
 
 

सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादरु देउवा नेततृ्वको सरकारको १०० 
ददनमा सम्पन्न भएका महत्वपूर्ण कायणहरु र हाससल भएका 

उपलब्धधहरुको साराांश 
 
 
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादरु देउवाको नेततृ्वमा सम्वत २०७४ जेठ २४ गते गठन भएको 
सरकारको सय ददन पूरा भएको छ । मलुकुमा जारी भएको नेपालको सांववधान कायाणन्त्वयनको 
ससलससलामा आवश्यक पने सबै तहको सनवाणचन समयमै सम्पन्न गनुणपने मूल ब्जम्मेवारीका साथ 
सरकारले कायणभार सम्हालेपसछ आफ्ना ववसभन्न आठवटा प्राथसमकता सनधाणरर् गरी कायाणरम्भ गरेको 
सथयो । सनधाणररत प्राथसमकतामा केब्न्त्ित रही सय ददनको अवसधमा सरकारले सम्पादन गरेका प्रमखु 
कायणहरु र हाससल गरेका प्रमखु उपलधधीहरु देहाय बमोजम रहेका छन ्: 
 

• सरकारको महत्वपूर्ण कायणको प्राथसमकीकरर् : 
 
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादरु देउवाले २०७४ साल जेठ २४ गते पदवहाली गरेपसछ 
पवहलो मब्न्त्रपररषद्को बैठकले देहाय अनसुार सरकारका प्राथसमकता तोकी कायाणरम्भ गरेको सथयो । 
 
क) सांववधान कायाणन्त्वयन र सङ्क्रमर्कालीन व्ववस्थापन । 
ख) स्थानीय तहको दोस्रो चरर्को सनवाणचन तोवकएकै समसतमा सम्पन्न गने । 
ग) २०७४ साल माघ ७ गतेसभर सङ्घीय सांसद र प्रदेश सभाको सनवाणचन सम्पन्न गने । 
घ) पनुसनणमाणर् कायणलार्ण प्रभावकारी र तीब्र बनाउने । 
ङ) साजणवसनक सेवा प्रवाहलार्ण प्रभावकारी बनाउने । 
च) आसथणक समवृि । 
छ) शाब्न्त्त सरुक्षाको प्रत्याभसूत र दैसनक जीवनसँग सम्बब्न्त्धत आपूसतण व्यवस्था सहजीकरर्। 
ज) शाब्न्त्त प्रवरयालार्ण पूरा गने । 
 
 



 
 

• सांववधानको रसमक कायाणन्त्वयन : 
 
क) स्थानीय तहको दोश्रो चरर्को सनवाणचन सरकारले घोषर्ा गरी २०७४ असार १४ गते सनष्पक्ष र 

भयरवहत वातावरर्मा सफलतापूवणक सनवाणचन सम्पन्न गरेको छ । 
ख) सांववधान सांशोधन ववधेयकलार्ण मतदानका लासग व्यवस्थावपका सांसदमा प्रस्ततु गदै मधेस केब्न्त्ित 

सम्पूर्ण राजनैसतक दलको सहभासगता ससुनब्ित गदै असोज २ गते तेस्रो चरर्को सनवाणचन गने 
गरर समसत घोषर्ा एवां सनवाणचनका लासग सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ । 

ग) सरकारले सांघीय, प्रसतसनसध सभा र प्रदेश सभा समयमै सम्पन्न गने गरी आगामी मांससर १० र 
२१ गते दरु्ण चरर्मा एकसाथ सनवाणचन गने समसत घोषर्ा गरेको छ । सनवाणचनको आवश्यक 
तयारी र व्यवस्थापन गरररहेको छ । 
 

• सनवाणचन क्षरे सनधाणरर् आयोगको गठन : 
 

तोवकएको समसतमा सांघ र प्रदेशको सनवाणचन सम्पन्न गने प्रयोजनाथण सरकारले सवोच्च 
अदालतका पूवण न्त्यायाधीस श्री कमलनारायर् दासको अध्यक्षतामा सनवाणचन क्षेर सनधाणरर् आयोग 
गठन गरी मूलत: जनसांख्या र त्यसपसछ भौगोसलक क्षेरलगायतका आधारमा प्राप्त ससफाररस बमोब्जम 
सांघको १६५ र प्रदेशको ३३० सनवाणचन क्षेर सनधाणरर् गने कायण पूरा गरेको छ । 

 

• सनवाणचन सम्बन्त्धी कानूनको सनमाणर्: 
 
 सांघीय प्रसतसनसध सभा र प्रदेश सभाको सनवाणचनका लासग आवश्यक उदे्दश्य बमोब्जम ऐनहरु 
जारी भएका छन ्: 
क) प्रसतसनसध सभा सदस्य सनवाणचन सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनण बनेको ऐन, २०७४ 
ख) प्रदेश सभा सदस्य सनवाणचन सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनण बनेको ऐन, २०७४ 
ग) राष्ट्रपसत तथा उपराष्ट्रपसतको सनवाणचन सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनण बनेको ऐन, २०७४ 
घ) रावष्ट्रय सभा सदस्य सनवाणचन सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनण बनेको ऐन, २०७४ 
 



 
 

• ववपद् व्यवस्थापन, राहत ववतरर्, उिार र पनुस्थाणपना सम्बन्त्धी कायण : 
 
सरकारले आफ्नो प्राथसमकता बमोब्जमका कायणहरु सम्पादन गदै जाँदा मलुकु र मलुकु बासीहरुले 
अचानक गम्भीर प्रकृसतको प्राकृसतक प्रकोपको समेत सामना गनुणपयो ।२०७४ श्रावर् मवहनाको 
अब्न्त्तम हप्तामा परेको असबरल बषाणका कारर् मलुकुका ववसभन्न भागमा आएको बाढी, पवहरो र 
डुबानले अस्तव्यस्त भएको जनजीवनलार्ण सामान्त्यीकरर् गनण तत्काल राहत, उद्दारर पनुस्थाणपना 
कायणमा केन्त्िीत रह्यो ।  
तराई मधेस लगायत मलुकुका ववसभन्न स्थानमा आएको बाढी,पवहरो र डुबानबाट वपसडतहरुलार्ण 
तत्काल राहत उपलधध गराउँदै उद्दार कायणलाई सतब्रता ददई प्रकोपमा परी मतृ्यहुनुेहरुको नब्जकको 
हकदारलाई २ लाख रुवपयाँ नगद आसथणक सहायता गने र सरकारले घार्तेहरुको सनशलु्क उपचार 
गराउने व्यवस्था समलाएको छ । 
सरकारबाट बाढी पवहरो तथा डुबान वपसडतलाई थप राहत तथा ऋर् उपलधध गराउने व्यवस्था 
समलाईएको । बाढी वपसडत तथा डुबान वपसडतहरुलाई खाद्यान्न बापत प्रसत व्यब्ि प्रसतददन रु. ७०/- 
का दरले नगद राहत उपलधध गराउने गरी रु. ९७ करोड ७० लाख ब्जल्ला प्रशासन कायाणलय 
माफण त उपलधध गराईएको । 
 

