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कायाकारी साराांश
१.

सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शमाा ओली नेपालको पवहलो सां घीय सां सिको ननवााचनपश्चातको
सां घीय लोकताब्न्त्रक गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्रीका रूपमा २०७४ फागुन ३ गते
ननयुक्त हुन ु भयो। “समृद्ध नेपाल¸ सुखी नेपाली” को िीघाकालीन उद्देश्यका साथ सरकारले काया
प्रारम्भ गर्यो । उच्चिरको आनथाक वृवद्ध हानसल गने ¸ नेपालीको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार
ल्याउने र समग्र ववकासलाई समावेशी एवां सामाब्जक न्त्यायमा आधाररत बनाउने सङ्कल्पका साथ
राविय कायाभार सम्हाले को १०० दिन पुगेको छ ।

२.

यस अवनधमा सरकारले सां ववधानको कायाान्त्वयनलाई तीब्रताका साथ अगानि बढाएको छ ।
आनथाक ववकास¸ आमरूपमा रोजगारीका अवसरहरूको नसजाना¸ शासकीय सुधार र भ्रष्टाचार
ननयन्त्रणलगायतका प्रमुख राविय कायासूचीहरूमा राज्यको समग्र स्रोतसाधन¸ सामर्थया र सां यन्त्रलाई
अनभयानका रूपमा पररचालन गने नीनत नलएको छ । ववकासप्रनतको सोच र प्रविया¸ सावाजननक
ननकायहरूको कायाप्रभावकाररता¸ अथातन्त्रको सां रचना¸ सुशासनका क्षेरमा रूपान्त्तरणको प्रविया
सुरु भइसकेको छ। ववकास नीनत, रणनीनत, कायानीनत, कानुन, सां स्था, जनशब्क्त, स्रोतसाधन,
सेवाप्रवाह,

अनुगमन

र

मूल्याङ्कनका

क्षेरहरूमा

उत्साहजनक

पररवतानका

सङ्केतहरू

िे खा

ुँ ै गएको छ ।
पररसकेका छन् । शाब्न्त्त, सुरक्षा, स्थावयत्व र सामाब्जक सद्भाव मजबुत हुि
नछमेकी नमररािहरूसुँगको सम्बन्त्ध सौहािा भएको छ, नयाुँ उचाइमा पुगेको छ।
३.

सरकार गठन भएपनछ रािपनत, उपरािपनत, प्रनतनननधसभाका सभामुख र उपसभामुख, राविय
सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको ननवााचन सम्पन्न भई सां ववधानबमोब्जमको ननवााचनले पूणत
ा ा पाएको
छ ।

४.

सरकारले २०७५ जेठ ७ गते सां घीय सां सिमा सरकारको नीनत तथा कायािममाफात िीघाकालीन
दृवष्टकोण, उद्देश्य र राविय लक्ष्य स्पष्टताका साथ प्रस्तुत गरे को छ । यो नीनत तथा कायािमका
आधारमा आगामी जेठ १५ गते सरकारको बजेट तथा कायािम ल्याउने तयारी गरररहेको छ ।

सां घीयता कायाान्त्वयन
५.

नेपाल सरकार (कायाववभाजन) ननयमावली, २०७४ स्वीकृत गरी सां घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या ३१
बाट २१ कायम गररएको छ । कमाचारी समायोजन ननयमावली, २०७४ स्वीकृत गरी सां घ,
प्रिे श र स्थानीय तहमा रािसेवक कमाचारीलाई समायोजन गने कानुनी आधार तयार गररएको
छ।

६.

नेपालको सां ववधानबमोब्जम तयार गनुप
ा ने ववधेयक तथा प्रिे श सरकारले ननमााण गनुप
ा ने ववधेयकको
नमूना तयार गना महान्त्यायानधवक्ताको सां योजकत्वमा गदठत ववधेयक तयारी सहजीकरण सनमनतले
ववववध ववषयका १५ वटा नमूना कानुन तजुम
ा ा गरी प्रिे शमा पठाएको छ ।

i

७.

स्थानीय तहमा सेवाप्रवाह सम्बन्त्धी व्यवस्था, २०७४ स्वीकृत गररएको छ । स्थानीय तहको
अन्त्तररम सां गठन स्वीकृत गरी कररब ५७ हजार ७ सय ६६ िरबन्त्िी नसजाना गररएको छ ।
स्थानीय तहमा कमाचारी कामकाज गना खटाउने र ववषयगत कायाालय हस्तान्त्तरण गने काया
भइरहेको छ ।

८.

प्रिे श सरकार गठनपश्चात प्रिे श सरकारको कामकारबाही गना तत्कालै १ हजार ६ सय
कमाचारी खटाइएको छ । प्रिे श प्रमुखको कायाालय, प्रिे श मु्यमन्त्री तथा मब्न्त्रपररषद्को
कायाालयलगायतका सात मन्त्रालयहरू, प्रिे श सभा सब्चवालय, मु्य न्त्यायानधवक्ताको कायाालय र
प्रिे श लेखाननयन्त्रकको कायाालयको लानग ३ हजार २ सय २७ िरबन्त्िीसवहतको सां गठन सां रचना
स्वीकृत भएको छ । यी ननकायहरू सञ्चालनका लानग कायाालय भवन, सवारी साधनलगायतको
व्यवस्थापन गररएको छ ।

९.

प्रिे श र स्थानीय तहलाई आनथाक वषा २०७५/७६ को ववकास कायािम तथा आयोजनाहरूको
हस्तान्त्तरण गने आधार स्वीकृत गरी तिनुरूप बजेट, कायािम पठाउने तयारी भएको छ, सोही
अनुरूप आनथाक वषा २०७५/७६ का लानग अनुमाननत स्रोत उपलधध गराइएको छ ।

१०.

प्रिे श सरकारका लानग यस अवनधमा रु. ७ अबा १४ करोि बजेट ननकासा गररएको छ ।
स्थानीय तहका लानग यस आनथाक वषामा रु. २ खबा २५ अबा रकम ननकासा गररएको छ ।

११.

प्रिे शको सुरक्षा व्यवस्थापनको गनतरोध अन्त्त्य गना प्रिे शमा रहने पिानधकारीहरूको सुरक्षा प्रबन्त्ध
नमलाउन तत्कालका लानग कायाकारी ननिे शन जारी गरी सबै प्रिे शमा पठाइएको छ ।

१२.

एक स्थानीय तह एक वाब्णज्य बैङ्क नीनत अनुरूप २०७५ वैशाख २६ गतेसम्ममा ४ सय २४
स्थानीय तहमा वाब्णज्य बैंकको शाखा स्थापना भएको छ ।

कानुन ननमााण
१३.

यस अवनधमा राविय ब्चवकत्सा ब्शक्षा अध्यािे श, २०७५ लगायत ४ वटा अध्यािे शहरू स्वीकृत
भएका छन् । नेपालको सां ववधानको धारा २३ मा ननवारक नजरबन्त्ि ववरुद्धको हकअन्त्तगातको
सां वैधाननक व्यवस्थालाई मूतरू
ा प दिनको लानग "सावाजननक सुरक्षा ऐन, २०४६" लाई सां शोधन
गना बनेको ववधेयकलाई सां घीय सां सिसमक्ष पेश गना स्वीकृनत दिइएको छ ।

१४.

भुक्तानी तथा फछयौट ववधेयक, 2074, वविे शी ववननमय व्यवस्थापन गने सम्बन्त्धमा व्यवस्था
गना बनेको ववधेयक, आन्त्तररक सुरक्षा तथा व्यवस्थासम्बन्त्धी ववधेयक, कारागारसम्बन्त्धी प्रचनलत
कानुनलाई सां शोधन र एकीकरण गनेसम्बन्त्धी ववधेयक, गुठीसम्बन्त्धी ववधेयकहरू तजुम
ा ा गना
सै द्धाब्न्त्तक सहमनत दिइएको छ।

१५.

ववद्युतीय भुक्तानी प्रणाली कायाान्त्वयन गना आनथाक कायाववनध (पवहलो सां शोधन) ननयमावली,
२०७५ स्वीकृत गररएको छ । साथै, ६ वटा आिे श/ ननिे ब्शका/मागािशान स्वीकृत भएका
छन्।

ii

अथातन्त्र
१६.

२०७४ चै त १६ गते िे शको वतामान आनथाक ब्स्थनत सम्बन्त्धमा श्वेतपर जारी गररएको छ।
ु को आनथाक अवस्था कस्तो
श्वेतपरले आम नागररकलाई सरकार गठन हुुँिाका बखत मुलक
रहेको नथयो भन्ने जानकारी गराएको छ । अथातन्त्रमा िे ब्खएका च ुनौतीहरूको सम्बोधन गने
गरी नीनत तथा कायािमले दिशाननिे श गरे को छ ।

१७.

सरकारले अथातन्त्रलाई सवह गन्त्तव्यतफा िोर्याउन सुधारका कायािम अब्घ सारे को छ। यस
आनथाक वषामा कररब ५.९ प्रनतशतको आनथाक वृवद्ध हानसल गने गरी कायािम सञ्चालन
गररएका छन् ।

१८.

