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कामयकायी सायाॊश 

ऩषृ्ठबमूभ 
 

विमबन् न कारण्डमभा एकका ठूरा-ठूरा बकूम्ऩहूबफा  अमत बकूम्ऩीम जोखणभमकु्त भरूुकहूबको 
११ औॊ स्थानभा यहेको नेऩारभा धेयै ठूरो जनधनको ऺमत ऩएेुको देखणन्छ। विक्रभ सम्ित ्
२०७२ सार फैशाण १२ एते ११:५६ फजे काठभा्डमौंफा  ७६ वकरोमभ य उत्तय ऩख चभभा 
यहेको एोयणा खजल्राको िायऩाक आसऩास केन्रविन्द ुफनाई एकको म्माखननच्मडुम (Magnitude) 
७.६ को मफनासकायी बकूम्ऩ तथा म्माखननच्मडुम ६ भामथका ३ सवहत म्माखननच्मडुम ४.० भामथका 
३०० बन्दा फढी ऩयाकम्ऩनहूब सभेतफा  देशबयभा ८,८९१ जनाको भतृ्म,ु २२,३०० जना 
घाईते किॊ करयफ ८० राण जनता बकूम्ऩफा  प्रबावित बकको सयकायी तथ्माङ्क छ। बकूम्ऩफा  
सभग्रभा ५७ खजल्रा प्रबावित बकको य सो भध्मे १४ खजल्राभा बकूम्ऩको प्रबाि फढी ऩयेकोरे 
उक्त खजल्राहूबराई नेऩार सयकायरे सॊक ग्रस्त खजल्रा घोषणा एयी णोज, उद्धाय तथा याहत 
कामय सञ् चारन एयेको देखणन्छ।  
 

विनाशकायी बकूम्ऩफा  सयकायी तथा मनजी बिन, विद्यारम तथा स्िास्थ्म सॊस्था, सडमक, ऩरु, 
णानेऩानी,  साॊस्कृमतक सम्ऩदाहरु, जरविद्यतु आमोजना रएामतका ऺते्रभा अत्मामधक ऺमत 
ऩएेुको साथै राङ ाङ ऺेत्र रएामतका केही भानि िस्तीहरु ऩूणय ूबऩभा विस्थावऩत बकको 
ऩाईमो। नेऩार सयकायरे बिन मनभायण आचाय सॊवहताको प्रबािकायी कामायन्िमन एनय नसकेको 
कायण शहयी ऺेत्रभा सभेत बकूम्ऩफा  ठूरो भानिीम तथा बौमतक ऺमत ऩनुन एकको 
देखणमो।मसैएयी, ऐमतहामसक तथा साॊस्कृमतक धयोहयहूबको सभमभै खजणोद्धाय हनु नसक्दा 
अमधकाॊश धयोहयहूब सवहत कभजोय सॊयचना बकका ५ राण बन्दा फढी घयहूब नष्ट हनु एकको 
देखणन्छ। 

 

उद्धाय तथा याहत कामयभा नऩेार सयकायको ऩहर 
 

विनाशकायी बकूम्ऩ ऩ चात ्तत्कारै भखन्त्रऩरयषद य केन्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय समभमतको फैठक 
फसी णोज तथा उद्धाय कामयभा यावष्डम ऺभता अऩूए यहेको बनी अन्तयावष्डम सहमोएको रामए 
आव्हान एदै सफै सयकायी, एैयसयकायी तथा आभ नाएरयक सभेतराई उद्धाय तथा याहत कामयभा 
जटु्न साियजमनक अऩीर एयेको देखणन्छ। ऩीमडमतहूबको जीवितै उद्धाय, णोज तथा याहत सॊकरन 
किॊ वितयण कामयराई स्थानीम स्तयसम्भ प्रबािकायी य व्मिखस्थत फनाउन बकूम्ऩ प्रबावित 



ii 
 

खजल्राहूबका खजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय समभमतराई सभेत तत्कार ऩरयचारन एने एयी केन्रफा  
मनदेशन बकको देखणन्छ। मसैएयी, नेऩार सयकायफा  उद्धाय तथा याहत कामयभा प्रमोए एने एयी 
ूब.९ अफय ५० कयोडम प्रधानभन्त्री दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोषभा जम्भा एयी अन्म दात ृ मनकाम, 
सियसाधायण सभेतराई सहमोए यकभ उऩरब्ध एयाउन साियजमनक सूचना जायी एयेको देखणन्छ 
बने कोषभा जम्भा हनु आकको यकभ ूब.१६,२४,९१,६१,३३३।५१ तत्कार ऩीमडमतहूबको 
उऩचाय तथा याहतभा केन्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय समभमत, सम्फखन्धत भन्त्रारम, विबाए भापय त 
णचय एयेको देखणन्छ।   

 

मसैएयी बकूम्ऩभा ऩयी ज्मान एभुाउने ऩीमडमतहूबको रामए नेऩार सयकायरे याहत स्िूबऩ याहत 
सम्फन्धी भाऩद्डम, २०६४ अनसुाय भतृकका नखजकका हकिाराराई प्रमत भतृक वकरयमा णचय 
रु. ४०,०००।-, थऩ याहत णचय यकभ प्रमत भतृक ऩरयिाय ूब.१,००,०००।- य घय ऩूणय 
ूबऩभा ऺमत बकका ऩरयिायराई ूब.१५,०००।- का दयरे याहत यकभ उऩरब्ध एयाकको 
देखणमो। मसैएयी नेऩार सयकायरे केन्रीम याहत सॊकरन तथा वितयण केन्र (नेऩार णाद्य 
सॊस्थान, नेशनर टे्रमडमङ्ग मर.) को स्थाऩना एयी विमबन् न ्ोतहूबफा  प्रा् त हनु आकका याहत 
साभग्रीहूब तत्कार ऩीमडमतहूबराई वितयण एने उदेमरे सम्फखन्धत खजल्राहूबभा ऩठाई स्थानीम 
सॊमन्त्रहूबको सहमोएभा वितयण एयेको देखणमो। बकूम्ऩ ऩीमडमतहरुको णोज तथा उद्धाय, याहत 
साभग्री तथा यकभको वितयणभा स्थानीम सॊमन्त्रहूब विशेष एयी खजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय 
समभमत, सयुऺा मनकाम, एा.वि.स. तथा िडमा सखचिहूब, िडमा नाएरयक भञ् च, नेऩार येडमक्रस 
रएामत विमबन् न सॊघ, सॊस्थाहूबरे प्रशॊसनीम बमूभका मनिायह एयेको ऩीमडमत, स्थानीमिासी तथा 
अन्म सयोकायिाराहूबसॉएको छरपर, अन्तयवक्रमाफा  जानकायी प्रा् त बमो।   

 

विऩद् ऩमछको आिमकता आॊकरन प्रमतिेदन य नऩेारको ऩनुमनयभाणका रामए 
अन्तयायवष्डम सम्भेरन 
 

यावष्डम मोजना आमोएरे तमाय एयेको “विऩद् ऩमछको आिमकता आॊकरन (Post Disaster 

Needs Assessment-PDNA)”  प्रमतिेदनरे बकूम्ऩफा  बौमतक ऺमत तपय  ूब.५१७ अफय य सोफा  
िस्त ुतथा सेिाको उत्ऩादनभा फढ्ने राएत ूब.१८९ अफय एयी जम्भा ूब.७०६ अफय फयाफयको 
ऺमतको भूल्माॊकन एयेको य जसको ऩनुमनयभायण य ऩनुस्थायऩनाको रामए ूब.६६९ अफय यकभ 
आिमक ऩने देणाकको छ। मभमत २०७२ असाय १० एते काठभा्डमौभा सम्ऩन् न नेऩारको 
ऩनुमनयभाणका रामए अन्तयायवष्डम सम्भेरन (International Conference on Nepal’s 
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Reconstruction-ICNR) भा सहबाएी मभत्र याष्ड तथा दात ृ मनकामहूबफा  ५१३.५ मभमरमन 
अभेरयकी डमरय तत्कार प्रदान एने सम्झौता बकको य ूब.४१० अफय यकभ थऩ सहमोए एने 
प्रमतफद्धता प्रक  बकको देखणन्छ। मसैएयी बकूम्ऩ ऩीमडमतहरुका रामए ऩनुफायस किॊ ऩनुमनयभाण 
कामयक्रभ सॊचारन एनय नऩेार सयकायरे ूब.२०० अफयको यावष्डम ऩनुमनयभायण कोष स्थाऩना एने 
मनणयम एयेको य सोका रामए आ.ि. ०७१/७२ भा ूब.१० अफय यकभ कोषभा जम्भा एयेको 
देखणकताऩमन कोषको ऩरयचारन एयी ऩीमडमतहूबको ऩनुफायस तथा ऩनुमनयभायण कामयक्रभ सॊचारन एनय 
आिमक कानून तथा सॊमन्त्र विकास एनय फाॉकी यहेको देखणन्छ। 

 

छानिीन कामय ोरीको एठन 
 

विऩद् व्मिस्थाऩनभा साया याष्ड कक ठाउॉभा उमबकको य नेऩार सयकाय तथा भातहत 
मनकामहूबफा  ऩीमडमतहूबको णोज, उद्धाय तथा याहत कामयभा थपु्रै प्रशॊसनीम बमूभका मनिायह 
एयेको देखणकताऩमन केही विषमहूबराई सयकायरे मनममभत एनय नसकेको, ऩीमडमतको ऩवहचानभा 
याजनीमतक दफाि य प्रबाि यहेको, बॊसाय व्मिस्थाऩन, याहत साभग्रीहूबको सहज आऩूमतय प्रबाकायी 
तथा वितयण न्मामोखचत हनु नसकेको, याहत स्िूबऩ सॊकरन बकको तथा अन्म सयकायी यकभ 
भाऩद्डम विऩरयत णचय बकको य सम्फखन्धत मनकामहूबफा  अनएुभन हनु नसकेको बनी यावष्डम 
तथा अन्तयावष्डम सॊचाय भाध्मभहूबफा  सभाचाय प्रकाशन तथा प्रसायण बकको ऩाईमो। मसैएयी, 
एैय ऩीमडमत व्मखक्तहूबरे सभेत सयकायी याहत यकभ तथा बकूम्ऩ ऩीमडमत ऩरयचम ऩत्र मरकको, 
सयकायी यकभको णचयभा भ्रष्टाचाय बकको बनी आमोएभा सभेत उजयुी मनिेदन ऩनय आकको 
सम्फन्धभा ध्मानाकषयण बई आमोएको मभमत 2072।04।3१ एतेको मनणयम अनसुाय छानिीन 
कामय ोरी एठन एयी याहत साभग्रीहरुको सॊकरन तथा वितयण िीचको साभन्जस्मता, याहत 
स्िूबऩ प्राप्त बकका यकभको उऩमोए, बन्साय छु भा आमात बकका याहत साभग्रीहरुको विक्री 
मफतयणको अिस्था, दात ृ मनकामहूबफा  प्राप्त आमथयक सहमोए किॊ प्रमतफद्धता य उऩमोए, नेऩार 
सयकायफा  विऩद् व्मिस्थाऩनको रामए विमनमोखजत यकभको णचयको अिस्था जस्ता विषमभा 
अध्ममन तथा छानिीन एयी प्रमतिेदन ऩेश एनय मनदेश एरयकको मथमो।  
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कामय ोरीको मनष्कषय  

 

क. कानूनी तथा नीमतएत व्मिस्था य कामायन्िमनको अिस्था 
 

नेऩार सयकायफा  विऩद् जोखणभ व्मिस्थाऩन यावष्डम यणनीमत, २०६६; यावष्डम विऩद् प्रमतकामयको 
कामयढाॉचा, २०७०; विऩद् ऩूिय तमायी तथा प्रमतकामय मोजना तजुयभा भाएयदशयन, २०६७; Nepal 

Risk Reduction Consortium, 2009;  Guidelines on Emergency Preparedness and 

Disaster Management for Hospitals, 2002 रएामत धेयै कानूनी सॊयचनाहूब तमाय एयेको, 
उल्रेखणत कानूनी तथा नीमतएत सॊयचनाहूबरे बकूम्ऩ जस्ता प्राकृमतक विऩखत्तभा केन्रीम मनकाम, 
सो अन्तएयतका विबाएहरु य स्थानीम मनकामहूबफा  सम्ऩादन एनुयऩने कामय तथा खजम्भेिायी 
रएामतका मफषमहरुको फायेभा स्ऩष्ट ूबऩभा उल्रेण एयेको बकताऩमन उल्रेखणत व्मिस्थाहूबको 
प्रबािकायी कामायन्िमन बकको तथा ऩमायप्त भात्राभा ऩूिय तमायीका व्मिस्थाहूब एयेको देखणकन। 
परस्िूबऩ नेऩार सयकायरे बकूम्ऩको सभमभा धेयै रोकवप्रम मनणयमहूब एयेको देखणकऩमन 
कामायन्िमन ऩऺ आशामतत सफर देखणकन। मसैएयी, नेऩार सयकायरे विऩद् व्मिस्थाऩनभा 
केन्रीम तथा सभन्िमकायी बमूभका मनिायह एनय यावष्डम आऩत ्कारीन कामय सञ् चारन केन्र 
(National Emergency Operation Center-NEOC) को व्मिस्था एयेको देखणक ऩमन NEOC रे 
आफ्नो भखु्म खजम्भेिायीको ूबऩभा यहेको प्रमतकामय मोजना तमाय एने, याहत सॊकरन, वितयण 
प्रणारीको विकास एने ऩमाय् त दऺ जनशखक्त तथा सॊसाधनको विकास तथा सॊमोजन एने एयेको 
देखणकन बन ेसॊकरन बकको याहत साभग्रीहूबको वितयण सम्फन्धभा अमबरेण अद्यािमधक एयेको 
देखणकन।  

 

ण. ककद्वाय प्रणारी तथा याहत वितयण 
 

ऩीमडमतहूबको रामए याहत साभग्रीहूबको सॊकरन तथा वितयण सम्फन्धभा नेऩार सयकायरे 
ककद्वाय प्रणारी राएू एने बनी मनणयम एयेताऩमन स्थामी सॊमन्त्रको ऺभताको अबािका कायण 
प्रबािकायी ूबऩभा राएू हनु सकेको देखणकन बने कमतऩम खजल्राहूबभा विमबन् न सॊघ, सॊस्थाहूबरे 
सडमक ऩहुॉच बकका य आफ्नो कामय ऺेत्रभा भात्र याहत कामयक्रभ सञ् चारन एयेको आमोएको 
कामय ोरीफा  स्थरएत अध्ममनको क्रभभा ऩीमडमत तथा अन्म सयोकायिाराहूबसॉए एरयकको 
अन्तयवक्रमाफा  णलु्न आमो। मसैएयी नेऩार सयकायरे विऩद् व्मिस्थाऩनभा णव ने दऺ 
भानि्ोतको ऩमाय् त विकास, जोखणभको ऩूिय आॊकरन, साझेदायहूबको ऩवहचान एयी ककीकृत 
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कामयमोजना तथा ऩरयचारन यणनीमत, कामयमफमध तमाय एयी कामायन्िमनभा ल्माउन सकेको 
देखणकन।केन्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय समभमतको मभमत २०७२।०१।२० एतेको मनणयमरे 
सॊक ग्रस्त ऺेत्रभा ऩीमडमतको ऩवहचान तथा ऺमतको विियण सॊकरन एनय सॊखऺ् त कामयमफमध फनाई 
प्रामफमधक सवहतको  ोरी ऩरयचारन एयेको तय केही खजल्राहूबभा प्राविमधकहूबरे ददकको 
प्रमतिेदनभा उल्रेखणत ऩूणय घय ऺमतको सॊख्मा अस्िाबाविक ूबऩभा फढी देखणककोरे त्मसभा 
स्थानीम दफाि य प्रबाि ऩयेको देखणमो। सो कुयाको ऩषु्टी विमबन् न खजल्राहूबरे एैयऩीमडमतहूबफा  
वपताय मरकको यकभ, एैयऩीमडमतहरुरे याहत यकभ मरकको बने्न सम्फन्धभा ठूरो सॊख्माभा ऩयेको 
उजयुी य ऩीमडमतहूबको एनुासोफा  हनुे देखणमो। ऩीमडमत ऩवहचान य ऺमतको भलु्माङ्कन एने 
सम्फन्धभा केन्रफा  णव कको प्राविमधक  ोरीरे तमाय एयेको प्रमतिेदनभा फढी ऩरयिाय सॊख्मा 
देणाउन ऩरयिायको विण्डमन एने, कृमत्रभ ऩरयिाय णडमा एने प्रिमृत देखणककोरे बविष्मभा 
सयकायरे ऩीमडमतहूबराई आिास मनभायण रएामतभा सहमुरमत ऋण तथा अनदुान ददॉदा ऩनु: 
प्रभाणीकयण एनुयऩने देखणमो। 

 

प्रधानभन्त्री दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोषभा जम्भा बकको १६ अफय बन्दा फढीको यकभ केन्रीम दैिी 
प्रकोऩ उद्धाय समभमत तथा सम्फखन्धत भन्त्रारमहरु भापय त स्थानीम स्तयका मनकामहूबराई सोही 
कामायरमफा  नै रेणा ऩयीऺण हनुे एयी मनकासा बकको ऩाईमो ।उल्रेखणत यकभ भध्मे १५ अफय 
केन्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय समभमत भापय त विमबन् न भन्त्रारमहूबको नाभभा मनकासा बकको य सो 
यकभफा  बकूम्ऩभा ऩयी भतृ्म ुबकका ऩरयिायको रामए याहत यकभ, स्थानीम स्तयभा अत्मािमक 
यहेको साभग्रीहूबको णरयद, णानेऩानी आमोजनाहूबको सॊचारन आददभा णचय एयेको देखणमो तय 
उल्रेखणत यकभको णचय सम्फन्धभा केन्रस्तयफा  हारसम्भ कुनै ऩमन अनएुभन बकको देखणकन। 

 

ए. एैयसयकायी सॊघ-सॊस्थाहूबको बमूभका: 
बकूम्ऩ ऩ चात ्भानिीम उद्धाय तथा सहामताभा स्िदेशी तथा विदेशी सॊघ-सॊस्थाहूबरे भहत्िऩूणय 
बमूभका मनिायह एयेको देखणमो तथावऩ केही सॊघ-सॊस्थाहूबफा  सॊकरन तथा वितयण बकका याहत 
साभग्रीहूब के-कुन ्ोतफा  सॊकरन एरयमो? सॊकरन एरयक फभोखजभ वितयण एरयमो िा 
एरयकन? वितयण एदाय नेऩार सयकायको केन्रीम याहत सॊकरन केन्र तथा सम्फखन्धत खजल्रा 
दैिी प्रकोऩ उद्धाय समभमतराई जानकायी एयाईमो िा एयाईकन? वितयण एने स्थानको चमन तथा 
ऩीमडमतहूबको ऩवहचान के को आधायभा तम एरयमो? सो कामयरे नेऩार सयकायको याहत वितयण 
कामयराई कमत हदसम्भ सहमोए एर् मो? बनी नेऩार सयकायफा  अमबरेण व्मिस्थाऩन तथा 
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अनएुभन बकको देखणकन जसरे एदाय ऩहुॉचका आधायभा सडमक नखजकका एाउॉ तथा िस्तीहूबॊभा 
याहत साभग्रीको वितयण केखन्रत यहेको य सडमक सवुिधा नबकका बकूम्ऩ प्रबावित दएुयभ 
फस्तीहूबभा राभो सभमसम्भ ऩमन कुनै ऩमन मनकामफा  याहत नऩएेुको अिस्था देखणमो। साथै 
याहत स्िूबऩ बन्साय छु  सवुिधाभा आमात बकका साभग्रीहूबको उदेम अनूुबऩ सदऩुमोए बमो 
िा बकन कवकन एयी बन् न सक्ने अिस्था सभेत यहेन ।  

 

घ. याहत साभग्रीको बन्साय व्मिस्थाऩन किॊ अमबरेखणकयण 
 

हिाईभाएयफा  आउने याहत साभग्रीहूबको व्मिस्थाऩनको रामए नेऩार सयकायरे सह-सखचिको 
नेततृ्िभा सयुऺा मनकामहूबको प्रमतमनमधहूब सभेत यहेको कक उच्च स्तयको कामय ोरी एठन 
एयेको देखणमो तय बॊसाय विबाएरे सो सम्फन्धभा अमबरेणहूब अद्यािमधक एनय सकेको नदेखणॊदा 
के कमत ऩरयभाणभा याहत साभग्रीहूब बॊसाय छु भा प्रा् त बक य सो को वितयण के कसयी बमो 
बन् न सक्ने अिस्था देखणकन बने स्थरभाएय हुॉदै आकका याहत साभग्रीहूबको हकभा ऩमन बॊसाय 
विबाएरे अमबरेण अद्यािमधक एनय सकेको देखणकन। ठूरो ऩरयभाणभा ककैसाथ प्रा् त बकका 
याहत साभग्रीहूबको तत्कार व्मिस्थाऩनको रामए अनराईन पायाभ तमाय एयी सयर प्रवक्रमाफा  
जाॉचऩास एयाकको य याहत साभग्रीहूब आमात एने सॊघ, सॊस्थाहूबरे आमात एयेको याहत 
साभग्रीहूब सम्फखन्धत खजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय समभमत य केन्रीम याहत सॊकरन तथा वितयण 
केन्रफा  प्रभाखणत एयाई बॊसाय कामायरमभा फझुाउनऩुने व्मिस्था एयेको बकऩमन सो कामायन्िमन 
बकको देखणकन।  

 

ङ. भन्त्रारमएत णचय 
 

विऩद् व्मिस्थाऩनको रामए प्रधानभन्त्री दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोषभा जम्भा हनु आकको १६ अफय 
बन्दा फढी यकभ तथा अन्म मनममभत फजे फा  सभेत ठूरो यकभ विमनमोजन तथा णचय एयेको 
देखणमो।मसयी विमनमोजन एरयकको यकभ कमतऩम अिस्थाभा आिमकताका आधायभा बन्दा 
भन्त्रारमराई प्रा् त फजे  प्रबावित खजल्राभा विमनमोजन एयेको देखणमो। 

 

दाताहूबको प्डमको ूबऩभा यहेको Local Governance and Community Development 

Program (LGCDP) फा  सॊघीम भामभरा तथा स्थानीम विकास भन्त्रारमरे १ भवहना मबत्र 
उल्रेखणत यकभ उद्धाय तथा याहत कामयभा णचय एने एयी स्थानीम मनकामहूबराई णचय एने 
अखख्तमायी ददकको ूब.४८ कयोडम ९७ राण यकभ स्थानीम आिमकता अनसुाय मत्रऩार, णाद्य 
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साभग्रीहूबको णरयदभा णचय एयेको देखणमो। मसैएयी, खशऺा भन्त्रारमराई मनकासा बकको ूब. १ 
अफय १० कयोडम यकभ विद्यारमहूबको नाभभा अस्थामी मसकाई केन्र (Temporary Learning 

Center-TLC) मनभायण तथा ऩीमडमत विद्याथॉहूबको रामए झोरा किॊ ऩोशाक वितयण एनय मनकासा 
एयेको ऩाईमो बने अस्थामी मसकाई केन्रहूबको मनभायण सम्फन्धभा खशऺा भन्त्रारमरे भाऩद्डम 
तोक्ने तथा सम्फखन्धत विबाए, खजल्रा खशऺा कामायरमहूब भापय त अनएुभन एये एयाकको 
देखणकन। कमतऩम अस्थामी मसकाई केन्र मनभायणभा एैय सयकायी सॊघ-सॊस्थाहूब सभेत सॊरनन 
हुॉदा दोहोयोऩन देखणने खस्थमत यहेको ऩाईककोरे फजे को सदऩुमोएको वि िसनीमता कामभ हनु 
नसक्ने खस्थमत देखणकको छ।  

 

स्िास्थ्म भन्त्रारमराई बकूम्ऩफा  ऩीमडमतहूबको स्िास्थ्म उऩचाय य औषमध तथा औषमधजन्म 
साभग्री णरयद एनय जम्भा यकभ ूब.१८,८६,२८,२९७।५० प्रा् त बककोभा छो ो प्रवक्रमाफा  
णरयद एयी वितयण एयेको देखणमो बने केही खजल्राहूबभा स्थानीम स्तयभा प्रमतवष्ठत औषमध 
कम्ऩनी, स्रामसय विद्यभान यहेको अिस्थाभा अऩामक स्थानफा  औषमध णरयद एयेको य कमतऩम 
खजल्राहरुरे औषमध णरयद तथा याहत व्मिस्थाऩनको रामए मनकासा बकको यकभ कामायरमका 
कभयचायीहूबको णाजा तथा णाना णचयभा सभेत प्रमोए एयेको देखणमो। णानेऩानी मडममबजन 
कामायरम, खजल्रा मसॊचाई कामायरम, खजल्रा ब-ूसॊयऺण कामायरमहूबराई ऩमन केन्रफा  ठूरो 
यकभ मनकासा बकको तय उल्रेखणत केही कामायरमहूबफा  छो ो प्रवक्रमाफा  णरयद एरयकका 
साभग्रीहूब वितयण नएयी ठूरो ऩरयभाणभा भौज्दात याणेको देखणॊदा केन्रफा  मनकासा बकको 
यकभ स्थानीम भाए, ऩीमडमत तथा ऺमतको ऩवहचान एयी एयेको नदेखणककोरे मनकासा तथा णचयको 
औखचत्म ऩषु्टी हनु सक्ने अिस्था देखणकन। मसैएयी, स्थानीम स्तयका कामायरमहूबरे याहत तथा 
उद्धाय सम्फन्धी अत्मािमक िस्तहुूबको णरयद एदाय साियजमनक णरयद ऐन, २०६३ को दपा 
६६ य साियजमनक णरयद मनमभािरी, २०६४ को मनमभ १४५ भा उल्रेण बकको सॊखऺ् त 
कामयमफमध अऩनाई णरयद एयेताऩमन णरयद एरयकका साभग्रीहूबको पयक-पयक भूल्म यहेको, 
सम्फखन्धत मनकामहरुफा  हारसम्भ ऩमन णरयद कामयको अनएुभन नबकको अिस्था देखणमो। 

बकूम्ऩ ऩीमडमतहूबको अत्मामधक भाएको ूबऩभा यहेको मत्रऩार णरयदभा नेऩार सयकायरे बायत 
तथा थाईल्मा्डम खस्थत याजदतुाफासहूब सभेतराई ऩरयचारन एयेको य नमाॉददल्री खस्थत नेऩारी 
दतुाफासरे णरयद एयेको १२० जी.कस.कभ.को कक राण थान मत्रऩारको भूल्म बॊसाय नाकासम्भ 
आईऩनुदा करयफ ूब.४।- प्रमत िएय वप  ऩनय एकको देखणमो जनु भूल्म स्िदेशभै उत्ऩादन हनुे 
उल्रेखणत एणुस्तयको मत्रऩारको बन्दा फढी हनुे देखणमो। मसैएयी, सहयी विकास भन्त्रारमफा  
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णरयद एरयकका मत्रऩारहूब सभेत आऩूमतयकतायहूबरे कभ एणुस्तयको आमात एयी फढी एणुस्तयको 
देणाई मभरोभतोभा मफक्री वितयण एयेको देखणककोरे आमोएफा  अनसुन्धान बई सम्भामनत विशेष 
अदारतभा भदुा सभेत दामय बईसकेको छ। कृवष विकास भन्त्रारमफा  भतृ ऩश ु व्मिस्थाऩन 
तथा घाईते ऩशऩुॊऺीहूबको उऩचायको रामए बनी बकूम्ऩ एकको  झ्डैम १  भवहना ऩ चात ्
उल्रेखणत यकभ मनकासा एरयन ुसान्दमबयक यहेको देखणकन बने भन्त्रारमरे यावष्डम िीऊ मफजन 
कम्ऩनी भापय त वितयण एयेको धानको फीउ सभेत कृषकहूबरे सभमभै प्रा् त एनय सकेको 
ऩाईकन।  
 

अन्तभा मभमत २०७२ सार फैशाण १२ एतेको विनासकायी बकूम्ऩ ऩ चात ्नेऩार सयकायफा  
बकका नीमतएत मनणयमहूबको कामायन्िमन, मनकासा बकको यकभको सदऩुमोए, सॊस्थाएत सधुाय य 
प्रबािकायी अनएुभनको रामए नेऩार सयकायराई सान्दमबयक विविध मफषमहरुभा सझुाि ददन 
उऩमकु्त हनुे देखणमो बन ेकेही विषमहूबभा अखख्तमाय दूुबऩमोए अनसुन्धान आमोए स्िमॊरे नै थऩ 
छानमफन एयी मनष्कषयभा ऩनुनऩुने देखणन्छ, जनु प्रमतिेदनको सझुाि ण्डमभा उल्रेण एरयकको छ।  

 

च. अखख्तमाय दूुबऩमोए अनसुन्धान आमोएको अऩेऺा 
विऩद्को प्रबािकायी व्मिस्थाऩन एनय विएतको द:ुण तथा अन्म देशफा  सभेत ऩाठ मसकेय 
बकूम्ऩ ऩीमडमतको रामए याहत तथा प्रबावित ऺेत्रको ऩनुमनयभायणको रामए सम्फखन्धत सफै 
मनकामहूबरे आ-आफ्नो खजम्भेिायी फोध एयी तत्कार अएामडम फढ्न ुऩने आजको आिमकता हनु 
एकको छ। मसथय बविष्मभा आइऩनय सक्ने सभग्र विऩद् व्मिस्थाऩनसॉए जोमडमकका विषमहूब णोज 
तथा उद्धाय, याहत सॊकरन तथा वितयण प्रणारीको विकास, ऩीमडमत तथा ऺमतको ऩवहचान एने 
आधाय, अमबरेणीकयण रएामतका कामयराई थऩ प्रबािकायी, न्मामोखचत य प्रणारीभणुी फनाउन 
तथा ऩीमडमतहूबको ऩनुस्थायऩना, ऺमत बकका बौमतक सॊयचना, ऐमतहामसक धयोहय, विद्यारम, 
सयकायी बिन आददको ऩनुमनयभायण रएामतका कामयराई व्मिखस्थत तथा बकूम्ऩ प्रमतयोधी फनाउन 
आिमक ऩने कानूनी तथा नीमतएत सधुाय, ठोस कामयमोजना किॊ आिमक ऩूिय तमायी कामयक्रभ 
सवहत अखघ फढ्न मो प्रमतिेदनरे नेऩार सयकाय य अन्म सयोकायिारा मनकामहूबराई सझुाकको 
छ। प्रमतिेदनको मनष्कषय तथा सझुािराई सम्फखन्धत मनकामहूबरे भनन ्एयी प्राथमभकताका साथ 
कामायन्िमन एनायको साथै एरयिीको येणाभमुन यहेका विऩन् न िएय, घयिाय नष्ट बई विस्थावऩत तथा 
घयिायविहीन बकका, शयीयभा ककसयो कऩडमा रएाउन नसवकयहेका बकूम्ऩ ऩीमडमतहूबको द:ुण 
ददयराई आत्भसात एदै मथोखचत उद्धाय हनु े एयी नेऩार सयकायफा  मथाशीघ्र आिमक 
व्मिस्थाऩन हनुेछ बन् ने आमोएको अऩेऺा यहेको छ। 



विषयसूचि: 
सस.नं. विषय ऩेज नं. 

१ भाग १ 

ऩररिय  
१.१  भसूमका १-७ 
१.२  अध्ययन तथा छानिीनको उद्देश्य ८-८ 

१.३  अध्ययन तथा छानिीनको विसध ८-११ 
१.४  अध्ययनको ससमा ११-११ 

१.५  अध्ययन संगठन ११-१२ 

२ भाग २ 
राहत वितरणमा असनयसमतता ऱगायतका विषयमा विसभन् न संिार 
माध्यमहरूमा प्रकाचित समािारहरू तथा यस आयोगमा ऩनन 
आएको उजरुीहरू 

१३-३४ 

3 भाग 3 

 

3.१. 
प्रधानमन्री तथा मचन्रऩररषदको कायानऱय 

3.1.1.प्रधानमन्री दैिी प्रकोऩ उद्धार कोष 

३५-४० 

3.२. गहृ मन्राऱय 

3.2.1 केन्रीय दैिी प्रकोऩ उद्धार ससमसत 

3.2.2 राविय आऩत्कासऱन कायन सञ्चाऱन केन्र 

३.२.३ नेऩाऱ प्रहरी 
३.२.४ सिस्त्र प्रहरी बऱ, नेऩाऱ 

४१-६२ 

४१-४७ 

४७-५६ 

५७-६० 

६१-६२ 

3.३. िाचणज्य तथा आऩूसतन मन्राऱय ६३-६९ 

3.४. उद्योग मन्राऱय ७०-७१ 

3.५. ऩरराि मन्राऱय ७२-७३ 

3.६. अथन मन्राऱय ७४-१०६ 
३.७ िन तथा भ-ूसंरऺण मन्राऱय १०७-१०८ 
3.८. संघीय मासमऱा तथा स्थानीय विकास मन्राऱय १०९-११३ 
3.९. सहरी विकास मन्राऱय ११४-१२० 
3.१० स्िास््य तथा जनसंख्या मन्राऱय १२१-१२८ 

३.१1 कृवष विकास मन्राऱय १२९-१३३ 

३.१२ चिऺा मन्राऱय १३४-१३५ 

३.१३ भौसतक ऩूिानधार तथा यातायात मन्राऱय १३६-१३७ 

३.१४ नेऩाऱी सेना १३८-१३८ 



३.१५ समाज कल्याण ऩररषद् १३९-१४० 

मन्राऱय/ केन्रीय सनकायहरूऱाई प्राप्त बजेट तथा खिनको 
वििरण 

१४१-१४३ 

4 भाग 4 

चजल्ऱागत वििरण 

4.1. 

चजल्ऱाहरूको स्थऱगत प्रसतिेदन 

काठमाण्डौं १४४-१५४ 

ऱसऱतऩरु १५५-१६१ 

भक्तऩरु १६२-१६९ 

गोरखा १७०-२०० 

मकिानऩरु २०१-२१९ 

धाददङ्ग २२०-२३२ 

निुाकोट २३३-२४८ 

रसिुा २४९-२६४ 

काभ्रऩेऱाञ् िोक २६५-२८२ 

ससन्धऩुाल्िोक २८३-२९२ 

दोऱखा २९३-२९९ 

ओखऱढंुगा ३००-३०९ 

रामेछाऩ ३१०-३१८ 

ससन्धऱुी ३१९-३२६ 

4.2. 
भकूम्ऩ प्रभावित चजल्ऱाहरूऱाई प्राप्त सनकासा र खिनको 
वििरण 

३२७-३५३ 

4.3. चिषनकगत खिनको तलु्नात्मक तासऱका ३५४-३६३ 

5 भाग 5 

सनष्कषन  तथा सझुाि 
५.१ सनष्कषन ३६४-३८७ 
5.२. सबऱ ऩऺहरू ३८७-३८९ 
5.३. सझुािहरू ३८९-३९९ 
5.४. कायानन्ियन कायनयोजना ४००-४०३ 
५.५ आयोगबाट छानिीन हनुऩुने ऺेरहरू ४०४-४०८ 
५.६ सन्दभन सामाग्री ४०९-४०९ 

५.७ राय सझुाि सऱईएका विऻ तथा ऩदासधकारीहरू ४१०-४१० 

५.८ छानिीन कायनटोऱीको वििरण ४११-४११ 
 



1 

 

बाग १ 

 

१.१ बङू्झभका् 

बकूम्ऩीम जोङ्ञिभभा ङ्जिश्वको ११ औॊ स्थानभा यहेको नेऩाररे फरे्षनी बकूम्ऩ रगामत फाढी, ऩङ्जहयो, 
आगराङ्झग, शीतरहय, ङ्जहभऩात, भहाभायी, दङ्टर्घटना जस्ता प्राकृङ्झतक य भानि सङृ्ञजत ङ्जिऩद्हरुको 
साभना गनङ्टघ ऩङ्चययहेको छ। ङ्जिक्रभ सम्ित ्2072 सार फैशाि १२ गते गोयिा ङ्ञजल्राको िायऩाक 
आसऩास केन्द्र ङ्जिन्द्दङ्ट फनाई गएको ७.६ येक्टय स्केरको ङ्जिनासकायी बकूम्ऩ तथा त्मसऩङ्झछका 
ऩयाकम्ऩनहरूफाट याष्डभा ठूरो जनधनको ऺङ्झत ऩङ्टगेको तथा बौङ्झतक सॊयचना एिॊ साॊस्कृङ्झतक 
धयोहयहरु नष्ट बएको सिघङ्झफङ्छदतै छ। बकूम्ऩफाट याजधानी रगामत अङ्झत प्रबाङ्जित १४ ङ्ञजल्रा सङ्जहत 
५७ ङ्ञजल्राहरु प्रबाङ्जित बएको य ८,८९१ जनारे ज्मान गङ्टभाएको सयकायी तथ्माङ्क छ बने मसको 
असय बौङ्झतक सॊयचनाभा भात्र सीङ्झभत नयही साभाङ्ञजक, भनोफैऻाङ्झनक एिॊ भानि ङ्जिकासका ऺेत्रभा 
हारसम्भहाङ्झसर गयेको प्रगङ्झतभा सभेत ऩयेको देङ्ञिन्द्छ।  

बकूम्ऩको असय नऩयेको ऺेत्र सामद कभै होरान ्तय ङ्जित्तीम ऺेत्र, ङ्ञशऺा, स्िास्थ्म, ऩमघटन, व्माऩाय 
व्मिसाम, कृङ्जर्ष रगामतका ऺेत्रभा बने मसरे अत्मासराग्दो अिस्था शृ्रजना गयेको छ जसको प्रबाि 
नेऩारको सभग्र अथघ व्मिस्थाभा दीर्घकारीन रूऩभा ऩनघ जाने य त्मसफाट गम्बीय आङ्झथघक सॊकट 
उत्ऩन्द् न हङ्टन सक्ने बनी ङ्जिऻहरूफाट ङ्ञचत्रण गङ्चयएको छ। बकूम्ऩको कायण ङ्जिङ्झबन्द् न फककहरूको ठूरो 
रगानी तथा ऋण प्रिाहको ऺेत्रको रूऩभा यहेको र्य जग्गा व्मिसाम, जरङ्जिद्यङ्टत आमोजनाभा ठूरो 
ऺङ्झत ऩङ्टगेको छ। फकक तथा ङ्जित्तीम सॊस्थाको रगानीभा यहेको उऩत्मकाका अङ्झधकाॊश अऩाटघभेण्ट, 
अग्रा बिन (High Rise Buildings), सङ्जऩङ्ग भरहरू चकेकारे ङ्झफक्री हङ्टने अिस्थाभा छैनन ्जसको 
प्रत्मऺ असय फैङ्जकङ्ग ऺते्रभा ऩने य अन्द्तत् मसरे आभ नागङ्चयकको सॊङ्ञचती तथा रगानी सभेत 
जोङ्ञिभभा ऩानघ सक्ने ितया फढाएको छ।बकूम्ऩफाट सयकायी बिनहरू एिॊ ऐङ्झतहाङ्झसक धयोहयहरू 
सभेतभा व्माऩक ऺङ्झत ऩङ्टगेकोरे ऩङ्टनङ्झनघभाघण कामघभा िचघ फढ्ने य ङ्जिकास ङ्झनभाघणका कामघहरू प्रबाङ्जित 
हङ्टने देङ्ञिएको छ। 

भङ्टरङ्टकको अथघतन्द्त्रको भहत्िऩूणघ ङ्जहस्सा ओगटेको ऩमघटन ऺेत्र सभेत बकूम्ऩफाट नयाम्रयी प्रबाङ्जित हङ्टन 
ऩङ्टगेको छ जसका कायण प्रभङ्टि ऩमघटकीम गन्द्तव्महरू प्राम् सङ्टनसान यहेको अिस्था ङ्जिद्यभान छ। 
ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्द्धी कामघ गदै आएको एङ्ञशमारी ङ्जिऩद् तमायी केन्द्रको प्रङ्झतिेदनभा 
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बकूम्ऩफाट ४,५०० ङ्जिद्यारमहरूभा ऺङ्झत ऩङ्टगेको जसभध्मे ३५२ ऩूणघ रूऩभा ऺङ्झत बएको तथा 
ग्राभीण ऺेत्रका ङ्जिद्यारमहरूभा ऺङ्झतको असय फढी ऩयेको उल्रेि छ जसको कायण ग्राभीण ऺेत्रका 
ङ्जिद्याथॉहरूको बङ्जिष्म सभेत अन्द्मोरभा ऩने देङ्ञिन्द्छ। 

नेऩार सयकायरे ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनको राङ्झग दैिी प्रकोऩ (उद्धाय) ऐन, २०३९; ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ 
व्मिस्थाऩन याङ्जष्डम यणनीङ्झत, २०६६; याङ्जष्डम ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामघको कामघढाॉचा, २०७०; ङ्जिऩद् ऩूिघ तमायी 
तथा प्रङ्झतकामघ मोजना तजङ्टघभा भागघदशघन, २०६७; Nepal Risk Reduction Consortium, 2009;  

Guidelines on Emergency Preparedness and Disaster Management for Hospitals, 2002 
रगामत अन्द्म ऐन, ङ्झनमभ, ङ्झनमभािरी, ङ्झनदेङ्ञशका, भाऩदण्ड तथा कामघङ्झफङ्झधहरू तमाय गयेको देङ्ञिन्द्छ 
बने धेयै अन्द्तयाघङ्जष्डम, ऺेत्रीम, ङ्छिऩऺीम सङ्ञन्द्ध सम्झौता तथा सभझदायी ऩत्रभा सहभती जनाई 
कामाघन्द्िमनभा ल्माउने प्रङ्झतिद्धता जनाएको देङ्ञिन्द्छ। फैशाि १२ गतेको बकूम्ऩ ऩश् चात नेऩार 
सयकायरे प्रधानभन्द्त्री दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षभा ङ्जिङ्झबन्द् न ्ोतहरुफाट प्रा्त  हङ्टन आएको १६ अफघ 
बन्द्दा फढी यकभ य ङ्झनमङ्झभत फजेटफाट सभेत याहत कामघका राङ्झग स्थानीम स्तयका नगयऩाङ्झरका, 
गाउॉ ङ्जिकास सङ्झभङ्झतका िडा तहसम्भराई ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनभा िचघ गने अङ्ञततमायी ङ्छदएय याहत 
कामघभा शीघ्र जङ्टट् न तत्कार ऩहर गयेको देङ्ञिन्द्छ। मसैगयी, सयकायरे केन्द्रीम, ऺेत्रीम य ङ्ञजल्रा 
दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतराई ङ्जक्रमाशीर गयाई ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कामघराई सॊस्थागत गने, केन्द्र 
देङ्ञि स्थानीम स्तयका कामाघरमराई ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनभा ऩङ्चयचारन गने, ङ्जिङ्झबन्द् न याङ्जष्डम तथा 
अन्द्तयाङ्जष्डम सॊर्, सॊस्थाहरू ऩङ्चयचारन गने, आभ नागङ्चयकहरूराई ऩीङ्झडतको उद्धाय तथा याहत कामघभा 
जङ्टट्न आव्हान गने जस्ता प्रशॊसनीम कामघ गयेको ऩाईमो। 

सयकायरे सङ्टयऺा ङ्झनकामहरूराई ऩीङ्झडतको िोज, उद्धाय तथा याहत ङ्जितयण जस्ता सॊिेदनशीर य 
च ङ्टनौङ्झतऩूणघ कामघभा तत्कार ऩङ्चयचारन गयेको ङ्झथमो। ङ्झनजाभती कभघचायी, सङ्टयऺाकभॉहरूरे ङ्जिऩद्को 
अिस्थाभा देिाएको उच्च व्मिसाङ्जमकता, ऩेशागत भमाघदा य भानिता प्रङ्झतको सभऩघण आज ऩङ्झन आभ 
नागङ्चयकको भानसऩटरभा ताजा यहेको ऩाईन्द्छ।अकोतपघ , ङ्जिऩङ्ञत्तको सभमभा ऩङ्झन आभ नेऩारीरे 
देिाएको धैमघता, सॊमभता, बाईचाया, भानिीम बािना य सङ्जहष्णङ्टता अत्मन्द्त सकायात्भक य प्रशॊसनीम 
देङ्ञिमो। ङ्जिकङ्झसत देशभा सभेत ङ्जिऩङ्ञत्तको सभमभा चोयी, रङ्टटऩाट, हङ्टरदॊगा जस्ता अऩयाधहरू 
ज्माङ्झभतीम रूऩभा िङृ्जद्ध हङ्टने गयेको य कङ्झतऩम अिस्थाभा याज्मको ङ्झनमन्द्त्रण बन्द्दा फाङ्जहय जाने गयेको 
दृष्टान्द्तहरू ऩाईन्द्छ तय हाम्रा सन्द्दबघभा त्मस्तो अिस्था देङ्ञिएन। मसैगयी, ङ्जिऩद्का सभमभा भानिीम 
सहामता, उद्धाय य याहतका ङ्झनङ्ञम्त अन्द्तयाघङ्जष्डम जगतफाट तत्कार उऩरब्ध सहमोग य 
उद्धायकभॉहरूफाट गङ्चयएको िोज तथा उद्धाय कामघ अत्मन्द्तै सयाहनीम ऩाईमो बने सयकायी तथा ङ्झनजी 
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स्िास्थ्म सॊस्थाका स्िास्थ्मकभॉ, सॊचायकभॉ, ङ्जिद्यङ्टत प्राङ्झधकयण, नेऩार टेरीकभ, स्थानीम मङ्टिा, 
नागङ्चयक सभाज रगामतका सॊस्था तथा मसका ऩदाङ्झधकायीहरू अहोयात्र याहत कामघभा जङ्टटेको 
देङ्ञिएकोरे भानिीम उद्धाय तथा सहामताभा सफैको एक्मफद्धता देङ्ञिमो जङ्टन उदाहयणीम छ।  

प्राकृङ्झतक ङ्जिऩङ्ञत्तको सभमभा नेऩारीहरूरे व्महोयेको आहत प्रङ्झत सभिेदना प्रकट गने तथा याहत 
उऩरब्ध गयाउने तपघ  ङ्जिशेर्ष ऩहर गने आभ नागङ्चयक, अन्द्तयाङ्जष्डम ङ्झभत्र तथा दात ृ ङ्झनकामहरूफाट 
तत्कार ६ अफघ बन्द्दा फढी यकभ प्रधानभन्द्त्री दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षभा जम्भा बएको य ठूरो 
ऩङ्चयभाणभा याहत साभग्रीहरू सभेत सॊकरन गयी ङ्जितयण गयेको देङ्ञिएकोरे नेऩारीहरू प्रङ्झत सफैको 
सहानङ्टबङू्झत ज्मादै उच्च यहेको ऩाईमो। साथै, याङ्जष्डम मोजना आमोगरे तमाय गयेको “ङ्जिऩद् ऩङ्झछको 
आिश्मकता आॊकरन (Post Disaster Needs Assessment-PDNA)” प्रङ्झतिेदनरे बकूम्ऩफाट बौङ्झतक 
ऺङ्झत तपघ  रू.५१७ अफघ य सोफाट िस्तङ्ट तथा सेिाको उत्ऩादनभा फढ्ने रागत रू.१८९ अफघ गयी 
जम्भा रू.७०६ अफघ फयाफयको ऺङ्झतको भूल्माॊकन गयेको जसको ऩङ्टनङ्झनघभाघण य ऩङ्टनस्थाघऩनाको राङ्झग 
रू.६६९ अफघ यकभ आिश्मक ऩने देिाएको छ। देशको अथघ व्मिस्थाभा देङ्ञिएको मस्तो ङ्जिर्षभ 
ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत तथा देशराई ऩङ्टनङ्झनघभाघण एिभ ् ङ्जिकासको फाटोभा अझ प्रबािकायी ढङ्गरे अङ्ञर् फढाउने 
नेऩारको अङ्झबमानभा सहबाङ्झगताका राङ्झग ङ्झभत्रयाष्ड, ङ्जिकासका साझेदाय, शङ्टबङ्ञचन्द्तक, फहङ्टऩऺीम एिभ ्
ङ्छिऩऺीम दात ृ ङ्झनकामको याजधानीभा ङ्झभङ्झत २०७२ असाय १० गते सम्ऩन्द् न “नेऩारको ऩङ्टनङ्झनघभाघणका 
राङ्झग अन्द्तयाघङ्जष्डम सम्भेरन (International Conference on Nepal‟s Reconstruction-ICNR)” भा 
सहबागी ङ्झभत्र याष्ड तथा दात ृ ङ्झनकामहरूफाट ५१३.५ ङ्झभङ्झरमन अभेङ्चयकी डरय तत्कार प्रदान गने 
सम्झौता बएको य रू.४१० अफघ यकभ थऩ सहमोग गने प्रङ्झतफद्धता प्रकट बएकोरे नेऩार प्रङ्झत 
सफैको सद् बाि यहेको देङ्ञिमो। 

नेऩार सयकायरे ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनभा थङ्टप्रै प्रशॊसनीम कामघ गयेको देङ्ञिएताऩङ्झन केही ङ्जिर्षमहरूराई 
ङ्झनमङ्झभत गनघ नसकेको बनी ऩीङ्झडत तथा अन्द्म सयोकायिाराहरूको आिाज दैङ्झनक जसो आभ सॊचाय 
भाध्मभहरूभा प्रकाङ्ञशत तथा प्रशाङ्चयत बएको ऩाईमो। ङ्झफशेर्षगयी, बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राहरूका 
नागङ्चयकहरूको उद्धाय तथा याहतको राङ्झग ऩठाईएका याहत साभग्रीहरूको दङ्टरूऩमोग बएको, याहत 
ङ्जितयण कामघ सङ्टगभ ऺेत्रभा फढी केङ्ञन्द्रत बएको, िास्तङ्जिक ऩीङ्झडत सभऺ याहत साभग्रीहरू नऩङ्टगेको, 
सयकायी यकभ भाऩदण्ड ङ्जिऩङ्चयत िचघ गङ्चयएको, केही व्माऩायी तथा उद्योगऩङ्झतहरूरे आऩतकारीन 
अिस्थाराई अिसयको रूऩभा प्रमोग गयी याहत साभग्रीको नाभफाट बॊसाय छङ्टट सङ्टङ्झफधा ङ्झरई 
व्माऩाङ्चयक प्रमोजनभा प्रमोग गयेको रगामतका सभाचायहरू याङ्जष्डम तथा अन्द्तयाङ्जष्डम सॊचाय 
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भाध्ममभहरूफाट प्रकाशन तथा प्रसायण बएको ऩाईमो। मसैगयी, स्थानीम याजनैङ्झतक दरहरूरे 
याजनीङ्झतकयण गयी दफाि, प्रबाि य ऩहङ्टॉचको आधायभा गैयऩीङ्झडतहरूराई सभेत याहत यकभ य बकूम्ऩ 
ऩीङ्झडत ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जितयण गयेको बनी सयोकायिारा, ऩीङ्झडत तथा सिघसाधायणहरूरे आमोगभा सभेत 
ङ्झरङ्ञित उजङ्टयी तथा भौङ्ञिक सूचनाहरू ङ्छदएको ऩाईमो। नेऩार सयकायरे बकूम्ऩ प्रबाङ्जित 
ङ्ञजल्राहरूभा याहत ङ्जितयण, ऩङ्टनङ्झनघभाण रगामतको अिस्था फाये फङ्टझ् न एक उच्च स्तयीम प्रशासन 
सङ्टधाय अनङ्टगभन आमोग य ङ्झनितृ्त ङ्जिङ्ञशष् ट सयकायी अङ्झधकायीहरूको सभूह ऩङ्चयचारन गयेको तय याहत 
सॊकरन, ङ्जितयण प्रणारी न्द्मामोङ्ञचत बए नबएको तथा सयकायी यकभको सदङ्टऩमोगको अिस्था फङ्टझ्न 
ङ्जिशेर्ष ऩहर गयेको देङ्ञिएन।  

प्रधानभन्द्त्री याहत कोर्षफाट १६ अफघ तथा अन्द्म ङ्झनमङ्झभत फजेटफाट सभेत ठूरो यकभ सॊङ्ञऺप् त प्रङ्जक्रमा 
अऩनाई ङ्जिङ्झबन्द् न ऺेत्रभा िचघ गने अङ्ञततमायी ङ्छदएको तय सो यकभको िचघ सम्फन्द्धभा के-कस्तो 
आङ्झथघक ऩायदङ्ञशघता अऩनाईएको छ बनी सम्फङ्ञन्द्धत भन्द्त्रारम, ङ्जिबाग तथा अन्द्म ङ्झनमभनकायी 
ङ्झनकामहरूफाट उल्रेङ्ञित ङ्जिर्षमहरूको जानकायी हङ्टॉदा हङ्टॉदै ऩङ्झन स्ित्स्पूतघ रूऩभा प्रबािकायी 
अनङ्टगभन गयेको ऩाईएन। सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमफाट याहत स्िरूऩ िङ्चयद गङ्चयएको ङ्झत्रऩार 
प्रकयणभा आमोगरे सम्ऩन्द् न गयेको अनङ्टसन्द्धान तहङ्जककातफाट अङ्झनमङ्झभतता बएको देङ्ञिएकोरे  दैिी 
ङ्जिऩङ्ञत्तको सभमराई ऩङ्झन भानिीम सॊिेदना य ऩदीम आचयण ङ्जिऩङ्चयत केही सािघजङ्झनक ऩद धायण 
गयेका व्मङ्ञि तथा व्मिसामीहरूरे कङ्झभसन िान े तथा नापा कभाउने अिसयको रूऩभा उऩमोग 
गयेको देङ्ञिएकोरे सम्फङ्ञन्द्धत अनङ्टगभनकायी ङ्झनकामहरूराई सभमभै ध्मानाकर्षघण गयाउन जरूयी 
देङ्ञिमो।  

प्राकृङ्झतक ङ्जिऩङ्ञत्तरे प्राम् ठूरो असय ऩायेकै हङ्टन्द्छन ् तय आइऩनघ सक्ने ङ्जिऩङ्ञत्त य त्मसको प्रबािको 
आॊकरन गयी प्रबािकायी व्मिस्थाऩनका ऩूिघ तमायी मोजनाहरू फनाउन सकेभा ऺङ्झतको न्द्मूङ्झनकयण 
गनघ भद्धत ऩङ्टग्ने कङ्ट याभा दङ्टईभत यहन्द् न। ङ्जिगतभा जाऩान, बायत य चीनरे आफ्नो देशभा ऩयेका 
ङ्जिऩङ्ञत्तराई सही व्मिस्थाऩन गनघ सकेकारे भानिीम तथा बौङ्झतक ऺङ्झत न्द्मूनीकयण गनघ सपर बएका 
छन।् हारसारै ङ्ञचरीभा गएको ८.५ येक्टय स्केरको भहाबकूम्ऩभा ८ जनाको भात्र भतृ्मङ्ट हङ्टन ङ्ट य 
जाऩानभा गएको ९ येक्टय स्केरको बकूम्ऩफाट अङ्झत न्द्मून ऺङ्झत हङ्टनङ्टरे उि याष्डहरूरे आपूराई धैयै 
हदसम्भ बकूम्ऩ प्रङ्झतयोधी फनाएको य हाभी सफैरे त्मसराई उदाहयणको रूऩभा ङ्झरनङ्टऩने देङ्ञिमो तय 
हाम्रा सन्द्दबघभा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनभा नेऩार सयकायरे ठूरो धनयाशी िचघ गयी ऩूिघ तमायी कामघक्रभ, 
कानूनी तथा नीङ्झतगत सॊयचनाहरूको तमाय गयेको देङ्ञिए ऩङ्झन त्मसको कामाघन्द्िमन ऩऺ कभजोय 
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यहेकोरे एकातपघ  ठूरो जनधनको ऺङ्झत ऩङ्टग्न गएको देङ्ञिमो बने अकोतपघ  ङ्जिऩद् सम्फन्द्धी प्रङ्झतकामघ 
सभेत प्रबािकायी देङ्ञिएन। हाइटीको उदाहयण हेने हो बने बकूम्ऩ ऩश् चात ्  प्रा्त  अन्द्तयाङ्जष्डम 
सहमोगराई सयकायरे सदङ्टऩमोग गनघ सकेन परस्िरूऩ त्महाॉ भानिीम य बौङ्झतक ऺङ्झतसॉगै भ्रष्टाचाय, 
याजनैङ्झतक अङ्ञस्थयता फढ्यो। हाईटीराई प्राप् त केही अन्द्तयाङ्जष्डम सहमोग हाईटी सयकायभा 
आत्भङ्जिश् िास, ऩायदङ्ञशघता य ऺभता कभी यहेको बनी सम्फङ्ञन्द्धत देशकै ऩङ्चयमोजना भापघ त िचघ गयेको 
देङ्ञिएकोरे ऩीङ्झडतको राङ्झग बन्द्दा ऩङ्झन प्रशासङ्झनक िचघभा सहमोगको ठूरो अॊश सङ्जकएको देङ्ञिमो। 
मसथघ, बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरुका राङ्झग ऩङ्टनफाघस एिॊ ऩ ङ्टनङ्झनघभाण कामघक्रभ सॊचारन गनघ नेऩार सयकायरे 
रू.२०० अफघको याङ्जष्डम ऩङ्टनङ्झनघभाघण कोर्ष स्थाऩना गने ङ्झनणघम गयेको य सोका राङ्झग आ.ि. ०७१/७२ 
भा रू.१० अफघ यकभ कोर्षभा जम्भा गयेको, दात ृङ्झनकाम तथा ङ्झभत्रयाष्डहरूफाट सभेत ठूरो यकभको 
प्रङ्जििद्धता आएको देङ्ञिएताऩङ्झन हारसम्भ ऩङ्झन सयकायरे कोर्षको ऩङ्चयचारन गयी ऩीङ्झडतहरूको ऩङ्टनफाघस 
तथा ऩङ्टनङ्झनघभाघण कामघक्रभ सॊचारन गनघ आिश्मक कानून तथा सॊमन्द्त्र ङ्जिकास गनघ ठोस ऩहर नगनङ्टघ, 
ठोस कामघमोजना फनाउन नसक्नङ्टरे कतै हाईटीको उदाहयण दोहोङ्चयने त होईन बन्द् ने शॊका उब्जाएको 
छ।  

ङ्जिऩदको सभमभा गाॉस, िास य कऩास जन्द्म स्िदेशी उत्ऩादनहरुको ट्कायो रुऩभा अबाि देङ्ञिमो। 
ङ्झत्रऩार, जस्ताऩाता, िाद्यान्द् नको भाग सिघत्र य् मो तय त्मसको ऩूङ्झतघ स्िदेशी उत्ऩादनफाट हङ्टन सक्ने 
अिस्था देङ्ञिएन; ग्राभीण ऺेत्रभा सडक सॊजार तथा सॊचाय सङ्टङ्जिधा ङ्जिस्ताय नबएकोरे ऩीङ्झडत तथा 
ऺङ्झतको तत्कार ऩङ्जहचान गनघ सङ्जकएन बने िोज, उद्धाय तथा याहत कामघ सभेत सभमभा हङ्टन 
सकेन। साथै, ङ्झछभेकी देशका प्रभङ्टि नाकाहरु जो्ने स्थामी प्रकृङ्झतका सडक सॊजार (All Weather 

Road)  ङ्झनभाघण तथा ङ्जिस्ताय नबएकोरे ङ्झछभेकी देशफाट सभेत सभमभा याहत आउन सक् ने अिस्था 
देङ्ञिएन।   

गैयसयकायी सॊर्-सॊस्थाहरूरे सभङ्टदामको सभझदायीको आधायभा स्ित्स्पूतघ रूऩभा आफ्ना 
कामघक्रभहरू सॊचारन गने हङ्टॉदा सयकायी ऺेत्रका तङ्टरनाभा फढी गङ्झतशीर, व्मिहाङ्चयक य प्रबािकायी हङ्टन े
भान्द्मता छ तय याज्मरे गैयसयकायी सॊर्-सॊस्थाहरूको व्मिस्थाऩन गनघ नसक्दा ङ्जिकृङ्झत फढ्ने य ङ्जिदेशी 
सहमोगको सभेत सदङ्टऩमोग हङ्टन नसक्ने देङ्ञिन्द्छ। बकूम्ऩ ऩङ्झछको प्रङ्झतकामघभा नेऩार सयकायरे 
गैयसयकायी सॊर्-सॊस्थाहरूसॉग सभन्द्िम गयी याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण कामघराई व्मिङ्ञस्थत गनघ 
नसकेकोरे केही सॊर्-सॊस्थाहरूफाट आपूिङ्टसी य ऩामक ऩने स्थानभा फढी केङ्ञन्द्रत बई याहत साभग्री 
ङ्जितयण बएको, केहीरे ङ्जितयण गयेको बन्द्दा फढी सहमोग गयेको बनी प्रचाय प्रसाय गयेको बनी 
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बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूको गङ्टनासो यहेको ऩाईएकोरे ङ्जिऩद्को सभमभा सयकायरे त्मस्ता सॊर्-सॊस्थाहरूको 
व्मिस्थाऩन तथा अनङ्टगभन अङ्झनिामघ रूऩभा गनङ्टघ ऩने हङ्टन्द्छ।  

ङ्जिनासकायी ब-ूकम्ऩफाट शृ्रङ्ञजत ङ्जिऩदको साभना गनघ आभ नऩेारीरे सङ्टयऺा सचेतना अऩनाउन ेप्रमास 
गयेको य सयकायी ङ्झनकामरे ऩङ्झन कानून कामाघन्द्िमनभा आपूराई ियो रूऩभा प्रस्तङ्टत हङ्टने सॊकेत 
ङ्छदएऩङ्झन बकूम्ऩ ऩश् चातको ङ्झनभाघण, ऩङ्टन्ङ्झनभाघण कामघराई हेदाघ जनभानसभा बकूम्ऩको प्रबािरे 
ल्माएको सचेतनाको स्भयण ङ्छदगो यहेको देङ्ञिएन। फस्नै नहङ्टने गयी ऺङ्झत ऩङ्टगेका सॊयचनाराई टारटङ्टर 
गयी काभ चराउने प्रिङृ्झतरे ऩङ्टन् ङ्झनयन्द्तयता ऩाएको देङ्ञिएकोरे नेऩारी सभाज य सयकायी ङ्झनकामरे 
ङ्जिगतको दङ््ट िराई चाॉडै ङ्झफसेको य बङ्जिष्मका राङ्झग ऩाठ नङ्झसकेको आबास हङ्टॉदैछ।  

उऩयोि सन्द्दबघहरूको ऩङ्चयप्रके्ष्मभा नेऩारको सॊङ्जिधानरे आमोगराई सङ्टम्ऩेको ङ्ञजम्भेिायी ङ्झनिाघह गनघ 
आभ सयोकायका ङ्जिर्षमभा आमोगको ध्मानाकर्षघण बई सो सम्फन्द्धभा बकूम्ऩ अङ्झत प्रबाङ्जित  
ङ्ञजल्राहरूको स्थरगत अध्ममन गयी भ्रष् टाचायजन्द्म ङ्जक्रमाकराऩको छानिीन गयी सभस्माको ऩङ्जहचान 
गने, याङ्जष्डम ङ्जिऩङ्ञत्तको साभना गने क्रभभा बए गयेका सफर तथा दङ्टफघर ऩऺको मथाथघ ङ्जिश् रेर्षण गयी 
सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनकामराई नीङ्झतगत तथा कानङ्टनी सङ्टधायको राङ्झग सङ्टझाि ङ्छदने, आगाभी ङ्छदनभा आइऩनघ 
सक्ने ठूरा प्रकृङ्झतका ङ्जिऩद् भा नेऩार सयकाय तथा सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनकामहरूको ध्मानाकर्षघण गयाई 
प्रङ्झतकामघराई थऩ व्मिङ्ञस्थत, ङ्झनमोङ्ञजत य सॊमोङ्ञजत फनाउने उदे्दश् मरे आमोगको ङ्झभङ्झत 
2072।04।31 गतेको ङ्झनणघम अनङ्टसाय छानिीन कामघटोरी गठन बई टोरीराई याहत 
साभग्रीहरुको सॊकरन तथा ङ्जितयण िीचको साभन्द्जस्मता, याहत स्िरूऩ प्रा्त  बएका यकभको 
उऩमोग, बन्द्साय छङ्टटभा आमात बएका याहत साभग्रीहरु ङ्जिक्री ङ्झफतयणको अिस्था, दात ृ
ङ्झनकामहरूफाट प्रा्त  आङ्झथघक सहमोग एिॊ प्रङ्झतफद्धता य उऩमोग, नेऩार सयकायफाट ङ्जिऩद् 
व्मिस्थाऩनको राङ्झग ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभको िचघको अिस्था जस्ता ङ्जिर्षमभा अध्ममन तथा छानिीन 
गने गयी कामाघदेश ङ्छदईएको ङ्झथमो।  

कामघटोरीरे छानिीनको ङ्झसरङ्झसराभा प्रथभ चयणभा केन्द्रीम स्तयभा व्मिस्थाङ्जऩका सॊसद, प्रधानभन्द्त्री 
तथा भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षदको कामाघरम, याङ्जष्डम मोजना आमोग, याङ्जष्डम सतकघ ता केन्द्र, उद्धाय याहतको 
ङ्ञजम्भेिायी ऩाएका भन्द्त्रारम, ङ्जिबाग तथा अन्द्म सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनकामहरुको स्थरगत भ्रभण, अिरोकन, 
तथ्माङ्क सॊकरन य सयोकायिाराहरूसॉग अन्द्तयङ्जक्रमा सभेत गयी प्रा्त  तथ्म, तथ्माङ्कहरुको अध्ममन 
एिॊ ङ्जिश्लरे्षण गयेको छ। मसैगयी, दोश्रो चयणभा बकूम्ऩ अङ्झत प्रबाङ्जित १४ ङ्ञजल्राको स्थरगत 
अध्ममन भ्रभण गयी ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरू, ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन एिॊ 
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ऩीङ्झडतहरूको उद्धाय तथा याहत कामघको ङ्ञजम्भेिायी ऩाएका अन्द्म ङ्झनकामका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू, ङ्जिऩद् 
व्मिस्थाऩनभा प्रत्मऺ िा ऩयोऺ रूऩभा िङ्जटने व्मङ्ञिहरू, ऩीङ्झडत तथा स्थानीम फाङ्झसन्द्दाहरूसॉग सभेत 
अन्द्तयङ्जक्रमा गयी िास्तङ्जिक सूचना, अङ्झबरेिहरू सॊकरन तथा ङ्जिश्लरे्षण गयी प्रङ्झतिेदनभा सभािेश 
गङ्चयएको छ। प्रङ्झतिेदनराई अङ्ञन्द्तभ रूऩ प्रदान गनघ अङ्ञततमाय दङ्टरूऩमोग अनङ्टसन्द्धान आमोगका 
भाननीम प्रभङ्टि आमङ्टिज्मू, भाननीम आमङ्टिज्मूहरु य श्रीभान ्सङ्ञचिज्मू सभेतफाट सभम सभमभा प्रा्त  
ङ्झनदेशन तथा सङ्टझािरे उल्रेिनीम बङू्झभका ङ्झनिाघह गयेको छ। साथै, याङ्जष्डम मोजना आमोगका 
तत्कारीन उऩाध्मऺज्मू, नेऩार सयकायका भङ्टतम सङ्ञचिज्मू, ङ्जिङ्झबङ्ङ भन्द्त्रारमका सङ्ञचिज्मूहरु एिॊ 
ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत ङ्जिङ्झबन्द् न ङ्झनकामका प्रभङ्टि, स्थानीम ङ्झनकामका ऩदाङ्झधकायीहरु, बकूम्ऩ ऩीङ्झडत 
जनसभङ्टदाम, साभाङ्ञजक कामघकताघ, सॊचाय भाध्मभ सभेतफाट प्रङ्झतिेदन तमाय ऩानघ सहमोग प्रा्त  बएको 
छ। 

 कामघटोरीरे सफै बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ङ्ञजल्रा तथा स्थानहरूको ङ्जिङ्जिध कायणरे स्थरगत अध्ममन भ्रभण 
गनघ नसकेको, केन्द्र तथा स्थानीम ङ्झनकामहरूको अङ्झबरेङ्ञिकयणभा एकरुऩता नबएको, सफै याहत 
साभग्रीहरूको मङ्जकन ऩङ्चयभाण िङ्टल्ने गयी अङ्झबरेि यािेको नऩाइएको य कङ्झतऩम कामाघरमको 
अङ्झबरेि अद्यािङ्झधक सभेत नदेङ्ञिएकोरे तथ्माङ्क ङ्जिश् रेर्षण य अङ्झनमङ्झभतता ऩङ्जहचान गनघ कङ्छठनाई 
य् मो मसकायण प्रङ्झतिेदनभा सॊरग्न तथ्माङ्कहरू ऩूणघ छैनन ् तथाङ्जऩ अध्ममन भ्रभणको क्रभभा तथा 
भ्रभण ऩश् चात ्  ऩङ्झन सम्फद्ध ङ्झनकामहरुसॉगको ङ्झनयन्द्तय अन्द्तयङ्जक्रमा गयी सम्बि बए सम्भको 
अङ्झबरेिहरू सॊकरन तथा ङ्जिश् रेर्षण गयी मो प्रङ्झतिेदन तमाय गङ्चयएको छ।  

बङ्जिष्मभा आईऩने सभस्माको प्रबािकायी व्मिस्थाऩन य ितघभानभा ङ्झफनासकायी बकूम्ऩरे ऩङ्टर् माएको 
ङ्जिनासफाट ऩीङ्झडत नागङ्चयकको जीिन स्तय तथा प्रबाङ्जित ऺेत्रहरूराई ङ्छदगोरूऩभा भाङ्झथ उठाउनङ्ट 
आजको आिश्मकता य सयकायको प्रभङ्टि ङ्ञजम्भेिायी हो जसभा सम्फङ्ञन्द्धत ऩऺको सभमभै ध्मान 

जानङ्टऩने आमोगको भान्द्मता छ। मसथघ सभग्र ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन, याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण, 
अङ्झबरेिीकयण कामघराई आगाभी ङ्छदनभा थऩ व्मिङ्ञस्थत, ऩायदशॉ, ङ्झछटो छङ्चयतो, ऩद्धङ्झत केङ्ञन्द्रत 
फनाउन तथा ऩीङ्झडतहरूको ऩङ्टनस्थाघऩना कामघराई प्राथङ्झभकताभा यािी ठूरा ङ्जिऩङ्ञत्तभा आईऩने 
च ङ्टनौङ्झतहरूको साभना गनघ आिश्मक कानूनी तथा नीङ्झतगत सङ्टधाय, ठोस कामघमोजना एिॊ आिश्मक 
ऩूिघ तमायी सङ्जहत अङ्ञर् फढ्न मो प्रङ्झतिेदनरे नेऩार सयकायराई थऩ फर ङ्झभल्नेछ। साथै प्रङ्झतिेदनरे 
सङ्टझाएका ङ्जिर्षमहरूराई नेऩार सयकायरे प्राथङ्झभकताका साथ कामाघन्द्िमन गने छ बन्द् ने आमोगको 
अऩेऺा यहेको छ। 
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१.२  अध्ममन तथा छानिीनको उद्दशे्म् 

२०७२ सार फैशाि १२ गते गएको शङ्ञिशारी ङ्जिनासकायी बकूम्ऩ ऩश् चात ्  प्राप् त याहत साभग्री 
सॊकरन, िङ्चयद तथा ङ्जितयण रगामतका ङ्जिर्षमहरूको छानिीन गयी िास्तङ्जिक सत्म-तथ्म ऩत्ता 
रगाउनङ्ट मस अध्ममन तथा छानिीन कामघटोरीको उदे्दश्म यहेको ङ्झथमो। प्रङ्झतिेदनभा भङ्टतमतमा ङ्झनम्न 
ङ्जिर्षमहरूका फायेभा ङ्जिस्ततृ रूऩभा सूचना, अङ्झबरेि सॊकरन तथा ङ्जिश् रेर्षण गने उदे्दश्म याङ्ञिएको छ् 

क. याहत साभग्रीहरू प्राप् त बएका श्रोतहरूको ऩङ्जहचान गने (ङ्जिशेर्षगयी, स्थर तथा हिाई 
भागघफाट बॊसाय कामाघरम हङ्टॉदै ङ्झबङ्झत्रएका साभग्रीहरू, स्िदेशी /ङ्जिदेशी दात ृङ्झनकाम, गैयसयकायी 
सॊर्-सॊस्था, व्मङ्ञि तथा अन्द्म ङ्झनकामहरूफाट प्राप् त याहत साभग्रीहरू, नेऩार सयकायरे 
स्थाऩना गयेको केन्द्रीम याहत सॊकरन केन्द्रभा प्राप् त बएका याहत साभग्रीहरू आङ्छद); 

ि. प्रधानभन्द्त्री दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षफाट ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ तथा सो को िचघको अध्ममन गयी  
अङ्झनमङ्झभतताको ऺेत्र ऩङ्जहचान गने;  

ग. बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूको ऩङ्जहचान गने आधायको अध्ममन गयी अङ्झनमङ्झभतताको ऺते्र ऩङ्जहचान गने; 
र्. याहत साभग्रीहरूको सॊकरन तथा ङ्जितयण सम्फन्द्धभा व्मिस्था गङ्चयएका सॊमन्द्त्रहरू य मसको 

प्रबािकाङ्चयता य ऩायदङ्ञशघताको अध्ममन गने। 
 

 

१.३  अध्ममन तथा छानिीनको ङ्जिङ्झध् 

याहत व्मिस्थाऩनभा हङ्टन सक्ने अङ्झनमङ्झभतता सम्फन्द्धभा अङ्ञततमाय दङ्टरूऩमोग अनङ्टसन्द्धान आमोगको 
ङ्झभङ्झत २०७२।०४।३१ गतेको ङ्झनणघमफाट छानिीन कामघटोरी गठन गये ऩश् चात ्  कामघटोरीका 
सदस्महरूफाट प्रथभ चयणभा याहत व्मिस्थाऩनसॊग प्रत्मऺ सयोकाय यात ने केन्द्रीम स्तयका 
ङ्झनकामहरूका ऩदाङ्झधकायीहरूसॉग अन्द्तयङ्जक्रमा गयी आिश्मक अङ्झबरेि तथा सूचनाहरू सॊकरन 
गङ्चयमो।   
बकूम्ऩफाट देशका प्राम: भध्म ऩहाडी ङ्ञजल्राहरू य केही ङ्झबत्री भधेशका ङ्ञजल्राहरू सभेत प्रबाङ्जित 
देङ्ञिए ताऩङ्झन नऩेार सयकायफाट अङ्झत प्रबाङ्जित ङ्ञजल्रा बनी र्ोर्षणा गङ्चयएका 14 ङ्ञजल्राहरूभा भात्र 
अध्ममन केङ्ञन्द्रत गङ्चयएको ङ्झथमो। मसैगयी, बकूम्ऩ गए ऩश् चात ्  ङ्जिङ्झबन्द् न चयणभा ङ्झनयन्द्तय याहत तथा 
ऩङ्टनस्थाघऩना कामघ नऩेार सयकायफाट सञ् चारन गदै आएकोरे ङ्झभङ्झत 2072।03।07 गतेसम्भ 
केन्द्रीम स्तयफाट सॊकरन गङ्चयएका अङ्झबरेिहरू य ङ्झभङ्झत 2072।03।25 गते सम्भको सम्फङ्ञन्द्धत 
ङ्ञजल्राहरूफाट प्राप् त अङ्झबरेिहरूको भात्र तङ्टरनात्भक अध्ममन तथा ङ्जिश् रेर्षण गङ्चयएको छ। केन्द्रीम 
तथा स्थानीम स्तयफाट याहत सम्फन्द्धी अङ्झबरेिहरू सॊकरन गने क्रभभा कङ्झतऩम कामाघरमहरूरे 
अङ्झबरेि दङ्टरूस्त यािेको तथा अद्यािङ्झधक गयेको नऩाईएकोरे अध्ममनको क्रभभा प्राप् त हङ्टन आएका 
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तथा देङ्ञिएका ङ्जिियणहरू जस्ताको तस्तै उल्रेि गयी अङ्झबरेङ्ञिकयणभा देङ्ञिएका सभस्मा सभेत 
प्रङ्झतिेदनभा सभािेश गङ्चयएको छ। मसैगयी, याहत ङ्जितयण तथा ऩङ्टनस्थाघऩना रगामतका कामघभा 
प्रधानभन्द्त्री दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्ष तथा सम्फङ्ञन्द्धत भन्द्त्रारम, ङ्जिबाग य मसका भातहत 
कामाघरमहरूफाट याहत तथा ऩङ्टनङ्झनघभाघण सम्फन्द्धभा बए गयेका िचघ ङ्जिियणहरू सभेत प्रङ्झतिेदनभा 
सॊरग्न गङ्चयएका छन।्  
 

मसैगयी, याहत साभग्रीहरूको अध्ममन तथा छानिीन कामघटोरीराई प्राप् त कामघ ङ्झनदेश शतघ (Terms of 

Reference) भा उल्रेि बए अनङ्टसाय उल्रेङ्ञित ङ्जिर्षमभा प्रायङ्ञम्बक अनङ्टसन्द्धानात्भक प्रङ्झतिेदन तमाय 
गदाघ देहाम फभोङ्ञजभको ङ्जिङ्झध अऩनाई सङ्टक्ष्भ रूऩभा अध्ममन गङ्चयएको छ।   

 कामघ ङ्झनदेश शतघभा तोङ्जकएको ङ्जिर्षमभा बकूम्ऩफाट ऩीङ्झडतहरूको उद्धाय, याहत तथा सोसॉग 
सम्फङ्ञन्द्धत अन्द्म कामघहरू गने ङ्ञजम्भेिायी यहेका तथा ऩाएका केन्द्रीम स्तयका भन्द्त्रारम, 
कामाघरम, ङ्जिबाग, सङ्झभङ्झत आङ्छदको स्थरगत अध्ममन तथा सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनकामका 
ऩदाङ्झधकायीहरूसॉग छरपर, ऩयाभशघ, अङ्झबरेि सॊकरन रगामतका कामघहरू गङ्चयमो।   

 नेऩार सयकायरे बकूम्ऩ अङ्झत प्रबाङ्जित ङ्ञजल्रा बनी र्ोर्षणा गयेका १४ ङ्ञजल्राहरूको स्थरगत 
अध्ममन भ्रभण गयी कामघ ङ्झनदेश शतघभा उल्रेि बए फभोङ्ञजभको अङ्झबरेि सॊकरन, स्थानीम 
ऩदाङ्झधकायीहरू तथा ऩीङ्झडतहरूसॉग छरपर, अन्द्तयङ्जक्रमा आङ्छद गङ्चयमो। 

 याहत साभग्रीहरूको सम्फन्द्धभा नेऩार सयकायका केन्द्रीम ङ्झनकामहरूको अङ्झबरेिहरूभा उल्रेि 
बए फभोङ्ञजभको याहत साभग्रीहरू स्थानीम स्तयभा ऩङ्टगे/नऩङ्टगेको तथा स्थानीम स्तयफाट बयऩदो 
सॊमन्द्त्रको ङ्जिकास गयी ऩीङ्झडतसम्भ याहत साभग्रीहरूको ङ्जितयण गये/नगयेको सम्फन्द्धभा 
तङ्टरनात्भक रूऩभा अध्ममन गङ्चयमो। 

 याहत तथा उद्धाय कामघ रगामत सभग्र ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनभा नेऩार सयकायफाट बएका नीङ्झतगत 
ङ्झनणघमहरू य सोको कामाघन्द्िमनको अिस्था सभेत अध्ममन गङ्चयमो।  

 याहत, उद्धाय तथा िोज रगामतका कामघहरूभा नेऩार सयकायको केन्द्रीम ङ्झनकामहरूफाट 
ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ तथा स्थानीम कामघहरूको भौजङ्टदा फजेटफाट उल्रेङ्ञित ङ्जिर्षमभा िचघ गङ्चयएको 
यकभ सम्फन्द्धभा के-कस्तो ङ्जिङ्झध अऩनाई सो कामघ गङ्चयएको छ? िचघ गदाघ ऐन, ङ्झनमभको ऩारना 
गयी आङ्झथघक ऩायदङ्ञशघता अऩनाइएको छ, छैन? िचघ गदाघ नेऩार सयकायको नीङ्झत ङ्झनदेशन 
फभोङ्ञजभ गङ्चयएको छ, छैन? बकूम्ऩ ऩीङ्झडतको नाभभा गङ्चयएको िचघ तोङ्जकएको शीर्षघक िा कामघभा 
गङ्चयएको छ, छैन? बन्द् ने सम्फन्द्धभा बकूम्ऩ अङ्झत प्रबाङ्जित १४ ङ्ञजल्राहरूको स्थरगत भ्रभण गयी 
प्रायङ्ञम्बक छानिीन सभेत गङ्चयमो। 

 

 बकूम्ऩ अङ्झत प्रबाङ्जित १४ ङ्ञजल्राहरूराई भन्द्त्रारम/ङ्जिबागहरूफाट उऩरब्ध गयाईएको याहत 
यकभ, स्थानीम स्तयका कामाघरमहरूको ङ्झनमङ्झभत फजेटफाट िङ्चयद गङ्चयएका याहत साभग्रीहरू तथा 
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सम्ऩन्द् न गङ्चयएका अन्द्म याहतसॉग सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनभाघण कामघहरूभा िचघ देिाईए फभोङ्ञजभ िास्तङ्जिक 
रूऩभा कामघ बए/नबएको सम्फन्द्धभा नभूनाको रूऩभा केही स्थानहरूको स्थरगत ङ्झनयीऺण, 
सम्फङ्ञन्द्धत कागजातहरूको अध्ममन तथा अन्द्म सूचनाहरू सभेत सॊकरन गयी ङ्जिश् रेर्षण गङ्चयमो। 

 

 याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण सम्फन्द्धी स्थानीम सॊमन्द्त्र तथा प्रणारी बयऩदो तथा प्रबािकायी 
यहे/नयहेको सम्फन्द्धभा सभेत अध्ममन गङ्चयमो।  

 

स्थरगत भ्रभण गङ्चयएका केन्द्रीम तथा स्थानीम स्तयका ङ्झनकामहरू् 

क्र.सॊ. ङ्जिियण 

1  प्रधानभन्द्त्री तथा भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद् को कामाघरम 

2  याङ्जष्डम मोजना आमोग 

3  अथघ भन्द्त्रारम 
4  ऩययाष्ड भन्द्त्रारम, याहत साभग्रीहरू िङ्चयद गने नेऩारी याजदूतािासहरू 
5  िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारम 

6  उद्योग भन्द्त्रारम 

7  गहृ भन्द्त्रारम (केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, याङ्जष्डम ङ्जिऩद् कामघ सॊचारन केन्द्र) 

8  कृङ्जर्ष ङ्जिकास भन्द्त्रारम 

9  स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारम 
10  सॊर्ीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जिकास भन्द्त्रारम 

11  बौङ्झतक ऩूिाघधाय तथा मातामात भन्द्त्रारम 
12  िन तथा ब-ूसॊयऺण भन्द्त्रारम 
13  ङ्ञशऺा भन्द्त्रारम 
14  सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारम 
15  नेऩारी सेना, फराङ्झधकृत ङ्जिबाग 
16  प्रहयी प्रधान कामाघरम 
17  सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩार, प्रधान कामाघरम 
18  नेशनर टे्रङ्झडङ्ग ङ्झरङ्झभटेड (केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा बण्डायण केन्द्र) 
19  नेऩार िाद्य सॊस्थान (केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा बण्डायण केन्द्र) 
20  ङ्झत्रब ङ्टिन अन्द्तयाघङ्जष्डम ङ्जिभानस्थर, बॊसाय कामाघरम 
21  बॊसाय ङ्जिबाग 
22  ङ्ञशऺा ङ्जिबाग 
23  स्िास्थ्म सेिा ङ्जिबाग 



11 

 

24  सडक ङ्जिबाग 
25  ऩशङ्ट सेिा ङ्जिबाग, ऩशङ्ट स्िास्थ्म सेिा ङ्झनदेशनारम 
26  िानेऩानी तथा ढर ङ्झनकास ङ्जिबाग 
27  कृङ्जर्ष ङ्जिबाग 
28  बकूम्ऩ अङ्झत प्रबाङ्जित १४ ङ्ञजल्राहरू (दोरिा, ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक, काभ्र,े गोयिा, धाङ्छदङ्ग, 

भकिानऩङ्टय, काठभाण्डौ, बिऩङ्टय, रङ्झरतऩङ्टय, याभेछाऩ, ङ्झसन्द्धङ्टरी, ओिरढङ्टङ्गा, यसङ्टिा य 
नङ्टिाकोट) का ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनको ङ्ञजम्भेिायी ऩाएका कामाघरमहरू 

 

१.४ अध्ममनको सीभा् 

याहत सॊकरन तथा ङ्जितयणभा याज्मका प्राम् सफै ङ्झनकामहरू ऩङ्चयचाङ्झरत बएको देङ्ञिए ताऩङ्झन 
अध्ममनको क्रभभा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनको प्रभङ्टि ङ्ञजम्भेिायी ऩाएका तथा नेऩार सयकायको ङ्झनणघमफाट 
ङ्जिशेर्ष ङ्ञजम्भेिायी तोङ्जकएका कामाघरमहरूफाट सम्ऩादन बएका कामघहरूको भात्र अध्ममन गङ्चयएको 
छ। त्मसैगयी, नेऩार सयकायरे बकूम्ऩ अङ्झत प्रबाङ्जित ङ्ञजल्रा बनी र्ोर्षणा गयेका १४ ङ्ञजल्राहरूभा 
भात्र अध्ममन केङ्ञन्द्रत गङ्चयएको छ। स्थरगत भ्रभणको क्रभभा कङ्झतऩम ङ्ञजल्राहरूको बौगोङ्झरक 
ङ्जिकटताको कायण कामघटोरी सफै स्थानभा ऩङ्टग्न नसक्ने अिस्था यहेकोरे नभूना छनौट गयी अध्ममन 
गङ्चयएको छ। स्थरगत भ्रभणको क्रभभा केन्द्र तथा स्थानीम स्तयभा अद्यािङ्झधक गङ्चयएका सफै 
अङ्झबरेिहरू तङ्टरना गनघ सक्ने नदेङ्ञिएकोरे अङ्झबरेि व्मिस्थाऩनभा देङ्ञिएका अन्द्तयहरू जस्ताको 
तस्तै उल्रेि गयी तङ्टरना गनघ सङ्जकने अङ्झबरेिहरूको हकभा भात्र ङ्जिश् रेर्षणात्भक अध्ममन गङ्चयएको 
छ।  
 

१.५ अध्ममन सॊगठन: 

ङ्जिर्षमिस्तङ्टका आधायभा प्रङ्झतिेदनराई ५ बागभा ङ्जिबाजन गयी ऩेश गङ्चयएको छ जसभध्मे बाग 1 भा 
अध्ममनको बङू्झभका, उदे्दश्म, ङ्जिङ्झध, ङ्झसभा य सॊगठन उल्रेि गङ्चयएको छ बने बाग 2 भा याहत 
ङ्जितयण सम्फन्द्धभा अङ्झनमङ्झभतता हङ्टन सक्ने िा बएको बनी आभ सॊचायका भाध्मभफाट प्रकाङ्ञशत तथा 
प्रसाङ्चयत ङ्जिर्षमहरू तथा आमोगभा ऩयेका उजङ्टयीहरू सभािेश गङ्चयएको छ। त्मस्तै, बाग 3 भा याहत 
व्मिस्थाऩनभा प्रत्मऺ य ऩयोऺ रूऩभा सम्फन्द्ध यात न ेङ्झनकामहरू य सो ङ्झनकामहरूफाट बएका नीङ्झतगत 
ङ्झनणघम य सम्ऩादन गङ्चयएका कामघहरू ङ्झसरङ्झसरेिाय रूऩभा याङ्ञिएको छ। प्रङ्झतिेदनको बाग 4 भा 
नेऩार सयकायफाट अङ्झत प्रबाङ्जित ङ्ञजल्रा बनी र्ोर्षणा गयेका १४ ङ्ञजल्राहरूको स्थरगत अध्ममन 
भ्रभण तथा ङ्झनयीऺणका क्रभभा सॊकरन गङ्चयएका अङ्झबरेि, सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनकामका 
ऩदाङ्झधकायीहरूसॉगको छरपर तथा अिरोकनफाट िङ्टल्न आएका ङ्जिर्षमिस्तङ्टहरूराई तङ्टरनात्भक तथा 
ङ्जििेचनात्भक रूऩभा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ बने बाग 5 भा अध्ममनको ङ्झनष्कर्षघ य सङ्टझािहरू य 
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आमोगफाट छानिीन हङ्टनङ्ट ऩने ऺेत्रहरू उल्रेि गङ्चयएका छन ्जसभा याहत व्मिस्थाऩन तथा ऩङ्टनङ्झनघभाण 
कामघभा अङ्झनमङ्झभतता हङ्टन सक्ने ङ्जिर्षमहरू ऩङ्जहचान गयी ङ्झनमभनकायी ङ्झनकाम तथा सम्भाङ्झनत 
आमोगफाट थऩ अनङ्टगभन तथा छानिीन हङ्टन सङ्टझाि सभेत ऩेश गङ्चयएको छ।     



13 

 

बाग २ 

याहत ङ्जितयणभा अङ्झनमङ्झभतता रगामतका ङ्जिर्षमभा ङ्जिङ्झबन्द् न सॊचाय 
भाध्मभहरूभा प्रकाङ्ञशत सभाचायहरू तथा मस आमोगभा ऩनघ आएका 
उजङ्टयीहरू् 
याहत यकभ तथा साभग्रीहरूको ङ्जितयणभा अङ्झनमङ्झभतता बएको, गैय ऩीङ्झडतरे सभेत ऩीङ्झडत बएको 
दाफी गयी याहत यकभ ङ्झरएको, याहत स्िरुऩ प्रा्त  बएका साभग्रीहरूको ङ्जिक्री ङ्जितयण गङ्चयएको आङ्छद 
ङ्जिर्षमहरूभा आभ सॊचाय भाध्मभहरूभा प्रकाङ्ञशत सभाचायहरू य आमोगभा ऩनघ आएका उजङ्टयीहरू 
सभेतको अध्ममन गयी केही भङ्टतम ङ्जिर्षमहरूभा स्थानीम स्तयफाट सभेत सूचना सॊकरन तथा ङ्जिश्लरे्षण 
गङ्चयमो बने केही ङ्जिर्षमहरूभा आमोगफाट अनङ्टसन्द्धान सभेत सम्ऩङ्ङ बई आिश्मक कायिाही 
बईसकेको य अन्द्म केही ङ्जिर्षमहरूभा स्थानीम ङ्झनकामहरूराई आिश्मक छानिीन गनघ ध्मानाकर्षघण 
गयाईमो। मस सन्द्दबघभा ङ्जिङ्झबङ्ङ सॊचाय भाध्मभहरूभा प्रकाङ्ञशत तथा आमोगभा ऩनघ आएका 
उजङ्टयीहरूराई प्रङ्झतिेदनभा सभािेश गनघ उऩमङ्टि हङ्टने देङ्ञिएकोरे उल्रेङ्ञित ङ्जिर्षमहरूराई देहाम 
फभोङ्ञजभ उल्रेि गङ्चयएको छ्     

१) िाद्यान्द् नसॉग सम्फङ्ञन्द्धत सभाचायहरु 

नागङ्चयक दैङ्झनक (ङ्झभङ्झत 2072।२।१४ गते) 
 बकूम्ऩ प्रबाङ्जितका राङ्झग ङ्झभत्र याष्ड फॊगरादेशरे ऩठाएको १० हजाय भेङ्जट्रक टन (१ कयोड 

के.जी.) चाभर झाऩाका सहामक प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी कभर फहादङ्टय थाऩाराई हस्तान्द्तयण 
गङ्चयएकोभा सो भध्मे ५ हजाय भेङ्जट्रक टन (ऩचास राि के.जी.) चाभर केन्द्रीम स्टोयभा दाङ्ञिरा 
नगयी फीचैभा गामफ गङ्चयएको। 

 ङ्झभत्र याष्ड फॊगरादेशरे ऩठाएको १० हजाय भेङ्जट्रक टन (१ कयोड के.जी.) चाभर िाद्य 
सॊस्थानको झाऩाङ्ञस्थत ङ्जिताघभोड य चन्द्रगढी गोदाभभा यािेको; गहृफाट उि सूचना के-कङ्झत 
कायणरे नङ्छदएको हो भराई थाहा बएन बनी फाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारमका प्रििा शम्ब ङ्ट 
ङ्ञर्ङ्झभयेरे ऩत्राकायहरूराई जानकायी गयाएको। 

Mysansar, on June 17th, 2015 

धेयै फोल्नै ऩदैन, पोटोरे नै देिाउॉछ UN को WFP रे गोयिाभा कस्तो चाभर फाॉड्यो? 

 WFP अथाघत ्ङ्जिश् ि िाद्य कामघक्रभ सॊमङ्टि याष्ड सॊर् (UN) को एउटा सॊस्था हो। मसरे नऩेारका 
बकूम्ऩ ऩीङ्झडतका राङ्झग बन्द्दै ङ्जिश् िबय चन्द्दा आव्हान गयेको तऩाईँहरु सफैरे देत नङ्ट बएकै होरा। 
अङ्झन मसरे चाभर चाङ्जहॉ कस्तो फाॉ्दो यहेछ त? 
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श्रीफहादङ्टय गङ्टरुङरे ङ्ञिचेका मी पोटोहरु गोयिाको राप्राक गाउॉभा WFP रे ऩङ्टर् माएको चाभरको 
हो। हेदै थाहा हङ्टन्द्छ चाभरको गङ्टणस्तय। महाॉ केहीरे सयकाय चोय हो, ित्तभ हो बन्द्दै आइ. एन. 
जी. ओ.राई धेयै ङ्जिश् िास गयेका देङ्ञिन्द्छन।् आइ. एन. जी. ओ.को तार ऩङ्झन मस्तो छ हेनङ्टघस।् 

 WFP रे महाॉ भातै्र होइन काभ्रभेा ऩङ्झन मस्तै गङ्टणस्तयहीन चाभर फाॉडेको ङ्झथमो।याङ्जष्डम 
भानिअङ्झधकाय आमोगरे ङ्जिऻङ्झ्त  ङ्झनकाल्दै काभ्रभेा WFP रे ङ्छदएको य येडक्रसरे फाॉडेको चाभर 
गङ्टणस्तयहीन ऩाएकोरे कायफाही गनघ बनेको ङ्झथमो। गङ्टणस्तय तथा नाऩतौर ङ्जिबागरे ऩङ्झन 
भहादेिस्थान ८ कङ्ट न्द्तािेशी ङ्ञस्थत गोदाभफाट ल्माएको नभूना ऩयीऺण गदाघ िाद्य गङ्टणस्तय अनङ्टरुऩ 
नबएको फताएको ङ्झथमो। 

काङ्ञन्द्तऩङ्टय दैङ्झनक्  

ऩीङ्झडतको राङ्झग आएको याहत साभान ङ्झनजी गोदाभभा बेङ्जटमो  

 एक साता अङ्ञर् आएको ङ्जिनाशकायी बकूम्ऩका कायण र्यफाय ङ्जिहीन नेऩारीहरूको ऩीडाभा भरभ 
रगाउन मङ्झतफेरा स्िदेश तथा ङ्जिदेशफाट सभेत थङ्टप्रै याहत साभग्री नेऩार ङ्झबङ्झत्रएको छ। ङ्ञजल्रा 
प्रहयी कामाघरम रूऩन्द्देहीका प्रहयी उऩङ्चयऺक याजेन्द्र ढकारका अनङ्टसाय बायतको िायाणसीभा 
यहेको भानि धभघ सेिा सङ्झभङ्झतरे बकूम्ऩ प्रबाङ्जितहरूको राङ्झग ऩठाएको उि साभग्री ङ्झसद्धाथघ 
नगयऩाङ्झरका ४ भा यहेको आचामघ याईस ङ्झभरफाट फयाभद गङ्चयएको हो। प्रहयी उऩयीऺक 
ढकाररे मभ शभाघरे सञ् चारन गयेको उि याईस ङ्झभरको गोदाभफाट मूऩी ६३ जे ९१०० 
नम्फयको ट्रकभा  ५० ङ्ञक्िन्द्टर चना,  ३ ङ्ञक्िन्द्टर ङ्ञचमाऩङ्ञत्त, १० झोरा ऩाउडय दङ्टध, १०० 
काटङ्टघन ङ्झफस्कङ्ट ट, १०० थान कम्फर, २० काटङ्टघन फ्रङ्ट टी य १५ थान ठूरा ङ्झत्रऩार फयाभद गङ्चयएको 
फताए। 

http://www.nhrcnepal.org/nhrc_new/doc/newsletter/PR-WFP%20distribute%20rice-26May2015.pdf
http://www.nhrcnepal.org/nhrc_new/doc/newsletter/PR-WFP%20distribute%20rice-26May2015.pdf
http://www.pahilopost.com/content/-4652.html
http://www.pahilopost.com/content/-4652.html
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नागयीक दैङ्झनक- भङ्गरफाय २६ जेष्ठ, २०७२ 

याहत िाद्यान्द् न रङ्टकाएय ङ्झफक्री   

प्रहयीरे फयाभद गयी धङ्टङ्झरिेर ल्माएको सयकायी याहतको चाभर य ङ्ञचउया 

 फनेऩा बकूम्ऩ ऩीङ्झडतराई फाॉ्न काभ्रकेो ङ्जिकट कोङ्ञशऩायी, चौफास गा.ङ्जि.स.भा रङ्झगएको सयकायी 
याहतको चाभर य ङ्ञचउया फेच्ने उदे्दश्मरे रङ्टकाइएको िङ्टरासा बएको छ। स्थानीमको उजङ्टयीका 
आधायभा काभ्र ेप्रहयीरे तीन ऩसरफाट ४५ फोया चाभर य २० फोया ङ्ञचउया फयाभद गयेको हो। 

चौफासभा ङ्जितयण गने बनेय रङ्झगएको िाद्य सॊस्थानको चाभर य ङ्ञचउया गोठऩानी, सानोिाङथरी 
य धङ्टसेनी ङ्ञशिारमका तीनिटा ऩसरभा फेच्ने उदे्दश्मरे रङ्टकाइएको पेरा ऩायेका हौं, ङ्ञजल्रा प्रहयी 
कामाघरमका ङ्झड.एस.ऩी. याजकङ्ट भाय के.सी.रे बने। 

 

२) आिाससॉग सम्फङ्ञन्द्धत सभाचायहरु 

ङ्झत्रऩार य टेन्द्टसॉग सम्फङ्ञन्द्धत्  
 

अनराइन ऩङ्झत्रका, २०७२ जेठ १ गते 
सयकायी ङ्झत्रऩार ङ्झनजी गोदाभभा ऩङ्टर् माउने ङ्जहयासतफाट बागे  
 बकूम्ऩ ऩीङ्झडतराई फा्न नेऩार सयकायरे बायतफाट ङ्जकनेय नेऩार ल्माएको ङ्झत्रऩार ब्मङ्ञिको 

र्यभा ऩङ्टर् माएको अङ्झबमोगभा ऩक्राउ ऩयेका आगॊटासी ताभाङ बागेका छन।् भहानगयीम प्रहयी फतृ्त 
फौद्धको ङ्जहयासतभा यहेका ताभाङ भॊगरफाय आएको शङ्ञिशारी ऩयाकम्ऩनको भौका छोऩेय 
बागेका हङ्टन।् 

 बायत ङ्ञस्थत नेऩारी दूतािासरे ङ्जकनेय ऩठाएको ५० रािको ङ्झत्रऩार उनरे जोयऩाटीभा यहेको 
एक ङ्झनजी गोदाभभा ऩङ्टर् माएका ङ्झथए। प्रहयीरे ङ्झनजी गोदाभभा यहेको ङ्झत्रऩार पेरा ऩाये ऩङ्झन २ 
हजाय थान ङ्झत्रऩार गामि ङ्झथमो। त्मसभध्मे १ सम ७० ऩोका ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोकभा पेरा ऩायी 
प्रहयीरे सफै साभग्री केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतभा फङ्टझाएय ताभाङराई कायफाहीका राङ्झग 
ङ्जहयासतभा यािेको ङ्झथमो।  

 

 

http://onlinepatrika.com/author/onlinepatrika/
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आङ्झथघक दैङ्झनक ऩङ्झत्रका (ङ्झभङ्झत 2072।२।८ गते) 
 सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमरे ब-ूकम्ऩ ऩीङ्झडतहरूको राङ्झग बनी प्रचङ्झरत फजाय भूल्म बन्द्दा झन्द्डै दङ्टई 

गङ्टणा फढी भूल्मभा ङ्झत्रऩार िङ्चयद गयी व्माऩक अङ्झनमङ्झभतता गयेको, भन्द्त्रारमरे ङ्झत्रऩार सयदय 
१३ सम ६६ रुऩैमाॉ प्रङ्झत गोटाको दयभा िङ्चयद गयेको जसको फजाय भूल्म प्रङ्झत गोटा ६ सम 
देङ्ञि ७ समको हायाहायीभा यहेको देङ्ञिएको, भन्द्त्रारमरे सािघजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभािरी, २०६४ 
को धाया १ फभोङ्ञजभ ङ्जिशेर्ष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा ङ्जिना टेन्द्डय साभान िङ्चयद गयेको दािी गये ताऩङ्झन 
भन्द्त्रारमरे गयेको िङ्चयद प्रङ्जक्रमाभा मस ङ्झनमभािरीको अन्द्म प्रािधानहरूको ऩारना गङ्चयएको 
नदेङ्ञिएको। 

 

काङ्ञन्द्तऩङ्टय दैङ्झनक (ङ्झभङ्झत 2072।२।१२ गते) 
 भन्द्त्रारमको िङ्चयद हेने प्रशासन भहाशािारे आठ ङ्जकङ्झसभका ऩार िङ्चयद गयेको जसभा सफैबन्द्दा 

फढी १५० ग्राभ प्रङ्झत स्क्िामय ङ्जपट (जीएसएभ) बएको ३ राि ९६ हजाय ३ सम ९ थान 
िङ्चयद गयेको, मस्तो ऩारराई भन्द्त्रारमरे न्द्मङ्टनतभ प्रङ्झत स्क्िामय ङ्जपट ६ देङ्ञि ९ रूऩैमा सम्भभा 
िङ्चयद गयेको। 

 १५ हजाय थान िङ्चयद गङ्चयएका १६० जी.एस.एभ. ऩारराई प्रङ्झत जी.एस.एभ. ४ रुऩैमा ३१ 
ऩैसा देङ्ञि फढीभा ४ रुऩैमा ६३ ऩैसा सम्भ भूल्म ङ्झनधाघयण गयेको। 

 १७० जीएसएभका १९ हजाय ४ सम ३७ थान ऩारराई प्रङ्झत जीएसएभ न्द्मङ्टनतभ ४ रुऩैमा ७ 
ऩैसा देङ्ञि फढीभा ९ रुऩैमा ७८ ऩैसा सम्भभा िङ्चयद गयेको,  

 १८० जीएसएभको ऩार २ हजाय चाय सम ९६ थान िङ्चयद गङ्चयएको, 
 २ सम जीएसएभको ५ हजाय १ सम ९३ थान ऩारराई प्रङ्झत जीएसएभ १० रुऩैमा ५० ऩैसा 

भूल्म याङ्ञिएको। 

 २ सम २० जीएसएभको ३ हजाय ७ सम २५ थान ऩारराई प्रङ्झत जीएसएभ ९.५ रुऩैमाभा 
िङ्चयद गङ्चयएको, 

 २ सम ३० जीएसएभको ४ हजाय २ सम ४६ थान ऩारराई भन्द्त्रारमरे प्रङ्झत जीएसएभ 
न्द्मङ्टनतभ 12.९ देङ्ञि फढीभा १२.७८ रुऩैमा ङ्झतयेको,  

 दङ्टईसम ऩचास जीएसएभका ऩार १ हजाय २ सम १० थान िङ्चयद गङ्चयएको, मो ऩारराई प्रङ्झत 
जीएसएभ १४ रुऩैमाको दयरे िङ्चयद गयेको देङ्ञिएको,  

 फैशाि १३ देङ्ञि १९ गते सम्भ २७ हजाय ७ सम ९ थान ङ्झत्रऩार िङ्चयद गङ्चयएकोभा एक सम 
५० जीएसएभको ऩारराई प्रङ्झत जीएसएभ ९ रुऩैमाभा िङ्चयद गयेको य एकै प्रकायको ऩारराई 
पयक पयक दयभा िङ्चयद गङ्चयएको देङ्ञिएको,  

 आिास ङ्जिबागको भाऩदण्ड अनङ्टसाय र्ाभ, ऩानी य हािाहङ्टयीफाट फच्नको राङ्झग ऩारको गङ्टणस्तय 
२०० जीएसएभसम्भ चाङ्जहन्द्छ त्मो बन्द्दा कभ गङ्टणस्तयका ऩारहरू िङ्चयद गङ्चयएको छ त्मसको 
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काभ ङ्झफस्कङ्ट न सङ्टकाउने भात्र यहेको, २२० जीएसएभ बन्द्दा १६० जीएसएभ ऩारराई फढी भूल्म 
ङ्झतयेको देङ्ञिएको, ऩार िङ्चयदभा ६५ देङ्ञि ६७ कयोड रुऩैमा िचघ बएको देङ्ञिएको, 

 कङ्झत ऩार आमो? कङ्झत गमो? कङ्झत िङ्चयद गङ्चयमो? बन्द् न े सही तथ्माङ्क भन्द्त्रारमरे यािेको 
नऩाईएको। 

 

अन्द् नऩूणघ ऩोष्ट (ङ्झभङ्झत 2072।२।१८ गते) 
 ङ्झभङ्झत २०७२।२।१८ गते बन्द्दा अगाङ्झड याहत साभग्रीहरू ङ्झरई काठभाडौं आएको ट्रकको कङ्ट नै 

जाॉच नगयी ङ्झसधैँ आऩूङ्झतघ गने व्मिस्था सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमरे ङ्झभराएको, भन्द्त्रारमरे 
सािघजङ्झनक िङ्चयद ऐन, २०६३ अनङ्टसाय “छोटो फाटो” को टेन्द्डय भापघ त ङ्झत्रऩार िङ्चयद य आऩूङ्झतघ 
गनघ ङ्जिङ्झबन्द् न ब्माऩायीसॊग सम्झौता गयेको, बायतको ङ्झब.के.ऩािय ङ्झत्रऩार कम्ऩनीिाया उत्ऩाङ्छदत 
कारो, ऩहेरो य यातो यॊगको ऩारभा अङ्झनमङ्झभतता बेङ्जटएको, ङ्झब.भल्टी कन्द्सनघ प्रा.ङ्झर. रे एक 
फन्द्डरभा १२/१५ को १२ थान ङ्झत्रऩार बएको बनी भन्द्त्रारमराई जानकायी गयाएय १० थान 
भातै्र ऩोकाभा हारेय आइतफाय याभशाहऩथ ङ्ञस्थत नेशनर टे्रङ्झडङ्ग ङ्झरङ्झभटेडको केन्द्रीम याहत 
ङ्जितयण केन्द्रभा आम्दानी फाॉध्ने क्रभभा िङ्टल्न आएको। बैयहिा नाकाफाट ङ्झब.भल्टी कन्द्सनघरे 
ट्रक भापघ त याजधानी ङ्झबत्र्माईएको ५७७ फन्द्डरभा एक हजाय एक सम ५४ िटा ङ्झत्रऩार कभ 
पेरा ऩयेको।  

 

अन्द् नऩूणघ ऩोष्ट (ङ्झभङ्झत 2072।२।१९ गते) 
 फैशाि १३ गते फसेको भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद् फैठकरे सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमराई ऩार िङ्चयद गने 

अङ्ञततमायी ङ्छदएको।  
 सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमरे आपै सोझै िङ्चयद गयेको २७,७०९ थान ऩार १५० देङ्ञि २५० 

जीएसएभ सम्भको य साइज ६ ङ्जपट चौडाई ९ ङ्जपट रम्फाई देङ्ञि ३० ङ्जपट चौडाई ४० ङ्जपट 
रम्फाई सम्भका ऩाईएको। 

 सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमरे मस्तो ऩारको भूल्म प्रङ्झत िगघ ङ्जपट ४ रुऩैमा २५ ऩैसा देङ्ञि १२ 
रुऩैमा ९० ऩैसा सम्भ यहेको ङ्जिर ऩेश गयेको,  

 सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमरे दोश्रो चयणभा आऩूङ्झतघकताघसॉग िाताघ गयी िङ्चयद गयेको एक राि २५ 
हजाय थान ऩार एक सम ऩचास देङ्ञि दङ्टई सम जीएसएभ य साइज ९ ङ्जपट चौडाई १२ ङ्जपट 
रम्फाई देङ्ञि १२ ङ्जपट चौडाई देङ्ञि १२ ङ्जपट रम्फाई य १२ ङ्जपट रम्फाई देङ्ञि १८ ङ्जपट 
चौडाई बएको ऩारको भूल्म प्रङ्झत िगघ ङ्जपट ६ रुऩैमा ५० ऩैसा देङ्ञि ९ रुऩैमासम्भ यहेको। 

 तेश्रो चयणभा सूचना प्रकाङ्ञशत गयी िङ्चयद गङ्चयएका ३ राि थान ऩारको जीएसएभ १५० देङ्ञि 
१७० सम्भ य साइज १२ ङ्जपट चौडाई १८ ङ्जपट रम्फाई सम्भको ऩारको भूल्म प्रङ्झत िगघ ङ्जपट 
चाय रुऩैमा ३१ ऩैसा देङ्ञि ६ रुऩैमा ५० ऩैसा सम्भ ऩयेको देङ्ञिएको। 
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काङ्ञन्द्तऩङ्टय दैङ्झनक (ङ्झभङ्झत 2072।०२।२५ गते) 
 सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमरे ऩङ्जहरो चयणभा २७,९०० थान ङ्झत्रऩार प्रङ्झत िगघ ङ्जपट रू.४।२५ 

देङ्ञि १२।९० भा िङ्चयद गयेको ङ्जिर फनाएको, दोश्रो चयणभा िङ्चयद गङ्चयएको १,२५,००० 
थान ङ्झत्रऩारको प्रङ्झत िगघ ङ्जपट रू.6।५० देङ्ञि ९।- रूऩैमाॉ सम्भको ङ्जिर फनाएको, तेश्रो 
चयणभा िङ्चयद गङ्चयएको ३ राि थान ङ्झत्रऩारको प्रङ्झत िगघ ङ्जपट ४ रूऩैमाॉ ३१ ऩैसा देङ्ञि ६ 
रूऩैमाॉ ऩचास ऩैसा सम्भ िङ्चयद गयेको ङ्जिर यहेको, ङ्झत्रऩारको न्द्मङ्टनतभ चौडाई ९ ङ्जपट य रम्फाई 
१८ ङ्जपट हङ्टनङ्ट ऩनेभा आधा बन्द्दा फढी ङ्झत्रऩारको चौडाई ६ ङ्जपट य रम्फाई ९ ङ्जपट यहेको, 
मस्ता ङ्झत्रऩार ङ्झफस्कङ्ट न सङ्टकाउन फाहेक अन्द्म काभभा प्रमोग गनघ नङ्झभल्ने, मस्ता साना ङ्झत्रऩारको 
फजाय भूल्मफढीभा प्रङ्झत थान ४ सम ५० रुऩैमा यहेकोभा भन्द्त्रारमरे िङ्चयद गयेको ङ्झत्रऩारको 
औसत भूल्म प्रङ्झत थान १ हजाय ५ सम रूऩैमाॉ यहेको। 

 

नागङ्चयक दैङ्झनक (ङ्झभङ्झत 2072।२।२६ गते) 
 सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमरे ऩङ्जहरो चयणभा २७ हजाय ७ सम ९ थान, दोश्रो चयणभा १ राि 

२५ हजाय थान य तेश्रो चयणभा ३ राि थान ऩार िङ्चयद गने ङ्झनणघम गयेको,  
 ऩङ्जहरो चयणभा िङ्चयद गङ्चयएका भध्मे ५ हजाय ५ सम ३१ िटा ऩार को-कसराई ङ्जितयण 

गङ्चयएको बन्द् ने कङ्ट नै ङ्जिियण पेरा नऩयेको, िङ्चयद गङ्चयएका ऩारहरू ऩङ्टया नबेङ्जटएको, ऩारहरू कभ 
गङ्टणस्तय तथा एउटै गङ्टणस्तयको ऩारको भूल्म सभेत पयक-पयक ऩाईएको, ऩार ङ्जितयणको 
क्रभभा सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमरे िस्तङ्टङ्झनष्ठ भाऩदण्ड नअऩनाएको, ङ्जितयण गङ्चयएको साभग्री 
रङ्ञऺत व्मङ्ञि तथा सभूहरे प्राप् त गयेको बन्द् ने कङ्ट नै आधाय नदेङ्ञिएको, ऩार ङ्जितयण गदाघ 
भन्द्त्रारमरे अङ्झधकाॊश व्मङ्ञिको नाभ भातै्र उल्रेि गयेको, ङ्झत्रऩार फङ्टझेको बयऩाई कागजात 
सॊरग्न नयहेको, ऩङ्जहरो चयणभा िङ्चयद गङ्चयएका ऩार भन्द्त्रारमरे आपै ङ्जितयण गयेको, दोश्रो य 
तेश्रो चयणभा िङ्चयद गङ्चयएका ऩारहरू नेशनर टे्रङ्झडङ्ग ङ्झरङ्झभटेडभा दाङ्ञिरा गनङ्टघ ऩने बए ऩङ्झन सो 
अनङ्टसाय दाङ्ञिरा गयेको नऩाईएको, 

 भन्द्त्रारमरे गयेको िङ्चयद ङ्झनणघम अनङ्टसाय आऩूङ्झतघकताघरे दोश्रो य तेश्रो चयणभा िङ्चयद गयी नेशनर 
टे्रङ्झडङ्गभा दाङ्ञिरा गयेका ऩारहरू तोङ्जकएका बन्द्दा कभ ऩाईएको, आऩूङ्झतघकताघहरूरे एक फण्डरभा 
१२ थान ङ्झत्रऩार यहेको बनी फङ्टझाए ऩङ्झन नेशनर टे्रङ्झडङ्गका कभघचायीहरूरे ङ्झत्रऩारहरूको प्माङ्जकङ्ग 
फन्द्डरको गणना गदाघ अङ्झधकाॊशभा १० िटा भातै्र ऩार बेङ्जटएको साथै ङ्झत्रऩार िङ्चयदभा भ्रष्टाचाय 
बएको आशॊकाभा सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमरे भन्द्त्रारमका सह-सङ्ञचि डा. भहेन्द्र सङ्टब्फाको 
सॊमोजकत्िभा गठन गयेको सङ्झभङ्झतरे सभेत ङ्झत्रऩार िङ्चयदको क्रभभा ब्माऩक भ्रष्टाचाय बएको 
ठहय गयेको। 
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अन्द् नऩूणघ ऩोष्ट (ङ्झभङ्झत 20७२।२।२९ गते) 
 गहृ भन्द्त्रारमरे सॊसदीम सङ्झभङ्झतराई उऩरब्ध गयाएको ङ्जिियणभा ९ राि ४३६ ङ्झत्रऩार य टेण् ट 

ङ्जितयण गयेको बनी उल्रेि बए ताऩङ्झन सो दािी अनङ्टसाय फाॉकी दङ्टई राि ३९ हजाय नौ सम 
सन्द्ताउन्द् न टेण् ट तथा ङ्झत्रऩारको ङ्जिियण पयक ऩयेको देङ्ञिएको।  

 कभ गङ्टणस्तयको फजाय भूल्म एक हजायभातै्र ऩने ङ्झत्रऩार कोटेशन भापघ त सहयी ङ्जिकास 
भन्द्त्रारमरे तीन हजाय रुऩैमाका दयरे एक राि अठ्ठाईस हजाय सात सम थान िङ्चयद गयेको, 
जेठ १४ भा बायतको ङ्झसङ्ञक् कभ याज्म सयकायफाट प्राप् त ५० हजाय थान, साउदी अयफ 
सयकायफाट १२ हजाय थान, फॊगरादेशफाट प्राप् त आठ हजाय ९१ थान टेण् ट तथा ङ्झत्रऩार भध्मे 
छ हजाय आठ सम २१ थान य फॊगरादेशफाट प्राप् त ५७ हजाय थान ब्राङ्गकेट अङ्झबरेिभा 
सभािेश बएको नदेङ्ञिएको। 

नङ्टिाकोट जस्ताऩाता प्रकयणफाये ३ ङ्छदन ङ्झबत्र जानकायी ङ्छदन सॊसदीम सङ्झभङ्झतको अङ्ञल्टभेटन  (ङ्ञजष्ट िफय 
डट कभ) 
काठभाडौँ, असाय १,  नङ्टिाकोटका ङ्जिद्यारमराई ऩठाइएको ३०० फन्द्डर जस्ताऩाता ङ्झफक्री गनघ 
राङ्झगएको बन्द् ने सम्फन्द्धभा बइयहेको छानिीन अङ्जिरम्फ ऩूया गयी त्मसको तीन ङ्छदनङ्झबत्र जानकायी 
गयाउन सॊसदीम ङ्जिशेर्ष सङ्झभङ्झतरे सयकायराई अङ्ञल्टभेटभ ङ्छदएको छ। 

 

याङ्जष्डम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन अनङ्टगभन तथा ङ्झनदेशन ङ्जिशेर्ष सङ्झभङ्झतरे नेऩार इन्द्बेस्टभेन्द्ट फककरे 
नङ्टिाकोटका राङ्झग उऩरब्ध गयाएको जस्ताऩाता ङ्झफक्रीका राङ्झग काठभाडौँ रग्न राङ्झगएको बन्द् न े
सन्द्दबघभा छानिीन गयी कायफाहीका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनघ सयकायराई ङ्झनदेशन ङ्छदएको ङ्झथमो। 

बकूम्ऩ ऩीङ्झडतको याहतभा ऩङ्झन र् मार (अङ्ङऩूणघ)  

पोटो :अङ्ङऩूणघ (याहत फोकेको ट्रक ऩक्राउऩङ्झछ जाॉच गदे सङ्टयऺाकभॉ) 
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अदृश्म जारो  िोज्दै सयकाय, अनङ्टसन्द्धान गदाघ धम्की आमो: याज्मभन्द्त्री 

काठभाडौं: बकूम्ऩ ऩीङ्झडतका नाभभा आएको याहत साभग्रीको दङ्टरुऩमोग फाये उऩप्रधान तथा गहृभन्द्त्री 
फाभदेि गौतभ य सङ्टयऺा ङ्झनकामफीच ङ्जििाद बएको केही ङ्छदनऩङ्झछ नै ७० ट्रकबन्द्दा फढीको याहत 
साभग्रीको कारोफजायी बएको नमाॉ तथ्म पेरा ऩयेको छ।  त्मसैगयी ३ राि ऩार िङ्चयद गनघ 
सयकायरे छोटो सभमको सूचना जायी गयी प्रस्ताि आव्हान गयेकोभा व्माऩायीको इन्द्टे्रष्ट ऩूया हङ्टन 
नसक्दा ङ्जिना ङ्झनणघम हारसम्भ थन्द्क्माएको ऩाइएको  छ। सयकायको सभेत स्िाङ्झभत्ि यहेको साल्ट 
टे्रङ्झडङ्ग कऩोयेशनरे ९ सम रुऩकमा प्रङ्झत गोटा ङ्छदन सक्न ेप्रस्ताि गयेऩङ्झछ भहॉगोभा ङ्जकन्द् न ेप्रस्तािहरुको 
इच्छा ऩङ्टया हङ्टन नसक्दा ऩार आमात अङ्झनङ्ञणघत फनकेो हो।  

प्रहयीरे साभान रोड गङ्चयएको ट्रक नॊ. ४१४४ एचआय ६९फी-४१११ का ड्राइबय याभ ङ्ञिराडी य 

अको गाडीका चारक नयेश कङ्ट भायराई ङ्झनमन्द्त्रणभा ङ्झरएको छ। उनीहरुरे ७० ट्रकबन्द्दा फढी 
साभान ल्माएको कङ्ट या फमानभा फताएका छन।् िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ याज्मभन्द्त्री ङ्झगयी फहादङ्टय केसीरे 
बने,'सयकायराई जानकायी नङ्छदई मस अङ्ञर् ऩङ्झन मस्तै गयी छरछाभ गयेय साभान ल्माएको कङ्ट या 
आएको छ।' उनरे ऩक्राउ साभान छङ्टटाउन आपूराई धम्की सभेत आएको फताए। तय, साभान दािी 
गनघ आउने व्मङ्ञि य धम्क्माउने व्मङ्ञि को ङ्झथमो य ङ्जकन उसराई ऩक्राउ गनघ सङ्जकएन बन्द् ने फाये 
बने उनरे केही फताएनन।् 

फैशाि २१ गतेको केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय तथा याहत सङ्झभङ्झतको फैठकभा भन्द्त्री गौतभरे बायत 
ऩङ्ञिभ फॊगारकी भङ्टतमभन्द्त्री भभता फनजॉरे ऩठाएको १ राि थान ऩार भध्मे केही सम्ऩकघ भा नआएको 
य चीनरे ङ्छदएको याहत साभग्री नऩेारी सेनारे ङ्ञजम्भा ङ्झरएय अन्द्मतै्र रगेको आयोऩ रगाएका ङ्झथए। 

ङ्जहभारम टाईम्स ऩङ्झत्रका (ङ्झभङ्झत 2072।३।५ गते) 

 सहयी ङ्जिकास भन्द्त्री नायामण ि्काका अनङ्टसाय १२ िैशािको बकूम्ऩ ऩङ्झछ सोही ङ्छदन 
भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद्को ङ्झनणघमरे याहत य उिायका राङ्झग सफै सॊमन्द्त्र प्रमोग गने ङ्झनणघम गयेको य सोही 
ङ्झनणघमभा ङ्झत्रऩार िङ्चयदका राङ्झग सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारम य बण्डायणका राङ्झग िाङ्ञणज्म तथा 
आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारमराई तोङ्जकएको, 

 फैशाि १३ गते नै सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमरे ङ्झत्रऩार िङ्चयदका राङ्झग फजायभा ङ्झनङ्ञस्कएको तय 
आऩत्कारीन अिस्था बएको कायण फजायफाट सीधै िङ्चयद गयेको,  

 कङ्चयफ डेढ राि ङ्झत्रऩार िङ्चयदको रक्ष्म ङ्झरएय ङ्झनङ्ञस्कएको भन्द्त्रारमरे देशै बय फङ्टझ्दा ऩङ्झन ३० 
हजायको हायाहायीभा भात्र ङ्झत्रऩार बेङ्जिएकोरे अन्द्तत् भन्द्त्रारमरे बायत गएय ङ्झत्रऩार िङ्चयद गने 
ङ्झनणघम गयेको। 

 बायत य नेऩारफाट फैशाि १९ गते सम्भ २७ हजाय फढी ङ्झत्रऩार भन्द्त्रारमरे िङ्चयद गयेको।  
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 दफाि फीच ऩङ्जहरो चयणको २७ हजाय ङ्झत्रऩार प्रङ्झतस्ऩधाघ ङ्झफना िङ्चयद गङ्चयए ऩङ्झन दोश्रो य तेश्रो 
चयणभा प्रङ्झतस्ऩधाघफाटै िङ्चयद गङ्चयएको। 

 १२,१३ य १४ गते कङ्चयफ ३ हजाय ङ्झत्रऩार फाटोफाटै िोसािोस बएको य सो को अङ्झबरेि 
यात न नसङ्जकएको। 

 

याजधानी ऩङ्झत्रका (ङ्झभङ्झत 2072।३।६ गते) 
 ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनको राङ्झग ङ्झत्रऩार तथा ऩार िङ्चयद गङ्चयएको बए ऩङ्झन ङ्जिधी य प्रङ्जक्रमा 

नऩङ्टर् माईएको, बयऩाई नबएको, ङ्जिियणको िस्तङ्टङ्झनष्ठ आधाय, भाऩदण्ड नबएको ऩाईएको। 

 याङ्जष्डम सतकघ ता केन्द्ररे या.स.स.राई उऩरब्ध गयाएको छानिीन प्रङ्झतिेदनभा भन्द्त्रारमरे ऩङ्जहरो 
चयणभा िङ्चयद गङ्चयएका २७ हजाय ७ सम ९ थान ऩार तथा ङ्झत्रऩार भध्मे ३ हजाय १ सम 
९९ थानको बयऩाई नबएको उल्रेि गयेको। 

 त्मस्तै दो्ो य ते्ो चयणभा िङ्चयद गने बङ्झनएका ४ राि २५ हजाय ऩारभध्मे २ राि ६४ 
हजाय ५ सम ङ्झत्रसठ्ठी थान ऩार भात्र दाङ्ञिरा बएको य अरू ऩार आएको/नआएको बन्द् ने फाये 
हारसम्भ कङ्ट नै ऩङ्झन जानकायी नबएको ऩाइएको। 

 िङ्चयदकताघसॉग गङ्चयएको सम्झौता अनङ्टसाय आऩूङ्झतघकताघरे तोङ्जकएको सभम सीभा ङ्झबत्र ऩार उऩरब्ध 
नगयाएको, सो कामघ फाऩत यािेको धयौटी यकभ जपत गने बङ्झनएऩङ्झन त्मसो हङ्टन नसकेको 
अध्ममन क्रभभा ऩाइएको, िङ्चयद गङ्चयएका ऩारको साइज, स्ऩेङ्झसङ्जपकेशन एिॊ दय सभेत पयक 
यहेको, एउटै ङ्झभङ्झतभा िङ्चयद गङ्चयएको बए ऩङ्झन फजाय भूल्म पयक ऩयेको देङ्ञिएको, ङ्जिऩद्को 
सभमभा िङ्चयद गङ्चयएको बए ऩङ्झन तारङ्टक ङ्झनकामफाट सभथघन गयाउनङ्ट ऩनेभा सो हङ्टन नसकेको 
देङ्ञिएको। 

 ङ्जिऩङ्ञत्तभा ऩयेको अिस्थाभा अस्िाबाङ्जिक रूऩभा फढी दयबाउ यािी ङ्झत्रऩार आऩूङ्झतघ गने 
आऩूङ्झतघकताघको िङ्चयद िाता, ङ्झफक्री िाता, बन्द्साय प्रऻाऩनऩत्र, कय दाङ्ञिरा रगामतका 
कागजातको छानिीन गयी ङ्झनमभसॊगत नदेङ्ञिएभा कानून फभोङ्ञजभ कायिाही गनङ्टघ ऩने देङ्ञिएको। 

 सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमरे िैशाि१२ देङ्ञि १९ गतेसम्भ फजायभा ऩाएका जङ्टनसङ्टकै साइज य 
गङ्टणस्तयका ङ्झत्रऩार जङ्टन भूल्मभा उऩरब्ध हङ्टन्द्छ सोही आधायभा २७ हजाय ७ सम ९ थान ऩार 
िङ्चयद गयेको देङ्ञिएको।  

 

नागङ्चयक दैङ्झनक (ङ्झभङ्झत 2072।३।५ गते) 
सहयी ङ्जिकास सङ्ञचि अजङ्टघनकङ्ट भाय काकीरे बयऩाई नबएका ३ हजाय १ सम ९९ ङ्झत्रऩार भध्मे को-
कसरे रगेको बन्द् ने ऩत्ता रागेको य जसभा ओिरढङ्टॊगाका दङ्टई जना सबासद्हरूरे १ हजाय थान 
ङ्झत्रऩार रगेकोभा ऩङ्झछ बयऩाई गयी ङ्छदएको जानकायी सङ्झभङ्झतराई ङ्छदएको।  
 बयऩाई नबई ङ्जितयण बएका ङ्झत्रऩारहरू केही भन्द्त्री, सबासद्, ऩत्राकाय, सङ्टयऺाकभॉरे रगेको 

सङ्ञचि काकीरे सङ्झभङ्झतराई जानकायी गयाएको। 
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 भन्द्त्रारमरे हारसम्भ ४ राि २५ हजाय ङ्झत्रऩार िङ्चयद गयेको य केही समको सॊतमाभा भात्र 
ङ्झत्रऩारको बयऩाई नबएको देङ्ञिएको।  

 ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोकफाट ङ्झनिाघङ्ञचत साॊसद भोहन फहादङ्टय फस्नेतरे ऩङ्झन आपङ्ट रे एक हजाय ङ्झत्रऩार 
भन्द्त्रारमसॉग ङ्झरएय ङ्जितयण गयेको सङ्झभङ्झतराई जानकायी गयाएको। 

३) बाडाकङ्ट डाॉ 
४३ राि ङ्जकचन साभग्री िोइ (फङ्टधफाय १६ असाय, २०७२ Nagrik news) 
 काठभाडौं-नेऩारका प्रत्मेक बकूम्ऩ ऩीङ्झडत ऩङ्चयिायराई ऩङ्टग्न े गयी ङ्जिङ्झबन्द् न ङ्जिदेशी सॊर्–सॊस्थारे 

ऩठाएका ङ्जकचन साभग्री कहाॉ ऩ ङ्टगे बन्द् नेभा सयकाय फेिफय छ। ऩूणघ बन्द्साय छङ्टटभा नेऩार 
ङ्झबत्र्माइएका कयोडौं भूल्म फयाफयका ती साभग्री अङ्झधकाॊश बकूम्ऩ ऩीङ्झडतसम्भ ऩङ्टगेको छैन। 
बकूम्ऩ ऩीङ्झडतराई ङ्जिदेशफाट आउने याहत साभग्री सॊकरन य ङ्जितयणको ङ्ञजम्भेिायी सम्हारेको 
गहृ भन्द्त्रारमसॉग न मी साभग्री कसयी ङ्झबङ्झत्रमो तथा कसरे रग्मो बन्द् न े ङ्जिियण छ न त 
ऩीङ्झडतसम्भ ऩङ्टगेको जानकायी नै।  

 िैशाि १२ गते ७.६ म्माङ्ञग्नच्मङ्टडको ङ्जिनाशकायी बकूम्ऩ गएऩङ्झछ जेठ २० गतेसम्भ ङ्जिङ्झबन्द् न 
बन्द्साय नाकाफाट बन्द्साय छङ्टटभा बकूम्ऩ ऩीङ्झडतका राङ्झग बन्द्दै रािौं ङ्जकचन साभग्री नेऩार 
ङ्झबङ्झत्रएका छन।् िैशाि १३ देङ्ञि जेठ २० गतेसम्भ १३ िटा बन्द्साय नाकाफाट ४३ राि ७६ 
हजाय २ सम ३२ बन्द्दा फढी ङ्जकचन साभग्री ऩूणघ बन्द्साय छङ्टटभा नेऩार ङ्झबङ्झत्रएको देङ्ञिन्द्छ। 
याहत साभग्रीको भूल्म य याहत साभग्री कहाॉ ङ्जितयण गने बन्द् ने स्ऩष्ट िङ्टराएऩङ्झछ भात्र बन्द्साय छङ्टट 
ङ्छदने प्रािधान बए ऩङ्झन अङ्झधकाॊश ङ्जकचन साभग्री ल्माउनेरे न त भूल्म िङ्टराएका छन ्न ङ्जितयण 
गने स्थान। ङ्जितयण गने स्थान िङ्टराएका केही भध्मे अङ्झधकाॊश सॊस्थारे काठभाडौं य रङ्झरतऩङ्टय 
उल्रेि गयेका छन।् सफैबन्द्दा फढी बकूम्ऩ प्रबाङ्जित यहेका गोयिा, धाङ्छदङ, नङ्टिाकोट, यसङ्टिा, 
काभ्रऩेराञ्चोक, ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक, दोरिा रगामत ङ्ञजल्राको नाभ ङ्झनकै कभ सॊस्थारे भात्र उल्रेि 
गयेका छन।् गहृ भन्द्त्रारमरे ङ्जिदेशी याष्ड तथा सॊस्थारे बकूम्ऩ ऩीङ्झडतराई ऩठाएको नङ्टनदेङ्ञि 
ऩानीसम्भको ङ्जिियण यािेको छ तय ङ्जकचनभा प्रमोग हङ्टने ४३ रािबन्द्दा फढी साभग्रीको ङ्जिियण 
यािेको छैन। मो ङ्जिियण कसरे यातछ बन्द् ने ऩङ्झन गहृराई ऩत्तो छैन। गहृकै तथ्माॊकअनङ्टसाय 
िैशाि १२ गतेको बकूम्ऩ य त्मसऩङ्झछका ऩयाकम्ऩनका कायण देशबय कूर ५ राि ९५ हजाय 
७ सम २८ र्य ऩूणघरूऩभा ध्िस्त बएका छन।् आएका ङ्जकचन साभग्री सभानङ्टऩाङ्झतक ङ्जहसाफरे 
फाॉडेको बए प्रत्मेक र्यऩङ्चयिायको बागभा कङ्चयफ आठिटा ङ्जकचन साभग्री ऩथ्मो। ङ्जिडम्िना, मी 
साभग्रीको उऩमोग कसरे गङ्चययहेको छ, सयकायी ङ्झनकामराई नै थाहा छैन। नागङ्चयकराई प्राप् त 
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ङ्जिियणअनङ्टसाय ङ्जिदेशफाट िैशाि १३ देङ्ञि जेठ २० गतेसम्भको अिङ्झधभा ९६ हजाय ६ सम 
४५ ङ्जकचन सेट ऩूणघ बन्द्साय छङ्टटभा नेऩार ङ्झबङ्झत्रएको छ।  

४) ब्ल्माङकेट 

 

याहतभा अङ्झनमङ्झभतता : (५७ हजाय ब्राङ  केट हयाए) सोभफाय २५ जेष्ठ, २०७२ 

 काठभाडौं- फॊगरादेशरे बकूम्ऩ ऩीङ्झडतको नाभभा ऩठाएको कङ्चयफ ५७ हजाय थान ब्राङ् केट 
हयाएका छन।् िैशाि१२ गतेको शङ्ञिशारी बकूम्ऩऩङ्झछ फॊगरादेशरे हिाई य सडक भागघफाट 
५९ हजाय २ सम ७२ थान ब्राॊकेट ऩठाएको ङ्झथमो। ङ्जिदेशफाट आउने याहत साभग्रीको 
तथ्माॊक यात ने तथा ङ्जितयण गने ङ्ञजम्भेिायी ऩाएको गहृ भन्द्त्रारमरे फॊगरादेशफाट २ हजाय ४ 
सम ७८ थान ब्राङ् केट भात्र प्राप् त बएको देिाएको छ। अरू ब्राङ् केट कहाॉ छन ्तथा कहाॉ 
गए बन्द् नेभा गहृ भौन छ। फॊगरादेशको काठभाडौंङ्ञस्थत दूतािासका अनङ्टसाय ५९ हजाय २ सम 
७२ थान नै ब्राॊकेट तीन साता अङ्ञर् नेऩार ङ्झबङ्झत्रएका हङ्टन।्  

(५) स्िास्थ्मसॉग सम्फङ्ञन्द्धत सभाचायहरु  
स्िास्थ्मभा फेङ्झथङ्झत १ : कहाॉ गमो साढे १० राि झङ्टर प्रकाङ्ञशत ङ्झभङ्झत:२०७१ चैत २० गते  
 औॊरो योगको उच्च जोङ्ञिभभा यहेका ३१ ङ्ञजल्राभा ङ्जितयण गनघ ल्माइएका १० रािबन्द्दा फढी 

झङ्टर गामफ ऩाङ्चयएको छ। ग्रोफर पन्द्डको सहमोगभा ऩऩङ्टरेसन सङ्झबघस इन्द्टयनेशनर (ङ्जऩएसआई) 
रे िङ्चयद गयेको २१ राि झङ्टरभध्मे १० रािबन्द्दा फढी झङ्टर गामफ बएको हो। 

्ोतका अनङ्टसाय स्िास्थ्म सेिा ङ्जिबाग इङ्जऩडेङ्झभमोरोजी तथा योग ङ्झनमन्द्त्रण भहाशािाको नाभभा 
बन्द्साय ङ्जिन्द्दङ्टफाट २०७० भॊङ्झसय २६ देङ्ञि सोही िर्षघको ऩङ्टस ५ गतेसम्भ ६ प्रऻाऩन-ऩत्रफाट ६१ 
कयोड ६४ राि ७७ हजाय भूल्मका २१ राि २९ हजाय ५ सम २९ कीटनाशक झङ्टर 
जाॉचऩास बएका ङ्झथए। 

 तीभध्मे ३० कयोड ९७ राि ४३ हजायको १० राि ६४ हजाय ७ सम २९ झङ्टरभात्र ङ्ञजन्द्सी 
आम्दानी गयी औ ॊरोग्रस्त ङ्ञजल्राभा ऩठाइएको ङ्झथमो। फाॉकी ३० कयोड ९८ राि २ हजाय 
रुङ्जऩमाॉ फयाफयको १० राि ६४ हजाय ८ सम झङ्टर गामफ ऩाङ्चयएको ्ोतको दाफी छ। 

आङ्झथघक कामघङ्जिङ्झध ङ्झनमभािरी ०६४ को ङ्झनमभ ४९ अनङ्टसाय िस्तङ्टगत सहामता स्िरुऩ प्राप् त 
भारसाभानहरु अॊङ्जकत भूल्मको आधायभा आम्दानी रेिाॊकन गयी ङ्जित्तीम ङ्जिियणभा सभािेश 
गनङ्टघऩने प्रािधान छ। तय, साढे १० राि िटा झङ्टरको यकभको आम्दानी नदेिाई गामफ 
ऩाङ्चयएको हो। 
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६) याहत यकभभा अङ्झनमङ्झभतता 
याहत अङ्झनमङ्झभतताफाये रेिारे चाय भन्द्त्रीराई डाक्ने, ङ्झफहीफाय २८ जेष्ठ, २०७२ 

 काठभाण्डौं– रेिा सङ्झभङ्झतरे याहत ङ्जितयणभा अङ्झनमङ्झभतता गयेकोफाये जानकायी ङ्झरन चाय 
भन्द्त्रीराई फोराउने बएको छ।व्मिस्थाङ्जऩका सॊसद अन्द्तगघतको सािघजङ्झनक रोिा सङ्झभङ्झतको 
ङ्झफहीफाय फसेको फैठकरे ङ्जिऩङ्ञत्त ऩङ्झछ उद्धाय, याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण य ऩङ्टन्स्थाऩनाको 
ऺेत्रभा काभ गङ्चययहेका गहृ, अथघ, आऩूङ्झतघ य शहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमका भन्द्त्रीहरुराई काभको 
स्ऩष्ट ङ्जिियण सङ्जहत सङ्झभङ्झतभा उऩङ्ञस्थत हङ्टन ङ्झनदेशन ङ्छदएको हो।ऩङ्जहरा ती भन्द्त्रारमहरुसॉग 
ङ्जिियण भागेय अध्ममन गछौ, फैठकऩङ्झछ सङ्झभङ्झत सबाऩङ्झत जनादघन शभाघरे बन,े „त्मसऩङ्झछ 
सम्फङ्ञन्द्धत भन्द्त्री रगामतका अङ्झधकायीराई उऩङ्ञस्थत गयाएय जानकायी ङ्झरन्द्छौं। 

 सङ्झभङ्झतरे ती भन्द्त्रारमसॉग याहतका राङ्झग िङ्चयद गङ्चयएका साभग्री, सहामता यकभ, बन्द्साय छङ्टटभा 
ङ्झबङ्झत्रएका साभान रगामतका ङ्जिर्षमभा छरपर गने फताएको छ। मस क्रभभा याङ्जष्डम सतकघ ता 
केन्द्र य भन्द्त्रारमरे नै तमाय गयेको प्रङ्झतिेदन ऩङ्झन भगाएय अध्ममन गने सङ्झभङ्झतरे ङ्झनणघम गयेको 
छ। सङ्झभङ्झतरे बकूम्ऩरे र्य फस्न नङ्झभल्ने ऩङ्चयिायराई िर्षाघ अङ्ञर् नै थऩ ३५ हजाय रुऩैमाॉ ङ्छदन े
ङ्झनणघम गयेको छ। „सयकायरे ऺङ्झतऩूङ्झतघ स्िरुऩ ङ्छदने बनेको रु.२ रािफाटै कटौती हङ्टने गयी थऩ 
२३ हजाय ङ्छदएय प्रङ्झतऩङ्चयिाय ५० हजाय ऩङ्टर् माउन ङ्झनदेशन ङ्छदन्द्छौं,‟ सबाऩङ्झत शभाघरे बने। 

 

काभ्रकेो उग्रचण्डी नारा गा.ङ्जि.स.भा याहतभा अङ्झनमङ्झभतता साउन ३, काठभाडौँ: 
 याज्मरे ऩूणघरुऩभा ऺङ्झत बएका ऩङ्चयिायराई १५ हजायका दयरे फाॉडेको याहत यकभभा 

अङ्झनमङ्झभतता बएका सभाचाय सािघजङ्झनक बइयहेका छन।् काभ्र े ङ्ञजल्राको उग्रचण्डी नारा 
गा.ङ्जि.स.भा ऩङ्झन याहत यकभभा व्माऩक अङ्झनमङ्झभतता गङ्चयएको सािघजङ्झनक बएको छ। उग्रचण्डी 
नारा गा.ङ्जि.स.का एकै ऩङ्चयिायका ६ जनारे १५ हजायका दयरे याहत यकभ फङ्टझेको िङ्टरेको 
छ। 

याहतभा अङ्झनमङ्झभतता, भेयो अनराईन िफय काठभाडौं, श्रािण २८ 

 बकूम्ऩरे ऺङ्झत ऩङ्टर् माएका ङ्झनकङ्ट ञ्जहरूका सङ्टयऺा ऩोस्ट ङ्झनभाघणका राङ्झग जस्ताऩाता, टेन्द्ट य िाद्य 
साभग्री िङ्चयद गदाघ „अङ्झनमङ्झभतता‟ बएको ऩाइएको छ। िन भन्द्त्रारम भातहतको याङ्जष्डम ङ्झनकङ्ट ञ्ज 
तथा िन्द्मजन्द्तङ्ट सॊयऺण ङ्जिबागरे दात ृ ङ्झनकामको यकभफाट ङ्झसभया ङ्ञस्थत हङ्टरास ङ्ञस्टल्सफाट 
जस्ताऩाता य बायतफाट टेन्द्ट िङ्चयद गदाघ अङ्झनमङ्झभतता गयेको ऩाइएको हो। बकूम्ऩरे राङटाङ, 

ङ्ञशिऩङ्टयी–नागाजङ्टघन य सगयभाथा याङ्जष्डम ङ्झनकङ्ट ञ्जका  सङ्टयऺा ऩोष्ट बङ्ञत्कएका ङ्झथए। बङ्ञत्कएका सेना य 
ङ्झनकङ्ट ञ्जका सङ्टयऺा ऩोस्ट ङ्झनभाघणका राङ्झग बन्द्दै ङ्जिबागरे अभेङ्चयकी सहमोग ङ्झनमोग (मूएसएआईडी) 
को रगानीभा सञ्चाङ्झरत „हङ्चयमो िन कामघक्रभ‟ फाट रु१ कयोड, जङ्टरोङ्ञजकर सोसाइटी अप रन्द्डन 

(जेडएसएर) फाट कङ्चयफ १६ राि, ङ्जिश् ि िन्द्मजन्द्तङ्ट कोर्ष (डब्रूडब्रूएप) नेऩारफाट १० राि 
य याङ्जष्डम प्रकृङ्झत सॊयऺण कोर्षफाट कङ्चयफ १० राि याहत यकभ ङ्झरएको ङ्झथमो। 

http://www.brtnepal.com/news.php?pid=9336
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नागङ्चयक दैङ्झनक (२०७२।२।२९ गते)  
 ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कामघराई ऩायदशॉ तथा प्रबािकायी नफनाई फजेट ङ्झनकाशा गयेको तथा सो 

ङ्झनकासा गङ्चयएको यकभको दङ्टरूऩमोग हङ्टन सक्न ेजोङ्ञिभ फढाई सािघजङ्झनक िङ्चयद ऐनका भहत्िऩूणघ 
प्रािधानराई सभेत ङ्झनरम्िन हङ्टने गयी ङ्झनणघम गयेको। 

 ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनको क्रभभा हङ्टन सक्ने भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्द्त्रण गनघ याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण 
कामघको प्रबािकायी अनङ्टगभन नगयेको।  

 

६४७ नक् करी बकूम्ऩ ऩीङ्झडतफाट याहत यकभ ङ्जपताघ (ङ्जिङ्ञजनेस सॊसाय MONDAY, NOVEMBER 9TH) 
 

 प्रशासनरे ठगी भङ्टद्दा रगाउने बएऩङ्झछ नक् करी बकूम्ऩ ऩीङ्झडत बएय याहत यकभ ङ्झरनेहरुरे 
धभाधभ ङ्जपताघ गनघ थारेका छन।् बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ६ ङ्ञजल्राका ६ सम ४७ नक् करी बकूम्ऩ 
ऩीङ्झडतरे याहत यकभ ङ्जपताघ गयेका छन।् सयकायरे बकूम्ऩ ऩीङ्झडतको अस्थामी आिास ङ्झनभाघण 
गने १५ हजाय रुऩैमाॉका दयरे ऩीङ्झडतराई ङ्जितयण गयेको ङ्झथमो तय नक् करी ऩीङ्झडत बएय यकभ 
ङ्झरनेहरुफाट अङ्जहरेसम्भ ९७ राि ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉ ङ्जपताघ बएको छ। स्थानीम प्रशासनका 
अनङ्टसाय ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोकभा तीन सम य यसङ्टिाभा १०० जना नक् करी बकूम्ऩ ऩीङ्झडतरे याहत यकभ 
ङ्जपताघ गयेका छन।् गोयिाभा १० जनारे यकभ ङ्जपताघ गयेका छन।् गोयिाका सहामक ङ्झसङ्झडओ 
दीऩेन्द्र ऩौडेरका अनङ्टसाय नक् करी बकूम्ऩ ऩीङ्झडतरे याहत रगेको बन्द्दै कङ्चयफ नौं सम जना 
ङ्जिरुद्ध उजङ्टयी ऩयेको छ। उजङ्टयीभाङ्झथ छानिीन बइयहेको उल्रेि गदै उनरे बने, ‘याहत यकभ 
ङ्जपताघ नगनेराई ठगी भङ्टद्दा अन्द्तगघत कायफाही हङ्टन्द्छ। काभ्रभेा उजङ्टयी ऩयेको २२ भध्मे ५ जनारे 
यकभ ङ्जपताघ गयेका छन।् ङ्झसङ्झडओ सङ्टदशघनप्रसाद ढकारका अनङ्टसाय काभ्रभेा यकभ ङ्जपताघ गनघ सात 
ङ्छदनको म्माद ङ्छदइएको छ। उनरे बने, नक् करी बकूम्ऩऩीङ्झडतरे यकभ ङ्झरएको उजङ्टयी आमो। 
अनङ्टसन्द्धान बइयहेको छ। सात ङ्छदनको म्माद ङ्छदएका छौं। सभमभा ङ्जपताघ गयेभा कायफाही 
हङ्टॉदैन। नत्र ठगी भङ्टद्दा चल्छ। रङ्झरतऩङ्टयका ङ्झसङ्झडओ मादिप्रसाद कोइयारारे ७० बन्द्दा फढी 
उजङ्टयी ऩयेको जानकायी ङ्छदए। ती भध्मे ३२ नक् करी बकूम्ऩ ऩीङ्झडतरे यकभ ङ्जपताघ गयेका छन।् 
काठभाडौंका ङ्झसङ्झडओ एकनायामण अमाघरका अनङ्टसाय दङ्टई सम नक् करी बकूम्ऩ ऩीङ्झडतरे याहत 
यकभ ङ्जपताघ गयेका छन।् अमाघरका अनङ्टसाय अझै तीन समजनारे नक् करी बकूम्ऩ ऩीङ्झडत फनेय 
याहत यकभ ङ्झरएको अनङ्टभान छ। छानिीन गनघ ऩाॉचिटा छानिीन टोरी गठन गङ्चयएको उनरे 
फताए।  

 

बकूम्ऩऩङ्झछ गोयिाभा र्यधङ्टयी सॊतमा फढेको फढै्य, गोयिा फजाय/याजधानी दैङ्झनक 

 हारै गएको बकूम्ऩऩङ्झछ गोयिाभा नमाॉ र्यधङ्टयी सॊतमा ङ्छदनहङ्टॉ फढ्ने क्रभभा छ। अङ्जहरेसम्भ ऩाॉच 
हजायबन्द्दा फढी र्यधङ्टयी सॊतमा फढेको ऩाइएको छ। याहत यकभ ऩाइने आशभा एकार्यभा फस्ने 
ऩङ्झन अरग बएको बन्द्दै र्यधङ्टयी फढाएको ऩाइएको हो। ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतका 
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सॊमोजक गोयिाका प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी उद्धफप्रसाद ङ्झतभल्सेनाका अनङ्टसाय ऩोहोय िङ्टरा 
ङ्छदसाभङ्टि ङ्ञजल्रा र्ोर्षणा गदाघ ङ्ञजल्राको र्यधङ्टयी सॊतमा ६५ हजाय ६४७ भात्र ङ्झथमो, प्रङ्ञजअ 
ङ्झतभल्सेनारे बन,े अस्थामी आिासका राङ्झग सयकायरे १५ हजाय रुऩैमाॉ उऩरब्ध गयाउने थाहा 
ऩाएऩङ्झछ र्यधङ्टयी सॊतमा ् िातै्त फढ्यो। ऩकसठ्ठी हजायफाट फढेय र्यधङ्टयी सॊतमा ७० हजाय ५५७ 
र्यधङ्टयी ऩ ङ्टगेको छ, उहाॉरे बङ्ङङ्टबमो, एउटै गा.ङ्जि.स.का ३००–४०० नमाॉ र्यधङ्टयी छङ्ट टेको ङ्झनिेदन 
आइयहेको छ। सफै गा.ङ्जि.स.फाट ङ्झनिेदन सॊकरन गदाघ २० हजाय र्यधङ्टयी थङ्जऩन सक्ने 
सम्बािना छ। छङ्टट बएकाको सूची ङ्छदनहङ्टॉ आउने गयेको प्रङ्ञजअ ङ्झतभल्सेनाको बनाइ छ 

 धाङ्छदङ, असाय ३१– ङ्जिनाशकायी बकूम्ऩऩङ्झछ ऺङ्झतको ङ्जिियण सॊकरन गदाघ धाङ्छदङभा अस्िबाङ्जिक 
रुऩभा र्यधङ्टयी फढेको ऩाइएको छ। २०६८ सारको जनगणना अनङ्टसाय धाङ्छदङभा ७३ हजाय ८ 
सम ४२ र्यधङ्टयी यहेकोभा बकूम्ऩऩङ्झछ ऺङ्झत ङ्जिियण सॊकरन गदाघ १४ हजाय ६ सम ९९ र्यधङ्टयी 
फढेय ८८ हजाय ५ सम ४१ ऩङ्टगेको छ। 

 ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत धाङ्छदङका सूचना अङ्झधकृत बोरा गौतभरे उऩरब्ध गयाएको सूचनाका 
अनङ्टसाय २०६८ सारको तथ्माॊकबन्द्दा २० प्रङ्झतसत र्य फढेका छन।् राऩा गा.ङ्जि.स.भा भात्र 
६० प्रङ्झतशत र्य सॊतमा फढेको छ। (ई- काङ्ञन्द्तऩङ्टय) 
 

नऩेार सयकायफाट बकूम्ऩ प्रबाङ्जितहरूराई याहत ङ्जितयण सम्फन्द्धभा अङ्झनमङ्झभतता बएको 
बनी आमोगभा ऩनघ आएको उजङ्टयीहरूको सॊङ्ञऺप् त ङ्जिियण् 

 नेऩार सयकायफाट याहत साभग्री तथा याहत यकभ ङ्जितयण गदाघ अङ्झनमङ्झभतता बएको बनी 
आमोगभा उजङ्टयी गनेहरूको सॊतमा ङ्छदनानङ्ट ङ्छदन फढ्दो क्रभभा यहेको छ बने आमोगभा ऩनघ 
आएका सफै उजङ्टयीहरू उऩय आमोगफाट अनङ्टसन्द्धान कामघ सभेत हङ्टॉदै आएको छ।  

याहतभा अङ्झनमङ्झभतता बएको बन्द् न ेसम्फन्द्धी आमोगभा ऩयेको उजङ्टयीको सॊङ्ञऺप् त ङ्जिियण: 

ङ्झस.नॊ. 
उजङ्टयी दताघ नॊ. य 

ङ्झभङ्झत 
उजङ्टयीको सॊङ्ञऺप् त व्महोया 

1  
११७७८, 

२०७२।३।१ 

ङ्ञजल्रा नङ्टिाकोट ककनी गा.ङ्जि.स. िडा नॊ. ८ भा सयकायरे ङ्जितयण 
गयेको आकङ्ञस्भक याहत रु.७,०००।- य जस्ताऩाताको राङ्झग 
ङ्जितयण गयेको रु.१५,०००।- ङ्झरई बकूम्ऩ ऩीङ्झडतको ऩङ्चयचम ऩत्र 
फनाउन प्रमासयत यहेको य स्थामी फसोफास अन्द्मत्र सायी सकेकारे 
प्राम:जसो नक् करी बकूम्ऩ ऩीङ्झडत फनी याहत ङ्झरन रागेको बन्द् न े
ङ्जिङ्झबन्द् न व्मङ्ञिहरुको नाभ उल्रेि बएको उजङ्टयी। 

2  
११७७१,  

२०७२।३।१ 

ङ्जऩऩ ङ्टर इन ङ्झरड नाभक सॊस्थारे गोयिा ङ्ञजल्राको िोरिोरेभा यहेको 
कोकाकोराको ङ्झडरयभा ऩेप्सीको के्रट ङ्झबत्र रङ्टकाएय याङ्ञिएको 
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जस्ताका सम्फन्द्धभा। 

3  
१२११९, 

२०७२।३।१३ 

ङ्ञजल्रा रङ्झरतऩङ्टय हार गोदाियी नगयऩाङ्झरका िडा नॊ. ३ साङ्झफक 
ङ्झफशॊिङ्टनायामण गा.ङ्जि.स. िडा नॊ.२ भा हारै आयाधना सभाज 
बैसीऩाटी य शािा कामाघरम गोदाियी रङ्झरतऩङ्टयफाट भहाबकूम्ऩ 

ऩीङ्झडत जनताराई याहत स्िरुऩ फाॉङ्झडएको हङ्टरासका यॊ ङ्झगन ककघ ट 
जस्ताऩाता रङ्झरतऩङ्टय ङ्ञजल्राका प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीज्मङ्ट, ऺेत्र नॊ. १ 
का ङ्झनिाघङ्ञचत साॊसद, गोदाियी न.ऩा. ३ य ४ का सङ्ञचि, हार गोदाियी 
न.ऩा. ३ का नेऩारी काॊग्रसेका कामघकताघ, ने.क.ऩा.भाओफादीका िडा 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध सभेतको ङ्झभरेभतोभा कङ्चयफ रु.५०,००,०००।- (ऩचास 

राि) फयाफयको ककघ ट ऩाता ङ्जितयणभा ब्माऩक अङ्झनमङ्झभतता बएको 
बन्द् न ेसम्फन्द्धभा। 

4  
१२१०६, 

२०७२।३।१० 

ङ्झफनाशकायी भहाबकूम्ऩफाट धनजनको ऺङ्झतग्रस्त गा.ङ्जि.स.हरुभा 
तत्कार याहत स्िरुऩ प्रत्मेक गा.ङ्जि.स.राई प्राप् त ९ (नौ) राि 
यकभ भध्मे ङ्ञजल्रा यसङ्टिा धङ्टन्द्चे गा.ङ्जि.स.भा बकूम्ऩ ऩीङ्झडतका नाभभा 
आएको याहत स्िरुऩको यकभ अङ्झनमङ्झभत तफयरे ङ्जिङ्झबन्द् न शीर्षघकभा 
िचघ गयी फाॉकी यकभफाट सभमािङ्झध नारे्को अिाद्य िस्तङ्टहरु िङ्चयद 
गयी ङ्जितयण गने गयेको बन्द् न ेउजङ्टयी। 

5  
१२१३१, 

 २०७२।३।१३ 

बकूम्ऩ ऩीङ्झडतका नाभभा ल्माईएका याहत साभग्रीहरु ङ्जकन 
ङ्जिभानस्थर स्टोयभा याङ्ञिएको हो? ऩीङ्झडत सभऺ ऩङ्टग्ने िाताियणका 
सम्फन्द्धभा सयकाय, भन्द्त्रारम, भन्द्त्रीज्मङ्टहरु प्रङ्झतको असन्द्तङ्टङ्जष्ट जनाउॉदै 
सो फायेभा ङ्झनग्रानी यात नका राङ्झग आमोगभा ऩयेको उजङ्टयी। 

6  
१२१५९, 

२०७२।०३।१४ 

काभ्र ेऺेत्र नॊ.१, ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक ऺेत्र नॊ.१, य रङ्झरतऩङ्टय ऺेत्र नॊ. १ का 
सबासदहरुरे जनतारे ऩाउनङ्टऩने याहतका साभान फेचेय िान सभेत 
ऩङ्झछ ऩयेनन ्बन्द् न ेउजङ्टयी। 

7  
१२३५५, 

२०७२।३।१६ 

ङ्ञजल्रा बिऩङ्टय, सङ्टमघ ङ्झफनामक न.ऩा. िडा नॊ. १२ ङ्ञस्थत देउजा गाउॉ 
नङ्झरनचोक फस्ने श्रीभरा देउजारे याहत उऩरब्ध गयाई ऩाऊॉ  बनी 
भाननीम प्रधानभन्द्त्रीज्मूराई सम्फोधन गयी रेिेको उजङ्टयी। 

8  
१२५३०, 

२०७२।३।१८ 

धाङ्छदङ्ग  ङ्ञजल्रा तत्कारीन सङ्टनौराफजाय गा.ङ्जि.स. िडा नॊ. १, २ य 
५ हार नीरकण्ठ नगयऩाङ्झरका िडा नॊ. ३, ४, ५ य ६ भा ङ्झभङ्झत 
२०७२।०२।२६ य २७ गते सयकायिाया ङ्जितङ्चयत उि याहत 
यकभ सयकायी अनङ्टगभन टोङ्झरको भनोभानीका कायण एकै ऩङ्चयिायका 
व्मङ्ञिहरुरे याहत यकभ ङ्झरई अङ्झनमङ्झभतता गयेको। 
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9  
१२५२९, 

२०७२।३।१८ 

ङ्ञजल्रा  दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, दोरिाको सैरङ्टङ्गेश् िय गाउॉ 
ङ्जिकास सङ्झभङ्झतभा बकूम्ऩ ऩीङ्झडत ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जितयण गने क्रभभा 
दोरिा ङ्ञजल्रा सैरङ्टङ्गेश् िय गा.ङ्जि.स.को िडा नॊ. १, २, ३, ५, ७, ८ 
य ९ भा भनोभानी ढङ्गरे याजनीङ्झतक आस्थाका आधायभा बकूम्ऩ 
ऩीङ्झडत ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जितयण गङ्चयएको य त्मसभा ऩङ्झन र्यधङ्टयी नै 
नबएका िडा नॊ. ७ का व्मङ्ञिका नाभभा ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जितयण गाउॉ 
ङ्जिकास सङ्झभङ्झतका सङ्ञचि सङ्जहत ङ्ञशऺक प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुको ङ्झभरेभतोभा 
प्रङ्झतव्मङ्ञि रु.१०,०००।- का दयरे ङ्झरन रगाई बकूम्ऩ ऩीङ्झडत 
ऩङ्चयचम ऩत्र सभेत फनाई याहत ङ्जितयणभा अङ्झनमङ्झभतता गयेको। 

10  
१२५३५, 

 ०७२।०३।२० 

बकूम्ऩ  ऩीङ्झडतका नाभभा ऩूणघ बन्द्साय छङ्टटभा नेऩार ङ्झबत्र्माईएका 
कयोडौं भूल्म फयाफयका बान्द्छा साभग्री कहाॉ ऩ ङ्टगे बन्द् ने सयकायी 
ङ्झनकाम नै फेिफय बन्द् ने ङ्झभङ्झत २०७२।०३।१६ गतेको नागङ्चयक 
ऩङ्झत्रकाको कङ्जटङ्ग। 

11  
१३२५, 

२०७२।०५।०९ 

नङ्टिाकोट ङ्ञजल्रा सभङ्टन्द्रादेिी गा.ङ्जि.स.का गा.ङ्जि.स. सङ्ञचिरे बकूम्ऩ 
ऩीङ्झडतराई सयकायरे ङ्छदएको रु.१५,०००।- याहतभा रु.४००।- 
कटाई १००० र्यधङ्टयीफाट रु.४,००,०००।- उठाई गैय कानङ्टनी 
तफयरे ऩीङ्झडतको यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेको। 

12  
1313, 

२०७२।०५।२१ 

गोयिा ङ्ञजल्राका बकूम्ऩ ऩीङ्झडत जनताहरुराई ङ्जितयण गनघ प्राप् त 
ऩङ्टन: ङ्झनभाघण साभग्री नेऩार सयकायका प्रहयी ङ्झनयीऺक यङ्जिन्द्र 
िनाररे २ भङ्जहना अगाङ्झडदेङ्ञि आफ्नो र्यको गोठभा ऩयाररे छोऩी 
रङ्टकाई यािेको हङ्टॉदा उि साभान जपत गयी ङ्झनजराई हदैसम्भको 
कायिाही गयी ऩाऊॉ  बन्द् ने उजङ्टयी। 

13  
१३६०, 

२०७२।०५।२१ 

दोरिा ङ्ञजल्रा काबे्र गा.ङ्जि.स.का गा.ङ्जि.स. सङ्ञचिहरुरे याङ्जष्डम 
सम्ऩङ्ञत्त दङ्टरुऩमोग गयेकोरे छानिीन गयी कायिाही ऩाऊॉ  बन्द् न े
उजङ्टयी। 

14  
१४९१, 

२०७२।०६।१२ 

का.भ.ऩा. िडा नॊ. १६ अन्द्तगघत ङ्झनिाघचन ऺेत्र नॊ. ७ का बकूम्ऩ 
ऩीङ्झडत जनताहरुरे ऩाउनङ्टऩने यकभ तथा साभान व्माऩक रुऩभा 
ङ्जहनाङ्झभना बै ठूरा बनौंदाहरुरे भात्र ऩाईयहेकारे य ऩीङ्झडत ऩऺ 
अन्द्मामभा ऩयेकारे मथाङ्ञशघ्र त्मस िडा कामाघरमभा छानिीन गयी 
दोर्षीभाङ्झथ कायिाही गयी हाभी िास्तङ्जिक ऩीङ्झडत ऩऺराई न्द्माम 
ङ्छदराई ऩाऊॉ  बङ्झन ङ्छदएको उजङ्टयी ङ्झनिेदन। 

15  १५१६, ङ्ञजल्रा स्तयीम अनङ्टसन्द्धान ङ्जपतरो बएको हङ्टॉदा अङ्ञततमाय स्िमॊरे 
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२०७२।०६।१२ भ्रष्टाचायी प्रहयी ङ्झनयीऺक उऩय केन्द्रीम स्तयफाटै अनङ्टसन्द्धान गयी ऩाऊॉ  
बन्द् न ेफायेको उजङ्टयी ङ्झनिेदन। 

16  
१४३०, 

२०७२।०६।१२ 

गोयिा ङ्ञजल्राका बकूम्ऩ ऩीङ्झडत जनताहरुराई ङ्जितयण गनघ प्राप् त 
ऩङ्टन: ङ्झनभाघण साभग्री नेऩार सयकायका प्रहयी ङ्झनयीऺक यङ्जिन्द्र 
िनाररे २ भङ्जहना अगाङ्झड देङ्ञि आफ्नो र्यको गोठभा ऩयाररे छोऩी 
रङ्टकाई यािेको हङ्टॉदा उि साभान जपत गयी ङ्झनजराई हदैसम्भको 
कायिाही गयीऩाऊॉ  बनी ङ्झनिेदन गयेको य सो अनङ्टसाय स्थानीम 
प्रशासनरे छाऩाभायी गदाघ उि याहतको साभान प्राप् त हङ्टॉदाहङ्टदै ऩङ्झन 
ङ्झनज प्रहयी ङ्झनयीऺक यङ्झफन्द्र िनार भाङ्झथ कङ्ट नै कायिाही नबई उल्टो 
उम्काउने य चोतमाउने प्रमास बएको हङ्टॉदा स्थानीम प्रशासन भाङ्झथ 
ऩङ्झन आदेश य ङ्झनगयानी गयी ऩाऊॉ । 

17  
१४६५, 

२०७२।०६।१२ 

ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्राभा नेऩार सयकाय य ङ्जिङ्झबन्द् न सॊर्-सॊस्थाहरुफाट 
आएका याहतभा अङ्झनमङ्झभतता य गैय कामघ बईयहेको हाभी सोझा 
साझा जनताराई अङ्झत असै् म बएफाट कतैफाट ऩङ्झन कङ्ट नै छानिीन 

नबएको हङ्टॉदा शीघ्र छानिीन गयीऩाऊॉ  बनी भाहाॊकार गा.ङ्जि.स.का 
बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरुरे ङ्छदएको उजङ्टयी ङ्झनिेदन। 

18  
१६२४, 

२०७२।०६।१४ 

झङ्टठ्ठा ङ्जिियण ऩेश गयी बकूम्ऩ ऩीङ्झडतराई नऩेार सयकायरे उऩरब्ध 
गयाएको अस्थामी आिास मोजनाको यकभ ठगी गने याभेछाऩ 
ङ्ञजल्राको बटौरी गा.ङ्जि.स.का ङ्जिङ्झबन्द् न िडाका तऩङ्झसरका 
व्मङ्ञिहरुराई कायिाही गयी ऩाऊॉ  बन्द् ने उजङ्टयी ङ्झनिेदन। 

19  
१६२६, 

२०७२।०६।१४ 

ङ्ञजल्रा नङ्टिाकोटका ङ्जिङ्झबन्द् न गा.ङ्जि.स.का प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुरे याहत यकभ 
अङ्झनमङ्झभत गयी ङ्जहनाङ्झभना गने उऩय कायिाही चराई ऩाऊॉ  बन्द् न े
उजङ्टयी ङ्झनिेदन। 

20  
१५४३, 

२०७२।०६।१४ 

ङ्ञजल्रा धाङ्छदङ्ग केिरऩङ्टय गा.ङ्जि.स.भा याजनैङ्झतक दरका नेता य 
कभघचायीको ङ्झभरोभतोभा आपूिूशी पायभका िारी कोठाभा के-के 
बनङ्टघऩने हो बयी याजनीङ्झतक ऩूिाघग्रह यािी बकूम्ऩ बन्द्दा अङ्ञर् ऺङ्झत 
बएका र्यहरु बन्द्दा फढी सॊतमा जनाई िास्तङ्जिक भाङ्झथ अन्द्माम गयी 
आङ्झथघक प्ररोबनका आधायभा ऩूणघ ऺङ्झत बएको र्यराई आॊङ्ञशक 
ऺङ्झत, साभान्द्म िा आॊङ्ञशक ऺङ्झत बएको र्यराई ऩूणघ ऺङ्झत बएको बनी 
सो फभोङ्ञजभको िगघभा यािी िास्तङ्जिक ऩीङ्झडतराई सङ्टङ्जिधाफाट फङ्ञञ्चत 
गयाईएकोरे कायिाही गयी ऩाऊॉ  बन्द् ने उजङ्टयी ङ्झनिेदन। 

21  १५४४, दोरिा ङ्ञजल्राको काटाकङ्ट टी गा.ङ्जि.स.भा र्यधङ्टयी सॊतमाबन्द्दा फढी 
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२०७२।०६।१४ र्यधङ्टयी सॊतमा देिाई बकूम्ऩ ऩीङ्झडतका नाभभा कयोडौको आङ्झथघक 
अङ्झनमङ्झभतता गयेकोरे आिश्मक छानिीन गयी कायिाही गयीऩाऊॉ  
बन्द् न ेउजङ्टयी ङ्झनिेदन। 

22  
१७१६, 

२०७२।०७।०८ 

दोरिा ङ्ञजल्राको डाॉडािकघ  गा.ङ्जि.स.भा बकूम्ऩ ऩीङ्झडतका नाभभा 
आएको साभग्रीहरु बण्डायण गयी याङ्ञिएकोभा उि बण्डायण गयेको 
कोठाभा तारा िोरी यातको सभमभा आ-आफ्नै र्य र्यभा रङ्टकाई 
रगेकोरे आिश्मक छानिीन गयीऩाऊॉ  बन्द् ने उजङ्टयी ङ्झनिेदन। 

23  
१७१७, 

२०७२।०७।०८ 

धाङ्छदङ्ग ङ्ञजल्राको फङ्टढाथङ्टभ गा.ङ्जि.स.भा फदृ्ध, असहाम, एकर भङ्जहरा, 
हेयचाह गने भाङ्झनस नबएको य र्य ऩूणघ रुऩभा ध्िस्त बएका 
भाङ्झनसहरुराई बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरुको याहत ङ्जितयणभा अङ्झनमङ्झभतता 
गयेकारे ती कभघचायीहरुराई कायिाही गयीऩाऊॉ  बन्द् ने उजङ्टयी 
ङ्झनिेदन।  

24  
१९०८, 

२०७२।०७।०८ 

ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्राको भाङ् िा गा.ङ्जि.स.भा बकूम्ऩ ऩीङ्झडतका नाभभा 
आएको याहत साभग्रीभा स्थानीम प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुफाटै काडघ ङ्जितयण य 
रु.१५,०००।- आपङ्ट िङ्टशी ङ्जितयण गयी ङ्झरएकोरे ङ्झनजहरुराई कानून 
फभोङ्ञजभ असङ्टर उऩय गयाई कायिाही गयी ऩाऊॉ  बन्द् ने उजङ्टयी 
ङ्झनिेदन। 

25  
३४७५३ 

२०७२/२/२९ 

नङ्टिाकोट ककनी गा.ङ्झफ.स िडा नॊ. ८ भा सयकायरे ङ्जितयण गयेको 
आकङ्ञस्भक याहत रु.७,०००।- य जस्ताऩाताको राङ्झग 
रु.१५,०००।-ङ्झरई नक् करी बकूम्ऩ ऩीङ्झडत ऩङ्चयचम-ऩत्र फनाउन 
रागेको हङ्टॉदा कायिाही गयी ऩाऊॉ ।  

26  
१२५३०  

२०७२/३/१५ 

धाङ्छदङ्ग ङ्ञजल्रा तत्कारीन सङ्टनौराफजाय गा.ङ्जि.स. िडा नॊ. १, २ य ५ 
हार ङ्झनरकण्ठ नगयऩाङ्झरका िडा नॊ. ३, ४, ५ य ६ भा ङ्झभङ्झत 
२०७२।०२।२६ य २७ गते सयकायिाया ङ्जितङ्चयत याहत यकभ 

सयकायी अनङ्टगभन टोङ्झरको भनोभानीका कायण एकै ऩङ्चयिायका 
व्मङ्ञिहरुरे ङ्झरई याहत यकभ अङ्झनमङ्झभतता गयेको। 

27  
१२१५९ 

०७२/३/१४ 

ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्ञ्चोक ऺेत्र नॊ.१ का काङ्ग्रसे सबासद भोहन फस्नेतरे 
सयकायरे उऩरब्ध गयाएको याहत गामि ऩायेको, फङ्टढाङ्झनरकण्ठको 
ऩूिघ ङ्जिद्याथॉहरुको सॊस्था सेब्सरे उऩरब्ध गयाएको याहत रङ्टटेय 
रगेको, रङ्झरतऩङ्टय १ का सबासद उदम सम्शेय याणारे ठूरो भात्राभा 
बायतीम दङ्टतािासफाट ङ्झत्रऩार य कम्िर ङ्झरई ऩीङ्झडतराई ङ्जितयण 
नगयेको हङ्टॉदा कायिाही गयी  ऩाऊॉ ।  
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28  
१३१९७  

२०७३/३/१ 

बकूम्ऩफाट ऺङ्झतग्रस्त प्रत्मेक गा.ङ्झफ.स राई ९ राि उऩरब्ध 
गयाएकोभा सो यकभ यसङ्टिाको धङ्टन्द्चे गा.ङ्जि.स.रे हारसम्भ नफाॉडेको 
हङ्टॉदा कायिाही गयी ऩाऊॉ । 

29  
१२३३३५ 

२०७२/३/१६ 

सयकायफाट आभ ऩीङ्झडतराई याहत उऩरब्ध गयाएकोभा ङ्झतम्रो ङ्झबन्द् न बएको 
सासङ्टरे याहत ऩाएको हङ्टॉदा ङ्झतङ्झभरे ऩाउदैनौ बनी बिऩङ्टय ङ्ञजल्रा सङ्टमघङ्झफनामक 
िडा नॊ.१२ का कभघचायीरे भराई बनेको य बिऩङ्टय ङ्ञजल्रा प्रशासन 
कामाघरमभा ङ्झनिेदन ङ्छदई सो कामाघरमफाट आभ भाङ्झनस सयह याहत ङ्छदनङ्ट 
बनी प्रशासनफाट आदेश हङ्टॉदा सभेत सो िडा कामाघरमरे भेयो ङ्झनिेदन दताघ 
नगयी याहत उऩरब्ध नगयाएको हङ्टॉदा भराई याहत उऩरब्ध गयाई ऩाऊॉ   

30  
11761 

072।03।1 

का.ङ्ञज गोकणेश्वय न.ऩा िडा नॊ.७ य ८ भा याहत ङ्जितयण गदाघ 
आफ्ना ब्मङ्ञि य कामघकताघराई भात्र िास्ता गने, ऩार िाद्यङ्ङजस्ता 
आङ्छद ङ्जितयणभा ऩूयै राऩयिाही य ङ्जढरासङ्टस्ती बएको हङ्टॉदा कायिाही 
गयी ऩाऊॉ ।  

31  
11940  

०७२/३/६ 

अथघभन्द्त्री डा.याभशयण भहतका स्िकीम सङ्ञचि यभेश भहत भाङ्झथ 
बकूम्ऩ ऩीङ्झडतका राङ्झग ऩठाईएका जस्ताऩाता फेच्न िोजेको आयोऩ 
राङ्झग यािेकोभा अि अथघभन्द्त्रारमका ङ्झफङ्झबन्द् न ङ्झनकामफाट याहत 
साभग्री कङ्झत-कङ्झत फङ्टझेय कहाॉ रगेका छन,् कहाॉ-कहाॉ ऩ ङ्टग्मो, कङ्झत 
नगद रगेका छन,् कङ्झत ङ्ञजन्द्सी रगेको छन,् कङ्ट न-कङ्ट न गाउॉभा रगेय 
फाॉङ्झडएको छ, के-कङ्झत रगेय फेङ्ञचएको छ, त्मो सफै िोजी होस।् 

32  
१२३  

०७२/४/८ 

ङ्झसन्द्धङ्टऩारञ्चोक ङ्ञजल्राको भछे गा.ङ्जि.स.भा १५ हजाय याहत ङ्जितयण 
गदाघ राऩयिाही साथ गैयऩीङ्झडतराई ङ्छदईएको, याहत-काडघ गैयऩीङ्झडतराई 
ङ्जितयण गयेको, नबत्केको ढरान र्यको ऩङ्झन बत्केको बनी याहत 
ङ्छदएको हङ्टॉदा कायिाही गयी ऩाऊॉ ।  

33  
३६८९५  

०७२/३/३० 

ङ्झसन्द्धङ्टऩारञ्चोक ङ्ञजल्राको भहाङ्कार गा.ङ्जि.स.भा बकूम्ऩ ऩीङ्झडत याहत 
ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जितयण गदाघ एकै ऩङ्चयिायका ब्मङ्ञिहरुराई ङ्झबङ्ङ बएको 
बनी ऩङ्चयचम-ऩत्र ङ्छदई सयकायराई ठूरो आङ्झथघकबाय ऩायेको हङ्टॉदा 
कायिाही गयी ऩाऊॉ ।  

34  
१९५ 

 ०७२/४/५ 

अस्थाई कटेयो फनाउन ङ्छदएको याहत यकभ काठभाडौं फस्ने, गाउॉभा 
आय.सी.सी. र्य हङ्टने, ऩाॉच फर्षघ ऩङ्जहरे बत्केको र्य देिाई, दाजङ्टबाई 
छङ्ट ङ्जटएको ङ्जिियण फनाई याहत ङ्झरएको हङ्टॉदा कायिाही गयी ऩाऊॉ । 

35  
४४५  

०७२/४/२० 

का.ङ्ञज शॊिायाऩ ङ्टय न.ऩा िडा नॊ.१३ भा नगद याहतङ्जितयण गदाघ 
अङ्झनमङ्झभतता बएको हङ्टॉदा कायिाही गयी ऩाऊॉ  साथै साङ्झफक फज्र-
मोङ्झगनी गा.ङ्जि.स.का उऩाध्मऺ कणघफहादङ्टय के.सी, नागङ्चयक िडा 
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भञ् चका अध्मऺ फरी के.सी. सभेतरे ऩ्ी र्य हङ्टॉदाहङ्टॉदै नगद याहत 
ङ्झरएको हङ्टॉदा कायिाही गयी ऩाऊॉ ।  

36  
४४७ 

०७२/४/२० 

ङ्झसन्द्धङ्टरी ङ्ञजल्रा ऩङ्टयानो झाॉगाझोङ्झर गा.ङ्झफ.स भा ९०० र्यधङ्टयीराई 
भात्र याहत ङ्जितयण गनङ्टघऩनेभा १५०० र्यधङ्टयीराई याहत ङ्जितयण 
गयेको देिाई भ्रष्टाचाय गयेको हङ्टॉदा कायिाही गयीऩाऊॉ । 