• उच्चस्तरीय भ्रमर्को आदान प्रदान, दिपक्षीय,क्षरेीय कुटनैसतक सम्बन्त्ध ववकास, महत्वपूर्ण सम्झौता 
सहमती र समझदारी सनमाणर् एवां सदुृढ आपसी सम्बन्त्ध ववकास  
 

सरकारले यस अवधीमा सछमेकी मलुकुहरु भारत र चीन लगायत अन्त्तराणवष्ट्रय मञ्चमा उच्च 
स्तरमा भ्रमर्को आदानप्रदान गरेको छ । यसबाट सछमेकी मलुकु एवांअन्त्तराणवष्ट्रयस्तरसँग आपसी 
कुटनैसतक सम्बन्त्ध अझ बढी सदुृढ र उन्नत बनाउन मद्दत पगेुको छ । यस अवसधमा उच्चस्तरमा 
भएका देहायका भ्रमर्हरु महत्वपूर्ण र उल्लेखनीय रहे : 
क) सम्माननीय राष्ट्रपसत श्रीमती ववद्यादेवी भण्डारीले २०७४ आषाढ १ मा स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा 

आयोब्जत World of Work Summit मा सहभागी भर्ण सम्मेलनलार्ण सम्बोधन गदै नेपालले 
श्रसमक र खास गरी मवहला श्रसमकहरुका सम्बन्त्धमा गरेका प्रगसतहरुको बारेमा ववश्व समदुायलार्ण 
जानकारी गराउन ुभयो । 



 
 

ख) सम्माननीय उपराष्ट्रपसत नन्त्द बहादरु पनु चीन सरकारको सनमन्त्रर्ामा चीनको गान्त्स ु प्रान्त्तको 
लान्त्जाउमा आयोब्जत लगानी तथा व्यापार मेलामा आयोब्जत समारोहलार्ण २०७४ आषाढ २३ 
गते सम्बोधन । दरु्ण देश बीचको व्यापाररक तथा कुटनैसतक सम्बन्त्ध ववस्तारमा महत्वपूर्ण 
योगदान । 

ग) सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेर बहादरु देउवाले समरराष्ट्र भारतमा महामहीम प्रधानमन्त्री श्री 
नरेन्त्ि मोदीको सनमन्त्रर्ामा यही २०७४ भदौ ७ देब्ख ११ गते सम्म भारतको राजकीय भ्रमर् 
गनुण भयो । भ्रमर् अवसधमा नेपाल र भारतबीच ववसभन्न आठवटा समझदारी पर एवां सम्झौतामा 
हस्ताक्षर भएको छ । साथै भ्रमर्बाट दरु्ण देशवीच ववश्वासको असभबवृि गनण नेपालको 
सामाब्जक,आसथणक ववकासका लासग उजाण, व्यापार, कनेब्टटसभटी पयणटन जस्ता महत्वपूर्ण क्षेरमा 
सहयोग असभबवृि गनण एवां ववगतमा सहमतीमा पगेुका ठूला आयोजनाहरुको ब्शघ्र कायाणन्त्वयन गनण 
सकारात्मक वातावरर् सनमाणर् गनण मद्दत पगेुको छ ।साथै नेपालको रावष्ट्रय योजना आयोग र 
भारतको नीसत आयोग बीच वावषणक रुपमा नीसत सम्वादको कायण थालनी गने समझदारी भएको 
छ । 

घ) माननीय उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री श्री कृष्र् बहादरु महराले आषाढ २ देब्ख ४ गते सम्म 
सछमेकी समरराष्ट्र भारत एवां यही भदौ २१ देब्ख २६ गते सम्म सछमेकी समरराष्ट्र चीनको भ्रमर् 
गनुण भयो । साथै नेपाल सरकारको मैरीपूर्ण सनमन्त्रर्ामा ब्चसनया उपप्रधानमन्त्री महामहीम वाङ्ग 
याङ्गले २०७४ साउन ३१ देब्ख भदौ १ गते सम्म नेपालको औपचाररक भ्रमर् गनुण भएको छ । 
भ्रमर्का दौरान व्यापार,लगानी र प्राववसधक सहयोग सम्बन्त्धी ३ वटा सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर 
भएको छ । उच्च स्तरमा भएका यी भ्रमर्हरुबाट सछमेकी मलुकुहरुबीच आपसी सम्बन्त्ध अझ 
बढी सदुृढ र मजबतु बनाउनमा सहयोग पगेुको छ । 

ङ) BIMSTEC को पन्त्धौं परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठक र अठारौं परराष्ट्र सब्चवस्तरीय बैठक 
काठमाण्डौमा अगस्त १०-११, २०१७ (२०७४ साउन २६-२७) मा सम्पन्न भयो । उि 
बैठकको उद् घाटन सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादरु देउवाले गनुणभयो । उि बैठकले 
BIMSTEC अन्त्तरगतका चौधवटै सहयोगका क्षेरमा भएको प्रगसत समीक्षा गनुणका साथै यस 
अन्त्तरगतका सम्झौता/पररयोजना तथा कायणरमहरुको कायाणन्त्वयनका लासग प्रसतविता व्यि 
गर् यो । साथै, BIMSTEC को चौथो ब्शखर सम्मेलन सबै सदस्य राष्ट्रहरुलाई उपयिु हनु े
समसतमा काठमाण्डौमा गररने सनर्णय समेत भयो । यसबाट नेपालको क्षेरीय मञ्चहरुमा 



 
 

प्रभावकाररता ववृि हनुाका साथै क्षेरीय सम्मेलन आयोजना गने सम्बन्त्धमा अनभुव प्राप्त भएको 
छ। 

 

• भकूम्पपसछको पनुसनणमाणर् 
 
सरकारले भकूम्प प्रभाववत क्षेरको पनुसनणमाणर् कायणलार्ण सतब्रता ददँदै देहाय बमोब्जम कायण सम्पादन 
गरेको छ: 

• यस अवसधसम्म १ लाख २३ हजार ५२० सनजी घरहरु वन्त्दै गरेका र ४७ हजार 
६ सय १३ घरको सनमाणर् सम्पन्न भईसकेको छ ।  

• सनजीआवास अनदुान ववतरर् अन्त्तगणत भएको प्रगती यस प्रकार छ:- 

 
सस.नां. वववरर् आ.व. 

