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कुनै पतन सावयजतनक तनकायले आफ्नो काययसम्पादनको समग्र तिर प्रस्ििु हुने गरी आवतिक रूपमा प्रगति प्रतिवेदन सावयजतनक 

गनुयपदयछ। नागररकहरूको ससुतूिि हुने सिंवैिातनक हकको रक्षा गनय, सिंस्थागि जवाफदतेहिा सतुनतिि गनय िथा  सशुासन 

(व्यवस्थापन िथा सञ्िालन) ऐन, २०६४ को दफा ६ बमोतजम प्रशासतनक कायय सञ्िालन गनय भएको सतुनतिि गद ै दफा १६ 

बमोतजम पारदतशयिा कायम गनय समेि सोही ऐनको दफा ४१ को व्यवस्था बमोतजम गहृ मन्द्रालयल ेआतथयक वर्य २०७७/७८ को 

वातर्यक प्रतिवेदन सावयजतनक गरेको छ। 

गहृ मन्द्रालयको सिंरिना दशेका प्रत्येक तजल्ला दतेख इलाकासम्म फैतलएको हुुँदा यस मािहिका तवभाग एविं सयौं 

कायायलयहरूको काययसम्पादनको प्रगति तववरण सङ्कलन एविं सम्पादन गनय अनपेतक्षि रूपले बढी समय लाग्ने गरेको छ।  

कतिपय प्रतिवेदक तनकायले पेश गरेको प्रतिवेदनको गणुस्िर कमजोर भएको अवस्थामा कायायलयको काययसम्पादन उत्कृष्ट 

भएिापतन त्यसलाई प्रतिवेदनमा  ल्काउन नसतकएको अवस्था समेि तवद्यमान छ।  

िसथय यस प्रतिवेदनमा कतिपय तनकायको वास्ितवक काययसम्पादनलाई समेट्न सतकएको छैन। सिंस्थागि सिंस्मरणका तहसाबले 

व्यवतस्थि अतभलेखीकरण नभएको कारणले पतन प्रतिवेदनमा सबै तनकायको काययसम्पादनको तवगि वर्यहरूको प्रगतिसुँग 

िलुनात्मक प्रस्ितुि हुने गरी िथ्याङ्क प्रस्ििु गनय सतकएको छैन। आगामी वर्यहरूमा सबै तनकायका अ  वस्ितुनष्ठ सिूक 

सतहिको काययसम्पादनको प्रवतृि तवशे्लर्ण गनय यो प्रतिवेदनले आिार प्रदान गनेछ भन्द्ने अपेक्षा तलएका छौं। 

नेपाल सकारका नीति िथा काययक्रम, बजटे वक्तव्यमा उतल्लतखि गहृ मन्द्रालय सम्वद्ध तक्रयाकलापहरू र गहृ प्रशासन सिुार 

कायययोजना, २०७८ समेि यो प्रतिवेदनले समेटेको छ। उक्त कायययोजनाबाट मन्द्रालय र मािहिका तनकायहरूका लातग आगामी 

आतथयक वर्यहरूका लातग बजेट िथा काययक्रम िजुयमा गनय समेि मागयदशयन हुनेछ भन्द्ने कुरामा हामी तवश्वस्ि छौं। त्यसको साथै 

सरोकारवाला तनकायहरूलाई गहृ मन्द्रालय र मािहिको काययसम्पादनको बारेमा यथाथय जानकारी प्रदान गनय समेि यस वातर्यक 

प्रगति प्रतिवेदनले सहयोग परु् याउने ने छ। 

अन्द्त्यमा यो प्रतिवेदन ियार गने क्रममा अथक तमतहनेि गनुयहुने उपसतिव मािकृा आिायय एविं अजुयन पौडेल, शाखा अतिकृिहरू 

नरेन्द्र पररयार, लक्ष्मी मरातसनी र कुलराज सवुेदी  िथा योजना, अनगुमन िथा मलू्याङ्कन शाखाका समग्र कमयिारीहरूका साथै 

प्रतिवेदक तनकायबाट सिूना उपलब्ि गराउने सबै तजम्मेवार कमयिारीहरूलाई हातदयक िन्द्यवाद ज्ञापन गदयछु। समय र 

िथ्याङ्कको अभावले सबै तनकायको प्रस्ितुि एउटै ढाुँिा र भारमा राख्न नसतकएको प्रति क्षमायािना गदयछु। यसमा दतेखएका 

व्याकरणीय रटुीहरूमा म आफै तजम्मेवार रहकेो व्यहोरा स्वीकार गदयछु। 

 

डा. भीष्मकुमार भूसाल 

सिंयोजक, सम्पादन मण्डल  
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तार्लका नं २.२.५.१   प्रहिी कमिचािी प्रशासन शाखाबाट सम्पादन भएका कायिहरू ७९ 

तार्लका नं. २.२.५.२   गनुासो व्यवस्थापन शाखाबाट सम्पादन भएका मखु्यमखु्य कायि प्रगर्त ८३ 
तार्लका नं. २.२.५.३ अखख्तयाि दरुुपयोग अनसुन्त्िान आयोगको र्नणिय कायािन्त्वयनका लार्ग 

गहृ मन्त्रालयमा प्राप्त लगत, र्मर्सलको ववविण 

८३ 

तार्लका नं. २.२.६.१: लाग ुऔर्ि र्नयन्त्रण शाखाबाट सम्पादन भएका मखु्य मखु्य कायिहरू ८५ 
तार्लका नं. २.२.६.२ नागरिकता तथा िा. प. व्य. शाखाबाट सम्पाददत मखु्यमखु्य 

वक्रयाकलापहरू 

८७ 

तार्लका नं. २.३.१.१ नेपाल प्रहिी तर्ि  आ.व. २०७७/७८ मा बजेट ववर्नयोजन ि खचिको 
अवस्था                                                      

८८ 

तार्लका नं. २.३.१.२ अपिाि अनसुन्त्िान सम्बन्त्िी तार्लम   ९३ 
तार्लका नं. २.३.१.३ प्रहिी अपिेशनबाट बिामद भएको लाग ुऔर्ि ९३ 

तार्लका नं. २.३.१.४ अपिािको र्र-वर्ीय प्रवखृत्त ९८ 

तार्लका नं. २.३.१.५ दण्ड जरिवाना ि सजाय आददबाट िाजस्व सङ्कलन                                 १०१ 
तार्लका नं. २.३.१.६ लाग ुऔर्ि बिामद १०१ 

तार्लका नं. २.३.१.७ बिामद लाग ुऔर्िको प्रकाि १०२ 

तार्लका नं. २.३.१.८ अवैि हातहर्तयाि बिामद १०२ 

तार्लका नं. २.३.१.९ मदु्दा दताि ि र्र्छ्यौट १०२ 

ङ 
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तार्लका नं. २.३.१.१०  लैवङ्गक वहंसा- मदु्दा दताि तथा र्र्छ्यौट सम्बन्त्िी तथ्याङ्क १०३ 

तार्लका नं. २.३.१.११ जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको र्र-वर्ीय मदु्दा दताि तथा र्र्छ्यौट 
सम्बन्त्िी तथ्याङ्क 

१०३ 

तार्लका नं. २.३.१.१२ सडक दघुिटनाको ववविण १०४ 

तार्लका नं. २.३.१.१३ ट्रावर्क कािबाही १०४ 

तार्लका नं. २.३.१.१४ सडक दघुिटनाबाट भएको क्षर्तको ववविण १०४ 

तार्लका नं. २.३.२.१ आ.व. २०७७/७८ मा सशस्त्र प्रहिी बल, नेपालतर्ि को बजेट 
ववर्नयोजन ि खचिको अवस्था 

१०५ 

तार्लका २.३.२.३ गनुासो तथा उजिुी ि र्छयौटको अवस्था १११ 

तार्लका नं. २.३.३.१ आ.व.२०७७/७८ मा बजेट ववर्नयोजन तथा खचिको अवस्था 
(रू.हजािमा) 

११४ 

तार्लका नं. २.३.३.२ आ.व. २०७७/७८ को बजेट ववर्नयोजन तथा खचिको स्रोतगत 
अवस्था 

११४ 

तार्लका नं. २.३.३.३ ववपदबाट भएको मानवीय क्षर्त ११७ 
तार्लका नं. २.३.४.१ अध्यागमन ववभाग ि अन्त्तगितको कायािलयको कुल बजेट ि खचि                                           ११८ 

तार्लका नं. २.३.४.२ गैिपयिटक शाखाबाट जािी र्भसाको सङ्खख्यात्मक प्रगर्त ववविण ११९ 

तार्लका नं. २.३.५.१ कािागाि व्यवस्थापन ववभागको बजेट ववर्नयोजन ि खचि १२१ 

तार्लका नं. २.३.५.२ मखु्यमखु्य गर्तववर्िहरू १२२ 
तार्लका नं. २.३.५.३ कािागाि भवन एवं संिचनाहरूको र्नमािणको अवस्था १२३ 
तार्लका  नं. २.३.५.४ कैदीबन्त्दीहरूमा कोर्भड-१९ को प्रभाव १२४ 
तार्लका नं. २.३.६.१   िाविय परिचयपर तथा पञ्जीकिण ववभाग १२५ 
तार्लका नं. २.३.६.२ ववभाग अन्त्तगितका कायिक्रमका लार्ग वावर्िक बजेट ववर्नयोजन ि खचिको 

अवस्था 
१२६ 

तार्लका नं. २.३.६.३ खजल्ला प्रशासन कायािलयहरू ि स्थानीय तहका नाममा 
र्नकासा/हस्तान्त्तिण भएको िकम   

१२७ 

तार्लका नं २.३.६.४ मखु्य नर्तजा सूचकमा आिारित वावर्िक भौर्तक लक्ष्य तथा प्रगर्त ववविण १२७ 

तार्लका नं. २.३.६.४ माइलस्टोन सम्बन्त्िी समग्र प्रगर्तको अवस्था १३१ 
तार्लका नं. ४.२.१.१ P1 अन्त्तगितका कायिक्रमहरूको प्रगर्तको अवस्था १५० 

तार्लका नं. ४.२.२.१ िाविय ववकास समस्या समािान सर्मर्तको बैठकका र्नणिय कायािन्त्वयनको 
अवस्था 

१५१ 

तार्लका नं. ४.२.३.१ पन्त्रौं योजनाका नर्तजासूचकको प्रगर्त अवस्था १५३ 

तार्लका नं. ४.२.४.१ सम्पन्न हनु नसकेका/ कायािन्त्वयनको क्रममा िहेका माइलस्टोनहरू १५५ 

तार्लका नं. ४.२.४.२ आर्थिक वर्ि 2078/79 को बजेट कायािन्त्वयन कायियोजना 
(माइलस्टोन) 

१५७ 

 

 

 

च 
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िेखाखचरहरूको सूची 

िेखाखचर नं. २.३.२.१ सीमा सिुक्षामा कायिित यरु्नटहरू  १०६ 

िेखाखचर नं. २.३.२.२ स्थापना भएका र्ब.ओ.वप. संख्या १०७ 

िेखाखचर नं. २.३.२.३ सीमा समन्त्वयात्मक बैठक १०८ 

िेखाखचर नं. २.३.२.४ बिामद लाग ुऔर्िको प्रकृर्त १०९ 

िेखाखचर नं. २.३.२.५ नेपाल ए.पी.एर्. अस्पतालबाट PCR पिीक्षण ११३ 

िेखाखचर नं. २.३.२.६ नेपाल ए.पी.एर्. अस्पतालबाट कोर्भड-१९ र्बिामी उपचाि ११३ 

िेखाखचर नं. २.३.६.१ माइलस्टोनको प्रगर्त अवस्था १३१ 

 

 

 

अनसूुचीहरू 

अनसूुची -१  

 

वव.सं. २०४७ देखख हालसम्मका माननीय गहृ मन्त्रीज्यूहरूको 
नामावली ि कायिकाल 

२०३ 

अनसूुची -२   
 

वव.सं. २००७ देखख हालसम्मका गहृ सखचवज्यूहरूको नामावली ि 
कायिकाल 

२०४ 

अनसूुची -३ 
 

आ.व. २०७७/७८ को वावर्िक कायिसम्पादन सम्झौता मूल्याङ्कनको नर्तजा  २०६ 

अनसूुची -४  

 

गहृ मन्त्रालयका सखचवालय,महाशाखा तथा शाखाहरूको सम्पकि  
नम्बिहरू 

२०७ 

अनसूुची -५  

 

खजल्ला प्रशासन कायािलय ि प्रमखु खजल्ला अर्िकािीहरूका र्ोन 
नम्बिहरू 

२०८ 
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पररच्छेद  - एक  

पररिय 

१.१ गृह मन्त्रालय 

१.१.१ पृष्ठभूर्म  

नेपालमा २००७ सालको िाजनैर्तक परिवतिनपश्चात ् देशको आन्त्तरिक कायिको व्यवस्थापन हेने गिी गहृ 
मन्त्रालयको स्थापना भयो। वव.सं. २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापनापर्छ गहृ मन्त्रालयको नाम 
परिवतिन गिी गहृ पञ्चायत मन्त्रालय बनाइयो। वव.सं. २०१८ सालमा नेपाललाई १४ अञ्चल ७५ खजल्लामा 
ववभाजन गिी अञ्चलािीश ि प्रमखु खजल्ला अर्िकािीको व्यवस्था भयो। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लागू 
भएपर्छ अञ्चलािीश ि प्र.खज.अ.को काम, कतिव्य ि अर्िकाि काननुी रूपमा व्यवखस्थत गरियो। वव.सं. २०३७ 
सालमा गहृ मन्त्रालयबाट पञ्चायत सम्बन्त्िी काम छुट्ट्याई सो सम्बन्त्िी काम हेने छुटैै  स्थानीय ववकास 
मन्त्रालयको गठन भएपर्छ गहृ मन्त्रालयको मखु्य कायिभाि शाखन्त्त सवु्यवस्था ि स्थानीय प्रशासन िहन गयो।   

“मलुकुमा शाखन्त्त सवु्यवस्था ि सिुक्षा कायम गिी जनताको जीउ िन ि स्वतन्त्रताको संिक्षण गनुि” गहृ प्रशासनको 
मखु्य उद्दशे्य हो। गहृ प्रशासनलाई सबल ि सक्षम बनाई जनतामा सिुक्षाको अनभुरू्त ददलाउन ि सेवा प्रवाहलाई 
प्रभावकािी बनाई सशुासन कायम गनि गहृ मन्त्रालय मातहत नेपाल प्रहिी, सशस्त्र प्रहिी बल, नेपाल, िाविय ववपद् 
जोखखम न्त्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन प्रार्िकिण, कािागाि व्यवस्थापन ववभाग, अध्यागमन ववभाग, िाविय परिचय 
पर तथा पञ्जीकिण ववभाग ि कसूिजन्त्य सम्पखत्त व्यवस्थापन ववभाग (२०७८ असोज १७ मा स्थावपत) िहेका 
छन।् स्थानीय स्तिमा ७७ वटै खजल्लामा खजल्ला प्रशासन कायािलय, ७३ इलाका प्रशासन कायािलय तथा ७ 
वटा सीमा प्रशासन कायािलय वक्रयाशील िहेका छन।् 

१.१.२ दृर्िकोण 

नेपालको प्रचर्लत संवविान तथा काननुद्वािा प्रत्याभतू नागरिक स्वतन्त्रता, ववर्िको शासन, मानव अर्िकाि लगायत 
लोकताखन्त्रक मूल्य ि मान्त्यतालाई सम्मान गने गिी कायि गनुि गहृ प्रशासनको दृविकोण िहेको छ। 

१.१.३ लक्ष्य 

गहृ प्रशासनलाई जनताको माग ि आिािभतू आवश्यकता अनरुूप सञ्चालन गिी देशमा भिपददो  शाखन्त्त सिुक्षा 
प्रदान गनुि गहृ प्रशासनको लक्ष्य िहेको छ । 
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१.१.४ उदे्दश्य 

शाखन्त्त सवु्यवस्था ि सिुक्षा कायम गिी जनताको जीउ, िन ि स्वतन्त्रताको संिक्षण गनुि गहृ मन्त्रालयको मूलभतू 
उद्देश्य िहेको छ । 

१.१.५ कायिहरू 

नेपाल सिकाि (कायि–ववभाजन) र्नयमावली, २०७४ अनसुाि गहृ मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिने कायिहरू देहाय 
अनसुाि िहेका छन ्- 

१. आन्त्तरिक सिुक्षा तथा शाखन्त्त सवु्यवस्था सम्बन्त्िी नीर्त, काननु, मापदण्ड, योजना  कायािन्त्वयन ि र्नयमन, 

२. ववखशि व्यखक्त, महत्त्वपूणि स्थल, भवन, संिचना, कूटनीर्तक र्नयोग ि लोकमागिको सिुक्षा सम्बन्त्िी सूचना 
सङ्कलन, ववश्लरे्ण, उपयोग, समन्त्वय ि सिुक्षा प्रवन्त्ि,  

३. सङ्घ ि प्रदेश प्रहिी प्रशासन सम्बन्त्िी कायि, सपुिीवेक्षण ि समन्त्वय, 

४. अपिाि िोकथाम तथा र्नयन्त्रण सम्बन्त्िी नीर्त, काननु, मापदण्ड ि र्नयमन, 

५. अपिाि अनसुन्त्िान ि अपिाि अनसुन्त्िानको अर्भलेख, 

६. अपिाि र्नयन्त्रण सम्बन्त्िी अन्त्तािाविय, क्षेरीय समन्त्वय तथा सहयोग, 

७. सपदुिगी सम्बन्त्िी काननु, सखन्त्ि, सम्झौता ि कायािन्त्वयन, 

८. नागरिकता सम्बन्त्िी नीर्त, काननु, कायािन्त्वयन ि र्नयमन, 

९. पारिवारिक मार्मला (वववाह, सम्पखत्त हस्तान्त्तिण, सम्वन्त्ि-ववच्छेद, लोपोन्त्मखु, टुहिुा, िमिपरु, िमिपरुी 
उत्तिार्िकाि ि संयकु्त परिवाि) सम्बन्त्िी काननु, 

१०. उमेि, नाम ि जात सच्याउन ेसम्बन्त्िी नीर्त, काननु, मापदण्ड, कायािन्त्वयन ि र्नयमन, 

११. हातहर्तयाि, खिखजाना तथा र्बस्र्ोटक पदाथिको प्रयोग सम्बन्त्िी नीर्त, काननु, मापदण्ड, कायािन्त्वयन, 

र्नयन्त्रण ि र्नयमन, 

१२. यातना पीर्डत सम्बन्त्िी नीर्त, काननु, मापदण्ड, समन्त्वय ि र्नयमन, 

१३. र्नवािक नजिबन्त्द, कािागाि तथा वहिासत व्यवस्थापन सम्बन्त्िी नीर्त, काननु ि मापदण्ड, 

१४. अर्भयकु्त, थनुवुा ि कैदी अन्त्ति प्रदेश स्थानान्त्तिण सम्बन्त्िी कायि, 

१५. शिणाथी मार्मला सम्बन्त्िी नीर्त, काननु ि व्यवस्थापन सम्बन्त्िी कायि, 

१६. सम्पखत्त प्रार्प्त, जग्गा प्रार्प्त, अर्िग्रहण ि मआुब्जा सम्बन्त्िी नीर्त, काननु, मापदण्ड ि र्नयमन, 

१७. खचठ्ठा तथा जवुा र्नयन्त्रण सम्बन्त्िी नीर्त, काननु, मापदण्ड ि र्नयमन, 

१८. ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्त्िी िाविय नीर्त, काननु, मापदण्ड, कायािन्त्वयन ि र्नयमन, 
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१९. िाविय ववपद् कोर् स्थापना सञ्चालन तथा प्रादेखशक ववपद् कोर्मा सहयोग ि समन्त्वय, 

२०. सजाय, मार्ी, मलु्तबी ि परिवतिन, 

२१. र्नवािचन तथा जनमत सङ्खग्रह, 

२२. साविजर्नक र्बदा, उत्सव, उदी आददको व्यवस्थापन, 

२३. इन्त्टिपोल तथा अन्त्तािाविय प्रहिी सङ्गठनहरूसँगको सम्पकि  ि समन्त्वय, 

२४. मानव अर्िकाि ि नागरिक स्वतन्त्रताको संिक्षण तथा प्रवद्धिन, 

२५. अन्त्तािाविय शाखन्त्त स्थापना कायिमा सहयोग ि समन्त्वय, 

२६. अन्त्तािाविय सीमा, सीमा स्तम्भको सिुक्षा, सीमा प्रशासन तथा अन्त्तािाविय सीमानाको सिुक्षा, 

२७. सशस्त्र ववरोह, आर्थिक तथा सङ्गदठत अपिाि, आतङ्ककािी वक्रयाकलाप एवं अवैि सङ्घ संस्थाहरूको गर्तववर्ि 
र्नयन्त्रण ि बारुदी  सरुुङ्गको र्नवािण, 

२८. साविजर्नक चासो ि महत्वका सूचना सङ्कलन, आदानप्रदान, ववश्लरे्ण, उपयोग ि संिक्षण, 

२९. िाविय परिचयपर व्यवस्थापन सम्बन्त्िी नीर्त,  काननु, मापदण्ड, कायािन्त्वयन ि र्नयमन, 

३०. ववदेशी नागरिकको प्रवेश, उपखस्थर्त, गर्तववर्ि तथा प्रस्थानको व्यवस्थापन, र्नयमन, र्नयन्त्रण ि 
अर्भलेखीकिण, 

३१. अध्यागमन सम्बन्त्िी कायि, 

३२. अत्यावश्यक वस्त ुवा सेवाको आपूर्ति समन्त्वय, 

३३. उपार्ि, सम्मान तथा ववभरू्ण ि सशुोभन, 

३४. द्वन्त्द्व पीर्डत तथा ववस्थावपत व्यखक्तहरूको िाहत तथा पनुस्थािपना, 

३५. आर्थिक सहायता, 

३६. लाग ुऔर्ि र्नयन्त्रण, िोकथाम ि पनुस्थािपना केन्त्र व्यवस्थापन, 

३७. िार्मिक ववर्य, तीथिस्थान ि तीथियारी, 

३८. कल्याणिन ि बेवारिसे िन, 

३९. साविजर्नक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहािको िोकथाम, मादक पदाथि र्नयन्त्रण, साविजर्नक अपिािको 
र्नयन्त्रण, 

४०. साविजर्नक चन्त्दा सङ्कलन र्नयमन ि र्नयन्त्रण, 

४१. गहृ प्रशासन (कािागाि, शाखन्त्त सवु्यवस्था, लागू और्ि, प्रकोप व्यवस्थापन, सपुदुिगी लगायत) ववर्यक 
िाविय  अन्त्तािाविय समन्त्वय ि सम्पकि , 
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४२. र्नवािचन आयोग, 

४३. नेपाल प्रहिी, 

४४. सशस्त्र प्रहिी बल, नेपाल, 

४५. प्रहिी कल्याण, 

४६. साविजर्नक र्बर्यसँग सम्बखन्त्ित वववाद, घटनाको जाँचबझु ि अनसुन्त्िान, 

४७. सवािी र्नयन्त्रण तथा सिकािी सवािी सािनको व्यवस्थापन ि समन्त्वय, 

४८. मन्त्रालय सम्बन्त्िी िाविय अन्त्तािाविय सङ्घ संस्थासँग सखन्त्ि, सम्झौता, सम्पकि  ि समन्त्वय, 

४९. मन्त्रालय सम्बन्त्िी साविजर्नक संस्थान, प्रार्िकिण, सर्मर्त, प्रर्तष्ठान आददको सञ्चालन ि र्नयमन, 

५०. अन्त्य मन्त्रालयको कायिववभाजनमा नपिेका ववर्य आदद । 

१.१.६ गृह मन्त्रालयको कायिके्षर 

नेपाल सिकाि (कायि–ववभाजन) र्नयमावली, २०७४ अनसुाि गहृ मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिने कायिहरू समेट्ट्न े
के्षर नै गहृ मन्त्रालयको कायिके्षर हो | 

 

 

१.१.७ गृह प्रशासन सम्बद्ध प्रत्यक्ष परोक्ष ऐन, र्नयम, मापदण्ड िथा कायिर्वर्िहरू  

      क) गहृ प्रशासन सम्बद्ध प्रत्यक्ष पिोक्ष ऐनहरू 

1. अखख्तयाि दरुुपयोग अनसुन्त्िान आयोग ऐन, २०४८  
2. उपभोक्ता संिक्षण ऐन, २०७५ 
3. कािागाि ऐन, २०१९ 
4. कालोबजाि तथा केही सामाखजक अपिाि तथा सजाय ऐन, २०३२ 
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5. खाद्य ऐन, २०२३  
6. छापाखाना ि प्रकाशन ऐन, २०४८  
7. जलस्रोत ऐन, २०४९ 
8. जग्गा प्रार्प्त ऐन, २०३४ 
9. जन्त्म, मतृ्य ुतथा व्यखक्तगत घटना (दताि गने) ऐन, २०३३ 
10. प्रहिी ऐन, २०१२ 
11. र्बष्र्ोटक पदाथि ऐन, २०१८ 
12. वववाह दताि ऐन, २०२८ 
13. बालबार्लका सम्बन्त्िी ऐन, २०४८ 
14. भ्रिाचाि र्नवािण ऐन, २०५९ 
15. िाविय मानव अर्िकाि आयोग ऐन, २०६८ 
16. यातना सम्बन्त्िी क्षर्तपूर्ति ऐन, २०५३ 
17. िाज्य ववरुद्धको अपिाि ि सजाय ऐन, २०४६  
18. िाहदानी ऐन, २०२४ 
19. लाग ुऔर्ि (र्नयन्त्रण) ऐन, २०३३ 
20. स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 
21. सशस्त्र प्रहिी ऐन, २०५८ 
22. साविजर्नक सिुक्षा ऐन, २०४६ 
23. संस्था दताि ऐन, २०३४ 
24. सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ 
2५. सवािी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ 
2६. संखक्षप्त कायिववर्ि ऐन, २०२८ 
2७. हातहर्तयाि खिखजाना ऐन, २०१९ 
2८. होटेल व्यवस्था तथा मददिाको र्बक्री ववतिण (र्नयन्त्रण) ऐन, २०२३ 
२९. ववभरू्ण ऐन, २०६४ 
3०. ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४   
3१. र्नजामती सेवा ऐन, २०४९ 
3२. अध्यागमन ऐन, २०४९ 
3३. कायिस्थलमा हनुे यौनजन्त्य दवु्यिवहाि (र्नवािण) ऐन, २०७१ 
3४. पश ुविशाला ि मास ुजाँच ऐन, २०५५ 
3५. पश ुस्वास्थ्य तथा पश ुसेवा ऐन, २०५५ 
3६. प्राचीन स्मािक संिक्षण ऐन, २०१३ 
३७. सूचनाको हक सम्बन्त्िी ऐन, २०६४ 
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३८. नेपाल प्रहिी ि प्रदेश प्रहिी (कायि सञ्चालन, सपुिीवेक्षण ि समन्त्वय) ऐन,२०७६ लाई संशोिन  
गनि  बनेको अध्यादेश, २०७८  

३९. सामाखजक सिुक्षा (पवहलो संशोिन) अध्यादेश, २०७८  
4०. तेजाव तथा अन्त्य घातक िासायर्नक पदाथि (र्नयमन) अध्यादेश, २०७८ 
४१.  नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ 
4२. नेपाल नागरिकता (पवहलो संशोिन) अध्यादेश, २०७८ 

      आ) गहृ प्रशासन सम्बद्ध प्रत्यक्ष पिोक्ष र्नयमहरू 

1. अखख्तयाि दरुुपयोग अनसुन्त्िान आयोग र्नयमावली, २०५९ 
2. उमेि, नाम ि जात सच्याउन ेर्नयमहरू, २०१७ 
3. कािागाि र्नयमावली, २०२० 
4. खाद्य र्नयमावली, २०२७ 
5. छापाखाना ि प्रकाशन सम्बन्त्िी र्नयमावली, २०४९ 
6. जलस्रोत र्नयमावली, २०५० 
7. प्रहिी र्नयमावली, २०७१ 
8. वववाह दताि र्नयमावली, २०२८ 
9. बालबार्लका सम्बन्त्िी र्नयमावली, २०५१ 
10. िाहदानी र्नयमावली, २०६७ 
11. सशस्त्र प्रहिी र्नयमावली, २०७२ 
12. संस्था दताि र्नयमावली, २०३४ 
13. सिकािी जग्गाको भोगार्िकाि गिाउने सम्बन्त्िी  कायिनीर्त, २०६२ 
14. सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) र्नयमावली, २०६५ 
15. सवािी तथा यातायात व्यवस्था र्नयमावली, २०५४ 
16. हातहर्तयाि खिखजाना र्नयमावली, २०२८ 
17. होटेल व्यवस्था तथा मददिाको र्बक्री ववतिण (अर्िकािी तोक्ने) र्नयमहरू, २०२४ 
18. प्रिानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धाि कोर् सञ्चालन र्नयमावली, २०६३  
19. ववभरू्ण र्नयमावली, २०७६  
20. ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन र्नयमावली, २०७६ 
21. ववष्र्ोटक पदाथि र्नयम, २०२० 
22. नेपाल नागरिकता र्नयमावली, २०६३  
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23. र्नजामती सेवा र्नयमावली, २०२५ 
24. अध्यागमन र्नयमावली, २०५१ 
25. पश ुबिशाला ि मास ुजाँच र्नयमावली, २०५७ 
26. पश ुस्वास्थ्य तथा पश ुसेवा र्नयमावली, २०५६ 
27. मलुकुी अपिाि संवहता, २०७४ 
28. मलुकुी र्ौजदािी कायिववर्ि संवहता, २०७४ 
29. मलुकुी र्ौजदािी कायिववर्ि र्नयमावली, २०७५ 
30. सूचनाको हक सम्बन्त्िी र्नयमावली, २०६५ 
31. तेजाब तथा अन्त्य घातक िासायर्नक पदाथि (र्नयमन) र्नयमावली, २०७७ 
32. कसूिजन्त्य सम्पखत्त तथा सािन (िोक्का र्नयन्त्रण ि जर्त) र्नयमावली, २०७७ 
33. वैयखक्तक गोपनीयता सम्बन्त्िी र्नयमावली, २०७७ 
34. सामाखजक सिुक्षा (पवहलो संशोिन) र्नयमावली, २०७७ 
35. प्रहिी (आठौ संशोिन) र्नयमावली, २०७७ 
36. िाविय परिचयपर तथा पञ्जीकिण र्नयमावली, २०७७ 
3७. र्ौजदािी कसूि (कैद कटै ा) (पवहलो संशोिन) र्नयमावली, २०७७ 
3८. ववभरू्ण (दोस्रो संशोिन) र्नयमावली, २०७७ 
३९. नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोिन) र्नयमावली, २०७८        

      इ) गहृ प्रशासन सम्बद्ध प्रत्यक्ष पिोक्ष नीर्त िणनीर्त कायिनीर्त एवं कायिववर्िहरू  

१. ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन नीर्त, २०७५ 
२. ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण िणनीर्तक कायियोजना (2018-2030) 
३. ववपद् जोखखम ववखत्तय व्यवस्थापन िणनीर्त, २०७८ 
४. सिकािी जग्गाको भोगार्िकाि गिाउने सम्बन्त्िी  कायिनीर्त, २०६२ 
५. मनोसामाखजक अपाङ्ग बन्त्दी अस्पताल सञ्चालन कायिववर्ि, २०७७ 
६. अध्यागमन ववभाग तथा अन्त्तगितका कायािलयहरूमा कायिित कमिचािीहरूको आचािसंवहता,  

२०७८ 
७. ववपद् लेखाजोखा मागिदशिन, २०७२ 
८. सम्भाववत शीतलहि तथा वहमपात ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण तथा प्रर्तकायि मागिदशिन, २०७७ 
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१.१.८ गृह मन्त्रालयको सङ्गठन संरिना 

१.१.५ गहृ मन्त्रालयको सङ्गठन संिचना 
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१.२ गृह मन्त्रालय अन्त्िगििका महाशाखाहरू  

१.२.१ प्रशासन महाशाखा  

र्नजामती प्रशासन तथा प्रहिी सेवाको लार्ग आवश्यक पने जनशखक्तको प्रके्षपण, भनाि, छनौट तथा सो जनशखक्तको 
र्नयखुक्त, सरुवा, तार्लम, बढुवा, अवकाश लगायत कमिचािी व्यवस्थापनसँग सम्बखन्त्ित सम्पूणि कायिहरू, गहृ प्रशासन 
सम्बन्त्िी गनुासो व्यवस्थापन गने कायिहरू तथा सूचना तथा सञ्चाि प्रववर्िको ववकास तथा प्रयोग सम्बन्त्िी कायिहरू 
प्रशासन महाशाखाको महत्त्वपूणि खजम्मेवािी अन्त्तगित पदिछन।् यस महाशाखा अन्त्तगित देहायानसुािका शाखाहरू 
िहेका छन ्-  

क) र्नजामती कमिचािी प्रशासन शाखा 
ख) प्रहिी कमिचािी प्रशासन शाखा 
ग) सूचना प्रववर्ि शाखा  

घ) गनुासो व्यवस्थापन शाखा 

१.२.२ सुरक्षा िथा समन्त्वय महाशाखा  

देशको समग्र शाखन्त्त सिुक्षा ि अमन चयन कायम गदै जनताको जीउ, िन ि स्वतन्त्राको िक्षा गनि सिुक्षा र्नकाय 
तथा स्थानीय प्रशासनका खजम्मेवाि अर्िकािीहरूसँग समन्त्वय, सहयोग तथा र्नदेशन गने यस महाशाखा अन्त्तगित 
देहाय बमोखजमका शाखाहरू िहेका छन ्-  

क) स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्त्वय शाखा 
ख) शाखन्त्त सिुक्षा तथा अपिाि र्नयन्त्रण शाखा 
ग) सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखा 
घ) सूचना समन्त्वय तथा ववश्लरे्ण एकाई 

१.२.३ आन्त्िररक व्यवस्थापन महाशाखा  

मन्त्रालयको कायािलय वा खजन्त्सी व्यवस्थापन, आर्थिक प्रशासन, ववभरू्ण, सवािी तथा सभा समािोह व्यवस्थापनका 
साथै अन्त्य महाशाखालाई नतोवकएका सम्पूणि कायिहरू व्यवस्थापन महाशाखा अन्त्तगित पदिछन।् यस महाशाखा 
अन्त्तगित देहाय बमोखजमका शाखाहरू िहेका छन ्- 

क) आर्थिक प्रशासन शाखा 
ख) कायािलय व्यवस्थापन तथा खजन्त्सी शाखा 
ग) आन्त्तरिक प्रशासन, सवािी तथा सभा समािोह व्यवस्थापन शाखा 
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१.२.४ नीर्ि, योजना, अनुगमन िथा मूल्याङ्कन महाशाखा  

आवर्िक तथा वावर्िक नीर्त, योजना, बजेट तजुिमा, कायिक्रम कायािन्त्वयन, अनगुमन, नीर्तगत मस्यौदाहरूको तयािी, 
नागरिकता तथा िाविय परिचयपर ि लाग ुऔर्ि र्नयन्त्रणसँग सम्बखन्त्ित कायिहरू सम्पादन गने कायि यस 
महाशाखाको खजम्वेवािी र्भर िहेको छ। महाशाखा प्रमखुले मखु्य और्ि र्नयन्त्रण अर्िकािीको खजम्मेवािी समेत 
बहन गनुिपने हनु्त्छ।  यस महाशाखा अन्त्तगित देहायानसुािका शाखाहरू िहेका छन ्-  

क) योजना, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन शाखा 
ख) लाग ुऔर्ि र्नयन्त्रण शाखा 
ग) नागरिकता तथा िाविय परिचयपर व्यवस्थापन शाखा 

१.२.५ र्वपद् िथा द्वन्त्द्व व्यवस्थापन महाशाखा   

ववपद् अध्ययन, जोखखम न्त्यूनीकिण तथा पनुलािभ, ववपद् पवुितयािी तथा प्रर्तकायि, शाखन्त्त प्रवद्धिन ि िाहत तथा 
तथ्याङ्क व्यवस्थापनसँग सम्बखन्त्ित कायिहरू सम्पादन गने कायि यस महाशाखाको खजम्मेवािी िहेको छ। यस 
महाशाखा अन्त्तगित देहायानसुािका शाखाहरू िहेका छन ्-  

क) ववपद् अध्ययन जोखखम न्त्यूनीकिण तथा पनुलािभ शाखा 
ख) ववपद् पूवि तयािी तथा प्रर्तकायि शाखा 
ग) शाखन्त्त प्रवद्धिन शाखा 
घ) िाहत तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन शाखा 

१.२.६ कानुन महाशाखा 

संयकु्त िािसङ्घ, साकि  तथा अन्त्य अन्त्तािाविय र्नकायसँग भएका सखन्त्ि, सम्झौता, महासखन्त्ि, प्रोटोकलहरू मध्ये गहृ 
मन्त्रालयबाट सम्पादन हनुपुने कायिहरूको अद्यावर्िक अर्भलेख िाख्न ेएवं अनगुमन गने साथै पक्ष िािको हैर्सयतले 
नेपालले संयकु्त िाि सङ्घमा बझुाउन ुपने ICCPR/CAT को आवर्िक प्रर्तवेदन सम्बखन्त्ित र्नकायको सहयोग ि 
समन्त्वयमा तयाि गने, मन्त्रालयसँग सम्बखन्त्ित ऐन, र्नयम, कायिववर्ि, र्नदेखशका लगायतमा काननु पक्षको र्नरूपण 
गने लगायतका कायिहरू यस महाशाखाबाट हनुे गिेका छन।् यस महाशाखा अन्त्तगित देहायानसुािका शाखाहरू 
िहेका छन ्-  

क) काननु तथा रै्सला कायािन्त्वयन शाखा 
ख) मानव अर्िकाि प्रवद्धिन शाखा 
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१.३ गृह मन्त्रालय अन्त्िगििका र्वभागहरू  

१.३.१ नेपाल प्रहरी  

क) परिचय  

नेपाल प्रहिी स्थापनाकालदेखख नै समाजलाई सिुखक्षत बनाउन,े िाज्यबाट तयाि गरिएको काननुी व्यवस्था अनसुाि 
अपिाि गने व्यखक्तलाई सजाय ददलाउन अनसुन्त्िान गने र्नकायको रूपमा ववकास भएको सङ्गठन हो। नेपालमा 
प्रहिीको ववर्भन्न स्वरूपमा लामो इर्तहासबाट ववकर्सत भएको पाइन्त्छ। नेपाल प्रहिी ववर्भन्न कालखण्ड पाि गदै 
शाखन्त्त सिुक्षा, अपिाि र्नयन्त्रण ि अनसुन्त्िानको कायि ि मानव अर्िकािको संिक्षण तथा सम्वद्धिन, सीमा सिुक्षा 
लगायत ववववि क्षरेमा अग्रस्थानमा िही कायि सम्पादन गदै आइिहेको गौिवमय सङ्गठन हो। नेपालमा भएका 
िाजनैर्तक, आर्थिक ि सामाखजक परिवतिनहरूलाई आत्मासात गदै िाज्यका र्नर्त ि र्सद्धान्त्तहरूमा अर्डग िही 
आफ्नो र्नष्पक्ष स्वरूपलाई कायम िाख्दै देश ि जनताको अहोिार सेवा गदै आइिहेको छ। देशको आन्त्तरिक 
शाखन्त्तसिुक्षामा प्रभावकािी भरू्मका खेल्ने छुटै्ठ सङ्गठनको आवश्यकता महससु गिी प्रहिी ऐन, २०१२ अनसुाि 
नेपाल प्रहिीको गठनसँगै सङ्गठनको ववर्िवत ्स्थापना भएको हो। उक्त ऐनको प्रस्तावनामा नै "नेपालभि मलुकुको 
प्रहिी र्ोसिको पनुगिठन गनि ि त्यसलाई अपिाि िोक्ने ि पत्ता लगाउने सयुोग्य सािन बनाई शाखन्त्त ि व्यवस्था 
कायम िाख्न आवश्यक देखखएकोले" यो ऐन बनाई लागू गरिएको छ भने्न व्यवस्था भए अनरुूप नेपाल प्रहिीले 
अपिाि र्नयन्त्रण गने, अपिाि अनसुन्त्िान गने, देशमा शाखन्त्त सिुक्षा तथा अमनचयन कायम िाख्न,े ट्रावर्क 
व्यवस्थापन गने, स्वदेशी तथा ववदेशी ववखशि व्यखक्तको सिुक्षा, महत्त्वपूणि प्रर्तष्ठान तथा आवासको सिुक्षा, िाविय 
तथा स्थानीय तहको र्नवािचन, सभा सम्मेलन, समािोह तथा कायिक्रम, चाडपवि आददमा प्रभावकािी सिुक्षा व्यवस्थापन 
गने ि सो कायिको लार्ग उपलब्ि स्रोत, सािन ि जनशखक्तलाई अर्िकतम उपयोग गिी देशभि र्छटोछरितो, 
भिपददो  तथा जवार्देही ि पािदशी प्रहिी सेवा प्रदान गदै आइिहेको छ। समयसापेक्ष अपिाि र्नयन्त्रण तथा 
प्रभावकािी अनसुन्त्िान, शाखन्त्त-सिुक्षा लगायतका कायिमा नेपाल प्रहिीले महत्त्वपूणि योगदान परु् याएको छ। साथै 
संयकु्त िाि सङ्घको अनिुोिमा ववर्भन्न द्वन्त्द्वग्रस्त िािहरूमा ववगत २९ वर्िदेखख अनवित ्रूपमा शाखन्त्त सिुक्षा 
व्यवस्थापन, अपिाि अनसुन्त्िान तथा सो के्षरहरूको प्रहिीको पनु:संिचनाको कायिमा समेत महत्त्वपूणि भरू्मका 
र्नवािह गदै आइिहेको छ। 

नेपाल प्रहिी अस्पताल मार्ि त ्सम्पूणि र्बिामीहरूलाई समखुचत तविबाट अन्त्तिङ्ग, ववहिङ्ग ि र्नदानात्मक उपचाि 
सेवा प्रदान गदै आइिहेको ि अस्पतालको अन्त्तिङ्ग सेवालाई १५० शैयाबाट ३०० शैयामा स्तिोन्नती गिी सेवा 
प्रदान गरिदै आएको छ।  

नेपाल प्रहिीको सङ्गठनात्मक स्वरूप अनसुाि केन्त्रीयस्तिमा प्रहिी प्रिान कायािलयदेखख स्थानीय स्तिमा प्रहिी 
चौकी, प्रहिी पोिसमेत गिी देशभिका २,६६० प्रहिी एकाइहरूमार्ि त प्रहिी महार्निीक्षकदेखख प्रहिी कायािलय 
सहयोगी समेत गिी कुल ७९ हजाि ५ सय ३८ प्रहिी कमिचािीको दिवन्त्दी कायम भई आम नागरिकलाई 
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ववश्वसनीय प्रहिी सेवा उपलब्ि गिाउँदै आएको छ । केन्त्रीयस्तिको प्रशासर्नक र्नकायको रूपमा िहेको प्रहिी 
प्रिान कायािलय, प्रहिी महार्निीक्षकको सखचवालय,  ववर्भन्न ववभाग, ब्यिुो,  र्नदेशनालय,  र्निीक्षणालय, महाशाखा 
तथा शाखाहरू, िाविय प्रहिी प्रखशक्षण प्रर्तष्ठान, महानगिीय प्रहिी कायािलय,  प्रदेश प्रहिी कायािलय, सङ्घीय प्रहिी 
एकाइ कायािलय, प्रदेशस्तिीय तार्लम केन्त्रहरू, खशक्षालयहरू, महानगिीय प्रहिी परिसि, खजल्ला स्तिमा खजल्ला प्रहिी 
कायािलय, महानगिीय प्रहिी वृत्त, ईलाका प्रहिी कायािलय, महानगिीय प्रहिी प्रभाग, वडा प्रहिी कायािलयहरू, सीमा 
प्रहिी चौकी ि प्रहिी चौकी स्थापना भई परिचार्लत छन ्। 

यसै गिी मद्दती तथा जगेडा जनशखक्तका रूपमा ववपद  व्यवस्थापन महाशाखा, केन्त्रीय प्रहिी ववशेर् कायिदल, सशस्त्र 
प्रहिी गण, दङ्गा र्नयन्त्रण प्रहिी गण, सशस्त्र प्रहिी गलु्म, सशस्त्र प्रहिी सेनामखु, ववमानस्थल सिुक्षा गाडि, भन्त्साि 
सिुक्षा गाडि, कािागाि सिुक्षा गाडिहरू समेत आ-आफ्नो स्थानमा परिचार्लत छन ्। यसका अर्तरिक्त प्रहिी कायिको 
लार्ग सहयोगीका रूपमा नेपाल प्रहिी अस्पताल (प्रदेश स्ति समेत), प्रहिी कल्याण महाशाखा, केनाइन महाशाखा, 
नेपाल प्रहिी संगीत ववद्यालय, पयिटक प्रहिी, सामदुावयक प्रहिी, प्रहिी ववद्यालयहरू,  नेपाल प्रहिी केन्त्रीय खेलकुद 
सर्मर्त ि स्वयंसेवकीय संस्थाका रूपमा प्रहिी परिवाि मवहला सङ्घ ि आसिा सिुाि केन्त्र, नेपाल परु्लस क्लब 
समेतबाट प्रत्यक्ष, पिोक्ष रूपमा प्रहिी कायि सम्पादनमा सघाउ परु् याउँदै आएको छ। नेपालको संवविान (२०७२) 
बमोखजम देश सङ्घीय ि प्रादेखशक संिचनामा गइसकेको सन्त्दभिमा नेपाल प्रहिीको ववद्यमान साङ्गठर्नक संिचनालाई 
संवविान बमोखजम रूपान्त्तिण गनि सङ्घीय ि प्रदेशमा आवश्यकतानसुाि समायोजन तथा नयाँ प्रहिी कायािलय स्थापना 
गिी व्यवस्थापनको कायि अखघ बवढिहेको छ।   

कायि सम्पादन प्रकृर्तको आिािमा प्रहिी प्रिान कायािलयखस्थत प्रहिी महार्निीक्षकको सखचवालय ि ववर्भन्न ववभागहरू 
मार्ि त खजम्मेवािी बाँडर्ाँट भई देहायनसुाि कायि सम्पादन हुँदै आएको छ :-   
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ख) नपेाल प्रहिीको सङ्गठन 
संिचना 
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ग) ववभागीय नीर्त र्नदेशनतर्ि   

नेपाल प्रहिीको आन्त्तरिक प्रशासर्नक व्यवस्थापन, नेपाल प्रहिीका कमिचािीहरूले पालना गनुि पने आचाि संवहता 
सम्बन्त्िी कायािदेश २०७७, प्रहिी हवल्दाि तथा जवान लखक्षत उत्प्रिेण अर्भवृवद्ध योजना, २०७७,  ववभागीय नीर्त 
र्नदेशनहरू तजुिमा गिी कायािन्त्वयन गिाउन,े  प्रहिी सङ्गठनद्वािा आयोजना गरिने ववर्भन्न समािोह तथा कायिक्रमहरूको 
व्यवस्थापन, अनगुमन तथा सपुिीवेक्षण गने, प्रहिी कमिचािीहरूलाई अर्नवायि र्बदा उपभोग गिाउन ेतथा प्रहिी 
कमिचािीहरूको गनुासो सम्बन्त्िी स्पि नीर्त तजुिमा गिी कायािन्त्वयन गिाउन,े आवश्यकतानसुाि प्रहिी जनशखक्त 
खटनपटन गने, प्रहिी प्रशासन सम्बन्त्िी अन्त्य भैपिी आउने कायि गने,  नेपाल प्रहिीको र्मर्डया नीर्त कायािन्त्वयन 
गने,  मानव अर्िकाि संिक्षण, लैवङ्गक नीर्त,  र्र-वर्ीय िणनैर्तक योजना कायािन्त्वयन तथा सोको र्नयर्मत अनगुमन, 

पषृ्ठपोर्ण तथा सिुािलगायत प्रहिी सेवाको सहज उपलब्िता, गणुस्तिीयता, प्रभावकारिता तथा जवार्देवहता 
अर्भवृवद्धसम्बन्त्िी प्रशासर्नक अनगुमन, र्नयमन तथा व्यवस्थापन आदद खजम्मेवािी वहन गदै आइिहेको छ ।  

नेपाल प्रहिीलाई व्यावसावयक तथा दक्ष बनाउन अपिाि अनसुन्त्िान, प्रहिी प्रशासन, मानव स्रोत तथा प्रहिी सेवा 
प्रवाहजस्ता ववर्यहरूको सम्बन्त्िमा खोज, अन्त्वेर्ण, अध्ययन अनसुन्त्िान गिी प्रहिी सङ्गठनको दीघिकालीन तथा 
ववर्भन्न आवर्िक िणनीर्त तथा कायिक्रमहरू ववकास गनुिका साथै ववज्ञान प्रववर्िको के्षरमा अझ बढी सशक्त ि 
समयानकुुल बनाइ सूचना ि प्रववर्िमा भएका ववकासको उच्चतम रूपमा प्रयोग गने अर्भप्रायले नेपाल प्रहिीमा 
सूचना प्रववर्िको क्षेरमा सम्भाव्य प्रयास भई आवश्यकतानसुाि सफ्टवेयि तयाि गने ि प्रहिी कमिचािीहरूलाई 
कम््यूटि सम्बन्त्िी ववर्भन्न तार्लमहरू प्रदान गने कायिसमेत गरिँदै आएको छ। 

घ) मानव स्रोत  व्यवस्थापनतर्ि  

मानव स्रोत ववकास ववभागको स्थापना वव. सं. २०६१ सालमा प्रहिी कमिचािीहरूको शरुु भनािदेखख अवकाशसम्मका 
(Recruitment to Retirement) सम्पूणि कायि सम्पादनको लार्ग भएको हो। अपिािको िोकथाम,  र्नयन्त्रण तथा 
अनसुन्त्िान गने ि देशमा शाखन्त्त सिुक्षा अमनचयन कायम गिी नागरिकको जीउिनको सिुक्षा गने प्रमखु दावयत्व 
र्नवािह गनि सङ्गठनर्भरका ववर्भन्न सेवा समूहहरूको लार्ग आवश्यक दक्ष जनशखक्त व्यवस्थापन गिाउन ु यस 
ववभागको मखु्य कायि हो। मानव स्रोत व्यवस्थापनमा भनाि छनौट, आिािभतू तथा सेवाकालीन तार्लम, पदस्थापन, 

दण्ड-पिुस्काि, सरुवा, बढुवा, कायि सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीको ववकास लगायतका कायिहरू सम्पन्न गदै मानव 
संसािनको समखुचत ववकास ि व्यवस्थापनको कायि यस ववभागले सम्पन्न गने गदिछ।यस ववभाग अन्त्तगित वृखत्त 
ववकास र्नदेशनालय, भनाि छनौट महाशाखा, तार्लम महाशाखा ि कमिचािी प्रशासन शाखाले पेशागत रूपमा पूणि 
दक्ष ि सक्षम प्रहिी जनशखक्तको ववकास गनि आफ्नो खजम्मेवािी अनरुूपका ववर्भन्न कायि गदै आएका छन ्। प्रहिी 
सेवालाई आिरु्नक, वैज्ञार्नक, जनमैरी, व्यवसावयक ि व्यवहारिक बनाउन समाजमा आएको परिवतिनलाई आत्मसात 
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गदै सेवा प्रवाह गनि सक्ने सक्षम, दक्ष प्रहिी कमिचािीहरूको उत्पादन गिी उखचत अह्रनखटन, सजाय तथा पिुस्काि 
ि मनोबल उच्च िाख्न ववर्भन्न सिुािात्मक कायिहरूको र्निन्त्तिता गरिएको छ। 

ङ) प्रशासन तथा आर्थिक व्यवस्थापनतर्ि   

प्रहिी र्नयमावलीमा, २०७१ मा व्यवस्था भए अनसुाि िाज्यबाट उपलब्ि गिाउन सवकन े सवुविाहरूलाई 
समायानकुुल व्यवस्थापन गदै उपलब्ि स्रोत सािनको अर्िकतम उपयोग गिी व्यवखस्थत रूपमा प्रहिी 
कमिचािीहरूलाई परिचालन गिी साङ्गठर्नक लक्ष्य हार्सल गनिको लार्ग नेपाल प्रहिी सङ्गठन सदैव वक्रयाशील िहँदै 
आएको छ। 

नेपाल प्रहिी सङ्गठनमा हाल ७९ हजाि ५ सय ३८ दिबन्त्दीमा कायिित प्रहिी कमिचािीहरूको प्रशासर्नक 
व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा आवश्यक भौर्तक स्रोत सािनहरूको व्यवस्थापनलाई चसु्त, दरुुस्त, पािदशी, 
प्रभावकािी, जवार्देही ि प्रववर्िमैरी ढङ्गबाट सञ्चालन गिी नेपाल प्रहिी सङ्गठनको लक्ष्य प्रार्प्तको लार्ग र्मर्त 
२०४२/०५/१५ गते प्रशासन ववभागको स्थापना भएको हो। कायिित प्रहिी कमिचािी तथा पूवि प्रहिी कमिचािीहरू 
ि सन्त्तर्तहरूलाई लाभ पगु्ने वकर्समका ववर्भन्न कल्याणकािी कायिक्रमहरू जस्तैैः सेवामूलक योजना तर्ि  खशक्षा, 
स्वास्थ्य, आत्मर्नभिि प्रकृर्तका तार्लमहरू, बीमा लगायत ववववि सेवाहरू तथा आयमूलक तर्ि  पेट्रोल पम्प, सवपङ्ग 
कम््लेक्स, हेल्थ क्लब, सपुथ मूल्य पसल, सहरु्लयत ऋण, सवािी सािन वकस्ताबन्त्दी योजना समेतका कायिक्रमहरू 
सञ्चालन गिी ती सेवाहरूको कुशल व्यवस्थापन एवं परिचालन गने दावयत्व यस ववभागले सर्लतापूविक र्नवािह 
गदै आइिहेको छ। सङ्गठनको आर्थिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन नीर्तलाई दरिलो बनाउन आर्थिक अनशुासनको 
मापदण्ड तोकी बेरुज ुर्र्छ्यौटतर्ि  ववगत केही वर्िदेखख नपेाल प्रहिी सङ्गठन अग्रपंखक्तमा िहदै आएको छ। भौर्तक 
सािन स्रोतको खरिद तथा ववतिण प्रणालीलाई समानपुार्तक ि भौगोर्लक एवं कायि प्रकृर्तको आिािमा प्राथर्मकता 
ददई र्नखश्चत समय ि सीमार्भर सबै तहका प्रहिी कमिचािीहरूलाई प्राप्त सवुविाहरू समानपुार्तक तविले उपलब्ि 
गिाउन प्रशासन ववभाग सदैव सचेत िहँदै आएको छ।  

च) प्रहिी कायि तथा परिचालनतर्ि   

प्रहिी सङ्गठनको खजम्मेवािी तथा कायि के्षर व्यापक रूपमा बढदै गएपर्छ वव. सं. २०४५ साल जेठ २६ गते 
प्रहिी प्रिान कायािलयको मातहतमा िहन ेगिी प्रहिी नायब महार्निीक्षकको नतेतृ्वमा कायि ववभाग (Operation 

Department) को स्थापना भयो । वव. सं. २०४९ सालमा प्रहिी अर्तरिक्त महार्निीक्षक प्रमखु िहने गिी स्तिोन्नर्त 
गरिएकोमा र्मर्त २०७५/०२/३१ गतेको मखन्त्रपरिर्दको र्नणिय अनसुाि नेपाल प्रहिीमा ३ जना प्र.अ.म.र्न. को 
दिबन्त्दी कायम भए अनसुाि अ.अ. ववभाग ि कायि ववभागलाई कायि एवम अ.अ. ववभाग कायम भई कायि सञ्चालन 
हुँदै आएकोमा र्मर्त २०७८/०३/१० गतेको नेपाल सिकाि (मखन्त्रपरिर्द्) को र्नणियानसुाि नेपाल प्रहिीमा 
जनपदतर्ि  प्रहिी अर्तरिक्त महार्निीक्षकको दिबन्त्दी र्सजिना गिी गहृ मन्त्रालयको र्मर्त २०७८/०३/११ गतेको 
र्नणियानसुाि कायि ववभाग ि अपिाि अनसुन्त्िान ववभागको ववभाजन गिी कायि ववभाग कायम भई प्र.अ.म.र्न. 
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प्रमखुबाट हनु ेव्यवस्था गरिएको छ । प्रहिी कायितर्ि को आफ्नो कायि क्षरे, खजम्मेवािी ि काम कतिव्य प्रहिी ऐन 
तथा र्नयमावलीले तोकेबमोखजम िहेको छ । 

देशभरिको शाखन्त्त सिुक्षा, प्राकृर्तक प्रकोप र्नयन्त्रण तथा व्यवस्थापन, भीड र्नयन्त्रण, दङ्गा र्नयन्त्रण, सिुक्षा 
(अर्तववखशि/ववखशि व्यखक्तहरूको), ट्रावर्क व्यवस्थापन, ववपद  व्यवस्थापन, भीड र्नयन्त्रणमा मानव अर्िकािको 
संिक्षण,  ववशेर् अप्रशेन,  हातहर्तयाि ममित तथा व्यवस्थापन, दैर्नक घटना अवलोकन तथा र्नदेशन, िाजनीर्तक 
खबि सङ्कलन ि गर्तववर्ि मार्थ र्नगिानी, आतङ्ककािी गर्तववर्ि र्नयन्त्रण तथा र्नगिानी, सूचना तथा सञ्चाि 
व्यवस्थापन जस्ता कायि क्षेरमा यस ववभागले खजम्मेवािीपूविक आफ्नो कायि सम्पादन गिेको छ।  

सन ्२०१९ र्डसेम्बिमा र्छमेकी र्मर िाि चीनको वहुान शहिमा सविप्रथम देखापिेको कोिोना भाइिस ि यसले 
जनमानसमा महामािीको रूपमा पािेको प्रभाव बढ्दै जाँदा नेपाल प्रहिी यसबािे एकदमै संवेदनशील िही नेपालमा 
यसले पानि सक्ने प्रभाव तथा यसको प्रर्तकायिको लार्ग Front Line Agency को रूपमा शरुुदेखख नै सङ्खक्रमण तथा 
र्नयन्त्रण प्रर्तकायि गदै आएको छ । कोर्भड-19 नेपाल प्रहिीको लार्ग समेत चनुौती िहेको ि Medical Pandemic 

मा नेपाल प्रहिी अग्रपखङ्खक्त िही सीमा क्षेरमा व्यवस्थापन, Quarantine व्यवस्थापन,  Isolation Ward को सिुक्षा 
लगायत बन्त्दाबन्त्दीको पूणिपालन गिी अहोिार खवटई समदुाय स्तिमा कोर्भड-19 रै्र्लन िोक्न जनु खजम्मेवािीपूविक 
काम गिेको छ, त्यसको सविर प्रशंसा भएको छ। यो महामािीबाट हालसम्म नेपाल प्रहिीतर्ि  जम्मा संक्रर्मत 
प्रहिी कमिचािी सङ्खख्या १०,३७९, उपचाि पश्चात र्नको भएको सङ्खख्या १०,१९२, उपचाित सङ्खख्या १७० ि 
मतृ्य ुसङ्खख्या १७ िहेको छ। यसतर्ि को कायि क्षेर जवटल ि गम्भीि हनुे भएकोले ववभागले २४सै घण्टा आफ्नो 
कतिव्य र्नवािह गदै आइिहेको छ।   

च) अपिाि र्नयन्त्रण तथा अनसुन्त्िानतर्ि    

नेपालको संवविान ि प्रचर्लत ऐन काननुले शाखन्त्त-सिुक्षा कायम गने तथा अपिाि र्नयन्त्रण तथा िोकथामको 
महत्त्वपूणि अर्भभािा नेपाल प्रहिीलाई सखुम्पनकुो साथै प्रहिी ऐन, २०१२ को प्रस्तावनामा “अपिाि िोक्ने ि पत्ता 
लगाउने सयुोग्य सािन बनाई शाखन्त्त ि व्यवस्था कायम िाख्न ेभने्न कुिा उल्लेख गिी नेपाल प्रहिी स्थापनाको 
उद्देश्य प्रि गिेको छ।अपिाि अनसुन्त्िानको ऐर्तहार्सक ववकासक्रम हेदाि वव. सं. २००८ साल (सन ्१९५१) 
मा Central Intelligence को रूपमा स्थापना भई सेवा ववस्ताि गिेको यस ववभागले समयक्रममा ववकर्सत हुदैँ नाम 
ि सङ्गठन संिचनामा परिवतिन ि परिमाजिन हुँदै वव. सं. २०२१ साल भार ४ गते (सन ्१९६५) मा अपिाि 
अनसुन्त्िान ववभागको रूपमा नामकिण भई  वव. सं. २०७५ जेष्ठ २७ देखख हालको कायि एवं अपिाि अनसुन्त्िान 
ववभागको संिचना ववकास भएको हो।यसै सन्त्दभिमा वव.सं. २०७१ सालमा “अपिाि अनसुन्त्िान र्नदेखशका २०७१” 

जािी भई सोबाट अपिाि अनसुन्त्िानको संस्थागत ववकासमा समेत योगदान पगेुको छ ।  

नेपाल प्रहिीले समाजमा शाखन्त्त सिुक्षा कायम गिी र्ौजदािी न्त्याय प्रणालीको मान्त्यता बमोखजम प्रचर्लत काननुको 
कायािन्त्वयन गनुि गिाउनकुो साथै समाजमा हनुे अपिािलाई अनसुन्त्िान तथा र्नयन्त्रण गिी पीर्डतलाई न्त्याय ि 



17 
 

अपिािीलाई काननु बमोखजम कािबाहीको दायिामा ल्याई मानव अर्िकािको सम्मान तथा संिक्षण गिी काननुी 
िाज्यको आभास ददलाउने काम गदै आएको छ। यसै र्सलर्सलामा ववभागले मातहतका ववर्भन्न एकाइहरूलाई 
परिचालन गिी अपिार्िक घटनाको ववस्ततृ ववश्लरे्ण, अपिाि पूविको अवस्था, अपिाि गदािको चिण ि अपिाि 
पश्चातको चिण आददको अनसुन्त्िान गिी यस कायिलाई थप सशक्त ि सर्ल बनाउनका लार्ग जनसहभार्गता 
अर्भवृवद्ध गने कायि समेत र्निन्त्ति गदै आइिहेको छ। 

अपिाि अनसुन्त्िानलाई अझै वढी वैज्ञार्नक एवं प्रमाणमखुी पद्घर्तको रूपमा ववकास गनिको लार्ग intelligence-

led  एवं evidence based  नीर्त अवलम्वन गिेको छ। अपिाि अर्भलेखन कायिलाई अझ बढी व्यवखस्थत, वैज्ञार्नक 
एवं भिपददो  वनाउनका लार्ग सूचना प्रववर्िलाई प्रभावकािी बनाउदै लर्गएको छ। यस ववभागले केन्त्रीय स्तिमा 
ववर्भन्न सिोकािवाला सिकािी र्नकायहरू, सङ्घसंस्था एवं कूटनीर्तक र्नयोगहरूसँग समन्त्वयकािी भरू्मका र्नवािह 
गिी अपिाि सूचना सञ्जाल ि बैज्ञार्नक संसािनहरूको समखुचत प्रयोगमा जोड ददई अपिाि, र्नयन्त्रण अनसुन्त्िान 
सम्बन्त्िी नीर्त र्नमािण,  योजना ि िणनीर्तको तजुिमा गनुिको अर्तरिक्त कायािन्त्वयन पक्षमार्थ सपुिीवेक्षण, अनगुमन 
ि र्नदेशन समेत गदै आएको छ ।  

देशभि घवटत अपिािको केन्त्रीय अर्भलेख िाख्न,े त्यसको ववश्लरे्ण गिी र्नयन्त्रणको लार्ग आवश्यक र्नदेशन ददन,े 

समन्त्वय गने, गिाउने काम यस ववभागबाट र्निन्त्ति रूपमा भइिहेको छ। संवेदनशील एवं िाविय चासोका 
घटनाहरूका साथै जघन्त्य प्रकृर्तका अपिाि अनसुन्त्िान गनि केन्त्रबाट ववशरे्ज्ञ सवहतको ववशेर् टोली खटाई 
अनसुन्त्िान कायिमा सहयोग परु् याउने कायि गरिनकुा साथै समय-समयमा नेपाल सिकािको र्नदेशन बमोखजम गदठत 
ववर्भन्न सर्मर्त, आयोगहरूमा समेत यस ववभागबाट महत्त्वपूणि भरू्मका र्नवािह हुँदै आएको छ।      

अपिाि अनसुन्त्िानमा िहेका काननुी, प्रणालीगत एवं व्यावहारिक समस्या तथा चनुौतीहरूको अध्ययन ववश्लरे्ण गिी 
अपिाि अनसुन्त्िानलाई सेवा ववखशिीकिण गनि ववर्भन्न कदम चाल्दै आएको छ। तथ्याङ्क ववश्लरे्णमा आिारित 
प्रर्बर्ियकु्त अनसुन्त्िान पद्धर्तको संस्थागत ववकासलाई सरु्नखश्चत गनि अपिाि अनसुन्त्िान ववभागले सम्बखन्त्ित पक्ष 
तथा र्बज्ञहरूसँग औपचारिक, अनौपचारिक छलर्ल सञ्चालन गिी प्राप्त सझुावहरूको ववस्ततृ अध्ययन,  ववश्लरे्ण 
पश्चात १२ कायिनीर्तक क्षरेहरू तथा १७८ वक्रयाकलापहरू िहेको र्रवर्ीय अपिाि र्नयन्त्रण तथा अनसुन्त्िान 
कायियोजना दोस्रो चिणको सर्ल कायािन्त्वयन पश्चात हाल तेस्रो चिणको र्र-वर्ीय अपिाि र्नयन्त्रण (CAP) तथा 
अनसुन्त्िान कायियोजना तयाि गिी स्वीकृताथि गहृ मन्त्रालयमा पेश भएको अवस्था िहेको छ। सेवा ववखशिीकिण, 

वैज्ञार्नक अनसुन्त्िान पद्धर्तको अनसुिण तथा अपिाििवहत समाजको र्नमािणका लार्ग आवश्यक पूवाििािहरूको 
व्यवस्थापन लगायतका ववववि क्षेरहरू समावहत CAP का गर्तववर्िहरू सञ्चालन गनि ववभागले आफ्ना सम्पूणि 
अवयवहरूको उच्चतम परिचालन गरििहेको छ। 
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छ) िाविय प्रहिी प्रखशक्षण प्रर्तष्ठान, महािाजगञ्ज 

नेपाल प्रहिी सङ्गठनको पवहलो प्रखशक्षण संस्थाको रूपमा लर्लतपिुको श्रीमहलमा नपेाल परु्लस तार्लम केन्त्रको 
नामले वव. सं. २०११ सालमा स्थापना भएको र्थयो। पर्छ  वव. सं. २०१३ सालमा महािाजगञ्जखस्थत शीतल 
र्नवासको घोडा तबेलामा सािी सदि परु्लस तार्लम केन्त्रको नामबाट पनुनािमकिण गरियो। उक्त सदि परु्लस 
तार्लम केन्त्रको ववकासक्रमलाई हेदाि वव.सं. २०२२ सालमा एस.पी. दजािको अर्िकृत सवहत ३०२ जनाको 
दिबन्त्दी कायम गिी आिरु्नक ढङ्गले ववकास गदै सैद्धाखन्त्तक एवं व्यवहारिक प्रखशक्षण प्रदान गने संस्थाको रूपमा 
ववकास हुँदै आएको छ। 

यसैगिी वव. सं. २०४९ साल माघ २९ गते प्रहिी र्नयमावली, २०४९ को नया ँव्यवस्था अनसुाि िाविय प्रहिी 
प्रखशक्षण प्रर्तष्ठान नामकिण गिी नेपाल प्रहिीर्भरको प्रखशक्षण प्रदायक उच्च संस्थाको रूपमा खजम्मेवािी वहन गदै 
आएको छ। हाल प्रहिी अर्तरिक्त महार्निीक्षक दजािको कायिकािी र्नदेशकको नेततृ्वमा अववखच्छन्न तविले सञ्चार्लत 
यस प्रर्तष्ठानमा कुल ६६० जनाको दिबन्त्दी कायम िहेको छ। समयानकुुल तथा प्रभावकािी रूपले प्रहिी अर्िकृत 
आिािभतू तार्लम तथा सेवाकालीन तार्लम सञ्चालन गनुिको साथै ववर्भन्न नतेतृ्व तहको व्यवस्थापन सीप अर्भवृवद्ध 
ि नेततृ्व ववकासमा सघाउ परु् याउन ेखालको प्रखशक्षण प्रदान गने यस प्रर्तष्ठानको लक्ष्य िहेको छ। यस बाहेक 
तार्लम सम्बन्त्िी ववर्भन्न खोज अध्ययन गनुि गिाउन,ु ववद्यमान तार्लमको औखचत्यको मूल्याङ्कन गिी आवश्यक 
परिमाजिन गनुि तथा नया ँतार्लमको आवश्यकता पवहचान गिी सोहीअनसुािको तार्लम सञ्चालन गनुि, पाठ्यसामाग्री 
एवं खशक्षण ववर्िको ववकास गिी संस्थागत गनुि समेत प्रर्तष्ठानको मखु्य खजम्मेवािी िहेको छ । 

र्मर्त २०७४/०८/११ गते सम्पन्न नीर्त समन्त्वय सर्मर्तको बैठकमा “एकरूपताका लार्ग मलुकुभिका प्रहिी 
कमिचािीहरूलाई ददइन ेतार्लम िाविय प्रहिी प्रखशक्षण प्रर्तष्ठानको तत्वािानमा सञ्चालन गरिनपुने र्नष्कर्ि सवहतको 
अविािणापरलाई प्रहिी प्रखशक्षणको र्नदेशक र्सद्धान्त्तको रूपमा स्वीकृत गने” भने्न र्नणिय भए बमोखजम ि र्मर्त 
२०७७।११।१६-१८ गते सम्म गण्डकी प्रदेशको पोखिामा सम्पन्न बाह्य प्रखशक्षक सम्मेलनबाट समेत प्रखशक्षक 
ववकासको नेततृ्वदायी भरू्मका िा.प्र.प्र.प्र.लाई प्रदान भएको हुँदा प्रर्तष्ठानलाई प्रहिी प्रखशक्षणको शीर्ि र्नकाय (Apex 

body) को रूपमा ववकास गिी देशभि िहेका प्रहिी प्रखशक्षण संस्थामा सञ्चालन हनुे तार्लमहरूमा एकरूपता एवं 
गणुस्तिीयता सरु्नखश्चत गनि यसको भरू्मका महत्त्वपूणि हनुे देखखन्त्छ।  

नेपालको संवविान (२०७२) लागू भए पश्चात ्सार्बकमा एकल केन्त्रीय संिचना (Unitary Command) अन्त्तगित 
परिचार्लत नेपाल प्रहिीलाई सङ्घीय संिचनामा रुपान्त्तिण गनिका लार्ग प्रहिी कमिचािी समायोजन ऐन, २०७६ 
नेपाल प्रहिी ि प्रदेश प्रहिी (कायि सञ्चालन, सपुरिवेक्षण ि समन्त्वय) ऐन, २०७६ लागू भैसकेको सन्त्दभिमा नेपाल 
प्रहिी ि प्रदेश प्रहिीको प्रखशक्षण प्रणालीको सञ्चालन, सपुरिवेक्षण तथा समन्त्वय जस्ता दीघिकालीन ववर्यवस्तकुा 
सम्बन्त्िमा प्रर्तष्ठानको भरू्मका अझ महत्त्वपूणि हनुेमा दईुमत छैन। नेपाल प्रहिी ि प्रदेश प्रहिी (कायिसञ्चालन, 

सपुरिवेक्षण ि समन्त्वय) ऐन, २०७६ अनरुूप “प्रदेश प्रहिीको दक्षता अर्भवृवद्ध गनि तार्लमको व्यवस्था, उपकिण, 

प्रववर्ि, ववर्िववज्ञान लगायतका ववर्यमा सहयोग गनुिका साथै प्रदेश प्रहिीको क्षमता अर्भवृवद्धमा नेपाल प्रहिीले 
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सहयोग गने” तथा “प्रदेश प्रहिीलाई आिािभतू तार्लम ि आवश्यकता अनसुािको सेवाकालीन तार्लम ददइनेछ ि 
नेपाल प्रहिीले प्रदेश प्रहिीलाई ववशेर् तार्लम ददने व्यवस्था र्मलाउन सक्नछे” ि सोही ऐनमै “नेपाल प्रहिी ि 
प्रदेश प्रहिीलाई ददइन ेतार्लम सम्बन्त्िमा नेपाल प्रहिीले मापदण्ड बनाई लागू गनेछ” भने्न व्यवस्था भए अनरुूप 
सो मापदण्ड र्नमािण गरिएको छ।   

ज) महानगिीय प्रहिी कायािलय/प्रदेश प्रहिी कायािलयहरू 

काठमाण्डौ उपत्यका र्भर िहेका काठमाण्डौ, लर्लतपिु ि भक्तपिु खजल्लाको जनसङ्खख्याको चाप, शहिीकिणको 
र्बस्ताि बढदो औद्यौगीकिण तथा पयिटकहरूको आवागमन, यातायात ि सूचना प्रववर्िको ववकासको कािण बढ्दो 
अपिार्िक वक्रयाकलाप र्नयन्त्रण गनि काठमाण्डौ उपत्यकाको प्रहिीलाई चसु्त दरुुस्त ि प्रभावकािी बनाउने प्रमखु 
खजम्मेवािी सवहत महानगिीय प्रहिी कायािलयको स्थापना भएको हो। काठमाण्डौ देशको िाजिानी भएको ि 
िाजनीर्तक, आर्थिक, सामाखजक, ि सांस्कृर्तक गर्तववर्िको केन्त्र िहेकोले शाखन्त्त सिुक्षाको खस्थर्तमा तीव्रताका साथ 
नयाँ नया ँ चनुौतीहरू थवपदैँ आएको कािण पिुानो ि पिम्पिागत प्रहिी प्रणालीलाई परिमाखजित गिी वैज्ञार्नक 
पद्धर्तलाई अगार्ड बढाउँदै आफ्नो कायि गदै आएको छ। काननु कायािन्त्वयन गिाउने प्रमखु खजम्मेवािी प्रहिीलाई 
िहेकोले यस अन्त्तगित प्रहिी परिसिहरू, प्रहिी वृत्तहरू ि प्रहिी प्रभागहरूका मार्ि त िाजिानीको शाखन्त्त सिुक्षाको 
प्रत्याभरू्त गनि प्रभावकािी रूपमा परिचालन भइिहनकुा साथै बढ्दो सवािी चापलाई व्यवखस्थत गनि ट्रावर्क 
व्यवस्थापनमा समेत उल्लेखनीय भरू्मका र्नवािह गिी कायि सञ्चालन गदै आएको छ । 

प्रदेशमा शाखन्त्त सिुक्षा कायम गनि, अपिाि अनसुन्त्िान, िोकथाम तथा र्नयन्त्रण, यातायात व्यवस्थापन एवं मानव 
अर्िकािको संिक्षण, नागरिक स्वतन्त्रताको िक्षा जस्ता कायि प्रदेश प्रहिीको कायिक्षरे िहेको छ। प्रत्येक प्रदेश 
प्रहिी कायािलयले आफ्ना मातहतमा िहेका खजल्ला प्रहिी कायािलय तथा अन्त्य प्रहिी कायािलयहरूको काम कािबाही 
िेखदेख ि र्नयन्त्रण गिी प्रहिी कायिलाई चसु्त दरुुस्त गनिको लार्ग तोवकएको खजम्मेवािीको कायि गदै आएका 
छन।् मातहतका कायिहरूको प्रत्यक्ष रूपमा अनगुमन, र्नदेशन तथा सपुिीवेक्षण लगायतका कायि गिी तत्काल 
तालकु कायािलयमा जानकािी गिाई आवश्यक पने आदेश ददई मातहत कायािलयको अर्भभावक भई प्रत्यक्ष रूपमा 
कायि गरििहेको छ ।  

१.३.२ सशस्त्र प्रहरी बल¸ नेपाल 

१.३.२.१ पषृ्ठभरू्म 

सिुक्षाका मलुभतू ववर्य¸ बदर्लँदो सिुक्षा चनुौती एवं अन्त्य परिखस्थर्तको आवश्यकतासँगै सशस्त्र प्रहिी बल¸ नेपालको 
सङ्गठनात्मक स्वरुप, कायािलयको सङ्खख्या, कायिक्षेर, जनशखक्त, सेवा, शति, सवुविा, तार्लम, हातहर्तयाि, सेवा सञ्चालन¸ 
ऐन तथा र्नयमावली आददमा आवश्यक परिमाजिन तथा सम्पूणि पक्षको क्षमतामा अर्भवृवद्ध गिी सशस्त्र प्रहिी बल¸ 
नेपाललाई समयानकुुल सक्षम, सबल ि गर्तशील बनाउँदै िाज्यप्रदत्त खजम्मेवािी तथा उत्तिदावयत्वलाई तन¸ मन ि 
वचनका साथ अहोिार खवटई पिुा गिाउँदै जनचाहना अनरुूप शाखन्त्त सिुक्षा, सेवा ि उद्धाि मार्ि त मलुकुमा शाखन्त्त 
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सवु्यवस्था कायम गिी सशुासन स्थावपत गिाउने कायिमा उल्लेखनीय भरू्मका र्नवािह गने उद्देश्यहरू िाखी "सशस्त्र 
प्रहिी बल¸ नेपालको वावर्िक कायियोजना २०७7/०७8" तयाि गिी कायािन्त्वयन गरिएको छ । 

१.३.२.२ दीघिकालीन लक्ष्य¸ ध्येय¸ उद्दशे्य 

सशस्त्र प्रहिी बल¸ नेपाललाई समयानकुुल सक्षम, सबल ि गर्तशील बनाउदै िाज्यको आकाङ्खक्षा ि जनचाहना 
अनरुूप शाखन्त्त सिुक्षा, सेवा ि उद्धाि मार्ि त मलुकुमा शाखन्त्त सवु्यवस्था कायम गने कायिमा उल्लेखनीय भरू्मका 
र्नभाउन ुयस सङ्गठनको दीघिकालीन लक्ष्य तथा ध्येय िहेको छ।
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१.३.२.३ सङ्गठन संिचना 

 

  

सशस्त्र प्रहरी बल¸ नेपाल प्रिान कायायलय 

(सप्रमतन) 

रातरिय सरुक्षा पररर्द् 

(सप्रनामतन) नति- ६ 

 

सशस्त्र प्रहरी महातनरीक्षकको सतिवालय 

(सप्रनामतन) नति- ४९ 

ए.तप.एफ.ईतन्द्टतलजेन्द्स ब्यरुो 

(सप्रबउ) नति- ४८ 

 

निं.१९ गण (तबशेर् काययदल)  

(सप्रउ) नति-६२१ 

 

मानवस्रोि तवभाग 

(सप्रअमतन) नति- ५३८ 

 

कायय िथा सीमा सरुक्षा तवभाग 

(सप्रअमतन) नति- ५४३ 

 

रातरिय सशस्त्र प्रहरी बल¸ नेपाल प्रतशक्षण 

प्रतिष्ठान 

(सप्रनामतन) नति- १८५ 

  

आतथयक प्रशासन महाशाखा 

(सप्रबउ) नति- २६ 

 

प्रबन्द्ि महाशाखा 

(सप्रबउ) नति- १३ 

भण्डार महाशाखा 

(सप्रबउ) नति- १३ 

ए.पी.एफ. कमाण्ड िथा स्टाफ 

कलेज (सप्रनामतन) 

नति-९४ 

 

सशस्त्र प्रहरी बल¸ नेपाल िातलम 

तशक्षालय  (सप्रबउ)  

निी -१७६ 

सप्रनाउ -११२*६ 

 

मद्दिी िथा सेवा गुल्म -८ 

(प्रासप्रतन) 

नति- ३८ 

 

बातहनी-८ (सप्रनामतन) 

नति- १७२ 

 

ए.पी.एफ. अस्पिाल 

(प्रासप्रबउ) 

नति- २६४ 

 

गुल्म (सप्रनाउ) 

नति- १६० 

 

गण-४३ (सप्रउ) 

नति- ६२१ 

 

खेलकुद िथा शारीररक सगुठन तशक्षालय 

(सप्रउ) नति- ४६१ 

 

तबओतप- २२७ 

 



22 
 

१.३.२.४ कायिक्षरे/कायािदेश¸ िणनीर्त¸ कायिनीर्त¸ कायिक्रम¸ भावी कायिददशा 

(क) सशस्त्र प्रहिी ऐन, 2058 को दर्ा ६ बमोखजम परिचालन  

 नेपाल िाज्यको कुनै भागमा भएको वा हनु सक्ने सशस्त्र सङ्घर्ि र्नयन्त्रण गनि̧  
 नेपाल िाज्यको कुनै भागमा भएको वा हनु सक्न ेसशस्त्र ववरोह वा पथृकतावादी गर्तववर्ि 

र्नयन्त्रण गनि̧  
 नेपाल िाज्यको कुनै भागमा भएको वा हनु सक्ने आतङ्ककािी गर्तववर्ि र्नयन्त्रण गनि̧  
 नेपाल िाज्यको कुनै भागमा भएको वा हनु सक्ने दङ्गा र्नयन्त्रण गनि̧  
 नेपाल िाज्यको कुनै भागमा भएको वा हनु सक्ने दैवी प्रकोप ि महामािीबाट पीर्डतको 

उद्धािमा सहयोग परु् याउन¸ 

 नेपाल िाज्यको कुनै नागरिक वा अरु कसैलाई अपहिण गरिएमा अपहरित व्यखक्तको उद्धाि 
गनि वा अन्त्य कुनै वकर्समको जघन्त्य तथा गम्भीि अपिाि घटेमा वा गम्भीि प्रकृर्तको अशाखन्त्त 
भएमा वा हनु ेआशङ्का भएमा त्यसलाई र्नयन्त्रण गनि̧  

 नेपाल िाज्यको सीमा सिुक्षा गनि̧  
 बाह् य आक्रमणको अवस्थामा नेपाली सेनाको मातहतमा िही सहयोग गनि̧  
 नेपाल सिकािले तोकेको साविजर्नक महत्वका भवन¸ संिचना ि अन्त्य स्थल आददको सिुक्षा 

गनि̧  
 नेपाल सिकािले सिुक्षा ददनपुने ठहर् याएका व्यखक्त ि तोकेको संस्था आददको सिुक्षा गनि̧  
 यो ऐन ि यस ऐन अन्त्तगित बनेको र्नयममा उल्लेख भएका वा अन्त्य प्रचर्लत काननु बमोखजम 

तोवकएका कायिहरू गनि̧  
 नेपाल सिकािले समय-समयमा तोके बमोखजमका अन्त्य कायिहरू गनि। 

(ख) िणनीर्त 

 नेपालको िावियता¸ िाविय एकता¸ स्वतन्त्रता¸ साविभौमसत्ता¸ भौगोर्लक अखण्डता¸ िाविय वहत 
एवं स्वाथिको संिक्षण गने िाविय सिुक्षा नीर्तको कायािन्त्वयनमा सहयोग परु् याई शान्त्त¸ सिुखक्षत 
ि समदृ्ध नेपालको र्नमािण गने¸ 

 सशस्त्र गर्तववर्ि¸ ववरोह¸ आतङ्ककािी¸ पथृकतावादी¸ उग्रवादी वक्रयाकलाप िोक्ने¸ 
 सङ्गदठत अपिाि¸ हत्या¸ लटु¸ अपहिण तथा अन्त्य जघन्त्य अपिािको कािण र्सखजित असामान्त्य 

परिखस्थर्तमा शाखन्त्त सवु्यवस्था कायम गनि नेपाल प्रहिीलाई सहयोग गने¸ 
 साविजर्नक महत्वका प्रर्तष्ठान¸ भवन वा स्थान¸ ववखशष्ठ व्यखक्त¸ िाजस्व तथा भन्त्साि¸ औद्योर्गक 

प्रर्तष्ठान¸ प्राकृर्तक सम्पदा¸ सिकािी भौर्तक स्रोत सािनको सिुक्षा गने¸ 
 अन्त्तािाविय सीमा ि अन्त्तािाविय ववमानस्थलको सिुक्षा गने तथा सीमा के्षरमा हनुे अवाखञ्छत 

ि आपिार्िक गर्तववर्ि र्नयन्त्रण गने¸ 
 सीमा नाकामा हनुे तस्किी ि अन्त्य आर्थिक अर्नयर्मतता र्नयन्त्रण गने¸ 
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 ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण¸ प्राकृर्तक स्रोत सािनको संिक्षण गने तथा ववपद मा पिेकाको खोजी 
उद्धाि¸ िाहत तथा पनुस्थािपनलाई प्रभावकािी ि व्यवखस्थत बनाउने¸ 

 नेपालको संवविान तथा प्रचर्लत काननु बमोखजम नेपाल सिकािको नीर्त र्नदेशन बमोखजम 
शाखन्त्त सिुक्षा बहालीका लार्ग गहृ मन्त्रालय ि केन्त्रीय सिुक्षा सर्मर्तको प्रत्यक्ष र्नदेशन ि 
समन्त्वयमा कायि गने¸ 

 सीमा सिुक्षा तथा अवैि आवागमन र्नयन्त्रणको लार्ग र्छमेकी मलुकुका समकक्षीहरूसँग 
ववर्भन्न तहमा छलर्ल एवं समन्त्वय गिी आवश्यक कायि गने। यस क्रममा सीमा स्तम्भको 
िेखदेख ि अन्त्य सम्बखन्त्ित सिकािी र्नकायको समन्त्वयमा सीमा स्तम्भहरूको ममित सम्भािको 
कायि गने¸ 

 महत्त्वपूणि ववकास आयोजनाहरूको सिुक्षा व्यवस्था र्मलाउने¸ 
 बाह् य आक्रमणको अवस्थामा नेपाली सेनाको मातहतमा िही कायि गने¸ 
 नेपाल िाज्यको कुनै भागमा भएको वा हनु सक्ने सशस्त्र सङ्घर्ि र्नयन्त्रण गने¸ 
 नेपाल िाज्यको कुनै भागमा भएको वा हनु सक्ने दङ्गा र्नयन्त्रण गने¸ 
 नेपाल िाज्यको कुनै नागरिक वा अरु कसैलाई अपहिण गिेमा अपहरित व्यखक्तको उद्धाि 

गनि वा अन्त्य कुनै वकर्समको जघन्त्य वा गम् भीि घटना घटेमा वा गम्भीि प्रकृर्तको अशाखन्त्त 
भएका वा हनु ेआशङ्का भएमा त्यसलाई र्नयन्त्रण गने¸ 

 नेपाल सिकािले सिुक्षा ददनपुने भनी ठहिाएका व्यखक्त वा तोवकएको संस्था आददको सिुक्षा 
गने। 

(ग) कायिनीर्त 

 आतङ्कवादी वक्रयाकलापलाई र्नयन्त्रण गनि सिुक्षा संयन्त्रको स्थापना,  र्बस्ताि ि परिचालन 
गिी  सीमा सिुक्षालाई भिपददो  बनाउने , 

 आतङ्कवादी वक्रयाकलापलाई र्नस्तेज बनाउन सूचना सङ्कलन संयन्त्रलाई थप प्रभावकािी बनाई 
प्रर्त आतङ्कवाद छुटैै  सेल खडा गने, 

 हणु्डी, अवैि जाली नोट, सम्पखत्त शदु्धीकिण लगायतका अवैि आर्थिक गर्तववर्िहरूलाई 
र्नगिानी िाखी सम्बखन्त्ित पक्षहरूसँग समन्त्वय गिी र्नयन्त्रणमा र्लने तथा ववर्भन्न अपिार्िक 
एवं आतङ्कवादी सङ्गठन तथा संिचनाहरूलाई हनु सक्ने आर्थिक सहयोगबािे र्नगिानी िाख्न,े 

 वहंसात्मक दङ्गा¸ सशस्त्र गर्तववर्ि¸ ववरोह आतङ्ककािी¸ पथृकतावादी¸ उग्रवादी वक्रयाकलाप िोक्न 
अन्त्य सिुक्षा र्नकाय एवं सम्बखन्त्ित पक्षहरूसँग आवश्यक समन्त्वय ि सहकायि गिी उक्त 
गर्तववर्िहरूको र्नगिानी तथा संलग्नहरूलाई काननुी दायिामा ल्याउन जनशखक्त परिचालन 
गने, 

 नेपालको सिुक्षा ि अखस्तत्वको जगेनाि गने कायिमा संयकु्त िाि सङ्घ लगायत र्मर िािहरूसँग 
सिुक्षा संयन्त्रको ववकास ि क्षमता अर्भवृवद्धमा सहयोग आदानप्रदान गने, 

 िाविय सिुक्षासँग सम्बखन्त्ित सूचना सञ्जालको सदुृढीकिण ि ववस्ताि गदै लैजान,े 
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 सूचना सङ्कलन ववश्लरे्ण ि सम्प्ररे्ण गने प्रणालीलाई सबल ि सक्षम बनाउन,े 

 मजकुि कायािलयहरूसँग समन्त्वय गिी नेपाल सिकािको र्नणिय बमोखजम सीमा के्षरमा 
र्ब.ओ.वप.हरू स्थापना गिी सीमा सिुक्षा तथा आवागमनलाई व्यवखस्थत गिी र्नयमन ि 
अनगुमनलाई प्रभावकािी  गने, 

 सङ्गदठत अपिाि¸ हत्या¸ लूट¸ अपहिण तथा अन्त्य जघन्त्य अपिािको कािण र्सखजित असामान्त्य 
परिखस्थर्तमा शाखन्त्त सवु्यवस्था कायम गनि स्थानीय र्नकाय तथा अन्त्य सिुक्षा र्नकायहरूसँग 
आवश्यक समन्त्वय ि सहकायि गिी काननु कायािन्त्वयन गिाउन जनशखक्त परिचालन गने,  

 िाजस्व चहुावट¸ तस्किी¸ औद्योर्गक प्रर्तष्ठानको सिुक्षा लगायत अन्त्य आर्थिक कािोबाि हनु े
क्षेरहरूमा सिुक्षा व्यवस्था र्मलाउनकुा साथै अवाखञ्छत गर्तववर्िहरू र्नयन्त्रण गने, 

 मलुकुमा शाखन्त्त-सिुक्षा कायम गिी जनतालाई सिुक्षाको प्रत्याभरू्त ददलाउन दीघिकालीन एवं 
अल्पकालीन योजना बनाई कायािन्त्वयन गने गिाउन,े 

 सीमा के्षरमा हनुे अपिािलाई र्नयन्त्रण गनि सीमा सिुक्षाथि खवटएका र्ब.ओ.वप. तथा अन्त्य 
स.प्र.बल¸ नेपालका यरु्नटहरूको सदुृढीकिण गने, 