37  
८७९  

०७३/४/३२ 

काभ्रऩेराञ्चोक ङ्ञजल्राको पराटे गा.ङ्जि.स. फस्ने रारफहादङ्टय ऺेत्री 
रगामत उजङ्टयीभा उल्रेङ्ञित २० जना ब्मङ्ञिहरु २० फर्षघ 
अगाङ्झडदेङ्ञि नै पराटे गा.ङ्जि.स.राई छाडी काठभाडौंभा सङ्टङ्झफधामङ्टि 
र्यभा फस्दै आएकोभा ङ्झनजहरुरे याहत यकभ ङ्झरएको हङ्टॉदा कायिाही 
गयी ऩाऊॉ । 

38  
९४३  

०७२/५/१ 

ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्राको जरङ्जिये गा.ङ्जि.स. राई नेऩार सयकायफाट 
९ राि ङ्झनकासा बएकोभा गा.ङ्जि.स.को याजनैङ्झतक सॊमन्द्त्र य 
कभघचायीको ङ्झभरेभतोभा ऩातरो जस्ता ल्माई सो जस्ता ङ्जितयण नगयी 
नक् करी ङ्झफर फनाई ऩेश गयेको हङ्टॉदा छानिीन गयी कायिाही गयी 
ऩाऊॉ । 

39  
३९२  

०७२/५/१ 

नेऩार सयकायको याहत एफॊ बकूम्ऩ ऩीङ्झडत ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जितयण गनघ 
जायी गयेको ङ्झनदेङ्ञशका ङ्झफऩङ्चयत नङ्टिाकोट ङ्ञजल्रा गेिङ्टघ गा.ङ्जि.स.का 
सङ्ञचि, प्राङ्झफङ्झधक सहामक य याजनैङ्झतक दरका सॊमन्द्त्ररे र्य 
नबङ्ञत्कएका, र्य नबएका, काठभाडौं तथा सदयभङ्टकाभभा र्य बएका 
ब्मङ्ञिहरुराई ऩङ्चयचमऩत्र ङ्छदएको हङ्टॉदा कायिाही गयी ऩाऊॉ । 

40  
१२४२  

०७२/५/८ 

गोयिा ङ्ञजल्रा िायऩाक गा.ङ्जि.स.का यसकङ्ट भाय र्रे, गणेशफहादङ्टय 
गङ्टरुङ्ग, दङ्टगाघफहादङ्टय र्रे सङ्जहतका  उजङ्टयीभा उल्रेङ्ञित ६१ जनाको 
गाउॉभा नै ऩ्ीर्य तथा काठभाडौभा र्य बएकोभा ङ्झनजहरुरे सभेत 
नगद रु.१५ हजाय याहत फङ्टङ्ञझङ्झरएको हङ्टॉदा कायिाही गयी ऩाऊॉ । 

41  
१२४६  

०७२/८/५ 

ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्राको थाम्ऩारधाऩ गा.ङ्जि.स.भा ८०० र्यधङ्टयीराई 
भात्र याहत ङ्जितयण गनङ्टघऩनेभा १२०० र्य धङ्टयीराई रु.१५ हजाय 
याहत यकभ ङ्जितयण गयेको हङ्टॉदा छानिीन गयी कायिाही गयी ऩाऊॉ । 

42  
८३४  

०७२/५/५ 

याभेछाऩ ङ्ञजल्रा भन्द्थरी न.ऩा. १४ भा झङ्टठ्ठा ङ्जिियण ऩेश गयी 
बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरुराई सयकायरे उऩरब्ध गयाएको अस्थामी आिास 
मोजनाको यकभ ठगी गने ब्मङ्ञिहरुराई कायिाही गयी ऩाऊॉ ।  

43  
१२५२  

०७२/५/८ 

तनङ्टहॉ ङ्ञजल्राको बानङ्ट गा.ङ्जि.स.भा बकूम्ऩ ऩीङ्झडतको अङ्झबरेि 
सॊकरनभा चरिेर बएको य आॉङ्ञशक ऺङ्झतराई ऩङ्झन ऩूणघ ऺङ्झत फनाई 
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अङ्झनमङ्झभता गयेको हङ्टॉदा छानिीन गयी कायिाही गयी ऩाऊॉ ।  

44  
१४५८ 

 ०७२/५/८ 

ङ्ञजल्रा धाङ्छदङ्ग ङ्झनरकण्ठ गा.ङ्जि.स. रगामत ङ्झफङ्झबन्द् न गाउॉभा र्य 
नबङ्ञत्कएका, ऩ्ी ढरान र्यबएका ब्मङ्ञिहरुरे तथा छङ्टिाङ्झबन्द् न 
नबएका एकै ऩङ्चयिायका ५ जना ब्मङ्ञिहरुरे सभेत छङ्टिा ङ्झबन्द् न बएको 
बनी १५ हजाय रगामतको याहत साभग्री फङ्टझेको हङ्टॉदा छानिीन गयी 
कायिाही गयी ऩाऊॉ ।  

45  
८७४३२ 

०७२/४/३२ 

सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट ङ्ञजल्राको नेचा फेरर्ाये गा.ङ्जि.स.भा र्य ऺङ्झत नै नबएका 
ब्मङ्ञिहरुरे सभेत ऩूणघ ऺङ्झत बएको बनी एकार्यका भाङ्झनसहरु 
छङ्ट ङ्जिएको देिाई सयकायी यकभ ठगी गयेको हङ्टॉदा छानिीन गयी यकभ 
ङ्जपताघ गयाई ऩाऊॉ ।  

46  
१६३  

०७३/५/१ 

ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्राको जरिीये गा.ङ्जि.स.भा यहेको बकूम्ऩफाट ऺङ्झत 
बएको आनन्द्द उच्च भा.ङ्जि. भभघतको राङ्झग ङ्झफङ्झबन्द् न दातङृ्झनकामफाट 
फीस राि बन्द्दा फढीको नगद तथा ङ्ञजन्द्सी सहमोग उऩरब्ध 
बएकोभा ङ्जिद्यारम  ब्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ सॊचिीय ताभाङ्ग य 
प्र.अ. मोगेश्वय याितरे दङ्टई ङ्छदन डोजय रगाई ८/१० जना 
श्रङ्झभकराई काभभा रगाई सो यकभ सकेको फताई भ्रष्टाचाय गयेको 
हङ्टॉदा कायिाही गयी ऩाऊॉ । 

47  
११७८  

०७२/५/७ 

दोरिा ङ्ञजल्राको भारङ्ट गा.ङ्जि.स. ६ का फाफङ्टयाभ ित्री, नियाज 
ऩोियेर, हयीशॊकय ऩोियेर याहत ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतभा यहेकोभा 
ङ्झनजहरुरे आभाफाफङ्ट, दाजङ्टबाई य ङ्छदङ्छदिङ्जहनीराई ङ्झबन्द् न फसेको देिाई 
याहत साभग्री ङ्झरएको, एक फर्षघ बन्द्दा फढी ऩङ्टग्ने गयी याहत साभग्री 
िाद्याङ्ङ आफ्नो र्यभा यािेको, ङ्झत्रऩार जस्ताऩाता य नगद १५ हजाय 
सभेत फङ्टझेको, अॊशफण्डा हङ्टदै नबएको ङ्ञस्थङ्झतभा सभेत छङ्टिाङ्झबन्द् न बएको 
बनी आपन्द्तहरुराई नगद तथा ङ्ञजन्द्सी भारसाभान ङ्झरए ङ्छदएको, 
नियाज ऩोियेरको र्य काठभाडौं ङ्छठभीभा बए ऩङ्झन आपै ङ्ञशपाङ्चयस 
गयी नगद तथा जस्ताऩाता ङ्झरएको हङ्टॉदा कायिाही गयी ऩाऊॉ । 

48  
२२५ 

०७२/२/१७ 

याभेछाऩ ङ्ञजल्रा फेथान गा.ङ्जि.स. ३ ङ्ञझॊगटी टोर फस्ने हयी 
ि्काको र्य चङ्जकघ एको य एउटा र्य बएकोरे रु.१५ हजाय भात्र 
ऩाउन ऩनेभा त्मही र्यका अन्द्म ६ जना सदस्महरुरे १५/१५ हजाय 
यकभ ङ्झरएको हङ्टॉदा कायिाही गयी ऩाऊॉ । 

49  
१६२३  

०७२/५/१६ 

याहतको साभान ङ्झफङ्जक्र गयेको आशॊकाभा स्थानीम प्रशासनरे फनेऩा 
न.ऩा. िडा नॊ.३ ङ्ञस्थत सङ्टङ्झनता साऩकोटा य फरयाभ गौतभको 
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ऩसरभा अनङ्टगभन गयेको छ रु.१६ सम ऩने चाभर रु.८०० भा 
ङ्झफङ्जक्र गयेको उजङ्टयीऩङ्झछ स्थानीम प्रशासनरे अनङ्टगभन गयेको हो। 

50  
१८७१ 

०७२/५/२५ 

काभ्र ेकङ्ट शादेिीका ऩूिघ गा.ङ्जि.स. अध्मऺ बीभ न्द्मौऩानेको ङ्झनदेशनभा 
गा.ङ्जि.स.सङ्ञचि गॊगारार हाकाजङ्ट, सहामक याभहङ्चय थाऩा य 
कभघचायीहरु सभेतको ङ्झभरेभतोभा बकूम्ऩ ऩीङ्झडत ३५० देङ्ञि ४५० 
नक् करी र्यधङ्टयी िडागयी ५५ राि यकभ दङ्टरुऩमोग गयेको हङ्टॉदा 
छानिीन गयी कायिाही गयीऩाऊॉ । 

51  
१८७३  

०७२/५/२३ 

ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्रा ङ्झसरुिायी गा.ङ्जि.स.को बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरुको 
राङ्झग आएको याहत यकभ अङ्झनमङ्झभतता बएको हङ्टॉदा कायिाही गयी 
ऩाऊॉ । 

52  
१२४५९  

०७२/३/१७ 

ऩूणघ र्यऺेती बएकारे भात्र १५ हजाय ऩाउनेभा का.ङ्ञज. तायकेश्वय 
न.ऩा. १६ य १७ भा न.ऩा.का कभघचायी ङ्छदऩक राङ्झभछाने य ङ्झफकास 
भहजघन सभेतका कभघचायीहरुरे आॊङ्ञशक ऺङ्झत बएका र्यधनीराई 
रु.१५ हजाय उऩरब्ध गयाएको हङ्टॉदा छानिीन गयी ऩाऊॉ । 
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२९३  

०७२/४/११ 

ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्रा र्ङ्टम्थाङ्ग गा.ङ्जि.स. ७ भा बकूम्ऩ याहत यकभ 
सोझै भ्रष्टाचाय बएको हङ्टॉदा  छानिीन गयी ऩाऊॉ । 

54  
३६००८ 

०७२/३/११ 

का.ङ्ञज. तायकेश्वय न.ऩा. ७ य ८ फाट ङ्झत्रऩार िङ्चयदभा ब्माऩक 
अङ्झनमङ्झभतता बएको हङ्टॉदा छानिीन गयीऩाऊॉ । 

55  
२८०  

०७२/४/११ 

नेऩार सयकाय ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत रगामतका ङ्झफङ्झबन्द् न दात ृ
ङ्झनकामफाट नङ्टिाकोट ङ्ञजल्रा भदनऩङ्टय गा.ङ्जि.स.का बकूम्ऩ 
ऩीङ्झडतहरुको राङ्झग प्राप् त अनङ्टदान याहत साभग्रीभा भ्रष्टाचाय बएको 
हङ्टॉदा कायिाही गयी ऩाऊॉ । 

56  
२९४ 

०७२/४/११ 

का.ङ्ञज. कागेश्वयी भनोहया न.ऩा.का कामघकायी अङ्झधकृत रक्ष्भीसङ्टन्द्दय 
अिार, सबासद ङ्छदऩक कङ्ट ईकेर, ऩूिघ गा.ङ्जि.स. अध्मऺ याजायाभ 
ऩूडासैनी, ने.का. ऺेत्रीम सबाऩङ्झत उऩेन्द्र काकी सभेतरे २२ रािको 
ङ्झत्रऩार िङ्चयदभा अङ्झनमङ्झभतता गयेको हङ्टॉदा कायिाही  गयी ऩाऊॉ । 
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बाग ३ 

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनभा सॊरग्न केन्द्रीम ङ्झनकामहरू् 

३.१.  प्रधानभन्द्त्री तथा भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद्को कामाघरम य प्रधानभन्द्त्री दैिी प्रकोऩ उद्धाय 
कोर्ष् 

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनको राङ्झग याङ्ञष् ट्रम नीङ्झत तथा यणनीङ्झत तजङ्टघभा गने कामघभा आिश्मक ङ्झनदेशन, 
सभन्द्िम य सहमोग ऩङ्टर् माउने कामघ प्रधानभन्द्त्री तथा भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद्को कामाघरमफाट हङ्टॉदै आएको 
देङ्ञिमो। साथै, उि कामाघरमरे प्रधानभन्द्त्री याहत कोर्ष सञ् चारन गयी उद्धाय, याहत, ऩङ्टनङ्झनघभाण 
तथा ऩङ्टनस्थाघऩना कामघभा सहमोग सभेत उऩरब्ध गयाउॉदै आएको ऩाईमो। ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन 
सम्फन्द्धी दीर्घकारीन, आिङ्झधक य फाङ्जर्षघक मोजना तजङ्टघभा गने तथा ङ्जिऩद् फाट ऺङ्झत बएका 
सॊयचनाहरूको ऩङ्टनङ्झनघभाण तथा प्रबाङ्जितहरूको ऩङ्टनस्थाघऩनाका राङ्झग ङ्छिऩऺीम, फहङ्टऩऺीम एिॊ अन्द्तयाघङ्जष्डम 
सहमोग जङ्टटाई आमोजनाहरूको तजङ्टघभा, कामाघन्द्िमन, अनङ्टगभन य भूल्माॊकन गने नीङ्झतगत कामघहरू गदै 
आएको ऩाईमो। मस सन्द्दबघभा नेऩार सयकाय भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद् फाट याहत व्मिस्थाऩन रगामतका 
ङ्जिर्षमहरूभा बएका नीङ्झतगत ङ्झनणघमहरूको अध्ममन गनङ्टघ आिश्मक देङ्ञिन आमो।  

ङ्झभङ्झत २०७२ सार िैशाि १२ गते ङ्जिनाशकायी बकूम्ऩ गए ऩश् चात ्  सोही ङ्झभङ्झतभा नै फसेको 
भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद्को फैठकरे िोज, उद्धाय तथा याहत कामघराई प्रबािकायी फनाउन केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ 
उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झनम्न फभोङ्ञजभको ङ्झसपाङ्चयशराई अनङ्टभोदन गयेको ऩाईमो।  

 िोज, उद्धाय तथा याहत कामघको राङ्झग तत्कार ५० कयोड रूऩकमा केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय 
कोर्षभा उऩरब्ध गयाउने,  

 दैिी प्रकोऩ उद्धाय ऐन, २०३९ को दपा ३ फभोङ्ञजभ ११ ङ्ञजल्राहरु (काठभाण्डौ, रङ्झरतऩङ्टय, 
बिऩङ्टय, काभ्रऩेराञ् चोक, ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक, नङ्टिाकोट, यसङ्टिा, धाङ्छदङ्ग, दोरिा, याभेछाऩ य गोयिा) 
राई फढी प्रबाङ्जित ङ्ञजल्रा र्ोर्षणा गयी १ भङ्जहनाको राङ्झग सॊकटग्रस्त ऺेत्र र्ोर्षणा गनघ नऩेार 
सयकाय सभऺ ङ्झसपाङ्चयश गने, 

 केन्द्रीम कभाण्ड ऩोष्ट िडा गने तथा उद्धाय सभन्द्िम केन्द्र स्थाऩना गयी िोज, उद्धाय य याहत 
कामघराई तीव्र फनाउने, 
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 सयकायी तथा गैयसयकायी ऺेत्र िीच सभन्द्िम कामभ गयी उद्धाय य याहत कामघभा सॊरग्न हङ्टने य 
सो कामघभा अन्द्तयाघङ्जष्डम सहामताका राङ्झग सभेत आव्हान गने, 

 बकूम्ऩको कायणफाट चोटऩटक रागेका व्मङ्ञिहरुराई सािघजङ्झनक, साभङ्टदाङ्जमक य ङ्झनजी अस्ऩतार 
सभेतफाट सम्ऩूणघ आकङ्ञस्भक उऩचायको व्मिस्था ङ्झन्शङ्टल्क गने, 

 िाद्यान्द् न, और्षङ्झध, ऩानी, आिास य अन्द्म अत्मािश्मक िस्तङ्टको ङ्झनमङ्झभत आऩूङ्झतघको व्मिस्था 
िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारम, सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारम य स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारमरे 
ङ्झभराउने। 

नऩेार सयकायफाट ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्द्धभा बए गयेका केही भहत्िऩूणघ ङ्झनणघमहरू् 

ङ्झभङ्झत २०७२।१।१३ गते फसेको भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद्को फैठकरे गयेका ङ्झनणघमहरु् 

 दैिी प्रकोऩ उद्धाय ऐन, २०३९ को दपा ३ फभोङ्ञजभ १ भङ्जहनाको राङ्झग ङ्झसन्द्धङ्टरी ङ्ञजल्राराई 
सङ्कटग्रस्त ऺेत्र र्ोर्षणा गने, 

 बकूम्ऩफाट ऺङ्झतग्रस्त बएका सडक तथा ऩङ्टरहरु तत्कार भभघत गयी मथाशीघ्र सञ् चारनभा 
ल्माउने व्मिस्था बौङ्झतक ऩूिाघधाय तथा मातामात व्मिस्था भन्द्त्रारमरे ङ्झभराउने,  

 बग्नािशेर्ष हटाउने कामघ (Debris Management) सॊर्ीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जिकास भन्द्त्रारम 
य बौङ्झतक ऩूिाघधाय तथा मातामात व्मिस्था भन्द्त्रारमरे सभन्द्िमात्भक रूऩभा तत्कार शङ्टरू गने, 

 िाद्यिस्तङ्ट तथा अन्द्म आधायबतू िस्तङ्टहरुको सहज उऩरब्धताको राङ्झग सम्फङ्ञन्द्धत सयोकायिारा 
ऩऺहरुसॉग सभन्द्िम गने, 

 ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कामघभा ङ्झभत्र याष्डहरु तथा दात ृ ङ्झनकामहरुफाट ङ्झरने आिश्मक साभग्रीहरुको 
सूची गहृ भन्द्त्रारमरे ऩययाष्ड भन्द्त्रारमराई उऩरब्ध गयाउने य ऩययाष्ड भन्द्त्रारमरे सो फभोङ्ञजभ 
सहामता प्राप् त गने व्मिस्था ङ्झभराई ङ्झत्रब ङ्टिन अन्द्तयाङ्जष्डम ङ्जिभानस्थरभा कामघयत कामघटोरीराई 
जानकायी गयाउने, 

 दाहसॊस्काय गनघ आिश्मक िचघ गहृ भन्द्त्रारमरे प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी भापघ त तत्कार 
उऩरब्ध गयाउने, 

 ङ्झभङ्झत 2072।०१।१२ गते भङ्टरूकभा आएको ङ्जिनाशकायी बकूम्ऩफाट हङ्टन गएको आकङ्ञस्भक 
ऺङ्झत, भतृ्मङ्ट, र्ाइते, उद्धाय, स्िास्थ्म उऩचाय तथा तत्कार याहत उऩरब्ध गयाउने कामघका राङ्झग 
तत्कार रू. ५० कयोड ङ्झनकासा अथघ भन्द्त्रारमफाट गयी गहृ भन्द्त्रारमराई उऩरब्ध गयाउने। 
(ङ्झभङ्झत २०७२।०१।१३ गतेको ङ्झनणघम नॊ.१) 
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 ङ्जिऩद्को उङ्ञचत व्मिस्थाऩनको ङ्झनङ्झभत्त सयकायको भात्र प्रमासरे सम्बि नदेङ्ञिएको हङ्टॉदा ङ्झनजी 
ऺेत्र, नागङ्चयक सभाज, ङ्छिऩऺीम एिॊ फहङ्टऩऺीम दात ृसभङ्टदाम, सॊमङ्टि याष्ड सॊर् रगामत ऺेत्रीम 
अन्द्तयाघङ्जष्डम सॊर्-सॊस्थाहरू, ङ्झभत्र याष्डहरू एिॊ स्िदेश तथा ङ्जिदेशभा यहेका नेऩारी सभङ्टदामराई 
सहमोगको राङ्झग आव्हान गदै प्रधानभन्द्त्री दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षको िाता नॊ. सािघजङ्झनक सॊचाय 
भाध्मभफाट प्रचाय प्रसाय गने। (ङ्झभङ्झत २०७२।०१।१३ गतेको ङ्झनणघम नॊ.२) 

नेऩार सयकाय भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद् फाट ङ्झभङ्झत २०७२।०१।१३ भा ङ्झनजी ऺेत्रसॉग तत्कार सभन्द्िम गयी 
तमायी िाद्यिस्तङ्ट, आधायबतू िाद्यान्द् न, ऩेट्रोङ्झरमभ ऩदाथघ तथा ऩानी रगामतका साभग्री उऩरब्ध 
गयाउने य ऩसरहरू िङ्टराई आऩूङ्झतघ व्मिस्था सहज गयाउने कामघ गहृ भन्द्त्रारमसॉग सहमोग ङ्झरई 
िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारमरे तत्कार गने, िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारमको सह-सङ्ञचिको 
सॊमोजकत्िभा कृङ्जर्ष ङ्जिकास भन्द्त्रारम तथा नेऩार उद्योग िाङ्ञणज्म भहासॊर्को प्रङ्झतङ्झनङ्झध सभेत यहेको 
सङ्झभङ्झतरे सो कामघको अनङ्टगभन गने, प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राभा प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीको सॊमोजकत्िभा 
आिश्मकता अनङ्टसाय अन्द्म प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू सभेत यहने गयी ङ्झनणघम बएको देङ्ञिमो। 

त्मस्तै, ङ्झभङ्झत २०७२।१।१४ गते फसेको भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद्को फैठकरे ङ्झनम्न फभोङ्ञजभ ङ्झनणघम गयेको 
देङ्ञिमो् 

 ङ्जिनासकायी बकूम्ऩफाट प्रबाङ्जित नागङ्चयकहरुको िोज, उद्धाय, याहत तथा ऩङ्टनस्थाघऩना रगामतको 
काभ गनघका राङ्झग प्रधानभन्द्त्री दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षभा जम्भा गनघ एक अिघ रुऩैमाॉ अथघ 
भन्द्त्रारमरे ङ्झनकासा ङ्छदने, 

 अत्मािश्मक फस्तङ्टको आऩूङ्झतघ नगने य कारोफजायी, काटेङ्झरङ, ङ्झसण्डीकेट, भूल्मफङृ्जद्ध रगामत 
आऩूङ्झतघ व्मिस्थाराई असहज फनाउने व्मङ्ञिहरूराई िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारमसॉग सभन्द्िम 
गयी गहृ भन्द्त्रारमरे तत्कार कानून फभोङ्ञजभ कायिाही गने, ङ्जित्तीम सॊस्था तथा फैकराई 
तत्कार िोल्न रगाउने य सो कामघ गनघ अटेय गनेराई अथघ भन्द्त्रारमरे कायिाही गने। 

त्मस्तै, ङ्झभङ्झत २०७२।१।१७ गते फसेको भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद्को फैठकरे ङ्झनम्न फभोङ्ञजभ ङ्झनणघम गयेको 
देङ्ञिमो् 

 बकूम्ऩभा ऩयी भतृ्मङ्ट बएकाहरूको ङ्जकङ्चयमा िचघ फाऩत भतृकका एकार्यका ङ्झनकटतभ ्
ऩङ्चयिायजनराई प्रङ्झत भतृक चाङ्झरस हजाय रूऩैमाॉ गहृ भन्द्त्रारमरे उऩरब्ध गयाउने; 

 भतृ्मङ्ट बएका व्मङ्ञिको एकार्यको प्रत्मेक ऩङ्चयिायराई एक राि रूऩैमाॉ उऩरब्ध गयाउने।  
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 बकूम्ऩभा ऩयी र्यिाय ङ्जिहीन बएका ऩङ्चयिायराई नेऩार सयकायरे अस्थामी आश्रमस्थरको 
फन्द्दोफस्त गने काभ सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारम, गहृ भन्द्त्रारम य सङ्घीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम 
ङ्जिकास भन्द्त्रारमको सहमोगभा तत्कार मङ्टद्धस्तयभा प्रायम्ब गयी अङ्जिरम्फ सम्ऩन्द् न गने। सो 
कामघको राङ्झग ङ्झत्रऩार, टेण् ट, प्राङ्ञस्टक ङ्झसट िा अन्द्म स्थानीम ङ्झनभाघण साभग्री प्रमोग गने। 

 ऩङ्टयानो र्यफासभा र्य चकेको कायणरे र्य पकघ न नसक्ने अिस्था एिॊ सफै ऩङ्चयिायजन गङ्टभाई 
असहाम बएकाहरूका राङ्झग सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा ङ्ञशङ्जिय स्थाऩना गयी यात न े य अको व्मिस्था 
नबएसम्भ िाने फस्ने व्मिस्था गहृ भन्द्त्रारमरे गयी ङ्छदने। 

 बकूम्ऩरे चकेको र्यहरू भभघतका राङ्झग ऩङ्झछ र्य ङ्झनभाघण तथा ऩङ्टनफाघस य स्थानान्द्तय सम्फन्द्धी 
कङ्ट नै ऩङ्झन सङ्टङ्झफधा नऩाउने शतघनाभा गयाई प्रङ्झत र्य ऩङ्चयिाय भभघत फाऩत ऩच्चीस हजाय रूऩैमाॉसम्भ 
अनङ्टदान गहृ भन्द्त्रारम भापघ त उऩरब्ध गयाउने।  

 बकूम्ऩफाट ऺङ्झत बएका बौङ्झतक सॊयचना, सयकायी तथा सािघजङ्झनक बिन य ङ्जिद्यारम, ऐङ्झतहाङ्झसक, 
धाङ्झभघक य ऩङ्टयाताङ्ञत्िक सम्ऩदाको ऩङ्टनङ्झनघभाघण तथा बकूम्ऩग्रस्त ङ्ञजल्राहरूभा स्िीकृत ङ्झडजाईन 
अनङ्टसाय उऩमङ्टि प्रङ्जिङ्झधका र्य य सङ्टङ्जिधामङ्टि फस्ती ङ्झनभाघणभा बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूराई सहमोग 
रगामतका ऩङ्टनिाघस एिॊ ऩ ङ्टनङ्झनघभाघण कामघक्रभ सञ् चारन गनघ दङ्टई सम अफघको याङ्जष्डम ऩङ्टनङ्झनघभाघण 
कोर्ष स्थाऩना गने। सो कामघका राङ्झग याङ्जष्डम मोजना आमोगरे अथघ भन्द्त्रारम एिॊ अन्द्म 
सम्फङ्ञन्द्धत भन्द्त्रारम ङ्झनकाम सभेतको सभन्द्िम य सहमोगभा अङ्जिरम्फ कामघक्रभ तमाय ऩाने। मस 
प्रमोजनको राङ्झग नेऩार सयकायको तपघ फाट फीस अफघ रूऩैमाॉ प्रदान गने य फाॉकी अन्द्तयाघङ्जष्डम एिॊ 
अन्द्म ्ोतफाट ऩङ्चयचारन गने। भाङ्झथ उल्रेङ्ञित उदे्दश्म ऩङ्टया गनघ आिश्मकता अनङ्टसाय चारङ्ट 
आ.ि.को ङ्जिङ्झनमोजन फजेट ऩङ्टन्सॊयचना गने य आगाभी आ.ि.भा फजेट सम्फङ्ञन्द्धत भन्द्त्रारमहरूरे 
व्मिस्था सभेत गने। 

 अङ्झबबािक नबएका फारफाङ्झरकाको याहत यकभ नािारकका नाभभा ङ्ञजल्रा भङ्जहरा तथा 
फारफाङ्झरका कामाघरम सॊयऺक बई फकक िाता िोरेय याङ्ञिङ्छदन य नािारक िाङ्झरग बएऩङ्झछ 
सम्फङ्ञन्द्धतराई ङ्छदने।  

 दैिी प्रकोऩ उद्धाय ऐन, २०३९ को दपा ३ फभोङ्ञजभ ङ्झभङ्झत २०७२।१।१२ भा र्ोर्षणा 
गङ्चयएको सङ्कटग्रस्त ऺेत्रभा ङ्झभङ्झत २०७२।१।१२ गतेदेङ्ञि नै रागङ्ट हङ्टने गयी ओिरढङ्टङ्गा य 
भकिानऩङ्टय ङ्ञजल्राहरू थऩ गयी याजऩत्रभा अङ्झतङ्चयिाङ्क गयी सूचना प्रकाङ्ञशत गने। 

 बकूम्ऩफाट र्ाईते बएकाको ईम्प्राण्ट तथा सो सम्फन्द्धी शल्मङ्जक्रमा, और्षङ्झध, ईम्प्राण्ट ङ्ञझक्ने य 
ङ्ञझकेऩङ्झछको एक अनङ्टगभनसम्भको सम्ऩूणघ िचघका राङ्झग प्रङ्झत व्मङ्ञि एकभङ्टष् ट ऩच्चीस हजाय 
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रूऩैमाॉका दयरे अस्ऩतारराई उऩरब्ध गयाउने य सो यकभ ब ङ्टिानी ङ्छदएऩङ्झछ सम्फङ्ञन्द्धत व्मङ्ञि य 
सयकायसॉग अस्ऩताररे कङ्ट नै यकभ नङ्झरने य नउठाउने।  

 बकूम्ऩ प्रबाङ्जितहरूको राङ्झग आिश्मक ऩने टेण् ट य टायऩोङ्झरन िङ्चयद गने अङ्ञततमायी सहयी 
ङ्जिकास भन्द्त्रारमराई प्रदान गने य िङ्चयदफाट प्राप् त साभग्री भाननीम िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ 
भन्द्त्रीको येिदेि य ङ्झनमन्द्त्रणभा नेऩार सयकायफाट सॊचाङ्झरत केन्द्रीम गोदाभभा दाङ्ञिरा गयी तहाॉ 
फाटै ङ्जितयण गने व्मिस्था गने। 

प्रधानभन्द्त्री दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्ष् 
प्रशासकीम कामघङ्झफधी (ङ्झनमङ्झभत गने) ऐन, २०१३ को दपा २ रे ङ्छदएको अङ्झधकाय प्रमोग गयी 
नेऩार सयकायरे प्रधानभन्द्त्री दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्ष सञ् चारन ङ्झनमभािरी, २०६३ फभोङ्ञजभ 
प्रधानभन्द्त्री दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्ष गठन गयेको देङ्ञिन्द्छ। प्रधानभन्द्त्री दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्ष 
सॊचारन ङ्झनमभािरी, २०६३ को ङ्झनमभ ३ अनङ्टसाय कोर्षभा प्रधानभन्द्त्री तथा भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद्का सदस्म, 
सॊिैधाङ्झनक ङ्झनकामका ऩदाङ्झधकायी, साॊसद, ङ्झनजाभती, जॊगी, प्रहयी कभघचायीहरुरे प्रदान गयेको यकभ, 
सयकायी तथा गैयसयकायी सॊस्था, व्मङ्ञि, याजनैङ्झतक दर, नागङ्चयक सभाज रगामतरे स्िेच्छारे प्रदान 
गयेको यकभ, दात ृभङ्टरूक, सॊस्था, अन्द्तयाघङ्जष्डम गैयसयकायी सॊस्थारे उऩरब्ध गयाएको यकभ, नेऩार 
सयकायरे उऩरब्ध गयाएको यकभ जम्भा हङ्टने व्मिस्था यहेको देङ्ञिन्द्छ। मसैगयी, कोर्षको यकभ िचघ 
सम्फन्द्धभा ऐ. ङ्झनमभािरीको ङ्झनमभ ४ भा व्मिस्था बएको ऩाईन्द्छ जस अनङ्टसाय दैिी प्रकोऩफाट 
असय ऩयेको िा ऩनघ सक्ने व्मङ्ञिको उद्धाय य सॊयऺण गने, अस्थामी ङ्ञशङ्जिय िडा गने, ऩीङ्झडतको 
बयणऩोर्षणको राङ्झग िाद्यान्द् न, और्षङ्झध उऩचायभा िचघ गने, भतृकका काज ङ्जकङ्चयमाका राङ्झग आङ्झथघक 
सहमोग गने रगामतका व्मिस्था बएको ऩाईन्द्छ बने ङ्झनमभ ५ अनङ्टसाय कोर्षको यकभ 
कभघचायीहरूराई ऩाङ्चयश्रङ्झभक, तरि बत्ता सङ्टङ्जिधा, भ्रभण िचघ, ऩ ङ्टयस्काय, चन्द्दा, उऩहाय आङ्छदभा प्रमोग 
गनघ नसङ्जकने देङ्ञिन्द्छ।  
कोर्ष सञ् चारन तथा व्मिस्थाऩनको राङ्झग याङ्जष्डम मोजना आमोगका उऩाध्मऺ सॊमोजक यहेको तथा 
अन्द्म सम्फङ्ञन्द्धत ८ भन्द्त्रारमका सङ्ञचिहरू सदस्म यहेको कोर्ष सञ् चारन सङ्झभङ्झत गठन गयी सोही 
सङ्झभङ्झतको ङ्झनणघमफाट कोर्षभा जम्भा हङ्टन आएको यकभ ङ्जिङ्झनमोजन गने कानूनी व्मिस्था यहेको छ। 
त्मस्तै, प्रधानभन्द्त्री दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्ष सञ् चारन ङ्झनमभािरी, २०६३ को ङ्झनमभ ९ भा कोर्षको 
आम्दानी य िचघको रेिा ऩयीऺण भहारेिा ऩङ्चयऺकफाट हङ्टनेछ बन्द् ने व्मिस्था छ। फैशाि १२ 
गतेको बकूम्ऩ ऩश् चात ्  कोर्षभा जम्भा हङ्टन आएको यकभफाट केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत 
भापघ त सम्फङ्ञन्द्धत भन्द्त्रारम, ङ्जिबाग, ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत हङ्टॉदै सम्फङ्ञन्द्धत 
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कामाघरमहरूफाट नै रेिा ऩयीऺण हङ्टने गयी यकभ ङ्जिङ्झनमोजन तथा िचघ गयेको ऩाईमो तय स्थानीम 
कामाघरमहरूफाट बएको िचघ अनङ्टगभन गने सम्फन्द्धभा ङ्झनमभािरीभा अनङ्टगभन सॊमन्द्त्रको व्मिस्था 
यहेको देङ्ञिएन य कोर्षफाट सभेत ङ्झनकासा बएको यकभको अनङ्टगभन गयेको देङ्ञिएन।  

कोर्षभा जम्भा हङ्टन आएको यकभको ङ्जिङ्झनमोजन तथा िचघ तपघ  अध्ममन गदाघ प्रधानभन्द्त्री तथा 
भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद्को कामाघरमको च.नॊ. ३१।०७२।७३।८७९ ङ्झभङ्झत २०७२।०५।०७ गतेको ऩत्र 
तथा ङ्झभङ्झत २०७२।०५।११ गतेको प्रधानभन्द्त्री तथा भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद्को कामाघरमको प्रसे ङ्जिऻङ्झ्त  
अनङ्टसाय ङ्जिङ्झबन्द् न व्मङ्ञि तथा ङ्झनकामहरूफाट रू.६,७४,९१,६१,३३३।५१ य अथघ भन्द्त्रारमफाट 
रू.९,५०,००,००,०००।- गयी जम्भा रू.१६,२४,९१,६१,३३३।५१ कोर्षभा जम्भा बएकोभा सो 
यकभ भध्मेफाट केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतराई रू.१५,००,००,००,०००।- ङ्झनकासा ङ्छदएको 
देङ्ञिन्द्छ बने केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्जिङ्झबन्द् न ङ्झभङ्झतको ङ्झनणघम अनङ्टसाय ङ्झभङ्झत 
२०७२।०५।०१ सम्भभा ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, ङ्जिङ्झबन्द् न भन्द्त्रारम, नेऩारी सेना, 
नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩार सभेतका ङ्झनकामराई जम्भा रू.१४,२७,३४,५८,७८३।२५ 
ङ्झनकासा ङ्छदएको देङ्ञिन्द्छ। त्मस्तै, केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतभा एङ्ञशमारी ङ्जिकास फककफाट 
ङ्ञशऺा ऺेत्रभा िचघ गने गयी प्राप् त हङ्टन आएको रू.३०,००,००,०००।- Brief Narrative and 

Financial Report का आधायभा दात ृ सॊस्था य प्रधानभन्द्त्री दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षराई उऩरब्ध 
गयाउनङ्ट ऩने गयी गहृ भन्द्त्रारम भापघ त ङ्ञशऺा भन्द्त्रारमराई उऩरब्ध गयाईएको देङ्ञिमो। त्मसैगयी, 
Nick Simon Institute फाट स्िास्थ्म ऺेत्रभा िचघ गने गयी प्राप् त यकभ रू.१०,१६,००,०००।- 
केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत भापघ त सीधै स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारमरे िचघ गने गयी 
सोही भन्द्त्रारमको नाभभा ङ्झनकासा गयेको देङ्ञिमो।   
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३.२ गहृ भन्द्त्रारम,  

३.२.१. केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत् 
दैिी प्रकोऩ उद्धाय कामघ सम्फन्द्धी नीङ्झतको तजङ्टघभा गनघ, कामघक्रभ फनाउन य कामाघन्द्िमन गनघ तथा तत ्
सम्फन्द्धी अन्द्म आिश्मक काभ कायिाही गनघ गयाउनका राङ्झग नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा 
सूचना प्रकाशन गयी केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत गठन गनघ सक्ने दैिी प्रकोऩ उद्धाय ऐन, 
२०३९ को दपा ५ भा व्मिस्था बएको देङ्ञिन्द्छ बने ऐ. ऐनको को दपा ५ को उऩदपा २(१) 
अनङ्टसाय उि सङ्झभङ्झतभा ङ्जिङ्झबन्द् न भन्द्त्रारम, सङ्टयऺा ङ्झनकाम रगामतको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि यहने य सङ्झभङ्झतको 
अध्मऺता गहृभन्द्त्रीरे गने व्मिस्था उल्रेि छ। मसयी कानूनत् दैिी प्रकोऩ व्मिस्थाऩनभा केन्द्रीम 
दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको अहभ ्तथा नेततृ्िदामी बङू्झभका यहेको देङ्ञिएकोरे सङ्झभङ्झतफाट फैशाि 
१२ गतेको बकूम्ऩ ऩश् चात ्  बए गयेका ङ्झनणघमहरू य त्मसको कामाघन्द्िमन ऩऺको अध्ममन हङ्टनङ्ट 
आिश्मक देङ्ञिमो।     
२०७२ सार फैशाि १२ गतेको ङ्जिनाशकायी बकूम्ऩ ऩश् चात ्  सोही ङ्झभङ्झत (२०७२।१।१२ गते) 
भा नै केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको फैठक फसेको य सो ऩश् चात ्  आिश्मकता अनङ्टसाय ङ्जिङ्झबन्द् न 
ङ्झभङ्झतभा सङ्झभङ्झतको फैठक फसी तत्कार िोज, उद्धाय तथा याहत कामघराई प्रबािकायी रूऩभा 
सञ् चारन गने सम्फन्द्धभा नीङ्झतगत ङ्झनणघमहरू गयेको देङ्ञिमो।  

ङ्झभङ्झत २०७२।१।१२ गते केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे ङ्जिनासकायी बकूम्ऩका कायण 
आऩूङ्झतघ एिॊ आधायबतू सङ्टङ्जिधाहरू अस्तव्मस्त बएकारे अत्मािश्मक सेिा य कामघहरू सञ् चारन गयी 
ङ्ञस्थङ्झतराई काफङ्टभा ङ्झरन देशबय दैिी प्रकोऩ उद्धाय ऐन, २०३९ को दपा ३ फभोङ्ञजभ १ भङ्जहनाका 
राङ्झग बकूम्ऩ अङ्झत प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राहरूराई सॊकटग्रस्त ऺेत्र र्ोर्षणा गनघ सोही ऐनको दपा ६ 
फभोङ्ञजभ नेऩार सयकायराई ङ्झसपाङ्चयश गयेको य ङ्जिङ्झबन्द् न भन्द्त्रारमहरूका सङ्ञचिहरू यहने गयी 
केन्द्रीम कभाण्ड ऩोष्ट स्थाऩना तथा ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतहरूको फैठक तत्कार गनघ 
गयाउन ङ्झनदेशन ङ्छदई उद्धाय तथा याहत कामघराई तीब्र ऩायेको देङ्ञिमो।  

त्मसैगयी, शीघ्र प्रङ्झतकामघभा याङ्जष्डम ऺभता अऩङ्टग हङ्टने देङ्ञिएकोरे अन्द्तयाघङ्जष्डम सहामताको राङ्झग आव्हान 
गङ्चयएको य नेऩार सयकायको आव्हानभा िोज, उद्धाय तथा याहत कामघका राङ्झग आउने ङ्जिदेशी 
भानिीम सहामताकभॉहरूको सहज आिागभन तथा ङ्झनजहरूरे ल्माउने उद्धाय साभग्रीहरूभा बॊसाय 
भहशङ्टर छङ्टट गयाई २४ र्ण्टा अध्मागभन कामाघरम िङ्टल्रा यािेको देङ्ञिन्द्छ। 

त्मसैगयी ङ्जिनासकायी बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ऺेत्रभा याहत स्िरूऩ और्षङ्झध, िाद्यान्द् न, ऩार, िानेऩानी रगामत 
अत्मािश्मक याहत साभग्रीहरू जङ्टनसङ्टकै भाध्मभफाट बएऩङ्झन प्राप् त गयी िा िङ्चयद गयी तङ्टरून्द्त उऩरब्ध 
गयाउने बनी केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे ङ्झभङ्झत २०७२।१।१४ गते ङ्झनणघम गयेको देङ्ञिन्द्छ 
बने स्थानीम स्तयफाट सभेत याहत तथा उद्धाय कामघराई थऩ प्रबािकायी फनाउन प्रकोऩ अङ्झत प्रबाङ्जित 
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(सॊकटग्रस्त ङ्ञजल्रा) का ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, नगयऩाङ्झरका एिॊ गाउॉ ङ्जिकास सङ्झभङ्झतहरूरे उद्धाय 
तथा याहत साभग्री ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झनणघम फभोङ्ञजभ ङ्जितयण गनङ्टघ ऩयेभा सोही 
प्रमोजनका राङ्झग उऩरब्ध यकभ नऩङ्टग बएको अिस्थाभा जङ्टनसङ्टकै िजेट शीर्षघकफाट यकभान्द्तय गयी 
िङ्चयद गनघ सक्ने अङ्ञततमायी ङ्छदएको देङ्ञिन्द्छ।  

ङ्झभङ्झत २०७२।१।१७ गते फसेको केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको फैठकरे गहृ, िाङ्ञणज्म तथा 
आऩूङ्झतघ, अथघ, उद्योग, कृङ्जर्ष, सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमका सङ्ञचिहरूराई सॊमङ्टि रूऩभा बकूम्ऩ 
ऩीङ्झडतहरूको याहतको राङ्झग आिश्मक ऩने साभग्रीहरूको सूची तमाय गने ङ्ञजम्भेिायी ङ्छदएको देङ्ञिमो। 
मसैगयी, बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राका हयेक ङ्झनिाघचन ऺेत्रभा १ जना सह-सङ्ञचिको नेततृ्िभा नेऩारी 
सेना, नेऩार प्रहयी य सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩार सभेत यहेको टोरी गठन गयी ऩङ्चयचारन गने गयी 
केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे ङ्झभङ्झत २०७२।१।१७ गते ङ्झनणघम गयेको देङ्ञिमो।  

मसैगयी, ङ्जिङ्झबन्द् न गैय सयकायी सॊस्था तथा ङ्झनजी ऺेत्रफाट सॊकरन गङ्चयने याहत साभग्रीहरू भाऩदण्ड 
फनाई दोहोयो नऩने गयी प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीरे तोकेको स्थानभा सयकायी ङ्झनकामको योहियभा 
भात्र ङ्जितयण गने व्मिस्था ङ्झभराउने बनी केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत 
२०७२।१।१७ गतेको फैठकरे ङ्झनणघम गयेको देङ्ञिमो। 
बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरुराई याहत उऩरब्ध गयाउन चाहने सॊर्-सॊस्थाहरुरे ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय 
सङ्झभङ्झतभा याहतको सूची दताघ गयी याहत ङ्जितयण सङ्झभङ्झतसॉग सभन्द्िम गयी याहत ङ्जितयण गने व्मिस्था 
सम्फङ्ञन्द्धत ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे ङ्झभराउने बनी ङ्झभङ्झत २०७२।१।२० को केन्द्रीम 
दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको फैठकफाट ङ्झनणघम बएको देङ्ञिएताऩङ्झन उल्रेङ्ञित ङ्झनणघमहरू केही 
ङ्ञजल्राहरूभा कामाघन्द्िमन बएको देङ्ञिएको य केही ङ्ञजल्राहरूभा स्थानीम स्तयभा कामघयत सॊर्-
सॊस्थाहरूरे आपूिङ्टसी याहत ङ्जितयण गयेको फङ्टङ्ञझन आमो।  

बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ऺेत्रका र्य ऩूणघ ऺङ्झत बएका व्मङ्ञिराई अस्थामी आश्रमस्थर ङ्झनभाघण गनघ ऩङ्झछ 
उऩरब्ध हङ्टने अनङ्टदानफाट किा हङ्टने गयी रगत यािी दङ्टई फण्डरसम्भ जस्ताऩाता उऩरब्ध गयाउने 
व्मिस्था ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे ङ्झभराउने, मसका राङ्झग उद्योग य िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ 
भन्द्त्रारमरे सम्फङ्ञन्द्धत उद्योग व्मिसामीसॉग िाताघ गयी सम्फङ्ञन्द्धत ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ तथा फजाय 
केन्द्रफाट ङ्झफक्री हङ्टने गयी जस्ताऩाताको दययेट ङ्झनधाघयण गने, ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे 
सम्फङ्ञन्द्धत गा.ङ्जि.स/न.ऩा. भापघ त उि जस्ताऩाता कङ्ट ऩन प्रणारीफाट सम्फङ्ञन्द्धत व्मङ्ञि (ऩीङ्झडत) रे 
फङ्टझ्ने व्मिस्था ङ्झभराउने, ङ्जितयण बएका जस्ताऩाताको ब ङ्टिानी सम्फङ्ञन्द्धत व्मिसामीराई ङ्ञजल्रा दैिी 
प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत भापघ त गने, सोको राङ्झग आिश्मक फजेट प्रधानभन्द्त्री दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षरे 
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केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतराई उऩरब्ध गयाउने बनी नेऩार सयकायफाट ङ्झनणघम बएको देङ्ञिए 
ताऩङ्झन प्राम् ङ्ञजल्राहरूभा ऩीङ्झडत ऩङ्चयिायराई रू.१५,०००।- का दयरे यकभ उऩरब्ध गयाई 
ङ्झनजहरू आपैरे जस्ताऩाता िङ्चयद गने व्मिस्था ङ्झभराएको देङ्ञिमो। 

मसैगयी, ङ्झफनाशकायी बकूम्ऩको कायण ठूरो भात्राभा बएको जनधनको ऺङ्झतफाट भभाघहत ङ्जिङ्झबन्द् न 
ङ्ञजल्राका नागङ्चयकहरुराई मथाशीघ्र याहत ङ्छदन आिश्मक ऩने साभग्रीहरु केन्द्र, ङ्ञजल्रा तथा 
ङ्जिदेशफाट सभेत िङ्चयद गयेकोभा सभथघन गने य थऩ याहत साभग्रीहरु सोझै िङ्चयद गने व्मिस्था 
ङ्झभराउने बनी ङ्झभङ्झत २०७२।१।२० को केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको फैठकफाट ङ्झनणघम 
बएको देङ्ञिन्द्छ। 

केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे  ङ्झभङ्झत २०७२।०५।०१ गतेसम्भ  प्राप् त  गयेको यकभको 
ङ्जिियण : 

ङ्झभङ्झत २०७२।०१।१७ गतेको ङ्झनणघमरे बकूम्ऩभा ऩयी भतृ्मङ्ट बएकाहरूको ङ्जकङ्चयमा िचघ फाऩत 
भतृकका एकार्यका ङ्झनकटतभ ् ऩङ्चयिायजनराई प्रङ्झत भतृक चाङ्झरस हजाय रूऩैमाॉ गहृ भन्द्त्रारमरे 
उऩरब्ध गयाउने य भतृ्मङ्ट बएका व्मङ्ञिको एकार्यको प्रत्मेक ऩङ्चयिायराई एक राि रूऩैमाॉ उऩरब्ध 
गयाउने य उल्रेङ्ञित यकभ गहृ भन्द्त्रारम, केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत भापघ त ङ्ञजल्रा दैिी 
प्रकोऩ उद्धाय कोर्षहरूफाट ऩीङ्झडतका ऩङ्चयिायजनराई ङ्जितयण गने ङ्झनणघम गयेकोरे उल्रेङ्ञित शीर्षघक 
रगामतका ङ्जिर्षमभा ङ्झनम्न फभोङ्ञजभ गहृ भन्द्त्रारमको नाभभा यकभ ङ्झनकासा तथा िचघ गयेको 
देङ्ञिन्द्छ।   

ङ्झस.नॊ प्राप् त ङ्झभङ्झत यकभ ङ्झनकासा गयेको ङ्झनकाम प्राप् त यकभ 

१. २०७२।५।०१ 
सम्भ 

प्रधानभन्द्त्री दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षफाट 
प्राप् त ङ्झनकासा 

१५,००,००,००,०००।- 

२. 
२०७२।५।०१ 

सम्भ 

केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षफाट 
भन्द्त्रारम तथा ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय 
सङ्झभङ्झतहरूराई ङ्झनकासा ङ्छदएको जम्भा 
यकभ 

१४,२७,३४,५८,७८३।२५ 

३. केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षभा भौज्दात यहेको यकभ ७२,६४,४२,२१६।७५ 
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केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे ङ्झभङ्झत २०७२।०५।०१ गते सम्भ भन्द्त्रारम तथा ङ्ञजल्रागत 
रूऩभा ङ्छदएको ङ्झनकासा: 

ङ्झस. नॊ. ङ्झनकासा ङ्छदएको ङ्झनकासा यकभ 

1.  ऺेत्रीम प्रशासन कामाघरम, ऩूिाघञ्चर ङ्जिकास ऺेत्र धनकङ्ट टा ७,००,०००।- 
2.  ताप् रेजङ्टङ्ग ६०,००,०००।- 
3.  ऩाॉचथय २०,००,०००।- 
4.  इराभ १,२०,००,०००।- 
5.  झाऩा ३०,००,०००।- 
6.  सॊिङ्टिासबा १,००,००,०००।- 
7.  तेह्रथङ्टभ २०,००,०००।- 
8.  बोजऩङ्टय ६,५०,००,०००।- 
9.  धनकङ्ट टा १,१५,००,०००।- 
10.  भोयङ्ग २५,००,०००।- 
11.  सङ्टनसयी ५,००,०००।- 
12.  सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट १८,४७,००,०००।- 
13.  िोटाङ्ग ३,६०,००,०००।- 
14.  ओिरढङ्टॊगा २७,१८,००,०००।- 
15.  उदमऩङ्टय ४५,००,०००।- 
16.  स्त यी ५,००,०००।- 
17.  दोरिा १,२०,००,००,०००।- 
18.  याभेछाऩ ७३,२४,००,०००।- 
19.  ङ्झसन्द्धङ्टरी ३४,३४,००,०००।- 
20.  भहोत्तयी ८०,००,०००।- 
21.  सराघही २५,००,०००।- 
22.  ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक १,६५,७१,००,०००।- 
23.  काभ्रऩेरान्द्चोक १,३१,८७,००,०००।- 
24.  यसङ्टिा ३०,०८,००,०००।- 
25.  नङ्टिाकोट १,५९,५९,००,०००।- 
26.  धाङ्छदङ्ग १,४१,९७,००,०००।- 
27.  काठभाडौं ९८,३०,००,०००।- 
28.  बिऩङ्टय ४२,६७,००,०००।- 
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29.  रङ्झरतऩङ्टय ४६,७१,००,०००।- 
30.  भकिानऩङ्टय २८,३३,००,०००।- 
31.  यौतहट २५,००,०००।- 
32.  फाया १५,००,०००।- 
33.  ऩसाघ १,१५,००,०००।- 
34.  ङ्ञचतिन ८,५०,००,०००।- 
35.  गोयिा ६८,०७,००,०००।- 
36.  म्माग्दी ५४,००,०००।- 
37.  भङ्टस्ताङ ३०,००,०००।- 
38.  रम्जङ्टङ १७,०५,००,०००।- 
39.  तनहङ्टॉ ६,०५,००,०००।- 
40.  भनाङ्ग २१,००,०००।- 
41.  कास्की ५,००,००,०००।- 
42.  स्माङ्जा ११,००,००,०००।- 
43.  निरऩयासी २,३०,००,०००।- 
44.  ऩाल्ऩा ३,२०,००,०००।- 
45.  गङ्टल्भी ५,२०,००,०००।- 
46.  रूऩन्द्देही १,००,००,०००।- 
47.  कङ्जऩरिस्तङ्ट २२,००,०००।- 
48.  अर्ाघिाॉची ७५,००,०००।- 
49.  ऩिघत ६,५०,००,०००।- 
50.  फागरङ्टङ २,१५,००,०००।- 
51.  रुकङ्ट भ १०,००,०००।- 
52.  योल्ऩा ४०,००,०००।- 
53.  प्मूठान ४३,००,०००।- 
54.  सल्मान ६,००,०००।- 
55.  डोल्ऩा ५,००,०००।- 
56.  काङ्झरकोट ५,००,०००।- 
57.  जाजयकोट ८,००,०००।- 
58.  दैरेि ८,००,०००।- 
59.  डोटी ५,००,०००।- 
60.  कञ्चनऩङ्टय ३०,००,०००।- 
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ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाघरमराई गएको जम्भा १२,७६,३२,००,०००।- 
1.  सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारम ४७,३२,५०,२९२।५८ 
2.  कृङ्जर्ष भन्द्त्रारम २,५०,००,०००।- 
3.  ऩययाष्ड भन्द्त्रारम १०,५२,६८,७७१।२० 
4.  बौङ्झतक ऩूिाघधाय तथा मातामात भन्द्त्रारम १०,००,००,०००।- 
5.  िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारम १५,००,००,०००।- 
6.  उद्योग भन्द्त्रारम ६,६६,४६,०८६।- 
7.  स्िास्थ्म भन्द्त्रारम  ५,५०,००,०००।- 
8.  नेऩारी सेना १८,००,००,०००।- 
9.  नेऩार प्रहयी केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्ष १३,००,००,०००।- 
10.  सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩार १०,००,००,०००।- 
11.  ङ्जिङ्झबन्द् न हेङ्झरकोप्टय कम्ऩनीराई ब ङ्टिानी १२,५०,९३,६३३।४७ 

भन्द्त्रारमराई ङ्छदएको ङ्झनकासा १,५१,०२,५८,७८३।२५ 
कङ्ट र जम्भा ङ्झनकासा १४,२७,३४,५८,७८३।२५ 

 

2072 फैशाि १२ गतेको बकूम्ऩ ऩश् चात ्  उद्धाय तथा याहतका राङ्झग हेङ्झरकप्टय 
उडानभा बएको िचघ सम्फन्द्धी ङ्जिियण्  

 

िचघ यकभ् रू.12,50,93,633।47 

 

िचघ प्रङ्जक्रमा् 
 २०७२।०१।13 गते गहृ भन्द्त्रारमरे ङ्जिङ्झबन्द् न ङ्झनजी एअयराईन्द्सहरुराई गोयिा, नङ्टिाकोट, 

ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक, सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट, याभेछाऩ, दोरिा, काभ्रऩेरान्द्चोक, धाङ्छदङ्ग य ओिरढङ्टङ्गा ङ्ञजल्राहरुभा 
सम्फङ्ञन्द्धत ङ्ञजल्राका प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीसॉग सभन्द्िम गयी उद्धाय कामघ गनघ ऩत्राचाय गयेको 
ऩाईमो। 

 उद्धाय तथा याहतभा प्रमोग बएका हेङ्झरकप्टयहरुको उडान सम्फन्द्धी अङ्झबरेि यात न ङ्झत्रब ङ्टिन 
अन्द्तयाङ्जष्डम ङ्जिभानस्थरभा उऩ-सङ्ञचि श्री पङ्ञणन्द्रभङ्ञण ऩोियेरको सॊमोजकत्िभा टोरी िङ्जटएको य 
यकभ ब ङ्टिानी पाईरभा ङ्झनजको प्रङ्झतिेदन सॊरग्न याङ्ञिएको ऩाईमो। 

 नागङ्चयक उ् डमन प्राङ्झधकयणरे सम्फङ्ञन्द्धत एमयराईन्द्सको उडान रग-फङ्टक प्रभाङ्ञणत गयेको 
ऩाईमो। 

 उडान सम्फन्द्धी ङ्जिियणराई सम्फङ्ञन्द्धत ङ्ञजल्राको प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीरे प्रभाङ्ञणत गयेको 
ऩाईमो। 
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 ङ्झभङ्झत 2072।03।13 गते गहृ भन्द्त्रारमका सह-सङ्ञचि रक्ष्भीप्रसाद ढकारको सॊमोजकत्िभा 
बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ऺेत्रभा याहत तथा उद्धाय कामघभा ऩङ्चयचाङ्झरत ङ्झनजी हेङ्झरकप्टयहरुको बाडा 
सम्फन्द्धभा िाताघ गनघ िाताघ सङ्झभङ्झत गठन गयी सम्फङ्ञन्द्धत एअयराईन्द्स य एअयराईन्द्स 
एसोङ्झसमशनका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूसॉग छरपर गयी केही हेङ्झरकप्टयको बाडा दयभा एसोङ्झसमशनरे 
तोकेको ऩङ्टयानै दय य केही हेङ्झरकप्टयको हकभा ऩङ्टयानो दय बन्द्दा कभ दय कामभ गयी नमाॉ बाडा 
दयभा सम्झौता बएको य त्मही दयराई आधाय भानी भन्द्त्रारमफाट ङ्झनम्न एअयराईन्द्सराई 
ङ्झनम्नानङ्टसायको यकभ ब ङ्टिानी गङ्चयएको देङ्ञिन्द्छ।  

 

ङ्झस.नॊ. एअयराईन्द्सको नाभ यकभ (रु.) कैङ्जपमत 

1.  एअय डाईनेष्टी हेरी सङ्झबघसेज 2,02,87,142।37  

2.  श्री एअयराईन्द्स प्रा.ङ्झर. 3,63,88,000।02  

3.  भनाङ्ग एअय प्रा.ङ्झर. 1,55,26,510।29  

4.  ङ्झसङ्झम्रक एअय प्रा.ङ्झर. 1,78,12,070।20  

5.  भाउन्द्टेन हेङ्झरकप्टय प्रा.ङ्झर. 2,00,16,515।97  

6.  ङ्जपषे्टर एअय प्रा.ङ्झर. 1,31,86,990।12  

जम्भा 12,32,17,228।97 
                               
 

याजश् ि 18,76,404।50  

कङ्ट र जम्भा िचघ 12,50,93,633।47  
 

३.२.२. याङ्ञष् ट्रम आऩतकारीन कामघ सञ् चारन केन्द्र (National Emergency 

Operation Center-NEOC) 

याङ्जष्डम आऩतकारीन कामघ सञ् चारन केन्द्रको ङ्ञजम्भेिायी ङ्जिऩद्को अिस्थाभा प्रङ्झतकामघका राङ्झग 
केन्द्रीम सभन्द्िम ङ्झनकामको रूऩभा कामघ गनघ, भानिीम सहामताको राङ्झग केन्द्रीम तहभा सभन्द्िम 
केन्द्र ङ्जिन्द्दङ्टको रूऩभा कामघ गनघ, प्रङ्झतकामघभा सॊरग्न सम्ऩूणघ ङ्झनकामहरू फीचको सभन्द्िमराई अङ्झबिङृ्जद्ध 
गनघ, ङ्जिऩद् सम्फन्द्धी तथ्माङ्क एिॊ सूचनाको सॊकरन तथा ङ्जिश् रेर्षण गनघ, प्राप् त सूचनाहरू सम्फङ्ञन्द्धत 
सयकायी ङ्झनकाम, सॊमङ्टि याष्ड सॊर्ीम ङ्झनकाम, प्रङ्झतकामघका साझेदायहरू, याङ्जष्डम एिॊ अन्द्तयाघङ्जष्डम 
गैयसयकायी सॊर्-सॊस्थाहरूराई सम्प्ररे्षण गनघ, ङ्जिऩद् न्द्मूनीकयण एिॊ अल्ऩीकयणका राङ्झग केन्द्रीम तथा 
स्थानीम तहभा ऩूिघ तमायीका कामघक्रभ ङ्झनभाघण गनघ सहमोग ऩङ्टर् माउने रगामत यहेको देङ्ञिन्द्छ। सोही 
अनङ्टरूऩ याङ्जष्डम ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामघको कामघ ढाॉचा, २०७० तथा याङ्जष्डम आऩतकारीन कामघ सञ् चारन 
केन्द्रको कामघ सञ् चारन ङ्झफङ्झध फभोङ्ञजभ बकूम्ऩ ऩश् चात ्  याङ्जष्डम आऩतकारीन कामघ सञ् चारन केन्द्र 
चौथो तहभा ङ्जक्रमाशीर यही िोज तथा उद्धाय कामघ, याहत ङ्जितयण, ऩीङ्झडतहरूको ङ्जिियण आङ्छदको 
अङ्झबरेिहरू यािेको ऩाईमो। त्मसैगयी, याङ्जष्डम आऩतकारीन कामघ सञ् चारन केन्द्रराई नेऩार 
सयकायको ङ्झनणघमफाट सभेत केन्द्रीम कभाण्ड ऩोष्टको रूऩभा ऩङ्चयबाङ्जर्षत गने ङ्झनणघम सभेत गयेको 
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देङ्ञिमो तय NEOC फाट आपूराई तोङ्जकएको ङ्ञजम्भेिायी प्रबािकायी ढॊगफाट सञ् चारन गयेको तथा 
तोङ्जकएको कामघङ्झनदेश अनङ्टसाय अङ्झनिामघ रूऩभा यात नङ्टऩने अङ्झबरेिहरू अद्यािङ्झधक गयेको देङ्ञिएन। 
मसयी NEOC भा आॊङ्ञशक रूऩरे याङ्ञिएका अङ्झबरेिहरू ङ्जिश् िसनीम य बयऩदो नदेङ्ञिएकोरे स्थानीम 
स्तयभा याङ्ञिएको अङ्झबरेिहरूसॉग तङ्टरना तथा ङ्जिश् रेर्षण गनघ सङ्जकन ेअिस्था यहेन य केन्द्रफाट प्राप् त 
अङ्झबरेिहरू य स्थानीम स्तयभा याङ्ञिएको अङ्झबरेिहरू ङ्झबडाई हेदाघ बकूम्ऩको कायण भतृ्मङ्ट 
बएकाहरूको सॊतमा फाहेक अन्द्म अङ्झबरेिहरूभा ठूरो अन्द्तय यहेको देङ्ञिन आमो। 
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60  योल्ऩा १ 
१४०००० १४०००० ६२ 

२२००० १३६४००० १५९ 
३००० ४७७००० १९८१००० 

61  रुकङ्ट भ १ 
१४०००० १४०००० १३६ २२००० २९९२००० ९७६ ३००० २९२८००० ६०६०००० 
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62  काङ्झरकोट ० 
१४०००० ० ४ २२००० ८८००० १५ ३००० ४५००० 

१३३००० 

63  सल्मान ० १४०००० ० २४ २२००० ५२८००० २८२ ३००० ८४६००० १३७४००० 

64  भङ्टगङ्ट ० १४०००० ० ० 
२२००० ० ० 

३००० ० ० 

65  डोल्ऩा ० १४०००० ० १ 
२२००० २२००० ५ 

३००० १५००० ३७००० 

66  हङ्टम्रा ० 
१४०००० ० ० २२००० ० ० 

३००० ० ० 

सूदङ्टयऩङ्ञिभाञ्चरङ्जिकास ऺते्र 

67  कञ्चनऩङ्टय ० १४०००० ० ० २२००० ० ० 
३००० ० ० 

68  डडेल्धङ्टया ० १४०००० ० ० २२००० ० १ 
३००० ३००० ३००० 

69  फैतडी ० १४०००० ० ० २२००० ० ० 
३००० ० ० 

70  दाच ङ्टघरा ० १४०००० ० ० २२००० ० ० 
३००० ० ० 

71  कैरारी ० १४०००० ० ० २२००० ० ४ 
३००० १२००० १२००० 

72  अछाभ ० १४०००० ० ० २२००० ० ० ३००० ० ० 

73  डोटी ० १४०००० ० ० २२००० ० ० ३००० ० ० 

74  फाजङ्टया ० १४०००० ० ० २२००० ० १ 
३००० ३००० ३००० 

75  फझाङ ० १४०००० ० ० २२००० ० ० 
३००० ० ० 

कङ्ट र जम्भा ८७८६ १०५००००० १२३००४०००० ५४१२८६ १६७२००० ११९०८२९२००० ३३६००२ २२८००० १००८००६००० १४,१४,६३,३८,००० 
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ङ्जिङ्झबन्द् न ङ्ञजल्राहरूभा ङ्झभङ्झत २०७२।०२।२७ गतेसम्भ नगद याहत ङ्जितयण गङ्चयएको िचघको ङ्जिियण् 

qm=;+= lhNnfsf] gfd lgsf;f /sd d[ts ;+Vof 

d[tssf kl/jf/nfO{ tTsfn 

/fxt ;xof]u jfkt jfFl8Psf] 

/sd-$),))).–_ 

d[ts kl/jf/nfO{ yk 

/fxt jfkt jfFl8Psf] 

/sd-!,)),))).–_ 

c:yfoL 

cfjf;sf] nflu 

lbO{Psf] /sd 

cGo lzif{sdf 

ljt/0f ePsf] 

/fxt /sd 

3/ Iflt -k"0f{ 

/ cf+lzs 

xfn ;Dd ljtl/t 

/sd 
कैङ्जपमत 

d[ts ;+Vof /sd 
kl/jf/ 

;+Vof 
/sd 

1  l;Gw'kfNrf]s 767,100,000 3,440 3,440 139,240,000 
 

- 346,545,000 
 

    485,785,000  
 

2  sf7df08f}+ 613,000,000 1,222 1,118 44,720,000 700 70,000,000 486,000,000 
 

     600,720,000  
 

3  g'jfsf]6 695,900,000 1,098 243 9,720,000 206 20,600,000 
  

       30,320,000  
 

4  wflbª 519,700,000 733 642 25,680,000 587 58,700,000 292,800,000 132,654,000     509,834,000  
 

5  /;'jf 230,800,000 660 410 16,400,000 
 

20,000,000 30,000,000 30,000,000       96,400,000  
 

6  uf]/vf 480,700,000 448 452 18,080,000 416 41,600,000 416,325,000 
 

     476,005,000  
 

7  eQmk'/ 196,700,000 333 327 13,080,000 278 27,800,000 100,000,000 
 

     141,200,000  
 

8  sfe|]knf~rf]s 578,700,000 318 327 13,080,000 249 24,900,000 224,750,000 
 

      262,730,000  
 

9  nlntk'/ 267,100,000 177 165 6,500,000 99 9,900,000 123,015,000 
 

     139,415,000  
 

10  bf]nvf 600,300,000 170 141 5,640,000 129 12,900,000 2,100,000 115,514,000      137,400,000  
 

11  /fd]5fk 302,400,000 39 37 1,480,000 37 3,700,000 118,275,000 
 

     123,455,000  
 

12  dsjfgk'/ 123,300,000 33 43 1,720,000 31 3,100,000 60,000,000 
 

      64,820,000  
 

13  cf]vn9'Ëf 131,800,000 20 23 920,000 
 

- 103,233,000 
 

     104,153,000  
 

14  ;f]n'v'Dj' 184,700,000 20 14 560,000 13 1,300,000 105,105,000 20,237,000       127,202,000   

15  l;Gw'nL 243,400,000 15 19 760,000 6 600,000 
  

         1,360,000  
 

16  lrtjg 25,000,000 10 9 360,000 
 

- 15,000,000 
 

       15,360,000  
 

17  ;'g;/L 500,000 9 9 360,000 
 

- 
  

          360,000  
 

18  k;f{ 11,500,000 6 
   

- 
  

                 -    
 

19  ndh'ª 125,500,000 5 5 200,000 
 

- 36,938,000 
 

       37,138,000   

20  af/f 500,000 2 4 160,000 
 

- 
  

          160,000  
 

21  sf:sL 40,000,000 3 5 200,000 4 400,000 
  

          600,000  
 

22  dxf]Q/L 8,000,000 3 5 200,000 
 

- 
 

2,795,000         2,995,000  
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23  /f}tx6 1,000,000 3 
   

- 
  

                 -    
 

24  ef]hk'/ 55,000,000 2 2 80,000 2 200,000 
  

          280,000  
 

25  ;nf{xL 2,000,000 2 
   

- 
  

                 -    
 

26  df]/ª 1,500,000 2 4 160,000 
 

- 
  

          160,000  
 

27  u'NdL 29,000,000 1 3 120,000 
 

- 
  

          120,000  
 

28  /f]Nkf 2,000,000 1 14 560,000 12 1,200,000 
 

659,000         2,419,000  
 

29  gjnk/f:fL 20,000,000 1 3 120,000 3 300,000 
  

          420,000  
 

30  tfKn]h'ª 1,000,000 1 1 40,000 1 100,000 
 

104,000           244,000  
 

31  pbok'/ 4,500,000 1 1 40,000 1 200,000 
  

       2,840,000  
 

32  wg'iff - 1 1 40,000 
 

- 
  

           40,000  
 

33  l;/fxf - 1 
 

- 
 

- 
  

                 -    
 

34  kfNkf 22,000,000 1 3 120,000 2 200,000 16,425,000 
 

       16,745,000  
 

35  ?s'd 1,000,000 1 2 80,000 
 

- 
  

           80,000  
 

36  afUn'Ë 11,500,000 1 
 

- 
 

- 
 

8,865,000        8,865,000  
 

37  tgx'F 60,500,000 
 

5 200,000 6 600,000 
 

493,000          1,293,000  
 

38  :ofËhf 60,000,000 1 7 280,000 
    

          280,000  
 

39  emfkf 3,000,000 1 1 40,000 1 100,000 
  

          140,000  
 

40  kj{t 45,000,000 
      

16,850,000       16,850,000  
 

41  t]x|y'd 1,000,000 1 
     

1,015,000         1,015,000  
 

42  cGo lhNnf 84,200,000 
       

      27,948,000   

43  If]=k|=sf, wgs'6f 700,000 
       

   

hDdf 6,551,500,000 8,786 7,485 300,940,000 2,783 298,400,000 2,476,511,000 329,186,000 3,43,71,51,000  
 

ङ्झभङ्झत २०७२।०२।२८ गतेसम्भ ङ्जितङ्चयत ङ्झत्रऩार तथा टेण्टको ङ्जिियण्- 

s.; lhNnf 
zx/L 

ljsf; 

:yfgLo 

ljsf; 
jfl0fHo /]8s|; 

ljb]zL 

cg'bfg 

cGt/ 

lhNnf 
o"PgPrl;cf/ 

lqcljjf6 

uPsf] 6]G6 

lqcljjf6 

uPsf]] lqkfn  
hDdf कैफियत 

1 l;Gw'kfNrf]s 21000 1184 22496 6540 21500 14486 2318 2686 4846 97056  

2 /;'jf 3000 4404 282 1712 5000 275 462 1007 2130 18272  

3 wflbª 8000 3788 7183 3500 9000 4188 1900 105 1735 39399  

4 sfe|] 9000 5671 22128 6715 14200 13346   766 1198 73024  
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5 g'jfsf]6 4000 12477 1954 3550 15000 12681 2400 549 1183 53794  

6 l;Gw'nL 3000 8400 3500 1320 5000 6308 2000 507 2162 32197  

7 cf]vn9'+uf 6000 4760 8000 3300     1000 143 0 23203  

8 /fd]5fk 9000 10059 9776 2203 6000 6854 8000 1012 7586 60490  

9 uf]/vf 9000 13930 10235 4727 9500 4524 2447 120 3050 57533  

10 bf]nvf 18000 7387 25391 6800 21700 16073   2934 7141 105426  

11 dsjfgk'/ 5909 8826 1001 1002 2500 273  - 618 0 20129  

12 sf7df08f} 16500 19479 11969 8746 14700 45918  - 191 0 117503  

13 nlntk'/ 7306 10785 3752 6330 11400 8225  - 85 0 47883  

14 eStk'/ 6550 8887 5210 7780 11500 247  - 350 0 40524  

15 ndh'Ë 0  -  - 1100 2500 225  - 222 600 4647  

16 ;f]n'v'Dj' 11000 -  6000 1410  -  -  - 1195 1248 20853  

17 :of+Ëhf 6000  -  - 900  -  -  - -   - 6900  

18 tgx' 6000  - 4000 900  -  -  - 375 - 11275  

19 u'NdL 2000  - 1000 200  -  -  -  -  - 3200  

20 kj{t 4000  -  - 200  -  -  -  -  - 4200  

21 afun'Ë 2000  -  - 350  -  -  -  -  - 2350  

22 ef]hk'/ 1500  -  - 805  -  -  -  -  - 2305  

23 wgs'6f 2000  -  - 200  -  -  -  -  - 2200  

24 vf]6fË 1000  - 3000 1100  -  -  -  -  - 5100  

25 lrtjg 1000  -  - 1000  -  -  -  -  - 2000  

26 kfNkf 3000  -  - 350  -  -  -  -  - 3350  

27 cGo 27438  -  - 6798 11780  -  -  -  - 46016  

hDdf 193203 120037 146877 79538 161280 133623 20527 12865 32879 900829  

श्रोत: याङ्ञष् ट्रम आऩत्कारीन कामघ सञ् चारन केन्द्रफाट प्राप् त अङ्झबरेि 
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NEOC अङ्झबरेि अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्द्धत ङ्ञजल्राहरूरे ङ्जितयण गयेको केही याहत साभग्रीहरूको 
ङ्जिियण: 

ङ्झस.नॊ. ङ्ञजल्रा 

सम्फङ्ञन्द्धत ङ्ञजल्राफाट गङ्चयएको ङ्जितयण 

कैङ्जपमत 
टेन्द्ट 

(थान) 
ङ्झत्रऩार 
(थान) 

कम्फर 

(थान) 
चाभर 

(क्िी.) 
ङ्ञचउया 
(क्िी.) 

ड्राईपङ्ट ड 

(काटङ्टघन) 

१ ङ्झस.ऩा. - 99204 52476 31905 2527 -  

२ यसङ्टिा 220 20147 23999 5812 200 -  

३ धाङ्छदङ २४ 58615 44854 13742 1752 8228 
 

४ काभ्र े १ 60937 6531 7126 1237 -  

५ नङ्टिाकोट 258 26837 31107 3138 568 323 
 

६ ङ्झसन्द्धङ्टरी 104 31918 21081 1915 480.6 121.5 
 

७ ओिरढङ्टॊगा 321 25312 5196 608.7 53.73 1112 
 

८ याभेछाऩ 1058 48730 33066 4222 1647 431 
 

९ गोयिा 100 54245 51026 11948 2809 103.92 
 

१० दोरिा 1481 122111 82806 9303 2849 3394 
 

११ भकिानऩङ्टय - 23069 9592 862.07 411.64 386 
 

१२ काठभाण्डौं 4831 49068 38856 4771 724 167 
 

१३ रङ्झरतऩङ्टय 89 30953 11849 1448 506 12 
 

१४ बिऩङ्टय 149 19668 8724 1445 653 50 
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३.२.३ नेऩार प्रहयी् 
केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतफाट बएको नऩेार प्रहयीसॉग सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनणघमहरू: 

ङ्झभङ्झत २०७२।०१।२० गतेको ङ्झनणघम: 

 बकूम्ऩ ऩीङ्झडतको िोज, उद्धाय, याहत तथा बग्नािशेर्ष हटाउने कामघभा ऩङ्चयचाङ्झरत हङ्टॉदा राग्न े
ईन्द्धन, और्षङ्झध िङ्चयद, याहत साभग्री िङ्चयद, कामघ सॊचारन तथा भभघत सम्बाय एिॊ साभग्री 
ढङ्टिानीको राङ्झग रू.१० कयोड सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनकामफाटै रेिा ऩयीऺण गयाउने गयी ङ्झनकासा ङ्छदने 
बनी ङ्झनणघम गयेको देङ्ञिन्द्छ। 

ङ्झभङ्झत २०७२।०१।२७ गतेको ङ्झनणघम: 

  मस अङ्ञर् ङ्झनकासा बएको यकभफाट नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी य सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩाररे 
बग्नािशेर्ष हटाउनका राङ्झग तथा िोज तथा उद्धायका राङ्झग आिश्मक साभग्री, उऩकयण तथा 
औजाय सभेत िङ्चयद गने, त्मस्तो कामघभा ङ्झनजी ऺेत्रको हेबी ईङ्ञक्िऩभेण्ट प्रमोग बएको अिस्थाभा 
सो प्रमोग गने सङ्टयऺा ङ्झनकामसॉग अङ्झबरेि ङ्झबडाई मथाथघ प्रमोगका आधायभा बौङ्झतक मोजना तथा 
मातामात व्मिस्था भन्द्त्रारमरे बाडा यकभ ब ङ्टिानी गने। 

 

प्रहयी प्रधान कामाघरमफाट िङ्चयद गङ्चयएको याहत साभग्री सम्फन्द्धी ङ्जिियण् 

क्र.सॊ
. 

िङ्चयद गने सॊस्था िङ्चयद ङ्जिियण भूल्म (रू.) िङ्चयद प्रङ्जक्रमा िङ्चयद ङ्झभङ्झत 

१ 
प्रहयी प्रधान कामाघरम  

(भेर्ा भाटघ प्रा.ङ्झर) 

पङ्ट यनदाना,दारभोठ, 

चाउचाउ 
83669 सोझै िङ्चयद 2072।01।18 

२ 
प्रहयी प्रधान कामाघरम  

(जगदम्फा पङ्ट डस प्रा.ङ्झर) 
चाउचाउ 2233872 सोझै िङ्चयद 

2072।01।14, 

2072।01।1५ 

३ 
प्रहयी प्रधान कामाघरम  

(भेर्ा टे्रड ङ्झरॊक) 

ङ्ञचउया,दारभोठ, 

चाउचाउ 
12856 सोझै िङ्चयद 2072।01।17 

४ 
प्रहयी प्रधान कामाघरम (नेचय 
प्राइड) 

पङ्ट यनदाना,दारभोठ, 350120 सोझै िङ्चयद 2072।01।14 

५ 
प्रहयी प्रधान कामाघरम  

(ऩङ्ञब्रन हाडघिेमय एण्ड फोङ्चयङ) 
ऩानी ट्याङकी, धाया 30949 सोझै िङ्चयद 2072।01।14 

६ 
प्रहयी प्रधान कामाघरम  

(कारी गण्डकी ईन्द्टयप्राईजेज) 

अस्थामी चऩॉको राङ्झग 
च ङ्टना 

7340 सोझै िङ्चयद 2072।01।14 

७ 
प्रहयी प्रधान कामाघरम  

(ऩिनकङ्ट भाय ङ्झनकेशकङ्ट भाय) 
ङ्झत्रऩार 232224 सोझै िङ्चयद 2072।0२।11 

८ 
प्रहयी प्रधान कामाघरम  

(नायामणदास श्रीङ्झनिास) 
ङ्झत्रऩार 236000 सोझै िङ्चयद 2072।02।23 
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९ 
प्रहयी प्रधान कामाघरम  

(भङ्टॊनीरार भाॊगीरार) 
ङ्झत्रऩार 239120 सोझै िङ्चयद 2072।02।18 

१० 
अॊचर प्रहयी कामाघरम, नायामणी  

(ङ्चयभोन पङ्ट ड ईन्द्डङ्जष्डज ऩसाघ) 
ङ्ञचउया 390000 सोझै िङ्चयद 

2072।01।14, 

2072।01।1६ 

११ 

ङ्ञज.प्र.का. ङ्ञचतिन  

(ङ्ञचतिन ङ्ञस्थत उद्योग तथा 
सप्रामसघ) 

ङ्ञचउया ययाहत साभग्री 
प्माक गने झोरा 

401030 सोझै िङ्चयद 2072।01।13 

१२ 

ङ्ञज.प्र.का.भकिानऩङ्टय  

(भकिानऩङ्टय ङ्ञस्थत ङ्जिङ्झबन्द् न उद्योग 
तथा सप्रामसघ) 

ङ्ञचउया,दारभोठ, 

चाउचाउ, ङ्ञचनी 
382101 सोझै िङ्चयद 2072।01।15 

१३ 
ङ्ञज.प्र.का.ऩसाघ  

(ङ्ञशिय इन्द्टयप्राईजेज ङ्झफयगन्द्ज) 
चाउचाउ 202502 सोझै िङ्चयद 2072।01।14 

१४ 
ङ्ञज.प्र.का.फाया  

(ङ्चयभोन पङ्ट ड ईन्द्डङ्जष्डज ऩसाघ) 
ङ्ञचउया 195000 सोझै िङ्चयद 2072।01।14 

१५ 
ङ्ञज.प्र.का.सराघही (सराघही ङ्ञस्थतका 
उद्योग तथा सप्रामसघ) 

ङ्ञचउया,दारभोठ, 462988 सोझै िङ्चयद 2072।01।14 

१६ 
ङ्ञज.प्र.का.कास्की (ऩोिया नङ्टडल्स 
प्रा.ङ्झर. ऩोिया) 

चाउचाउ 718905 सोझै िङ्चयद 2072।01।14 

१७ 
ङ्ञज.प्र.का.धनङ्टर्षा (धनङ्टर्षा ङ्ञस्थतका 
उद्योग तथा सप्रामसघ) 

ङ्ञचउया,दारभोठ, 107002 सोझै िङ्चयद 2072।01।14 

१८ 
ङ्ञज.प्र.का.रूऩन्द्देही (ित्री ङ्झभनयर 
एण्ड िेबयेज इ.फङ्टटिर) 

ऩानी 116149 सोझै िङ्चयद 2072।01।14 

१९ 
ङ्ञज.प्र.का.रूऩन्द्देही (रूऩन्द्देही 
ङ्ञस्थतका उद्योग तथा सप्रामसघ) 

ङ्ञचउया,दारभोठ, 

चाउचाउ 
815295 सोझै िङ्चयद 2072।01।14 

२० 
ङ्ञज.प्र.का.ऩसाघ (ऩसाघ ङ्ञस्थतका 
उद्योग तथा सप्रामसघ) 

ङ्ञचउयायदारभोठ 215517 सोझै िङ्चयद 2072।01।14 

२१ 
ङ्ञज.प्र.का.भहोत्तयी (भहोत्तयी 
ङ्ञस्थतका उद्योग तथा सप्रामसघ) 

ङ्ञचउया, ब ङ्टजा, दारभोठ,  

ङ्ञचनी 
119923 सोझै िङ्चयद 2072।01।15 

२२ 

ई.प्र.का. फदॊफास, भहोत्तयी 
(फदॊफास ङ्ञस्थतका उद्योग तथा 
सप्रामसघ) 

ङ्ञचउया, ब ङ्टजा, दारभोठ,  

ङ्ञचनी 
163361 सोझै िङ्चयद 2072।01।13 

२३ 
ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाघरम ङ्ञचतिन  

( ङ्चयजार पङ्ट ड प्रोडक्टस ्ङ्ञचतिन) 
दारभोठ, 31875 सोझै िङ्चयद 2072।01।20 

२४ 
ऩ.ऺे.प्र.का.ऩोिया (ऩोिया नङ्टडल्स 
प्रा.ङ्झर. ऩोिया ) 

ङ्ञचउया 2284043 सोझै िङ्चयद 2072।01।14 

जम्भा 10031841 
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उद्धाय साभान िङ्चयदको ङ्जिियण: 

क्र.
सॊ. 

िङ्चयद गने सॊस्था िङ्चयद ङ्जिियण भूल्म (रु.) िङ्चयद प्रङ्जक्रमा िङ्चयद ङ्झभङ्झत 

१ 
प्रहयी प्रधान कामाघरम  

(सफ्ट टोङ्झनक टे्रड ङ्झरॊक) 

जङ्टट,डोयी,गर,फेल्चा,गैती
, सभेत 

420303 सोझै िङ्चयद 2072।01।22 

२ 
प्रहयी प्रधान कामाघरम  

(स्रोङ्जिन ईनजॉ प्रा.ङ्झर.) 

ब्माकअऩऩाियको 
राङ्झग ब्माट्री 

288000 सोझै िङ्चयद 2072।01।28 

३ 
प्रहयी प्रधान कामाघरम  

(चन्द्र ज्मोङ्झत ईन्द्टयप्राईजेज) 

ह्याभय,चेन, ब्रेड 
रगामतका सा. 

462622 सोझै िङ्चयद 2072।01।20 

४ 
प्रहयी प्रधान कामाघरम  

(डस टे्रङ्झडङ प्रा.ङ्झर.) 
सोराय, ब्माट्री 447489 सोझै िङ्चयद 2072।01।18 

५ 
प्रहयी प्रधान कामाघरम  

(ङ्झफ.एस.टे्रड ईन्द्टयनेशनर) 
गैती, ठेरागाडा, ऩन्द्जा 80230 सोझै िङ्चयद 2072।01।16 

६ 
प्रहयी प्रधान कामाघरम  

(ङ्छदऩ शािा टे्रड ङ्झरॊक) 

भेङ्झडकेटेड ङ्झडस्ऩोजर 
भास्क 

24000 सोझै िङ्चयद 2072।01।22 

७ 
प्रहयी प्रधान कामाघरम   

(ए टङ्ट जेट टे्रङ्झडङ कन्द्सनघ) 

भेङ्झडकेटेड ङ्झडस्ऩोजर 
भास्क, ऩन्द्जा 

43250 सोझै िङ्चयद 2072।02।04 

८ 
प्रहयी प्रधान कामाघरम  

(एबयेष्ट टेक्नो टे्रडसघ) 
सोराय, ब्माट्री 94000 सोझै िङ्चयद 2072।01।28 

९ 
प्रहयी प्रधान कामाघरम  

(भेर्ा टे्रड ङ्झरॊक) 

ङ्झत्रऩार, सेफ्टी 
हेरभेट,एप्रोन 

72907 सोझै िङ्चयद 2072।01।17 

2072।01।25 

१
० 

प्रहयी प्रधान कामाघरम  

(भेर्ा टे्रड ङ्झरॊक) 

सेफ्टी हेरभेट रेदय 
ऩन्द्जा, 

108141 सोझै िङ्चयद 2072।01।17 

१
१ 

प्रहयी प्रधान कामाघरम (सफ्ट 
टोङ्झनक टे्रड ङ्झरॊक रङ्झरतऩङ्टय) 

गर,फेल्चा,गकती तथा 
ह्वीर ब्मायो 

72885 सोझै िङ्चयद 2072।02।06 

१
२ 

प्रहयी प्रधान कामाघरम (साङ्ग 
पभाघ भहायाजगन्द्ज) 

भास्क 4250 सोझै िङ्चयद 2072।01।17 

१
३ 

भ.ऺे.प्र.का.हेटौडा (हेटौडा 
ङ्ञस्थतका उद्योग तथा सप्रामसघ) 

सोराय प्मानर य 
ब्माट्री सेट 

399897 सोझै िङ्चयद 2072।02।15 

१
४ 

प्रहयी प्रधान कामाघरम 

( जे.मस.सप्रामसघ) 
उद्धाय उऩकयण 487030 सोझै िङ्चयद 2072।01।24 

१
५ 

प्रहयी प्रधान कामाघरम  

(सङ्टनसयी जनयर टे्रङ्झडङ कन्द्सनघ) 
उद्धाय उऩकयण 287958 सोझै िङ्चयद 2072।01।28 

१
६ 

प्रहयीप्रधान कामाघरम 

(न्द्मू ऩाथीबया सप्रामसघ) 
उद्धाय उऩकयण 845240 सोझै िङ्चयद 

2072।02।05 

2072।02।13 

जम्भा 41,38,202   

१ 
प्रहयी प्रधानकामाघरम 

( प्रहयी कल्माण कोर्ष ) 
ऩेट्रोर तथा ङ्झडजेर 1338418 सोझै िङ्चयद 2072।02।12 

२ प्रहयी प्रधान कामाघरम भिीतेर िङ्चयद 2000 सोझै िङ्चयद 2072।01।24 
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३ ढङ्टिानीबाडा िाद्यान्द् नढङ्टिानी 242000 
सम्फङ्ञन्द्धतराई 

ब ङ्टिानी  

४ 
ऩेश्की :बौङ्झतक ऩङ्टफाघधाय तथा मातामात भन्द्त्रारम य भातहत 

१०८ कामाघरम सभेतभा, पाॊटिायी प्राप् त हङ्टन फाॊकी 
50387704   

जम्भा 51970122   

याहत साभान िङ्चयद 10031841   

उद्धाय साभान िङ्चयद 4138202   

अन्द्म 51970122   

कङ्ट र जम्भा 6,61,40,165 
  

 

 बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ऩङ्चयिायराई ङ्झत्रऩार रगामतका याहत साभग्री िङ्चयद गने प्रमोजनका राङ्झग रू. 3 
(तीन) कयोड य बकूम्ऩ ऩीङ्झडतको िोज उद्धाय याहत तथा बग्नािशेर्ष हटाउने कामघभा ऩङ्चयचाङ्झरत 
हङ्टॉदा राग्ने ईन्द्धन, और्षङ्झध िङ्चयद, याहत साभग्री िङ्चयद, सञ् चारन तथा भभघत सम्बाय िचघ तथा 
साभग्री ढङ्टिानीको राङ्झग रू.10,00,00,0००।- (दस कयोड) सभेत गयी 13 कयोड प्राप् त 
बएको; 

 सो यकभ भध्मे िाद्यान्द् न िङ्चयद (ङ्ञचउया, दारभोठ य चाउचाउ) भा रू.93,24,497।-, उद्धाय 
साभग्री (हेरभेट, गर, फेल्चा य ऩञ् जा सभेत) भा रू.41,15828।-, ईन्द्धन िङ्चयदभा 
रू.13,40,418।-, ङ्झत्रऩार िङ्चयदभा रू.7,29,718।- य ढङ्टिानी बाडाभा रू.2,42,000।- 
गयी जम्भा रू.1,57,52,461।- िचघ गयेको देङ्ञिन्द्छ। 

 बौङ्झतक ऩूिाघधाय तथा मातामात भन्द्त्रारमराई याहत साभग्री ढङ्टिानीको राङ्झग  
रू.86,00,000।- य भातहत प्रहयी कामाघरमहरूराई ङ्झत्रऩार, िाद्यान्द् न, और्षङ्झध, ईन्द्धन य 
ढङ्टिानी सभेतका कामघका राङ्झग ऩेश्की रू.4,39,21,581।- उऩरब्ध गयाएकोभा जम्भा 
रू.4,37,19,778।- को िचघको पाॉटिायी प्राप् त बई ऩेश्की पर्छ्यौट बएको य 
रू.88,01,793।- नगद नै ङ्जपताघ बई फैक दाङ्ञिरा गयेको य िचघ बई फाॉकी यहेको 
रू.7,05,27,751।- फकक भौज्दात यहेको ऩाईमो।  
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३.२.४ सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩार 

केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतफाट बएको सशस्त्र प्रहयी फर, नऩेारसॉग सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनणघमहरू: 

ङ्झभङ्झत २०७२।०१।२० गतेको ङ्झनणघम: 

 बकूम्ऩ ऩीङ्झडतको िोज, उद्धाय, याहत तथा बग्नािशेर्ष हटाउने कामघभा ऩङ्चयचाङ्झरत हङ्टॉदा राग्न े
ईन्द्धन, और्षङ्झध िङ्चयद, याहत साभग्री िङ्चयद, कामघ सॊचारन तथा भभघत सम्बाय एिॊ साभग्री 
ढङ्टिानीको राङ्झग रू. १० कयोड सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनकामफाटै रेिा ऩयीऺण गयाउने गयी ङ्झनकासा ङ्छदन े
बनी ङ्झनणघम गयेको देङ्ञिन्द्छ। 

सशस्त्र प्रहयी फर, नऩेारफाट बकूम्ऩ ऩीङ्झडतको उद्धाय तथा याहतका राङ्झग िङ्चयद गङ्चयएका 
साभग्रीहरूको ङ्जिियण  
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ऩार तथा ङ्झत्रऩार िङ्चयद य ङ्जितयण ङ्जिियण्  
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(ि) ङ्जिङ्झबन्द् न दात ृङ्झनकामहरूफाट प्राप् त याहत साभग्री ङ्जिियण:- 

क्र.स. दात ृङ्झनकाम 

साभानको 
ङ्जिियण 

साभानको ऩङ्चयभाण कै. 

1.  सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारम काठभाण्डौ ऩार ३२ (थान) ङ्जितयण बएको 
2.  नेऩार येडक्रस ङ्जिङ्झबन्द् न ङ्झनकाम ऩार २२१० थान ङ्जितयण बएको 

3.  सहयी ङ्झफकास सॊस्था ऩार ३२१ थान ङ्जितयण बएको 

4.  नेऩार येडक्रस  ऩार  ३२५८ थान ङ्जितयण बएको 

5.  ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाघरम ङ्झसन्द्धङ्टरी ङ्झत्रऩार १० थान ङ्जितयण बएको 

6.  ङ्जिङ्झबन्द् न सयकायी तथा गैयसयकायी सॊर्/सॊस्थाहरू ऩार २९०० थान ङ्जितयण बएको 

7.  Rotary International 3292 Shelter 

Box(ऩार भात्र) 
४ थान ङ्जितयण बएको 

8.  स.प्र.फर प्र.का. सेल्टय टेण् ट ५ िटा ङ्जितयण बएको 
9.  UNHCR  य भोरुङ व्माऩाय सॊर् ङ्झत्रऩार १४८४थान ङ्जितयण बएको 
10.  ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाघरम धाङ्छदङ्ग ऩार ११५थान ङ्जितयण बएको 
11.  ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाघरम धाङ्छदङ्ग ङ्झत्रऩार २१० थान ङ्जितयण बएको 
12.  ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाघरम, ऩोिया भेयाथङ्टन १०, 

अण्डा उत्ऩादन सॊर् 

ङ्झत्रऩार १५ थान 

ङ्जितयण बएको 

13.  नेऩार सयकाय ङ्झत्रऩार १०१थान ङ्जितयण बएको 

14.  नेऩार सयकाय तथा ङ्जिङ्झबन्द् न सॊस्था ङ्झत्रऩार १४५०थान ङ्जितयण बएको 
15.  नेऩार सयकाय तथा ङ्जिङ्झबन्द् न सॊस्था ऩार ५३थान ङ्जितयण बएको 
   

नोट् उल्रेङ्ञित प्रधानभन्द्त्री याहत कोर्षफाट प्राप् त यकभ रू.१० कयोड भध्मे जम्भा यकभ 
रू.5,89,38,911।- (ऩाॉच कयोड उनानब्फे राि अठङ्झतस हजाय नौ सम एर्ाय) िचघ बई 
रू.4,10,61,089।- (चाय कयोड दश राि एकसट्ठी हजाय उनानब्फे भात्र) फैक भौज्दात यहेको। 
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३.३  िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारम: 

ङ्जिऩद्को सभमभा अत्मािश्मक फस्तङ्टहरूको सहज आऩूङ्झतघ रगामतको ङ्जिर्षमराई सम्फोधन गनघ केन्द्रीम 
दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत य आऩूङ्झतघ, आश्रम तथा ऩङ्टनस्थाघऩना उऩ-सङ्झभङ्झतभा िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ 
भन्द्त्रारमका सङ्ञचि सदस्म यहने व्मिस्था दैिी प्रकोऩ (उद्धाय) ऐन, २०३९ को क्रभश् दपा ५ 
(२) य दपा ५(ग) भा उल्रेि छ। २०७२ फैशाि १२ गतेको ङ्जिनासकायी बकूम्ऩको सभमभा 
ऩङ्झन िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारमराई कानूनत् प्राप् त उल्रेङ्ञित ङ्ञजम्भेिायीराई नेऩार सयकाय 
भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद् तथा केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झनणघमफाट थऩ प्रष्ट ऩायेको देङ्ञिन्द्छ जङ्टन ङ्झनम्न 
फभोङ्ञजभ उल्रेि गङ्चयएको छ।    

1 नेऩार सयकाय भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद्को ङ्झभङ्झत २०७२।१।१२ को ङ्झनणघम नॊ. १३ भा "िाद्यान्द् न, और्षङ्झध, 
ऩानी, आिास य अन्द्म अत्मािश्मक िस्तङ्टको ङ्झनमङ्झभत आऩूङ्झतघको व्मिस्था िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ 
भन्द्त्रारम, सहयी ङ्जिकास य स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारमरे ङ्झभराउने",  
 

2 नेऩार सयकाय भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद्को ङ्झभङ्झत २०७२।१।१३ को ङ्झनणघम नॊ. ६ भा "ङ्झनजी ऺेत्रसॉग 
तत्कार सभन्द्िम गयी तमायी िाद्य िस्तङ्ट, आधायबतू िाद्यान्द् न, ऩेट्रोङ्झरमभ ऩदाथघ तथा ऩानी 
रगामतका साभग्री उऩरब्ध गयाउने य ऩसरहरू िङ्टराई आऩूङ्झतघ व्मिस्था सहज गयाउने कामघ गहृ 
भन्द्त्रारमसॉग सहमोग ङ्झरई िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारमरे तत्कार गने तथा िाङ्ञणज्म तथा 
आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारमको सहसङ्ञचिको सॊमोजकत्िभा कृङ्जर्ष ङ्जिकास भन्द्त्रारम तथा नेऩार उद्योग 
िाङ्ञणज्म भहासॊर्को प्रङ्झतङ्झनङ्झध सभेत यहेको सङ्झभङ्झतरे मस कामघको अनङ्टगभन गने, 

 

3 नेऩार सयकाय भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद्को ङ्झभङ्झत २०७२।१।१४ को ङ्झनणघम नॊ ३ भा "अङ्जहरेको ङ्जिर्षभ 
ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा अत्मािश्मक फस्तङ्टको आऩूङ्झतघ नगने य कारो फजायी, काटेङ्झरङ, ङ्झसन्द्डीकेट, भूल्मफङृ्जद्ध 
रगामत आऩूङ्झतघ व्मिस्थाराई असहज फनाउने व्मङ्ञिहरूराई िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारमसॉग 
सभन्द्िम गयी गहृ भन्द्त्रारमरे तत्कार कानून फभोङ्ञजभ कायिाही गने, 
 

4 नेऩार सयकाय भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद्को ङ्झभङ्झत २०७२।१।१७ को ङ्झनणघम नॊ १० भा "बकूम्ऩ 
प्रबाङ्जितहरूको राङ्झग आिश्मक ऩने टेण् ट य टाऩोङ्झरन िङ्चयद गने अङ्ञततमायी सहयी ङ्जिकास 
भन्द्त्रारमराई प्रदान गने य िङ्चयदफाट प्राप् त साभग्री िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रीको येिदेि य 
ङ्झनमन्द्त्रणभा सॊचाङ्झरत गोदाभभा दाङ्ञिरा गयी तहाॉफाटै ङ्जितयण गने व्मिस्था गने",  
 

5 केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत 2072।०१।१७ को ङ्झनणघमभा “अन्द्म कङ्ट याहरूको 
अरािा गहृ, अथघ भन्द्त्रारम रगामतका सङ्ञचिहरूरे सॊमङ्टि रूऩभा (कृङ्जर्ष, िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ) 
बकूम्ऩ ऩीङ्झडतको राङ्झग आिश्मक ऩने याहत साभग्रीहरुको सूची तमाय गयी केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ 
उद्धाय सङ्झभङ्झतका सॊमोजकफाट अनङ्टभोदन गयाई सािघजङ्झनक गने । ङ्जिङ्झबन्द् न गैय सयकायी सॊस्था 
तथा ङ्झनजी ऺेत्रफाट सॊकरन गङ्चयने याहत साभग्रीहरु भाऩदण्ड फनाई दोहोयो नऩने गयी प्रभङ्टि 
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ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीरे तोकेका स्थानभा सयकायी ङ्झनकामको योहियभा भात्र ङ्जितयण गने व्मिस्था 
ङ्झभराउने। िाङ्ञणज्म भन्द्त्रीको सॊमोजकत्िभा गङ्छठत कामघ टोरीरे िङ्चयद गङ्चयएका य ङ्जिङ्झबन्द् न 
दाताहरुफाट प्राप् त बएका याहत साभग्रीहरुको एकीकृत व्मिस्थाऩन य एकीकृत एिॊ प्रबािकायी 
ङ्जितयणको प्रणारी ङ्जिकास गयी आजै देङ्ञि रागङ्ट गने,  
 

6 केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत २०७२।१।२७ को ङ्झनणघम नॊ २ भा "ङ्ञजल्रा दैिी 
प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे आ-आफ्नो ङ्ञजल्राका अङ्झत दङ्टगघभ य िाद्यान्द् न सॊकट हङ्टने ऺेत्रका 
बकूम्ऩफाट ऩूणघ रूऩभा र्य ऺङ्झत बई िाद्यान्द् न सभेत नष्ट बएका तथा जीङ्जिकोऩाजघनको िैकङ्ञल्ऩक 
श्रोत नबएका ऩङ्चयिायको जनसॊतमा सभेत ऩङ्जहचान गयी रगत यात ने। सोको जानकायी याङ्जष्डम 
आऩतकारीन कामघ सॊचारन केन्द्रभा ७ ङ्छदनङ्झबत्र उऩरब्ध गयाउने। त्मस्ता ऩङ्चयिायहरूराई तथा 
अस्थामी ङ्ञशङ्जियभा फसोफास गङ्चययहेका ङ्जिस्थाङ्जऩतहरूराई भात्र ङ्जिश् ि िाद्य कामघक्रभ भापघ त एक 
भङ्जहनाको राङ्झग तोङ्जकएको भाऩदण्ड फभोङ्ञजभको िाद्यान्द् न ङ्जितयण गने व्मिस्था गहृ भन्द्त्रारमको 
सभन्द्िमभा िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारम य कृङ्जर्ष ङ्जिकास भन्द्त्रारमरे ङ्झभराउने । ङ्जिश् ि िाद्य 
कामघक्रभरे ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतसॉग सभन्द्िम गयी प्राथङ्झभकता तोङ्जकएको ऺेत्रभा 
िाद्यान्द् न ङ्जितयण शङ्टरु गयेऩङ्झछ केन्द्रफाट िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारम भापघ त िाद्यान्द् न ऩठाउन े
कामघ फन्द्द गने बन्द् न ेव्महोया उल्रेि बएको। मसै गयी सोही ङ्झभङ्झतको ङ्झनणघमको फङ्टॉदा नॊ. ५ भा 
"ङ्झभङ्झत २०७२।१।१३ गते देङ्ञि २०७२।१।२६ गतेसम्भ नेऩार िाद्य सॊस्थानफाट बकूम्ऩ 
ऩीङ्झडतहरुका राङ्झग ङ्जिङ्झबन्द् न ङ्ञजल्रा भापघ त ङ्जितयण बएको १८,२०४ क्िीन्द्टर चाभरको रू. 
७,८७,१९,८८०। यकभ िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारमरे िाद्य सॊस्थानराई सोधबनाघ ङ्छदने य 
िाद्य सॊस्थानरे तोङ्जकएको ऩङ्चयभाणको िाद्यान्द् न अङ्झनिामघ भौज्दात यात न"े बन्द् न े व्महोया उल्रेि 
बएको, 
 

7 केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत २०७२।२।२७ को ङ्झनणघम नॊ ५ भा "आगाभी 
िर्षाघमाभभा हङ्टनसक्ने सॊबाङ्जित फाढी ऩङ्जहयो जस्ता प्रकोऩराई रङ्ञऺत गयी ङ्जिङ्झबन्द् न दात ृयाष्डहरूफाट 
प्राप् त य सयकायरे िङ्चयद गयेको साभग्री सभेतफाट ङ्जितयण गयी फचत हङ्टने याहत साभग्री ऺेत्रीम 
गोदाभ र्यभा बण्डायणको व्मिस्था गहृ भन्द्त्रारमरे ङ्झभराउने । िाद्य सॊस्थानका गोदाभभा 
न्द्मूनतभ िाद्यान्द् न बण्डायणको व्मिस्था िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारमरे ङ्झभराउने" बन्द् ने व्महोया 
उल्रेि बएको,  

 
 

8 िाद्य साभग्री िङ्चयद तथा ढङ्टिानी गनघ रू.१५,००,००,000।- िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ 
भन्द्त्रारमराई ङ्झनकासा ङ्छदने बनी केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत २०७२।०१।२० 
गतेको फैठकको ङ्झनणघम नॊ. १३ भा उल्रेि बएको देङ्ञिन्द्छ। 
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केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षफाट प्राप् त रू.१५ कयोड यकभको िचघ ङ्जिियण्  

 िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारमफाट बएको िचघ्  

ङ्ञचउया िङ्चयद (िाद्य सॊस्थान भापघ त)    - रू.५६,७५,०००।- 
ङ्ञचनी, नङ्टन िङ्चयद (साल्ट टे्रङ्झडङ्ग ङ्झर.)    - रू.३५,२०,२४८।- 
चाभर (िाद्य सॊस्थानराई ब ङ्टिानी)    - रू.१०,४६,६८,११५।- 

 केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत भापघ त नेऩार प्रहयीराई ङ्झनकासा बएको यकभ भध्मेफाट 
नेशनर टे्रङ्झडङ्ग ङ्झर. राई याहत साभग्री ढङ्टिानीभा िचघ गने गयी उऩरब्ध गयाईएको यकभ  
रू.८५,७६,०००।- नेशनर टे्रङ्झडङ्ग ङ्झर. सोही शीर्षघकभा िचघ बएको ऩाईमो।  

 िाद्य सॊस्थानको स्टोयफाट तत्कार बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूराई ङ्जितयण गङ्चयएको २३६८८.४० क्िी. 
चाभरको सोधबनाघ हङ्टने गयी नेऩार सयकायको ङ्झनणघम फभोङ्ञजभ रू.१०,४६,६८,११५।- िाङ्ञणज्म 
तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारम भापघ त सोधबनाघ बएकोभा िाद्य सॊस्थानफाट उल्रेङ्ञित ऩङ्चयभाणको चाभर 
टेण्डय प्रङ्जक्रमाफाट िङ्चयद गयी स्टोय दाङ्ञिरा गयेको देङ्ञिमो।  

फॊगरादेशफाट आमात चाभरको ङ्जिियण: 

ङ्जिियण कङ्ट र आम्दानी कङ्ट र िचघ कङ्ट र भौज्दात 

फॊगरादेशफाट ङ्जिताघभोडभा 
प्राप् त चाभरको ङ्जिियण 

९९,९८२.५० 

क्िी. 
22,187.5 

क्िी. 
77795  क्िी. 

(काठभाण्डौं य राहान धान गोदाभ सभेत) 
 

ङ्जिियण: ऩठाईएको गङ्चयएको िचघ भौज्दात 

प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राभा ऩठाईएको १०९००.५० १०९००.५० - 

काठभाण्डौं धान गोदाभ (नऩेार िाद्य 
सॊस्थान) 

२३९६२.५ 

७५७२ 

१६,३९०.५० 

काठभाण्डौं-९६९.५ 
बिऩङ्टय - २५० 
ङ्झसन्द्धङ्टरी -१०० 
याभेछाऩ- १०० 
धाङ्छदङ- १०० 
नङ्टिाकोट- २५० 
ङ्झस.ऩा.- २८७७.५० 
दोरिा- १५४० 
काभ्र-े १२५ 
यसङ्टिा- १२६० 

रहान ङ्झडऩो ४०५०   ३७१५ ३३५ 

जम्भा ३८९१३ २२१८७.५  
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ङ्झभङ्झत २०७२।०२।२६ गतेसम्भ नऩेार िाद्य सॊस्थान य नशेनर टे्रङ्झडङ ङ्झरङ्झभटेडफाट सॊकङ्झरत तथा ङ्जितङ्चयत याहत साभग्रीहरूको एङ्जककृत ङ्जिियण: 

याहत सॊकरनको ङ्जिियण: 

S.N 

Cateogry 
Nepal Donor Agencies 

Total Stock 
Gov. Pvt. India Bangladesh UAE Thailand Netherla WHO Others 

1 
Rice (Quintal) 

Till 2072/5/31 
25,145 1,071 3,747 2760 0 2 0 0 0 32725 9 

2 Salt (Quintal) 716 29 188 0 0 0 0 0 0 934 0 

3 Sugar (Quintal) 288 0 351 0 0 0 0 0 0 640 0 

4 Noodles (Carton) 132,963 29,305 6,685 0 0 0 0 0 0 168,953 0 

5 Beaten Rice (Quintal) 3,300 250 1,968 0 0 0 0 0 0 5,517 0 

6 Biscuit (Carton) 43,415 1,725 46,916 0 0 0 0 0 0 92,056 9 

7 Tripal/Tent (Pcs/Bundle) 392,748 22,945 124,734 2,387 0 28 0 100 0 542,942 112,362 

8 Water (Case, Truck) 7,337 2,965 82,600 0 0 0 0 0 0 92,902 0 

9 Potato (Quintal) 0 12 1,470 0 0 0 0 0 0 1,482 0 

10 Wheat/Flour (Quintal) 0 36 1,165 0 0 0 0 0 0 1,202 0 

11 Pulse (Quintal) 56 18 982 0 0 0 0 0 0 1,056 1 

12 Mixed Food (Carton/Kg..) 2,586 0 20,667 0 32,975 20 0 0 0 56,248 0 

13 Gud/Shakkhar (Kg/Box) 25 0 10,132 0 0 0 0 0 0 10,157 0 

14 Bedsheet/Blanket (Pcs/Bundle/…) 18,831 10,077 66,599 3,781 1,139 217 0 0 0 100,644 400 

15 Clothes and Accessories (Pcs/Bundle/Cartoon..) 25 4,500 41,900 33 0 0 0 0 0 46,458 12 

16 Utensils (Pcs/Carton, Bag…Pair) 474 27,230 65,378 0 0 1 2,100 0 0 95,183 5 

17 Sanitary Items (Box, Carton, Pair, Pcs..) 8 51,051 56,795 0 0 0 0 0 0 107,854 23 

18 Baby Food (Carton, Kg, Bag,….) 11 0 6,254 0 0 0 0 0 0 6,265 778 

19 Spices (Pcs, Kg, Box, Carton, Quintal) 7 150 16,399 0 0 0 0 0 0 16,556 0 

20 Medicines (Carton, Box, Pcs, Bag…) 70 40,554 152,044 35 155 6 0 0 0 192,864 1,382 

21 Juice (Carton, Ltr, Bag,…) 50 0 1,154 0 0 0 0 0 0 1,204 0 

22 Tea and Coffee (Pkt, Carton, Bag, ……) 10 0 2,684 0 0 0 0 0 0 2,694 0 

23 Oil (Ltr, Kg, Carton, Bag, Pcs) 0 1,853 972 0 0 0 0 0 0 2,825 0 

24 Torch, Battery and Solar Items (Pcs, Carton, Box, Bag, …) 70 0 11,445 0 0 0 0 0 0 11,515 0 

25 Transformer and Accessories (Pcs) 0 0 140 0 0 0 0 0 0 140 0 

26 Dalmod and Fried Foods 1,470 2,030 11,412 0 0 0 0 0 0 14,912 0 

27 Gas Range/Cylinder (Pcs, Box, Carton) 0 0 0 0 0 2,022 0 0 0 2,022 0 

28 Miscellenous (Carton, Box, Pcs, Bag…Kg…) 5,913 1,635 32,944 0 18 24 0 0 0 40,534 4 
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24 
Torch, Battery and Solar Items (Pcs, Carton, 
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श्रोत:िाङ्ञणज्म तथा आऩङ्टङ्झतघ भन्द्त्रारमफाट प्रा्त  अङ्झबरेि
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३.४.  उद्योग भन्द्त्रारम् 

केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतभा उद्योग भन्द्त्रारमको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि नदेङ्ञिए ताऩङ्झन नऩेार सयकाय 
भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद् तथा केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झनणघमफाट उद्योग भन्द्त्रारमराई ङ्जिऩद् 
व्मिस्थाऩनभा केही ङ्ञजम्भेिायी ङ्छदईएको ऩाईमो। 

केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतफाट बएका उद्योग भन्द्त्रारमसॉग सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनणघमहरू : 

1. बकूम्ऩ प्रबाङ्जितहरूका राङ्झग आिश्मक ऩने ङ्झत्रऩार रगामतका गैय-िाद्य साभग्रीहरुको िङ्चयद 
सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमरे, िाद्य साभग्रीहरूको िङ्चयद फाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारमरे, सङ्टतिा 
िाद्य साभग्री (ङ्झफस्कङ्ट ट, चाउचाउ आङ्छद) को िङ्चयद उद्योग भन्द्त्रारमरे य उि साभग्रीहरू 
ङ्जिदेशफाट िङ्चयद गनङ्टघ ऩयेभा सम्फङ्ञन्द्धत भन्द्त्रारमको अनङ्टयोधभा ती साभग्रीहरूको िङ्चयद ऩययाष्ड 
भन्द्त्रारमरे गने य िाद्य तथा गैय-िाद्य साभग्रीको ङ्जितयणको व्मिस्था गहृ भन्द्त्रारमसॉग 
सभन्द्िम गयी फाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारमरे ङ्झभराउने बनी केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय 
सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत २०७२।०१।२० गतेको ङ्झनणघमको फङ्टॉदा नॊ. १२ भा उल्रेि बएको ऩाईमो। 

2. त्मस्तै, भाङ्झथ फङ्टॉदा नॊ. १ भा उल्रेि बए फभोङ्ञजभ सङ्टतिा िाद्य साभग्री ङ्झफस्कङ्ट ट, चाउचाउ 
आङ्छद िङ्चयद गनघ उद्योग भन्द्त्रारमराई रू.५,००,००,000।- (ऩाॉच कयोड) ङ्झनकाशा ङ्छदन ेबनी 
ङ्झभङ्झत २०७२।०१।२० गतेको ङ्झनणघमको फङ्टॉदा नॊ. १३ भा उल्रेि बएको ऩाईमो। 

 

उद्योग भन्द्त्रारमफाट सम्ऩाङ्छदत कामघहरू: 

1. ङ्झभङ्झत २०७२।०१।१२ गतेको बकूम्ऩ ऩश् चात ्  ऩीङ्झडतहरूराई तत्कार आिश्मक िाद्यफस्तङ्ट 
ङ्झफस्कङ्ट ट तथा चाउचाउ िङ्चयद गनघ आिश्मक बएकोरे सो को व्मिस्था उद्योग भन्द्त्रारमरे गने 
बनी ङ्झनणघम बए फभोङ्ञजभ ङ्झफस्कङ्ट ट तथा चाउचाउ उत्ऩादक सॊर्का प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूसॉग सभेत 
सभन्द्िम गयी कायिाना (Ex-factory) भूल्मभा आिश्मक ऩङ्चयभाणभा ङ्झफस्कङ्ट ट तथा चाउचाउ 
िङ्चयद गने य सो को अङ्झबरेि उद्योग ङ्जिबागरे यािी ङ्झफर ङ्झफजक उद्योग भन्द्त्रारमराई 
उऩरब्ध गयाई १५ ङ्छदन ङ्झबत्र यकभ ब ङ्टिानीको व्मिस्था ङ्झभराउने बनी ङ्झभङ्झत 
2072।०१।१४ गते उद्योग भन्द्त्रारमका सङ्ञचिको सॊमोजकत्िभा चाउचाउ ङ्झफस्कङ्ट टका 
उत्ऩादकहरू सभेतको उऩङ्ञस्थङ्झत यहेको फैठकफाट ङ्झनणघम बएको देङ्ञिमो य सोही फभोङ्ञजभ 
उद्योग ङ्जिबागको च.नॊ. १३९५ ङ्झभङ्झत २०७२।०१।१५ गतेको ऩत्र भापघ त ङ्जिस्कङ्ट ट तथा 
चाउचाउ उत्ऩादकहरूराई ऩत्राचाय गयेको देङ्ञिमो। 
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2. भाङ्झथ फङ्टॉदा नॊ. १ भा उल्रेि बए फभोङ्ञजभ उद्योग ङ्जिबागरे च.नॊ.२८८ ङ्झभङ्झत २०७२।०२।१ 
गतेको ऩत्र भापघ त नेङ्जिको प्रा.ङ्झर., ऩशङ्टऩङ्झत ङ्झफस्कङ्ट ट प्रा.ङ्झर, ङ्झस.ङ्ञज. पङ्ट ्स प्रा.ङ्झर, स्भाटघ पङ्ट ड 
प्रा.ङ्झर., कभाघचामघ फेक्स एण्ड पङ्ट ्स प्रा.ङ्झर., एङ्झसमन ङ्झफस्कङ्ट ट एण्ड कन्द्पेक्सनयी प्रा.ङ्झर., 
ऩोिया नङ्टडल्स प्रा.ङ्झर. य जगदम्फा पङ्ट ्स प्रा.ङ्झर.फाट प्राप् त हङ्टन आएका उत्ऩाङ्छदत साभानहरूको 
दययेट िङ्टरेको ङ्जिियणहरू उद्योग भन्द्त्रारमराई ऩठाएको देङ्ञिमो। 

उद्योग भन्द्त्रारमको च.नॊ. २१२ ङ्झभङ्झत २०७२।२।३१ गतेको ऩत्रफाट प्रा्त  ङ्जिियण अनङ्टसाय उद्योग 
भन्द्त्रारमरे िङ्चयद गयेको सङ्टतिा िाद्य िस्तङ्टको ङ्जितयण देहाम फभोङ्ञजभ यहेको देङ्ञिन आमो।  

ङ्झस.नॊ. फस्तङ्ट उत्ऩादन कम्ऩनी 
भारसाभानको 

ङ्जिियण 

ऩङ्चयभाण 

(काटङ्टघन) 
ऩङ्चयभाण 

(के.जी.) 
जम्भा ब ङ्टिानी 
यकभ रू. 

1.  ऩोिया पङ्ट ्स प्रा.ङ्झर. ङ्जिस्कङ्ट ट ९१२८ ३९४४३ ४६,८३,५८३।- 

2.  श्री ऩशङ्टऩङ्झत ङ्जिस्कङ्ट ट इन्द्ड्रङ्ञस्ट्रज 
प्रा.ङ्झर. 

ङ्जिस्कङ्ट ट १२५१२ ६५६३५ ८४,६६,०१३।- 

3.  ऩशङ्टऩङ्झत डाईट एण्ड पङ्ट ड प्रा.ङ्झर. ङ्झफस्कङ्ट ट १४८८ ७५४४ ११,१४,१३१।- 

4.  कभघचामघ फेक्स एण्ड पङ्ट ्स 
प्रा.ङ्झर. 

ङ्झफस्कङ्ट ट ३३३१ ११८५४ १४,६७,१३१।- 

5.  एङ्झसमन ङ्झफस्कङ्ट ट एण्ड 
कन्द्पेसनयी प्रा.ङ्झर. 

ङ्झफस्कङ्ट ट १८७० - १३,७९,३४७।- 

6.  स्भाटघ पङ्ट ड एण्ड स्न्द्माक्स प्रा.ङ्झर. चाउचाउ २५४५० - ८५,०९,७१६।- 

7.  ऩोिया नङ्टडल्स प्रा.ङ्झर. चाउचाउ १६४०५ - ६२,१५,०५४।- 

8.  जगदम्फा पङ्ट ्स प्रा.ङ्झर. चाउचाउ १७४९३ - ६२,९१,५५८।- 

9.  ङ्झस.जी. पङ्ट ्स (नेऩार) प्रा.ङ्झर. चाउचाउ २२३०३ - ९१,५५,६४९।- 

जम्भा ४,७२,८२,१८२।- 
फाॉकी यकभ २७,१७,८१८।- 
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३.५ ऩययाष्ड भन्द्त्रारम 

ङ्झभङ्झत २०७२।१।१२ गतेको ङ्जिनाशकायी बकूम्ऩ ऩश् चात ्  बायत य थाईरैण्ड ङ्ञस्थत नेऩारी 
याजदूताफासहरूराई क्रभश् 1 राि 50 हजाय य 50 हजाय गयी जम्भा 2 राि थान टायऩोङ्झरन 
तत्कार िङ्चयद गयी ङ्झछटो भाध्मभफाट नेऩार ऩठाउन ऩययाष्ड भन्द्त्रारमराई ङ्झनदेशन ङ्छदने बनी 
केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत 2072।01।17 गतेको फैठकफाट ङ्झनणघम बएको 
देङ्ञिन्द्छ। ङ्जिदेश ङ्ञस्थत नेऩारी कूटनीङ्झतक ङ्झनमोग भापघ त ङ्झत्रऩार/ऩार िङ्चयद गनघका राङ्झग य 
ऩाङ्जकस्तानफाट सहामता स्िरूऩ प्राप् त हङ्टन े ङ्झत्रऩार करकत्ता फन्द्दयगाहफाट काठभाण्डौसम्भ ढङ्टिानी 
गनघको राङ्झग ऩययाष्ड भन्द्त्रारमराई केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षफाट रू.१२,००,००,०००।- 
ङ्झनकासा ङ्छदने बनी केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत 2072।01।20 गतेको फैठकफाट 
ङ्झनणघम बएको देङ्ञिन्द्छ जसअनङ्टसाय केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षफाट  रू.12 कयोडको चेक ङ्झभङ्झत 
2072।01।24 भा ऩययाष्ड भन्द्त्रारमराई उऩरब्ध गयाएको देङ्ञिन्द्छ। नेऩारी याजदूतािास फैङ्कक 
थाईरैण्डरे तत्कार याजदूतािासभा सॊकरन बएको सहमोग यकभफाट रू.५२,६८,७७१।२० 
भूल्मको 2210 थान (63,360.71 िगघ ङ्झभटय)  ङ्झत्रऩार  िङ्चयद गयी नेऩार एमयराईन्द्सको 
ङ्जिङ्झबन्द् न उडानफाट ङ्झन्शङ्टल्क कागो गयी नेऩार ऩठाएको य उल्रेङ्ञित २२१० थान ङ्झत्रऩार िङ्चयद 
बएकोभा थाईल्माण्ड ङ्ञस्थत ङ्झफङ्झबङ्ङ सॊर्-सॊस्था य व्मङ्ञिफाट प्रधानभन्द्त्री दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षभा 
ऩठाउने गयी उठेको सहामता यकभ भध्मेफाट रू.५२,६८,७७१।२० िचघ गङ्चयएको य सो यकभ 
ऩययाष्ड भन्द्त्रारमफाट टायऩोङ्झरन िङ्चयद गने यकभ भध्मेफाट सोझै फककक नऩठाई प्रधानभन्द्त्री दैिी 
प्रकोऩ उद्धाय कोर्षभा दाङ्ञिरा गयी ङ्छदन बनी थाईल्माण्ड ङ्ञस्थत याजदङ्टताफासफाट अनङ्टयोध बई आए 
अनङ्टसाय ऩययाष्ड भन्द्त्रारमफाट ङ्झभङ्झत २०७२।०३।२१ भा चेक नॊ. १००००५५९१७ फाट 
प्रधानभन्द्त्री दैिी प्रकोऩ याहत कोर्षभा दाङ्ञिरा गनङ्टघको साथै नेऩारी याजदङ्टताफास फकककको िचघ 
शोधबनाघ गयी फाॉकी यहेको यकभ रू.१,४१,३१,२२८।८० ङ्झभङ्झत २०७२।०३।२१ गते केन्द्रीम 
दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षभा ङ्जपताघ ऩठाईएको देङ्ञिन्द्छ। मसयी नेऩारी याजदूतािास, फकककफाट िङ्चयद 
गङ्चयएको ङ्झत्रऩारको औसत भूल्म प्रङ्झत िगघ ङ्जपट रू.9।50 ऩनघ गएको देङ्ञिन्द्छ। 

मसैगयी, ऩययाष्ड भन्द्त्रारमको च.नॊ. २५२६ ङ्झभङ्झत २०७२।१।२० गतेको ऩत्रफाट तत्कार ५० 
हजाय य कूर १ राि थान ङ्झत्रऩार िङ्चयद गयी ऩठाउन नेऩारी याजदूतािास, नमाॉ ङ्छदल्रीराई 
ऩत्राचाय गयेको देङ्ञिन्द्छ। उल्रेङ्ञित ऩययाष्ड भन्द्त्रारमफाट प्रङे्ञशत ऩत्रको व्महोयाभा नेऩारी 
याजदूतािासरे त्मस ऩूिघ नै च.नॊ. ४७ ङ्झभङ्झत २०७२।१।२० गतेको ऩत्रफाट िङ्चयद गङ्चयने 
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ङ्झत्रऩारको स्ऩेङ्ञशङ्जपकेसन भन्द्त्रारमराई स्िीकृङ्झतको राङ्झग ऩठाएको देङ्ञिन्द्छ। नेऩारी याजदूतािास, 
नमाॉङ्छदल्रीरे ऩययाष्ड भन्द्त्रारमफाट यकभ प्राप् त गनङ्टघ ऩूिघ नै ङ्झभङ्झत २०७२।१।२० भा Armaan 

Building Solutions सॉग १२० जी.एस.एभ.का ५० हजाय थान ङ्झफङ्झबन्द् न साईजका ङ्झत्रऩार भूल्म 
रू.4,55,04,735।94 फयाफयको िङ्चयद गनघ सम्झौता गयेको देङ्ञिन्द्छ। त्मस्तै, ऩययाष्ड 
भन्द्त्रारमरे ङ्झभङ्झत 2072।01।30 गते नेऩारी याजदूतािास, नमाॉ ङ्छदल्रीराई 
रू.१०,००,००,०००।– (दश कयोड) को हङ्टन आउने अभेङ्चयकी डरय 9,71,659.12 टेरीग्राङ्जपक 
ट्रान्द्सपय गयी  ऩठाएको  देङ्ञिन्द्छ बने दूतािासरे ङ्झभङ्झत २०७२।१।२० गते (३ भे, २०१५) 
दूतािासको भौज्दात यकभफाट उल्रेङ्ञित ङ्झत्रऩार सप्रामसघराई सम्झौता अनङ्टसाय अग्रीभ ब ङ्टिानी 
स्िरूऩ बा.रू. ३० राि ङ्छदएको य अन्द्म यकभहरू क्रभश् ब ङ्टिानी गयेको देङ्ञिन्द्छ।  

मसैगयी, नेऩारी याजदूतािास, नमाॉ  ङ्छदल्रीरे फाॉकी ५० हजाय थान ङ्झत्रऩार िङ्चयदको राङ्झग बायतका 
अन्द्म ङ्जिङ्झबन्द् न व्माऩाङ्चयक पभघहरूसॉग दयबाउ ऩत्र भाग गयी  भाग अनङ्टसायको टायऩोङ्झरन उऩरब्ध 
गयाउन प्रङ्झतफद्ध यहेका Veekay International, नमाॉ ङ्छदल्रीफाट १२० GSM को  भूल्म 
रू.1,58,७०,९७३।५० फयाफयको २५000 थान टायऩोङ्झरन य Gujarat Craft Industries Ltd. 

Ahmadabad फाट १२० जी.एस.एभ.को भूल्म रू.1,66,67,370।- फयाफयको फाॉकी 25000 
थान टायऩोङ्झरन िङ्चयद गयेको देङ्ञिन्द्छ। मसयी नेऩारी याजदूतािास, नमाॉ ङ्छदल्रीरे िङ्चयद गयेको 
सम्ऩूणघ ङ्झत्रऩारको जम्भा भूल्म रू.7,८०,४३,०७९।४४ ऩनघ गएको देङ्ञिन्द्छ बने उल्रेङ्ञित १ राि 
थान ङ्झत्रऩारको ढङ्टिानी बाडा रू.२७,१२,९८०।७९ ब ङ्टिानी ङ्छदएको देङ्ञिन्द्छ।  

मसैगयी, ऩययाष्ड भन्द्त्रारमफाट अभेङ्चयकी डरयभा याजदूतािासराई यकभ उऩरब्ध गयाएको य 
दूतािासरे ङ्झत्रऩार ङ्झफके्रता पभघहरूराई बा.रू.भा यकभ उऩरब्ध गयाउॉदाको ङ्जिङ्झनभम र्ाटा 
रू.3,71,235।82 सभेत गयी जम्भा रू.७,८९,२९,९९८।६६ िचघको ङ्जिर बऩाघई उऩरब्ध 
गयाएको देङ्ञिन्द्छ बने टायऩोङ्झरन िङ्चयद गयी फाॉकी यहेको रू.2,08,27,315।44 भन्द्त्रारमभा 
ङ्जपताघ ऩठाउन िा दूतािासराई ङ्झनकास हङ्टने ङ्झनमङ्झभत फजेटफाट किा गयी ऩठाउने सम्फन्द्धभा 
आिश्मक ङ्झनदेशनको राङ्झग ऩययाष्ड भन्द्त्रारमभा ऩत्राचाय गयेको च.नॊ. ०५ ङ्झभङ्झत २०७२।५।५ को 
नेऩारी याजदूतािास, नमाॉङ्छदल्रीको ऩत्रफाट देङ्ञिन्द्छ।  
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३.६ अथघ भन्द्त्रारम 

अथघ भन्द्त्रारमसॉग सम्फङ्ञन्द्धत भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद्को ङ्झनणघम् 

 तत्कार उद्धाय य याहत कामघभा प्रमोग गने गयी रू.५०,००,००,०००।– दैिी प्रकोऩ उद्धाय 
याहत कोर्षभा ङ्झनकासा ङ्छदने बनी ङ्झभङ्झत २०७२।०१।१२ गते ङ्झनणघम बएको ऩाईमो। 

 ब ङ्टकम्ऩफाट बएको ऺङ्झतराई तत्कार व्मिस्थाऩन, याहत तथा ऩङ्टनस्थाघऩना कामघभा सहमोग 
ऩङ्टर् माउन सम्ऩूणघ याष्डसेिकहरू, आभनागङ्चयक सभङ्टदाम, नीङ्ञजऺेत्र तथा ङ्छिऩऺीम/फहङ्टऩऺीम दात ृ
ङ्झनकामहरूराई हाङ्छदघक अङ्जऩर गने बनी ङ्झभङ्झत २०७२।०१।१३ गते ङ्झनणघम बएको ऩाईमो। 

 ब ङ्टकम्ऩ ऩीङ्झडतहरुराई तत्कार याहत सहमोग, ऩङ्टनिाघस तथा ऩङ्टनङ्झनघभाघण कामघक्रभ सॊचारन गनघ 
नेऩार सयकायरे २०० अिघको याङ्जष्डम ऩङ्टनङ्झनघभाघण कोर्ष स्थाऩना गने य सो कामघको राङ्झग याङ्जष्डम 
मोजना आमोगरे अथघ भन्द्त्रारम तथा सॊिङ्ञन्द्धत भन्द्त्रारम/ङ्झनकामहरुको सभन्द्िम य सहमोगभा 
अङ्जिरम्ि कामघक्रभ तमाय गने गयी उि कामघक्रभ सॊचारन गनघ नेऩार सयकायको तपघ फाट 
तत्कार रु.२० अिघ उऩरव्ध गयाउने य फाॉकी यकभको राङ्झग अन्द्तयाङ्जष्डम ऋण,  सहमोग तथा 
अन्द्म श्रोत सभेत जङ्टटाई, भाङ्झथ उल्रेङ्ञित अऩेऺा ऩङ्टया गनघ आिश्मिा अनङ्टसाय चारङ्ट आ.ि.को 
ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत फजेटफाट ऩङ्टन सॊयचना गने य आगाभी आ.ि.को िजेटभा सॊिङ्ञन्द्धत भन्द्त्रारमहरुरे 
फजेट व्मिस्था सभेत गने बनी नेऩार सयकाय, भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद्  फाट ङ्झभङ्झत २०७२।०१।१७ भा 
ङ्झनणघम बएको देङ्ञिन्द्छ। 

ङ्झभङ्झत २०७२।०१।१२ गते आएको बकूम्ऩ ऩिात सोही ङ्झभङ्झतभा नै फसेको भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षदको फैठकरे 
तत्कार उद्धाय तथा याहत कामघभा प्रमोग गने गयी रू. ५० कयोड दैिी प्रकोऩ याहत कोर्षभा ङ्झनकासा 
ङ्छदने ङ्झनणघम गये फभोङ्ञजभ अथघ भन्द्त्रारमरे उल्रेङ्ञित यकभ सङ्जहत रू.९ अफघ ५० कयोड ङ्जिङ्झबङ्ङ 
ङ्झभङ्झतभा प्रधानभन्द्त्री दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षभा जम्भा गयेको ऩाईमो।  

मसैगयी बकूम्ऩफाट ऺङ्झत बएका बौङ्झतक सॊयचना सयकायी तथा सािघजङ्झनक बिन/ङ्जिद्यारम, 
ऐङ्झतहाङ्झसक, धाङ्झभघक य ऩूयाताङ्ञत्िक सम्ऩदाको ऩङ्टन: ङ्झनभाघण तथा बकूम्ऩग्रस्त ङ्ञजल्राहरूभा स्िीकृत 
ङ्झडजाइन अनङ्टसाय उऩमङ्टि प्रङ्जिङ्झधका र्य य सङ्टङ्जिधामङ्टि फस्ती ङ्झनभाघणभा बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूराई सहमोग 
रगामतका ऩङ्टनिाघस एिॊ ऩ ङ्टन: ङ्झनभाघण कामघक्रभ सञ् चारन गनघ दङ्टई सम अफघको याङ्जष्डम ऩङ्टन: ङ्झनभाघण 
कोर्ष स्थाऩना गने, सो कामघको राङ्झग याङ्जष्डम मोजना आमोगरे अथघ भन्द्त्रारम एिॊ अन्द्म सम्फङ्ञन्द्धत 
भन्द्त्रारम/ङ्झनकाम सभेतको सभन्द्िम य सहमोगभा अङ्जिरम्फ कामघक्रभ तमाय गने, मस प्रमोजनका 
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राङ्झग नेऩार सयकायको तपघ फाट फीस अफघ रुऩैमाॉ प्रदान गने, फाॉकी अन्द्तयाघङ्जष्डम एिॊ अन्द्म ्ोतफाट 
ऩङ्चयचारन गने, भाङ्झथ उल्रेङ्ञित उदे्दश्म ऩङ्टया गनघ आिश्मकता अनङ्टसाय चारू आ.ि.को ङ्जिङ्झनमोजन 
फजेटफाट ऩङ्टन:सॊयचना गने य आगाभी आ.ि.भा फजेट सम्फङ्ञन्द्धत भन्द्त्रारमहरूरे व्मिस्था गने बनी 
भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षदको ङ्झभङ्झत 2072।01।17 गतेको ङ्झनणघम बएको ऩाईमो। 

अथघ भन्द्त्रारमफाट हारसम्भ प्रधानभन्द्त्री दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षभा जम्भा बएको यकभको ङ्जिियण् 

ङ्झस.नॊ यकभ ङ्झनकासा ङ्झभङ्झत यकभ रू. कैङ्जपमत 

1.  2072।01।14 5०,00,00,000।-  
2.  2072।01।16 1,00,00,00,000।-  
3.  2072।01।22 2,00,00,00,000।-  
4.  2072।0२।05 2,00,00,00,000।-  
5.  2072।02।27 2,00,00,00,000।-  
6.  2072।03।27 2,00,00,00,000।-  

जम्भा ङ्झनकासा 9,50,00,00,000।-  
 

 

ङ्झभङ्झत 2072।01।12 को ङ्जिनाशकायी बकूम्ऩऩङ्झछ याहत साभग्री व्मिस्थाऩन सम्फन्द्धी अथघ 
भन्द्त्रारमफाट सम्ऩादन बएका कामघहरू:- 

 ङ्झभङ्झत 2072।0१।12 को भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद् य ङ्झभङ्झत 2072।01।17 गतेको केन्द्रीम दैिी 
प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको फैठकको ङ्झनणघमानङ्टसाय ङ्झभङ्झत 2072।02।03 गतेको गहृभन्द्त्री स्तयको 
ङ्झनणघम फभोङ्ञजभ स्िीकृत याहत साभग्री सूची अनङ्टसाय ङ्झभङ्झत 2072।02।12 गतेसम्भ (10 
ङ्छदनको राङ्झग) बन्द्साय छङ्टट ङ्छदइएको ऩाईमो। 

 ङ्झभङ्झत 2072।02।13 को गहृभन्द्त्रीस्तयको ङ्झनणघमानङ्टसाय स्िीकृत याहत साभग्रीको सूची 
अनङ्टसाय याजस्ि छङ्टट हङ्टने अिङ्झध ङ्झभङ्झत 2072।02।20 गते सम्भको राङ्झग थऩ बए अनङ्टसाय 
कामाघन्द्िमन गङ्चयएको ऩाईमो। 

 त्मसयी स्िीकृत याहत साभग्रीको सूचीभा देहामका साभग्री सभािेश यहेको ऩाईमो। 

1. Medical- Medical Consumables, Drugs and Orthopedic Implants/equipment's गयी 3 
शीर्षघकभा 2१9 ङ्जकङ्झसभका िस्तङ्ट/साभान सभािेश यहेको; 

2. SHELTER- (Tent, Plastic sheets, Tarpaulins, Mats, Blankets, Mobile Toilets, 

Chargeable lamps, storage bags, Inflatable water tanks, Generators) 
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3. Hygiene/Sanitation- Water purifiers,  Sanitation kits, First Aid Kits, Aqua Tab,   

Piuyush. 

4. FOOD- Rice, Bitten rice, Wheat flour, Litto, Lentils/pulses, cooking oil, milk powder) 

 

 अथघ भन्द्त्रारमफाट ङ्झभङ्झत 2072।01।18 गतेको ङ्झनणघमफाट ङ्झत्रऩार आमातभा ङ्झभङ्झत 
2072।02।20 गतेसम्भको राङ्झग बन्द्साय भहशङ्टर तथा भूल्म अङ्झबिङृ्जद्ध कय छङ्टट ङ्छदइएको 
ऩाइमो। 

 अथघ भन्द्त्रारमफाट उल्रेङ्ञित स्िीकृत सूची फाहेकको याहत तथा ऩङ्टन: ङ्झनभाघणजन्द्म साभग्रीहरूभा 
ऩटके ङ्झनणघमफाट याजस्ि छङ्टट ङ्छदइने ङ्झनणघम गयेको देङ्ञिमो। 

 

अथघ भन्द्त्रारम य भातहतका ङ्जिबागहरु: 

 नेऩार सयकायरे याङ्जष्डम ऩङ्टन् ङ्झनभाघण कोर्ष सॊचारन गयी ब ङ्टकम्ऩ ऩीङ्झडतहरुको ऩङ्टनिाघस एिॊ 
ऩ ङ्टनङ्झनघभाघण सम्फन्द्धी कामघक्रभ कामाघन्द्िमन गनघ केन्द्रीम स्तयभा ऩङ्टनङ्झनघभाघण प्राङ्झधकयण गठन 
गने सयकायी नीङ्झत अनङ्टसाय अध्मादेश तजङ्टघभा बए ऩङ्झन सो अनङ्टसाय ऐन, ङ्झनमभ तथा 
ङ्झनदेङ्ञशकाहरु हारसम्भ निनेको अिस्था ङ्जिद्यभान छ। नेऩार सयकायको उऩयोि ङ्झनणघम 
अनङ्टसाय तत्कार गठन गनङ्टघ ऩने ऩङ्टनङ्झनघभाघण प्राङ्झधकयण गठन नबएकोरे ब ङ्टकम्ऩफाट बएको 
ऺङ्झतको ऩङ्टनङ्झनघभाघण कामघ प्राम ठप्ऩ बएको छ। मसयी २०७२ िैशाि १२ गतेको  
ङ्जिनाशकायी ब ङ्टकम्ऩ य तत्ऩिातको ऩयाकम्ऩनफाट बएको अकल्ऩनीम ऺङ्झतको तत्कार 
ऩङ्टनङ्झनघभाघण कामघ सॊचारन गनङ्टघ ऩने य सो कामघ ऩ ङ्टनङ्झनघभाघण प्राङ्झधकयणरे गने गयी सयकायी नीङ्झत 
तम बए ऩङ्झन हारसम्भ उि प्राङ्झधकयणको गठन हङ्टन सकेको छैन। मसफाट मङ्झत ठूरो 
प्राकृङ्झतक ङ्जिऩङ्ञत्त ओझेरभा ऩनघ गएको भात्र नबै दात ृ ङ्झनकामहरुभा ऩङ्झन नकायात्भक प्रबाि 
ऩनघ सक्ने अिस्थाराई दृङ्जष्टगत गयी मस ङ्जिर्षमराई सयकायरे ऩङ्जहरो प्राथङ्झभकताभा यािी 
तत्कार ऩङ्टनङ्झनघभाघण प्राङ्झधकयण गठन गयी सो सम्िङ्ञन्द्ध ऐन, ङ्झनमभ य ङ्झनदेङ्ञशका सभेत तजङ्टघभा 
गनङ्टघ ऩनेभा सो हारसम्भ बएको देङ्ञिएन। 

 अथघ भन्द्त्रारमफाट ङ्जिऩद व्मिस्थाऩनको राङ्झग प्रधानभन्द्त्री दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षभा ङ्झभङ्झत 
२०७२।०१।२४ गतेदेङ्ञि २०७२।०३।२७ गतेसम्भ ऩटक-ऩटक गयी रु.९ अिघ ५० 
कयोड ङ्झनकासा बएको ऩाईमो। ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत िजेट िचघ बमो, बएन य िचघ बएको यकभको 
सदङ्टऩमोग सम्फन्द्धभा अथघ भन्द्त्रारम, भङ्टल्माॊकन तथा अनङ्टगभन भहाशािा य सम्िङ्ञन्द्धत 
भन्द्त्रारमहरुरे सभेत प्रबािकायी रुऩभा अनङ्टगभन तथा भङ्टल्माॊकन गयेको देङ्ञिएन।  
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 २०७२ सार आर्षाढ १० गते (२५ जङ्टन २०१५) काठभाण्डौभा सम्ऩङ्ङ बएको ब ङ्टकम्ऩफाट 
बएको ऺङ्झतको ऩङ्टन् ङ्झनभाघणको राङ्झग आमोङ्ञजत अन्द्तयाघङ्जष्डम सम्भेरनको अिसयभा बायत, चीन, 
जाऩान, सॊमङ्टि याज्म अभेङ्चयका, ङ्जिश्व फैक, एङ्ञशमारी ङ्जिकास फैक, मङ्टयोङ्जऩमन मङ्टङ्झनमन, तथा 
सॊमङ्टि याष्ड सॊर् रगामतका २५ दात ृ याष्ड/ङ्झनकाम (Development Partner) फाट अनङ्टदान 
स्िरुऩ USD १,९७,१५,१९,९१५ य सहङ्टङ्झरमतऩूणघ ऋण USD २,१३,८०,००,०००।- सभेत 
जम्भा USD ४,१०,९५,१९,९१५ फयाियको यकभ नेऩार सयकायराई उऩरव्ध गयाउने 
आश्वासन ङ्छदएका ङ्झथए। तत्ऩिात ्उऩयोि यकभहरु ङ्झनम्नङ्झरङ्ञित आमोजनाहरुभा िचघ गने 
गयी नेऩार सयकाय तथा दाता ङ्झनकामहरुिीच ऋण य अनङ्टदान सॊझौता सभेत सम्ऩङ्ङ बैसकेको 
अिस्था ङ्जिद्यभान छ तय दाता याष्ड तथा ङ्झनकामहरुरे नेऩाररे अचानक बोग्नङ्ट ऩयेको 
प्राकृङ्झतक ङ्जिनास य सोफाट उत्ऩङ्ङ भानिीम ऩऺराई सभेत भनन गयी स्ित स्पङ्ट तघ रुऩभा 
सहमोग गने िनचफद्धता ङ्छदएका ङ्झथए सो अनङ्टसायको सॊमन्द्त्र य कामघ मोजना बने नेऩार 
सयकायरे अझै तमाय गयेको देङ्ञिएन। 

 

बन्द्साय छङ्टट सम्फन्द्धी 

 ङ्झभङ्झत 2072।02।20 गते स्िीकृत याहत साभग्री सूचीको छङ्टटको म्माद सभाप् त हङ्टने बएकोरे 
ऩङ्झछको ङ्झभङ्झतभा मस्तो साभग्रीहरूको ऩैठायीराई व्मिङ्ञस्थत, ङ्झनमङ्ञन्द्त्रत य प्रङ्जक्रमागत रूऩभा सयर 
फनाउन अथघ भन्द्त्रारमरे दैिी प्रकोऩ उद्धाय तथा याहत साभग्रीको आमातभा राग्ने याजस्ि छङ्टट 
सम्फन्द्धी कामघङ्जिङ्झध, 2072 भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद् फाट स्िीकृत बई कामाघन्द्िमन गयेको ऩाईमो। 

 दैिी प्रकोऩ उद्धाय तथा याहत साभग्रीको आमातभा राग्ने याजस्ि छङ्टट सम्फन्द्धी कामघङ्जिङ्झध, 
2072 को दपा 4 (2) अनङ्टसाय सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत 2072।0२।27 गते फसेको फैठकरे 
ङ्झभङ्झत 2072 आर्षाढ 7 गते ऩङ्झछ कङ्ट नैऩङ्झन प्रकायका याहत साभग्रीहरू स्िीकाय नगङ्चयने हङ्टॉदा 
त्मस्ता साभग्रीहरूभा भहशङ्टर छङ्टट नहङ्टने बनी ङ्झनणघम गङ्चयसकेकारे सोको सािघजङ्झनक सूचना 
प्रकाशन गङ्चयसकेकोभा ऩङ्टन: सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत 2072।03।18 भा फसेको फैठकफाट सोको 
म्माद 2072 सार असाय भसान्द्तसम्भ थऩ गने ङ्झसपाङ्चयश सङ्जहत ङ्झनणघम बए फभोङ्ञजभ 
भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद्को ङ्झभङ्झत 2072।04।01 गतेको ङ्झनणघम अनङ्टसाय असाय भसान्द्तसम्भराई बन्द्साय 
छङ्टट थऩ बएको देङ्ञिमो। उऩयोि सङ्झभङ्झतरे स्िीकृत गयेको याहत तथा ऩङ्टनङ्झनघभाघण सम्िन्द्धी 
साभग्री फाहेक ५९ गोटा याङ्जष्डम तथा अन्द्तयाङ्जष्डम सॊर्-सॊस्थाहरुरे सभेत बार भसान्द्तसम्भ ऩैठायी 
गने य गयेका याहत साभग्रीहरुको हकभा सभेत अथघ भन्द्त्रारमरे याजस्ि छङ्टट ङ्छदएको देङ्ञिमो। 
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 बन्द्साय ङ्जिबाग अन्द्तगघत ५० शीर्षघकभा ङ्जिियण उऩरव्ध हङ्टने  Automated System For Customs 

Data (Asycuda) कम्प्मङ्टटयकृत प्रणारी अन्द्तगघतको बन्द्साय प्रऻाऩनऩत्र कामाघन्द्िमन बईयहेको बए 
ऩङ्झन केही ठङ्टरा बन्द्साय कामाघरमहरुभा अत्माङ्झधक भात्राभा याहत साभग्रीहरु ऩैठायी हङ्टन आएको 
हङ्टॉदा हार कामाघन्द्िमनभा यहेको बन्द्साय र्ोर्षणा प्रऻाऩनऩत्र हङ्टिहङ्ट कामाघन्द्िमन गदाघ सभम राग्न े
भात्र नबै दातारे उऩरव्ध गयाएको याहत साभग्रीहरुको र्ोर्षणा ऩङ्झन स्ऩष्ट रुऩभा नबै ऩोका, 
गङ्टण्टा, तौर, िण्डर य योर जस्ता अस्ऩष्ट ङ्जिियणभा ऩैठायी हङ्टन आएकोरे सयर, सहज तथा ङ्झछटो 
छङ्चयतो ङ्जकङ्झसभफाट याहत साभग्रीहरु जाॉचऩास गने उद्धेश्मरे ब ङ्टकम्ऩ ऩीङ्झडतको याहतको राङ्झग 
जाॉचऩास गङ्चयएका साभग्रीहरुको राङ्झग छङ्ट िै बन्द्साय र्ोर्षणा पायाभ कामाघन्द्िमनभा ल्माएको 
देङ्ञिन्द्छ। उि बन्द्साय र्ोर्षणा पायाभ अनङ्टसाय ऩैठायी बएका याहत साभग्रीहरुको मङ्जकन ङ्जिियण 
आउन नसक्ने व्महोया पायाभभा र्ोर्षणा गनङ्टघ ऩने ङ्जिियणहरुरे आपै प्रष्ट गयेको छ। बन्द्साय 
प्रऻाऩन ऩत्रको सिा तमाय गङ्चयएको बन्द्साय र्ोर्षणा पायाभ िनाउॉदा याहत स्िरुऩ ऩैठायी हङ्टन े
भारिस्तङ्टहरुको सिै ङ्जिियणहरु नआए ऩङ्झन अङ्झधकाॊस ङ्जिियणहरु (तथ्माङ्क) स्ऩष्ट हङ्टने गयी केङ्जह 
भहरहरु थऩ गयी पायाभ तमाय गङ्चयएको बए िा ितघभान बन्द्साय प्रऻाऩन ऩत्र नै कामाघन्द्िमनभा 
ल्माई याहत स्िरुऩ ऩैठायी बएका साभानहरु Green Channel (ङ्झनकासी िा ऩैठायीकताघको 
र्ोर्षणाराई स्िीकाय गयी साभानको बौङ्झतक ऩयीऺण नै नगयी तत्कार साभान जाॉचऩास गने 
प्रङ्जक्रमा) अन्द्तगघत याहत स्िरुऩ ऩैठायी बएको साभान जाॉचऩास गङ्चयएको बए ऩङ्झन तथ्माङ्क 
सॊकरनभा िासै सभस्मा देङ्ञिने ङ्झथएन। मस ङ्जिर्षमभा अथघ भन्द्त्रारम/बन्द्साय ङ्जिबागफाट कभजोयी 
बएको देङ्ञिमो। जसरे गदाघ याहत स्िरुऩ याजस्ि छङ्टटभा ऩैठायी बएका साभग्रीहरु कङ्झत आमो, 
कङ्झत भङ्टल्मको ङ्झथमो, कस्ता साभानहरु ऩैठायी बए, कङ्झत याजस्ि छङ्टट ङ्छदइमो य िास्तिभै उि 
साभग्रीहरु ऩीङ्झडत सभऺ ऩङ्टग्मो ऩङ्टगेन बङे्ङ सम्िन्द्धभा  अनङ्टगभन य अनङ्टसन्द्धान गनघ सभस्मा उत्ऩङ्ङ 
बएको छ। 

 याहत साभग्री आमात गने ङ्झनकाम य व्मङ्ञिराई र्ोर्षणा पायाभभा उल्रेङ्ञित साभग्रीहरु कङ्ट न 
स्थानभा कस-कसराई फङ्टझाईमो बङे्ङ सम्िन्द्धभा बन्द्साय कामाघरमरे साभान जाॉचऩास गयेको १ 
भङ्जहना ङ्झबत्र ऩैठायीकताघ आपैरे बन्द्साय कामाघरमभा बऩाघई फङ्टझाउनङ्ट ऩने शतघ यािेकोभा ज्मादै 
न्द्मून ऩैठायीकताघहरुरे भात्र बऩाघई फङ्टझाएको ऩाइमो। मसफाट याहत स्िरुऩ ऩैठायी बएका 
साभग्रीहरु कतै अऩचरन त बएनन ्बनी आशॊका गने ठाउॉ ङ्छदएको देङ्ञिन्द्छ।  

अथघ भन्द्त्रारमराई दात ृङ्झनकामफाट प्राप् त सहमोग सम्फन्द्धभा: 

25 जङ्टन 2015 (२०७२ सार असाय १० गते) भा सम्ऩङ्ङ नेऩारको ऩङ्टन:ङ्झनभाघणको राङ्झग 
आमोङ्ञजत अन्द्तयाघङ्जष्डम सम्भेरनको अिसयभा प्राप् त Pledging यकभ भध्मे ङ्झनम्न आमोजनाहरूको यकभ 
प्राप् त गने ङ्जिर्षमभा नेऩार सयकाय य देहाम अनङ्टसायका दाताहरूसॉग अनङ्टदान ऋण सहामता सम्झौता 
सम्ऩन्द् न बएको ऩाईमो। 
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क्र.स. 
ऋण /अनङ्टदान प्राप् त 
देश/ अन्द्तयाङ्जष्डम 

सॊस्था 

सॊझौता बएको 
यकभ (USD) 

ऋण 
/अनङ्टदान 

ऺते्र 

1.  

ङ्जिश्व फैक 300 ङ्झभङ्झरमन 
सहङ्टङ्झरमत 
ऩूणघ ऋण 

200ङ्झभङ्झरमन आऩतकाङ्झरन र्य 
ङ्झनभाघण य 100 ङ्झभङ्झरमन 
Development Policy Credit-DPC 

को रूऩभा 
2.  एङ्झसमारी ङ्जिकास 

फैक 

200 ङ्झभङ्झरमन 

सहङ्टङ्झरमत 
ऩूणघ ऋण 

ङ्जिद्यारम ङ्झनभाघण, ग्राभीण सडक 
तथा ङ्ञजल्रा स्तयीम सयकायी बिन 
ङ्झनभाघण 

3.  एङ्झसमारी ङ्जिकास 
फैक 

3 ङ्झभङ्झरमन अनङ्टदान 

प्रधानभन्द्त्री याहत कोर्षभा जम्भा 
बएको 

4.  चीन सयकाय 10  ङ्झभङ्झरमन 

नगद 
अनङ्टदान 

नेऩार सयकायको प्राथङ्झभकता प्राप् त 
ऺेत्र 

5.  
FAO 0.5 ङ्झभङ्झरमन 

प्राङ्जिङ्झधक 
सहामता 

कृङ्जर्ष ऺेत्र 

 

Pledges by development partners at ICNR 2015 (Preliminary record) 

SN COUNTRY 
GRANT (A) 

(USD) 
SOFT LOAN 

(B) 

(USD) 
TOTAL (A+B) 

(USD)  REMARKS 

1 CHINA 766,927,000 0 766,927,000   

2 INDIA 650000000 750000000 1,400,000,000   

3 JAPAN 52000000 208000000 260,000,000   

4 NORWAY 15,965,500 0 15,965,500   

5 USA 130000000 0 130,000,000   

6 ADB 0 600000000 600,000,000   

7 WB 0 500000000 500,000,000   

8 EU 111,890,000 0 111,890,000   

9 EU (TA) 5,594,500 0 5,594,500   

10 UK (DFID) 110,000,000 0 110,000,000   

11 AUSTRIA 1,200,000 0 1,200,000   

12 AUSTRALIA 4,635,300 0 4,635,300   

13 CANADA 10500000 0 10,500,000 TBC 

14 BANGLADESH 502,815 0 502,815   

15 ROK 10,000,000 0 10,000,000   
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16 PAK 1,000,000 0 1,000,000   

17 SWITZERLAND 25,000,000 0 25,000,000   

18 SRI LANKA 2,500,000 0 2,500,000   

19 SAUDI ARABIA 0 30000000 30,000,000   

20 NETHERLANDS 26,000,000 0 26,000,000   

21 SWEDEN 10,000,000 0 10,000,000   

22 FINLAND 2,237,800 0 2,237,800   

23 GERMANY 33,567,000 0 33,567,000   

24 TURKEY 2,000,000 0 2,000,000   

25 IMF 0 50,000,000 50,000,000   

  Grand Total 1,971,519,915 2138000000 4109519915   

All currencies converted to US$ using Oanda.com on 26 June 2015 

Note: In the case of  India $400 million from an existing commitment of loan of $1 billion was converted 

into grant; $250 million of the new commitment is grant 

 

बन्द्साय ङ्जिबाग:  
केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतफाट बएको बन्द्साय ङ्जिबागसॉग सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनणघमहरू: 

ङ्झभङ्झत २०७२।०१।१२ गतेको ङ्झनणघम: 

 ङ्जिङ्झबन्द् न भङ्टरङ्टक तथा अन्द्तयाङ्जष्डम सॊर्-सॊस्थाहरूफाट िोज तथा उद्धाय कामघभा उऩमोगी साधन 
एिॊ याहत साभग्रीको बन्द्साय भहशङ्टर छङ्टट सम्फन्द्धभा ङ्छिऩऺीम सहामता अन्द्तगघत ङ्जिङ्झबन्द् न 
भङ्टरङ्टकहरूफाट उऩरब्ध हङ्टने याहत साभग्री सम्फन्द्धी सहामता स्िीकाय गने नगने प्रमोजनका 
राङ्झग सॊमङ्टि कामघ सॊचारन टोरी गठन गयी औङ्ञचत्म हेयी ऩूिघ स्िीकृङ्झत ङ्छदने य सहामता 
स्िीकाय गने, स्िीकृङ्झत ऩत्र नै नङ्झरएका िा स्िीकृङ्झत ऩत्रभा उल्रेि नै नबएका िा उल्रेि 
हङ्टन छङ्ट टेका साधन िा याहत साभग्रीको हकभा उि टोरीरे औङ्ञचत्मताका आधायभा ङ्झनणघम 
ङ्झरने बनी उल्रेि बएको ऩाईमो। 

ङ्झभङ्झत २०७२।०१।१७ गतेको ङ्झनणघम: 

 बकूम्ऩ ऩीङ्झडत याहत सम्फन्द्धभा ङ्झत्रब ङ्टिन ङ्जिभानस्थर भापघ त अन्द्तयाङ्जष्डम दात ृसॊस्था एिॊ गैय-
सयकायी सॊस्थाहरूको तपघ फाट प्राप् त बएका उद्धाय साभग्री तथा उद्धाय टोरीको उऩकयण, 
मन्द्त्र तथा िाद्य साभग्रीहरू ङ्झत्रब ङ्टिन ङ्जिभानस्थर बन्द्साय कामाघरमरे सम्फङ्ञन्द्धत सॊस्थाको 
नेऩार ङ्ञस्थत ङ्झनकामको नाभभा राग्ने सम्ऩूणघ कय, भहशूर तथा शङ्टल्क रगतभा यािी 
जाॉचऩास गने, 
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 रगतभा ऩैठायी बएका भारिस्तङ्टहरू नेऩार सयकायरे तोकेको भाऩदण्ड ङ्झबत्र ङ्जितयण गये 
ऩश् चात ्  सम्फङ्ञन्द्धत ङ्ञजल्राका प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीफाट प्रभाङ्ञणत गयाई ३० ङ्छदन ङ्झबत्र 
बन्द्साय कामाघरमभा ऩेश गयेऩङ्झछ बन्द्साय कामाघरमफाट रगत किा गङ्चयने य तोङ्जकएको अिङ्झध 
ङ्झबत्र प्रभाङ्ञणत गयी सम्फङ्ञन्द्धत बन्द्साय कामाघरमभा ऩेश नगयेभा बन्द्साय प्रभङ्टिरे ङ्झनमभानङ्टसाय 
राग्ने भहशङ्टर तथा कय शङ्टल्क एिॊ जङ्चयिाना अशङ्टर उऩय गयी कानून फभोङ्ञजभ थऩ कायिाही 
सभेत गने बनी उल्रेि बएको ऩाईमो। 

 

 ङ्झत्रब ङ्टिन ङ्जिभानस्थर फाहेक अन्द्म बन्द्साय कामाघरमहरूको हकभा सम्फङ्ञन्द्धत ङ्ञजल्राको प्रभङ्टि 
ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीको सॊमोजकत्िभा स्थानीम ङ्जिकास अङ्झधकायी, सङ्टयऺा ङ्झनकामका प्रभङ्टिहरू य 
सम्फङ्ञन्द्धत बन्द्साय कामाघरमको प्रभङ्टि यहेको याहत साभग्री ङ्झसपाङ्चयश सङ्झभङ्झत गठन गयी सो 
सङ्झभङ्झतरे औङ्ञचत्म य आिश्मकताका आधायभा ङ्झसपाङ्चयश गये फभोङ्ञजभ ऩैठायी हङ्टने उद्धाय तथा 
याहत साभग्रीभा राग्ने सम्ऩूणघ कय, भहशूर तथा शङ्टल्क रगतभा यािी जाॉचऩास गने। मसयी 
ऩैठायी बएका साभग्रीहरूको ङ्जिियण प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीरे तत्कार केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ 
उद्धाय सङ्झभङ्झतभा ऩठाउने।  
 

 व्मङ्ञिगत रुऩभा याहत तथा उद्धायका राङ्झग प्राप् त बएका और्षङ्झध, िानेऩानी, िाद्यन्द् न तथा 
उद्धायका उऩकयणहरू नेऩार सयकायरे िोरेका केन्द्रीम िा ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत िेमय हाउसभा 
जम्भा बएभा िा नेऩार ङ्ञस्थत अन्द्तयाङ्जष्डम एजेन्द्सी य स्िीकृत प्राप् त गैय नापाभङ्टरक स्िदेशी 
तथा ङ्जिदेशी सॊस्थाहरूरे फङ्टझी ङ्झरई केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत य ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ 
उद्धाय सङ्झभङ्झतसॉग सभन्द्िम गयी ङ्जितयण गने बएभा तोङ्जकएको भाऩदण्ड ऩूया गयी त्मस्ता 
भारिस्तङ्टहरू उल्रेङ्ञित सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयशभा कय, भहशूर तथा शङ्टल्कको रगत यािी 
जाॉचऩास गने तय मस्ता सॊस्था तथा व्मङ्ञिहरूरे बन्द्सायभा भारिस्तङ्टको र्ोर्षणा गदाघ सॊस्था 
दताघको प्रभाणऩत्र, सम्ऩकघ  नम्फय, सॊस्थाको आङ्झधकाङ्चयक व्मङ्ञिको नाभ, ठेगाना, याहत 
ङ्जितयण गने स्थान य आपूरे र्ोर्षणा गयेको व्महोयाको सत्मता प्रभाङ्ञणत गयेको हङ्टनङ्टऩने,  
 

 

दैिी प्रकोऩ उद्धाय तथा याहत साभग्रीभा राग्न ेभहशङ्टर छङ्टट सम्फन्द्धी (ऩङ्जहरो सॊशोधन) कामघङ्जिङ्झध, 
२०७२ 

२०७२ सार िैशाि १२ गते नेऩारभा गएको ङ्जिनाशकायी बकूम्ऩ य त्मसऩङ्झछ गएका ठूरा 
ऩयाकम्ऩन एिॊ फाढी य ऩङ्जहयोफाट ठूरो जनधनको ऺङ्झत बई आभ जनसभङ्टदामरे भहाङ्जिऩद्को 
साभना गनङ्टघ ऩयेको छ। सोफाट याहत प्राप् त गनघ, िोज उद्धाय तथा याहतका राङ्झग ङ्झफदेशफाट 
ऩैठायी हङ्टने याहत साभग्रीहरूभा ङ्झभङ्झत २०७२।०१।१२ गते बएको नेऩार सयकाय 
(भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद्) को ङ्झनणघम, ङ्झभङ्झत २०७२।०१।१७ को केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको 
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ङ्झनणघम य ङ्झभङ्झत २०७२।०२।०३ गते एिॊ ङ्झभङ्झत २०७२।०२।१३ गतेको भाननीम 
उऩप्रधानभन्द्त्री तथा गहृभन्द्त्रीस्तयीम ङ्झनणघमफाट याजस्ि छङ्टट प्रदान बईयहेको ङ्झथमो तय सो अिङ्झध 
ङ्झभङ्झत २०७२।०२।२० गतेसम्भ भात्र कामभ यहेकोरे सो ङ्झभङ्झत ऩङ्झछ प्राप् त हङ्टने याहत 
साभग्रीको ऩैठायीभा राग्ने भहशङ्टर छङ्टटराई व्मिङ्ञस्थत गनघ, प्रङ्जक्रमागत सयरीकयण गने य 
हारसम्भभा ङ्झफङ्झबन्द् न ङ्झनणघमहरूफाट ऩैठायी बएका याहत साभग्रीहरूभा राग्ने याजस्ि सभेत छङ्टट 
गनघ “दैिी प्रकोऩ उद्धाय तथा याहत साभग्रीभा राग्ने भहशङ्टर छङ्टट सम्फन्द्धी कामघङ्जिङ्झध, २०७२” 
नेऩार सयकाय, भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद्को ङ्झभङ्झत २०७२।०२।२२ गतेको ङ्झनणघमफाट स्िीकृत बएको 
ङ्झथमो। स्िीकृत कामघङ्जिङ्झधको दपा ४(६) य दपा ४(७) को व्मिस्थानङ्टसाय ङ्झभङ्झत २०७२ 
आर्षाढ ७ गते ङ्झबत्र बन्द्साय कामाघरमभा आईऩङ्टगेभा नेऩार सयकायको केन्द्रीम िेमय हाउस 
(गोदाभ र्य) भा जम्भा हङ्टने गयी याहत साभग्रीभा भहशङ्टर छङ्टट प्रदान गङ्चयएको ङ्झथमो। सो ङ्झभङ्झत 
ऩश् चात ्  बन्द्साय ऩङ्चयसयभा प्राप् त बएका मस्ता याहत साभग्रीहरूराई भहशङ्टर छङ्टट सङ्टङ्जिधाभा 
जाॉचऩास गने म्माद २०७२ आर्षाढ भसान्द्तसम्भ थऩ गनघ गहृ भन्द्त्रारम, याङ्जष्डम आऩत्कारीन 
कामघ सञ् चारन केन्द्रको च.नॊ. ७१६ ङ्झभङ्झत २०७२।०३।१८ गतेको ऩत्रफाट याहत साभग्री 
ऩैठायीको म्माद थऩ गङ्चयएको देङ्ञिन्द्छ। 

बन्द्साय छङ्टटभा आमात बएका साभानहरूको ङ्जिियण, ऩङ्चयभाण य सॊरग्न कम्ऩनी/सॊस्था: 
नेऩार सयकाय, केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत २०७२।०१।१७ गतेको 
ङ्झनणघमानङ्टसाय बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूका राङ्झग याहत साभग्रीहरूको सूची तमाय गयी केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ 
उद्धाय सङ्झभङ्झतका सॊमोजकफाट अनङ्टभोदन गयाई सािघजङ्झनक गने ङ्झनणघम बएको ऩाईमो। सोही 
अनङ्टरूऩ नेऩार सयकाय, गहृ भन्द्त्रारमको ङ्झभङ्झत २०७२।०२।०३ गतेको ऩत्रानङ्टसाय बकूम्ऩ 
ऩीङ्झडतहरूको राङ्झग प्राप् त हङ्टने याहत साभग्रीहरूको प्राथङ्झभकीकयणको सूची सोही ङ्झभङ्झतभा स्िीकृत 
बएको ऩाईमो। सो फभोङ्ञजभ चाय सभूह (और्षङ्झध, आिास, सयसपाई य िाद्यान्द् न) भा ङ्झफबाजन 
गयी कङ्ट र २३९ याहत साभग्रीभा बन्द्साय छङ्टटको राङ्झग सूची तमाय गयेको य सो सूचीभा 
उल्रेङ्ञित याहतका साभग्रीराई बन्द्साय छङ्टट ङ्छदने गयी ङ्झफङ्झबन्द् न बन्द्साय कामाघरमहरूराई 
कामाघन्द्िमनका राङ्झग रेिी ऩठाएको ऩाईमो: 
 

याहत साभग्रीको सूची: 
 

1.MEDICAL CONSUMABLES, DRUGS ANDORTHOPEDIC 

IMPLANTS/EQUIPMENT 

S.N. A. MEDICAL CONSUMABLES  B. LIST OF DRUGS 

 
1 ADHESIVE TAPE4" AMOX + CLAV625 
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2 ARM SILLINGPOUCHA AMOX+CLAV 

3 BABY OIL,100ML AMICACININJ 

4 CAST PAD6" ACECLOFENAC100 

5 CAST PAD4" ALPRAZOLAM0.25 

6 CERVICALCOLLOR AMOXYCILLIN250 

7 CHLOROXYLENOL 4.8% (DETTOL)5LT AMOXYCILLIN500 

8 COTTON400GM AMOXYCILLIN DIATAB125 

9 CREPE BANDAGE 6" AMPI + CLOX500 

10 CREPE BANDAGE4" AMPI + CLOX DIS TAB125 

11 CRUTCHES ALUMINIUM ALLSIZE AMPI + CLOX DIS TAB250 

12 DISPOSABLE  GOWN(NON-

TRANSPARENT) 

AMPI + CLOX500 

13 DISPOSABLECAP GENTAMYCIN 80MG 

14 DISPOSABLEMASK ANALGESICSPRAY 

15 DISPOSABLE SYRINGE -20ML ANTACID 

16 DISPOSABLE SYRINGE -5ML ANTICOLD 

17 DISPOSABLE SYRINGE - 10ML ATROPINE 

19 DISPOSABLE SYRINGE -50ML AZITHROMYCIN500 

20 ECG LEADES (CHESTLEADES) AZITHROMYCIN SYR.15ML 

21 ELASTOPLAST4" BUPIVACAINE HEAVY (SENSORCAIN)20 

ML /VS 22 FISTULANEEDLE CALCIUM CARBONATE500 

23 FOLEYSCATHETER CEFEXIME SYR.30ML 

24 GALLYCUP CEFIXIME200 

25 GAUZE THAN SUP DEL 18M*90C450G CEFTRIAXONE SOD 1GM/VS 

26 GLOVESEXAMINATION CETRIZINE HCL10 

27 GLOVESSTERILE CIPROFLOXACIN  EYE/EAR 

28 HAND SANITIZER(HANDRUB) CIPROFLOXACIN 2MG/ML -100ML/VS 

29 HANDYPLAST CIPROFLOXACIN500 

30 IV CANULA18G CLINDMYCININJ 

31 IV CANULA20G CLOTRIMAZOLE VAGINAL  100 

(CANDIDV6) 

32 IV CANULA22G CLOXACILLIN500MG/VS 

33 IV CANULA24G CO-TRIMOXAZOLEDS 

34 IVSET COUGH EXPECTORANT  100ML 

(VASODRYLEXP.) 

35 PLASTER OF PARIS6" COUGH EXPECTORANT PAEDIATRIC60ML 

36 PLASTER OF PARIS4" DEXTROSE SALINE SOLUTION 500 

ML(DNS) 37 POVIDON IODINE 5% - 100ML DICLOFENAC GEL30GM 

38 CATGUT/ PROLENE 2.0CB DICLOFENAC SOD 25MG/ML -3ML/AMP 
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39 CATGUT/ PROLENE 3.0CB DICLOFENAC SODIUM/ POTASSIUM50 

40 RECTIFIED SPIRIT 400ML DOMPERIDON SYP.30ML 

41 ROLLER BANDAGE6" DOXYCYCLINE100 

42 ROLLER BANDAGE4" ETOPHYLINE + THEOP R300 

43 SPINAL NEEDLE25G FERROUS SULPHATE200 

45 SURGICALBLADE FLUCLOXACILLIN 500MG 

46 SUTURE NEEDLE CUTTING BODY 

(ALLSIZE) 

FLUCLOXACILLIN 500 MGINJ 

47 TRIANGULARSLING INJ CLOXACILLINE 500MG 

49 UROBAG INJ CEFAZOLIN1GM 

50 VICRYL2-0 INJ VANCOMYCIN 300MG 

51 VICRYL3-0 INJPANTRAPRAZOL 

52 POLYGLYCON INJOFLOXACINE 

53 NYLONMICROFILAMENT HAEMACELINJ 

54 SKINSTAPLE HYDROCORTISONE SUCCINATE100MG/CS 

55 SURGICALGELFORM HYOSCINE BUTYLBROMIDE 

56 FEBRILEGLUE IBUPROFEN +PARACETAMOL 

 IBUPROFEN+PARACETAMOL SYR.30ML 

LEVOCETRIZIN5MG 

LIGNOCAINE 2% -30 ML/VS 

MANITOL 20%,100ML 

METRONIDAZOLE400 

METRONIDAZOLE 5MG/ML100ML/VS 

METACLOPRAMIDE INJ5MG/2ML 

NEFIDIPINE5MG 

NEOSPORINE  SKIN  15GM. 

NORFLOXACIN400 

OMEPRAZOLE20 

ONDANSETRON 2 MG/5ML  SYP.30ML 

ONDANSETRON4 

ORAL REHYDRA SALT  20GM 

PANTOPRAZOLE40 

PARACETAMOLINJ 

PARACETAMOL 60 MLSYR. 

