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मन्तव्य 

यणनीधतक मोजनारे रक्ष्म, उद्दशे्म य कृमाकराऩराई धनर्दिष्ट गर्ि। यणनीधतक 
मोजनारे सधुनश्चित गयेको रक्ष्म ऩयुा गनि कामिमोजना फनाईन्र्। मसको प्रबावकायी 
कामािन्वमनभा नै सभग्र यणनीधतक मोजनाको सपरता टिकेको हनु्र्। 

 गन्तव्मको सही ऩटहचान य सो गन्तव्म प्राधिका राधग स्रोत य साधनको सही 
र्नौि नै कुनै ऩधन सॊगठनको सपरताको सूचक हनुे कुयाभा दईु भत हनु सक्दैन। 
सॊगठनराई सभसाभटमकरुऩभा सधुाय गदै रैजान ुनै त्मस सॊगठनसॊग सम्वद्धहरुको 
अधबराषा यहेको हनु्र्। सॊगठनको सपरता ऩधन सधुायको प्रधतपर नै हो बन्न 
सटकन्र्। मोजनावद्ध सूधायका राधग मोजनातजुिभा आपैं भा भहत्वऩूणि हनु्र्। 

 ऋण असरुी न्मामाधधकयणरे आ.व. २०७८।७९ को वाटषिक कामिमोजना 
धनभािण गयेको र्। न्मामऩाधरकाको चौथो ऩञ् चवटषिम यणनीधतक मोजना 
(२०७६।७७-२०८०।८१) राई आधाय धरई मो वाटषिक कामिमोजना तजुिभा 
गरयएको हो। न्मामऩाधरकाको यणनीधतक मोजनाधबत्र ऋण असरुी न्मामाधधकयणराई 
नसभेटिएऩधन न्मामाधधकयणरे सोही यणनीधतक मोजनाराई आधायभानी आफ्नो 
कामिमोजना तमाय गयेको र्। मस कामिमोजनाभा रक्ष्म, सम्ऩादन गरयने कामि, 
सम्ऩादन सूचक, सभमावधी य श्चजम्भेवायीराई स्ऩष्ट टकिान गरयएको र्। 
कामिमोजना थऩ व्मावहारयक फनोस ्बन्ने उद्देश्मरे न्मामाधधकयणका कभिचायी तथा 
अन्म सयोकायवारा ऩऺहरुको ऩयाभशि सभेत धरइएको र्। 

अन्त्मभा, न्मामाधधकयणको वाटषिक कामिमोजना २०७८/०७९ तमाय गनि अथक 
प्रमत् न गनुिहनुे कामिमोजना तजुिभा सधभधतका सदस्महरु श्री कुर प्रसाद दाहार, 
श्री घनश्माभ प्रसाद उऩाध्माम, श्री सयरा शभाि ऩयाजरुी, श्री धफनोद पुमार य 
श्री देफनाथ भहतोका साथै मोजना तजुिभा कामिभा प्रत्मऺरुऩभा सॊरग्न कम््मूिय 
अऩयेिय श्री सॊगीता कऩारी, दताि  शाखा, भदु्दा शाखा, प्रशासन शाखा, रेखा शाखा 
तथा ऋण असरुी शाखाका कभिचायी रगामत सम्वद्ध सफै कभिचायीहरुभा हार्दिक 
धन्मवाद व्मक्त गनि चाहन्रु्।  

२०७८।४।१४  नयेशयाज अमािर  

 सॊमोजक  
 वाटषिक कामिमोजना २०७८/०७९ तजुिभा सधभधत  



 

खाली  



 

 

मन्तव्य 

 ऋण असरुी न्मामाधधकयणरे न्मामाऩाधरकाको चौथो ऩञ् चवषॉम यणनीधतक मोजना 
(२०७६।०७७-२०८०।०८१) राई आधाय फनाई आ.व. २०७६।०७७ देश्चख वाटषिक 
कामिमोजना धनभािणको थारनी गयेकोभा सोको धनयन्तयतास्वरुऩ आ.व. २०७८।०७९ को 
राधग वाटषिक कामिमोजना धनभािण गयेको र्। मोजनावद्ध सधुायको अऩेऺासाथ धनधभित 
कामिमोजनाका रक्ष्महरु हाधसर गनि सम्ऩूणि न्मामाधधकयण ऩरयवायको प्रधतवद्धता तथा 
सयोकायवारा सफैको सहमोग एवभ ्सभन्वमको आवश्मकता ऩदिर्। टवगतका कामिमोजनाफाि 
प्रा् त उऩर्धीको टवश् रेषण गदै न्मामाधधकयणका काभ कायवाही तथा सेवाप्रवाहराई अ  
व्मवश्चस्थतरुऩभा सधुाय गयी सफैको आस्था एवभ ् टवश् वास श्चजत् न सपर हनुेर् बन् ने अऩेऺ ा 
धरइएको र्। 

नेऩारको सॊटवधानरे स्वतन्त्र, धनष्ऩऺ य सऺभ न्मामऩाधरकाको प्रत्माबधूत गयेको र्। 
फैंक तथा टवत्तीम सॊस्थाको ऋण असरुी सम्फन्धी भदु्दाहरु धर्िो र्रयतो ढॊगफाि कायवाही य 
टकनाया गयी ऋणीफाि धरन ुऩने साॉवा तथा ्माज यकभ असरु गने प्रमोजनको राधग शरुु 
तहको सऺभ न्माटमक धनकामको रुऩभा स्थाटऩत मस न्मामाधधकयणभा कानून सदस्म¸ फैटकङ्ग 
सदस्म य रेखा सदस्म सटहतको इजरास यहने व्मवस्था र्। न्मामाधधकयणको प्रशासन 
सम्फन्धी कामि गनि नेऩार न्माम सेवा¸ न्माम सभूहको या.ऩ.र्ितीम शे्रणीको अधधकृत से्रस्तेदाय 
यहने य न्मामाधधकयणफाि बएको धनणिम कामािन्वमनका राधग नेऩार सयकायको या.ऩ.र्ितीम 
शे्रणीको अधधकृत ऋण असरुी अधधकृत यहने व्मवस्था र्। वाटषिक कामिमोजनारे धरएका 
रक्ष्म प्राश्च् तभा केन्तीत यही न्माम सम्ऩादनराई अ  प्रबावकायी एवभ ् प्रटवधधभैत्री फनाउन े
उच्च भनोफरका साथ न्मामाधधकयण अगाधड फढ्नेर् बन् न ेटवश् वास धरएको रु्। 

अन्त्मभा, वाटषिक कामिमोजना धनभािण गने प्रमोजनको राधग गर्ठत वाटषिक कामिमोजना 
तजुिभा सधभधतका सॊमोजक एवभ ् मस न्मामाधधकयणका फैंटकङ्ग सदस्म श्री नयेशयाज 
अमािरज्मूरे कामिमोजना धनभािणभा देखाउन ुबएको सटिम अग्रसयता एवभ ्मोगदानको उच्च 
कदय गदै हार्दिक कृतऻता एवभ ् धन्मवाद व्मक्त गदिरु्। त्मसैगयी कामिमोजना धनभािणभा 
सहमोग गनुि हनुे वाटषिक कामिमोजना तजुिभा सधभधतका सदस्महरु याटष्डम वाश्चणज्म फैंकका 
प्रधतधनधध चेतयाज बट्ट¸ आधथिक प्रशासन शाखा प्रभखु रेखाऩार घनश्माभ प्रसाद उऩाध्माम¸ 
प्रशासन शाखा प्रभखु ना.स.ु सयरा शभाि ऩयाजरुी¸ ऋण असरुी शाखा प्रभखु ना.स.ु टवनोद 
पूमाॉर¸ भदु्दा शाखा प्रभखु ना.स.ु देफनाथ भहत्तो रगामत कम््मिुय अऩयेिय सॊधगता कऩारी 
फज्राचामि तथा मोजनाका सम्फन्धभा सटिमता देखाई स ुाव र्दन ुहनु ेसफैभा हार्दिक धन्मवाद 
व्मक्त गदिरु्। 

 ......................... 
 कुर प्रसाद दाहार 

 से्रस्तेदाय (या.ऩ.र्ितीम)  
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ऩरयच्छेद - एक 
ऩरयचम 

१. ऩषृ्ठबमूभ: 
 नेऩारको सॊविधानरे न्मामसम्फन्धी अमधकाय सॊविधान, अन्म कानून य 
न्मामका भान्म मसद्धान्त फभोजजभ अदारत तथा न्मावमक मनकामफाट प्रमोग गरयनेछ 
बनी उल्रेख गयेको छ। नेऩारको सॊविधानको धाया १५२ को उऩधाया (१) भा 
खास वकमसभ य प्रकृमतका भदु्दाहरूको कायफाही य वकनाया गनन सॊघीम कानून 
फभोजजभ अन्म विजिष्टीकृत अदारत, न्मावमक मनकाम िा न्मामामधकयणको स्थाऩना 
य गठन गनन सवकनछे बने्न सॊिैधामनक व्मिस्था यहेको छ। फैंक तथा वित्तीम 
सॊस्थाको ऋण असरुीसम्फन्धी भदु्दाहरु मछटो छरयतो ढङ्गफाट कामनिाही य 
वकनाया गयी ऋणीफाट मरनऩुने ऋणको साॉिा तथा व्माज यकभ असरु गने 
प्रमोजनको रामग फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाको ऋण असरुी ऐन, २०५८ य 
मनमभािरी, २०५९ रागू बएका छन। उक्त ऐन फभोजजभ मस 
न्मामामधकयणको स्थाऩना मभमत २०६०।०४।०१ भा बएको हो। 
स्थाऩनाकारदेजख नै मस न्मामामधकयणरे न्माम सम्ऩादनको कामन गदै आएको 
छ। फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाको रु.५ राख िा सोबन्दा फढी साॉिा यकभ मतनन 
फाॉकी बएकोभा भात्र मस न्मामामधकयणभा भदु्दा दतान हनु सक्दछ। फैंक तथा 
वित्तीम सॊस्थारे ऩमानप्त प्रमास गदान ऩमन कजान असरु हनु नसकेभा कजान 
असरुीको रामग तोवकएको बाखा नाघेको मभमतरे ४ िर्नमबत्र भदु्दा दतान 
गयाईसक्न ुऩने प्रािधान छ। 

 मो न्मामामधकयण िरुु तहको न्मावमक मनकामको रुऩभा यहेको छ। न्माम 
सम्ऩादनको रामग गठठत न्मामामधकयणभा कानून सदस्म, फैंवकङ्ग सदस्म य रेखा 
सदस्म यहने व्मिस्था छ। कानून सदस्म न्मामामधकयणको अध्मऺ हनुे व्मिस्था 
छ। कानून सदस्मको अनऩुजस्थमतभा भदु्दाको पैसरा हनु सक्दैन। अन्म २ 
सदस्मको इजरासरे आदेि गनन सक्दछ। न्मामामधकयणको प्रिासमनक प्रभखुको 
रुऩभा नेऩार न्माम सेिा, न्माम सभूहको या.ऩ. ठितीम शे्रणीको अमधकृत 
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से्रस्तेदाय यहने य मस न्मामामधकयणफाट बएको मनणनम कामानन्िमन गनन नेऩार 
सयकायको या.ऩ. ठितीम शे्रणीको अमधकृत ऋण असरुी अमधकृतको रुऩभा यहन े
व्मिस्था छ।  
 ऋण असरुी न्मामामधकयणरे मभमत २०६०।०४।०१ देजख फैंक तथा 
वित्तीम सॊस्थारे प्रिाह गयेको ऋणको फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाको ऋण असरुी 
ऐन, २०५८ य मनमभािरी, २०५९ फभोजजभ ऋण असरुीसम्फन्धी भदु्दाको 
न्मावमक मनयोऩण एिभ ्कामानन्िमन गदै आएको छ। न्मामामधकयणरे आननो १८ 
िर्नको अिमधभा रु.२८,७३,९७,७०८।- (अऺयेऩी अठ्ठाईस कयोड मत्रहत्तय राख 
सन्तान्नब्फे हजाय सात सम आठ भात्र) ऋण असरुी गयी सकेको छ बने मनणनम 
बई कामानन्िमनको चयणभा यहेको तथ्माङ्क ऩमन ठूरो छ। िेमय सदस्मको भात्र 
रगानी नबएय मनऺेऩकतानको सभेत यकभ यहने हनुारे फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाको 
ऋण असरुी कामनरे भरुकुको आमथनक प्रणारीराई सभेत प्रबाि ऩानन सक्दछ। 
फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाको ऋण असरुीसम्फन्धी कामनराई तथ्माङ्कगतरूऩभा हेदान 
ऋण असरुी न्मामामधकयणको आजको कामन सम्ऩादन प्रबािकायी देजखएको छ। 
सभमसाऩेऺरूऩभा मस कामनराई अझ सिर फनाउन िावर्नक कामनमोजना मनभानण 
गयी कामानन्िमनभा रैजाने नीमतराई मनयन्तयता ठदइएको छ। न्माम सम्ऩादन 
मछटो, छरयतो, सहज ऩहुॉचमकु्त य प्रबािकायी फनाउन बौमतक व्मिस्थाऩन, भदु्दा 
व्मिस्थाऩन, कभनचायी व्मिस्थाऩन, मनणनम कामानन्िमन, सयोकायिाराहरुसॉगको 
सहमोग एिभ ् सभन्िम जस्ता विर्महरुभा मनयन्तय जोड ठदनऩुने हनु्छ। मसै 
सन्दबनभा न्मामामधकयण सधुाय प्रकृमाको रामग प्रबािकायी देजखएको यणनीमतक 
मोजना सवहत न्मामामधकयणको काभ कायिाही कसको रामग? कवहरे? कसयी? 
कसरे? गने बने्न कुया प्रष्ट ऩायी िावर्नक कामनमोजना मनभानण गयी रागू गनुनऩने 
देजखएकोरे आ.ि. २०७८/२०७९ को अिमधभा गरयने कामनको सन्दबनभा मो 
िावर्नक कामनमोजना मनभानण गरयएको छ। 
 

1.१ मोजना तजुनभा समभमत गठन्  

मस न्मामामधकयणको मभमत २०७८।३।३० को मनणनम फभोजजभ फैवकङ्ग 
सदस्मज्मूको सॊमोजकत्िभा से्रस्तेदाय, िाजणज्म फैंकका प्रमतमनमध रगामत सम्ऩूणन 
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िाखाको प्रमतमनमधत्ि हनु ेगयी कभनचायीहरुको सहबामगताभा िावर्नक कामनमोजना 
तजुनभा समभमत गठन बएको छ। सो समभमतभा देहामका ऩदामधकायीहरु सदस्म 
यहन ुबएको छ। 

१. फैंवकङ सदस्म् श्री नयेियाज अमानर  सॊमोजक  

२. से्रस्तेदाय् श्री कुर प्रसाद दाहार सदस्म 

३. प्रमतमनमध  ् श्री चेतयाज बट्ट सदस्म (यावष्डम िाजणज्म फैंक) 
४. नामफ सबु्फा् श्री घनश्माभ प्रसाद उऩाध्माम सदस्म (आमथनक प्रिासन िाखा) 
५. नामफ सबु्फा् श्री विनोद पुॉ मार सदस्म (ऋण असरुी िाखा) 

६. नामफ सबु्फा् श्री देफनाथ भहतो सदस्म (भदु्दा िाखा) 

७. नामफ सबु्फा् श्री सयरा िभान ऩयाजरुी सदस्म सजचि (प्रिासन िाखा) 
 

1.२ समभमतराई प्राप्त कामानदेि् 

समभमतराई मस न्मामामधकयणको आ.ि. २०७८/७९ को िावर्नक कामनमोजना 
तजुनभा गयी 207८/4/1५ मबत्र ऩेि गने कामानदेि प्राप्त बएको छ।  
 

1.३ कामनमोजना तजुनभा विमध य प्रविमा:  

मोजना तजुनभाको सन्दबनभा न्मामऩामरकाको चौथो ऩञ्चफर्ॉम यणनीमतक 
मोजनाराई प्रभखु आधायका रूऩभा मरइएको छ। त्मसैगयी सिोच्च अदारतफाट 
आ.ि. २०७८।०७९ को िावर्नक कामनमोजना मनभानण सम्फन्धभा प्राप्त 
ऩरयऩत्रराई सभेत भागन दिननका रूऩभा अिरम्फन गरयएको छ। 

1.३.1 मस्तै मस न्मामामधकयणरे गत आ.ि.भा तमाय गयेको फावर्नक 
कामनमोजनाहरुको अध्ममन तथा विश्लरे्ण गयी प्राप्त मनचोडहरुराई 
उऩमोग गरयएको छ। 

1.३.२ मोजना तजुनभा समभमतरे मस न्मामामधकयणभा कामनयत 
ऩदामधकायीहरु, कभनचायीहरु, फैंक रगामतका सयोकायिाराहरुसॉग 
छरपर गयी याम, सझुाि य प्रमतविमा मरएको छ। मस्तै मस 
न्मामामधकयणको गत आ.ि.को भदु्दाको रगत, पर्छ्यौट य फाॉकी 
विियण सभेतराई अध्ममन गरयएको छ।  
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२. भदु्दा प्रिाह व्मिस्थाऩन: 

 न्मामऩामरकाको चौथो ऩञ्चिर्ॉम यणनीमतक मोजनारे मरएका रक्ष्म, 
उद्देश्मराई आधाय मरई मो िावर्नक कामनमोजना तमाय गरयएको छ। ऋण 
असरुीसॉग सम्िजन्धत विजिवष्टकृत प्रकृमतका भदु्दाहरुराई व्मिस्थाऩन गयी भदु्दा 
प्रिाहराई मनममभत एिभ ् व्मिजस्थत गने उद्देश्मरे िावर्नक तथा भामसक कामन 
तामरका मनभानण गयी कामानन्िमनभा ल्माइएको छ। आ.ि. २०७८/०७९ देजख 
भदु्दा तथा ऋण असरुी कामनराई थऩ व्मिजस्थत गनन सनटिेमय मसस्टभ रागू 
गरयनेछ। 

 विगतभा देजखएका कभी कभजोयी य कामाननबुिको आधायभा आगाभी ठदनभा 
सधुाय गदै जान ेभान्मताराई मस मोजनाभा ऩमन आत्भसात गरयएको छ। गत 
आ.ि. भा मस न्मामामधकयणरे व्मिस्थाऩन य न्मामसम्ऩादन ऩद्दमतभा प्रबािकायी 
सधुाय गननको रामग अऩनाइएका प्रमतिद्धताहरुभा थऩ ऩरयभाजनन गयी विमबन्न 
प्रमतिद्धताहरू अजघ सादै सो अनरुूऩ कामनमोजनाराई कामानन्िमनभा ल्माइनेछ। 
मस न्मामामधकयणफाट सेिाग्राहीहरुराई प्रदान गरयन े सेिाभा विस्ताय, केही 
निीनतभ गमतविमधको सरुुिात गनुनका साथै आननै बिन मनभानणको रामग थऩ 
ऩहर कदभी गरयनेछ। साथै हार मस न्मामामधकयण यहेको बाडाको बिन 
रगामतका सॊयचनाको भभनत‚ सम्बाय तथा न्मामामधकयण ऩरयसयको 
िाताियणराई स्िच्छ, सपा य सनु्दय फनाई सेिाग्राहीरे सकायात्भक ऩरयितननको 
अनबुमूत गनन सक्न े गयी सधुायराई मनयन्तयता ठदइनेछ। भदु्दा प्रिाहको 
व्मिस्थाऩनभा फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाको ऋण असरुी ऐन, २०५८ य 
मनमभािरी, २०५९ भा सॊिोधन गनुन ऩने विर्मराई प्रमतिेदन फनाई सम्िजन्धत 
मनकामभा ऩेस गने तथा नमाॉ कानूनी व्मिस्थासॉग ऩूणनरूऩभा आिद्ध गयाउन े
प्रमास गरयनछे। 
 