 मानव बेचर्बखन¸ लागूऔर्ि ि तस्किीलाई पूणिरूपमा र्नयन्त्रण गनि सीमा सिुक्षालाई 
प्रभावकािी बनाउन,े 

 सीमा तथा अध्यागमन कायिलाई प्रववर्ियकु्त बनाउनकुा साथै सीमा के्षरको आवागमनलाई 
व्यवखस्थत र्नयमन गदै लैजाने, 

 गैिकाननुी रूपमा नेपाल प्रवेश गने शिणाथीहरूलाई िोकथाम एवं र्नयन्त्रण गने, 

 सूचना सङ्कलन¸ ववश्लरे्ण ि सम्प्ररे्णलाई प्रववर्िमा आिारित बनाई अनसुन्त्िान क्षमतामा अर्भवृवद्ध 
गदै लैजान,े 

 सशस्त्र प्रहिी बल, नेपालका सबै यरु्नटहरूलाई सािन¸ स्रोत ि उपकिणले सम्पन्न बनाई कायि 
क्षमतामा वृवद्ध गने, 

 िाविय सिुक्षा¸ सामरिक महत्वको ववर्य¸ िाविय वहत लगायत गो्य िाख्नपुने सूचनाहरूको 
गोपनीयता कायम गने, 

 िार्मिक सद्भाव ि सवहष्णतुा कायम िाख्न सबै िमि सम्प्रदायलाई समान व्यवहाि गने, 

 क्षेरीय¸ जातीय ववभेदलाई अन्त्त्य गिी अवसिमा समान पहुँचलाई सरु्नखश्चत गनेतर्ि  योगदान 
परु् याउन,े 

 िाविय गौिवका महत्त्वपूणि पूवाििािहरूको सिुक्षा व्यवस्थापनमा संिचनागत सिुाि गिी उच्च 
प्राथर्मकतामा िाख्न,े 

 सिुक्षा व्यवस्थापनमा नागरिकको पहुँच ि आवश्यकताको बािेमा जनचेतना अर्भयान सञ्चालन 
गने, 

 ववखशि व्यखक्तको सिुक्षाको र्नर्मत्त नेपाल सिकािबाट प्राप्त स्पि मापदण्ड सवहतको कायिववर्ि 
कायािन्त्वयन गिी सोही बमोखजम सिुक्षा व्यवस्था र्मलाउने, 
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 सिुक्षात्मक कािवाही तथा ववपद् उद्धािको लार्ग गणमा १ ्लाटुन ि मातहत यरु्नटहरूमा 
१ सेक्सन टोली तरुुन्त्त परिचालन हनु सक्ने गिी तयािी हालतमा िाख्न,े  

 अन्त्य सिुक्षा र्नकायहरूसँगको समन्त्वयमा एकीकृत सिुक्षा योजना तयाि गिी कायि सम्पादन 
गदै आइिहेकोमा यस कायिलाई र्निन्त्तिता ददन,े 

 आतङ्कवादी गर्तववर्िमा संलग्न व्यखक्त तथा संस्थाको संलग्नता हनु सक्ने शंकास्पद ठाउँहरूको 
खबि सङ्कलन गिी सकु्ष्म र्नगिानीका साथै सिुक्षा योजना लागू गिी कायािन्त्वयन गने, 

 नेपाल सिकािको िाविय सिुक्षा नीर्त अनसुाि नेपाली भरू्म प्रयोग गिी र्मरिािहरू ववरुद्ध 
हनुसक्ने कुनै पर्न आतङ्कवादी गर्तववर्िहरू हनु नददन अन्त्तािाविय सीमामा परिचार्लत भई 
उच्च सिुक्षा सतकि ता अपनाई कायि गने,    

 सशस्त्र प्रहिी बल¸ नेपालमा सञ्चालन हनुे सम्पूणि आिािभतू तथा उन्नत तार्लमहरूमा 
आतङ्कवाद¸ प्रर्तआतङ्कवादसम्बन्त्िी ववर्यहरू समावेश गिी सशस्त्र प्रहिी कमिचािीहरूलाई 
सैद्धाखन्त्तक तथा व्यवहारिक ज्ञान ददलाई पेशागत दक्षता अर्भवृवद्ध गने कायि गने,  

 आतङ्कवादी गर्तववर्िको लार्ग हनु सक्न ेआर्थिक सहायता तथा उक्त गर्तववर्िमा संलग्न 
व्यखक्त तथा संस्थाको संलग्नता हनु सक्ने शंकास्पद ठाउँहरूको खबि सङ्कलन गिी सकु्ष्म 
र्नगिानीका साथै सिुक्षा योजना लागू गिी कायि गने, 

 खजम्मेवािी इलाकाहरूमा हनु सक्ने सङ्गदठत अपिाि लगायत आपिार्िक घटनाहरू हनु नददन 
मातहत एकाईहरूबाट दैर्नक रूपमा पैदल, मोवाइल तथा अन्त्य गस्तीहरू सञ्चालन गने, 

 र्बष्र्ोट, हत्या तथा चन्त्दा आतङ्क लगायतका घटनाहरूबाट शाखन्त्त सिुक्षामा थप चनुौती र्सजिना 
भैिहेकाले त्यस्ता गर्तववर्िलाई र्नयन्त्रण गनिको लार्ग प्रभावकािी सूचना सङ्कलन गिी 
सिुक्षात्मक कािवाहीहरू सञ्चालन गने, 

 लाइर्लाइनको रूपमा िहेको िाजमागिहरूमा र्नयर्मत रूपमा २४सैं घण्टा सिुक्षा टोली 
परिचालन गिी सम्बखन्त्ित घटनाहरूको पूवािनमुान गिी अविोि र्सजिना हनु नददन,े 

 आन्त्तरिक आवागमनको सहजीकिण गनि नागरिकका अत्यावश्यक सेवामा अविोि परु् याउन े
अवाखञ्छत गर्तववर्िको र्नयन्त्रण गिी आवागमन सहजीकिण गने उद्देश्यले  आवश्यक 
कायियोजना तयाि गिी नेपाल सिकािबाट तोवकएको मखु्य नाकामा ड्यूटी परिचालन गिी 
कायािन्त्वयन गने,   

 जीवन ि सम्पखत्तमार्थ व्यखक्तगत वा सङ्गदठत रूपबाट हनु सक्ने क्षर्तबाट नागरिकको सिुक्षा 
गने सन्त्दभिमा जािी भएका काननुहरूको प्रभावकािी कायािन्त्वयन गिाउनको लार्ग र्नयर्मत 
रूपमा र्नदेशन एवं परिपरहरू गने।  

 

(घ) कायिक्रम 

 

 सशस्त्र प्रहिी बल¸ नेपालका ८  वटा बावहनी मखु्यालयहरू अन्त्तगित प्रदेशस्तिीय ववपद् 
व्यवस्थापन वटम,  ववपद् व्यवस्थापन तार्लम खशक्षालय कुरिनटाि, नं. २० गण हे.क्वा. (ववपद् 
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उद्धाि)¸ काठमाडौंमा ववपद् व्यवस्थापन तार्लम प्राप्त दक्ष जनशखक्तलाई आवश्यक उद्धाि 
सामाग्रीहरू सवहत २४सै घण्टा तयािी हालतमा िाखखएको। 

 ववपदबाट हनुसक्न ेक्षर्तलाई मध्यनजि गिी मनसनु पूवितयािी ि प्रर्तकायि कायियोजना, 2078 
तजुिमा गिी मजकुि गहृ मन्त्रालय¸ िाविय ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन 
प्रार्िकिणमा पठाइएको। 

 मनसनुजन्त्य ववपद् एकीकृत प्रर्तकायि कायियोजना प्रकाशन गनिको र्नर्मत्त 2078 सालको 
मनसनु अवर्िभि देशभि हनु सक्ने बाढी, पवहिो, डुबान लगायत सबै प्रकािका ववपदका 
घट्ट्नाहरूमा सशस्त्र प्रहिी बल, नेपालको प्रभावकािी परिचालन एवं खोज तथा उद्धाि लगायत 
ववपद् व्यवस्थापन प्रर्तकायिमा खवटन सिुक्षा योजना तयाि पारि सोही अनरुूप कायि गदै 
आइिहेको। 

 सखु्खा तथा गमी मौसमको शरुुवातसँगै आगलागीबाट हनु सक्ने ववपदलाई न्त्यूनीकिण गनि 
मातहत कायािलयहरूलाई स्थार्नय, ववद्यालय, क्लब/समदुाय स्तिमा जनचेतना कक्षा सञ्चालनको 
गने गरिएको। हाल कोर्भड -19 को सङ्खक्रमणको जोखखमलाई मध्यनजि गिी कक्षाहरू 
सञ्चालनमा निहेको। 

 खरिद प्रकृया मार्ि त आएका ववपद् उद्धाि सामाग्रीहरू प्रदेशस्तिीय ववपद् व्यवस्थापन वटम, 

तार्लम खशक्षालय, गण, गलु्म लगायत ववर्भन्न र्ब.ओ.पी. तहका कायािलयहलाई ववतिण 
गरिएको। 

 (ङ) भावी कायिददशा 
 आ.व. ०७८/७९ मा स्थापना गनिको लार्ग १२० वटा र्ब.ओ.वप.हरूको नाम ि स्थान 

पवहचान गिी स्वीकृताथि पेश गरिएको ि स्वीकृत पश्चात ् तोवकएका स्थानहरूमा स्थापना 
गरिने। 

 सीमा सिुक्षालाई प्रववर्िमैरी बनाउदै लैजाने। 

 र्ब.ओ.वप.हरूलाई र्डखजटल प्रववर्िमा रूपान्त्तिण गदै लैजाने। 

 सीमा व्यवस्थापनको लार्ग गदठत ववर्भन्न सर्मर्तहरूमा िही दशगजाको सिुक्षा तथा सीमा 
स्तम्भहरूको ममित संभाि तथा पनु: र्नमािणमा सवक्रय िहने। 

 भाितीय समकक्षी तथा सिोकािवाला अन्त्य र्नकायहरूसगँ आवश्यक समन्त्वय गिी दशगजा 
सर्ा तथा Clear िाख्न।े 

 स्थानीय प्रशासन, अन्त्य सिुक्षा र्नकाय, भाितीय समकक्षी, स्थानीय तह ि सिोकािवाला अन्त्य 
र्नकायहरूको समन्त्वयमा सीमा अपिािलाई र्नयन्त्रण गदै लैजान।े 

 सिोकािवाला र्नकायसँगको समन्त्वय ि खबि सङ्कलनलाई जोड ददई िाजस्व सङ्कलन ववृद्ध गने 
कायिमा अझै प्रभावकारिताका साथ परिचालन हनु।े 

 िाजस्व सङ्कलन कायिमा परिचार्लत जनशखक्त थप गदै प्रववर्िलाई आिरु्नकीकिण गदै लैजाने। 

 ववर्भन्न तहमा सञ्चालन हनुे सीमा समन्त्वयात्मक बैठकलाई र्निन्त्तिता ददने। 
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 समकक्षीहरूसँगको समन्त्वयमा सञ्चालन हनुे संयकु्त गस्तीलाई र्निन्त्तिता ददन।े 

 सीमा सिुक्षा सम्बन्त्िमा समकक्षीसँगको समन्त्वयमा संयकु्त सीमा सिुक्षा सम्बन्त्िी अभ्यास 
सञ्चालन गरिन।े 

१.३.२.५ मौजदुा काननुी व्यवस्था 

सशस्त्र प्रहिी ऐन, २०५८, सशस्त्र प्रहिी र्नयमावली, २०७२ तथा अन्त्य स्वीकृत कायिववर्ि ि 
र्नदेखशकाहरूको आिािमा सशस्त्र प्रहिी बल, नेपालले कायिसम्पादन गदिछ। सशस्त्र प्रहिी बल, नेपालको 
मौजदुा काननुी तथा कायिववर्िगत व्यवस्था तलको तार्लकामा प्रस्ततु गरिएको छ- 

तार्लका नं. १.३.२.५.१: मौजदुा काननुी तथा कायिववर्िगत व्यवस्था 
 

1. ऐन ि र्नयमावली  
 

र्स.नं. ववविण र्मर्त 
१.  सशस्त्र प्रहिी ऐन  2058 
२.  सशस्त्र प्रहिी र्नयमावली  2072 

 

2. कायिववर्ि/र्नदेखशका/स्थायी आदेश/वविान ि ववर्नयमावली/नीर्त/मापदण्डहरू 

र्स.नं. ववविण र्मर्त 
१.  ए.पी.एर्. ट्राखन्त्जट क्याम्प तथा खशश ुस्याहाि केन्त्र सञ्चालन सम्बन्त्िी स्थायी कायिववर्ि  2067 
२.  सशस्त्र प्रहिी अर्िकृत¸ र्बल्लादाि तथा जवानहरुको सरुवा कायिववर्ि  2074 
३.  अखन्त्तम सम्मान गािद सम्बन्त्िी आन्त्तरिक कायिववर्ि 2075 
४.  गम्भीि र्बिामी तथा असक्त स.प्र.क.को उपचाि व्यवस्थापन कायिववर्ि 2075 
५.  Go pro camera सञ्चालन कायिववर्ि  2075 
६.  दगुिम के्षरका बालबार्लकालाई प्रदान गरिने छारवृखत्त सम्बन्त्िी कायिववर्ि 2075 
७.  सशस्त्र प्रहिी बल¸ नेपाल कल्याणकािी सेवा केन्त्रको कोर् सञ् चालन सम्बन्त्िी 

(पवहलो संशोिन) कायिववर्ि  
2074 

८.  ए.पी.एर्. कमाण्ड तथा स्टार् तार्लमको प्रवेश पिीक्षा सम्बन्त्िी कायिववर्ि  2076 
९.  Combact Fitness Test (CFT) कायिववर्ि 2076 

१०.  सशस्त्र प्रहिी बल¸ नेपाल केन्त्रीय र्निीक्षण एवं उत्कृि एकाइहरुको छनौट 
कायिववर्ि 

2077 

११.  स.प्र.क.हरूलाई ऋण उपलब्ि गिाउने र्नदेखशका 2067 
१२.  सशस्त्र प्रहिी बल परिचालन र्नदेखशका   २०६९ 
१३.  िाजस्व¸ भन्त्साि तथा औद्योर्गक सिुक्षा सम्बन्त्िी र्नदेखशका  2070 
१४.  सशस्त्र प्रहिी बलमा UN FPU र्मशन छनौट र्नदेखशका (पवहलो संशोिन) 2071 

१५.  नेपाल ए.पी.एर्. क्लब व्यवस्थापन र्नदेखशका 2072 
१६.  हातहर्तयाि तथा याखन्त्रक कायिशाला सञ्चालन सम्बन्त्िी र्नदेखशका 2077 
१७.  तार्लम र्नदेखशका   2077 
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१८.  सिुक्षा बेस अदर्लबदली र्नदेखशका 2077 
१९.  दज्यािनी खचन्त्ह,  भवन खशलान्त्याश तथा उद्घाटन,  तार्लमको प्रमाणपर हस्ताक्षि,  मोबाईल र्ोन 

प्रयोग सम्बन्त्िी स्थायी आदेश 
2067 

२०.  सशस्त्र प्रहिी बल कल्याणकािी सेवा केन्त्रद्बािा सञ् चार्लत फ्यूल स्टेसन तथा 
पेट्रोल याङ्किहरू सञ्चालन स्थायी आदेश  

2067 

२१.  सामाखजक सञ्जालमा सशस्त्र प्रहिी बल¸ नेपालका िािसेवक कमिचािीहरुका 
गर्तववर्िहरुलाई र्नयमन गिी मयािददत बनाउने सम्बन्त्िी स्थायी आदेश  

2075 

२२.  ववदेश तार्लम छनौट सम्बन्त्िी स्थायी आदेश  2075 
२३.  नेपाल ए.पी.एर्. अस्पताल व्यवस्थापन सम्बन्त्िी आदेश  2077 
२४.  सशस्त्र प्रहिी बल¸ नेपालका आखश्रत गलु्म तथा बोडिि आउट पोिहरुमा जनशखक्त 

परिचालन सम्बन्त्िी कायािदेश 
2077 

२५.  ज्येष्ठता र्निाििण सम्बन्त्िी नीर्त 2076 
२६.  VVIP-VIP सिुक्षाथि खवटएका सशस्त्र प्रहिी कमिचािीहरूले कोर्भड-१९ िोकथाम 

तथा र्नयन्त्रण सम्बन्त्िी पालना गनुिपने मापदण्ड  
2077 

२७.  सशस्त्र प्रहिी बल, नेपाल सञ् चालन नीर्त  2066 
२८.  काज सम्बन्त्िी नीर्त  2067 
२९.  ए.पी.एर्. स्कुल साविजर्नक शैखक्षक गठुीको वविान (तेस्रो संशोिन) 2062 
३०.  नेपाल ए.वप.एर्. स्कुल सञ्चालन ववर्नयमावली (कायिववर्ि)  2076 
३१.  नेपाल एपीएर् स्कुल कोहलपिु सञ्चालन ववर्नयमावली (कायिववर्ि)  2076 
३२.  नेपाल ए.वप.एर् क्लब वविान (दोस्रो संशोिन) 2061 
३३.  ए.वप.एर्. रु्टबल क्लबको वविान  2078 
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१.३.३ रार्ष्िय र्वपद् जोर्खम न्त्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन प्रार्िकरण 

१.३.३.१ पषृ्ठभरू्म 

ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ४ मा  िाविय ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण 
तथा व्यवस्थापन प्रार्िकिण सम्बन्त्िी प्राविान छ। सोही ऐन बमोखजम र्मर्त २०७६/०७/२९ मा पवहलो 
पटक कायिकािी प्रमखुको र्नयखुक्त भएसँगै प्रार्िकिण स्थापना भएको हो। नेपाल सिकाि मखन्त्रपरिर्दको 
र्मर्त २०७७/०६/११ को र्नणियले सङ्गठन संिचना स्वीकृत भएपर्छ ३८ जनाको दिबन्त्दी सवहत 
प्रार्िकिण कायि सञ्चालनमा िहेको छ। ववपद् व्यवस्थापनका समग्र कायिहरूमा समन्त्वय गने, कायािन्त्वयनमा 
सहजीकिण गने तथा ववपद् सम्बन्त्िी सञ्चार्लत कायिक्रमको अनगुमन गने अर्िकाि िहेको प्रार्िकिण 
केन्त्रीय र्नकाय हो। ववपद् व्यवस्थापनका सन्त्दभिमा समग्र िाविय नीर्त, योजना ि मागिदशिनको लार्ग 
सम्माननीय प्रिानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन िाविय परिर्द् िहेको 
छ। नीर्त तथा योजनाको कायािन्त्वयन गनि माननीय गहृमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण 

तथा व्यवस्थापन, कायिकािी सर्मर्त िहेको छ। परिर्द् ि सर्मर्तको सखचवालयको रूपमा प्रार्िकिण कायिित 
छ। परिर्द् ि कायिकािी सर्मर्तबाट स्वीकृत योजना, कायिक्रम तथा र्नणिय कायािन्त्वयन गने गिाउन े
खजम्मेवािी प्रार्िकिणको हो। प्रार्िकिणले प्रदेश, खजल्ला ि स्थानीय तहमा आवश्यकतानसुाि आर्थिक 
प्राववर्िक तथा क्षमता ववकासका कायिहरूमा सहयोग उपलब्ि गिाउन ेगदिछ। 

१.३.३.२ दीघिकालीन सोच, ध्येय ि उद्दशे्यहरू 

सोच 

ववपद् जोखखमबाट सिुखक्षत, जलवाय ुअनकुुर्लत तथा उत्थानशील िािको र्नमािण  । 

ध्येय: 
ववपद जोखखम न्त्यूनीकिण तथा व्यवस्थापनका वक्रयाकलापहरूलाई सन्त्तरु्लत रूपमा कायािन्त्वयन गिी 
ववपदबाट हनुे जनिन, स्वास्थ्य तथा जीववकोपाजिनका स्रोत सािनहरूका साथै व्यखक्त, समदुाय ि िािको 
आर्थिक, सामाखजक तथा भौर्तक पवुाििाि ि सांस्कृर्तक एवं पयािविणीय सम्पदाको जोखखम तथा क्षर्तमा 
उल्लेख्यरूपमा कमी गनुि तथा र्तनीहरूको उत्थानशीलता वृवद्ध गनुि। 

उद्दशे्यहरूैः 
• ववपद जोखखमबािेको बझुाईमा अर्भववृद्ध ि पहुँच सरु्नखश्चत गने, 

• ववपद जोखखममैरी शासनको सदुृढीकिण गने, 

• ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिणलाई जलवाय ुपरिवतिन अनकुुलनका वक्रयाकलापसँग आबद्ध गदै ववकास 
प्रवक्रयामा मूलप्रवाहीकिण गने, 

• ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिणमा साविजर्नक तथा र्नजी लगानी वृवद्ध गिी उत्थानशीलता बढाउन,े 

• पूविसूचना प्रणालीको ववकास ि प्रर्तकायिका लार्ग पूवितयािी गने, 

• पनुर्नमािण ि पनुस्थािपना सम्बन्त्िी कायिलाई अझ िाम्रो ि सदुृढ बनाउने। 



30 
 

  १.३.३.३ सङ्गठन संिचना 
नेपाल सिकाि (मखन्त्रपरिर्द्) को र्मर्त २०७७।०६।११ को र्नणियानसुाि स्वीकृत सङ्गठन संिचना देहाय बमोखजम िहेको छ। 
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१.३.३.४ कायिक्षरे/कायािदेश, िणनीर्त, कायिनीर्त, कायिक्रम एवं भावी कायिददशा 

क) कायिक्षरे/कायािदेश 

१. जोखखमको जानकािी, 
२. सङ्घ, प्रदेश ि स्थानीय तहमा शासकीय पद्धर्तको सदुृढीकिण, 
३. जोखखम न्त्यूनीकिणका लार्ग साविजर्नक तथा र्नजी लगानी प्रबद्धिन, 
४. पूवि तयािी तथा प्रर्तकायि, 
५. पनुर्निमािण तथा पनुस्थािपना, 
६. अध्ययन, अनसुन्त्िान तथा तार्लम, 
७. बहपु्रकोपीय पूवि सूचना प्रणाली 
८. ववपद् जोखखम ववत्तीय व्यवस्थापन। 

ख) िणनीर्त तथा कायिनीर्त 

ववपद् जोखखमबाट सिुखक्षत, जलवाय ुअनकूुर्लत तथा उत्थानशील िाि र्नमािण गदै ददगो ववकासमा योगदान 
परु् याउने दीघिकालीन सोचसवहत ववपद जोखखम न्त्यूनीकिण िाविय नीर्त, २०७५ ि ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण 
िाविय िणनीर्तक कायियोजना (२०१८-२०३०) नेपाल सिकािबाट स्वीकृत भई लागू भैसकेका छन।् 

ववपद जोखखम न्त्यूनीकिण िाविय नीर्त, २०७५ ले ववपदबाट हनुे मतृ्यदुि तथा प्रभाववत व्यखक्तहरूको 
सङ्खख्या उल्लेख्य रूपले कम गनुि, जीववकोपाजिनका स्रोतसािनहरूका साथै कृवर्, उद्योग, सडक, सञ्चाि, 

खानेपानी तथा सिसर्ाईका संिचना, स्वास्थ्य ि शैखक्षक सवुविाहरू जस्ता महत्त्वपूणि पूवाििाि तथा आिािभतू 
सेवाहरूमा ववपदले परु् याउन े क्षर्त एवं अविोिलाई कम गदै र्तनीहरूको उत्थानशीलता ववृद्ध गनुि ि 
ववपदबाट हनु ेक्षर्त कम गने लक्ष्य िाखी ववपद जोखखम न्त्यूनीकिणका लार्ग ५९ वटा वुदँागत नीर्त 
अखख्तयाि गिेको छ । 

ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण िाविय िणनीर्तक कायियोजना (२०१८-२०३०) ले प्राकृर्तक तथा गैिप्राकृर्तक 
ववपदबाट जीवन तथा सम्पखत्त, स्वास्थ्य, जीववकोपाजिन तथा उत्पादनका सािनहरू, भौर्तक एवं सामाखजक 
पूवाििाि, सांस्कृर्तक एवं वाताविणीय सम्पदामा हनुे क्षर्तको उल्लेख्य रूपमा न्त्यूनीकिण गने लक्ष्य र्लँदै 
सो सम्बन्त्िमा ६ लक्ष्य, ३२ सूचक, ४ प्राथर्मक क्षेर, १८ कायि ि २७१ गर्तववर्िहरू र्नददिि गिेको 
छ।  

ग) भावी कायिददशा 

 सङ्घ प्रदेश ि स्थानीय तहमा शासकीय पद्धर्तको सदुृढीकिण 

• क्षमता अर्भवृवद्ध 

• प्रार्िकिणको mdsa.bipad.gov.np लाई प्रभावकािी बनाउने 
• गैिसिकािी संस्था/अन्त्तािाविय गैिसिकािी संस्थाहरूको समन्त्वय सहजीकिण (NGO 

Mobilization Guideline, Branding & Marking Guideline) 
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• एकीकृत कायिववर्ि (र्नजी आवास अनदुान) 
• िाविय पनुर्निमािण प्रार्िकिणको ववर्िवत ्ववघटन गिी उक्त र्नकायमा िहेका तथ्याङ्क, व्यवस्थापन 

सूचना प्रणालीहरू, ज्ञान, हाडिवेयि तथा सफ्टवेयि ि संस्थागत स्मिणको हस्तान्त्तिण। 

• िाविय ववपद् उत्थानशीलता कायिढाँचा (National Disaster Resilient Framework -NDRF 

2022-2030) 
• आवास पनुर्निमािण तथा पनुलािभ ्लेटर्मि (Housing Reconstruction and Recovery Platform 

–HRRP) 

• पनुर्निमािण पोटिल 

• अनसुन्त्िान केन्त्रको रूपमा ववकास गने। 

• ववपद् सङ्खग्रहालय 

• १० वरे् ववपद् व्यवस्थापन महाअर्भयान 

• लैवङ्गक समानता तथा सामाखजक समावेशीकिण िणनीर्त (GESI Strategy) 

• सङ्घीय मन्त्रालयहरू प्रदेश खजल्ला ि स्थानीय तहसम्म बर्लयो ि प्रभावकािी समन्त्वय (Strong 

Co-ordination mechanism with Ministries, Provincial, District and local level) 

• िाविय/प्रादेखशक/खजल्लास्तिीय/स्थानीय आपतकालीन कायिसञ्चालन केन्त्रहरू (NEOC, PEOCs, 

DEOCs & LEOCs) ि प्रार्िकिण वीचको सम्बन्त्ि सेतकुो सबलीकिण। 

 जोखखम न्त्यूनीकिणका लार्ग साविजर्नक तथा र्नजी लगानी प्रवद्धिन 

• MDTF no cost extension 

• GCF supported project proposal 

• WB supported Climate Adaptation and Resilience for South Asia (CARE) project 

• ३ खजल्लामा आगलागी जोखखम र्नयन्त्रण सम्बन्त्िी नमूना कायिक्रम 

 पूवि तयािी तथा प्रर्तकायि 
• Simulation (DRILL) Guideline 

• ७ प्रदेशका ३८ वटा स्थानीय तहहरूको Disaster Resilient Framework (सबैमा पयुािउन े
योजना) 

• Strengthening Response System 

o Mass Casualty Vehicle & A grade Ambulance 

o Fire brigade, Robotic Fire Fighting 

o Search & Rescue equipment 

o Resource Mapping System 

o ICS (Incident Command System) 

o DEOC's Strengthening 

o PEOC, LEOC's establishment & strengthening 

• Psycho-social counseling with spiritual philosophy 
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 पनुर्निमािण तथा पनुस्थािपना 
• मनसनुजन्त्य ववपद् प्रभाववत र्नजी आवास अनदुान कायिववर्िमा संशोिन 

• आगलागी प्रभाववत र्नजी आवास अनदुान 

• एकीकृत अनदुान कायिववर्ि तजुिमा 
• अनदुान ववतिण Recording & Reporting System 

• डुबान तथा कटान प्रभाववत तिाईका खजल्लामा आश्रय स्थल र्नमािण 

• सिुखक्षत स्थानमा बस्ती स्थानान्त्तिण तथा एकीकृत बस्ती ववकास 

 अध्ययन, अनसुन्त्िान तथा तार्लम 

• प्रदेश तथा स्थानीय तहमा क्षमता अर्भवृवद्ध कायिक्रम 

• E-learning Platform 

• जलवाय ुपरिवतिन लगायत ववर्भन्न जोखखमहरूको अध्ययन 

• गोताखोि तार्लम 

• DRILL & Simulation training through DEOCs 

 बहपु्रकोपीय पूवि सूचना प्रणाली 
• Early Warning System (All Hazards, all media, all stakeholders) 

• Landslide, flood, forest fire, Lightning, Windstorm and Earthquake 

• Common Alert Protocol (CAP) 

• Impact Based Forecasting (IBF) 

 ववपद् जोखखम ववत्तीय व्यवस्थापन 

• Disaster Risk Financing Strategy को कायािन्त्वयन कायियोजना 
• JICA-Rural Recovery Project 

• Insurance Mechanism for Risk Financing 

 उपयुिक्त ८ वटै ववर्य क्षरेमा कायि गनि सक्षम हनु ेगिी प्रार्िकिणको सदुृढीकिण 

• Restructuring of NDRRMA (O&M /अस्थायी दिबन्त्दी) 
• ऐन ि र्नयमावली बमोखजम ववपद व्यवस्थापन कोर् सञ्चालन कायिववर्ि तजुिमा 
• कोर्को लार्ग बजेट र्नकासा ववपद जोखखम नक्साङ्कन ि पूविसूचना प्रणालीको ववकास 

१.३.३.५ मौजदुा काननुी व्यवस्था 

नीर्त / िणनीर्तहरू 

 ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन नीर्त, २०७५ 

 ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण िणनीर्तक कायियोजना (२०१८-२०३०) 

 ववपद् जोखखम ववखत्तय व्यवस्थापन िणनीर्त, २०७८ 
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ऐनहरू 

 ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

 स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ 

र्नयमावलीहरू 
 प्रिानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धाि कोर् सञ्चालन र्नयमावली, २०६३ 

 ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन र्नयमावली, २०७६ 

मागिदशिनहरू 

 ववपद् लेखाजोखा मागिदशिन, २०७२ 

 सम्भाववत शीतलहिी तथा वहमपात ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण तथा प्रर्तकायि मागिदशिन, २०७७ 

 शीतलहि तथा वहमपात ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण तथा प्रर्तकायि मागिदशिन, २०77 

र्नदेखशका / कायिववर्ि / मापदण्डहरू 

 Technical Guidelines to Conduct field Investigation of Settlements Affected by Landslides  

 मनसनुजन्त्य ववपद् प्रभाववत र्नजी आवास पनुर्निमािण तथा पनुस्थािपना अनदुान कायिववर्ि, २०७७ 

 प्रािखम्भक रतु लेखाजोखा कायिववर्ि, २०७८ 

 गैिसिकािी संस्था परिचालन सम्बन्त्िी कायिववर्ि, २०७८  

 आगलागी तथा डढेलोबाट क्षर्त भएका र्नजी आवास पनुर्निमािण सम्बन्त्िी कायिववर्ि, २०७८ 

 प्रकोप पीर्डत उद्धाि ि िाहत सम्बन्त्िी मापदण्ड, २०७४ 

कायियोजना / ढाचँाहरू  
 मनसनु पूवितयािी ि प्रर्तकायि िाविय कायियोजना, २0७८ (खण्ड-१ ि खण्ड-२) 

 िाविय ववपद् प्रर्तकायि ढाँचा, २०७० प्रथम संशोिन, २०७५ 

र्नणियहरू 

 ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन िाविय परिर्दका र्नणियहरू 

 ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन कायिकािी सर्मर्तका र्नणियहरू। 
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१.३.४ अध्यागमन र्वभाग 

१.३.४.१ पषृ्ठभरू्म  

अध्यागमन ऐन, २०४९ को दर्ा २ (ङ) अनसुाि नेपाल िाज्यर्भर ववदेशीहरूको प्रवेश, उपखस्थर्त ि प्रस्थानलाई 
र्नयर्मत गनि तथा नेपाली नागरिकहरूको आगमन ि प्रस्थानलाई व्यवखस्थत गनि नेपाल सिकािले अध्यागमन ववभागको 
स्थापना गिेको हो।  

नेपालको सिहदर्भर ववदेशीको यारा ि बसाई तथा नेपाली नागरिकको नेपाल बावहिको याराको र्नयमन, नेपालर्भर 
ववदेशीहरूको प्रवेश, उपखस्थर्त ि नेपालबाट प्रस्थानको व्यवस्थापन ि नेपाली नागरिकहरूको नेपालबाट ववदेश प्रस्थान 
ि नेपालर्भर आगमनको व्यवस्थापन कायि गनिका लार्ग  वव. सं. २०४६ सालदेखख गहृ मन्त्रालय अन्त्तगित अध्यागमन 
ववभाग स्थापना भई सोही ववभागबाट अध्यागमन प्रशासन सञ्चालन हदैु आएको छ। अध्यागमन ऐन, २०४९ ि 
अध्यागमन र्नयमावली, २०५१ बमोखजम अध्यागमन प्रशासन सञ्चालन भैिहेको छ।  

अध्यागमन ववभाग अन्त्तगित हाल १3 वटा अध्यागमन कायािलयहरू िहेका छन।् ववदेशखस्थत नेपाली कूटनीर्तक 
र्नयोगहरूले समेत अध्यागमन काननु अनसुाि र्भसा जािी गने कायि गदै आइिहेका छन।्  

१.३.४.२ ववभागको काम, कतिव्य ि अर्िकाि 

(क) अध्यागमन ववभागका कायिहरू 

अध्यागमन कायिववर्ि, २०६५ को परिच्छेद २ को २.२ ले अध्यागमन ववभागको काम तोवकददएको छ। यस 
अनसुाि ववभागको काम देहाय बमोखजम िहेको छैः 

 ववदेशीहरूलाई आवश्यक नेपाली र्भसा उपलब्ि गिाउन,े उपलब्ि गिाउन आवश्यक व्यवस्था र्मलाउन,े 

 उपलब्ि नेपाली र्भसाको अवर्ि थपका लार्ग माग भएमा काननु अनसुाि म्याद थप गने, 

 नेपाली वा ववदेशी व्यखक्तले माग गिेमा आगमन ि प्रस्थान प्रमाखणत गरिददन,े 

 ववदेशीहरूलाई र्नयखन्त्रत पदयारा के्षरमा जानका लार्ग पदयारा अनमुर्त ददन,े 

 पदयारा अनमुर्त वा र्भसा िद्द गने, 

 ववदेशीहरूको नेपालमा हनुे उपखस्थर्तको अनगुमन, व्यवस्थापन ि र्नयन्त्रण गने, 

 नेपाली नागरिकको नेपालर्भर आगमन ि नेपालबाट प्रस्थानलाई व्यवखस्थत गने, 

 जाली िाहदानी वा जाली र्भसा प्रयोग गिेको,  र्नष्काखशत अवर्िमा पनुैः नेपाल प्रवेश गिेको ि अवैि रूपमा 
मार्नस ओसािपसाि गिेको लगायतका अध्यागमन अपिािको अनसुन्त्िान तहवककात गिी मदु्दा दायि गने, 

काननु अनसुाि मदु्दाको कािबाही वकनािा लगाउन,े 

 ववदेशबाट र्नष्काखशत वा प्रवेश अस्वीकाि भै आएका व्यखक्त एवं र्तनका कागजातको आर्िकारिकता सरु्नखश्चत 
गिी आवश्यकता अनसुाि मदु्दा दायि गने वा र्मर्सल तामेलीमा िाख्न,े 

 कुनै अर्भयोगमा दण्ड सजाय भोर्गसकेका वा अध्यागमन ऐन,  र्नयम ववपरित कायि गिेका ववदेशीलाई अवर्ि 
तोकी वा नतोकी प्रस्थान वा र्नष्काशन गने, 

 र्नष्काखशत ववदेशीको अर्भलेख अद्यावर्िक गिाई िाख्न,े 
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 अध्यागमन ऐन, र्नयम ववपिीतका अन्त्य कायिको अनसुन्त्िान गिी कािवाही गने, 

यी कायिका साथै ववभागका महार्नदेशकले गने भनी तोवकएका कायिहरू महार्नदेशकबाट तथा प्रत्यायोखजत अर्िकाि 
बमोखजम अन्त्य कमिचािीबाट समेत सम्पादन हनुे हुदँा यसलाई समेत ववभागले सम्पादन गने कायिका रूपमा र्लन 
सवकन्त्छ।  

(ख) अध्यागमन ववभागका महार्नदेशकका कायिहरू 

अध्यागमन ऐन, २०४९ को दर्ा ७ ले अध्यागमन ववभागका महार्नदेशकको काम, कतिव्य ि अर्िकाि तोवकददएको 
छ। यस अनसुाि महार्नदेकशको काम, कतिव्य ि अर्िकाि देहाय अनसुाि िहेका छन ्-  

• नेपालर्भर ववदेशीहरूको प्रवेश, उपखस्थर्त ि प्रस्थानलाई र्नयर्मत, व्यवखस्थत ि र्नयन्त्रण गने गिाउने। 

• ववदेशीहरूलाई पदयारा गनि अनमुर्त ददने । 

• तोवकए बमोखजमको र्भसा जािी गने तथा र्भसाको म्याद थप गने, 

• खण्ड (ख) बमोखजम ददइएको पदयारा अनमुर्त वा खण्ड (ग) बमोखजम जािी गरिएको वा म्याद थप गरिएको 
र्भसा तोवकए बमोखजमको अवस्थामा िद्द गने, 

• नेपाली नागरिकको आगमन ि प्रस्थानलाई व्यवखस्थत गने, 

• समय समयमा नेपाल सिकािले ददएको र्नदेशन अनसुाि अन्त्य काम गने/ गिाउने। 

 

(ग) अध्यागमन कायािलयका कायिहरू 

अध्यागमन कायािलयहरूले सम्पादन गने कायिहरू समेत महार्नदेशकको सामान्त्य िेखदेख र्नयन्त्रण ि र्नदेशनमा हनु े
तथा यस्ता कायिहरूमा ववभागीय र्नदेशन ि परिपरहरूबाट र्नदेखशत हनुे हुँदा ववभागको कायिको अङ्गको रूपमा 
अध्यागमन कायािलयका कायिलाई समेत र्लन सवकन्त्छ ।   

अध्यागमन कायिववर्ि, २०६५ को दर्ा २.४ अनसुाि तोवकएका अध्यागमन कायािलयहरूको कायिववविण देहाय 
अनसुाि छन ्:- 

 औपचारिक र्भसा, पयिटक र्भसा ि अन्त्तरिम र्भसा जािी गने, 

  िाहदानी ि र्भसा वा सो सगँ सम्बखन्त्ित अन्त्य कागज प्रमाण शंकास्पद देखखएमा नपेालको र्भसा ददन वा 
नेपालर्भर प्रवेश ददन इन्त्काि गने, 

 वैि िाहदानी ि प्रस्थान गने देशको र्भसा नभएका वा र्भसाको सरु्नखश्चतता नभएका व्यखक्तलाई प्रस्थान गनि 
नददन े। 

 अध्यागमन ऐन वा र्नयमावली बमोखजम र्नष्काशन भएका वा नेपालमा प्रवेश गनि िोक लगाइएका ववदेशीलाई 
नेपालको र्भसा ददन वा नेपालर्भर प्रवेश ददन इन्त्काि गने, 

 नाकाबाट प्रस्थान ि प्रवेश गने प्रत्येक व्यखक्तको िाहदानीमा सोही अनरुूप आगमन वा प्रस्थान छाप 
लगाइददन,े 

 तोवकएको ढाँचामा आगमन ि गमन र्ािाम भिाउन।े 
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१.३.४.३ अध्यागमन ववभागको स्वीकृत दिवन्त्दी ि पदपूती 

क) स्वीकृत दिवन्त्दी ि पदपरू्ति 

नेपाल सिकािबाट पर्छल्लो र्मर्तमा स्वीकृत सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण अनसुाि यस ववभागमा नेपाल प्रशासन 
सेवाको िाजपरांवकत प्रथम शे्रणीको महार्नदेशकको नतेतृ्वमा ववर्भन्न सेवा समूह ि शे्रणीका गिी कुल ५५ जना 
कमिचािीको दिबन्त्दी स्वीकृत िहेको छ। हाल यस ववभागमा 47 जना कमिचािी कायिित िहेको अवस्था छ। 
स्वीकृत दिवन्त्दी ि सोमा पदपूर्तिको ववविण देहाय अनसुाि िहेको छैः 

तार्लका नं. १.३.४.१: अध्यागमन ववभागको स्वीकृत दिवन्त्दी ि पदपूर्ति 

स्रोत: अध्यागमन ववभाग 

र्स.नं. पद तह सेवा/समूह स्वीकृत दिवन्त्दी पदपूर्ति रिक्त 
१ महार्नदेशक िा.प. प्रथम प्रशासन/सा.प्र. १ 1 ० 
२ र्नदेशक िा.प. दद्वतीय प्रशासन/सा.प्र. 3 4 0 
३ र्नदेशक (प्रा.) िा.प. दद्वतीय ववववि 1 0 1 

४ अध्यागमन अर्िकृत िा.प. ततृीय प्रशासन/सा.प्र. ९ १०(१ काज) 0 
५ लेखा अर्िकृत िा.प. ततृीय प्रशासन/लेखा १ 1 0 
६ कम््यटुि ईखन्त्जर्नयि िा.प. ततृीय ववववि २ 2 0 
७ बरिष्ठ अध्यागमन सहायक िा.प.अ. प्रथम प्रशासन/सा.प्र. १० 10 0 
८ लेखापाल िा.प.अ. प्रथम प्रशासन/लेखा २ 2 0 
९ कम््यटुि अपिेटि िा.प.अ. प्रथम ववववि ६ 6 0 
१० अध्यागमन सहायक िा.प.अ. दद्वतीय प्रशासन/सा.प्र. ४ 4 0 
११ सहायक कम््यटुि अपिेटि िा.प.अ. दद्वतीय ववववि 1 0 1 
१२ हलकुा सवािी चालक शे्रणीवववहन ईखन्त्जर्नयरिङ्ग 5 1  4(किािबाट पूर्ति ) 

13 कायािलय सहयोगी शे्रणीवववहन प्रशासन/सा.प्र. १0 6 4 (किािबाट पूर्ति) 

                              जम्मा 55 47  
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      ख) अध्यागमन ववभागको स्वीकृत दिबन्त्दी संिचना 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          नेपाल सिकाि मखन्त्रपरिर्दको र्मर्त २०७६/०८/०३ को र्नणियानसुाि अध्यागमन ववभागको स्वीकृत दिबन्त्दी संिचना 

महार्नदेशक 
िा.प.प्रथम.(प्र/सा.प्र.) -१ 

प्रशासन शाखा  

अध्यागमन अर्िकृत िा.प.त.ृ (प्र/सा.प्र.) -२ 

ब.अ.स., िा.प.अन.प्र. (प्र/सा.प्र.) -१० 

क.अपिेटि, िा.प.अन.प्र. (ववववि) - ६ 

अ.स., िा.प.अन.दद्व. (प्र/सा.प्र.) -४ 

स.क.अ., िा.प.अन.दद्व. (ववववि) - १ 

ह.स.चा. शे्रणीवववहन – ५ 

का.स. शे्रणीवववहन – १० 

 

लेखा शाखा 
लेखा अर्िकृत िा.प.त.ृ (प्र./लेखा)-१  

लेखापाल  (प्र/लेखा) -२ 

 

गैि पयिटक शाखा 
अध्यागमन अर्िकृत िा.प.त.ृ (प्र/सा.प्र.) -३ 

 
मदु्दा शाखा 
अध्यागमन अर्िकृत िा.प.त.ृ (प्र/सा.प्र.) -१ 

 
 

सूचना प्रववर्ि शाखा 
कम््यटुि ईन्त्जीर्नयि, िा.प.त.ृ 
(ववववि/प्रा.) -२ 

एजेन्त्सी शाखा 
अध्यागमन अर्िकृत िा.प.त.ृ (प्र/सा.प्र.) -१ 

पयिटक शाखा 
अध्यागमन अर्िकृत िा.प.त.ृ (प्र/सा.प्र.) -२ 

 

र्नदेशक 

उपसखचव, िा.प. दद्व, प्रशासन-१ 
र्नदेशक 

उपसखचव, िा.प. दद्व, प्रशासन-१ 

 

र्नदेशक 

उपसखचव,  िा.प. दद्व,  प्रशासन - १ 

 

र्नदेशक 

उपसखचव, िा.प. दद्व,  ववववि प्रा.-१ 
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ग) ववभागबाट प्रदान गरिने सेवाहरू 

 अध्यागमन ववभाग वा अन्त्तगितका र्नकायहरूबाट जािी हनुे र्भसाहरूैः 
 पयिटक र्भसा 
 गैि पयिटक र्भसा 
 वैवावहक नाता र्भसा 
 नाता र्भसा 
 श्रम र्भसा 
 अध्ययन र्भसा  

 व्यवसावयक र्भसा 
 आवासीय र्भसा  

 गैि आवासीय नेपाली र्भसा 
 ववदेशीको नेपाल प्रवेशको अर्भलेखन गने । 

 र्भसाको म्याद थप गने। 

 ववदेशीको नेपालबाट गमनको अर्भलेखन गने। 

 ववदेशीहरूको नेपाल बसाईको र्नयमन गने । 

 अध्यागमन अपिाि र्नयन्त्रण तथा व्यवस्थापन गने। 

 नेपाली नागरिकको नेपालबाट गमनको अर्भलेखन गने । 

 नेपाली नागरिकको नेपालर्भर आगमनको अर्भलेखन गने । 

 र्भसा र्नयर्मत गने । 

 अध्यागमन प्रशासनलाई व्यवखस्थत, प्रववर्ियकु्त, र्छटो, छरितो बनाउन।े 

 र्नर्ेर्ित के्षरमा जाने ववदेशीहरूलाई पदयाराको अनमुर्त ददने । 

 मानवीय,आर्थिक तथा भौर्तक स्रोतको परिचालन गने । 

 अध्यागमन कायािलयहरूको र्नयमन ि सपुिीवेक्षण गने । 

घ) सेवा प्रदान गने र्नकायको शाखा ि खजम्मेवाि अर्िकािी 

ववभागका सवै शाखाहरूले ववर्भन्न ववर्यमा काम गनुिका साथै सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष ि पिोक्षरूपमा योगदान ददन े
हुँदा अध्यागमन ववभागको शाखागत काम, कतिव्य ि अर्िकाि ि खजम्मेवाि अर्िकािी देहाय अनसुाि प्रस्ततु 
गरिएको छैः 
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   अ) प्रशासन शाखा (खजम्मेवाि अर्िकािी - र्नदेशक, अध्यागमन अर्िकृत) 

 ववभागबाट हनु ेर्नयर्मत अनगुमन कायिको लार्ग आवश्यकता अनसुाि र्नणयिको लार्ग पेश गने। 

 कमिचािी प्रशासन सम्बन्त्िी काम गने, कमिचािीको व्यखक्तगत र्ाइलहरू अद्यावर्िक गने/ िाख्न।े 

 कायािलयमा पालोपहिा ि सिुक्षाको व्यवस्था र्मलाउन।े 

 दताि चलानी, सोिपछु काउन्त्टि ि िेकडि शाखा सम्बन्त्िी कायि व्यवखस्थत रूपमा सञ्चालन गने। 

 त्यस शाखाबाट भए गिेका काम कािवाहीको अर्भलेख अद्यावर्िक िाख्न,े अन्त्य शाखाहरूबाट तयाि 
भएको ववविण समेत संलग्न गिी मवहना समाप्त भएको एक हप्तार्भर ववभागको मार्सक प्रगर्त ववविण 
तयाि गिी गहृ मन्त्रालयमा पठाउन।े 

 सबै शाखाहरूसँग समन्त्वय गिी र्नयमानसुाि कागज िलु्याउन ेसम्बन्त्िी कायि गने। 

 जरिवाना गने ववर्य वाहेक र्भसा स्थानान्त्तिण गने, ट्राभल पिर्मट जािी गने, छुट प्रवेश र्भसा प्रदान गने 
ि आगमन तथा प्रस्थान प्रमाखणत गने। 

 शाखाको कायि सञ्चालन तथा िेखदेख गने ि र्नणियानसुाि पराचाि गने। 

 आफ्ना मातहतका कमिचािीहरूको कायिसम्पादनको सपुिीवेक्षण गने। 

 पयिटक र्भसामा १५० ददन भन्त्दा बढी बसेका ववदेशी उपि प्रचर्लत काननु बमोखजम कािवाही गनि 
पेशगने। 

 समय समयमा महार्नदेशकले ददएका र्नदेशन बमोखजम ववभागमा परिआउने अन्त्य काम गने। 

 पयिटक र्भसा, एजेखन्त्स, गैिपयिटक र्भसा, व्यवसावयक र्भसा यरु्नट, मदु्धा शाखामा कायिित अध्यागमन 
अर्िकृतहरूको अनपुखस्थर्तमा र्नजहरूले गदै आएको कायिहरू समेत गने। 

 शाखाको कायि सम्पादन गदाि र्नदेशकसँग समन्त्वय गिी र्छटो छरितो रूपमा कायि गने। 

 कमिचािीहरूको ववदा, काज, सरुवा, हाखजिी आददको अर्भलेख व्यवखस्थत गने । 

 ववभागमा प्राप्त हनुे इमेलको सम्बखन्त्ित शाखासँग समन्त्वय गिी प्रत्यतु्ति पठाउन।े 

 ववभागबाट प्रकाशन गनुि पने प्रकाशनहरूका लार्ग सहजीकिण गने। 

आ) व्यवसावयक र्भसा शाखा (एकल ववन्त्द ुसेवा केन्त्र, खजम्मेवाि अर्िकािी – र्नदेशक, अ. अर्िकृत) 

 व्यवसावयक र्भसाका लार्ग र्सर्ारिस भई आएका ि अखघल्लो र्भसाको म्याद र्भरै र्सर्ारिस भएको 
हकमा र्सर्ारिस एवकन गिी व्यवसाय गने व्यखक्त, व्यवसावयक प्रर्तर्नर्ि ि र्तनका आखश्रतलाई 
व्यवसावयक र्भसा  र्नदेशकबाट र्नणिय गिाई जािी गने। 

 व्यवसावयक र्भसामा िहेका ि म्याद र्भरै नवीकिणका लार्ग र्सर्ारिस भएका व्यवसाय गने व्यखक्त, 

व्यवसावयक प्रर्तर्नर्ि  ि र्तनका आखश्रतलाई र्भसाको म्याद थप गने। 
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 व्यावसावयक वा अन्त्य र्भसाको म्याद गजुािी व्यवसावयक र्भसाका लार्ग र्सर्ारिस भई आएका व्यवसाय 
गने व्यखक्त, व्यावसावयक प्रर्तर्नर्ि ि र्तनका आखश्रतको हकमा आवश्यक कागजात परु् याई र्नदेशक 
समक्ष पेश गिी र्नणिय भए बमोखजम र्भसा जािी गने। 

 पयिटक र्भसामा overstay भई व्यवसावयक र्भसाका लार्ग आवेदन गनेको हकमा महार्नदेशक समक्ष 
पेश गिी र्नणिय भए बमोखजम र्भसा जािी गने। 

 व्यवसावयक र्भसाको ट्रान्त्सर्ि सम्बन्त्िी कायि गने। 

 र्भसा सम्बन्त्िी सम्पूणि कायि अनलाईन र्भसा एख्लकेसनबाट गने। 

 समय समयमा गरिएको र्नदेशन अनसुाि काम गने। 

 व्यावसावयक र्भसा सम्बन्त्िी सम्पूणि कायिहरू एकल ववन्त्द ु सेवा केन्त्रबाट सेवा प्रवाह गने ि सोको 
जानकािी अध्यागमन ववभागमा गिाउने । 

इ) एजेन्त्सीशाखा (खजम्मेवाि अर्िकािी – र्नदेशक, अध्यागमन अर्िकृत) 

 पदयाराको लार्ग तोवकएको क्षेरमा अनमुर्तपर जािी गनि आवश्यक प्रवक्रया पिुा गिी र्नदेशक समक्ष 
पेश गिी र्नणयि भए अनरुूप जािी गने। 

 पििाि मन्त्रालयबाट प्राप्त र्सर्ारिस बमोखजम गहृ मन्त्रालयबाट लेखी आएबमोखजम कूटनीर्तक र्भसा 
वाहकलाई तोवकएको क्षरेमा र्नैःशलु्क पदयारा अनमुर्तका लार्ग पेश गने। 

 पयिटन मन्त्रालयको र्सर्ारिसमा र्नर्ेर्ित क्षेर हदैु पवितािोहणमा जाने पयिटकलाई र्नैःशलु्क पदयारा 
अनमुर्तपरका लार्ग पेश गने। 

 टे्रवकङ्ग एजेन्त्सीहरू नवीकिण भए नभएको आदद ववविण सवहतको लगत अद्यावर्िक बनाई िाख्न।े साथै 
आफ्नो शाखाबाट भए गिेका काम कािवाहीको अर्भलेख अद्यावर्िक गिी िाख्न।े 

 शाखाको कायि सञ्चालन तथा िेखदेख गने ि आवश्यकता अनसुाि पराचाि गने। 

 आफ्ना मातहतका कमिचािीहरूको कायि सम्पादनको सपुिीवेक्षण तथा भैपिी आउने र्बदा स्वीकृत गने। 

 आफ्नो शाखाबाट सम्पादन गिीएका कामको प्रगर्त ववविण प्रत्येक अंग्रजेी मवहनाको ५ गतेर्भर तयाि 
गिी प्रशासन शाखामा पठाउने। 

 समय समयमा महार्नदेशकले ददएका र्नदेशन बमोखजम ववभागमा परिआउने अन्त्य काम गने। 

ई) मदु्दाशाखा (खजम्मेवाि अर्िकािी – र्नदेशक, अध्यागमन अर्िकृत) 

 अध्यागमन सम्बन्त्िी कसूिमा अनसुन्त्िान गदाि प्रचर्लत काननु बमोखजम जानकािी गिाई अर्भयकु्तहरूको 
बयान र्लन,े आवश्यक तहवककात ि अनसुन्त्िान गिी काननु बमोखजम मदु्दा दायि गने। 

 शङ्कास्पद िाहदानी,  र्भसा आदद देखखएमा काननु बमोखजम कािवाहीका लार्ग पेश गने। 
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 ववभागमा िहेको थनुवुा कोठाहरूमा काननु बमोखजम थनुवुाहरू िाख्न,े र्नजहरूको सवुविा, सिुक्षा, र्नयन्त्रण 
ि व्यवस्थापन समेत गने। 

 शाखाबाट भएगिेका कामकािवाहीको अर्भलेख अद्यावर्िक िाख्न ेतथा मवहना समाप्त भएको पाँच ददनर्भर 
मार्सक प्रगर्त ववविण तयाि गनि लगाई प्रशासन शाखामा बझुाउने। 

 शाखाको कायिसञ्चालन तथा िेखदेख गने ि आवश्यकता अनसुाि पराचाि गने। 

 आफ्ना मातहतका कमिचािीहरूको कायिसम्पादनको सपुिीवेक्षण गने। 

उ) गैह्रपयिटक शाखा (खजम्मेवाि अर्िकािी – र्नदेशक, अध्यागमन अर्िकृत) 
 अध्ययन, अनसुन्त्िान, Degree / Non Degree Program मा अध्ययन र्भसाको लार्ग प्राप्त र्नवेदन,  

र्सर्ारिस एवं अन्त्य आवश्यक कागजात छानर्बन गने ि र्भसा जािी तथा म्याद थप गने। 

 गैिपयिटक (Press) र्भसाको र्नवेदन, र्सर्ारिस एवं अन्त्य आवश्यक कागजात छानर्बन गने ि र्भसा 
जािी तथा म्याद थप गने।ववलम्ब तथा overstay भई आएकाको हकमा छानर्बन गिी पेश गने ि 
र्नणिय भए अनसुाि गने। 

 गैिपयिटक (Relation)  (र्तब्बती मलुका बाहेक) र्भसाको लार्ग प्राप्त र्नवेदन, र्सर्ारिस एवं अन्त्य 
आवश्यक कागजात छानर्बन गने ि र्भसा जािी तथा म्याद थप गने।ववलम्ब तथा Over Stay भई 
आएकाको हकमा छानर्बन गिी पेश गने ि र्नणयि भए अनसुाि गने। 

 गैिपयिटक (Marriage) (र्तब्बती मूलका बाहेक) र्भसाको लार्ग प्राप्त र्नवेदन, र्सर्ारिस एवं अन्त्य 
आवश्यक कागजात छानर्बन गने ि र्भसा जािी तथा म्याद थप गने। 

 गैिपयिटक( Working ) र्भसाको लार्ग प्राप्त र्नवेदन, र्सर्ारिश एवं अन्त्य आवश्यक कागजात छानर्बन 
गने ि र्भसाको म्याद थप गने। 

 नेपालखस्थत ववदेशी र्नयोगहरू अन्त्तगितका र्नकायमा कायिित व्यखक्तहरूको लार्ग पििाि मन्त्रालय वा 
अन्त्तगितको ववभागबाट र्सर्ारिस, व्यखक्तको र्नवेदन तथा अन्त्य कागजात छानर्बन गिी र्भसा जािी गने 
तथा म्याद थप गने। 

 गैिपयिटक र्भसासँग सम्बखन्त्ित र्भसा ट्रान्त्सर्ि सम्बन्त्िी कायिहरू गने। 

 र्भसा प्रदान भएको ब्यखक्तहरूको अर्भलेख अद्यावर्िक िाख्न ेतथा मवहना समाप्त भएको पाँच ददनर्भर 
मार्सक प्रगर्त ववविण तयाि गनि लगाई प्रशासन शाखामा बझुाउने। 

 शाखाको कायि सञ्चालन तथा िेखदेख गने ि आवश्यकता  अनसुाि  पराचाि  गने। 

 शाखाबाट जािी भई र्भसा प्राप्त गने ववदेशीहरूको चालचलन सम्बन्त्िी  प्रर्तवेदन अद्यावर्िक गने ि 
प्रर्तकुल भएमा कािवाहीको लार्ग पेश गने। 

 र्नदेशक समक्ष पेश गिी र्नणयि  र्लनपुने  ववर्यमा िाय सवहत पेश गने। 

 समय समयमा महार्नदेशकले  ददएका  र्नदेशनबमोखजम ववभागमा भैपिी आउने अन्त्य काम गने। 
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ऊ) पयिटक शाखा (खजम्मेवाि अर्िकािी – र्नदेशक, अध्यागमन अर्िकृत) 

 प्रवेश र्भसा र्लई सकेका ववदेशीका हकमा एक र्भसा वर्िमा १५० ददन बसाई अवर्ि ननाघ्न ेगिी पयिटक र्भसाको 
म्याद थप गने। 

 अन्त्य र्भसा र्लई बर्सिहेका ववदेशीहरूले आरू्ले प्राप्त गिेको र्भसाको अवर्ि समाप्त भए पर्छ पयिटक 
र्भसा माग गिेमा प्रवक्रया पूिा गिी र्नदेशकलाई र्नणयिका लार्ग पेश गने। 

 र्भसाको म्याद थप गने क्रममा िाहदानी, र्भसा तथा ववदेशीहरूको बसाई र्नयर्मत िहेन िहेको समेत 
जाँच गने। 

 र्भसा प्रदान भएको व्यखक्तहरूको अर्भलेख अद्यावर्िक िाख्न ेतथा मवहना समाप्त भएको पाँच ददनर्भर 
मार्सकप्रगर्त ववविण तयाि गनि लगाई प्रशासन शाखामा बझुाउने। 

 शाखाको कायिसञ्चालन तथा िेखदेख गने ि आवश्यकता अनसुाि पराचाि गने। 

 आफ्ना मातहतका कमिचािीहरूको कायिसम्पादनको सपुिीवेक्षण गने तथा भैपिी आउने ववदा स्वीकृत 
गने। 

 पवितािोहणमा गएका ववदेशीहरूले पवितािोहणबाट र्केपर्छ पवितािोहणको अवर्ि कटाई बाँकी 
अवर्िको पयिटक र्भसाको म्याद थपका लार्ग आवेदन गिेमा (र्नजको नेपाल बसाई अवर्ि १५० 
ददन नाघ्ने भएमा प्रमाण बझुी सो अवर्ि कटाई) बाँकी अवर्िको र्भसा र्नणयि गिाई जािी गने। 

 शाखाको कायि सम्पादन गदाि र्नदेशकसँग समन्त्वय गिी र्छटो छरितो रूपमा कायि गने। 

 समय समयमा महार्नदेशकले ददएका र्नदेशन बमोखजम ववभागमा परि आउने अन्त्य काम गने। 

ए) आर्थिक प्रशासन शाखा (खजम्मेवाि अर्िकािी – र्नदेशक, अध्यागमन अर्िकृत) 
  सािािण बजेट तजुिमा गने ि ववकास बजेटको हकमा योजना ि कायिक्रम हेने सम्वखन्त्ित शाखासँग 

समन्त्वय गिी तजुिमा गने। 

 ववभाग ि मातहत र्नकायहरूको वावर्िक कायिक्रम LMBIS संशोिन, िकमान्त्तिको लार्ग सम्वखन्त्ित 
कायािलयबाट अनिुोि भै आएअनसुाि पेश गने। 

 कायािलय प्रमखु वा शाखा प्रमखुले आर्थिक कािोवािको सम्वन्त्िमा िाय माग गिेमा िाय पेश गने । 

 आर्थिक कािोबािसँग सम्बखन्त्ित काम ि खजम्मेवािी वहन गिी आर्थिक कायिववर्ि ि र्नयमावली बमोखजम 
र्नकासा माग गने व्यवस्था र्मलाउने। 

 र्नकासा भएको िकमको खचिको वहसाब वकताब िीतपूविक िाख्न,े खचिको र्ाँटवािी एवं आर्थिक ववविण 
तयाि गने।त्यस्ता र्ाँटवािी एवं आर्थिक ववविण कायािलय प्रमखुबाट स्वीकृत गिाई समयमै सम्बखन्त्ित 
र्नकायमा पठाउने ि लेखापिीक्षण गिाउने। 

 ववभाग ि मातहत कायािलयको िाजस्व िकम र्भडान गिी प्रर्तवेदन तयाि गिी पेश गने। 
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 ििौटी िकमको अर्भलेख िाखी प्रर्तवेदन तयाि पािी पेश गने। 

 मालसामान, उपकिण, पिामशि तथा र्नमािण सम्बन्त्िी खरिद कायि खरिद एकाईसँग समन्त्वय गिी गने। 

 मालसामान, उपकिण, पिामशि तथा र्नमािण सम्बन्त्िी कायिको बोलपर मलु्याङ्कन सम्बन्त्िी कायि गने। 

 खजन्त्सी प्रर्तवेदनमा उल्लेख भए बमोखजमका र्ललाम गनुिपने सामानहरूको सम्बन्त्िमा कायािलय प्रमखु/ 
शाखा प्रमखुले िाय माग गिेमा िाय पेश गने। 

 लेखापिीक्षणबाट कायम हनु आएको बेरुजकुो लगत िाख्न ेि बेरुज ु र्छयौट गने प्रमाण जटुाई पेश 
गने गिाउने।र्नयर्मत गनुिपने ववर्यहरू र्नयर्मत गनि गिाउन पेश गने। 

 आर्थिक कािोबाि गदाि प्रचर्लत काननु बमोखजम िीत पगेु वा नपगेुको जाँची िीत पगेुकोमा भकु्तानीको 
र्नर्मत्त पेश गने, िीत नपगेुको वा आफ्नो िाय नर्लई िीत नपगेुको कुनै कलम सदि भै भकु्तानीको 
र्नखम्त प्राप्त हनु आएमा िीत नपगेुको व्यहोिा र्लखखत रूपमा स्पि खलुाइ कायािलय प्रमखु समक्ष पेश 
गिी कायािलय प्रमखुको र्लखखत आदेशानसुाि गने। 

 अथि मन्त्रालय, गहृ मन्त्रालय, म.ले.र्न.का, महालेखा पिीक्षकको कायािलय, िाजस्व बझु्ने बैंकहरू ि 
को.ले.र्न.का सँग समन्त्वय, सम्पकि , पराचाि ि प्रर्तवेदनका कायि गने। 

 ववभाग मातहत कायािलयका लेखा हेने कमिचािीसँग र्निन्त्ति रूपमा सम्पकि  गिी लेखा सम्बन्त्िी समस्याको 
समािान गनि पेश गने। 

ऐ) खजन्त्सी शाखा (खजम्मेवाि अर्िकािी – र्नदेशक, अध्यागमन अर्िकृत) 
 मरुण ववभागसँग समन्त्वय िाखी र्भसा खस्टकिहरू ववभागमा ल्याउने ि खजन्त्सी आम्दानी वाँध्ने। 

 र्भसा खस्टकिहरू अन्त्तगितका अध्यागमन कायािलय, ववभागका ववर्भन्न शाखाहरूमा आदेश र्लई ददने ि 
सोको अर्भलेख िाख्न।े 

 ववदेश खस्थत नेपाली र्नयोगहरूबाट प्रयोग हनुे र्भसा खस्टकिहरू कन्त्सलुि ववभाग मार्ि त पठाई सोको 
अर्भलेख िाख्न।े 

 खरिद योजना अनसुाि ववभागमा खरिद भई तथा प्राप्त हनु आएका सामानहरूको खजन्त्सी खातामा आम्दानी 
वाँध्न।े 

 ववर्भन्न शाखा लगायतबाट माग भएका सामानहरू आदेश र्लई सम्बखन्त्ित शाखामा उपलब्ि गिाउन।े 

 प्रत्येक शाखा एवं प्रत्येक कोठाहरूमा भएका खजन्त्सी सामानहरू, र्र्निचि, कम्यटुि, औजाि तथा उपकिण 
समेत दैर्नक रूपमा के कसिी प्रयोग भइिहेको छ हेने ि दरुुपयोग हनु नददने। 

 ववभागमा भएका सबै सामाग्रीहरू चसु्त दरुुस्त िाख्न।े 

 खरिद गनुिपने आवश्यक सामानहरूको लगत तयाि गिी खरिदको लार्ग पेश गने। 
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 वावर्िक खजन्त्सी र्निीक्षणले औल्याएका कायिहरू (र्ललाम, ममित, हस्तान्त्तिणआदद) को प्रकृया अगार्ड 
वढाउन।े  

 सवािी सािनहरू ममित गिी/ गिाई आएका र्बलहरूको चल्ती मेखशन तथा सवािीको वकतावको  ववविण 
तयाि गिी िाख्न।े 

 सामानहरूको दाखखला प्रर्तवेदन तयाि गने। 

 वावर्िक खजन्त्सी मौज्दातको ववविण तयाि गने। 

 ववभागमा िहेका चल अचल सम्पखत्तको संिक्षण तथा ममित सम्भाि गने/गिाउन।े 

 िािा, वखत्त तथा टेर्लर्ोन लगायतको िेखदेख तथा ममित सम्भाि गने/गिाउन।े 

 ववभागको दैर्नक सिसर्ाई गने/गिाउन।े 

 कायािलयमा सरुवा भई आउने तथा जाने कमिचािीहरूको नेम ्लेट, आई डी काडि तथा व्याचहरू 
अद्यावर्िक गने गिाउने। 

 खजन्त्सी खाता तथा म. ले. प. र्ािामहरू चसु्त दरुुस्त िाख्न।े 

 दैर्नक कायि सम्पादनका क्रममा आइपिेका कायिहरू गने। 

ओ) सूचना प्रववर्ि शाखा (खजम्मेवाि अर्िकािी – र्नदेशक, अध्यागमन अर्िकृत) 

 अध्यागमन ववभागमा मौजदुा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली तथा वेबसाइटहरूको सचुारु सञ्चालन गने।  

 अध्यागमन ववभागको लार्ग आवश्यक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीहरूको ववकास गने/गिाउने। 

 अध्यागमन ववभागमा िहेका सूचना प्रववर्ि सम्बन्त्िी उपकिणहरूको िेखदेख, ममित सम्भाि तथा सञ्चालन 
गने/गिाउन।े 

 सूचना प्रववर्ि सम्बन्त्िी उपकिणहरूको खरिदको लार्ग आवश्यक सम्पूणि प्राववर्िक प्रवक्रया सम्पन्न 
गने/गिाउन।े 

 अनलाइन मार्ि त आव्हान गरिने सम्पूणि बोलपरहरूको प्राववर्िक कायि सम्पन्न गने।  

 अध्यागमन ववभाग तथा अन्त्तगितका कायािलयहरूमा सूचना प्रववर्ि सम्बन्त्िी आवश्यक सहयोग तथा 
समन्त्वय गने/गिाउने। 

 ववर्भन्न र्नकायहरूसँग समन्त्वय गने क्रममा ववभागको तर्ि बाट प्राववर्िक प्रर्तर्नर्ित्व गने। 

 अध्यागमन ववभागको महार्नदेशक तथा र्नदेशकहरूले खटाएका अन्त्य प्राववर्िक कायि गने। 

 ववभाग तथा अन्त्तगितका कायािलयहरूमा कायिित जनशखक्तहरूलाई आवश्यक प्राववर्िक तार्लम प्रदान 
गने/गिाउन।े 

 अध्यागमन ववभागको महार्नदेशक तथा र्नदेशकहरूले खटाएका अन्त्य प्राववर्िक कायि गने। 
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ङ) सेवा प्राप्त गनि लाग्ने दस्तिु ि अवर्ि 

अध्यागमन र्नयमावली २०५१ को अनसूुची ९(र्नयम २९ सँग सम्बखन्त्ित) ले नेपाल प्रवेशको र्भसा दस्तिुको 
व्यवस्था गिेको छ।  

तार्लका नं. १.३.४.२: र्भसा दस्तिु 

र्सन ववर्य र्भसा दस्तिु 

१ र्नयोग वा प्रवेशस्थलखस्थत कायािलयले पयिटक र्भसा जािी गदाि लाग्न ेदस्तिुैः 
  १५ ददनको बह ुप्रवेशी सवुविा सवहतको र्भसा  30 अमेरिकी डलि वा सो बिाबिको अन्त्य 

परिवत्यि ववदेशी मरुा । 

३० ददनको बह ुप्रवेशी सवुविा सवहतको र्भसा  5० अमेरिकी डलि वा सो बिाबिको अन्त्य 
परिवत्यि ववदेशी मरुा । 

९० ददनको बहपु्रवेशी सवुविा सवहतको र्भसा  १25 अमेरिकी डलि वा सो बिाबिको परिवत्यि 
ववदेशी मरुा ।  

२ पयिटक र्भसाको म्याद थप वा र्नयर्मत गदाि लाग्न ेदस्तिुैः  

  म्याद थप गनि  प्रर्त ददनको 3 अमेरिकी डलि बिाबिको 
नेपाली मरुा।  

बहपु्रवेशी सवुविा माग गिेमा  थप २5 अमेरिकी डलि बिाबिको नेपाली 
मरुा। 

पयिटक र्भसाको म्याद थप नगिी बसेका ववदेशीको र्भसा 
र्नयर्मत गनुिपिेमा 

प्रर्त ददनको 5 अमेरिकी डलिका दिले हनुे 
नेपाली मरुा सािािण दस्तिुमा थप हनुे। 

पयिटक र्भसामा बस्न पाउन ेअवर्ि १५० ददनभन्त्दा बढी अवर्ि र्भसाको म्याद थप नगिाई बसेका ववदेशीका 
हकमा उखल्लखखत दस्तिु ि ऐनको दर्ा १०(४) बमोखजम हनु सक्ने जरिवाना समेत थप लाग्ने। 

पयिटक र्भसाको म्याद थप गने प्रयोजनका लार्ग र्भसा दस्तिुको गणना गदाि १५ ददन भन्त्दा कम अवर्िको भए 
१५ ददनको ि सो भन्त्दा बढी अवर्िको भए क्रमसङ्खख्या २ को खण्ड (क) बमोखजमको दस्तिु लाग्नेछ। 

३ अध्ययन र्भसा जािी गदाि वा म्याद थप गदाि लाग्न ेदस्तिु 

  प्रवेशकोसमयमा ३० ददनको अध्ययन र्भसा जािी गनुि पिेमा   ३० अमेरिकी डलि वा सो बिाबिको अन्त्य 
परिवत्यि ववदेशी मरुा। 

शैखक्षक उपार्ि प्राप्त हनुे गिी (Degree Programme) 

अध्ययनित ववद्याथी ि र्तनका आखश्रत परिवािलाई 
 प्रर्त मवहना 3० अमेरिकी डलि बिाबिको 
नेपाली मरुा। 

शैखक्षक उपार्ि प्राप्त नहनुे गिी (Non Degree Programme) 

अध्ययनित ववद्याथी ि र्तनका आखश्रत परिवािलाई 
 प्रर्त मवहना 75 अमेरिकी डलि बिाबिको 
नेपाली मरुा। 

बङ्गलादेशबाट अध्ययन गनि आउने र्बद्याथी ि र्तनका आखश्रत 
परिवािलाई 

वावर्िक अमेरिकी डलि १५ बिाबिको नेपाली 
मरुा  

माखल्दभ्सबाट अध्ययन गनि आउने र्बद्याथी ि र्तनका आखश्रत 
परिवािलाई 

वावर्िक २५ अमेरिकी डलि बिाबिको नेपाली 
मरुा  

भटुानबाट अध्ययन गनि आउने र्बद्याथी ि र्तनका आखश्रत 
परिवािलाई

मार्सक १5 अमेरिकी डलि बिाबिको नेपाली 
मरुा  
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र्सन ववर्य र्भसा दस्तिु 

श्रीलङ्का ि पावकस्तानबाट अध्ययन गनि आउन े र्बद्याथीलाई 
र्भसा दस्तिु नलाग्ने ति यी ववद्याथीका परिवािलाई

मार्सक १०(दश) अमेरिकी डलि बिाबिको 
नेपाली मरुा। 

नेपाल खस्थत ववश्वववद्यालयहरू ि ववदेशी ववश्वववद्यालयहरू बीच 
खशक्षक आदानप्रदान कायिक्रम अन्त्तगित नेपाल आई र्नैःशलु्क 
अध्ययन र्भसा प्राप्त गने भनी र्नणिय भएका ववदेशीका आखश्रत 
परिवािलाई अध्ययन र्भसा जािी गदाि

मार्सक 15 अमेरिकी डलि बिाबिको नेपाली 
मरुा।  

अध्यापन तथा अनसुन्त्िान गनि आउने अन्त्य ववदेशी ि र्तनका 
आखश्रत परिवािलाई 

मार्सक 5० अमेरिकी डलि बिाबिको नेपाली 
मरुा।  

४ गैह्रपयिटक र्भसा जािी गदाि वा म्याद थप गदाि लाग्न ेदस्तिु  

  प्रवेशको समयमा ३० ददनको गैि पयिटक र्भसा  अमेरिकी डलि ३० वा सो बिाबिको परिवत्यि 
ववदेशी मरुा।

नेपाली मूलका ववदेशी ि नेपाली बाब ु वा आमाका ववदेशी 
िाहदानी बाहक सन्त्तानलाई 

प्रर्त मवहना 10 अमेरिकी डलि बिाबिको 
नेपाली मरुा।

परकािहरू ि र्तनका आखश्रत परिवािलाई  प्रर्त मवहना १5 अमेरिकी डलि बिाबिको 
नेपाली मरुा।

नेपाल सिकािको कायािलय वा आयोजनामा प्रत्यक्ष रूपमा 
संलग्न भईकायिित हनुे ववदेशीहरू ि र्तनका आखश्रत 
परिवािलाई 

प्रर्त मवहना 30 अमेरिकी डलिबिाबिको 
नेपाली मरुा।

नेपाली नागरिकसँग वववाह गने ववदेशीलाई  प्रर्त मवहना १5 अमेरिकी डलि बिाबिको 
नेपाली मरुा।

नातेदाि भेट्ट्ने प्रयोजनका लार्ग आउने ववदेशीलाई  प्रर्त मवहना 25 अमेरिकी डलि बिाबिको 
नेपाली मरुा।

ठेक्का पटै ामा काम गनि श्रम स्वीकृर्त प्राप्त वा सन ् १९८९ 
भन्त्दा अखघदेखख नेपालमा कुनै कािोवाि गिी बसेका खचनीया ँ
नागरिकहरूलाई 

प्रर्त मवहना २० अमेरिकी डलि बिाबिको 
नेपाली मरुा।

संझौता अनसुाि दातिृािको प्रत्यक्ष लगानीमा सञ्चार्लत 
गैिसिकािी संस्थामा कायिित ववदेशी ि र्तनका आखश्रत 
परिवािलाई 

प्रर्त मवहना 5० अमेरिकी डलि बिाबिको 
नेपाली मरुा।

अन्त्य ववदेशीहरूलाई  प्रर्त मवहना 75 अमेरिकी डलि बिाबिको 
नेपाली मरुा।

ववदेशी सम्बन्त्िी र्नयमावली, २०३२ बमोखजम र्नैःशलु्क र्भसा प्राप्त गरिसकेका नेपाली परुुर् नागरिकसँग बैवावहक 
सम्बन्त्ि भएका ववदेशी मवहलालाई वैवावहक सम्बन्त्ि कायम िहेसम्म र्भसा दस्तिु लाग्ने छैन।

५ व्यावसावयक र्भसा जािी गदाि वा म्याद थप गदाि लाग्न ेदस्तिु 

  एक किोड रुपैयाँ भन्त्दा बढी ब्यखक्तगत लगानी गने ववदेशी ि र्तनका आखश्रत परिवाि वासंस्थाका अर्िकृत 
प्रर्तर्नर्िलाई
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र्सन ववर्य र्भसा दस्तिु 

एक बर्ि भन्त्दा कम अवर्िको मार्सक 20 अमेरिकी डलि बिाबिको नेपाली 
मरुा,

वावर्िक  200 अमेरिकी डलि बिाबिको नेपाली मरुा
पाँच बर्िको  500 अमेरिकी डलि बिाबिको नेपाली मरुा।

नेपालमा उत्पाददत मालसामान खरिद गिी र्नकासी गने वा र्नकासीको लार्ग खरिद आदेश ददने ववदेशीहरूलाई 
समेत यसै अनसुाि र्भसा दस्तिु लाग्नेछ।

एक किोड रुपैयाँ ि सो भन्त्दा कम ब्यखक्तगत लगानी गने ववदेशी ि र्तनका आखश्रत परिवाि वा संस्थाका 
अर्िकृत प्रर्तर्नर्िलाई
एक बर्िभन्त्दा कम अवर्िको मार्सक ३5 अमेरिकी डलि बिाबिको नेपाली 

मरुा।

वावर्िक 400 अमेरिकी डलि बिाबिको नेपाली मरुा।

पाँच बर्िको  एक हजाि अमेरिकी डलि बिाबिको नेपाली 
मरुा।

प्रववर्ि हस्तान्त्तिण प्रयोजनका लार्ग आउने ववशेर्ज्ञ ि र्नजको आखश्रत परिवािलाई समेत यसै अनसुाि र्भसा 
दस्तिु लाग्नेछ।

दश किोड रुपैयाँ वा सो भन्त्दा बढी व्यखक्तगत लगानी गने ववदेशी ि र्तनका आखश्रत परिवाि वा संस्थाका 
अर्िकृत प्रर्तर्नर्िलाई र्भसा दस्तिु नलाग्ने ।

६ अन्त्तरिम र्भसा जािी गदाि लाग्ने दस्तिु- पाँच अमेरिकी डलि वा सो बिाबिको परिवत्यि ववदेशी मरुा। 

७ गैि आवासीय नपेाली र्भसा जािी गदाि वा म्याद थप गदाि लाग्न ेदस्तिु  

  र्नैःशलु्क      

८ बहपु्रवेशी सवुविा सवहत आवासीय र्भसा जािी गदाि वा नवीकिण गदाि लाग्न ेदस्तिु  

  प्रथमपटक 5०० अमेरिकी डलि बिाबिको नेपाली मरुा ि नवीकिण गदाि वावर्िक 2०० अमेरिकी डलि 
बिाबिको नेपाली मरुा ।

र्नयमावलीको र्नयम ११ को उपर्नयम (१) को खण्ड (ङ) बमोखजमको ववदेशीका लार्ग प्रथम पटक ७०० 
अमेरिकी डलि बिाबिको नेपाली मरुा ि नवीकिण गदाि वावर्िक१२०० अमेरिकी डलि बिाबिको नेपाली मरुा।

अध्यागमन र्नयमावली, २०५१ मा भएको प्रथम संशोिन, २०५८ लाग ु हनु ु पूवि आवासीय र्भसा प्राप्त गिी 
नेपालमा बर्सिहेका ववदेशीहरूलाई नवीकिण दस्तिु बापत वावर्िक १०० अमेरिकी डलि बिाबिको नेपाली 
मरुा।

९ व्यावसावयक, अध्ययन ि गैि पयिटक र्भसाको म्याद थप नगिी बसेका ववदेशीको र्भसा र्नयर्मत गदाि लाग्न ेदस्तिु 

  पवहलेजनु र्भसामा बसेको हो सो र्भसा बापत यस र्नयमावली बमोखजम लाग्ने दस्तिुमा सतप्रर्तशत थप दस्तिु 
लाग्नेछ।

ति साववक र्भसा पयिटक र्भसा भएमा १५० ददनको अवर्ि र्भरको भए पयिटक र्भसाको म्याद थप वा र्नयर्मत 
गदाि लाग्ने दस्तिु सिहको दस्तिु।

र्सर्ारिस प्राप्त नभएमा १५० ददनको अवर्िर्भरको भए पयिटक र्भसाको म्याद थप वा र्नयर्मत गदाि लाग्ने 
दस्तिु सिहको दस्तिु ि सो अवर्ि भन्त्दा बढी भए ऐनको दर्ा १० को उपदर्ा (४) बमोखजम जरिवाना समेत 
लाग्नेछ।
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र्सन ववर्य र्भसा दस्तिु 

१० पयिटक र्भसा बाहेक अन्त्य र्भसाको मान्त्य अवर्िसम्म मार कायम िहन ेगिी एक प्रवेशी ि बहपु्रवेशी सवुविा र्लन ु
पिेमा लाग्न ेदस्तिुैः  

 एक प्रवेशीका लार्ग  २० अमेरिकी डलि बिाबिको नेपाली मरुा।

  बह ुप्रवेशीका लार्ग  ६० अमेरिकी डलि बिाबिको नेपाली मरुा।

११ अन्त्य दस्तिु 

  प्रवेशस्थलबाट र्भसा नर्लई प्रवेश गने ववदेशीलाई पयिटक र्भसा 
जािी गनुि पिेमा 

लाग्ने दस्तिुमा ५० प्रर्तशत थप गिी सो 
बिाबिको नेपाली मरुा।

यारा अनमुर्तपर जािी गदाि  ३० अमेरिकी डलि बिाबिको नेपाली मरुा। 
आगमन वा प्रस्थान प्रमाखणत गदाि वा र्भसा स्थानान्त्तिण गनुि 
पिेमा

२ अमेरिकी डलि बिाबिको नेपाली मरुा। 

प्रवेश र्भसा दस्तिु नलाग्ने व्यवस्था भएका ववदेशी (दश वर्ि मरु्नका बाहेक) प्रवेशस्थलबाट र्भसा नर्लई प्रवेश 
गिेमा ववभागबाट प्रवेश र्भसा जािी गदाि क्रमसङ्खख्या १ को खण्ड (क) वा (ख) वा (ग) बमोखजमको दस्तिु 
बिाबिको नेपाली मरुा ि यस र्नयमावली वा नेपाल सिकािले र्भसा दस्तिु नलाग्ने व्यवस्था गिेका ववदेशीले 
र्भसाको म्याद थप नगिी बसेमा र्भसा र्नयर्मत गदाि १६ वर्ि मरु्नका ववदेशीका हकमा र्नजका अर्भभावक ि 
१६ वर्ि मार्थका ववदेशीका हकमा िाहदानी वाहकलाई ऐनको दर्ा १० को उपदर्ा (४) अनसुाि जरिवाना 
हनु सक्नेछ।

१२ र्भसा दस्तिुको गणनाैः 
  पयिटक र्भसा बाहेक अन्त्य र्भसाको दस्तिु गणना गदाि १५ददन भन्त्दा कम अवर्िको भए १५ ददनसम्मको ि 

१५ ददनभन्त्दा बढी एक मवहना भन्त्दा कम अवर्िको भए १ मवहनाको र्भसा दस्तिु लाग्ने।

१३ आवासीय र्भसाको नवीकिण नगिी बसेका ववदेशीलाई लाग्न ेदस्तिुैः 
  लाग्ने दस्तिुमा मार्सक ३० अमेरिकी डलि बिाबिको नेपाली मरुा थप दस्तिु लाग्नेछ।

१४ गैि आवासीय नपेाली र्भसाको म्याद थप नगिी बसेका ववदेशीलाई लाग्न ेदस्तिु  

  लाग्ने दस्तिुमा मार्सक १० अमेरिकी डलि बिाबिको नेपाली मरुा थप दस्तिु लाग्नेछ।

स्रोत: अध्यागमन ववभाग  

च) सेवा प्रवाहका सन्त्दभिमा र्नणिय गने प्रवक्रया ि अर्िकािी 
सेवा प्रवाहका सन्त्दभिमा र्नणिय गने प्रकृया ि खजम्मेवाि अर्िकािीको ववविण तार्लका नं. १.३.४.३ मा 
ददइएको छ। 

  

 

 

 

 

 

तार्लका नं. १.३.४.३: र्नणिय गने प्रवक्रया ि अर्िकािी 
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र्स .नं.  प्रवाह गरिन ेसेवा सेवा प्रवाहको प्रकृया पेश गने अर्िकािी 
र्नणिय गने 
अर्िकािी 

अनगुमन 
गने 

अर्िकािी 

1 

 पयिटक र्भसाको म्याद थप गने। 

  म्याद थप गदाि िाहदानी र्भसा ि बसाइको 
र्नयर्मतता जाच गने। 

आवश्यक कागजात 
ि शलु्क भकु्तान गिी 
पेश गने। 

अध्यागमन अर्िकृत 
पयिटक र्ाँट 

र्नदेशक  महार्नदेशक 

2 

 र्भसा स्थान्त्तिण गने। 

 ट्राभल पर्मिट ददने। 

 आगमन प्रस्थान प्रमाखणत गने। 

आवश्यक कागजात 
ि शलु्क भकु्तान गिी 
पेश गने 

अध्यागमन अर्िकृत 
प्रशासन र्ाँट 

र्नदेशक महार्नदेशक 

3  पदयारा अनमुर्त पर जािी गने। 

आवश्यक कागजात 
ि शलु्क भकु्तान गिी 
पेश गने 

अध्यागमन अर्िकृत 
एजेन्त्सी र्ाँट 

र्नदेशक महार्नदेशक 

4 

 गैह्र पयिटक र्भसा जािी गनि पेश गने। 

 पनुैः प्रवेश माग गिेका ववदेशीहरूलाई र्भसा 
अवर्ि र्भर पने भए र्भसा प्रदान गने। 

आवश्यक कागजात 
ि शलु्क भकु्तान गिी 
पेश गने 

अध्यागमन अर्िकृत 
गैह्र पयिटक र्ाँट 

र्नदेशक महार्नदेशक 

5 

 अध्यागमन सम्बन्त्िी कसिुमा काननुी 
कािवाही ि सजाय सम्बन्त्िी कायि। 

 अर्भयकु्तहरूको अनसुन्त्िान गिी मदु्दा दायि 
गने सम्बन्त्िी कायि। 

 काननु उल्लंघन गने ववदेशीहरूलाई 
र्नष्काशन गने सम्बन्त्िी कायि। 

 ववभागमा िहेका थनुवुा कोठाहरूको 
व्यवस्थापन गने सम्बन्त्िी कायि। 

आवश्यक कागजात 
सवहत पेश गने 

अध्यागमन अर्िकृत/ 
शाखा अर्िकृत 
(काननु) मदु्दा र्ाँट 

महार्नदेशक महार्नदेशक 

६  व्यवसावयक र्भसा जािी गने। 
आवश्यक कागजात ि 
शलु्क भकु्तान गिी 
पेश गने 

अध्यागमन अर्िकृत- 
र्भसा सहजीकिण 
एकाइ 

र्नदेशक महार्नदेशक 

स्रोत: अध्यागमन ववभाग 

छ) र्नणिय उपि उजिुी सनु्न ेअर्िकािी 

अध्यागमन ववभागबाट हनुे ववर्भन्न र्नणियहरू उक्त कायिका लार्ग तोवकएका कमिचािीको तहबाट हनु्त्छन।् 
सम्बखन्त्ित तहबाट भएको र्नणिय उपिको उजिुीको सनुवुाई महार्नदेशकबाट हनु ेगिेको छ। अध्यागमन ववभाग 
तथा मातहतका कायािलयले सेवा प्रवाह सम्बन्त्िी सबै ववर्यहरूको सम्बन्त्िमा भएको र्नणियमा अध्यागमन 
ववभागका महार्नदेशकले उजिुी सनेु्न अर्िकािीको रूपमा कायि गनुि पदिछ।  
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१.३.५  कारागार व्यवस्थापन र्वभाग  

१.३.५.१ पषृ्ठभरू्म 

नेपालमा कािागाि (जेल) को इर्तहास वव.सं. १९७१ बाट शरुु भएको हो। नेपालको पवहलो कािागाि 
"सदिजेल" (हालको कािागाि कायािलय, काठमाडौं- जगन्नाथ देवल) हो। वव.सं २०१९ सालमा कािागाि 
सम्बन्त्िी व्यवस्था गनि कािागाि ऐन, २०१९ र्नमािण भै उक्त ऐनको दर्ा २७ ले ददएको अर्िकाि प्रयोग 
गिी कािागाि र्नयमावली, २०२० तजुिमा भै लागू भएको छ। कािागाि व्यवस्थापन तथा प्रशासन सम्बन्त्िी 
कायिलाई प्रभावकािी एवं सवल बनाउन वव.सं २०५० साल श्रावण १ गतेदेखख गहृ मन्त्रालय अन्त्तगित 
केन्त्रीय तहमा कािागाि व्यवस्थापन ववभागको स्थापना भै सञ्चालनमा आएको हो। नेपालका ७७ 
खजल्लाहरूमध्ये िनरु्ा, बािा, भक्तपिु, पूवी नवलपिासी ि पूवी रुकुम गिी ५ खजल्ला बाहेकका ७२ खजल्लामा 
७४ कािागाि कायािलयहरू िहेका छन।् दाङ खजल्लामा घोिाही ि तलु्सीपिु गिी दईु ठाउँमा तथा काठमाडौं 
खजल्लामा जगन्नाथदेवल (सनु्त्िािा) ि र्डल्लीबजाि (चािखाल) मा गिी दईु ठाउँमा कािागािहरू िहेका छन।् 
नेपालमा हाल मोिङ, पसाि, भक्तपिु, मकवानपिु, कास्की, रुपन्त्देही, बाँके ि डोटी गिी ८ वटा खजल्लामा 
बालसिुाि गहृहरू सञ्चालनमा िहेका छन।् 

स्थानीय स्तिमा कािागाि व्यवस्थापन तथा प्रशासनको सामान्त्य खजम्मेवािी सम्वखन्त्ित प्रमखु खजल्ला 
अर्िकािीको हनुे व्यवस्था िहेको छ। कािागािमा कैद भकु्तान गिी िहेका कैदीबन्त्दीहरूको उपचािका लार्ग 
काठमाडौं खजल्लामा केन्त्रीय कािागाि अस्पताल ि लर्लतपिु खजल्लामा मनोसामाखजक अपाङ्ग बन्त्दी 
अस्पताल  सञ्चालनमा िहेका छन ्। बाकेँ को गनापिुमा खलु्ला कािागािको र्नमािण कायि भइिहेको साथै बाँके 
खजल्लाकै नौबस्तामा के्षरीय कािागाि र्नमािण कायि भैिहेको छ । 

१.३.५.२ कािागाि व्यवस्थापन ववभागका कायिहरू  

कािागाि व्यवस्थापन सम्बन्त्िी काम गने केन्त्रीय र्नकायको रूपमा कािागाि व्यवस्थापन ववभागको स्थापना 
भएको हो। गहृ मन्त्रालय अन्त्तगित िहेको कािागाि व्यवस्थापन ववभागले गने कायिहरूलाई र्नम्न बुदँामा 
उल्लेख गनि सवकन्त्छैः 

 ववभाग ि मातहतका कािागाि कायािलयहरूको र्नखम्त आवश्यक पने वावर्िक बजेट प्रस्ताव तयाि 
गने, ववर्नयोजन गिेको बजेट िकम अनसुाि खचिको र्नकासा ददन,े लेखापिीक्षण गिाउने ि बेरुज ु
र्र्छ्यौट गिाउन।े 

 कािागाि व्यवस्थापन सम्बन्त्िी नीर्तगत व्यवस्थाहरूको अिीनमा िही कािागाि कायािलयहरूको 
र्निीक्षण ि सपुिीवेक्षण गने। 
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 कािागाि कायािलयहरूबाट प्राप्त मार्सक प्रर्तवेदन (अनसूुची ४) को आिािमा बन्त्दीहरूको अर्भलेख 
अद्यावर्िक गिी िाख्न।े 

 ववभाग ि ववभाग अन्त्तगितका कािागाि कायािलयहरूमा कायिित िाजपर अनवङ्कत तहका कमिचािीहरूलाई 
आवश्यकता अनसुाि ववभाग वा कािागाि कायािलयहरूमा सरुवा गने। 

 ववभाग ि कािागाि कायािलयहरूको र्नजामती कमिचािीको दिबन्त्दी ि ती दिबन्त्दीमा कायिित 
कमिचािीहरूको अर्भलेख अद्यावर्िक गिी िाख्न।े 

 कािागािमा कैद भकु्तान गरििहेका नकिात्मक सूचीमा नपिेका असल चालचलन भएका कैदीहरूलाई 
ववर्भन्न अवसिमा कैदकटै ा/मावर्र्मनाहाका लार्ग र्सर्ारिस सवहत गहृ मन्त्रालयमा पठाउन।े  

 कािागािमा आखश्रत बालबार्लकाहरू, र्बज्याइँ गिी कैद वा थनुामा पिेका बालबार्लकाहरू ि कैद मकु्त 
बन्त्दीहरूको संिक्षण ि हेिचाहको एवं पनुस्थािपनाको कायिमा संलग्न संस्थाहरूको अवलोकन भ्रमण गने 
तथा ती संस्थाहरूमा िहेका आखश्रत बालबार्लका, र्बज्याइँ गिी कैद वा थनुामा पिेका बालबार्लका ि 
कैदमकु्त बन्त्दीहरूको सङ्खख्या र्नयर्मत रूपले ववभागमा पठाउन ती संस्थाहरूलाई र्नदेशन ददने। 

 ठेवकएको कैद भकु्तान भएका बन्त्दीहरूलाई छुटकािा ददनको र्नखम्त कािागाि कायािलयहरूलाई र्नदेशन 
वा स्वीकृती ददन।े 

 कािागािको भौर्तक अवस्थाको सदुृढीकिण गनि ि बन्त्दीहरूको व्यखक्तत्व ववकास, सीप ववकास, 
पनुस्थािपना एवं कािागाि व्यवस्थापनको आिरु्नकीकिणको र्नखम्त परियोजना, योजना तथा कायिक्रमहरू 
गिी स्वीकृती एवं बजेट र्नकासाको र्नखम्त मन्त्रालयमा पठाउने ि स्वीकृत परियोजना, योजना तथा 
तोवकएको कायिववर्ि अनसुाि कायािन्त्वयन गने ि गिाउने तथा नेपाल सिकािको नीर्त र्नदेशनको 
अिीनमा िही उपलब्ि सािन ि स्रोतको परिचालन गिेि सो सम्बन्त्िी कायि गनि/गिाउनको र्नखम्त 
कािागाि कायािलयहरूलाई र्नदेशन ददने। 

 बन्त्दीका आखश्रत बालबार्लका तथा ववज्याइँ गिी कैद वा थनुामा पिेका बालबार्लका (बाल अपिािी) 
को बन्त्दीहरूको सिुाि, संिक्षण ि पनुस्थािपनाको कायिमा संलग्न सिुािगहृ ि संस्थाहरूसँग समन्त्वय 
गिी आवश्यकतानसुाि ती संस्था ि सिुािगहृहरूसँग सम्झौता गिी त्यस्ता बालबार्लका, बाल अपिािी 
ि कैद मकु्त बन्त्दीहरूको वहतको र्नखम्त कायिक्रम सञ्चालन गने गिाउन।े 

 कािागाि व्यवस्थापनका सन्त्दभिमा पिेका उजिुी उपि आवश्यक छानर्बन गिी आवश्यकताअनसुाि 
कािबाही गने वा सोको र्नखम्त सम्बखन्त्ित र्नकायमा लेखी पठाउन।े 

 कािागाि  ऐन  र्नयम अनसुाि तोवकएका अन्त्य कामहरू गने।                           ।
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१.३.५.३ कािागाि व्यवस्थापन ववभागको  सङ्गठनात्मक संिचना ि दिबन्त्दी ववविण 

  

महार्नदेशक 

िा.प. प्रथम (प्रशासन) 

र्नदेशक 

(िा.प. दद्वतीय)-१ 
लेखा र्नयन्त्रक 

(िा.प. दद्वतीय)-1 
 

र्नदेशक 

(िा.प. दद्वतीय)-1 
 

शाखा अर्िकृत 

(िा.प. ततृीय)-१ 
लेखा अर्िकृत 

(िा.प. ततृीय)-1 

 

शाखा अर्िकृत 

(िा.प. ततृीय)-1 

काननु अर्िकृत 

(िा.प. ततृीय)-1 

 

क.प्र. शाखा 
ना.स.ु-१ 

क.अ.-१ 

खरिदाि-१ 

स.क.अ.-२ 

ह.स.चा-२ 

का.स.-३ 

 

खजन्त्सी शाखा 
ना.स.ु-१ 

आ.प्र. शाखा 
लेखापाल-१ 

बन्त्दी प्र. शखा 
ना.स.ु-१ 

कािागाि कायािलय 

भक्तपिु, िनरु्ा, 
बािा, पूवी रुकुम, 
पूवी नवलपिासी 
खजल्ला बाहेकका 

७२ खजल्लाका ७४ 
कािागािहरू  

कािागाि अस्पतालहरू 

१. केन्त्रीय कािागाि 
अस्पताल  

२. मनोसामाखजक अपाङ्ग 
बन्त्दी अस्पताल 

३. बाल सिुाि गहृ ८ 
खजल्लामा 



54 
 

 

१.३.५.४ कािागाि व्यवस्थापन ववभाग अन्त्तिगतका कािागािहरूको दिबन्त्दी ववविण 

 

नेपाल भि ७७ खजल्लाहरू मध्ये ७२ वटा खजल्लाहरूमा ७४ वटा कािागाि िहेको छ। कािागाि व्यवस्थापन ववभाग अन्त्तगित सञ्चालन ि र्नयमन 
हनुे  ती कािागािहरूमा देहायानसुाि अनसुािको कमिचािीहरूको दिबन्त्दी िही कायिित िहेका छन ्: 
तार्लका नं. १.३.५.४.१: कमिचािीहरूको दिबन्त्दी ववविण 

 

क्र.सं. िा.प. 
दद्वतीय 

िा.प. ततृीय िा.प.अनं. प्रथम िा.प.अनं. दद्वतीय शे्रणी वववहन 

१ उपसखचव शा.अ. ले.अ. प्रा. (मे. 
अ.) 

