सम्भाननीम प्रधानभन्त्री तथा विबागीम भन्त्री
एिभ ् गयीफ घयऩरयिाय सहमोग सभन्त्िम फोडडका
अध्मऺ श्री शशु शर कोईयारा सभऺ प्रस्तत
ु
प्रततफेदन

प्रस्तुतकताड
चचन्त्तन ऩौडेर
कामडकायी उऩाध्मऺ
गयीफ घयऩरयिाय सहमोग सभन्त्िम फोडडको सचचिारम
सहकायी तथा गरयफी तनिायण भन्त्रारम
२०७२ अषाढ

१. ऩष्ृ ठबभ
ू ी
तनयऩेऺ गयीफको ये खाभतु न यहे का नागरयकहरुको जीिनस्तय उकास्नका राचग सयकायी तथा
गैयसयकायी सॊथाहरुफाट सञ्चाशरत विशबन्त्न कामडक्रभहरुको प्रततपरस्िरुऩ विगतका तनकै उच्च
यहे का गरयफीको दय हारका फषडहरुभा केहह कभ दे खखएको छ । तथावऩ

, हारऩातन आजडनका

हहसाफरे सभग्र दे शबयभा १०० जनाभा २५ जना अथाडत एक चौथाई भातनसहरू आमभुरक गरयफी
दे खखएको छन बने फहुआमाशभक गरयफीका हहसाफरे १०० भा ४४ जनाभा गरयफी दे खखएको
ऩतछल्रा नेऩार जीिनस्तय सिेऺण य नेऩार जनसाख्यमक तथा स्िास््म सिेऺणहरुरे दे खाएका
छन ् । हार विद्मभान गरयफको दस्
ु चक्रराई तोड्नको राचग गरयफी तनिायणभा प्रत्मऺ हस्तऺेऩ

,

गरयफ घयऩरयिाय ऩरयचमऩर ,भापडत हुन आफश्मक ठातन नेऩार सयकायरे २०६९ सार बाद « ५ गते
सभन्त्चम फोडडको गठन गये को छ । मस सभन्त्चम फोडडरे विशबन्त्न तनकामहरुफाट सञ्चाशरत गयीफ
रक्षऺत कामडक्रभहरुको एकातप कामडन्त्िामनऩुिड रक्षऺत सभुहको ऩहहचान विचधसम्भत एिॊ ऩायदशी
तरयकारे गने य मस्ता कामडक्रभहरुफाट हुने चह
ु ािट तथा सञ्चारन खचडभा कशभ ल्माउन भद्दत
ऩुग्ने दे खखन्त्छ बने अकोतपड एउटा तनख्श्चत

सभमको रचग गयीफ सभुह अन्त्तगडत ऩहहचान

गरयएको फगडको उत्थानको राचग याज्मरे एकककृतरुऩका स्रोत साधनको व्मिस्थाऩन गयी गरयफीको
दष्ु चक्रफाट फाहहय तनकारेय विकासको भुरप्रिाहभा हहडाउन फर ऩुग्ने दे खखन्त्छ ।
त्मसैगयी याष्रको झन्त्डै १२ राख ५० हजाय घयऩरयिाय अथिा करयि ७० राख व्मख्तत अझै
गयीफीको ये खाभुतन यहे को अनुभान यहे कोरे चारु मोजनाभा नेऩारको आमभूरक गरयफी

२३.८

प्रततशतफाट १८ प्रततशतभा झाने प्रमासभा सपरता हाशसर गनडको राचग विकासको भूर प्रिाहभा
सभेहटन नसकेका , आचथडक तथा साभाख्जक रुऩभा वऩछडडएका विशबन्त्न िगड तथा सभुदामराई
रक्षऺत कामडक्रभहरुको प्रबािकायी सञ्चारन गनड आचथडक है शसमत खल्
ु ने ऩरयचमऩर प्रणारी रागु
गने याज्मरे शरएको नीतत अनुरूऩ सभन्त्िम फोडडरे कामडहरू अगाडी फढाई यहे को छ ।
हार २५ ख्जल्राहरुफाट शरु
ु गरयएको गरयफ घयऩरयिाय ऩहहचान कामडक्रभ चयणफद्धरुऩभा दे शको ७५
ख्जल्राभा रागु गने फोडडको रक्ष्मयहे का छ ।
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२. कामयक्रभको उद्देश्म
विशबन्त्न भन्त्रारम एिॊ गैयसयकायी सॊथाहरु भापडत सञ्चारन हुने गयीफ रक्षऺत कामडक्रभहरु तथा
साभाख्जक सॊयऺण रगामतका सफै प्रकायका सॊचाशरत सेिा तथा कामडक्रभहरु गने सॊचारन गने
तनकामहरुको सभन्त्िम , नीती तनदे शन , भागडदशडन, तनमभन, अनुगभन तथा सुऩरयिेऺण गने य
ऩरयचमऩरको भाध्मभफाट एकाद्धाय प्रणशरभा ल्माउन अशबप्रेरयत गने मस कामडक्रभको भूयम उद्देश्म
यहे को छ । अन्त्म सहामक उद्देश्महरू तनम्न यहे का छन ।
१. गयीफ घयऩरयिाय ऩहहचान य ऩरयचमऩर