PROCHLORPERRAZINE5 
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PROPOFOL 10 MG / ML 20 ML/VS 

RANITIDINE150 

RANITIDINE25MG/ML-2ML/AMP 

RINGER LACTATE -500ML GLASSBOTTLE 

SALBUTAMOL4 

SILVERSULPHADIAZINE CREAM 250gm 

SODIUM CHLORIDE0.9%-500ML(NS) 

SOFRAMYCIN SKINOINT 

TINIDAZOLE500MG 

TRAMADOL 50MG/ML,3ML 

TABCIFIXIME 

ZINC 

CHLORINE 

INJ KETOROL 30MG 

INJDOPAMINE 

INJNORADRENALIN 

INJMIDAZOLAM 

INJPROPOFOL 

INJTHYOPENTONE 

  

 

2. SHELTER 

SN ITEMS 

1. TARPAULINS /PLASTICSHEETS/TENTS 

2. MATS 

3. BLANKETS 

4. MOBILE TOILETS (FOR SCHOOLS AND CAMPSONLY) 

5. CHARGEABLE  LAMPS (PREFERABLYSOLAR) 

6. STORAGEBAGS 

7. INFLATABLE WATERTANKS 

8. GENERATORS (FOR SCHOOLS AND CAMPS ONLY) 

 

3. HYGIENE/SANITATION 

SN ITEMS 

1. WATER PURIFIERS(HOUSEHOLD) 
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2. SANITATION KITS 

3. FIRST AID KITS 

4. AQUATAB 

5. PIUYUSH 

 

4. FOOD 

SN ITEMS 

1. RICE 

2. BITTEN RICE (RICEFLAKES) 

3. WHEATFLOUR 

4. LITTO 

5. LENTILS/PULSES 

6. COOKING OIL 

7. MILK POWDER 
 

उि सूची स्िीकृत बएको ङ्झभङ्झतरे १० ङ्छदनसम्भको राङ्झग बन्द्साय छङ्टट गङ्चयएको य सोही फभोङ्ञजभ 
कामाघन्द्िमन गनघ बन्द्साय ङ्जिबागराई रेिी ऩठाएकोभा बन्द्साय ङ्जिबागफाट याहत साभग्रीहरूको 
बन्द्साय जाॉचऩास सम्फन्द्धी अत्मन्द्त जरूयी सूचना प्रकाङ्ञशत गयेको ऩाईमो। उि सूचना फभोङ्ञजभ 
केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत २०७२।०१।१७ गतेको ङ्झनणघमानङ्टसाय कय भहशङ्टर 
रगतभा यािी बन्द्साय जाॉचऩास गयाई याहत साभग्रीहरू ङ्जितयण गयेको प्रभाण/ङ्झनस्सा/कागजात 
सम्फङ्ञन्द्धत ङ्ञजल्राका प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीफाट प्रभाङ्ञणत गयाई ३० ङ्छदन ङ्झबत्र सम्फङ्ञन्द्धत 
बन्द्साय कामाघरमभा अङ्झनिामघ रुऩभा ऩेश गयी रगत किा गयाउने व्महोया सभेत उल्रेि बएको 
ऩाईमो। त्मस्तै, सोही ङ्झभङ्झतको ङ्झनणघमभा “ऩैठायी बएका भारफस्तङ्टहरू नेऩार सयकायरे तोकेको 
भाऩदण्ड ङ्झबत्र ङ्जितयण गये ऩश् चात ्  सम्फङ्ञन्द्धत ङ्ञजल्राका प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीफाट प्रभाङ्ञणत 
गयाई ३० ङ्छदन ङ्झबत्र बन्द्साय कामाघरमभा ऩेश गयेऩङ्झछ बन्द्साय कामाघरमरे रगत किा गनेछ य 
तोङ्जकएको अिङ्झध ङ्झबत्र प्रभाङ्ञणत गयी सम्फङ्ञन्द्धत बन्द्साय कामाघरमभा ऩेश नगयेभा बन्द्साय प्रभङ्टिरे 
ङ्झनमभानङ्टसाय राग्ने भहशङ्टर तथा कय शङ्टल्क एिॊ जङ्चयिाना असङ्टर उऩय गयी कानून फभोङ्ञजभ थऩ 
कायिाही सभेत गनेछ” बनी उल्रेि बएको ऩाईमो तय बन्द्साय भहशङ्टर छङ्टट बई आमात बएका 
साभग्रीहरूको ङ्जिियणभा गम्छा, टी-सटघ, सटघ, टािेर, अन्द्डयगाभेन्द्ट जस्ता कऩडाहरु, जङ्टत्ता, 
टङ्टथऩेस्ट, तमायी योटी, तयकायी, भाछा रगामत याहत साभग्रीको सूचीभा उल्रेि नै नबएका िाद्य 
तथा अिाद्य ङ्ञचजिस्तङ्टहरू सभेत याहतका रुऩभा आमात बएको बन्द्साय ङ्जिबागको अङ्झबरेिफाट 
देङ्ञिमो। 

दैिी प्रकोऩ उद्धाय तथा याहत साभग्रीभा राग्ने भहशङ्टर छङ्टट सम्फन्द्धी (ऩङ्जहरो सॊशोधन) 
कामघङ्जिङ्झध, २०७२ को दपा ६ भा “ङ्झभङ्झत २०७२।०२।०३ गतेको ङ्झनणघमफाट सूङ्ञचकृत बएका 
याहत साभग्रीहरू ङ्झभङ्झत २०७२ आर्षाढ भसान्द्त ङ्झबत्र बन्द्साय कामाघरमभा आईऩङ्टगेभा नेऩार 
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सयकायको केन्द्रीम िेमय हाउसभा जम्भा गने गयी साङ्जिकको प्रङ्जक्रमा फभोङ्ञजभ याजस्ि छङ्टट ङ्छदई 
जाॉचऩास गङ्चयनेछ” बनी नेऩार सयकायको ङ्झभङ्झत २०७२।०४।०१ गतेको ङ्झनणघमफाट कामघङ्जिङ्झध 
सॊशोधन बएको देङ्ञिमो। प्रस्तङ्टत प्रािधानरे उि कामघङ्जिङ्झधको दपा ४(२) फभोङ्ञजभ याहत 
साभग्री ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतफाट ङ्जिङ्झबन्द् न ङ्झभङ्झतभा गङ्चयएका ङ्झनणघमहरू (बयऩाई ऩेश गनङ्टघऩने)फाट 
तोङ्जकएका प्रङ्जक्रमाराई सयर फनाई याहत साभग्री केन्द्रीम िेमय हाउस िा ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ 
उद्धाय सङ्झभङ्झतभा फङ्टझाएको बयऩाई/ङ्झनस्सा ऩेश गनङ्टघ नऩने गयी बन्द्साय छङ्टट ङ्छदएको ऩाईएकोरे 
बन्द्साय छङ्टटभा आमात गङ्चयएका याहत साभग्रीहरूको सदङ्टऩमोग बएको बन्द् न सक्ने अिस्था 
देङ्ञिएन। मसथघ प्रस्तङ्टत ङ्झनणघमफाट ऩयेको प्रबािका सन्द्दबघभा नेऩार सयकायफाट अनङ्टगभन तथा 
भूल्माङ्कन हङ्टनङ्टऩने देङ्ञिन्द्छ। 

 

याहत साभग्री आमात गने प्रङ्जक्रमा: 
 

ङ्झभङ्झत २०७२।०१।१२ गतेको बकूम्ऩ ऩश् चात ्  नेऩारका ङ्जिङ्झबन्द् न बन्द्साय नाकाहरूभा 
स्थरभागघफाट य ङ्झत्रब ङ्टिन अन्द्तयाङ्जष्डम ङ्जिभानस्थरभा हिाईभागघफाट ङ्जिङ्झबन्द् न ङ्झभत्र याष्डहरु, दात ृ
ङ्झनकाम, सयकायी तथा गैय सयकायी सॊस्थाहरूको नाभफाट (व्मिसाङ्जमक पभघ िाहेक) िाद्यान्द् न, 
और्षङ्झध, रत्ताकऩडा, ङ्झत्रऩार रगामतका याहत तथा उद्धायसॉग सम्फङ्ञन्द्धत साभग्रीहरू प्राप् त हङ्टने 
क्रभ सोही ङ्झभङ्झतफाट नै शङ्टरुिात बएको देङ्ञिन्द्छ।  
 

मसयी प्राप् त हङ्टने याहत साभग्रीहरूको आमात प्रमोजनको राङ्झग बन्द्साय ङ्जिबागरे Online Form 

तमाय गयी सम्फङ्ञन्द्धत सिै बन्द्साय कामाघरमहरूभा ऩठाईएको देङ्ञिन्द्छ। याहत साभग्रीहरू ङ्झभत्र 
याष्डहरु, दात ृ ङ्झनकाम, सयकायी तथा गैय-सयकायी सॊस्थाहरूफाट बन्द्साय ङ्जिन्द्दङ्टहरूसम्भ ल्माई 
ऩङ्टर् माए ऩश् चात ्  बन्द्साय प्रङ्जक्रमा अन्द्तगघत सम्फङ्ञन्द्धत साभग्रीको र्ोर्षणा पायाभभा ऩठाउने 
व्मङ्ञि/सॊर्-सॊस्थाको नाभ, देश य साभान प्राप् त गने सॊर्-सॊस्थाको नाभ, ठेगाना, सम्ऩकघ  नम्फय 
तथा याहत साभग्री रैजाने ङ्ञजल्रा/न.ऩा./गा.ङ्जि.स. सभेत िङ्टराई सम्फङ्ञन्द्धत याहत साभग्रीको 
ङ्जिियण, ऩङ्चयभाण, अनङ्टभाङ्झनत भूल्म य राग्ने भहशङ्टर िङ्टराई सो को रगत यािी जाॉचऩास गने 
प्रङ्जक्रमा यहेको ऩाईन्द्छ। 

 

याहत साभग्रीको जाॉचऩास य सो को अङ्झबरेि सम्फन्द्धभा: 
फैशाि १२ य १३ गतेको बकूम्ऩ ऩश् चात ्  तत्कार नै ङ्जिङ्झबन्द् न देशका सयकायका तपघ फाट प्राप् त 
बएका याहत साभग्रीहरू भध्मे सङ्टयऺा ङ्झनकाम य आकङ्ञस्भक सेिाको राङ्झग प्राप् त बएका साभग्रीहरू 
सङ्टयऺा ङ्झनकामरे ङ्झत्रब ङ्टिन ङ्जिभानस्थरफाट नै फङ्टझी ङ्झरएको कायण ती साभग्रीहरूको ङ्जिियण 
अध्मािङ्झधक हङ्टन नसकेको, प्राप् त याहत साभग्रीहरू शीघ्र जाॉचऩास गने प्रमोजनको राङ्झग 
ङ्जिबागफाट सभेत थऩ जनशङ्ञि िटाई तत्कारै जाॉचऩास गने व्मिस्था ङ्झभराईएको य बन्द्साय 
र्ोर्षणाराई सयर फनाउन सॊङ्ञऺप् त र्ोर्षणा पायाभ सभेत ङ्जिकास गयी Online भापघ त याहत 
साभग्री र्ोर्षणा गने व्मिस्था ङ्झभराईएको, याहतका राङ्झग प्राप् त बएका साभग्रीहरू भध्मे अङ्झधकाॊश 
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साभग्रीहरूभा बन्द्साय छूट गने नेऩार सयकायको ङ्झनणघम फभोङ्ञजभ याजस्ि छङ्टट ङ्छदने फस्तङ्ट य सो 
को ऩङ्चयभाण मङ्जकन गनङ्टघका साथै ङ्झत्रब ङ्टिन ङ्जिभानस्थर ङ्ञस्थत HAS (Humaniterian Sterelalised 

Area) भापघ त ङ्जिङ्झबन्द् न ङ्ञजल्राभा िाॉडपाॉड गनघ गहृ भन्द्त्रारमका सहसङ्ञचि श्री सागयभङ्ञण 
ऩयाजङ्टरीको सॊमोजकत्िभा अथघ भन्द्त्रारम सभेतको टोरीको ङ्झसपाङ्चयस फभोङ्ञजभ नेऩार सयकायरे 
ङ्झनङ्छदघष्ट गयेको याहत साभग्री य अन्द्म याहत साभग्रीको हकभा सभेत नेऩार सयकाय (भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद्) 
को ङ्झनणघम अनङ्टसाय बन्द्साय ङ्झफन्द्दङ्टभा राग्ने सम्ऩूणघ बन्द्साय भहसङ्टर छङ्टट ङ्छदएको। तयाईका प्रभङ्टि 
बन्द्साय कामाघरमहरूफाट जाॉचऩास बएका याहत साभग्रीहरू भध्मे अङ्झधकाॊश याहत साभग्रीहरू 
नेऩार सयकायरे प्राप् त गने गयी जाॉचऩास बएको य मसयी जाॉचऩास बएको साभग्रीहरू काठभाण्डौं 
ङ्ञस्थत केन्द्रीम गोदाभभा जम्भा गनघ सम्फङ्ञन्द्धत ङ्ञजल्राका प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीसॉग सभन्द्िम 
गयी काठभाण्डौं ऩठाईएको य केही याहत साभग्रीहरू बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ङ्जिङ्झबन्द् न ङ्ञजल्राका दैिी 
प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतभा जम्भा गने गयी जाॉसऩास गने गयेको य मस्ता साभग्रीहरू उि सङ्झभङ्झत 
भापघ त ङ्जितयण गयेको बन्द् ने सभेत व्महोयाको बन्द्साय ङ्जिबागको चरानी नॊ. २४० ङ्झभङ्झत 
२०७२।०७।२३ गतेको ऩत्रफाट देङ्ञिन आमो तय बन्द्साय ङ्जिबागको ऩत्रभा उल्रेि बए 
फभोङ्ञजभ केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्र एिॊ ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतहरूरे 
बन्द्सायफाट प्रा्त  याहत साभग्रीहरूको मङ्जकन ऩङ्चयभाण, प्रकाय िङ्टल्ने गयी अङ्झबरेि यािेको 
देङ्ञिएन।  
 

आमात बएका याहत साभग्रीहरूको ङ्जिियण: 
 नेऩारभा आएको ङ्जिनाशकायी बकूम्ऩ ऩश् चात ्  याङ्जष्डम तथा अन्द्तयाङ्जष्डम व्मङ्ञि/सॊर्-सॊस्थाफाट 

ङ्जिङ्झबन्द् न याहतका साभग्रीहरू आमात बएको ऩाईमो तय सो आमात गङ्चयएका याहत 
साभग्रीहरूको अङ्झबरेि एकै ङ्जकङ्झसभको याहत साभग्रीराई सभेत अरग-अरग तयीकारे फोया, 
के.जी., प्माकेट, काटङ्टघन, ङ्झभटय, अदत, क्िीन्द्टर, थान, ब्माग, फक्स, योर जस्ता ईकाईभा 
यािेको ऩाईमो बने कङ्झतऩम भहरभा याहत साभग्रीको नाभ, याहत साभग्रीको अनङ्टभाङ्झनत भूल्म, 
बन्द्साय छङ्टट भूल्म निङ्टराई अङ्झबरेि यािेको ऩाईमो। मसैगयी, कङ्झतऩम याहत साभग्रीहरू 
एकभङ्टष्ट रुऩभा ङ्जिङ्झबन्द् न ङ्ञजल्राहरूका राङ्झग जाॉचऩास गयी ऩठाईएको बनी अङ्झबरेि यािेको 
ऩाईमो बने कङ्झतऩम याहतका ङ्जिङ्झबन्द् न साभग्रीहरू एकै भहरभा एकभङ्टष्ट रुऩभा ऩङ्चयभाण 
उल्रेि गयी अङ्झबरेि यािेको ऩाईएकोरे बन्द्साय भहशङ्टर छङ्टट कामघङ्जिङ्झध, २०७२ फभोङ्ञजभ 
स्ऩष्ट तथा एकरुऩता हङ्टन ेगयी अङ्झबरेि यािेको ऩाईएन। उि अङ्झबरेिराई ङ्जिश्लरे्षण गदाघ 
आमात गङ्चयएका कङ्ट र याहत साभग्रीको ऩङ्चयभाण, अनङ्टभाङ्झनत भूल्म तथा बन्द्साय छङ्टट भूल्म 
रगामत सयकायी िा गैय-सयकायी सॊर्-सॊस्था/व्मङ्ञिरे आमात गयेको ऩङ्चयभाण, केन्द्रीम याहत 
सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्र य बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राहरूभा ऩठाईएका याहत साभग्रीहरूको 
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ठोस तथा मङ्जकन ऩङ्चयभाण बन्द् न सक्ने अिस्था देङ्ञिदैन। तथाङ्जऩ, बन्द्साय ङ्जिबाग, 
ङ्झत्रऩङ्टयेश् ियफाट प्राप् त अङ्झबरेिभा मङ्जकन ऩङ्चयभाण तथा भूल्म निङ्टरेको फाहेक 
रु.६,४०,७१,९८१।- फयाफयको चाभर, रु.१६,४८,९६,६९०।- फयाफयको ब्राङ्केट, 
रु.४८,७३,२५,४६७।- फयाफयको टेन्द्ट/ङ्झत्रऩार, रू.१,५०,६१,२५१।- फयाफयको ङ्ञचउया, 
रू.३७,०४५।- फयाफयको सङ्टतिा िाद्यान्द् न, रू.१८,७०,४३६।- फयाफयको ङ्जऩठो, 
रु.६,६२,७३,४१९।- फयाफयको और्षङ्झध य रू.३,४२,७२,३८२।- फयाफयको बाडाकङ्टॉ डा 
आमात बएको देङ्ञिमो बने उल्रेङ्ञित साभग्रीहरू भध्मे चाभरभा रु.४४,५३,३०२।-, 
ङ्ञचउयाभा रु.१७,०४,८६०।, ब्राङ्केटभा रु.१६,७०,८३,९८४।-, ड्राई पङ्ट डभा 
रू.८,३६२।-, ङ्जऩठोभा रू.५,५५,४१४।-, और्षङ्झधभा रू.४,३९,२१,५४०।-,टेन्द्ट/ङ्झत्रऩारभा 
रू.८५,६९,९०,५१३।- य बाॉडाकङ्टॉ डाभा रु.१,७०,२४,६४७।- (बन्द्साय छङ्टट गङ्चयएको भूल्म 
निङ्टरेको फाहेक) बन्द्साय छङ्टट गयी याहत साभग्री आमात गयेको देङ्ञिन्द्छ। ङ्झभङ्झत 
२०७२।०१।१२ गते देङ्ञि ङ्झभङ्झत २०७२।०३।३२ गतेसम्भ उऩयोि र्ोर्षणा फभोङ्ञजभ 
ङ्जिङ्झबन्द् न बन्द्साय नाकाहरूफाट जाॉचाऩास बई आमात बएको याहत साभग्रीहरूको ङ्जिियण देहाम 
फभोङ्ञजभ यहेको ऩाईमो।  

याहत साभग्रीको नाभ ईकाई ऩङ्चयभाण अॊ.भूल्म बन्द्साय छङ्टट भूल्म 

Blanket 

  5320     

10 10 10000 63 

1000 20 500 
 11500   920000 524523 

3000 3000     

4.82 3420 16484   

500 42 200 
 Adat 404     

BAG 2594 583984 168752 

BDL(5-20 ) 5566 4850950 1477594 

BOX (1) 1629 4995315 2159633 

CR(1) 80 200000 114026 

CTN(1) 3118 1402620 121266 

KGM(2-5) 88053 599449 30000 

NA 5000     

Pallet 42 23350   

PCS 1552322 151159535 36442993 

PKT(1) 745 134301 17134 

ROL 4 2   
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Total Blanket 164896690 41055984 

Chiura 

BAG 9308 4658660 457454 

CTN 200     

KGM 495220 10366791 1231102 

PKT 4218 10000 5360 

SACK 24 25800 10944 

Total Chiura 15061251 1704860 

Dry Food 

BAGS 13 15000 7195 

BDL 7 1400 672 

BOX 184 2643 495 

CTN 382 18000   

KGM 1450 1   

PCS 10     

PKT 16 1   

Total Dry Food 37045 8362 

Flour 

BAG 3095 443506 39256 

BAGS 765     

CTN 922 81000 4050 

KGM 420532 1343929 511608 

PKT 1228 2001 500 

Total Flour 1870436 555414 

Medicine 

856 2 11400   

Adat 53     

BAG 156 800000   

BAG/PCS   703387 1 

Bags 2     

BDL 261 302000 45597 

BOX 2300 2058797 308680 

BTL 78140 7   

CR 75 20000 5973 

CTN 13968 50248578 12908101 

Doz 3     

GADI 2     

ITEMS 22 0   

JAR 3     

KGM 81051 7586364 
 KRT 14     

NA 2     

PATTA 6250 2   

PCS 258441 1359864 546482 

PKT 101639 1533094 13180 

SET 4495     
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STP 52900 1590400   

TAB 105102 40000 11946 

TUBES 5000 1   

UNT 90 19525   

Total Medicine 66273419 13839960 

Rice 

BAG(5,20,30,50kg) 37616 40368509 219939 

BAGS(5,20,30,50kg) 1465     

CTN(10kg ) 1251 10000 3529 

KGM 15421114 20394931 4214374 

PCS(20-50kg) 5833 225544 8 

PKT(5-10 kg) 1421 3034347 1811 

QTL 30     

SACK(30-50kg) 47 38650 13641 

TON 6     

TONES 3     

TRUCK(8-10 tones) 2     

Total Rice 64071981 4453302 

Tent 

  5155     

100 100     

165   200   

21.79 1320 28762   

250 42 600 6306300 

4500 900 59400 
 50 15 100000   

500 1000     

60 10 100000 63 

Adat(1) 813 40848   

BAG(1) 1313 976200 439290 

BDL(5-8) 10135 5301963 2864151 

BOX(2-5) 1213 24828565 2679152 

CTN(1) 3287 671695 64522 

KGM(3-10) 330940 4586024 730100 

KIT(1) 8250 2227500 1673083 

LBS(5-10) 26000     

Minater(3*4) 250 100   

MTR(3*4) 43307 747600   

MTRS(3*4) 500     

NA 2740 80000   

Pallet 462 356132   

PCS 1528934 428977147 204507581 

PKT(1) 29085 4173424 1582385 

Psc 24 10587   
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QTL(3-8) 11 88000   

ROL(10-20) 57 416000 225331 

SET 3833 13336970 5299555 

TRUCK(5000) 1     

UNT 783 217750   

Total Tent 48,73,25,467 220065213 

Utensil 

PCS 98 100 57 

        

38 660 25080   

500 500     

7.36 720 5299   

BAG 26 38000 8050 

BDL 11 50000   

BOX 895 3641975 2076413 

CTN 781 206250 82050 

KGM 6943 220464 81850 

KIT 1700 1147500 654229 

KITS 400 271000 154506 

LTR 200     

PCS 427243 14628835 10653098 

PKT 50     

SET 107347 14037879 3314394 

Total Utensil 34272382 17024647 

श्रोत् बन्द्साय ङ्जिबागफाट प्रा्त  अङ्झबरेि 

उल्रेङ्ञित याहत साभग्रीहरू ऩठाउने व्मङ्ञि/सॊस्थाहरूको नाभ, याहत साभग्रीको ऩङ्चयभाण 
रगामतको ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण सभािेश गयी तमाय गङ्चयएको अङ्झबरेि बन्द्साय ङ्जिबागरे आमोगभा 
ऩठाएको देङ्ञिन्द्छ। 

 

छङ्टटभा आमात बएका साभानहरूको प्राङ्ञप् तको प्रङ्जक्रमा, केन्द्र तथा ङ्ञजल्राभा प्राङ्ञप् त/ऩहङ्टॉचको प्रङ्जक्रमा 
तथा ङ्जितयण: 
 

केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत २०७२।०१।१७ गतेको ङ्झनणघमानङ्टसाय गहृ, 
िाङ्ञणज्म, उद्योग, कृङ्जर्ष, अथघ य शहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारम अन्द्तगघतका सङ्ञचिहरूरे बकूम्ऩ 
ऩीङ्झडतहरुका राङ्झग आिश्मक ऩने याहत साभग्रीहरूको सूची तमाय गने य ङ्जिङ्झबन्द् न गैय-सयकायी 
सॊस्था तथा ङ्झनजी ऺेत्रफाट सॊकरन गने याहत साभग्रीहरूको भाऩदण्ड फनाई दोहोयो नऩने गयी 
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प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीरे तोकेका स्थानभा सयकायी ङ्झनकामको योहियभा ङ्जितयण गने व्मिस्था 
ङ्झभराईएको ऩाईमो।  
 

छङ्टटभा प्राप् त साभानहरूको ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य ङ्जितयण ङ्ञस्थङ्झत, भौज्दात ङ्जिियण:- 
ङ्जिङ्झबन्द् न बन्द्साय नाकाहरू भापघ त याहत तथा उद्धायका साभग्रीहरू जाॉचऩास बई साभान आमात 
गने सम्फङ्ञन्द्धत व्मङ्ञि/सॊस्थारे नेऩार सयकायरे स्थाऩना गयेका केन्द्रीम िा ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत िेमय 
हाउसहरूभा जम्भा गयी नेऩार सयकायरे तोङ्जकएको भाऩदण्ड अनङ्टसाय ङ्जितयण गयेको य सो को 
अनङ्टगभन सम्फङ्ञन्द्धत केन्द्रीम तथा ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत भापघ त हङ्टने गयेको जानकायी 
प्राप् त हङ्टन आएको। 

 

सयकायरे छङ्टट ङ्छदएको याजस्ि यकभको ङ्जिियण: 
नेऩार सयकाय, भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद्को ङ्झभङ्झत २०७२।1।17 गतेको ङ्झनणघम फभोङ्ञजभ याहत 
साभग्रीहरूभा बन्द्साय छङ्टट गयी जाॉचऩास बई आमात बएको ऩाईमो। उल्रेङ्ञित साभग्रीहरू 
जाॉचऩासको अङ्झबरेिभा शङ्टरुका केही ङ्छदन ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतजन्द्म कायण य प्रङ्जक्रमा ङ्झनधाघयण बई नसकेको 
कायण केही बन्द्साय नाकाहरूफाट प्राप् त याहत साभग्रीहरूको अनङ्टभाङ्झनत भूल्म य छङ्टट भङ्टहसङ्टर 
उल्रेि नगयी जाॉचऩास गयेको ऩाईमो। सो ऩश् चात ्  जाॉचऩासको राङ्झग बन्द्सायरे तमाय गयेको 
र्ोर्षणा पायाभ फभोङ्ञजभको अनङ्टभाङ्झनत भूल्म तथा सो को बन्द्साय छङ्टट भहशङ्टरको ङ्जिियण देहाम 
फभोङ्ञजभ यहेको ऩाईमो।  
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बन्द्साय जाॉचऩास बै आमात गङ्चयएका याहत साभग्रीको अनङ्टभाङ्झनत भूल्म तथा भहशूर छङ्टटको 
ङ्जिियण: 

ङ्झसनॊ बन्द्साय कामाघरमको नाभ अनङ्टभाङ्झनत भूल्म रू. अनङ्टभाङ्झनत छङ्टट रू. 
1  ऩशङ्टऩङ्झतनगय बन्द्साय कामाघरम 82,83,380।- 30,11,380।- 
2  भेची बन्द्साय कामाघरम 4,22,56,091।- 1,98,18,123।- 
3  ङ्जियाटनगय बन्द्साय कामाघरम 205747394।- 8,92,72,460।- 
4  सङ्टनसयी बन्द्साय कामाघरम 2,30,161।- 71,576।- 
5  याजङ्जियाज बन्द्साय कामाघरम 19,17,892।- 9,41,039।- 
6  जरेश्वय बन्द्साय कामाघरम 2,60,35,232।- अनङ्टभाङ्झनत भहशङ्टर 

उल्रेि नगङ्चयएको 
7  जनकऩङ्टय बन्द्साय कामाघरम 1,40,56,410।- 47,47,654।- 
8  गौय बन्द्साय कामाघरम 1,06,80,556।- 48,87,251।- 
9  सराघही बन्द्साय कामाघरम 68,27,900।- 28,45,789।- 
10  ङ्जियगन्द्ज बन्द्साय कामाघरम 6,21,83,66,32।- 32,98,41,600।- 
11  सङ्टतिा िन्द्दयगाह, बन्द्साय 

कामाघरम 

5,76,13,979।- 1,70,60,177।- 

12  बैयहिा बन्द्साय कामाघरम 22,31,67,492।- 2,356।- 
13  कृष्णनगय बन्द्साय कामाघरम 20595668।- 6275218।- 
14  नेऩारगन्द्ज बन्द्साय कामाघरम 51950238।- 7820098।- 
15  कैरारी बन्द्साय कामाघरम 18528883।- 7586260।- 
16  कन्द्चनऩङ्टय बन्द्साय कामाघरम 3264263।- 1293079।- 
17  तातोऩानी बन्द्साय कामाघरम 6900000।- 00.00 

18  ङ्झत्र.ङ्जि. बन्द्साय कामाघरम 49668161।- 25001।- 
जम्भा 13,69,560,332।- 49,55,09,061।- 

श्रोत् बन्द्साय ङ्जिबागफाट प्रा्त  अङ्झबरेि 

बन्द्साय ङ्जिबागफाट सम्ऩादन बएका कामघहरू: 
 

 नेऩार सयकाय, भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद्को ङ्झभङ्झत २०७२।०२।२२ गतेको ङ्झनणघमफाट बन्द्साय भहशङ्टर छङ्टट 
सम्फन्द्धी कामघङ्जिङ्झध, २०७२ स्िीकृत बएको ऩाईमो य उि कामघङ्जिङ्झधभा “ङ्झभङ्झत 
२०७२।०२।०३ को ङ्झनणघमानङ्टसाय सूचीकृत बएका याहत साभग्रीहरु ङ्झभङ्झत २०७२।०२।२० 
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गते बन्द्दा ऩूिघ ङ्जिदेशफाट चरान बई बन्द्साय कामाघरमभा आउन फाॉकी यहेका बए त्मस्ता साभग्री 
२०७२ आर्षाढ ७ गते ङ्झबत्र बन्द्साय कामाघरमभा आई ऩङ्टगेभा नेऩार सयकायको केन्द्रीम िेमय 
हाउस (गोदाभ र्य) भा जम्भा गने गयी साङ्जिकको प्रङ्जक्रमा फभोङ्ञजभ याजस्ि छङ्टट ङ्छदई जाॉचऩास 
गङ्चयने बनी उल्रेि बएको ऩाईमो। मसयी ऩैठायी बएका भारफस्तङ्टहरूको ऩङ्चयभाण, भूल्म, छङ्टट 
गङ्चयएको भहशङ्टर य रगतभा याङ्ञिएको उऩकयणहरूको ङ्जिियण सम्फङ्ञन्द्धत बन्द्साय कामाघरम, 
बन्द्साय ङ्जिबाग तथा केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे अध्मािङ्झधक यात नङ्ट ऩने बनी उल्रेि 
बएकोराई बन्द्साय ङ्जिबागको च.नॊ. १४५८ ङ्झभङ्झत २०७२।०२।२५ गतेको ऩत्र भापघ त उि 
कामघङ्जिङ्झध कामाघन्द्िमनका राङ्झग सिै बन्द्साय कामाघरमहरूराई ऩत्राचाय गयेको देङ्ञिमो।  

 

 

बन्द्साय छङ्टटभा व्मिसाङ्जमक पभघहरूरे आमात गयेका ङ्झत्रऩार सम्फन्द्धभा: 
बन्द्साय ङ्जिबाग, ङ्झत्रऩङ्टयेश् ियफाट प्राप् त अङ्झबरेि अनङ्टसाय व्मिसाङ्जमक पभघहरूरे नेऩारका ङ्जिङ्झबन्द् न 
नाकाहरूफाट याहत साभग्री आमात गयेको देङ्ञिन्द्छ जसभध्मे कङ्झतऩम व्मिसाङ्जमक पभघहरूरे िङ्चयद 
गयी ल्माएका साभानहरू बन्द्साय ङ्झतयी आमात गयेको देङ्ञिन्द्छ बने अङ्झधकाॊश व्मिसाङ्जमक पभघहरूरे 
याज्मरे ङ्छदएको बन्द्साय छङ्टटभा सभेत याहत साभग्री आमात गयेको देङ्ञिन्द्छ। त्मस्तै, बन्द्साय छङ्टटभा 
आमात गयेका उल्रेङ्ञित व्मिसाङ्जमक पभघहरूरे आपूरे कायोिाय गनघ ऩाउने गयी स्िीकृङ्झत ऩाएका 
साभान फाहेकका साभग्रीहरू सभेत बन्द्साय छङ्टटभा िङ्चयद गयी आमात गयेको देङ्ञिन्द्छ।  
ङ्झभङ्झत २०७२ सार फैशाि १२ गते देङ्ञि ऐ. आर्षाढ भसान्द्तसम्भभा जम्भा अनङ्टभाङ्झनत यकभ 
रू.२,७९,१९,७४,२९३।- भूल्म फयाफयको ङ्झत्रऩार नेऩार सयकाय, व्मिसाङ्जमक पभघ, NGO/INGO 
फाट आमात बएको देङ्ञिन्द्छ। जसभध्मे रू.७९,४१,१८५।- भूल्म फयाफयको ७६,७१०.७ के.जी. 
य रू.४,३१,५४,७९८।- भूल्म फयाफयको २,८९,७६८.८८ थान गयी जम्भा रू.४,८१,६४,७७२।- 
भूल्म फयाफयको ङ्झत्रऩार बन्द्साय ङ्झतयी आमात गयेको देङ्ञिन्द्छ बने उल्रेङ्ञित अिङ्झधङ्झबत्र नेऩार 
सयकायफाट रू.१८,४३,७६,८१५।-, बकूम्ऩ उद्धाय याहत सभूहको नाभफाट 
रू.५८,३२,९७,२६५।-, व्मिसाङ्जमक पभघहरूरे रु.१,६७,५६,२९,२९४।- यकभ फयाफयको 
१,६७,३१७.१६ के.जी.  य २२,६६,१३३.४४ थान टेन्द्ट/ङ्झत्रऩार आमात गयेको देङ्ञिन्द्छ तय धेयै 
भूल्म तथा ऩङ्चयभाणभा सयकायिाया बन्द्साय भहशङ्टर छङ्टट ङ्छदई व्मिसाङ्जमक पभघहरूफाट आमात 
गङ्चयएका उल्रेङ्ञित साभग्रीहरू के-कङ्झत भूल्म िा सहङ्टङ्झरमतभा ङ्झफक्री ङ्जितयण गने बन्द् ने भाऩदण्ड 
केन्द्रफाट ङ्झनधाघयण गयेको तथा सो ङ्जिक्री ङ्जितयणका राङ्झग प्रबािकायी अनङ्टगभन सभेत बएको 
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ऩाईएन। बन्द्साय छङ्टटभा व्मिसाङ्जमक पभघहरूरे आमात गयेका टेन्द्ट/ङ्झत्रऩारको एकभङ्टष्ट ङ्जिियण 
ङ्झनम्नानङ्टसाय देङ्ञिएको छ; 

PAN NO IMPORTERS NAME Unit1 CIF_Value Qty1 

602493851 GALAXY INTERNATIONAL CONSULTANCY PL UNT 250049535 167506 

302800115 Krishna International/Krishna UNT 72366128 41833 

300230017 Kamala International UNT 67317203 44213 

300032226 Sarawagi Brothers UNT/KGM 63573720 
32836.5UNT, 
41965.73 
KGM 

303926906 Sahil & Babli Arder Suppliers UNT 60388394 235186.1 

302122457 V. Multy Concern Pvt. Ltd UNT 58481475 61845 

300879043 BANIYA TRADERS UNT 56727474 62429 

300041178 KANTIPUR TRADER & SUPPLIERS UNT 52926081 123795.88 

300138584 HANUMAN CONSTRUCTION UNT 51660459 48832 

602494500 WELCOME  AGRO NEPAL PVT.LTD. UNT 31324059 55078 

305611291 Maruti Plastic Udyog UNT/KGM 30611439 
39000KGM, 

57000.03 
UNT 

601435290 Future Enterprises UNT 28649830 27650 

300122747 Mamata Enterprises UNT 27457497 25000 

300040834 Himal Tents (P).Ltd. UNT 26846100 52970.7 

603152522 B.L.R. TRADE LINK UNT 26765976 17020 

300063826 Bikoi Builders Pvt.Ltd. UNT 26106837 24500 

300010729 Piya Plastic Industries UNT 23588548 14633 

301956536 Kantipur Plastic Suppliers UNT 22285917 76094.4 

302525371 MANGAL COMPUTERS UNT 22203440 82311 

300156063 Jaya Kisan Seed Centre UNT 21955612 29635.6 

305345804 Balaji Traders UNT 20258713 51180.2 

300032242 Trishul Trade Links UNT/KGM 19662419 
6000KGM, 
12500UNT 

305315863 Sipardiyan Sahayata Shanstha UNT 19211026 8052 

304584266 Supreme Plastic Concern UNT 18502493 82523 

300755161 Parnami International UNT 16254549 38905 

600630423 Rozy Multiple Business Pvt. Ltd UNT 15776634 20457 

300045710 Salt Trading Corportion Ltd. UNT 15737609 16421 

300027569 Sunrise Cutpiece Centre UNT 14603962 16842 

600301235 ALEX NEPAL PVT.LTD. UNT 12982687 12489 

304745845 BISHOWKARMA TRADE CONCERN UNT/KGM 12892496 

29836.3 
UNT, 12500 

UNT 

303972507 Jaya Akash Enterprises UNT 12408363 15013 

601165779 NEW HATIYA TRADERS UNT 11345043 22000 
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304701436 Morang Baypar Sangh UNT 10512311 9558 

302146079 LUTHERN WORLD FEDERATION NEPAL UNT 10223976 10000 

301355786 Pandey Stores / Pandey Agro Concern UNT 9941573 19002 

602955191 Vibrant Trading Concern UNT/KGM 8975294 

18279.1 
UNIT, 

3352.23 
KGM 

602400633 G.M.IMPORT & EXPORT PVT LTD UNT 8910399 8525 

301863852 POKHAREL TRIPAL HOUSE/UDHYOG UNT 8726903 8258 

301717898 Manbiya Sewa & Antarsanskritik Adan UNT 8610500 170 

300307472 AJAYA SHUB TRADERS UNT 8044696 12730 

602217525 D.M. FOUNDATION UNT 8013470 7387 

300098431 Govind Hardware UNT 7980142 7955 

500175808 Peak Promotion Trading Pvt.Ltd. UNT 7021938 1737 

302851470 Aaditya Enterprises UNT 6503591 9656 

301641153 Everest Oil Industries UNT 6361160 11500 

304745845 VISHWA KARMA TRADE CONCERN UNT 6277880 5000 

500098781 SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL UNT 5851962 45 

600807900 NEPAL UDHYOG BANIJYA MAHASANGH UNT 5766240 1490 

600234661 Anu Plastic Store UNT 5733276 18265 

600274920 STAR SUPPLIERS PVT.LTD. UNT 5694935 10000 

300032792A Subash Traders UNT 5669094 11505 

304027815 Jaya Tiwari Plastic Stores UNT 5538944 17645.9 

303001847 Global Traders UNT 5495872 20069.7 

300098817 Ambika Bastralaya UNT 5312285 8304 

603494011 Rudra Shree Pvt.Ltd. UNT 4932620 3576 

304746237 Phota Circle UNT 4884900 8884 

601457919 J.P.International UNT 4874149 4164 

303970019 Puspanjali Imporium UNT/KGM 4821215 
1971 UNIT, 

100 KGM 

300212088 Sulochana Impex UNT 4295872 4621 

305066772 SHINE TRADE & SUPPLIERS UNT 4270558 594 

300238198 Excel Trading UNT 4241407 3800 

300161762 Gautam Oversease UNT/KGM 4239769 
179 KGM, 
6450 UNT 

304907173 Ekikrit Byapar Company Pvt.Ltd. UNT 4237570 75 

500201985 New Sagar Plastic Concern UNT 4112089 1823 

603147399 JOWAI JETHAN SUPPLIERS KGM 4006192 5001 

600723110 PIPE & FITTING SUPPLIERS UNT 3987353 3800 

301741288 Sherpa Sewa Kendra UNT 3978608 11375 

300032017 Karmam Bhagyam Co. Pvt. Ltd. UNT 3932205 640 

301613491 Rockey Enterprises UNT 3910674 14535 

300096567 Krishna Hardware Stores UNT 3904082 4185 
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300213766 Binod Enterprises UNT 3875876 4500 

602318251 Anjani & Suns Enterprises UNT 3798423 7345 

301883694 New Neha Enterprises UNT 3796364 1094 

301744052 Islami Shang Nepal UNT 3766728 400 

602270728 ANJALI PUTRA TRADE & SUPPLIERS UNT 3730714 758 

301205810N Progeochem Industries Pvt.Ltd UNT 3638987 14999.9 

500149724 Saroj Interprises UNT 3626383 5215 

300146086 Kailash Pati Stores UNT 3520098 2168 

303462808 Bina Trade Concern UNT 3513322 3283 

301646190 Ma bhawani enterprises UNT 3469968 4845 

302113730 Advangtist Bikash Tatha Uddhar UNT 3465522 315 

300020018 Surya Nepal Pvt.Ltd. UNT 3373899 4668 

304750689 S.M.Enterprises UNT 3235351 4781 

305742267 S.G.Nepal Pvt. Ltd. KGM 3203944 4510.2 

600658539 Girijapati Traders UNT 3173661 4000 

600320492 SHALIMAR TRADE CONCERN KGM 3143428 14020 

302306819 MOUNTAIN SPORTS PVT LTD. UNT 3110503 10430.6 

600026462 JENIM ENTERPRISES PVT.LTD. UNT 3090071 6270 

303705284 SHIVAM TRADE SUPPLIERS UNT 3081311 3000 

303460680 United Trading UNT 3006460 14533.48 

302015704 MOUNT EVEREST TRADING HOUSE PVT.LTD UNT 2938050 8000 

602747921 Ganapati Suppliers UNT 2929248 876 

300896497 Jagadamba Synthetics Pvt Ltd UNT 2909382 6796 

300834194 SHRESTHA PLASTIC STORES UNT 2842695 4686 

305264219 OM SHREE SHYAM POLYMERS UNT 2808783 4200 

301916701 Nepal Herbs Industries Pvt. Ltd. UNT 2746995 458 

305313179 A.S.T. Pvt. Ltd. UNT 2735555 915 

302257618 ROUND TABLE NEPAL UNT 2735363 27600 

303328618 Nandi Trading UNT 2720332 2198 

601231665 Siddhi Vinayak Pvt Ltd UNT 2691274 2307 

601903036 S.M. TRADERS & SUPPLIERS UNT 2653976 11837 

601729526 New Sahil Trading UNT 2638239 5848 

300326433 Global Impex International (P).Ltd. KGM 2582900 9600 

301871068 Bishnu Plastic Udyog UNT 2547221 10678 

302796773 Mishra Enterprises UNT 2509693 9050 

302851197 Surya Import Export UNT 2406779 7355 

303145204 Sharma Plastic Udhyog UNT 2383334 4200 

302851470 Aaditya Enterprises UNT 2377506 4284 

305106735 Naradip Import Export House Pvt Ltd UNT 2351404 2480 

302042865 Om Suppliers UNT 2312364 3014 

600230582 Nepal General Marketing Pvt.ltd. UNT 2260038 700 

500131129 Nepal Eye Program UNT 2201654 2505 
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301799650 YEKIKRIT SHAHARI BIKASH KENDRA UNT 2188470 2490 

305611844 Khusi Enterprises UNT 2158283 4420 

303664778 MAIKA NETWORK NEPAL UNT 2131789 750 

303457022 Rahul Trade Concern UNT 2075744 4274 

302274734 Care Nepal UNT 2058248 2000 

303746083 AMIT HARDWARE PVT.LTD. UNT 1990985 2000 

600045973 Nawami Hareware & Suppliers UNT 1977533 6300 

304489477 GADIMAI STORE UNT 1976419 3135 

300149799 Bajigar Stores UNT 1950628 3750 

300931635 New Pant Traders UNT 1875747 2805 

301615963 AADISHAKTI BIDHUT BIKASH COMPANY UNT 1766597 2010 

303064738 New Milan Impex UNT 1739870 6928.6 

302019359 SURYODAYA ANATH ASHRAM UNT 1621487 3000 

300683264A Sulav Plastic Industries UNT 1574853 2195 

300045527 Nikitani Traders UNT 1571417 1970 

304957332 Sanyo International Pvt. Ltd. UNT 1559342 1703 

601499724 Eurasia Business Pvt.Ltd. UNT 1552701 3354 

302520048 Sharma Plastic Order Suppliers UNT 1506692 2000 

303555463 Amber Gas Udyog KGM 1464182 4535 

301488851 Bajrang Hardware Stores UNT 1434947 1814 

602833897 Sri Bhagawati Traders UNT 1431219 4039 

300048362 Bottlers Nepal Limited KGM 1426577 4500 

302273432 HEFER PROJECT NEPAL UNT 1361404 1100 

300016637 Mahesh Polytrick Industries UNT 1354587 2544 

  NEPAL LP GAS UDYOG ASSOCIATION UNT 1353475 2000 

305607331 Shree Salsar Enterprises UNT 1321512 5774 

300078271 Vishal Hardware UNT 1314177 890 

301898869 Sandeep Plastic Suppliers UNT 1280343 3045 

600166753 Sah Iron & Electric Stores UNT 1269389 1861 

302368183 Akash Plastic Stores UNT 1255578 3400 

305035400 Chiniya Lama Boudha Foundation KGM 1220214 1500 

304270622 Johara International P.Ltd. UNT 1189242 1045 

304013939 Samarpan Sewa Sanstha UNT 1188780 2000 

  SIDHARTHA HOTEL ASSOCIATION UNT 1179105 2500 

301293255 TRAINING CENTER NEPAL PVT.LTD. UNT 1167967 1080 

303680309 Niti Impex UNT 1052267 1426 

304501874 Sinohydro Corp.ltd.upper Tamakoshi UNT 1041775 209 

602168623 Adhikari Brothers Enterprises UNT 1023153 2018 

300278042 Laxmi Hardware Store UNT 1014951 1069 

603135811 J.B . TRADE CONCERN UNT 1002265 3605 

301454342A Munilal Magilal UNT 984966 2108 

304232121 Naya Bikash Enterprises UNT 984125 1810 
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602408116 BIKRANTA IMPORT PVT.LTD UNT 963028 413 

301456650 Shree Pashupati Mill Stores UNT 961728 2579 

305332918 HARI GOVINDA TRADE AND AGRO POLTY S UNT 954919 4259 

603074055 Sachcha Shayogi Hatharu UNT 919186 2545 

300098820 Koshi Bastra Bhandar UNT 899818 929 

304504635 Nagarhope Nepal UNT 862348 1326 

302692350 KHODE MASTA BHAWANI JADIBUTI KHARID UNT 859263 737 

304530137 ANI SUPPLIERS UNT 829585 2301 

304458028 AMBIKA TRADERS & SUPPLIERS UNT 825093 480 

603166958 SEASON PLASTIC UNT 777733 
166 UNIT, 

598.75 KGM 

300834477 Manju Shree Suppliers UNT 768487 500 

302003075 AMAR INTERNATIONAL UNT 743259 700 

303002972 G.K.Traders UNT 733083 3286 

301457312 Relief Society of Commerce UNT 713300 1200 

300325469 Capital Saving & Credit Co UNT 689675 674 

302144491 HIS HOLINESS BUDDHA MAITREYA UNT 681026 15 

302007765 ARYAN OVERSEAS UNT 679358 505 

300109951 Gautam Machinery & Tools UNT 672635 3000 

305405403 NEW NATIONAL PLASTIC UDHYOG KGM 672632 3000 

600614609 LAXMI PLASTIC SUPPLIARS UNT 663736 2480 

300098534 Anjaniwala Traders UNT 627788 1000 

601239434 BIRGUNJ UDHYOG BANIJAYA SANGH UNT 594431 1000 

304749702 HANS NEPAL TRADING CONCERN UNT 555970 126 

300055131 Himalayan Tent & Equipment Manu P.L UNT 553768 150 

300288579 HARI KRISHAN TRADERS UNT 538111 2400 

300038398 Baba Jute Mills Pvt.Ltd. UNT 529745 300 

300069628 Baba Vegetable Oil Industries P.ltd UNT 522394 400 

300749456 Dev Kishan & Brothers UNT 521849 400 

302149557 Himgiri Soap & Chemical Ind. Pvt.Lt UNT 520760 400 

302523584 Nepal Store UNT 520572 735 

304148518 JAI MATA DI IMPEX UNT 515146 1370 

304175132 Summit Trading Company Pvt Ltd UNT 507977 201 

301411145 Atlas Trading Concern Pvt. Ltd. UNT 493263 50 

601112225 Nepalma Sa-Sana Pailako Abhiyan UNT 486405 461 

302053517 Kwinkang Alonward Hydro Eqt.co.P.L. UNT 481174 10 

301488459 
LAXMI NARAYAN HARDWARE AND 
SUPPLIAR UNT 467707 1243 

  KUMAR GIRI/HOTEL MELUNGISE PVT LTD KGM 466764 12.7 

300028070 Panchakanya Steel (P).Ltd UNT 461942 196 

304787515 Hari General & Order Suppliers UNT 456491 960 

301477141A Shree Shyam Impex UNT 448420 620 

304574874 ROTARY CLUB OF KANTIPUR UNT 448241 510 
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300086085 Continental Trading Enterprises (P) UNT 448241 510 

300010822 Vishwakarma Cements Pvt.Ltd. UNT 438532 77 

300873193 Gahrau Kalika Traders UNT 433027 600 

600437994 Lochana Plastic Concern UNT 426002 552 

300249808 Evergreen Trade Center UNT 415943 600 

300584952 AYURVED HEALTH HOME UNT 412547 100 

302958429 Laxmi Intercontinental PVt.Ltd UNT 404109 486 

302983542 Nepsin Incorporated UNT 392073 25 

305104504 MORANG ELECTRIC ASSOCIATION UNT 384390 2143 

301301927 New Pashupati Trade & Suppliers UNT 358744 900 

300290938 
HARI DURGA TRADERS/HARI NIRMAN 
SEWA UNT 358736 700 

302422649 BIRGUNJ HARDWARE SUPPLIERS UNT 348612 197 

602252940 Chandan Suppliers UNT 336316 500 

301584119 Himalayan Terminals P. Ltd UNT 336259 35 

300098859 Chanda Chakori UNT 322863 300 

601944578 Siddiki General Order Suppliers UNT 316137 476 

603158102 Jaya Shree Baba Pashupatinath UNT 307467 505 

  SIDHARTHA HOTEL UNT 306728 500 

303529839 SAHAJAYOG NEPAL UNT 289681 50 

305533306 SHREE AYUSH AUTO TRADERS UNT 278898 169 

302596304 Mountain Outdoor Pvt. Ltd. UNT 272648 24 

  TAMANG CONSTRUCTION PVT. LTD. UNT 272648 155 

304312504 New Rediyance Decor UNT 269052 314 

304235715 Map Entrepreneurs Pvt. Ltd. UNT 269052 154 

302299555 GURAS PUSTAKALAYA UNT 269052 150 

300238989 Makawanpur Bhada Pasal UNT 263422 800 

305604149 Jain Swetambar Terapanthi Sabha UNT 263403 900 

301922696 Udhog Sangathan Morang UNT 260446 654 

603020733 SHREE KRISHNA PLASTIC PIPE UDHYOG UNT 260220 453 

300631054 Uma Dori Pasal UNT 253076 1500 

301655611 Karnali Dhago Udhyog UNT 252629 113 

303233684 Aryan Technology Pvt Ltd UNT 242148 690 

301445313 Sunrise Trading Concern UNT 239926 250 

302239094 Ganapati Traders UNT 227949 900 

300343067 Royal Traders UNT 224309 1000 

601093856 Simran Traders UNT 224211 450 

600574408 AniK Traders UNT 223877 1010 

301441443 S.D.N. Distributers & Reserch PLT UNT 222866 355 

305341169 PURWANCHAL PETROLIUM DHUWANI UNT 215242 300 

301762113 ANAND FOUNDATION NEPAL UNT 211656 20 

303620163 Pooja Impex UNT 209955 1020 

301739742 Sharp Global Pvt Ltd UNT 208517 496 
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601119387 Suswatha Nepal UNT 207171 305 

300045436 Akhil Trading Concern P.Ltd. UNT 206632 140 

600447283 New Bhagawati Plastic Suppliers UNT 203406 200 

  RIMO EXPEDITIONS UNT 201806 50 

600677349 Helambu Samudayik Bikas Sanstha UNT 197719 239 

300021130 Aayutosh International Pvt.Ltd. UNT 189252 403 

301176303 Lumbini Overseas Trade UNT 188337 476 

601725685 SHRESTHA SUPPLIERS UNT 184054 483 

301613835 United Brands (P). Ltd. UNT 183323 13 

301400448 B. T. L. Trade Pvt. Ltd. UNT 179368 200 

301645869 JIBAN BIKASH SAMAJ UNT 166552 230 

301741037 
ANANDA MARG PRACHARAK SANGH 
NEPAL UNT 164102 2107 

302143009 
GAMNAGTAR SEWA SAMAJ 
OKHALDHUNGA UNT 161432 300 

302140653 CHAMBER OF COMMERCE NUWAKOT UNT 161272 390 

300047835 Sagarmatha Gas Udyog P. Ltd. UNT 157129 200 

303558073 RANISATI SERGICAL & GENERAL SUPPIER UNT 153362 900 

300042560 Himalaya Dairy Products(P) LTD UNT 150670 168 

305660499 TIGERS BRUARY INDUSTRIES PVT LTD UNT 145676 15 

304444483 SUBHA LAXMI SURTI UDYOG UNT 134527 300 

601665028 MOUNT EVEREST UCHCHA MA.BI. UNT 133722 5 

100343122 Kalyani Enterprises UNT 131548 5 

301959818 Tulasi Impex UNT 127442 203 

302839243 Generator Bazar P.ltd. UNT 125559 300 

304929979 Namo Buddha Enterprises UNT 125558 100 

302704246 United Cements Pvt Ltd KGM 124572 200 

304958920 NEFOSTA UNT 123573 89 

300499928 Krishi Samagri Suppliers UNT 119333 500 

302119709 Deepu Motor Parts UNT 116592 12 

300017122 Nepal Timber Industries UNT 116590 100 

601135922 Nepal Mayur House Pvt.Ltd. KGM 113254 2 

304894152 BHIMESOR DRILLING UDYOG UNT 112106 100 

300047420 Shangrila Tours (P) Ltd. UNT 109748 41 

601157264 NIRAJ KAPADA PASAL UNT 103722 257 

601785146 Radhe Traders UNT 100895 300 

600638562 Himalaya Peace Education Foundation UNT 96616 207 

GOV4005 ANJALI HOSPITAL PVT. LTD. UNT 89686 385 

500215012 S.P.I. Nepal Pvt Ltd UNT 89459 100 

600824132 DINESH FRAGRANCE PVT LTD UNT 78725 10 

303141678 HIMAL SAPTAHIK PATRIKA UNT 78474 32 

300194863 Gopal Soap Industries pvt Ltd UNT 77424 258 

300132502 THAKURATHI BROTHERS UNT 73990 330 
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602031826 ABC INTERNATIONAL UNT 72870 325 

302022348 SOUND LINES RECRUITMENT PVT. LTD. UNT 65664 8 

  SIMOON IMEPX UNT 65123 240 

302009150 Bikash Trade Supplires UNT 62780 200 

300216392 Ithari Supplyers & Enterprises UNT 62780 34 

304758027 Arpi Trade & Suppliers UNT 60971 97 

  NEPAL TRANS HIMALAYAN TRADE- UNT 56047 7 

301486170 Balaji Natural Industries UNT 53811 100 

602868505 SIMAR AUTO SPARE AND SUPPLIERS UNT 52844 225 

500158258 Hemanta Traders UNT 52288 110 

300079007 K.Lal and Sons UNT 52244 145 

301345381 Sagarmatha Agro International UNT 51506 72 

300249297 Vinayak Impex UNT 50141 169 

303608804 Nepal Trade and Distribution P. Ltd UNT 46490 4 

602474160 N.JENS TRADERS PVT.LTD. UNT 46099 1 

302600900 Ambey Steels Pvt. ltd. UNT 41974 100 

302814332 Sanuktta Rastra Sanstha Nepal UNT 40359 50 

602931193 Subhash And Sons UNT 39285 446 

304291171 SIDDHARTHA PET PLAST INDUSTRIES P.L UNT 35875 100 

300077210 Arnika Traders UNT 32427 90 

301492737 New Hareram HarekrishnaDhuwani Sewa UNT 31391 14 

300021921 Maruti Trading Pvt. Ltd. UNT 31391 140 

600416818 
GAYATRI PARIWAR KATHMANDU 
UTARKHAND UNT 30494 340 

302280973 Universal Express UNT 26906 100 

301723169 Vinayak Shikshya Niketan School P.L UNT 25747 35 

304913071 M.A.W. Enterprises Pvt. Ltd. UNT 24450 47 

602292942 ASUTOSH AUTO TRADERS UNT 22423 30 

305343824 Narayan Tent House UNT 21525 12 

302124170A Nepal Agro Industries UNT 20064 26 

601130302 Everest Pashmina Knitting & Weaving UNT 19170 2 

302732371 Emile International UNT 16465 51 

300171479 Chaudhary Tire UNT 16214 6 

300358425 Banshal Brothers UNT 14412 50 

500114328 Maranatha Books and Stationers UNT 14352 2 

302967847 Eastern Motors Pvt.Ltd. UNT 13454 25 

302100754 CHILD PROTECTION CENTERS AND SERVI- KGM 13308 1 

600660628 Vista Industries UNT 11491 1 

300106769 Bhujal Trading Concern & Suppliers UNT 11212 10 

303327750 JAYA SHREE FOODS PVT LTD UNT 8970 2 

302965050 Himalayan Techno Gears Trading P.L. UNT 8756 2 

300050583 Everest Express Tours & Travel P.L. UNT 4861 5 

301585839 Right Time Express Courier & Cargo UNT 4594 11 
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500076554 DHL Express Nepal Pvt. Ltd. UNT/KGM 3443 
3 UNT, 2 

KGM 

300137301 First Flight Nepal Pvt.Ltd. UNT 3411 7 

305006211 Trishakti Traders & Suppliers UNT 3125 6 

602138103 S.& N. Enterprises UNT 2871 3 

603036895 I.S.E. Courier UNT 1795 1 

304326895 Karma Samtenling Baudha Pratisthan UNT 1029 1 

300047941 Swift Air Cargo Service Pvt.Ltd. UNT 601 1 

6013989966 TAPAN ENTERPRISES PVT.LTD. UNT 380 7 

300879625 NEPAL CENETARY STORES UNT 217 10 

300879625 NEPAL CENETARY STORES UNT 172 8 
 

 

बन्द्साय छङ्टटभा व्मिसाङ्जमक पभघहरूरे आमात गयेका जस्ताऩाता सम्फन्द्धी ङ्जिियण: 
ङ्जिनाशकायी बकूम्ऩ ऩश् चात ्  याज्मरे ङ्छदएको बन्द्साय छङ्टटको सहङ्टङ्झरमत उऩमोग गयी कङ्ट र 
रू.३२,०३,२०,३३४।- फयाफयको ५१,८४,६६५ के.जी. जस्ताऩाता व्मिसाङ्जमक पभघहरूरे आमात 
गयेको बन्द्साय ङ्जिबागको अङ्झबरेिफाट देङ्ञिन्द्छ तय सो को ङ्झफक्री ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा ङ्झनधाघयण बएको 
तथा अनङ्टगभनको प्रबािकायी सॊमन्द्त्रको ऩङ्चयचारन बएको देङ्ञिएन। बन्द्साय छङ्टटभा व्मिसाङ्जमक 
पभघहरूरे आमात गयेका जस्ताऩाताको ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण देहाम फभोङ्ञजभ उल्रेि गङ्चयएको छ; 

CONSIGNEE_NAME PAN NUMBER UNIT QUANTITY CIF_VALUE 

ROCKLAND EXIM PVT LTD.              603506039 KGM 1891563 109265971 

JAGADAMBA STEELS PVT. LTD.          300020108 KGM 522107 42071259 

SHREE KRISHNA STEEL IND.PVT.LTD.    300020089 KGM 383754 31344209 

GERMAN INT'L COOPERATION (GIZ)      SOC7006           KGM 639963 28713708 

GYALAXY INTERNATIONAL CONSULTANCY   602493851 KGM 199999 16248741 

CHACHAN IMPEX PVT. LTD.             303931113 KGM 573587 15715913 

P.K. TRADERS                        300037067 KGM 185236 14674269 

PAURAKHI                            301761512 KGM 162299 13919683 

GLOBAL ENTERPRISES                  303712606 KGM 163818 13883531 

NEPAL TYRE HOUSE                    301679767 KGM 152324 12477785 

MADHUR TRADE CENTER                 304363441 KGM 65385 5532175 

HEAD OF CHANCERY                    DIP10153          KGM 49390 5009757 

AMIT HARDWARE PVT.LTD.              303746083 KGM 39940 3374163 

RAJESH HARDWARES                    300143601 KGM 96342 2822106 

SHREERAM TRADING CONCRON            300208681 KGM 32855 2769775 

DARSHAN TRADERS                     303687850 KGM 10076 855308 

GANESH HIMAL TEA ESTATE P.LTD.      303305237 KGM 5735 763212 

GAGAN CHAND DIVINE FOUNDATION       603003543 KGM 4800 361609 

GAUMATI STEEL DARAJ UDHYOG          603227367 KGM 2483 244955 

MALPI INTERNATIONAL SCHOOL P.LTD.   500144057 KGM 1815 163072 
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NEPAL TARUN DAL, JHAPA       OTH9045           KGM 1180 101595 

SAMSUL HAQUE                                          KGM 14 7538 
 

नेऩार सयकायको ङ्झनणघम फभोङ्ञजभ याहत साभग्री ऩैठायी गने ङ्जिङ्झबन्द् न व्मिसाङ्जमक पभघहरूराई बन्द्साय 
छङ्टट सङ्टङ्जिधा ङ्छदई साभान आमात गनघ ङ्झनदेशन ङ्छदएको देङ्ञिन आमो। त्मस्ता साभग्रीहरू के-कङ्झत 
भूल्मभा को-कसराई ङ्जिक्री ङ्जितयण गयेका छन ्बन्द् ने सम्फन्द्धभा अध्मािङ्झधक अङ्झबरेिहरू यािेको 
तथा फजाय अनङ्टगभन गयी सङ्टऩथ भूल्मभा ङ्झफक्री ङ्जितयण गने गयाउने सम्फन्द्धभा कङ्ट नै तमायी तथा 
अनङ्टगभन कामघ  गयेको देङ्ञिएन। हिाईभागघ तथा स्थरभागघ हङ्टॉदै ङ्जिङ्झबन्द् न पभघहरूरे आमात गयेका 
याहत साभग्रीहरू के-कङ्ट न प्रमोजनको राङ्झग ल्माईएको बन्द् न े सम्फन्द्धभा बन्द्साय ङ्जिबागरे अङ्झबरेि 
अध्मािङ्झधक गयी यात नङ्टऩने ङ्झनदेशन बएताऩङ्झन बन्द्साय शङ्टल्क छङ्टट गयाई आमात गङ्चयएका साभग्रीहरूको 
भूल्म ङ्झनधाघयण सम्फन्द्धभा अन्द्म ङ्झनकामहरूसॊग सभन्द्िम गयेको नदेङ्ञिएफाट उल्रेङ्ञित साभानहरूको 
कारोफजायी बएको हङ्टन सक्ने देङ्ञिएकोरे व्मिसाङ्जमक पभघहरूरे आमात गयेको ङ्झत्रऩार तथा 
जस्ताऩाता सम्फन्द्धभा अनङ्टगभन गयी कायिाही हङ्टनङ्टऩने देङ्ञिन्द्छ। 

बन्द्साय जाॉचऩास ऩङ्झछको ऩयीऺा (Post Clearance Audit-P.C.A.) कामाघरम: 

 बन्द्साय ङ्जिबाग अन्द्तगघत P.C.A. कामाघरम सभेत कामाघन्द्िमनभा यहेको छ। उि कामाघरमरे 
बन्द्साय कामाघरमफाट जाॉचऩास बएका भारिस्तङ्टहरुको Post Clearance Audit गने कामघ 
गदघछ। भहाब ङ्टकम्ऩ ऩिात याहत स्िरुऩ भहसङ्टर छङ्टट िा भहसङ्टर िङ्टझाएय ङ्झन्शङ्टल्क ङ्जितयण 
िा ङ्जिक्री गने उदे्दश्मरे बन्द्साय कामाघरमहरुफाट ऩैठायी बएका भारिस्तङ्टहरु भध्मे दङ्टरुऩमोग 
बएको बनी ङ्जिङ्झबङ्ङ छाऩा तथा ङ्जऩडकहरुरे औल्माएका िास िास साभानहरुको Post Audit 
बन्द्साय जाॉचऩास ऩङ्झछको ऩयीऺण कामाघरम सभेतरे गनघ सक्ने कानूनी व्मिस्था बएऩङ्झन सो 
कामघभा उि कामाघरमको बङू्झभका शून्द्म यहेको ऩाईमो। 

 

याजस्ि अनङ्टसन्द्धान ङ्जिबागफाट बएको कायिाही सम्फन्द्धभा् 

बकूम्ऩ ऩश् चात ्  बन्द्साय छङ्टटभा ङ्झत्रऩार आमात गयी ङ्जिक्री ङ्जितयण गने व्मिसाङ्जमक पभघ तथा 
कम्ऩनीका सम्फन्द्धभा अनङ्टगभन तथा कायिाही सम्फन्द्धी ङ्जिियण याजस्ि अनङ्टसन्द्धान ङ्जिबागराई 
ऩत्राचाय गयी भाग गङ्चयएकोभा सो ङ्जिबागफाट ङ्जिङ्झबन्द् न ९ िटा व्मिसाङ्जमक पभघ तथा कम्ऩनीहरूको 
अनङ्टगभन गयी जम्भा ६ िटा व्मिसाङ्जमक पभघहरूराई कायिाही प्रङ्जक्रमाभा ल्माई ङ्जिगो 
रू.७,७५,८६८।- कामभ गयी सो यकभ धयौटी ङ्झरएको देङ्ञिन्द्छ तय त्मस फाहेकका अन्द्म 
पभघहरूभा अनङ्टगभन तथा कायिाही गयेको देङ्ञिॊदैन। 
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आन्द्तङ्चयक याजस्ि ङ्जिबाग 

 याजस्ि छङ्टटभा ऩैठायी बएका ङ्झत्रऩारहरुको हकभा आन्द्तङ्चयक याजस्ि ङ्जिबाग/कामाघरमफाट 
२४ िटा कयदाताहरुरे ऩैठायी गयेको ङ्झत्रऩारहरुको हकभा भात्र ऩैठायीदेङ्ञि ङ्जिक्रीसम्भका 
ङ्जिर्षमभा अनङ्टसन्द्धान गयेको देङ्ञिमो तय उि अनङ्टसन्द्धानरे ऩङ्झन ऩूणघता ऩाएको बने देङ्ञिएन। 
मसयी बन्द्सायफाट जाॉचऩास बएका भारिस्तङ्टहरुको आन्द्तङ्चयक (देश ङ्झबत्र) अनङ्टगभन गने 
ङ्झनकामको रुऩभा आन्द्तङ्चयक याजस्ि ङ्जिबाग य मस अन्द्तगघतका कामाघरमहरु यहेको ऩाईन्द्छ। 
ङ्झत्रऩार रगामत ऩैठायी बएका भारिस्तङ्टहरु कङ्ट न भूल्मभा ऩैठायी बए, ङ्झनमभानङ्टसाय राग्न े
याजस्ि फङ्टझाएय ऩैठायी बएको हो िा याजस्ि छङ्टटभा ऩैठायी बएको हो, ङ्जिक्री ङ्जितयण कसयी 
बएको छ बङे्ङ सम्िन्द्धभा आन्द्तङ्चयक रेिा ऩयीऺण गङ्चयएको अिस्थाभा याहतको राङ्झग 
आएका साभग्रीहरुको अिस्थाको ङ्जिर्षमभा धेयै जानकायी प्रा्त  हङ्टने अिस्था देङ्ञिन्द्छ। त्मङ्झत 
भात्र होइन आन्द्तङ्चयक िङ्चयद ङ्जिक्रीको सम्िन्द्धभा ऩङ्झन आन्द्तङ्चयक याजस्ि 
ङ्जिबाग/कामाघरमहरुरे रेिा ऩयीऺण गयी सत्म तथ्म मङ्जकन गनघ सक्ने देङ्ञिन्द्छ तय मङ्झत 
ठूरो जनसयोकायको ङ्जिर्षमभा ऩङ्झन आन्द्तङ्चयक याजस्ि ङ्जिबागरे िासै चासो ङ्छदएको देङ्ञिएन। 
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३.७ िन तथा ब-ूसॊयऺण भन्द्त्रारम 

ङ्जिनासकायी बकूम्ऩ ऩश् चात ्  ऩङ्जहयो ङ्झनमन्द्त्रणका राङ्झग रू.२० कयोड ६ राि ब ू तथा जराधाय 
सॊयऺण ङ्जिबागराई स्िीकृत कामघक्रभ फभोङ्ञजभ अथघ भन्द्त्रारमफाट ङ्झनकासा गयी िचघ गने अङ्ञततमायी 
ऩठाइएको बन्द् ने सभेत व्महोयाको िन तथा ब-ूसॊयऺण भन्द्त्रारमको चरानी नॊ. ७७२ ङ्झभङ्झत 
२०७२।०३।२१ गतेको ऩत्रफाट िङ्टल्न आमो। 

ङ्जिनासकायी बकूम्ऩरे गदाघ प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राहरूका जराधाय ऺेत्रभा ऩङ्जहयोहरू गएका, जङ्झभन ङ्ञचया 
ऩयेको, िानेऩानीका श्रोतहरूभा ऺङ्झत ऩङ्टगेको तथा कङ्झतऩम ठाउॉहरूभा भङ्टहान सङ्टकेको, ङ्झसॊचाईको कङ्ट रो 
च ङ्टङ्जहने बएको तथा कङ्झतऩम िोराहरूभा ऩङ्जहयोको फहाि थङ्टङ्झनन गई अङ्ञस्थय जराशम ङ्झनभाघण बएको 
ऺेत्रभा थऩ ऺङ्झत हङ्टन नङ्छदन तथा ऩानीको भङ्टहान सॊयऺण तथा सङ्टधाय गनघको राङ्झग बनी यकभ 
ङ्झनकासा तथा िचघ गने अङ्ञततमायी प्रदान गयेको देङ्ञिमो।   

उल्रेङ्ञित ऩत्र अनङ्टसाय बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राहरूभा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्द्त्रणका राङ्झग ङ्झनम्न फभोङ्ञजभ फजेट 
ङ्जिङ्झनमोजन तथा िचघ बएको देङ्ञिन्द्छ्  

ङ्झस.नॊ. ङ्ञजल्रा यकभ ङ्झनकासा 
िचघ बएको फजेट 
रू. फजेटफाट बएको भङ्टतम कामघ 

१ रङ्झरतऩङ्टय १,५०,००,000।- 92,50,000।- 
ताय  45 टन तथा ग्माङ्जिमन फक्स 1200 
थान 

२ म्माग्दी ५०,००,000।- 49,64,790।- तायजारी िङ्चयद 
३ िाग्रङ्टङ ३०,००,000।- 2,99,300।- 275 थान जारी ऩङ्जहयो ङ्झनमन्द्त्रण 
४ तनहङ्टॉ १०,००,000।- 10,00,000।- ग्माङ्जिमन फक्स 300 थान 

५ 
काठभाण्डौ य 
बिऩङ्टय  

१,२५,००,000।- 44,77,203।- ताय िङ्चयद 40 टन 

६ काभ्र े १,००,००,000।- 76,00,000।- ग्माङ्जिमन फक्स 1500 थान , ताय 40 टन 

७ ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक १,६०,००,000।- 1,20,00,000।- 
ग्माङ्जिमन फक्स 1500 थान , ताय 46 टन 

3 रािको ङ्ञजमो टेक्सटाइर 

८ 
भकिानऩङ्टय य 
ङ्ञचतिन 

६०,००,000।- 40,00,000।- तायजारी िङ्चयद तथा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्द्त्रण  

९ याभेछाऩ ७५,००,000।- 74,79,485।- ग्माङ्जिमन फक्स 1034 थान, ताय 35टन 
१० यसङ्टिा १,२५,००,000।- - काभ नबएको 

११ गोयिा १,६०,००,000।- 50,00,000।- 
ग्माङ्जिमन फक्स 600 थान, 30 रािको 
अन्द्म ऩङ्जहयो ङ्झनमन्द्त्रण 

१२ नङ्टिाकोट १,००,००,000।- 1,00,00,000।- 
ग्माङ्जिमन फक्स 2080 थान, िङ्चयद तथा 
ङ्झनमन्द्त्रण 
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१३ ङ्झसन्द्धङ्टरी ७५,००,000।- 64,50,000।- ग्माङ्जिमन फक्स 1300 थान, ताय 36 टन 

१४ 
ओिरढङ्टॊगा य 
सोरङ्टिङ्टम्फू 

७०,००,000।- 70,00,000।- ऩङ्जहयो ङ्झनमन्द्त्रण 

१५ रम्जङ्टङ ५०,००,000।- 50,00,000।- ताय 10 रािको  तथा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्द्त्रण 
१६ िोटाङ ४०,००,000।- 39,66,076।- ग्माङ्जिमन फक्स 989 थान 
१७ ऩिघत १,००,००,000।- 92,71,735।- 22 स्थानभा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्द्त्रण 

१८ कास्की ३५,००,000।- ३५,००,000।- 
7.4टन ग्माङ्जिमन ताय,21 स्थानभा ऩङ्जहयो 
ङ्झनमन्द्त्रण 

१९ धनकङ्ट टा १५,००,000।- 13,74,332।- 
8.812टन ग्माङ्जिमन ताय,2 स्थानभा ऩङ्जहयो 
ङ्झनमन्द्त्रण 

२० निरऩयासी १५,००,000।- १५,००,000।- 
ग्माङ्जिमन फक्स 90 थान िङ्चयद तथा ऩङ्जहयो 
ङ्झनमन्द्त्रण 

२१ बोजऩङ्टय १५,००,000।- 14,95,377।- 
9.5टन ग्माङ्जिमन ताय, 5स्थानऩ ङ्जहयो 
ङ्झनमन्द्त्रण 

२२ स्माङ्जा 25,00,000।- 21,52,249।- 16 स्थानभा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्द्त्रण 

२३ गङ्टल्भी १8,00,000।- १8,00,000।- 
12.5 टन ग्माङ्जिमन ताय,1 स्थानभा ऩङ्जहयो 
ङ्झनमन्द्त्रण 

२४ अर्ाघिाॉची १5,00,000।- 12,49,445।- ग्माङ्जिमन ताय 6 टन 

२५ सॊिङ्टिासबा १५,००,000।- १५,००,000।- 
4.2टन ग्माङ्जिमन ताय, 4 स्थानभा ऩङ्जहयो 
ङ्झनमन्द्त्रण 

२६ ऩाल्ऩा १५,००,000।- 14,96,000।- 370 ग्ञाङ्जिमन फाकस, फास 1859 थान 

२७ धाङ्छदङ्ग १,५0,००,000।- 1,34,19,275।- 
57 टन ग्माङ्जिमन ताय,1500 थान 
ग्माङ्जिमन िक्स केही स्थानभा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्द्त्रण 

२८ दोरिा १,५0,००,000।- 1,46,99,627।- 
5825िगघ ङ्झभ. िङ्टनेको ताय िङ्चयद, ऩङ्जहयो 
ङ्झनमन्द्त्रण46 स्थान 

२९ अन्द्म ङ्ञजल्राहरू 57,00,000।- 3,63,16,706।- ग्माङ्जिमन िङ्चयद तथा ऩङ्जहयो ङ्झनमन्द्त्रण 
कङ्ट र जम्भा २०,०0,००,000।- 14,18,32,704।- िचघ नबएको 5,81,26,296।- 
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३.८ सॊर्ीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जिकास भन्द्त्रारम 

भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद् फाट बएको सॊर्ीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जिकास भन्द्त्रारमसॉग सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनणघम: 

अङ्झत प्रकोऩ प्रबाङ्जित सॊकटग्रस्त ङ्ञजल्राका ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, नगयऩाङ्झरका एिॊ गाउॉ ङ्जिकास 
सङ्झभङ्झतहरूरे उद्धाय तथा याहत साभग्री ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झनणघम फभोङ्ञजभ ङ्जितयण 
गनङ्टघ ऩयेभा सोही प्रमोजनको राङ्झग उऩरब्ध यकभ अऩङ्टग बएको अिस्थाभा जङ्टनसङ्टकै फजेट शीर्षघकफाट 
यकभान्द्तय गयी िङ्चयद गने। मसयी ङ्जितयण बएको साभग्री य रागत ङ्जिियण २४ र्ण्टा ङ्झबत्र 
सािघजङ्झनक गने य सो को प्रङ्झतिेदन सॊर्ीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जिकास भन्द्त्रारम तथा ङ्ञजल्रा दैिी 
प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतभा ऩठाउने बनी नेऩार सयकाय भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद्को ङ्झभङ्झत 2072।१।१४ को 
ङ्झनणघम नॊ १२ भा उल्रेि बएको देङ्ञिन्द्छ। 

सोही ङ्झनणघमको आधायभा अन्द्म ङ्झनमङ्झभत फजेट तथा जनसहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत ङ्जिकास कामघक्रभभा 
चारङ्ट आ.ि. ०७१/०७२ भा प्रङ्झत ङ्झनिाघचन ऺेत्रभा रू.४१,४६,000।- ङ्जिङ्झनमोजन बएकोभा सो 
यकभ बकूम्ऩफाट ऺङ्झत बएका ऩूिाघधायभा याहत साभग्री (जस्ताऩाता आङ्छद) िङ्चयद गयी उऩरब्ध 
गयाउन सङ्जकने य सोको राङ्झग दोहोयो नऩने गयी सभन्द्िम सभेत गयी गनङ्टघ हङ्टन नेऩार सयकाय 
(भाननीम उऩ-प्रधानभन्द्त्री स्तय) फाट ङ्झभङ्झत 207२।०१।३१ भा ङ्झनणघम बएको हङ्टॉदा सोही अनङ्टसाय 
गनघ गयाउनका राङ्झग सॊर्ीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जिकास भन्द्त्रारमफाट गोयिा, यसङ्टिा, नङ्टिाकोट 
रगामतका ३१ ङ्ञजल्राहरूराई ऩत्राचाय गयेको देङ्ञिन्द्छ। उि जन सहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत 
कामघक्रभहरूको यकभ िचघ सम्फन्द्धी ङ्जिियण ङ्झनम्न अनङ्टसाय यहेको ऩाईमो: 

ङ्झनम्न:- 

ङ्झस.नॊ. ङ्ञजल्राको नाभ ङ्झनिाघचन ऺेत्र सॊतमा प्रङ्झत ङ्झनिाघचन ऺते्र (रू.) जम्भा यकभ (रू.) 
१, गोयिा ३ 41,66,000।- १,२४,९८०००।- 
२, यसङ्टिा १ 41,66,000।- 41,66,000।- 
३, नङ्टिाकोट ३ 41,66,000।- १,२४,९८०००।- 
४, धाङ्छदङ्ग  ३ 41,66,000।- १,२४,९८०००।- 
५, काठभाडौँ १० 41,66,000।- ४१,६६,००,०००।- 
६, रङ्झरतऩङ्टय ३ 41,66,000।- १,२४,९८०००।- 
७, बिऩङ्टय २ 41,66,000।- ८३,३२,०००।- 
८, काभ्रऩेरान्द्चोक ४ 41,66,000।- १,६६,६४,०००।- 
९, ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक ३ 41,66,000।- १,२४,९८०००।- 
१०, दोरिा २ 41,66,000।- ८३,३२,०००।- 
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११, याभेछाऩ २ 41,66,000।- ८३,३२,०००।- 
१२, ओिरढङ्टॊगा २ 41,66,000।- ८३,३२,०००।- 
१३, ङ्झसन्द्धङ्टरी ३ 41,66,000।- १,२४,९८०००।- 
१४, भकिानऩङ्टय ४ 41,66,000।- १,६६,६४,०००।- 
१५, ऩसाघ ५ 41,66,000।- २,०८,३०,०००।- 
१६, यौतहट ६ 41,66,000।- २,४९,९६,०००।- 
१७, योल्ऩा २ 41,66,000।- ८३,३२,०००।- 
१८, रुकङ्ट भ २ 41,66,000।- ८३,३२,०००।- 
१९, सराघही  ६ 41,66,000।- २,४९,९६,०००।- 
२०, सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट १ 41,66,000।- 41,66,000।- 
२१, सङ्टनसयी ६ 41,66,000।- २,४९,९६,०००।- 
२२, तनहङ्ट ३ 41,66,000।- १,२४,९८०००।- 
२३, ताप्रेजङ्टङ्ग २ 41,66,000।- ८३,३२,०००।- 
२४, निरऩयासी ६ 41,66,000।- २,४९,९६,०००।- 
२५, कास्की  ४ 41,66,000।- १,६६,६४,०००।- 
२६, भोयङ्ग ९ 41,66,000।- ३,७४,९४,०००।- 
२७, रभजङ्टङ्ग २ 41,66,000।- ८३,३२,०००।- 
२८, ङ्ञचतिन  ५ 41,66,000।- २,०८,३०,०००।- 
२९, फाया ६ 41,66,000।- २,४९,९६,०००।- 
३०, बोजऩङ्टय २ 41,66,000।- ८३,३२,०००।- 
३१, धनङ्टर्षा ७ 41,66,000।- २,९१,६२,०००।- 

 

नोट् नेऩार सयकायफाट उल्रेङ्ञित शीर्षघकभा यकभ िचघ गने ङ्झनदेशन बएताऩङ्झन अङ्झधकाॊश स्थानीम 
स्तयभा बकूम्ऩ प्रबाङ्जितको राङ्झग उल्रेङ्ञित यकभ िचघ बएको नदेङ्ञिएको । 
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स्थानीम ङ्जिकास भन्द्त्रारमका राङ्झग दाताहरूको फास्केट पण्डको रूऩभा यहेको Local Governance and Community Development 

Programme (LGCDP) को फजेटफाट िानेऩानी, और्षङ्झध, अस्थामी आिास, िाद्य व्मिस्थाऩन, शौचारम, सयसपाइ रगामतका शीर्षघकभा 
ङ्झनम्न ङ्ञज.ङ्जि.स.हरूरे िचघ गयेको ङ्जिियण: 

S.N. District 

On Drinking 

water,Medicinal 

& first AID 

On 

temporary 

camps,shelter 

On food 

management 

On 

toilets/sanitary 

and cleaning 

Others 

(Transportation 

cost ) 

Total fund 

Amount 

Provided 

Total fund 

Amount 

utilized 

Total fund 

Amount 

Remaining 

1, Lalitpur 1035837 2239480 3744054 2091905 83700 26150000 24689976 1455024 

2, Kavre 1418958 24542782 15518572 238599 3898089 47200000 49617000 1583000 

3, Ramechhap 1006000 16083844 6057840 143000 1959316 25250000 25250000        - 

4, Makwanpur 3675000 17219708 1296890 884737 72500 24550000 23148835 1401165 

5, Dolakha 5970469 2980000 8629931 4320000 250000 26400000 22150400 4246900 

6, Sindhupalchok 1550000 14600000 42600000 2700000 4550000 66000000 66000000       - 

7, Nuwakot 31576079 4881222 4267000 9261698 6284001 57100000 57100000       - 

8, Dhading 7118446 14520638 12340404 1334700 8145091 44000000 43459279 540721 

9, Rasuwa 780000 4700000 7700000 304000 826000 16200000 14400000 1800000 

10, Kathmandu 370275 8730550 4091555 584500 22000000 40600000 34776880 5823120 

11, Baktapur 345000 17325000 130000 600000       - 18400000 18400000       - 

12, Sindhuli 887248 48341732 7015006 21137 1081786 28300000 24946908 3353092 

13, Okhaldunga 4789000 2544000 2660000 9140900 3374100 25100000 22500000 not match 

14 Gorkha 1840000 7121000 28790000 4377000 33872000 59600000 54000000 5600000 

Total 62444312 185829957 144841252 36002176 64326583 504850000 476439278 2,58,05,721  
 

ङ्झभङ्झत 2072।१।१६ गतेको ङ्झनणघम अनङ्टसाय ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको सभन्द्िमभा तत्कार उद्धाय तथा याहत कामघ गनघ 
सॊकटग्रस्त भध्मे ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक, गोयिा, नङ्टिाकोट, यसङ्टिा य धाङ्छदङ्ग ङ्ञजल्राका सफै गा.ङ्जि.स.(२५३) राई प्रङ्झत गा.ङ्जि.स. रू.९ रािका 
दयरे, सॊकटग्रस्त भध्मे रङ्झरतऩङ्टय, काबेऩरान्द्चोक, दोरिा, याभेछाऩ य ङ्झसन्द्धङ्टरी ङ्ञजल्राका सफै गा.ङ्जि.स. (२४२) राई रू.४ राि ५० 
हजायका दयरे तथा सॊकटग्रस्त १२ ङ्ञजल्रा भध्मे नगयऩाङ्झरका यहेका ११ ङ्ञजल्रा (ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक, गोयिा, नङ्टिाकोट, धाङ्छदङ्ग, काठभाडौँ, 
रङ्झरतऩङ्टय, बिऩङ्टय, काभ्रऩेरान्द्चोक, दोरिा, याभेछाऩ य ङ्झसन्द्धङ्टरी) का सम्ऩूणघ नगयऩाङ्झरका (३८) का सफै िडा (५७८) राई प्रङ्झत िडा 
रू.२ रािका दयरे जम्भा रू.४५ कयोड २२ राि यकभ ऩठाईएको, उि यकभ १ भङ्जहना ङ्झबत्र उऩमोग गने गयी उद्धाय तथा याहत 
कामघ गनघ ऩठाईएको बन्द् ने व्महोया सॊर्ीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जिकास भन्द्त्रारमको ङ्झभङ्झत 2072।१।१७ गतेको प्रशे ङ्जिऻङ्झ्त भा उल्रेि 
बएको ऩाईमो। 
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िचघ गने अङ्ञततमायी य शीर्षघकहरू: 

1 बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ऺेत्रभा तत्कार याहत सहमोग सॊचारन कामघङ्जिङ्झध, २०७२ अनङ्टसाय 
गा.ङ्जि.स.राई ङ्छदएको यकभ (प्रङ्झत गा.ङ्जि.स. रु. ९ राि) य न.ऩा.को िडाराई ङ्छदएको यकभ 
(प्रङ्झत िडा रु.२ राि) सॊकटग्रस्त ५ िटा ङ्ञजल्राका सफै गा.ङ्जि.स.राई ङ्छदएको यकभ (प्रङ्झत 
गा.ङ्जि.स. रु.४ राि ५० हजाय) ङ्झनम्न शीर्षघकभा भात्र िचघ गनघ ऩाइने बनी उल्रेि बएको 
देङ्ञिमो। 

अ) िानेऩानी, जीिनजर, प्राथङ्झभक उऩचाय व्मिस्थाऩन। 

आ) अस्थामी आिास ङ्ञशङ्जिय व्मिस्था गनघ साभग्री व्मिस्थाऩन। 

इ) फढीभा ७ ङ्छदनको राङ्झग िानाको व्मिस्थाऩन। 

ई) अस्थामी चऩॉ य सयसपाई व्मिस्थाऩन। 

2 कामघङ्जिङ्झध अनङ्टसायको यकभ िचघ गदाघ ङ्जिशेर्षत् भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, असहाम, अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञि, जेष्ठ नागङ्चयक य अङ्झत गङ्चयफराई प्राथङ्झभक ङ्छदने। 

3 अङ्झत प्रबाङ्जित िडाभा कामघक्रभ सॊचारन गदाघ िडा नागङ्चयक भञ् च िडा गनङ्टघऩने। 

4 कामघङ्जिङ्झध, २०७२ अनङ्टसायको यकभ जेष्ठ २५ गते ङ्झबत्र िचघ गनङ्टघऩने, िचघ नबएभा ङ्ञज.ङ्जि.स.भा 
ङ्जपताघ गनङ्टघऩने उल्रेि बएको ऩाईमो। 

यकभ ङ्जिङ्झनमोजन सम्फन्द्धभा: 

1 केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतफाट सॊर्ीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जिकास भन्द्त्रारमराई 
याहत ङ्जितयणका राङ्झग यकभ ङ्झनकासा बएको देङ्ञिएन।  

2 सॊर्ीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जिकास भन्द्त्रारमफाट स्िीकृत बई बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ऺेत्रभा 
तत्कार याहत सहमोग सॊचारन कामघङ्जिङ्झध, २०७२ ङ्झभङ्झत २०७२।०१।१६ को ङ्झनणघम 
अनङ्टसाय जायी बएको ऩाईमो। 

3 उि कामघङ्जिङ्झधको फङ्टदाॊ नॊ.१ भा सॊकटग्रस्त भध्मे ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक, गोयिा, नङ्टिाकोट, यसङ्टिा य 
धाङ्छदङ्ग ङ्ञजल्राका सफै गा.ङ्जि.स. (२५३ िटा) का राङ्झग प्रङ्झत गा.ङ्जि.स. रु.९ रािका दयरे 
यकभ उऩरब्ध गयाउने ङ्झनदेशन ङ्छदएको ऩाईमो। 

4 उि कामघङ्जिङ्झधको फङ्टदाॊ नॊ.२ भा ङ्झभङ्झत २०७२।०१।१९ को ङ्झनदेशानङ्टसाय सॊकटग्रस्त भध्मे 
रङ्झरतऩङ्टय, काभ्रऩेरान्द्चोक, ओिरढङ्टङ्गा, भकिानऩङ्टय, दोरिा, याभेछाऩ य  ङ्झसन्द्धङ्टरी ङ्ञजल्राका 
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सफै गा.ङ्जि.स. (३०० िटा) राई रु.४ राि ५० हजायका दयरे यकभ उऩरव्ध गयाउने 
ङ्झनदेशन ङ्छदएको ऩाइमो। 

5 उि कामघङ्जिङ्झधको फङ्टदाॊ नॊ.३ भा सॊकटग्रस्त ङ्ञजल्रा भध्मे नगयऩाङ्झरका यहेका ङ्ञजल्राका सम्ऩूणघ 
नगयऩाङ्झरकाहरुका (४१ िटा) सफै िडा (६३५ िटा) राई प्रङ्झत िडा रु.२ रािका दयरे 
यकभ उऩरब्ध गयाउने ङ्झनदेशन ङ्छदएको ऩाईमो। 

6 जनसहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत ङ्जिकास कामघक्रभका राङ्झग सॊर्ीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जिकास 
भन्द्त्रारमरे ७५ िटै ङ्ञजल्राका २४० ङ्झनिाघचन ऺते्रभा प्रङ्झत ङ्झनिाघचन ऺेत्र रु.४१,६६,०००।- 
का दयरे रु.१ अफघ फजेट फाॉडपाॉड गयेकोभा ङ्झभङ्झत २०७२।०२।३१ गतेको ऩत्ररे नेऩार 
सयकाय (भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद्) को ङ्झभङ्झत २०७२।०१।१४ को ङ्झनणघम सभेतको आधायभा ङ्झभङ्झत 
२०७२।०१।१२ गते गएको बकूम्ऩफाट प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राहरूरे बकूम्ऩफाट ऺङ्झत बएका 
ऩूिाघधायभा उि अनङ्टदान यकभफाट याहत साभग्री (जस्ताऩाता आङ्छद) िङ्चयद गयी उऩरब्ध 
गयाउने व्मिस्था ङ्झभराउने बन्द् ने ङ्झनदेशन बएको ऩाइमो। 

7 शीघ्र राबको काभका राङ्झग नगद कामघक्रभ सॊचारन ङ्झनदेङ्ञशका, २०७२ अन्द्तगघत प्रत्मेक 
गा.ङ्जि.स. िा न.ऩा.रे बकूम्ऩ प्रबाङ्जित व्मङ्ञिहरू मो कामघक्रभभा सङ्चयक बए फाऩत सम्फङ्ञन्द्धत 
ङ्ञजल्राभा प्रचङ्झरत ज्मारा दयरे २० ङ्छदनसम्भको ज्मारा फयाफयको यकभ प्रत्मेक प्रबाङ्जित 
ऩङ्चयिायराई काभभा सहबागी गयाई प्रदान गनङ्टघऩने ङ्झनदेशन ङ्छदएको ऩाईमो। 

8 बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ऺेत्रभा िङ्जटने टोरीको सॊङ्ञऺप् त कामघङ्जिङ्झध, २०७२ अनङ्टसाय ङ्ञजल्रा ङ्जिकास 
सङ्झभङ्झतरे ङ्जिऩद ऩश् चात् को आिश्मकता भङ्टल्माङ्कन गनघ केन्द्रफाट िङ्जटने ५ जनाको टोरीराई 
कामघ सॊचारनको राङ्झग एकभङ्टष्ठ रु.२५,०००।- का दयरे ङ्जिङ्जिध िचघको रुऩभा उऩरव्ध 
गयाउने ङ्झनदेशन ङ्छदएको ऩाईमो। 

9 ङ्झभङ्झत २०७२ सार फैशाि १४ गते सोभिायका ङ्छदन फसेको भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद्को फैठकरे 
सॊकटग्रस्त ङ्ञजल्राका ङ्ञज.ङ्जि.स., न.ऩा. य गा.ङ्जि.स.राई दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झनणघम 
फभोङ्ञजभ ङ्जितयण गनङ्टघ ऩयेभा सोही प्रमोजनभा यकभ अऩङ्टग बएभा जङ्टनसङ्टकै फजेट शीर्षघकफाट 
यकभान्द्तय गयी िङ्चयद गने य प्रङ्झतिेदन सॊर्ीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जिकास भन्द्त्रारम य 
ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतभा ऩठाउने बन्द् ने अङ्ञततमायी ङ्छदने ङ्झनणघम बएको ऩाईमो। 
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३.९ सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारम:- 

सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमसॉग सम्फङ्ञन्द्धत भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद्को ङ्झनणघम:-  

ङ्झभङ्झत २०७२।१।१३ गतेको ङ्झनणघम 

याहत तथा ऩङ्टनघस्थाऩना केन्द्रहरूभा शौचारम, िानेऩानी, ऩार/टेन्द्ट रगामतका अत्मािश्मक 
िस्तङ्ट/सेिाको आऩूङ्झतघ सॊर्ीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जिकास भन्द्त्रारम तथा सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमरे 
मथाशीघ्र ङ्झभराउने।  

ङ्झभङ्झत २०७२।१।१४ गतेको ङ्झनणघम 

ङ्जिनासकायी बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ऺेत्रभा याहत स्िरूऩ िाद्यान्द् न, ऩार, िानेऩानी रगामत अत्मािश्मक 
याहत साभग्रीहरू जङ्टनसङ्टकै भाध्मभफाट बए ऩङ्झन प्राप् त गयी िा िङ्चयद गयी तङ्टरुन्द्त उऩरब्ध गयाउने।  

ङ्झभङ्झत २०७२।१।१७ गतेको ङ्झनणघम 

बकूम्ऩभा ऩयी र्यफाय ङ्जिहीन बएका ऩङ्चयिायराई नेऩार सयकायरे अस्थामी आश्रम स्थरको 
फन्द्दोफस्त गने काभ सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारम, गहृ भन्द्त्रारम य सॊर्ीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जिकास 
भन्द्त्रारमको सहमोगभा तत्कार मङ्टद्धस्तयभा प्रायम्ब गयी अङ्जिरम्फ सम्ऩङ्ङ गने य सो कामघका राङ्झग 
ङ्झत्रऩार/टेन्द्ट, प्राङ्ञस्टक ङ्झसट िा अन्द्म स्थानीम ङ्झनभाघण साभग्री प्रमोग गने।  

 बकूम्ऩ प्रबाङ्जितहरूका राङ्झग आिश्मक ऩने टेन्द्ट य टायऩोङ्झरन िङ्चयद गने अङ्ञततमायी सहयी 
ङ्जिकास भन्द्त्रारमराई प्रदान गने य िङ्चयदफाट प्राप् त साभग्री िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रीको 
येिदेि य ङ्झनमन्द्त्रणभा नेऩार सयकायफाट सॊचाङ्झरत केन्द्रीम गोदाभभा दाङ्ञिरा य ङ्जितयण गने 
व्मिस्था गने। 

 

केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतफाट बएको सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमसॉग सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनणघम 

ङ्झभङ्झत २०७२।०१।२० गतेको ङ्झनणघम 

 ङ्झत्रऩार रगामतका गैय िाद्य साभग्रीको िङ्चयद सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमरे गने, 

ङ्झभङ्झत २०७२।०१।२७ गतेको ङ्झनणघम 

 थऩ ३ राि थान ङ्झत्रऩारको व्मिस्था सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमरे ङ्झभराउने य सो प्रमोजनको राङ्झग 
दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षफाट आिश्मक यकभ भाग गने, 
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 बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूराई तत्कार याहत स्िरूऩ आिश्मक ऩने ऩार, ङ्झत्रऩार रगामतका अन्द्म 
आिश्मक साभग्रीहरू आऩतकारीन अिस्थाभै बएऩङ्झन तत्कार िङ्चयद गयी ऩीङ्झडतहरूराई उऩरब्ध 
गयाउन भन्द्त्रारमको िङ्चयद सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत २०७२।१।१९ गतेको फैठकको ङ्झनणघम गयेको 
देङ्ञिमो। 

१. ङ्जिङ्झबन्द् न ङ्ञजल्राको भागको आॉकरनका आधायभा हार तत्कारै टायऩोङ्झरन (Tarpaulin) 
१२×१५ ङ्जपट य १५×१८ ङ्जपट साइजको १,५१,००० थान िङ्चयद गयी उऩरब्ध गयाउन 
भन्द्त्रारमको िङ्चयद इकाईरे सािघजङ्झनक िङ्चयद ऐन, २०६३ को दपा ४१ (घ) ३ अनङ्टसाय 
सोझै िङ्चयद प्रङ्जक्रमा अिरम्फन गनघ ङ्झसपाङ्चयश गने तथा भाग अत्माङ्झधक यहेकोरे थऩ 
३,५०,००० थान टायऩोङ्झरन (Tarpaulin) व्मिस्था गनघ ऩययाष्ड भन्द्त्रारमराई अनङ्टयोध गनघ 
ङ्झसपाङ्चयश गने, 

 िङ्चयद सङ्झभङ्झत य ङ्झफशेर्ष िङ्चयद सङ्झभङ्झत गठन हङ्टनङ्ट ऩूिघ भन्द्त्रारमफाट ऩटक-ऩटक िङ्चयद बएका 
ङ्झत्रऩारहरू सािघजङ्झनक िङ्चयद ऐन, २०६३ को दपा ४१ को उऩदपा १ को देहामको िण्ड 
(र्) ३, ऐ. ऐनको दपा ६६ य सािघजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभािरी २०६४ को ङ्झनमभ १४५ 
फभोङ्ञजभ ङ्जिशेर्ष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा िङ्चयद गङ्चयएको कायण जनाउॉदै सङ्ञचिस्तयफाट ङ्झभङ्झत 
२०७२।१।१९ गते बएको ङ्झनणघम:- 

1 सािघजङ्झनक िङ्चयद ऐन, २०६३ को दपा ४१ को उऩदपा १ िण्ड (र्) ३ य 
ङ्झनमभािरीको ङ्झनमभ १४५ भा व्मिस्था बए भङ्टताङ्झफक िङ्चयद गयेको ङ्झनणघम सभथघन, 

2 भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञित आऩूङ्झतघकताघरे ऩेश गयेको दययेट ङ्झनजहरूरे ङ्झभङ्झत २०७२।०१।११ 
गते कामभ बएको दययेट बन्द्दा फढी बएको ऩाइएभा ङ्झनजफाट सयकायी फाॉकी सयह 
अशूर गने, 

3 ङ्झनजहरूराई ब ङ्टिानी ङ्छदॉदा फङ्टॉदा २ भा उल्रेङ्ञित ङ्जिियणभा र्टाएय गनघ रगाई ब ङ्टिानी 
ङ्छदने। 

 बन्द्साय ङ्जिबागको ङ्झनणघमानङ्टसाय ङ्झभङ्झत २०७२।०१।१९ देङ्ञि आमात हङ्टने ऩार/ङ्झत्रऩारहरूको 
बन्द्साय भहशङ्टर य भङ्ट.अ.कय गयी कङ्चयफ ४७ प्रङ्झतशत छङ्टट बएको देङ्ञिएको हङ्टॉदा मस ङ्झभङ्झत बन्द्दा 
अङ्ञर् आमात बएका ऩार ङ्झत्रऩारहरूको भूल्म ङ्झभङ्झत २०७२।०१।१९ ऩङ्झछको भूल्म बन्द्दा 
स्िाबाङ्जिक रूऩभा फङ्जढ नै हङ्टने हङ्टॉदा उऩयोि अनङ्टसाय गङ्चयएको िङ्चयद सभथघन गने य ङ्झनमभानङ्टसाय 
ङ्ञजन्द्सी दाङ्ञिरा जनाई ङ्जितयण गङ्चयएको अङ्झबरेि यात ने ङ्झनणघम गयेको, 

 उऩयोि व्महोया अनङ्टसाय तत्कार आऩूङ्झतघ गयाउनङ्ट ऩने ङ्जिशेर्ष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतराई भध्मनजय गयी 
जगदम्फा सेन्द्थेङ्जटक्सराई २५,००० थान य ग्मारेक्सी ईन्द्टयनेशनरराई ७५,००० थान ङ्झत्रऩार 



116 

 

उल्रेङ्ञल्ित पभघहरूरे ऩेस गयेको दयभा आऩूङ्झतघ गनघ स्िीकृङ्झत ङ्छदने, तोङ्जकएको आऩूङ्झतघ गनङ्टघऩने 
ङ्झभङ्झत ङ्झबत्र ङ्झत्रऩार आऩूङ्झतघ नगयी ङ्जढरो गयी आऩूङ्झतघ गङ्चयएभा भन्द्त्रारमरे साभानको आऩूङ्झतघ ङ्झरन 
फाध्म नहङ्टने शतघ सम्झौताभा यात ने गयी ङ्झनणघमानङ्टसाय सम्झौता गने। 

 ङ्झभङ्झत २०७२।१।२० गते गयेको सम्झौता अनङ्टसाय २५,००० थान ङ्झत्रऩार आऩूङ्झतघ गनङ्टघ ऩने 
जगदम्िा सेन्द्थेङ्जटक्स प्रा.ङ्झर.रे स्ऩेङ्ञशङ्जपकेशन फभोङ्ञजभ आऩूङ्झतघ नगयेको कायण ङ्झफशेर्ष िङ्चयद 
टोरीरे ङ्झभङ्झत २०७२।१।२५ गते सम्झौता यद्द गने ङ्झनणघम गयी आऩूङ्झतघ गयेका साभानहरू ङ्जपताघ 
गयेको। 

 ङ्झफशेर्ष िङ्चयद टोरीको ङ्झभङ्झत २०७२।१।२० गतेको ङ्झनणघम अनङ्टसाय फाङ्झनमाॉ टे्रडसघ, हेटौडाराई 
१५० जी.एस.एभ. १२X१८ को  प्रङ्झतिगघ पूट ६.५० रे २५,००० थान ङ्झत्रऩार िङ्चयद गनघ 
स्िीकृङ्झत। 

 फाङ्झनमाॊ टे्रडसघ य ग्मारेक्सी इन्द्टयनेशनररे ङ्झभङ्झत २०७२।१।२६ गतेसम्भ आऩूङ्झतघ गनङ्टघ ऩनेभा 
म्माद थऩको भाग गयेको कायण ङ्झभङ्झत २०७२।१।३१ सम्भ म्माद थऩ गनघ य थऩ बएको 
म्माद ङ्झबत्र साभान आऩूङ्झतघ नगयेभा यद्द गने ङ्झनणघमको ङ्झनङ्झभत्त ङ्झफशेर्ष िङ्चयद सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत 
२०७१।१।२६ गतेको फैठकको ङ्झनणघमफाट भन्द्त्रारमभा ङ्झसपाङ्चयश गयेको। 

 सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमको च.नॊ. ७३ ङ्झभङ्झत २०७२।१।२८ को ऩत्रफाट ३ राि थान ङ्झत्रऩार 
िङ्चयद गनघ ङ्जिशेर्ष िङ्चयद सङ्झभङ्झतराई सङ्ञचिको कामाघदेश प्रदान बएको। 

नऩेार उद्योग िाङ्ञणज्म भहासॊर्को च.नॊ. १६५७ ङ्झभङ्झत २०७२।०२।१३ गतेको ऩत्रफाट नऩेारभा 
उत्ऩाङ्छदत य ङ्जिदेशफाट आमाङ्झतत ङ्झत्रऩारको ङ्झभङ्झत २०७२।०१।११ गते कामभ दययेट ङ्जिियण् 

क्र.सॊ. ङ्ञज.एस.एभ. 
नऩेारभा उत्ऩाङ्छदत  

प्रङ्झत िगघपङ्ट ट 

ङ्जिदेशफाट आमङ्झतत प्रङ्झत 
िगघपङ्ट ट 

कैङ्जपमत 

१ १२० ४।- ७।७५ 
 

२ १५० ४।८० ९।-  

३ १७० ५।३० ९।७८ 
 

४ १८० ६।५० १०।-  

५ २०० ७।२० १०।५० 
 

६ २२० ८।५० ११।२५ 
 

७ २३० ९।५० १२।८७ 
 

८ २५० १०।- १४।-  
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ङ्जिशरे्ष िङ्चयद सङ्झभङ्झतरे ङ्झत्रऩार िङ्चयदको राङ्झग ङ्झभङ्झत २०७२।०१।२१ गते प्रकाङ्ञशत गयेको सूचना 
फभोङ्ञजभ ३४ िटा पभघहरूफाट प्रस्ताि ऩेश बएकोभा ङ्झभङ्झत २०७२।१।२९ गते सङ्ञचिस्तयफाट 
बएका ङ्झनणघमहरू:- 

 ङ्झभङ्झत २०७२।०१।२१ गते भन्द्त्रारमरे प्रकाङ्ञशत गयेको सूचनाको आधायभा ङ्झत्रऩार 
(टायऩोङ्झरन) आऩूङ्झतघ गनघ इच्छङ्टक आऩूङ्झतघकताघ ङ्झभङ्झत २०७२।०१।३० गते अऩयान्द्ह ३।- फजे 
सम्भ आपूरे आऩूङ्झतघ गनघ सक्ने सॊतमा उल्रेि गयी ऩङ्जहरे ऩेश गयेको दययेट कामभ यहने गयी 
भन्द्त्रारमभा सम्ऩकघ  गयी ङ्झनिेदन ङ्छदन सूचना प्रकाङ्ञशत गने, 

 प्रत्मेक आऩूङ्झतघकताघरे न्द्मूनतभ १० हजाय ङ्झत्रऩार आऩूङ्झतघ गनङ्टघ ऩने, 

 आऩूङ्झतघकताघरे ङ्झभङ्झत २०७२।०२।७ गते सम्भ ङ्झत्रऩार ऩूणघ सॊतमाभा नेऩार ङ्झसभाना ङ्झबत्र प्रिेश 
गयाई सक्नङ्ट ऩने, 

 २०७२।०१।३१ गते ङ्छदनको २।- फजेसम्भ आऩूङ्झतघ गनघ प्रङ्झतिद्ब सॊतमा आपूरे शङ्टरुभा किोर 
गयेको अॊकरे हङ्टने कङ्ट र यकभको ५% ियाियको जभानत यकभ िा फकक ग्मायेन्द्टी जम्भा गयी 
२०७२।०१।३० गते ५।- िजेसम्भ सॊझौता गयी सक्नङ्ट ऩने, 

 सॊतमा ङ्झनधाघयण गदाघ ऩङ्जहरा सिैबन्द्दा न्द्मूनतभ अॊक (दय) किोर गने सॉग सम्झौता गदै त्मस 
ऩङ्झछको आऩूङ्झतघकताघसॉग Ascending Diler  भा यहेको दययेटिारा आऩूङ्झतघकताघसॉग सॊझौता गदै कङ्ट र 
३ राि ङ्झत्रऩारको सॊतमाको सॊझौता गने, 

 फङ्टॉदा ३) भा उल्रेङ्ञित ङ्झभङ्झतभा किोर गयेको (सॊझौताभा उल्रेङ्ञित ङ्झत्रऩार सॊतमा) आऩूङ्झतघ 
नबएभा फङ्टॉदा ४ भा उल्रेङ्ञित जभानत जपत हङ्टने य त्मस ङ्झभङ्झत ऩङ्झछको आऩूङ्झतघ स्िीकामघ नहङ्टने, 

 सॊझौताभा उल्रेङ्ञित सॊतमा आऩूङ्झतघ बएऩङ्झछ बिूानी ङ्छदने, 

 ङ्झभङ्झत २०७२।१।२१ को सूचनाको आधायभा ङ्झनिेदन ङ्छदॊदा रु.७।४० प्रङ्झत स्क्िामय ङ्जपट 
बन्द्दा फढीको दययेटरे सम्ऩकघ  गनघ नआउने, 

 ङ्झत्रऩारको स्ऩेङ्ञशङ्जपकेशन न्द्मूनतभ १५० जी.एस.एभ. य ङ्झत्रऩारको साइज न्द्मूनतभ १२ * १५ 
देङ्ञि १२ * १८ हङ्टनङ्टऩने। 

 

ङ्झभङ्झत २०७२।०१।२० अगाङ्झड फजायफाट सोझै िङ्चयद गङ्चयएको ङ्झत्रऩारको ङ्जिियण 

ङ्झस.नॊ आऩूङ्झतघकताघको नाभ िङ्चयद ङ्झभङ्झत 
जम्भा 

ऩङ्चयभाण थान 
ङ्जिर यकभ (रू.) कैङ्जपमत 

१ दीऩङ्जकयण ङ्जप्रङ्ञन्द्टङ एण्ड टे्रडसघ २०७२।१।१३ ३२९८ ८६,७५,००२।८० 

 

२ 
भाता इन्द्टयप्राइजेज 

२०७२।१।१४ देङ्ञि 
१६ सम्भ 

६४०३ ९९,०२,७१८।- 

 ३ र्ी ए.स.इन्द्टयप्राइजेज २०७२।१।१४ देङ्ञि १४७८४ ३,७२,२४,६२७।९० 
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१६ सम्भ 

४ नासा टे्रड कर्न्रसघन २०७२।१।१४ १८० २,९१,६००।- 

 

५ 

इन्द्टयटेक टाऩोङ्झरन्द्स िङ्टटिर २०७२।१।१४ २६६६ २९,२७,७५४।८४ 

ङ्जिरभा 
२६६६ छ 
ताऩङ्झन िङ्चयद 
सघभथघन 
ङ्जटप्ऩणीभा 
२६३५ 
उल्रेि 
बएको। 

६ अजम शङ्टब टे्रडसघ (भोती ऩोियेर) २०७२।१।१५ ३१८ २,९९,२५०।- 

 जम्भा २७६४९ ५,९३,२०,९५३।५४ 

  

ङ्झभङ्झत २०७२।१।२० को ङ्झनणघमानङ्टसाय िङ्चयद गङ्चयएको १ राि थान ङ्झत्रऩारको ङ्जिियण् 

ङ्झस.नॊ. 
आऩूङ्झतघ 

कताघको नाभ 

िङ्चयद ङ्झभङ्झत 

GSM 
सङ्जहत 
ङ्जिियण 

ऩङ्चयभाण 

(थान) 
साईज 

िगघ 
ङ्जपट 

प्रङ्झत िगघ 
ङ्जपट दय 

यकभ (रू.) 

१ ग्मारेक्सी 
इन्द्टयनेशनर 

07२।1।20 150 50,000 12 18 216 6.88 74,304,000 

07२।1।20 150 25,000 12 18 216 6.88 37,152,000 

जम्भा 75,000 
    1,11,456,000 

२ फाङ्झनमा टे्रडसघ 2072.1.20 150 25,000 12 18 216 6.50 35,100,000 

जम्भा २५०००     35,100,000 
कङ्ट र जम्भा 100,000     146,556,000 

 

ङ्झभङ्झत २०७२।१।२० ऩङ्झछ तत्कार िङ्चयद गङ्चयएको ऩार् 

ङ्झस.नॊ. 
आऩूङ्झतघ कताघको 

नाभ 

िङ्चयद ङ्झभङ्झत 

GSM 
सङ्जहत 
ङ्जिियण 

ऩङ्चयभाण 

(थान) 
साईज 

िगघ 
ङ्जपट 

 

प्रङ्झत 
िगघ 
ङ्जपट 
दय 

यकभ (रू.) 

३ फाफा ईन्द्टयप्राईजेज 2072.1.24 220 725 12 18 216 9.50 1,487,700।- 
 

 

 

४ 

 

 

एस.ङ्जऩ.इन्द्टयप्राईजेज 

2072.1.26 170 327 12 15 180 7.35 432,621।- 
2072.1.26 170 1311 12 18 216 7.35 2,081343.60 

2072.1.26 170 1957 15 18 270 7.35 3,883,666.50 

जम्भा 3,595 
    6,397,631.10 

 

 

 

 

 

५ 

 

यकी ईन्द्टयप्राईजेज 

2072.1.26 170 125 15 18 270 7.25 244,68७.50 

2072.1.26 170 200 12 15 180 7.25 261,000।- 
2072.1.26 170 300 9 12 108 7.25 234,900।- 
2072.1.26 170 175 12 18 216 7.25 274,050।- 
2072.1.26 150 480 15 18 270 6.50 842,400।- 
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2072.1.26 150 720 12 15 180 6.50 842,400।- 
2072.1.26 150 576 18 12 216 6.50 808,704।- 
जम्भा 2,576     3,508,141.50 

६ 
भाता ईन्द्टयप्राईजेज 

2072.1.28 180 2256 12 18 216 7.80 3,800,908.80 
2072.1.28 220 1365 12 18 216 9.50 2,800,980।- 
2072.1.28 220 1635 12 15 180 9.50 2,795,850।- 

जम्भा 5256     9,397,738.80 
सम्ऩकघ भा यहेका ङ्जिके्रताहरूफाट तत्कार िङ्चयद गङ्चयएको 
कङ्ट र जम्भा 

12,152     20,791,211.40 

7 फाङ्झनमा टे्रडसघ 2072.02.04 150 6424 12 15 180 6.38 7,377,321.60 
2072.02.04 150 6424 12 18 216 6.38 8,852,785.92 
जम्भा 12848     16,230,107.52 

कङ्ट र जम्भा ङ्झस.नॊ. १ देङ्ञि ७ सम्भको कङ्ट र जम्भा १,२५,०००     18,35,77,318.92 
 

ङ्जिनासकायी बकूम्ऩ ऩश् चात ्  ऩीङ्झडतहरुराई तत्कार याहत  स्िरूऩ ङ्जितयण गनघ सहयी ङ्जिकास 
भन्द्त्रारमफाट देहाम फभोङ्ञजभ ङ्झत्रऩार िङ्चयद गङ्चयएको ङ्जिियण:  

िङ्चयद चयण िङ्चयद ऩङ्चयभाण आऩूङ्झतघ तथा ङ्जितयण 

ऩङ्जहरो चयण 27,709 थान 
ङ्झभङ्झत 2072 िैशाि 13 देङ्ञि 19 गतेसम्भ फजायभा जे 
जस्तो अिस्थाभा ङ्झत्रऩार उऩरब्ध बए सोही फभोङ्ञजभ 
भन्द्त्रारमफाट िङ्चयद गङ्चय तत्कार ङ्जितयण गङ्चयएको। 

दो्ो चयण 1 राि 25 हजाय थान 

नेऩार सयकायको ङ्झभङ्झत 2072।01।17 को ङ्झनणघम 
अनङ्टसाय िङ्चयद गङ्चयएका ङ्झत्रऩारहरू िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ 
भन्द्त्रारम अन्द्तगघत केन्द्रीम गोदाभभा आऩूङ्झतघकताघफाट सीधै 
दाङ्ञिरा  गने व्मिस्था ङ्झभराएको। 

ते्ो चयण 3 राि थान 

िङ्चयद ऩङ्चयभाण भध्मे कङ्चयफ 73 हजाय थान ङ्झत्रऩार 
भध्मभाञ्चर ऺेत्रीम प्रशासन कामाघरम, हेटौँडा अन्द्तगघत 
ऺेत्रीम आऩतकारीन बण्डायण गहृभा य फाॉकी नेशनर 
टे्रङ्झडङ्ग ङ्झरङ्झभटेड गोदाभभा दाङ्ञिरा गने व्मिस्था 
ङ्झभराएको। 

जम्भा थान 4,52,709 थान  
 

नोट: सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमफाट िङ्चयद बएका ऩार/ङ्झत्रऩारहरूको सम्फन्द्धभा मस आमोगफाटै 
ङ्जिस्ततृ अनङ्टसन्द्धान बई कािाघहीको प्रङ्जक्रमा अङ्झध फढेकोरे मस ङ्जिर्षमभा थऩ िङ्टराई यहनङ्ट ऩने 
देङ्ञिएन। 



120 

 

िानऩेानी तथा ढर ङ्झनकास ङ्जिबाग :- 

गहृ भन्द्त्रारम, केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षफाट सॊकटग्रस्त बकूम्ऩ ऩीङ्झडत ङ्ञजल्राभा ङ्ञशङ्जिय 
ङ्झनभाघण य िानेऩानी ङ्जितयण व्मिस्थाऩनको राङ्झग प्राप् त यकभ रू.१४ कयोडको २०७२ सार श्रािण 
१९ गते सम्भको िचघको ङ्जिियण् 

ङ्झस.नॊ. भन्द्त्रारमफाट ऩठाइएको ङ्झनकासा ङ्जिियण ङ्झनकासा यकभ (रू.) िचघ यकभ (रू.) ङ्जपताघ यकभ (रू.) 
1.  िानेऩानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन कामाघरम 

बिऩङ्टय 
१०००००००।- 5046994।13 4953005।87 

2.  िानेऩानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन कामाघरम 
काठभाण्डौ 

१०००००००।- 5992879।71 4007120।29 

3.  िानेऩानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन कामाघरम 
रङ्झरतऩङ्टय 

१०००००००।- 0 १०००००००।- 

4.  िानेऩानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन कामाघरम 
दोरिा 

१०००००००।- १०००००००।- 0 

5.  िानेऩानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन कामाघरम 
ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक 

१०००००००।- 9996886।- 3114।- 

6.  िानेऩानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन कामाघरम 
यसङ्टिा 

5000000।- 4913946।- 860554।- 

7.  िानेऩानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन कामाघरम 
नङ्टिाकोट 

१०००००००।- 2533640।- 746636।- 

8.  िानेऩानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, 
भकिानऩङ्टय 

2500000।- 1274366।- 1225634।- 

9.  िानेऩानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, 
ओिरढङ्टङ्गा 

2500000।- 1500115।- 999885।- 

10.  िानेऩानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, 
याभेछाऩ 

5000000।- 3756361।13 1243638।87 

11.  िानेऩानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, 
ङ्झसन्द्धङ्टरी 

5000000।- 65345।- 4934655।- 

12.  िानेऩानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, 
काभ्रऩेरान्द्चोक 

10000000।- 6313885।- 3686115।- 

13.  िानेऩानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन 
कामाघरम,धाङ्छदङ्ग 

10000000।- 9994543।- 5457।- 

14.  िानेऩानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन 
कामाघरम,गोयिा 

1000000।- 9964744।- 35256।- 

जम्भा 10,10,00,000।- 7,13,53,704।97 3,27,01,071।03 
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३.१० स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारम 

केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतफाट बएको स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारमसॉग 
सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनणघम: 

ङ्झभङ्झत २०७२।०१।१२ गतेको ङ्झनणघम् 
 सफै अस्ऩतारहरू िङ्टल्रा गने य सफै डाक्टयहरू तथा स्िास्थ्मकभॉहरूराई सभेत आ-आफ्नो कामघ 

ऺेत्रभा उऩङ्ञस्थत गयाउने व्मिस्था स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारमरे ङ्झभराउने, 
 र्ाइतेहरूको उद्धाय गयी अस्ऩतारसम्भ रैजाने व्मिस्थाको राङ्झग सम्फद्ध सफै सयकायी तथा 

गैयसयकायी ङ्झनकामहरू ऩूणघ रुऩभा ऩङ्चयचाङ्झरत हङ्टन य उद्धाय कामघभा सभन्द्िमात्भक ढॊगरे काभ 
गनघ प्रधानभन्द्त्री तथा भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद्को कामाघरमरे ङ्झनदेशन ङ्छदने, 

 बकूम्ऩको कायणफाट चोटऩटक रागेका व्मङ्ञिहरूराई सािघजङ्झनक, साभङ्टदाङ्जमक य ङ्झनङ्ञज अस्ऩतार 
सभेतफाट सम्ऩूणघ आकङ्ञस्भक उऩचायको व्मिस्था गयी उिाय गनघ सम्ऩूणघ स्िास्थ्म सॊस्थाराई 
अनङ्टयोध गने, 

 

ङ्झभङ्झत २०७२।०१।१७ गतेको ङ्झनणघम् 

 भाननीम स्िास्थ्मभन्द्त्रीको सॊमोजकत्िभा गङ्छठत कामघ टोरीरे ङ्जिङ्झबन्द् न दाताहरूफाट प्राप् त बएका 
तथा िङ्चयद गङ्चयएका और्षङ्झध तथा अन्द्म स्िास्थ्म साभग्रीहरूको व्मिस्थाऩन य सभङ्टङ्ञचत ङ्जितयणको 
प्रबािकायी व्मिस्था गने, स्िास्थ्म भन्द्त्रारमरे मस क्रभभा बएको तथा हङ्टने ङ्झन्शङ्टल्क उऩचाय 
सम्फन्द्धी प्रस्ताि नेऩार सयकाय भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद् भा ल्माउने,  

ङ्झभङ्झत २०७२।०१।२० गतेको ङ्झनणघम् 
 बकूम्ऩफाट र्ाईते बएका व्मङ्ञिहरूको उऩचायको राङ्झग ङ्जिङ्झबन्द् न देशका ७० बन्द्दा फढी 

अन्द्तयाङ्जष्डम भेङ्झडकर टोरीहरू ऩङ्चयचाङ्झरत बएकोभा उनीहरूरे हारसम्भ गयेको काभको प्रगङ्झत 
स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारमभा फङ्टझाउन रगाउने, र्ाईते बएका व्मङ्ञिहरूको उऩचाय गनघ 
आिश्मक जनशङ्ञिको प्रऺेऩण गयी हार ऩङ्चयचाङ्झरत ङ्झफदेशी भेङ्झडकर टोरीहरूको 
उऩमोङ्झगता/आिश्मकताको रेिाजोिा गयी ङ्झतनको उऩमङ्टि ऩङ्चयचारन य ङ्झनकासको फायेभा 
स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारमरे आिश्मक ङ्झनणघम ङ्झरने, 

 बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूको स्िास्थ्म उऩचायको क्रभभा आिश्मक हङ्टन े अङ्झत आिश्मक और्षङ्झध 
उऩकयणहरूको ङ्जिियण स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारमरे ऩययाष्ड भन्द्त्रारमभा ऩठाउने य 
ऩययाष्ड भन्द्त्रारमरे सहमोगको राङ्झग आह्रिान गने, 
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 बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राहरूभा ८०% बन्द्दा फढी स्िास्थ्म सॊस्थाहरू ऺङ्झतग्रस्त बै स्िास्थ्म सेिा 
प्रबाङ्जित हङ्टन गएकोरे त्मस्ता स्िास्थ्म सॊस्थाहरूराई ङ्झनयन्द्तय सेिा सॊचारन गने अिस्थाभा 
ल्माउन तत्कार टेन्द्ट/ऩार आङ्छद व्मिस्था आऩूङ्झतघ सङ्झभङ्झतरे ङ्झभराउन े य त्मस्ता सॊस्थाहरूको 
सॊचारनको राङ्झग आिश्मक कभघचायी, और्षङ्झध, उऩकयण स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारमरे 
ङ्झभराउने। स्िास्थ्म सॊस्थाहरूको सॊचारनका राङ्झग स्थानीम फस्तङ्ट, फाॉस, ब्रक य पेङ्झब्रकजस्ता 
साभग्री प्रमोग गयी न्द्मूनतभ बौङ्झतक ऩूिाघधाय तमाय गनघ स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारमरे मसै 
आ.ि. ङ्झबत्र (िर्षाघमाभ अगािै) व्मिस्था ङ्झभराउने, 

 बकूम्ऩफाट र्ाइते बएका ङ्झफयाभीहरूराई और्षङ्झध उऩचाय ऩश् चात ्  अस्ऩतारफाट ङ्झडस्चाजघ गदाघ 
ङ्झनजको कङ्ट नै सम्फङ्ञन्द्धत व्मङ्ञि िा नातेदाय नबएको अिस्थाभा ङ्झनज ङ्झफयाभीरे आफ्नो गाउॉ पकघ न 
चाहेभा ङ्झनजराई स्िीकृत प्रकोऩ ऩीङ्झडत याहत भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ मातामात िचघको व्मिस्था 
ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे गने य आपन्द्त कोही नबएको िा र्य बत्की तथा अन्द्म 
कायणरे गाउॉ पङ्जकघ न सक्ने अिस्था नयहेभा ङ्झनजराई गैयसयकायी सॊस्थाहरू सभेतको सहमोगभा 
अस्थामी आश्रमस्थर िा ऩङ्टन:स्थाऩना केन्द्रभा यात ने व्मिस्था सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमरे ङ्झभराउने, 

 ङ्झनजी तथा साभङ्टदाङ्जमक अस्ऩतारभा बएका भेजय अप्रेसनका राङ्झग एकभङ्टष्ट रु.२,५०,००,000।- 
य अङ्झत आिश्मक और्षङ्झध तथा और्षङ्झधजन्द्म उऩकयणहरू ङ्ञजल्रास्तयभा िङ्चयद गनघ तथा केन्द्रीम 
स्तयफाट िङ्चयद गयी आिश्मक स्थानभा ऩङ्चयचारन गनघ रु. ३,००,००,000।- सङ्जहत जम्भा रु. 
५,५०,००,000।- स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारमराई ङ्झनकासा ङ्छदने। 

ङ्झभङ्झत २०७२।०१।२७ गतेको ङ्झनणघम् 
 बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ऺेत्रभा ऺङ्झत ऩङ्टगेका स्िास्थ्म सॊस्थाहरूको आिश्मक भभघत सम्बाय तथा अस्थामी 

बिन िा सॊयचना ङ्झनभाघण गयी तत्कार स्िास्थ्म सेिा सॊचारनभा ल्माउने, सम्बाङ्जित भहाभायी 
ङ्झनमन्द्त्रणको कामघ मोजना फनाई रागङ्ट गने, स्िास्थ्म सॊस्थाहरूको ऩङ्टन:ङ्झनभाघणका राङ्झग भध्मकारीन 
य दीर्घकारीन मोजना फनाई कामघन्द्िमनभा ल्माउन स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारमको कामघ 
मोजनाको आधायभा अथघ भन्द्त्रारमरे स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारमराई ङ्झनकासा ङ्छदने, बकूम्ऩ 
प्रबाङ्जित गा.ङ्जि.स.भा कङ्ञम्तभा १ जना ङ्ञचङ्जकत्सक (डा.) उऩरब्ध गयाउने व्मिस्था स्िास्थ्म तथा 
जनसॊतमा भन्द्त्रारमरे ङ्झभराउने, 

 

ङ्झभङ्झत २०७२।०१।२९ गतेको ङ्झनणघम् 

 ङ्झभङ्झत 2072।०१।२९ गते ङ्छदउसो १२.५० फजे दोरिा केन्द्रङ्झफन्द्दङ्ट फनाई गएको बकूम्ऩको 
धक् काफाट दोरिा य ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्राभा फढी ऺङ्झत बएको बन्द् ने प्रायङ्ञम्बक जानकायी प्राप् त 
बएकोरे उि ङ्ञजल्राहरूभा तत्कारै उऩरब्ध सफै हेङ्झरकप्टय, अत्मािश्मक और्षङ्झध सङ्जहतको 
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भेङ्झडकर टोरी य िोज तथा उद्धाय टोरी त्मसतपघ  ऩठाउन नऩेारी सेना, नऩेार प्रहयी य सशस्त्र 
प्रहयी फर, नेऩार तथा स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारमराई ङ्झनदेशन ङ्छदने, 

 र्ाइतेको उऩचायका राङ्झग सफै अस्ऩतार तथा स्िास्थ्म ङ्झनकामहरूराई तमायी अिस्थाभा यात न े
तथा र्ाइतेको उऩचाय तदारुकताका साथ गने व्मिस्था स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारमरे 
ङ्झभराउने, 

यकभ ङ्जिङ्झनमोजनतपघ : 

1. केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षफाट प्राप् त यकभ - रु.५,५०,००,०००।-  
2. ङ्जिश् ि स्िास्थ्म सॊगठनफाट प्राप् त यकभ   - रु.१,७५,२८,२९७।५० 

3. भन्द्त्रारमरे ङ्जिङ्झबन्द् न ङ्ञजल्रा य अस्ऩतारराई  
अङ्ञततमायी ङ्छदएको यकभ     - रु.१,४५,००,०००।- 

4. ङ्झनक साइभन (Nick Simon) सॊस्थाफाट प्राप् त यकभ - रु.१०,१६,००,०००।-  
               जम्भा यकभ  - रु.१८,८६,२८,२९७।५० 

   

बकूम्ऩग्रस्त ङ्ञजल्राराई ऩठाइएको यकभ :- 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण 

दैिी प्रकोऩ उद्धाय 
कोर्षफाट (रू.) 

भन्द्त्रारमफाट 
(रू.) 

जम्भा (रू.) 

1 ङ्ञजल्रा अस्ऩतार, नङ्टिाकोट - 5,००,०००।- ५,००,०००।- 
2 ङ्ञजल्रा जनस्िास्थ्म कामाघरम,  नङ्टिाकोट ८,००,०००।- 5,००,०००।- १३,००,०००।- 
3 ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम, यसङ्टिा 5,००,०००।- 5,००,०००।- १०,००,०००।- 
4 ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम, धाङ्छदङ्ग १०,००,०००।- 5,००,०००।- १५,००,०००।- 
5 ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम, ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक १५,५०,०००।- 5,००,०००।- २०,५०,०००।- 
6 ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम, गोयिा १५,००,०००।- 5,००,०००।- २०,००,०००।- 
7 ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम, काठभाण्डौ 5,००,०००।- ३,००,०००।- ८,००,०००।- 
8 ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम, बिऩङ्टय २,००,०००।- २,००,०००।- ४,००,०००।- 
9 ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम, रङ्झरतऩङ्टय २,००,०००।- २,००,०००।- ४,००,०००।- 

10 ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम, भकिानऩङ्टय २,००,०००।- ५,००,०००।- ७,००,०००।- 
11 ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम, याभेछाऩ ३,००,०००।- ५,००,०००।- ८,००,०००।- 
12 ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम, दोरिा ५,००,०००।- ५,००,०००।- १०,००,०००।- 
13 ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम, काभ्रऩेरान्द्चोक १५,००,०००।- ५,००,०००।- २०,००,०००।- 
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14 ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम, य सोरङ्ट 
अस्ऩतार सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट 

८,००,०००।- ५,००,०००।- १३,००,०००।- 

15 ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम, ओिरढङ्टङ्गा ३,००,०००।- - ३,००,०००।- 
16 ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम, ङ्झसन्द्धङ्टरी ४,००,०००।- - ४,००,०००।- 
17 ङ्ञजल्रा अस्ऩतार, ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक ५,००,०००।- - ५,००,०००।- 

जम्भा १,१६,५०,०००।- ६२,००,०००।- १,७८,५०,०००।- 
 

स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारमरे स्िास्थ्म सॊस्थाहरूराई उऩरब्ध यकभ तथा िचघ सम्फन्द्धी ङ्जिियण् 
 

2072 a}zfv 12 / 29 ut] uPsf] e'sDkdf k|fKt /sd / vr{ ljj/)f 

:jf:Yo tyf hg;+Vof 

dGqfnodf  

k|fKt /sd 

ङ्जिश् ि स्िास्थ्म सॊगठन दैिीप्रकोऩ उद्धाय कोर्षफाट ङ्झनक साईभनफाट 

      1,75,28,297.50       5,50,00,000.-      10,16,00,000.- 
 

िचघको ङ्जिियण् 

सॊस्थाकोनाभ 
ङ्जिश् ि स्िास्थ्म सॊगठन 

(रू.) 
दैिीप्रकोऩ उद्धाय 
कोर्षफाट (रू.) 

अङ्ञततमायी ङ्छदएको 
(रू.) 

जम्भा (रू.) 

ङ्झनजाभङ्झत कभघचायी अस्ऩतार ५००,०००।- १,०००,०००।- १,०००,०००।- २,५००,०००।- 

ट्रभा सेन्द्टय ङ्जिय अस्ऩतार १,५००,०००।- ४,५००,०००।- १,०००,०००।- ७,०००,०००।- 

बिऩङ्टय अस्ऩतार १,५००,०००।- ५००,०००।- १,०००,०००।- ३,०००,०००।- 

ङ्झत्र.ङ्जि. ङ्ञशऺण अस्ऩतार १,५००,०००।- ४,५००,०००।- १,०००,०००।- ७,०००,०००।- 

ऩाटन स्िास्थ्म ङ्जिऻान प्रङ्झतष्ठान ५००,०००।- २,०००,०००।- १,०००,०००।- ३,५००,०००।- 

स्िास्थ्म सेिा ङ्जिबाग १,०००,०००।- ५,०००,०००।-   ६,०००,०००।- 

ङ्ञजल्रा अस्ऩतार नङ्टिाकोट     ५००,०००।- ५००,०००।- 
ङ्ञजल्रा जनस्िास्थ्म कामाघरम 
नङ्टिाकोट 

  ८००,०००।- ५००,०००।- १,३००,०००।- 

ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम यसङ्टिा   ५००,०००।- ५००,०००।- १,०००,०००।- 

ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम धाङ्छदङ   १,०००,०००।- ५००,०००।- १,५००,०००।- 

ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम 
ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक 

  १,०५०,०००।- ५००,०००।- १,५५०,०००।- 

ङ्ञजल्रा जनस्िास्थ्म कामाघरम गोिाघ   १,५००,०००।- ५००,०००।- २,०००,०००।- 

ङ्ञजल्रा जनस्िास्थ्म 
कामाघरम,काठभाण्डौ 

  ५००,०००।- ३००,०००।- ८००,०००।- 

ङ्ञजल्रा जनस्िास्थ्म कामाघरम 
बिऩङ्टय 

  २००,०००।- ३००,०००।- ५००,०००।- 

ङ्ञजल्रा जनस्िास्थ्म कामाघरम 
रङ्झरतऩङ्टय 

  २००,०००।- ३००,०००।- ५००,०००।- 

ङ्ञजल्रा जनस्िास्थ्म   २००,०००।- ५००,०००।- ७००,०००।- 
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कामाघरम,भकिानऩङ्टय 

ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम याभेछाऩ   ३००,०००।- ५००,०००।- ८००,०००।- 
ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम दोरिा   ५००,०००।- ५००,०००।- १,०००,०००।- 

ङ्ञजल्रा जनस्िास्थ्म कामाघरम काभ्र े   १,५००,०००।- ५००,०००।- २,०००,०००।- 

ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम 
सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट तथा सोरङ्ट अस्ऩतार 

  ८००,०००।- ५००,०००।- १,३००,०००।- 

ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम रम्जङ्टङ   २००,०००।-   २००,०००।- 
ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम 
ओिरढङ्टॊगा 

  ३००,०००।-   ३००,०००।- 

ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम कास्की   २००,०००।-   २००,०००।- 
ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम स्माङजा   २००,०००।-   २००,०००।- 
ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम िोटाङ   ३००,०००।-   ३००,०००।- 
नेऩार ए.ङ्जऩ.एप. अस्ऩतार ३००,०००।-   ५००,०००।- ८००,०००।- 
िीयेन्द्र सैङ्झनक अस््त ार ५००,०००।- ५०००००।- १००००००।- २,०००,०००।- 

नेऩार प्रहयी अस्ऩतार ३००,०००।-   ८००,०००।- १,१००,०००।- 

ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम ङ्झसन्द्धङ्टरी   ३००,०००।-   ३००,०००।- 
ङ्ञजयी अस्ऩतार   ४००,०००।-   ४००,०००।- 
ऩङ्ञिभाअञ्चर ऺेङ्झत्रम अस्ऩतार   ५००,०००।- ५००,०००।- १,०००,०००।- 

शङ्जहद भेभोङ्चयमर अस्ऩतार   ४७५,०००।- 
 

४७५,०००।- 
काठभाडौ भेङ्झडकर करेज   १,२००,०००।- 

 
१,२००,०००।- 

अन्द् नऩूण न्द्मङ्टयो अस्ऩतार   ११२,५००।- 
 

११२,५००।- 
िी.एण्ड िी अस्ऩतार   १,२३७,-   १,२३७,५००।- 

हङ्ञस्ऩटर पय एडबान्द्स भे एण्ड 
सजघयी 

  ३७,५००।-   ३७,५००।- 

नेऩार अथोऩेङ्झडक अस्ऩतार   १,०२५,०००।-   १,०२५,०००।- 

भनभोहन भेङ्झडकर करेज   ४५०,०००।-   ४५०,०००।- 
काङ्ञन्द्तऩङ्टय अस्ऩतार   १३७,५००।-   १३७,५००।- 
ग्राण्डी इन्द्टनेशनर अस्ऩतार   ४७५,०००।-   ४७५,०००।- 
जनभैत्री अस्ऩतार   ९१२,५००।-   ९१२,५००।- 
ङ्चयऩ ङ्टभङ्छदघनी ऩेट्रोर स्टेशन ५८१,९५२।८०     ५८१,९५२।८० 

ङ्जिकाश सङ्ञजघकर तथा याधा 
सङ्ञजघकर 

४५,७१४।१५     ४५,७१४।१५ 

कभरा ईन्द्टनेशनर २,९७३,७७६।७२     २,९७३,७७६।७२ 

दीर्ाघम ङ्ट गङ्टरु हङ्ञस्ऩटर एण्ड ङ्चयसचघ 
सेन्द्टय 

  १७५,०००।-   १७५,०००।- 

ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम भनाङ ३०,०००।-       

ङ्जिङ्जिध १५,६००।-       

ङ्ञचयामङ्ट नेशनर अस्ऩतार   २००,०००।-     

ब्रङ्टक्रस हङ्ञस्ऩटर   ५०,०००।-   ५०,०००।- 

धङ्टङ्झरिेर अस्ऩतार १,०००,०००।-     १,०००,०००।- 

ओभ हङ्ञस्ऩटरएण्ड ङ्चयसचघसेन्द्टय   ९१२,५००।-   ९१२,५००।- 
नागङ्चयक अस्ऩतार   २७५,०००।-   २७५,०००।- 
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दैङ्झनक बम्रभण बिा ९५,९३०।-     ९५,९३०।- 

हाम्रो भेङ्झडकर कन्द्सनघ ६३४,८२७।५०     ६३४,८२७।५० 

जमभा भेङ्झडकर २९५,९५०।-     २९५,९५०।- 
नेशनर हेल्थ केमय १,६८२,३९७।-     १,६८२,३९७।- 
हेङ्ञल्ऩङ हेन्द्डस ्साभङ्टदाङ्जमक 
अस्ऩतार 

  ११२,५००।-   ११२,५००।- 

सङ्टभेरु अस्ऩतार प्रा.ङ्झर.   २१२,५००।-     

सङ्टर्षभा कोइयारा भेभोङ्चयमर 
अस्ऩतार 

  ३२५,०००।-     

१५,४५५,९२३।२७ ३७,७७५,०००।- १०१,६००,०००।- १४,२००,०००।- ६६,१४८,०४८।१७ 

श्रोत: स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारमफाट प्राप् त अङ्झबरेि अनङ्टसाय 

केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उिाय कोर्षफाट प्राप् त रू.२ कयोड य नेऩार सयकायको रू.१ कयोड ३० राि 
गयी हारसम्भ जम्भा रू.३ कयोड ५८ राि रुऩैमा फयाफयको फजेट यकभ और्षङ्झध, उऩकयण य 
प्रकोऩ ङ्झनमन्द्त्रण कामघभा भात्र िचघ गने गयी स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारमरे ङ्झभङ्झत 
२०७१।०१।१९ गते ङ्जिङ्झबन्द् न स्िास्थ्म सॊस्थाहरूराई ङ्झनकासा गयेको देङ्ञिमो। 

 

ङ्झनक साईभनफाट प्राप् त यकभको फाॉडपाॉड सम्फन्द्धी ङ्जिियण् 

ङ्झनक साइभन्द्सफाट प्राप् त यकभको फाॉडपाॉड स्िीकृतका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस :- 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण यकभ रू. 
1.  ङ्झनजी ऺेत्रका अस्ऩतारहरूराई भेजय शल्मङ्जक्रमाफाऩत ब ङ्टिानी 

(शोध बनाघ 50 प्रङ्झतशतरे हङ्टने यकभ ब ङ्टिानी 
1,50,00,000।- 

2.  साभान्द्म रूऩभा ऺङ्झतग्रस्त हे.ऩो.हरूको भभघत एिॊ ऩङ्ञिभाञ्चर ऺेत्रीम 
अस्ऩतार ऩोियाको OT र POST UP PRE FAB ङ्झनभाघणको राङ्झग 

2,75,00,000।- 

3.  ङ्जिङ्झबन्द् न अस्ऩतारहरूभा र्ाइतेहरूको उऩचाय मस ऩूिघ बएका यकभ 
शोधबनाघ 'एिॊ परोअऩ सेिाको अनङ्टदानको राङ्झग 

390,00,000।- 

4.  PDNAको आधायभा ऺङ्झतग्रस्त ङ्ञजल्राहरूभा ङ्झनभाघण कामघका राङ्झग 
ङ्ञजल्राहरूराई अनङ्टदान ङ्छदने 

1,60,00,000।- 

5.  ङ्जिङ्जिध  41,00,000।- 
जम्भा 10,16,00,000।- 
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ङ्झनक साइभन्द्सफाट प्राप् त यकभ ङ्जिङ्झबन्द् न अस्ऩतारहरूभा र्ाइतेहरूको उऩचाय, मस ऩूिघको िचघ बएका 
यकभ सोधबनाघ एिॊ परोअऩ सेिाको राङ्झग बएको िचघ यकभ् 

ङ्झस.नॊ. अस्ऩतारको नाभ यकभ रू. 
1.  याङ्जष्डम ट्रभा सेन्द्टय भहाफौद्ध 40,00,000।- 
2.  िीय अस्ऩतार भहाफौद्ध 10,00,000।- 
3.  ङ्झत्र.ङ्जि. ङ्ञशऺण अस्ऩतार 30,00,000।- 
4.  भनभोहन काङ्झडघमा बास्कङ्ट रय 10,00,000।- 
5.  िीयेन्द्र सैङ्झनक अस्ऩतार 40,00,000।- 
6.  ङ्झनजाभङ्झत  कभघचायी अस्ऩतार 40,00,000।- 
7.  धङ्टङ्झरिेर अस्ऩतार 40,00,000।- 
8.  नेऩार प्रहयी  अस्ऩतार 10,00,000।- 
9.  ऩाटन अस्ऩतार 50,00,000।- 
10.  सशस्त्र प्रहयी अस्ऩतार 10,00,000।- 
11.  अथोऩेङ्झडक अस्ऩतार 10,00,000।- 
12.  िी.ऩी.कोइयारा स्िास्थ्म ङ्जिऻान प्रङ्झतष्ठान 10,00,000।- 
13.  ऩङ्ञिभाञ् चर ऺेत्रीम अस्ऩतार 10,00,000।- 
14.  बयतऩङ्टय अस्ऩतार 10,00,000।- 
15.  ङ्ञजल्रा अस्ऩतार गोयिा  10,00,000।- 
16.  ङ्ञजल्रा अस्ऩतार धाङ्छदङ 5,00,000।- 
17.  ङ्ञजल्रा अस्ऩतार नङ्टिाकोट 5,00,000।- 
18.  ङ्ञजल्रा अस्ऩतार यसङ्टिा 5,00,000।- 
19.  ङ्ञजल्रा अस्ऩतार ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक 10,00,000।- 
20.  ङ्ञजल्रा अस्ऩतार दोरिा 5,00,000।- 
21.  ङ्ञजल्रा अस्ऩतार याभेछाऩ 5,00,000।- 
22.  ङ्ञजल्रा अस्ऩतार ङ्झसन्द्धङ्टरी 5,00,000।- 
23.  ङ्ञजल्रा अस्ऩतार ओिरढङ्टङ्गा 5,00,000।- 
24.  ङ्ञजल्रा अस्ऩतार भकिानऩङ्टय 5,00,000।- 
25.  फाॉकी यकभ (अस्ऩतार अनङ्टगभनको राङ्झग थऩ गनघ सङ्जकने) 10,00,000।- 

जम्भा यकभ 3,90,00,000।- 
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साभान्द्म रूऩभा ऺङ्झतग्रस्त हे.ऩो.हरूको भभघत एिॊ ऩङ्ञिभाञ्चर ऺेत्रीम अस्ऩतार ऩोियाको OT र POST 

UP PRE FAB ङ्झनभाघणको राङ्झग फाॉडपाॉड यकभ् 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ङ्ञजल्रा दय यकभ 

1.  फढी ऺङ्झतग्रस्त 5 
ङ्ञजल्राहरू 

गोयिा, धाङ्छदङ, दोरिा, 
ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक, य नङ्टिाकोट 

20राि 1,00,00,000।- 

2.  तङ्टरनात्भक रूऩभा कभ 
8 ऺङ्झतग्रस्त ङ्ञजल्राहरू 

याभेछाऩ, ओिरढङ्टङ्गा, काभ्र,े 
भकिानऩङ्टय, रङ्झरतऩङ्टय, 
ङ्झसन्द्धङ्टरी, बिऩङ्टय, काठभाण्डौ 

10राि 80,00,000।- 

3.  कभ ऺङ्झतग्रस्त 3 
ङ्ञजल्राहरू 

यसङ्टिा, सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट, य रभजङ्टङ 5राि 15,00,000।- 

4.  ऩङ्ञिभाञ्चर ऺेत्रीम 
अस्ऩतार ऩोियाको OT 
य POST UP PRE FAB 
फाट ङ्झनभाघण गनघ 

 75राि 75,00,000।- 

5.  स्ऩाइनय इन्द्जङ्टयी ऩ ङ्टन: 
स्थाऩना केन्द्र 

 1राि 
50हजाय 

1,50,000।- 

6.  ङ्जिङ्जिध अन्द्म   3,50,000।- 
जम्भा यकभ 2,75,00,000।- 
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३.११ कृङ्जर्ष ङ्जिकास भन्द्त्रारम 

भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद् तथा केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झनणघमरे कृङ्जर्ष ङ्जिकास भन्द्त्रारमराई तोकेको 
ङ्ञजम्भेिायी् 
प्रधानभन्द्त्री तथा भन्द्त्रीऩङ्चयर्षद्को कामाघरम य केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतफाट याहत 
व्मिस्थाऩन सम्फन्द्धभा कृङ्जर्ष ङ्जिकास भन्द्त्रारमराई देहाम फभोङ्ञजभको ङ्ञजम्भेिायी तोकेको ऩाईमो। 
ङ्झभङ्झत 2072।०१।१७ गतेको केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झनणघमरे ङ्ञजल्रा ऩशङ्ट सेिा 
कामाघरमरे प्राङ्जिङ्झधक टोरीराई प्रत्मेक ङ्ञजल्रा य ङ्झनिाघचन ऺेत्रभा याहत व्मिस्थाऩन कामघको राङ्झग 
केन्द्रफाट िङ्जटने अन्द्म टोरी सॉगसॉगै ऩठाई भयेका ऩशङ्टहरूको व्मिस्थाऩन गने व्मिस्था ङ्झभराईएको 
ऩाईमो।  
 

कृङ्जर्ष ङ्जिकास भन्द्त्रारमफाट प्राप् त अङ्झबरेि अनङ्टसाय उि भन्द्त्रारमफाट सम्ऩाङ्छदत कामघहरू : 

1 बकूम्ऩफाट हङ्टन गएको व्माऩक ऺङ्झत सन्द्दबघभा अल्ऩकारीन एिॊ भध्मकारीन अिङ्झधको कङ्चयि ८ 
अफघ १६ कयोड रूऩैमाॉ फयाफयको याहत तथा ऩङ्टनघस्थाऩना कामघक्रभ याङ्जष्डम मोजना आमोगभा ऩेश 
गङ्चयएको जस अन्द्तगघत नेऩार सयकायिाया प्रस्तङ्टत २७ फङ्टॉदे सॊकल्ऩ प्रस्तािभा उल्रेङ्ञित 
ङ्जिर्षमहरूभा कृङ्जर्ष ङ्जिकास भन्द्त्रारमसॉग सम्फङ्ञन्द्धत कामघक्रभ (कङ्चयफ ७ अिघ ८० कयोड 
फयाफयको यकभ) याहत कामघक्रभ प्रधानभन्द्त्री कामाघरमभा ऩेश गयेको,  

2 प्रत्मेक ङ्झनिाघचन ऺेत्रभा िङ्जटने सह-सङ्ञचि सङ्जहतको ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन टोरीभा साभाफेश हङ्टने गयी 
ङ्ञजल्रा ऩशङ्ट सेिा कामाघरमको कामाघरम प्रभङ्टिरे १ अङ्झधकृत प्रङ्झतङ्झनङ्झध िटाई भयेका ऩशङ्टहरूको 
व्मिस्थाऩन गनघका राङ्झग सहमोगी बङू्झभका िेल्न ऩशङ्ट सेिा ङ्जिबागफाट ङ्ञजल्रा ऩशङ्ट सेिा 
कामाघरमहरूराई ङ्झनदेशन ङ्छदए अनङ्टसाय कामघ ऺेत्रभा काभ बईयहेको, 

3 कृङ्जर्ष ङ्जिकास भन्द्त्रारमको सभन्द्िमभा Food Security Co-leads and Members हरूका 
तपघ फाट WFP रगामतका दात ृएिॊ सहमोगी ङ्झनकामहरूको सभन्द्िमभा बकूम्ऩ फढी प्रबाङ्जित १४ 
ङ्ञजल्राहरूका बकूम्ऩऩीङ्झडत जनताहरूराई १०,३७१ भेङ्जट्रक टन िाद्यान्द् न ङ्जितयण गयेको, 

4 UN-FAO रे याहत कामघक्रभ गनघ बङ्झनएका ६ ङ्ञजल्राहरू (ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक, यसङ्टिा, नङ्टिाकोट, 
गोयिा, धाङ्छदङ्ग य दोरिा) भा १९८ भेङ्जट्रक टन य अन्द्म ८ ङ्ञजल्राहरूका राङ्झग नेऩार 
सयकायको दाङ्जमत्िभा २२५ भेङ्जट्रक टन गयी जम्भा ४२३ भेङ्जट्रक टन धानको िीऊ प्रचङ्झरत ऐन 
ङ्झनमभ अनङ्टसाय याङ्जष्टम िीऊ ङ्झफजन कम्ऩनीको भङ्टतम शािा कामाघरमहरूफाट य अऩङ्टग ऩङ्चयभाण 
कृर्षक सभूह, सहकायी तथा ङ्झनङ्ञज कम्ऩनीहरूफाट िङ्चयद एिॊ ढङ्टिानी गयी याङ्जष्डम िीऊ ङ्झफजन 
कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेडफाट ब ङ्टिानी ङ्झरन ङ्झनदेशन ऩठाईएको, 
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5 ङ्झसन्द्धङ्टरीभा ४० भेङ्जट्रक टन, भकिानऩङ्टयभा ३५ भेङ्जट्रक टन, बिऩङ्टयभा ५ भेङ्जट्रक टन य 
याभेछाऩभा ४ भेङ्जट्रक टन याहतको िीऊ ङ्जितयण बै सकेको य ङ्जितयण कामघ जायी यहेको तथा 
काभ्र ेङ्ञजल्राभा ६० भेङ्जट्रक टन याहतको धानको िीऊ ऩूणघ अनङ्टदानभा ङ्जितयण बएको, 

6 ऩशङ्ट सेिा ङ्जिबाग अन्द्तगघतका ङ्झनदेशनारमफाट ङ्झभङ्झत २०७२।०१।२० गते ङ्झस.ऩा., यसङ्टिा, 
नङ्टिाकोट, गोिाघ, धाङ्छदङ्ग, दोरिा, काठभाडौँ, बिऩङ्टय, रङ्झरतऩङ्टय, काभ्र,े भकिानऩङ्टय य याभेछाऩ 
ङ्ञजल्राहरूभा भतृ ऩशङ्ट व्मिस्थाऩन, र्ाईते ऩशङ्ट ऩन्द्छीको उऩचाय य योगको भहाभायी पैङ्झरन 
नङ्छदनको राङ्झग कङ्ट र रू.१४,३५,000।- फयाफयको और्षङ्झध तथा भ्माङ्ञक्सनहरू ऩठाईएको य 
सोही कामघको राङ्झग काभ्र,े धाङ्छदङ्ग, यसङ्टिा, नङ्टिाकोट, गोयिा य ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्राहरूभा नेऩार 
ऩाया बेटनयी एण्ड राईफ स्टोक एसोङ्झसएसन केन्द्रीम कामाघरम ङ्झत्रऩङ्टयेश्वयरे रू.५,२९,616।- 
फयाफयको और्षङ्झधहरू सम्फङ्ञन्द्धत ङ्ञजल्राको दैिीप्रकोऩ उिाय सङ्झभङ्झत याभेछाऩ य दोरिाभा 
रू.१,५०,000।- का दयरे जम्भा रू.३,००,000।- फयाफयको और्षङ्झध य प्राङ्जिङ्झधक टोरी 
ऩठाईएको, 

7 नेऩार बेटेनयी एसोङ्झसएशनरे ङ्झभङ्झत 2072।०२।०३ गते बेटेनयीहरूको ५ िटा टोरी गठन 
गयी नङ्टिाकोट, धाङ्छदङ्ग, काभ्रऩेरान्द्चोक, ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक य गोयिाभा रू.१३,५०,000।- फयाफयको 
और्षङ्झध ऩठाई भतृ ऩशङ्ट व्मिस्थाऩन तथा उऩचाय य योग ङ्झनमन्द्त्रणको कामघ बइयहेको, 

8 र्ाइते तथा ङ्झफयाभी ऩशङ्ट ऩन्द्छीको उऩचाय, िोऩ तथा ऩीङ्झडत कृर्षकहरूको याहतको राङ्झग रू.२ 
कयोड ऩचास राि केन्द्रीम दैिीप्रकोऩ व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतफाट फजेट स्िीकृत य यकभ सभेत 
प्राप् त बै कामाघन्द्िमनको क्रभभा ऩशङ्ट स्िास्थ्म ङ्झनदेशनारमफाट ङ्झभङ्झत २०७२।०२।१२ गते ५ 
ङ्छदनको म्माद यािी ऩङ्झत्रकाभा टेन्द्डय प्रकाङ्ञशत गङ्चयएकोरे ङ्झभङ्झत २०७२।०२।१८ गतेफाट १४ 
ङ्ञजल्राभा उि कामघक्रभ सॊचारनभा आईसकेको, 

 

ऩशङ्ट सेिा ङ्जिबाग 

ऩशङ्ट सेिा ङ्जिबाग अन्द्तगघतका ङ्झनदेशनारमहरूफाट ङ्झभङ्झत २०७२।०१।२० गते  ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक, 
यसङ्टिा, नङ्टिाकोट, गोयिा, धाङ्छदङ्ग, दोरिा, काठभाडौँ, बिऩङ्टय, रङ्झरतऩङ्टय, काभ्र,े भकिानऩङ्टय य 
याभेछाऩ ङ्ञजल्राहरूभा भतृ ऩशङ्ट व्मिस्थाऩन, र्ाईते ऩशङ्टऩन्द्छीको उऩचाय य योगको भहाभायी पैङ्झरन 
नङ्छदनको राङ्झग कूर रू.१४,३५,000।- फयाफयको और्षङ्झध तथा भ्माङ्ञक्सनहरू ऩठाईएको य सोही 
कामघको राङ्झग काभ्र,े धाङ्छदङ्ग, यसङ्टिा, नङ्टिाकोट, गोयिा य ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्राहरूभा नेऩार 
ऩायाबेटेयीनयी एण्ड राईबस्टक एसोङ्झसएसन केन्द्रीम कामाघरम ङ्झत्रऩङ्टयेश् ियरे रु.५,२९,616।- 
फयाफयको और्षङ्झधहरू सम्फङ्ञन्द्धत ङ्ञजल्राको दैिीप्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत याभेछाऩ य दोरिाभा 
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रू.१,५०,000।- का दयरे जम्भा रु.३,००,000।- फयाफयको और्षङ्झध सङ्जहत प्राङ्जिङ्झधक टोरी 
ऩठाईएको देङ्ञिमो। 

बकूम्ऩफाट र्ाईते ऩशङ्टऩॊऺी तथा ऩीङ्झडत कृर्षकहरूराई  भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ याहत ङ्छदने कामघको राङ्झग 
कृङ्जर्ष ङ्जिकास भन्द्त्रारमफाट ङ्झभङ्झत 2072।02।06 भा 2 कयोड 50 राि ऩशङ्ट स्िास्थ्म 
ङ्झनदेशनारमराई उऩरब्ध गयाईएकोभा सो ङ्झनदेशनारमफाट ङ्झनम्न फभोङ्ञजभ 8 िटा प्माकेज फनाई 
टेण्डय प्रङ्जक्रमाफाट रू.2,09,68,576।- को साभान िङ्चयद गयी फाॉकी रू.40,31,442।- गहृ 
भन्द्त्रारमभा ङ्जपताघ ऩठाएको देङ्ञिन्द्छ। 

ऩशङ्ट स्िास्थ्म ङ्झनदेशनारम, ङ्झत्रऩङ्टयेश्वयफाट िङ्चयद गङ्चयएको साभानहरूको ङ्जिियण: 

ङ्झस.नॊ. साभानको नाभ  ङ्जिके्रता कम्ऩनी भूल्म (रू.) कैङ्जपमत 

1  
Disinfectants 

/Antiseptics 

साल्र्ायी भेङ्झडहेल्थ 
कन्द्सनघ  गोठाटाय 7, 
काठभाडौं 

47,63,478।- 
Turpentine- oil 400 

bottle, ङ्जिङ्झबन्द् न 
और्षङ्झधहरू  

2  
FMD vaccine and  

vaccination materials 

सयर भेङ्झडङ्झसन 
ङ्झडङ्जष्डव्मङ्टटय  भध्मऩङ्टय 
ङ्छठभी 16,बिऩङ्टय 

14,87,538।- 
7300 थान भ्माकङ्झसन 
(73हजाय थान ङ्झनडर य 
12हजाय थान ङ्झसङ्चयन्द्ज) 

3  Veterinary Medicine 

and  Mineral mixture 

calcium 

काङ्ञन्द्तऩङ्टय बेट 
ङ्झत्रऩङ्टयेश्वय काठभाडौं 30,86,833।- 

ङ्जिङ्झबन्द् न प्रकायका 
और्षङ्झधहरू 

4  
Surgical materials 

जी.एच. भेङ्झडहेल्थ 
कोटेश्वय काठभाडौं 7,86,316।- ङ्जिङ्झबन्द् न नाभका 

और्षङ्झधहरू  
5  

Temporary Shelter 
रक् की ए.एस. 
िियभहर काठभाडौ 

39,50,389।- 

टायऩोङ्झरन(ङ्झत्रऩार   
1630 िटा) 18*20 
प्रङ्झत ईकाई भूल्म रू 
2184।95  

6  Utenslis (Feederer and 

Waterer ) 

नासा टे्रड कन्द्सनघ, 
कोटेश्वय 29,22,180।- 6हजाय थान 

प्राङ्ञस्टकका बाडा 
7  

 Animal Feed 
काङ्ञन्द्तऩङ्टय ङ्जपड प्रा. 
री. ब्मासी बिऩङ्टय  20,50,000।- 60 हजाय के.जी. दाना 

याहत साभग्री प्राप् त गने ङ्ञजल्राहरु ढङ्टिानी िचघ 19,14,842।-  
जम्भा 2,09,68,576।-  

 

मसयी िङ्चयद बएका याहत साभग्री बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राका ङ्ञजल्रा ऩशङ्ट सेिा 
कामाघरमहरूराई  उऩरब्ध गयाएको  देङ्ञिन्द्छ। 
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 कृङ्जर्ष ङ्जिबाग  

1 UN-FAO रे याहत कामघक्रभ गनघ बङ्झनएका ६ ङ्ञजल्राहरू (ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक, यसङ्टिा, नङ्टिाकोट, 
गोयिा, धाङ्छदङ्ग य दोरिा) भा १९८ भेङ्जट्रक टन य अन्द्म ८ ङ्ञजल्राहरूका राङ्झग नेऩार 
सयकायको दाङ्जमत्िभा २२५ भेङ्जट्रक टन गयी जम्भा ४२३ भेङ्जट्रक टन धानको िीऊ प्रचङ्झरत ऐन 
ङ्झनमभ अनङ्टसाय याङ्जष्डम िीऊ ङ्झफजन कम्ऩनीको भङ्टतम शािा कामाघरमहरूफाट य अऩङ्टग ऩङ्चयभाण 
कृर्षक सभूह, सहकायी तथा ङ्झनजी कम्ऩनीहरूफाट िङ्चयद एिॊ ढङ्टिानी गयी याङ्जष्डम िीऊ ङ्झफजन 
कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेडफाट ब ङ्टिानी ङ्झरनका राङ्झग ङ्ञजल्रा कृङ्जर्ष ङ्जिकास कामाघरमहरूराई ङ्झनदेशन 
ऩठाईएको देङ्ञिन्द्छ। 

2 ङ्झसन्द्धङ्टरीभा ४० भेङ्जट्रक टन, भकिानऩङ्टयभा ३५ भेङ्जट्रक टन, बिऩङ्टयभा १५ भेङ्जट्रक टन य 
याभेछाऩभा ४ भेङ्जट्रक टन याहत स्िरूऩ धानको िीऊ ङ्जितयण बै सकेको य काभ्र ेङ्ञजल्राभा ६० 
भेङ्जट्रक टन ऩूणघ अनङ्टदानभा धानको ङ्झफउ ङ्जितयण बएको बनी कृङ्जर्ष ङ्जिबागफाट जानकायी प्राप् त 
बमो। 

ङ्झभङ्झत २०७२।०२।३१ गतेसम्भ ङ्जितयण गङ्चयएका धानको ङ्जिउ रगामतका साभग्रीहरु् 

ङ्ञजल्रा 

तोङ्जकएको धानको िीऊ 
ऩङ्चयभाण (भे टन) 

ङ्ञजल्राको आजसम्भको 
धानको िीउ ङ्जितयणको 

अिस्था (भे टन) 

िाॉकी 
िीऊको 
ऩङ्चयभाण 

अन्द्म साभग्री ङ्जितयण 

FAO 
नऩेार 
सयकाय 

जम्भा FAO 
नऩेार 

सयकाय 
जम्भा SGB Thresher Veg Kit 

Storage 
Bag 

िीऊ 

रङ्झरतऩङ्टय 0 10 10 0 10 10 0 √ √ 
  

0.4 

काठभाडौँ 0 15 15 0 5.5 5.5 4.5 
    

0 

नङ्टिाकोट 60 0 60 60 0 60 0 
  

10400 
 

0 

बिऩङ्टय 0 15 15 0 20 20 0 
    

0 

दोरिा 10 0 10 10 0 10 0 4960 
 

2480 
 

0 

धाङ्छदङ्ग 50 0 50 50 0 50 0 
  

10370 8300 28.8 

काभ्र े 0 60 60 0 60 60 0 
    

3 

ङ्झस.ऩा. 50 0 50 48 0 48 2 ८७४० 
 

8740 
 

0 

भकिानऩङ्टय 0 35 35 0 35 35 0 
    

१३ 

याभेछाऩ 0 20 20 0 20 20 0 
    

18.1 

ङ्झसन्द्धङ्टरी 0 40 40 0 40 40 0 
  

१२५ 
 

0 

यसङ्टिा 8 0 8 8 0 8 0 1260 
 

600 
 

0 

गोयिा 20 0 20 20 0 20 0 
  

10290 
 

115 

ओिरढङ्टॉगा 0 30 30 0 17 17 13 
    

0 

जम्भा 198 225 423 196 208 404 19.5 14960 
 

43005 
 

178.6 
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ङ्जिनासकायी बकूम्ऩ ऩश् चात ्  ङ्झभङ्झत २०७२।०२।३२ गते गङ्चयएका भङ्टतम भङ्टतम 
ङ्जक्रमाकराऩहरु् 

१. दूध, तयकायी, परपूर य अण्डाको आऩूङ्झतघ ङ्ञस्थङ्झत (काठभाडौं उऩत्मका) 

ङ्झभङ्झत 
दूध ङ्जितयण 
(ङ्झरटय) तयकायी परपूर भाछा अण्डा 

२०७२।१।१२ १,२४,००० १८०भे टन   

- 

 
२०७२।१।१४ ४२,००० ५२भे टन   १,५०,००० गोटा 
२०७२।१।१५ ६५००० ७३ भे टन   २,९४,००० गोटा 
२०७२।१।२९ १०२००० २८० भे टन  ८९२५०० गोटा 
२०७२।१।३० १०२००० १६१ भे टन ४८ भे टन ५९६६१० गोटा 
२०७२।१।३१ ९०००० ९६ भे टन ४१ भे टन ६ भे टन ४७३९७० गोटा  
२०७२।०२।०७ ९४८०० १७७ भे टन ४० भे टन ३ भे टन ७०८३३० गोटा 
२०७२।०२।१० ९५३०० १४५ भे टन ९६ भे टन ९ भे टन ६२१८१० गोटा 
२०७२।०२।११ ९६२४३ २79 भे टन २4 भे टन १.५ भे टन 846510गोटा 
२०७२।०२।१२ ९७००० ३75 भे टन  ७२ भे टन ७ ५ भे टन ५२९२०० गोटा 
२०७२।०२।१४ ९७८२३  313 भे टन  24 भे टन  7.5 भे टन ४५८४३० गोटा 
२०७२।०२।१६ १००००० ३7० भे टन ३१ भे टन  ७५९७८० गोटा 
२०७२।०२।१८ ९९७९२ २९८ भे टन १०२ भे टन ७.५ भे टन ४६९९८० गोटा 
२०७२।०२।१९ १००४०० २३२ भे टन  ७२ भे टन  १.५भे टन ९७२९६० गोटा  
२०७२।०२।२० १०४६७०  १८२ भे टन  ७४ भे टन  ७.५भे टन ५७३९३० गोटा 
२०७२।०२।२१ १०४५५२  १६० भे टन  ६७ भे टन  ६ भे टन ७१७३६० गोटा 
२०७२।०२।२२ १०४५१०  २४४ भे टन  ५६ भे टन ७.५ भे टन ७१४८४० गोटा 
२०७२।०२।२३ १०३५८०   २२३ भे टन  ७० भे टन  ६ भे टन ६५७७२० गोटा  
२०७२।०२।२४ १०४७५२   २२८ भे टन ७८भे टन १३.५भे टन ५९९३४० गोटा 
२०७२।०२।२५ १०४८५३   २४० भे टन  ७० भे टन भे टन ७२४९२० गोटा  
२०७२।०२।२६ १०४८३२ २४२ भे टन ६५ भे टन ६ भे टन ७१७३६० गोटा 
२०७२।०२।२७ १०५११३ भे टन भे टन भे टन ६४०२९० गोटा  
२०७२।०२।२८ १०५९९२ १७७ भे टन ७६ भे टन १३.५भे टन ६१०२५० गोटा 
२०७२।०२।२९ १०६५००  ३०० भे टन ८५ भे टन ७ भे टन ७४००४० गोटा 
२०७२।०२।३१ १०८७१२  ३७५ भे टन ११० भे टन ६ भे टन ६३१२६० गोटा 
२०७२।०२।३२ १०९७६२ ४३० भे टन ८० भे टन ८ भे टन ९३७८६०गोटा 
२०७२।०३।०१ ११००००    अनङ्टभाङ्झनत 
श्रोत् दङ्टग्ध ङ्जिकास सॊस्थान, काङ्झरभाटी परपूर तथा तयकायी फजाय ङ्जिकास सङ्झभङ्झत य नेऩार अण्डा उत्ऩादक सॊर् 
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३.१२  ङ्ञशऺा भन्द्त्रारम् 
प्रधानभन्द्त्री दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षफाट ङ्झभङ्झत २०७२।०२।०८ गते बएको ङ्ञशऺा भन्द्त्रारमसॉग 
सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनणघम: 

एङ्झसमारी ङ्जिकास फककफाट कोर्षभा प्राप् त हङ्टन आएको यकभ भध्मे रू.३० कयोड ङ्ञशऺा ऺेत्रभा िचघ 
गने गयी गहृ भन्द्त्रारम भापघ त ङ्ञशऺा भन्द्त्रारमराई उऩरब्ध गयाउने य उि भन्द् त्रारमरे सो 
यकभको प्रमोग Brief Narrative and Financial Report को आधायभा दात ृ सॊस्थाराई उऩरब्ध 
गयाई कोर्ष तथा गहृ भन्द्त्रारमभा जानकायी गयाउने। 

केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत 2072।01।27 गतेको ङ्ञशऺा भन्द्त्रारमसॉग सम्फङ्ञन्द्धत 
ङ्झनणघमहरू: 

बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ऺेत्रभा ऺङ्झत ऩङ्टगेका ङ्जिद्यारमहरूको आिश्मक भभघत सॊबाय तथा अस्थामी कऺा 
कोठा ङ्झनभाघण गयी कऺा सॊचारनभा ल्माउने, बकूम्ऩका कायण फारफाङ्झरकाभा बएको भानङ्झसक तनाि 
हटाउने कामघक्रभ सॊचारन गने, उि ङ्जिद्यारमहरूको ऩङ्टनङ्झनघभाघणको राङ्झग भध्मकारीन य दीर्घकारीन 
मोजना फनाई कामाघन्द्िमनभा ल्माउन ङ्ञशऺा भन्द्त्रारमरको कामघ मोजनाको आधायभा अथघ भन्द्त्रारमरे 
ङ्ञशऺा भन्द्त्रारमराई यकभ ङ्झनकासा ङ्छदने। 

नेऩार सयकाय ङ्ञशऺा भन्द्त्रारम, ङ्ञशऺा ङ्जिबाग कामघक्रभ तथा फजेट शािाको च.नॊ.307 ङ्झभङ्झत 
2072।01।27 गतेको ऩत्र अनङ्टसाय तत्कारीन रूऩभा ऩठनऩाठन सङ्टचारु गनघ अत्मािश्मक फजेट 
िचघ गने सम्फन्द्धभा बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राका ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरमराई ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ 
उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयशभा तत्कार अनङ्टदान यकभ उऩरब्ध गयाई ऩठनऩाठन सङ्टचारु गने व्मिस्था 
ङ्झभराउन हङ्टन य अनङ्टदान ङ्झनकासाको यकभ य ङ्जिियण ङ्ञशऺा ङ्जिबाग, कामघक्रभ तथा फजेट शािाभा 
देहाम अनङ्टसाय गने गयी रेिी ऩठाएको ङ्ञशऺा ङ्जिबागको ऩत्रफाट देङ्ञिन आमो। 

क्र सॊ ङ्जिद्यारम 

अनङ्टदान यकभ (रू.) 

ऩूणघ ऺङ्झत बएका 
ङ्जिद्यारमहरू 

आङ्ञशॊक ऺङ्झत बएका 
ङ्जिद्यारमहरू 

1. प्राथङ्झभक ङ्जिद्यारम 1-3  75,000।- 35,000।- 

2. प्राथङ्झभक ङ्जिद्यारम 1-5 1,25,000।- 60,000।- 

3. ङ्झनम्न भाध्माङ्झभक ङ्जिद्यारम 1-8 200,00०।- 1,00,000।- 

4. भाध्माङ्झभक ङ्जिद्यारम 1-10 2,50,000।- 1,25,000।- 

5. उच्च भाध्माङ्झभक ङ्जिद्यारम 1-12 3,00,000।- 1,50,000।- 
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बकूम्ऩ ऩश् चात ्  ङ्जिद्यारम सञ् चारनका राङ्झग आ.ि.२०७१/७२ भा ऩठाइएको फजेट (रु. हजायभा) 
 

 

 

 

 

 

क्र.स. 

 

 

 

 

 

ङ्ञजल्रा 

ऺङ्झतग्रस्त 
ङ्जिद्यारमको 

कऺा 
सञ् चारन गनघ 
ऩूिघ तमायी 
अनङ्टदान 

अस्थाई 
ङ्झसकाई 
कऺा 
ङ्झनभाघण 
अनङ्टदान 

शौचारम 
ङ्झनभाघण 
अनङ्टदान 

ङ्जिद्यारम ऩोशाक तथा 
ब्माग 

 

 

 

 

 

जम्भा फजेट 

फजेट फजेट फजेट रक्ष्म फजेट 

१ ओिरढङ्टॊगा १६२५७ ६९३३ ०० १०६०० १०६०० ३३७९० 

२ ङ्झसन्द्धङ्टरी ०० ४६८०० ०० १२७०४ १२७०४ ५९५०४ 

३ याभेछाऩ ०० ३२१७५ ०० २६७४३ २६७४३ ५८९१८ 

४ दोरिा ३६८९२ ३७६४८ १३१० ४८८८० 
 १२४७३० 

५ ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक ४३६८० ४५३२० ०० ६३८८५ ६३८८५ १५२८८५ 

६ यसङ्टिा ६७७० ८३५५ ०० ७०४० ७०४० २२१६५ 

७ धाङ्छदङ्ग ३३७०३ ०० ०० ४३७४१ ४३७४१ ७७४४४ 

८ नङ्टिाकोट ३६५३० ५६७०० ०० ५७९४३ ५७९४३ १५११७३ 

९ काठभाण्डौ २४१९५ २५०० ०० ३६९७३ ३६९७३ ६३६६८ 

१० रङ्झरतऩङ्टय १२४५० ३४०५० ०० १६३४४ १६३४४ ६२८४४ 

११ बिऩङ्टय ०० ६८२० ०० १८९०० १८९०० २५७२० 

१२ काभ्रऩेरान्द्चोक ०० ७७७८० १०००० ४९९३३ ४९९३३ १३७७१३ 

१३ भकिानऩङ्टय ०० २६२१५ ०० १५०१२ १५०१२ ४१२७७ 
१४ गोयिा ४१९०० ११४७५ ०० ४४६५० ४४६५० ९८०२५ 

कङ्ट र जम्भा ११,०९,८५६।- 
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३.१३ बौङ्झतक ऩूिाघधाय तथा मातामात भन्द्त्रारम् 
नेऩार सयकाय (भन्द्त्रीस्तय) को ङ्झभङ्झत २०७२।०१।२५ गतेको ङ्झनणघम अनङ्टसाय देहाम फभोङ्ञजभको 
ङ्झनणघम बएको य उि ङ्झनणघम कामाघन्द्िमनको राङ्झग गहृ भन्द्त्रारम, ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन भहाशािाफाट 
रेिी आएको देङ्ञिमो। 

1. बकूम्ऩफाट ऺङ्झत बएका बिनरे आसऩासभा सङ्टयङ्ञऺत यहेका बिनहरूराई जोङ्ञिभ ऩङ्टर् माएको 
अिस्था देङ्ञिएभा त्मस्तो जोङ्ञिभ ऩङ्टर् माउने गयी ऺङ्झत बएका बिनहरू बत्काउने ङ्झसपाङ्चयश गनघ 
सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमका सहसङ्ञचि ङ्ञशिहङ्चय शभाघको सॊमोजकत्िभा ८ सदस्मीम सङ्झभङ्झत गठन 
गङ्चयएको, 

2. मसयी ङ्झनणघम नॊ. १ फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयशफाट बत्काउनङ्टऩने बिनहरू बत्काउनको 
राङ्झग नेऩारी सेनाको नेततृ्िभा नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार, सम्फङ्ञन्द्धत 
भ.न.ऩा/उ.भ.न.ऩा/न.ऩा.को प्रङ्झतङ्झनङ्झध सभेत यहेको टोरी ङ्झनभाघण गङ्चयएको, 

3. बिन बत्काउनका राङ्झग हेबी ईक्िीप्भेन्द्ट, जनशङ्ञि य ईन्द्धन सङ्जहतको व्मिस्था बौङ्झतक ऩूिाघधाय 
तथा मातामात भन्द्त्रारमरे आिश्मक बएभा बाडाभा सभेत ङ्झरई उऩरब्ध गयाउनङ्टऩने, 

4. र्य ऩूणघ रूऩभा नबत्केको तय र्य फस्न मोग्म नबएको बनी र्यधनी स्िमॊरे र्य बत्काएय 
व्मिस्थाऩन गनघ चाहेभा त्मस्ता र्यको अग्रीभ रगत यािी उि र्यधनीराई ऩङ्झन अन्द्म प्रबाङ्जितरे 
ऩाए सयहको याहत उऩरब्ध हङ्टने कङ्ट याको जानकायी सम्फङ्ञन्द्धतराई गयाउन सफै ङ्ञजल्रा दैिी 
प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतराई ङ्झनदेशन ङ्छदने, 

5. केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत २०७२।१।२२ गते फसेको फैठकको ङ्झनणघम 
अनङ्टसाय अिरूद्ध सडक िोल्ने कामघ य उद्धाय, याहत तथा बग्नािशेर्ष हटाउने कामघका राङ्झग 
ऩङ्चयचाङ्झरत हेबी ईक्िीप्भेन्द्टको तेर य अऩयेटय िचघको राङ्झग दश कयोड (१०,००,००,०००) 
बौङ्झतक ऩूिाघधाय तथा मातामात भन्द्त्रारमराई ङ्झनकासा बएको ऩाईमो जसभध्मे अिरुद्ध सडक 
िोल्न, उद्धाय, याहत तथा बग्नािशेर्ष हटाउने कामघको राङ्झग बौङ्झतक ऩूिाघधाय तथा मातामात 
भन्द्त्रारमरे सडक ङ्जिबागराई रू.६ कयोड य नेऩारी सेनाराई रू.७५ राि ङ्झनकासा गयी िचघ 
गयेको देङ्ञिमो। 
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सडक ङ्जिबाग अन्द्तगघत् 

केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षफाट भाङ्झथ उल्रेि गङ्चयए फभोङ्ञजभ बौङ्झतक ऩूिाघधाय तथा मातामात 
भन्द्त्रारमराई प्राप् त रू.६ कयोड यकभ ङ्जिङ्झबन्द् न ऺेत्रीम सडक ङ्झनदेशनारमहरूराई ङ्जितयण गयको 
यकभ सम्फन्द्धी ङ्जिियण् 

ङ्झस
.नॊ
. 