सावाजननक क्षेरका अनुत्पािक खचालाई कम गरी उत्पािनमूलक क्षेरमा लगानी गना
सावाजननक खचामा नमतव्यवयता र प्रभावकाररता कायम गनेसम्बन्त्धी नीनतगत मागािशान,
२०७५ जारी गररएको छ । यसबाट कररब रु.१५ अबा बचत हुने अनुमान छ । वैिेब्शक
भ्रमणमा िे ब्खएको अनावश्यक र फजुल खचा ननयन्त्रण गना र वैिेब्शक भ्रमणलाई बढी
उपयोगी, ननतजामूलक, पारिशी र व्यवब्स्थत बनाउन वैिेब्शक भ्रमण व्यवस्थापन ननिे ब्शका,
२०७५ स्वीकृत भएको छ।

१९.

यस अवनधमा कर च ुहावटलाई ननयन्त्रण गरी सरकारले कुल लक्ष्यको ९८ प्रनतशत राजस्व
असुली गना सफल भएको छ । नेपाल सरकारले प्राप्त गने राजस्व र भुक्तानी गने सबै खचा
ववद्युतीय माध्यमबाट गने नीनत अनुरूप २०७५ वैशाख १२ गतेिेब्ख करिाता सेवा कायाालय,
ठमेलबाट रु. एक लाखसम्मको रकम ववद्युतीय माध्यमबाट िाब्खला गने व्यवस्था सुरु गरे को
छ।

२०.

राविय गौरवका आयोजनाहरुमा स्रोतको कमी हुन नदिने प्रनतबद्धताबमोब्जम थप रु. १५ अबा
२४ करोि रकम ननकासा गररएको छ ।

२१.

ब्चनी उद्योगको सां रक्षण गना आयानतत ब्चनीमा लाग्िै आएको भन्त्सार महसुलमा शत प्रनतशत
वृवद्ध गररएको छ।

२२.

सम्माननत सवोच्च अिालतको आिे शबमोब्जम ववशाल बजार कम्पनी नलनमटे िको नेपाल
सरकारको नाममा कायम भएको रु. ३ अबा ९६ करोिको शेयर उद्योग, वाब्णज्य तथा
आपूनता मन्त्रालय, अथा मन्त्रालय र महाले खा ननयन्त्रक कायाालयको नाममा कायम गररएको
छ ।

२३.

ु
वीरगञ्जब्स्थत एकीकृत भन्त्सार चौकी नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबाट सां यक्त
रूपमा
उद्घाटन भई सञ्चालनमा आएको छ । साथै िुबै िे शका प्रधानमन्त्रीबाट ९०० मेगावाट
क्षमताको अरुण तेस्रो जलववद्युत आयोजना ब्शलान्त्यास भएको छ ।

iii

ुँ ाइ
कृवष, वन र नसच
२४.

कृवष क्षेरको ववकासका लानग ५८ बुांिे कायायोजना सावाजननक भएको छ । भू-उपयोग ऐन,
जग्गा नापजाुँच ऐन, भूनमसम्बन्त्धी ऐन, मालपोत ऐन र गुठीसम्बन्त्धी ऐन सां शोधनको लानग
ववधेयकको मस्यौिा तयार भएको छ।

२५.

यस अवनधमा ३९ हजार ३ सय ४२ मेविक टन रासायननक मल अनुिानमा वविी गररएको
छ । उन्नत बीउ उपलधध गराउने लक्ष्यका साथ ६१ ब्जल्लामा ३६९ मेविक टन मकैको
बीउ, ५.३ मेविक टन मुांगको बीउ र १ मेविक टन नसमीको बीउ अनुिानमा ववतरण
गररएको छ । कररब ३ हजार मेविक टन धानको बीउ खररिको बोलपर आह्वान भएको
छ।

२६.

सुनसरीको

माछामारा, कैलालीको

घोिाघोिी, सोलुको

पातले , उियपुरको

रौतामाई

र

नुवाकोटको ककनी गरी पाुँच स्थानमा अगााननक उत्पािन बढाउन सामूवहक कृवष पयाटन
अगााननक नभलेज स्थापनाको लानग छनौट भई कायाारम्भ भएको छ ।
२७.

प्रधानमन्त्री कृवष आधुननकीकरण पररयोजनामाफात िे हायका कायाहरू सम्पन्न भएका छन् -

•

ववनभन्न बालीका ११ वटा जोन तथा सुपरजोनहरूमा २ हजार ४ सय ७२ हे.
क्षेरफलका लानग रु. २ करोि ४७ लाख ५५ हजार प्रोत्साहन अनुिान रकम ववतरण।

•

जोन तथा सुपरजोनहरूमा १९ वटा कस्टम हायररङ्ग सेन्त्टर स्थापना ।

•

जोन तथा सुपरजोनहरुमा साना नसुँचाइ पूवााधार ननमााणतफा २३५ वटा साना नसुँचाइ
आयोजना ननमााण ।

•

पाल्पा र धनकुटा जोन तथा कास्की सुपरजोनमा २१ वटा सेमी हाईटे क नसारी/नग्रन
हाउस ननमााण ।

•
२८.

बारा सुपरजोन तथा मोरङ्ग र रूपन्त्िे ही जोनमा १९ हेक्टर नयाुँ पोखरी ननमााण ।

खाद्य तथा िाना उद्योग, होटल रे ष्टुरेण्ट, राजमागाका होटलको अनुगमन ननरीक्षण ७ सय ७८
पटक, खाद्य तथा िाना नमुना ववश्लेषण २ हजार ३ सय ५७ वटा, खाद्य आयात ननयाात
ननरीक्षण तथा प्रमाब्णकरण १1 हजार 5 सय 18 वटा, मुद्दा िायरी ५१ वटा, खाद्य मेला
सञ्चालन ६ पटक, होटल स्तरीकरण लोगो ववतरण ८ पटक गररएको छ।

२९.

आगामी वहउुँिे नसजनिे ब्ख प्रनत नसजन प्रनत प्रयोगशाला १ लाखका िरले गुणस्तरीय आलुको
पूव ा मूल बीउ उत्पािन गरी वववि ववतरण गना ४ स्थानमा तन्त्त ु

(Tissue) प्रजनन

प्रयोगशाला स्थापना भएको छ।
३०.

२०७५ वैशाख मसान्त्तसम्म भेरी बबई िाइभसान आयोजनाको ४ हजार ४ सय ९ नमटर
ुँ ाइ आयोजनाबाट कररब १३
टनेल बोररङ्गको काया सम्पन्न भएको छ । ववनभन्न साना नसच
ुँ ाइ सुववधा थप भएको छ । मझौला नसुँचाइबाट
हजार ८ सय ८६ हेक्टर क्षेरफलमा नसच
ुँ ाइ सुववधा उपलधध भएको छ । भूनमगत
यस अवनधमा ३ हजार ४ सय ६ हेक्टर नसच
ुँ ाइ सुववधा पुगेको
जलस्रोत र स्यालो टु यबवेलमाफात कररब ९९२ हेक्टर क्षेरफलमा नसच
छ।
iv

३१.

वन

तथा

वातावरण

क्षेरको

वतामान

अवस्थाको

ब्स्थनतपर

तथा

सुधार

कायायोजना

कायाान्त्वयनमा आएको छ । बाघ पाइने सां रब्क्षत क्षेरहरूमा राविय बाघ गणना २०१८ को
वफल्ि काया सम्पन्न भएको छ ।
३२.

ववनभन्न ब्जल्लाका भूकम्प पीनितलाई ब्जल्ला वन कायाालय र वटम्बर कपोरे शन अफ
नेपालमाफात कररब ४० हजार क्यू वफट काठ सहुनलयत िरमा उपलधध गराइएको छ ।

३३.

यस अवनधमा ३ वटा जलववद्युत आयोजना, २ वटा सिक आयोजना, १ वटा नेपाली सेना र
२ वटा प्रसारण लाईन गरी जम्मा ८ वटा आयोजनालाई १५७.४२२ हेक्टर वन क्षेरको
जग्गा प्रिान गररएको छ।

ऊजाा
३४.

औद्योनगक प्रनतष्ठानमा भइरहेको लोिसेनिङसमेत अन्त्त्य गरी िे शलाई लोिसेनिङ मुक्त घोषणा
गररएको छ।

३५.

ननजी क्षेरबाट उत्पादित साना आयोजनाका २८ मेगावाट नयाुँ उत्पािन राविय प्रसारण
नग्रिमा आबद्ध भएको छ । कूल २१२ मेगावाट क्षमताको ११ वटा आयोजनालाई उत्पािन
अनुमनतपर जारी गररएको छ । बीस आयोजनालाई सवे क्षण अनुमनतपर जारी गररएको र
कूल १५५ मेगावाटका १३ वटा आयोजनासुँग ववद्युत खररि सम्झौता गररएको छ ।
नसां हिरबार पररसरमा एक मेगावाट सौया ऊजाा उत्पािन गरी ववद्युत राविय प्रणालीमा जिान
गररएको छ । आगामी एक वषानभर २५ मेगावाटको सौया ऊजाा उत्पािन गने लक्ष्यका साथ
२०७५ वैशाखमा १४ गते नुवाकोटमा आयोजनाको ब्शलान्त्यास भएको छ।

उद्योग, श्रम तथा रोजगार
३६.