वितयण गने ।

२. घयऩरयिायरे ऩाउने सेिा सवु िधाका सम्फन्त्धभा नेऩार सयकायराई शसकपरयश गने
३. गयीफ घयऩरयिायको ऩहहचान गने उऩमुतत विचध

, आकाय य भाऩदण्ड स्िाकृत गने,

४. गयीफ घयऩरयिाय ऩहहचान य ऩरयचमऩरको िगीकयण य ढाॉचा स्िीकृत गने

,

५. गयीफ घयऩरयिाय ऩहहचान य ऩरयचमऩर वितयण कामडको सभम सभमभा अनुगभन तथा
भूल्माॊकन गने ।

३. फोडय तथा फोडय सचिवारमको काभ, कतयव्म य अचधकाय
गयीफ घयऩरयिाय ऩहहचान य ऩरयचमऩर व्मफस्थाऩन तथा वितयण सम्फन्त्धी कामडविचध, २०६९ को
दपा ३(१) भा गहठत सभन्त्िम फोडडरे सोही तनदे शशकाको दपा (५) भा तनम्न फभोख्जभका कामडहरू
तनहदड ष्ट गये को छ ।
१. विशबन्त्न भन्त्रारमहरु एिॊ गैयसयकायी सॊस्थाहरु भापडत सञ्चारन हुने गयीफ रक्षऺत
कामडक्रभहरुको सभन्त्िम, नीतत तनदे शन, भागडदशडन, तनमभन, सुऩरयिेऺण रगामतका कामडहरु
गने,
२. गयीफ घयऩरयिायको ऩहहचान गने उऩमुतत विचध, आधाय य भाऩदण्ड स्िीकृत गने,
३. गयीफ घयऩरयिाय ऩहहचान य ऩरयचमऩरको िगीकयण य ढाॉचा स्िीकृत गने,
४. गयीफ घयऩरयिाय ऩहहचान य ऩरयचमऩर वितयण सम्फन्त्धी कामडक्रभ रागू हुने ख्जल्राहरुको
छनौट गने,
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५. गयीफ घयऩरयिाय ऩहहचान य ऩरयचमऩर प्राप्त गने घयऩरयिायरे ऩाउने सेिा

, सुविधाका

सम्फन्त्धभा नेऩार सयकायराई शसपारयश गने,
६. फोडडको फजेट तथा कामडक्रभ स्िीकृत गने,
७. झुठो विियण हदई ऩरयचमऩर प्राप्त गने , त्मस्तो सेिा सुविधा दरु
ु ऩमोग गने य सो कामडभा
सहमोग ऩयु माउने उऩय गनऩ
ुड ने कानन
ु ी कायिाहीका राचग नेऩार सयकाय सभऺ ऩठाउने,
८. गयीफ घयऩरयिाय ऩहहचान य ऩरयचमऩर वितयण कामडको सभम सभमभा अनुगभन गने
गयाउने, य
९. फोडडरे नेऩार सयकाय िा अन्त्म तनकामफाट कभडचायी काजभा ल्माई काभ रगानउ सतने ।
फोडडको दै तनक प्रशासन सॊचारन गनड सहकायी तथा गयीिी तनिायण भन्त्रारमभा फोडडको सचचिारम
यहे को छ । उतत सचचिारमको प्रभुख िा सॊमोजक सभन्त्िम फोडडको कामडकायी उऩाध्मऺ हुने
व्मिस्था छ य तनजको प्रत्मऺ तनदे शनभा तनम्न फभोख्जभ काभ, कतडव्म सोही तनदे शशकाको दपा
(८) भा व्मफस्था गये को छ ।
१. गयीफ घयऩरयिाय ऩहहचान गने उऩमुतत विचध य भाऩदण्ड फोडड सभऺ शसपारयश गने,
२. गयीफ घयऩरयिाय ऩहहचान गयी ऩरयचमऩर वितयण गने कामडक्रभ चयणफद्ध रुऩभा सॊचारन
गने व्मिस्था शभराउने,
३. गयीफ रक्षऺत कामडक्रभको अशबरेख अद्मािचधक गने,
४. गयीफ घयऩरयिायको ऩहहचान य ऩरयचमऩर वितयण कामडविचधको भस्मौदा तमाय गयी
स्िीकृततको राचग फोडड सभऺ ऩेश गने,
५. स्थानीम तनकाम रगामत अन्त्म सम्फद्ध सॊस्थाहरुसॉग सभन्त्िम गयी कामडक्रभको
प्रबािकारयता अशबिवृ द्ध गने व्मिस्था शभराउने,
६. ऩरयचमऩर प्राप्त गने घयऩरयिाय तथा त्मस्तो ऩरयिायरे प्राप्त गने सेिा सुविधाहरुको
अशबरेख अद्मािचधक गयी यायने,
७. विशबन्त्न भन्त्रारमहरु एिॊ अन्त्म गैयसयकायी सॊस्थाहरु भापडत सॊचारन हुने गयीफ रक्षऺत
कामडक्रभहरुको सभन्त्िम गनड सहमोग गने,
८. ख्जल्रागत गयीिी त्माॊक (डाटािेस) तमाय गने,
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९. गयीफ घयऩरयिाय ऩहहचान गयी ऩरयचमऩर वितयण रगामत कामडका सन्त्दबडभा गरयने
सिेऺण, त्माॊक प्रविख्ष्ट, त्माॊक प्रशोधन आहद कामडहरुका राचग केन्त्रीम त्माॊक विबाग
तथा शाखा त्माॊक कामाडरमहरुको सहमोग भाग गने,
१०. ऩरयचमऩर वितयण कामडक्रभ सॊचारनको राचग आिश्मक फैठक , ताशरभ, गोष्ठी, छरपर,
भ्रभण रगामत कामडक्रभहरुको व्मिस्थाऩन गने,
११. फोडडका तनणडमहरुको अशबरेख यायने तथा फोडडको तनणडम कामाडन्त्िमन गने िा गयाउने य
१२. फोडडरे सभम सभमभा तोके फभोख्जभको कामड गने ।