ना.स.ु ले.पा. प्रा. 
(र्स.अ.हे.व.) 

क. अ. खरिदाि स.ले.पा. अ.न.मी. स.क.अ. का.स. ह.स.चा. 

२ ७ 58 0 ३ ८२ 16 74 9 71 57 4 61 342 33 

अन्त्य 

१ केन्त्रीय कािागाि 
अस्पताल 

मे.स.ु -1, िेर्डयोलोखजि -1, साईकावट्रक ववशेर्ज्ञ -1, डमािलोखजि -1, जनिल वर्खजर्सयन - 2, जनिल सजिन -2, ल्याव टेक्नोलोखजि -1, नर्सिङ 
अर्िकृत -1, हे.अ. ३, िेर्डयोग्रार्ि -2, ल्याब टेखक्नर्सयन - 1, स्टार् नसि -12, मेर्डकल िेकडिि -1, र्ामेसी सहायक -2, वा.मे. ओभिर्सयि- 1, 
नेर सहायक -1, डेण्टल सहायक - 1,  

२ मनोसामाखजक 
अपाङ्ग बन्त्दी 
अस्पताल 

कन्त्सल्टेन्त्ट साइक्यावट्रक- 1, जनिल वर्खजर्सयन - १, स्टार् नसि - ६, हे.अ. -२, अ.हे.व. -2,  

 

    १.३.५.५ कैदीवन्त्दीको ववविण 

आ.ब. ०७७/७८ मा देश भि िहेका ७४ कािागािहरूमा मवहला १,३५८ ि परुुर् २३,०३२ जना गिी कुल  २४,३९०जना  कैदीबन्त्दीहरू िहेका छन ्
जस मध्ये १,२६४ जना ववदेशी नागरिक िहेका छन।् त्यसैगिी कािागािमा आखश्रत नावालक सङ्खख्या ८९ जना िहेको छ। देशभि िहेका कुल ८ वटा 
बालसिुाि गहृमा ७९१ जना बालक ि २५ जना बार्लका गिी कुल ८१६ जना बालबार्लकाहरू िहेका छन।् उक्त आ. ब. को असाि मसान्त्तसम्ममा 
३७ जना कैदीले कामदािी सवुविा समेत जोडेि शतप्रर्तशत कैद भकु्तान गिी रिहा भएका छन।् 
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पररच्छेद-२ 

आ. व.  २०७७/७८ को कायिप्रगर्ि 

२.१  गृह मन्त्रालयको प्रगर्ि समीक्षा 

नेपाल सिकािले तय गिेको नीर्त तथा कायिक्रमहरूलाई कायािन्त्वयन गनि मन्त्रालय ि अन्त्तगितका र्नकायहरूबाट आ.व. 
2077/078 मा २८ वटा आयोजना तथा कायिक्रमहरू सञ्चालन भएका छन।् ती आयोजनाहरू मध्ये २ वटा मार 
पवहलो प्राथर्मकता प्राप्त आयोजना छन ्जसमा गहृ मन्त्रालय अन्त्तगित लाग ुऔर्िर्नयन्त्रण कायिक्रम ि नेपाल प्रहिीबाट 
सञ्चार्लत र्र-वर्ीय अपिाि र्नयन्त्रण कायिक्रम िहेका छन।् उक्त आ.व.मा सञ्चार्लत कायिक्रमहरूमध्ये गहृ मन्त्रालय 
अन्त्तगित ९ वटा कायिक्रम िहेका र्थए भने ती बाहेक अन्त्य कायिक्रमहरू अन्त्तगितका ववभाग तथा सिुक्षा र्नकायबाट 
सञ्चार्लत र्थए। मन्त्रालयबाट सञ्चार्लत कायिक्रम अन्त्तगित ्समिजङ्ग कम्पनी, खजल्ला प्रशासन कायािलयहरू, सीमा प्रशासन 
कायािलयहरू,  इलाका प्रशासन कायािलयहरू,  जदु्ध वारुणयन्त्र कायािलय, प्रहिी वकताबखाना, लाग ुऔर्ि र्नयन्त्रण 
कायिक्रम लगायतका कायिक्रमहरू िहेका छन।् मन्त्रालय मातहतका र्नकायबाट सञ्चार्लत आयोजनाहरू/कायिक्रमहरूको 
प्रगर्त ववविण तत्तत ्र्नकायकै प्रगर्त खण्डमा िाखखएको छ। 

 

गहृ मन्त्रालय ि मातहत र्नकायको ववत्तीय प्रगर्तको समग्र अवस्था 

आ.व. 2077/078 मा गहृ मन्त्रालय ि अन्त्तगितका लार्ग रू. १ खबि ४४ अबि ८६ किोड ९३ लाख रुपैयाँ बजेट 
ववर्नयोजन भएकोमा कुल बजेटको ९३.४ प्रर्तशत चालतुर्ि  ि ६.६ प्रर्तशतमार पूजँीगततर्ि  ववर्नयोजन भएको र्थयो। 
सोको खचिको अवस्था तार्लका नं २.१.१ मा प्रस्ततु गरिएको छ। 

तार्लका नं. २.१.१: गहृ मन्त्रालय ि मातहत र्नकायको ववत्तीय प्रगर्तको समग्र खस्थर्त  

ववर्नयोजन (रु. हजािमा)  खचि (रु. हजािमा) खचि प्रर्तशत 
चाल ु १,३५,३४,७५,५६ चाल ु १,२७,१३,६६,६९ ९३.९३ 

पूजँीगत ९,५२,१७,८६ पूजँीगत ८,२९,६२,८८ ८७.१३ 

कुल १,४४,८६,९३,४२ कुल १,३५,४३,२९,५७ ९३.४९ 

स्रोतैः Line Ministry Budget Information System (LMBIS) 

 

मार्थको तार्लकाबाट स्पि हनु्त्छ वक कुल िाविय बजेट(पूजँीगत ि चाल ुदवैुतर्ि ) खचिको अनपुातमा गहृ मन्त्रालय ि 
मातहतको ववत्तीय प्रगर्त उल्लेख्य रूपले उच्च अनपुातमा भएको देखखन्त्छ। गहृ मन्त्रालय अन्त्तगित र्नकायगत बजेट 
ववर्नयोजन ि खचिको अवस्था तार्लका नं. २.१.२ मा प्रस्ततु गरिएको छ। 
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तार्लका नं. २.१.२: गहृ मन्त्रालय ि मातहत र्नकायको बजेट उपशीर्िक अन्त्तगित ववत्तीय प्रगर्तको समग्र खस्थर्त  

बजेट उपशीर्िक बजेट खचि खचि प्रर्तशत 

क्र.सं. बजेट कोड  बजेट उपशीर्िक  चाल ु पुजँीगत जम्मा चाल ु पुजँीगत जम्मा चाल ु पुजँीगत जम्मा 
१ ३१४०००११  गहृ मन्त्रालय ३८७५३१ ६१७०० ४४९२३१ ३६८२४९ ५३३२० ४२१५६९ ९५.०२ ८६.४२ ९३.८४ 

२ ३१४००१०१ िाहत तथा पनुिस्थापना कायिक्रम १५९११ ० १५९११ १३४४ ० १३४४ ८.४५   ८.४५ 

३ ३१४००१०२ लागू और्ि र्नयन्त्रण कायिक्रम ७९०० १०० ८००० ४१७१ १०० ४२७१ ५२.८० १००.०० ५३.३९ 

४ ३१४००१०३ 

 
िाविय ववपद जोखखम न्त्यरु्नकिण 
तथा व्यवस्थापन प्रार्िकिण 

३८६७३९ २२०६०० ६०७३३९ ३५८४२४ ४८५२३ ४०६९४७ ९२.६८ २२.०० ६७.०० 

५ ३१४०१०११ िाविय परिचयपर तथा पञ्जीकिण 
ववभाग 

२१४४०३० ६६६३०० २८१०३३० ४६९०९४ २६५२८७ ७३४३८१ २१.८८ ३९.८१ २६.१३ 

६ ३१४०१०१२ सामाखजक सिुक्षा तथा संिक्षण ७१५६३५९८ ० ७१५६३५९८ ६८५४६२९१ ० ६८५४६२९१ ९५.७८   ९५.७८ 

७ ३१४०२०११ कािागाि व्यवस्थापन ववभाग १७५३३ ३२४६०० ३४२१३३ १४७४८ २७६६३६ २९१३८५ ८४.१२ ८५.२२ ८५.१७ 

८ ३१४०२०१२ कािागाि कायािलयहरु १९२१५१५ १६१२०० २०८२७१५ १७५९२०३ ११३८९४ १८७३०९७ ९१.५५ ७०.६५ ८९.९४ 

९ ३१४०३०११ अध्यागमन ववभाग ६३२६३ ७८६०० १४१८६३ ५८४६९ १७३४० ७५८०९ ९२.४२ २२.०६ ५३.४४ 

१०  ३१४०३०१२ अध्यागमन कायािलयहरु १८४११३ ५००० १८९११३ १५०१११ ४५५७ १५४६६८ ८१.५३ ९१.१४ ८१.७९ 

११  ३१४०४०११ प्रहिी प्रिान कायािलय ३४०५८७१ ११४६४३० ४५५२३०१ ३१६१४१७ १०९१८४० ४२५३२५६ ९२.८२ ९५.२४ ९३.४३ 

१२  ३१४०४०१२ महानगिीय प्रहिी ५६२१९२८ १०३२६०० ६६५४५२८ ५३९६३९२ ९६१७१७ ६३५८११० ९५.९९ ९३.१४ ९५.५५ 

१३  ३१४०४०१३ िाविय प्रहिी प्रखशक्षण प्रर्तष्ठान ५९७१८८ २०२२६७ ७९९४५५ ५१४७०० १६९९५३ ६८४६५३ ८६.१९ ८४.०२ ८५.६४ 

१४  ३१४०४०१४ प्रदेश प्रहिी कायािलयहरु ६४३९८८३ २२९६१५ ६६६९४९८ ५८८६२६६ २२८२८७ ६११४५५२ ९१.४० ९९.४२ ९१.६८ 

१५  ३१४०४०१५ नेपाल प्रहिी अस्पताल ६२८४४४ ३०६०३९ ९३४४८३ ५४९१७९ २९९४३६ ८४८६१५ ८७.३९ ९७.८४ ९०.८१ 

१६  ३१४०४०१६ खजल्ला प्रहिी कायािलयहरु २२४२१८२२ १२७१६५५ २३६९३४७७ २०६१२५६७ १२३६६१७ २१८४९१८४ ९१.९३ ९७.२४ ९२.२२ 

१७  ३१४०४१०३ 
र्र-ववर्िय अपिाि र्नयन्त्रण तथा 
अनसुन्त्िान कायियोजना १०६०० ७९१०० ८९७०० ७३१० ७२००१ ७९३११ ६८.९६ ९१.०३ ८८.४२ 

१९  ३१४०५०११ सशस्त्र प्रहिी बल १४००९०९ ४८६८७२ १८८७७८१ १२५७३३६ ४८१४२६ १७३८७६२ ८९.७५ ९८.८८ ९२.११ 

२०  ३१४०५०१३ के्षरीय सशस्त्र प्रहिी बल कायािलय १५८६३८४९ ८२८४८१ १६६९२३३० १५००४०२० ७९७८४७ १५८०१८६८ ९४.५८ ९६.३० ९४.६७ 

२१  ३१४०५०१४ सशस्त्र प्रहिी बल तार्लम केन्त्रहरु १२१४७३० १५३६१४ १३६८३४४ १०८१८२६ १५३३७० १२३५१९६ ८९.०६ ९९.८४ ९०.२७ 

२२  ३१४०५०१५ नेपाल ए.पी.एर् अस्पताल २७३१५० ९५१६८ ३६८३१८ २५५३४६ ९५०८६ ३५०४३२ ९३.४८ ९९.९१ ९५.१४ 

२३  ३१४०५०१६ 
सशस्त्र प्रहिी बल िाजश्व भन्त्साि 
तथा औद्योर्गक सिुक्षा बल 

० ० ० ० ० ०  ०  ० ०.०० 
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२४  ३१४९१०११  प्रहिी वकताबखाना २२५४० ८०० २३३४० १८०९० ७८५ १८८७५ ८०.२६ ९८.१८ ८०.८७ 

२५  ३१४९२०११  समिजंग कम्पनी कायािलय १४२५० १०० १४३५० ५८४० १०० ५९४० ४०.९८ ९९.८९ ४१.३९ 

२६  ३१४९२०१२  खजल्ला प्रशासन कायािलयहरु १४९१०३४ १९४८७६८ ३४३९८०२ १२५९३२३ १८३४५८५ ३०९३९०८ ८४.४६ ९४.१४ ८९.९४ 

२७  ३१४९२०१३  सीमा प्रशासन कायािलयहरु २६३६३ १२०० २७५६३ १६०८८ ११४६ १७२३३ ६१.०२ ९५.४७ ६२.५२ 

२८ ३१४९३०११  इलाका प्रशासन कायािलयहरु ३७७२९१ २२०५०३ ५९७७९४ २९२५८४ ९१७४८ ३८४३३१ ७७.५५ ४१.६१ ६४.२९ 

कुल जम्मा १३६५१७६३५ ९५२१८१२ १४६०३९४४७ १२७०६१२७१ ८२९६०९८ १३५३५७३६८ ९३.०७ ८७.१३ ९२.६९ 

स्रोतैः LMBIS 

मार्थको ववविणबाट गहृ मन्त्रालय अन्त्तगितका र्नकायहरूमध्ये िाविय परिचयपर तथा पञ्जीकिण ववभागमा २६.१ प्रर्तशत (सामाखजक सिुक्षा तथा संिक्षण 
कायिक्रम बाहेक)मार िही कुल ववर्नयोजनको एक चौथाई भन्त्दा कम खचि भएको देखखन्त्छ भने अध्यागमन ववभागले पर्न ५३.४ मार ववत्तीय स्रोत उपयोगमा 
ल्याएको देखखन्त्छ। कायिक्रमतर्ि  िाहत तथा पनुस्थािपना कायिक्रममा केवल ८.५ प्रर्तशतमार खचि हनु सकेको देखखन्त्छ। ववभाग बाहेकका मन्त्रालय अन्त्तगितका 
र्नकाय तथा कायिक्रमतर्ि को खचि २.१.३ मा प्रस्ततु गरिएको छ। 
 

तार्लका नं. २.१.३: गहृ मन्त्रालय अन्त्तगित सञ्चार्लत आयोजना एवं र्नकायहरूको प्रगर्त ववविण (ववभागतर्ि को बाहेक) 

बजेट उपशीर्िक बजेट खचि खचि प्रर्तशत 

क्र.सं. बजेट कोड  बजेट उपशीर्िक  चाल ु पुजँीगत जम्मा चाल ु पुजँीगत जम्मा चाल ु पुजँीगत जम्मा 
१ ३१४०००११  गहृ मन्त्रालय ३८७५३१ ६१७०० ४४९२३१ ३६८२४९ ५३३२० ४२१५६९ ९५.०२ ८६.४२ ९३.८४ 

२ ३१४००१०१ िाहत तथा पनुस्थािपना कायिक्रम १५९११ ० १५९११ १३४४ ० १३४४ ८.४५   ८.४५ 

३ ३१४००१०२ लाग ुऔर्िर्नयन्त्रण कायिक्रम ७९०० १०० ८००० ४१७१ १०० ४२७१ ५२.८० १००.०० ५३.३९ 

४ ३१४०६०११  प्रहिी वकताबखाना २२५४० ८०० २३३४० १८०९० ७८५ १८८७५ ८०.२६ ९८.१८ ८०.८७ 

५ ३१४९१०११  समिजङ्ग कम्पनी कायािलय १४२५० १०० १४३५० ५८४० १०० ५९४० ४०.९८ ९९.८९ ४१.३९ 

६ ३१४९२०११  खजल्ला प्रशासन कायािलयहरू १४९१०३४ १९४८७६८ ३४३९८०२ १२५९३२३ १८३४५८५ ३०९३९०८ ८४.४६ ९४.१४ ८९.९४ 

७ ३१४९२०१२  सीमा प्रशासन कायािलयहरू २६३६१ १२०० २७५६३ १६०८८ ११४६ १७२३३ ६१.०२ ९५.४७ ६२.५२ 

८. ३१४९२०१३  इलाका प्रशासन कायािलयहरू ३७७२९१ २२०५०३ ५९७७९४ २९२५८४ ९१७४८ ३८४३३१ ७७.५५ ४१.६१ ६४.२९ 

९ ३१४९३०११  जदु्ध वारुणयन्त्र कायािलय १५६५० ५०० १६१५० १२८८३ ४९७ १३३८० ८२.३२ ९९.४८ ८२.८५ 

स्रोतैः LMBIS 
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२.२ महाशाखा/शाखागि प्रगर्ि र्ववरण 

२.२.१  कानुन महाशाखा 

२.२.१.१ काननु तथा रै्सला कायािन्त्वयन शाखा 
काननु तथा रै्सला कायािन्त्वयन शाखाबाट आ.व. २०७७/७८ मा सम्पाददत नीर्तगत एवं काननुी सिुािका कायिहरू 
तार्लका नं. २.२.१.१ मा प्रस्ततु गरिएको छ। उक्त अवर्िमा ववर्भन्न र्नयमावलीहरू, अध्यादेशहरू, कायिववर्िहरू, 
आचाि संवहता एवं अनसूुचीमा हेिरे्ि समेत गिी १७ वटा काननुी प्रवन्त्िहरूको तजुिमा/संशोिन/सिुाि गरिएको 
देखखन्त्छ। 

तार्लका नं. २.२.१.१: ऐन, र्नयम, र्नदेखशका तथा कायिववर्ि तजुिमा 
र्स .नं.  नीर्तगत तथा काननुी सिुाि ि रूपान्त्तिण उपलखब्िहरू 

१  कसूिजन्त्य सम्पखत्त तथा सािन (िोक्का, र्नयन्त्रण ि 
जर्त) र्नयमावली, २०७७  

नेपाल िाजपरमा र्मर्त २०७७।१२।०२ मा 
प्रकाखशत।  

२  तेजाव तथा अन्त्य घातक िासायर्नक पदाथि 
(र्नयमन) र्नयमावली, २०७७ 

नेपाल िाजपरमा र्मर्त २०७७।१२।१६ मा 
प्रकाखशत। 

३  वैयखक्तक गोपनीयता सम्बन्त्िी र्नयमावली, २०७७ नेपाल िाजपरमा र्मर्त २०७७।०५।०८ मा 
प्रकाखशत। 

४  सामाखजक सिुक्षा (पवहलो संशोिन) र्नयमावली, 
२०७७ 

संशोिन पश्चात ् नेपाल िाजपरमा र्मर्त 
२०७७।०५।२९ मा प्रकाखशत। 

५  प्रहिी (आठौ संशोिन) र्नयमावली, २०७७ संशोिन पश्चात ् नेपाल िाजपरमा र्मर्त 
२०७७।०६।१९ मा प्रकाखशत। 

६  नेपाल प्रहिी ि प्रदेश प्रहिी (कायिसञ्चालन, 
सपुरिवेक्षण ि समन्त्वय) ऐन, २०७६ लाई 
संशोिन गनि बनकेो अध्यादेश 

र्मर्त २०७८।०१।२१ मा जािी। 

७  सामाखजक सिुक्षा (पवहलो संशोिन) अध्यादेश, 
2078 

र्मर्त २०७८।०१।२१ मा जािी। 

८  तेजाव तथा अन्त्य घातक िासायर्नक पदाथि 
(र्नयमन) अध्यादेश, २०७८ 

र्मर्त २०७८।०१।२१ मा जािी। 

९  मनोसामाखजक अपाङ्ग बन्त्दी अस्पताल सञ्चालन 
कायिववर्ि, २०७७ 

र्मर्त २०७७।०६।०५ मा मा. मन्त्रीस्तिबाट 
स्वीकृत भई कायािन्त्वयनमा िहेको। 

१०  िाविय परिचयपर तथा पञ्जीकिण र्नयमावली, 
२०७७ 

नेपाल िाजपरमा र्मर्त २०७७।१२।०२ मा 
प्रकाखशत। 
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स्रोतैः काननु तथा रै्सला कायािन्त्वयन शाखा 
त्यसैगिी मन्त्रालयउपि पिेका २८४ वटा रिट र्नवेदनहरूको र्लखत जवार् तयाि गने ि सम्मार्नत अदालतबाट 
प्राप्त रै्सला कायािन्त्वयन गने क्रममा तोवकएको म्याद र्भरै सबै (284 वटा)   रिटहरूमा र्लखखत जवार् पठाइएको 
छ। 

 

ख. मानव अर्िकाि प्रवद्धिन शाखा 
श्री प्रिानमन्त्री तथा मखन्त्रपरिर्दको कायािलयबाट संक्रामक िोग ऐन, २०२० ि ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण तथा 
व्यवस्थापन ऐन, २०७४ कायािन्त्वयनको सन्त्दभिमा देखखएका कदठनाई ि त्यसमा गनुिपने सिुािका सझुाव श्री िाविय 
मानव अर्िकाि आयोगमा उपलब्ि गिाइददन लेखी आएबमोखजम तयाि गिी पठाइएको छ। मानव 
अर्िकािकमीहरूको सिुक्षा ि संिक्षण गने कायिववर्ि, २०७७ को तजुिमाका लार्ग र्मर्त २०७७/०९/१५ को 
सखचवस्तिीय र्नणियानसुाि सिोकािवाला व्यखक्तहरूसँग र्मर्त २०७७/०९/२० गते प्रािखम्भक छलर्ल भई कायिववर्ि 
र्नमािणको लार्ग पषृ्ठपोर्ण प्राप्त भएको छ। त्यसै गिी  International Covenant on Civil and Political Rights 

(ICCPR) सम्बन्त्िी अन्त्तवक्रि या कायिक्रम २०७७/०९/१७ मा कास्की खजल्लाको पोखिामा ि र्मर्त 
२०७७/०९/२४ देखख २०७७/०९/२६ सम्म  रुपन्त्देही खजल्लाको बटुबलमा सम्पन्न भएको छ | 

 

 

 

 

११  र्ौजदािी कसूि (कैद कटै ा) (पवहलो संशोिन) 
र्नयमावली, २०७७ 

संशोिन पश्चात ् नेपाल िाजपरमा र्मर्त 
२०७७।०९।१३ मा प्रकाखशत। 

१२  ववभरू्ण (दोस्रो संशोिन) र्नयमावली, २०७७ संशोिन पश्चात पश्चात र्मर्त २०७७।०५।२९ 
मा नेपाल िाजपरमा प्रकाखशत। 

१३  िावियपरिचयपर कायिक्रम सञ्चालन कायिववर्ि, 
2077 

मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई लाग ुभएको। 

१४  नेपाल नागरिकता (पवहलो संशोिन) अध्यादेश, 
2078 

र्मर्त २०७८।०२।२९ मा जािी। 

१५  नेपाल नागरिकता (दोश्रो संशोिन) र्नयमावली, 
2078 

र्मर्त २०७८।०२।२४ मा नेपाल िाजपरमा 
प्रकाखशत। 

१६  अध्यागमन ववभाग तथा अन्त्तगितका कायािलयहरूमा 
कायिित कमिचािीहरूको आचािसंवहता, 2078 

मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई लाग ुभएको। 

१७  प्रहिी र्नयमावलीको अनसूुचीमा हेिरे्ि र्मर्त २०७८।०३।२८ मा नेपाल िाजपरमा 
प्रकाखशत। 
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२.२.२ आन्त्िररक व्यवस्थापन महाशाखा 

 

क) आन्त्तरिक प्रशासन, सवािी तथा सभा समािोह व्यवस्थापन शाखा  
 

यस शाखाबाट खासगिी मन्त्रालयका लार्ग आवश्यक पने सामग्रीहरूको आपूर्ति गने सवािी तथा समािोह व्यवस्थापन 
गने लगायतका कायिहरू सम्पादन हनु ेगदिछन।् उक्त शाखाबाट ववतरित इन्त्िन तथा ममित खचिको वावर्िक ववविण 
तार्लका नं २.२.२.१ मा प्रस्ततु गरिएको छ।  

तार्लका नं २.२.२.१: इन्त्िन तथा ममित खचिको वावर्िक ववविण 

क्र.स. ववर्य थान/सङ्खख्या जम्मा खचि रु. कैवर्यत 
1 चािपाङ्ख ग्र ेसवािी सािन ममित गरिएको  257 93,51,000।- 1,00,08,250।- 
2 दईु पाङ्खग्र ेसवािी सािन ममित गरिएको  150 6,57,250।- 
3 लरु्िकेन्त्ट/ईन्त्िनको जम्मा खचि - 1,16,48,866।-  
4 सवािी सािन हस्तान्त्तिण गरिएको  17   
५ िातो नम्बि ्लेट र्सर्ारिस गरिएको 136   

स्रोतैः आन्त्तरिक प्रशासन,सवािी तथा सभा समािोह व्यवस्थापन शाखा 

उक्त शाखाबाट सम्पादन भएका अन्त्य उल्लेखनीय कायिहरू देहायानसुाि िहेका छन ्:- 

 यस मन्त्रालयमा िहेका सवािी सािनहरूको तेस्रो पक्ष बीमा गरिएको। 

 मखन्त्रपरिर्दबाट र्मर्त २०७८।०३।१८  मा र्नणिय भई पूवि-प्रिानमन्त्री बाबिुाम भटै िाई ि 
मखन्त्रपरिर्दका पूवि-अध्यक्ष खखलिाज िेग्मीज्यूको प्रयोजनाथि खरिद गरिएको सवािी सािनको सवािी 
दताि लगायत अन्त्य सम्पूणि प्रवक्रया पिुा गिी हस्तान्त्तिण गरिएको। 

 यस मन्त्रालयमा िहेका सवािी सािनहरूको कि तथा नवीकिण सम्बन्त्िी कायि गरिएको । 

 यस मन्त्रालयमा िहेका सवािी सािनहरूको High Security Embossed Number सम्बन्त्िी कायिको प्रवक्रया 
अखघ बढाइएको। 

ख) आर्थिक प्रशासन शाखा 
यस शाखाबाट मूलतैः आर्थिक प्रशासनसँग सम्बखन्त्ित कायिहरू (अखख्तयािी, बजेट र्नकासा, खचि व्यवस्थापन, बेरुजू 
र्र्छ्यौट लगायतका कायिहरू) सम्पादन हुदैँ आइिहेका छन।् गहृ मन्त्रालयको आर्थिक वर्ि २०७६/७७ सम्मको 
बेरुजूको लगत तार्लका नं.  २.२.२.२  मा प्रस्ततु गरिएको छ। 

तार्लका नं. २.२.२.२: कायािलयगत बेरुजकुो अवस्था  (रू. हजािमा) 

र्स.नं नाम शरुु देखख 
०५९।६० 
सम्मको बेरुज ु

आ.व. ०६०।६१ 
देखख ०७५।०७६ 
सम्मको बेरुज ु

आ.व. ०७६।०७७ 
को बेरुज ु 

जम्मा बेरुज ु प्रर्तशत 

1 गहृ मन्त्रालय   18,81,83 32,41 19,14,24   
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स्रोतैः आर्थिक प्रशासन शाखा  

आ.व. २०७५/७६ सम्मको मन्त्रालय ि मातहतका ववभाग/कायािलयहरूको कुल बेरुजू रु. २ अवि १० किोड 
९९ लाख २३ हजाि िहेकोमा सो को ७१.९२ प्रर्तशत र्र्छ्यौट भई रु. ५९,२४,७४ हजाि बाँकी िहेकोमा 
आ.व. २०७६/७७ को बेरुजू अङ्क रु. ३४,७२,६३ हजाि थवपन गई आ.व. २०७६/७७  को अन्त्तसम्मको 
कुल बेरुजू  रु. ९३,९७,३७ हजाि आ.व. २०७७/७८ मा सरिआएको देखखन्त्छ। 

ग) कायािलय व्यवस्थापन तथा खजन्त्सी शाखा 
आ.व. २०७७/७८  मा उक्त शाखाबाट कायािलयमा दैर्नक रूपमा आवश्यक पने स्टेशनिी, टोनि, काटेज लगायत 
अन्त्य अत्यावश्यक सामग्री खरिद तथा आपूर्ति गरिएको, मन्त्रालयको मूल प्रवेशद्वािमा Security/Walk Through 

Gate, पूवि प्रिानमन्त्री ि मखन्त्रपरिर्दका पूवि अध्यक्षको प्रयोगको लार्ग २ थान गाडी खरिद ि साववक प्रिानमन्त्री 
तथा मखन्त्रपरिर्दको कायािलय िहेको भवनमा गहृ मन्त्रालय स्थानान्त्तिण गने कायि सम्पन्न गरिएको छ। सभा 
समािोहको रूपमा संवविान ददवस, 2078, प्रजातन्त्र ददवस, 2078,  गणतन्त्र ददवस, २०७८ तथा ईन्त्रजारा 
महोत्सव ि वसन्त्त-श्रवण लगायतका कायिक्रम सम्पन्न गरिएको छ। 

 
 
 

 

2 प्रहिी प्रिान कायािलय 3,21 14,70,11 14,84,85 29,58,17   
3 कािागाि व्यवस्थापन ववभाग 27,79 7,08,57 96,90 8,33,26   
4 अध्यागमन ववभाग  6,90 38,68 49,75 95,33   
5 सशस्त्र प्रहिी बल   4,13,83 14,84,18 18,98,01   
6 मतदाता परिपच पर 1,90,07     1,90,07   
7 प्रहिी वकताबखाना       0   
8 खजल्ला प्रशासन   8,36,42 1,61,96 9,98,38   
9 ईलाका प्रशासन   2,79,81 54,09 3,33,90   
10 जदु्ध वारुण यन्त्र   82   82   
11 लाग ुऔर्ि र्नयन्त्रण   35,07   35,07   
12 समिजङ्ग कम्पनी   1,03   1,03   
13 िाविय परिचय पर   3,42 1,08,40 1,11,82   
14 सीमा प्रशासन   62 9 71   
15 एकीकृत सेवा केन्त्र   26,56   26,56   

hDdf 2,27,97 56,96,77 34,72,63 93,97,37   
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२.२.३ र्वपद् िथा द्वन्त्द्व व्यवस्थापन महाशाखा 

क) ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण तथा पनुलािभ शाखा 
 

नीर्तगत वक्रयाकलापहरूैः 
 ववपद् वपडीत उद्धाि ि िाहत सम्बन्त्िी मापदण्ड (सातौं संशोिन), २०७७ को तजुिमा।   

 ववपद् खोज तथा उद्धाि आिािभतू तार्लम पाठ्यक्रम, २०७७ को तजुिमा।  

 ववपदका समयमा खोज तथा उद्धाि, प्राथर्मक उपचाि ि शव व्यवस्थापनका लार्ग आवश्यक सामग्री 
व्यवस्थापन सम्बन्त्िी मापदण्ड २०७७,  तजुिमा। 

 मनसनुजन्त्य ववपद का घटनामा खोज, उद्धाि, िाहत साथै क्षर्त भएका भौर्तक संिचना ि ववकास पूवाििािहरूको 
नस्थािपना सम्बन्त्िी अल्पकालीन एकीकृत कायियोजनापनुर्नमािण तथा पु , 207८ तजुिमा। 

 

कायिक्रमगत प्रगर्तैः प्रदेश ि स्थानीय तहहरूमा ववपद  जोखखम न्त्यूनीकिण सम्बन्त्िी नीर्त, काननु, र्नदेखशका तथा 
िणनीर्तक कायियोजना तजुिमा गनिका लार्ग समन्त्वय तथा सहखजकिण गने/ गिाउने साथै ववपद् जोखखम 
न्त्यूनीकिण तथा पनुलािभ सम्बन्त्िमा अन्त्तिर्नकाय समन्त्वय ि साझेदाि र्नकायसँगको सहकायिमा सञ्चार्लत 
कायिक्रम आयोजनाहरू (UNDRR, UNDP/CDRMP, DFID/PIF, ADPC/BDRF, APP, DRF, CARE 

लगायत) कायािन्त्वयनमा समन्त्वय ि सहजीकिण गरिएको छ। त्यसैगिी यस अवर्िमा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्त्िी 
के्षरीय तथा अन्त्तािाविय स्तिमा व्यक्त गरिएका प्रर्तवद्धताहरूको कायािन्त्वयन खस्थर्तको समीक्षा ि प्रर्तवेदन 
समेत गरिएको छ। 

 

कोर्भड र्नयन्त्रणमा गरिएको प्रयास ि प्रगर्तैः कोर्भड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन समन्त्वय केन्त्र (Covid-19 Crisis 

Management Coordination Centre –CCMCC), प्रिानमन्त्री तथा मखन्त्रपरिर्दको कायािलयलगायत सबै 
सम्बद्ध मन्त्रालयको समन्त्वयमा कोर्भड-१९ र्नयन्त्रणका लार्ग िोकथाम, र्नयन्त्रण, र्नदान ि उपचाि सम्बन्त्िी 
तत्कालको एकीकृत कायियोजना, २०७८ तयाि गिी सबै र्नकायमा कायािन्त्वयनका लार्ग पठाइएको। 

 

र्सजिनात्मक वक्रयाकलापहरू 

 कोर्भड-१९ र्नयन्त्रणका लार्ग िोकथाम, र्नयन्त्रण, र्नदान ि उपचाि सम्बन्त्िी तत्कालको एकीकृत 
कायियोजना, २०७८  

 मनसनुजन्त्य ववपद का घटनामा खोज, उद्धाि, िाहत साथै क्षर्त भएका भौर्तक संिचना ि ववकास 
कालीन एकीकृत कायियोजनापूवाििािहरूको पनुर्नमािण तथा पनुस्थािपना सम्बन्त्िी अल्प , 207८ तजुिमा। 

 

ख) िाविय आपत्कालीन कायिसञ्चालन केन्त्र (ववपद् पूवितयािी तथा प्रर्तकायि शाखा) 

र्नयर्मत संस्थागत कायिप्रगर्तैः देशका ववर्भन्न स्थानमा भएको ववपद् सम्बन्त्िी घटनाहरूको 24सै घण्टा जाहेिी 
सङ्कलन, अद्यावर्िक ि प्रर्तकायिमा समन्त्वय, ववविणहरूको दैर्नक वस्तखुस्थर्त प्रर्तवेदन तयाि गिी गहृ मन्त्रालयको 
ववपद् व्यवस्थापन पोटिल (DRR Portal) मा दैर्नक रूपमा अद्यावर्िक गने गरिएको छ। जल तथा मौसम ववज्ञान 
ववभागसगँको समन्त्वयमा मौसम पूवािनमुान, बाढी ि पवहिोको पूवािनमुान लगायतका पूविसूचना िाविय आपत्कालीन 
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कायिसञ्चालन केन्त्र, प्रदेशस्तिीय आपत्कालीन कायिसञ्चालन केन्त्र, खजल्लास्तिीय आपत्कालीन कायिसञ्चालन केन्त्र हुँदै 
स्थानीयस्तिीय आपत्कालीन कायिसञ्चालन केन्त्रमार्ि त समदुायस्तिसम्म परु् याई जोखखम न्त्यूनीकिणको कायि गरिएको 
छ। सबै खजल्लाहरूबाट दैर्नक रूपमा कोर्भड-19 सँग सम्बखन्त्ित ववविणहरू सङ्कलन गिी सोको एकीकृत ववविण 
तयािी,  प्रर्तवेदन ि प्रकाशनका काम सम्पन्न भएका छन।् ववपद् पूवितयािी तथा प्रर्तकायिको सदुृढीकिणका लार्ग 
आ.व.०७७/७८ मा थप १७ वटा खजल्ला आपतकालीन कायि सञ्चालन केन्त्र (DEOC) स्थापना गिी ७१ वटा 
DEOC सञ्चालनमा ल्याईएको छ |  

 

िाविय बन्त्दोबस्ती ववर्यगत क्षेर (National Logistic Cluster) को नतेतृ्व गने र्नकायको हैर्सयतले सिोकािवाला 
र्नकायहरूसगँ समन्त्वय गिी बन्त्दोबस्तीको व्यवस्थापन गरिएको छ ।प्राकृर्तक ववपद् गोदाम घि तथा ववर्भन्न 
खजल्लामा िहेका मानवीय सहायता स्थलहरूमा ववपद् पूवितयािीका लार्ग खोज, उद्धाि तथा िाहत सामाग्रीको 
Prepositioning गरिएको छ | ववर्भन्न खजल्लाहरूका खजल्ला ववपद् व्यवस्थापन कोर्मा आवश्यकतानसुाि िाहत 
ववतिणका लार्ग केन्त्रीय ववपद् व्यवस्थापन कोर्मार्ि त ्िकम र्नकासा गरिएको ि सम्बखन्त्ित खजल्ला ववपद् व्यवस्थापन 
कोर्बाट ववपद् प्रभाववतहरूलाई िाहत ववतिण कायि गरिएको छ।  ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्त्िमा नेपाल सिकािले 
अन्त्तािाविय रूपमा गिेको प्रर्तबद्धता अनरुूपको Sendai Framework For Disaster Risk Reduction (2015-2030) 
ि Sustainable Development Goals (2015-2030) को र्नयर्मत प्रगर्त प्रर्तवेदन गने गरिएको छ। 

 

कोर्भड-१९ र्नयन्त्रणमा गरिएको प्रयास ि प्रगर्तैः सबै खजल्लाहरूको दैर्नक रूपमा कोर्भड-19सगँ सम्बखन्त्ित एकीकृत 
ववविण सङ्कलन कायिका लार्ग सफ्टवयेि तयाि गिी दैर्नक प्रर्तवेदन पेश गने गरिएको छ भने कोर्भड-19 बाट 
प्रभाववत खजल्लाहरूलाई जोखखमको आिािमा कोर्भड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन समन्त्वय केन्त्र (CCMC) को मापदण्ड 
अनसुाि वगीकिण समेत गरिएको छ। 

ग) शाखन्त्त प्रवद्धिन शाखा 
शाखन्त्त स्थापना ि द्वन्त्द्व व्यवस्थापनसँग सम्बखन्त्ित UN Resolution 1325 ि 1820 सम्बन्त्िमा  National Action plan 

(NAP) – II सम्बन्त्िी प्रस्ताव मखन्त्रपरिर्दमा पेश गरिएको छ। द्वन्त्द्वका समयमा सिकाि तथा द्वन्त्द्वित पक्षसँग भएका 
शाखन्त्त सम्झौताहरूको अर्भलेख अद्यावर्द्यक गरिएको छ। सशस्त्र द्वन्त्द्वमा बेपत्ता, मतृक ि ववस्थावपत परिवािलाई 
आर्थिक सहायता साथै सशस्त्र द्वन्त्द्वमा घाइते भएका व्यखक्तहरूलाई जीवन र्नवािह भत्ता एवं बेपत्ता, मतृक एवं 
घाइतेहरूका सन्त्तर्तहरूलाई छारवृर्त प्रदान गरिएको छ।  

घ) िाहत तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन शाखा 
र्मर्त 2078/01/01 मा सवहद परिवाि, जनआन्त्दोलन/सशस्त्र सङ्घर्ि/मिेश आन्त्दोलन तथा बवहगिर्मत लडाकुहरू 
गिी 383 जना लोकतन्त्रका योद्धालाई सम्मान गरिएको छ। िाहत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई अपडेट गरिएको 
छ। िाविय मानव अर्िकाि आयोग, सत्यर्नरुपण तथा मेलर्मलाप आयोग ि बेपत्ता पारिएका व्यखक्तको छानर्बन 
आयोगका र्सर्ारिसहरू आवश्यक कािबाही अगार्ड बढाइएको छ भने आ.व. २०७८/७९ को पूवािद्धिमा सशस्त्र 
द्वन्त्द्वमा घाइते भई अपाङ्गता भएका करिब 500 जनाको प्रर्तशत र्निाििण तथा पनुिावलोकन कायि समेत सम्पन्न 
गरिएको छ। 
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२.२.४ सुरक्षा िथा समन्त्वय महाशाखा 

क) शाखन्त्त सिुक्षा तथा अपिाि र्नयन्त्रण शाखा 
 

यस शाखाबाट आ.व. २०७७/७८ मा देहायानसुािका कायिहरू सम्पादन भएका छन ्- 
 

अ) शाखन्त्त सिुक्षा तथा अपिाि र्नयन्त्रण 

 स ंवविान ि काननु ववपरितका ववध्वंसात्मक गर्तववर्िहरू र्नयन्त्रण तथा न्त्यूनीकिण गरिएको। 

 अर्त ववखशि/ववखशि व्यखक्तहरूको समय समयमा हनुे भ्रमणमा सिुक्षाका लार्ग २८९ पटक समन्त्वय 
गरिएको। 

 ववखशष् ट ववदेशी पदार्िकािी एवं कूटनैर्तक र्नयोगका ववखशि पदार्िकािीहरूको भ्रमणको सिुक्षाका लार्ग 
९ पटक समन्त्वय गरिएको ।  

 खजल्ला प्रशासन कायािलयहरूलाई शाखन्त्त सिुक्षा सम्बन्त्िी समन्त्वयकािी र्नदेशन ददईएको। 

 र्मर्त २०७७ चैर २९ ि ३० गते गण्डकी प्रदेशस्तिीय सिुक्षा गोष्ठी सर्लतापूविक सम्पन्न गरिएको। 

 दशैं, र्तहाि लगायतका चाडपविको समयमा हनु सक्ने चोिी, डकैती, लटुपाट लगायत आपिार्िक घटना 
न्त्यूनीकिण गिी शाखन्त्त सिुक्षा  तथा सवु्यवस्था कायम गनि ववशरे् सिुक्षा कायियोजना तयाि गिी 
कायािन्त्वयन गरिएको। 

 शाखन्त्त सिुक्षा सम्बन्त्िी जरुिी गो्य खबिहरू तत्काल महाशाखामा उपलब्ि गिाइएको। 

 केन्त्रीय सिुक्षा सर्मर्तका र्नणियहरू कायािन्त्वयन गरिएको। 

 र्संहदिबाि सिुक्षा व्यवस्थापनको लार्ग र्संहदिबाि सिुक्षा व्यवस्थापन कायियोजना, २०७८ तयाि गिी 
कायािन्त्वयनमा ल्याइएको। 

 

आ) ववपद् उद्धाि तथा िाहत/क्षर्तपूर्ति 
 सडक दघुिटना, ववर्भन्न दघुिटना,  ववपदमा पिी घाइते तथा अलपर पिेका ६०० जना भन्त्दा बढी 

व्यखक्तहरूलाई नेपाली सेनाको हेर्लक्टिबाट उद्धाि गरिएको तथा देशका ववर्भन्न खजल्लाहरूमा गएको 
बाढी पवहिोबाट प्रभाववतहरूलाई करिब १३०० क्वीन्त्टल भन्त्दा बढी िाहत सामग्री नेपाली सेनाको 
हेर्लक्टिमार्ि त ्ढुवानी गिी उपलब्ि गिाउन आवश्यक सहजीकिण गरिएको। 

 कोर्भड-१९ को बन्त्दाबन्त्दीको समयमा पर्न उक्त शाखा २४सै घण्टा सञ्चालन भएको हुँदा सबै के्षरमा 
हवाई उद्धाि उडानको लार्ग र्नजी के्षरको हेर्लक्टि तथा एयिलाइन्त्सहरूलाई २७५पटक भन्त्दा बढी 

।उडान अनमुर्त प्रदान गरिएको  

 बाढी, पवहिो लगायत प्राकृर्तक ववपद् प्रभाववत व्यखक्तहरूलाई उद्धाि, िाहत, पनुस्थािपनाका लार्ग नेपाली 
सेना, नेपाल प्रहिी, सशस्त्र प्रहिी बल, तथा स्थानीय प्रशासनलाई परिचालन गनि समन्त्वयात्मक भरू्मका 
र्नवािह गरिएको। 
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 सडक दघुिटना लगायत अन्त्य कािणले नदीमा वेपत्ता भएका व्यखक्तहरूको खोजतलासको लार्ग सशस्त्र 
प्रहिी बल, नेपालबाट गोताखोि परिचालन गरिएको। 

 रुकुम पखश्चम घटनाका मतृकका ६ परिवािलाई प्रर्त परिवाि रु. १० लाखका दिले आर्थिक सहायता 
उपलब्ि गिाउन तथा ११ जना घाइतेको उपचािको क्रममा उपचाि उपचाि गदाि लागेको बील 
बमोखजमको उपचाि खचि उपलब्ि गिाउन आवश्यक िकम उपलब्ि गिाइएको। 

 अवैि सामानहरू र्नयन्त्रणमा र्लन खोज्दा झडप हदुा सशस्त्र प्रहिीको साथमा िहेको हर्तयाि खोस्न 
खोज्दा हर्तयाि बचाउ तथा आत्मिक्षाको लार्ग प्रहिी जवानले हर्तयाि कक गदाि पड्कन गई १ िाउण्ड 
गोली र्ायि हुँदा सहवाज र्मयाँ घाइते भई उपचािको क्रममा मतृ्य ुभएकोले र्नजको उपचािको क्रममा 
भएको खचि रु. ४,६४,६६०/- मखन्त्रपरिर्दको र्नणियबाट उपलब्ि गिाइएको। 

 बलात्काि पर्छ हत्या गरिएकी सम्झना कामीको परिवािलाई आर्थिक सहायता स्वरुप रु. ५ लाख 
मखन्त्रपरिर्दको र्नणियबाट उपलब्ि गिाइएको। 

  दईु पक्षबीच झैझगडा भै खजल्ला सलािही िामनगि गाउँपार्लका वडा नं ७ डमाि टोल बस्न ेवर्ि ६० 
को महेन्त्र महिा घाइते भई उपचािको क्रममा मतृ्यू भएकोले र्नज महिाको परिवािलाई आर्थिक 
सहायता स्वरूप रु. १० लाख उपलब्ि गिाइएको। 

 प्रहिीसँगको झडपमा पिी घाइते भएका िंजन कुमाि यादवको उपचािमा लागेको उपचाि खचि रु. 
३,५८,७९५ उपलब्ि गिाइएको। 

 हत्या भई मतृ्य ुभएकी महोत्तिी खजल्लाको बददिवास नगिपार्लका वडा नं. १४ र्नवासी गलुाबसा खातनु 
ि सोही हत्याको ववर्यलाई र्लएि मतृकको पक्षमा प्रदिशनको क्रममा मतृ्य ुभएको संजय भने्न बवुद्धिाज 
न्त्यौपानेको परिवािहरूलाई प्रर्त मतृक रु. ३/३ लाखको दिले आर्थिक सहायता उपलब्ि गिाइएको। 

 भटुानका र्नवािर्सत नेता टेकनाथ रिजाललाई दैर्नक जीवनयापनको लार्ग प्रर्त मवहना १ लाखका दिले 
उपलब्ि गिाइएको। 

 पश ुचौपाया काटेको सम्बन्त्िमा ताजबलु हकलाई र्नयन्त्रणमा र्लने स्थानीयहरू भेला भई सिुक्षाकमीसँग 
झडप हुँदा सशस्त्र प्रहिी बल नेपालले हवाइ र्ायि गिेको गोली लार्ग मतृ्य ुभएका झापा गाउँपार्लका 
वडा नं. ३ कटुवामािी बस्ने वर्ि ३८ को िवर्क उल आलमको परिवािलाई परिवािलाई रु. ५ लाख 
िाहत उपलब्ि गिाइएको। 

 कतिव्य पालनाको र्सलर्सलामा तस्किहरूको आक्रमणमा पिी मतृ्य ुभएका प्र.स.र्न. स्व. गोववन्त्द र्ब.क. 
ि स्व. प्रहिी िामबहादिु साउदका आखश्रत परिवािलाई िाहतस्वरूप प्रर्त-परिवाि रु. १० लाखका दिले 
उपलब्ि गिाइएको। 

 हत्या गरिएकी बैतडी खजल्ला, दोगडाकेदाि गा.पा. वडा नं. ७ चडेपानीकी भार्गिथी भटै का हकवाला 
परिवािलाई आर्थिक सहायतास्वरूप रु. ५ लाख उपलब्ि गिाइएको। 
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 प्रहिी वहिासतमा िहेको अवस्थामा घाइते भई उपचािको क्रममा मतृ्य ुभएका कैलाली खजल्ला िनगढी 
उपमहानगिपार्लका वडा नं १४ का अमिबहादिु चन्त्दको आखश्रत परिवािलाई रु ५ लाख आर्थिक 
सहायता उपलब्ि गिाइएको। 

 र्मर्त २०७४/०१/३१ मा भएको स्थानीय तह र्नवािचनको क्रममा दोलखा खजल्ला मैलङु् गा.पा. वडा 
नं. १ खस्थत मतदान केन्त्रमा भएको घटनामा घाइते भएका दोलखा खजल्ला मैलङु् गाउँपार्लका वडा नं. 
१ पवटीका िोशन भजेुल भर्नने खजतबहादिु भजेुललाई उपचािमा लागेको र्बलबमोखजमको िकम रु. 
५९,१०५/- उपलब्ि गिाइएको। 

 बाजिुा खजल्लाको बडीमार्लका नगिपार्लका वडा नं. ९ खस्थत गैिीबजािमा र्मर्त २०७६/११/१० गते 
बम र्डस्पोजलका क्रममा क्षर्त पगेुको िेर्डयो बाजिुा ि िमि िोकायाको घिको क्षर्तपूर्ति वापत रु. १ 
लाख खजल्ला प्रशासन कायािलय बाजिुाको नाममा उपलब्ि गिाइएको। 

 िोल्पा बम र्बष्र्ोट घटनामा मतृ्य ुभएका नोखीिाम डाँगी,  गौिव नेपाली,  ववमला खरी ि ववजय खरीको 
परिवािलाई उपलब्ि गिाइएको प्रर्त मतृक रु. ५लाखमा अर्तरिक्त रु. ५ लाखका दिले हनु आउन े
जम्मा रु. २० लाख क्षर्तपूर्ति/िाहतस्वरूप उपलब्ि गिाइएको। 

इ) र्नदेशन/ परिपर 

 प्रर्तबखन्त्ित ने.क.पा. वव्लव समूहको गर्तववर्ि सम्बन्त्िमा प्राप्त हनुे गो्य सूचनाका आिािमा उक्त 
समूहको गर्तववि र्नयन्त्रण, काननु वविोिी योजना र्नस्तेज पानि सिुक्षा र्नकाय, खजल्ला प्रशासन 
कायािलयहरूलाई र्नयर्मत रूपमा पराचाि गने गरिएको । 

 शाखन्त्त सिुक्षा, अमनचयन, अपिाि र्नयन्त्रण, सशुासन कायम, प्रभावकािी सेवा प्रवाहका तथा कोर्भड-19 
र्नयन्त्रण गने सम्बन्त्िी मखन्त्रपरिर्दबाट भएका र्नणियहरू कायािन्त्वयन गने गिाउन ेसम्बन्त्िमा खजल्ला 
प्रशासन कायािलयहरूलाई 237 पटक परिपर गरिएको। 

 शाखन्त्त सिुक्षा तथा सवु्यवस्था कायम गने, सबै प्रकािका अपिाि र्नयन्त्रण गने, खजल्लाखस्थत सिकािी 
र्नकायबाट हनुे सेवा प्रवाहलाई प्रभावकािी बनाउने तथा खजल्लामा सशुासन कायम गने,  ववपद् 
व्यवस्थापन, प्रदेश ि स्थानीय तहवीच समन्त्वय, ववकास र्नमािण लगायतका जनसिोकािका जनुसकैु 
ववर्यमा सहयोग, समन्त्वय, सहजीकिण तथा कोर्भड-19 को बढ्दो सङ्खक्रमण िोकथाम, र्नयन्त्रण तथा 
उपचाि, तथा ववर्भन्न र्मर्तमा मन्त्रालयबाट भएका र्नणिय, र्नदेशन, परिपरहरूको कायािन्त्वन तथा प्रगर्त 
ववविण मन्त्रालयमा पठाउन च.नं. 922 र्मर्त 2078/06/13 गतेको परिपरबाट ववर्भन्न १६ 
खशर्िकमा 118 बँुदे वखशेर् नखि्देशन सबै जखल्ला प्िशासन काि्यालयहिमूा पठाइएको । 

 नेपाल सिकाि (मखन्त्रपरिर्द्) को र्नणिय, प्रिानमन्त्री तथा मखन्त्रपरिर्दको कायािलय, संवैिार्नक 
आयोगबाट प्राप्त र्नदेशन तत्काल कायािन्त्वयन गरिएको । 
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 माननीय गहृमन्त्रीज्यू, श्रीमान ्गहृ सखचवज्यूलाई सम्बोिन गिी प्राप्त भएका 49 गनुासो, उजिुी/र्नवेदन 
कािबाहीका लार्ग मातहत सम्बखन्त्ित र्नकायलाई र्नदेशन गरिएको। 

ई) नव प्रवद्धिनात्मक कायि तथा सिुाि कायि 
 शाखालाई प्रववर्िमैरी बनाउन तथा अर्भलेखको चसु्त व्यवस्थापन गनि शाखामा िहेका महत्त्वपूणि 

कागजातहरू,  र्मर्त २०२७ सालदेखख हालसम्मका मखन्त्रपरिर्दका र्नणियहरू, गहृ मन्त्रालयसँग 
सम्बखन्त्ित प्रर्तवेदन स्क्यान गिी र्डखजटल अर्भलेख िाखखएको। 

उ) सर्मर्त गठन 

 िौतहट खजल्लाको गरुडा न.पा.- ८ बसर्बटी खजंगर्डया बस्न ेनन्त्दलाल िामको छोिा वर्ि २० को र्निन्त्जन 
िामलाई िारिलो हर्तयािले घाँटीमा प्रहाि गिी कतिव्य गिी ितन साहको खेतमा र्ालेको साथै उक्त 
घटनाका प्रर्तवादी िहेका र्बजय महिालाई प्रहिी वहिासतमा िाखी अनसुन्त्िान भइिहेको अवस्थामा र्मर्त 

२०७७/०५/०३ गते एक्कासी पखाला ि बान्त्ता लार्ग उपचािको क्रममा अस्पतालमा मतृ्य ुभएको 
ववर्यका सम्बन्त्िमा घटनाको सत्यतथ्य बझुी छानर्बन प्रर्तवेदन पेश गनि ईलाका प्रशासन कायािलय, 
चन्त्रर्नगाहपिु, िौतहटका उपसखचव डोिेन्त्र र्निौलाको संयोजकत्वमा छानर्बन सर्मर्त गठन भएको। 

 र्मर्त २०७७।०६।२१ मा जाजिकोट खजल्ला सदिमकुाम खलङ्गा बजािदेखख जनुीचाँदे गाउँपार्लकातर्ि  
यार ु र्लई गएको भे.१ज ९३५ नम्बिको बोलेिो जीप सोही गा.पा. वडा नं. १ खस्थत औलखोलामा 
सडकदेखख ५००-७०० र्मटि तल खसी भएको दघुिटनामा सातजनाको मतृ्यू ि एकजना गम्भीि घाइते 
भएको सम्बन्त्िमा स्पि छानर्बन गनि यस मन्त्रालयका उपसखचव श्री भीमकान्त्त शमािको संयोजकत्वमा 
तीन सदस्यीय छानर्बन सर्मर्त गठन भएको। 

 महोत्तिी खजल्लाको बददिबास नगिपार्लका- १४ ६िी अन्त्दाजी वर्ि र्नवासी सवहद अन्त्सािीको छो की 
गलुाबसा खातनुको हत्या भएको ववर्यलाई र्लएि प्रदिशनको क्रममा संजय भने्न बवुद्धिाज न्त्यौपानलेाई 
गोली लाग्न गई घाइते भई उपचािको क्रममा मतृ्य ुभएको घटनाका सम्बन्त्िमा सत्यतथ्य, र्नष्पक्ष 
छानर्बन गिी प्रर्तवेदन पेश गनि मन्त्रालयका उपसखचव रुर प्रसाद पखण्डतको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय 
छानर्बन सर्मर्त गठन भएको। 

 सातै वटा प्रदेश तथा प्रदेश मातहत कायािलयहरूमा आम्दानीमा बाँर्िएका ि बेवारिसे अवस्थामा रे्ला 
पिेका वा बिामद गरिएका, म्याद समाप्त भई जीणि अवस्थामा िहेका र्बष्र्ोटक पदाथिहरू ववर्भन्न प्रहिी 
कायािलयहरूमा भण्डािण गिी िाखखएका ि यस्ता जीणि अवस्थामा िहेका र्बष्र्ोटक पदाथिहरू कुनै पर्न 
समयमा र्बष्र्ोटन हनु गई भौर्तक तथा मानवीय क्षर्त हनुसक्ने भएकोले त्यस्ता ववष्र्ोटक पदाथिहरू 
व्यवस्थापन गनि ‘हातहर्तयाि खिखजाना एवं र्बष्र्ोटक पदाथि व्यवस्थापन र्नदेखशका, २०६९ को दर्ा 



 

68 
 

५(१) बमोखजम नेपाल प्रहिीका प्रहिी अर्तरिक्त महार्निीक्षकको अध्यक्षतामा ६(छ) सदस्यीय सर्मर्त 
गठन गरिएको। 

 कोर्भड - १९ को दोस्रो लहिको सङ्खक्रमण ददनानदुदन बवढिहेको ि यसको उखचत व्यवस्थापनमा समन्त्वय, 

सहजीकिण तथा अनगुमन गने प्रयोजनाथि गहृ मन्त्रालय, सु य महाशाखा प्रमखुकोिक्षा तथा समन्त्व  
संयोजकत्वमा ११ स ।दस्यीय सर्मर्त गठन गरिएको  

 र्मर्त २०७८/०२/०५ गते बिुबाि र्बहान नवलपिासी-पखश्चम ससु्ता -५ नथइु नाका बनकटै ीबाट  
भािततर्ि  जान लागेका स्थानीय  ३/४ जना यवुाहरूलाई सशस्त्र प्रहिीले िोक्ने क्रममा वादवववाद हुँदा 
उते्तखजत भीडबाट सशस्त्र प्रहिी बल ि प्रहिीमर्थ ढुङ्गामढुा गिेकोले आत्मिक्षा लार्ग सशस्त्र प्रहिीले 
चलाएको गोली लार्ग अववनाश िाजभिको मतृ्य ुभएको घटनाका सम्बन्त्िमा छानबीन गनि गहृमन्त्रालयका 
सहसखचवको नेततृ्वमा ५ सदस्यीय सर्मर्त गठन गरिएको। 

ऊ) ऐन, नीर्त, र्नयम तथा काननु तजुिमा 
 ववखशि व्यखक्तहरूको सिुक्षा व्यवस्थापन कायिववर्ि, २०७० लाई संशोिन गिी परिवर्तित संिचना अनकुुल 

ि समयसापेक्ष बनाउन तयाि गरिएको ववखशि व्यखक्तको सिुक्षा व्यवस्थापन कावयिर्ि, २०७७ नेपाल 
सिकाि मखन्त्रपरिर्द्बाट स्वीकृत भई कायािन्त्वयनमा िहेको। 

 दाच ुिला खजल्ला, व्यास गाउँपार्लकाको समग्र ववकासको लार्ग "दाच ुिला खजल्ला, व्यास गाउँपार्लकाको 
समग्र ववकास तथा सेवाप्रवाहमा सिुाि सम्बन्त्िी एकीकृत कायियोजना, २०७७” तयाि गिी कायािन्त्वयनको 
लार्ग सम्बखन्त्ित मन्त्रालय तथा र्नकायहरूमा पराचाि गरिएको। 

 आर्थिक सहायता उपलब्ि गिाउने प्रवक्रयालाई सिल, स्पि ि पािदशी बनाई उपचाि खचि, िाहत वा 
आर्थिक सहायतामा एकरूपता कायम गनि “उपचाि खचि, िाहत तथा आर्थिक सहायता सम्बन्त्िी मापदण्ड, 

२०७७” बनाई स्वीकृत भई कायािन्त्वयनमा िहेको।  

 दघुिटना, प्राकृर्तक ववपद् वा अन्त्य कुनै कािणबाट मतृ्य ुभई पवहचान हनु नसकेको वा हकवाला वा 
आर्न्त्त रे्ला पानि नसकी वेवारिसे भएका शवको उखचत रूपमा व्यवस्थापन गने सम्बन्त्िमा पवहचान 
नभएका तथा वेवारिसे शव व्यवस्थापन र्नदेखशका, २०७८ मस्यौदा तयाि गरिएको। 

 

ऋ) कोर्भड-१९ िोकथाम तथा र्नयन्त्रण 
 कोर्भड-१९ र्नयन्त्रण तथा िोकथाम सम्बन्त्िमा मखन्त्रपरिपर्दका र्नणियहरूको कायािन्त्वयनमा समन्त्वय 

तथा सहजीकिण गने क्रममा काठमाण्डौ उपत्यका एकीकृत क्वािेखन्त्टन व्यवस्थापन सर्मर्तको बैठकको 
र्नणिय बमोखजम क्वािेखन्त्टन र्नमािण सम्बन्त्िमा खजल्ला प्रशासन कायािलयहरूसँग समन्त्वय गिी ५,५८७ 
बेडको लार्ग स्थान पवहचान गिी बेड संख्या १,९०४ त ।याि पारिएको  
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 नेपालमा कोर्भड-19 को सङ्खक्रमण रै्र्लने सम्भावना देखखएकोले सङ्खक्रामक िोग ऐन, २०२० को दर्ा 
२ ले ददएको अर्िकाि प्रयोग गिी सो को िोकथाम ि र्नमूिल गनि आदेश जािी गने नेपाल सिकाि 

(मखन्त्रपरिर्द्) को र्मर्त २०७७/१२/०९ को र्नणिय कायािन्त्वयनका लार्ग सबै सिुक्षा र्नकाय ि 
खजल्ला प्रशासन कायािलयहरूमा र्नदेशन पठाइएको। 

 खजल्ला सिुक्षा सर्मर्तका सम्पूणि सदस्य सवहत आवश्यकतानसुाि ववज्ञ सखम्मर्लत कमाण्ड पोि स्थापना 
गनि ि औखचत्यका आिािमा पास जािी गनि ि सोको अर्भलेख िाख् न सबै खजल्ला प्रशासन कायािलयहरूलाई 
परिपर गरिएको। 

 कोर्भड-१९ सङ्खक्रमण  िोकथाम,  र्नयन्त्रण तथा उपचाि लगायतका कायिहरू प्रभावकािी बनाउन 
Crisis Management Center स्थापना गनि सबै सिुक्षा र्नकाय ि सबै खजल्ला प्रशासन कायािलयहरूलाई 
पराचाि गरिएको। 

 कोर्भड-१९ बाट बढी प्रभाववत हनुे व्यखक्त वा समूहका लार्ग भाइिस सङ्खक्रमणको जोखखमववरुद्ध पूवि 
साविानी अपनाउन ि िोकथामको लार्ग जनचेतनामूलक सन्त्देश तथा सूचना प्रवाह गनि प्रहिी प्रिान 
कायािलयमा पराचाि गरिएको। 

 खजल्ला सिुक्षा सर्मर्तको दैर्नक बैठक बसी सबै सिुक्षा र्नकायबीच समन्त्वय गिी सीमा नाका जोर्डएका 
खजल्लाहरूले सीमा नाकातर्ि  आवश्यकतानसुाि थप सिुक्षाकमीको व्यापक गस्ती बढाएि Area 

Domination गिी लवुकर्छपी नेपाल प्रवेश गने कायिलाई र्नरुत्सावहत गनि खजल्ला प्रशासन कायािलयहरूमा 
र्नदेशन पठाइएको। 

 कोर्भड-१९ को बढ्दो सङ्खक्रमण ि उक्त सङ्खक्रमणबाट हनुसक्ने गम्भीि जोखखमलाई दृविगत गदै 
मापदण्डअनसुाि क्वािेखन्त्टन क्षमताववृद्ध गनि स्थानीय तह ि प्रदेश सिकािसँगको समन्त्वयमा आवश्यक 
व्यवस्थाको लार्ग भाितसँग सीमा जोर्डएका सबै खजल्ला प्रशासन कायािलयहरूमा र्नदेशन पठाइएको। 

 नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश आउन सहजीकिण गने सम्बन्त्िी ववर्यमा म.प.बै.सं. १२/०७७ र्मर्त 
२०७७/०२/१२ को मखन्त्रपरिर्द् बैठकको र्नणियबमोखजम “कोर्भड-१९ को ववश्वव्यापी सङ्खक्रमणको 
कािणबाट र्सखजित असहज परिखस्थर्तमा स्वदेश आउनै पने अवस्थामा िहेका नेपाली नागरिकहरूलाई 
स्वदेश आउन सहजीकिण गने सम्बन्त्िी आदेश, २०७७” प्रभावकािी रूपमा कायािन्त्वयन गनि गिाउन 
सबै सिुक्षा र्नकाय ि खजल्ला प्रशासन कायािलयहरूमा र्नदेशन पठाइएको। 

 देशका ववर्भन्त् न भागमा अलपर पिेका ववदेशी नागरिकहरूलाई स्वदेश र्वकि न े प्रयोजनका लार्ग 
काठमाडौंसम्म आउन सहजीकिण गरिएको। 

 कोर्भड-१९ को दोस्रो लहिको सङ्खक्रमण ददनानदुदन बवढिहेको ि यसको प्रभावकािी व्यवस्थापनका 
लार्ग समन्त्वय सहजीकिण तथा व्यवस्थापन गने प्रयोजनाथि गहृ मन्त्रालय सिुक्षा तथा समन्त्वय महाशाखा 
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प्रमखुको संयोजकत्वमा उपत्यका सिुक्षा, अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन, समन्त्वय एवं अनगुमन सर्मर्त गठन 
गरिएको।  

 कोर्भड-१९ को दोस्रो लहिको बढ्दो सङ्खक्रमण िोकथाम, उपचाि तथा र्नयन्त्रणका सन्त्दभिमा नेपाल 
सिकािबाट जािी आदेशको कायािन्त्वयन अवस्था ि उपलब्ि स्वास्थ्य पूवाििािको ववविण दैर्नक रूपमा 
अद्यावर्िक गिी प्रिानमन्त्री तथा मखन्त्रपरिर्दको कायािलयमा प्रर्तवेदन गरिएको । 

ख) स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्त्वय शाखा 
स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्त्वय शाखाबाट आ.व.2077/७८ सम्पाददत मखु्य कायिहरूमा मखु्यतया स्थानीय 
प्रशासन तथा प्रदेश तथा पििाि मार्मलासँग सम्बखन्त्ित ववर्यहरू पदिछन।् ती र्बर्यमा गरिएको समन्त्वय, 
परिपर, िाय लगायतका प्रगर्त ववविण तार्लका नं. २.२.४.१ मा समेवटएको छ। 

 

तार्लका नं. २.२.४.१: स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्त्वय शाखाबाट सम्पाददत मखु्य कायिहरू 
र्स.नं. ववविण कैवर्यत 

१ १५ वटा कम्पनीलाइि वावकटवक सञ्चालन गनि अनमुर्त ददन सञ्चाि तथा सूचना प्रववर्ि 
मन्त्रालयमा र्सर्ारिस गरिएको तथा ववर्भन्न ५वटा सेक्यरुिटी कम्पनीलाइि सञ्चालन अनमुर्त 
ददइिएको। 

 

२ ववर्भन्न र्मरिािहरूबाट आवासीय/गैि आवासीय िाजदतु / Deputy Defense Attaché पदमा 
प्रस्ताववत व्यखक्तहरू २४ जनाको नाममा Security Clearance गिी सहमर्त प्रदान गरिएको। 

 

३ २६जना र्तब्बती शिणाथीहरूको ट्राभल्स डकुमेन्त्ट र्सर्ारिस गरिएको । 
 

४ नेपाल ि भाितबीचको Oversight Mechanism को आठौँ बैठकका लार्ग गहृमन्त्रालय 
अन्त्तगितका परियोजनाहरूको प्रगर्त ववविण तयाि गिी पििाि मन्त्रालय पठाइएको। 

 

५ ववर्भन्न मन्त्रालय तथा र्नकायहरूबाट वैदेखशक र्नयोग मार्ि त प्राप्त गहृसँग सम्बखन्त्ित 
र्बर्यमा माग भएका िाय प्रर्तवक्रया तयाि गिी पठाइएको। 

 

६ ववर्भन्न र्मरिािहरूसँग पििािमन्त्री स्तिीय बैठकमा छलर्ल हनुे एजेण्डाका लार्ग गहृ 
सम्बन्त्िी ववर्यमा ववविण तयाि गिी पििाि मन्त्रालयमा पठाइएको। 

 

७ नेपाल ि भाितबीच Fake Currrency सम्बन्त्िमा प्रस्ताववत MOU मा आवश्यक परिमाजिन 
गिी पििाि मन्त्रालयमा पठाइएको। 

  

८ गहृ मन्त्रालय ि जनवादी गणतन्त्र चीन सिकािको Ministry of Public Security बीच 
प्रस्ताववत Agreement on Cooperation को परिमाखजित मस्यौदा उपि काननु, न्त्याय तथा 
संसदीय मार्मला मन्त्रालयबाट प्राप्त िाय पििाि मन्त्रालयमा पठाइएको। 

  

९ BIMSTEC सदस्य िािको रूपमा नेपालले अबलम्बन गिेका र्भसासम्बन्त्िी असल 
अभ्यासहरूको ववविण पििाि मन्त्रालयलाई पठाइएको। 
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१० संवविान ददवसको अवसिमा २८९ सामान्त्य कैदी ि ८ जना ज्येष्ठ नागरिक कैदी गिी 
२९७ जना कैदी बन्त्दीहरूको बाकँी कैद सजाय मार्ी र्मनाहाका लार्ग ि महोत्तिीका िाम 
दयाल मण्डल खत्वे उपिको पूिै सजाय मार्ी र्मनाहाका लार्ग मखन्त्रपरिर्द मा प्रस्ताव पेश 
गरिएको। 

  

११ पििाि मन्त्रालयलाई र्सिाहा खजल्ला गोलबजाि-१३ बस्ने सत्यनािायण पासवानको मतृक 
शिीि ल्याउन सहजीकिण गनि पराचाि गरिएको। 

  

१२  कैदीबन्त्दीहरूमा कोर्भड-१९ को सङ्खक्रमणबाट हनुसक्ने नकािात्मक असि न्त्यून गने 
सम्बन्त्िमा सवदो च्च अदालतबाट भएको आदेश कायािन्त्वयनका सन्त्दभिमा छलर्ल गनि मा. 
गहृ मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा गहृ मन्त्रालय, महान्त्यायर्िवक्ताको कायािलय समेतको 
प्रर्तर्नर्ित्वमा बैठक सम्पन्न भएको (र्मर्त २०७७।०५।३१) 

  

१३ कैदीबन्त्दीहरूमा कोर्भड-१९ को सङ्खक्रमण हनु नददन गरिएको व्यवस्था तथा अपनाउन ु
पने सतकि ता सम्बन्त्िमा सखचवज्यूको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य सेवा ववभाग, कािागाि 
व्यवस्थापन ववभाग ि उपत्यकाका कािागािका प्रमखुहरू समेतको उपखस्थर्तमा बैठक 
सम्पन्न भएको। 

  

१४ भाित सिकािको सहयोगमा भईिहेको िाविय प्रहिी प्रखशक्षण प्रर्तष्ठान र्नमािण परियोजनाको 
Project Co-coordinator मा प्रहिी अर्तरिक्त महार्निीक्षक प्रद्यमु्न कुमाि काकीलाई र्नयकु्त 
गरिएको बािे पििाि मन्त्रालय मार्ि त भाित सिकािलाई जानकािी गिाईएको । 

  

१५ र्ौजदािी कसूि (कैदकटै ा) र्नयमावली, २०७४ संशोिन सम्बन्त्िमा गदठत सर्मर्तको 
र्सर्ारिस समेतको आिािमा र्नयमावली संशोिनको लार्ग पेश गरिएको। 

  

१६ नेपाल िेडक्रस सोसाइटीको वहसाब जाँच गनि खजल्ला प्रशासन कायािलय, काठमाडौंले गठन 
गिेको वहसाब जाचँ (ववज्ञ समूह) सर्मर्तले बझुाएको प्रर्तवेदन थप छानर्बन ि कािबाहीको 
लार्ग प्रहिी प्रिान कायािलयलाई र्नणिय पश्चात पराचाि गरिएको । 

  

१७ र्मरिाि चीनको र्तब्बत प्रहिीबाट सशस्त्र प्रहिी बल नेपाललाई प्राप्त हनुे सिुक्षा उपकिण 
सम्बन्त्िी सहायता यस मन्त्रालयको सकािात्मक िाय पििाि मन्त्रालय मार्ि त पठाइएको। 

  

१८ नेपाल ि चीनबीचको सहसखचवस्तिीय बैठकका लार्ग Joint Prevention and Control 

Mechanism को पवहलो बैठकमा सीमा सम्बन्त्िमा उठान गनुिपने ववर्यहरू तयाि गिी 
पििाि मन्त्रालयमा पठाइएको। 

  

१९ श्रीलङ्का सिकािद्वािा प्रवेर्त Sanction List गहृ मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड गिी 
र्नयमनकािी र्नकाय ि अनसुन्त्िानकताि र्नकायहरूलाइि र्लङ्क गनि पराचाि गरिएको। 

  

२० United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) ि National Coordination 

Unit for Refugee Affairs (NUCRA) बीच भटुानी शिणाथीहरूको तथ्याङ्क  NUCRA लाइि 
हस्तान्त्तिण गने सम्बन्त्िमा सहमर्तपरमा हस्ताक्षि सम्पन्न भएको। 

  

२१ Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) अन्त्तगित पािस्परिक मूल्याङ्कन सम्बन्त्िी 
सझुावहरूमध्ये गहृ मन्त्रालयसँग सम्बखन्त्ित Recommendation 4.4, Recommendation 39, 
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Recommendation 6 and Recommendation 7 को जवार् तयाि पािी प्रिानमन्त्री तथा 
मखन्त्रपरिर्दको कायािलयमा पठाइएको। 

२२ शिणाथी खशवविहरूको अनगुमन सम्बन्त्िमा अनगुमनकतािको आचाि संवहता तथा अनगुमन 
प्रर्तवेदनको लार्ग ढाँचा तयाि गरिएको । 

  

२३ कोर्भड-१९सङ्खक्रमणको कािण सािािण सभा गनि नसकी नवीकिण गनि नसक्न े
गै.स.स.हरूको नवीकिणका लार्ग सािािण सभाको सटै ा कायि सर्मर्तबाट भएको र्नणियलाई 
समेत मान्त्यता ददने सम्बन्त्िमा मन्त्रालयको र्नणिय सम्बखन्त्ित र्नकायलाइि जानकािी 
गिाइएको। 

  

२४ र्ौजदािी कसिु (सजाय र्निाििण तथा कायािन्त्वयन) ऐन, २०७४ कायािन्त्वयनपश्चात ्मार्ी 
र्मनाहा ि कैद छुटका आिािमा कैद मकु्त भएका कैदीबन्त्दीको ववविण िाज्य व्यवस्था 
तथा सशुासन सर्मर्तमा पठाइएको। 

  

२५ र्सन्त्िपुाल्चोक खजल्ला हेलम्ब ु गाँउपार्लका-४ अलपर पिेका फे्रन्त्च नागरिक Furgerot 

Sharles लाई सम्बखन्त्ित िाजदूतावासलाई जानकािी गिाईददने सम्बन्त्िमा पििाि 
मन्त्रालयलाई अनिुोि गरिएको। 

  

२६ कािागाि कायािलय, नख्ख,ु लर्लतपिुमा थनुामा िहेका जमिन नागरिक Albert fred Klinicke 

को मतृ्य ु भएको हुँदा सम्बखन्त्ित िाजदूतावास मार्ि त र्नजको परिवािजनलाई जानकािी 
गिाउन पििाि मन्त्रालयलाई अनिुोि गरिएको। 

  

२७ िाविय मानव अर्िकाि आयोगद्वािा २८ वटा खजल्लाका कािागािहरूको रतू अनगुमन 
गरिददएको प्रर्तवेदन कायािन्त्वयनका लार्ग कािागाि व्यवस्थापन ववभाग पठाइएको। 

  

२८ िक्सौल-काठमाडौं ववद्यतुीय िेलमागिको Field Location survey सम्बन्त्िी समझदािीपरको 
मस्यौदामा गहृ मन्त्रालयको सहमर्त िहेको ि नेपाल तथा भाित सिकािबीचको 
Development of Railway Infrastructure at Fire Border Points Longs the India-Nepal 

Border सम्बन्त्िी समझदािीपर सम्बन्त्िी मस्यौदामा गहृ मन्त्रालयको सहमर्त िहेको 
जानकािी भौर्तक पूवाििाि तथा यातायात मन्त्रालय, र्संहदिबाि काठमाडौंलाई गिाइएको। 

  

२९ नेपाल भाित पाँचौँ पििाि मन्त्रीस्तिीय बैठकका र्नणियहरू मध्ये यस मन्त्रालयसँग 
सम्बखन्त्ित ववर्यहरूमा प्रगर्त ववविण तथा आगामी बैठकका लार्ग सझुावहरू तयाि गिी 
पििाि मन्त्रालयमा पठाएको। 

  

३० 

 

सम्पखत्त शदु्धीकिण तथा आतकंवादी वक्रयाकलापमा ववत्तीय लगानी र्नवािण, पािस्परिक 
मूल्याङ्कन अन्त्तगित पािस्परिक मूल्याङ्कनको प्रभावकारिता सम्बन्त्िी तयािी बैठकको र्नणिय 
बमोखजम Immediate Outcome 10 and 11 को जवार् तयाि गिी प्रिानमन्त्री तथा 
मखन्त्रपरिर्द को कायािलयमा पठाइएको। 

  

३१ SAARCPOC को आयोजना सम्बनिमा गहृ सखचवज्यूको अध्यक्षतामा पििाि मन्त्रालय, 

नेपाल प्रहिी ि अध्यागमन ववभागका प्रर्तर्नर्िको सहभार्गतामा बैठक सम्पन्त् न। 

  

३२ लर्लतपिु महानगिपार्लका-१६ पट्ट्को टोलखस्थत लक्ष्मी नािायणको पिुाताखत्वक मूर्ति चोिी 
भएकोमा हाल उक्त मूर्ति अमेरिकामा टेक्सास िाज्यखस्थत डल्लास म्यखुजयम अर् आटिसमा 
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िहेको खलु्न आएकोले उक्त मूर्ति यथाशक्य नेपाल खझकाइ ददने व्यवस्थाका लार्ग आवश्यक 
पहल गरिददन पििाि मन्त्रालयमा पराचाि गरिएको। 

३३ जनवादी गणतन्त्र चीनको र्तब्बत स्वायत्त क्षेरको साविजर्नक सिुक्षा ववभागले सशस्त्र प्रहिी 
बल, नेपाललाई र्डसेम्बि २२, २०२० मा हस्तान्त्तिण गिेका सिुक्षा उपकिण बखुझर्लन 
सशस्त्र प्रहिी बल, नेपाल नं. १६ गण हे. क्वा. र्सन्त्िपुाल्चोकमा कायिित सशस्त्र प्रहिी 
उपिीक्षक अजुिन खरीलाई पठाउन े र्नणिय भएको तथा भन्त्साि छुटका लार्ग मूल्यसूची 
खलुाइि अथि मन्त्रालयमा र्सर्ारिस गरिएको। 

  

३४ नेपाल भाितबीचको प्रस्ताववत सपूुदिगी सखन्त्िको मस्यौदा उपि गहृ सखचवज्यू ि सबै 
महाशाखा प्रमखुहरूको उपखस्थर्तमा छलर्ल तथा अन्त्तिवक्रया कायिक्रम (र्मर्त 
2077/09/20) सम्पन्न गरिएको। 

  

३५ UNHCR ि NUCRA बीच सन ्२०२१ का लार्ग PPA (Project Partnership Agreement) 

गनि स्वीकृर्त प्राप्त भई हस्ताक्षि भएको। 

  

३६ नेपाल-भाितबीच पििाि मन्त्रीस्तिीय संयकु्त आयोगको बैठकका सन्त्दभिमा गहृ मन्त्रालयसँग 
सम्बखन्त्ित ववर्यहरू पवहचान तथा प्रगर्त अद्यावर्िक गरिएको। 

  

३७ भाितका ववर्भन्न बालसिुाि गहृमा ३९जना बालबार्लकाहरू हनु सक्न ेदेखखएकाले यवकन 
गिी ववस्ततृ ववविण उपलब्ि गिाउन १८ वटा सम्बखन्त्ित खजल्ला प्रशासन कायािलयलाई 
पराचाि गरिएको। 

  

३८ लामो समयसम्म शिणाथी परिचयपर नवीकिण नगिाउने र्तब्बर्तयन शिणाथीहरूलाई 
परिचयपर नवीकिण गिाउन ेप्रयोजनका लार्ग १४ वटा खजल्ला प्रशासन कायािलयहरूलाई 
पराचाि। 

  

३९ संवविान ददवस, २०७७ को अवसिमा कैद छुट तथा मार्ी पाएका व्यखक्तहरूको ववविण 
िाजपरमा प्रकाशन गने प्रयोजनाथि िािपर्तको कायािलयमा पठाइएको। 

  

४० साववकका यातायात सर्मर्तहरूको नाममा िहेको अचल सम्पखत्तको ववविण उपलब्ि गिाउन 
सबै खजल्ला प्रशासन कायािलयहरूलाई परिपर गरिएको। 

  

४१ BIMSTEC Convention Against Trafficking in Persons सम्बन्त्िमा म्यानमाि सिकािले 
पठाएको प्रर्तकृया सम्बन्त्िमा ववर्भन्न चिणमा छलर्ल भएको। 

  

४२  गहृ सखचवज्यूको अध्यक्षतामा पििाि मन्त्रालय, अध्यागमन ववभाग तथा मन्त्रालयका 
महाशाखा प्रमखुहरूको उपखस्थर्तमा UNHCR सँग आबद्धिहेका Person of Concern सम्बन्त्िी 
ववर्यमाछलर्ल/अन्त्तिवक्रया सम्पन्न भएको। 

  

४३ कतािको सिकािी र्नकायमा सिुक्षाकमीको रूपमा नेपाली नागरिकलाई िोजगािीको अवसि 
प्रदान गने सम्बन्त्िमा यस मन्त्रालयको सकािात्मक िाय श्रम, िोजगाि तथा सामाखजक 
सिुक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको। 

