक्षा गररएको छ ।



 

राििर्दथ्र्ाङ्कस रक्षातिवणाली 
पररचर् 

1. पषृ्ठभूे म‐ ि्.सं.२०२८कोराििर्ज गण ाकोदथ्र्ाङ्कतिवशोध माकम्प्र् टरकोतिवर्ोगबाट ेपालमा
सरकारी क्षते्रमा सूच ा तिवि्ेधको उन्पर्ोगको थाल ी भएकोमा र्सको तिवर्ोग र पह ुँचमा ्िृि भई
२०७५/०७६सम्म६५.९तिवेदशदज संख्र्ालेईन्टर ेटसे्ामापह ुँचतिवािगरेको१४औंश्ेधक
र्ोज ाकोउन्पलखधधले ेखाएकोछ।त्र्स्दै१५औंश्ेधकर्ोज ा(२०७६/७७-२०८०/८१) को
अन्दसम्म ८०तिवेदशदरि्.सं.२१००सम्मशदतिवेदशदज संख्र्ामाईन्टर ेटसे्ाप र्र्ाउन् ेलक्ष्र्
रहेको छ ।  ेपालमा सूच ा तिवि्ेधको बढ् ो तिवर्ोगसुँगै सा्पजे क से्ा तिव्ाहमा समेद र्सको
उन्पर्ोगमाबढोत्तरीह  थालेकोछ। ि्द्य दीर्दथ्र्ाङ्कसङ्कल ,तिवशोध , ि्श्लके णदथाभण्डारणमा
र्सकोबढीमात्रामाउन्पर्ोगह  ेगरेकोछभ ेकागजीमाध्र्मबाटह  ेगरेका  ैे कतिवशासे क
ििर्ाकलापहरुसमेदेडखजटलमाध्र्मबाटसम्पा  ह  थालेकाछ ्।सूच ातिवि्ेधकोउन्पर्ोगको
क्षेत्रि्स्दारभएसुँगै्िृिह ुँ ैगएकाि्द्य दीर्दथ्र्ाङ्कदथासूच ालाईभि्ष्र्मापे  ीगोदररकाले
उन्पर्ोगग पसिक ेगरीभरप ोभण्डारणदथाउन्च्चस रक्षाकोश्यकर्कदाप ेभएकोले  ेपालमा
ि्द्य दीर् दथ्र्ाङ्कको भण्डारण दथा स रक्षा तिव ा  ग पका लाेग े जी दथा सरकारी क्षेत्रमा ि्ेभन्न
े कार्हरुलेडाटासेन्टरसञ्चाल ग ैशएकाछ ्।र्सरीसञ्चाेलदडाटासेन्टरहरुमध्रे् ेपालका
अेधकांश सरकारी े कार्हरुलाई सूच ा तिवि्ेध तिवणाली सञ्चाल मा सहार्दा ग प दथा सकारी
दथ्र्ाङ्कको ीघपकाली भण्डारणरस रक्षातिव ा ग पकालाेगराििर्सूच ातिवि्ेधकेन्रलेएकीकृद
डाटा केन्र र सूच ाको ्ैकखल्पक भण्डारण दथा प  स्थापप ाको लाेग ेडजािर ररकभरी केन्रको
सञ्चाल दथाव्र््स्थप गरेकोछ। 

2. े कार्कोपररचर् ‐सूच ादथासञ्चारतिवि्ेधकोबढ् ोतिवर्ोग, े रन्दरि्कास रर्सकोगेदखशलदाबाट
तिवािअ्सरकोउन्पर्ोगसुँगै ीेदगददथा संस्थागदच   ौदीहरुकोसम्बोध ग प र  ेपालसरकारको
सूच ातिवि्ेधक्षेत्रको ि्कासरतिव्िप ग ेउन्दे्दयकर्कासाथस ्२००१माराििर्सूच ातिवि्ेध
केन्र (National Information Technology Centre, NITC) को स्थाप ाभएको हो।र्सकेन्रले मूख्र्
रुपमा सूच ाको डाटा बैंकको रूपमा काम ग  पका अला्ा सरकारी े कार्हरुले सूच ा तिवि्ेधको
माध्र्मबाटग ेकाम कार्ाहीलाईसूच ातिवि्ेधसञ्जालमाश्िगरीसूच ाश ा तिव ा ग पर
सूच ातिवि्ेधसम्बन्धीसामग्रीहरूकोि्कासरि्स्दारग पमामिदग पछ। केन्रलेेसंह र्ारपररसर
ेभत्र रहेको कार्ापलर्बाट से्ा सञ्चाल  दथा तिव्ाह गरररहेको छ। केन्रले हाल परामशप से्ा,
सरकारीडोमे  दाप,इमेलसभपर,सरकारी ेट्कप व्र््स्थाप ,ज शखक्तदाेलम,कोलोकेश से्ा,
भच  पअलाइजेश  र क्लाउन्ड से्ा, ्ेब होििङ्ग, सफ्ट्ेर्र ि्कास, डाटा केन्र सञ्चाल  लगार्दका
से्ाहरुतिव्ाहग ैशएकोछ। 

सरकारीएकीकृदडाटाकेन्र(Government Integrated Data Centre, GIDC) राििर्सूच ा
तिवि्ेधकेन्रलेतिव्ाहग े से्ाहरुमध्रे्सरकारीएकीकृदडाटाकेन्रको (Government Integrated 

Data Centre, GIDC)सञ्चाल मूख्र्कार्पहो।राििर्सूच ातिवि्ेधकेन्रलेेसंह र्ारखस्थदशफ् ो
मूख्र्कार्ापलर् पररसरमा सरकारी एकीकृद डाटा केन्र सञ्चाल मा ल्र्ाएको छ। सूच ाको डाटा
बैंककोरुपमाकार्पग पसरकारीएकीकृदडाटाकेन्रस ्२००९माकोररर्ालीसरकारकोअ   ा 
सहर्ोगमाे मापणभैसञ्चाल मारहेकोछ।डाटाकेन्रलेडाटाभण्डारण‚व्र््स्थाप ‚तिवशोध दथा
स रक्षण‚ साझा कम्प्र्िटङ्ग स्रोदहरु‚ ईमेल/इन्टर ेट र ्ेभसाइट होखस्टङ्ग‚ सरकारी  ेट्कप 
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व्र््स्थाप ‚कोलोकेश  से्ा‚भच  पअलाइजेश रक्लाउन्ड से्ाकालाेगमन्त्रालर्‚ ि्भागरअन्र्
सरकारी ए्ं सा्पजे क े कार्हरुको एकमात्र शेधकाररक सरकारी डाटा केन्रको रुपमा रही
से्ाहरुतिव ा ग ैअएकोछ।केन्रलेपिहलोचरणमासरकारी े कार्कोलाेगडाटा सेन्टरर
इन्टर ेट से्ा तिव ा  ग े र्ोज ा ब ाएकोमा पेछ र्सलाई भण्डारण सञ्जाल (SAN) को रूपमा
ि्कास गररएको हो।हाल मन्त्रालर्‚ ि्भाग र अन्दगपदका े कार्ले डाटा केन्रसुँग  ेट्कप िारा
श्िभएरशफ् ै िपरसरबाटसभपर‚ ्ेभसाईट/इमेल‚एखप्लकेश दथाडाटाबेसस रखक्षददररकाले
सञ्चाल दथाव्र्््स्थाप ग पसक् ेव्र््स्थागररएकोछ। 

ेडजािर ररकभरीकेन्र (Disaster Recovery Centre, (DRC) क  ैतिवाकृेदक तिवकोप्ा  ै्ी
ि्पखत्तका कारणेसंह र्ारखस्थदडाटाकेन्रलेसे्ास चारुग प सक् ेअ्स्थाेसजप ाभएमातिवकोप
प  ःतिवाेि(Disaster Recovery)रेसंह र्ार खस्थदडाटाकेन्रको्ैकखल्पकभण्डारण(Backup) को
रुपमा सञ्चाल  ग प मक्ा प र खजल्लाको हेटौंडामा ेडजास्टर ररकभरी केन्रको स्थाप ा गररएको 
छ।कोररर्ालीसरकारकोसहर्ोग े कार्Korea International Cooperation Agency, KOICA िारा
 ेपालसरकारकालाेग े मापणगररद एकोर्ो ररकभरी केन्र२०७६ बैशाख३१बाट सञ्चाल मा
शएकोछ। 

3.  ीेदगद व्र््स्था ‐ सूच ा तिवि्ेध ्ादा्रणकोकामकार्ाहीसुँग सम्बखन्धद  ीेदगद व्र््स्थाहरु
 ेहार्बमोखजमरहेकाछ ्: 

3.1 श्ेधक र्ोज ा (२०७६/७७-२०८०/२०८१) ले ेडखजटाइजेश  माफप द सामाखजक, शेथपक र
शासकीर्व्र््स्थामास धारग ेरण ीेदेलइएकोछ।र्सकालाेगेडखजटलफे्रम्कप कार्ापन््र् 
ग े, सा्पजे क दथा े जी से्ाहरुिमशः अ लाइ  माफप द तिव ा  ग े, ेडखजटल  ेपाल, सूच ा
महामागप,डाटासेन्टर,इन्टर ेटएक्सचेन्जसेन्टर,शध े  कतिवि्ेधमाशधाररदटेलीफो ,अ लाइ 
से्ारि्द्य दीर्भ  क्ता ीलगार्दकासञ्चारदथासूच ातिवि्ेधसम्बन्धीपू्ापधारि्कासमाजोडद  े,
सरकारीि्द्य दीर्तिवणालीलाईएकीकृदरअन्दरश्िग े,साइबरस रक्षादथागोप ीर्दासम्बन्धी
कार्पग पसाइबरस रक्षाअ  गम केन्रस्थाप ाग ेतिवम खकार्पिमहरुरहेकाछ ्। 

3.2 ्ािक पकबजेट२०७६/७७मासरकारीसे्ामातिवर्ोगह  ेि्द्य दीर्सूच ारि््रणेडजािरररकभरी
केन्र माफप द स रखक्षद गरर े, ि्द्य दीर् तिवणालीको ि्श्वस ीर्दा दथा दथ्र्ाङ्कको स  पर्ोग र
गोप ीर्दामा ि्शेक  ध्र्ा  द इ े, साइबर स रक्षा जोखखम न्रू् ीकरण ग प साइबर स रक्षा तिवणाली
सञ्चाल  गरर े, ेडखजटल  ेपाल े मापण ग प  ागररक से्ाको पह ुँच र ग णस्दर अेभ्िृि ग प
सा्पजे कसे्ालाईिमशःि्द्य दीर्माध्र्मबाटउन्पलधधगराउन् ेतिवणालीकोि्कासगरर े,शगामी
पाुँच्क पे भत्रसम्भाव्र्सबै ागररकसे्ारसरकारीशेथपककारो्ार ि्द्य दीर्माध्र्मबाटसम्पन्न
ग प ेडखजटल  ेपाल फे्रम्कप को अ्धारणालाई कार्ापन््र् मा ल्र्ाइ े, केन्र ेखख स्था ीर् दहसम्म
स्पसाधारणलेमोबाइलएप्सकामाध्र्मबाटसरलरसहजरुपमासे्ा,सूच ा,जा कारीेल सक् े
रशफ् ाग  ासातिवकटग पसक् ेव्र््स्थागरर े,ज्ञा माशधाररदअथपदन्त्रि्कासकालाेगसूच ा
तिवि्ेधमाशधाररदउन्द्योगव्र््सार्तिव्िप दथारोजगारीेसजप ाग पलेलदप रकोख मलटारमाराििर्
ज्ञा पाकप स्थाप ागरर ेव्र््स्थाउन्ल्लेखछ। 

4. का   ी व्र््स्थाहरु ‐ सूच ा तिवि्ेध्ादा्रणकोकामकार्ाहीसुँगसम्बखन्धदका   ी व्र््स्थाहरु
 ेहार्बमोखजमरहेकाछ :् 

● ि्द्य दीर्कारो्ारऐ ,२०६३, 
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● ि्द्य दीर्कारो्ारे र्मा्ली,२०६४,  
● सा्पजे कखरर ऐ ,२०६३,  

● सा्पजे कखरर े र्मा्ली,२०६४, 

● सरकारीे कार्को्े्साइटे मापणदथाव्र््स्थाप सम्बन्धीे  ेखशका,२०६८, 

● सरकारीे कार्कामोबाईलएप्सहरुकोमाप ण्ड,२०७५, 

●  ेपालसरकारकोसूच ातिवि्ेधतिवणाली(व्र््स्थाप दथासञ्चाल )े  ेखशका,२०७१, 

● ब्रोडव्र्ाण्ड ीेद,२०७१, 

● सूच ादथासञ्चारतिवि्ेध ीेद,२०७२ 

● ेडखजटलडाटाकोि्दरण,तिवर्ोगरे र्म े  ेखशका,२०६९, 

5. सङ्गठ संरच ारज शखक्त‐राििर्सूच ातिवि्ेधकेन्रकोसङ्गठ संरच ादथाज शखक्तकोअ्स्था
 ेहार्बमोखजमरहेकोछ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ेसंह र्ारखस्थद सरकारी एकीकृद डाटा केन्र र हेटौँडा खस्थद ररकभरी केन्रमा एउन्टै
कार्पकारीे  ेशकसिहदजम्मा४३ रबन् ीरहेकोछ।ेडजािरररकभरीकेन्रकोसुँगठ संरच ा
दथाज शखक्तकोअ्स्था ेहार्बमोखजमरहेकोछ:  
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6. सूच ा तिवि्ेध लेखापरीक्षणकोऔखचत्र्दा ‐ ्दपमा  समर्मा सा्पजे क े कार्मा सूच ा तिवि्ेधको
बढ् ो तिवर्ोग दथा लेखापरीक्षण ऐ , २०७५ को  फा ५ मा महालेखापरीक्षकले सूच ा तिवि्ेध
लेखापरीक्षणग पसक् ेव्र््स्थागरेकोछ।साथै ेपालमासरकारीे कार्हरुमासमेदकागजरिहद
ि्द्य दीर्तिवणालीबाटगरर ेकामकार्ाहीलेतिवाथेमकदापाउन् थालेकोरि्द्य दीर्दथ्र्ाङ्कदथासूच ा
भण्डारणदथासञ्जाेलकरणमासमेदजोखखमबढ् थालेकालेराििर्महत््काअेदसम्बे  शीलदथा
गोप्र् दथ्र्ाङ्कको भण्डारण दथा स रक्षाको खजम्मे्ारी पाएको एकमात्रशेधकाररक े कार् सरकारी
एकीकृद डाटा केन्रले व्र््स्थाप  गरेको ि्द्य दीर् सूच ाको तिवाेि, तिवशोध , ि्श्लके ण, भण्डारण र
स रक्षाकोअ्स्थासुँगसम्बखन्धदसमग्रतिवणालीकोअध्र्र् ए्ंपरीक्षणग पश्यकर्क ेखखएकोलेर्ो
लेखापरीक्षणगररएकोछ। 

लेखापरीक्षणकोउन्द्दयेकर्,क्षते्ररपिेद 

7. लेखापरीक्षणकोउन्द्दयेकर् ‐ राििर् सूच ातिवि्ेधकेन्रद्वारासञ्चाेलदसरकारीएकीकृदडाटा केन्र र
ेडजािरररकभरीकेन्रमासूच ातिवि्ेधपू्ापधार,तिवणाली,दथ्र्ाङ्क, सूच ालगार्दकातिवि्ेधजन्र्दथा
ि्द्य दीर्सम्पखत्तकोस रक्षा,तिवर्ोगमारहेकासफ्ट्ेर्रहरुकोपर्ापिदादथाउन्पर् क्तदा, सूच ातिवि्ेध
सम्बन्धी ीेदगददथाका ू ीव्र््स्थाकोपररपाल ा, े र्न्त्रण्ादा्रणरसरकारी सूच ातिवि्ेध
तिवणाली सञ्चाल  दथा व्र््स्थाप  परीक्षण ए्म् मूल्र्ाङ्क  गरी जोखखम न्रू् ीकरण ग े उन्पार्हरु
स झाउन्  सूच ातिवि्ेधलेखापरीक्षणकोम ख्र्उन्दे्दयकर्रहेकोछ। 

8. लेखापरीक्षणको क्षते्र ‐ लेखापरीक्षणको उन्दे्दयकर् तिवाेिका लाेग सरकारी एकीकृद डाटा केन्र दथा
ेडजािर ररकभरी केन्रलाई लेखापरीक्षणकोक्षते्रमा समा्ेसगररएकोछ। ि्गद्क पमा सञ्चाेलद
ििर्ाकलापहरु लेखापरीक्षणकोिममा परीक्षण मूल्र्ाङ्क  गरर ेछ। सो तिवर्ोज को लाेग  ेहार्का
क्षेत्रलाईलेखापरीक्षणमासमेिटएकोछ। 

 एखप्लकेश तिवणालीकोउन्पर् क्तदा(Appropriateness of System),  

 तिवि्ेधकोतिवर्ोग (Use of Technology),  

 सूच ातिवि्ेधपू्ापधार(IT Infrastructure)ए्ंसोकोउन्पर्ोग, 

 ज शखक्तव्र््स्थाप  (Human Resource Management),  

 सफ्ट्ेर्रकोतिवभाकाररदा(Effectiveness of Software),  
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 सूच ातिवणालीकोगोपे र्दा(Confidentiality of Information System),  

 ि्द्य दीर्दथ्र्ाङ्ककोस रक्षा(Security of Electronic Data), 

 े र्ेमददा (Compliance), 

 सूच ातिवि्ेधतिवणालीकोश्यकर्कदापिहचा , 

9. लेखापरीक्षण पिेद ‐ र्ो लेखापरीक्षणमा स्ोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको अन्दरापििर् सङ्गठ 
ईन्टोसाई( )लेजारीगरेकोमा  ण्डए्ंे  ेखशकारकार्ापलर्लेजारीगरेकोसरकारीलेखापरीक्षण
मा  ण्ड‚ लेखापरीक्षण मागप शप मा उन्खल्लखखद ि्ेध र पिेद अ  रुप सूच ा तिवि्ेध लेखापरीक्षण
सञ्चाल गररएकोछ। 

लेखापरीक्षणऐ ,2075को फा5(१)मामहालेखापरीक्षकलेछ ौटकोशधारमासूच ा
तिवि्ेध लेखापरीक्षणग पसक् ेव्र््स्थारहेकोरसोहीऐ माशेथपककारोबाररसोसुँगसम्बखन्धद
कृर्ाकलापकोएक-एकगरीबाबीचबीचमाछड्केगरी्ा केहीतिवेदशदमात्रपरीक्षणग ेगरी
लेखापरीक्षणकोदररका,क्षते्ररअ्ेधदोकीअखन्दमलेखापरीक्षणग े,त्र्सबाटतिवािदथ्र् शापउन् े
व्र््स्थाछ। लेखापरीक्षणग ाप ि्क र्सुँगसम्बखन्धद रहेरसमस्र्ामूलकदथा तिवकृर्ामूलकपिेद
अ्लम्ब गरीसम्बखन्धदसफ्ट्ेर्ररतिवणालीपरीक्षणग े,व्र््स्थाप सुँगछलफल,तिवश्ना्लीदथा
अन्द्ापदाप, सरोकार्ालासुँग छलफल गरीश्यकर्क सूच ा, ि््रण दथा जा कारी तिवाि गररएको
छ।र्सरीतिवािदथ्र्ाङ्कदथा सूच ातिवणालीकोतिवम खकार्पसम्पा   सूचकहरुको सेरोफेरोमाकार्प
सम्पा  मा  ेखखएकासमस्र्ादथाच   ौदीको ि्श्लके णए्म् मूल्र्ाङ्क गरीसोहीशधारमास धारको
क्षेत्रहरुपिहल्र्ाई मूल्र्ाङ्क गरेका ि्क र्मास धारल्र्ाउन् ग  पप ेकामकासम्बन्धमास झा्तिवस्द द
गररएकोछ।लेखापरीक्षणकािममाडाटाकेन्र,ेसंह र्ाररेडजािरररकभरीकेन्र,हेटौंडाको
स्थलगदरुपमाव्र््स्थाप दथासञ्चाल तिवणालीकार्ापन््र् कोअ्स्थाबारेअ्लोक ए्म्परीक्षण
गररएकोेथर्ो। 

लेखापरीक्षणसमाप ग  पअगाेडपरीक्षणबाट  ेखखएकातिवम खव्र्होराउन्परव्र््स्थाप सुँग
ेमेद२०७८/०३/२७माबिहगपम बैठकगररएकोेथर्ो। 

र्ोलेखापरीक्षणसञ्चाल ग पलेखापरीक्षणटोलीमा े  ेशक(सूच ातिवि्ेध)श्रीरमेशराज
स ् े ी, कम्प्र् टरअेधकृदश्री द पकपौडेल,कम्प्र् टरअेधकृदश्रीस ् ासअेधकारी, लेखापरीक्षण
अेधकारी श्री ि्ष्ण  तिवसा  पौड्याल, परामशप ादा श्री शैलेन्र उन्तिवदेी र परामशप ादा श्री हेमन्दराज
बरालकोसंलग् दारहेकोेथर्ो। 

10. लेखापरीक्षणकासीमाहरु ‐ लेखापरीक्षणकाअन्दरे हीदजोखखम, म  ाछ ौट,कारोबाररतिवणालीको
जिटलदा,समर्कोकमी,कोेभड-१९कोमहामारी, स्रोदसाध कोअपर्ापिदाजस्दाकारणलेतिवमाण
संकल ,छलफलदथा ि्श्लके णलगार्दका ि्क र्हरुसीेमदगरेकोछ। लेखापरीक्षणलेसरकारी
एकीकृदडाटाकेन्रकोसञ्चाल दथाव्र््स्थाप कोक्षेत्रमात्रसमेटेकोछ। 

लेखापरीक्षणबाट ेखखएकाव्र्होरा 
उन्पलधधभएका ि््रण, सूच ादथाकागजादकाशधारमा मू ाछ ौटगरीलेखापरीक्षण

ग ाप ेखखएकाव्र्होरा ेहार्बमोखजमरहेकाछ :्  
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11. सूच ा तिवि्ेध स शास  ‐ सूच ा तिवि्ेध स शास को तिवभा्कारी अ्लम्ब ले मात्र अपेखक्षद से्ा
तिव्ाहकोस े  श्चददातिव ा ग े भएकालेे कार्हरुमासूच ातिवि्ेधस शास कोपररपाल ाभए भएको
सम्बन्धमा अ  गम  ग प सूच ा तिवि्ेध े  ेशक सेमेद गठ  ग  प प पछ । े  ेशक सेमेदले
श्ेधकसेमक्षा ग े रकार्पसम्पा  माप को खस्थेदबारे माेथल्लो व्र््स्थाप लाईतिवेद्े   पेश
गरी स््ीकृद, स धारात्मक कार्पहरूको लाेग स झा् समेद पेश ग  पप पछ। केन्रमा सूच ा तिवि्ेध
े  ेशकसेमेदगठ भएकोपाईए ।जसलेग ापसूच ातिवि्ेधस शास कार्मग पकदठ ाईप े
 ेखखन्छ। 

सूच ा तिवि्ेधको अ्लम्ब  र कार्प सम्पा  को े र्ेमद समीक्षा गरी व्र््स्थाप लाई
तिवेद्े  पेशग प,थपस धारात्मककार्पकोलाेग ेसफाररसग पदथाकार्ापन््र् कोअ  गम गरी
तिवेद्े  ग पसूच ातिवि्ेधे  ेशकसेमेदगठ गरीतिवि्ेधकोतिवर्ोगमास शास कार्मग  पप पछ। 

12. सूच ातिवि्ेध ीेददथाकार्पि्ेध ‐ े कार्हरुले सूच ातिवि्ेधकोअ्लम्ब गरी से्ातिव्ाहग ाप
पू्ापधारको े मापण, तिवणालीको स्थाप ा, सञ्चाल , सम्भार लगार्दमा बजेट, ज शखक्त व्र््स्थाप  र
समर्कािहसाबलेठूलोलगा ीव्र्हो  पप ेह ुँ ार्स्दोतिवणाली ीगो, भरप ोरउन्च्चग णस्दरकोसे्ा
तिव्ाहकोलाेगसक्षमह   प पछ।र्सकालाेगे कार्लेसूच ातिवि्ेधसम्बन्धीश्यकर्क ीेदब ाई
लागू ग  पप पछ। र्स िकेसमका  ीेदहरुमा सूच ा तिवि्ेध  ीेद, स रक्षा  ीेद, व्र्ापार े रन्दरदा
र्ोज ा,तिवकोपप  स्थापप ार्ोज ा,हाडप् ेर्र ीेद,सफ्ट्ेर्र ीेद,डाटाकोव्र्ाकअप,गोप ीर्दार
पह ुँचसम्बन्धी ीेद,परर्दप व्र््स्थाप  ीेद,सूच ादथासञ्चारतिवि्ेधतिवखशक्षण ीेद,देस्रोपक्ष
उन्पर्ोग ीेद,घट ातिवेदििर्ालगार्दका ीेदहरुप पछ ।्े कार्लेसञ्चाल गरेकोतिवणालीकेद
भरप ो, स रखक्षद र ग णस्दरीर्छ भन्नेक रा अ्लम्ब  गररएका  ीेद दथाकार्पि्ेधकाशधारमा
मूल्र्ाङ्क  ह  े ग पछ। ीेदको अभा्मा सूच ा तिवि्ेध तिवणाली र सम््ि पू्ापधारहरुको तिवभा्कारी
रुपमाव्र््स्थाप ए्ंसञ्चाल ग ेसम्बन्धमाकार्पद शास्पिह  सक् ै ।र्ससरकारीएकीकृद
डाटा केन्रले उन्ल्लेख ीर् रुपमा सूच ा तिवि्ेध सम्बन्धीश्यकर्क  ीेद दथा कार्पि्ेधहरु दर्ार
गरेको पाईए ।डाटा केन्रसञ्चाल मा पह ुँच ीेद ह ुँ ास रक्षादथागोप ीर्दाभङ्गह  सक् े
जोखखम, व्र्ापार े रन्दरदासम्बन्धी ीेद ह ुँ ाभि्ष्र्ग  पप ेकामकोर्ोज ाह   सकेको जस्दा
समस्र्ाहरुसमेदरहेकाछ ्। 

केन्रलेतिव्ाहग ेसे्ाकोतिवकृेददथासूच ातिवि्ेधतिवणालीकोतिवकृेदअ  सारश्यकर्कप े
 ीेदहरुब ाएरअ्लम्ब ग  पप पछ।साथैर्स्दा ीेदहरुकोकार्ापन््र् कोलाेगकार्पि्ेधसमेद
ब ाएरलागूग  पप पछ। 

13. महत््पूणप सूच ाको अेभलेख ‐ सूच ा तिवि्ेध तिवणाली सञ्चाल  गरेका े कार्हरुले सूच ा तिवि्ेध
सम्बन्धीस्ै  स्दाबेज, कागजादरमहत््पूणपसूच ाश्यकर्कपरेकोबेलाहे प,पढ् रतिवर्ोगग प
ेमल् े गरी ेलखखद रुपमा ्ा सफ्ट्ेर्रमा व्र््खस्थद अेभलेख राख्न प पछ । र्ो केन्र सरकारी
े कार्हरुकोडाटाकेन्रकोरुपमासञ्चाेलदभएकोह  ालेकेदपर्सूच ाशकखस्मकरुपमातिवर्ोग
ग  पप ेरअेधकांशसूच ालामोसमर्सम्मअेभलेख गरीराख्न प ेह  सक् छ।र्स्दाअेभलेखहरुमा
र्न्त्रउन्पकरणजस्दा सम्पखत्तहरुकोअेभलेख,खरर गररएकोसफ्ट्ेर्र र र्सको े र्ेमदरुपमा
अद्या्ेधकग  पप ेअ्ेध,हाडप् ेर्रकोतिवर्ोगग पेमल् ेशर् , लाईसेन्सअ्ेधरअ्ेधबाुँकीरहेको
लाईसेन्स, ईमेल सभपरकोलाईसेन्सअ्ेध, ि्द्य दशपूेदपको ्ैकखल्पकश्रोदकोरुपमा तिवर्ोग भएका
धर्ाट्रीमापा ीफे ेअ्ेध, अखग् े ्ारकर्न्त्रकोग्र्ाुँसफे ेसमर्जस्दाि्क र्हरुप पछ  ्। सभपर
र्र्ाकमारहेकोसभपरहरुकोएकम िि््रणकासाथैकार्ापलर्हरुमाजडा भएकोईन्टर ेटलाई मा
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क  ैसमस्र्ाभएमासम्पकप व्र्खक्तकोि््रणसमेदअेभलेखगरेकोपाइए ।र्स्दासूच ाकेन्रका
े खश्चदकमपचारीदथाप ाेधकारीहरुलाईमात्रथाहाह  ेरउन् ीहरुकेन्रमाउन्पखस्थदह   सकेको
अ्स्थामाक  ैसमस्र्ाशईपरेमाद रुन्दैसमाधा ह   सकीसे्ातिव्ाहमाअसरप पसक् ेजोखखम
 ेखखर्ो।से्ासञ्चाल सुँगसम्बखन्धद ि््रण,दथ्र्ाङ्क,कागजादव्र््खस्थदद्रलेअेभलेखीकरण
 ग ाप े कार्को लेखा-िहसाब दथा खजन्सी भण्डारण व्र््स्थाप मा समेद असर प पछ। त्र्सैगरी
लाइसेन्स ्ीकरणह  ेअ्ेध,अपडेटग ेअ्ेध, तिवर्ोगशर् सिक े ेमेद, सम्झौदासमािह  े
अ्ेधजस्दा ि्क र्माजा कारी  ह  े रखरर ,ममपदसम्भार, व्र््सार् े रन्दरदा,शद  ि्क र्मा
भाि्र्ोज ाब ाउन् समेदसूच ाउन्पलधध ह  े ेखखन्छ। 