३. न्मामामधकयणको जनिजक्त:  

 मस न्मामामधकयणभा कानून सदस्म (अध्मऺ)-१, फैवकङ्ग सदस्म-१ य रेखा 
सदस्म-१ गयी ३ सदस्महरुको सॊयचना यहेको छ। त्मसैगयी से्रस्तेदाय-१, ऋण 
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असरुी अमधकृत-१ सभेत गयी जम्भा ३१ जना कभनचायीहरू मस 
न्मामामधकयणभा दयिन्दी, काज य कयायभा गयी हार कामनयत यहेका छन।् 
न्मामामधकयणभा हार कामनयत जनिजक्त विियण अनसूुची-१ भा उल्रेख गरयएको 
छ। 
 

४. न्मामामधकयणको बौमतक अिस्था:  
 ऋण असरुी न्मामामधकयण काठभाडौं भहानगयऩामरका िडा नॊ. १ 
कभरऩोखयी चोकको ऩजिभतपन फाट करयि २०० मभटयको दयुीभा अिजस्थत 
छ। वि.सॊ. २०६४ सारदेजख बाडाभा मरई सञ्चारनभा यहेको न्मामामधकयणको 
ऩरयसय १-८-०-० ऺेत्रपरभा पैमरएको छ। 

 न्मामामधकयणको बिन चाय तराको यहेको य मस बिनमबत्र इजरास, 
इजराससॉगै अध्मऺ तथा सदस्महरुको कऺ, से्रस्तेदाय, ऋण असरुी अमधकृत 
तथा िाखा अमधकृतको छुट्टा छुटै्ट कामनकऺ, भदु्दा िाखाका कभनचायीहरु फस्न े

काउन्टय सवहतको हर, अमबरेख िाखा, प्रिासन िाखा, दामयी िाखा, आमथनक 
प्रिासन िाखा तथा स्टोय िाखा, सूचना प्रविमध िाखा य सोधऩछु कऺ सभेत 
यहेका छन।् 

 

५. न्मामामधकयणको साधन स्रोत:  
 मस न्मामामधकयणभा अध्मऺ तथा सदस्मिमको रामग काय-३, कामानरम 
प्रमोजनको रामग भारुती काय-१, से्रस्तेदायको रामग हणु्डाई काय-१ य ऋण 
असरुी प्रमोजनका रामग जजऩ-१ चारू अिस्थाभा यहेका छन।् १ थान ईजन्डका य 
१ थान पोसन गाडी मफमग्रएय भभनत गनन नसवकने अिस्थाभा छन।् ४ थान 
भोटयसाइकरहरु सॊचारनभा यहेका छन।्  

न्मामामधकयणभा सबनय सभेत गयी जम्भा ३4 थान कम््मटुय यहेकोभा ५ थान 
भभनत गनुन ऩने य ५ थान भभनत हनु नसक्ने अिस्थाभा छन।् ल्माऩटऩ ३३ 
थानभध्मे २4 थान चार ुअिस्थाभा यहेका छन ्बने ५ थान भभनत गनुन ऩने य 4 
थान भभनत हनु नसक्ने अिस्थाभा छन।् वप्रन्टय 2७ थानभध्मे 18 थान चार ु
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अिस्थाभा यहेका छन ्बने 2 थान भभनत गनुन ऩने य 7 थान भभनत हनु नसक्ने 
अिस्थाभा छन।् स्क्मानय थान-५‚ सोनी वट.बी. थान-१‚ नमाक्स भेमसन थान-२, 
चारू अिस्थाभा छन।् पोटोकऩी भेमसन थान-३ यहेकोभा 2 थान भभनत गनुन ऩने 
अिस्थाभा छन।् ई-हाजजयी भेमसन थान-१, रुभ ए.मस. थान-५, विज थान-१ 
यहेका छन।् त्मस्तै जेनेयेटय थान-१, सोराय व्माट्री थान-३२, एचमब सबनय थान-
१, इन्टयकभ टेमरपोन मसस्टभ थान-१, म.ुवऩ. एस. थान-६, मस.आय.वऩ. जेट 
िाटय ऩम्ऩ थान-१, सोनी क्माभया थान-१ यहेका छन।्  
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ऩरयच्छेद - दईु 
न्मामऩामरकाको चौथो ऩञ्चिर्ॉम यणनीमतक मोजना य 

कामानन्िमन प्रकृमा 
 

 

१. ऩरयचम: 
 साङ  गठमनक सदुृढीकयण य सधुायका िभका तजुनभा हनुे हयेक यणनीमतक 
मोजनारे सङ् गठनको गन्तव्मको रूऩभा ऩरयदृश्म तथा गन्तव्म प्रामप्तको 
भाध्मभको रूऩभा ऩरयरक्ष्म ऩरयबावर्त गनुनऩने हनु्छ। साथै, त्मस्तो गन्तव्मभा 
ऩगु्नको रामग भागनदिनक मसद्धान्तको रूऩभा भूल्महरू स्थावऩत गनुनऩने हनु्छ। 
ऩरयदृश्म तथा ऩरयरक्ष्म मछटोमछटो ऩरयितनन हनुे विर्म नबई दीघनकारीन 
प्रकृमतका हनु्छन।् तथावऩ त्मसभा सभसाभवमक ऩरयभाजनन िा ऩनु् ऩरयबार्ा गनन 
नसवकन े बने्न हुॉदैन। न्मामऩामरकाको ऩरयदृश्मरे हामसर गनन चाहेको गन्तव्म 
अथिा साध्म िा प्राप्त गनन चाहेको आदिन जस्थमतराई प्रमतमफजम्फत गने हुॉदा 
ऩूिनमोजनाहरूभा ऩरयबावर्त ऩरयदृश्मराई साभान्म ऩरयभाजनन गरयएको छ। 
न्मामऩामरकारे आननो गन्तव्मभा ऩगु्नका रामग साधन िा भाध्मभको रूऩभा ऩूिन 
मोजनाहरूरे अङ् गीकाय गयेको ऩरयरक्ष्म (Mission) राई मस मोजनाभा सभेत 
मथाित ्कामभ याजखएको छ। 

 सॊविधान य कानूनरे न्मामऩामरकाराई समु्ऩेको जजम्भेिायी, सॊविधान, कानून 
तथा न्मामका भान्म मसद्धान्त, नेऩाररे अन्तयानवष्डमस्तयभा व्मक्त गयेका 
प्रमतफद्घता, नेऩारको न्मामऩामरकारे न्मावमक व्माख्माभापन त ् प्रमतऩादन गयेका 
मसद्घान्त, अन्तयानवष्डमस्तयभा स्िीकृत तथा स्थावऩत न्मामऩामरकाका भूल्म 
भान्मताहरू एिभ ् न्मामका उऩबोक्ताहरूको अऩेऺासभेतराई न्मामऩामरकाको 
भूल्मका आधायको रूऩभा ग्रहण गरयएको छ।  

 

2. ऩरयदृश्म (Vision): 

 "सफैका रामग न्माम समुनजित गनुन" 
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३. ऩरयरक्ष्म (Mission): 

 "सॊविधान, कानून य न्मामका भान्म मसद्धान्तका आधायभा स्िच्छ एिभ ्
मनष्ऩऺ न्माम सम्ऩादन गनुन" 
 

४. भूल्महरू (Values): 

 सॊविधान य कानूनप्रमत आस्था् सॊविधान य कानूनफभोजजभ मछटोछरयतो, 
सिनसरुब, मभतव्ममी, मनष्ऩऺ य प्रबािकायी न्माम प्रदान गदै कानूनको िासन 
प्रिद्धनन गनन न्मामऩामरका प्रमतफद्ध यहनेछ।  

 स्ितन्त्रता, मनष्ऩऺता य सऺभता् न्मावमक सऺभताको भाध्मभफाट स्ितन्त्र य 
मनष्ऩऺरूऩभा न्माम सम्ऩादन गनन न्मामऩामरका प्रमतफद्ध यहनेछ। 

 स्िामत्तता् न्मामऩामरकारे न्मावमक व्मिस्थाऩनभा प्रिासकीम, वित्तीम एिभ ्
कामनविमधगत स्िामत्तताको प्रत्माबमूतको अऩेऺा याख्दछ। 

 उत्तयदावमत्ि य जिापदेवहताM सॊविधान य कानूनप्रमत उत्तयदामी हुॉदै उऩरब्ध 
स्रोत साधनको अमधकतभ सदऩुमोग गयी जिापदेवहता य न्मावमक सिुासन 
कामभ गनन न्मामऩामरका प्रमतफद्घ यहनेछ। 

 स्िच्छता य सभानता् सॊविधान, कानून य न्मामका भान्म मसद्धान्तको 
आधायभा न्मावमक प्रविमाभा स्िच्छता, मनजश् चतता य सभानताको प्रत्माबमूत गदै 
न्मामभा सहज ऩहुॉच अमबिृवद्ध गनन न्मामऩामरका प्रमतफद्ध यहनेछ।  

 गणुस्तयीमता् सूचना प्रविमधको उच्चतभ उऩमोग गदै दऺ जनिजक्त य 
प्रबािकायी व्मिस्थाऩनको भाध्मभफाट अनभुानमोग्म एिभ ्गणुस्तयीम सेिा प्रिाह 
गनन न्मामऩामरका विमािीर यहनेछ। 

 सदाचाय् सेिा प्रिाहभा नैमतकता, मनष्ठा य इभान्दारयता कामभ याख् दै 

आचायसॊवहताको ऩूणन ऩारना गनन न्मावमक जनिजक्त प्रमतफद्घ यहने छन।् 
 प्रमतमनमधत्ि य सभािेजिता् न्मावमक काभकायफाहीभा गणुस्तयीमता कामभ 
याख्दै सभानऩुामतक, सभािेिी य सहबामगताभूरक प्रमतमनमधत्िको मसद्धान्तराई 
सॊस्थागतरूऩभा आत्भसात ्गनन न्मामऩामरका विमािीर यहनेछ। 
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 स्िामभत्ि् न्मावमक सेिाभा सभवऩनत जनिजक्तको मोगदानको उच्च 
भूल्माङ् कन गदै मोजनाप्रमत स्िामभत्िबाि समुनजित गयाउनेतपन  न्मामऩामरकाका 
प्रमासहरू रजऺत यहन ेछन।् 

 सहबामगता य सभन्िम् न्मावमक सधुायको मोजनाभा सयोकायिाराहरूको 
स्िामभत्िबाि जागतृ गयाई यचनात्भक सहमोग य सभन्िमभापन त ् न्मावमक कामन 
सम्ऩादनको प्रबािकारयता अमबिृवद्ध गनन न्मामऩामरका प्रमत् निीर यहनेछ। 

 

5. रक्ष्महरु: 

 5.1 मछटोछरयतो य गणसु्तयीम न्माम सम्ऩादन 

  भदु्दाको िीघ्र पर्छ्यौट गनुन। 
  भदु्दा व्मिस्थाऩन ऩद्दमतभा सधुाय गनुन। 
  न्मावमक काभ कायफाही तथा भदु्दाको मनणनमभा गणसु्तयीमता 

अमबिृवद्ध गनुन। 
  वििाद सभाधानका िैकजल्ऩक उऩामहरूको प्रमोगराई प्रबािकायी 

फनाउन।ु 
  मनणनम कामानन्िमनको कामनराई प्रबािकायी फनाउन।ु 
 5.2 न्मामभा ऩहुॉच अमबिवद्ध: 
  अदारतको कामनऺ ते्रमबत्रका न्मामभा ऩहुॉचका अियोधहरूको 

सम्फोधन गनुन। 
  अदारतफाट प्रिाह हनुे सेिाराई गणुस्तयीम य प्रबािकायी 

फनाउन।ु 
  न्मावमक प्रविमा य प्रणारी फाये सूचना प्रिाह गनुन। 
  

 5.3 न्मावमक सिुासनको प्रिद्धनन: 
  न्मावमक स्ितन्त्रता य स्िामत्तताको प्रिद्धनन गनुन। 
  न्मावमक उत्तयदावमत्ि य जिापदेवहता अमबिृवद्ध गनुन। 
  न्मावमक जनिजक्तको कामन सॊस्कृमतभा सधुाय गनुन। 
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  अदारतको काभ कायफाहीभा अनगुभन य मनयीऺणराई प्रबािकायी 
फनाउन।ु 

  

 5.4 अदारत व्मिस्थाऩनको सदृढीकयण: 
  भानि सॊसाधन व्मिस्थाऩन सदृढ फनाउन। 
  बौमतक य सेिा ऩूिानधायभा सधुाय एिभ ्वित्तीम व्मिस्थाऩन गनुन। 
  सूचना प्रविमधको सॊस्थागत सदृढीकयण य ऺभता अमबिृवद्ध गनुन। 
  सॊवहताहरूको नमतजाभूरक य प्रबािकायी कामानन्िमनको 

व्मिस्थाऩन गनुन। 
  न्मावमक अध्ममन ऩद्दमत विकास गनुन। 
  मोजना कामानन्िमन प्रणारीराई प्रबािकायी फनाउन।ु  
 

 5.५ न्मामऩामरकाप्रमतको आस्था य विश्वास अमबिवृद्ध: 
  अदारतका काभ कायफाही सम्फन्धभा सेिाग्राहीको सन्तवुष्ट 

अमबिृवद्ध गनुन। 
  न्मावमक सूचना, सञ्चाय य जिऺा ऩद्दमतको सधुाय गनुन। 
  अदारतका सयोकायिाराहरूसॉगको सम्फन्ध य सहमोगराई सदुृढ 

तलु्माउन।ु 
 भामथ उल्रेख गरयएका ऩरयदृष्म, ऩरयरक्ष्म तथा आधायबतु भूल्महरु य 
रक्ष्महरु हामसर गननका रामग अऩनाउन ु ऩने भाध्मभको रूऩभा रक्ष्महरुसॉग 
सम्फजन्धत यणनीमतक उद्देश्महरु न्मामऩामरकाको चौथो ऩञ्चिर्ॉम यणनीमतक 
मोजना (२०७६/०७७-२०८०/०८१) रे आत्भसात गयेको छ। तोवकएका 
यणनीमत अनसुयण गदान ऩरयदृष्म, ऩरयरक्ष्म तथा आधायबतू भूल्मका आधायभा 
गरयने तथा मछटो छरयतो न्माम, सफैको रामग न्माम बने्न यणनीमतक मोजनाको 
भूर नाया सभेत मसै आधायभा सपर हनुे अऩेऺा गरयएको छ।   



 वार्षिक कायियोजना २०७८/०७९ 11 

 

ऩरयच्छेद - तीन 
आ.ि. २०७८/०७९ भा अिरम्फन गरयने प्रमतिद्धताहरु 

 मस न्मामामधकयणको िावर्नक कामनमोजनाराई प्रबािकायीरूऩभा रागू गयी 
ऋण असरुीसम्फन्धी वििादभा मछटो, छरयतो, प्रबािकायी य गणुस्तयीम न्माम 
सम्ऩादनको रामग देहामभा उजल्रजखत प्रमतिद्धताहरुराई व्मानय 
कामनिभकोरूऩभा अजघ सारयएको छ। ती प्रमतिद्धताहरु सफैरे देख् न जान्न ऩाउने 
गयी सािनजमनकरूऩभा प्रकाजित गरयनेछ। मसफाट न्माम सम्ऩादनको कामनभा 
सॊरग्न अध्मऺ एिभ ्सदस्महरु तथा कभनचायीहरुभा न्मावमक उत्तयदावमत्ि फहन 
गनन उत्प्रेयणा (Motivation) मभल्ने य आिा गरयए अनरुूऩ सपरता हामसर 
हनु सक्ने विश्वास गरयएको छ। 
 मो िावर्नक कामनमोजना न्मामऩामरकाको चौथो ऩञ् चिर्ॉम यणनीमतक 
मोजनारे मरएका रक्ष्म य उद्देश्म अनरुूऩ मनभानण गरयएको छ। िावर्नक 
कामनमोजना मनभानणको िभभा न्मामामधकयणको विद्यभान ऐन, मनमभ तथा कामन 
प्रकृमत अनरुूऩ प्रमतिद्धताहरु तम गरयएका छन।् 
 

१. भदु्दाको िीघ्र पर्छ्यौट गने:  

 गत आमथनक िर्नफाट जजम्भेिायी सयी आएका भध्मे १८ भवहनाबन्दा ऩयुाना 
सफै भदु्दाहरु चार ुआमथनक िर्नभा पर्छ्यौट गने। गत आमथनक िर्नफाट जजम्भेिायी 
सयी आएका भध्मे १८ भवहनासम्भका य चार ु आमथनक िर्नभा दतान बएका 
भदु्दाहरु कजम्तभा ५० प्रमतित पर्छ्यौट गने। वििेर् प्रकृमतका मनिेदनहरुभध्मे 
प्रभाण फझु्न ु नऩनेका हकभा दतान बएको मभमतरे य प्रभाण फझु्नऩुनेका हकभा 
प्रभाण चकु्ता बएका मभमतरे १५ ठदनमबत्र पर्छ्यौट गने। पैसरा रेखन य 
तमायी कानूनरे तोकेको म्मादमबत्र सम्ऩन्न गने। 
 

2. भदु्दा व्मिस्थाऩन ऩद्दमतभा सधुाय गने:  
 भदु्दाका ऩऺको व्मजक्तगत विियण बयी मभमसर सॊरग्न गने। भदु्दा 
व्मिस्थाऩन ठदग्दिनन य इजरास ऩजुस्तका फनाई भदु्दा िाखा तथा इजरासभा 
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याख् ने। न्मामामधकयणको कामनफोझ सभेतराई विचाय गयी ऩऺहरुराई सभम 
तोकी तायेख ठदने। मनधानरयत सभममबत्र कुनै ऩऺ अनऩुजस्थत बएभा उऩजस्थत 
ऩऺराई तायेख ठदन।े  
 

३. न्मावमक काभ कायफाही तथा भदु्दाको मनणनमभा गणुस्तयीमता अमबिवृद्ध गने:  
 भदु्दाको कायफाहीभा राग्न े हयेक चयणको सनटिेमयभापन त कामनतामरका 
फनाई मभमसर साभेर गने। भदु्दाका ऩऺहरू न्मामामधकयणभा हाजजय बएऩमछ 
कामनतामरका उऩरब्ध गयाउने। कामनतामरकाभा मनधानरयत सभमभा तोवकएको 
कामन सम्ऩन्न गने।  
 

४. वििाद सभाधानका िैकजल्ऩक उऩामहरूको प्रमोगराई प्रबािकायी फनाउन:े 
 भदु्दा मभराऩत्र गनन सम्फजन्धत ऩऺहरुराई प्रोत्सावहत गने। न्मामामधकयणभा 
कामनयत जनिजक्तराई भदु्दा मभराऩत्र सम्फन्धभा प्रजिजऺत गने।  
 

५. ऋण असरुीराई प्रबािकायी फनाउन:े  
 भदु्दाको मनणनम कामानन्िमनसम्फन्धी फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाको ऋण असरुी 
ऐन, २०५८ को दपा २१ फभोजजभ बएको आदेि अनसुाय ऋणीको मधतो 
याजखएको िा नयाजखएको, चर िा अचर सम्ऩजत्त कब्जा िा मरराभ मफिी गने, 