४. फोडय तथा फोडय सचिवरमफाट बए गये का कामयहरूको प्रगती ववफयण
फोडड सचचिारमफाट बए गये को कामडको प्रगतीराई तनम्न अनुसाय तीन ककशसभफाट प्रस्तुत
गरयएको छ ।

४.१ फोडयरे गये को ननणयम तथा सोको कामायन्वमन अफस्था
सस.न.

फोडय प्रस्तावको सायाॊश

फोडयको ननणयम

कामायन्वमन ऩऺ

१

गरयव घयऩरयवाय ऩहहिान य

फोडड सचचिारमको १७ जनाको ख्स्िकृत

फोडडरे स्िीकृत गये को

सॊयचनाराई ख्स्िकृती गरयमो।

कामड बएको । सफै

ऩरयिमऩत्र व्मवस्थाऩन तथा
ववतयण फोडय सचिवारमको
दयफन्दी स्वीकृत गने

अस्थामी दयफन्त्दी य सो अनस
ु ायको सॊगठन

सम्फन्धभा प्रस्ताफ ऩेश गरयमो

सॊगठन सॊयचना अनस
ु ाय
कचाडयीहरूको कामाडदेश
हदईएको ।

।
२

गरयफ घयऩरयवाय ऩहहिान य

गयीफ घयऩरयिाय ऩहहचान य ऩरयचमऩर

ऩरयिमऩत्र व्मवस्थाऩन तथा

व्मफस्थाऩन तथा वितयण कामडविचध २०६९

ववतयण कामयववधी (ऩहहरो

को ऩहहरो सॊशोधनको राचग प्रस्तुत तीन

भन्त्रारमको सहमोगभा

भहरे विफयण सहहतको कामडविचध भस्मौदा

उतत कामडविचधराई

कानन
ू , न्त्माम तथा सॊसदीम व्माफस्था

सायबत
ू ऩऺ य शुद्धाशुद्धीका

शुद्धाशुद्धीका व्महोयाहरू सभाफेस गने गयी

एकककृत कामडविचध रागु

गयीफ घयऩरयिाय ऩहहचान सम्फन्त्धी आचथडक

अथडभन्त्रारमको सहभतत

सम्फन्धी आचथयक ननदे सशका

तनदे शशका २०६९ को दोस्रो सॊशोधन गनड

प्राप्त गये को य सो

(दोस्रो सॊशोधन) २०६९

प्रस्तुत गरयएको तीण भहरे विफयण

ख्स्िकृतको राचग भ.ऩ.

सॊशोधन) २०६९ सम्फन्धभा

भन्त्रारमरे प्रस्तत
ु गये को सायबत
ू ऩऺ य

३

गयीव घयऩरयवाय ऩहहिान

सम्फन्धभा प्रस्ताफ ऩेश गरयमो
।

स्िीकृत गने ।

अनुसाय सॊशोधन गनड ख्स्िकृत गरयमो य सो
सम्फन्त्धभा अथडभन्त्रारमको सहभतत प्राप्त
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कानन
ू , न्त्माम तथा
सॊसदीम व्माफस्था

व्महोयाहरू सभाफेस गयी
गरयएको ।

ऩेश हुने प्रकृमाभा यहे को

गयी भन्त्रीऩरयषद्मा ख्स्िकृतको राचग ऩेश
गने ।
४

आ.फ. २०७१-७२ को फावषयक

चारु आचथडक फषड २०७१-७२ को राचग

अथड भन्त्रारमरे चारु

यकभान्तय सम्फन्धभा प्रस्ताफ

जानकायी गरयमो य थऩ यकभ रू.