केन्रले कार्ापलर्का क  ै कमपचारीलाई खजम्मेबारी दोकेर  ै से्ा सञ्चाल सम्बन्धी सम्पूणप
 स्दा्ेज,तिवमाण,कागजाद,सम्झौदा,दथ्र्ाङ्कशद कोस रखक्षदअेभलेखराख्नेव्र््स्थाग  पप पछ। 

14. डाटासेन्टरकोग णस्दर परीक्षणरस्दरे धापरण(स्दर/रेिटङ्गस)्‐ क  ैे कार्लेसञ्चाल गरेको
डाटासेन्टरदोिकएकोमाप ण्डअ  सारकोछ्ाछै भन्नेे खश्चदरि्श्वस्दह  कोलाेगराििर््ा
अन्दरापििर् मान्र्दा तिवाि स््दन्त्र े कार्बाट परीक्षण गराएर तिवमाणपत्र तिवाि गरेको ह   प पछ र
तिवमाणपत्रतिव ा ग ेे कार्कोमाप ण्डदथामागप शप अ  सारे र्ेमदरुपमाशन्दररकदथा्ाह्य
परीक्षणसमेदगराउन् ेग  पप पछ।ि्श्चव्र्ापीमान्र्दारअसलअभ्र्ासअ  सारडाटासेन्टरसञ्चाल 
ग प ISO (Quality Management Systems 9001:2015, IT Service Management20000, Information 

Security Management 27001) अ  सार मान्र्दा तिवाि ग  पप पछ। साथै, िेेडटकाडप ्ा ि्द्य दीर्
भ  क्ता ी तिवणालीमा श्ि ह   Payment Card Industry Data Security Standard, PCI/DSS को
मान्र्दातिवािग  पप पछ। ि्श्वकाअेधकाशंम ल कहरुमासञ्चाेलदर ेपालकैपे  े जी संस्थाहरुले
सञ्चाल गरेकासबैजसोडाटासेन्टरहरुलेमान्र्दातिवािस््दन्त्रे कार्बाटग णस्दरपरीक्षणगराई
मा क प रा भएको तिवमाण पत्र तिवाि गरेका र े र्ेमदरुपमाशन्दररक दथा ्ाह्य परीक्षण समेद
गराउन् े गरेकाछ ्।र्ससरकारी एकीकृद डाटा केन्र र हेटौंडाखस्थद ेडजािर ररकभरी केन्रले
हालसम्मशफ् ोडाटासेन्टरकोमान्र्दातिवािस््दन्त्रे कार्बाटग णस्दरपरीक्षणगराईतिवमाणपत्रतिवाि
गरेको छै ।र्सरी हालसम्मबाह्य े कार्बाटतिवाि्ेधकपरीक्षण गराएको ह  ाले संचाेलदडाटा
सेन्टर पू्ापधार,्ादा्रण,स रक्षा,पह ुँच,तिवकोपव्र््स्थाप शद दृिीकोणबाटदोिकएकोमाप ण्ड
अ  सारकोरतिवाि्ेधकरुपमास रखक्षदछभन्नेशधाररहे ।साथैडाटासेन्टरमारहेकोसरकारी
सूच ाद गोरुपमारस रखक्षददररकालेभण्डारणभएकोछभे ि्श्वस्दह  ेअ्स्थारहे ।केन्रले
हालसम्म पे  त्र्स्दो मान्र्दा तिवाि े र्काबाट परीक्षणगराएर ग णस्दर तिवमाणपत्र ेल े दफप क  ै
र्ोज ासमेदब ाएकोपाईए । 

सरकारीएकीकृदडाटाकेन्ररेडजािरररकभरीकेन्रकोमान्र्दातिवािस््दन्त्रे कार्बाट
ग णस्दरपरीक्षणगराईडाटाकेन्रकोसमग्रअ्स्थादोिकएकोमा  ण्डअ  सारकोछभे तिवमाणपत्र
ेलएररत्र्स्दाे कार्हरुकामाप ण्डदथामान्र्दाहरुकोपाल ागरीे र्ेमदरुपमाशन्दररकदथा
्ाह्य परीक्षण गराई से्ा तिव्ाहका सम्बन्धमाशश्वस्ददा तिव ा  ग  पप पछ । साथै एकीकृद डाटा
केन्रकोस्दरे धापरणसमेदगराउन्  प पछ। 

15. ज शखक्त व्र््स्थाप ‐ डाटाकेन्रकोव्र््सािर्कश्यकर्कदापूेदपग पकोलाेग्दपमा रभि्ष्र्का
श्यकर्कदाहरूसम्बोध ह  ेगरीज शखक्तव्र््स्थाप र्ोज ादर्ारगरीकार्ापन््र् ग  पप पछ।
केन्र रेडजास्टरररकभरीकेन्रहेटौंडाकोसुँगठ ात्मकसंरच ाअ  सारकार्पकारीे  ेशक-१,उन्प-
े  ेशक-१,े  ेशक-१,सहार्के  ेशक-१, कम्प्र् टरइखन्जे र्र-१०,इलेखक्ट्रकलइखन्जे र्र-२,
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ेसिम एडेमे िेटर-२, तिवशासकीर् अेधकृद-२, लेखा अेधकृद–१ ( ेपाल सरकारको स्थार्ी
 रबन् ी), सूच ा संरक्षणअेधकृद-१रअन्र्सहार्कस्दरकाकमपचारीहरु-२२ज ागरीजम्मा-
४३ (केन्रमा-२७र हेटौंडामा१६)कमपचारी कोकरार रबन् ीस््ीकृदरहेकोछ।डाटा सेन्टर
सञ्चाल मा संलग्  ज शखक्तलेकामको तिवकृेद अ  सारको ि्खशि र्ोग्र्दा, ि्ज्ञदा, सीप र  क्षदा
हाेसल गरेको ह   प पछ। डाटा सेन्टर अि्च्छन्न (२४X७X३६५) स चारू राख्न प े भएकोले ि्शेक 
 क्षदातिवािज शखक्तडाटासेन्टरमाज  स कैबखदे रन्दरउन्पखस्थदह   प पछ।सोकालाेग ेट्कप ,
डाटाबेस,क ेलङ्ग,पा्र,  ेट्िकप ङ्गदथाअन्र्पू्ापधारबारेि्ज्ञरसम्बखन्धदि्क र्मातिवमाणपत्रतिवाि
 क्षज शखक्तव्र््स्थाग  पप पछ।जस्दैःडेटा सेन्टरपू्ापधार दफप CDCP/ CDCS/ CDCE, ेट्कप  र
सेक्र् ररटीदफप CCNA/ CCNP (Cisco), JNCIA, JNCIS, JNCIP, JNCIE (Juniper),डाटा्ेसदफप 
IBM (System Administrator), Oracle (Database Administrator) र्ोग्र्दा भएका कमपचारीहरुको
श्यकर्कदा प ेमा सोअ  सारको व्र््स्था ह   सकेको छै  । ज शखक्त व्र््स्थाप  सम््न्धमा
 ेखखएकाथपव्र्होराहरु ेहार्बमोखजमरहेकाछ :्  

15.1 र्सडाटा केन्रमाकामकोतिवकृेदअ  सारफरक-फरकर ि्खशििकृदर्ोग्र्दाभएकाज शखक्तको
अभाब रहेकाकारण सीेमद व्र्खक्तलाई धेरै क्षेत्रको र धेरै तिवकारको कामको खजम्मेबारी द ईएको
पाईर्ो।इखन्जे र्रप अन्दगपदडाटाबेशइखन्जे र्र, ेसिमइखन्जे र्र,  ेट्कप इखन्जे र्र,डाटा
सेन्टरइखन्जे र्रजस्दाप  ेसजप ा भएकोकारणकम्प्र् टरइखन्जे र्रलाई ैंउन्परोक्त ि्क र्हरू
हे े गरी खजम्मे्ारी द इएको छ । जसका कारण ि्खशििकृद कामको लाेग बाह्यपक्षसुँग े भपर
ह   प ेखस्थेदसजृ ाभएको ेखखर्ो।डाटासेन्टरमा क्षदाहाुँेसलगरेकाज शखक्तस्थार्ीसे्ाका
 भईकरारसे्ाअन्दगपदरहेकालेज  स कैबेलाकेन्रछाडीअन्र्त्रकामग पजा सक् ेजोखखम
रहेको पाइर्ो।करार से्ामाकार्परदज शखक्तकोलामो समर्सम्म रोजगारीमा रह े स े  खश्चददा
दथाबखृत्ति्कासरप ोन्नेदकोसमेदे खश्चद ह  ेह ुँ ाअ  भ्रदाेलमतिवािगरी क्षदाहाुँेसल
गरेपश्चाद डाटा केन्रकोकाम छोडेर अन्र्तै्र जा े अ  पाद बढ् ोिममा रहेको समेद पाईर्ो ।
त्र्सैगरी सूच ातिवि्ेधमा क्षदाहाुँेसलगरेकाज शखक्तअन्र्त्रगएमा्ाअ्काशभएमा े जको
कार्पभारसम्हाल् ेगरीज शखक्तदर्ार(Succession Plan) ग ेदथाडाटाकेन्रकोकामछोडेरअन्र्त्र
जा ेअ  पाद (Employee Turnover Ratio) कमग प र केन्रमाज शखक्त िटकाईराख्न (Employee 

Retention)समेदक  ैर्ोज ादर्ारगरीलागूगररएकोपाईए । 

15.2 ेडजािर ररकभरीकेन्र हेटौंडाको लाेग खजम्मेबारीदोिकएकोकमपचारीलामोसमर्सम्मडाटाकेन्र
मैकार्परद रह े गरेको रकाठमाडौँमा  रबन् ी भएकोकमपचारी समेदलामो समर्सम्म हेटौंडमा
खटाईएको साथै पटक-पटक खजम्मेबारी परर्दप  भैरह ेकारणकार्प सम्पा  मा समेद असर प े
 ेखखर्ो।अेधकांशसरकारीमन्त्रालर्दथा े कार्हरुकोअेदमहत््पूणपरगोप्र्सूच ाभण्डारण
ह  ेदथाअत्र्ा्यकर्कसे्ातिव ा ग ेडाटा सेन्टरजस्दोसम््े  खशले कार्मा ेपालसरकारका
स्थार्ीप काक  ैकमपचारीको रबन् ी भएकालेउन्त्तर ािर्त््दथाखजम्मे्ारीबह कोदृििकोणबाट
समेदस े  श्चददाह   सकेको ेखखन्छ। 

15.3 सूच ा तिवि्ेधकोक्षते्रमा भएका  ्ी दमशर्ामहरुमाअभ्र्स्दब ाउन्  र केन्रमा तिवर्ोगगररएको
एखप्लकेश दथासूच ातिवि्ेधउन्पकरणदथातिवणालीसञ्चाल मासमेद क्षदाअेभ्िृिग पका लाेग
कार्परदकमपचारीहरुकोक्षमदाि्कासकाकार्पिमहरुे र्ेमदरुपमासञ्चाल ग  पप पछ।सरकारी
एकीकृदडाटा केन्र र ेडजािर ररकभरी केन्रमागरीजम्मा४३ (केन्रमा-२७र हेटौंडामा१६)
ज ाकमपचारीहरुकार्परदरहेकोमार्ो्क प तिवाि्ेधकरअतिवाि्ेधकगरीजम्मा८कमपचारीलेमात्र
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क्षमदाअेभ्िृिदाेलमकोअ्सरतिवािगरेकोपाईर्ो। सोबापदरू.१३लाखखचपभएको ेखखर्ो। 

दाेलमकोअ्सरतिवािगरेकाकमपचारीहरुपे  दाेलम पश्चाद केदपर्कमपचारीहरुकोसरु्ाह  ेर
केदपर्लेरोजगारीछोडेरसमेदजा ेगरेकोपाईर्ो।केदपर्कमपचारीहरुलेकामग ैेसक् ैगरेको
अ्स्थारहेकोपाइर्ोभ ेकेदपर्कमपचारीहरुमादोिकएकोि्शेक तिवाि्ेधकखजम्मे्ारीप राग पको
लाेगन्रू्  क्षदारहेकोपाईर्ो।केन्रमाएकलेखाअेधकृदबाहेकसबैकमपचारीहरुकरारसे्ामा
रहेका र केदपर् कमपचारीलाई सूच ा तिवि्ेधका र्न्त्र उन्पकरण, ईन्टर ेट दथा  ेट्िकप ङ्ग, ि्द्य द
तिव्ाहसम्बन्धी ि्खशि ज्ञा को कमीले क  ै जिटल समस्र्ा शईप ाप केन्रका शफ् ै ज शखक्तबाट
दत्कालसमाधा ह   सकीसे्ासम्झौदागरेकाे जीसे्ातिव ार्कमाभरप  पप े ेखखर्ो। 

डाटासेन्टरलेज शखक्तपिहचा ,भ ाप,दाेलम,Succession Plan, Employee Retention Plan
सिहदकोज शखक्तव्र््स्थाप र्ोज ादर्ारगरीकार्ापन््र् ग  पप पछ। 

16. क ेखक्टेभटी(इन्टर ेट/ईन्ट्रा ेट)‐ डाटाकेन्र,े कार्,तिवर्ोगकदाप, ेडजािरररकभरीकेन्रदथा
शमसरोकारपक्षहरुबीचसम्बन्धस्थािपदगराउन् ेकामक ेखक्टेभटीबाटमात्रसम्भ्ह  ेग पछ। 

र्ी पक्षहरुबीच े रन्दर रुपमा सञ्चार सम्बन्ध स्थािपद ग पको लाेग भरप ो ईन्टर ेट/ईन्ट्रा ेट
क ेखक्टेभटीह   प पछ।से्ातिव ार्कलेतिव ा ग ेईन्टर ेटकोग णस्दर,्ैकखल्पकव्र््स्था,सूच ा
तिवणालीको शकार अ  सारको ईन्टर ेटको क्षमदा दथा उन्पर् क्त  ेट्िकप ङ्ग संरच ा भएमा मात्र
क ेखक्टेभटीभरप ोह न्छ।केन्रमासधैं ेट्कप उन्पलधधदाब ाईराख्न(Continuous Availability 

of Network)दथाएकलअ्रोधेबन्  (Single Point Failure)लाईन्रू् ग प्ैकखल्पकव्र््स्था
सिहदकोइन्टर ेटदथाइन्ट्रा ेटक ेखक्टेभटीकोव्र््स्थाह   प पछ ।एउन्टासे्ातिव ार्ककम्प ीको
ईन्टर ेट से्ामा समस्र्ा शएमा द रुन्दै र स््चाेलद रुपमा ्ैकखल्पक से्ातिव ार्क कम्प ीको
ईन्टर ेट तिवर्ोग ह  सक् े गरी व्र््स्था ेमलाईएको ह   प पछ। र्ो केन्र एकमात्रसरकारी डाटा
सेन्टरको रुपमा रहेकोले केन्रलाई उन्च्च उन्पलधधदा (High Availability) को अ्स्थामा रह 
श्यकर्कह न्छ।र्सडाटाकेन्रमाक ेखक्टेभटीकोलाेगहाल ेपालटेेलकमबाट२जीबीपीएस
बराबरको इन्टर ेट जोेडएको छ र क ेक्टेेभटीको ्ैकखल्पक व्र््स्थाका लाेग अको क  ै से्ा
तिव ार्कबाट इन्टर ेट से्ा ेलएको छै ।  ेपाल ि्द्य द तिवाेधकरणसुँगकरारसम्झौदा गरी डाकप 
फाईबरमाफप दडाटाकेन्रर हेटौडाखस्थद ेडजािर ररकभरीकेन्रबीचक ेक्स स्थािपदगररएको
छ।ईन्टर ेटको्ैकखल्पकव्र््स्थासमेद गरीएउन्टैमात्रसे्ातिव ार्कमाभरपरररहुँ ाईन्टर ेट
लाई माक  ै समस्र्ाशईपरेमा ज  स कैबेला ईन्टर ेट ठप्प ह  गई से्ा तिव्ाहमा समस्र्ाशउन् े
जोखखम रहेकोछ।क  ैकारणबसर्ोक ेखक्टेभटीमासमस्र्ाशएमासोको ्ैकखल्पकव्र््स्था
 भएकोकारणडाटासेन्टरकोकार्पतिवणालीमाअ्रोधशउन् ेछ। 

डाटाकेन्र,तिवर्ोगकदाप, ेडजािरररकभरीकेन्रदथाशमसरोकारपक्षहरुबीचभरप ोसम्बन्ध
स्थािपद ह  ेगरी ्ैकखल्पक व्र््स्था र उन्च्च उन्पलधधदा सिहदको भरप ो क ेखक्टेभटीको तिवबन्ध
ग  पप पछ। 

16.1 ईन्टर ेटसे्ा ‐ ईन्टर ेटसे्ातिव ार्कलेईन्टर ेटकोमाग,शपूेदपक्षमदादथाभारेमला ह  ेगरी
से्ा उन्पलधध गराउन्  प पछ र से्ाको े रन्दरदामा स े  श्चद ह   प पछ । तिव्ाह भएको ईन्टर ेट
से्ाको ग णस्दर तिवभा्कारी भए- भएको सम्बन्धमा े रन्दर परीक्षण गरी ईन्टर ेट कटअफ र
गेदको उन्दार-चढा्लाईकम ग ेदफप  सजग रह  प पछ। खज.शई.ेड.सी. ले ईन्टर ेट से्ा पे 
उन्पलधधगराउन् ेभएकालेेसंह र्ारेभत्रर्ररपरररहेकासरकारीे कार्हरूलेखज.शई.ेड.सी.बाट
क ेखक्टेभिट (ईन्टर ेट) से्ा समेद ेल े गरेका छ ् । र्सको लाेग खज.शई.ेड.सी.ले  ेपाल



राििर्दथ्र्ाङ्कस रक्षातिवणाली 

315    कार्पमूलकलेखापरीक्षणतिवेद्े  ‚२०७८ 
 

टेेलकमबाट२ खज.ेब.क्षमदाकोईन्टर ेट से्ा ेलईसोको धर्ाण्डि्थशफ् ो से्ाग्राही सरकारी
े कार्हरुलाईतिव ा ग ेगरेकोछ ।धर्ान्डि्थव्र््स्थाप ग ापमागरशपूेदपकोसन्द ल माप 
 गरीसरकारीे कार्कोमागअ  सारईन्टर ेटसे्ातिव ा ग ेगरेको ेखखर्ो ।र्सबाटसरकारी
े कार्हरूमाईन्टर ेटकोसे्ािढलोभईपरफरमेन्समाकमीशउन् ेगरेको ेखखर्ो ।01-फेव्र अरी-
2021 ेखख28-फेव्र अरी -2021सम्मको ोडउन्पलधधदाकोररपोटपअ  सारउन्पलधधदा९९.९
तिवेदशद ह   प ेमा NITC-DC-CORE-SW-01, Bigyan-L2-SW1, PA-220, MOCTCA-L2,
Sansad-L2,MOPIT-L3,MOPIT-L2, Sansad-L3,MOCTCA-L3,MOALD-L2,MOALD-

L3,OPMCMकोउन्पलधधदाऔक दमा९९तिवेदशदभन् ाकम (न्र्  दम६८.१३तिवेदशदसम्म)
भएको ेखखर्ो। 

धर्ाण्डि्थ, माग र शपूेदपको अ  पाद ेमला  ह  ेगरी इन्टर ेट से्ा उन्पलधध गराउन्   
प पछ। 

17. ईन्टरतिवाइज इ-मेल से्ा ‐ राििर् सूच ा तिवि्ेध केन्रले उन्पलधध गराउन् े से्ाहरु मध्रे् माग ग े
सरकारी े कार्हरुको इमेल होििङ्ग कार्प समेद प पछ। केन्रले सरकारी े कार्मा कार्परद
कमपचारीहरुलाईशेधकाररक सरकारी ई-मेल शईडी उन्पलधध गराउन्  (Free and Open Source) 

iRedMail र Postfixmail तिवर्ोगग ैशएकोमा२०७६बैशाख ेखखZimbra कोEnterprise Email 

System तिवर्ोग ग प श रु गरेकोमा २०७५/७६ मा १०००० ईमेलको लाईसेन्स, सपोटप र
सेक्र् ररटीकोलाेगरु.९करोड९०लाख४४हजारखचपभएकोछ।गद्क पखरर भएकोउन्क्त
१०हजारईमेलकोसपोटप से्ाकालाेगरु.१करोड६८लाख३७हजार र सेक्र् ररटीकालाेग
रु.६६लाख६७हजारगरीजम्मारु.२करोड३५लाख४हजारर्ो्क प(२०७६/७७मा)खचप
भएको छ। २०७६/७७ माNext Generation/Sastra J.V. सुँग खरर  सम्झौदा गरेर Zimbra 

Enterprise कोथप१०हजारईमेलकोलाईसेन्स,सपोटप,सेक्र् ररटी,जडा रदाेलमकालाेगरू.9
करोड87लाख६हजारभ  क्ता ीगरेकोछ।ईमेललाईसेन्सकोलाेग तिवेदईमेलरु.५हजार,
सपोटपसे्ाकोलाेगतिवेदईमेलरु.१हजार६८३/७०,ईमेलसेक्र् ररिटकोलाेगतिवेदईमेलरु.२हजार
०३४/-, ईमेल सेक्र् ररटीको सपोटप से्ाको लाेग तिवेदईमेल ्ािक पक रु.६६६/७० ईमेल सभपर र
सेक्र् ररटीसफ्ट््ेरकोजडा रदाेलमखचपतिवेदईमेलरु.४१२/४५गरीर्ो्क पको र्ाुँखरर को
तिवेदईमेलरु.९ हजार८७०/५५खचपभएकोछभ ेहालसम्म२०हजारईमेलकोलाेगतिवेदईमेल
रु.११  हजार०६२/७०खचप  भएकोछ।खरर  भएका ईमेललाइसेन्सको सेक्रू्ररटी, सपोटप
लगार्दमा्ािक पकखचपव्र्हो  पप पछ।उन्परोक्तसम्बन्धमा ेखखएकोव्र्होराहरु ेहार्बमोखजमछ :् 

17.1 लेखापरीक्षणकोिममा केन्रले उन्पलधध गराएको ईमेल ेसस्टमको ि््रणअ  सार गद ्क प खरर 
भएको लाईसेन्सबाट १० हजार र र्ो ्क प थपखरर  गरेकोलाईसेन्सबाट २ हजार १७८गरी
हालसम्म जम्मा १२ हजार १७८ तिवर्ोगकदापको मात्र इमेल एकाउन्न्ट ब ाएर केन्रले तिवेदईमेल
न्रू् दम2GB स्पेशउन्पलधधगराएको  ेखखर्ोभ े७हजार८२२ईमेलएकाउन्ण्टखोल् सिक े
क्षमदाबाुँकी ैंरहेकोपाईर्ो।र्सरीखरर गरेकोदरतिवर्ोग ैं भएकोईमेललाईसेन्सकालाेग
तिवेदएकाउन्ण्टरु.११हजार०६२/७०का रलेरु.८करोड६५लाख३२हजारखचपभएकोछ। 

केन्रले२०७७/७८मारु.३करोड७७लाख९८हजार खचपगरेर१५हजारईमेलकोSupport 

and SubscriptionRenewगरेकोछभ ेबाुँकी५०००ईमेलहालश्यकर्क प ेभे सोकालाेग
सपोटपसे्ाखरर गरेकोछै । 
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खरर भएकोईमेलएकाउन्ण्टकोपूणपक्षमदाकोतिवर्ोगभएपेछमात्रथपखरर ग  पप पछ।थप
व्र्र्भारह  ेगरीश्यकर्कदाभन् ाबढीक्षमदाकोलाईसेन्सखरर ग ेपररपाटीकोअन्त्र्ह   प पछ। 

17.2 ब ाईएका१२१७८ईमेलमध्रे्पे हालकररब२५% मात्रएखक्टभरहेकोरबाुँकी७५%ईमेल
शईडीबे सकेपेछलामो समर् ेखखतिवर्ोग गरेको पाईर्ो।उन्क्त१२हजार१७८ईमेलमध्रे्
अ्काशतिवािकमपचारीरसे्ामा रहेकोकमपचारीकोखादासमेदबन् गररएको ेखखए जसलेग ाप
से्ाछोडेपेछपे सरकारीईमेलतिवर्ोगगरेरसरकारीसूच ाको  रुपर्ोगह  सक् ेजोखखम ेखखर्ो।
केन्रकोईमेल ेसस्टमअ्लोक रसम्बखन्धदशाखालेउन्पलधधगराएको ि््रणअ  सारहालसम्म
२१०े कार्लेर्सकेन्रबाटकेन्रीकृदईमेलसे्ा(Centralized Email Service)ेलएकाछ  ्भ े
१३२एखड्मे िेिटभईमेलएकाउन्ण्ट(Administrative Email Account) ब ाईएकाछ ्।हालसम्म
जम्मा४२एकाउन्ण्ट हटाईएकाछ ्। तिवत्रे्कईमेलर् जरलाई२  ेखख२० खजेबसम्मको स्पेस
उन्पलधधगराईएकोछ।१हजार८८तिवर्ोगकदापलेपेछल्लो१्क प ेखख, २हजार९६०ले९०
द   ेखखर३हजार७९३ले३०द   ेखखईमेललेग गरेकाछै  ्।एउन्टैकमपचारीकोपे 
user@nepal.gov.np मा र सम्बखन्धद कार्ापलर्को user@office.gov.np मा गरी २ ्टा ईमेल
एकाण्टब ाउन् ेरएककार्ापलर्बाटअकोकार्ापलर्मासरु्ा भैगएमासरु्ा भैगएकोसरकारी
कार्ापलर्माथपअकोपे ईमेलएकाउन्ण्टब ाउन् सक् ेदरप रा ोएकाउन्ण्टमेटाउन् ेगरेकोपाईए ।
केन्रलेपरीक्षणकोलाेगखोेलएकाएकाउन्न्टहरुलाईहालसम्महटाएको छै ।त्र्सैले से्ाखरर 
गररएदापे लखक्षदतिवर्ोगकदापसम्मई-मेल से्ाप ग्  सकेकोरईमेल से्ाप गेका्गपलेउन्खचद
व्र््स्थाप एबंउन्पर्ोग गरेकाकारणखचपभएकोरकमकोम ल्र्साथपकदा(Value for Money)
तिवािह  सकेको ेखखए ।शेधकारीकपत्रकोशधारमाईमेलखादाब ाउन् ेगररएकोभएदापे 
मेटाउन् ेअेधकारकेन्रसंग रहेकोर े जामदी िकदा्खा ालाईएकीकृदईमेलतिवणालीकोAdmin 

Account उन्पलधधगराएकोभन्नेकेन्रकोभ ाईरहेकोछ। 

17.3 सरकारी े कार्को ्ेबसाईट े मापण दथा व्र््स्थाप सम्बन्धी े  ेखशका, २०६८को े र्म १२
अ  सारतिवत्रे्कसरकारीे कार्लेशफ् ोकार्ापलर्कोडोमे  ेमसिहदकोसरकारीइमेलकोव्र््स्था
ग  पप ेरसरकारीइ-मेलसरकारीकामकोलाेगअे ्ार्परुपमातिवर्ोगग  पप ेछभन्नेव्र््स्थारहेको
छ।हाल ेपालमाकरीब६हजारसरकारीे कार्रकररब८८हजारसरकारीकमपचारीरहेको
दथाकेन्रलेईमेलसे्ाकोलाेगलाईसेन्सखरर गरेदापे सा्पजे कसूच ाजारीगरेरसरकारी
े कार्लाई ईमेल से्ा ेल शव्हा ग ेगरेको पाईए ।जसलेग ापखरर  भएकासबैईमेल
लाईसेन्सकोतिवर्ोगभएको ेखखए ।र्सकेन्रबाटईमेलसे्ा ेलएकासरकारीे कार्हरुलेअन्र्
क्षेत्रबाट ईमेल से्ा ेल े गरेको  ेखखं ा स रक्षा, लागद, गोपे र्दाका िहसा्ले केन्रकै पू्ापधार र
क्षमदाकोउन्पर्ोगह  ेगरीर्सकेन्रबाटैईमेलसे्ाेल  उन्पर् क्तह  े ेखखन्छ। 

र्सकेन्रलेई-मेलतिवर्ोगकदापकोश्यकर्कदापिहचा गरीसम्बखन्धदसरकारी े कार्सुँग
समन््र्गरेरश्यकर्कदाकोशधारमार्ससे्ामासमा्ेशह  ेव्र््स्थाग  पप पछ।ईमेलएकाउन्ण्ट
ब ाईसकेपेछ े खश्चदअबेधसम्मतिवर्ोग गरेमाशफै े स्कृर्ह  े ीेदब ाएरलागूग  पप पछ।
े जामदीिकदा्खा ाकोसूच ातिवणालीसुँगश्द्घदास्थािपदगरीसे्ामा रहेकाकमपचारीकोईमेल
शफै हट् ेगरी संर्न्त्र ब ाउन्  प पछ। तिवर्ोगमा  शएका र त्र  िट भएका ईमेल मेटाएर ्ा त्र  िट
सच्र्ाएरईमेलसभपरलाईे र्ेमदरुपमाअद्या्ेधकग  पप पछ। 

18. धर्ाकअप  र ररकभरी ‐ डाटा सेन्टरमा भण्डारण भएका सूच ालाईशधार मा ेर ि्ेभन्नसरकारी
शेधकाररकदथ्र्ाङ्कहरुतिवकाश ह  ेरडाटाबेसकादथ्र्ाङ्कहरुलाईभि्ष्र्पे उन्पर्ोगग  पप ेह  ाले