  

४४  भाितमा भएको चोिीका सामान नेपाल प्रहिीले जर्त गिी खजल्ला प्रशासन कायािलय 
कैलालीमा िाखखएकोमा उक्त सामानहरू वर्ताि गनि नेपाल प्रहिीलाई अनमुर्त ददइएको। 
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४५ BIMSTEC National Security Chief को तेस्रो बैठकको र्नणिय प्रर्तवेदन उपि सकािात्मक 
िाय पठाइएको। 

  

४६  प्रिानमन्त्री तथा मखन्त्रपरिर्दको कायािलयको परमार्ि त ्प्राप्त र्नवेदन बमोखजम मो. एजाजिु 
िहमान लगायत ि माननीय गहृ मन्त्रीज्यूलाई सम्बोिन गिी पेश र्नवेदन मार्ि त ्नसीम 
खाँ उपि लागेको मदु्दा वर्तािका लार्ग माग भएकोमा आवश्यक कािबाहीको लार्ग काननु, 

न्त्याय तथा संसदीय मार्मला मन्त्रालयमा सक्कलै कागजात/र्ायल पठाइएको। 

  

४७ संस्था दताि ऐन, २०३४ मा पाँचौ संशोिन गनि मस्यौदा तयाि गिी िायका लार्ग भौर्तक 
पूवाििाि तथा यातायात मन्त्रालय ि अथि मन्त्रालयमा पठाइएको। 

  

४८  Nepal Center for Security Governance नामक संस्थाले प्रस्ताव गिेको Enhancing Good 

Security Governance सञ्चालन गनि नर्मल्ने सझुाव २०७७/११/०४ मा समाज कल्याण 
परिर्दलाई पठाइएको। 

  

४९ प्रजातन्त्र ददवस २०७७ को अवसिमा १५जनाको सजाय मार्ी तथा ५७९ जनाको बाकँी 
कैद कटै ा भएकोमा र्नजहरूको लगत कटै ा तथा कािागाि मकु्त गने सम्बन्त्िी कायि 
गरिएको। 

  

५०  BIMSTEC को १७औ ं मन्त्रीस्तिीय बैठकको प्रस्ताववत माइन्त्यटु/प्रर्तवेदनबािे तथा 
BIMSTEC Convention Against TIP सम्बन्त्िमा मन्त्रालयको सझुाव पठाइएको। 

  

५१ सन ्२००५मा नेपाल भाित गहृ सखचवस्तिमा हस्ताक्षरित सपुदुिगी सखन्त्िको मस्यौदा उपि 
नेपालमा सपुदुिगी ऐन, २०७० कायािन्त्वयनमा आएको प्रसङ्गमा नेपालको दृविकोण एवं 
प्रर्तकृयाका लार्ग लेखी आएकोमा मन्त्रालयमा ववज्ञ तथा सम्बखन्त्ित र्नकायका प्रर्तर्नर्िसँग 
माननीय गहृ मन्त्रीज्यूको उपखस्थर्तमा समेत छलर्ल पश्चात ्नेपालको िाय/प्रर्तकृयालाई 
अखन्त्तम रूप प्रदान गरिएको। 

  

५२  मानव बेचर्बखन तथा ओसािपसाि मदु्दाका र्िाि प्रर्तवादी सन्त्तोर् कुमाि लवाङ्गवाको 
सपुदुिगीको लार्ग सम्बखन्त्ित कागजात संलग्न गिी पििाि मन्त्रालय मार्ि त ्United Arab 

Emirates सिकािसँग अनिुोि गरिएको। 

  

५३ वन तथा वाताविण मन्त्रालयलाई प्रयोगशालाबाट र्नष्कासन हनुे िसायनयकु्त र्ोहोि 
व्यवस्थापन सम्बन्त्िी मागि दशिन, २०७७ सम्बन्त्िमा गहृ मन्त्रालयको १६ बुदेँ िाय/सझुाव 
पठाइएको। 

  

५४  उद्योग, वाखणज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आपूर्ति नीर्त, २०७७ को मस्यौदा उपि 
िाय/सझुाव, प्रर्तवक्रयाहरू तयाि गिी पठाइएको। 

  

५५ कािागािहरूमा सिुक्षा साविानीसाथ ग्याँस चलुो जडान गिी प्रयोग गनि अनमुर्त ददने र्नणिय 
कायािन्त्वयनका लार्ग कािागाि व्यवस्थापन ववभागमा पठाइएको । 

  

५६  चीन सिकािको सहयोगमा Digital Radio Trunking Communication System नेपालका 
केही खजल्लामा सञ्चालनमा िहेको ि सो को अन्त्य खजल्लामा समेत ववस्ताि गनुि ववर्भन्न 
आयामबाट महत्त्वपूणि भएकोले Digital Radio Trunking Communication System 
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र्बस्तािका लार्ग नेपाल प्रहिीबाट अनिुोि भई आए बमोखजम चीन सिकािसँग आवश्यक 
समन्त्वयका ि पहलका लार्ग अथि मन्त्रालयसँग (पििाि मन्त्रालयलाई बोिाथि ददई) अनिुोि 
गरिएको। 

५७ ४८औ ंववकास समस्या समािान सर्मर्तको र्नणिय कायािन्त्वयन (बुदँा नं. ११) सम्बन्त्िमा 
अन्त्तािाविय सखन्त्ि/सम्झौता सम्बन्त्िी ववविण तयाि गनि सिुक्षा तथा समन्त्वय महाशाखा 
प्रमखुको संयोजकत्वमा सर्मर्त गठन भएको ि उक्त सर्मर्तमा सदस्य तोवकएको जानकािी 
मन्त्रालयका सबै शाखा प्रमखुहरूलाई गिाइएको। 

  

५८  नेपालमा बिामद भएको नक्कली भाितीय नोट Forensic Analysis को लार्ग हाललाई भाित 
पठाउन ुनपने व्यहोिाको (प्रहिी प्रिान कायािलयबाट लेखी आएबमोखजम) जानकािी पििाि 

मन्त्रालय मार्ि त ्काठमाडौँखस्थत भाितीय दूतावासलाई पठाइएको। 

  

५९ िाविय दर्लत आयोगको दर्लत सूची अद्यावर्िक गने सूचना प्रचािप्रसािको लार्ग लेखी 
आएकोले सबै खजल्ला प्रशासन कायािलयहरूलाई पठाइएको। 

  

६०  र्नजी सिुक्षा कम्पनीको र्नयमन सम्बन्त्िमा अविािणा पर ि कायियोजन स्वीकृत भई 
कायािन्त्वयनमा आएको। 

  

६१ नेपाल सिकाि वादी भई चलाइएका मदु्दा वर्ताि र्लने सम्बन्त्िी र्नदेखशका, २०७७ स्वीकृत 
भई कायािन्त्वयनमा आएको प्रसङ्गमा सोही र्नदेखशकाको दर्ा ८ बमोखजमको छानर्बन 
सर्मर्तको कायिववविण तथा कायािदेश यस मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई उक्त सर्मर्तले 
खजम्मेवािी तोवकए बमोखजम कायि सम्पादन गरििहेको। 

  

६२  पावकस्तानी नागरिक Shahjehan Tanvir को ववर्यमा प्रहिी प्रिान कायािलयबाट प्राप्त ववविण 
सम्बखन्त्ित दूतावासको जानकािीको लार्ग कन्त्सलुि सेवा ववभाग पठाइएको। 

  

६३ नेपाल-चीन सीमा के्षरमा चीनबाट नेपालतर्ि  ड्रोन उडान भई र्केको जानकािी सशस्त्र 
प्रहिी बलबाट प्राप्त भएबमोखजम आवश्यक अनगुमन तथा र्नगिानीका लार्ग खजल्ला प्रशासन 
कायािलय िसवुालाई लेखी पठाइएको। 

  

६४  SADRE ALAM को नागरिकता छानर्बनको प्रसङ्गमा र्नजलाई काठमाडौँखस्थत भाितीय 
दूतावासबाट जािी गरिएको Certificate of Registration as Indian National को 
आर्िकारिकता एवं सो प्रमाणपर प्राप्त गदाि र्नजले पेश गिेका कागजात उपलब्ि गिाइददन ु
भनी पििाि मन्त्रायमार्ि त\ भाितीय दूतावाससँग अनिुोि गरिएको। 

  

६५ गणतन्त्र ददवस, २०७८ को अवसिमा जम्मा ४३० जना कैदीहरूको बाँकी कैद कटै ा गिी 
कैदमकु्त गनि मन्त्री परिर्द मा प्रस्ताव पठाइएको। 

  

६६  बागमती प्रदेशबाट र्नवािखचत माननीय िामबहादिु थापा मगिको िाविय सभा सदस्यको रिक्त 
पदमा पूर्तिको लार्ग २०७८ जेठ ६गते र्बहीबािका ददन उपर्नवािचनको र्मर्त तोक्ने ि 
सोको जानकािी र्नवािचन आयोगलाई ददन ि उपर्नवािचनको र्मर्त तोवकएको सूचना नेपाल 
िाजपरमा प्रकाशन गनि मखन्त्रपरिर्द मा प्रस्ताव पठाइएको।  

  

६७ लखुम्बनी प्रदेशबाट र्नवािखचत माननीय चन्त्रबहादिु खड्काको िाविय सभा सदस्यको रिक्त 
पदपूर्तिको लार्ग २०७८ साल जेठ १७ गते सोमबािका ददन उपर्नवािचनको र्मर्त तोक्ने 

  



 

76 
 

ि सोको जानकािी र्नवािचन आयोगलाई ददन ि उपर्नवािचनको र्मर्त तोवकएको सूचना नेपाल 
िाजपरमा प्रकाशन गनि मखन्त्रपरिर्द मा प्रस्ताव पठाइएको। 

६८  सम्पखत्त शदु्धीकिण तथा आतङ्कवादी वक्रयाकलापमा ववत्तीय लगानी र्नवािण सम्बन्त्िी िाविय 
िणनीर्त तथा कायियोजना (२०७६-२०८१) बमोखजम गठन भएको आतङ्कवाद प्रर्तिोि 
बैठकको र्नणियानसुाि आतङ्कवादी वक्रयाकलापमा ववत्तीय लगानी हनु सक्ने सम्भावनालाई 
मध्यनजि गिी गैिनार्ामूलक संस्थाहरू (Non Profit Organizations) को दताि तथा 
नवीकिण गदाि ववत्तीय स्रोत, उद्देश्य ि वक्रयाकलापहरूका सम्बन्त्िमा जानकािी िाखी 
आवश्यकता अनसुाि अनगुमन गनि सबै खजल्ला प्रशासन कायािलयलाई र्नदेशन प्रदान 
गरिएको । 

  

६९ नेपाल बाल सङ्गठनलाई भच ुिअल (प्रववर्ि) मार प्रयोग गिी र्बना भौर्तक उपखस्थर्त केन्त्रीय 
सभाको अर्िवेशन सञ्चालन गनि अनमुर्त प्रदान गरिएको। 

  

७०  मवहला, बालबार्लका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट तजुिमा भइिहेको मानव बेचर्बखन 
तथा ओसािपसाि (र्नयन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोिन गनि बनेको वविेयक उपि 
िाय/सझुावको लार्ग यस मन्त्रालयको काननु तथा रै्सला कायािन्त्वयन शाखा मार्ि त लेखी 
आएकोले नेपाल पक्ष भएको Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in 

Person Especially Women and Children, BIMSTEC Convention Against Trafficking 

in Personको मस्यौदा ि नेपालको प्रचर्लत ऐनमा िहेका प्राविानहरू समेतको अध्ययन तथा 
छलर्लका आिािमा ववस्ततृ रूपमा िाय/सझुाव तयाि गिी पठाइएको। 

  

७१ सन ्२०२१ जनु ३मा सिुक्षा समन्त्वय महाशाखा प्रमखुज्यू, नेपाल प्रहिी महार्निीक्षकज्यू 
समेतको उपखस्थर्तमा यस मन्त्रालय ि संयकु्त अिब इर्मिेट्ट्सको Ministry of Interior बीच 
सम्पन्न बैठकमा छलर्ल गरिएका ववर्यहरू समावेश गिी Meeting Notes पििाि मन्त्रालय 
मार्ि त ्Ministry of Interior, UAE पठाइएको तथा उक्त बैठकमा दद्वपक्षीय साझेदािीका 
ववर्भन्न आयामहरूबािे छलर्ल समेत गरिएको । 

  

७२  खस आयि समहुमा पने र्सर्ारिस सन्त्दभिमा स्थानीय तहबाट वकटानी र्सर्ारिस भई आएमा 
खजल्ला प्रशासन कायािलयहरूबाट प्रमाखणत गनि खजल्ला प्रशासन कायािलयहरूलाई र्नदेशन 
ददइएको । 

  

७३ र्नवािचन आचाि संवहता २०७८ को मस्यौद उपि िाय/पिामशि पठाइएको ।   

७४  अमेरिकाले प्रकाखशत गिेको मानव अर्िकाि प्रर्तवेदन उपि मन्त्रालयको िाय पठाइएको ।    

७५ बैँवकङ् कसूि तथा र्लखत वकते मदु्दाका र्िाि केदाि ढुङ्ख गानालाई सपुदुिगी गनि पििाि 
मन्त्रालय मार्ि त पोच ुिगल सिकािलाई अनिुोि गरिएको । 

  

७६  मा. गहृमन्त्री खगिाज अर्िकािीज्यू ि भाितीय िाजदूत महामवहम श्री ववनय मोहन 
क्वारासँगको भेटमा समन्त्वय गरिएको। 

  

स्रोतैः स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्त्वय शाखा 
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ग) सीमा तथा अध्यागमन शाखा  
यस शाखाबाट र्नर्रे्ित के्षरमा हेर्लक्टि उडान अनमुर्त, अन्त्तािाविय सीमा सम्बन्त्िी समन्त्वय, ववदेशी 
नागरिकहरूलाई कायि सहमर्त, ववदेशी नागरिकहरूलाई र्नष्कासन गने, आगमन ववन्त्दमुा र्भसा सहजीकिण लगायतका  
वक्रयाकलापहरू सम्पादन हनु्त्छन।् आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा यस शाखाबाट सम्पाददत मखु्यमखु्य कायिहरूको 
ववविण तार्लका नं. २.२.४.२ मा ददइएको छ। 

 तार्लका नं. २.२.४.२: सीमा तथा अध्यागमन शाखाबाट सम्पाददत मखु्यमखु्य कायिहरू 
क्र.सं. वक्रयाकलापहरू एकाइ परिमाणात्मक 

लक्ष्य 

कायिसम्पादन सूचक प्रगर्त ववविण 

पटक कैवर्यत 

१. र्नर्ेर्ित के्षरमा हेर्लक्टि 
उडान अनमुर्त 

पटक माग अनसुाि उडान अनमुर्त ववविण २१६  

२. र्नर्ेर्ित के्षरमा र्नशलु्क 
पदयारा अनमुर्त 

  अनमुर्त ववविण ०८  

३. अन्त्तािाविय सीमा सम्बन्त्िी 
समन्त्वय 

 आवश्यकतानसुाि समन्त्वय ववविण ८५  

४. ववदेशी नागरिकहरूलाई कायि 
सहमर्त 

 माग अनसुाि कायि सहमर्तको ववविण ५४६  

५. ववदेशी नागरिकहरूलाई 
र्नष्काशन 

 आवश्यकतानसुाि र्नष्काशन ववविण ११७  

६. नेपाल हज सर्मर्तसँग समन्त्वय  आवश्यकतानसुाि समन्त्वय ववविण २६  

७. नीर्त मस्यौदा, िाय तथा 
मखन्त्रपरिर्द् प्रस्ताव 

 आवश्यकतानसुाि प्रस्ताव/िाय ववविण २७  

८. अमेरिकी नागरिकलाई 
बहपु्रवेशी र्भसा 

 माग अनसुाि अनमुर्त ववविण ५  

९. आगमन ववन्त्दमुा र्भसा  माग अनसुाि  अनमुर्त ववविण १२६  

१०. यारा अनमुर्त  माग अनसुाि अनमुर्त ववविण १५  

११. कोर्भड-१९ आवागमन 
सहजीकिण 

 माग अनसुाि अनमुर्त ववविण १,२०
२ 

 

१२. ववदेशी नागरिक अनगुमन  आवश्यकतानसुाि प्रगर्त ववविण -  

१३. ववदेशी नागरिकहरूको 
चालचलन 

 र्ाइल अनसुाि समन्त्वय ववविण ३२३  

१४. ववववि  आवश्यकतानसुाि प्रगर्त ववविण २८५  

स्रोत  :स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्त्वय शाखा 
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२.२.५ प्रशासन महाशाखा 

क) र्नजामती कमिचािी प्रशासन शाखा  

अ) र्नयर्मत संस्थागत कायि प्रगर्त 

सरुवा  

समीक्षा अवर्िमा यस मन्त्रालयमा सरुवा भई आएका/मन्त्रालयबाट सरुवा भै गएका ८० जना सहसखचवहरू 
तथा ६६ जना उपसखचवहरूको पदस्थापना/सरुवा मन्त्रालय वा मातहतका र्नकायहरूमा गरिएको र्थयो। 

मनोनयन  
 

 मन्त्रालय वा अन्त्तगितका र्नकायहरूबाट २० जना कमिचािीहरूलाई ववर्भन्न देशमा हनु े१५ वटा भच ुिअल 
माध्यमबाट हनुे कायिक्रममा सहभार्गताका लार्ग मनोनयन गरिएको र्थयो। 

 उक्त आ.व.मा गहृ मन्त्रालय ि अन्त्तगित कायािलयमा कायिित कुल ३५ जना िाजपरावङ्कत प्रथम ि दद्वतीय 
शे्रणीका प्रमखु खजल्ला अर्िकािी ि अर्िकृत कमिचािीहरूलाई ३ (तीन) मवहने काननु तथा न्त्याय सम्बन्त्िी 
तार्लम सञ्चालन गनि अनमुार्नत लागत िकम रु. २० लाख ५० हजाि न्त्याय सेवा तार्लम केन्त्रका 
नाममा र्नकासाका लार्ग अथि मन्त्रालयमा अनिुोि गिी पठाइएको र्थयो। 

कायिसम्पादन किाि सम्झौता 
 ७७ वटै खजल्लाका प्रमखु खजल्ला अर्िकािीहरूसँग कायिसम्पादन सम्झौता गरिएको। 

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण (O&M) 

 यस मन्त्रालयबाट िाविय ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन प्रार्िकिणको लार्ग सङ्गठन तथा 
व्यवस्थापन सवेक्षण गिी स्वीकृर्तको लार्ग पेश भएकोमा र्मर्त २०७७/०६/११ को मा. 
मन्त्रीस्तिीय र्नणियबाट स्वीकृत भएको। 

 सरुवा, पदस्थापन तथा कायम मकुायम मकुिि लगायतका कुिाहरूलाई र्मर्त २०७७।०३।०१ 
देखख कमिचािी ववविण सूचना प्रणाली (ERIS Software) मार्ि त ्व्यवखस्थत गरिएको। 

 
 

ख)  प्रहिी कमिचािी प्रशासन शाखा 
प्रहिी कमिचािी प्रशासन शाखाबाट आ.व. २०७७/७८ मा नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिी बल, नेपालका प्रहिी 
कमिचािीहरूको र्नयखुक्त, सरुवा, बढुवा, ववभागीय कािवाही, वैदेखशक मनोनयन लगायतका ववर्यमा सम्पाददत 
कायिहरूको ववविण तार्लका नं २.२.५.१ मा समावेश गरिएको छ। 
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 तार्लका नं २.२.५.१:  प्रहिी कमिचािी प्रशासन शाखाबाट सम्पादन भएका कायिहरू 

र्स.नं. कायि सम्पादन लक्ष्य  एकाइ वावर्िक 
परिमाणात्मक लक्ष्य 

कायि सम्पादन 
मापन सूचक 

प्रगर्त 
नेपाल प्रहिी सशस्त्र प्रहिी बल, नेपाल 

1.  नेपाल प्रहिी/ सशस्त्र 
प्रहिी बल, नेपालका 
कमिचािीहरूको र्नयखुक्त, 
सरुवा, बढुवा, ववभागीय 
कािबाही सम्बन्त्िी कायि 
गने। 

जना आवश्यकता ि 
प्रवक्रया पगुेका सबै 

र्नयखुक्त, 
सरुवा, बढुवा, 
ववभागीय 
कािबाहीको 
ववविण 

र्नयखुक्त 

प्र.र्न.- 149 जना 
सरुवा 
प्र.अ.म.र्न.- 4 जना, प्र.ना.म.र्न.- 
16 जना, प्र.ब.उ.- 55 जना 
पदस्थापना 
प्र.अ.म.र्न.- 1 जना,  
प्र.ना.म.र्न.- १ जना 
बढुवा 
प्र.अ.म.र्न.- 4 जना, प्र.ना.म.र्न- 9 
जना, प्र.ब.उ.- 11 जना, प्र.उ.- 16 
जना, प्रा.प्र.उ.- ३ जना, प्रा.प्र.ना.उ.- 
१५ जना, प्र.ना.उ.- ४६ जना 
एकतह बढुवा 
प्र.ना.उ.- 3 जना, प्र.र्न.- 2७ जना 
मा.प्र.र्न.- १ जना 
ववभागीय कािबाही 
प्र.उ.- 2 जना, प्र.ना.उ.- 2 जना 
प्र.र्न.- 5 जना 

र्नयखुक्त 

स.प्र.र्न.- 62 जना 
सरुवा 
स.प्र.अ.म.र्न.- 2 जना, स.प्र.ना.म.र्न.- 11 जना 
स.प्र.ब.उ.- 14 जना 
बढुवा 
स.प्र.ना.म.र्न.- 8 जना, का.म.ुस.प्र.ब.उ.- 19 
जना 
स.प्र.उ.- 15 जना, स.प्र.ना.उ.- 38 जना 
एकतह बढुवा 
स.प्र.उ.-18 जना, स.प्र.ना.उ.- 19 जना,  
स.प्र.र्न.-1 जना 
ववभागीय कािबाही 
स.प्र.ब.उ.- 1 जना, स.प्र.र्न.- 3 जना 
पदाविी थप 

स.प्र.अ.म.र्न.-2 जना, स.प्र.ना.म.र्न.- 2 जना 
 
 
 

2.  नेपाल प्रहिी/सशस्त्र 
प्रहिी बल, नेपालका 
कमिचािीहरूको वैदेखशक 
मनोनयन सम्बन्त्िी कायि 
गने। 

पटक आवश्यकता अनसुाि मनोनयन 
भएका 
कमिचािीहरूको 
ववविण 

प्र.ब.उ.- ४ जना, प्र.उ.- १३ जना 
प्र.ना.उ.- ७ जना, प्र.र्न.- १४ जना 

स.प्र.ना.म.र्न.- 2 जना, स.प्र.ब.उ.- 4 जना 
स.प्र.उ.- 3 जना, स.प्र.ना.उ.- 9 जना 
स.प्र.र्न.- १ जना 
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3.  अन्त्तािाविय प्रहिी 
सङ्गठनहरूसँग भएका 
सम्झौता ि 
समझदािीहरूको 
कायािन्त्वयन सहजीकिण 
गने। 

पटक प्राप्त सबै सम्झौता  सम्झौताहरू 
कायािन्त्वयन 
ववविण। 

नेपाल सिकाि ि भाित सिकािबीच 
भएको साझदािीपर (MOU) 
बमोखजम िाविय प्रहिी प्रखशक्षण 
प्रर्तष्ठान भाित सिकािको 
अनदुानमा र्नमािण कायिको तयािी। 

जमिन संस्था (GIZ) मार्ि त ए.वप.एर्. अस्तालमा 
आवश्यक िहेको Improvement of 

Healthcare Waste Management सम्बन्त्िी 
भौर्तक पूवाििाि ममितको लार्ग सहयोग गिेको 
िकम स्वीकृतप्रदान गिी पराचाि गरिएको । 

4.  र्मसन    प्र.उ.- 1 जना, प्र.ना.उ.- ३ जना 
प्र.र्न.- 3 जना, प्र.ना.र्न.- 22 जना 
प्र.स.र्न.- ३ जना  

स.प्र.ब.उ.- 1 जना, स.प्र.ना.उ.- 3, स.प्र.र्न.- १२ 
जना, स.प्र.ना.र्न.- 15, स.प्र.स.र्न.- 12, स.प्र.ब.ह.- 
31, स.प्र.ह.- 18, स.प्र.स.ह.- 46, स.प्र.ज.-32 

स.प्र.प.-10 

5.  ववववि - - - नेपाल प्रहिी ि प्रदेश प्रहिीको 
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण 
प्रर्तवेदन, 2077 नेपाल सिकाि 
मखन्त्रपरिर्दको र्मर्त 
2077/05/14 को र्नणियानसुाि 
स्वीकृत भएको। 

 

नेपाल सिकाि (मखन्त्रपरिर्द्) को र्मर्त 
2077/06/08 को र्नणियानसुाि सशस्त्र प्रहिी 
बल, नेपालमा कायिित ३७ जना गोताखोि 
Deep Water Diving तार्लम प्राप्त सशस्त्र प्रहिी 
कमिचािीहरूको प्रर्त व्यखक्त रु. १० लाखका 
दिले र्मर्त 2077/07/२१ गतेबाट लागू हनुे 
गिी एक वर्ि अवर्िको सामवुहक दघुिटना बीमा 
गरिएको ि गोताखोि तार्लम प्राप्त सशस्त्र प्रहिी 
कमिचािीहरू ववर्भन्त् न उद्धािमा खवटएकोमा प्रर्त 
ददन रू. 300/-(तीन सय) का दिले प्रोत्साहन 
भत्ता सम्बखन्त्ित सशस्त्र प्रहिी कमिचािीहरूलाई 
र्नकासा गरिँदै आएको। 

स्रोतैः प्रहिी कमिचािी प्रशासन शाखा



 

81 
 

 

ग) सूचना प्रववर्ि शाखा 
सूचना प्रववर्ि शाखाबाट आ.व. 2077/78 मा भएका मखु्य मखु्य कायिहरूको वावर्िक प्रगर्त ववविण यसप्रकाि 
छैः 
 यस मन्त्रालय मार्ि त र्नमािण भएका Citizenship Information Management System (CIMS), 

District Administration Automation System(DAAS), e-Attendance System, खजल्ला/इलाका 
प्रशासन कायािलयहरूको Website, परिपरलगायतका प्रणालीहरूको प्राववर्िक सपुरिवेक्षण, Remote 

Support गरिएको । 

 77 खजल्ला प्रशासन कायािलय, 47 इलाका प्रशासन कायािलय ि एउटा सीमा प्रशासन कायािलयको 
Internet/Intranet लाई व्यवखस्थत सञ्चालनका लार्ग आवश्यक Support गरिएको।  

 Oracle Database (DBA) Support for CIMS सम्बन्त्िी पिामशि सेवा खरिदका लार्ग आवश्यक कागजात 
(TOR, Estimate, Document) तयाि तथा खरिद सम्बन्त्िी कायि गरिएको । 

 नागरिकताको अर्भलेखखकिणको क्रममा अनसूुची लगायतका महत्त्वपूणि कागजातहरू अपलोड गनि र्मल्ने 
गिी प्रणालीको स्तिोन्नर्त गरिएको। 

 MOHA High End Server खरिद सम्बन्त्िमा आवश्यक कागजात (specification, estimate) तयाि 
गरिएको ि खरिदपश्चात ्चेकजाँच गिी सञ्चालनमा ल्याइएको। 

 मन्त्रालयको लार्ग आवश्यक NITC मार्ि त प्राप्त 200 TB Storage तथा यस मन्त्रालयको लार्ग खरिद 
गरिएकोमा २ वटा सभििलाई समेत Installation गरिएको। 

 MOHA High End Firewall खरिद सम्बन्त्िमा आवश्यक कागजात (specification, estimate) तयाि 

गरिएको, खरिद पश्चात आवश्यक चेकजाँच तथा जडान गिी सञ्चालनमा ल्याइएको। 

 Firewall Licence खरिद सम्बन्त्िमा आवश्यक कागजात तयाि (specification, estimate) गरिएको, खरिद 
पश्चात आवश्यक चेकजाँच तथा जडान गिी सञ्चालनमा ल्याइएको। 

 Video Conferencing का लार्ग PTZ Camera खरिद सम्बन्त्िमा आवश्यक कागजात (specification, 

estimate) तयाि गरिएको, खरिद पश्चात आवश्यक चेकजाँच गिी सञ्चालनमा ल्याइएको। 

 मन्त्रालयबाट र्नमािण गरिएको SMS System, Website Upgradation तथा Support कायि गरिएको।  

 Oracle Database तथा PHP Programming Training सम्पन्न गरिएको।  

 मन्त्रालयको लार्ग आवश्यक KVM Switch खरिद सम्बन्त्िमा आवश्यक कागजात तयाि (specification, 

estimate) गरिएको तथा खरिद पश्चात आवश्यक चेकजाँच तथा जडान गिी सञ्चालनमा ल्याइएको। 

 Antivirus खरिद सम्बन्त्िमा आवश्यक कागजात (specification, estimate) तयाि गरिएको तथा खरिद 
पश्चात आवश्यक चेकजाँच तथा जडान गिी सञ्चालनमा ल्याइएको। 
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 प्रिानमन्त्री तथा मखन्त्रपरिर्दको कायािलयले ववकास गिेको नागरिक मोबाइल एपको लार्ग CIMS मा 
भएका नागरिकता सम्बन्त्िी ववविणहरू उपलब्ि गिाउन छुटैै  सभििको व्यवस्था गिी Read Only Access 

प्रदान गरिएको। 

 CIMS को केन्त्रीय Application सभििलाई कम क्षमताको Tower Server बाट बढी क्षमताको Server 

मा Migrate गरिएको। 

 नागरिकताको ववविणमा भएको रवुट संशोिनका लार्ग Citizenship Complaint Registration System 

(CCRS) को र्नमािण तथा पिीक्षण गिी सञ्चालनमा ल्याइएको। 

 खजल्ला/इलाका प्रशासन कायािलयहरूमा नागरिकता लगायतका तथ्याङ्कहरूको सिुक्षाको लार्ग नेपाल 
टेर्लकमबाट प्रदान गरिदै आएको Internet तथा Intranet (VPN) सेवा मध्ये Internet सेवालाई 
हटाइएको। 

 खजल्ला प्रशासन कायािलय, बािाको CIMS मा कम््यूटि ईन्त्ट्री गने क्रममा रटुी भएको 5,121 सङ्खख्याको 
सम्मानाथि नागरिकतालाई अद्यावर्िक गरिएको। 

 खजल्ला प्रशासन कायािलय र्सिाहा, खजल्ला प्रशासन कायािलय कञ्चनपिु ि इलाका प्रशासन कायािलय 
कोल्हवीको Network Router मा आएको समस्या समािान गिी सञ्चालनमा ल्याइएको। 

 मन्त्रालयको लार्ग आवश्यक Storage Management को लार्ग SAN Switch खरिद गरिएको। 

 मन्त्रालयको भवन स्थानान्त्तिण पश्चात Local Area Network(LAN) व्यवस्थापन, Networking and 

Cablingसम्बन्त्िी कायि; WiFi व्यवस्थापनको लार्ग Wifi AP  खरिद तथा जडान गिी सञ्चालनमा 
ल्याइएको। LAN तथा Wifi मा देखखएको समस्या समािान गरिएको। 

 मन्त्रालयको भवन स्थानान्त्तिण पश्चात मन्त्रलयको सभाहल व्यवस्थापनका लार्ग Sound System ि 
Display Screen खरिद सम्बन्त्िी कायि, आवश्यक चेकजाँच तथा जडान गिी सञ्चालनमा ल्याइएको। 

 मन्त्रालयको लार्ग आवश्यक Security System (Flap Barrier, Metal Detector Door, Access 

Control Device) खरिद गिी जडान एवं सञ्चालन गरिएको। 
 

घ) गनुासो व्यवस्थापन शाखा 
 

यस शाखाबाट खासगिी र्नजामती कमिचािीहरू, नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिी बल, नेपालका प्रहिी कमिचािीहरूका 
ववर्यमा तथा मन्त्रालयको कायिके्षरका सम्बन्त्िमा मन्त्रालयको गनुासो शाखामा सोझै प्राप्त हनुे तथा हेलो सिकाि 
ि अनलाइन पोटिलमार्ि त प्राप्त हनुे गनुासो/ववर्यमा प्राप्त गनुासाहरू र्र्छ्यौट गरिन्त्छ। गनुासो र्र्छ्यौटको 
ववविण तार्लका नं. २.२.५.२ ि २.२.५.३ मा उल्लेख गरिएको छ। 
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तार्लका नं. २.२.५.२:  गनुासो व्यवस्थापन शाखाबाट सम्पादन भएका मखु्यमखु्य कायि प्रगर्त 

 

र्स .नं.  ववर्य अखघल्लो आ.व.बाट 
सरिआएको उजिुी 

प्राप्त 
उजिुी 

जम्मा उजिुी 
सङ्खख्या 

र्छयौट बाकँी 
उजिुी 

१. नेपाल प्रहिी, सशस्त्र प्रहिी बल, 
नेपाल, र्नजामती कमिचािी लगायत 
अन्त्य ववर्यमा प्राप्त 
गनुासा/उजिुीहरू 

९१ ६०९ ७०० ६३३ ६७ 

२. हेलो सिकाि ि अनलाइन पोटिलमा 
प्राप्त गनुासा/उजिुीहरू 

९ १२१ १३० १३० ० 

कुल १०० ७३० ८३० ७६६ ६७ 
कुल प्रगर्त प्रर्तशत ९२.३% 

स्रोत: गनुासो व्यवस्थापन शाखा 
 

तार्लका नं. २.२.५.३: अखख्तयाि दरुुपयोग अनसुन्त्िान आयोगको र्नणिय कायािन्त्वयनका लार्ग गहृ मन्त्रालयमा 
प्राप्त लगत, र्मर्सलको ववविण 

र्स.नं. ववर्य सङ्खख्या 
1. कुल जम्मा 106 

2. हालसम्म लगत कटै ा भएका 52 

3. स्थानीय तहमा लगत सानिका लार्ग मन्त्रालयबाट र्नणिय गिी लेखी पठाएका 38 

4. ववर्भन्न अदालतमा ववचािािीन िहेका 8 

5. कायािन्त्वयन प्रवक्रयामा िहेका 9 

टोल वफ्र ि टेर्लर्ोनमा प्राप्त गनुासोहरूको तत्काल सम्बोिन गिी शत प्रर्तशत र्र्छ्यौट गरिएको। 
स्रोतैःगनुासो व्यवस्थापन शाखा 
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२.२.६ नीर्ि, योजना, अनुगमन िथा मूल्याङ्कन महाशाखा 
 

क) योजना, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन शाखा 
 

यस शाखाबाट सम्पादन भएका मखु्य मखु्य कायि प्रगर्त ववविण देहायानसुाि िहेका छन-् 
 आ .व . २०७७/७८ को आर्थिक सवेक्षणको लार्ग गहृ मन्त्रालयसँग सम्बखन्त्ित र्बर्यमा यथाथि र्बविण 

तयाि गिी अथि मन्त्रालयमा पठाइएको।  

 गहृ मन्त्रालयबाट आ.व. २०७८/७९ को वावर्िक नीर्त तथा कायिक्रममा समेवटन ेमखु्य मखु्य नीर्त 
र्बर्यहरू समेटी नीर्त तथा कायिक्रम प्रस्ताव गरिएको। 

 गहृ मन्त्रालय ि अन्त्तगितका र्नकायहरूको आ.व. २०७८/७९ को लार्ग वावर्िक बजेट कायिक्रम 
प्रस्ताव गिी LMBIS  प्रवववि गरिएको। 

 आ.व. २०७६/७७ को गहृ मन्त्रालय ि अन्त्तगितका र्नकायहरूको मखु्य मखु्य कायिक्रमहरूको 
प्रगर्त र्बविण समेवटएको वावर्िक प्रगर्त पसु्तक तयाि गरिएको। 

 प्रिानमन्त्री तथा मखन्त्रपरिर्दको कायािलयबाट संवविानको िािा - ५३ को व्यवस्था अनसुािको यस 
मन्त्रालयसँग सम्बखन्त्ित र्बविण तयाि गिी पठाइएको। 

 मन्त्रालयस्तिीय समस्या समािान सर्मर्तको चौमार्सक, अििवावर्िक ि वावर्िक बैठक सम्पन्न गिी  
िाविय समस्या समिान सर्मर्तको बैठकमा पेश हनुे एजेण्डा तय गिी पठाइएको। 

 गहृ सिुाि कायियोजना अनसुािको वावर्िक प्रर्तवेदन तयाि गरिएको। 

 मातहतका र्नकायहरूलाई बजेट अखख्तयािी तथा खचि र्मतव्यवयता गने सम्बन्त्िी अथि मन्त्रालयबाट प्राप्त 
र्नदेशन समेत पठाइएको। 

 प्रमखु खजल्ला अर्िकािीहरूको वस्तगुत सूचकमा आिारित कायिसम्पादन सम्झौता तयाि गिी श्रीमान ्
गहृ सखचवज्यूसँग कायिसम्पादन किाि सम्पन्न गरिएको। 

 गहृ अन्त्तगित ववभागका ववभागीय प्रमखुज्यूहरूसँग ववर्यगत सूचक तयाि गिी श्रीमान ्गहृ सखचवज्यूसँग 
कायिसम्पादन किाि सम्पन्न गरिएको। 

 प्रमखु खजल्ला अर्िकािीहरूको कायिसम्पादन किाि बमोखजम मूल्याङ्कन गरिएको । 

 गहृ मन्त्रालय ि अन्त्तगितका र्नकायहरूका लार्ग बस्तगुत सचुकाङ्कमा आिारित भई माइलस्टोन तयाि 
गिी अनलाइन रिपोवटिंग  गने गिेको। 

 गहृ मन्त्रीज्यूको पद बहाली भए पश्चात १०० ददनको कायि योजना तयाि गरिएको। 

 अनगुमन तथा मूल्याङ्कन योजना बमोखजम अनगुमन टोली परिचालन गरिएको। 

 प्रिानमन्त्री तथा मखन्त्रपरिर्दको कायािलयमा आ.व. २०७७/७८ को कायिक्रम/ आयोजना 
कायािन्त्वयनको अवस्था सम्बन्त्िमा मन्त्रालयगत छलर्लका लार्ग ववविण तयाि गिी प्रस्ततुीकिण 
गरिएको ।  
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 भाितीय अनदुान सहयोगमा काभ्रपेलाञ्चोक खजल्लाको पनौतीमा िाविय प्रहिी प्रखशक्षण प्रर्तष्ठानको भवन 
लगायतका पूवििाि र्नमािण गने सम्बन्त्िमा आबश्यक समन्त्वय ि सम्बखन्त्ित र्नकायलाई र्नदेशन 
ददइएको। 

 मन्त्रालय तथा र्बभागबाट माग भई आए बमोखजम सम्बद्ध र्नकायका कायिक्रमहरूको बजेट स्रोतान्त्ति 
ि िकमान्त्ति  ,कृर्त सम्बन्त्िी दजिनौ र्ाइलहरूको स्वीकृर्तबहवुर्ीय खरिद गरुुयोजना स्वी का लार्ग पेश 
गने ि र्नणिय कायािन्त्वयन गने/गिाउने कायि सम्पन्न गरिएको। 

 थप बजेट माग भएका गहृ अन्त्तगितका र्नकायका लार्ग आवश्यकता ि औखचत्यका आिािमा थप बजेट 
र्नकासा गरिएको। 

 िाविय ववकास समस्या समािान सर्मर्त तथा उपसर्मर्तको बैठकका लार्ग प्रस्तरु्तकिण तयाि गिी  
मन्त्रालयको तर्ि बाट प्रस्तरु्तकिण गरिएको। 

 ववर्भन्न र्बर्यगत मन्त्रालयहरूबाट माग भई आएको िाय/ प्रर्तवक्रया गहृ मन्त्रालयको तर्ि बाट तयाि 
गिी पठाइएको। 

 सङ्घीय व्यवस्थावपकामा माननीय सांसदज्यूहरूले गहृ मन्त्रालय ि अन्त्तगित र्नकायहरूसँग सम्बखन्त्ित 
र्बर्यमा उठाउन ुभएको प्रश्नको मन्त्रालयको तर्ि बाट जवार् तयाि गिी पठाइएको। 

 र्बर्भन्न संसदीय सर्मर्तहरूले माग गिेका र्बविणहरू तयाि गिी र्निािरित समयमा नै उपलब्ि 
गिाइएको। 

 

 ख) लाग ुऔर्ि र्नयन्त्रण शाखा 

यस शाखाबाट सम्पादन भएका मखु्यमखु्य वक्रयाकलापहरूको ववविण तार्लका नं. २.२.६.१ मा उल्लेख 
गरिएको छ। 

तार्लका नं. २.२.६.१: लाग ुऔर्ि र्नयन्त्रण शाखाबाट सम्पादन भएका मखु्य मखु्य कायिहरू 
र्स.नं. कायिक्रमको ववविण कायिक्रम सञ्चालन गने 

र्नकाय 

लाभाखन्त्वत 
सङ्खख्या 

1 लाग ुऔर्ि र्नयन्त्रण कायिक्रमलाइि प्रदेश सिकािको नीर्त तथा 
कायिक्रममा मूल प्रवाहीकिण गने सम्बन्त्िमा प्रदेश सिकािका 
आन्त्तरिक मार्मला तथा काननु मन्त्रालय ि सामाखजक ववकास 
मन्त्रालयका सम्बखन्त्ित महाशाखा प्रमखु तथा शाखा प्रमखुसँग 
समन्त्वयात्मक बैठक खचतवनमा सञ्चालन गरिएको। 

गहृ मन्त्रालय 

लाग ु और्ि र्नयन्त्रण 
शाखा 

30 जना 

2 लाग ुऔर्ि र्नर्ेि तथा मददिा र्नयन्त्रण एवं बालबार्लका मार्थ 
हनुे वहंसा न्त्यूनीकिण सम्बन्त्िी अन्त्तिवक्रया कायिक्रम (िनकुटा, 
पाल्पा, नवलपिासी पखश्चम ि कञ्चनपिु)मा सञ्चालन गरिएको। 

गहृ मन्त्रालय 

लाग ु और्ि र्नयन्त्रण 
शाखा 

300 जना 
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3 लाग ुऔर्ि र्नर्ेि तथा मददिा र्नयन्त्रण ि अपिाि न्त्यूनीकिण 
सम्बन्त्िी अन्त्तिवक्रया कायिक्रम (पवित, बाँके ि सलािही) खजल्लामा 
सम्पन्न 

गहृ मन्त्रालय 

लाग ु और्िर्नयन्त्रण 
शाखा 

300 जना 

4 Commission on Narcotic Drugs (CND) का ववर्भन्न सभा तथा छलर्लमा नेपाल सिकािको तर्ि बाट 
सहसखचव एवं उपसखचवस्तिबाट सवक्रय सहभार्गता जनाउन ु भएको। गाँजाजन्त्य पदाथिको सम्बन्त्िमा 
भएको CND को 63औ ंReconvened Session मा नेपालले सहभार्गता जनाइि पक्षमा मतदान गिेको। 

5 तेजाब तथा अन्त्य घातक पदाथि (र्नयमन) अध्यादेश 2078 ि तेजाब तथा अन्त्या घातक पदाथि (र्नयमन) 
र्नयमावली 2077 तजुिमा भइि सोही अनसुाि िासायर्नक पदाथिको प्रयोग र्नकासी पैठािी व्यवखस्थत 
गरिएको।उक्त आ.व.मा िासायर्नक पदाथि आयातका लार्ग 69 वटा आयात इजाजत पर जािी गरिएको। 

6 लाग ुऔर्ि उपचाि तथा पनुस्थािपना केन्त्रहरूलाइि अनदुान ववतिणका लार्ग कायिववर्ि तजुिमा गिी 3 
वटा उपचाि केन्त्रलाइि अनदुान ववतिण गरिएको। 

7 देशभि सञ्चालनमा िहेका लाग ुऔर्ि उपचाि तथा पनुस्थािपना केन्त्रहरूलाइि पिुस्कृत गनि मापदण्ड 
तजुिमा गिी प्रदेशस्तिबाट उत्कृि कायिसम्पादन गिेका 4 वटा केन्त्रहरूलाइि नगद ि प्रमाणपरबाट 
पिुस्कृत गरिएको। 

8 एउटा श्रव्य दृश्य सवहतको लाग ुऔर्िसम्बन्त्िी सचेतना गीत उत्पादन गरिएको। 

9 लाग ुऔर्ि र्नयन्त्रण सम्बन्त्िी सचेतनामूलक श्रव्य-दृश्य सामग्री र्नमािण ि प्रचािप्रसाि गरिएको। 

10 लाग ुऔर्ि र्नयन्त्रण सम्बन्त्िी सूचनामूलक सन्त्देश अनलाइन ि छापा माध्यमबाट प्रचाि प्रसाि ि ववतिण 
गरिएको। 

11 और्िी उद्योगलाइि ववर्भन्न और्िी उत्पादनमा आवश्यक पने र्नयखन्त्रत लाग ु और्ि तथा सहायक 
िसायनको आयात अनमुर्त प्रदान गरिएको। यस आ.व.मा ववर्भन्न और्िी उत्पादक कम्पनीहरूलाइि 68 
वटा आयात इजाजत पर प्रदान गरिएको। 

12 जलववद्यतु आयोजना तथा अन्त्य औद्योर्गक प्रर्तिानका लार्ग आवश्यक पने ववष्र्ोटक पदाथि खरिद तथा 
ववदेशबाट पैठािीका लार्ग माग अनसुाि इजाजत प्रदान गरिएको। 

यस आ.व.मा ववर्भन्न आयोजनाहरूलाइि 108 वटा आयात इजाजत पर प्रदान गरिएको। 
13 देशभि िहेका मौखखक प्रर्तस्थापन उपचाि केन्त्रहरूको सहभार्गतात्मक अनगुमन पश्चात मौखखक उपचाि 

पद्धर्त सिुाि कायियोजना -2077/78 तजुिमा गिी कायािन्त्वयन गरिएको। 
14 लाग ुऔर्िप्र योगकतािहरूको लार्ग सञ्चार्लत उपचाि तथा पनुस्थािपना केन्त्रहरूको र्नयर्मत अनगुमन 

गरिएको ।  
15 लाग ुऔर्ि र्नयन्त्रण सम्बन्त्िमा प्रदेश खजल्ला ि स्थानीय तहहरूसँग आवश्यक समन्त्वय ि सहजीकिण। 
16 खजल्ला प्रशासन कायािलयको र्सर्ारिस अनसुाि नयाँ स्थापना भएका 8 वटा उपचाि तथा पनुस्थािपना 

केन्त्रहरूलाइि मन्त्रालयमा आवद्धता गरिएको। 
17 गाँजा तथा गाँजाजन्त्य पदाथिको वैज्ञार्नक प्रयोग ि और्िीय उपयोगका सम्बन्त्िमा अध्ययन अनसुन्त्िानका 

लार्ग सम्बद्ध र्नकायहरूसँग समन्त्वय गरिएको। 
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18 लाग ुऔर्ि र्नयन्त्रण सम्बन्त्िी वावर्िक कायिक्रमको कायािन्त्वयन कायदो जना (माइलस्टोन) तयाि ि सोही 
बमोखजम कायािन्त्वयन गरिएको। 

19 लाग ुऔर्ि र्नयन्त्रणसँग सम्बखन्त्ित ववर्यमा माग भइि आए अनसुाि शाखाबाट िाय प्रदान गरिएको। 

20 लाग ुऔर्ि दरुुपयोग तथा अवैि ओसािपसाि ववरुद्धको अन्त्तािाविय ददवस -26 जनुको अवसिमा 
सचेतना कायिक्रम छलर्ल ि प्रचािप्रसाि गरिएको साथै सिुखक्षत जीवनको 18औ ंअङ्क प्रकाशन गरिएको। 

21 5 वटा भार्ामा लाग ुऔर्ि र्नयन्त्रण सम्बन्त्िी सचेतना श्रव्यदृश्य सामग्री उत्पादन गिी प्रचािप्रसाि। 
स्रोतैःलाग ुऔर्ि र्नयन्त्रण शाखा 

ग) नागरिकता तथा िाविय परिचयपर व्यवस्थापन शाखा  
यस शाखाबाट सम्पादन भएका मखु्य मखु्य कायि प्रगर्त तार्लका नं. २.२.६.२ मा प्रस्ततु गरिएको छ। 

तार्लका नं. २.२.६.२: नागरिकता तथा िा. प. व्य. शाखाबाट सम्पाददत मखु्यमखु्य वक्रयाकलापहरू 
क्र.सं. ववविण जम्मा 
१ नागरिकता ववतिण वंशज ६,६१,५७८ 

२ वैवावहक अङ्गीकृत १४,९२३ 

३ अङ्गीकृत ४३ 

४ नागरिकता सम्बन्त्िी 
उजिुी 

पिेका उजिुी सङ्खख्या १२५ 

५ र्र्छ्यौट उजिुी सङ्खख्या २ 

६ नाम तथा र्लङ्ग परिवतिन ५ 

७ नागरिकता 
बदि/िद्द/परित्याग 

नेपाली नागरिकता िद्द २७ 

८ नेपाली नागरिकबाट हटाईएको ० 

९ परित्याग ५६ 

१० CIMS मा मन्त्रालयमा िहेका पिुानो नेपाली नागरिकताको ववविण प्रवववि १२,५६१ 

११ CIMS मा मातहतका कायािलयमा िहेका पिुानो नेपाली नागरिकताको ववविण प्रवववि ३,४३,६१६ 
 

शाखाबाट सम्पाददत अन्त्य कायिहरूैः 
 ववगतमा ववतिण भएका सबै अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता सम्बन्त्िी अर्भलेखहरूलाई CIMS मा प्रवववि। 

 नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (CIMS) मा िहेका रटुीपूणि Data को Purification गरिएको। 

 अनलाइन प्रणालीबाट दताि, चलानी तथा वट्पणीको िेकडि िाख्न ेIntegrated System को सरुुवात। 

 कायािलयमा िहेका अर्भलेख र्ाइल/र्मर्सलहरूलाई Touch to find को आिािमा तरुुन्त्तै रे्ला पाने गिी 
Record Management System (RMS) को कायािन्त्वयनको सरुुवात। 

 शाखाबाट नागरिकता ववतिण सम्बन्त्िी हालसम्म भएका र्नदेशन/परिपरहरूको संगालोको मस्यौदा तयाि। 

 नागरिकताको लार्ग र्नवेदनसाथ प्राप्त हनुे अनसूुची लगायतका कागजातहरूको CIMS मा अपलोड गने कायिको 
सरुुवात।  

 खजल्ला प्रशासन कायािलयहरूबाट छानर्बन तथा अनसुन्त्िान हनुे नागरिकता सम्बन्त्िी उजिुीहरूको Tracking 

गनि Citizenship Complaints Management System (CCMS) को Prototype तयािी कायि भइिहेको।  
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२.३ र्वभागीय प्रगर्ि समीक्षा 

२.३.१ नेपाल प्रहरी 

क) नपेाल प्रहिीको वावर्िक ववर्नयोखजत बजेट ि खचिको अवस्था 
आ.व. २०७७/७८ मा नेपाल प्रहिीतर्ि  ववर्भन्न खचि उपशीर्िकहरूमा प्रहिी प्रिान कायािलय, महानगिीय प्रहिी, िाविय प्रहिी प्रखशक्षण प्रर्तष्ठान, प्रदेश 
प्रहिी कायािलयहरू, नेपाल प्रहिी अस्पताल ि खजल्ला प्रहिी कायािलयहरूका लार्ग बजेट तथा कायिक्रम स्वीकृत भएको र्थयो। नेपाल प्रहिीले रीवर्ीय 
अपिाि र्नयन्त्रण तथा अनसुन्त्िान कायियोजना अन्त्तगित समेत ववशेर् कायिक्रम चलाइिहेको छ। उक्त आ.व.मा नेपाल प्रहिीलाई ववर्भन्न खशर्िकमा 
ववर्नयोखजत चाल ुतथा पूजँीगत बजेट ि सो को खचिको अवस्था (LMBIS बाट प्राप्त तथ्याङ्क अनसुाि) तार्लका नं २.३.१.१ मा प्रस्ततु गरिएको छ। 

 

   तार्लका नं. २.३.१.१:  नपेाल प्रहिी तर्ि  आ.व. २०७७/७८ मा बजेट ववर्नयोजन ि खचिको अवस्था                                                      

रु. हजािमा 
            बजटे उपशीर्यक बजटे खिय खिय प्रतिशि 

क्र.सिं. बजेट कोड  बजेट उपशीषिक  िाल ु पुुँजीगि जम्मा िाल ु पुुँजीगि जम्मा िाल ु पुुँजीगि जम्मा 
१. 

३१४०४०११ प्रहरी प्रिान कायायलय ३४०५८७१ ११४६४३० ४५५२३०१ ३१६१४१७ १०९१८४० ४२५३२५६ ९२.८२ ९५.२४ ९३.४३ 

२. 

३१४०४०१२ महानगरीय प्रहरी ५६२१९२८ १०३२६०० ६६५४५२८ ५३९६३९२ ९६१७१७ ६३५८११० 
९५.९९ ९३.१४ ९५.५५ 

३. 

३१४०४०१३ 

रातरिय प्रहरी प्रतशक्षण 

प्रतिष्ठान ५९७१८८ २०२२६७ ७९९४५५ ५१४७०० १६९९५३ ६८४६५३ 

८६.१९ ८४.०२ ८५.६४ 

४. 
३१४०४०१४ प्रदशे प्रहरी कायायलयहरू ६४३९८८३ २२९६१५ ६६६९४९८ ५८८६२६६ २२८२८७ ६११४५५२ ९१.४ ९९.४२ ९१.६८ 

५. 
३१४०४०१५ नेपाल प्रहरी अस्पिाल ६२८४४४ ३०६०३९ ९३४४८३ ५४९१७९ २९९४३६ ८४८६१५ ८७.३९ ९७.८४ ९०.८१ 
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ख) शाखन्त्त  सिुक्षा  व्यवस्थापन 

 नेपाल प्रहिीले शाखन्त्त सिुक्षा व्यवस्थापन अन्त्तगित ववर्भन्न वक्रयाकलापहरू गदै आइिहेको छ। आ.व. 
२०७७ /७८ मा शाखन्त्त सिुक्षा व्यवस्थापन अन्त्तगित सम्पाददत मखु्यमखु्य वक्रयाकलापहरू र्नम्न बमोखजम 
िहेका छन ्- 

 ववर्भन्न दल/समहुहरूले ववर्भन्न समयमा नेपाल बन्त्द आह्वान गदाि सविसािािणमा भय, रास तथा वहंसात्मक 
वाताविण र्सजिना गनि सक्ने भएकोले मलुकुभि शाखन्त्त सवु्यवस्था कायम गरिएको तथा उक्त गर्तववर्िमा 
संलग्न व्यखक्तहरूलाई पक्राउ गिी काननुी दायिामा ल्याइएको। 

 आ.वं. २०७७/२०७८ मा देशभि ववर्भन्न ४१ स्थानमा अस्थायी प्रहिी पोि स्थापना गिी शाखन्त्त 
सिुक्षाको व्यवस्था र्मलाइएको। 

 नेपाल प्रहिीको Quick Response Team (QRT) चसु्त दरुुस्त बनाउन,े िाजमागि तथा सहिी क्षेरमा 
१० र्मनेट र्भर प्रहिी घटनास्थलमा पगु्न ेव्यवस्था र्मलाइएको । 

 तत्कालीन अवस्थामा प्रर्तवखन्त्ित न.ेक.पा माओवादी वव् लव समूहको गर्तववर्िहरूको र्नगिानी तथा 
र्नयन्त्रण गरिएको। 

 प्रदेश मातहतका खजल्लाहरूमा अ.प्र.पोि िाख्न स्वीकृती प्रदान गरिएको। 

 बन्त्द हड्ताल तथा गणु्डागदी र्नयन्त्रण गरिएको। 

 िार्मिक मेलापवि/जाराको सिुक्षा प्रबन्त्ि गरिएको। 

 नेपाल प्रहिीको QRT कायि योजना तयाि गिी लागू गरिएको। 

 आप्रवासी गर्तववर्ि र्नगिानी तथा र्नयन्त्रण गरिएको। 

 

ग) प्रहिी सङ्गठनको सदुृढीकिण 
 

प्रहिी सङ्गठनको सदुृढीकिणका लार्ग नेपाल प्रहिीले ववर्भन्न वक्रयाकलापहरू सम्पादन गिेको छ। आ.व. 
२०७७/७८ मा प्रहिी सङ्गठन सदुृढीकिण अन्त्तगित सम्पाददत मखु्यमखु्य वक्रयाकलापहरू र्नम्न बमोखजम िहेका 
छन ्- 

 

 र्मर्त २०७७/०४/२५ गते प्रहिी महार्निीक्षकबाट “नेपाल प्रहिी कायि योजना, २०७७” 
साविजर्नकीकिण भई शभुािम्भ भएको। 

 नेपाल प्रहिीमा कायिित प्रहिी हवल्दाि तथा जवानहरूको मनोबलको बतिमान अवस्था, कािक तत्व तथा 
उत्प्रिेणा अर्भववृद्धका के्षरहरू” सम्बन्त्िी ववस्ततृ अध्ययन कायि सम्पन्न गिी सोको अध्ययन प्रर्तवेदन 
तयाि गरिएको। 

 “सेवा प्रर्तको सन्त्तवुि ि कायि सम्पादनमा प्रभाव पाने तत्त्वहरू: नेपाल प्रहिीमा कायिित जरु्नयि प्रहिी 
अर्िकृतहरूको मामला अध्ययन (A Study of Job Satisfaction and Job Performance: A Case Study 
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of Junior Police Officers of Nepal Police)”  ववर्यक अध्ययन कायिको प्रर्तवेदन लेखन कायि 
भइिहेको। 

 नेपाल प्रहिी ि प्रदेश प्रहिीको सङ्गठन संिचना तथा नेपाल प्रहिी ि प्रदेश प्रहिीमा िहन ेदिबन्त्दी ववविण 
सवहतको “नेपाल प्रहिी ि प्रदेश प्रहिीको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण प्रर्तवेदन २०७७” स्वीकृत 
भई कायािन्त्वयन भईिहेको। 

 नेपाल प्रहिी ि प्रदेश प्रहिी (कायि सञ् चालन, सपुरिवेक्षण ि समन्त्वय) ऐन, २०७६ को कायािन्त्वयनलाई 
सहज तलु्याउन नेपाल प्रहिी ि प्रदेश प्रहिी (कायि सञ् चालन, सपुरिवेक्षण ि समन्त्वय) र्नयमावलीको 
प्रारूप, ववर्भन्न १४ वटा र्नदेखशका,  ५ वटा मापदण्डको मस्यौदा तजुिमा भएको । 

 प्रहिी ि जनताबीच समुििु सम्बन्त्ि कायम िाख्नकुा साथै अपिाि र्नयन्त्रण तथा िोकथाम बािे जनचेतना 
जगाउने कायिको लार्ग िेर्डयो प्रहिी कायिक्रम सञ्चालन गरिएको । 

 प्रहिी ददवस २०७७ को अवसिमा प्रहिी दपिण १००० प्रर्त छपाई गिी ववतिण गरिएको । 

 आतङ्कवाद प्रर्तिोि संयन्त्र सखचवालयको सञ्चालन कायिववर्ि (SOP) तयाि गिी कायिन्त्वयन भैिहेको। 

 श्रव्य दृश्य सम्बन्त्िी सेवाकालीन तार्लम सञ्चालन भएको। 

 

घ) मानव स्रोत व्यवस्थापन 

प्रहिी सङ्गठनमा नयाँ िक्तसञ्चाि गनि ि ववद्यमान जनशखक्तको क्षमता ववकासबाट प्रहिी सङ्गठनलाई अझ सक्षम, 
नागरिकमैरी ि कायिदक्ष बनाउने हेत ुआ.व. २०७७/७८ मा ववर्भन्न वक्रयाकलापहरू सम्पन्न भएका छन।् ती 
मध्ये मखु्यमखु्य वक्रयाकलापहरू र्नम्न बमोखजम िहेका छन ्- 

 

 ववर्भन्न कािणले रिक्त िहेका जनपद समूह तर्ि  प्र. र्न. १४९ जना, प्र. ज. ३,५९६ जना ि प्र. का. 
स. ३६० जना र्नयखुक्त र्सर्ारिस भएको । 

 वावर्िक तार्लम क्यालेण्डि अनसुाि तथा अन्त्य संस्थाहरूसगँको सहकायिमा प्रहिी कमिचािीहरूको क्षमता 
ववकास गिी व्यवसावयक तथा दक्ष बनाउन र्नयर्मत रूपमा तार्लमहरू सञ्चालन गरिएको। 

 नेपाल प्रहिीको आिािभतू तथा सेवाकालीन तार्लमसँग सम्बखन्त्ित पाठ्यक्रमहरू र्नमािण तथा परिमाजिन 
गरिएको। 

 प्रहिी ऐन तथा र्नयमावली ववपिीत कायि गने प्रहिी कमिचािीलाई गरिएको कािबाहीको अर्भलेखलाई 
कमिचािीको व्यखक्तगत अर्भलेख (डोर्सयि बकु) तथा PMIS मा समेत कािबाही गनुि पने कािण खोली 
अर्भलेखीकिण गने गरिएको। 

 प्र.प्र.का. सूचना प्रववर्ि र्नदेशनालय ि प्रबन्त्ि र्नदेशनालय मार्ि त सङ्घीय संिचनासँग तादात्म्य हनु ेगिी 
समय सापेक्ष नयाँ PMIS सफ्टवयेिको स्तिोन्नर्त तथा सम्बखन्त्ित उपकिणहरू खरिद गिी थप 
मोड्यूलहरू बनाउने कायि भइिहेको। 
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ङ) ट्रावर्क व्यवस्थापन  

कुनै पर्न शहिी सभ्यता उक्त शहिको ट्रावर्क व्यवस्थापनमा झखल्कन्त्छ भने सडक दघुिटनाबाट िनजनको क्षर्त 
न्त्यूनीकिणका लार्ग पर्न ट्रावर्क व्यवस्थापन िाम्रो हनुपुछि। सीर्मत जनशखक्त ि स्रोतसािनका बाबजदु पर्न 
आ.व. २०७७/७८ मा नेपाल प्रहिीले ट्रावर्क व्यवस्थापनका के्षरमा सम्पादन गिेका मखु्यमखु्य वक्रयाकलापहरू 
र्नम्न बमोखजम िहेका छन ्- 

 र्नयर्मत, आकखस्मक चेवकङ्ग तथा संयकु्त चेवकङ्ग, No Horn कािवाही, तीव्र गर्तमा सवािी सािन चलाउन े
उपिको कािवाही, याखन्त्रक चेकजाँच तथा प्रदरु्ण सम्बन्त्िी कािवाही, Smart Card Reader बाट 
कािवाही, Communication Messenger Apps को प्रयोग, मादकपदाथि सेवन (मा.प.से.) चेवकङ्ग, CCTV 

को प्रयोगबाट सवािी अनगुमन तथा कािवाही, ट्रावर्क र्नयम उल्लङ्घन गने टयाक्सी उपि कािवाहीलाई 
तीव्रता ददइएको। 

 ववर्भन्न ववद्यालय तथा कलेजहरूमा ३४,०८२ पटकमा २५,५५,१३३ जनालाई ट्रावर्क र्नयम तथा  
सडक प्रयोग गदाि अपनाउन ुपने साविानी सम्बन्त्िी जनचेतनामूलक कक्षा सञ्चालन गरिएको। 

 सवािी ऐन र्नयम तथा ट्रावर्क ज्ञान ि सिुखक्षत सवािी बनाउन ेउद्देश्यले चालक परिचालकहरूलाई 
आन्त्तरिक तथा बाह्य प्रखशक्षण ददई १०,०८६ पटकमा २,५९,१३७ जनालाई प्रखशक्षण ददईएको । 

 सडक लेन अनशुासन कायिक्रम सञ्चालन गिी लेन अनशुासन पालना नगने जम्मा १०,१७५ जना 
सवािी चालकहरूलाई कािबाही गिी ५०,८७,५००।- िाजस्व सङ्कलन गरिएको। 

 ट्रावर्क सम्बन्त्िी जनचेतनामलुक सामाग्री ववतिण गरिएको। 

 ट्रावर्क र्नयम उल्लङ्घन गने १६,४०,२०० सवािी सािनहरूलाई कािबाही गिी रु. 
१,१६,३५,३४,४००।- िाजस्व जरिवाना सङ्कलन भई बैंक दखखला गरिएको। 

 ध्वर्न प्रदरु्ण र्नयन्त्रण गनि काठमाण्डौ उपत्यकामा ६९५  जना सवािी सािनका चालकहरूलाई 
कािबाही गरिएको। 

 देशभि तीव्र गर्तमा सवािी सािन चलाउने २६,६०३ वटा सवािी सािनहरूलाई कािबाही गरिएको। 

 नक्कली सवािी अनमुर्तपर बाहकको पवहचान तथा कािबाही गरिएको। 

 Apps को प्रयोगबाट लामो दिुीको सबािीमा चालक परिबतिन भए नभएको पवहचान गिी कािबाही 
गरिएको। 

 आ.व.२०७७/०७८ मा मा.प.से. चेकजाँच गदाि मातहत समेतबाट जम्मा २१,५९३ सवािी  सािनका 
चालकहरूलाई कािबाही गिी रु. २,०८,०३,०००।- िाजस्व  जरिवाना सङ्कलन भई बैंक दखखला 
गरिएको। 

 CCTV को माध्यमबाट सवािी अनगुमन गिी ९,६११ जना सवािी चालकलाई कािबाही गरिएको। 

 उपत्यकामा सञ्चार्लत र्मटि जर्डत भाडाका याक्सी र्मटिमा जान नमाने्न, र्मटि र्बगािी सञ्चालनमा 
िहेका, बढी भाडा र्लन,े कल र्ाि गने तथा अर्थिङ्ग गिी सञ्चालन गिेका ७,९१८ वटा  याक्सीहरूलाई 
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आ.व. २०७६/०७७ मा कािबाही गरिएको र्थयो भने आ.व. २०७७/०७८ मा ५,०३८ वटा 
याक्सीहरूलाई कािबाही गरिएको। 

 

च) अपिाि अनसुन्त्िानमा प्रववर्िको प्रयोग 

सूचना प्रववर्िमा आिारित अपिाि अनसुन्त्िान वतिमान यगुको अपरिहायिता हो। पिम्पिागत अपिािका प्रकृर्तमा 
परिवतिन आई ववद्यतुीय ्लेटर्मिको माध्यमबाट अपिाि गने प्रवखृत्त एकार्ति बढ्दो छ भन ेअकदो र्ति पिम्पिागत 
प्रकृर्तका अपिाि अनसुन्त्िानका लार्ग पर्न आिरु्नक प्रववर्िको प्रयोगले सहजता थपेको छ। नेपाल प्रहिीले 
आफ्ना वक्रयाकलापहरूलाई प्रववर्िमैरी बनाउँदै लगेको छ। आ.व. २०७७/७८ मा नेपाल प्रहिीले प्रववर्िको 
प्रयोगमार्ि त ्अपिाि अनसुन्त्िानलाई प्रभावकािी बनाउन गिेका मखु्यमखु्य वक्रयाकलापहरू र्नम्न बमोखजम िहेका 
छन ्- 

  अनलाईनमार्ि त प्रहिी चारिर्रक प्रमाणपर प्रदान गने कायिका लार्ग उक्त सफ्टवेयिमा SMS मार्ि त 
आफ्नो आवेदनका सम्बन्त्िमा प्रगर्त प्राप्त गनि सवकन े Feature को ववकास गरिएको। नागरिक 
ए्समार्ि त समेत प्रहिी चारिर्रक प्रमाणपर आवेदन ददन तथा प्रमाणपर प्राप्त गनि सवकने व्यवस्था 
गरिएको। 

 काठमाडौं उपत्यकार्भर ट्रावर्क र्नयम उल्लङ्घन गनेहरूको अर्भलेख िाख्न ेउक्त प्रणालीमा अनलाईन 
मार्ि त जरिवाना र्तनि सवकन ेसवुविा थप गिी कायािन्त्वयनमा ल्याईएको । 

 यस प्रणालीको व्यवस्थापन तथा यस प्रणालीमा यस प्रणालीको व्यवस्थापन तथा यस प्रणालीमा कोर्भड 
-19 बाट उत्पन्न समस्याहरू समािानका लार्ग आवश्यक Module थप  गरिएको। 

 प्रहिीका ववर्भन्न कायािलयहरूबाट ववर्भन्न उद्देश्यहरू (जस्तैैः प्राकृर्तक प्रकोप व्यवस्थापन, V/VIP सिुक्षा 
इत्यादद) सहजताका साथ समािान गनिका र्नखम्त आवश्यक ७९ वटा ववर्भन्न प्रकािका GIS Digital 

Map हरू र्नमािण तथा ववतिण गरिएको। 

 उपत्यका लगायत ववर्भन्न स्थानहरूमा ७,९४८ र्स.र्स.वट.र्भ. क्यामेिाहरू थप जडान भई सञ्चालन ि 
Monitoring मा िहेको। 

 सवािी दघुिटना न्त्यूनीकिण तथा सिुखक्षत याराको लार्ग Software र्नमािण गिी Traffic Communication 

App लाई थप  2.0  ि 2.2 Version  मा ववकास गिी हाल १९ वटा ट्रावर्क प्रहिी चेक्वाईन्त्टहरूमा 
प्रयोग भइिेहेको। 

 CUG  सेवामा प्रहिी परिवाि ि पबुि प्रहिी कमिचािी समेत गिी ६४,४६९ जना प्रयोगकतािहरू आबद्ध 
भई पवहलो चिणमा  पोि-पेडमा मार िहेकोमा हाल वप्र-पेड प्रयोगकतािहरूलाई समेत उपलब्ि 
गिाईएको। 

 Internet र्बना नै इमेल पठाउन सवकने व्यवस्था गरिएको। 

 H.F. Data & Voice प्रववर्ि ५ वटा  सङ्घीय प्रहिी एकाइ कायािलयहरू (काभ्र/ेगण्डकी/दाङ/सखेुत/ 
िनगढी) ि प्रहिी प्रिान कायािलयमा सञ्चालन गरिएको। 

 सञ्चाि सािनहरूबाट सम्पकि  नहनुे स्थानहरू मध्ये ७ दगुिम स्थानहरू ि प्रहिी प्रिान कायािलयमा एक 
समेत गिी ८ वटा स्थानहरूमा VSAT Communication Network सञ्चालनमा िहेको। 
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 ववपद व्यवस्थापन, जारा, गाँजा र्डानी, लकडाउन, अवाखञ्छत गर्तववर्ि र्नगिानी तथा ट्रावर्क 
व्यवस्थापन ि प्रहिी कायिका लार्ग आवश्यकता अनसुाि UAV उडान गिी प्रववर्िबाट Video Footage 

हरू र्लने कायिहरू गरिँदै आएको। 

 हाल सञ्चाि र्नदेशनालयमा २ थान ड्रोन ि सञ्चालनको लार्ग आवश्यक ड्रोन पाइलट िहेकोमा यो 
प्रववर्िलाई नेपाल दिुसञ्चाि प्रार्िकिणको आर्थिक सहयोगमा सबै खजल्लाहरूमा ववस्ताि गने योजना 
िहेको ि हाल २ नं. प्रदेश प्रहिी कायािलय तथा खजल्ला प्रहिी कायािलय िनरु्ामा १/१ थान ड्रोन सवहत 
पाइलट व्यवस्थापन भएको। 

 

छ) अपिाि र्नयन्त्रण तथा अनसुन्त्िान 

शाखन्त्त सिुक्षा ि अमनचयन कायम गदै नागरिकहरूलाई सिुखक्षत बनाउन ुिाज्यको कतिव्य हो। कुनै पर्न देशमा 
जर्त कम अपिाि हनु्त्छ त्यर्त नै त्यो देशको छवव अन्त्तािाविय जगतमा समेत उज्यालो हनु्त्छ। सीर्मत स्रोत ि 
सािनको प्रयोगबाट पर्न उच्चस्तिका अपिाि अनसुन्त्िान ि र्नयन्त्रण गनि ददशामा नेपाल प्रहिीले गवविलो स्थान 
बनाएको छ। नेपाल प्रहिीले र्र-वर्ीय अपिाि र्नयन्त्रण तथा अनसुन्त्िान कायियोजनाको दोस्रो चिण सर्लतापूविक 
कायािन्त्वयन गिी तेस्रो चिणको कायाियोजना तयाि गिी स्वीकृताथि गहृ मन्त्रालयमा पेश गिेको छ। आ.व. 
२०७७/७८ मा नेपाल प्रहिीले अपिाि र्नयन्त्रण ि अनसुन्त्िानका के्षरमा सम्पादन गिेका मखु्यमखु्य वक्रयाकलापहरू 
ववर्भन्न तार्लकाहरूमा प्रस्ततु गरिएको छ। 

 तार्लका नं. २.३.१.२: अपिाि अनसुन्त्िान सम्बन्त्िी तार्लम   

क्र .सं.  तार्लमको प्रकाि  व्यखक्त समहु  जम्मा  

१. स्वदेश तार्लम ११४ समहुमा २,९९७ जना 
२. ववदेश तार्लम १०८ जना (Online Based) ३,१०५ जना 

स्रोत : नेपाल प्रहिी 
लाग ुऔर्ि र्नयन्त्रण ब्यिुो ि शाखा कायािलयहरू लगायत अन्त्य प्रहिी एकाइहरूद्वािा गरिएका खबि सङ्कलन, 

र्नगिानी तथा प्रहिी अप्रसेनबाट लाग ुऔर्ि बिामद तथा संलग्न व्यखक्तहरूलाई पक्राउ गिी अनसुन्त्िान तथा 
कािबाहीको दायिामा ल्याइएको छ जसलाई तार्लका नं. २.३.१.३ मा प्रस्ततु गरिएको छ। 

तार्लका नं. २.३.१.३:  प्रहिी अपिेशनबाट बिामद भएको लाग ुऔर्ि 
क्र .सं.  लाग ुऔर्ि परिमाण 
१. हेिोइन  ९ वकलो २३६ ग्रा.म ३४६ र्म.ग्रा. 
२. चिेश  ५११ वकलो ५६ ग्राम ९२६ र्म.ग्रा. 
३. गाँजा ८,२३४ वकलो ७७४ ग्राम ५३४ र्म.ग्रा. 
४. अवर्म २६२ वकलो ५३८ ग्राम ३४० र्म.ग्रा 
५. कोवकन ३२ वकलो २३१ ग्राम 

६. मनोद्दीपक लागू और्ि याब्लेट २,३५,६६६, एम्पलु-१,६३,५२४ 

७. कोिेक्श १३,४२७ बोतल, अन्त्य ५,०१७ 



 

94 
 

८. एम्रे्टामाईन ४ वकलो २४८ ग्राम ५७० र्म.ग्रा., 
९. पोल्याण्ड ६ वकलो ६७८ ग्राम 

१०. ईवर्र्ड्रन ६४ वकलो २० ग्राम 

स्रोत : नेपाल प्रहिी 
 खवि सङ्कलन, सीमा नाका तथा आपिार्िक वक्रयाकलाप हनुसक्ने स्थान तथा आपिार्िक वक्रयाकलापमा 

संलग्न व्यखक्तहरूमा र्नगिानी एवं प्रहिी कािबाही तथा वस्तरु्नष्ठ तथा प्रमाणमखुी अनसुन्त्िान गिी 
काननुी कािबाहीलाई र्निन्त्तिता ददइएको। 

 हिाएका तथा रे्ला पिेका मार्नसहरूको अर्भलेख िाख्न ेतथा वगीकिण गिी तथ्याङ्क ववश्लरे्ण ि तत्काल 
आवश्यक कािबाही गने गरिएको। 

 सनाखत हनु नसकेका बेवािीसे लासहरूको तथ्याङ्क संकलन गने प्राप्त ववविणहरूलाई क्रमश नेपाल 
प्रहिीको वेबसाइटमा िाख्दै ि अद्यावर्िक गिेका महत्त्वपूणि काम कािबाही एवं अर्भलेख दरुुस्त 
गरिएको। 

 २१७ वटै एकाइमा अपिाि अनसुन्त्िान समूह अन्त्तगित सूचना सङ्कलन तथा ववश्लरे्ण समूहको व्यवस्था 
गरिएको। 

 अपिाि अनसुन्त्िान तथा साक्षी सिुक्षाको प्रयोजनका लार्ग सिुखक्षत घि सञ्चालन गने अभ्यास शरुु 
गरिएको। 

 Lawful Interception का लार्ग काननुी आिाि तयाि गनि पहल भइिहेको। 

 सूर परिचालन र्नदेखशकाको मस्यौदा तयाि गिी पेश गरिएको। 

 Gas Chromatograph Mass Spectrometer Head Space (GCMS-HS) मेर्सन खरिद भई केन्त्रीय प्रहिी 
ववर्ि ववज्ञान प्रयोगशालामा जडान, र्ोटोकपी मेर्सन तथा ल्यापटप, कम््यटुिहरू खरिद भएको ि  
ववभागबाट खरिद भएको, २५ सेट SOCO Kit Box २० वटा कायािलयलाई  ववतिण भएको। 

 लखुम्वनी प्रदेश प्रहिी कायािलय, ववर्ि ववज्ञान प्रयोगशाला नेपालगञ्जबाट र्भर्ेिा पिीक्षणको लार्ग चावहन े
कवटङ कोठा ि कोल्ड च्याम्बि िाख्न ेकोठाको र्नमािण कायि सम्पन्न भएको। 

 पोर्लग्रार् परिक्षण कायिर्नदेखशका, २०७८ तजुिमा भै कायािन्त्वयनमा आएको । 

 अपिािको अवस्था,  अपिाि र्नयन्त्रणको  अवस्था,  अपिाि अनसुनिान तथा अपिाि अनसुन्त्िान 
ववभागका गर्तववर्िहरू  समेटी रैमार्सक ई–बलेुवटन प्रकाशन गरिएको। 

 अपिाि सूचना सङ्कलन एकाइ (CICU) सेवा २४सै घण्टा सञ्चालनमा िाखी र्ोन, ई-मेल, SMS, Fax, 

टोल फ्री आदद मार्ि त ्प्राप्त सूचनाको तत्काल सम्बोिन गनि सम्बखन्त्ित एकाइलाई समन्त्वय गिी Follow 

up गने तथा र्नवेदक वा पीर्डतलाई प्रगर्त ववविणको जानकािी गिाउने प्रणाली लागू गरिएको। 

 लैवङ्गक वहंसा र्नयन्त्रण सञ्जाल सर्मर्त गठन तथा कायिसञ्चालन र्बर्ि, २०७५ लाई संशोिन गिी लैवङ्गक 
वहंसा र्नयन्त्रण सञ्जाल गठन तथा कायिसञ्चालन र्बर्ि, २०७८ तजुिमा गरिएको। 

 ववखशिीकृत अपिाि (Cyber, financial, organized crime, crime Analysis) प्रखशक्षक- सेवाकालीन तार्लम 
सञ्चालन भएको। 
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ज) समदुाय-प्रहिी साझेदािी कायिक्रम 

समदुाय स्तिसम्म अपिाि र्नयन्त्रण, शाखन्त्त सिुक्षा, वहंसा न्त्यूनीकिण, लाग ुऔर्ि र्नयन्त्रणको लार्ग समदुायको 
सहभार्गता अर्भवृवद्ध गनि सबै स्थानीय तह ि वडास्तिसम्म समदुाय-प्रहिी साझेदािी कायिक्रम आ.व. २०७७/७८ 
मा नेपाल प्रहिीले सम्पादन गिेका मखु्यमखु्य वक्रयाकलापहरू र्नम्न बमोखजम िहेका छन ्- 

 यस कायिक्रम अन्त्तगित जनचेतनामूलक श्रव्यदृश्य सामाग्रीको र्नमािण, सामदुावयक अर्भमखुीकिण, 

अस्पताल सिसर्ाई, सामदुावयक कायिक्रम, ववद्यालय सम्पकि  कायिक्रम, प्रहिीसँग एक ददन,  Anti-

ragging Campaign, साविजर्नक सनुवुाई, छाउपडी ि कोर्भड–१९ सम्बन्त्िी जनचेतनामूलक कायिक्रम 
सञ्चालन गरिएको। 

 ववर्भन्न ववद्यालय तथा कलेजहरूमा ३४,०८२ पटकमा २५,५५,१३३ जनालाई ट्रावर्क र्नयम तथा  
सडक प्रयोग गदाि अपनाउन ुपने साविानी सम्बन्त्िी जनचेतनामूलक कक्षा सञ्चालन गरिएको। 

 सवािी ऐन र्नयम तथा ट्रावर्क ज्ञान ि सिुखक्षत सवािी बनाउन ेउद्देश्यले चालक परिचालकहरूलाई 
आन्त्तरिक तथा बाह्य प्रखशक्षण ददई १०,०८६ पटकमा २,५९,१३७ जना प्रखशक्षण ददइएको। 

 सडक लेन अनशुासन कायिक्रम सञ्चालन गिी लेन अनशुासन पालना नगने जम्मा १०,१७५ जना 
सवािी चालकहरूलाई कािबाही गिी ५०,८७,५००।– िाजस्व सङ्कलन गरिएको । 

 ट्रावर्क सम्बन्त्िी जनचेतनामूलक सामाग्री ववतिण गरिएको। 

 

झ) अन्त्तािाविय सम्पकि  तथा समन्त्वय 

 शाखन्त्त स्थापनाथि सडुानको डार्ि िखस्थत UNAMID र्मसनमा १८० जना प्रहिी कमिचािीहरू FPU  को 
रूपमा खवटई गएको जसमा ३६ जना मवहला प्रहिी कमिचािीहरू िहेका ि उक्त FPU  हाल UN Police 

Guard Unit को रूपमा रूपान्त्तिण भई ८३ जना कायिित िहेका, जसमा १९ जना मवहला प्रहिी 
कमिचािीहरू िहेका। 

 AMS  पिीक्षा उत्तीणि  दखक्षण सडुान खस्थत UNMISS र्मसनमा १४ जना प्रहिी कमिचािीहरूको नामावली 
मनोनयन गरिएको। 

 संयकु्त िाि सङ्घको अनिुोिमा सडुानको डार्ि ि, दखक्षण सडुान, सोमार्लया, कङ्गो ि Abyei खस्थत क्रमशैः 
UNAMID,   UNMISS,UNSOM,  MONUSCO ि UNISFA र्मसनहरूमा कुल ४१  जना प्रहिी 
कमिचािीहरू IPOs रूपमा खवटएको ि UN DPO, Mission Management and Support Section मा Police 

Office,   P-3  मा १ जना प्रहिी अर्िकृत खवटएको साथै ववर्भन्न र्मसनमा १३ जना मवहला प्रहिी 
कमिचािीहरू खवटई गएको। 

 

ञ) अर्त ववखशि व्यखक्तहरूको भ्रमणको सिुक्षा प्रबन्त्ि 

 बङ्गलादेशका महामवहम मो.अब्दलु हर्मदज्यूको र्नमन्त्रणामा सम्माननीय िािपर्त श्रीमती ववद्यादेवी 
भण्डािीज्यू नेपाली प्रर्तर्नर्िमण्डलको नेततृ्व गनुि हुँदै र्मर्त २०७७/१२/०९ देखख ऐ. १० गतेसम्म 
भएको िाजकीय भ्रमण कायिक्रमको लार्ग कािकेड लगायत अन्त्य भिपददो  सिुक्षा व्यवस्था र्मलाएको। 
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 सम्माननीय िािपर्त श्रीमती ववद्यादेवी भण्डािीज्यूको आ.व. २०७७/०७८ मा हालसम्म भएको ७ 
(सात) वटा औपचारिक तथा ७ वटा अनौपचारिक कायिक्रमको लार्ग कािकेड लगायत अन्त्य भिपददो  
सिुक्षा व्यवस्था र्मलाएको। 

 भाितका Col 1 GR of Indian Army, Brig Naveen Kumar Goel ज्यूको डेर्लगेशन टोली सवहत ववर्भन्न 
१७ जना ववदेशी ववखशि व्यखक्तहरूको नेपाल भ्रमण अवर्िभि भिपददो  सिुक्षा व्यवस्था र्मलाएको। 

 

ट) अपिाि अनसुन्त्िान प्रखशक्षणको संस्थागत ववकास तथा क्षमता अर्भववृद्ध 

 यस कायिक्रम अन्त्तगित ववशरे् अपिाि सम्बन्त्िी नया ँतार्लमहरूको पाठ्यक्रम र्नमािण गिी प्रखशक्षण 
सञ्चालन गरिएको। 

 सूचना ववश्लरे्ण तार्लम अनखुशक्षण, साईबि अपिाि अनसुन्त्िानमा कायिित प्रहिी कमिचािीको क्षमता 
अर्भवृवद्ध तार्लम, साईबि अपिाि अनसुन्त्िान तथा अर्भवृवद्ध तार्लम, सम्पखत्त शवुद्धकिण तथा आतङ्कवादी 
वक्रयाकलापमा ववत्तीय लगानी सम्बन्त्िी अपिाि अनसुन्त्िान प्रखशक्षण तार्लम, अनसुन्त्िानत्मक कायिववर्ि 
मचुलु्का लेखन अभ्यास पाठ्यक्रम, खलु्ला स्रोत सूचना ववश्लरे्ण तार्लम ि Arson Case Investigation 
को नयाँ पाठ्यक्रम र्नमािण गरिएक। 

 घटनास्थल अनसुन्त्िान अर्िकृत तार्लम (SOCO) ववशरे् कायिक्रम तथा घटनास्थल अनसुन्त्िान सहायक 
तार्लम (प्र.ह. तथा प्र.ज) SOCO सञ्चालन गरिएको। 

 ववखशिीकृत अपिाि (Cyber, financial, organized crime,crime Analysis) प्रखशक्षक-सेवाकालीन तार्लम 
सञ्चालन भएको। 

 

ठ) नपेाल प्रहिी अस्पताल 

 आ.व. 2077/078 मा नपेाल प्रहिी अस्पतालबाट ५०,११८ जना वहालवाला प्रहिी कमिचािीहरू, 

३४,८११ जना वहालवाला प्रहिी कमिचािीका परिवािहरू,  १५०४७ जना पूवि प्रहिी कमिचािीहरू, 

११,१२२ जना पूवि प्रहिी कमिचािीहरूका परिवािहरू ि ११,८९७ जना सविसािािण गिी जम्मा 
१,२२,९९५ जना र्बिामीहरूको उपचाि गरिएको।नेपाल प्रहिी अन्त्तगितका ववर्भन्न प्रहिी कायािलयहरूमा 
कोर्भड डेस्क खडा गिी स्वास्थ्य मापदण्डको पालना, कन्त्याक्ट टे्रर्सङ, क्वािेखन्त्टन तथा आइसोलेसन, 

उपचाि लगायतका आवश्यक सम्पूणि कायि सञ्चालन गरिएको। 

 कोर्भड १९ र्नयन्त्रण गनिको लार्ग अग्रपखङ्खक्तमा िही नेपाल प्रहिीले कायि सम्पादन गदै आईिहेको। 

 कोर्भड- १९ र्नयन्त्रणको क्रममा प्रत्यक्ष ड्यूटीमा आफ्नो भरू्मका र्नवािह गने क्रममा ववर्भन्न दजािका 
१७ जना प्रहिी कमिचािीहरू कोिोना सङ्खक्रर्मत भई उपचािको क्रममा र्निन भई  नेपाल प्रहिी 
सङ्गठनलाई अपिुणीय क्षर्त पगु्न गएको। 

ड) बेरुज ुर्र्छ्यौट 

 आ. व. ०७७/०७८ मा नेपाल प्रहिीलाई प्राप्त खदु बजेट रु. ४३,३९,३४,४२,०००/- िहेकोमा 
वावर्िक कायियोजना बमोखजम ९०% प्रर्तशत भन्त्दा बढी बेरुज ुर्र्छ्यौट गने लक्ष्य र्लएकोमा ८९.३५% 
बेरुज ुर्र्छ्यौट गिी नेपाल प्रहिीले बेरुज ुर्र्छ्यौट मूल्याङ्कन ि अनगुमन सर्मर्तको कायियोजना बमोखजम 
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बेरुज ुर्र्छ्यौट कायिमा “सवदो त्कृि” स्थान हार्सल गिेको छ। प्रहिी कमिचािी र्नवृत्त भई जान ेक्रममा 
आ.ले.प. शाखाबाट सेवा अवर्िभि बसेको दिबन्त्दीमा कुनै बेरुज ुभए त्यसको र्र्छ्यौट भएपश्चात ्मार 
Clearance Report ददने व्यवस्था र्मलाइएको। 

 Clearance को व्यवस्था भएदेखख र्नवृत्त भएका प्रहिी कमिचािीहरूको बेरुज ुिकम बाँकी निहेको। 

 

ढ) ववगत तीन वर्िको अपिाि प्रवखृत्त ववश्लरे्ण  

अपिािको सङ्खख्यात्मक बढोत्तिीले शाखन्त्त सिुक्षाको अवस्था ि जनताको चेतनास्ति समेतलाइि मापन गदिछ । 
समग्रमा ववगत तीन वर्िको ववर्भन्न अपिािको तलुनात्मक ववविण हेदाि सङ्खख्यात्मक रूपमा अपिािले घटेको जस्तो 
देखखन्त्छ। ववगत तीन वर्िको तथ्याङ्कीय ववविण हेदाि आ.व. २075/76 मा कुल 43,०51 आ.व. २076/77 
मा 41,898 ि आ.व. २077/78 मा  40,120 अपिािका घटना घटेको देखखन्त्छ। आ.व २075/76 को 
तलुनामा आ.व. २०७६/७७ मा २.७ प्रर्तशत ि आ.व २077/78 मा 4.24 प्रर्तशतले अपिाि घटेको देखखन्त्छ 
भने अखघल्लो वर्िको तलुना गदाि करिब 7 प्रर्तशतले अपिाि घटेको देखखन्त्छ। यसले मलुकु शाखन्त्त, खस्थिता ि 
ववकासतर्ि  अखघ बढेको ि जनतामा समेत चेतनाको स्ति वृवद्ध हदैु गएको सङे्कत गदिछ। 

अपिािको प्रकृर्तको आिािमा आठ खण्डमा ववभक्त गिी ववर्भन्न अपिार्िक घटनाहरूको र्र-वर्ीय तथ्याङ्क समेवटएको 
छ। प्रकृर्तका आिािमा सबैभन्त्दा बढी सामाखजक अपिाि खण्डमा बढी अपिार्िक घटना घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। 
तथावप ववगत वर्िको तलुनामा यस्तो प्रकृर्तका अपिािका घटनामा कमी हनु ुसमाजमा सामाखजक सद्भाव ि भाइचािा 
बढेको अनमुान लगाउन सवकन्त्छ। आ.व २076/77 को तलुनामा आ.व. २०७७/७८ मा करिब 29 प्रर्तशतले 
यस्तो अपिार्िक घटनामा कमी आएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।  