यस अवनधमा ९१ वटा ठू ला उद्योग िताा भई रु. ४६ अबा वैिेब्शक लगानीसवहत रु. ९८
अबा रकम बराबरको लगानी प्रनतबद्धता प्राप्त भएको छ ।

३७.

बारा

ब्जल्लाको

नसमरामा

ननमााण

हुने

नसमरा

गामे न्त्ट

प्रशोधन

क्षेरको

सम्माननीय

प्रधानमन्त्रीबाट ब्शलान्त्यास भई ननमााण काया अब्घ बढे को छ । बाुँके ब्जल्लाको नौबस्ता,
रूपन्त्िे ही ब्जल्लाको मोनतपुर र मकवानपुर ब्जल्लाको मयुरधापमा औद्योनगक क्षेर स्थापनाको
लानग ववस्तृत अध्ययन प्रनतवेिन तयार गना सूचना प्रकाशन भएको छ ।
३८.

ुँ ामा लाउने लेन्त्स उत्पािन कायािमको क्षमता अनभवृवद्ध गना नतलगांगा आख
ुँ ा प्रनतष्ठानलाई
आख
रु. १० करोि अनुिान रकम उपलव्ध गराइएको छ।

३९.

सेफगािा¸ एब्न्त्टिब्म्पङ तथा काउण्टरभेनलङ सम्बन्त्धमा व्यवस्था गना बनेको ववधेयकको
मस्यौिा तयार भएको छ।

४०.

नेपाल - भारतबीच सहसब्चवस्तर र सब्चवस्तरमा अन्त्तर सरकारी सनमनत बैठक सम्पन्न भएको
छ।
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४१.

ु
वैिेब्शक रोजगारीका लानग सां यक्त
अरब इनमरे ट्समा जाने नेपाली कामिारहरूले नेपाल
ु अरब
सरकारबाट एकपटक प्रमाब्णकरण भइसकेको कागजातहरूलाई पुनः नेपालब्स्थत सां यक्त
इनमरे ट्स राजिू तावासबाट

प्रमाब्णकरण

गनुप
ा ने

झन्त्झवटलो

व्यवस्थालाई

हटाई

नेपाली

श्रनमकहरूलाई सुववधा प्रिान गररएको छ ।
४२.

वैिेब्शक

रोजगारमा

ववनभन्न

नाममा

अननधकृत

रूपमा

शुल्क

उठाउने

सां स्थाहरूलाई

कारबाहीको िायरामा ल्याइएको छ । वविे शमा मृत्यु भएका नेपालीहरूको शव नरभुवन
अन्त्तराविय ववमानस्थलबाट बुझ्न छु ट्टै कक्षको स्थापना गररएको छ ।
४३.

वैिेब्शक रोजगारलाई ववश्वसनीय र व्यवब्स्थत बनाउन “वैिेब्शक रोजगारीसम्बन्त्धी मागपर
जाुँचबुझ ननिे ब्शका, २०७५" तजुम
ा ा गरी कायाान्त्वयनमा ल्याइएको छ ।

पूवााधार, यातायात र सञ्चार
४४.

यस अवनधमा कुल १७६ वकलोनमटर कालोपरे सिक, २९६ वकलोनमटर ग्राभेल सिक र
२७८ वकलोनमटर ियाक ननमााण सम्पन्न भएको छ । नरशुली - स्याफ्रुबेसी - रसुवागढी
ु -स्याफ्रुबेसी खण्िको १७ वक.नम. ियाक खोनलएको छ । ९ वटा पुलको
सिकको मैलङ
ननमााण सम्पन्न भएको छ।

४५.

भौनतक

पूवााधार

तथा

यातायात

मन्त्रालयअन्त्तगात

यातायात

व्यवस्थापन

कायाववनध

ननिे ब्शकालगायत १० ववनभन्न ननिे ब्शकाहरू स्वीकृत भएका छन् ।
४६.

काठमािौं-रसुवागढी रे लमागाको अध्ययन चीन सरकारको सहयोगमा प्रारम्भ गने सहमनत
भएको छ। काठमािौं-ववरगञ्ज रे लमागा ननमााणको लानग भारत सरकारसुँग सहमनत भएको
छ। भारत सरकारको सहयोगमा ननमााण गररने रुपैनिया-नेपालगञ्ज र नौतनवा-भैरहवाको
रे खाङ्कन सभे क्षण काया सुरु भएको छ।

४७.

नेपाल टे नलकममाफात भूकम्पबाट अनत प्रभाववत ४ ब्जल्ला (रसुवा, नुवाकोट, काभ्रेपलान्त्चोक र
नसन्त्धुपाल्चोक) मा ब्रोिव्याण्ि सेवा १५० स्थानमा जिान गररएको छ । नेपाल टे नलकममा
रणनननतक साझेिार नभत्र्याउने सम्बन्त्धमा परामशािाताबाट प्रनतवेिन प्राप्त भएको छ।

पयाटन
४८.

नरभुवन अन्त्तरााविय ववमानस्थलमा हालको हवाई चापको समस्या न्त्यूनीकरण गना आवश्यक
व्यवस्था नमलाई जेठ ७ गतेिेब्ख िै ननक २१ घण्टा सञ्चालन गररएको छ ।

४९.

ननजगढ अन्त्तरााविय ववमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रनतवेिन स्वीकृत भएको छ।
सां स्कृनत, पयाटन तथा नागररक उड्डयनमन्त्रीको सां योजकत्वमा उच्चस्तरीय सहजीकरण सनमनत
गठन भई ननमााणसम्बन्त्धी काया सुरु भएको छ ।

५०.

सम्माननीय रािपनतको प्रमुख आनतर्थयतामा सम्पन्न २५६२औ ां वुद्व जयन्त्ती समारोह तथा
अन्त्तरााविय वौद्व सम्मेलन २०७५ मा लुब्म्बनी नेपाललाई भगवान वुद्धको जन्त्मस्थल र
ुँ े घोषणापर जारी गररएको छ ।
ववश्वशाब्न्त्तको मुहानका रूपमा प्रवद्धान गने १० बुि
vi

लुब्म्बनीमा ३ हजार क्षमताको अस्थायी सभाहल ननमााण सम्पन्न भएको छ । ५ हजार
क्षमताको नयाुँ ध्यान एवां सभाहलको सम्माननीय रािपनतबाट ब्शलान्त्यास भएको छ ।

सहरी ववकास
५१.

काठमािौं उपत्यकामा बावहरी चिपथ ननमााणको लानग पवहलो चरणअन्त्तगात चोभार-सतुगांल
(६.६ वक.नम.) खण्िको ववस्तृत योजना प्रनतवेिन स्वीकृत भएको छ । काठमािौं
उपत्यकाको ववनभन्न भागमा १९.३५ वक.नम. सिक चौिा गने काया र धोवीखोला कररिोरमा
४.७ वक.नम. सिक कालोपर गने काया सम्पन्न भएको छ।

५२.

ववराटनगर-धरान,

पोखरा-िमौली

र बुटवल-भैरहवा-लुब्म्बनी

३

वटा

मेगा

नसटीहरूको

ववकासको लानग परामशािाता छनौट भई अध्ययन काया अगानि बढाइएको छ । काठमािौं,
लनलतपुर र भक्तपुरका कररब १ लाख ३० हजार रोपनी क्षेरफलमा नयाुँ सहर ववकासको
लानग परामशािाता छनौट भई निवपआर बनाउने काया अगानि बढे को छ । सघन सहरी
आयोजनाअन्त्तगात तराईको १८ वटा ब्जल्ला सिरमुकाममा ४०.९

वक.नम. सिक ड्रेन

ननमााण, ४९.५ वक.नम. सिकको सबबेस ननमााण, ११.७५ वक.नम. सिक कालोपर गने काया
सम्पन्न भएको छ ।
५३.

यस अवनधमा १८३ वटा स्वास्र्थय भवन र

५५८ वटा जनता आवास एकाइ ननमााण सम्पन्न

भएको छ । सां घीय सां सि भवनको ननमााणका लानग निजाइनको काया प्रारम्भ भएको छ ।

vii

पुनननामााण
५४.

यस अवनधमा थप ६३ हजार ७ सय ५१ ननजी घरको ननमााण सम्पन्न भएको छ भने १
लाख ७९ हजारले िोस्रो वकस्ता बुझी लगेका छन् ।
समग्र प्रगनतलाई सङ्खक्षेपमा िे हायमा प्रस्तुत गररएको छः

ि.सां .