ऩेश गरयमो ।

४,९४,५०,००० अथडभन्त्रारमभा भाग गने

यकभान्त्तय गये को य चारु

फजेट अनभ
ु ोदन तथा

वितनमोख्जत रू ५,२७,७५,००० को फजेट

आ.ि.को फजेट फाटै
आ.ि. को कामडक्रभ

सम्फन्त्धभा अथड भन्त्रारमसॉग छरपर गयी

सॊचारन गनड सहभतत

तम गने य यकभान्त्तय गनडको राचग ऩठाउने

प्रदान गये को

तथा थऩ फजेट यकभान्त्तय स्िीकृत बएऩतछ
५

जजल्राभा नभूना फपल्ड

भ्मायीफपकेसन ऩाईरट सफेऺण
सञ्िारन गने सम्फन्धभा

कामडक्रभ सॊचारनग गनड ख्स्िकृत हदने ।

शसयाह, तनहुॉ य अछाभ ख्जल्राभा नभूना

फोडडको तेह्रौ फैठकभा

ऩाईरट सफेऺण सञ्चारन गने य सोको

कपल्ड भ्मारयकपकेसनको

नततजा फोडडभा ऩेश गने

नततजा तथा सझ
ु ाि

तनहुॉ, कवऩल्फस्तु य गोयखा

सहहतको प्रततफेदन ऩेश

जजल्रा प्रस्ताफ गरयएको

गरयएको । सोको तनष्कषड
सोही फोडड फैठकभा प्रस्तुत
गरयएको ।

६

गरयव घयऩरयवाय ऩरयिमऩत्र

फोडड सचचिारमरे तमाय गये को गयीफ

व्मवस्थाऩन सूिना प्रणारी

घयऩरयिाय ऩरयचमऩर व्मफस्थाऩन सूचना

सम्फन्धभा ।

सो सफ्टवेमय प्रमोग गयी कामयक्रभ सॊचारन

(PHIMIS) सफ्टवेमय स्वीकृत

प्रणारी (PHIMIS) को जानकायी गरयमो य
गनड सहभतत हदने तनणडम गरयमो ।

गन
ु ासो सन
ु ि
ु ाई प्रमोजनको
राचग गयीफ घयऩरयिायको

प्रायख्म्बक सूची सािडजतनक
सॉगै

PHIMIS

साफडजतनक

हुने । भ.ऩ. भा प्रायख्म्बक
सच
ू ी ऩेश गने प्रकृमा
अगाडी फढाईएको ।

७

कामयक्रभको प्रबावकायीताको

अथड भन्त्रारमफाट थऩ फजेट स्िीकृत

२५ िटै ख्जल्रा विकास

बएऩतछ सो फजेटको अचधनभा यही

सशभततराई उल्रेखखत

न्मन
ू तभ IT भा स्नातक गये को

प्रस्तािभा उल्रेखखत मोग्मता य अनब
ु ि

मोग्माता बएका

तह उनतणय गयी एक फषय

२०७२ असाय भसान्त्तसम्भको राचग ऩयाभशड

ऩरयऩर गरयएको य

राचग २५ जजल्राभा जजल्राभा
वा जुनसुकै ववषमभा स्नातक

कम््मूटय सम्फन्धी तासरभ य
कम्तीभा एक फषय काभको

बएका उम्भेदिायराई २०७१ पाल्गुण दे खख

अचधकृत तनमूतत गनड

सेिाभा तनमूतती गनड स्िीकृत ।

अचधकाशॊ ख्जल्राहरूरे

अनब
ु व बएको व्मजततराई

अचधकृत तनमूतत गयी
कामडक्रभ गरययहे को ।

सूिना प्रववचधको कामयभा

सहमोग ऩमायउन अचधकृत

स्तयको रूऩभा जजल्रा सभन्वम
ससभनतका कामायरमभा यहने गी
ननमत
ू त गनयको राचग प्रस्ताव
गरयएको ।
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८

"गयीफ घयऩरयवाय ऩहहिान य

सभन्त्िम फोडडको नाभ "गयीफ घयऩरयफाय

ऩरयिमऩत्र व्मफस्थाऩन तथा

सहमोग सभन्त्िम फोडड ( Poor Household

ववतयण सभन्वम वोडय" को

Support

नाभ ऩरयवतयन गने सम्फन्धभा

तनणडम गरयमो य सो फभोख्जभ प्रकृमा ऩुया

।

Board)" यायने

बई कामाडन्त्िमनभा
ल्माईएको ।

गयी कामडविचध य तनदे शशकाहरू ऩरयभाजडन
गने

९

Coordination

भ.ऩ. फाट स्िीकृत प्राप्त

।

गरयव घयऩरयवाय ऩहहिान

व्मफस्थाऩनको प्रस्ताि १, २ य ३ फभोख्जभ

गरयि घयऩरयिाय ऩहहचान

ववचध तथा Proxy Mean
Testing (PMT) Score/Weight

गयीफ घयऩरयिाय ऩहहचान

विचध, PMT Score/Weight

स्वीकृत सम्फन्धभा । १.

प्रस्तयाव गरयएको PMT Score
स्वीकृत गने

२. के.त.वव. रे प्रकाशन गये को
जजल्रा गरयफीको दयराई सोही
जजल्राको थ्रेसहोल्ड याख्ने
३. उतत थ्रेसहोल्डको आधायभा
५०% अनत गीफ, ३०% गयीफ
फगय य २०% गयीफ नजजक

PMT model,

सूचकहरू, य ख्जल्रागत गरयफीको दयराई

य थ्रेसहोल्डको आधायभा

सोही ख्जल्राको थ्रेसहोल्ड कामभ गयी गयीफ

गयीफ घयऩरयिाय ऩहहचान

घयऩरयिाय ऩहहचान गने अनुभतत प्रदान

गयी फोडडभा ऩेश गयी भ.ऩ.