राििर्दथ्र्ाङ्कस रक्षातिवणाली 

317    कार्पमूलकलेखापरीक्षणतिवेद्े  ‚२०७८ 
 

सूच ाको ्ैकखल्पक भण्डारण (Backup) र क  ै   घपट ा ्ा तिवकोपबाट क्षेद ह   प गेमा सूच ाको
प  स्थापप ा(Recovery) ग पसिक ेव्र््स्थाह   प पछ।सूच ाको्ैकखल्पकभण्डारण(Backup) दथा
प  स्थापप ा (Recovery) डाटा सेन्टर रहेको  खजकको स्था  दथा शहरभन् ा फरक स्था मा राख्न 
उन्पर् क्त ह न्छ । ेबश्वका अेधकांश म ल कहरु दथा धेरै क्षमदाको र बढी संख्र्ामा डाटा ह  े
े कार्हरुलेअन्र्  ेशहरुमासमेद सूच ाभण्डारणको ्ैकखल्पकव्र््स्थागरेकोपाईन्छ।र्सरी
सूच ाको ्ैकखल्पकभण्डारणको व्र््स्थाग ाप डाटा सेन्टरमा रहेकोभौेदकदथा सूच ा तिवि्ेधका
पू्ापधारलाई सामञ्जयकर्दा कार्म ह  े गरी धर्ाकअप साइट स्थाप ा ग  प प पछ । डाटा सेन्टरले
ररकभरीसेन्टरसञ्चाल ग ापडाटासेन्टरमाक  ैसमस्र्ाशएमाररकभरीसेन्टररररकभरीसेन्टरमा
समस्र्ाशएमाडाटासेन्टरबाटएकैसमर्माेसस्टमरदथ्र्ाङ्कअद्या्ेधकह  ेगरी(Realtime) सूच ा
तिवि्ेधपू्ापधारदथाक ेखक्टेभटीकोव्र््स्थाभएकोह   प पछ।दरखज.शई.ेड.सी.कोहकमार्स
िकेसमकोRealtimeडाटाव्र्ाकअपएण्डररकभरीभएकोपाईए । 

18.1 तिवाकृेदकतिवकोप्ा  ै्ी ि्पखत्तकोअ्स्थामाकाठमाडौ खस्थदडाटा केन्रमाअ्रोधशउन्ुँ ा से्ा
स चारू ग े उन्दे्दयकर्ले हेटौडामा ेडजािर ररकभरी सेन्टरको स्थाप ा गररएको हो । र्सको लाेग
हेटौंडाखस्थदररकभरीकेन्ररकाठमाडौखस्थदकेन्रमारहेकाडाटा,सूच ादथासम्पूणपतिवणालीहरुको
एकशपसमा ररर्लटाईम अद्या्ेधक (Realtime Synchronous-Mirror Copy) ह   प पछ । दर
हेटौंडाखस्थद ररकभरी केन्र र काठमाडौ केन्रबीच एकशपसमा ररर्लटाईम अद्या्ेधक (Realtime 

Synchronous-Mirror Copy) भएकोछै ।केन्रलेर्सशेथपक्क पमारू.५१,८६,७०,०००/- को
DELL EMC UNITY भण्डारण उन्पकरण खरर  गरेकोमा कार्ापलर्मा रहेको उन्पकरणको भसप 
4.5.0.0.096 रहेको र हेटौडा कार्ापलर्मा रहेको उन्पकरणको भसप  5.0.1.0.5011 रहेको
छ। उन्पकरणको भसप  एउन्टै  ह ुँ ा भसप  कम्प्र्ािटबल  भएको कारण ररर्लटाईम ेसन्िो श
व्र्ाकअप  भई ६० ेम ेटको अन्दरालमा एेसन्िो स धर्ाकअप ह  े गरेको पाइर्ो। ेसन्िो श
धर्ाकअप ह    सकेको अ्स्थामा डाटाको उन्पर्ोग, अद्या्ेधक र भण्डारणमा ि्ेभन्न जोखखमहरु
रहन्छ ्। 

र्सलेग ापक  ैे खश्चदसमर्लाईशधारमा ेरेल  प ेदथ्र्ाङ्कहरुलेद  े ेदजाफरकप प
जा े ेखखन्छ।दसथपहेटौंडामारहेकोपू्ापधार,ररकभरीकेन्र भईधर्ाकअपकेन्रकोरुपमामात्र
रहेकोपाईर्ो।हेटौडाकोपू्ापधारलाईहालसम्मररकभरीसेन्टरकोरुपमासञ्चाल माल्र्ाउन्  सक् ा
अन्र् ि्भाग दथाकार्पलर्लेशफ् ो डाटासेन्टरको व्र्ाकअपको रुपमा अन्र् ि्कल्पअप ाउन्  प े
अ्स्थाशएकोलेएउन्टैकामकोलाेगअन्र्सरकारीे कार्रकेन्रबाटगरी ोहोरोखचपह  ेगरेको
 ेखखन्छ। डाटा केन्र काठमाडौ र हेटौडामा भएका केदपर् उन्पकरणहरु बीच पर्ापिदा र
सामन्जस्र्दा ह    सकेको कारणले केन्रबाट ह  ेगरेका स्ै से्ाहरु हेटौडाबाट स चारू भएको
 ेखखए । 

ेडजािरररकभरीकेन्रकोरुपमाि्कासग प  ् ैदफप कार्न्त्रदथाउन्पकरणहरुकम्प्र्ािटबल
ह  ेगरीररर्लटाईमव्र्ाकअपकोव्र््स्थाग  पप पछ। 

19. स रक्षा व्र््स्थादथापह ुँचे र्न्त्रण‐ र्सकेन्रमा ेपालसरकाररअन्दगपदकासरकारीे कार्हरुको
महत््पूणपदथासं्े  शीलर्न्त्रउन्पकरणरह ेदथादथ्र्ाङ्ककोभण्डारणगरर ेह ुँ ा र्न्त्रउन्पकरण, 

तिवणाली र अेभलेखको उन्च्चदम साईबर स रक्षा र सोसम्बन्धी भौेदक पू्ापधार दथा पह ुँचमा समेद
उन्च्चदम े र्न्त्रण ह    प पछ । ेसंह र्ार खस्थद गहृ मन्त्रालर्को पररसरेभत्र अ्खस्थद भएका
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कारण स्था को स रक्षा भए दापे  खज.शई.ेड.सी. को कार्ापलर् पररसर ेभत्र समेद उन्च्च पह ुँच
े र्न्त्रण रहेकोअ्स्था ेहार्बमोखजमछ: 

19.1 पह ुँच े र्न्त्रणकोलाेग बह -शर्ाेमक तिवमाणीकरण (Multi Factor Authentication) र् क्त ि्द्य दीर्
गेटपासको व्र््स्था र भौेदक े र्न्त्रणकोलाेग ि्द्य दीर् गेटपास,काडप, बार्ोमेिट्रक उन्पकरणको
व्र््स्थाकासाथैशगन्द कप खस्दकामातिवि्ििगरेपश्चादमात्रशगन्द कहरुलाईतिव्ेश द  े व्र््स्था
गरेको  ेखखए । डाटा सेन्टरमा कमपचारीहरुको काडपबाट ख ल् े ढोका रहेकोमा एकज ाको काडप
अरुलेपे तिवर्ोगग पेमल् ेरएउन्टाकाडपतिवर्ोगगरीएकपटकढोकाख ल् ाधेरैज ातिव्ेशग पेमल् े
 ेखखर्ो।जसलेग ापकाडपफेलापरेमाअ ेधकृदव्र्खक्तपे ेभत्रतिव्ेशग पसक् ेजोखखमरहन्छ। 

19.2 डाटा सेन्टरमा ईमेल से्ा, डाटाबेस से्ा, तिवणाली स रक्षा से्ा, दथा धेरै मूल्र् र ठूलो क्षमदाका
ि्ेभन्न र्न्त्र उन्पकरणहरु बाह्य े कार्बाट खरर  ग ाप दी से्ा र र्न्त्र उन्पकरणहरु े खश्चद
अ्ेधसम्म सप्लार्सपले डाटा सेन्टरमै बसेर सञ्चाल मा सहजीकरण गररद  े सदप दथा सम्झौदा
ह  ेगरेकोमादोिकएकोभन् ाबढीअ्ेधसम्मपे सप्लार्सपकाकमपचारीडाटासेन्टरमाकार्परदरहेको
पाईर्ो।सप्लार्सपकाकमपचारीलाईडाटासेन्टरमारहेकासबैसूच ा,ईमेलसभपरकोकन्ट्रोलप्र्ा ेल
दथा्ेबसाईटकोम ख्र्े र्न्त्रणदथार्न्त्रउन्पकरणहरुखोल् े,जोड् े,बन् ग ेलगार्दकाकाममा
पह ुँचद एकोपाईर्ो।र्ोे कार् ेशकैएकमात्रसरकारीडाटासेन्टरभएकोलेअ्लोक , अध्र्र् , 

ेभखजट, अ  सन्धा ग ेि्ेभन्नसरकारीदथाबाह्ये कार्काव्र्खक्तहरुदथाडाटासेन्टरकोस ि्धा
ेलएका े कार्का कमपचारीहरु समेद बारम्बार शईरह े ग पछ ् । र्सरी ्ािहरबाट शउन् े
धर्खक्तहरुलाई डाटा सेन्टरकै कमपचारीको काडप तिवर्ोग गरी एकैपटक धेरैज ा ेभत्र तिव्ेश गराउन् े
गररएकोपाईर्ोभ ेक  ैसफ्ट्ेर्रमा ाम दापगरेरसोसफ्ट््ेर्रले व्र्खक्तपिहचा गरेपेछमात्र
तिव्ेशद  ेगरीपह ुँचे र्न्त्रणकोव्र््स्थागररएकोपाईए ।डाटासेन्टरेभत्रतिव्ेशगरेपेछर्न्त्र
उन्पकरणहरु छ   दथा  खजक जा मा समेद रोक लगाउन् े संर्न्त्र रहेको पाईए  । कोलोकेस 
स ि्धा ेलएका अन्र् े कार्का कमपचारीहरु र्न्त्र उन्पकरण जडा  ग प, फे प, ममपद ग प, बािहर
लैजा मा समेद उन्च्च दहको े र्न्त्रण  भई पूणप पह ुँच रहेको पाईर्ो । बाह्य े र्कार्ले र्न्त्र
उन्पकरणखरर गरेरडाटासेन्टरकोभण्डारमाराख्नदथालैजा मासमेदस््दन्त्रदारहेकोपाईर्ो।
डाटासेन्टरकोभण्डारमारहेकाबाह्ये कार्काकेदपर्र्न्त्रउन्पकरणहरुकसकोहोरकिहले ेखख
राखेकोसोकोजा कारी ह  े गरीक  ै अेभलेख राख्ने गरेको पाईए ।पह ुँच े र्न्त्रणको व्र््स्था
िफदलोरहेकाकारणअ ेधकृदव्र्खक्तकोतिवणालीमापह ुँचह  सक् छ्ाशेधकाररकव्र्खक्तलेपे 
चािह ेभन् ा बढी पह ुँच पाउन्  सक्छ ।्जसले डाटाको गोप ीर्दा र स रक्षा जोखखममा प े, र्न्त्र
उन्पकरणेबग्र े,हराउन् े,क ेक्स ेबच्छे ह  ेदथारेेडर्स ,दापिम,ि्द्य दतिव्ाहकाकारणर्न्त्र
उन्पकरणअखस्थरभई  घपट ाह  सक् ेजोखखमरहन्छ। 

डाटासेन्टरमाभौेदकस रक्षादथापह ुँचे र्न्त्रणकालाेग ीेदब ाईस््चाेलदे र्न्त्रण
संर्न्त्रलागूग  पप पछ।साथैबह -शर्ाेमकतिवमाणीकरण (Multi Factor Authentication)र् क्ति्द्य दीर्
तिवणालीकोअ्लम्ब गरेरडाटा सेन्टरलाईभौेदकरुपमास रखक्षदब ाईपह ुँचमाे र्न्त्रणग  पप पछ। 

20. शउन्टसोेसपङ्ग ‐ े कार्लेशफूलेसम्पा  ग पसम्भब भएकाकामकालाेगबाह्यसे्ातिव ार्कबाट
शउन्टसोेसपङ्गग  पप ेअ्स्थामाशउन्टसोेसपङ्गकोश्यकर्कदापिहचा ,औखचत्र्दा, कामकोतिवकृेदए्म्
समर्सीमाकोसम्बन्धमा े कार्कोशउन्टसोेसपङ्गसम्बन्धी स्पि ीेद ह   प पछ। ीेदमाकस्दो
तिवकृेदका कार्पहरु े कार् शफैले ग े र कस्दो तिवकारका कार्पहरु शउन्टसोसप ग प सिक े भन्ने
सम्बन्धमा पर्ापि ि््रण सिहदका तिवा्धा हरु समा्ेश ग  पप पछ । शउन्टसोेसपङ्ग गरर े ्ाह्य
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े कार्सुँगकामकोतिवकृेद,ग णस्दर, माप ण्डदथाशदपसिहदकोकरारसम्झौदाग  पप पछ।क  ै
कारणलेबाह्यसे्ातिव ार्क से्ा तिव ा  ग प असमथप भएमा महत््पूणप ए्ं सम््े  शील से्ाहरू (Business 

Continuity) कार्ापलर् ेभतै्र (In-House) बाट स चारु ह  े व्र््स्था ग  पप पछ। े कार्बाट शफ् ा
ज शखक्तलाईेसकाएर(Knowledge Transfer)  क्षब ाईशन्दररकरुपमैकार्पसम्पा  कोव्र््स्था
ेमलाएपेछशउन्टसोेसपङ्गबन् ग  पप ेमाकेन्रलेलामोसमर् ेखखबाह्यसे्ातिव ार्कबाटे रन्दररुपमा
शउन्टसोेसपङ्गसे्ाेलएकोपाईर्ो। 

20.1 केन्रलेईमेलसभपरकोसपोटप, सेक्र् ररटीेसस्टमकोसपोटप, डाटाबेस/क ेखक्टेभटी(Dense Wavelength 

Division Multiplexing, DWDM),  ेट्कप  सेक्र् ररटी, ेड.ए .एस. (Domain Name System, DNS) 

लगार्दकामहत््पूणपकाम (Core Business) कोलाेगशउन्टसोसपगरररहेको दरशउन्टसोेसपङ्गसम्बन्धी
क  ै ीेदब ाएरलागूगरेकोपाईए । ीेद ब ेकोकारणक  रकस्दातिवकृेदकाकामकेन्रकै
ज शखक्तबाटसम्पा  ग पसिक े/ग  पप े,कस्दोकामशउन्टसोेसपङ्गबाटग प ेमल् े,क  कामको
लाेगकेदअ्ेधकोशउन्टसोसपग पसिक े,शउन्टसोसपह ुँ ागोपे र्दा,स रक्षा, पह ुँचकातिवा्धा के
ह  े, शउन्टसोसपको लागद केद लाग् े, शउन्टसोसप गररएको े कार्ले क  ै कारणबस से्ा द  
 सकेमा दत्काल से्ा े रन्दर ग प केन्रसुँग के कस्दो पू्पदर्ारी दथा तिवाबधा  रहेको छशद 
सम्बन्धमास्पिह  ेशधार ेखखए ।केन्रलेर्स्दाि्क र्मापर्ापिमात्रामाअध्र्र् रि्श्लके ण ै
 गरीशउन्टसोसप ग े गरेको पाईर्ो । से्ातिव ार्कहरुसुँग से्ा सम्झौदा भए दापे  तिवम खकार्प
सम्पा  मापकहरु ि्स्ददृरुपमाउन्ल्लेख भएकोरसे्ातिव ार्कहरुकोकार्पकोतिवभा्कारीअ  गम 
समेदभएकोपाइए । 

केन्रमाअत्र्ा्यकर्कप ेरकेन्रशफैलेसम्पा  ग प सक् ेदथासं्े  शीलडाटाए्म्
सूच ा बाहेकका कामको लाेग मात्र शउन्टसोेसंङ्ग ग  पप पछ । केन्रको शफ् ै  रबन् ीका
ज शखक्तलाई क्ष,सीपर् क्तब ाईशउन्टसोेसपङ्गबाटह  ेपरे भपरदालाईकमग ेसंर्न्त्रब ाईलागू
ग  पप पछ। 

21. पू्ापधार दथा श्रोद साध को व्र््स्थाप  ‐ डाटा सेन्टर सञ्चाल  ग पको लाेग ्ैकखल्पक व्र््स्था
सिहदको ि्द्य द शपूेदप, स रखक्षद र स ि्धार् क्त भ् , ्ादा  कूेलद कोठा, कार्पतिवकृेद अ  सारको
फे पचर, से्ाग्राही मैत्रीकार्पकक्ष रकार्प ्ादा्रण,  ्ी दम तिवि्ेधमैत्री उन्पकरणशद  न्रू् दम
पू्ापधारको श्यकर्कदा प पछ । दर र्स अ  रुप पू्ापधार व्र््स्थाप  ग प  सकेको अ्स्था
 ेहार्बमोखजमछ: 

21.1 डाटा सेन्टरमातिवर्ोगह  ेकम्प्र् िटङ्गउन्पकरणहरुजस्दैःसभपर, स्टोरेज, खस््च, राउन्टर,फार्र्ाल,
शद  र गैर-कम्प्र् िटङ्ग उन्पकरणहरु जस्दैः जे रेटर, ए.सी., ि्ज ली तिवसारणका उन्पकरण, र्र्ाक,
्ार्ररङ्गशद कोउन्खचदरतिवभा्कारीव्र््स्थाप ह   प पछ।र्ी  बैखालेउन्पकरणहरुचलार्मा छ ्
्ाछै  ्रके-कस्दोखस्थेदमारहेकाछ ््ाममपदस धारकिहलेग  पप ेभे सधैंभौेदकरुपमा
अ्लोक ग परअेभलेखराख्नअसम्भ्तिवार्ःह  ेभएकोलेर्ोतिवकृर्ालाईसे्ाव्र््स्थाप तिवणाली
(Facility Management System)जडा गरीव्र््खस्थदग  पप पछ।केन्रमार् .िप.एस.कोठामारहेको
Cascade Ac(1 ton), Emersion Ac (4 ton) ेबेग्रएकोश्स्थामारहेकोपाइर्ो।साथै,ए.सी.मा
ग्र्ासकोअत्र्ाेधकचापभएकोकारणHP (High Pressure) भे मेसेजशएको ेखखर्ो। Power 

Control Room माए.सी.उन्पकरणचालूअ्स्थामा रहेकोरलेखापरीक्षणको ौरा मापा्रकन्ट्रोल
उन्पकरणकोदापिम६६ेडग्रीसेखल्सर्सरहेकोेथर्ो।डाटासेन्टरमाउन्पकरणहरूअत्र्ाेधकदादो
भई कार्पक्षमदामा ह्रासशउन् सक् े कारणले डाटा सेन्टरको दापिम २२०C  ेखख २६०C सम्म
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कार्म राख्न प पछ। दर, लेखापरीक्षणको  ौरा मा सभपर कोठाको दापिम मापडण्ड अ  रुप  भई
सोभन् ा बढी 28०C भएको  ेखखर्ो । डाटा सेन्टरमा तिवर्ोग भएका र्न्त्र उन्पकरणलाई े खश्चद
दापिममा राख्नकोलाेग र्न्त्रउन्पकरणजडा  भएको र्र्ाक राखेको सदहमा ेछर भएको टार्ल 

(Perforated Tile)जडा गरीसदहभन् ादलबाटक ेलङ्ग मेखश राखेरदापमा कार्मगरर  प ेमा
ेछर  भएको टार्ल जडा  गरी खचसो हा्ा तिव्ाह ग प भ  ईमा सेट गरेको टाईललाई  ै हटाएर
राखेकोपाईर्ो।  

21.2 खज.शई.ेड.सी.लाईपारम्पररक(कन्भेन्स ल)डाटासेन्टरकोरुपमाे मापणगररएकोछ।पारम्पररक
(कन्भेन्स ल) डाटा सेन्टरमा सभपर र्र्ाक, ि्द्य दीर् स्रोदका उन्पकरण, शद को लाेग छ ट्टा छ टै्ट
कोठाहरुकोव्र््स्थागररएकोह न्छभ ेमोड लरडाटासेन्टरस््े िहद(Self Contained) दथापूणप
ह न्छ र एकै सेटमा र्र्ाक, ए.सी., ि्द्य दीर् स्रोद, अखग्  े र्न्त्रण र्न्त्रशद  एउन्टा पूणप डाटा
सेन्टरको लाेगश्यकर्क प े र्न्त्र उन्पकरण जडा  गररएको संर्न्त्रको व्र््स्था भएको ह न्छ।
खज.शई.ेड.सी. पारम्पररक(कन्भेन्स ल)डाटा सेन्टरभएदापे मोड लर सेट पे जडा गररएको
छ।मोड्य लर डाटार्र्ाककोशर्ाद ठ लोभएकोकारणलेसभपरकोठाेभत्रधेरैठाउन्ुँओगटेकोर
क ेलङ्गकोपे  ोहोरोतिवर्ोगभएकोकारणि्द्य दकोखपदबढीभएको ेखखर्ो।साथै,सभपरकक्षको
र्र्ाक३माभएकोमोड लरडाटासेन्टर(Emerson [Vertiv]) कोेससाफ टेकोकारणेभत्रकोखचसो
हा्ाबािहरे खस्कएकोरमोड लरडाटासेन्टरकोसहीउन्पर्ोगभएकोपाईए ।एउन्टामोड लरडाटा
सेन्टरकोअखग् े र्न्त्रणखस््च(म्र्ा  ् लग्र्ासररेलज) ैेबेग्रएरममपद गरीराखेकोपाईर्ो। 

21.3 सभपर कोठमा स््चाेलद अखग्  े र्न्त्रण तिवणाली जडा  गररएदापे  सोलाई स््चाेलद  ब ाई
म्र्ा  अल  ै राखेको पाईर्ो।चौि्सैघण्टासभपरकोठाको े गरा ी ह  े रशगलागीभएमा ठूलो
क्षेदह  ेह ुँ ार्सदफप ि्शेक ध्र्ा द   प े ेखखएकोछ।सभपरकोठामास््चाेलदअखग् े र्न्त्रण
ग्र्ाुँस ेसेलन्डरकोक्षमदा ि्स्दारग  पप े  ेखखर्ो।साथै,अखग्  े र्न्त्रणग ापअत्र्ाध े  कग्र्ाुँस
भएकोअखग् े र्न्त्रणतिवणालीतिवर्ोगग  पउन्पर् क्तह  े ेखखन्छ। 

21.4 खज.शई.ेड.सी.भ् पररसरकोभईूदल्लाकोसदहकोउन्चाईकमभएकोकारणलेअत्र्ाेधक्क ाप
भएकोबेलाजे रेटर कोठाेभत्रपा ीेछ ेसम्भा् ारहेको ेखखर्ो।पेछल्लोचरणमाममपदग ाप
सभपरकोठारईलेखक्ट्रकलकोठाबीचकोेभत्तामाप््ालपारेकाकारणजे रेटरकोठा,रईलेखक्ट्रकल
कोठाभईसभपरकोठासमेदमापा ीेछ पसक् ेजोखखमरहेकोछ।जे रेटरकोठारईलेखक्ट्रकल
कोठामा सिकप ट सटप ह  सक् े दथा सभपर कोठाका उन्पकरणहरू ेबग्र सक् े जोखखम समेद रहेको
 ेखखर्ो। डाटा सेन्टरमा म सा धपाउन् े उन्पकरण राखखएको भए दापे  सोउन्पकरणले तिवभा्कारी
रुपमाकाम गरेकोकारणडाटासेन्टरमाम साेछरेरदारकाट् ेसमस्र्ासमेदरहेको ेखखर्ो। 

21.5 डाटासेन्टरकोक्षमदारउन्पलधधपू्ापधारअ  सारक  िकेसमकोराउन्टर,सभपर,दथाअन्र्उन्पकरण
जडा गरर ेहोसोकोमाप ण्डदर्ार भएको ेखखर्ो भ ेकेदक्षमदाकोसभपरकोलाेगक  शकार
रकेदक्षमदाकोर्न्त्रउन्पकरणहरुजोड् ेमल्छसोकोअ  पादि्श्लके णगरीमा  ण्डदर्ारगरेको
छै । कोलोकेस काउन्पकरणहरूडाटा सेन्टरमाल्र्ाउन् ामाउन्न्टेडग प ेमल् ेउन्पकरणहरुमात्र
जडा ग  पप ेमासो गरेकालेमाउन्न्टग प ेमल् ेस्ट्यान्डअलो उन्पकरणहरुसमेदजडा भएको
 ेखखर्ो।र्सबाटडाटासेन्टरमास्पेशव्र््स्थाप मासमस्र्ारहेको ेखखर्ो। 

खज.शई.ेड.सी. मा जडा  भएको CRAC (Computer Room Air Conditioning) को
िफल्टरलाईे खश्चदअ्ेधमासफा,ममपदसम्भारदथाचेकजाुँचग ेगरेकोपाईए भ ेसोकोलाेग
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क  ै र्ोज ा ब ाएको समेद पाइए  र समस्र्ा शएको बेलामा मात्र ममपद सम्भार ग े गरेको
 ेखखर्ो। 

केन्रलेसभपर,पा्र,क ेलङ्ग,राउन्टरशद  पू्ापधारदथार्न्त्रउन्पकरणको े र्ेमदममपद
सम्भार, चेकजाुँच,परीक्षण,सफाईदथापाटपप  जापफेरब लग  पप ेकार्पकालाेगर्ोज ादथादाेलका
ब ाएरलागूग  प प पछ।साथै केन्रमा से्ा व्र््स्थाप तिवणाली (Facility Management System)
जडा गरीे र्ेमदअ्लोक गरीस धारात्मकक मचाेल  प पछ। 

22. श्रोदसाध कोउन्पर्ोग‐ े कार्हरुलेमागकोलेखाजोखागरी्ास्दि्करुपमाश्यकर्करउन्पर्ोग
ह  े े खश्चद भएपेछ मात्रश्रोद साध को व्र््स्था रखरर  ग  पप पछ।  ूई ्ा बढी े कार्बाट
संर् क्तरुपमाखरर ग  पप ेअ्स्थामासबै े कार्सुँगसमन््र्गरी ोहोरोर  रुपर्ोग ह  ेगरी
श्रोदसाध कोव्र््स्थाए्ंउन्पर्ोगगरर  प पछ।श्रोदसाध कोतिवर्ोगबाटउन्च्चदमतिवेदफलेल 
सिक े र तिवाि्ेधकरुपमाकम्प्र्ािटबलह  ेभएमात्रमाग रखरर गरर  प पछ।श्रोदसाध को
्दपमा  र भि्ष्र्मा समेद उन्पर्ोग ग प सिक े अ्स्थालाई तिवाथेमकदा द एर माग र खरर 
गरर  प पछ। खज.शई.ेड.सी. मा कोलोकेस  माफप द जडा  भएका र खज.शई.ेड.सी. ले  ै खरर 
गरेकाकेदपर्उन्पकरणहरुमापा्रजडा दथासेटअपसमेद भएरे ष्कृर्अ्स्थामारहेकाछ ्
भ ेकेदपर्उन्पकरणहरुकोक्षमदाको पूणप तिवर्ोग भईसा्पजे कस्रोद-साध कोस  पर्ोगभएको
पाइए ।र्ससम्बन्धीउन् ाहरण ेहार्बमोखजमरहेकाछ :  

22.1 ेड.शर.ेस., हेटौडामा कृिक  दथा पश पन्छी ि्कास मन्त्रालर् अन्दगपद Agriculture Management 

Information System, AIMS तिवोजेक्टको ाममारहेकोएउन्टार्र्ाकमाDell Server : Make: 2012, 

Model:5445SDS### S/N: 123456789ABCDE कोसेटमाभएकाि्ेभन्निकेसमका१४था र्न्त्र
उन्पकरणगद्क प ेखखतिवर्ोगि्ही अ्स्थामारहेकोदथार्ो्क प खज.शई.ेड.सी.केन्रले ैंखरर 
गरेका२०था Dell Emc UnityStorage Device मध्रे्१४था मात्रतिवर्ोगभएकोरबाुँकी६
था तिवर्ोगि्ही अ्स्थामारहेकोछ। 

22.2 र्सैगरी ेसंह र्ारखस्थद केन्रले रु.9करोड 89 लाख 8९ हजार खचप गरी सेक्र् ररटी अपरेस 
कन्ट्रोल(SOC) जडा गरेकोछ।दरसोतिवणालीलेके्लेसंह र्ारखस्थदकेन्रमाजडा भएको
तिवणालीकोमात्र े गरा ीग ेगरेकोर हेटौडाकार्ापलर्को े गरा ीग ेगरेकोपाइए ।ेसंह र्ार
केन्रमापे सबैसे्ासोतिवणालीमाश्ि गरेकोकारणशंखशककोमात्र अ्स्थाहे पेमल् े ेखखर्ो।
उन्क्तSecurity Operation Control (SOC) खरर कोलाेगOBCI Pvt. Ltd. सुँग२०७७/२/२४मा
मू.अ.करसिहदरु.९करोड८९लाख८९हजारमाखरर सम्झौदागरेकोमाSOC मात्रउन्ल्लेख
गरी एकै सेट (Upgrading of Security Operation Center (SOC) Equipment) मा ४ शईटम
(Vulnerability Assessment Toolरु.१करोड३४लाख४५हजार, Penetration TestingTool रु.७
लाख८८हजार, Web Application Scannerरु.१करोड९०लाख१८हजार, and Upgradation of 

Securityरु.५करोड८६लाख४६हजार) खरर भएकाछ ्।सोमध्रे्Vulnerability Assessment 

Toolरु.१करोड३४लाख४५हजारर Penetration TestingTool रु.७लाख८८हजारगरी
जम्मारु.१करोड४२लाख३३हजार खरर भए ेखखहालसम्मतिवर्ोगगरेकोछै ।खरर भएका
४्टैशईटमको्ारेण्टीिपररर्ड१्क पमात्ररहेकोछ। 