वववरण

२०७४।११।०३

२०७५।०2।11

वृवद्ध सां ्या

सम्म
767,710

5

१

जम्मा लाभग्राही

सम्म
767,705

२

अनुिान सम्झौता

689,125

717,908

28,783

३

प्रथम वकस्ता भ ुक्तानी

679,859

708,592

28,733

४

ननमााण काया सुरु भएका घर सां ्या

312,940

464,112

151,172

५

िोस्रो वकस्ता प्रमाब्णकरण

255,493

416,845

161,352

६

िोस्रो वकस्ता भ ुक्तानी

203,501

382,870

179,369

७

तेस्रो वकस्ता प्रमाब्णकरण

62,413

153,939

91,526

८

तेस्रो वकस्ता भ ुक्तानी

49,021

126,847

77,826

९

ननमााण सम्पन्न घर सां ्या

97,813

161,564

63,751

१०

रु. २ लाख अनुिान नलई सुरब्क्षत स्थानमा

206

480

274

जग्गा

व्यवस्थापन

गररसकेका

लाभग्राहीहरूको सां ्या
११

सरकारी

भवनहरुको

पुनननामााण

सम्पन्न

203

220

17

भवनहरूको

पुनननामााण

सम्पन्न

3,100

3,636

536

583

643

60

80

106

26

44

79

35

सां ्या
१२

ववद्यालय
सां ्या

१३

स्वास्र्थय सां स्थाका भवनहरूको पुनननामााण
सम्पन्न सां ्या

१४

पुराताब्त्वक सम्पिाहरूको पुनननामााण सम्पन्न
सां ्या

१५

सुरक्षा

ननकायका

भवनहरूको

पुनननामााण

सम्पन्न सां ्या

viii

सामाब्जक ववकास
५५.

ववद्यालय जाने उमेर पुगेका बालबानलकालाई ववद्यालय भनाा अनभयानअन्त्तगात नयाुँ वषाको
पवहलो

दिन

सम्माननीय

प्रधानमन्त्रीबाट

कणााली

प्रिे शको

रारा

तालबाट

ववद्याथीको

अनभभावकत्व ग्रहण गिै भनाा अनभयान तथा पाठ्यपुस्तक ववतरणको सुरुवात भएको छ।
“हामी सबैको इच्छा, अननवाया नन:शुल्क ब्शक्षा” भन्ने आिशाका साथै “एक बच्चाको भनाा मेरो
ुँ मा सुननब्श्चतता र नसकाइमा स्थावयत्व” भन्ने अनभयानका साथ शैब्क्षक
सामाब्जक िावयत्व, पहुच
सर २०७५ को ववद्याथी भनाा गररएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय मु्यमन्त्रीहरू,
सां घीय तथा प्रिे शका माननीय मन्त्रीहरू, माननीय साांसिहरू, रािसेवक कमाचारीलगायतका
व्यब्क्तत्वहरूबाट

२०७५

वैशाख

२३

गतेसम्ममा

ववद्याथी

भनाा

अनभयानमा

३५२

व्यब्क्त/सां स्थाबाट ६६८ बालबानलकाको अनभभावकत्व ग्रहण गररएको छ।
५६.

राविय परीक्षा बोिा केब्न्त्िय कायाालय र बोिाका सबै ११ वटा शाखा कायाालयहरूमा Virtual

Private Network स्थापना भएको छ । काठमािौं, बुटवल, िाङ र नेपालगञ्ज शाखाबाट काया
सुचारु भएको छ । यसबाट कुनै ववद्याथीको नाम, थर, जन्त्म नमनत, परीक्षा दिएको
ववषयलगायतमा फरक परे का वववरण सच्याउन केन्त्िमा धाउनु पने अवस्थाको अन्त्त्य भएको
छ ।
५७.

नेपालमा पवहलो पटक ववषयगत अध्यापन अनुमनतपरको अवधारणाअनुसार पाठ्यिम ववकास
गररएको छ ।

स्वास्र्थय
५८.

स्वास्र्थयका क्षेरमा नेपालले नयाुँ आयाम थपेको छ । ववश्व स्वास्र्थय सां गठनबाट नेपाल
िब्क्षण पूवी एनसयामै खस्रे रोग (िकोमा) ननवारण गने पवहलो रािको रूपमा घोषणा भएको
छ ।

५९.

जनस्वास्र्थय ववधेयकको मस्यौिा तयार गररएको छ । हाल कायाान्त्वयनमा रहेका ववनभन्न २२
वटा नीनतहरूलाई समयसामवयक सां शोधन एवां पररमाजान गने काया गररएको छ ।

६०.

राविय क्षयरोग ननयन्त्रण कायािमअन्त्तगात छानत रोग अस्पताल ननमााण काया सुरु गररनुका
साथै सवहि गांगालाल हृिय रोग केन्त्िबाट नेपालगञ्ज र जनकपुरमा मुटुरोगसम्बन्त्धी सेवा
ववस्तार गररएको छ।

६१.

ब्चवकत्सा ववज्ञान राविय प्रनतष्ठान, वीर अस्पतालमा होल्मोननयम ले जरबाट युरो सजारी सेवा,
इन्त्िा अपरे वटभ नस.वट. तथा न्त्यूरो नेनभगेशन नसष्टमबाट न्त्यूरो सजारी सेवा, िबल लुनमन इन्त्टे रो
स्कोप

तथा

इण्िोस्कोवपक

अल्िासाउण्िबाट

ग्यास्िोलोब्ज

सेवा

र

इण्िोब्रोङवकयल

अल्िासाउण्िबाट पल्मोनोलोजी सेवा ववस्तार गररएको छ । वीर अस्पतालमा स्वास्र्थय कर
कोषको अनुिानबाट पाठे घर, स्तन र मलाशयको क्यान्त्सरको ननयनमत परीक्षण सेवा सुरु
गररएको छ ।
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६२.

नरभुवन ववश्वववद्यालय ब्शक्षण अस्पतालबाट कान नसुन्ने बालबानलकाहरूको लानग Cochlear
Implant कायािम सुरु गररएको छ ।

६३.

स्वास्र्थय ववमा कायािमअन्त्तगात २५ वटा ब्जल्लाका ८० हजार अनत ववपन्न पररवारको ववमा
गररएको छ ।

६४.

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको २७ वकलोनमटर लामो सुरुङ्ग खन्ने कायामध्ये सम्पन्न हुन
बाुँकी रहेको २६७ नमटर सुरूङको २०७४ चै त २७ गते

Breakthrough भएको छ ।

ववनभन्न ३३ वटा खानेपानी आयोजना ननमााण सम्पन्न भई कररब ४२ हजार ५ सय ९४
जनसङ्ख्या लाभाब्न्त्वत भएका छन् । भूकम्पबाट क्षनतग्रस्त भएकामध्ये ३१ आयोजनाको
पुनस्थाापना तथा ब्जणोद्धारबाट कररब १९ हजार २ सय ५१ जनसङ्ख्या लाभाब्न्त्वत भएका
छन् । बीस वटा सामुिावयक ववद्यालयमा वषाातको पानी सङ्कलन प्रववनध जिान सम्पन्न
गररएको छ ।
६५.

बालबानलकासम्बन्त्धी ऐन, २०४८ लाई प्रनतस्थापन गने नयाुँ ववधेयक, अपाङ्गता भएका
व्यब्क्तको अनधकारसम्बन्त्धी १० वषे राविय नीनत तथा कायाान्त्वयन कायायोजना र “अपाङ्गता
भएका व्यब्क्तको अनधका सम्बन्त्धी ननयमावली” को मस्यौिा तयार भएको छ ।

६६.

ु
अपाङ्गता भएका व्यब्क्तको अनधकारसम्बन्त्धी सां यक्त
रािसां घीय महासब्न्त्धअन्त्तगातको सनमनतले
उठाएका ववषयहरूको जवाफी प्रनतवेिन तयार गरी सनमनतमा पठाएको र नेपालले पेश गरे को
प्रारब्म्भक प्रनतवेिनमानथको छलफलमा भाग नलई अपाङ्गता भएको व्यब्क्तको हक र अनधकार
सम्बधान र सां रक्षणको क्षेरमा हानसल गरे का प्रगनत तथा उपलब्धध प्रस्तुत गरे को छ ।

६७.

ु ी ऐन जबरजस्ती करणी महलको १० (ग) बमोब्जम अिालतबाट भएको आिे शअनुसार
मुलक
लै वङ्गक वहां सा ननवारण कोषबाट हालसम्म ३७ जनालाई रु. ३५ लाख ५० हजार क्षनतपूनता
उपलधध गराइएको छ । लै वङ्कक वहां सा ननवारण कोषबाट केन्त्िीयस्तरबाट १२ जनालाइ रु.
४ लाख ४५ हजार राहत उपलधध गराइएको छ ।

६८.

राविय युवा पररषि ऐन, २०७२; खेलकुि ववकास ऐन, २०४८; नेपाल स्काउट ऐन, २०५०
र राविय खेलकुि नीनत, २०६७ को पररमाजानको लानग मस्यौिा तयार भएको छ ।

६९.

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमाफात २५९ वटा सहकारी सां स्थाहरूसुँग रु. १
अबा १२ करोि ४१ लाख कजाा लागानी सम्झौता भएको छ । ६१७ वटा सहकारी
सां स्थाहरूलाई सम्झौता अनुसारको वकस्ता रकम रु. १ अबा ३६ करोि १४ लाख ६५
हजार सहकारी सां स्थाको खातामा स्वरोजगारका लानग रकमान्त्तर भइा यस अवनधमा जम्मा ६
हजार ८ सय ६७ जना स्वरोजगार भएका छन् ।

शाब्न्त्त र स्थावयत्व
७०.