सभेत आधाय भानी जातजाती िचगडकयण

बएको ।

गने य जनजातत प्रततष्ठानको सच
ू ीराई

भा ऩठाउन स्िीकृत प्रदान

गने गयी सभाविशीकयण व्मफस्था शभराउने
तनणडम गरयमो । विनाशकायी बुकम्ऩरे

ऺततग्रस्त बएका ख्जल्राहरू रगामतका
ख्जल्राहरूभा उऩमत
ू त प्रकृमा अफरम्फन
गयी सफेऺण कामड सम्ऩन्त्न बएऩतछ सो

यहे का

विफयण शबडान गनड भाग बै आएभा सो
ख्जल्राहरूको घयऩरयिायअरुको विफयण
उऩरब्ध गयाउने व्मफस्था गने ।

१०

गन
ु ासो सन
ु व
ु ाई प्रमोजनका
राचग ऩहहिान
घयऩरयवायको

बएका गरयफ

प्रायजम्बक

स्वीकृत सम्फन्धभा

सुिी

गयीि घयऩरयिाय ऩहहचानको राचग स्िीकृत

ऩहहचान

भाऩदण्ड य थ्रेसहोल्डको आधायभा ऩहहचान

घयऩरयिायहरू य, भोडेरभा

बएका गरयफ घयऩरयिायहरू

सभाफेश

य, भोडेरभा

सभाफेश

हुन नसकेको
घयऩरयिायहरूको
प्रायख्म्बक सच
ू ी गन
ु ासो सन
ु ि
ु ाई प्रमोजनको

राचग स्िीकृत गने य भख्न्त्रऩरयषदभा ऩेश
गनड स्िीकृत ।
११

बएका

गरयफ

हुन नसकेको
घयऩरयिायहरूको प्रायख्म्बक
सच
ू ी

गन
ु ासो

प्रमोजनको

सन
ु ि
ु ाई

राचग भख्न्त्रऩरयषदभा
हुने प्रकृमाभा यहे को ।

ग ुनावो व ुन ुलाई मागगननदेळन,

गररब घरऩररलार ऩनशचान र ऩररचयऩत्र

२इ७२ स्वीकृ त वम्बन्धमा :

व्यबस्थाऩन तथा नलतरण वम्बन्धी
कायगनलनध, २इ६९ को ऩररनध भित्र रशी
ग ुनावो वकऱन
तथा व ुन ुलाईऱाई
ं
प्रिालकारी र व्यबस्थस्थत तररकाऱॄ
वञ्चाऱन गने प्रयोजनको ऱानग ग ुनावो
व ुन ुलाई मागगननदेळन, २इ७२ ऱाई स्वीकृ त
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ऩेश

फोडडफाट स्िीकृत
ग ुनावो
व ुन ुलाई मागगननदेळन,
२इ७२ ऱाई भजल्लामा
ऩठाउनॄ तयारीमा रशॄको
।

गरयएको ।
१२

ऩनशचान िएका गररब
घरऩररलारशरूको स्थऱगत
अध्ययन प्रनतबॄदन वम्बन्धमा

प्रस्तानलत माऩदण्डका आधारमा ऩहहचान
बएका गयीफ घयऩरयिायको सुद्धता जाॉच
ऩरयऺण गरी स्थऱगत अध्ययन
प्रनतलॄदनको ननष्कऴगको बारॄ मा जानकारी
गररयो ।

१३

गररब घरऩररलार वबेषण,

प्रस्तावित बूकम्ऩ प्रबावित १६ ख्जल्राहरू

२इ७२ प्रश्नालऱी अन ुमोदन र

भध्मे ४ ख्जल्राभा विफयण अद्मािचधक य

वो कायगक्रम वच
ं ाऱनको ऱानग
तत्काऱ आलश्यक ऩने बजॄट
वम्बन्धमा:

१२ ख्जल्राभा गरयफ घयऩरयिाय सफेऺण,
२०७२ सञ्चारनको राचग प्रश्नानािरी तथा
फजेट ऩरयभाजडन सशभततरे ऩेश गये को
ऩरयभाख्जडत प्रश्नािरी अनभ
ु ोदन य उतत
सफेऺण कामडक्रभ आ.ि. २०७२/७३ भा
सञ्चारन गने आफश्मक ऩने रू. १७ कयोड
९ राख ९५ हजाय ख्स्िकृत गने य सो फजेट
अथड भन्त्रारमभा भाग गने ।

घयऩरयिायको सुद्धता जाॉच
ऩरयऺण गरी स्थऱगत

अध्ययन प्रनतलॄदनको
आधारमा ऩ ूलग प्रस्तानलत
मोडॄऱऱाई वळोधन
गरी
ं
ऱाग ु गररएको ।

फाह्रौ फोडडफाट गहठत
कामडकायी उऩाध्मऺको
सॊमोजकत्िभा गह
ृ ,
स्थानीम विकास

भन्त्रारमका सहसचचि य
कन्त्रीम त्माॊक विबागका
भहातनदे शक य फोडड
सचचिारमका तनदे शकको
सशभततरे तमाय गये को
ऩरयभाख्जडत प्रश्नािरी य
फजेट तथा कामडक्रभ कामड
सम्ऩन्त्न गयी तेह्रौ फोडड
फैठकभा ऩेश बएको ।
फजेट भागको राचग प्रकृमा
अगाडी फढाईएको ।

१४

लोडग वभचलाऱयको शाऱको

आगाभी आ.ि. २०७२/७३ को राचग

मौज ुदा वग
ं ठन वरं चनामा

प्रस्तावित जम्भा ३२ जनाको अस्थाई

ऩररमाजगन र दरबन्दी थऩ
वम्बन्धमा:

दयिन्त्दी स्िीकत गयी सहभततको राचग अथड

अथड भन्त्रारम य साभान्त्म
प्रशासन भन्त्रारम

को

सहभततको राचग प्रकृमा
अगाडी फढाइएको ।

भन्त्रारम य साभान्त्म प्रशासन भन्त्रारमभा
ऩठाउने ।

१५

२५ भजल्लाको बजॄट तथा

आगाभी आ.फ. ०७२/७३ को राचग साविक

कायगक्रम अन ुमोदन तथा थऩ

२५ ख्जराको कामडक्रभ सॊचारनाथड तमाय

३८ भजल्लाको ऱानग बजॄट
प्रस्ताल वम्बन्धमा :

गयी सहकायी तथा गरयिी तनिायण
भन्त्रारमभा ऩेश गरयएको रु. १८ कयोड
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फजेट अथड भन्त्रारम

सहभततको राचग प्रकृमा
अगाडी फढाईएको ।

को

फजेट सहहतको कामडक्रभ
अनुभोदन गने य थऩ

तथा फजेट राई
३८ (प्रस्ताि ४ नॊ.

को फाहे क) ख्जल्राका कामडक्रभ सॊचारन
गनडको राचग तमाय गरयएको
फजेट तथा

कामडक्रभ ख्स्िकृत

३१ कयोड
गने य सो

फजेट अथड भन्त्रारमभा भाग गने ।
१६

फोडय गठन सम्फन्धी ननदे सशका

गयीि घय ऩरयिाय ऩहहचान य ऩरयचमऩर

सॊशोधन कामयदर गठन गने

व्मिस्थाऩन तथा वितयण तनदे शशका, २०६९
भा सॊशोधनको राचग सॊगठन सॊयचना,
फोडडको काभ कतडव्म य अचधकाय, फोडड
सचचिारमको काभ, कामडकायी उऩाध्मऺ,
सदस्म सचचि रगामतको काभ रगामतको
विषमभा अध्ममन गयी सध
ु ाय गनुड ऩने
विषमभा सुझाि सहहत उतत तनदे शशका १०
हदन शबर भस्मौदा गयी फोडडभा ऩेश गनड य
फोडडको स्िामत्ता सम्फन्त्धी कामडको राचग
तऩशसर फभोख्जभको कामडदर गठन गने ।
-

कामडकायी उऩाध्मऺ- गरयफ घयऩरयिाय
सहमोग सभन्त्िम फोडड - सॊमोजक

-

उऩसचचि, कानून, न्त्माम य सॊविधान
सबा तथा सॊसदीमभन्त्रारम- सदस्म

-

उऩसचचि , सहकायी तथा गरयफी
तनिायण भन्त्रारम- सदस्म

-

तनदे शक, गरयफ घयऩरयिाय सहमोग
सभन्त्िम फोडड- सदस्म

-

उऩसचचि, गरयफ घयऩरयिाय सहमोग
सभन्त्िम फोडड- सदस्म सचचि
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फोडडफाट गहठत उतत
सशभततका
ऩदाचधकायीहरूको नाभ
तोककऩठाउन सम्फख्न्त्धत
तनकामभा ऩराचाय
गरयएको ।

४.२ फोडय सचिवारमरे गये का कामयक्रभ सोको प्रगती
१.

२५ ख्जल्राको Data Entry ,Coding , Scanning रगामत Data Analysis

सम्फख्न्त्ध कामडको

राचग साफडजतनक खरयद ऐन , २०६३ य साफडजतनक खरयद ऐन तनमभािरी ,२०६४ भा बएको
व्मिस्थानुसाय Out sourcing को राचग सम्बाब्म सेिाग्राहह सॊस्थाहरूको सूचचफाट प्रततस्ऩधाडत्भक
तियभा सफैबन्त्दा मोग्म सॊस्थाको छनौट गरय सो कामड गनड ख्जम्भा रगाइएकोभा १२ राख ४०
हजाय ३ सम ५० घयऩरयिायको प्रश्नािशरहरूको ईडडततङ, कोडडङ, डाटा ईन्त्री य प्रश्नािशर
पायाभ स्कातनङ रगामतका कामड सम्ऩन्त्न बएको ।
२. तनम्न विशेषताहरू बएको गरयि घयऩरयिाय ऩहहचान व्मिस्थाऩन सच
ू ना प्रणारी

(PHIMIS)

सफ्टिेमय तमाय बएको । जसरे जनस्तयको विश्िाख्स्नमता, ऩायदशीता, उऩमोचगता अशबिवृ द्ध
हुनेछ । १. प्रश्नािरीहरू अनराईन ईन्त्री (२) पायाभ नॊ., भर
ू ीको नाभ, थय रगामतफाट बफियण
खोजी कामड (३) विशबन्त्न सूचकहरूको नततजा स्थानीमस्थयभा हे नड सककने