ववतेका तीन आ.व.हरूमा ज्यान सम्बन्त्िी कसिुमा तलुनात्मक रूपले अपिार्िक घटनाहरूको सङ्खख्या बढेको 
देखखन्त्छ। आ.व.२075/76 को तलुनामा आ.व २076/77 मा 2.4 प्रर्तशतले ि २077/78 मा 13.3 
प्रर्तशतले ज्यान सम्बन्त्िी कसिु बढेको देखखन्त्छ।ज्यान सम्बन्त्िी ववर्भन्न कसिुहरू मध्ये भववतव्यजन्त्य (Accidental) 
को वहस्सामा बढी देखखन्त्छ। बढ्दो शहिीकिण ि बाह्य प्रभावका कािण तथा आकांक्षा अनसुाि प्रर्तर्ल ि उपलखब्ि 
प्राप्त नहुँदा आत्महत्या सम्बन्त्िी घटनामा बढोत्तिी भएको र्र-वर्ीय तथ्याङ्कले देखाउँछ। अखघल्लो वर्िको तलुनामा 
आ.व.२077/78 मा करिब 13% ले आत्महत्या सम्बन्त्िी अपिािको घटनामा बढोत्तिी आएको देखखन्त्छ। यस 
अवर्िमा ववश्वव्यापी रूपमा सङ्खक्रमण रै्र्लएको कोर्भड-19 को प्रभावले यस्ता अपिाि वृवद्धमा सहयोग पगेुको 
अनमुान लगाउन सवकन्त्छ। ति यसै अवर्िमा ववगत वर्िहरूको तलुनामा चोिी सम्बन्त्िी अपिािमा भन ेउल्लेखनीय 
रूपमा कमी आएको देखखन्त्छ। आ.व २075/76 को तलुनामा आ.व 2077/78 मा 17.1 प्रर्तशतले चोिी 
सम्बन्त्िी अपिािमा कमी आएको छ। कोर्भड-19 को सङ्खक्रमणबाट बच्न सिकािले लगाएको र्नर्िेाज्ञा तथा 
लकडाउनको कािण यस्तो अपिािमा कमी आएको हनु सक्ने देखखन्त्छ।  

ववगतको र्र-वर्ीय तथ्यहरू हेदाि सङ्गदठत ि आर्थिक अपिािमा समेत कमी आएको देखखन्त्छ। र्नर्िेाज्ञाका कािण 
थरु्नएि बस्नपुदाि तथा आर्थिक गर्तववर्िमा सङु्कचन हुँदा लाग ुऔर्ि कािोबािमा, साविजर्नक वहत ववरुद्धको कसिु, 

साविजर्नक अपिाि, मानव बेचववखन तथा ओसािपसाि, साविजर्नक उपरयाई, सवािी ज्यान, बैंवकङ कसिुजस्ता 
अपिािका घटनामा उल्लेखनीय स्तिमा कर्म आएको तथ्याङ्कमा देखखन्त्छ। यसिी ववगत तीन वर्िको अपिािको 
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तथ्याङ्क हेदाि मवहला तथा बालबार्लका सम्बन्त्िी कसिुमा खास गिी जबिजस्ती किणीका घटनामा ववगत आ.व.को 
तलुनामा आ.व.२077/78 मा 15.32 प्रर्तशतले बढेको देखखन्त्छ। यसले एकातर्ि  नेपाली समाजमा अझै पर्न 
मवहलाहरू प्रर्त वहंस्रक िहेको भने्न देखाउँछ भन ेअकदो तर्ि  अन्त्यायको ववरूद्ध उजिुी गने साहस बढेको देखखन्त्छ 
जसले अपिािीलाइि काननुी रूपमा सजाय ददलाउन मद्दत पगु्ने देखखन्त्छ। 

अपिािको तीन वर्ीय तलुनात्मक ववश्लरे्ण तार्लका नं. २.३.१.४ मा प्रस्ततु गरिएको छ। 

   तार्लका नं. २.३.१.४: अपिािको र्र-वर्ीय प्रवखृत्त  

क्र.सं. प्रकृर्त अपिािकोप्रकाि 

आर्थिक वर्ि 
कैवर्यत 

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 

१ 

ज्य
ान
 स

म्ब
न्त्ि

ी 

खनु डाँका 0 0 1   

कतिव्य ज्यान 659 555 697   

ववर् खवुाएि 2 0 0   

ज्यान माने उद्योग 927 869 1051   

भववतव्य ज्यान 4035 4200 4671   

रु्टकि ज्यान 1243 1321 1430   

गौवि 31 41 17   

आत्महत्या गनि दरुुत्साहन गिेको 62 138 164   

गभिपतन 27 31 28   

जम्मा 6986 7155 8059   

    २ 

आ
त्म

हत्
या
 स

म्ब
न्त्ि

ी 

र्बर् खाएि 1320 1136 1276   

आगो लगाएि 24 9 19   

झखुण्डएि 4312 5014 5720   

हाम र्ालेि 48 33 46   

किेण्ट लाएि 4 1 2   

हातहर्तयाि औजािबाट 15 21 18   

पानीमा हाम र्ालेि )डवेुि(  30 27 36   

र्बस्र्ोटक पदाथि प्रयोगगिीआ .ह.  1 0 0   

जम्मा 5754 6241 7117   

३ 

चो
िी 

सम्
बन्त्

िी
 

डाँका चोिी 218 175 168   

िहजनी चोिी 3 0 0   

नकबजनी चोिी 171 95 108   

जबिजस्ती चोिी 10 2 4   

सािािण चोिी 2324 2013 1931   
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सवािी चोिी 132 148 150   

पिुाताखत्वक चोिी 4 0 1   

चौपाया चोिी 11 18 20   

जम्मा 2873 2451 2382  

४ 

सङ्ग
दठ
त 

तथ
ा आ

र्थ
िक
 अ

पि
ाि
सम्

बन्त्
िी

 

जवुा 391 477 495   

खोटा चलन 23 41 25   

ठगी 672 668 607   

लागू और्ि 3703 2885 3013   

कालो बजाि 29 86 60   

प्राचीन स्मािक 5 1 4   

चन्त्दा सङ्कलन 25 15 16   

सिकािी छाप दस्तखत वकते 122 107 52   

िाहदानी 3 1 3   

व्यखक्त अपहिण 115 101 105   

हातहर्तयाि खिखजना 211 223 270   

प्रर्तर्लवप अर्िकाि उल्लङ्घन 2 3 2   

जम्मा 5301 4608 4652  

५ 

सा
मा
खज
क
 अ

पि
ाि
 

केही साविजर्नक अपिाि 1905 1560 968   

साविजर्नकउपरयाई 34 94 137   

साविजर्नक शाखन्त्तववरुद्ध अपिाि 1326 0 0   

साविजर्नक वहत स्वस्थ्य सिुक्षा ववपरित कसिु 7324 9517 6648   

अपिािी प्रवेश 199 0 0   

साविजर्नक अर्िकािी अखख्तयािी ववरुद्ध कसिु 61 10 4   

नागरिकता सम्बन्त्िी 91 80 124   

कुटवपट अंगभंग 127 126 209   

िाज्य ववरुद्धको अपिाि 70 42 8   

िमि परिवतिन 4 10 4   

आवश्यक वस्त ुसंिक्षण ऐन 5 3 4   

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन 0 0 0   

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत 43 39 62   

जम्मा 11189 11481 8168   

६ 

मव
हल

ा त
था
 

वा
लव

ार्ल
क
ास

म्ब
न्त्ि

ी मा.बे.र्ब. तथा मानवअंगप्रत्यािोपण 247 164 122   

बह ुवववाह 1001 734 852   

बाल वववाह 86 64 84   
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बाल वववाह गिी ज .ज.क.  3 0 0   

जबिजस्ती किणी 2230 2144 2532   

जबिजस्ती किणी उध्योग 786 687 735   

अप्राकृर्तक मैथनु 24 27 36   

बालयौन दिुाचाि 0 232 281   

यौन दव्यिवहाि 0 6 2   

बोक्सीको आिोप 46 34 61   

घिेल ुवहंसा 0 0 0   

जम्मा 4423 4092 4705   

७ 

सव
ािी
 स

म्ब
न्त्ि

ी सवािी ज्यान 2284 1747 1971   

सवािी अङ्गभङ्ग 256 223 207   

सवािी दघुिटना 0 1 0   

जम्मा 2540 1971 2178   

८ ववव
वि

 

मा.बे.र्ब. तथा मानव अङ्ग प्रत्यािोपण 0 3 1   

मा.बे.र्ब तथा जबिजस्ती किणी 15 1 13   

कुटवपट गिी गभि तहुाएको 1 0 0   

खजउँदो बच्चा जन्त्माई र्ालेको 4 4 1   

आगलागी सम्बन्त्िी 51 59 20   

ववष्र्ोटक पदाथि 72 57 25   

बम ववष्र्ोटन 11 17 4   

अपहिण तथा जबिजस्ती किणी 47 35 65   

अपहिण तथा शिीि बन्त्िक उद्योग 3 0 0   

सङ्गदठत अपिाि 12 26 14   

ववद्यतुीय कसिु तथा साइबि अपिाि 167 117 104   

दूिसञ्चाि कसिु, टेर्लर्ोन ताि चोिी 9 6 2   

वैंवकङ कसिु 3167 3309 2373   

पिीक्षा तथा खशक्षा ऐन 23 10 11   

चौपायाको महल 33 62 92   

खचठ्ठा 2 2 2   

बालयौन दिुाचाि 211 0 0   

यौन दवु्यिवहाि 6 0 0   

इलाज सम्बन्त्िी कसिु 3 8 8   

ज.ज.क. गिी कतिब्य 11 2 4   

अपहिण तथा कतिब्य 3 2 4   

र्लखत सम्बन्त्िी कसिु 79 101 93   

अन्त्य 55 78 23   

जम्मा 3985 3899 2859   

  कुल जम्मा 43051 41898 40120   
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स्रोत : नेपाल प्रहिी  

ण) दण्ड जरिवाना/सजाय आददबाट िाजस्व सङ्कलन 

अवैि तविबाट हनुे सनुचाँदी लगायतका बहमूुल्य वस्तकुो चोिी तस्किी र्नयन्त्रणमा पाएको सर्लताबाट मलुकुको 
ढुकुटीमा िाजश्व मार थवपएको छैन, गैिकाननुी कािोबाि ि गर्तववर्ि र्नयन्त्रण गनि समेत सहयोग पगेुको छ। यस 
कायिक्रममा सिुक्षाकमी तथा अन्त्य कमिचािीको भरू्मका सिाहनीय देखखन्त्छ।दण्ड जरिवाना ि सजायबाट सङ्कर्लत 
िाजस्वको तीन वर्ीय तलुना तार्लका नं. २.३.१.५ मा प्रस्ततु गरिएको छ। 

 तार्लका नं. २.३.१.५: दण्ड जरिवाना ि सजाय आददबाट िाजस्व सङ्कलन                                 

रू. हजािमा  

र्स.नं. िाजस्व सङ्कलनको आिाि आर्थिक वर्ि कैवर्यत 
०७५/७६ ०७६/७७ ०७७/७८ 

१ सनु बिामद ३०,१७,५७ २०,३०,५१ २७,१५,९२  

२ चाँदी बिामद ५८,७९ ३७,५० ७५,२८  

३ अन्त्य मालसामान बिामद ४३,०२,६१ ५५,६४,१३ ९७,६८,६४ 
 

४ काठ बिामद २,३२,७२ २,२१,९६ ३,२३,८५  

५ नदीजन्त्य पदाथि २,८४,४७ २,५१,६६ ५,६६,२६  

६ अदालती रै्सलाकायािन्त्वयन जरिवाना ४०,७०,९७ ३८,८९,७४ ४८,६०,५५  

कुल जम्मा १,१९,६७,१३ १,१९,९५,४९ १,८३,१०,४९  

स्रोत :नेपाल प्रहिी  

त) लाग ुऔर्ि र्नयन्त्रण 

 पर्छल्ला वर्िहरूमा लाग ुऔर्ि दवु्यिसन ि यसको ओसािपसािले समाजलाई गम्भीि मोडतर्ि  िकेलेको देखखन्त्छ। 
यसबाट समाजमा सिुक्षा चनुौती समेत थवपएको छ। ववगत तीन वर्िमा नेपाल प्रहिीले बिामद गिेको लाग ु
और्िको ववविण तार्लका नं २.३.१.६ ि २.३.१.७ बाट देखाइएको छ। 

तार्लका नं. २.३.१.६: लाग ुऔर्ि बिामद 

क्र .सं.  लाग ुऔर्िको प्रकाि आर्थिक वर्ि (परिमाण वकलोग्राममा) कैवर्यत  

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८  

१ गाँजा १०,३५९.९ ४,३६७.३ ८,२३४.७ 
 

२ चिेश २,६५८.२ ६१९.६ ५११.६ 
 

३ हेिोईन ११.३ ७.९ ९.२ 
 

४ अवर्म ३४.३ ४४.३ २६२.५ 
 

५ कोवकन ० १५.० ०.३ 
 

६ एम्रे्टामाईन ०.७ ६.५ ४.२ 
 

७ ईवर्र्ड्रन ० ४.२ ६४.२ 
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क्र .सं.  लाग ुऔर्िको प्रकाि आर्थिक वर्ि (परिमाण वकलोग्राममा) कैवर्यत  

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८  

८ यावा ०.७ ०.१ ० 
 

९ पोल्याण्ड ०.२ ० ० 
 

१० खात ० ० ० 
 

स्रोत :नेपाल प्रहिी  

 तार्लका नं. २.३.१.७: बिामद लाग ुऔर्िको प्रकाि 

क्र .सं.  लाग ुऔर्िको 
प्रकाि 

आर्थिक वर्ि 
२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 

१ मनोदद्वपक लागू 
और्ि 

याब्लेट एम्पलु कोिेक्स अन्त्य याब्लेट एम्पलु कोिेक्स अन्त्य याब्लेट एम्पलु कोिेक्स अन्त्य 

४४१३०२ ४१८८१८ ६१२६ १३९६ १८९८४१ १३२४१६ ११५३० १९२३ २३५६६६ १६३५२४ १३४२७ ५०१७ 

स्रोत : नेपाल प्रहिी  

थ) अवैि हातहर्तयाि बिामद अवस्था 
लामो छोटा हातहर्तयािको बढ्दो बिामद दि हेदाि कािोबािीहरू सल्बलाएको देखखन्त्छ तथावप सिुक्षा र्नकायको 
सजगता ि र्नगिानी सर्लताको कािण यो बिामदी दि बढेको सहज अनमुान लगाउन सवकन्त्छ। त्यसले समग्र 
शाखन्त्त सिुक्षा व्यवस्थामा समेत सकािात्मक प्रभाव पािेको छ। खलुा सीमाका कािण अवैि हातहर्तयाि ओसािपसािमा 
र्नयन्त्रण गनि भने चनुौतीपूणि देखखन आएको छ। ववगत तीन आर्थिक वर्िहरूमा बिामद भएका अवैि 
हातहर्तयािहरूको सङ्खख्या एवं मदु्दा दताि ि र्र्छ्यौटको सङ्खख्या क्रमशैः तार्लका नं. २.३.१.८ ि नं. २.३.१.९ मा 
प्रस्ततु गरिएको छ। 

          तार्लका नं. २.३.१.८: अवैि हातहर्तयाि बिामद 

क्र .सं.  हातहर्तयािको प्रकाि 

आर्थिक वर्ि 
कैवर्यत २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 

१ लामो हर्तयाि १९८ १९८ ४६३ 
 

२ छोटो हर्तयाि १०० ११३ ९२ 
 

जम्मा २९८ ३११ ५५५ 
 

स्रोत : नेपाल प्रहिी  

          तार्लका नं. २.३.१.९:  मदु्दा दताि ि र्र्छ्यौट 

क्र .सं.  
हातहर्तयािको 

प्रकाि 

आर्थिक वर्ि 
कैवर्यत २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 

१ अपिाि 
तथ्याङ्क 

जम्मा मदु्दा 
दताि 

जम्मा 
र्छियौट 

बाकँी 
जम्मा मदु्दा 

दताि 
जम्मा 

र्छियौट 
बाकँी 

जम्मा मदु्दा 
दताि 

जम्मा 
र्छियौट 

बाकँी 
 

जम्मा ४३०५१ ४१६७८ १३७३ ४१८९८ ३३६९९ ८१९९ ४०१२० २७०३५ १३०८५ 

स्रोत : नेपाल प्रहिी  
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द) लैवङ्गक वहंसा ि छुवाछूत तथा जातीय भेदभावमा कािबाही 
लैवङ्गक वहंसा सामाखजक असमानताको द्योतक मारै होइन समाजको चरिरको पर्न प्रर्तववम्व हो। दभुािग्यवश पर्छल्ला 
तीन वर्िको तथ्याङ्क ववश्लरे्ण गदाि लैवङ्गक वहंसाका घटनामा कमी आएको देखखदैँन। नपेाल प्रहिीको एक्लो प्रयासले 
मार समाजमा लैवङ्गक वहंसा कम गने अपेक्षा गनि सवकँदैन। र्ौजदािी प्रकृर्तका हनुाले यस्ता घटनाहरूमा नेपाल 
प्रहिीले सार्िकाि र्नकायमा मदु्दा दताि गदिछ। ववगत तीन आर्थिक वर्िमा मदु्दा र्र्छ्यौट अनपुात क्रमशैः ९३.५, 
८८.०२ ि ८५.२३ प्रर्तशत भै घट्ट्दो अनपुातमा मदु्दा टुवङ्गएको देखखन्त्छ। लैवङ्गक वहंसाको प्रकृर्त ि संख्या तार्लका 
नं. २.३.१.१० मा देखाइएको छ।  

त्यसै गिी नेपालको संवविानले समावेशी, समतामूलक ि समन्त्यावयक समाजको परिकल्पना गिेको भएतापर्न समाजमा 
जातीय ववभेद ि छुवाछूत जस्ता सामाखजक कलङ्कका अवशेर्हरूलाई नामेट पानि सवकएको छैन। तत्सम्बन्त्िी 
तलुनात्मक तथ्याङ्क तार्लका नं. २.३.१.११ मा प्रस्ततु गरिएको छ।   

तार्लका नं. २.३.१.१०:  लैवङ्गक वहंसा- मदु्दा दताि तथा र्र्छ्यौट सम्बन्त्िी तथ्याङ्क 

क्र .सं.  अपिाि खशर्िक २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 

दताि र्छौट दताि र्छौट दताि र्छौट 

१ जबिजस्ती किणी २२३० २०३२ २१४४ १८५९ २५३२ २१३६ 

२ जबिजस्ती किणी उद्योग ७८६ ७३५ ६७६ ५८४ ७३५ ६१९ 

३ बह ुवववाह १००१ ९७१ ७३४ ६६३ ८५२ ७३९ 

४ बाल वववाह ८६ ८६ ६४ ६२ ८४ ७५ 

५ बोक्सीको आिोप ४६ ४२ ३४ २८ ६१ ५२ 

६ गभिपतन २७ २४ ३१ ३० २७ २३ 

७ बालयौन दूिाचाि २११ २११ २३२ २२० २८१ २५३ 

जम्मा ४३८७ ४१०१ ३९१५ ३४४६ ४५७२ ३८९७ 

स्रोत :नेपाल प्रहिी  

   तार्लका नं. २.३.१.११: जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको र्र-वर्ीय मदु्दा दताि तथा र्र्छ्यौट सम्बन्त्िी तथ्याङ्क 

र्स.नं. अपिाि शीर्िक आ.व.०७५/०७६ आ.व.०७६/०७७ आ.व.०७७/०७८ 

मदु्दा दताि र्छौट मदु्दा दताि र्छौट मदु्दा दताि र्छौट 

१ 

जातीय भेदभाव तथा 
छुवाछुत ४३ ४२ २९ २६ ३९ ३२ 

स्रोत :नेपाल प्रहिी  

ि) सडक दघुिटनाको अवस्था 
मानव र्सखजित ववपदकै रूपमा स्वीकारिएको सडक दघुिटनाको ववगत तीन वर्िको ग्रार् हेदाि कहालीलाग्दो तस्वीि 
देखखन्त्छ। सडकको दिुावस्था, सवािीको सङ्खख्यात्मक चाप बढ्न,ु  ट्रावर्क र्नयमको बेवास्ता,  सडक साक्षितामा 
कमी,  सवािीको अवस्थामा यार ुतथा चालकको लापिबाही आददको कािणबाट वरे्नी सडक दघुिटना बढेको सहज 
कािण अनमुान लगाउन सवकन्त्छ। ववगत तीन वर्िको तथ्याङ्क हेदाि आ.व. २075/76 को तलुनामा आ.व. 
२076/77 मा 14.1 प्रर्तशत ि आ.व. २076/77 को तलुनामा आ.व. २077/78 मा 24.62% ले सडक 



 

104 
 

दघुिटना बढेको देखखन्त्छ। पर्छल्लो एक वर्िको सडक दघुिटनाको तथ्याङ्क हेदाि समग्र यातायात व्यवस्थापनका लार्ग 
गम्भीि चनुौती थवपएको देखखन्त्छ। ववगत तीन आर्थिक वर्िको सवािी दघुिटनाको तथ्याङ्क तार्लका नं. २.३.१.१२ 
मा प्रस्ततु गरिएको छ भने ट्रावर्क र्नयम उल्लङ्घन गने सवािी चालकहरूलाई गरिएको कािबाहीको ववविण तार्लका 
नं. २.३.१.१३ मा प्रस्ततु छ। त्यसै गिी सडक दघुिटनाबाट भएको के्षर्तको ववविण तार्लका नं. २.३.१.१४ मा 
प्रस्ततु छ। 
तार्लका नं. २.३.१.१२: सडक दघुिटनाको ववविण 

क्र.सं. आर्थिक वर्ि सवािीको प्रकाि(दघुिटनामा संलग्न सवािी सािन) सवािी दघुिटना 
सङ्खख्या कैवर्यत 

ट्रक/याङ्कि वटपि बस माईक्रो खजप, काि याक्टि टेम्पो मो.सा. शा.स.चल्न े अन्त्य 

१.  ०७५/७६ २०४० ६४५ २६३३ ५९२ ६०७९ ६२७ ३३६ ८५५४ ४६६ ११५ 
१३३६६ 

 

२.  ०७६/७७ १९१६ ७१९ ४३ २६०७ ३२८ ७५६६ ६०५ ४०४ १०८६९ ६०४ १५५५९ 
 

३.  ०७७/७८ २२९९ ७८० ७९ १७१९ २३४ ७५५९ ९९३ ८९९ १७०८७ १३४० २०६४० 
 

स्रोत :नेपाल प्रहिी  

     तार्लका नं. २.३.१.१३: ट्रावर्क कािबाही 

स्रोत :नेपाल प्रहिी 
तार्लका नं. २.३.१.१४: सडक दघुिटनाबाट भएको क्षर्तको ववविण 

 

स्रोत : नेपाल प्रहिी 
गत तीन वर्िमा (आ.व. २०७५/७६ देखख आ.व. २०७७/७८ सम्म) २,३११ जना व्यखक्तले सडक दघुिटनाबाट 
ज्यान गमुाएका छन भने सोवह अवर्िमा १८,५३० जना गम्भीि घाइते समेत हनु पगेुको देखखन्त्छ। ट्रावर्क र्नयम 
उल्लङ्घन गने सवािी कािबाहीबाट मनग्ये िाजस्व (आ.व. २०७७/७८ मा सवािी कािबाहीबाट रु. १ अबि १६ 
किोड ३५ लाख ३१ हजाि ९ सय  िाजस्व उठेको) उठे पर्न सडक अनशुासनको पक्षबाट हेदाि सन्त्तोर् मानु्न पने 
ठाउँ छैन।

क्र.सं. सवािीको 
प्रकाि 

आर्थिक वर्ि कैवर्यत 

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 
 

कािबाही 
सङ्खख्या 

िाजस्व (रु.) कािबाही 
सङ्खख्या 

िाजस्व (रु.) कािबाही 
सङ्खख्या 

िाजस्व (रु.) 
 

१ ट्रक/याङ्कि ४००३८० २६८२६४००० ३०१२८२ २०७४९२४०० ४९५१२२ ४०२४०८५००  

२ बस/र्मर्नबस २४०१३५ १५०४६६००० १९८०९८ १२६७०६००० १४६५२६ १०१०७१०००  

३ काि/खजप/भ्यान ३६०९७३ २२४०५८५०० २९९३२१ १८६८२०४०० ३२०४१२ २०९१०३७००  

४ याक्टि ११११८६ ६७५७५५०० ७१८२७ ४४०४७००० १०२०८१ ६४३७२५००  

५ मो.सा. ५१४७१५ ३३५७७०५०० ४३८२९३ २९०६६३००० ५०७६१८ ३४२६४४७००  

६ टेम्पो/अन्त्य ५८६५५ ३६७३४१०० ५३३११ ३४०६७००० ६८६३२ ४३९३१५००  

 जम्मा १६८६०४४ १,०८,२८,६८,६०० १३६२१३२ ८८,९७,९५,८०० १६४०३९१ १,१६,३५,३१,९००  

क्र.सं. क्षर्तको प्रकाि 
आर्थिक वर्ि 

कैवर्यत 
२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ 

१ मतृक ८२८ ८२३ ६६० 
 

२ घाईते ५१०४ ६५६३ ६८६३ 
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२.३.२ सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल 

(क) बजेट ववर्नयोजन ि खचि  

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा सशस्त्र प्रहिी बल, नेपालकाका लार्ग चालतुर्ि  रु. १८,७५,२६,३८ हजाि ि पूजँीगततर्ि  रु. १,५६,४१,३५ हजाि गिी गिी जम्मा 
रु. २०,३१,६७,७३ हजाि ववर्नयोजन भएकोमा चालूतर्ि  रु. १७,५९,८५,३२ हजाि ि पूजँीगततर्ि  रु. १,५२,७७,२९ हजाि गिी जम्मा रु. १९,१२,६२,६१ 
हजाि खचि भएको देखखन्त्छ। यस वहसाबले उक्त सङ्गठनले चालतुर्ि  ववर्नयोखजत बजेटको ९३.८ प्रर्तशत ि पूजँीगततर्ि  ९७.६ प्रर्तशत खचि गिी कुल बजेट 
ववर्नयोजनको ९४.१ प्रर्तशत खचि गनि सर्ल भएको छ।  

पुजँीगत खचिको शीर्िकमा ववर्नयोखजत बजेटलाई भवन र्नमािण  ̧साविजर्नक र्नमािण¸  पुजँीगत सिुाि कायि तथा अन्त्य पुजँीगत खचि शीर्िकहरूमा र्नयमानसुाि ढङ्गबाट 
गरिएको देखखन्त्छ भने चाल ुखचिको शीर्िकमा ववर्नयोखजत बजेटलाई सोही खचि शीर्िकमा र्नयमानसुाि खचि गने/गिाउने कायि भइिहेको छ । उक्त  आ.व.मा सशस्त्र 
प्रहिी बल, नेपाल ि मातहतका कायािलयहरूमा पुजँीगत ि चालू खचिको ववविण तार्लका नं. २.३.२.१  मा प्रस्ततु गरिएको छ । 

तार्लका नं. २.३.२.१: आ.व. २०७७/७८ मा सशस्त्र प्रहिी बल, नपेालतर्ि को बजेट ववर्नयोजन ि खचिको अवस्था 
 बजेट उपशीर्िक बजेट खचि खचि प्रर्तशत 

क्र.सं. बजेट कोड  बजेट उपशीर्िक  चाल ु पुजँीगत जम्मा चाल ु पुजँीगत जम्मा चाल ु पुजँीगत जम्मा 

१. ३१४०५०११ सशस्त्रप्रहिी बल १४००९०९ ४८६८७२ १८८७७८१ १२५७३४० ४८१४२६ १७३८७६५ ८९.७५ ९८.८८ ९२.११ 

२. 
३१४०५०१३ 

क्षेरीय सशस्त्र प्रहिी बल 
कायािलय १५८६३८४९ ८२८४८१ १६६९२३३० १५००४०८५ ७९७८४७ १५८०१९३३ ९४.५८ ९६.३ ९४.६७ 

३. 
३१४०५०१४ 

सशस्त्र प्रहिी बल तार्लम 
केन्त्रहरू १२१४७३० १५३६१४ १३६८३४४ १०८१८०६ १५३३७० १२३५१७६ ८९.०६ ९९.८४ ९०.२७ 

४. ३१४०५०१५ नेपाल ए.पी.एर् अस्पताल २७३१५० ९५१६८ ३६८३१८ २५५३०१ ९५०८६ ३५०३८७ ९३.४७ ९९.९१ ९५.१३ 

५. 
३१४०५०१६ 

सशस्त्र प्रहिी बल िाजश्व 
भन्त्साि तथा औद्योर्गक 
सिुक्षा बल ० ० ० ० ० ०       

स्रोत : LMBIS
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ववत्तीय अनशुासन कायम गने ववर्यमा समेत सशस्त्र प्रहिी बल, नेपालको कायिसम्पादन प्रशंसनीय देखखन्त्छ। आ.व. 
२075/076 को लेखापिीक्षणबाट पर्न 0.34 प्रर्तशत मार बेरुज ुकायम भई उत्कृिता हार्सल गिी मजकुि 
मन्त्रालयबाट पिुस्कृत भएको अवस्था छ भने आ.व. २076/077 मा र्र्छ्यौट गनुिपने कुल बेरुजमुध्ये 
61.92 प्रर्तशत बेरुज ुर्र्छ्यौट भएको देखखन्त्छ। आ.व. २077/०७८ मा ६०.55 प्रर्तशत बेरुज ुर्र्छ्यौट 
गिी गरिएको छ। बेरुज ुशून्त्य बनाउने सङ्गठनको नीर्तअनसुाि मातहत कायािलयहरूलाई समय-समयमा परिपर 
तथा र्नदेशन गने गरिएको छ। 

(ख) र्नयर्मत संस्थागत कायि प्रगर्त 
 

 मानव बेचर्बखन, खासगिी मवहला ि बालबार्लकाको बेचववखन तथा ओसािपसािको िोकथाम र्नयन्त्रण गनि 
सीमाक्षरेमा सशस्त्र प्रहिी कमिचािी परिचार्लत भई सीमाक्षरेबाट १६७ (एक सय सतसठ्ठी) जना व्यखक्तहरूको 
उद्धाि गिी सम्बखन्त्ित र्नकायहरूमा बझुाएको। 

 मानव अर्िकाि एवं काननुी ववर्यहरूमा प्रखशक्षण प्रर्तष्ठान तथा तार्लम खशक्षालयहरू लगायत अन्त्य ९ (नौ) वटा 
यरु्नटहरूमा सञ्चालन भएका ववर्भन्न दजािका आिाभतू तार्लम, य.ु एन.् र्मशन रिफे्रशि तार्लम, उन्नत तार्लम लगायत 
अन्त्य ववर्भन्न तार्लमहरूमा तार्लमित सशस्त्र प्रहिी कमिचािीहरूलाई प्रखशक्षण प्रदान गरिएको। 

 प्रर्तवेदन अवर्िमा वावहनी 
मखु्यालयलाई कायिक्षेरमा 
परिचार्लत सशस्त्र प्रहिी 
कमिचािीहरूलाई सिुक्षा कािवाहीको 
दौिान कायािन्त्वयन गनुिपने न्त्यूनतम 
बल प्रयोगको र्सद्धान्त्त अनसुाि कायि 
गनिका लार्ग परिपर गरिएको । 

 लैवङ्गक वहंसाका घटनाहरू तथा सो मार्थका कािवाही प्रवक्रयालाई प्रभावकािी बनाई ववविणहरू एकीकृत गनि 
सम्पूणि कायािलयहरूको लार्ग डाटाबेस बनाएको। 

 सशस्त्र प्रहिी बल, नेपालबाट सीमा सिुक्षामा खवटएका यरु्नटहरूको ववविण िेखाखचर नं. २.३.२.१ मा प्रस्ततु 
गरिएको छ। 

 

(ग) र्नयर्मत अपिेसनल कायिहरू 
 प्रर्तवेदन अवर्िभि जम्मा 82 वटा (नेपाल भाित ७८ ि नेपाल चीन -४) नया ँर्ब.ओ.वप.हरू स्थापना भई 

जम्मा 224 वटा (नेपाल-भाित-२१७ ि नेपाल-चीन-७) र्ब.ओ.वप.िहेको। समीक्षा अवर्िमा र्ब.ओ.वप. 
स्थापनाको ववविण िेखाखचर नं. २.३.२.२ मा प्रस्ततु गरिएको छ। 

गण, २२ गलु्म, २९
आखश्रत गलु्म, 

३

र्ब.ओ.वप., 
२२४

िेखाखचर नं. २.३.२.१: सीमा सिुक्षामा कायिित यरु्नटहरू 
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 देशको साविभौमसत्ता एवं अखण्डताको लार्ग सीमा सिुक्षालाई ववशेर् ध्यान ददई सीमा के्षरमा हनुे सीमा 
अपिािहरूको िोकथाम ि र्नयन्त्रण गिी सीमाको सिुक्षा व्यवस्थालाई बर्लयो ि सिुखक्षत एवं व्यवखस्थत 
बनाउन सशस्त्र प्रहिी बल¸ नेपालको सीमा सिुक्षामा तैनाथी बढाइएको। 

 दखक्षणी सीमामा िहेका र्ब.ओ.वप. बीचको औसत दिुी हाल 8.6६ वक.र्म. मा कायम भएको। साथै 
उत्तितर्ि को २०२ वक.र्म. कायम 
िहेको। जम्मा ६६ वटा BOP 

(Border Out Post) को भवन 
र्नमािण गने कायि अन्त्तगित 61 
वटाको र्नमािण कायि सम्पन्न भएको 
एवं 5 वटाको र्नमािण कायि 
भइिहेको ि एउटा भवनका लार्ग 
जग्गा प्रार्प्तको क्रममा िहेको। 

 र्मर्त २०७७/०६/२१ गते र्ब.ओ.वप. वकमाथान्त्का, सँखवुासभाको भवन खशलान्त्यास भएकोमा हाल 50 
प्रर्तशत कायि सम्पन्न भएको। साथै र्ब.ओ.वप. लामाबगि, दोलखाको लार्ग र्मर्त २०७७/०६/०९ गतेको 
खजल्ला सिुक्षा सर्मर्तको बैठकले जग्गा उपलब्ि गिाउने र्नणिय गिी जग्गा प्रार्प्तको लार्ग आवश्यक 
लेखापढी गरिएको। र्मर्त २०७७/०६/०९ गते नं. ५० गलु्म हे.क्वा. छाङ्गरुको ववर्िवत ्रूपमा उद घाटन 
तथा भवन खशलान्त्यास भई ३0 प्रर्तशत कायि सम्पन्न भएको ि  र्मर्त २०७७/०७/१९ गते खजल्ला 
मसु्ताङ्ग¸ लोमान्त्थाङ्ग गाउँपार्लका-४ खस्थत नेचङु्गमा र्ब.ओ.वप. नचेङु्गको भवन खशलान्त्यास भई ३0 प्रर्तशत 
कायि सम्पन्न भएको। 

 महत्वपूणि सीमा इलाकामा सीमा र्नगिानीका लार्ग अखघल्लो आ.व.मा १२ स्थानमा ४३ वटा र्स.र्स. 
क्यामिा जडान गरिएकोमा यस अवर्िमा थप 76 स्थानमा 217 र्स.र्स. क्यामिा जडान गरिएको हुँदा हाल 
जम्मा 88 स्थानमा कुल 260 र्स.र्स. क्यामिा जडान भएको। 

 सीमा स्तम्भहरूको र्नयर्मत अनगुमन¸ िेखदेख गिी अर्तक्रमण हनु नददने तथा सो सम्बन्त्िमा मार्सक रूपमा 
प्रर्तवेदन पेश गने गरिएको। सीमा इलाकामा 2779 (नफ्री 22218 जना) वटा संयकु्त गस्ती ि 1218 
(नफ्री 10636 जना) वटा एकल गस्ती सञ्चालन भएको। 

 नयाँ भेवटएका सीमा स्तम्भहरू (मखु्य सीमा स्तम्भ-11 ि 12 हमु्ला) खज.वप.एस. प्रणालीमा िाखी 
अर्भलेखीकिण गने कायि सम्पन्न भइसकेको। 

 सीमा व्यवस्थापनमा सहजीकिणका लार्ग मोबाइल ए्स र्नमािण गिी हाल पिीक्षणको क्रममा िहेको। 

 सीमा इलाकामा अवैि भरुवा बन्त्दकु २३¸ कटुवा पेस्तोल ७ नाल SUNMITA INDUSTRIAL 

सेर्मअटोमेवटक पेस्तोल-१ नाल, Humica Indeseral पेस्तोल-१ नाल, घिेल ु बन्त्दकु (साइकलको वेरिङ्गमा 
लाग्ने बल प्रयोग हनुे)- १ नाल ि Made in Italy Auto Pistol लेखखएको -१ नाल गिी जम्मा ३४ नाल 

१४२ १५९ १७४ १८८ १९५ १९७ २०५ २१५ २२१ २२४ २२४ २२४

०
५०

१००
१५०
२००
२५०

िेखाखचर नं. २.३.२.२: स्थापना भएका र्ब.ओ.वप. संख्या
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लगायत ववर्भन्न प्रकािका लागूऔर्िहरू बिामद गरिएको, मानव वेचर्बखनमा शंकास्पद (६२ जना बेखचन 
लागेका ि बेच्ने कायिमा संलग्न ४४ जना) व्यखक्तहरूलाई र्नयन्त्रणमा र्लई सम्बखन्त्ित र्नकायमा बझुाइएको।  

 प्रर्तवेदन अवर्िभि रु. 81¸25¸55¸260 बिाबिको अवैि चोिी पैठािी र्नकासीका सामान बिामद गिी 
सम्बखन्त्ित कायािलयमा बझुाइएको।  

 सशस्त्र प्रहिी बल  ̧नेपाल ि भाितीय सशस्त्र सीमा बल (SSB) बीच DIG स्ति -१ वटा  ̧खजल्लास्ति -1६ वटा¸ 
गणस्ति -64 वटा  ̧गलु्मस्ति -1 वटा ि 
स्थानीयस्ति -36 वटा तथा खचर्नया ँ
सिुक्षा समकक्षीसँग खजल्लास्ति -५ वटा 
गिी कुल 1२३ वटा सीमा समन्त्वयात्मक 
बैठक सञ्चालन भएको। तत्सम्बन्त्िी 
ववविण िेखाखचर नं. २.३.२.३ मा प्रस्ततु 
गरिएको छ। 

 उत्तिी सीमाको BOP -१ (हमु्ला 
खजल्लाको वहल्सा) को जग्गा प्रार्प्त पश्चात ्वहवुर्ीय खरिद सम्झौता गिी भवन र्नमािण गने कायि अन्त्तगित जग्गा 
प्रार्प्तको प्रवक्रयामा िहेको। 

 ववपद् व्यवस्थापनको कायािदेशलाई प्रभावकािी रूपमा कायािन्त्वयन गनि जनशखक्त तथा उपलब्ि स्रोत सािनको 
अर्िकतम प्रयोग गिी उद्धाि तथा िाहत कायिका लार्ग दक्षता अर्भवृवद्ध वक्रयाकलापहरू सञ्चालन गरिएको। 

 सशस्त्र प्रहिी बल  ̧नेपालका ७ वटा वावहनी मखु्यालयहरू अन्त्तगित प्रदेशस्तिीय ववपद् व्यवस्थापन वटम  ̧ववपद् 
व्यवस्थापन तार्लम खशक्षालय कुरिनटाि  ̧नं. २० गण (ववपद् उद्धाि)  ̧काठमाडौं तथा नं. ९ पशपुर्तनाथ वावहनी 
मखु्यालय, बलम्बमुा १/१ ्लाटुन गिी जम्मा १० स्थानमा ववपद् व्यवस्थापन तार्लम प्राप्त दक्ष जनशखक्तलाई 
आवश्यक उद्धाि सामाग्रीहरू सवहत २४सैं घण्टा स्याण्डवाई अवस्थामा िाखखएको। स.प्र.बल  ̧नेपालमा हालसम्म 
1,866 जना सशस्त्र प्रहिी कमिचािीहरूले ववपद् व्यवस्थापन तार्लम प्राप्त गरिसकेको जसमध्ये वावहनी मखु्यालय 
लगायत मातहत कायािलयहरूमा जम्मा 1,250 जना ववपद् व्यवस्थापन तार्लम प्राप्त सशस्त्र प्रहिी कमिचािीहरू 
परिचार्लत िहेका। 

 स्थानीय स्तिमा सञ्चालन गरिने ववपद् सम्बन्त्िी जनचेतनामूलक कायिक्रम अन्त्तगित शीतलहि तथा खचसोबाट 
बच्ने उपाय सम्बन्त्िी ७१ वटा ववद्यालयहरू ि ६३१ स्थानीय क्लबहरूमा गिी ५,७१४ जना सहभागी संलग्न 
गिी  कक्षा सञ्चालन गरिएको। 

 २०२ वटा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्त्िी तार्लम सञ्चालन गने कायि अन्त्तगित ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्त्िी ७ वटा 
उन्नत तार्लममा 248 जना ि 138 वटा ववपद् व्यवस्थापन अनखुशक्षण तार्लममा 5,090 जना सशस्त्र प्रहिी 
कमिचािीहरू सहभागी भएका। 

 ववर्भन्न वकर्समको 1,656 वटा घटनाहरूमा 322 जना जीववत उद्धाि, 1,802 जना घाईते उद्धाि ि 
866 जनाको शव र्नकालेको जसमा 17,924 जना सशस्त्र प्रहिी कमिचािी परिचालन भएको। ववपद् 
व्यवस्थापन तार्लम खशक्षालय कुरिनटािमा सञ्चार्लत सशस्त्र प्रहिी बल ट्रमा केयि अस्पताललाई थप  
व्यवखस्थत ि स्तिवृवद्ध गनि मजकुि गहृ मन्त्रालयमा पहल भइिहेको। 

०
२०
४०
६०
८०

१
१६

६४

१

३६
५

िेखाखचर नं. २.३.२.३: सीमा समन्त्वयात्मक बैठक
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 ववखशि व्यखक्त सिुक्षा अन्त्तगित 63 स्थानमा 332 जना, जलववद्यतु आयोजना तथा अन्त्य िाविय गौिवका 
आयोजना सिुक्षा अन्त्तगित 6 स्थानमा 227 ि महत्वपूणि प्रर्तष्ठान अन्त्तगित 11 स्थानमा 294 जना 
स.प्र.क.हरू तथा िाजदूतावास ५ वटामा 85 जना गिी जम्मा 993 जना स.प्र.क.हरू परिचार्लत िहेको। 
अर्त ववखशि तथा ववखशि व्यखक्तहरूको १४३ वटा भ्रमण कायिक्रमको सिुक्षा व्यवस्था र्मलाइएको। 

 सशस्त्र प्रहिी बल¸ नेपालको वावर्िक तार्लम क्यालेण्डि अनसुाि 8 वटा महत्वपूणि प्रर्तष्ठान सिुक्षा तार्लममा 
३९८ जना प्रखशक्षाथीहरू सहभागी भई समापन भइसकेको। 

 हालसम्म ववखशि व्यखक्त सिुक्षा तार्लम 1,461 जना¸ ववखशि व्यखक्त तथा महत्वपूणि प्रर्तष्ठान सिुक्षा तार्लम 
543 जना ि औद्योर्गक तथा महत्वपूणि प्रर्तष्ठान सिुक्षा तार्लम 1,630 जना सशस्त्र प्रहिी कमिचािीहरूलाई 
प्रदान गरिएको। 

 नेपाली सेना ववद्यतु तथा याखन्त्रक खशक्षालय खरिपाटीमा INSAS हर्तयाि सम्बन्त्िी मेकार्नक्स-२८ जना ि 
प्रखशक्षक तार्लम-३० जना गिी जम्मा ५८ जना स.प्र.क.लाई तार्लम प्रदान गरिएको । 

 ववर्भन्न यरु्नटहरूबाट 37८ वटा Force March (6,2८३ जना) टोली परिचार्लत गरिएको। 

 आर्थिक वर्ि २077/078 मा २३ भरुवा बन्त्दकु ७ कटुवा पेस्तोल १ सेर्मअटोमेवटक पेस्तोल १ 
अटोमेवटक पेस्तोल १ घिेल ुबन्त्दकु १ Humica Indeseral लगायतका अवैि हातहर्तयाि¸ गोली गठ्ठा सवहत 
संलग्न ३९ जनालाई पक्राउ गरिएको। 

 इन्त्टेर्लजेन्त्स व्यूिोबाट प्राप्त सूचनाको आिािमा भार २७ गते¸ कार्तिक ५ गते ि मंर्सि २७ गते सञ्चार्लत 
३ वटा अप्रशेनमा पोलेन जस्तो देखखन ेलागूऔर्ि १२ के.जी.¸ मोवर्ि न ि डाईखजपाम १५० वपस ि अन्त्दाजी 
५० के.जी.चिेश सवहत ९ जना पक्राउ गिी सम्बखन्त्ित र्नकायमा बझुाएको। 

 र्नम्नानसुाि लाग ुऔर्ि बिामद गिी संलग्नलाई पक्राउ गरिएको। बिामद भएको लाग ुऔर्िको प्रकृर्त 
िेखाखचर नं. २.३.२.४ मा प्रस्ततु गरिएको छ। 

िेखाखचर नं. २.३.२.४: बिामद लाग ुऔर्िको प्रकृर्त 

 
 

 अन्त्य ववर्भन्न अपिािमा संलग्न व्यखक्त पक्राउ संख्या 280 जना िहेको। 

 यस आ.व. २०७७/७८ मा २ वटा ईन्त्टेर्लजेन्त्स सम्बन्त्िी तार्लममा 67 जना सशस्त्र प्रहिी कमिचािीहरू 
सहभागी िहेको ि ईन्त्टेर्लजेन्त्स सम्बन्त्िी तार्लम 113 जना सशस्त्र प्रहिी कमिचािीहरूलाई प्रदान गरिएको। 
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 मातहत एकाइहरूले समसामवयक परिखस्थर्त अनकुुल सिुक्षा योजना (ने.क.पा. वव्लव समूह गर्तववर्ि¸ 

र्भ.आई.वप¸ र्भ.र्भ.आई.वप सिुक्षा¸ चाडपवि सिुक्षा लगायतका ववर्भन्न सिुक्षा योजना) बनाई परिचार्लत हनु े
गिेकोमा चाडपवि लखक्षत सिुक्षा योजना बनाई १७¸३४७ जनशखक्त परिचार्लत भएको। 

 इन्त्टेर्लजेन्त्स व्यूिोबाट प्राप्त सूचनाको आिािमा श्रावण २६ गते ि कार्तिक २० गते सञ्चार्लत २ वटा 
अप्रशेनमा ४ जना प्रर्तबखन्त्ित ने.क.पा. (वव्लव) समूहका कायिकतािहरू पक्राउ गिी सम्बखन्त्ित र्नकायमा 
बझुाएको। 

 इन्त्टेर्लजेन्त्स व्यूिोबाट प्राप्त सूचनाको आिािमा माघ १४ गते सञ्चार्लत अप्रशेनमा र्सन्त्िपुाल्चोक भोटेचौि 
गा.पा.-३ स्थायी वतन भइि खजल्ला काठमाडौं सामाखशुी टाउन्लार्नङ्ग बस्ने वर्ि २८ को कृष्ण चौलागाइिलाइि 
काठमाडौं म.न.पा.-२६ लैनचौिबाट कटुवा पेस्तोल नाल-१, ७.६२ र्म.र्म. बाल िाउण्ड गोटा-१ ि मोबाइिल 
र्ोन थान-१ सवहत र्नयन्त्रणमा र्लइि सम्बखन्त्ित र्नकायमा बझुाएको । 

 इन्त्टेर्लजेन्त्स व्यूिोबाट प्राप्त सूचनाको आिािमा चैर १४ गते सञ्चार्लत अप्रशेनमा का.म.न.पा.-५, हाँडीगाउँ 
खस्थत र्नम्ब ुक्यारे्बाट खजल्ला काभ्रे̧  िोशी गा.पा.-३¸ खशखिअम्बोटे घि भई जर्डबटुी बस्ने वर्ि २८ को 
पोते लामा ि ऐ. खजल्ला नमोबदु्ध न.पा.-११¸ पटुगाउँ घि भई जर्डबटुी बस्ने बर्ि २४ को अनन्त्त तामाङलाई 
अन्त्दाजी १५.३० बजेको समयमा "Automatic Pistol Made in USA" लेखखएको ९ र्म.र्म. पेस्तोल थान-१¸ 

ऐ.को म्यागखजन थान-१, ऐ.हर्तयािमा प्रयोग हनुे ९ र्म.र्म. बाल िाउण्ड गोटा-५¸ सामसङु मोबाइल सेट 
थान-१¸ र्भभो मोबाईल सेट थान-१ ि प्रदेश नं. ३-०२ ०११ प. ४३१५ नं. को पल्सि मोटिसाईकल 
थान-१ सवहत र्नयन्त्रणमा र्लई सम्बखन्त्ित र्नकायमा बझुाएको। 

 

(घ)  र्सजनाित्मक कायि 

 ववश्व वाताविण ददवस तथा र्नजामती सेवा ददवसको अवसिमा स.प्र.बल¸ नेपालका ववर्भन्न यरु्नटहरूमा र्लरू्ल 
8,018 ि अन्त्य 16,221 गिी 24,239 सङ्खख्यामा वकृ्षिोपण गरिएको। 

 संगठनमा िाम्रो काम गने स.प्र.क.हरूलाई प्रोत्साहन स्वरुप पिुस्कृत गरिएको जसअन्त्तगित कुल ४० जना पिुस्कृत 
भएको। 

 मानव अर्िकाि एवं काननुी ववर्यहरूमा ९ (नौ) वटा यरु्नटहरूमा तार्लम सञ्चालन भएको। 
 ५ वटा वावहनीमा लैवङ्गक वहंसा सम्बन्त्िी अनखुशक्षण तार्लम सञ्चालन गरिएको। 
 संगठनमा लैवङ्गकमैरी वाताविण र्नमािण गनि सबै एकाइहरूलाई लैवङ्गक समानता सम्बन्त्िी परिपर गरिएको। 

 (ङ) गनुासो व्यवस्थापन 
 सशस्त्र प्रहिी बल¸ नपेालका कायािलयहरूलाई एकजना अर्िकृतलाई र्ोकल पसिनको खजम्मेवािी ददई कायि 

गनि/गिाउन र्नदेशन गरिएको। 
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 गनुासो तथा उजिुी प्राप्त गने माध्यमहरूलाई सिल¸ सहज ि पहुँचयोग्य बनाई स.प्र.बल¸ नेपालले ववर्भन्न 
माध्यम हेलो सिकाि¸ वेभ मेल¸ रे्सबकु¸ टेर्लर्ोन¸ प्रत्यक्ष गनुासो आददबाट गनुासो तथा उजिुी प्राप्त गने 
व्यवस्था गिेको। यस प्रर्तवेदन अवर्िमा प्राप्त गनुासो तथा उजिुीको ववविण तार्लका नं. २.३.२.३ 
बमोखजम िहेको। 

तार्लका २.३.२.३: गनुासो तथा उजिुी ि र्छयौटको अवस्था 
र्स .नं.  गनुासोको माध्यम गनुासोको संख्या        र्छयौटको अवस्था 

भइसकेको हनु बाकँी 
१. हेलो सिकाि १२ १२ 0 

२. गहृ मन्त्रालय 1६ १६ 0 

३. अन्त्य माध्यम 119 100 19 

जम्मा 147 128 19 
 

उपयुिक्त तार्लकाबाट स्पि हनु्त्छ वक उक्त सङ्गठनले प्राप्त गनुासो तथा उजिुीको ८७ प्रर्तशत र्र्छ्यौट गनि 
सकेको देखखन्त्छ। 

(च) माइलस्टोन प्रगर्त 

 २ वटा तार्लम खशक्षालय (स.प्र.बल¸ नेपाल सीमा सिुक्षा तार्लम खशक्षालय बदिघाट ि स.प्र.बल¸ नेपाल जवान 
तार्लम खशक्षालय नौबस्ता) को भवन र्नमािण गने कायि सम्पन्न भएको । 

 गलु्म (२ वटा) को भवन र्नमािण गने कायि अन्त्तगित स.प्र.बल, नेपाल आखश्रत गलु्म बाजिुाको भौर्तक 
पूवाििाि र्नमािणको लार्ग जग्गा प्रार्प्त अखन्त्तम चिणमा िहेको ि स.प्र.बल, नेपाल आखश्रत गलु्म िामेछापको 
र्नमािण कायि सम्पन्न भएको । 

 नेपाल ए.वप.एर्. अस्पतालका लार्ग आ.व. २077/078 मा आवश्यक Patient Controlled Analgesia device, 

Hysteroscopy Complete set, Microdebrider ि BMD (Bone Mineral Density) Scan-1/१ सेट  बोलपरको माध्यमबाट 
खरिद गरिएको। 

 

(छ) कोर्भड र्नयन्त्रणमा गरिएको प्रयास ि प्रगर्त 

 नेपाल सिकािबाट भएका र्नणियहरू कायािन्त्वयन गनि/गिाउन  ̧स. प्र. बल  ̧नेपालको आन्त्तरिक सिुक्षा तथा वाह्य 
सिुक्षामा परिचालनलाई प्रभावकािी बनाउन  ̧परिचालनको अनगुमन गनि/गिाउन कायि तथा सीमा सिुक्षा ववभागका 
प्रमखु सशस्त्र प्रहिी अर्तरिक्त महार्निीक्षकको अध्यक्षतामा र्मर्त 2076/12/06 गते 10 सदस्यीय सशस्त्र प्रहिी 
बल  ̧नेपाल Crisis Response मूल सर्मर्त गठन गिी कायि सम्पादन गदै आइिहेको । 

 सशस्त्र प्रहिी बल  ̧नेपाल प्रिान कायािलय मातहत बावहनी तथा गण  ̧गलु्महरूमा र्मर्त 2076/12/07 गतेदेखख २४ 
सै घण्टा कायि गने गिी छुटैै  शाखाको रूपमा Crisis Response Cell  गठन गिी कोर्भड-19 संक्रमण िोकथाम तथा 
र्नयन्त्रणमा सशस्त्र प्रहिी बल  ̧नेपालको परिचालन गने कायि भइिहेको । 
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 ववश्वका ववर्भन्न देशमा नोवेल कोिोना भाइिस कोर्भड-१९ को संक्रमणको शरुुवात भएपश्चात ्िसवुा खजल्लाको 
टीमिेुमा २०७६/१०/११ गते पवहलो हेल्थ डेस्क स्थापना गिी नेपाल सिकािबाट लकडाउन घोर्णा हनु ु
अगार्डसम्म कुल १९० स्थानमा अन्त्य र्नकायहरूसँग समेत समन्त्वय गिी हेल्थ डेस्क स्थापना गिी सोही अवर्िसम्म 
७ लाख १ हजाि ७ सय ३ जना व्यखक्तको पिीक्षण समेत गरिएको। 

 जनसमदुायमा कोिोना भाईिसको संक्रमण िोकथाम सम्बन्त्िमा सचेतनाका लार्ग ववर्भन्न 43 स्थानहरूमा हेल्थ डेस्क 
िाखखएको साथै ववर्भन्न एकाईहरूमा घमु्ती मनोपिामशि सम्बन्त्िी जनचेतनामूलक कायिक्रमहरू ३ चिणमा सञ्चालन 
गरिएको। 

 कोर्भड-19 को समयमा पनि सक्ने मनोवैज्ञार्नक प्रभाव न्त्यूर्नकिणको लार्ग सशस्त्र प्रहिी बल  ̧नेपालका ववर्भन््न 
यरु्नटहरूमा मनोपिामशिकताि ि खचवकत्सक सवहतको टोलीले मनोपिामशि सेवा अन्त्तगित Psychological First Aid (PFA) 

तार्लममा 443 जना सशस्त्र प्रहिी कमिचािीहरूलाई प्रखशक्षण गिाइएको। 

सीमा नाकाबाट आवतजावत गने व्यखक्तको ववविण िाख्न ेगरिएकोमा यो अवर्िमा सीमा नाकाबाट 9,62,216 जना 
प्रवेश ि 10,83,491 जना प्रस्थान गिेको  देखखन्त्छ। 

 सीमा नाकाबाट आवतजावत गिेका सवािी सािनको ववविण िाख्न ेगरिएको।जसमा लकडाउन पश्चात ्प्रर्तवेदन 
अवर्िभि 4,70,851 वटा सवािी सािन नेपाल प्रवेश गिेको ि 5,56,600 वटा सवािी सािन भािततर्ि  प्रस्थान 
गिेको।साथै र्रभवुन अन्त्तािाविय ववमानस्थलबाट 4,77,501 जना आगमन ि 3,53,967 जना प्रस्थान गिेको । 

 देशभि परिचार्लत सशस्त्र प्रहिी कमिचािीहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई र्नयमन तथा अनगुमन गिी आवश्यक िाय 
सझुाव ददन ि ड्यूटीको र्सलर्सलामा कुनै पर्न घटनाहरू घटेमा साथै व्यखक्तगत आपत ्कालीन अवस्थामा समेत 
जानकािी ददन सक्ने गिी COVID-19 APF mobile app  र्नमािण गिी प्रयोगमा ल्याइएको । 

 नेपाल सिकािद्बािा र्लइएको लकडाउनको नीर्तलाई कायािन्त्वयन गनि ि सीमा नाकाबाट हनुे आवतजावतलाई र्नयन्त्रण 
गनि BOP हरू एवं FOB हरू स्थापना गिी सीमा ईलाकाका 1,137 स्थानमा दैर्नक 22,500 जनशखक्त परिचालन 
गिी सीमा नाकालाई पूणि रूपमा र्सल गिी कोर्भड-19 िोकथाम तथा र्नयन्त्रण गने कायि गरिएको । 

 

नपेाल ए.पी.एर् .अस्पतालको व्यवस्थापन एवं अस्पतालद्बािा प्रदान गरिएको स्वास्थ्य सेवाको ववविण 

 र्मर्त 2076/12/08 गतेको नेपाल सिकाि (मखन्त्रपरिर्द्) को र्नणियानसुाि बलम्बमुा अवखस्थत ११० शैयाको नेपाल 
ए.वप.एर्. अस्पताललाई कोर्भड-19 यरु्नर्ाईड कमाण्ड अस्पतालको रूपमा परिणत गरिएको। 

 कोर्भड-19 उपचाि एवं व्यवस्थापनका लार्ग नेपाल ए.वप.एर्. अस्पतालका मेर्डकल डाइिेक्टि सशस्त्र प्रहिी वरिष्ठ 
उपिीक्षक रुपक महजिनको नेततृ्वमा “कोि ग्रपु”  गठन गरिएको। 

नपेाल ए.पी.एर् .अस्पतालबाट अन्त्य अस्पतालहरूलाई प्रदान गरिएको सहयोगको ववविणैः 
 र्मर्त २०७८-०१-३० गते िाविय ट्रमा सेन्त्टिलाई ४७ र्लटिको १० र्सर्लन्त्डि अखक्सजन प्रदान। 

 र्मर्त २०७८-०2-०१ गते स्टाि अस्पताललाई ४७ र्लटिको 2० र्सर्लन्त्डि अखक्सजन प्रदान। 

 र्मर्त २०७८-०2-०2 गते भक्तपिु अस्पताललाई ४७ र्लटिको 15 र्सर्लन्त्डि अखक्सजन प्रदान। 
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 र्मर्त २०७८-०१-03 गते नेपाल मेर्डर्सटी अस्पताललाई ४७ र्लटिको 25 र्सर्लन्त्डि अखक्सजन प्रदान। 

 कोर्भड-१९ संक्रर्मत तथा शंकास्पद र्बिामीहरूको लार्ग छुयाईएको ए.पी.एर्. अस्पतालको पूवाििाि एवं क्षमता यस 
प्रकाि छैः आइ.र्स.यू. -20 (12 भेखन्त्टलेटि सवहत),  भेखन्त्टलेटि -8,  HDU – 50, जनिल वाडि -130,  सशस्त्र प्रहिी 
कमिचािीको लार्ग अलग आइसोलेसन सेन्त्टि -६० बेड। 

 2078 असाि मसान्त्तसम्म नेपाल ए.पी.एर्. अस्पतालद्वािा गरिएको PCR पिीक्षण  २6097 जना 
 2078 असाि मसान्त्तसम्म कोर्भड-१९ को उपचाि प्राप्त गने सविसािािण नागरिक  २¸667 जना 
 2078 असाि मसान्त्तसम्म कोर्भड-१९ को उपचाि प्राप्त गने सिुक्षाकमी   १¸०50 जना 
 2078 असाि मसान्त्तसम्म कोर्भड-१९ को उपचाि प्रदान गरिएको संख्या   ३¸737 जना 
 उपचाि पश्चात ्र्नको भएका        ३¸479 जना 
 2078 असाि मसान्त्तसम्म ICU मा िाखी उपचाि प्रदान गरिएको संख्या  401 जना 
 2078 असाि मसान्त्तसम्म भेखन्त्टलेटिमा िाखी उपचाि प्रदान गरिएको संख्या  177 जना 
 2078 असाि मसान्त्तसम्म मतृ्यू भएको संख्या     157 जना (स.प्र.क.३) 
 2078 असाि मसान्त्तसम्म सविसािािणहरूलाई खोपैः प्रथम मारा   29,144 ि दोस्रो मारा ४,०८२  

 2078 असाि मसान्त्तसम्म स.प्र.क.हरूलाई खोपैः प्रथम मारा- 4,907,  दोस्रो मारा २,६३७  

नेपाल सशस्त्र प्रहिी अस्तपत्तालबाट समीक्षा अवर्िमा गरिएको वपर्सआि पिीक्षण तथा उपचािको ववविण िेखाखचर नं. 
२.३.२.५ ि िेखाखचर नं. २.३.२.६ मा प्रस्ततु गरिएको छैः 
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२.३.३  रार्ष्िय र्वपद जोर्खम न्त्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन प्रार्िकरण 

(क) बजेट ववर्नयोजन ि खचि  
 

िाविय ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन प्रार्िकिणका लार्ग आर्थिक वर्ि २०७७।७८ मा शरुू 
ववर्नयोजन ५ किोड मार भएकोमा पर्छ अनदुान िकममा रु. ३२ किोड ८६ लाख ि पुजँीगततर्ि  रु. 

२२ किोड ०६ लाख बजेट थप भई कुल जम्मा रु. ६० किोड ७३ लाख खदु वजेट कायम हनु आएको 
र्थयो। उक्त अनदुान िकम रु. ३२ किोड ८६ लाख मध्ये रु. ३२ किोड ८५ लाख ७६ हजाि आर्थिक 
वर्िको अन्त्त्यसम्ममा २२ खजल्लाहरूका लार्ग र्नकासा गरिएको र्थयो। यसिी भएको खदु ववर्नयोजनको 
आिािमा प्रार्िकिणले चाल ुखचितर्ि  ५१.३४ प्रर्तशत, ववपद् पश्चातको पनुस्थािपना तथा पनुर्निमािण, जग्गा 
खरिद अनदुान िकम तर्ि  ९९.९९ प्रर्तशत ि पूजँीगत खचिमा जम्मा २२ प्रर्तशत गिी खदु ववर्नयोजनको 
६७ प्रर्तशत खचि गिेको देखखन्त्छ (तार्लका नं. २.३.३.१)। 

तार्लका नं. २.३.३.१: आ.व.२०७७/७८ मा बजेट ववर्नयोजन तथा खचिको अवस्था (रू.हजािमा) 

चाल ु/पूजँीगत शरुू बजेट खदु बजेट खचि ववत्तीय 
प्रगर्त 

चालतुर्ि  ३,५५,०० ५,८१,३९ २,९८,४७ ५१.३४ 

ववपद पनुिस्थापना तथा पनुर्निमािण, जग्गा खरिद 
अनदुान िकम ० ३२,८६,०० ३२,८५,७६ ९९.९९ 

पूजँीगत तर्ि  १,४५,०० २२,०६,०० ४,८५,२३ २२.०० 

कुलजम्मा ५,००,०० ६०,७३,३९ ४०,६९,४७ ६७.०० 

स्रोत : िाविय ववपद जोखखम न्त्यरु्नकिण तथा व्यवस्थापन प्रार्िकिण 

यसिी ववर्नयोखजत बजेटको स्रोतगत ववर्नयोजन ि खचिको ववविण तार्लका नं. २.३.३.२ मा प्रस्ततु गरिएको छ। 

तार्लका नं. २.३.३.२: आ.व. २०७७/७८ को बजेट ववर्नयोजन तथा खचिको स्रोतगत अवस्था 
(रू. हजािमा) 

स्रोतगत शरुू बजेट खदु बजेट खचि 
ववत्तीय 
प्रगर्त 

नेपाल सिकाि 5,00,00 18,18,56=8 16,20,46=64 89=11 

वल्डि बैक -ट्रि कोर् 0 22,09,82 4,21,50=27 19=07 

आइर्डए/र्डवपर्स 0 20,45,00 20,27,49=77 99=14 

कुल जम्मा 5,00,00 60,73,38=8 40,69,46=68 67=00 

स्रोत: LMBIS 
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(ख)  र्नयर्मत संस्थागत कायि प्रगर्त 

(अ) र्नजी आवास पनुर्निमािण ि पनुस्थािपना सम्बन्त्िी 

उक्त आर्थिक वर्िमा वव. सं. २०७८ को मनसनुबाट र्नजी आवास पूणि क्षर्त भएका घि परिवािलाई अस्थायी आवास 
र्नमािण गने प्रयोजनका लार्ग यस प्रार्िकिणलाई प्राप्त रु. २,८६,००,०००।- (दईु किोड छयासी लाख) ि गत 
वर्िको लार्ग प्राप्त अनदुान िकमबाट बाँकी रु. ७३,७५०।- (र्रहत्ति हजाि सात सय पचास) मध्येबाट पचास 
हजािका दिले अनदुान उपलव्ि गिाउन ेगिी खजल्ला ववपद् व्यवस्थापन कोर्मा िकम पठाउन शरुु गरिएको छ। 
आर्थिक वर्िको अन्त्त्यसम्म ८ खजल्ला (्यूठान, दैलेख, दाङ, हमु्ला, अघािखाचँी, लमजङु, र्सन्त्िपुाल्चोक ि बाजिुा) का 
५७३ लाभग्राहीहरूका लार्ग अनदुान िकम वापत रु. २,८६,५०,०००।- (दईु किोड छयासी लाख पचास हजाि) 
पठाईसवकएको छ। गत २०७७ सालको मनसनुजन्त्य ववपदबाट क्षर्तग्रस्त र्नजी आवासलाई सिुखक्षत तरिकाले ममित, 
प्रबलीकिण, पनुर्नमािण ि पनुस्थािपना गने कायिलाई व्यवखस्थत रूपले सञ्चालन गिी ववपद् प्रभाववतलाई प्रदान गरिन े
अनदुानलाई व्यवखस्थत गने उद्देश्य बमोखजम ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन कायिकािी सर्मर्तले र्मर्त 
२०७७/०९/२६ मा जािी गिेको मनसनुजन्त्य ववपद् प्रभाववत र्नजी आवास पनुर्निमािण तथा पनुस्थािपना अनदुान 
कायिववर्ि,२०७७ अनसुाि यस प्रार्िकिणलाई प्राप्त रु.३०,००,००,०००।- (तीस किोड) मध्ये हालसम्म ववर्भन्न 
२२ खजल्ला (म्याग्दी, िनकुटा,  भोजपिु,  स्याङ्खजा,  बाजिुा,  पवित,  मोिङ्ग,  बाग्लङु्ग,  रुकुम,  पखश्चम,  दाच ुिला, 
कार्लकोट, िोल्पा, कास्की, जाजिकोट, संखवुासभा, लमजङु, मकवानपिु, बझाङ्ग, तनहुँ, गोिखा, नवुाकोट ि र्सन्त्िपुाल्चोक) 
का ४,९३७ जना लाभग्राहीलाई उपलव्ि गिाउन रु.२९,९९,२६,२५०।- (उनन्त्तीस किोड उनान्त्सय लाख छब्बीस 
हजाि दईु सय पचास) अनदुान िकम सम्बखन्त्ित खजल्ला ववपद् व्यवस्थापन कोर्मा पठाइसवकएको छ। 

अनदुान प्रयोजनको लार्ग हनु ेकुल लागत मध्ये महानगिपार्लका/उपमहानगिपार्लकाले २० प्रर्तशत, नगिपार्लकाले 
१५ प्रर्तशत,  गाउँपार्लकाले १० प्रर्तशत,  प्रदेश सिकािले ३० प्रर्तशत ि बाँकी सङ्घीय सिकािले व्यहोने प्राविान 
बमोखजम िाविय ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन प्रार्िकिणबाट पठाइएको िकम सङ्घीय सिकािले व्यहोने 
लागत सहभार्गता वापतको िकम हो। ववर्भन्न २२ खजल्लाबाट कुल ५,९१४ लाभग्राहीको सूची िाविय ववपद् जोखखम 
न्त्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन प्रार्िकिणमा प्राप्त भएकोमा ९७७ जना आवास प्रबलीकिण गनुिपने लाभग्राहीको हकमा 
कायिववर्िले तोकेबमोखजम सम्झौता गिी सम्झौता अनसुाि कायिसम्पन्न गिेको प्राववर्िक जाचँपास प्रर्तवेदन ि खजल्ला 
ववपद् व्यवस्थापन सर्मर्तको र्नणियानसुाि िकम माग गिी पठाउनहुनु सम्बखन्त्ित खजल्ला प्रशासन कायािलयलाई 
जानकािी गिाईएको छ।बाकँी ४,९३७ जना लाभग्राही मध्ये ३,२६० जना पनुर्निमािणका लाभग्राहीको हकमा ि 
१,६७७ जना पनुस्थािपनाका लाभग्राहीको हकमा सम्झौता हनुासाथ आवास पनुर्निमािणका लार्ग पवहलो वकस्ता बापत 
पचास हजाि मध्ये सङ्घीय सिकािको लागत सहभार्गता अन्त्तगितको रु. १४,२६,१०,०००।- (चौि किोड छब्बीस 
लाख दश हजाि) ि अस्थायी आवास र्नमािणको लार्ग पचास हजाि मध्ये सङ्घीय सिकािको लागत सहभार्गता 
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अन्त्तगितको रु. १२,८४,८६,२५०।- (बाह्र किोड चौिासी लाख छयासी हजाि दईु सय पचास) अनदुान िकम 
पठाइएको छ। 

अस्थायी आवास र्नमािणको लार्ग नवुाकोट ि र्सन्त्िपुाल्चोक खजल्लामा पवहलो वकस्ता वापत पच्चीस हजािमध्ये सङ्घीय 
सिकािको लागत सहभार्गताको वहस्सा मार पठाइएकोमा बाँकी थप िकम आगामी आर्थिक वर्िको सरुुवातमा 
पठाउन ेगिी तयािी भईिहेको छ। उक्त २२ खजल्लामध्ये ८ खजल्ला (िनकुटा, स्याङ्खजा, पवित, मोिङ्ग, बाग्लङु्ग, दाच ुिला, 
कास्की ि संखवुासभा)का ३२९ लाभग्राहीलाई र्नजी जग्गा घडेिी खरिदको लार्ग िखजिेशन दस्तिु र्तिेको प्रमाखणत 
र्लखतको आिािमा बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जग्गादाताको बैंक खातामा उपलव्ि गिाउन सङ्घीय सिकािको 
लागत सहभार्गताको अनदुान बापतको िकममध्ये हाललाई सोको ५० प्रर्तशत रु. २,८८,३०,०००।- (दईु किोड 
अठासी लाख तीस हजाि) समेत उपलव्ि गिाईएको छ। लागत सहभार्गताको बाँकी ५० प्रर्तशत िकम सम्बखन्त्ित 
खजल्ला प्रशासन कायािलयले माग गिेपश्चात पठाइनेछ। 

 

वन डढेलो तथा जलवायूजन्त्य ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण सम्बन्त्िी तार्लम/गोष्ठी/अर्भमखुीकिण कायिक्रमहरू 
• ववपद प्रर्तकायि व्यवस्थापन सम्बन्त्िी अन्त्तिवक्रया कायिक्रम, 

• वन डढेलो तथा आगलागीको जोखखम पूवितयािी तथा प्रर्तकायि सम्बन्त्िी अन्त्तवकि या कायिक्रम, 

• Risk Sensetive Land Use and Development Planning Programme, 

• पयिटनमा ववपद् उत्थानशीलताैः सिकािी, र्नजी क्षरे ि समदुायको सहकायि, 
• जलवायजुन्त्य ववपद तथा वन डढेलो जोखखम न्त्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन सङ्घीय, प्रादेखशक तथा स्थानीय 

सिकाि बीचको िणनैर्तक सहकायि कायिक्रम, 

• मनसनु पूवितयािी तथा प्रर्तकायिमा आिारित कृर्रम घटना अभ्यास अन्त्तगित र्समलेुशन अभ्यास, 

• मनसनु पूवितयािी तथा प्रर्तकायिमा आिारित कृर्तम घटना अभ्यास अन्त्तगित र्समलेुशन अभ्यास, 

• मनसनु पूवितयािी तथा प्रर्तकायि कायियोजना २०७८ का लार्ग प्रार्िकिण ि ७ प्रदेशहरूबीच अन्त्तवक्रि या 
कायिक्रम, 

• Training of Trainers on Disasters Response Tabletop Exercise (ToT), 

• नेपालमा ववपदका लपु्त घटना (Silent Disasters: Data on Disaster Events, Damage and Loss in Nepal), 

सम्बन्त्िी अन्त्तिवक्रया कायिक्रम । 

आ) अन्त्य कायिहरू  

 ववपद् जोखखम ववत्तीय व्यवस्थापन िणनीर्त, २०७८ 

 ववपद् पीर्डत उद्धाि ि िाहत सम्बन्त्िी (सातौं संशोिन) मापदण्ड, २०७७ कायािन्त्वयनमा ल्याईएको। 

 प्रािखम्भक रतु लेखाजोखा कायिववर्ि, २०७२ को IRA खण्ड (प्रथम संशोिन), 
 आगलागीबाट क्षर्त भएका र्नजी आवास पनुर्निमािण सम्बन्त्िी कायिववर्ि, २०७८, 
 Technical Guidelines to Conduct Field Investigation of Settlements Affected by Landslides. 

इ) जनचेतनामूलक कायिहरू 

 ववपदका घटनाहरूको दैर्नक बलेुवटन साविजर्नक गने गरिएको, 
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 DRR Portal, BIPAD Portal, bipad.gov.np मार्ि त ववपदसँग सम्बखन्त्ित जानकािी तथा तथ्याङ्कहरू 
साविजर्नक गरिएको, 

 ववपदका घटनाहरूबािे जनचेतनामूलक श्रव्यदृष्य सामग्री स्थानीय भार्ाहरूमा समेत तयाि गिी 
प्रार्िकिणको सामाखजक सञ्जाल ि ववर्भन्न िेर्डयो, टेर्लर्भजन मार्ि त प्रसािण भइिहेको, 

 रे्सबकु, िेर्डयो नेपाल, ययुवु, ट्ट्वीटि लगायत प्रदेश स्तिीय सञ्चाि माध्यमहरूबाट मौसम पूवािनमुान 
तथा सम्भाववत ववपदका सूचना ि सिुक्षाका उपायहरू सम्बन्त्िी जनचेतनाका ववर्यवस्तहुरू (स्थानीय 
भार्ामा समेत) र्नयर्मत प्रसािण गरिएको। 

ई) अध्ययन तथा अनसुन्त्िानात्मक कायिक्रम 

 Application of Geospatial Information Technology for Disaster Risk Management and Decision 

Support सम्बन्त्िी कायिशाला सम्पन्न गरिएको। 

 Preliminary Report on Probable Boulder Fall Problem above Negi Settlement (दु् चेश्वि गाउँपार्लका, 
नवुाकोट)सम्बन्त्िी स्थलगत अनगुमन तथा प्रर्तवेदन तयाि। 

उ) ववपदबाट भएको मानवीय क्षर्त 

ववगत तीन आर्थिक वर्िहरूमा भएका ववर्भन्न खाले ववपदहरूबाट हनुे मानवीय क्षर्तको प्रवृखत्त हेदाि  वर्ाि, बाढी, पवहिो 
ि जनावि आक्रमणबाट हनुे मानवीय क्षर्त बढ्दो क्रममा देखखएको छ भने हावाहिुीका कािणबाट हनुे मानवीय क्षर्त 
घटेको देखखन्त्छ जसको ववविण तार्लका नं. २.३.३.३ मा प्रस्ततु गरिएको छ। 

     तार्लका नं. २.३.३.३: ववपदबाट भएको मानवीय क्षर्त 

क्र.सं. ववपदको प्रकाि मानवीय क्षर्त कैवर्यत  

आ.व. २०७५/०७६ आ.व. २०७६/०७७ आ.व. २०७७/०७८ 

१ आगलागी ७२ ३७ ७९ 
 

२ बाढी  ३ २३ ४३ 
 

३ पवहिो ८२ १५० २५० 
 

४ चयाङ्ग ४९ ८८ ५९ 
 

५ जनावि आक्रमण ३२ ४३ ४९ 
 

६ महामािी  २ ० ० 
 

७ हावाहिुी ४८ ७ २ 
 

८ वहमपात ३ ७ १ 
 

९ वहमपवहिो १ ० १ 
 

१० खशतलहि ० ६ १ 
 

११ अवविल वर्ाि - २ १२ 
 

१२ डङु्गा दघुिटना - ० १ 
 

१३ लेक लाग्न ु - ६ ३ 
 

१४ भकूम्प - ० ० 
 

कुल २९२ ३६९ ५०१ 
 

स्रोतैः िाविय ववपद जोखखम न्त्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन प्रार्िकिण 
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२.३.४  अध्यागमन र्वभाग 

 

(क) अध्यागमन ववभागको वावर्िक ववर्नयोखजत बजेट ि खचिको अवस्था 
अध्यागमन ववभागको लार्ग आ.व. २०७७/७८ मा ववर्भन्न उपशीर्िकमा ववर्नयोखजत बजेट,कुल बजेट तथा सो अवर्िमा भएको खचिको ववविण तार्लका नं. 
२.३.४.१ मा िहेको छ | 
 

तार्लका नं. २.३.४.१: अध्यागमन ववभाग ि अन्त्तगितको कायािलयको कुल बजेट ि खचि                                              

(रु. हजािमा) 
बजटे उपशीर्यक बजटे खिय खिय प्रतिशि 
क्र.सिं. बजेट कोड  बजेट उपशीषिक  िाल ु पुुँजीगि जम्मा िाल ु पुुँजीगि जम्मा िाल ु पुुँजीगि जम्मा 

१ ३१४०३०११ अध्यागमन ववभाग ६३२६३.१ ७८६०० १४१८६३.१ ५८४६९ १७३४० ७५८०९ ९२.४२ २२.०६ ५३.४४ 

    २ ३१४०३०१२ अध्यागमन कायािलयहरू १८४११२.७ ५००० १८९११२.७ १५०१११ ४५५७ १५४६६८ ८१.५३ ९१.१४ ८१.७९ 

जम्मा २४७३७५.८ ८३६०० ३३०९७६ २०८५८० २१८९७ २३०४७७ ८४.३ २६.१९ ६९.५६ 

स्रोतैः LMBIS 

मार्थको तार्लकाबाट अध्यागमन ववभागले उक्त आर्थिक वर्िका लार्ग कुल ववर्नयोखजत बजेट रु. १४१८६३.१ हजाि मध्ये चालतुर्ि  ९२.४२ प्रर्तशत ि 
पूजँीगततर्ि  २२.०६ प्रर्तशत गिी औसतमा ५३.४४ प्रर्तशत िकम खचि गिेको देखखन्त्छ भने अध्यागमन कायािलयहरूको कुल ववर्नयोखजत बजेट रु. 
१८९११२.७ हजाि मध्ये चालतुर्ि  ८१.५३ प्रर्तशत ि पूजँीगततर्ि  ९१.१४ प्रर्तशत गिी औसतमा ८१.७९ प्रर्तशत िकम खचि भएको देखखन्त्छ। ववभाग 
ि कायािलयहरूका लार्ग जम्मा रु. ३३,०९,७६ हजाि ववर्नयोजन भएकोमा चालतुर्ि  ८४.३ प्रर्तशत ि पुजँीगततर्ि  २६.१९ प्रर्तशत खचि भई कुल 
ववर्नयोजनको ६९.५६ प्रर्तशत मार ववत्तीय स्रोत उपयोग हनु सकेको देखखन्त्छ। अध्यागमन ववभागले पुजँीगततर्ि  ववर्नयोखजत बजेटको उपयोग गनि सकेको 
देखखँदैन। 
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(ख) अध्यागमन ववभागको  कायिसम्पादन खस्थर्त समीक्षा 

• आ.व. २०७७।७८ मा कुल २,७१२ र्भसा जािी भएकोमा व्यावसावयक र्भसा २,६५२ वटा ि कामदाि 
र्भसा जम्मा ६० वटा जािी भएको देखखन्त्छ।  

• गैि पयिटक शाखाबाट जािी र्भसाको सङ्खख्यात्मक प्रगर्त ववविण हेदाि ववर्भन्न ८ प्रकािका र्भसा जािी हनुे 
गिेकोमा आ.व. २०७७।७८ मा र्भसा खस्टकि (MRE/SRE Features) जािी नभएको प्रि हनु्त्छ । 
त्यसबाहेक सबैभन्त्दा बढी नाता र्भसा ४,४११ वटा जािी भएको देखखन्त्छ। त्यसपर्छ क्रमशैः कामदाि र्भसा 
३,३३१ वटा, वैवावहक र्भसा १,२६५ वटा, अध्ययन र्भसा १,२५८ वटा, गैिआवासीय नेपाली र्भसा ५१ 
वटा, आवासीय र्भसा २१ वटा ि प्रसे र्भसा १० वटा गिी जम्मा १०,३४७ वटा र्भसा जािी भएको देखखन्त्छ 
जसको ववविण तार्लका नं. २.३.४.२ मा प्रस्ततु गरिएको छ। 

तार्लका नं. २.३.४.२: गैिपयिटक शाखाबाट जािी र्भसाको सङ्खख्यात्मक प्रगर्त ववविण 

र्स.नं. र्भसाको प्रकाि आ.व.को जम्मा र्स.नं. र्भसाको प्रकाि आ.व.को 
जम्मा 

1.  नाता र्भसा 4,411 2.  गैि आवासीय नेपाली र्भसा 51 

3.  वैवावहक र्भसा 1,265 4.  आवासीय र्भसा 21 

5.  कामदाि र्भसा 3,331 6.  प्रसे र्भसा 10 

7.  अध्ययन र्भसा 1,258    
कुल जम्मा 10,347 

स्रोतैः अध्यागमन ववभाग 

• पयिटक र्भसा शाखाबाट जािी र्भसाको सङ्खख्यात्मक प्रगर्त ववविण हेदाि आ.व. २०७७/७८ मा जम्मा 
१७,८८५ वटा र्भसा जािी भएकोमा पयिटक र्भसा १६,८३६ वटा ि गैिआवासीय नेपाली र्भसा १,०४९ 
वटा जािी भएको देखखन्त्छ। 

• आ.व. २०७७।७८ मा एजेन्त्सी शाखाबाट जम्मा ३०९ वटा पदयारा अनमुर्तपर ि आ.व. २०७७/७८ 
को अखन्त्तम रैमार्सकमा १४३ वटा अनमुर्तपर जािी भएका छन।् 

• आ.व. २०७७/७८ मा ववर्भन्न १८ वटा अपिािमा २७७ जना ववदेशीहरूलाई र्नष्कासन गरिएको छ। 
र्नष्कासन गरिएकामध्ये सबैभन्त्दा िेिै ओभि स्टेका कािण २३२ जनालाई र्नष्कासन गरिएको देखखन्त्छ जनु 
कुल संख्याको (८३.७५%) हनु आउँछ। त्यसैगिी लाग ुऔर्िको मदु्दामा ८ जना (२.८९%) ववदेशीलाई, 

संददग्ि आचिण (िमि प्रचाि) को अपिािमा ७ जना (२.५३%) लाई र्नष्कासन गिेको देखखन्त्छ । 
आन्त्दोलनमा सहभागी, र्बना र्भसा ि खोटा चलनको अपिािमा ४-४ जना (१.४४%) ववदेशीलाई ववदेशी 
ववर्नमय अवैि कािोबािमा संलग्न ३ जना (१.०८%), चोिी, बाल यौनदूिाचाि ि मानव बेचववखन अपिािमा 
प्रत्येकमा २-२ जना (०.७२%) लाई, िाजश्व चहुावट, जाली र्भसा ि िाहदानी र्भसा अर्नयर्मत, बैवकङ् कसिु, 

िाहदानी च्यातेको, जालसाची ि सनु चोिी अपिािमा प्रत्येकमा १-१ जना (०.३६%) लाई ि अन्त्य अपिािमा 
२ जना (०.७२ प्रर्तशत) लाई र्नष्कासन गरिएको देखखन्त्छ। 
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• आ.व. २०७७/७८ मा नेपालमा कुल ४,८२,६३१ जनाको आगमन भएकोमा ६८,१८१ जना ववदेशीको 
ि ४,१४,४५० जना स्वदेशी नागरिकको आगमन भएको देखखन्त्छ। त्यसैगिी प्रस्थान भएका कुल 
३,७४,५०७ जनामध्ये ७०,३०८ जना ववदेशी िहेका छन ्भने ३,०४,१९९ जना नपेाली नागरिक िहेका 
छन।् 

 (ग)  िाजस्व सङ्कलन 

आ.व. २०७७।७८ मा ववर्भन्न ६ वटा शीर्िकमा कुल आम्दानी िकम रु. ६३,५०,९९,२३५।५९ भएकोमा 
सबैभन्त्दा िेिै र्भसा शलु्कबाट रु. ६०,२९,३५,३२४।०९ आम्दानी भएको देखखन आउँछ। त्यसपर्छ क्रमशैः 
प्रशासर्नक दण्ड जरिवाना ि जर्तबाट रु. २,४९,२९,३७९।६१, पदयारा शलु्कबाट रु. ६७,७६,५५६।६९, 
अन्त्य प्रशासर्नक सेवा शलु्कबाट रु. ३,०७,०००।००, अन्त्य र्बक्रीबाट रु. ८०,०००।०० ि असलु गनुिपने 
बेरुजबुाट रु. ७०,९७५।२० आम्दानी भएको देखखन्त्छ । 
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२.३.५  कारागार व्यवस्थापन र्वभाग  

(क) बजेट ववर्नयोजन ि खचि  

कािागाि व्यवस्थापन ववभाग  ि मातहतका कािागाि कायािलयहरूका लार्ग आ. व. २०७६/७७ मा चालतुर्ि  रु. १,९३,९०,४७ हजाि ि पुजँीगततर्ि  
४८,५८,०० हजाि गिी कुल रु. २,४२,४८,४८ हजाि ववर्नयोजन भएकोमा चालतुर्ि  रु. १,७७,२२,५७ हजाि ि पुजँीगततर्ि  रु. ३९,०५,३० हजाि गिी 
कुल रु. २,१६,२७,८८ हजाि खचि भएको देखखन्त्छ। यस वहसाबले चालतुर्ि  कुल ववर्नयोजनको ९१.४ प्रर्तशत ि पुजँीगततर्ि  ८०.४ प्रर्तशत खचि हनु गई 
कुल ववर्नयोजनको ८९.२ प्रर्तशत ववत्तीय प्रगर्त भएको देखखन्त्छ। ववभाग ि अन्त्तगितका कािागाि कायािलयहरूको चाल ुि पूजँीगततर्ि को बजेट ववर्नयोजन ि 
खचिको ववविण तार्लका नं. २.३.५.१ मा प्रस्ततु गरिएको छ।  

 

तार्लका नं. २.३.५.१: कािागाि व्यवस्थापन ववभागको बजेट ववर्नयोजन ि खचि 
बजेट उपशीर्िक बजेट खचि खचि प्रर्तशत 

क्र.सं बजेट कोड  बजेट उपशीर्िक  चाल ु पुजँीगत जम्मा चाल ु पुजँीगत जम्मा चाल ु पुजँीगत जम्मा 

१ ३१४०२०११ 

 

कािागाि व्यवस्थापन 
ववभाग 

१७५३२.५ ३२४६०० ३४२१३२.५ १४७४८ २७६६३६ २९१३८५ ८४.१२ ८५.२२ ८५.१७ 

२ ३१४०२०१२ कािागाि कायािलयहरू १९२१५१५.४ १६१२०० २०८२७१५.४ १७५७५०९ ११३८९४ १८७१४०३ ९१.४६ ७०.६५ ८९.८५ 

स्रोतैः LMBIS 

(ख) कायिसम्पादनको प्रगर्त समीक्षा 
कािागाि व्यवस्थापन ववभाग ि मातहतका कायािलयहरूबाट आ. व. २०७६/७७  मा सम्पाददत मखु्यमखु्य वक्रयाकलापहरूको सूची तार्लका नं. २.३.५.२ मा 
प्रस्ततु गरिएको छ। 
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तार्लका नं. २.३.५.२: मखु्यमखु्य गर्तववर्िहरू 

 

र्स.न. कामको ववविण  कैवर्यत 

१. क) शहिी ववकास तथा भवन र्नमािण ववभागसँग समझदािीपरमा हस्ताक्षि भई केन्त्रीय कािागाि अस्पताल तथा मोिङ, िनकुटा ि 
पाँचथिमा कािागाि भवन र्नमािणको लार्ग शहिी ववकास तथा भवन र्नमािण ववभागबाट Tender प्रकृया शरुु भएको। 

ख) नवुाकोटको र्रशलुीमा केन्त्रीय कािागाि भवनको र्नमािणको दोश्रो चिणको र्नमािण कायि अखन्त्तम अवस्थामा िहेको। सम्पूणि र्नमािण 
कायि शहिी ववकास तथा भवन र्नमािण ववभागबाट हनु।े 

ग) लर्लतपिु खजल्लाको नख्खमुा मवहला बन्त्दीगहृको र्नमािण कायि अखन्त्तम अवस्थामा िहेको। 

घ) शहिी ववकास तथा भवनर्नमािण ववभाग र्डर्भजन कायािलयबाट बाँकेको नौवस्तामा के्षरीय कािागाि र्नमािण कायि क्रमागतरूपमा 
सञ्चालन भैिहेको। 

ङ) बाँकेको गनापिुमा खलुा कािागाि सञ्चालनका लार्ग प्रशासर्नक ि सिुक्षा भवनको र्नमािण कायि अखन्त्तम अवस्थामा िहेको। 

 

२. असाि मसान्त्त सम्मको कािागािमा िहेका कैदीबन्त्दीहरूको सङ्खख्यात्मक ववविण 

क) परुुर् कैदी बन्त्दीको सङ्खख्या २३,०३२ 
ख) मवहला कैदी बन्त्दीको सङ्खख्या १,३५८ 
ग) ववदेशी कैदी बन्त्दीको सङ्खख्या १,२६४ 

घ) आखश्रत नाबालक सङ्खख्या ८९ 
असाि मसान्त्त सम्मको बालसिुाि गहृमा िहेका बालबार्लकाहरूको सङ्खख्यात्मक ववविण 

क) बालसिुाि गहृमा िहेका बालक सङ्खख्या ७९१ 
ख) बालसिुाि गहृमा िहेका बार्लका सङ्खख्या २५ 
 जम्मा ८१६  

 

३. मार्ी र्मनाहाैः २०७८ साल असाि मवहना भिीमा ३७ जना कैदी कामदािी सवुविा समेत जोडेि शतप्रर्तशत कैद भकु्तानी भै छुटकािा 
ददइएको। 

 

४. बेरुज ुिकम ि सो को र्छ्यौटको खस्थर्तैः 
 ववभाग ि कािागाि कायािलयको अन्त्तिगत कुल बेरुज ु–  रू. ९,९६,८३,०००/- 
 सम्पिीक्षणको लार्ग म.ले.प.मा पेश भएको रु. ३,५०,०००/- 
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 कुमािीचोक तथा केन्त्रीय तहर्सल कायािलयमा र्मन्त्हाको लार्ग पेश भएको रु ३१,१८,०००/-  

 सम्पिीक्षण भइआएको रु. २, ६०,४९,०००/-  

 गहृ मन्त्रालयमा र्नयर्मतका लार्ग पेश भएको रु. ३,३१,०००/-  

 र्छयौट प्रर्तशत २६.१३%  
स्रोत: कािागाि व्यवस्थापन ववभाग  

 

ववभाग ि मातहतका कायािलयमा भौर्तक पूवाििाि र्नमािण गने प्रकृयाले गर्त र्लएको देखखन्त्छ। कर्तपय भवन तथा पूवाििािहरूको र्नमािणको भौर्तक 
प्रगर्त उल्लेख्य भएतापर्न ववत्तीय स्रोत व्यवस्थापन गनि कदठन भएको अवस्था छ। आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा कािागाि सम्बद्ध संिचनाहरूको 
र्नमािणको अवस्था तार्लका नं. २.३.५.३ मा मा प्रस्ततु गरिएको छ।  

तार्लका नं. २.३.५.३: कािागाि भवन एवं संिचनाहरूको र्नमािणको अवस्था 
आयोजनाको नाम ववर्नयोखजत बजेट (रु. 