नागररकको जनधन, मौनलक स्वतन्त्रता र व्यवसाय सुरक्षा गने ववषयलाई उच्च प्राथनमकतामा
राखी सुरक्षा ननकायहरूको प्रभावकारी पररचालन हुने व्यवस्था नमलाएको छ । नागररकले
जुनसुकै समयमा जुनसुकै स्थानमा भयरवहत वातावरणमा काम गना पाउने वातावरणको
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सुननब्श्चतता गरे को छ । आपरानधक गनतववनध गरी आनथाक उपाजान गने कायाउपर सूक्ष्म
ननगरानी राब्खएको छ ।
७१.

ववकास र समृवद्धका लानग शाब्न्त्त, सुरक्षा र सुशासन भन्ने नाराका साथ गृह प्रशासन सुदृढ गने
उद्देश्यले गृहप्रशासन सुधार कायायोजना, २०७४ लागू गररएको छ ।

७२.

सावाजननक यातायात क्षेरमा रहेका नसब्ण्िकेट-काटे नलङको अन्त्त्य गररएको छ । साथै, अन्त्य
क्षेरमा त्यस्ता गनतववनध हुन नदिन समन्त्वयात्मक रूपमा कायािमहरू सञ्चालन भइरहेका
ु मा शाब्न्त्त ववरोधी गनतववनधमा सां लग्नहरुलाई ननयन्त्रणमा नलई आवश्यक कानूनी
छन्। मुलक
कारबाही अगानि बढाइएको छ ।

७३.

अनत ववब्शष्ट र ववब्शष्ट व्यब्क्तहरूको सुरक्षा ननिे ब्शका तयार गरी कायाान्त्वयन गररएको छ ।
सुरक्षा बाहेक अन्त्य प्रयोजनमा खटाइएका सुरक्षाकमीलाई वफताा गराई उनीहरूको प्रयोग
राविय सुरक्षा व्यवस्थापनको कायामा लगाइएको छ ।

७४.

सु्खा मौसम, हावाहुरी, पूव ा मनसुनलगायतको प्रकोपहरूबाट हुने क्षनत न्त्यूनीकरण गनाको
लानग सम्बब्न्त्धत सरकारी, गैरसरकारी सां स्था, राविय युवा पररषद्, राविय खेलकुि पररषद्,
नेपाल स्काउटलगायतले आफ्नो स्रोतसाधन चालु अवस्थामा राख्ने र आवश्यक परे को
अवस्थामा ववना कुनै ववलम्ब पररचानलत हुने सां यन्त्रको ननमााण गररएको छ ।

७५.

नमनत

२०७५।०१।१२

गतेिेब्ख

वविे शमा

रहेका

नेपालीहरूलाई

इमेलमाफात

प्रहरी

चाररनरक प्रमाणपर ववतरण गने व्यवस्था लागू गररएको छ ।
७६.

सुन तस्करी काण्िमा सां लग्न ६३ प्रनतवािीमध्ये २९ जनालाई पिाउ गरी सां गदठत अपराध,
अपहरण, कताव्य ज्यान र सुन तस्करी मुद्दामा अनुसन्त्धानपश्चात ब्जल्ला अिालत मोरङमा मुद्दा
िताा गररएको छ । अवैध व्यापार, लागू औषध ननयन्त्रण, अवैध हातहनतयार र सवारी ननयम
उल्लङ्घन गनेजस्ता काम कारबाहीलाई कानुनी िायरामा ल्याउन अनुगमन प्रवियालाई तीब्र
पाररएको छ ।

शासकीय सुधार
७७.

सां घीय ननकायहरूलाई छररतो र अनधकृतमूलक हुने गरी पुनसंरचना गररएको छ । साववकमा
रहेका ३१ मन्त्रालयको सङ्ख्यालाई घटाई २१ वटा कायम गररएको छ । यस अवनधमा
सां घमा रहने मन्त्रालयहरू, ववभाग तथा केब्न्त्ियस्तरका कायाालयहरू र सां घको ब्जल्ला तथा
स्थानीयस्तरमा रहने कायाालयहरूको पुनसंरचना गरी कूल िरबन्त्िी सङ्ख्या ३१ हजार ५
सय ६९ बाट घटाइ २४ हजार ६ सय ५८ कायम गररएको छ । यसबाट ६ हजार ९
सय ११ पि कटौनत भएको छ ।

७८.

प्रधानमन्त्री तथा मब्न्त्रपररषद्को कायाालयलाई प्रभावकारी तुल्याउन कायाालयको साववकको
सां गठन सां रचना पुनरावलोकन गररएको छ । राविय अनुसन्त्धान ववभाग, राजस्व अनुसन्त्धान
ववभाग र सम्पब्ि शुद्धीकरण अनुसन्त्धान ववभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मब्न्त्रपररषद्को कायाालय
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मातहत ल्याइएको छ । साथै, महान्त्यायानधवक्ताको कायाालयको सम्पकाको कायाालयको
रूपमा रहने व्यवस्था गरे को छ ।
७९.

राविय उत्पािन वृवद्धमा सघाउ पुर्याउने र सेवाप्रवाह गने समयमा सुधार गने उद्देश्यले
साववकमा दिइुँिै आएको १०२ दिन सावाजननक वविामा पुनरावलोकन गरी यस वषािेब्ख ६७
दिन पुरै वविा र २२ दिन धानमाक, साांस्कृनतक र स्थान ववशेषलाई मार वविा दिने व्यवस्था
गररएको छ । यसबाट िे शभरका सबै कायाालयमा काम गने समयमा प्रनत कमाचारी वावषाक
कररब ९१ कायाघण्टा र धानमाक, साांस्कृनतक र स्थान ववशेष वविाको हकमा कररब १५४
कायाघण्टा थप भएको छ ।

८०.

सामाब्जक सुरक्षा भिा ववतरण प्रणालीलाई व्यवब्स्थत बनाउन नबद्युतीय प्रणालीबाट सामाब्जक
सुरक्षा भिा भुक्तानी रणनीनत, २०७४ स्वीकृत भएको छ ।

८१.

अनलाइन सूचना प्रणालीबाट व्यब्क्तगत घटना िताा गने स्थानीय तहका विाहरूको सङ्ख्या
१ हजार ४ सय २३ बाट १ हजार ५ सय ३१ पुगेको छ ।

८२.

राविय योजना आयोगको पुनसंरचना तथा पिानधकारी ननयुक्त गरी आयोगलाई पूणत
ा ा दिइएको
छ।

परराि सम्बन्त्ध
८३.

सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शमाा ओलीले भारतका महामवहम प्रधानमन्त्री श्री नरे न्त्ि
मोिीको ननमन्त्रणामा २०७४ चै त २३-२५ सम्म भारतको राजकीय भ्रमण गनुभ
ा एको नथयो
। सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शमाा ओलीको ननमन्त्रणामा भारतका महामवहम प्रधानमन्त्री
श्री नरे न्त्ि मोिीले २०७५ वैशाख २८-२९ सम्म नेपालको राजकीय भ्रमण गनुभ
ा यो । गत
चार वषाको अवनधमा तेस्रो पटक भएको भारतका प्रधानमनन्त्रीको यस भ्रमणबाट आपसी
ु ा साथै धानमाक पयाटन तथा साांस्कृनतक सम्बन्त्ध अझ प्रगाढ बनेको
ववश्वासमा अनभवृवद्ध हुनक
छ ।

८४.

ु बीच कृवष, रे लमागा, जलमागा, ऊजाा, व्यापार, पारवहन तथा हवाई उड्डयनलगायतका
िुई मुलक
सबै ववषयमा आगामी असोजसम्ममा सकारात्मक पररणाम आउने गरी सम्बोधन गने एवां
नेपालमा वषेनी हुने िुबानको समस्या समाधान गनाका लानग यसपालीको मनसुन अगावै
ु
सां यक्त
टोली खटाई िीघाकालीन समाधान पवहल्याउने सहमनत भएको छ । वाब्णज्य सब्न्त्ध,
पारवहन सब्न्त्ध र रे ल सेवा सम्झौताको शीघ्र पुनरावलोकन हुने भएको छ ।

८५.

ु
नेपाल सां यक्त
राि सां घीय The Committee on Conferences को सन् २०१८ को लानग
अध्यक्ष, The United Nations Entity for Gender Equality and Empowerment of Women
(UN-Women) को सन् २०१९-२०२१ का लानग कायाकारी बोिाको सिस्य र The
Commission on Science and Technology for Development (CSTD) को सन् २०१९२०२२ का लानग सिस्य पिमा ननवााब्चत भएको छ ।

xii

८६.