कामाघरमको नाभ 

सडक 
ङ्जिबागफाट 
ङ्झनकासा 

गङ्चयएको यकभ 

ङ्झडङ्झबजन कामाघरमहरूरे गयेको िचघ (रु.) 
हेङ्झब 

ईक्मङ्टऩभेन्द्टको 
बाडा 

हेङ्झब 
ईक्मङ्टऩभेन्द्टको 
ईन्द्धन िचघ 

हेङ्झब 
ईक्मङ्टऩभेन्द्टको 
अऩयेटय िचघ 

जम्भा 

1 ङ्झड.स.का.बयतऩङ्टय 
          

2,500,000।-  26,577।-               

140,373।-  
               

30,950।-  1,97,900।-  

2 
ङ्झड.स.का.चङ्चयकोट         

14,000,000।-  - 
           

1,150,000।-  
               

50,000।-  12,00,000।-  

3 
ङ्झड.स.का.नङ्टिाकोट 

        

10,000,000।-  1,388,163।-               

820,164।-  
               

22,400।-  22,30,727।-  

4 
ङ्झड.स.का.हेटौडा           

1,500,000।-  - 
             

153,670।-  
                           

-    
1,53,670।-  

5 
ङ्झड.स.का.जनकऩङ्टय           

2,000,000।-  - - 
                           

-    
   -    

6 
ङ्झड.स.का.िङ्टकोट 

          

5,000,000।-  1,440,000।-               
432,347.64  

               

97,825।-  19,70,172.64  

7 
ङ्झड.स.का.च.ऩङ्टय           

1,500,000।-  - 
                          

-    
                           

-    
 -    

8 
ङ्झड.स.का.हकघ ऩ ङ्टय           

1,000,000।-  182,971।-               

188,417।-  
               

25,111।-   3,96,499।-  

9 
ङ्झड.स.का.रङ्झरतऩङ्टय 2,500,000।-  37,800।-  75,422।-                             

-    
1,13,222।-  

1

0 
ङ्झड.स.का.बिऩङ्टय 

2,500,000।-  - - - - 

11 
ङ्झड.स.का.टेकङ्ट ,काठ 2,500,000।-  - - - - 

12 ङ्झड.स.का.ङ्झभनबिन, काठ 2,500,000।-  - - - - 

13 

११ ङ्जकरो छेऩेटाय 
मोजना का.गोयिा 

          

4,000,000।-   884,000।-               

359,000।-  
               

14,750।-  12,57,750।-  

1

4 

हेबी ईक्िीऩभेन्द्ट 
ङ्झड.का.ङ्झभनबिन 

          

5,000,000।-  - 
             

906,952।-  
                           

-    
9,06,952।-  

1

5 

हेबी ईक्िीऩभेन्द्ट 
ङ्झड.का.हेटौडा 

 1,500,000।-  - 
             

275,600।-  
                           

-    
2,75,600।-  

1

6 

माङ्ञन्द्त्रक ताङ्झरभ केन्द्र 
ऩाटनढोका रङ्झरतऩङ्टय 

 2,000,000।-  - 
             

207,487.77  
                           

-    
2,07,487.77  

जम्भा 6,00,00,000।- 3,959,511।- 4,709,433.41 2,41,036।- 89,09,980.41 
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३.१४ नेऩारी सेना्  
ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनभा नेऩारी सेनाको नेततृ्िदामी बङू्झभका यहेको, कङ्झतऩम फैदेङ्ञशक याहत साभग्रीहरू 
Military to Military Aid को रूऩभा आएको देङ्ञिएको, कङ्झतऩम ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको 
ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन तथा अङ्झबरेङ्ञिकयणको ऺभता कभ यहेकोरे नेऩारी सेनाको ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत 
कामाघरमहरूफाट अङ्झबरेि व्मिस्थाऩन सभेत गयेको देङ्ञिएकोरे नऩेारी सेनाफाट याहत साभग्रीहरुको 
सॊकरन, ङ्जितयण तथा अङ्झबरेिीकयण सम्फन्द्धभा आङ्झधकाङ्चयक अङ्झबरेि उऩरब्ध गयाउन कामघटोरीरे 
यऺा भन्द्त्रारम भापघ त नऩेारी सेनाको फराङ्झधकृत ङ्जिबागराई ऩत्राचाय गङ्चयए ताऩङ्झन हारसम्भ कङ्ट नै 
ऩङ्झन अङ्झबरेि उऩरब्ध हङ्टन आएन।  
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३.१५ सभाज कल्माण ऩङ्चयर्षद 

सभाज कल्माण ऩङ्चयर्षदफाट ब-ूकम्ऩ ऩीङ्झडतहरुका राङ्झग िङ्चयद गयेका याहत साभग्रीहरु गङ्टणस्तयहीन य 
ङ्जितयणभा अङ्झनमङ्झभतता बएको साथै ऩङ्चयर्षदभा बएका अन्द्म अङ्झनमङ्झभतताका सम्फन्द्धभा ऩयेका उजङ्टयी 
सम्फन्द्धभा छानिीन गनघ ङ्झभङ्झत 2071।03।01 गतेको याङ्जष्डम सतकघ ता केन्द्रको ङ्झनणघम अनङ्टसाय २ 
सदस्मीम छानिीन टोरी गठन बएकोभा उि टोरीरे ङ्झभङ्झत 2072।02।24 भा ऩेश गयेको 
प्रङ्झतिेदन सङ्जहत आमोगभा प्राप् त कागजातहरुको अध्ममनफाट ङ्झनम्नानङ्टसाय यहे बएको ऩाईमो।  

याहत िङ्चयदका राङ्झग यकभ ङ्जिङ्झनमोजन् 
सभाज कल्माण ऩङ्चयर्षद्को कामघ सॊचारन सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत 2072।01।21 गतेको फैठक अनङ्टसाय 
बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरुराई तत्कार याहत ऩङ्टर् माउन ऩङ्चयर्षद उऩकाय कोर्षको स्िीकृत िजेटका ङ्जिङ्झबन्द् न 
शीर्षघकफाट शीर्षघक नॊ. 1.5 उऩकाय कोर्षको फजेट प्राकृङ्झतक प्रकोऩ/प्रकोऩ व्मिस्थाऩन ऩूिघ तमायी एिॊ 
याहत सहमोगभा गयीि, असहाम, अऩाङ्गहरुको सहामता कामघक्रभफाट रु.5,00,000।-, सहीद 
ऩङ्चयिाय छात्रिङृ्ञत्त कामघक्रभफाट रु.१,00,000।-, असहाम, िार िच्चाको राङ्झग छात्रिङृ्ञत्त 
कामघक्रभफाट रु.11,00,000।-, जेष्ठ नागङ्चयक, अऩाङ्ग तथा असहाम सहमोग कामघक्रभफाट 
रु.38,00,000।-, धाङ्झभघक स्थर भभघत/ङ्झनभाघण तथा जीणोद्धायफाट रु.14,00,000।-, सॊर्-
सॊस्था अनङ्टदानफाट रु.36,00,000।– गयी जम्भा रु.1,05,00,000।– यकभान्द्तय तथा 
कोर्षभा यहेको रु.10,00,000।- सभेत गयी उि शीर्षघकभा कङ्ट र जम्भा यकभ 
रु.1,15,00,000।- सािघजङ्झनक िङ्चयद ऐन, को दपा ४१(१) को िण्ड छ(३) िभोङ्ञजभ सोझै 
फजायफाट याहत साभग्रीहरु ङ्झत्रऩार (12×१५) 120 GSM 5000 थान, सोना भन्द्सङ्टरी चाभर 
1000 क्िी. सभेत िङ्चयद गने ङ्झनणघम गयेको देङ्ञिएको।  
 

उि ङ्झनणघम अनङ्टसाय िङ्चयद गङ्चयएका याहत साभग्रीहरुको देहाम फभोङ्ञजभ ब ङ्टिानी गयेको ऩाईमो् 
ङ्झस.नॊ. पभघको नाभ ङ्जिियण ऩङ्चयभाण दय यकभ 

१.  देउयारी िाद्य उद्योग कङ्जऩरिस्तङ्ट सोनाभन्द्सङ्टरी 
चाभर 

1000 क्िी. 3,900।- 39,000।- 

२.  स्टाय सप्रामसघ प्रा.ङ्झर. ऩङ्चयर्षदका 
कोर्षाध्मऺको सॊमोजकत्िभा गङ्छठत 
छानिीन सङ्झभङ्झतरे GSM 

ऩङ्टगेकाराई स्िीकाय गयी ब ङ्टिानी 
ङ्छदएको, 1875 थान 

ङ्जिङ्झबन्द् न नाऩका 
ङ्झत्रऩार 

1875 गोटा 6.11 
प्राङ्जिङ्झधक 
भ्माट फाहेक 

20,62500।- 
(23,30,625।-) 
भ्माट सभेत 
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याहत साभग्रीहरु िङ्चयद तथा ङ्जितयण प्रङ्जक्रमाभा देङ्ञिन आएका अङ्झनमङ्झभतताहरु् 
 

1 िङ्चयद गङ्चयएको चाभरभा कङ्ट नै ऩङ्झन ब्राण्ड उल्रेि नहङ्टनङ्ट, २० के.जी. का सादा कारा प्राङ्जष्टकभा 
प्माकेट बएका चाभर ङ्जितयण हङ्टनङ्ट। 

2 जम्भा ५ प्रकायका ङ्झत्रऩार भात्र १२० जी.एस.एभ. उल्रेि बएको ऩाईएको, १२−१५ साईजका 
ङ्झत्रऩारहरु आऩूङ्झतघ गयेको नऩाईएको। 

याहत साभग्री ङ्जितयण गयेको बयऩाईभा कतै सॊतमा िारी यहेको, ङ्झस.नॊ. नङ्झभरेको, कङ्झतऩमभा फङ्टझी 
ङ्झरनेको सही छाऩ नबएको, कङ्झतऩम स्थानभा फङ्टङ्ञझ ङ्झरनेको ठेगाना य फङ्टझाईएको साभानको ऩङ्चयभाण 
स्ऩष्ट रुऩभा उल्रेि नगयेको, ङ्झभङ्झत 2072।03।14 गते योहफयभा यहेका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुको 
हस्ताऺय सभेत बईसकेको बयऩाईभा याहत फङ्टझ्ने व्मङ्ञिहरुको नाभ भात्र यहेको, चाभर य ङ्झत्रऩार 
फङ्टझाईएको बयऩाईभा ऩङ्चयभाण िारी यािी व्महोया प्रभाङ्ञणत गङ्चयएको ऩाईमो। 
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भन्द्त्रारम/ केन्द्रीम ङ्झनकामहरूराई प्राप् त फजेट तथा िचघको ङ्जिियण:  

ङ्झस.नॊ. 
ङ्झनकासा ङ्छदन े

ङ्झनकाम 

ङ्झनकासा यकभ िचघ शीर्षघक िचघ यकभ 
भौज्दात एिॊ ङ्जपताघ हङ्टन ङ्टऩने 

यकभ 
कैङ्जपमत 

1  

गहृ भन्द्त्रारम अन्द्तगघत केङ्ञन्द्रम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत 
प्रधानभन्द्त्री दैिी 
प्रकोऩ उद्धाय 
कोर्ष 

१५,००,००,००,०००।- 
भन्द्त्रारम तथा ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ 
उद्धाय सङ्झभङ्झतराई ङ्झनकासा 

१४,२७,३४,५८,७८३।२५ ७२,६५,४१,२१६।७५  

2  

सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारम 

के.दै.प्र.उ.फाट 

४०,००,००,०००।- ङ्झत्रऩार िङ्चयद 18,35,77,318.92 

२४,८५,९३,१८७।०८ 
२०७२।०१।२० गते 
अगािै सोझै िङ्चयद  १४,००,००,०००।- 

िानेऩानी ङ्झडङ्झबजन कामाघरमराई 
ङ्झनकासा 

१०,१०,००,०००।- 

ङ्जिबागफाट चऩॉ सभेतको िङ्चयद ६८,२९,४९४।- 
जम्भा ५४,००,००,०००।-  २९,१४,०६,८१२।९२   

3  

कृङ्जर्ष भन्द्त्रारम २,५०,००,०००।- 

और्षङ्झध िङ्चयद १,०१,२४,१७४ 

40,38,424।- 
 

Temporary Shelter िङ्चयद 3950389 

Feederer a nd Waterer िङ्चयद 2922180 

Animal Feed िङ्चयद 2050000 

ढङ्टिानी िचघ 1914842 
जम्भा २,५०,००,०००।-  २,०९,६१,५७६।- 40,38,424।- 

4  ऩययाष्ड भन्द्त्रारम १२,००,००,०००।- ऩार िङ्चयद ८,४१,९८,७६९।८६ ३,५८,०१,२३०।१४  

5  

बौङ्झतक ऩङ्टिाघधाय 
तथा मातामात 
भन्द्त्रारम 

१०,००,००,०००।- 

सडक ङ्जिबागराई फाटो िङ्टराउन 7,02,77,191।- 

१,५१,२२,८०९।- 

ङ्झभङ्झत २०७२।०२।०१ 
को ऩत्र द्धाया 

नेऩारी सेनाराई फाटो िङ्टराउन े
कामघको राङ्झग 

७५,००,०००।- 
ङ्झभङ्झत २०७२।०२।०१ 
को ऩत्र द्धाया 

नेशनर टे्रङ्झडङ्गराई ढङ्टिानीको राङ्झग( 
प्रहयी प्रधान कामाघरमफाट ऩेश् कीस्िरूऩ 
ङ्झरएको यकभ)  

७१,००,०००।- 
२०७२।०२।१८को 
ऩत्र द्धाया 

जम्भा १०,००,००,०००।-  ८,४८,७७,१९१।- १,५१,२२,८०९।-  
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6  

िाङ्ञणज्म तथा 
आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारम 

१५,००,००,०००।– 

नेऩार प्रहयीफाट 
रू.८५,७६,०००।- 

िाद्य सॊस्थानराई चाभरको सोधबनाघ 10,46,68,115।- 

3,61,36,637।- 

ङ्झभङ्झत २०७२।०१।२७ 
को ङ्झनणघमको फङ्टॉदा नॊ ५ 

ङ्ञचउया िङ्चयद 56,75,000।-  
ङ्ञचनी, नङ्टन िङ्चयद ३५,२०,२४८।-  
याहत ढङ्टिानी िचघ ८५,७६,०००।-  

जम्भा १५,८५,७६,०००।-  1२,२४,३९,३६३।- 3,61,36,637।-  

7  उद्योग भन्द्त्रारम ५,००,००,०००।- 
सङ्टतिा िाद्य िङ्चयद ( चाउचाउ 
ङ्झफस्कङ्ट ट) 

४,७२,८२,१८२।- 
27,17,818।- 

 

8  

स्िास्थ्म भन्द्त्रारम 

केन्द्रीम दैिी 
प्रकोऩ 
उिायसङ्झभङ्झत 

५,५०,००,000। 
के.दै.प्र.उ.फाट प्राप् त यकभ भध्मेफाट 
स्िास्थ्म सॊस्थाराई 

३,७७,७५,०००।- 

१९५९७३७४।२३  भन्द्त्रारमफाट १,४५,००,०००।- 
भन्द्त्रारमफाट प्राप् त यकभ भध्मेफाट 
ङ्जिङ्झबन्द् न स्िास्थ्म सॊस्थाराई 

१,४२,००,०००।- 

Nick simons 

institute 
१०,१६,००,000।- ङ्जिङ्झबन्द् न अस्ऩतारराई ङ्झनकासा ङ्छदएको  १०,१६,००,000।- 

ङ्झफश्व स्िास्थ्म 
सॊगठन  

१,७५,२८,297।५० 
WHO फाट प्राप् त यकभ भध्मेफाट 
ङ्जिङ्झबन्द् न स्िास्थ्म सॊस्थाराई 

१,५४,५५,९२३।२७ 

जम्भा १८,८६,२८,२९७।५०  १६९०३०९२३।२७ १९५९७३७४।२३  

9  

ङ्ञशऺा भन्द्त्रारम 

के.दै.प्र.उ.सङ्झभङ्झत (ADB) 

३०,००,००,०००।– 

 

ङ्ञशऺा भन्द्त्रारमफाट 
१,१०,९८,५६,०००।- 

ऺङ्झतग्रस्त ङ्जिद्यारमको कऺा सञ् चारन 
गनघ ऩूिघ तमायी अनङ्टदान 

२५,२३,७७,०००।- 

३०,००,००,०००।- 

िचघको ङ्जिियण प्राप् त 
नबएको 

अस्थाई ङ्झसकाई कऺा ङ्झनभाघण अनङ्टदान ३९,२७,७१,०००।- 
 शौचारम ङ्झनभाघण अनङ्टदान १,१३,१०,०००।- 

ङ्जिद्यारम ऩोशाक तथा ब्माग ४०,४४,६८,०००।- 
जम्भा १,४०,९८,५६,०००।-  १,१०,९८,५६,०००।- ३०,००,००,०००।-  

10  नेऩारी सेना १०,००,००,०००।-  १०,००,००,०००।- -  

11  नेऩार प्रहयी १३,००,००,०००।- याहत साभान िङ्चयद तथा ढङ्टिानी ५९४७२२४९।- ७,०५,२७,७५१।-  

12  

सशस्त्र प्रहयी 
फर, नेऩार 

१०,००,००,०००।- याहत साभग्री िङ्चयद 

5,89,38,911।- 
4,10,61,089।-  
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13  

िन तथा 
बसूॊयऺण 
भन्द्त्रारम 

२०,००,००,०००।– 

६,००,०००।- 

ऩङ्जहयो ङ्झनमन्द्त्रणको राङ्झग बकूम्ऩ 
प्रबाङ्जित ङ्ञजल्रा सभेतका ३७ 
ङ्ञजल्राहरूभा ङ्झनकासा ङ्छदएको 

२०,०६,००,०००।- -  

१३ 

सॊर्ीम भाङ्झभरा 
तथा स्थानीम 
ङ्जिकास 
भन्द्त्रारम 

१,००,००,००,०००।- 
जनसहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत ङ्जिकास 
कामघक्रभ (साॊसद कोर्ष) 

२,४७,६३,०००।- ९७,५२,३७,०००।-  

४८,९७,००,०००।- 
स्थाङ्झनम सासन तथा साभङ्टदाङ्जमक 
ङ्जिकास कामघक्रभ (LGCDP) 

४८,९७,००,०००।- -  

जम्भा १,४८,९७,००,०००।-  ५१,४४,६३,०००।-   
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बाग 4 

ङ्ञजल्रागत ङ्जिियण् 
 

४.१. ङ्ञजल्राहरूको स्थरगत प्रङ्झतिेदन् 

काठभाण्डौ ङ्ञजल्रा् 
 

1. बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूको राङ्झग याहत साभग्रीहरूका सम्फन्द्धभा् 
 

१.१. याहत साभग्रीको श्रोत, सॊकरन तथा ङ्जितयणको ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण् 
 

नेऩार सयकायको केन्द्रीम गोदाभ (नेऩार िाद्य सॊस्थान, थाऩाथरी य नेशनर टे्रङ्झडङ 
ङ्झरङ्झभटेडको अङ्झबरेि) फाट ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, काठभाण्डौंराई ऩठाईएका 
याहत साभग्रीहरूको ङ्जिियण: 

ङ्झस.नॊ. साभग्रीको नाभ ऩङ्चयभाण 

1 Rice (Quintal) 3954 

2 Salt (Quintal) 154 

3 Sugar (Quintal) 24 

4 Noodles (Carton) 26195 

5 Beaten Rice (Quintal) 771 

6 Biscuit (Carton) 19399 

7 Tripal/Tent (Pcs) 58774 

8 Water (Case) 47694 

9 Potato (Quintal) 73 

10 Wheat/Flour (Quintal) 33 

11 Pulse (Quintal) 148 

12 Mixed Food (Carton/Kg..) 3820 

13 Gud/Shakkhar (Kg/Box) 1509 

14 Bedsheet/Blanket (Pcs/Bundle/…) 22063 

15 Clothes and Accessories (Pcs/Bundle/Cartoon..) 10704 

16 Utensils (Pcs/Carton, Bag…Pair) 29205 

17 Sanitary Items (Box, Carton, Pair, Pcs..) 39675 

18 Baby Food (Carton, Kg, Bag,….) 4095 

19 Spices (Pcs, Kg, Box, Carton, Quintal) 376 

20 Medicines (Carton, Box, Pcs, Bag…) 104276 

21 Juice (Carton, Ltr, Bag,…) 18 

22 Tea and Coffee (Pkt, Carton, Bag, ……) 480 

23 Oil (Ltr, Kg, Carton, Bag, Pcs) 652 

24 Torch, Battery and Solar Items (Pcs, Carton, Box, Bag, …) 4196 

25 Transformer and Accessories (Pcs) 140 

26 Dalmod and Fried Foods 6407 

27 Gas Range/Cylinder (Pcs, Box, Carton) 0 

28 Miscellenous (Carton, Box, Pcs, Bag…Kg…) 931 
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याहत साभग्रीको प्राङ्ञप् तको ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण् 

क्र.सॊ. 
साभानहरूको 

ङ्जिियण 

प्राङ्ञप् तको 
श्रोत 

जम्भा ऩङ्चयभाण 
ङ्जितयण 
बएको 
ऩङ्चयभाण 

फाॉकी 

१ चाभर केन्द्र/ अन्द्म 5240 क्िीन्द्टर 5208 32 

२ ङ्ञचनी केन्द्र/ अन्द्म 94 क्िीन्द्टर 94 
 

३ नून केन्द्र/ अन्द्म 14885 ऩाकेट 14885 
 

४ चाउचाउ केन्द्र/ अन्द्म 9817काटूघन 9817 
 

५ ङ्झफस्कङ्ट ट केन्द्र/ अन्द्म 11231 काटूघन 11231  

६ दारभोठ केन्द्र/ अन्द्म      

७ ङ्झभक्स िाद्यिस्तङ्ट केन्द्र/ अन्द्म 13281 काटूघन 13281 
 

८ ङ्ञचउया केन्द्र/ अन्द्म 725 क्िीन्द्टर 725 
 

९ तेर केन्द्र/ अन्द्म 7608 ङ्झरटय 7608  

१० रन्द्च प्माकेट केन्द्र/ अन्द्म 13720 
प्माकेट 

13720  

११ टेन्द्ट केन्द्र/ अन्द्म 4880 थान 4839 41 

12 ङ्झत्रऩार केन्द्र/ अन्द्म 54411 49117 5294 

13 कम्भर केन्द्र/ अन्द्म 41801 40614 1187 

 

 

केन्द्रीम गोदाभफाट ङ्ञजल्राराई प्राप् त याहत साभग्री य ङ्ञजल्राफाट ङ्जितयण बएको 
याहत साभग्रीहरू िीचको साभन्द्जस्मता् 

केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत तथा ङ्जिङ्झबन्द् न सॊर्-सॊस्थाहरूफाट ऩठाएका याहत 
साभग्रीहरू ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, काठभाण्डौंभा जम्भा िा जानकायी गयाई 
ङ्जितयण स्थरभा ऩठाउने गयेको तथा ङ्ञजल्राभा प्राप् त हङ्टन आएका याहत साभग्रीहरू 
ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे आम्दानी फाॉधी बकूम्ऩ ऩीङ्झडत ऺेत्रभा ङ्जितयण गयेको 
देङ्ञिन्द्छ। साथै उल्रेङ्ञित याहत साभग्रीको अङ्झबरेि केही हदसम्भ ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ 
उद्धाय सङ्झभङ्झत, काठभाण्डौंरे व्मिङ्ञस्थत गनघ िोजेको बए ताऩङ्झन केन्द्रीम याहत सॊकरन 
तथा ङ्जितयण केन्द्र (केन्द्रीम गोदाभ) य ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको अङ्झबरेिभा 
मङ्जकन ऩङ्चयभाण िङ्टल्न सक्ने तथा एकरुऩता नऩाईएको तथा दङ्टईिटा ऩङ्चयभाण फीच ठूरो 
अन्द्तय देङ्ञिएको हङ्टॉदा केन्द्रीम गोदाभफाट काठभाण्डौं ऩठाएका याहत साभग्रीहरू य प्राप् त 
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गयेको याहत साभग्री फीच तङ्टरना गयी मङ्जकन गनघ सक्ने अिस्था देङ्ञिएन। तथाङ्जऩ 
काठभाण्डौरे प्राप् त गयेको भङ्टतम-भङ्टतम याहत साभग्रीको तङ्टरनात्भक अङ्झबरेि ङ्झनम्नानङ्टसाय 
उल्रेि गङ्चयएको छ: 
 

साभानको ङ्जिियण साभानको ऩङ्चयभाण 
KG BAG BDL PCS SET CTN 

चाभर 

केन्द्रफाट 
ऩठाईएको 

३९५४००      

ङ्ञजल्राभा प्राप् त ५२४०००      

टेन्द्ट 
ङ्झत्रऩार 

केन्द्रफाट 
ऩठाईएको 

   ५८७७४ 

(PC/BDL) 
  

ङ्ञजल्राभा प्राप् त    ५९२९१   
ङ्ञचउया केन्द्रफाट 

ऩठाईएको 
७७१००      

ङ्ञजल्राभा प्राप् त ७२५००      

ब्राङ्कटे 
केन्द्रफाट 
ऩठाईएको 

   
२२,०६३ 

(PC/BDL) 
  

ङ्ञजल्राभा प्राप् त    ४१,८०१   

ङ्झभक्स 
पङ्ट ड 

केन्द्रफाट 
ऩठाईएको 

१५०९ 

(CTN/KG) 
     

ङ्ञजल्राभा प्राप् त      १३२८१ 

बाॉडा 
कङ्टॉ डा 

केन्द्रफाट 
ऩठाईएको  

२९२०५ 

(BAG/ 

Pair) 

    

ङ्ञजल्राभा प्राप् त     २१००  
और्षङ्झध केन्द्रफाट 

ऩठाईएको    
१०४२७६ 

(CTN/PC/ 

BAG…) 

  

ङ्ञजल्राभा प्राप् त      ३३८१ 
 

भाङ्झथको तथ्माङ्कराई ङ्जिश् रेर्षण गदाघ केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्रफाट ङ्ञजल्रा 
दैफी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, काठभाण्डौंभा ३,९५,४०० के.जी. चाभर ऩठाएको देङ्ञिन्द्छ 
बने उल्रेङ्ञित ङ्ञजल्राभा सो ऩङ्चयभाण बन्द्दा फढी चाभर अथाघत ५,२४,३०० के.जी. 
चाभर प्राप् त गयेको देङ्ञिन्द्छ। त्मस्तै, केन्द्रीम अङ्झबरेि अनङ्टसाय काठभाण्डौं ङ्ञजल्राका 
राङ्झग ५८,७७४ फन्द्डर/ङ्जऩस ङ्झत्रऩार ऩठाएको देङ्ञिन्द्छ बने उल्रेङ्ञित ङ्ञजल्रारे 
५९,२९१ ङ्जऩस ङ्झत्रऩार/टेन्द्ट प्राप् त गयेको देङ्ञिन्द्छ। त्मस्तै, बाॉडाकङ्टॉ डाको हकभा 
केन्द्रफाट २९,२०५ फोया/जोडी बाॉडाकङ्टॉ डा ऩठाएको देङ्ञिन्द्छ बने उल्रेङ्ञित ङ्ञजल्रारे 
२,१०० सेट बाॉडाकङ्टॉ डा प्राप् त गयेको देङ्ञिदा केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्र 
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तथा ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे यािेको अङ्झबरेिभा एकरुऩता नबएको य 
अद्यािङ्झधक गङ्चयएको अङ्झबरेिभा मङ्जकन ऩङ्चयभाण िङ्टल्न नसक्ने हङ्टॉदा केन्द्रीम य ङ्ञजल्रारे 
प्राप् त गयेको याहत साभग्रीको तङ्टरनात्भक अध्ममन गनघ कङ्छठन देङ्ञिमो।  

१.२  याहत साभग्रीहरूको ङ्जितयणको प्रङ्जक्रमा य ङ्जितयणको ङ्ञस्थङ्झत् 

 ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतभा सॊकरन बएको याहत साभग्रीहरू सकेसम्भ 
एकिाय प्रणारी अऩनाई स्थानीम सॊमन्द्त्र (न.ऩा., गा.ङ्जि.स., िडा) फाट ङ्जितयण 
गङ्चयएको तथा याहत ङ्जितयण कामघभा स्थानीम स्तयभा गङ्छठत सिघदरीम सङ्झभङ्झतरे सभेत 
सॊमोजनकायी बङू्झभका ङ्झनिाघह गयेको ऩाईमो।  

१.३  ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य सदङ्टऩमोग फाये ऩीङ्झडतहरूको प्रङ्झतङ्जक्रमा् 
 स्थानीम स्तयभा गङ्छठत सिघदरीम सङ्झभङ्झत भापघ त ङ्जितयण बएका याहत साभग्रीहरू 

िास्तङ्जिक ऩीङ्झडतको ऩङ्जहचान गयी याहत ङ्जितयण गने बन्द्दा ऩङ्झन आपू नङ्ञजकका 
व्मङ्ञिराई ङ्जितयण गयेको। 

 बकूम्ऩफाट  ऩङ्टगेको बौङ्झतक तथा भानिीम ऺङ्झतको आधायभा प्राथङ्झभकीकयण गयी 
याहत ङ्जितयण कामघ हङ्टन नसकेको।  

 कङ्झतऩम स्थानहरूभा दफाफ य प्रबािको आधायभा दोहोयो तेहोयो ऩने गयी याहत 
ङ्जितयण गयेको। 

 ङ्जितयण बएका याहत साभग्रीहरू सभेत सभमभै उऩरब्ध हङ्टन नसकेको। 

 याहत ङ्जितयण गदाघ सडक ऩहङ्टॉच बएका फस्तीहरूभा फढी केङ्ञन्द्रत बएको। 

 

2. प्राप् त यकभको िचघ तथा भौज्दात ङ्जिियण् 
 

२.१ ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्ष् 
क्र.सॊ. यकभ ङ्जिङ्झनमोजन गने ङ्झनकाम प्राप् त यकभ (रु.) कैङ्जपमत 

१ के.दै.प्र.उ.स.  ९८,30,00,000।-  

 

क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक ऩङ्चयभाण दय (रु.) िचघ यकभ (रु.) 
१ ङ्जकङ्चयमा  िचघ 1120 ४०,०००।-  4,48,00,000।- 
२ भतृक ऩङ्चयिाय याहत  ७०० १,००,०००।- 7,00,00,000।- 
३ अस्थामी आिास 46600 १५,०००।- 6९,९0,00,000।- 

जम्भा 81,३8,00,000।- 
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नोट् नऩेार सयकाय भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद्को ङ्झनणघम अनङ्टसाय भतृकको ङ्जकङ्चयमा िचघको राङ्झग 
रू.४०,०००।- य भतृकको ऩीङ्झडत ऩङ्चयिायराई रू.१ रािका दयरे यकभ ङ्जितयण 
गङ्चयएको य ऩूणघ र्य ऺङ्झत बएको बनी केन्द्र तथा ङ्ञजल्राफाट िङ्जटएका प्राङ्जिङ्झधक टोरीको 
ङ्झसपाङ्चयशको आधायभा रू.१५,००० तथा बकूम्ऩ ऩीङ्झडत ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जितयण गङ्चयएको 
ऩाईमो। 

२.३ ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामाघरम, काठभाण्डौ  

ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामाघरम, काठभाण्डौरे िङ्चयद गयेको ङ्झत्रऩार सम्फन्द्धभा् 
 ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामाघरम, काठभाण्डौरे याहत साभग्री स्िरूऩ नेऩार सयकाय 

केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झनदेशन सभेतको आधायभा चारू आ.ि. 
०७१।०७२ को सािघजङ्झनक ङ्झनभाघण तपघ  ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत फजेटफाट रु.75,47,777।-  
फयाफयको ३०५० थान ङ्झत्रऩार िङ्चयद गयेको ऩाईमो।  

 उल्रेङ्ञित ङ्झत्रऩारहरू सािघजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभािरी, २०६४ को ङ्झनमभ ८५ (४) 
फभोङ्ञजभ छोटो प्रङ्जक्रमािाया सोझै फजायफाट िङ्चयद गयेको ऩाईमो।  

 ङ्झत्रऩार िङ्चयद गदाघ ङ्जिङ्झबन्द् न साईजको िङ्चयद गङ्चयएको जसको और्षत भूल्म प्रङ्झत िगघ ङ्जपट 
रू. ९ देङ्ञि १४ रूऩैमाॉ सम्भ ऩनघ गएको देङ्ञिएको। 

 िङ्चयद गङ्चयएको ङ्झत्रऩारको नभूना सॊकरन गयी गङ्टणस्तय ऩयीऺण गने कामघ गयेको 
नदेङ्ञिएको।  

 िङ्चयद गङ्चयएको ङ्झत्रऩारको कङ्झतऩम ङ्झफजकभा गङ्टणस्तय निङ्टरेको। 

 पयक पयक पभघहरुसॉग पयक पयक ङ्झभङ्झतभा िङ्चयद गङ्चयएको कङ्झतऩम ङ्झत्रऩारको भूल्म 
एउटै यहेको देङ्ञिएको। 

 सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमरे नेऩार टेण्ट एन्द्ड टायऩोङ्झरन प्रा. ङ्झर. फाट िङ्चयद गयेको ङ्झत्रऩार 
सम्फन्द्धभा अनङ्टसन्द्धान हङ्टॉदा उि प्रा.ङ्झर. रे आमात गयेको ङ्झत्रऩारको गङ्टणस्तय १७० 
ङ्ञजएसएभ बन्द्दा फङ्जढको नदेङ्ञिएको तथा उि प्रा.ङ्झर. रे ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको 
कामाघरम, काठभाण्डौराई ६ x १८ साइजको ङ्झत्रऩारको गङ्टणस्तय निङ्टराई प्रङ्झत िगघ ङ्जपट 
रु.१४।७५ भा उऩरब्ध गयाएको देङ्ञिदा उल्रेङ्ञित भूल्म स्िबाङ्जिक नदेङ्ञिएको।  

 उल्रेङ्ञित ङ्झत्रऩारहरू का.भ.न. ऩा. तथा अन्द्म न.ऩा.हरूभापघ त ङ्जितयण गनघ ऩठाईएको। 
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२.४ ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरम ,काठभाण्डौ  

बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ङ्जिद्यारमहरुका राङ्झग ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरमरे ङ्झनम्न शीर्षघकभा यकभ 
ङ्झनकासा गयेको  देङ्ञिन्द्छ् 
1. अस्थामी ङ्झसकाई केन्द्र (TLC) - 2,41,95,000।- 
2. ङ्जिद्यारम भभघत   - 25,00,000।- 
3. ऩोशाक तथा झोरा   - 3,69,73,000।- 
 

१) सयकायी िचघभा ङ्झनभाघण सम्ऩन्द् न TLC- 147 िटा ङ्जिद्यारमराई 2,4१,95,000।- 
ऩेश्की ङ्झनकासा गङ्चयएकोभा बौङ्झतक सङ्टधाय तपघ को ङ्झनमङ्झभत फजेटफाट 
रु.८,00,000।- थऩ गयी जम्भा रू.२,४९,९५,०००।– िचघ गयेको ऩाईमो। 
मसैगयी मूङ्झनसेपफाट १९९ अस्थाई ङ्झसकाई केन्द्र ङ्झनभाघण गने प्रङ्झतिद्धता गयेको 
फङ्टङ्ञझमो। 

२) ङ्जिद्यारम  भभघत:-  भभघत शीर्षघकभा ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत रु.२५,००,०००।- िचघ नबएको 
ऩाईमो।  

३) ऩोशाक तथा झोरा ङ्जितयण सम्फन्द्धभा्-  ऩोशाक तथा झोरा ङ्जितयण शीर्षघकभा ङ्ञजल्रा 
ङ्ञशऺा कामाघरम, काठभाण्डौंराई प्राप् त बएको जम्भा रु.3,69,73,000।– सम्ऩूणघ 
ङ्जिद्यारमका ङ्जिद्याथॉहरूराई ऩीङ्झडत सो सयह नै दाभासाहीभा यकभ ङ्जितयण गयेको 
देङ्ञिमो।   

२.५ िानेऩानी तथा सयसपाई ङ्झडङ्झबजन कामाघरम,काठभाण्डौ 

 िानेऩानी तथा सयसपाई ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, काठभाण्डौंराई बकूम्ऩ प्रबाङ्जित याहत 
व्मिस्थाऩनका राङ्झग रू.१,00,00,00०।- प्राप् त बएकोभा सो यकभ स्थानीम रुऩभा 
उऩरब्ध व्मिसामीसॉग कोटेशन भाग गयी प्राप् त कोटेशनका आधायभा न्द्मून भूल्म ऩेश 
गने कोटेशनकताघ छनौट गयी रू.59,92,879।71 को एच.डी.ऩी. ऩाईऩ य ङ्जपङ्जटङ 
िङ्चयद गयेको देङ्ञिमो। स्थानीम ऩीङ्झडतफाट प्राप् त ङ्झनिेदनका आधायभा कामाघरमरे 
ङ्झनणघम गयी उि सम्ऩूणघ िङ्चयद गयेका एच डी ऩी ऩाईऩ य ङ्जपङ्जटङ ङ्जितयण गयेको 
देङ्ञिमो। उि साभान ङ्जितयण गदाघ ऺङ्झतको भङ्टल्माङ्कन, ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय 
सङ्झभङ्झतको ङ्झनणघम सभेतराई आधाय भानेको देङ्ञिएन।  
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 िानऩेानी आमोजनाभा ऺङ्झत ऩङ्टगेको ङ्जिियण :- बकूम्ऩफाट काठभाण्डौं ङ्ञजल्राका ऺङ्झत 
ऩङ्टगेका िानेऩानी आमोजनाको स्थानीम स्तयभा गङ्छठत िानेऩानी उऩबोिा सङ्झभङ्झतको 
भाग तथा ङ्झनिेदनको आधायभा िानेऩानी तथा सयसपाई ऺेत्रीम अनङ्टगभन कामाघरम 
सभेतको सॊरग्नताभा  ऺङ्झतको भूल्माॊकन गयेको ऩाईमो। 

 

 िानऩेानी कामाघरमफाट बएको िङ्चयद प्रङ्जक्रमा य िङ्चयद बएका साभानहरूको ङ्जिियण् 
क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक िचघ यकभ (रु.) िचघ प्रङ्जक्रमा कैङ्जपमत 
१ HDP Pipe य ङ्जपङ्जटङ 59,92,879।71 कोटेशन 

 

 

 उल्रेङ्ञित साभानहरूको ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य भौज्दात ङ्जिियण:- 
बकूम्ऩफाट प्रबाङ्जित िानेऩानी आमोजनाको स्थानीम स्तयभा गङ्छठत िानेऩानी उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतको भाग तथा ङ्झनिेदनको आधायभा िानेऩानी तथा सयसपाई ऺेत्रीम अनङ्टगभन 
कामाघरमरे ङ्झनणघम गयी  HDP Pipe य ङ्जपङ्जटङ ङ्जितयण गयेको ऩाईमो। HDP Pipe य 
ङ्जपङ्जटङको भौज्दात यहेको ऩाईएन। 

२.६ ङ्ञजल्रा ब-ूसॊयऺण कामाघरम ,काठभाण्डौ 
 प्राप् त यकभ:- रू.१,2५,००,०००।- 
 ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत ब-ूऺम िा सॊबाङ्जित ब-ूऺमफाट ऩङ्टगेको िा ऩङ्टग्न सक्न ेऺङ्झतको ङ्जिियण:-  

ऺङ्झतको भूल्माॊकन बएको नदेङ्ञिएको। 

 ब-ूसॊयऺण कामाघरमफाट बएको िङ्चयद प्रङ्जक्रमा य िङ्चयद बएका साभानहरूको ङ्जिियण् 
ङ्ञजल्रा ब-ूसॊयऺण कामाघरम, काठभाण्डौंराई बकूम्ऩफाट बएको िा हङ्टन सक्ने ब-ूऺम 
ङ्झनमन्द्त्रणका राङ्झग यकभ रू.१,२५,००,०००।- प्राप् त बएको। सो यकभ िचघ गनघ 
सािघजङ्झनक िङ्चयद ऐनको छोटो प्रङ्जक्रमा अिरम्फन गयी ७ ङ्छदने फोरऩत्र आव्हान गयी 
साभान िङ्चयद गयेको ऩाईमो।  

क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक ऩङ्चयभाण िचघ यकभ (रु.) िचघ प्रङ्जक्रमा 
१ जीआइ ताय हेबी  40टन   41,58,400।- फोरऩत्र 

 

 उल्रेङ्ञित साभानहरूको ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य भौज्दात ङ्जिियण :- ङ्ञजल्राभा तत्कार 
बूऺ म बएको बनी ङ्झनिेदन बकूम्ऩफाट ङ्झसङ्ञजघत बूऺ मको योकथाभको प्रमोजनाथघ बन े

ऩङ्झन साभान ङ्जितयण नबई भौज्दातभा नै यहेको। 
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२.७ ङ्ञजल्रा जनस्िास्थ्म कामाघरम, काठभाण्डौं 
 प्राप् त यकभ:- रू.८,00,000।- 
 और्षङ्झध प्राङ्ञप् त य ङ्जितयणको ङ्जिियण :- स्िास्थ्म सेिा ङ्जिबाग, आऩूङ्झतघ भहाशािाफाट 

हस्तान्द्तयण बई प्राप् त और्षङ्झधहरु ङ्जिङ्झबन्द् न स्िास्थ्म सेिा केन्द्र भापघ त ङ्जितयण। 

 ङ्ञजल्रा जनस्िास्थ्म कामाघरमफाट बएको िङ्चयद प्रङ्जक्रमा य िङ्चयद बएका केही 
साभानहरूको ङ्जिियण् 

क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक ऩङ्चयभाण 

दय 
(रु.) 

िचघ 
यकभ 
(रु.) 

िचघ 
प्रङ्जक्रमा 

कैङ्जपमत 

१ ङ्जपनरे ५ ङ्झर. 100 jar 320 32000 

सोझै 

फॊगराभङ्टिी 
भेङ्झडङ्झसन सप्रामसघ, 

बिऩङ्टय 

2 
 Microlyse 500 ml 40 Jar 1885 75400 

3 
Cotton 400 grm 200 Roll 190 38000 

4 
Savinox 1000ml 100 Jar 360 36000 

5 
Mask 2500 4 10000 

६ 
Antacid 50000 1/45 72500 

७ chlorpheniramine 100000 0.77 77000 

सोझै 

देिकोटा भेङ्झडकर 
हर, ङ्ञजयी दोरिा 

८ Salbutamol 100000 0.79 79000 

९ Ciprofloxaclline Dro. 2000 vil. 23/19 46980 

१० Ciprofloxaclline oint. 45000 1/29 58050 
१२ Hysocine tab. 5000 4/5 22500 

सोझै 

यभास भेङ्झडसन 
सप्रामसघ, काठ. १३ Ciprofloxaclline Dro. 2000 vil. 20 40000/- 

ङ्ञजल्रा जनस्िास्थ्म कामाघरम, काठभाण्डौंराई और्षङ्झध िङ्चयद सभेतका राङ्झग रू. 
८,००,०००।- प्राप् त बएकोभा उल्रेङ्ञित यकभ ङ्झनम्भ फभोङ्ञजभ िचघ गयेको तथा 
काठभाण्डौको राङ्झग िङ्चयद गङ्चयएको और्षङ्झधहरू बिऩङ्टय तथा दोरिा ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत 
पभघहरूफाट िङ्चयद गयेको देङ्ञिॉदा िङ्चयद प्रङ्जक्रमा स्िबाङ्जिक देङ्ञिन आएन। 

 और्षङ्झध    - रू.६,९७,०००।- 
 गाडी बाडा  - रू.२१,७००।- 
 भाईक बाडा  - रू.१३,५००।- 
 पोटोकऩी  - रू.८,५००।- 
 प्राङ्जष्टक प्माकेट - रू.३,०००।- 
 िाजािचघ  - रू.५६,३००।- 

 जम्भा - रू. ८,००,०००।- 
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२.८ ङ्ञजल्रा ऩशङ्ट सेिा कामाघरम, काठभाण्डौ  

 प्राप् त यकभ :- रू.5,00,000।- 
 ङ्ञजल्रागत ऩशङ्ट, चौऩामाको ङ्जिियण :-  

ङ्ञजल्रा ऩशङ्ट कामाघरमफाट बएको िङ्चयद प्रङ्जक्रमा य िङ्चयद बएका साभानहरूको ङ्जिियण् 

क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक िचघ यकभ िचघ प्रङ्जक्रमा 
१ भहाभायी योग ङ्जिरुद्धको िोऩ 1,50,000।- सोझै  
2 उङ्ङत र्ाॉसको िीऊ १,५०,०००।- सोझै 

३ ङ्झनसॊक्रभणको राङ्झग ङ्जिङ्झबन्द् न और्षङ्झध 2,00,000।- सोझै 

 

 उल्रेङ्ञित साभानहरूको ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य भौज्दात ङ्जिियण :- सेिा केन्द्र भापघ त 
कृर्षकहरुराई ङ्जितयण गङ्चयएको। 

 ङ्ञजल्रा ऩशङ्ट सेिा कामाघरमभा ङ्झनमङ्झभत फजेट तपघ  ङ्जहउॉदे, िरे्ष तथा फहङ्टिरे्ष र्ाॉसको 
िीऊ िङ्चयदको राङ्झग क्रभश् रू. ९,९१,०००।- रू. ५,८०,०००।- य रू. 
१,६०,०००।- ङ्जिङ्झनमोजन बई र्ाॉसको िीऊ ङ्जितयण ऺेत्र सभेत ङ्झनधाघयण बैसकेको 
अिस्थाभा ऩङ्टन् ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत कामाघरम, काठभाण्डौफाट अनङ्टदान स्िरूऩ प्राप् त 
यकभ रू. १,५०,०००।- को र्ाॉसको िीऊ शीर्षघकभा नै िचघ गयेको देङ्ञिएको; 
मसयी िचघ गदाघ ङ्झभङ्झत २०७२।०२।१८ गते ऩेश्की ङ्झरई सोही ङ्छदन ङ्ञशि एग्रोबेट 
याभग्राभ, निरऩयासीफाट िङ्चयद गयी दाङ्ञिरा तथा ङ्जितयण गयेको ऩाईमो।  

 

२.९ ङ्ञजल्रा कृङ्जर्ष ङ्जिकास कामाघरम ,काठभाण्डौ 

 प्राप् त यकभ:- ५,00,000।- ( ङ्ञज.ङ्जि.स.फाट प्राप् त) 
 ङ्जिउ, ङ्जिजन प्राङ्ञप् त य ङ्जितयणको ङ्जिियण : 

ङ्ञजल्रा कृङ्जर्ष ङ्जिकास कामाघरमफाट बएको िङ्चयद प्रङ्जक्रमा य िङ्चयद बएका साभानहरूको 
ङ्जिियण् 

यकभ िचघ शीर्षघक ऩङ्चयभाण  दय िचघ यकभ िचघ 
प्रङ्जक्रमा 

धानको ङ्जिउ (धानको 
ङ्जिउ िङ्चयद ङ्झभङ्झत 
२०७२।०२।२१) 

4.5 भेङ्जट्रक 
टन 

 3,60,000।- सोझै 
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तयकायी ङ्जकट ऩूणघ 
प्माकेज  

६०० ऩाकेट   3,16,500।-  

प्राङ्जष्टक टनरेको राङ्झग 
प्राङ्जष्टक ङ्झत्रऩार िङ्चयद 

200 थान 6000।- 
12,00,000।
- 

 

कऩय अक्सी क्रोयाइड ११० के.जी. 1200।- 1,32,000।-  
तयकायी िेतीको राङ्झग 
ताङ्झरभ 

  1,83,500।-  
 

नोट् उल्रेङ्ञित िङ्चयद गङ्चयएको कृङ्जर्ष सम्फन्द्धी साभग्री फाहेक याङ्जष्डम िीऊ ङ्जिजन 
कम्ऩनीफाट प्राप् त 1 भे.टन. धानको िीऊ सभेत ङ्ञजल्रा कृङ्जर्ष ङ्जिकास 
कामाघरमफाट ङ्जितयण गयेको देङ्ञिमो। मसयी, याङ्जष्डम िीऊ ङ्जिजन कम्ऩनी भापघ त 
तथा स्थानीम सहकायी भापघ त िङ्चयद गयी ङ्जितयण गङ्चयएका धानको िीऊ सभमभा 
कृर्षकहरूराई ङ्जितयण गयेको नदेङ्ञिदा उल्रेङ्ञित शीर्षघकभा बएको िचघ सदङ्टऩमोग 
बएको बन्द् न सक्ने अिस्था देङ्ञिएन। 

 

२.१० ङ्झडङ्झबजन सडक कामाघरम ,काठभाण्डौ 

 ङ्झडङ्झबजन सडक कामाघरम, काठभाण्डौराई अिरूद्ध सडक सङ्टचारू गने तथा बग्नािशरे्ष 
हटाउन े शीर्षघकभा जम्भा रू.50,00,000।–प्राप् त बएकोभा सडक िण्डभा यहेको 
बग्नािशेर्ष हटाउने कामघभा इन्द्धन य उऩकयण बाडा फाऩत रु.२३,१३,६३०।५६ 
िचघ बई फाॉकी रु.26,86,3६9।44 ङ्जपताघ गयेको देङ्ञिएको। 
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२.११  ङ्झत्रऩार िङ्चयद ङ्जिियण :- 

ङ्झस.नॊ िङ्चयद गने ङ्झनकाम ङ्जिके्रता/ पभघ GSM ङ्झत्रऩारको साईज 
िङ्चयद 
ङ्झत्रऩार 
सॊतमा 

प्रङ्झत थान ङ्झत्रऩारको 
भूल्म 

जम्भा भूल्म कैङ्जपमत 

1.  
काठभाण्डौ 
भ.न.ऩा. 

न्द्मू चौधयी टे्रडशघ - 353738 िगघ ङ्जपट 2675 ७।– ि.ङ्जप. 2476166।- भ्माट िाहेक 
ङ्ञऺङ्ञत्तज  टे्रड इन्द्टयनेशनर  38304 िगघ ङ्जपट 40 ७।– ि.ङ्जप. 268128।-  

ङ्ञज.ङ्जि.स.ऩसाघ  121656 िगघ ङ्जपट  
६।७८ प्रङ्झत 

ि.ङ्जप. 
824827।68  

ङ्ञऺङ्ञत्तज  टे्रड इन्द्टयनेशनर  164402 िगघ ङ्जपट 362 
ङ्झसरऩोङ्झरन 

१२।– प्रङ्झत 
ि.ङ्जप. 

1972824।-  

जम्भा ५५४१९४५।६८  
2.  ङ्ञज.प्रशा.कामाघरम ङ्जिङ्झबन्द् न   200  324000।-  

3.  ङ्ञज.ङ्जि.स. काठभाण्डौ 

न्द्मू ऩशङ्टऩङ्झत टे्रड एन्द्ड,सप्रामय - १२ -१८ 138 2592।- 357696।-  

सेङ्जिका इन्द्टयप्राइजेज 230 
12-15/ 12-18/ 15-18/ 

20-20 
352  949110।-  

न्द्मू ऩशङ्टऩङ्झत टे्रड एन्द्ड,सप्रामय - 12-15/12-18 1313  3187256।-  
दीऩेश इन्द्टयप्राइजेज 230 12-15/15-18/12-12 800  1948968।-  
न्द्मू ऩशङ्टऩङ्झत टे्रड एन्द्ड,सप्रामय - 12-18/12-15 302  834753।60  
नेऩार टेन्द्ट एन्द्ड टायऩोङ्झरन प्रा.ङ्झर. - 6-18 150  270014।-  

जम्भा ७५,४७,७९७।६०  
काठभाण्डौ भहानगयऩाङ्झरका तथा ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत अन्द्म नगयऩाङ्झरकाहरूफाट िङ्चयद गङ्चयएका ङ्झत्रऩारहरूको िङ्चयद प्रङ्जक्रमा, भूल्म य गङ्टणस्तयको अध्ममन गदाघ छोटो 
प्रङ्जक्रमा अऩनाई िङ्चयद गयेको तय िङ्चयद गदाघ अऩनाउनङ्टऩने गङ्टणस्तय ऩयीऺण, प्राङ्जिङ्झधक ऩयाभशघ, नभूना सॊकरन जस्ता कामघ गयेको देङ्ञिएन। मस्तै, िङ्चयद गङ्चयएको 
ङ्झत्रऩारको भूल्मभा ङ्जिङ्जिधता देङ्ञिमो बने भहानगयऩाङ्झरका रगामत अन्द्म न.ऩा. हरूरे िङ्चयद गयेको ङ्झत्रऩारभा गङ्टणस्तय (ङ्ञजएसएभ) िङ्टरेको नदेङ्ञिएको तथा ङ्जितयण 
प्रङ्जक्रमा सभेत ऩायदशॉ नबएको ऩाईएकोरे सो ङ्जिर्षमभा छानिीन हङ्टनङ्टऩने देङ्ञिमो।  
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रङ्झरतऩङ्टय ङ्ञजल्रा् 
 

1. बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूको राङ्झग याहत साभग्रीहरू सम्फन्द्धभा् 
 

१.१. याहत साभग्रीको श्रोत य सॊकरन तथा ङ्जितयणको ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण् 
 

केन्द्रीम ङ्झनकाम (नेऩार िाद्य सॊस्थान थाऩाथारी य नेशनर टे्रङ्झडङ ङ्झरङ्झभटेडको अङ्झबरेि) 
को अङ्झबरेि फभोङ्ञजभ काठभाण्डौं ऩठाईएका याहत साभग्रीको ङ्जिियण: 

ङ्झस.नॊ. याहत साभग्रीको नाभ ऩङ्चयभाण 

1 Rice (Quintal) 1582 

2 Salt (Quintal) 33 

3 Sugar (Quintal) 11 

4 Noodles (Carton) 12490 

5 Beaten Rice (Quintal) 402 

6 Biscuit (Carton) 2280 

7 Tripal/Tent (Pcs/Bundle) 20219 

8 Water (Case, Truck) 17001 

9 Potato (Quintal) 22 

10 Wheat/Flour (Quintal) 36 

11 Pulse (Quintal) 10 

12 Mixed Food (Carton/Kg..) 2562 

13 Gud/Shakkhar (Kg/Box) 0 

14 Bedsheet/Blanket (Pcs/Bundle/…) 6989 

15 Clothes and Accessories (Pcs/Bundle/Cartoon..) 157 

16 Utensils (Pcs/Carton, Bag…Pair) 32339 

17 Sanitary Items (Box, Carton, Pair, Pcs..) 6032 

18 Baby Food (Carton, Kg, Bag,….) 154 

19 Spices (Pcs, Kg, Box, Carton, Quintal) 0 

20 Medicines (Carton, Box, Pcs, Bag…) 3286 

21 Juice (Carton, Ltr, Bag,…) 6 

22 Tea and Coffee (Pkt, Carton, Bag, ……) 1 

23 Oil (Ltr, Kg, Carton, Bag, Pcs) 0 

24 Torch, Battery and Solar Items (Pcs, Carton, Box, Bag, …) 123 

25 Transformer and Accessories (Pcs) 0 

26 Dalmod and Fried Foods 208 

27 Gas Range/Cylinder (Pcs, Box, Carton) 0 

28 Miscellenous (Carton, Box, Pcs, Bag…Kg…) 5 
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बन्द्साय ङ्जिबागको अङ्झबरेि फभोङ्ञजभ ङ्जिङ्झबन्द् न सॊर्-सॊस्था, व्मङ्ञिहरूरे बन्द्साय 
नाकाहरूफाट सोझै रङ्झरतऩङ्टय ङ्ञजल्राभा ऩठाईएको याहत साभग्रीहरूको ङ्जिियण: 

ङ्झस.नॊ. साभानको नाभ साभानको ऩङ्चयभाण  
KGM BAG BDL PCS SET CTN 

१ चाभर ६८१५० १२७ 
    

२ ङ्ञचउया ५४३० ८०     

३ ब्राङे्कट  9 २७१ ११४३२९ 
  

४ बाॉडाकङ्टॉ डा  
PLASTIC BUCKET 
WITH LID` 

  ९१ २४५४१ ११४८  

BUCKET SET    ३३१५   

Steel Plate    ८०   

Kitchen set     १९३९२  
PLASTIC BUCKET     ३२५०   

५ भेङ्झडङ्झसन ७२०३ २१    १२४ 
६ ङ्झभक्स पङ्ट ड २९५    ११५० ६६० 
७ टेन्द्ट ङ्झत्रऩार       

Tarpaulins /Plastic 
Sheets/Tents 

 २६७ ९० ५२५६२   

FAMILY TENT   १०२    
Plastic tops (Tripal)    २२१०   
POLYTHIN SHEET    ६६०   

८ अन्द्म तपघ  
Torch light    १८  २ 
Led light, emergency 
assistance. 

   १२००   

Led tourch light    ११०   
 
 

ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, रङ्झरतऩङ्टयभा प्राप् त याहत साभग्रीको ङ्जिियण: 

क्र.सॊ. 
साभानहरूको 

ङ्जिियण 

प्राङ्ञप् तको श्रोत जम्भा ऩङ्चयभाण 
ङ्जितयण 
बएको 
ऩङ्चयभाण 

फाॉकी 

१ चाभर केन्द्र 1443 क्िीन्द्टर 1343 100 

२ ङ्ञचनी केन्द्र २० िोया 20 
 

३ नून केन्द्र ९० िोया 90 
 

४ चाउचाउ केन्द्र/िङ्चयद 8632काटूघन 8632 
 

५ ङ्झफस्कङ्ट ट केन्द्र/िङ्चयद 1652 काटूघन 1652  

६ दारभोठ िङ्चयद ४५ िोया 45  

७ ङ्झभक्स केन्द्र २३६५ काटूघन 2365 
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िाद्यिस्तङ्ट 
८ ङ्ञचउया केन्द्र/िङ्चयद 2124 फोया 2124 

 

९ टेन्द्ट केन्द्र ८९ थान 89 
 

१० ङ्झत्रऩार केन्द्र 35196 थान 33196 2000 

११ कम्भर केन्द्र 1३३56 थान 12756 ६०० 

 

केन्द्रफाट ऩठाईएका याहत साभग्री य ङ्ञजल्राभा प्राप् त याहत साभग्रीहरू िीचको 
साभन्द्जस्मता: 

ङ्झस. 
नॊ. 

याहत साभग्री ऩठाउन ेङ्झनकाम/ 
सॊर्सॊस्था 

ङ्झत्रऩार  
 

ब्ल्माङ्कटे 

ङ्ञचउया 
(के.जी.) 

 

चाभर  
(के.जी.) 

१. केन्द्रफाट ऩठाइएको ऩङ्चयभाण 
२०२१९ 

(थान/फण्डर) 
६९८९ 

(ङ्जऩस/फण्डर) 
४०२०० १५८२०० 

२. 
ङ्ञजल्राभा प्राप् त हङ्टन आएको 
कङ्ट र ऩङ्चयभाण 

३५१९६ 
थान 

१३३५६ 
थान 

२१२४ 
फोया 

१४४३०० 
 

भाङ्झथ उल्रेङ्ञित ताङ्झरकाहरूराई ङ्जिश् रेर्षण गदाघ ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतभा 
केन्द्रीम ङ्झनकाम रगामत ङ्जिङ्झबन्द् न सॊर्-सॊस्थाहरूरे ऩठाएको ङ्झत्रऩार, ब्ल्माङ्केट रगामतका 
साभानहरूको अङ्झबरेि केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्र य ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ 
उद्धाय सङ्झभङ्झतरे प्राप् त गयी यािेको अङ्झबरेि ङ्झबन्द् न ङ्झबन्द् न यहेको ऩाईमो। मसैगयी, नेऩार 
सयकायको केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्रफाट ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय 
सङ्झभङ्झतराई १,५८,२०० के.जी. चाभर ऩठाएकोभा ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, 
रङ्झरतऩङ्टयरे १,४४,३०० के.जी. भात्र चाभर प्राप् त गयेकोरे ङ्ञजल्राभा १३,९०० 
के.जी. चाभर कभ प्राप् त बएको अङ्झबरेिफाट देङ्ञिन्द्छ। त्मस्तै, केन्द्रीम याहत सॊकरन 
तथा ङ्जितयण केन्द्रफाट २०,२१९ थान ङ्झत्रऩार ऩठएको य ङ्ञजल्रारे ३५,१९६ ऩा्त  
गयेको देङ्ञिमो बने केन्द्रफाट ६,९८९ थान/फन्द्डर ब्ल्माङ्केट ऩठाएकोभा रङ्झरतऩङ्टय 
ङ्ञजल्राभा १३,३५६ थान प्राप् त गयेको अङ्झबरेिफाट देङ्ञिमो।  

मसयी, केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्ररे ङ्झत्रऩार, ब्राङ् केट रगामतका 
साभग्रीहरूको अङ्झबरेि थान तथा िण्डरभा यािेको तथा उल्रेङ्ञित साभग्री प्राप् त गने 
ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे यािेको अङ्झबरेिभा थान भात्र िङ्टल्ने देङ्ञिएकोरे 
केन्द्र य ङ्ञजल्राको अङ्झबरेि तङ्टरना गनघ सङ्जकने अिस्था देङ्ञिएन।  
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१.२ याहत साभग्रीहरूको ङ्जितयणको प्रङ्जक्रमा य ङ्जितयणको ङ्ञस्थङ्झत्-  

नेऩार सयकायरे याहत ङ्जितयणभा एकिाय प्रणारी रागङ्ट गने नीङ्झत ङ्झरएताऩङ्झन ङ्ञजल्रा दैिी 
प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे उऩरब्ध गयाएको अङ्झबरेिभा ङ्जिङ्झबन्द् न सॊर्-सॊस्थाहरू भापघ त 
ङ्जितयण बएका याहत साभग्रीहरूको ङ्जिियण अङ्झबरेिीकयण नगङ्चयएको देङ्ञिदा नेऩार 
सयकायरे ङ्झरएको एकिाय नीङ्झत प्रबािकायी रूऩभा रागङ्ट बएको देङ्ञिएन।  

१.३ ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य सदङ्टऩमोग फाये ऩीङ्झडतहरूको प्रङ्झतङ्जक्रमा्- 

याहत साभग्रीहरूको ङ्जितयण सम्फन्द्धभा उऩत्मकाका ऩीङ्झडतहरूरे याहत साभग्रीहरू ऩाएको 
तय ङ्ञजल्राका दङ्टगघभ बेगका ऩीङ्झडतहरुरे सभमभा याहत साभग्रीहरू नऩाएको गङ्टनासो यहेको 
ऩाईमो।  

२. प्राप् त यकभको िचघ तथा भौज्दात ङ्जिियण् 

२.१ ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्ष, रङ्झरतऩङ्टय 

क्र.सॊ. यकभ ङ्जिङ्झनमोजन गने ङ्झनकाम प्राप् त यकभ (रु.) कैङ्जपमत 

१ के.दै.प्र.उ.स.  ४६,७१,००,०००।-  

 

क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक सॊतमा दय (रु.) िचघ यकभ (रु.) 
१ ङ्जकङ्चयमा िचघ १८२ ४००००।- 72,90,000।- 
२ भतृक ऩङ्चयिाय याहत 156 १०००००।- 1,55,90,000।- 
३ अस्थामी आिास ङ्झनभाघण 27321 १५०००।- 40,97,95,000।- 

 

२.२ ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामाघरम, रङ्झरतऩङ्टय्  

 ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामाघरमरे ४५ फोया दारभोठ  रु. 1,99,450।- य 
७५ फोया ङ्ञचउया रु.71,250।- भा िङ्चयद गयी ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाघरम भापघ त 
ङ्जितयण गयेको देङ्ञिएको। 

 ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झनणघमानङ्टसाय ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामाघरम, 
ररङ्झतऩङ्टयरे २,४८० काटूघन चाउचाउ िङ्चयदको राङ्झग रू.6,08,363।- बिूानी 
ङ्छदएको। 
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 गा.ङ्जि.स. य न.ऩा.राई प्राप् त यकभ ङ्झनदेङ्ञशका/ङ्झनदेशानङ्टसायको प्रङ्जक्रमा अऩनाई 
सिघदरीम सॊमन्द्त्रको ङ्झसपाङ्चयशको आधायभा आिश्मक साभग्रीहरू िङ्चयद गङ्चय ङ्जितयण 
गयेको। 

 

२.३ ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरम, रङ्झरतऩङ्टय 

बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ङ्जिद्यारमहरुका राङ्झग ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरमरे ङ्झनम्न शीर्षघकहरूभा  
यकभ ङ्झनकासा गयेको  देङ्ञिमो्    

 

 अस्थामी ङ्झसकाई केन्द्र (TLC) - रु.3,40,50,000।- 
 ङ्जिद्यारम भभघत   - रु. 1,24,50,000।- 
 ऩोशाक तथा झोरा िङ्चयद   - रु. १,६३,४४,000।- 

 

अस्थामी ङ्झसकाई कऺा (Temporary Learning Center-TLC) ङ्झनभाघण सम्फन्द्धी  
 प्राप् त यकभ रू.3,40,50,000।- 
 सयकायी िचघभा ङ्झनभाघण सम्ऩन्द् न TLC -१२ िटाराई १८ राि ऩेश्की ङ्झनकासा 

ङ्छदएको। 

 ङ्जिङ्झबन्द् न सॊर्-सॊस्थाहरूफाट 195 िटा अस्थामी ङ्झसकाई केन्द्रहरू ङ्झनभाघण सम्ऩन्द् न गने 
गयी सम्झौता बएको।  
 

ङ्जिद्यारम ऩोशाक तथा झोरा ङ्जितयण सम्फन्द्धभा्-  
२०७१ को Flash Report भा उल्रेङ्ञित ङ्जिद्याथॉ सतमाराई आधायभानी उल्रेङ्ञित 
शीर्षघकभा प्राप् त यकभ रू. १,६३,४४,000।- सफै ङ्जिद्याथॉहरूराई ऩीङ्झडत भानी 
दाभासाहीरे ङ्जितयण गने गयी ङ्जिद्यारमको िाताभा ङ्झनकासा गयेको तथा ङ्जिद्यारम भभघत 
शीर्षघकभा ङ्झनकासा बएको रू.1,24,50,000।-भध्मेफाट रू.१,२१,75,000।- ऩेश्की 
ङ्झनकासा गयेको देङ्ञिएको। उल्रेङ्ञित यकभ ऩेश्की पर्छ्यौटको क्रभभा यहेकोरे के कसयी 
िचघ गङ्चयएको छ बन्द् ने सम्फन्द्धभा सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनकामफाट अनङ्टगभन हङ्टनङ्टऩने देङ्ञिमो।  

२.५ िानेऩानी तथा सयसपाई ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, रङ्झरतऩङ्टय 

 रङ्झरतऩङ्टय ङ्ञजल्रा अन्द्तगघत बकूम्ऩफाट ऺङ्झत ऩङ्टगेका िानेऩानी आमोजनाहरूको भभघत तथा 
ऩङ्टन् सॊचारनको राङ्झग रू.१,00,00,00०।– ङ्झनकासा बएको य सो ङ्ञजल्रा अन्द्तगघत 
कङ्ट नै ऩङ्झन िानेऩानी आमोजनाहरूभा ऺङ्झत नऩङ्टगेको कायण उि यकभ ङ्जपताघ बएको 
देङ्ञिमो।  
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२.६ ङ्ञजल्रा ब-ूसॊयऺण कामाघरम, रङ्झरतऩङ्टय 

 प्राप् त यकभ:- रू.१,५०,००,०००।- 
 ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत ब-ूऺम िा सॊबाङ्जित ब-ूऺमफाट ऩङ्टगेको िा ऩङ्टग्न सक्न ेऺङ्झतको ङ्जिियण:- 

ऺङ्झतको भूल्माॊकन बएको नदेङ्ञिएको। 

 ब-ूसॊयऺण कामाघरमफाट बएको िङ्चयद प्रङ्जक्रमा य िङ्चयद बएका साभानहरूको ङ्जिियण्- 

क्र.सॊ. 
यकभ िचघ 
शीर्षघक 

ऩङ्चयभाण िचघ यकभ (रु.) िचघ प्रङ्जक्रमा कैङ्जपमत 

१ जीआइ ताय हेबी 
45000 
के.जी. 

46,01,925।- 

फोरऩत्र (७ 
ङ्छदने सूचना 
प्रकाङ्ञशत 
गयी) 

भौज्दातभा 
यहेको 

२ 

जीआई तमायी 
फक्स भेङ्ञशनभेड 

हेबी 

१२०० 
थान 

43,14,792।- 

फोरऩत्र (७ 
ङ्छदने सूचना 
प्रकाङ्ञशत 
गयी) 

भौज्दातभा 
यहेको 

 

 उल्रेङ्ञित साभानहरूको ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य भौज्दात ङ्जिियण :- बकूम्ऩफाट ङ्झसङ्ञजघत 
बूऺ मको योकथाभको प्रमोजनाथघ उल्रेङ्ञित साभग्रीहरू िङ्चयद बङ्झनएताऩङ्झन २०७२ 
बार भसान्द्तसम्भ ङ्जितयण नगयी भौज्दात यािेको देङ्ञिदा िङ्चयदको औङ्ञचत्म ऩङ्टष्टी हङ्टने 
देङ्ञिएन।  

२.७ ङ्ञजल्रा जनस्िास्थ्म कामाघरम, रङ्झरतऩङ्टय 

 प्राप् त यकभ:- रू.४,00,000।– 

 िचघ यकभ् रू. २,००,०००।– (ङ्जपनरे, भास्क, आमोङ्झडन, और्षङ्झध रगामतका 
साभग्रीहरू सीधै फजायफाट िङ्चयद)  

 और्षङ्झध प्राङ्ञप् त य ङ्जितयणको ङ्जिियण :- स्िास्थ्म सेिा ङ्जिबाग आऩूङ्झतघ भहाशािाफाट 
हस्तान्द्तयण बई प्राप् त और्षङ्झधहरु अङ्झबरेि यािी ङ्जिङ्झबन्द् न स्िास्थ्म सेिा केन्द्र भापघ त 
ङ्जितयण बएको देङ्ञिएको। 
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२.८ ङ्ञजल्रा ऩशङ्ट सेिा कामाघरम, रङ्झरतऩङ्टय 

 प्राप् त यकभ:- रू.60,000।– (ऩशङ्ट स्िास्थ्म ङ्झनदेशनारमफाट सभेत प्राप् त साभग्रीहरु 
ढङ्टिानीभा िचघ बएको)  
 

२.९ ङ्ञजल्रा कृङ्जर्ष ङ्जिकास कामाघरम, रङ्झरतऩङ्टय 

ङ्ञजल्राभा ङ्जितयण गनङ्टघऩने १०.4 भे.टन. धान  भध्मे ३.४ भे.टन याङ्जष्डम िीऊ ङ्जिजन 
कम्ऩनीफाट प्राप् त बएको य फाॉकी ७.० भेङ्जट्रक टन धानको िीऊ ङ्ञजल्रा कृङ्जर्ष ङ्जिकास 
कामाघरमराई नै िङ्चयद गनघ रू. 5,35,875।– प्राप् त बएकोभा ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत ङ्जिङ्झबङ्ङ 
सहकायीहरू भापघ त िङ्चयद गङ्चय ङ्जितयण गङ्चयएको।  

२.१० ङ्झडङ्झबजन सडक कामाघरम, रङ्झरतऩङ्टय 

 ऺङ्झत ऩङ्टगेको सडक िण्डभा मातामात सङ्टचारू गनघ रू.25,00,000।– ङ्झनकासा बएकोभा 
रु.१,५५,९५१।-िचघ बई फाॉकी रु.२३,४४,०४९।– ङ्जपताघ बएको देङ्ञिएको।  

२.११  ङ्झत्रऩार िङ्चयद ङ्जिियण :- 
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बिऩङ्टय ङ्ञजल्रा् 
१. बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूको राङ्झग याहत साभग्रीहरू सम्फन्द्धभा् 

१.१ याहत साभग्रीको श्रोत य सॊकरन तथा ङ्जितयणको ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण् 
 

केन्द्रीम ङ्झनकाम (नेऩार िाद्य सॊस्थान थाऩाथारी य नेशनर टे्रङ्झडङ ङ्झरङ्झभटेड) को अङ्झबरेि 
फाट ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, बिऩङ्टय ऩठाईएका याहत साभग्रीहरुको ङ्जिियण 
ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेको देङ्ञिमो । 

ङ्झस.नॊ. याहत साभग्री ऩङ्चयभाण 

1 Rice (Quintal) 1521 

2 Salt (Quintal) 42 

3 Sugar (Quintal) 23 

4 Noodles (Carton) 17444 

5 Beaten Rice (Quintal) 485 

6 Biscuit (Carton) 5567 

7 Tripal/Tent (Pcs/Bundle) 10932 

8 Water (Case, Truck) 20037 

9 Potato (Quintal) 12 

10 Wheat/Flour (Quintal) 5 

11 Pulse (Quintal) 14 

12 Mixed Food (Carton/Kg..) 15015 

13 Gud/Shakkhar (Kg/Box) 1295 

14 Bedsheet/Blanket (Pcs/Bundle/…) 3208 

15 Clothes and Accessories (Pcs/Bundle/Cartoon..) 3805 

16 Utensils (Pcs/Carton, Bag…Pair) 3000 

17 Sanitary Items (Box, Carton, Pair, Pcs..) 119 

18 Baby Food (Carton, Kg, Bag,….) 136 

19 Spices (Pcs, Kg, Box, Carton, Quintal) 384 

20 Medicines (Carton, Box, Pcs, Bag…) 1500 

21 Juice (Carton, Ltr, Bag,…) 0 

22 Tea and Coffee (Pkt, Carton, Bag, ……) 161 

23 Oil (Ltr, Kg, Carton, Bag, Pcs) 0 

24 Torch, Battery and Solar Items (Pcs, Carton, Box, Bag) 0 

25 Transformer and Accessories (Pcs) 0 

26 Dalmod and Fried Foods 1163 

27 Gas Range/Cylinder (Pcs, Box, Carton) 0 

28 Miscellenous (Carton, Box, Pcs, Bag…Kg…) 1120 
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बन्द्साय ङ्जिबागको अबीरेि फभोङ्ञजभ ङ्जिङ्झबन्द् न सॊर्-सॊस्था, व्मङ्ञिहरूरे बन्द्साय 
नाकाहरूफाट सोझै बिऩङ्टय ङ्ञजल्राभा ऩठाईएका याहत साभग्रीको ङ्जिियण 
ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेको ऩाईमो। 
 

ङ्झस.नॊ. 
साभानको 
नाभ 

साभानको ऩङ्चयभाण  
KGM BAG BDL PCS PKT CTN 

१ चाभर २६०६० ४२ 
    

२ ङ्ञचउया  ८     

३ ब्राङे्कट  ९ १०० १८१४२ 
  

५ भेङ्झडङ्झसन    ४  १ 
६ ङ्झभक्स पङ्ट ड      ४ 
७ टेन्द्ट ङ्झत्रऩार       

Tarpaulins 
/Plastic 
Sheets/Tents 

२४७   ९६१७ ६०  

TENT with 
accessories  

    ४५  

Plastic tops 
(Tripal) 

   १०७५   

POLYTHIN 
SHEET 

   ६४०   

 

 

केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्द्बफाट प्राप् त य िङ्चयद गयेका याहत 
साभग्रीको ङ्जिियण: 

क्र.सॊ. 
साभानहरूको 

ङ्जिियण 

प्राङ्ञप् तको 
श्रोत 

जम्भा ऩङ्चयभाण 
ङ्जितयण बएको 

ऩङ्चयभाण 

फाॉकी 

१ चाभर केन्द्र 1605.25 क्िीन्द्टर 1574 31.25 

२ ङ्ञचनी केन्द्र २9 िोया 29 
 

३ नून केन्द्र 8० िोया 
2000 के.जी. 

77 

2000 

3 

- 
४ चाउचाउ केन्द्र 11691 काटूघन 11678 13 

५ ङ्झफस्कङ्ट ट केन्द्र 4707 काटूघन 463५ 72 

६ दारभोठ िङ्चयद 8 िोया 8  

७ ङ्झभक्स िाद्यिस्तङ्ट केन्द्र २119काटूघन 2119 
 

८ ङ्ञचउया केन्द्र 2178 फोया 2178 
 

९ टेन्द्ट केन्द्र 493 थान - 168 

१० ङ्झत्रऩार केन्द्र 19203 थान 

246 िन्द्डर 
19826 थान 165 िन्द्डर 

११ कम्भर केन्द्र 1284 थान 1284 
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केन्द्रफाट प्राप् त याहत साभग्री य ङ्ञजल्राफाट ङ्जितयण बएको याहत साभग्रीहरू िीचको 
साभन्द्जस्मता: 

याहत साभग्री ऩठाउन े
ङ्झनकाम/ सॊर्सॊस्था 

ङ्झत्रऩार ब्ल्माङ्कटे 

ङ्ञचउया 
(के.जी.) 

 

चाभर 

(के.जी.) 

केन्द्रफाट ऩठाइएको ऩङ्चयभाण 
१०९३२ 

(थान/फण्डर) 
३२०८ 

(ङ्जऩस/फण्डर) 
४८५०० १५२१०० 

केन्द्रफाट ङ्ञजल्राभा प्राप् त हङ्टन 
आएको याहत साभग्रीको 
ऩङ्चयभाण 

१९६९६ थान 

२४६ फण्डर 

१२८४ थान 

२१७८ 
फोया 

१६०५२५ 

 

भाङ्झथ उल्रेङ्ञित ताङ्झरकाराई ङ्जिश् रेर्षण गदाघ केन्द्रफाट बिऩङ्टय ङ्ञजल्राभा ऩठाईएको 
ङ्झत्रऩार, ब्ल्माङ्केट, ङ्ञचउया रगामतका साभानहरूको अङ्झबरेि केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा 
ङ्जितयण केन्द्र य ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे ङ्झबन्द् न ङ्झबन्द् न यहेको ऩाईमो। तथाङ्जऩ 
उल्रेङ्ञित अङ्झबरेिराई ङ्जिश् रेर्षण गदाघ केन्द्रफाट १,५२,१०० के.जी. चाभर ऩठाएकोभा 
बिऩङ्टय ङ्ञजल्राभा सो बन्द्दा ८,४२५ के.जी. फढी अथाघत १,६०,५२५ के.जी. चाभर 
प्राप् त गयेको देङ्ञिमो। त्मस्तै, केन्द्रफाट १०,९३२ य ३,२०८ थान/फन्द्डर क्रभश: 
ङ्झत्रऩार य ब्ल्माङ्केट ऩठाएकोभा बिऩङ्टय ङ्ञजल्राभा १९,६९६ थान तथा २४६ फण्डर 
ङ्झत्रऩार य १,२८४ थान ब्ल्माङ्केट प्राप् त गयेको ङ्ञजल्राको अङ्झबरेिफाट देङ्ञिमो बन े
ङ्ञचउयाको हकभा केन्द्रफाट ४८,५०० के.जी. ऩठाएकोभा ङ्ञजल्राको अङ्झबरेिभा २,१७८ 
फोया ङ्ञचउया प्राप् त बएको बनी उल्रेि बएफाट ङ्झत्रऩार, ब्ल्माङ्केट य ङ्ञचउयाको ऩङ्चयभाणको 
ङ्झबन्द् न ङ्झबन्द् न ईकाई (फण्डर, थान, फोया,के.जी...) उल्रेि गयेको देङ्ञिदा तङ्टरना गनघ 
सङ्जकने अिस्था यहेन। 

 

१.२ याहत साभग्रीहरूको ङ्जितयणको प्रङ्जक्रमा य ङ्जितयणको ङ्ञस्थङ्झत्-  

नेऩार सयकायरे याहत ङ्जितयणभा एकिाय प्रणारी रागङ्ट गने नीङ्झत ङ्झरएताऩङ्झन ङ्ञजल्रा दैिी 
प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे उऩरब्ध गयाएको अङ्झबरेिभा ङ्जिङ्झबन्द् न सॊर्-सॊस्थाहरू भापघ त 
ङ्जितयण बएका याहत साभग्रीहरूको ङ्जिियण अङ्झबरेिीकयण नगङ्चयएको देङ्ञिदा नेऩार 
सयकायरे ङ्झरएको एकिाय नीङ्झत प्रबािकायी रूऩभा रागङ्ट बएको देङ्ञिएन।  
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१.३ ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य सदङ्टऩमोग फाये ऩीङ्झडतहरूको प्रङ्झतङ्जक्रमा्-  

बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरुराई ङ्जितयण बएका टेन्द्टहरु अस्थाई रुऩभा प्रमोग गनघ ङ्छदएकोभा उि 
टेन्द्टहरु ङ्जपताघ प्राप् त गने गयी उऩमोगभा ल्माईएको। 

 

२. प्राप् त यकभको िचघ तथा भौज्दात ङ्जिियण् 

२.१ ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्ष,बिऩङ्टय  

क्र.सॊ. यकभ ङ्जिङ्झनमोजन गने ङ्झनकाम प्राप् त यकभ कैङ्जपमत 

१ के.दै.प्र.उ.स.  रु. 42,67,00,000।-  

 

क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक सॊतमा  दय रु. (रु.) िचघ यकभ रु. 
१ ङ्जकङ्चयमा   329   ४०,०००।- 1,31,60,000।- 
२ भतृक ऩङ्चयिाय 287 १,००,०००।- 2,87,00,000।- 
३ अस्थामी आिास 25392 १५,०००।- 38,08,95,000।- 
4 िाद्यान्द् न िङ्चयद   2,84,965।- 
५ और्षङ्झध   20,340।- 
6 प्राङ्ञस्टक ङ्झसट   29,154।- 
७ ङ्जिङ्जिध िचघ   89,034।- 

जम्भा 42,31,7८,49३।- 
 

२.२ ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामाघरम, बिऩङ्टय 

 ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामाघरमरे सङ्टत्केयी साभग्री य ऩौङ्जष्टक आहाय 
रु.1,80,000।- भा िङ्चयद गयी ६० प्माकेट फनाई आभा सभूह भापघ त ङ्जितयण 
गयेको देङ्ञिमो । 

 गा.ङ्जि.स. य न.ऩा.राई प्राप् त यकभ ङ्झनदेङ्ञशका/ङ्झनदेशानङ्टसायको प्रङ्जक्रमा अऩनाई 
सिघदरीम सॊमन्द्त्रको ङ्झसपाङ्चयशको आधायभा आिश्मक साभग्रीहरू िङ्चयद गङ्चय ङ्जितयण 
गयेको। 
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२.३ ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरम, बिऩङ्टय 

प्राप् त यकभको शीर्षघकगत ङ्जिियण 

भभघत  -  रु. 68,20,000।- 
ऩोशाक/झोरा -  रु. 1,89,00,000।- 

 

अस्थामी ङ्झसकाई कऺा (Temporary Learning Center-TLC) ङ्झनभाघण सम्फन्द्धी  
 ङ्झफङ्झबन्द् न सॊर्-सॊस्थाहरूराई सम्झौता गङ्चय ङ्झनभाघण गनघ ङ्ञजम्भा ङ्छदएको अस्थाई ङ्झसकाई 

केन्द्रहरुको सॊतमा जम्भा 85 यहेको देङ्ञिएको ।  
 

ऩोशाक तथा झोरा ङ्जितयण सम्फन्द्धभा् 
२०७१ को Flash Report भा उल्रेङ्ञित ङ्जिद्याथॉ सतमाराई आधायभानी उल्रेङ्ञित 
शीर्षघकभा प्राप् त यकभ रू. 1,81,37,000।- सफै ङ्जिद्याथॉहरूराई ऩीङ्झडत भानी 
दाभासाहीरे ङ्जितयण गने गयी ङ्जिद्यारमको िाताभा ङ्झनकासा गयेको तथा ङ्जिद्यारम भभघत 
शीर्षघकभा ङ्झनकासा बएको रू. 65,70,000।- ऩेश्की ङ्झनकासा गयेको देङ्ञिएको। 
उल्रेङ्ञित यकभ ऩेश्की पछमौटको क्रभभा यहेकोरे के-कसयी िचघ गङ्चयएको छ बन्द् न े
सम्फन्द्धभा सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनकामफाट अनङ्टगभन हङ्टनङ्टऩने देङ्ञिमो।  

 

२.४ िानेऩानी तथा सयसपाई ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, बिऩङ्टय 

 प्राप् त यकभ:- रु.१,०0,00,000।- 
 िानऩेानी कामाघरमफाट बएको िङ्चयद प्रङ्जक्रमा य िङ्चयद बएका साभानहरूको ङ्जिियण् 

क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक ऩङ्चयभाण िचघ यकभ रु. 
िचघ 

प्रङ्जक्रमा 
१ एच डी ऩी ऩाइऩ 4500 भी. २,५६,६०९।69 कोटेशन 

२ ऩानी टॊकी धाया २५ गोटा ८,२०,६२८।- कोटेशन 
३ ऩाइऩराइन भभघत  90,704।46 कोटेशन 
4 िारकोट िानेऩानी राइन 

भभघत 
 

94,510।66 
  

५ चाॉग ङ्ट िानेऩानीको राङ्झग 
ङ्जपङ्जटॊग्स 

 
1,41,518।९४ 

कोटेशन 

6 ऩानी टॊकी धाया ङ्जपङ्जटॊग 20 गोटा 5,48,575।22 कोटेशन 
7 ऩानी टॊकी धाया ङ्जपङ्जटॊग 5 गोटा 1,26,589।38  कोटेशन 
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८ ऩानी टॊकी धाया ङ्जपङ्जटॊग 2 गोटा 37,601।- कोटेशन 
९ ऩानी टॊकी धाया ङ्जपङ्जटॊग 8 गोटा 1,90,707।84 कोटेशन 
10 टेन्द्ट 10 थान 60,000।- कोटेशन 
११ टहयो ङ्झनभाघण  1,34,088।-  
12 ऩाइऩराइन भभघत कटङ्टन्द्जे  2,74,877।- कोटेशन 
13 एच डी ऩी ऩाइऩ  2,96,108।- कोटेशन 
14 चऩॉको प्मान िङ्चयद 1200 14,3८,७१६।- कोटेशन 
१५ ऩानी टॊकी धाया ङ्जपङ्जटॊग 20 5,27,120।- कोटेशन 

जम्भा 50,47,354।19  
 

 उल्रेङ्ञित साभानहरूको ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य भौज्दात ङ्जिियण :- एउटै प्रकृङ्झतको काभको 
राङ्झग ऩटक-ऩटक कोटेशनिाया काभ गयाएको देङ्ञिएको य िङ्चयद गङ्चयएका 
साभनहरुको गङ्टणस्तय, साइज य ऩङ्चयभाण स्ऩष्ट िङ्टरेको नदेङ्ञिएको।  

   

२.५ ङ्ञजल्रा जनस्िास्थ्म कामाघरम, बिऩङ्टय 

 प्राप् त यकभ:-  रू.४,00,000।- 
 और्षङ्झध प्राङ्ञप् त य ङ्जितयणको ङ्जिियण:-  

- स्िास्थ्म सेिा ङ्जिबाग आऩूङ्झतघ भहाशािाफाट हस्तान्द्तयण बई प्राप् त और्षङ्झधहरु 
अङ्झबरेि यािी ङ्जिङ्झबन्द् न स्िास्थ्म सेिा केन्द्र भापघ त ङ्जितयण बएको देङ्ञिएको।  

- और्षङ्झधको प्रमोग अिङ्झधको ङ्झभङ्झत थोयै यहेको अिस्थाभा सभेत और्षङ्झध प्राप् त 
बएको देङ्ञिएको। 

२.८ ङ्ञजल्रा ऩशङ्ट सेिा कामाघरम, बिऩङ्टय 

प्राप् त यकभ  
- याहत ङ्जितयणको सॊफन्द्धभा ङ्ञजल्रा ऩशङ्ट सेिा कामाघरमरे आन्द्तङ्चयक ्ोतफाट 

रु.९,६६,०००।- और्षङ्झध रगामतका साभग्रीहरुभा िचघ गयेको देङ्ञिमो । 

 

 ङ्ञजल्रा ऩशङ्ट कामाघरमफाट बएको िङ्चयद प्रङ्जक्रमा य िङ्चयद बएका साभानहरूको ङ्जिियण् 

क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक ऩङ्चयभाण दय िचघ यकभ 

िचघ 
प्रङ्जक्रमा 

1.  Himax Ointment 50 

Gram 

Tube 60  सोझै 
2.  Dexavet 100 ml Vil 60   
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3.  Proxivet 100 ml Vil 60   

4.  Pop Bandage Piece 100   

5.  Betadine 100 ml vil 120   

6.  Tr. Iodine 450 ml Bottle 60   

7.  Surgical Mask Piece 2500   

8.  Surgical Gloves Pair 500   

9.  Lime Kg 3500   

10.  Phenyle  5  lit. Jar 60   

11.  Bleaching Powder Kg 100   

12.  Calcium Oral 0.5 Lit Bottle 464   

13.  Livol 0.5 Lit Bottle 14   

14.  Himax Oint 100 Gm Tub 100   

15.  Diarok Pd 250 Gm Pocket 200   

16.  Himalayan Battisa 500 

gm 

Pocket 200   

17.  Rofoxadin  bolus Box 16   

18.  Omaprozole Box 140   

19.  L-Gon 500 ml Bottle 42   

20.  Megafrex Bottle 108   

21.  UMMB 1 kg Piece 500   

Total 9,66,000/-  

 

२.९ ङ्ञजल्रा कृङ्जर्ष ङ्जिकास कामाघरम, बिऩङ्टय 
 

 ङ्जिऊ, ङ्जिजन प्राङ्ञप् त य ङ्जितयणको ङ्जिियण:- 1९.878 भे.टन. धान  भध्मे 1 भे.टन 
या.ङ्जि.ङ्जि.कॊ ऩनीफाट प्राप् त य 17.878 भे.टन स्थानीम कृर्षक तथा सहकायीफाट 
िङ्चयद बएको तथा 1 भे.टन  धानको प्माकेट प्राप् त बएको । 

 

कृङ्जर्ष ङ्जिकास कामाघरमफाट बएको िङ्चयद प्रङ्जक्रमा य िङ्चयद बएका साभानहरूको 
ङ्जिियण् 

क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक ऩङ्चयभाण  िचघ यकभ रु. िचघ प्रङ्जक्रमा 
1 धानको ङ्जिऊ 18.878 16,12,622।- सोझै 

 

 उल्रेङ्ञित साभानहरूको ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य भौज्दात ङ्जिियण :- कृङ्जर्ष सेिाकेन्द्र भापघ त 
प्रबाङ्जित ऺेत्रभा ङ्जितयण बएको तय धानको िीऊ यात ने सभम र्केऩङ्झछ ङ्जढरो ङ्जितयण 
बएको ऩाइमो। 
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२.१० ङ्झडङ्झबजन सडक कामाघरम, बिऩङ्टय 
 प्राप् त यकभ :- रू.25,00,000।- 
 सडक िण्डभा ऺङ्झत ऩङ्टगेको ङ्जिियण :- ऺङ्झत ऩङ्टगेको सडक िण्डभा मातामात सङ्टचारू 

गनघ ऩङ्चयचारन गङ्चयएका हेबी ईक्िीप्भेण्ट, सिायी साधन तथा अन्द्म औजायहरूको 
प्रमोग य िचघको ङ्जिियण् 
इन्द्धन  - 17,82,824।- 
अऩयेटय  - 7,89,300।- 
डोजय बाडा  - 45,86,818।- 
ङ्जपताघ  - 8,74,058।-   
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गोयिा ङ्ञजल्रा् 
१. गोयिा ङ्ञजल्राभा बकूम्ऩका कायण बएको भानिीम तथा बौङ्झतक ऺङ्झतको 

ङ्जिियण् 

भतृक सॊतमा ४८६ जना 
र्ाइते १३४८ जना 
फेऩत्ता १४ जना 
ऺङ्झत बएको र्यधङ्टयी सॊतमा ६३,८९८ 

ऩूणघ ऺङ्झत बएको ङ्जिद्यारमका कऺाकोठा ३०५२ 

आॊङ्ञशक ऺङ्झत बएको ङ्जिद्यारमका कऺाकोठा ११८५ 

नोट्२०६८ को जनगणना अनङ्टसाय गोयिा ङ्ञजल्राभा ६६,४५८ र्यधङ्टयी यहेको देङ्ञिन्द्छ। 
 

   गा.ङ्जि.स. अनङ्टसाय र्यधङ्टयी ऺङ्झतको ङ्जिियण् 
 

l;=g+= uf=lj=;= Iflt ePsf] 3/w'/L ;+Vof 
@)^* sf] hgu0fgf cg';f/ 

3/w'/L ;+Vof 

1.  cfFklkkn ११४१ 11२३ 
2.  cf?cfjf{ª १२३२ 998 
3.  cf?rgf}6] ९४१ 1069 
4.  cf?kf]v/L १२३२ 1079 
5.  c>fª ९०१ 831 
6.  au'jf ५९८ 494 

7.  aqmfª ८८८ 723 
8.  le/sf]6 १२७३ 1388 
9.  e'lDnrf]s ७३७ 685 
10.  laxL २४० 208 

11.  af]nf{ª १३७२ 1179 
12.  a'+sf]6 १५२० 1601 

13.  5]sDkf/ २५७ 263 

14.  5f]k|fs १६६१ 1531 
15.  r'Dr]t २०४ 266 

16.  Rofª\nL १३०६ 1532 

17.  ba'{ª ८७५ 763 
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18.  b]p/fnL १०२३ 1422 
19.  wfjf १०१७ 881 

20.  w'Fjfsf]6 ९२६ 1110 
21.  km'h]n १२६७ 1153 
22.  ufO{v'/ १११२ 1276 
23.  ufFv' ७६९ 694 
24.  3}?ª १०१९ 966 
25.  £ofNrf]s १३२४ 1298 
26.  u'Dbf ६४५ 535 
27.  x+;k'/ १०५६ 924 
28.  xld{ ११०० 907 
29.  hf}jf/L ८२७ 740 
30.  sfzLufpm ५०८ 414 
31.  s]/faf/L २९९ 572 
32.  s]/f}hf ८४२ 773 
33.  vl/af]6 ५७५ 538 

34.  vf]Knfª १४८० 1387 
35.  nfk|fs ६०४ 529 

36.  nfk' ५०६ 450 
37.  Nxf] २१४ 256 

38.  ds}l;ª ५९५ 552 
39.  dgsfdgf १२८० 1392 
40.  dfGj' १६९३ 1388 
41.  d;]n १०७५ 1015 

42.  d'Rrf]s ९७६ 899 
43.  gfdh'ª ८६८ 809 
44.  kfn'ª6f/ g=kf= १६०३ 

२८७४  (ऩारङ्टङटाय य ङ्जपनाभ 
गा.ङ्जि.स.फाट न.ऩा. बएको) 

45.  kfFrv'jf b]p/fnL ५७५ 1026 
46.  kGb|'ª ६२६ 664 
47.  k|f]s १४२ 187 
48.  ;fdfufpF ९३ 197 
49.  ;f}/kfgL १४०० 1325 
50.  >Lgfysf]6 ९१४ 771 
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51.  l;dh'ª ८८६ 841 
52.  l;lb{jf; ५९० 572 

53.  :jf/f ८२४ 785 
54.  tfSn'ª ११८३ 1121 
55.  tfs'sf]6 १०१६ 902 
56.  tfs'dfemnfs'/Laf]6 ६२६ 554 
57.  tfGb|fª ११५५ 1038 
58.  tfª\nLrf]s ८२३ 802 
59.  tfKn] १२६६ 1120 
60.  yfnfh'ª ७०२ 681 
61.  y'dL ११४५ १०८० 
62.  plxof ४७९ 427 
63.  af/kfs १०३१ 1069 
64.  uf]/vf gu/kflnsf ६००० 8793 

 

gf]6- k"0f{ Iflt ePsf 3/w'/Lx?dWo] #*%$) 3/w'/LnfO{ g]kfn ;/sf/n] / @%#%* 3/w'/LnfO{ ljleGg 

;+3;+:yfx?n] Psåf/ k|0ffnLcg';f/ ?=!%,))).– sf b/n] /fxt /sd ljt/0f ePsf] . 
 

२. गोयिा ङ्ञजल्राको ङ्झनकामगत ङ्जिियण तथा िस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत् 

क) ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, गोयिा् 
 

२.१ ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षभा प्राप् त यकभ, िचघ य भौज्दातको ङ्जिियण् 
 

प्रा्त  यकभको ङ्जिियण् 
ङ्झनकाम य शीर्षघक यकभ रु. 

गहृ भन्द्त्रारमफाट ६८,०७,००,०००।- 
ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतफाट ६०,००,०००।- 
गोयिा नगयऩाङ्झरकाफाट १०,००,०००।- 
ङ्जिङ्झबन्द् न सॊर्सॊस्थाफाट चन्द्दा सहमोग ३९,८६,२५२।- 

 

िचघको ङ्जिियण् 
िचघ शीर्षघक िचघ यकभ रु. िचघ प्रङ्जक्रमा कैङ्जपमत 

ङ्झत्रऩार िङ्चयद ४०,३६,६५८।- सोझै िङ्चयद - स्ऩेङ्झसङ्जपकेशन नफनाई 
सीधै िङ्चयद गयेको। 

- एउटै पभघ शे्रष्ठ 
ब्रदशघफाट एकै ङ्झभङ्झतभा २ 

प्राङ्जष्टक िङ्चयद २,२१,८९१।- सोझै िङ्चयद 

िाद्यान्द् न िङ्चयद ९,५४,७००।- सोझै िङ्चयद 

इन्द्धन िङ्चयद १०,३६,२०६।-  
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ङ्जिङ्जिध (िङ्जटने कभघचायी, 
सेना, प्रहयी, सिायी 
चारकराई ङ्ञचमा नास्ता 
तथा िाना आङ्छद) 

६,४२,८६५।- 

 िटा ङ्झफरफाट िङ्चयद गयेको 
देङ्ञिएको।  

स्टेशनयी तथा याहत साभग्री ३,२८,०९२।- सोझै िङ्चयद 
 

ढङ्टिानी ८,२५,१९२।- प्रमोग बएको गाडीको गाडीधनीको बयऩाई  
भभघत १,६४,८९८।-   

पङ्झनघचय ४२,१२५।- 

सोझै िङ्चयद 

 

भेङ्ञशनयी औजाय १,७०,४९९।-  

छऩाई २,९८,८९३।-  

औजाय िङ्चयद ३५,८२८।-  

ज्मारा १३,०००।-   

ङ्जक्रमा िचघ तथा ऺङ्झतऩूङ्झतघ 
(रु.१ राि ४० हजायका 
दयरे) 

६,४६,००,०००।- 

  

याहत (रु.१५ हजायका 
दयरे) 

५७,८१,००,०००।-   

जम्भा ६५,१४,७०,८४७ ।-   
 

- जम्भा फाॉकी यकभ ४,०२,१५,४०५।- 
 

ङ्झत्रऩार िङ्चयदको दययेट् 
 

ङ्ञचतिन प्राङ्जष्टक टे्रडसघफाट २०७२।१।२३ भा िङ्चयद, ङ्झफर नॊ. ९२९  
ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयभाण दय जम्भा यकभ 

१ ६x९ ङ्झत्रऩार  १८० थान ३११।०४ ५५,९८७।२० 

२ ९ x१२ ङ्झत्रऩार  १४० थान ६२२।०८ ८७,०९१।२० 

३ १२ x १५ ङ्झत्रऩार  ५४ थान १०३६।80 ५५,९८७।२० 

४ १२ x १८ ङ्झत्रऩार  ६३ थान 1244।16 ८७,३८२।०८ 

५ १५ x १८ ङ्झत्रऩार  ३४ थान 1555।20 ५२,८७६।८० 

६ १५ x २१ ङ्झत्रऩार  ५२ थान 1814।40 ९४,३४८।८० 

७ १८ x २४ ङ्झत्रऩार  ५० थान 2488।32 १,२४,४१६।- 
८ १८ x १७ ङ्झत्रऩार  ४८ थान 2799।36 १,३४,३६९।२८ 

९ १८ x ३० ङ्झत्रऩार  ५१ थान 3110।40 १,५८,६३०।४० 

१० १८ x ३३ ङ्झत्रऩार  ५२ थान 3421।44 १,७७,९१४।८८ 

११ १८ x ३६ ङ्झत्रऩार  ६ थान 3732।48 २२,३९४।८८ 

१२ ७२” सादा प्राङ्जष्टक योर १९० के.जी. 245।- ४६,५५०।- 
जम्भा – भ्माटसङ्जहत १२,३०,५१२।०५ 
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शे्रष्ठ ब्रदशघफाट २०७२।१।२१ भा िङ्चयद, ङ्झफर नॊ. ८० 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयभाण दय जम्भा यकभ 

१ HDPE ङ्झत्रऩार हेबी १०२०.९ के.जी. २३६।-  

जम्भा – भ्माटसङ्जहत २,७२,२५३।61 

 

शे्रष्ठ ब्रदशघफाट २०७२।१।२१ भा िङ्चयद, ङ्झफर नॊ. ८०३ 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयभाण दय जम्भा यकभ 

१ HDPE ङ्झत्रऩार हेबी १०७५.५ के.जी. २३६।-  

जम्भा – भ्माटसङ्जहत २,८६,८१४।34 

 

शे्रष्ठ ब्रदशघफाट २०७२।१।२२ भा िङ्चयद, ङ्झफर नॊ. ८०४ 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयभाण दय जम्भा यकभ 

१ HDPE ङ्झत्रऩार हेबी १०७५.५ के.जी. २३६।-  

जम्भा – भ्माटसङ्जहत २,८६,८१४।34 

 

शे्रष्ठ ब्रदशघफाट २०७२।१।२३ भा िङ्चयद, ङ्झफर नॊ. ८०५ 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयभाण दय जम्भा यकभ 

१ HDPE ङ्झत्रऩार हेबी १०७५.५४ के.जी. २३६।-  

जम्भा – भ्माटसङ्जहत २,८६,८२५।०१ 

 

नेऩार सयकाय केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षफाट प्राप् त यकभ, ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत अन्द्म 
कामाघरमहरूफाट प्राप् त यकभ तथा ङ्जिङ्झबन्द् न सॊर्, सॊस्थाहरूफाट ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय 
कोर्षभा यकभ सॊकरन तथा िचघ बएको देङ्ञिमो। मसयी सॊकरन बएको यकभ ङ्ञजल्रा दैिी 
प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे ठूरो ऩङ्चयभाणभा ङ्झत्रऩार तथा HDPE  प्राङ्जष्टक ङ्झसट िङ्चयद गयेको 
देङ्ञिमो।मसयी िङ्चयद गदाघ स्ऩेङ्झसङ्जपकेशन नफनाई सीधै फजायफाट िङ्चयद गयेको देङ्ञिएको य 
सो को नभूना सभेत नयािेको य सम्ऩूणघ ङ्झत्रऩार ङ्जितयण गङ्चयसकेको कायण िङ्चयद गङ्चयएका 
ङ्झत्रऩारहरुको गङ्टणस्तय के ङ्झथमो बन्द् ने स्ऩष्ट हङ्टन सकेन। मसयी िङ्चयद गङ्चयएको भूल्म 
रू.११,८३,९६२।०५ का ङ्झत्रऩारहरू ङ्ञचतिन प्राङ्जष्टक टे्रडसघफाट िङ्चयद गयको य सो को 
और्षत भूल्म भ्माट सङ्जहत रू.६।५४ प्रङ्झत िगघ ङ्जपट यहेको ऩाईमो बने ङ्झभङ्झत 
२०७२।१।२१ गते देङ्ञि ङ्झभङ्झत २०७२।१।२३ गते सम्भ शे्रष्ठ ब्रदशघफाट िङ्चयद 
गङ्चयएको HDPE  प्राङ्जष्टक ङ्झसटको जम्भा भूल्म रू.११,३२,७०७।३० तथा और्षत भूल्म 
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प्रङ्झत के.जी. रू.२३६।- ऩनघ आएको देङ्ञिमो। मसैगयी, ङ्झभङ्झत २०७२।१।१७ गते ङ्ञजल्रा 
दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे भूल्म रू.१७,६२,१६०।९९ फयाफयको टायऩोङ्झरन प्रङ्झत िगघ 
ङ्जपट रू.६।४४ भूल्म दयभा सयािगी ब्रदशघफाट िङ्चयद गङ्चयएको देङ्ञिएकोरे ङ्ञजल्रा दैिी 
प्रकोऩ उद्धाय कोर्षरे िङ्चयद गयेको याहत साभग्रीहरूको पयक पयक भूल्म देङ्ञिन आएको 
य िङ्चयद गदाघ अऩनाउनङ्टऩने साभान्द्म प्रङ्जक्रमाहरु, जस्तै:- नभूना सॊकरन, स्ऩेङ्ञशङ्जपकेशन 
तोक्ने, अनङ्टभाङ्झनत भूल्म िङ्टराउने, सम्बि बएसम्भ कोटेशनको आधायभा दययेट सॊकरन गने 
जस्ता कामघ नगयेको देङ्ञिदा सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनमभनकायी ङ्झनकामहरूफाट थऩ अनङ्टगभन तथा 
अनङ्टसन्द्धान हङ्टनङ्टऩने देङ्ञिन्द्छ।   

 

२.२.  याहत साभग्रीहरूको आऩूङ्झतघ तथा ङ्जितयण नीङ्झत:  

केन्द्रीम स्तयफाट प्राप् त, स्थानीम िङ्चयद तथा ङ्जिङ्झबन्द् न सॊर्, सॊस्थाहरुफाट सॊकङ्झरत याहत 
साभग्रीहरु ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतफाट ङ्झनणघम बई प्राथङ्झभकीकयणको आधायभा 
स्थानीम स्तयका दरीम सॊमन्द्त्र, गाउॉ दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत (Village Disaster Rescue 

Committee-VDRC) य िडा नागङ्चयक भञ् च सभेतको सहमोग ङ्झरई ङ्जितयण गङ्चयएको बन्द् न े
ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत ङ्जिङ्झबन्द् न सयकायी कामाघरमका प्रभङ्टिहरूसॉग गङ्चयएको अन्द्तयङ्जक्रमाफाट 
जानकायी हङ्टन आमो। मसैगयी, ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत अन्द्म कामाघरमहरू ङ्जिशेर्षगयी नगयऩाङ्झरका, 
गा.ङ्जि.स. हरूफाट िङ्चयद तथा सॊकरन गङ्चयएका याहत साभग्रीहरू सभेत सम्फङ्ञन्द्धत 
कामाघरमहरूफाट ङ्जितयण गयेको देङ्ञिमो।  

२.३. ऩीङ्झडत ऩङ्जहचान तथा बौङ्झतक ऺङ्झतको ङ्जिश् रेर्षण गनघ ङ्झरइएका आधायहरू् 

क) ऩङ्जहरो चयणभा नऩेार प्रहयीको स्थानीम इकाईहरू (ईराका प्रहयी कामाघरम, प्रहयी 
चौकी) भापघ त ङ्ञजल्राको भानिीम तथा बौङ्झतक ऺङ्झतको ङ्जिियण सॊकरन गङ्चयएको 
बन्द् ने जानकायी प्राप् त बमो। 

ि) दो्ो चयणभा ङ्ञजल्राङ्ञस्थत अङ्झधकृतस्तयका कभघचायीको नेततृ्िभा टोरी िटाई दरीम 
सॊमन्द्त्र सभेतको सहमोगभा ऺङ्झतको ङ्जिियण सॊकरन गङ्चयएको बन्द् ने जानकायी प्राप् त 
बमो। 

ग) ते्ो चयणभा केन्द्रस्तयफाट िटाइएको प्राङ्जिङ्झधक इङ्ञन्द्जङ्झनमय य शािा अङ्झधकृत सभेत 
५ जनाको टोरी फनाई ६० गा.ङ्जि.स. य २ िटा न.ऩा.भा टोरी िटाई ऺङ्झतको 
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भूल्माङ्कन प्रङ्झतिेदन तमाय गङ्चयएको य त्मसै प्रङ्झतिेदनभा आधाङ्चयत यही याहत यकभ 
ङ्जितयण गयेको बन्द् ने जानकायी प्राप् त बएको। 

र्) बकूम्ऩ ऩश् चात ्  ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको फैठक फसी ङ्जिऩद् व्मस्थाऩनको 
ङ्ञजम्भेिायी ऩाएका िा ङ्ञजम्भेिायी ङ्छदन सङ्जकने प्रकृङ्झतका ङ्जिङ्झबन्द् न स्थानीम सॊमन्द्त्र, 
सङ्झभङ्झत, भञ् च आङ्छदराई ऩङ्चयचारन गङ्चयएको।   

ङ)   गोयिा ङ्ञजल्राफाट ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनको राङ्झग गठन गङ्चयएको सङ्झभङ्झतहरू् 
 १५ सदस्मीम याहत साभग्री सॊकरन, व्मिस्थाऩन तथा ङ्जितयण सङ्झभङ्झत  
 ५ सदस्मीम स्िास्थ्म सेिा, सम्न्द्िम तथा व्मस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

 ५ सदस्मीम टेण्ट, ऩार िङ्चयद तथा सॊकरन सङ्झभङ्झत 

 ५ सदस्मीम िाद्यान्द् न सॊकरन तथा व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

 स्थानीम स्तयको दरीम सॊमन्द्त्र सङ्जहतको सङ्झभङ्झत 

 िडा स्तयभा गङ्छठत िडा नागङ्चयक भञ् च  
 

२.४. िचघ सम्फन्द्धी ङ्जिङ्झध प्रकृमा् 

 ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत कामाघरमहरूरे ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झनणघम तथा ङ्झनदेशन 
अनङ्टसाय ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन, याहत साभग्री रगामतका शीर्षघकभा िचघ गयेको तय ङ्झनणघम 
गदाघ के कङ्ट न स्थानभा के कङ्झत यकभ िचघ गने हो फस्तङ्टङ्झनष्ठ आधाय उल्रेि गङ्चय 
ङ्झनणघम गयेको देङ्ञिएन बने िचघ गङ्चयएको उल्रेङ्ञित यकभको सम्फन्द्धभा सम्फङ्ञन्द्धत 
ङ्झनमभनकायी ङ्झनकामहरूफाट सभेत अनङ्टगभन बएको देङ्ञिएन।   

 याहत तथा उद्धाय सम्फन्द्धी अत्मािश्मक िस्तङ्टहरूको िङ्चयद गदाघ सािघजङ्झनक िङ्चयद 
ऐन, २०६३ को दपा ६६ य सािघजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभािरी, २०६४ को ङ्झनमभ 
१४५ फभोङ्ञजभ सॊङ्ञऺप् त कामघङ्झफधी अऩनाई अङ्झधकाॊश िङ्चयद कामघ बएको ऩाईमो । 

 स्थानीम ङ्जिकास भन्द्त्रारमफाट जनसहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत ङ्जिकास कामघक्रभ अन्द्तगघत 
गा.ङ्जि.स. तथा न.ऩा. हरूराई ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ सम्फङ्ञन्द्धत न.ऩा. तथा 
गा.ङ्जि.स.हरूफाट स्थानीम भाग तथा स्थानीम सॊमन्द्त्रको ङ्झसपाङ्चयशको आधायभा िचघ 
गयेको देङ्ञिमो। 

 त्मस्तै, ङ्जिद्यारमहरुराई तत्कार याहतका राङ्झग ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ िचघ गने अङ्ञततमायी 
य रेिाऩयीऺण सभेत सम्फङ्ञन्द्धत ङ्जिद्यारमफाट हङ्टने गयी सम्फङ्ञन्द्धत ङ्जिद्यारमहरुकै 
िाताभा यकभ ङ्झनकासा गयेको ऩाईमो।  

 िानेऩानी तथा सयसपाई, ङ्झसॊचाइ य ब-ूसॊयऺण सम्फन्द्धी मोजनाहरुभा भाग य 
आिश्मकताका आधायभा सम्फङ्ञन्द्धत उऩबोिा सङ्झभङ्झतहरुको ङ्झनिेदन य सम्फङ्ञन्द्धत 
गा.ङ्जि.स.को ङ्झसपाङ्चयशको आधायभा उऩबोिा सङ्झभङ्झत भापघ त कामघ बएको ऩाईमो। 
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२.५. याहत साभग्रीको श्रोत य सॊकरन तथा ङ्जितयणको ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण् 
 

केन्द्रीम ङ्झनकाम (नेऩार िाद्य सॊस्थान थाऩाथारी य नेशनर टे्रङ्झडङ ङ्झरङ्झभटेडको 
अङ्झबरेिफाट गोयिा ङ्ञजल्राभा ऩठाईएका याहत साभग्रीहरूको ङ्जिियण: 

ङ्झस.नॊ. साभग्रीको नाभ ऩङ्चयभाण 

1 Rice (Quintal) 2309 

2 Salt (Quintal) 152 

3 Sugar (Quintal) 57 

4 Noodles (Carton) 10534 

5 Beaten Rice (Quintal) 348 

6 Biscuit (Carton) 10552 

7 Tripal/Tent (Pcs/Bundle) 26136 

8 Water (Case, Truck) 646 

9 Potato (Quintal) 169 

10 Wheat/Flour (Quintal) 125 

11 Pulse (Quintal) 92 

12 Mixed Food (Carton/Kg..) 5372 

13 Gud/Shakkhar (Kg/Box) 222 

14 Bedsheet/Blanket (Pcs/Bundle/…) 3398 

15 Clothes and Accessories (Pcs/Bundle/Cartoon..) 1140 

16 Utensils (Pcs/Carton, Bag…Pair) 363 

17 Sanitary Items (Box, Carton, Pair, Pcs..) 333 

18 Baby Food (Carton, Kg, Bag,….) 124 

19 Spices (Pcs, Kg, Box, Carton, Quintal) 4011 

20 Medicines (Carton, Box, Pcs, Bag…) 31 

21 Juice (Carton, Ltr, Bag,…) 168 

22 Tea and Coffee (Pkt, Carton, Bag, ……) 143 

23 Oil (Ltr, Kg, Carton, Bag, Pcs) 344 

24 Torch, Battery and Solar Items (Pcs, Carton, Box, Bag, …) 1010 

25 Transformer and Accessories (Pcs) 0 

26 Dalmod and Fried Foods 2539 

27 Gas Range/Cylinder (Pcs, Box, Carton) 306 

28 Miscellenous (Carton, Box, Pcs, Bag…Kg…) 2452 
 

बन्द्साय ङ्जिबागको अङ्झबरेि फभोङ्ञजभ बन्द्साय नाकाहरूफाट सोझै गोयिा ङ्ञजल्रा ऩठाईएका 
याहत साभग्रीहरूको ङ्जिियण: 

ङ्झस.नॊ. 
साभानको 
नाभ 

साभानको ऩङ्चयभाण 
KG BAG BDL PCS SET CTN PKT Mtr 

१ चाभर १५४०१५ ७०४ 
      

२ ङ्ञचउया १७३४२ १०३       
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३ ब्राङ्कटे १५३५.५ ३६ १२८ ७६५३४ 
 ३ 

  

४ बाडाकङ्टॉ डा    ३९०५६ २२५० १३ 
  

५ भेङ्झडङ्झसन ९१३     १६६ ५  
६ ङ्झभक्स पङ्ट ड ८५०     १०४४ ६१५  
७ टेन्द्ट ङ्झत्रऩार ३३९६ ५० ३८१ ८३३०८ ५५५ २९४ ५२ ५०० 

 

ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, गोयिाभा प्राप् त याहत साभग्रीहरूको साभन्द्जस्मता: 

याहत साभग्री ऩठाउन े
ङ्झनकाम/ सॊर्सॊस्था 

ङ्झत्रऩार 
(थान) 

चाभर 
(के.जी.) 

ङ्ञचउया 
(के.जी.) 

चाउचाउ 

(के.जी.) 
ब्राॊकेट  
(थान) 

नेऩार सयकाय, केन्द्रीम 
याहत सॊकरन तथा 
ङ्जितयण केन्द्रफाट 
ऩठाइएको ऩङ्चयभाण 

२६१३६ २३०९०० ३४८00 

क) १०५३४ kg 

ि) १८०० काटघन- 
उद्योग भन्द्त्रारमफाट 

३३९८ 
फण्डर/थान 

केन्द्रफाट ऩठाइएको 
याहत साभग्रीहरू  
ङ्ञजल्राभा प्राङ्ञप् तको 

अिस्था 

२५८६१ २१८४५९ ३१३०२ 

क) १०४३७ kg 

ि) १८०० काटघन- 
उद्योग भन्द्त्रारमफाट 

३५५४२ थान 

 
२७५ 
(नऩङ्टग) 

१२४४१ 

(नऩङ्टग) 
३८९८ 
(नऩङ्टग) 

९७  
(नऩङ्टग) 

३२१४४(+)  
 

केन्द्रफाट उऩरब्ध बएको ङ्जिियण य ङ्ञजल्राभा प्राप् त ङ्जिियण तङ्टरना गदाघ भङ्टतम याहत 
साभग्रीहरुभा केही थऩर्ट बएको ऩाइमो। सम्फङ्ञन्द्धत ऩदाङ्झधकायीहरुको बनाइ अनङ्टसाय 
याहत साभग्रीको ऩङ्चयभाण र्टी फढी हङ्टनाको कायणहरु देहाम फभोङ्ञजभ यहेको ऩाईमो्- 

1. बकूम्ऩ ऩश् चात ्  शङ्टरुका केही ङ्छदनहरुसम्भ अङ्झबरेि दङ्टरुस्त यात न नसकेको;  
2. हेङ्झरकोप्टयफाट ङ्जितयण बएका याहत साभग्रीहरूको ङ्जिियण अद्यािङ्झधक नबएको;  
3. याहत साभग्रीको अङ्झबरेङ्ञिकयण गदाघ केन्द्र तथा स्थानीम ङ्झनकामहरूरे यािेको 

अङ्झबरेिभा उल्रेि बएको भाऩन इकाईभा एकरूऩता नदेङ्ञिएको (जस्तै- 
के.जी./प्माकेट/फण्डर/थान/फोया आङ्छद); 

4. एउटै सिायी साधनभा बन्द्साय नाकाफाट गोयिा ङ्ञजल्रा रगामत अन्द्म ङ्झछभेकी 
ङ्ञजल्राहरु (भकिानऩङ्टय, धाङ्छदङ्ग य नङ्टिाकोट) को राङ्झग सभेत सॊमङ्टि रूऩभा याहत 
साभग्रीहरू ऩठाईएको तय मसयी सॊमङ्टि रूऩभा ऩठाईएका याहत साभग्रीहरू भध्मे कङ्ट न 
कङ्ट न ङ्ञजल्राराई कङ्झत कङ्झत ऩङ्चयभाणभा उल्रेङ्ञित साभग्रीहरू प्राप् त बमो बन्द् ने अङ्झबरेि 
अद्यािङ्झधक नबएकोरे बॊसायफाट सीधै ङ्झफङ्झबन्द् न ङ्ञजल्राहरूराई ऩठाईएको याहत साभग्री 
य ङ्ञजल्राहरूरे प्राप् त गयेको साभग्रीहरू िीच साभनजस्मता देङ्ञिएन।  
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गोयिा ङ्ञजल्राभा प्राप् त जम्भा याहत साभग्री य ङ्जितयणको अिस्था्  

साभग्रीको ङ्जिियण 

नऩेार 
सयकायको 
श्रोतफाट 

सॊर्-सॊस्था 
तथा अन्द्म 

ङ्झनकामफाट 

जम्भा 
सॊकरन  

जम्भा 
ङ्जितयण  

भौज्दात 
साभग्री 

rfdn -s]=hL=_ 321430 750871 1072301 954103 118198 

lrp/f -s]= hL=_ 31302 253740 285042 284959 83.2 

rfprfp s]=hL= 14573.9 37838.4 52412.3 52412.1 0.2 

lj:s'6 s]=hL= 24825 48875 73699.9 73565.4 134.46 

kfgL -s]=hL=_ 3100 63932 67032 65427 1605 

lrgL - s]=hL=_ 2914 12138 15052 14353 699 

bfn -s]=hL=_ 5528 67364 72892 71785 1107 

g"g -s]=hL=_ 4930 92839 97769 95160 2609 

e'hf -s]=hL=_ 446 22835 23281 23213 68 
t]n ln6/ -! sf6'{g — ^ 

ln6/_ 452 46449.5 46901.5 46901.5 0 

cfn' s]hLdf -! af]/f—

%) s]hL_ 40400 9587 49987 44937 5050 

cf6f s]hLdf -! af]/f—

%) s]hL_ 17777 29061 46838 46741 97 

lqkfn -yfg_ 54298 55691 109989 54796 55193 
म्माटे्रस 6134 20637 26771 11469 15302 

sDjn -yfg_ 46997 45384 92381 53436 38945 

h:tf -j08n_ 0 8771 8771 8771 0 

Generator 0 10 10 5 5 

Gas Cylinder 99 0 99 0 99 

Solar Lights (Pics) 1032 767 1799 413 0 
 

 

केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्र रगामतरे गोयिा ङ्ञजल्राभा ऩठाएको 
याहत साभग्री य गोयिा ङ्ञजल्राभा प्राप् त कूर याहत साभग्रीको साभनजस्मता: 
 

साभानको ङ्जिियण साभानको ऩङ्चयभाण 
KG BAG BDL PCS SET CTN PKT MTR 

चाभर 

केन्द्रफाट 
ऩठाईएको 

३८४९१५ ७०४       

ङ्ञजल्राभा 
प्राप् त 

१०७२३०१        

टेन्द््/ 
ङ्झत्रऩार 

केन्द्रफाट 
ऩठाईएको ३३९६ ५० ३८१ 

PCS 

८३३०८ 

PCS/BDL 

२६१३६ 

५५५ २९४ ५२ ५०० 
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ङ्ञजल्राभा 
प्राप् त 

१०९९८९        

ङ्ञचउया केन्द्रफाट 
ऩठाईएको 

५२१४२ १०३       

ङ्ञजल्राभा 
प्राप् त 

२८५०४२        

ब्राङ्कटे 

केन्द्रफाट 
ऩठाईएको १५३५.५ ३६ १२८ 

PCS 

७६५३४ 

PCS/BDL 

३३९८ 

 ३   

ङ्ञजल्राभा 
प्राप् त 

९२३८१        

 
 

भाङ्झथ उल्रेङ्ञित ताङ्झरकाराई ङ्जिश् रेर्षण गदाघ ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतराई 
ङ्जिङ्झबन्द् न श्रोत (केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्र, ङ्जिङ्झबन्द् न सॊर्-सॊस्था, स्थानीम 
स्तयफाट सॊकङ्झरत, बॊसाय कामाघरम) हरूफाट प्राप् त बएको याहत साभग्रीहरूको अङ्झबरेि 
श्रोतगत रूऩभा नयािी याहत साभग्रीहरूको प्रकायको आधायभा एकभङ्टष्ट यािेको 
ऩाईएकोरे याहत साभग्रीहरूको श्रोत कामाघरमहरूको अङ्झबरेि य ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ 
उद्धाय सङ्झभङ्झत, गोयिारे यािेको अङ्झबरेि तङ्टरना गयी अध्ममन गनघ सङ्जकने अिस्था 
देङ्ञिएन।   

 

ि) ङ्ञजल्राङ्ञस्थत अन्द्म कामाघरमको ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ, िचघ य भौज्दात/ङ्जपताघ यकभ् 
 

ङ्झनकाम / 

कामाघरम 

ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ 
िचघ ङ्जिियण भौज्दात/ 

ङ्जपताघ 
यकभ रु. 

िचघ प्रङ्जक्रमा कैङ्जपमत 
शीर्षघक यकभ रु. 

सॊर्ीम 
भाङ्झभरा तथा 
स्थानीम 
ङ्जिकास 

भन्द्त्रारमफाट 

५,४०,००,००० 

प्रङ्झत 
गा.ङ्जि.स. ९ 
रािका 
दयरे ६० 
गा.ङ्जि.स.राई 

५,४०,००,००० - 

भन्द्त्रारमफाट 
ङ्झनकासा बएको 
हकभा 
भन्द्त्रारमको 
ङ्झनदेशन 
फभोङ्ञजभ 
गा.ङ्जि.स.हरुराई 
िचघ य रे.ऩ. 
गने गयी ऩेश्की 
गएको। 

गा.ङ्जि.स.फाट 
बएको िचघको 
ङ्जिियण 
सॊकरनको 
क्रभभा यहेको। 

 

ऺङ्झत भूल्माङ्कन 
टोरी ६९ राई 
प्रङ्झत टोरी 
रु.२५ हजायका 
दयरे 

१७,२५,००० - 
भन्द्त्रारमको 
ङ्झनदेशानङ्टसाय 
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ङ्झनकाम / 

कामाघरम 

ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ 
िचघ ङ्जिियण भौज्दात/ 

ङ्जपताघ 
यकभ रु. 

िचघ प्रङ्जक्रमा कैङ्जपमत 
शीर्षघक यकभ रु. 

ङ्ञजङ्जिसको 
आन्द्तङ्चयक 
श्रोतफाट 

१०८९११३ 

अफरुद्ध 
सडक िोल्ने 
तथा ऩङ्जहयो 
ऩन्द्छाउने 
कामघ 

१०,८९,११३ - 

साइटको 
अिस्था अनङ्टसाय 
अफयोध सडक 
िङ्टराउन य 
ऩङ्जहयो ऩन्द्छाउने 
कामघ बएको । 

- DDRC को 
ङ्झनणघम अनङ्टसाय 
ङ्ञजङ्जिसको 
आन्द्तङ्चयक 
श्रोतफाट िचघ 
बएको। 

- इङ्ञञ्जङ्झनमयको 
नेततृ्िभा 
िङ्जटएको 
प्राङ्जिङ्झधक 
टोरीफाट 
ङ्ञजल्राङ्ञस्थत 
अफयोध सडक 
िङ्टराउन, ऩङ्जहयो 
ऩन्द्छाउन 
साइटको 
अिस्था अनङ्टसाय 
कामघ बएको 
बनी जानकायी 
प्राप् त बएको। 

  

ङ्ञजल्रा दैिी 
प्रकोऩ उद्धाय 
सङ्झभङ्झतराई 
ङ्झनकासा 

६०,००,००० -  

ङ्ञजल्रा दैिी 
प्रकोऩ उद्धाय 
सङ्झभङ्झतको 
ङ्झनणघम फभोङ्ञजभ 
याहत साभग्री 
िङ्चयदका 
राङ्झग। 

जम्भा ५५०८९११३  १२४८९११३ -   

नोट् साॊसद ङ्जिकास कोर्षको यकभ बकूम्ऩ ऩीङ्झडत याहतभा िचघ नबएको । 

२ गा.ङ्जि.स.हरुरे िचघ गयेको रू.९ राि रुऩैमाॉको ङ्जिियण (नभूनाका राङ्झग) 

घ्मारचोक गा.ङ्जि.स.रे भसरा ऩसर, शङ्ञिचोक गोयिाफाट २०७२।०२।१७ भा 
गयेको िङ्चयद ङ्झफर 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयभाण दय जम्भा यकभ 

१ चाभर – 30 kg per/pac. ५९५ फोया १०५०।- ६२४७५०।- 
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२ िाने तेर - आधा ङ्झर.का प्माकेट ५९५ ऩोका ६०।- ३५७००।- 
३ भङ्टसङ्टयोको दार ५९५के.जी. १५५।- ९२२२५।- 
४ नङ्टन ५९५ ऩोका १७.20 १०२३४।- 
५ ढङ्टिानी िचघ   १४०००।- 

जम्भा ९०२९०९।- 
 

आरुचनौटे गा.ङ्जि.स.रे ङ्जिशार न्द्मू ङ्जकयाना स्टोसघ, गोयिाफाट ङ्झभङ्झत २०७२।०२।१० भा 
गयेको िङ्चयद ङ्झफर 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयभाण दय जम्भा यकभ 

१ चाभर – 20 kg per/pac. १२०० फोया ७४०।- ८८८000।- 
२ चाभर - 20 kg per/pac. १६ फोया ७५०।- १२०००।- 

जम्भा ९००००0।- 
 

३. ङ्झसॉचाइ ङ्जिकास ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, गोयिा् 

ङ्झनकाम/कामाघरम 
ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत 

यकभ 
िचघ ङ्जिियण भौज्दात/ङ्जपताघ 

यकभ रु. 
िचघ 

प्रङ्जक्रमा 
कैङ्जपमत 

शीर्षघक यकभ रु. 

ङ्झसॉचाइ ङ्जिबाग, सभङ्टदाम 
व्मिङ्ञस्थत ङ्झसॉङ्ञचत 
आमोजनाफाट 

३९००००० 
HDP ऩाइऩ 

िङ्चयद 
२१४१३८७ 

 सािघजङ्झनक 
िङ्चयद ऐन, 
२०६३ 
को दपा 
६६ य ऐ. 
को 
ङ्झनमभािरी, 
२०६४ 
को ङ्झनमभ 
१४५ 
फभोङ्ञजभ 
उत्ऩादक 
कम्ऩनीसॉग 
सोझै 
दयबाउ ऩत्र 
ङ्झरई िङ्चयद 
गयेको। 

ङ्झसॉचाइ ङ्जिबागरे 
बकूम्ऩफाट 
ऺङ्झतग्रस्त 
ङ्झसॉचाइ 
मोजनाहरु 
तत्कार 
सञ् चारनभा 
ल्माउन यकभ 
ङ्जिङ्झनमोजन 
गयेको य 
उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतहरुफाट 
सभेत 
अत्मािश्मक 
बनी भाग 
बएको पाइर 
सॊरग्न 
ङ्झनिेदनहरुफाट 
देङ्ञिए ताऩङ्झन 
िङ्चयद गङ्चयएका 
ऩाइऩ तथा 
ग्माङ्झफन 
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जारीहरु 
हारसम्भ ऩङ्झन 
ङ्जितयण नबई 
ऩूणघरुऩभा 
भौज्दातभा 
यहनङ्टरे 
िङ्चयदको 
औङ्ञचत्म ऩङ्टङ्जष्ट 
नहङ्टने देङ्ञिन्द्छ। 

  

३ िटा 
ङ्झसॉचाइ 
आमोजनाहरु 
भभघत सङ्टधाय 

४५८८८९.७२  

३ िटा 
कोटेशन 
भाग गयी 
सफबन्द्दा 
कभ 
कफोर गने 
ङ्झनभाघण 
कम्ऩनीफाट 
काभ 
गयाइएको।  

- ङ्झसभयन 
ङ्झनभाघण सेिा, 
गोयिारे ऩेश 
गयेको ङ्झफरभा 
ऩाइऩको 
ऩङ्चयभाण य 
दययेट ऩङ्झन 
उल्रेि 
नगयेको।  
- एभ.आय. 
एण्ड ग्र ङ्टऩ 
प्रा.ङ्झर., 
निरऩयासीरे 
उऩयोिफभोङ्ञजभ 
ऩेश गयेको 
ङ्झफरभा ऩाइऩको 
ऩङ्चयभाण य 
दययेट ऩङ्झन 
उल्रेि 
नगयेको। 

  
ग्माङ्झफन 
फक्स िङ्चयद 

९४५०९५   

िङ्चयद बएका 
सफै ग्माङ्झफन 
फक्स 
भौज्दातभा 
यहेको। 

जम्भा ३९०००००  ३५४५३७१।७२ ३५४६२८।२८ 
  

 

ऩाइऩ िङ्चयदको दययेट् 

ङ्ञचतिन ऩोरी ऩाइऩ इण्डङ्जष्डजफाट २०७२।३।२५ भा िङ्चयद, ङ्झफर नॊ. ७९० 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयभाण दय जम्भा यकभ 

१ 
63mm 4 kg/cm2 HDPE Pipe १००० ङ्झभ. १३७.40 

 

२ 
75mm 4 kg/cm2 HDPE Pipe ५०० ङ्झभ. १९८.5 

 

३ 
90mm 4 kg/cm2 HDPE Pipe १५० ङ्झभ. 286.5 
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४ 
110mm 4 kg/cm2 HDPE Pipe ८५० ङ्झभ. 400।-  

५ 
110mm 6 kg/cm2 HDPE Pipe ५०० ङ्झभ. 598।-  

६ 
140mm 4 kg/cm2 HDPE Pipe १००० ङ्झभ. 681.70 

 

७ 
160mm 4 kg/cm2 HDPE Pipe १३५ ङ्झभ. 886.65 

 

८ 
200mm 2.5 kg/cm2 HDPE Pipe १०१ ङ्झभ. 910.60 

 

९ 
200mm 4 kg/cm2 HDPE Pipe ६० ङ्झभ. 384।-  

जम्भा – भ्माट सङ्जहत २१४१३८४.68 

 

होभ ङ्झनभाघण सेिा, गोयिाफाट २०७२।३।२७ भा िङ्चयद, ङ्झफर नॊ. ११ 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयभाण दय जम्भा यकभ 

१ 
Machine made gabion boxes heavy 

coated- size 3.0*1.5*0.60 

97.2 m2 २९०।-  

२ 
Machine made gabion boxes heavy 

coated- size 3.0*1.5*0.50 

1350 m2 २९०।-  

जम्भा (भ्माटसङ्जहत) ४७४२४७.44 
 

एस.के. ङ्झनभाघण सेिा, गोयिाफाट २०७२।३।२४ भा िङ्चयद, ङ्झफर नॊ. ०५ 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयभाण दय जम्भा यकभ 

१ 
Machine made gabion boxes heavy 

coated- size 3.0*1.5*.60 

1441.8 

m
2
 

२८९।-  

जम्भा – भ्माटसङ्जहत ४७०८४८.63 
 

ङ्झसभयन ङ्झनभाघण सेिा, गोयिाफाट २०७२।३।२५ भा िङ्चयद, ङ्झफर नॊ. ०३ 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयभाण दय जम्भा यकभ 

१ दयौंदी ऩारङ्टङटाय सोयेऩानी गा.ङ्जि.स. नदी 
ङ्झनमन्द्त्रणतपघ  २.५ के.जी./p/140mm 
सप्राइ तथा गा्ने ऩ ङ्टने काभको ब ङ्टिानी 

- - ४०६०९७.१० 

जम्भा (भ्माटसङ्जहत) ४५८८८९.७२ 
नोट्- ङ्झसभयन ङ्झनभाघण सेिा, गोयिारे उऩयोि फभोङ्ञजभ ऩेश गयेको ङ्झफरभा ऩाइऩको 
ऩङ्चयभाण य दययेट ऩङ्झन उल्रेि नगयेको।  

एभ.आय. एण्ड ग्र ङ्टऩ प्रा.ङ्झर., निरऩयासीफाट २०७२।३।२८ भा िङ्चयद, ङ्झफर नॊ. ०६ 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयभाण दय जम्भा यकभ 

१ ङ्जिङ्झबन्द् न मोजनाको ऩाइऩ सप्राई कामघ िाऩतको - - १५९६५५।- 
जम्भा  (भ्माटसङ्जहत) १८०४१०.१५ 
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नोट्- एभ.आय. एण्ड ग्र ङ्टऩ प्रा.ङ्झर., निरऩयासीरे उऩयोिफभोङ्ञजभ ऩेश गयेको ङ्झफरभा 
ऩाइऩको ऩङ्चयभाण य दययेट ऩङ्झन उल्रेि नगयेको।  

४. सडक मोजना-११ ङ्जकरो छेऩेटाय-बारङ्टस्िाॉया-फायऩाक: 

ङ्झनकाम/कामाघरम ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत 
यकभ 

िचघ ङ्जिियण 

भौ
ज्द

ात
/ङ्ज
प
ता
घ य
क
भ 

नब
एक

ो 

िचघ 
प्रङ्जक्रमा 

कैङ्जपमत 

शीर्षघक यकभ रु. 

सडक ङ्जिबाग, ११ 
ङ्जकरो छेऩेटाय-

बारङ्टस्िाॉया-फायऩाक 
४०००००० 

गोयिा-आरुर्ाट 
सडक (Lose 

gravel-18 

package) १७१९९४०।- 

अभानतफाट 
कामघ 
बएको 

आऩतकारीन कामघ तत्कार 
गनघ रागत अनङ्टभान तमाय 
गयी अभानतफाट कामघ 
गयाउनका राङ्झग एक तह 
भाङ्झथ (ऺेत्रीम सडक 
ङ्झनदेशनारम, ऩोिया) फाट 
स्िीकृङ्झत ङ्झरएको । 

फेङ्झनर्ाट आरुर्ाट 
राकेबञ्ज्माङ्ग 
सडक िङ्टराउन े
कामघ-३ प्माकेज 

२२२९९९।- 

  

च ङ्टनौटे भङ्टचोक 
बत्चेक फारङ्टिा 
सडक-२ प्माकेज 

१२९००५१।- 
अभानतफाट 
कामघ 
बएको 

 

जौफायी चैनऩङ्टय 
िाराजङ्टङ्ग चैनऩङ्टय 
सडक-१ प्माकेज 

८७५३९।- 
अभानतफाट 
कामघ 
बएको 

 

११ ङ्जकरो 
छेऩेटाय-
बारङ्टस्िाॉया-
फायऩाक सडक- 
४ प्माकेज 

३५३७३०।- 

अभानतफाट 
कामघ 
बएको 

 

माभ गाउॉ गङ्टम्दा 
फायऩाक सडक-९ 
प्माकेज 

८३७७३७।- 
अभानतफाट 
कामघ 
बएको 

 

हेटौंडाफाट 
आएको भेङ्ञशनका 
राङ्झग इन्द्धन य 
काभदायको 
ज्माराभा बएको 
िचघ 

५३८७३९।- 

अभानतफाट 
कामघ 
बएको 

 

भेङ्ञशन भभघत िचघ ८५४०५।-   

ढङ्टॊगा ब्राङ्जष्टङ्ग- 
गोयिा न.ऩा.-१३ 
बगितीथान 

२४८६०।- 
अभानतफाट 
कामघ 
बएको 

 

जम्भा ४००००००  ४०,००,०००।-   
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सडक भभघतभा प्रमोग बएका भेङ्ञशनको ङ्जिियण् 
 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयणाभ दय कैङ्जपमत 

1  PC 200 

Excavator 1 hr 5487।- 
माभ गाउॉ गङ्टम्दा फायऩाक सडक मोजना- Per Hour 

Rs. 5487।- देङ्ञि Rs. 5500।- सम्भ िचघ बएको 
।   

२. PC 120 

Excavator 1 hr 4000।- 
फेङ्झनर्ाट आरुर्ाट राकेबञ्ज्माङ्ग सडक िङ्टराउने कामघ - 
Per Hour Rs. 3995।- िचघ बएको ।   

३. JCB 

Equipment 1 hr 2495।- 
फेङ्झनर्ाट आरुर्ाट राकेबञ्ज्माङ्ग सडक िङ्टराउने कामघ - 
Per Hour Rs. 2495।- िचघ बएको । 

4. Backhoe 

loader 1 hr 2499।- 
जौफायी चैनऩङ्टय िाराजङ्टङ्ग चैनऩङ्टय सडक- Per Hour 

Rs. 2499।- िचघ बएको । 

5. Backhoe 

loader 1 hr 2483।- 
गोयिा-आरुर्ाट सडक - Per Hour Rs. 2483।- 
देङ्ञि Rs. 2500।- सम्भ िचघ बएको ।   

 

५. गोयिा ङ्ञजल्रा अस्ऩतार 

ङ्झनकाम/कामाघरम 

ङ्जिङ्झ
नम

ोङ्ञज
त 

यक
भ 

५०
००

००
।-

 

िचघ ङ्जिियण  

भौ
ज्द

ात
/ङ्ज
प
ता
घ य
क
भ 

रु.
२३

८।
५५

 

कैङ्जपमत 

स्िास्थ्म तथा 
जनसॊतमा 

भन्द्त्रारमफाट 
ङ्झनकासा बएको 

यकभ 

और्षङ्झध िङ्चयद १९०६७४।- 

-सोझै िङ्चयद गयेको । 

-केन्द्रफाट ऩठाइएका 
और्षङ्झधहरु रुजङ्ट गदाघ 
अस्ऩतारभा प्राप् त 
बएको देङ्ञिमो । 

ङ्झफजङ्टरी व्मिस्थाऩन ३२८४३।४५ 
 

आभा सङ्टयऺा 
कामघक्रभ य अस्ऩतार 
ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको 
िचघ बएको 
और्षङ्झधको सोधबनाघ 

२७६२४४।-  

जम्भा  ४९९७६१।४५ 
 

 

६. िानेऩानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, गोयिा 

ङ्झनकाम/कामाघरम 

ङ्जिङ्झ
नम

ोङ्ञज
त 

यक
भ 

 
रू.

१,
००

,०
०,
००

० 

िचघ ङ्जिियण िचघ यकभ भौज्दात/ङ्जपताघ 
यकभ रु. 

िचघ प्रङ्जक्रमा कैङ्जपमत 

केन्द्रीम दैिी 
प्रकोऩ उद्धाय 
कोर्षफाट 

ङ्ञशङ्जिय ङ्झनभाघण 
व्मिस्थाऩन 
(िायऩाक, 
राप्राक, गङ्टम्दा) 

िचघ 
१३९८४३६ 

२१०१५६४.०० 

सािघजङ्झनक 
िङ्चयद ऐन, 
२०६३को 
दपा ६६ य 

सहयी ङ्जिकास तथा 
बिन ङ्झनभाघण ङ्जिबाग 
ङ्झड.का. गोयिाराई 
ऩेश्की ङ्छदइएकोभा 
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सा.ि.ङ्झन., 
२०६४ को 
ङ्झनमभ १४५ 
फभोङ्ञजभ। 

अस्थामी ङ्ञशङ्जिय ङ्झनभाघण 
ऩश् चात ्  ऩेश्की पछ्र्मौट 
हङ्टॉदा रु. 
२१०१५६४.०० फकक 
दाङ्ञिरा बौचय ऩेश हङ्टन 
आएको। 

िानेऩानी 
व्मिस्थाऩन 
(िायऩाकय 
राप्राक)  

१९६४००  

एक।एक 
िटा 
सप्रामसघसॉग 
दययेट भाग 
गयी िङ्चयद 
गयेको। 

अस्थामी ङ्ञशङ्जिय ङ्झनभाघण 
कामघभा िचघ बएको। 

िानेऩानी 
व्मिस्थाऩन 

१३५००००  

HDP ऩाइऩ तथा पाइफय 
प्मान िङ्चयद बएको। 

ऩानीको 
गङ्टणस्तय भाऩन 
तथा ऩयीऺण 

१५०००  

 

हेरभेट य ऩञ्जा 
िङ्चयद  

१५९७००  

नेऩारी सेना, बैयिी दर 
गणका राङ्झग । 

HDP ऩाइऩ 
िङ्चयद ङ्जिङ्झबन्द् न 
साइजका 
(35.30 km) 

राङ्झग 

१९९४७५७  

एकै सप्रामसघसॉग भात्र 
दययेट ङ्झरई रागत 
अनङ्टभान फयाफयकै 
यकभभा िङ्चयद गयेको 
ऩाइएको हङ्टॉदा 
ङ्झभरेभतोभा िङ्चयद 
हङ्टनसक्ने देङ्ञिएको। 

ऩाइऩ ङ्जपङ्जटङ्ग 
तथा टङ्टल्स 
िङ्चयद 

९४६५३७  

ङ्ञब्रङ्ञचङ्ग ऩाउडय 
िङ्चयद (१००० 
के.जी.) 

७३४५०  

ऩोङ्झरङ्झथन ट्याङ्की 
िङ्चयद 
(५००/१००० 
ङ्झर.-१००/५० 
िटा) 

११६३९००  

हाइजेङ्झनक ङ्जकट 
(उत्तयी ७ 
गा.ङ्जि.स.राई 
२००० सेट) 

५६५००० ३५२५६.०० 

जम्भा ७८६३१८० २१,३६,८२० 
  

 

श्री नेऩार ब्रदशघ टे्रङ्झडङ्ग काठभाण्डौंफाट िङ्चयद बएका िानेऩानी ङ्जपङ्जटङ्ग साभानहरू्- 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयणाभ दय जम्भा यकभ 

8  1" Tank Nipple १५० १८०  
9  1" x 1/2" R Socket २०० ८१  
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10  1/2" Brass Tap 400 

gm 
१२० ६३३  

11  1/2" Union २०० ११३  
12  3/4" Union  १०० १५७  
13  1" Union ११५ २०९  
14  1-1/4" Union ३० ३०७  
15  1-1/2" Union ३० ४००  
16  2" Union २० ५६५  
17  1" Nipple ३०० ५१  
18  1/2" Nipple ३०० ५१  
19  3/4" Nipple १०० ७१  
20  1-1/4 Nipple ४९ १२८  
21  1" Nipple १०० ९९  
22  1-1/2" Nipple ५० १६०  
23  2" Nipple २१ २०२  
24  1/2" Gate valve १०० ९७१  
25  3/4" Gate valve १०० १३५१  
26  1" Gate valve २० २०६२  
27  1-1/4 Gate valve १५ ३१०२  
28  1-1/2 Gate valve १५ ४२१९  
29  2" Gate valve १५ ६५०४  
30  2" Stariner १० १६४०  
31  12" Pipe wrench १० ६००  
32  18" Pipe wrench १० १२००  
33  12" Slide wrench १० ७८५  
34  Teflon tap  १० ३०  
35  Teflon cloth २.5 ङ्झभटय ३७००  
36  Heating plate 4" १० १३४०  
37  Rubber gas kit ५ ङ्झभटय ३५००  
38  Hacksaw frame १० २६५  
39  Hacksaw Blade १४४ २०  
40  Bleaching powder १०००के.जी. ६५ 

 

जम्भा (भ्माट सभेत) १०,१९,९८७।७२ 
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काका बङ्झतजा हाडघिेमय गोयिाफाट िङ्चयद बएका िानऩेानी ट् माङ्की - 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयणाभ(गोटा) दय जम्भा यकभ 

1.  ऩोङ्झरङ्झथन ट् माङ्की १०००ङ्झर. ५० १०३००।-  
 जम्भा भ्माट सङ्जहत   ५,८१,९५०।- 

 

काका बङ्झतजा हाडघिेमय गोयिाफाट िङ्चयद बएका िानऩेानी ट् माङ्की - 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयणाभ (गोटा) दय जम्भा यकभ 

1.  ऩोङ्झरङ्झथन ट् माङ्की ५०० ङ्झर. १०० ५१५०  
 जम्भा भ्माट सङ्जहत   ५,८१,९५०।- 

 

श्री ङ्ञचतिन ऩोरी ऩाईऩ ईन्द्डङ्ञस्ट्रज ङ्ञचतिनफाट िङ्चयद बएका िानऩेानी ऩाईऩहरू: 

 

नोट् िानेऩानी तथा सयसपाई ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, गोयिाराई ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत ऺङ्झत ऩङ्टगेका 
िानेऩानी आमोजनाहरूको ऩङ्टन सॊचारनको राङ्झग ङ्झनकासा बएको यकभ 
रू.१,००,००,०००।- फाट िानेऩानी ऩाईऩ, ङ्जपङ्जटङ्ग रगामतभा रू.६४,६४,७४४।- य 
ङ्ञशङ्जिय व्मिस्थाऩनभा रू.१३,९८,४३६।- िचघ गयेको, िचघको ऺङ्झतको ङ्जिियण तथा िचघ 
गयेको यकभ ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको फैठकफाट िचघ सभथघन सभेत गयाएको तय 
ङ्ञजल्रा िानेऩानी ङ्झडङ्झबजन कामाघरमफाट तमाय गङ्चयएको रागत अनङ्टभान य ऩेश गङ्चयएको 
दयबाउ ऩत्रभा उल्रेङ्ञित सफै दययेट एउटै ऩाईएको।  

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयणाभ 
(ङ्झभटय) 

दय जम्भा यकभ 

1.  20/10 HDPE Pipe ४३०० ३२.40  
2.  25/10 HDPE Pipe 5000 48.80  
3.  32/6 HDPE Pipe 2000 54.60  
4.  32/10 HDPE Pipe 

 1000 80.80  
5.  40/6 HDPE Pipe 700 84.60  
6.  50/6 HDPE Pipe 700 131।-  
7.  75/6 HDPE Pipe 350 288।-  
8.  90/6 HDPE Pipe 350 415.20  
9.  ढङ्टिानी बाडा ३ 

प्रङ्झतशत 

  २९१११.१५ 

जम्भा (भ्माट सङ्जहत) ९,९९,४८३।४० 
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७. ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरम, गोयिा 

ङ्झनकाम/ 
कामाघरम 

ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ िचघ ङ्जिियण िचघ यकभ िचघ प्रङ्जक्रमा कैङ्जपमत 

ङ्ञशऺा 
भन्द्त्रारमफाट 

१०२८४२२०५ 

आऩतकारीन 
व्मिस्थाऩन
का राङ्झग 

५३३७५००० 

ङ्ञजङ्ञशकारे 
सम्फङ्ञन्द्धत 
ङ्जिद्यारमहरु
रे नै िचघ 
य 
रेिाऩयीऺण 
सभेत गने 
गयी 
ङ्जिद्यारमको 
फकक 
िाताभा 
यकभ जम्भा 
गङ्चयङ्छदएको। 

८ िटा ङ्जिर्षम ऺेत्र तोकेय  TLC 

रगामत आऩतकारीन व्मिस्थाऩनका 
राङ्झग बनी ४२४ ङ्जिद्यारमहरुभा 
एकभङ्टष्ट यकभ ङ्जिङ्झनमोजन गयेको 
देङ्ञिएकोरे अन्द्म सॊर्सॊस्था/ 
ङ्झनकामफाट ङ्झनभाघण बएको TLC 
सभेतराई देिाएय यकभको दङ्टरुऩमोग 
हङ्टन सक्ने देङ्ञिएको। अध्ममनको 
क्रभभा यकभ ङ्जिङ्झनमोजन ऩश् चात ्  
ङ्ञजङ्ञशकाफाट हङ्टन ङ्टऩने अनङ्टगभनको ऩऺ 
प्रबािकायी नदेङ्ञिएको। 

झोरा य 
ङ्जिद्यारम 
ऩोशाक 

४४६१६६००।- ,,  

सीभान्द्तकृत 
फारफाङ्झरका
का राङ्झग 
ङ्छदिा िाजा 

३५७६३००।- ,,  

थऩ 
ऩाठ्यऩङ्टस्तक 

१२७४३०५।- ,,  

जम्भा १०२८४२२०५    

 

श्री सङ्टदशघन ङ्झन.भा.ङ्जि., ऩारङ्टङ्गटाय न.ऩा., गोयिाको आऩतकारीन व्मिस्थाऩनका राङ्झग प्रङ्झत कोठा 
रु.२५ हजायका दयरे बएको ङ्झनकासा यकभको िचघको ङ्जिियण्  
ङ्झस.नॊ. िचघ शीर्षघक िचघ यकभ कैङ्जपमत 

1.  
जस्ताऩाता िङ्चयद  ७७२७५।05 

ङ्झफ. एण्ड ङ्झफ. सप्रामसघ तनहङ्टॉफाट प्रङ्झत के.जी. रु. १०९.61 का 
दयरे ७०५ के.जी. िङ्चयद जस्ताऩाता िङ्चयद । 

2.  कभॉ ज्मारा, ९९०००।-  
3.  

भसरन्द्द ४९८०।- 
बङ्झरफर २x१०००, पङ्ट टफर २x१०००, ऩम्ऩ १x८० य 
फोडघभाकघ य २ दजघनx४५० 

4.  ङ्झत्रऩार टेण्ट 
ढङ्टिानी 

३०००।-  

5.  
सेतोऩाटी िङ्चयद २२३७४।- 

नऺेत्र पङ्झनघचय उद्योग गोयिाफाट प्रङ्झत सेतोऩाटी रु. ३७२९।- का 
दयरे ६ िटा िङ्चयद। 

6.  ङ्जटन ढङ्टिानी ७५००।-  
 जम्भा  २१४१२९।0५ ङ्ञजङ्ञशकाफाट ङ्झनकासा बएको यकभ रु. २ राि 
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श्री ऩथृ्िी प्रा.ङ्जि. िोप्राङ्ग, गोयिाको आऩतकारीन व्मिस्थाऩनका राङ्झग प्रङ्झत कोठा रु. २५ 
हजायका दयरे ङ्झनकासा तथा िचघ यकभको ङ्जिियण् 

 

८. ङ्ञजल्रा जनस्िास्थ्म कामाघरम, गोयिा 

क्र. 
सॊ. 

ङ्झनकाम/कामाघरम ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ िचघ ङ्जिियण िचघ यकभ 

भौज्दात/ङ्जपताघ 
यकभ रु. 

िचघ 
प्रङ्जक्रमा 

कैङ्जपमत 

१ स्िास्थ्म तथा 
जनसॊतमा 
भन्द्त्रारमफाट 

१००००००।- 
स्थानीम 

भेङ्झडकरहरुफाट 
और्षङ्झध िङ्चयद 

२४१०००।-  

सोझै 
िङ्चयद 

 

 

दयबाउऩत्रफाट 
और्षङ्झध िङ्चयद 

७५९०००।-  

दयबाउऩत्र 
भापघ त 

कोटेशन 
प्रङ्जक्रमाका 
सम्फन्द्धभा 
िङ्चयद ङ्जिङ्झध 
उल्रेि 
नबएको। 

५०००००।– 

बत्केको सॊयचना 
भभघतका राङ्झग) 

    चेक ङ्जढरा 
आएको 
कायण िचघ 
नबएको। 

जम्भा १५00000।-  १००००००।-    

 

सन पाभेसी, ऩोियाफाट ङ्झभङ्झत २०७२।१।१६ भा दयबाउ ऩत्र भापघ त और्षङ्झध िङ्चयद गयेको ङ्झफर 

ङ्झस.नॊ. िचघ शीर्षघक िचघ यकभ कैङ्जपमत 

1.  सयसपाई एिॊ 
TLC ङ्झनभाघण 
कामघको एकभङ्टष्ट 
िचघ  

८१,२००।- 

सयसपाई एिॊ TLC ङ्झनभाघण कामघको एकभङ्टष्ट िचघ बनी 
जनाइएको। १५४ ज्माभी प्रमोग बएको य रु. 
८१२००।- ती ज्माभीराई ब ङ्टिानी गङ्चयएको डोय 
हाङ्ञजयी सॊरग्न। के कङ्झत नाऩ य कङ्ट न साभग्रीफाट TLC 
ङ्झनभाघण कामघ बएको बन्द् ने निङ्टरेको । 

जम्भा ८१,२००।- ङ्ञजङ्ञशकाफाट ङ्झनकासा बएको यकभ रु.७५,००० 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयणाभ दय जम्भा यकभ 

1.  Phenol 210 bottle 45।-  
2.  Oral Rehydration Salts Powder 27.5gm per 

ltr 

5000 pac. 8.60  

3.  Povidone lodine solution 5% 450 ml 200 bottle 320।-  
4.  Metronidazole 200 mg/5ml, 60ml suspension 4000 bottle 29।-  
5.  Metronidazole 400mg 24680 tab 2.70  

जम्भा 2,99,086।- 
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Pramisha Pharmacy, Chitwan फाट ङ्झभङ्झत २०७२।२।१५ भा दयबाउ ऩत्र भापघ त और्षङ्झध िङ्चयद 
गयेको ङ्झफर नोट् उऩयोि दङ्टई ङ्झफके्रताहरुरे Oral Rehydration salts powder 27.5gm per ltr को 
प्रङ्झत प्माकेट दययेटभा सन पाभेसी, ऩोियाफाट िङ्चयद बएको दयभा रु. ०.६० ऩैसा फढी देङ्ञिमो।  
 

९. ङ्ञजल्रा ब-ूसॊयऺण कामाघरम, गोयिा 
क्र. 
सॊ. 

ङ्झनकाम/कामाघरम ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ िचघ ङ्जिियण िचघ यकभ 

भौज्दात/ 

ङ्जपताघ यकभ रु. 
िचघ 

प्रङ्जक्रमा 

१ 
ब ूतथा जराधाय 

सॊयऺण 
ङ्जिबागफाट 

१६०00000।- 

१८ िटा 
उऩबोिा 

सङ्झभङ्झतभापघ त 
आकङ्ञस्भक 
बसूॊयऺण 
कामघक्रभ 

३५५१२५४।-  

उऩबोिा 
सङ्झभङ्झत 
भापघ त 

दयबाउऩत्र 
भापघ त हेबी 
कोटेड भेङ्ञशन 
भेड तायजायी 

िङ्चयद 

१८९९५५२।-  

दयबाउऩत्र 
भापघ त 

जम्भा १६०00000।-  ५४५०८०६।- १०५४९१९४।-  

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयणाभ दय जम्भा यकभ 

1.  Zinc Sulphate 20mg 20000 tab 2।-  
2.  Alumunium 

Hydrooxide250mg 

12500 tab 1।-  

3.  Amoxicillin 500mg 10000 cap 6।-  
4.  Chlorpheniramine 

Maleate 4mg 

20000 tab .80  

5.  Ibuprofen 400mg 10000 tab 1.60  
6.  Metronidazole 400mg 20000 tab 1.50  
7.  Ranitidine 150mg 13200 tab 1.35  
8.  Tetracycline 500mg 10000 cap 2।-  
9.  Rectified Spirit 450ml 100 bottle 80।-  
10.  Oral Rehydration salts 

powder 27.5gm per ltr 

10000 pac 8।-  

जम्भा 300320।- 
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मस कन्द्सट्रक्सन एण्ड सप्रामसघ कास्की फाट ङ्झभङ्झत २०७२।३।२५ भा दयबाउ ऩत्र भापघ त ताय 
जारी िङ्चयद गयेको ङ्झफर नॊ. ०२१ 

 

१०. ङ्ञजल्रा ऩशङ्ट सेिा कामाघरम, गोयिा 
क्र. 
सॊ. 

ङ्झनकाम/कामाघरम 
ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत 

यकभ 
िचघ ङ्जिियण िचघ यकभ कैङ्जपमत 

१ 

ऩशङ्ट स्िास्थ्म 
ङ्झनदेशनारमफाट 

८००००।- 
और्षङ्झध तथा 
उऩकयण 
ढङ्टिानी 

८००००।- 

- और्षङ्झध तथा उऩकयण ङ्जितयणको भाऩदण्ड 
फनाएको देङ्ञिएन। 

- ङ्जितङ्चयत च ङ्टना व्मङ्ञिङ्जऩच्छे पयक पयक 
ऩङ्चयभाणभा ङ्जितयण बएको देङ्ञिमो जसभा एक 
व्मङ्ञिराई ५ के.जी.देङ्ञि ६० के.जी.सम्भ च ङ्टना 
ङ्जितयण बएको देङ्ञिमो। 

 

जम्भा ८००००।-  ८००००।-  

 

११. ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाघरम, गोयिा 
 

क्र. सॊ. ङ्झनकाम/कामाघरम ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ िचघ ङ्जिियण िचघ यकभ िचघ प्रङ्जक्रमा 

१ प्रहयी प्रधान कामाघरमफाट ५०००००।- 
दैिी प्रकोऩ उद्धाय साभग्री िङ्चयद ३०००००।- सोझै िङ्चयद 

टामय/औजाय िङ्चयद तथा भभघत िचघ २०००००।-  

जम्भा ५०००००।-  ५०००००।-  

 

१२. शैङ्ञऺक तारीभ केन्द्र, गोयिा 
क्र. 
सॊ. 

ङ्झनकाम/कामाघरम 
ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत 

यकभ 
िचघ ङ्जिियण िचघ यकभ 

भौज्दात/ङ्जपताघ 
यकभ रु. 

िचघ 
प्रङ्जक्रमा 

कैङ्जपमत 

१ 

शैङ्ञऺक 
जनशङ्ञि 
ङ्जिकास 
केन्द्रफाट 

१२०३२८२।- 

ङ्जिद्यारम 
सङ्टयऺा य 

आऩतकारीन 
अिस्थाभा 
ङ्ञशऺा 

सम्फन्द्धी २२ 
िटा ताङ्झरभ 

१००२२००।- २०१०८२।- 

शैङ्ञऺक 
जनशङ्ञि 
ङ्जिकास 
केन्द्रको 
ङ्झनदेशन 
अनङ्टसाय 

२२ जना तारीभ 
सॊमोजकहरुराई 
ऩेश्की ङ्छदई ताङ्झरभ 
सञ् चारन गयी 
पर्छ्यौट गयेको 
देङ्ञिमो । 

जम्भा १२०३२८२।-  १००२२००।-    

 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयणाभ दय जम्भा यकभ 

1.  भेङ्ञशनिाया ङ्झनङ्झभघत ताय जारी सप्राई 

(हेबी कोटेड फक्स साइज 2m*2m*1m 

को भेस साइज 100mm*120mm, 10 गेज) 

६६०० 
िगघ.ङ्झभ. 

२५४।-  

 जम्भा (भ्माट सङ्जहत)   १८,९९,५५२।60 
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१३. गोयिा नगयऩाङ्झरका 

क्र. 
सॊ. 

ङ्झनकाम/कामाघरम ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ िचघ ङ्जिियण िचघ यकभ िचघ प्रङ्जक्रमा कैङ्जपमत 

१ सॊर्ीम भाङ्झभरा 
तथा स्थानीम 
ङ्जिकास 
भन्द्त्रारमफाट 

३000000।- ङ्झत्रऩार िङ्चयद 

३६०४५३८।- सािघजङ्झनक िङ्चयद ऐनको 
दपा ६६ फभोङ्ञजभ सोझै 
िङ्चयद। 

ङ्झत्रऩारको 
स्ऩेङ्झसङ्जपकेशन 
नबएको। 

२ 

न.ऩा.को 
आन्द्तङ्चयक 
श्रोतफाट 

१८८६६५३ 

याहत ढङ्टिानी 
िचघ 

६६५००.००   

िाना नास्ता 
फैठक िचघ 

४९७१५.००   

तथ्माङ्क सॊकरन 
िचघ 

१६५९००.००   

ङ्ञजल्रा दैिी 
प्रकोऩ उद्धाय 
सङ्झभङ्झतराई 
ङ्झनकासा 

१००००००.००   

जम्भा ४८८६६५३.००  ४८८६६५३.००   

 

शे्रष्ठ ब्रदशघ, नायामणर्ाट फाट ङ्झभङ्झत २०७२।१।२३ भा ङ्झत्रऩार िङ्चयद गयेको ङ्झफर  

 

शे्रष्ठ ब्रदशघ, नायामणर्ाट फाट ङ्झभङ्झत २०७२।१।१५ भा ङ्झत्रऩार िङ्चयद गयेको ङ्झफर  

 

 

इन्द्टय-टेक टाऩोङ्झरन्द्स फङ्टटफरफाट ङ्झभङ्झत २०७२।१।१६ भा ङ्झत्रऩार िङ्चयद गयेको ङ्झफर  

 

 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयणाभ (के.जी.) दय जम्भा यकभ 

1.  HDPE ङ्झत्रऩार ६८२.70 २३१।-  
जम्भा (भ्माटसङ्जहत) १७८२०५।18 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयणाभ (के.जी.) दय जम्भा यकभ 

1.  HDPE ङ्झत्रऩार १७५३.31५ २३१।-  
जम्भा (भ्माटसङ्जहत) ४६०२७८।- 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयणाभ (के.जी.) दय जम्भा यकभ 

1.  ङ्जऩसी पेङ्झब्रक ङ्झत्रऩार १३८६.४४ २३५।-  
जम्भा (भ्माटसङ्जहत) ३६८१६९.40 
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बण्डायी प्राङ्जष्टक हाउस, फङ्टटफरफाट ङ्झभङ्झत २०७२।१।१६ भा प्राङ्जष्टक ङ्झसट िङ्चयद गयेको ङ्झफर  

 

ङ्छदऩ प्राङ्जष्टक स्टोसघ, फङ्टटफरफाट ङ्झभङ्झत २०७२।१।१६ भा ङ्झत्रऩार िङ्चयद गयेको ङ्झफर  

 

नि दङ्टगाघ स्टोसघ, रुऩन्द्देहीफाट ङ्झभङ्झत २०७२।१।१६ भा ङ्झत्रऩार िङ्चयद गयेको ङ्झफर  

 

Sarawagi Brothers, Birgunj फाट ङ्झभङ्झत २०७२।१।१८ भा ताऩोङ्झरन िङ्चयद गयेको ङ्झफर  

 

Sarawagi Brothers, Birgunj फाट ङ्झभङ्झत २०७२।२।२२ भा ताऩोङ्झरन िङ्चयद गयेको ङ्झफर  

 

गोयिा नगयऩाङ्झरकारे सयािगी ब्रदशघ, िीयगञ्जफाट िङ्चयद गङ्चयएका ताऩोङ्झरन १२० जीएसएभ 
(१८ ङ्जपटx१५ ङ्जपट) को प्रङ्झत िगघङ्जपटको भ्माटसङ्जहत रु.७.६९ का दयरे िङ्चयद गयेको; 
गोयिा नगयऩाङ्झरकारे ङ्झभङ्झत २०७२।२।२२ गते तथा ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे ङ्झभङ्झत 
२०७२।१।१७ गते एउटै आऩूङ्झतघकताघ सयािगी ब्रदशघ, िीयगॊजफाट िङ्चयद गयेको ङ्झत्रऩारको भूल्म 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयणाभ (के.जी.) दय जम्भा यकभ 

1.  प्राङ्जष्टक ङ्झसट ९५१.26 १६८।-  
जम्भा (भ्माटसङ्जहत) १८०५८७.२० 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयणाभ (के.जी.) दय जम्भा यकभ 

1.  ङ्झत्रऩार ४९६.४९ २३१।-  
जम्भा (भ्माटसङ्जहत) १२९५९८।78 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयणाभ (के.जी.) दय जम्भा यकभ 

1.  ङ्झत्रऩार ६६१.44 २१०।-  
 जम्भा (भ्माटसङ्जहत)   १५६९६०।- 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयणाभ दय जम्भा यकभ 

1.  ताऩोङ्झरन २४५५२० ि.ङ्जप. ६.८१  
जम्भा (भ्माट सङ्जहत) १८९०५०४।- 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयणाभ दय जम्भा यकभ 

1.  ताऩोङ्झरन – १८x१५, १२०GSM ३०७८० ि.ङ्जप. ६.८१  
जम्भा (भ्माट सङ्जहत) २३६८६१।33 
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(प्रङ्झत िगघ ङ्जपट रू.६।४४) राई तङ्टरना गयी अध्ममन गदाघ गोयिा नगयऩाङ्झरकारे िङ्चयद गयेको 
टायऩोङ्झरनको भूल्म प्रङ्झत िगघङ्जपट रु.१.२५ फढी देङ्ञिन आमो।   

१४. ऩारङ्टङ्गटाय नगयऩाङ्झरका, गोयिा 

क्र
.सॊ 

ङ्झनकाम/कामाघरम ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ िचघ ङ्जिियण िचघ यकभ 

१ स्थानीम स्िामत्त शासन तथा 
साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिकास कामघक्रभ 

LGCDP फाट 
२६00000।- 

१३ िटा िडाराई रु. २ रािका 
दयरे २६०००००।- 

२ आन्द्तङ्चयक श्रोतफाट ५१५०००।- 

याहत साभग्री ढङ्टिानी २१७२००।- 
िाजा तथा अन्द्म िचघ ५४७९०।- 
भतृक ऩङ्चयिायराई नगद ङ्जितयण रु. 
१५ हजायका दयरे 

१५000।- 

ङ्झत्रऩार िङ्चयद २२८०१०।- 
जम्भा ३११५000।-  ३११५000।- 

 

१. गोयिा ङ्ञजल्राभा याहत ङ्जितयण सम्फन्द्धभा ऩयेका उजङ्टयी उऩय बएको कायिाहीको 
ङ्जिियण्  
/fxt ljt/0f ;DaGwdf k/]sf ph'/Lsf ;DaGwdfM 

1. गाउॉभा स्थामी फसोफास नगने, फसाईसयी अन्द्मत्र गएका तथा ऩक् की र्य बई ऺङ्झत 
नऩङ्टगेका व्मङ्ञिहरूरे याहत यकभ ङ्झरएको बन्द् ने सम्फन्द्धभा k|fKt lgj]bg ph'/L pk/ 

5fgljg u/L sf/jfxLsf] nflu l;kmfl/; गनघ lhNnf GofoflwjStfsf] ;+of]hsTjdf % 

सदस्मीम छानिीन सङ्झभङ्झत u7g ePsf] ऩाईमो . pQm ;ldltdf 5'6 /fxt pknAw u/fO{ 
kfpF egL sl/a ^))) lgj]bg tyf em'7f] ljj/0f k]z u/L /fxt a'lem lnPsf]nfO{ 

sf/jfxL u/L kfpF egL sl/a !%) hgf lj?4df k/]sf] ph'/L pk/ 5fgljg e}/x]sf] / 

*% hgfको हकभा /fxt याहत यकभ lkmtf{ ug'{kg]{ बनी सङ्झभङ्झतरे l;kmfl/; सभेत 

गयेको ऩाईमो . ;fy} /fxt kfpF eGg] !% uf=lj=;= sf ()) lgj]bg pk/ 5fgljg ubf{ 

$!$ 3/w'/LnfO{ 5'6 /fxt ljt/0f ug'{kg]{ egL DDRC df l;kmfl/; ul/Psf] tyf 

afFsL lgj]bg pk/ 5fgljg sfo{ hf/L /x]sf] ऩाईमो . 
2. e'sDk kLl8tnfO{ ljt/0f ug{ egL NofOPsf /fxt ;fdfu|L n'sfOPsf] eGg] ;DaGwdf 

गोयिा ङ्ञजल्रा अन्द्तगघत कङ्ट नै ऩङ्झन उजङ्टयी दताघ बएको ऩाईएन बने याहत ङ्जितयणभा 
अङ्झनमङ्झभतता बएको बनी ङ्जिङ्झबन्द् न ऩत्र ऩङ्झत्रकाभा प्रकाङ्ञशत सभचायहरू उऩय छानिीन 
गदाघ प्रकाङ्ञशत सभचायभा सत्मता नयहेको बनी प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीसॉगको छरपर 
तथा अन्द्तयङ्जक्रमा कामघक्रभभा जानकायी गयाईमो। 
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3. eG;f/ ljefuaf6 k|fKt /fxt ;fdu|L ljleGg lhNnfnfO{ Pp6} k|1fkgkqdf Psd'i6 

pNn]v u/L ऩठाएको देङ्ञिएको तय सम्फङ्ञन्द्धत ङ्ञजल्राहरूराई उि ट्रकफाट के-कङ्झत य 
के-कस्ता याहत साभग्रीहरू प्राप् त बए बन्द् न े सम्फन्द्धभा अङ्झबरेि उऩरब्ध हङ्टन सक्न े
अिस्था देङ्ञिन आएन।  
 

lhNnf k|zf;g sfof{no, uf]/vfn] ljkb\ Joj:yfkg tyf /fxt ljt/0fsf ;DaGwdf cg'ej 

u/]sf ;d:of / k|:t't ;'emfjx?M 

;d:ofx? M 

!_  crfgs 7"nf] ljklQ आएको य सो सम्फन्द्धभा आऩतकारीन मोजना सभेत नबएकारे 
शङ्टरूका केही ङ्छदनहरूको प्रबािकायी व्मिस्थाऩनभा सभस्मा देङ्ञिएको। 

@_  tTsfn िोज तथा p4f/ य /fxt व्मिस्थाऩनको nflu आिश्मक bIf hgzlQm / ;|f]t 

;fwg आङ्छदको अबाि देङ्ञिएको।  
#_  lhNnfsf ;Dk"0f{ e"–efuभा अत्माङ्झधक भानिीम तथा बौङ्झतक ऺङ्झत ऩङ्टगेको य सफै 

ऩीङ्झडतहरूको व्मिस्थाऩन सीङ्झभत श्रोत य साधनहरूफाट एकै साथ गनघ सम्बि नबएकोरे 
प्राथङ्झभकताका आधायभा ङ्ञजल्राभा प्राप् त याहत साभग्रीहरूको न्द्मामोङ्ञचत ङ्जितयण गङ्चयएको  
ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूफाट जानकायी ऩाईमो।  

$_  lhNnfका केही ब-ूबागहरू अङ्झत दङ्टगघभ यहेको य सडक तथा सॊचाय ऩहङ्टॉच बन्द् दा फाङ्जहय सभेत 
यहेको कायण तत्कार भानिीम तथा बौङ्झतक ऺङ्झतहरूको ङ्जिियण सॊकरन गनघ य उद्धाय तथा 
याहत कामघभा जङ्टट्न सभस्मा यहेको बन्द् ने जानकायी ऩाईमो। 

%_  याहत साभग्री सॊकरन तथा िङ्चयदभा देङ्ञिएको सभस्माहरू् नेऩार सयकायफाट तत्कार 
अत्मािश्मक याहत साभग्रीहरू स्थानीम स्तयभा सभेत िङ्चयद गयी ऩीङ्झडतहरूराई ङ्जितयण गने 
ङ्झनदेशन गयेको बएताऩङ्झन सो को राङ्झग ङ्ञजल्रा तहभा अऩमाघ्त  फजेट यहेको, सफै बकूम्ऩ 
ऩीङ्झडतहरूको भाग ङ्झत्रऩार य िाद्यान्द् न यहेकोरे स्थानीम फजायफाट सो को ऩूङ्झतघ हङ्टने अिस्था 
नदेङ्ञिएको, प्रायङ्ञम्बक चयणभा ङ्जिङ्झबन्द् न सॊर्, सॊस्थाहरूफाट सॊकरन गङ्चयएका याहत 
साभग्रीहरू एङ्जककृत प्रणारीिाया ङ्जितयण गनघ नसङ्जकएको, केन्द्रफाट प्राप् त बएका याहत 
साभग्रीहरू ङ्जढरो गयी प्राप् त बएको आङ्छद।    

 

६_ याहत साभग्रीहरूको ङ्जितयणभा देङ्ञिएका सभस्माहरू्  
s_ ङ्ञजल्राको भानिीम तथा बौङ्झतक ऺङ्झतको अिस्थाराई भध्मनजय गदाघ tTsfn ठूरो 

ऩङ्चयभाणभा /fxt साभग्रीहरू ljt/0f ug{'kg]{ cj:yf ङ्जिद्यभान यहेताऩङ्झन बकूम्ऩ 

lkl8tsf] ;+Vofsf] t'ngfdf /fxt ;fdu|L ङ्झनक् कै कभ उऩरब्ध बएको य सफै 
स्थानहरूभा सडक तथा सॊचायको ऩहङ्टॉच नयहेको य केही स्थानहरूभा सडक सभेत 
अिरूद्ध हङ्टन ऩङ्टगेको कायण शङ्टरूका केही ङ्छदनहरूभा याहत साभग्रीहरूको ङ्जितयणभा 
केही च ङ्टनौङ्झतहरू देङ्ञिएको ऩाईमो।  
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v_ स्थानीम स्तयका जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू, स्थानीम स्तयभा गङ्छठत अन्द्म सॊमन्द्त्रहरूफाट िोज, 
उद्धाय तथा याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण कामघभा सहजता प्रदान गनङ्टघ ऩनेभा सो हङ्टन 
नसकेको य दरीम सॊमन्द्त्रहरूरे न्द्मामोङ्ञचत ढॊगफाट याहत ङ्जितयणभा सहमोग गनङ्टघको 
साटो आ-आफ्नो ऺेत्रभा फढी याहत रैजान ङ्जक्रमाङ्ञशर यहेको बन्द् न ेबनाई ङ्ञजल्रा दैिी 
प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूको यहेको ऩाईमो।  

3_ pQ/L If]qsf b'u{d uf=lj=;=x?df x]nLsK6/af6 भात्र याहत साभग्रीहरू ढङ्टिानी गनङ्टघऩने 
फाध्मता यहेताऩङ्झन tTsfn x]nLsK6/sf] pknAw x'g g;s]sf] कायणरे सभमभै याहत 
साभग्रीहरू ऩीङ्झडतहरू सभऺ ऩङ्टर् माउन नसकेको ऩाईमो बने सडक ऩहङ्टॉच बएका 
स्थानहरूभा सभेत तत्कार ढङ्टिानी गने सिायी साधनहरूको अबाि तथा केही 
स्थानहरूभा सडक अिरूद्ध बएका कायण याहत साभग्रीहरू ऩङ्टर् माउन सङ्जकएको 
देङ्ञिएन।  

ª_ ङ्ञजल्रा तथा ऺेत्रीम स्तयभा याहत सॊकरन तथा स्टोय गयी यात ने स्थानको अबाि 
देङ्ञिएकोरे तत्कार ङ्जितयण हङ्टन नसकेका याहत साभग्रीहरू ङ्जिङ्झबन्द् न सयकायी 
कामाघरमहरूको िारी स्थानभा अस्थामी रूऩभा व्मिस्थाऩन गयी यािेको ऩाईमो।    

 

४. अध्ममनको ङ्झनष्कर्षघ य सङ्टझाि् 

- सािघजङ्झनक िङ्चयद ऐन २०६३ को दपा ६६ य सािघजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभािरी २०६४ को 
ङ्झनमभ १४५ को प्रमोगभा सम्फङ्ञन्द्धत कामाघरमहरुरे िङ्चयद कामघ गदाघ आधाय य कायण 
निङ्टराई अङ्झधकाॊश कामाघरमरे दपा भात्र उल्रेि गयेको ऩाइमो। अङ्झधकाॊश कामाघरमहरुरे 
मसयी िङ्चयद गङ्चयएको सम्फन्द्धभा दपा ६६ फभोङ्ञजभ सािघजङ्झनक िङ्चयद अनङ्टगभन 
कामाघरमराई जानकायी गयाउनङ्टऩनेभा सो गङ्चयएको ऩाइएन।  

- गोयिा ङ्ञजल्रा अस्ऩतार्- गोयिा ङ्ञजल्रा अस्ऩताररे और्षङ्झध िङ्चयद गदाघ व्मङ्ञिरे िङ्चयद 
गयेजस्तै सीधै स्थानीम और्षङ्झध ऩसरफाट िङ्चयद गयेको ऩाइमो। 

- ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत गोयिा य गोयिा नगयऩाङ्झरका्- ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय 
सङ्झभङ्झत गोयिा य गोयिा नगयऩाङ्झरकारे ङ्झत्रऩार िङ्चयदभा स्ऩेङ्झसङ्जपकेशन नफनाई सीधै िङ्चयद 
गयेको देङ्ञिमो जसका कायणरे िङ्चयद बएका ङ्झत्रऩारहरुको गङ्टणस्तय के ङ्झथमो ? सो स्ऩष्ट 
नबएको। साथै ताऩोङ्झरन, HDP ङ्झसट, ङ्झत्रऩार य पेङ्झब्रक ङ्झत्रऩारराई सभङ्जष्टगत रुऩभा 
ङ्झत्रऩार बनी िङ्चयद गयेको ऩाइमो। ङ्झत्रऩार िङ्चयदभा भाऩनको इकाई य िङ्चयद दयभा सभेत 
ङ्जिङ्जिधता ऩाइमो। िङ्चयद गङ्चयएका सम्ऩूणघ ङ्झत्रऩारहरु ङ्जितयण बइसकेको देङ्ञिएकोरे 
ऩयीऺणका राङ्झग नभूना सॊकरन गनघ नसङ्जकएको। ङ्जिङ्झबन्द् न आऩूङ्झतघकताघहरुरे आऩूङ्झतघ गयेको 
ङ्झत्रऩारभा कहीीँ गोटाको ङ्जहसाफरे, कहीीँ योरको ङ्जहसाफरे, कहीीँ साइजको ङ्जहसाफरे य कहीीँ 
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के.जी.को ङ्जहसाफरे आऩूङ्झतघ गयेको देङ्ञिएकोरे दययेट तङ्टरना गनघ सभेत कङ्छठन बएको। 

गोयिा नगयऩाङ्झरकारे सयािगी ब्रदशघ, िीयगञ्जफाट िङ्चयद गङ्चयएका ताऩोङ्झरन १८x१५ 
ङ्जपटको प्रङ्झत िगघङ्जपटको भ्माटसङ्जहत रु.७.६९ का दयरे िङ्चयद गङ्चयएको य उि 
ताऩोङ्झरनभा १२० जीएसएभ उल्रेि बएको य सोही आऩूङ्झतघकताघफाट आऩूङ्झतघ बएको अको 
रटभा जीएसएभ उल्रेि नबएको तय दययेट भ्माटसङ्जहत ७.६९ प्रङ्झत िगघङ्जपट भै िङ्चयद 
बएको। गोयिा नगयऩाङ्झरकारे ङ्झभङ्झत २०७२।२।२२ भा य ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय 
सङ्झभङ्झतरे ङ्झभङ्झत २०७२।१।१७ भा एउटै आऩूङ्झतघकताघ सयािगी ब्रदशघ, िीयगञ्जसॉग ताऩोङ्झरन 
िङ्चयद गदाघ गोयिा नगयऩाङ्झरकारे प्रङ्झत िगघङ्जपट रु.१.२५ फढीभा िङ्चयद गङ्चयएको देङ्ञिमो। 
उि फढी भूल्म अनङ्टसाय ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, गोयिारे िङ्चयद गयेको भूल्म 
बन्द्दा गोयिा नगयऩाङ्झरकारे िङ्चयद गयेको २७६३०० िगघङ्जपट ताऩोङ्झरनको रु. 
३४५०९८।७० फढी भूल्म हङ्टन आउने देङ्ञिन्द्छ । 

- ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरम, गोयिा्- गोयिा ङ्ञजल्राभा अस्थामी ङ्झसकाइ केन्द्र (TLC) ङ्झनभाघणका 
राङ्झग स्ऩष्ट रुऩभा तोकेको नऩाइएको य आऩत ्कारीन शैङ्ञऺक व्मिस्थाऩन िचघ बनेय 
एकभङ्टष्ट रुऩभा ४२४ ङ्जिद्यारमहरूराई यकभ ङ्जिङ्झनमोजन गयेको ऩाइमो। TLC ङ्झनभाघण बनेय 
पच्मौटका राङ्झग ङ्ञजङ्ञशका गोयिाभा ऩेश बएको कागजातभा उि TLC को नाऩ (रम्फाइ-
चौडाइ-उचाइ) तथा ङ्झनभाघण साभग्री सभेत उल्रेि नगयेको ऩाइमो। सोको ङ्ञजङ्ञशकाफाट 
प्रबािकायी अनङ्टगभन सभेत नबएको ऩाइमो। साथै अन्द्म सॊर्सॊस्था/ङ्झनकामफाट सभेत TLC 
ङ्झनभाघण बएको देङ्ञिएकोरे सो सभेतराई देिाएय यकभको दङ्टरुऩमोग हङ्टन सक्ने देङ्ञिएको। 

- ङ्झसॉचाइ ङ्जिकास ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, गोयिा्- ङ्झसॉचाइ ङ्जिबागफाट बकूम्ऩफाट ऺङ्झतग्रस्त ङ्झसॉचाइ 
मोजनाहरु तत्कार सञ् चारनभा ल्माउन यकभ ङ्जिङ्झनमोजन बएको य उऩबोिा सङ्झभङ्झतहरुफाट 
सभेत अत्मािश्मक बनी भाग बएको पाइर सॊरग्न ङ्झनिेदनहरुफाट देङ्ञिए ताऩङ्झन िङ्चयद 
गङ्चयएका ऩाइऩ तथा ग्माङ्झफन जारीहरु हारसम्भ ऩङ्झन ङ्जितयण नबई ऩूणघरुऩभा भौज्दातभा 
यहनङ्टरे िङ्चयदको औङ्ञचत्म ऩङ्टङ्जष्ट नहङ्टने देङ्ञिन्द्छ ।ङ्झसभयन ङ्झनभाघण सेिा, गोयिा य एभ.आय. 
एण्ड ग्र ङ्टऩ प्रा.ङ्झर., निरऩयासीरे सो कामाघरमभा ऩेश गयेको ङ्झफरभा ऩाइऩको ऩङ्चयभाण य 
दययेट उल्रेि नगयेको ऩाइमो। 

- िानऩेानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, गोयिा्- साभान िङ्चयद गदाघ एक/एक िटा 
सप्रामसघसॉग भात्र दययेट ङ्झरई रागत अनङ्टभान फयाफयकै यकभभा िङ्चयद गयेको ऩाइएको 
हङ्टॉदा ङ्झभरेभतोभा िङ्चयद हङ्टनसक्ने देङ्ञिएको। 
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- दोहोयोऩना हङ्टनसक्ने् - ङ्झसॉचाइ ङ्जिकास ङ्झडङ्झबजन, ङ्ञजल्रा बसूॊयऺण कामाघरम य ङ्ञजल्रा ङ्जिकास 
सङ्झभङ्झतको कामाघरम सभेतफाट ग्माङ्झफन तायजारी िङ्चयद तथा ङ्जितयण बएको देङ्ञिॉदा उि 
कामघभा दोहोयोऩन बई अङ्झनमङ्झभतता हङ्टनसक्ने देङ्ञिएको ।मसका राङ्झग कामघभा सभन्द्िम य 
प्रबािकायी अनङ्टगभन बएको नदेङ्ञिएकोरे सो हङ्टनङ्टऩने देङ्ञिन्द्छ। 

- सीघ्र ऩङ्टनराघबभा काभका राङ्झग नगद कामघक्रभ सञ् चारन ङ्झनदेङ्ञशका २०७२ रे प्रत्मेक 
गा.ङ्जि.स. िा न.ऩा.रे बकूम्ऩ प्रबाङ्जित व्मङ्ञिहरु सो ऩङ्टनराघब कामघक्रभभा सङ्चयक बए िाऩत 
ङ्ञजल्राको प्रचङ्झरत ज्मारा दयरे २० ङ्छदनसम्भको ज्मारा फयाफयको यकभ प्रत्मेक प्रबाङ्जित 
ऩङ्चयिायराई काभभा सहबागी गयाई प्रदान गनङ्टघऩनेभा उि कामघक्रभ ङ्ञजङ्जिस गोयिा 
सभेतफाट कामाघन्द्िमन बए गयेको ऩाइएन । मसयी कामाघन्द्िमन नहङ्टने कामघक्रभ मथाथघऩयक 
नदेङ्ञिएको। 

- कङ्झतऩम कामाघरमहरुफाट तत्कार याहतका राङ्झग ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभको ठूरो अॊश िचघ 
नगयी ङ्जपताघ गङ्चयएको देङ्ञिॉदा उि ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ मा त आिश्मकताभा आधाङ्चयत 
(मथाथघऩयक) नहङ्टनङ्ट मा सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनकामको ङ्झनणघम ऺभताको अबािका कायणरे ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत 
यकभ िचघ नबएको देङ्ञिॉदा बङ्जिष्मभा यकभ ङ्जिङ्झनमोजन गदाघ मथाथघऩयक हङ्टनङ्टऩने देङ्ञिन्द्छ। 
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भकिानऩङ्टय ङ्ञजल्रा् 

१. भकिानऩङ्टय ङ्ञजल्राभा बकूम्ऩका कायण बएको भानिीम तथा बौङ्झतक ऺङ्झतको ङ्जिियण् 

- भतृक सॊतमा्  ६१ जना (३३ जना ङ्ञजल्रा ङ्झबत्र य २८ जना ङ्ञजल्रा फाङ्जहय सभेत) 

- र्ाइते् २२९ जना 

- ऩूणघ ऺङ्झत बएको र्यधङ्टयी सॊतमा् २११३६ 

 (२०६८ को जनगणना अनङ्टसाय ८६०४५ र्यधङ्टयी यहेको) 

- आॊङ्ञशक ऺङ्झत बएको र्यधङ्टयी सॊतमा् १९७३५ 

- साभान्द्म ऺङ्झत बएको र्यधङ्टयी सॊतमा् १०२८८ 

- यातो ङ्ञस्टकय रागेको ङ्जिद्यारम सॊतमा् ४०९ 

- यातो ङ्ञस्टकय रागेको ङ्जिद्यारमको बिन सॊतमा्  ७४७ 

- यातो ङ्ञस्टकय रागेका बिनभा यहेका कऺाकोठा सॊतमा् २३९० 

- ऩूणघ सङ्टयङ्ञऺत ङ्जिद्यारम सॊतमा् ५४ 

 

गा.ङ्जि.स. अनङ्टसाय र्यधङ्टयी ऺङ्झतको ङ्जिियण् 

ङ्झस.नॊ. गा.ङ्जि.स. ऺङ्झत बएको र्य धङ्टयीको सॊतमा 
२०६८ को 

जनगणना अनङ्टसाय 
र्यधङ्टयीको सॊतमा 

1.  आग्रा 1888 १५७२ 
2.  आभबॊज्माङ्ग 1440 1403 
3.  फज्रफायाही (थाहा न.ऩा.) 1843 1630 
4.  फसाभाडी 2657 3557 
5.  फेतनी 626 617 
6.  बैसे 813 1388 

7.  बतघऩून्द्मदेिी 296 693 
8.  बीभपेदी 798 1161 
9.  फङ्टढीचौय 385 370 
10.  ङ्ञचत्राङ्ग 1063 1172 

11.  च ङ्टयीभाई 507 2980 
12.  दाभन(थाहा न.ऩा.)  2413 1913 
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13.  डाडाॉिकघ  821 720 

14.  ङ्झधमाॉर 114 1090 
15.  पािेर 1196 1011 

16.  पाऩयफायी 1843 3221 

17.  गोगने 1241 983 
18.  हाडीिोरा 1349 3676 
19.  हङ्जटमा 521 2751 

20.  हे.न.ऩा. 4699 19851 
21.  हनाघभाडी 920 1524 
22.  इऩा ऩाॉचकन्द्मा 546 459 
23.  कारीकाटाय 405 796 
24.  काॊगडा 757 1304 
25.  िैयाङ्ग 352 583 
26.  कोगटे 322 280 
27.  कङ्ट रेिानी 877 670 
28.  भकिानऩङ्टयगढी 1654 2576 
29.  भनहयी 1618 4215 
30.  भन्द्थरी 549 509 
31.  भािङ्टघ 794 634 
32.  नाभटाय 818 1709 
33.  ङ्झनिङ्टिाटाय 887 884 
34.  ऩदभऩोियी 2338 3607 

35.  ऩारङ्टङ्ग (थाहा न.ऩा.) 1794 1236 
36.  याईगाउॉ 296 1893 

37.  याक्सीयाङ्ग 511 1152 
38.  सङ्चयिेत 359 1518 

39.  ङ्ञशियऩङ्टय 635 1054 
40.  श्रीऩङ्टय छङ्झतिन 4172 4172 
41.  ङ्झसस्नेयी भहादेिस्थान 886 739 
42.  सङ्टकौया 643 654 

43.  ङ्छठॊ गन 726 713 
44.  ङ्जटस्टङ्टङ्ग देउयारी 1787 1405 

जम्भा  51159 86045 
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नोट् उऩयोि तङ्टरनात्भक ताङ्झरकाफाट हेदाघ २०६८ सारको जनगणनाभा बएको र्यधङ्टयी 
सॊतमा बन्द्दा अङ्झधकाॊश गा.ङ्जि.स. हरूभा २०७२ सारको बकूम्ऩफाट ऺङ्झत बएको र्यधङ्टयी 
सॊतमा फढी बएको देङ्ञिन्द्छ। 

३. भकिानऩङ्टय ङ्ञजल्राको ङ्झनकामगत ङ्जिियण तथा िस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत् 
 

३.१ ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, भकिानऩङ्टय् 
 

क) ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षको ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ, िचघ य भौज्दात यकभ् 
 

ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ िचघ यकभ 

कैङ्जपमत ङ्झनकाम 
शीर्षघक 

यकभ रु. िचघ शीर्षघक यकभ रु. 