22.3 राििर्भ  क्ता ीिार(National Payment Gateway)‐ म ल केभत्ररबािहरबाटह  ेक  ैपे तिवकारको
भ  क्ता ीलाई पूणपरुपमा ि्द्य दीर् माध्र्मबाट ग े/गराउन् े उन्दे्दयकर्ले सञ्चाल  ग प लाेगएको  ेश ल
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पेमेन्ट गेट्ेअ लाई भ  क्ता ीको महत््पूणप पू्ापधार हो। र्सकोखरर कोलाेग मू.अ.करसिहद
रु.2४करोड75लाख2३हजारलागदअ  मा रहेकोमाठेक्का ं.NITC/C/ICB-1-074/75 बाट
Supply Delivery, Installation And Customization of National Payment Gateway System कोलाेग
२०७५/३/२९ (13 July 2018 ) ेभत्रकार्पसम्पन्नग ेगरी२०७५/०३/१९(3 July, 2018) मा
शपूेदपकदापCMA Small System AB Sweden सुँगरु.2४करोड27लाख8१हजारकोसम्झौदा
गरीखरर भएकोमाहालसम्ममू.अ.करसिहदरु.23करोड27लाख58हजारभ  क्ता ीभैसकेको
छ । पेमेन्ट गेट्े सञ्चाल को लाेग सबैभन् ा महत््पूणप े कार्को रुपमा रहेको  ेपाल राि
बैंकसुँगकोसमन््र्मा पररर्ोज ाअगाेडबढाईएको भे ए दापे  त्र्सअ  सार समन््र्, सहकार्प र
कार्पतिवगेद भएकोकारणलेहालसम्मसञ्चाल माशउन् सकेको ेखखए ।कार्पअगाेडबढाउन्  पू्प
शन्दररक रुपमा सम्बखन्धद े कार्हरुबीच पर्ापि सल्लाह र समन््र् गरी National Payment 

Gateway द रुन्दजडा ग े्ादा्रणब ाउन्  प ेमाखरर कोलाेगसम्झौदागरेकोकरीब३्क प
ेबेदसकेको र सम्झौदा अंकको ९५.८७% भ  क्ता ी भैसकेको अ्स्थामा पे  गेट्े सञ्चाल  ह  
 सक् ाएकाेदरखरर माठूलोरकमखचपभएकोछभ ेअकोेदरखरर भएकोGateway System 

को्ारेण्टी, ग्र्ारेण्टी दथालाईसेन्सअबेध रतिवर्ोग ेमेदसमेदसिक ेजोखखम  ेखखएकोछ।
दसथपकार्ापन््र् कोलाेगदर्ार(Readiness)  ैं भएकोतिवणालीदी ्क पपिहला ैखरर गरेकोले
उन्पर्ोग भएकोखस्थेदछ। 

22.4 ओराकलडाटा्ेसव्र््स्थाप तिवणाली(Oracle Database Management System)‐ राििर्सूच ातिवि्ेध
केन्रलेRelational Database Management System, RDBMS- Oracle को ेहार्बमोखजमलाईसेन्सखरर , 

अपग्रडेेस ,  ्ीकरणदथासपोटपकोलाेग २०७३/७४ ेखख२०७६/७७सम्मरु.४७करोड९८
लाख१६ हजार भ  क्ता ी गरेको छ । र्सरी खरर  गरेको RDBMS- Oracle लोकसे्ाशर्ोगले
सञ्चाल गरेकोOnline Recruit Management System, भूे मव्र््स्थाप दथाअेभलेखि्भागलेसञ्चाल 
गरेको Land Records Information Management System, र्ादार्ाद व्र््स्था ि्भागले सञ्चाल  गरेको
Electronic Driving License System लगार्दसरकारीे कार्हरुलाईउन्पलव्धगराएकोपाईर्ो। 

Oracle System कोतिवर्ोगमाश रुखरर मूल्र्रतिवत्रे्क्क प ्ीकरणदथासे्ाश ल्कगरी
े रन्दर रुपमा ठूलो रकम खचप ह  ेगछप । े कार्ले सञ्चाल  ग े एखप्लकेश को माग र
श्यकर्कदालाई ि्स्ददृ अध्र्र्  ए्म् ि्श्लके ण (Detailed need assesment) गरी Technically Fully 

Compatible/Supportive ह   का साथै Underutilized ्ाOverutilized  ह  े गरी खरर  ग  पप पछ। दर
NITC ले ेहार्बमोखजमखरर ग ापत्र्सिकेसमकोNeed Assessment गरेको ेखखए ।  

S.No. Year Particular Supplier Payment  

1.  2073/74 Upgradation of Enterprise RDBMS 

(32 Core) 

Subisu Cablenet Pvt. Ltd 

(NITC/G/NCB-7-2073/74) 
19,85,00,320/- 

2.  2074/75 

Renewal of Licence Update and 

Support for Oracle RDBMS (32 

Core) 

World Distribution Nepal Pvt. Ltd. 

(NITC/G/NCB-10-2074/75) 
7,09,60,384/- 

3.  2075/76 
Supply Delivery and Installation of 

Enterprise RDBMS (24 Core) 

World Distribution Nepal Pvt. Ltd. 

(NITC/G/NCB-9-2075/76) 
14,84,00,640/- 

4.  2076/77 

Supply and Delivery of Renewal of 

License Update and Support for 

RDBMS (56 Core) 

World Distribution Nepal Pvt. Ltd. 

(NITC/G/NCB-9-2076/77) 
6,19,54,284/- 

   Total 47,98,15,628/- 

राििर् सूच ा तिवि्ेध केन्रजस्दो सूच ा तिवि्ेधसम्बन्धी ि्क र्मा उन्च्च तिवाि्ेधक ज्ञा र् क्त
(Technical Competency and Expertise) शफ् ैज शखक्तभएकोसरकारकोशेधकाररक े कार्ले
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ेबस्ददृअध्र्र् दथाअ  सन्धा  गररक मागह  ासाथद रुन्दखरर गरेको ेखखन्छ। केन्रको
काम कदपव्र् र अेधकार अन्दगपद सरकारी े कार्हरुलाई सूच ा तिवि्ेधको क्षेत्रमा श्यकर्क
तिवाि्ेधकपरामशप से्ाउन्पलव्धगराउन्  समेदरहेकोमासरकारीे कार्हरुले मागगरेकास्रोदसाध 
भन् ा अन्र् िकफार्ेद दथा भरप ो ि्कल्प उन्पलव्ध भएमा उन्त्तम ि्कल्पको खोजी ग  पप ेमा
RDBMS - Oracle मागभईशउन् ासाथसोकैखरर गरेकोपाईर्ो।जसलेग ापश्यकर्कदाभन् ा
बढी र महुँगो स्रोद साध को खरर मा राज्र्लाई ठूलो शेथपक भार परेको र भि्ष्र्मा े रन्दर
परररह े ेखखन्छ। 

डाटा सेन्टरकोक्षमदाअ  सार े कार्हरुबाटसमर्मै से्ाकोमागगरीमागकाशधारमा
श्यकर्कदापिहचा रअ  पादि्श्लके णगरेरमात्रखरर ग  पप पछ।उन्पलधधभएकार्न्त्रउन्पकरण
दथासे्ाकोउन्पर्ोगअबेधसमेदलाईध्र्ा माराख् ैतिवर्ोगग पसिक ेह सम्मममपदसम्भारसमेद
गरेर क्षमदाको उन्च्चदम तिवर्ोज  ह  ेगरी श्रोद साध को उन्पर्ोग गरेर मूल्र् साथपकदा ेसजप ा
ग  पप पछ।शयकर्कदाभन् ाबढीसंख्र्ारबढीक्षमदाखरर दथाजडा गरेरश्रोदसाध े खस्िर्
राख्नेपररपाटीकोअन्त्र्ग  पप पछसाथैखचपको ोहोरोप ाह  ेअ्स्थाकोेसजप ाह  द   ह ुँ ै । 

23. डाटा केन्र सञ्चाल  ‐  ेपाल सरकारले कोररर्ाली सरकारको सहर्ोगमा स ् २००९ मा
खज.शई.ेड.सी. स्थाप ा गरी हस्दान्दरण तिवाि भएपेछ हालसम्म सञ्चाल माशईरहेको छ । सो
पश्चाद र्स केन्रको व्र््स्थाप  दथा सञ्चाल   ेपाल सरकारको श्रोद साध बाट भैरहेकोमा अन्र्
सरकारी े कार्हरुले पे  शफ् ै कार्ापलर् पररसरमा डाटा सेन्टर सञ्चाल  गरररहेका छ ् ।
उन् ाहरणकोलाेगअथपमन्त्रालर्, महालेखाे र्न्त्रककार्ापलर्,अखख्दर्ार  रुपर्ोगअ  सन्धा शर्ोग,
शन्दररकराजश्व ि्भाग, भन्सार ि्भाग,  ागररकउन्ड्डर्र् तिवाेधकरण, कमपचारी संचर्कोक , स्ोच्च
अ ालद,  ेपालतिवहरी, ेत्रभ  ्   ि्श्वि्द्यालर्लगार्दकाे कार्हरुलेशफ् ैडाटासेन्टरस्थाप ागरेका
छ ्भ े केही संखघर् े कार्हरु,अेधकांशतिव ेश स्दरीर् े कार् रकेदपर् स्था ीर्दहलेसमेद
शफ् ैडाटासेन्टरस्थाप ाकोदर्ारीगरररहेकाछ ्।शफ् ैडाटासेन्टरसञ्चाल गरेकाअेधकाशं
सरकारी े कार्हरुको र्न्त्र उन्पकरणहरु खज.शई.ेड.ेस. मा पे  जडा  भैरहेकै छ ् । सरकारी
े कार्लेछ टै्टशफ् ैडाटासेन्टरस्थाप ाग ेपररपाटीलेएकैतिवकृेदकोकाममासरकारकोखचपमा
 ोहोरोप ा भएको  ेखखन्छ । डाटा सेन्टर शुँफैमा ठूलो, खखचपलो, स रक्षाको दृििकोणले अत्र्न्दै
सं्े  शीलसंर्न्त्रभएकोरव्र््स्थाप दथासञ्चाल कोलाेगतिवाि्ेधकरुपमाउन्च्चदहको क्ष
ज शखक्त(Technical Expert) श्यकर्कप ेभएकोलेेबेभन्ने कार्लेछ टै्टडाटासेन्टरस्थाप ागरी
पूणपरुपमा सञ्चाल  ग े कार्प े कै खखचपलो र च   ौदीपूणप ह  े  ेखखन्छ । एकै तिवकृेदको काम
खज.शई.ेड.ेस.लेग ैशएकोमार्सडाटासेन्टरलाई ैथपसबल,सक्षम,ि्श्वसे र्र ्ी दम
तिवि्ेधर् क्त ब ाउन्   सिकएको अ्स्था ि्द्यमा  ह ुँ ा ह ुँ ै े कार्हरुले शफ् ै छ टै्ट डाटा सेन्टर
स्थाप ाग ेरखज.शई.ेड.ेस.मासमेदर्न्त्रउन्पकरणजडा भैरह ेह ुँ ाखचपमासमेद ोहोरोप ा
शएकोरशईरह े ेखखन्छ। 

23.1 केन्रमाजडा भएकासभपरहरुकोकेदकोरतिवर्ोगमाल्र्ाईएकोछरकेदबाुँकीछभन्नेसम्बन्धमा
अेभलेखराखेकोपाइए ।र्सलेसभपर, एखप्लकेश  रस्टोरेजेडभाईसबीचक्षमदाकोअ  पादेमला 
ग पकदठ  ह  े अ्स्था  ेखखर्ो। े कार्लेशफ ले तिवर्ोगमा ल्र्ाएकाउन्पकरणदथा एखप्लकेश 
ि्स्थािपदग  पपू्प्ास्दर्िृिग  पपू्पि्स्थािपद्ास्दर्िृिग पश्यकर्कछ,छै भन्नेि्क र्मा
क  ैमाप ण्डब ाईसोबमोखजममागपिहचा ग ेगरेकोपाईए ।केन्रलेखरर ग ेसबैजसोर्न्त्र,
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उन्पकरण,एखप्लकेश दथालाईसेन्सकोखरर ग  पप  ् पपर्ापिमात्रामाश्यकर्कदापिहचा कातिवकृर्ा
अप ाईएकोपाइए । 

23.2 न्रू् दममाप ण्डभएकोडाटासेन्टरसञ्चाल ग पकोलाेगसा्पजे कस े बधालेर् क्तस्था ,बेलर्ो
पू्ापधारभएकोभ् , ्ादा  क ेलदकोठा,्ैकखल्पकव्र््स्थासिहदकोि्द्य दतिव्ाह,भरप ोईन्टर ेट
से्ा, भौेदक दथा ि्द्य दीर् उन्च्च स रक्षा व्र््स्था, सूच ा तिवि्ेधको क्षते्रमा उन्च्च  क्षदा भएको
ज शखक्तजस्दापू्ापधारहरुभि्ष्र्सम्मे रन्दररुपमाउन्पलधधभैरह  प ेभएकोलेहाले कार्हरुले
सञ्चाल  गरेका छ टै्ट डाटा सेन्टरहरुमा  ीघपकालसम्म सो बमोखजमको पू्ापधार दथा स े बधाहरु
उन्पलधधभैरह सम्भ् भएमात्र्स्दाडाटासेन्टरमागररएकोलगा ीखेरजा ेछभ ेत्र्स्दाडाटा
सेन्टरमाभण्डारणभएकोअेदमहत््पूणपरगोप्र्अेभलेखहराउन् े, चोरीह  ेदथा  रुपर्ोगह  ेसमेद
सम्भा् ा रहन्छ। डाटा सेन्टर स्थाप ा ग प मात्र  भएर डाटा सेन्टरको अन्दरापििर् माप ण्ड
बमोखजमकोग णस्दरकार्मराख्न, दाेलमसञ्चाल ग प,ि्ज्ञहरुकोपरामशपसे्ादथाममपदसम्भार
लगार्दमा े रन्दररुपमाथपसञ्चाल खचप व्र्होरररह  प ेह ुँ ासरकारलाई ीघपकालसम्मथप
व्र्र्भारपरररह े ेखखन्छ। 

सरकारीडाटासेन्टरलाईतिवभा्कारीब ाउन् ि्ेभन्ने कार्माडाटासेन्टरस्थाप ाकोलाेग
ेबे र्ोज भएकोबजेटलाईसमेद े र्न्त्रणगरीर्ससरकारीडाटा सेन्टरको पू्ापधारलाईमजब द
ब ाएर उन्च्चदम उन्पर्ोग ग े दफप  सम्बखन्धद े कार्को ध्र्ा  जा  प े  ेखखन्छ। श-शफ् ो
कार्ापलर्माडाटासेन्टरस्थाप ाग ेपररपाटीअन्त्र्गरीमजब दरतिवभा्कारीसाझाडाटासेन्टरबाट
से्ा ेल ेव्र््स्थागरर  प पछ।डाटा सेन्टरसञ्चाल कैलाेग े कार्हरुलेछ टै्ट पू्ापधारमालगा ी
ग  पभन् ाभएकैडाटासेन्टरलाईस ि्धासम्पन्नदथातिवि्ेधर् क्तब ाएरश्यकर्कभएमाशाखाहरु
समेदखोेलएउन्टैडाटासेन्टरबाटस ि्धाेल  उन्पर् क्तह  े ेखखन्छ। 

24. क्लाउन्डकम्प्र् िटङ्गशिकप टेक्चर‐ सरकारीडाटासेन्टरसञ्चाल गरर  कोमूख्र्उन् ेयकर्से्ातिव्ाहका
लाेगसूच ातिवि्ेधतिवणालीजडा गरीडाटासेन्टरसुँगशबिभएकासरकारीे कार्हरुलाई ीगो
दथा भरप ो दररकाले पू्ापधार, सभपर, डाटाबेस, ईन्टर ेट,  ेट्िकप ङ्ग, कोलोकेश , ्ेब होखस्टङ्ग,
परामशप से्ा, ईमेल श ी से्ा उन्पलधध गराउन्   हो । राििर् सूच ा तिवि्ेध केन्रले सञ्चाल मा
ल्र्ाएकाडाटा सेन्टरहरु (ेसंह र्ार खस्थद खज.शई.ेड.सी.र हेटौंडा खस्थद ेड.शर.ेस.) ेडस्ट्रीव्र् टेड
शिकप टेक्चर (Distributed Architecture) संरच ाअ  सार े मापण भएकाछ ।् र्सशिकप टेक्चरको
डाटा सेन्टरसञ्चाल ग ाप भौेदक पू्ापधारमाबढीखचपग  पप े, ठूलोशकार रबढीखखचपला र्न्त्र
उन्पकरणजडा ग  पप े,केबल (Cable) कोतिवर्ोगगरी ेट्िकप ङ्गग  पप े रजसकालाेगबढीस्रोदर
साध कोखपदह  ेसाथै ेट्िकप ङ्गको ूरीबढीभएमाडाटातिव्ाहिढलोह  े, डाटालससमेदह  े
जोखखमरहन्छ।र्सिकेसमकोडाटासेन्टरसञ्चाल मासम्बखन्धदक्षेत्रमा क्षदाहाेसलगरेकाधेरै
ज शखक्तश्यकर्कप पछ।जसले ग ाप र्स तिवकारको डाटा सेन्टर सञ्चाल मा सरकारलाई बढी
शेथपकभारप पजान्छ। 

खज.शई.ेड.सी.कोि्द्यमा क्षमदाकोलगभगउन्च्चदमउन्पर्ोगभैसकेकोलेहालकैअ्स्थाको
पू्ापधारबाटथपस ि्धाद  सक् ेसम्भा् ान्रू्  ेखखन्छ।साथैभ् दथाकोठाकोव्र््स्थाप 
ग पसके दापे  र्र्ाक, पा्र, खचस्र्ा  दथा अखग् े र्न्त्रक उन्पकरण जस्दा बढी मूल्र् प े र्न्त्र
उन्पकरणहरु थप खरर  ग  पप े  ेखखन्छ । स्था , भ्  दथा कोठा  प ग भएमा छ टै्ट स्था मा
डाटासेन्टरब ाउन्  प ेश्यकर्कदासमेद ेखखन्छ। पेछल्ला्क पहरुमाि्श्वकाअेधकाशंम ल कहरुले
ेडस्ट्रीव्र् टेडशिकप टेक्चर(Distributed Architecture) संरच ाकोसट्टासेन्ट्रलाईज्डक्लाउन्डकम्प्र् िटङ्ग
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शिकप टेक्चर (CloudComputing Architecture) अप ाईसकेकोअ्स्थामा खज.शई.ेड.सी.लेपे थप
भौेदक डाटासेन्टर ब ाउन्  को सट्टा उन्क्त सोल स मा अग्रसर ह    उन्पर् क्त ह  े  ेखखन्छ ।
खज.शई.ेड.सी.समा कोिफखजकलेडस्ट्रीव्र् टेडशिकप टेक्चरकोडाटासेन्टरब ाउन् जेदखचपलाग्छ
सेन्ट्रलाईज्ड क्लाउन्डकम्प्र् िटङ्गशिकप टेक्चर जा े हो भ े लगभगशधा खचपमै र हाल ि्द्यमा 
डाटासेन्टरबाटैउन्क्तकार्पग पसिकन्छरथपज शखक्तदथाअपरेश खचपमासमेदबचदह  ेछ।  

तिवि्ेधमा भएको  ्ी दम परर्दप सुँगै डाटा सेन्टरहरु क्लाउन्ड कम्प्र् िटङ्ग शिकप टेक्चर 

(CloudComputing Architecture) दफप रुपान्दरणभईरहेकोपररतिवके्षमार्ोशिकप टेक्चरबढीस रखक्षद
रतिवभा्कारीरहेको  ेखखन्छ।क्लाउन्डशिकप टेक्चरसञ्चाल दथाव्र््स्थाप ग ापेमदव्र्र्ीरन्रू् 
ज शखक्तखपद ह  ेकारण खज.शई.ेड.सी. ले पे  क्लाउन्ड माफप द से्ा सञ्चाल  ग ेदफप  अग्रसर
ह   प े ेखखन्छ। 

25. से्ासम्झौदार से्ातिव्ाह ‐ खज.शई.ेड.सी.ले े कार्हरुलाईईमेलसभपर,्ेबहोखस्टङ्गदथाडाटा
सेन्टरबाट े कार्हरुको सूच ा तिवि्ेध तिवणालीसुँग  ेट्िकप ङ्गबाटशबि भएर सूच ा भण्डारण, ्ेब
होखस्टङ्ग, ईमेलशद से्ासञ्चाल ग पकोलाेगक ेलङ्ग,ि्द्य दशपूेदप, ेट्िकप ङ्ग,ईन्टर ेट,ज शखक्त 

शद स ि्धाहरुभएकोभौेदकदथाि्द्य दीर्स रक्षासिहदकोसभपरदथार्न्त्रउन्पकरणजडा ग े
पू्ापधारउन्पलधधगराउन् े(को-लोकेश )से्ापे तिव ा ग ैशएकोछ।खज.शई.ेड.सी.लेतिव ा 
ग ेसे्ारश्रोदसाध कोतिवर्ोगबापदकेन्ररसे्ाग्राही े कार्बीचक  ैतिवकारकोसे्ासम्झौदा
ग ेगरेकोपाइए ।से्ासम्झौदा ग ापलेडाटा सेन्टरमापह ुँच,शचारसंिहदा, र्न्त्रउन्पकरणको
ह्याण्डेलङ्गदररकाशद कोपाल ा ह  ेरस रक्षा, गोपे र्दाकोउन्ल्लङ्घ रर्न्त्रउन्पकरणहराउन् े,
ट टफूटदथासाटफेरसमेदह  सक् ेजोखखमरहन्छ।साथैजडा भएकार्न्त्रउन्पकरणकोसंख्र्ा
दथामूल्र्एिक  ह  ेर  रुपर्ोगभएमाकार्ाहीग ेसमेदशधाररहुँ ै ।से्ासम्झौदागरेमा
मात्र से्ासम्झौदाकोशदपप रा भएकोखण्डमादोिकएबमोखजमको ण्डसजार् ग पसक् ेअ्स्था
रहन्छ र सम्झौदा बमोखजम डाटा स रक्षाका संर्न्त्रहरुकार्ापन््र्  भइरहेको छ भे  े खश्चद ह  
सिकन्छ। 

डाटा सेन्टरबाटसञ्चाल गररएका तिवणाली/्ेबसाईटकोसञ्चाल माअ्रोध (System/Server 

Down) ह ुँ ा,केन्र्ाटेलईएकोईन्टर ेटसे्ाबन् ह ुँ ा,केन्रमाभण्डारण(Store) गररएकाडाटा
 िह ुँ ा दथाअन्र्क  ैपे समस्र्ाशईप ापकेकेदकारणलेसमस्र्ाभएकोहो ?केदसमर्मा
समाधा ह  ेहो ?ेसस्टम/्ेबसाईट/डाटाररकभरीपूणपरुपमाह  केदसमर्लाग् ेहो ?लगार्दका
ि्क र्हरुकोभरप ोरस्पिजबाफउन्पलव्धह  ेगरेकोपाई ै ।केदपर्सं्े  शीलसमस्र्ाहरु
समेद समाधा  ह   धेरै समर् (द  हरु) लाग् े गरेको पाईर्ो भ े खज.शई.ेड.सी.ले तिव ा  गरेको
से्ामा पटक- पटक समस्र्ा शईरह े भे  से्ा ेलएका े कार् र शम सरोकारपक्षबाट समेद
ग  ासाहरुशउन् ेगरेकोपाईर्ो। 

खज.शई.ेड.सी. र से्ाग्राहीकोकाम,कदपव्र्,अेधकारए्ं खजम्मे्ारी स्पिह  ेगरी से्ा
सम्झौदाग ेव्र््स्थाह   प पछ। 

26. बीमा व्र््स्था ‐ े कार्हरुले से्ा तिव्ाहका लाेग खरर  गरेको र्न्त्र, उन्पकरण, एखप्लकेश ,
तिवणालीकोउन्पर्ोगकािममाचोरी,शगलागी,  घपट ादथातिवाकृेदकतिवकोप्ा ै्ीि्पखत्तकाकारण
ज  स कैबखदक्षेददथा ोक्सा ीह  ेसम्भा् ारहन्छ।डाटासेन्टरसञ्चाल माहाईभोल्टेजको
ि्द्य द े रन्दर तिव्ाह ह  े, ठूलो क्षमदाका मेखश हरु े रन्दर सञ्चाल मा रह े, क ेलङ्ग 
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मोे टररङ्गलगार्दकाउन्च्चजोखखमर् क्तउन्पकरणतिवर्ोगभैरह ेकारणज  स कैबखद  घपट ाह  े
जोखखमरहन्छ। े रन्दररुपमाहाईभोल्टेजको ि्द्य दरबढीक्षमदाकोईन्टर ेटको खजकरहेर
पूणपरुपमारेख ेखरममपदसम्भारग  पप ेकारणमा ्स््ास्थ्र्मासमेदगम्भीरअसरप े ेखखन्छ।
ठूलोरकमखचेरखरर गररएकादीउन्पकरणहरुलाईशकखस्मकरुपमाघट् े  घपट ादथातिवाकृेदक
तिवकोपबाटह  ेक्षेद रमा ् स््ास्थ्र्मा ह  सक् ेगम्भीरअसरकोसमेद पूेदप ह  ेगरी बीमागरर  
प पछ।खज.शई.ेड.सी.माकार्परदज शखक्तरडाटासेन्टरकोहालसम्मक  ैबीमागरेकोपाईए ।
अकस्मादक  ै  घपट ाभैर्न्त्रउन्पकरणेबग्रमेारपू्ापधार ैं िभएमा्ाज शखक्तकोअंगभंग
्ागम्भीरचोटपटक्ाघाईदेभएमासो्ाटउन्त्पन्नह  ेजोखखमन्रू् ीकरणग पउन्खचदबीमाग प
श्यकर्क ेखखन्छ।साथै,खज.शई.ेड.सी.माकार्परदकमपचारीरतिव्ेशग ेसे्ाग्रहीहरुसमेदको
जी् रस््ास्थ्र्माईलेक्ट्रोम्र्ाग ेटउन्पकरणहरुकोसाे ध्र्मारहीकामग  पप ेकारणजोखखमह  े
ह  ाले,उन्खचदबीमाग पश्यकर्कछ।केन्रलेखरर गरेको्ातिवर्ोगगरेकोसामाग्रीकोबीमा
 गररएमा   घपट ाबाट ह   सक् े सम्भाेबद क्षेदको पूेदप ग  पप ाप सरकारलाई ठूलो व्र्र्भार प े
 ेखखन्छ। 

डाटा सेन्टरमा चोरी शगलागी   घपट ा दथा तिवाकृेदक तिवकोप ्ा  ै्ी ि्पखत्तका कारण
ज  स कैबखदह  सक् ेक्षेददथा ोक्सा ीबाटस रखक्षदरह पू्ापधारर्न्त्रउन्पकरणरज शखक्तको
बीमाग  पप पछ। 

27. सम्झौदा र गोप ीर्दा ‐ से्ातिव ार्कका रुपमा काम ग े े कार्ले शफूले तिव ा  ग े से्ासुँग
सम्बखन्धदसूच ादथादथ्र्ाङ्कलाईस रखक्षदराख्नरगोप ीर्दाकार्मग पसक्  प पछ।गोप ीर्दाको
स े  खश्चददारि्श्चासे र्दाकालाेगसे्ातिव ार्करसे्ा ेल ेे कार्बीचसे्ाकाशदपसिहदकरार
सम्झौदाह   प पछ।खज.शई.ेड.सी.लेसे्ातिव ार्क, ि्शेक ज्ञ,शपूेदपकदापलगार्दकासबैजसोबाह्य
पक्षसुँगएकैिकेसमकोसूच ाकोगोप ीर्दाभङ्ग ग ेसम्झौदा(Non-Disclosure Agreement)ग े
गरेको पाइर्ो । सम्झौदाको ब ुँ ा  ं ४ मा डाटाको स रक्षाका सदपहरु उन्ल्लेख भए दापे 
खज.शई.ेड.सी.लेसे्ातिव ार्कलाईगोप ीर्दाकोसदपउन्ल्लङ्घ ग प ह  ेरउन्ल्लङ्घ गरेमाकेकस्दा
कार्ाही दथा सजार् ह  े भे  ेलखखद रुपमा स्पिसुँग “गोप ीर्” भ ी उन्ल्लेख गरेको पाईए ।
शउन्टसोसप माफप दखिटएकाकमपचारीहरुकोचालचल  (Background Check) तिवमाणपत्रतिवािगरेको
 ेखखए ।डाटासेन्टरजस्दोसं्े  शीले कार्मासंलग् े कार्रकार्परदकमपचारीहरुकोशचरण
खराबभएमाक  ैपे समर्मादथ्र्ाङ्कको  रुपर्ोग,िह ाेम ाह  ेजोखखमरहन्छ। 

करारमा ह  े गोप ीर्दाका शदपहरुलाई पूणपरुपमा लाग  गरर  प पछ। खज.शई.ेड.सी. मा
सं्े  शील सूच ा रह े र र्सले सरकारी ईमेल, सरकारी साईटको स रक्षा तिव ा  ग े पररतिवके्षमा
खज.शई.ेड.सी मा शउन्टसोसप माफप द खिट े कमपचारीहरुको चालचल  (Background Checks) 