जभानत ठदने व्मजक्तको चर िा अचर सम्ऩजत्त कव्जा िा मरराभ मफिी गने, कुनै 
व्मजक्त मफिेर् ऋणी िा जभानत ठदने व्मजक्त बएकोभा त्मस्तो व्मजक्तराई ऩिाउ 
गयी प्रचमरत कानून फभोजजभ थनुाभा याख् न।े मफगोभध्मे प्रत्मेक िर्न कम्तीभा सो 
िर्न कामभ हनुे रगत फयाफय असरु गने। जजम्भेिायी सयी आएका, मस िर्न 
२१ नम्फय फभोजजभ आदेि हनु ेय भरुतफीफाट जगाईएका कुर सॊख्माको ५०% 
मनणनम चार ु आमथनक िर्नभा कामानन्िमन गने। चार ु आमथनक िर्नभा मनणनम 
कामानन्िमन गनन बएका आदेिको अॊग ऩरु् माउने। 
 

६. न्मामामधकयणका प्रविमा य प्रणारी फाये सूचना प्रिाह गने्  
 न्मामामधकयणभा सेिाग्राही ऩयाभिन य सहामता कऺभा न्मामामधकयणफाट 
प्रदान हनुे सेिा, भदु्दाको प्रविमा, राग्ने दस्तयु आठद फायेभा जानकायीभूरक 
ऩजुस्तका तमाय गयी ऩवहरो ऩटक आउने ऩऺराई उऩरब्ध गयाउने। सेिाग्राहीका 
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अऩेऺा/गनुासा सम्फन्धभा सल्राह/सझुाि मरई सो सम्फोधन गनन 
आिश्मकतानसुाय अध्मऺ य सदस्म सवहत अन्तयविमा गने। न्मावमक 
प्रविमासम्फन्धी जानकायीहरू सञ्चाय भाध्मभभापन त प्रकािन तथा प्रिायण गने। 
न्मामामधकयणफाट प्रदान हनुे सेिा, न्मावमक प्रविमा य प्रणारी, भदु्दाको 
कायफाहीका रामग राग्ने दस्तयु आठद फायेभा सयोकायिाराहरुसॉग प्रदेिस्तयीम 
अन्तयविमा कामनिभ गने। 
 

७. न्मामामधकयणको स्ितन्त्रता य स्िामत्तताको प्रिद्धनन गने:  
 न्मामामधकयणको काभ कायिाहीभा फावहयी तथा आन्तरयकरूऩभा ऩनन सक्न े
दिाि य प्रबािराई मनरुत्सावहत य इन्काय गने। 
 

८. न्मामामधकयणको उत्तयदावमत्ि य जिापदेवहता अमबिवृद्ध गने्  
 कभनचायीहरुको जजम्भेिायी सवहतको कामनसम्ऩादन रागू गने। 
न्मामामधकयणभा मफचौमरमाफाट हनु सक्ने विमाकराऩ योक्न आिश्मक व्मिस्था 
मभराउने।  
 

९. न्मामामधकयणका जनिजक्तको कामन सॊस्कृमतभा सधुाय गने्  
 न्मामामधकयणका जनिजक्तरे सेिाग्राहीप्रमत गनुन ऩने व्मिहायको सम्फन्धभा 
अमबभजुखकयण कामनिभ सॊचारन गने। न्मामामधकयणका जनिजक्तराई 
सेिाप्रिाहभा प्रमसवद्ध ऩाएका सॊस्थाहरुको अिरोकन गयाउने। 
 

१०.  अनगुभन य मनयीऺणराई प्रबािकायी फनाउने्   
 सेिा प्रिाहभा हनु सक्ने फाधा अियोधहरुराई हटाउन मनयीऺण कामनराई थऩ 
प्रबािकायी फनाउन।े न्मामामधकयणका काभ कायिाहीको अनगुभन य मनयीऺण 
गनन ऩनुयािेदन न्मामामधकयणसॉग सहमोग य सभन्िम गने। 
 

११. भानि सॊसाधन व्मिस्थाऩन सदुृढ फनाउने्   
 न्मामामधकयणभा रयक्त हनुे कभनचायीहरुको दयफन्दी सभमभै ऩूमतन गनन सिोच्च 
अदारत रगामतका मनकामसॉग सभन्िम गने।  
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१२. बौमतक ऩूिानधायको ऩहर गने्  
 न्मामामधकयणको आननै बिन नबएकोरे बिनका रामग आिश् मक ऩहर 
गयी उऩमकु्त जग्गा ऩवहचान गयी जग्गा प्रामप्तका रामग प्रमत् न गने।  
 

१३. सूचना प्रविमधको सॊस्थागत सदृढीकयण य ऺभता अमबिवृद्ध गने्  
 सूचना प्रविमधको प्रमोगराई व्मिजस्थत गनन एक कभनचायी एक कम््मूटय, 
एक वप्रन्टय तथा एक िाखा १ स्क्मानयको अिधायणा िभि् रागू गने। 
 

१४. मोजना कामानन्िमन प्रणारीराई प्रबािकायी फनाउने्   
 मोजना कामानन्िमन प्रणारीराई प्रबािकायी फनाउन न्मामऩामरकाको चौथो 
ऩञ् चिर्ॉम यणनीमतक मोजना तथा मस न्मामामधकयणको िावर्नक कामनमोजनारे 
मनठदनष्ट गयेका रक्ष्म हामसर गनन प्रबािकायी कदभ चाल्न।े 
 

१५. न्मामामधकयणका काभ कायफाही सम्फन्धभा सेिाग्राहीको सन्तवुष्ट अमबिवृद्ध 
गने् 

 सेिाग्राहीहरुको सन्तवुष्टको स्तय भाऩन गनन सिेऺण गने एिभ ् सिेऺणफाट 
प्राप्त मनष्कर्न सािजनमनक गने। 
 

१६.  न्मामामधकयणका सूचना य सञ्चाय ऩद्दमतभा सधुाय गने् 
 न्मामामधकयणका काभ कायिाहीसॉग सम्फजन्धत जानकायीहरु प्रकािन तथा 
प्रसायण गने एिभ ्सयोकायिारा ऩऺसॉग मनममभतरूऩभा अन्तयविमा गने। 
 

१७. भवहरा, फारफामरका, जेष्ठ नागरयक य पयक ऺभता बएका सेिाग्राहीका रामग 
वििरे् सेिा उऩरब्ध गयाउन:े 

 

 मस न्मामामधकयणभा आउने सेिाग्राहीहरू सफैराई सभानढङ्गरेव्मिहाय 
गनुनऩने न्मामामधकयणको कतनव्म हो। मद्यवऩ न्मामामधकयणफाट प्रदान गरयन े
सेिाहरू जस्तै् नक्कर ठदने, तायेख तोक्ने रगामतका कामनहरूका रामग 
न्मामामधकयणभा धेयै सभम मफताउन नऩयोस ् बने्न उद्देश्मरे वििेर्त् भवहरा, 
फारफामरका,  जेष्ठ   नागरयक   य   िायीरयक  एिभ ् भानमसकरूऩरे पयक ऺभता  
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बएका तथा वऩछमडएका िगनको न्मामभा सहज ऩहुॉचका रामग वििरे् कामनिभ 
भापन त सेिा प्रिाहभा प्रबािकायीता ल्माइन े छ। गोऩनीमता कामभ याख् न े
मनदेजिकाको प्रबािकायी कामानन्िमन गरयनेछ। 
 

१८. मनणनम कामानन्िमन य मनणनम कामानन्िमन वििरे् अमबमानराई थऩ प्रबािकायी 
ढङ्गरे कामानन्िमन गने्  

 

 मस आमथनक िर्नका रामग कामनमोजनारे मनठदनष्ट गये अनरुूऩ मनणनम 
कामानन्िमन आदेि तोवकएको सभमभा पर्छ्यौट गनुनका अमतरयक्त असरुीसम्फन्धी 
वििेर् अमबमानराई व्माऩकरूऩभा प्रचाय प्रसाय गयी प्रहयी, नागरयक सभाज, 
स्थानीम तह एिभ ्सयोकायिाराहरूसॉग सभन्िम गयी मनणनम कामानन्िमनराई थऩ 
प्रबािकायी फनाइने छ। 
 

 सेिाग्राही भैत्री सेिा उऩरब्ध गयाइन ु आजको आिश्मकता हो। भदु्दाको 
ऩऺहरूसॉग गरयने व्मिहाय सकायात्भक हनु ु ऩदनछ। मसको रामग 
न्मामामधकयणभा यहेको सूचना तथा सहामता कऺको सेिाराई अझ विस्ताय 
गरयनेछ। सेिाग्राहीराई मछटो छरयतो सेिा ठदई न्मामभा जनताको सहज ऩहुॉचका 
रामग सेिाग्राही भैत्री भमानठदत व्मिहाय गरयनेछ। सेिाग्राहीप्रमत गरयने व्मिहाय 
जिष्ट, नम्र य आदयाथॉ हनुेछ। 
 

१९. अध्मऺ य सदस्महरुरे आचायसॊवहताको ऩूणन ऩारना गने: 
 

 प्रबािकायी य उत्तयदामी न्माम व्मिस्था भापन त मछटो छरयतो, स्िच्छ, मनष्ऩऺ 
य ऩायदिॉरूऩभा न्माम सम्ऩादन हनुे कुयाको व्मिहारयक प्रत्माबमूत ठदई स्िच्छ 
सनुिुाइ समुनजित हनुे न्मावमक प्रकृमािाया नागरयक हकको सॊयऺण गनुन अध्मऺ 
य सदस्महरुको भूर कामन हो।आननो उत्तयदावमत्िराई प्रबािकायीरूऩभा 
कामानन्िमन गनन स्ितन्त्रता, मनष्ऩऺता, मनष्ठा, सदाचाय, सभानता, सऺभता य 
रगनिीरताका साथ मस न्मामामधकयणका अध्मऺ य सदस्महरुफाट आचाय 
सॊवहताको ऩारना हनुेछ। 
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२०.  एक घण्टे कामनिभराई थऩ प्रबािकायी फनाउन:े  

 मस न्मामामधकयणफाट प्रिाह हनुे सेिाहरु भध्मे यीत, ढाॉचा एिभ ् प्रकृमा 
ऩगुी िा आदेि बई आएका देहामका कामनहरू एक घण्टामबत्र सम्ऩन्न गयी 
न्मामराई सयर, सहज एिभ ्मछटो छरयतो फनाइने छ। 

(क) उजयुी मनिेदन दतान गने। 

(ख)  प्रमतउत्तय ऩत्र दतान गने। 

(ग)  भदु्दा सकाय गने। 

(घ) नगदी यमसद काट्ने। 

(ङ)  धयौटी सदयस्माहा गने। 

(च)  साधायण तायेख, ऩेिी तायेख तोक्ने। 

(छ)  नक्कर ठदन।े 

(ज) पुटकय मनिेदन दतान गने। 

(झ)  ताकेता ऩत्राचाय गने। 

(ञ)  वििेर् प्रकृमतका मनिेदन दतान तथा दयऩीठ गने। 

(ट) वििरे् प्रकृमतका मनिेदनभा बएको आदेि िा मनणनम फभोजजभको ऩत्रहरु जायी 
गने। 
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ऩरयच्छेद - चाय 
आ.ि. २०७७/०७८ को कामन प्रगमत सभीऺा 

 ऋण असरुी न्मामामधकयणका प्रमतिद्धताहरु, ती प्रमतिद्धता कामानन्िमन गनन 
मरइएका नीमतहरु, ती नीमतहरु रागू गनन अऩनाइएका ऩद्दमतहरु, मोजना 
कामानन्िमनसॉग सम्फजन्धत अन्म कामन सम्ऩादनभा अध्मऺ य सदस्मिमको 
सकृमता तथा सभन्िमकायी बमूभकाका साथै सफै कभनचायीहरूको अथक प्रमासको 
परस्िरुऩ कोमबड-१९ को प्रबाि यहॉदा यहॉदै ऩमन आ.ि. २०७7/०७8 भा 
भदु्दा पर्छ्यौट प्रमतित सतोर्जनक यहेको ऩाइन्छ।  
 

१. भदु्दा/मनिेदनको सभवष्टगत विियण: 
 मस न्मामामधकयणको अमबरेख अनसुाय विगत ऩाॉच िर्नको भदु्दाको रगत, 
पर्छ्यौट य फाॉकीको जस्थमत देहामका तामरकाभा उल्रेख गरयएको छ। 

तामरका नॊ. १ 

मस.नॊ. आ.ि. 
जजम्भेिायी 
सयेको 

नमाॉ दतान 
बएको 

जम्भा भदु्दा 
सॊख्मा 

भदु्दा पर्छ्यौट 
सॊख्मा 

जम्भा 
फाॉकी 

1 ०७३/७४ ३३२ ११३ ४४५ १७२ २७३ 
2 ०७४/७५ २७३ २०० ४७३ १०७ ३६६ 
3 ०७५/७६ ३६६ १३९ ५०५ १०४ ४०१ 
4 ०७६/७७ ४०१ १०७ ५०८ २०४ ३०४ 

5 ०७7/७8 304 125 429 181 248 

 उजल्रजखत तामरका नॊ. १ भा आ.ि. २०७३/०७४ भा चार ुभदु्दा सॊख्मा 
४४५ थान यहेकोभा १७२ थान पर्छ्यौट बै २७३ थान फाॉकी यहेको देजखन्छ। 
आ.ि. २०७४/०७५ भा चार ुभदु्दा ४७३ भध्मे १०७ थान पर्छ्यौट बै ३६६ 
थान जजम्भेिायी सयेको देजखन्छ। आ.ि. २०७५/०७६ भा जजम्भेिायी सयेको 
३६६ य नमाॉ दतान बएका भदु्दा सॊख्मा १३९ सभेत जम्भा ५०५ थान चार ुभदु्दा 
यहेकोभा १०४ थान पर्छ्यौट बै ४०१ थान भदु्दाको जजम्भेिायी सयेको अिस्था 
छ। आ.ि. २०७६।०७७ भा जजम्भेिायी सयी आएको ४०१ य नमाॉ दतान 
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बएका भदु्दा सॊख्मा १०७ सभेत जम्भा ५०८ थान चार ुभदु्दा यहेकोभा २०४ 
थान पर्छ्यौट बै ३०४ भदु्दाको जजम्भेिायी सयेकोभा गत आ.ि. २०७7।०७8 
जजम्भेिायी सयी आएको 304 य नमाॉ दतान बएका भदु्दा सॊख्मा 125 सभेत 
जम्भा 429 थान चार ुभदु्दा यहेकोभा 181 थान पर्छ्यौट बै 248 भदु्दाको 
जजम्भेिायी सयेको अिस्था छ 

मस न्मामामधकयणफाट बएका भदु्दाको पर्छ्यौट हेदान आ.ि. २०७3/०७4 
देजख आ.ि. २०७7/०७8 भा िभि: ३८.६५, २२.६२, २०.५९, ४०.१५ 
य 42.19 प्रमतित यहेको देजखन्छ।  

 

स्तम्ब जचत्र नॊ. १ 

 

भामथको जचत्र नॊ. १ फाट आ.ि. २०७3/०७4 बन्दा आ.ि. 
२०७४/०७५ य आ.ि. २०७५/०७६ भा भदु्दाको पर्छ्यौट प्रमतित िभि: 
घट्दै गई आ.ि. २०७६/०७७ फाट ऩनु् फढेको देजखन्छ। 

 

२. िावर्नक मोजनाको रक्ष्म य प्रगमत्  

 आमथनक िर्न २०७७।०७८ को िावर्नक मोजनाको रक्ष्म य प्रगमत अनसुाय 
अिमधगत कामन सम्ऩादन प्रगमत य भामसक रक्ष्म य प्रगमतको विियण देहाम 
फभोजजभ उल्रेख गरयएको छ। 
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२.१. अिमधगत कामन सम्ऩादन प्रगमत 

तामरका नॊ. २ 

ि.सॊ. 
 

विियण 

 

भदु्दातपन  (सॊख्मा) 

६ भवहना मबत्रको 
६ भवहनादेजख १ 

िर्न मबत्रको 
१ िर्नदेजख १८ 
भवहना मबत्रको 

१८ भवहना नाघेको 

 

जम्भा 

१ पर्छ्यौट सॊख्मा 0 5 10 166 181 

आमथनक िर्न २०७7/०७8 भा जम्भा 317 थान भदु्दा मनणनम गने रक्ष्म 
याजखएकोभा 181 थान भदु्दा मनणनम बई रक्ष्मको 57.09 प्रमतित प्रगमत बएको 
छ। आिमधकरूऩभा भदु्दा मनणनमको तथ्माङ्क हेदान मस आमथनक िर्नभा ६ भवहना 
मबत्रको कुनै ऩमन भदु्दा मनणनम बएको छैन। ६ भवहनादेजख एक िर्न मबत्रको 5 थान 
भदु्दा मनणनम बएको देजखन्छ बने १ िर्नदेजख १८ भवहना मबत्रको भदु्दाको हकभा 
बने 10 थान मनणनम बएको छ। ऩयुाना भदु्दाहरु पर्छ्यौटराई प्राथमभकता ठदने 
कामनमोजना अनरुूऩ १८ भवहना नाघेका 166 थान भदु्दा मनणनम बएका छन।् 
 

२.२ भामसक रक्ष्म य प्रगमत 

तामरका नॊ. ३ 

मस.नॊ. 
जम्भा 
भदु्दा 
सॊख्मा 

भवहना साउन बदौ असोज काजत्तक भजङ् सय ऩसु भाघ पागनु चैत्र िैिाख जेठ असाय जम्भा 

कामनठदन २7 २6 26 11 २5 २५ २6 २2 २7 २४ २६ २7 २92 

१. 
 