गहृ 
भन्द्त्रार
मफाट 

३२,३३,०५,०००।- 

ङ्जक्रमा िचघ रु. ४० हजायका 
दयरे ६१ जनाराई 

२४,४०,०००।-  

भतृक ऩङ्चयिायराई प्रङ्झत ऩङ्चयिाय १ 
रािका दयरे ४४ ऩङ्चयिायराई 

४४,००,०००।-  

अस्थामी आिासका राङ्झग २९,६२,००,०००।-  

ङ्झत्रऩार, टेन्द्ट य प्राङ्जष्टक िङ्चयद १,४४,९४,१८८।- स्ऩेङ्झसङ्जपकेशन 
नफनाई सीधै 
िङ्चयद 
गयेको। 

ढङ्टिानी रगामत अन्द्म िचघ १,०२,०००।- 

३२,३३,०५,०००।-  ३१,७६,३६,१८८।- 
नोट् ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाघरम, भकिानऩङ्टयको ङ्झभङ्झत २०७२।१।१८ को ऩत्र अनङ्टसाय उद्योग 

िाङ्ञणज्म सॊर् भकिानऩङ्टयका सदस्म याजेश फाङ्झनमाॉराई प्रान नेऩाररे उऩरब्ध गयाएको 
साभग्रीको भूल्म बन्द्दा फढी नहङ्टने तथा गङ्टणस्तय नर्ट्ने गयी िङ्चयद प्रङ्जक्रमा अङ्ञर् फढाउन 
कामाघदेश ङ्छदएकोभा प्रान इन्द्टयनेशनररे गङ्टणस्तय तथा दय ङ्झभङ्झत २०७२।२।२५ भा 
भात्र उऩरब्ध गयाएको तय िङ्चयद बएको ङ्झत्रऩारको ङ्झफर ब ङ्टिानीका राङ्झग सो बन्द्दा अङ्ञर् 
नै अथाघत ्ङ्झभङ्झत २०७२।२।६ गते ऩेश बइसकेको देङ्ञिएको। 

फाङ्झनमा टे्रडसघ हेटौंडाफाट २०७२।2।6 भा ङ्झत्रऩार िङ्चयद, ङ्झफर नॊ. 948  

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयभाण दय जम्भा यकभ 

१ ङ्झत्रऩार टायऩोङ्झरन १२x१८ ३८३७  १५७४.३२ ६०,४०,६६५।८४ 

२ ङ्झत्रऩार टायऩोङ्झरन १५x१८ २१७६  १९६७.९० ४२,८२,१५०।४० 

३ ङ्झत्रऩार टायऩोङ्झरन १२x१५ १८२३ १३११.९३ २३,९१,६४८।३९ 

जम्भा भ्माट सभेत   १,२७,१४,४६४.६३ 
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फाङ्झनमा टे्रडसघ हेटौंडाफाट २०७२।2।७ भा म्माटे्रस िङ्चयद, ङ्झफर नॊ. 94९  

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयभाण दय  रु. जम्भा यकभ रु. 
१ यफय म्माट म्माटे्रस १२६०० १४१.२५ 

 

जम्भा भ्माट सभेत   १७,७९,७५०.०० 

 

नोट् ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, भकिानऩङ्टयरे िङ्चयद गयेको उल्रेङ्ञित ऩङ्चयभाणको 
ङ्झत्रऩारको भूल्म प्रङ्झत िगघ ङ्जपट रू ७।२८ ऩने देङ्ञिन्द्छ। िङ्चयद प्रङ्जक्रमाराई ऩायदशॉ फनाउन 
प्राङ्जिङ्झधक ऩयाभशघ नङ्झरएको, िङ्चयद गङ्चयएको ङ्झत्रऩारको नभूना नयाङ्ञिएको तथा गङ्टणस्तय ऩयीऺण 
सभेत गयाएको नदेङ्ञिदा कङ्ट न गङ्टणस्तयको ङ्झत्रऩार िङ्चयद गयेको हो बनी मङ्जकन गनघ सङ्जकने 
अिस्था देङ्ञिएन।त्मस्तै, बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूको राङ्झग बनी केन्द्रीम स्टोयफाट सभेत ठूरो 
ऩङ्चयभाणभा ङ्झत्रऩार ऩठाएको देङ्ञिदाॉ त्मङ्झत ठूरो ऩङ्चयभाणभा ङ्झत्रऩार िङ्चयद गनङ्टघऩनाघको कायण स्ऩष्ट 
देङ्ञिदैन।् तसथघ, उि ङ्झत्रऩार तथा म्माटे्रश िङ्चयदका सम्फन्द्धभा सप्रामसघरे के कङ्ट न गङ्टणस्तयका 
ङ्झत्रऩार तथा म्माटे्रश के कङ्झत भूल्मभा िङ्चयद गयी ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतराई उऩरब्ध 
गयाएको ङ्झथमो बन्द् ने तपघ  ङ्जिस्ततृ अनङ्टसन्द्धान गयी ङ्झनष्कर्षघभा ऩ ङ्टग्नङ्ट ऩने देङ्ञिन्द्छ।  
 

ि) याहत साभग्रीहरूको आऩूङ्झतघ तथा ङ्जितयण नीङ्झत:  

केन्द्रीमस्तयफाट तथा ङ्जिङ्झबन्द् न सॊर्सॊस्थाहरुफाट उऩरब्ध गयाएका याहत साभग्रीहरु 
ङ्ञजल्राङ्ञस्थत दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झनणघम फभोङ्ञजभ आिश्मकता अनङ्टसाय सदयभङ्टकाभ 
तथा याहत सॊकरन केन्द्रहरुभा जम्भा गयेको, ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झनणघम 
अनङ्टसाय सङ्झभङ्झत आपक रे याहत साभग्रीहरु िङ्चयद गयी आऩूङ्झतघ गयेको तथा ङ्ञजल्राङ्ञस्थत अन्द्म 
सयकायी ङ्झनकामहरुरे सभेत याहत साभग्रीहरु िङ्चयद गयी आऩूङ्झतघ गयेको ऩाईमो बने ङ्जिङ्झबन्द् न 
सॊर्, सॊस्था, व्मङ्ञिहरुफाट प्राप् त याहत साभग्रीहरू मथासम्बि ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय 
सङ्झभङ्झत भापघ त एकिाय प्रणारी अऩनाई ङ्जितयण गयेको ऩाइमो।मसैगयी, याहत साभग्रीहरूको 
ङ्जितयण गदाघ केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको तथा ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय 
सङ्झभङ्झतको ङ्झनणघम फभोङ्ञजभ सॊकङ्झरत ऺङ्झतको ङ्जिियणको आधायभा प्राथङ्झभङ्जककयण गयी 
स्थानीम स्तयका दरीम सॊमन्द्त्र, य िडा नागङ्चयक भञ् चराई ऩङ्चयचारन गयी याहत साभग्रीहरु 
ङ्जितयण गयेको ऩाईमो। 
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ग) ऩीङ्झडत ऩङ्जहचान तथा बौङ्झतक ऺङ्झतको ङ्जिश् रेर्षण गनघ ङ्झरइएका आधायहरू् 

 नेऩार प्रहयीको स्थानीम इकाई भापघ त ऺङ्झतको ङ्जिियण सॊकरन गङ्चयएको। 

 ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत अङ्झधकृतस्तयका कभघचायीको नेततृ्िभा टोरी िटाई दरीम सॊमन्द्त्रको 
सहमोगभा ऺङ्झतको ङ्जिियण सॊकरन गङ्चयएको। 

 केन्द्रीम स्तयफाट िटाइएको प्राङ्जिङ्झधक य शािा अङ्झधकृत सभेत ५ जनाको टोरी फनाई 
३५ गा.ङ्जि.स. य २ िटा न.ऩा.भा गयी जम्भा ४६ टोरी िटाई ऺङ्झतको भूल्माङ्कन गयी 
तमाय बएको प्रङ्झतिेदनका आधायभा याहत ङ्जितयण गङ्चयएको। 

 याहत ङ्जितयणका राङ्झग ङ्ञजल्राराई ङ्जिङ्झबन्द् न ९ िटा क्रस्टयभा ङ्जिबाजन गयी िडा 
नागङ्चयक भञ् च, सचेतना केन्द्र, याजनीङ्झतक दर सभेतको सभन्द्िमभा पाऩयफायी, ऩारङ्टङ्ग, 
ङ्ञजङ्जिस हेटौंडा य भनहयी गा.ङ्जि.स.भा गयी ४ िटा याहत ङ्जितयण केन्द्र भापघ त याहत 
ङ्जितयण गयेको ऩाईमो बने ङ्ञजल्राङ्ञस्थत कामाघरम प्रभङ्टिहरुको सॊमोजकत्िभा ७ िटा 
अनङ्टगभन सॊमन्द्त्र गठन गयी याहत ङ्जितयण कामघको अनङ्टगभन सभेत गयेको ऩाइमो। 

र्) िचघ सम्फन्द्धी ङ्जिङ्झध प्रकृमा् 

 केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झनणघम, सम्फङ्ञन्द्धत भन्द्त्रारमको ङ्झनदेशन तथा 
भाऩदण्ड, तत्कार याहत सहमोग सञ् चारन कामघङ्जिङ्झध, २०७२ य िचघ गने 
अङ्ञततमायीको आधायभा ङ्ञजल्राङ्ञस्थत कामाघरमहरुरे ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको 
ङ्झनणघम तथा ङ्झनदेशन अनङ्टसाय िचघ गने गयेको देङ्ञिमो। 

 सािघजङ्झनक िङ्चयद ऐन, २०६३ को दपा ६६ य सािघजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभािरी २०६४ 
को ङ्झनमभ १४५ उल्रेि गयी सॊङ्ञऺप् त प्रङ्जक्रमाफाट अङ्झधकाॊश िङ्चयद कामघ बएको 
ऩाईमो। 

 गा.ङ्जि.स. य ङ्जिद्यारमहरुराई तत्कार याहतका राङ्झग ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ िचघ गने 
अङ्ञततमायी य रेिाऩयीऺण सभेत गने गयी सम्फङ्ञन्द्धत गा.ङ्जि.स. य ङ्जिद्यारमहरुकै 
िाताभा याहत यकभ जम्भा गङ्चयङ्छदएको देङ्ञिमो। 

 िानेऩानी तथा सयसपाई, ङ्झसॉचाइ य बसूॊयऺणसम्फन्द्धी मोजनाहरुभा भाग य 
आिश्मकताका आधायभा सम्फङ्ञन्द्धत उऩबोिा सङ्झभङ्झतहरुको ङ्झनिेदन य सम्फङ्ञन्द्धत 
गा.ङ्जि.स.को ङ्झसपाङ्चयशभा उऩबोिा सङ्झभङ्झत भापघ त कामघ बएको ऩाईमो। 

 

 



206 
 

ङ) याहत साभग्रीको श्रोत य सॊकरन तथा ङ्जितयणको ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण् 

नेऩार सयकायको केन्द्रीम बण्डाय (नेशनर टे्रङ्झडङ्ग ङ्झर. य नेऩार िाद्य सॊस्थान) फाट 

भकिानऩङ्टय ङ्ञजल्राभा ऩठाईएका याहत साभग्रीहरूको ङ्जिियण:  

सि.नं. राहत िामग्रीको नाम पररमाण 

1 Rice (Quintal) 490 

2 Salt (Quintal) 20 

3 Sugar (Quintal) 21 

4 Noodles (Carton) 1650 

5 Beaten Rice (Quintal) 90 

6 Biscuit (Carton) 850 

7 Tripal/Tent (Pcs/Bundle) 8000 

8 Water (Case, Truck) 50 

9 Potato (Quintal) 15 

10 Wheat/Flour (Quintal) 52 

11 Pulse (Quintal) 0 

12 Mixed Food (Carton/Kg..) 0 

13 Gud/Shakkhar (Kg/Box) 0 

14 Bedsheet/Blanket (Pcs/Bundle/…) 404 

15 Clothes and Accessories (Pcs/Bundle/Cartoon..) 0 

16 Utensils (Pcs/Carton, Bag…Pair) 0 

17 Sanitary Items (Box, Carton, Pair, Pcs..) 2 

18 Baby Food (Carton, Kg, Bag,….) 13 

19 Spices (Pcs, Kg, Box, Carton, Quintal) 6 

20 Medicines (Carton, Box, Pcs, Bag…) 0 

21 Juice (Carton, Ltr, Bag,…) 0 

22 Tea and Coffee (Pkt, Carton, Bag, ……) 0 

23 Oil (Ltr, Kg, Carton, Bag, Pcs) 0 

24 Torch, Battery and Solar Items (Pcs, Carton, Box, Bag, …) 0 

25 Transformer and Accessories (Pcs) 0 

26 Dalmod and Fried Foods 0 

27 Gas Range/Cylinder (Pcs, Box, Carton) 0 

28 Miscellenous (Carton, Box, Pcs, Bag…Kg…) 51 
 

बन्द्साय ङ्जिबागको अबीरेि फभोङ्ञजभ ङ्जिङ्झबन्द् न सॊर्-सॊस्था, व्मङ्ञिहरूरे बन्द्साय नाकाहरूफाट 
सोझै भकिानऩङ्टय ङ्ञजल्रा ऩठाईएका याहत साभग्रीको ङ्जिियण: 

ङ्झस.नॊ. साभानको नाभ साभानको ऩङ्चयभाण 
KGM BAG BDL PCS SET CTN PKT Mtr 

१ चाभर २२०२५ १३९ 
      

२ ङ्ञचउया ५७०८      ४० 
 

३ ब्राङ्कटे  ३ १२५ १६३० 
 ५०० 

  

४ बाडाकङ्टॉ डा    २०० ३०० 
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५ भेङ्झडङ्झसन ४३०     ५६ १०००  
६ ङ्झभक्स पङ्ट ड  २३३       
७ टेन्द्ट ङ्झत्रऩार   ३५ ५२५५  ७८ २४  

 

केन्द्रीम याहत सॊकरन केन्द्रफाट ऩठाईएका याहत साभग्री य ङ्ञजल्राभा प्राप् त बएका याहत 
साभग्रीहरू फीचको साभनजस्मता: 

ङ्झस. 
नॊ. 

याहत साभग्री ऩठाउन े
ङ्झनकाम/सॊर्सॊस्था 

ङ्झत्रऩार 
(थान) 

चाभर 
(के.जी.) 

ङ्ञचउया 
(के.जी.) 

चाउचाउ 

(काटङ्टघन) 
ब्राॊकेट 
(थान) 

१. केन्द्रीम बण्डायफाट ऩठाइएको 
ऩङ्चयभाण 

८००० ४९००० ९००० १६५०  ४०४ 
फण्डर/थान 

२. केन्द्रीम बण्डायफाट ऩठाइएको याहत 
ङ्ञजल्राभा प्राप् त हङ्टन आएको ऩङ्चयभाण 

८७१० ४९५०० ९०९७ १७०१ ५६० 

पयक ऩङ्चयभाण ७१०( +) ५००( +) ९७(+) ५१(+) १५६(+) 
 

नोट् केन्द्रफाट उऩरब्ध बएको ङ्जिियण य ङ्ञजल्राभा प्राप् त ङ्जिियण तङ्टरना गदाघ भङ्टतम 
याहत साभग्रीहरुभा केही थऩर्ट बएको ऩाइमो। सम्फङ्ञन्द्धत ऩदाङ्झधकायीहरुको बनाइ 
अनङ्टसाय ङ्जिियणभा र्टीफढी हङ्टनाको कायणहरुभा बकूम्ऩऩश् चात्का शङ्टरुका केही 
ङ्छदनसम्भ अङ्झबरेि दङ्टरुस्त याख्न नसकेको, साभानहरुको ऩङ्चयभाण भाऩनको इकाईभा 
एकरुऩता नबएको  (जस्तै- के.जी./प्माकेट/फण्डर/थान/फोया आङ्छद) तथ्म िङ्टल्न 
आएको।  

ङ्ञजल्राभा प्राप् त कङ्ट र याहत साभग्री तथा ङ्जितयणको ङ्जिियण; 
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३.२ भकिानऩङ्टय ङ्ञजल्राङ्ञस्थत अन्द्म कामाघरमको ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ, िचघ य भौज्दात/ङ्जपताघ यकभ् 
 

ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामाघरम, भकिानऩङ्टय् 
 

ङ्झनकाम  ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ रु. 
िचघ ङ्जिियण भौज्दात/ 

ङ्जपताघ 
यकभ रु. 

िचघ 
प्रङ्जक्रमा शीर्षघक यकभ रु. 

ङ्ञजल्रा 
दैिी 
प्रकोऩ 
उद्धाय 
सङ्झभङ्झत 

सभेतफाट 

९,१९,२०,००० 

आन्द्तङ्चयक श्रोतफाट 

३,६१,७६६।- 
 

ऺङ्झत भूल्माङ्कन टोरी ४४ 
राई प्रङ्झत टोरी रु.२५ 
हजायका दयरे 

११,००,०००।- 
- भन्द्त्रारम

को 
ङ्झनदेशानङ्टसाय 

स्थानीम ऺङ्झत सॊकरन 
टोरी दै.भ्र. िचघ 

६१,०६८।- 
 ङ्झनमभानङ्टसाय 

याहत साभग्री (ङ्झत्रऩार) 
िङ्चयद 

१,६६,२५२।- 
 दयबाउऩत्र 

अनङ्टसाय 

ङ्जिङ्जिध िचघ २४,३७७।- 
 ङ्झफर 

अनङ्टसाय 
छऩाइ िचघ ६९,५५७।-   

आिास ऺङ्झत आॊङ्ञशक याहत 
ङ्जितयण 

९,००,००,०००।- 

 भन्द्त्रारम
को 
ङ्झनदेशानङ्टसाय 

याहत साभग्री ढङ्टिानी ५४,५००।-   
इन्द्धन िचघ ८२,४८०।-  ङ्झफरअनङ्टसाय 

जम्भा १०,७६,७०,०००।-  १०,७३,०८,२३४।- -  
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दाहार टे्रडसघ एण्ड जनयर अडघय सप्रामसघ हेटौंडाफाट २०७२।१।१६ भा ङ्झत्रऩार िङ्चयद, ङ्झफर 
नॊ. १७०  

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयभाण दय रु. जम्भा यकभ रु. 
१ HDPE पेङ्झब्रक ङ्झत्रऩार  ३३८२२ फ.ङ्जप. ४.९२ १,६६,२५२.०४ 

जम्भा भ्माट सभेत   १,६६,२५२.०४ 

 

३ गा.ङ्जि.स.हरुरे रु. ४ राि ५० हजाय रुऩैमाॉ िचघ गयेको ङ्जिियण (नभङ्टनाका राङ्झग) 

भनहयी गा.ङ्जि.स.रे ङ्जिङ्झबन्द् न ऩसरफाट याहत साभग्री िङ्चयद गयेको ङ्जिियण् 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयभाण 

दय – 
भ्माटसङ्जहत 

जम्भा यकभ रु. कैङ्जपमत 

1  

चाऩाकर १८ थान ३५03 ६३,०५४ 

हाडघिेमय एण्ड सेनेटयी हाउस, 
हेटौंडाफाट ङ्झभङ्झत 
२०७२।२।२४ भा िङ्चयद। 

2  HDPE ऩाइऩ 
३२/६ 

७०० ङ्झभ. ६२.15 ४३५०५ जमरक्ष्भी हाडघिेमय एण्ड 
सप्रामसघ भकिानऩङ्टयफाट ङ्झभङ्झत 
२०७२।२।२४ भा िङ्चयद। 

 

3  OPC ङ्झसभेण्ट १४० फोया ७५७.10 १०५९९४ 

4  GI ऩाइऩ १.५''m 

ns १८ थान २१६३.95 ३८९५१.10 

5  HDPE ऩाइऩ 
४०/६ 

२३० ङ्झभ. ९०.40 २०७९२ 

जमरक्ष्भी हाडघिेमय एण्ड 
सप्रामसघ भकिानऩङ्टयफाट ङ्झभङ्झत 
२०७२।२।२३ भा िङ्चयद। 6  HDPE ऩाइऩ 

२५/१० 

१२०० ङ्झभ. ५४.24 ६५,०८८ 

7  टेंकी करय 
गङ्टणािारा १००० 
ङ्झर. 

१ थान १०,८३५ १०,८३५ 

जमरक्ष्भी हाडघिेमय एण्ड 
सप्रामसघ भकिानऩङ्टयफाट ङ्झभङ्झत 
२०७२।२।२५ भा िङ्चयद । 

8  फाटय ऩम्ऩ ३ सेट ९,१३६.०५ २७,४०८.१५ 

9  GC ङ्झसट ८/२६ 
गेज 

२७० 
के.जी. 

११८.65 ३२,०३५.50 

10  १ नॊ. इटा 
३१०० 

थान 

५.८८ १८,२१५.60 

11  NS ऩाइऩ ३२/१० २०० ङ्झभ. ८५.88 १७,१७६ 

12  ढङ्टिानी िचघ   ७००० 
जम्भा ४,५०,३४९  
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बकसे गा.ङ्जि.स.रे ङ्जिङ्झबन्द् न ऩसरफाट याहत साभग्री िङ्चयद गयेको ङ्जिियण् 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयभाण दय जम्भा यकभ रु. कैङ्जपमत 
१ 

ङ्जिङ्झबन्द् न और्षङ्झध 
िङ्चयद 

- - ६,७२५ 

शाह भेङ्झडकर हर, हेटौंडाफाट 
ङ्झभङ्झत २०७२।२।२१ भा 
िङ्चयद।  

२ 

ङ्जिङ्झबन्द् न और्षङ्झध 
िङ्चयद 

- - १,२७,७८२.50 
पभाघ भेङ्झडङ्झसन ङ्झडङ्जष्डव्मूटसघ, 
हेटौंडाफाट ङ्झभङ्झत 
२०७२।२।२१ भा िङ्चयद। 

३ 

तमायी ङ्झत्रऩार 
१५३.37 
के.जी. 

३८१.43 ५८,५०० 
ङ्झफ. आय. टे्रडसघ हेटौंडाफाट 
ङ्झभङ्झत २०७२।२।२१ भा 
िङ्चयद। 

४ चाभर – सोना 
३० के.जी. 

१५९ फोया १२१७ १,९३,५०३ 
श्री गणेश सब्जी बण्डाय 
हेटौंडाफाट ङ्झभङ्झत 
२०७२।२।२१ भा िङ्चयद 

५ सोमाङ्झफन तेर  ८० ङ्झर. ११८ ९,४४० 
६ यातो दार ३२० के.जी. १६० ५१,२०० 
७ नङ्टन १५० के.जी. १९ २,८५० 

जम्भा ४,५०,०००।५०  

 

२. भध्मभाञ्चर ङ्झसॉचाइ ङ्जिकास सफ-ङ्झडङ्झबजन नॊ. २, हेटौंडा 

क्र.
सॊ. 

ङ्झनकाम 

ङ्जिङ्झ
नम

ोङ्ञज
त 

यक
भ 

१६
,५
०,
००

० 

िचघ ङ्जिियण 

भौ
ज्द

ात
/ङ्ज
प
ता
घ य
कभ

 रु
. ५

९,
६९

७ 

िचघ 
प्रङ्जक्रमा कैङ्जपमत 

शीर्षघक यकभ रु. 
१ ङ्झसॉचाइ 

ङ्जिबाग, 

सभङ्टदाम 
व्मिङ्ञस्थत 
ङ्झसॉङ्ञचत 
आमोजनाफा
ट 

गङ्टयौं ङ्झफताघ, 
भैनाटाय 
रगामतका ६ 
िटा ङ्झसॉचाइ 
मोजनाहरु भभघत 
सम्बाय 
 

१५
,९
०,
३०

३ सम्फङ्ञन्द्ध
त 
उऩबो
िा 
सङ्झभङ्झतह
रु 
भापघ त  

- भभघत कामघ गयाई कामघ 
सम्ऩङ्ङ बएको कागजात तथा 
सॊरग्न पोटो सभेतफाट देङ्ञिन 
आएको ।  
- ऩे.प.का राङ्झग सम्ऩूणघ शे्रस्ता 
ङ्झसॉचाइ ङ्जिबाग, ऩठाएको 
व्मिङ्ञस्थत ङ्झसॉङ्ञचत कृ.ऺे. 
आमोजनाभा ऩठाएको ऩाइमो । 

जम्भा िचघ यकभ १५,९०,३०३।- 
 

ङ्जिङ्झबन्द् न ङ्झसॊचाई मोजनाभा प्रमोग बएको तायजारी्-  

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयभाण दय कैङ्जपमत 
१ ३x१x.७५ ङ्झभ. १० गेज ग्माङ्जिमन फक्स ३१६.६० 

फ.ङ्झभ. 
१४४.४४ चौयाका ढोरिोरा ङ्झसॊचाई 

मोजना 
२ २०० ङ्झभ.ङ्झभ. ४ के.जी./फ.से.ङ्झभ.HDPE ३० ङ्झभ. १६६३.९३ गोठिोरा ङ्झसॊचाई मोजना 
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ऩाईऩ  
३ ३x१.५x.७५ ङ्झभ. १० गजे ग्माङ्जिमन फक्स ३१.५ फ.ङ्झभ. १३१.३५ 
४ ६३ ङ्झभ.ङ्झभ. ४ 

के.जी./फ.से.ङ्झभ.HDPEऩाईऩ 
५५० ङ्झभ. १६५.२६  भैनाटाय ङ्झसॊचाई मोजना 

५ २५० ङ्झभ.ङ्झभ. ४ 
के.जी./फ.से.ङ्झभ.HDPEऩाईऩ 

१२२.45 २५९५.३३ या्त ी निरऩङ्टय ङ्झसॊचाई 
मोजना 

६ ३x१.५x.६0 ङ्झभ. १० गेज ग्माङ्जिङ्ग फक्स ५७६ फ.ङ्झभ. १४६.८३ ,, 
७ २५० ङ्झभ.ङ्झभ. ६ 

के.जी./फ.से.ङ्झभ.HDPEऩाईऩ 
६ ङ्झभ. २५९५.३२ ,, 

८ १५० ङ्झभ.ङ्झभ. ६ 
के.जी./फ.से.ङ्झभ.HDPEऩाईऩ 

१२ ङ्झभ. १०६५ ,, 

९ ११० ङ्झभ.ङ्झभ. ६ के.जी./फ.से.ङ्झभ.HDPE 
ऩाईऩ 

१८ ङ्झभ. ४८१.०९ ,, 

१० ३x१.५x.७५ ङ्झभ. १० गेज ग्माङ्जिङ्ग फक्स ४७२.५० 
फ.ङ्झभ. 

१२९.८४ गङ्टयौ ङ्जिताघ ङ्झसॊचाई मोजना 

 

३.सडक ङ्जिबाग- हेबी इक्मूप्भेण्ट ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, हेटौंडा 

क्र.सॊ. 
ङ्झनकाम 

कामाघरम 

ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ 
िचघ ङ्जिियण 

भौज्दात/ङ्जपताघ यकभ रु. कैङ्जपमत 
शीर्षघक यकभ रु. 

१ 
सडक 
ङ्जिबागफाट 

१५,00,000 
इन्द्धन िचघ ४,३३,००७.५१   

भ्रभण बत्ता २२,८०३.०० 
  

जम्भा १५,00,000  ४,५५,८१०.५१ 

 

१०,४४,१८९.४९ 
 

 

४. ङ्झडङ्झबजन सडक कामाघरम, हेटौंडा 

क्र.सॊ. ङ्झनकाम/कामाघरम 

ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ िचघ ङ्जिियण भौज्दात/ङ्जपताघ 
यकभ रु. 

कैङ्जपमत 
शीर्षघक यकभ रु. 

१ 
सडक 
ङ्जिबागफाट 

१५,00,000।- 

अफरुद्ध सडक 
िङ्टराउन डोजय 
प्रमोगभा इन्द्धन 
िचघ 

१,५३,६७०।- १३,४६,३३०।-  

जम्भा १५,00,000।-  १,५३,६७०।- १३,४६,३३०।-  
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५. हेटौंडा अस्ऩतार:- 

क्र.सॊ. ङ्झनकाम/कामाघरम 

ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत 
यकभ 

िचघ ङ्जिियण िचघ 
प्रङ्जक्र
मा 

कैङ्जपमत 
शीर्षघक यकभ रु. 

१ 
ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म 
कामाघरम 
भकिानऩङ्टयफाट 

५०,०००।- 
और्षङ्झध 
िङ्चयद 

३,१८,८०५ 

सोझै 
िङ्चयद 

- DDRC को ङ्झनणघम अनङ्टसाय हेटौंडा अस्ऩताररे 
र्ाइते तथा ङ्जियाभीहरुको तत्कार ङ्झन्शङ्टल्क उऩचाय 
गनघ िङ्चयद गयेको और्षङ्झध सभेतको रु. 
२,६८,८०५।- यकभ साझा स्िास्थ्म सेिा 
रगामतराई ब ङ्टिानी गनघ फाॉकी यहेको य सो यकभ 
ङ्झनकासाका राङ्झग स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा 
भन्द्त्रारमभा ऩत्राचाय बएको तथा ङ्ञज.स्िा.का. फाट 
ङ्झनकासा बएको रु. ५० हजाय ब ङ्टिानीका राङ्झग 
अऩमाघप् त बई िचघ नबएको देङ्ञिमो। 

जम्भा ५०,०००.००  ३,१८,८०५ 
  

 

६. िानऩेानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, भकिानऩङ्टय 

क्र.सॊ. 
ङ्झनकाम 

/कामाघरम 

ङ्जिङ्झ
नम

ोङ्ञज
त 

यक
भ 
२५

,0
0,
00

0 िचघ ङ्जिियण 

भौ
ज्द

ात
 य
क
भ 

रु.
 
१२

,२
५,

६३
४ िचघ प्रङ्जक्रमा कैङ्जपमत 

शीर्षघक यकभ रु. 

१ 
सहयी ङ्जिकास 
भन्द्त्रारमफाट 

HDP ऩाइऩ 
िङ्चयद (ङ्जिङ्झबन्द् न 

साइजका 
११६२० ङ्झभ.) 

१२,७४,३६६ 

ङ्झसरफन्द्दी 
दयबाउऩत्र 
भापघ त 

११६२० ङ्झभ. ऩाइऩ भध्मे 
५००४ ङ्झभ. भात्र प्रमोग 
बई ६६१६ ङ्झभ. हारसम्भ 
भौज्दात यहेको ।  

जम्भा  १२,७४,३६६ 
  

 

श्री गोदाियी प्राष्टोक्राफ्ट ईन्द्डङ्ञस्ट्रज हेटौंडाफाट िङ्चयद बएका िानेऩानी ऩाईऩहरू- 
ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयणाभ 

(ङ्झभटय) 
दय जम्भा यकभ 

10.  20/10 HDPE Pipe २७०० २८.६५ 

भ्माट फाहेकको येट 

11.  25/10 HDPE Pipe ३६०० ४३.२० 
12.  32/10 HDPE Pipe ६०० ७१.४५ 
13.  40/10 HDPE Pipe ८०० ११०.०० 
14.  50/6 HDPE Pipe १२०० ११५.९५ 
15.  50/10 HDPE Pipe २००० १७०.३० 
16.  110/2.5 HDPE Pipe २०० २५३.५५ 
17.  125/6  HDPE Pipe ७५ ७०४.७० 
18.  75/6 HDPE Pipe ४४५ ३८१.००  
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७. ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरम, भकिानऩङ्टय 

क्र.सॊ. 
ङ्झनकाम/ 

कामाघरम 

ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ िचघ ङ्जिियण 

िचघ प्रङ्जक्रमा कैङ्जपमत 
शीर्षघक यकभ रु. 

१ 
ङ्ञशऺा 

भन्द्त्रारमफाट 
४,१२,०७,००० 

१८५ िटा 
ङ्जिद्यारम भभघत 

१,३४,४५,००० 

भन्द्त्रारमको 
ङ्झनदेशन तथा 
DDRC को 
ङ्झनणघम 

ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ सम्फङ्ञन्द्धत 
ङ्जिद्यारमको फैक िाताभा 
सीधै जम्भा गयेको। 

अस्थामी 
ङ्झसकाइ केन्द्र- 
८५ िटा 
ङ्जिद्यारम 

१,२७,५०,०००  

- हारसम्भ ८ िटा 
ङ्जिद्यारमफाट पर्छ्यौटका 
राङ्झग ङ्ञजङ्ञशकाभा आएको। 

- अन्द्म सॊर्सॊस्थाफाट ९५ 
िटा TLC ङ्झनभाघण गङ्चयङ्छदएको 
अङ्झबरेि ङ्ञजङ्ञशकाभा यहेको। 

- TLC ङ्झनभाघणको रागत 
अनङ्टभान, स्ऩेङ्झसङ्जपकेशन,ङ्झनभाघण 
साभग्री य सॊयचनाको नाऩ 
(रम्फाइ-चौडाइ-उचाइ) 
निङ्टरेको।  
- अध्ममनको क्रभभा यकभ 
ङ्जिङ्झनमोजनऩश् चात ्  
ङ्ञजङ्ञशकाफाट हङ्टन ङ्टऩने 
अनङ्टगभनको ऩऺ प्रबािकायी 
नदेङ्ञिएको। 

बकूम्ऩ 
प्रबाङ्जित 
ङ्जिद्याथॉका 
राङ्झग 

छात्रिङृ्ञत्त-
१५०१२ जना 

ङ्जिद्याथॉ 

१,५०,१२,००० 

  

जम्भा ४,१२,०७,०००  ४,१२,०७,००० 
  

 

श्री जीिनज्मोङ्झत प्रा.ङ्जि.,नाभटाय, भकिानऩङ्टयको आऩतकारीन व्मिस्थाऩनका राङ्झग ङ्झनकासा बएको 
यकभको कामघसम्ऩङ्ङ प्रङ्झतिेदन 

ङ्झस.नॊ. 
िचघ 
शीर्षघक 

िचघ यकभ कैङ्जपमत 

2.  
TLC 

ङ्झनभाघण 
कामघ  

१,५०,०००।- 

TLC ङ्झनभाघण कामघको रु.१,५०,०००।- िचघ 
जनाइएको। के-कङ्झत नाऩ य कङ्ट न साभग्रीफाट  TLC 

ङ्झनभाघण कामघ बएको बन्द् ने निङ्टरेको तय  TLC ङ्झनभाघणको 
पोटो सॊरग्न बएको ऩाइएको। 

जम्भा- १,५०,०००।-  
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८. ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम, भकिानऩङ्टय 

क्र.सॊ
. 

ङ्झनकाम/कामाघरम 

ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत 
यकभ रु. 

िचघ ङ्जिियण भौज्दात/ङ्जप
ताघ यकभ रु. 

िचघ 
प्रङ्जक्रमा 

कैङ्जपमत 
शीर्षघक यकभ रु. 

१ 

स्िास्थ्म तथा 
जनसॊतमा 

भन्द्त्रारमफाट 
५,००,००० 

हेटौंडा 
अस्ऩतारराई 
ङ्झनशतघ अनङ्टदान 

५०,०००  

भन्द्त्रारम
को 

ङ्झनदेशन 
अनङ्टसाय 

 

प्रधानभन्द्त्री दैिी 
प्रकोऩ उद्धाय 
कोर्षफाट 

२,००,००० 

दयबाउऩत्रफाट 
और्षङ्झध िङ्चयद 

४,५६,०००  

दयबाउ 
ऩत्र भापघ त 

 

ङ्झत्रऩार िङ्चयद ४४,०००  सोझै िङ्चयद स्ऩेङ्झसङ्जप
केशन 

नबएको। 

दैङ्झनक भ्रभण 
िचघ 

२९,६५०   

जम्भा ७,00,000  ५,७९,६५० १,२०,३५० 
  

ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरमरे सागयदेिी पभाघ हेटौंडाफाट दयबाउऩत्रभापघ त ङ्झभङ्झत २०७२।२।३ 
भा और्षङ्झध िङ्चयद गयेको ङ्झफर् 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयभाण दय कैङ्जपमत 
१ 

Paracetamol Inj. 50 17।-  
२ Paracetamol syp. 60ml 100 17.21  
३ Ibuprofen tab. 2000 1.26  
४ Diclofeenac inj. 200 13.49  
५ Pheniramine inj. 2ml 100 9.03  
६ Cetirigine HCl tab. 1500 2.68  
७ Cetirigine HCl susp. 50 19.76  
८ Metronidazole 200 29.43  
९ Tinidazole tab. 1500 4.32  
१० Amoxycilline tab. 1000 3.40  
११ Ciprofloxacilin eye/ear drop 5ml 200 21.041  
१२ Ciprofloxacilin infusion 200 25.66  
१३ Ceftrianone inj. 1gm 200 92.86  
१४ Donycycline cap. 100mg 1000 4.09  
१५ Azithromycin tab. 250mg 550 17.53  
१६ Azithromycin tab. 500mg 1500 29.75  
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१७ Flucanazole tab. 150mg 100 21.52  
१८ Flucanazole int. 15gm 20 69.06  
१९ NS. 500ml 50 50.52  
२० D 5% 500ml 50 50.52  

 

९. ङ्ञजल्रा ब-ूसॊयऺण कामाघरम, भकिानऩङ्टय 

क्र.सॊ
. 

ङ्झनकाम/ 
कामाघरम 

ङ्जिङ्झ
नम

ोङ्ञज
त 

यक
भ 

६०
,0

0,
00

0 
िचघ ङ्जिियण 

भौ
ज्द

ात
/ 

ङ्जप
ता
घ य
क
भ 

रु.
 

२,
७१

,०
७८

.५
५ 

िचघ प्रङ्जक्रमा कैङ्जपमत 
शीर्षघक 

िच
घ य
क
भ 

रु.
 

५७
२८

९२
१.

४५
 

१ 

ब ूतथा 
जराधाय 
सॊयऺण 
ङ्जिबागफा
ट 

११ िटा प्राकृङ्झतक 
प्रकोऩ व्मिस्थाऩन 
कामघक्रभ अन्द्तगघत 
िोरा ङ्जकनाय सॊयऺण 
य ग्माङ्जिन जायी िङ्चयद 
य ङ्जितयण 

ङ्झसरफन्द्दी 

दयबाउ ऩत्र 

भापघ त 

िङ्चयद गङ्चयएको ६३० 
थान ग्माङ्जिन जारी 
भाग फभोङ्ञजभ DDRC 

को ङ्झसपाङ्चयशभा 
प्रबाङ्जित ऺेत्रभा सफै 
ङ्जितयण बएको। 

 

१०. ङ्ञजल्रा ऩशङ्ट सेिा कामाघरम, भकिानऩङ्टय:-  

क्र.सॊ
. 

ङ्झनकाम/ 
कामाघरम 

 

ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ 

िचघ ङ्जिियण 

कैङ्जपमत 
शीर्षघक िचघ 

यकभ 

१ ऩशङ्ट स्िास्थ्म 
ङ्झनदेशनारमफाट ६०,००० 

ऩशङ्ट दाना, 
और्षङ्झध तथा 
अन्द्म साभग्री 
ढङ्टिानी 

रु.
६०

,०
००

 

- ऩशङ्ट स्िास्थ्म ङ्झनदेशनारमफाट ङ्ञजल्राभा ऩठाइएका 
ऩशङ्ट दाना तथा ऩशङ्ट और्षङ्झधको चेकङ्झरष्ट अनङ्टसाय 
ऩङ्टगकेो य ऩशङ्ट सेिा केन्द्र भनहङ्चय रगामत ७ िटा 
केन्द्रहरुफाट ङ्जितयण बएको ऩाइमो । 

- केन्द्रफाट ऩठाइएका और्षङ्झध य उऩकयणहरु रुजङ्ट 
गदाघ कामाघरमभा प्राप् त बएको देङ्ञिमो । 

 

११. ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाघरम, भकिानऩङ्टय 

क्र.सॊ. 
ङ्झनकाम/ 
कामाघरम 

ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ िचघ ङ्जिियण भौज्दात/ङ्जपताघ 
यकभ रु. 

िचघ 
प्रङ्जक्रमा शीर्षघक यकभ रु. 

१ 
प्रहयी प्रधान 
कामाघरमफाट 

२,४०,०००।- 
दैिी प्रकोऩ उद्धाय साभग्री िङ्चयद १,००,०००।- - सोझै िङ्चयद 

इन्द्धन िचघ ८३,६७५।-   

गाडी भभघत िचघ ५६,३२५।-   

जम्भा 
२,४०,०००।- 

 
 २,४०,०००।- -  
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जमकाङ्झरका हाडघिेमय एण्ड सप्रामसघ , हेटौडाफाट ङ्झभङ्झत २०७२।१।२९ भा उद्धाय साभग्री िङ्चयद 
गयेको ङ्झफर 

 

  

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयणाभ  दय जम्भा यकभ 

1.  फञ्चयो ५ थान ८००।-  
2.  हतौडी १२ थान ४५०।-  
3.  कयौंती १० थान १५०।-  
4.  गर ४ थान १७५०।-  
5.  ङ्जऩरास १२ थान २२०।-  
6.  ङ्जकरा १५ के.जी. १००।-  
7.  डोयी १५ के.जी. १८०।-  
8.  प्राङ्जष्टक १० के.जी. ३७०।-  
9.  भास्क ३२५ थान ४५।-  
10.  ङ्जऩकको ङ्झफॉड २१ थान ११०।-  
11.  आ. बमाघङ्ग १ थान ४८५०।-  
12.  ठेरागारा –पोय 

उठाउने 
२ थान ५२५०।-  

13.  ऩञ्जा छाराको १५ थान १६०।-  
14.  ऩञ्जा यफयको ११५ थान १२५।-  
15.  साफेर – फेल्चा १० थान ३२०।-  
16.  ङ्जऩक १२ थान ३५०।-  
17.  र्न ५ थान ११००।-  
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१२. हेटौंडा उऩनगयऩाङ्झरका 

क्र.सॊ. 
ङ्झनकाम/ 
कामाघरम 

ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ िचघ ङ्जिियण 

भौ
ज्द

ात
/ङ्ज
प
ता
घ य
क
भ 

रु.
 
१९

४४
५४

४।
०७

 

िचघ 
प्रङ्जक्रमा 

कैङ्जपमत 
शीर्षघक यकभ रु. 

१ सॊर्ीम 
भाङ्झभरा तथा 
स्थानीम 
ङ्जिकास 
भन्द्त्रारमफाट 

५८,००,०००।- २९ िटा 
िडाका 
राङ्झग रु. 
२ रािका 
दयरे 
ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत 
यकभफाट 
ङ्झत्रऩार, 

चाभर, 
दार 
रगामत 
याहत 
साभग्री 
िङ्चयद तथा 
िानेऩानी 
व्मिस्थाऩन 

३८
५५

४५
५।

९३
 

सािघजङ्झनक 
िङ्चयद 
ऐनको 
दपा ६६ 
फभोङ्ञजभ। 

सािघजङ्झनक िङ्चयद ऐनको 
दपा ६६ फभोङ्ञजभ िङ्चयद 
गङ्चयएको बनी उल्रेि 
बएऩङ्झन ङ्झत्रऩार िङ्चयदको 
हकभा कङ्ट नै स्ऩेङ्झसङ्जपकेशन 
नबएको य िङ्चयद दय सभेत 
पयक पयक ऩाइएको । 

- ऩान ङ्झफरफाट रु. 
५,०००।- बन्द्दा फढीको 
ङ्झत्रऩार िङ्चयद गयेको ऩाइमो 
। जस्तै- ङ्झनभघर फाफा ङ्ञचत्रा 
स्टोसघ, हेटौडाफाट रु. 
२८,९१७।-,  ॐ नेऩार 
ऩोङ्झरङ्झथन टे्रडसघ, हेटौडाफाट 
रु. २१,६००।- य 
९०,८८२।- तथा रक्ष्भी 
प्राङ्जष्टक सप्रामसघ, 
हेटौडाफाट रु. २८,५१२।- 
को िङ्चयद गयेको ऩाइमो ।  
- िडा नॊ. २६, २७, २८ य 
२९ भा िचघ नबई यकभ 
ङ्जपताघ बएको । 

२ न.ऩा.को 
आन्द्तङ्चयक 
श्रोतफाट 

४२,५५,३१४.९३ ङ्झत्रऩार, 

चाभर 
िङ्चयद तथा 
दाहसॊस्काय, 
र्य 
बत्काउने 
रगामतको 
कामघ 

४,२५,५३१४.९३ सोझै 
िङ्चयद 

 

जम्भा ४,२५,५३१४.९३ 
  

 

हेटौडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाफाट िङ्चयद बएका उद्धाय साभग्रीहरुको ङ्जिियण् 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयणाभ  दय जम्भा यकभ 

1.  १२x१५ ङ्झत्रऩार १८ थान १०८०।- रक्ष्भी प्राङ्जष्टक सप्रामसघ हेटौडाफाट ङ्झभङ्झत 
२०७२।१।१९ भा िङ्चयद बएको। 2.  १२x१८ ङ्झत्रऩार ७ थान १२९६।- 

3.  १५x१८ ङ्झत्रऩार १५ थान १४४०।- 
ॐ नेऩार ऩोङ्झरङ्झथन टे्रडसघ हेटौडाफाट 

ङ्झभङ्झत२०७२।१।१७ भा िङ्चयद बएको। 
4.  १२x१५ ङ्झत्रऩार-ङ्झसटऩोङ्झरन ४८ थान १४४०।- ॐ नेऩार ऩोङ्झरङ्झथन टे्रडसघ हेटौडाफाट ङ्झभङ्झत 

२०७२।१।१६ भा िङ्चयद बएको। 5.  १८x३० ङ्झत्रऩार-ङ्झसटऩोङ्झरन ४ थान ३५१०।- 
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१३. ङ्ञजल्रा कृङ्जर्ष ङ्जिकास कामाघरम, भकिानऩङ्टय 

क्र.सॊ. 
ङ्झनकाम / 
कामाघरम 

ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ 
िचघ ङ्जिियण 

िचघ प्रङ्जक्रमा कैङ्जपमत 
शीर्षघक यकभ रु. 

 

कृङ्जर्ष 
ङ्जिकास 
भन्द्त्रारम 
सभेतफाट 

१६,२४,६९०।- 
धानको 
िीऊ 
िङ्चयद 

१४,१४,६९०।- 
सहकायीफाट सोझै 
िङ्चयद गयी सहकायी 
सॊस्था भापघ त ङ्जितयण 

- केन्द्रफाट 
ऩठाइएका धानको 
िीऊ रुजङ्ट गदाघ 

कामाघरमभा प्राप् त 
बएको देङ्ञिमो । 

   

धानको 
िीऊ 
ढङ्टिानी 
िचघ 

२,१०,०००।-  

धानको िीऊ 
ढङ्टिानी कामाघरम 
आपक रे गयेको। 

जम्भा १६,२४,६९०।-  १६,२४,६९०।-   

 

धानको िीऊ िङ्चयद गयेको ङ्झफर 

6.  १८x३३ ङ्झत्रऩार-ङ्झसटऩोङ्झरन २ थान ३८६१।- 

7.  
PP Farbik tripal १८५.38  २८५।- 

Jalan Iron & Machinery Stores, Hetauda 

फाट ङ्झभङ्झत २०७२।१।२२ भा िङ्चयद 
बएको। 

8.  १२x१८ ङ्झत्रऩार १९ थान ४२५।- ङ्झनभघर फाफा ङ्ञचत्रा स्टोसघ हेटौडाफाट ङ्झभङ्झत 
२०७२।१।१७ भा िङ्चयद बएको। 9.  १५x१८ ङ्झत्रऩार १० थान ४२५।- 

10.  12 x 18 Tarpauline ६ थान ८१६।- Naya Bikas Enterprises, Hetauda फाट ङ्झभङ्झत 
२०७२।१।२१ भा िङ्चयद बएको। 11.  12 x 15 Tarpauline ८ थान ७२०।- 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयणाभ दय जम्भा यकभ 

1.  
भकिानऩङ्टय-१ 
धानको िीऊ 

७३५ के.जी. ४०।- भाङ्झथल्रो ज्माङ्झभये धनेश्वय कृर्षक सभूह , 
भनहयी, भकिानऩङ्टयफाट ङ्झभङ्झत 
२०७२।२।१४ भा धानको िीऊ 
िङ्चयद । 2.  साङ्झफत्री 

१०५० 
के.जी. 

४२।- 

3.  
भकिानऩङ्टय-१ 

प्रभाङ्ञणत 
३२९० 
के.जी. 

४०।- 
साना ङ्जकसान सहकायी सॊस्था हनाघभाडी, 
भकिानऩङ्टयफाट ङ्झभङ्झत २०७२।२।२ 
भा धानको िीऊ िङ्चयद । 

4.  भकिानऩङ्टय-१ 
२८३५ 
के.जी. 

४०।- ऩशङ्टऩङ्झत कृर्षक कृङ्जर्ष सहकायी सॊस्था, 
हाॉडीिोरा, भकिानऩङ्टयफाट ङ्झभङ्झत 
२०७२।२।१७ भा धानको िीऊ 5.  साङ्झफत्री १३३० ४२।- 
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१४. थाहा नगयऩाङ्झरका,भकिानऩङ्टय 

क्र.सॊ. ङ्झनकाम/ कामाघरम ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ 
िचघ ङ्जिियण िचघ 

प्रङ्जक्रमा 
कैङ्जपमत 

शीर्षघक यकभ रु. 

१ 
सॊर्ीम भाङ्झभरा तथा 
स्थानीम ङ्जिकास 

भन्द्त्रारम 
३०,००,०००।- 

जस्ताऩाता 
िङ्चयद 

२९,४९,०००।- 
सोझै 
िङ्चयद 

रागत अनङ्टभान 
सभािेश बएको 
नऩाइएको । 

ढङ्टिानी 
िचघ 

५१,०००।-   

जम्भा ३०,००,०००।-  ३०,००,०००।-   

 

जस्ताऩाता िङ्चयद गयेको ङ्झफर 

के.जी. िङ्चयद । 

6.  साङ्झफत्री 
४९६५ 
के.जी. 

४२।- छङ्झतफन कृङ्जर्ष सहकायी सॊस्था, 
भकिानऩङ्टयफाट ङ्झभङ्झत २०७२।२।१४ 
भा धानको िीऊ िङ्चयद । 7.  भकिानऩङ्टय-१ 

७५४० 
के.जी. 

४०।- 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयणाभ  दय जम्भा यकभ 

१ CGI Sheet 28G 

Heavy 9/33 
33 BDL 5130.34 

हङ्टरास ङ्ञस्टर इण्डङ्जष्डज ङ्झर. 
ङ्झसभयाफाट सन ्

२०१५।५।२० भा सफै 
िडाहरुराई एकै दयभा उङ्झतनै 

ऩङ्चयभाणभा िङ्चयद। 
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धाङ्छदङ्ग ङ्ञजल्रा् 

1. बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूको राङ्झग याहत साभग्रीहरू सम्फन्द्धभा् 
 

केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्र (नऩेार िाद्य सॊस्थान थाऩाथरी य नशेनर टे्रङ्झडङ 
ङ्झरङ्झभटेडको अङ्झबरेि) फाट ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, धाङ्छदङ्गराई ऩठाईएका याहत 
साभग्रीको ङ्जिियण: 

ङ्झस.नॊ. याहत साभग्रीको ङ्जिियण ऩङ्चयभाण 

1 Rice (Quintal) 2140 
2 Salt (Quintal) 55 
3 Sugar (Quintal) 58 
4 Noodles (Carton) 19897 
5 Beaten Rice (Quintal) 387 
6 Biscuit (Carton) 6798 
7 Tripal/Tent (Pcs/Bundle) 25517 
8 Water (Case, Truck) 597 
9 Potato (Quintal) 259 

10 Wheat/Flour (Quintal) 100 
11 Pulse (Quintal) 71 
12 Mixed Food (Carton/Kg..) 8262 
13 Gud/Shakkhar (Kg/Box) 239 
14 Bedsheet/Blanket (Pcs/Bundle/…) 6244 
15 Clothes and Accessories (Pcs/Bundle/Cartoon..) 9529 
16 Utensils (Pcs/Carton, Bag…Pair) 46 
17 Sanitary Items (Box, Carton, Pair, Pcs..) 21 
18 Baby Food (Carton, Kg, Bag,….) 136 
19 Spices (Pcs, Kg, Box, Carton, Quintal) 464 
20 Medicines (Carton, Box, Pcs, Bag…) 5 

21 Juice (Carton, Ltr, Bag,…) 0 
22 Tea and Coffee (Pkt, Carton, Bag, ……) 195 
23 Oil (Ltr, Kg, Carton, Bag, Pcs) 187 
24 Torch, Battery and Solar Items (Pcs, Carton, Box, Bag, …) 25 
25 Transformer and Accessories (Pcs) 0 
26 Dalmod and Fried Foods 903 
27 Gas Range/Cylinder (Pcs, Box, Carton) 0 
28 Miscellenous (Carton, Box, Pcs, Bag…Kg…) 2747 
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बन्द्साय ङ्जिबागको अङ्झबरेि फभोङ्ञजभ ङ्जिङ्झबन्द् न सॊर्-सॊस्था, व्मङ्ञिहरूरे बन्द्साय नाकाहरूफाट सोझै 
धाङ्छदङ्ग ङ्ञजल्रा ङ्झरई गएका याहत साभग्रीहरूको ङ्जिियण: 

ङ्झस.नॊ. साभानको नाभ साभानको ऩङ्चयभाण 
KG BAG BDL PCS SET CTN PKT ROL 

१ चाभर १,००,६६४ ८१८ 
      

२ ङ्ञचउया ३०३५० ४६       

३ ब्राङ्कटे ३० ६६ ३१२ १७६३७ 
 १२ 

  

४ बाडाकङ्टॉ डा    ५०६८  १० 
  

५ भेङ्झडङ्झसन २१०  ११ ७९९२  ६५२   
६ ङ्झभक्स पङ्ट ड ११५     ७५५ १०७  
७ टेन्द्ट ङ्झत्रऩार ३३६४  २७१ ४२८२५ ५०  १३७ १० 
 

ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, धाङ्छदङ्गभा प्राप् त याहत साभग्रीहरूको  जम्भा  ङ्जिियण: 

 

क्र.सॊ. 
साभानहरूको 

ङ्जिियण 

प्राङ्ञप् तको श्रोत 
जम्भा 
ऩङ्चयभाण 

ङ्जितयण 
बएको 
ऩङ्चयभाण 

फाॉकी 
सयकायी 

गैय 
सयकायी 

ङ्ञज.दै.प्र.उ.स. अन्द्म 

1.  ङ्झत्रऩार (थान) 23249 38148 2040 4822 68259 60451 ७८०८ 

2.  चाभर (के.जी.) 337970 997391 91630 15955 1577946 1565851 12095 

3.  ङ्ञचउया (के.जी.) 20750 122844 26450 5875 175919 175423 496 

4.  ङ्झफस्कङ्ट ट(काटङ्टघन) 8601 39301 400 1980 50282 50273 9 

5.  चाउचाउ(काटङ्टघन) 5548.5 31392 524 4963.5 42428 42340 88 

6.  नङ्टन (के.जी.) 6650 30584 0 2750 39984 38604 1380 

7.  ङ्ञचङ्झन (के.जी.) 7645 19535 0 2100 29280 21701 7579 

8.  म्माट (भी.) 0 32862 0 800 33662 33662 0 

9.  कम्फर(िटा) 22094 23408 400 650 46552 46538 14 

10.  ड्राईपङ्ट ड(काटङ्टघन) 5393 3315 0 87 8795 8795 0 

11.  हाईङ्ञजन ङ्जकट 0 250 0 0 250 121 129 

12.  दारभोठ(के.जी.) 0 5580 80 0 5660 5014 646 

13.  ब ङ्टजा(के.जी.) 4440 5480 800 2360 13080 - 13080 

14.  आरङ्ट(के.जी.) 18350 18540 0 1600 38490 38490 0 

15.  आॉटा(के.जी.) 26740 24777 0 0 51517 51517 0 

16.  दार(के.जी.) 3985 40402 0 2155 46542 45932 610 

17.  तेर(ङ्झर.) 3470 30999 0 1500 35969 14927 21042 

18.  ङ्झत्रऩार योर 0 24 0 0 24 24 0 

19.  ऩोर्षणमङ्टि िाना 896 0 0 0 896 0 896 
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केन्द्रफाट प्राप् त याहत साभग्री य ङ्ञजल्राफाट ङ्जितयण बएको याहत साभग्रीहरू िीचको 
साभन्द्जस्मता:- 

केन्द्रफाट प्राप् त बएका याहत साभग्रीराई ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे बकूम्ऩ 
ऩीङ्झडतहरुराई प्रबािकायी रुऩभा ङ्जितयण गनघ ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाघरमभा नऩेारी सेना य नेऩार 
प्रहयीको सहमोगभा याहत ङ्जितयण गयेको ऩाईमो। केन्द्रफाट ऩठाईएका तथा आन्द्तङ्चयक अन्द्म 
श्रोतहरुफाट प्राप् त हङ्टन आएको याहत साभग्रीहरुको अङ्झबरेि यािेको ऩाईमो।  

ङ्झस. नॊ. 
याहत साभग्री ऩठाउन े
ङ्झनकाम/ सॊर्सॊस्था 

ङ्झत्रऩार  
(थान/फण्डर) 

ब्ल्माङ्कटे 

(थान/फण्डर) 

ङ्ञचउया 
(के.जी.) 

 

चाभर 
(के.जी.) 

१. केन्द्रफाट ऩठाइएको 
ऩङ्चयभाण २५५१७ ६२४४ ३८७०० २१४००० 

२. केन्द्रफाट ऩठाइएको 
याहत ङ्ञजल्राभा प्राप् त 
हङ्टन आएको ऩङ्चयभाण 

२३२४९ थान 22094 थान २०७५० ३३७९७० 

 

भाङ्झथ उल्रेङ्ञित ताङ्झरकाराई ङ्जिश् रेर्षण गदाघ नेऩार सयकाय केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा 
ङ्जितयण केन्द्रफाट ऩठाईएको ङ्झत्रऩार य ब्ल्माङ्केटराई थान य फण्डर दङ्टफै ईकाईभा अङ्झबरेि 
यािेको ऩाईमो बने ङ्ञजल्राभा सोही याहत साभग्रीराई थानभा भात्र अङ्झबरेि यािेको ऩाईमो। 
केन्द्रीम याहत सॊकरन केन्द्रफाट कूर २५५१७ य ६२४४ थान/फन्द्डर क्रभश: ङ्झत्रऩार य 
ब्ल्माङ्केट ङ्ञजल्राराई ऩठाएको देङ्ञिमो बने ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत धाङ्छदङ्गरे क्रभश: 
२३२४९ य २२०९४ थान ङ्झत्रऩार य ब्ल्माङ्केट प्राप् त गयेको अङ्झबरेिफाट देङ्ञिमो। मसयी 
एउटै याहतका साभग्री पयक-पयक ईकाईभा केन्द्रीम याहत सॊकरन केन्द्र तथा ङ्ञजल्रा दैिी 
प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे यािेको ऩाईएकोरे उल्रेङ्ञित साभग्रीहरूको मङ्जकन साभनजस्मता 
ङ्झनकाल्ने अिस्था यहेको देङ्ञिएन।  

१.२. याहत साभग्रीहरूको ङ्जितयणको प्रङ्जक्रमा य ङ्जितयणको ङ्ञस्थङ्झत् 

याजनीङ्झतक दरका प्रङ्झतङ्झनङ्झध य िडा नागङ्चयक भञ् चको अध्मऺको सॊमङ्टि ङ्झसपाङ्चयशभा याहत 
साभग्रीको प्राङ्ञप् त य ङ्जितयण गयेको फङ्टङ्ञझमो। ङ्ञजल्राभा याहत साभग्रीहरु बकूम्ऩ ऩीङ्झडतरे 
ऩमाघप् त भात्राभा य सभमभा नै प्राप् त नगयेको बन्द् ने गङ्टनासो यहनङ्टका साथै र्यधङ्टयी सॊतमा िढाई 
दोहोयो याहत ङ्झरएको बन्द् ने सभेत फङ्टङ्ञझन आमो। ङ्झफङ्झबन्द् न श्रोतफाट प्राप् त गयेको याहत 
साभग्रीहरूको सॊकरन तथा ऩीङ्झडत व्मङ्ञिहरुको सभमभा ऩङ्जहचान हङ्टन नसक्दा ङ्जितयण 
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कामघभा केही जङ्जटरता य ङ्जढराई हङ्टन गएको बन्द् न ेस्थानीम ऩदाङ्झधकायीहरूको बनाई यहेको 
ऩाइमो।  

 

१.३. ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य सदङ्टऩमोग फाये ऩीङ्झडतहरूको प्रङ्झतङ्जक्रमा् 

 धाङ्छदङ्ग ङ्ञजल्राका बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरुरे याहत िाऩतका यकभ तथा साभग्रीहरु प्राप् त नै नगयेको 
बन्द् ने सम्फन्द्धभा कङ्ट नै गङ्टनासाहरु यहेको नऩाईएताऩङ्झन केही व्मङ्ञिहरूरे दोहोर् माएय याहत 
यकभ तथा साभग्रीहरू ङ्झरएको बन्द् न ेस्थानीमहरूको बनाई यहेको। 

 शङ्टरूको अिस्थाभा ऺङ्झतको भूल्माॊकन गने िडा नागङ्चयक भञ् च य केन्द्रफाट िङ्जटएको 
प्राङ्झफङ्झधक टोरीरे उऩरव्ध गयाएको प्रङ्झतिेदनभा ऩीङ्झडतहरूको ङ्जिियण एकै ङ्जकङ्झसभको 
नऩाईएकोरे िास्तङ्जिक ऺङ्झत तथा ऩीङ्झडतहरूको ऩङ्जहचानभा कङ्छठनाई यहेको।  

 केन्द्रफाट ऺङ्झतको भूल्माॊकन गनघ िङ्जटएका प्राङ्झफङ्झधक टोरीरे स्थरगत अध्ममन नै नगयी  
आपूराई ऩामक/अनङ्टकङ्ट र ऩने स्थानभा फसी स्थानीम व्मङ्ञिहरुको बनाई कै आधायभा ऩीङ्झडत 
तथा ऺङ्झतको भूल्माॊकन गयेको देङ्ञिएकोरे याहत यकभ तथा बकूम्ऩ ऩीङ्झडत ऩङ्चयचम ऩत्र 
ङ्जितयणभा सभस्मा यहेको। 

 सगोरभा फसोफास गने व्मङ्ञिहरूरे सभेत छङ्टिी ङ्झबङ्ङ बई फसेको बन्द् ने स्थानीम स्तयभा 
प्रभाङ्ञणत गयाई याहत यकभ दािी गयेकोरे याहत यकभ रू. १५,०००-। ङ्जितयणभा सभस्मा 
यहेको।  

 ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाघरमको ऩङ्चयसयभा टेण्ट िडा गयी बण्डायण गयी याङ्ञिएका ङ्झफङ्झबन्द् न िाद्य 
साभग्रीहरुको बण्डायण उङ्ञचत तङ्चयकारे हङ्टन नसकेकोरे उल्रेङ्ञित साभग्रीहरू तत्कार ङ्जितयण 
गनङ्टघऩने अिस्थाभा देङ्ञिएको।   

 

२. प्राप् त यकभको िचघ तथा भौज्दात ङ्जिियण् 

२.१ ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्ष, धाङ्छदङ्ग 

क्र.सॊ. यकभ ङ्जिङ्झनमोजन गने 
ङ्झनकाम 

प्राप् त यकभ कैङ्जपमत 

1 केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय 
सङ्झभङ्झत 

१,४१,९७,००,०००।- 
ङ्झभङ्झत२०७२।०५।२६ 
सम्भ 

2 ङ्ञज.ङ्जि.स.फाट  २७,००,०००।-  

3. हेल्बेटासफाट  २१,७८,८००।-  

4. सोसेस अप फेङ्ञल्जमभ ४,००,०००।-  
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5. ऩोिया धाङ्छदङ्ग सम्ऩकघ  
सभाज 

२,००,०००।-  

6. FNCCI धाङ्छदङ्ग ३,००,०००।-  

7. तेङ्चयमा पौजाभगय डान्द्सय १,००,०००।-  

जम्भा 1,42,55,78,800।-  

 

ङ्ञजल्राफाट ङ्जितङ्चयत याहत यकभको शीर्षघकगत ङ्जिियण:-  

क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक ऩङ्चयभाण दय िचघ यकभ 

1.  
ङ्जकङ्चयमा िचघ ६९६ 

४० 
हजाय 

२,७८,४०,०००।- 

2.  भतृकका ऩङ्चयिायराई ऺङ्झतऩूङ्झतघ ६४१ १ राि ६,४१,००,०००।- 

3.  अस्थामी फसोफासको राङ्झग 19116 ५ हजाय 9,55,80,000।- 

4.  आॊङ्ञशक ऺङ्झत ऩङ्टगेकाका राङ्झग 
अस्थामी फसोफास (ऩङ्जहरो 
चयणभा) 

3983 ३ हजाय 1,19,49,000।- 

5.  तत्कार िाद्यान्द् न िङ्चयद 13984 २ हजाय 2,79,68,000।- 

6.  अस्थामी आिास ङ्झनभाघण 67658 

१५ 
हजाय 

1,01,48,70,000।- 

7.  

ऩेश्की 

ङ्झफङ्झबन्द् न 
गा.ङ्जि.स. य 
न.ऩा.राई 
उऩरब्ध 
गयाएको 

 11,71,18,000।- 

8.  ङ्जिङ्झबन्द् न साईजका ङ्झत्रऩार िङ्चयद 
सीधै फजायफाट िङ्चयद (HDPE)   

२१७० थान  २२,७१,१४९।- 

9.  चाभर, चाउचाउ    ३२,०१,८४१।- 
10.  याहत साभग्री ढङ्टिानी िचघ    ७५,१६८।- 
11.  कामाघरम साभान िङ्चयद   १,२९,७३२।- 

जम्भा िचघ  १,३६,५१,०२,८९०।- 
फाॉकी यकभ  ६,०४,७५९१०।- 
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५ हजाय, ३ हजाय य २ हजाय ङ्जितयणको आधाय् शङ्टरुभा िडा नागङ्चयक भञ् चको ङ्झसपाङ्चयशभा 
य ऩङ्झछ केन्द्रीम प्राङ्जिङ्झधक टोरीको प्रङ्झतिेदन अनङ्टसाय बकूम्ऩफाट र्य ऩूणघ रुऩभा ऺङ्झत बएका 
ऩङ्चयिायराई अस्थामी फसोफासको राङ्झग प्रङ्झत ऩङ्चयिाय रू. ५ हजाय य आॊङ्ञशक ऺङ्झत बएका 
ऩङ्चयिायराई अस्थामी फसोफासको राङ्झग प्रङ्झत ऩङ्चयिाय रू. ३ हजाय य तत्कार िाद्यान्द् न 
िङ्चयदको राङ्झग रू. २ हजायको दयरे यकभ ङ्जितयण गयेको देङ्ञिएको ।मसयी ङ्जितयण 
गङ्चयएको यकभ सम्फन्द्धभा कङ्ट नै भाऩदण्ड तमाय गयेको तथा िास्तङ्जिक ऩीङ्झडत ऩङ्जहचान गयी 
न्द्मामोङ्ञचत ढॊगफाट ङ्जितयण गयेको देङ्ञिएन। मसैगयी, नेऩार सयकायको केन्द्रीम प्राङ्झफङ्झधक 
टोरीफाट ङ्छदएको प्रङ्झतिेदनको आधायभा ऩूणघ रूऩभा र्य ऺङ्झत बएका ऩीङ्झडतहरूको राङ्झग 
अस्थामी आिास ङ्झनभाघण गनघ जनही यकभ रू.१५,०००।- ङ्जितयण गदाघ अस्थामी आिास कै 
राङ्झग ऩूिघित रूऩभा ङ्जितयण गङ्चयएको रु.७०००।- य रू.५,०००।- किा गयेको 
नदेङ्ञिएकोरे धाङ्छदङ्ग ङ्ञजल्राका बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूरे दोहोयो सङ्टङ्झफधा ङ्झरएको देङ्ञिमो। 

यकभ ङ्जपताघको ङ्जिियण- दोहोयो सङ्टङ्झफधा ङ्झरने तथा गरत कागजात ऩेश गयी ऩीङ्झडत बएको 
बनी याहत यकभ ङ्झरन े व्मङ्ञिहरू उऩय कानूनी कायिाही गने उदेश्मरे स्थानीम सॊचाय 
भाध्मभफाट सूचना सम्प्ररे्षण गङ्चयए ऩश् चात ्  ३४ जना भध्मे २९ जनाफाट रू.१५,०००।- का 
दयरे रू.४,३५,०००।-, २ जनाफाट रू.२२,०००।- का दयरे रू.४४,०००।-, १ 
जनाफाट रू.१८,०००।-, १ जनाफाट रु.१०,०००।- य २ जनाफाट रू.३०००।- का 
दयरे रू.६,०००।- सभेत गयी रू.५,१३,०००।- ङ्जपताघ बएको य अन्द्म उजङ्टयी उऩय 
कायिाही बईयहेको। 

बकूम्ऩ ऩीङ्झडत ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जितयणको आधाय य अिस्था:- २०७२ सार फैशाि १२ गते 
गएको भहा ङ्झफनाशकायी बकूम्ऩ य त्मस ऩङ्झछका ऩयाकम्ऩनफाट ऺङ्झत बएका र्य ऩङ्चयिायराई 
बकूम्ऩ ऩीङ्झडत ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जितयण गयेको देङ्ञिन्द्छ। मसयी ङ्जितयण गङ्चयएका ऩङ्चयचम ऩत्र ऩङ्टणघ, 
आॊङ्ञशक य साभान्द्म ऺङ्झत बएका गयी ३ िारका यहेका छन।् बकूम्ऩ ऩश् चात ्  केन्द्रफाट 
िङ्जटएका य ङ्ञजल्राभा यहेका प्राङ्झफङ्झधकहरुको प्रङ्झतफेदन अनङ्टसाय मो ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जितयण 
गङ्चयएको छ। ङ्ञजल्राका धेयै जसो स्थानभा उि ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जितयण बई सकेको य केही 
स्थानभा ङ्झफङ्झबन्द् न कायणरे हारसम्भ ऩङ्झन ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जितयण बई नसकेको फङ्टङ्ञझन आएको। 
मसको मङ्जकन ङ्जिियण बने गा.ङ्जि.स. तथा न.ऩा.हरु फाट ङ्ञजल्राभा सभेत उऩरव्ध बई 
नसकेको अिस्था यहेको। 



226 
 

२०६८ सारको जनगणना य बकूम्ऩफाट ऺङ्झत बएका र्य सॊतमाको तङ्टरनात्भक ङ्जिियण्-
२०६८ सारको जनगणना अनङ्टसाय धाङ्छदङ्ग ङ्ञजल्राभा जम्भा र्यधङ्टयी सॊतमा ७३ हजाय ८ सम 
४२ यहेको भा बकूम्ऩ ऩश् चात्को ङ्जिियणभा ऩङ्टणघ ऺती ८२ हजाय ३ सम ७६, आॊङ्ञशक ऺङ्झत 
३ हजाय ८१ य साभान्द्म ऺङ्झत ४ हजाय ९९ सम गयी जम्भा ८९ हजाय ५ सम ५६ यहेको 
देङ्ञिन्द्छ। मसयी २०६८ सारको जनगणनाराई आधाय भाङे्ङ हो बने बकूम्ऩ ऩश् चात ्  धाङ्छदङ्ग 
ङ्ञजल्राभा २१.२८ प्रङ्झतशत र्यधङ्टयी फङृ्जद्ध बएको देङ्ञिन्द्छ।  

ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, धाङ्छदङ्गफाट िङ्चयद गङ्चयएको ङ्झत्रऩार सीधै स्थानीम फजायफाट 
िङ्चयद गङ्चयएको; आऩूङ्झतघकताघरे ऩेश गयेको ङ्जिजकभा ङ्झत्रऩारको गङ्टणस्तय निङ्टरेको, नभूना 
सॊकरन नगयेको ऩाइएको।  

 

२.३ ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामाघरम, धाङ्छदङ्ग 

याहत साभग्रीहरूको प्राङ्ञप् त य ङ्जितयणभा अऩानाईएको ऩद्धङ्झत्- 

ङ्झफनासकायी बकूम्ऩफाट फेर्य बई िान फस्न नऩाएका ऩीङ्झडतहरुराई तत्कार स्थानीम 
फजायभा उऩरव्ध िाद्य साभग्री, उद्धाय साभग्री, प्राङ्जष्टक रगामतका साभग्री िङ्चयद गनघको राङ्झग 
ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामाघरम, धाङ्छदङ्गरे ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतराई एकभङ्टष्ट 
रु.२७,००,०००।-  अनङ्टदान स्िरूऩ उऩरब्ध गयाएकोभा िचघ सभेत बएको ऩाईमो ।मसयी 
ङ्ञजल्राभा ङ्जिङ्झबन्द् न भाध्मभाफाट प्राप् त याहत साभग्रीहरू प्राथङ्झभकताका आधायभा स्थानीम 
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधको ङ्झसपाङ्चयश अनङ्टसाय ऩीङ्झडतहरूराई ङ्जितयण गयेको बन्द् ने बनाई स्थानीम 
ऩदाङ्झधकायीहरूको यहेको ऩाईमो।  

प्रत्मेक गा.ङ्जि.स./न.ऩा.राई ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभको िचघ सम्फन्द्धी ङ्जिियण:- 

सॊर्ीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जिकास भन्द्त्रारमभा यहेको दाताहरूको फास्केट पण्डफाट 
सञ् चारन हङ्टने Local Governance and Community Development Programme अन्द्तगघतको 
यकभफाट धाङ्छदङ ङ्ञजल्राका ४६ िटा गा.ङ्जि.स.हरुराई रू.९,००,०००।- का दयरे य धाङ्छदङ्ग 
ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत ङ्झनरकण्ठ न.ऩा.को १३ िडाहरुभा िडा कामाघरम गठन बई नसकेकोरे बकूम्ऩ 
प्रबाङ्जित ऺेत्रभा तत्कार याहत सहमोग सञ् चारन कामघङ्झफङ्झध, २०७२ को ऩङ्चयच्छेद ८ 
फभोङ्ञजभको व्मिस्था अनङ्टसाय िडा सॊमोजकराई ऩेश्की स्िरूऩ यकभ उऩरब्ध गयाई िचघ 
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गयेको देङ्ञिमो। उल्रेङ्ञित यकभको िचघ सम्फन्द्धभा हार ऩे.प. को क्रभभा यहेको देङ्ञिएकोरे 
के कसयी िचघ गङ्चयएको छ बनी मङ्जकन साथ बन्द् न सक्ने अिस्था देङ्ञिएन।  

साॊसद कोर्षको यकभको िचघको ङ्जिियण् 

धाङ्छदङ्ग ङ्ञजल्राभा सॊसद कोर्षफाट रु. १ कयोड २४ राि ९८ हजाय रुऩैमाॉ प्राप् त बएकोभा 
ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत बकूम्ऩफाट ऺङ्झत ऩङ्टगेका ङ्जिद्यारमहरूराई जस्ता ऩाता िङ्चयद तथा ङ्जितयण गनघ 
अनङ्टदान स्िरुऩ एकभङ्टष्ट ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरम, धाङ्छदङ्गराई उऩरब्ध गयाएको देङ्ञिमो जसको 
िचघको ङ्जिियण सम्फन्द्धभा ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरम, धाङ्छदङ्ग शीर्षघकभा ङ्जिस्ततृ रूऩभा उल्रेि 
गङ्चयएको छ। 

२.४ ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरम, धाङ्छदङ्ग 

प्राप् त यकभको ङ्जिियण् 

क्र.सॊ. यकभ ङ्जिङ्झनमोजन गने ङ्झनकाम प्राप् त यकभ 

1. ङ्ञशऺा भन्द्त्रारम ७,७४,४४,०००।- 
2. साॊसद कोर्षफाट १,२४,९८,०००।- 

जम्भा ८,९९,४२,०००।- 

 

िचघ यकभको ङ्जिियण् 
ङ्जिियण जम्भा ङ्झनकासा (रू.) िचघ ङ्जिियण िचघ प्रङ्जक्रमा 

ऺङ्झतग्रस्त ङ्जिद्यारमको 
कऺा सञ् चारन ऩूिघ 
तमायी अनङ्टदान तथा 
अस्थामी ङ्झसकाई कऺा 
(Temporary Learning 

Center-TLC) ङ्झनभाघण 

 

३,३७,०३,०००।- ३,३२,०३,०००।- 

ङ्जिद्यारम सॊतमा फारङ्जिकास केन्द्रको 
सॊतमा य अध्ममनयत छात्र छात्राको 
सॊतमा य सॊचाङ्झरत कऺाको सॊतमाको 
आधायभा ५८७ ङ्जिद्यारमहरूराई 
अनङ्टदान ऩठाएकोभा ऩेश्की पर्छ्यौटको 
क्रभभा यहेको। 

ङ्जिद्यारम ऩोशाक तथा 
झोराको राङ्झग छात्रिङृ्ञत्त 
अनङ्टदान ४,३७,४१,०००।- ४,३७,४१,०००।- 

ङ्जिद्याथॉ सॊतमाको आधायभा ङ्छदईने 
यकभ नऩङ्टग बएकोरे र्य ऺङ्झत बएका 
ङ्झफद्याङ्झथघहरुको तथ्माङ्क ङ्झरई ७२७९३ 
जना ङ्झफद्याङ्झथघको आधायभा दाभासाहीरे 
ङ्जितयण 

ङ्ञज.ङ्जि.स. भापघ त (साॊसद 
कोर्ष) १,२४,९८,०००।- १,२४,९८,०००।- 

बकूम्ऩफाट ऺङ्झत बएका ङ्जिद्यारमका 
ङ्जिद्याथॉ सॊतमा य सॊचाङ्झरत कऺाको 
आधायभा ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत ३१६ 
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ङ्जिद्यारमको राङ्झग प्रङ्झत ङ्जिद्यारम  २ 
देिी १६ फण्डर सम्भ गयी जम्भा 
१७८५ फण्डर जस्ता िङ्चयदको राङ्झग 
सीधै ङ्जिद्यारमको िाताभा यकभ 
ङ्झनकासा ऩठाएको । 

जम्भा यकभ ८,९९,४२,०००।- ८,९४,४२,०००।-  
फाॉकी  रु. ५०००००।-  

 

२.५ िानेऩानी तथा सयसपाई ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, धाङ्छदङ्ग 

प्राप् त यकभ् रु.१ कयोड 

िानऩेानी आमोजनाभा ऺङ्झत ऩङ्टगेको ङ्जिियण्- बकूम्ऩरे ३७३ आमोजनाहरुभा ऺङ्झत बएको । 

 

िानेऩानी कामाघरमफाट बएको िङ्चयद सम्फन्द्धी ङ्जिियण् 
यकभ िचघ शीर्षघक ऩङ्चयभाण  दय िचघ यकभ िचघ प्रङ्जक्रमा 

ङ्ञशङ्जियभा चऩॉ ङ्झनभाघण 
य अन्द्म व्मिस्थाऩन 
कामघ 

  1,42,593।- सोझै िङ्चयद 

प्राङ्ञस्टक प्मान सेट 
375 सेट 

६८०।- 
भङ्ट.अ.कय फाहेक 

2,96,794।- सोझै िङ्चयद 

HDPE ऩाईऩ ङ्झफङ्झबन्द् न 
साईज NS 40 

ङ्झफङ्झबङ्ङ साईजका 
१,५१,00९ ङ्झभटय 

 85,14,016।- 
ङ्जक्रष्टर प्रोडक्ट प्रा.ङ्झर. 
हेटौडा सोझै िङ्चयद 

ङ्जपङ्जटङ्गस िङ्चयद ङ्झफङ्झबङ्ङ साभग्रीहरु  9,95,488।- सोझै िङ्चयद 

ऩम्ऩ िङ्चयद  
१ थान 45,652।- 45,652।- 

शे्रष्ठ फाटय हाउस 
रङ्झरतऩङ्टयफाट सोझै 

िङ्चयद 

जम्भा ९९,९४,५४३।-  
 

उल्रेङ्ञित साभानहरूको ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य भौज्दात ङ्जिियण्  
 िङ्चयद बएका ऩाईऩहरु भध्मे ङ्झफङ्झबन्द् न ९३ स्थानको राङ्झग ९७ हजाय ९ सम ३४ ङ्झभटय 

ऩाईऩ ङ्झभङ्झत २०७२।०२।२२ य २०७२।३।१२ सभेतका ङ्झनणघमरे ङ्जितयण गयेको 
देङ्ञिन्द्छ। ङ्झफङ्झबन्द् न साईजका HDPE  ऩोङ्झरङ्झथन ऩाईऩहरु ५३ हजाय ९ सम ६६ ङ्झभटय 
कामाघरम ऩङ्चयसयभा यहेको देङ्ञिन्द्छ। बकूम्ऩफाट प्रबाङ्जित बएका आमोजनाहरुका 
उऩबोिाहरुरे िानेऩानी ऩङ्टन् सॊचारनको राङ्झग आिश्मक ऩने ऩाईऩहरुको ङ्जिियण 
िङ्टराई ङ्ञजल्राभा ऩनघ आएको ङ्झनिेदनको िास्तङ्जिक ऺङ्झतको जाॉचफङ्टझ सभेत गयी ङ्जितयण 
गयेको देङ्ञिएको। 
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२.६. ङ्ञजल्रा ब-ूसॊयऺण कामाघरम, धाङ्छदङ्ग 

 प्राप् त यकभ् ङ्झनमङ्झभत फजेटफाट रू. ५६,००,०००।- य ब ू तथा जराधाय सॊयऺण 
ङ्जिबागफाट ङ्झनकासा बएको रू.१,००,००,०००।- गयी जम्भा रू. १,५६,००,०००।-  

 ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत ब-ूऺम िा सॊबाङ्जित ब-ूऺमफाट ऩङ्टगेको िा ऩङ्टग्न सक्न ेऺङ्झतको ङ्जिियण् धाङ्छदङ्ग 
ङ्ञजल्राका ङ्झफङ्झबन्द् न ७६ ब-ूसॊयऺण स्थानभा बकूम्ऩरे ऺङ्झत ऩङ्टर् माएको बन्द् न ेप्रायङ्ञम्बक सूचना 
प्राप् त बएको।  

ब-ूसॊयऺण कामाघरमफाट बएको िङ्चयद प्रङ्जक्रमा य िङ्चयद बएका साभानहरूको ङ्जिियण्- 

क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक ऩङ्चयभाण दय िचघ यकभ िचघ प्रङ्जक्रमा कैङ्जपमत 

1 

१० गेजको GI 

ताय  
५० हजाय 
५०० के.जी. 

१०४।- 
५२५२०००।- 
भङ्ट.अ.कय फाहेक 

७ ङ्छदने सूचना 
प्रकाङ्ञशत गङ्चय 
िङ्चयद 

फाग्भती तायजारी 
उद्योग नङ्टिाकोट 

2 ८ गेजको GI ताय 
६ हजाय ५०० 
के.जी. 

१०४।- ६७६०००।- 
७ ङ्छदने सूचना 
प्रकाङ्ञशत गङ्चय 
िङ्चयद 

फाग्भती तायजारी 
उद्योग नङ्टिाकोट 

3 
ग्माङ्झफन फक्स 
३.१.१. को 

9800 फ.भी. 
(७०० थान) 

250  
२४५००००।- 
भङ्ट.अ.कय फाहेक 

७ ङ्छदने सूचना 
प्रकाङ्ञशत गङ्चय 
िङ्चयद 

फाग्भती तायजारी 
उद्योग नङ्टिाकोट 

४ 
ग्माङ्झफन फक्स 
२.१.१. को 

8000 फ.भी. 
(८०० थान) 

250 
२००००००।-
भङ्ट.अ.कय फाहेक  

७ ङ्छदने सूचना 
प्रकाङ्ञशत गङ्चय 
िङ्चयद 

फाग्भती तायजारी 
उद्योग नङ्टिाकोट 

जम्भा १,०३,७८,०००।-   
 

उल्रेङ्ञित साभानहरूको ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य भौज्दात ङ्जिियण् 
ङ्झफङ्झबन्द् न  २१ िटा सॊयऺण ऺेत्रराई प्रकोऩ योकथाभ गनघ ३×१×१ को २२७ थान य 
२×१×१ को २५५ थान गयी जम्भा ४८२ कायिानाभा तमाय गङ्चयएको ग्माङ्झफन फक्स 
ङ्जितयण गयी फाॉकी १११८ थान तायजारी कामाघरम ऩङ्चयसय स्टोयभा यहेको देङ्ञिन्द्छ। जाङ्झर 
नफङ्टनेका तायहरु हारसम्भऩङ्झन ङ्जितयण हङ्टने अिस्था बएको देङ्ञिएन। िङ्चयद गङ्चयएका 
तायहरुको गङ्टणस्तय ङ्झफर्षमभा केन्द्रीम सडक प्रमोगशाराफाट ऩयीऺण प्रङ्झतफेदन ङ्झरएको 
देङ्ञिन्द्छ। 

 

 

 



230 
 

२.७ ङ्ञजल्रा जनस्िास्थ्म कामाघरम, धाङ्छदङ्ग् 

 प्राप् त यकभ्- रू.१५ राि 

 और्षङ्झध प्राङ्ञप् त य ङ्जितयणको ङ्जिियण्- 
बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरुका राङ्झग स्िास्थ्म भन्द्त्रारमफाट ङ्झफङ्झबन्द् न प्रकायका और्षङ्झधहरु ऩठाईएकोभा 
ङ्ञजल्रा जनस्िास्थ्म कामाघरम, धाङ्छदङ्गरे आम्दानी फाॉधी ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत स्िास्थ्म चौकीहरुभा 
ङ्जितयण गयेको य फाॉकी स्टोय दाङ्ञिरा गयी यािेको ऩाईमो ।मसैगयी, स्िास्थ्म भन्द्त्रारमफाट 
और्षङ्झध िङ्चयद गङ्चय ऩीङ्झडतहरुराई ङ्जितयण गनघका राङ्झग ङ्झनकासा गङ्चयएको यकभ भध्मेफाट 
स्थानीम आिश्मकता अनङ्टसाय रु.६ राि ५४ हजाय ९ सम ४८ को और्षङ्झध िङ्चयद गयी 
ङ्जितयण गयेको ऩाईमो। 

 

ङ्ञजल्रा जनस्िास्थ्म कामाघरमफाट बएको िङ्चयद प्रङ्जक्रमा य िङ्चयद बएका साभानहरूको 
ङ्जिियण् 

क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक िचघ यकभ िचघ प्रङ्जक्रमा 
1. 

और्षङ्झध िङ्चयद 600000।- 
ऩूिघ आऩूङ्झतघकताघफाट 
बकूम्ऩ ऩूिघको दययेटको 
आधायभा िङ्चयद  

2. ङ्ञजल्रा अस्ऩताररे ऩीङ्झडतको 
उऩचायभा िचघ गयेको यकभको 
सोधबनाघ 

500000।-  

3. र्ाईतेहरुराई अन्द्म अस्ऩतार 
ऩङ्टर् माउन िचघ 

250000।-  

4. ढङ्टिानी 150000।-  

जम्भा िचघ १५,००,०००।-  

फाॉकी यकभ -  

 

२.८ ङ्ञजल्रा ऩशङ्ट सेिा कामाघरम, धाङ्छदङ्ग 

 प्राप् त यकभ् २ राि।  
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 ङ्ञजल्रागत ऩशङ्ट, चौऩामाको ङ्जिियण्  
ङ्ञजल्रा ऩशङ्ट कामाघरमफाट बएको िङ्चयद प्रङ्जक्रमा य िङ्चयद बएका साभानहरूको ङ्जिियण् 

क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक िचघ यकभ िचघ प्रङ्जक्रमा 
1. 

ऩीङ्झडत कृर्षकराई ऺङ्झतऩूङ्झतघ १,१३,०००।- 
ङ्ञज.दै.प्र.उ.स.को ङ्झभङ्झत 
२०७२।०३।१२ गतेको ङ्झनणघम 
अनङ्टसाय 

२. ङ्ञशङ्जिय सॊचारन 87,000।- ” 
जम्भा िचघ २,००,०००।-  

 

 

२.९ ङ्ञजल्रा कृङ्जर्ष ङ्जिकास कामाघरम, धाङ्छदङ्ग 

 प्राप् त यकभ् नबएको 
 ङ्जिउ, ङ्जिजन प्राङ्ञप् त य ङ्जितयणको ङ्जिियण् 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयभाण उऩरब्ध गयाउन ेङ्झनकाम िङ्चयद  प्रङ्जक्रमा 
1.  धानका िीऊहरु ५० टन WFP अनङ्टदान 
2.  ग्रने स्टोयेज व्माग ८३०० थान WFP अनङ्टदान 
3.  तयकायीको िीऊ 

कम्ऩोङ्ञजट प्माकेट 
१०३२०प्माकेट WFP अनङ्टदान 

4.  गाईफस्तङ्टको दाना  ११०.७ भे.टन WFP अनङ्टदान 
 

२.१० नेऩार ङ्जिद्यङ्टत प्राङ्झधकयण धाङ्छदङ ङ्जितयण केन्द्र ,धाङ्छदङ्ग 

 प्राप् त यकभ्- नबएको 
 साभान प्राङ्ञप् त य ङ्जितयणको ङ्जिियण् 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयभाण उऩरब्ध गयाउन ेङ्झनकाम ङ्जितयण 

1. ९ ङ्झभ.को ट्यङ्टिरय 
ऩोर 

२५० थान बायत सयकायफाट अनङ्टदान २५० थान 

2. 
 

ङ्झफङ्झबङ्ङ ऺभताको 
ट्रान्द्सपभघय 

२१ थान बायत सयकायफाट अनङ्टदान २१ थान 
 

नोट्- ९ ङ्झभटयको ऩोर २५० थान य ङ्जिङ्झबन्द् न ऺभताका २१ थान ट्रान्द्पभघयहरु सहमोग स्िरुऩ प्राप् त 
बएकोभा सम्ऩणूघ साभग्रीहरु ङ्ञजल्राका प्रबाङ्जित ऺेत्रभा ङ्जितयण गङ्चयएको। 
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२.११. ङ्झसॊचाई ङ्जिकास ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, धाङ्छदङ्ग:- 
 प्राप् त यकभ् ४७ राि 

 ऺङ्झतको ङ्जिियण् धाङ्छदङ्ग ङ्ञजल्रका ङ्झफङ्झबन्द् न १६ िटा ङ्झसॊचाई मोजनाहरुभा ऺङ्झत ऩङ्टगेको बन्द् न े
अङ्झबरेिफाट देङ्ञिएको। 

ङ्झसॊचाई ङ्जिकास ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, धाङ्छदङ्गफाट बएको िङ्चयद सम्फन्द्धी ङ्जिियण् 

क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक िचघ यकभ िचघ प्रङ्जक्रमा कैङ्जपमत 
1. ङ्झसॊचाई कङ्ट रो सॊयऺण कामघ सभेत ४४,७६,१९५।- उऩबोिा सङ्झभङ्झत भापघ त 

 

2. कन्द्टेन्द्जेङ्ञन्द्श यकभफाट ईन्द्धन य 
चौङ्जकदाय ज्मारा सभेतभा िचघ 

2,२३,८०५।- सोझै िङ्चयद 
 

जम्भा ४७,००,०००।-   

 

उल्रेङ्ञित साभानहरूको ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य भौज्दात ङ्जिियण्- 
धाङ्छदङ्गका १६ िटा ङ्झसॊचाई आमोजनाहरूको भभघतको राङ्झग फजेटको ङ्झसङ्झरङ्ग तोकी आएफभोङ्ञजभ ऩेश 
बएका अनङ्टभाङ्झनत रागतको आधायभा रु.४७,००,०००।- ङ्झफङ्झनमोजन हङ्टन आएको। ङ्ञजल्रा दैिी 
प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको २०७२।०२।२२ गते सभेतको ङ्झनणघमानङ्टसाय ङ्झफङ्झबङ्ङ ङ्झसॊचाई 
आमोजनाहरूको तत्कार भभघतको राङ्झग आिश्मक ङ्झनभाघण कामघ गनघ आिश्मक साभग्रीहरू ङ्झसभेन्द्ट, 
ऩाईऩ य तायजारी िङ्चयदको राङ्झग रागत अनङ्टभान तमाय गयी उऩबोिा सङ्झभङ्झतहरुसॉग सम्झौता बए 
फभोङ्ञजभ बएका कामघहरुको भूल्माॊकन गयी उऩबोिा सङ्झभङ्झतहरुराई िचघ बएको यकभ उऩरब्ध 
गयाईएको देङ्ञिमो। मसयी उऩबोिा सङ्झभङ्झतहरुरे सम्झौता अनङ्टसायको कामघ गयाउॉदा आिश्मक हङ्टने 
ङ्झसभेन्द्ट, ऩाईऩ रगामतका ङ्झनभाघण साभग्रीहरु ङ्झनभाघता/स्थानीम सप्रामसघहरुफाट िङ्चयद गयी कामघ 
सम्ऩङ्ङ गयेको देङ्ञिमो। ङ्झसॊचाईको राङ्झग आिश्मक ऩने भङ्टतम ऩोङ्झरङ्झथन ऩाईऩहरुका ङ्झफङ्झबङ्ङ 
साईजहरुको ऩाईऩ उल्रेङ्ञित उऩबोिा सङ्झभङ्झतहरूरे उत्ऩादकहरुसॉग िङ्चयद गयी ङ्झनभाघण कामघ सम्ऩङ्ङ 
गयाएको देङ्ञिमो। िङ्चयद गये फभोङ्ञजभ िास्तङ्जिक रूऩभा कामघ बए/नबएको सम्फन्द्धभा थोऩर फरौटे 
ङ्झसॊचाई आमोजनाराई नभूनाको रूऩभा स्थरगत अध्ममन गदाघ तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ङ्झनभाघण कामघ 
सम्ऩङ्ङ बएको तथा स्थाङ्झनम उऩबोिाहरू सन्द्तङ्टष्ट सभेत यहेको ऩाईमो। 
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नङ्टिाकोट ङ्ञजल्रा् 
 

1. बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूको राङ्झग याहत साभग्रीहरू सम्फन्द्धभा 
 

१.१. याहत साभग्रीको श्रोत य प्राङ्ञप् तको ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण् 

केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्र (नेऩार िाद्य सॊस्थान थाऩाथरी य नेशनर टे्रङ्झडङ 
ङ्झरङ्झभटेडको अङ्झबरेि) फाट ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, नङ्टिाकोटभा ऩठाईएका याहत 
साभग्रीको ङ्जिियण: 

ङ्झस.नॊ. याहतसाभग्रीकोनाभ ऩङ्चयभाण 

1 Rice (Quintal) 2623 

2 Salt (Quintal) 54 

3 Sugar (Quintal) 29 

4 Noodles (Carton) 10123 

5 Beaten Rice (Quintal) 571 

6 Biscuit (Carton) 3107 

7 Tripal/Tent (Pcs/Bundle) 13927 

8 Water (Case, Truck) 909 

9 Potato (Quintal) 208 

10 Wheat/Flour (Quintal) 74 

11 Pulse (Quintal) 49 

12 Mixed Food (Carton/Kg..) 1538 

13 Gud/Shakkhar (Kg/Box) 842 

14 Bedsheet/Blanket (Pcs/Bundle/…) 6865 

15 Clothes and Accessories (Pcs/Bundle/Cartoon..) 124 

16 Utensils (Pcs/Carton, Bag…Pair) 2337 

17 Sanitary Items (Box, Carton, Pair, Pcs..) 13378 

18 Baby Food (Carton, Kg, Bag,….) 8 

19 Spices (Pcs, Kg, Box, Carton, Quintal) 1625 

20 Medicines (Carton, Box, Pcs, Bag…) 23 

21 Juice (Carton, Ltr, Bag,…) 102 

22 Tea and Coffee (Pkt, Carton, Bag, ……) 2 

23 Oil (Ltr, Kg, Carton, Bag, Pcs) 187 

24 Torch, Battery and Solar Items (Pcs, Carton, Box, Bag, …) 0 

25 Transformer and Accessories (Pcs) 0 

26 Dalmod and Fried Foods 302 

27 Gas Range/Cylinder (Pcs, Box, Carton) 540 

28 Miscellenous (Carton, Box, Pcs, Bag…Kg…) 2043 
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बन्द्साय ङ्जिबागको अबीरेि फभोङ्ञजभ ङ्जिङ्झबन्द् न सॊर्-सॊस्था, व्मङ्ञिहरूरे बन्द्साय 
नाकाहरूफाट सोझै नङ्टिाकोट ङ्ञजल्रा ऩठाएका याहत साभग्रीको ङ्जिियण: 

ङ्झस.नॊ. साभानको नाभ साभानको ऩङ्चयभाण 
KG BAG BDL PCS SET CTN PKT 

१ चाभर ५४७०८ ४२६ 
     

२ ङ्ञचउया २१८१५ ३६    २०० 
 

३ ब्राङ्कटे  ७६ ६२० ३०३९१ 
 ८ 

 

४ बाडाकङ्टॉ डा    २५६३ ९० ४२ 
 

५ भेङ्झडङ्झसन    १ २१० २३१ २५ 
६ ङ्झभक्स पङ्ट ड ३१५ १९    ९४६ ३०५ 
७ टेन्द्ट ङ्झत्रऩार ६५०२ ५८ ४३५ २३६६७ ३८ ६६ २५३ 

 

ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, नङ्टिाकोटभा प्राप् त जम्भा याहत साभग्रीहरूको ङ्जिियण: 

क्र.सॊ. साभानहरूको ङ्जिियण प्राङ्ञप् तको श्रोत 

जम्भा 
ऩङ्चयभाण 

ङ्जितयण बएको 
ऩङ्चयभाण 

फाॉकी 

1.  ङ्झत्रऩार (थान) के.दै.प्र.उ.सङ्झभङ्झत / 
ङ्जिङ्झबन्द् न सॊर्-सॊस्था 

36504 35530 974 

2.  टेण्ट (थान) ” 540 515 25 

3.  चाभर (फोया) ” 9384 9326 58 

4.  कम्फर/भण्डी/ब्राङ्केट 
(थान) 

” 
15466 15239 227 

5.  ब ङ्टङ्ञजमा/ङ्ञचउया (फोया) ” 2046 2044 2 

6.  ङ्जऩठो/भैदा (फोया) ” 
779 914 

-
135 

7.  चाउचाउ (काटङ्टघन) ” 10978 10975 3 

8.  ङ्झफस्कङ्ट ट (काटङ्टघन) ” 1968 1959 9 

9.  दार (फोया) ” 84 84 0 

10.  ङ्ञचङ्झन (फोया) ” 92 92 0 

11.  नङ्टन (फोया) ” 96 94 2 
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केन्द्रफाट प्राप् त याहत साभग्री य ङ्ञजल्राफाट ङ्जितयण बएको याहत साभग्रीहरू िीचको 
साभन्द्जस्मता:- 
केन्द्रफाट प्राप् त बएका याहत साभग्रीराई ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे बकूम्ऩ 
ऩीङ्झडतहरुराई प्रबािकायी रुऩभा ङ्जितयण गनघ ङ्ञजल्राभा तीनिटा ङ्जितयण केन्द्र फनाई नेऩारी 
सेना य नेऩार प्रहयीको सहमोगभा याहत ङ्जितयण गयेको ऩाईमो। केन्द्रफाट ऩठाईएका तथा 
आन्द्तङ्चयक अन्द्म श्रोतहरुफाट प्राप् त हङ्टन आएको याहत साभग्रीहरुको अङ्झबरेि यािेको ऩाईमो।  

ङ्झस. 
नॊ. 

याहत साभग्री ऩठाउन े
ङ्झनकाम/ सॊर्सॊस्था 

ङ्झत्रऩार  

 

ब्ल्माङ्कटे 

ङ्ञचउया 
(के.जी.) 

 

चाभर 
(के.जी.) 

१. केन्द्रफाट ऩठाइएको 
ऩङ्चयभाण 

१३९२७ 

(थान/फण्डर) 
६८६५ 

(ङ्जऩस/फण्डर) 
५७१०० २६२३०० 

२. ङ्ञजल्राभा प्राप् त हङ्टन 
आएको कङ्ट र ऩङ्चयभाण 

३६५०४ 
थान 

१५४६६ 
थान 

२०४६ 
फोया 

९३८४ 
फोया 

 

भाङ्झथ उल्रेङ्ञित ताङ्झरकाराई ङ्जिश् रेर्षण गदाघ केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्रफाट 
१३९२७ य ६८६५ थान/फण्डर क्रभश: ङ्झत्रऩार य ब्ल्माङ्केट ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय 
सङ्झभङ्झत, नङ्टिाकोटराई ऩठाएको देङ्ञिमो बने नङ्टिाकोट ङ्ञजल्रारे कूर ३६५०४ य १५४६६ 
थान क्रभश: ङ्झत्रऩार य ब्ल्माङ्केट प्राप् त गयेको देङ्ञिमो। त्मस्तै, केन्द्रफाट ऩठाईएको चाभर 
तथा ङ्ञचउया के.जी.भा ऩठाईएको देङ्ञिमो बने ङ्ञजल्राभा प्राप् त गयेको अङ्झबरेि हेदाघ फोयाभा 
अङ्झबरेि यािेको ऩाईमो। मसयी ऩथृक-ऩथृक इकाईभा एउटै याहत साभग्रीराई अङ्झबरेि 
यािेको ऩाईएको हङ्टॉदा उल्रेङ्ञित याहत साभग्रीहरू ङ्झफचको साभन्द्मजस्मता सम्फन्द्धभा मङ्जकनका 
साथ उल्रेि गनघ सङ्जकने अिस्था देङ्ञिएन।  

१.२ याहत साभग्रीहरूको ङ्जितयणको प्रङ्जक्रमा य ङ्जितयणको ङ्ञस्थङ्झत् 

याजनीङ्झतक दरका प्रङ्झतङ्झनङ्झध य िडा नागङ्चयक भञ् चको अध्मऺको सॊमङ्टि ङ्झसपाङ्चयशभा याहत 
साभग्रीको प्राङ्ञप् त य ङ्जितयण गयेको देङ्ञिमो। ङ्ञजल्राभा याहत साभग्रीहरु बकूम्ऩ ऩीङ्झडतरे 
ऩमाघप् त भात्राभा य सभमभा नै प्राप् त नगयेको बन्द् न ेगङ्टनासो यहनङ्टका साथै र्यधङ्टयी सॊतमा िढाई 
दोहोयो याहत ङ्झरएको बन्द् ने सभेत फङ्टङ्ञझन आमो। आऩतकाङ्झरन अिस्थाभा िऩत हङ्टने याहत 
साभग्रीहरुको सॊङ्ञचत हङ्टने गयेको नबई तत्कार ङ्झफङ्झबन्द् न श्रोतफाट प्राप् त गयेको ङ्ञजन्द्सी 
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साभानहरुको सॊकरन य याहत ऩाउने व्मङ्ञिहरुको ऩङ्जहचान कामघभा केही जङ्जटरता हङ्टन े
बएकोरे ङ्जितयणभा केही ङ्जढराई बएको देङ्ञिमो। 

१.३. ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य सदङ्टऩमोग फाये ऩीङ्झडतहरूको प्रङ्झतङ्जक्रमा् 

 नङ्टिाकोट ङ्ञजल्राका बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरुरे याहत िाऩतका यकभ तथा साभग्रीहरु प्राप् त नै 
नगयेको बन्द् ने सम्फन्द्धभा कङ्ट नै गङ्टनासाहरु यहेको नऩाईएको तय केही स्थानीमिासीहरूसॉग 
प्रङ्झतङ्जक्रमा ङ्झरदाॉ केही व्मङ्ञिहरूरे दोर् माएय याहत साभग्रीहरू ङ्झरएको बन्द् ने बनाई यहेको 
ऩाईमो। 

 बकूम्ऩको कायण ऩङ्टगेको बौङ्झतक ऺङ्झतको भूल्माॊकनको राङ्झग केन्द्रफाट िङ्जटएको प्राङ्झफङ्झधक 
टोरीरे प्रत्मेक र्यको स्थरगत अनङ्टगभन गयी ऺङ्झतको मथाथघ ङ्जिियण ऩेश गनङ्टघऩनेभा सो 
नगयी कङ्ट नै ऩामक िा अनङ्टकूर स्थानभा फसी स्थानीम व्मङ्ञिहरुको बनाई कै आधायभा 
ऺङ्झतको भूल्माॊकन तथा ङ्जिियण तमाय गयेको ऩाईएको। 

 नङ्टिाकोट ङ्ञजल्रा ङ्झबत्रकै एक गा.ङ्जि.स.फाट अको गा.ङ्जि.स.भा फसाईसयाई बई स्थामी 
फसोफास गयेका व्मङ्ञिहरूरे कङ्ट नै कागजात नै ऩेश नगयी दङ्टफै गा.ङ्जि.स.फाट ऩीङ्झडत याहत 
यकभ रू.१५०००।- दाफी गयेकोरे ङ्ञजल्राको साल्भे, बाल्चे, गेिङ्टघ रगामतका 
गा.ङ्जि.स.हरूभा उल्रेङ्ञित यकभ आमोगफाट स्थरगत अध्ममनको अिङ्झधसम्भ ङ्जितयण 
नबएको अिस्था देङ्ञिमो। 

 सगोरभा फसेका ऩङ्चयिायरे बकूम्ऩ ऩश् चात ्  छङ्ट ङ्जिई ङ्झबन्द् न बएको िा सम्िन्द्ध ङ्झफच्छेद 
गयेको बनी दािी ङ्झरई र्यधङ्टयी सॊतमा फढाई याहत ङ्झरएको बन्द् ने गङ्टनासो यहेको य सो 
सम्फन्द्धभा ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाघरम, नङ्टिाकोटभा ङ्झनिेदन सभेत ऩयेको तथा ङ्झनिेदन उऩय 
कायिाही हङ्टॉदा झङ्टिा ङ्जिियण ऩेश गने ४८ जना भध्मे २९ जनाफाट रू.७,०००।- का 
दयरे रू.२,०३,०००।- य १९ जनाफाट रू.१५०००।- का दयरे रू.२,८५,०००।- 
सभेत गयी रू.४,८८,०००।- ङ्जपताघ गयेको देङ्ञिमो। 

 ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाघरम, नङ्टिाकोटको कामाघरम ऩङ्चयसयभा य अन्द्म सयकायी 
कामाघरमहरुभा याङ्ञिएका ङ्झफङ्झबन्द् न िाद्य साभग्रीहरु व्मिङ्ञस्थत रुऩभा बण्डायण नगयेको 
कायण गङ्टणस्तयभा ह्रास आउने ङ्ञस्थङ्झतभा यहेको य ङ्झफङ्झबन्द् न स्थानभा फसेका बकूम्ऩ 
ऩीङ्झडतहरुराई याहतसाभग्रीको कभी हङ्टन गएको सभेत जानकायी प्राप् त हङ्टन आएको हङ्टॉदा 
मथासभमभा नै उि याहत एिॊ िाद्य साभग्रीहरुको ङ्जितयण गयी व्मिस्थाऩन गङ्चयनङ्टऩने 
अनङ्टगभनको क्रभभा देङ्ञिएको। 

 ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाघरम रगामत अङ्झधकाॊश सयकायी कामाघरमका बिनहरु बकूम्ऩफाट 
ऩूणघ ऺङ्झत बई कामाघरम ऩङ्चयसयभा टेण्ट िडा गयी कामाघरम सॊचारन बएको। 
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१.४ श्रोत, प्राङ्ञप् त य ङ्जितयणभा देङ्ञिएका अङ्झनमङ्झभतता, दङ्टरूऩमोग् 

सगोरभा फसेका ऩङ्चयिायरे बकूम्ऩ ऩश् चात ्  छङ्ट ङ्जिई ङ्झबन्द् न बएको िा सम्िन्द्ध ङ्झफच्छेद गयेको 
बनी दािी ङ्झरई र्यधङ्टयी सॊतमा फढाई याहत ङ्झरएको बन्द् ने गङ्टनासो यहेको य सो सम्फन्द्धभा 
ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाघरम, नङ्टिाकोटभा ङ्झनिेदन सभेत ऩयेको य त्मस्ता ङ्झनिेदन उऩय कायिाही 
हङ्टॉदा झङ्टिा ङ्जिियण ऩेश गने ४८ जना भध्मे २९ जनाफाट रू.७,०००।- का दयरे रू. 
२,०३,०००।– य १९ जनाफाट रू. १५०००।- का दयरे रू.२,८५,०००।– सभेत 
गयी रू. ४,८८,०००।–ङ्जपताघ गयेको देङ्ञिमो। 

२. प्राप् त यकभको िचघ तथा भौज्दात ङ्जिियण् 

२.१ ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत,नङ्टिाकोट 

क्र.सॊ. यकभ ङ्जिङ्झनमोजन गने ङ्झनकाम प्राप् त यकभ कैङ्जपमत 

1 केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय 
कोर्ष  

१,६९,५९,००,०००।- 
ङ्झभङ्झत २०७२।०७।१७ 
सम्भ 

 

ङ्ञजल्राफाट ङ्जितङ्चयत याहत यकभको शीर्षघकगत ङ्जिियण:- 

क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक 

सॊतमा/ 
ऩङ्चयभाण 

दय िचघ यकभ 

१. 
ङ्जकङ्चयमा िचघ 10९९ 

४०,०००।- 
हजाय 

४,३९,६०,०००।- 

2. भतृ्मङ्ट बएका ऩङ्चयिायराई 
याहत यकभ 

9९५ १ राि 

९,९५,००,०००।- 

3. अस्थामी फसोफासको राङ्झग 75561 ५ हजाय 37,78,05,000।- 
४. तत्कार िाद्यान्द् न िङ्चयद 53609 २ हजाय 10,72,18,000।- 
५. ऩीङ्झडतराई अस्थामी 

फसोफास 

6८,६१३ १५ हजाय 
१,०५,९५,६५,०००।- 

६. ङ्झत्रऩार िङ्चयद फाऩतको 
यकभ ङ्ञज.ङ्जि.स.राई सो.ब. 

- - 
४१,७०,५२९।- 

७. याहत साभग्री ढङ्टिानी - - २,८६,०८६।- 
जम्भा िचघ १,६९,२५,०४,६१५।- 

फाॉकी ३३,९५,३८५।- 
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नोट् नङ्टिाकोट ङ्ञजल्राभा नेऩार सयकायरे याहत यकभ रू.१५०००।- ङ्जितयण गनङ्टघ ऩूिघ 
ऩीङ्झडतहरूको अस्थामी फसोफास तथा तत्कार िाद्यान्द् न िङ्चयद शीर्षघकभा क्रभश् रू.५०००।- 
य रू.२०००।- गयी जम्भा रू.७०००।- ङ्जितयण गयेको देङ्ञिमो। मसयी ङ्जितयण गङ्चयएको 
यकभ सम्फन्द्धभा कङ्ट नै भाऩदण्ड तमाय गयेको तथा िास्तङ्जिक ऩीङ्झडत ऩङ्जहचान गयी न्द्मामोङ्ञचत 
ढॊगफाट ङ्जितयण गयेको देङ्ञिएन। मसैगयी, नेऩार सयकायको केन्द्रीम प्राङ्झफङ्झधक टोरीफाट 
ङ्छदएको प्रङ्झतिेदनको आधायभा ऩूणघ रूऩभा र्य ऺङ्झत बएका ऩीङ्झडतहरूको राङ्झग अस्थामी 
आिास ङ्झनभाघण गनघ जनही यकभ रू.१५,०००।- ङ्जितयण गदाघ अस्थामी आिासकै राङ्झग 
ऩूिघित रूऩभा ङ्जितयण गङ्चयएको रू.५,०००।- किा गयेको नदेङ्ञिएकोरे नङ्टिाकोट ङ्ञजल्राका 
बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूरे दोहोयो सङ्टङ्झफधा ङ्झरएको देङ्ञिमो। 

२.२ ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाघरम,नङ्टिाकोट 

१ राि ङ्जितयणको आधाय-प्रहयीको भङ्टच ङ्टल्का य ऩोष्टभाटघभका आधायभा बकूम्ऩभा ज्मान 
गङ्टभाएका व्मङ्ञिको ऩङ्चयिायराई प्रङ्झत ऩङ्चयिाय १ रािको 
दयरे यकभ ङ्जितयण। 

 

४० हजाय ङ्जितयणको आधाय-प्रहयीको भङ्टच ङ्टल्का य ऩोष्टभाटघभका आधायभा बकूम्ऩभा ज्मान 
गङ्टभाउने व्मङ्ञिको ऩङ्चयिायराई प्रङ्झत भतृक व्मङ्ञिको ङ्जकङ्चयमा 
िचघ फाऩत ४० हजायको दयरे यकभ ङ्जितयण। 

 

१५ हजाय ङ्जितयणको आधाय- शङ्टरुभा िडा नागङ्चयक भञ् चको ङ्झसपाङ्चयशभा य ऩङ्झछ प्राङ्जिङ्झधक 
टोरीको प्रङ्झतिेदन अनङ्टसाय बकूम्ऩफाट र्य ऩूणघ रुऩभा ऺङ्झत 
बएका ऩङ्चयिायराई अस्थामी फसोफासको राङ्झग प्रङ्झत ऩङ्चयिाय 
१५ हजायको दयरे यकभ ङ्जितयण। 

रू. ५००० य रू. २०००ङ्जितयणको आधाय् तत्कार अस्थामी फसोफासको राङ्झग प्रङ्झत ऩङ्चयिाय 
रू.५००० य िाद्यान्द् नको राङ्झग रू.२००० का दयरे 
ङ्जितयण। 

 

यकभ ङ्जपताघ सम्फन्द्धभा-  दोहोयो सङ्टङ्झफधा ङ्झरने तथा गरत कागजात ऩेश गयी ऩीङ्झडत 
बएको बनी याहत यकभ ङ्झरन े व्मङ्ञिहरू उऩय कानूनी 
कायिाही गने उदेश्मरे स्थानीम सॊचाय भाध्मभफाट सूचना 
सम्प्ररे्षण गङ्चयए ऩश् चात ्  ४८ जना गैयऩीङ्झडत भध्मे २९ 
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जनाफाट रू.७,०००।- का दयरे रू.२,०३,०००।- य १९ 
जनाफाट रू.१५०००।- का दयरे रू.२,८५,०००।- सभेत 
गयी रू.४,८८,०००।- ङ्जपताघ बएको य अन्द्म उजङ्टयी उऩय 
कायिाही बईयहेको।  

बकूम्ऩ ऩीङ्झडत ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जितयणको आधाय य अिस्था:- 

२०७२ सार फैशाि १२ गते गएको ङ्झफनाशकायी बकूम्ऩ य त्मस ऩङ्झछका ऩयाकम्ऩनफाट 
ऺङ्झत बएका र्य ऩङ्चयिायराई बकूम्ऩ ऩीङ्झडत ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जितयण गदाघ ऺङ्झतको आधायभा ऩूणघ  
य आॊङ्ञशक ऺङ्झत बएका ऩीङ्झडतहरूको िगॉकयण गयेको देङ्ञिमो। ङ्ञजल्राका धेयै जसो स्थानभा 
उि ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जितयण बईसकेको य केही गा.ङ्जि.स.हरुभा ऩीङ्झडतहरूको ऩङ्जहचानको सभस्मा 
रगामतका कायणरे हारसम्भ ऩङ्झन ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जितयण हङ्टन नसकेको जानकायी प्राप् त हङ्टन 
आमो। मसैगयी ङ्जितयण कामघ जायी यहेकोरे हारसम्भ ङ्जितयण गङ्चयएको बकूम्ऩ ऩीङ्झडत 
ऩङ्चयचम ऩत्रको मङ्जकन ङ्जिियण आउन नसकेको बन्द् ने जानकायी ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाघरम, 
नङ्टिाकोटफाट प्राप् त बमो। 

२०६८ सारको जनगणना य बकूम्ऩफाट ऺङ्झत बएका र्य सॊतमाको तङ्टरनात्भक ङ्जिियण्- 

२०६८ सारको जनगणना अनङ्टसाय नङ्टिाकोट ङ्ञजल्राभा जम्भा र्यधङ्टयी सॊतमा 52 हजाय 9 
सम 1४ यहेकोभा बकूम्ऩ ऩश् चात ्  ऩूणघ ऺङ्झतबएको र्य धङ्टयी सॊतमा 6८,६१३ देिाई यकभ 
सभेत ङ्जितयण गयेको देङ्ञिदा गैयऩीङ्झडत सभेतरे याहत यकभ ऩाएको तथा केही व्मङ्ञिहरुरे 
दोहोयो सङ्टङ्झफधा सभेत ङ्झरएको देङ्ञिन आमो।    

२.३ ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामाघरम,नङ्टिाकोट 

याहत साभग्रीहरूको प्राङ्ञप् त य ङ्जितयणभा अऩानाईएको ऩद्धङ्झत्- 
बकूम्ऩफाट ऩूणघ रूऩभा र्य ऺङ्झत बएका ऩीङ्झडतहरूको राङ्झग अस्थामी ङ्ञशङ्जिय सञ् चारन गनघ 
ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतफाट सोधबनाघ ङ्झरने गयी ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामाघरम, 
नङ्टिाकोटरे रू. ४१,७०,५२९।- फयाफयको यकभफाट ङ्झत्रऩार िङ्चयदभा िचघ गयेको तथा 
स्थानीम सॊमन्द्त्रको ङ्झसपाङ्चयशका आधायभा ऩीङ्झडतहरूराई ङ्जितयण सभेत गयेको देङ्ञिमो।  

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयभाण दय 
जम्भा (भ्माट 

फाहेक) 
िङ्चयद प्रङ्जक्रमा 

1.  ङ्झत्रऩार  ३३३२के.जी. ३६९ १२,२९५०८।- ग्रोफर टे्रडसघ, ऩसाघ 
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2.  ङ्झत्रऩार 

४,२४,६९२ 

िगघ ङ्जपट 
५।७६ २४,४६,२२५।९२ 

आकास प्राङ्जष्टक 
उद्योग, याभर्ाट 
ङ्ञचतिन  

भूल्म अ.कय ४,७९,७९५।३७ 
 

ढङ्टिानी िचघ  १५,०००।-  

जम्भा िचघ यकभ ४१,७०,५२९।२९ 
 

 

नोट् उल्रेङ्ञित ङ्झत्रऩारहरूको गङ्टणस्तय आऩूङ्झतघकताघरे ऩेश गयेको ङ्जिजक य ङ्ञज.ङ्जि.स.को 
िङ्चयद ङ्जटप्ऩणी आदेशभा िङ्टरेको नदेङ्ञिएको; िङ्चयद गदाघ अऩनाउनङ्ट ऩने अन्द्म आिश्मक 
प्रङ्जक्रमाहरू जस्तै नभूना सॊकरन, गङ्टणस्तय ऩयीऺण गयेको नदेङ्ञिएको। 

प्रत्मेक गा.ङ्जि.स.,न.ऩा. राई ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभको िचघ गने ऩद्धङ्झत तथा िचघको ङ्ञस्थङ्झत:-  

सॊर्ीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जिकास भन्द्त्रारमभा यहेको दाताहरूको फास्केट पण्डफाट 
सञ् चारन हङ्टने Local Governance and Community Development Programme अन्द्तगघतको 
यकभफाट नङ्टिाकोट ङ्ञजल्राका ६१ िटा गा.ङ्जि.स.हरुरईरू.९,००,०००।–का दयरे य ङ्झफदङ्टय 
न.ऩा. को ११ िडा कामाघरमहरूराई प्रङ्झत िडा रू. २ रािको दयरे ङ्जिङ्झनमोजन बएको 
यकभ स्थानीम भाग, िडा नागङ्चयक भञ्चको ङ्झसपाङ्चयश आङ्छदको आधायभा याहत जन्द्म 
साभग्रीहरूको िङ्चयदभा िचघ गयेको देङ्ञिमो।  
 

साॊसद कोर्षको यकभको िचघको ङ्जिियण्- 
नङ्टिाकोट ङ्ञजल्राभा सॊसद कोर्ष भध्मेफाट रू.१,२२,६५,०००।– ङ्जिद्यारमको ऩूिाघधाय 
ङ्जिकास, सडक भभघत, िानेऩानी आमोजनाहरूको ऩङ्टन् सञ् चारनभा िचघ गयेको देङ्ञिमो जसको 
ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण ङ्झनम्न अनङ्टसाय िङ्टराईएको छ।  
 
ङ्झस.नॊ. 

ङ्जिियण जम्भा यकभ िचघ यकभ िचघ शीर्षघक 

1.  

ऺेत्र नॊ. १ ४१,६६,०००।- ४१,५०,०००।- 
ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत ३१ 
ङ्जिद्यारमहरूको ऩूिाघधाय 
ङ्जिकासभा िचघ  

2.  

ऺेत्र नॊ. २ ४१,६६,०००।- ४०,००,०००।- 
ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत २९ 
ङ्जिद्यारमहरूको ऩूिाघधाय 
ङ्जिकासभा िचघ  

3.  ऺेत्र नॊ. ३ ४१,६६,०००।- ४१,१५,०००।- सडक भभघत, ङ्जिद्यारम 
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ऩूिाघधाय ङ्जिकास, िानेऩानी 
आमोजना ऩङ्टन्सञ् चारन  

जम्भा यकभ १,२४,९८,०००।- १,२२,६५,०००।-  

 

नोट् ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत ३१ ङ्जिद्यारमहरूको ऩूिाघधाय ङ्जिकासभा िचघ गनघ गा.ङ्जि.स. भापघ त 
कामाघन्द्िमन गने गयी सम्फङ्ञन्द्धत गा.ङ्जि.स.को िाताभा यकभ जम्भा गयेको देङ्ञिएको तय 
उल्रेङ्ञित यकभ ऩेश्की पर्छ्यौटको क्रभभा यहेकोरे उल्रेङ्ञित यकभको सदङ्टऩमोग दङ्टरूऩमोग 
सम्फन्द्धभा मङ्जकन गनघ सङ्जकएन। 

२.४ ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरम,नङ्टिाकोट 

प्राप् त यकभको ङ्जिियण्- 
कूर जम्भा ङ्झनकासा् रू.१५ कयोड ११ राि ७३ हजाय  
ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण जम्भा ङ्झनकासा (रू.) िचघ ङ्जिियण (रू.) िचघ प्रङ्जक्रमा 

1.  

अस्थामी ङ्झसकाई कऺ 
(Temporary Learning 

Center-TLC) ङ्झनभाघण 

 

५,६७,००,०००।- ५,६७,००,०००।- 
 

ङ्झफङ्झबङ्ङ ४८० 
ङ्जिद्यारमहरुराई कऺा 
सॊचारनको आधायभा ङ्ञशऺा 
ङ्झफबागको ङ्झभङ्झत 
२०७२।०१।२७ को 
ङ्झनदेशन फभोङ्ञजभ  

2.  

ऺङ्झतग्रस्त ङ्जिद्यारमको 
कऺा सञ् चारन ऩूिघ 
तमायी अनङ्टदान 

३,६५,३०,०००।- ३,६५,३०,०००।- 

शून्द्म य न्द्मून ङ्जिद्याथॉ बएका 
ङ्जिद्यारम फाहेक प्रङ्झत 
सॊचाङ्झरत कऺाराई रू. 
२५००० का दयरे ४८० 
ङ्जिद्यारमहरूराई अनङ्टदान 
ऩठाएकोभा ऩेश्की 
पर्छ्यौटको क्रभभा यहेको। 

3.  

ङ्जिद्यारम ऩोशाक तथा 
झोराको राङ्झग 
छात्रिङृ्ञत्त अनङ्टदान 

५,७९,४३,०००।- ५,६८,४८,०००।- 
सफै ङ्जिद्याथॉहरूराई ऩीङ्झडत 
भानी दाभासाहीरे ङ्जितयण 

जम्भा यकभ १५,११,७३,०००।-   
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प्रबाङ्जित ङ्जिद्यारम भभघतको राङ्झग ङ्झफङ्झबङ्ङ NGO/INGO फाट सम्ऩङ्ङ बएका कामघहरुको ङ्जिियण 

ङ्झस.नॊ. दाता 
ङ्जिद्यारम  
सॊतमा 

ङ्झसकाई केन्द्र िा 
कोठा सॊतमा 

कैङ्जपमत 

१. NSET Nepal ( ताऩोरेन 
य फासफाट ङ्झनङ्झभघत) 

७५ ३०० 
ङ्झनभाघण सम्ऩङ्ङ बएको  

3.  NSET Nepal ( जस्ता य 
फासफाट ङ्झनङ्झभघत) 

६९ २०० 
ङ्झनभाघण सम्ऩङ्ङ बएको  

4.  NSET Nepal ( जस्ता य 
पराभ ङ्झनङ्झभघत) 

14 44 
ङ्झनभाघण सम्ऩङ्ङ बएको  

5.  सेब द ङ्ञचल्डे्रन 57 ११४ ङ्झनभाघण सम्ऩङ्ङ बएको  

नोट् ङ्झफङ्झबङ्ङ गैय सयकायी सॊस्थारे गयेको कामघको रागत ङ्जिियण ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरम 
नङ्टिाकोटभा प्राप् त नबएको। 

ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरमफाट ङ्झफङ्झबङ्ङ ङ्जिद्यारमहरुको राङ्झग गएको अनङ्टदान यकभफाट सम्फङ्ञन्द्धत 
ङ्जिद्यारमरे तोङ्जकएको भाऩदण्ड एिॊ ङ्झनदेशन फभोङ्ञजभ कामघ ऩ ङ्टया गये नगयेको, ङ्जिद्याथॉहरुको 
राङ्झग ऩोशाक तथा झोराका राङ्झग ङ्छदएको अनङ्टदान यकभफाट सम्फङ्ञन्द्धत ङ्जिद्याथॉहरुराई 
ङ्जितयण बए नबएको सम्फन्द्धभा ऩूणघ ङ्जिियण सॊकरन हङ्टने क्रभभा यहेकोरे उल्रेङ्ञित अनङ्टदान 
यकभ के-कसयी िचघ बएको छ बनी मङ्जकन साथ बन्द् न सक्ने अिस्था देङ्ञिएन। साथै, अन्द्म 
गैयसयकायी सॊस्थाफाट सभेत याहत ङ्जितयण तथा अस्थामी ङ्झसकाई केन्द्र ङ्झनभाघण बएको 
देङ्ञिएको तय उल्रेङ्ञित कामघ के-कङ्झत रागतभा तमाय गङ्चयएको हो बन्द् न े तथ्माङ्क ङ्ञजल्रा 
ङ्ञशऺा कामाघरम, नङ्टिाकोटभा उऩरब्ध बएको अिस्था देङ्ञिएन।  

 

२.५ िानेऩानी तथा सयसपाई ङ्झडङ्झबजन कामाघरम,नङ्टिाकोट 

प्राप् त यकभ्- रु.१ कयोड 

िानऩेानी आमोजनाभा ऺङ्झत ऩङ्टगेको ङ्जिियण्- बकूम्ऩका कायण ङ्ञजल्राका ३७३ िानेऩानी 
आमोजनाहरूभा ऺङ्झत बएको बन्द् ने प्रायङ्ञम्बक अनङ्टभान यहेको। 

िानेऩानी कामाघरमफाट बएको िङ्चयद प्रङ्जक्रमा य िङ्चयद बएका साभानहरूको ङ्जिियण् 
 

क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक िचघ यकभ िचघ प्रङ्जक्रमा कैङ्जपमत 
1. HDPEऩाईऩ ङ्झफङ्झबन्द् न साईज 

२२,८६,६२३।- सोझै िङ्चयद 

नेऩाटऩ ईन्द्डङ्ञस्ट्रज 
भनभैजङ्ट 
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2. ङ्जिऻाऩन, अनङ्टगभन य 
ढङ्टिानी 

२४७०१७।-  
 

जम्भा यकभ २५,३३,६४०।- 
 

उल्रेङ्ञित साभानहरूको ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य भौज्दात ङ्जिियण्  िङ्चयद बएका ऩाईऩ य ऩङ्टयानो 
भौज्जात सभेतफाट ङ्जिङ्झबन्द् न ४५२० र्यधङ्टयीका भाङ्झनसहरु राबाङ्ञन्द्ित हङ्टनेगयी ङ्झफङ्झबन्द् न स्थानको 
१५३ िानेऩानी उऩबोिा सङ्झभङ्झतहरुराई ५१ हजाय ८ सम ५०  ङ्झभटय ऩाईऩ ङ्जितयण 
गयेको देङ्ञिन्द्छ।  

 
 

२.६. ङ्ञजल्रा ब-ूसॊयऺण कामाघरम,नङ्टिाकोट 

प्राप् त यकभ्- १ कयोड १४ राि (ङ्जिबागफाट ङ्झनकासा बएको रू. १ कयोड य ङ्झनमङ्झभत 
फजेटफाट रू.१४ राि)  

ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत ब-ूऺमफाट ऩङ्टगेको िा ऩङ्टग्न सक्न ेऺङ्झतको ङ्जिियण्- नङ्टिाकोट ङ्ञजल्राका ङ्झफङ्झबन्द् न 
५२ सॊयऺण स्थानभा बकूम्ऩरे ऺती ऩङ्टर् माएको। 

ब-ूसॊयऺण कामाघरमफाट बएको िङ्चयद प्रङ्जक्रमा य िङ्चयद बएका साभानहरूको ङ्जिियण् 

क्र.सॊ. 
यकभ िचघ 
शीर्षघक 

ऩङ्चयभाण दय(रू.) िचघ यकभ िचघ प्रङ्जक्रमा कैङ्जपमत 

१. ग्माङ्झफन फक्स 
२*१*१ को 

२०८०० 
ि.भी. 

2९१ 
प्रङ्झत िगघ 
भी. 

60,52,800।० 
भङ्ट.अ.कय फाहेक फोरऩत्र 

ङ्चयङ्झतभा 
तायजारी 
उद्योग, 
नङ्टिाकोटफाट 

2. 

ङ्झफङ्झबन्द् न  २४ िटा 
सॊयऺण ऺेत्रका 
उऩबोिा सङ्झभङ्झतराई 
भभघत कामघ 

  27,27,722।- 
DDRC को ङ्झभङ्झत 
०७२।०३।१६ 
को ङ्झनणघमफाट 

 

जम्भा 
९५,६७,386।- 
भङ्ट.अ.कय सभेत 

  

 

उल्रेङ्ञित साभानहरूको ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य भौज्दात ङ्जिियण्- 
ङ्झफङ्झबन्द् न २४ िटा सॊयऺण ऺेत्रका उऩबोिा सङ्झभङ्झतराई बकूम्ऩीम जोङ्ञिभमङ्टि फस्ती सॊयऺण 
य ब-ूऺम योकथाभ गनघ २*१*१ को ६९५ थान ग्माङ्झफन फक्स ङ्जितयण गयेको ऩाईमो बन े
फाॉकी १३८५ थान तायजारी कामाघरम ऩङ्चयसयभा नै भौज्दात यहेको ऩाइमो। िङ्चयद गयेको 
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तायहरुको गङ्टणस्तय ऩयीऺण सम्फन्द्धभा उत्ऩादक कभरा योङ्झरङ्ग ङ्झभल्स प्रा.ङ्झर.रे सप् रामसघ 
ङ्चयङ्झतभा तायजारी उद्योगराई ऩठाएको गङ्टणस्तय ऩयीऺणको ङ्चयऩोटघ सॊरग्न यहेको। 

 

नोट् ङ्ञजल्रा ब-ूसॊयऺण कामाघरम नङ्टिाकोटरे िङ्चयद गयेको २*१*१  ङ्झभ.(१००*१२० को 
भेस जारी तमाय गनघ प्रमोग हङ्टने ८ य १० गेजको) साईजका २०८० थान तायजारी रागत 
अनङ्टभान ङ्झफश्लरे्षणभा २७.30 के.जी. तौर हङ्टन ङ्टऩने उल्रेि बएको बए ऩङ्झन उि तायजारी 
भध्मे २ थान नभङ्टना सॊकरन गयी तौर गदाघ १८ के.जी. ९०० ग्राभ य १८ के.जी. २५० 
ग्राभ भात्र बएकोरे सो सम्फन्द्धभा थऩ छानिीन गनङ्टघ ऩने देङ्ञिमो। 

 

२.७ ङ्ञजल्रा जनस्िास्थ्म कामाघरम,नङ्टिाकोट 

प्राप् त यकभ् ८ राि। 

और्षङ्झध प्राङ्ञप् त य ङ्जितयणको ङ्जिियण्- 
बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरुका राङ्झग स्िास्थ्म सेिा ङ्जिबागफाट नङ्टिाकोट जनस्िास्थ्म कामाघरम, 
नङ्टिाकोटराई ङ्झफङ्झबन्द् न प्रकायका और्षङ्झधहरु ऩठाईएकोभा ङ्ञजल्रा जनस्िास्थ्म कामाघरम 
नङ्टिाकोटरे आम्दानी फाॉधी ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत स्िास्थ्म चौकीहरुभा ङ्जितयण गयेको तथा फाॉकी 
और्षङ्झधहरू बण्डायण गयी यािेको ऩाईमो । 

ङ्ञजल्रा जनस्िास्थ्म कामाघरम, नङ्टिाकोटफाट िङ्चयद बएको और्षङ्झधको ङ्जिियण् 

क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक िचघ यकभ 

िचघ 
प्रङ्जक्रमा 

कैङ्जपमत 

1. तत्कार उद्धायको राङ्झग 
और्षङ्झध िङ्चयद 

२,९९,९९०।- 
सोझै िङ्चयद गौयी भेडीङ्झसन 

सप्रामसघ, काठभाडौ 
2. अस्ऩताररे ऩीङ्झडतको और्षङ्झध 

उऩचायभा िचघ गयेकोभा 
त्मसको सोधबनाघ 

२,९९,९८७।- 
फोरऩत्रको 
दययेटभा 
आधाङ्चयत 

गोसाईकङ्ट ण्ड भेङ्झडङ्झसन 
सप्रामसघ, 
काठभाडौफाट िङ्चयद 

3. स्थानान्द्तयण गनङ्टघऩने 
र्ाईतेहरू सम्फङ्ञन्द्धत 
अस्ऩतारसम्भ ऩङ्टर् माउन 
बएको िचघ (एम्फङ्टरेन्द्स, 
और्षङ्झध ढङ्टिानी आङ्छद)  

१,८5,१९६।- 

  

जम्भा ७,८५,१७३।-   
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उल्रेङ्ञित साभानहरूको ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य भौज्दात ङ्जिियण्-  

ङ्ञजल्रा जनस्िास्थ्म कामाघरम, नङ्टिाकोटरे ङ्जिङ्झबन्द् न श्रोतहरूफाट प्राप् त बएको और्षङ्झधहरू 
ङ्ञजल्राको भागको आधायभा ङ्जिङ्झबन्द् न स्िास्थ्म चौकी, अस्ऩतार आङ्छदराई ङ्जितयण गयेको  
 

२.८. ङ्ञजल्रा अस्ऩतार, नङ्टिाकोट 

प्राप् त यकभ् ५ राि 

और्षङ्झध प्राङ्ञप् त य ङ्जितयणको ङ्जिियण्- बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूको उऩचायका राङ्झग बनी ङ्जिङ्झबन्द् न ३५ 
प्रकायका और्षङ्झधहरु िङ्चयद गयेको देङ्ञिएको। 

ङ्ञजल्रा अस्ऩतारफाट िङ्चयद बएका और्षङ्झधहरूको ङ्जिियण् 

क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक िचघ यकभ कैङ्जपमत 
1. ऩीङ्झडतहरूको उऩचायका 

राङ्झग और्षङ्झध िङ्चयद 

५,00,000।- सूङ्ञचकृत पभघ भध्मे गोसाईकङ्ट ण्ड 
भेङ्झडङ्झसन सप्रामसघ, काठभाडौफाट  

 

२.९. ङ्ञजल्रा ऩशङ्ट सेिा कामाघरम, नङ्टिाकोट् 

प्राप् त यकभ् नबएको 

ऺते्रीम ऩशङ्ट सेिा ङ्झनदेशनारम भापघ त प्राप् त हङ्टन आएका साभानहरूको ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य 
भौज्दात ङ्जिियण् दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत २०७२।०३।१६ सभेतको ङ्झनणघमानङ्टसाय 
ऺेत्रीम ऩशङ्ट सेिा ङ्झनदेशनारमफाट प्राप् त बएका तऩङ्ञशरका और्षङ्झध य अन्द्म साभग्रीहरु 
आिश्मकता अनङ्टसाय ऩीङ्झडतहरूराई ङ्जितयण गयेको देङ्ञिएको। 

तऩङ्ञशर् 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण प्राप् त ऩङ्चयभाण ङ्जितङ्चयत ऩङ्चयभाण 

1. 
गाईबैसीको दाना ५००० के.जी. 

८ िटा गा.ङ्जि.स.का ङ्जकसानहरुराई 
प्राप् त सफै ऩङ्चयभाण ङ्जितयण गङ्चयएको। 

2. 
फॊगङ्टयको दाना  १००० के.जी. 

९ िटा गा.ङ्जि.स. का ङ्जकसानहरुराई 
प्राप् त सफै ऩङ्चयभाण ङ्जितयण गङ्चयएको। 

3. ङ्झफङ्झबङ्ङ प्रकायका  और्षङ्झध 
य अन्द्म साभग्री सभेत 

86 प्रकायका 
ङ्जिङ्झबन्द् न प्रबाङ्जित ऺेत्रभा सेिा केन्द्र 
भापघ त ङ्जितयण गङ्चयएको। 
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२.१०. ङ्ञजल्रा कृङ्जर्ष ङ्जिकास कामाघरम, नङ्टिाकोट् 

प्राप् त यकभ् नबएको 

ङ्जिउ, ङ्जिजन प्राङ्ञप् त य ङ्जितयणको ङ्जिियण् 

ङ्झस.नॊ ङ्जिियण ऩङ्चयभाण उऩरब्ध गयाउन ेङ्झनकाम 

१ 

ङ्जिङ्झबन्द् न जातका धानका िीऊहरु 60 भे. टन 
याङ्जष्डम िीऊ ङ्जिजन 
कम्ऩनी 

२ धानका िीऊहरु २९०० के.जी. FAO 

३ ग्रने स्टोयेज व्माग ८४४० थान FAO 

४ 

बेज ङ्जकट 10,400 प्माकेट 
याङ्जष्डम िीऊ ङ्जिजन 
कम्ऩनी 

५ तयकायीको िीऊ कम्ऩोङ्ञजट प्माकेट ३१६० प्माकेट  
 

 कृङ्जर्ष तथा ऩशङ्ट सेिा केन्द्रका प्राङ्झफङ्झधक, सङ्टयऺाकभॉ, गा.ङ्जि.स.का प्रङ्झतङ्झनङ्झध, कृर्षक सॊजार 
सभूहका प्रङ्झतङ्झनङ्झध सभेत यहेको टोरी भापघ त ऺेत्रपरको आधायभा प्रङ्झत ङ्जकसान ५ 
के.जी.का दयरे धानको िीऊ ङ्जितयण गङ्चयएको ऩाईमो। 

 कृङ्जर्ष तथा ऩशङ्ट सेिा केन्द्रका प्राङ्झफङ्झधक, सङ्टयऺाकभॉ, गा.ङ्जि.स.का प्रङ्झतङ्झनङ्झध, कृर्षक सॊजार 
सभूहका प्रङ्झतङ्झनङ्झध सभेत यहेको टोरीको ङ्झसपाङ्चयशको आधायभा ङ्जिङ्झबन्द् न ४ ऺेत्रका 
गा.ङ्जि.स.हरुभा प्रङ्झत ऩङ्चयिाय एक प्माकेटका दयरे ङ्जितयण गङ्चयएको ऩाईमो। 

 कृङ्जर्ष तथा ऩशङ्ट सेिा केन्द्रका प्राङ्झफङ्झधक, सङ्टयऺाकभॉ, गा.ङ्जि.स.का प्रङ्झतङ्झनङ्झध, कृर्षक सॊजार 
सभूहका प्रङ्झतङ्झनङ्झध सभेत यहेको टोरीको ङ्झसपाङ्चयशका आधायभा तयकायीको िीऊङ्झफजन 
नङ्टिाकोट ङ्ञस्थत कङ्ट भयी, बाल्चे, यारङ्टका य ङ्ञशियफेसी गा.ङ्जि.स.का ङ्जकसानहरुराई ङ्जितयण 
गङ्चयएको ऩाईमो। 

 कृङ्जर्ष तथा ऩशङ्ट सेिा केन्द्रका प्राङ्झफङ्झधक, सङ्टयऺाकभॉ, गा.ङ्जि.स.का प्रङ्झतङ्झनङ्झध, कृर्षक सॊजार 
सभूहका प्रङ्झतङ्झनङ्झध सभेत बएका टोरीको आधायभा ग्रने स्टोयेज व्माग ङ्झफङ्झबङ्ङ कृङ्जर्ष सेिा 
केन्द्र भापघ त नङ्टिाकोटका सिै गा.ङ्जि.स.हरुभा ङ्जितयण गङ्चयएको ऩाईमो। 

२.११ ङ्झडङ्झबजन सडक कामाघरम नङ्टिाकोट: 

ङ्ञजल्राभा बएका सडकको ऺङ्झतको ङ्जिियण्- ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत ङ्जिङ्झबन्द् न सडकहरुभा बकूम्ऩको 
कायण ऺङ्झत बएको बङ्झन बङ्झनएता ऩङ्झन ऩूणघ ङ्जिियण प्राप् त नबएको । 
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कामाघरमफाट बएको िङ्चयद प्रङ्जक्रमा य िङ्चयद बएका साभानहरूको ङ्जिियण्- 

ङ्झसनॊ िचघ यकभ 

भन्द्त्रारमभा  
ङ्जपताघ 

िचघसॉग सम्फङ्ञन्द्धत शीर्षघक 

इन्द्धन  िङ्चयद अऩयेटय िचघ डोजय बाडा 
१ 43,9४,274। 56,05,726। 11,93,960।- 44,800।- 31,55,514।- 
 

नोट् बकूम्ऩफाट ऺङ्झत बएका सॊयचनाको बग्नािशेर्ष तथा ऩङ्जहयो हटाउन प्रमोग गङ्चयएको हेङ्झब 
ईङ्ञक्िऩभेन्द्टको रोडय अऩयेटय बाडा य ईन्द्धन िचघ सभेतभा रु. ४३ राि ९४ हजाय २ सम 
७४ रुऩैमा िचघ गयेको देङ्ञिएको य सोको प्रभाङ्ञणत नेऩारी सेनाफाट बएको ऩाईमो । 

 

 

२.१२. नेऩार ङ्जिद्यङ्टत प्राङ्झधकयण नङ्टिाकोट ङ्जितयण केन्द्र:- 

प्राप् त यकभ् नबएको 
साभान प्राङ्ञप् त य ङ्जितयणको ङ्जिियण् 
ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ऩङ्चयभाण उऩरव्ध गयाउन ेङ्झनकाम ङ्जितयण 

1.  ९ ङ्झभ.को ट्यङ्टिरय 
ऩोर 

१०५ थान बायत सयकायफाट अनङ्टदान १०५ थान 

2.  ङ्जिङ्झबन्द् न ऺभताको 
ट्रान्द्सपभघय 

१३ थान बायत सयकायफाट अनङ्टदान १२ थान 

3.  ९५ स्क्िामर 
एभ.एभ.को ए.ङ्झफ. 
केिर 

१४०० ङ्झभ. बायत सयकायफाट अनङ्टदान ङ्जितयण नबएको 

 

बायत सयकायफाट अनङ्टदान स्िरुऩ प्राप् त हङ्टन आएका ९ ङ्झभ.का ट्यङ्टिरय ऩोरहरु ङ्झफदङ्टय 
नगयऩाङ्झरका रगामत अन्द्म गा.ङ्जि.स.हरुभा आिश्मकता अनङ्टसाय ङ्जितयण बएको; ङ्जिङ्झबन्द् न 
ऺभताका ट्रान्द्सपभघयहरु १३ थान भध्मे १२ थान ङ्जितयण बएको य १ थान बण्डायभा 
यहेको; त्मसैगयी ९५ स्क्िामर एभ.एभ.को ए.ङ्झफ. केिर १४०० ङ्झभ. सम्ऩूणघ बण्डायभा 
यहेको ऩाईमो। 

२.१३. ङ्झसॊचाई ङ्जिकास ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, नङ्टिाकोट:- 
प्राप् त यकभ् ५३ राि। 

ऺङ्झतको ङ्जिियण् यसङ्टिा य नङ्टिाकोटका ङ्जिङ्झबन्द् न १२ िटा ङ्झसॊचाई मोजनाहरुभा ऺङ्झत ऩङ्टगेको 
बन्द् ने प्रायङ्ञम्बक अनङ्टभान यहेको । 
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ङ्झसॊचाई ङ्जिकास ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, नङ्टिाकोटफाट बएको िङ्चयद सम्फन्द्धी ङ्जिियण् 

क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक िचघ यकभ िचघ प्रङ्जक्रमा 

1. ङ्झसॊचाई कङ्ट रो सॊयऺण कामघ सभेत ४३,६२,६७८।- 
उऩबोिा सङ्झभङ्झत 
भापघ त 

2. 
कङ्ञन्द्टन्द्जेन्द्सी यकभफाट कामाघरम गाडी 
भभघत गङ्चयएको 

2,30,000।- सोझै िङ्चयद 

 

उल्रेङ्ञित साभानहरूको ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य भौज्दात ङ्जिियण्- 
नङ्टिाकोटका १० िटा य यसङ्टिाका ४ िटा ङ्झसॊचाई आमोजनाको भभघतको राङ्झग फजेटको 
ङ्झसङ्झरङ्ग तोकी आए फभोङ्ञजभ ऩेश बएका अनङ्टभाङ्झनत रागतको आधायभा रु. ५३,००,०००।- 
ङ्जिङ्झनमोजन हङ्टन आएको। ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत २०७२।०३।२५ 
सभेतको ङ्झनणघमानङ्टसाय ङ्जिङ्झबन्द् न ङ्झसॊचाई कङ्ट रोहरुको तत्कार भभघत गनघको राङ्झग आिश्मक 
ङ्झनभाघण साभग्रीहरू िङ्चयद गयी ङ्झनभाघण कामघ सम्ऩङ्ङ गनघ उऩबोिा सङ्झभङ्झतहरुसॉग सम्झौता गयी 
अनङ्टदान यकभ उऩरव्ध गयाईएको। उऩबोिा सङ्झभङ्झतहरुरे प्राप् त गयेको उल्रेङ्ञित यकभफाट 
कामघ सम्ऩङ्ङ गदाघ ङ्झनभाघता/स्थानीम सप्रामसघहरुफाट साभान िङ्चयद गयेको देङ्ञिमो।मसैगयी, 
उऩबोिा सङ्झभङ्झतहरूरे उल्रेङ्ञित सम्झौता फभोङ्ञजभको कामघ गये नगयेको सम्फन्द्धभा अनङ्टगभन 
गने उदेश्मरे नभूनाको रूऩभा दशघनटाय ङ्झसॊचाई आमोजनाभा गई हेदाघ सम्झौता फभोङ्ञजभको 
कामघ बएको ऩाईमो।  
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यसङ्टिा ङ्ञजल्रा् 

यसङ्टिा ङ्ञजल्राभा १ सॊसदीम ङ्झनिाघचन ऺेत्र, १८ गा.ङ्जि.स. यहेको य २०७२ फैशाि १२ गतेको 
ङ्झफनासकायी बकूम्ऩ तथा त्मसऩङ्झछका ऩयाकम्ऩनफाट ङ्ञजल्राभा ६३८ जनारे ज्मान गङ्टभाएका, ५५ 
िटा ङ्जिद्यारम  य ऩूणघ य आॊङ्ञशक गयी ११,९२७ र्य ऺङ्झत बएको ऩाईमो। 

१. बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूको राङ्झग याहत साभग्रीहरू सम्फन्द्धभा् 

१.१ याहत साभग्रीको श्रोत य प्राङ्ञप् तको ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण् 

केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्र (नेऩार िाद्य सॊस्थान थाऩाथरी य नेशनर टे्रङ्झडङ 
ङ्झरङ्झभटेडको अङ्झबरेि) फाट ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, यसङ्टिाराई ऩठाईएका याहत 
साभग्रीको ङ्जिियण: 

ङ्झस.नॊ. याहतसाभग्रीकोनाभ ऩङ्चयभाण 

1 Rice (Quintal) 1655 

2 Salt (Quintal) 59 

3 Sugar (Quintal) 50 

4 Noodles (Carton) 5231 

5 Beaten Rice (Quintal) 234 

6 Biscuit (Carton) 3099 

7 Tripal/Tent (Pcs/Bundle) 8590 

8 Water (Case, Truck) 40 

9 Potato (Quintal) 75 

10 Wheat/Flour (Quintal) 315 

11 Pulse (Quintal) 27 

12 Mixed Food (Carton/Kg..) 171 

13 Gud/Shakkhar (Kg/Box) 141 

14 Bedsheet/Blanket (Pcs/Bundle/…) 5443 

15 Clothes and Accessories (Pcs/Bundle/Cartoon..) 133 

16 Utensils (Pcs/Carton, Bag…Pair) 1061 

17 Sanitary Items (Box, Carton, Pair, Pcs..) 7199 

18 Baby Food (Carton, Kg, Bag,….) 61 

19 Spices (Pcs, Kg, Box, Carton, Quintal) 172 

20 Medicines (Carton, Box, Pcs, Bag…) 93 

21 Juice (Carton, Ltr, Bag,…) 0 

22 Tea and Coffee (Pkt, Carton, Bag, ……) 14 

23 Oil (Ltr, Kg, Carton, Bag, Pcs) 154 

24 Torch, Battery and Solar Items (Pcs, Carton, Box, Bag, …) 46 

25 Transformer and Accessories (Pcs) 0 

26 Dalmod and Fried Foods 129 

27 Gas Range/Cylinder (Pcs, Box, Carton) 0 

28 Miscellenous (Carton, Box, Pcs, Bag…Kg…) 5291 
 



250 
 

बन्द्साय ङ्जिबागको अङ्झबरेि फभोङ्ञजभ ङ्जिङ्झबन्द् न सॊर्-सॊस्था तथा व्मङ्ञिहरूरे बन्द्साय नाकाहरूफाट 
सोझै यसङ्टिा ङ्ञजल्रा ङ्झरईगएका याहत साभग्रीको ङ्जिियण: 

ङ्झस.नॊ. साभानको नाभ साभानको ऩङ्चयभाण 
KG BAG BDL PCS SET CTN PKT 

१ चाभर २४४२० ११५ 
     

२ ङ्ञचउया ११८५०       

३ ब्राङ्कटे  ६० ५६५ २६८४ 
   

४ बाडाकङ्टॉ डा    ४०१    

५ और्षङ्झधजन्द्म ११०४.५     १९  
६ ङ्झभक्स पङ्ट ड      ५४१ २० 
७ टेन्द्ट ङ्झत्रऩार   १४० ७४०० ३२  २६ 

 

केन्द्रफाट प्राप् त याहत साभग्री य ङ्ञजल्राफाट ङ्जितयण बएको याहत साभग्रीहरू िीचको 
सभान्द्जस्मता् 

नेऩार सयकायको केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्र, ङ्जिङ्झबन्द् न सॊर्-सॊस्थाहरू य 
स्थानीम स्तयभा सॊकरन तथा िङ्चयद गयी प्राप् त याहत साभग्रीहरु ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय 
सङ्झभङ्झत, यसङ्टिाभा जम्भा िा जानकायी गयाई ३ िटा याहत ङ्जितयण स्थरभा ऩठाउने गयेको य 
सोको अङ्झबरेि ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे अद्यािङ्झधक गयेको ऩाईमो। साथै, 
उल्रेङ्ञित याहत साभग्रीको अङ्झबरेि केही हदसम्भ ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, 
यसङ्टिारे व्मिङ्ञस्थत गनघ िोजेको बए ताऩङ्झन केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्र 
(केन्द्रीम गोदाभ) य ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको अङ्झबरेिभा मङ्जकन ऩङ्चयभाण िङ्टल्न 
सक्ने तथा एकरुऩता नऩाईएको य दङ्टईिटा ऩङ्चयभाण फीच अन्द्तय देङ्ञिएको हङ्टॉदा केन्द्रीम 
गोदाभफाट यसङ्टिा ऩठाईएका याहत साभग्रीहरू य प्राप् त गयेको याहत साभग्री फीच तङ्टरना गयी 
ऩङ्चयभाण मङ्जकन गनघ सक्न ेअिस्था देङ्ञिएन।  
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ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, यसङ्टिारे प्राप् त गयेको भङ्टतम-भङ्टतम याहत साभग्रीको तङ्टरनात्भक 
ङ्जिियण् 

ङ्झस. 
नॊ. 

याहत साभग्री 
ऩठाउन ेङ्झनकाम/ 

सॊर्सॊस्था 

ङ्झत्रऩार  

(थान/फण्डर) 
ब्ल्माङ्कटे 

(थान/फण्डर) 

ङ्ञचउया 
(के.जी.) 

 

चाभर  

(के.जी.) 
 

१. केन्द्रफाट यसङ्टिा 
ङ्ञजल्राभा ऩठाइएको 
याहत साभग्री 

८५९० ५४४३ २३४०० १६५५०० 

२. ङ्ञजल्राभा प्राप् त हङ्टन 
आएको याहत 
साभग्री 
(सॊर्-सॊस्थाफाट 
प्राप् त गयेको सभेत) 

१९११० २७३४० १०१३०० १२१५९०० 

 

भाङ्झथको तथ्माङ्कराई ङ्जिश् रेर्षण गदाघ केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्रफाट ङ्ञजल्रा दैिी 
प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, यसङ्टिाराई १६५५०० के.जी. चाभर ऩठाएको देङ्ञिन्द्छ बने उल्रेङ्ञित 
ङ्ञजल्राभा सो ऩङ्चयभाण बन्द्दा फढी चाभर अथाघत १२१५९०० के.जी. चाभर प्राप् त गयेको 
देङ्ञिन्द्छ। त्मस्तै, केन्द्रीम अङ्झबरेि अनङ्टसाय यसङ्टिा ङ्ञजल्राका राङ्झग ८५९० फन्द्डर/ङ्जऩस 
ङ्झत्रऩार ऩठाएको देङ्ञिन्द्छ बने उल्रेङ्ञित ङ्ञजल्रा १९११० रे ङ्जऩस ङ्झत्रऩार/टेन्द्ट प्राप् त गयेको 
देङ्ञिन्द्छ। मसयी केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्र तथा ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय 
सङ्झभङ्झतरे यािेको अङ्झबरेिभा एकरुऩता नबएको य अद्यािङ्झधक गङ्चयएको अङ्झबरेिभा मङ्जकन 
ऩङ्चयभाण िङ्टल्न नसक्ने हङ्टॉदा केन्द्ररे ऩठाएको य ङ्ञजल्रारे प्राप् त गयेको याहत साभग्रीको 
तङ्टरनात्भक अध्ममन गनघ कङ्छठन देङ्ञिमो।  

१.२ याहत साभग्रीहरूको ङ्जितयणको प्रङ्जक्रमा य ङ्जितयणको ङ्ञस्थङ्झत्- 

 ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतभा सॊकरन बएको याहत साभग्रीहरू सकेसम्भ एकिाय 
प्रणारी अऩनाई स्थानीम सॊमन्द्त्र (िडा नागङ्चयक भञ्च) फाट ङ्जितयण गङ्चयएको तथा याहत 
ङ्जितयण कामघभा स्थानीम स्तयभा गङ्छठत सिघदरीम सङ्झभङ्झतरे सभेत सॊमोजनकायी बङू्झभका 
ङ्झनिाघह गयेको ऩाईमो।  
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१.३ ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य सदङ्टऩमोग फाये ऩीङ्झडतहरूको प्रङ्झतङ्जक्रमा् 

 यसङ्टिा ङ्ञजल्राका बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरुरे याहत िाऩतका यकभ तथा साभग्रीहरु प्राप् त नगयेको 
बन्द् ने सम्फन्द्धभा कङ्ट नै गङ्टनासाहरु यहेको नऩाईएको तय केही ऩीङ्झडतहरूरे याहत साभग्री 
दोहोमाघएय ङ्झरएको बन्द् ने स्थानीमहरूको प्रङ्झतङ्जक्रमा यहेको ऩाईमो।  

 शङ्टरूका ङ्छदनभा स्थानीम सॊमन्द्त्र (िडा नागङ्चयक भञ्च, गा.ङ्जि.स. सङ्ञचि, याजनैङ्झतक दरका 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध आङ्छद)  य ऩङ्झछल्रो सभमभा केन्द्रफाट िङ्जटएको प्राङ्झफङ्झधक टोरीरे तमाय गयेको 
ऺङ्झतको भूल्माॊकन तथा ऩीङ्झडतहरुको सॊतमाभा पयक ऩयेकोरे याहत यकभ ङ्जितयणभा 
सभस्मा ऩयेको देङ्ञिएको। 

 केन्द्रफाट ऺङ्झतको भूल्माॊकन गनघ िङ्जटएको प्राङ्झफङ्झधक टोरीरे सफै स्थानभा स्थरगत 
अनङ्टगभन नगयी ऩामक/अनङ्टकङ्ट र स्थानभा फसी स्थानीम व्मङ्ञिहरुको बनाई कै आधायभा 
ऺङ्झत तथा ऩीङ्झडतको ङ्जिियण सॊकरन गयेको बन्द् ने ङ्जििाद यहेकोरे याहत यकभ ङ्जितयणभा 
सभस्मा यहेको बन्द् ने प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी सभेतको बनाई यहेको ऩाईमो ।मस्तै, केही 
गा.ङ्जि.स.हरूभा िास्तङ्जिक ऩीङ्झडत छङ्ट टेको, आॊङ्ञशक ऺङ्झत ऩङ्टग्नेको हकभा ऩङ्झन ऩूणघ ऺङ्झत 
बएको बनी बकूम्ऩ ऩीङ्झडत ऩङ्चयचम ऩत्र सच्माएको ऩाईमो।    

 यसङ्टिा ङ्ञजल्राका केही गा.ङ्जि.स.हरू (राङटाङ्ग, डाॉडागाउॉ, हाकङ्ट  आङ्छद) ऩूणघ रूऩभा ऺङ्झत 
बएको य उल्रेङ्ञित गा.ङ्जि.स.का स्थामी फाङ्झसन्द्दाहरू अन्द्मत्र गा.ङ्जि.स.भा गई अस्थामी 
फसोफास गनेको हकभा अङ्झबरेि हेयी याहत यकभ ङ्जितयण गने गङ्चयएको तय सम्फङ्ञन्द्धत 
ऺङ्झत ऩङ्टगेका गा.ङ्जि.स.हरूफाट ङ्झनजहरूको हकभा ङ्झसपाङ्चयश नबएको कायण याहत यकभ 
नऩाएको बन्द् ने ङ्झनजहरूको गङ्टनासो यहेको ऩाईमो। 

 सगोरभा यहेका एकै ऩङ्चयिाय सभेतरे बकूम्ऩ ऩश् चात ्  छङ्ट ङ्जिई ङ्झबङ्ङ बएको िा सम्िन्द्ध 
ङ्झफच्छेद गयेको दाफी गयी फढी र्य सॊतमा सभेत देिाई याहत यकभ ङ्झरएको बन्द् ने गङ्टनासो 
यहेको। 

 याहत स्िरूऩ प्राप् त िाद्यान्द् न रगामतका साभग्रीहरू धैिङ्टङ गा.ङ्जि.स., काङ्झरकास्थान ङ्ञस्थत 
काङ्झरका ङ्जहभारम उच्च भा.ङ्जि.भा बण्डायण गयी यािेको तय उल्रेङ्ञित साभग्रीहरूको 
उङ्ञचत व्मिस्थाऩन हङ्टन नसकेको कायण तत्कारै ङ्जितयण गनङ्टघऩने बन्द् ने स्थानीमको भाग 
यहेको। 
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 याहत साभग्रीहरू ऩीङ्झडतरे सभमभै प्राप् त गनघ नसकेको तथा साभग्रीहरूको ङ्जितयण सडक 
ऩहङ्टॉच बएका फस्तीहरूभा फढी केन्द्रीत बएको ऩाईएको। 

 

१.४ श्रोत, प्राङ्ञप् त य ङ्जितयणभा देङ्ञिएका अङ्झनमङ्झभतता िा दङ्टरूऩमोग्  

 यसङ्टिा ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत धैिङ्टङ्ग गा.ङ्जि.स. भा याजनीङ्झतक दर एिॊ िडा नागङ्चयक भञ्चको 
ङ्झसपाङ्चयशभा बकूम्ऩ ऩीङ्झडत ऩङ्चयचम ऩत्र िगघ 'ि' ङ्झरएको बकूम्ऩ ऩीङ्झडतराई बकूम्ऩ ऩीङ्झडत 
ऩङ्चयचम ऩत्र िगघ 'क' फनाई जायी गयेको ७९ िटा बकूम्ऩ ऩीङ्झडत ऩङ्चयचम ऩत्रको 
सम्फन्द्धभा ङ्झसपाङ्चयश कताघ, उि ऩङ्चयचमऩत्र जायी गने गा.ङ्जि.स.सङ्ञचि एिॊ उि ऩङ्चयचम 
ऩत्र ङ्झरने व्मङ्ञिरे अङ्झनमङ्झभतता गयेको देङ्ञिएको।  

 ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतफाट ङ्जितयण गङ्चयएको याहत यकभ झङ्टठ्ठा ङ्जिियण ऩेश 
गयी केही व्मङ्ञिहरूरे फङ्टझेको देङ्ञिएकोरे सो सम्फन्द्धभा अनङ्टसन्द्धान गयी दोहोयो तथा 
गैयऩीङ्झडतहरूरे फङ्टझेको यकभ रू. ७,१७,०००।- ङ्जपताघ गयेको देङ्ञिमो।  

 ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, यसङ्टिािाया याहत साभग्री रोड अनरोड गये िाऩतको शीर्षघकभा 
िचघ गङ्चयएको यकभ रू. २,३८,०१४।- को बऩाघईभा गङ्चयएका हस्ताऺयहरू शॊकास्ऩद 
देङ्ञिएको य एकै व्मङ्ञिरे १६ र्ण्टा सभेत काभ गयेको देङ्ञिएकोरे उल्रेङ्ञित 
कामाघरमफाट गयेको िचघ िास्तङ्जिक यहेको नदेङ्ञिएको। 

 ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, यसङ्टिारे बकूम्ऩ ऩीङ्झडतको राङ्झग िाद्यान्द् न िङ्चयदभा ऩेश गयेको 
ङ्जिजक बकूम्ऩ गएकै ङ्झभङ्झत २०७२।०१।१२ गते उल्रेि बएको देङ्ञिदाॉ उि ङ्झभङ्झतभा 
िङ्चयद गङ्चयएको रू.३३,६००।- फयाफयको िचघ यकभ शॊकास्ऩद देङ्ञिमो।  

 बकूम्ऩ ऩीङ्झडत याहत केन्द्र, काङ्झरकास्थानको याहत साभग्री ङ्झरई आउने ट्रकका चारक य 
अन्द्म व्मङ्ञिहरुराई होटरफास य िाना िाऩत बिूाङ्झन बएको रु. ४४,५००।- ङ्छदएको 
तय त्मस्तो िचघ गने अङ्ञततमायी ङ्झनणघमभा सॊरग्न बएको नदेङ्ञिएको। 

 ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत, यसङ्टिारे ङ्झत्रऩार शीर्षघकभा रु.१८,१९,४८०।- िचघ गयेको 
देङ्ञिएको; ङ्झत्रऩार िङ्चयद बङ्झनएकोभा Tarpauline िगघ ङ्जपटभा िङ्चयद गयेको देङ्ञिएको, 
उि Tarpauline को Invoice भा हातरे रेिी ङ्झफङ्झबङ्ङ साईज उल्रेि गयी सॊतमा सभेत 
तोकी "For Earthquake Victim" बनी उल्रेि बएको हङ्टॊदा ङ्झन्शङ्टल्क प्राप् त हङ्टन आएको 
हो िा िङ्चयद गयी प्राप् त गयेको हो बनी मङ्जकन हङ्टन नसकेको साथै ङ्झत्रऩारको GSM सभेत 
उल्रेि बएको नदेङ्ञिएको। 
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 ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरम, यसङ्टिा भापघ त ङ्ञजल्राका ङ्जिद्यारमहरुराई अस्थामी ङ्झसकाई कऺा 
(Temporary Learning Centre- TLC) ङ्झनभाघण शीर्षघकभा यकभ ङ्झनकासा गयेको देङ्ञिएता 
ऩङ्झन ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरमरे िाता यो्ा यािेको देङ्ञिदा हारसम्भ सयकायी िचघभा कङ्ट नै 
ऩङ्झन अस्थामी ङ्झसकाई कऺा ङ्झनभाघण बएको नदेङ्ञिएको।  

2.प्राप् त यकभको िचघ तथा भौज्दात ङ्जिियण् 

२.१ ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत् 

क्र.सॊ. यकभ ङ्जिङ्झनमोजन गने ङ्झनकाम प्राप् त यकभ कैङ्जपमत 

१. केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत ३०,०८,००,०००।-  
 

ङ्ञजल्राफाट ङ्जितङ्चयत याहत यकभको शीर्षघकगत ङ्जिियण:-  

क्र.सॊ यकभ िचघ शीर्षघक 

ऩङ्चयभाण 
/सॊतमा 

दय िचघ यकभ िचघ प्रङ्जक्रमा 

१. भतृक ऩङ्चयिायराई याहत ४१७ १,००,०००।- ४,१७,००,०००।- केन्द्रीम ङ्झनणघम 
२. काजङ्जकङ्चयमा िचघ ६२२ ४०,०००।- २,४८,८०,०००।- केन्द्रीम ङ्झनणघम 

३. र्य ऺङ्झत याहत (ऩूणघ ऺङ्झत) ११,४४० ५,०००।- ५,७२,००,०००।- केन्द्रीम ङ्झनणघम 

४. र्य ऺङ्झत याहत (आॊङ्ञशक ऺङ्झत) २६२ ३,०००।- ७,८६,०००।- केन्द्रीम ङ्झनणघम 

५. अस्थामी आिास ङ्झनभाघण िचघ ९,५१५ १५,०००।- १४,२७,२५,०००। केन्द्रीम ङ्झनणघम 

६. िाद्यान्द् न याहत ११,७४६ २,०००।- २,३४,९२,०००।- केन्द्रीम ङ्झनणघम 

नोट् नेऩार सयकाय भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद्को ङ्झनणघम अनङ्टसाय भतृकको ङ्जकङ्चयमा िचघको राङ्झग रू. ४०,०००।– य 
भतृकको ऩीङ्झडत ऩङ्चयिायराई रू.१ रािका दयरे यकभ ङ्जितयण गङ्चयएको य ऩूणघ र्य ऺङ्झत बएको बनी केन्द्र 
तथा ङ्ञजल्राफाट िङ्जटएका प्राङ्जिङ्झधक टोरीको ङ्झसपाङ्चयशको आधायभा रू. १५,००० तथा बकूम्ऩ ऩीङ्झडत ऩङ्चयचम 
ऩत्र ङ्जितयण गङ्चयएको ऩाईमो। 

२.२ ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाघरम, यसङ्टिा 

याहत यकभ ङ्जपताघको ङ्जिियण् 

ङ्झस.नॊ. गा.ङ्जि.स. सॊतमा दय (रू.) जम्भा यकभ रू. कैङ्जपमत 

1.  धङ्टन्द्चे ३१ ७०००।- २,१७,०००।-  

2.  
बोरे 

६ ७,०००।- ४२,०००।-  

२ ५,०००।- १०,०००।-  

3.  रहयेऩौिा ९ ७,०००।- ६३,०००।-  
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4.  
धैिङ्टङ 

  ७,०००।- 
३,५८,०००।- 

 

 ५,०००।-  

 २,०००।-  

5.  ङ्ञचङ्झरभे 
  ५,०००।-  

6.  सयभथरी   २२,०००।-  

जम्भा   ७,१७,०००।-  

 

 यसङ्टिा ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत धैिङ्टङ्ग गा.ङ्जि.स. भा ङ्जितङ्चयत ७९ थान “बकूम्ऩ ऩीङ्झडत ऩङ्चयचम ऩत्र- 
२०७२” याजनीङ्झतक दर एिॊ िडा नागङ्चयक भञ्चको ङ्झसपाङ्चयश (दिाि) भा ‘ि” िगघराई 
सच्माई  “क” िगघ  िनाई ङ्जितयण गयेको ऩाई आमोगको अनङ्टगभन टोरीरे ङ्झनमन्द्त्रणभा 
ङ्झरएको। 

 

 २०६८ सारको जनगणना य बकूम्ऩफाट ऺङ्झत बएका र्य सॊतमाको तङ्टरनात्भक ङ्जिियण् 
२०६८ सारको जनगणना अनङ्टसाय यसङ्टिा ङ्ञजल्राको र्य धङ्टयी सॊतमा ९७७८ यहेकोभा ङ्झभङ्झत 
२०७२।१।१२ को बकूम्ऩ ऩश् चात ्  सो ङ्ञजल्राको ऩूणघ ऺङ्झत ११,९२७ य आॊङ्ञशक ऺङ्झत 
२३ गयी जम्भा ऺङ्झत बएको र्यको सॊतमा ११,९५० ऩङ्टगेको देङ्ञिएको। 

 
 

ङ्झस.नॊ. गा.ङ्जि.स 

र्यधङ्टयी 
सॊतमा 

(२०६८ 
अनङ्टसाय) 

ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जितयण 

(२०७२।०१।१२ 
को बकूम्ऩ ऩङ्झछ ) 

भतृक सॊतमा 
(२०७२।०६।१३सम्भ) 

र्ाईते सॊतमा 
(२०७२।०६।१३ 

सम्भ ) 

िेऩत्ता सॊतमा 
(२०७२।०६।१३ 

सम्भ ) 
 

ऩूणघऺ ङ्झत आॊङ्ञशक 
ऺङ्झत 

स्िदेशी ङ्जिदेशी स्िदेशी ङ्झफदेशी स्िदेशी ङ्जिदेशी 

१. ङ्ञचङ्झरभे ३४० ४१७ ९ २ - २४ - - - 
२. ङ्जटभङ्टये १३० १०९ १ १२ २ ३८ - १६ - 
३. हाकङ्ट  ४४३ ७२५ १ ४० - ३९ - - - 
४. थङ्टभन २३९ ३१६  ४ - - - - - 
५. बोरे ११८४ १४३१ ७ ३४ - ७१ - - - 
६. सयभथरी ८२१ १०२१ - ३८ - २९ - - - 
७. ठङ्टरोगाउॉ ३१७ ३९८ १ ५५ - ३४ - - - 

८. मासाघ ८२० ९४० ४ २९ - ७१ - १ - 

९. राङटाङ १५२ ११६ - १७८ २० - - ८४ २१ 

१०. स्माफ्रङ्ट  ६२१ ८३१ - ९ १ ६१ - - - 

११. फङृ्ञध्द्धभ १६१ १७७ - ७ - ४० - - - 

१२. गत्राङ ४०० ५२० - ५ - ३० - - - 

१३. याम्चे ४८९ ५८७ - ३१ - ८ - - - 
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१४. धैिङ्टङ ११०९ १३३५ - २४ - ३६ - - - 

१५. गोल्जङ्टङ २६९ २८७ - ३ - ३३ - - - 

१६. धङ्टन्द्चे ७१४ ६३५ - १५ - ४६ - - - 

१७. रहयेऩौिा १०५३ १४९५ - ४९ - ५२ - १ - 

१८. डाॉडागाउॉ ४७९ ५८७ - १०३ - ६९ - १० - 

जम्भा ९७७८ ११,९२७ २३ ६३८ २३ ६८१ - ११२ २१ 

 

 

२.३ ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामाघरम, यसङ्टिा 

क्र.
सॊ. 