(४) गुनासो तथा

सुनुिाई रगामतको राचग SMS सेिा (५) औठाको छाऩ (Biometric) शरन सककने व्मफस्था (६)
ऩरयिाय भूरीको पोटो शरन सककने (७) डाटाहरू Export/Import गनड सककने (८) गयीफ घयऩरयिाय
ऩहहचान (९) गुनासो तथा उजुयी ईन्त्री (१०) अस्थामी ऩरयचमऩर वप्रन्त्ट गने (११) गयीफ घयऩरयिाय
रगामको प्रस्तुती ताशरका तथा ग्राकपकर गनड सककने य (१२) गा.वि.स, न.ऩा., ख्जल्रा रगामत
सिडसाधयणरे गयीफ घयऩरयिायको प्रायख्म्बक तथा अख्न्त्तभ सूची हे नड सतने जस्ता विशेषत
सहहतको MIS तमाय बएको ।
३. अन्त्तयतनकाम भन्त्रारमहरू: अथड भन्त्रारम, सॊतघमभाभरा तथा स्थानीम विकास भन्त्रारम,
याख्ष्रम मोजना आमोग, शहयी विकास भन्त्रारम, उजाड भन्त्रारम य अन्त्म तनकामहरू: केन्त्रीम
त्माॊक विबाग, गरयफी तनिायण कोष तथा दाततृ नकामहरू: विश्ि फैक, जाईका, डव्रु. एप.
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वऩ., ख्ज.आई. जेठ. रगामतका तनकामहरूभा गयीफ घयऩरयिाय ऩहहचान, डाटा प्रमोग य
उऩादे मताको फाये भा छरपर तथा प्रस्तुती गने कामड बएको ।
४. ऩहहचान बएका गयीफ घयऩरयफायहरूराई हदईने सेिा सुविधा य साभाख्जक सुयऺाका
कामडक्रभहरूको फाये भा शहयी विकास भन्त्रारम, बभ
ू ीसध
ु ाय भन्त्रारम, मातामात तथा बौततक
तनभाडण भन्त्रारम, आऩूती भन्त्रारम, िाखणज्म भन्त्रारम, उद्मोग भन्त्रारम, शसॊचाई भन्त्रारम,
मुिा तथा खेरकुद भन्त्रारम रगामतसॉग छरपर गने कामड बएको ।
५. गयीफ घयऩरयिाय ऩहहचान सम्फन्त्धी कामड गरययहे को

National Household Targeting Office

Philippines य बायत सयकायको तनभन्त्रणाभ Rural Economic Development Ministry रे सञ्चारन
गये का ईख्न्त्दया गान्त्धी आिास मोजान, सौचारम तनभाडण मोजना, सुद्ध खानेऩानी मोजना, गयीफ घयऩरयिाय
ऩहहचान कामडक्रभ रगामतका

रक्षऺत कामडक्रभहरूको प्रबािकायी कामाडन्त्िमन असर अभ्मासहरू

सम्फन्त्धी ताशरभ कामडशाराभा बाग शरने कामड बएको ।
६. कामडक्रभ सञ्चारन बएका ख्जल्राहरूभा प्रभुख ख्जल्रा अचधकायीको सॊमोजकत्िभा प्रभूख
दरहरूका ख्जल्रा प्रभूख सदस्म हुने अनुगभन तथा गुनासो सुनुिाई सशभततको फैठकभा विशेष
आभन्त्रीतको रुऩभा बाग शरई कामडक्रभराई प्रबािकायी रूऩभा सञ्चारन य उऩमोचगताको फाये भा
अन्त्तयकक्रमा तथा छरपरभा बाग शरने कामड बएको । साथै स्थानीम विकास अचधकायीको
सॊमोजकत्िभा गठीत ख्जल्रा सभन्त्िम सशभततको फैठकभा प्रभूख आभन्त्रीको रूऩभा उऩख्स्थत
बई कामडक्रभ उऩादे मताको फाये भा जानकायी गने कामड बएको ।
७. शसन्त्धर
ु ी, शसयाह, तनहुॉ, अछाभ रगामतका ख्जल्राहरूका अतत गयीफ िस्तीहरूभा जनस्तयभा
कामडक्रभको फाये भा जनचेतना अशबिवृ द्ध गने कामडभा सॊरग्न बएको ।
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८. शसयाह, तनहुॉ य अछाभ ख्जल्राभा सञ्चाशरत गयीफ घयऩरयिाय ऩहहचान कामडको प्रत्मऺरूभा १
हजाय १ सम घयऩरयिायहरूको कपल्ड भ्मारयकपकेसन कामड सम्ऩन्त्न गयी सोफाट प्राप्त नततजा
तथा सझ
ु ािहरू सहहतको प्रततफेदन फोडड फैठकभा ऩेश गने कामड बएको ।
९. फोडड सचचिारमको िेिसाईड ऩहहरो तमाय गयी सािडजनीकयण गने कामड बएको ।
१०. कभडचायीहरूको काभ कायिाहीराई चस्
ु त य दरू
ु स्तरूऩभा सञ्चारन गनडको राचग फोडड
सचचिरमको सॊगठन सॊयचना रागु गयी सम्ऩूणड कभडचायीहरूको कामाडदेश तथा ख्जम्भेिायी तोतने
कामड बएको ।