रक्ष्म 30 28 28 12 27 26 28 24 30 26 28 30 317 
 प्रगमत 0 0 15 13 28 26 32 25 27 12 0 3 181 

२ 
पर्छ्यौट 
प्रमतित 

 0 0 53.6 108.3 103.7 100 114.2 104.2 90 46.2 0 10 57.09 

आमथनक िर्न २०७७।०७८ भा भामसक रक्ष्म मनधानयण गदान िावर्नक 
रक्ष्मराई कामन ठदन अनसुाय विबाजन गयी मनधानयण गरयएको मथमो। साउन 
भवहनाभा २७ य बाद्र भवहनाभा 26 कामन ठदन यहेकोरे उक्त भवहनाभा िभि् 
३० य 28 थान भदु्दा मनणनम गने रक्ष्म याजखएकोभा कोविड-१९ को 
भहाव्मामधको कायणरे इजरास फस्न नसकेकोरे कुनै ऩमन भदु्दा मनणनम बएन। 
असोज भवहनाभा 28 थान भदु्दा मनणनम गने गयी रक्ष्म मनधानयण गरयएकोभा 15 
थान भदु्दा मनणनम गयी 53.५7 प्रमतित प्रगमत बएको छ। काजत्तक भवहनाको 
रक्ष्म 12 थान यहेकोभा १३ थान भदु्दा मनणनम गयी रक्ष्मभा 108.33 प्रमतित 
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प्रगमत बएको छ। भजङ् सय भवहनाको रामग 27 थान भदु्दाको रक्ष्म मनधानयण 
गरयएकोभा 28 थान भदु्दा मनणनम गयी 103.7० प्रमतित प्रगमत हामसर बएको 
छ। ऩसु भवहनाको रामग 26 थान भदु्दा रक्ष्म बएकोभा 26 थान भदु्दा मनणनम 
बै 100 प्रमतित प्रगमत बएको छ। भाघ भवहनाको रामग 28 थान भदु्दा 
मनणनमको रक्ष्म मनधानयण गरयएको मथमो। उक्त भवहनाभा 32 थान भदु्दा मनणनम 
गयी 114.28 प्रमतित प्रगमत बएको छ। साथै पाल्गणु य चैत्र भवहनाको 
रामग िभि् 24 य 30 थान भदु्दा मनणनम गने रक्ष्म याजखएकोभा 25 य 27 
भदु्दा मनणनम बै िभि् 104.16 य 90 प्रमतित प्रगमत बएको छ। िैिाख य 
जेठ भवहनाभा कोविड-१९ को भहाव्मामधको कायणरे इजरास फस्न नसकी कुनै 
ऩमन भदु्दा मनणनम बएन। फैिाख भवहनाको रामग 26 थान भदु्दा मनणनमको रक्ष्म 
मनधानयण गरयएको मथमो। उक्त भवहनाभा 12 थान भदु्दा मनणनम गयी 46.15 
प्रमतित प्रगमत बएको छ। जेठ भवहनाभा 28 थान भदु्दा मनणनम गने रक्ष्म 
कामभ गरयएकोभा कुनै ऩमन भदु्दा मनणनम बएन बन ेअसाय भवहनाभा 30 थान 
भदु्दा मनणनम गने रक्ष्म कामभ गरयएकोभा 3 थान भदु्दा भात्र मनणनम हनु सक्मो। 
जसफाट रक्ष्मको 10 प्रमतित भात्र प्रगमत हामसर बमो। सभग्रभा िावर्नकरूऩभा 
317 भदु्दाहरु मनणनम गने रक्ष्म याजखएकोभा 181 भदु्दा मनणनम बै 57.09 
प्रमतितरे रक्ष्म हामसर बएको देजखन्छ। 

स्तम्ब जचत्र नॊ. २ 

 

० 

२० 

४० 

६० 

८० 

१०० 

१२० 

ऱक्ष्य 

प्रगति 

फर्छ्यौट प्रतिशि 
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३. मनणनम रेखन: 
 कामनमोजनाभा रक्ष्म मरइए अनरुूऩ म्माद ताभेर गने, भदु्दाको अॊग ऩरु् माउने 
य मनणनम गने कामन सम्ऩन्न गरयएजस्तै मनणनम रेखन कामन कानून फभोजजभ 
सम्ऩन्न बएको छ। 
 

४. बौमतक साधनको मनभानण, सम्बाय तथा भभनत: 
 ऋण असरुी न्मामामधकयणभा सेिाग्राहीको सवुिधाराई दृवष्टगत गयी बिनको 
तेश्रो तराभा यहेको सबाकऺको स्तय उन्नमत गरयएको छ। सफै सिायी साधनहरु 
उजचत भभनत सॊबाय गयी प्रमोगभा ल्माइएको छ। न्मामामधकयणभा बएका, ऩयुाना 
कम््मटुय, नमाक्स, पोटोकऩी भेजिन, पमननचय रगाएतका साधनहरु भभनत 
सम्बाय गयी हनुेसम्भ प्रमोगभा ल्माइएको छ। न्मामामधकयणको ऩरयसयराई 
सकेसम्भ स्िच्छ य सपा याजखएको छ। 
 

५. सूचना प्रविमध: 
 अथन भन्त्रारम य सिोच्च अदारतसॉग सभन्िम गयी आ.ि. २०७६/७७ भा 
मनभानण एिभ ् विकास गरयएको सनटिेमय ऩयीऺणको िभभा नै यहेकोरे आ.ि. 
२०७८/७९ भा सॊचारनभा ल्माइनेछ। न्मामामधकयणका सफै िाखाहरूभा 
ईन्टयनेट सेिाको ऩहुॉच ऩरु् माईनेछ। हार म्मानअुर प्रकाजित गने गरयएको दैमनक 
तथा साप्तावहक कजमरष्ट सनटिेमय भापन त हेनन मभल्ने व्मिस्था मभराइनेछ। 
न्मामामधकयणभा कामनयत कभनचायीहरूराई सूचना प्रविमध िाखाफाट सभम सभमभा 
सूचना प्रविमधसम्फन्धी तामरभ सभेत ठदॉदै आएकोभा सो कामनराई मनयन्तयता 
ठदइनेछ। अमबरेख िाखाभा यहेका मभमसरहरु कम््मटुयभा अमबरेखीकयण गने 
कामनको सरुुिात बएको छ। मस आ.ि. सभेत उक्त कामनराई मनयन्तयता 
ठदईनेछ। आ.ि. २०७८/७९ भा मस न्मामामधकयण ऩरयसयको विमबन्न स्थानभा 
CCTV क्माभया य अध्मऺको च्माम्फयभा Display Monitor  जडान गरयएको छ। 

६. आमथनक सिुासन: 
 मस न्मामामधकयणभा प्राप्त हनुे याजश्व तथा धयौटी यकभ मनमभानसुाय याजश्व 
तथा धयौटी खाताभा जम्भा गने य प्राप्त फजेट आमथनक अनिुासनभा यही 
मनममभतता तथा मभतब्मवमता अऩनाई मनमभानसुाय खचन गने गरयएको छ।  
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७. कभनचायी सम्भान सम्फन्धभा: 
कभनचायीहरूको भनोफर उच्च याख् न मस न्मामामधकयणभा याम्रो काभ गने 

कभनचायीहरुभध्मे प्रत्मेक िर्नको मनजाभती सेिा ठदिसको ठदन उत्कृष्ठ 
कभनचायीहरू छनौट गयी ऩयुस्कृत गने ऩरयऩाटीको आ.ि. २०७७/७८ फाट 
सरुुिात गरयएको छ। सो कामनराइन मस िर्न ऩमन मनयन्तयता ठदइने छ। 

 

८. स्थाऩना ठदिस भनाउन ेसम्फन्धभा 
 मस न्मामामधकयण स्थाऩना बएको ठदन अथानत ् श्रािण १ गते विविध 
कामनिभहरुको आमोजना गयी स्थाऩना ठदिस भनाइने छ। 
 

९. विविध कामन:  
 मस न्मामामधकयणफाट जायी हनुे म्माद साभान्मत् सभमभानै ताभेर बै यहेको 
छ। न्मामामधकयणका कभनचायीहरुराई सूचना प्रविमधरे दऺ फनाउने मोजना 
अनरुूऩ सफै कभनचायीराई कम््मटुय तामरभ ठदइएको छ बने तायेख प्रणारीभा 
सधुाय, इजरास व्मिस्थाऩन रगामतका कामनहरु ऩमन मोजना भतुामफक नै हुॉदै 
आइयहेको छ। सफै कभनचायीहरुराई मोजनासम्फन्धी जानकायी ठदई रक्ष्मअनरुूऩ 
कामन गने तपन  सविम फनाईने छ। साथै कभनचायीहरूराई सेिासम्फन्धी विमबन्न 
प्रजिऺण सभेत ठदइन े छ। न्मामामधकयण व्मिस्थाऩन समभमत, कभनचायीहरुको 
फैठक मोजना अनसुायको सभमभा फस्ने छ। फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाहरुसॉगको 
अन्तयविमा रजऺत सभमभा सम्ऩन्न गरयनेछ। मस न्मामामधकयणभा आ.ि. 
२०७६/०७७ देजख कामनमोजना अनसुाय मभमसरको आन्तरयक मनयीऺण गने 
गरयएकोभा मस आ.ि. २०७8/०७9 भा सोराई मनयन्तयता ठदइनेछ। 
 

१०. मनणनम कामानन्िमनको सभवष्टगत विियण: 
 मस न्मामामधकयणको मनणनम कामानन्िमनका रामग अजघल्रो िर्नफाट जजम्भेिायी 
सयेका, चार ुिर्नभा दपा २१ फभोजजभ प्राप्त बएका तथा भरुतफीफाट जगाईएका 
गयी जम्भा भदु्दा य सोको पर्छ्यौटको आ.ि. २०७3/०७4 देजख आ.ि. 
२०७7/०७8 सम्भको सॊख्मात्भक विियणराई देहामका तामरकाभा उल्रेख 
गयी प्रस्ततु गरयएको छ। 
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तामरका नॊ. ४ 

ि.
सॊ. 

आ.ि. जजम्भेिायी 
सायेको 

नमाॉ 
दतान/भरुतिी 
जागी प्राप्त 
बएको 

जम्भा भदु्दा 
सॊख्मा 

मभराऩत्र/मरराभी/ 

रगतकट्टा सॊख्मा 
जेथा नबएका कायण 
भरुतिी यहेको सॊख्मा 

जम्भा पर्छ्यौट 
सॊख्मा 

पर्छ्यौट 
प्रमतित 

कामानन्िमन फाॉकी 
भदु्दा सॊख्मा 

1 ०७३/०७४ २६१ १४० ४०१ ७६ ७ ८३ २०.६९ ३१८ 

2 ०७४/०७५ ३१८ १४३ ४६१ ५२ - ५२ ११.२७ ४०९ 

3 ०७५/०७६ ४०९ ८० ४८९ ५२ ३४ ८६ १७.५८ ४०३ 

4 ०७६/७७ ४०३ ९४ ४९७ ३४ ९५ १२९ २५.९५ ३७१ 
5 ०७7/७8 371 109 480 53 82 135 28.13 345 

 भामथ उजल्रजखत तामरकाफाट आ.ि. २०७३/०७४ भा जम्भा भदु्दा सॊख्मा 
४०१ यहेकोभा पर्छ्यौट ८३ बई जम्भा फाॉकी ३१८ थान, आ.ि. 
२०७४/०७५ भा जम्भा भदु्दा सॊख्मा ४६१ यहेकोभा पर्छ्यौट ५२ बई जम्भा 
फाॉकी ४०९ थान यहेको य आ.ि. २०७५/०७६ भा जम्भा भदु्दा सॊख्मा ४८९ 
य आ.ि. २०७६/०७७ भा 497 यहेकोभा फाॉकी िभस 403 य 371 
यहेको देजखन्छ। आ.ि 2०७7/७8 भा अजघल्रो िर्नफाट जजम्भेिायी सयेको 
भदु्दा सॊख्मा 371 थान, दपा २१ को आदेि फभोजजभ प्राप्त भदु्दा य 
भरुतफीफाट जगाई दतान बएका भदु्दा सॊख्मा 109 सभेत जम्भा भदु्दा सॊख्मा 
४80 यहेको देजखन्छ। रगत कट्टाफाट पर्छ्यौट बएका भदु्दा सॊख्मा 53 य जेथा 
नबएका कायण जेथा प्राप्त बएऩमछ जगाई कायिाही गने गयी भरुतफीभा यहन े
गयी पर्छ्यौट बएका भदु्दा सॊख्मा 82 सभेत जम्भा पर्छ्यौट सॊख्मा 135 बई 
पर्छ्यौट हनु फाॉकी भदु्दा सॊख्मा जम्भा 345 थान जजम्भेिायी सयेको देजखन्छ। 

स्तम्ब जचत्र नॊ. ३ 

 

२६१ 
३१८ 

४०९ 403 
371 

१४० १४३ 

८० 94 109 ८३ 
५२ 

८६ 
129 135 

० 
५० 

१०० 
१५० 
२०० 
२५० 
३०० 
३५० 
४०० 
४५० 
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११. मनणनम कामानन्िमनको भामसक रक्ष्म य प्रगमत विियण् 
तामरका नॊ. ५ 

विर्म 

भवहना साउन बदौ असोज काजत्तक भजङ् सय ऩसु भाघ पागनु चैत्र िैिाख जेठ असाय 
 

जम्भा 

कामनठदन 27 26 26 11 25 25 26 22 27 24 26 27 292 

 
पर्छ्यौट 
रक्ष्म 

23 22 22 9 22 22 22 19 23 21 23 24 252 

रक्ष्म प्रामप्त 0 0 2 5 5 4 3 6 6 17 82 5 135 

 
रक्ष्म प्रामप्त 
प्रमतित 

0 0 9.1 55.6 22.8 18.2 13.6 31.6 26.1 80.9 356.3 20.9 53.5७ 

आ.ि. २०७7/७8 भा 371 थान भदु्दा जजम्भेिायी सयी 252 थान भदु्दा 
रगत पर्छ्यौट गने रक्ष्म यहेकोभा फन्दाफन्दीको कायणरे िरुूका २ भवहनाभा 
िून्म प्रमतित प्रगमत य चैत्रसम्भ ऩमन न्मून प्रगमत बएको देजखन्छ। जेठ 
भवहनाभा उल्रेख्म प्रगमत हामसर गनन सवकएको छ। असायको प्रगमत आिामतत 
हनु सकेन। अत् मस आ.ि.भा रक्ष्मको 53.5७ प्रमतित अथानत 135 थान 
रगतकट्टा बएको छ। 

स्तम्ब जचत्र नॊ. ४ 
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१२. ऋण असरुीसम्फन्धी भदु्दाको ितन अद्यािमधक गने रगामतका कामन प्रगमत 
 

तामरका नॊ. ६ 

भदु्दा 
भवहना साउन बदौ असोज काजत्तक भजङ् सय ऩसु भाघ पागनु चैत्र िैिाख जेठ असाय जम्भा 
कामनठदन 27 26 26 11 25 25 26 22 27 24 26 27 292 

१ 

ऩरयिमतनत स्थानीम 
तहको सॊयचना अनसुाय 
रगतभा यहेको ितन 

अद्यािमधक गने 

रक्ष्म ४३ ४३ ३० ५० ४५ ४५ ५० ४० ४५ ४३ ४५ ४२ ५२१ 

प्रगमत ४० ४५ २० ५० ४५ ४० ४० ३५ ३६ ४० ४२ ४७ ४८० 

२ 
असरुीको रामग 
मधतो भूल्माङ्कनको 

कामन 

रक्ष्म ० १९ २० ९ १९ १९ २० १७ २० १८ २० २० २०१ 

प्रगमत ० ० ० ३ ३ ३ ५ ५ ९ ० ० २ ३० 

 आ.ि. २०७७/७८ भा ऩरयिमतनत स्थानीम तहको सॊयचना अनसुाय रगतभा 
यहेको ितन अद्यािमधक गने कामनको रक्ष्म मनधानयण गने िभभा जजम्भेिायी सयी 
आएको भदु्दा सॊख्मा ३७१ य नमाॉ आदेि बई प्राप्त हनुे भदु्दाको सॊख्मा १५० हनुे 
अनभुान गरयएकोभा नमाॉ भदु्दा १०९ थान भात्र प्राप्त बएकोरे ४८० थान 
भदु्दाहरुको रगत अद्यािमधक, ऩरयिमतनत स्थानीम तहको सॊयचना अनसुाय रगतभा 
यहेको ितन अद्यािमधक गने कामन रक्ष्मको ९२.१३ प्रमतित य दतानको १०० 
प्रमतित बएको देजखन्छ। मस आमथनक िर्नभा अजन्तभ चौभासभा कोमबड-१९ को 
कायण मधतो यहेका २०१ थान भदु्दाहरुको मधतो भलु्माङ्कन कामन सम्ऩन् न गने रक्ष्म 
याजखएकोभा ३० थान भदु्दाको अथानत ्कुर रक्ष्मको १४.९२ प्रमतित भात्र मधतो 
भूल्माङ्कन बएको देजखन्छ। 

स्तम्ब जचत्र नॊ. ५ 

 

० 
१० 
२० 
३० 
४० 
५० 
६० 

ऱक्ष्य 

प्रगति 

ऱक्ष्य2 

प्रगति2 
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१३. मभराऩत्र सॊख्मा:  

 मस न्मामामधकयणरे मभराऩत्रराई प्राथमभकता ठदएको छ। आ.ि. 
२०७३/०७४ देजख आ.ि. २०७7/०७८ सम्भ मभराऩत्र बएका भदु्दाहरुको 
फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाको िगन अनसुायको विियण मस प्रकाय यहेको छ। 

तामरका नॊ. ७ 

आ.ि. 
फैंक तथा वित्तीम को िगन अनसुाय मभराऩत्र बएका भदु्दाहरुको सॊख्मा 

जम्भा 
'क' िगन 'ख' िगन 'ग' िगन 

२०७३/०७४ १० ४ १२ २६ 

२०७४/०७५ ५ ३ ५ १३ 

२०७५/०७६ १२ १ ६ १९ 

२०७६/०७७ २४ ४ ४ ३२ 

२०७7/०७8 13 1 3 17 

 उजल्रजखत तामरका अनसुाय आ.ि. ०७३/७४ भा "क" िगनका फैंकहरुको 
मभराऩत्र सॊख्मा १०, "ख" िगनका सॊस्थाहरुको मभराऩत्र सॊख्मा ४ य "ग" िगनका 
वित्तीम सॊस्थाहरुको मभराऩत्र सॊख्मा १२ गयी जम्भा २६ थान यहेको छ। त्मस्तै 
आ.ि. ०७४/७५ भा "क" िगनका फैंकहरुको मभराऩत्र सॊख्मा ५, "ख" िगनका 
सॊस्थाहरुको मभराऩत्र सॊख्मा ३ य "ग" िगनका वित्तीम सॊस्थाहरुको मभराऩत्र 
सॊख्मा ५ गयी जम्भा १३ थान यहेकोभा आ.ि. ०७५/७६ भा "क" िगनका 
फैंकहरुको मभराऩत्र सॊख्मा १२, "ख" िगनका सॊस्थाको मभराऩत्र सॊख्मा १ य "ग" 
िगनका वित्तीम सॊस्थाहरुको मभराऩत्र सॊख्मा ६ गयी जम्भा १९ थान यहेको 
देजखन्छ। आ.ि. ०७६/७७ भा मभराऩत्र सॊख्मा केही फढेको देजखन्छ। मस िर्न 
"क" िगनका फैंकहरुको मभराऩत्र सॊख्मा २४, "ख" िगनका सॊस्थाहरुको मभराऩत्र 
सॊख्मा ४ य "ग" िगनका वित्तीम सॊस्थाहरुको मभराऩत्र सॊख्मा ४ गयी जम्भा ३२ 
थान यहेको छ। गत आ.ि. ०७७/७८ भा "क" िगनका फैंकहरुको मभराऩत्र 
सॊख्मा १3, "ख" िगनका सॊस्थाको मभराऩत्र सॊख्मा १ य "ग" िगनका वित्तीम 
सॊस्थाहरुको मभराऩत्र सॊख्मा 3 गयी जम्भा १7 थान यहेको देजखन्छ।   
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स्तम्ब जचत्र नॊ. ६ 
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ऩरयच्छेद - ऩाॉच 

आ.ि. २०७७/०७८ का अन्म उऩरजब्धहरु 
 

 आमथनक िर्न २०७६/07७ देजख िावर्नक कामनमोजना फनाई रागू गरयएको 
मथमो। िावर्नक कामनमोजना रागू बएऩमछ देहामका भहत्िऩूणन उऩरजब्धहरु हामसर 
बएका छन।् हामसर बएका उऩरजब्धहरु देहाम फभोजजभ छन:् 
 अथन भन्त्रारम य सिोच्च अदारतसॉग सभन्िम गयी भदु्दा व्मिस्थाऩन गने 

सनटिेमय मसस्टभ सरुु गरयएको छ। 

 ताभेरीभा यहेको सभस्माराई न्मूनीकयण गनन य ताभेरदायराई प्रोत्साहन 
गनन भोटयसाईकरको सवुिधा ठदइएको छ।

 फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाहरुको िाखा प्रफन्धकहरुसॉग न्मामामधकयणरे 
अन्तयविमा कामनिभ आमोजना गदान अध्मऺ य सदस्मिमको सभेत प्रत्मऺ 
सहबामगता यहने गयेकोरे सयोकायिारा सफैरे उच्च भूल्माङ्कन गयेको 
ऩषृ्ठऩोर्ण प्राप्त बएको छ। 