पावकस्तानका महामवहम प्रधानमन्त्री श्री सावहि खाकान अधबासीले २१-२२ फागुन, २०७४
मा नेपालको भ्रमण गनुभ
ा यो । सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शमाा ओलीलाई बधाई तथा
शुभकामना दिन

आउनु भएका पावकस्तानका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले

नेपाल–पावकस्तान

सम्बन्त्धलाई थप सुदृढ तुल्याएको छ ।
८७.

माननीय पररािमन्त्रीले २०७५ वैशाख ३ िे ब्ख ८ गतेसम्म चीनको औपचाररक भ्रमण
गनुभ
ा एको छ । उक्त अवसरमा नेपाल चीनबीच प्रस्ताववत सम्झौता एवां समझिारीहरू नछटो
टु ङ्खग्याउने, दद्वपक्षीय सां यन्त्रहरूको बैठक यथाशक्य आयोजना गने एवां चीन सरकारको
सहयोगमा नेपालमा सञ्चानलत आयोजना एवां पररयोजनाहरूको कायाान्त्वयनमा सहजीकरणका
ु
लानग सां यक्त
समन्त्वय तथा कायाान्त्वयन सां यन्त्र ननमााण गने बारे मा सहमनत भएको छ ।
त्यसै गरी नेपाल र चीनबीच िीघाकालीन रूपमा वहमाल वारपार बहुआयानमक यातायात सञ्जाल
ननमााण गने बारे मा साझा धारणा बनेको छ।

८८.

नयाुँ वषाको पवहलो दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट रारा-कणााली पयाटन वषाको उद्घाटन
भयो। सोही अवसरमा कणााली प्रिे शको रारा तालबाट ववद्याथी भनाा अनभयानको सुरुवात
गनुभ
ा एको

छ।

यस

अवनधमा

प्रधानमन्त्रीबाट

बागलुङको

ढोरपाटन,

नसराहा,

बारा,

लुब्म्बनीलगायतका स्थानमा भ्रमण गनुभ
ा ई राविय गौरव तथा राविय महत्त्वका आयोजनाहरूको
ननरीक्षण गनुा भएको छ ।

xiii

सय दिनमा भएका उपलधधीहरूको ननकायगत नबबरण
१. प्रधानमन्त्री तथा मब्न्त्रपररषद्को कायाालय
सम्माननीय

•

रािपनत

ववद्यािे वी

भण्िारीबाट

नेपाल

सरकारको

आनथाक

वषा

ु
०७५/७६ को नीनत कायािम सम्बन्त्धमा सां घीय सां सिको िुवै सिनको सां यक्त
बैठकलाई सम्बोधन।

मब्न्त्रपरीषद् सनमनतका ३ वटा बैठक बसी ५ ( सावाजननक नबिा, प्रशासकीय अिालत

•

गठन, सां गठन व्यवस्थापन सवे क्षण) वटा ननणायहरू गरे को ।

सां घ, प्रिे श तथा स्थानीय तहमा कमाचारी समायोजन प्रयोजनको लानग गदठत सां गठन

•

तथा व्यवस्थापन सवेक्षण सनमनतबाट िे हायका काया सम्पन्न भएको ।
❖ २१

वटा

सां घीय

कायाब्जम्मेवारी स्वीकृत

❖ सां घ

मातहतका

मन्त्रालयहरूको

कायाालय/ववभागहरूको

कायाब्जम्मेवारी स्वीकृत

सां गठन

सां रचना¸

सां गठन

सां रचना¸

िरवन्त्िी

तथा

िरवन्त्िी

तथा

❖ स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सञ्चालन सम्बन्त्धी व्यवस्था¸ २०७४ स्वीकृत
•

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा प्रिे शका मु्यमन्त्रीहरूको पवहलो बैठक
सम्पन्न भएको ।

•

वैिेब्शक भ्रमणलाई उपयोगी, ननतजामूलक, नमतव्ययी, पारिशी र व्यवब्स्थत
बनाउन वैिेब्शक भ्रमण व्यवस्थापन ननिे ब्शका, २०७५ स्वीकृत भएको ।

•

नेपालको सां ववधानको धारा ५३ मा राज्यका ननिे शक नसद्धान्त्त नीनत र िावयत्व
कायाान्त्वयनका लानग नेपाल सरकारले गरे का काया र प्राप्त उपलब्धध सवहतको
प्रनतवेिन रािपनतसमक्ष पेश गनुप
ा ने प्रावधान भएबमोब्जम आ.व. ०७३/०७४ को
नेपाल सरकारको वावषाक प्रनतवेिन तयार गररएको ।

•

नेपाल सरकारका मु्यसब्चवको अध्यक्षतामा ववनभन्न नमनतमा बसेको नेपाल
सरकारका सब्चव तथा ववब्शष्ट श्रे णीका पिानधकारीहरूको बैठकबाट भएका ननणाय
कायाान्त्वयनको प्रगनत अनुगमन ।

यसअवनधमा नेपाल सरकार मब्न्त्रपररषद्को 20 वटा बैठक बसी 245 वटा ननणायहरू
भएका छन् । यसमध्ये महत्त्वपूण ा ननणायहरू िे हायबमोब्जम रहेका छन:मब्न्त्रषररषद् पवहलो बैठक:- नमनत 2074/11/3 गते को मब्न्त्रपररषद्को पवहलो
बैठकबाट िे शमा प्राववनधक िक्ष जनशब्क्तको ववकास, उद्योग धन्त्िाको ववस्तार र
खेलकुि क्षेरको ववकासको लानग ननम्न ननणाय गररएको नथयोः
1

❖

प्रत्येक स्थानीय तहमा न्त्यूनतम एक उद्योगग्राम स्थापना गने ।

❖

प्रत्येक प्रिे श सिरमुकाममा आधुननक र सुववधासम्पन्न खेलग्रामसवहत रङ्गशाला
ननमााण गने।

❖

प्रत्येक प्रिे शमा प्राववनधक तथा व्यवसावयक महाववद्यालय स्थापना गने ।

महत्त्वपूणा राजनैनतक ननयुब्क्तः
•

सम्माननीय रािपनतज्यू बाट नेपालको सां ववधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को
खण्ि (ख) बमोब्जम नेपाल सरकार, मब्न्त्रपररषद्को नमनत 2074/11/८ को
नसफाररसअनुसार
ु एको।
हुनभ

•

िे हायका

व्यब्क्तहरू

❖

श्री युवराज खनतविा, झापा

❖

श्री रामनारायण वविारी, मकवानपुर

❖

श्री ववमला पौड्याल, मोरङ्ग

राविय

सभाको

सिस्यमा

मनोननत

नेपाल सरकार, मब्न्त्रपररषद्को नमनत 207५/1/११ को ननणायबाट राविय
योजना आयोगमा ररक्त उपाध्यक्ष पिमा प्रा.िा. पुष्पराज कांिे ल र अन्त्य ५ जना
सिस्यहरू ननयुक्त गररएको ।

•

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको प्रहरी महाननरीक्षक तथा सशस्त्र प्रहरी
महाननरीक्षक पिमा बढु वा ननयुब्क्त गरी िुबै सां गठनमा नयाुँ नेतत्ृ व प्रिान
गररएको।

नीनतः
•

"अध्यागमन नीनत, 2075" नेपाल सरकार, मब्न्त्रपररषद्को सामाब्जक सनमनतमा
छलफलको िममा रहेको छ ।

कानुन तजुम
ा ा:
क. अध्यािे श:
सम्माननीय रािपनतबाट नेपालको सां ववधानबमोब्जम नेपाल सरकार, मब्न्त्रपररषद्को
नसफाररसमा िे हायका क्षेरहरूमा ४ वटा अध्यािे शहरू स्वीकृत प्राप्त भएका छनः१. राविय ब्चवकत्सा ब्शक्षा अध्यािे श, २०७५
२. राविय सभा सिस्यको ननवााचन सम्बन्त्धमा व्यवस्था गना बनेको अध्यािे श,
२०७५
३. बेपिा पाररएका व्यब्क्तको छाननबन, सत्य ननरूपण तथा मेलनमलाप आयोग
(पवहलो सां शोधन) अध्यािे श, २०७५
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४. सां घीय सां सिका महासब्चव, प्रनतनननध सभाका सब्चव तथा राविय सभाका
सब्चवको योग्यता, पाररश्रनमक, सुववधा तथा सेवाका शता सम्बन्त्धमा व्यवस्था
गना बनेको अध्यािे श, २०७५।
ख. सांघीय सां सिमा पेश गना स्वीकृनत प्रिान गररएको ववधेयकः
१. सावाजननक सुरक्षा ऐन, २०४६" लाई सां शोधन गना बनेको ववधेयक
ग. ववधेयक तजुम
ा ा गनाका लानग सैद्धाब्न्त्तक स्वीकृनत:
ु ानी तथा फछयौट ववधेयक, 2074,
१. भक्त
२. वविे शी ववननमय व्यवस्थापन गने सम्बन्त्धमा व्यवस्था गना बनेको ववधेयक,
३. आन्त्तररक सुरक्षा तथा व्यवस्थासम्बन्त्धी ववधेयक,
४. कारागारसम्बन्त्धी प्रचनलत कानुनलाई सां शोधन र एकीकरण गनेसम्बन्त्धी ववधे यक,
र
५. गुठीसम्बन्त्धी ववधेयक ।
घ. ननयमावली
१. नेपालको सां ववधानको धारा ८२ अनुसार "नेपाल सरकार (कायाववभाजन)
ननयमावली, 2074" स्वीकृत गररएको ।
२. "कमाचारी समायोजन ननयमावली, 2074" स्वीकृत गररएको
३. "आनथाक कायाववनध (पवहलो सां शोधन) ननयमावली, 2075" स्वीकृत गररएको
छ।
ङ. आिे श/ननिे ब्शका/मागािशानः
१. "राविय योजना आयोग (गठन तथा कायासञ्चालन) आिे श, 2074" स्वीकृत
गररएको
२.