२०७४/०२/२४ 
सम्मको प्रगसत 

०७४/०५/२६ 
सम्मको प्रगसत 

 

यस अवसधमा मार 
भएको प्रगसत 

 १ जम्मा लाभग्राही ७,४३,९१२ ७,६५,६१८ २१,७०६ 
२ अनदुान सम्झौता ५,९९,२७५ ६,३७,२४० ३७,९६५ 

३ पवहलो वकस्ता ववतरर् ५,६७,१२३ ६,०६,१३० ३९,००७ 

4 दोस्रो वकस्ता ववतरर् २२,४७७ ६७,७०६ ४५,२२९ 
5 तेस्रो वकस्ता ववतरर् १,२२५ ४,९११ ३,६८६ 

 

• ससांहदरवार मलुभवनको पब्िम मोहडा सांरक्षर्का लासग Scapfolding को कायण सम्पन्न 
भएको र  प्रवलीकरर् प्रकृया सरुु भएको । 

• हालसम्म ववश्व सम्पदा सूब्चमा रहेका र नरहेका गरी ५६ वटा सम्पदाहरु पनुसनणमाणर् 
कायण सम्पन्न भर्सकेको र अन्त्य १११ को पनुसनणमाणर् जारी रहेको ।  

• हालसम्म पनुसनणमाणर् सम्पन्न भएका ववध्यालयहरुको सांख्या २४५६ र स्वास््य 
सांस्थाहरुको सांख्या २३० रहेको । 

• ५० वटा स्वास््य सांस्थाहरुको पनुसनणमाणर् कायण ववगत ३ मवहनाको अबसधमा सम्पन्न 
भएको । 



 
 

• १२८ सरकारी भवनकोप ु नसनणमाणर् हदैु गरेको र ९८ भवनको पनुसनणमाणर् सम्पन्न 
भईसकेको। 

• सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारतको राजकीय भ्रमर्को अवसरमा भारत सरकारसांग 
ब्शक्षा, स्वास््य, सम्पदा र सनजी आवास पनुसनमाणर्तफण  २५० समसलयन अमेररकी 
डलर वरावरको अनदुान सहायता अन्त्तगणतका महत्वपूर्ण ४ वटा सहयोग सम्झौता 
सम्पन्न भई कायाणन्त्वयनको प्रकृया शरुु भएको ।  

• नेपालको ३ ददने भ्रमर्मा रहनभुएका ब्चसनया उप-प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमर्को 
अवसरमा वसन्त्तपरु दरवार क्षेरमा अवब्स्थत ९ तले दरवारको पनुसनणमाणर्को 
शीलान्त्यास भई औपचाररकरुपमा कायण अब्घ वढेको । 

• भकूम्पबाट क्षसतग्रस्त भएका खानेपानी आयोजना मध्ये ९२ आयोजनाको पनुसनमाणर्को 
कायण सम्पन्न भएको र यसबाट १२,९२४ घरधरुीका ७७,०७७ जनता लाभाब्न्त्वत   
भएका । 

• भकूम्प वाट प्रभाववत ब्जल्लाका घरपररवारहरुलाई १६,५०० सधुाररएको चलुो, 
१८,००० सौयण प्रर्ाली ववतरर् तथा ३१ वटा सांस्थागत सधुाररएको चलुो जडान भई 
ती घरपररवार तथा सांस्थामा उजाणको पहुँच पगेुको। 

 

• आसथणक समवृि 
क. अथण र ववत्त 

• आसथणक वषण 2074/75 का लासग रु १२ खबण 78 अबण 99 करोडको बजेट 
जेठ १५ गेत व्यवस्थावपका-सांसद् मा प्रस्ततु भएकोमा वजेटसँग सम्बब्न्त्धत सबसनयोजन 
ववधेयक, आसथणक सबधेयक, राष्ट्र ऋर् उठाउने ववधेयक 2074 असार ३० गते 
स्वीकृत भई साउन 1 गते देब्ख बजेट कायाणन्त्वयनमा आएको। 

• आ.व. २०७४/७५ को वजेट कायाणन्त्वयन सम्वन्त्धी मागणदशणन जारी गररएको। 

• ववसनयोजन ऐन,2074 को दफा 4 को उपदफा 3 बमोब्जम स्थानीय तहले पाउन े
गरी सम्बब्न्त्धत सांब्चतकोषमा 2074 श्रावर् 1 गते एक सतहाई रकम अथाणत कररव 
रु 75 अबण हस्तान्त्तरर् गररएको।स्थानीय तहलाई हस्तान्त्तरर् गररएको रकम विज 
नहनुे धयबस्था समलाईएको । 



 
 

• स्थानीय तहको बजेट कायाणन्त्वयनका लासग सांघीय सरकारबाट अनदुानको रुपमा 
हस्तान्त्तररत र स्थानीय तहको आन्त्तररक स्रोत समेत कायम गरर सनमाणर् गररएको 
बजेट खचण लाई व्यवब्स्थत तलु्याउन र सवै स्थानीय तहहरु सबच एकरुपता ल्याउन े
उदे्दश्यले स्थानीय तहमा बजेट तजुणमा, कायाणन्त्वयन, आसथणक धयवस्थापन तथा सम्पसत 
हस्तान्त्तरर् सम्बन्त्धी सनदेब्शका, 2074 कायाणन्त्वयनमा ल्यार्एको। 

• पाँचौं चरर्को भन्त्सार सधुार तथा आधसुनकीकरर् रर्नीसत तथा कायणयोजना, 
2017-2021 स्वीकृत भई कायाणन्त्वयनमा ल्यार्एको । 

• सनकासी पैठारी व्यापारलाई व्यवब्स्थत गनण सम्वब्न्त्धत व्यवसायब् हरुलाई आयात 
सनयाणत सांकेत नम्बर (EXIM CODE) प्रदान गने काम शरुु गररएको । 

• यस अवसधमा कररब 40 हजार नयाँ करदातालार्ण करको दायरामा ल्यार्णएको। 

• सांयिुराज्य अमेररकाले The Millennium Challenge Corporation (MCC) माफण तववद्यतु 
प्रशारर् लार्न तथा सडक क्षेरका आयोजनाहरु कायाणन्त्वयन गनण कररव ५०० 
समसलयन अमेररकी डलर (कररव रु ५० अबण) अनदुान सहायता उपलधध गराउने 
सनर्णय भएबमोब्जम नेपाल सरकार र अमेररकी सरकार बीच सम्झौता हनुे चरर्मा 
रहेको।नेपाल सरकारको तफण बाट १५० समसलयन अमेररकी डलर थप हनुे । 