 न्मामामधकयणभा उऩरब्ध बएका भहत्िऩूणन ऩसु्तकहरू कभनचायी रगामत 
कानून व्मिसामीहरूरे सभेत अध्ममन गनन सक्ने िाताियण सजृना होस ्बने्न 
हेतरेु मस न्मामामधकयणभा ऩसु्तकारमको मनभानण गरयएको छ। 

 मस न्मामामधकयणको विमबन्न स्थानभा CCTV क्माभया य अध्मऺको 
च्माम्फयभा Display Monitor जडान गरयएको छ। 

  कभनचायीहरूको भनोफर उच्च याख् न मस न्मामामधकयणभा याम्रो काभ गने 
कभनचायीहरुभध्मे मनजाभती सेिा ठदिसको ठदन उत्कृष्ठ कभनचायीहरू छनोट 
गयी ऩयुस्कृत गने ऩरयऩाटीको  सरुुिात गरयएको छ। 

  न्मामामधकयण व्मिस्थाऩनभा प्रबािकारयता हामसर गरयएको छ। 

 भदु्दा व्मिस्थाऩनभा प्रबािकारयता ल्माईएको छ। 

 मनणनम कामानन्िमनभा प्रबािकारयता ल्माईएको छ। 

 भदु्दा दतान िाखाभा काउन्टयफाट सेिा प्रिाह गने व्मिस्था मभराइएको छ। 
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 भदु्दाका ऩऺहरुराई आननो भदु्दाको जस्थमतको जानकायी मरन सहज होस ्
बने्न हेतरेु ह्वाइट फोडन भापन त सूचना सम्प्ररे्ण गरयएको छ। सोधऩछु कऺ 
सॊचारन गयी सेिाग्राहीराई आिश्मक सहमोग ऩरु् माउॉदै आईएको छ। 

 न्मामामधकयण ऩरयसय य इजरासभा ऩारन गनुनऩने मनमभहरु, 
न्मामामधकयणफाट उऩरब्ध सेिाहरु य अन्म आिश्मक सूचनाहरु 
ऩायदिॉरूऩभा सफैको ऩहुॉचभा यहेको छ। 
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ऩरयच्छेद - छ 

आ.ि. २०७८/०७९ भा रागू गरयने कामन ऩद्दमतहरु 
 

१. कामनसम्ऩादन भाऩदण्ड (Performance Standard):  

 मस आमथनक िर्नको मोजना कामानन्िमनको प्रबािकायीताका रामग भखु्मरूऩभा 
देहामका कामनसम्ऩादन भाऩदण्डभा आधारयत यहेय न्मामामधकयणको मोजना रागू 
गरयनेछ। 
(क) गमतिीरता य सभम मनधानयण (Expedition and Timeliness) 

(ख) सभानता‚ स्िच्छता य मनष्ऩऺता (Equality, Fairness and Integrity) 

(ग) स्ितन्त्रता य उत्तयदावमत्ि (Independence and Accountability) 

(घ) जनताको आस्था य विश्वास (Public Trust and Confidence) 

 

२. भखु्म कामनिभहरू:  

 मस न्मामामधकयणका प्रमतिद्धताहरूराई कामभै याखी न्माम मछटो छरयतो, 
प्रबािकायी य सिनसरुबरूऩभा प्रदान गनन मस आ.ि.भा देहामका कामनहरू 
सॊचारन गरयनछे। 
 

 २.१  न्मामामधकयणको आन्तरयक व्मिस्थाऩन्   

 (क) सयुऺा व्मिस्था: न्मामामधकयणको सभग्र सयुऺा व्मिस्थाराई 
सदुृढ गनन आिश्मक उऩामहरू अऩनाउन।े सयुऺा मनगयानी 
(Surveillance) फढाउने। 

 (ख) फैठक: मोजना कामानन्िमनका रामग से्रस्तेदाय सवहत 
कभनचायीहरुसॉग भवहनाको एक ऩटक फैठक फस्नेछ। 
आिश्मकतानसुाय अध्मऺ सजम्भमरत फैठक आमोजना 
गरयनेछ। 
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 २.२  भदु्दा व्मिस्थाऩन् 
 

 (क) सनटिेमय मसस्टभ रागू गने् मस न्मामामधकयणभा सनटिेमय 
मसस्टभ नबएकोरे अथन भन्त्रारम य सम्भामनत सिोच्च 
अदारतसॉगको सभन्िमभा सनटिेमय विकासको चयणभा 
यहेकोभा मस आ.ि. देजख रागू गयी भदु्दा व्मिस्थाऩन गरयनेछ।  

 

 (ख) विद्यतुीम प्रमत मरन:े मस न्मामामधकयणभा दतान हनुे भदु्दाहरुको 
अमनिामनरूऩभा विद्यतुीम प्रमत मरन े व्मिस्था मभराईने छ। 
मसफाट भदु्दाको वटऩोट गनन सहज हनुे य सभम भै मनणनम तमाय 
गनन सवकने अऩेऺा गरयएको छ। 

 

 (ग) वटऩोट प्रणारी: भदु्दा इजरासभा ऩेि हनु ुअगािै सम्फजन्धत भदु्दा 
िाखाफाट वटऩोट तमाय गयी मभमसर सॊरग्न गने व्मिस्था 
गरयनेछ। 

 

 (घ) इजरास तथ्माङ्क: इजरासफाट हनुे मनणनमको अमतरयक्त विमबन्न 
आदेिहरु जस्तै्- योक्का, पुकुिा, अन्तरयभ आदेि आठदको 
अमनिामनरूऩभा अमबरेख याजखने छ। 

 

 (ङ) प्रमतिेदन गने: २ िर्न अिमध नाघेका भदु्दाहरु सो अिमधमबतै्र 
मनणनम हनु नसकेभा नसक्नकुो कायणसवहत प्रमतिेदन गने 
व्मिस्था गरयनछे। 

 

 (च) म्माद ताभेरी कामनराई अझ प्रबािकायी फनाउन:े मस 
न्मामामधकयणका ताभेरदायहरुराई आिश्मक िलु्क, सिायी 
साधन तथा इन्धन उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धभा सिोच्च अदारत 
य अथन भन्त्रारमसॉग सभन्िम गयी भोटयसाईकर खरयद गरयएको 
छ। ताभेरदायहरुराई थऩ सवुिधा ठदई ताभेरी कामनराई अझ 
प्रबािकायी फनाइन ेछ। 
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 (छ) भदु्दा व्मिस्थाऩन ऩद्दमतराई अझ प्रबािकायी फनाउन:े मसका 
रामग भदु्दाहरुराई फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाहरुको िगन अनसुाय 
विबाजन गयी िीघ्र मनणनम ऩद्दमतराई प्रबािकायीरूऩभा रागू गनन 
ऩहर गरयनेछ। 

 

 (ज) भदु्दासॉग सम्फजन्धत धयौट य जेथा जभानतराई व्मिस्थाऩन गने: 
धयौट तथा जेथा जभानतको अमबरेख सनटिेमयभा इन्ट्री गयी 
अद्यािमधक गरयनेछ। 

 

 (झ) ऩयाभिन सेिा: सेिाग्राहीहरुराई सम्फजन्धत िाखाका कभनचायीिाया 
सम्फजन्धत भदु्दाभा के आदेि बएको छ, आदेि कामानन्िमन गनन 
कमत सभम राग्छ, के के काभ फाॉकी छन ् बने्न रगामतका 
जानकायी उऩरब्ध गयाइने छ। 

 

 (ञ) टेरी इन्क्िाईयी सेिा: भदु्दाका ऩऺ िा सेिाग्राहीरे आननो भदु्दाको 
फायेभा घय िा कामानरमभा फसी जानकायी मरन सकून ् बने्न 
उद्देश्मरे टेमरपोन भापन त तायेख, ऩेिी तथा अन्म अिस्थाको 
फायेभा जानकायी ठदने व्मिस्था गरयनेछ। 

 

 २.३ जनिजक्तको ऺभता अमबिवृद्ध: 
 

 (क) ऺभता अमबिवृद्ध: न्मामामधकयणका कभनचायीको ऺभता 
अमबिृवद्धको रामग आननै साधन स्रोत य सीऩको प्रमोग गयी 
नेततृ्ि विकास‚ भदु्दा व्मिस्थाऩन‚ सेिाग्राही सम्फन्ध 
व्मिस्थाऩन‚ सूचना प्रविमध, वटऩोट रेखन, मनणनम रेखन‚ म्माद 
ताभेरी‚ मनणनम कामानन्िमन‚ मभराऩत्र, यणनीमतक मोजना 
कामानन्िमन, गोऩनीमता कामभ गने, न्मामामधकयण कामनविमध 
इत्माठद विर्मभा मनममभतरूऩभा आन्तरयक प्रजिऺण‚ अन्तयविमा 
य सॊिाद कामनिभ गरयनछे। 
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 (ख) कभनचायी फैठक: कजम्तभा भवहनाको एक ऩटक कभनचायीको 
फैठक फसी प्रबािकायी न्माम सम्ऩादनभा देजखएका सभस्माको 
सभाधानका उऩामहरुको खोजी गरयनेछ। 

 

  (ग) कभनचायीराई प्रोत्साहन: प्रत्मेक कभनचायीको कामन सम्ऩादन 
भूल्माङ्कनका आधायभा िावर्नकरूऩभा उत्कृष्ट कभनचायी घोर्णा 
गयी प्रोत्साहन गरयनेछ। 

 

 २.४ सभन्िमात्भक कामनहरु: 
  (क) सयोकायिाराहरुको फैठक: सभसाभवमक सभस्मा य सभाधानका 

उऩामहरु ऩत्ता रगाउनका रामग फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाहरु य 
सयोकायिाराहरुको फैठक आिश्मकता अनसुाय आमोजना 
गरयनेछ। 

 

  (ख) ऩत्रकायहरुसॉग अन्तयविमा: मस न्मामामधकयणको काभ 
कायिाहीको प्रबािकारयता य बमूभका सम्फन्धभा ऩत्रकायहरुसॉग 
अन्तयविमा कामनिभ गरयनछे। 

 

  (ग) अन्म सॊस्थासॉगको सहकामन: ऋण असरुी ऺेत्रभा कामनयत विमबन्न 
सॊस्थाहरुसॉग न्माम सम्ऩादनको ऺेत्रभा गरयन ु ऩने सधुायका 
सम्फन्धभा छरपर एिभ ् अन्तयविमा कामनिभ आमोजना 
गरयनेछ। 

 

  (घ) सेिाग्राहीसॉग अन्तयविमा् आिश्मकता अनसुाय सेिाग्राहीहरुरे 
आनना गनुासोहरु तथा सझुािहरुको रामग अध्मऺ य 
सदस्मिमसॉग अन्तयविमा गने व्मिस्था मभराईने छ। मस 
िभभा न्मामामधकयणको काभ कायिाहीसम्फन्धी गनुासो य 
सझुाि ठदन सवकने छ तय आननो मनजी सयोकाय यहेको 
विचायाधीन भदु्दाका विर्मभा कुया गनन ऩाईने छैन। 
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  (ङ) सेिाग्राहीको प्रमतकृमा मरन:े न्मामामधकयणको काभ कायिाही फाये 
सेिाग्राहीको धायणा तै्रभामसकरूऩभा मरने व्मिस्था मरइनछे। 

 

 २.५ सूचना प्रविमध व्मिस्थाऩन: 
 

  (क) सूचना प्रविमधको प्रमोग: न्मामामधकयणफाट सम्ऩादन गरयने सम्ऩूणन 
कामनहरु सूचना तथा सञ्चाय प्रविमधभा आिद्ध गयी िमभकरूऩरे 
कागज मफवहन न्मामामधकयणको ऩरयकल्ऩनाराई साकाय गने 
िभभा SMS सेिा‚ IVRS सेिा‚ विद्यतुीम ऩत्राचाय‚ मनणनम तथा 
सूचनाहरु अऩरोड य मरखतहरुको टेम््रेट िेिसाइटभा याख् ने 
व्मिस्था गरयनेछ। साथै इजरासभा Mobile jammer को 
प्रमोग गरयनेछ। 

 

  (ख) नटेिवकन ङ रगामत IT सम्फन्धी अन्म कामन: मस न्मामामधकयणभा 
कामनयत जनिजक्तराई कम््मटुयसम्फन्धी आधायबतू तामरभ 
सॊचारन गननको रामग कम््मटुय ल्माि स्थाऩना गरयनेछ।       

मस न्मामामधकयणको website राई थऩ ऩरयभाजनन      

गरयनेछ। 
 

  (ग) विद्यतुीम अमबरेखीकयण: मस न्मामामधकयणको अमबरेख िाखाभा 
दतान हनुे सम्ऩूणन मछनिुा मभमसरहरूको अमबरेख चसु्त दरुूस्त य 
प्रबािकायी फनाउन त्मस्ता मभमसरहरूको विद्यतुीम अमबरेखीकयण 
गने कामनराई मनयन्तयता ठदइने छ। 

 

 २.६ मभराऩत्र: भदु्दाराई मभराऩत्रफाट सभाधान गनन प्रोत्साहन गरयनेछ। 
 

 २.७ मनणनम कामानन्िमन: ऋण असरुीराई थऩ प्रबािकायी फनाउन ऋण 
असरुीको अमबरेख प्रणारी सदुृढ गने य ऩयुाना रगत पर्छ्यौट 
सम्फन्धभा आिश्मक मनणनम गनुनका साथै न्मामामधकयणका सयोकायिारा 
तथा अन्म मनकामसॉग सभन्िम गने।   
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 २.८ अन्म: 
  (क) मनकासा य खचनको विियण: मनकासा य खचन बएको यकभ तथा 

याजस्िको िीर्नकगत विियण य सिायी साधन, कम््मटुय, 
पमननचय रगामतका खचन नहनुे कामानरम सभानको विियण 
तमाय गने। न्मामामधकयणको बौमतक अिस्थाको प्रोपाइर 
फनाउने। 

  (ख) खचनको ऩायदजिनता: मस न्मामामधकयणको िजेटराई उच्चतभ 
आिश्मकता मनधानयण गयी अमधकतभ सदऩुमोग गने प्रमतिद्धता 
अनरुूऩ प्रत्मेक भवहना हनु जान े आम्दानी खचनको विियण 
न्मामामधकयणको सूचना ऩाटीभा प्रकाजित गरयनेछ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
मोजना कामानन्िमनको प्रबािकायीताका रामग गत आ.ि.भा नै कामानन्िमन गने बमनएका कमतऩम 
कामन कोमबड-१९ रगामतका कायणरे कामानन्िमन हनु नसकेकोभा मस आ.ि.भा आयम्ब 
गरयनेछ। 
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ऩरयच्छेद - सात 

 मस न्मामामधकयणको आननै बिन छैन। हार सञ् चारनभा आएको बिनभा 
न्मामामधकयण मभमत २०६४।६।१७ देजख बाडाभा यहॉदै आएको हो। आननै 
बिनका रामग जग्गा प्राप्त गने य बिन मनभानण प्रकृमाराई अगामड फढाउन ऩहर 
कदभी गनन अथन भन्त्रारम य सिोच्च अदारतसॉग सभन्िम गदै जान ु ऩने 
देजखन्छ। बिन मनभानणको रामग ऩहर गनुनऩने देजखएकोरे आ.ि. 
२०७६/२०७७ देजख नै प्रभखु कामनको रुऩभा याखी ऩहर गरयएकोभा मस 
कामनराई ठोस मनष्कर्नभा ऩरु् माउन मस आ.ि.भा सभेत थऩ ऩहरकदभी एिभ ्
सभन्िम गदै जान ुऩने अिस्था छ। 
 

ऩूिानधाय विकास कामनहरू: 
१. जग्गा प्रामप्त य बिन मनभानण: मस न्मामामधकयणको आननै बिन नयहेको हुॉदा 

जग्गा प्रामप्त य बिन मनभानण गनन फजेट विमनमोजनका रामग ऩहर गने। 

२. िाक थ्र ुगेट य एक्स ये: न्मामामधकयणको सयुऺा सॊिेदनिीरताराई भध्मनजय 
याखी न्मामामधकयण प्रिेििायभा िाक थ्र ुगेट य एक्स ये भेमसन जडान गयी 
सञ्चारन गने। 

३. ऩसु्तकारम व्मिस्थाऩन: मस न्मामामधकयणभा ऩसु्तकारम स्थाऩना गरयएको 
छ। सरुुिाती चयणभा यहेको सो ऩसु्तकारम व्मिजस्थत फनाउन सकेभा 
न्मामामधकयणभा उऩरब्ध बएका भहत्िऩूणन ऩसु्तकहरू कभनचायी, कानून 
व्मिसामी रगामतरे अध्ममन गनन सक्ने िाताियण सजृना हनुे हुॉदा सोको 
रामग सिोच्च अदारत, अथन भन्त्रारम तथा अन्म विकास साझेदायसॉग 
सभन्िम गरयनछे। साथै न्मामामधकयणभा आिश्मक ऩने सॊविधान, ऐन, मनमभ, 
कानून रगामतका ऩसु्तकहरू न्मामामधकयणका प्रत्मेक िाखाभा उऩरब्ध 
गयाइने छ। 

4. मस न्मामामधकयणको ऩरयसयभा थऩ 2 CCTV क्माभया य से्रस्तेदायको 
च्माम्फयभा एक Display Monitor जडान गरयनछे। 
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ऩरयच्छेद - आठ 
रक्ष्म मनधानयण य कामानन्िमन ऩद्दमत 

 न्मामऩामरकाको चौथौ ऩञ् चिर्ॉम यणनीमतक मोजनारे मनधानयण गयेका 
यणनीमतका आधायभा नै मस न्मामामधकयणको फावर्नक मोजनारे तोकेका कामन 
विियण, कामन सम्ऩादन सूचक, सभमािमध य त्मसको जजम्भेिायी सभेत प्रष्ट हनु े
गयी तोवकएको छ्  
रक्ष्म १. मछटो छरयतो य गणुस्तयीम न्माम सम्ऩादन 

यणनीमतक उद्दशे्म १.१. भदु्दाको िीघ्र पर्छ्यौट गने: 
कामन कामनसम्ऩादन सूचक सभमािमध  जजम्भेिायी 

गत आमथनक िर्नफाट जजम्भेिायी सयी आएका 
भध्मे १८ भवहनाबन्दा ऩयुाना सफै भदु्दाहरु 
चार ुआमथनक िर्नभा पर्छ्यौट गने। 

अजन्तभ आदेि/ 
मनणनम 

२०७८/०७९  अध्मऺ य सदस्मिम 

गत आमथनक िर्नफाट जजम्भेिायी सयी आएका 
भध्मे १८ भवहनासम्भका य चार ु आमथनक 
िर्नभा दतान बएका भदु्दाहरु कजम्तभा ५० 
प्रमतित पर्छ्यौट गने। 

अजन्तभ आदेि/ मनणनम २०७८/०७९ अध्मऺ य सदस्मिम 

वििेर् प्रकृमतका मनिदेनहरुभध्मे प्रभाण फझु्न ु
नऩनेका हकभा दतान बएको मभमतरे य प्रभाण 
फझु्नऩुनेका हकभा प्रभाण चकु्ता बएका 
मभमतरे १५ ठदनमबत्र पर्छ्यौट गने। 

अजन्तभ आदेि २०७८/०७९ अध्मऺ य सदस्मिम 

यणनीमतक उद्दशे्म १.२. भदु्दा व्मिस्थाऩन ऩद्दमतभा सधुाय गने: 
कामन कामनसम्ऩादन सूचक सभमािमध जजम्भेिायी 