तिवमाणपत्रतिवािगरेपश्चाद मात्रकरारसम्झौदाग  पप पछ। 

28. ेडजािरररकभरीसाईटहस्दान्दरण‐ कोररर् सरकारकोसहर्ोगमाकोईकाद्वाराहेटौडाखस्थदेडजािर
ररकभरी केन्रको े मापण भई ेमेद २०७६ बैशाख ३१ बाट सञ्चाल माशएकोछ। पूणपरुपमा
कोइकाद्वाराहन्दान्दरण भईसञ्चाल माल्र्ाइएकोउन्क्तकेन्रमाउन्पकरणसञ्चाल ,व्र््स्थाप मा
समस्र्ा  ेखाप े गरेको पाइर्ो । कोईकाद्वारा जडा  गररएका  ेट्कप  अ  गम  सफ्ट्ेर्रका
ििडेखन्सर्ल हस्दा दरण  गरेको कारण  ेट्कप को अ  गम मा कठी ाई उन्त्पन्न भएको छ ।
फ्र्ाेसेलटी म्र्ा ेजमेन्टको लाेग बार्ोस्टार जडा  गररएको छ, दर सो पूणप तिवर्ोगमा ल्र्ाईएको
 ेखखए ।साथै,केहीउन्पकरणहरुकालाईसेन्ससमेदसमािभइसकेको, क्षकोररर् ज शखक्तले
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बीचैमा काम छाेड गएको कारण उन्पकरण सञ्चाल मा समस्र्ाशएको  ेखखर्ो । जडा  भएको
सफ्ट्ेर्रलेके्लएउन्टार् .िप.एस.्कोअ  गम (मोे टररङ्ग)ग ेगरेकोछ,भ ेतिवाि्ेधकसमस्र्ाका
कारण ोस्रोर् .िप.एस.्कोअ  गम (मोे टररङ्ग)भौेदकरुपमैग  पप ेबाध्र्दारहेको ेखखर्ो। 

28.1 कोईकाद्वाराजडा गररएकातिवार्ःउन्पकरणरसफ्ट्ेर्रकोररर् भाक ामामैभएकोकारणसञ्चाल मा
कदठ ाईसमेदभएको  ेखखर्ो।साथै,केन्रमाअग् ी े र्न्त्रणसम्बन्धीउन्पकरणहरुजडा भएको
छ,दरसोसम्बन्धमादाेलमर पूणपज्ञा कोअभा्रहेकोकारणसञ्चाल ग पकदठ ाइ रहेको
पाइर्ो। ररकभरी केन्रमा रहेको ट्रान्सफमपर ेबेग्रएर उन्पर्ोग ेबही  भई रहेको पाइर्ो ।
ट्रान्सफमपरकोस्पेर्रपाटपसहेटौडामाउन्पलधध ह  ेरकाठमाडौँबाटैलग्  प ेबाध्र्दारहेकोकारण,
कथमक ाखचद सो ट्रान्सफमपरमा समस्र्ा शएमा ि्द्य दको लोड व्र््स्थाप  ग प कदठ ाई ह  े
 ेखखर्ो। ररकभरी केन्रमा रहेको िप.िट.जेड. क्र्ामेरामा पा ी ेछरेर ेबेग्रएको पाइर्ो । र्सबाट
केन्रकोपह ुँचे र्न्त्रणमासमेदअसरप ग् सक् ेजोखखमरहेकोपाईर्ो।हालसम्महस्दान्दरणतिवाि
 ग ापक  रकेदपररमाणकार्न्त्रउन्पकरणकोईकाकोरकेकेदकेन्रलेखरर गरेकोहोभे 
खजन्सीव्र््स्थाप मासमेदसमस्र्ापरेको ेखखएकोछ। 

कोररर् सरकारसुँगसमन््र्गरीर्थाेसघ्रेडजािरररकभरीसाईटलाईपूणपरुपमाहस्दान्दरण
तिवािगरीसञ्चाल माल्र्ाउन्  पछप। ररकभरी केन्रमाफ्र्ाेसेलटी म्र्ा ेजमे टसफ्ट्ेर्रजडा गरी
पू्ापधारहरुको व्र््स्थाप  ग  प प पछ। जडा  गररएको ि्ेभन्न उन्पकरण सञ्चाल मा दाेलमको
व्र््स्थाग  पप पछ। 

29. कोलोकेश  से्ा ‐ खज.शई.ेड.सी. ले तिव्ाहग े ि्ेभन्न से्ाअन्दगपद े कार्हरुको सूच ा तिवि्ेध
तिवणालीसुँग ेट्िकप ङ्गबाटश्िभएरसूच ाभण्डारण, ्ेबहोखस्टङ्ग, ईमेलशद से्ासञ्चाल ग पको
लाेग क ेलङ्ग, ि्द्य दशपूेदप,  ेट्िकप ङ्ग, ईन्टर ेट, ज शखक्त शद  स ि्धाहरु भएको भौेदक दथा
ि्द्य दीर् स रक्षा सिहदको सभपर दथा र्न्त्र उन्पकरण जडा  ग े पू्ापधार उन्पलधध गराउन् े (को-
लोकेश )से्ापे प पछ।खज.शई.ेड.सी.कोकोलोकेस से्ामाअेधकांश ेपालसरकारकासंघ
अन्दगपदका सरकारी े कार्, केही सरकारी बैंक, केही सा्पजे क संस्था हरु, केही र् े  भेसपटीहरु, 

तिव ेश सरकारका े र्कार्हरु, केही स्था ीर् दह, केही े जी े कार्हरु र केही ए खजओ दथा
शई.ए .खज.ओसमेदश्िरहेकाछ ्।केन्रलेउन्पलधधगराएकोकोलोकेश कोि््रणअ  सार
केन्रमा हालसम्म३५सरकारी र १०अन्र् े कार्गरी जम्मा४५ े कार्लेकोलोकेस  से्ा
ेलएकाछ ्भ े ेडजास्टर ररकभरी केन्र हेटौंडामाहालसम्म४सरकारीर३अन्र् े कार्गरी
जम्मा७े कार्लेकोलोकेस से्ाेलएकाछ ्। 

29.1 केन्रले कोलोकेश  से्ा उन्पलधध गराउन्ुँ ा सरकारी, े जी, सा्पजे क संस्था , गैर सरकारी
संस्थाहरुमध्रे्सबै्ाकेही,क  रकस्दातिवकृेदकाे कार्हरुलाईसे्ाद  ेभन्नेस्पि ीेदब ाएर
सोअ  सार कोलोकेश  से्ा द   प पछ । केन्रले उन्पलधध गराएको ि््रणअ  सार  ेहार्का
े कार्हरुलाईकोलोकेश से्ाउन्पलधधगराएकोपाईर्ो:  
ि.सं. मन्त्रालर्/ि्भाग/कार्ापलर्दथाअन्र्े कार् संख्र्ा 
१ मन्त्रालर् अथप, परराि, गहृ, संघीर्माेमला, कृिक , खशक्षा, भौेदक पू्ापधार,

भूे मव्र््स्था,्  
९ 

२ ि्भाग ् ,श्रम, सूच ातिवि्ेध,सभे,औक ेधव्र््स्था,जलदथामौसम
ि्ज्ञा ,अध्र्ागम ,शन्दररकराजस््,्ै ेखशकरोजगार,महालेखा
परीक्षककोकार्ापलर् 

९ 

३ शर्ोग,कार्ापलर्दथाअन्र्े ्ापच  शर्ोग, तिवधा मन्त्री दथा मखन्त्रपररक  , राििर् र्ोज ा १७ 
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सरकारीे कार् शर्ोग, राििर् सूच ा शर्ोग, सा्पजे क खरर  अ  गम ,
महालेखा े र्न्त्रक, कम्प ी रखजिार, रेेडर्ो  पेाल,  ेपाली से ा,
 ेपालतिवहरी,काठमाण्डौं,लेलदप र,पोखरामहा गरपाेलका, ि्श्व
ि्द्यालर् अ   ा  शर्ोग, ्ेपत्ता पाररएका व्र्खक्तको छा ्ी 
शर्ोग,  ेपालस््ास्थ्र्अ  सन्धा पररक   

४ बैंक राििर््ाखणज्र्बैंक १ 
५ अन्र्े कार् एखशर्ालीि्कासबैंक,ेसेडएसएण्डखक्लर्ररङ्गेल.,कजापस रक्षा

केन्र, सामाखजक स रक्षा कोक ,  ेपाल स्टकएक्सचेन्ज, Sahana, 
SEAM Nepal, SAQUE, CTEVT अन्दगपद Skill Development 

Project  

९ 

 जम्मा  45 
ेडजािरररकभरीकेन्रलेउन्पलधधगराएकोि््रणअ  सार ेहार्अ  सारकाे र्कार्हरुलाई

हेटौंडाबाटकोलोकेश से्ाउन्पलधधगराएकोपाईर्ो: 

ि.सं. मन्त्रालर्,ि्भाग,कार्ापलर्दथाे कार् कार्ापलर्को ाम संख्र्ा 

१ मन्त्रालर् कृिक  मन्त्रालर् अन्दगपद Building Resilience to 

climate related Hazards Project  
१ 

२ अ ालद स्ोच्चअ ालद १ 

३ शर्ोग,कार्ापलर्दथाअन्र्े कार् 
अखख्दर्ार   रुपर्ोग अ  सन्धा  शर्ोग, राििर्
क्षर्रोगकेन्र 

२ 

४ बैंक राििर््ाखणज्र्बैंक १ 
५ अन्र्े कार् सामाखजकस रक्षाकोक ,चलखचत्रि्कासबोडप २ 

केन्रलेसरकारीे कार्हरुलाईमात्रकोलोकेश से्ाद  ेहो्ाअन्र्े कार्हरुलाईपे 
द  े हो सोको स्पि  ीेद ब ाई   प पछ। र्द  सरकारी े कार्लाई मात्र र्ो से्ा उन्पलधध
गराउन्  प ेहोभ ेसरकारीबाहेके कार्लाईर्ोसे्ाद   ेमल् ेमाअन्र्े कार्हरुलाईपे र्ो
से्ाद एकोलेसरकारीबाहेककाे कार्लेस्था ओगटेकाकारणसरकारीे कार्लेसे्ा पाउन् े
खस्थेद ेखखएको  छ। 

कोलोकेश सम्बन्धमाखज.शई.ेड.सी. रसे्ाग्राहीकोकाम,कदपव्र्,अेधकारए्ंखजम्मे्ारी
स्पि ह  े गरी से्ा सम्झौदा ग े र सो बमोखजम समन््र्को व्र््स्था ह   प पछ । साथै,
कोलोकेश सम्बन्धी ीेदब ाईलागूग  पप पछ। 

29.2 केन्रलेअन्र्सरकारीे कार्लाईडाटासेन्टर, ्ेबहोखस्टङ्गदथाईमेलसे्ाउन्पलधधगराउन् ेिममा
े कार्को मागबमोखजमसभपर, स्टोरेज ेडभाईस, राउन्टरजस्दा र्न्त्रउन्पकरणहरु पे खरर गरेर
से्ाद  ेगरेकोछ।जसमाक  े कार्कोलाेगक  समर्माकस्दोर्न्त्रउन्पकरणचािह ेहो
सोको ि््रण समर्मै माग गरी श्यकर्कदा पिहचा का शधारमा खरर  ग े गरेको पाईए ।
लोकसे्ाशर्ोग,भूे मव्र््स्थाप दथाअेभलेखि्भाग शद े कार्हरुलेIBM AIX/DB2 उन्पकरण
तिवर्ोगगरररहेकोअ्स्थामा खज.शई.ेड.ेस.लेउन्क्त े कार्हरुसुँगसमन््र् गरीHigh Computing 

Oracle Sparc Servers (RISC) and Nutanix Hyper Converged Infrastructureरु.30करोड65
लाख5६हजारमाखरर गरेकालेडाटामाईग्रशे ग  पप ेदथाएखप्लकेश  ैअपग्रडेग  पप ेबाध्र्दा
शई परेको  ेखखर्ो । लोकसे्ा शर्ोग, भूे म व्र््स्थाप  दथा अेभलेख ि्भाग लगार्दका
े कार्हरुले IBM AIX/DB2 मा स्टोर भएका डाटा ए्म् सूच ा हालसम्म पे  माईग्रशे  ह  
सकेकोमाहालभूे मव्र््स्थाप दथाअेभलेख ि्भागकोमात्रडाटाकेन्रकैईन्टेलधलेडसभपरमा
माईग्रसे भएकोकेन्रकोभ ाईरहेकोछ।जसलेग ापएकाेदरर्स्दार्न्त्रउन्पकरणखरर माठूलो
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रकमखचपभएकोछभ ेअकापेदर  ् ैपक्षकोतिवि्ेध ेमलेका (Technically Compatible)कारण
अेद महत््पूणप सरकारी सूच ा माईग्रशे  ह    सकी तिवर्ोज  ेबही  अ्स्थामा प ग् ा  ोक्सा ी
धर्हो  पप ेअ्स्थाछ।र्सरी  ई े कार्बीचमौज  ा सूच ातिवि्ेधउन्पकरणदथाएखप्लकेश मा
सामञ्जस्र्दा भएकाकारणखरर माथपशेथपकव्र्र्भारप ेरकेदपर्एखप्लकेश लाईस्दर्िृि
ग  पप े ेखखएकोलेसोकोलाेगथपखचपव्र्हो  पप ेअ्स्थाछ।भारदीर्कम्प ीलेे मापणगरेको
लोकसे्ाशर्ोगकोसफ्ट्ेर्रहालस्था ीर्कम्प ीलेसम्भारग ैशएकोमाउन्क्तस्था ीर्कम्प ीले
IBM Power 7/AIX सभपरमासञ्चाल भइरहेकोतिवणाली(ज  End of Life भइसकेकोछ)लाईर्स
केन्रले  ै उन्पलधधगराएको IBM Power 9 सभपरमा माईग्रशे  ग प गरेको तिवर्ासअसफलभएको
केन्रकोभ ाईरहेकोछ। 

कोलोकेश से्ाेलएकासरकारीे कार्सुँगतिवर्ािसमन््र्गरेरखज.शई.ेड.सी.ले ैखरर 
ग  पप ेहोभ ेत्र्स्दार्न्त्रउन्पकरणकोबास्दि्कमागकेहोसोकोपिहचा गरी  ् ैपक्षकोतिवि्ेध
ि्श्लके णगरेरकम्प्र्ािटबलह  ेर्न्त्रउन्पकरणमात्रखरर ग  पप पछ। 

29.3 लगद रहेको‐ कोलोकेश से्ाअन्दगपदे कार्हरुलेखरर गरेरडाटासेन्टरमाजडा गरेकार्न्त्र,
उन्पकरणदथातिवि्ेधकोब्राण्ड,मोडल,स्पेखशिफकेश ,पररमाण,मूल्र्,्ारेण्टी,ग्र्ारेण्टीसिहदजडा 
ग े े कार्को खजन्सीमा र डाटा सेन्टरमा   रुस्द ेभडा  ह  ेगरी डाटा सेन्टरलेलगदखडा गरेर
राख्न प ेमात्र्स्दोलगदराख्नेगरेकोछै ।जसलेग ापक  े कार्कोकेकेदपररमाणमाक  क  
तिवकृेदका रकेद मूल्र्का र्न्त्रउन्पकरण दथा तिवाि्ेध डाटा सेन्टरमा जडा  भएकाछ ् ?क  
तिवर्ोगमाशएकाछ ्? क  तिवर्ोग गरीडाटासेन्टरमाल्र्ाएरराखेकाछ ्?क  कोलाईसेन्सअ्ेध
केदछ ?क  को्ारेण्टीकेदअ्ेधबाुँकीछभे खज.शई.ेड.सी.शफैलेभन्नसक् ेअ्स्था भएको
कारणजडा भएकार्न्त्रउन्पकरणहराउन् े,सािट े,े खष्िर्रह ेजस्दाजोखखमहरुरहन्छ ्।जडा 
गरेकार्न्त्रउन्पकरणे कार्लेिफदापग ाप,ममपदकोलाेगबािहरलैजाुँ ाक  ैअ  मेदेल  प ेर
बािहरलैजाुँ ालगदकाट् ेरशउन्टगोईङ्गरेकडपसमेदराख्नेगरेकोपाईए । 

29.4 खज.शई.ेड.सी.को तिवम खकार्प अन्र् सरकारी े कार्हरुलाईशफ् ो हाडप् ेर्र,  ेट्कप  दथा स्टोरेज
सम्बखन्धदररसोसेजहरुराख्नकोलाेगर्थेिस्पेस, पा्र, खचस्र्ा , स रक्षा,ईन्टर ेटशद लेस सखज्जद
भएकोकोलोकेश से्ाउन्पलधधगराउन्  प ेहो।दरअन्र्सरकारीे कार्हरुलाईश्यकर्कप े
हाडप् ेर्र, सफ्ट्ेर्र दथा लाईसेन्सहरु उन्पलधध गराउन् ेकार्प समेद खज.शई.ेड.सी. ले ग े गरेको
पाईर्ो भ ेकेदपर्सरकारी े कार्लेशफै पे खरर गरेर खज.शई.ेड.सी.माजडा ग ेगरेको
पाईर्ो।एउन्टै े कार्कोएउन्टै से्ाकोलाेगपे केिह खज.शई.ेड.सी. र केहीकोलोकेस  से्ा
ेल ेसरकारीे कार्लेखरर गरेरखज.शई.ेड.सी.माजडा ग ेगरेकोपाईर्ो।उन् ाहरणकोलाेग
भूे म व्र््स्थाप  दथा अेभलेख ि्भागले सञ्चाल  गरेको ि्द्य दीर् भ-ूअेभलेख सूच ा व्र््स्थाप 
तिवणालीको एखप्लकेश  सभपरको लाेग   ् ै े कार्ले  ेहार्बमोखजमका र्न्त्र उन्पकरण खरर  गरेर
खज.शई.ेड.सी.माजडा गरेको ेखखर्ो। 

भूे मव्र््स्थाप दथाअेभलेखि्भागले खरर गरेरGIDCमाजडा गरेकार्न्त्रउन्पकरणहरु 

SN Model Type Qty. Location Owner 

1 ProLiant DL380p Gen8 Server 1 GIDC DoLMA 

2 Sophos XG-210 Firewall 1 GIDC DoLMA 

3 Fortigate FG500d Firewall 1 GIDC DoLMA 

4 Huawei 2288H V5 Server 1 GIDC DoLMA 

5 Huawei 2288H V5 Server 1 GIDC DoLMA 

6 Infortrend Storage 1 GIDC DoLMA 

7 Cisco SG220 Switch 1 GIDC DoLMA 
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GIDCलेखरर गरेरउन्पलधधगराएकारभूे मव्र््स्थाप दथाअेभलेखि्भागकोलाेगGIDCमाजडा भएका
र्न्त्रउन्पकरणहरु: 

SN Model Type Qty. Location Owner 

1 Huawei AR3260 Router 1 GIDC GIDC 

2 Lenovo Flex System x240 Compute Node Blade 1 GIDC GIDC 

3 Juniper Switch 1 GIDC GIDC 

4 EMC Unity Storage 1 GIDC GIDC 

र्सैगरीडाटासेन्टरमाभरप ोईन्टर ेटसे्ासिहदकोकोलोकेश से्ाउन्पलधधह ुँ ाह ुँ ै
कोलोकेस  से्ा ेलएका सरकारी े कार्हरुले डाटा सेन्टरको ( ेपाल टेेलकम) भन् ा अन्र् से्ा
तिव ार्कबाट ईन्टर ेट से्ा ेलएर डाटा सेन्टरमा छ टै्ट जडा  गरेको पाईर्ो । उन् ाहरणको लाेग
 ेहार्का े कार्हरुलेकाठमाडौ र हेटौंडा केन्रमाफरकईन्टर ेट से्ातिव ार्कबाटछ टै्ट ईन्टर ेट
से्ाेलएरडाटासेन्टरमाजडा गरेकाछ ्: 

ेस. ं. े कार्को ाम से्ातिव ार्क स्था  
1.  सामाखजकस रक्षाकोक  SUBISU DRC 

2.  राििर्बाखणज्र्बैंक Webserfer DRC 

3.  महालेखाे र्न्त्रककार्ापलर् Worldlink DRC 

4.  े जामदीिकदा्खा ा SUBISU, Vianet GIDC 

5.  सा्पजे कखरर अ  गम कार्ापलर् SUBISU GIDC 

6.  भन्सारि्भाग SUBISU GIDC 

7.  राििर्पररचर्पत्र SUBISU GIDC 

8.   ेपालस्टकईक्स्चेन्ज SUBISU GIDC 

9.  चलखचत्र्कासबोडप Webserfer GIDC 

10.  र्ादार्ादव्र््स्थाि्भाग SUBISU GIDC 

एउन्टैकामकोलाेगफरकफरके कार्हरुखरर मासंलग् ह ुँ ाखचपमा ोहोरोप ाशएको
छभ ेश्यकर्कदा ैंपिहचा  भईखरर ह  ेदथाश्यकर्कप ेभन् ाफरकरकम्प्र्ािटबल
 ह  ेसामा खरर ह  ेजोखखमसमेदरहन्छ।फरकईन्टर ेट से्ा तिव ार्कबाटछ टै्टईन्टर ेट
से्ा ेलएर डाटा सेन्टरमा जडा  ग ाप समग्र डाटा सेन्टरको डाटा स रक्षामा भाईरस, माल्ेर्र
लगार्दबाट स रक्षाका च   ौदीहरु शईप प सक् छ । त्र्सैगरी खजन्सी व्र््स्थाप , ममपद सम्भार, 
्ारेण्टी,ग्र्ारेण्टीदथापाटपपूजापफेरब लकोव्र््स्थाप कसलेग ेभन्नेअन्र्ौलदासजृ ाह न्छ।
र्द  र्स्दो खरर  कार्प खज.शई.ेड.सी.ले  ैं ग े हो भ े सरकारी े कार्ले समर्मै माग पठाएर
खज.शई.ेड.सी.को्ािक पकखरर र्ोज ामासमाबेसगरेरमात्रखरर ह  ेव्र््स्थाेमलाई  प पछ। 

29.5 मागकोव्र््स्थाप ‐ खज.शई.ेड.सी.लेउन्पलधधगराउन् ेसरकारीडोमे  दाप, इमेलसभपर, ्ेबहोखस्टङ्ग, 

कोलोकेश जस्दा से्ाहरुकोलाेग े कार्हरुलेश्यकर्कदाअ  सार ि्ेभन्नसमर्मा े ्े   द एर
से्ामागगरेअ  सारकेन्रलेसे्ाउन्पलधधगराउन्ुँ ैशएकोछ।र्सरीश्यकर्कसे्ाकोलाेग
मागग ेक  ैसमर्सीमा/अ्ेधदोक् ेगरेकोपाईए ।जसलेग ापबक पभरी ैंज  स कैबेलामाग
शउन् ेसक् ेरमागबमोखजमकोपू्ापधारदथार्न्त्रउन्पकरणकेन्रमाअपर्ापिभएमाद रुन्दैखरर 
ग  पप ेरज  स कैबखदमागशउन् सक्छभे अ  मा काशधारमासमेदश रुमैखरर गरीस्टक
राख्न प ेअ्स्थासजृ ाभएको ेखखर्ो।अचा कमागशएमाश्रोदसाध कोअभा्भईमागगरेकै
बखद द रुन्द मागको सम्बोध  ह    सकी से्ा तिव्ाहमा िढलास स्दी समेद ह  े  ेखखर्ो । र्सरी
ज  स कैबखदसे्ामागग पेमल् ेपररपाटीलेग ापकेन्रलेश्यकर्कदाशुँकल ग प सिक्ािक पक
खरर र्ोज ामासमा्ेशग प सकेकाकारणखरर तिवकृर्ाकासबैसदपहरुप राह   सक् े ेखखर्ो।

https://nitc.gov.np/services/domain-reg
https://nitc.gov.np/services/email
https://nitc.gov.np/services/webhost
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केन्रले समर्मै सूच ा जारी गरी से्ा श्यकर्क प े े कार्ले दोिकएको अ्ेधेभत्र से्ा माग
गररसक्  प े ीेदब ाईकार्ापन््र् ग  पप पछ। 

केन्रले से्ा उन्पलधध गराउन्ुँ ा े कार्हरुबाट जे जस्दो से्ा, तिवि्ेधको मागशर्ो सोही
बमोखजमकोसे्ादथातिवि्ेधरमागबमोखजमकैपररमाणमाउन्पलधधगराउन् ेगरेकोपाईर्ो।र्सरी
े कार्लेमागगरेकोसे्ादथातिवि्ेधमागग ेे कार्लाईश्यकर्कप ेहोहोई ,कम्प्र्ािटबल
छछै ,मागभएकोतिवि्ेधउन्क्ते कार्माउन्पर्ोगह  ेहो्ाहोई ,मागभएकोसे्ादथातिवि्ेध
केन्रलेउन्पलधधगराउन् सक् ेअ्स्थाछछै ? े कार्हरुलाईश्यकर्कप े ैंहोभ ेमागभए 

बमोखजमकोपररमाण/क्षमदा ैंचािह ेहोहोई ,सोकोपिहचा रि्श्लके ण गरीमागभएअ  सारको
स्टक भएमाबािहरबाटखरर ्ाशउन्टसोेसपङ्गगरेरभएपे उन्पलधधगराउन् ेगरेकोपाईर्ो। 

राििर्सूच ातिवि्ेधकेन्रसरकारलाईसूच ातिवि्ेधसम्बन्धीपरामशपसे्ाउन्पलधधगराउन् े
समेद खजम्मे्ारी पाएको े कार्भएकोलेसरकारीकार्ापलर्हरुलेर्स केन्रसुँगमागगरेको सूच ा
तिवि्ेधसम्बन्धी से्ाश्यकर्क हो होई  ि्श्लके ण ग  पप ेमाश्यकर्कदा पिहचा  र ि्श्लके ण  गरी
से्ा उन्पलधध गराउन् े गरेको पाईर्ो । जसले ग ाप केदपर् े कार्को  ाममा होखस्टङ्ग गररएको
्ेबसाईट्क ौं ेखख चलाएकोरखरर गरेरडाटासेन्टरमाराखेकाधेरैर्न्त्रउन्पकरणसमेदतिवर्ोग
ेबही  अ्स्थामा रहेको पाईर्ो । केन्रले माग अपूेदप अ्स्थाको ि्श्लके ण गरेरमात्र से्ा तिव्ाह
ग  पप पछ।केन्रले तिव्ाहग े से्ाकोलाेगज  स कै बेला े ्े   द एरमागह  सक् े र तिवाि
े ्े  लाई दापपश्चादसे्ातिव्ाहकोलाेगतिवाथेमकीकरणगरेरपिहलेे ्े  द  ेलाईपिहलेसे्ा
द  ेगरेकोपाईए ।िढलाे ्े  द  ेलेद रुन्दैसे्ापाउन् ेरेछटोे ्े  द  ेलेलामोसमर्सम्म
क   पपरेको ग  ासो समेद ह  े गरेको पाईर्ो । साथै े कार्हरुको माग उन्खचद भएमा मात्र से्ा
उन्पलधधगराउन्  प पछ। 

केन्रलेतिव ा ग ेसे्ाेल चाह ेे कार्लेे श्चदसमर्अगा्ैमागगररसक्  प ेरतिवाि
माग े ्े  को रोलिम अ  सार सरल र सहज ढंगले पार शी रुपमा से्ा तिव्ाह ह  े तिवबन्ध
ेमलाई  प पछ। 

29.6 सूच ा तिवि्ेधजन्र् उन्पकरण दथा सफ्ट्ेर्र खरर  ‐ े कार्हरुले कोलोकेस  से्ाको लाेग डाटा
सेन्टरमाजडा कालाेगपठाएकार्न्त्रउन्पकरणकोडाटा सेन्टरमा रसम्बखन्धद े कार्को खजन्सी
खादामा  रुस्दह  ेगरीखजन्सीअेभलेखराख्न प ेमाअेधकाशंे कार्हरुकोडाटासेन्टरमाक  क  र
केदपररमाणमार्न्त्रउन्पकरणल्र्ाईएकाह  ,केदजडा भएकाछ ्, केदजडा  भईराखखएका
छ ,् सोसम्बन्धमास्पिजा कारीह  ेगरीसरकारी े कार्अ  सारको ि््रणदर्ारगरेकोछै ।
साथै,कोलोकेश कोलाेगतिवािर्न्त्रउन्पकरणकोएउन्टाछ टै्ट खजन्सीअेभलेखरखजस्टरखडागरेर
राख्न प ेमात्र्स्दोअेभलेखराखेकोपाईए ।र्स्दोखजन्सी राख्नालेजडा ग पपठाउन् ेे कार्र
केन्रकोमाल्स्द कोखजन्सीमौज् ादेभडा  भईफरकप ेगरेकोपाईर्ो।केदपर्े कार्हरुले
केहीर्न्त्रउन्पकरणखरर गरेरकेन्रकोस्टोरमालामोसमर् ेखखराखेकोमात्र्स्दार्न्त्रउन्पकरण
कसलेखरर गरेकोहोरकिहले ेखखराखेकोछ,सोकोसमेदक  ैरेकडपराख्नेगरेकोपाईए ।
लेखापरीक्षणकोिममाकेन्रकोस्टोरमारहेकोर्न्त्रउन्पकरणकोअ्स्थाबारेमा मू ापरीक्षणग ाप
केन्रकोBefore Machine Test (BMT) Room मा ेहार्कार्न्त्रउन्पकरणहरुतिवर्ोगेबही अ्स्थामा
राखेकोमा क   े कार्ले खरर  गरेर राखेको हो, केन्रसुँग क  ै ेलखखद रेकडप  रहेको र क  
े कार्कोहोसोकोजा कारी रहेकोज्ाफतिवािभएकोछ। 
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List of Equipments in Before Machine Test(BMT) Room 

ेस. ं. सामा कोि््रण संख्र्ा 
1 Juniper switch ex 9251  4 

2 Huawei switch S6500  8 

3 Samsung UHDTV 7 series 95 Inch (new) 1 
4 Samsung HDTV Full HD 5 series 100 cm (new) 8 

5 Juniper network switch  16 
6 Sun oracle PDU 2 

7 Xerox printer- Heavy Large Size 1 

8 Lenovo 4619 HC2 2.4 TB HDD 1 

9 Huawei ECC 500 1 

10 Huawei charnel airers 6 

Nepal Telecom Authority काभे एकोदरेलखखदरेकडप रहेको: 
1 Huawei LAN switches S6700 5 