कामाघरमको नाभ ङ्झफङ्झनमोजन िचघ यकभ फाॉकी / भौज्दात यकभ 

१. 
ङ्ञजल्रा ङ्झफकास 
सङ्झभङ्झतको 
कामाघरम, यसङ्टिा 

५०,००,०००।- 
५७,३१,५१६।- 
(योमल्टी फाऩतको यकभ 
भध्मफाट िचघ) 

७,३१,५१६।- 
फढी िचघ बएको। 

 

 ङ्ञजल्रा ङ्झफकास सङ्झभङ्झत यसङ्टिाको योमल्टी व्मिस्थाऩन तथा ङ्जितयण शीर्षघकफाट रु. 
५०,००,०००।- िचघ गने ङ्झनणघम बएकोभा रोड अनरोडभा रु.२,३८,०१४।-, ईन्द्धनभा 
४,०३,४९४।-, ढङ्टिानीभा ५,६३,९०५।-, िानािाजाभा १,२२,१२५।-, स्टेशनयीभा 
१,९४,७०१।-, िाद्यान्द् न िङ्चयदभा ७,५०,६०७।-, ङ्झत्रऩार िङ्चयदभा १८,१९,४८०।-, 
दै.भ्र.बत्ताभा २,२७,३४५।-, ऩीङ्झडत सहमोगभा ३,९४,०००।-, ङ्जिङ्जिधभा २८,३४०।-, 
छऩाईभा १,९०,१७९।-, गर/ङ्जऩक िङ्चयदभा ४,५७,९७१।-, एम्फङ्टरेन्द्सभा ४१,३५५।- य 
प्राङ्जिङ्झधक टोरीको िचघभा ३,००,०००।- िचघ गयेको देङ्ञिएको। मसयी ङ्ञज.ङ्जि.स.रे याहत 
साभग्री िङ्चयद गदाघ िचघ गयेको यकभ भध्मे ङ्झत्रऩार िङ्चयद गयेको ङ्जिरभा For Earthquake 

Victim उल्रेि गयेको ऩाईएको य रोड अनरोड शीर्षघकभा एकै ङ्छदनभा एकै व्मङ्ञिरे ८ 
र्ण्टाका दयरे २ ङ्झसफ्टभा काभ गयेको य ङ्झतनै व्मङ्ञिहरुराई याहत ङ्जितयण अिङ्झध बयको 
राङ्झग ब ङ्टिानी गङ्चयएको िचघराई स्िबाङ्जिक भाङ्ङ सङ्जकएन।  

 उल्रेङ्ञित याहत साभग्रीहरु सािघजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभािरी, २०६४ को ङ्झनमभ ८५ (४) 
फभोङ्ञजभ छोटो प्रङ्जक्रमािाया सोझै फजायफाट िङ्चयद गयेको ऩाईमो। 
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प्रत्मेक गा.ङ्जि.स.राई ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभको िचघको ङ्ञस्थङ्झत:- 

यसङ्टिा ङ्ञजल्राभा यहेका १८ िटा गा.ङ्जि.स.हरुराई LGCDP कामघक्रभ अन्द्तगघत ङ्झनकासा बएको 
यकभ रू. ९,००,०००।- (प्रङ्झत गा.ङ्जि.स.) को तङ्टरनात्भक ङ्जिियण् 

 

ङ्झनकाम साभग्री ऩङ्चयभाण िचघ यकभ 
िचघ 

प्रङ्जक्रमा 
ङ्झफके्रताको नाभ कैङ्जपमत 

१. फङृ्ञध्दभ 
जस्ताऩाता 

७६१९.९ िगघ 
ङ्जपट 

रु.८,७८,२६९।६७ 

सोझै 

सागय 
ईन्द्टयप्राईजेज 

फाराजङ्ट 
 

ढङ्टिानी - रु.३१,०००।- 

२. 
राङटाङ 

चाभर ६८८ फोया रु.७,९१,१६०।– 

सोझै 

फजयॊग स्टोसघ ढङ्टङ्गे 
नङ्टिाकोट 

 

आमोनून ५०० kg रु. ८,५००।– 

तेर १२० ङ्झर. रु. १५,६००।– 

ढङ्टिानी िाना य 
स्टेशनयी 

- रु.८४,७४०।- 

३. गोल्जङ्टङ 

चाभर ३३० िोया रु.४,३९,२३०।– 

सोझै शङ्टबराब स्िोसघ ढङ्टङ्ग े  

िानेतेर ३३० फाक्सा रु.३,७९,५३३।– 

ढङ्टिानी - रु.३६,२७०।– 

सयसपाई - रु.४५,०००।- 

४. गत्राङ 

चाभर ५९५ फोया रु.८,१८,१२५।– 

सोझै 

फजयॊङ्ग स्टोसघ य 
गणऩङ्झत स्टोसघ ढङ्टङ्गे 

नङ्टिाकोट 

 ढङ्टिानी  रु.७१,४००।– 

िानािाजा  रु.१०,४७५।- 

५. धङ्टन्द्चे 

ङ्ञचनी २९८० kg रु. १,७३,३४५।– 

सोझै 

बि सप्रामसघ 
नङ्टिाकोट य  शे्रष्ठ 
सप्रामसघ धङ्टन्द्चे 

िचघ बएको कङ्ट र 
यकभभा 

रु.४०९५१।८० 
को ङ्झफर देङ्ञिएन 

तेर २८७२ प्माकेट रु. ३,१६,८८०।– 

आमोनून ८२० प्माकेट रु. १७,६९०।– 

ङ्ञचमाऩङ्ञत्त ३५८ kg रु. १,१७,६००।– 

ढङ्टिानी र्यबाडा  रु. १,५४,८००।- 

६. याम्चे 

चाभर ६५० फोया रु. ७९,६२५०।– 

सोझै 

शङ्टबराब स्टोसघ 
नङ्टिाकोट 

 

 ढङ्टिानी  रु.४५,८००।– 

स्टेशनयी य िाना  रु.५७,९५०।- 

७. हाकङ्ट  
 

िाने तेर १५८४ ङ्झर. रु.१,७१,७०५।६० 

सोझै  

२८६९९।०७ 
ऩैसा थऩ भ्माटभा 
िचघ गयेको । 

सािङ्टन ३१६८ ङ्जऩस रु.४९,०५६।४८ 

नून १५८४ ऩोका रु.२६,९२८।– 

दार १५८४  kg रु.२,५३,४४०।– 

भसरा ७९२  kg रु.२,६९,२७५।५६ 

ढङ्टिानी य र्यबाडा  रु.८१,०००।– 

िाना  रु.१८,५७६।– 
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८. स्माफ्रङ्ट  

जस्ता 
 

२६ गेज ९ पङ्ट टे 
९० फण्डर 

रु.७,६५,८८१।– 

 

सोझै 

फैद्य ईन्द्टयनेशनर 
धङ्टन्द्चे 

 ढङ्टिानी / अनरोड  रु.५०,०००।– 

फाटो िङ्टराउन  रु.५०,०००।- 
िाना िचघ  रु.३४,१९९।– 

९. मासाघ 

चाभर २२० फोया रु.२,५३,०००।– 

सोझै 

फजयङ्ग स्टोसघ ढङ्टङ्ग े
नङ्टिाकोट 

रु. ९०००००।-

भध्मे 
रु.७५३७४२।५१ 
को ङ्झफर बौचय 

पेरा ऩयेको िाॉकी 
रु.१४६२५७।४९ 
को ङ्झफर बौचय 
नदेङ्ञिएको । 

ङ्झफङ्झबङ्ङ साईजका 
HDP ऩाईऩ 

८१०० भी. 
 

 

रु.२,२५,१५५।८९ 

 

 

फज्रयङ्ग सप्रामसघ 
फिाय 

 

ह्रमान्द्ड व्राडय 
भेङ्ञशन 

५ िटा 
 

 

रु.१९,२०४।३५ 

 

 

गौतभ ओबयङ्झसज 
टेकङ्ट  

ऩानी ट्याङ्की 
१००० ङ्झर.को 

३ थान 

३५,९१०।२७ जगदम्िा फिाय 

ढङ्टिानी िचघ  रु.१४,५५६२।-  

 

िाना िचघ  रु. ७४,९१०।–  

१०. 
ङ्ञचङ्झरभे 

तेर ९४ फाक्सा रु.१,१२,८००।३३ 

सोझै बि सप्रामसघ ढङ्टङ्ग े  

चाभर ४७० फोया रु. ७,२८,५००।– 

आमोनून १९ फोया रु.१९,०००।– 

ढङ्टिानी  रु. ३९,९००।– 

११. बोरे 

१६/२० mm HDP 

ऩाईऩ 

 

 

 

 

 

 

रु.२,१४,७३३।९० 

 

 

 

 

जगदम्िा प्राङ्जष्टक 
ईन्द्डङ्ञस्ट्रज ङ्ञचतिन रु. ९०००००।–

भध्मे 
रु.८१७०६४।९२ 
को ङ्झफर बौचय 

पेरा ऩयेको िाॉकी 
रु.८२९३५।०८ 
को ङ्झफर बौचय 
नदेङ्ञिएको । 

फाङ्ञल्टन जग 

 

१५०० सेट रु.४,९५,००१।०२ 

सोझै 

फैद्य ईन्द्टयनेशनर 
धङ्टन्द्चे 

ढङ्टिानी  रु.६५,८००।–  

िानािचघ / 
स्टेशनयी 

 रु.४१,५३०।-  

१२. 
डाॉडागाउ 

चाभर 

 

 

६४० फोया 
 

 

रु.७,२०,०००।– 

 

 

सोझै 

काङ्झरका भाकेङ्जटङ 
ङ्झत्रशङ्टरी  

HDP ऩाईऩ 

 

 

४० भी. 
रु.२३,८४४।– 

 

 

राङ्झभछाने हाडघिमय 
ढङ्टङ्ग े

 

रोडअनरोड/ढङ्टिानी  रु.७६,०००।–  
 

िाजा / िाना  रु.६०,१५६।-  
 

१३. 
ठङ्टरोगाउॉ 

चाभर ४७० फोया रु.६,०३,९५०।– 

सोझै 

न्द्मङ्ट काकी िाद्य 
सप्रामसघ फिाय 

नङ्टिाकोट 

 

तेर ९४० ङ्झर. रु.१,०९,०४०।– 
 

गडेागङ्टडी ९४०  kg रु.८४,६००।– 
 

ढङ्टिानी  रु.४८,८८९।– 
 

िानािचघ  रु.४८,६५०।- 
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 LGCDP अन्द्तगघत प्रङ्झत गा.ङ्जि.स. ङ्झनकासा बएको रु. ९,००,०००।-फाट याहत साभग्री, 
ढङ्टिानी, िाना/ िाजा सभेतभा िचघ बएको; सयभथरी गा.ङ्जि.स.रे ढङ्टिानी शीर्षघकभा 
अस्िाबाङ्जिक रुऩभा रू. ५,७२,२४४।–िचघ गयेको देङ्ञिएकोरे सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनकामफाट 
उल्रेङ्ञित िचघहरूको अनङ्टगभन हङ्टनङ्टऩने देङ्ञिमो ।  

२.४ ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरम् 

बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ङ्जिद्यारमहरुका राङ्झग ङ्ञशऺा ङ्जिबागफाट ङ्झनम्न शीर्षघकभा ङ्झनम्नानङ्टसायको यकभ 
ङ्झनकासा बएको देङ्ञिन्द्छ। 

1. अस्थामी ङ्झसकाई केन्द्र (TLC) - ८३,५५,०००।- 
2. कऺा सॊचारन तथा ऩूिघ तमायी - ६७,७०,०००।- 
3. ऩोशाक तथा झोरा   - ७०,४०,०००।- 

१४. ङ्जटभङ्टये 

जस्ता 
६ पङ्ट टे १२९ 

िण्डर 

रु.८,५४,६२४।७३ 

सोझै 

जम ऩाङ्झथबया 
हाडघिमय ङ्ञचतिन 

 

ढङ्टिानी  रु.३३,०००।– 
 

िानािचघ  रु.१२,५४०।- 
 

१५. 
थङ्टभन 

जस्ता 
 

ङ्झफङ्झबङ्ङ 
साईजका ९५४ 

ङ्जऩस 

रु.७,६६,८१७।५४ 

 

सोझै 

भनकाभना 
ईन्द्टयप्राईजेज ढङ्टङ्ग े

नङ्टिाकोट 

 

 ढङ्टिानी  रु.१,०५,०००।– 

िाना / िाजा  रु.२५,१७०।- 

१६. 
रहयेऩौिा 

जस्ताऩाता १२० िण्डर रु.७,८२,७६५।१० 

सोझै 

सागय 
ईन्द्टयप्राईजेज 

फाराजङ्ट 

 

ढङ्टिानी  

 

रु.७५,४००।-  

१७. धैिङ्टङ 

आल्भङ्टङ्झनमभ 
मङ्टटेङ्ञन्द्सर 

 १,९७,१३४।- 

सोझै 

सङ्टजाता भेटर 
टे्रडसघ रङ्झरतऩङ्टय  

िानेऩानी भभघत तथा 
HDP ऩाईऩ िङ्चयद 

 

 

 

२,८२,३३१।८० 

बण्डायी टे्रडसघ 
नङ्टिाकोट, ङ्जहङ्झस 
सप्रामसघ िाराजङ्ट 

 

जस्ता 
 

९०२.४ िगघ 
ङ्जपट 

१,०४,०१०।६२ 

सोझै 

सागय ईन्द्टप्राघईजेज 
फाराजङ्ट  

ङ्ञज.आई.ऩाईऩ डेड 
ईन्द्च 

६० िटा ९१,५३०।– 

 

भेटर टेक 
जोयऩाटी 

 

ढङ्टिानी  १,००,०००।- 
 

१८. 
सयभथरी 

दार ७००  kg ९९,६२२।– 
 

फजयङ्गी स्टोसघ ढङ्टङ्ग े
नङ्टिाकोट 

 

तेर १४८० ङ्झर. १,५८,८७८।- 
  

ढङ्टिानी  ५,७२,२४४।– 
  

िाना  ६९,२७६।- 
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अस्थामी ङ्झसकाई केन्द्र (Temporary Learning Center-TLC):  

ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरमराई अस्थामी ङ्झसकाई केन्द्र (Temporary Learning Center-TLC) 
ङ्झनभाघण गनघ  रू.८३,५५,०००।- ङ्झनकासा बएकोभा  ङ्ञजल्रा  ङ्ञस्थत ९८ िटा साभङ्टदाङ्जमक 
ङ्जिद्यारमहरु भध्मे  ङ्जिङ्झबन्द् न ५२ िटा ङ्जिद्यारमहरुभा ५५ िटा TLC ङ्झनभाघणको राङ्झग 
ङ्झनकासा बएको यकभ रु.८२,५०,०००।- सम्फङ्ञन्द्धत ङ्जिद्यारमहरुको िाताभा ङ्झनकासा 
गयेको देङ्ञिए ताऩङ्झन ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरमरे उि यकभ िचघ गनघ नऩाउने गयी िाता यो्ा 
यािेको ऩाईमो।  

कऺा सॊचारन तथा ऩूिघ तमायी:-  

बकूम्ऩफाट ऺङ्झतग्रस्त ङ्जिद्यारमका राङ्झग ङ्झफग्र ेबत्केका साभग्रीहरु ऩन्द्छाई कऺा सॊचारनका 
राङ्झग अस्थामी प्रिन्द्ध गने रगामतका कामघ गनघ  ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरम, यसङ्टिाराई रु. 
६७,७०,०००।- प्राप् त बएकोभा उि यकभ ङ्ञजल्राका  सफै ङ्जिद्यारमहरुराई ऺङ्झतका 
आधायभा सम्िङ्ञन्द्धत ङ्जिद्यारमको िाताभा यकभ ङ्झनकासा गयी िचघ सभेत बएको ऩाईमो। 

ऩोशाक तथा झोरा ङ्जितयण सम्फन्द्धभा:-   

ऩोशाक तथा झोरा ङ्जितयण शीर्षघकभा ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरम, यसङ्टिाराई प्राप् त बएको जम्भा 
रु.७०,४०,०००।- यकभ ङ्ञजल्राका सम्ऩूणघ ङ्जिद्यारमका कऺा १ देङ्ञि १० सम्भका जम्भा 
९,८०० ङ्जिद्याथॉहरू भध्मे ७,०४० जनाराई ङ्जितयण गयेको ऩाईमो। 

ङ्जिङ्झबन्द् न सॊर्-सॊस्थाहरूफाट ङ्झनभाघण बएका TLC को ङ्जिियण:  

ङ्झस.नॊ. सॊस्थाको नाभ ङ्झनभाघण बएको TLC सॊतमा 

1.  येष्टरेस डेबरऩभेन्द्ट ५९ 

2.  सेब द ङ्ञचल्डे्रन १४ 

3.  एङ्झसमा अन्द्रङ्टस २९  
4.  कृङ्जर्ष फन प्रङ्झतष्ठान १० 

5.  ऩोटेनङ्झसमर मूथ १ 

6.  याधास्िाभी सत्सॊग नेऩार ३ 
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२.५ िानेऩानी तथा सयसपाई सि-ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, यसङ्टिा 

सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमफाट िानेऩानी तथा सयसपाई ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, यसङ्टिाराई बकूम्ऩ 
प्रबाङ्जित याहत व्मिस्थाऩनका राङ्झग ङ्ञशङ्जिय ङ्झनभाघण, िानेऩानी ङ्जितयण य सयसपाई 
व्मिस्थाऩनको राङ्झग ङ्झनदेशन सङ्जहत रू.५०,००,०००।- प्राप् त बएकोभा सो यकभफाट 
सािघजङ्झनक िङ्चयद ऐन,२०६३ य ङ्झनमभािरी, २०६४ को ङ्झनमभ १४५(३) अनङ्टसाय  छोटो 
प्रङ्जक्रमा अऩनाई (सोझै) ङ्जिङ्झबन्द् न ९ िटा पभघहरुफाट रु.४९,१३,९४६।- फयाफयको 
एच.ङ्झड.ङ्जऩ.ई. ऩाईऩ रगामतका साभानहरु िङ्चयद गयेको देङ्ञिमो। स्थानीम ऩीङ्झडतफाट प्राप् त 
ङ्झनिेदनका आधायभा कामाघरमरे ङ्झनणघम गयी उि सम्ऩूणघ िङ्चयद गयेका एच.ङ्झड.ङ्जऩ.ई. ऩाईऩ य 
ङ्जपङ्जटङ्गस ्ङ्जितयण गयेको देङ्ञिमो। उल्रेङ्ञित साभानहरू िङ्चयद गदाघ तथा ङ्जितयण गदाघ ङ्ञजल्रा 
दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झनणघम गयाएको तथा ऺङ्झतको भूल्माॊकन गयी भाग पायभ 
सॊकरन गयी ङ्जितयण गयेको देङ्ञिएन।  

िानेऩानी तथा ढर ङ्झनकास ङ्जिबागफाट िानेऩानी तथा सयसपाई सफ ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, 
यसङ्टिाराई ङ्झनकासा बएको ङ्झनमङ्झभत िजेट तपघ को रु.६,७५,७६६।- फयाफयको यकभफाट 
ङ्ञशङ्जिय ङ्झनभाघण, िानेऩानी तथा सयसपाई व्मिस्थाऩनको राङ्झग एच.ङ्झड.ङ्जऩ.ई. ऩाईऩ रगामतका 
साभानहरु िङ्चयद गयेको देङ्ञिमो। 

िानऩेानी कामाघरमफाट िङ्चयद बएका साभानहरूको ङ्जिियण् 

यकभ िचघ 
शीर्षघक 

ऩङ्चयभाण दय िचघ यकभ िचघ प्रङ्जक्रमा कैङ्जपमत 

HDPEE  
ङ्झफङ्झबङ्ङ साईजका 
ऩाईऩहरु 

HDPE १६ 
mm 

HDPE २० 
mm 

HDPE २५ 
mm 

HDPE ३२ 
mm 

HDPE ४० 
mm 

HDPE ५० 
mm 

HDPE११० 

१८,५२५ 
भी. 
 

 

 

४००० भी. 
 

 

६४०० भी. 
 

 

३२०० भी. 
 

२२०० भी. 
 

१००० भी. 
 

५०० भी. 

 

 

 

 

 

 

रु.१९.६० 

 

 

रु. २८.६० 

 

 

रु. ४३.२० 

 

रु. ४८.३० 

 

रु.७४.९० 

 

रु.११५.९० 

रु.११,३७,१८९।६३ फजायफाट 
सोझै िङ्चयद 

नङ्टिाकोटफाट िङ्चयद 
गयेका ११० mm 

को रु. २६० रे 
२५ भी, ३२ mm 

को रु. ५१ रे 
२०० भी., २५ 
mm को रु. ४५ 
रे २०० भी. य 
२० mm को 
रु.३० रे ४०० 
भी.का दयरे िङ्चयद 
गयेको ऩाईमो । 
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mm 
 

 

१२२५ भी. 
 

रु.२५३.५० 

 

साईपन/प्मान, 

िाल्टी  
भग  
सािङ्टन 

२००० गोटा 
१५०० गोटा 
१५०० गोटा 
३००० गोटा  

रु. ८५० 

रु. ५०० 

रु. ३६ 

 

रु.२९,३९,३२९।१० 

 

  

फजायफाट 
सोझै िङ्चयद 

 

ङ्जपङ्जटङ्स य 
अन्द्म पङ्ट टकय 
 

  रु.१३,१६,०४६।५७ फजायफाट 
सोझै िङ्चयद 

 

ङ्ञशङ्जिय 
व्मिस्थाऩन तथा 
ज्मारा 

  १,९७,१४७।-   

जम्भा ५५,८९,७१२।३   

 

 िानेऩानी तथा सयसपाई सिङ्झडङ्झबजन कामाघरम, यसङ्टिारे ङ्जिङ्झबन्द् न पभघहरुफाट शौचारम 
प्मान २,००० िटा िङ्चयद गयेको ऩाईएकोभा एउटै पभघफाट ५०० िटा सम्भ 
शौचारमको प्मान िङ्चयद गयेको देङ्ञिएको; ९ िटा पभघहरुफाट िङ्चयद गङ्चयएका 
साभग्रीको दययेट एउटै यहेको य रु.१,२६,९२१।- फयाफयको सािङ्टन िङ्चयद गयेको 
देङ्ञिएकोरे उल्रेङ्ञित िङ्चयद ङ्झनमङ्झभत य िास्तङ्जिक हो बन्द् ने अिस्था नयहेको।  

 िानेऩानी तथा सयसपाई सिङ्झडङ्झबजन कामाघरम, यसङ्टिाफाट िङ्चयद गङ्चयएको ऩाईऩ तथा 
सयसपाई सम्िन्द्धी ङ्जिङ्झबन्द् न साभानहरु बकूम्ऩ प्रबाङ्जितहरुराई ङ्जितयण गयेको बनी 
फङ्टङ्ञझङ्झरनेको नाभ य हस्ताऺय सङ्जहत प्राप् त हङ्टन आएकोभा नभूनाको रुऩभा यसङ्टिा ङ्ञजल्रा 
ङ्ञस्थत धङ्टन्द्चे, रहयेऩौिा य धैिङ्टङ्ग गा.ङ्जि.स. हरुसॉग सो सम्िन्द्धभा ङ्जिियण भाग गयी 
ङ्झबडाई हेदाघ उि कामाघरमरे ङ्जितयण गयेको बङ्झनएको साभान य गा.ङ्जि.स.हरुरे प्राप् त 
गयेको साभानको ङ्जिियणभा अन्द्तय देङ्ञिएको। 

२.६ ङ्ञजल्रा ब-ूसॊयऺण कामाघरम, यसङ्टिा 
ङ्ञजल्रा बसूॊयऺण कामाघरम, यसङ्टिाराई बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ऺेत्रभा गएको ऩङ्जहयो ब-ूऺम 
ङ्झनमन्द्त्रणको ङ्झसरङ्झसराभा ग्माङ्जिमन तायजारी िङ्चयद गनघको राङ्झग  ब ूतथा जराधाय सॊयऺण 
ङ्जिबागफाट  रु.1,25,00,000।- (रु. एक कयोड ऩच्चीस राि) प्राप् त बएकोभा सो 
यकभको िोरऩत्र आव्हान गदाघ ऩेश बएका सफै फोरऩत्र सािघजङ्झनक िङ्चयद ऐन,२०६३ य 
ङ्झनमभािरी, २०६४ को प्रङ्जक्रमा नऩङ्टगेको बनी फोरऩत्र यद्द गयेको देङ्ञिएको। िोरऩत्र 
आव्हान गदाघ रागेको िचघ रु.३५,६२८।- िाहेक िाॊकी यकभ ङ्ञजल्रा बसूॊयऺण 
कामाघरमफाट ब ूतथा जराधाय सॊयऺण ङ्जिबागभा ङ्जपताघ बएको जानकायी प्राऩ ् त बएको। 
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२.७ ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम, यसङ्टिा् 

प्राप् त यकभ् १०,००,०००।-(प्र.दै.प्र.उ.कोर्ष- रू.५,००,०००।- य स्िास्थ्म सेिा 
ङ्जिबागफाट-रू. ५,००,०००।-) 

ङ्जिनासकायी बकूम्ऩफाट ङ्झसङ्ञजघत आऩतकारीन व्मिस्थाऩन गनघ अत्मािश्मक और्षङ्झध िङ्चयद  
एिॊ तत्कार उऩचाय सेिा ङ्छदन स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारमरे ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम, 
यसङ्टिाराई रु.५,००,०००।- ङ्झनकासा गयेकोभा गौतभ भेङ्झडको पभाघ, कोटेश्वय-३५, देिकोटा 
भेङ्झडकर हर, ङ्ञजयी-७ दोरिा य गौयी भेङ्झडङ्झसन सप्रामसघ, ङ्झत्रऩङ्टयेश्वयफाट कोटेशन ङ्झरई कभ 
यकभ कफोर गने गौतभ भेङ्झडको पभाघफाट रू.१,४९,३९०।- य िॊगराभङ्टिी भेङ्झडङ्झसन 
सप्रामसघ, रोकन्द्थरी, बिऩङ्टयफाट सोझै रु.२,६८,१६१।- गयी जम्भा रु.४,१७,५५१।- 
को और्षङ्झध िङ्चयद गयेको देङ्ञिएको। 

बकूम्ऩ प्रबाङ्जितहरुको याहतको राङ्झग प्रधानभन्द्त्री दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्ष भापघ त ङ्ञजल्रा 
स्िास्थ्म कामाघरम, यसङ्टिाराई प्राप् त बएको रु. ५,००,०००।- फाट बकूम्ऩ प्रबाङ्जितहरुको 
राङ्झग िचघ नगयी ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम य सो भातहतका स्िास्थ्मकभॉ एिॊ  
कभघचायीहरुराई रु.३,९९,२११।- फयाफयको िाद्यान्द् न, ऩार, म्माटे्रस रगामतका 
फन्द्दोिस्तीका साभानहरु िङ्चयद गयेको देङ्ञिएकोरे अङ्ञततमायी ङ्छदएको ऺेत्रभा िचघ गयेको 
ऩाईएन।  

बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरुका राङ्झग स्िास्थ्म भन्द्त्रारमफाट ङ्झफङ्झबङ्ङ प्रकायका और्षङ्झधहरु ऩठाईएकोभा 
ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम यसङ्टिारे आम्दानी फाॉधी ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत स्िास्थ्म चौकीहरुभा ङ्जितयण 
गयी केही और्षङ्झध बण्डायण गयेको सभेत ऩाईमो। मसै गयी स्िास्थ्म भन्द्त्रारमफाट और्षङ्झध 
िङ्चयद गङ्चय ऩीङ्झडतहरुराई ङ्जितयण गनघका राङ्झग ङ्झनकासा गङ्चयएको रु.५०००००।- भध्मे 
रु.४१७,५५१।- को और्षङ्झध िङ्चयद गयेको ऩाईमो। 
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ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरमफाट बएको िङ्चयद प्रङ्जक्रमा य िङ्चयद बएका साभानहरूको ङ्जिियण् 

यकभ िचघ शीर्षघक ऩङ्चयभाण दय िचघ यकभ िचघ प्रङ्जक्रमा 

और्षङ्झध िङ्चयद  
गौतभ भेङ्झडको पभाघ 
कोटेश्वयफाट 
१,४९,३९०।– य 
फॊगराभङ्टिी भेङ्झडङ्झसन 
सप्रामसघ रोकन्द्थरी फाट 
२,६८,१६१।- 
 

  

रु.४१७,५५१।- 
कोटेशन 
दयबाउफाट 

िाद्याङ्ङ् 
भास दार   
भङ्टसङ्टयो दार 

चाभरगॊगोत्री 
चाभर डिर ब्राण्ड 

 

१५० kg 

३२० 

६७ फोया 
६५ फोया 

 

रु.९७.५० 

रु.१०६ 

रु.९९० 

रु.९२५ 

रु.१,७५,०००।- 
सीधै स्थानीम 
फजायफाट 

म्माटे्रश 

कारो म्माट 

ऩार 

कम्िर 

१२५ थान  
३६.५ भी. 
३० थान 

४० थान 

रु. १४० 

रु. १७० 

रु.१५५० 

रु.६७५ 

१,०९,०३५ 

 

कोटेशन 
दयबाउफाट 
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काभ्रऩेरान्द्चोक ङ्ञजल्रा् 

1.    बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूको राङ्झग याहत साभग्रीहरू सम्फन्द्धभा:- 

१.१. याहत साभग्रीको श्रोत य सॊकरन तथा ङ्जितयणको ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण् 

काभ्रऩेराञ्चोक ऩठाईएका याहत साभग्री: 

बकूम्ऩ ऩश् चात ्  ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतराई नेऩार सयकाय, ङ्जिङ्झबन्द् न सयकायी, गैह्र 
सयकायी सॊर्-सॊस्था, स्थानीम िङ्चयद तथा याहत सॊकरनफाट याहत साभग्री प्राप् त बएको 
देङ्ञिमो।  
 

केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्रफाट काभ्रऩेराञ्चोक ङ्ञजल्राको राङ्झग ऩठाईएको याहत 
साभग्रीहरूको ङ्जिियण् 

सि.नं. राहत िामग्रीको नाम पररमाण 

1 Rice (Quintal) 3231 

2 Salt (Quintal) 82 

3 Sugar (Quintal) 59 

4 Noodles (Carton) 14871 

5 Beaten Rice (Quintal) 353 

6 Biscuit (Carton) 11277 

7 Tripal/Tent (Pcs/Bundle) 29086 

8 Water (Case, Truck) 1639 

9 Potato (Quintal) 182 

10 Wheat/Flour (Quintal) 162 

11 Pulse (Quintal) 64 

12 Mixed Food (Carton/Kg..) 1061 

13 Gud/Shakkhar (Kg/Box) 3050 

14 Bedsheet/Blanket (Pcs/Bundle/…) 11820 

15 Clothes and Accessories (Pcs/Bundle/Cartoon..) 17 

16 Utensils (Pcs/Carton, Bag…Pair) 10011 

17 Sanitary Items (Box, Carton, Pair, Pcs..) 28742 

18 Baby Food (Carton, Kg, Bag,….) 119 

19 Spices (Pcs, Kg, Box, Carton, Quintal) 1533 

20 Medicines (Carton, Box, Pcs, Bag…) 2498 

21 Juice (Carton, Ltr, Bag,…) 323 
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22 Tea and Coffee (Pkt, Carton, Bag, ……) 22 

23 Oil (Ltr, Kg, Carton, Bag, Pcs) 123 

24 Torch, Battery and Solar Items (Pcs, Carton, Box, Bag, …) 144 

25 Transformer and Accessories (Pcs) 0 

26 Dalmod and Fried Foods 303 

27 Gas Range/Cylinder (Pcs, Box, Carton) 0 

28 Miscellenous (Carton, Box, Pcs, Bag…Kg…) 1202 
 

त्मस्तै, ङ्जिङ्झबन्द् न बन्द्साय नाकाहरूफाट सोझै ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, काभ्रऩेराञ्चोकराई 
याहत साभग्रीहरू ऩठाईएको बॊसाय ङ्जिबागको अङ्झबरेिफाट देङ्ञिन आमो। मसयी ऩठाईएको 
अङ्झबरेिभा काभ्रऩेराञ्चोक रगामत अन्द्म ङ्झछभेकी ङ्ञजल्राहरूको सभेत नाभ उल्रेि बएफाट कङ्ट न 
ङ्ञजल्राको राङ्झग के-कङ्झत याहत साभग्री तोङ्जकएको ङ्झथमो बन्द् न ेङ्जिियण िङ्टरेको नदेङ्ञिएको बॊसाय 
कामाघरमहरूफाट सीधै काभ्रऩेराञ्चोक ङ्ञजल्राको राङ्झग ऩठाईएको याहत साभग्रीहरूको मङ्जकन 
ङ्जिियण ङ्झनकाल्न सक्ने अिस्था देङ्ञिएन तथाङ्जऩ अङ्झबरेिफाट िङ्टल्न आएको ङ्जिियण ङ्झनम्न 
फभोङ्ञजभ यािी अध्ममन गङ्चयएको छ्- 

ङ्झस.नॊ. साभानको नाभ साभानको ऩङ्चयभाण 
KG BAG BDL PCS SET CTN ADT MTR 

१ चाभर १८,९९५ २६० 
      

२ ङ्ञचउया ८४५० ७३       

३ ब्राङ्कटे  ४२ १४४ ११०७३ 
    

४ बाडाकङ्टॉ डा    
BUCKET SET     ७५ 

   

KITCHEN POT  ३       

Mug    ७५     

Kitchen set     २००    
५ भेङ्झडङ्झसन      ४७ ११  
६ ङ्झभक्स पङ्ट ड     २०० ५३   
७ टेन्द्ट ङ्झत्रऩार ३००० ५० ९० १५७६४  १९  १८४२.९ 

Plastic tops (Tripal)    २५०     
नोट: ऩङ्चयभाण िङ्टल्न नसकेको याहत साभग्रीहरूराई मस ताङ्झरकाभा सभािेश नगयेको। 

 

काभ्रऩेरान्द्चोक ङ्ञजल्राभा याहत साभग्रीको प्राङ्ञप् तको ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण् 

क्र.सॊ. साभानहरूको ङ्जिियण ईकाई 

प्राङ्ञप् तको श्रोत जम्भा 
ऩङ्चयभाण 

ङ्जितयण 
बएको 

ऩङ्चयभाण(िचघ 
फाॉकी 

सयकायी अन्द्म 

1.  ङ्झत्रऩार थान ४५१५३ ९७७८ ५४९३१ ५३०१६ १९१५ 



267 
 

2.  Tent सेट ८३४ ३४ ८६८ ८५८ १० 

3.  ङ्झत्रऩार कऩडाको ठूरो थान २० ० २० २० ० 

4.  ङ्झत्रऩार (योर ) योर १३ १० २३ २३ ० 

5.  ङ्ञचउया फोया २५३२ ७५० ३२८२ ३२८२ ० 

6.  कम्फर/ब्राङकेट थान १९६६९ २८९३ २२५६२ २२५६२ ० 

7.  ङ्ञचनी फोया ११३ २० १३३ १३३ ० 

8.  नङ्टन फोया १४४ १४ १५८ १५८ ० 

9.  ङ्झफस्कङ्ट ट काटङ्टघन ५५२४ २५६ ५७८० ५७८० ० 

10.  चाभर ५० के.जी. फोया ५०७४ ५२४० १०३१४ १०३१४ ० 

11.  चाभर ३० के.जी. फोया ७७६६ ८७० ८६३६ ८६३६ ० 

12.  Tarapauline Sheets Toilet योर ० ६ ६ ६ ० 

13.  Solar Light गोटा १२४३ ० १२४३ १२४३ ० 

14.  जस्ताऩाता फण्डर ० ४३ ४३ ४३ ० 

15.  ब्राङे्कट ङ्झत्रऩार सेट सेट ० २२८ २२८ २२८ ० 
 

 

केन्द्रफाट प्राप् त याहत साभग्री य ङ्ञजल्राफाट ङ्जितयण बएको याहत साभग्रीहरू फीचको 
साभन्द्जस्मता:- 
नेऩार सयकायको याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्र एिॊ ङ्जिङ्झबन्द् न सॊर्, सॊस्थाफाट ऩठाएका 
याहत साभग्रीहरू ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतभा जम्भा गयी िा जानकायी गयाई ङ्जितयण 
स्थरभा ऩठाउने गयेको य सोको अङ्झबरेि अद्यािङ्झधक गयेको ऩाईमो तय केन्द्रीम याहत 
सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्रहरूरे काभ्रऩेराञ्चोक ऩठाईएका याहत साभग्रीहरूको व्मिङ्ञस्थत 
रुऩभा मङ्जकन ऩङ्चयभाण िङ्टल्न सक्ने गयी तथा एकरुऩता हङ्टने गयी अङ्झबरेि यािेको नऩाईएका 
देङ्ञिदा केन्द्ररे काभ्रऩेराञ्चोक ऩठाएका याहत साभग्रीहरू य काभ्रऩेराञ्चोकरे प्राप् त गयेको याहत 
साभग्री फीच तङ्टरना गयी मङ्जकन ङ्जिियण ङ्झनकाल्न सङ्जकने अिस्था देङ्ञिएन तथाङ्जऩ अद्यािङ्झधक 
गङ्चयएको अङ्झबरेिभा उल्रेङ्ञित भङ्टतम भङ्टतम साभग्रीहरूराई देहाम फभोङ्ञजभ अध्ममन गङ्चयएको 
छ।  

ङ्झस. 
नॊ. 

याहत साभग्री ऩठाउन े
ङ्झनकाम/ सॊर्सॊस्था 

ङ्झत्रऩार  
(थान/फण्डर) 

ब्ल्माङ्कटे 

(थान/फण्डर) 

ङ्ञचउया 
(के.जी.) 

 

चाभर  
(के.जी.) 

 

१. केन्द्रफाट यसङ्टिा 
ङ्ञजल्राभा ऩठाइएको 
याहत साभग्री 

२९०८६ ११८२० ३५३०० ३२३१०० 

२. ङ्ञजल्राभा प्राप् त हङ्टन 
आएको याहत साभग्री 
(सयकायफाट प्राप् त) 

४५१८६ थान १९६६९ २५३२ फोया ४८६६८० 
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१.३ याहत साभग्रीहरूको ङ्जितयणको प्रङ्जक्रमा य ङ्जितयणको ङ्ञस्थङ्झत:- 

ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतभा प्राप् त हङ्टन आएको याहत साभग्रीहरू स्थानीम ङ्झनकाम 
(गा.ङ्जि.स./न.ऩा.) का प्रङ्झतङ्झनङ्झध, साभाङ्ञजक सॊर्/ सॊस्थाहरू तथा व्मङ्ञिहरूरे फङ्टझी ङ्झरई 
स्थानीम जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध सङ्जहतको सॊमन्द्त्रको ङ्झसपाङ्चयशको आधायभा ङ्जिङ्झबन्द् न स्थानहरूभा ङ्जितयण 
गयेको देङ्ञिमो।याहत ङ्जितयणभा सडक नङ्ञजकका ऩीङ्झडतहरूरे फढी भात्राभा याहत साभग्रीहरू 
ऩाएको तय सो अनङ्टऩातभा ङ्ञजल्राका दङ्टगघभ स्थानहरूका ऩीङ्झडतहरूरे नऩाएको गङ्टनासो केही 
ऩीङ्झडतहरूको यहेको ऩाईमो।    

१.४ ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य सदङ्टऩमोग फाये ऩीङ्झडतहरूको प्रङ्झतङ्जक्रमा:- 

 काभ्रऩेराञ्चोक ङ्ञजल्राभा ऩीङ्झडत ऩङ्जहचान गने सम्फन्द्धभा िडा नागङ्चयक भञ् च य केन्द्रफाट 
िङ्जटएका प्राङ्जिङ्झधक टोरीरे ङ्छदएको प्रङ्झतिेदन पयक यहेको ऩाईएको; 

 नेऩार सयकायरे उऩरब्ध गयाएको याहत यकभ रू.1500० को ङ्जितयण गदाघ केन्द्रीम 
प्राङ्जिङ्झधक टोरीरे ऺङ्झतको भूल्माॊकन गयी तमाय गयेको प्रङ्झतिेदनराई आधायभानी ङ्जितयण 
गयेको देङ्ञिएताऩङ्झन उि टोरीरे ङ्ञजल्राका सफै स्थानहरू तथा र्यको ङ्झनयीऺण गयी 
प्रङ्झतिेदन तमाय गयेको नदेङ्ञिदा याहत यकभ ङ्जितयण सम्फन्द्धभा ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाघरमभा 
उजङ्टयी ङ्झनिेदनहरू ऩयेको य त्मस्ता ङ्झनिेदनहरू उऩय कायिाही सभेत गयी यकभ ङ्जपताघ गयेको 
देङ्ञिमो।  

 उल्रेङ्ञित उजङ्टयीहरूभा याहत यकभ ङ्झरनै का राङ्झग सम्फन्द्ध ङ्झफच्छेद गयेको, छङ्टिी ङ्झबङ्ङ बएको 
देिाएको; फैकङ्ञल्ऩक फासको व्मिस्था बएऩङ्झन सो याहत यकभ ङ्झरदा सो उल्रेि नगयेको; 
फसाई सयाई गयी अन्द्मतै्र स्थामी फसोफास गयेताऩङ्झन काभ्रऩेराञ्चोक ङ्ञजल्राको स्थामी फाङ्झसन्द्दा 
बएको बनी याहत यकभ तथा बकूम्ऩ ऩीङ्झडत ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्झरएको बन्द् ने उल्रेि बएको।  
 

१.६. याहत साभग्रीभा बएको अङ्झनमङ्झभतताको सम्फन्द्धभा काभ्रऩेरान्द्चोक ङ्ञजल्राफाट बएको कायिाहीको 
ङ्जिियण् 

1. ङ्झभङ्झत २०७२।०२।०२ गते ङ्छदनको सभमभा का.ऩ.ङ्ञज. फनेऩा न.ऩा. िाडघ न.१० 
तयकायी फजाय ङ्ञस्थत िर्षघ ३६ को ङ्झनय कङ्ट भाय शे्रष्ठरे सॊचारन गयेको दाप्चा बीभसेन 
टे्रडसघका ङ्जिके्रतारे जायी गयेको ङ्झफरभा सम्ऩूणघ रागत ढङ्टिानी िचघ, २०% नापा सभेत 
जोडी अङ्झधकतभ िङ्टरा भूल्म रू.३१२।१८ हङ्टनङ्ट ऩनेभा ङ्झनज ङ्जिके्रतारे िास्तङ्जिक भूल्म 
बन्द्दा फढी पाइदा ङ्झरई ङ्झफक्री गयी के्रताराई ठगी गयी कारोफजाय गयेकोभा ङ्ञजल्रा 
प्रशासन कामाघरम काभ्रऩेराञ्चोकको ङ्झभङ्झत २०७२।०२।१० गतेको ऩत्र आदेशरे 
ऩक्राउ ऩयेका ङ्झनय कङ्ट भाय शे्रष्ठको हकभा हारराई तायेिभा यहने गयी धयौटी यकभ िा 
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सो फयाफयको जेथा जभानत रु.४,८२,६५०।- (चाय राि फमासी हजाय छ सम ऩचास 
भात्र) भाग बएकोभा उि यकभ दाङ्ञिरा गयाई तायेिभा छङ्ट टेको।  

 

2. ङ्झभङ्झत २०७२।०२।०३ गते ङ्छदनको सभमभा का.ऩ.ङ्ञज.ऩाॉचिार न.ऩा.िाडघ न.०३ 
ताभार्ाट ङ्ञस्थत शे्रष्ठ हाडघिमय एण्ड ऩेन्द्ट सेन्द्टय ऩसरका सॊचारक का.ऩ.ङ्ञज. ऩाॉचिार 
न.ऩा.िाडघ न.३ ताभार्ाट फस्ने ऩ ङ्टणघ कङ्ट भायको छोया शे्रष्ठ हाडघिमय एण्ड ऩेन्द्ट्र सेन्द्टयको 
सॊचारक ङ्झबभ याज शे्रष्ठरे रू.२३४३।१६ भा िङ्चयद गयेको ङ्झत्रऩारको चको भूल्म 
रू.३,८००।– ङ्झरई कारोफजायी गयेकोरे  अनङ्टसन्द्धान ऩश् चात ्  रु.७२,४००।- (फहत्तय 
हजाय चाय सम) धयौटी फङ्टझाई तायेिभा छङ्ट टेको।  

 

2. ङ्झभङ्झत २०७२।०२।२५ गते का.ऩ.ङ्ञज.गोठऩानी गा.ङ्जि.स.िडा नॊ.९ देङ्ञि ऐ. धङ्टसेनी 
ङ्ञशिारम गा.ङ्जि.स.िडा नॊ.-७ य सानो िाङ्गथरी-६ ङ्ञस्थत ङ्जकयाना ऩसरका सॊचारक 
का.ऩ.ङ्ञज चौिास गा.ङ्जि.स िडा नॊ.७ फस्ने सूमघ फहादङ्टय ताभाङ  सभेतका व्मङ्ञिहरूरे 
बकूम्ऩ ऩीङ्झडतराई  ङ्झन्शङ्टल्क ङ्जितयण गनघको राङ्झग  चाभर १९६ फोया य ङ्ञचउया ६७ 
फोया सभेत ऩठाएकोभा ऩठाएको चाभर ङ्ञचउया भध्मे का.ऩ.ङ्ञज.गोठऩानी -९ फस्ने गङ्टण प्र. 
चौरागाॉईको ऩसर फाट चाभर फोया ५ य ङ्ञचउया फोया १५, ऐ.सानो िाङथरी-०६ फस्न े
ठूरी राभाको र्य फाट ३० िोया चाभर य ङ्ञचउया फोया ५ य ऐ. धङ्टसेनी ङ्ञशिारम -०७ 
फस्ने कान्द्छी ताभाङको ऩसर फाट १० िोया चाभर गयी जम्भा ४५ फोया चाभर य २० 
फोया ङ्ञचउया प्रङ्झतिादीहरूरे ङ्झफक्री ङ्जितयणको राङ्झग अिैध रूऩभा रङ्टकाई ङ्झछऩाई यािेको 
पेरा ऩयेकोभा ङ्झनजहरूराई कारो फजायी भङ्टद्दाभा ऩक्राउ गयी प्रङ्झतिादीराई जनही 
रू.१,२५,०००।–(एक राि ऩच्चीस हजाय) धयौटी भाग गयी तायेिभा छाङ्झडएको। 

 

२.प्राप् त यकभको िचघ तथा भौज्दात ङ्जिियण: 

२.१ ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत,काभ्रऩेराञ्चोक 

क्र.सॊ. यकभ ङ्जिङ्झनमोजन गने ङ्झनकाम प्राप् त यकभ कैङ्जपमत 

१. केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत 1,31,93,00,000।-  
 

क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक 

ऩङ्चयभाण/ 
सॊतमा 

दय िचघ यकभ 

िचघ 
प्रङ्जक्रमा 

१. 
भतृक ऩङ्चयिायराई 
याहत 

२९४ 100000।- २,९४,००,०००।- 
 

२. काजङ्जकङ्चयमा िचघ ३२९ 40,000।- 1,3१,६0,000।-  
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३ 

अस्थामी आिास 
ङ्झनभाघण िचघ 

 15000।- 1,25,05,70,000।- 
 

४ याहत ढङ्टिानी िचघ   ६,४४,०००।- 

ङ्ञज
.दै
.उ
.स
. क

ो 
ङ्झनण

घमा
नङ्ट स

ाय 
 

५ ईन्द्धन िचघ   २,२५,२४६।- 

६ िाजा िचघ   ७६,७५०।- 

७ 
डङ्टिानी मातामात 
ऩेश्की 

  ३,३५,०००।- 

कङ्ट र िचघ १,२९,५०,७७,९९६।-  
 

२०६८ सारको जनगणना य बकूम्ऩफाट ऺङ्झत बएका र्य सॊतमाको तङ्टरनात्भक ङ्जिियण् 

 
ङ्झसनॊ गा.ङ्जि.स./न.ऩा. 

ऩङ्चयिाय सॊतमा 
जम्भा 

जनसॊतमा 
जम्भा 
र्य 

कच्ची ऩ्ी 
ऩूणघ 
ऺङ्झत 

आॊङ्ञशक 
ऺङ्झत 

साभन्द्म 
२०६८ 
को 

जनगणना 

२०७२ 
बकूम्ऩ 
ऩश् चात ्  

1  aNynL 660 853 4260 901 879 16 864 16 1 

2  jflN6ª 504 570 3697 1029 1028 0 827 148 53 

3  afn'afkf6L{ b]pk'/ 1292 1383 7847 2108 1998 41 1991 43 16 

4  agv' 709 750 6008 865 201 0 478 153 208 

5  ag]kf g=kf= 5540 3049 18364 3196 1619 1577 1561 833 803 

6  a]vl;Dn] 3tL{ufpF 256 359 2046 568 569 2 545 24 0 

7  eLdvf]/L 1066 1355 8416 1748 1748 2 1748 0 0 

8  e'Dn'6f/ 529 650 4000 890 888 2 885 5 0 

9  latf{ b]p/fnL 530 680 4448 910 1362 0 898 12 0 

10  af]Nb]km]lbr] 470 527 3811 757 727 0 675 73 8 

11  a"9fvfgL 662 725 5465 852 791 0 634 120 0 

12  rnfn u0f]z:yfg 864 1040 6119 1619 1603 16 1466 109 44 

13  r08]gL d08g 782 991 5334 986 969 1 967 1 0 

14  rf}af; 487 564 3802 911 911 0 751 152 7 

15  RofDf/fËj]+;L 304 339 1915 567 567 0 567 0 0 

16  Rofl;Ëvs{ 611 877 2375 564 564 0 549 33 0 

17  8fF8fuFfp 484 522 3701 1112 1040 0 561 234 328 

18  b]aL6f/ 572 656 3507 984 978 1 933 45 2 

19  w'lnv]n g=kf= 3279 3092 18146 3416 2098 1178 2161 440 775 

20  9+'vs{ 1035 1367 7812 2173 2165 7 1891 223 58 

21  w';]gL lzjfno 366 489 2827 607 603 0 604 4 0 

22  bf]nfn3f6 467 567 3145 659 593 95 537 96 21 

23  kmnfF6] e'Dn' 303 394 2477 586 586 0 586 0 0 
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24  kmnfd]6f/ 668 821 5423 724 724 0 724 0 0 

25  kmf]lS;ª6f/ 376 457 3346 500 499 0 488 11 0 

26  u}/Lla;f}gf b]pk'/ 1203 1720 9471 2649 2576 77 2577 39 23 

27  3tL{5fk 411 468 3513 941 941 0 941 0 0 

28  uf]s'n] 752 852 6155 1033 1033 0 904 129 0 

29  uf]7kfgL 518 642 4288 1011 1011 0 1009 0 0 

30  h};Lyf]s d08g 667 885 4175 1156 1156 0 1071 64 21 

31  HofDbL d08g 1090 1473 7244 2413 2409 4 2413 0 0 

32  snfFtL e"ld8fF8f 766 902 4780 0 948 7 897 30 8 

33  sfgk'/ sfnfkfgL 922 1049 6600 1510 1507 7 1460 46 14 

34  sflQs] b]p/fnL 675 930 5450 1301 929 1 902 41 0 

35  s6'~h]a+];L 497 606 3803 849 603 12 602 7 5 

36  sfe|]lgTor08]Zj/ 1042 1345 6629 2082 602 1448 1639 21 17 

37  vx/]kfFu' 559 579 4518 806 797 8 638 140 34 

38  v/]nyf]s 626 876 4960 1139 1138 0 1138 0 0 

39  vfkf{rf]s 335 423 2596 781 781 0 769 12 0 

40  sf]nFftLe'Dn' 316 429 2281 650 650 0 650 0 0 

41  sf]zLb]vf 461 564 3145 761 546 0 563 7 0 

42  s'?jf; rfkfvf]/L 584 781 4697 1022 1022 0 1022 0 0 

43  s'zfb]jL 1549 1845 9557 3206 2936 249 2628 275 223 

44  d]R5] 1263 1664 11019 2157 2125 0 2134 29 2 

45  dfbgsF'8f/L 478 554 3483 882 882 0 882 0 0 

46  dxfb]j:yfg d08g 1873 2551 12197 3629 3396 233 3402 13 208 

47  dxfb]j6f/ 381 473 3059 556 556 2 556 0 0 

48  dxf+sfnrf}/ 787 847 5682 994 992 0 907 50 32 

49  dx]Gb|Hof]lt 661 873 4324 1198 1103 94 1077 77 44 

50  dfemLk]mbf 627 717 5175 721 721 0 724 0 0 

51  d+un6f/ 786 1025 5954 1468 1444 24 1369 71 30 

52  ldNr] 447 540 3429 542 541 0 540 7 0 

53  gfu|]uur]{ 479 564 3987 741 740 1 652 88 1 

54  pu|r08L gfnf 1444 1870 10065 2696 2334 333 1759 177 151 

55  gfl;sf:yfg ;fFuf 1305 1323 7489 1371 956 412 794 265 282 

56  goFfufpF b]pk'/ 951 1150 6454 3222 1959 6 1257 6 0 

57  kgf}tL g=kf= 5943 6724 35682 7389 5501 1888 5269 903 1217 

58  kfTn]v]t  806 1170 6104 1659 1656 2 1645 2 10 

59  kf]v/Lrf}/L 648 824 5801 1401 1401 0 1377 17 0 

60  kf]v/Lgf/fo0f:yfg 647 734 5413 1039 1039 0 1039 0 0 

61  /ljcf]kL 923 1127 5509 1662 1602 11 1606 6 4 

62  ¥ofn] laxfj/ 977 1183 6597 1854 1855 4 1840 14 0 

63  ;fnwf/f 461 588 3677 619 619 0 619 0 0 

64  ;Nn]e'Dn' 489 592 3899 830 688 0 814 11 3 

65  ;fNd]rfsn 312 349 1970 337 337 0 331 0 6 

66  z+v'kf6L{rf}/ 722 918 4932 985 920 44 0 908 15 

67  ;fgf]jfªynL 343 481 2811 715 715 0 715 0 0 
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68  ;flkª 786 975 6183 1814 1206 0 1211 4 0 

69  zf/bf atf;] 511 695 3751 692 691 2 691 2 0 

70  ;/dynL 239 316 1942 368 367 0 364 4 0 

71  ;:o"{+vs{ 1095 1226 7961 1291 1291 0 1291 0 0 

72  lzv/  cfDjf]6] 850 1055 7146 1111 1111 0 1108 3 0 

73  l;dnrf}/ Zofdkf6L 832 986 6063 1295 1261 34 1256 17 22 

74  l;DynL 350 495 3335 865 865 0 865 0 0 

75  l;kfnL lrnfpg] 574 653 3918 710 706 2 695 3 1 

76  l;;fvfgL 344 479 3680 479 479 0 478 0 0 

77  7"nf]k;]{n 578 691 4546 978 978 0 917 29 32 

78  6's'rf gfnf 1029 1185 6245 1764 1553 211 1561 44 159 

79  pu|tf/f hgfufn 1634 1558 7257 2116 975 699 914 114 221 

80  kFfrvfn 7457 10040 51816 14192 13146 849 13324 577 290 

81  sfzLv08 4830 6429 37322 9526 9338 310 9339 131 59 

जम्भा 80651 95070 548030 128410 115344 9912 111036 7158 5458 

      (्ोत :- ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाघरम काभ्रऩेरान्द्चोक तथा २०६८ सारको जनगणना प्रङ्झतिेदन) 

नोट् भाङ्झथको तथ्माङ्कफाट काभ्रऩेराञ्चोक ङ्ञजल्राका कङ्झतऩम न.ऩा. तथा गा.ङ्जि.स.हरुभा २०६८ को 
जनगणनाभा उल्रेङ्ञित र्य सॊतमा बन्द्दा ऩङ्झन अस्िबाङ्जिक रूऩभा र्य सॊतमा फढाई, देिाई याहत 
यकभ तथा बकूम्ऩ ऩीङ्झडत याहत ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्झरएको देङ्ञिएको। 

२.३ ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामाघरम, काभ्रऩेराञ्चोक:- 

 याहत साभग्रीहरूको प्राङ्ञप् त य ङ्जितयणभा अऩनाईएको ऩद्धङ्झत:- 
 ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामाघरम काभ्रऩेरान्द्चोकको िचघको ङ्जिियण :-  

ङ्झसनॊ िचघ शीर्षघक ऩङ्चयभाण िचघ यकभ 

1.  ङ्झत्रऩार िङ्चयद 1761 18,04,000।- 
2.  बकूम्ऩ ऩीङ्झडत रगत सॊकरन पायभ छऩाई 113000 1,78,766।- 
3.  बकूम्ऩ ऩीङ्झडत याहत ङ्झनिेदन पायभ 180000 1,08,819।- 
4.  बकूम्ऩ ऩीङ्झडत याहत ङ्झनिेदन पायभ 100000 1,58,200।- 
5.  रगत सॊकरनभा िङ्जटएको सयकायी टोरीराई 

२५,०००।- को दयरे भसरन्द्द िचघ 
81 टोरी 

20,25,000।- 

6.  याहत तथा उद्धाय कामघभा िङ्जटएका सिायी 
साधन तथा चाईङ्झनज हेल्थ क्माम्ऩ इन्द्धन िचघ 

 
2,34,620।- 

7.  बकूम्ऩ ऩीङ्झडत ऺेत्रको अनङ्टगभन िचघ  1,31,635।- 
8.  याहत व्मिस्थाऩनभा िङ्जटएका कभघचायी िाना 

िाजा िचघ 
 

1,27,550।- 
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9.  सयकायी टोरीभा िङ्जटएका कभघचायीको भ्रभण  1,60,790।- 
जम्भा िचघ  49,29,380।- 

 

 प्रत्मेक गा.ङ्जि.स./न.ऩा.राई ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभको िचघ गने ऩद्धङ्झत तथा िचघको ङ्ञस्थङ्झत:  
िचघको ऩद्धङ्झत:- काभ्रऩेरान्द्चोक ङ्ञजल्राभा यहेका 76 िटा गा.ङ्जि.स.तथा 5 िटा 
नगयऩाङ्झरकाहरूरे LGCDP भापघ त भन्द्त्रारमफाट प्राप् त यकभ (प्रङ्झत गा.ङ्जि.स. 
रु.4,5०,०००।तथा नगयऩाङ्झरकाको प्रङ्झत िडा 2,00,000।-) बकूम्ऩ ऩीङ्झडत 
स्थानीमहरूको आिश्मकताको आधायभा स्थानीम ङ्झनकामका ऩदाङ्झधकायी तथा स्थानीम 
स्तयभा गङ्छठत याजनैङ्झतक सॊमन्द्त्र तथा िडा नागङ्चयक भञ् चरे गयेको ङ्झसपाङ्चयश तथा 
औल्माएका आधायबतू साभग्रीहरू (ङ्झत्रऩार, िाद्यान्द् न, जस्ताऩाता आङ्छद) को िङ्चयदभा िचघ 
गयेको देङ्ञिमो।   

न.ऩा./गा.ङ्जि
.स. 

िचघको ङ्जिियण 
ङ्झनकासा यकभ 

रु. 
िचघ यकभ 

रु. 
कैङ्जपमत 

धङ्टङ्झरिेर 
नगयऩाङ्झरका 

िानेऩानी, और्षङ्झध तथा 
First Aid 

18,00,000। 

57,958।-  

अस्थामी आिास ङ्झनभाघण 15,92,714।-  
िाना व्मिस्थाऩन 1,37,589।-  

ढङ्टिानी िचघ 11,739।-  
कङ्ट र िचघ 18,00,000।  

फनऩेा 
नगयऩाङ्झरका 

स्थानीम शासन तथा 
साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिकास 
कामघक्रभ (LGCDP) 

22,00,000।- 22,00,000।- 
िडा नागङ्चयक भञ् च भापघ त 

ङ्जितयण 

भतृक ऩङ्चयिाय( ५ 
ऩङ्चयिाय) 

50,000।- 50,000।- फनेऩा न.ऩा. फाट 

प्रकोऩ व्मिस्थाऩन िचघ 89,551।- 89,551।- फनेऩा न.ऩा. फाट 

अस्थामी आिास ङ्झनभाघण 
2,07,75,000

।- 
2,07,75,000।- ङ्ञजल्रा प्रशा.का फाट ङ्झनकासा 

काज-कृमा िचघ 2,80,000।- 1,60,000।- 
ङ्ञजल्रा प्रशा.का फाट ङ्झनकासा 

बएको भध्मे रु 
1,20,000।- ङ्जपताघ 

भतृक ऩङ्चयिाय याहत 8,00,000।- 3,00,000।- 
ङ्ञजल्रा प्रशा. का फाट ङ्झनकासा 

बएको भध्मे रु 
5,00,000।- ङ्जपताघ 

कङ्ट र िचघ 2,35,74,551।-  
ऩनौती 

नगयऩाङ्झरका 
जस्ता ऩाता 700 फण्डर 

( भ्माट सङ्जहत ) 
34,00,000।- 31,01,000।-  
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ङ्झत्रऩार िङ्चयद ( 320 
के.जी. प्रङ्झत ईकाई 
366.40 सङ्ञन्द्दऩ 

प्राङ्ञस्टक सप्रामसघ फनेऩा  
6 काभ्र)े 

 1,32,490।24।-  

कङ्ट र िचघ 32,33,490।24  

ऩाॉचिार 
नगयऩाङ्झरका 

 

अस्थामी व्मिस्थाऩनको 
राङ्झग ङ्झनकासा 

 
34,00,000।

- 

- LGCDP 

प्राङ्ञष् टक ङ्झसट ङ्झत्रऩार 6,37,500।- 
शभाघ प्राङ्ञष् टक अडघय सप्रामसघ 

नेऩारगॊजफाट 

ङ्झत्रऩार 25,58,790।- 
भास्के ङ्झनभाघण सेिा 

ओिरढङ्टङ्गाफाट िङ्चयद 

िाद्यान्द् न िङ्चयद 2,70,500।- 
याधेश् माभ िाद्य बण्डाय 
कोटेश् िय फाट िङ्चयद 

कङ्ट र िचघ 34,66,790।-  

काशीिण्ड 
नगयऩाङ्झरका 

भतृक ऩङ्चयिायराई याहत 
तथा कृमा िचघ 

8,40,000।- 6,00,000।- 
भतृक ऩङ्चयिाय याहत यकभ 
ङ्झरन नआएकोरे भौज्दात 

यहेको 
अस्थामी व्मिस्थाऩनको 

राङ्झग( जस्ताऩाता, 
ङ्झत्रऩार, चाभर, ङ्ञचउया य 
याजभा दार िङ्चयद ) 

30,00,000।
- 

30,00,000।- LGCDP 

अस्थामी आिासको राङ्झग 
(6413 ऩीङ्झडत  ऩङ्चयिाय 
सॊतमा यहेको भा 5865 
ऩङ्चयिाय सॊतमाको राङ्झग रु 

15,000को दयरे 
ङ्जितयण ) 

9,00,00,000
।- 

8,79,75,000।- 
रू.20,25,000।– यकभ 

भौज्दात यहेको 

कङ्ट र िचघ 9,15,75,000।-  

यङ्जि ओऩी 
गा.ङ्जि.स. 

झङ्टर िङ्चयद 

4,50,000।- 

2,64,004।- आिश्मकता अनङ्टसाय सिघदरीम 
सहभङ्झतफाट याहत साभग्री 

िङ्चयद िाने तेर 1,43,134।- 

ढङ्टिानी िचघ 42,862।- याहत साभग्री ढङ्टिानी गदाघ 
कङ्ट र िचघ 4,50,000।-  

कोराॉती 
ब ङ्टम्रङ्ट 

गा.ङ्जि.स 

जस्ता िङ्चयद 

4,50,000।- 

3,08,457।- 
आिश्मकता अनङ्टसाय  

सिघदरीम सहभङ्झतफाट याहत 
साभग्री िङ्चयद 

ढङ्टिानी िचघ 20,000।- याहत साभग्री ढङ्टिानी गदाघ 

िाद्यान्द् न िङ्चयद निङ्टरेको 
बकूम्ऩफाट ङ्जिस्थाङ्जऩत 

ऩङ्चयिायको तत्कार िाद्यान्द् न 
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िङ्चयद 
कङ्ट र िचघ 4,50,000।-  

दोरारर्ाट 
गा.ङ्जि.स. 

िाद्यान्द् न िङ्चयद 

4,50,000।- 

3,44,500।- 3,44,500।- 
रोड िचघ 1,500।- 1,500।- 

ढङ्टिानी िचघ 
54,000।-(कय 

सभेत) 
54,000।-(कय सभेत) 

ढङ्टिानी िचघ 
50,000।–

(कयसभेत) 
50,000।–(कयसभेत) 

कङ्ट र िचघ 4,50,000।-  

साल्धाया 
गा.ङ्जि.स. 

सर िङ्चयद 
4,50,000।- 

1,52,515।- 
सिघदरीम सहभङ्झतफाट याहत 

साभग्री िङ्चयद 
ढङ्टिानी 1,47,950।- याहत साभग्री ढङ्टिानीको राग 

थार,झूर य ङ्झगरास 1,47,226।- याहत साभग्री िङ्चयद 
कङ्ट र िचघ 4,47,691।-  

फङ्टढािानी  
गा.ङ्जि.स. 

चाभर िङ्चयद 
4,50,000। 

2,68,250।- 
सिघदरीम सहभङ्झतफाट याहत 

साभग्री िङ्चयद 
ढङ्टिानी िचघ 1,81,750।- याहत साभग्री ढङ्टिानीको राङ्झग 

कङ्ट र िचघ 4,50,000।-  
साङ्जऩङ्ग 
गा.ङ्जि.स. 

 

दार, साफङ्टन य तेर 
4,50,000।- 

3,50,250।- 
सिघदरीम सहभङ्झतफाट याहत 

साभग्री िङ्चयद 
ढङ्टिानी 1,01,000।- याहत साभग्री ढङ्टिानीको राङ्झग 
कङ्ट र िचघ 4,51,250।-  

िहयेऩागङ्ट 
गा.ङ्जि.स. 

चाभर िङ्चयद 
4,50,000।- 

4,20,500।- 
सिघदरीम सहभङ्झतफाट याहत 

साभग्री िङ्चयद 
ढङ्टिानी तथा िाना 29,150।- याहत साभग्री ढङ्टिानीको राङ्झग 

कङ्ट र िचघ 4,50,000। -  
ङ्ञशिय 
आङ्ञम्फटे 
गा.ङ्जि.स. 

 

चाभर, तेर य नङ्टन  
िङ्चयद 

4 ,50,000।- 
4,03,750।- 

सिघदरीम सहभङ्झतफाट याहत 
साभग्री िङ्चयद 

ढङ्टिानी तथा िाना 46,250।- याहत साभग्री ढङ्टिानीको राङ्झग 

कङ्ट र िचघ 4,50,000। -  

पोङ्ञक्सॊटाय 
गा.ङ्जि.स. 

चाभर िङ्चयद 

4,50,000।- 

74,000।- 
सिघदरीम सहभङ्झतफाट याहत 

साभग्री िङ्चयद 
ढङ्टिानी तथा िाना 1,36,000।- याहत साभग्री ढङ्टिानीको राङ्झग 

ङ्झत्रऩार िङ्चयद 2,40,000।- 
100 ङ्जऩस ङ्झत्रऩार रू 

2400।– का दयरे कृसना 
सप्रामसघ फनेऩाफाट िङ्चयद। 

कङ्ट र िचघ 4,50,000। -  
फोल्देङ्जपङ्छदचे 
गा.ङ्जि.स 

चाभर िङ्चयद 4,50,000।- 3,72,960।- सिघदरीम सहभङ्झतफाट याहत 
साभग्री िङ्चयद 
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ढङ्टिानी तथा रोड िचघ 77,040।- याहत साभग्री ढङ्टिानीको राङ्झग 
कङ्ट र िचघ 4,50,000। -  

डाॉडागाउॉ 
गा.ङ्जि.स 

चाभर िङ्चयद 
4,50,000।- 

3,50,075।- 
सिघदरीम सहभङ्झतफाट याहत 

साभग्री िङ्चयद 
ढङ्टिानी तथा रोड िचघ 99,925।- याहत साभग्री ढङ्टिानीको राङ्झग 

कङ्ट र िचघ 4,50,000। -  
 

२.४ ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरम, काभ्रऩेराञ्चोक 

प्राप् त यकभको ङ्जिियण:-  रू.13,77,13,000।- (ङ्जिङ्झबन्द् न शीर्षघकभा ङ्ञशऺा ङ्जिबागफाट 
ङ्झनकासा बएको यकभ) 

अस्थामी ङ्झसकाई कऺ (Temporary Learning Center-TLC) ङ्झनभाघण सम्फन्द्धी  
 प्राप् त यकभ:-  रू.7,34,55,000।- 
 सयकायी िचघभा ङ्झनभाघण सम्ऩङ्ङ गनङ्टघऩने TLC:- 498 फटा ङ्जिद्यारमभा सयकायी 

स्तयफाट ङ्झनभाघणको राङ्झग जम्भा यकभ रू. 7,34,55,000।- 
 ङ्झफङ्झबन्द् न सॊर्-सॊस्थाहरूफाट ङ्झनभाघण सम्ऩन्द् न बएका TLC:-270 िटा ङ्जिद्यारमको 

राङ्झग ङ्झफङ्झबन्द् न सॊर्-सॊस्थाहरूराई TCL ङ्झनभाघणको राङ्झग ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरम 
काभ्रऩेरान्द्चोकफाट अनङ्टभङ्झत प्रदान गङ्चयएको । 

 सयकायी स्तयफाट ङ्झनभाघण गङ्चयएका िा ङ्झनभाघणको क्रभभा यहेका अस्थामी ङ्झसकाई 
केन्द्रहरूको ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरमफाट अनङ्टगभन गयेको नदेङ्ञिएको तथा िचघ 
सम्फन्द्धभा सम्फङ्ञन्द्धत ङ्जिद्यारमराई ऩेश्की स्िरूऩ यकभ उऩरब्ध गयाई ऩेश्की 
पर्छ्योटको क्रभभा यहेको। 

ऩोशाक तथा झोरा िङ्चयद सम्फन्द्धभा :- ऩोसाक, झोरा िङ्चयदभा रू.4,99,33,000।- तथा 
ङ्जिद्यारमको शौचारम ङ्झनभाघणभा रु 1,00,00,000।- ङ्झनकासा बएकोभा िचघ बई ऩेश्की 
पर्छ्यौटको क्रभभा यहेको। 

२.५ िानेऩानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, काभ्रऩेरान्द्चोक: 

 प्राप् त यकभ:-  रु. 1,00,00,000।-  

 िानेऩानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन कामाघरम काभ्रऩेराञ्चोकरे ङ्ञजल्रा अन्द्तगघत बकूम्ऩको 
कायण ऺङ्झत ऩङ्टगेका िानेऩानी आमोजनाहरूको ङ्जिियण सॊकरन गयी उल्रेङ्ञित यकभ िचघ 
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गयेको देङ्ञिएन तय ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयश बई आएका १३३ 
िानेऩानी आमोजनाहरूराई आिश्मकता अनङ्टसाय िानेऩानी ऩाईऩ ९०,१२५ ङ्झभटय िङ्चयद 
गयी ८५,५७५ ङ्झभटय ङ्जितयण गयेको देङ्ञिमो।  

 

 िानऩेानी कामाघरमफाट बएको िङ्चयद प्रङ्जक्रमा य िङ्चयद बएका साभानहरूको ङ्जिियण: 

क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक ऩङ्चयभाण िचघ यकभ 

िचघ 
प्रङ्जक्रमा 

कैङ्जपमत 

१ 

ङ्जिङ्झबन्द् न साइजको 
ऩोङ्झरङ्झथन ऩाइऩ 

90125 
ङ्झभटय 

49,89,017।- कोटेशन  

२ 

ङ्ञज.आई.ऩाइऩ य 
ङ्जपङ्जटङ्ग 

 12,88,273।-  

ऩानी टॊकी फाटय ऩम्ऩ 
सभेत 

३ नभूना टहया ङ्झनभाघण  36,595।-   

४ भौज्दात यकभ  36,86,115।-  

सहयी ङ्जिकास 
भन्द्त्रारमभा ङ्जपताघ 

जम्भा िचघ 1,00,00,000।-   
 

   भौज्दात ङ्जिियण :- 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण िङ्चयद ऩङ्चयभाण 

ङ्जितङ्चयत ऩाइऩको 
ऩङ्चयभाण 

भौज्दात 
ऩङ्चयभाण 

1.  
ङ्जिङ्झबन्द् न साइजको ऩोङ्झरङ्झथन 
ऩाइऩ 

90125 
ङ्झभटय 

85575 ङ्झभटय 4550 ङ्झभटय 

   

 िङ्चयद गङ्चयएको ऩाइऩ रगामतका साभानहरू सीधै पभघहरूराई ऩत्राचाय गयी िङ्चयद 
गङ्चयएको।  

 सम्फङ्ञन्द्धत पभघहरूरे ऩेस गयेको कोटेशनभा पयक व्मङ्ञिका नाभभा यहेका दङ्टई 
पभघको कोटेशनभा एकै अऺय बएको ऩाइएको। 

 बकूम्ऩफाट के कङ्झत ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत िानेऩानी आमोजनहरूभा ऺङ्झत ऩङ्टगेको हो बएको 
हो सोको मङ्जकन ङ्जिियण सॊकरन नगयी तथा बएको ऺङ्झत अनङ्टसाय कङ्झत ऩाइऩ 
आिश्मक ऩने हो सोही अनङ्टसाय ईङ्जष्टभेट गयी िङ्चयद गयेको नदेङ्ञिॊदा िङ्चयद प्रङ्जक्रमा 
हच ङ्टिा य ऺङ्झतसॉग साऩेङ्ञऺत देङ्ञिएन। 
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२.६ ङ्ञजल्रा ब-ूसॊयऺण कामाघरम,काभ्रऩेराञ्चोक: 
 

 ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत ब-ूऺम िा सॊबाङ्जित ब-ूऺमफाट ऩङ्टगेको िा ऩङ्टग्न सक्ने ऺङ्झतको ङ्जिियण:- 
काभ्रऩेरान्द्चोक ङ्ञजल्राभा बकूम्ऩको कायण बएको ऺङ्झतको ङ्जिियण निङ्टरेको, ङ्ञजल्रा ब-ू
सॊयऺण कामाघरमराई आ.फ.2071/072को ब ू तथा जराधाय सॊयऺण ङ्जिबाग भापघ त 
प्राकृङ्झतक प्रकोऩ व्मिस्थाऩन कामघक्रभको राङ्झग िचघ गने गयी रू. 1 कयोड फजेट ङ्झनकासा 
बएको। 

 

 

 ब-ूसॊयऺण कामाघरमफाट बएको िङ्चयद प्रङ्जक्रमा (टेण्डय) द्धाया िङ्चयद बएका साभानहरूको 
ङ्जिियण् 

क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक ऩङ्चयभाण दय  िचघ यकभ रु. िचघ प्रङ्जक्रमा 
1. भेङ्झसनरे फङ्टनेको हेङ्झब कोटेड 

ग्माङ्जिमन फाकस 

15000 
िगघ ङ्झभटय 

209।05 
प्रङ्झत ईकाई दय 

31,35,750।- फोरऩत्र 
आव्हानफाट 

2. 8 गेजको ग्माङ्जिमन ताय 5/1 97180 4,98,436।2 " 
3. 10 गेजको ग्माङ्जिमन ताय 39/33 97180 38,21,603।5 " 
4. 12 गेजको ग्माङ्जिमन ताय 1/546 97180 1,50,240।3 " 

जम्भा भूल्म 76,06,030।-  

 

 उल्रेङ्ञित साभानहरूको ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य भौज्दात ङ्जिियण :- 
बकूम्ऩ ऩश् चात् को ङ्जिशेर्ष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतराई भध्मनजय गयी नेऩार सयकायफाट ब ूतथा जराधाय 
सॊयऺण ङ्जिबाग भापघ त प्राकृङ्झतक प्रकोऩ व्मिस्थाऩन कामघक्रभको राङ्झग ङ्झभङ्झत 
2072।03।16 गते ङ्ञजल्रा ब-ूसॊयऺण कामाघरम, काभ्रऩेरान्द्चोकराई 
रु.1,00,00,000।- (एक कयोड) िचघ गने गयी अङ्ञततमायी ङ्छदएकोभा ङ्झभङ्झत 
2072।03।13 गते 15000  िगघ ङ्झभटय भेङ्झसनरे फङ्टनेको हेङ्झब कोटेड ग्माङ्जिमन फाकस 
य 46 टन हेङ्झब कोटेड ग्माङ्जिमन तायको राङ्झग भ्माट य कङ्ञन्द्टन्द्जेन्द्सी फाहेक रू. 
88,15,500।- को रागत अनङ्टभान स्िीकृत बएकोभा ङ्ञजल्राभा तायजारी अत्माङ्झधक भाग 
यहेको कायण भेङ्झसनरे फङ्टनेको ङ्जिङ्झबन्द् न गेजको हेङ्झब कोटेड ग्माङ्जिमन फाकस य हेङ्झब कोटेड 
ग्माङ्जिमन ताय िङ्चयद गनघ सूचना प्रकाशन गयी फोरऩत्र भापघ त श्री हङ्टरास िामय इण्डङ्जष्डज 
ङ्झरङ्झभटेडराई कय किागयी भ्माट सङ्जहत रु.75,05,065।- को िङ्चयद सम्झौता अनङ्टसाय 
ब ङ्टिानी ङ्छदएको देङ्ञिन्द्छ।साथै ङ्झनमङ्झभत फजेट अन्द्तगघत रू.5,00,000।–सािघजङ्झनक ङ्झनभाघण 
शीर्षघकफाट ङ्झनकासा बएको देङ्ञिन्द्छ। 
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अनङ्टगभनको क्रभभा उल्रेङ्ञित िङ्चयद प्रङ्जक्रमाभा देङ्ञिएका ङ्जिर्षमहरू्-                            

 ङ्ञजल्रा ब-ूसॊयऺण कामाघरम, काभ्रऩेराञ्चोकरे िङ्चयद गयेको ग्माङ्जिन तायजारी ७ ङ्छदन े
सूचना प्रकाशन गयी हङ्टरास िामय इण्डङ्जष्डज ङ्झरङ्झभटेड, सङ्टऩय िामय इण्डङ्जष्डज ङ्झरङ्झभटेड 
य ङ्जप्रङ्झभमय िामय इण्डङ्जष्डज ङ्झरङ्झभटेडफाट कायिाना भूल्मभा ऩेश गयेको फोरऩत्र 
भध्मेफाट ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत सािघजङ्झनक िङ्चयद तथा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको योहफयभा न्द्मूनतभ 
दयबाउ ऩेश गने हङ्टरास िामय इण्डङ्जष्डज ङ्झरङ्झभटेडफाट ङ्ञजल्राको दययेट बन्द्दा २३% 
कभ भूल्मभा (unit price, 2*1*1 mesh size रु.) भा िङ्चयद गयेको देङ्ञिमो।  

२.७ ङ्ञजल्रा जनस्िास्थ्म कामाघरम ,काभ्रऩेराञ्चोक 

 प्राप् त यकभ:- रु. 20,00,000।- 
ङ्ञजल्रा जनस्िास्थ्म कामाघरमफाट बएको िङ्चयद प्रङ्जक्रमा य िङ्चयद बएका साभानहरूको ङ्जिियण् 

क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक िचघ यकभ िचघ प्रङ्जक्रमा 
1. धङ्टङ्झरिेर  रू.10,00,000।- अस्ऩतारराई सोधबनाघ 
2. और्षङ्झध िङ्चयद रु.9,96,032।26 कोटेशन 

 

केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतफाट स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारम भापघ त ङ्ञजल्रा 
स्िास्थ्म कामाघरम काभ्रऩेरान्द्चोकराई ङ्जिङ्झबन्द् न ङ्झभङ्झतभा जम्भा रु.20,00,000।-(फीस राि 
भात्र) और्षङ्झध रगामतका याहत साभग्री िङ्चयदको राङ्झग यकभ ङ्झनकासा बएको देङ्ञिन्द्छ। सो 
भध्मे रु.10,00,000।- (दस राि) धङ्टङ्झरिेर अस्ऩताररे ऩीङ्झडतको उऩचायको राङ्झग 
िङ्चयद गयेको और्षङ्झधको सोध बनाघ गयेको देङ्ञिन्द्छ बने फाॉकी रू.10,00,000।- (दस 
राि) भध्मफाट रु.9,96,032।26 फयाफयको और्षङ्झध सीधै फजायफाट िङ्चयद गयी ङ्जिङ्झबन्द् न 
स्िास्थ्म चौकीहरूराई ङ्जितयण गयेको देङ्ञिन्द्छ। ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरमफाट िङ्चयद 
गङ्चयएका और्षङ्झध रगामतका याहत सम्फन्द्धभा  अनङ्टगभनको क्रभभा बकूम्ऩ ऩूिघ िङ्चयद गयेकै 
भूल्म ङ्जिजकभा उल्रेि बएकोरे अङ्झनमङ्झभतता यहेको बन्द् ने अिस्था देङ्ञिएन।  

२.८ ङ्ञजल्रा ऩशङ्ट सेिा कामाघरम,काभ्रऩेराञ्चोक 

 प्राप् त यकभ:- ङ्ञजल्रा ऩशङ्ट सेिा कामाघरमराई बकूम्ऩफाट ऩशङ्ट चौऩामाभा ऺङ्झत ऩङ्टगेका 
ङ्जकसानहरुराई याहत स्िरूऩ कङ्ट नै यकभ प्राप् त नबएताऩङ्झन कामाघरमको ङ्झनमङ्झभत फजेटफाट 
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भतृ्मङ्ट बएका ऩशङ्टहरूको व्मिस्थाऩन तथा ऩीङ्झडत कृर्षकहरूको ऩशङ्टऩॊङ्ञऺहरूको राङ्झग िङ्टयाक 
ङ्जितयणभा िचघ ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झनणघमरे आन्द्तङ्चयक फजेटफाट 
रु.7,29,365।- ऩशङ्टदाना तथा भतृ ऩशङ्ट व्मिस्थाऩनको राङ्झग आिश्मक ऩने और्षङ्झध िङ्चयद 
गयेको देङ्ञिमो।  
 

 ङ्ञजल्रागत ऩशङ्ट, चौऩामाको ङ्जिियण: 
 

भतृक ऩशङ्टऩॊङ्झछको ङ्जिियण:  

चौऩामाको नाभ बैसी गाई फाख्रा सॉगङ्टय अन्द्म ऩशङ्टऩॊङ्झछ 

जम्भा ४५३ ८०३ ३९७९ ९४ २५६३५२ 

 

 ङ्ञजल्रा ऩशङ्ट कामाघरमफाट बएको िङ्चयद प्रङ्जक्रमा य िङ्चयद बएका साभानहरूको ङ्जिियण् 

क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक िचघ यकभ (रु.) िचघ प्रङ्जक्रमा 
1. भतृ्मङ्ट बएका ऩशङ्टहरूराई व्मिस्थाऩन 1,10,345। कोटेशनिाया 
2. ऩीङ्झडत कृर्षकहरूका ऩशङ्टहरूको दाना 

तथा िङ्टयाक 

6,19,020।- कोटेशनिाया 

 

 

नोट् बकूम्ऩफाट भतृ्मङ्ट बएका ऩशङ्टहरूराई व्मिस्थाऩन गने प्रमोजनका राङ्झग िङ्चयद गङ्चयएको 
और्षङ्झधहरू बकूम्ऩ गएको राभो सभम ऩश् चात ्  ( ङ्झभङ्झत 2072।03।02) भात्र िङ्चयद 
गङ्चयएको देङ्ञिदा सो औङ्ञचत्म स्थाङ्जऩत हङ्टन नसक्ने देङ्ञिएकोरे सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनकामफाट अनङ्टगभन 
हङ्टनङ्टऩने देङ्ञिमो।  

 

२.९ ङ्ञजल्रा कृङ्जर्ष ङ्जिकास कामाघरम,काभ्रऩेराञ्चोक 

 प्राप् त यकभ:- रु. 32,23,000।- 
 ङ्जिउ, ङ्जिजन प्राङ्ञप् त य ङ्जितयणको ङ्जिियण:- धानको िीऊ 60 भेङ्जट्रक टन 

 

ङ्ञजल्रा कृङ्जर्ष ङ्जिकास कामाघरम, काभ्रऩेरान्द्चोकरे िङ्चयद तथा प्राप् त गयेको धानको िीऊ 
रगामत साभानको ङ्जिियण :- 

क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक ऩङ्चयभाण दय िचघ यकभ िचघ प्रङ्जक्रमा कैङ्जपमत 

1. धानको िीऊ िङ्चयद 

42 
भेङ्जट्रक 
टन 

रु.60 
प्रङ्झत 
के.जी. 

32,23,000। 

 

सहकायी तथा 
स्थानीम 
कृर्षकफाट िङ्चयद 
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2. प्राङ्ञस्टक टनेर   200000।-  

कृर्षकराई 
ङ्जितयण गनघ 
िङ्चयद  
गङ्चयएको 

3. 
धानको िीऊ,  तयकायी 
िीऊ, ङ्झभङ्झन ङ्जकट य 
प्राङ्ञस्टक टनेर 

  5,87,000।- िङ्चयद आदेसफाट  

 

 उल्रेङ्ञित साभानहरूको ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य भौज्दात ङ्जिियण 

ङ्ञजल्रा कृङ्जर्ष ङ्जिकास कामाघरम, काभ्रऩेरान्द्चोकराई कृङ्जर्ष ङ्जिबागको ङ्झनदेशन अनङ्टसाय ऩूणघ 
अनङ्टदानभा बकूम्ऩ ऩीङ्झडत कृर्षकहरूराई ङ्जितयण गनघको राङ्झग याङ्जष्डम िीऊ ङ्जिजन कम्ऩनी 
भापघ त प्राप् त हङ्टने गयी 60 भेङ्जट्रक टन धानको िीऊको ऩङ्चयभाण तोङ्जकएकोभा 18 भेङ्जट्रक 
टन िीऊ याङ्जष्डम िीऊ ङ्जिजन कम्ऩनी फाट प्राप् त बएको य फाॉकी 42 भेङ्जट्रक टन  िीऊ 
याङ्जष्डम फीउॉ ङ्जिजन कम्ऩनीको अनङ्टयोधभा ङ्ञजल्रा कृङ्जर्ष ङ्जिकास कामाघरम, काभ्रऩेराञ्चोकरे 
ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत धानको िीऊ उत्ऩादक कृर्षक सभूह, कृङ्जर्ष सहकायी भापघ त सॊकरन गयी 
रू.32,23,000।- भा िङ्चयद गयी सहकायी भापघ त  ङ्जितयण गयेको ऩाइमो। मसैगयी, 
ङ्ञजल्रा कृङ्जर्ष ङ्जिकास कामाघरम काभ्रऩेराञ्चोकरे कृङ्जर्ष ङ्जिबागफाट अङ्ञततमायी प्राप् त गयी 
रू.200000।- भा प्राङ्ञस्टकको टनेर िङ्चयद गयी तयकायी तथा तयकायी िीऊ उत्ऩादन 
गने बकूम्ऩ ऩीङ्झडत कृर्षकहरूराई ङ्झन्शङ्टल्क ङ्जितयण गयेको तथा ङ्ञजल्रा कृङ्जर्ष ङ्जिकास 
कामाघरमको आन्द्तङ्चयक फजेटफाट रू.5,87,000।- यकभान्द्तय गयी याहत स्िरूऩ धानको 
िीऊ, कोदोको िीऊ तथा प्राङ्ञस्टक टनरे िङ्चयद गङ्चय ङ्जितयण गयेको ऩाईमो।  
 

अनङ्टगभनको क्रभभा ङ्ञजल्रा, कृङ्जर्ष ङ्जिकास कामाघरमफाट िङ्चयद गङ्चयएका धानको िीऊ 
रगामतको ङ्जिियण्-  

 बकूम्ऩफाट प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राको राङ्झग आिश्मक ऩने धानको िीऊ याङ्जष्डम िीऊ ङ्जिजन 
कम्ऩनीफाट तथा अऩङ्टग ऩङ्चयभाण कृर्षक सभूह, सहकायी तथा ङ्झनजी िीऊ व्मिसामीहरूफाट 
िङ्चयद गङ्चय ङ्झन्शङ्टल्क ङ्जितयण गने य िङ्चयद एिॊ ढङ्टिानीको ङ्जिर सॊरग्न गयी याङ्जष्डम िीऊ 
ङ्जिजन कम्ऩनीफाट ब ङ्टिानी ङ्झरनको राङ्झग ऩेस गने बङ्झन कृङ्जर्ष ङ्जिबागफाट ङ्झभङ्झत 
2072।02।01 भा ऩत्राचाय बएको य सोही अनङ्टसाय ङ्ञजल्रा कृङ्जर्ष ङ्जिकास 
कामाघरमराई याङ्जष्डम िीऊ ङ्जिजन कम्ऩनीफाट प्राप् त बएको 18 भे. टन धानको िीऊ 
फाहेक फाॉकी 42 भे. टन धानको िीऊ स्थानीम सहकायी भापघ त िङ्चयद गयी 
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कृर्षकहरूराई ङ्जितयण गयको ऩाइमो। मसयी िङ्चयद गङ्चयएको धानको िीऊ ङ्झभङ्झत 
2072।02।31 भा कृर्षकहरूराई ङ्जितयण गने प्रमोजनका राङ्झग सहकायी तथा कृर्षक 
सभूहराई उऩरब्ध गयाएको देङ्ञिएकोरे कृर्षकहरूरे सभमभै धानको िीऊ प्राप् त गयेको 
नदेङ्ञिॊदा ङ्जितयण गयेको धानको िीऊ सोही प्रमोजनभा प्रमोग बएको बन्द् ने अिस्था 
नदेङ्ञिएको।  
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ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्रा 

ऺङ्झतको ङ्जिियण् 

 भाङ्झनसको भतृ्मङ्ट सॊतमा   - ३५६२ जना 
 ऩूणघऺ ङ्झत बएको र्यधङ्टयी सॊतमा  - ८०००० िटा (थऩ ३००० र्यधङ्टयीरे  ऩूणघ ऺङ्झत  

बएको बनी छङ्टट ङ्झनिेदन ङ्छदएको) 
 ङ्जिद्यारम बिन, ऩूणघ ऺङ्झत   - ४८२ िटा 
 ङ्जिद्यारम बिन, आॊङ्ञशक ऺङ्झत  - ६५ िटा 
 कऺा कोठाहरु ऺङ्झत   - ४९६२ िटा   

 

१. बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूको राङ्झग याहत साभग्रीहरू सम्फन्द्धभा 

१.१ याहत साभग्रीको श्रोत य प्राङ्ञप् तको ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण 

बकूम्ऩ ऩश् चात ्  ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतराई नेऩार सयकाय, ङ्जिङ्झबन्द् न सयकायी, गैह्र 
सयकायी सॊर्-सॊस्था, स्थानीम िङ्चयद तथा याहत सॊकरनफाट याहत साभग्री प्राप् त बएको 
देङ्ञिमो।  

 

केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्रफाट काभ्रऩेराञ्चोक ङ्ञजल्राको राङ्झग ऩठाईएको याहत 
साभग्रीहरूको ङ्जिियण् 

सि.नं. राहत िामग्रीको नाम पररमाण 

1 Rice (Quintal) 4914 

2 Salt (Quintal) 72 

3 Sugar (Quintal) 91 

4 Noodles (Carton) 17898 

5 Beaten Rice (Quintal) 950 

6 Biscuit (Carton) 15688 

7 Tripal/Tent (Pcs/Bundle) 64404 

8 Water (Case, Truck) 3888 

9 Potato (Quintal) 243 

10 Wheat/Flour (Quintal) 185 

11 Pulse (Quintal) 90 

12 Mixed Food (Carton/Kg..) 7357 

13 Gud/Shakkhar (Kg/Box) 1395 

14 Bedsheet/Blanket (Pcs/Bundle/…) 16554 

15 Clothes and Accessories (Pcs/Bundle/Cartoon..) 19819 
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16 Utensils (Pcs/Carton, Bag…Pair) 11244 

17 Sanitary Items (Box, Carton, Pair, Pcs..) 4749 

18 Baby Food (Carton, Kg, Bag,….) 277 

19 Spices (Pcs, Kg, Box, Carton, Quintal) 5720 

20 Medicines (Carton, Box, Pcs, Bag…) 79480 

21 Juice (Carton, Ltr, Bag,…) 508 

22 Tea and Coffee (Pkt, Carton, Bag, ……) 530 

23 Oil (Ltr, Kg, Carton, Bag, Pcs) 408 

24 Torch, Battery and Solar Items (Pcs, Carton, Box, Bag, …) 963 

25 Transformer and Accessories (Pcs) 0 

26 Dalmod and Fried Foods 1966 

27 Gas Range/Cylinder (Pcs, Box, Carton) 0 

28 Miscellenous (Carton, Box, Pcs, Bag…Kg…) 22438 

 

ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोकभा प्राप् त याहत साभग्रीहरूको ङ्जिियण् 

क्र.सॊ. साभानहरूको ङ्जिियण केन्द्रफाट प्राप् त 

ङ्ञजल्राभा  सॊकङ्झरत 
याहत साभग्री 

ङ्जितयण बएको 
ऩङ्चयभाण 

भौज्दात 

१. चाभर (के.जी.) ४९१४००  २३६२७९०  २३६०६४०  २१५०० 

२. दार (के.जी.) ९०००  १४४०३२  १४४०३२  0 

३ ङ्ञचउया (के.जी.) ९५०००  १५०८८७  १५०८८७  0 
४ चाउचाउ (काटङ्टघन) १७८९८  २३८३१ २३७३१ 0 
५. ङ्झत्रऩार (थान) ६४४०४ १२५९११  १२१११२  २०९९ 

६. कम्िर (थान) १६५५४  ८००८  ६२२५ १७८० 
७. टेन्द्ट (थान) - ४३६७ ४१२५  ३४२ 

 

१.२ केन्द्रफाट प्राप् त याहत साभग्री य ङ्ञजल्राफाट ङ्जितयण बएको याहत साभग्री िीचको 
साभन्द्जस्मता् 

केन्द्रफाट प्राप् त बएका याहत साभग्रीराई ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे बकूम्ऩ 
ऩीङ्झडतहरुराई प्रबािकायी रुऩभा ङ्जितयण गनघ ङ्ञजल्राभा तीनिटा ङ्जितयण केन्द्र फनाई याहत 
ङ्जितयण गयेको ऩाईमो। ङ्ञजल्राभा याङ्ञिएको अङ्झबरेिभा नेऩार सयकायको केन्द्रीम याहत 
सॊकरन केन्द्रफाट ऩठाइएको याहत साभग्री य ङ्ञजल्राभा गैय सयकायी सॊर्-सॊस्थाफाट सॊकरन 
बएको याहत साभग्री सभेत एकभङ्टष्ट रुऩभा अङ्झबरेि याङ्ञिएको ऩाइमो। तत्कार अङ्झबरेि यात न े
नेऩारी सेनाको गोयि फहादङ्टय गण आमोगको टोरीको स्थरगत अध्ममन भ्रभणको सभमभा 
धनङ्टर्षा ङ्ञजल्राभा स्थानान्द्तयण बई गइसकेकोरे केन्द्भीम स्तय य ङ्ञजल्रास्तयभा सॊकरन बएका 
याहत साभग्रीको तथ्माॊक छङ्टट्याउन नसङ्जकएकोरे केन्द्रफाट ङ्ञजल्रा ऩठाइएका याहत साभग्रीको 
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तङ्टरनात्भक अध्ममन गनघ सङ्जकएन। तथाङ्जऩ उल्रेङ्ञित ङ्जिियणराई ङ्झनम्नानङ्टसाय उल्रेि गङ्चयएको 
छ; 

ङ्झस. 
नॊ. 

याहत साभग्री ऩठाउन ेङ्झनकाम/ 
सॊर्सॊस्था 

ङ्झत्रऩार  
(थान/फण्डर) 

ब्ल्माङ्कटे 

(थान/फण्डर) 

ङ्ञचउया 
(के.जी.) 

 

चाभर  
(के.जी.) 

 

१. 
केन्द्रफाट ङ्झस.ऩा. ङ्ञजल्राभा 
ऩठाइएको याहत साभग्री 

६४४०४ १६५५४ ९५००० ४९१४०० 

२. 

ङ्ञजल्राभा प्राप् त हङ्टन आएको याहत 
साभग्री (सयकायफाट प्राप् त िङ्टल्न 
नसकेकोरे ङ्ञजल्राभा कङ्ट र प्रा्त  
िङ्टराईएको) 

१३०२७८ ८००८ १५०८८७ २३६२७९० 

 

१.३ याहत साभग्रीहरूको ङ्जितयणको प्रङ्जक्रमा य ङ्जितयणको ङ्ञस्थङ्झत 

केन्द्रफाट प्राप् त बएका याहत साभग्रीहरु ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाघरमको प्रङ्झतङ्झनङ्झध सभेतको 
उऩङ्ञस्थङ्झतभा नेऩारी सेनारे प्राप् त गयी ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयशको 
आधायभा ङ्जितयण गयेको फङ्टङ्ञझमो। ङ्ञजल्राभा याहत साभग्रीहरु बकूम्ऩ ऩीङ्झडतरे प्राप् त नगयेको 
बन्द् न े कङ्ट नै गङ्टनासो यहेको ऩाईएन। तय र्यधङ्टयी सॊतमा फढाई दोहोयो याहत ङ्झरएको बन्द् न े
फङ्टङ्ञझन आएको।  

१.४ ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य सदङ्टऩमोग फाये ऩीङ्झडतहरूको प्रङ्झतङ्जक्रमा् 

 ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्राका बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरुरे याहत िाऩतका यकभ तथा साभग्रीहरु प्राप् त 
नगयेको बन्द् ने सम्फन्द्धभा कङ्ट नै गङ्टनासाहरु यहेको नऩाईएको तय अस्थामी आिास िाऩत 
सयकायफाट ङ्जितयण बएको रु.१५०००।- को हकभा बने िास्तङ्जिक ऩीङ्झडतहरु बन्द्दा 
फाङ्जहयका ब्मङ्ञिहरु सभेतरे ङ्झरएको बन्द् ने बनाई यहेको। 

 िडा नागङ्चयक भञ्च य प्राङ्झफङ्झधक टोरीरे उऩरव्ध गयाएको ङ्झसपाङ्चयशभा एकरुऩता 
नयहेकारे ऺङ्झतको मङ्जकन तथ्माङ्क ङ्झनकाल्न कङ्छठनाई बएको बन्द् ने गङ्टनासो यहेको। 

 सगोरभा फसेका ऩङ्चयिायरे बकूम्ऩ ऩश् चात ्  छङ्ट ङ्जिई ङ्झबङ्ङ बएको िा सम्िन्द्ध ङ्झफच्छेद गयेको 
बनी दािी ङ्झरई र्यधङ्टयी सॊतमा िढाई याहत ङ्झरएको साथै िर्षौंदेङ्ञि ङ्चयतऩूिघक अॊशिण्डा 
नगयी छङ्ट ङ्जिई ङ्झबङ्ङ फसेकाहरुरे अॊशिण्डाको कागजात नबएका आधायभा याहत प्राप् त गनघ 
नसकेको बन्द् ने गङ्टनासो यहेको। 

 स्थानीम ङ्जिकास अङ्झधकायी कसैराई ऩङ्झन हारसम्भ सरुिा गयी नऩठाईएको बन्द् न े
जनगङ्टनासो यहेको। 
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 सम्फङ्ञन्द्धत गा.ङ्जि.स.सङ्ञचिरे याहत यकभ ङ्झरने सतघभा नक् करी बकूम्ऩ ऩीङ्झडत ऩङ्चयचम ऩत्र 
फनाई ङ्जितयण गने गयेको बनाई यहेको। 

 याहत ङ्जितयण सम्फन्द्धभा केन्द्रीम नीङ्झत नै प्रष्ट नयहेकारे ङ्जितयण प्रङ्जक्रमाभा एकरुऩता 
कामभ हङ्टन नसकेको बन्द् न ेगङ्टनासो यहेको। 

 

२.१ ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक् 

प्राप् त यकभ् 

क्र.सॊ. यकभ ङ्जिङ्झनमोजन गने ङ्झनकाम प्राप् त यकभ रू. कैङ्जपमत 

१. केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय 
सङ्झभङ्झत 

१,६३,९८,०५,०००।- ङ्झभङ्झत२०७२।६।२० 
सम्भ ङ्झनकासा बएको।  

 

िचघ यकभ 

क्र.सॊ. 
यकभ िचघ 
शीर्षघक 

ऩङ्चयभाण 
/ सॊतमा 

दय (रू.) िचघ यकभ (रू.) कैङ्जपमत 

१. भतृक 
ऩङ्चयिायराई 
याहत 

२६०३ १,००,०००।- २६,03,00,०००।- 
 

२. ङ्जकङ्चयमा िचघ ३५०९ ४०,०००।- १४,०३,६०,०००।-  

३. र्य ऺङ्झत 
याहत  (ऩूणघ)  ७१३१० १५,०००।- १,०६,९६,५०,०००।- ऩेश्की पर्छ्यौट बई 

सकेको 
४. र्य ऺङ्झत 

याहत  (ऩूणघ) ११३०० १५,०००।- १६,९४,९५,०००।- ऩेश्की पर्छ्यौट हङ्टन 
फाॉकी 

जम्भा १,६३,९८,०५,०००।-  
 

नोट् नेऩार येडक्रसफाट ४८६३ ऩङ्चयिायराई रू. १५,०००।- उऩरब्ध गयाएको देङ्ञिमो बन े
२०६८ सारको जनगणना अनङ्टसाय ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्राभा जम्भा र्यऩङ्चयिाय सॊतमा ६६,६८८ 
देङ्ञिएताऩङ्झन ऩूणघ र्य ऺङ्झत बई यकभ ऩाउनकेो सॊतमा भात्र ८७,४७३ र्य ऩङ्चयिाय देङ्ञिमो।  

यकभ ङ्जपताघको ङ्जिियण् 
ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतद्धाया ऩूणघ र्य ऺङ्झत हङ्टने ऩीङ्झडतहरूको अस्थामी फसोफासको 
राङ्झग बनी ङ्जितयण गङ्चयएको यकभ केही व्मङ्ञिहरूरे झङ्टिा ङ्जिियण ऩेश गयी ङ्झरएको 
छानिीनफाट ऩङ्टष्टी हङ्टन आएकोरे हारसम्भ १५० जनाफाट रु.१५०००।- का दयरे 
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रु.२२,५०,०००।- ङ्जपताघ गङ्चयएको य ङ्ञजल्राभा ऩनघ आएका त्मस्तै प्रकृङ्झतका अन्द्म उजङ्टयीहरू 
ऩङ्झन छानिीनको क्रभभा यहेको ऩाईमो।  

 

२.२  ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामाघरम, ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक 

प्राप् त यकभ  य िचघ्   
 ६८ िटा गा.ङ्जि.स.हरुराई रु. ९ रािका दयरे रु.६,१२,००,०००।- 
 २ िटा न.ऩा. का २४ िटा िडाराई रु २ रािका दयरे रु.४८,००,०००।-  

 ङ्ञज.ङ्जि.स.को आन्द्तङ्चयक ्ोतफाट (प्रकोऩ व्मिस्थाऩन कोर्ष) रु.५५,००,०००।- 
(िाद्यान्द् न, प्राङ्जष्टक िङ्चयद, ऺङ्झत ङ्जिियण सॊकरन टोरी य यकभ ङ्जितयण टोरीको िचघ, 
अिरुद्ध सडक िङ्टराउन प्रमोग हङ्टने डोजयको बाडा य इन्द्धन) 

 

ङ्झनिाघचन ऺेत्र ङ्जिकास कोर्ष (साॊसद कोर्ष) फाट यकभान्द्तय    रु.१,२४,९८,०००।– 

ङ्ञजल्रा िानेऩानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन 

कामाघरमराई अनङ्टदान             रु.५५,००,०००।-  
कृङ्जर्ष ङ्जिकास कामाघरमराई अनङ्टदान          रु.४५,००,०००।- 
जहयङ्झसॊ ऩौिा-काउरे दोबान सडक भभघत    रु.१,५०,०००।- 
भेरम्ची साम्राङटोर ऩङ्जहयो ङ्झनमन्द्त्रण      रु.१,५०,०००।- 
ङ्ञचराउने भा.ङ्जि. थाङऩारधाऩ ऩङ्जहयो योकथाभ    रु.२,००,०००।- 
भेरम्ची फजाय टायेङ्झबय ऩैयो ङ्झनमन्द्त्रण      रु.१,५०,०००।- 
ऺभादेि च ङ्टयेटोर सडक भभघत सॊबाय     रु.६,००,०००।- 
ङ्झनिाघचन ऺते्र ङ्जिकास कोर्षफाट जम्भा िचघ          रु.१,१२,५०,०००।- 
फाॉकी यकभ              रु.१२,४८,०००।- 
ङ्ञज.ङ्जि.स.अन्द्तगघत कूर िचघ यकभ            रु.७,७९,५०,०००। 

  
 

२.३ ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरम, ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक 

प्राप् त यकभको ङ्जिियण्  रू.१७,१८,७८,०००।- 

ङ्ञशऺा ङ्जिबागफाट ऺङ्झतग्रस्त ङ्जिद्यारम को कऺा सॊचारनको ऩूिघ तमायी, अस्थामी ङ्झसकाई केन्द्र 
य ऩोशाक िचघका राङ्झग ङ्झनकासा बएको िचघको ङ्जिियण् 

ङ्जिियण फजेट (रू.) िचघ (रू.) फाॉकी (रू.) 
कऺा सॊचारन ऩूिघ तमायी ४,३६,८००००।- ४,३६,८०,०००।-  
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TLC ङ्झनभाघण ४,५३,२००००।- ४,५३,२०,०००।-  

ब्माग/डे्रस/स्टेशनयी  ६,३८,८५,०००।- ६,२३,७४,१५०।- १५१०८५०।- 

ऩाठ्यऩङ्टस्तक ङ्जितयण १,८९,९३,०००।- १,०९,११,८७३।- ८०८११२७।- 

जम्भा १७,१८,७८,०००।- १६,२२,८६,०२३।- ९५,९१,९७७।- 

 

अस्थामी ङ्झसकाई कऺ (Temporary Learning Center-TLC) ङ्झनभाघण सम्फन्द्धी्  

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण सॊतमा कैङ्जपमत 

1.  ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा 
कामाघरमफाट 
ङ्झनभाघण सम्ऩङ्ङ 

१६७ 

ङ्ञज.ङ्ञश.का.फाट सम्फङ्ञन्द्धत ङ्जिद्यारमको िाताभा 
यकभ ङ्झनकासा बई १६७ स्थानभा ङ्झनभाघण 
सम्ऩङ्ङ बएको ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरमको 
अङ्झबरेिफाट देङ्ञिएको 

2.  ङ्झनभाघणाङ्झधन ५६९  
सयकायी स्तयफाट ङ्झनभाघण हङ्टन े ७३६  
1.  सॊर्-सॊस्थाहरुफाट 

ङ्झनभाघण बएको 
६१९ 

 

जम्भा १३५५  
 

अस्थामी ङ्झसकाई केन्द्र ङ्झनभाघणको िचघ ङ्जिियण सम्फन्द्धभा्  

 ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरमफाट अस्थामी ङ्झसकाई केन्द्र ङ्झनभाघणका राङ्झग सम्फङ्ञन्द्धत 
ङ्जिद्यारमहरुराई ङ्ञशऺा ङ्जिबागफाट ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ उऩरब्ध गयाईएकोभा ङ्जिद्यारम 
व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणघमफाट उल्रेङ्ञित यकभ िचघ गयेको देङ्ञिएको।  

 
 

२.४ िानेऩानी तथा सयसपाई ङ्झडङ्झबजन कामाघरम 

 

क्र.सॊ. प्राप् त यकभको ङ्जिियण प्राप् त यकभ (रू.) 
1.  नेऩार सयकायफाट ङ्झनकासा बएको  १,००,००,०००।- 
2.  ङ्झनिाघचन ऺेत्र ङ्जिकास कोर्ष (सॊसद कोर्ष) को यकभ 

ङ्ञजङ्जिस भापघ त प्राप् त 

५५,००,०००।- 

जम्भा यकभ १,५५,००,०००।- 
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ङ्झस.न. यकभ िचघ शीर्षघक ऩङ्चयभाण  िचघ यकभ िचघ प्रङ्जक्रमा 
1.  ङ्जिङ्झबन्द् न साइजका 

ऩाइऩहरु 

७८६०० 
भी. ६९,६९,८३१।- 

रू. १० राि ङ्झबत्र ङ्जिङ्झबन्द् न 
चयणभा सोझै िङ्चयद 
गङ्चयएको। 

2.  ङ्जिङ्झबन्द् न साइजका 
ङ्जपङ्जटङ सभान 
िङ्चयद 

 

२९,५८,७६९।- 
 

रू. १० राि ङ्झबत्र ङ्जिङ्झबन्द् न 
चयणभा सोझै िङ्चयद 
गङ्चयएको। 

जम्भा ९९,२८,६००।-  

फाॉकी ७१,४००।-  

 

ङ्झनिाघचन ऺते्र ङ्जिकास कोर्षफाट प्राप् त (ङ्ञज.ङ्जि.स. भापघ त) प्राप् त रु. ५५ रािको िचघ ङ्जिियण् 
ङ्झस.न. यकभ िचघ शीर्षघक ऩङ्चयभाण  िचघ यकभ िचघ प्रङ्जक्रमा 

1.  
ङ्जिङ्झबन्द् न साइजका 

ऩाइऩहरु 

९८५०० 
भी. ४७,३९,१७४।- 

१५ ङ्छदने सूचना प्रकाङ्ञशत गयी 
ङ्झसरफन्द्दी फोरऩत्रिाया िङ्चयद 

2.  
ङ्जिङ्झबन्द् न साइजका 
ङ्जपङ्जटङ सभान 

िङ्चयद 

 
४,७७,१९२।- 

 

,, ,, 

जम्भा िचघ यकभ ५२,१६,३६६।- ,,  ,, 
फाॉकी यकभ २,८३,६३४।-  

 

उल्रेङ्ञित साभानहरूको ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य भौज्दात ङ्जिियण् 
उल्रेङ्ञित साभानहरु प्राप् त ङ्झनिेदनका आधायभा सोझै व्मङ्ञिराई बऩाघई गयी तथा गा.ङ्जि.स. 
भापघ त ङ्जितयण गयेको देङ्ञिमो बन े िङ्चयद गयेका ऩाईऩहरू केही भौज्दातभा देङ्ञिए ऩङ्झन 
अङ्झधॊकाश ङ्जितयण बएको ऩाईमो।   

 

२.५  ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम, ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक 

प्राप् त यकभ् रू.२७,७०,०००।- 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण फजेट प्राप् त (रू.) 
१ आरा नेऩारफाट (और्षङ्झध ढङ्टिानीको राङ्झग) 2,20,000।- 
२ स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारमफाट प्राप् त २५,५0,000।- 

जम्भा २७,७०,०००।- 
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िचघ ङ्जिियण 

क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक ऩङ्चयभाण दय 
िचघ यकभ 
(रू.) 

िचघ 
प्रङ्जक्रमा 

1.  और्षङ्झध िङ्चयद 

गौतभ भेङ्झडकर हर कोटेश्वय  
२,६१,३८०।-, फॊगराभङ्टिी 
भेङ्झडङ्झसन सप्रामसघफाट रु 
२,१४,५६५।-, फॊगराभङ्टिी 
भेङ्झडङ्झसन सप्रामसघफाट रु 
५८,९५०।-,  फॊगराभङ्टिी 
भेङ्झडङ्झसन सप्रामसघफाट ि.आ.नॊ. 
१०३ भा रू. ९७,८२०।- य 
ि.आ.नॊ. 105 भा 
रु.९७,८२०।-, गौतभ भेङ्झडकर 
सप्रामसघफाट रु २,५७,४५९।३० 
य और्षङ्झध िङ्चयद  रू. ८,३७८।- 
एिॊ अन्द्म  
 

  15,21,696।
40 

३ 
पभघफाट 

कोटेशन 
भाग गयी 
कभ 
कफोर 
गने 
पभघफाट 
िङ्चयद 
गङ्चयएको। 

2.  और्षङ्झध ढङ्टिानी िचघ 
२१ 
ङ्छदन 

रु.१०,५०० २,२०,०००।- 
सम्झौता 
गयी 

गङ्चयएको। 
जम्भा िचघ   १७,४१,६९६।-  

फाॉकी,  भौज्दात यकभ   १०,२८,३०४।-  
 

२.६ ङ्ञजल्रा ब-ूसॊयऺण कामाघरम, ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक 

 प्राप् त यकभ्  रु.१,६०,००,०००।- 
 िचघ यकभ् 

क्र.सॊ
. 

यकभ िचघ शीर्षघक ऩङ्चयभाण िचघ यकभ (रू.) िचघ प्रङ्जक्रमा कैङ्जपमत 

१ हेबीकोटेड ग्माङ्जिमन 
िामय (१० गेज य १२ 
गेज) 

४० टन ४३,३९,२००।- 
टेण्डय 
प्रङ्जक्रमफाट 
िङ्चयद गयेको।  

नेऩार ब्रदशघ टे्रङ्झडॊग, 

सङ्टकेधाया काठभाडौ 

२ कभङ्झसघमर िामय 
ग्माङ्जिमन फक्स  २x१x१ 
ङ्झभ. य ३x१x१ ङ्झभ. 

१५00 
थान 

५०,६७,३७२।- 
टेण्डय 
प्रङ्जक्रमफाट 
िङ्चयद गयेको। 

नेऩार ब्रदशघ टे्रङ्झडॊग, 

सङ्टकेधाया काठभाडौ 

२. उऩबोिा सङ्झभङ्झत भापघ त  २०,००,०००।-  उऩबोिा सङ्झभङ्झत भापघ त 
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ऩङ्जहयो योकथाभका राङ्झग 
ताय जारी िङ्चयद 

िङ्चयद गयी हङ्टने कामघ 
ङ्जिर बयऩाई ऩेशबए 
ऩङ्झछ ब-ूसॊयऺणरे 
ब ङ्टिानी गने गयेको। 

जम्भा १,१४,०६,५७२।-  फाॉकी रु.४५,९३,४२८।- 

 सडक ङ्जिबाग केन्द्रीम प्रमोगशाराफाट उि िङ्चयद बएको ग्माङ्जिन िामयको नभूना 
ऩयीऺण प्रङ्झतिेदन सॊरग्न यािेको ऩाइमो ।  

 िङ्चयद गङ्चयएका ग्माङ्जिन फक्स उऩबोिाहरुको भाग अनङ्टसाय ऩङ्जहयो योकथाभका राङ्झग 
ङ्जितयण बै सकेको य ३०० थान फाॉकी यहेको य िङ्टल्रा ताय (ग्माङ्जिन फक्स फनाउने 
प्रमोजनको राङ्झग प्रमोग गङ्चयने) बने बसूॊयऺण कामाघरमको प्राङ्गणभा बण्डायण गयी 
याङ्ञिएको ऩाइमो । 

 

२.७ ङ्ञजल्रा कृङ्जर्ष ङ्जिकास कामाघरम,ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक 

प्राप् त तथा िचघ यकभको ङ्जिियण् 

ङ्झस.नॊ 
यकभ उऩरब्ध 
गयाउन ेङ्झनकाम 

प्राप् त यकभ (रू.) िचघ यकभ (रू.) िचघ ङ्जिियण 

1.  कृङ्जर्ष ङ्जिकास 
भन्द्त्रारमफाट प्राप् त 
यकभ 

५,२२,२००।८२ ५,२२,२००।८२ 

ङ्जिङ्झबन्द् न ७ िटा साना ङ्झसॊचाई 
मोजनाहरुका राङ्झग ऩाइऩ 
तथा ऩम्ऩसेट िङ्चयद 

2.  ङ्ञज.ङ्जि.स.को 
कामाघरम, 
ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोकफाट   

४५,००,०००।- २०,४१,७४८।- 
२६ िटा ङ्झसॊचाई मोजनाभा 
उऩबोिा सङ्झभङ्झत भापघ त िचघ 

 

िीऊ, ङ्जिजन प्राङ्ञप् त य ङ्जितयणको ङ्जिियण् 

FAO तथा याङ्जष्डम िीऊ ङ्जिजन कम्ऩनीफाट प्राप् त धानको िीऊ ५० भे.ट., तयकायी िीऊ 
१४१९५ प्माकेट  ङ्ञजल्रा कृङ्जर्ष कामाघरमराई प्राप् त बएकोभा ङ्ञज.दै.प्र.उद्धाय सङ्झभङ्झतराई 
जानकायी गयाई ङ्जिङ्झबन्द् न गा.ङ्जि.स.भा प्रङ्झत कृर्षक र्यधङ्टयी ५ के.जी.का दयरे ङ्जितयण गयेको 
ऩाइमो।  
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२.८ ङ्ञजल्रा ऩशङ्ट सेिा कामाघरम, ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक 

 ऩशङ्ट सेिा ङ्जिकास ङ्जिबागफाट प्राप् त यकभ् रू.४,००,०००।- 
 िचघ यकभ् 

उि यकभफाट ङ्जपडसङ्ञप्रभेन्द्टस, एन्द्थरभोङ्ञन्द्टस जस्ता ऩशङ्ट उऩचायका राङ्झग आिश्मक 
और्षङ्झधहरु ङ्ञजल्रा दैिी उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झनणघमानङ्टसाय काभ्र ेबेटेनयी सेन्द्टयफाट सोझै िङ्चयद 
गयी ऩशङ्ट सेिा केन्द्रहरु भापघ त ङ्जितयण गङ्चयएको देङ्ञिमो। त्मसै गयी ऩशङ्ट स्िास्थ्म ऺेत्रीम 
ङ्झनदेशनारम ङ्झत्रऩङ्टयेश्वयफाट प्राप् त गाई बकसीको दाना ५००० के.जी. य फॊगङ्टयको दाना 
१००० के.जी. य और्षङ्झधहरु सभेत प्राप् त बई सेिा केन्द्र भापघ त ङ्जितयण गयेको 
बयऩाईफाट देङ्ञिएको।  
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दोरिा ङ्ञजल्रा् 

ऺङ्झतको ङ्जिियण: 
 भाङ्झनसको भतृ्मङ्ट सॊतमा   - १८२ जना 
 ऩूणघऺ ङ्झत बएको र्यधङ्टयी सॊतमा  - ७२८७९ िटा  
 ङ्जिद्यारम बिन, ऩूणघ ऺङ्झत  - २६० िटा 
 ङ्जिद्यारम बिन, आॊङ्ञशक ऺङ्झत  - ११० िटा 

  

१. बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूको राङ्झग याहत साभग्रीहरू सम्फन्द्धभा् 

सि.नं. राहत िामग्रीको नाम पररमाण 

1 Rice (Quintal) 1829 

2 Salt (Quintal) 60 

3 Sugar (Quintal) 72 

4 Noodles (Carton) 20526 

5 Beaten Rice (Quintal) 436 

6 Biscuit (Carton) 3257 

7 Tripal/Tent (Pcs/Bundle) 50145 

8 Water (Case, Truck) 122 

9 Potato (Quintal) 79 

10 Wheat/Flour (Quintal) 40 

11 Pulse (Quintal) 71 

12 Mixed Food (Carton/Kg..) 5310 

13 Gud/Shakkhar (Kg/Box) 221 

14 Bedsheet/Blanket (Pcs/Bundle/…) 6303 

15 Clothes and Accessories (Pcs/Bundle/Cartoon..) 716 

16 Utensils (Pcs/Carton, Bag…Pair) 3579 

17 Sanitary Items (Box, Carton, Pair, Pcs..) 1546 

18 Baby Food (Carton, Kg, Bag,….) 116 

19 Spices (Pcs, Kg, Box, Carton, Quintal) 501 

20 Medicines (Carton, Box, Pcs, Bag…) 282 

21 Juice (Carton, Ltr, Bag,…) 20 

22 Tea and Coffee (Pkt, Carton, Bag, ……) 1001 

23 Oil (Ltr, Kg, Carton, Bag, Pcs) 320 

24 Torch, Battery and Solar Items (Pcs, Carton, Box, Bag, …) 2561 

25 Transformer and Accessories (Pcs) 0 

26 Dalmod and Fried Foods 453 

27 Gas Range/Cylinder (Pcs, Box, Carton) 594 

28 Miscellenous (Carton, Box, Pcs, Bag…Kg…) 2211 
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१.१ याहत साभग्रीको श्रोत य प्राङ्ञप् तको ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण् 

क्र.सॊ. 
साभानहरूको 

ङ्जिियण 

केन्द्रफाट प्राप् त 

ङ्ञजल्राभा सॊकङ्झरत 
याहत साभग्री 

ङ्जितयण बएको 
ऩङ्चयभाण 

भौज्दात 

१. चाभर १८२९ ङ्ञक्ि. १४८८२ ङ्ञक्ि. 14346 ङ्ञक्ि. 41.8 ङ्ञक्ि. 
२. ङ्ञचउया ४३६ ङ्ञक्ि.  868.78 ङ्ञक्ि. 707.65 ङ्ञक्ि. 0.58 

३. चाउचाउ २०५२६ काटङ्टघन 15279 काटङ्टघन 12281 काटङ्टघन 21 काटङ्टघन 

४. दार ७१ ङ्ञक्ि. 1798 फोया 1606 फोया 0 
५. ङ्झत्रऩार ५०१४५ थान 133113 थान 126843 थान 6270 

६. कम्िर ६३०३ थान 104599 थान 101152 थान 3210 
७. टेन्द्ट 

 6404 थान 5859 थान 545 

 

१.२ केन्द्रफाट प्राप् त याहत साभग्री य ङ्ञजल्राफाट ङ्जितयण बएको याहत साभग्रीहरू िीचको 
सभान्द्जस्मता् 

केन्द्रफाट प्राप् त बएका याहत साभग्रीराई ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे बकूम्ऩ 
ऩीङ्झडतहरुराई प्रबािकायी रुऩभा ङ्जितयण गनघ ङ्ञजल्राभा आिश्मकता अनङ्टसाय ङ्जितयण केन्द्र 
फनाई याहत ङ्जितयण गयेको ऩाईमो।  

ङ्झस. 
नॊ. 

याहत साभग्री ऩठाउन े
ङ्झनकाम/ सॊर्सॊस्था 

ङ्झत्रऩार  
(थान/फण्डर) 

ब्ल्माङ्कटे 

(थान/फण्डर) 
ङ्ञचउया 
(के.जी.) 

चाभर  
(के.जी.) 

१. केन्द्रफाट दोरिा 
ङ्ञजल्राभा ऩठाइएको 
याहत साभग्री 

५०१४५ ६३०३ ४३६०० १८२९०० 

२. ङ्ञजल्राभा प्राप् त हङ्टन 
आएको याहत साभग्री 
(सयकायफाट प्राप् त) 

५०१४५ ६३०३ ४३६०० १८२९०० 

 

१.३ याहत साभग्रीहरूको ङ्जितयणको प्रङ्जक्रमा य ङ्जितयणको ङ्ञस्थङ्झत् 

याजनीङ्झतक दरका प्रङ्झतङ्झनङ्झध य िडा नागङ्चयक भञ्चको अध्मऺको सॊमङ्टि ङ्झसपाङ्चयशभा याहत 
साभग्रीको प्राङ्ञप् त य ङ्जितयण गयेको ऩाईमो। ङ्ञजल्राभा याहत साभग्रीहरु बकूम्ऩ ऩीङ्झडतरे प्राप् त 
नगयेको बन्द् ने कङ्ट नै गङ्टनासो यहेको ऩाईएन तय र्यधङ्टयी सॊतमा फढाई दोहोयो याहत यकभ 
ङ्झरएको बन्द् ने जनगङ्टनासो यहेको ऩाईमो। 
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१.४ ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य सदङ्टऩमोग फाये ऩीङ्झडतहरूको प्रङ्झतङ्जक्रमा् 

 दोरिा ङ्ञजल्राका बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरुरे याहत िाऩतका यकभ तथा साभग्रीहरु प्राप् त नगयेको 
बन्द् न ेसम्फन्द्धभा कङ्ट नै गङ्टनासाहरु यहेको नऩाईएको तय याहत साभग्री दोहोमाघएय ङ्झरएको बन्द् न े
बनाई यहेको। 

 प्राङ्झफङ्झधक टोरीरे स्थरगत रुऩ भै अनङ्टगभन गयी ऺङ्झतको मथाथघ ङ्जिियण ऩेश गनङ्टघऩनेभा सो 
नगयी कङ्ट नै ऩामक/अनङ्टकङ्ट र स्थानभा फसी स्थानीम व्मङ्ञिहरुको बनाईकै आधायभा अन्द्मत्रको 
सभेत ऺङ्झतको ङ्जिियण ऩेश गयेकोरे ऺङ्झतको िास्तङ्जिक ङ्जिियण उऩरव्ध हङ्टन नसकेको। 

 दोरिा ङ्ञजल्रा ङ्झबत्रकै एक गा.ङ्जि.स.फाट फसाईसयाईको कागज ऩेश नगयी अन्द्मत्र 
गा.ङ्जि.स.भा फसोिास गयेको आधायभा र्य ऺङ्झत िाऩत प्राप् त हङ्टने रु.१५,०००।- ऩाउनङ्टऩने 
दािी गयेको। 

 सगोरभा फसेका ऩङ्चयिायरे बकूम्ऩ ऩश् चात ्  छङ्ट ङ्जिई ङ्झबङ्ङ बएको िा सम्िन्द्ध ङ्झफच्छेद गयेको 
बनी दािी ङ्झरई र्यधङ्टयी सॊतमा िढाई याहत ङ्झरएको बन्द् न ेगङ्टनासो यहेको। 

 

२. ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाघरम, दोरिा  

२.१ ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, दोरिा 

क्र.सॊ. यकभ ङ्जिङ्झनमोजन गने ङ्झनकाम प्राप् त यकभ (रू.) कैङ्जपमत 

१. केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत १,२४,१९,५०,९७१।-  
 

क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक 

ऩङ्चयभाण/ 
सॊतमा 

दय (रू.) िचघ यकभ (रू.) 

१. भतृक ऩङ्चयिायराई याहत १६५ १०००००।- १,६५,००,०००।- 
२. ङ्जकङ्चयमा िचघ १८२ ४०,०००।- ७२,८०,०००।- 
३. तत्कार याहत (ऩूणघ र्य 

ऺङ्झत) 
५७७६२ २,०००।- ११,५५,२४,०००।- 

५. अस्थामी आिास ङ्झनभाघण िचघ ७२८७९ १५,०००।- १,०९,३१,८५,०००।- 
ङ्ञज.ङ्जि.स.फाट अनङ्टदान स्िरूऩ प्राप् त यकभ रू.६२ राि भध्मेफाट रू.१२ राि केन्द्रफाट 
िङ्जटएको प्राङ्झफङ्झधक टोरीको राङ्झग उऩरब्ध गयाईएको; फाॉकी यकभ बकूम्ऩ ऩीङ्झडत काडघ 
छऩाई, ईन्द्धन, भभघत रगामतका शीर्षघकभा िचघ गङ्चयएको। 
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 यकभ ङ्जपताघको ङ्जिियण 

ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतद्धाया ङ्जितयण गङ्चयएको नगद याहत फाऩत फङ्टझेको यकभ 
हारसम्भ कसैफाट ङ्जपताघ नबएको ऩाइमो।  
 

 २०६८ सारको जनगणना य बकूम्ऩफाट ऺङ्झत बएका र्य सॊतमाको तङ्टरनात्भक ङ्जिियण् 
ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामाघरम, दोरिाफाट २०७२ सारभा प्रकाङ्ञशत “दोरिा 
ङ्ञजल्राको िस्तङ्टगत ङ्जिियण ऩङ्टङ्ञस्तका” भा प्रकाङ्ञशत तथ्माॊक अनङ्टसाय २०७१ सारभा 
ङ्ञजल्राभा कूर र्य धङ्टयी सॊतमा ५७,९५६ यहेको उल्रेि बएको ऩाईमो बने २०६८ 
सारको याङ्जष्डम जनगणनाभा दोरिा ङ्ञजल्राको कूर र्यधङ्टयी सॊतमा ४५,६८८ उल्रेि 
बएको ऩाईमो बने ङ्झभङ्झत २०७२।१।१२ को बकूम्ऩफाट सो ङ्ञजल्राको ऩूणघ ऺङ्झत बएको 
बनी नेऩार सयकायरे उऩरब्ध गयाएको याहत यकभ ङ्झरने ऩङ्चयिायको सॊतमा ७२,८७९ 
यहेको देङ्ञिमो। 

 

२.२ ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामाघरम, दोरिा 

प्राप् त यकभ्        
४८ गा.ङ्जि.स.भा रू.४ राि ५० हजायका दयरे  रु. २,१६,००,०००।- 
२ िटा न.ऩा.का २४ िटा िडाराई रु.२ रािका दयरे   रु. ४८,००,०००।- 
 

िचघ यकभ्        
४८ गा.ङ्जि.स.भा रू.४ राि ५० हजायका दयरे ङ्झनकास  रु.२,१६,००,०००।- 
२ िटा न.ऩा.का २४ िटा िडाराई रु.२ रािका दयरे ङ्झनकास     रु.४८,००,०००।- 
आन्द्तङ्चयक श्रोतफाट ङ्ञज.दै.प्र.उ.सङ्झभङ्झत दोरिाराई याहत ङ्झनकासा  रु.६२,००,०००।- 

 

२.३ ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरम, दोरिा 

ङ्ञशऺा ङ्जिबागफाट ऺङ्झतग्रस्त ङ्जिद्यारमहरूको कऺा सॊचारनको ऩूिघ तमायी, अस्थामी ङ्झसकाई 
केन्द्र ङ्झनभाघण तथा ऩोशाक य झोरा िङ्चयदका राङ्झग एकभङ्टष्ठ यकभ रू.१२,४७,३०,०००।- 
ङ्जिङ्झनमोजन बएको देङ्ञिमो जसको िचघ ङ्जिियण ङ्झनम्नानङ्टसाय बएको ऩाइमो् 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण ङ्झनकासा यकभ (रू.) िचघ यकभ (रू.) 
1.  अस्थामी ङ्झसकाई कऺ (TLC) 

ङ्झनभाघण 

३,७६,४८,०००।- ३,७६,४८,०००।- 
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2.  ऩोशाक तथा झोरा ङ्जितयण ४,८८,८०,०००।- ४,२४,३९,०००।- 
3.  ङ्जिद्यारम सञ् चारन ऩूिघ तैमायी 

अनङ्टदान 

३,६८,९२,०००।- ३,६७,80,०००।- 
 

4.  शौचारम ङ्झनभाघण १३,१०,०००।- १३,0०,०००।- 
जम्भा १२,४७,३०,०००।- ११,६९,६७,०००।- 

 

नोट् ङ्ञशऺा ङ्जिबागफाट ङ्झनकासा बएको उल्रेङ्ञित यकभ सम्फङ्ञन्द्धत ङ्जिद्यारमरे िचघ गने गयी 
ङ्जिद्यारमको िाताभा ङ्झनकासा गङ्चयएको य उल्रेङ्ञित यकभको िचघ सम्फन्द्धभा हार ऩेश्की 
पर्छ्यौटकै क्रभभा यहेको ऩाईमो। मसैगयी, ऩोशाक तथा झोरा शीर्षघकभा ङ्झनकासा बएको 
यकभ ऩीङ्झडत ङ्जिद्याथॉहरूराई ङ्जितयण गदाघ २०७१ सारको Flash Report राई आधाय भानी 
उल्रेङ्ञित प्रङ्झतिेदनभा उल्रेि बएको ङ्जिद्याथॉ सॊतमा य हारको ङ्जिद्याथॉ सॊतमा फीचको अन्द्तय 
ऩत्ता रगाउन श्रोत व्मङ्ञि भापघ त प्रत्मेक ङ्जिद्यारमफाट हारको ङ्जिद्याथॉ सॊतमा मङ्जकन गयी 
सोको आधायभा यकभ ङ्झनकासाको राङ्झग ऩत्राचाय गङ्चयएको य सोही अनङ्टसाय यकभ प्राप् त 
बएकोरे सफै ङ्जिद्याथॉहरूराई रू.१०००।- का दयरे यकभ ङ्जितयण गङ्चयएको।   

२.४ ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरम, दोरिा 

प्राप् त यकभ् रू.10,00,000।-  

िचघ यकभ्  

क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक िचघ यकभ रू. िचघ प्रङ्जक्रमा 

1.  और्षङ्झध िङ्चयद 

देिकोटा भेङ्झडकर हर ङ्ञजयी २ राि,  सयर 
भेङ्झडङ्झसन हरफाट रू.१ राि ५० हजाय,  अङ्झबशेर्ष 
भेङ्झडङ्झसन सप्रामसघफाट रू.२ राि ५० हजाय य 
सङ्टङ्छदऩ टे्रड्रस चङ्चयकोटफाट रू.२ राि ५० हजाय  

८,५०,०००।- सोझै िङ्चयद 

2.  ङ्ञचङ्जकत्सकहरुराई िाना य और्षङ्झध ढङ्टिाङ्झन िचघ 
 

१,५०,०००।- सीधै स्थानीम 
फजाय फाट 

जम्भा १०,००,०००।-  
 

 

२.५ ङ्झडङ्झबजन सडक कामाघरम, दोरिा 
सडक ङ्जिबागफाट प्राप् त यकभ्- रु.१,६१,६७,०००।- 
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िचघ यकभ् 
ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक य दोरिा ङ्ञजल्राभा ऺङ्झत ऩङ्टगेका सडक िण्डहरूभा मातामात सङ्टचारू गनघ 
ऩङ्चयचारन गङ्चयएका हेबी ईक्िीप्भेण्ट, सिायी साधन तथा अन्द्म औजायहरूको प्रमोग य िचघको 
ङ्जिियण् 

क्र.सॊ. ङ्जिियण िचघ यकभ 

1.  अऩयेटय िचघ ५,९२,२४६।- 

2.  भेङ्ञशन बाडा १,१४,०३,६८८।- 
3.  इन्द्धन  ४१,७१,०६६।- 

जम्भा िचघ यकभ १,६१,६७,०००।- 
 

 

२.६ ङ्ञजल्रा िानऩेानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, दोरिा 
 

प्राप् त यकभ् रू.१,००,००,०००।- 
िचघ यकभ्  
यकभ िचघ 
शीर्षघक 

ऩङ्चयभाण दय िचघ यकभ िचघ प्रङ्जक्रमा कैङ्जपमत 

ऩाइऩ िङ्चयद 
 

१०६००० भी. 
२५०।- 
प्रङ्झत 
के.जी. 

५९,३७,८८८।९७ 

 

सूचीकृत 
कम्ऩनीहरु भध्मे 
३ कम्ऩनीहरुफाट 
दययेट ङ्झरई कभ 
दययेट कफोर गने 
कम्ऩनीफाट िङ्चयद 
गङ्चयएको 

 

ङ्जपङ्जटङ साभान 
िङ्चयद 

  
२९,६४,९०९।९७ 

 

,,  

शौचारम 
प्मान िङ्चयद 

८०० गोटा  ९,९७,११२।- ,, 
ऩञ्कन्द्मा 
 

अन्द्म ङ्जिङ्जिध 
िङ्चयद 

  १०,०८९।०६ सोझै िङ्चयद 
ङ्जपनेर 
टेन्द्ट आङ्छद 

जम्भा ९९,१०,०००।-   
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 उल्रेङ्ञित साभानहरूको ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य भौज्दात ङ्जिियण् उल्रेङ्ञित साभानहरु प्राप् त 
ङ्झनिेदनका आधायभा िानेऩानी उऩबोिा सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूराई ङ्जितयण गयेको 
देङ्ञिमो।  

 दययेट सम्फन्द्धभा काठभाण्डौ ङ्ञजल्राको ज्मारा तथा ङ्झनभाघण साभग्रीहरूको दययेट 
आ.ि.२०७१।०७२ राई आधायभानी सो भा ४% ढङ्टिानी िचघ थऩ गयी दययेट तमाय गयेको 
देङ्ञिमो।  

 

२.७ ङ्ञजल्रा कृङ्जर्ष ङ्जिकास कामाघरम, दोरिा 
प्राप् त यकभ्  प्राप् त नबएको। 

िीऊ, ङ्जिजन प्राङ्ञप् त य ङ्जितयणको ङ्जिियण्- 

धानको िीऊ १०००० के.जी., िीऊ यात न ेफोया ४९६० थान, तयकायीको िीऊ ६२२०,  
४००० य १८६० प्माकेट याङ्जष्डम िीऊ, ङ्जिजन कम्ऩनी तथा FAO फाट याहत स्िरुऩ प्राप् त 
बएकोभा ङ्ञजल्रा कृङ्जर्ष कामाघरमरे ङ्ञज.दै.प्र.उद्धाय सङ्झभङ्झतराई जानकायी गयाई ङ्जिङ्झबन्द् न 
गा.ङ्जि.स.भा य FAO रे आपैरे छनौट गयेको सॊस्था भापघ त ङ्जितयण गयेको। 

२.८ ङ्ञजल्रा ब-ूसॊयऺण कामाघरम, दोरिा 

प्राप् त यकभ्   रू.1,5४,५0,000।- 

िचघ यकभ: 

क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक िचघ यकभ (रू.) िचघ प्रङ्जक्रमा कैङ्जपमत 
१ ग्माङ्जिन ताय  िङ्चयद  २१,00,000।-  टेण्डय  

२. ग्माङ्जिन ताय जारी िङ्चयद  1,33,30,000।- उऩबोिा सङ्झभङ्झत 
भापघ त 

 

जम्भा १,५४,३०,०००।-   

 

उल्रेङ्ञित साभग्रीहरू भध्मे तमायी तायजारीहरू ङ्जितयण गङ्चयएको तय तायजारी तमाय गनघको 
राङ्झग िङ्चयद गङ्चयएको िङ्टल्रा ताय भौज्दात यहेको ऩाईमो।  
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ओिरढङ्टङ्गा ङ्ञजल्रा् 
 

१. बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूको राङ्झग याहत साभग्रीहरू सम्फन्द्धभा् 

१.१ याहत साभग्रीको श्रोत य प्राङ्ञप् तको ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण् 

नेऩार सयकायको केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्र (िाद्य सॊस्थान थाऩाथारी य नेशनर 
टे्रङ्झडङ ङ्झरङ्झभटेड) को अङ्झबरेिफाट ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, ओिरढङ्टॊगा ऩठाईएका याहत 
साभग्रीको ङ्जिियण ङ्झनम्नानङ्टसाय देङ्ञिमो । 

ङ्झस.नॊ. याहत साभग्रीको नाभ ऩङ्चयभाण 

1 Rice (Quintal) 713 

2 Salt (Quintal) 8 

3 Sugar (Quintal) 0 

4 Noodles (Carton) 1100 

5 Beaten Rice (Quintal) 0 

6 Biscuit (Carton) 600 

7 Tripal/Tent (Pcs/Bundle) 14000 

8 Water (Case, Truck) 0 

9 Potato (Quintal) 0 

10 Wheat/Flour (Quintal) 0 

11 Pulse (Quintal) 9 

12 Mixed Food (Carton/Kg..) 1325 

13 Gud/Shakkhar (Kg/Box) 0 

14 Bedsheet/Blanket (Pcs/Bundle/…) 1269 

15 Clothes and Accessories (Pcs/Bundle/Cartoon..) 0 

16 Utensils (Pcs/Carton, Bag…Pair) 975 

17 Sanitary Items (Box, Carton, Pair, Pcs..) 5002 

18 Baby Food (Carton, Kg, Bag,….) 0 

19 Spices (Pcs, Kg, Box, Carton, Quintal) 0 

20 Medicines (Carton, Box, Pcs, Bag…) 0 

21 Juice (Carton, Ltr, Bag,…) 0 

22 Tea and Coffee (Pkt, Carton, Bag, ……) 0 

23 Oil (Ltr, Kg, Carton, Bag, Pcs) 0 

24 Torch, Battery and Solar Items (Pcs, Carton, Box, Bag, …) 0 

25 Transformer and Accessories (Pcs) 0 

26 Dalmod and Fried Foods 0 

27 Gas Range/Cylinder (Pcs, Box, Carton) 0 

28 Miscellenous (Carton, Box, Pcs, Bag…Kg…) 0 
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बन्द्साय ङ्जिबागफाट प्राप् त अङ्झबरेि अनङ्टसाय ङ्जिङ्झबन्द् न सॊर्-सॊस्था, व्मङ्ञि तथा पभघहरूरे बन्द्साय 
नाकाहरूफाट सोझै ओिरढङ्टॊगा ङ्ञजल्राभा ऩठाईएका याहत साभग्रीको ङ्जिियण देहाम फभोङ्ञजभ यहेको 
ऩाईमो: 

ङ्झस.नॊ. साभानको नाभ साभानको ऩङ्चयभाण 
KG BAG BDL PCS SET CTN PKT 

१ चाभर १००००       

२ ङ्ञचउया  २००      

३ ब्राङ्कटे   २४ २५७३३ 
   

४ बाडाकङ्टॉ डा        

५ भेङ्झडङ्झसन        
६ ङ्झभक्स पङ्ट ड       ३५ 
७ टेन्द्ट ङ्झत्रऩार    ३६९३ २५  १५ 

 

ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतभा नेऩार सयकाय य गैय सयकायी सॊर्-सॊस्थाफाट प्राप् त बएका याहत 
साभग्रीहरुको ङ्जिियण (भङ्टतम गयी ङ्झत्रऩार, टेण्ट य चाभर) देहाम फभोङ्ञजभ यहेको ऩाईमो: 

क्र.सॊ. साभानहरूको 
ङ्जिियण 

प्राङ्ञप् तको श्रोत जम्भा ऩङ्चयभाण ङ्जितयण बएको ऩङ्चयभाण फाॉकी 

१ ङ्झत्रऩार 

जम्भा ४५,७२७ थान ३८,४१३ थान ७,३१४ थान 

नेऩार सयकाय १२,४६९ थान   
गैसस फाट ३३,२५८ थान   

२ टेन्द्ट 

जम्भा ३३८ थान २७७ थान ६१ थान 

नेऩार सयकाय ७८ थान   
गैसस फाट २६० थान   

३ चाभर 

जम्भा १,३६,८२५ के.जी. १,०४,४७५ के.जी. 
३२,३५० 
के.जी. 

नेऩार सयकाय ६३,१९० के.जी.   
गैसस फाट ७३,६३५ के.जी.   

 

१.२ केन्द्रफाट ऩठाईएका याहत साभग्री य ङ्ञजल्राभा प्राप् त याहत साभग्रीहरू िीचको 
साभन्द्जस्मता: 

ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, ओिरढङ्टॊगाराई ङ्जिङ्झबन्द् न श्रोतहरू ङ्जिशेर्षगयी, नेऩार सयकाय 
केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्र, बॊसाय कामाघरमहरू, ङ्जिङ्झबन्द् न सॊर्, सॊस्थाहरू य 
स्थानीम स्तयभा िङ्चयद तथा सॊकरन गयी याहत साभग्रीहरू प्राप् त बएको देङ्ञिमो तय केन्द्रीम 
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अङ्झबरेि बन्द्दा ङ्ञजल्रा तहभा याङ्ञिएको अङ्झबरेिभा प्राम् सफै याहत साभग्रीहरूको ऩङ्चयभाण 
पयक देङ्ञिन आमो।मसैगयी, याहत ङ्जितयण सम्फन्द्धभा ङ्ञजल्राको सदयभङ्टकाभ नेऩार 
सयकायको याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्रफाट टाढा यहेकोरे ङ्ञजल्राको फाटोभा ऩने 
प्रबाङ्जित गा.ङ्जि.स.हरूभा ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतराई जानकायी गयाई याहत ङ्जितयण 
गने व्मिस्था ङ्झभराईएको ऩाईमो बने ङ्ञजल्राका अन्द्म प्रबाङ्जित गा.ङ्जि.स.हरूभा याहत ङ्जितयणको 
राङ्झग ५ िटा सेिा केन्द्रहरू (ङ्ञिङ्ञजपराटे, गाभनाङ्गटाय, पङ्ट रफायी, कटङ्टन्द्जे य फरूणेश्वय)  
स्थाऩना गयी ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतफाट अङ्झबरेि अद्यािङ्झधक हङ्टने गयी ङ्जितयण 
गयेको ऩाईमो।  

ङ्झस. 
नॊ. 

याहत साभग्री ऩठाउन ेङ्झनकाम/ सॊर्सॊस्था 
ङ्झत्रऩार  

(थान/फण्डर) 
चाभर (के.जी.) 

१. नेऩार सयकाय, केन्द्रफाट ऩठाइएको ऩङ्चयभाण १४,००० ७१,३०० 

२. केन्द्रफाट ऩठाइएको याहत ङ्ञजल्राभा प्राप् त हङ्टन 
आएको ऩङ्चयभाण 

१२,४६९ ६३,१९० 

पयक ऩङ्चयभाण 

१५३१ थान 
कभ प्राप् त 

८११०के.जी. 
के.जी.कभ प्राप् त 

 

१.३ याहत साभग्रीहरूको ङ्जितयणको प्रङ्जक्रमा य ङ्जितयणको ङ्ञस्थङ्झत 

 याहत साभग्रीहरूको प्राङ्ञप् त य ङ्जितयणभा अऩनाईएको ऩद्धङ्झत: 
 ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतराई ङ्जिङ्झबन्द् न श्रोतफाट प्राप् त याहत साभग्रीहरू ङ्ञजल्रा दैिी 

प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत २०७२।१।१३ गतेको ङ्झनणघम अनङ्टसाय सदयभङ्टकाभ ङ्ञस्थत 
ङ्ञजल्रा येडक्रस शािाको स्टोयभा बण्डायण गयी ङ्जितयण गने व्मिस्था ङ्झभराएको ऩाईमो।  

 ङ्ञजल्राभा प्राप् त याहत साभग्रीहरूको न्द्मामोङ्ञचत ङ्जितयण गने उदेश्मरे स्थानीम स्तयभा गङ्छठत 
याजनैङ्झतक दरको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि सभेत यहेको सङ्झभङ्झतको सङ्टझाि ङ्झरई तथा उि सङ्झभङ्झत 
सभेतराई ऩङ्चयचारन गयी ङ्जितयण गयेको ऩाईमो।  

 

१.४ ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य सदङ्टऩमोग फाये ऩीङ्झडतहरूको प्रङ्झतङ्जक्रमा् 
 ङ्झसङ्जद्धचयण न.ऩा. िडा न. ६ फस्ने केन्द्र फहादङ्टय ि्का य ऐ. ऐ. फस्ने दङ्टगाघ फहादङ्टय 

ि्कासॉग सम्ऩकघ  गदाघ ङ्झनजहरूरे याहत स्िरुऩ रु.१५,०००।- य  थान-१ ङ्झत्रऩार 
जनही प्राप् त गयेको तय ङ्ञजल्राका कङ्झतऩम ऩीङ्झडतहरूरे याहत यकभ फाहेक अन्द्म याहत 
साभग्रीहरू दोहोर् माएय सभेत ङ्झरएको बन्द् ने ङ्झनजहरूको प्रङ्झतङ्जक्रमा यहेको ऩाईमो।    
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 मसैगयी, याहत ङ्जितयणभा अङ्झनमङ्झभतता बएको बनी ओिरढङ्टॊगा ङ्ञजल्राभा न्द्मङ्टन भात्राभा 
उजङ्टयी ऩनघ आएको; ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाघरमभा ऩनघ आएका त्मस्ता उजङ्टयी उऩय ङ्जिर्षम 
य ऺेत्राङ्झधकायको आधायभा कङ्झतऩम उजङ्टयीहरूको सङ्टनङ्टिाई ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाघरमफाट 
य अन्द्मको सम्फङ्ञन्द्धत न.ऩा., गा.ङ्जि.स. आङ्छद सभेतभा ऩठाई छानिीन तथा 
अनङ्टसन्द्धानको व्मिस्था ङ्झभराएको बन्द् ने जानकायी प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीफाट प्राप् त 
बएको। 
 

२.प्राप् त यकभको िचघ तथा भौज्दात ङ्जिियण् 

२.१ ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्ष,ओिरढङ्टॊगा 

क्र.सॊ. यकभ ङ्जिङ्झनमोजन गने ङ्झनकाम प्राप् त यकभ (रू.) कैङ्जपमत 

१ के.दै.प्र.उ. कोर्षफाट प्राप् त यकभ २७,१८,००,०००।-  

 

यकभ िचघ 
शीर्षघक 

िचघ यकभ (रू.) दय (रू.) ऩेश्की पछौट िचघ प्रङ्जक्रमा 

न.ऩा./गा.ङ्जि.स. 
ङ्झनकासा 

२५,२७,८४,०००।-  
 ऩीङ्झडतहरूराई रू. 
१५,००० का दयरे 
ङ्जितयण गङ्चयएको।  

ऩेङ्ञश्क पछौट हङ्टने 
क्रभ जायी यहेको 

गा.ङ्जि.स. सङ्ञचि 
भापघ त ङ्जितयण 
गङ्चयएको 

भतृक याहत ४४,००,०००।- १ राि 

भतृकको नङ्ञजकको हकिाराराई ङ्जितयण 
गङ्चयएको। 

ङ्जकङ्चयमा िचघ १९,२०,०००।- ४० हजाय 
भतृकको नङ्ञजकको हकिाराराई ङ्जितयण 
गङ्चयएको। 

याहत साभग्री 
ढङ्टिानी िचघ 

१४,९१,४६९।-  साभान ढङ्टिानीकताघराई सोझै ब ङ्टिानी 

ङ्झत्रऩार िङ्चयद ४,२९,४००।-  सोझै िङ्चयद 

जम्भा िचघ २६,१०,२४,८६९।-   

फाॉकी १,०७,७५,१३१।-  ङ्जपताघ प्रङ्जक्रमाभा यहेको 
 

२.२ ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाघरम,ओिरढङ्टॊगा 

भानिीम ऺङ्झत् 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण 
भानिीम ऺङ्झत ङ्ञजल्रा ङ्झबत्र ङ्ञजल्रा फाङ्जहयको भानिीम ऺङ्झत 

भतृक र्ाईते भतृक फेऩत्ता बएका 
१ ओिरढङ्टङ्गा २१ १२८ ११ २० 
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याहत यकभ तथा ङ्जकङ्चयमा िचघ ङ्जितयण गदाघ नेऩार सयकायको ङ्झनणघम अनङ्टसाय ङ्ञजल्रा ङ्झबत्र य 
फाङ्जहय भतृ्मङ्ट बएका (िेऩत्ता सभेतराई) ओिरढङ्टॊगा ङ्ञजल्रा स्थामी र्य ठेगाना बएका 
व्मङ्ञिहरूको प्रङ्झत भतृक ऩङ्चयिाय रू.१ राि य ङ्जकङ्चयमा िचघ फाऩत ङ्ञजल्राभा भतृ्मङ्ट बएका 
अन्द्म ङ्ञजल्राका सभेतराई प्रङ्झत भतृकका नङ्ञजकको हकिाराराई रू.४० हजायका दयरे 
ङ्जितयण गयेको देङ्ञिमो। 

बकूम्ऩ ऩीङ्झडत ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जितयणको आधाय य अिस्था:- 
 प्रायङ्ञम्बक चयणभा स्थानीम याजनैङ्झतक दरका प्रङ्झतङ्झनङ्झध, िडा नागङ्चयक भञ् चका प्रङ्झतङ्झनङ्झध 

तथा गा.ङ्जि.स. सङ्ञचि सभेतको स्थानीम सॊमन्द्त्रको प्रङ्झतिेदनको आधायभा ऩीङ्झडतको 
ऩङ्जहचान गङ्चयएको;  

 ऩङ्झछल्रो चयणभा केन्द्रफाट िङ्जटएको प्राङ्जिङ्झधक सङ्जहतको कामघटोरी य स्थानीम कभघचायी, 
गा.ङ्जि.स.सङ्ञचि सभेतको सॊमङ्टि टोरीरे तमाय गयेको ऺङ्झतको भूल्माङ्कन प्रङ्झतिेदन तथा 
ङ्झसपाङ्चयशको आधायभा ऩीङ्झडत कामभ गयी याहत यकभ तथा ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जितयण 
गङ्चयएको।   

 २०६८ सारको जनगणना य बकूम्ऩफाट ऺङ्झत बएका र्य सॊतमाको ङ्जिियण् 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण 
बौङ्झतक ऺङ्झत 

बकूम्ऩ 
ऩिात् को ऺङ्झत 
र्य धङ्टयी सॊतमा 

२०६८ सारको 
गणनानङ्टसाय र्य 
धङ्टयी सॊतमा 

कै. 

ऩूणघ आॊङ्ञशक जम्भा जम्भा  

१.  र्य १५,६१९ १७,६२६ ३३,२४५ ३२,५०२ 

७४३ 
फढी 

२.  

ङ्जिद्यारम (कऺा 
कोठा) 

४३५ २८९ 
   

३.  स्िास्थ्म चौकी १४ १२    

४.  सयकायी कामाघरम ३ ६    

५.  िानेऩानी मोजना ३ ३०    

६.  गङ्टम्िा/भङ्ञन्द्दय २६ ११    

७.  गा.ङ्जि.स. बिन ३ १०    

८.  प्रहयी चौकी ३ १०    

९.  जर ङ्जिद्यङ्टत  २१    

१०.  ङ्झसॊचाई आमोजना  १४    
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नोट् नेऩार सयकायफाट ऩूणघ रूऩभा र्य ऺङ्झत बएका ऩीङ्झडतहरूको राङ्झग रू.१५,००० का 
दयरे सम्फङ्ञन्द्धत गा.ङ्जि.स. सङ्ञचिहरू भापघ त ङ्जितयण गने गयी ऩेश्की उऩरब्ध गयाईएकोभा 
उल्रेङ्ञित यकभ ऩेश्की पर्छ्यौटकै क्रभभा यहेको देङ्ञिॊदा के-कङ्झत ऩीङ्झडतहरूरे यकभ प्राप् त 
गये बनी तत्कार मङ्जकन गनघ सङ्जकने अिस्था देङ्ञिएन। 

 
 

ङ्झसॊचाई ङ्झडङ्झबजन नॊ. ५ कामाघरम, ओिरढङ्टॊगा 
 

 ङ्झसॊचाई ङ्झडङ्झबजन नॊ. ५ कामाघरमको राङ्झग ङ्झसॊचाई ङ्जिबागफाट बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ङ्झसॊचाई 
आमोजनाहरूको ऩङ्टन्सॊचारनको राङ्झग ङ्झनकासा बएको यकभ रु.७२,५०,०००।- ङ्झभङ्झत 
२०७२।०३।२८ भा ड्राफ्ट भापघ त प्राप् त बएकोभा बकूम्ऩफाट ऺङ्झत बएका बङ्झनएका २८ िटा 
ङ्झसॊचाई आमोजनाहरुको भभघत सॊबाय गयी ङ्झसॊचाई कङ्ट रो सङ्टचारु गनघ आिश्मक ऩोङ्झरङ्झथन ऩाईऩ 
हेटौंडाफाट सोझै िङ्चयद गयी, हेटौंडाफाटै उऩबोिाहरुरे ऩाउन ेगयी ऩाईऩ िङ्चयद गयेको य ऩाईऩ 
िङ्चयदको यकभ कायिानाराई नै ब ङ्टिानी गयेको फङ्टङ्ञझएकोभा उऩबोिारे उि ऩाईऩ फङ्टझे 
नफङ्टझेको मङ्जकन हङ्टन नसकेको य बकूम्ऩ ऩीङ्झडत ऺते्रका ङ्झसॊचाई आमोजनाहरुराई िङ्चयद गङ्चयएको 
ऩाईऩ फङ्टझ्नको राङ्झग उऩबोिा स्िॊमभ हेटौंडा जानङ्ट ऩने गयी गङ्चयएको िङ्चयद कामघ बकूम्ऩ ऩीङ्झडत-
भैत्री य व्मफहाङ्चयक सभेत बएको नदेङ्ञिएको साथै ऩाईऩको िङ्चयद प्रङ्जक्रमा ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ 
उद्धाय सङ्झभङ्झतफाट तत ्तत ्उऩबोिा सङ्झभङ्झतराई ङ्जितयण गने गयी ङ्झनणघम बएको नदेङ्ञिएको य 
उि ऩाईऩ िङ्चयद प्रङ्जक्रमा सम्फन्द्धी स्र पाईर ऩेश्की पछमौटको राङ्झग ङ्झसॉचाई ङ्झफबाग 
जाउरािेरभा ऩठाई सङ्जकएको बन्द् ने सम्फङ्ञन्द्धत कामाघरम प्रभङ्टिफाट जानकायी हङ्टन आएकोरे 
आमोगफाट थऩ छानिीन हङ्टनङ्ट ऩने देङ्ञिन्द्छ।  

  

२.३ ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामाघरम,ओिरढङ्टॊगा 

प्रत्मेक न.ऩा. /गा.ङ्जि.स. कामाघरमहरूराई ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभको िचघ ङ्जिियण् 
 केन्द्रीम ङ्झनदेशन अनङ्टसाय प्रङ्झत गा.ङ्जि.स. रु.४,५०,०००।- दयरे सम्फङ्ञन्द्धत गा.ङ्जि.स. 

सङ्ञचिराई केन्द्रीम ङ्झनदेशन अनङ्टसायको शीर्षघकभा िचघ गने गयी ऩेश्की प्रदान गङ्चयएकोभा 
ङ्झनजहरूरे स्थानीम भाग अनङ्टसाय याहत साभग्रीहरू िङ्चयद गयेको तथा िचघ गङ्चयएको यकभ 
ऩेश्की पर्छ्यौटको क्रभभा यहेको ऩाईमो। उल्रेङ्ञित यकभको िचघ सम्फन्द्धभा ङ्झसङ्जद्धचयण 
नगयऩाङ्झरकारे प्राप् त गयेको यकभ य िचघ ङ्झफङ्झधको अध्ममन गदाघ प्रत्मेक िडारे प्राप् त गयेको 
रू.२ रािफाट स्थानीम भागको आधायभा ङ्झत्रऩार, िाद्य साभग्री, म्माटे्रश आङ्छद सीधै 
फजायफाट िङ्चयद गयेको देङ्ञिमो। 
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२.४ ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरम,ओिरढङ्टॊगा 

प्राप् त यकभको ङ्जिियण :- 
 जम्भा रु.३,९४,००,०००।- ङ्झनकासा बएको। 

 कऺा कोठाको ऩङ्टनस्थाघऩना, िानेऩानी, सयसपाईको राङ्झग रु.१,६२,१०,०००।-  िचघ 
बएको देङ्ञिएको। 

 

अस्थामी ङ्झसकाई कऺ (Temporary Learning Center-TLC) ङ्झनभाघण सम्फन्द्धभा  
 प्राप् त यकभ रु.२,३१,९०,०००।- 
 सयकायी िचघभा ङ्झनभाघण बएका अस्थामी ङ्झसकाई केन्द्र (TLC): २५७  

 

ऩोशाक तथा झोरा ङ्जितयण सम्फन्द्धभा् 
ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरमरे बकूम्ऩ ऩीङ्झडत ङ्जिद्याथॉहरुराई झोरा य ऩोशाक ङ्जितयण िाऩत रु.१ 
कयोड ६ राि (प्रङ्झत  ङ्जिद्याथॉ रु.१०००।- का दयरे) ङ्जि.स. २०७१ सारको ऩङ्जहरो 
Flash Report को आधायभा भा.ङ्जि., ङ्झन.भा.ङ्जि. य प्रा.ङ्जि. तहका १०,६०० ङ्जिद्याथॉरे 
ऩाउने गयी सम्फङ्ञन्द्धत ङ्जिद्यारमको िाताभा यकभ ङ्झनकासा गयेको देङ्ञिएको।  
 

िचघको ङ्जिियण् 
 ङ्ञशऺा भन्द्त्रारमफाट बकूम्ऩ ऩीङ्झडत ङ्जिद्याथॉहरूको ऩोशाक तथा झोरा शीर्षघकभा 

ङ्जिङ्झनमोजन बएको १ कयोड ६ राि यकभ केन्द्रफाट ङ्झनदेङ्ञशत भाऩदण्ड अनङ्टसाय (प्रङ्झत 
ङ्जिद्याथॉ रू.१००० का दयरे) ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरमराई ङ्झनकासा बएको य ङ्ञजल्रा 
ङ्ञशऺा कामाघरमफाट सम्फङ्ञन्द्धत ङ्जिद्यारमको िाताभा जम्भा गङ्चयङ्छदएको ऩाईमो। 
उल्रेङ्ञित यकभ ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरमरे ङ्जिद्यारमको िाताभा ङ्झनकासा गदाघ २१ फटा 
गा.ङ्जि.स.का भा.ङ्जि., ङ्झन.भा.ङ्जि. य प्रा.ङ्जि. तहको २०७१ को Flash Report राई 
ङ्जिद्याथॉ सॊतमाको आधाय फनाएको देङ्ञिॊदा िास्तङ्जिक ऩीङ्झडत ङ्जिद्याथॉहरूको अग्रीभ 
ऩङ्जहचान गयी यकभ भाग गयेको तथा ङ्जिङ्झनमोजन गयेको देङ्ञिएन। त्मस्तै, ङ्जिद्यारमराई 
प्राप् त उल्रेङ्ञित यकभ ङ्जितयण गदाघ सफै ङ्जिद्याथॉहरूराई ऩीङ्झडत भानी दाभासाहीभा 
यकभ ङ्जितयण गयेको देङ्ञिएकोरे नेऩार सयकायको ऩीङ्झडत ङ्जिद्याथॉहरुराई भात्र 
ऺङ्झतऩूतॉ स्िरूऩ ङ्जितयण गने बङ्झनएको यकभको सदङ्टऩमोग हङ्टन सकेको अिस्था 
देङ्ञिएन।  

 

२.५ िानेऩानी तथा सयसपाई ङ्झडङ्झबजन कामाघरम,ओिरढङ्टॊगा 

 प्राप् त यकभ:-  रु.२५,००,०००।-   
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 िानऩेानी आमोजनाभा ऺङ्झत ऩङ्टगेको ङ्जिियण:- २५िटा िानेऩानी आमोजनाहरू बकूम्ऩफाट 
ऺङ्झत बएको बन्द् ने ऩीङ्झडतहरूफाट ङ्झडङ्झबजन कामाघरमभा ऩनघ आएको ङ्झनिेदनफाट देङ्ञिएको 
य उल्रेङ्ञित ङ्झनिेदन उऩय ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतफाट ङ्झनणघम गयाई िङ्चयद 
गङ्चयएको िानेऩानी ऩाईऩहरू सम्फङ्ञन्द्धत ऩीङ्झडतहरूराई ङ्जितयण गयेको। 

 िानऩेानी तथा सयसपाई ङ्झडङ्झबजन कामाघरमफाट बएको िङ्चयद प्रङ्जक्रमाको ङ्जिियण् 

क्र.सॊ. 
यकभ िचघ 
शीर्षघक 

ऩङ्चयभाण दय (रू.) िचघ यकभ (रू.) िचघ प्रङ्जक्रमा 

१ 

िानेऩानीका 
ङ्जिङ्झबन्द् न 
साईजका 
एच.ङ्झड.ङ्जऩ.ऩाईऩ  

१८,४०० 
ङ्झभटय 

प्रङ्झत ङ्झभटय 
२८.६८ 
देङ्ञि 
१८१.९० 

रु.१५,००,११५।- 
फाॉकी रु.९९९८८५।- 
यकभ ङ्जपताघ गयेको। 

कोटेशनफाट 
िङ्चयद 

 

२.६ ङ्ञजल्रा ब-ूसॊयऺण कामाघरम, ओिरढङ्टॊगा 

 प्राप् त यकभ:- रु.७०,००,०००।- (ओिरढङ्टॊगाको राङ्झग रू.५०,००,०००।- य 
सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट ङ्ञजल्राको राङ्झग रू.२०,००,०००।- गयी जम्भा रू.७०,००,०००।- 

 ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत ब-ूऺम िा सॊबाङ्जित ब-ूऺमफाट ऩङ्टगेको िा ऩङ्टग्न सक्न े ऺङ्झतको ङ्जिियण:- 
ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे ङ्झसपाङ्चयश गये अनङ्टसाय ७ िटा गा.ङ्जि.स.हरूभा ऩङ्जहयो 
योकथाभ य बकूम्ऩको कायणरे बङ्ञत्कन रागेको िानेऩानीको भङ्टहान सॊयऺण गनङ्टघ ऩने । 

 ब-ूसॊयऺण कामाघरमफाट बएको िङ्चयद प्रङ्जक्रमा् 

क्र.सॊ. 
यकभिचघ 
शीर्षघक 

ऩङ्चयभाण दय (रू.) िचघ यकभ (रू.) िचघ प्रङ्जक्रमा 

१ 

ग्माङ्जिन 
तायजारी 

८३३ 
थान 

९७.८५ 
प्रङ्झत 
के.जी. को 
दयरे 

७०,००,०००।- 

उऩबोिा सङ्झभङ्झतरे सोझै 
फजायफाट जारी िङ्चयद 
गयेकोरे उऩबोिाको 
िाताभा यकभ 
ऩठाईएको  

 

 उल्रेङ्ञित साभानहरूको ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य भौज्दात ङ्जिियण :- ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय 
सङ्झभङ्झतरे ङ्झसपाङ्चयश गये अनङ्टसाय ७ िटा गा.ङ्जि.स.भा ऩङ्जहयो योकथाभ य बकूम्ऩको 
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कायणरे बङ्ञत्कन रागेको िानेऩानीको भङ्टहान सॊयऺण गनङ्टघऩने बएकोरे ओिरढङ्टॊगाभा ९ 
िटा य सोरङ्टिङ्टम्फङ्टभा २ िटा उऩबोिा सङ्झभङ्झत भापघ त ङ्जितयण गयेको देङ्ञिएको। 

२.७ ङ्ञजल्रा जनस्िास्थ्म कामाघरम, ओिरढङ्टॊगा 

प्राप् त यकभ :- और्षङ्झध ढङ्टिानीभा िचघ रु.३,००,०००।- ङ्झनकासा बएकोभा िचघ नबएको। 

और्षङ्झध प्राङ्ञप् त य ङ्जितयणको ङ्जिियण:- स्िास्थ्म सेिा ङ्जिबागफाट प्राप् त और्षङ्झधहरुराई ङ्ञजल्रा 
जनस्िास्थ्म कामाघरमको बण्डायभा यािी आिश्मकता अनङ्टसाय ङ्जितयण गने गङ्चयएको, 
कामाघरमभा भौज्दात और्षङ्झध य बकूम्ऩको राङ्झग प्राप् त और्षङ्झधको बण्डायण एकै ठाउॉभा 
बएको ऩाईएको, और्षङ्झध ङ्जितयण गदाघ स्िास्थ्म चौकी तथा उऩस्िास्थ्म चौकीहरुराई भाग 
फभोङ्ञजभ उऩरब्ध गयाईएको तथा ङ्ञजल्रा अस्ऩतारभा आउने ङ्जियाभीहरुराई ऩङ्झन भाग 
अनङ्टसाय ङ्जितयण गयेको देङ्ञिएको, बकूम्ऩको कायणरे केन्द्रफाट ऩठाएको और्षङ्झधहरुराई 
अरग्गै बण्डायण गयी अङ्झबरेिीकयण गयेको नदेङ्ञिएको। 

उल्रेङ्ञित साभानहरूको ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य भौज्दात ङ्जिियण  

और्षधीहरु बण्डायणभा देङ्ञिएताऩङ्झन बकूम्ऩको कायणरे केन्द्रफाट ऩठाएको और्षङ्झधहरुराई 
अरग्गै बण्डायण गयेको नदेङ्ञिएकोरे तथा सॊर्-सॊस्था य कामाघरमको और्षङ्झधहरु एकै ठाॉउ 
बण्डायण गङ्चयएकोरे भौज्दातको ङ्जिियण प्राप् त हङ्टन नसकेको। 

२.८ ङ्ञजल्रा ऩशङ्ट सेिा कामाघरम, ओिरढङ्टॊगा 

 ओिरढङ्टॊगा ङ्ञजल्रा अन्द्तगघत जम्भा ६० जना कृर्षकहरुको ४४ िटा गाई बकसी, ७ िटा 
फॊगङ्टय, १०० िटा बेडाफाख्रा य ११३ िटा कङ्ट िङ्टया बकूम्ऩको कायण भतृ्मङ्ट बई ऺङ्झत 
ऩङ्टगेको देङ्ञिएको; ङ्ञजल्रा ऩशङ्ट सेिा कामाघरमरे केन्द्रीम कामाघरमहरूफाट यकभ प्राप् त 
नगयेको तय ऩशङ्ट स्िास्थ्म ङ्झनदेशनारमफाट ५०/५० के.जी. को ६० फोया गाई बकसीको 
दाना य १२ फोया फॊगङ्टयको दाना प्राप् त गयेको देङ्ञिएको; केन्द्रफाट प्राप् त गाई बैसीको 
दानाहरू ऩीङ्झडत ङ्जकसानहरूराई न्द्मामोङ्ञचत रूऩभा ङ्जितयण गयेको नदेङ्ञिएको (जस्तै्- ऊफू 
गा.ङ्जि.स. २ फस्ने शेयफहादङ्टय याईरे १०० के.जी. फॊगङ्टयको दाना य काङ्झरका-२ फस्ने 
भीन फहादङ्टय फङ्टढाथोकीरे ८०० के.जी.गाई बकसीको य २०० के.जी. फॊगङ्टयको दाना 
फङ्टझेको उऩरब्ध बऩाघईफाट देङ्ञिएको)। 
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२.९ ङ्ञजल्रा कृङ्जर्ष ङ्जिकास कामाघरम, ओिरढङ्टॊगा 

 प्राप् त यकभ : केन्द्रफाट यकभ प्राप् त नबएको। 

 

 ङ्जिउ, ङ्जिजन प्राङ्ञप् त य ङ्जितयणको ङ्जिियण:- 
 याङ्जष्डम िीऊ ङ्जिजन कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेडफाट १७ भे. टन धानको िीऊ िङ्चयद गङ्चय 

ङ्जितयण गने ङ्झनदेशानङ्टसाय रु.१४,०२,०००।- फयाफयको िीऊ ङ्जिजन ङ्झनम्नानङ्टसाय 
िङ्चयद गयी ङ्जितयण गङ्चयएको देङ्ञिएको। 

 िङ्टभरटाय रङ्झरतऩङ्टयफाट ४५२५ के.जी. धानको िीऊ सोझै िङ्चयद गयेको देङ्ञिएको। 

 ङ्ञचतिन याभऩङ्टयफाट ९ भे. टन धानको िीऊ सोझै िङ्चयद गयेको देङ्ञिएको। 

 काङ्झरभाङ्जटको HARC बन्द् न ेसॊस्थाफाट फाट १ भे. टन धानको िीऊ सोझै फजायफाट 
िङ्चयद गयेको देङ्ञिएको। 

उल्रेङ्ञित ऩङ्चयभाणको िीऊ ङ्जिजन कृङ्जर्ष िन तथा िाताियण सङ्झभङ्झत भापघ त ङ्जितयण गयेको 
देङ्ञिमो। 

२.१० ङ्झडङ्झबजन सडक कामाघरम, हकघ ऩ ङ्टय 

 प्राप् त यकभ : रु.१०,००,०००।- 
 

 सडक िण्डभा ऺङ्झत ऩङ्टगेको ङ्जिियण: ओिरढङ्टङ्गा, हकघ ऩ ङ्टय देङ्ञि सोरङ्टिङ्टम्फङ्ट सम्भको सडक 
िण्ड सपाई य फाटो सङ्टचारु गनघ रु.४,२१,४९९।- िचघ बएको य रु.५,७६,५०१ 
यकभ ङ्जपताघ गयेको देङ्ञिन आएको।    
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याभेछाऩ ङ्ञजल्रा् 

१. बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूको राङ्झग याहत साभग्रीहरू सम्फन्द्धभा् 

१.१ याहत साभग्रीको श्रोत य प्राङ्ञप् तको ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण् 

नेऩार सयकायको केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्र (नेऩार िाद्य सॊस्थान थाऩाथरी य 
नेशनर टे्रङ्झडङ ङ्झरङ्झभटेड) को अङ्झबरेिफाट ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, याभेछाऩभा 
ऩठाईएका याहत साभग्रीको ङ्जिियण देहाम फभोङ्ञजभ यहेको ऩाईमो। 

ङ्झस.नॊ. याहत साभग्रीको नाभ ऩङ्चयभाण 

1 Rice (Quintal) 772 

2 Salt (Quintal) 15 

3 Sugar (Quintal) 41 

4 Noodles (Carton) 2720 

5 Beaten Rice (Quintal) 97 

6 Biscuit (Carton) 1722 

7 Tripal/Tent (Pcs/Bundle) 22625 

8 Water (Case, Truck) 257 

9 Potato (Quintal) 67 

10 Wheat/Flour (Quintal) 69 

11 Pulse (Quintal) 2 

12 Mixed Food (Carton/Kg..) 623 

13 Gud/Shakkhar (Kg/Box) 1243 

14 Bedsheet/Blanket (Pcs/Bundle/…) 6661 

15 Clothes and Accessories (Pcs/Bundle/Cartoon..) 85 

16 Utensils (Pcs/Carton, Bag…Pair) 997 

17 Sanitary Items (Box, Carton, Pair, Pcs..) 785 

18 Baby Food (Carton, Kg, Bag,….) 83 

19 Spices (Pcs, Kg, Box, Carton, Quintal) 1697 

20 Medicines (Carton, Box, Pcs, Bag…) 8 

21 Juice (Carton, Ltr, Bag,…) 33 

22 Tea and Coffee (Pkt, Carton, Bag, ……) 143 

23 Oil (Ltr, Kg, Carton, Bag, Pcs) 15 

24 Torch, Battery and Solar Items (Pcs, Carton, Box, Bag, …) 191 

25 Transformer and Accessories (Pcs) 0 

26 Dalmod and Fried Foods 423 

27 Gas Range/Cylinder (Pcs, Box, Carton) 582 

28 Miscellenous (Carton, Box, Pcs, Bag…Kg…) 29 
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बन्द्साय ङ्जिबागको अङ्झबरेि अनङ्टसाय ङ्जिङ्झबन्द् न सॊर्-सॊस्था, व्मङ्ञि, पभघहरूरे बन्द्साय 
नाकाहरूफाट सोझै याभेछाऩ ङ्ञजल्राभा ऩठाईएका याहत साभग्रीहरुको ङ्जिियण ङ्झनम्नानङ्टसाय 
यहेको ऩाईमो । 

ङ्झस.नॊ. साभानको नाभ साभानको ऩङ्चयभाण 
KG BAG BDL PCS SET CTN PKT Adt 

१ चाभर १४०४१ ९२ 
      

२ ङ्ञचउया १५२० २१५       

३ ब्राङ्कटे  १११६ १८८ ८६० 
 १०० १३  

४ बाडाकङ्टॉ डा      १५ 
  

५ भेङ्झडङ्झसन      ५२   
६ ङ्झभक्स पङ्ट ड  १५०    २५२८ १८  
७ टेन्द्ट ङ्झत्रऩार २४० ७५ २३७ ९९१८   २७७ ८९ 

 

ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, याभेछाऩभा प्राप् त याहत साभग्रीको ङ्जिियण: 

क्र.सॊ. 
साभानहरूको 

ङ्जिियण 

प्राङ्ञप् तको श्रोत जम्भा ऩङ्चयभाण 
ङ्जितयण बएको 

ऩङ्चयभाण 

फाॉकी 

१ ङ्झत्रऩार 

जम्भा ४४,८६५ थान ३४,४६९ थान 

१०३७६ 
थान 

नेऩार सयकाय १८,४५२ थान   
गैसस फाट २६,४१३ थान   

२ टेन्द्ट 

जम्भा ११९४ थान  ११६९ थान २५ थान 

नेऩार सयकाय १६१ थान   
गैसस फाट १०३३ थान   

३ चाभर 

जम्भा ३०३१५० के.जी. २६६१८० के.जी. 
३७०५० 

के.जी. 
नेऩार सयकाय २११४५० के.जी.   
गैसस फाट ९१७०० के.जी.   