• रु. १० लाख भन्त्दा बढीको नगद कारोबार गनण नपाउने व्यवस्था गरेको ।वाब्र्ज्य 
बैंकहरूले ववपन्न वगणमा प्रवाह गने कजाणमध्ये २ प्रसतशत कजाण बैक स्वयमले प्रत्यक्ष 
रुपमा सबपन्न वगणमा लगानी गनुण पने व्यवस्था कायाणन्त्वयनमा ल्यार्एको छ । 
त्यसैगरी, व्यावसावयक कृवष पररयोजनाको सधतोमा बैंक तथा ववत्तीय सांस्थाहरूबाट 
प्रवाह हनुे रु. १० लाखसम्मको कजाणलाई ववपन्न वगण कजाणमा गर्ना गने व्यवस्था 
समलार्एको । 

• समविगत वववेकशील सनयमनमाफण त ववत्तीय स्थावयत्व कायम गनण वाब्र्ज्य वैंकहरूले 
कुल सनक्षेपमा सांस्थागत सनक्षेपको अांश घटाउने, शयेरको सधतोमा प्रवाह हनुे माब्जणन 
प्रकृसतको कजाणको सरुक्षर् वापत शेयरको मूांल्याङ्कन कम गने, ररयल स्टेट कजाण र 
त्यसको सरुक्षर्बीचको अनपुात घटाउने, नगद कारोबारको सीमा कम गने जस्ता 
व्यवस्था कायाणन्त्वयनमा ल्यार्एको छ । 

• ववब्त्तय पहुँचको असभववृि गनण मध्यपब्िम तथा सदूुरपब्िम क्षेरका साथै भकूम्पबाट 
असत प्रभाववत क्षेरमा बैंक तथा ववब्त्तय सांस्थाका शाखा खोल्ने, सबस्ताररत कक्ष 



 
 

(Extension Counter) रशाखारवहत बैवकङ्क (Branchless Banking) सवुवधा प-ुयाउन े
कायणलाई तीव्रता ददर्एको छ । 

• नेपाल सरकार, मब्न्त्रपररषद् को समसत २०७४/०३/२९ को सनर्णयानसुार नेपाल राष्ट्र 
बैंकको पुजँी ववृि गरी दईु अवण पयुाणर्एको। 

• बोनस (पाांचौं सांशोधन) ववधेयक, २०७३,मब्न्त्रपररषदबाट स्वीकृत भर् व्यवस्थावपका 
सांसदमा पेश भएकोमा २०७४ साउनमा पाररत भएको। योगदानमलुक सनवबृ्त्तभरर् 
सम्बब्न्त्ध काननुको मस्यौदा नेपाल सरकार (मब्न्त्रपररषद)बाट स्वीकृत भएको। 

• सांघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा ववत्तीय अनशुासन, अन्त्तर 
सरकारी ववत्तीय व्यवस्थापन, नेपाल सरकारले सांघीय सांब्चत कोषबाट प्रदान गने 
सशतण, समपूरक र ववशेष अनदुान, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट पेश गने समय र  
ववत्तीय अनशुासन ववषयहरु समाबेश भएको अन्त्तरसरकारी ववब्त्तय व्यवस्थापन ऐनको 
मस्यौदा तयार गरी व्यवस्थावपका सांसदमा पेश भएको । साथै रावष्ट्रय प्राकृसतक स्रोत 
तथा ववत्त आयोग सम्बन्त्धी ववधेयक व्यवस्थावपका-सांसदमा पेश गररएको।केन्त्िीय 
राजस्व बोडण गठन ववधेयककोमस्यौदा गरी पररमाजणनका लासग नेपाल काननु 
आयोगमा पठार्णएको। 

ख. उद्योग तथा वाब्र्ज्य 
• ववशेष आसथणक क्षेर सनयमावली २०७४ स्वीकृत गररएको  

• सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमर्को अवसरमा उद्योग मन्त्रालय, गरु्स्तर 
तथा नापतौल सांग सम्बब्न्त्धत "Agreement on Cooperation in the field of 

Standardization and Conformity Assessment " MoU मा नेपाल र भारत सरकार 
ववच हस्तक्षर भएको छ | 

• ब्जयोलोब्जकल म्यबु्जयमको लासग भौगसभणक बनोटको चट्टानको नमूना सांकलन तथा 
नवलपरासी देब्ख रुपन्त्देही सम्म भकूब्म्पय अध्ययन कायणको लासग Active fault 

Mapping कायणसम्पन्नभएको। 

• नेपाल गरु्स्तर तथा नापतौल ववभागमा Packaging Material Testing , Nepal 

Standards time प्रयोगशाला स्थापना गररएको छ | 
 

 



 
 

ग. उजाण 
• कटैया-कुशाहा तथा रटसौल परवानीपूर 132 के. सभ. प्रसारर् लाईन सनमाणर् सम्पन्त् न 

भई थप 100 मे. वा. आयात गनण सवकने भएको। उि प्रसारर् लार्नहरु 
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमर्को अवसरमा दबैु देशको प्रधानमन्त्रीबाट 
सांयिु रुपमा उद् घाटन भएको। 

• चीन सरकारसँग ऊजाण क्षेरको पारस्पररक सहयोग सम्बन्त्धी समझदारीपर 
(Memorandum of Understanding, MoU) मा हस्ताक्षर भएको। 

• ववद्यतु उत्पादन कम्पनीले आयोजना ववकासकोलासग वकमाथाड्ढा अरुर्, जगदलु्ला 
हाईड्रोपावर, फुकोट कर्ाणली  ववद्यतु उत्पादन लगायतको आयोजनाहरुले ववद्यतु 
ववकास ववभागबाट सवेक्षर् अनमुसत पर प्राप्त गरेको। 

घ. कृवष 

• 10हे.क्षेरफलका २१ पकेट, 100 हे. क्षेरफलका 150 धलक, 500 
हे.क्षेरफलका 30 जोन र 1000 हे. क्षेरफलका 7 सपुरजोनमा उत्पादनका लासग 
आवश्यक पने ववववध सामग्रीहरुको धयवस्थापन देखी सलएर उत्पाददत सामग्रीहरुको 
प्रशोधन र बजारीकरर्का कृयाकलापहरु सांचालन भै गत आ ब देखी प्रधानमन्त्री 
कृवष आधसुनवककरर् पररयोजना सांचालनमा आएको छ। धयवसावयक कृवष 
उत्पादनका ववसभन्न आकारका पकेट धलक जोन र सरुपरजोनहरुमा सांचालन भएको 
सो पररयोजनाको उपलब्धधहरु यस प्रकार  रहेका छन:- 