2 Optical trans receiver 1 box 

3 Cords 8 boxes 

4 AC power model 3 

जसलेग ापक  -क   े कार्लेकोलोकेश से्ा ेलएकाछ ्रदी े कार्हरुकाकेकेद
पररमाणमाक  -क  र्न्त्रउन्पकरणखरर गरेरकेन्रकोस्टोरमाराखेकाछ ्रकेदजडा भएका
छ ्भे र्िक ह  ेअेभलेखपाईए । 

29.7 र्न्त्र उन्पकरणको व्र््स्थाप  ‐ केन्रले डाटा सेन्टरका लाेग खरर  गरेका र अन्र् े कार्हरुले
कोलोकेश से्ाकोलाेगखरर गरेरजडा ग पल्र्ाएकार्न्त्रउन्पकरणहरुलाईजडा ग  पपू्प ैं
क  कोठामाक   र्र्ाकमाराख्नेभे  े खश्चदगरेरकोठा म्बर/कोड, र्र्ाक म्बर/कोड, ेडभाईस
 म्बर/कोडरक   े कार्लेजडा गरेकोहोसोसमेदजा कारीह  ेगरीकोडराखेरसम्बखन्धद
र्न्त्रउन्पकरणमालेबलटाुँस् े, सोकोडअ  सार ैं खजन्सीसफ्ट्ेर्रब ाएरतिवि्ििग ेरसोकोड 

सिहदको ि््रणसम्बखन्धदे कार्लाईउन्पलधधगराउन् ेव्र््स्थाह   प पछ।केन्रमाकोलोकेश 
से्ा रडाटासेन्टरकालाेग२्टासभपरकोठामामोड लर३रअन्र्५२गरीजम्मा५५्टा
र्र्ाक जडा  गरेको र र्न्त्र उन्पकरणको उन्पलधध गराएको खजन्सी े रीक्षण तिवेद्े   अ  सार
कोलोकेस दथाडाटा सेन्टरकोलाेगश्यकर्कप ेसभपर, स्टोरेज ेडभाईस,फार्र्ाल, डेसक्टप
कम्प्र् टर,ल्र्ापटप,एेसमेखश लगार्दकाजम्मा२९४था र्न्त्रउन्पकरणहरु (२९४था मध्रे्
४९था  ेललाम ि्िीग  पप ेज ाएको) रहेकोमाक  ै म्बररङ्ग, ट्याेगङ्ग, लेबेलङ्गगरेकोछै ।
जसलेग ापक  े कार्कोक  -क  रकेदपररमाणमार्न्त्रउन्पकरणकहाुँजडा भएकोछभे 
सखजलै भेट्  सक् े अ्स्था छै  । जडा  भएका र्न्त्र उन्पकरण सम्बन्धमा केन्रका सीेमद
कमपचारीलाईमात्रजा कारीरहेकोदरेलखखदरेकडप  हुँ ाजा कारकमपचारीउन्पखस्थदह   सकेको
अ्स्थामाअन्र्लेजडा भएकार्न्त्रउन्पकरणभेटाउन् ेअ्स्था ेखखए ।केदपर्र्न्त्रउन्पकरण
कोलोकेस  से्ा ेलएका े कार्का तिवाि्ेधक कमपचारीलाई मात्र जा कारी रहेको दर
खज.शई.ेड.सी.लाई समेद जा कारी  भएको पाईर्ो । केन्रमा तिवाि भएका र्न्त्र उन्पकरणहरुको
 म्बररङ्गदथाट्याेगङ्ग ग ापलेक  े कार्कोकेदपररमाणकोक  र्न्त्रउन्पकरणछरहोभे 
सखजलैथाहापाउन् ेअ्स्थाछै भ ेर्सलेग ापर्न्त्रउन्पकरणहराउन् े,साटफेरह  े,तिवर्ोग ेमेद
्ारेण्टी,ग्र्ारेण्टीदथालाईसेन्सिपररर्डसमािभएकोसमेदथाहा ह  ेजस्दाजोखखमहरुरहन्छ ्। 

कोलोकेश  से्ा र डाटा सेन्टरकालाेगखरर भएका रअन्र् े कार्हरुलेखरर गरेर
जडा ग पल्र्ाएकार्न्त्रउन्पकरणहरुलाईजडा ग  पपू्प ैंक  कोठामाक   र्र्ाकमाराख्नेभ ी
े खश्चदगरेरकोठा  म्बर/कोड, र्र्ाक म्बर/कोड, ेडभाईस म्बर/कोड रक   े कार्लेजडा 
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गरेकोहोसोसमेदब खझ ेगरीकोडराखेरसम्बखन्धदर्न्त्रउन्पकरणमा लेबलटाुँस् े रसोकोड
अ  सार  ैं सफ्ट्ेर्र ब ाएर तिवि्िि ग े, सोसुँग ेभडा  ह  ेगरी खजन्सी व्र््स्थाप  ग े र कोड 

सिहदकोि््रणसम्बखन्धदे कार्लाईउन्पलधधगराउन् ेव्र््स्थाह   प पछ। 

30. शन्दरीके र्न्त्रणदथापरीक्षण ‐ डाटासेन्टरमाजडा भएकार्न्त्र,उन्पकरण, तिवि्ेध,सफ्ट्ेर्र,
 ेट्िकप ङ्ग,ईन्टर ेट,डाटाबेस,पा्रधर्ाकअप,ि्द्य दतिव्ाह,अग् ीे ्ारकर्न्त्र,क ेलङ्गेसस्टम,
मोे टररङ्गकन्ट्रोल, सेक्र् ररटीशद सूच ातिवि्ेधसंर्न्त्रलेतिवभा्कारीरुपमाकामगरेकोछ्ाछै 
भे  े र्ेमदरुपमा तिवाि्ेधक पक्षबाट जाुँच दथा परीक्षण गराई सोको तिवेद्े   ेलएर तिवेद्े  ले
औलं्र्ाएकाव्र्होराहरुकोे रन्दररुपमाकार्ापन््र् ग ैजा ेव्र््स्थागररएकोह   प पछ।र्स्दा
जाुँच दथा परीक्षणमा तिवमाणपत्र तिवाि धर्खक्त/ े कार्बाटSystem Audit, े कार् ेभतै्रको तिवाि्ेधक
ज शखक्त्ासंर्न्त्रबाटInternal Audit/Control,  क्षदातिवाितिवाि्ेधकबाटRegular Technical Test,
माेथल्लो े कार्का तिवाि्ेधक टोलीबाट अ  गम , कार्ापलर्मा खजम्मेबारी दोिकएका कमपचारीबाट
तिवमाणीकरणदथास परी्ेक्षण शद मध्रे्श्यकर्कदादथाअ  कूलदाअ  सारसबै्ाक  ैदररकाको
अ्लम्ब ग  पप पछ।े खश्चदसमर्कोअन्दरालमा े र्ेमदरुपमार्स्दोपरीक्षण गराउन् ालेसमग्र
तिवणालीकोतिवभा्काररदाबारेथाहापाउन् सिकं ै भ ेभि्ष्र्माशउन् सक् ेजोखखमशङ्कल ग पर
सचेदह  सिकं ै ।साथैर्स्दापरीक्षणलेतिवणालीमाभएकात्र  िट,कमजोरीदथार्न्त्रउन्पकरण
लगार्द समग्र संर्न्त्रमा क  ै समस्र्ा  ेखखएमा सोको े राकरणको लाेग स झा् द  े ग पछ ।
े र्ेमद परीक्षण गराएर सा ा ेद ा त्र  टी कमजोरीलाई समाधा   गरेमा पेछ झ  ठूला समस्र्ा
शउन् सक् ेजोखखमरहन्छ।केन्रलेतिवणालीमासमस्र्ाशईपरेपेछसोकोे राकरणकोलाेगमात्र
जाुँच ग े गरेको पाईर्ो दर हालसम्म डाटा सेन्टरको System Audit गराएको छै  भ े े खश्चद
समर्कोअन्दरालमाे र्ेमदरुपमाTechnical Audit समेदगराउन् ेगरेकोपाईए । े कार्ेभतै्रका
ि्ज्ञटोलीबाटे र्ेमदरुपमातिवाणालीकोतिवाि्ेधकपरीक्षणग ेगरेकोपाईए । ेपालसरकारको
सूच ातिवि्ेधतिवणाली(व्र््स्थाप दथासञ्चाल )े  ेखशका,2071 कोब ुँ ा म्बर१८मासरकारी
े कार्मा तिवर्ोगह  े सूच ातिवि्ेध तिवणालीकोसम्परीक्षण सूच ातिवि्ेध ि्भागलेग े व्र््स्था रहे
दापे  सो परीक्षण ह  े गरेको छ ्ा छै  सोको ज ाकारी ह   सके  भ े गरेको भएमा सोको
तिवेद्े  तिवािभएकोछै ।त्र्सैगरीि्भागदथामन्त्रालर्कातिवाि्ेधकटोलीलेे र्ेमदतिवाि्ेधक
अ  गम गरेकोसम्बन्धमाक  ैजा कारीतिवािह  सके । 

केन्रलेतिवमाणपत्रतिवािधर्खक्त/े कार्बाटडाटा सेन्टरकोसमग्रतिवणालीकोSystem Audit 

गराउन्  प पछ। े कार् ेभतै्रका तिवाि्ेधक ज शखक्त ्ा संर्न्त्रबाट े र्ेमदरुपमा Internal 

Audit/Controlग े व्र््स्था गरर  प पछ।समस्र्ाशईपरेमा समाधा ग प मात्र  भईतिवणालीको
तिवभा्काररदाथाहापाउन् तिवाि्ेधकटोलीबाटे र्ेमदरुपमाजाुँच,परीक्षण,अ  मग दथाे रीक्षण
ग ेव्र््स्थाेमलाई  प पछ। 

31. ्ेबसाईटव्र््स्थाप (डोमे  ाम दापरहोखस्टङ्ग)‐ राििर्सूच ातिवि्ेधकेन्रलेउन्पलधधगराउन् े
से्ाहरु मध्रे् मागग े सरकारी े कार्हरुको ्ेबसाईटको व्र््स्थाप लगार्द ्ेबसाईट  दाप र
होखस्टङ्गको कार्प समेद प पछ ् । हाल  ेपालमा कररब ६ हजार सरकारी कार्ापलर् रहेको र
अेधकांशले ्ेबसाईट ब ाई सञ्चाल मा ल्र्ाएका छ ् । र्स सम्बन्धमा  ेखखएका व्र्होरा
 ेहार्बमोखजमछ: 
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31.1  ेपालकासरकारी े र्काहरुकोलाेग्ेबहोखस्टङ्गकोसे्ार्सकेन्रलेउन्पलधधगराउन्ुँ ैशएकोमा
सोहीसे्ाVirtual machine (VM) माफप दसूच ातिवि्ेधि्भागलेपे उन्पलधधगराउन् ेगरेकोछ।
र्सरीएउन्टैतिवकृेदकोकामकोलाेग  ् ैसरकारीे कार्कोसंलग् दारहुँ ाकाममा ोहोरोप ा शउन् े
दथा भूे मकामा अन्र्ौलदाेसजप ाह  सक् छसाथैश्रोद,साध ,ज शखक्तरसमर्कोव्र््स्थाप मा
समेद असमझ ारी सजृ ा ह   सक् छ । त्र्सैगरी से्ाग्राहीलाई समेद कहाुँबाट से्ा ेल े भन्ने
अन्र्ौलेसजप ाह  े ेखखएकोछ। 

31.2 र्सकेरलेC-Panel र Virtual Machine (VM) माफप द ेपालकासरकारीे कार्,शैखक्षकसंस्था दथाअन्र्
संगठ हरुलाई ्ेब होखस्टङ्ग से्ा उन्पलधधगराएको पाईर्ो। ्ेबहोखस्टङ्ग से्ा अन्दगपद ्ेबसाईट
रखजस्टे्रस  र सोका लाेगश्यकर्क प े स्पेस उन्पलधध गराउन्ुँ ै शएको छ । केन्रले Virtual 

Machine माफप दसरकारी े कार्३५रअन्र्२२गरीजम्मा५७ े कार्लाई ्ेबहोखस्टङ्ग से्ा
उन्पलधध गराएको छ भ े C-Panel माफप द हालसम्म  ेपाल सरकारका सरकारी े कार् (.gov.np)- 

११४६, शैखक्षक संस्था (.edu.np)-४९ दथा अन्र् सुँगठ हरु (.org.np)-१५ र े जी (.com)-२ 

(parbatgurung.com & gorkhapatradaily.com) गरी जम्मा १ हजार २१२ ्ेबसाईट रखजिेस  गरी
श्यकर्क स्पेसउन्पलधधगराएकोछ। केन्रबाटVirtual Machine (VM) रC-Panel माफप द गरी
जम्मा१हजार२६९्ेबसाईट दापभएकाछ ्।्ेबहोखस्टङ्गसे्ाउन्पलधधगराउन् स्पेशकालाेग
स्टोरेज ेडभाईस,् सपोटप से्ा,सेक्र् ररटी से्ा,ईन्टर ेटसे्ा,लाईसेन्स, शईिपएडे्रसशद से्ाका
लाेगखचपह  ेग पछ।केन्रलेC-Panel माफप द्ेबहोखस्टङ्गअन्दगपदएक्क पकोसपोटपसे्ाकोलाेग
२०७७/२/३२मारु.४लाख९५हजार, लाईसेन्स ्ीकरणकोलाेग२०७६/११/२मारु.४लाख
७९हजार, १५००शईिपएडे्रसकालाेगअिेेलर् डलर१हजार१२६भ  क्ता ीगरेकोछभ े
लेखापरीक्षणअ्ेधमासेक्र् ररटी(एन्टीभाईरस)लाेगरु.४लाख९७हजार भ  क्ता ीगरेकोछ।
स्पेशकालाेगस्टोरेजेडभाईस,् ईन्टर ेटसे्ा,लाईसेन्सएकपटकखरर भएपेछ्ािक पकरुपमासधैं
खचप ह  ेदरश्यकर्कपरेमाज  स कै बेलाथपखचपह  ेकारणश रुमारहालसम्मकेकेदखचप
भएकोछसोकोर्िक ह  सके ।Virtual Machine(VM)कोलाेगएकपटकखरर ह  ेर्ािक पक
भ  क्ता ीग  प प ेकेन्रलेज ाएकोछ।Virtual Machine(VM)कालाेगर्सश.्.माक  ैखचप
 भएकोज ाएकोछभ ेि्गदमाक  श.्.माकेकेदभ  क्ता ीभएकोेथर्ोसोकोजा कारीतिवाि
ह  सके । 

31.3 C-Panel माफप द्ेबहोखस्टङ्गसे्ाकालाेगकेन्रसुँग५्टाेस-प्र्ा ेलरहेकाछ ्।पाुँच्टैेस-

प्र्ा ेलमाहालसम्मजम्मा१हजार२१२्ेबसाईटहोखस्टङ्गभएकाछ ्।पाुँच्टैC-Panel कोक ल
क्षमदा,तिवर्ोगभएकोरबाुँकीक्षमदाकोअ्स्था ेहार्बमोखजमरहेकोछ:  

ेस. ं. ेस-प्र्ा ले जम्माक्षमदा (TB) तिवर्ोगभएकोक्षमदा (TB) तिवर्ोगबाुँकीक्षमदा (TB) 

1.  Web Cpanel-1 3.3 1.1 33% 2.2 67% 

2.  Web Cpanel-2 3.9 0.9 23% 3.0 77% 

3.  Web Cpanel-3 3.8 1.5 39% 2.3 61% 

4.  Web Cpanel-4 3.4 2.9 85% 0.5 15% 

5.  Web Cpanel-5 1.8 0.8 44% 1.0 56% 

Total 16.2 7.2 44% 9.0 56% 
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केरको ५C-Panel माजम्मा16.2 TB स्पेशरहेकोमा्ेबहोखस्टङ्गमा7.2TB अथापद४४तिवेदशद
मात्रखपद भएर 9 TB अथापद ५६ तिवेदशद तिवर्ोग  भई बाुँकी रहेकोछ।C-Panel को राम्ररी
व्र््स्थाप ग ेसकेमातिवर्ोगबाुँकीक्षमदा५६तिवेदशदबाटअझबढ् सक् े ेखखन्छ।तिवर्ोग भई
बाुँकीरहेकोक्षमदाको्ैकखल्पकउन्पर्ोगग ेदफप केन्रकोध्र्ा जा  प पछ।हालसम्मकेन्रकोC-

Panel मा दापभएका्ेबसाईटसंख्र्ा१हजार२१२मध्रे्२२२्ेबसाईटचाल हालदमारहेका
छै   ् (ि््रणअ  सूची-१मासंलग् छ)।अथापद् दापभएका्ेबसाईटख ल्छ ््ाख ल् ै  ्भ ी
परीक्षण ग ाप २२२ ्ेबसाईट ख ल् ै  ् ।  दाप भएकामध्रे् र्ेद ठूलो संख्र्ामा ्ेबसाईटहरु के
कारणले ख लेकाह  ्भन्नसिक ेअ्स्थारहे ।र्ससम््न्धमाकेन्रबाटक  ैज्ाफतिवािभएको
छै । 

्ेबसाईट दापभएपेछदी्ेबसाईटभएकाकार्ापलर्हरुबन् भैसकेकाह  भ े C-Panel बाट
्ेबसाईटमेटाएरस्पेसखालीग  पप ेहो।तिवर्ोग भएका्ेबसाईटहरुC-Panel मारिहरहुँ ातिवर्ोज 
ि्ही  ्ेबसाईटकोलाेगC-Panel Manager र Webhost Manager, स्टोरेज ेडभाईस लगार्दकोलाेग
श ल्कभ  क्ता ीभईरह ालेसञ्चाल खचपबढेकोछभ ेC-Panel कोस्पेससमेदखपदभैरह े ेखखन्छ
जसलेग ापअन्र्काममातिवर्ोगग पखोज् ाC-Panel भररएको  ेखखन्छ।बन् भएका ्ेबसाईटमा
अ लाई फारममाफप दतिवािभएकाडाटादथासूच ाअेदमहत््पूणपह  े ेखखं ात्र्स्दासूच ाकहाुँ
रक  हालदमारहेकाछ त्र्सबारेमासम्बखन्धदे कार्कोध्र्ा जा  प पछ। 

एकपटक ्ेबसाईट सञ्चाल  ग ाप ्ेबसाईट े मापण, सेक्र् ररटी, ज शखक्त, सपोटप से्ा,
ईन्टर ेट,ईमेल,अपडेट,मेन्टी ेन्सबापदथपठूलोरकमखचपह  ेरएकपटकब ाईएको्ेबसाईट
बन् गरीप  :अको्ेबसाईटसंञ्चाल ग पठूलोरकमखचपह  े ेखखन्छ।हालचाल अ्स्थामा
रहेकामात्र्ेबसाईटकोलाेगजम्मा२्टामात्रC-Panel भएप ग् ेमाथप३्टाC-Panel कोलाेग
िक  खचप गररएको हो ? सो सम्बन्धमा केन्रको ध्र्ा  जा  प े  ेखखन्छ। चाल  अ्स्था रहेका
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भे एका्ेबसाईटहरुपे केदपर्बन् भैसकेकाकार्ापलर्का्ेबसाईटहरुसमेदह  सक् े ेखखं ा
सोकोएिक गरीC-Panel लाईअद्या्ेधकगपप पछ। 

 दापभएका्ेबसाईटकोदथ्र्ाङ्कभेररफाईग ाप६्टा्ेबसाईटदेहेरोर५४्टा्ेबसाईट
 ोहोरोपरेको ेखखन्छ(ि््रणअ  सूची-२मासंलग् छ)।जसलेग ापएउन्टै्ेबसाईटकोलाेग
सञ्चाल खचपरस्पेश ोहोरोरदेहेरोसमेदप पगएकोछ।एक्ेबसाईट१०१२ ेखख,२्टा
२०१३  ेखख,२्टा२०१४ ेखख,२्टा२०१५ ेखख,४्टा२०१६ ेखखर१३्टा२०१७
 ेखखसञ्चाल माशएकाछै  ्।र्सरी ोहोरोदेहेरोपरेकारलामोसमर् ेखीसञ्चाल मा शएका
्ेबसाईटकोलाेगसमेद्ािक पकरुपमासञ्चाल खचपव्र्हो  पपरररहेकोअ्स्थाछ। 

31.4 ्ेबसाईट दाप भैसकेपेछकेदस्पेसउन्पलधधगराउन् ेभन्नेसम्बन्धमा स्पि ीेदब ाईलागूग  प
प पछ । र्स सम्बन्धमा केन्रको क  ै  ीेद रहेको पाईए  । स्पेश उन्पलधध गराउन् े माप ण्ड
 ब ाईक  ैलाईअ ेलेमटेडस्पेश,क  ैलाईउन्पर्ोगमाशउन् ेभन् ाबढीस्पेशउन्पलधधगराएको
पाईर्ोभ ेकेदपर््ेबसाईटलेकेन्रलेउन्पलधधगराएकोकोटाभन् ापे बढीस्पेसतिवर्ोगगरेका
छ ् । सबैजसो ्ेबसाईटलाई न्रू् दम १०२४ िकलोबाईट अथापद १ मेगाबाईट स्पेस उन्पलधध
गराएकोमा२८९ ्ेबसाईटले१०० िकलोबाईटभन् ाकमस्पेसउन्पर्ोगगरेकोपाईर्ो।र्सरी
ज्र्ा ैकमक्षमदातिवर्ोगग े्ेबसाईटकोलाेगश्यकर्कभन् ाबढी्ेबस्पेसउन्पलधधगराएकोले
ज्र्ा ैकमस्पेशभएप ग् े्ेबसाईटलेबढीस्पेशओगटेको ेखखर्ो।त्र्सैगरी१९७्ेबसाईटलाई
अ ेलेमटेडस्पेसउन्पलधधगराएकोछ(ि््रणअ  सूची-३मासंलग् छ)भ े९्टा्ेबसाईटले
उन्पलधधगराएकोकोटाभन् ाबढीस्पेशउन्पर्ोगगरेकोसमेदपाईएकोछ(ि््रणअ  सूची-४मा
संलग् छ)।दोिकएकोकोटाभन् ाबढीस्पेशतिवर्ोगग पेमल् ेअ्स्थाकसरीशएकोहो? रके
कारणलेअ ेलेमटेडस्पेशउन्पलधधगराईएको होसोसम्बन्धमा केन्रको ध्र्ा जा  प े  ेखखएको 
छ।स्पेशउन्पलधधगराउन् ेसम्बन्धमास्पि ीेदब ाईकार्ापन््र् ग  पप पछ। 

्ेबसाईटरखजिरभएपेछसोकोBackend/C-Panelकोव्र््स्थाप ग ेकामConsultant or 

Vendor लेग ेभएकोले ्ेबसाईटमापह ुँचदथाडाटाबेसमारहेको ्ेबसाईटको सूच ामागोप ीर्दा
कार्म रह े ेखखएकालेपह ुँचे र्न्त्रणग ेदथागोप ीर्दाकार्मराख्नेसम्बन्धमाकेन्रकोध्र्ा 
जा  प े ेखखन्छ। 

32. मोबाईल एप सञ्चाल  से्ा ‐ केन्रले Government of Nepal  ामको Playstore बाट सरकारी
े कार्हरुलाईमोबाईलएपसञ्चाल से्ापे तिव ा ग ैशएकोछ।र्सअन्दगपदNagarik App, 

Department of Immigration, Nepal Law App, Covid Np, Ministry of Labour Employment and 

Social SecurityकोCallcenter App, Department of Commerce Supplies and Consumer Protection 

कोApp रGoN Citizen Appगरीजम्मा७्टाे कार्लाईमोबाईलएपसे्ाउन्पलधधगराएको
छ । र्सैगरी सूच ा तिवि्ेध ि्भागले पे  सरकारी े कार्हरुलाई मोबाईल एप सञ्चाल  से्ा
उन्पलधधगराउन्ुँ ैशएकोपाईर्ो।सरकारीे कार्कोमोबाईलएपसुँगैसोएपसुँगसम्बखन्धदडाटाको
भण्डारणपे ह  ेभएकोलेत्र्स्दोसूच ाकोस रक्षा,पह ुँचरगोपे र्दाकोिहसाबलेजोखखमह  सक् े
 ेखखन्छ।एउन्टैे कार्कोमोबाईलएपर्ेबसाईटमारहेकासूच ादथाडाटामाएकरुपदाकार्म
ह   प पछ।केदपर्सरकारी े कार्कामोबाईलएपहरुसञ्चाल माशएपेछ ख ल् ेदथाएउन्टै
े कार्को मोबाईल एप र ्ेबसाईटको डाटा फरक प े गरेको दथा एकपटक मोबाईल एप
ब ाईसकेपेछसोएपलाईे रन्दरअपडेट ग ेजस्दाशमज ग  ासोसमेदशउन् ेगरेकाछ ।् 
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सरकारी े कार्लाईधेरैठाउन्ुँबाटमोबाईलएपसञ्चाल से्ा द ुँ ाएउन्टैे कार्लेधेरै्टा
मोबाईलएपब ाउन् सक् ेरखचपमा ोहोरोप ाशउन् ेदथाडाटाबेसफरकपरेमाडाटाहराउन् ेदथा
  रुपर्ोगसमेदह  सक् े ेखखन्छ।र्ससम्बन्धमासम्बखन्धदे कार्लेसमर्मैध्र्ा द एरर्स
केन्रले,ि्भागले्ाअन्र्े कार्कसलेर्ोसे्ासञ्चाल ग ेहो,क  ैएके कार्दोकेरमोबाईल
एपसे्ासञ्चाल सम्बन्धमास्पि ीेदब ाईकार्ापन््र् ग  पप पछ। 

33. दथ्र्ाङ्ककोस रक्षा ‐डाटा सेन्टरमाभण्डारणभएकोदथ्र्ाङ्कबह पक्षीर्दृििकोणबाटस रखक्षदछभे 
पूणपरुपमा शश्वस्द ह  को लाेग डाटा सेन्टर ISO 27001 (Information Security Management) 

Certified  भएको,  भरप ोस रक्षारपह ुँच ीेदलागूगररएको, 24x7x367Security Operation Centre
(SOC) को तिवभा्कारी रुपमा तिवर्ोग गररएको, बह दह स रक्षा तिवणाली लागू गररएको, Data Centre 

Security Technicians को व्र््स्था गररएको दथा IT Assets Tracking (Radio Frequency 

Identification Device, RFID) र बह कारक तिवमाखणकरणको जडा  सेटअप लगार्दका स रक्षा
व्र्बस्थाहरु तिवभा्कारीरुपमाकार्ापन््र्  भएको ह   प पछ। र्सका साथै एखन्टमाल्ेर्र, फार्र्ाल, 

पह ुँच े र्न्त्रण, भौेदक स रक्षा दथा े र्न्त्रण लगार्दका स रक्षा उन्पार्हरु अबलम्ब  गररएको
ह   प पछ। र्स केन्रमा सरकारका अेद गोप्र् दथा सं्े  शील दथ्र्ाङ्क रह े र त्र्स्दा दथ्र्ाङ्क
भि्यकर्मा समेद उन्पर्ोगी ह  े कारणले ग ाप  ीघपकालसम्म स रखक्षद रुपमा भण्डारण ह  े व्र््स्था
ह   प पछ। 

केन्रलेेमेद२०७७/२/२४माठूलोबजेटखचपगरेरSecurity Operation Center (SOC) 

खरर गरीजडा गरेकोमाSOC माभएका४्टाToolsमध्रे्Vulnerability Assessment and
Penetration Testing(VAPT) Tool खरर भए ेखखहालसम्मतिवर्ोगमाल्र्ाईएकोछै भ ेअन्र्Tools 

कोपे अेधकदमउन्पर्ोगगररएकोछै ।VAPT रअन्र्SOCTools कोअेधकदमतिवर्ोगमाफप द
सम्भाि्दजोखखमहरु(Security Threats)कोपिहले ैपिहचा गरीस रक्षासुँगसम्बखन्धदखदराए्ं
च   ौदीहरुलाई समाधा  ग पश्यकर्क व्र््स्था ेमलाउन्  प पछ । स रक्षा जोखखमहरुको पिहचा  र
न्रू् ीकरण  ह ुँ ा  दथ्र्ाङ्क स रक्षाको अ्स्था कमजोर रहन्छ । हाल जडा  गररएको SOC ले
केन्रको तिवणालीलाई मात्रMonitor ग े गरेको छ, ेडजास्टर ररकभरी केन्र हेटौंडाको तिवणालीलाई
SOCमा श्िगररएकोछै ।  ् ैकेन्रलेडाटासेन्टरकोअन्दराििर्स्दरकोस रक्षामाप ण्डप रा
ग ेISO 27001 Certification ेलएकाछै  ्। 

केन्रमा तिवर्ोग भएका सूच ा तिवि्ेधजन्र् र्न्त्र उन्पकरणहरुलाई ट्रर्ािकङ्ग ग े तिवणाली र 

बह दहस रक्षादथाबह कारकतिवमाखणकरणकोपे व्र््स्थाभएकोपाईए ।डाटासेन्टरमाभण्डारण
ह  ेराििर्महत््काअेदसं्े  शीलदथ्र्ाङ्ककोस रक्षासम्बन्धीि्शेक ज्ञदाहाुँेसलगरेकाकमपचारीको
व्र््स्था ह   प े ्ा दथ्र्ाङ्क स रक्षासम्बन्धी ि्शेक  दाेलम तिव ा  गरेर केन्रकाकमपचारीको  क्षदा
अेभ्िृिग  पप ेमाकेन्रमार्ससम्बन्धीि्शेक ज्ञदाभएकोकमपचारीकोअभा्रहेकोपाईर्ो।केन्रले
भरप ोस रक्षारपह ुँच ीेदसमेददर्ारगरीलागूगरेकोपाईए । 