"प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सब्चवालय व्यवस्थापन कायाववनध, 2074"
स्वीकृत गररएको

३.

"वैिेब्शक भ्रमण व्यवस्थापन ननिे ब्शका, 2075" स्वीकृत गररएको

४.

"वैिेब्शक रोजगारसम्बन्त्धी मागपर जाुँचवुझ ननिे ब्शका, २०७५" स्वीकृत
गररएको

५.

ुँ े
"सावाजननक खचामा नमतब्व्ययता र प्रभावकाररता कायम गनेसम्बन्त्धी ४० बुि
नीनतगत मागािशान, 2075" स्वीकृत गररएको
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६.

ु
नेपाल सरकार र सां यक्त
राज्य अमेररकाबीच सम्पन्न भएको अमेररकी िलर
500 नमनलयन (कररब रु. 51 अबा 38 करोि) नमले ननयम च्याले न्त्ज
सम्झौता कायाान्त्वयन गना "नमलेननयम च्याले न्त्ज एकाउन्त्ट नेपाल ववकास
सनमनत (गठन) आिे श, २०७४" स्वीकृत गररएको

सां घीयता कायाान्त्वयन सम्बन्त्धीः
1. "स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसम्बन्त्धी व्यवस्था, 2074" स्वीकृत गररएको ।
2. आनथाक वषा 2075/76 को ववकास कायािम/आयोजनाहरू प्रिे श तथा

स्थानीय तहमा हस्तान्त्तरण गने आधार स्वीकृत गरी नेपाल सरकारले प्रिे श
तथा स्थानीय तहलाई उपलधध गराउने अनुमाननत स्रोतको सीमा ननधाारण
गररएको छ । सां घ, प्रिे श र स्थानीय तहमा गररने ववकास कायािमको
बाुँिफाुँटका आधार नलुँिा नेपालको सां ववधानको अनसूची ५, ६, ७, ८ र ९
मा व्यवस्था भएको अनधकारको सूचीअनुसार समवष्टगत आधार र क्षेरगत
आधार नलइएको छ । राजस्व बाुँिफाुँटका आधारहरू तय गिाा जनसङ्ख्या र
जनसाब्ङ्ख्यक वववरण, क्षेरफल, मानव ववकास सूचकाङ्क र न्त्यून ववकास
सूचकाङ्क गरी चारवटा आधारहरू र वविीय समानीकरण अनुिान ननधाारण गिाा
खचाको आवश्यकता र राजस्व क्षमताबीचको अन्त्तर, मानव गररबी सूचकाङ्क,
सामाब्जक तथा आनथाक ववभेि सूचकाङ्क र पूवााधार सूचकाङ्क गरी चारवटा
आधारहरू नलई सोहीअनुसार प्रिे श र स्थानीय तहमा राजस्व र वविीय
समानीकरण अनुिानको अनुमाननत सीमा ननधाारण गररएको छ ।
3. घर वहाल आयमा लाग्ने घर वहाल कर नेपालको सां ववधान, अन्त्तर सरकारी

ववि व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र प्रचनलत कानुनको अनधनमा रही सम्बब्न्त्धत
स्थानीय तहहरूले सङ्कलन गना िे हायबमोब्जमको व्यवस्था गररएको छःक) आ-आफ्नो क्षेरानधकारनभरका प्राकृनतक व्यब्क्तले आजान गने घर वहाल
आयमा लाग्ने घर वहाल कर नेपालको सां ववधान, अन्त्तर सरकारी ववि
व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र प्रचनलत कानुनको अनधनमा रही सम्बब्न्त्धत
स्थानीय तहहरूले सङ्कलन गने र आन्त्तररक राजस्व कायाालयहरूले भािा
वापतको आयमा आयकर सङ्कलन नगने ।

ख) स्थानीय तहलाई घर वहाल कर नतरे का प्राकृनतक व्यब्क्तहरूले आजान
गरे को घर वहाल आयमा सां घीय सरकारलाई नतना बुझाउन पने चालु
आनथाक वषाको आयकर आनथाक ऐन, २०७४ को िफा १९ बमोब्जम
छु ट दिने ।
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ग) यसप्रकार घर वहाल कर स्थानीय तहले सङ्कलन गने हुुँिा गत ववगत
वषाको लगतसमेत करिाताको स्थायी ठे गाना रहे को स्थानीय तहमा
आन्त्तररक राजस्व कायाालयले हस्तान्त्तरण गने।
घ) घर वहाल कर सङ्कलन गने ननकायबाटै त्यस्तो कर नतनेको आय
प्रमाब्णत गने ।
4. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को िफा १०४ बमोब्जम स्थानीय

तहमा कायािम, बजेट, जनशब्क्त, सां गठन स्थानान्त्तरण गने सन्त्िभामा चालु
आनथाक वषा २०७४/७५ को ९ मवहना अवनध व्यनतत भइसकेको र
अनधकाांश

कायािमहरू

कायाान्त्वयनको

अब्न्त्तम

चरणमा

रहे को

अवस्थासमेतलाइा मध्यनजर गरी सबै ववषयगत मन्त्रालयअन्त्तगातको बजेट
कायाान्त्वयनलाइा प्रभावकारी बनाउन र स्थानीय तहमा हुने स्थानान्त्तरण
कायालाइा व्यवब्स्थत बनाउन िे हायबमोब्जम व्यवस्था गररएकोः–
(क) नमनत २०७४ साल चै त २८ गते सम्म सम्पन्त्न भएका स्थानीय तहको
कायाक्षेरनभर परे का कायािमहरू स्थानीय तहमा स्थानान्त्तरण गने ।
(ख) चालु आनथाक वषाको बजेट तथा कायािममा परे का स्थानीय तहको
कायाक्षेरनभरका कायािमहरूमध्ये नमनत २०७४ चै त २८ गते सम्म
खररिसम्बन्त्धी सूचना प्रकाशन भइसकेका कायािमहरू सोही अवस्थामा

स्थानान्त्तरण गिाा प्रवियागत जवटलता आउनसक्ने िे ब्खएकोले कायािम

सञ्चालन र बजेट व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन र समयमै सम्पन्न गना
त्यस्ता कायािमहरू नमनत २०७५ असार मसान्त्तसम्म मौजुिा ननकायबाटै
सम्पािन गने गरी अन्त्तररम व्यवस्था गने ।
(ग) सां घको क्षेरानधकारनभर परे का कायािमहरूको सम्बन्त्धमा अको सां घीय
ननकायको व्यवस्था नभएसम्म मौजुिा ननकायबाटै सम्पािन गने ।
(घ) नमनत २०७४ चै त २८ गते सम्म काम सुरु नभएका स्थानीय तहको
कायाक्षेरनभर परे का कायािमहरू र तत्सम्बन्त्धी बजेट तत् तत् स्थानीय
तहलाई स्थानान्त्तरण गने गरी ववषयगत मन्त्रालयले कायायोजना तयार
गरी अथा मन्त्रालयमा अनुरोध गने ।
(ङ) अथा मन्त्रालयले खण्ि (घ) बमोब्जम ववषयगत मन्त्रालयबाट प्राप्त
अनुरोधका आधारमा स्थानीय तहलाइा बजेट स्थानान्त्तरण गने व्यवस्था
नमलाउने ।
(च) चालु आनथाक वषाको बाुँकी अवनधनभर खण्ि (ख) बमोब्जम सम्पन्त्न हुने
स्थानीय

तहको

कायाक्षर
े नभर

परे का

आयोजना/कायािमहरू

हुनासाथ तत् तत् स्थानीय तहलाई स्थानान्त्तरण गने ।
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सम्पन्त्न

(छ) स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसम्बन्त्धी व्यवस्था, २०७४ को िफा २०
बमोब्जमको ब्जल्ला समन्त्वय सनमनतले िफा १८ र २० बमोब्जमको
कामको समन्त्वय गिाा मानथ खण्ि (क)

िे ब्ख खण्ि (छ) सम्म

उब्ल्लब्खत ववषयहरुलाई समेत सहजीकरण गने गरी काया गने ।
सां गठन सांरचना र िरबन्त्िी व्यवस्थाः
1. नेपाल सरकार (कायाववभाजन) ननयमावली, 2074 बमोब्जम सां घमा रहने