• १५ ब्जल्लाहरुमा ८५० हेटटरमा ५० प्रसतशत अनदुानमा मत्स्य पोखरी सनमाणर् 
भएको   छ। साथै नवुाकोट ब्जल्लामा धलक कायणयरम अन्त्तरगत ६८ वटा रेन्त्वो 
ट्राउट रेसवे सनमाणर् भएका छन ्। 

 

• नेपाल सरकारका मन्त्रालय/सनकायहरुको प्रसतवषण बेरुज ुरकम बवृि हुँदैं गईरहेको 
साथै पूजँीगत खचणको अवस्था समेत सन्त्तोषजनक नभएको अवस्थामा आ.व. 
२०७४/७५मा बेरुज ुफछणयौटलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा ववकास सनमाणर्का 
कायणलाई बढी प्रभावकारी बनाई पूजँीगत खचणको मारा तथा प्रभावकाररता बढाउने 
एवां गरु्स्तरीय रुपमा समयमै कायण सम्पन्न गनण ठोस कायणयोजना तयार गरी 



 
 

कायाणन्त्वयन गनण गराउन नेपाल सरकारका सबै केब्न्त्िय सनकाय/मन्त्रालयहरुलाई 
सनदेशन ददईएको छ। 

 

ङ. सहरी ववकास 

• रावष्ट्रय सहरी ववकास रर्नीसत (NUDS) २०७३ ब्स्वकृत भई कायाणन्त्वयनमा आएको 
छ । योजनाबि र व्यवब्स्थत शहरीकरर्को लासग यो रर्नीसतले मागणदशणन गने 
अपेक्षा राब्खएको छ ।  

• सांववधानमा मौसलक हकको रुपमा स्थावपत आवासको सवुवधामा सबै जनताको पहँचु 
परु् याउन ग्रासमर् स्तरमा अल्पसांख्यक, वपछसडएका, दसलत, लोपोन्त्मखु, विृ, असि र 
ससमान्त्तकृत वगणको लासग सांचासलत जनता आवास कायणरमलाई व्यवब्स्थत बनाई 
सफलतापूवणक कायाणन्त्वयन गनण "जनता आवास कायणरम कायाणन्त्वयन कायणववधी 
२०७३" तयार गरी ववकेब्न्त्ित रुपमा कायणरम कायाणन्त्वयनमा लसगएको छ । 

• वस्ती ववकास मापदण्ड २०७२ स्वीकृत भई लाग ुभएको। 

• ठूला सहर (Mega city) आसथणक कररडोर शहर, स्माटण सहर लगायतका 
सहरीकरर्का नववनतम अवधारर्ाहरुलाई योजनाबि रुपमा अगासड बढाउन, 
सहरीकरर्का लासग आवश्यक आयोजनाहरुको पवहचान गरी सहरी ववकास सम्वन्त्धी 
आयोजना बैंक तयार गनण एवां सहरीकरर् सम्वन्त्धी नीसतगत, प्राववसधक एवां 
कायणववसधगत ववषयमा अध्ययन एवां अनसुन्त्धान गनण सहरी ववकास तथा भवन सनमाणर् 
ववभाग अन्त्तगणत सहरी योजना तथा ववकास केन्त्ि (UPDC) स्थापना गरी कायण अगाडी 
बढाईएको । 

च. .ससांचाई 
• भेरी बबर् डार्भसणन आयोजनााः 

➢ Starter Tunnelको अब्न्त्तम २५ समटरको सनमाणर् कायण सम्पन्न भएको । 

➢ सनमाणर् स्थलको पहचु मागण (Access Road)को कायण सम्पन्न भएको । 

➢ सरुुगां (Tunnel) लार् लार्सनगां गनणको लासग आवश्यक पने Segment को 
उत्पादन (Production)कायण शरुु भएको । 



 
 

➢ Tunnel Boring machine (TBM)को केवह भागहरु (parts)सनमाणर्स्थलमा 
आर्सकेको र अन्त्य भागहरुको आउने रम जारी रहेको । सनमाणर्स्थलमा 
आर्सकेको भागहरुको जडान कायण शरुु भर्सकेको । 

• सनुसरी मोरगां ससचार् आयोजनाको यवह श्रावर्मा आएको अववरल बषाणबाट 
क्षसतग्रस्त सांरचनाहरुको असत आवश्यक ममणत कायण गरी मलु नहरको ४२ 
वक.सम. सम्म नहर सांचालन गरी कृषकलार् ससचार् सवुवधा उपलव्ध गराएको । 

• चन्त्ि नहरमा भएको क्षसतलार् असत आवश्यक ममणत गरी कररव ३५०० हे.  
जसमनमा ससचार् सवुवधा उपलव्ध भएको छ भने कोब्श ववतरर् प्रर्ालीको पसन 
ममणत कायण भर् ८००० हे मा कृषकलार् ससचार् सवुवधा उपलव्ध गराएको । 

छ. सांचार 

• मन्त्रालयबाट नेपालभररकै प्रसारर् सांस्था (एफ एम, टेसलसभजन, केवल टेसलसभजन) 
हरुलाई ववतरर् गररएका अनमुसतपर अनसुार प्रसारर् सांस्थाहरुको अवब्स्थसत र 
सडब्जटल प्रर्ालीबाट असभलेखीकरर् गनण GIS Mapping गने कायणको शरुुवात 
गररएको । 

• मध्यपहाडी लोकमागणमा अब्टटकल फार्वर ववछ्याउने उदे्दश्य अनरुुप मध्यपहाडी 
लोकमागणको पब्िम खण्ड (प्रदेश नां. ४/५ अन्त्तगणतका क्षेर), गोरखाको आरुघाट 
देब्ख रुकुम सम्म, सो आसपासका ब्जल्ला सदरमकुामहरु र नगरपासलका तथा 
उि क्षेरमा पने उत्तर दब्क्षर् राजमागण हुँदै पवुण पब्िम राजमागण जोड्ने गरी 
Network ववस्तार गनण सम्झौता भई कायण अगासड बढेको । त्यसैगरर प्रदेश नां. ६ 
र ७ को लासग पसन सम्झौता भई कायण अगाडी बढेको ।  

ज. स्थानीय पूवाणधार ववकास:- 

• सावणजसनक तईुनलाई झोलङु्गेपलुवाट ववस्थावपत गनणका लासग हालसम्म २३ वटा 
झोलङु्गेपलु सनमाणर् सम्पन्न भएका र  बाँकी झोलङु्गे पलुहरूसनमाणर्को प्रकृयामा 
रहेको । 