दथ्र्ाङ्ककोस रक्षासम्बन्धमाबह पक्षीर् ि्श्लके ण रसमाधा कोउन्पर् क्त संर्न्त्र ह ुँ ाडाटा
सेन्टरमारहेकादथ्र्ाङ्ककोपाईरेसी, ह्यािकङ्ग, भाईरस, िफेसङ्ग, माल्ेर्रजस्दासाईबरथ्रटेकोजोखखम
रहन्छ।दसथप केन्रमा रहेकोदथ्र्ाङ्कस रक्षातिवणालीडाटा सेन्टरकोअन्दराििर्माप ण्डबमोखजम
स रखक्षदरभरप ोछभ ीशश्वस्दह  ेशधाररहे । 
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33.1 सूच ातिवि्ेधउन्पकरणहरुमालामोसमर्सम्मसूच ाभण्डारणग ेहाडपेडस्क,ेसडी,म्र्ाग् ेिटकटेप,
म्र्ाग् ेिटक ेडस्क, माईिो िफल्म, खचप्स, मेमोरीकाडप,फ्ल्र्ास स्टोरेज, फ्लपी ेडस्क, खजप ेडस्क,
अखप्टकलेडस्क,ेडेभेड,म्र्ाग् ेटोअखप्टकलेडस्क, ेसमकाडप, पे ड्राईभजस्दाेडभाईसहरुजडा 
भएका ह न्छ ् । सूच ा तिवि्ेध सम्बन्धी र्न्त्र उन्पकरण ेललाम ेबिी ग ाप सोमा जडा  भएका
सूच ा भण्डारण ग े ेडभाईसहरु पे  संगै ेललाम ह  े र भण्डारण भएका सूच ा पे  संगै जा े
भएकालेअेदसम्बे  शीलरगोप्र्सरकारीसूच ाबािहरर ेर  रुपर्ोगह  सक् ेजोखखमरहन्छ।
त्र्स्दा ेडभाईसहरुमाभण्डारणभएकासूच ासाधारणदररकालेमेटाउन्ुँ ा (Delete ग ाप)पे  ि्ेभन्न
ट ल्सहरुतिवर्ोगगरेरपेछररकभरीसमेदग पसिक ेह  ालेेललामि्िीपश्चाद्ाह्यपक्षलेररकभर
गरी  रुपर्ोगग पसक् ेजोखखमरहन्छ।र्स्दाउन्पकरणहरुमाजडा भएकोभण्डारणेडभाईसहरुलाई
ि्द्य दीर्दथाच  म्बकीर्तिवि्ेधबाटे स्देजग ेअभ्र्ाससमेदरहेकोपाईन्छ।ेललामि्िीग  प
भन् ापिहलासूच ातिवि्ेधर्न्त्रदथाउन्पकरणहरुमाभण्डारणभएकादथ्र्ाङ्क,ि््रणदथाअेभलेख
स रखक्षदरव्र््खस्थददररकालेराख्न प पछ।ेललामि्िीग  पपू्पउन्पकरणहरुमारहेकोडाटाए्ं
सूच ालाईपूणपरुपमा िगररएपश्चादेललामग  पप पछ। 

र्ो्क प केन्रलेउन्पलधधगराएको ि््रणअ  सारअ  सूची-५मा संलग् स्टोरेज ेडभाईस
जडा ह  ेतिवकृेदकारु.४करोड१२लाख५१हजारबराबरकोर्न्त्रउन्पकरण ेललाम ि्िी
ग  पप ेभे उन्ल्लेखगरेकोछ।केन्रमासूच ातिवि्ेधउन्पकरणमाभण्डारणगररएकोसूच ाेललाम
ि्िी ग  पपू्प  ि ग े  ीेद रहेको पाइए  । जसले ग ाप सूच ा तिवि्ेधसम्बन्धी र्न्त्र उन्पकरण
ेललामि्िीग  प पू्पभण्डारणेडभाइसलाईखझकेरराख्ने्ासोमाभण्डारणभएकासूच ालाई ि
ग ेगरेकोछै ।सूच ातिवि्ेधर्न्त्रदथाउन्पकरणहरुको ेललाम ि्िीग  पपू्पभण्डारणगररएका
सूच ाको्ैकखल्पकस रखक्षदव्र््स्थागरेरेललामेबिीग  पपू्पभण्डारणेडभाइसलाईच  म्बकीर््ा
ि्द्य दीर्पिेदलेे स्देज्ा िगरेरगोप्र्दथाअेदसम्बे  खशलसरकारीसूच ाबािहरर ेजोखखम
छै भन्नेक रामास े  खश्चदह   प पछ। 

केन्रलेडाटासेन्टरकोअन्दराििर्स्दरकोस रक्षामाप ण्डप राह  ेगरीगरीबह पक्षीर्दथा
बह दहकोदथ्र्ाङ्कस रक्षाकोव्र््स्थाग  पप पछ।भरप ोदथ्र्ाङ्कस रक्षारपह ुँच ीेददर्ारगरीलागू
गरेरराििर्दथ्र्ाङ्कपूणपरुपमास रखक्षदरभरप ोरूपमाभण्डारणभएकोशश्वस्ददातिव ा ग  पप पछ। 

34. परीक्षणदथाजडा  ‐ े कार्हरुमाखरर गरेर ल्र्ाएका,अ   ा मातिवािभएका,अन्र्त्रबाटममपद
सम्भारगररल्र्ाएका, कोलोकेस से्ाअन्दगपदे कार्हरुलेजडा कोलाेगल्र्ाएका्ाअन्र्क  ै
दररकाबाटतिवािभएकासूच ातिवि्ेधसुँगसम्बखन्धदर्न्त्रउन्पकरण,तिवि्ेधदथासफ्ट्ेर्रलाईडाटा
सेन्टरमासोझैजडा  गरीमूख्र्तिवणालीभन् ाबािहरपरीक्षणग ेसंर्न्त्रखडागरेरसोमापरीक्षण
पश्चाद तिवेद्े    ेदजाकाशधारमाक  ै जोखखम छै भन्ने ि्श्वस्द भएपेछ मात्र मूख्र् तिवणालीमा
जडा ग  पप पछ।परीक्षणग ापतिवाि ेदजाकाशधारमादीउन्पकरणकोतिवर्ोगि्ेधदथातिवर्ोग
दररका, लाइसेन्स अ्ेध, ्ारेन्टी दथा ग्र्ारेन्टी अ्ेध, उन्पकरण उन्पलधधदा अ्ेध, फेजशउन्ट
अ्ेध,तिवर्ोगअ्ेधजस्दाि्क र्कोसमेदएकी ग  पप पछ।केन्रलेर्ो्क पधेरैसंख्र्ामार्न्त्र
उन्पकरण दथा सफ्ट्ेर्र खरर  गरको र धेरै े कार्हरुका र्न्त्रउन्पकरण दथा सफ्ट्ेर्र
कोलोकेस कालाेगजडा भएकोमाजडा ग  पभन् ापिहलापरीक्षण गरीजडा गरेकोपाईर्ो।
जडा  भन् ा पिहला परीक्षण ग ेक  ै संर्न्त्र समेदखडा गरेको पाईए ।केदपर्  र्ाुँ खरर 
गरेकार्न्त्रउन्पकरणमापे ि्द्य दीर्खराबीह  सक् े,अन्र्त्रममपदगरेरल्र्ाएकोमाममपदकेन्रमा
भाईरसतिव्ेशह  सक् ेदथाकोलोकेस माजडा ह  ेकेदपर्उन्पकरणप रा दथाअन्र्त्रतिवर्ोग
समेदभैसकेकाह  सक् े ेखखं ापरीक्षण गरीजडा गरेकोखण्डमाि्द्य दीर्समस्र्ाशईक  ै्ा
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सबैउन्पकरणलाईअसरग ेसक् े, भाईरस, माल्ेर्र जस्दा स रक्षाच   ौदीहरुले डाटाबेस,  ेट्कप ,
सफ्ट्ेर्रदथाडाटासेन्टरकोसमग्रतिवणालीमाअसरप र्र्ाउन् सक् े,केदपर्उन्पकरणदथापाटपसह्रु
टेक् ोलोखज्ासफ्ट्ेर्रकोभसप फरकपररकम्पािटबल भएरसमस्र्ाशउन् ेजस्दाजोखखमहरु
रहन्छ ्। 

र्न्त्रउन्पकरणदथासफ्ट्ेर्रलाईडाटा सेन्टरको मूख्र्तिवणालीभन् ाबािहरपरीक्षणग े
संर्न्त्रखडागरेरसोमापरीक्षणपश्चादतिवेद्े   ेदजाकाशधारमाक  ैजोखखमछै भन्नेि्श्वस्द
भएपेछमात्रमूख्र्तिवणालीमाजडा ग  पप पछ।दोिकएकोि्ेधदथामाप ण्डअप ाएरपरीक्षण
पश्चादतिवाि ेदजाकोशधारमामात्रसम्बखन्धदडाटासेन्टरमाजडा ग  पप पछ। 

35. पषृ्ठपोक णदथाग  ासोव्र््स्थाप ‐ सञ्चाल मारहेकोसूच ातिवि्ेधतिवणालीमातिवर्ोगकदाप,सरोकारपक्ष
दथाशम ागररककाबाटग  ासोदथास झा्सिहदकोपषृ्ठपोक णेलएरतिवणालीलाईथपस धारदथा
अद्याबेधकग े व्र््स्था ह   प पछ।तिवणालीमाग  ासो व्र््स्थाप कालाेग उन्ज री पेिटका, ग  ासो
दथास झा्बाकस,टोलफ्री म्बर,अ लाई च्र्ाट,कलसेन्टर,स झा्फारम,स झा्कोलाेग
ईमेल,्े्साईटमाअ लाई िफडधर्ाकफमप, एसएमएस,उन्ज रीपेिटका,ग  ासोसुँगसम्बखन्धदभ्र्ाईस
अटोरेकडप, टेेलफो दथामोबाईल म्बरकोव्र््स्थागरेरसोकालाेगQuick Response Team बाट
तिवेदउन्त्तर द  े जस्दा दररकाहरुमध्रे् उन्पर् क्त व्र््स्थाको कार्ापन््र्  गरर   प पछ । केन्रले
सञ्चाल मा ल्र्ाएको तिवणालीमा बारम्बारसभपर डाउन्  ह  े, ईन्टर ेट से्ा धेरैपटक ि्च्छे  भैरह े,
ईमेलमा ि्ेभन्नसमस्र्ाशईरह े, होखस्टङभएका ्ेभसाइट ख ल् े र िढलागरीख ल् े, तिवाि्ेधक
कमपचारीको  रबन् ी अ  सार प पूेदप  ह  े र भएकोमा पे  न्रू्  तिवाि्ेधक ज्ञा  ह  े, काममा
िढलास स्दी ह  े लगार्दकाशम ागररकका र्ा्द ग  ासोहरु शउन् े गरेका ि्क र्हरु शम सञ्चार
माध्र्म दथा सरोकार पक्षहरुबाट स े   े गरेको छ । केन्रले सरोकारपक्षबाट शउन् े व्र्ापक
ग  ासोलाईपषृ्ठपोक णकोरुपमाेलएरतिव्ाहगरर ेसे्ाकोग णस्दरमास धारह  ेगरीक  ैसंर्न्त्रदर्ार
गरेरलागूगरेकोपाईए ।र्सरीपषृ्ठपोक णदथाग  ासो व्र्ा्स्थाप कोतिवभा्कारी संर्न्त्र ह ुँ ा
से्ातिवेदशम ागररकको कारात्मकधारणाको ि्कासह  े, से्ातिवेदशम ागररक ि्दषृ्णह  े
 ेखखन्छ । र्सका साथै कार्पसञ्चाल स्दरमा  ेखखएका ग  ासाहरु केन्रसम्म शई प ग् ाले ग  ासो
सम्बोध  ह  ेरतिवणालीमासमेदथपस धारदथाअद्याबेधकग पसिकं ै ।त्र िटस   ् ाइकोलाेग
ग्राहकसे्ाकेन्रकोव्र््स्था भएको ेखखर्ो।ग  ासोव्र््स्थाप कालाेगकेन्रलेगरेकाव्र््स्था
पर्ापिरतिवभा्कारीह  सकेकोपाईए । 

35.1 र्सकेन्रलेव्र््स्थाप ग ेईमेलसे्ाकासम्बन्धमाईमेलसे्ा ेल ेपक्षहरुकोईमेलपठाएपेछ
द रुन्दईमेलडेेलभर ह  े,ईमेलकोक ेक्टीेभटीराम्रो भएको, तिवािईमेलद रुन्दै ख ल् े, ईमेलमा
ि्ेभन्नव्र्ापाररके कार्हरुकोि्ज्ञाप शउन् े, ईमेलमाएट्याचभएकाडक मेण्टहरुे खश्चदसमर्पछी
मेिटएर जा े, ईमेलमा ि्ेभन्न तिवेद्खन्धद र असम्बखन्धद ्ेबसाईटहरुको ेलंक शउन् े, ईमेलमा
डक मेण्टएट्याचग ापक्षमदा प गह  ेजस्दाशमग  ासाहरुदथाजोखखमरहेकाछ ्। जसलेग ाप
सरकारीकोसट्टा े जीईमेलकोतिवर्ोगघटाउन् सिकएको छै ।र्सरीकेन्रलेव्र््स्थाप गरेको
ईमेलसे्ाभरप ो भएकाकारणसे्ाेल ेपक्षअसन्द िरहुँ ापे से्ाग्राहीसुँगपषृ्ठपोक णेलएर
ग णस्दरस धारग ेपहलभएकोपाईए । 

ग  ासो व्र््स्थाप का लाेग उन्ज री पेिटका, ग  ासो दथा स झा् बाकस, टोलफ्री  म्बर,
अ लाई च्र्ाट,कलसेन्टर,स झा्फारम,स झा्कोलाेगईमेल,्े्साईटमाअ लाई िफडधर्ाक
फमप, एसएमएस,उन्ज री पेिटका,ग  ासोसुँगसम्बखन्धदभ्र्ाईसअटो रेकडप, टेेलफो दथामोबाईल
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 म्बरको व्र््स्था गरेर सोका लाेग Quick Response Team बाट तिवेदउन्त्तर द  े जस्दा दररका
हरुमध्रे्उन्पर् क्तव्र््स्थाकोकार्ापन््र् गरर  प पछ।तिवर्ोगकदाप,से्ाग्राहीदथाशम ागररकको
ग  ासोदथास झाबलाईपषृ्ठपोक णकारुपमा ेलएरसोलाईसमेदसम्बोध ह  ेगरीतिवणालीमास धार
दथाअद्या्ेधकह  े तिवभा्कारीसंर्न्त्रब ाईलागूगरर  प पछ। 

े ष्कक प 
सूच ादथासञ्चारतिवि्ेधकोबढ् ोतिवर्ोग, े रन्दरि्कास रगेदखशलदाबाटतिवािअ्सरसुँगै ीेदगद
दथा संस्थागद च   ौदीहरुको सम्बोध  ग पका लाेग सूच ा तिवि्ेध क्षेत्रको ि्कास र तिव्िप  ग े
उन्दे्दयकर्कालेस ्२००१माराििर्सूच ातिवि्ेधकेन्रकोस्थाप ाभएकोहो। केन्रलेपरामशपसे्ा,
सरकारीडोमे  दाप,इमेलसभपर,सरकारी ेट्कप व्र््स्थाप ,ज शखक्तदाेलम,कोलोकेश से्ा,
भच  पअलाइजेश  र क्लाउन्ड से्ा, ्ेब होििङ्ग, सफ्ट्ेर्र ि्कास, सरकारी एकीकृद डाटा केन्र र
ेडजािरररकभरीकेन्रसञ्चाल लगार्दकासे्ाहरुतिव्ाहग ैशएकोछ। 

सूच ाको डाटा बैंकको रुपमा कार्प ग प सरकारी एकीकृद डाटा केन्र स ् २००९ मा
कोररर्ाली सरकारको अ   ा मा े मापण भै सञ्चाल मा रहेको छ। डाटा केन्रले डाटा भण्डारण‚
तिवशोध दथास रक्षण‚व्र््स्थाप ‚साझाकम्प्र् िटङस्रोदहरु‚ईमेलइन्टर ेटर ्ेभसाइटहोखस्टङ्ग‚
सरकारी  ेट्कप  व्र््स्थाप ‚कोलोकेश  से्ा‚ भच  पअलाइजेश  र क्लाउन्ड से्ाकालाेग मन्त्राल‚
ि्भागरअन्र्सरकारीए्ंसा्पजे के कार्हरुकोशेधकाररकडाटाकेन्रकोरुपमारहीसे्ाहरु
तिव ा ग ैशएकोछ।त्र्सैगरीक  ैतिवाकृेदक तिवकोप्ा  ै्ी ि्पखत्तका कारण ेसंह र्ारखस्थद
डाटा केन्रले से्ा स चारु रुपमा सञ्चाल  ग प  सक् े अ्स्था ेसजप ा भएमा तिवकोप प  ःतिवाेि
(Disaster Recovery)र्ैकखल्पकभण्डारण(Backup) कोरुपमासञ्चाल ग पकोररर्ालीसरकारिारा
मक्ा प र खजल्लाको हेटौंडामास ्२०१९माडाटा ररकभरीकेन्रकोस्थाप ाभएकोमाKOICA 

िाराेलखखदरुपमाहस्दान्दरणतिवािभएकोछै । 

 ेपालमा सरकारी े कार्हरुमा सूच ा तिवि्ेधको तिवर्ोगबाट गरर े काम कार्ाहीले
तिवाथेमकदापाउन् थालेकोरि्द्य दीर्दथ्र्ाङ्कदथासूच ाभण्डारणदथासञ्जाेलकरणमासमेदजोखखम
बढ् थालेकाले राििर्महत््काअेदसम्बे  खशलदथा गोप्र् दथ्र्ाङ्कको भण्डारणदथास रक्षाको
खजम्मेबारीपाएकोएकीकृदडाटाकेन्ररेडजािरररकभरीकेन्रलेि्द्य दीर्सूच ाकोतिवाेि,तिवशोध ,
भण्डारण र स रक्षाको लाेग व्र््स्था गरेको पू्ापधारको अ्स्था‚ पर्ापिदा‚ तिवणालीको उन्पर् क्तदा‚
े र्न्त्रण्ादा्रण‚सूच ादथादथ्र्ाङ्ककोगोप ीर्दा‚तिवणालीसञ्चाल मातिवचेलदका   पाल ाको
अ्स्था अध्र्र्  दथा परीक्षण गरी व्र््स्थाप  दथा सञ्चाल मा रहेका जोखखम न्रू् ीकरण ग े
उन्पार्हरुस झाउन्  श्यकर्क  ेखखएकोलेर्ो लेखापरीक्षणगररएको ेथर्ो।लेखापरीक्षणकािममा
एकीकृद डाटा केन्र‚ ेसंह र्ार र ेडजािर ररकभरी केन्र‚ हेटौडाको स्थलगद े रीक्षण समेद
गररएकोेथर्ो। 

लेखापरीक्षणको िममा  ेखखएका व्र्होराहरुलाई  फागद रुपमा तिवस्द द गरी तिवणाली
सञ्चाल को स रक्षा दथा जोखखम न्रू् ीकरणका उन्पार् सूच ा दथा दथ्र्ाङ्कको स रक्षा‚ भण्डारण‚
्ेभसाइट व्र््स्थाप ‚ क ेखक्टेभिट‚ उन्पकरणहरुको स रक्षा‚ पह ुँच े र्न्त्रणका उन्पार्‚ गोपे र्दा
तिवणालीसञ्चाल ‚तिवाि्ेधकज शखक्तव्र््स्थाप ‚ ेट्िकप ङ्ग‚व्र्ाकअपरररकभरी‚ईमेलसे्ा‚होििङ्ग
दथाव्र््स्थाप काअन्र् ि्क र्हरुकोअध्र्र् ए्ंपरीक्षणग ाप  ेखखएकाव्र्होराऔलं्र्ाईस झाब
समेद समा्ेश गररएको छ । उन्परोक्त स झाबहरूको कार्ापन््र् बाट तिवणालीको व्र््स्थाप  र
सञ्चाल माकार्प क्षदा रतिवभा्काररदाअेभ्िृिह  े र राििर्दथ्र्ाङ्ककस रक्षाकोशश्वस्ददातिव ा 
ह  ेअपेक्षागररएकोछ। 
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अ  सूची --१ 
तिवर्ोगमा रहेका्ेबसाईटहरुकोि््रण 

ि.सं. ्ेबसाईटहरु ि.सं. ्ेबसाईटहरु 

1.  http://mope.gov.np 2.  http://mbnp.gov.np 

3.  http://dip.mof.gov.np 4.  http://dlsobaitadi.gov.np 

5.  http://deosap.gov.np 6.  http://fslsc.dof.gov.np 

7.  http://holamjung.gov.np 8.  http://hetauda.leo.gov.np 

9.  http://emis.pncampus.edu.np 10.  http://bnp.bhimeshwormun.gov.np 

11.  http://revenue.aiselukharkamun.gov.np 12.  http://mustangapple.pmamp.gov.np 

13.  http://kirtipur.gov.np 14.  http://pmisfansep.moald.gov.np 

15.  http://mbm.gov.np 16.  http://sindhulihospital.bagamati.gov.np 

17.  http://nlkimo.gov.np 18.  http://hvapmis.asdp.gov.np 

19.  http://terhathun.akc.gov.np 20.  http://dhodadeldhura.gov.np 

21.  http://nepalacademy.gov.np 22.  http://dphojhapa.gov.np 

23.  http://mpss.ddc.gov.np 24.  http://application.edd.bagamati.gov 

25.  http://ncsmc.mocit.gov.np 26.  http://dhopyuthan.gov.np 

27.  http://rukum.akc.gov.np 28.  http://demo.ptomb.bagamati.gov 

29.  http://taplejung.akc.gov.np 30.  http://rolpaayurveda.p5.gov.np 

31.  http://doad.p7.gov.np 32.  http://shukalaphantanationalpark.gov.np 

33.  http://kailali.akc.gov.np 34.  http://volunteer.karnali.gov.np 

35.  http://mugu.akc.gov.np 36.  http://nationalartmuseum.gov.np 

37.  http://mustang.akc.gov.np 38.  http://fepb.gov.np 

39.  http://rupandehi.akc.gov.np 40.  http://moenv.gov.np 

41.  http://saptari.akc.gov.np 42.  http://new.dnpwc.gov.np 

43.  http://spnp.gov.np 44.  http://old.nepalimmigiration.gov.np 

45.  http://plmbis.p5.gov.np 46.  http://app.molcpa.gov.np 

47.  http://bmss.ddc.gov.np 48.  http://apps.ampis.gov.np 

49.  http://cattlefeed.ddc.gov.np 50.  http://bhumi.molcpa.gov.np 

51.  http://dmss.ddc.gov.np 52.  http://kamalairrigation.gov.np 

53.  http://hmss.ddc.gov.np 54.  http://old.tourismdepartment.gov.np 

55.  http://kmss.ddc.gov.np 56.  http://bagwanijanakpur.p2.gov.np 

57.  http://radc.gov.np 58.  http://moltm.gov.np 

59.  http://fdcfattepur.gov.np 60.  http://dtcomak.gov.np 

61.  http://pmbis.p5.gov.np 62.  http://cro.moial.bagamati.gov 

63.  http://vhalsecsindhuli.bagamati.gov.np 64.  http://beg.dpr.gov.np 

65.  http://wiedojkt.survey.karnali.gov 66.  http://sectt.ncrc.gov.np 

67.  http://fdclahan.gov.np 68.  http://dolia.gov.np 

69.  http://bbss.edu.np 70.  http://demo.moitfe.bagamati.gov 

71.  http://dlsodolpa.gov.np 72.  http://dof.gov.np 

73.  http://hin.gov.np 74.  http://aicc.gov.np 

75.  http://nwpstatus.dhm.gov.np 76.  http://old.tourism.gov.np 

77.  http://newsroom.molmac.gandaki.gov 78.  http://dicp.gov.np 

79.  http://onlineform.muexam.edu.np 80.  http://lalitpur.nepalpost.gov.np 

81.  http://ap.akc.gov.np 82.  http://oicp.gov.np 

83.  http://mis.naflqml.gov.np 84.  http://p1ocmcm.gov.np 

85.  http://csiokavre.gov.np 86.  http://datotaplejung.gov.np 
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ि.सं. ्ेबसाईटहरु ि.सं. ्ेबसाईटहरु 

87.  http://csiosindhupalchok.gov.np 88.  http://dforupandehi.gov.np 

89.  http://hrp.gov.np 90.  http://mfsc-nfims.gov.np 

91.  http://mbm.edu.np 92.  http://nrrpnarc.gov.np 

93.  http://rolpa.akc.gov.np 94.  http://cib.gov.np 

95.  http://madheshicomission.gov.np 96.  http://dlsomakwanpur.gov.np 

97.  http://nepaltrace.p5.gov.np 98.  http://seanep.org.np 

99.  http://pmsc.karnali.gov.np 100.  http://shibau.gov.np 

101.  http://bardiya.akc.gov.np 102.  http://mbm.edu.np 

103.  http://dailekh.akc.gov.np 104.  http://slcresult.soce.gov.np 

105.  http://kathmandu.akc.gov.np 106.  http://patancampus.edu.np 

107.  http://mahottari.akc.gov.np 108.  http://lob.gov.np 

109.  http://makwanpur.akc.gov.np 110.  http://dlsorukum.gov.np 

111.  http://nuwakot.akc.gov.np 112.  http://dhodadeldhura.gov.np 

113.  http://rasuwa.akc.gov.np 114.  http://dlsobajura.gov.np 

115.  http://sindhupalchok.akc.gov.np 116.  http://dlsosarlahi.gov.np 

117.  http://bhaktapur.akc.gov.np 118.  http://dlsokalikot.gov.np 

119.  http://darchula.akc.gov.np 120.  http://dhdjiri.gov.np 

121.  http://kanchanpur.akc.gov.np 122.  http://dadoarghakhanchi.gov.np 

123.  http://bajhang.akc.gov.np 124.  http://dhokapilvastu.gov.np 

125.  http://baitadi.akc.gov.np 126.  http://mwrhd.gov.np 

127.  http://dhanusha.akc.gov.np 128.  http://nlkimo.mopid.p3.gov 

129.  http://dolakha.akc.gov.np 130.  http://digitalboard.barjumun.gov.np 

131.  http://dhading.akc.gov.np 132.  http://mdc.gov.np 

133.  http://kavrepalanchok.akc.gov.np 134.  http://oirs.dcsi.gov.np 

135.  http://rautahat.akc.gov.np 136.  http://dhobajhang.gov.np 

137.  http://sindhuli.akc.gov.np 138.  http://dlsodoti.gov.np 

139.  http://lamjung.akc.gov.np 140.  http://ims.bhimeshwormun.gov.np 

141.  http://jajarkot.akc.gov.np 142.  http://nayabazar.kathmandu.gov.np 

143.  http://surkhet.akc.gov.np 144.  http://dlsopyuthan.gov.np 

145.  http://nirttp.moics.gov.np 146.  http://caqo.gov.np 

147.  http://mobile.shankerdevcampus.edu.np 148.  http://nscdp.gov.np 

149.  http://old.docr.gov.np 150.  http://nyc.gov.np 

151.  http://dadeldhura.akc.gov.np 152.  http://dhosalyan.gov.np 

153.  http://bajura.akc.gov.np 154.  http://ictday.gov.np 

155.  http://pphljanakpur.p2.gov.np 156.  http://dlsosirha.gov.np 

157.  http://sankhuwasabha.akc.gov.np 158.  http://fwred.gov.np 

159.  http://humla.akc.gov.np 160.  http://csm.gov.np 

161.  http://khotang.akc.gov.np 162.  http://dadodhankuta.gov.np 

163.  http://okhaldhunga.akc.gov.np 164.  http://arsskt.gov.np 

165.  http://siraha.akc.gov.np 166.  http://crhd.gov.np 

167.  http://solukhumbu.akc.gov.np 168.  http://dolakhadistrictcourt.gov.np 

169.  http://sunsari.akc.gov.np 170.  http://fwrhd.gov.np 

171.  http://jhapa.akc.gov.np 172.  http://oshp.gov.np 

173.  http://cag.p3.gov.np 174.  http://vsdao.gov.np 

175.  http://noc.org.np 176.  http://pppc.p3.gov.np 
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ि.सं. ्ेबसाईटहरु ि.सं. ्ेबसाईटहरु 

177.  http://doasoil.gov.np 178.  http://gulmimaize.pmamp.gov.np 

179.  http://mold.gov.np 180.  http://dadoparbat.gov.np 

181.  http://etraining.hib.gov.np 182.  http://ratc.gov.np 

183.  http://noc.org.np 184.  http://ramgram.gov.np 

185.  http://nugip.dudbc.gov.np 186.  http://sddsbrp.gov.np 

187.  http://p3.ag.gov.np 188.  http://dlsomakawanpur.gov.np 

189.  http://praksahjyoti.edu.np 190.  http://nepalpost.gov.np 

191.  http://dforupandehi.gov.np 192.  http://dlsogulmi.gov.np 

193.  http://gorkhapatradaily.com. 194.  http://pis.ocmcm.p5.gov 

195.  http://cmis.cro.bagamati.gov 196.  http://stateassembly.p4.gov.np 

197.  http://covid.madhyapurthimimun.gov.np 198.  http://old.tourism.gov.np 

199.  http://cro.bagamati.gov.np 200.  http://ppcr.moste.gov.np 

201.  http://piumanang.pmamp.gov.np 202.  http://dolidar.gov.np 

203.  http://board.khairahanimun.gov.np 204.  http://molmac.p4.gov.np 

205.  http://childhelpline.ncrc.gov.np 206.  http://old.mod.gov.np 

207.  http://dp.jahadamun.gov.np 208.  http://trafficpolice.gov.np 

209.  http://hrp.moest.gov.np 210.  http://revenue.kirtipurmun.gov.np 

211.  http://revenue.jahadamun.gov.np 212.  http://icc.org.np 

213.  http://store.jahadamun.gov.np 214.  http://dcokavre.gov.np 

215.  http://chitwan.akc.gov.np 216.  http://dlsorautahat.gov.np 

217.  http://start-up.moi.gov.np 218.  http://dcokavre.gov.np 

219.  http://pokhara.neb.gov.np 220.  http://dlsorautahat.gov.np 

221.  http://san.gov.np 222.  http://lok.gov.np 

 

http://dolidar.gov.np/
http://trafficpolice.gov.np/
http://revenue.kirtipurmun.gov.np/
http://icc.org.np/
http://dcokavre.gov.np/
http://dlsorautahat.gov.np/
http://dcokavre.gov.np/
http://dlsorautahat.gov.np/
http://lok.gov.np/
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अ  सूची --२ 