४.३ अन्म कामयहरू य सोको प्रगती
१. भन्त्रारम, फोडड य फोडड सचचिरम फीच सभन्त्िामत्भक बूशभका निाडह गने कामड बएको ।
२. कभडचायी व्मफस्थाऩन सम्फन्त्धी कामड तथा फोडड सचचिारमराई आफश्मक ऩॉज
ू ीगत सभान
खरयदको राचग भन्त्रारमसॉग सभन्त्िमात्भकरूऩभा कामड बएको ।
३. फोडड सचचिरमको राचग आफश्मक २ िटा सिायी साधन अथड भन्त्रारम य सहकायी तथा गरयफी
तनिायण भन्त्रारमको सहमोगभा फोडड सचचिारमरे प्रमोग गने गयी नाभभा ल्माउने कामड बएको
।

४. फोडयरे सम्ऩन्न गनुय ऩने आगाभी कामयहरू
फोडड उद्देश्म अनुरूऩ फोडड सचचिरमरे २५ ख्जल्राका गयीफ ऩहहचान गने य नीज ऩरयिायहरूराई
ऩरयचमऩर तथा सेिा सुविधाहरू वितयण कामडको सहजीकयण गने कामड प्रबािकायीरूऩभा अगाडी
फढीयहे को छ । मसको फाफजद
ु फोडडको उद्देश्म त्मतीरे भार ऩयु ा हुन सतदै न । मसका राचग
तनम्न कामड सभमभै सम्ऩन्त्न गने ख्जम्भेिायी फोडड सचचिारमभा यहे को दे खखन्त्छ ।
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१.

गयीफ घयऩरयिायहरूको प्रायख्म्बक सूची जनस्तयभा ऩुमाडई गुनासो सुनुिाई सम्ऩन्त्न गनुड य
गयीफ घयऩरयिायहरूको अख्न्त्तभ सूची भख्न्त्रऩरयषद्फाट स्िीकृत गयाउने ।

२. २५ ख्जल्राका करयफ ३ राख ५६ हजाय ४ सम १८ गरयफ घयऩरयिायहरूराई ऩरयचमऩर
वितयण गने ।
३. गयीफ घयऩरयिायहरूराई हदईने सेिा सवु िधाको फाये भा गरयएको अध्ममनराई भख्न्त्रऩरयषद्फाट
स्िीकृत गयी रागु गयाउने ।
४. गयीफ घयऩरयिाय सफेऺण गयी गयीफ ऩहहचान गनड फाॉकी यहे का ५० ख्जल्राभा सफेऺण
सञ्चारन गने ।
५. फाॉकी ५० ख्जल्राभा सफेऺण सञ्चारनको राचग विद्मुततम विचधको प्रमोग गयी डाटा
ईन्त्रीकामड कपल्डस्तयभा सञ्चारन गने कामडको तमायी य व्मफस्थाऩन गने कामड ।
६. सयोकायिारा तनकामहरूराई गयीफ घयऩरयिायहरूको सच
ू ी प्रमोग गने य तत: ऩरयिायहरूराई
हदईने सेिा सुविधाहरूको व्मफख्स्थत रगत यायने विषमभा सभन्त्िम य सहमोग गने कामड ।
७. गयीफ घयऩरयिाहरूको विफयण तनयन्त्तय अद्मािचधक, व्मफख्स्थत सूचना प्रणारी, गुणस्तयीम
त्माॊक सॊकरन तथा प्रशोधन, अन्त्तयतनकामहरू फीच सभन्त्िम य सहमोग रगामत फोडड
सचचिारमको सॊयचनाको फाये भा कानूनी तथा नीततगत सुधाय गने कामड ।
अन्त्तभा: सयकाय प्रभुख एिभ ् सम्भाननीम प्रधानभन्त्री ज्मूरे मस कामडक्रभको गाख्म्बमडताराई
भनन गयी आफश्मकता फभोख्जभ फोडड फैठकरासई सहज य उऩमोगी फानाईहदनु बमो, उहाॉ प्रतत
आबाय प्रकट गदड छु । त्मसैगरय सहकायी तथा गरयफी तनिायण भन्त्रारमका सचचि रगामत फोडडका
सम्ऩूणड सदस्म ज्मूहरूको सहमोग य सद्भािरे गदाड फोडड फैठक उऩरख्ब्धभूरक बमो य
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उहाॉहरू

प्रतत ऩतन आबायी छु । मस अफचधभा फोडडका सदस्म सचचि एिभ ् सहकायी तथा गरयफी तनिायण
भन्त्रारमका सहसचचि श्री सुयेश प्रधानको तनयन्त्तय सहमोग य सुझाि, फोडड सचचिारमका
प्रशासतनक कामडभा ऩण
ड ऩभा सहमोग गने उऩसचचि श्री यभेश ऩड
ू रू
ु ासैनी य गयीफ घयऩरयिाय
ऩहहचान प्रकक्रमाभा तनयन्त्तय राचग यहनु हुने तनदे शक श्री ढुण्डीयाज राशभछाने, त्माॊक अचधकृत
द्िम श्री सयु े न्त्र ऩाण्डेम य कुर प्रकाश न्त्मौऩाने ऩतन विशेष धन्त्मिादका ऩार हुनु हुन्त्छ ।
उहाॉहरूकै साभूहहक प्रमत्नरे फोडड सचचिारमरे छोटो अिचधभा उल्रेखतनम कामडहरू गनड सपर
बएको छ ।

धन्त्मफाद

चचन्त्तन ऩौडेर
कामडकायी उऩाध्मऺ
गयीफ घयऩरयिाय सहमोग सभन्त्िम फोडडको सचचिारम
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