• सनवाणचन क्षेर ववकास कायणरम (सांचालन कायणववसध) (सातौं सांशोधन) सनयमावली 
२०७४ स्वीकृत गने, सनवाणचन क्षेर पूवाणधार ववशेष कायणरम (सांचालन 
कायणववसध) (दोस्रो सांशोधन) सनयमावली २०७४ स्वीकृत गने। 



 
 

• पूवाणधार ववकास तफण  ३७८ वटा झोलङु्गेपलु, ४७४ वक.सम. कच्ची माटे 
सडक,७५०० वक.मी. सडक (सनयसमत) ममणत सम्भार, ३७५ वक.सम. ग्राभेल,  
१८ वक.मी. कालो परे, ६२ वटा सडक पलु र १४० वटा खानेपानी योजना 
सनमाणर् सम्पन्न गररएको । 

झ. भौसतक पूवाणधार र सडक 

 

• सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादरु देउवाबाट सदुरुपब्िममा रहेको चाँदनी र 
दोधारा जोड्ने महाकाली नदीमा हालको सस्पेन्त्सन वव्रजको २.५-साढे दरु्ण) वक.मी. 
मासथ (Upstreamमा) चार लेनको पक्की पलु सनमाणर्को ब्शलान्त्यास कायण सम्पन्न 
भएको छ । 

• तरार्ण क्षेरमा रहेका परुाना वस्तीहरु जोड्ने महत्वपूर्ण सडक हलुाकी राजमागणको 
दोश्रो खण्डको सनमाणर् कायण प्ररम्भ भएको छ ।यस सडक खण्डको सनमाणर्ले 
उि राजमागण आसपासका वाससन्त्दाहरुको सामाब्जक आसथणक ववकासमा 
उल्लेखनीय योगदान प¥ुयाउने छ । 

• सरकारले सय ददनमा हाससल गरेको मखु्य मखु्य कामहरुको उपलधधीहरु 
अनसूुचीमा सांलग्न छ । 
• यसै १०० ददन अन्त्तगणत पने आ.व. 2073/74 कोअसार मसान्त्तसम्ममा 

सडक ववभाग अन्त्तगणत कररब ९५०० वक.मी. सडकको सनयसमत तथा 
9२०० वक.मी. पटके ममणत सांभार कायणको लासग ठेक्कापटा गरर सडक ममणत 
सांभार कायण भएको।साथै चाल ुआ.व. 2074/75 मा पसन सो सडकहरुमा 
सनयसमत ममणत सम्भार भैरहेको र पटके ममणत को लासग ठेक्का व्यवस्थापन 
कायण भैरहेको छ। 

• भारतीय नाकाहरmलाई पूवण—पब्िम राजमागणसांग जोडी उपभोग्य वस्तहुरmको 
पररवहनमा सहजता ल्याउन व्यापाररक मागण ववस्तार कायणरम अन्र्तगत ६ 
लेनमा सडक ववस्तार गने कायणरम अन्त्तगणत 

❖ वेलवहया—बटुवल सडकको सम्परु्ण खण्ड २४ वक.सम. सडकलाई ६ 
लेनमा ववस्तारको लासग ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन सम्पन्न भर् सनमाणर् 
भैरहेको छ । 



 
 

❖ रानी—ववराटनगर—ईटहरी सडकको ३५ वक.सम. ववस्तारको लासग 
ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन सम्पन्न भई  ितु गसतमा सनमाणर् भैरहेको छ । 

❖ ववरगांज—पथलैया सडक (२८ वक.सम.) सडक ववस्तार कायणको ठेक्का 
व्यवस्थापन भई  ितु गसतमा सनमाणर् भैरहेको छ । 

❖ जटही—जनकपरु—ढल्केवर १३.८ वक.सम. सडकको ववस्तार कायण 
सचुारm रहेको छ । जनकपरु—ढल्केवर खण्ड २३ वक.सम ठेक्कापट्टा 
व्यवस्थापन भई कायण शरुु हनुे अबस्थामा रहेको छ । 

❖ मोहनापलु अतररया खण्ड १३ वक.सम ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन भई कायण 
शरुु हनुे अबस्थामा रहेको छ। 

❖ आ.व. 2073/74 असार मसान्त्तसम्ममा उि ब्शषणकमा जम्मा 
5.3 वक.मी. कालोपरे सम्पन्न भएकोछ भने चाल ुआ.व.मा हालसम्म 
सनमाणर् कायण सचुारु रहेको छ। 

• जाजरकोट-डोल्पा (दनैु) सडक आयोजना(११7.77 वक.सम.). डोल्पा ब्जल्लाको 
सरवेर्ी ईलाकामा 10 वक.सम. रक कवटङ्ग कायणलाई प्रभावकारी बनाईएको । 
उि सडक खण्डको कुल 117.77 वक.सम.मध्ये हालसम्म 109.7 वक.सम. 
ट्रयाक खोसलएको । 

• काठमाण्डौ-तराई/मधेश ितुमागण (76.2 वक.सम.)मब्न्त्रपररषदबाट कायणववसध 
स्वीकृत भएको र उि सडक खण्ड सनमाणर् कायणको लासग 5 ठाउांमा फौज 
पररचालन भई ढुङ्गा, माटो र पवहरो पन्त्छाउने कायण भर्रहेको । 

• सवारी साधनहरुमा २०७४ भदौ १ बाट र्म्बोस्ड नम्बर टलेट लागू 
गररएकोछ । सवारी चालक अनमुसतपरलाई स्माटण काडणमा रुपान्त्तरर् गने 
कायणलाई सनरन्त्तरता ददँदै सवारी धनी प्रमार्परलाई समेत स्माटण काडणमा 
रुपान्त्तरर् गररने कायण अगाडी बढीरहेकोछ । 

ञ. लेखा सदुृढीकरर् 

• नेपाल सरकारले आजणन गने सवै प्रकारका राजस्वहरुको वववरर् कम्टयटुर 
प्रर्ालीमा असभलेखन गने गरी ५० ब्जल्ला तथा वैदेब्शक सनयोगहरुमा राजस्व 
धयवस्थापन सूचना प्रर्ाली (Revenue Management Information 



 
 

System(RMIS) लागू गररएकोमा चाल ुआसथणक वषण २०७४/७५ देब्ख सबै 
ब्जल्लामा कायाणन्त्वयन भर्रहेको छ । 

 

• सवै (७९) कोष तथा लेखा सनयन्त्रक कायाणलयहरु तथा अन्त्य केही 
कायाणलयहरुमा सन्त्चालनमा रहेको कम्टयटुर प्रर्ालीमा आधाररत सरकारी 
लेखा प्रर्ाली (Computerized Government Accounting System (CGAS)लार् 
थप ववकास गरी चाल ुआसथणक वषण २०७४/७५ देब्ख सबै कोष तथा लेखा 
सनयन्त्रक कायाणलयहरु र ब्शक्षा कायाणलयहरुमा सन्त्चालन गनण गैरहेको छ । 

• सांघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै वटामा एकै प्रकारको आसथणक सांकेत तथा 
बजेट बसगणकरर्को व्यवस्थाका लासग खाता सूची (Chart of Accounts)को 
तजुणमा गरी स्वीकृसतको रममा छ । 

 

• सावणजसनक सेवा ववतरर् र सशुासन 
• वषाणतले क्षसत पयुाणएको काठमाण्डौं उपत्यका लगायत देशभरका सडकहरु ममणत 

र स्तर उन्नसत गरी सावणसनक आवागमन सहज बनाउन सम्माननीय 
प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सनदेशन बमोब्जक कायण गररएको । 

• दईु नम्बर प्रदेशमा सनवाणचनका लासग सनवाणध आवागमन गने गरी बाढीबाट 
क्षसतग्रस्त सडकहरुको ममणत सम्भारका लासग नेपाली सेनालाई ब्जम्मेवारी ददई सो 
कायण सम्पन्न भएको । 

• रावष्ट्रय सदाचार नीसत, २०७४ को मस्यौदा प्रसतवेदनलाई थप 
छलफल/अन्त्तरवरया गरीपररमाजणन गररएको र कायणदलले पनु दफावार रुपमा 
छलफल गरी नीसतलाई अब्न्त्तम रुप ददईएको। पररमाब्जणत रावष्ट्रय सदाचार नीसत, 
२०७४ सम्वन्त्धमा राय प्रसतवरयाको लासग अथण मन्त्रालयमा र सैिाब्न्त्तक 
सहमसतका लासग कानून न्त्याय तथा सांसदीय मासमला मन्त्रालयमा लेब्ख पठाईएको 
। 

• राहदानी उत्पादन, ववतरर् लगायतका सेवाप्रवाहमा सनरन्त्तर सधुार, अनगुमन, 

आन्त्तररक एवम ् नेपाल गरु्स्तर तथा नापतौल ववभागबाट तोवकएका वाह्य 
असडटरहरुिारा ववभागबाट प्रवाह भैरहेको सेवाका सम्बन्त्धमा वाह्य परीक्षर् समेत 



 
 

गरी ववभागबाट उपलव्ध हुँदै आएको सछटो छररतो, पारदशी, जवाफदेही, 
उत्तरदायी, सेवाग्राहीमैरी र अनमुानयोग्य सेवाप्रवाहको पररमार्स्वरुप गरु्स्तरीय 
व्यवस्थापन प्रर्ाली अन्त्तगणत NS/ISO 9001:2015  प्रमार्पर प्राप्त गने 
राहदानी ववभाग पवहलो र हालसम्मको एक मार सरकारी कायाणलय बन्न पगेुको 
छ । यसबाट राहदानी सेवा चसु्त हनुाका साथै राहदानी सेवाको प्रभावकाररता 
अझ बढेको छ । 

• अब्ख्तयार दरुुपयोग अनसुन्त्धान आयोगमा दताण हनु आएका उजरुीहरु मध्ये 
२,४१३ वटा उजरुीहरु फछ्यौट गररएको, उि उजरुी मध्ये १७० जना 
प्रसतवादी कायम गरी ५३ वटा मदु्दा ववशेष अदालतमा दताण गररएको र उि 
मदु्दाहरुमा ववगो रकम रु. 1,6५,72,70,014।50 माग दावी  सलर्एको । 

 

• खानपेानी 
मेलम्ची खानपेानी आयोजना तफण  
❖ यस अवधीमा १२९२ मीटर सरुुङ्ग सनमाणर् कायण सम्पन्न भएको। 

हालसम्ममा  २७५८४ मी. मध्ये २५७४०समटर सरुुङ्ग खन्ने कायण सम्पन्न 
भएको।साथै, ससन्त्ध ुअप तथा अम्बाथान अपबाट १०९० मीटर फार्नल 

सपोटण गरर जम्मा १०६६ मी. र्न्त्भटण लार्सनङ्गको कायण सम्पन्न भएको ।  
❖ हेडवटसण सनमाणर् कायणको लासग आवश्यक ओपनकट कायण सम्पन्न भएको। 

सनु्त्दरीजलमा पानी प्रशोधन केन्त्ि सनमाणर् कायण  अन्त्तगणत भाग - १ (८.५ 
करोड सलटर) क्षमताको पानी प्रशोधन केन्त्िको सनमाणर् कायण सम्पन्न भई 
पररक्षर् तथा सांचालनका लासग बाग्मती नदी डार्भसणन ससिमको सनमाणर् 
सम्पन्न भएको ।  

❖ लाके र याङ्क्ग्री खोलाबाट थप ३४ करोड सलटर पानी काठमाण्डौं 
उपत्यकामा पथान्त्तरर् गने आयोजनाको दोश्रो चरर्को सबस्ततृ सडजार्न 
प्रसतवेदन तयार गने कायण शरुु भएको। प्रवेश मागण तथा पक्की पलुहरुको 
सडजार्न तथा लागत र्विमेट तयार भएको । सडजाईन परामशणदाताबाट 
हाल Geophysical Survey तथा Site Exploration गने कायण 
भईरहेको। 



 
 

❖ थोक ववतरर् प्रर्ाली मखु्य प्रशारर् पार्पलार्न जडान कायण- ३.२५ वक 
सम र ववतरर् प्रर्ाली सनमाणर् कायण धारा जडान समेत- ३०.४० वक सम 
सनमाणर् कायण सम्पन्न भएको । 

❖ गहेुश्वरीमा रहेका ढलप्रशोधन केन्र्दलाई सधुार ववस्तार गरी ३२.४ करोड 
सलटरको ढलप्रशोधन केन्त्ि सनमाणर् गने कायण १३% तथा हनमुन्त्ते तथा मनोहरा 
नदीको दायाबाया क्षेरमा २.८४ वक सम ढल सनमाणर् गने कायण सम्पन्न भएको। 

• तरार्- मधेस खानेपानी सधुार कायणरम अन्त्तगणत १२४ आयोजनाहरुको ववस्ततृ सवेक्षर् 
कायण सम्पन्न भर् लागत र्विमेट प्राप्त भएको। १०६ वटा आयोजनाहरुको Deep 

Tubewell सनमाणर् कायण सम्पन्न भएको तथा थोक ववतरर् प्रर्ालीको लासग परामशणदाता 
छनौट कायण प्रारम्भ भएको। 

• आपूसतण व्यवस्थापन र बजार अनगुमन 

 