भदु्दाका ऩऺको व्मजक्तगत विियण बयी 
मभमसर सॊरग्न गने। 

व्मजक्तगत विियण २०७८/०७९ से्रस्तेदाय/िाखाका 
सम्फजन्धत कभनचायी 

ऩऺहरूराई न्मामामधकयणको कामनफोझराई 
विचाय गयी सभम तोकी तायेख ठदने। 

तायेख ऩचान/बयऩाई २०७८/०७९ से्रस्तेदाय/िाखाका 
सम्फजन्धत कभनचायी 

मनधानरयत सभममबत्र कुनै ऩऺ अनऩुजस्थत 
बएभा उऩजस्थत ऩऺराई तायेख ठदने। 

तायेख ऩचान/बयऩाई २०७८/०७९ से्रस्तेदाय/िाखाका 
सम्फजन्धत कभनचायी 

                                                           


 
न्यायाधिकरणको वस्िुजस्िति र र्वशशष्टिाको आिारमा सामान्य सॊशोिन। 
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यणनीमतक उद्दशे्म १.३. न्मावमक काभ कायफाही तथा भदु्दाको मनणनमभा 
गणुस्तयीमता अमबिवृद्ध गनुन। 

(क) न्मावमक प्रविमाराई अनभुानमोग्म फनाउन।े  

कामन कामनसम्ऩादन सूचक सभमािमध जजम्भेिायी 

भदु्दाको कायफाहीभा राग्न े हयेक चयणको 
सनटिमेयभापन त कामनतामरका फनाई मभमसर 
साभेर याख् ने। 

कामनतामरका  २०७८/०७९ िाखाका 
सम्फजन्धत 
कभनचायी 

भदु्दाका ऩऺहरू न्मामामधकयणभा हाजजय 
बएऩमछ कामनतामरका उऩरब्ध गयाउन।े 

कामनतामरका  २०७८/०७९ िाखाका 
सम्फजन्धत 
कभनचायी 

कामनतामरकाभा मनधानरयत सभमभा तोवकएको 
कामन सम्ऩन्न गने। 

कामनतामरका  २०७८/०७९ िाखाका 
सम्फजन्धत 
कभनचायी 

यणनीमतक उद्दशे्म १.४. वििाद सभाधानका िैकजल्ऩक उऩामहरूको प्रमोगराई 
प्रबािकायी फनाउन।ु 

(क) मभराऩत्र ऩद्दमतको सदुृढीकयण गने। 

कामन कामनसम्ऩादन सूचक सभमािमध जजम्भेिायी 

मभराऩत्र हनु सक्न ेवििादहरू मभराऩत्रका रामग 
प्रोत्सावहत गने। 

आदेि २०७८/०७९ अध्मऺ य 
सदस्मिम 

मभराऩत्र प्रविमाको अनगुभन गने। अनगुभन प्रमतिदेन २०७८/०७९ अध्मऺ/से्रस्तेदाय 

यणनीमतक उद्दशे्म १.५. मनणनम कामानन्िमनको कामनराई प्रबािकायी फनाउन।ु 

(क) मनणनमको िीघ्र कामानन्िमन गने। 

कामन कामनसम्ऩादन सूचक सभमािमध जजम्भेिायी 

जजम्भेिायी सयी आएका य मस िर्न आदेि 
हनुे कुर सॊख्माको ५०% मनणनम चार ु
आमथनक िर्नभा पर्छ्यौट गने। 

पर्छ्यौट हनु े २०७८/०७९ ऋण असरुी 
अमधकृत 

चार ुआमथनक िर्नभा मनणनम कामानन्िमन गनन 
बएका आदेिको अॊग ऩरु् माउने। 

अॊग ऩगु्न े २०७८/०७९ ऋण असरुी 
अमधकृत 
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भदु्दाको मनणनम, ऋण असरुीसम्फन्धी 
मनिदेन िा अजन्तभ कामभ बएको रगत 
ऩऺहरू न्मामामधकयणभा हाजजय बएको 
मभमतरे ६ भवहनामबत्र पर्छ्यौट गने। 

ताभेरी आदेि 
२०७८/०७९ ऋण असरुी 

अमधकृत 

भदु्दा अजन्तभ बई असरुी गनुन ऩने मफगोभध्मे 
प्रत्मेक िर्न कम्तीभा सो िर्न कामभ हनु े
रगत फयाफय असरु गने। 

प्रमतिदेन/ रगत 
वकताफ 

२०७८/०७९ ऋण असरुी 
अमधकृत 

 
 

(ख) ऋण असरुी कामानन्िमन अमबमानको रूऩभा असरु उऩय गने। 

कामन कामनसम्ऩादन सूचक सभमािमध जजम्भेिायी 

न्मामामधकयणको स्थाऩना िर्न वि. सॊ. 
२०६० सारदेजख हारसम्भका फक्मौता 
ऋण असरुी गनन ऩहर गने। 

प्रमतिदेन/रगत 
वकताफ 

२०७८/०७९ ऋण असरुी 
अमधकृत 

 

(ग) ऋण असरुी गनुन ऩने यकभ अद्यािमधक गने। 

कामन कामनसम्ऩादन सूचक सभमािमध जजम्भेिायी 

ऩरयिमतनत स्थानीम तहको सॊयचनाअनसुाय 
रगतभा यहेको ितन अद्यािमधक गने। 

रगत वकताफ 

२०७८/०७९ 
ऋण असरुी 
अमधकृत  

मनणनमअनसुाय मतनुनऩने विगो रगत य 
पर्छ्यौटको छुटै्ट अमबरेख याख् ने। 

रगत वकताफ 

२०७८/०७९ 
ऋण असरुी 
अमधकृत 

फैंकरे रगत कट्टाको रामग ठदएको 
मनिदेनउऩय ऋण असरुी अमधकृतरे मनणनम 
गयी रगत वकताफफाट कट्टा गयी छुटै्ट 
अमबरेख याख् ने।  

रगत वकताफ 

२०७८/०७९ 
ऋण असरुी 
अमधकृत/ िाखाका 
सम्फजन्धत कभनचायी 
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यणनीमतक उद्दशे्म १.६. मभमसरको आन्तरयक मनयीऺण गने: 
कामन कामनसम्ऩादन सूचक सभमािमध जजम्भेिायी 

मनयीऺण गने कभनचायी तोक्ने। अमधकाय प्रत्मामोजन २०७८/०७९ से्रस्तेदाय 

भदु्दाभा अङ्ग ऩगुी ऩेिी चढ्न मोग्म 
बएको प्रभाजणत गने।  

ऩेिी प्रभाणीकयण 
पायाभ 

२०७८/०७९ िाखाका सम्फजन्धत 
कभनचायी 

मभमसर मनयीऺणको प्रमतिदेन अध्मऺ 
य सदस्मिमराई उऩरब्ध गयाउने। 

मनयीऺण प्रमतिदेन २०७८/०७९ िाखाका सम्फजन्धत 
कभनचायी / से्रस्तेदाय 

 

रक्ष्म २. न्मामामधकयणभा ऩहुॉच अमबिवृद्ध 

यणनीमतक उद्दशे्म 2.१. न्मामामधकयणफाट प्रिाह हनु ेसेिाराई गणुस्तयीम य 
प्रबािकायी फनाउन।ु 

कामन कामनसम्ऩादन सूचक सभमािमध जजम्भेिायी 

सेिाग्राही भैत्री व्मिहाय गननको रामग "मछटो 
छरयतो य गणुस्तयीम सेिा: हाम्रो प्रमतफद्धता" 
बने्न नायाभा आधारयत यही न्मावमक 
जनिजक्तराई अमबभखुीकयण गने। 

तामरभ प्रमतिदेन २०७८/०७९ से्रस्तेदाय 

न्मामामधकयणभा आउने सेिाग्राहीराई न्मावमक 
प्रविमाफायेभा ऩयाभिन सेिा उऩरब्ध गयाउने।  

 प्रमतिदेन २०७८/०७९ से्रस्तेदाय 

भदु्दाको कायफाहीको अिस्थासम्फन्धी जानकायी 
टेमर इन्क्मामयी, एसएभएस, भोफाइर 
ए्सभापन त भदु्दाको ऩऺराई उऩरब्ध गयाउने। 

एसएभएस/ टेमरपोन २०७८/०७९ से्रस्तेदाय 

सिनसाधायण / विद्याथॉराई न्मामामधकयणको 
अिरोकन गने अिसय प्रदान गने।  

ब्रोमसमय २०७८/०७९ से्रस्तेदाय 

न्मामामधकयण अिरोकन गनन आउन े
व्मजक्तहरूका रामग न्मामामधकयणको साभान्म 
ऩरयचम, सम्ऩादन गने कामन य कामन 
कऺसभेतको जानकायी सभाििे बएको 
श्रव्मदृश्म साभग्री मनभानण गयी अिरोकन 
कऺफाट प्रिायण गने। 

 

श्रव्मदृश्म साभग्री २०७८/०७९ से्रस्तेदाय 
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यणनीमतक उद्दशे्म 2.२: न्मामामधकयणभा प्रविमा य प्रणारीफाये सूचना प्रिाह गनुन। 

कामन कामनसम्ऩादन सूचक सभमािमध जजम्भेिायी 
न्मामामधकयणभा सेिाग्राही ऩयाभिन य सहामता 
कऺभा न्मामामधकयणफाट प्रदान हनु े सेिा, 
भदु्दाको प्रविमा, राग्न े दस्तयु आठद फायेभा 
सेिाग्राहीराई जानकायी ठदने। 

नागरयक िडाऩत्र तथा 
जानकायी ऩजुस्तका 

२०७८/०७९ से्रस्तेदाय 

न्मामामधकयणको प्रविमासम्फन्धी श्रब्मदृश्म 
साभग्री तमाय गयी प्रमतऺारमभा यहेको 
मडस््रेफाट प्रिायण गने।  

 

मडस््रे भमनटय 

२०७८/०७९ से्रस्तेदाय 

सेिाग्राहीका अऩेऺा/ गनुासा सम्फन्धभा 
सल्राह/ सझुाि मरई सम्फोधन गने। 

गनुासो ऩेवटका २०७८/०७९ से्रस्तेदाय 

िाखा/इजरास रगामत न्मामामधकयणका 
कामनकऺको स्ऩष्ट जानकायी प्रा् त हनु े
सङ् केत फोडन/ मडजजटर म्माऩ 
न्मामामधकयणको प्रििे विन्द,ु सहामता कऺ 
तथा फढी सम्ऩकन  हनु े स्थान य 
न्मामामधकयणको िफेसाइटभा याख् ने। 

सङ् केत 
फोडन/िफेसाइट 

२०७८/०७९ से्रस्तेदाय 

न्मामामधकयणफाट प्रदान हनु े सेिा, 
न्मामामधकयणको प्रविमा य प्रणारी, भदु्दाको 
कायफाहीका रामग राग्ने दस्तयु आठद फायेभा 
न्मामामधकयणको हातामबत्र नागरयक िडाऩत्र 
टाॉस्ने व्मिस्था मभराई िफेसाइटभा सभेत 
प्रकािन गने। 

नागरयक िडाऩत्र/ 

िफेसाइट 

२०७८/०७९  से्रस्तेदाय 

रक्ष्म ३. न्मामामधकयणको सिुासनको प्रिद्धनन 

यणनीमतक उद्दशे्म 3.1. न्मामामधकयणको स्ितन्त्रता य स्िामत्तताको प्रिद्धनन गने। 
कामन कामनसम्ऩादन सूचक सभमािमध जजम्भेिायी 

न्मामामधकयणको काभ कायफाहीभा 
फाह्य तथा आन्तरयकरूऩभा ऩननसक्न े
दफाफ य प्रबािराई मनरूत्सावहत य 
इन्काय गने। 

सिेऺण प्रमतिदेन २०७८/०७९ अध्मऺ य 
सदस्मिम 

कभनचायीराई अमतरयक्त सभम गयेको 
काभ य मोजनाको रक्ष्मअनसुाय 
कामनसम्ऩादनको आधायभा अमतरयक्त 
सवुिधा उऩरब्ध गयाउन ऩहर गने। 

मनणनम २०७८/०७९ अध्मऺ/से्रस्तेदाय 
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यणनीमतक उद्दशे्म 3.2. उत्तयदावमत्ि य जिापदेवहता अमबिवृद्ध गने। 
कामन कामनसम्ऩादन सूचक सभमािमध जजम्भेिायी 

कभनचायीहरूको आचायसॊवहता प्रबािकायीरूऩभा 
राग ुगने य मनममभत अनगुभन गने। 

अनगुभन प्रमतिदेन २०७८/०७९ अध्मऺ/से्रस्तेदाय 

मस न्मामामधकयणभा हनु सक्ने अमनममभतता 
तथा भ्रष्डाचाय मनमन्त्रणका रामग सम्फजन्धत 
मनकामहरूसॉग छरपर य सभन्िम गयी 
मनयोधात्भक य दण्डात्भक उऩामहरूको 
प्रबािकायी कामानन्िमन गने। 

छरपर/ मनणनम २०७८/०७९ अध्मऺ/से्रस्तेदाय 

 

यणनीमतक उद्दशे्म 3.3.न्मामामधकयणका जनिजक्तको कामन सॊस्कृमतभा सधुाय गनुन। 

कामन कामनसम्ऩादन सूचक सभमािमध जजम्भेिायी 
न्मामामधकयणका जनिजक्तरे सेिाग्राहीप्रमत 
गनुनऩने व्मिहायका सम्फन्धभा प्रजिऺण गने। 

प्रजिऺण २०७८/०७९ अध्मऺ/से्रस्तेदाय 

न्मामामधकयणका जनिजक्तराई उत्कृष्ट 
व्मिस्थाऩन य सेिा प्रिाहभा प्रमसवद्ध ऩाएका 
सािनजमनक/मनजी सॊस्थाहरूको अिरोकन 
गयाउने। 

मनणनम/प्रमतिदेन  २०७८/०७९ अध्मऺ/से्रस्तेदाय 

यणनीमतक उद्दशे्म 3.4. न्मामामधकयणको काभ कायफाहीभा अनगुभन य 
मनयीऺणराई प्रबािकायी फनाउने।  

(क) सेिा प्रिाहको अनगुभन गने: 
कामन कामनसम्ऩादन सूचक सभमािमध जजम्भेिायी 

न्मामामधकयणफाट प्रिाह हनु े सेिाको 
गणुस्तयीमताको फायेभा अनगुभन गने।  

मनणनम/प्रमतिदेन  
 
२०७८/०७९ 

अध्मऺ/ 
से्रस्तेदाय 

भाऩदण्डफभोजजभ सेिाप्रिाह बए नबएको 
मनममभत अनगुभन गयी तत्कार सधुाय गनन 
मनदेिन ठदने।  

मनणनम/प्रमतिदेन  
 
२०७८/०७९ 

अध्मऺ/ 
से्रस्तेदाय 

भाऩदण्डफभोजजभ उत्कृष्ट कामनसम्ऩादन तथा 
सेिाप्रिाह गने कभनचायीराई ऩयुष्कृत य कभी 
कभजोयीको ऩनुयािजृत्त गने कभनचायीराई 
अनिुासनात्भक कायफाही गने। 

मनणनम/प्रमतिदेन  
 
२०७८/०७९ 

अध्मऺ/ 
से्रस्तेदाय 
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(ख) गनुासो सनुिुाइको सॊमन्त्रराई प्रबािकायी फनाउन:े 
कामन कामनसम्ऩादन सूचक सभमािमध जजम्भेिायी 

न्मामामधकयणफाट बएका काभ कायफाहीभा हनु 
सक्न ेअमनममभतासम्फन्धी उजयुी मरने।  

मनणनम/प्रमतिदेन
  

२०७८/०७९ अध्मऺ/से्रस्तेदाय 

ऩनन आएका गनुासो/ उजयुीभा कायफाही य मनणनम 
गयी उजयुीकतानराई जानकायी ठदने।  

मनणनम/प्रमतिदेन  २०७८/०७९ अध्मऺ/से्रस्तेदाय 

 

रक्ष्म ४. न्मामामधकयण व्मिस्थाऩनको सदुृढीकयण 

यणनीमतक उद्दशे्म ४.१. भानि सॊसाधन व्मिस्थाऩन सदुृढ फनाउन।ु 

(क) भानि सॊसाधनको ऺभता विकास गने: 
कामन कामनसम्ऩादन सूचक सभमािमध जजम्भेिायी 

तामरभ आिश्मकता ऩवहचान (Training Need 

Assessment) गने गयाउने। 

मनणनम/प्रमतिदेन  २०७८/०७९ अध्मऺ/से्रस्तेदाय 

ऩवहचान गरयएको विर्मभा तामरभ सञ्चारन गने  तामरभ सञ् चारन  २०७८/०७९ अध्मऺ/से्रस्तेदाय 

यणनीमतक उद्दशे्म ४.२: बौमतक ऩूिानधायभा सधुाय गनुन।  

(क) बौमतक ऩूिानधाय व्मिस्थाऩन गने: 

कामन कामनसम्ऩादन सूचक सभमािमध जजम्भेिायी 

न्मामामधकयण बिन, आिास तथा 
सयुऺा बिन सभेतका रामग जग्गा 
प्रामप्त/बिन मनभानणका रामग ऩहर गने 

फजेट मरखत/ 
जग्गाधनी प्रभाण ऩूजान 

२०७८/०७९ अध्मऺ/ से्रस्तेदाय 

 

(ख) बिन फाहेकका अन्म बौमतक ऩूिानधाय व्मिस्थाऩन गने: 

कामन कामनसम्ऩादन सूचक सभमािमध जजम्भेिायी 

न्मामामधकयणभा खरयद गरयन ेिस्त ुय सेिाको िावर्नक 
खरयद मोजना तमाय ऩायी कामानन्िमन गने। 

खरयद मोजना २०७८/०७९ अध्मऺ/ 
से्रस्तेदाय 

मनधानरयत भाऩदण्डभा आधारयत यही न्मामामधकयणको 
रामग आिश्मक ऩने देहाम फभोजजभका सिायी साधन, 
भेमसनयी साभान तथा पमननचयसभेतका साभान खरयद 
गनन ऩहर गने  

मनणनम/ जजन्सी 
वकताफ 

२०७८/०७९ अध्मऺ/ 
से्रस्तेदाय 
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(ग) वित्तीम व्मिस्थाऩन गने: 
कामन कामनसम्ऩादन सूचक सभमािमध जजम्भेिायी 

मनधानरयत मसमरङको आधायभा िावर्नक 
कामनिभ सभेतको प्राथमभकीकयण गयी 
LMBIS भा फजेट प्रविष् ट गने। 

LMBIS अमबरेख २०७८/०७९ अध्मऺ/से्रस्तेदाय/ 
आमथनक प्रिासन 

िाखा  

न्मामामधकयणभा सेिाग्राहीरे फझुाउन ुऩने 
िलु्क, दस्तयु, धयौटी आठद यकभहरू 
फैंक भापन त दाजखरा गने व्मिस्था 
मभराउने। 

बौचय २०७८/०७९ अध्मऺ/से्रस्तेदाय/ 
आमथनक प्रिासन 

िाखा 

 

(घ) अमबरेख व्मिस्थाऩन गने:  
कामन कामनसम्ऩादन सूचक सभमािमध जजम्भेिायी 

मभमसर सॊरग्न भखु्म मरखत कागजातको 
विद्यतुीम प्रमत तमाय गने। 

सनटिमेय/ अमबरेख 
२०७८/०७९ सूचना प्रविमध 

िाखा /अमबरेख 
िाखा 

मभमसर सॊरग्न मरखतहरू कानून फभोजजभ 
धलु्माउने/ सडाउने/ सॊयऺण गने। 

अमबरेख 
२०७८/०७९ सूचना प्रविमध 

िाखा/ अमबरेख 
िाखा 

 