हजािमा) 
खचि (रु. 
हजािमा) 

ववत्तीय प्रगर्त 
प्रर्तशत 

भौर्तक प्रगर्त 
प्रर्तशत 

कैवर्यत 

केन्त्रीय कािागाि भवन र्नमािण )दोस्रो चिण(  ७,९५,०० ६,६४,७७.९ ८३.६ ९०.०  

के्षरीय कािागाि नौबस्ता बाँके (दोस्रो चिण) १५,५०,०० १५,४८,९३ ९९.९ १००.०  

केन्त्रीय कािागाि अस्पताल भवन र्नमािण, काठमाडौ १,१०,०० ० ० ८५.०  

गम्भीि प्रकृर्तका अपिािमा संलग्न 
कैदीबन्त्दीहरूका लार्ग छुटैै  बन्त्दी गहृ र्नमािण, 

िनकुटा 

२०,०० १९,७१ ९८.६ १००.०  

कािागाि कायािलय भवन र्नमािण, मोिङ ४,००,०० ३,९९,४१.५ ९९.९ १००.०  

कािागाि कायािलय भवन र्नमािण, पाँचथि २,३०,०० ५,९७.२ २.६ १००.०  

स्रोत : कािागाि व्यवस्थापन ववभाग
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(ग) आ.व. २०७७/७८ का माइलस्टोन तथा अन्त्य वक्रयाकलापहरूको सम्पादन खस्थर्त 

माइलस्टोनहरूको प्रगर्तैः 
 नख्ख ुकािागाि मवहला बन्त्दीगहृ सिुक्षा पखािल ममित तथा सिुािको कायि अखन्त्तम चिणमा िहेको। 

 जगन्नाथदेवल, र्डल्लीबजाि ि नख्ख ुकािागािमा र्डप वोरिङ तथा पानी प्रशोिनको कायि भएको।  

 कैदीबन्त्दीको सीपलाई उत्पादनमूलक कायिमा लगाउन हालसम्म ३०० जना कैदीबन्त्दीलाई तार्लम सम्पन्न 
भएको। 

 बाँकेको खलुा कािागािको सिुक्षा पखािल र्नमािण कायि पिुा भएको। 

भौर्तक पूवाििाितर्ि ैः 
 खलुा कािागाि गनापिु बाँकेको र्नमािण कायि सम्पन्न भएको । 

 मवहला बन्त्दीगहृ नख्ख ुलर्लतपिुको भवन र्नमािणको खजम्मा पाएको ठेकेदाि कम्पनीले सम्झौता अनसुाि 
कायि सम्पन्न नगिेको कािण ठेक्का सम्झौता अन्त्त्य गरिएको। 

 मगु,ु हमु्ला, र्सन्त्िलुी, बझाङ, डोल्पा, मोिङ्ग, पाँचथि, बाँके, नवुाकोटलगायत १६ वटा कािागाि 
कायािलयहरूको र्नमािण कायि शहिी ववकास तथा भवन र्नमािण ववभागबाट भैिहेको।  

 कािागाि कायािलय जगन्नाथ देवललाई लोकताखन्त्रक संग्रहालय (Democratic Museum) को रूपमा ववकास 
गनि िाविय पनुर्नमािण प्रार्िकिणबाट DPR तयाि भई र्नमािण प्रािम्भ भएको।  

 केन्त्रीय कािागाि अस्पताल जगन्नाथदेवलबाट नख्ख ुलर्लतपिुमा र्नमािण प्रकृया सरुु गनि कायिक्रम स्वीकृर्तको 
प्रकृया अखघ बढाईएको। 

कोर्भड-१९ को प्रभाव ि िोकथाम 

आव २०७७/७८ मा कािागािमा िहेका कैदीबन्त्दीहरू समेत कोर्भडको महामािीबाट पीर्डत हनु पगेु। कुल २०६२ 
कैदीबन्त्दी ि थनुवुाको वपर्सआि पिीक्षण गिाउँदा ३९.७ प्रर्तशतमा कोर्भड पोखजवटभ देखखयो भने कुल कोर्भड 
पोखजवटभको १.४ प्रर्तशतले ज्यान गमुाउन पगेु। त्यसैगिी स्वास्थ्यकमी/सिुक्षाकमीतर्ि  जम्मा ५३४ जनाको वपर्सआि 
पिीक्षण गदाि २४.९ प्रर्तशत कोर्भड पोखजवटभ रे्ला पिे। यस सम्बन्त्िी तथ्याङ्क नं. २.३.५.४ मा प्रस्ततु गरिएको 
छ। 

तार्लका  नं. २.३.५.४: कैदीबन्त्दीहरूमा कोर्भड-१९ को प्रभाव 
ववविण PCR-Test  PCR-Positive  मतृ्य ु सङ्खक्रमणमकु्त 

कैदीबन्त्दी ि थनुवुा २०६२ ८०६ ११ ७९५ 

कमिचािी/स्वास्थ्यकमी/सिुक्षाकमी ५३४ १३३ ० १३३ 

स्रोत: कािागाि व्यवस्थापन ववभाग  

कोर्भड -१९ को सङ्खक्रमण र्नयन्त्रणका लार्ग भएका प्रयासहरू -स्वास्थ्य तथा सिुक्षा मापदण्डको पूणि पालना गरिएको, 
कैदीबन्त्दीहरूको वाह्य भेटघाट स्थगन गरिएको, आइसोलेसन कक्ष र्नमािण गिी क्वािेखन्त्टनमा िाख्न ेगरिएको, कोर्भड-
१९ ववरुद्धको खोप सञ्चालन गिी पवहलो खोप लगाउने सङ्खख्या - २०४४६ ि दोस्रो खोप लगाउने सङ्खख्या- 
१९९१० िहेका।
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२.३.६ रार्ष्िय पररियपर िथा पञ्जीकरण र्वभाग 

(क) बजेट ववर्नयोजन ि खचि  

िाविय परिचयपर तथा पञ्जीकिण ववभागको लार्ग आ .व.  २०७७/७८ मा ववर्भन्न उपशीर्िकमा ववर्नयोखजत बजेट  ,कुल बजेट तथा सो अवर्िमा भएको पुजँीगत 
तथा चाल ुखचिको ववविण तार्लका नं. २.३.६.१ िहेको छ । 

तार्लका नं. २.३.६.१  िाविय परिचयपर तथा पञ्जीकिण ववभाग 

बजेट उपशीर्िक बजेट खचि खचि प्रर्तशत 

क्र.सं. बजेट कोड  बजेट उपशीर्िक  चाल ु पुजँीगत जम्मा चाल ु पुजँीगत जम्मा चाल ु पुजँीगत जम्मा 

१ ३१४०१०११ 

िावियपरिचयपर 
तथा पञ्जीकिण 
ववभाग 

२१४४०३० ६६६३०० २८१०३३० ४६९०९४ २६५२८७ ७३४३८१ २१.८८ ३९.८१ २६.१३ 

२ ३१४०१०१२ 
सामाखजक सिुक्षा 
तथा संिक्षण 

७१५६३५९८ ० ७१५६३५९८ ६८५४६२९१ ० ६८५४६२९१ ९५.७८   ९५.७८ 

जम्मा ७३७०७६२८ ६६६३०० ७४३७३९२८ ६९०१५३८५ २६५२८७ ६९२८०६७२ ९३.६३ ३९.८१ ९३.६३ 
स्रोतैःLMBIS 

मार्थको तार्लकाबाट स्पि हनु्त्छ वक आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा िाविय परिचयपर तथा पञ्जीकिण ववभाग अन्त्तगित िाविय परिचयपर तथा स्थानीय तहमा 
अनदुानको रूपमा हस्तान्त्तिण गनुिपने सामाखजक सिुक्षा तथा संिक्षण कायिक्रमका लार्ग समेत जम्मा रु. ७३ अबि ७० किोड ७६ लाख २८ हजाि चालतुर्ि  ि 
रु. ६६ किोड ६३ लाख पुजँीगततर्ि  बजेट ववर्नयोजन भई कुल रु. ७४ अबि ३७ किोड ३९ लाख २८ हजाि ववर्नयोजन भएको देखखन्त्छ। कुल ववर्नयोजनमध्ये 
चालतुर्ि   ९३.६३ प्रर्तशत ि पुजँीगततर्ि  ३९.८१ प्रर्तशत खचि भई समग्रमा कुल ववर्नयोजनको ९३.१५ प्रर्तशत िकम उपयोग भएको देखखन्त्छ। ववभागतर्ि मार 
पुजँीगत शीर्िकमा बजेट ववर्नयोजन भएकोमा कुल ववर्नयोजनको ३९.८१ प्रर्तशत मार खचि भएको देखखएकोले पुजँीगत खचि ववृद्ध गनि आगामी ददनमा ववभागले 
थप प्रयत्न गनुिपने देखखन्त्छ। 



 

126 
 

स्रोतगत वहसाबले हेदाि ववभागको मखु्य कायिक्रमको रूपमा िहेको िाविय परिचयपर कायिक्रमका लार्ग  ववर्नयोखजत िकम खचि हनु सकेको देखखदैँन। िाविय 
परिचयपर काडि खरिद प्रकृयाका लार्ग ववर्नयोखजत बजेट बमोखजम खचि नहनुकुा पछार्ड खरिद प्रकृयामा लागेको अनपेखक्षत समयलाई र्लइएको छ। त्यसमा पर्न 
ववश्व बैङ्क/आइर्डए स्रोततर्ि को िकम ११.५२ प्रर्तशत मार खचि हनु सकेको देखखन्त्छ। सो को ववस्ततृ ववविण  तार्लका नं. २.३.६.२ मा प्रस्ततु गरिएको छ। 

तार्लका नं. २.३.६.२: ववभाग अन्त्तगितका कायिक्रमका लार्ग वावर्िक बजेट ववर्नयोजन ि खचिको अवस्था 

 
स्रोतैः LMBIS 

 

बेरुजतूर्ि ैः आ.व. २०७६/०७७ को प्रर्तवेदन अनसुाि ववभागका नाममा कायम बेरुज ुिकम: रु. १० लाख १० हजाि िहेकोमा उक्त आ.व. मा  रु. 
६,६८,११६।५० सम्पिीक्षण/र्र्छ्यौट हनु गै ६६.१४ प्रर्तशत प्रगर्त हनु सकेको देखखन्त्छ। 

र्नकासा तथा हस्तान्त्तिणैः ववभागका नाममा ववर्नयोखजत कुल बजेट मध्ये खजल्ला प्रशासन कायािलयहरू ि स्थानीय तहका नाममा र्नकासा/हस्तान्त्तिण भएको 
िकमको ववस्तरृ्त ववविण तार्लका नं. २.३.६.३ मा प्रस्ततु गरिएको छ। 

 
  
 
 
 
 

बजेट खचि प्रर्तशत बजेट खचि प्रर्तशत बजेट खचि प्रर्तशत

ववभाग र्नयर्मत ४२८०६ ४१२६९ ९६.४१ ६७५० ५२०२ ७७.०६ ४९५५६ ४६४७१ ९३.७७

िाविय परिचय पर कायिक्रम १६७१२१० ५१४१२० ३०.७६ ४१००५० २५८२७७ ६२.९९ २०८१२६० ७७२३९७ ३७.११

ववश्व बैंक (IDA) तर्ि ४६७२८४ ७९१२९ १६.९३ २३७००० १९८१ ०.८४ ७०४२८४ ८१११० ११.५२

जम्मा २१८१३०० ६३४५१८ २९.०८ ६५३८०० २५५४६० ३९.०७ २८३५१०० ८९९९७८ ३१.७४

चालु पूजँीगत जम्मा
ववविण

वार्षिक र्वत्तीय प्रगर्ि र्ववरण (रु हजारमा)
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तार्लका नं. २.३.६.३: खजल्ला प्रशासन कायािलयहरू ि स्थानीय तहका नाममा र्नकासा/हस्तान्त्तिण भएको िकम   

 
 

(ख) भौर्तक लक्ष्य तथा प्रगर्तको अवस्था  

त्यसै गिी मखु्य नर्तजा सूचकमा आिारित वावर्िक भौर्तक लक्ष्य तथा प्रगर्त ववविण तार्लका नं. २.३.६.४ मा 
प्रस्ततु गरिएको छ।  

तार्लका नं २.३.६.४: मखु्य नर्तजा सूचकमा आिारित वावर्िक भौर्तक लक्ष्य तथा प्रगर्त ववविण 

 

चालु पूजँीगत कुल चालु पूजँीगत कुल

३१४०१०११
िाविय परिचयपर तथा पञ्जीकिण ववभागको 
नाममा ववर्नयोखजत बजेटबाट पठाइएको ।

३५९३८९ ३००० ३६२३८९ ० ० ०

३१४०१०११
SSSPCR परियोजनातर्ि  (IDA) ववत्तीय 
हस्तान्त्तिण गिी पठाइएको

० ० ० २३६४३५९ ३५३४४१ २७१७८००

३१४०१०११
SSSPCR परियोजनातर्ि  (IDA) ववभागको 
बजेटबाट थप पठाइएको

० ० ० ३७२७० ० ३७२७०

३१४०१०१२ सामाखजक सिुक्षा तथा संिक्षण ० ० ० ६८६५२७१२ ० ६८६५२७१२

३५९३८९ ३००० ३६२३८९ ७१०५४३४१ ३५३४४१ ७१४०७७८२

ब.उ.खश.नं. खजल्ला प्रशासन (रु. हजािमा) स्थानीय तह (रु. हजािमा)

कूल जम्मा

आयोजना/कायिक्रम

लक्ष्य प्रगति लक्ष्य प्रगति लक्ष्य प्रगति

१
रार्रिय पररचय व्यवस्थापन सचूना प्रणाली र्वकास एवं

सधुार
प्रर्िशि ६५ १०० ७५ ७२ १०० ९२ १०० १०० १०० १००.

२ Enrollment and Issuance License र स्टेशन संख्या ५६६ १०६६ ७३० ७३० १०६६ १०६६ ० ० १०६६ १००.
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कैतियिक्र. ि.ं मखु्य नतिजा िचूक एकाई
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आ.व. २०७७/ ०७८ 

को वातषिक लक्ष्य
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स्रोतैः िाविय परिचयपर तथा पखञ्जकिण ववभाग 

(ग) िाविय परिचयपर कायिक्रम कायािन्त्वयनको अवस्था 

(अ) िाविय परिचयपर व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ववकास एवं सिुाि प्रणाली (NIDMIS) को स्तिोन्नर्त  

 ववविण दताि क्षमता प्रर्तघण्टा ६ हजाि ि ववविण प्रशोिन क्षमता प्रर्तघण्टा ३ हजाि ५ सय िहेको। 

 काडि प्रशोिन तथा छपाईको क्षमता प्रर्त घण्टा ५ सयबाट १ हजाि परु् याइएको। 

 नयाँ Personalization Hardware Setup भएको। 

 भण्डािण क्षमता २ लाख ५० हजािबाट ३ किोड पगेुको। 

 National Identity Registry System, Automated Biometric Identification System, Verification 

System,Card Management System, Personalization System, NID गेटजस्ता प्रणाली ववकास भएको। 

 सेवा आवद्धताका लार्ग १२ वटा ववद्यतुीय सेवाहरू (G2G, G2B, G2C) तयाि भएको। 

 अनलाईनबाट व्यखक्तगत ववविण भनि र्मल्ने गिी Pre-enrollment System को ववकास गरिएको। 

 िाविय परिचयपरको डाटा सिुक्षाको लार्ग Disaster Recovery Site Server ि Hardware Security 

Module-HSM खरिद कायि सम्पन्न भएको। 

 SMS प्रणालीको स्तिोन्नर्त भई िाविय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले नागरिकहरूलाई िाविय 
परिचयपर नम्बि सवहतको SMS पठाउन सचुारु भएको। 

(आ) िाविय परिचयपरको लार्ग ववविण सङ्कलन ववविण दतािका लार्ग स्टेशन परिचालनको अवस्था 
 िाविय परिचयपरको लार्ग नागरिकको ववविण सङ्कलन: ३०,५०,२०९ (अर्भयान मार्ि त 

२६,७२,५२७ ि स्थायी स्टेशन मार्ि त ३,७६,००२) पगेुको। 

 ७७ वटा खजल्ला प्रशासनि ववभागखस्थत िाविय परिचयपर व्यवस्थापन एकाइ जम्मा १४१ वटा 
स्थायी स्टेशन ि १५ वटा खजल्लामा ववविण दताि अर्भयान सञ्चालन ८०३ वटा अस्थायी स्टेशनगिी 
जम्मा ९४४ वटा स्टेशन परिचार्लत िहेको। 

(इ) िाविय परिचयपर खरिद, छपाई ि ववतिण 

 प्रथम चिणको कायिक्रम (Pilot Project) मार्ि त १ लाख १७ हजाि िाविय परिचयपर (Biometric 

Smart Card) खरिद भई ववतिण भएको। 

लक्ष्य प्रगति लक्ष्य प्रगति लक्ष्य प्रगति
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१७ अनलाइनबाट भएको कूल घटना दिाि संख्या लाखमा १३  - ० ०.९६  - ४.२२  - ३.०३ २१.१

१८
सामार्जक सरुक्षा भत्ता प्राि गने लाभग्राहीको र्ववरण

प्रर्वर्ि
संख्या लाखमा ३१  -  - ३१   - ३२  - ३४.५५ ३४.५५

१९ सामार्जक सरुक्षा भत्ता भिुानी रु अविमा ६६.१६ ६७.५ ६८.६५ १०१.७

२०

बालपोषण भत्ता पोषण भत्ता लाग ुभएका थप र्जल्ला (थप

११ र्जल्ला (सिरी, बारा, धनषुा, रसवुा, कर्पवस्िु, रोल्पा,

रुकुम पवुि, रुकुम पर्िम, दलेैख, सल्यान र बैिडी)

संख्या १४ २५  -  -  -  - ११ ११ २५ १००.

थप १७५३५२ लाभग्राही

बालबार्लकाहरु प्रणालीमा प्रर्वि

भएको)

२१
बैंर्कङ प्रणालीमाफि ि सामार्जक सरुक्षा भत्ता भिुानी गने

स्थानीय िह
संख्या ६६ १९० ३४ ३५३ ५० ४० १४१ ५३९ २८३.६८

२२
बैंर्कङ प्रणालीमाफि ि सामार्जक सरुक्षा भत्ता प्राि गने कूल

लाभग्राही संख्या
संख्या  -  - १५.३६  - २०.४७  - २१.८८ २१.८८

२३
सामार्जक सरुक्षा भत्ता प्राि गने लाभग्राहीको र्ववरण

शरु्द्धकरण गने स्थानीय िह
संख्या  - २५० ५० ० १०० ० १०० ७५३ ७५३ ३०१.२

२४
सामार्जक सरुक्षा भत्ता प्राि गने लाभग्राहीको र्ववरण

शरु्द्धकरण
संख्या लाखमा  -  -  - १.९६  -  -  - ०.१८ २.१४

२५
व्यर्िगि घटना दिाि िथा सामार्जक सरुक्षा कायिक्रममा

संलग्न कमिचारीको क्षमिा अर्भवरृ्द्ध (अनलाइन समेि)
संख्या १२०० १४००  - ८००  - २५६४  - ८८० ४२४४ ३०३.१४

र्वभाग, स्थानीय सरकार र प्रदशे

सशुासन केन्र, बागमिीको

व्यवस्थापन िथा सहर्जकरणमा

अल्पकालीन िालीम िथा

अर्भमरु्खकरण गररएको ।

रार्रिय पररचयपत्र खररदको लार्ग

अन्िरािर्रियस्िरको बोलपत्र

माफि ि आपरू्ििकिाि छनौट भई

सम्झौिा गररएको ।

प्रथम चौमातिक दोश्रो चौमातिक िेस्रो चौमातिक वातषिक 

प्रगति

वातषिक प्रगति 

प्रतिशि
कैतियिक्र. ि.ं मखु्य नतिजा िचूक एकाई

आ.व.२०७६/

०७७ को  

आ.व. २०७७/ ०७८ 

को वातषिक लक्ष्य
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 १ किोड २० लाख िाविय परिचयपर खरिदको लार्ग अन्त्तािावियस्तिको बोलपर (ICB, र्मर्त 
२०७७/११/१३ मा प्रथम पटक ि र्मर्त २०७८/०१/२२ गतेमा पनुैः प्रकाशन) मार्ि त 
आपूर्तिकताि छनौट भई सम्झौता गरिएको। संझौता भएको ६ मवहनामा पवहलो लट काडि आउने ि 
छपाई गिी सातौं मवहनादेखख ववतिण शरुु गरिने। 

 आ.व. २०७८/०७९ मा ३० लाख नागरिकलाई िाविय परिचयपर ववतिण गने लक्ष्य िहेको। 

(ई) अन्त्य ववद्यतुीय सेवासगँ आवद्धता (e-Service Integration) 

 NIDMIS & VERSP MIS Integration: िाविय परिचयपर प्रणाली (NIDMIS) ि घटना दताि तथा 
सामाखजक सिुक्षाप्रणाली (VERSP MIS) बीच Integration पिीक्षण सम्पन्न भई जन्त्म दतािकै बखत 
िाविय परिचय नम्वि (NIN) सवहतको जन्त्मदताि प्रमाणपर जािी गने व्यवस्था भएको। 

 NIDMIS सँग नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (CMIS) बीच Integration भई लागू हनु ेक्रममा 
िहेको। 

 िाहदानी ववभागसँग समझदािीपरमा हस्ताक्षि सम्पन्न भई िाहदानी र्लन िाविय परिचय नम्वि वा 
परिचयपर अर्नवायि गरिएको साथै ववद्यतुीय िाहदानी जािी गदाि यस प्रणालीको ववद्यतुीय सेवाको प्रयोग 
गिी व्यखक्त पवहचान गने कायि अगार्ड बढेको। 

 र्नवािचन आयोग ि लोक सेवा आयोगसँग अन्त्तिआवद्धताका सम्वन्त्िमा छलर्ल भएको। 

 यातायात व्यवस्था, भरू्म व्यवस्था, अध्यागमन, िाजस्वसँग सम्बखन्त्ित ववद्यतुीय प्रणालीलाई आबद्धता 
गिाउँदै लैजाने योजना िहेको। 

 बैंक तथा ववत्तीय के्षर ि दूिसञ्चाि सेवा प्रदायकका ववद्यतुीय प्रणालीलाई NIDMIS सँग आबद्ध गनि 
प्राववर्िक पक्षको अध्ययनका लार्ग कायिदल गठन गिी कायि अखघ बढाइएको। 

(उ) पञ्जीकिण तथा सामाखजक सिुक्षा कायिक्रम कायािन्त्वयनको अवस्थाप्रणाली सदुृढीकिण 

 व्यखक्तगत घटना दताि तथा सामाखजक सिुक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (VERSP-MIS) को लार्ग Server 

खरिद भई Data Center, Disaster Recovery, Failover Center स्थापनाको कायि भइिहेको। 

 प्रणालीको पिीक्षण ि GAP Analysis को लार्ग सेवा प्रदायक छनौट गनि EOI (Expression of Interest) 

मूल्याङ्कन सम्पन्न गिी RFP (Request for proposal, Technical Financial) प्राप्त भई मूल्याङ्कन 
भइिहेको। 

 VERSP-MIS को लार्ग NID Smart Card Reader, Biometric Verification Device खरिदको लार्ग 
पवहलो पटक खोर्लएको बोलपर िद्द गिी पनु: बोलपर आह्वानको सूचना प्रकाशन भएको। 

 Integrated National Social Registry System को अविािणापर तयाि गिी अथि मन्त्रालय ि िाविय 
योजना आयोगमा पठाइएको। 

(ऊ) घटना दताि तथा सामाखजक सिुक्षा कायिक्रम 

 घटना दताि िाविय अर्भयान २०७८ वैशाख १ देखख १६ गते सम्म सञ्चालन गरिएको। 
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 ववदेशखस्थत सबै कूटनीर्तक र्नयोगबाट पञ्जीकिण सम्बन्त्िी कायि गनि प्रवक्रया अगार्ड बढाइएको। 

 महार्नदेशकको अध्यक्षतामा बैंवकङ्ग समस्या समािान सहजीकिण सर्मर्त गठन भई कायि प्रािम्भ। 

 तत्कालीन सङ्घीय मार्मला तथा स्थानीय ववकास मन्त्रालय ि र्सवटजन्त्स इण्टिनेशनल बैंकबीच सन ्
२०१४ जनविी २८ मा भएको सम्झौता बमोखजम बाँके, सखेुत ि बागलङु खजल्लाका सामाखजक 
सिुक्षा भत्ता प्राप्त गने लाभग्राहीलाई बैंक मार्ि त भत्ता ववतिणको र्सलर्सलामा र्सवटजन्त्स इण्टिनशेनल 
बैंकमा िहेको र्नखष्क्रय िकम रु. ७९,४४,७१५/- (उनासी लाख चवालीस हजाि सात सय पन्त्र) 
िाजस्व खातामा जम्मा गरिएको। 

 काठमाडौं महानगिपार्लका ि देवाही गोनाही नगिपार्लका, िौतहटबाट सामाखजक सिुक्षा भत्तामा दोहोिो 
बझेुको ि अर्नयर्मतता गिेको पाइएकोमा रु. ४,३४,५६०/- असलुी गरिएको। 

(ऋ) क्षमता अर्भववृद्ध 

 सेवा एकाइका कमिचािीलाइि अनलाइन मार्ि तबाँकी ८०० जनालाई प्रखशक्षण ददइएको। 

 स्थानीय तहका जनप्रर्तर्नर्ि, प्रमखु प्रशासकीय अर्िकृत, लेखा प्रमखु, सूचना प्रववर्ि अर्िकृत ि 
पञ्जीकिण तथा सामाखजक सिुक्षा हेने कमिचािीलाई कायिक्रम कायािन्त्वयन सम्बन्त्िी अनलाइन 
अर्भमखुखकिण प्रदान गरिएको। 

 ववभागको स्रोतमा ववभागकै प्रखशक्षक स्थानीय तहमा पगेुि २,०६४ जना जनप्रर्तर्नर्ि ि कमिचािीलाई 
अर्भमखुीकिण गरिएको। 

 स्थानीय तहको स्रोतमा ववभागका प्रखशक्षक स्थानीय तहमा पगेुि ५०० जना जनप्रर्तर्नर्ि ि 
कमिचािीलाई अर्भमखुखकिण गरिएको। 

 प्रदेश सशुासन केन्त्रको आयोजनामा बागमती प्रदेशका स्थानीय तहका ८८० प्राववर्िक कमिचािी ि 
वडा सखचवलाई अनलाइन मार्ि त तार्लम प्रदान गरिएको। 

(ए) नीर्तगत तथा काननुी सिुािसम्बन्त्िी कायि 
 सामाखजक सिुक्षा ऐन, २०७५ को पवहलो संशोिन अध्यादेश, २०७७ स्वीकृत भई कायािन्त्वयनमा 

आएको। 

 िाविय परिचयपर तथा पञ्जीकिण र्नयमावली, २०७७ स्वीकृत भई कायािन्त्वयनमा आएको। 

 िाविय परिचयपर कायिक्रम सञ्चालन कायिववर्ि, २०७७ स्वीकृत भई कायािन्त्वयनमा आएको। 

 सामाखजक सिुक्षा भत्ता ववतिण सम्बन्त्िी कायिववर्ि, २०७७ स्वीकृत भई कायािन्त्वयनमा आएको। 

 िाविय परिचयपर तथा पञ्जीकिण ऐन, २०७६ (संशोिन गने तीन महले संशोिन मस्यौदा मन्त्रालय 
पठाइएको)। 

 िाविय परिचयपर व्यवस्थापन सम्बन्त्िी आर्थिक र्नदेखशका, २०७६ (दोश्रो संशोिनको लार्ग मन्त्रालय 
पठाइएको)। 
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(ऐ) गनुासो र्र्छ्यौट 

 व्यखक्तगत घटना दताि, सामाखजक सिुक्षा तथा िाविय परिचयपर सम्बन्त्िमा जम्मा प्राप्त गनुासो १७५ 
मध्ये सबै गनुासो र्र्छ्यौट गिी शतप्रर्तशत उपलखब्ि हार्सल गरिएको। 

(घ) भौर्तक लक्ष्य तथा प्रगर्तको अवस्था  

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ का लार्ग ववभागले १२ वटा मखु्य वक्रयाकलापहरू अन्त्तगित २३ वटा माइलस्टोन 
र्निाििण गिेको र्थयो। ती मध्ये करिब ४८ प्रर्तशत माइलस्टोनमा शतप्रर्तशत प्रगर्त हनु सकेको देखखन्त्छ 
भने १७ प्रर्तशत माइलस्टोनमा ५० देखख ८० प्रर्तशत प्रगर्त भएको छ। जम्मा ८ माइलस्टोनहरूको प्रगर्त 
५० प्रर्तशतभन्त्दा कम देखखएको छ। आगामी ददनमा माइलस्टोनहरूको समयमै कायिसम्पादन गनि ववभाग थप 
सवक्रय हनुपुने देखखन्त्छ। माइलस्टोनको प्रगर्त ववविण तार्लका नं. २.३.६.४ मा प्रस्ततु गरिएको छ। 

तार्लका नं. २.३.६.४: माइलस्टोन सम्बन्त्िी समग्र प्रगर्तको अवस्था 

स्रोतैः िाविय परिचयपर तथा पञ्जीकिण ववभाग 

िेखा खचर नं. २.३.६.१: माइलस्टोनको प्रगर्त अवस्था 

 
 

५० प्रर्तशतभन्त्दा 
कम

५० देखख ८० 
प्रर्तशत सम्म

१०० प्रर्तशत वा 
सोभन्त्दा बढी

िाविय परिचयपर ६ १० ३ २ ५

व्यखक्तगत घटना दताि ५ ११ ५ २ ४

सामाखजक सिुक्षा १ २ ० ० २

जम्मा १२ २३ ८ ४ ११
३४.७८ १७.३९ ४७.८३

कायिक्रम
मखु्य वक्रयाकलाप 

संख्या

२०७७/०७८ अर्ाढ मसान्त्तसम्मको प्रगर्त अवस्था

प्रगर्त प्रर्तशत

Milestone को 
संख्या

35%

17 %

48 %

माइलस्टोन को समग्र प्रगर्ि

५० प्रतिशिभन्द्दा कम प्रगति

५० देखख 8० प्रर्तशतसम्मको प्रगर्त
१०० प्रतिशि िथा सो भन्द्दा बढी प्रगति
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(ङ) कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देखखएका/िहेका समस्या/चनुौतीहरू 

 िाविय परिचयपर तथा पञ्जीकिण ऐन, २०७६ संशोिन हनु नसक्दा नागरिकका व्यखक्तगत घटना दताि 
संशोिनको मदु्दा गम्भीि समस्याको रूपमा देखा पिेको साथै ऐन/र्नयमावली/कायिववर्ि संशोिनको 
ववर्यलाई प्राथर्मकतामा निाखखन।ु 

 कायिक्रम कायािन्त्वयन/अर्भयान सञ्चालनका र्नखम्त अन्त्य र्नकाय/तहसँगको र्नभििता। 

 खजल्ला ि स्थानीय तहमा कायिक्रम प्रर्तको अपनत्व ि प्राथर्मकीकिणको अभाव। 

 िाविय परिचयपर ववतिणका लार्ग िाविय माहोल र्सजिना हनु नसक्न।ु 

 अर्भयानमा खवटने जनशखक्त व्यवस्थापन (सवुविा कम/मनोबल कमजोि/असन्त्तवुि)। 

 बायोमेवट्रक र्लने कायि स्वास्थ्य सिुक्षाका दृविले जोखखमपूणि हनु।ु 

 सबै स्थानीय तहमा भौर्तक पूवाििाि (Internet & Electricity) पयािप्तता नहनु।ु 

 अन्त्ति आवद्धतामा सिोकािवाला र्नकायहरूको चासो ि सिोकाि कमजोि हनु।ु 

 बजेट/खरिद व्यवस्थापनमा ववशेर्ज्ञता/व्यावसावयकताको कमी । 

(च) समस्या समािानका लार्ग गरिएका प्रयासहरू 

 ७७ खजल्ला प्रशासन कायािलयमा िाविय परिचयपर एकाइ स्थापना गिी िाविय परिचयपर कायिक्रम 
लागू गरिएको । 

 िाविय परिचयपरका लार्ग अनलाइनबाट दिखास्त र्ािाम भनि र्मल्ने गिी Pre- enrollment सफ्टवेयि 
र्नमािण गरिएको। 

 अनलाइन माध्यमबाट दिखास्त सङ्कलन गिी खलु्ला प्रर्तस्पिािद्वािा ववविण दताि अर्भयानमा खवटन े
जनशखक्त व्यवस्थापन गरिएको। 

 स्वास्थ्य सिुक्षा मापदण्ड अपनाएि वडास्तिबाट समेत ववविण दताि अर्भयान तथा घटना दताि खशववि 
सञ्चालन गरिएको। 

 िाविय परिचयपर कायिक्रम सञ्चालनमा सहजीकिण गनि पटक पटक प्रमखु खजल्ला अर्िकािीज्यूहरूसगँ 
भच ुिअल माध्यमबाट छलर्ल, अन्त्तवकि या गिी माननीय गहृमन्त्रीज्यू ि श्रीमान सखचवज्यूबाट र्नदेशन 
भएको। 

 कायिक्रम कायािन्त्वयनका सम्बन्त्िमा स्थानीय तहका जनप्रर्तर्नर्ि, कमिचािी ि सेवा एकाइका प्राववर्िक 
कमिचािीहरूलाई भच ुिअल माध्यमबाट अन्त्तिवक्रया, अर्भमखुीकिण तथा प्रखशक्षण प्रदान गरिएको। 

 सामाखजक सिुक्षा भत्ता बैंवकङ्ग प्रणाली मार्ि त ववतिण गनि बैंक तथा ववत्तीय संस्था, गाउँपार्लका ि 
नगिपार्लका महासङ्घसँग अन्त्तिवक्रया कायिक्रम गरिएको। 
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(छ) कोर्भड-१९ र्सखजित चनुौती सामना गदै हार्सल गरिएका मखु्यमखु्य उपलखब्िहरू 

 

कोर्भड-१९को महामािीको अवस्थामा समेत खजल्ला प्रशसान कायािलय ि स्थानीय तहहरूबीच समन्त्वय गिी 
कायिक्रमलाइि र्निन्त्तिता ददँदै देहाय अनसुािको नर्तजा हार्सल गरिएकोैः 

 प्रणाली स्तिोन्नर्त गिी िाविय परिचयपर कायिक्रमलाई ४० खजल्लाबाट ७७ खजल्लामा र्बस्ताि गरिएको, 
 अर्भयान मार्ि त वडास्तिमा घमु्ती टोली परिचालन गिी १३ खजल्लामा ववविण दताि कायि सम्पन्न भएको 

ि १५ खजल्लामा जािी िहेको, 
 हालसम्म ३० लाख ५० हजाि नागरिकको ववविण सङ्कलन गरिएको, १ लाख १७ हजाि परिचयपर 

ववतिण भएको, 
 िाविय परिचयपर खरिदका लार्ग अन्त्तािाविय बोलपरमार्ि त आपूर्तिकताि छनोट गरिएको, 
 वटा अन्त्य अन्त्य ववद्यतुीय प्रणालीहरूलाई िाविय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध गने कायि 

भएको, 
 २,३५६ वडामा िहेको अनलाइन घटना दतािलाई ५,०४६ मा र्बस्ताि भएको, 
 ६८८ स्थानीय तहमा र्डखजटाइजेसन गने कायि सम्पन्न भएको, 
 सामाखजक सिुक्षा भत्ता प्राप्त गने ३४ लाख ५५ हजाि लाभग्राहीको ववविण प्रणालीमा प्रववि गरिएको, 
 बैंवकङ प्रणालीबाट सामाखजक सिुक्षा भत्ता भकु्तानी गने स्थानीय तहको (गत साल ६८ िहेको) सङ्खख्या 

५३९ पगेुको, 
 ११ खजल्लाका ५ लाख बालबार्लकालाई बालपोर्ण भत्ता थप गरिएको। भत्ता ववतिण १४ खजल्लाबाट 

२५ खजल्ला पगेुको। 

 

(ज) कायािन्त्वयन प्रवक्रयामा प्रभावकारिता कायम गिाउन केही सझुावहरू 

 

 नीर्तगत तथा काननुी मागिदशिन। 

 अववभावकत्व, चासो, मागिर्नदेशन एवं प्राथर्मकता। 

 अन्त्तिमन्त्रालय एवं अन्त्तिर्नकाय समन्त्वय। 

 मातहत कायािलयलाई आवश्यक र्नदेशन। 

 लक्ष्य प्रार्प्तका लार्ग वर्ल्डस्तिमा गई काम गने कमिचािीहरूलाई प्रोत्साहन। 

 ववभागमा सञ्चार्लत ववर्भन्न सूचना प्रणाली (VERSP-MIS,NIDMIS, SR) को ददगोपना/र्निन्त्तिता ि 
सिुािको लार्ग (HR, Finance ि O&M)। 

 ववभागको कायि प्रकृर्त प्राववर्िक ि जवटल खालको भएकोले सोही अनसुािको जनशखक्त व्यवस्थापनमा 
सहजीकिण। 
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पररच्छेद - िीन  

समस्या िथा िुनौिीहरू  

३.१ नेपाल प्रहरीले सामना गनुिपरेका समस्या िथा िुनौिीहरू 
३.१.१ प्रहरी प्रशासन िथा व्यवस्थापनिर्ि   

नेपाल प्रहिीमा हाल २,६६० वटा प्रहिी एकाइहरू िहेका छन,् जसमध्ये प्रहिी चौकी १,३१६ वटा, इलाका 
प्रहिी कायािलय ५५५ वटा िहेका छन ्। हाल १०६ वटा इलाका प्रहिी कायािलय ि ६२१ वटा प्रहिी चौकीको 
कायािलय भवन नभएको, १६१ इलाका प्रहिी कायािलयमा प्रहिी कमिचािीको लार्ग बस्ने ब्यािेक नभएको तथा 
९१४ वटा प्रहिी एकाइमा मेश नभएको अवस्था ववद्यमान िहेको छ । त्यसैगिी ८२१ वटा प्रहिी एकाइमा 
शौचालय नभएको अवस्था िहेको छ। मदु्दा चल्ने २१७ प्रहिी एकाइमा बाल र्नगिानी कक्ष,  प्रहिी कायािलयहरूमा 
खशश ुस्याहाि कक्ष, प्रहिी कमिचािीको लार्ग प्रहिी परिवाि आवास लगायतका संिचना निहेको अवस्था छ।  

हाल नेपाल प्रहिीमा ठूलो, सानो तथा मोटिसाइकल गिी जम्मा ४,८२० सवािी सािन िहेको, जसमध्ये ४,४४८ 
वटा सवािी सािन चालू अवस्थामा िहेका छन।् चाल ुअवस्थामा िहेका सवािी सािन पर्न अर्िकांश २०६४ 
सालको र्नवािचनमा प्रा् त भई हाल पिुानो अवस्थामा न्त्यून क्षमतामा सञ् चालन भइिहेका छन।् मलुकुभि सडक 
सञ्जाल ववगत १० वर्िमा तीि गर्तमा ववकास भएको परिप्रके्ष्यमा समयमा घटनास्थलमा पगु्न ि शाखन्त्त सिुक्षा 
कायम िाख् न सघन रूपमा गस्ती बढाउन समेत प्रहिीलाई पयाि्  त मारामा नयाँ सवािी सािन उपलब्ि गिाइनपुने 
ि पिुाना भएका सवािी सािनहरू प्रर्तस्थापन गनुिपने अवस्था छ। 

िाविय िाजमागिहरूमा पवहिो तथा दघुिटनाका कािण हनु जाने सडक अबिोि समयमा हटाउन, िाजमागिमा 
दघुिटनाग्रस्त सवािी सािनहरूलाई तत्काल सडकबाट वकनािा लगाउन ट्रावर्क प्रहिीलाई Wrecker, Loader 
लगायतका सवािी सािन समेत उपलब्ि हनुपुने देखखन्त्छ।  

अनसुन्त्िानको क्रममा थनुामा र्लइएका अर्भयकु्तहरूलाई सहज रूपमा म्याद थप, अर्भयोजन, अड्डासाि लगायतका 
कायि गनि Prisoner Truck समेत सम्पूणि मदु्दा चल्ने २१७ प्रहिी एकाइहरूलाई क्रमैसगँ ववस्ताि गनुिपने देखखन्त्छ। 
घटनास्थलमा तत्काल खवटइ भौर्तक सबदु प्रमाणहरू संिक्षण गदै तत्काल वैज्ञार्नक रूपमा सङ्कलन गनि सवुविा 
सम्पन्न Mobile Forensic Van समेत क्रमैसँग सबै मदु्दा चल्ने एकाइहरूमा उपलब्ि हनुपुने देखखन्त्छ।  

हाल प्रहिी प्रिान कायािलय ि सात वटै प्रदेश प्रहिी कायािलय अन्त्तगित हातहर्तयाि ममित शाखामार्ि त 
हातहर्तयािको ममित तथा सम्भाि गरिँदै आएको छ । हातहर्तयाि ममितशालामा पयाि् त मारामा याखन्त्रक 
उपकिणको अभाव िहेकोले हातहर्तयाि ममितमा समेत कदठनाई भोग्नपुिेको हुदँा आवश्यक र्लाम, काठ तथा 
अन्त्य स-साना उपकिणहरूको व्यवस्था तथा उपयकु्त भौर्तक पूवाििािको व्यवस्था गिी ववद्यमान अवस्थाको 
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हातहर्तयाि ममित शाखाद्वािा सञ् चार्लत ममितशालाहरूलाई स्रोतसािन सम्पन्न बनाई स्तिोन्नर्त गनि आवश्यक 
िहेको छ ।  

नेपाल प्रहिीले प्रदान गने पोशाकको खपत अवर्ि लामो िहेको, भौगोर्लक अवस्था अनकुुल पोशाक ववतिण हनु 
नसकेकोले ववशेर् गिी पोशाक ववतिणलाई भगूोल अनसुाि बनाउन ुपने ि वहमाली भभूागमा िहेका प्रहिी एकाइमा 
कायिित प्रहिी कमिचािीहरूलाई उपयकु्त हनुे पोशाक खरिद गिी उपलब्ि गिाउनपुने आवश्यकता िहेको छ। 

३.१.२ अपराि र्नयन्त्रण िथा अनुसन्त्िान 

अपिाि र्नयन्त्रण तथा अनसुन्त्िानमा प्राववर्िक तथा प्रशासनतर्ि का जनशखक्तलाई समयानकुुल प्रभावकािी बनाउन 
ि दक्षता अर्भवृवद्ध गदै सेवा ववखशिीकिण गनि अत्यावश्यक िहेको छ। अपिाि अनसुन्त्िान तथा र्नयन्त्रणको 
ववखशविकृत समूहमा िही काम गने अनसुन्त्िान अर्िकृत, घटनास्थल अर्िकृत, र्मर्सल लेखन, अर्भलेख व्यवस्थापन 
CRS, CFD, AFIS, CDR Analysis मवहला बालबार्लका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्त्र आददमा दिबन्त्दी ४,०३९ 
िहेकोले हाल आवश्यकता अनसुाि ५,७७७ (कुल जनशखक्तको ७ प्रर्तशत) प्रहिी कमिचािीहरू कायिित िहेका 
छन।् हाल नेपाल प्रहिीमा केन्त्रीय अनसुन्त्िान व्यूिो, साइबि व्यूिो, मानव बेचववखन अनसुन्त्िान व्यूिो, लागऔुर्ि 
र्नयन्त्रण व्यूिो ि ववशेर् व्यूिो गिी ५ वटा ववखशिीकृत ब्यूिोहरू िहेका छन ् ि जम्मा २१७ वटा प्रहिी 
एकाइहरूबाट मदु्दा चलाउने व्यवस्था गरिएको छ ि क्रमश: मदु्दा चलाउने एकाइहरू प्रत्येक स्थानीय र्नकायमा 
कम्तीमा १ वटा हनुे गिी ववस्ताि गनुि आवश्यक देखखन्त्छ। हाल नेपाल प्रहिीमा २३३ वटा मवहला बालबार्लका 
तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्त्रहरू मार्ि त जोखखमपूणि सेवाग्राहीहरूलाई सेवा प्रदान गरिंदै आएको छ भने १८४ 
वटा सामदुावयक प्रहिी सेवा केन्त्रहरूले नागरिकस्तिमा सहकायि गदै अपिाि र्नयन्त्रणको लार्ग जनचेतनामूलक 
कायिक्रमहरू सञ् चालन गदै आइिहेका छन ्।  

अपिाि अनसुन्त्िान तथा र्नयन्त्रणलाई अझै प्रभावकािी ि परिणाममखुी बनाउन केन्त्र तथा प्रदेश स्तिमा 
र्स.र्स.वट.भी. र्ग्रड र्नमािण, र्स.र्स.वट.भी. अनगुमन कक्ष र्नमािण, देशभि िहेका महानगिपार्लका ि 
उपमहानगिपार्लकाहरूमा र्स.र्स.वट.र्भ. ववस्ताि, Crime Mapping ि Crime Pattern Analysis (CPA) गिी अपिाि 
ववश् लेर्ण प्रणालीलाई प्रभावकािी बनाउन Software खरिद गिी अपिािको नक्साङ्कन गनि आवश्यकता िहेको छ। 
मदु्दा चल्ने प्रहिी एकाइहरूमा Sound Proof Double Mirror  ि Audio Video Recordingसवहतको अन्त्तवािताि कक्ष 
(Interview Room) र्नमािण ि Automated Finger Print Information System (AFIS) Stations स्थापना, केन्त्रीय 
अपिाि अर्भलेखालयको Central Databaseलाई वैकखल्पक सिुक्षा प्रयोजनको लार्ग Disaster Recovery Center 
स्थापना लगायतका कायिहरू गनि आवश्यक िहेको छ। ववखशिीकृत व्यूिोहरूको अनसुन्त्िान प्रणालीलाई 
ववश् लेर्णयोग्य ि मापनयोग्य बनाई अनसुन्त्िान कायिमा प्रभावकारिता ल्याउन Micro Data Center (MDC) ि 
Server Room को स्थापना, केन्त्रीय अनसुन्त्िान व्यूिोको लार्ग Sleuth Aid Kit (SAK) ि Major Crime Scene 

Investigation Kit (MCSI) खरिद, लाग ुऔर्ि र्नयन्त्रण व्यूिोको लार्ग Handheld Trace  Detector for Narcotics 

(sabre 5000) खरिद, लाग ुऔर्ि चेकजाँच कायिमा प्रभावकारिता ल्याउन Drugs testing kit box set खरिद, अपिाि 
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अनसुन्त्िान कायिको लार्ग SOCO Kit box खरिद ि नेपाल प्रहिी केनाईन कायािलयमा सेवाित कुकुिको उपचाि 
व्यवस्थाको लार्ग उपचाि एवं प्रयोगशाला कक्ष स्थापना गिी सञ्चालनमा ल्याउने जस्ता कायिहरू अगार्ड बढाई 
अपिाि र्नयन्त्रण तथा अनसुन्त्िान कायिको आिरु्नकीकिण गदै लैजानपुने आवश्यकता छ। 

३.१.३ प्रहरी पररिालन र कायििर्ि  

ववपद् व्यवस्थापनमा नेपाल प्रहिीको भरू्मका उल्लेखनीय िही आएको छ। आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ मा 
देशभिमा घटेका ५,०११ वटा ववपदको घटनामा ३३,८३५ प्रहिी कमिचािी परिचालन गरिएको र्थयो ।  हाल 
नेपाल प्रहिीको केन्त्रीयस्तिमा ववपद् व्यवस्थापन कायािलय तथा प्रदेशस्तिमा ववपद् व्यवस्थापन गलु्म िहेको छ। 
ववपद् व्यवस्थापन कायािलयमा िहेका ववपद् व्यवस्थापनका सामाग्रीहरूको अपयाि् तताका कािण चसु्त व्यवस्थापनमा 
कदठनाइको सामना गनुिपिेको अवस्था िहेको छ। नेपाल प्रहिी ववपद् व्यवस्थापन कायािलय एवं प्रदेश स्तिका 
ववपद् व्यवस्थापन गलु्महरूलाई ववपद् उद्धािका सामाग्रीहरूको व्यवस्थापन हनु जरुिी िहेको छ।  

ववद्यमान अवस्थामा नेपालभिको सडकको लम्बाई दूिी ६८,१२८.२१ वक.र्म. तथा दताि भएका सवािी सािन 
संख्या ४४,०३,५३९ वटा िहेको हाल नेपाल प्रहिीमा ट्रावर्क प्रहिी अन्त्तगित १ उपत्यका ट्रावर्क प्रहिी 
कायािलय,  ७ वटा िाजमागि सिुक्षा तथा व्यवस्थापन कायािलय, ३ वटा ट्रावर्क प्रहिी परिसि, १० वटा ट्रावर्क 
प्रहिी वृत्त, ७ वटा ट्रावर्क प्रहिी प्रभाग, ७५ वटा खजल्ला ट्रावर्क प्रहिी कायािलय, २२ वटा ट्रावर्क प्रहिी 
कायािलय गिी १२५ वटा ट्रावर्क कायािलयमा २,६०४ जना प्रहिी कमिचािीको दिबन्त्दी िहेको छ भने ३,७२३ 
जना कायिित िहेको अवस्था िहेको छ। ववद्यमान अवस्थामा एक ट्रावर्क प्रहिीले १,६८० सवािी सािन ि २६ 
वकलोर्मटि सडक हेनुिपने तथा एक ट्रावर्क प्रहिी एकाइले ५४१ वकलोर्मटि सडक लम्बाइ हेनुिपने अवस्था 
िहेको छ। हाल ट्रावर्क प्रहिीसँग १५० थान िेथलाइजि, ३० थान िाडि गन, ११ थान र्लडाि गन, ५२५ थान 
म्याखजक लाइट, ६३ थान गो-प्रो क्यामिा साबतु अवस्थामा िहेका छन।् ट्रावर्क व्यवस्थापनलाई थप चसु्त 
बनाउनको लार्ग उपयुिक्त सािनहरू पयािप्तता हनु ुआवश्यक िहेको छ। िाजमागिमा हनुे अविोि हटाई सचुारु 
गनि ट्रावर्क प्रहिीलाई प्रदेश ट्रावर्क प्रहिी कायािलयमा िहने गिी एक-एक थान डोजि, र् याकि, के्रन लगायतका 
सािनहरूको आवश्यकता िहेको छ।  

हाल नेपाल प्रहिीमा ववखशि व्यखक्तको सिुक्षाको लार्ग  प्रहिी प्रिान कायािलय मातहत अङ्गिक्षक गण िहेको, 
महत्त्वपूणि प्रर्तष्ठानहरूको सिुक्षाको लार्ग नेपाल प्रहिी पहिा गण, कािागाि सिुक्षा गलु्म तथा गाडिहरू, ववमानस्थल 
सिुक्षा कायािलय तथा गाडिहरू, अदालत समन्त्वय तथा सिुक्षा प्रहिी एकाइहरू ववद्यमान िहेका छन।् त्यसैगिी 
रिजभि जनशखक्तको रूपमा प्रत्येक प्रदेशमा दईुवटा गण, महानगिमा  दईुवटा गण,  प्रहिी प्रिान कायािलय मातहत 
केन्त्रीय प्रहिी ववशेर् कायिदल ि एउटा गण िहेका छन ्।   

नेपाल प्रहिीले प्रयोग गदै आइिहेको हातहर्तयािका गोलीगठ्ठा ि ववष्र्ोटक पदाथिहरूको म्याद समा् त भई प्रयोग 
गनि नर्मल्ने भएका तथा पिुानो भई ववर्ग्रएि काम नलाग्ने भएका र्भड र्नयन्त्रणका सामग्रीहरूलाई प्रर्तस्थापन 
गिी नयाँ सामग्रीहरू खरिद गनुिपने आवश्यकता िहेको छ।  अन्त्तािावियस्तिमा समेत पवहलो पखङ्खक्तमा खवटन े
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प्रहिी कमिचािीहरूले मानव अर्िकाि संिक्षणका दृविले छोटो प्रकृर्तका ि गैह्र घातक हर्तयािहरू प्रयोग गदै 
गइिहेको पाइन्त्छ। तसथि दीघिकालीन रूपमा पिुाना ि लामो दिुीमा माि हान्न सक्ने घातक हातहर्तयािलाई 
क्रमश: छोटो कम घातक हातहर्तयािहरूले प्रर्तस्थापन गनि आवश्यक देखखएको छ। त्यसैगिी हातहर्तयािको 
सिुखक्षत भण्डािणको लार्ग केन्त्रमा ि सबै प्रदेशहरूमा बङ्कि र्नमािण गनुिपने आवश्यकता छ। 

 ३.१.४ सञ् िार िथा सूिना प्रर्वर्ििर्ि  

नेपाल प्रहिीमा िाज्यले समु्पेको शाखन्त्त सिुक्षा जस्तो महत्वपूणि खजम्मेवािी र्नवािह गनिको लार्ग सञ्चाि तथा सूचना 
प्रववर्िको अर्त महत्वपूणि भरू्मका िहेको छ। ववद्यमान समय सूचना प्रववर्िको समय भएकोले सूचना प्रववर्िमा 
भएको आमूल परिवतिनलाई आत्मसात ्गनि सवकएन भने अपेखक्षत लक्ष्य पूर्ति गनि िेिै गाह्रो हनुे वा असम्भव प्राय 
हनु्त्छ। नेपाल प्रहिीमा ववद्यमान समयमा आिरु्नक सञ्चाि तथा सूचना प्रववर्िका सामग्रीहरूको कमी िहेको,  
र्नयर्मत ममित हनु नसक्दा अर्िकांश प्रहिी कायािलयहरूमा चाल ु अवस्थामा निहेका, ममित सम्भािको लागी 
आवश्यक जनशखक्तको कमी िहेको तथा प्रर्तस्थापन योजना (Replacement Plan) प्रभावकािी रूपमा हनु नसक्दा 
हाल ववद्यमान सािनहरूबाट कायिसम्पादनमा कदठनाइ भइिहेको छ। नेपाल प्रहिीलाई सञ्चाि तथा सूचना प्रववर्िमा 
समयानकुुल बनाउनको लार्ग पिुानो सञ्चाि उपकिणहरूलाई र्बस्थावपत गिी नयाँ प्रववर्ि “Digital Radio Trunking 

System” प्रयोग गने, Analog UHF/VHF िेर्डयो सञ्चाि प्रववर्िलाई Digitalization गने, ववतिण नीर्त अनसुाि 
१८,६८५ थान ववर्भन्न सेटहरु आवश्यक पनेमा ७,१५१ थान सेटहरु मार सञ्चालनमा िहेकोले ववर्भन्न प्रहिी 
एकाइहरुको माग तथा ववतिण नीर्त अनसुाि पर्न िेर्डयो उपकिणहरुको व्यवस्थापन गनि नसवकएकोले मागलाई 
व्यवस्थापन गने, अलग अलग िहेका र्स.र्स.वट.भी. क्यामेिाहरू एकीकृत गिी प्रहिी प्रिान कायािलयमा िहेको 
केन्त्रीय नेटवकि मा Display गिाउन,े र्स.र्स.वट.भी र्ग्रड र्नमािण ि Data Center (Footages) को व्यवस्थापन गने 
लगायत अत्यािरु्नक प्रववर्िको प्रयोगमा जोड ददई सञ्चाि तथा सूचना प्रववर्ि प्रणालीलाई समयानकुुल गनुिपने 
आवश्यकता देखखएको छ। 

३.१.५ प्रहरी प्रर्शक्षण केन्त्रहरूको क्षमिा र्वस्िारिर्ि  

िाज्यमा शाखन्त्त सिुक्षा कायम गने, अपिाि र्नयन्त्रण तथा िोकथाम गने ि घवटत अपिािको सर्ल अनसुन्त्िान 
गने जस्ता िाज्यले समु्पेको महत्वपूणि खजम्मेवािी र्नवािह गनिको लार्ग नेपाल प्रहिीमा सक्षम जनशखक्त उत्पादन 
गने थलोको रूपमा िाविय प्रहिी प्रखशक्षण प्रर्तष्ठान, नेपाल प्रहिी खशक्षालय, प्रहिी यखुक्त तार्लम महाववद्यालय, 

महानगिीय प्रहिी खशक्षालय लगायत ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश प्रहिी तार्लम केन्त्र समेत गिी कुल ११ वटा प्रखशक्षण 
केन्त्रबाट प्रहिी जनशखक्तहरूलाई आिािभतू तथा उन्नत तार्लमहरू सञ्चालन गदै आइिहेको छ जसमा वावर्िक 
रूपमा आिािभतूतर्ि  करिब ४,०००(चाि हजाि) जना, उन्नततर्ि  करिब १२,००० (बाह्र हजाि) जना, 
अनखुशक्षणतर्ि  करिब ४,००० (चाि हजाि) ि घमु्ती प्रखशक्षणतर्ि  करिब १६,००० (सोह्र हजाि) जना गिी कुल 
३६,००० (छत्तीस हजाि) प्रखशक्षाथीहरूलाई प्रखशक्षण प्रदान गदै आइिहेको छ। तार्लमका अर्तरिक्त भनाि 
छनौटका सम्पूणि गर्तववर्िहरू समेत सोही प्रखशक्षण केन्त्रहरूबाट सञ्चालन गदै आइिहेको छ। 
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यस वकर्समको महत्वपूणि खजम्मेवािी र्लएको सङ्गठनमा दक्ष जनशखक्त उत्पादन गनि परिवर्तित वाताविणमा प्रखशक्षण 
प्रणालीलाई समयानकूुल गिी र्नयर्मत सञ्चालन गनिको लार्ग भौर्तक पूवाििाि, प्रववर्ि तथा दक्ष जनशखक्त लगायतका 
पक्षहरूलाई समेत सँगसँगै ववकास गदै लैजान ुअपरिहायि देखखन्त्छ । 

ववद्यमान समयमा कर्तपय प्रखशक्षण केन्त्रहरूमा आिािभतू सेवा सवुविाहरू समेत नभएको देखखन्त्छ। जस्तैैः 
प्रखशक्षाथी ब्यािेक भवन, शौचालय, स्नान गहृ, कक्षा कोठा, खेलकुद मैदान/सामग्री, सवािी सािन, हातहर्तयाि, 

कम््यटुि ल्याव लगायत ववर्भन्न प्रयोगात्मक कक्षाको लार्ग आवश्यक सामग्रीहरू (सोको वकट बक्स,  simulation 

कक्ष)हरूको कमी िहेको छ ।   

यसिी प्रखशक्षण केन्त्रमा अत्यावश्यक स्रोत सािनको समेत उपलब्िता हनु नसक्दा, नेपाल प्रहिीमा ठुलो सङ्खख्यामा 
दिबन्त्दी खाली िहेको भए तापर्न प्रखशक्षण केन्त्रहरूमा आवश्यक भौर्तक संिचना लगायत स्रोत सािनहरूको 
उपलब्िता हनु नसक्दा आवश्यक जनशखक्त परिपूर्ति गनि सवकएको छैन । 

 

३.२ सशस्त्र प्रहरी बल¸ नेपाल 

कायिक्रम कायािन्त्वयनका क्रममा देखखएका समस्या तथा चनुौतीहरू 

(क) सङ्गठनलाई प्रा् त कायािदेशहरूको प्रभावकािी कायािन्त्वयनका लार्ग आवश्यक भौर्तक संिचना तथा 
स्रोत सािन तथा बजेटको कमी (हातहर्तयाि, गोलीगठ्ठा, असवाव तथा बन्त्दोबस्तीका सामान)। 

(ख) नयाँ कायािलय स्थापनाको लार्ग जग्गाको अभाव। 
(ग) देशका ववर्भन्त् न स्थानबाट सशस्त्र प्रहिी बल, नेपालको एकाई स्थापनाको लार्ग माग भएतापर्न पयाि् त 

जनशखक्त अभावको कािण एकाई स्थापना गनि नसवकएको। 
(घ) ववखशिीकृत तार्लम खशक्षालय तथा आखश्रत गलु्महरुको स्तिोन्नर्त ि क्षेरीय अस्पतालको स्थापना 

अपरिहायि भएतापर्न जनशखक्तको कमीको कािण गनि नसवकएको। 
(ङ) मलुकुका कर्तपय ववकट भौगोर्लक स्थानमा संचाि पहुँच तथा ववद्यतुको अभाव। 
(च) समयसापेक्ष प्रववर्ि तथा उपकिणहरुको अभावमा परिणाममखुी कायि सम्पादन नदेखखएको हुँदा 

आवश्यकतानसुाि CCTV, GPS, Tracking Device, Surveillance जस्ता प्रववर्िमैरी उपकिणहरु प्रयोग 
गनि आवश्यक देखखएको। 

(छ) वैज्ञार्नक उपकिणहरु (मेटल र्डटेक्टि, एक्सिे मेर्सन, वर्ड सचि मेखशन आदद) उपलब्ि नभएकोले 
प्रभावकािी रुपमा आपिार्िक गर्तववर्ि र्नयन्त्रण गनि कदठनाई। 

(ज) सशस्त्र प्रहिी बल¸ नेपालको गठन ि सञ् चालन व्यवस्थापन गने सम्बन्त्िमा ववद्यमान काननुी 
प्राविानहरूमा समसामवयक नयाँ थप ि संशोिन एवं परिमाजिन गिी सैद्धाखन्त्तक ि व्यवहारिक 
व्यविानहरू हटाउन ुपने। 

(झ) ववपद् न्त्यूनीकिणका लार्ग ववपदको पूविसूचना प्रणालीको अभाव। 
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३.३ रार्ष्िय र्वपद् जोर्खम न्त्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन प्रार्िकरण 

 प्रार्िकिणमा पयािप्त प्राववर्िक जनशखक्तको अभाव। 

 उपलब्ि जनशखक्तलाई वटकाइ िाख्न कदठन। 

 ववपद् व्यवस्थापन कोर् सञ्चालन गने आिािखशला तयाि नहुँदा तत्काल ववपद् पश्चातका जरुिी 
संिचनाहरूको पनुस्थािपनाका लार्ग स्रोत व्यवस्थापन गनि नसवकएको।  

 ववर्भन्न अन्त्तिसम्बद्ध र्नकायहरूसँग समन्त्वयको चनुौती िहेको। 

 प्रार्िकिणको के्षरार्िकािमा िहेका अस्पिताहरू। 

३.४ अध्यागमन र्वभाग  

कायिक्रम कायािन्त्वयनका क्रममा देखखएका समस्याहरू  

 अध्यागमन सम्बन्त्िी काननुको समसामवयक सिुाि हनु नसकेको, 
  नेपालीहरुको र्भखजट र्भसामा प्रस्थान सम्बन्त्िी गनुासो आइिहने,  

  खलुा सीमाका कािण र्बना र्भसा नेपाल प्रवेश गने ववदेशीहरूको समस्या,  

  अध्यागमन कायािलयहरूको भौर्तक पूवाििाि ि क्षमता कमजोि हनु,ु  

  कमिचािीको मनोबल ि उत्प्रिेणा वृवद्ध गनि नसवकन,ु 

  अन्त्ति र्नकायगत सहकायिमा कदठनाइ हनु,ु आदद। 

कायिक्रम कायािन्त्वयनका क्रममा देखखएका चनुौतीहरू  

 ववद्यतुीय अध्यागमन प्रणालीको सदुृढीकिण ि ववकास गनुि।  

 सचुना तथा तथ्याङ्कहरूमा गैिकाननुी पहुँच हनु नददन सदुृढ ि सिुखक्षत अर्भलेखाङ्कन गनुि।  

 तोवकएको उद्देश्य पिुा गनि सिोकािवाला र्नकायहरूसगँ प्रभावकािी रूपमा समन्त्वय ि सहकायि गने।  

 नेपाल भाितबीचको खलुा र्समानाबाट हनुसक्ने तेस्रो मलुकुका नागरिकहरुको गैिकाननुी आगमनमा 
र्नगिानी गने। 

 नेपाली ि भाितीय नागरिकहरूको स्थलमागिबाट हनुे सीमापाि आवागमनलाइि अर्भलेखन तथा व्यवखस्थत 
गने।  

 अन्त्तािाविय ववमानस्थल तथा स्थलमागिका र्समानाकामा िहेका अध्यागमन कायािलयहरूबाट यारहुरूको 
आगमन/प्रस्थान तथा र्भसा सम्बन्त्िी सेवा प्रवाह र्छटोछरितो ढङ्गले सम्पादन गनुिपने भएकाले सोही 
अनरुूप चौबीसै घण्टा कायािलय सञ्चालन गनि कमिचािीहरूको व्यवस्थापन गने।  
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 ववभाग, अध्यागमन कायािलयहरु, पििाि मन्त्रालय ि ववदेशखस्थत कूटनीर्तक र्नयोगहरूबाट ववतिण हनु े
गिेका प्रवेशाज्ञा ि सोबाट सङ्कर्लत िाजस्वको एकीकृत अर्भलेख तयाि गने।  

 ववभाग ि अध्यागमन कायािलयहरूमा प्रववर्िमैरी, दक्ष कमिचािीहरू र्भत्र्याउने ि कायिित कमिचािीहरुको 
मनोबल, उत्प्रिेणा कायिदक्षता उच्च बनाइि सेवा प्रवाहलाइि प्रभावकािी बनाउने।  

 अवहले पर्न नेपाल भ्रमणमा आउने अर्िकांश ववदेशी नागरिकहरूले प्रवेश ववन्त्दमुा मार प्रवेशाज्ञा (on 

arrival visa) र्लने गिेका छन।् ववदेशखस्थत कूटर्नर्तक र्नयोगबाटै र्भसा र्लइि आउन प्रोत्साहन गनिका 
लार्ग आवश्यक व्यवस्था र्मलाउन।े  

 अध्यागमन सिुािका लार्ग प्राथर्मक तथ्याङ्क तथा सूचनामा आिारित नीर्त र्नमािण ि र्नणिय प्रकृया 
(Database policy and decision making ) लाइि प्रवद्धिन गनुि।  

 नेपालमा ववदेशी नागरिकहरूको बसाइि ि गर्तववर्ि र्नयमन गनिका लार्ग ट्रयावकङ्ग प्रणालीको ववकास 
गनुि। 

३.५ कारागार व्यवस्थापन र्वभाग  

कायिक्रम कायािन्त्वयनका क्रममा देखखएका समस्या तथा चनुौतीहरू  

• कािागािहरुको भौर्तक संिचना ि पूवाििाि र्नमािण। 

• कैदीवन्त्दी ि कािागाि क्षमताबीचको सन्त्तलुन। 

• र्नमािणािीन कािागािहरूको बजेट व्यवस्थापन। 

• जनशखक्त व्यवस्थापन(Retention - स्वास्थ्यकमी ि र्नजामती)। 

• मनोसामाखजक अपाङ्ग बन्त्दी अस्पताललाई पूणि क्षमतामा सञ्चालन गने 

• सवािी सािन व्यवस्थापन ि परिचालन। 

• अर्नवायि दावयत्व भकु्तानी व्यवस्थापन। 

• सामाखजक सिुक्षा खचि व्यवस्थापन। 

• कैदीवन्त्दीको स्वास्थ्य उपचाि व्यवस्थापन।  

आगामी कायिक्रम 

• खलुा कािागाि सञ्चालन कायिववर्ि (SOP ) तयाि गने। 

• कािागािमा िहेका कैदीवन्त्दीहरूको उमेि समहु अनसुाि वगीकिण गनि ववविण तयाि गने। 

• र्नमािणािीन कािागािको प्रगर्त अनगुमन/ समन्त्वयमा प्राथर्मकता। 

• कािागाि भवन र्नमािणको लार्ग आवश्यक जग्गा पवहचान गने । 

• केन्त्रीय कािागाि नवुाकोट सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक तयािी गने। 

• कािागाि कायािलयका नाममा हक स्वार्मत्व कायम भएका जग्गा संिक्षण गने।  
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३.६ रार्ष्िय पररियपर िथा पञ्जीकरण र्वभाग  

  कायिक्रम कायािन्त्वयनमा िहेका समस्या तथा चनुौतीहरू 

 कायिक्रम कायािन्त्वयन/अर्भयान सञ्चालनका र्नखम्त अन्त्य र्नकाय/तहसँगको र्नभििता,  
 खजल्ला ि स्थानीय तहमा कायिक्रमप्रर्तको अपनत्व ि प्राथर्मकीकिण नहनु,ु  

 िाविय परिचयपरका लार्ग िाविय जागिण र्सजिना हनु नसक्न,ु 

 अर्भयानमा शाखन्त्त सिुक्षाको भिपददो  व्यवस्थापन गनुि,  
 अर्भयानमा खवटने जनशखक्त व्यवस्थापन (सवुविा कम/मनोवल कमजोि/असन्त्तवुि) जवटल िहन,ु  

 बायोमेवट्रक र्लने कायि स्वास्थ्य सिुक्षाका दृविले जोखखमपणुि िहन,ु 

 सवै स्थानीय तहमा भौर्तक पूवाििाि (Internet & Electricity) पयािप्तता नहनु,ु 

 अन्त्ति-आवद्धतामा सिोकािवाला र्नकायहरूको चासो ि सिोकाि न्त्यून िहन,ु  

 बजेट/खरिद व्यवस्थापनमा ववशेर्ज्ञता/व्यवसावयकताको कमी िहन,ु  

 सामवयक क्षमता ववकास तथा जनशखक्त व्यवस्थापन गनि नसक्न,ु 

 लखक्षत वगिसम्म सूचना तथा सञ्चािको पहुँच प्रभावकािी बनाउन नसक्न,ु 

 सामाखजक सिुक्षा भत्ता ववतिणको प्रभावकािी र्नयमन गनि नसक्न,ु 

 व्यखक्तगत घटना दताि सम्बन्त्िी अपिािजन्त्य कसिुलाइि काननुी कािवाहीको दायिामा ल्याउन,े अनसुन्त्िान, 

छानर्बन कायिलाइि सशक्त बनाउन नसक्न,ु 

 ववद्यतुीय माध्यमबाट भत्ता ववतिण गनि स्थानीय तहको अग्रसिता बढ्न नसक्न,ु आदद। 
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पररच्छेद - िार  

नीर्ि िथा कायिक्रम, न्त्यूनिम साझा कायिक्रम र समयवद्ध र्क्रयाकलापहरू  

४.१ आ.व. २०७८/७९ को बजेट, नीर्ि िथा कायिक्रम र माइलस्टोनहरू 

 
मलुकुमा शाखन्त्त सवु्यवस्था ि सिुक्षा कायम गिी जनताको खजउ िन ि स्वतन्त्रताको संिक्षण गनुि” गहृ प्रशासनको 
मखु्य उद्देश्य हो। गहृ प्रशासनलाई सबल ि सक्षम बनाई जनतामा सिुक्षाको अनभुरू्त ददलाउन ि सेवा प्रवाहलाई 
प्रभावकािी बनाई सशुासन कायम गनि हाल गहृ मन्त्रालय मातहत िाविय परिचयपर तथा पखञ्जकिण ववभाग, 

अध्यागमन ववभाग, कािागाि व्यवस्थापन ववभाग, िाविय ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन 
प्रार्िकिण,  खजल्ला प्रशासन कायािलय, इलाका प्रशासन कायािलय, सीमा प्रशासन कायािलय तथा सिुक्षा र्नकायका 
रुपमा नेपाल प्रहिी, सशस्त्र प्रहिी वल, नेपाल  लगायतका र्नकायहरू केन्त्रदेखख स्थानीय तहसम्म वक्रयाशील 
िहेका छन।् मन्त्रालय ि अन्त्तगित कृयाशील र्नकायहरुले प्रचर्लत काननु, स्वीकृत कायिक्रम तथा मापदण्ड ि 
ववगतको अनभुव समेतलाई दृविगत गिी आफ्ना वक्रयाकलाप व्यवखस्थत गनुिपने हनु्त्छ। ववगतका र्सकाई ि 
कायिसम्पादनको अनभुव समेतलाई दृविगत गिी मन्त्रालय ि मातहत र्नकायले आफ्ना आगामी वक्रयाकलाप 
व्यवखस्थत गनुिपने हनु्त्छ। यस आिािमा चाल ुआ.ब. 2078/79 मा नेपाल सिकािको नीर्त तथा कायिक्रम 
ि सोको आिािमा र्नमािण गरिएको चाल ुआ.ब.को बजेटमा उल्लेखखत यस मन्त्रालयसँग सम्बखन्त्ित बुदँाहरू ि 
सोको पौर्मसान्त्तसम्मको प्रगर्त ववविणको साि तयाि गरिएको छ। 

४.१.१ गृह मन्त्रालयसुँग सम्बर्न्त्िि वार्षिक नीर्ि िथा कायिक्रमहरू  

आ.व. २०७८/७९ को वावर्िक नीर्त तथा कायिक्रममा गहृ मन्त्रालयसँग सम्बखन्त्ित बुदँाहरू देहाय अनसुाि 
िहेका छन: 

(क) १४ जेष्ठ २०७८ गतेका ददन सम्माननीय प्रिानमन्त्रीज्यूले िािका नाममा गनुिभएको सम्बोिन 

बुदँा नं. ५५: ववपद् जोखखमबाट सिुखक्षत नेपाल र्नमािणको नीर्त र्लइनेछ। यसका लार्ग जोखखममकु्त संिचना 
र्नमािण, ववपदको पूवि सूचना प्रणालीको ववकास, ववपद् सम्बन्त्िी जनचेतनाको अर्भववृद्धमा जोड 
ददइनेछ। सातै प्रदेशमा आवश्यक सेवा सवुविा सवहत तत्काल वक्रयाशील हनुे ववपद् उद्धाि  
तथा व्यवस्थापन केन्त्रको व्यवस्था गरिनछे। प्राकृर्तक प्रकोपको उच्च जोखखम ि र्निन्त्तिको 
ववपदको वास्तववकतालाई ध्यानमा िाखी ववपदपर्छको पनुर्नमािण सम्बन्त्िी कायिको व्यवस्थापन 
गनि िाविय ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन प्रार्िकिणको पनुसिंिचना गरिनेछ। 
ववपद बाट ववस्थावपत परिवािलाई उपयकु्त बसोबासको व्यवस्था, जोखखमयकु्त बस्तीहरूको 
सिुखक्षत स्थानान्त्तिण, एकीकृत बस्तीको ववकास ि रु्सले छाएका छाना जस्तापाताले प्रर्तस्थापन 
गने नीर्त र्लइनछे। वन, डढेलो लगायत ववपखत्तहरूको सामना गनि सािनस्रोतहरूको प्रबन्त्ि 
गरिनेछ। 
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बुदँा नं. ६४: सङ्खक्रमणकालीन न्त्यायका बाँकी कायि प्राथर्मकताका साथ सम्पन्न गरिनेछ। बेपत्ता पारिएका 
व्यखक्तको छानर्बन आयोगबाट पीर्डत परिचयपर प्राप्त व्यखक्तहरूलाई सहरु्लयत तथा सवुविा 
उपलब्ि गिाइनेछ। लोकतन्त्रका योद्धाहरूको अर्भलेखीकिण ि सम्मानको कायिक्रमलाई 
र्निन्त्तिता ददइनछे। 

बुदँा नं. ६५: शाखन्त्त सिुक्षालाई प्रभावकािी बनाई आम नागरिक ि सम्पखत्तको सिुक्षा प्रत्याभतू गरिनेछ। िाविय 
सिुक्षा ि प्रर्तिक्षा प्रणालीलाई सबल बनाइनेछ। सीमा के्षरका थप स्थानहरूमा सशस्त्र प्रहिी 
बलको बोडिि आउट पोि स्थापना गरिनेछ। हवाई तथा स्थलमागिबाट आवतजावत गने ववदेशी 
नागरिकको अर्भलेख व्यवखस्थत गरिनेछ। सिुक्षाकमीहरूका समस्या समािानमा ववशेर् ध्यान 
ददइनेछ। 

(ख) संयकु्त सिकािको साझा न्त्यूनतम कायिक्रम 

संयकु्त सिकािका प्राथर्मकताहरू 

बुदँा नं. 1.२: संवविानको सवदो च्चता, काननुी िाज्य ि सशुासनको प्रत्याभरू्त ददने। 

बुदँा नं. 1.३: शाखन्त्त प्रवक्रयालाई पूणिता ददन ववस्ततृ शाखन्त्त सम्झौताका बाँकी कायिभाि तथा ववर्भन्न पक्षहरूसगँ 
भएका सहमर्तहरूको कायािन्त्वयन गने। 

बुदँा नं. 1.९: बाढी, पवहिो, आगलागी तथा डुबान लगायतका ववपखत्त पिेका जनताको उद्धाि, िाहत तथा 
पनुस्थािपना गने। 

ग) संयकु्त सिकािका नीर्त ि कायिक्रमहरू 

 िाविय वहतको संवद्धिन 

बुदँा नं. २.2 (2) : सीमा सिुक्षा ि तस्किी र्नयन्त्रणका लार्ग सीमा सिुक्षा चौकी (र्बओपी) वृवद्ध गने। 

बुदँा नं. 2.2 (६): सिुक्षा अङ्गको व्यवसावयकतामा जोड ददँदै मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक सािन स्रोत 
उपलब्ि गिाउने। 

 सङ्घीयताको कायािन्त्वयन ि सङ्घीय लोकताखन्त्रक गणतन्त्रको सदुृढीकिण 

बुदँा नं. 2.3(४):  प्रदेशसगँको समन्त्वयमा प्रदेश प्रहिी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गने। 

बुदँा नं. 2.3(९): मौर्लक हकको प्रभावकािी रूपमा कायािन्त्वयन गनि िाज्यको भरू्मका अर्भवृवद्ध गने। 

 शाखन्त्त सिुक्षाको प्रत्याभरू्त, सशुासन ि सदाचाि 
बुदँा नं. 2.4(१):काननुी िाज्यको मान्त्यता अनरुूप सशुासनको प्रत्याभरू्त, साविजर्नक प्रशासन ि सिुक्षा र्नकाय 

लगायतका सबै िाज्य संयन्त्रलाई र्नष्पक्ष ि जवार्देही बनाउन ठोस कदम चाल्ने। 

बुदँा नं. 2.4(२): समाजमा शाखन्त्त सवु्यवस्था कायम गनि अपिाि ि अिाजकता र्नयन्त्रण गिी दण्डहीनताको 
अन्त्त्य गने। 
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बुदँा नं. 2.4(३): र्नजामती प्रशासन, नेपाली सेना, नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिी लगायतका सिुक्षा 
र्नकायहरूलाई सक्षम, र्नष्पक्ष, पािदशी ि जनउत्तिदायी रूपमा सञ्चालन गने। 

बुदँा नं. 2.4(५): सङ्घीय व्यवस्थाको आिािभतू मान्त्यता अनरुूप र्नजामती सेवा एवं सिुक्षा र्नकायको 
पनुसिंिचनाको कामलाई पूणिता ददन।े 

बुदँा नं. 2.4(१०): िाविय परिचयपर प्रणालीलाई देशभि लागू गने। 

 शाखन्त्त प्रवक्रयाको पूणिता 
बुदँा नं. 2.5(१): सिकाि ि नेकपा (माओवादी) बीच भएको बहृत ्शाखन्त्त सम्झौता तथा मिेश आन्त्दोलन 

लगायत ववर्भन्न पक्षहरूसँग भएका सहमर्त ि सम्झौताहरूको कायािन्त्वयन गने। 

बुदँा नं.2.5(२): सशस्त्र सङ्घर्िको सन्त्दभिमा र्गिफ्ताि गरिएका बन्त्दीहरूलाई बहृत ्शाखन्त्त सम्झौताको भावना 
अनसुाि रिहा गने। 

बुदँा नं. 2.5(४): लाल आयोगको प्रर्तवेदन साविजर्नक गने। तिाई मिेशमा भएका ववर्भन्न आन्त्दोलनको बेला 
लगाइएका मदु्दाहरूको पनुिावलोकन गिी अन्त्यायपूविक बन्त्दी बनाइएका व्यखक्तको रिहाइ 
गने। 

बुदँा नं. 2.5 (५): तिाई मिेश लगायत ववर्भन्न के्षरमा सङ्घर्ि गिेका समूहहरूसँग सिकािले गिेका सहमर्तलाई 
तदारुकताका साथ कायािन्त्वयन गने। 

 आर्थिक नीर्त तथा कायिक्रम 

बुदँा नं. 2.6(१७):भकूम्प, बाढी पवहिो, डुबान, भकू्षय तथा आगलागी जस्ता ववपद बाट हनुे जनिनको नोक्सानी 
कम गनेका लार्ग र्डखजटल प्रववर्िको समेत प्रयोग गिी पूवि सतिकता प्रणाली ववकास गने, 
आवश्यकतानसुाि बस्ती स्थानान्त्तिण गने ि एकीकृत बस्ती र्नमािण सरुु गने। 

 सामाखजक रुपान्त्तिण 

बुदँा नं. 2.7(१): श्रर्मक लगायत गरिबी, बखञ्चतीकिण ि जोखखमयकु्त जीवनयापन गरििहेका तथा आफ्नो 
हेिचाह आर्ैं  गनि नसक्ने व्यखक्तहरूलाई सामाखजक सिुक्षा प्रदान गने।सामाखजक सिुक्षा 
प्रणालीलाई व्यवखस्थत गनि एकीकृत िाविय सामखजक सिुक्षा संिचना लागू गने। 

बुदँा नं. 2.7(१०): मवहला ववरुद्धका सम्पूणि ववभेदकािी काननु, वपतसृत्तात्मक पिम्पिागत मान्त्यता ि व्यवहािको 
अन्त्त्य गिी लैवङ्गक समतामूलक समाज र्नमािण गने। मवहला ववरूद्धका सबै ववभेदहरूलाई 
समाप्त गदै बलात्काि, घिेल ुवहंसा, एर्सड आक्रमण ि बेचर्बखनजस्ता अपिाि गनेलाई 
कडा कािबाही गने। यौर्नक तथा लैवङ्गक अल्पसङ्ख ख्यकको अर्िकाि सरु्नखश्चत गने। 

बुदँा नं. 2.7(१२): सबै समदुायको भार्ा, र्लपी, संस्कृर्त, सभ्यता ि सम्पदाको संिक्षण ि सम्वद्धिन गने।जार्त, 
भार्ा, िमि ि संस्कृर्तको आिािमा गरिने सबै प्रकािका भेदभावको अन्त्त्य गने। नेपाललाई 
जातीय छुवाछूतमकु्त िाि घोवर्त गरिसकेको सन्त्दभिमा जातपातजन्त्य ववभेद अन्त्त्यका लार्ग 
प्रभावकािी कदम चाल्ने। 
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 तात्कार्लक िाहत, पनुर्निमािण ि पनुस्थािपना 
बुदँा नं. 2.8 (१): कोर्भड -१९, बाढी, पवहिो, डुबान तथा अन्त्य ववपद् पीर्डत परिवािलाई उद्धाि तथा िाहत 

प्रदान गने। प्रभाववत ि ववस्थावपतहरूको पनुस्थािपना गने तथा ववपद जोखखम न्त्यूनीकिण 
तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकािी पाने। 

बुदँा नं. 2.8 (२): शहीद तथा बेपत्ता परिवाि ि द्वन्त्द्वपीर्डत एवं ववस्थावपतलाई िाहत, पनुस्थािपना ि सहायताका 
लार्ग आवश्यक व्यवस्था र्मलाउन।े 

बुदँा नं. 2.8 (३): ववर्भन्न आन्त्दोलनमा घाइते भई उपचाि नपाएकाहरूको यथोखचत उपचािको व्यवस्था गने, 
अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई क्षर्तपूर्ति ि परिवािका कखम्तमा एक जना सदस्यलाई िोजगािीको 
व्यवस्था गने। 

बुदँा नं. 2.8 (5): र्सन्त्िपुाल्चोक, मनाङ, लमजङु, गोिखा, बाजिुा ि सप्तिी लगायतका बाढी पवहिो ि डुबान 
प्रभाववत के्षरका जनतालाई िाहत तथा पनुस्थािपना गने। तिाई मिेशमा डुबानको जोखखम 
क्षेरहरूमा नदी र्नयन्त्रण ि पनुर्निमािणको कामलाई प्राथर्मकता ददन।े 

 

४.१.२ बजेट वक्तव्यसुँग सम्बर्न्त्िि बुुँदाहरू 

आ.व. २०७८/७९ को वावर्िक बजेट वक्तव्यमा गहृ मन्त्रालयसँग सम्बखन्त्ित बुदँाहरू देहाय अनसुाि छन:् 
बजेटका प्राथर्मकता 

 सबै नेपालीलाई जीवनचक्रमा आिारित सामाखजक सिुक्षा ि संिक्षण, 
 सबै प्रकािका ववभेद ि असमानताको अन्त्त्य, समन्त्यावयक ववकास ि ववकासका प्रर्तर्लमा न्त्यायपूणि 

पहुँच, 
 उत्तिदायी शासकीय व्यवस्था, सशुासन, भ्रिाचाि र्नयन्त्रण, शाखन्त्त सिुक्षाको प्रत्याभरू्त ि सेवा 

प्रवाहमा प्रभावकारिता।  

बुदँा नं. १५९:  वकृ्षािोपण ि संिक्षण कायिमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहिी, सशस्त्र प्रहिी समेतलाई परिचालन 
गरिनेछ। 

कायािन्त्वयनको अवस्थाैः  

 वृक्षािोपण ि संिक्षण कायिमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहिी, सशस्त्र प्रहिी समेतलाई र्निन्त्ति परिचालन 
गरिएको। 

बुदँा नं. ३८८: मानव सभ्यताको कलङ्कको रूपमा िहेको जातीय भेदभाव ि छुवाछूत र्नमूिल गनि सामाखजक 
जागिण ि काननुी कािबाहीलाई सशक्त बनाइनछे। 

कायािन्त्वयनको अवस्थाैः  प्रहिी कायािलयहरूमा सेवा प्रवाहमा सहजीकिणका लार्ग दर्लत सेलको गठन गरिएको। 

 

बुदँा नं. ३८९: शाखन्त्त प्रवक्रयाका बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ। 

कायािन्त्वयनको अवस्थाैः वव्लव समूह लगायत द्वन्त्द्वित पक्षसँग र्निन्त्ति संवाद अखघ बढाइएको। 
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बुदँा नं. ३९०: नेपालमा अग्रगामी लोकताखन्त्रक परिवतिनका लार्ग भएका सबै जनआन्त्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ि ि 
क्राखन्त्तका क्रममा जीवन उत्सगि गने शवहदका परिवाि, बेपत्ता पारिएका व्यखक्तका परिवाि, 
लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्त्द्व पीर्डत ि ववस्थावपत, अपाङ्गता भएका व्यखक्त ि घाइतेको 
अर्भलेखीकिण गिी सहयोग, सम्मान ि संिक्षण गरिनेछ। सशस्त्र द्वन्त्द्वबाट प्रभाववत 
व्यखक्तहरूलाई सहरु्लयतपूणि कजाि उपलब्ि गिाई स्विोजगाि बन्न प्ररेित गरिनेछ। 

कायािन्त्वयनको अवस्थाैः  

 अर्भलेख अद्यावर्िक भैिहेको। 

बुदँा नं. ३९२: अपिाि र्नयन्त्रण गिी शाखन्त्त सिुक्षा कायम गनि आवश्यक पने हातहर्तयाि, सिुक्षा उपकिण 
तथा सवािीसािनको व्यवस्था गिी सिुक्षा र्नकायलाई सदुृढ ि सबलीकिण गरिनेछ। नेपाल 
प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिीबल, नेपालका सकल दजािको मनोबल उच्च बनाई िाख्न खाईपाई आएको 
िाशनमा १५ प्रर्तशतले वृवद्ध गिेकोछु।सीमा सिुक्षा, अपिाि तथा अवैि व्यापाि र्नयन्त्रण 
गनि सीमावती क्षेरमा सशस्त्र प्रहिी बलका थप १ सय २० बोडिि आउट पोि स्थापना 
गरिनेछ। 