 ोहोररएका्ेबसाईटहरुकोि््रण 

ि.सं. ्ेबसाईटहरु ि.सं. ्ेबसाईटहरु 

1.  apidc.gov.np 2.  moewri.gov.np 

3.  apidc.gov.np 4.  moewri.gov.np 

5.  cbps.gov.np 6.  mofe.gov.np 

7.  cbps.gov.np 8.  mofe.gov.np 

9.  crvh.gov.np 10.  mohp.gov.np 

11.  crvh.gov.np 12.  mohp.gov.np 

13.  dfokanchanpur.gov.np 14.  moic.gov.np 

15.  dfokanchanpur.gov.np 16.  moic.gov.np 

17.  dforupandehi.gov.np 18.  moics.gov.np 

19.  dforupandehi.gov.np 20.  moics.gov.np 

21.  dharan.gov.np 22.  molcpa.gov.np 

23.  dharan.gov.np 24.  molcpa.gov.np 

25.  dhodadeldhura.gov.np 26.  moljpa.gov.np 

27.  dhodadeldhura.gov.np 28.  moljpa.gov.np 

29.  dlpiukathmandu.gov.np 30.  molmac.bagamati.gov.np 

31.  dlpiukathmandu.gov.np 32.  molmac.bagamati.gov.np 

33.  dnpwc.gov.np 34.  molmac.gandaki.gov.np 

35.  dnpwc.gov.np 36.  molmac.gandaki.gov.np 

37.  dnpwc.gov.np 38.  monastery.gov.np 

39.  doenv.gov.np 40.  monastery.gov.np 

41.  doenv.gov.np 42.  mosd.gandaki.gov.np 

43.  dohsbipanna.gov.np 44.  mosd.gandaki.gov.np 

45.  dohsbipanna.gov.np 46.  mosd.gandaki.gov.np 

47.  dtcodailekh.gov.np 48.  moud.gov.np 

49.  dtcodailekh.gov.np 50.  moud.gov.np 

51.  eddmos.p5.gov.np 52.  moud.gov.np 

53.  eddmos.p5.gov.np 54.  mowcsc.gov.np 

55.  erc.gov.np 56.  mowcsc.gov.np 

57.  erc.gov.np 58.  mowcsc.gov.np 

59.  ero.gov.np 60.  mows.gov.np 

61.  ero.gov.np 62.  mows.gov.np 

63.  hd.gandaki.gov.np 64.  mowss.gov.np 

65.  hd.gandaki.gov.np 66.  mowss.gov.np 

67.  holamjung.gandaki.gov.np 68.  moys.gov.np 

69.  holamjung.gandaki.gov.np 70.  moys.gov.np 

71.  ibn.gov.np 72.  nheicc.gov.np 

73.  ibn.gov.np 74.  nheicc.gov.np 

75.  icc.gov.np 76.  ocr.gov.np 

77.  icc.gov.np 78.  ocr.gov.np 

79.  ioetcjournal.edu.np 80.  old.tourism.gov.np 

81.  ioetcjournal.edu.np 82.  old.tourism.gov.np 

83.  kath.gov.np 84.  p7ocmcm.gov.np 
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ि.सं. ्ेबसाईटहरु ि.सं. ्ेबसाईटहरु 

85.  kath.gov.np 86.  p7ocmcm.gov.np 

87.  lirc.gov.np 88.  pmc.edu.np 

89.  lirc.gov.np 90.  pmc.edu.np 

91.  lmtc.gov.np 92.  pmc.edu.np 

93.  lmtc.gov.np 94.  pmp.gov.np 

95.  lola.gov.np 96.  pmp.gov.np 

97.  lola.gov.np 98.  ppsmo.gov.np 

99.  mbm.edu.np 100.  ppsmo.gov.np 

101.  mbm.edu.np 102.  psdc.p3.gov.np 

103.  mddohs.gov.np 104.  psdc.p3.gov.np 

105.  mddohs.gov.np 106.  rbcl.gov.np 

107.  mec.gov.np 108.  rbcl.gov.np 

109.  mec.gov.np 110.  shs.gov.np 

111.  melamchiwater.gov.np 112.  shs.gov.np 

113.  melamchiwater.gov.np 114.  shs.gov.np 

115.  mod.gov.np 116.  soce.gov.np 

117.  mod.gov.np 118.  soce.gov.np 

119.  moe.gov.np 120.  thcsarlahi.gov.np 

121.  moe.gov.np 122.  thcsarlahi.gov.np 

123.  moestys.gov.np 124.  wrrdc.gov.np 

125.  moestys.gov.np 126.  wrrdc.gov.np 
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अ  सूची --३ 
अेसेमदस्पेशउन्पलधधगराएका्ेबसाईटकोि््रण 

sno Domain Start Date Quota 
Disk Space 

Used 
Space Used 

(bytes) 
Quota 
(bytes) 

1.  hin.gov.np 2/6/2021 23:14 unlimited 1 1608 unlimited 

2.  president.gov.np 11/1/2020 10:50 unlimited 1 1752 unlimited 

3.  ap.akc.gov.np 1/22/2021 11:58 unlimited 1 1612 unlimited 

4.  hlmcbagmati.gov.np 3/14/2021 11:29 unlimited 1 1788 unlimited 

5.  lmis.naflqml.gov.np 2/23/2021 10:29 unlimited 1 1996 unlimited 

6.  janakedu.org.np 3/25/2021 16:11 unlimited 1 1992 unlimited 

7.  deosap.gov.np 2/28/2021 12:15 unlimited 1 1764 unlimited 

8.  trishulihospital.gov.np 3/9/2021 13:16 unlimited 1 1936 unlimited 

9.  nwpstatus.dhm.gov.np 1/3/2021 13:25 unlimited 2 2576 unlimited 

10.  dhapdam.gov.np 3/14/2021 11:24 unlimited 2 2236 unlimited 

11.  idokkt.gov.np 12/8/2020 11:22 unlimited 2 2120 unlimited 

12.  mis.naflqml.gov.np 2/11/2021 11:50 unlimited 2 2352 unlimited 

13.  oab.gov.np 2/1/2021 12:33 unlimited 2 3064 unlimited 

14.  sdosalyan.gov.np 12/8/2020 11:12 unlimited 2 2252 unlimited 

15.  nirttp.moics.gov.np 2/18/2021 10:58 unlimited 2 2248 unlimited 

16.  rcidp.gov.np 2/18/2021 11:16 unlimited 2 2356 unlimited 

17.  wsdokailali.gov.np 3/18/2021 10:15 unlimited 2 2224 unlimited 

18.  narayanihospital.gov.np 11/22/2020 11:33 unlimited 3 3348 unlimited 

19.  karmahawamavi.edu.np 8/12/2020 12:02 unlimited 3 4060 unlimited 

20.  csiokavre.gov.np 7/31/2019 14:28 unlimited 3 3688 unlimited 

21.  csiosindhupalchok.gov.np 7/31/2019 14:23 unlimited 3 3540 unlimited 

22.  ento.narc.gov.np 5/5/2019 11:23 unlimited 3 3252 unlimited 

23.  hrp.gov.np 2/5/2019 16:59 unlimited 3 3456 unlimited 

24.  mbm.edu.np 9/13/2019 8:51 unlimited 3 3516 unlimited 

25.  ninc.gov.np 4/10/2019 12:37 unlimited 3 3768 unlimited 

26.  plantdatabase.kath.gov.np 6/28/2019 11:24 unlimited 3 3324 unlimited 

27.  rolpa.akc.gov.np 6/14/2019 13:10 unlimited 3 3196 unlimited 

28.  spsc.bagamati.gov.np 4/27/2020 12:00 unlimited 3 3888 unlimited 

29.  amis.doanepal.gov.np 11/18/2019 11:40 unlimited 3 3672 unlimited 

30.  ioetcjournal.edu.np 11/19/2019 11:16 unlimited 3 3932 unlimited 

31.  p7ocmcm.gov.np 4/2/2019 21:25 unlimited 3 3276 unlimited 

32.  thcsarlahi.gov.np 12/20/2019 14:09 unlimited 3 3452 unlimited 

33.  kaski.akc.gov.np 5/22/2019 12:22 unlimited 4 4828 unlimited 

34.  madheshicomission.gov.np 4/22/2019 13:06 unlimited 4 4224 unlimited 

35.  onlineradionepal.gov.np 4/10/2019 13:53 unlimited 4 4116 unlimited 

36.  dharan.gov.np 1/6/2020 12:09 unlimited 4 4120 unlimited 

37.  nepaltrace.p5.gov.np 4/24/2020 13:52 unlimited 5 5608 unlimited 

38.  pmsc.karnali.gov.np 3/15/2020 14:01 unlimited 5 5648 unlimited 

39.  mobile.shankerdevcampus.edu.np 12/2/2019 10:43 unlimited 5 5984 unlimited 

40.  bardiya.akc.gov.np 5/22/2019 9:03 unlimited 6 6984 unlimited 

41.  dailekh.akc.gov.np 5/22/2019 9:04 unlimited 6 7000 unlimited 

42.  kathmandu.akc.gov.np 5/22/2019 12:31 unlimited 6 7088 unlimited 

43.  mahottari.akc.gov.np 5/22/2019 8:59 unlimited 6 6832 unlimited 

44.  makwanpur.akc.gov.np 5/22/2019 12:23 unlimited 6 6664 unlimited 

45.  manang.akc.gov.np 5/22/2019 12:34 unlimited 6 6904 unlimited 

46.  nuwakot.akc.gov.np 5/22/2019 12:28 unlimited 6 6972 unlimited 

47.  ramechhap.akc.gov.np 5/22/2019 9:00 unlimited 6 6908 unlimited 

48.  rasuwa.akc.gov.np 5/22/2019 12:28 unlimited 6 6716 unlimited 

49.  sindhupalchok.akc.gov.np 5/22/2019 12:27 unlimited 6 6672 unlimited 

50.  bbss.edu.np 4/22/2019 13:02 unlimited 7 7404 unlimited 

51.  bhaktapur.akc.gov.np 5/22/2019 12:32 unlimited 7 7240 unlimited 

52.  darchula.akc.gov.np 5/22/2019 9:06 unlimited 7 7184 unlimited 

53.  report.p5.gov.np 4/26/2020 12:49 unlimited 8 8392 unlimited 

54.  monastery.gov.np 2/14/2017 11:39 unlimited 12 13084 unlimited 

55.  ictp.p5.gov.np 3/18/2020 16:39 unlimited 15 15724 unlimited 
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sno Domain Start Date Quota 
Disk Space 

Used 
Space Used 

(bytes) 
Quota 
(bytes) 

56.  dfodadeldhura.gov.np 7/21/2020 12:56 unlimited 16 16768 unlimited 

57.  revenue.kirtipurmun.gov.np 8/9/2016 12:15 unlimited 25 26380 unlimited 

58.  vetdolakha.gov.np 10/16/2019 14:02 unlimited 45 46540 unlimited 

59.  profile.sakelamun.gov.np 5/13/2020 12:58 unlimited 46 47184 unlimited 

60.  cdcpalpa.gov.np 2/24/2021 11:07 unlimited 46 47496 unlimited 

61.  aqobhw.gov.np 3/18/2021 10:19 unlimited 57 58632 unlimited 

62.  apidc.gov.np 7/19/2019 10:13 unlimited 65 66803 unlimited 

63.  dfokanchanpur.gov.np 3/27/2017 15:14 unlimited 71 73231 unlimited 

64.  ioetcjournal.edu.np 10/21/2019 12:31 unlimited 73 75084 unlimited 

65.  vethospalpa.gov.np 4/26/2019 13:45 unlimited 74 76132 unlimited 

66.  kanchanpur.akc.gov.np 5/22/2019 9:07 unlimited 78 80198 unlimited 

67.  prcilam.gov.np 12/25/2019 10:37 unlimited 80 82324 unlimited 

68.  molmac.bagamati.gov.np 1/26/2021 21:56 unlimited 85 87620 unlimited 

69.  swmopalpa.gov.np 10/16/2019 13:01 unlimited 87 89800 unlimited 

70.  janatakojalavidhyut.gov.np 4/10/2019 13:01 unlimited 104 106524 unlimited 

71.  edcumyagdi.gov.np 3/15/2021 11:55 unlimited 110 112976 unlimited 

72.  mcicdc.gov.np 5/27/2020 12:13 unlimited 111 113684 unlimited 

73.  dlsodolpa.gov.np 4/6/2017 14:17 unlimited 120 123289 unlimited 

74.  pmc.edu.np 4/26/2019 12:55 unlimited 120 123724 unlimited 

75.  newsroom.molmac.gandaki.gov.np 3/1/2021 11:26 unlimited 128 131636 unlimited 

76.  wriddobardiya.gov.np 3/19/2021 14:33 unlimited 132 135444 unlimited 

77.  dfobara.p2.gov.np 3/25/2021 16:58 unlimited 162 166766 unlimited 

78.  dhorupandehi.gov.np 2/21/2017 15:23 unlimited 164 168200 unlimited 

79.  mbtu.edu.np 11/3/2020 12:29 unlimited 166 170732 unlimited 

80.  csiodadeldhura.gov.np 11/22/2020 12:01 unlimited 170 174351 unlimited 

81.  vftchetauda.gov.np 11/1/2020 11:04 unlimited 174 179156 unlimited 

82.  nuwakot.cbs.gov.np 11/26/2018 15:24 unlimited 174 178723 unlimited 

83.  dccjhapa.gov.np 8/24/2020 15:37 unlimited 175 180189 unlimited 

84.  ridodang.gov.np 2/15/2021 12:18 unlimited 187 191864 unlimited 

85.  idoramechhap.p3.gov.np 6/18/2019 14:22 unlimited 188 192627 unlimited 

86.  bajhang.akc.gov.np 5/22/2019 9:08 unlimited 189 194357 unlimited 

87.  licenseportal.gov.np 1/18/2020 17:59 unlimited 203 208882 unlimited 

88.  csioparbat.gov.np 11/22/2020 11:28 unlimited 209 214196 unlimited 

89.  skpch.gov.np 12/1/2020 10:16 unlimited 213 218888 unlimited 

90.  see.gov.np 6/21/2019 11:28 unlimited 238 244013 unlimited 

91.  janakshikshya.org.np 6/10/2020 16:41 unlimited 240 246412 unlimited 

92.  nfmd.gov.np 8/3/2016 13:46 unlimited 241 247174 unlimited 

93.  dang.postalservice.gov.np 6/25/2020 16:39 unlimited 242 248388 unlimited 

94.  hokapilvastu.lumbini.gov.np 2/16/2021 11:00 unlimited 252 258914 unlimited 

95.  doi.p3.gov.np 11/21/2019 12:38 unlimited 253 259663 unlimited 

96.  dhokavre.gov.np 2/21/2017 15:21 unlimited 255 261336 unlimited 

97.  schoolpragati.edu.np 5/6/2020 15:37 unlimited 264 271041 unlimited 

98.  htc.p3.gov.np 11/10/2019 11:14 unlimited 272 279200 unlimited 

99.  dfojhapa.gov.np 12/8/2015 11:25 unlimited 276 283447 unlimited 

100.  phlmc.p1.gov.np 5/6/2020 16:03 unlimited 277 284376 unlimited 

101.  vhlgorkha.gov.np 11/11/2019 12:55 unlimited 283 290050 unlimited 

102.  edcurukumwest.gov.np 2/19/2020 13:59 unlimited 294 301293 unlimited 

103.  leobiratnagar.gov.np 7/3/2020 10:02 unlimited 304 311988 unlimited 

104.  pmep.gov.np 1/10/2019 12:26 unlimited 328 336169 unlimited 

105.  bmcgandaki.gov.np 2/24/2021 12:34 unlimited 329 337203 unlimited 

106.  old.docr.gov.np 7/11/2017 10:52 unlimited 337 345116 unlimited 

107.  dfobaitadi.gov.np 2/28/2021 12:21 unlimited 345 354156 unlimited 

108.  bardiyahospital.gov.np 2/24/2021 11:17 unlimited 347 355672 unlimited 

109.  dtcorupandehi.gov.np 7/24/2016 14:37 unlimited 356 365244 unlimited 

110.  salyan.oicp.gov.np 2/1/2021 9:12 unlimited 363 372224 unlimited 

111.  pphl.lumbini.gov.np 2/25/2021 11:04 unlimited 364 373572 unlimited 

112.  dailekh.oicp.gov.np 2/1/2021 9:09 unlimited 365 374740 unlimited 

113.  humla.oicp.gov.np 2/1/2021 9:14 unlimited 376 385204 unlimited 
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(bytes) 
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(bytes) 

114.  jumla.oicp.gov.np 2/1/2021 9:17 unlimited 376 385212 unlimited 

115.  kalikot.oicp.gov.np 2/1/2021 9:15 unlimited 376 385176 unlimited 

116.  rukumpaschim.oicp.gov.np 2/1/2021 9:13 unlimited 376 385240 unlimited 

117.  jajarkot.oicp.gov.np 2/1/2021 9:14 unlimited 378 387216 unlimited 

118.  dolpa.oicp.gov.np 2/1/2021 9:16 unlimited 379 388676 unlimited 

119.  ppsc.gandaki.gov.np 10/7/2020 20:37 unlimited 398 408528 unlimited 

120.  nirttp.gov.np 2/11/2021 11:33 unlimited 405 415484 unlimited 

121.  nepaltrust.gov.np 2/16/2017 12:55 unlimited 409 419660 unlimited 

122.  lmtc.gov.np 2/21/2017 15:25 unlimited 421 431644 unlimited 

123.  fwssmplamjung.gov.np 12/8/2020 11:22 unlimited 432 443228 unlimited 

124.  kumarichowk.gov.np 11/22/2020 11:44 unlimited 440 451508 unlimited 

125.  ppsc.p2.gov.np 12/30/2019 12:11 unlimited 440 450640 unlimited 

126.  pradeshsabha.gandaki.gov.np 6/10/2020 11:55 unlimited 443 453820 unlimited 

127.  karnali.dicp.gov.np 2/1/2021 9:07 unlimited 495 507736 unlimited 

128.  kapilvastuhospital.p5.gov.np 5/13/2020 11:37 unlimited 497 509700 unlimited 

129.  dfogorkha.gov.np 3/16/2021 12:29 unlimited 539 552428 unlimited 

130.  vhalecmak.bagamati.gov.np 3/4/2020 16:16 unlimited 559 573208 unlimited 

131.  tmokaski.gandaki.gov.np 12/22/2019 14:05 unlimited 571 584892 unlimited 

132.  hd.bagamati.gov.np 5/4/2020 15:15 unlimited 583 597201 unlimited 

133.  mugu.oicp.gov.np 2/1/2021 9:10 unlimited 608 623216 unlimited 

134.  baitadi.akc.gov.np 5/22/2019 9:06 unlimited 608 623496 unlimited 

135.  abpstc.bagamati.gov.np 2/19/2020 11:38 unlimited 622 636944 unlimited 

136.  pncampus.edu.np 12/6/2019 16:06 unlimited 658 674756 unlimited 

137.  dhanusha.akc.gov.np 5/22/2019 8:58 unlimited 696 713176 unlimited 

138.  dolakha.akc.gov.np 5/22/2019 9:01 unlimited 696 713064 unlimited 

139.  bara.akc.gov.np 5/22/2019 12:26 unlimited 697 714328 unlimited 

140.  panchthar.akc.gov.np 5/22/2019 12:33 unlimited 698 715448 unlimited 

141.  dhading.akc.gov.np 5/22/2019 12:32 unlimited 700 717140 unlimited 

142.  kavrepalanchok.akc.gov.np 5/22/2019 12:30 unlimited 700 716896 unlimited 

143.  rautahat.akc.gov.np 5/22/2019 12:25 unlimited 700 716944 unlimited 

144.  sindhuli.akc.gov.np 5/22/2019 9:02 unlimited 700 716804 unlimited 

145.  lamjung.akc.gov.np 5/22/2019 12:21 unlimited 701 717840 unlimited 

146.  jajarkot.akc.gov.np 5/22/2019 9:05 unlimited 767 786300 unlimited 

147.  hcwm.mddohs.gov.np 11/22/2019 12:15 unlimited 775 794261 unlimited 

148.  bajurahospital.sudurpashchim.gov.np 3/7/2021 13:44 unlimited 884 905340 unlimited 

149.  holamjung.gov.np 10/23/2020 18:40 unlimited 920 942528 unlimited 

150.  lirc.gov.np 5/10/2020 13:33 unlimited 929 951735 unlimited 

151.  surkhet.akc.gov.np 5/22/2019 9:04 unlimited 954 977912 unlimited 

152.  moitfe.bagamati.gov.np 1/27/2021 10:45 unlimited 958 981892 unlimited 

153.  nml.gov.np 4/22/2019 13:14 unlimited 1023 1048424 unlimited 

154.  mows.gov.np 11/7/2019 15:55 unlimited 1069 1095112 unlimited 

155.  mddohs.gov.np 11/22/2019 12:12 unlimited 1076 1102351 unlimited 

156.  gorkha.akc.gov.np 5/22/2019 12:22 unlimited 1078 1104668 unlimited 

157.  inaruwahospital.gov.np 12/10/2020 15:56 unlimited 1121 1148410 unlimited 

158.  parsa.akc.gov.np 5/22/2019 12:25 unlimited 1137 1165104 unlimited 

159.  languagecommission.gov.np 1/27/2017 10:17 unlimited 1213 1243032 unlimited 

160.  npqpnepal.gov.np 3/24/2017 15:38 unlimited 1308 1340319 unlimited 

161.  covid19.mohp.gov.np 3/24/2020 14:13 unlimited 1372 1405544 unlimited 

162.  moud.gov.np 3/10/2017 15:48 unlimited 1470 1505623 unlimited 

163.  sarlahi.akc.gov.np 5/22/2019 8:59 unlimited 1524 1560784 unlimited 

164.  banke.akc.gov.np 5/22/2019 9:02 unlimited 1527 1564100 unlimited 

165.  moecdc.gov.np 2/10/2017 11:44 unlimited 1552 1589961 unlimited 

166.  nathm.gov.np 5/5/2020 12:08 unlimited 2024 2073330 unlimited 

167.  nfdin.gov.np 3/15/2017 15:18 unlimited 2319 2375197 unlimited 

168.  drtribunal.gov.np 6/27/2018 15:03 unlimited 2589 2651167 unlimited 

169.  trc.gov.np 7/8/2015 12:37 unlimited 2795 2862257 unlimited 

170.  molcpa.gov.np 3/3/2020 14:54 unlimited 3136 3211909 unlimited 

171.  p7ocmcm.gov.np 4/3/2019 8:33 unlimited 3320 3400348 unlimited 
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172.  pphl.p2.gov.np 11/5/2020 10:37 unlimited 3522 3607013 unlimited 

173.  mofe.gov.np 7/30/2019 12:28 unlimited 3632 3719453 unlimited 

174.  molmac.p5.gov.np 3/14/2019 12:47 unlimited 3633 3720310 unlimited 

175.  moc.gov.np 12/27/2017 13:35 unlimited 3967 4062506 unlimited 

176.  mope.gov.np 2/23/2016 12:41 unlimited 4241 4343685 unlimited 

177.  dlpiurasuwa.gov.np 12/21/2017 11:55 unlimited 4504 4612516 unlimited 

178.  onlineform.muexam.edu.np 10/7/2020 19:29 unlimited 4632 4744004 unlimited 

179.  dhm.gov.np 6/27/2016 12:19 unlimited 5682 5818591 unlimited 

180.  mohp.gov.np 6/17/2016 13:30 unlimited 5772 5911037 unlimited 

181.  ciedp.gov.np 7/20/2017 12:31 unlimited 9169 9389586 unlimited 

182.  teacoffee.gov.np 1/16/2015 12:16 unlimited 10589 10843800 unlimited 

183.  dip.mof.gov.np 5/3/2015 11:36 unlimited 12128 12419678 unlimited 

184.  gorkhapatra.org.np 1/2/2019 21:08 unlimited 13245 13563627 unlimited 

185.  etbregister.nepalntp.gov.np 2/22/2017 11:52 unlimited 13894 14227486 unlimited 

186.  pis.gov.np 12/26/2016 12:00 unlimited 17705 18130767 unlimited 

187.  heoc.mohp.gov.np 9/3/2018 15:19 unlimited 21077 21582889 unlimited 

188.  trafficpolice.gov.np 4/25/2016 9:39 unlimited 47684 48828460 unlimited 

189.  fcgo.gov.np 1/9/2019 16:39 unlimited 50875 52096771 unlimited 

190.  oagnep.gov.np 11/2/2010 11:47 unlimited 79656 81568040 unlimited 

191.  dohsbipanna.gov.np 8/9/2016 12:11 unlimited 229791 235306745 unlimited 

192.  mof.gov.np 5/24/2012 13:25 unlimited 63600 65126456 unlimited 

193.  mohp.gov.np 6/17/2016 13:30 unlimited 6856 7020690 unlimited 

194.  molcpa.gov.np 3/3/2020 14:54 unlimited 23261 23820029 unlimited 

195.  moljpa.gov.np 9/20/2010 11:09 unlimited 5545 5678218 unlimited 

196.  mows.gov.np 11/7/2019 15:55 unlimited 1617 1656492 unlimited 

197.  new.mof.gov.np 5/18/2021 12:11 unlimited 7653 7837360 unlimited 
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अ  सूची --४ 
उन्पलधधगराईएकोभन् ाबढीस्पेशतिवर्ोगगरेका्ेबसाईटहरुकोि््रण 

S.NO. Domain Start Date Quota 
Disk Space 

Used 
Space Used 

(bytes) 
Quota (bytes) 

1 ramgram.gov.np 10/13/2018 23:57 9000 9005 9221438 9216000 

2 moeap.p3.gov.np 2/19/2019 13:51 5024 8320 8520311 5144576 

3 attorneygeneral.gov.np 6/28/2016 13:17 7500 7645 7828850 7680000 

4 dcsi.gov.np 12/4/2016 12:45 2500 2653 2717608 2560000 

5 add.gandaki.gov.np 11/7/2019 11:14 1024 1998 2046420 1048576 

6 dlsogulmi.gov.np 7/6/2016 16:26 1500 1533 1570259 1536000 

7 lcd.gov.np 9/20/2016 9:53 1024 1473 1509158 1048576 

8 dlsomakawanpur.gov.np 2/26/2017 11:38 1024 1322 1354646 1048576 

9 beta.ocr.gov.np 6/3/2020 11:52 1024 1027 1051684 1048576 
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अ  सूची -५ 

ेललामि्िीभएकास्टोरेजेडभाईसजडा ह  ेतिवकृेदकार्न्त्रउन्पकरणहरु 

 
  

 

 

 

ेस. ं सामा को ाम संख्र्ा खरर ेमेद खरर रकम 

1  Desktop Computer Pentium 1GB RAM 15 3/10/2067 41200 

2  Desktop Computer Assembled Computer 2GB RAM १ 3/21/2067 35350 

3  Desktop Computer Levo Core 2duo 2GB RAM २ 1/8/2068 52000 

4  Desktop Computer Lenovo core 2 duo 2GB RAM २ 2/6/2068 51850 

5  Desktop Computer core2 duo 2GB RAM ६ 11/28/2068 42000 

6  Server with rack १ 3/25/2063 830000 

7  860 Rack Mount Server(2 GB RAM 2.4GHZ) ५ 9/30/2064 73000 

8  Rack Mount Server १ 3/20/2067 255000 

9  Low in Server १ ०३/२५/२०६३ 285000 

10  NAS Storage Server १ ०३/२५/२०६३ २९५००० 
11  Dell Power Edge 2950 Server 2GB RAM  ५ १२/२७/२०६५ 268488 

12  Dell Branded laptop computer ४ 2/6/2070 37550 

13  Dell Intel cone i5 4 GB DDR3RAM १ 3/20/2071 64475 

14  
Dell Intel cone i5 4 GB DDR3RAM HDMI port DVDRW, 
wifiblutooth ४ 3/23/2071 66200 

15  
lenovoThinkpad 250 NoteBook i5 Laptop with Ms win 8.1 
with bag १ 8/3/2072 160000 

16  Asus laptop ४ 3/22/2066 87900 

17  laptop Apple macbook pro Intel process 8GB RAM १ 9/29/2070 190000 

18  Spam/VirusMail Management server १ 4/4/2066 385000 

19  Storage Server १ 4/4/2066 450000 

20  Backup System (Tape Type) १ 4/4/2066 325000 

21  NoteBook- Intel Core 2duoT5500 1GB RAM १० 4/4/2066 120000 

22  Spare Server २ 4/4/2066 350000 

23  DVR System १ 4/4/2066 650000 

24  

KOICA बाटतिवािखजन्सीसामा हरुकोम ल्र्खजन्सीखादामा
 ख लेको।दथािपअन्र्खरर सामा कोम ल्र्माद ल ागरी
अ  माे दम ल्र्राखखएको।   ४१२५१९६८ 