सिायी 
साधन 

 गाडी (असरुी अमबमानको रामग) -१ 

 भोटय साईकर -२ 

कम््मटुय 
रगामतका 
भेमसनयी 
साभानहरू 

 ल्माऩटऩ-४ 

 कम््मटुय -५  

 वप्रन्टय- ५ 

  Documentation स्क्मानय-१ 

 पोटोकवऩ – 2 

 CCTV - 2 

 Display monitor -1 

जजन्सी वकताफ २०७८/०७९ अध्मऺ/ 
से्रस्तेदाय 
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(ङ) ऩसु्तकारम व्मिस्थाऩन गने: 
 

यणनीमतक उद्दशे्म 4.3 . सूचना प्रविमधको सदुृढीकयण य ऺभता अमबिृवद्ध  गने। 

(क) सूचना प्रविमधसम्फन्धी ऩूिानधाय विस्ताय गने:  
 

 

यणनीमतक उद्दशे्म 4.४. न्मावमक अध्ममन, अनसुन्धानको ऩद्दमत विकास गने। 

 (क) न्मामामधकयणको ऩद्दमत सधुाय गनन आिमधक कामनिभहरू गने: 

 

यणनीमतक उद्दशे्म ४.५. मोजना कामानन्िमन प्रणारीराई प्रबािकायी फनाउन।े 

कामन कामनसम्ऩादन 
सूचक 

सभमािमध जजम्भेिायी 

न्मामामधकयणको इजरासभा दैमनकरूऩभा 
आिश्मक ऩने कानूनका ऩसु्तक य साभग्रीहरू 
सवहतको Mini Library को व्मिस्था गने। 

राइबे्रयी २०७८/०७९ अध्मऺ/ 
से्रस्तेदाय 

कानून य न्माम ऺेत्रका विद्यतुीम स्रोत साभग्रीहरू 
खरयद/प्रा् त गयी ई राइबे्रयी विकास गने। 

सनटिमेय २०७८/०७९ सूचना प्रविमध 
िाखा  

कामन कामन सम्ऩादन सूचक सभमािमध जजम्भेिायी 
ईन्टयनेटको ऺभता विस्ताय गने 
तथा ऩनु् नटेिवकन ङ्ग गने 

ईन्टयनेट/ िामरयङ्ग २०७८/०७९ सूचना प्रविमध  

कामन कामनसम्ऩादन सूचक सभमािमध जजम्भेिायी 
अध्मऺ य सदस्मिम तथा कभनचायी फीच 
छरपर य अन्तविमा गने। 

मनणनम २०७८/०७९ अध्मऺ/से्रस्तेदाय 

कामन कामनसम्ऩादन 
सूचक 

सभमािमध जजम्भेिायी 

मोजना प्रकाजित गयी सफै 
सयोकायिाराहरुसॉग अन्तयविमा एफॊ 
कामानन्िमन सम्फन्धभा छरपर गने 

मनणनम २०७८/०७९ अध्मऺ/ से्रस्तेदाय 

िावर्नक मोजना सम्फन्धभा जनिजक्तराई 
अमबभखुीकयण गने। 

कामनिभ २०७८/०७९ अध्मऺ/ से्रस्तेदाय 
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रक्ष्म ५. न्मामामधकयण प्रमतको आस्था य विश् िास अमबिवृद्ध 

यणनीमतक उद्दशे्म ५.१. न्मामामधकयणका काभ कायफाही सम्फन्धभा सेिाग्राहीको 
सन्तवुष्ट अमबिृवद्ध गनुन। 

कामन कामनसम्ऩादन  सभमािमध जजम्भेिायी 

न्मामामधकयणको काभ कायफाहीको फायेभा 
सेिाग्राहीको सन्तवुष्ट सिेऺण गने। 

पायाभ २०७८/०७९ अध्मऺ/ 
से्रस्तेदाय 

 

यणनीमतक उद्दशे्म ५.२ न्मामामधकयणको सूचना, सञ्चाय तथा जिऺा ऩद्दमतको 
सधुाय गनुन। 

(क) न्मामामधकयणसॉग सम्फजन्धत सूचना सम्प्ररे्ण गने: 
कामन कामनसम्ऩादन सूचक सभमािमध जजम्भेिायी 

न्मामामधकयणसॉग सम्फजन्धत काभ कायफाहीसॉग 
सम्फजन्धत जानकायी ऩजुस्तका प्रकािन गने।  

साभग्री २०७८/०७९ अध्मऺ/ 
से्रस्तेदाय 

 

(ख) न्मामामधकयण य सञ्चाय भाध्मभसॉगको सम्फन्ध प्रबािकायी फनाउन:े 
कामन कामनसम्ऩादन सूचक सभमािमध जजम्भेिायी 

न्मामामधकयणका सूचना सम्प्ररे्ण गनन 
जजम्भेफाय व्मजक्त तोक्ने।  

मनणनम २०७८/०७९ अध्मऺ/ 
से्रस्तेदाय 

न्मामामधकयणरे मनममभतरूऩभा 
सञ्चायकभॉसॉग अन्तयविमा गने। 

भाइन्मूट २०७८/०७९ अध्मऺ/ 
से्रस्तेदाय 

 

(ग) कानूनी जिऺाको प्रिद्धनन गने: 
कामन कामनसम्ऩादन सूचक सभमािमध जजम्भेिायी 

न्मामामधकयणको काभ कायफाहीफायेभा विद्यारम 
तथा विश् िविद्यारमका विद्याथॉराई न्मामामधकयणको 
अिरोकन भ्रभणको अिसय ठदने। 

अमबरेख २०७८/०७९ अध्मऺ/ 
से्रस्तेदाय 

 

यणनीमतक उद्दशे्म ५.३. न्मामामधकयणका सयोकायिाराहरूसॉगको सम्फन्ध य 
सहमोगराई सदुृढ तलु्माउन।ु  

(क)  न्मामामधकयणका सयोकायिारा मनकामहरूसॉग सम्फन्ध य सभन्िम 
 अमबिवृद्ध गने। 
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कामन कामनसम्ऩादन सूचक सभमािमध जजम्भेिायी 
सयोकायिारा मनकामहरूराई िावर्नक मोजनाका 
सम्फन्धभा जानकायी गयाउने। 

ऩत्राचाय/ भाइन्मटु २०७८/०७९ अध्मऺ/ 
से्रस्तेदाय 

१. सिोच्च अदारत य अथन भन्त्रारमफाट अऩेऺा गरयएका बौमतक साभग्रीहरु:  
ऋण असरुी न्मामामधकयणरे िावर्नक कामनमोजनाभा जनाएका प्रमतफद्धताहरु 
कामानन्िमन गनन देहाम फभोजजभका बौमतक साभग्रीहरु सिोच्च अदारत य 
अथन भन्त्रारमफाट प्राप्त हनुे अऩेऺा गरयएको छ। 
 

 (क) मडस््रे वट.मब. - 3 थान  
 

 (ख) ऋण असरुी अमबमानका रामग जीऩ - १ थान 
 

 (ग) भोटयसाईकर - २ थान 
 

 (घ) वप्रन्टय - ५ थान 
 

 (ङ) कम््मटुय - ५ थान 
 

 (च) CCTV क्माभया 2 
  (छ) पमननचय य पमननमसङ्गका विमबन्न साभानहरु 
 

२. आ.ि. २०७८/२०७९ भा ऋण असरुी न्मामामधकयणको िावर्नक 
कामनमोजना कामानन्िमनसॉग सम्िजन्धत गमतविमधका रामग अनभुामनत फजेट 
मनम्भानसुाय यहेको छ:  

मस.नॊ. खचनको विियण जम्भा खचन रू. कैवपमत 

१. यणनीमतक मोजना कामानन्िमन तथा न्मामामधकयण 
व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा मस न्मामामधकयणका 
कभनचायीको रामग प्रजिऺण  

2,00,000।00 थऩ भाग गनुनऩने फजेट 

२. साभग्रीहरु प्रकािनको रामग (िावर्नक प्रमतिदेन य 
मनणनम सॊगारो) 

5,०0,000।00  

3.. ऩसु्तकारम सदुृढीकयणका रामग 2,00,000।00 नमाॉ फजेट भाग गनुनऩने 

4. मनजाभती सेिा ठदिस‚ कानून ठदिस य कभनचायीहरुको 
अन्तयविमा‚ विचाय गोष्ठी रगामतका कामनिभ 

1,00,000।00 थऩ भाग गनुनऩने फजेट 

5. सयोकायिारा तथा ऩत्रकायहरुसॉगको अन्तयविमा १,00,000।00 थऩ भाग गनुनऩने फजेट 
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6. सनटिमेय थऩ विस्ताय ५,०0,000।00 थऩ भाग गनुनऩने फजेट 

7. मडस््रे वट.मब., CCTV क्माभेया ,कम््मटुय वप्रन्टय, 
पमननचय तथा भेजिनयी  औजाय खरयद  

8,०0,000।00 थऩ भाग गनुनऩने फजेट 
3 राख। 

8. फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाको ऋण असरुीसम्फन्धी 
सयोकायिारासॉग अन्तयविमा कामनिभ 

१७,५०,०००।-  

9. सिायी साधन खरयद (ऋण असरुी अमबमानका रामग 
जीऩ) 

75,००,०००।- भाग गनुनऩने थऩ फजेट 

११. भोटयसाईकर खरयद 7,००,०००।- भाग गनुनऩने थऩ फजेट 

कूर जम्भा खचन रू. १,23,५०,०००।-  
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ऩरयच्छेद - नौ 
रक्ष्म मनधानयणका आधाय 

 

न्मामऩामरकाको चौथो ऩञ् चिर्ॉम यणनीमतक मोजनाभा मरइएका 
ऩरयदृष्म, ऩरयरक्ष्म य आधायबतू भूल्महरु अनरुूऩ नै उक्त उद्देश्म हामसर गनन 
न्मामामधकयणरे ऩमन आननो िावर्नक तथा भामसक रक्ष्म मनधानयण गयेको छ। 
गत आ.ि. २०७7/२०७8 को तथ्माङ्क अनसुाय मस न्मामामधकयणभा 
जजम्भेिायी सयी आएका भदु्दा सॊख्मा 248 देजखन्छ। गत तीन आ.ि. को  और्त 
भदु्दा दतान सॊख्मा  123 को १५% प्रमतितरे थऩ 18 थान भदु्दा दतान हनु े
अनभुान गदान 141 भदु्दा दतान हनु सक्न े देजखन्छ। मसथन मस आ.ि. भा 
जजम्भेिायी सयेका य नमाॉ दतान सभेत गयी जम्भा अनभुामनत 389 थान भदु्दाको 
रगत कामभ हनु सक्ने देजखन्छ। 

ऋण असरुी न्मामामधकयणको इजरासभा अनभुामनत 389 थान भदु्दाको 
कामनफोझ हनुे देजखएकोरे सोही आधायभा मस न्मामामधकयणको रक्ष्म मनधानयण 
गयी यणनीमतक मोजना अनसुायको मनधानरयत अनसूुचीहरु तथा पायाभ सॊरग्न 
गरयएको छ। न्मामामधकयणको िस्तजुस्थमत य विजिष्टता सभेतको आधायभा 
सॊरग्न पायाभहरु "जजल्रा अदारतहरुको मोजना मनणनमसम्फन्धी भागनदिनन, 
रक्ष्म, मनधानयण पायाभहरु य न्मामामधकयणहरुको मोजना मनणनमसम्फन्धी 
भागनदिनन, रक्ष्म, मनधानयण पायाभहरु" सॊमोजन गयी प्रमोग गरयएको छ। 

  

                                                           
 सिोच्च अदारतको च.नॊ. ३२३९, मभमत २०७८।३।२७ को ऩरयऩत्र अनसुाय 
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अनसूुची - १ 

न्मामामधकयणका अध्मऺ तथा सदस्महरु य हार कामनयत कभनचायीहरु 

ि.सॊ. ऩद नाभ थय शे्रणी सेिा सभूह कैवपमत 
1 अध्मऺ  श्री गोविन्द खनार  अध्मऺ   मभमत २०७८।०३।३१ 

भा ऩदािमध सभाप्त 

2 फैंवकङ्ग सदस्म  श्री नयेियाज अमानर  फैंवकङ्ग सदस्म      

3 रेखा सदस्म  श्री जमदेि शे्रष्ठ  रेखा सदस्म   मभमत २०७८।०४।०६ 
भा ऩदािमध सभाप्त 

5 से्रस्तेदाय/ऋण 
असरुी अमधकृत  

श्री कुर प्रसाद दाहार या.ऩ.ठितीम न्माम न्माम  

6 रेखाऩार  श्री घनश्माभ प्रसाद उऩाध्माम या.ऩ.अनॊ.प्रथभ प्रिासन रेखा  
7 नामफ सबु्फा श्री सयरा िभान ऩयाजरुी या.ऩ.अनॊ.प्रथभ प्रिासन सा.प्र.  
8 नामफ सबु्फा श्री मफनोद पुमाॉर या.ऩ.अनॊ.प्रथभ न्माम न्माम  
9 नामफ सबु्फा श्री देफनाथ भहतो या.ऩ.अनॊ.प्रथभ न्माम न्माम  
10 प्राविमधक सहामक श्री याज ुगरुुङ्ग या.ऩ.अनॊ.प्रथभ जिऺा ऩयुातत्ि  
11 सह-रेखाऩार श्री कृष्ण फहादयु िरी या.ऩ.अनॊ.ठितीम प्रिासन रेखा  
12 ताभेरदाय श्री प्रभोद कुभाय उप्रतेी या.ऩ.अनॊ.ठितीम न्माम न्माम  
13 ताभेरदाय श्री भोमतप्रसाद अमानर या.ऩ.अनॊ.ठितीम न्माम न्माम  
14 ताभेरदाय श्री कभर प्रसाद न्मौऩाने या.ऩ.अनॊ.ठितीम न्माम न्माम  
15 ताभेरदाय श्री िोब फहादयु के.सी. या.ऩ.अनॊ.ठितीम न्माम न्माम  
16 कम््मटुय अऩयेटय श्री ठदब्मश्वयी कोइयारा  या.ऩ.अनॊ.प्रथभ कयाय -  
17 सूचना प्रविमध श्री याज ुभहजनन या.ऩ.अनॊ.प्रथभ कयाय -  
18 कम््मटुय अऩयेटय श्री सॊमगता कऩारी  फज्राचामन या.ऩ.अनॊ.ठितीम कयाय -  
19 ऩसु्तकारम सहामक श्री भनुा शे्रष्ठ  या.ऩ.अनॊ.ठितीम कयाय -  
20 ह.स.चा.  श्री गोऩार िस्ती  शे्रणी विहीन कयाय -  
21 ह.स.चा.  श्री खडानन्द ऩौडेर  शे्रणी विहीन कयाय -  
22 ह.स.चा.  श्री गौतभ काकी  शे्रणी विहीन कयाय -  
23 ह.स.चा.  श्री वकयण भहजनन  शे्रणी विहीन कयाय -  
24 ह.स.चा.  श्री याभहयी कॉ डेर  शे्रणी विहीन कयाय -  
25 कामानरम सहमोगी श्री मनयाज बण्डायी शे्रणी विहीन कयाय -  

26 कामानरम सहमोगी श्री विष्ण ुऺेत्री शे्रणी विहीन कयाय -  

27 कामानरम सहमोगी श्री सिुास थेिे शे्रणी विहीन कयाय -  

28 कामानरम सहमोगी श्री ठदऩेि जभयकटे्टर शे्रणी विहीन कयाय -  

29 कामानरम सहमोगी श्री िामरका अमधकायी शे्रणी विहीन कयाय -  

30 कामानरम सहमोगी श्री ठदऩा मगयी शे्रणी विहीन कयाय -  

31 स्िीऩय श्री यभेि ऩोडे  ज्मारादायी -  
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अनसूुची - २ 
वित्तीम विियण 

 
 आ.ि. २०७7/०७8 भा चारतुपन  रु.3,52,00,000।- (अऺयेऩी तीन 
कयोड फाउन्न राख)  तथा ऩूॉजीगततपन  रु.8,50,000।- (अऺयेऩी आठ राख 
ऩचास हजाय) गयी जम्भा रु.3,60,50,000।- (अऺयेऩी तीन कयोड साठी 
राख ऩचास हजाय) फजेट विमनमोजन बएकोभा चारतुपन  
रु.3,25,33,319।30 (अऺयेऩी तीन कयोड ऩच्चीस राख तेत्तीस हजाय तीन 
सम उन्नाईस य ऩैसा तीस) तथा ऩूॉजीगततपन  रु.8,46,134।- (अऺयेऩी आठ 
राख छमारीस हजाय एक सम चौतीस) गयी जम्भा रु.3,33,79,453।30 
(अऺयेऩी तीन कयोड तेत्तीस राख उनासी हजाय चाय सम मत्रऩन्न य ऩैसा तीस) 
खचन बएको देजखन्छ।  
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अनसूुची - ३ 
मस न्मामामधकयणभा उऩरब्ध सेिाहरु 

 सहामता कऺ (Help Desk) भापन त सहजरूऩभा सेिा प्रिाह। 

 सेिाग्राही विश्राभ स्थर। 

 सूचना कऺ (Information desk)। 

 स्िच्छ वऩउने ऩानी। 

 िौचारमको उजचत प्रफन्ध। 

 सयुऺा प्रफन्ध। 

 पोटोकऩी सेिा। 

 चभेना गहृ। 

 सूचना अमधकायी भापन त सूचना सॊप्ररे्ण। 

 उजयुी तथा गनुासो ऩेटीका। 

 सेिा प्रिाहभा भवहरा, फारफामरका, अऩाङग,  िृद्ध य अिक्तराई वििरे् 
प्राथमभकता। 

 िाखाभा काउन्टयफाट सेिा। 

 नागरयक िडाऩत्र। 

 इजरासभा ऩारना गनुनऩने मनमभहरुको जानकायी। 

 विद्यतुीम अमबरेख। 

 न्मामामधकयणको िेि साइट (http://drtribunal.gov.np) य email सेिा। 

 सूचना ऩाटी। 

 ऩषृ् ठऩोर्ण कऺ (Feed back desk)। 

 गनुासो सनेु्न अमधकायी (Nodal Officer)। 

 असहाम, असक्त तथा विऩन्न िगनराई मन:िलु्क कानूनी सेिा (Legal aid)। 

 ऩयाभिन सेिा 
 दैमनक भदु्दा सनुिुाइको जानकायीका रामग ह्वाइट फोडन। 

 भदु्दाको दैमनक तथा सा् तावहक ऩेिी सूची।  

http://drtribunal.gov.np/
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अनसूुची - ४ 
(इजरासभा ऩारना गनुनऩने मनमभहरुसॉग सम्फजन्धत) 

 इजरासमबत्र हातवहतमाय, छाता, झोरा, हेरभेट जस्ता साभान रैजान ऩाईन े
छैन। 

 इजरासमबत्र येमडमो सनु् न य ऩसु्तक एिभ ्ऩत्रऩमत्रका ऩढ्न ऩाइने छैन। 
 इजरासमबत्र भोिाइर रगामतका विद्यतुीम साभग्रीहरु फन्द (Switch Off) 

गनुन ऩनेछ। 
 इजरासमबत्र अनािश्मक कुयाकानी य होहल्रा नगयी अनिुामसतरूऩभा फस्न ु

ऩनेछ। 
 फन्द इजरास रागेकोभा अनभुमत विना प्रिेि गनन ऩाइन ेछैन। 
 इजरासभा खानेकुया रैजान य खान ऩाइने छैन। 
 इजरासमबत्र श्रव्म दृष्म येकडन गनन िा जखच्न ऩाइने छैन। 
 इजरासमबत्र प्रिेि गदान प्रिेििायभा यहन े याष्डसेिकरे ठदएको सझुाफराई 