• आसन्न चाडपवण (दशै, सतहार, छठ लगायत) लाई मध्यनजर गरी मास,ु फलफुल, तरकारी, 
खाद्यान्न, दूध, ब्चनी, पानी लगायतका खाद्यपदाथण एवां औषधीको अनगुमन, मूल्यववृि तथा 
कालोबजारी सनयन्त्रर्, पेट्रोसलयम पदाथण एवां एलपी ग्यासको सहज एवां सलुभ आपूसतण, 
हवाई तथा स्थल यातायातको अग्रीम वटकट बवुकङ्ग तथा सहज र सलुभ रुपमा वटकट 
ववतरर् एवां भाडादर व्यवस्थापन गने केन्त्िीय अनगुमन तथा मूल्याङ्कन ससमसतको सनदेशन 
कायाणन्त्वयनमा ल्याईएको । 

• दैसनक उपभोग्य वस्तकुो कालोबजारी एवां कृसतम अभाव हनु नददन २०७४ जेठ देब्ख 
हालसम्ममा उपत्यका बावहर र सभर गरी जम्मा ५४८७ पटक बजार अनगुमन गरी 
आवश्यक कारवाही गररएको। 

• ववशेष अनगुमन माफण त यवह भाि १९ र २१ मा राजधानीका ववसभन्न स्थानहरूमा 
अनगुमन गरी पसल/फमणहरू ब्शलवन्त्दी गरी काननु बमोब्जम आवश्यक कारवाही 
भर्रहेको ।   

• खाद्यान्न ढुवानी अनदुान कायणरम अन्त्तगणत दगुणमका २२ ब्जल्लाहरुमा समसत 
२०७४ जेठ देब्ख हालसम्ममा 2197.52 मे.टन खाद्यान्न ढुवानी गररएको । 207४ 
सालको चाड पवणलाई लब्क्षत गरी ननुमा प्रसत के.जी रु.2 र ब्चनीमा प्रसत के.जी. रु.5, 
वासमती चामलमा प्रसत केजी रू. १० अन्त्य चामलहरूमा प्रसत केजी रू. ५ छुट गरी 



 
 

काठमाडौ उपत्यकाका ववसभन्न ठाउँहरूमा सहसुलयत दरको सपुथ मूल्य पसल सांचालन 
भई ववरी ववतरर्को व्यवस्था समलार्एको।साथै माग भई आएनसुार खोटाङ, रूकुम, 
सखेुत र धनगढीमा सपुथ मूल्य सञ्चालन गनण स्वीकृत ददर्सवकएको । 

 

• रावष्ट्रय गौरवको आयोजनाहरुको अनगुमन 
 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट रावष्ट्रय गौरवको आयोजनाहरुको अनगुमन गनुणभएको । 
सो रममा  रावष्ट्रय गौरवका आयोजनालाई स्रोत साधनको कमी हनु नददन ेससुनब्ितता 
गदै समयमै  सनमाणर् कायण सटने गरी सतब्रता ददन प्रोत्साहन ददनभुएको । 

 
अन्त्त्यमा, उत्पादनशील क्षेरमा साधन स्रोतको पररचालन गरी मलुकुमा ददगो एवां उच्च 
आसथणक बवृिदर हाससल गने कायणमा सरकार जटुी रहेको छ । अथणतन्त्रमा महत्वपूर्ण 
योगदान गने उजाण, भौसतक पूवाणधार, कृवष, पयणटन,उद्योग, धयापार, लगानी र सूचना 
प्रववसधको क्षेरमा सनधाणरर् गरेका लक्ष्यहरु प्रासप्त गदै रावष्ट्रय अथणतन्त्रलार्ण ददगो र सबल 
बनाउने सरकारको उदे्दश्य प्रासप्तमा सरकारका कायणरमहरु केब्न्त्ित रहेका छन ्। 
सरकारले लामो समयसम्म मलुकुमा देखापरेको राजनैसतक अन्त्यौलता र आम जनमानसमा 
रहेको सनवाणचन समयमै सम्पन्न हनुे/नहनुे सांशयलार्ण अन्त्त्य गदै सबैको सहभागीतामा 
सनवाणचन सम्पन्न गने वातावरर् र आधार सनमाणर् गरेको छ । यसबाट मलुकुमा शाब्न्त्त, 
स्थावयत्व र ववकासको माध्यमबाट देशलार्ण समवृिको ददशामा उन्त्मखु गराउने ववश्वासको 
वातावरर् बन्त्दै गएको छ । 
सरकारको सय ददनको समग्र उपलधधी मूल्याांकन गदाण कायणभार सम्हालेकै ददन सनधाणरर् 
गरेका आफ्ना प्राथसमकताको सफल कायाणन्त्वयन हुँदै गएको, राजनैसतक दलहरुबीच 
सहमती र समन्त्वयको वातावरर् ससुनब्ित हुँदै गएको,सांववधान कायाणन्त्वयन र सनवाणचन 
समयमै सम्पन्न हनुे ससुनब्ितता कायम भएको,आसथणक पररसूचकहरु सकारात्मक रहेको, 
समाजमा शाब्न्त्त, सरुक्षा र आपसी सद् भाव एवां सवहष्र्तुा बवृि हुँदै गएको, उच्चस्तरको 
भ्रमर् र आपसी छलफलबाट सछमेकी मलुकुहरुसँगको कुटनैसतक सम्बन्त्ध सदुृढ बन्त्दै 
गएको, सेवा प्रवाहमा सधुार आएको, ववकास सनमाणर्का कायणहरु पररर्ाममखुी बन्त्दै 



 
 

गएको, सदाचार, पारदब्शणता, ववसधको शासन प्रबिणन हुँदै गई जवाफदेहीताको माध्यमबाट 
सशुासन सूचकहरु सकारात्मक बनाउन भई रहेको सरकारको प्रयासले सरकार प्रसत 
जनताको ववश्वास र भरोसा बवृि हुँदै गएबाट सरकारका सय ददन उपलधधीपूर्ण रहेका 
छन ्।यस कायणमा सहयोग पयुाणउने राजनीसतक दलहरु, माननीय साांसदहरु, संचारकर्मीहरु,  
राष्ट्र सेवकहरु, सरुक्षाकमीहरु,  सनजीक्षेर, गैर सरकारी सांस्था, नागररक समाज, 
गैरआवासीय नेपाली समदुाय, समरराष्ट्र एवां अन्त्तराणवष्ट्रय सांघ सांस्था सबैलाई हाददणक 
धन्त्यावाद ददन चाहन्त्छ र आगामी ददनमा पसन सनरन्त्तर सहयोगको अपेक्षा राख्दछ । 

धन्त्यवाद । 
 
 
 