कायािन्त्वयनको अवस्थाैः  

 नेपाल सिकाि मखन्त्रपरिर्दको र्मर्त 2078/07/08 को र्नणियानसुाि नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र 
प्रहिीबल, नेपालका 77 वटै खजल्लाहरूमा कायिित प्रहिी कमिचािीहरूलाई नेपाल सिकाि 
मखन्त्रपरिर्दको र्मर्त 2072/12/01 ि र्मर्त 2073/03/02 गतेको र्नणियले स्वीकृत 
िाशन दििेटमा र्मर्त 2078/04/01 देखख लागू हनुे गिी 15 प्रर्तशतले ववृद्ध गिी 
कायािन्त्वयनमा आएको छ। 

 आ.व. 2078/79 को वजेट वक्तव्य पश्चात सीमावती क्षेरमा सशस्त्र प्रहिी बल, नेपालको 
हाल सम्म कुनै बोडि ि आउट पोिहरू स्थापना हनु नसकेको अवस्था ववद्यमान छ। 

 सीमामा परिचार्लत स.प्र.बल¸ नेपालका र्ब.ओ.वप.हरूका लार्ग र्मर्त 2078/08/10 गते 
210 वटा मोटिसाईकल खरिद गरिएको । 

 सीमा इलाकामा आवश्यकता तथा संवेदनशीलता मध्यनजि गिी मातहत एकाइहरूको 
समन्त्वयमा र्बओवप स्थापनाको लार्ग ववर्भन्न १२० स्थानहरू पवहचान तथा छनौट गरिएको। 
जसमध्ये आवश्यक जनशखक्त तथा बजेट उपलब्ि भएमा ६ स्थानमा तत्कालै र्बओवप स्थापना 
गनि सवकने। 

 २७ वटा र्बओवप भवन र्नमािणको लार्ग सम्झौता भएको, १४ वटा सम्झौताको प्रकृयामा िहेको, 
पाँचवटा मूल्याङ्कनको क्रममा िहेको ि एउटाको लार्ग पनुैः सूचना प्रकाशन गनुिपने देखखएको। 

बुदँा नं. ३९३: र्रभवुन ववमानस्थलमा अध्यागमन सेवालाई अन्त्तािावियस्तिको बनाउन यारकुो ववविण अर्ग्रम 
रुपमा प्राप्त हनुे एडभान्त्स पेसेन्त्जि इन्त्र्िमेसन र्सिमको प्रयोग, ववद्यतुीय प्रवेशद्वाि सञ्चालन ि 
क्यआुिकोड सवहतको ववद्यतुीय र्भसा जािी गने व्यवस्था र्मलाइनेछ। 

कायािन्त्वयनको अवस्थाैः  
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 र्रभवुन ववमानस्थलमा अध्यागमन सेवालाई अन्त्तािावियस्तिको बनाउन यारकुो ववविण अर्ग्रम 
रुपमा प्राप्त हनुे एडभान्त्स पेसेन्त्जि इन्त्र्िमेसन र्सिम(APIS)को प्रयोगका लार्ग बजेट प्राप्त भई 
कायि गनि प्रवक्रयामा िहेको ।र्बद्यतुीय QR code सवहतको र्भसा ववभागमा कायािन्त्वयनमा िहेको 
ि अन्त्य अध्यागमन कायािलयमा आवश्यक सामाग्री जडान गिी सञ्चालन गने प्रवक्रयामा िहेको। 

  लाग ु और्ि गाँजा -1,310 के.जी.¸ चिेश -21 के.जी.¸ नाईट्रोजन -789 याव्लेट¸ 
नाईट्रोभेट -6370 याव्लेट¸ लवुपजेर्सक -236 याव्लेट¸ कोिेक्स -74 बोत्तल¸ रे्निागन-
696,1  याव्लेट¸ एर्भल -65 बोत्तल¸ र्सरिन्त्जहरु -15 गोटा¸ स्पास्मो प्रोखक्सभन - 570,1  

याव्लेट¸ िाउन सगुि -324 ग्राम¸ डाइखजपाम -2654 याव्लेट ि नवुर्न -2501 याव्लेट 
बिामद गिी सम्बखन्त्ित र्नकायमा बझुाइएको। 

 मानव बेचर्बखनमा पिेका २० जनाको उद्धाि ि उक्त कायिमा संलग्न 19 जनालाई पक्राउ 
गिी सम्बखन्त्ित र्नकायमा बझुाइएको। 

 संवेदनशील इलाका तथा भन्त्साि एरियाहरुको गर्तववर्िहरु अनगुमन गनि 97  स्थानमा 287 
वटा र्स.र्स .क्यामेिा जडान गरिएको साथै केन्त्रमा मर्नटि सेल िाखी अनगुमन गरिएको। 

 

बुदँा नं. ३९४: सीमा नाकामा िहेका सबै अध्यागमन कायािलयको भौर्तक पूवाििाि सिुाि गनुिका साथै नेपाल 
र्भर्रन े ववदेशी नागरिकको बायोमेवट्रक ववविण सवहतको अर्भलेख ववद्यतुीय प्रणालीमा 
अद्यावर्िक गरिनेछ। 

कायािन्त्वयनको अवस्थाैः  

 Biometric अद्यावर्िक गने कायि सम्पन्न भई कायािन्त्वयन भईिहेको ि One to many Verification 

का लार्ग लागत अनमुान स्वीकृर्त एवं बजेट सरु्नखश्चतताका लार्ग मन्त्रालयमा पेश भएको। 

 

बुदँा नं. ३९५:  कािागािलाई सिुाि गहृमा ववकास गरिनेछ। नवुाकोट ि बाँकेमा खलुा कािागाि र्नमािण कायि 
आगामी वर्ि सम्पन्न गरिनेछ। पाँचथि ि मोिङमा कािागाि र्नमािण गनि िकम ववर्नयोजन 
गिेको छु। लोकताखन्त्रक आन्त्दोलनका र्सलर्सलामा कािागािमा िही गरिएको योगदानको 
संस्मिण ि कािागािको इर्तहास प्रर्तववखम्वत हनुे गिी केन्त्रीय कािागाि परिसिमा संग्रहालय 
र्नमािण गरिनेछ। 

कायािन्त्वयनको अवस्थाैः  

 कािागािलाई सिुाि गहृमा रूपान्त्तिण गनि हालसम्म ७,००० कैदीबन्त्दीलाई सीपमलुक तार्लम 
प्रदान गरिएको। र्नमािणािीन नवुाकोट खलुा कािागािको ८५ प्रर्तशत ि बाँके कािागािको 
७५ प्रर्तशत भौर्तक प्रगर्त भएको छ। मोिङ कािागािमा िकम ववनोयोजन भई र्नमािण कायि 
भईिहेको, भौर्तक प्रगर्त ३० प्रर्तशत भएको छ। पाँचथि कािागािको र्नमािण कायि सरुु भएको 
छ। केन्त्रीय कािागािमा हाल कैदीबन्त्दी िहेकोले संग्रहालयको कायि अगार्ड बढेको छैन। 
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बुदँा नं. ३९६:  दईु वर्िर्भर सबै नेपालीलाई िाविय परिचयपर ववतिण गने लक्ष्य अनरुूप आगामी वर्ि ७० 
लाख व्यखक्तलाई परिचयपर ववतिण गरिनेछ। व्यखक्तगत घटना दतािलाई ववद्यतुीय माध्यमको 
प्रयोगबाट गणुस्तिीय, सिल ि सहज बनाइनेछ। 

कायािन्त्वयनको अवस्थाैः 
 ७७ खजल्ला प्रशासन कायािलय, १९ वटा इलाका प्रशासन कायािलय, िाहदानी ववभाग ि िाविय 

परिचयपर व्यवस्थापन एकाइमा परिचयपर एकाइ (National ID Unit)को स्थापना गिी उक्त 
कायािलयहरूबाट र्नयर्मत सेवाको रुपमा ववविण दताि कायि शरुु गरिएको छ। िाविय 
परिचयपरका लर्ग २०७८ पौर् मसान्त्तसम्म अर्भयानमार्ि त ४६,६३,७३४ ि एकाइमार्ि त 
७,६१,३५६ जना नागरिकहरूको ववविण सङ्कलन गरिएको छ जसमध्ये २०७८ साउनदेखख 
पौर् मसान्त्तसम्ममा अर्भयानमार्ि त १९,९१,२०७ जना ि एकाइमार्ि त ३,८५,३५४ जनाको 
ववविण सङ्कलन गरिएको छ। हालसम्म २५ खजल्लाका २७९ स्थानीय तहका २,५४८ वडामा 
अर्भयान सम्पन्न भएको छ भने १३ खजल्लामा अर्भयान जािी छ।  

 िाविय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (NIDMIS) को स्तिोन्नर्तको कायि पिामशिदाता 
IDEMIA मार्ि त सम्पन्न भइ सञ्चालनमा िहेको ि हाल Support तथा ममितको कायि सचुारु 
िहेको छ भन ेNIDMIS को Disaster Recovery Site को लार्ग आवश्यक उपकिण खरिद एवं 
Site स्थापनाको अखन्त्तम चिणमा िहेको छ।  

 िाविय परिचयपरको Service Integration मा िाहदानी ववभागसँग System Integration भई e-

Passport ले िाविय परिचयपरको Verification गने कायि भएको। CMIS ि VERSP-MIS सँग 
System Integration भई कायािन्त्वयनमा िहेको। NIDMIS प्रणाली कै ववद्यमान पवुाििाि मार्ि त 
सेवा आबद्धता भैिहेको। िाविय परिचयपरको आवेदन नम्बिबाट NIN प्रदान गने ववद्यतुीय 
सेवाको ववकास भई सञ्चालनमा िहेको। 

 NIDMIS को Disaster Recovery Site को लार्ग आवश्यक उपकिण खरिद एवं Site स्थापनाको 
अखन्त्तम चिणमा िहेको। आ.व. २०७८/०७९ मा ५० लाख िाविय परिचयपरको स्माटि काडि 
आपूर्तिको लार्ग प्रतीतपर खोल्न ेप्रवक्रया पिुा भई प्रार्प्तको चिणमा िहको। आ.व. २०७८/०७९ 
मा ३० लाख नागरिकलाई िाविय परिचयपर ववतिण गने लक्ष्य िहेको। 

 अनलाइन मार्ि त पौर् मसान्त्तसम्म कुल 249,93,28  व्यखक्तगत घटना दताि भएकोमा अनलाईन 
व्यखक्तगत घटना दताि गने वडा संख्या –  5,710 (यस आ.व.मा ६६४ वडा थप भएको) 
िहेको। व्यखक्तगत घटना दताितर्ि   जन्त्म ७38,35,15 , मतृ्य ु३,९८,३०८, वववाह ६,०९,२३८, 
बसाइसिाई ३,३१,५६२ ि सम्बन्त्ि ववच्छेद १८,७५४ िहेका।  

बुदँा नं. ४००:   ववपदजन्त्य जोखखमको व्यवस्थापन गनि सिकािी कोर्मा पिेको चापलाई कम गनि ववपद् जोखखम 
न्त्यूनीकिण ववत्तीय िणनीर्त कायािनव्यन गरिनेछ। ववपदको पूविसूचना प्रणाली ववकास गिी 
क्षर्त न्त्यूनीकिण गरिनछे। ववपद् पूवितयािी, खोज, उद्धाि, िाहत ि पनुस्थािपनाका कायिक्रम 
सञ्चालन गनि बजेटको व्यवस्था गिेको छु। 
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कायािन्त्वयनको अवस्थाैः 
 ४६ वटा ववपद् व्यवस्थापन तार्लम सम्पन्न भएको¸ जसमा १,५६१ जना सहभागी भएका साथै 

हाल १ वटा तार्लम सञ् चालनमा िहेको जसमा ४७ जना सहभागी भएका। ववर्भन्त् न ३३ 
वकर्समका ववपद् उद्धाि सामाग्रीहरु सम्झौता भई आपूर्तिको क्रममा िहेको। 

बुदँा नं. ४०१:   डढेलोबाट हनुे क्षर्त न्त्यूनीकिण गनि नपेाली सेनाको व्यवस्थापनमा परिचार्लत हनुेगिी पानी 
खन्त्याउन ेबकेट सवहतको हेर्लक्टि तथा अन्त्य उपकिणहरू तयािी अवस्थामा िाखखनेछ। 
ववपद् व्यवस्थापनमा सिुक्षा लगायत सम्बद्ध सबै र्नकाय समन्त्वयात्मकरुपमा वक्रयाशील हनु े
व्यवस्था र्मलाइनछे। 

 

कायािन्त्वयनको अवस्थाैः 
 डढेलोबाट हनु ेक्षर्त न्त्यूर्नकिण गनि अखग्न र्नयन्त्रण सामग्रीहरू खरिद भई ववतिणको चिणमा 

िहेको छ। उक्त सामग्रीहरू सिुक्षा लगायत अन्त्य सिोकािवालाहरूलाई समन्त्वयात्मक रूपमा 
परिचालन गने गिी ववतिण गरिनेछ। 

 बुदँा नं. ४०२:   ववपद् उद्धाि तथा व्यवस्थापनको लार्ग सबै प्रदेशमा मखल्टपपदो ज िोबोवटक र्ायि र्ाइवटङ, 
अत्यािरु्नक र्ायि र्िगेड, मखल्टर्सटि एम्बलेुन्त्स, िेस्क्य ु भेवहकल ि सबै स्थानीय तहमा 
दमकल व्यवस्था गिी अखग्नजन्त्य ववपद् न्त्यूनीकिण ि व्यवस्थापन गरिनेछ। 

 

कायािन्त्वयनको अवस्थाैः 
 िोवोवटक र्ायि र्ाइवटङको स्पेखशवर्केशन तयाि हनुे क्रममा िहेको ि र्ायि वव्रगेडको वोलपर 

आव्हानको तयािीमािहेको छ। मखल्टर्सटि एम्वलेुन्त्स ि िेस्क्य ुभेकलको वोलपर आह्वान भई 
सम्झौताको क्रममा िहेको छ। 

बुदँा नं. ४०३:   ववपद् पर्छको पनुर्निमािणलाई तीव्रता प्रदान गनि िाविय ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन 
प्रार्िकिणको संिचनागत सिुाि गिी संस्थागत क्षमता अर्भवृवद्ध गरिनेछ। 

 

कायािन्त्वयनको अवस्थाैः 
 संिचनात्मक सिुािका लार्ग सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षणको मस्यौदा तयाि भई पेश हनु े

क्रममा िहेको छ। 

 नेपाली सेना लगायत सम्पूणि सिुक्षा र्नकायहरुसँग आवश्यक समन्त्वय गिी ववपद् व्यवस्थापन 
कायि प्रभावकािी भरू्मका र्नवािह गरिएको । 

 गोताखोि तार्लम प्रा् त ३७ जना ि ववपद् व्यवस्थापन तार्लम प्रा् त २०३४ जना जनशखक्तलाई 
आवश्यक उद्धाि सामग्री सवहत तैनाथ अवस्थामा िहेको। 

 ववर्भन्न ववपदका ६६२ घटनाहरू (सडक दघुिटनामा पिेका, बाढीपवहिो नदी तथा तालमा डुबेका, 
वा बगाएका, वहमपात वा वहमपवहिोमा पिेका) २१५ जनाको जीववतै उद्धाि गरिएको ८२१ 
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जना घाइते उद्धाि ि ३६६ मतृकको शव र्नकार्लएको। उक्त कायिको लार्ग ६८५५ जना 
सशस्त्र प्रहिीहरू परिचालन भएका। 

 िाविय ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन प्रार्िकिणको संिचना अन्त्तगित सशस्त्र प्रहिी 
बल, नेपालको तर्ि बाट एक जना ववपद् व्यवस्थापन तार्लम प्राप्त अर्िकृतलाई आवश् यक 
समन्त्वय तथा सहजीकिणको लार्ग खटाइ पठाइएको। 

बुदँा नं. ४१८: साविजर्नक सेवालाई सविसलुभ, छरितो ि प्रववर्िमैरी बनाइनेछ। सेवाग्राहीको पषृ्ठपोर्ण र्लन े
पद्धर्तलाई संस्थागत गरिनछे। नागरिकबाट प्राप्त गनुासोको तत्काल समािान गने व्यवस्था 
र्मलाइनेछ। प्रमखु पदार्िकािी तथा आयोजना प्रमखुसँग परिमाणात्मक तथा मापनयोग्य 
सूचक सवहत कायिसम्पादन सम्झौता गरिनेछ। 

कायािन्त्वयनको अवस्थाैः 
 गनुसो सनुवुाइलाई उच्च प्राथर्मकता ददइएको। 

 ववभागीय प्रमखु तथा प्रमखु खजल्ला अर्िकािीहरूसँग कायिसम्पादन सम्झौता गरिएको। 

 
प्रर्तस्थापन वविेयकबाट 

बुदँा नं. ९: समाजमा ववद्यमान ववभेदहरू अन्त्त्य गनि दर्लत, थारु, आददबासी जनजार्त, मखुस्लम, गरिब, मवहला, 
जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यखक्त, बालबार्लका, लैवङ्गक अल्पसङ्खख्यक ि भार्ा संस्कृर्त आददमा 
भइिहेको ववभेद अन्त्त्य गनि सामाखजक तथा सांस्कृर्तक रुपान्त्तिणका लार्ग प्रभावकािी कायिक्रम 
सञ्चालन गरिनेछ। 

४.२   नर्िजासूिक र समयवद्ध र्क्रयाकलापहरू (Milestones) 

४.२.१ प्राथर्मकिाप्राप्त कायिक्रम (P1) को प्रगर्ि अवस्था 

आ.व. २०७७/७८ मा गहृ मन्त्रालय अन्त्तगित जम्मा दईुवटा पवहलो प्राथर्मकता प्राप्त कायिक्रमहरू िहेका र्थए 
जसको प्रगर्त अवस्था तार्लका नं ४.२.१.१ मा प्रस्ततु गरिएको छ। 

तार्लका नं. ४.२.१.१: P1 अन्त्तगितका कायिक्रमहरूको प्रगर्तको अवस्था 
क्र.सं.  प्राथर्मकता प्राप्त आयोजनाहरु  ववर्नयोखजत बजेट     

 (रु हजािमा) 
आ.व. 207७/7८ को दोस्रो 
चौमार्सक खचि (प्रर्तशतमा) 

चाल ु पुजँीगत चाल ुखचि  पूजँीगत खचि 
१. लागू और्ि र्नयन्त्रण कायिक्रम  79,00 100 5३.३9 100 

२. र्र-वर्ीय अपिाि र्नयन्त्रण तथा 
अनसुन्त्िान कायियोजना  

1,06,00 7,91,00 68.96   91.02 
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४.२.२ रार्ष्िय र्वकास समस्या समािान सर्मर्िको बैठकका र्नणिय कायािन्त्वयन 

िाविय ववकास समस्या समािान सर्मर्तको ४६औ,ं ४७औ ंि ४८औ ंबैठकका गहृ मन्त्रालयसँग सम्बखन्त्ित  
र्नणियहरूको कायािन्त्वयनको अवस्था तार्लका तार्लका नं. ४.२.२.१ मा प्रस्ततु गरिएको छ। 

तार्लका नं. ४.२.२.१: िाविय ववकास समस्या समािान सर्मर्तको बैठकका र्नणिय कायािन्त्वयनको अवस्था 
बैठक 
संख्या 

र्नणिय नं. र्नणियको व्यहोिा र्नणिय कायािन्त्वयनको व्यहोिा 

४६ ५ पञ्चवर्ीय पनुर्निमािण तथा पनुिस्थापना योजना (PDR) मा 
पिेका ति सिकािका सम्बखन्त्ित मन्त्रालय ि र्नकायबाट 
र्नयर्मत कायिक्रम अन्त्तगित पनुर्निमािण गनुिपने खानेपानी, 
सडक, र्संचाई, स्थानीय तहका भवन, सिुक्षा र्नकायका 
भवन लगायतका संिचनाहरूको पनुर्निमािण कायि एवं 
जोखखमयकु्त वस्तीहरुको संिक्षणको लार्ग आवश्यक 
बजेटको व्यवस्था नभएकाले सम्बखन्त्ित सङ्घीय मन्त्रालयले 
अथि मन्त्रालय, प्रदेश ि स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्त्वय 
ि सहकायि गिी पनुर्निमािण सम्बन्त्िी कायि आगामी एक 
वर्ि र्भर सम्पन्न गने। 

नेपाल प्रहिी तर्ि  कुल १०५ वटा 
भवनको पनुर्निमािण कायि सम्पन्न 
भएको। 

 

६ जग्गा अर्िग्रहण तथा मआुब्जा र्निाििण सम्बन्त्िी एकीकृत 
िाविय नीर्त, २०७६ तयाि गिी स्वीकृर्तका लार्ग २०७६ 
पसुर्भर म. प. मा पेश गने :  

जग्गा अर्िग्रहण तथा मआुब्जा र्निाििण कायिमा 
स्थानीयस्तिमा सिैँ वववाद भइिहने तथा जग्गा प्रार्प्त 
सम्बन्त्िी आयोजनावपच्छे र्ाईलहरू मन्त्रीपरिर्दमा लैजान ु
पने एवं ववर्भन्न प्रकृर्तका अर्तक्रर्मत ऐलानी तथा पर्ति 
जग्गा समेतको प्रार्प्तका सम्बन्त्िमा स्पि आिाि, मापदण्ड 
ि नीर्त नभएकाले जग्गा प्रार्प्तमा समस्या तथा वढलाइ हनुे 
गिेको हुँदा गहृ मन्त्रालयले सिोकािवाला र्नकायसँगको 
समन्त्वयमा उखचत मूल्यलाई आिाि र्लई ऐलानी तथा पर्ति 
जग्गाको हकमा मआुब्जा प्राप्त नहनुे गिी जग्गा अर्िग्रहण 
तथा मआुब्जा र्निाििण सम्बन्त्िी एकीकृत िाविय नीर्त, 

२०७६ पौर् मवहना र्भर तयाि गिी स्वीकृर्तका लार्ग 
नेपाल सिकाि, मखन्त्रपरिर्दमा पेश गने। 

भरू्म व्यवस्था, सहकािी तथा गरिवी 
र्नवािण मन्त्रालयबाट मअुब्जा 
क्षर्तपूर्ति ि िाहत सम्बन्त्िी 
मागिदशिन, २०७६ का साथै 
एकीकृत भरू्म तथा जग्गा प्रार्प्त ऐन 
तयािीको कायि भईिहेको जानकािी 
आएपर्छ यस मन्त्रालयवाट िाविय 
योजना आयोगलाई आवश्यक 
समन्त्वय गिी ददन अनिुोि गिी 
पठाइएको। NDAC को ४७औ ं
वैठकवाट यो कायिका लार्ग 
िा.यो.आ.को माननीय सदस्यको 
संयोजकत्वमा सिोकािवाला 
र्नकायका सहसखचवस्तिका 
प्रर्तर्नर्ि सखम्मर्लत सर्मर्त गठन 
गिी ३ मवहना र्भर प्रर्तवेदन पेश 
गने र्नणिय भएको। 

४७ ७ तीि रूपमा गनुिपने पूवाििाि ववकास ि र्नजी क्षेरको र्नमािण 
सामाग्रीको आवश्यकता पूर्ति गनि एकार्ति चरु्लँदो समस्या 
देखखएको छ भने अकदो र्ति देशका ववर्भन्न क्षेरमा प्राकृर्तक 
स्रोतको रूपमा िहेका ढुङ्गा ि वालवुा खानीको पवहचान, 

उक्त नीर्तको मस्यौदा खाका तयाि 
गनि गदठत सर्मर्तमा श्रीमान 
सखचवज्यकुो सहभार्गता भएको ि 
उक्त सर्मर्तवाट खानी तथा भ-ुगभि 
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बैठक 
संख्या 
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ववकास ि उत्खनन हनु नसकेको सन्त्दभिमा एउटा ठोस 
नीर्त बनाई कायािन्त्वयन गनि अत्यावश्यक भएकाले िाविय 
योजना आयोगका मा. सदस्यको संयोजकत्वमा प्रिानमन्त्री 
तथा मखन्त्रपरिर्दको कायािलय, उद्योग, वाखणज्य तथा 
आपूर्ति, भरू्म व्यवस्था, सहकािी तथा गरिबी र्नवािण, वन 
तथा वाताविण, गहृ एवं अथि मन्त्रालय समेतका सखचवहरू 
सखम्मर्लत कायिक्षेर ि कायािदेश सवहतको एक उच्चस्तिीय 
सर्मर्त गठन गने ि सो सर्मर्तबाट एउटा उपयकु्त िाविय 
नीर्त चाि मवहनार्भर तयाि गिी प्रिानमन्त्री तथा 
मखन्त्रपरिर्दको कायािलयले मं.प.मा प्रस्ताव पेश गने। 

ववभागका महार्नदेशकको 
संयोजकत्वमा उक्त नीर्तको 
मस्यौदा गनि एक उपसर्मर्त गठन 
भई मस्यौदाको खाका तयाि गिी 
प्र.म.तथा म.प.को कायािलयमा पेश 
गरिएको जानकािी प्राप्त भएको। 
मस्यौदा उपसर्मर्तमा गहृ 
मन्त्रालयको प्रर्तर्नर्ित्व भएको 
नदेखखएको भएतापर्न र्मर्त 
२०७७/४/३२ मा िा.यो.आ मा 
िाय पठाइएको। 

४८ १ रूपान्त्तिणकािी आयोजनाको रुपमा िहेको िाविय 
परिचयपर आगामी तीन वर्ि र्भर सबै नेपाली नागरिकलाई 
पथृक नम्वि सवहत ववतिण गिी सक्नपुने खस्थर्त िहेको ि 
उक्त परिचयपरसँग अन्त्य सिकािी सेवा प्रणाली आबद्ध 
गिी कायािन्त्वयन गनि सबै र्नकायको अपनत्व ि यस 
अनसुािको दक्षता बवृद्ध आवश्यक िहेकोले िाविय 
परिचयपर कायिक्रमलाई प्रभावकािी बनाउन सिोकािवाला 
सबै र्नकायसँग समन्त्वय गिी गहृ मन्त्रालयले यसलाई 
अर्भयानको रूपमा सञ्चालन गने। 

सन ् २०२२ को र्डसेम्बि 
अन्त्त्यसम्ममा ववतिण गरिसक्ने 
लक्ष्य। चालू आ.व.को अन्त्त्यसम्म 
१ किोड व्यखक्तको ववविण सङ्कलन 
गरिसक्ने ि ५० लाख परिचयपर 
ववतिण गरिसक्ने लक्ष्य िहेको। 
CIMS, Passport ि व्यखक्तगत घटना 
दताि प्रणालीमा आवद्ध भैसकेको। 
अध्यागमन ववभाग ि कन्त्सलुि सेवा 
ववभागसँग आवद्ध गने चिणमा 
िहेको।टेर्लकम सेवा प्रदायक ि 
बैंक तथा ववत्तीय क्षेरका ववद्यतुीय 
प्रणालीलाई आवद्ध गनि  प्राववर्िक 
टोली बनाई अध्ययन भइिहेको। 
एक किोड बीस लाख काडिको 
लार्ग ठेक्का सम्झौता भैसकेको। 

७ र्नजीक्षेरबाट सञ्चार्लत ठूला आयोजनाहरुको सिुक्षा 
व्यवस्थापन ववद्यमान सिुक्षा जनशखक्तवाटै भईिहँदा 
जनशखक्तको अभाव भएको साथै खवटने जनशखक्तको 
प्रोत्साहन सेवा सवुविा उपलव्ि गिाउन समस्या भएको ि 
नेपाल सिकािको तर्ि वाट पयािप्त खचि हनुे गिेको हुँदा 
र्नजीक्षेरवाट सञ्चार्लत ठुला आयोजनाहरूको सिुक्षा 
व्यवस्थापन सम्वन्त्िमा छुटैै  मापदण्ड र्निाििण गिी ३ 
मवहनार्भरै कायािन्त्वयन हनुे गिी गहृ मन्त्रालयले कािवाही 
अगार्ड बढाउने। 

सिुक्षा तथा समन्त्वय महाशाखाबाट 
उक्त मापदण्डको प्रािखम्भक 
मस्यौदा तयाि भइ िा.यो.आ., प्र.म. 
तथा म.प. कायािलय, उद्योग 
मन्त्रालय, लगानी वोडि लगायतका 
सिोकािवाला र्नकायहरुमा र्मर्त 
२०७८/१/१९ मा िाय माग गिी 
पठाइएको। िाय प्राप्त भएपर्छ उक्त 
मापदण्डलाई अखन्त्तम रूप ददइने। 
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संख्या 
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१३ एकल र्बन्त्दू सेवा केन्त्रको स्थापना देखख नै साववकमा 
अध्यागमन ववभागबाट जािी हुँदै आएको व्यवसायीक र्भसा 
ि उद्योग ववभागको र्सर्ारिसको आिािमा प्रदान गरिन े
कामदाि र्भसा जािी गनिका लार्ग एकल ववन्त्द ु सेवा 
केन्त्रमा एक जना र्नदेशक (िा.प.दद्वतीय) सवहत अध्यागमन 
अर्िकृत एक ि सहायक कमिचािी एक गिी जम्मा ३ 
जना कमिचािीहरुलाई खजम्मेवािी तोवकएको छ। 
उखल्लखखत र्भसा सम्बन्त्िी सम्पूणि कायि सोही ववन्त्दबुाट 
टुवङ्गने गिी अर्िकाि प्रत्यायोजन समेत गरिएको छ। 

कायािन्त्वयनमा समस्याैः 
एकल र्बन्त्दू सेवा केन्त्रमा कमिचािी 
हाल सम्म अध्यागमन ववभागकै 
दिबन्त्दीबाट पठाउने गरिएको, 
र्नदेशक भने सोही कायािलयको 
दिबन्त्दीमा िहेको भए तापर्न तलबी 
प्रर्तवेदन अध्यागमन ववभागबाट 
पास हनुे गिेको 
 

 

४.२.३ पन्त्रौं योजनाको नर्िजासूिकमा भएको प्रगर्ि 

पन्त्रौं योजनामा उखल्लखखत गहृ मन्त्रालय सम्बद्ध १८ वटा नर्तजा सूचकहरूमा भएको प्रगर्त तार्लका नं. 
४.२.३.१ मा प्रस्ततु गरिएको छ। ती मध्ये क्र.सं. १, ६ ि ८ को प्रगर्तको अवस्था उपलब्ि हनु सकेको 
छैन भन ेक्र.सं. १५, १६ ि १७ को प्रगर्त सन्त्तोर्जनक देखखएको छ। अन्त्य नर्तजा सूचकहरूको प्रगर्तको 
अवस्था कमजोि देखखएको छ। 

तार्लका नं. ४.२.३.१: पन्त्रौं योजनाका नर्तजासूचकको प्रगर्त अवस्था 

क्र. सं. सूचक एकाइि वावर्िक 
लक्ष्य 

प्रगर्त अवस्था 
(2077/078) 

१. आिािभतू सामाखजक सिुक्षामा आवद्ध जनसङ्खख्या प्रर्तशत ३९   

२. सडक दघुिटनाबाट मतृ्य ुभएका व्यखक्त सख्या १६००  २५११ 

३. सडक दघुिटनाबाट घाइते भएका व्यखक्त सख्या १००००  २५०७१ 

४. प्रहिी ि जनताबीचको अनपुात अनपुात २९५  १:३८२ 

5. 
दताि भएका लैवङ्गक वहंसा लगायतका अपिािका घटना ि 
अनसुन्त्िानको अनपुात 

प्रर्तशत ९३.३  ८५.२५ 

६. 
मददिाको हार्नकािक प्रयोग गने जनसख्या (१५ वर्ि वा 
मार्थको उमेि समूह) 

प्रर्तशत १.८   

7. 
लाग ुऔर्ि र्नर्िे तथा मददिा ववक्री ववतिण व्यवखस्थत गनि 
िोकथाममूलक कायिक्रम लागू भएका स्थानीय तह 

सख्या ५००  ३०० 

८. 
न्त्यूनतम मानवोखचत सवुविा सवहतको (भौर्तक पूवाििाि 
क्षमता) कािागािमा िहेका कैदी बन्त्दी  

प्रर्तशत ८०   
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क्र. सं. सूचक एकाइि वावर्िक 
लक्ष्य 

प्रगर्त अवस्था 
(2077/078) 

९. 
बायोमेवट्रक सवहतको अपिाि तथा अपिािी अर्भलेख प्रणाली 
स्थापना 

खजल्ला ७७ 
१५सम्पन्न ि  

३० थवपँदै 

१०. िाविय  परिचयपर प्राप्त गिेका नेपाली नागरिक प्रर्तशत ३३ 
(३० लाख ५० हजाि 
ववविण दताि) 

११. ववपदको कािण कुल गाहिस्थ्य उत्पादनमा भएको क्षर्त प्रर्तशत २ रु.२,१०,९६,७९,९०६ 

१२. ववपदका घटनावाट मतृ्य ुभएका जनसख्या  प्रर्त लाख १.३  १.८१ 

१३. ववपदका घटनावाट प्रभाववत परिवाि संख्या  प्रर्त हजाि १२.३ १ परिवाि 

१४. पाँच वर्िमरु्नका वालवार्लकाको जन्त्म दताि प्रर्तशत ८४ ६३ 

१५. िाविय  परिचयपर लाग ुहनुे खजल्ला  सङ्खख्या ७७   ७७ 

१६. ववदेशी मलुकुमा वालवार्लकाको वेचववखन सङ्खख्या १२   ० 

१७. 
नेपाल प्रवेश गने ि बावहरिने ववदेशीको जैववक सूचना 
सवहतको अध्यागमन प्रणाली लाग ुभएका अध्यागमन 
कायािलय 

सङ्खख्या 
७  9 

१८. 
ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन सम्वन्त्िी तार्लम 
प्राप्त जनशखक्त 

सङ्खख्या २७००  १२०७ 

४.२.४ माइलस्टोनको प्रगर्ि अवस्था 

ववगतको पाठ ि अनभुव, वतिमान नीर्त तथा कायिक्रम, ववद्यमान कायिसञ्चालन व्यवस्था, समस्या ि सवालहरूलाई 
दृविगत गिी आ.व. २०७८/७९ का वक्रयाकलाप ि माइलस्टोनहरूको ववविण तयाि गरिएको छ। यस अनसुाि 
नेपाल सिकािको आ.व. २०७८/७९ को नीर्त तथा कायिक्रमलाई कायािन्त्वयन गनि गहृ मन्त्रालय ि अन्त्तिगतका 
र्नकायहरूको लार्ग कायियोजना तयाि गरिएको छ। कायियोजनामा ५९ वटा वक्रयाकलापहरू ि १०६ वटा 
माइलस्टोनहरू समावेश छन।्  

माइलस्टोन कायािन्त्वयनको अवस्थाैः समीक्षा अवर्िमा जम्मा १०६ वटा माइलस्टोनहरूमध्ये ९२ वटा (८६.८%) 
सम्पन्न भएका ि १४ वटा (१३.२%) मार कायािन्त्वयनको क्रममा िहेको अवस्था छ। समीक्षा अवर्िका लार्ग 
तोवकएमा माइलस्टोनहरूमा मन्त्रालयले उल्लेख्य प्रगर्त गिेको देखखन्त्छ। कायािन्त्वयनको क्रममा िहेका 
माइलस्टोनहरूको ववस्ततृ ववविण तार्लका नं. ४.२.४.१ ि समग्र माइलस्टोनको ववविण तार्लका नं. ४.२.४.२ 
मा  प्रस्ततु गरिएको छ।  
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तार्लका नं. ४.२.४.१: सम्पन्न हनु नसकेका/ कायािन्त्वयनको क्रममा िहेका माइलस्टोनहरू 

र्स.नं. कृयाकलापहरू माइलस्टोन प्रगर्त कैवर्यत 

१ 

अपिाि र्नयन्त्रणका लार्ग काठमाडौं 
उपत्यकामा ववर्भन्न स्थानमा CCTV 

जडान गने । 

जडान गिी सञ्चालन । 
कोर्भड-१९ को कािण 
सम्पन्न हनु नसकेको।  

  

२ 
२०२ वटा ववपद् व्यवस्थापन 
सम्बन्त्िी तार्लम सञ्चालन गने । 

तार्लम सञ्चालन 
(चौमार्सक संख्या)  

१४५ सम्पन्न। 

५७ वटा कोर्भड-१९ 

को कािण  सम्पन्न 
हनु नसकेको।  

३ 
१९7(Advance-१९२ ि Basic- ५ 
गिी) वटा तार्लम सञ्चालन गने। 

तार्लम सञ्चालन  
१४९ सम्पन्न   ४८ वटा  कोर्भडका 

कािण हनु नसकेको। 

४ 
गलु्म (२ वटा) को भवन र्नमािण 
सम्पन्न गने । 

बोलपर आह् वान ि 
सम्झौता  

आखश्रत िामेछाप गलु्म 
सम्पन्न। 

आखश्रत वाजिुाको 
२०७८।०१।१७ 
गते जग्गा प्रार्प्त 
भएको। 

५ 

उत्तिी सीमाका BOP-१ (वहल्सा 
हमु्ला) को बहबुवर्िय खरिद सम्झौता 
गिी भवन र्नमािण गने। 

जग्गा प्रार्प्त  
जग्गा प्रार्प्तको कायि 
भइिहेको।  

  

६ 

उत्तिी सीमाका BOP-१ (वहल्सा 
हमु्ला) को बहबुवर्िय खरिद सम्झौता 
गिी भवन र्नमािण गने  

बोलपर आह् वान जग्गा प्रार्प्तको कायि 
भइिहेको।  

  

७ 

७४ वटा कािागािहरुमा कैदीबन्त्दीको 
सीपलाई उत्पादनमूलक कायिमा 
उपयोग गने । 

तार्लम सञ्चालन ि 
उत्पादनमूलक कायि 
शरुु (कैदी बन्त्दी 
संख्या)।  

 
 कोर्भड-१९ का कािण 
सम्पन्न हनु नसकेको। 

८ 

नख्ख,ु जगन्नाथदेवल ि र्डल्लीबजाि 
कािागाि कायािलयहरुमा र्डप बोरिङ 
र्नमािण गने । 

बोलपर आव्हान, 

स्वीकृती ि सम्झौता 
गिी कायि आिम्भ।  

  

नख्ख ुकािागाि 
कायािलयमा र्डप बोरिङ 
असर्ल भएको ।  

९ 

नख्ख,ु जगन्नाथदेवल ि र्डल्लीबजाि 
कािागाि कायािलयहरुमा र्डप बोरिङ 
र्नमािण गने । 

र्नमािण सम्पन्न ।  

  

,,                                         ,, 

१० 

िाविय परिचयपरको घमु्ती दताि केन्त्र 
(Mass Enrollment) स्थापना तथा 
सञ्चालन गने । 

थप नागिीकको ववविण 
संकलन (चौमार्सक 
रुपमा लाखमा)  

 
 कोर्भड-१९ का कािण 
सङ्कलनमा समस्या 
भएको। 

११ 
NIDMIS प्रणालीसँग ५ वटा प्रणालीको 
सेवा आबद्दता गने । 

आवद्दताको पिीक्षण गिी 
सेवा प्रवाह शरुु 

दिु संचाि कायािलयसंग 
Service Integration को 
लार्ग Technical 

 वाँकी कोर्भड-१९ ले 
कायािन्त्वयनमा वढलाइ 
भएको। 
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र्स.नं. कृयाकलापहरू माइलस्टोन प्रगर्त कैवर्यत 

Document Sharing 

भएको।  

१२ 
िाविय परिचयपर (स्माटि काडि) 
खरिद गने । 

  
स्माटि काडि प्राप्त ।  

वोलपर स्वीकृती भई 
सम्झौताको तयािी।    

१३ व्यखक्तगत घटना दताि तथा सामाक 
सिुक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (VERSP-

MIS) को लार्ग सभिि, Disaster 

Recovery Center खरिद तथा स्थापना 
गने । 

साइट स्थापना  ८०% सम्पन्न।    

१४ 

VERSP-MIS प्रणालीको स्तिोन्नती 
गने। 

प्रणाली स्तिोन्नती तथा 
पिीक्षण सम्पन्न ।  

 ८०% सम्पन्न।  
  

 
उपयुिक्त १४ वटा बाहेक तार्लका नं. ४.२.४.२ मा उखल्लखखत सम्पूणि माइलस्टोनहरूको कायि सम्पन्न भएको 
छ। 
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तार्लका नं. ४.२.४.२: आर्थिक वर्ि 2078/79 को बजेट कायािन्त्वयन कायियोजना (माइलस्टोन) 
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पररच्छेद – पाुँि 

गृह प्रशासन सुिार कायियोजना, २०७८  

 

५.१ पृष्ठभूर्म  

नेपालको संवविानले स्वतन्त्रता, साविभौमसत्ता, भौगोर्लक अखण्डता ि स्वािीनताको संिक्षण गदै नागरिकको 
जीउ, िन ि स्वतन्त्रता तथा समानताको संिक्षण गने  ववर्य उल्लेख गिेकोमा ती कुिाहरूको प्रत्याभरू्त 
गने गरुुत्ति अर्भभािा गहृ मन्त्रालयको िहेको छ । सङ्घीय लोकताखन्त्रक शासन प्रणाली बमोखजम  सङ्घ,  

प्रदेश ि स्थानीय तहमा आउन सक्ने िाविय तथा अन्त्तािाविय सिुक्षा चनुौतीहरूलाई पूवािनमुान गदै त्यसको 
सामना गनि प्रभावकािी िाविय सिुक्षा प्रणालीको ववकास गनुि अपरिहायि हनु गएको छ जसबाट शाखन्त्त, 

सिुक्षा, अमनचयन ि ववकासका कायिमा सहजीकिण गनि सम्भव हनुे ववश्वास गनि सवकन्त्छ।   

गहृ मन्त्रालयले नेपालको संवविानको िािा ५१(क) बमोखजम  िावि एकता तथा िाविय सिुक्षा सम्बन्त्िी 
नीर्तको सम्वोिन गने ववर्यहरूका साथै िाविय तथा अन्त्तािाविय प्रर्तवद्धताहरू, गहृ प्रशासन सम्बद्ध ऐन, 

र्नयम, काननु ि कायिववर्िहरू, नेपाल सिकाि कायि ववभाजन र्नयमावली (२०७४) बमोखजमका 
वक्रयाकलापहरू, आवर्िक योजनामा उल्लेख भएका गहृ प्रशासन सम्वद्ध वक्रयाकलापहरू ि नेपाल 
सिकािको वावर्िक नीर्त तथा कायिक्रम अनसुाि तोवकएका वक्रयाकलाप तथा खजम्मेवािीहरूको कायािन्त्वयन 
गदिछ जसको लार्ग गहृ प्रशासनलाई सक्षम, सबल ि सािनसम्पन्न बनाएि नागरिकहरूमा शाखन्त्त सिुक्षाको 
प्रत्याभरू्त तथा सिकािप्रर्तको ववश्वासको अनभुरू्त ददलाउँदै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकािी बनाउँदै लैजानकुा 
साथै सशुासन कायम गनिका लार्ग सबैखाले प्रयत्न ि वक्रयाशीलता देखाउन ु पदिछ। गहृमन्त्रालयले 
मातहतका र्नकायका कायािलय प्रमखुसँग वावर्िक कायि सम्पादन सम्झौता गिेि कायिसम्पादनलाई थप 
प्रभावकािी ि नर्तजामखुी बनाउँदै लागेको छ। गहृ प्रशासनका आगामी वक्रयाकलापहरू थप अनमुानयोग्य 
ि योजनाबद्ध बनाउँदै लैजान यो गहृ प्रशासन सिुाि कायियोजना २०७८ जािी गरिएको छ।  यस 
कायियोजनामा गहृ प्रशासन सिुाि कायि योजना, २०७४ को समीक्षामा उल्लेख गरिएका भावी कायिददशालाई 
समेत समावेश गिी वक्रयाकलापहरूको पवहचान तथा प्राथर्मकीकिण गरिएको छ। यस क्रममा नीर्त 
अध्ययन प्रर्तष्ठान, गहृ प्रशासन के्षरको समाचाि सम्प्ररे्ण गने सञ्चािकमीहरू तथा सिोकािवाला 
र्नकायहरूको प्रत्यक्ष पिोक्ष सहभार्गता गिाइएको छ। परिवर्तित िाजनीर्तक सन्त्दभिमा सङ्घीयताको 
कायािन्त्वयनका लार्ग सबै तहका सङ्घीय एकाइहरूबीचको थप समन्त्वय ि सहकायि प्रवद्धिन गदै अखघ बढ्न े
नीर्त गहृ मन्त्रालयले र्लएको छ। 

ववर्भन्न २०६ वक्रयाकलापहरूमा वगीकिण गरिएको यस कायियोजनाको प्रभावकािी कायािन्त्वयनबाट शाखन्त्त, 

सिुक्षा, सशुासन ि ववकासमा सहजीकिण गदै  “समदृ्ध नेपाल सखुी नेपाली” को िाविय लक्ष्य हार्सल गनिमा 
समेत सहयोग पगु्ने अपेक्षा गरिएको छ।  
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५.२ उदे्दश्य 

गहृ प्रशासनका सवै र्नकायहरूलाई सवल, सक्षम ि व्यवसावयक बनाई प्रभावकािी सेवा प्रवाह¸ शाखन्त्त, 

सिुक्षा, सशुासन, ववकास ि समवृद्धका जनअपेक्षाहरू पिुा गनुि यस कायियोजनाको उद्देश्य िहेको छ। 

५.३ रणनीर्िहरू 

• गहृ प्रशासनसँग सम्वखन्त्ित नीर्त, काननु ि सङ्गठनात्मक पक्षमा समसामवयक सिुाि गने, 

• सिुक्षा र्नकायलाई समयानकुुल आिरु्नक, दक्ष, व्यवसावयक तथा सािन स्रोत सम्पन्न बनाउन,े 

• अन्त्तािाविय र्समाना, सीमा नाकाको सिुक्षा व्यवस्था ि अध्यागमन प्रणालीलाई सदुृढ गने, 

• गहृ मन्त्रालय अन्त्तगित सेवा प्रवाह गने र्नकायहरूबाट प्रभावकािी सेवा प्रवाहको लार्ग 
जनशखक्त व्यवस्थापन, स्रोत सािनको व्यवस्था ि सूचना प्रववर्िको अवलम्बन गने 

• ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण तथा व्यवस्थापनका लार्ग संस्थागत क्षमता ववकास, स्रोत सािनको 
व्यवस्था, पूवाििाि र्नमािण ि जनशखक्तको क्षमता ववकास गने, 

• एकीकृत िाविय परिचयपर व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ि व्यखक्तगत घटना दताि प्रणालीलाई 
सदुृढीकिण ि प्रणालीगत एकीकिण गिी िाज्यबाट प्रवाह हनुे अन्त्य सेवा सवुविालाई एकीकृत 
गने, 

• कािागाि सदुृढीकिणका लार्ग भौर्तक पूवाििाि र्नमािण, मानवोखचत सेवा सवुविा ि कैदीबन्त्दीलाई 
सीपमूलक तार्लमको व्यवस्था गने, 

• शाखन्त्त सिुक्षा, सेवा प्रवाह ि सशुासनको लार्ग सङ्घ, प्रदेश ि स्थानीय तह बीच समन्त्वय ि 
सहकायिलाई सदुृढ बनाउन।े 

५.४ गृह प्रशासन सुिार कायियोजना, २०७४ को समीक्षा  

िाविय एकता ि जनसेवाका लार्ग गहृ प्रशासन, ववकास ि समवृद्धका लार्ग शाखन्त्त सिुक्षा ि सशुासन भने्न 
र्नदेशक र्सद्धान्त्तको अनसुिण गिी तयाि गरिएको गहृ प्रशासन सिुाि कायियोजना, २०७४ कायािन्त्वयन 
भईसकेको छ। कायियोजनामा १० वटा ववर्यक्षेर ८२ वटा कृयाकलाप िहेका र्थए। जसमा ९० 
प्रर्तशत भन्त्दा बढी कृयाकलापहरू सम्पन्न भईसकेको माननीय गहृमन्त्रीज्यूको दईु वरे् कायिकालको प्रगर्त 
समीक्षा तथा भावी कायिददशामा उल्लेख गरिएको छ। कायियोजनामा समावेश भएका दशवटा  ववर्य 
क्षेरमा भएको प्रगर्तको सखङ्खक्षप्त समीक्षा गरिएको छ। साथै,  गहृ प्रशासन सिुाि कायियोजना, २०७४ मा 
पूिा हनु नसकेका कृयाकलापहरू यस कायियोजनामा र्निन्त्तिता ददइएको छ।  

५.५ सुिारका के्षर र कायिर्दशा 

शाखन्त्त, सवु्यवस्था ि सिुक्षाको ववश्वसनीय वाताविण र्सजिना सशुासन ि ववकासका लार्ग पूविशति हो। 

प्रभावकािी सेवा प्रवाह, नका लार्ग देहायका ववर्यमाशाखन्त्त सवु्यवस्था ि सशुास  िहेि कायियोजना तयाि 
गिी माननीय गहृ मन्त्रीस्तिबाट र्मर्त २०७८ माघ १६ मा स्वीकृत समेत भएको छैः 
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(क) नीर्तगत तथा काननुी सिुाि 

(ख) शाखन्त्त सिुक्षा ि अपिाि र्नयन्त्रण,  

(ग) संगठनात्मक सिुाि एंव भौर्तक पूवाििाि र्नमािण, 

(घ) जनशखक्त व्यवस्थापन तथा क्षमता ववकास, 

(ङ) ववपद् व्यवस्थापन,  

(च) सेवा प्रवाह ि सशुासन, 

(छ) अध्ययन, अनसुन्त्िान तथा सूचना प्रववर्िमा आिारित गहृ प्रशासन, 

(ज) आर्थिक अनशुासन ि सदाचाि, 

(झ) समन्त्वय तथा सहजीकिण, 

(ञ) कायियोजना कायािन्त्वयन अनगुमन ि मूल्याङ्कन। 

उपयुिक्त १० क्लििमा वगीकृत २०६ वटा गहृ प्रशासन सिुािका वक्रयाकलापहरूलाई सम्बखन्त्ित आर्थिक 
वर्िको वावर्िक बजेट तथा कायिक्रममा समावेश गिी कायािन्त्वयन गरिनेछ। 
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५.६ सुिार कायियोजना 

क्र.सं. वक्रयाकलापहरू खजम्मेवाि र्नकाय सहयोगी   
र्नकाय 

समय-सीमा 
(वर्िमा) 

अनगुमन सूचक अपेखक्षत उपलखब्ि 

 ५.६.१ नीर्िगि र कानुनी सिुार 

१ नेपाल नागरिकता ऐन, 2063, नेपाल 
नागरिकता र्नयमावली, 2063, 
नागरिकताको प्रमाणपर ववतिण कायिववर्ि 
र्नदेखशका, 2063 ि नागरिकता 
प्रमाणपर ववतिण टोलीको कायिसञ्चालन 
र्नदेखशका, २०७० संशोिन गने। 

नीर्त, योजना अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

काननु महाशाखा २ वर्ि ऐन¸ र्नयमावली, कायिववर्ि 
ि र्नदेखशका 

ऐन, काननु 
संशोिन/परिमाजिन भई लागू 
भएको हनु।े 

२ लाग ुऔर्ि र्नयन्त्रण िाविय नीर्त, 

२०६३ परिमाजिन गने। 
नीर्त,योजना, अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

काननु महाशाखा १ वर्ि संशोर्ित नीर्तको 
दस्तावेज 

लागू और्ि र्नयन्त्रणको लार्ग 
मागिदशिन प्राप्त हनुे। 

३ लागू और्ि तथा मनोद्दीपक पदाथि 
र्नयन्त्रण ऐन तजुिमा गने। 

नीर्त,योजना, अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

काननु महाशाखा २ वर्ि ऐन तजुिमा तथा स्वीकृर्त ऐन तजुिमा भइि कायािन्त्वयनमा 
आएको हनुे। 

४ ववष्र्ोटक पदाथि ऐन, २०१८ मा 
संशोिन गने। 

नीर्त,योजना, अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

काननु महाशाखा १ वर्ि संशोर्ित ऐन संशोिन भइि लाग ुभएको 
हनुे। 

५ ववष्र्ोटक पदाथि र्नयम, २०२० मा 
संशोिन गने। 

नीर्त,योजना, अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

काननु महाशाखा 
 

१ वर्ि संशोर्ित र्नयम र्नयम संशोिन भइि लाग ु
भएको हनुे। 

६ तेजाव तथा घातक िासायर्नक पदाथि ऐन 
तथा र्नयमावली तजुिमा गने। 

नीर्त,योजना, अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

काननु महाशाखा  

 
१ वर्ि ऐन र्नयमालीको तजुिमा 

तथा स्वीकृर्त 
ऐन र्नयमावली तजुिमा भइि 
कायािन्त्वयनमा आएको हनुे। 

७ अध्यागमन नीर्त तजुिमा गने। अध्यागमन ववभाग गहृ मन्त्रालय १ वर्ि नीर्तको मस्यौदा तयाि 
तथा स्वीकृर्त 

नीर्त तजुिमा तथा कायािन्त्वयन 
भएको हनु।े 

८ अध्यागमन ऐन, 2049 तथा 
र्नयमावली, 2051 मा संसोिन गने। 

अध्यागमन ववभाग गहृ मन्त्रालय १ वर्ि संशोर्ित मस्यौदा 
स्वीकृर्त 

ऐन तथा र्नयमावली संशोिन 
भएको हनु।े 
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क्र.सं. वक्रयाकलापहरू खजम्मेवाि र्नकाय सहयोगी   
र्नकाय 

समय-सीमा 
(वर्िमा) 

अनगुमन सूचक अपेखक्षत उपलखब्ि 

९ ववपद् जोखखम व्यवस्थापनका लार्ग 
अन्त्ति तह समन्त्वय सम्बन्त्िी मागिदशिन 
तजुिमा गने। 

ववपद् तथा द्वन्त्द्व 
व्यवस्थापन महाशाखा 

िा. वव. जो. न्त्यू. 
तथा व्य. 
प्रार्िकिण सशस्त्र 
प्रहिी बल, नेपाल 

  १ वर्ि मागिदशिन तजुिमा 
  

अन्त्ति तह समन्त्वय 
प्रभावकािी हनु।े 

१० ववपद् व्यस्थापनका सम्बन्त्िमा नेपाल 
सिकाि सम्बद्ध मन्त्रालय ि ववभागको 
भरू्मका तथा खजम्मेवािी र्निाििणका लार्ग 
ऐन संशोिन तथा मापदण्ड तजुिमा गने। 

ववपद् तथा द्वन्त्द्व 
व्यवस्थापन महाशाखा 

सिोकािवाला 
मन्त्रालयहरू, 

िा. वव. जो. न्त्यू. 
तथा व्य. 
प्रार्िकिण 

  १ वर्ि ऐनमा संशोिन तथा 
मागिदशिन तजुिमा 
  

सिोकािवाला र्नकायको 
भरू्मका तथा काननुी एवं 
कायिववर्िगत खजम्मेवािी स्पि 
हनुे। 

११ िाविय ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण तथा 
व्यवस्थापन प्रार्िकिणमा िाविय पनुर्निमाण 

प्रार्िकिण (NRA) बाट सिी आएको 
खजम्मेवािी समेत वहन गनेगिी र्नदेखशका 
तयाि पाने। 

िा. वव. जो. न्त्यू. तथा 
व्य. प्रार्िकिण 

गहृ मन्त्रालय   १ वर्ि र्नदेखशका तजुिमा 
  

िाविय पनुर्निमाण प्रार्िकिण 

(NRA) बाट सिी आएको 
खजम्मेवािी कायािन्त्वयन हनुे। 

१२ कािागाि ऐन, 2019 तथा  र्नयमावली, 
2020 ि कािागाि व्यवस्थापन 
कायिववर्ि, २०७३ मा  संशोिन  गने। 

कािागाि व्यवस्थापन 
ववभाग 

गहृ मन्त्रालय १ वर्ि र्नयमावली ि 
कायिववर्िको संसोिन 

कािागाि व्यवस्थापन 
सदुृढीकिणमा सहयोग पगु्ने। 

१३ सशस्त्र प्रहिी ऐन, २०५८ मा संशोिन 
गने। 

सशस्त्र प्रहिी बल, नेपाल गहृ मन्त्रालय १ वर्ि ऐनको मस्यौदा सशस्त्र प्रहिी ऐन परिमाजिन 
भई लागू भएको हनुे। 

१४ सीमा सिुक्षा ऐन तजुिमा गने। सशस्त्र प्रहिी बल, नेपाल गहृ मन्त्रालय १ वर्ि ऐनको मस्यौदा सिुक्षामा स्पि नीर्तगत 
व्यवस्था भएको हनुे। 

१५ औद्योर्गक सिुक्षा ऐन तजुिमा गने। सशस्त्र प्रहिी बल, नेपाल गहृ मन्त्रालय 

उद्योग मन्त्रालय 

१ वर्ि ऐनको मस्यौदा औद्योर्गक सिुक्षामा स्पि 
नीर्तगत व्यवस्था भएको 
हनुे। 
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क्र.सं. वक्रयाकलापहरू खजम्मेवाि र्नकाय सहयोगी   
र्नकाय 

समय-सीमा 
(वर्िमा) 

अनगुमन सूचक अपेखक्षत उपलखब्ि 

१६ हातहर्तयाि खिखजाना ऐन, 2019 तथा 
र्नयमावली, 2028 मा संसोिन गने। 

सिुक्षा तथा समन्त्वय 
महाशाखा 

गहृ मन्त्रालय १ वर्ि ऐन तथा र्नयमावली 
तजुिमा 

संशोर्ित ऐन तथा र्नयमावली 
लागू भएको हनुे। 

१७ सङ्घीय कायिप्रवाह बमोखजम नेपाल प्रहिी ि 
प्रदेश प्रहिीको परिचालन गनि प्रहिी ऐन, 
2012 ि प्रहिी र्नयमावली, 2049 मा 
संशोिन गने। 

नेपाल प्रहिी गहृ मन्त्रालय १ वर्ि प्रहिी ऐन तथा 
र्नयमावलीको संशोिन ि 
स्वीकृर्त 

प्रहिी ऐन तथा प्रहिी 
र्नयमावलीको संशोिन भई 
कायि सञ्चालन प्रभावकािी 
ढङ्गले हनुे। 

१८ ववशेर् ब्यूिो (कायि सञ्चालन) र्नयमावली 
ि केन्त्रीय प्रहिी ववर्ि ववज्ञान प्रयोगशाला 
(कायि सञ्चालन) र्नयमावली तजुिमा गने। 

नेपाल प्रहिी गहृ मन्त्रालय, १ वर्ि र्नयमावली तजुिमा ववशेर् ब्यूिो ि ववर्ि ववज्ञान 
प्रयोगशालाको  कायि प्रवाहमा 
सहजीकिण भएको हनुे। 

1९ र्नखश्चत प्रकृर्तका नागरिकता ववतिण 
प्रकृयालाई स्थानीय तहबाटै हनुे व्यवस्था 
गनि आवश्यक काननुी एवं कायिववर्िगत 
व्यवस्था गने। 

नीर्त, योजना अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

काननु महाशाखा ६ मवहना कायिववर्ि तजुिमा भएको 
हनुे। 

नागरिकहरूले घिदैलोबाटै 
नागरिकता पाउने अवस्थाको 
र्सजिना हनुे। 

    ५.६.१(क) कायिर्वर्ि िथा मापदण्डहरू 

२०  गाँजाको और्िीय प्रयोगका लार्ग 
कायिववर्ि तजुिमा गने। 

नीर्त, योजना अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

काननु महाशाखा ६ मवहना कायिववर्ि तजुिमा भएको 
हनुे। 

गाँजाको और्िीय प्रयोगका 
लार्ग अनसुन्त्िान एवं 
और्िीजन्त्य उत्पादनको 
आिािशीला तयाि हनुे। 

२१ िाविय परिचयपर तथा पञ्जीकिण ऐन, 

२०७६ तथा र्नयमावली, २०७७ 
संशोिन गने तथा व्यखक्तगत घटना दताि 
सम्बन्त्िी कायिववर्ि तजुिमा। 

िाविय परिचयपर तथा 
पञ्जीकिण ववभाग 

गहृ मन्त्रालय ६ मवहना ऐन तथा र्नयमावली 
संशोिन भएको तथा 
कायिववर्ि तयाि भएको 
हनुे। 

जनगनुासो सम्वोिन भएको 
हनुे। 

२२ अध्यागमन र्नदेखशका/कायिववर्िहरूलाई 
प्रववर्ि-तादात्म्य हनुे गिी अद्यावर्िक 
गने। 

गहृ मन्त्रालय अध्यागमन ववभाग २ वर्ि र्नदेखशका/कायिववर्ि 
तजुिमा ि स्वीकृर्त 

र्नदेखशका/कायिववर्ि लागू 
भएको हनुे 
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२३ प्रमखु खजल्ला अर्िकािी तथा इलाका 
प्रशासन कायािलय प्रमखु खटाउने 
मापदण्ड र्नमािण तथा कायािन्त्वयन गने। 

प्रशासन महाशाखा गहृ मन्त्रालय 6 मवहना  मापदण्ड तजुिमा ि 
स्वीकृर्त 

मापदण्ड र्नमािण भई 
कायािन्त्वयनमा गएको हनुे। 

२४ प्रमखु खजल्ला अर्िकािीको कायिसम्पादन 
ददग्दशिन तयाि गने। 

प्रशासन महाशाखा गहृ मन्त्रालय १ वर्ि  मापदण्ड तजुिमा ि 
स्वीकृर्त 

मापदण्ड र्नमािण भई 
कायािन्त्वयनमा गएको हनुे। 

2५ दवैु सिुक्षा र्नकायमा कायिित 
कमिचािीहरूको र्नयखुक्त, सरुवा, बढुवा, 
अवकाश, लगायतको वखृत्त पथ (career 

plan) पवुािनमुान योग्य बनाउन मापदण्ड 
र्नमािण तथा कायािन्त्वयन गने। 

नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र 
प्रहिी बल, नेपाल 

गहृ मन्त्रालय, 
प्रशासन महाशाखा 

१ वर्ि मापदण्ड तजुिमा ि 
स्वीकृर्त 

वखृत्त ववकास सरु्नखश्चत भई 
उत्प्रिेणा बढ्ने। 

२६ ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्त्िी स्वयंसेवक 
व्यूिो र्नदेखशका तजुिमा गने। 

िा. वव. जो. न्त्यू. तथा 
व्य. प्रार्िकिण 

ववपद् तथा द्वन्त्द्व 
व्यवस्थापन 
महाशाखा 

२ वर्ि र्नदेखशका तजुिमा ि 
स्वीकृर्त 

ववपद् व्यवस्थापन स्वयंसेवक 
परिचालनमा सहजीकिण 
भएको हनुे। 

२७ उद्धािोत्ति आश्रयस्थल (Evacuation 

Centre / Rescue centre)  स्थापना गने 
सम्बन्त्िमा नीर्तगत मापदण्ड तजुिमा 
गने। 

ववपद् तथा द्वन्त्द्व 
व्यवस्थापन महाशाखा 

िा  .वव .जो .न्त्यू .
तथा व्य .
प्रार्िकिण 

२ वर्ि मापदण्ड तजुिमा ि 
स्वीकृर्त 

मापदण्ड तजुिमा ि स्वीकृत 
भएको हनु।े 

२८ मानवीय सहायता स्थल सञ्चालन सम्बन्त्िी 
कायिववर्ि तजुिमा गिी कायािन्त्वयनमा 
ल्याउने। 

ववपद् तथा द्वन्त्द्व 
व्यवस्थापन महाशाखा 

िा. वव. जो. न्त्यू. 
तथा व्य. 
प्रार्िकिण 

१ वर्ि कायिववर्ि तजुिमा ि 
स्वीकृर्त 

मानवीय सहायता स्थल 
सञ्चालन व्यवखस्थत हनुे। 

२९ ववपदको अवस्थामा जोखखममा िहेका 
व्यखक्त तथा समूहको प्राथर्मकताका 
आिािमा व्यवस्थापन गनि एकीकृत 
मापदण्ड तयाि गने। 

ववपद् तथा द्वन्त्द्व 
व्यवस्थापन महाशाखा 

िा. वव. जो. न्त्यू. 
तथा व्य. 
प्रार्िकिण 

२ वर्ि मापदण्ड तजुिमा ि 
स्वीकृर्त 

सतु्केिी, गभिवती मवहला, 
बालबार्लका, जेष्ठ नागरिक 
तथा अपाङ्ग भएका 
व्यखक्तहरूले प्राथर्मकता 
पाउने। 
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३० ववपद् व्यवस्थापनको सम्बन्त्िमा ववशेर्ज्ञ 
सर्मर्त गठनका लार्ग कायिववर्ि तजुिमा 
गने। 

ववपद् तथा द्वन्त्द्व 
व्यवस्थापन महाशाखा 

िा. वव. जो. न्त्यू. 
तथा व्य. 
प्रार्िकिण 

२ वर्ि कायिववर्ि तयाि ि सर्मर्त 
गठन 

कायिववर्ि तजुिमा एवं ववशेर्ज्ञ 
सर्मर्त गठन भएको हनुे। 

३१ िाविय ववपद् उत्थानशीलता कायिढाँचा 
(National Disaster Resilience 

Framework) जािी गिी सो को को 
कायियोजना बनाउने। 

िा. वव. जो. न्त्यू. तथा 
व्य. प्रार्िकिण 

ववपद् तथा द्वन्त्द्व 
व्यवस्थापन 
महाशाखा 

१ वर्ि िाविय ववपद् 
उत्थानशीलता 
कायियोजना र्नमािण 

िाविय ववपद् उत्थानशीलता 
कायियोजनाबाट हरित 
उत्थानशीलता ववृद्ध गनि 
कायिक्रमको प्राथर्मकीकिण 
गनि सवकने। 

३२ िाहत सामग्रीको गणुस्ति सम्बन्त्िी 
मापदण्ड र्नमािण गने। 

ववपद् तथा द्वन्त्द्व 
व्यवस्थापन महाशाखा 

िा. वव. जो. न्त्यू. 
तथा व्य. 
प्रार्िकिण 

१ वर्ि िाहत सामग्रीको गणुस्ति 
सम्बन्त्िी मापदण्डको 
दस्तावेज 

ववपदको समयमा ववतिण गनि 
ददइने तथा प्राप्त हनुे िाहत 
सामग्रीको गणुस्ति र्निाििण 
भएको हनुे। 

३३ द्वन्त्द्व व्यवस्थापन, शाखन्त्त स्थापना ि 
द्वन्त्द्वोत्ति पनुर्निमािणमा मवहलाको भरू्मका 
सम्बन्त्िी संयकु्त िािसङ्घीय  मवहला, शाखन्त्त 
ि सिुक्षा सम्बन्त्िी प्रस्ताव नं १३२५ ि 
१८२० को कायािन्त्वयन सम्बन्त्िी दोश्रो 
कायियोजना तजुिमा ि कायािन्त्वयन गने। 

ववपद् तथा द्वन्त्द्व 
व्यवस्थापन महाशाखा 

प्रिानमन्त्री तथा 
मखन्त्रपरिर्दको 
कायािलय 

मवहला 
बालबार्लका तथा 
ज्येष्ठ नागरिक 
मन्त्रालय 

२ वर्ि कायियोजना तजुिमा ि 
स्वीकृर्त 

कायियोजना कायािन्त्वयन भएको 
हनुे। 

३४ गनुासो व्यवस्थापन र्नदेखशका तजुिमा गिी 
कायािन्त्वयनमा ल्याउने। 

प्रशासन महाशाखा गहृ मन्त्रालय १ वर्ि र्नदेखशका तजुिमा ि 
स्वीकृर्त 

गनुासो व्यवस्थापनको प्रकृया 
र्नखश्चत हनुे। 

३५ खलुा कािागाि, सामदुावयक सेवा, ्यािोल 
एवं प्रोवेशन जस्ता अविािणाहरूको 
कायािन्त्वयन गनि मापदण्ड ि कायिववर्ि 
तयाि गने। 

कािागाि व्यवस्थापन ववभाग गहृ मन्त्रालय २ वर्ि मापदण्ड ि कायिववर्ि 
तयाि ि स्वीकृर्त 

खलुा कािागाि, सामदुावयक 
सेवा, ्यािोल एवं प्रोवेशन 
जस्ता अविािणाहरूको 
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कायािन्त्वयन प्रािम्भ भएको 
हनुे। 

3६ कािागािहरूको संिचना ि सवुविासम्बन्त्िी 
न्त्यूनतम मापदण्ड तयाि गने। 

कािागाि व्यवस्थापन 
ववभाग 

गहृ मन्त्रालय २ वर्ि कािागािहरूको न्त्यूनतम 
मापदण्ड तयाि ि 
स्वीकृर्त 

प्रत्येक कािागािहरूको 
मापदण्डका आिािमा क्षमता 
एवकन भएको हनु।े 

३७ गहृ प्रशासनसँग सम्बखन्त्ित काननु तथा 
परिपरहरूको एवककृत संगालो प्रकाशन 
गने। 

नीर्त, योजना, अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

गहृ मन्त्रालय १ वर्ि एकीकृत सँगालो प्रकाशन ऐनको कायािन्त्वयनमा सहजता 
हनुे। 

३८ व्यखक्तगत सिुक्षा अर्िकृत (PSO) 
व्यवस्थाका लार्ग मापदण्ड अद्यावर्िक 
गने। 

सिुक्षा तथा समन्त्वय 
महाशाखा 

गहृ मन्त्रालय १ वर्ि मापदण्ड तजुिमा ि 
स्वीकृर्त 

सिुक्षा र्नकायको प्रभावकािी 
परिचालन हनुे। 

३९ सूचना सङ्कलन तथा ववश्लरे्ण एकाइ 
सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्त्िी 
कायिववर्ि तजुिमा 

सिुक्षा तथा समन्त्वय 
महाशाखा 

गहृ मन्त्रालय १ वर्ि मापदण्ड तजुिमा ि 
स्वीकृर्त 

सूचना सङ्कलन तथा ववश्लरे्ण 
प्रभावकािी हनुे। 

४० अपिािको नक्साङ्कन सवहत खजल्ला सिुक्षा 
योजनाको न्त्यूनतम मापदण्ड तयाि गने। 

सिुक्षा तथा समन्त्वय 
महाशाखा 

गहृ मन्त्रालय १ वर्ि मापदण्ड तजुिमा ि 
स्वीकृर्त 

सबै खजल्लाको सिुक्षा 
योजनामा एकरूपता कायम 
हनुे। 

४१ र्नजी सिुक्षाकमी तार्लम तथा परिचालन 
सम्बन्त्िी मापदण्ड तयाि गने। 

सिुक्षा तथा समन्त्वय 
महाशाखा 

गहृ मन्त्रालय २ वर्ि मापदण्ड तजुिमा ि 
स्वीकृर्त 

र्नजी सिुक्षा सेवा प्रदायबाट 
सिुक्षा गाडिको तार्लम, 
पोशाक तथा अन्त्य 
ववर्यहरूको र्नयमन हनुे।  

४२ मन्त्रालयको र्नयन्त्रण कक्ष (Control 

Room) सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 
सम्बन्त्िी मापदण्ड तजुिमा तथा कायािन्त्वयन 
गने। 

सिुक्षा तथा समन्त्वय 
महाशाखा 

गहृ मन्त्रालय १ वर्ि मापदण्ड तजुिमा ि 
स्वीकृर्त 

मापदण्ड बमोखजमको र्नयन्त्रण 
कक्ष सञ्चालन भएको हनुे। 
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४३ दद्वपक्षीय, बहपुक्षीय, िाविय तथा 
अन्त्तािाविय सभा/सम्मेलन तथा बैठकको 
सिुक्षा व्यवस्थापन सम्बन्त्िी कायिववर्ि 
तजुिमा गने। 

आन्त्तरिक व्यवस्थापन  
महाशाखा 

गहृ मन्त्रालय २  वर्ि कायिववर्ि तजुिमा ि 
स्वीकृर्त 

सभा सम्मेलन व्यवखस्थत 
हनुे। 

४४ सिकािी तथा र्नजी क्षेरका ठूला 
आयोजनाको सिुक्षा मापदण्ड तजुिमा गिी 
कायािन्त्वयनमा ल्याउने। 

सिुक्षा तथा समन्त्वय 
महाशाखा 

नेपाल प्रहिी ि 
सशस्त्र प्रहिी बल 

२ वर्ि मापदण्ड तजुिमा ि 
स्वीकृती 

ठूला आयोजनाको सिुक्षा 
व्यवखस्थत हनुे। 

४५ लाग ुऔर्ि र्नयन्त्रण िणनीर्त, २०६६ 
को समसामवयक संशोिन गने। 

  

नीर्त, योजना, अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

काननु महाशाखा १ वर्ि संशोर्ित िणनीर्त तजुिमा 
ि स्वीकृर्त 

लागूऔर्ि र्नयन्त्रण नीर्त 
कायािन्त्वयमा सहजता हनुे। 

4६ लाग ुऔर्ि र्नयन्त्रण, माग घटाउ िाविय 
िणनीर्त (National Drug Demand 

Reduction Strategy ) तजुिमा गने। 

नीर्त, योजना, अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

स्वास्थ्य तथा 
जनसङ्खख्या 
मन्त्रालय 

यवुा तथा 
खेलकूद मन्त्रालय  

२ वर्ि िणनीर्त तजुिमा ि 
स्वीकृर्त 

िणनीर्त कायािन्त्वयन पश्चात 
लाग ुऔर्ि प्रयोगकतािको 
सङ्खख्यामा कमी हुँदै जाने। 

४७ लाग ुऔर्ि मौखखक प्रर्तस्थापन उपचाि 
पद्धर्त कायिसञ्चालन र्नदेखशका, २०७० मा 
संशोिन गने। 

नीर्त, योजना, अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

काननु महाशाखा १ वर्ि र्नदेखशका तजुिमा ि 
स्वीकृर्त 

र्नदेखशका संशोिन भएको 
हनुे। 

४८ ववष्र्ोटक पदाथिको आयात, ओसािपसाि, 

सञ्चय, प्रयोगको इजाजत प्रदानगने 
सम्बन्त्िी कायिववर्ि, २०७३ मा संशोिन 
गने। 

नीर्त, योजना, अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

काननु महाशाखा २ वर्ि कायिववर्ि तजुिमा ि 
स्वीकृर्त 

कायिववर्ि संशोिन भइि लाग ु
भएको हनु।े 

४९ अवैि मददिा एवं मददिाजन्त्य पदाथिको 
उत्पादन, ववक्री ववतिण र्नयमन तथा 

नीर्त, योजना, अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

काननु न्त्याय तथा 
संसदीय मार्मला 

१ वर्ि कायिववर्ि तजुिमा ि 
स्वीकृर्त 

कायिववर्ि तजुिमा भइि लाग ु
भएको हनुे। 
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र्नकाय 

समय-सीमा 
(वर्िमा) 

अनगुमन सूचक अपेखक्षत उपलखब्ि 

हार्नकािक सेवन र्नयन्त्रण कायिववर्ि 
तजुिमा 

मन्त्रालय/अथि 
मन्त्रालय 

५० लागू और्ि उपचाि तथा पनुिस्थापना 
केन्त्रहरूलाई पिुस्काि ववतिण सम्बन्त्िी 
मापदण्ड परिमाजिन गने। 

नीर्त,योजना, अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

काननु महाशाखा १ वर्ि मापदण्ड परिमाजिन ि 
स्वीकृर्त 

पिुस्काि ववतिण मापदण्ड 
स्तिीकृत भएको हनुे। 

५१ लाग ुऔर्ि उपचाि तथा पनुिस्थापना 
केन्त्र सञ्चालन सम्बन्त्िी प्रोटोकल तयाि 
गने। 

नीर्त,योजना, अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

काननु महाशाखा १ वर्ि प्रोटोकल तजुिमा ि 
स्वीकृर्त 

पनुिस्थापना केन्त्र सञ्चालन 
प्रोटोकल अनसुाि हनु े

५२ लाग ुऔर्ि िोकथाम तथा र्नयन्त्रण 
िाविय गरुुयोजना (Nation Master Plan) 
तजुिमा गने। 

नीर्त,योजना, अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

और्िी व्यवस्था 
ववभाग/ िाविय 
एड्स तथा 
यौनिोग केन्त्र 

१ वर्ि गरुुयोजनाको दस्तावेज लागू और्ि र्नयन्त्रण 
गरुुयोजना बमोखजम वावर्िक 
कायिक्रमहरू तजुिमा हनुे। 

५३ िाविय परिचयपर अर्भयान सम्बन्त्िी 
जागिण र्सजिना गने कायिक्रमहरू लागू 
गने।  

गहृ मन्त्रालय िाविय परिचयपर 
तथा पञ्जीकिण 
ववभाग 

अर्भयान 
अवर्िभि 

अर्भयान सञ्चालनका 
लार्ग वावर्िक कायिक्रम 
एवं  मापदण्ड 

सबै नेपाली नागरिकको िाविय 
परिचयपर तयाि भएको हनुे 

५४ िाविय परिचयपरको उपयोगका लार्ग 
सिोकािवाला र्नकायहरूबीच अन्त्ति 
आवद्धता प्रोटोकल तयाि गने। 

िाविय परिचयपर तथा 
पञ्जीकिण ववभाग 

गहृ मन्त्रालय 

सूचना तथा सञ्चाि 
प्रववर्ि मन्त्रालय 

१ वर्ि कामको प्रकृर्त अनसुाि 
सिोकािवालाहरूबीच 
प्रणाली आवद्धताको 
प्रोटोकल 

अन्त्ति आवद्धता भई िाविय 
परिचयपरलाई आिािभतू 
परिचय परको रूपमा स्थावपत 
गरिने। 

५.६.२ शार्न्त्ि सुरक्षा र अपराि र्नयन्त्रण 

५५ ववद्यतुीय प्रणालीद्वािा र्संहदिवाि परिसिको 
सिुक्षा सदुृढीकिण कायिक्रम लाग ुगने। 

सिुक्षा तथा समन्त्वय 
महाशाखा 

नेपाल प्रहिी ि 
सशस्त्र प्रहिी 

२ वर्ि ववद्यतुीय उपकिण तथा 
प्रववर्िको जडान 

र्संहदिबाि परिसिको सिुक्षा 
व्यवस्था सदुृढ भएको हनुे। 

५६ प्रहिी वहिासतको CCTV अनगुमन गनि 
आवश्यक जनशखक्त व्यावस्था गने। 

प्रहिी प्रिान कायािलय नेपाल प्रहिी, 
अन्त्वेर्ण योजना 

१ वर्ि दिबन्त्दी र्सजिना/ 
व्यवस्थापन 

२४ सै घण्टा प्रहिी 
वहिासतको र्नगिानी हनुे, 
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क्र.सं. वक्रयाकलापहरू खजम्मेवाि र्नकाय सहयोगी   
र्नकाय 

समय-सीमा 
(वर्िमा) 

अनगुमन सूचक अपेखक्षत उपलखब्ि 

तथा ववकास 
र्नदेशनालय 

वहिासतमा हनुे थनुवुाको मतृ्य ु
िोकथाम हनुे। 

5७ अपिाि अनसुन्त्िान कायिलाई थप 
व्यवसावयक तथा  ववखशिीकृत गने। 

नेपाल प्रहिी गहृ मन्त्रालय र्निन्त्ति  र्नदेखशका परिमाजिन 

 प्रववर्ि खरिद 

 सेवा शति ि सवुविा 
सम्बन्त्िमा 
ववखशिीकृत 
व्यवस्था। 

अपिाि अनसुन्त्िानमा 
व्यवसावयकता आउने। 

5८ हातहर्तयाि, खिखजाना, भीड र्नयन्त्रणका 
असवाव आददलाई समयानकुुल 
आिरु्नकीकिण गने। 

नेपाल प्रहिी, सशस्त्र 
प्रहिी बल, नेपाल 

गहृ मन्त्रालय र्निन्त्ति समयानकुुल आिरु्नक 
हातहर्तयाि, 
खिखजानाको व्यवस्था 

प्रहिीले सम्पादन गने 
कायिहरूमा प्रभावकारिता ववृद्ध 
हनुे। 

5९ सिुक्षाका महत्वपूणि िणनीर्तक ववन्त्दहुरूमा 
र्डखजटल र्नगिानी सवहतको चेक ्वाइन्त्ट 
स्थापना गने। 

नेपाल प्रहिी गहृ मन्त्रालय र्निन्त्ति चेक पोइन्त्ट स्थापना ि 
सञ्चालन 

 शाखन्त्त सिुक्षा  ,पिाि अ
अनसुन्त्िान तथा 
र्नयन्त्रणमा  प्रभावकारिता 
हनुे। 

 सवािी सािनको पवहचानमा 
सहज हनुे। 

६० काठमाडौं उपत्यकामा आिरु्नक प्रववर्ि 
सवहतको ट्रावर्क टावि र्नमािण गने। 

नेपाल प्रहिी गहृ मन्त्रालय ३ वर्ि प्रववर्ि सवहतको टावि 
र्नमािण भएको हनुे। 

उपत्यकाको ट्रावर्क 
व्यवस्थाको प्रभावकािी 
र्नयमन हनुे। 

६१ िाविय िाजमागिहरू, मखु्य व्यापारिक केन्त्र 
तथा पयिटकीय क्षेरहरूमा आवश्यकता 
अनसुाि CCTV जडान गने तथा CCTV 
कन्त्ट्रोल रुम ि  Provincial Recording 

System को स्थापना गने। 

नेपाल प्रहिी  गहृ मन्त्रालय,  

प्रदेश प्रहिी 
कायािलयहरू 

१ वर्ि CCTV जडान, 
प्रदेश ट्रावर्क 
कायािलयमा CCTV 
कन्त्ट्रोल रुम ि 

 ट्रावर्क व्यवस्थापनमा 
सिुाि हनुे। 

 दघुिटनामा कमी तथा 
अनसुन्त्िान कायिमा सहजता 
हनुे। 
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क्र.सं. वक्रयाकलापहरू खजम्मेवाि र्नकाय सहयोगी   
र्नकाय 

समय-सीमा 
(वर्िमा) 

अनगुमन सूचक अपेखक्षत उपलखब्ि 

Provincial Recording 

Systemको स्थापना 
 सवािी सािनहरूको 

आवतजावतको अर्भलेख 
व्यवखस्थत हनुे। 

 व्यापारिक केन्त्र तथा 
पयिटकीय क्षेरहरूको 
सिुक्षा प्रवन्त्ि सदुृढ हनुे। 

६२ आवश्यक स्थानमा र्ब.ओ.वप. स्थापनालाई 
र्निन्त्तिता ददने। 

सशस्त्र प्रहिी बल¸नेपाल गहृ मन्त्रालय र्निन्त्ति (क) पवहलो चिणमा 173 
एक  
(ख) दोश्रो चिणमा 12७ 

सीमाक्षेर थप व्यवखस्थत ि 
र्नयमन भएको हनुे। 

६३ सीमा सिुक्षामा खवटने सशस्त्र प्रहिीको 
अनपुात अन्त्तािाविय मापदण्ड अनसुाि 
र्मल्दोजलु्दो बनाई प्रववर्ि ि बन्त्दोवस्तीको 
वहसाबले ससुखज्जत बनाउन।े 

सशस्त्र प्रहिी बल¸नेपाल गहृ मन्त्रालय १ वर्ि कायियोजना र्नमािण र्समा सिुक्षा व्यवस्था थप 
सदुृढ हनुे। 

६४ भौगोर्लक ववर्मता अनरुूप 
सिुक्षाकमीहरूका भवन संिचना तथा 
लखजखस्टकको मापदण्ड तयाि गिी 
कायािन्त्वयनमा ल्याउने। 

नेपाल प्रहिी 
सशस्त्र प्रहिी बल¸नेपाल 

 

गहृ मन्त्रालय २ वर्ि मापदण्ड तजुिमा स्तिीकृत भवन तथा लखजविक 
व्यवस्थापन हुँदै जाने। 

६५ सबै खजल्ला प्रशासन कायािलयहरूमा लाग ु
और्ि सचेतना केन्त्र (Drug Awareness 

Centres) सञ्चालनमा ल्याउन।े 

नीर्त,योजना, अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

खजल्ला प्रशासन 
कायािलयहरू 

१ वर्ि लाग ुऔर्ि सचेतना 
केन्त्रहरूको स्थापना 

सचेतना केन्त्रहरू स्थापना ि 
सञ्चालन भएका हनु।े 

५.६.३  सङ्गठनात्मक सुिार एवं भौर्िक पूवाििार र्नमािण 

६६ नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिी बल¸नेपालको 
जनशखक्तको क्षमता ववकासको लार्ग 7 
वटै प्रदेशमा तार्लम केन्त्रहरूको 
सदुृढीकिण गने। 

नेपाल प्रहिी  

सशस्त्र प्रहिी बल, नेपाल 
गहृ मन्त्रालय र्निन्त्ति तार्लम केन्त्र भवनको 

पूवाििाि 
नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिी बल
¸ नेपालमा कायिित जनशखक्त 
को क्षमता ववकासको लार्ग 
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क्र.सं. वक्रयाकलापहरू खजम्मेवाि र्नकाय सहयोगी   
र्नकाय 

समय-सीमा 
(वर्िमा) 

अनगुमन सूचक अपेखक्षत उपलखब्ि 

थप पवुाििाियकु्त तार्लम 
केन्त्रहरू। 

६७ िाविय ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण तथा 
व्यवस्थापन प्रार्िकिणको भवन र्नमािण 
तथा संस्थागत क्षमता सदुृढीकिण गने। 

िा. वव. जो. न्त्यू. तथा 
व्य. प्रार्िकिण। 

गहृ मन्त्रालय २ वर्ि भवन र्नमािण कायि आ .व  
२०८१ असाि 
मसान्त्तसम्म भवन तयाि 
हनुे।  

पूवाििाि ि संस्थागत क्षमता 
सदुृढीकिण भएको हनुे। 

६८ खजल्ला आपतकालीन कायिसञ्चालन केन्त्र 
(DEOC) को छुटै एकाइ स्थापनाको  लार्ग 
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण गने। 

िा. वव. जो. न्त्यू. तथा 
व्य. प्रार्िकिण। 

गहृ मन्त्रालय २ वर्ि एकाइ स्थापना खजल्ला प्रशासन कायािलय 
र्भरैबाट DEOC सञ्चालन 
भएको हनुे। 

6९ गहृ मन्त्रालयको नयाँ भवन र्नमािण गने। गहृ मन्त्रालय अथि मन्त्रालय २ वर्ि गहृ मन्त्रालयको भवन 
पूवाििाि 

भवन र्नमािण भएको हनुे। 

७० नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिी बल, 
नेपालको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन 
सवेक्षण गने। 

गहृ मन्त्रालय, प्रशासन 
महाशाखा/ 

अथि मन्त्रालय/ सङ्घीय 
मार्मला तथा सामान्त्य 
प्रशासन मन्त्रालय 

नेपाल प्रहिी ि 
सशस्त्र प्रहिी बल, 
नेपाल 

1 वर्ि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन 
सवेक्षण प्रर्तवेदन। 

सशस्त्र प्रहिी बल, नेपालको 
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन 
सवेक्षण बाट दिबन्त्दी 
पनुसिंिचना भएको हनुे। 

७१ जग्गा प्रार्प्त सम्बन्त्िी (सशस्त्र प्रहिी 
बल¸नेपालका र्ब.ओ.वप. लगायत सम्पूणि 
कायािलयहरूको लार्ग जग्गा ि भवन 
र्नमािण) 

गहृ मन्त्रालय सशस्त्र प्रहिी बल, 
नेपाल 

३ वर्ि जग्गा प्रार्प्त तथा भवन 
र्नमािण 

जग्गा प्रार्प्त तथा भवन र्नमािण 
भएको हनु।े 

७२ वहमाली, पहाडी, तिाई इलाकामा छुटै ाछुटैै  
वफ्र स्केलका सामाग्रीको व्यवस्थापन 
मापदण्ड बमोखजम लागू गने। 

गहृ मन्त्रालय सशस्त्र प्रहिी बल, 
नेपाल 

१ वर्ि वहमाली/पहाडी /तिाई 
इलाकामा छुटै ाछुटैै  वफ्र 
स्केलका समाग्रीको 
व्यवस्थापन 

वफ्र स्केलका समाग्रीहरूको 
व्यवस्थापन भएको हनुे। 
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७३ र्नमािणािीन कािागाि भवनहरूको र्नमािण 
कायि सम्पन्न गने। 

शहिी ववकास तथा भवन 
र्नमािण ववभाग, कािागाि 
व्यवस्थापन ववभाग 

गहृ मन्त्रालय २ वर्ि भवन र्नमािण सङ्खख्या न्त्यूनतम सवुविा सवहत 
कैदीबन्त्दी िाख्न ेव्यवस्था 
भएको हनु।े 

७४ जीणि अवस्थामा िहेका कािागािहरूको 
ममित तथा नयाँ भवन र्नमािण 

(३० वटा ममित ि २० वटा नयाँ 
र्नमािण) 

शहिी ववकास तथा भवन 
र्नमािण ववभाग, कािागाि 
व्यवस्थापन ववभाग 

गहृ मन्त्रालय २ वर्ि भवन र्नमािण सङ्खख्या नयाँ कािागाि भवन र्नमािण 
भई कैदीवन्त्दीहरूलाई सिुखक्षत 
ि क्षमता अनसुाि िाख्न ेप्रवन्त्ि 
भएको हनु।े 

७५ सवै कािागाि परिसिमा Walk Through 

Gate, X-ray Machine, Metal Detector 

आददको व्यवस्था गने। 

कािागाि व्यवस्थापन 
ववभाग 

गहृ मन्त्रालय २ वर्ि कािागािहरूमा सिुक्षाका 
प्रववर्िजन्त्य उपायहरू 

कािागािहरूको आन्त्तरिक 
सिुक्षा मजबतु भएको हनुे। 

७६ सवै कािागािहरूमा पसु्तकालय स्थापना ि 
ववस्ताि गने। 

कािागाि व्यवस्थापन 
ववभाग 

प्रदेश सिकाि, 

स्थानीय तह, अन्त्य 
साझेदाि संस्थाहरू 

र्निन्त्ति पसु्तकालयको सङ्खख्या सवै कैदीवन्त्दीहरूले 
कािागािर्भर अध्ययनको 
अवसि प्राप्त गिेको हनुे। 

७७ अध्यागमन ववभाग अन्त्तगित र्भर्ा सेवा 
केन्त्र स्थापना गने। 

अध्यागमन ववभाग गहृ मन्त्रालय २ वर्ि र्भर्ा सेवा केन्त्र स्थापना सेवा प्रवाह सिल, सहज ि 
एकद्वाियकु्त हनुे। 

७८ अध्यागमन ववभागका लार्ग भवन र्नमािण 
गनि जग्गाको पवहचान ि प्रार्प्त गने। 

अध्यागमन ववभाग गहृ मन्त्रालय २ वर्ि ववभागको नाममा जग्गा 
प्रार्प्त 

र्िावकलो ि पावकि ङ्ग सवहतको 
अध्यागमन ववभाग। 

7९ अध्यागमन कायािलय बेलवहया रुपन्त्देहीको 
भवन र्नमािण गने। 

अध्यागमन ववभाग गहृ मन्त्रालय, 

कृवर् तथा पशपुन्त्छी 
ववकास मन्त्रालय 

२ वर्ि र्नर्मित भवन अध्यागमन कायािलय, 
बेलवहयाले आफ्नै भवनबाट 
सेवा प्रवाह गरििहेको हनुे। 

८० अध्यागमन कायािलय पशपुर्तनगि, िसवुा, 
कञ्चनपिु, जमनुाहा, मोहना, कोदािी, 
वविाटनगि, वहल्साको लार्ग जग्गा 
पवहचान तथा प्रार्प्त गने। 

अध्यागमन ववभाग गहृ मन्त्रालय 

 
२ वर्ि जग्गाको उपलब्िता अध्यागमन कायािलयका लार्ग 

भौर्तक पूवाििाि तयाि गनि 
जग्गा उपलब्ि हनुे। 
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८१ र्समा नाकामा आवगमनको लार्ग थप 
स्थान पवहचान तथा अध्यागमन कायािलय 
स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गने। 

गहृ मन्त्रालय अध्यागमन ववभाग २ वर्ि सम्भाव्यता अध्ययन 
प्रर्तवेदन 

थप १० र्समा नाकाहरू 
पवहचान भएको हनुे। 

८२ पोखिा अन्त्तािाविय ववमानस्थलमा 
अध्यागमन कायािलय स्थापना गने। 

अध्यागमन ववभाग प्रशासन महाशाखा ६ मवहना  सङ्गठन तथा व्यवस्थापन 
सभेक्षण प्रर्तवेदन 

अध्यागमन कायािलय स्थापना 
हनुे। 

८३ खजल्ला प्रशासन कायािलय, खजल्ला प्रहिी 
कायािलय, इलाका प्रशासन कायािलय, 

इलाका प्रहिी कायािलय, प्रहिी चौकी ि 
प्र.खज.अ. आवासको भवन र्नमािणको  
मापदण्ड तयाि गने। 

नीर्त, योजना अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

गहृ मन्त्रालय, 
शहिी ववकास 
मन्त्रालय 

२ वर्ि मापदण्ड तजुिमा ि 
स्वीकृर्त 

भवन र्नमािणमा एकरूपता 
आएको हनुे। 

८४ भवन र्नमािण हनु बाँकी खजल्ला/इलाका 
प्रशासन कायािलयका भवन र्नमािण गने। 

नीर्त योजना अनगुमन 
तथा मूल्याङ्ककन 
महाशाखा 

गहृ मन्त्रालय २ वर्ि भवनको सङ्खख्या प्रशासन कायािलयका आफ्नै 
भवनबाट सेवा प्रवाह भएको 
हनुे। 

८५ प्रहिी कमिचािी समायोजन ऐन, २०७६ 
बमोखजम नेपाल प्रहिीको समायोजन गने। 

नेपाल प्रहिी गहृ मन्त्रालय २ वर्ि प्रहिी कमिचािीहरू 
प्रदेशमा समायोजन भई 
खवटएको सङ्खख्या 

प्रहिी कमिचािीहरू समायोजन 
भई प्रदेश प्रहिीमा खवटएको 
हनुे। 

८६ प्रहिी समायोजन पश्चात आवश्यकताको 
आिािमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन 
सवेक्षण गने। 

नेपाल प्रहिी गहृ मन्त्रालय २ वर्ि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन 
सवेक्षण प्रर्तवेदन 

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन 
सवेक्षण बमोखजम जनशखक्त 
व्यवस्थापन हनुे। 

८७ UN Peace Keeping Force मा खवटने 
प्रहिीको लार्ग छुटैै  स्तिीकृत तार्लमको 
प्रवन्त्ि गने।  

नेपाल प्रहिी  िाविय प्रहिी 
प्रखशक्षण प्रर्तष्ठान 

१ वर्ि तार्लमको व्यवस्था 
 

UN Peace Keeping Force 
मा खवटने प्रहिीको क्षमता 
अर्भवदृ्धी हनुे। 
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 प्रदेश प्रहिी तार्लम केन्त्रहरूबाट सञ्चालन 
गरिन ेतार्लमको प्रभावकारिताको अध्ययन 
गने, 

नेपाल प्रहिी  िाविय प्रहिी 
प्रखशक्षण प्रर्तष्ठान 

२ वर्ि अध्ययन प्रर्तवेदन 
 

प्रहिी कमिचािीमा ज्ञान, सीप 
ि दक्षता हार्सल भई 
कायिकुशलतामा अर्भववृद्ध 
हनुे। 

८८ तेश्रो रीवर्ीय अपिाि र्नयन्त्रण तथा 
अनसुन्त्िान िणनीर्तक कायियोजना (CAP 

III) सँग तादम्यता हनुे गिी िाविय 
अपिाि सूचना केन्त्र (National Crime 

Information Center) स्थापना गिी अन्त्ति 
सिकािी र्नकाय अपिाि अर्भलेख सञ्जाल 
स्थापना गने (अपिाि संवहता,२०७४ 
अनसूुची १,२ अन्त्तगितका कसिु सम्बन्त्िी) 

नेपाल प्रहिी गहृ मन्त्रालय २ वर्ि िाविय अपिाि सूचना 
केन्त्र (National Crime 

Information Center) 

स्थापना तथा सञ्चालन 

अपिाि र्नयन्त्रण गनि सहज 
हनुे 
 

8९ नेपाल प्रहिी केन्त्रीय ववर्ि ववज्ञान 
प्रयोगशालाको स्तिोन्नर्त गने। 

नेपाल प्रहिी गहृ मन्त्रालय १ वर्ि प्रयोगशालाको स्तिोन्नर्त नेपाल प्रहिी केन्त्रीय ववर्ि ववज्ञान 
प्रयोगशालालाई मापदण्ड अनरुूप 
सञ्चालन हनु े

९० नेपाल प्रहिी, र्डखजटल र्िेखन्त्सक 
ल्यावलाई स्तिोन्नती गिी  प्रादेखशक 
स्तिमा समेत ववस्ताि गने। 

नेपाल प्रहिी गहृ मन्त्रालय १ वर्ि र्िेन्त्सीक ल्याबको 
स्तिोन्त् नर्त, प्रदेश स्तिमा 
भएका ल्यावको सङ्खख्या 

मापदण्ड अनरुूप सञ्चालन, 
प्रदेश स्तिमा र्बस्ताि हनुे। 

९१ सबै मदु्दा चल्ने एकाइलाई Case File 

Digitalizationको लार्ग Digital Scanning 

Machine को व्यवस्था गने। 

नेपाल प्रहिी, प्रदेश प्रहिी 
कायािलयहरू 

गहृ मन्त्रालय, १ वर्ि Digital Scanner 

Machine खरिद तथा 
ववतिण भएको सङ्खख्या 

 Case File Digitalization भई 
अर्भलेख व्यवस्थापन र्छटो 
छरितो भई सेवा प्रवाहमा 
चसु्तता आउने। 

९२ नेपाल प्रहिीमा सवािी वकि शपको 
स्तिोन्नर्त तथा  प्रदेश प्रहिी 

नेपाल प्रहिी, प्रदेश प्रहिी 
कायािलयहरू 

नेपाल प्रहिी 
मानवश्रोत एवं 
प्रशासन ववभाग 

१ वर्ि सवािी वकि सपको 
स्तिोन्त् नती ि स्थापना 

नेपाल प्रहिीमा िहेका सम्पूणि 
सवािी सािनहरू न्त्यूनतम 
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कायािलयहरूमा एक/एक सवािी 
वकि शपको स्थापना गने। 

खचिमा आफ्नै जनशखक्त प्रयोग 
गिी कम समयमा ममित हनुे। 

९३ नेपाल प्रहिी अन्त्तगितको ववखशविकृत 
अनसुन्त्िान ब्यूिोहरू (केन्त्रीय अनसुन्त्िान 
ब्यूिो, मानव बेचर्बखन अनसुन्त्िान ब्यूिो, 
लागू और्ि र्नयन्त्रण ब्यूिो ि साईबि 
ब्यूिो) को लार्ग जग्गा पवहचान तथा 
प्रार्प्त। 

नेपाल प्रहिी गहृ मन्त्रालय २ वर्ि जग्गाको पवहचान तथा 
प्रार्प्त 

ब्यूिोहरूलाई आफ्नै जग्गा 
तथा भवन र्नमािण गिी 
स्थानान्त्तिण भएको हनुे, 
कायि सञ्चालनमा सहजता हनुे 

९४ नेपाल प्रहिी ववपद् व्यवस्थापन तार्लम 
केन्त्र स्थापना गने। 

नेपाल प्रहिी गहृ मन्त्रालय २ वर्ि तार्लम केन्त्र स्थापना प्रभावकािी ववपद् व्यस्थापन 
हनुे 

९५ प्रहिी कमिचािीहरूको ब्यािेक भवनको 
मापदण्ड र्नमािण गिी ब्यािेकमा (Coir 

Mattress) समेत एक प्रहिी एक खाट 
अविािणा पूणि रूपमा लागू गने। 

नेपाल प्रहिी नेपाल प्रहिी 
मानवश्रोत एवं 
प्रशासन ववभाग 

र्निन्त्ति ब्यािेक भवनको मापदण्ड 
तजुिमा ि स्वीकृर्त 

 

स्रोत सािनको उपलब्िता भई 
काम प्रर्त उत्प्ररेित हनुे। 

९६ नेपाल प्रहिी तथा प्रदेश स्तिमा खशश ु
स्याहाि केन्त्र (Child Care Center) 

स्थापना गने। 

नेपाल प्रहिी, प्रदेश प्रहिी 
कायािलयहरू 

नेपाल प्रहिी 
मानवश्रोत एवं 
प्रशासन ववभाग 

१ वर्ि खशश ुस्याहाि केन्त्र 
स्थापना 

अर्भभावक प्रहिी कमिचािीको 
कायि सम्पादनमा प्रभावकारिता 
आउन।े 

९७ नेपाल प्रहिी अपिाि अनसुन्त्िान 
कायािलयहरूका लार्ग ३० वटा भवन 
र्नमािण 

गने। 

नेपाल प्रहिी गहृ मन्त्रालय ४ वर्ि भवन र्नमािण सङ्खख्या अपिािहरूको अनसुन्त्िान 
तहवककातमा खजल्लास्ति सम्म 
सहज पहुँच हनुे। 

९८ प्रदेश प्रहिी अस्पताल स्थापना हनु बाँकी 
३ वटा प्रदेश (प्रदेश नं-१, बागमती ि 
कणािली प्रदेश) मा प्रदेश प्रहिी अस्पताल 
स्थापना गने। 

नेपाल प्रहिी, प्रदेश प्रहिी 
कायािलयहरू 

गहृ मन्त्रालय ४ वर्ि अस्पतालहरूको सङ्खख्या प्रदेश स्तिमा प्रहिी कमिचािी, 
पूवि प्रहिी कमिचािी तथा 
आखश्रत परिवािले सलुभ 
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स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गनि 
सक्ने। 

9९ िेल्वे सिुक्षा गण स्थापना गने। गहृ मन्त्रालय¸ सिुक्षा 
समन्त्वय महाशाखा 

सशस्त्र प्रहिी बल
¸नेपाल 

२ वर्ि गण स्थापना िेलवे सिुक्षा व्यवस्थापनमा 
प्रभावकारिता हार्सल हनुे। 

१०० प्रर्त आतङ्कवाद सेल गठन गने। सशस्त्र प्रहिी बल¸नेपाल गहृ मन्त्रालय 

अन्त्य सिुक्षा 
र्नकायहरू 

२ वर्ि सेल गठन देशमा हनु सक्ने आतङ्कवादी 
गर्तववर्ि र्नयन्त्रण गनि सहज 
हनुे 

१०१ औद्योर्गक सिुक्षा गलु्म 

(४ वटा) स्थापना गने। 

गहृ मन्त्रालय¸ सिुक्षा 
समन्त्वय महाशाखा 

सशस्त्र प्रहिी बल
¸नेपाल 

३ वर्ि गलु्मको सङ्खख्या औद्योर्गक सिुक्षा थप 
प्रभावकािी भएको हनुे। 

१०२ सशस्त्र प्रहिी बल नेपालको ७ वटा 
आखश्रत गलु्मलाई अनाखश्रत गलु्ममा 
स्तिोन्त् नर्त गने। 

गहृ मन्त्रालय¸ सिुक्षा 
समन्त्वय महाशाखा 

सशस्त्र प्रहिी बल
¸ नेपाल 

३ वर्ि अनाखश्रत गलु्मको सङ्खया शाखन्त्त सिुक्षाको अवस्थामा 
सिुाि हनुे। 

१०३ सशस्त्र प्रहिी बल नेपालको ६ वटा 
ववखशविकृत तार्लम खशक्षालयहरूको 
स्तिोन्त् नर्त गने। 

गहृ मन्त्रालय¸ सिुक्षा 
समन्त्वय महाशाखा 

सशस्त्र प्रहिी बल
¸ नेपाल 

४ वर्ि स्तिोन्त् नर्तकृत 
खशक्षालयहरू 

जनशखक्तको क्षमता ववकास 
हनुे। 

१०४ अन्त्तािाविय र्समाका  संवेदनशील 
नाकाहरूमा  Thermal -  Customize 

Tracking Software सवहतका  C.C. 