ऩारन गनुनऩने छ। 
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अनसूुची - ५ 
(न्मामामधकयण ऩरयसयभा ऩारना गनुनऩने मनमभहरुसॉग सम्फजन्धत) 

 न्मामामधकयणको िाताियण िान्त य सवु्मिजस्थत गनन सेिाग्राही 
भहानबुािहरुराई मस न्मामामधकयण ऩरयसयमबत्र यहॉदा मनम्न फभोजजभ मनमभहरु 
ऩारना गननको रामग अनयुोध गरयएको छ। 

 फावहय मबत्ताभा याजखएको नागरयक िडाऩत्रभा रेजखएको सूचना ऩढी सो अनसुाय गयी 
ठदनहुोरा। 

 न्मामामधकयण ऩरयसयमबत्र िान्त, सौम्म तथा सवु्मिजस्थत िाताियण कामभ याख् न 
सहमोग गयी ठदनहुोरा। 

 कोमबड-१९ को भहाव्माधीराई भध्मनजय याखी स्िास्थ्म सयुऺा भाऩदण्ड एिभ ्
प्रफन्धको ऩारना य प्रमोग गयी ठदन ुहोरा। 

 पोहोय िस्त ु एिभ ् कागजका टुिाहरु मत्रतत्र नपारी पोहोय भराई रेजखएको 
बाॊडोभा याजख ठदनहुोरा। 

 इजरास िा न्मामामधकयणको कामनकऺमबत्र भोिाइरभा कुयाकानी नगरय ठदनहुोरा। 
 न्मामामधकयण ऩरयसयभा अनािश्मक मबडबाड एिभ ्होहल्रा नगरय ठदनहुोरा। 
 उऩरब्ध काउन्टयफाट सेिा मरनहुोरा। 
 न्मामामधकयणफाट प्रदान गरयन े कुनै ऩमन सेिाका सम्फन्धभा केही जानकायी चावहएभा 

हेल्ऩ डेस्क (सहामता कऺ) भा सम्ऩयक् याख् नहुनु अनयुोध गदनछौं। 
 मस न्मामामधकयणको सम्फन्धभा उजयुी, गनुासो िा सझुाि मरजखतरूऩभा ठदन चाहने 

भहानबुािहरुरे फावहय याजखएको उजयुी ऩेवटका प्रमोग गनन सक्नहुनुेछ। 
 मस न्मामामधकयणको काभ कायिाही सम्फन्धभा गनुासो सनु्नका रामग गनुासो सनु्न े

अमधकायी (Nodal Officer) को व्मिस्था गरयएको जानकायी गयाउन चाहन्छौं। 

 मस न्मामामधकयणभा First Aid Box को सवुिधा यहेको व्महोया अनयुोध गदनछौं। 
 मस न्मामामधकयणभा कानूनफभोजजभ फाहेक अन्म दस्तयु राग्ने छैन। दस्तयु मतयेऩमछ 

यमसद मरन ुहोरा। 
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अनसूुची - ६ 
फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाफाट प्राप्त सझुािहरु 

 

 न्मामामधकयणरे िावर्नक कामनमोजना फनाउने िभभा सयोकायिारा फैंक तथा 
वित्तीम सॊस्थाको यामसझुािराई सभेत दृवष्टगत गयी सयोकायिारा फैंक तथा 
वित्तीम सॊस्थाहरुराई याम सझुािका रामग ऩत्राचाय गयेकोभा प्रब ुफैंक मरमभटेड, 
वहभारमन फैंक मरमभटेड, यावष्डम िाजणज्म फैंक मरमभटेड, गोखानज पाइनान्स 
मरमभटेड, एनएभमफ फैंक मरमभटेड य काभना सेिा विकास फैंक मरमभटेडफाट 
सझुाि प्राप्त बएको छ। सॊऺेऩभा सम्ऩाठदत प्राप्त सझुाि मस प्रकाय यहेका छन:्- 
१. धेयै ऩयुाना उजयुीहरुराई प्राथमभकताका आधायभा याखी मथासम्बि मछटै्ट 

वकनाया रगाउने व्मिस्था गने। 
२. फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाहरुसॉग भदु्दा भामभरा तथा उजयुीका विर्मभा सभम 

सभमभा अन्तयविमा कामनिभ गने। 
३. मनणनम कामानन्िमनराई प्रबािकायी फनाउन थऩ ऩहर गनुन ऩने। 
4. म्माद ताभेरीभा केही सभस्मा देजखएकोरे सधुाय गनुनऩने। 

५. ऩेिी सूची तथा भदु्दाको अन्म विियण अनराइन भापन त जानकायी 
गयाउने। 

६. एकरुऩताका रामग ५ राखबन्दा कभ साॉिा बएका कजानको सभेत उजयुी 
मनिेदन मरनऩुने। 

७.  फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाको ऋण असरुी ऐन तथा मनमभािरीभा सॊसोधन 
गनुन ऩने। 

७.  सयोकायिारासॉग सभसाभवमक सभस्माका फायेभा अन्तयविमा गयी 
सभाधानका उऩामहरु ऩत्ता रगाउन।े 
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पायाभ नॊ. १ 
ऋण असरुी न्मामामधकयण 

आमथनक िर्न २०७८।०७९ को िावर्नक कामनमोजना 
िावर्नक रक्ष्म मनधानयण पायाभ 

रक्ष्म १ को यणनीमत १.१(क), (ख) य (च) सॉग सम्फजन्धत 

 

मस.
नॊ. 

भदु्दातपन  (सॊख्मा) नमाॉ दतानको अनभुान जम्भा 
िावर्नक 

अनभुामनत 
रगत 

मोजनारे 
तोकेको 
रक्ष्म 

िावर्नक 
रक्ष्म 

६ भवहना 
मबत्रको 

६ 
भवहनादेजख 
१ िर्न 
मबत्रको 

१ िर्न 
देजख १८ 
भवहना 
मबत्रको 

१८ 
भवहना 
नाघेको 

जम्भा ३ आ.ि. 
को और्त 
भदु्दा दतान 
सख्मा 

१५% 
रे हनेु 
फवृद्ध 

अनभुामनत 
सख्मा 

१ 53 67 14 114 248 123 18 141 389 251 251 

 

 

तमाय गने    प्रभाजणत गने 
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पायाभ नॊ. २ 

ऋण असरुी न्मामामधकयण 

आमथनक िर्न २०७8।०७9 को िावर्नक कामनमोजना 
िगॉकृत िावर्नक रक्ष्म मनधानयण पायाभ 

(मोजना रक्ष्म १ यणनीमतक उद्देश्म १.१(क), (ख) य (च) सॉग सम्फजन्धत) 
 

 िावर्नकरूऩभा पैसरा गनुन ऩने भदु्दा सॊख्मा् २५१  

 गत आमथनक िर्नफाट जजम्भेिायी सयी आएका भध्मे १८ भवहनाबन्दा ऩयुाना सफै 
भदु्दाहरु चार ुआमथनक िर्नभा पर्छ्यौट गने। 

 गत आमथनक िर्नफाट जजम्भेिायी सयी आएका भध्मे १८ भवहनासम्भका य चार ु
आमथनक िर्नभा दतान बएका भदु्दाहरु कजम्तभा ५० प्रमतित पर्छ्यौट गने। 

 वििेर् प्रकृमतका मनिेदनहरुभध्मे प्रभाण फझु्न ुनऩनेका हकभा दतान बएको मभमतरे य 
प्रभाण फझु्नऩुनेका हकभा प्रभाण चकु्ता बएका मभमतरे १५ ठदनमबत्र पर्छ्यौट गने। 

 पैसरा रेखन कामन कानूनरे तोकेको सभममबत्र सम्ऩन्न गने। 

 
मस.नॊ. विर्म अिमधगत सॊख्मा जजम्भेिायी सरय 

आएका 
िगॉकृत विियण 

नमाॉ दतान 
अनभुान 

जम्भा कामभ हनु 
आउने अनभुामनत 
िावर्नक रगत 

अनभुामनत 
िावर्नक भदु्दा 
पर्छ्यौट 
सॊख्मा 

कैवपमत 
(अनभुामनत 
भदु्दा सॊख्मा) 

१ 
भदु्दा ६ भवहना मबत्रको 53 141  137  

६ भवहनादेजख १ 
िर्न मबत्रको 

67 

१ िर्नदेजख १८ 
भवहना मबत्रको 14 

 
 १८ भवहना 

नाघेको 
114 114 

जम्भा 
248 141 389 251  

२ 
वििेर् प्रकृमतका मनिेदन      

३ 
अन्म मनिेदन/प्रमतिेदन      

कूर जम्भा 
     

 

 तमाय गने प्रभाजणत गने 
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पायाभ नॊ. ३ 

ऋण असरुी न्मामामधकयण 

आमथनक िर्न २०७८।०७९ को िावर्नक कामनमोजना 
भामसक रक्ष्म य प्रगमत विियण 

(मोजना रक्ष्म १ यणनीमतक उद्देश्म १.१.(क), (ख) य (च) सॉग सम्फजन्धत) 
 
मस.
नॊ. 

 

विर्म अिमधगत िगॉकयण भवहना साउन बदौ असोज काजत्तक भजङ् सय ऩसु भाघ पागनु चैत्र िैिाख जेठ असाय 
 

जम्भा 

 
 

 कामन 
ठदन 25 25 16 20 25 26 24 24 24 24 27 27 

 

287 

१ 
 

भदु्दा जजम्भेिायी सयी आएका भध्मे 
१८ भवहनाबन्दा ऩयुाना 

भदु्दाहरु 

रक्ष्म             
 

114 

प्रगमत              

जजम्भेिायी सयी आएका १८ 
भवहनासम्भका य चार ुआमथनक 
िर्नभा नमाॉ दतान बएका भदु्दाहरु 

रक्ष्म             137 

 प्रगमत              

   जम्भा रक्ष्म              

 प्रगमत              

२ 
मनिेदन प्रमतिेदन 

पुटकय मनिेदन 
रक्ष्म              

प्रगमत              

 
 

    कूर जम्भा रक्ष्म 11 24 14 18 23 23 22 22 22 23 25 2४ 251 

 
 

प्रगमत              

 

 तमाय गने प्रभाजणत गने 
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पायाभ नॊ. ४ 

ऋण असरुी न्मामामधकयण 

आमथनक िर्न २०७८।०७९ को िावर्नक कामनमोजना 
भामसक रक्ष्म य प्रगमतको विियण 

(मोजना रक्ष्म १ यणनीमतक उद्देश्म १.१. (क), (ख) य (च) सॉग सम्फजन्धत) 
 

अध्मऺ:  

फैंवकङ्ग सदस्म: श्री नयेियाज अमानर 

रेखा सदस्म:  

 

मस.नॊ. 
रगतको 
विियण 

जम्भा 
भदु्दा 
सॊख्मा 

भवहना साउन बदौ असोज काजत्तक भजङ् सय ऩसु भाघ पागनु चैत्र िैिाख जेठ असाय 
 

जम्भा 

कामनठदन 25 25 16 20 25 26 24 24 24 24 27 27 287 

१. 
जजम्भेिायी 

तपन  

 

248 रक्ष्म             
 

 
 

 
प्रगमत             

 

 
जम्भा 

 
             

 

२ 
नमाॉ दतान तपन  

 

141 रक्ष्म              
 

 
 

 
प्रगमत             

 

 
जम्भा 

 

389 रक्ष्म 11 24 14 18 23 23 22 22 22 23 25 2४  251 

 
 

 
प्रगमत             

 

 

 

 

 तमाय गने प्रभाजणत गने 
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पायाभ नॊ. ५ 

ऋण असरुी न्मामामधकयण 

आमथनक िर्न २०७८।०७९ को िावर्नक कामनमोजना 
 मभमसर आन्तरयक मनयीऺण गने कामनको भामसक रक्ष्म मनधानयण पायाभ 

ऋण असरुी िाखा 
 

जजम्भेिायी सरयआएको मभमसर सॊख्मा: 345 

मस िर्न दतान हनुे अनभुामनत भदु्दा सॊख्मा: 150 

जम्भा मनयीऺण गनुनऩने मभमसर सॊख्मा: 495 

ऋण असरुी अमधकृतको नाभ : श्री कुर प्रसाद दाहार 

सऩुरयटेन्डेन्टको नाभ :- 
 

 
 

मभमसरको आन्तरयक मनयीऺणको भामसक रक्ष्म 

विर्म 

भवहना साउन बदौ असोज काजत्तक भजङ् सय ऩसु भाघ पागनु चैत्र िैिाख जेठ असाय 
 

जम्भा 

कामन ठदन 25 25 16 20 25 26 24 24 24 24 27 27 
 

287 

मभमसरको 
आन्तरयक 
मनयीऺण  

रक्ष्म 55 115 80 
 

115 

 
100 115 125 150 150 155 155 170 

 

1485 

प्रगमत              

 

 

 तमाय गने प्रभाजणत गने 
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पायाभ नॊ. ६ 
ऋण असरुी न्मामामधकयण 

आमथनक िर्न २०७८।०७९ को िावर्नक कामनमोजना 
मनणनम कामानन्िमन पर्छ्यौटको रक्ष्म मनधानयण पायाभ 

(मोजना रक्ष्म १ यणनीमतक उद्देश्म १.५ सॉग सम्फजन्धत) 
 

ऋण असरुी अमधकृतको नाभ: श्री कुर प्रसाद दाहार 

िावर्नकरूऩभा जम्भा पर्छ्यौट गनुनऩने भदु्दा सॊख्मा 247 

(जजम्भेिायी सयी आएका य नमाॉ आदेि बएका रगतको ५०% भदु्दाहरु मस आमथनक 
िर्नभा पर्छ्यौट गने) 
 

मस.नॊ. विर्म अिमधगत सॊख्मा 
जजम्भेिायी 
सरय आएको 

नमाॉ 
आदेिको 
अनभुान  

जम्भा कामभ 
हनेु िावर्नक 

रगत 

पर्छ्यौटको अनभुामनत 
िावर्नक रक्ष्म 

कैवपमत 

१ 

न्मामामधकयणको 
आदेि फभोजजभ गने 

- 345 

150 495 

247  

 -    

जम्भा 345 150 495 247  

 
 

 तमाय गने प्रभाजणत गने 
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पायाभ नॊ. ७ 
ऋण असरुी न्मामामधकयण 

आमथनक िर्न २०७८।०७९ को िावर्नक कामनमोजना 
ऋण असरुी पर्छ्यौट गने भामसक कामन तामरका 

(मोजना रक्ष्म १ यणनीमतक उद्देश्म १.५ सॉग सम्फजन्धत) 
 

ऋण असरुी अमधकृतको नाभ: श्री कुर प्रसाद दाहार 

 

िावर्नकरूऩभा जम्भा पर्छ्यौट गनुनऩने मनिेदनको सॊख्मा 
 

विर्म 

भवहना साउन बदौ असोज काजत्तक भजङ् सय ऩसु भाघ पागनु चैत्र िैिाख जेठ असाय 
 

जम्भा 

कामनठदन 25 25 16 20 25 26 24 24 24 24 27 27 
 

287 

पैसरा 
कामानन्िमनको 

मनिेदन 

 

पर्छ्यौट रक्ष्म 11 23 14 18 23 25 23 23 24 22 2१ 2० 
 

247 

रक्ष्म प्रामप्त              

 

 

 तमाय गने प्रभाजणत गने 
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पायाभ नॊ. ८ 
ऋण असरुी न्मामामधकयण 

आमथनक िर्न २०७८।०७९ को िावर्नक कामनमोजना 
ऋण असरुी रगत अद्यािमधक गने रगामतका कामनको भामसक कामन तामरका 

 

 

ऋण असरुी अमधकृतको नाभ: श्री कुर प्रसाद दाहार 

 

भदु्दा 
भवहना साउन बदौ असोज काजत्तक भजङ् सय ऩसु भाघ पागनु चैत्र िैिाख जेठ असाय 

 

जम्भा 

 

कामनठदन 25 25 16 20 25 26 24 24 24 24 27 27 287 

१ 
रगत अद्यािमधक 
गरयने सॊख्मा 

रक्ष्म ५ १० १० १० १५ १५ १५ १५ १५ १५ १५ १० 
 

१५० 

प्रगमत              

२ 

ऩरयिमतनत स्थानीम 
तहको सॊयचना 
अनसुाय रगतभा 
यहेको ितन 

अद्यािमधक गने 

रक्ष्म ५ १० १० १० १५ १५ १५ १५ १५ १५ १५ १० 
 

१५० 

प्रगमत              

३ 
असरुीको रामग 
मधतो भूल्माङ्कनको 

कामन 

रक्ष्म ० 15 10 12 15 12 12 16 27 26 27 26 
 

198 

प्रगमत              

४ अन्म विमाकराऩ 
रक्ष्म              

प्रगमत              

 
 

 तमाय गने प्रभाजणत गने 
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पायाभ नॊ. ९ 
ऋण असरुी न्मामामधकयण 

आमथनक िर्न २०७८।०७९ को िावर्नक कामनमोजना 
मभमसरको आन्तरयक मनयीऺण गने कामनको भामसक रक्ष्म मनधानयण पायाभ 

भदु्दा िाखा 
 

जजम्भेिायी सरय आएको मभमसर सॊख्मा: २४८ 

मस िर्न आदेि हनुे अनभुामनत भदु्दा सॊख्मा: १४१ 

जम्भा मनयीऺण गनुनऩने मभमसर सॊख्मा: ३८९ 

से्रस्तेदायको नाभ: श्री कुर प्रसाद दाहार 

 

सऩुरयटेन्डेन्टको नाभ: 
 

विर्म 

 

मभमसरको आन्तरयक मनयीऺणको भामसक रक्ष्म 

भवहना साउन बदौ असोज काजत्तक भजङ् सय ऩसु भाघ पागनु चैत्र िैिाख जेठ असाय 
 

जम्भा 

मभमसरको 
आन्तरयक 
मनयीऺण 

 

रक्ष्म ४० १०० ८० १२० ८७ ८० १०५ ११५ ११५ १०० १०५ १२० 
 

११६७ 

प्रगमत              

 

 तमाय गने प्रभाजणत गने 
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पायाभ नॊ. १० 
ऋण असरुी न्मामामधकयण 

आमथनक िर्न २०७८।०७९को िावर्नक कामनमोजना 
व्मिस्थाऩकीम कामन सॊचारनको भामसक कामन तामरका 

 

कामनको विर्म 

 

भामसकरूऩभा सम्ऩन्न गनुनऩने कामनहरुको विियण 

साउन बदौ असोज काजत्तक भजङ् सय ऩसु भाघ पागनु चैत्र िैिाख जेठ असाय 
 

जम्भा 

मोजनाको प्रगमत सभीऺा  1           १ 

ऺभता विकाससॉग सम्फजन्धत 
तामरभ कामनिभ 

    1     1   २ 

मोजना कामानन्िमनका सम्फन्धभा 
सयोकायिाराहरुसॉग अन्तयविमा 

     1     1  २ 

सडाउन ुऩने कागजातहरु सडाइने 
मभमसर सॊख्मा (२०६५ 
सारसम्भको) 

० १०० ५० ५० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० ११५ 
 

१०१५ 

फैंकहरुसॉग अन्तयविमा    1 1 1 1 1 1 1   ७ 

सॊचायकभॉहरुसॉग अन्तयविमा           1  १ 

भदु्दाको वटऩोट २५ २५ २५ २५ २५ २५ २५ २५ २५ २५ २५ २५ 
 

३०० 

फैंक तथा मफत्तीम सॊस्थाका 
प्रभखुहरुसॉग अन्तयविमा 

          1  १ 

 

 तमाय गने प्रभाजणत गने 

  