 

केन्द्रफाट प्राप् त याहत साभग्री य ङ्ञजल्राफाट ङ्जितयण बएको याहत साभग्रीहरू िीचको 
साभन्द्जस्मता:  

ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, याभेछाऩराई ङ्जिङ्झबन्द् न श्रोतहरू ङ्जिशेर्षगयी, नेऩार सयकाय 
केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्र, बॊसाय कामाघरमहरू, ङ्जिङ्झबन्द् न सॊर्, सॊस्थाहरू य 
स्थानीम स्तयभा िङ्चयद तथा सॊकरन गयी याहत साभग्रीहरू प्राप् त बएको देङ्ञिमो तय केन्द्रीम 
अङ्झबरेि बन्द्दा ङ्ञजल्रा तहभा याङ्ञिएको अङ्झबरेिभा प्राम् सफै याहत साभग्रीहरूको ऩङ्चयभाण 
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फढी देङ्ञिन आमो। याभेछाऩ ङ्ञजल्राराई प्राप् त बएको याहत साभग्रीहरू ङ्ञजल्रा येडक्रस 
याभेछाऩको Central Warehouse भा बण्डायण गयी ङ्ञजल्राभा स्थाऩना बएका १४ िटा सेिा 
केन्द्रहरू भापघ त ऩीङ्झडतहरूको ऩङ्जहचान गयी ङ्जितयण गयेको य सो को अङ्झबरेि ङ्ञजल्रा दैिी 
प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे अद्यािङ्झधक गयेको ऩाईमो। 

ङ्झस. नॊ. 
याहत साभग्री ऩठाउन ेङ्झनकाम/ 

सॊर्सॊस्था 
ङ्झत्रऩार  

(थान/फण्डर) 
चाभर 
(के.जी.) 

कैङ्जपमत 

१. केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा 
ङ्जितयण केन्द्रफाट ऩठाइएको याहत 
साभग्री 

२२६२५ ७७२०० 

 

२. ङ्ञजल्राभा प्राप् त हङ्टन आएको 
ऩङ्चयभाण (केन्द्रफाट ऩठाईएको 
भात्र) 

१८४५२ २११४५० 
 

पयक ऩङ्चयभाण 

४१७३ थान/फण्डर 
कभ प्राप् त 

१३४२५० 
फढी प्राप् त 

 

 

भाङ्झथ उल्रेङ्ञित ताङ्झरकाराई ङ्जिश् रेर्षण गदाघ नेऩार सयकायको केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा 
ङ्जितयण केन्द्रफाट याभेछाऩ ङ्ञजल्राको राङ्झग ऩठाईएको ङ्झत्रऩारहरूको अङ्झबरेि थान तथा 
फण्डर नछङ्टट्याई एकै ङ्जकङ्झसभरे यािेको ऩाईमो बने ङ्ञजल्राभा प्राप् त सोही याहत साभग्रीको 
थान उल्रेि गयी अङ्झबरेिीकयण गयको ऩाईमो। मसैगयी, केन्द्रीम याहत सॊकरन केन्द्रफाट 
कङ्ट र २२,६२५ थान/फन्द्डर ङ्झत्रऩार ङ्ञजल्राराई ऩठाएको देङ्ञिमो बन े ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ 
उद्धाय सङ्झभङ्झत याभेछाऩरे १८,४५२ थान ङ्झत्रऩार भात्र प्राप् त गयेको देङ्ञिएकोरे ४,१७३ 
थान/फण्डर ङ्झत्रऩार ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत याभेछाऩभा कभ प्राप् त बएको देङ्ञिमो। 
चाभरको हकभा बने केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्रफाट ऩठाईएको बन्द्दा 
१,३४,२५० के.जी.चाभर फढी प्राऩ ् त गयेको अङ्झबरेिफाट देङ्ञिॊदा केन्द्र य ङ्ञजल्रा स्तयभा 
याङ्ञिएको अङ्झबरेिहरू तङ्टरना गयी अध्ममन गनघ सङ्जकने तथा िास्तङ्जिक ऩङ्चयभाण मङ्जकन गनघ 
सङ्जकने अिस्थाको देङ्ञिएन।   

१.३ याहत साभग्रीहरूको ङ्जितयणको प्रङ्जक्रमा य ङ्जितयणको ङ्ञस्थङ्झत् 

याहत साभग्रीहरूको प्रबािकायी ङ्जितयणको राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभको सॊमन्द्त्रहरूको ङ्जिकास गयी 
ऩङ्चयचारन गयेको ऩाईमो- 
 ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत; 
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 सहामक प्र.ङ्ञज.अ.को सॊमोजकत्िभा ६ सदस्मीम याहत साभग्री सॊकरन, बण्डायण तथा 
ङ्जितयण सङ्झभङ्झत; 

 ङ्जिङ्झबन्द् न स्थानहरूभा गङ्छठत १४ िटा सेिा केन्द्र;  
 प्रबाङ्जित गा.ङ्जि.स.हरूभा ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे तोकेको कभघचायी, 

गा.ङ्जि.स. सङ्ञचि, जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध, सङ्जहतको स्थानीम सॊमन्द्त्र। 
 
१.४ ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य सदङ्टऩमोग फाये ऩीङ्झडतहरूको प्रङ्झतङ्जक्रमा् 

 सैऩ ङ्ट गा.ङ्जि.स., याभेछाऩ न.ऩा. य भन्द्थरी न.ऩा.का केही स्थानहरूभा याहत ङ्जितयण 
सम्फन्द्धभा अङ्झनमङ्झभतता बएको बनी ऩयेका उजूयीहरु उऩय सम्फङ्ञन्द्धत गा.ङ्जि.स. तथा 
न.ऩा. राई छानिीन गयी प्रङ्झतिेदन गनघ ङ्झनदेशन गयेको बनी प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीफाट 
जानकायी प्राप् त बएको। 

 याहत ङ्जितयण सम्फन्द्धभा ऩीङ्झडतहरूको प्रङ्झतङ्जक्रमा ङ्झरने क्रभभा याभेछाऩ न.ऩा. िडा नॊ. 
५ फस्ने प्रङ्छदऩ कङ्ट भाय शे्रष्ठ य ङ्जिभरा न्द्मौऩाने, ऐ. िडा नॊ. ४ फस्ने रिश्री न्द्मौऩान ेय 
तङ्टरसा काकी सभेतराई फङ्टङ्ञझएकोभा ङ्झनजहरूरे नेऩार सयकायफाट उऩरब्ध गयाएको 
रु.१५,०००।- रगामत अन्द्म याहत साभग्रीहरू जस्तै, ङ्झत्रऩार, िाद्यान्द् न आङ्छद प्राप् त 
गयेको तय ङ्ञजल्राका अरू कङ्झतऩमरे दोहोयो सङ्टङ्झफधा सभेत ङ्झरएको बनी उल्रेि गयेको 
ऩाईमो।   

 

२. प्राप् त यकभको िचघ तथा भौज्दात ङ्जिियण् 

२.१ ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्ष, याभेछाऩ 

क्र.सॊ. यकभ ङ्जिङ्झनमोजन गने ङ्झनकाम प्राप् त यकभ (रू.) कैङ्जपमत 

१ के.दै.प्र.उ.सङ्झभङ्झतफाट प्राप् त यकभ ७३,२४,०००००।-  

 

क्र.सॊ. 
यकभ िचघ 
शीर्षघक 

िचघ यकभ (रू.) दय (रु.) ऩेङ्ञश्क पछौट िचघ प्रङ्जक्रमा 

१ 

ऩूणघ र्य ऺङ्झत 
बएका ऩीङ्झडत 

७२,२२,२०,०००।- 
रु.१५,००० 
का दयरे 

ऩेङ्ञश्क पछौट 
हङ्टने क्रभभा 

यहेको 

केन्द्रीम ङ्झनदेशानङ्टसाय 
गा.ङ्जि.स. सङ्ञचिहरू सभेत 
भापघ त ङ्जितयण गङ्चयएको 

२ भतृक याहत ४८,००,०००।- १ राि िचघ बएको  

३ ङ्जकङ्चयमा िचघ १८,४०,०००।- ४० हजाय िचघ बएको  

४ जम्भा िचघ ७२,८८,६०,०००।-    

५ फाॉकी ३५,४०,०००।-  ङ्जपताघ गयेको  
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२.२ ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाघरम् 

भानिीम ऺङ्झत् 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण 
भानिीम ऺङ्झत ङ्ञजल्रा ङ्झबत्र ङ्ञजल्रा फाङ्जहयको भानिीम ऺङ्झत कै. 
भतृक र्ाईते भतृक फेऩत्ता बएका 

१ याभेछाऩ ४१ १४७ ७   

 

बकूम्ऩ ऩीङ्झडत ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जितयणको आधाय य अिस्था 

 प्रायङ्ञम्बक चयणभा स्थानीम याजनैङ्झतक दरका प्रङ्झतङ्झनङ्झध, िडा नागङ्चयक भॊचका प्रङ्झतङ्झनङ्झध 
तथा गा.ङ्जि.स. सङ्ञचि सभेतको स्थानीम सॊमन्द्त्ररे गयेको प्रङ्झतिेदनको आधायभा 
ऩीङ्झडतहरूको ऩङ्जहचान गङ्चयएको।  

 ऩङ्झछल्रो चयणभा केन्द्रफाट ऩङ्चयचाङ्झरत प्राङ्जिङ्झधक सङ्जहतको कामघटोरीभा ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत 
सयकायी कामाघरमहरूभा कामघयत कभाघचायी, गा.ङ्जि.स.सङ्ञचि रगामतफाट ऺङ्झत भूल्माङ्कन 
गयी तमाय गयेको प्रङ्झतिेदनको आधायभा ऩीङ्झडतको ऩङ्जहचान गङ्चय ऩङ्चयचम-ऩत्र ङ्जितयण 
गङ्चयएको। 

 

 २०६८ सारको जनगणना य बकूम्ऩफाट ऺङ्झत बएका र्य सॊतमाको ङ्जिियण् 

बौङ्झतक ऺङ्झत (ङ्जिर्षमगत) 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण 
बौङ्झतक ऺङ्झत 

बकूम्ऩफाट ऺङ्झत 
ऩङ्टगकेो र्य धङ्टयी 

सॊतमा 

२०६८ सारको 
जनगणनानङ्टसायको 
र्यधङ्टयी सॊतमा 

कै. 

ऩङ्टणघ आॊङ्ञशक जम्भा जम्भा २०६८ सारको 
जनगणनाभा उल्रेङ्ञित 
र्य धङ्टयी सॊतमा बन्द्दा 
ऺङ्झत ऩङ्टगेको र्यधङ्टयी 
सॊतमा नै 5238 फङ्जढ 
देङ्ञिएको 

१ र्य ४८,१४८ - ४८,१४८ ४२,९१० 

२ 

सयकायी 
कामाघरम 

६४ ५८ 
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२.३ ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामाघरम, याभेछाऩ 

ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामाघरम कैङ्जपमत 

1  याहत ढङ्टिानीभा रु. १४,४५,३००।- सफै यकभ िचघ बएको 
2  रोड अनरोडभा रु. ६८,८००।-  सफै यकभ िचघ बएको 
3  दै. भ्रभण बत्ताभा रु. २२,७७५।-  सफै यकभ िचघ बएको 
4  छऩाई य पोटोकऩी रु. ३,४०,५६१।-  सफै यकभ िचघ बएको 
5  केन्द्रीम अनङ्टगभन टोरीको राङ्झग 

दै.भ्र. बत्ता  
रु. १३,८१,६४९।-  सफै यकभ िचघ बएको 

6  ङ्झत्रऩार िङ्चयद 

(१८*२४-रू. ३४५०)-२१थान 

(१८*३०-रू. ४३००)-५ 

(१८*३०-रू. ३८०५)-३५ 

(१८*३०-रू. २३९०)-१९ 

(१५*१८-रू. १९०२)-४५ 

(जम्भा १२६ थान)  

रु. ३,९२,४६८।-  गङ्टणस्तय निङ्टरेको, िङ्चयद 
गङ्चयएको ङ्झत्रऩार और्षत 
भूल्म प्रङ्झत िगघ ङ्जपट रू. 
१२ देङ्ञि रू. १५ सम्भ 
ऩने देङ्ञिएको।  

7  सॊचाय तपघ  रु. ९,६००।-  सफै यकभ िचघ बएको 
8  ईन्द्धन तपघ  रु. १,१३,४९९।-  सफै यकभ िचघ बएको 
9  सडक भभघत अनङ्टगभन रु. १,०२,६००।-  सफै यकभ िचघ बएको 
10  ङ्जिङ्जिध रु. ५०००।-  सफै यकभ िचघ बएको 
11  जम्भा िचघ रु. ३८,८२,२५२।-  

12  फाॊकी, ङ्जपताघको प्रङ्जक्रमाभा रु. ६२,६५२।-  

 

 प्रत्मेक न.ऩा., गा.ङ्जि.स. राई ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभको िचघ ङ्जिियण सम्फन्द्धभा्  
केन्द्रीम ङ्झनदेशन अनङ्टसाय प्रङ्झत गा.ङ्जि.स. रु.४,५०,०००।- दयरे सम्फङ्ञन्द्धत गा.ङ्जि.स. 
सङ्ञचिराई केन्द्रीम ङ्झनदेशन अनङ्टसायको शीर्षघकभा िचघ गने गयी ऩेश्की प्रदान गङ्चयएकोभा 
ङ्झनजहरूरे स्थानीम भाग अनङ्टसाय याहत साभग्रीहरू िङ्चयद गयेको तथा िचघ गङ्चयएको यकभ 
ऩेश्की पर्छ्यौटको क्रभभा यहेको। मसैगयी, नगयऩाङ्झरका िडा कामाघरमहरूफाट ऩङ्झन प्रत्मेक 
िडाराई प्राप् त यकभ रू.२,००,०००।- सभेत स्थानीम भागको आधायभा याहत 
साभग्रीहरूको िङ्चयद गयी ङ्जितयण गयेको देङ्ञिमो।  

 

२.४ ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरम, याभेछाऩ 

प्राप् त यकभको ङ्जिियण्- 
ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरम, याभेछाऩराई जम्भा रु.५,८९,१८,०००।- ङ्झनकासा बएकोभा 
रु.५,६७,९८,०००।- िचघ बएको देङ्ञिमो् 
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अस्थामी ङ्झसकाई केन्द्र (Temporary Learning Center-TLC) ङ्झनभाघण सम्फन्द्धी:- 
 प्राप् त यकभ:- रु.३,२१,७५,०००।- (जसफाट ४३८ िटा अस्थामी ङ्झसकाई केन्द्र 

ङ्झनभाघण गनघ सम्फङ्ञन्द्धत ङ्जिद्यारमको िाताभा यकभ ङ्झनकासा बएकोभा ऩेश्की  पर्छ्यौटको 
क्रभभा यहेको)  

 ङ्ञजल्राका १५४९ जना सीभान्द्तकृत फारफाङ्झरकाहरूको राङ्झग िाजा स्िरूऩ 
रु.७,६२,१०८।- सम्फङ्ञन्द्धत ङ्जिद्यारमको िाताभा ङ्झनकासा बएको देङ्ञिएको;  

 ऩीङ्झडत ङ्जिद्याथॉहरूको राङ्झग ऩोशाक तथा झोरा शीर्षघकभा रू.२,६७,४३,०००।- (प्रङ्झत  
ङ्जिद्याथॉ रु.१०००।- का दयरे) ङ्झनकासा बएकोभा प्रा.ङ्जि. स्तयका ङ्जिद्यारमहरूभा 
अध्ममनयत ङ्जिद्याथॉहरूको राङ्झग भात्र सम्फङ्ञन्द्धत ङ्जिद्यारमहरूको िाताभा यकभ जम्भा 
गयेको देङ्ञिएको।  

 ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा्  २०७१ सारको ऩङ्जहरो Flash Report राई आधाय भानी प्रा.ङ्जि. तहका 
२६,५२३ जना ङ्जिद्याथॉहरुराई दाभासाहीभा ङ्जितयण गने गयी रू.२,६५,२३,०००।- 
ऩेङ्ञश्क गएको देङ्ञिएको। 
 

२.५ िानेऩानी तथा सयसपाई ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, याभेछाऩ 

 प्राप् त यकभ:- रु.५०,००,०००।-   

क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक िचघ यकभ िचघ प्रङ्जक्रमा 
१ ङ्जिङ्झबन्द् न ठाॉउभा िानेऩानीका 

आमोजना भभघत एिॊ शौचारम 
ङ्झनभाघण 

रु.१२,४३,६३८।- य फाॉकी 
रु.३७,५५,०९९।- ङ्जपताघ 
बएको। 

उऩबोिा सङ्झभङ्झत 
भापघ त िचघ  

 

२.६ ङ्ञजल्रा ब-ूसॊयऺण कामाघरम, याभेछाऩ 

 प्राप् त यकभ:- रु.७५,००,०००।- 
 िचघ ङ्जिियण् 

क्र.सॊ. यकभ िचघ 
शीर्षघक 

ऩङ्चयभाण दय (रू.) िचघ यकभ (रू.) िचघ प्रङ्जक्रमा 

१ ग्माङ्जिमन 
तायजारी 

१०३४ थान ३४१८।२५ 

प्रङ्झत थान 

रु.३५,३४,४७०।५० ७ ङ्छदने 
सूचना 
प्रकाङ्ञशत १ ग्माङ्जिमन ताय ३५ १०९३२७।५० रु.३८,२६,४६२।५० 
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तायजारी भे.टन  (प्रङ्झत भे.ट.) 
 

गयी टेण्डय 
प्रङ्जक्रमाफाट 

िङ्चयद 

जम्भा ७३,६०,९३३।-  

फाॉकी १,३९,०६७ ङ्जपताघ 
 

उल्रेङ्ञित साभानहरूको ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य भौज्दात ङ्जिियण:- ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय 
सङ्झभङ्झतरे ङ्झसपाङ्चयश गये अनङ्टसाय ऩङ्जहयो योकथाभ य प्रकोऩ जोङ्ञिभ न्द्मूनीकयण गनघ प्रमोजनको 
राङ्झग गा.ङ्जि.स.,नगय ऩाङ्झरका तथा स्थरगत प्राङ्जिङ्झधक प्रङ्झतिेदनको आधायभा ङ्जितयण गयेको 
देङ्ञिएको। 

२.७ ङ्ञजल्रा जनस्िास्थ्म कामाघरम, याभेछाऩ 

 प्राऩ ् त यकभ:- रु.८,००,०००।- (उल्रेङ्ञित यकभ रू.८ रािको और्षङ्झध स्थानीम 
भागको आधायभा दययेट ङ्झरई स्थानीम भेङ्झडकर स्टोयफाट सीधै िङ्चयद गयेको) 

 और्षङ्झध प्राङ्ञप् त य ङ्जितयणको ङ्जिियण्- स्िास्थ्म सेिा ङ्जिबागफाट प्राप् त और्षङ्झधहरुराई 
ङ्ञजल्रा जनस्िास्थ्म कामाघरमको बण्डायभा स्टोय दाङ्ञिरा गयी आिश्मकता अनङ्टसाय 
ङ्जितयण गने गङ्चयएको देङ्ञिएको; कामाघरमभा भौज्दात और्षङ्झध य बकूम्ऩको राङ्झग प्राप् त 
और्षङ्झधको बण्डायण एकै ठाउॉ बएको ऩाईएको; और्षङ्झध ङ्जितयण गदाघ स्िास्थ्म चौकी तथा 
उऩस्िास्थ्म चौकीहरुराई भाग फभोङ्ञजभ उऩरब्ध गयाईएको तथा ङ्ञजल्रा अस्ऩतारभा 
आउने ङ्जियाभीहरुराई सभेत भाग अनङ्टसाय ङ्जितयण गयेको देङ्ञिएको।  

 

२.८ ङ्ञजल्रा ऩशङ्ट सेिा कामाघरम, याभेछाऩ 

 प्राप् त यकभ्  ङ्ञजल्रा ऩशङ्ट सेिा कामाघरमरे याहत शीर्षघकभा कङ्ट नै ऩङ्झन यकभ प्राप् त नगयेको 
तय ऩशङ्ट सेिा ङ्झनदेशनारमफाट गाई बकसी य फॊगङ्टयको गयी ७४ फोया दाना य ६००० डोज 
भ्माङ्ञक्सन प्राप् त बएकोभा ऩीङ्झडत ङ्जकसानहरूराई ङ्जितयण गयेको। 

२.९ ङ्ञजल्रा कृङ्जर्ष ङ्जिकास कामाघरम, याभेछाऩ 

 प्राप् त यकभ: याहत शीर्षघकभा कङ्ट नै ऩङ्झन यकभ प्राप् त नबएको। 

 िीऊ, ङ्जिजन प्राङ्ञप् त य ङ्जितयणको ङ्जिियण:- याङ्जष्डम िीऊ ङ्जिजन कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेडफाट १० 
भेङ्जट्रक टन तथा य ङ्ञजल्रा कृङ्जर्ष ङ्जिकास कामाघरमराई उर्षाङ्जकयण भङ्जहरा कृङ्जर्ष सहकायी 
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सॊस्था, ङ्ञिम्ती य कृर्षक जागयण कृङ्जर्ष सहकायी सॊस्था, ओख्रनेीफाट याङ्जष्डम िीऊ ङ्जिजन 
कम्ऩनीरे िङ्चयद गयी उऩरब्ध गयाएको १० भेङ्जट्रक टन सभेत ङ्जितयण गयेको देङ्ञिएको। 

 

 िङ्चयद बएका साभानहरूको ङ्जिियण् 

क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक ऩङ्चयभाण  िचघ यकभ (रू.) िचघ प्रङ्जक्रमा 
१ धानको िीऊ  १० भे.टन ५,४४,०००।- सोझै िङ्चयद 

२ ढङ्टिानी िचघ   १,२०,०००।-  
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ङ्झसन्द्धङ्टरी ङ्ञजल्रा् 

१. बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूको राङ्झग याहत साभग्रीहरू सम्फन्द्धभा् 

१.१ याहत साभग्रीको श्रोत य प्राङ्ञप् तको ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण् 

नेऩार सयकायको केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्र (नेऩार िाद्य सॊस्थान थाऩाथरी य 
नेशनर टे्रङ्झडङ ङ्झरङ्झभटेड) को अङ्झबरेिफाट ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, ङ्झसन्द्धङ्टरीभा 
ऩठाईएका याहत साभग्रीहरुको ङ्जिियण ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेको ऩाईमो। 

ङ्झस.नॊ. याहत साभग्रीको नाभ ऩङ्चयभाण 

1 Rice (Quintal) 655 

2 Salt (Quintal) 26 

3 Sugar (Quintal) 20 

4 Noodles (Carton) 1230 

5 Beaten Rice (Quintal) 48 

6 Biscuit (Carton) 2402 

7 Tripal/Tent (Pcs/Bundle) 6604 

8 Water (Case, Truck) 20 

9 Potato (Quintal) 4 

10 Wheat/Flour (Quintal) 0 

11 Pulse (Quintal) 0 

12 Mixed Food (Carton/Kg..) 3029 

13 Gud/Shakkhar (Kg/Box) 0 

14 Bedsheet/Blanket (Pcs/Bundle/…) 162 

15 Clothes and Accessories (Pcs/Bundle/Cartoon..) 0 

16 Utensils (Pcs/Carton, Bag…Pair) 0 

17 Sanitary Items (Box, Carton, Pair, Pcs..) 2 

18 Baby Food (Carton, Kg, Bag,….) 0 

19 Spices (Pcs, Kg, Box, Carton, Quintal) 0 

20 Medicines (Carton, Box, Pcs, Bag…) 0 

21 Juice (Carton, Ltr, Bag,…) 15 

22 Tea and Coffee (Pkt, Carton, Bag, ……) 0 

23 Oil (Ltr, Kg, Carton, Bag, Pcs) 0 

24 Torch, Battery and Solar Items (Pcs, Carton, Box, Bag, …) 2256 

25 Transformer and Accessories (Pcs) 0 

26 Dalmod and Fried Foods 0 

27 Gas Range/Cylinder (Pcs, Box, Carton) 0 

28 Miscellenous (Carton, Box, Pcs, Bag…Kg…) 0 
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बन्द्साय ङ्जिबागको अङ्झबरेि फभोङ्ञजभ ङ्जिङ्झबन्द् न सॊर्-सॊस्था, व्मङ्ञि, पभघहरूरे बन्द्साय 
नाकाहरूफाट सोझै ङ्झसन्द्धङ्टरी ङ्ञजल्राभा ऩठाईएका याहत साभग्रीको ङ्जिियण देहाम फभोङ्ञजभ 
यहेको ऩाईमो। 

ङ्झस.नॊ. साभानको नाभ साभानको ऩङ्चयभाण 
KG BAG BDL PCS SET CTN PKT Adt Rol 

१ चाभर ६५५७२ ३७ 
       

२ ङ्ञचउया १७५०१ २८२        

३ ब्राङे्कट  ६ २० ७७६ 
 १८ 

   
४ बाडाकङ्टॉ डा    ४००      

५ भेङ्झडङ्झसन  ९    ३    
६ ङ्झभक्स पङ्ट ड       २४   
७ टेन्द्ट ङ्झत्रऩार  ५० २६ ९८११   १११   

 

ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, ङ्झसन्द्धङ्टरीको अङ्झबरेिफाट देङ्ञिएको ङ्ञजल्राभा  प्राप् त याहत 
साभग्रीको ङ्जिियण् 

क्र.सॊ. 
साभानहरूको 

ङ्जिियण 

प्राङ्ञप् तको श्रोत जम्भा ऩङ्चयभाण 
ङ्जितयण बएको 

ऩङ्चयभाण 

फाॉकी 

१ 

ङ्झत्रऩार 

जम्भा ५४,३२७ थान ५४,२९७ थान ३० थान 

नेऩार सयकाय १,५०० थान   
गैसस फाट ५२,८२७ थान 

  

२ 

चाभर 

जम्भा ३,७२,०२२ 
के.जी. 

२९५१७३ के.जी. ७६८४९ 
के.जी. 

नेऩार सयकाय ५५,०४०के.जी.   
गैसस फाट ३,१६,९८२ 

के.जी. 
  

 

केन्द्र तथा ङ्ञजल्राको अङ्झबरेि िीचको ङ्झबङ्ङता्  
 

ङ्झस. 
नॊ. 

याहत साभग्री ऩठाउन ेङ्झनकाम/ 
सॊर्सॊस्था 

ङ्झत्रऩार  
(थान/फण्डर) 

चाभर 
(के.जी.) कैङ्जपमत 

१. नेऩार सयकाय, केन्द्रफाट ऩठाइएको 
ऩङ्चयभाण 

६६०४ ६५,५०० 
 

२. केन्द्रफाट ऩठाइएको याहत ङ्ञजल्राभा 
प्राप् त हङ्टन आएको ऩङ्चयभाण 

१५०० थान ५५,०४०  

पयक ऩङ्चयभाण 

५१०४ थान/फण्डर 
ङ्झत्रऩार कभ प्राप् त 

१०४६० के.जी. 
चाभर कभ प्राप् त 

 

 



321 
 

ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, ङ्झसन्द्धङ्टरीराई ङ्जिङ्झबन्द् न श्रोतहरू ङ्जिशेर्षगयी, नेऩार सयकाय 
केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्र, बॊसाय कामाघरमहरू, ङ्जिङ्झबन्द् न सॊर्, सॊस्थाहरू य 
स्थानीम स्तयभा िङ्चयद तथा सॊकरनफाट याहत साभग्रीहरू प्राप् त बएको देङ्ञिमो। मसैगयी, 
ङ्ञजल्रा प्रकोऩ व्मिस्थाऩन सॊमन्द्त्ररे सॊकरन तथा बण्डायण गयेय ङ्ञजल्राका प्रबाङ्जित 
गा.ङ्जि.स.हरूभा १३ िटा ङ्जितयण ईकाई भापघ त याहत ङ्जितयण गयी ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय 
सङ्झभतभा अङ्झबरेि अद्यािङ्झधक गयेको ऩाईमो।  

मसैगयी, भाङ्झथ उल्रेङ्ञित ताङ्झरकाराई ङ्जिश् रेर्षण गदाघ नेऩार सयकायको केन्द्रीम याहत सॊकरन 
तथा ङ्जितयण  केन्द्रफाट ऩठाईएको ङ्झत्रऩार थान य फण्डर दङ्टफैभा अङ्झबरेि यािेको ऩाईमो बने 
ङ्ञजल्राभा सोही याहत साभग्रीराई थानभा भात्र यािेको ऩाईमो। केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा 
ङ्जितयण केन्द्रफाट कङ्ट र ६,६०४ थान/फन्द्डर ङ्झत्रऩार ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, 
ङ्झसन्द्धङ्टरीराई ऩठाएको देङ्ञिए ताऩङ्झन ङ्झसन्द्धङ्टरी ङ्ञजल्रारे जम्भा १,५०० थान ङ्झत्रऩार भात्र प्राप् त 
गयेको अङ्झबरेिफाट देङ्ञिन आमो। त्मस्तै, चाभरको हकभा केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा 
ङ्जितयण केन्द्रफाट ङ्झसन्द्धङ्टरी ङ्ञजल्राराई ६५,५०० के.जी. चाभर ऩठाएको देङ्ञिन्द्छ बन े
ङ्झसन्द्धङ्टरी ङ्ञजल्रारे ५५,०४० के.जी. भात्र प्राप् त गयेको देङ्ञिन्द्छ। मसयी केन्द्रीम याहत 
सॊकरन केन्द्र तथा ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे एउटै याहतका साभग्रीहरूराई ऩङ्झन 
पयक-पयक इकाईभा अङ्झबरेि यािेको ऩाईएकोरे उल्रेङ्ञित सफै साभग्रीहरूको तङ्टरनात्भक 
रूऩभा अध्ममन गयी ऩङ्चयभाण फीचको अन्द्तय मङ्जकनका साथ ङ्झनकाल्न सङ्जकने अिस्था 
देङ्ञिएन।  

१.२ याहत साभग्रीहरूको ङ्जितयणको प्रङ्जक्रमा य ङ्जितयणको ङ्ञस्थङ्झत् 
 केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्रफाट प्राप् त एिॊ स्थानीम सयकायी तथा गैय सयकायी 

सॊर्-सॊस्थाहरुफाट प्राप् त याहतको अङ्झबरेिन, बण्डायण ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतभा 
यािेको ऩाईएको। 

 याहत साभग्री सम्फङ्ञन्द्धत गा.ङ्जि.स. न.ऩा. प्रभङ्टिरे फङ्टझी प्रबाङ्जित गा.ङ्जि.स. हरूभा ङ्ञजल्रा 
दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे तोकेको कभघचायी, गा.ङ्जि.स. सङ्ञचि सङ्जहतको स्थानीम सॊमन्द्त्ररे  
सॊकरन तथा ङ्जितयण गने गयी ऩठाईएको, केन्द्रीम िाद्य सॊस्थान य नेशनर टे्रङ्झडङ भापघ त 
प्राप् त केही याहत साभग्रीहरु ऩामक ऩने सेिा केन्द्र भापघ त सीधै ऩीङ्झडतराई ङ्जितयण गङ्चयएको 
य त्मसको बऩाघई सम्फङ्ञन्द्धत गा.ङ्जि.स. सङ्ञचिरे सॊकरन गयी दाङ्ञिरा गने क्रभ जायी यहेको 
ऩाईमो।  

२५
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 याहत साभग्रीहरूको ङ्जितयणको राङ्झग स्थानीम सॊमन्द्त्रभा याजनैङ्झतक दरका प्रङ्झतङ्झनङ्झध, 
सम्फङ्ञन्द्धत गा.ङ्जि.स. सङ्ञचि, तथा नागङ्चयक सचेतना भञ् च, नागङ्चयक िडा भञ् चका व्मङ्ञि 
सभेत यहेको ऩाईएकोरे ङ्जितयणभा सभस्मा नदेङ्ञिएको।  
 

१.४ ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य सदङ्टऩमोग सम्फन्द्धभा ऩीङ्झडतहरूको प्रङ्झतङ्जक्रमा् 
 याहत ङ्जितयणभा अङ्झनमङ्झभतता बएको बनी ऩयेका उजङ्टयीहरुको छानिीन गनघ सहामक प्रभङ्टि 

ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीको सॊमोजकत्िभा नेऩार प्रहयी, याङ्जष्डम अनङ्टसन्द्धान ङ्जिबाग, ङ्ञज.ङ्जि.स. य 
ङ्ञजल्रा प्राङ्जिङ्झधक कामाघरमका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू यहने गयी छानिीन सङ्झभङ्झत गठन गयेको य 
सङ्झभङ्झतफाट कामघ सभेत बईयहेको ऩाईमो। 

 भाङ्झथ उल्रेङ्ञित याहत अङ्झनमङ्झभतता छानिीन गनघ गङ्छठत सङ्झभङ्झतरे दोहोयो ऩङ्चयचमऩत्रको 
आधायभा रु.१५,०००।- ब ङ्टिानी रैजाने १९ जना व्मङ्ञिहरुफाट रु.२,८५,०००।- यकभ 
ङ्जपताघ बएको तथा अन्द्म उजङ्टयी ऩनघ आएका ४० जनाका सम्फन्द्धभा ङ्झनजहरूराई तायेिभा 
यािी छानिीन गङ्चययहेको ऩाईमो।  

 याहत स्िरूऩ नेऩार सयकायरे ङ्जितयण गयेको रू.१५,००० को प्रबािकाङ्चयता सम्फन्द्धभा 
प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी सभऺ प्रङ्झतङ्जक्रमा ङ्झरॊदा उल्रेङ्ञित यकभको सिा ऺङ्झतको आधायभा 
सहङ्टङ्झरमत ऋण उऩरब्ध गयाउॉदा उऩमङ्टि हङ्टने बङ्ङे बनाई यहेको।  

 

 

१. प्राप् त यकभको िचघ तथा भौज्दात ङ्जिियण् 
 

२.१ ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्ष् 
 

क्र.सॊ. यकभ ङ्जिङ्झनमोजन गने ङ्झनकाम प्राप् त यकभ (रू.) कैङ्जपमत 

१ के.दै.प्र.उ. कोर्षफाट प्राप् त यकभ ३४,३४,००,०००।-  

 

क्र.सॊ. यकभ िचघ शीर्षघक यकभ (रू.) दय िचघ यकभ िचघ प्रङ्जक्रमा 
१ गा.ङ्जि.स. ङ्झनकासा २८,६६,२५,०००।-  रु.१५,००० 

का दयरे  
ऩेश्की पछौट हङ्टने 
क्रभ जायी यहेको 

केन्द्रीम 
ङ्झनदेशानङ्टसाय 

२ भतृक याहत २६,००,०००।- १ राि िचघ बएको 
३ ङ्जकङ्चयमा िचघ १०,००,०००।- ४० हजाय िचघ बएको 

जम्भा िचघ २९,०२,२५,०००।-  

फाॉकी ५,३१,७५,०००।-  ङ्जपताघ 
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२.२ ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाघरम, ङ्झसन्द्धङ्टरी 
 

भानिीम ऺङ्झत् 
 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण 
भानिीम ऺङ्झत ङ्ञजल्रा ङ्झबत्र ङ्ञजल्रा फाङ्जहयको भानिीम ऺङ्झत 

भतृक र्ाईते भतृक फेऩत्ता बएका 
१ ङ्झसन्द्धङ्टरी १५ २३० १४  

 

 

बकूम्ऩ ऩीङ्झडत ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जितयणको आधाय य अिस्था 
 प्रायङ्ञम्बक चयणभा स्थानीम याजनैङ्झतक दरका प्रङ्झतङ्झनङ्झध, िडा नागङ्चयक भॊचका प्रङ्झतङ्झनङ्झध 

तथा गा.ङ्जि.स. सङ्ञचि सभेतको स्थानीम सॊमन्द्त्ररे गयेको प्रङ्झतिेदनको आधायभा 
ऩीङ्झडतको ऩङ्जहचान गङ्चयएको।  

 साभान्द्म प्रशासन भन्द्त्रारमको ङ्झभङ्झत २०७२।०१।२४ गतेको ङ्झनणघमरे केन्द्रफाट 
िङ्जटएको प्राङ्झफङ्झधक सङ्जहतको टोरी, स्थानीम गा.ङ्जि.स.सङ्ञचि य सयकायी कभघचायी 
सभेतको ऺङ्झत भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झतरे तमाय गयेको प्रङ्झतिेदनको आधायभा बकूम्ऩ ऩीङ्झडत 
ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्जितयण गङ्चयएको। 

 

२०६८ सारको जनगणना य बकूम्ऩफाट ऺङ्झत बएका र्य सॊतमाको ङ्जिियण् 

बौङ्झतक ऺङ्झत ङ्जिियण् 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण 
बौङ्झतक ऺङ्झत 

बकूम्ऩ ऩङ्झछ 
ऺङ्झत बएको र्य 

धङ्टयी सॊतमा 

२०६८ सारको 
गणनानङ्टसायको र्य धङ्टयी सॊ. 

कै. 

ऩङ्टणघ आॊङ्ञशक जम्भा जम्भा 
१ र्य ३०,६०७ ११,३७० ४१,६७७ ५७,५८१  

२ सयकायी कामाघरम ६५ ४६९    

३ चौऩामा ऩशङ्ट २९१ भतृ्मङ्ट य ऩॊछी ४८६५ भतृ्मङ्ट,  

 

२.३ ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामाघरम, ङ्झसन्द्धङ्टरी 

ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामाघरम कैङ्जपमत 

1  याहत साभग्रीहरूको ढङ्टिानीभा रु. २,४०,०००।-   

2  रोड अनरोडभा रु. ४,३३,०००।-   

3  केन्द्रीम अनङ्टगभन टोरीराई केन्द्रीम 
ङ्झनदेशन फभोङ्ञजभ प्रङ्झत टोरीराई 
रू. २५,००० का दयरे 

रु. ६,२५,०००।-   

4  ङ्झत्रऩार िङ्चयद (१२*१५)  रु.२६,३६,४००।-  प्रङ्झत गोटा रु. ९०० का 
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(गङ्टणस्तय निङ्टरेको; ङ्झसयहा, 
स्त यीको प्र.ङ्ञज.अ.सॉग सम्ऩकघ  गयी 
ङ्ञझकाईएको)  

दयरे सोझै बायतीम 
फजायफाट िङ्चयद गयेको  
(प्रङ्झत िगघ ङ्जपट रू.५ 
ऩनघ गएको) 

5  ईन्द्धन तपघ  रु. ३,७७,९५०।-   

जम्भा िचघ रू.43,12,350।-  

 

 याहत साभग्रीहरूको प्राङ्ञप् त य ङ्जितयणभा अऩानाईएको ऩद्धङ्झत 

स्थानीम प्रकोऩ व्मिस्थाऩन सॊमन्द्त्र भापघ त याहत साभग्रीहरु सम्फङ्ञन्द्धत न.ऩा., गा.ङ्जि.स.का 
प्रभङ्टिरे फङ्टझी प्रबाङ्जित गा.ङ्जि.स.हरूभा ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे तोकेको कभघचायी, 
गा.ङ्जि.स. सङ्ञचि सङ्जहतको स्थानीम सॊमन्द्त्ररे ङ्जितयण गने गयी ऩठाईएको; केन्द्रीम िाद्य 
सॊस्थान य नेशनर टे्रङ्झडङ भापघ त प्राप् त केही याहत साभग्रीहरु ऩामक ऩने सेिा केन्द्र भापघ त 
सीधै ऩीङ्झडतहरूराई ङ्जितयण गङ्चयएको य ङ्जितयणको बऩाघई सॊकरनको ङ्ञजम्भा सम्फङ्ञन्द्धत 
गा.ङ्जि.स.सङ्ञचिराई ङ्छदईएको।   
 

 प्रत्मेक गा.ङ्जि.स.,/ न.ऩा.राई ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभको िचघको ङ्जिियण् 

केन्द्रीम ङ्झनदेशन अनङ्टसाय प्रङ्झत गा.ङ्जि.स. रु.४,५०,०००।- का दयरे सम्फङ्ञन्द्धत गा.ङ्जि.स. 
सङ्ञचिहरूराई उऩरब्ध गयाईएकोभा उल्रेङ्ञित यकभ स्थानीम भागको आधायभा याहत 
साभग्रीहरूको िङ्चयदभा िचघ गङ्चयएको य उल्रेङ्ञित यकभ ऩेश्की पर्छ्यौटको क्रभभा यहेको 
देङ्ञिएको साथै कभराभाई य दङ्टधौरी नगयऩाङ्झरकाराई प्रङ्झत िडा रु.२,००,०००।- का दयरे 
उऩरब्ध गयाईएको यकभको सभेत स्थानीम भाग अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्द्धत िडाराई आिश्मक 
देङ्ञिएको ङ्झत्रऩार, िाद्य साभग्री, म्माटे्रस आङ्छद िङ्चयद गयेको देङ्ञिएको।   

२.४ ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरम, ङ्झसन्द्धङ्टरी् 

 जम्भा ङ्झनकासा् रु.५,९५,०४,०००।- 
 िचघको ङ्जिियण्  

1. अस्थामी ङ्झसकाई कऺ (Temporary Learning Center-TLC) ङ्झनभाघण सम्फन्द्धी: 
 उल्रेङ्ञित शीर्षघकभा जम्भा ङ्झनकासा यकभ रु. ४,६८,००,०००।-  
 सयकायी िचघभा ङ्झनभाघण सम्ऩन्द् न गनङ्टघऩने ११२ िटा अस्थाई ङ्झसकाई केन्द्र (TLC) 

को राङ्झग रू.१,६८,००,०००।- सम्फङ्ञन्द्धत ङ्जिद्यारमको िाताभा ङ्झनकासा बएको य 
उल्रेङ्ञित यकभको िचघ पर्छ्यौटको क्रभभा यहेको। 
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 रू.३,००,००,०००।- सयसपाई (Debris Management) को राङ्झग िचघ बई ऩेश्की 
पर्छ्यौटको क्रभभा यहेको।  

2. ऩोशाक तथा झोरा ङ्जितयण शीर्षघकभा रू.१,२७,०४,०००।- ङ्झनकासा बएकोभा िचघ 
नबई ङ्जपताघ ऩठाईएको। 

२.५ िानेऩानी तथा सयसपाई ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, ङ्झसन्द्धङ्टरी्  

िानेऩानी तथा सयसपाई ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, ङ्झसन्द्धङ्टरीराई अस्थामी आिास, िानेऩानी तथा 
अस्थामी शौचारमको ङ्झनभाघणभा िचघ गने गयी रू.५०,००,०००।- ङ्झनकासा बएकोभा 
रू.६५,२४५।- भात्र ङ्ञजल्राका अङ्झत ङ्जिऩङ्ङ ३ जना भतृक ऩङ्चयिायको राङ्झग अस्थामी टहया 
ङ्झनभाघणभा िचघ गयी फाॉकी यकभ रू.४९,३४,७५५।- ङ्जपताघ ऩठाएको देङ्ञिमो।  

२.६ ङ्ञजल्रा ब-ूसॊयऺण कामाघरम, ङ्झसन्द्धङ्टरी 
 प्राप् त यकभ:- रु.७५,००,०००।- 
 ब-ूसॊयऺण कामाघरमफाट बएको िचघ ङ्जिियण् 

क्र.सॊ. 
यकभ िचघ 
शीर्षघक 

ऩङ्चयभाण दय िचघ यकभ (रू.) िचघ प्रङ्जक्रमा 

1.  तायजारी 
(ङ्जिङ्झबन्द् न 
साईजका)  

१३०० थान 
(२२,८०० िगघ 
ङ्झभटय) 

१८० प्रङ्झत 
ि.भी. 

६२,२४,०३१।- 

टेण्डय 
प्रङ्जक्रमाफाट 
िङ्चयद 

2.  ताय (ङ्जिङ्झबन्द् न 
गेजका) 

३,७६४ के.जी.  रु. ७४ 
प्रङ्झत के.जी. 

फाॉकी ६,८७,७५६।- ङ्जपताघ 
 

 उल्रेङ्ञित साभानहरूको ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा य भौज्दात ङ्जिियण :- स्थानीम उऩबोिा सङ्झभङ्झतको 
भाग तथा ङ्झनिेदन, ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयश, सम्फङ्ञन्द्धत न.ऩा. तथा 
गा.ङ्जि.स.को ङ्झसपाङ्चयश, ब-ूसॊयऺण कामाघरमका प्राङ्झफङ्झधकको प्रङ्झतिेदन सभेतको आधायभा 
१४४ जना ऩीङ्झडतहरूको सूची तमाय गयी ६१ जनाराई ङ्जितयण बएको तथा अन्द्म ङ्झनिेदन 
उऩय कािाघही बईयहेको देङ्ञिएको।  

२.७ ङ्ञजल्रा जनस्िास्थ्म कामाघरम, ङ्झसन्द्धङ्टरी; 
 प्राप् त यकभ:- रु. ४,००,०००।- (उल्रेङ्ञित यकभ रू. ४ रािको और्षङ्झध स्थानीम 

भागको आधायभा दययेट ङ्झरई स्थानीम भेङ्झडकर स्टोयफाट सीधै िङ्चयद गयेको) 
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 और्षङ्झध प्राङ्ञप् त य ङ्जितयणको ङ्जिियण्- स्िास्थ्म सेिा ङ्जिबागफाट प्राप् त और्षङ्झधहरुराई 
ङ्ञजल्रा जन-स्िास्थ्म कामाघरमको बण्डायभा स्टोय दाङ्ञिरा गयी आिश्मकता अनङ्टसाय 
ङ्जितयण गने गङ्चयएको देङ्ञिएको; कामाघरमभा भौज्दात और्षङ्झध य बकूम्ऩको राङ्झग प्राप् त 
और्षङ्झधको अङ्झबरेङ्ञिकयण एकै ठाउॉ बएको ऩाईएको; और्षङ्झध ङ्जितयण गदाघ स्िास्थ्म चौकी 
तथा उऩस्िास्थ्म चौकीहरुराई भाग फभोङ्ञजभ उऩरब्ध गयाईएको तथा ङ्ञजल्रा 
अस्ऩतारभा आउने ङ्जियाभीहरुराई सभेत भाग अनङ्टसाय ङ्जितयण गयेको देङ्ञिएको एिॊ 
बण्डायणभा रू.८८,५०५।- भूल्म ऩने ङ्जिङ्झबन्द् न प्रकायका और्षङ्झधहरु भौज्दात यहेको 
ङ्जिियण प्राप् त बएको। 

२.८ ङ्ञजल्रा ऩशङ्ट सेिा कामाघरम, ङ्झसन्द्धङ्टरी; 
 ङ्ञजल्रा ऩशङ्ट सेिा कामाघरमरे याहत शीर्षघकभा कङ्ट नै ऩङ्झन यकभ प्राप् त नगयेको तय ऩशङ्ट 

स्िास्थ्म ङ्झनदेशनारमफाट गाई बकसी य फॊगङ्टयको गयी ४८ फोया (२४००के.जी.) दाना 
प्राप् त बएकोभा कृर्षक सभूह भापघ त बकूम्ऩ ऩीङ्झडत कृर्षकहरुराई ङ्जितयण गयेको 
ऩाईएको, सदयभङ्टकाभफाट ङ्ञशतरऩाटी गा.ङ्जि.स.को सेिा केन्द्रसम्भ उल्रेङ्ञित दानाहरु 
ढङ्टिानी गनघको राङ्झग रु.४१,९४०।ङ्झनमङ्झभत फजेटफाट िचघ बएको देङ्ञिमो।  

 

२.९ ङ्ञजल्रा कृङ्जर्ष ङ्जिकास कामाघरम ङ्झसन्द्धङ्टरी; 
 ङ्ञजल्रा कृङ्जर्ष ङ्जिकास कामाघरमराई याङ्जष्डम िीऊ ङ्जिजन कम्ऩनी ङ्झरङ्झभटेडफाट प्राप् त २० 

भेङ्जट्रक टन तथा याङ्जष्डम िीऊ ङ्जिजन कम्ऩनी आपैरे कोङ्जऩरा कृर्षक सभूहफाट िङ्चयद 
गयी ङ्ञजल्रा कृङ्जर्ष ङ्जिकास कामाघरमराई उऩरब्ध गयाएको २० भेङ्जट्रक टन सभेत जम्भा 
४० भेङ्जट्रक टन धानको ङ्जिउ १ के.जी. देङ्ञि १७५ के.जी. सम्भ ङ्जितयण गयेको 
देङ्ञिमो। ङ्जितयण गङ्चयएको बङ्झनएको बयऩाईभा ङ्जितङ्चयत िीऊ ङ्झफजनको ऩङ्चयभाण धेयै 
ठाॉउभा केयभेट गङ्चय सच्माईएको य कङ्झतऩम ठाॉउभा फङ्टझ्नेको दस्तित य ऩङ्चयभाण सभेत 
िङ्टरेको देङ्ञिएन। साथै उल्रेङ्ञित ङ्जिउ ढङ्टिानीको राङ्झग कामाघरमरे सोधबनाघ ङ्झरने गयी 
ढङ्टिानीभा रु.२,४०,०००।- िचघ गयेको देङ्ञिमो। 

 

२.१० ङ्झडङ्झबजन सडक कामाघरम िङ्टकोट, ङ्झसन्द्धङ्टरी  

 ङ्झडङ्झबजन सडक कामाघरम िङ्टकोटराई ङ्झनकासा बएको रु.५० रािफाट ङ्झसन्द्धङ्टरी, याभेछाऩ 
सडक िण्डको सपाई य फाटो सङ्टचारु गनघ रु.२७,५९,२९९।७० िचघ गयी फाॉकी 
यहेको रु.२२,४०,७००।३० यकभ ङ्जपताघ\ गयेको देङ्ञिमो।  
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४.२ बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राहरुराई ङ्झनकासा य िचघको ङ्जिियण् 

ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत् 
ङ्झसनॊ ङ्ञजल्रा प्राप् त फजेट िचघ शीर्षघक िचघ दय सॊतमा िचघ यकभ भौज्दात यकभ 

१ भकिानऩङ्टय ३२,३३,०५,०००।- 

ङ्जक्रमा िचघ ४०,०००।- ६१ २४,४०,०००।- 

५६६८८१२।- 
भतृक याहत १,००,०००।- ४४ ४४,००,०००।- 
अस्थामी आिास १५,०००।- निङ्टरेको २९,६२,००,०००।- 
ङ्झत्रऩार तथा प्राङ्जष्टकियीद - - १,४४,९४,१८८।- 
ढङ्टिानी - - १,०२,०००।- 

जम्भा ३१७६३६१८८।- ५६६८८१२।- 

२ ओिरढङ्टॊगा २७,१८,००,०००।- 

ङ्जक्रमा िचघ ४०,०००।- ४८ १९,२०,०००।- 

१,०७,७५,१३१।- 
भतृक याहत १,००,०००।- ४४ ४४,००,०००।- 
अस्थामी आिास १५,०००।- - २५,२७,८४,०००।- 
ङ्झत्रऩार ियीद - - ४,२९,४००।- 
ढङ्टिानी  - १४,९१,४६९।- 

जम्भा २६,१०,२४,८६९।- १,०७,७५,१३१।- 

3. याभेछाऩ 73,24,00,000।- 

ङ्जक्रमा िचघ ४०,०००।- ४६  18,40,000।-  
भतृक याहत १,००,०००।- ४८ 48,00,0000।-  
अस्थामी आिास १५,०००।- - 72,22,20,000।-  

जम्भा  72,88,60,000।-  35,40,000।- 

4 ङ्झसन्द्धङ्टरी 34,34,00,000।- 

ङ्जक्रमा िचघ ४०,०००।-  10,00,0000।-  
भतृक याहत १,००,०००।-  26,00,000।-  
अस्थामी आिास १५,०००।-  28,66,25,000।-  

जम्भा 29,02,25,000।- 5,31,75,000।- 
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5 
धाङ्छदङ्ग 

के.दै.प्र.उ.सङ्झभङ्झतफाट 

१,४१,९७,००,०००।- 
ङ्जक्रमा िचघ ४०,०००।- ६९६ २,७८,४०,०००।- 

६,६१,५३,८००।- 

भतृक याहत १,००,०००।- ६४१ ६,४१,००,०००।- 

ङ्ञज.ङ्जि.स.फाट 
२७,००,०००।- 

अस्थामी फसोफास ५,०००।- १९११६ ९,५५,८०,०००।- 
अस्थामी आिास आॊङ्ञशक 
ऺङ्झत 

३,०००।- ३९८३ 
१,१९,४९,०००।- 

हेल्बेटास, सोसेट अप 
फेङ्ञल्जमभ, ऩोिया धाङ्छदङ 
सम्ऩकघ  सभाज, FNCCi 
धाङ्छदङ य तेङ्चयमा 
पौजाभगयफाट 
रू.३१,७८,८००।- 

िाद्यङ्ङ ियीद २,०००।- १३९८४ २,७९,६८,०००।- 
अस्थामी आिास १५,०००।- ६७,६५८ १,०१,४८,७०,०००।- 

न.ऩा./गा.ङ्जि.स.राई ऩेश्की   

११,७१,१८,०००।- 

जम्भा १,४२,५५,७८,८००।-  १,३५,९४,२५,०००।- ६,६१,५३,८००।- 

६ 
नङ्टिाकोट १,६९,५९,००,०००।- 

ङ्जक्रमा िचघ ४०,०००।- १०९९ ४,३९,६०,०००।- 

३३,९५,३८५।- 

भतृक याहत १,००,०००।- ९९५।- ९,९५,००,०००।- 
अस्थामी फसोफास ५,०००।- ७५५६१ ३७,७८,०५,०००।- 
िाद्यङ्ङ ियीद २,०००।- ५३६०९ १०,७२,१८,०००।- 
अस्थामी आिास १५,०००।- ६८,६१३ ९७,५४,५०,०००।- 
ङ्ञज.ङ्जि.स.राई सोधबनाघ   ४१,७०,५२९।- 
याहत यकभ ढङ्टिानी   २,८६,०८६।- 

जम्भा १,६९,५९,००,०००।-  १,६९,२५,०४,६१५।- ३३,९५,३८५।- 

७ 
यसङ्टिा ३०,०८,००,०००।- 

ङ्जक्रमा िचघ ४०,०००।- ६६२ २,४८,८०,०००।- 

१,००,१७,०००।– 

भतृक याहत १,००,०००।- ४१७ ४,१७,००,०००।- 
र्य ऺङ्झत याहत (ऩूणघ) ५,०००।- ११४४० ५,७२,००,०००।- 
र्य ऺङ्झत याहत (आॊङ्ञशक) ३,०००।- २६२ ७,८६,०००।- 
अस्थामी आिास १५,०००।- ९,५१५।- १४,२७,२५,०००।- 
िाद्यन्द् न याहत २०००।- ११७४६ २,३४,९२,०००।- 

जम्भा ३०,०८,००,०००।-  २९,०७,८३,०००।- १,००,१७,०००।– 
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८ 
काभ्रऩेराञ् चोक १,३१,९३,००,०००।- 

ङ्जक्रमा िचघ ४०,०००।- ३२९ १,३१,६०,०००।- 

२,४२,२२,००४।- 

भतृक याहत १,००,०००।- २९४ २,९४,००,०००।- 
अस्थामी आिास (ऩेश्की) १५,०००।-  १,२५,०५,७०,०००।- 
याहत ढङ्टिानी िचघ - - ६,४४,००००।- 
ईन्द्धन िचघ   २,२५,२४६।- 
िाजा िचघ   ७६,७५०।- 
ढङ्टिानी मातामात ऩेश्की - - ३,३५,०००।- 

जम्भा १,३१,९३,००,०००।-  १,२९,५०,७७,९९६।- २,४२,२२,००४।- 

९ 
ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक 

१४,०३,६०,०००।- ङ्जक्रमा िचघ ४०,०००।- ३५०९ १४,०३,६०,०००।- 
 २६,०३,००,०००।- भतृक याहत १,००,०००।- २६०३ २६,०३,००,०००।- 

१,२३,९१,४५,०००।- अस्थामी आिास १५,०००।- ८२६१० १,२३,९१,४५,०००।- 
जम्भा १,६३,९८,०५,०००।-  १,६३,९८,०५,०००।- - 

१० 
दोरिा १,२४,१९,५०,९७१।- 

ङ्जक्रमा िचघ ४०,०००।- १८२ ७२,८०,०००।- 

९४,६१,९७१।- 
भतृक याहत १,००,०००।- १६५ १,६५,००,०००।- 
तत्कार याहत िचघ २,०००।- ५७७६२ ११,५५,२४,०००।- 
अस्थामी आिास १५,०००।- ७२८७९ १,०९,३१,८५,०००।- 

जम्भा १,२४,१९,५०,९७१।-  १,२३,२४,८९,०००।- ९४,६१,९७१।- 

११ 
काठभाण्डौं ९८,३०,००,०००।- 

ङ्जक्रमा िचघ ४०,०००।- ११२० ४,४८,००,०००।- 
 भतृक याहत १,००,०००।- ७०० ७,००,००,०००।- 

अस्थामी आिास १५,०००।- ४६६०० ६९,९०,००,०००।- 
जम्भा ९८,३०,००,०००।-  ८१,३८,००,०००।- १६,९२,००,०००।- 

१२ 
रङ्झरतऩङ्टय ४६,७१,००,०००।- 

ङ्जक्रमा िचघ ४०,०००।- १८२ ७२,९०,०००।- 
३,४४,२५,०००।- भतृक याहत १,००,०००।- १५६ १,५५,९०,०००।- 

अस्थामी आिास १५,०००।- २७३२१ ४०,९७,९५,०००।- 
जम्भा ४६,७१,००,०००।-  ४३,२६,७५,०००।- ३,४४,२५,०००।- 
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१३ 
बिऩङ्टय ४२,६७,००,०००।- 

ङ्जक्रमा िचघ ४०,०००।- ३२९ १,३१,६०,०००।- 

३५,२१,५०७।- 

भतृक याहत १,००,०००।- २८७ २,८७,००,०००।- 
अस्थामी आिास १५,०००।- २५३९२ ३८,०८,९५,०००।- 
िाद्यन्द् न ियीद   २,८४,९६५।- 
और्षधी ियीद   २०,३४०।- 
प्राङ्जष्टक ङ्झसट   २९,१५४।- 
ङ्जिङ्जिध िचघ   ८९,०३४।- 

जम्भा ४२,६७,००,०००।-  ४२,३१,७८,४९३।- ३५,२१,५०७।- 

१४ 
गोयिा ६९,१६,८६,२५२।- 

ङ्जक्रमा िचघ तथा ऺङ्झतऩङ्टङ्झतघ- १,४०,०००।-  ६,४६,००,०००।- 

४,०२,१५,४०५।- 

अस्थामी आिास याहत १५,०००।- ३८५४० ५७,८१,००,०००।- 
ङ्झत्रऩार ियीद   ४०,३६,६५८।- 
प्राङ्जष्टक ियीद   २,२१,८९१।- 
िाद्यन्द् न ियीद   ९,५४,७००।- 
ईन्द्धन ियीद   १०,३६,२०६।- 
िाजा नास्ता िचघ   ६,४२,८६५।- 
स्टेशनयी तथा याहत साभग्री   ३,२८,०९२।- 
ढङ्टिानी   ८,२५,१९२।- 
भभघत   १,६४,८९८।- 
पङ्झनघचय   ४२,१२५।- 
भेशनयी औजाय   १,७०,४९९।- 
छऩाई   २,९८,८९३।- 
ज्मारा   १३,०००।- 

जम्भा ६९,१६,८६,२५२।-  ६५,१४,७०,८४७।- ४,०२,१५,४०५।- 
कङ्ट र जम्भा १२१८६०३१०२३  ११४२८९५५००८ ४३३७७१०१५ 
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ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतभा प्राप् त यकभ तथा िचघको जम्भा ङ्जिियण् 

ङ्झसनॊ ङ्ञजल्रा प्राप् त फजेट िचघ यकभ भौज्दात यकभ 

१ भकिानऩङ्टय ३२३३०५००० ३१७६३६१८८ ५६६८८१२ 

२ ओिरढङ्टॊगा २७१८००००० २६१०२४८६९ १०७७५१३१ 

३ याभेछाऩ 732400000 728860000 3540000 

४ ङ्झसन्द्धङ्टरी 343400000 290225000 53175000 

५ धाङ्छदङ्ग १४२५५७८८०० १३५९४२५००० ६६१५३८०० 

६ नङ्टिाकोट १६९५९००००० १६९२५०४६१५ ३३९५३८५ 

७ यसङ्टिा ३००८००००० २९०७८३००० १००१७००० 

८ काभ्रऩेराञ् चोक १३१९३००००० १२९५०७७९९६ २४२२२००४ 

९ ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक १६३९८०५००० १६३९८०५००० - 

१० दोरिा १२४१९५०९७१ १२३२४८९००० ९४६१९७१ 

११ काठभाण्डौं ९८३०००००० ८१३८००००० १६९२००००० 

१२ रङ्झरतऩङ्टय ४६७१००००० ४३२६७५००० ३४४२५००० 

१३ बिऩङ्टय ४२६७००००० ४२३१७८४९३ ३५२१५०७ 

१४ गोयिा ६९१६८६२५२ ६५१४७०८४७ ४०२१५४०५ 

कङ्ट र जम्भा ११८६२७२६०२३ ११४२८९५५००८ ४३३७७१०१५ 
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ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामाघरमहरूरे गयेको िचघ: 

ङ्झसनॊ ङ्ञजल्रा शीर्षघकगत प्राप् त फजेट िचघ शीर्षघक िचघ दय िचघ सॊतमा िचघ यकभ िचघ प्रङ्जक्रमा भौज्दात यकभ 

१ भकिानऩङ्टय 

९,१९,२०,०००।– 

आन्द्तङ्चयक श्रोतफाट 

३,६१,७६६।- 

ऺङ्झत भङ्टल्माङ्कन टोरीको 
िचघ 

प्रङ्झत टोरी 
२५,०००।- 

४४ ११,००,०००।- 
भन्द्त्रारमकको ङ्झनदेशानङ्टसाय  

दैङ्झनक भ्रभण बत्ता   ६१,०६८।- ङ्झनमभानङ्टसाय  
याहत साभग्री ङ्झत्रऩार ियीद - - १,६६,२५२।- फोरऩत्र  
ङ्जिङ्जिध िचघ   24,377।- ङ्झफर अनङ्टसाय  
छऩाई िचघ   ६९,५५७।-   
आिास ऺङ्झत आॊङ्ञशक याहत   ९,००,००,०००।- भन्द्त्रारमकको ङ्झनदेशानङ्टसाय  
याहत साभग्री ढङ्टिानी   ५४,५००।-   
ईन्द्धन िचघ   ८२,४८०।- ङ्झफर अनङ्टसाय  

१०,७३,०८,२३४।- जम्भा िचघ यकभ १०,७३,०८,२३४।-  - 
२ ओिरढङ्टॊगा        

3. याभेछाऩ 39,44,904।- 

ऺङ्झत भङ्टल्माङ्कन टोरीको 
िचघ(केन्द्रीम टोरी) 

  13,81,649।- 
  

दैङ्झनक भ्रभण बत्ता   22,775।-   
ङ्जिङ्जिध िचघ   5000।-   
छऩाई िचघ   3,40,561।-   
सॊचाय   9600।-   
याहत साभग्री ढङ्टिानी   15,14,100।-   
ङ्झत्रऩार ियीद    3,92,468।-   
ईन्द्धन िचघ   113,499।-   
सडक भभघत अनङ्टगभन   102600।-   

जम्भा 38,82,252।-  62652।- 
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4. ङ्झसन्द्धङ्टरी निङ्टरेको 

ऺङ्झत भङ्टल्माङ्कन टोरीको 
िचघ(केन्द्रीम टोरी) 

  6,25,000।- 
  

रोड अनरोड   4,33,000।-   
याहत साभग्री ढङ्टिानी   2,40,000।-   
ङ्झत्रऩार ियीद    26,36,4000।-   
ईन्द्धन िचघ   3,77,950।-   

जम्भा  43,12,350।-   

5. धाङ्छदङ्ग 
सॊसदकोर्षफाट प्राप् त 

यकभ अनङ्टदान 
ङ्छदएको  

ङ्ञज.दै.प्र.उ.राई अनङ्टदान   २७,००,०००।-   
जस्ता ियीद गनघ ङ्ञजल्रा 
ङ्ञशऺा कामाघरमराई अनङ्टदान 

  १,२४,९८,०००।- 
  

जम्भा   १,५१,९८,०००।-   

६ 
नङ्टिाकोट 

४१,७०,५२९।- 
तत्कार याहत साभग्री 
ियीद 

- - 
४१,७०,५२९।- 

 
 

- 
सॊसद कोर्षफाट 

१,२४,९८,०००।- 

ङ्जिद्यारम तथा सडक, 
ङ्झसचाई, िानेऩानीराई 
ङ्जितयण 

- - १,२२,६५,०००।- 
सॊसदकोर्षफाट प्राप् त यकभ 
अनङ्टदान ङ्जितयण गयेको 

जम्भा १,६६,६८,५२९।-  १,६४,२५,५२९।- २,४३,०००।-  

७ यसङ्टिा 
ङ्झनमङ्झभत फजेटफाट 

५७,३१,५१६।- 
याहत साभग्री ियीद   ५७,३१,५१६।- 

फजायफाट सोझै ियीद  

८ काभ्रऩेराञ् चोक 
४९२९३८०।- 

आन्द्तङ्चयक फजेटफाट 

ङ्झत्रऩार ियीद 1761 थान   18,04,000।-   
पायभ छऩाई 113000  1,78,766।-  
याहत ङ्झनिेदन पायभ 180000  1,08,819।-  
याहत ङ्झनिेदन पायभ 100000  1,58,200।-  
याहत टोरीको भसरन्द्द 
िचघ 

81 टोरी  20,25,000।-  

चाईङ्झनज हेल्थ क्माम्ऩ 
इन्द्धन िचघ 

  2,34,620।-  
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अनङ्टगभन िचघ   1,31,635।-  
िाना िाजा िचघ   1,27,550।-  
भ्रभण बत्ता   1,60,790।-  

जम्भा ४९,२९,३८०।- - - - ४९२९३८०।- - - 

९ ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक 
साॊसद कोर्षको 
१,२४,९८,०००।- 

ङ्जिङ्झबङ्ङ कामाघरमहरूराई 
अनङ्टदान 

  १,१२,५०,०००।- १२,४८,०००।-  

१० दोरिा 
ङ्झनमङ्झभत फजेटफाट 

६५,००,०००।- 
ङ्ञज.दै.प्र.उ.सङ्झभङ्झतराई 
ङ्झनकासा 

  ६५,००,०००।-   

११ काठभाण्डौं ७५,४७,७७७।- ३०५० थान ङ्झत्रऩार ियीद   ७५,४७,७९७।-   

१२ 
रङ्झरतऩङ्टय 

ङ्झनमङ्झभत फजेटफाट 

८,७९,०६३।- 

दारभोट ियीद ४५ फोया  १,९९,४५०।- सोझै  
ङ्ञचउया ियीद ७५ फोया  ७१,२५०।- सोझै  
चाउचाउ ियीद २४८० 

काटङ्टघन 
 ६,०८,३६३।- सोझै  

जम्भा ८,७९,०६३।-  ८,७९,०६३।-   

१३ बिऩङ्टय 
ङ्झनमङ्झभत फजेटफाट 

१,८०,०००।- 
सङ्टत्केयी साभग्री तथा ऩौङ्जष्टक 
आहाय ियीद 

६० प्माकेट  १,८०,०००।- सोझै  

१४ 
गोयिा 

ङ्झनमङ्झभत फजेटफाट 

१०८९११३।- 
अिरुद्ध सडक तथा ऩङ्जहयो 
ऩन्द्र्छ्याउने कामघ 

  १०८९११३।-   

६०,००,०००।- 
ङ्ञज.दै.प्र.उ.सङ्झभङ्झतराई 
ङ्छदएको 

  ६०,००,०००।- ङ्ञज.दै.प्र.उ.सङ्झभङ्झतको ङ्झनणघम  

जम्भा ७०,८९,११३।-  ७०,८९,११३।-   
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ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरम 

ङ्झसनॊ ङ्ञजल्रा शीर्षघकगत प्रा्त  फजेट िचघ शीर्षघक 
ङ्जिद्यारम 
सॊतमा 

ङ्जिद्याथॉ 
सॊतमा 

िचघ दय िचघ यकभ भौज्दात  

१ 
भकिानऩङ्टय ४,१२,०७,०००।- 

अस्थाई ङ्झसकाई केन्द्र ८५ - - १,२७,५०,०००।- - 
ङ्जिद्यारम भभघत १८५ - - १,३४,४५,०००।- 
ऩोशाक तथा छात्रिङृ्झत - 15012 - १,५०,१२,०००।- 

जम्भा ४,१२,०७,०००।-  ४,१२,०७,०००।- 

२ 
ओिरढङ्टॊगा 

६९,३३,०००।– 

शोधबनाघ भाग 

१,६२,१०,०००।- 
अस्थाई ङ्झसकाई केन्द्र 

२५७ 
- - 

२,३१,९०,०००।- - 

१,०६,००,०००।- ऩोशाक तथा छात्रिङृ्झत  १०६०० १००० १,०६,००,०००।-  

१,६२,५७,०००।- 
ङ्जिद्यारम भभघत तथा 
सयसपाई 

- 
- - 

 १,६२,१०,०००।- 

जम्भा ३,३७,९०,०००।- भौज्दात यकभ फयाफय शोधबनाघ भाग गयेकोरे ङ्जिङ्झनमोजन य िचघ फयाफय यहेको ३,३७,९०,०००।- - 

3 
याभेछाऩ 

3,21,75,000।- अस्थाई ङ्झसकाई केन्द्र 438   3,21,75,000।- - 
2,67,43,000।- ऩोशाक तथा छात्रिङृ्झत  26523 1000 २,६५,२३,०००।- - 

जम्भा 5,89,18,000।-  5,67,98,000।- 21,20,000।- 

4 
ङ्झसन्द्धङ्टरी 

४,६८,००,०००।- अस्थाई ङ्झसकाई केन्द्र ११२   ४,६८,००,०००।- - 
१,२७,०४,०००।- ऩोशाक तथा छात्रिङृ्झत - - - - १,२७,०४,०००।- 
आन्द्तङ्चयक श्रोतफाट 

१,८६,३०,६३२।- 
ङ्जिद्यारम भभघत तथा 
सयसपाई 

३१४ कोठा   
१,८६,३०,६३२।- - 

जम्भा ७,८१,३४,६३२।-  ६,५४,३०,६३२।- १,२७,०४,०००।- 

५ धाङ्छदङ्ग 

३,३७,०३,०००।- अस्थाई ङ्झसकाई केन्द्र ११०७   ३,३२,०३,०००।- ५,००,०००।-- 
४,३७,४१,०००।- ऩोशाक तथा छात्रिङृ्झत  ४३७४१ १०००।- ४,३७,४१,०००।- 
१,२४,९८,०००।- 

ङ्ञज.ङ्जि.स.फाट (सॊसद 
जस्ता िङ्चयदका राङ्झग 
ङ्जिद्यारमको िाताभा यकभ 

३१६ - - १,२४,९८,०००।- - 
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कोर्षको यकभ) ऩठाएको 
जम्भा ८,९९,४२,०००।-  ८,९४,४२,०००।- ५,००,०००।-- 

६ 
नङ्टिाकोट 

५,६७,००,०००।- अस्थाई ङ्झसकाई केन्द्र - ४८० - ३,६५,३०,०००।- 
३,४९,०३,०००।- ३,६५,३०,०००।- ऩाठ्यऩङ्टस्तक, झोरा - ५६८४८ १०००।- ५,६८,४८,०००।- 

५,७९,४३,०००।- ङ्झनशङ्टल्क ऩाठ्यऩङ्टस्तक -   २,२८,९२,०००।- 
जम्भा १५,११,७३,०००।-  ११,६२,७०,०००।- ३,४९,०३,०००।- 

७ 
यसङ्टिा 

८३,५५,०००।- अस्थाई ङ्झसकाई केन्द्र  ५२  ८२,५०,०००।- १,०५,०००।- 
६७,७०,०००।- कऺा सञ् चारन ऩूिघ तमायी    ६७,७०,०००।- - 
७०,४०,०००।- ऩाठ्यऩङ्टस्तक, झोरा  ९८ ९८०० ७०,४०,०००।- - 

जम्भा २,२१,६५,०००।- TLC शीर्षघकको यकभ यो्ा यािेको ऩाईमो। २,२०,६०,०००।- १,०५,०००।- 

८ 
काभ्र े

७,३४,५५,०००।- अस्थाई ङ्झसकाई केन्द्र    ७,३४,५५,०००।- - 

१,४३,२५,०००।- 
ङ्जिद्यारम भभघत तथा 
सयसपाई 

४९८ 
  

१,००,००,०००।- ४३,२५,०००।- 

४,९९,३३,०००।- ऩोशाक तथा झोरा    ४,९९,३३,०००।- - 
जम्भा १३,७७,१३,०००।-  १३,३३,८८,०००।- ४३,२५,०००।- 

९ 
ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक 

४,५३,२०,०००।- अस्थाई ङ्झसकाई केन्द्र    ४,५३,२०,०००।- - 
४,३६,८०,०००।- कऺा सॊचारन ऩूिघ तमायी    ४,३६,८०,०००।- - 
६,३८,८५,०००।- ऩोशाक तथा झोरा    ६,२३,७४,१५०।- १५१०८५०।- 
१,८९,९३,०००।- ऩाठ्यऩङ्टस्तक ङ्जितयण    १,०९,११,८७३।- ८०८११२७।- 

जम्भा १७,१८,७८,०००।-  १६,२२,८६,०२३।- ९५,९१,९७७।- 

१० 
दोरिा 

३,७६,४८,०००।- अस्थाई ङ्झसकाई केन्द्र    ३,७६,४८,०००।- - 
३,६८,९२,०००।- कऺा सॊचारन ऩूिघ तमायी    ३,६७,८०,०००।- १,१२,०००।- 
४,८८,८०,०००।- ऩोशाक तथा झोरा  ४८,८८० १०००।- ४,२४,३९,०००।- ६४,४१,०००।- 

१३,१०,०००।- शौचारम ङ्झनभाघण    १३,००,०००।- १०,०००।- 
जम्भा १२,४७,३०,०००।-  ११,६९,६७,०००।- ७७,६३,०००।- 
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११ 
काठभाण्डौं 

२,४१,९५,०००।– 

ङ्झनमङ्झभतफाट 

८,००,०००।- 
अस्थाई ङ्झसकाई केन्द्र १४७   २,४९,९५,०००।- 

- 

२५,००,०००।- ङ्जिद्यारम भभघत    २५,००,०००।- - 
३,६९,७३,०००।- ऩोशाक तथा झोरा    ३,६९,७३,०००।- - 

जम्भा ६,४४,६८,०००।-  ६,४४,६८,०००।- - 

१२ 
रङ्झरतऩङ्टय 

३,४०,५०,०००।- 
अस्थाई ङ्झसकाई केन्द्र 
ऩेश्की 

 
  

१८,००,०००।- ३,२२,५०,०००।- 

१,२४,५०,०००।- ङ्जिद्यारम भभघत    १,२१,७५,०००।- २,७५,०००।- 
१,६३,४४,०००।- ऩोशाक तथा झोरा ऩेश्की    १,६३,४४,०००।- - 

जम्भा ६,२८,४४,०००।-  ३,०३,१९,०००।- ३,२५,२५,०००।- 

१३ 
बिऩङ्टय 

 
अस्थाई ङ्झसकाई केन्द्र 
ऩेश्की 

     

६८,२०,०००।- ङ्जिद्यारम भभघत    ६५,७०,०००।- २,५०,०००।- 
१,८९,००,०००।- ऩोशाक तथा झोरा    १,८१,३७,०००।- ७,६३,०००।- 

जम्भा २,५७,२०,०००।-  २,४७,०७,०००।- १०,१३,०००।- 

१४ 
गोयिा १०,२८,४२,२०५।- 

अस्थाई ङ्झसकाई केन्द्र 
ऩेश्की 

४२४   ५,३३,७५,०००।- 

- ङ्छदिा िाजा    ३५,७६,३००।- 
ऩोशाक तथा झोरा    ४,४६,१६,६००।- 
थऩ ऩाठ्यऩङ्टस्तक    १२७४३०५।- 

जम्भा १०,२८,४२,२०५।-  १०,२८,४२,२०५।- - 
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ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरमहरूराई जम्भा प्रा्त  यकभ तथा िचघको ङ्जिियण् 

ङ्झसनॊ ङ्ञजल्रा प्रा्त  यकभ िचघ यकभ भौज्दात  

१ भकिानऩङ्टय ४१२०७००० ४१२०७०००   

२ ओिरढङ्टॊगा ३३७९०००० ३३७९००००   

३ याभेछाऩ 58918000 56798000 2120000 

४ ङ्झसन्द्धङ्टरी ७८१३४६३२ ६५४३०६३२ १२७०४००० 

५ धाङ्छदङ ८९९४२००० ८९४४२००० ५००००० 

६ नङ्टिाकोट १५११७३००० ११६२७०००० ३४९०३००० 

७ यसङ्टिा २२१६५००० २२०६०००० १०५००० 

८ काभ्रऩेराञ् चोक १३७७१३००० १३३३८८००० ४३२५००० 

९ ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक १७१८७८००० १६२२८६०२३ ९५९१९७७ 

१० दोरिा १२४७३०००० ११६९६७००० ७७६३००० 

११ काठभाण्डौं ६४४६८००० ६४४६८०००   

१२ रङ्झरतऩङ्टय ६२८४४००० ३०३१९००० ३२५२५००० 

१३ बिऩङ्टय २५७२०००० २४७०७००० १०१३००० 

१४ गोयिा १०२८४२२०५ १०२८४२२०५   

जम्भा ११६५५२४८३७ १०५९९७४८६० १०५५४९९७७ 
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िानऩेानी तथा सयसपाई ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, 

ङ्झसनॊ ङ्ञजल्रा 
शीर्षघकगत प्राप् त 

फजेट 

ियीद साभग्रीको 
नाभ 

ङ्जिके्रताको 
नाभ 

ियीद 
प्रङ्जक्रमा ियीद ऩङ्चयभाण साईज ियीद दय ियीद भूल्म भौज्दात यकभ 

१ भकिानऩङ्टय २५,००,०००।- 
HDP ऩाईऩ 
ियीद 

- 
कोटेशन 

११६२० ङ्झभटय 
 २८।६५ 

देिी 
७०४।७० 

१२,७४,३६६।- 
१२,२५,६३४।- 

२ ओिरढङ्टॊगा २५,००,०००।- 
HDP ऩाईऩ 
ियीद 

- कोटेशन १८४०० ङ्झभटय 

 प्रङ्झत ङ्झभटय 
२८.६८ देङ्ञि 
१८१.९० 

सम्भ 

१५,००,११५।- 

९,९९,८८५।- 

3  याभेछाऩ 50,00,000।- 

िानेऩानी 
आमोजना भभघत 
एॊि शौचारम 
ङ्झनभाघण 

- 

उऩबोिा 
सङ्झभङ्झत 
भापघ त 

 

 

 12,43,638।- 

37,55,099।- 

४ ङ्झसन्द्धङ्टरी 50,00,000।- 
िानेऩानी 
आमोजना भभघत 

- 
सोझै 

ब ङ्टिानी 
निङ्टरेको 

- 
- ६५,२४५।- 

४९,३४,७५५।- 

५ 
धाङ्छदङ्ग १,००,००,०००।- 

HDP ऩाईऩ 
ियीद 

- 
सोझै 
ियीद 

१५१००९ 

ङ्झभटय 
ङ्जिङ्झबन्द् न 

 ८५,१४,०१६।- 
५,४५७।- 

चऩॉ ङ्झनभाघण तथा 
ङ्जपङ्जटङ सभेत 

- 
सोझै 
ियीद 

- 
- 

- १४,८०,५२७।- 

जम्भा १,००,००,०००।- - ९९,९४,५४३।- ५,४५७।- 

६ 
नङ्टिाकोट १,००,००,०००।- 

HDP ऩाईऩ 
ियीद 

नेऩाटऩ 
ईन्द्डङ्ञस्ट्रज 
भनभैजङ्ट 

सोझै 
ियीद  

ङ्जिङ्झबन्द् न 
- २२,८६,६२३।- 

७४,६६,३६०।- 

ङ्जिऻाऩन, अनङ्टगभन 
य ढङ्टिानी - - - - - २,४७,०७१।- 

जम्भा १,००,००,०००।-       २५३३६४०।- ७४,६६,३६०।- 
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७ 
यसङ्टिा 

५०,००,०००।– 

आन्द्तङ्चयक फजेटफाट 

६,७५,७६६।- 

HDP ऩाईऩहरु 

HDP १६ mm 

HDP २० mm 

HDP २५ mm 

HDP ३२ mm 

HDP ४० mm 

HDP ५० mm 

HDP ११० mm 

 

- 

फजायफाट 
सोझै 
ियीद 

१८,५२५ भी. 
४००० भी. 
६४०० भी. 
३२०० भी. 
२२०० भी. 
१००० भी. 
५०० भी. 
१२२५ भी. 

  

रु.१९.६० 

रु. २८.६० 

रु. ४३.२० 

रु. ४८.३० 

रु.७४.९० 

रु.११५.९० 

रु.२५३.५० 

 

रु.११,३७,१८९।६३ 

 

८६०५३।३ साईपन/प्मान 

िाल्टी भग  

सािङ्टन 

 

- 

फजायफाट 
सोझै 
ियीद 

२०००थान 

१५००/१५००  

३००० थान 

 रु. ८५० 

रु. ५०० 

रु. ३६ 

रु.२९,३९,३२९।१० 

 

ङ्जपङ्जटङ्स य अन्द्म 
पङ्ट टकय 

- 
फजायफाट 
सोझै 
ियीद 

 
 

 रु.१३,१६,०४६।५७ 

ङ्ञशङ्जिय 
व्मिस्थाऩन तथा 
ज्मारा 

- 
- 

- 
- 

- रू.१,९७,१४७।- 

जम्भा ५६,७५,७६६।  ५५,८९,७१२।३ ८६०५३।३ 

८ 
काभ्र े १,००,००,०००।- 

ऩोङ्झरङ्झथन ऩाईऩ - कोटेशन ९०१२५ ङ्झभटय  रू.५५।३५ ४९,८९,०१७।- 

३६,८६,११५।- 
ङ्ञज.आई ऩाईऩ, 
ऩानी टॊकी सभेत 

- 
सोझै 

 
 

 १२,८८,२७३।- 

नभूना टहया 
ङ्झनभाघण 

- 
सोझै 

 
 

 ३६,५९५।- 

जम्भा १,००,००,०००।-  ६३,१३,८८५।- ३६,८६,११५।- 

९ ङ्झस.ऩा. १,००,००,०००।- 
ऩाईऩ ियीद  सोझै ७८६०० ङ्झभटय   ६९,६९,८३१।- 

७१,४००।- 
ङ्जपङ्जटङ्ग  सोझै  - - २९,५८,७६९।- 
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साभानियीद 

ङ्ञज.ङ्जि.स.फाट प्राप् त 

५५,००,०००।- 

ऩाईऩ ियीद  फोरऩत्र ९८५०० ङ्झभटय   ४७,३९,१७४।- 
२,८३,६३४।- ङ्जपङ्जटङ्ग साभान 

ियीद 
 

फोरऩत्र 
 

 
 ४,७७,१९२।- 

जम्भा १,५५,००,०००।-       १,५१,४४,९६६।- ३,५५,०३४।- 

१० 
दोरिा १,००,००,०००।- 

ऩाईऩ ियीद  
कोटेशन 

१०६००० थान 
 २५०।– 

प्रङ्झत के.जी. 
५९,३७,८८८।९७  

ङ्जपङ्जटङ साभान 
ियीद 

 
कोटेशन 

 
 

 २९,६४,९०९।९७  

शौचारम प्मान 
ियीद 

 
कोटेशन 

८०० थान 
 

 ९,९७,११२।-  

ङ्जिङ्जिध ियीद  
सोझै 
ियीद 

 
 

 १०,०८९।०६  

जम्भा १,००,००,०००।-  ९९,१०,०००।- ९०,०००।- 

११ काठभाण्डौं १,००,००,०००।- 
एचङ्झडऩी ऩाईऩ 
ियीद य ङ्जपङ्जटङ 

 
कोटेशन 

 
 

 ५९,९२,८७९।७१ ४००७१२०।२९ 

१२ रङ्झरतऩङ्टय १,००,००,०००।-       - १,००,००,०००।- 

१३ बिऩङ्टय १,००,००,०००।- 

एच डी ऩी ऩाइऩ  कोटेशन 4500 भी.   २५६६०९।69 

४९५२६४५।८१ 

ऩानी टॊकी धाया  कोटेशन २५ गोटा   ८२०६२८।- 
ऩाइऩराइन 
भभघत 

 
कोटेशन   

 
90704।46 

िानेऩानी राइन 
भभघत 

 
   

 
94510।66 

चाॉग ङ्ट िानेऩानीको 
राङ्झग ङ्जपङ्जटॊग्स 

 
कोटेशन   

 
141518।९४ 

ऩानी टॊकी धाया 
ङ्जपङ्जटॊग 

 
कोटेशन 20 गोटा  

 
548575।22 
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ऩानी टॊकी धाया 
ङ्जपङ्जटॊग 

 
कोटेशन 5 गोटा  

 
126589।38 

ऩानी टॊकी धाया 
ङ्जपङ्जटॊग  

कोटेशन 2 गोटा  
 

37601।- 

ऩानी टॊकी धाया 
ङ्जपङ्जटॊग 

 
कोटेशन 8 गोटा  

 
190707।84 

टेन्द्ट  कोटेशन 10 थान   60000।- 
टहयो ङ्झनभाघण      134088।- 
ऩाइऩराइन 
भभघत कटङ्टन्द्जे 

 
कोटेशन   

 
274877।- 

एच डी ऩी ऩाइऩ  कोटेशन    296108।- 
चऩॉको प्मान 
ियीद 

 
कोटेशन 1200  

 
143८७१६।- 

ऩानी टॊकी धाया 
ङ्जपङ्जटॊग 

 
कोटेशन 20  

 
527120।- 

जम्भा १,००,००,०००।-  ५०,४७,३५४।१९ ४९,५२,६४५।८१ 

१४ गोयिा १,००,००,०००।- 

ङ्ञशङ्जिय ङ्झनभाघण 
व्मिस्थाऩन 

 
   

 
१३,९८,४३६।- 

२१,३६,८२० 

िानेऩानी 
व्मिस्थाऩन 

 
   

 
१,९६,४००।- 

HDP ऩाइऩ तथा 
पाइफय प्मान 
ियीद 

 
   

 
१३,५०,०००।- 

ऩानीको गङ्टणस्तय 
भाऩन तथा 
ऩयीऺण 

 
   

 
१,५०,००।- 

हेरभेट य ऩञ्जा      १,५९,७००।- 
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ियीद  

HDP ऩाइऩ 
ियीद 

 
   

 
१९,९४,७५७।- 

ऩाइऩ ङ्जपङ्जटङ्ग 
तथा टङ्टल्स ियीद 

 
   

 
९,४६,५३७।- 

ङ्ञब्रङ्ञचङ्ग ऩाउडय 
ियीद  

 
 १००० केजी  

 
७३,४५०।- 

ऩोङ्झरङ्झथन ट्याङ्की 
ियीद  

 
   

 
११,६३,९००।- 

हाइजेङ्झनक ङ्जकट    २००० सेट   ५,६५,०००।- 
जम्भा १,००,००,०००।-  ७८,६३,१८०।- २१,३६,८२० 

कङ्ट र जम्भा ११,६१,७५,७६६.-    
 

ङ्ञजल्रा ब-ूसॊयऺण कामाघरम 

ङ्झसनॊ ङ्ञजल्रा शीर्षघकगत प्राप् त फजेट 
ियीद साभग्रीको 

नाभ 
ङ्जिके्रताको नाभ 

ियीद 
प्रङ्जक्रमा ियीद ऩङ्चयभाण साईज ियीद दय ियीद भूल्म भौज्दात यकभ 

१ भकिानऩङ्टय ६0,००,०००।- ग्माङ्झफन तायजारी - कोटेशन ६३० थान - 
९०९३।५२ 

प्रङ्झत थान 
५७२८९२१।४५ २,७१,०७८।५५ 

२ ओिरढङ्टॊगा ७0,००,०००।- ग्माङ्झफन तायजारी - सोझै ८३३ थान 
९७.८५ 
प्रङ्झत 

के.जी. 

८४०३।३६ 

प्रङ्झत थान 
७0,००,०००।- - 

३ याभेछाऩ 75,00,000।- ग्माङ्झफन तायजारी - टेण्डय 
35 भे.टन 

(1034 
थान) 

 
7235।–
प्रङ्झत थान 

७३,६०,९३३।- १,३९,०६७।- 
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४ ङ्झसन्द्धङ्टरी 75,00,000।- ग्माङ्झफन तायजारी - टेण्डय १९८३ थान  
३१३८  

प्रङ्झत थान 
६२,२४,०३१।- १२,७५,९६९।- 

५ 
धाङ्छदङ्ग 

भन्द्त्रारमफाट 

१,००,००,०००।- 
ङ्झनमङ्झभत फजेटफाट 

५६,००,०००।- 

ङ्ञज.आई.ताय - टेण्डय 
५७,००० 
के.जी.  

प्रङ्झत के.जी. 
१०४।- 

५९,२८,०००।- 

५२,२२,०००।- ग्माङ्झफन तायजारी - टेण्डय 
९८०० फगघ 

ङ्झभटय ३-१-१ २५० २४,५०,०००।- 

   ८००० फगघ 
ङ्झभटय २-१-१ २५० २०,००,०००।- 

जम्भा १,५६,००,०००।-  १०३७८०००।- ५२,२२,०००।- 

६ 
नङ्टिाकोट १,१४,००,०००।- 

ग्माङ्झफन फक्स  टेण्डय 
२०,८०० 
फगघ ङ्झभटय २-१-१ २९१।- 68,३९,६६४।- 

१८,३२,६१४।- 
भभघत कामघ - 

DDRC को 
ङ्झनणघम 

   २७२७७२२।- 

जम्भा १,१४,००,०००।- ग्माङ्झफन फक्सको तौर २७ के.जी. हङ्टन ङ्टऩनेभा १८ के.जी.भात्र बएको ९५,६७,३८६।- १८,३२,६१४।- 
७ यसङ्टिा १,२५,००,०००।-       - १,२५,००,०००।- 

८ 
काभ्र े १,००,००,०००।- 

ग्माङ्झफन फक्स 
ियीद 

हङ्टराई िामय 
ईन्द्ड्रङ्ञस्ट्रज 

टेण्डय 

१५००० फगघ 
ङ्झभटय  २०९।०५ ३१,३५,७५०।- 

2393९७०।- ग्माङ्झफन ताय ५/१ ८ गेज ९७१८०।- ४९८४३६।२० 
ग्माङ्झफन ताय ३९/३३ १० गेज ९७१८०।- ३८२१६०३।५० 
ग्माङ्झफन ताय १/५४६ १२ गेज ९७१८०।- १५०२४०।३० 

जम्भा १,००,००,०००।-  ७६,०६,०३०।- 2393९७०।- 

९ ङ्झस.ऩा. १,६०,००,०००।- 

ग्माङ्झफन ताय 
ियीद 

नेऩार ब्रदशघ 
टे्रङ्झडङ्ग, 
सङ्टकेधाया 

टेण्डय ४० टन   ४३,३९,२००।- 

४५,९३,४२८।- 
ग्माङ्जिन फक्स 
ियीद 

नेऩार ब्रदशघ 
टे्रङ्झडङ्ग, 
सङ्टकेधाया 

टेण्डय १५०० थान   ५०,६७,३७२।- 
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तायजारी ियीद उऩबोिा 
सङ्झभङ्झत 

सोझै - - - २०,००,०००।- 

जम्भा १,६०,००,०००।-  १,१४,०६,५७२।- ४५,९३,४२८।- 

१० 
दोरिा १,५४,५०,०००।- 

ग्माङ्झफन ताय  टेण्डय    २१,००,०००।- 
२०,०००।- ग्माङ्झफन ताय 

जारी 
 

उऩबोिा 
सङ्झभङ्झत 

   १,३३,३०,०००।- 

जम्भा १,५४,५०,०००।-  १,५४,३०,०००।- २०,०००।- 

११ काठभाण्डौं १,२५,००,०००।- 
ङ्ञजआई ताय 
ियीद 

 टेण्डय ४० टन   ४१,५८,४००।- ८३,४१,६००।- 

१२ 
रङ्झरतऩङ्टय १,५०,००,०००।- 

ङ्ञजआई ताय 
ियीद 

 टेण्डय ४५ टन   ४६,०१,९२५।- 

६०,८३,२८३।- ङ्ञजआई तमायी 
फक्स 

भेङ्झसन भेड हेबी 
 टेण्डय १२०० थान   ४३,१४,७९२।- 

जम्भा १,५०,००,०००।- साभान ङ्जितयण नगयी भौज्दात यािेको ८९,१६,७१७।- ६०,८३,२८३।- 
१३ बिऩङ्टय -       - - 

१४ 
गोयिा १,६०,००,०००।- 

ब ङ्ट-सॊयऺण 
कामघक्रभ 

     ३५,५१,२५४।- 

१,०५,४९,१९४।- भेङ्ञशन ताजारी 
ियीद 

मस 
कन्द्स्ट्रक्सन 
सप्रामघस, 
कास्की 

कोटेशन ६६०० 
फ.ङ्झभ. 

१० गेज २५४ १८,९९,५५२।- 

जम्भा १,६०,००,०००।-  ५४,५०,८०६।- १,०५,४९,१९४।- 
जम्भा १५,२४,५०,०००।-  ९९२२७७९६।४५ ५३२२२२०३।५५ 
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ङ्ञजल्रा ब-ूसॊयऺण कामाघरमहरूराई जम्भा प्राप् त यकभ तथा िचघको ङ्जिियण् 

ङ्झसनॊ ङ्ञजल्रा शीर्षघकगत प्राप् त फजेट ियीद भूल्म भौज्दात यकभ 

१ भकिानऩङ्टय ६०००००० ५७२८९२१.४५ २७१०७८.५५ 

२ ओिरढङ्टॊगा ७०००००० ७००००००   

३ याभेछाऩ 7500000 ७३६०९३३ १३९०६७ 

४ ङ्झसन्द्धङ्टरी 7500000 ६२२४०३१ १२७५९६९ 

५ धाङ्छदङ्ग १५६००००० १०३७८००० ५२२२००० 

६ नङ्टिाकोट ११४००००० ९५६७३८६ १८३२६१४ 

७ यसङ्टिा १२५०००००   १२५००००० 

८ काभ्र े १००००००० ७६०६०३० २३९३९७० 

९ ङ्झस.ऩा. १६०००००० ११४०६५७२ ४५९३४२८ 

१० दोरिा १५४५०००० १५४३०००० २०००० 

११ काठभाण्डौं १२५००००० ४१५८४०० ८३४१६०० 

१२ रङ्झरतऩङ्टय १५०००००० ८९१६७१७ ६०८३२८३ 

१२ बिऩङ्टय       

१३ गोयिा १६०००००० ५४५०८०६ १०५४९१९४ 

जम्भा १५२४५०००० ९९२२७७९६।४५ ५३२२२२०३।५५ 
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ङ्ञजल्रा जनस्िास्थ्म कामाघरम 

ङ्झसनॊ ङ्ञजल्रा 
शीर्षघकगत प्राप् त 

फजेट 

ियीद साभग्रीको 
नाभ 

ङ्जिके्रताको नाभ 
ियीद 
प्रङ्जक्रमा 

ियीद 
ऩङ्चयभाण 

साईज ियीद दय ियीद भूल्म भौज्दात यकभ 

१ भकिानऩङ्टय ७,००,०००।- 
और्षधी रगामतका 
साभान ियीद 

- सोझै ङ्झफङ्झबन्द् न - - ५,७९,६५०।- १,२०,३५०।- 

2 ओिरढङ्टॊगा ३,००,०००।- - - - - - - - ३,००,०००।- 
3. याभेछाऩ 8,00,000।- और्षधी ियीद  सोझै    800,000।- - 
४ ङ्झसन्द्धङ्टरी ४,००,०००।- और्षधी ियीद - कोटेशन - - - ४,००,०००।- - 

५ 
धाङ्छदङ्ग १५,००,०००।- 

और्षधी ियीद - - - - - ६,००,०००।- - 
उऩचाय िचघको 
सोधबनाघ 

- 
- 

- 
- 

- ५,००,०००।- 

र्ाईते ऩङ्टमाघउन - - - - - २,५०,०००।- 
ढङ्टिानी - सोझै - - - १,५०,०००।- 

जम्भा १५,००,०००।-  १५,००,०००।- - 

६ 
नङ्टिाकोट १३,००,०००।- 

और्षधी ियीद - फोरऩत्र ङ्जिङ्झबन्द् न   २,९९,९९०।- 

१४८२७।- 
ङ्ञजल्रा अस्ऩतारको 
राङ्झग और्षधी ियीद 

 
फोरऩत्र 

ङ्जिङ्झबन्द् न 
 

 ५,००,०००।- 

और्षधी सोधबनाघ - - - - - २,९९,९८७।- 
र्ाईते ढङ्टिानी - - - - - १,८५,१९६।- 

जम्भा १३,००,०००।-  १२,८५,१७३।-  

७ यसङ्टिा १०,००,०००।- 
और्षधी ियीद 

गौतभ भेङ्झडको 
पभाघ य 

फॊगराभङ्टिी 
भेङ्झडङ्झसन 
सप्रामसघ 

कोटेशन ङ्जिङ्झबन्द् न - - ४,१७,५५१।- 
१,८३,२३८।- 

िाद्यन्द् न ियीद  सोझै ,, - - १,७५,०००।- 
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म्माटे्रस सभेत 
ियीद 

 
कोटेशन 

- 
- 

- १,०९,०३५।- 

भभघत, सयसपाई   - - - १,१५१७६।- 
जम्भा १०,००,०००।-  ८,१६,७६२।- १,८३,२३८।- 

८ 
काभ्र े २०,००,०००।- 

धङ्टरीिेर 
अस्ऩतारराई 
सोधबनाघ 

 
 

 
 

 १०,००,०००।- 
 

और्षधी ियीद फॊगराभङ्टिी 
भेङ्झडङ्झसन 
सप्रामसघ 

कोटेशन 
ङ्जिङ्झबन्द् न 

- 
- ९,९६,०३२।२६ 

जम्भा २०,००,०००।-  १९,९६,०३२।२६ ३९६७।७४ 

९ 
ङ्झस.ऩा. 

२,२०,०००।- ढङ्टिानी-आड्रा नेऩार      २,२०,०००।-  

१०,००,०००।- 
दै.प्र.उ.ऩङ्टॉजीगत 
सङ्टधाय 

- 
- 

- 
- 

- - 
१०,००,०००।- 

१५,५०,०००।- 
और्षधी तथा 
िाद्यान्द् न याहत 
ियीद 

गौतभ भेङ्झडकर 
हर,कोटेश्वय 

सभेत 

 
 

 
 १५२१६९६।४० 

२८,३०३।६० 

जम्भा २७,७०,०००।-       १७,४१,६९६।४ १०,२८,३०३।६० 

१० 
दोरिा १०,००,०००।- 

और्षधी ियीद देिकोटा 
भेङ्झडकर हर, 
ङ्ञजयी सभेत 

सोझै 
ङ्जिङ्झबन्द् न 

 
 ८,५०,०००।- 

- 

िाना तथा ढङ्टिानी - सोझै - - - १,५०,०००।- 
जम्भा १०,००,०००।-  १०,००,०००।- - 

११ काठभाण्डौं ८,००,०००।- 

और्षधी ियीद देिकोटा 
भेङ्झडकर हर, 
ङ्ञजयी सभेत 

सोझै 
ङ्जिङ्झबन्द् न 

 
 ६,९७,०००।- 

 

ढङ्टिानी - सोझै - - - २१,७००।-  
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भाईक बाडा सभेत - सोझै    ८१,३००।-  
जम्भा ८,००,०००।-  ८,००,०००।-  

१२ रङ्झरतऩङ्टय ४,००,०००।- 
और्षधी सभेत 
ियीद 

- 
सोझै 

ङ्जिङ्झबन्द् न 
- 

- २,००,०००।- 
२,००,०००।- 

१३ बिऩङ्टय ४,००,०००।- - - - - - - - ४,००,०००।- 

१४ 
गोयिा 

ङ्ञजल्रा 
अस्ऩतारराई 

५,००,०००।- 

और्षधी ियीद  सोझै ङ्जिङ्झबन्द् न   १,९०,६७४।- २३८।५५ 
ङ्जिजङ्टरी व्मिस्थाऩन      ३२,८४३।४५ 
और्षधी सोधबनाघ      २,७६,२४४।- 

ङ्ञजल्रा जनस्िास्थ्म 
कामाघरमराई 

१५,००,०००।- 

और्षधी ियीद  सोझै ियीध ङ्जिङ्झबन्द् न   २,४१,०००।- ५,००,०००।- 
और्षधी ियीद  टेण्डय ङ्जिङ्झबन्द् न   ७,५९,०००।- 

जम्भा २०,००,०००।-  १४९९७६१।४५ ५००२३८।५५ 
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ङ्ञजल्रा ऩशङ्ट कामाघरम: 

ङ्झसनॊ ङ्ञजल्रा 
शीर्षघकगत प्राप् त 

फजेट 
िचघ शीर्षघक 

ङ्झफके्रताको 
नाभ 

िचघ सॊतमा िचघ यकभ िचघ प्रङ्जक्रमा भौज्दात यकभ 

१ भकिानऩङ्टय ६०,०००।- ढङ्टिानी िचघ - - ६०,०००।- - - 
२ ओिरढङ्टॊगा नबएको - - - - - - 
३ याभेछाऩ नबएको - - - - - - 
४ ङ्झसन्द्धङ्टरी 50,000।- ढङ्टिानी िचघ - - ४१,९४०।- सोझै ब ङ्टिानी 8,060।- 

५ 
धाङ्छदङ्ग २,००,०००।- 

ऺङ्झतऩङ्टङ्झतघ - १ १,१३,०००।- ङ्ञज.दै.प्र.उ.को ङ्झनणघम - 
ङ्ञशङ्जिय सॊचारन - - 87,000।- ङ्ञज.दै.प्र.उ.को ङ्झनणघम 

जम्भा २,००,०००।-  २,००,०००।-  - 
६ नङ्टिाकोट यकभ ङ्जिङ्झनमोजन तथा िचघ नबएको 

७ 
यसङ्टिा ६,६०,०००।- 

ऺङ्झतऩङ्टङ्झतघ यकभ ङ्जितयण - - ६,००,०००।- दाभासाही रुऩरे - 
ढङ्टिानी िचघ - - ६०,०००।- सोझै ब ङ्टिानी 

जम्भा ६,६०,०००।-  ६,६०,०००।- - - 

८ 
काभ्र े

ढङ्टिानी ८०,०००।- भतृ्म ऩशङ्ट व्मिस्थाऩन   १,१०,३४५।- कोटेशन - 
आन्द्तङ्चयक श्रोतफाट 

६,४९,३६५।-  
ऩीङ्झडत कृर्षकराई ऩशङ्ट 
िङ्टयाक 

- 
- ६,१९,०२०।- 

कोटेशन 

जम्भा ७,२९,३६५।-    ७,२९,३६५।-  - 
९ ङ्झस.ऩा. ४,००,०००।- और्षधी ियीद - - ४,००,१९१।- सोझै  
१० दोरिा २,५०,०००।- ऩीङ्झडतराई ङ्जितयण - - २,५०,०००।- सोझै - 

११ 
काठभाण्डौं ५,००,०००।- 

र्ाॉसको ङ्झफउ ियीद 
ङ्ञशि एग्रोबेट 
याभग्राभ, 
न.ऩ. 

- १,५०,०००।- 
सोझै 

- 

और्षधी तथा िोऩ - - ३,५०,०००।- सोझै 
जम्भा ५,००,०००।-  ५,००,०००।- - - 
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१२ रङ्झरतऩङ्टय ६०,०००।- ढङ्टिानीभा िचघ   ६०,०००।- सोझै - 
१३ बिऩङ्टय ङ्झनमङ्झभत फजेटफाट और्षधी ियीद   ९,६६,०००।- सोझै  

१४ गोयिा ८०,०००।- 
और्षधी तथा उऩकयण 
ढङ्टिानी 

- 
- ८०,०००।- 

सोझै  

 

ङ्ञजल्रा कृङ्जर्ष ङ्जिकास कामाघरम 

ङ्झसनॊ ङ्ञजल्रा 
शीर्षघकगत प्राप् त 

फजेट 

ियीद साभग्रीको 
नाभ 

ङ्जिके्रताको नाभ ियीद प्रङ्जक्रमा ियीद 
ऩङ्चयभाण 

साईज ियीद दय ियीद भूल्म भौज्दात यकभ 

१ भकिानऩङ्टय १६,२४,६९०।- 
धान ङ्जिउ ियीद सहकायीफाट सोझै 

२१७४५ 
के.जी. 

- 
रु. ४० 
देिी ४२ 

१४,१४,६९०।- 
- 

ढङ्टिानी - - - - - २,१०,०००।- 
जम्भा ियीद १६,२४,६९०।- - 

२ ओिरढङ्टॊगा 
याङ्जष्डम ङ्झफउ 
ङ्झफजनफाट 

१४,०२,०००।- 

धानको ङ्जिउ ियीद 
िङ्टभरटाय,रङ्झरतऩङ्टय सोझै 

४२२५ 
के.जी. 

- - 
१४,०२,०००।- 

- 

ङ्ञचतिन, याभऩङ्टय सोझै ९ भे.ट. - -  
HARC फाट सोझै १ भे.ट. - -  

जम्भा ियीद १४,०२,०००।- - 

3 याभेछाऩ 6,64,000।- 
धान ङ्जिउ ियीद कृङ्जर्ष सहकायी सोझै 10 भे.टन - - 5,44,000।-  

ढङ्टिानी - - - - - 1,20,000।-  
जम्भा ियीद 6,64,0000।-  

४ ङ्झसन्द्धङ्टरी २,४००,०००।- ढङ्टिानी - -    २,४०,०००।-  
५ धाङ्छदङ्ग नबएको WFP फाट ५० भेङ्जट्रक टन धानको ङ्जिउ प्राप् त 
६ नङ्टिाकोट नबएको WFP फाट २९०० के.जी. धानको ङ्जिउ प्राप् त 
७ यसङ्टिा नबएको WFP फाट ८ भेङ्जट्रक टन धानको ङ्जिउ प्राप् त 
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८ 
काभ्र े

३२,२३,०००।- धान ङ्जिउ ियीद  सोझै फजाय ४२ भे.ट.  ६० ३२,२३,०००।- 

- आन्द्तङ्चयक फजेटफाट 

२,००,०००।- 
५,८७,०००।- 

प्राङ्जष्टक टनेर - - - - - २,००,०००।- 
धान, तयकायीको 

ङ्झफउ ियीद 
- - - - - ५,८७,०००।- 

जम्भा ४०,१०,०००।-       ४०,१०,०००।-  

९ ङ्झस.ऩा. 

भन्द्त्रारमफाट 

५,२२,२००।८२ 

ङ्ञज.ङ्जि.स.फाट 

४५,००,०००।- 

ऩाईऩ तथा ऩम्ऩसेट 
ियीद 

     ५,२२,२००।८२  

ङ्झसचाई आमोजनाभा 
िचघ 

     २०,४१,७४८।- २४,५८,२५२।- 

जम्भा ५०,२२,२००।८२  २५,६३,९४८।८२ २४,५८,२५२।- 
१० दोरिा WAO फाट १० भेङ्जट्रक टन धानको ङ्जिउ प्राप् त 

११ 
काठभाण्डौं ५,००,०००।- 

धानको ङ्झफउ ियीद  सोझै 
४.५ 
भे.ट. 

  ३,६०,०००।- 

 

तयकायी ङ्जकट ऩूणघ 
प्माकेज 

  
६०० 
ऩाकेट 

  ३,१६,५००।- 

प्राङ्जष्टकको टनेर   २००  ६००० १२,००,०००।- 
कऩय अक्सी 
क्रोयाईड 

  
११० 
के.जी. 

 १२०० १,३२,०००।- 

तयकायी िेती 
ताङ्झरभ 

     १,८३,५००।- 

जम्भा ५,००,०००।- ङ्झफङ्झनमोङ्ञजत बन्द्दा िचघ फढी बएको २१,९२,०००।-  
१२ रङ्झरऩतङ्टय ५,३५,८७५।- धानको ङ्झफउ ियीद   ७ भे.ट.   ५,३५,८७५।-  

१३ बिऩङ्टय 
याङ्जष्डम ङ्झफउ 

ङ्झफजनफाट प्राप् त 
धानको ङ्झफउ ियीद 

स्थाङ्झनम कृर्षक 
तथा सहकायी 

सोझै 
१८.८७८ 
भे.टनन 

  १६,१२,६२२।-  

१४ गोयिा -       -  
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सडक ङ्झडङ्झबजन कामाघरम: 

ङ्झसनॊ ङ्ञजल्रा 
शीर्षघकगत प्राप् त 

फजेट 
िचघ शीर्षघक 

ङ्जिके्रताको 
नाभ 

ियीद 
प्रङ्जक्रमा 

ियीद 
ऩङ्चयभाण 

साईज ियीद दय  िचघ भूल्म भौज्दात यकभ 

१ 
भकिानऩङ्टय 

१५,००,०००।- 
ईन्द्धन िचघ - ङ्झफर अनङ्टसाय - - - ४,३३,००७।५१ 1044189।49 
भ्रभण िचघ - ङ्झनमभानङ्टसाय - - - २२,८०३।- 

१५,००,०००।- डोजय ईन्द्धन िचघ - ङ्झफर अनङ्टसाय - - - १,५३,६७०।- 1346330।- 
जम्भा ३०,००,०००।-       ६,०९,४८०।५१ २३,९०,५१९।४९ 

2 ओिरढङ्टङ्गा 10,00,000।- डोजयको प्रमोग - - - - - 4,21,499।- 5,76,501।- 
३ याभेछाऩ ङ्जिङ्झनमोजन तथा िचघ नबएको 
४ ङ्झसन्द्धङ्टरी ५०,००,०००।- फाटो सङ्टचारू िचघ - - - - - २७,५९,२९९।७० २२,४०,७००।३० 
५ धाङ्छदङ्ग ङ्जिङ्झनमोजन तथा िचघ नबएको 
६ नङ्टिाकोट १,००,००,०००।+ बग्नािशेर्ष हटाउन - - - - - ४३,९४,२७४।- ५६,०५,७२६।- 
७ यसङ्टिा ङ्जिङ्झनमोजन तथा िचघ नबएको 
८ काभ्र े ङ्जिङ्झनमोजन तथा िचघ नबएको 
९ ङ्झस.ऩा.          
१० दोरिा १,६१,६७,०००।- ईन्द्धन तथा उऩकयण बाडा - सोझै - - - १,६१,६७,०००।- - 
११ काठभाण्डौं ५०,००,०००।- ईन्द्धन तथा उऩकयण बाडा - - - - - २३,१३,६३०।५६ २६,८६,३६९।४४ 
१२ रङ्झरतऩङ्टय २५,००,०००।- ईन्द्धन तथा उऩकयण बाडा - सोझै    १,५५,९५१।- २३,४४,०४९।- 

१३ बिऩङ्टय २५,००,०००।- 
ईन्द्धन तथा उऩकयण बाडा 

सभेत 
- 

सोझै 
 

 
 ७१,५८।९४२।- ८,७४,०५८।- 

१४ गोयिा ४०,००,०००।- 
सडक िङ्टराउन 

 
अभानतफाट 

कामघ 
 

 
 ४०,००,०००।- - 
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४.३. शीर्षघकगत िचघको ताङ्झरका 

१. अस्थामी ङ्झसकाई केन्द्र, झोरा तथा ऩोशाक य भभघत तथा सयसपाई शीर्षघकभा 
िचघको ङ्जिियण् 

ङ्झस.नॊ. ङ्ञजल्रा TLC झोरा तथा ऩोशाक भभघत तथा सयसपाई 

१ ओिरढङ्टॊगा २३१९०००० १०६००००० १६२१०००० 

२ काठभाण्डौं २४९९५००० ३६९७३००० २५००००० 

३ काभ्र े ७३४५५००० ४९९३३००० १००००००० 

४ गोयिा ५३३७५००० ४४६१६६००  - 
५ दोरिा ३७६४८००० ४२४३९०००  - 
६ धाङ्छदङ्ग ३३२०३००० ४३७४१०००  - 
७ नङ्टिाकोट ३६५३०००० ५६८४८०००  - 
८ बिऩङ्टय   १८१३७००० ६५७०००० 

९ भकिानऩङ्टय १२७५०००० १५०१२००० १३४४५००० 

१० यसङ्टिा ८२५०००० ७०४००००  - 
११ याभेछाऩ ३२१७५००० २६५२३०००  - 
१२ रङ्झरतऩङ्टय १८००००० १६३४४००० १२१७५००० 

१३ ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक ४५३२०००० ६२३७४१५०  - 
१४ ङ्झसन्द्धङ्टरी ४६८०००००  - १८६३०६२२ 

जम्भा ४२९४९१००० ४३०५८०७५० ७९५३०६२२ 

  

२. ग्माङ्झफन ताय जारी/ग्माङ्जिन फक्स िङ्चयद गङ्चयएको ङ्जिियण् 

ङ्झसनॊ ङ्ञजल्रा ियीद साभग्रीको नाभ ियीद भूल्म 

१ भकिानऩङ्टय ग्माङ्झफन तायजारी ५७२८९२१।४५ 

२ ओिरढङ्टॊगा ग्माङ्झफन तायजारी ७०००००० 

३ याभेछाऩ ग्माङ्झफन तायजारी ७३६०९३३ 

४ ङ्झसन्द्धङ्टरी ग्माङ्झफन तायजारी ६२२४०३१ 

५ धाङ्छदङ्ग ग्माङ्झफन तायजारी १०३७८००० 

६ नङ्टिाकोट ग्माङ्झफन फक्स ६८३९६६४ 
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७ यसङ्टिा    - 

८ काभ्र े ग्माङ्झफन फक्स ियीद ७६०६०३० 

९ ङ्झस.ऩा. ग्माङ्झफन ताय ियीद ११४०६५७२ 

१० दोरिा ग्माङ्झफन ताय १५४३०००० 

११ काठभाण्डौं ङ्ञजआई ताय ियीद ४१५८४०० 

१२ रङ्झरतऩङ्टय ङ्ञजआई ताय ियीद ८९१६७१७ 

१२ बिऩङ्टय ङ्ञजआई ताय ियीद - 

१३ गोयिा भेङ्ञशन ताजारी ियीद १८९९५५२ 

जम्भा 
९,२९,४८,८२० 

 

२. ऩाइऩ िङ्चयद सम्फन्द्धी ङ्जिियण् 

ङ्झसनॊ ङ्ञजल्रा 
ियीद 

साभग्रीको 
नाभ 

ङ्जिके्रताको 
नाभ 

ियीद 
प्रङ्जक्रमा 

ियीद 
ऩङ्चयभाण 

साईज ियीद दय ियीद भूल्म 

१ भकिानऩङ्टय 
HDP ऩाईऩ 
ियीद 

- कोटेशन 
११६२० 
ङ्झभटय 

  

२८।६५ 
देिी 

७०४।७० 

१२७४३६६ 

२ ओिरढङ्टॊगा 
HDP ऩाईऩ 
ियीद 

- कोटेशन 
१८४०० 
ङ्झभटय 

  

प्रङ्झत ङ्झभटय 
२८.६८ 
देङ्ञि 

१८१.९० 
सम्भ 

१५००११५ 

3 याभेछाऩ               

४ ङ्झसन्द्धङ्टरी               

५ धाङ्छदङ्ग 
HDP ऩाईऩ 
ियीद 

- 
सोझै 
ियीद 

१५१००९ ङ्जिङ्झबन्द् न   ८५१४०१६ 

६ नङ्टिाकोट 
HDP ऩाईऩ 
ियीद 

नेऩाटऩ 
ईन्द्डङ्ञस्ट्रज 
भनभैजङ्ट 

सोझै 
ियीद 

  ङ्जिङ्झबन्द् न - २२८६६२३ 

७ यसङ्टिा 

HDP 

ऩाईऩहरु 
- 

सोझै 
ियीद 

१८,५२५ 
भी. 

    ११३७१८९.६३ 

HDP १६ 

mm 
    ४०००भी.   रु.१९.६०   

HDP २० 

mm 
    ६४००भी.   रु. २८.६०   
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HDP २५ 

mm 
    ३२००भी.   रु. ४३.२०   

HDP ३२ 

mm 
    २२००भी.   रु. ४८.३०   

HDP ४० 

mm 
    १०००भी.   रु.७४.९०   

HDP ५० 

mm 
    ५०० भी.   रु.११५.९०   

HDP ११० 

mm 
    १२२५भी.   रु.२५३.५०   

८ काभ्र े

ऩोङ्झरङ्झथन 
ऩाईऩ 

- कोटेशन 
९०१२५ 
ङ्झभटय 

  रू.५५।३५ ४९८९०१७ 

ङ्ञज.आई 
ऩाईऩ, ऩानी 
टॊकी सभेत 

- सोझै       १२८८२७३ 

९ ङ्झस.ऩा. 

ऩाईऩ 
ियीद 

  सोझै 
७८६०० 
ङ्झभटय 

    ६९६९८३१ 

ऩाईऩ 
ियीद 

  फोरऩत्र 
९८५०० 
ङ्झभटय 

    ४७३९१७४ 

१० दोरिा 
ऩाईऩ 
ियीद 

  कोटेशन 
१०६००० 
थान 

  
२५०।- 
प्रङ्झत के.जी. 

५९३७८८८।९७ 

११ काठभाण्डौं 

एचङ्झडऩी 
ऩाईऩ 
ियीद य 
ङ्जपङ्जटङ 

  कोटेशन       ५९९२८७९।७१ 

१२ 

गोयिा 

HDP ऩाइऩ 
तथा 
पाइफय 
प्मान 
ियीद 

          १३५०००० 

१३ 
HDP ऩाइऩ 
ियीद 

          १९९४७५७ 

जम्भा 
 

४७९७४१३०।३१ 

 

४. अस्थामी आिास शीर्षघकभा िचघ गङ्चयएको कङ्ट र यकभ् 

ङ्झस.नॊ. ङ्ञजल्रा िचघ शीर्षघक िचघ दय सॊतमा िचघ यकभ 
१ भकिानऩङ्टय अस्थामी आिास १५,०००।- निङ्टरेको २९,६२,००,०००।- 
२ ओिरढङ्टॊगा अस्थामी आिास १५,०००।- - २५,२७,८४,०००।- 
३ याभेछाऩ अस्थामी आिास १५,०००।- - 72,22,20,000।- 
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४ ङ्झसन्द्धङ्टरी अस्थामी आिास १५,०००।-  28,66,25,000।- 
५ 

धाङ्छदङ 

अस्थामी फसोफास ५,०००।- १९११६ ९,५५,८०,०००।- 
अस्थामी आिास आॊङ्ञशक 
ऺङ्झत 

३,०००।- ३९८३ 
१,१९,४९,०००।- 

अस्थामी आिास १५,०००।- ६७,६५८ १,०१,४८,७०,०००।- 
६ 

नङ्टिाकोट 
अस्थामी फसोफास ५,०००।- ७५५६१ ३७,७८,०५,०००।- 
अस्थामी आिास १५,०००।- ६८,६१३ ९७,५४,५०,०००।- 

७ 
यसङ्टिा 

र्य ऺङ्झत याहत (ऩूणघ) ५,०००।- ११४४० ५,७२,००,०००।- 
र्य ऺङ्झत याहत (आॊङ्ञशक) ३,०००।- २६२ ७,८६,०००।- 
अस्थामी आिास १५,०००।- ९,५१५।- १४,२७,२५,०००।- 

८ काभ्र े अस्थामी आिास १५,०००।-  १,२५,०५,७०,०००।- 
९ ङ्झस.ऩा. अस्थामी आिास १५,०००।- ८२६१० १,२३,९१,४५,०००।- 
१० दोरिा अस्थामी आिास १५,०००।- ७२८७९ १,०९,३१,८५,०००।- 
११ काठभाण्डौं अस्थामी आिास १५,०००।- ४६६०० ६९,९०,००,०००।- 
१२ रङ्झरऩतङ्टय अस्थामी आिास १५,०००।- २७३२१ ४०,९७,९५,०००।- 
१३ बिऩङ्टय अस्थामी आिास १५,०००।- २५३९२ ३८,०८,९५,०००।- 
१४ गोयिा अस्थामी आिास याहत १५,०००।- ३८५४० ५७,८१,००,०००।- 

कङ्ट र जम्भा ९,८८,४८,८४,०००।- 
 

५. २०६८ सारको जनगणनाभा उल्रेङ्ञित र्यधङ्टयी सॊतमा य ब ङ्टकम्ऩफाट ऺङ्झत ऩङ्टगेका 
र्यधङ्टयी सॊतमाको तङ्टरनात्भक ताङ्झरका् 

ङ्झस.नॊ. ङ्ञजल्रा 
२०६८ सारको जनगणनाभा 
उल्रेङ्ञित र्य धङ्टयी सॊतमा 

ब ङ्टकम्ऩफाट ऺङ्झत ऩङ्टगेका र्यधङ्टयी 
सॊतमा 

१ गोयिा ६६,४५८ ६३,८९८ 

२ भकिानऩङ्टय ८६,०४५ ५१,१५९ 
३ धाङ्छदङ्ग ७३८४२ ८९,५५६ 
४ नङ्टिाकोट ५२,९१४ ६८,६१३ 
५ यसङ्टिा ९,७७८ ११,९५० 
६ काभ्र े ८०,६५१ ९५,०७० 
७ ओिरढङ्टॊगा ३२,५०२ ३३,२४५ 
८ याभेछाऩ ४२,९१० ४८,१४८ 
९ ङ्झसन्द्धङ्टरी ५७,५८१ ४१,६७७ 
१० ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक ६६,६३५ ८०,००० 
११ दोरिा ४५,६८८ ७२,८८९ 
१२ काठभाण्डौं   
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१३ रङ्झरतऩङ्टय   
१४ बिऩङ्टय   
 

६. याहत यकभ ङ्जपताघको ङ्जिियण् 

ङ्झस.नॊ. ङ्ञजल्रा 
ङ्जपताघ गने व्मङ्ञिको 

सॊ. 
ङ्जपताघ यकभ 

दय 
जम्भा ङ्जपताघ यकभ 

१ धाङ्छदङ्ग २९ 

२ 

१ 

१ 

२ 

१५,०००।- 
२२,०००।- 
१८,०००।- 
१०,०००।- 
३,०००।- 

५,१३,०००।- 

२ नङ्टिाकोट २९ 

१९ 
७,०००।- 
१५,०००।- 

४,८८,०००।- 

३ ङ्झसन्द्धङ्टरी १९ १५,०००।- २,८५,०००।- 
४ यसङ्टिा   ७,१७,०००।- 
५ काभ्र े ऩश्की पछौमौट नबएकोरे प्रा्त  हङ्टन नसकेको 
६ ओिरढङ्टॊगा    

७ याभेछाऩ ३ १५००० ४५,०००।- 
८ ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक ३८ १५००० ५,७०,०००।- 
९ दोरिा    

१० काठभाण्डौं - - - 
११ रङ्झरतऩङ्टय ३६ १५००० ५,४०,०००।- 
१२ बिऩङ्टय ५ १५००० ७५००० 

१३ गोयिा    

१४ भकिानऩङ्टय    

जम्भा ३२३३०००।- 
 

  



359 
 

६. केङ्ञन्द्रम याहत सॊकरन केन्द्रफाट ऩठाईएका याहत साभग्री य ङ्ञजल्राभा प्रा्त  याहत 
साभग्रीको तङ्टरनात्भक ताङ्झरका् 

ङ्ञजल्रा/ 
याहत साभग्री 

ङ्झत्रऩार चाभर ब्राङ्कटे ङ्ञचउया 
केन्द्रफाट 
ऩठाईएको 

(PC/BDL..) 

ङ्ञजल्राभा 
प्रा्त  (थान) 

केन्द्रफाट 
ऩठाईएको 
(के.जी.) 

ङ्ञजल्राभा 
प्रा्त  

(के.जी.) 

केन्द्रफाट 
ऩठाईएको 

(PC/BDL..) 

ङ्ञजल्राभा 
प्रा्त  
(थान) 

केन्द्रफाट 
ऩठाईएको 
(के.जी.) 

ङ्ञजल्राभा 
प्रा्त  

(के.जी.) 
काठभाण्डौं ५८७७४ ५९२९१ ३९५४०० ५२४००० २२,०६३ ४१,८०१ ७७१०० ७२५०० 
रङ्झरतऩङ्टय २०२१९ ३५१९६ १५८२०० १४४३०० ६९८९ १३३५६ ४०२०० २१२४ 
बिऩङ्टय १०९३२ १९६९६ 

२४६ 

फण्डर 

१५२१०० १६०५२५ ३२०८ १२८४ ४८५०० २१७८ 
फोया 

गोयिा २६१३६ २५८६१ २३०९०० २१८४५९ ३३९८ ३५५४२ ३४८00 ३१३०२ 
भकिानऩङ्टय ८००० ८७१० ४९००० ४९५०० ४०४ ५६० ९००० ९०९७ 
धाङ्छदङ २५५१७ २३२४९ ३८७०० २०७५० ६२४४ 22094 २१४००० ३३७९७० 
नङ्टिाकोट १३९२७ ३६५०४ ५७१०० २०४६ फोया ६८६५ १५४६६ २६२३०० ९३८४फोया 
यसङ्टिा ८५९० १९११० १६५५०० १२१५९०० ५४४३ २७३४० २३४०० १०१३०० 
काभ्रऩेराञ्चोक २९०८६ ४५१८६ ३२३१०० ४८६६८० ११८२० १९६६९ ३५३०० ७५९६० 
ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक ६४४०४ - ४९१४०० - १६५५४ - ९५००० - 
दोरिा ५०१४५ - १८२९०० - ६३०३ - ४३६०० - 
ओिरढॊगा १४,००० १२,४६९ ७१,३०० ६३,१९० 

 याभेछाऩ २२६२५ १८४५२ ७७२०० २११४५० 
ङ्झसन्द्धङ्टरी ६६०४ १५०० ६५,५०० ५५,०४० 
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ङ्झत्रऩार ियीद ङ्जिियण : 

ङ्झस.नॊ ङ्ञजल्रा 
ियीद गने 
ङ्झनकाम 

ङ्जिके्रता/ पभघ GSM 
ङ्झत्रऩारको 
साईज 

ियीद गयेको 
ङ्झत्रऩार 
सॊतमा 

ियीद 
प्रङ्जक्रमा प्रङ्झत फगघ ङ्जपट भूल्म 

प्रङ्झत थान 
ङ्झत्रऩारको 
भूल्म 

जम्भा भूल्म 

1.  

भकिानऩङ्टय 

ङ्ञज.दै.प्र.उ. फाङ्झनमा टे्र्स निङ्टरेको 
१२x१८ ३८३७  - १५७४।३२ ६०,४०,६६५।८४ 
१५x१८ २१७६  - १९६७।९० ४२,८२,१५०।४० 
१२x१५ १८२३  - १३११।९३ २३,९१,६४८।३९ 

ङ्ञज.ङ्जि.स. 
दाहार टे्र्स एण्ड 

जनयर अडघय 
सप्रामसघ 

निङ्टरेको निङ्टरेको 
३३८२२ 
फ.ङ्जप. 

फोरऩत्र 
४।९२  १,६६,२५२।- 

2.  ओिरढङ्टॊगा ङ्ञज.दै.प्र.उ. - - - - - - - ४,२९,४००।- 
3.  याभेछाऩ ङ्ञज.ङ्जि.स. - - - 126फ.पी. - रू 12-15  3,92,468।- 
4.  

ङ्झसन्द्धङ्टरी ङ्ञज.ङ्जि.स. - - - 
2929 
िटा 

सोझै 
 900।- 26,36,400।- 

5.  धाङ्छदङ्ग नबएको 
6.  नङ्टिाकोट नबएको 
7.  यसङ्टिा नबएको 
8.  

काभ्रऩेराञ् चोक 

ङ्ञज.ङ्जि.स.    
१७६१ 
थान 

 
  18,04,000।- 

ऩनौङ्झत 
न.ऩा. 

सङ्ञन्द्दऩ प्राङ्ञस्टक 
सप्रामसघ 

  
320 
के.जी. 

 
366.40  1,32,490।24 

ऩाॉचिार 
नगयऩाङ्झरका  

भास्के ङ्झनभाघण सेिा 
ओिरढङ्टङ्गा 

      25,58,790।- 

पोङ्ञक्सॊटाय 
गा.ङ्जि.स. 

कृष्णा सप्रामसघ 
फनेऩा 

  100 ङ्जऩस 
 

 2400।- 2,40,000।- 

जम्भा ४७,४५,२८०।२४ 
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9.  

काठभाण्डौं 

ङ्ञज.ङ्जि.स. 
काठभाण्डौ 

न्द्मू ऩशङ्टऩङ्झत टे्रड 
एन्द्ड सप्रामय 

- १२ -१८ १३८ 
 

 2592।- 357696।- 

सेङ्जिका 
इन्द्टयप्राइजेज 

230 

12-15/ 
12-18/ 
15-18/ 
20-20 

३५२ 

 

  949110।- 

न्द्मू ऩशङ्टऩङ्झत टे्रड 
एन्द्ड सप्रामय 

- 

12-
15/12-

18 

१३१३ 

 
  3187256।- 

दीऩेश इन्द्टयप्राइजेज 230 

12-
15/15-
18/12-

12 

८०० 

 

  1948968।- 

न्द्मू ऩशङ्टऩङ्झत टे्रड 
एन्द्ड सप्रामय 

- 

12-
18/12-

15 

३०२ 

 
  834753।60 

नेऩार टेन्द्ट एन्द्ड 
टायऩोङ्झरन प्रा.ङ्झर. 

- 6-18 १५० 
 

  270014।- 

काठभाण्डौ 
.भ.न.ऩा. 

न्द्मू चौधयी टे्रडशघ 
निङ्टरेको 353738 

िपी 
२६७५ 

 
  2476166।- 

ङ्ञऺङ्ञत्तज  टे्रड 
इन्द्टयनेशनर 

निङ्टरेको 
38304 ४० 

 
  268128।- 

ङ्ञज.ङ्जि.स.ऩसाघ निङ्टरेको 121656     824827।68 

ङ्ञऺङ्ञत्तज  टे्रड 
इन्द्टयनेशनर 

निङ्टरेको 
164402 

३६२ 
ङ्झसरऩोङ्झरन 

 
  1972824।- 

ङ्ञजल्रा 
प्रशासन 

ङ्जिङ्झबन्द् न   २०० 
 

  324000।- 
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कामाघरम 
जम्भा   

 
रङ्झरतऩङ्टय र.ऩङ्ट.उ.भ.न.ऩा ङ्जिङ्झबन्द् न 

 १५/२१ ६ 
 ७।३० प्रङ्झत फगघ 

ङ्झभटय 
२३००।- १३,८००।- 

 निङ्टरेको ४  - ५,०००।- २०,०००।- 
जम्भा  ३३,८००।- 

 बिऩङ्टय          
 

गोयिा ङ्ञज.दै.उ.स. 

ङ्ञचतिन प्राङ्जष्टक 
टे्रडसघ 

 ६x९  १८० थान   ३११।०४ ५५९८७।२० 

 ९x१२  १४० थान   ६२२।०८ ८७०९१।२० 

 १२x१५  ५४ थान   १०३६।80 ५५९८७।२० 

 १२x१८  ६३ थान   1244।16 ८७३८२।०८ 

 १५x१८  ३४ थान   1555।20 ५२८७६।८० 

 १५ x२१  ५२ थान   1814।40 ९४३४८।८० 

 १८x२४  ५० थान   2488।32 १२४४१६।०० 

 १८x१७  ४८ थान   2799।36 १३४३६९।२८ 

 १८x३०  ५१ थान   3110।40 १५८६३०।४० 

 १८x३३  ५२ थान   3421।44 १७७९१४।८८ 

 १८x३६  ६ थान   3732।48 २२३९४।८८ 

 ७२” प्राङ्जष्टक 
योर 

१९० केजी   245।00 ४६५५०।- 

शे्रष्ठ ब्रदशघ  

HDPE 

ङ्झत्रऩार हेबी 
१०२०.९ 
केजी 

  २३६.00 २,७२,२५३।61 

१०७५.५ 
केजी 

 
 

२३६.00 २,८६,८१४।34 

१०७५.५ 
केजी 

 
 

२३६.00 २,८६,८१४।34 

१०७५.५४   २३६.00 २,८६,८२५।०१ 
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केजी 

गोयिा न.ऩा. 

शे्रष्ठ ब्रदशघ 
 

 ६८२।७० 
के.जी. 

सोझै 
 

२३१।- १७८२०५।१८ 

 
 १७५३।३

२के.जी. 
 

 
२३१।- ४,६०,२७१।- 

ईन्द्टय-टेक 
टाऩोङ्झरन्द्स, फङ्टटिर 

 
 १३८६।४

४के.जी. 
 

 
२३५।- ३,६८,१६९।४० 

बण्डायी प्राङ्जष्टक 
हाउस 

 
 ९५१।२६

के.जी. 
 

 
१६८।- १,२०,५८७।२० 

ङ्छदऩ प्राङ्जष्टक स्टोय 
फङ्टटिर 

 
 ४९६।४९

के.जी. 
 

 
२३१।- १,२९,५९८।७८ 

निदङ्टगाघ स्टोय  
 ६६१।४४

के.जी. 
 

 
२१० १,५६,९६०।- 

सयिगी ब्रदय, 
ङ्झफयगॊज 

 
 २४५५१ 

फगघङ्जपट 
 

६.८१ फगघ ङ्जपट 
 १,८०,९०,५०४।

- 

 
 ३०७८० 

फगघङ्जपट 
 

६.८१ फगघ ङ्जपट 
 २,३६,८६१।३३ 

ऩारङ्टङटायन.ऩा.        २,२८,०१०।- 
गोयिाको जम्भा 

 
२,२१,९९,८२२।

९१ 
ङ्झत्रऩार िङ्चयद बएको कङ्ट र जम्भा ५,६७,२१,६३१।

०६ 
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बाग 5 

ङ्झनष्कर्षघ तथा सङ्टझािहरू  

5.1. ङ्झनष्कर्षघ: 

ङ्झभङ्झत 2072 सार फैशाि 12 गते गएको ङ्जिनाशकायी बकूम्ऩ ऩश् चात ्  नऩेार सयकायरे याङ्ञष् ट्रम 
ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामघको ढाॉचा, २०७० तथा याङ्जष्डम आऩत ्कारीन कामघ सञ् चारन केन्द्रको कामघ 
सञ् चारन ङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ याङ्ञष् ट्रम आऩत ्कारीन कामघ सञ् चारन केन्द्र चौथो तहभा ङ्जक्रमाशीर गयी 
तथा केन्द्रीम कभाण्ड ऩोष् ट स्थाऩना गयी याहत तथा उद्धाय कामघ सञ् चारन गयेको ऩाईमो। 

बकूम्ऩ गए रगतै्त केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको फैठक य भन्द्त्रीऩङ्चयर्षद् को फैठकफाट 
बकूम्ऩफाट फढी प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राहरूराई सॊकटग्रस्त ऺते्र र्ोर्षणा गयी अन्द्तयाघङ्जष्डम सहमोगको राङ्झग 
सभेत आव्हान गने ङ्झनणघम गयेको ऩाईमो। स्थानीम स्तयभा सभेत उद्धाय तथा िोजी य याहत 
ङ्जितयण कामघराई प्रबािकायी य व्मिङ्ञस्थत गनघ बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राहरूभा ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ 
उद्धाय सङ्झभङ्झतको तत्कार फैठक फसारी आिश्मक कायफाही गनघ सम्फङ्ञन्द्धत ङ्ञजल्राहरूका प्रभङ्टि 
ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीहरूराई ङ्झनदेशन ङ्छदइएको ऩाईमो। दैिी प्रकोऩ उद्धाय तथा व्मिस्थाऩन 
सम्फन्द्धभा केन्द्रीम स्तयफाट बएका ङ्झनणघमहरूराई स्थानीम स्तयसम्भ सम्प्रेर्षण गनघ तथा अन्द्म 
याङ्जष्डम तथा अन्द्तयाघङ्जष्डम सॊर्, सॊस्थाहरूसॉग सभन्द्िम गने सम्फन्द्धभा सम्ऩकघ  अङ्झधकृतहरू तोक्ने, 
सङ्झभङ्झतहरू गठन गने सभेत गयेको ऩाईमो। गहृ भन्द्त्रारम अन्द्तगघत यहेको याङ्जष्डम आऩत् कारीन 
कामघ सञ् चारन केन्द्रराई बकूम्ऩ य मसरे ऩायेको प्रबाि तथा नऩेार सयकायफाट बएका 
प्रङ्झतकायिाही सम्फन्द्धभा सूचना सॊकरन, ङ्जिश् रेर्षण तथा सम्प्ररे्षण गने ङ्ञजम्भेिायी ङ्छदएको ऩाईमो। 
बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूराई तत्कार याहत स्िरूऩ नेऩार सयकायफाट प्रकोऩ ऩीङ्झडत उद्धाय तथा याहत 
सम्फन्द्धी भाऩदण्ड, २०६४ फभोङ्ञजभ भतृकका ऩङ्चयिायराई प्रङ्झत भतृक ङ्जकङ्चयमा िचघ स्िरूऩ 
रू.४०,०००।-, थऩ याहत िचघ स्िरूऩ प्रङ्झत भतृक ऩङ्चयिाय रू.१,००,०००।-, र्य ऩूणघ रूऩभा 
ऺङ्झत बएका ऩङ्चयिायराई रू.१५०००।- उऩरब्ध गयाएको देङ्ञिमो। ऩीङ्झडत नागङ्चयकहरूराई थऩ 
याहत साभग्रीहरू उऩरब्ध गयाउन ङ्जिङ्झबन्द् न श्रोतफाट प्राप् त बएका याहत साभग्रीहरूको 
व्मिस्थाऩनको राङ्झग नेऩार िाद्य सॊस्थान य नेशनर टे्रङ्झडङ्ग ङ्झरङ्झभटेडको गोदाभ र्यराई केन्द्रीम 
याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्रको रूऩभा स्थाऩना गयी बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ऩीङ्झडतहरूको राङ्झग 
ङ्जितयण गनघ सम्फङ्ञन्द्धत ङ्ञजल्राहरूको ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतराई ङ्ञजम्भा रगाएको 
ऩाईमो। ऩीङ्झडतहरूको िोज तथा उद्धाय, याहत ङ्जितयण रगामत भानिीम सॊिेदनशीरताका अन्द्म 
थङ्टप्रै ङ्जिर्षमभा केन्द्र तथा स्थानीम ङ्झनकामहरू ङ्जिशेर्ष गयी नेऩार सयकाय, नेऩारी सेना, नेऩार 
प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩार, नऩेार सयकायका स्थानीम ङ्झनकामहरू, गा.ङ्जि.स.सङ्ञचि, िडा 
सङ्ञचि, िडा नागङ्चयक भञ् च, येडक्रस रगामत ङ्जिङ्झबन्द् न याङ्जष्डम तथा अन्द्तयाङ्जष्डम सॊर्-सॊस्थाहरूरे 
प्रशॊसनीम बङू्झभका ङ्झनिाघह गयेको ऩाईमो तथाङ्जऩ सभग्रभा याहत साभग्रीहरूको व्मिस्थाऩन, 
ऩीङ्झडतहरूको ऩङ्जहचान, याहत साभग्री तथा याहत यकभको न्द्मामोङ्ञचत ङ्झनकासा, िचघ तथा ङ्जितयण, 



365 
 

अङ्झबरेिीकयण जस्ता भहत्ऩूणघ ङ्जिर्षमहरूभा केही कभी कभजोयीहरू यहेको देङ्ञिमो जङ्टन देहाम 
फभोङ्ञजभ िङ्टराइएको छ:-  

५.१.१ प्रधानभन्द्त्री तथा भन्द्त्रीऩङ्चयर्षद्को कामाघरम, प्रधानभन्द्त्री दैिी प्रकोऩ उद्धाय 
कोर्ष य याङ्जष्डम मोजना आमोग:  

 याङ्जष्डम मोजना आमोगरे प्रकाशन गयेको “ङ्जिऩद् ऩङ्झछको आिश्मकता आॊकरन (Post Disaster 

Needs Assessment-PDNA)” प्रङ्झतिेदन, २०७२ रे ऺङ्झतको भूल्माङ्कन अनङ्टभाङ्झनत  ७०६ 
कयोड अभेङ्चयकी डरय गयेको य सोको ऩङ्टनस्थाघऩनाको राङ्झग रू.६.७ अफघ अभेङ्चयकी डरय 
आिश्मक ऩने बनी औल्माए ताऩङ्झन नेऩार सयकायरे बकूम्ऩ ऩश् चात ्  चारङ्ट आिङ्झधक 
मोजनाको ऩूनभङ्टघल्माङ्कन तथा सॊशोधन गयेको देङ्ञिएन। साथै बकूम्ऩ ऩिातको ऩङ्टनङ्झनघभाघण तथा 
ऩङ्टनफाघस कामघक्रभराई व्मिङ्ञस्थत, मोजनाफद्ध य सभमभै कामघ सम्ऩङ्ङ गनघ नेऩार सयकायरे 
ऩङ्टनङ्झनघभाघण प्राङ्झधकयण हारसम्भ ऩङ्झन गठन गनघ सकेको देङ्ञिएन। दात ृ ङ्झनकाम तथा 
ङ्झभत्रयाष्डहरूफाट ऩङ्टनिाघस एिॊ ऩ ङ्टनङ्झनघभाघण कामघक्रभ सॊचारनको राङ्झग प्रा्त  अनङ्टदान यकभ तथा 
प्रङ्झतिद्धता बए फभोङ्ञजभको अन्द्म ठूरो सहमोग यकभ नेऩार सयकायरे ठोस कामघमोजना, 
आिश्मक कानूनी तथा नीङ्झतगत व्मिस्था सभमभै गनघ नसक्दा प्रा्त  आङ्झथघक सहमोग ङ्जपताघ 
जाने य प्रङ्झतफद्धता बए फभोङ्ञजभको यकभ प्रा्त  नहङ्टने अिस्था देङ्ञिमो।  

 प्रधानभन्द्त्री दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षभा जम्भा हङ्टन आएको १६ अफघ बन्द्दा फढी यकभ भध्मे 
सम्फङ्ञन्द्धत िचघ गने कामाघरमहरूफाट नै रेिा ऩयीऺण हङ्टने गयी १५ अफघ यकभ कोर्षफाट 
ङ्जिङ्झनमोजन बएको देङ्ञिमो तय कोर्षरे उल्रेङ्ञित यकभको िचघ सम्फन्द्धभा आपैरे अनङ्टगभन 
सम्फन्द्धी ङ्जिशेर्ष व्मिस्था गयेको देङ्ञिएन।  

 

५.१.२ गहृ भन्द्त्रारम तथा भातहतका ङ्झनकामहरू:  

ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामघ सम्फन्द्धी कानूनी व्मिस्थाको कामाघन्द्िमन सम्फन्द्धभा:  

 ङ्जिङ्झबन्द् न सभमभा गङ्चयएका बौगङ्झबघक िोज तथा अनङ्टसन्द्धानरे नेऩारराई बकूम्ऩको उच्च 
जोङ्ञिभमङ्टि याष्ड बनी उल्रेि गयेको य उल्रेङ्ञित तथ्म सॊमङ्टि याष्ड सॊर्ीम ङ्जिकास कामघक्रभ, 
२००९ भा सभेत उल्रेि बएको देङ्ञिन्द्छ बने ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कामघराई सयकायी दाङ्जमत्ि 
य कामघऺ ेत्रभा यािी ङ्जिऩद् ऩूिघ य ङ्जिऩद् ऩङ्झछ गङ्चयने उद्धाय तथा याहतको कामघराई सहज 
रूऩभा कामाघन्द्िमन गने गयाउने उदे्दश्मरे दात ृ ङ्झनकामहरूको सभेत सहमोग ङ्झरई आिश्मक 
प्रशासङ्झनक सॊयचना सभेतराई थऩ सभािेशी फनाउने गयी ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ व्मिस्थाऩन याङ्जष्डम 
यणनीङ्झत, २०६६ नेऩार सयकायफाट अिरम्फन बएको देङ्ञिन्द्छ। उल्रेङ्ञित यणनीङ्झतभा ङ्जिऩद् 
जोङ्ञिभ व्मिस्थाऩनको राङ्झग ङ्जिद्यभान कानूनी व्मिस्था य ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनभा सॊरग्न 
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केन्द्रीम ङ्झनकाम, ङ्जिबाग तथा स्थानीम ङ्झनकामहरूको बङू्झभका, ङ्ञजम्भेिायी रगामत ङ्जिर्षमहरू 
प्रष्ट ऩाङ्चयएको सभेत ऩाईमो। ङ्जिशेर्ष गयी, बकूम्ऩ जस्ता प्राकृङ्झतक ङ्जिऩङ्ञत्तभा याङ्जष्डम मोजना 
आमोग, गहृ भन्द्त्रारम, केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारम, 
स्थानीम ङ्जिकास भन्द्त्रारम, ङ्ञशऺा भन्द्त्रारम, िन तथा ब-ूसॊयऺण भन्द्त्रारम, बौङ्झतक मोजना 
तथा ङ्झनभाघण भन्द्त्रारम, सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारम, िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारम य सो 
अन्द्तगघतका ङ्जिबाग य कामाघरमहरूफाट सम्ऩादन गनङ्टघऩने कामघहरूको फायेभा स्ऩष्ट रूऩभा 
उल्रेि गङ्चयएको ऩाईमो। त्मसैगयी, ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ व्मिस्थाऩन याङ्जष्डम यणनीङ्झतरे ङ्जिऩद्को 
सभमभा कामघ गने सॊस्थाहरूको स्थामी सॊमन्द्त्र ङ्झनभाघण गयी त्मसको सॊस्थागत ङ्जिकास गने 
एकीकृत नीङ्झत तथा ङ्जिकेन्द्रीकृत कामाघन्द्िमन प्रङ्जक्रमा अिरम्फन गने, ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनभा 
िङ्जटने भानिश्रोत तथा सॊसाधनको व्मिस्था गने, प्रबािकायी ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनको राङ्झग 
जोङ्ञिभको ऩूिघ आॊकरन गयी आिश्मक मोजना तमाय गने, सफै साझेदायहरूको राङ्झग एकै 
ङ्जकङ्झसभको प्रङ्झतकामघ सम्फन्द्धी स्ऩष्ट कामघङ्झफङ्झध तमाय गने, आिश्मक न्द्मूनतभ सॊसाधनको 
व्मिस्था गने य जोङ्ञिभमङ्टि ऺेत्र तथा ङ्ञजल्राहरूभा ऩूिघित तमायी गयी बण्डायण गने, एकिाय 
नीङ्झतको प्रबािकायी कामाघन्द्िमनको राङ्झग सम्फङ्ञन्द्धत सफै ऩऺहरूको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि यहने गयी 
सॊमन्द्त्र ङ्झनभाघण, ऩूिघ अभ्मास तथा ऩङ्चयचारन गने जस्ता भहत्िऩूणघ कामघहरू उल्रेि बएको 
देङ्ञिमो तय २०७२ सार फैशाि १२ गतेको ङ्झफनासकायी बकूम्ऩ ऩश् चात ्  उल्रेङ्ञित 
कामघङ्झफङ्झधहरूको प्रबािकायी कामाघन्द्िमन बएको नदेङ्ञिएकोरे ऩूिघ तमायीका व्मिस्थाहरू केिर 
कागजभा भात्र सीङ्झभत यहेको य कामाघन्द्िमन ऩऺ कभजोय यहेको ऩाईमो। 

 मसैगयी, ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ व्मिस्थाऩन याङ्जष्डम यणनीङ्झत, २०६६ को अनङ्टसूची ७ रे स्ऩष्ट रूऩभा 
प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी अध्मऺ य स्थानीम ङ्जिकास अङ्झधकायी सदस्म सङ्ञचि यहने गयी 
स्थानीम स्तयका सफै सॊर्, सॊस्था, सयकायी कामाघरम, सङ्टयऺा ङ्झनकामहरू सभेतको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि 
यहने गयी ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत गठन गयेको ऩाईमो तय उल्रेङ्ञित सॊयचनाको 
बािना य ङ्ञजम्भेिायी अनङ्टसाय ङ्जिनासकायी बकूम्ऩको सभमभा उद्धाय तथा याहत कामघभा सफै 
साझेदायहरू ङ्ञजम्भेिायीफोधका साथ ऩङ्चयचारन बएको देङ्ञिएन बने कङ्झतऩम ङ्ञजल्राहरूभा प्रभङ्टि 
ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीरे सभन्द्िमकायी बङू्झभका सभेत ङ्झनिाघह गयेको देङ्ञिएन।   

 मसैगयी, नेऩार सयकायरे ङ्जिऩद् ऩूिघ तमायी तथा प्रङ्झतकामघको राङ्झग सफै ङ्ञजल्राहरूभा 
एकरूऩता कामभ गने, ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत भानिीम सहामताका ऺेत्रभा कामघयत साझेदायहरूको 
ऩङ्जहचान गने, साझेदाय ङ्झनकामहरूको बङू्झभका तथा ङ्ञजम्भेिायी तोक्ने, ङ्जिऩद् ऩूिघतमायी तथा 
प्रङ्झतकामघ मोजना तजङ्टघभा गयी कामाघन्द्िमन गने, केन्द्रीम स्तयभा गङ्छठत याङ्जष्डम आऩतकारीन 
कामघ सञ् चारन केन्द्र जस्तै ङ्ञजल्रा स्तयभा सभेत ङ्ञजल्रा स्तयीम आऩतकारीन कामघ 
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सञ् चारन केन्द्र स्थाऩना गने रगामतका उदे्दश्म यािी ङ्जिऩद् ऩूिघतमायी तथा प्रङ्झतकामघ मोजना 
तजङ्टघभा भागघदशघन, २०६७ तमाय गयेको देङ्ञिए ताऩङ्झन सो भागघदशघन फभोङ्ञजभ केन्द्रदेङ्ञि 
ङ्ञजल्रा स्तयसम्भ ङ्जिऩद् ऩूिघ तमायी, साझेदायहरूको ऩङ्जहचान तथा ङ्ञजम्भेिायी तोक्ने य ऩूिघ 
अभ्मास गयेको देङ्ञिएन जसको कायण याहत सॊकरन, ङ्जितयण य अङ्झबरेिीकयण न्द्मामोङ्ञचत य 
व्मिङ्ञस्थत हङ्टन सकेको ऩाईएन।  

 केन्द्रीम कभाण्ड ऩोष्ट िडा गने तथा उद्धाय सभन्द्िम केन्द्र स्थाऩना गयी िोज, उद्धाय य 
याहत कामघराई तीव्र फनाउने सम्फन्द्धभा केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झनणघमराई 
नेऩार सयकाय भन्द्त्रीऩङ्चयर्षदको फैठकफाट अनङ्टभोदन गङ्चयएको देङ्ञिएताऩङ्झन कभाण्ड ऩोष् टफाट 
गङ्चयएको कामघराई अङ्झबरेङ्ञिकयण गने, दोहोयोऩना हटाउने तथा याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण 
गने कामघराई प्रबािकायी फनाउने, अन्द्म आिश्मक नीङ्झतगत ङ्झनणघमहरू गयाई िोज, उद्धाय 
तथा याहत ङ्जितयण कामघराई प्रबािकायी फनाउने तपघ  धेयै ङ्झनणघमहरू बएको देङ्ञिएता ऩङ्झन 
स्थरगत अध्ममनको क्रभभा भ्रभण गङ्चयएका ङ्ञजल्राहरूराई उऩरब्ध श्रोत य सॊसाधनफाट 
उल्रेङ्ञित ङ्झनणघमहरूको प्रबािकायी कामाघन्द्िमन हङ्टन सक्ने अिस्था देङ्ञिएन।  

 याङ्जष्डम आऩत ्कारीन कामघ सञ् चारन केन्द्र (National Emergency Operation Center-NEOC) 
को ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनभा केन्द्रीम तथा सभन्द्िमकायी बङू्झभका कानूनत् उल्रेि बएको 
देङ्ञिएताऩङ्झन केन्द्ररे याहत सॊकरन य ङ्जितयण बएको याहत साभग्रीहरूको अङ्झबरेि यािेको, 
प्रङ्झतकामघ मोजना फनाई न्द्मामोङ्ञचत ङ्जितयण प्रणारीको ङ्जिकास गयेको, ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ 
उद्धाय सङ्झभङ्झतहरूराई आिश्मक ऩने सॊसाधनको व्मिस्था गयेको नदेङ्ञिएकोरे केन्द्ररे 
आपूराई तोङ्जकएको ङ्ञजम्भेिायी प्रबािकायी ढॊगफाट ऩङ्टया गयेको बन्द् न सक्ने अिस्था देङ्ञिएन 
बने स्थरगत अध्ममनको क्रभभा केन्द्रराई ऩमाघप् त जनशङ्ञि तथा सॊसाधनको सभेत अबाि 
यहेको देङ्ञिमो। 

 

याहत साभग्रीहरूको ङ्जितयणभा नऩेार सयकायको एकिाय नीङ्झत सम्फन्द्धभा: 

 याहत ङ्जितयण सम्फन्द्धभा नेऩार सयकायरे एकिाय प्रणारी रागङ्ट गने बनी ङ्झनणघम गये ताऩङ्झन 
मसराई रागङ्ट गने सम्फन्द्धभा स्थामी सॊमन्द्त्रको ऺभताको अबाि, सॊमन्द्त्रराई सॊस्थागत ङ्जिकास 
गने एकीकृत नीङ्झत तथा ङ्जिकेन्द्रीकृत कामाघन्द्िमन प्रङ्जक्रमा अिरम्फन गने सम्फन्द्धभा ङ्जिऩद् 
व्मिस्थाऩनभा िङ्जटने भानिश्रोत तथा सॊसाधनको ऩूिघ तमायी गयेको नदेङ्ञिएको, जोङ्ञिभको 
ऩूिघ आॊकरन गयी आिश्मक मोजना तमाय नगङ्चयएको य सभमभै सफै साझेदायहरूको 
ऩङ्चयचारन गने गयी एकै ङ्जकङ्झसभको प्रङ्झतकामघ सम्फन्द्धी कामघङ्झफङ्झध तमाय गयेको नदेङ्ञिएकोरे 
नेऩार सयकायरे अिरम्फन गयेको एकिाय नीङ्झत प्रबािकायी रूऩभा कामाघन्द्िमन बएको 
अिस्था देङ्ञिएन।   
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याहत साभग्रीहरू सूचीकृत गने सम्फन्द्धभा:   

 केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत 2072।०१।१७ को ङ्झनणघमभा गहृ, अथघ, कृङ्जर्ष, 
िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारमका सङ्ञचिहरूरे सॊमङ्टि रूऩभा बकूम्ऩ ऩीङ्झडतको राङ्झग 
आिश्मक ऩने याहत साभग्रीहरुको सूची तमाय गयी केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतका 
सॊमोजकफाट अनङ्टभोदन गयाई सािघजङ्झनक गने; ङ्जिङ्झबन्द् न गैय सयकायी सॊस्था तथा ङ्झनजी ऺेत्रफाट 
सॊकरन गङ्चयने याहत साभग्रीहरु भाऩदण्ड फनाई दोहोयो नऩने गयी प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीरे 
तोकेका स्थानभा सयकायी ङ्झनकामको योहियभा भात्र ङ्जितयण गने व्मिस्था ङ्झभराउने; िाङ्ञणज्म 
भन्द्त्रीको सॊमोजकत्िभा गङ्छठत कामघ टोरीरे िङ्चयद गयेका य ङ्जिङ्झबन्द् न दाताहरुफाट प्राप् त बएका 
याहत साभग्रीहरुको एकीकृत व्मिस्थाऩन य प्रबािकायी ङ्जितयणको प्रणारी ङ्जिकास गयी 
आजैदेङ्ञि रागङ्ट गने बनी ङ्झनणघम गयेको य उल्रेङ्ञित सूची केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय 
सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत 2072।०2।03 गतेको ङ्झनणघमरे भात्र ऩाङ्चयत गयेको देङ्ञिएकोरे 
बकूम्ऩफाट ऩीङ्झडतहरूका राङ्झग सयकायरे के कस्ता साभग्रीहरू याहतको रूऩभा स्िीकाय गनघ 
सक्ने, ती साभग्रीहरूको सयर य सहज आमातभा के कस्तो प्रङ्जक्रमा अिरम्िन गने, ङ्झनजी 
तथा अन्द्म गैयसयकायी प्रकृङ्झतका य दात ृङ्झनकाम, ङ्झछभेकी याष्डहरूफाट याहत स्िरूऩ प्राप् त हङ्टन े
साभग्रीहरूको प्रबािकायी य न्द्मामोङ्ञचत ङ्जितयण के-कसयी गने बन्द् ने सम्फन्द्धभा मथेष्ट ऩूिघ 
तमायी गयेको देङ्ञिएन जसको कायण याहत स्िरूऩ आमात बएका साभग्रीहरू राभो सभमसम्भ 
बॊसाय नाकाहरूभा नै थङ्ञन्द्कई ऩीङ्झडतसम्भ ऩङ्टग्न नसकेको अिस्था देङ्ञिमो। त्मस्तै, याहत 
साभग्रीहरू आमात गने नाभभा ङ्जिङ्झबन्द् न व्मिसाङ्जमक पभघ तथा व्माऩायीहरूरे साभानहरूको ऩूणघ 
ङ्जिियण नै निङ्टराई जथाबािी आमात गयेको देङ्ञिमो बने याहत साभग्रीहरूभा गङ्चयएको बॊसाय 
छङ्टटको सङ्टङ्जिधा ङ्झरए ऩश् चात ्  ती साभग्रीहरू को-कसराई ङ्जितयण गङ्चयमो िा के-कङ्झत भूल्मभा 
को-कसराई ङ्जिक्री गङ्चयमो बन्द् ने सम्फन्द्धभा नेऩार सयकायका सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनकामहरूफाट 
प्रबािकायी अनङ्टगभन गयेको तथा अङ्झबरेिहरू अद्यािङ्झधक गयेको ऩाईएन।   
 

बकूम्ऩ ऩश् चात ्  बएको जनधनको ऺङ्झत तथा िास्तङ्जिक ऩीङ्झडतहरूको ऩङ्जहचान गने सम्फन्द्धभा: 

 केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत 2072।01।20 गतेको ङ्झनणघमरे सॊकटग्रस्त 
ऺेत्र र्ोर्षणा बएका ङ्ञजल्राका ऩीङ्झडतहरूको उद्धाय, याहत य शीघ्र ऩङ्टनराघब कामघराई 
व्मिङ्ञस्थत गनघ भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद् सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गयेको य सोही अनङ्टसाय साभान्द्म प्रशासन 
भन्द्त्रारमरे बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ऺेत्रभा िङ्जटने टोरीको सॊङ्ञऺ्त  कामघङ्झफङ्झध, २0७२ फनाई 
आिश्मक प्राङ्झफङ्झधक सङ्जहतका कभघचायीहरूराई बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूको सूचना सॊकरन, ऺङ्झतको 
भूल्माॊकन, याहत ङ्जितयण तथा एकीकृत ऩङ्टनिाघस मोजना तथा अस्थामी फसोफासको व्मिस्था 
सभेतभा सहमोग ऩङ्टर् माउने उदे्दश्मरे बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ऺेत्रभा ऩङ्चयचारन गयेको 
देङ्ञिमो।उल्रेङ्ञित कामघङ्झफङ्झधसॉग सॊरग्न पायाभभा प्राङ्झफङ्झधक टोरीरे बौङ्झतक ऺङ्झतको ङ्जिियण 
सॊकरन गदाघ ऩूणघ, आॊङ्ञशक तथा साभान्द्म ऺङ्झतको ङ्जिियण स्थरगत रूऩभा नै छङ्टट्याउनङ्ट ऩने य 
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१ भङ्जहनाको छोटो अिङ्झधभा प्रङ्झतिेदन तमाय गनङ्टघऩने फाध्मता यहेकोरे अङ्झबरेि सॊकरनभा 
स्थानीम दफाि य प्रबाि ऩनघ गएको, कामघटोरीरे कङ्झतऩम स्थानहरूभा आपूराई ऩामक ऩने 
स्थानभा फसी स्थानीम सॊमन्द्त्ररे उऩरब्ध गयाएको सूचनाराई भात्र आधाय भानी प्रङ्झतिेदन 
तमाय गयेको देङ्ञिमो। परस्िरूऩ कङ्झतऩम स्थानहरूभा िास्तङ्जिक ऩीङ्झडतहरूको ऩङ्जहचान हङ्टन 
नसकेको, र्यधङ्टयी सॊतमा फढाई गैयऩीङ्झडतहरूरे सभेत याहत यकभ तथा बकूम्ऩ ऩीङ्झडत ऩङ्चयचम 
ऩत्र ङ्झरएको देङ्ञिमो जसको ऩङ्टष्टी स्थरगत अध्ममनको क्रभभा ऩीङ्झडतहरूसॉग गङ्चयएको 
अन्द्तयङ्जक्रमा, २०६८ सारको जनगणनाभा उल्रेङ्ञित र्यधङ्टयी सॊतमा य ऺङ्झत बएका र्यर्ङ्टयी 
सॊतमाको तङ्टरनात्भक अध्ममन, दोहोयो याहत यकभ ङ्झरनेहरू उऩय गङ्चयएको कानूनी कायफाही 
आङ्छदफाट हङ्टने देङ्ञिमो। मसैगयी उल्रेङ्ञित यकभ ङ्जितयण सम्फन्द्धभा ङ्जििाद यहेकोरे नङ्टिाकोट 
ङ्ञजल्राको साल्भे, बाल्चे, गेिङ्टघ रगामतका गा.ङ्जि.स.हरूभा उल्रेङ्ञित यकभ ऩीङ्झडतहरूराई 
हारसम्भ ऩङ्झन ङ्जितयण हङ्टन नसकेको ऩाईमो। मसफाट नेऩार सयकायराई ठूरो आङ्झथघक 
व्ममबाय ऩयेको य बङ्जिष्मभा सभेत उल्रेङ्ञित प्रङ्झतिेदनराई आधायभानी अन्द्म सङ्टङ्झफधा उऩरब्ध 
गयाउॉदा थऩ ठूरो व्ममबाय ऩनघ जाने देङ्ञिमो।  

 मसैगयी स्थरगत भ्रभण गङ्चयएका १४ ङ्ञजल्राहरूभा  दोहोयो याहत यकभ तथा बकूम्ऩ ऩीङ्झडत 
ऩङ्चयचम ऩत्र सम्फन्द्धभा ऩनघ आएका उजङ्टयीहरूको अध्ममन गदाघ गैयऩीङ्झडतहरूरे याहत यकभ 
ङ्झरनका राङ्झग भात्र सम्फन्द्ध ङ्झफच्छेद गयेको, छङ्टिी ङ्झबन्द् न बएको देिाएको, फैकङ्ञल्ऩक फासको 
व्मिस्था बएऩङ्झन याहत यकभ ङ्झरदा सो ङ्जिियण उल्रेि नगयेको, फसाईसयाई गयी अन्द्मतै्र 
स्थामी फसोफास गये ताऩङ्झन ऩङ्टयानो ठेगानाराई नै स्थामी फसोफास गयेको देिाई याहत यकभ 
तथा बकूम्ऩ ऩीङ्झडत ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्झरएको ऩाईमो।  
 

याहत साभग्रीहरूको सॊकरन तथा ङ्जितयण सम्फन्द्धभा:  

 केन्द्रीमस्तय तथा ङ्जिङ्झबन्द् न सॊर्-सॊस्थाहरुफाट उऩरब्ध गयाएका याहत साभग्रीहरु ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत 
दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे ङ्झनणघम गयाई आिश्मकता अनङ्टसाय ङ्जितयण गयेको देङ्ञिमो।त्मस्तै, 
ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झनणघम अनङ्टसाय सङ्झभङ्झत आपक रे सभेत अत्मािश्मक याहत 
साभग्रीहरु िङ्चयद गयी ङ्जितयण सभेत गयेको ऩाईमो। याहत तथा उद्धाय व्मिस्थाऩनको 
ङ्ञजम्भेिायी ऩाएका ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत अन्द्म सयकायी ङ्झनकामहरुरे सभेत याहत साभग्रीहरु िङ्चयद 
गयी ङ्जितयण गयेको ऩाईमो। 

 याहत साभग्रीहरूको ङ्जितयण गदाघ केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत तथा ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ 
उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झनणघम फभोङ्ञजभ ङ्ञजल्राभा प्राप् त ऺङ्झतको ङ्जिियण य गाङ्ञम्बमघताराई ध्मानभा 
यािी सोही अनङ्टसाय प्राथङ्झभकीकयण गयी स्थानीम स्तयका दरीम सॊमन्द्त्र, िडा नागङ्चयक भञ् च 
सभेतको भाध्मभफाट याहत साभग्रीहरु ङ्जितयण गङ्चयएको बन्द् ने ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत ङ्जिङ्झबन्द् न सयकायी 
कामाघरमका प्रभङ्टिहरूसॉग गङ्चयएको अन्द्तयङ्जक्रमाफाट जानकायी हङ्टन आमो तय बकूम्ऩफाट 
ऩीङ्झडत व्मङ्ञिहरूराई ङ्जितयण गङ्चयएको अङ्झधकाॊश याहत साभग्रीहरूको बयऩाई नै नगयाई 
ङ्जितयण गङ्चयएको य ङ्जितयण प्रणारीभा एकरूऩता नबएको, याहत साभग्रीहरूको सॊकरन तथा 
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ङ्जितयणको अङ्झबरेिीकयण व्मिङ्ञस्थत नबएको तथा बएका अङ्झबरेिहरू सभेतभा एकरूऩता 
नदेङ्ञिएको, कङ्झतऩम ङ्ञजल्राहरूभा याहत साभग्रीहरूको अङ्झबरेि यातदा ऩङ्चयभाण, ङ्जकङ्झसभ, 
इकाई, याहत साभग्री ऩठाउने कामाघरम, ङ्झनकाम, सॊस्था सभेत उल्रेि नगयी अङ्झबरेि 
यािेको ऩाईएकोरे स्थानीम ऩदाङ्झधकायीहरूरे प्राथङ्झभकीकयणको आधायभा दोहोयो नऩने गयी 
याहत ङ्जितयण गयेको बनी उल्रेि गयेताऩङ्झन त्मस्तो अिस्था देङ्ञिएन।  

 

याहत साभग्रीहरूको अङ्झबरेिीकयण सम्फन्द्धभा:  

 ङ्जिनाशकायी बकूम्ऩ ऩश् चात ्  याहत ङ्जितयण तथा सॊकरनको अङ्झबरेि व्मिस्थाऩन गने दाङ्जमत्ि 
यहेको याङ्जष्डम आऩत ्कारीन कामघ सञ् चारन केन्द्रको स्थामी आदेश, ङ्जिङ्झबन्द् न नीङ्झतगत ङ्झनणघम य 
सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनमभािरीहरूभा उल्रेि बए ताऩङ्झन सो केन्द्ररे उल्रेङ्ञित कामघ गनघ आिश्मक 
जनशङ्ञि तमाय गयेको तथा ऩमाघप् त सॊसाधनहरूको व्मिस्था गयेको ऩाइएन। मसकायण 
उल्रेङ्ञित केन्द्रफाट याङ्ञिएका अङ्झबरेिहरू ऩूणघ छन ्बन्द् न सक्ने अिस्था देङ्ञिएन। 

 हिाईभागघ भापघ त प्राप् त बएका याहत साभग्रीहरू भध्मे Military to Military Aid अन्द्तगघत 
आएका साभग्रीहरू नेऩारी सेनारे व्मिस्थाऩन गयेको तय सो को अङ्झबरेि नेऩार सयकायरे 
हिाई भागघ भापघ त प्राप् त हङ्टने याहत साभग्रीहरूको व्मिस्थाऩनको राङ्झग गठन गयेको 
उच्चस्तयीम कामघ टोरीराई प्राप् त बएको अिस्था देङ्ञिएन।  

 नेऩार सयकायरे याहत सॊकरन तथा ङ्जितयणको अङ्झबरेि ङ्झभङ्झत २०७२।०१।१७ गतेसम्भ 
व्मिङ्ञस्थत गनघ सकेको तथा केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयणको ऩूिघ तमायी गयेको 
देङ्ञिएन तय ऩङ्झछल्रो सभमभा ङ्झभत्र याष्डहरू, दात ृ ङ्झनकाम तथा नेऩार सयकायफाट िङ्चयद 
बएका याहत साभग्रीहरूको अङ्झबरेि अद्यािङ्झधक गयेको, स्थरभागघ हङ्टॉदै ङ्जिङ्झबन्द् न बॊसाय 
नाकाफाट ङ्झबङ्झत्रएका याहत साभग्रीहरू फोकेका सिायी साधनहरूराई प्रहयीद्धाया स्कङ्जटङ्ग गयी 
केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्रसम्भ ल्माउने व्मिस्था ङ्झभराईएको तथा याहत 
साभग्री फोकी आएका सिायी साधनको अङ्झबरेि याजभागघ ङ्ञस्थत प्रहयी कामाघरमहरूरे सभेत 
यात ने गयेको ऩाईमो तय ङ्जिङ्झबन्द् न ङ्झनकामहरूफाट याङ्ञिएको मस्ता अङ्झबरेिहरूभा एकरूऩता 
नदेङ्ञिएको, याहत साभग्रीहरूको ऩङ्चयभाण, इकाई, श्रोत आङ्छद िङ्टराई यािेको देङ्ञिएन जसको 
कायण उल्रेङ्ञित ङ्झनकामहरूरे यािेको अङ्झबरेिहरू ङ्झबडाई ऩङ्चयभाणको मङ्जकन गनघ सक्न े
अिस्था सभेत यहेन।  

 नेऩार सयकायको केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्ररे याहत साभग्रीहरू सम्फङ्ञन्द्धत 
ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतहरूराई ऩठाउॉदा अङ्झधकृत स्तयका कभघचायीहरू सभेत 
िटाएको ऩाईमो। केन्द्रफाट सम्फङ्ञन्द्धत ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतराई ऩठाईएका 
अङ्झबरेिहरू ङ्झबडाई हेदाघ अङ्झधकाॊश ङ्ञजल्राहरूरे फढी ऩङ्चयभाणभा साभान प्रा्त  गयेको देङ्ञिमो। 
बकूम्ऩ ऩश् चातका शङ्टरुका केही ङ्छदनसम्भ ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे सभेत अङ्झबरेि 
दङ्टरुस्त यात न नसकेको, हेङ्झरकोप्टयफाट सॊकरन तथा ङ्जितयण गङ्चयएका याहत साभग्रीहरूको 
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अङ्झबरेि अद्यािङ्झधक गयेको नदेङ्ञिएको, प्राप् त तथा ङ्जितयण गङ्चयएको साभग्रीहरूको 
अङ्झबरेङ्ञिकयणभा एकरुऩता नदेङ्ञिएको ऩाईमो। मसैगयी, बन्द्साय नाकाफाट एउटै सिायी 
साधन (ट्रक) हरूभा ङ्जिङ्झबन्द् न ङ्ञजल्राहरूका राङ्झग सीधै त्मसतपघ  ऩठाईएका याहत साभग्रीहरू 
के-कङ्झत ऩङ्चयभाणभा कङ्ट न-कङ्ट न ङ्ञजल्राहरूराई ङ्जितयण गङ्चयमो बन्द् ने सम्फन्द्धभा सम्फङ्ञन्द्धत 
ङ्झनकामहरू (बॊसाय ङ्जिबाग तथा भातहत बॊसाय कामाघरमहरू) सभेत अनङ्झबऻ यहेको ऩाईमो।  

 याहत साभग्रीहरूको सॊकरन सम्फन्द्धभा ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतहरू, ङ्ञजल्रा ङ्जिकास 
सङ्झभङ्झतको कामाघरमहरू रगामत केन्द्रीम तथा स्थानीम ङ्झनकामहरूफाट छोटो प्रङ्जक्रमा अऩनाई 
सोझै फजायफाट िङ्चयद गयेको ऩाईमो। मसयी छोटो प्रङ्जक्रमाफाट गङ्चयएको िङ्चयद कामघ ङ्झनमभ 
सॊगत य सभम साऩेऺ देङ्ञिएताऩङ्झन उल्रेङ्ञित िङ्चयद कामघ गदाघ अङ्झनिामघ रूऩभा अऩनाउनङ्ट ऩने 
प्रङ्जक्रमाहरू जस्तै, िङ्चयद गङ्चयने िा गङ्चयएको फस्तङ्टको स्ऩेङ्ञशङ्जपकेसन (Specification) तोक्ने, 
भाऩदण्ड तमाय गने, गङ्टणस्तय ऩयीऺण गने, नभूना सङ्टयङ्ञऺत यात ने, नभूना िा स्ऩेङ्ञशङ्जपकेसन 
(Specification), तोङ्जकएको ऩङ्चयभाण अनङ्टसाय साभानहरू आऩूङ्झतघ बए नबएको अनङ्टगभन गने 
जस्ता भहत्िऩूणघ कामघहरू सम्फङ्ञन्द्धत िङ्चयद गने ङ्झनकामहरूफाट बए गयेको देङ्ञिएन बने अन्द्म 
ङ्झनमभनकायी ङ्झनकामहरूफाट सभेत सो को अनङ्टगभन बएको देङ्ञिएन। परस्िरूऩ, उल्रेङ्ञित 
अत्मािश्मक याहत साभग्रीहरूको िङ्चयद भूल्मभा व्माऩक ङ्झबन्द् नता देङ्ञिमो (जस्तै- ङ्झत्रऩारको 
हकभा रू. ५।५९ देङ्ञि रू. १४।- सम्भ प्रङ्झत िगघ ङ्जपट)। मसयी, स्थानीम स्तयभा छोटो 
प्रङ्जक्रमाफाट बएका ठूरा िङ्चयदहरूभा फस्तङ्टको भूल्म य गङ्टणस्तयभा देङ्ञिएको ठूरो अन्द्तयरे 
एकातपघ  नऩेार सयकायराई ठूरो आङ्झथघक व्ममबाय ऩनघ गएको देङ्ञिमो बने अकोतपघ  
ऩीङ्झडतहरूरे याहत स्िरूऩ प्राप् त गयेका साभग्रीहरूको उऩमङ्टि प्रमोग गनघ नसक्ने तथा िऩत 
अिङ्झध सभेत कभ हङ्टन सक्ने अिस्था देङ्ञिमो।   

 केन्द्रीम तथा स्थानीम स्तयका कामाघरमहरूफाट गङ्चयएको िङ्चयद कामघको प्रबािकायी अनङ्टगभन 
नबएको अिस्थाभा ङ्झफनाशकायी बकूम्ऩको कायण ठूरो भात्राभा बएको जनधनको ऺङ्झतफाट 
भभाघहत ङ्झफङ्झबङ्ङ ङ्ञजल्राका नागङ्चयकहरुराई मथाशीघ्र याहत ङ्छदन आिश्मक ऩने साभग्रीहरु 
केन्द्र, ङ्ञजल्रा तथा ङ्जिदेशफाट सभेत िङ्चयद गयेकोभा सभथघन गने य थऩ याहत साभग्रीहरु 
सोझै िङ्चयद गने व्मिस्था ङ्झभराउने बनी ङ्झभङ्झत २०७२।१।२० को केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ 
उद्धाय सङ्झभङ्झतको फैठकफाट ङ्झनणघम बएको देङ्ञिदा केन्द्र तथा स्थानीम स्तयफाट गङ्चयएका सफै 
ङ्झनमङ्झभत य आकङ्ञस्भक िङ्चयद कामघराई सभथघन गयेको देङ्ञिमो।   
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अनङ्टगभन सम्फन्द्धभा:    

 नेऩार सयकाय भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद् को ङ्झभङ्झत २०७२।०१।१४ गतेको ङ्झनणघमरे अत्मािश्मक फस्तङ्टको 
आऩूङ्झतघ नगने, कारो फजायी, काटेङ्झरङ, ङ्झसण्डीकेट, भूल्मफङृ्जद्ध रगामत आऩूङ्झतघ व्मिस्थाराई 
असहज फनाउने व्मङ्ञि तथा व्मिसाङ्जमक पभघहरूराई िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारमसॉग 
सभन्द्िम गयी गहृ भन्द्त्रारमरे तत्कार कानून फभोङ्ञजभ कायिाही गने बनी उल्रेि गयेको 
देङ्ञिएताऩङ्झन अत्मािश्मक साभग्रीहरू जस्तै, ऩार, ङ्झत्रऩार, ङ्जिङ्झबन्द् न िाद्य साभग्रीहरूको 
स्थानीम फजायभा के-कसयी ङ्जिक्री बईयहेको छ बन्द् न े सम्फन्द्धभा केही ङ्ञजल्राहरू जस्तै 
काभ्रऩेराञ् चोकरे केही व्मङ्ञिहरू उऩय काराफजायीभा कायफाही सभेत गयेको तय काठभाण्डौ 
ङ्ञजल्रा अन्द्तगघत ठूरो सॊतमाभा ङ्झत्रऩार रगामत फस्तङ्टहरूको चको भूल्मभा ङ्झफक्री बएको तय 
कसै उऩय कङ्ट नै कायफाही बएको नदेङ्ञिदा सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनकामफाट प्रबािकायी अनङ्टगभन बएको 
बन्द् न सक्ने अिस्था देङ्ञिएन।  

 मसैगयी नेऩार सयकायको केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्र, ङ्जिङ्झबन्द् न बॊसाय 
नाकाहरू, ङ्जिङ्झबन्द् न सॊर्, सॊस्था, व्मङ्ञिहरूफाट प्राप् त हङ्टन आएका याहत साभग्रीहरू बकूम्ऩ 
प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राहरूका ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे ऩाउने गयी ऩठाईएको देङ्ञिएता 
ऩङ्झन नऩेार सयकायका सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनकामहरूफाट उल्रेङ्ञित याहत साभग्रीहरू तोङ्जकएको 
ऩङ्चयभाणभा सम्फङ्ञन्द्धत ङ्ञजल्राभा ऩङ्टगे/नऩङ्टगेको तथा ऩीङ्झडतहरूराई न्द्मामोङ्ञचत रूऩभा ङ्जितयण 
गये/नगयेको सम्फन्द्धभा अनङ्टगभन बएको देङ्ञिएन।  
 

2068 सारको जनगणनाभा उल्रेङ्ञित र्य सॊतमा य याहत ङ्झरन ेऩङ्चयिायको र्य सॊतमा सम्फन्द्धभा:  
 याहत यकभ तथा साभग्रीहरूको न्द्मामोङ्ञचत ङ्जितयण सम्फन्द्धभा आमोगफाट िङ्जटएको टोरीरे 

ऩीङ्झडतहरूको ऩङ्जहचान, ऺङ्झत ऩङ्टगेका र्यधङ्टयीहरूको अध्ममन, याहत यकभको ङ्जितयण सम्फन्द्धभा 
ङ्ञजल्राका केही न.ऩा./गा.ङ्जि.स. हरूराई नभूना छनौट गयी २०६८ सारको याङ्जष्डम 
जनगणनाको तथ्माङ्कराई आधायभानी अध्ममन गदाघ उल्रेङ्ञित न.ऩा./गा.ङ्जि.स. भा अत्माङ्झधक 
रूऩभा र्यसॊतमाहरू फढेको देङ्ञिमो बने बकूम्ऩ प्रबाङ्जित प्राम: ङ्ञजल्राहरूभा ऩूणघ र्य ऺङ्झत 
सॊतमा देिाउनेको सॊतमा अस्िबाङ्जिक य अङ्झभल्दो देङ्ञिमो। 

 
याहत यकभ ङ्जितयणभा ऩयेको उजङ्टयी ङ्झनिेदन उऩयको कायफाही सम्फन्द्धभा:  

 नेऩार सयकायरे उऩरब्ध गयाएको याहत यकभ ङ्जितयणभा अङ्झनमङ्झभतता बएको बनी प्राम: सफै 
बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राहरूभा उजङ्टयी ऩयेको य सम्फङ्ञन्द्धत ङ्ञजल्राफाट सभेत सो सम्फन्द्धभा 
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अनङ्टसन्द्धान बएको ऩाईमो। मसयी ऩनघ आएका ङ्झनिेदन उजङ्टयी सम्फन्द्धभा दोहोयो सङ्टङ्झफधा ङ्झरने 
तथा गैयऩीङ्झडतरे दाफी गयी याज्मफाट ङ्झरएको सङ्टङ्झफधा ङ्जपताघ गयेको अिस्था देङ्ञिमो।  

 

५.१.३ अथघ भन्द्त्रारम तथा भातहत:   

 बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूराई सहमोग रगामतका ऩङ्टनिाघस एिॊ ऩ ङ्टनङ्झनघभाघण कामघक्रभ सञ् चारन गनघ 
२०० अफघको याङ्जष्डम ऩङ्टनङ्झनघभाघण कोर्ष स्थाऩना गने, सो कामघको राङ्झग याङ्जष्डम मोजना आमोगरे 
अथघ भन्द्त्रारम एिॊ अन्द्म सम्फङ्ञन्द्धत भन्द्त्रारम/ङ्झनकाम सभेतको सभन्द्िम य सहमोगभा 
अङ्जिरम्फ कामघक्रभ तमाय गने, सोका राङ्झग नेऩार सयकायको तपघ फाट २० अफघ रुऩैमाॉ प्रदान 
गने य फाॉकी अन्द्तयाघङ्जष्डम एिॊ अन्द्म ्ोतफाट ऩङ्चयचारन गने, भाङ्झथ उल्रेङ्ञित उदे्दश्म ऩङ्टया गनघ 
आिश्मकता अनङ्टसाय चारू आ.ि.को ङ्जिङ्झनमोजन फजेटफाट ऩङ्टन:सॊयचना गने य आगाभी 
आ.ि.भा फजेट सम्फङ्ञन्द्धत भन्द्त्रारमहरूरे व्मिस्था सभेत गने बनी नेऩार सयकाय 
भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षदफाट ङ्झभङ्झत 2072।01।17 भा ङ्झनणघम बएको। 

 उि ङ्झनणघम अनङ्टसाय स्थाऩना गने बङ्झनएको याङ्जष्डम ऩङ्टनङ्झनघभाघण कोर्ष गठन बएको, सो कोर्ष 
ऩङ्चयचारन गङ्चय बकूम्ऩ ऩीङ्झडतको ऩङ्टनिाघस एिॊ ऩ ङ्टनङ्झनघभाघण कामघक्रभको ङ्ञजम्भेिायी ङ्झनिाघह गनघ 
ऩ ङ्टनङ्झनघभाघण प्राङ्झधकयण गठन गने सम्फन्द्धभा अध्मादेश तजङ्टघभा बएताऩङ्झन सो अनङ्टसाय ऐन 
फनीसकेको अिस्था देङ्ञिएन। सो अनङ्टसाय तत्कार गठन गनङ्टघ ऩने ऩङ्टनङ्झनघभाघण प्राङ्झधकयण सभेत 
हारसम्भगठन नबएको हङ्टॉदा मस तपघ  नेऩार सयकायफाट तत्कार कदभ चाल्नङ्ट ऩने देङ्ञिन्द्छ। 

 अथघ भन्द्त्रारमफाट ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनको राङ्झग प्रधानभन्द्त्री दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षभा ङ्झभङ्झत 
2072।01।24 देङ्ञि ङ्झभङ्झत 2072।03।27 सम्भ छ ऩटक गङ्चय रू. ९ अफघ ५० 
कयोड ङ्झनकासा बएको ऩाइमो। फजेटको अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन गने अथघ भन्द्त्रारम, अनङ्टगभन 
भहाशािाफाट उल्रेङ्ञित ङ्झनकासा बएको यकभको िचघ गने कामघङ्जिङ्झध तजङ्टघभा गयेको तथा सो 
यकभको अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सभेत बएको ऩाईएन।   

 ङ्झभङ्झत २०७२ सार असाय १० गते (25 जङ्टन 2015) भा सम्ऩङ्ङ नेऩारको ऩङ्टन: ङ्झनभाघणको 
राङ्झग आमोङ्ञजत अन्द्तयाघङ्जष्डम सम्भेरनको अिसयभा चीन, बायत, जाऩान, सॊमङ्टि याज्म 
अभेङ्चयका, ङ्जिश्व फैक, एङ्झसमारी ङ्जिकास फैक, मङ्टयोङ्जऩमन मङ्टङ्झनमन रगामतका 25 िटा दात ृ
याष्ड/ङ्झनकाम (Development Partners) फाट अनङ्टदान फाऩत अभेङ्चयकी डरय 
१,९७,१५,१९,९१५।- य सहङ्टङ्झरमत ऩङ्टणघ ऋण िाऩत अभेङ्चयकी डरय 
२,१३,८०,००,०००।- गयी जम्भा अभेङ्चयकी डरय ४,१०,९५,१९,९१५।- फयाफयको 
यकभ Pledges बएको ऩाईमो। सो यकभ भध्मे ङ्झनम्न आमोजनाहरूभा यकभ प्राप् त गने 
ङ्जिर्षमभा नेऩार सयकाय य देहाम अनङ्टसायका दाताहरूसॉग अनङ्टदान ऋण सहामता सम्झौता 
सम्ऩङ्ङ बएको ऩाईमो। 
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क्र.स. 
ऋण /अनङ्टदान 
प्राप् त देश/ 

अन्द्तयाङ्जष्डम सॊस्था 

सॊझौता बएको 
यकभ (अ.ड.) 