Camera/PTZ Camera ि Vehicle 

Scanner जडान गने। 

सशस्त्र प्रहिी बल¸ नेपाल गहृ मन्त्रालय १ वर्ि C.C. Camera/PTZ 

Camera,  Vehicle 

Scanner जडान भएको 
सङ्खख्या 

सीमा नाकामा हनुे अवैि¸ 
सीमापाि¸आपिार्िक गर्तववर्ि 
र्नयन्त्रणमा सहजता हनुे। 

१०५ आकखस्मक सिुक्षा व्यवस्थापनका लार्ग 
अन्त्तािाविय ववमानस्थलमा सशस्त्र प्रहिी 
बल¸ नेपालको तैनाथ िहने व्यवस्था गने 
(काठमाडौं, भैिहवा, पोखिामा)। 

सशस्त्र प्रहिी बल¸ नेपाल गहृ मन्त्रालय १ वर्ि आकखस्मक सिुक्षाका 
लार्ग सशस्त्र प्रहिी बल¸ 

नेपालको तैनाथी 

आकखस्मक सिुक्षा व्यवस्थापन 
थप प्रभावकािी हनुे। 
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१०६ पवितीय उद्धाि तार्लम खशक्षालयको 
भौर्तक पवुाििािको स्तिोन्नर्त गिी 
आवश्यक Logistics  को समखुचत प्रवन्त्ि 
गने। 

सशस्त्र प्रहिी बल¸नेपाल गहृ मन्त्रालय २ वर्ि खशक्षालयको स्तिोन्नती, 
Logistics  को प्रवन्त्ि, 
उद्धाि हेर्लक्टि 

तार्लम प्राप्त सशस्त्र प्रहिी 
कमिचािीहरू उत्पादन भई 
ववपद् व्यवस्थापनमा 
प्रभावकािी भएको हनुे। 

१०७ सशस्त्र प्रहिी बल¸ नेपालका १२ वटा 
गलु्म ि 100 वटा र्ब.ओ.वप. हरूमा 
मापदण्ड अनसुाि आवश्यक ब्यािेकहरू 
र्नमािण गने। 

सशस्त्र प्रहिी बल¸नेपाल गहृ मन्त्रालय २ वर्ि ब्यािेकहरूको सङ्खख्या मापदण्ड अनसुािको आवश्यक 
ब्यािेकहरू र्नमािण भएको 
हनुे। 

१०८ खजल्ला प्रशासन कायािलयहरूमा कसिुजन्त्य 
सम्पखत्त व्यवस्थापन शाखा गठन गने। 

व्यवस्थापन महाशाखा गहृ मन्त्रालय २ वर्ि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन 
सवेक्षण 

कसिुजन्त्य सम्पखत्त व्यवस्थापन 
एकाइ गठन भएको हनुे। 

१०९ लागू और्ि र्नयन्त्रण ववभागको 
स्थापनाका लार्ग अध्ययन गने। 

नीर्त,योजना, अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

गहृ मन्त्रालय १ वर्ि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन 
सवेक्षण 

ववभाग स्थापना गनि आिाि 
स्थापना तयाि हनुे। 

११० सबै प्रदेशमा साविजर्नक र्नजी साझेदािीमा 
आिारित नमूना लागू और्ि उपचाि तथा 
पनुिस्थापना केन्त्र स्थापना गने। 

नीर्त,योजना, अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

प्रदेश आन्त्तरिक 
मार्मला तथा 
काननु मन्त्रालय 

२ वर्ि पनुिस्थापना केन्त्रको 
सङ्खख्या 

लाग ुऔर्ि उपचाि तथा 
पनुिस्थापना केन्त्र स्थापना भइि 
सञ्चालनमा आएको हनुे। 

१११ उत्तिी ि दखक्षणी नाकाका सबै भन्त्साि 
र्बन्त्दमुा Drug Detection Device प्रयोग 

गने। 
 

नीर्त,योजना, अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

गहृ मन्त्रालय १ वर्ि Drug Detection Device 
सङ्खख्या 

लाग ुऔर्ि ओसािपसािमा 
कमी आउने। 

११२ नेपाल प्रहिीका खजल्लाखस्थत 
कायािलयहरूको भौर्तक पवुाििाि सिुाि 
गने। 

नेपाल प्रहिी गहृ मन्त्रालय र्निन्त्ति भवनको सङ्खख्या आिािभतु मापदण्ड सवहतका 
भवनहरू र्नमािण हनुे। 
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अनगुमन सूचक अपेखक्षत उपलखब्ि 

५.६.४ जनशर्क्त व्यवस्थापन िथा क्षमिा र्वकास 

११३ गहृ प्रशासन अन्त्तगितका र्नजामती 
कमिचािीहरूलाई तार्लम आवश्यकताको 
पवहचान गिी तार्लम कायिक्रम 
कायािन्त्वयन गने। 

प्रशासन महाशाखा नीर्त योजना तथा 
कायिक्रम 
महाशाखा/ 
प्रर्तष्ठान/ तार्लम 
केन्त्र 

र्निन्त्ति प्र. खज. अ, स. प्र. खज. 
अ.,  खजल्ला प्रशासन 
कायािलयका मदु्दा 
शाखाका कमिचािीहरूको 
लार्ग न्त्यावयक क्षमता 
अर्भववृद्ध तार्लम 
कायिक्रमहरू 

कमिचािीहरूको क्षमता 
अर्भववृद्ध हनुे  तथा मनोबल 
उच्च हनुे। 

११४ खजल्ला तथा इलाका प्रशासन कायािलयका 
कमिचािीहरूलाई सूचना प्रववर्ि तथा 
योजना तजुिमा ि LMBIS सम्बन्त्िी 
अर्भमखुीकिण तार्लम सञ्चालन गने। 

नीर्त, योजना, अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 
 

व्यवस्थापन 
महाशाखा 

र्निन्त्ति अर्भमखुीकिण तार्लम 
कायिक्रम 

क्षमता अर्भववृद्ध भएको हनुे। 

११५ मन्त्रालय ि प्रहिी समेत मातहत 
कायािलहरूको  सङ्गठन तथा व्यवस्थापन 
सभेक्षण गिी सूचना प्रववर्ि सम्बन्त्िी 
जनशखक्त ि तार्लमको व्यवस्थापन गने। 

गहृ मन्त्रालय प्रशासन 
महाशाखा 

अथि मन्त्रालय ि 

सामान्त्य प्रशासन 
२ वर्ि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन 

सभेक्षण 
बदर्लँदो आवश्यकतासँगै 
आवश्यक सूचना प्रववर्ि 
सम्बन्त्िी जनशखक्त पूर्ति हुँदै 
जान।े 

११६ मन्त्रालय मातहतका र्नकायहरूमा 
कायिसम्पादन प्रणालीमा आिारित 
प्रोत्साहन प्रणाली लागू गने। 

प्रशासन महाशाखा अथि मन्त्रालय र्निन्त्ति कायिसम्पादन प्रणालीमा 
आिारित प्रोत्साहन 
प्रणाली 

कमिचािीहरूको उत्प्रिेणा, 
मनोबल ि सेवाभाव वदृ्धी भई 
साविजर्नक सेवा प्रवाहमा 
प्रभावकािी सिुाि आएको 
हनुे। 

११७ ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण तथा 
व्यवस्थापन सम्बन्त्िी तीनै तहमा समान 
बझुाइका लार्ग अध्ययन, अनसुन्त्िान ि 
क्षमता ववकास कायिक्रम सञ्चालन गने। 

ववपद् तथा द्वन्त्द्व 
व्यवस्थापन महाशाखा  ि 
िा. वव. जो. न्त्यू. तथा 
व्य. प्रार्िकिण 

गहृ मन्त्रालय र्निन्त्ति प्रखशक्षण कायिक्रम ववपद् व्यवस्थापनमा समान 
बझुाई ि सामञ्जस्यपूणि तथा 
समन्त्वयात्मक वक्रयाकलापहरू 
सम्पादन हनुे। 
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११८ कैदीवन्त्दीहरूलाई उत्पादन ि 
आयआजिनका वक्रयाकलापमा संलग्न 
गिाई अनभुवको प्रमाणपर उपलब्ि 
गिाउने व्यवस्था गने। 

कािागाि व्यवस्थापन 
ववभाग 

गहृ मन्त्रालय, 

उद्योग मन्त्रालय 
र्निन्त्ति तार्लमको सङ्खख्या सवै कैदीवन्त्दीहरू कुनै न कुनै 

सीप ि आयिआजनिका कायिमा 
संलग्न हनुे ि प्रमाणपर 
पाउने। 

११९ अध्यागमन कायािलय, र्रभवुन अन्त्तािाविय 
ववमानस्थलका कमिचािीहरूलाई प्रोत्साहन 
प्रणाली लाग ुगने। 

गहृ मन्त्रालय अथि मन्त्रालय ६ मवहना प्रोत्साहन प्रणालीको 
ववर्यमा अध्ययन/ 

छलर्ल/ र्नणिय भएको 

प्रोत्साहन प्रणाली लाग ुभै सेवा 
प्रवाहमा थप कायिदक्षता एवं 
सत्यर्नष्ठा कायम भएको हनुे। 

१२० अध्यागमन सम्वद्ध 

उजिुी/गनुासो व्यवस्थापन प्रणालीको 
परिमाजिन ि सञ्चालन गने। 

अध्यागमन ववभाग गहृ मन्त्रालय १ वर्ि गनुासो व्यवस्थापनका 
प्रयोगकताि मैरी 
प्रणालीहरू 

अध्यागमन सम्वद्ध सबै उजिुी 
तथा गनुासाहरू सम्वोिन 
भएको हनुे। 

१२१ िाविय परिचयपर, व्यखक्तगत घटना दताि ि 
सामाखजक सिुक्षासँग सम्बद्ध सबै 
र्नकायको संस्थागत क्षमता ववकास गने। 

िाविय परिचयपर तथा 
पञ्जीकिण ववभाग 

गहृ मन्त्रालय 

 
र्निन्त्ति क्षमता ववकास कायिक्रम एकीकृत ि सिलीकृत सेवा 

प्रवाह हनुे। 

१२२ खजल्ला/ईलाका/सीमा प्रशासन 
कायािलयमा कायिित जनशखक्तलाई क्षमता 
ववकास ि उत्प्रिेणा गने (मौदरक तथा 
गैिमौदरक)। 

प्रशासन महाशाखा अथि मन्त्रालय र्निन्त्ति क्षमता ववकास कायिक्रम कायिक्रम सञ्चालन भएको 
हनुे। 

१२३ साइबि ब्यूिोको क्षमता ववकास गिी थप 
प्रववर्ियकु्त बनाई Cyber Forensic Unit 
(एकाइ)ि प्रहिी कमिचािीको क्षमता 
अर्भववृद्ध गने। 

नेपाल प्रहिी नेपाल प्रहिी 
प्र.प्र.का.अ.अ. एवं 
कायि ववभाग 

र्निन्त्ति प्रहिी कमिचािीहरूलाई 
तार्लम,  Cyber Forensic 

Unit को आिरु्नकीकिण 

साईबि सिुक्षा ि अपिाि 
अनसुन्त्िानमा सर्लता हार्सल 
हनुे दिमा ववृद्ध हनुे। 

१२४ समदुाय प्रहिी साझेदािीको अविािणा 
बमोखजम समदुाय केखन्त्रत कायिक्रमहरू 
सञ्चालन गने। 

नेपाल प्रहिी,  प्रदेश प्रहिी 
कायािलयहरू 

खजल्ला प्रशासन 
कायािलयहरू 

र्निन्त्ति कायिक्रम सञ्चालन 
सङ्खख्या 
 

नागरिक ि प्रहिी बीचको 
सम्बन्त्ि सदुृढ हनुे ि अपिाि 
न्त्यूनीकिणमा सहयोग पगु्ने। 
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१२५ नेपाल प्रहिीमा हाल प्रयोगमा िहेका 
पूिाना सवािी सािनहरूको प्रर्तस्थापन 
योजना (replacement plan) अनसुाि 
क्रमशैः प्रर्तस्थापन गदै लर्गने। 

नेपाल प्रहिी नेपाल प्रहिी, 
सवािी महाशाखा 

र्निन्त्ति प्रर्तस्थापन भएका सवािी 
सङ्खख्या 

गणुस्तिीय एवं कायिदक्षतायकु्त 
सवािी सािनको व्यवस्था 
भएको हनु।े 

१२६ ववखशि व्यखक्तको सिुक्षामा प्रयोग 
भइिहेको सञ् चाि प्रववर्ि ि प्रणालीको 
स्तिोन्नर्त ि आिरु्नकीकिण गिी Digital 

Trunking System ववस्ताि गने। 

नेपाल प्रहिी नेपाल प्रहिी, 
संचाि र्नदेशनालय 

र्निन्त्ति Digital Trunking 

System सञ्चालन 
ववखशि व्यखक्तको सिुक्षा थप 
प्रभावकािी हनुे। 

12७ ट्रावर्क Surveillance Vehicle खरिद 
तथा सञ्चालन गने। 

नेपाल प्रहिी नेपाल प्रहिी, 
िाजमागि सिुक्षा 
तथा ट्रावर्क 
महाशाखा 

२ वर्ि Surveillance Vehicle 

खरिद 

ट्रावर्क दघुिटनामा न्त्यूनीकिण 
हनुे। 

५.६.५ र्वपद् व्यवस्थापन 

१२८ प्रकोपजन्त्य जोखखम न्त्यूनीकिण तथा 
प्रर्तकायिका लार्ग Risk Assessment 

Platform तयाि गने। 

िा. वव. जो. न्त्यू. तथा 
व्य. प्रार्िकिण 

ववपद् तथा द्वन्त्द्व 
व्यवस्थापन 
महाशाखा 

२ वर्ि  

Risk Assessment 

Platform 

 

Platform तयाि भइ 
कायािन्त्वयनमा आएको हनुे 

१२९ मनसनुजन्त्य ववपद् प्रभाववत र्नजी आवास 
पनुर्नमािण तथा पनुस्थािपना कायि सम्पन्न 
गने। 

िा. वव. जो. न्त्यू. तथा 
व्य. प्रार्िकिण 

गहृ मन्त्रालय 

 

1 वर्ि र्नजी आवास पनुर्नमािण मनसनुजन्त्य घटनाबाट 
प्रभाववत र्नजी आवासहरूको 
पनुर्नमािण तथा पनुस्थािपना 
भएको हनुे। 

१३० ववपदको समयमा खोज तथा उद्धाि 
कायिमा खवटने जनशखक्तको जोखखम बीमा 
सम्बन्त्िी नीर्तगत व्यवस्था गिी 
कायािन्त्वयनमा ल्याउने। 

िा. वव. जो. न्त्यू. तथा 
व्य. प्रार्िकिण 

गहृ मन्त्रालय 

 
२ वर्ि बीमा सम्बन्त्िी नीर्त नीर्त तजुिमा भई जनशखक्तको 

बीमा गरिएको हनुे। 
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१३१ ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्त्िमा ववशेर् 
योगदान परु् याउन ेसंस्था तथा व्यखक्तलाई 
सम्मान स्वरूप पिुस्कृत गनि मापदण्ड 
तयाि गिी कायािन्त्वयनमा ल्याइने। 

  

ववपद् तथा द्वन्त्द्व 
व्यवस्थापन 
महाशाखा 
 

र्निन्त्ति मापदण्ड तयािी ववपद् व्यवस्थापनमा योगदान 
परु् याउन थप प्रोत्साहन 
र्मल्ने। 

१३२ खजल्ला आपतकालीन कायि सञ्चालन केन्त्र 
स्थापना हनु बाँकी १५ वटा खजल्लाहरूमा 
आपतकालीन कायि सञ्चालन केन्त्र स्थापना 
एवं सबै खजल्लाहरूमा आपतकालीन कायि 
सञ्चालन केन्त्र सदुृढीकिण ि सञ्चालन 
गने। 

िा. वव. जो. न्त्यू. तथा 
व्य. प्रार्िकिण 

प्रदेश सिकाि र्निन्त्ति 

 
खजल्ला आपतकालीन 
कायि सञ्चालन केन्त्र 

स्थापना हनुे ि र्तनको 
सदुृढीकिण। 

सबै खजल्लाहरूमा 
आपतकालीन कायिसञ्चालन 
केन्त्र स्थापना भई न्त्यूनतम 
सवुविा (सञ्चाि सामाग्री, प्रववर्ि 
जनशखक्त, खोज तथा उद्धाि, 

स्रोत सामाग्री) सवहत सञ्चालन 
भएको हनुे। 

१३३ हलकुा ि मध्यम तहको खोज तथा 
उद्धािका लार्ग आवश्यक उपकिण 
सवहतको तरुुन्त्तै परिचालन हनुे स्वयंसेवक 
सवहतको ववशेर् टोली (First 

Responder/Flying Squad) को व्यवस्था 
गने। 

ववपद् तथा 
द्वन्त्द्वव्यवस्थापन 
महाशाखा 

िाविय ववपद् 
जोखखम 
न्त्यूनीकिण तथा 
व्यवस्थापन 
प्रार्िकिण 

२ वर्ि ववशेर् टोली ( First 

Responder/Flying 

Squad) को व्यवस्था 

केन्त्र तथा सबै खजल्लाहरूमा 
स्वयंसेवक सवहतको ववशेर् 
टोली गठन भएको हनुे,। 

१३४ अन्त्तािाविय खोज तथा उद्धाि सहयोगी 
समहु (International Search and Rescue 

Advisory Group - INSARAG) को 
Accreditation प्राप्त गने। 

ववपद् तथा 
द्वन्त्द्वव्यवस्थापन 
महाशाखा 

िाविय ववपद् 
जोखखम 
न्त्यूनीकिण तथा 
व्यवस्थापन 
प्रार्िकिण 

२ वर्ि  

Accreditation प्राप्त 
भएको 

शहिी खोज तथा उद्धािका 
लार्ग मध्यम तहको उपकिण 
ि तार्लम प्राप्त जनशखक्तको 
ववकास गिी  INSARAG को 
Accreditation प्रवक्रया सम्पन्न 
हनुे। 
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१३५ िाविय कृर्रम अभ्यास National 

Simulation Exercise (SIMEX)  Guiding 

सम्बन्त्िी ददग्दशिन र Drill तजुिमा गिी 
कृर्रम अभ्यास कायिक्रम सञ्चालन गने। 

िाविय ववपद् जोखखम 
न्त्यूनीकिण तथा 
व्यवस्थापन प्रार्िकिण 

ववपद् तथा द्वन्त्द्व 
व्यवस्थापन 
महाशाखा 

र्निन्त्ति कृर्रम अभ्यास कायिक्रम सातै वटा प्रदेश समावेश हनुे 
गिी कृर्रम अभ्यास र्निन्त्ति 
सञ्चालन हनुे। 

१३६ ववपद् पूवितयािीका लार्ग स्थानीय तहसम्म 
खलु्ला क्षेरहरूको ववविण अद्यावर्िक एवं 
प्रकाशन गने। 

ववपद् तथा द्वन्त्द्व 
व्यवस्थापन महाशाखा 

िाविय ववपद् 
जोखखम 
न्त्यूनीकिण तथा 
व्यवस्थापन 
प्रार्िकिण 

१ वर्ि खलु्ला क्षेर सम्बन्त्िी 
ववविण सङ्कलन दस्तावेज 

७७ वटै खजल्लाहरूमा िहेका 
खलु्ला क्षेरहरूको Geo-

coding सवहतको ववविण 
प्रकाशन भएको हनुे। 

१३७ प्रकोपको प्रकृर्त अनरुूप  सम्मखुता ,
संकटउन्त्मखुता ि जोखखमको आकँलन 
तथा नक्साङ्कन गने। 

िाविय ववपद् जोखखम 
न्त्यूनीकिण तथा 
व्यवस्थापन प्रार्िकिण 

ववपद् तथा द्वन्त्द्व 
व्यवस्थापन 
महाशाखा 

र्निन्त्ति जोखखम क्षेरको नक्साङ्कन 
ववविण 

बाढी, पवहिो, वहमपात, वहमपवहिो 
तथा वहमताल ववस्र्ोटन 
जोखखम आकँलन भएको हनुे। 

१३८ प्रहिीको चौकीस्तिसम्म ववपद  उद्धािका 
सामग्रीहरूको व्यवस्था गने। 

नेपाल प्रहिी, प्रदेश प्रहिी 
कायािलयहरू 

िाविय ववपद् 
जोखखम 
न्त्यूर्नकिण तथा 
व्यवस्थापन 
प्रार्िकिण ि गहृ 
मन्त्रालय 

र्निन्त्ति उद्धािका 
सामग्रीहरूको उपलव्िता 

प्रहिीको चौकीस्तिसम्मका 
एकाइहरूमा ववपद  उद्धािका 
सामग्रीहरू (कम्तीमा  स्टे्रचि, 
Dead Body Bag,  Personal 

Protective Equipment (PPE) 
उपलब्ि भएको हनुे। 

१३९ ववपद् व्यवस्थापन डाटाबेस प्रणाली 
(Disaster Management database system) 

को स्थापना गने। 

नेपाल प्रहिी गहृ मन्त्रालय /
िाविय ववपद् 
जोखखम न्त्यू. तथा 
व्य. प्रार्िकिण 

र्निन्त्ति सफ्टवेिको उपलब्िता ववपदजन्त्य घटनाको 
प्रभावकािी अर्भलेखीकिण 
हनुे। 

१४० ववपद् व्यवस्थापनमा खवटने जनशखक्तको 
क्षमता ववकास गने। 

नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र 
प्रहिी बल¸नेपाल 

गहृ मन्त्रालय  /
िाविय ववपद् 

र्निन्त्ति तार्लम प्राप्त जनशखक्तको 
सङ्खख्या 

जनशखक्तको क्षमता अर्भबवृद्ध 
भएको हनुे। 
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जोखखम न्त्यू. तथा 
व्य. प्रार्िकिण 

५.६.६ सेवा प्रवाह र सुशासन 

१४१ गनुासो व्यवस्थापन संयन्त्रको  संस्थागत 
सदुृढीकिण गने। 

 

प्रशासन महाशाखा मन्त्रालय ि  
अन्त्तिगतका 
र्नकायहरू 

 

१ वर्ि Nodal Officer का लार्ग 
मोबाइल नम्बि, टोल वफ्र 
नम्वि, क्षमता अर्भबवृद्ध 
कायिक्रम, र्नयर्मत प्रगर्त 
प्रर्तवेदन 

प्रभावकािी  
रूपमा गनुासो र्छियौट तथा 
व्यवस्थापन भएको हनुे। 

१४२ िाविय पवि तथा उत्सवहरूको  एकीकृत 
आन्त्तरिक व्यवस्थापन ढाँचा तथा वावर्िक 
क्यालेन्त्डि तयाि गने। 

आन्त्तरिक व्यवस्थापन 
महाशाखा 

सचुना प्रववर्ि 
शाखा 

१ वर्ि िाविय पवि ि उत्सवमा 
एकीकृत व्यवस्थापन 
तथा सिकािी 
कायािलयहरूले सम्पादन 
गनुि पने भरू्मकाको ढाँचा 

पवि ि उत्सवमा साविजर्नक 
र्बदाका आिाि तथा सिकािी 
कायािलयहरूले सम्पादन गनुि 
पने भरू्मका स्पि हनुे। 

१४३ कैदीवन्त्दीहरूसँगको भेटघाटको कायिववर्ि 
तथा मापदण्ड तयाि गने। 

कािागाि व्यवस्थापन 
ववभाग, कािागाि 
कायािलयहरू 

गहृ मन्त्रालय र्निन्त्ति भेटघाटको मापदण्ड कैदीवन्त्दीहरूको वाह्य भेटघाट 
व्यवखस्थत भएको हनुे। 

१४४ िाविय परिचयपर अर्भयान सम्बन्त्िी  
जागिण र्सजिना।  

गहृ मन्त्रालय िाविय परिचयपर 
तथा पञ्जीकिण 
ववभाग 

अर्भयान 
अवर्िभि 

अर्भयान सञ्चालनका 
लार्ग वावर्िक कायिक्रम 
एवं  मापदण्ड 

सबै नेपाली नागरिकको िाविय 
परिचयपर तयाि भएको हनुे 

१4५ परिचयपर पाउन योग्य सबै नागरिकको 
िाविय परिचयपरको लार्ग ववविण सङ्कलन 
गने। 

िाविय परिचयपर तथा 
पञ्जीकिण ववभाग 

गहृ मन्त्रालय, 

खजल्ला प्रशासन 
कायािलयहरू 

२ वर्ि / 
तत्पश्चात 
योग्य  
हनुेको 
र्निन्त्ति 

ववविण सङ्कलन सख्या िाविय परिचयपर ववतिणका 
लार्ग ववविण सङ्कलन भएको 
हनुे। 
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१4६ १ (एक) किोड नागरिकलाई िाविय 
परिचयपरको ववतिण गने। 

िाविय परिचयपर तथा 
पञ्जीकिण ववभाग 

गहृ मन्त्रालय, 

खजल्ला प्रशासन 
कायािलयहरू 

२ वर्ि परिचयपर ववतिण 
सङ्खख्या 

लक्ष्य अनरुूप िाविय 
परिचयपर ववतिण भएको 
हनुे। 

१4७ व्यखक्तगत घटना दतािको पहुँच ववस्ताि 
गिी ८० प्रर्तशत परु् याउने। 

िाविय परिचयपर तथा 
पञ्जीकिण ववभाग 

गहृ मन्त्रालय, 

खजल्ला प्रशासन 
कायािलयहरू 

२ वर्ि घटना दतािको पहुँच 
प्रर्तशत 

व्यखक्तगत घटना दतािमा 
नागरिकको पहुँच अर्भववृद्ध 
हनुे। 

१4८ अनलाइन व्यखक्तगत घटना दताि सबै वडा 
सम्ममा  परु् याउने। 

िाविय परिचयपर तथा 
पञ्जीकिण ववभाग 

गहृ मन्त्रालय, 

खजल्ला प्रशासन 
कायािलयहरू 

२ वर्ि वडा सख्या अनलाइन व्यखक्तगत घटना 
दतािको ववस्ताि हनुे। 

१4९ सबै स्थानीय तहबाट सामाखजक सिुक्षा 
भत्ता बैंवकङ्ग प्रणाली मार्ि त ववतिण गनि 
व्यवस्था र्मलाउने। 

िाविय परिचयपर तथा 
पञ्जीकिण ववभाग 

गहृ मन्त्रालय, 

खजल्ला प्रशासन 
कायािलयहरू 

२ वर्ि बैंवकङ्ग प्रणाली लाग ु
भएका स्थानीय तहको 
सङ्खख्या 

सबै स्थानीय तहबाट 
सामाखजक सिुक्षा भत्ता बैंवकङ्ग 
प्रणालीमा मार्ि त ववतिण 
भएको हनुे। 

१५० काठमाडौं उपत्यकाका मखु्य सडकहरूमा 
थप ट्रावर्क लाइटको व्यवस्थापन गने। 

नेपाल प्रहिी गहृ मन्त्रालय १ वर्ि १५ स्थानमा Intelligent 

Traffic Light System 
जडान 

काठमाडौं उपत्यकाका मखु्य 
सडकहरूको ट्रावर्क 
व्यवस्थापनमा सिुाि हनुे। 

१५१ मानव अर्िकाि सम्बखन्त्ित घटनाहरूको 
रतु अनसुन्त्िान तथा उल्लङ्घनका घटना 
न्त्यूनीकिण गने। 

नेपाल प्रहिी, प्रदेश प्रहिी 
कायािलयहरू 

गहृ मन्त्रालय र्निन्त्ति उजिुी र्र्छ्यौट सख्या 
तार्लम तथा सचेतना 
कायिक्रम 

मानव अर्िकािका घटना 
उल्लङ्घनमा तत्काल 
अनसुन्त्िान ि कािवाही भएको 
हनुे। 

१५२ जोखखममा िहेका सेवाग्राहीलाई  
प्राथर्मकतामा िाखी प्रहिी सेवा प्रवाह 
(Priority Police Service) को मापदण्ड 
तयाि तथा कायािन्त्वयन गने। 

प्रदेश प्रहिी कायािलयहरू नेपाल प्रहिी र्निन्त्ति मापदण्ड लखक्षत समूहले सहज रूपमा 
सेवा प्राप्त गने अवस्था र्सजिना 
हनुे। 
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१५३ नेपाल प्रहिीमा गनुासो व्यवस्थापनको 
लार्ग केन्त्रीय तथा प्रदेश स्तिमा संयन्त्र 
स्थापना गिी प्रभावकािी सञ्चालन गने। 

नेपाल प्रहिी, प्रदेश प्रहिी 
कायािलयहरू 

खजल्ला प्रहिी 
कायािलय तथा 
एकाइहरू 

र्निन्त्ति गनुासो र्छियौट 
सङ्खख्यामा भएको ववृद्ध 
दि, बेरुजू र्र्छ्यौट एवं 
आचाि संवहता 
कायािन्त्वयन 

प्रभावकािी गनुासो व्यवस्थापन 
भएको हनुे। 

१५४ ववर्भन्न िाविय ददवसहरूमा ववतिण गरिने 
ववभरू्णहरू छनौटको मापदण्डको 
स्तिीकिण गने। 

गहृ मन्त्रालय  र्निन्त्ति ववभरू्ण छनौट मापदण्ड िािसेवक कमिचािीहरूको 
मनोवल उच्च हनुे तथा 
ववभरू्णको गरिमा कायम 
हनुे। 

१५५ ट्रावर्क कािबाही तथा जरिवाना 
प्रयोजनको लार्ग ववद्यतुीय भकु्तानी प्रणाली 
(Digital Payment System) देशभि लागू 
गने। 

नेपाल प्रहिी नेपाल प्रहिी, 
िाजमागि सिुक्षा 
तथा ट्रावर्क 
महाशाखा 

१  वर्ि Instant Payment System 

(QR Payment, Mobile 

Banking) को व्यवस्था 

सेवाग्राहीलाई सहज ि 
लागतप्रभावी हनुे। 

१५६ गहृ प्रशासन समूह गठन गने गहृ मन्त्रालय अथि मन्त्रालय 

सङ्घीय मार्मला 
तथा सा.प्र. 
मन्त्रालय 

२ वर्ि प्रशासन सेवा गहृ 
प्रशासन समूहको गठन 

वखृत्तपथ थप अनमुानयोग्य 
हनुकुा साथै पदनामहरूमा 
समेत परिवतिन भएको हनुे। 

१५७ लाग ुऔर्ि प्रयोगकतािहरूको लार्ग 
सञ्चार्लत उपचाि तथा पनुिस्थापना 
केन्त्रहरूको प्रभावकारिता अध्ययन 
गने/गिाउने। 

नीर्त,योजना, अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

गहृ मन्त्रालय २ वर्ि अध्ययन प्रर्तवेदन प्रभावकारिता अध्ययनको 
र्नष्कर्ि बमोखजम आवश्यक 
नीर्तगत तथा कायिववर्िगत 
परिवतिन गनि सघाउ पगु्ने। 

१५८ लाग ुऔर्ि मौखखक प्रर्तस्थापन उपचाि 
पद्धर्त (OST) को प्रभावकारिता अध्ययन 
अनसुन्त्िान गने/गिाउने। 

खजल्ला प्रशासन 
कायािलयहरू 

खशक्षा, ववज्ञान 
तथा प्रववर्ि 
मन्त्रालय 

२ वर्ि प्रभावकािीता अध्ययन 
प्रर्तवेदन 

प्रभावकारिता अध्ययनको 
र्नष्कर्ि बमोखजम आवश्यक 
नीर्तगत तथा कायिववर्िगत 
परिवतिन गनि सघाउ पगु्ने। 
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ववश्वववद्यालयहरू, 
स्वास्थ्य तथा 
जनसङ्खख्या 
मन्त्रालय,  नीर्त 
अध्ययन प्रर्तष्ठान 

१५९ लाग ुऔर्ि प्रयोगकतािहरूको 
खजल्लास्तिीय रतुति मूल्याङ्कन सवेक्षण 
(Rapid Assessment Survey) गने। 

खजल्ला प्रशासन 
कायािलयहरू 

गहृ मन्त्रालय 

स्वास्थ तथा 
जनसङ्खख्या 
मन्त्रालय 

२ वर्ि रतुति मूल्याङ्कन सवेक्षण 
प्रर्तवेदन 

प्रभावकारिता अध्ययनको 
र्नष्कर्ि बमोखजम आवश्यक 
िणनीर्त परिवतिन गनि सघाउ 
पगु्ने। 

५.६.७ अध्ययन, अनुसन्त्िान िथा सूिना प्रर्वर्िमा आिाररि गृह प्रशासन 

१६० ववद्यमान सफ्टवेयिहरूको एकीकिण तथा 
एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको 
ववकास गने। 

नीर्त,योजना, अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

सूचना प्रववर्ि 
शाखा 

२ वर्ि एकीकृत सफ्टवेयि एवं 
सूचना व्यवस्थापन 
प्रणाली 

प्रयोगकतािमैरी सूचना 
व्यवस्थापन प्रणाली एवं 
सफ्टवेयिहरूको स्थापना। 

१६१ गहृ मन्त्रालय ि मातहतका र्नकायहरूमा 
कायिित कमिचािीहरूको Employees 

Record Information System- ERIC 
सफ्टवेयि अद्यावर्िक/स्तिोन्नर्त गने। 

प्रशासन महाशाखा नीर्त योजना तथा 
कायिक्रम 
महाशाखा /
व्यवस्थापन 
महाशाखा 

१ वर्ि ERIC सफ्टवेयि कमिचािीहरूको अर्भलेख 
व्यवखस्थत ि पािदशी भएको 
हनुे 

१६२ सूचना प्रववर्ि सम्बन्त्िी उपकिणहरू तथा 
मौजदुा सफ्टवेयिहरूलाई सिुखक्षत ि 
स्तिोन्नर्त गदै लैजाने। 

सूचना प्रववर्ि शाखा गहृ मन्त्रालय 
मातहतका सबै 
र्नकायहरू 

र्निन्त्ति Hardware & Software 

(CIMS, E-attendance 

etc.) Upgrade 

प्रववर्ि मैरी ि लागतप्रभावी 
सेवा प्रवाह हनुे। 

१६३ मन्त्रालय ि मातहत र्नकाय ि 
कायािलयबीच नेटवकि  स्थापना¸ अपग्रडे 
तथा ववस्ताि गने। 

सूचना प्रववर्ि शाखा गहृ मन्त्रालय 
मातहतका सबै 
र्नकायहरू 

र्निन्त्ति नेटवकि  स्थापना सबै कायािलयहरू मन्त्रालयको 
केन्त्रीय सभििमा जोर्डने। 
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१६४ िाविय आपतकालीन कायिसञ्चालन केन्त्र - 

National Emergency Operations Centre 

(NEOC)  सञ्चालन कायिववर्ि परिमाजिन 
गने। 

ववपद् तथा द्वन्त्द्व 
व्यवस्थापन महाशाखा 

िा. वव. जो. न्त्यू. 
तथा व्य. 
प्रार्िकिण ि 
प्रदेश सिकाि 

२ वर्ि एकीकृत प्रणाली (PEOC, 

DEOC, LEOC, HEOC ि 
Forest Fire Emergency 

Response  समेतलाई 
समावेश गिी) सञ्चालन 
गने। 

केन्त्रदेखख स्थानीय तहसम्मका 
आपतकालीन सेवा 
केन्त्रहरूको सदुृढीकिण हनुे। 

१६५ Office Automation System लाई पूणि 
रूपमा कायािन्त्वयनमा ल्याउने। 

सचुना प्रववर्ि शाखा व्यवस्थापन 
महाशाखा 

१ वर्ि Office Automation 

System को प्रयोग 
अन्त्ति -शाखा पराचाि तथा 
समन्त्वयका दैर्नक कामहरू 
Office Automation System 

मार्ि त हनुे। 
१६६ ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्त्िी नीर्त, 

कायिनीर्त ि मापदण्ड तथा ववपद् जोखखम 
न्त्यूनीकिण िाविय िणनीर्तक कायियोजना 
२०१८-२०३० अद्यावर्िक गने तथा 
प्रगर्त अनगुमन गने। 

ववपद् तथा द्वन्त्द्व 
व्यवस्थापन महाशाखा 

िाविय ववपद् 
जोखखम 
न्त्यूनीकिण तथा 
व्यवस्थापन 
प्रार्िकिण 

  

प्रत्येक दईु 
वर्िमा 

ववपद् व्यवस्थापन 
सम्बन्त्िी नीर्त तथा ववपद् 
जोखखम न्त्यूनीकिण िाविय 
िणनीर्तक कायियोजना 
अद्यावर्िक तथा प्रगर्तको 
अनगुमन प्रर्तवेदन 

ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्त्िी 
नीर्त, कायिनीर्त ि मापदण्ड 
तथा ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण 
िाविय िणनीर्तक कायियोजना 
अद्यावर्िक हनुे। 

१६७ ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण िाविय 
िणनीर्तक कायियोजना (२०१८-२०३०) 
को प्रगर्त अनगुमन गनि Monitor for 

Disaster strategic Action plan (MDSA)  
सफ्टवेयि प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने। 

िा. वव. जो. न्त्यू. तथा 
व्य. प्रार्िकिण 

ववपद् तथा द्वन्त्द्व 
व्यवस्थापन 
महाशाखा 

र्निन्त्ति अनगुमन सफ्टवेयि Monitor for Disaster 

strategic Action plan 

(MDSA)  सफ्टवेयि प्रणाली 
सञ्चालनमा आई ववपद् 
व्यवस्थापनका सम्बन्त्िमा 
भएको वक्रयाकलापको ववविण 
अद्यावर्िक भएको हनु।े 

१६८ द्वन्त्द्वकालीन समयमा ववतिण भएको 
िाहत, क्षर्तपूर्ति,  आर्थिक सहायता वापत 

ववपद् तथा द्वन्त्द्व 
व्यवस्थापन महाशाखा 

गहृ मन्त्रालय २ वर्ि अर्भलेख प्रकाशन एकीकृत अर्भलेख तयाि भई 
प्रकाशन भएको हनु।े 
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ववतिण भएको िकम ि पनुर्निमािण भएका 
योजनाहरूको एकीकृत अर्भलेख तयाि 
गिी प्रकाशन गने। 

१६९ Prisoner Management Information 

Systemलाई स्तिोन्नर्त गिी कािागाि 
प्रशासनको सदुृढीकिण गने। 

कािागाि व्यवस्थापन 
ववभाग, कािागाि 
कायािलयहरू 

गहृ मन्त्रालय र्निन्त्ति Prisoner Management 

Information System -
PMIS सफ्टवेयि 

कैदीवन्त्दी प्रशासनसँग 
सम्वखन्त्ित सवै कायिहरू 
PMIS मार्ि त भएको हनुे। 

१७० कािागाि कायािलयमा िहेका 
स्वास्थ्यकमीहरूको दिबन्त्दी गहृ 
मन्त्रालयमा साने। 

गहृ मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा 
जनसंख्या 
मन्त्रालय, सङ्घीय 
मा. तथा सा. प्र. 
मन्त्रालय 

१ वर्ि गहृ मन्त्रालयको 
दिवन्त्दीबाटै स्वास्थ्यकमी 
परिचालन 

कैदीबन्त्दीहरूका लार्ग 
स्वास्थ्यकमीको सेवा सहज 
हनुे। 

१७१ सबै अध्यागमन कायािलयहरूमा नेपाली 
पोटि लागू गने। 

अध्यागमन ववभाग गहृ मन्त्रालय 

 

 

६ मवहना नेपाली पोटिको लार्ग 
आवश्यक प्राववर्िक 
पूवाििाि तयाि गिी लागू 
भएका कायािलयहरूको 
सङ्खख्या 

नेपाली पोटि लागू भएको 
हनुे। 

१७२ ववदेशीको हकमा अध्यागमन कायािलयको 
प्रस्थान कक्ष ि नेपालीहरूको हकमा 
आगमन कक्षमा इ-गेटलागू गने। 

अध्यागमन ववभाग गहृ मन्त्रालय २ वर्ि इ-गेटस्थापना इ-गेटबाट यारकुो पवहचान ि 
सिुक्षा व्यवस्था सदुृढ भएको 
हनुे। 

१७३ इ-र्भसा लागू गनिका लार्ग कायियोजना 
तजुिमा तथा कायािन्त्वयन गने। 

अध्यागमन ववभाग गहृ मन्त्रालय, 

अथि मन्त्रालय, 

िाि बैँक 

१ वर्ि प्राववर्िक पूवाििाि, 
कायियोजना 

इ-र्भसा लागू भएको हनु े

१७४ सबै अध्यागमन कायािलयहरूबाट  System 

Generated Printed Visa लाग ुगिी 
हस्तर्लखखत र्भसालाई प्रर्तस्थापन गने। 

अध्यागमन ववभाग गहृ मन्त्रालय 1 वर्ि ऐन, काननु परिमाजिन 

नेपाली पोटि परिमाजिन 
सबै अध्यागमन 
कायािलयहरूबाट  System 



 

197 
 

क्र.सं. वक्रयाकलापहरू खजम्मेवाि र्नकाय सहयोगी   
र्नकाय 

समय-सीमा 
(वर्िमा) 

अनगुमन सूचक अपेखक्षत उपलखब्ि 

Generated Printed Visa  
लाग ुहनुे। 

१७५ Advance Passanger Information System 

(APIS) तथा ववदेशी नागरिकको ट्रयावकङ 
समेत लागू गने। 

गहृ मन्त्रालय संस्कृर्त, पयिटन 
तथा नागरिक 
उड्डयन मन्त्रालय, 

अध्यागमन ववभाग 

१ वर्ि ट्र्यावकङ्ग सफ्टवेयि APIS लागू  भएको हनुे 

१७६ र्रभवुन ववमानस्थलको अध्यागमन 
डेस्कमा Automated Biometric 

Identification System (ABIS)  को 
स्थापना गने।  

 अध्यागमन ववभाग गहृ मन्त्रालय  ४ वर्ि ABIS को स्थापना यारहुरूको ट्र्याक िेकडि रे्ला 
पानि सखजलो हनुकुा साथै सेवा 
प्रवाह छरितो हनुे। 

१७७ अनलाइन र्भर्ा आवेदन तथा शलु्क 
भकु्तानीका लार्ग International Payment 

Gateway सञ्चालनमा ल्याउने। 

 अध्यागमन ववभाग अथि मन्त्रालय 

नेपाल िाि बैङ्क 

सेवा प्रदायक 
संस्था 

 १ वर्ि International Payment 

Gateway को लार्ग सेवा 
प्रदायक छनौट  

अनलाइन र्भसा शलु्क भकु्तानी 
गनि सवकने। 

1७८ व्यखक्तगत घटना दताि तथा सामाखजक 
सिुक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (VERSP-

MIS) को र्नकायगत आवद्धता एवं 
सदुृढीकिण गने। 

िाविय परिचयपर तथा 
पञ्जीकिण ववभाग 

गहृ मन्त्रालय 
ि 
स्थानीय र्नकाय 

 सभिि तथा  Card Reader 
खरिद 

सामाखजक सिुक्षा व्यवस्थापन 
प्रणाली (VERSP-MIS) लाग ु
भै एकीकृत सामाखजक सिुक्षा 
कायिक्रम सञ्चालन गनि 
सवकने। 

१७९ CIMS  मा आवद्ध गनि बाँकी िहेका 
इलाका प्रशासन कायािलय तथा सीमा 
प्रशासन कायािलयहरूबाट (Citizenship 

Information Management System)- 

CIMS Software प्रणालीबाट नागरिकता 
ववतिण गने व्यवस्था गने। 

नीर्त, योजना अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

व्यवस्थापन 
महाशाखा, खजल्ला 
प्रशासन 
कायािलयहरू 

२ वर्ि CIMS लाग ुभएका 
कायािलय 

सबै इलाका तथा सीमा 
प्रशासन कायािलयमा  CIMS 
लागू भएको हनुे। 
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क्र.सं. वक्रयाकलापहरू खजम्मेवाि र्नकाय सहयोगी   
र्नकाय 

समय-सीमा 
(वर्िमा) 

अनगुमन सूचक अपेखक्षत उपलखब्ि 

१८० मन्त्रालयमा िहेका नागरिकता 
प्रमाणपरको अर्भलेख Digitize गिी  
Touch to Find को अविािणा अनसुाि 
व्यवखस्थत गने। 

नीर्त, योजना, अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

नागरिकता तथा 
िाविय परिचयपर 
व्यवस्थापन शाखा 

२ वर्ि Digitize भएका  
अर्भलेख 

नागरिकता र्भडानमा सहजता 
भई र्छटो छरितो सेवा प्रवाह 
हनुे तथा अर्भलेखहरू 
व्यवखस्थत भएको हनुे। 

१८१ प्रववि गनि बाँकी नागरिकता प्रमाणपरका 
पिुाना अर्भलेखहरू CIMS मा प्रवववि 
गने। 

नीर्त, योजना, अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

नागरिकता तथा 
िाविय परिचयपर 
व्यवस्थापन शाखा 
तथा सम्बखन्त्ित 
कायािलयहरू 

२ वर्ि CIMS मा हस्त र्लखखत 
नागरिकता अर्भलेख 

नागरिकताका सम्पूणि 
अर्भलेखहरू कम््यटुिमा 
प्रववि भई पिुाना अर्भलेखको 
खोजी सहज भएको हनु।े 

१८२ नागरिकता जािी हुँदा पेश भएि आउने 
अनसूुची लगायतका प्रमाणजन्त्य 
कागजातहरू अर्नवायि रुपमा CIMS मा 
अपलोड गने व्यवस्था र्मलाउन।े 

नीर्त, योजना, अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

नागरिकता तथा 
िाविय परिचयपर 
व्यवस्थापन शाखा 
तथा सम्बखन्त्ित 
कायािलयहरू 

२ वर्ि नागरिकतासँग सम्बखन्त्ित 
कागजात ववद्यतुीय 
प्रणालीमा अर्भलेखीकिण 

ववर्भन्न कािणबाट अर्भलेख 
नि हनुे अवस्थामा कमी आई 
अर्भलेखको e-copy सिुखक्षत 
िहेको हनु।े 

१८३ मखन्त्रपरिर्दबाट नागरिकता िद्ध/बदि हनुे 
कायिलाई e-portal मार्ि त Tracking गनि 
सवकने गिी व्यवखस्थत गने। 

नीर्त, योजना, अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

नागरिकता तथा 
िाविय परिचयपर 
सम्बखन्त्ित ्
कायािलयहरू ि 
सूचना प्रववर्ि 
शाखा 

१ वर्ि नागरिकता िद्ध/बदि को 
e-portal मार्ि त 
Tracking 

नागरिकता िद्ध/बदिको 
प्रणाली व्यवखस्थत भएको तथा 
र्नवेदकको गनुासो सम्बोिन 
सहज भएको हनुे। 

1८४ नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा 
िहेका तथ्याङ्कको शदु्धीकिण (CIMS Data 

Purification) कायि सम्पन्न गने। 

नीर्त, योजना अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

नागरिकता तथा 
िाविय परिचयपर 
सम्बखन्त्ित 
कायािलयहरू ि 

२ वर्ि तथ्याङ्कको शदु्धीकिण सेवाग्राहीको तथ्याङ्क सही ि 
चसु्तदरुुस्त भएको हनुे। 
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र्नकाय 

समय-सीमा 
(वर्िमा) 

अनगुमन सूचक अपेखक्षत उपलखब्ि 

सूचना प्रववर्ि 
शाखा 

१८५ कसिुजन्त्य सम्पखत्त िोक्का, र्नयन्त्रण, 
जर्त, ि व्यवस्थापन सम्बन्त्िी केन्त्रीय 
अर्भलेख तयाि गनि सफ्टवेयिको ववकास 
गने। 

कसूिजन्त्य सम्पखत्त 
व्यवस्थापन ववभाग 

गहृ मन्त्रालय 

अनसुन्त्िानकािी 
र्नकाय 

२ वर्ि सफ्टवेयि तयाि भएको 
हनु े

अनसुन्त्िानकािी र्नकायसँगको 
समन्त्वय ि कसूिजन्त्य 
सम्पखत्तको अनसुन्त्िान 
प्रभावकािी हनुे। 

१८६ नेपाल प्रहिीको मौजदुा Personnel 

Management Information 

System(PMIS) को स्तिोन्नर्त गने। 

नेपाल प्रहिी 
 

सिुक्षा समन्त्वय 
महाशाखा 

२ वर्ि प्रहिी कमिचािीको 
अर्भलेख 

अर्भलेख सिुखक्षत, व्यवखस्थत 
ि भिपददो  हनुे। 

१८७ नेपाल प्रहिी िेर्डयो सञ्चाि (Radio 

Communication)मा Digital Trunking 

System ववस्ताि तथा  प्रहिी चौकी 
स्तिसम्म Corporate User Group (CUG) 

र्समकाडि सवहतको र्ोनसेट उपलब्ि 
गिाउने। 

नेपाल प्रहिी 
 

सिुक्षा समन्त्वय 
महाशाखा 

र्निन्त्ति Radio Communication 

मा Digital Trunking 

System को कायिढाँचा, 
CUG सेवा सवहतको 
र्ोनसेट ववतिण भएको 
सङ्खख्या 

शाखन्त्त सिुक्षा प्रदान गने 
कायिमा सूचना प्रवाह र्छटो 
छरितो हनुे। 

१८८ शाखन्त्त सिुक्षा तथा अपिाि र्नयन्त्रणसँग 
सम्बखन्त्ित अर्भलेख व्यवस्थापन, 
कायािन्त्वयन तथा अनगुमन प्रणालीको 
ववकास गने। 

सिुक्षा समन्त्वय महाशाखा गहृ मन्त्रालय १ वर्ि अर्भलेख व्यवस्थापन अर्भलेख व्यवस्थापन तथा 
अनगुमन प्रणाली ववकास 
भएको हनुे। 

१८९ शाखन्त्त सिुक्षा तथा अपिाि र्नयन्त्रणको 
समग्र अनभुरू्त मूल्याङ्कन गने/गिाउने। 

सिुक्षा समन्त्वय महाशाखा ववश्वववद्यालयहरू, 

नीर्त अध्ययन 
प्रर्तष्ठान 

१ वर्ि सिुक्षा अनभुरू्त प्रर्तवेदन सिुक्षा अनभुरू्त प्रर्तवेदनका 
सझुाव कायािन्त्वयन हनुे। 

१९० देशको सबै सीमा स्तम्भहरूको वतिमान 
अवस्थाको ववविण (Real Time Base मा) 

सिुक्षा समन्त्वय महाशाखा गहृ मन्त्रालय २ वर्ि र्डखजटल प्रोर्ाइल सीमा स्तम्भको ववविण 
अद्यावर्िक भएको हनुे। 



 

200 
 

क्र.सं. वक्रयाकलापहरू खजम्मेवाि र्नकाय सहयोगी   
र्नकाय 

समय-सीमा 
(वर्िमा) 

अनगुमन सूचक अपेखक्षत उपलखब्ि 

अद्यावर्िक गनि सवकने र्डखजटल प्रोर्ाइल 
तयाि गने। 

१९१ साइबि अपिाि र्नयन्त्रण एवं Digital 

Platform को दरुुपयोग िोक्ने कायियोजना 
तयाि गिी लागू गने। 

नीर्त, योजना, अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा, 
साइबि अपिाि र्नयन्त्रण 
ब्यूिो  

सूचना तथा सञ्चाि 
प्रववर्ि मन्त्रालय 

गहृ मन्त्रालय-
सूचना प्रववर्ि 
शाखा, 
सिुक्षा र्नकायहरू 

६ मवहना साइबि अपिाि र्नयन्त्रण 
कायियोजनाको प्रर्तवेदन 

साइबि अपिाि एवं 
अनलाइनको दरुुपयोग गने 
कायि र्नरुत्सावहत हनुे। 

1९२ नेपाल प्रहिीका सम्पूणि एकाइहरूमा  
Internet ि Intranet सञ्जाल र्बस्ताि गदै 
लैजान।े 

नेपाल प्रहिी नेपाल प्रहिी, 
सूचना प्रववर्ि 
र्नदेशनालय 

र्निन्त्ति Internet र Intranet सञ्जाल 
र्बस्ताि 

प्रहिी सेवा प्रवाहमा सिुाि 
आउन।े 

५.६.८ समन्त्वय िथा सहजीकरण 

१९३ गनुासो व्यवस्थापनलाई ववद्यतुीय प्रणाली 
मार्ि त सञ्चालन गनिका लार्ग हेलो 
सिकािको पोटिलसँग आबद्ध गने। 

प्रशासन महाशाखा प्रिानमखन्त्र तथा 
मन्त्रीपरिर्दको 
कायािलय 

६ मवहना प्रणालीगत आवद्धता गनुासो व्यवस्थापनमा 
प्रभावकािी समन्त्वय हनुे। 

१९४ कािागाि कायािलयहरूर्भर 
कैदीबन्त्दीहरूको उद्यमशीलता ववकासका 
लार्ग उद्यम दताि गने व्यवस्था र्मलाउने। 

कािागाि व्यवस्थापन 
ववभाग, कािागाि 
कायािलयहरू 

उद्योग मन्त्रालय २ वर्ि उद्यम दताि भएका 
कािागािको सङ्खख्या 

कैदीबन्त्दीहरूको उद्यमशीलता 
ववकास ि उत्पाददत 
सामाग्रीहरूको बजािीकिण 
भएको हनु।े 

१९५ िाविय परिचयपर सूचना व्यवस्थापन 
प्रणाली (NIDMIS) सँग अन्त्य र्नकायको 
सेवा प्रवाह सम्बन्त्िी िहेका ववद्यतुीय 
प्रणालीलाइि आवद्ध गने। 

िाविय परिचयपर तथा 
पञ्जीकिण ववभाग 

 

गहृ मन्त्रालय 

सिोकािवाला 
र्नकायहरू 

२ वर्ि ववद्यतुीय प्रणालीमा अन्त्य  
सेवा प्रदायक आवद्ध 
भएको सङ्खख्या 

िाविय परिचयपरको उपयोग 
गिी एकीकृत सेवा प्रवाह 
भएको हनुे। 

१९६ नेपाल प्रहिीको केन्त्रदेखख प्रदेश 
स्तिसम्मका एकाइहरूको अन्त्य सेवा 

नेपाल प्रहिी, प्रदेश प्रहिी 
कायािलयहरू 

गहृ मन्त्रालय, २ वर्ि अध्यागमन, यातायात, 

र्नवािचन आयोग, िाविय 
अन्त्ति संस्थागत सम्बन्त्ि 
ववकास हनु।े 
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र्नकाय 

समय-सीमा 
(वर्िमा) 

अनगुमन सूचक अपेखक्षत उपलखब्ि 

प्रदायक र्नकायहरूसँग समन्त्वय गिी 
सूचना आदान प्रदान गने व्यवस्था 
र्मलाउने। 

परिचय पर, नेपाल 
दूिसञ्चाि प्रार्िकिण, 

भन्त्साि, कािागाि, िाजस्व 
लगायतका र्नकाय 
सँगको पहुँच तथा 
नेटववकि ङ 

 

1९७ समदुायस्तिीय लागू और्ि र्नयन्त्रण 
नमूना परियोजना सञ्चालन गने। 

नीर्त,योजना, अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

गहृ मन्त्रालय 

स्थानीय तह 
२ वर्ि नमूना परियोजना लाग ु

भएका सङ्खख्या -  पवहलो 
चिणमा कम्तीमा २ 
खजल्लामा 

लाग ुऔर्ि कायिक्रम समदुाय 
स्तिसम्म ववस्ताि भएको 
हनुे। 

1९८ सिोकािवाला र्नकायहरूसँग छलर्ल गिी 
प्राकृर्तक तथा जैववक वहसाबले र्नर्रे्ित 
क्षेरको पनुिावलोकन गने। 

समन्त्वय तथा सिुक्षा 
व्यवस्थापन महाशाखा 

गहृ मन्त्रालय 

सिोकािवाला 
र्नकायहरू 

२ वर्ि अद्यावर्िक दस्तावेज र्नर्रे्ित क्षेरको पनुिावलोकन 
भएको हनुे। 

५.६.९ आर्थिक अनुशासन र सदािार 

१९९ पिुाना खजन्त्सी सामान र्ललाम र्बक्री गने। आन्त्तरिक व्यवस्थापन 
महाशाखा 

सम्पणुि  
महाशाखाहरू 

र्निन्त्ति प्रर्तवेदन खजन्त्सी सामान सही समयमा 
व्यवस्थापन भएको हनुे। 

२०० आर्थिक अनशुासन कायम गनि आन्त्तरिक 
र्नयन्त्रण र्नदेखशका तयाि गिी लागू गने 

आन्त्तरिक व्यवस्थापन 
महाशाखा 

मन्त्रालय एवं 
माताहतका सवै 
र्नकायहरू 

२ वर्ि र्नदेखशका आन्त्तरिक र्नयन्त्रण प्रणाली 
मजवतु भई आर्थिक अनशुासन 
एवं सशुासन प्रवद्धिनमा 
सहयोग पगु्ने। 

२०१ बेरुज ुर्र्छ्यौट सम्बन्त्िी कायिलाई 
चौमार्सक कायियोजना बनाई प्रभावकािी 
रूपमा र्र्छ्यौट गने/गिाउने। 

आन्त्तरिक व्यवस्थापन 
महाशाखा 

मन्त्रालय एवं 
माताहतका सवै 
र्नकायहरू 

र्निन्त्ति बेरुज ुर्छियौट प्रर्तशत लक्ष्य एवं कायि योजना 
अनसुाि बेरुज ुर्छियौट 
भएको हनुे। 
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क्र.सं. वक्रयाकलापहरू खजम्मेवाि र्नकाय सहयोगी   
र्नकाय 

समय-सीमा 
(वर्िमा) 

अनगुमन सूचक अपेखक्षत उपलखब्ि 

२०२ मन्त्रालय ि मातहत कायािलयका सबै 
सवािी सािनहरूको बीमा तथा सवािी 
ट्रयावकङको व्यवस्था र्मलाउने।  

गहृ मन्त्रालय 

 
मातहतका सबै 
ववभाग तथा 
कायािलयहरू 

२ वर्ि बीमा भएका सवािी 
सािनको सङ्खख्या ि 
सवािी यावकङ् प्रणाली 

सबै सािनहरूको बीमा हनुे 
तथा र्तनको परिचालनको 
ट्रयावकङ्ग सम्भव हनुे। 

२०३ प्रहिी कल्याण कोर्बाट प्रहिी 
कमिचािीहरूलाई प्रदान गरिने सेवा सवुविा 
को पािदखशिता एवं प्रभावकारिताका लार्ग 
ववश्वसनीय लेखा परिक्षण प्रणाली सवहतको 
मापदण्ड/र्नदेखशका जािी गने। 

नेपाल प्रहिी नेपाल प्रहिी 
कल्याण महाशाखा 

२ वर्ि कल्याणकािी कोर् 
र्नदेखशका तयाि 

कल्याणकािी कोर्को 
परिचालनमा पािदखशिता ि 
ववश्वसनीयता ववृद्ध हनुे। 

२०४ गहृ मन्त्रालयका सबै एकाइहरूको लार्ग 
सवािी सािन प्रयोगको मापदण्ड तजुिमा 
गिी सवािी सािन उपलब्ि गिाउने। 

गहृ मन्त्रालय मातहतका सबै 
ववभाग तथा 
र्नकायहरू 

२ वर्ि सवािी सािनको मापदण्ड सवािी सािनको मापदण्डको 
प्रभावकािी कायािन्त्वयन भएको 
हनुे। 

५.६.१० कायियोजना कायािन्त्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन 

२०५ मन्त्रालय ि मातहतका ववभाग तथा 
कायािलयहरूको एकीकृत अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन कायिढाँचा तयाि गने। 

नीर्त, योजना, अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 

गहृ मन्त्रालय 6 मवहना अनगुमन ि मूल्याङ्कन 
कायि योजना 

मन्त्रालय ि मातहतका 
कायािलयहरूको 
कायिसम्पादनमा प्रभावकारिता 
ववृद्ध हनुे। 

२०६ गहृ मन्त्रालय मातहतका दवैु सिुक्षा 
र्नकायको लार्ग  एकीकृत अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन कायिढाँचा तयाि गने। 

सिुक्षा समन्त्वय महाशाखा गहृ मन्त्रालय 6 मवहना नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र 
प्रहिी बल, नेपालको 
एकीकृत अनगुमन ि 
मूल्याङ्कन कायिढाँचा 

सिुक्षा र्नकायहरूको 
कायिसम्पादनमा प्रभावकारिता 
ववृद्ध हनुे। 
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अनुसूिीहरू 

 
अनसूुची -१:  वव.सं. २०४७ देखख हालसम्मका माननीय गहृ मन्त्रीज्यूहरूको नामावली ि कायिकाल 

क्र.सं. नाम  कायिकाल 

    देखख  सम्म  

१. योग प्रसाद उपाध्याय २०४७/०१/०६ २०४८/०२/१४ 

२. शेि बहादिु देउवा २०४८/०२/१५ २०५१/०८/१३ 

३. के.पी. शमाि ओली २०५१/०८/१४ २०५२/०६/०५ 

४. खमु बहादिु खड्का २०५२/०६/०५  २०५३/११/२८ 

२०५४/०८/१८  २०५५/०१/०७  
२०५८/०४/११  २०५९/०६/१८  

५. वामदेव गौतम २०५३/११/२९ २०५४/०६/२६  

२०६५/०५/१५ २०६६/०२/०८  
२०७०/१०/२९ २०७२/०६/२५  

६. बवुद्धमान तामाङ २०५४/०६/२७  २०५४/०८/१७ 

७. गोववन्त्दिाज जोशी २०५५/०१/०८  २०५६/०३/१५ 
८. पूणि बहादिु खड्का २०५६/०३/१६  २०५६/१२/०७  
९. िामचन्त्र पौडेल २०५६/१२/०८  २०५८/०४/१०  
१०. िमि बहादिु थापा २०५९/०६/२५  २०६०/०२  
११. कमल थापा २०६०/०२ २०६०/१२  

२०६२/०८/०४  २०६३/०१/१७ 
 १२. दान बहादिु शाही २०६१/०१/२०  २०६२/०८/०३  

13. कृष्ण प्रसाद र्सटौला २०६३/०१/१२  २०६५/०५/०५  

१४. भीम बहादिु िावल २०६६/०३/०३  २०६७/१०/२२ 

१५. कृष्णबहादिु महिा २०६८/०१/२०  २०६८/०४/१५  

१६. नािायणकाजी शे्रष्ठ २०६८/०४/१६  २०६८/०५।/०३  

१७. ववजय कुमाि गच्छदाि २०६८/०५/१२  २०६९/११/३०  

१८. मािव प्रसाद खघर्मिे २०६९/१२/०४  २०७०/१०/२७  

१९. शखक्त बहादिु बस्नेत २०७२/०७/०१ २०७३/०४/२० 

२०. ववमलेन्त्र र्निी २०७३/०४/२० २०७४/०२/२४ 

२१. जनादिन शमाि २०७४/०३/१२ २०७४/०६/३१ 

२२. िाम बहादिु थापा बादल २०७४/११/१४ २०७८/०२/०६ 

२३. बालकृष्ण खाँण २०७८/०३/२९ हालसम्म 
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अनसूुची -२ :  वव.सं. २००७ देखख हालसम्मका गहृ सखचवज्यूहरूको नामावली ि कायिकाल 

क्र.सं. नाम  कायिकाल 

देखख  सम्म  

१. गञु्जमान र्संह २००७   

२. मेघ निर्संह प्रिान २००९   

३. यदनुाथ खनाल २०१२।१०।१३   

४. लक्ष्मी नाथ गौतम २०१३। २०१५/०२  

५. जीवनाथ लोहनी २०१५।०२।१९ २०१६।०४  

६. प्रमेनिर्संह प्रिान २०१६।०४ २०१७।१०  

७. क्षेर ववक्रम िाणा २०१७।१०  २०२०।१२  

८. ववष्णमुणी आचायि २०२०।१२ २०२३।०४  

९. क्षेर ववक्रम िाणा २०२३।०५  २०२४।०२  

१०. सनु्त्दि प्रसाद शाह २०२४।०२ २०२९।१२  

११. शेिबहादिु शाही २०३०।०१  २०३५।१२  

१२. सूयिप्रसाद शे्रष्ठ २०३६।०१  २०३६।०४  

13. कणध्विज अर्िकािी २०३६।०५  २०३८।०५  

१४. ववष्णपु्रताप शाह २०३८।०५  २०३९।०६  

१५. वीिबहादिु शाही २०३९।०६   २०४५।०७।३०  

१६. भक्त बहादिु कोईिाला २०४५।०८।०१   २०४७।१०।१९  

१७. िामचन्त्र शमाि पौडेल २०४७।१०।२०  २०४८।०६।०३  

१८. योगेन्त्रनाथ ओझा २०४८।०६।०४ २०४९।०७।२१ 

१९. भोजिाज पोखिेल २०४९।०७।२२ २०५१।११।०७ 

२०. िेवतीिमण पोखिेल २०५१।११।१८  २०५२।०७।०२  

२१. पदम प्रसाद पोखिेल २०५२।०७।१३  २०५३।११।०२  

२२. खेमिाज िेग्मी २०५३।११।१०  २०५३।१२।०६  

२३. िेवतीिमण पोखिेल २०५३।१२।०७ २०५४।१०।०२  

२४. शिद कुमाि भटै िाई २०५४।१०।०२  २०५५।०१।१४  

२५. पदम प्रसाद पोखिेल २०५५।०१।१५  २०५७|०७|०१ 

२६. श्रीकान्त्त िेग्मी २०५७।०७।०२  २०५८।०७।२१ 

२७. केशविाज िाजभण्डािी २०५८।०७।२१ २०५८।१२।१९  

२८. र्बजयिाज भटै िाई २०५८।१२।२२ २०५९।०३।०७  

२९. वटकादत्त र्निौला २०५९।०३।०७  २०६०।०४।२६  

३०. अनन्त्तिाज शमाि पाण्डे २०६०।०४।२७  २०६१।०६।१४  
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३१. चण्डीप्रसाद शे्रष्ठ २०६१।०६।१४  २०६२।०७।१०  

३२. वालकृष्ण प्रसाई २०६२।०७।१४ २०६३।०१।२४ 
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३४. डा. गोववन्त्द प्रसाद कुसमु २०६५।०५।२४ २०६८।०२।०१  
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३६. सखुशल जङ्गबहादिु िाणा २०६८।०६।०२ २०६९।०४।१७  

३७. नवीन कुमाि खघर्मिे २०६९।०४।२८  २०७०।०५।२८  
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३९. सूयि प्रसाद र्सलवाल २०७१।०१।०३  २०७२।०८।०६  

४०. नािायण गोपाल मलेगो २०७२।०८।०६  २०७३।०५।१९ 

४१. लोकदशिन िेग्मी २०७३।०५।१९ २०७४।०७।०७  

४२. मोहनकृष्ण सापकोटा २०७४।०८।०७ २०७४।१२।२५ 
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अनसूुची -३:  आ.व. २०७७/७८ को वावर्िक कायिसम्पादन सम्झौता मूल्याङ्कनको नर्तजा  
  

खजल्ला प्रशासन कायािलयको समग्र कायिसम्पादन स्तिमा वृवद्ध गिी नर्तजामखुी बनाउन आ.व. 075/076 देखख गहृ 
सखचव ि प्रमखु खजल्ला अर्िकािीबीच वावर्िक कायिसम्पादन सम्झौता (Performance Contract) भई कायािन्त्वयन भइिहेको 
छ। सोही व्यवस्थालाई आ.व. २०७७/७८ मा समेत र्निन्त्तिता दददैं  गहृ सखचव ि सबै प्रमखु खजल्ला अर्िकािीहरूसँग वावर्िक 

कायिसम्पादन सम्झौता कायािन्त्वयन भई मन्त्रालयको नीर्त, योजना, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाबाट सोको मूल्याङ्कन कायि 
सम्पन्न भएको छ।मूल्याङ्कन गदाि कायिसम्पादन सम्झौताको ६ वटा ववर्यगत क्षेरहरूैः शाखन्त्त सिुक्षा ि अपिाि र्नयन्त्रण, सशुासन 

ि सेवा प्रवाह, लाग ुऔर्ि र्नयन्त्रण,  ववपद् जोखखम न्त्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन, ववकास र्नमािण अनगुमन ि समन्त्वय/सदाचाि ि 

आर्थिक अनशुासनसँग सम्वखन्त्ित कायिसम्पादनको समग्र मापनका आिािमा  गरिएकोमा खजल्लाहरूको कायिसम्पादन स्ति 
देहाय बमोखजम िहेको छ।  
 

 कायिसम्पादन 

स्ति 

खजल्ला सङ्खख्या 

अर्त उत्कृि 

(A+) 

झापा, अघािखाचँी, रुकुम (पूवि) ३ 

उत्कृि (A) लर्लतपिु, रुकुम(पखश्चम), गलु्मी, स्याङ्खजा, सोलखुमु्ब,ु लमजङु,  बाग्लङु, गोिखा, 
जाजिकोट, हमु्ला, कार्लकोट, खचतवन, पवित, संखवुासभा  

१४ 

उत्तम (A-) सखेुत, िौतहट, िनकुटा, र्सन्त्िलुी, मकवानपिु,  िामेछाप, तनहुँ, भोजपिु, खोटाङ, 

नवुाकोट, इलाम, िसवुा, जमु्ला, मनाङ, ओखलढुङ्गा, ता्लेजङु, पाँचथि, उदयपिु  

१८ 

मध्यम (B+) सल्यान, सनुसिी, म्याग्दी, ्यूठान, बािा, कास्की, दाङ्ग, दाच ुिला, र्सिहा, महोत्तिी, 
रुपन्त्देही, िोल्पा, मगु,ु अछाम, बझाङ्ग, मसु्ताङ, बैतडी, नवलपिासी (ससु्ता पवुि), िनरु्ा, 
भक्तपिु, िाददङ 

२१ 

न्त्यून (B) पाल्पा, दोलखा, कञ्चनपिु, बददिया, र्सन्त्िपुाल्चोक, कैलाली, डोटी, सप्तिी, बाँके, 

काठमाडौँ, नवलपिासी (ससु्ता पखश्चम), कवपलवस्त,ु पसाि, काभ्रपेलाञ्चोक, मोिङ, 

बाजिुा, दैलेख, डडेलििुा, डोल्पा, तेह्रथमु, सलािही। 

२१ 

प्रथम: झापा, अघािखाचँी, रुकुम (पूवि), दद्वतीयैः लर्लतपिु, रुकुम(पखश्चम), ततृीयैः गलु्मी 
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अनसूुची -४: गहृ मन्त्रालयका सखचवालय,महाशाखा तथा शाखाहरूको सम्पकि  नम्बिहरू 

र्स.नं महाशाखा/शाखा टेर्लर्ोन नं 

1 मा. मन्त्रीज्यू को सखचवालय 01-4211229 

2 श्रीमान ्सखचवज्यूको सखचवालय 01-4211203 

3 सिुक्षा तथा समन्त्वय महाशाखा 01-4211205 

4 प्रशासन महाशाखा 01-4211251 

5 ववपद् तथा द्धन्त्द्ध व्यावस्थापन महाशाखा 01-4211263 

6 आन्त्तरिक व्यावस्थापन महाशाखा 01-4211241 

7 नीर्त,योजना,अनगुमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा 01-4211248 

8 काननु महाशाखा 01-4211230 
9 योजना अनगुमन तथा मलु्याङकन शाखा 01-4211277 
10 र्नजामर्त कमिचािी प्रशासन शाखा 01-4211220 
11 शाखन्त्त सिुक्षा तथा अपिाि र्नयन्त्रण शाखा 01-4211236 
12 शाखन्त्त प्रवद्धिन शाखा 01-4200666 
13 ववपद् अध्यायन जोखखम न्त्यूनीकिण तथा पनुलािभ शाखा 01-4211219 
14 सीमा तथा अध्यागमन शाखा 01-4211276 
15 लाग ुऔर्ि र्नयन्त्रण शाखा 01-4211237 
16 कायािलय व्यवस्थापन तथा खजन्त्सी शाखा 01-4211264 
17 मानव अर्िकाि प्रवद्धिन शाखा 01-4211279 
18 िाहत तथा तथ्याङ्क व्यावस्थापन शाखा 01-4211258 
19 ववभरु्ण तथा समािोह प्रबन्त्ि शाखा 01-4211271 
20 ववपद् पूवितयािी तथा प्रर्तकायि (NEOC) शाखा 01-4200257 
21 गनुासो व्यावस्थापन शाखा 01-4211261 
22 स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्त्वय शाखा 01-4211206 
23 काननु तथा रै्सला कायािन्त्वयन शाखा 01-4211268 
24 सूचना प्रववर्ि शाखा 01-4210623 
25 आन्त्तरिक प्रशासन, सवािी तथा समािोह व्यवस्थापन शाखा 01-4211002 
26 प्रहिी कमिचािी शाखा 01-4211223 
27 आर्थिक प्रशासन शाखा 01-4200594 
28 नागरिकता तथा िाविय परिचयपर व्यवस्थापन शाखा 01-4211239 
29 नेपाल हज सर्मर्त 01-4211235 

  

 



 

208 
 

अनसूुची -५:  खजल्ला प्रशासन कायािलय ि प्रमखु खजल्ला अर्िकािीहरूका र्ोन नम्बिहरू 

प्रदेश नं 1 

र्स.नं खजल्ला कायािलय मोबाइल नं 

1 ता्लेजङु 024-460124 9852637777 

2 पाँचथि 024-520133 9852627777 

3 इलाम 027-250555 9852607777 

4 संखवुासभा 029-560133 9852077777 

5 तेह्रथमु 026-460133 9852097777 

6 िनकुटा 026-520132 9852037777 

7 भोजपिु 029-520033 9852017777 

8 सोलखुमु्ब ु 038-520133 9852827777 
9 ओखलढुङ्गा 037-520133 9852287777 
10 उदयपिु 035-420133 9852817777 
11 झापा 023-455125 9852617777 
12 मोिङ 021-528525 9852057777 
13 सनुसिी 025-561879 9852087777 
14 खोटाङ 036-420133 9852807777 

 प्रदेश नं 2 

र्स.नं खजल्ला कायािलय मोबाइल नं 

1 सप्तिी 031-520147 9852857777 

2 र्सिाहा 033-520121 9852837777 

3 िनरु्ा 041-520075 9854007777 

4 महोत्तिी 044-520055 9854027777 

5 सलािही 046-520177 9854077777 

6 िौतहट 055-520033 9855037777 

7 बािा 053-550133 9855007777 

8 पसाि 051-522110 9855077777 

बाग्मर्त प्रदेश 

र्स.नं खजल्ला कायािलय मोबाइल नं 

1 दोलखा 049-421133 9854017777 

2 िामेछाप 048-540333 9854057777 
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3 र्सन्त्िलुी 047-520533 9854067777 

4 काभ्रपेलान्त्चोक 011-490123 9851237777 

5 र्सन्त्िपुाल्चोक 011-620106 9851257777 

6 िसवुा 010-540133 9851277777 

7 नवुाकोट 010-560333 9851147777 

8 िाददङ 010-520133 9851247777 
9 खचतवन 056-521924 9855017777 
10 मकवानपिु 057-520495 9855027777 
11 भक्तपिु 01-6614437 9851217777 
12 लर्लतपिु 01-5555475 9851227777 
13 काठमाण्डौ 01-4262478 9851207777 

गण्डकी प्रदेश 

र्स.नं खजल्ला कायािलय मोबाइल नं 

1 गोिखा 064-420133 9856057777 

2 लमजङु 066-520133 9856017777 

3 तनहुँ 065-560133 9856067777 

4 मनाङ 066-440133 9856037777 

5 कास्की 061-463076 9856007777 

6 स्याङ्खजा 063-420133 9856047777 

7 मसु्ताङ 069-440033 9857637777 
8 म्याग्दी 069-520343 9857627777 
9 पवित 067-420133 9857617777 
10 वाग्लङु 068-520322 9857607777 
11 नवलपिासी(वदिघाट ससु्ता पवुि) 078-540617 9857087777 

 लखुम्बनी प्रदेश 

र्स.नं खजल्ला कायािलय मोबाइल नं 

1 पाल्पा 075-520123 9857057777 

2 रुपन्त्देही 071-520159 9857077777 

3 गलु्मी 079-520133 9857017777 

4 अघािखाँची 077-420133 9857007777 

5 कवपलवस्त ु 076-560159 9857037777 

6 पवुवि रुकुम 088-413083 9851092225 
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7 िोल्पा 086-440133 9857827777 

8 ्यठुान 086-420033 9857817777 
9 दाङ 082-560133 9857807777 
10 बाँके 081-520188 9858027777 
11 नवलपिासी (वदिघाट ससु्ता पखश्चम) 078-520133 9857047777 
12 बददिया 084-420133 9858037777 

कणािली प्रदेश 

र्स.नं खजल्ला कायािलय मोबाइल नं 

1 सल्यान 088-520133 9857847777 

2 डोल्पा 087-550033 9858307777 

3 मगु ु 087-460200 9858347777 

4 हमु्ला 087-680033 9858317777 

5 जमु्ला 087-520012 9858327777 

6 कार्लकोट 087-440112 9858337777 

7 जाजिकोट 089-430130 9858047777 

8 दैलेख 089-420112 9858017777 
9 रुकुम पखश्चम 088-530040 9857837777 
10 सखेुत 083-520123 9858007777 

सदुिुपखश्चम प्रदेश 

र्स.नं खजल्ला कायािलय मोबाइल नं 

1 बाजिुा 097-541125 9858447777 

2 बझाङ 092-421013 9858417777 

3 अछाम 097-620137 9858407777 

4 डोटी 094-420133 9858437777 

5 कैलाली 091-521301 9858427777 

6 दाच ुिला 093-420133 9858727777 

7 बैतडी 095-520133 9858707777 

8 डडेल्ििुा 096-420133 9858717777 
9 कञ्चनपिु 099-521109 9853737777 

 