ऋण 
/अनङ्टदान 

ऺते्र 

6.  

ङ्जिश् ि फैक 300 ङ्झभङ्झरमन 
सहङ्टङ्झरमत 
ऩूणघ ऋण 

200ङ्झभङ्झरमन आऩतकाङ्झरन र्य 
ङ्झनभाघण य 100 ङ्झभङ्झरमन 
Development Policy Credit-DPC 

को रूऩभा 
7.  एङ्झसमारी ङ्जिकास 

फैक 

200 ङ्झभङ्झरमन 

सहङ्टङ्झरमत 
ऩूणघ ऋण 

ङ्जिद्यारम ङ्झनभाघण, ग्राभीण सडक 
तथा ङ्ञजल्रा स्तयीम सयकायी बिन 
ङ्झनभाघण 

8.  एङ्झसमारी ङ्जिकास 
फैक 

3 ङ्झभङ्झरमन अनङ्टदान 

प्रधानभन्द्त्री याहत कोर्षभा जम्भा 
बएको 

9.  चीन सयकाय 10  ङ्झभङ्झरमन 

नगद 
अनङ्टदान 

नेऩार सयकायको प्राथङ्झभकता प्राप् त 
ऺेत्र 

10.  

FAO 0.5 ङ्झभङ्झरमन 

प्राङ्जिङ्झधक 
सहामता 

कृङ्जर्ष ऺेत्र 

 

बॊसाय ङ्जिबाग  

बॊसाय भहशङ्टर छङ्टट सम्फन्द्धभा:- 

 दैिी प्रकोऩ उद्धाय तथा याहत साभग्रीभा राग्ने भहशङ्टर छङ्टट सम्फन्द्धी कामघङ्झफङ्झध, २०७२ 
तजङ्टघभा गयी कामाघन्द्िमनभा ल्माएको उि कामघङ्झफङ्झधको फङ्टॉदा ४.२ अनङ्टसायको सङ्झभङ्झतको 
ङ्झसपाङ्चयसभा सूचीकृत बएका याहत साभग्रीहरुभा बॊन्द्साय छङ्टट ङ्छदई बन्द्साय जाॊच ऩास गनघ 
बकूम्ऩ ऩीङ्झडतको याहतको राङ्झग जाॊच ऩास गङ्चयएका साभग्रीहरुको र्ोर्षणा पायभ सभेत तमाय 
गयी कामाघन्द्िमन बएको देङ्ञिएकोभा उल्रेङ्ञित स्िीकृत सूची फाहेकको याहत तथा 
ऩङ्टनङ्झनघभाणजन्द्म साभग्रीहरुभा अथघ भन्द्त्रारमको ऩटके ङ्झनणघमफाट २०७२ बार भसान्द्तसम्भ 
५९ िटा सॊर्-सॊस्थाराई बॊसाय भहशङ्टर छङ्टट गयेको देङ्ञिन्द्छ। याहत साभग्रीहरुको बॊसाय 
भहशङ्टर छङ्टट गने प्रमोजनको राङ्झग तमाय गयेको बकूम्ऩ ऩीङ्झडतको याहतको राङ्झग जाॊच ऩास 
गङ्चयएका साभग्रीहरुको र्ोर्षणा पायभरे तथ्मगत य िस्तङ्टऩयक तथ्माङकहरु प्रस्तङ्टत गयेको 
देङ्ञिएन। 

 नेऩार सयकायरे बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूको राङ्झग याहत साभग्रीहरूको आमातभा बन्द्साय तथा अन्द्म 
शङ्टल्क छङ्टट गने ङ्झनणघम गये ऩश् चात ्  त्मस्ता साभग्रीहरूको आमात गने व्मङ्ञि, सॊस्थाहरूरे 
आमात गयेका साभानहरूको ऩूणघ तथा मङ्जकन ङ्जिियण िङ्टल्ने गयी व्मिङ्ञस्थत ढॊगफाट रगत 
यात ने कामघ बन्द्साय ङ्जिबाग तथा मसका भातहत कामाघरमहरूफाट गयेको देङ्ञिएन। याहत 
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साभग्रीहरू आमात गने ङ्झनकाम य व्मङ्ञिहरूराई प्रऻाऩनऩत्र बयाई उल्रेङ्ञित याहत 
साभग्रीहरूको ङ्जितयण ऩश् चात ्  1 भङ्जहना ङ्झबत्र सम्फङ्ञन्द्धत बॊसाय कामाघरमहरूभा ङ्जितयणको 
अङ्झबरेि फङ्टझाउनङ्ट ऩने व्मिस्था गये ताऩङ्झन अङ्झधकाॊश आमातकताघहरूरे तोङ्जकएको अिङ्झधङ्झबत्र 
उल्रेङ्ञित साभग्रीहरू याहत ङ्जितयणभा प्रमोग गङ्चयएको हो िा व्माऩाङ्चयक प्रमोजनभा प्रमोग 
गङ्चयएको हो सो को ङ्जिियण सम्फङ्ञन्द्धत बॊसाय कामाघरमहरूभा ऩेश गयेको ऩाईएन।  

 दैिी प्रकोऩ उद्धाय तथा याहत साभग्रीभा राग्ने भहशङ्टर छङ्टट सम्फन्द्धी (ऩङ्जहरो सॊशोधन) 
कामघङ्जिङ्झध, २०७२ को दपा ६ भा “ङ्झभङ्झत २०७२।०२।०३ गतेको ङ्झनणघमफाट सूङ्ञचकृत 
बएका याहत साभग्रीहरू ङ्झभङ्झत २०७२ आर्षाढ भसान्द्त ङ्झबत्र बन्द्साय कामाघरमभा आईऩङ्टगेभा 
नेऩार सयकायको केन्द्रीम िेमय हाउसभा जम्भा गने गयी साङ्जिकको प्रङ्जक्रमा फभोङ्ञजभ याजस्ि 
छङ्टट ङ्छदई जाॉचऩास गङ्चयनेछ” बनी नेऩार सयकायको ङ्झभङ्झत २०७२।०४।०१ गतेको 
ङ्झनणघमफाट कामघङ्जिङ्झध सॊशोधन बएको देङ्ञिमो। प्रस्तङ्टत प्रािधानरे उि कामघङ्जिङ्झधको दपा 
४(२) फभोङ्ञजभ याहत साभग्री ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतफाट ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा गङ्चयएका ङ्झनणघमहरू 
(बयऩाई ऩेश गनङ्टघऩने) फाट तोङ्जकएका प्रङ्जक्रमाराई सयर फनाई याहत साभग्री केन्द्रीम िेमय 
हाउस िा ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतभा फङ्टझाएको बयऩाई/ङ्झनस्सा ऩेश गनङ्टघ नऩने गयी 
बन्द्साय छङ्टट ङ्छदएको ऩाईएकोरे बन्द्साय छङ्टटभा आमात गङ्चयएका याहत साभग्रीहरूको सदङ्टऩमोग 
बएको बङ्ङ सक्ने अिस्था देङ्ञिएन। 

 उल्रेङ्ञित साभग्रीहरू ङ्जितयण गनघ एकिाय प्रणारी नीङ्झत अिरम्फन गये ताऩङ्झन सभम अबाि 
रगामतका कायणहरूरे गदाघ बन्द्साय नाकाहरूफाट सोझै बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राहरूभा 
याहतका साभग्रीहरू ऩठाईएको ऩाईमो। बन्द्साय नाकाहरूफाट सोझै बकूम्ऩ प्रबाङ्जित 
ङ्ञजल्राहरूभा ऩठाईएका याहत साभग्रीहरूको रगत किा गनेतपघ  बन्द्साय ङ्जिबागफाट तथा 
उल्रेङ्ञित साभग्रीहरुको अङ्झबरेि व्मिस्थाऩन तपघ  िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारमफाट कङ्ट नै 
ऩहर बएको देङ्ञिएन। 

 याहत स्िरूऩ प्रा्त  बएका साभग्रीहरूको बॊसाय व्मिस्थाऩन प्रबािकायी नबएको, नऩेार 
सयकायफाट बॊसाय छङ्टट ङ्छदईएका साभग्रीहरूको ङ्झफक्री ङ्जितयण के-कसयी य कङ्ट न भूल्मभा 
बएको छ बन्द् ने सम्फन्द्धभा अनङ्टगभनकायी ङ्झनकामहरूफाट प्रबािकायी अनङ्टगभन हङ्टन नसकेको, 
कङ्झतऩम व्मिसाङ्जमक पभघहरूरे बॊसाय छङ्टटभा आमात गयेका साभग्रीहरु अङ्झधक भूल्मभा ङ्जिक्री 
गयेको देङ्ञिमो।  

 बॊसाय छङ्टटभा आमात बएका ङ्झत्रऩारको हकभा आन्द्तङ्चयक याजस्ि ङ्जिबागफाट केही (२४ िटा) 
कयदाताहरुरे िङ्चयद गयेको ङ्झत्रऩारको भात्र ङ्जिियण ऩङ्चयभाण सम्रग्न सॊस्था भङ्टल्म, ङ्जिक्री य 
भौज्दात सम्फन्द्धभा अनङ्टगभन गयेको देङ्ञिमो। आन्द्तङ्चयक याजस्ि ङ्जिबागरे ऩेश गयेको 
उल्रेङ्ञित अनङ्टसन्द्धान प्रङ्झतिेदनभा उल्रेि गयेको ङ्जिियणभा सभेत कयदाताहरुफाट िङ्चयद 
गयेको सम्ऩूणघ ङ्जिियण सभािेश बएको देङ्ञिएन।  

 याजस्ि च ङ्टहािट य अङ्झनमङ्झभतता ङ्झनमन्द्त्रण गने सन्द्दबघभा स्थाङ्जऩत याजस्ि अनङ्टसन्द्धान ङ्जिबागफाट 
ङ्झत्रऩारको फायेभा जम्भा ९ िटा कयदाताको भात्र अनङ्टसन्द्धान य अनङ्टगभन गयेको देङ्ञिमो।  
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५.१.४ सॊर्ीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जिकास भन्द्त्रारम तथा भातहत ङ्झनकामहरू:  
Local Governance and Community Development Programme (LGCDP) को यकभ िचघ 
सम्फन्द्धभा:  
 सॊर्ीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जिकास भन्द्त्रारमरे दाताहरूको फास्केट पण्डको रूऩभा यहेको 

Local Governance and Community Development Programme (LGCDP) को फजेटफाट 
िानेऩानी, और्षङ्झध, अस्थामी आिास, िाद्य व्मिस्थाऩन, शौचारम, सयसपाई रगामतका 
शीर्षघकभा िचघ गने गयी बकूम्ऩ अङ्झत प्रबाङ्जित ऺेत्रका भ.न.ऩा./उ.भ.न.ऩा./न.ऩा. अन्द्तगघतका 
िडा कामाघरमहरू तथा गा.ङ्जि.स.हरूराई भाऩदण्ड फनाई यकभ ङ्जिङ्झनमोजन गयी १ भङ्जहना 
ङ्झबत्र उल्रेङ्ञित यकभ उद्धाय तथा याहत कामघभा िचघ गने गयी अङ्ञततमायी ङ्छदएको ऩाईमो तय 
उल्रेङ्ञित यकभको िचघ सम्फन्द्धभा कङ्झतऩम न.ऩा. तथा गा.ङ्जि.स.हरूरे अन्द्म शीर्षघक जस्तै- 
याहत साभग्रीहरूको ढङ्टिानी सभेतभा िचघ गयेको, कङ्झतऩम िङ्चयदहरू अस्िबाङ्जिक य तत्कार 
स्थानीम फजायभा उऩरब्ध हङ्टन नसक्ने प्रकृङ्झत य ऩङ्चयभाणको साभान िङ्चयद गयेको तथा िङ्चयद 
गङ्चयएका केही कय ङ्झफजकहरू फनािटी य नक् करी हङ्टन सक्ने प्रायङ्ञम्बक अनङ्टसन्द्धानफाट 
देङ्ञिमो।    

ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामाघरम, भ.न.ऩा.,उ.भ.न.ऩा., न.ऩा., िडा कामाघरम तथा 
गा.ङ्जि.स.हरुफाट गङ्चयएको िचघ यकभ सम्फन्द्धभा: 
 स्थानीम स्तयका कामाघरमहरूरे याहत तथा उद्धाय सम्फन्द्धी अत्मािश्मक िस्तङ्टहरूको िङ्चयद 

गदाघ सािघजङ्झनक िङ्चयद ऐन, २०६३ को दपा ६६ य सािघजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभािरी, २०६४ 
को ङ्झनमभ १४५ भा उल्रेि बएको सॊङ्ञऺप् त कामघङ्झफधी अऩनाई िङ्चयद कामघ गयेको ऩाईमो तय 
उल्रेङ्ञित कामघङ्झफङ्झधहरू ङ्झनमभसॊगत य ङ्जिद्यभान ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा अत्मािश् मक देङ्ञिए ऩङ्झन सफै 
ङ्ञजल्रा य कामाघरमहरूफाट ऐन, ङ्झनमभको भभघ य बािना अनङ्टरूऩ िङ्चयद गयेको देङ्ञिन आएन। 
उल्रेङ्ञित यकभको िचघ गदाघ स्थानीम भाग य आिश्मकताको आधायभा ङ्झत्रऩार, चाभर, 
जस्ताऩाता रगामतका याहत साभग्रीहरूभा िचघ गयेको देङ्ञिमो बने िङ्चयद गङ्चयएका 
साभग्रीहरूको पयक-पयक भूल्म यहेको, सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनकामफाट हारसम्भऩङ्झन िङ्चयद कामघको 
अनङ्टगभन नबएको, िङ्चयद गङ्चयएको साभग्रीहरू सफै ङ्जितयण बैसकेको, िचघ गङ्चयएको यकभको 
हारसम्भ ऩङ्झन ऩेश्की पर्छ्यौट नगयेको ऩाईमो।  

 

जनसहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत ङ्जिकास कामघक्रभ (साॊसद कोर्ष) को यकभ िचघ सम्फन्द्धभा:  
 २०७२ सार फैशाि १२ गतेको बकूम्ऩ ऩश् चात ्  प्रबाङ्जित ऩङ्टनङ्झनघभाण य ऩङ्टनस्थाघऩनाको कामघभा 

सम्फङ्ञन्द्धत स्थानीम ङ्झनकामहरूरे तत्कार सम्फोधन गनङ्टघऩने य सोही प्रमोजनको राङ्झग उऩरब्ध 
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बएको यकभ अऩङ्टग बएको अिस्थाभा चारङ्ट आ.ि. २०७१।०७२ प्रङ्झत ङ्झनिाघचन ऺेत्र 
छङ्टट्याईएको रू.४१,६६,०००।- भध्मेफाट नेऩार सयकाय (भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद्) को ङ्झभङ्झत 
२०७२।०१।१४ गतेको ङ्झनणघम अनङ्टसाय बकूम्ऩफाट ऺङ्झत बएका ऩूिाघधायभा याहत साभग्री 
(जस्ताऩाता आङ्छद) िङ्चयद गयी उऩरब्ध गयाउन सङ्जकने तय सो का राङ्झग दोहोयो नऩने गयी 
सभन्द्िम सभेत गनघको राङ्झग नेऩार सयकाय (भाननीम उऩप्रधानभन्द्त्री स्तय) फाट ङ्झभङ्झत 
२०७२।०२।३१ भा ङ्झनणघम बएको देङ्ञिमो तय उल्रेङ्ञित यकभ भध्मे ङ्झसन्द्धङ्टऩाल्चोक 
ङ्ञजल्रारे िानेऩानी आमोजनाको ऩङ्टन: सॊचारन, नङ्टिाकोट तथा धाङ्छदङ्ग ङ्ञजल्रारे ङ्जिद्यारमको 
जस्ताऩाता िङ्चयद तथा भभघत शीर्षघकभा िचघ गनघ ङ्झनकासा गयेको य अन्द्म ङ्ञजल्राभा सो यकभ 
िचघ नबएको देङ्ञिमो।   
 

५.१.५ स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारम:  

नऩेार सयकाय तथा केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतफाट बएका नीङ्झतगत ङ्झनणघम सम्फन्द्धभा:  

 केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्जिङ्झबन्द् न ङ्झभङ्झतको ङ्झनणघमरे बकूम्ऩफाट ऩीङ्झडतहरूको 
स्िास्थ्म उऩचाय सम्फन्द्धभा स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारमराई ङ्झनदेशन ङ्छदएको ऩाईमो 
जसभा भङ्टतम गयी सफै अस्ऩतारहरू िङ्टल्रा गने य सफै डाक्टयहरू तथा स्िास्थ्मकभॉहरूराई 
सभेत आ-आफ्नो कामघ ऺते्रभा उऩङ्ञस्थत गयाउने व्मिस्था स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारमरे 
ङ्झभराउने, बकूम्ऩको कायणफाट चोटऩटक रागेका व्मङ्ञिहरूराई सािघजङ्झनक, साभङ्टदाङ्जमक य 
ङ्झनजी अस्ऩतार सभेतफाट सम्ऩूणघ आकङ्ञस्भक उऩचायको व्मिस्था गने, भाननीम 
स्िास्थ्मभन्द्त्रीको सॊमोजकत्िभा गङ्छठत कामघ टोरीरे ङ्जिङ्झबन्द् न दाताहरूफाट प्राप् त बएका तथा 
िङ्चयद गङ्चयएका और्षङ्झध तथा अन्द्म स्िास्थ्म साभग्रीहरूको व्मिस्थाऩन य सभङ्टङ्ञचत ङ्जितयणको 
प्रबािकायी व्मिस्था गने, स्िास्थ्म भन्द्त्रारमरे ऩीङ्झडतको ङ्झन्शङ्टल्क उऩचायको व्मिस्था 
ङ्झभराउने, ऩीङ्झडतको उऩचायभा अन्द्तयाङ्जष्डम भेङ्झडकर टोरीहरू ऩङ्चयचाङ्झरत गने, बकूम्ऩफाट ऺङ्झत 
बएका स्िास्थ्म सॊस्थाहरूराई ङ्झनयन्द्तय सेिा सॊचारन गने अिस्थाभा ल्माउन तत्कार 
टेन्द्ट/ऩार आङ्छद व्मिस्था आऩूङ्झतघ सङ्झभङ्झतरे ङ्झभराउने, ङ्झनजी तथा साभङ्टदाङ्जमक अस्ऩतारभा 
बएका भेजय अप्रसेनका राङ्झग एकभङ्टष्ट रु.२,५०,००,000।- य अङ्झत आिश्मक और्षङ्झध तथा 
और्षङ्झधजन्द्म उऩकयणहरू ङ्ञजल्रास्तयभा िङ्चयद गनघ तथा केन्द्रीम स्तयफाट िङ्चयद गयी 
आिश्मक स्थानभा ऩङ्चयचारन गनघ रु.३,००,००,000।- सङ्जहत जम्भा 
रु.५,५०,००,000।- स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारमराई ङ्झनकासा ङ्छदने रगामतका ङ्झनणघम 
बएको ऩाईमो। मसैगयी, स्िास्थ्म भन्द्त्रारमराई ङ्जिश्व स्िास्थ्म सॊगठनफाट प्राप् त रू. 



378 
 

१,७५,२८,२९७।५०, भन्द्त्रारमरे ङ्जिङ्झबन्द् न ङ्ञजल्रा य अस्ऩतारराई िचघ गने अङ्ञततमायी 
ङ्छदएको यकभ रू.१,४५,००,०००।-, ङ्झनक साइभन (Nick Simon) सॊस्थाफाट प्राप् त यकभ 
रू.१०,१६,००,०००।- गयी जम्भा यकभ रू.१८,८६,२८,२९७।५० प्रा्त  बएको देङ्ञिमो। 
उल्रेङ्ञित यकभ भन्द्त्रारमरे और्षङ्झध िङ्चयद तथा स्थानीम अस्ऩतारहरूराई ङ्झनकासा गयेको 
ऩाईमो। 

 नेऩार सयकायरे बकूम्ऩफाट र्ाईते बएकाको ईम्प्राण्ट तथा सो सम्फन्द्धी शल्मङ्जक्रमा, और्षङ्झध, 
ईम्प्राण्ट ङ्ञझक्ने य ङ्ञझकेऩङ्झछको एक अनङ्टगभन सम्भको सम्ऩूणघ िचघका राङ्झग प्रङ्झतव्मङ्ञि 
एकभङ्टष् ट ऩच्चीस हजाय रूऩैमाॉका दयरे अस्ऩतारराई उऩरब्ध गयाउने य सो यकभ ब ङ्टिानी 
ङ्छदएऩङ्झछ सम्फङ्ञन्द्धत व्मङ्ञि य सयकायसॉग अस्ऩताररे कङ्ट नै यकभ नङ्झरने य नउठाउने बनी 
ङ्झनणघम गयेको देङ्ञिमो ।नेऩार सयकायको उि ङ्झनणघम ङ्झभङ्झत २०७२।०१।१७ गते भात्र 
बएकोरे कङ्झतऩम नागङ्चयकहरू उि ङ्झनणघमफाये सङ्टसूङ्ञचत बएको देङ्ञिएन बने ङ्झनणघम हङ्टनङ्ट ऩूिघ 
ङ्झनजी तथा सयकायी अस्ऩतारभा बनाघ बई स्िास्थ्म सेिा ङ्झरएका कङ्झतऩम र्ाईते तथा 
ङ्जियाभीहरू उल्रेङ्ञित सङ्टङ्झफधाफाट िङ्ञञ् चत बएको ऩाईमो।  

 ङ्झनजी तथा साभङ्टदाङ्जमक अस्ऩतारभा बएका भेजय अप्रसेनका राङ्झग एकभङ्टष्ट 
रु.२,५०,००,000।- य अङ्झत आिश्मक और्षङ्झध तथा और्षङ्झधजन्द्म उऩकयणहरू 
ङ्ञजल्रास्तयभा िङ्चयद गनघ तथा केन्द्रीमस्तयफाट िङ्चयद गयी आिश्मक स्थानभा ऩङ्चयचारन गनघ 
रु.३,००,००,000।- सङ्जहत जम्भा रु.५,५०,००,000।- स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा 
भन्द्त्रारमराई ङ्झनकासा ङ्छदने गयी ङ्झनणघम गयी सोही अनङ्टसाय ङ्ञजल्रा स्िास्थ्म कामाघरमहरूराई 
यकभ ङ्जिङ्झनमोजन गयेको ऩाईमो तय उल्रेङ्ञित यकभको िचघ सम्फन्द्धभा भन्द्त्रारमफाट 
अनङ्टगभन गयेको देङ्ञिएन। 

 स्िास्थ्म सेिा ङ्जिबागफाट बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राहरूभा ऩठाईएको और्षङ्झधहरू भाग अनङ्टसाय 
नबएको तथा कङ्झतऩम और्षङ्झधहरू म्माद सभेत सङ्जकन रागेको अिस्थाको ऩाईमो।  

 केही ङ्ञजल्राहरूभा ङ्ञजल्रा जनस्िास्थ्म कामाघरमहरूफाट स्थानीम भाग फभोङ्ञजभ ङ्ञजल्रा दैिी 
प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झनणघम गयाई साङ्जिक आऩूङ्झतघकताघफाट साङ्जिक भूल्मभा और्षङ्झध िङ्चयद 
गयेको देङ्ञिएताऩङ्झन कङ्झतऩम स्थानहरूभा और्षङ्झध िङ्चयद तथा याहत व्मिस्थाऩनको राङ्झग 
ङ्झनकासा बएको यकभ कामाघरमका कभघचायीहरूको िाजा तथा िाना िचघभा सभेत प्रमोग 
गयेको देङ्ञिमो। 
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५.१.६ िन तथा ब-ूसॊयऺण भन्द्त्रारम तथा भातहत:   
 ङ्जिनासकायी बकूम्ऩरे गदाघ प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राहरूका जराधाय ऺेत्रभा ऩङ्जहयोहरू गएको, जङ्झभन 

ङ्ञचया ऩयेको, िानेऩानीका श्रोतहरूभा ऺङ्झत ऩङ्टगेको तथा कङ्झतऩम ठाउॉहरूभा भङ्टहान सङ्टकेको, 
ङ्झसॊचाईको कङ्ट रो च ङ्टङ्जहने बएको तथा कङ्झतऩम िोराहरूभा ऩङ्जहयोको कायण फहाि थङ्टङ्झनन गई 
अङ्ञस्थय जराशम ङ्झनभाघण बएको ऺेत्रभा थऩ ऺङ्झत हङ्टन नङ्छदन तथा ऩानीको भङ्टहान सॊयऺण तथा 
सङ्टधाय गनघको राङ्झग बनी रू.२० कयोड य साङ्जिकको रू.६ राि सभेत ब ू तथा जराधय 
सॊयऺण ङ्जिबागराई स्िीकृत कामघक्रभ फभोङ्ञजभ अथघ भन्द्त्रारमफाट ङ्जिङ्झनमोजन बएकोभा 
बकूम्ऩ अङ्झत प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राहरूको राङ्झग ५० राि देङ्ञि १ कयोड ५० राि रूऩैमाॉसम्भ 
ङ्झनकासा बएको ऩाईमो। उल्रेङ्ञित यकभ िचघ सम्फन्द्धभा ङ्ञजल्रा ब-ूसॊयऺण कामाघरमहरूरे 
७ ङ्छदने फोरऩत्र आव्हान गयी तमायी तायजारी तथा तायहरू िङ्चयद गयेको देङ्ञिमो तय 
आमोगको कामघटोरीरे गयेको स्थरगत अध्ममन भ्रभणका क्रभभा छोटो प्रङ्जक्रमा अऩनाई 
िङ्चयद गयेका तायजारीहरू केही ङ्ञजल्राहरूभा बदौ भसान्द्तसम्भ ऩङ्झन ङ्जितयण नगयी भौज्दात 
यािेको, ङ्ञजल्रा ब-ूसॊयऺण कामाघरम यसङ्टिाराई रू.१,२५,००,०००।- ङ्झनकासा बएकोभा 
कङ्ट नै यकभ िचघ नगयी ङ्जपताघ गयेको देङ्ञिएकोरे िङ्चयदको औङ्ञचत्म ऩङ्टष्टी हङ्टने देङ्ञिन्द् न बन े
उल्रेङ्ञित शीर्षघकभा ङ्जिङ्झनमोजन गङ्चयएको यकभ ऺङ्झतको अनङ्टभान तथा भाग सॊकरन गयी 
ङ्झनकासा गयेको बन्द् ने अिस्था सभेत देङ्ञिएन। मसैगयी, ङ्ञजल्रा ब-ूसॊयऺण कामाघरम, 
नङ्टिाकोटरे िङ्चयद गयेको तमायी तायजारीको नभूना ऩयीऺण गदाघ स्ऩेङ्ञशङ्जपकेसनभा उल्रेि 
बए फभोङ्ञजभ नबई ८.४ के.जी. कभ (२७.30 के.जी. तौर हङ्टनङ्टऩनेभा १८.९ के.जी.) 
ऩाईएकोरे उल्रेङ्ञित सफै िङ्चयदहरू ङ्झनमङ्झभत छन ्बन्द् न सक्ने अिस्था देङ्ञिएन।  

 

५.१.७ ङ्ञशऺा भन्द्त्रारम:  
यकभ ङ्झनकासा सम्फन्द्धभा 
 केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षफाट ङ्ञशऺा भन्द्त्रारमराई अस्थामी ङ्झसकाई केन्द्र 

(Temporary Learning Center-TLC) ङ्झनभाघण रगामतका शीर्षघकभा १ अफघ १० कयोड 
९८ राि ५६ हजाय य एङ्झसमारी ङ्जिकास फककफाट प्रधानभन्द्त्री दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षभा 
प्राप् त हङ्टन आएको रु.३० कयोड सभेत ङ्ञशऺा भन्द्त्रारमराई उऩरब्ध गयाईएकोभा उि यकभ 
बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ऺेत्रभा ऺङ्झत ऩङ्टगेका ङ्जिद्यारमहरूको आिश्मक भभघत सॊबाय तथा अस्थामी 
कऺा कोठा ङ्झनभाघण गयी कऺा सॊचारनभा ल्माउने, बकूम्ऩका कायण िारिाङ्झरकाभा ऩनघ 
गएको भानङ्झसक तनाि हटाउने कामघक्रभ सॊचारन गने, उि ङ्जिद्यारमहरूको ऩङ्टनङ्झनघभाघणको 
राङ्झग भध्मकारीन य दीर्घकारीन मोजना फनाई कामाघन्द्िमनभा ल्माउन, झोरा तथा ऩोशाक 
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ङ्जितयण गनघ सभेत बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राका ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरमराई भाऩदण्ड फनाई 
ङ्ञशऺा ङ्जिबाग भापघ त फजेट ङ्झनकासा बएको य ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरमरे सम्फङ्ञन्द्धत 
ङ्जिद्यारमको िाताभा ऩेश्की स्िरुऩ यकभ जम्भा गयेको देङ्ञिन्द्छ। 

 

अस्थामी ङ्झसकाई केन्द्र (Temporary Learning Center-TLC) ङ्झनभाघण सम्फन्द्धभा:- 
 ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरम भापघ त प्रा्त  बएको यकभ िचघ गदाघ ङ्जिद्यारमहरुरे ङ्जिद्यारम 

व्मफस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणघम गयाई अस्थामी ङ्झसकाई केन्द्र (Temporary Learning Center-

TLC) ङ्झनभाघण तथा झोरा एिॊ ऩोशाक ङ्जितयण गयेको ऩाईमो। अस्थामी ङ्झसकाई केन्द्रको 
भाऩदण्ड, स्ऩेङ्ञशङ्जपकेसन, ङ्जटकाउऩन, ङ्झनभाघण गङ्चयने स्थानको छनौट रगामतका भहत्िऩूणघ 
ङ्जिर्षमहरू नेऩार सयकाय, सम्फङ्ञन्द्धत भन्द्त्रारम तथा ङ्जिबागफाट तमाय गयी सम्फङ्ञन्द्धत 
ङ्ञजल्राभा ऩठाएको देङ्ञिएन। परत् सयकायी स्तयफाट ङ्झनभाघण बएका अस्थामी ङ्झसकाई 
केन्द्रहरूको िचघ, पर्छ्यौटको राङ्झग ऩेश गङ्चयएको कामघ सम्ऩन्द् न प्रङ्झतिेदन रगामतका 
कागजातभा ङ्झनभाघण बएको केन्द्रको नाऩ, प्रमोग बएको साभग्री, ज्मारा रगामतका ङ्जिर्षमहरू 
स्ऩष्ट निङ्टराई एकभङ्टष्ठ िचघ गयेको यकभ दािी गयी ऩेश्की पर्छ्यौटको राङ्झग ऩेश गयेको 
देङ्ञिएकोरे अस्थामी ङ्झसकाई केन्द्र (Temporary Learning Center-TLC) को ङ्झनभाघण 
व्मिङ्ञस्थत य सन्द्तोर्षजनक देङ्ञिएन बने ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरमहरूफाट प्रबािकायी अनङ्टगभन 
बएको सभेत ऩाईएन। 

 तोङ्जकएका शीर्षघकभा िचघ गने गयी ङ्जिद्यारमहरूराई यकभ ङ्झनकासा ङ्छदएताऩङ्झन कङ्झतऩम 
ङ्ञजल्राका ङ्जिद्यारमहरुको फकक िाता ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरमफाट योक् का यािेको देङ्ञिएकोरे 
एकातपघ  तत्कार िचघ गयी कामघ सम्ऩन्द् न गनघ सक्ने अिस्था देङ्ञिएन बन े अकोतपघ  फकक 
िाता योक् का यात नङ्ट ऩने स्ऩष्ट आधाय य कायणहरू िङ्टल् न नसकेको तथा अस्थामी ङ्झसकाई 
केन्द्रहरू अन्द्म सॊर्, सॊस्थाहरूफाट सभेत ठूरो सॊतमाभा ङ्झनभाघण बएको देङ्ञिएकोरे सयकायी 
स्तयफाट ङ्झनभाघण बएका केन्द्रहरूको सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनकामहरूफाट अनङ्टगभन सभेत बएको देङ्ञिन 
नआएफाट अस्थामी ङ्झसकाई केन्द्रको ङ्झनभाघणभा दोहोयोऩन य यकभको सभेत दङ्टरूऩमोग हङ्टन 
सक्ने अिस्था देङ्ञिन आमो। 

ङ्जिद्यारम ऩोशाक तथा झोरा सम्फन्द्धभा:- 
 ङ्जिद्यारम ऩोशाक तथा झोरा शीर्षघकभा ङ्झनकासा बएको यकभ ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरमरे 

ङ्जिद्यारमको िाताभा ङ्झनकासा गदाघ Need Assessment नगयी कङ्झतऩम ङ्ञजल्राहरूभा अङ्ञर्ल्रो 
शैङ्ञऺक सत्रको Flash Report को तथ्माॊङकराई आधाय भानी सफै ङ्जिद्याथॉहरूको राङ्झग 
ङ्झनकासा गयेको ऩाईमो बने केही ङ्ञजल्राभा तहगत रुऩभा ङ्झनकासा नगयी प्राङ्जि तहराई भात्र 
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ङ्झनकासा गयेको ऩाईएकोरे ङ्जितयण प्रङ्जक्रमाभा सफै ङ्ञजल्राहरुभा एउटै भाऩदण्ड अऩनाएको 
देङ्ञिएन।   

 

५.१.८ कृङ्जर्ष ङ्जिकास भन्द्त्रारमसॉग सम्फङ्ञन्द्धत 

ऩशङ्ट सेिा ङ्जिबाग अन्द्तगघत: 
 ङ्झभङ्झत 2072।०१।१७ गतेको केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झनणघम अनङ्टसाय ङ्ञजल्रा 

ऩशङ्ट सेिा कामाघरमरे प्राङ्जिङ्झधक टोरीराई प्रत्मेक ङ्ञजल्रा य ङ्झनिाघचन ऺेत्रभा िटाई भयेका 
ऩशङ्टहरूको व्मिस्थाऩन गने व्मिस्था ङ्झभराईएको बन्द् ने उल्रेि गयेको देङ्ञिमो तय ङ्झभङ्झत 
२०७२।०१।१२ गतेको ङ्जिनासकायी बकूम्ऩफाट सो ङ्झभङ्झतसम्भभा कङ्झत ऩशङ्टऩॊऺी भयेको 
ङ्झथए, सो को व्मिस्थाऩनभा के-कस्तो सभस्मा ऩयेको ङ्झथमो, भयेका ऩशङ्ट व्मिस्थाऩनभा 
स्थानीम स्तयफाट के कस्तो ऩहर बएको छ बन्द् ने सम्फन्द्धभा ङ्ञजल्रा ऩशङ्ट सेिा कामाघरमहरूरे 
ङ्जिियण अद्यािङ्झधक नगयेको अिस्थाभा केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत 
२०७२।०१।२० गतेको ङ्झनणघमरे र्ाईते ऩशङ्टऩॊछीको उऩचाय तथा ऩीङ्झडत कृर्षकराई 
भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ याहत ङ्छदने व्मिस्थाको राङ्झग रू.२,५०,००,000।- कृङ्जर्ष ङ्जिकास 
भन्द्त्रारमराई ङ्झनकासा ङ्छदने व्मिस्था गयेको ऩाईमो तय उि यकभ ऩशङ्ट सेिा ङ्झनदेशनारमको 
नाभभा ङ्झनकासा हङ्टनङ्टऩने बएकोरे कृङ्जर्ष ङ्जिकास भन्द्त्रारमफाट ङ्झभङ्झत 2072।02।06 गते 
भात्र 2 कयोड 50 राि ऩशङ्ट स्िास्थ्म ङ्झनदेशनारमराई उऩरब्ध  गयाएको ऩाईमो। 

मसयी, भतृ ऩशङ्ट व्मिस्थाऩन तथा र्ाईते ऩशङ्टऩॊऺीहरूको उऩचायको राङ्झग बनी बकूम्ऩ गएको  
झण्डै १  भङ्जहना ऩश् चात ्  उल्रेङ्ञित यकभ ङ्झनकासा गङ्चयनङ्ट सान्द्दङ्झबघक यहेको देङ्ञिन आएन। 
मसैगयी, ऩशङ्ट सेिा ङ्जिबाग तथा ङ्झनदेशनारमहरूफाट ङ्जिङ्झबन्द् न ङ्झभङ्झतभा भतृ ऩशङ्ट व्मिस्थाऩन तथा 
र्ाईते ऩशङ्टऩॊछीको उऩचाय य योगको भहाभायी पैङ्झरन नङ्छदनको राङ्झग ऩूिघित रूऩभा यकभ 
ङ्जिङ्झनमोजन तथा आिश्मक और्षङ्झधहरू सङ्जहत प्राङ्जिङ्झधकहरू ऩङ्चयचारन गयी कामघ शङ्टरू 
गङ्चयसकेको अिस्थाभा भन्द्त्रारमफाट ऩङ्झछल्रो ङ्झभङ्झतभा गङ्चयएको २ कयोड ५० राि यकभको 
ङ्जिङ्झनमोजन तथा िचघ गनघ ङ्छदएको अङ्ञततमायी सान्द्दङ्झबघक देङ्ञिएन। 

 बकूम्ऩभा ऩयी भयेका ऩशङ्टहरूको व्मिस्थाऩनको राङ्झग बनी केन्द्र तथा ङ्ञजल्राफाट िङ्चयद 
गङ्चयएका और्षङ्झधहरू स्थानीम स्तयफाट व्मिस्थाऩन बैसकेको तथा भयेका ऩशङ्टहरू सडी गरी 
सक्ने अिङ्झध बन्द्दा ऩङ्झछको सभमभा उल्रेङ्ञित प्रमोजनको राङ्झग प्राङ्जिङ्झधक तथा और्षङ्झध िङ्चयद 
तथा ङ्जितयण गयेको देङ्ञिदाॉ उल्रेङ्ञित यकभहरू सदङ्टऩमोग बएको बन्द् ने अिस्था देङ्ञिएन। 
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याङ्जष्डम िीऊ ङ्झफजन कम्ऩनी तथा ङ्ञजल्रा कृङ्जर्ष ङ्जिकास कामाघरम भापघ त िङ्चयद गङ्चयएको िीऊ ङ्झफजन 
सम्फन्द्धी:- 
 याङ्जष्डम िीऊ ङ्जिजन कम्ऩनीरे आफ्नो स्टोयफाट तथा स्थानीम सहकायी भापघ त िङ्चयद गयी 

बकूम्ऩ ऩीङ्झडत कृर्षकहरूराई ङ्जितयण गनघ उऩरब्ध गयाएको ४२५ भेङ्जट्रक टन धानको िीऊ 
कृर्षकको आिश्मकता, धान रगाउने सभम आङ्छद सभेत तमार नगयी ङ्जितयण गयेको देङ्ञिदा 
उल्रेङ्ञित शीर्षघकभा गङ्चयएको िचघ सदङ्टऩमोग बएको बन्द् ने अिस्था देङ्ञिएन।मसयी ङ्जितयण 
गङ्चयएका धानका िीऊ केही ङ्ञजल्राहरूभा एकै व्मङ्ञिराई १०० के.जी. बन्द्दा फढी सभेत 
ङ्जितयण गयेको देङ्ञिदा ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा न्द्मामोङ्ञचत सभेत बएको ऩाईएन। 

५.१.९ ऩययाष्ड भन्द्त्रारम:  

 ङ्झभङ्झत २०७२।१।१२ को ङ्जिनाशकायी बकूम्ऩ ऩश् चात ्  बायत य थाईरैण्ड ङ्ञस्थत नेऩारी 
याजदूताफासहरूराई क्रभश् 1 राि 50 हजाय य 50 हजाय गयी जम्भा 2 राि थान 
ङ्झत्रऩार तत्कार िङ्चयद गयी ङ्झछटो भाध्मभफाट नेऩार ऩठाउन ऩययाष्ड भन्द्त्रारमराई ङ्झनदेशन 
ङ्छदने बनी केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत 2072।01।17 गतेको फैठकफाट 
ङ्झनणघम बएको देङ्ञिमो। ङ्जिदेश ङ्ञस्थत नेऩारी कूटनीङ्झतक ङ्झनमोग भापघ त ङ्झत्रऩार/ऩार िङ्चयद 
गनघका  राङ्झग य ऩाङ्जकस्तानफाट सहामता स्िरूऩ प्राप् त हङ्टने ङ्झत्रऩार करकत्ता फन्द्दयगाहफाट 
काठभाण्डौसम्भ ढङ्टिानी गनघको राङ्झग ऩययाष्ड भन्द्त्रारमराई केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय 
कोर्षफाट रू.१२,००,००,०००।- ङ्झनकासा ङ्छदने बनी केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको 
ङ्झभङ्झत 2072।01।20 गतेको फैठकफाट ङ्झनणघम बएको देङ्ञिमो। 

 नेऩारी याजदूतािास फैङ्कक थाईरैण्डरे ऩययाष्ड भन्द्त्रारमफाट प्राप् त रू.२ कयोड भध्मेफाट 
रू.५२,६८,७७१।२० भूल्मको 2210 थान (63,360.71 िगघ ङ्झभटय)  ङ्झत्रऩार  िङ्चयद 
गयी ऩठाएको य फाॉकी यकभ ऩययाष्ड भन्द्त्रारम भापघ त ङ्जपताघ ऩठाएको देङ्ञिमो। मसैगयी, 
ऩययाष्ड भन्द्त्रारमको ङ्झभङ्झत २०७२।१।२० गतेको ऩत्रफाट तत्कार ५० हजाय सभेत कूर 
१ राि थान ङ्झत्रऩार िङ्चयद गयी ऩठाउन नेऩारी याजदूतािास, नमाॉ ङ्छदल्रीराई ऩत्राचाय 
गयेकोभा दङ्टताफासरे Armaan Building Solutions सॉग १२० ङ्ञज.एस.एभ. का ५० हजाय 
थान ङ्झफङ्झबन्द् न साईजका ङ्झत्रऩार भूल्म रू.4,55,04,735।94 फयाफयको िङ्चयद गयी 
ऩठाएको य फाॉकी ५० हजाय थान ङ्झत्रऩार भध्मे Veekay International, नमाॉ ङ्छदल्रीफाट 
१२० GSM को  भूल्म रू.1,58,७०,९७३।५० फयाफयको २५,000 थान टायऩोङ्झरन य  
फाॉकी २५,००० थान Gujarat Craft Industries Ltd. Ahmadabad फाट १२० GSM को 
भूल्म रू.1,66,67,370।- फयाफयको िङ्चयद गयेको देङ्ञिमो।  
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 नेऩारी याजदूतािास, नमाॉ ङ्छदल्रीरे िङ्चयद गयेको ङ्झत्रऩारको ङ्जिश् रेर्षण गदाघ Armaan 

Building Solution फाट िङ्चयद गङ्चयएको ङ्झत्रऩारको और्षत भूल्म प्रङ्झत िगघ ङ्जपट रू.४।३५, 
Veekay International फाट िङ्चयद गङ्चयएको ङ्झत्रऩारको और्षत भूल्म प्रङ्झत िगघ ङ्जपट 
रू.३।५५ य Gujrat Craft Industries Ltd. फाट िङ्चयद गङ्चयएको ङ्झत्रऩारको और्षत भूल्म प्रङ्झत 
िगघ ङ्जपट रू.३।७० देङ्ञिमो। उल्रेङ्ञित भूल्मभा ढङ्टिानी िचघ, बॊसाय भहसङ्टर रगामतका 
अन्द्म िचघ सभािेश बएको देङ्ञिदैन।् अकोतपघ , सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमफाट ङ्झत्रऩार िङ्चयदको 
क्रभभा भन्द्त्रारमराई ङ्झत्रऩार आऩूङ्झतघ गने भाता इन्द्टयप्राईजेजरे ङ्जहभार टेण्ट प्रा.ङ्झर., 
रङ्झरतऩङ्टयफाट ङ्झत्रऩार िङ्चयद गदाघ १२० ङ्ञजएसएभका ङ्झत्रऩार प्रङ्झत िगघ ङ्जपट रू.४ भा िङ्चयद 
गयेको देङ्ञिन आमो य सो भूल्मभा ङ्जिके्रता ङ्जहभार टेण्ट प्रा.ङ्झर.रे उल्रेङ्ञित ङ्झत्रऩार आमात 
गदाघको बॊसाय रगामत अन्द्म भहसङ्टर, ङ्झनजको ढङ्टिानी िचघ तथा नापा सभेत सभािेश बएको 
देङ्ञिमो। मसथघ, नेऩारी याजदूतािासरे बायतभा नै रू.३।५५ देङ्ञि ४।३५ प्रङ्झत िगघ ङ्जपट 
भूल्म ऩने गयी गयेको ङ्झत्रऩार िङ्चयदराई स्िाबाङ्जिक भान्द् न सङ्जकने अिस्था देङ्ञिएन।  
त्मस्तै, सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमरे ङ्झत्रऩार िङ्चयद गदाघ र्ाभ, ऩानी य हािा छेक्न सक्ने 
ङ्झत्रऩारको न्द्मूनतभ गङ्टणस्तय २५० ङ्ञजएसएभ हङ्टनङ्टऩने बएताऩङ्झन तत्कारको आिश्मकता ऩूङ्झतघ 
गनघ बनी न्द्मूनतभ गङ्टणस्तय १५० ङ्ञजएसएभ तोकी ङ्झभङ्झत २०७२।१।२१ भा सूचना 
प्रकाङ्ञशत गयी िङ्चयद प्रङ्जक्रमा अङ्ञर् फढाएको देङ्ञिन्द्छ तय दूतािासरे उल्रेङ्ञित ङ्झत्रऩार िङ्चयद 
गदाघ न्द्मूनतभ गङ्टणस्तय कामभ गने तपघ  प्राङ्जिङ्झधकहरूको याम ङ्झरएको देङ्ञिदैन।  

 

५.१.१० सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारम तथा भातहत:   

सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमफाट िङ्चयद गङ्चयएको ङ्झत्रऩार सम्फन्द्धभा:   

 नेऩार सयकायको ङ्झभङ्झत २०७२।१।१४ गतेको ङ्झनणघमरे ङ्जिनासकायी बकूम्ऩफाट प्रबाङ्जित 
ऺेत्रभा याहत स्िरूऩ िाद्याङ्ङ, ऩार, िानेऩानी रगामत अत्मािश्मक याहत साभग्रीहरू िङ्चयद 
गयी तङ्टरुन्द्त उऩरब्ध गयाउने ङ्झनदेशन बए अनङ्टसाय बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूराई तत्कार याहत 
स्िरूऩ आिश्मक ऩने ऩार, ङ्झत्रऩार रगामतका अन्द्म आिश्मक साभग्रीहरू आऩत्काङ्झरन 
अिस्थाभै बएऩङ्झन तत्कार िङ्चयद गयी ऩीङ्झडतहरूराई उऩरब्ध गयाउन भन्द्त्रारमको ङ्झभङ्झत 
२०७२।१।१९ गतेको सङ्ञचि स्तयीम ङ्झनणघमरे ङ्जिङ्झबन्द् न व्मिसाङ्जमक पभघहरूफाट ऩटक 
ऩटक गयी ङ्झत्रऩार िङ्चयद गयी नेऩार सयकायफाट सॊचाङ्झरत केन्द्रीम गोदाभभा दाङ्ञिरा गयी 
तहाॉफाटै ङ्जितयण गयेको ऩाईमो। उल्रेङ्ञित ङ्जिर्षमभा आमोगफाट अनङ्टसन्द्धान बई कभ 
गङ्टणस्तयको ङ्झत्रऩार िङ्चयद गयी फढी गङ्टणस्तयको देिाईएको, कभ ऩङ्चयभाणभा आऩूङ्झतघ गयी फढी 
ऩङ्चयभाण देिाईएको, सानो साईजभा िङ्चयद गयी ठूरो साईज देिाईएको, कभ भूल्मभा िङ्चयद 



384 
 

गयी फढी भूल्मभा आऩूङ्झतघ गयेको, पयक पयक आऩूङ्झतघभा छङ्टिा छङ्ट िै गङ्टणस्तय ऩयीऺण 
गनङ्टघऩनेभा सो नगयेको, स्ऩेङ्ञशङ्जपकेसनभा उल्रेि बए अनङ्टसाय तमायी ङ्झत्रऩार आऩूङ्झतघ नगयी 
कच्चा ङ्झत्रऩार (योर य के.जी. भा) आऩूङ्झतघ गयेको अनङ्टसन्द्धानफाट देङ्ञिन आएकोरे 
आयोङ्जऩतहरू उऩय सम्भाङ्झनत ङ्झफशेर्ष अदारतभा भङ्टद्धा दामय सभेत बएको ऩाईमो।  

िानऩेानी तथा सयसपाई ङ्झडङ्झबजन कामाघरमहरू:  

 बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राहरूको िानेऩानी आमोजनाहरूको भभघत रगामतको शीर्षघकभा िचघ गने 
गयी भन्द्त्रारमफाट प्रत्मेक बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राहरूको राङ्झग रू.५० राि देङ्ञि रू.१ 
कयोडसम्भ यकभ ङ्जिङ्झनमोजन गयेको ऩाईमो। मसयी ङ्जिङ्झनमोजन बएको यकभ िचघ सम्फन्द्धभा 
ङ्ञजल्रा िानेऩानी तथा सयसपाई ङ्झडङ्झबजन कामाघरमहरूरे छोटो प्रङ्जक्रमा अऩनाई ङ्झफङ्झबन्द् न 
साईज य ऩङ्चयभाणभा िानेऩानीका ऩाईऩ तथा ङ्जपङ्जटङ्सहरू िङ्चयद गयेको ऩाईमो बने उल्रेङ्ञित 
ऩाईऩहरू िङ्चयद गदाघ कङ्झतऩम ङ्ञजल्राहरूरे अऩनाउनङ्ट ऩने साभान्द्म कामघङ्झफङ्झध जस्तै 
कोटेशनफाट िङ्चयद गङ्चयएकोभा कोटेशन पायाभभा दययेट उल्रेि गयेको ऩाईएन बने िङ्चयद 
गङ्चयएका साभग्रीहरूको पयक पयक भूल्म यहेको देङ्ञिमो। कङ्झतऩम ङ्ञजल्राहरूभा िङ्चयद 
गङ्चयएको साभग्रीहरू ङ्जितयण नगयी भौज्जात यािेको सभेत ऩाईएकोरे भन्द्त्रारमफाट िानेऩानी 
आमोजनाहरूभा बकूम्ऩरे ऩङ्टर् माएको ऺङ्झत सम्फन्द्धी ङ्जिियण नङ्झरई िा प्रायङ्ञम्बक प्राङ्जिङ्झधक 
भूल्माॊकन नगयी यकभ ङ्जिङ्झनमोजन गयेको देङ्ञिएकोरे सो को ऩङ्टष्टी हङ्टने अिस्था देङ्ञिएन।  

 

५.१.११ िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारम: 
 २०७२ फैशाि १२ गतेको ङ्जिनासकायी बकूम्ऩको सभमभा िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ 

भन्द्त्रारमराई नऩेार सयकाय भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद तथा केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतरे 
अत्मािश्मक िस्तङ्टको ङ्झनमङ्झभत आऩूङ्झतघको व्मिस्था ङ्झभराउने, बकूम्ऩ ऩिातको ङ्जिर्षभ 
ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा अत्मािश्मक फस्तङ्टको आऩूङ्झतघ नगने य कारो फजायी, काटेङ्झरङ, ङ्झसन्द्डीकेट, 

भूल्मफङृ्जद्ध रगामत आऩूङ्झतघ व्मिस्थाराई असहज फनाउने व्मङ्ञिहरूराई िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ 
भन्द्त्रारमसॉग सभन्द्िम गयी गहृ भन्द्त्रारमरे तत्कार कानून फभोङ्ञजभ कायिाही गने, केन्द्रीम 
याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्रको व्मिस्थाऩन गने, ऩीङ्झडतहरुको राङ्झग िाद्य साभग्रीहरु 
उऩरब्ध गयाउने रगामतको ङ्ञजम्भेिायी ङ्छदएको ऩाईमो। 

 बकूम्ऩ गएको कङ्चयफ एक हप् तासम्भ िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारमफाट सॊचाङ्झरत केन्द्रीम 
याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्ररे अङ्झबरेिहरु अद्यािङ्झधक गनघ सकेको नदेङ्ञिए ऩङ्झन 
केन्द्रफाट ऩठाईएका याहत साभग्रीहरू िीच फाटोभा नै गामफ हङ्टने िा दङ्टरूऩमोग हङ्टने िा ङ्जिक्री 
ङ्जितयण हङ्टने सॊबािनाराई ङ्झनमन्द्त्रण गनघ बकूम्ऩ गएको दोश्रो हप् ता देङ्ञि केन्द्रीम याहत 
सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्र (नेऩार िाद्य सॊस्थान य नेशनर टे्रङ्झडङ्ग ङ्झरङ्झभटेड) भा जम्भा 
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बएका याहत साभग्रीहरू सम्फङ्ञन्द्धत ङ्ञजल्राहरूभा ऩठाउॉदा याहत साभग्रीहरूको ऩूणघ ङ्जिियण 
उल्रेि गयी चरान बऩाघई सभेत फनाई कभघचायी सभेत साथ िटाई सम्फङ्ञन्द्धत ङ्ञजल्रा दैिी 
प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतभा फङ्टझाई सो को बऩाघई केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्रभा 
फङ्टझाउनङ्टऩने व्मिस्था ङ्झभराई केन्द्र स्तयभा सभेत अङ्झबरेि यात ने व्मिस्था गयेको ऩाईमो। 

मसयी याङ्ञिएका अङ्झबरेिहरुभा कङ्झतऩम याहत साभग्रीहरुको इकाई तथा ऩङ्चयभाण निङ्टरेको, 
केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्ररे प्रमोगभा ल्माएको पभेट य ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ 
उद्धाय सङ्झभङ्झतहरुरे यािेको पभेटभा एकरुऩता नबएकोरे केन्द्रफाट ऩठाईएका याहत 
साभग्रीहरु य ङ्ञजल्रारे प्रा्त  गयेको साभग्रीहरुको तङ्टरनात्भक अध्ममन गयी पयक 
ऩङ्चयभाणहरुको मङ्जकन गनघ सङ्जकने अिस्था देङ्ञिएन।  

 मसै गयी ङ्झभङ्झत २०७२।१।१३ गतेदेङ्ञि २०७२।१।२६ गतेसम्भ नेऩार िाद्य 
सॊस्थानफाट बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरुका राङ्झग ङ्जिङ्झबन्द् न ङ्ञजल्रा भापघ त ङ्जितयण बएको २३६८८.४० 
क्िीन्द्टर चाभरको रू.१०,४६,६८,११५।- िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारमरे िाद्य 
सॊस्थानराई सोधबनाघ ङ्छदएको य िाद्य सॊस्थानरे टेण्डय प्रङ्जक्रमाफाट िङ्चयद गयी तोङ्जकएको 
ऩङ्चयभाणको िाद्यान्द् न िङ्चयद गयी भौज्दात यािेको ऩाईमो। 

मसैगयी, ङ्झभत्र याष्ड फॊगारादेशफाट सहमोग स्िरूऩ प्राप् त चारभ १० हजाय भेङ्जट्रक टन 
(९९,९८२।५० क्िीनटर) चाभर भध्मे २२,१८७।५० िचघ बएको य  फाॉकी ७७,७९५ 
क्िीन्द्टर चाभर काठभाण्डौ, ङ्जिताघभोड, राहन रगामतको धान गोदाभभा बण्डायण गयेको 
ऩाइमो।  

  

५.१.१२ बौङ्झतक ऩूिाघधाय तथा मातामात भन्द्त्रारम य भातहत:  

 केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत २०७२।१।२२ गते फसेको फैठकको ङ्झनणघम 
अनङ्टसाय अिरूद्ध सडक िोल्ने कामघ य उद्धाय, याहत तथा बग्नािशेर्ष हटाउने कामघका राङ्झग 
ऩङ्चयचाङ्झरत हेबी ईक्िीप्भेन्द्टको तेर य अऩयेटय िचघको राङ्झग दश कयोड 
(१०,००,००,०००) बौङ्झतक ऩूिाघधाय तथा मातामात भन्द्त्रारमराई ङ्झनकासा बएको ऩाईमो 
जसभध्मे अिरुद्ध सडक िोल्न, उद्धाय, याहत तथा बग्नािशेर्ष हटाउने कामघको राङ्झग बौङ्झतक 
ऩूिाघधाय तथा मातामात भन्द्त्रारमरे सडक ङ्जिबागराई रू.६ कयोड य नेऩारी सेनाराई रू. 
७५ राि ङ्झनकासा गयी िचघ गयेको देङ्ञिमो। सडक ङ्जिबागराई प्राप् त उल्रेङ्ञित यकभ 
ङ्जिङ्झबन्द् न सडक ङ्झडङ्झबजन कामाघरमहरू भापघ त उल्रेङ्ञित प्रमोजनको राङ्झग िचघ बएको 
देङ्ञिमो।  
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यकभ ङ्झनकासा तथा िचघ सम्फन्द्धभा:  
 स्थानीम स्तयका कामाघरमहरूको राङ्झग सम्फङ्ञन्द्धत भन्द्त्रारम तथा ङ्जिबागफाट ङ्झनकासा बएको 

यकभ िचघ गने सम्फन्द्धभा सम्फङ्ञन्द्धत िचघ गने ङ्झनकामराई नै ङ्ञजम्भेिाय फनाई सोही 
कामाघरमहरूफाट नै रेिा ऩयीऺण हङ्टने गयी अङ्ञततमायी ङ्छदएको ऩाईमो। मसयी ङ्झनकासा बएको 
यकभ िचघ गने सम्फन्द्धभा केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झनणघम, सम्फङ्ञन्द्धत 
भन्द्त्रारमको ङ्झनदेशन तथा भाऩदण्ड, तत्कार याहत सहमोग सञ् चारन कामघङ्जिङ्झध, २०७२ 
रगामत अन्द्म ङ्जिद्यभान ऐन, ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ िचघ गनङ्टघऩने बनी सम्फङ्ञन्द्धत भन्द्त्रारम तथा 
ङ्जिबागहरूरे भातहतका कामाघरमहरूराई ङ्झनदेशन ङ्छदएको ऩाईमो।  

 मसैगयी, स्थानीम स्तयका कामाघरमहरूरे याहात तथा उद्धाय सम्फन्द्धी अत्मािश्मक िस्तङ्टहरूको 
िङ्चयद गदाघ सािघजङ्झनक िङ्चयद ऐन, २०६३ को दपा ६६ य सािघजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभािरी, 
२०६४ को ङ्झनमभ १४५ भा उल्रेि बएको सॊङ्ञऺप् त कामघङ्झफङ्झध अऩनाएको ऩाईमो बन े
अङ्झधकाॊश कामाघरमहरुरे मसयी िङ्चयद गङ्चयएको सम्फन्द्धभा दपा ६६ फभोङ्ञजभ सािघजङ्झनक 
िङ्चयद अनङ्टगभन कामाघरमराई जानकायी गयाउनङ्टऩनेभा सो गङ्चयएको ऩाइएन। उल्रेङ्ञित 
कामघङ्झफङ्झधहरू ङ्झनमभसॊगत य ङ्जिद्यभान ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा अत्मािश् मक देङ्ञिए ताऩङ्झन उल्रेङ्ञित ऐन, 
ङ्झनमभािरी य कामघङ्झफङ्झधको भनसाम ङ्जिऩङ्चयत कङ्झतऩम कामाघरमहरूरे याहत साभग्रीहरू िङ्चयद 
गयेको ऩाईमो। ङ्जिशेर्षगयी स्थानीम स्तयभा िङ्चयद गङ्चयएका ङ्झत्रऩार, िाद्य साभग्री, िानेऩानी 
ऩाईऩ तथा ङ्जपङ्जटङ्स, तायजारी रगामतभा एउटै भाऩदण्ड अऩनाएको, छोटो प्रङ्जक्रमा भापघ त 
िङ्चयद गदाघ अऩनाउनङ्ट ऩने अन्द्म प्रङ्जक्रमाहरू जस्तै, नभूना सॊकरन, ऩयीऺण, सािघजङ्झनक िङ्चयद 
अनङ्टगभन कामाघरमराई जानकायी गयाउनङ्टऩने रगामतको कामघ गयेको तथा अन्द्म सयकायी 
ङ्झनकामहरूफाट उल्रेङ्ञित साभग्रीहरू के-कङ्झत भूल्मभा िङ्चयद बएको छ बन्द् ने सम्फन्द्धभा 
सूचना ङ्झरने तथा िङ्चयद भूल्मको तङ्टरना गने जस्ता कामघ गयेको देङ्ञिएन। 

 

५.१.१३ याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण कामघभा सॊर्-सॊस्थाहरुको बङू्झभका सम्फन्द्धभा: 
 बकूम्ऩ ऩश् चात ्  याहत साभग्रीहरूको सॊकरन तथा ङ्जितयण ङ्जिङ्झबन्द् न व्मङ्ञि तथा 

सॊर्/सॊस्थाहरुफाट बएको देङ्ञिमो तय नेऩार सयकायफाट ती साभग्रीहरू के-कङ्ट न श्रोतफाट 
सॊकरन गङ्चयमो? सॊकरन गङ्चयए फभोङ्ञजभ ङ्जितयण गङ्चयमो िा गङ्चयएन? ङ्जितयण गदाघ ङ्ञजल्रा 
दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतराई जानकायी गयाईमो िा गयाईएन? ङ्जितयण गने स्थानको चमन 
तथा ऩीङ्झडतहरूको ऩङ्जहचान केको आधायभा तम गङ्चयमो? सो कामघरे नेऩार सयकायको याहत 
ङ्जितयण कामघराई कङ्झत हदसम्भ सहमोग गर् मो? बनी सङ्टचना सॊकरन, ङ्जिश् रेर्षण, अनङ्टगभन 
तथा ङ्झनदेशन हङ्टने गयेको देङ्ञिएन जसरे गदाघ ऩहङ्टॉचका आधायभा सडक नङ्ञजकका गाउॉ तथा 
िस्तीहरूॊभा अङ्झधक भात्राभा याहत साभग्रीहरूको ङ्जितयण बएको तय सडक सङ्टङ्जिधा नबएका 
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बकूम्ऩ प्रबाङ्जित दङ्टगघभ फस्तीहरूभा राभो सभमसम्भ ऩङ्झन कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्झनकामफाट याहत नऩङ्टगेको 
बन्द् ने स्थानीमफासीहरूको गङ्टनासो सभेत यहेको ऩाईमो। 

 

५.२ सफर ऩऺहरू: 
 ङ्जि.स. २०७२ सार फैशाि १२ गते नेऩारभा गएको ङ्झफनासकायी बकूम्ऩ य मसरे 

ङ्झनम्त्माएको अत्मासराग्दो सॊकटको अिस्थाभा ऩङ्झन भानिीम उद्धाय तथा सहामता कामघभा 
साया याष्ड एकजङ्टट बई सभङ्जऩघत बएको देङ्ञिमो जङ्टन आपैभा सयाहनीम छ।  

 बकूम्ऩ ऩश् चात ्  सयकायी तथा ङ्झनजी स्िास्थ्म सॊस्थाका स्िास्थ्मकभॉ, सॊचायकभॉ, ङ्जिद्यङ्टत 
प्राङ्झधकयण, नेऩार टेरीकभ, स्थानीम मङ्टिा, नागङ्चयक सभाज रगामतका सॊस्था तथा मसका 
ऩदाङ्झधकायीहरू, ऩेशाकभॉ रगामत आभ नागङ्चयक स्ितस्पूतघ रूऩभा अहोयात्र याहत कामघभा 
जङ्टटेको देङ्ञिएकोरे भानिीम उद्धाय तथा सहामताभा सफैको एक्मफद्धता देङ्ञिमो जङ्टन 
उदाहयणीम छ। 

 ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कामघभा याङ्जष्डम ऺभता अऩूग बएको बनी नऩेार सयकायरे अन्द्तयाङ्जष्डम 
सहमोगको राङ्झग सभमभै आव्हान गयेको ऩाईमो बने ङ्जिऩद्का सभमभा भानिीम सहामता, 
उद्धाय य याहतका ङ्झनङ्ञम्त अन्द्तयाघङ्जष्डम जगतफाट तत्कार उऩरब्ध सहमोग य 
उद्धायकभॉहरूफाट गङ्चयएको िोज तथा उद्धाय कामघ अत्मन्द्तै सयाहनीम ऩाईमो। 

 सयकायरे सङ्टयऺा ङ्झनकामहरूराई ऩीङ्झडतको िोज, उद्धाय तथा याहत ङ्जितयण जस्ता सॊिेदनशीर 
य च ङ्टनौङ्झतऩूणघ कामघभा तत्कार ऩङ्चयचारन गयेको ङ्झथमो। ङ्झनजाभती कभघचायी, सङ्टयऺाकभॉहरूरे 
ङ्जिऩद्को अिस्थाभा देिाएको उच्च व्मिसाङ्जमकता, ऩेशागत भमाघदा य भानिता प्रङ्झतको सभऩघण 
आज ऩङ्झन आभ नागङ्चयकको भानसऩटरभा ताजै यहेको छ। 

 ङ्जिऩङ्ञत्तको सभमभा ऩङ्झन आभ नेऩारीरे देिाएको धैमघता, सॊमभता, बाईचाया, भानिीम बािना य 
सङ्जहष्णङ्टता अत्मन्द्त सकायात्भक य प्रशॊसनीम देङ्ञिमो।  

 नेऩार सयकायरे केन्द्रीम, ऺेत्रीम य ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतराई ङ्जक्रमाशीर गयाई 
ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कामघराई सॊस्थागत गने, केन्द्र देङ्ञि स्थानीम स्तयका कामाघरमराई ङ्जिऩद् 
व्मिस्थाऩनभा ऩङ्चयचारन गने, ङ्जिङ्झबन्द् न याङ्जष्डम तथा अन्द्तयाङ्जष्डम सॊर्, सॊस्थाहरू ऩङ्चयचारन गने, 
आभ नागङ्चयकहरूराई ऩीङ्झडतको उद्धाय तथा याहत कामघभा जङ्टट्न आव्हान गने जस्ता 
प्रशॊसनीम कामघ गयेको ऩाईमो। 

 बकूम्ऩफाट शृ्रङ्ञजत ङ्जिर्षभ ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा ङ्जिऩद्को साभना, उद्धाय एिॊ याहतको राङ्झग प्रधानभन्द्त्री 
याहत कोर्षभा जम्भा हङ्टन आएको १६ अिघ यकभ भध्मे १५ अफघ तत्कार ङ्झनकासा गयी 
जोङ्ञिभको साभनाको राङ्झग िचघको व्मिस्था गङ्चयनङ्ट सयाहनीम य् मो। 

 बकूम्ऩ अङ्झत प्रबाङ्जित १४ ङ्ञजल्रा सङ्जहत ३१ ङ्ञजल्राहरूराई सभेटेय याङ्जष्डम मोजना आमोगरे 
दात ृङ्झनकामहरूको सहमोगभा ङ्जिऩद्रे ऩायेको ऺङ्झतको तथ्माङ्क सॊकरन तथा स्थरगत अध्ममन 
गयी “ङ्जिऩद् ऩङ्झछको आिश्मकता आॊकरन (Post Disaster Needs Assessment-PDNA) 
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प्रङ्झतिेदन” सभमभै तमाय गयी ङ्झछभेकी ङ्झभत्र याष्ड बायत य चीनका ङ्जिदेशभन्द्त्रीहरू सभेतको 
सहबाङ्झगताभा ङ्झभङ्झत २०७२ सार असाय १० गते “नेऩारको ऩङ्टन:ङ्झनभाघणको राङ्झग अन्द्तयाघङ्जष्डम 
सम्भेरन (International Conference on Nepal‟s Reconstruction-ICNR)” सम्ऩन्द् न गयेको 
तथा दात ृसॊस्था एिॊ ङ्झभत्र याष्डहरूफाट सहमोगको प्रङ्झतिद्धता सभेत आएकोरे उल्रेङ्ञित कामघ 
प्रशॊसनीम बएको ऩाईमो।   

 नेऩार य नेऩारीराई भामा गने ङ्जिदेशी नागङ्चयक, सॊर्-सॊस्था रगामत सिघसाधायणहरूफाट याहत 
यकभ तथा साभग्रीहरू प्रदान गङ्चयनङ्ट प्रशॊसनीम देङ्ञिमो।   

 कङ्झतऩम ङ्ञजल्राहरुरे याहत साभग्रीहरूको न्द्मामोङ्ञचत य प्रबािकायी ङ्जितयण गनघको राङ्झग 
ङ्ञजल्राका उऩमङ्टि स्थानहरूभा याहत ङ्जितयण सेिा केन्द्र स्थाऩना गयी याहत साभग्रीहरूको 
ङ्जितयण गयेको, ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कामघराई ङ्जिङ्झबन्द् न Cluster हरूभा ङ्जिबाजन गयी सोही 
अनङ्टसायको ऩङ्चयचारन मोजना सभेत तमाय गयी कामाघन्द्िमन गयेको देङ्ञिएकोरे उद्धाय तथा 
याहत कामघ व्मिङ्ञस्थत यहेको, सफै साझेदायहरूको सभमभै ऩङ्जहचान गयी आन्द्तङ्चयक श्रोत 
जङ्टटाउने तथा स्थानीम स्तयभा उऩरब्ध हङ्टन सक्ने सफै श्रोतहरू ऩङ्चयचारन सभेत गयेको कामघ 
प्रशॊसनीम देङ्ञिमो। 

 गोयिा ङ्ञजल्राभा ऩूणघ र्य ऺङ्झत बएका ऩीङ्झडतहरूको राङ्झग उऩरब्ध गयाईएको याहत यकभ 
रू.१५०००।- ङ्जितयण गदाघ एकिाय प्रणारीको अिरम्िन गयी ङ्जिङ्झबन्द् न सॊर्-सॊस्थाहरूफाट 
प्राप् त यकभ सभेतको उऩमोग गयेको देङ्ञिमो। मसयी याहत यकभ ङ्जितयण गदाघ नेऩार 
सयकायफाट ३८,५४० य ङ्जिङ्झबन्द् न सॊर्सॊस्थाहरूफाट २५,३५८ र्यधङ्टयीहरूराई 
रू.१५०००।- का दयरे याहत यकभ ङ्जितयण गयेको देङ्ञिएकोरे नऩेार सयकायराई 
रू.३८,०३,७०,०००।- फयाफयको आङ्झथघक व्ममबाय कभ ऩनघ गएको देङ्ञिमो जङ्टन व्मिस्था 
अन्द्म बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राहरूभा बए गयेको देङ्ञिएन।  

 बिऩङ्टय ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत ङ्ञजल्रा ङ्ञशऺा कामाघरम य बिऩङ्टय नगयऩाङ्झरकाफाट ङ्जितयण बएको 
याहतको ङ्जिियण स्थानीम सॊचाय भाध्मभ य कामाघरमफाट प्रकाङ्ञशत िङ्टरेङ्जटन भापघ त ङ्झनमङ्झभत 
एिॊ ऩायदशॉ रुऩभा सािघजङ्झनक गयेको ऩाईमो। 

 काभ्रऩेरान्द्चोक रगामत केही ङ्ञजल्राहरुभा याहत सॊकरन तथा ङ्जितयणको अङ्झबरेङ्ञिकयण 
अन्द्म ङ्ञजल्राको तङ्टरनाभा व्मिङ्ञस्थत यहेको ऩाईमो।  

 बकूम्ऩ प्रबाङ्जित प्राम: सफै ङ्ञजल्राहरूरे याहत यकभ ङ्जितयण रगामतका ङ्जिर्षमभा ऩनघ आएको 
उजङ्टयीहरू उऩय कायफाही गयेको य दोहोयो सङ्टङ्झफधा ङ्झरने तथा गैयऩीङ्झडतहरूफाट यकभ ङ्जपताघ 
सभेत गयेको ऩाईमो। 

 नेऩार सयकायरे सन ्२००९ भा Nepal Risk Reduction Consortium (NRRC) को शङ्टरूिात 
गयेको जसरे सयकायी ङ्झनकामहरू, अन्द्तयाङ्जष्डम ङ्जिङ्ञत्तम सॊस्थाहरू, ङ्जिकासका साझेदाय तथा 
दाताहरू, येडक्रस सोसाईटी य सॊमङ्टि याष्ड सॊर् रगामतराई एकीकृत गयी नेऩार सयकायराई 
दीर्घकारीन ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्द्मूनीकयण कामघमोजना कामाघन्द्िमन गनघ सहमोग गने, नेऩार 
सयकाय य नागङ्चयक सभाजराई ङ्जिऩद्को सभमभा कामघ गनघ सक्ने गयी सहबाङ्झगताभूरक 
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फनाउने, ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्द्मूनीकयण सम्फन्द्धी तत्कारीन, भध्मकारीन य दीर्घकारीन 
प्राथङ्झभकताहरू ऩङ्जहचान गनघ नेऩार सयकायराई सहमोग गने उदे्दश्म यािेको हङ्टॊदा सो कामघ 
प्रशॊसनीम देङ्ञिमो। 

 आभ सॊचाय भाध्मभहरुरे बकूम्ऩ ऩश् चात ्  बएको ऺङ्झत, ऩीङ्झडतहरुको उद्धाय तथा याहत, याहत 
साभग्री एिॊ याहत यकभ ङ्जितयणभा बएको अङ्झनमङ्झभतता सम्फन्द्धभा सूचनाको श्रोतसम्भ ऩङ्टगी 
िोजभूरक सभाचाय प्रकाङ्ञशत एिॊ प्रसाङ्चयत गयी आभ नागङ्चयकहरूराई सभमभै सङ्टसूङ्ञचत 
गयाएको कामघ अत्मन्द्त प्रशॊसनीम ऩाईमो। साथै, सॊचाय भाध्मभहरूभा प्रकाङ्ञशत तथा प्रशाङ्चयत 
सभाचायहरूराई सूचनाको श्रोतको रूऩभा ङ्झरई आमोगरे सभेत केही याहत सम्फन्द्धी 
अङ्झनमङ्झभतताका ङ्जिर्षमहरूभा अनङ्टसन्द्धान तहङ्जककात गयी आयोङ्जऩत उऩय भङ्टद्धा सभेत दामय 
गयेको सन्द्दबघभा सॊचाय भाध्मभको सहमोग आगाभी ङ्छदनभा ऩङ्झन आमोगको राङ्झग उङ्ञत्तकै 
भहत्िऩूणघ यहेको छ।  
 

5.३.  सङ्टझािहरू:  
बकूम्ऩ ऩश् चात ्  नेऩार सयकायफाट ङ्जिङ्झबन्द् न नीङ्झतगत ङ्झनणघमहरू गयी याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण 
गङ्चयएको, याहत ङ्जितयण कामघराई सिघसङ्टरब य छङ्चयतो फनाउन राभो प्रङ्जक्रमागत ऩद्धङ्झतको अरािा 
छोटो ऩद्धङ्झतको अनङ्टशयण गयी ऩीङ्झडतहरूराई सेिा ङ्छदने प्रमास गयेको, प्रधानभन्द्त्री याहत कोर्षभा 
जम्भा बएको यकभ केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत तथा ङ्जिङ्झबन्द् न भन्द्त्रारमहरू भापघ त िचघ 
गयेको, स्थानीम स्तयका कामाघरमहरूको भौजङ्टदा फजेटराई सभेत यकभान्द्तय गयी बकूम्ऩ 
ऩीङ्झडतहरूको राङ्झग िचघ गङ्चयएको देङ्ञिमो जङ्टन व्मिहाङ्चयक, फस्तङ्टऩयक य ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतजन्द्म यहेको 
ऩाईमो। तथाङ्जऩ मस्ता कामघहरू के-कसयी गङ्चयएका छन;् त्मसभा ऩायदङ्ञशघता, ङ्झभतव्मङ्जमता 
अऩनाईएको छ, छैन; केन्द्रीम ङ्झनणघम तथा ङ्झनदेशन फभोङ्ञजभ िचघ गङ्चयएको हो, होईन; िचघ 
गङ्चयएका यकभहरू िास्तङ्जिक ऩीङ्झडतहरूका राङ्झग तथा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको कामघक्रभहरूभा बमो, 
बएन? बन्द् न े सम्फन्द्धभा ङ्झनयन्द्तय अनङ्टगभन, सङ्टऩङ्चयिेऺण तथा आिश्मक छानिीन सभेत गनघ 
सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनमभनकायी ङ्झनकामहरूराई सङ्टझाि ङ्छदई सोको प्रगङ्झत ङ्जिियण आमोगफाट ङ्झरनङ्टऩने 
देङ्ञिमो बने प्रङ्झतिेदनभा उल्रेङ्ञित कङ्झतऩम भहत्िऩूणघ ङ्जिर्षमहरूभा आमोगफाटै छानिीन गनङ्टघऩने 
देङ्ञिन्द्छ जङ्टन देहाम अनङ्टसाय उल्रेि गङ्चयएको छ:- 

५.३.१ गहृ भन्द्त्रारमसॉग सम्फङ्ञन्द्धत् 

 ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ व्मिस्थाऩन याङ्जष्डम यणनीङ्झत, २०६६ को भागघ ङ्झनदेशक ङ्झसद्धान्द्तरे अिरम्फन 
गयेको एकिाय नीङ्झत य सभूहगत अिधायणाको आधायभा याहत यकभ तथा साभग्रीहरुको 
सॊकरन तथा ङ्जितयण गनघ नेऩार सयकायको केन्द्रीम ङ्झनकामका प्रङ्झतङ्झनङ्झध, दात ृसॊस्था तथा 
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ङ्झनकामका प्रङ्झतङ्झनङ्झध, याङ्जष्डम एिॊ अन्द्तयाङ्जष्डम गैय-सयकायी सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झध, नागङ्चयक सभाज 
सभेतको प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू सॊरग्न यहने स्थामी प्रकृङ्झतको सङ्जक्रम सॊमन्द्त्र ङ्झनभाघण गयी प्रबािकायी 
कामाघन्द्िमन गनघ गहृ भन्द्त्रारमरे तत्कार ऩहर गनङ्टघऩने। 

 ङ्जिऩद्को सभमभा National Emergency Operation Center (NEOC) भापघ त ङ्जिऩद् सम्फन्द्धी 
कामघ गदाघ अङ्झबरेि प्रणारीभा एकरूऩता कामभ हङ्टने गयी ऩद्धङ्झत ङ्जिकास गने तथा सोही 
ऩद्धङ्झतराई ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतसम्भ रागङ्ट गयाउने तपघ  गहृ भन्द्त्रारमरे 
तत्कार आिश्मक व्मिस्था गनङ्टघऩने।  

 याङ्जष्डम ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामघका राङ्झग याङ्जष्डम आऩतकारीन कामघ सॊचारन केन्द्र (NEOC) रे 
अद्यािङ्झधक रुऩभा ङ्जिऻहरुको सूची, िोज उद्धाय सभूहसॉग यहेको उद्धाय साभग्री य 
उऩकयणहरु, अस्ऩतारको सूची य ऺभता, यि सॊचाय तथा बण्डायण, आऩतकारीन सॊचाय 
व्मिस्था, एम्फङ्टरेन्द्स सेिा, ङ्जिऩद्को सभमभा याहत साभग्रीको ढङ्टिानी आङ्छदको ऩङ्जहचान तथा 
अङ्झबरेिीकयण गयी सो को ऩङ्चयचारन मोजना सभेत तमाय गनङ्टघऩने। 

 ङ्जिऩद् ऩूिघतमायी तथा प्रङ्झतकामघ मोजना तजङ्टघभा भागघदशघन, २०६७ को ४.४ (छ) भा 
बकूम्ऩराई एक प्रभङ्टि ङ्जिऩद् भानेय ङ्जिऩद्को प्रङ्झतकामघ मोजना तजङ्टघभा गनङ्टघऩने व्मिस्था बए 
फभोङ्ञजभ मोजना ङ्झनभाघण बएताऩङ्झन त्मसको प्रबािकायी कामाघन्द्िमन बएको नदेङ्ञिएकोरे 
उल्रेङ्ञित मोजनाहरू ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको सभन्द्िमभा प्रबािकायी रूऩभा 
रागङ्ट गनघ गहृ भन्द्त्रारम तथा सॊर्ीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जिकास भन्द्त्रारमरे ऩहर 
गनङ्टघऩने।   

 प्रकोऩ ऩीङ्झडत उद्धाय य याहत सम्फन्द्धी भाऩदण्ड, 2064 को १ (क) फभोङ्ञजभ उद्धाय 
तमायी व्मिस्थाऩनको राङ्झग िोज य उद्धाय साभग्रीको ऩमाघप् त बण्डायणको व्मिस्था, जोङ्ञिभ 
फस्तीको ऩङ्जहचान गयी त्मस्ता फस्तीको सॊयऺण अथिा स्थानान्द्तयण रगामतका उऩमङ्टि 
व्मिस्था गनघ अन्द्म सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनकामहरूको सहमोग ङ्झरई बकूम्ऩ प्रङ्झतकामघ मोजना तमाय 
गनघ गहृ भन्द्त्रारमररे तत्कार ऩहर गनङ्टघऩने।   

 ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ व्मिस्थाऩन याङ्जष्डम यणनीङ्झत, २०६६ रे याङ्जष्डम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन ऩङ्चयर्षद् 
तथा  सो भातहत याङ्जष्डम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन प्राङ्झधकयण गठन सम्फन्द्धी कानूनी व्मिस्था गये 
अनङ्टसाय सङ्टयऺा ङ्झनकामहरुफाट दऺ जनशङ्ञि एङ्जककृत गयी ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामघको ऩूिघ तमायी, 
उद्धाय य याहत ङ्जितयण तथा ङ्जिऩद् ऩिातको ऩङ्टनस्थाघऩना रगामतका कामघहरु गने ङ्ञजम्भेिायी 
तोक्न नेऩार सयकायरे एउटा छङ्ट िै प्रङ्झतकामघ इकाईको तत्कार गठन गनङ्टघऩने।   

 गहृ भन्द्त्रारमरे ङ्जिऩद्को सभमभा आिश्मक ऩने याहत साभग्रीहरूको अग्रीभ रूऩभा सूची 
तमाय गयी आिश्मकता अनङ्टसाय सभम सभमभा ऩङ्टनयािरोकन गयी अद्यािङ्झधक गनङ्टघऩने। 

 बकूम्ऩको कायण ऩूणघ रूऩभा र्य ऺङ्झत बई अस्थामी फसोफास गनङ्टघऩने ऩीङ्झडतहरुको राङ्झग 
नेऩार सयकायफाट ङ्जितयण गङ्चयएको रू.१५ हजाय फयाफयको याहत यकभ ङ्जितयण गदाघ 
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बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ऺते्रभा िङ्जटन ेटोङ्झरको सॊङ्ञऺप् त कामघङ्जिङ्झध, २०७२ तजङ्टघभा गयी केन्द्रहरूफाट 
प्राङ्जिङ्झधक सङ्जहतको टोरी ऩङ्चयचारन गयेको तय उि टोरीरे तमाय गयेको प्रङ्झतिेदनभा 
स्थानीम दिाि य प्रबाि ऩयी गैयऩीङ्झडतहरूरे सभेत याहत यकभ प्राप् त गयेको देङ्ञिएकोरे 
याष्डराई ठूरो आङ्झथघक व्ममबाय ऩयेको य बङ्जिष्मभा ऩङ्झन ऩने देङ्ञिएकोरे आगाभी ङ्छदनभा 
उल्रेङ्ञित यकभ तथा अन्द्म थऩ सङ्टङ्जिधाहरू उऩरब्ध गयाउॉदा आिश्मक छानिीन गयी 
िास्तङ्जिक बकूम्ऩ ऩीङ्झडत प्रभाङ्ञणत हङ्टन ेस्ऩष्ट आधाय बएऩङ्झछ भात्र यकभ उऩरब्ध गयाउन 
गहृ भन्द्त्रारम य अथघ भन्द्त्रारमराई रेिी ऩठाउने तथा गैय ऩीङ्झडतहरुरे याहत यकभ 
ङ्झरएको बन्द् न ेउजङ्टयीका सम्फन्द्धभा गहृ भन्द्त्रारमरे सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनकामहरुराई अनङ्टगभन तथा 
आिश्मक छानिीन गनघ ङ्झनदेशन ङ्छदनङ्टऩने। 

 नेऩार सयकाय भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद् को ङ्झभङ्झत २०७२।०१।१४ गतेको ङ्झनणघमरे अत्मािश्मक 
फस्तङ्टको आऩूङ्झतघ नगने य कारो फजायी, काटेङ्झरङ, ङ्झसण्डीकेट, भूल्मफङृ्जद्ध रगामत आऩूङ्झतघ 
व्मिस्थाराई असहज फनाउने व्मङ्ञि तथा व्मिसाङ्जमक पभघहरूराई िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ 
भन्द्त्रारमसॉग सभन्द्िम गयी गहृ भन्द्त्रारमरे तत्कार कानून फभोङ्ञजभ कायिाही गने बनी 
ङ्झनणघम बए ताऩङ्झन त्मसको प्रबािकायी कामाघन्द्िमन बएको नदेङ्ञिएकोरे गहृ भन्द्त्रारम, अथघ 
भन्द्त्रारम एिॊ िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारमरे सभन्द्िम गयी याङ्जष्डम ङ्जिऩङ्ञत्तको सभमभा सफै 
ङ्झनमभनकायी ङ्झनकामहरुको सॊमङ्टि अनङ्टगभन सॊमन्द्त्र ऩङ्चयचारन मोजना फनाई रागङ्ट गनङ्टघऩने।  

 याङ्जष्डम ङ्जिऩङ्ञत्तको सभमभा हिाईभागघ भापघ त आउने याहत साभग्रीहरूरे बॊसाय छङ्टटको 
व्मिस्था, अङ्झबरेि व्मिस्थाऩन, याहत साभग्रीहरूको ङ्जितयण आङ्छद ङ्जिर्षमभा गहृ भन्द्त्रारम 
तथा अथघ भन्द्त्रारमरे एक उच्च स्तयको सॊमन्द्त्र ङ्जिकास गयी ङ्ञजम्भेिायी तोक्नङ्टऩने।   

 नेऩार सयकायको केन्द्रीम स्तयफाट फजेट ङ्जिङ्झनमोजन गदाघ िास्तङ्जिक ऺङ्झत तथा 
ऩीङ्झडतहरूको ऩङ्जहचान नगयी ङ्जिङ्झनमोजन गयेको, ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ भनोभानी ढॊगफाट िचघ 
गयेको देङ्ञिदा ङ्जिऩद्को सभमभा ऩीङ्झडत तथा ऺङ्झतको ऩङ्जहचान गने आधाय य सॊमन्द्त्रहरूको 
ङ्झनभाघण गयी त्मसका आधायभा यकभ ङ्जिङ्झनमोजन गनङ्टघऩने तथा िचघ बएको यकभको 
प्रबािकायी अनङ्टगभन गनघ सॊमन्द्त्र सभेत ङ्झनभाघण गनङ्टघऩने।   

 

५.३.२ अथघ भन्द्त्रारमसॉग सम्फङ्ञन्द्धत: 
 नेऩार सयकाय भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षदफाट ङ्झभङ्झत 2072।01।17 गतेको ङ्झनणघम अनङ्टसाय स्थाऩना गने 

बङ्झनएको याङ्जष्डम ऩङ्टन:ङ्झनभाघण कोर्ष आ.ि. २०७१/०७२ भा गठन बई अथघ भन्द्त्रारमफाट १० 
अफघ यकभ कोर्षभा जम्भा बएको देङ्ञिमो। सो कोर्ष ऩङ्चयचारन गयी बकूम्ऩ ऩीङ्झडतको ऩङ्टनिाघस 
एिॊ ऩ ङ्टनङ्झनघभाघण कामघक्रभको ङ्ञजम्भेिायी ङ्झनिाघह गनघ “ऩङ्टनङ्झनघभाघण प्राङ्झधकयण” गठन गने 
व्मिस्थाको राङ्झग ऐन तजङ्टघभा बएको देङ्ञिएन। सभमभा गठन हङ्टनङ्ट ऩने ऩङ्टनङ्झनघभाघण प्राङ्झधकयण 
हारसम्भगठन नबएको कायणरे ऩङ्टनस्थाघऩना तथा ऩङ्टनङ्झनघभाघण कामघभा ङ्जिरम्फ हङ्टॉदा बकूम्ऩ 



392 
 

प्रबाङ्जित आभ जनता प्रङ्झत सयकाय उदाङ्झसन बएको सन्द्देश जान सक्ने तथ्मराई भध्मनजय 
गयी नेऩार सयकायरे तत्कार ऩङ्टनङ्झनघभाघण प्राङ्झधकयण गठन गनघ ऩहर गनङ्टघऩने।   

 अथघ भन्द्त्रारमफाट ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनको राङ्झग प्रधानभन्द्त्री दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षभा रू. ९ 
अफघ ५० कयोड ङ्झनकासा बएको ऩाईमो तय ङ्झनकासा बएको फजेटको अनङ्टगभन य भूल्माङकन 
गने भङ्टतम ङ्ञजम्भेिायी यहेको अथघ भन्द्त्रारमफाट कङ्ट नै कामघङ्झफङ्झध नफनाई यकभ ङ्झनकासा बएको 
तथा कोर्षभा जम्भा बएको यकभ िचघ सम्फन्द्धभा िचघ गने कामाघरमफाट नै रेिा ऩयीऺण हङ्टने 
व्मिस्था गङ्चयएकोरे आगाभी ङ्छदनभा मस्ता प्रकृङ्झतका यकभ ङ्झनकासा गदाघ िचघ गने 
कामघङ्जिङ्झधको तजङ्टघभा य अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन गनघ प्रधानभन्द्त्री तथा भङ्ञन्द्त्रऩयर्षद्को कामाघरम, 
अथघ भन्द्त्रारम, याङ्जष्डम मोजना आमोग, केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत तथा अन्द्म 
सम्फङ्ञन्द्धत भन्द्त्रारमरे सॊमन्द्त्र ङ्झनभाघण गयी प्रबािकायी कामाघन्द्िमनको व्मिस्था गनङ्टघऩने।  

बॊसाय छङ्टट सम्फन्द्धी: 
 दैिी प्रकोऩ उद्धाय तथा याहत साभग्रीभा राग्ने भहशङ्टर छङ्टट सम्फन्द्धी कामघङ्झफङ्झध, २०७२ को 

दपा ४.२ अनङ्टसायको सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा सूङ्ञचकृत बएका याहत साभग्रीहरुभा बॊन्द्साय छङ्टट 
ङ्छदई बन्द्साय जाॉच ऩास गदाघ याहत साभग्रीहरुको बॊसाय भहशङ्टर छङ्टट गने प्रमोजनको राङ्झग 
तमाय गयेको र्ोर्षणा पायभरे तथ्मगत य िस्तङ्टऩयक तथ्माङकहरु (गोटा, के.जी., योर, 
फण्डर) प्रस्तङ्टत गयेको नदेङ्ञिएकोरे भारिस्तङ्ट जाॉचऩासको राङ्झग िस्तङ्टऩयक तथ्माङकहरु 
(ऩङ्चयभाण, अनङ्टभाङ्झनत भङ्टल्म, इकाई, आङ्छद)  उऩरब्ध हङ्टन सक्ने गयी “आकङ्ञस्भक व्मिस्थाऩन 
र्ोर्षणा पायभ” तमाय गनघ अथघ भन्द्त्रारमरे सम्फङ्ञन्द्धत ङ्जिबागहरूराई ङ्झनदेशन ङ्छदनङ्टऩने।  

 दैिी प्रकोऩ उद्धाय तथा याहत साभग्रीभा राग्ने भहशङ्टर छङ्टट सम्फन्द्धी (ऩङ्जहरो सॊशोधन) 
कामघङ्जिङ्झध, २०७२ को दपा ६ भा “ङ्झभङ्झत २०७२।०२।०३ गतेको ङ्झनणघमफाट सूचीकृत 
बएका याहत साभग्रीहरू ङ्झभङ्झत २०७२ आर्षाढ भसान्द्त ङ्झबत्र बन्द्साय कामाघरमभा आईऩङ्टगेभा 
नेऩार सयकायको केन्द्रीम िेमय हाउसभा जम्भा गने गयी साङ्जिकको प्रङ्जक्रमा फभोङ्ञजभ याजस्ि 
छङ्टट ङ्छदई जाॉचऩास गङ्चयनेछ” बनी नेऩार सयकायको ङ्झभङ्झत २०७२।०४।०१ गतेको 
ङ्झनणघमफाट कामघङ्जिङ्झध सॊशोधन बएको देङ्ञिमो। प्रस्तङ्टत प्रािधानरे उि कामघङ्जिङ्झधको दपा 
४(२) फभोङ्ञजभ याहत साभग्री ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतफाट ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्झभङ्झतभा गङ्चयएका ङ्झनणघमहरू 
(बयऩाई ऩेश गनङ्टघऩने) फाट तोङ्जकएका प्रङ्जक्रमाराई सयर फनाई याहत साभग्री केन्द्रीम िेमय 
हाउस िा ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतभा फङ्टझाएको बयऩाई, ङ्झनस्सा ऩेश गनङ्टघ नऩने गयी 
बन्द्साय छङ्टट ङ्छदएको ऩाईएकोरे बन्द्साय छङ्टटभा आमात गङ्चयएका याहत साभग्रीहरूको सदङ्टऩमोग 
बएको बङ्ङ सक्ने अिस्था नदेङ्ञिएकोरे प्रस्तङ्टत ङ्झनणघमफाट ऩयेको प्रबािका सन्द्दबघभा अनङ्टगभन 
तथा भूल्माङ्कन गनघ अथघ भन्द्त्रारमरे अन्द्म सम्फङ्ञन्द्धत भन्द्त्रारम, ङ्जिबाग आङ्छदको सहमोग ङ्झरई 
तत्कार कायफाही अङ्ञर् फढाउनङ्ट ऩने। 

 नेऩार सयकायरे याहतको रुऩभा प्रमोग गनघ सङ्जकन ेसाभग्रीहरु जस्तै ङ्झत्रऩार, िाद्याङ्ङ, और्षङ्झध 
आङ्छदको आऩूङ्झतघ गने व्मिसाङ्जमक पभघहरूराई बॊसाय छङ्टटको सङ्टङ्झफधा ङ्छदएको तय उल्रेङ्ञित 
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साभग्रीहरु के-कसयी ङ्झफक्री ङ्जितयण बएको छ बन्द् ने सम्फन्द्धभा सम्फङ्ञन्द्धत अनङ्टगभनकायी 
ङ्झनकामहरूफाट प्रबािकायी अनङ्टगभन बएको नऩाईएकोरे सो को अनङ्टगभन तथा आिश्मक 
छानिीन गनघ अथघ भन्द्त्रारम, गहृ भन्द्त्रारम य िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारमरे तत्कार 
ऩहर गनङ्टघऩने। 

५.३.३ सङ र्ीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जिकास भन्द्त्रारमसॉग सम्फङ्ञन्द्धत: 
 

 नेऩार सयकायरे सॊर्ीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जिकास भन्द्त्रारमका राङ्झग दाताहरूको 
फास्केट पण्डको रूऩभा यहेको Local Governance and Community Development 

Program (LGCDP) अन्द्तगघतको फजेटफाट िानेऩानी, और्षङ्झध, अस्थामी आिास, िाद्य 
व्मिस्थाऩन, शौचारम, सयसपाई रगामतका शीर्षघकभा िचघ गने भाऩदण्ड फनाई बकूम्ऩ 
अङ्झत प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राहरूका ङ्झसभाराई आधायभानी रू.४८ कयोड ९७ राि ङ्झनकासा गयेको 
कायण कङ्झतऩम ङ्झछभेकी ङ्ञजल्राहरूका ऩीङ्झडतहरू सभेत याज्मरे उऩरब्ध गयाएको उल्रेङ्ञित 
सङ्टङ्झफधाफाट फङ्ञञ्चत हङ्टन ऩङ्टगेको; ङ्ञजल्रा ङ्झसभाना ङ्झबत्र ऩङ्झन बकूम्ऩको प्रबाि एकै ङ्जकङ्झसभको 
नदेङ्ञिएकोरे केन्द्रफाट यकभ ङ्झनकासा गदाघ ङ्ञजल्रा ङ्झसभानाराई बन्द्दा ऩङ्झन ऩीङ्झडतहरूराई 
आधाय भान्द् नङ्ट ऩने देङ्ञिदा सो सम्फन्द्धभा सम्फङ्ञन्द्धत भन्द्त्रारमको ध्मानाकर्षघण गयाई ङ्झनकासा 
बएको यकभको िचघ सम्फन्द्धभा सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनकामफाट प्रबािकायी अनङ्टगभन तथा छानिीन 
हङ्टन सॊर्ीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जिकास भन्द्त्रारमराई ङ्झनदेशन ङ्छदन उऩमङ्टि हङ्टने।  

 शीघ्र ऩङ्टनराघब काभका राङ्झग नगद कामघक्रभ सञ्चारन ङ्झनदेङ्ञशका, २०७२ रे प्रत्मेक 
गा.ङ्जि.स., न.ऩा. हरुरे बकूम्ऩ प्रबाङ्जित व्मङ्ञिहरु सो ऩङ्टनराघब कामघक्रभभा सङ्चयक बए 
फाऩत ् ङ्ञजल्राको प्रचङ्झरत ज्मारा दयरे २० ङ्छदन सम्भको ज्मारा फयाफयको यकभ प्रत्मेक 
प्रबाङ्जित ऩङ्चयिायराई काभभा सहबागी गयाई यकभ प्रदान गनङ्टघ ऩने बङ्झनए फभोङ्ञजभ ङ्झनदेशन 
प्रिाह गङ्चयएकोभा बकूम्ऩ प्रबाङ्जित कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्ञजल्राहरुफाट सो कामघक्रभको कामाघन्द्िमन 
बएको देङ्ञिएन। प्रकोऩ ऩीङ्झडत व्मङ्ञिहरु आपै ऩङ्टनस्थाघङ्जऩत हङ्टन श्रभ गने कामघरे उनीहरुभा 
प्रकोऩको ऩीडा कभी हङ्टने तथा आऩतकाङ्झरन ऩङ्टनस्थाघऩनाको सयकायी अङ्झबमानभा फजेटको 
सभेत सदङ्टऩमोग हङ्टने देङ्ञिएकोरे आगाभी ङ्छदनहरुभा भन्द्त्रारम स्तयफाट ङ्झनभाघण बएको नीङ्झत 
तथा ङ्छदईएको ङ्झनदेशन प्रबािकायी कामाघन्द्िमन गने गयाउने तपघ  सॊर्ीम भाङ्झभरा तथा 
स्थानीम ङ्जिकास भन्द्त्रारम, गहृ भन्द्त्रारम य अथघ भन्द्त्रारमरे ङ्जिशेर्ष ऩहर गनङ्टघऩने। 

 ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामाघरम, यसङ्टिारे ङ्झत्रऩार शीर्षघकभा गयेको िचघ 
रू.१८,१९,४८०।- को कागजात हेदाघ ङ्जिजकभा पयक पयक हस्तरीङ्जऩ यहेको, ङ्झफरभा 
गङ्टणस्तय निङ्टरेको, नभूना सॊकरन नगङ्चयएको; तथा कय ङ्जिजकभा "For Earthquake Victim" 

सभेत उल्रेि बएकोरे उल्रेङ्ञित ङ्झत्रऩार याहत स्िरूऩ आएको हङ्टन सक्ने प्रायङ्ञम्बक 
अनङ्टसन्द्धानफाट देङ्ञिएकोरे सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनकामफाट थऩ छानिीन हङ्टनङ्टऩने।  
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५.३.४  स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारमसॉग सम्फङ्ञन्द्धत:  
 

नऩेार सयकाय तथा केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतफाट बएका नीङ्झतगत ङ्झनणघम सम्फन्द्धभा:  
 नेऩार सयकाय भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद् तथा केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्जिङ्झबन्द् न ङ्झभङ्झतको 

ङ्झनणघमरे बकूम्ऩफाट ऩीङ्झडतहरूको स्िास्थ्म उऩचाय सम्फन्द्धभा स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा 
भन्द्त्रारमराई ङ्झनदेशन ङ्छदएको ऩाईमो तय उि ङ्झनणघमहरूफाये ऩीङ्झडतहरूराई सभमभै सङ्टसूङ्ञचत 
गयेको नदेङ्ञिदा आगाभी ङ्छदनभा सयकायरे ङ्छदन सक्ने सेिा, सङ्टङ्झफधा सम्फन्द्धभा सभमभै 
सङ्टसूङ्ञचत गनघ स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारमररे ङ्जिशेर्ष व्मिस्था गनङ्टघऩने।  

 बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूको उऩचायको राङ्झग बनी नेऩार सयकायरे ङ्झनजी तथा साभङ्टदाङ्जमक 
अस्ऩतारभा  यकभ ङ्जिङ्झनमोजन गयेको तय सो यकभको के-कसयी िचघ गङ्चयएको छ, 
ऩीङ्झडतहरूरे सेिा ऩाएका छन ् ङ्जक छैनन?् बन्द् न े सम्फन्द्धभा अनङ्टगभन गयेको नदेङ्ञिएकोरे 
स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारमरे उल्रेङ्ञित िचघ यकभ सम्फन्द्धभा अनङ्टगभन तथा छानिीन 
गयी दोहोयो ब ङ्टिाङ्झन (ऩीङ्झडत तथा सयकायफाट) योक्ने तपघ  आिश्मक ऩहर गनङ्टघऩने।   

 स्िास्थ्म सेिा ङ्जिबागफाट बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राहरूभा ऩठाईएको और्षङ्झधहरू भाग अनङ्टसाय 
नबएको तथा कङ्झतऩम और्षङ्झधहरूको प्रमोग अिङ्झध सभेत सङ्जकन रागेको अिस्थाको ऩाईएको, 
केही ङ्ञजल्राहरूभा ङ्ञजल्रा जनस्िास्थ्म कामाघरमहरूरे याहत स्िरूऩ और्षङ्झध िङ्चयद गनघ 
ऩठाईएको यकभ  कामाघरमका कभघचायीहरूको िाजा तथा िाना िचघ सभेतभा प्रमोग गयेको 
देङ्ञिएकोरे स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारमफाट सो को छानिीन गयी आिश्मक कायफाही 
गनङ्टघऩने।   

 बकूम्ऩ ऩिात ्फैदेङ्ञशक सहमोग तथा अन्द्म दात ृ ङ्झनकामहरूफाट प्राप् त कङ्झतऩम और्षङ्झधहरूको 
नाभ तथा कम्ऩोङ्ञजशन सम्फङ्ञन्द्धत देशको बार्षाभा नै रेङ्ञिएकोरे प्रमोग गनघ नसक्ने अिस्थाभा 
ऩाईएकोरे ऩययाष्ड भन्द्त्रारमफाट याहत स्िरूऩ और्षङ्झध ऩठाउने ङ्झभत्र याष्ड तथा दात ृ
ङ्झनकामहरूराई और्षङ्झधको नाभ, कम्ऩोङ्ञजशन य प्रमोग अिङ्झध अॊग्रजेी बार्षाभा उल्रेि गयी 
ऩठाउने व्मिस्था ङ्झभराउन अनङ्टयोध गनङ्टघऩने। 

 ङ्ञजल्रा जनस्िास्थ्म कामाघरम, काठभाण्डौंराई और्षङ्झध िङ्चयद सभेतका राङ्झग रू. 
८,००,०००।- प्राप् त बएकोभा और्षङ्झध आऩूङ्झतघकताघहरू दोरिा ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत पभघहरू सभेत 
यहेकोरे िङ्चयद प्रङ्जक्रमा स्िबाङ्जिक नदेङ्ञिएको हङ्टॉदा सो सम्फन्द्धभा सम्फङ्ञन्द्धत ङ्जिबागफाट 
छानिीन हङ्टनङ्टऩने देङ्ञिमो। 
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५.३.५ िन तथा ब-ूसॊयऺण भन्द्त्रारमसॉग सम्फङ्ञन्द्धत:   
 ङ्जिनासकायी बकूम्ऩरे गदाघ प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राहरूका जराधाय ऺेत्रभा ऩङ्जहयोहरू गएको, 

िानेऩानीका श्रोतहरूभा ऺङ्झत ऩङ्टगेको तथा कङ्झतऩम िोराहरूभा ऩङ्जहयोको कायण फहाि थङ्टङ्झनन 
गई अङ्ञस्थय जराशम ङ्झनभाघण बएको ऺेत्रभा थऩ ऺङ्झत हङ्टन नङ्छदन तथा ऩानीको भङ्टहान सॊयऺण 
तथा सङ्टधाय गनघको राङ्झग बनी रू.२० कयोड य साङ्जिकको रू.६ राि सभेत ब ूतथा जराधय 
सॊयऺण ङ्जिबागराई स्िीकृत कामघक्रभ फभोङ्ञजभ अथघ भन्द्त्रारमफाट ङ्जिङ्झनमोजन बएकोभा ङ्ञजल्रा 
ब-ूसॊयऺण कामाघरमहरूरे छोटो प्रङ्जक्रमाफाट ताय तथा तायजारीहरू िङ्चयद गयेको देङ्ञिमो  तय 
उल्रेङ्ञित ताय तथा तायजारीहरू केही ङ्ञजल्राहरूभा बदौ भसान्द्तसम्भ ऩङ्झन ङ्जितयण नगयी 
भौज्दात यािेको देङ्ञिएकोरे यकभ ङ्झनकासा तथा िचघको  औङ्ञचत्म ऩङ्टष्टी हङ्टन ेनदेङ्ञिदा ऺङ्झतको 
अनङ्टभान तथा भाग सॊकरन ऩिात भात्र मस्ता यकभको भाग तथा ङ्झनकासा हङ्टनङ्टऩने।  

 भाङ्झथ उल्रेङ्ञित यकभको िचघ गदाघ केही ङ्ञजल्राहरूभा तोङ्जकएको भाऩदण्ड तथा 
स्ऩेङ्ञशङ्जपकेसनभा उल्रेि बए फभोङ्ञजभको तायजारी िङ्चयद गयेको नदेङ्ञिदा उल्रेङ्ञित 
शीर्षघकभा बएको िचघ सम्फन्द्धभा सम्फङ्ञन्द्धत भन्द्त्रारम एिॊ ङ्जिबागफाट अनङ्टगभन तथा छानिीन 
हङ्टनङ्टऩने। 

 

५.३.६ ङ्ञशऺा भन्द्त्रारमसॉग सम्फङ्ञन्द्धत 

यकभ ङ्झनकासा सम्फन्द्धभा 
 केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षफाट १ अफघ १० कयोड ९८ राि ५६ हजाय य एङ्झसमारी 

ङ्जिकास फककफाट प्रधानभन्द्त्री दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्षभा प्राप् त हङ्टन आएको रु.३० कयोड 
सभेत ङ्ञशऺा भन्द्त्रारमराई उऩरब्ध गयाईएकोभा उि यकभ बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ऺेत्रभा ऺङ्झत 
ऩङ्टगेका ङ्जिद्यारमहरूको आिश्मक भभघत सॊबाय तथा अस्थामी कऺा कोठा ङ्झनभाघण गयी कऺा 
सॊचारनभा ल्माउने, बकूम्ऩका कायण िारिाङ्झरकाभा बएको भानङ्झसक तनाि हटाउने 
कामघक्रभ सॊचारन गने, उि ङ्जिद्यारमहरूको ऩङ्टनङ्झनघभाघणको राङ्झग भध्मकाङ्झरन य दीर्घकाङ्झरन 
मोजना फनाई कामाघन्द्िमनभा ल्माउने प्रमोजनको राङ्झग ङ्झनकासा गयेको ऩाईमो तय ङ्झनभाघण 
गङ्चयने अस्थामी ङ्झसकाई केन्द्रको भाऩदण्ड, स्ऩेङ्ञशङ्जपकेसन, ङ्जटकाउऩन, स्थानको छनौट 
रगामतका भहत्िऩूणघ ङ्जिर्षमहरूको सम्फन्द्धभा कामघङ्झफङ्झध तमाय नगयी फजेट ङ्झनकासा गयेको 
देङ्ञिदा आगाभी ङ्छदनभा मस्ता यकभ ङ्झनकासा गनङ्टघ ऩूिघ ङ्ञशऺा भन्द्त्रारमरे आिश्मक कामघङ्झफङ्झध, 
ऺङ्झतको प्रायङ्ञम्बक अनङ्टभान, ऩीङ्झडतको ऩङ्जहचान आङ्छद गनङ्टघऩने।  

 अस्थामी ङ्झसकाई केन्द्र ङ्झनभाघण सम्फन्द्धभा भन्द्त्रारमफाट भाऩदण्ड तोकेको नऩाईएकोरे 
केन्द्रको गङ्टणस्तय, साईज, िऩत अिङ्झध आङ्छद पयक देङ्ञिएको, अन्द्म दात ृ ङ्झनकामहरूफाट 
सभेत सोही स्थानभा अस्थामी ङ्झसकाई केन्द्रहरू ङ्झनभाघण बएको, केही ङ्जिद्यारमहरूरे ऩङ्टयानो 
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बिनभा नै तायफाय गयी केन्द्रहरूको ङ्झनभाघण गयेको देङ्ञिएकोरे ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभको उदेश्म 
अनङ्टरूऩ सदङ्टऩमोग बएको छ बङ्ङ सक्ने अिस्था नदेङ्ञिएकोरे नेऩार सयकायको ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत 
यकभफाट फनेका अस्थामी ङ्झसकाई केन्द्रहरूको अनङ्टगभन तथा छानिीन हङ्टनङ्टऩने।   

 ङ्जिद्यारम ऩोशाक तथा झोरा शीर्षघकभा ङ्झनकासा बएको यकभ कङ्झतऩम ङ्ञजल्राहरूभा ङ्ञजल्रा 
ङ्ञशऺा कामाघरमरे ङ्जिद्यारमको िाताभा Need Assessment नगयी तथा अङ्ञर्ल्रो शैङ्ञऺक 
सत्रको Flash Report को तथ्माॊङकराई आधाय भानी सफै ङ्जिद्याथॉहरूको राङ्झग ङ्झनकासा गयेको 
ऩाईमो बने केही ङ्ञजल्राभा तहगत रुऩभा ङ्झनकासा नगयी प्राङ्जि तहराई भात्र ङ्झनकासा गयेको 
ऩाईएकोरे सो यकभको सदङ्टऩमोग सम्फन्द्धभा अनङ्टगभन गनघ य आगाभी ङ्छदनभा मस्ता प्रकृङ्झतका 
ङ्झनकासा गदाघ एउटै भाऩदण्ड फनाई ङ्झनकासा गने व्मिस्था ङ्झभराउन ङ्ञशऺा भन्द्त्रारमराई 
सङ्टझाि ङ्छदन उऩमङ्टि हङ्टने। 

५.३.७ कृङ्जर्ष ङ्जिकास भन्द्त्रारमसॉग सम्फङ्ञन्द्धत: 

ऩशङ्ट सेिा ङ्जिबाग अन्द्तगघत: 

 ङ्झभङ्झत 2072।०१।१७ य ङ्झभङ्झत २०७२।०१।२० गतेको ङ्झनणघमरे र्ाईते ऩशङ्टऩॊछीको 
उऩचाय तथा ऩीङ्झडत कृर्षकराई भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ याहत ङ्छदने व्मिस्थाको राङ्झग 
रू.२,५०,००,000।- कृङ्जर्ष ङ्जिकास भन्द्त्रारमराई ङ्झनकासा ङ्छदएकोभा कृङ्जर्ष ङ्जिकास 
भन्द्त्रारमफाट ङ्झभङ्झत 2072।02।06 गते भात्र उि यकभ ऩशङ्ट स्िास्थ्म ङ्झनदेशनारमराई 
उऩरब्ध गयाएको ऩाईमो। भतृ ऩशङ्ट व्मिस्थाऩन तथा र्ाईते ऩशङ्टऩॊऺीहरूको उऩचायको राङ्झग 
बनी बकूम्ऩ गएको  झण्डै १  भङ्जहना ऩश् चात ्  उल्रेङ्ञित यकभ ङ्झनकासा गङ्चयनङ्ट सान्द्दङ्झबघक 
यहेको देङ्ञिएन। बकूम्ऩभा ऩयी भयेका ऩशङ्टहरूको व्मिस्थाऩनको राङ्झग बनी केन्द्र तथा 
ङ्ञजल्राफाट िङ्चयद गङ्चयएका और्षङ्झधहरू स्थानीम स्तयफाट भतृ ऩशङ्ट व्मिस्थाऩन बैसकेको तथा 
भयेका ऩशङ्टहरू सडी गरी सक्ने अिधी बन्द्दा ऩङ्झछको सभमभा उल्रेङ्ञित प्रमोजनको राङ्झग 
िचघ गङ्चयएको देङ्ञिएकोरे कृङ्जर्ष भन्द्त्रारम तथा सम्फङ्ञन्द्धत ङ्जिबागफाट सोको अनङ्टगभन तथा 
छानिीन हङ्टनङ्टऩने। 

 याङ्जष्डम िीऊ ङ्जिजन कम्ऩनीरे आफ्नो िीऊ बण्डायण केन्द्रहरूफाट तथा स्थानीम सहकायी 
भापघ त धानको िीऊ िङ्चयद गयी बकूम्ऩ ऩीङ्झडत कृर्षकहरूराई ङ्जितयण गनघ उऩरब्ध गयाएको 
४२५ भेङ्जट्रक टन िीऊ कृर्षकको आिश्मकता, धान रगाउने सभम आङ्छद सभेत तमार नगयी 
ङ्जितयण गयेको देङ्ञिदा उल्रेङ्ञित शीर्षघकभा गङ्चयएको िचघ सदङ्टऩमोग बएको बन्द् ने अिस्था 
देङ्ञिएन। मसयी ङ्जितयण गङ्चयएका धानका िीऊ केही ङ्ञजल्राहरूभा एकै व्मङ्ञिराई १०० 
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के.जी. बन्द्दा फढी ङ्जितयण गयेको देङ्ञिदा ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा सभेत न्द्मामोङ्ञचत बएको नऩाईएकोरे 
ङ्जितयण य िचघ सम्फन्द्धभा अनङ्टगभन गनघ तथा आगाभी ङ्छदनभा भाऩदण्ड फनाई सभमभै फीऊ 
ङ्झफजन ङ्जितयण गने व्मिस्था ङ्झभराउन कृङ्जर्ष भन्द्त्रारमरे ऩहर गनङ्टघऩने। 

५.३.८ सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमसॉग सम्फङ्ञन्द्धत:   
 सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमरे िङ्चयद गयेको ङ्झत्रऩारका सम्फन्द्धभा आऩूङ्झतघकताघहरुरे कभ 

गङ्टणस्तयको ङ्झत्रऩार िङ्चयद गयी फढी गङ्टणस्तयको देिाएको, कभ ऩङ्चयभाणभा आऩूङ्झतघ गयी फढी 
ऩङ्चयभाण देिाएको, सानो साईजभा िङ्चयद गयी ठूरो साईज देिाएको, कभ भूल्मभा िङ्चयद गयी 
फढी भूल्मभा आऩूङ्झतघ गयेको, पयक पयक आऩूङ्झतघभा छङ्टिा छङ्ट िै गङ्टणस्तय ऩयीऺण गनङ्टघऩनेभा सो 
नगयेको, स्ऩेङ्ञशङ्जपकेसनभा उल्रेि बए अनङ्टसाय तमायी ङ्झत्रऩार आऩूङ्झतघ नगयी कच्चा ङ्झत्रऩार 
(योर य के.जी. भा) आऩूङ्झतघ गयेको प्रायङ्ञम्बक अनङ्टसन्द्धानफाट देङ्ञिन आएकोरे आगाभी ङ्छदनभा 
िास्तङ्जिक ऩङ्चयभाण, साईज य गङ्टणस्तय िङ्टरेको कायिाना भूल्मभा नै सोझै प्रङ्झतङ्जष्ठत कम्ऩङ्झनहरु 
भापघ त िङ्चयद गने व्मफस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩने।   
 

िानऩेानी तथा सयसपाई ङ्झडङ्झबजन कामाघरमहरू:  
 बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राहरूको िानेऩानी आमोजनाहरूको भभघत रगामतको शीर्षघकभा िचघ गने 

गयी भन्द्त्रारमफाट ङ्जिङ्झनमोजन बएको यकभ िचघ सम्फन्द्धभा ङ्ञजल्रा िानेऩानी तथा सयसपाई 
ङ्झडङ्झबजन कामाघरमहरूरे छोटो प्रङ्जक्रमा अऩनाई ङ्झफङ्झबन्द् न साईज य ऩङ्चयभाणभा िानेऩानीका 
ऩाईऩ तथा ङ्जपङ्जटङ्सहरू िङ्चयद गयेको ऩाईमो बने कङ्झतऩम ङ्ञजल्राहरूभा िङ्चयद गङ्चयएको 
साभग्रीहरू ङ्जितयण नगयी भौज्दात यािेको सभेत ऩाईएकोरे भन्द्त्रारमफाट िानेऩानी 
आमोजनाहरूभा बकूम्ऩरे ऩङ्टर् माएको ऺङ्झत सम्फन्द्धी ङ्जिियण ङ्झरई, प्रायङ्ञम्बक प्राङ्जिङ्झधक 
भूल्माॊकन गयी यकभ ङ्जिङ्झनमोजन गनङ्टघ ऩने तथा िानेऩानी तथा सयसपाई ङ्झडङ्झबजन 
कामाघरमहरूरे गयेको िचघ सम्फन्द्धभा अनङ्टगभन तथा छानिीन गनङ्टघ ऩने।  
 

५.३.९ उद्योग भन्द्त्रारमसॉग सम्फङ्ञन्द्धत: 
 बकूम्ऩ ऩश् चात ्  अत्मािश्मक देङ्ञिएको ङ्झत्रऩार, ऩार, िाद्य साभग्री आङ्छदको अत्माङ्झधक भाग 

बएको, उल्रेङ्ञित साभग्रीहरूको काराफजायी सभेत बएको, नेऩार सयकायफाट ऩीङ्झडतराई 
याहत स्िरूऩ िङ्चयद गङ्चयएका उल्रेङ्ञित साभग्रीहरू कायिानाफाट िङ्चयद नगयी एजेण्ट 
(Agent) हरू भापघ त फजाय भूल्म बन्द्दा ऩङ्झन चको भूल्मभा िङ्चयद गङ्चयएको देङ्ञिदा याहत 
साभग्रीहरूको रूऩभा प्रमोग गनघ सङ्जकने य स्िदेशभा नै उत्ऩादन हङ्टने ङ्ञचजफस्तङ्टहरू जस्तै, 
टायऩोङ्झरन, ङ्झत्रऩार, टेण्ट, कम्फर, म्माटे्रश, झङ्टर, िाद्य साभग्री, सङ्टतिा िाद्य साभग्री आङ्छद 
साभग्रीहरू कङ्ट न कङ्ट न स्िदेशी कायिानाफाट के कङ्झत ऩङ्चयभाणभा उत्ऩादन हङ्टन्द्छन य त्मसको 
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और्षत कायिाना तथा फजाय भूल्म के कङ्झत ऩदघछ बनी उद्योग भन्द्त्रारमरे अङ्झनिामघ रूऩभा 
तथ्माङ्क सॊकरन गयी गयाई अङ्झबरेि अद्यािङ्झधक गने तपघ  तत्कार ऩहर गनङ्टघऩने । 

 

५.३.१० बौङ्झतक ऩूिाघधाय तथा मातामात भन्द्त्रारमसॉग सम्फङ्ञन्द्धत: 
 सडक ङ्झडङ्झबजन कामाघरमहरुरे आऩत्कारीन अिस्थाभा स्थानीम स्तयभा अफरुद्ध सडक 

िङ्टराउने कामघभा ङ्झनकासा यकभ िचघ गदाघ ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतभा ऩूणघ ङ्जिियण 
िङ्टराई सङ्झभङ्झतफाट प्रभाङ्ञणत गयाई िचघ गनङ्टघ ऩने व्मिस्था अफरम्फन गनघ बौङ्झतक ऩूिाघधाय तथा 
मातामात भन्द्त्रारम य गहृ भन्द्त्रारमरे ऩहर गनङ्टघ ऩने। 

 

५.३.११ िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारमसॉग सम्फङ्ञन्द्धत्  
 िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारमफाट सॊचाङ्झरत केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्रभा 

याहत साभग्रीहरुको अङ्झबरेिहरुभा कङ्झतऩम याहत साभग्रीहरुको इकाई तथा ऩङ्चयभाण 
निङ्टरेको, केन्द्रीम याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण केन्द्ररे प्रमोगभा ल्माएको ढाॉचा य ङ्ञजल्रा दैिी 
प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतहरुरे यािेको ढाॉचाभा एकरुऩता नबएकोरे केन्द्रफाट ऩठाईएका याहत 
साभग्रीहरु य ङ्ञजल्रारे प्रा्त  गयेको साभग्रीहरुको तङ्टरनात्भक अध्ममन गयी पयक 
ऩङ्चयभाणहरुको मङ्जकन गनघ सङ्जकने अिस्था सभेत नदेङ्ञिएकोरे अङ्झबरेि व्मिस्थाऩनभा  
एकरुऩता ल्माउनको राङ्झग केन्द्रफाट सफै ङ्जिियण िङ्टल्ने ढाॉचा फनाई रागङ्ट गनघ य ङ्जिऩद्को 
सभमभा स्थाऩना गङ्चयने केङ्ञन्द्रम तथा ऺेत्रीम बण्डायण केन्द्रहरू सभेत अऩङ्टग देङ्ञिकोरे 
िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारमरे आिश्मक सॊसाधन सङ्जहतको व्मफस्था गयी थऩ बण्डायणहरू 
स्थाऩना गनङ्टघ ऩने ।  
 

५.३.१२ ङ्झसॊचाइ भन्द्त्रारमसॉग सम्फङ्ञन्द्धत: 

 ङ्झसॊचाई भन्द्त्रारमफाट बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राहरुका ऺङ्झतग्रस्त ङ्झसॊचाई आमोजनाहरुको भभघत 
गयी सङ्टचारु गनघको राङ्झग यकभ ङ्झनकासा बएकोरे कङ्झतऩम ङ्ञजल्राहरुरे ठूरो ऩङ्चयभाणभा 
ङ्ञजल्राको मथाथघ आिश्मकताको ऩङ्जहचान नगयी छोटो प्रङ्जक्रमाफाट िङ्टल्रा ताय, तायजारी, 
HDPE ऩाईऩहरु िङ्चयद गयी आमोगफाट बएको अध्ममन अिङ्झध सम्भ ऩङ्झन ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत 
कामाघरमहरुभा बण्डायण गङ्चय यािेको देङ्ञिएको य कङ्झतऩम ऩाईऩहरुको Specification निङ्टराई 
िङ्चयद गयेको ऩाईएकोरे सो िङ्चयद प्रङ्जक्रमा तथा यकभको उङ्ञचत उऩमोग सॊफन्द्धभा ङ्झसॊचाई 
भन्द्त्रारमरे छानिीन तथा अनङ्टगभन गनङ्टघऩने।  
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५.३.१३ भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा सभाज कल्माण भन्द्त्रारम: 
 बकूम्ऩ ऩश् चात ्  याहत साभग्रीहरूको प्राङ्झ्त , सॊकरन तथा ङ्जितयणभा सॊरग्न ङ्जिङ्झबन्द् न व्मङ्ञि 

तथा गैयसयकायी सॊर्/सॊस्थाहरुफाट सम्ऩादन बएको कामघको सङ्टचना सॊकरन, ङ्जिश् रेर्षण, 
अङ्झबरेिीकयण, अनङ्टगभन तथा ङ्झनदेशन बएको नदेङ्ञिएको सन्द्दबघभा याङ्जष्डम/अन्द्तयाङ्जष्डम गैय 
सयकायी सॊर्-सॊस्थाहरूरे ङ्जिऩद् को सभमभा सम्ऩादन गने कामघको कामघङ्जिङ्झध य अनङ्टगभनको 
प्रबािकायी व्मिस्था गयी ऩायदशॉता प्रफद्धघन गनङ्टघऩने।  
 

५.३.१४ यकभ ङ्झनकासा तथा िचघ सम्फन्द्धभा: 
 नेऩार सयकायरे बकूम्ऩफाट ऩङ्टगेको ऺङ्झतको आॊकरन, ऩीङ्झडतहरूको ऩङ्जहचान तथा भाग 

सॊकरन नगयी स्थानीम ङ्झनकामहरूराई छोटो प्रङ्जक्रमा अऩनाई आिश्मक साभग्रीहरू िङ्चयद 
गयी ऩीङ्झडतहरूराई ङ्जितयण गनघ बनी यकभ ङ्झनकासा गयेको तय उल्रेङ्ञित प्रङ्जक्रमा अऩनाई 
िङ्चयद गङ्चयएका साभग्रीहरू ऩीङ्झडतहरूराई ङ्जितयण नगयी कामाघरमभा भौज्दात यािेको 
देङ्ञिएकोरे छोटो प्रङ्जक्रमाफाट गयेको िङ्चयदको औङ्ञचत्म ऩङ्टष्टी हङ्टने नदेङ्ञिएकोरे आगाभी ङ्छदनभा 
भाग तथा ऩीङ्झडतहरूको तत्कारको आिश्मकताराई ऩङ्जहचान गये ऩिात ्भात्र यकभ ङ्झनकासा 
गनघ तथा हार बएको िचघको सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनकामहरूफाट अनङ्टगभन गने व्मिस्था ङ्झभराउनङ्ट 
ऩने। 
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५.४ कामाघन्द्िमन कामघमोजना ( Implementation Matrix ) 

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन गने सयकायको एक प्रभङ्टि रक्ष्म हो जसका राङ्झग भाथी िण्डभा ऩेश गङ्चयएका सङ्टझािहरूको कामाघन्द्िमनका राङ्झग कामघक्रभ, कामाघन्द्िमन गने 
ङ्झनकाम, सभमािङ्झध, श्रोत य अनङ्टगभन भूल्माङ्कन गने ङ्झनकाम सभेत उल्रेि गयी देहाम फभोङ्ञजभ कामाघन्द्िमन कामघमोजना प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। साथै ङ्जम रगामत ङ्जिङ्झबन्द् न 
कामघक्रभहरूको प्रबािकायी कामाघन्द्िमनफाट सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनकामहरूरे आिश्मक अन्द्म कामघङ्जिङ्झध सभेत अिरम्िन गयी ङ्जिऩद् को प्रबािकायी व्मिस्थाऩन गनघ सक्नेछन।् 

क्र.सॊ. सङ्टझाि कामघक्रभ 

कामाघन्द्िमन गने 
ङ्झनकाम 

सभमािङ्झध श्रोत 

अनङ्टगभन भूल्माङ्कन गने 
ङ्झनकाम 

1.  

ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ व्मिस्थाऩन याङ्जष्डम यणनीङ्झत, 
२०६६ को एकिाय नीङ्झत य सभूहगत 
अिधायणाको कामाघन्द्िमन गने 

याङ्जष्डम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन ऩङ्चयर्षद् तथा  
याङ्जष्डम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन प्राङ्झधकयण 
गठन गने 

नेऩार सयकाय मथासक्म 
चाॉडो 

अथघ 
भन्द्त्रारम 

प्रधानभन्द्त्री तथा 
भन्द्त्रीऩङ्चयर्षद्को कामाघरम 

स्थामी प्रकृङ्झतको सॊमन्द्त्र ङ्झनभाघण गने 
नेऩार सयकाय / 
गहृ भन्द्त्रारम 

मथासक्म 
चाॉडो 

अथघ 
भन्द्त्रारम 

प्रधानभन्द्त्री तथा 
भन्द्त्रीऩङ्चयर्षद्को कामाघरम 

2.  

याङ्जष्डम आऩतकारीन कामघ सॊचारन केन्द्र 
(NEOC) रे ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामघको  ऩङ्चयचारन 
मोजना  य अङ्झबरेि प्रणारीको एकरूऩता 
कामभ हङ्टने ऩद्धङ्झत रागङ्ट गने 

ङ्जिऻ, उद्धाय साभग्री, उऩकयण, 
अस्ऩतार, ढङ्टिानी, आऩत्काङ्झरन सॊचाय 
आङ्छदको ऩङ्जहचान तथा अङ्झबरेिीकयण 
गयी ऩङ्चयचारन मोजना फनाउने 

गहृ भन्द्त्रारम 

मथासक्म 
चाॉडो ङ्झनमङ्झभत 

प्रधानभन्द्त्री तथा 
भन्द्त्रीऩङ्चयर्षद्को कामाघरम 

एकरूऩता कामभ हङ्टन े अङ्झबरेि 
ऩद्धङ्झतराई केन्द्र देङ्ञि ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ 
उद्धाय सङ्झभङ्झतसम्भ रागङ्ट गयाउन े

गहृ भन्द्त्रारम 

मथासक्म 
चाॉडो ङ्झनमङ्झभत 

प्रधानभन्द्त्री तथा 
भन्द्त्रीऩङ्चयर्षद्को कामाघरम 
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3.  

ङ्जिऩद् ऩूिघतमायी तथा प्रङ्झतकामघ मोजना तजङ्टघभा 
भागघदशघन, २०६७ को ४.४(छ) को 
व्मिस्था कामाघन्द्िमन गने 

बकूम्ऩराई एक प्रभङ्टि ङ्जिऩद् भानेय 
ङ्जिऩद्को प्रङ्झतकामघ मोजना तजङ्टघभा गयी 
प्रबािकायी कामाघन्द्िमन गने 

ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ 
उद्धाय सङ्झभङ्झत/ 

ङ्ञज.ङ्जि.स.को 
कामाघरम 

मथासक्म 
चाॉडो ङ्झनमङ्झभत 

गहृ भन्द्त्रारम / सॊर्ीम 
भाङ्झभरा तथा स्थानीम 
ङ्झफकास भन्द्त्रारम 

4.  

ङ्जिऩद्को सभमभा आिश्मक ऩने याहत 
साभग्रीको सूची तमाय गने 

याहत साभग्रीहरूको अग्रीभ रूऩभा सूची 
तमाय गयी आिश्मकता अनङ्टसाय 
ऩङ्टनयािरोकन गयी अद्यािङ्झधक गने 

केन्द्रीम दैिी 
प्रकोऩ उद्धाय 

सङ्झभङ्झत 

मथासक्म 
चाॉडो ङ्झनमङ्झभत 

प्रधानभन्द्त्री तथा 
भन्द्त्रीऩङ्चयर्षद्को कामाघरम 

5.  

अस्थाई आिास िाऩत ङ्जितयण गङ्चयएको 
रु.१५,०००।- को अनङ्टगभन गने 

ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको 
सभन्द्िम य सॊमोजनभा तोङ्जकएका 
ऩदाङ्झधकायी य सॊमन्द्त्रफाट अनङ्टगभन, 
छानिीन गने 

गहृ भन्द्त्रारम/ 

सॊर्ीम भाङ्झभरा 
तथा स्थाङ्झनम 
ङ्जिकास भन्द्त्रारम 

मथासक्म 
चाॉडो ङ्झनमङ्झभत 

प्रधानभन्द्त्री तथा 
भन्द्त्रीऩङ्चयर्षद्को कामाघरम/ 
अथघ भन्द्त्रारम 

6.  

अत्मािश्मक फस्तङ्टको कारोफजायी, काटेङ्झरङ, 
ङ्झसण्डीकेट य भूल्मफङृ्जद्ध गनेराई कायिाही गयी 
आऩूङ्झतघ व्मिस्थाराई सहज ऩाने 

सफै ङ्झनमभनकायी ङ्झनकामहरुको सॊमङ्टि 
अनङ्टगभन सॊमन्द्त्र य ऩङ्चयचारन मोजना 
फनाई रागङ्ट गनङ्टघऩने 

गहृ भन्द्त्रारम / 
अथघ भन्द्त्रारम / 
फाङ्ञणज्म तथा 
आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारम 

ङ्झनयन्द्तय ङ्झनमङ्झभत 

प्रधानभन्द्त्री तथा 
भन्द्त्रीऩङ्चयर्षद्को कामाघरम 

7.  

याहत साभग्रीहरुको बन्द्साय छङ्टटको 
व्मिस्थाऩन गने 

उच्च स्तयको सॊमन्द्त्र, कामघङ्जिङ्झध तजङ्टघभा 
गङ्चय रागङ्ट गने 

गहृ भन्द्त्रारम / 
अथघ भन्द्त्रारम 

ङ्झनयन्द्तय ङ्झनमङ्झभत 

प्रधानभन्द्त्री तथा 
भन्द्त्रीऩङ्चयर्षद्को कामाघरम 

8.  

याङ्जष्डम ऩङ्टन:ङ्झनभाघण कोर्ष य “ऩङ्टनङ्झनघभाघण 
प्राङ्झधकयण” गठन गने 

“ऩङ्टनङ्झनघभाघण प्राङ्झधकयण” गठनको राङ्झग 
ऐन तजङ्टघभा गयी कामाघन्द्िमन गने 

कानून, न्द्माम तथा 
सॊसदीम व्मिस्था 

भन्द्त्रारम 

मथासक्म 
चाॉडो ङ्झनमङ्झभत 

व्मिस्थाङ्जऩका सॊसद / 
सङ्झभङ्झत 
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9.  

ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत फजेट य यकभ ङ्झनकासा 
सम्फन्द्धभा 

आिश्मकता ऩङ्जहचान गयी भाऩदण्ड 
फनाई यकभ ङ्झनकासा गने 

सिै भन्द्त्रारमहरु ङ्झनयन्द्तय ङ्झनमङ्झभत 

अथघ भन्द्त्रारम / याङ्जष्डम 
सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झत / 

याङ्जष्डम मोजना आमोग 

ङ्झनकासा यकभको अनङ्टगभन गने अथघ भन्द्त्रारम ङ्झनयन्द्तय ङ्झनमङ्झभत 

दात ृङ्झनकाम / अन्द्तयाङ्जष्डम 
गैय सयकायी सॊस्था 

10.  

बन्द्साय छङ्टटभा आमात गङ्चयएका याहत 
साभग्रीको प्रमोग सम्फन्द्धभा 

व्मिसाङ्जमक पभघहरु सभेतफाट बन्द्साय 
छङ्टटभा आमात गङ्चयएका याहत साभग्रीको 
प्रमोग सम्फन्द्धभा अनङ्टगभन गने 

गहृ भन्द्त्रारम / 
अथघ भन्द्त्रारम / 
फाङ्ञणज्म तथा 

आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारम 

ङ्झनयन्द्तय ङ्झनमङ्झभत 

प्रधानभन्द्त्री तथा 
भन्द्त्रीऩङ्चयर्षद्को कामाघरम 

11.  याहत साभग्रीको ऩङ्जहचान य प्राङ्ञप् त 

ङ्जिऩद् को सभमभा प्रा्त  हङ्टने याहत 
साभग्रीहरुको आिश्मकता य प्रमोजन 
िङ्टराई ङ्झरने (ङ्जिशरे्षत: और्षङ्झधको 
Composition/ Language) व्मिस्था गने 

सिै भन्द्त्रारमहरु ङ्झनयन्द्तय ङ्झनमङ्झभत 

प्रधानभन्द्त्री तथा 
भन्द्त्रीऩङ्चयर्षद्को कामाघरम/ 

अथघ भन्द्त्रारम 

12.  शैङ्ञऺक व्मिस्थाऩन सम्फन्द्धभा 

आिश्मकता ऩङ्जहचान य भाऩदण्ड ङ्झनधाघयण 
नगयी गङ्चयएको िचघको अनङ्टगभन गने    
(ङ्जिशेर्षत: अस्थामी ङ्झसकाई केन्द्र, ऩोशाक 
तथा झोरा) 

ङ्ञशऺा ङ्जिबाग य 
सम्फङ्ञन्द्धत ङ्ञजल्रा 
ङ्ञशऺा कामाघरम 

मथासक्म 
चाॉडो ङ्झनमङ्झभत ङ्ञशऺा भन्द्त्रारम 

आगाभी ङ्छदनभा अस्थामी ङ्झसकाई केन्द्र 
ङ्झनभाघण गनघ भाऩदण्ड सङ्जहतको कामघङ्जिङ्झध 
तमाय गयी रागङ्ट गने 

ङ्ञशऺा ङ्जिबाग य 
सम्फङ्ञन्द्धत ङ्ञजल्रा 
ङ्ञशऺा कामाघरम 

मथासक्म 
चाॉडो ङ्झनमङ्झभत ङ्ञशऺा भन्द्त्रारम 

13.  

बकूम्ऩभा ऩयी भयेका ऩशङ्टहरुको व्मिस्थाऩन 
सम्फन्द्धभा 

भतृ ऩशङ्टको व्मिस्थाऩनभा गङ्चयएको 
िचघको अनङ्टगभन गने 

ऩशङ्ट स्िास्थ्म 
ङ्झनदेशनारम य 
सम्फङ्ञन्द्धत ऩशङ्ट 
सेिा कामाघरम 

मथासक्म 
चाॉडो ङ्झनमङ्झभत कृङ्जर्ष ङ्जिकास भन्द्त्रारम 
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14.  कृङ्जर्ष ङ्जिऊङ्जिजनको ङ्झफतयण भाऩदण्ड ङ्झफऩङ्चयत ङ्जितङ्चयत ङ्जिऊ ङ्जिजनको 
अनङ्टगभन गने कृङ्जर्ष ङ्जिबाग मथासक्म 

चाॉडो ङ्झनमङ्झभत कृङ्जर्ष ङ्जिकास भन्द्त्रारम 

15.  

िानेऩानी आमोजनाहरुको भभघत सम्बाय 
सम्फन्द्धभा 

छोटो प्रङ्जक्रमा सभेतफाट गङ्चयएको 
िङ्चयदको अनङ्टगभन भूल्माङ्कन गने 

िानेऩानी तथा 
ढर ङ्झनकास 

ङ्जिबाग 

मथासक्म 
चाॉडो ङ्झनमङ्झभत शहयी ङ्झफकास भन्द्त्रारम 

16.  

ङ्जिऩद् को फेरा आिश्मक ऩने साभग्रीको 
उत्ऩादन ऺभता य बण्डायणको अङ्झबरेि 

सम्फन्द्धभा 

ङ्जिऩद् को फेरा आिश्मक ऩने 

(ङ्झत्रऩार, िाद्याङ्ङ आङ्छद) साभग्रीको 
नेऩारभा हङ्टने उत्ऩादन ऺभता, बण्डायण 
जस्ता अङ्झबरेिको व्मिस्थाऩन गने 

उद्योग भन्द्त्रारम मथासक्म 
चाॉडो ङ्झनमङ्झभत गहृ भन्द्त्रारम 

17.  ङ्झसॊचाई आमोजनाको भभघत सम्फन्द्धभा ङ्झसॊचाई आमोजनाको आिश्मक साभग्री 
िङ्चयदको अनङ्टगभन   ङ्झसॊचाई ङ्जिबाग 

मथासक्म 
चाॉडो ङ्झनमङ्झभत ङ्झसॊचाई भन्द्त्रारम 

18.  

NGO/INGO को काभ कायिाहीको सभन्द्िम 
एिॊ ऩायदशॉता  सम्फन्द्धभा 

गैयसयकायी सॊर्-सॊस्थाहरूरे ङ्जिऩद्को 
अिस्थाभा सम्ऩादन गने काभ 
कायिाहीको कामघङ्जिङ्झध य अनङ्टगभनको 
प्रबािकायी व्मिस्थाऩन गने 

सभाज कल्माण 
ऩङ्चयर्षद, सम्फङ्ञन्द्धत 
ङ्ञजल्रा प्रशासन 
कामाघरम, ङ्ञजल्रा 
ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको 

कामाघरम 

मथासक्म 
चाॉडो ङ्झनमङ्झभत भङ्जहरा, फारिाङ्झरका तथा 

सभाज कल्माण भन्द्त्रारम 
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५.५ आमोगफाट छानिीन गनङ्टघऩने ङ्झफर्षमहरु: 

५.५.१ नऩेारी याजदङ्टताफास, नमाॉ ङ्छदल्रीफाट िङ्चयद गङ्चयएको ङ्झत्रऩार सम्फन्द्धभा: 

नेऩारी याजदूतािास, नमाॉ ङ्छदल्रीरे िङ्चयद गयेको १ राि थान १२० जी.एस.एभ.का ङ्झत्रऩारको 
ङ्जिश् रेर्षण गदाघ Armaan Building Solution फाट िङ्चयद गङ्चयएका ङ्झत्रऩारको और्षत भूल्म प्रङ्झत िगघ 
ङ्जपट रू.४।३५, Veekay International फाट िङ्चयद गङ्चयएको ङ्झत्रऩारको और्षत भूल्म प्रङ्झत िगघ 
ङ्जपट रू.३।५५ य Gujrat Craft Industries Ltd. फाट िङ्चयद गङ्चयएको ङ्झत्रऩारको और्षत भूल्म 
प्रङ्झत िगघ ङ्जपट रू.३।७० यहेको य िङ्चयद गयेको ङ्झत्रऩारको जम्भा रू.7,91,५2,७३९।७५ ऩनघ 
गएको देङ्ञिमो। उल्रेङ्ञित भूल्मभा ढङ्टिानी िचघ, बॊसाय भहसङ्टर रगामतका अन्द्म िचघ सभािेश 
बएको देङ्ञिएन। अकोतपघ , सहयी ङ्जिकास भन्द्त्रारमफाट ङ्झत्रऩार िङ्चयदको क्रभभा भन्द्त्रारमराई 
ङ्झत्रऩार आऩूङ्झतघ गने भाता इन्द्टयप्राईजेजरे ङ्जहभार टेण्ट प्रा.ङ्झर. रङ्झरतऩङ्टयफाट ङ्झत्रऩार िङ्चयद गदाघ 
१२० ङ्ञजएसएभ ङ्झत्रऩार प्रङ्झत िगघ ङ्जपट रू.४ भा िङ्चयद गयेको देङ्ञिन आउॉछ य सो भूल्मभा 
ङ्जिके्रता ङ्जहभार टेण्ट प्रा.ङ्झर.रे उल्रेङ्ञित ङ्झत्रऩार आमात गदाघको बॊसाय रगामत अन्द्म भहसङ्टर, 
ङ्झनजको ढङ्टिानी िचघ तथा नापा सभेत सभािेश बएको प्रा.ङ्झर.का सॊचारकफाट जानकायी प्राप् त 
बमो। मसथघ, नेऩारी याजदूतािासरे बायतभा नै रू.३।५५ देङ्ञि ४।३५ प्रङ्झत िगघ ङ्जपट भूल्म 
ऩने गयी गयेको ङ्झत्रऩार िङ्चयदराई स्िाबाङ्जिक भान्द् न सङ्जकने अिस्था देङ्ञिएन।  

५.५.२ ङ्ञज.ङ्जि.स.को कामाघरम, काठभाण्डौरे िङ्चयद गयेको ङ्झत्रऩार सम्फन्द्धभा् 

ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामाघरम, काठभाण्डौरे याहत साभग्री स्िरूऩ नेऩार सयकाय केन्द्रीम 
दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको ङ्झनदेशन सभेतको आधायभा चारू आ.ि. ०७१।०७२ को 
सािघजङ्झनक ङ्झनभाघण तपघ  ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत फजेटफाट रु.75,47,7९7।- फयाफयको ३०५० थान 
ङ्झत्रऩार सािघजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभािरी, २०६४ को ङ्झनमभ ८५ (४) फभोङ्ञजभ छोटो प्रङ्जक्रमािाया 
सोझै फजायफाट िङ्चयद गयेको ङ्झत्रऩारको और्षत भूल्म प्रङ्झत िगघ ङ्जपट रू.१४ रूऩैमाॉसम्भ ऩनघ 
गएको देङ्ञिएको, िङ्चयद गङ्चयएको ङ्झत्रऩारको नभूना सॊकरन गयी गङ्टणस्तय ऩयीऺण गने कामघ सभेत 
गयेको नदेङ्ञिएको य कय ङ्झफजकभा गङ्टणस्तय सभेत निङ्टरेको, ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामाघरम, 
काठभाण्डौराई ङ्झत्रऩार आऩूङ्झतघ गने व्मिसाङ्जमक पभघहरूरे कय ङ्झफजकभा तथा ङ्ञज.ङ्जि.स. 
काठभाण्डौको ङ्झभङ्झत २०७२।१।१८ गतेको ङ्जटप् ऩणी आदेश य ङ्झनणघमभा उल्रेि गयेको गङ्टणस्तय 
(२३० जी.एस.एभ.) सम्फङ्ञन्द्धत पभघहरूरे आऩूङ्झतघ सभेत नगयेको प्रायङ्ञम्बक अनङ्टसन्द्धानफाट 
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देङ्ञिॊदा ङ्ञज.ङ्जि.स.को कामाघरम, काठभाण्डौरे िङ्चयद गयेको ङ्झत्रऩार तथा उि कामाघरमराई 
ङ्झत्रऩार आऩूङ्झतघ गने पभघ उऩय छानिीन हङ्टनङ्टऩने देङ्ञिन्द्छ। 

 

५.५.३ काठभाण्डौं भहानगयऩाङ्झरकाको कामाघरम, काठभाण्डौरे िङ्चयद गयेको ङ्झत्रऩार 
सम्फन्द्धभा् 

भहानगयऩाङ्झरकाको कामाघरम, काठभाण्डौंरे ङ्ञऺङ्झतज टे्रड ईन्द्टयनेशनर रगामतफाट 
रू.५५,४१,९४५।६८ भूल्म फयाफयको ङ्झत्रऩार िङ्चयद गयेको देङ्ञिन्द्छ बने उि िङ्चयद गङ्चयएका 
ङ्झत्रऩारहरूको िङ्चयद प्रङ्जक्रमा, भूल्म य गङ्टणस्तयको अध्ममन गदाघ छोटो प्रङ्जक्रमा अऩनाई िङ्चयद 
गयेको तय िङ्चयद गदाघ अऩनाउनङ्टऩने गङ्टणस्तय ऩयीऺण, प्राङ्जिङ्झधक ऩयाभशघ, नभूना सॊकरन जस्ता 
कामघ गयेको देङ्ञिएन। मस्तै, िङ्चयद गङ्चयएको ङ्झत्रऩारको भूल्मभा ङ्जिङ्जिधता देङ्ञिमो बन े
भहानगयऩाङ्झरका रगामत अन्द्म न.ऩा.हरूरे िङ्चयद गयेको ङ्झत्रऩारभा गङ्टणस्तय (जी.एस.एभ.) 
िङ्टरेको नदेङ्ञिएको तथा ङ्जितयण प्रङ्जक्रमा सभेत ऩायदशॉ बएको नऩाईएकोरे सो ङ्जिर्षमभा छानिीन 
हङ्टनङ्टऩने देङ्ञिमो।  

५.५.४ ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, भकिानऩङ्टयफाट बएको ङ्झत्रऩार िङ्चयद 
सम्फन्द्धभा:  

ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, भकिानऩङ्टयरे िङ्चयद गयेको ७,८३६ थानको ङ्झत्रऩार तथा 
म्माटे्रसको जम्भा भूल्म रू.1,44,94,188।- य ङ्झत्रऩारको और्षत भूल्म प्रङ्झत िगघ ङ्जपट 
रू.७।२८ ऩनघ गएको देङ्ञिन्द्छ। उल्रेङ्ञित भूल्म ङ्ञज.ङ्जि.स.को कामाघरम, काठभाण्डौ रगामत 
अन्द्म कामाघरमहरूरे िङ्चयद गयेको भूल्म बन्द्दा सस्तो देङ्ञिए ऩङ्झन िङ्चयद प्रङ्जक्रमाराई ऩायदशॉ 
फनाउन प्राङ्जिङ्झधक ऩयाभशघ नङ्झरएको, िङ्चयद गङ्चयएको ङ्झत्रऩारको नभूना नयाङ्ञिएको तथा गङ्टणस्तय 
ऩयीऺण सभेत गयाएको नदेङ्ञिदा कङ्ट न गङ्टणस्तयको ङ्झत्रऩार िङ्चयद गयेको हो बनी मङ्जकन गनघ 
सङ्जकने अिस्था देङ्ञिएन। त्मस्तै, बकूम्ऩ ऩीङ्झडतहरूको राङ्झग बनी केन्द्रीम स्टोयफाट सभेत ठूरो 
ऩङ्चयभाणभा ङ्झत्रऩार ऩठाएको देङ्ञिॊदा त्मङ्झत ठूरो ऩङ्चयभाणभा ऩार िङ्चयद गनङ्टघ ऩनाघको कायण सभेत 
स्ऩष्ट देङ्ञिदैन।् तसथघ, उि ङ्झत्रऩार तथा म्माटे्रश िङ्चयदका सम्फन्द्धभा सप्रामसघरे के-कङ्ट न 
गङ्टणस्तयका ङ्झत्रऩार तथा म्माटे्रश के-कङ्झत भूल्मभा िङ्चयद गयी ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय 
सङ्झभङ्झतराई उऩरब्ध गयाएको ङ्झथमो बन्द् ने तपघ  छानिीन हङ्टनङ्टऩने देङ्ञिन्द्छ।   
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५.५.५ गोयिा नगयऩाङ्झरकाफाट बएको ङ्झत्रऩार िङ्चयद सम्फन्द्धभा:  

गोयिा नगयऩाङ्झरकारे ङ्झभङ्झत २०७२।१।१८ गते तथा ङ्झभङ्झत २०७२।२।२२ गते सयािगी 
ब्रदशघ, िीयगॊजफाट िङ्चयद गङ्चयएका १२० जी.एस.एभ.का टाऩोङ्झरन (१८ ङ्जपटx१५ ङ्जपट) को 
प्रङ्झत िगघ ङ्जपटको भ्माट सङ्जहतको भूल्म रु.७।६९ ऩनघ गएको; ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, 
गोयिारे ङ्झभङ्झत २०७२।१।१७ गते सोही आऩूङ्झतघकताघ सयािगी ब्रदशघ, िीयगञ्जफाट िङ्चयद गयेको 
ङ्झत्रऩारको भूल्म प्रङ्झत िगघ ङ्जपट रू.६।४४ ऩनघ गएको देङ्ञिएकोरे गोयिा नगयऩाङ्झरकारे िङ्चयद 
गयेको टायऩोङ्झरनको भूल्म ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झत, गोयिारे िङ्चयद गयेको भूल्म बन्द्दा 
प्रङ्झत िगघ ङ्जपट रु.१.२५ फढी ऩनघ गएको देङ्ञिमो जङ्टन ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतको 
दययेटराई आधाय भान्द्दा नगयऩाङ्झरकाफाट बएको िङ्चयदभा रू.३,४५,०९८।७० फढी ऩनघ गएको 
देङ्ञिमो। मसैगयी, गोयिा नगयऩाङ्झरकारे ङ्झत्रऩार िङ्चयद गदाघ अऩनाउनङ्टऩने अन्द्म साभान्द्म 
कामघङ्झफङ्झध जस्तै, नभूना सॊकरन, ऩयीऺण, दयबाउऩत्र भाग सभेत नगयेको य िङ्चयद गयेको 
ङ्झत्रऩारको गङ्टणस्तय (१२० ङ्ञज.एस.एभ.) कभसर देङ्ञिदा उल्रेङ्ञित ङ्जिर्षमभा आमोगफाट थऩ 
छानिीन गनङ्टघ ऩने देङ्ञिन्द्छ।   

५.५.६  ङ्झसॊचाई ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, ओिरढङ्टॊगाफाट िङ्चयद तथा ङ्जितयण बएको 
ङ्झसॊचाई ऩाईऩ सम्फन्द्धभा्   

ङ्झसॊचाई ङ्झडङ्झबजन नॊ. ५ कामाघरमको राङ्झग ङ्झसॊचाई ङ्जिबागफाट बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ङ्झसॊचाई 
आमोजनाहरूको ऩङ्टन्सॊचारनको राङ्झग ङ्झनकासा बएको यकभ रु.७२,५०,०००।- ङ्झभङ्झत 
२०७२।०३।२८ भा ड्राफ्ट भापघ त प्राप् त बएकोभा बकूम्ऩफाट ऺङ्झत बएका बङ्झनएका २८ िटा 
ङ्झसॊचाई आमोजनाहरुको भभघत सॊबाय गयी ङ्झसॊचाई कङ्ट रो सङ्टचारु गनघ आिश्मक ऩोङ्झरङ्झथन ऩाईऩ 
हेटौंडाफाट सोझै िङ्चयद गयी, हेटौंडाफाटै उऩबोिाहरुरे ऩाउन ेगयी ऩाईऩ िङ्चयद गयेको य ऩाईऩ 
िङ्चयदको यकभ कायिानाराई नै ब ङ्टिानी गयेको फङ्टङ्ञझएकोभा उऩबोिारे उि ऩाईऩ फङ्टझे 
नफङ्टझेको मङ्जकन हङ्टन नसकेको य बकूम्ऩ ऩीङ्झडत ऺेत्रका ङ्झसॊचाई आमोजनाहरुराई िङ्चयद गङ्चयएको 
ऩाईऩ फङ्टझ्नको राङ्झग उऩबोिा स्िॊमभ हेटौंडा जानङ्ट ऩने गयी गङ्चयएको िङ्चयद कामघ बकूम्ऩ ऩीङ्झडत-
भैत्री य व्मफहाङ्चयक सभेत बएको नदेङ्ञिएको साथै ऩाईऩको िङ्चयद प्रङ्जक्रमा ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ 
उद्धाय सङ्झभङ्झतफाट तत ्उऩबोिा सङ्झभङ्झतराई ङ्जितयण गने गयी ङ्झनणघम बएको नदेङ्ञिएको य उि 
ऩाईऩ िङ्चयद प्रङ्जक्रमा सम्फन्द्धी सक् कर पाईर अध्ममन गनघ भाग गदाघ ऩेश्की पछमौटको राङ्झग 
ङ्झसॊचाई ङ्जिबाग जाउरािेरभा ऩठाई सङ्जकएको बन्द् न ेसम्फङ्ञन्द्धत कामाघरम प्रभङ्टिफाट जानकायी हङ्टन 
आएकोरे आमोगफाट सम्फङ्ञन्द्धत पाईर ङ्ञझकाई थऩ अध्ममन गनङ्टघ ऩने देङ्ञिन्द्छ।  
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५.५.७ िानऩेानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, काभ्रऩेरान्द्चोकरे गयेको िङ्चयद 
सम्फन्द्धभा:  

िानेऩानी तथा सयसपाई ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, काभ्रऩेरान्द्चोकराई रू.1,00,00,000।- ङ्झनकासा 
बएकोभा कोटेशन भापघ त उल्रेङ्ञित यकभ फयाफयको िानेऩानी ऩाईऩ, ट्याङ्की तथा ङ्जपङ्जटङ्स 
िङ्चयद गयेको देङ्ञिमो। उल्रेङ्ञित िङ्चयद ङ्ञजल्राको िानेऩानी आमोजनाभा ऩङ्टगेको ऺङ्झतको ङ्जिियण 
सॊकरन नगयी हच ङ्टिाको बयभा िङ्चयद गयेको; उल्रेङ्ञित साभग्रीहरू िङ्चयद गनघ ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ 
उद्धाय सङ्झभङ्झतफाट ङ्झनणघम गयाएको देङ्ञिए ताऩङ्झन कङ्ट न-कङ्ट न िानेऩानी आमोजनाभा के-कङ्झत ऺङ्झत 
ऩङ्टगेको छ बनी रागत अनङ्टभान मङ्जकन नगयी ङ्झनणघम गयाएको देङ्ञिमो। त्मस्तै, उल्रेङ्ञित िङ्चयद 
कामघभा सॊरग्न बएका व्मिसाङ्जमक पभघहरूरे ऩेश गयेको दयबाउ ऩत्रभा एउटै हस्तयेिा सभेत 
बेङ्जटएको य िङ्चयद गङ्चयएको धैयै साभग्रीहरू ङ्जितयण नै नगयी भौज्दात यािेको देङ्ञिदा सो 
सम्फन्द्धभा आमोगफाट छानिीन हङ्टनङ्टऩने देङ्ञिन्द्छ।   
 

५.५.८ िानऩेानी तथा सयसपाई सफ-ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, यसङ्टिाफाट बएको िङ्चयद 
सम्फन्द्धभा: 

िानेऩानी तथा सयसपाई सफ-ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, यसङ्टिारे ऩाईऩ तथा सयसपाई सम्फन्द्धी ङ्जिङ्झबन्द् न 
साभानहरु (शौचारमको प्मान, साफङ्टन, फाङ्ञल्टन आङ्छद) ठूरो ऩङ्चयभाणभा िङ्चयद 
(रू.५५,८९,७१२।-) गयी ऩीङ्झडतहरूराई ङ्जितयण गयेको अङ्झबरेिफाट देङ्ञिन आमो तय 
उल्रेङ्ञित साभग्रीहरु ऩीङ्झडतहरूराई ङ्जितयण बए/नबएको सम्फन्द्धभा नभूनाको रूऩभा यसङ्टिा 
ङ्ञजल्राका केही गा.ङ्जि.स.हरु (धङ्टन्द्चे, रहये ऩौिा य धैिङ्टङ्ग) को अङ्झबरेि ङ्झबडाई हेदाघ उल्रेङ्ञित 
ङ्जितयण बएको बङ्झनएको साभग्रीहरू स्थानीम स्तयभा प्रा्त  बएको नदेङ्ञिदा िानेऩानी तथा 
सयसपाई सफ-ङ्झडङ्झबजन कामाघरमफाट ङ्जितयण गङ्चयएको बङ्झनएको साभग्रीहरू अन्द्म गा.ङ्जि.स.हरूभा 
ऩङ्झन ऩीङ्झडतहरूरे नऩाएको हङ्टन सक्ने अिस्था देङ्ञिमो। मसैगयी, उल्रेङ्ञित कामाघरमरे ङ्जिङ्झबङ्ङ 
ऩसरफाट एउटै दययेटभा तथा एउटै ऩसरफाट ५०० बन्द्दा फढी शौचारम प्मान िङ्चयद गयेको 
देङ्ञिदा िङ्चयद प्रङ्जक्रमा स्िबाङ्जिक भान्द् न सक्ने अिस्था नदेङ्ञिएकोरे सो सम्फन्द्धभा आमोगफाट 
छानिीन हङ्टनङ्टऩने देङ्ञिन्द्छ। 
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५.५.९ ङ्ञजल्रा ब-ूसॊयऺण कामाघरम, नङ्टिाकोटरे िङ्चयद गयेको  तायजारी (ग्माङ्जिन 
फक्स) सम्फन्द्धभा:  

ङ्ञजल्रा ब-ूसॊयऺण कामाघरम, नङ्टिाकोटरे ङ्झफङ्झबन्द् न २४ िटा सॊयऺण ऺेत्रका उऩबोिा सङ्झभङ्झतराई 
बकूम्ऩीम जोङ्ञिभमङ्टि फस्ती सॊयऺण य ब-ूऺम योकथाभ गनघ २*१*१ को २,०८० थान 
तायजारी िङ्चयद गयी ६९५ थान ङ्जितयण गयेको ऩाईमो बने फाॉकी १,३८५ थान तायजारी 
कामाघरम ऩङ्चयसयभा नै भौज्दात यहेको ऩाइमो। ङ्ञजल्रा ब-ूसॊयऺण कामाघरम नङ्टिाकोटरे िङ्चयद 
गयेको २*१*१ ङ्झभ. (१००*१२० को भेस जारी तमाय गनघ प्रमोग हङ्टन े ८ य १० गेजको) 
साईजका तायजारीको रागत अनङ्टभान तथा दय ङ्झफश्लरे्षणभा २७.30 के.जी. तौर हङ्टनङ्टऩने उल्रेि 
बएको बए ऩङ्झन उि तायजारी भध्मे २ थान नभङ्टना सॊकरन गयी तौर गदाघ क्रभश: १८ के.जी. 
९०० ग्राभ य १८ के.जी. २५० ग्राभ भात्र बएकोरे स्ऩेङ्ञशङ्जपकेसनभा तोङ्जकए अनङ्टसाय तायजारी 
आऩूङ्झतघ बएको प्रायङ्ञम्बक अनङ्टसन्द्धानफाट देङ्ञिन नआएकोरे सो सम्फन्द्धभा छानिीन गनङ्टघ ऩने 
देङ्ञिन्द्छ। 

 

५.५.१० िानऩेानी तथा सयसपाई ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, गोयिारे गयेको िङ्चयद 
सम्फन्द्धभा् 

िानेऩानी तथा सयसपाई ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, गोयिाराई ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत ऺङ्झत ऩङ्टगेका िानेऩानी 
आमोजनाहरूको ऩङ्टन: सॊचारनको राङ्झग ङ्झनकासा बएको यकभ रू.१,००,००,०००।- फाट 
िानेऩानी ऩाईऩ, ङ्जपङ्जटङ्ग रगामतभा रू.६४,६४,७४४।- य ङ्ञशङ्जिय व्मिस्थाऩनभा 
रू.१३,९८,४३६।- िचघ गयेको, ङ्ञजल्रा िानेऩानी ङ्झडङ्झबजन कामाघरमफाट तमाय गङ्चयएको रागत 
अनङ्टभान य ऩेश गङ्चयएको दयबाउ ऩत्रभा उल्रेङ्ञित सफै दययेट एउटै ऩाईएको, रागत अनङ्टभान 
ऺेत्रीम ङ्झनदेशकफाट ङ्झभङ्झत २०७२।०१।२४ भा स्िीकृत बएको य सोही ङ्झभङ्झतभा उल्रेङ्ञित 
साभग्रीहरू आऩूङ्झतघका राङ्झग काका बङ्झतज हाडघिेमय एण्ड सप्रामसघ, गोयिा य नेऩार ब्रदशघ टे्रङ्झडङ्ग, 
काठभाण्डौराई दययेट ऩेश गनघ ऩत्राचाय बएकोभा आऩूङ्झतघकताघहरुरे िानेऩानी तथा सयसपाई 
ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, गोयिारे तमाय गयेको रागत अनङ्टभानसॉग हङ्ट-फहङ्ट ङ्झभल्ने गयी दययेट ऩेश 
गयेको य सोही दययेटभा सम्झौता बई साभानहरु आऩूङ्झतघ गयेको देङ्ञिदा िानेऩानी तथा सयसपाई 
ङ्झडङ्झबजन कामाघरम, गोयिारे ङ्झनकासा यकभ िचघ गदाघ र्टार्ट गयेको तथा सयकायी यकभ िचघभा 
ङ्झभतव्मङ्जमता अऩनाएको नदेङ्ञिएकोरे सो सम्फन्द्धभा आमोगफाट छानिीन हङ्टनङ्टऩने देङ्ञिन्द्छ।   
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५.६ सन्द्दबघ साभग्रीहरू 

1. प्रधानभन्द्त्री तथा भन्द्त्रीऩङ्चयर्षद्को ङ्झनणघमहरू, 
2. केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतका ङ्झनणघमहरू, 
3. स्थरगत अनङ्टगभनका क्रभभा गहृ भन्द्त्रारम, स्िास्थ्म तथा जनसॊतमा भन्द्त्रारम, कृङ्जर्ष 

ङ्जिकास भन्द्त्रारम, िन तथा ब-ूसॊयऺण भन्द्त्रारम, ऩययाष्ड भन्द्त्रारम, बौङ्झतक ऩूिाघधाय तथा 
मातामात भन्द्त्रारम, ङ्ञशऺा भन्द्त्रारम, िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारम, सॊर्ीम भाङ्झभरा तथा 
स्थानीम ङ्जिकास भन्द्त्रारम, उद्योग भन्द्त्रारम, प्रहयी प्रधान कामाघरम, सशस्त्र प्रहयी फर 
नेऩार बन्द्साय ङ्जिबागफाट प्राप् त अङ्झबरेि, 

4. स्थरगत अनङ्टगभनका क्रभभा बकूम्ऩ प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राहरूफाट प्राप् त अङ्झबरेि, 
5. स्थरगत अनङ्टगभन गयी मस आमोगभा ङ्छदएका प्रङ्झतिेदनहरू, 
6. ब ङ्टकम्ऩोत्तय प्रङ्झतकामघ तथा ऩङ्टनराघब एकीकृत कामघमोजना-२०७२ 

7. िोज, उद्धाय तथा याहतको एक भङ्जहनाको प्रायङ्ञम्बक प्रङ्झतिेदन, २०७२ 

8. बकूम्ऩ प्रबाङ्जितको राङ्झग िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारमफाट सॊमोजन बएको याहत 
व्मिस्थाऩन सम्फन्द्धी प्रङ्झतिेदन, 

9. याहत सॊकरन तथा ङ्जितयण सम्फन्द्धभा ऩत्रऩङ्झत्रकाभा प्रकाङ्ञशत सभाचायहरू, 
10. प्रधानभन्द्त्री दैिी प्रकोऩ उद्धाय कोर्ष सॊचारन ङ्झनमभािरी, २०६३, 
11. िोज तथा उद्धाय याङ्जष्डम यणनीङ्झतक कामघमोजना, २०७१, 
12. बकूम्ऩ सङ्टयऺा ङ्छदिस भागघदशघन, २०७१, 
13. ङ्जिऩद् ऩश् चात ्को शि व्मिस्थाऩन सम्फन्द्धी भागघदशघन, २०६८,  
14. गहृ भन्द्त्रारमको प्रसे ङ्जिऻप् तीहरू, 
15. प्रकोऩ ऩीङ्झडत उद्धाय य याहत सम्फन्द्धी भाऩदण्ड, २०६४, 
16. ङ्जिऩद् ऩूिघतमायी तथा प्रङ्झतकामघ मोजना तजङ्टघभा भागघदशघन २०६७,  
17. याङ्जष्डम ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामघको कामघढाॉचा,२०७० 

18. ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ व्मिस्थाऩन याङ्जष्डम यणनीङ्झत, २०६६ 

19. याङ्जष्डम मोजना आमोगफाट प्रकाङ्ञशत ङ्जिऩद्ऩङ्झछको आिश्मकता आॉकरन प्रङ्झतिेदन 2072 

20. नेऩार सयकायका आङ्झधकायीक िेबसाईटहरू: 
www.drrportal.gov.np 

www.moha.gov.np 

www.neoc.gov.np 

www.mocs.gov.np 

http://www.drrportal.gov.np/
http://www.moha.gov.np/
http://www.neoc.gov.np/
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५.७ याम सङ्टझाि ङ्झरईएका ङ्जिऻ तथा ऩदाङ्झधकायीहरू् 
1. नेऩार सयकायका भङ्टतम सङ्ञचि, डा.सोभरार सङ्टिेदी 

2. याङ्जष्डम मोजना आमोगका ङ्झनितघभान उऩाध्मऺ, डा. गोङ्जिन्द्दयाज ऩोियेर 

3. प्रधानभन्द्त्री तथा भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद्को कामाघरमका सङ्ञचि, श्री प्रभे कङ्ट भाय याई 

4. प्रधानभन्द्त्री तथा भङ्ञन्द्त्रऩङ्चयर्षद्को कामाघरमका सङ्ञचि, श्री श्रीधय साऩकोटा 

5. उद्योग भन्द्त्रारमका सङ्ञचि, श्री जमभङ्टकङ्ट न्द्द िनार  

6. अथघ भन्द्त्रारमका सङ्ञचि, श्री सङ्टभन प्रसाद शभाघ 

7. िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झतघ भन्द्त्रारमका सङ्ञचि, श्री ङईन्द्र प्रसाद उऩाध्माम  

8. उऩयथी, श्री सङ्टन्द्दय ऩङ्टडासैनी, नेऩारी सेना 

9. प्रहयी अङ्झतङ्चयि भहाङ्झनयीऺक श्री याजेन्द्रङ्झसॊह बण्डायी, प्रहयी प्रधान कामाघरम 

10. प्रहयी अङ्झतङ्चयि भहाङ्झनयीऺक श्री ङ्झफयेन्द्रफाफङ्ट शे्रष्ठ, प्रहयी प्रधान कामाघरम 

11. बन्द्साय ङ्जिबागका भहाङ्झनदेशक, श्री ङ्ञशङ्ञशय ढङ्टॊगाना 

12. स्िास्थ्म सेिा ङ्जिबागका भहाङ्झनदेशक, डा.शेनेन्द्र उप्रतेी 

13. व्मिस्थाङ्जऩका सॊसद सङ्ञचिारमका सहसङ्ञचि, कृष्णहङ्चय ि्का 

14. National Emergency Operation Center का सहसङ्ञचि श्री याभेश् िय दॊगार तथा उऩसङ्ञचि 
श्री फाफङ्टयाभ बण्डायी 

15. नेऩार िाद्य सॊस्थान, थाऩाथरीका भहाङ्झनदेशक, डा.ङ्ञशिहयी शे्रष्ठ 

16. नेशनर टे्रङ्झडङ्ग, याभशाहऩथका भहाङ्झनदेशक, श्री ऩूणघ शॊकय िसी 

17. बकूम्ऩ अङ्झत प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राका प्रभङ्टि ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी तथा केन्द्रीम दैिी प्रकोऩ उद्धाय 
सङ्झभङ्झतका अध्मऺहरु 

18. बकूम्ऩ अङ्झत प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राका ङ्ञजल्रा दैिी प्रकोऩ उद्धाय सङ्झभङ्झतका सदस्महरू 

19. नागङ्चयक सभाजका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू 

20. बकूम्ऩ अङ्झत प्रबाङ्जित ङ्ञजल्राका सम्फङ्ञन्द्धत कामाघरम प्रभङ्टिहरू 

21. ङ्जिनाशकायी बकूम्ऩफाट ऩीङ्झडत जनसभङ्टदाम 
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५.८ आमोगको ङ्झभङ्झत २०७२।०४।३१ गतेको ङ्झनणघमिाया गङ्छठत छानिीन 
कामघटोरी 

 

1. प्रहयी नामि भहाङ्झनयीऺक, श्री ऩशङ्टऩङ्झत उऩाध्माम  - सॊमोजक 

2. प्रहयी फङ्चयष्ठ उऩयीऺक, श्री केदाय ङ्चयजार   - सदस्म 

3. उऩसङ्ञचि, श्री हङ्चयफाफङ्ट ऩोियेर    - सदस्म 

4. उऩन्द्मामाङ्झधििा, श्री याभकङ्ट भाय थाऩा   - सदस्म 

5. उऩसङ्ञचि, श्री कङ्ट भाय फहादङ्टय ि्का   - सदस्म 

6. प्रहयी नामि उऩयीऺक, श्री आनन्द्दजॊग थाऩा  - सदस्म 

7. आङ्झथघक सहामक ङ्जिशेर्षऻ, श्री याभहङ्चय अमाघर  - सदस्म 

8. शािा अङ्झधकृत, श्री फोरयाज आचामघ   - सदस्म सङ्ञचि 
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