मन्त्रालयहरूको

सां गठन

सां रचना

तथा

िरबन्त्िी

कमाचारी

समायोजन

ननयमावली, 2074 बमोब्जमको सनमनतबाट नसफाररस भई साववकको ३१
वटा मन्त्रालय सङ्ख्या घटाई २१ वटा कायम गररएको । परराि मन्त्रालय,
कानुन, न्त्याय तथा सां सिीय मानमला मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयको सां गठन
सां रचना

र

िरबन्त्िी

साववकबमोब्जम

कायम

गरी

अन्त्य

२१

वटा

मन्त्रालयहरूको साववकको िरबन्त्िी सङ्ख्या 3260 लाई घटाई 2654
कायम गरीएको ।
2. सां घमा रहे का साववकका ६३ ववभागहरूको सां गठन सां रचना तथा िरबन्त्िी

वववरणलाई

पुनरावलोकन

गरी

५३

वटा

ववभागहरू

कायम

गरी

ती

ववभागहरूमा भएको साववकको िरबन्त्िी ५८२० बाट १७२९ घटाई ४०९१
कायम गररएको।
3. स्वास्र्थय तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्त्तगात रहने ववनभन्न ५ वटा केन्त्ि

(राविय एड्स तथा यौनरोग ननयन्त्रण, क्षयरोग ननयन्त्रण, स्वास्र्थय तानलम,
जनस्वास्र्थय प्रयोगशाला, ब्शक्षा, सूचना तथा सञ्चार), ५ वटा केन्त्िीय
अस्पताल, ब्चवकत्सा ववज्ञान राविय प्रनतष्ठान अन्त्तगात ३ वटा ननकाय (वीर
अस्पताल, राविय िमा सेन्त्टर र वीर अस्पताल ननसाङ क्याम्पस), राविय
औषनध प्रयोगशाला र सोहीअन्त्तगात ववराटनगर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जको
सां गठन सां रचना तथा िरबन्त्िी स्वीकृत भएको छ । स्वास्र्थय से वाको
सां वेिनशीलतालाई मध्यनजर गरी साववककै सां गठन सां रचना तथा िरबन्त्िी
यथावत स्वीकृत गररएको छ ।
4. ब्जल्ला प्रशासन कायाालयअन्त्तगात ब्शक्षा ववकास तथा समन्त्वय एकाइ स्थापना गरी

नसजाना हुने िरबन्त्िीमा मौजुिा जनशब्क्तबाट नै पिपूनता गनेगरी अन्त्तररम सां गठन
सां रचना तथा अन्त्तररम िरबन्त्िी ते ररज स्वीकृत गररएको छ । यसअनुसार
ु का 77 ब्जल्लालाई कायाबोझको आधारमा ४ वटा क्लष्टरमा ववभाजन गरी
मुलक
बढी कायाबोझ भएका "क" वगाका ६ ब्जल्लामा ब्शक्षा सेवाका राजपरावङ्कत दद्वतीय

6

श्रे णीका उपसब्चवको नेतत्ृ वमा ९ जना कमाचारीको िरले ५४ जना, "ख" वगाका
३५ ब्जल्लामा ब्शक्षा सेवाका राजपरावङ्कत दद्वतीय श्रे णीका उपसब्चवको नेतत्ृ वमा
८ जनाका िरले २८० जना, "ग" वगाका 28 ब्जल्लामा ब्शक्षा सेवाका
राजपरावङ्कत तृतीय श्रे णीका अनधकृतको नेतत्ृ वमा ६ जनाको िरले १६८ जना र
"घ" वगाका ८ ब्जल्लामा ब्शक्षा सेवाका राजपरावङ्कत तृतीय श्रे णीका अनधकृतको
नेतत्ृ वमा ५ जनाको िरले 40 जना गरी जम्मा 542 जनाको िरबन्त्िी ते ररज र
सां गठन सां रचना स्वीकृत गररएको छ ।
5. नेपाल

प्रहरी अस्पतालको कुल िरबन्त्िी सङ्ख्या ६४२ मध्ये

प्राववनधक

समूहतफाको िरबन्त्िी ५३६ र प्रशासनतफाको िरबन्त्िी १०६ यथावत रहने गरी
स्वास्र्थय उपसमूहअन्त्तगातका प्राववनधक पिलाई स्वास्र्थय समूह/उपसमूहतफा
नमलान गरी समूहगत र तहगत िरबन्त्िी रहने व्यवस्था गररएको छ ।
6. प्रिे शमा रहने मन्त्रालय तथा ननकायहरूको साववकको अन्त्तररम सां गठन सां रचना

तथा िरबन्त्िी वववरणलाई प्रनतस्थापन गरी "प्रिे शमा रहने मन्त्रालय तथा
ननकायहरूको सां गठन सांरचना तथा िरबन्त्िी" स्वीकृत गररएको छ ।
यसबमोब्जम प्रत्येक प्रिे शमा प्रिे श प्रमुखको कायाालय, मु्यमन्त्री तथा
मब्न्त्रपररषद्को कायाालयलगायत ७ वटा मन्त्रालय, प्रिे श सभा सब्चवालय,
मु्यन्त्यायानधवक्ताको कायाालय र प्रिे श ले खा ननयन्त्रक कायाालय गरी एउटा
प्रिे शमा रहने सबै कायाालयहरूको कूल िरबन्त्िी ४६१ का िरले ७ वटै
प्रिे शमा जम्मा 3227 िरबन्त्िी स्वीकृत भएको छ ।
7. सां घीय सां रचना अनुरूप कायम स्थानीय तहमा जनसङ्ख्याका आधारमा वगीकरण

गरी िे हायबमोब्जम सां गठन सां रचना तथा िरबन्त्िी वववरण स्वीकृत गररएको छ।

स्थानीय तह

जनसङ्ख्या

स्थानीय
सङ्ख्या

तहको
कायाालय

विा

जम्मा

गाउुँपानलका

25 हजारसम्म

334

5678

४५३८

१०२१६

गाउुँपानलका

25 हजारभन्त्िा बढी

126

3150

1894

5044

460

8828

6432

15260

जम्मा
नगरपानलका

25000 सम्म

31

775

618

1393

नगरपानलका

50000 सम्म

151

4530

4923

9453

नगरपानलका

75000 सम्म

68

2652

2487

5139

7

नगरपानलका

75000 भन्त्िा बढी

26

1118

1020

2138

उपमहानगरपानलका

11

924

936

1860

महानगरपानलका

5

६५५

994

१६४९

काठमािौं म.न.पा.

1

141

224

365

10795

11202

21997

जम्मा
ब्जल्ला समन्त्वय सनमनत

77

कुल जम्मा

539
20162

539
17634

37796

सनमनत/आयोग गठन
1. नेपालको सां ववधानबमोब्जम तयार गनुप
ा ने ववधेयक तथा प्रिे श सरकारले ननमााण गनुप
ा ने

ववधेयकको नमुना तयार गना महान्त्यायानधवक्ताको सां योजकत्वमा ववधेयक तयारी
सहजीकरण सनमनत गठन गररएको छ।

2. सुन तस्करीको घटना जोनिएको ववषयमा अनुसन्त्धान गना सां गदठत अपराध ननवारण

ऐन, २०७० को िफा १२ मा व्यवस्था भएबमोब्जम गृह मन्त्रालयका सहसब्चवको
सां योजकत्वमा ववशेष अनुसन्त्धान टोली गठन गरी उक्त टोनलले अनुसन्त्धान तहवककात
गरी घटनामा सां लग्न िे ब्खएका व्यब्क्तहरू उपर ब्जल्ला अिालत मोरङमा अनभयोगपर
िायर भएको छ ।
3. बारा ब्जल्लाको ननजगढब्स्थत िोस्रो अन्त्तरााविय ववमानस्थल आयोजना ननमााण कायामा

आउने समस्याहरू समाधानको लानग समन्त्वय, सहजीकरण र दिशाननिे श गरी
आयोजनालाई पररणाममुखी तुल्याउन ननरन्त्तर वियाशील रहने सां यन्त्रको रूपमा
सां स्कृनत, पयाटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रीको सां योजकत्वमा "िोस्रो अन्त्तरााविय

ववमानस्थल आयोजना ननमााणका लानग उच्चस्तरीय सहजीकरण सनमनत" गठन
गररएको छ ।

ऋण तथा अनुिान स्वीकृनतः
1. जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई अनुिान सहायता स्वरुप उपलधध गराउने

जापानी येन ७००,०००,००० (ने.रु. कररब ६८ करोि ६० लाख) स्वीकार
गररएको ।
2. एनसयाली ववकास बैंकबाट Resilient Water Management of Kathmandu

Valley (sub) Project को लानग प्राप्त हुने १0 नमनलयन अमेररकी िलर (कररब
रु. एक अबा) बराबरको अनुिान सहायता स्वीकार गररएको ।

3. नेपालको सावाजननक ववि व्यवस्थापनमा नीनतगत र सां स्थागत सुधार कायािम

कायाान्त्वयनको लानग ववश्व बैंक समूहको अन्त्तरााविय ववकास सां स्था (IDA) ले नेपाल
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सरकारलाई प्रिान गने ऋण रकम कररब रु. २० अवा ७९ करोि (२०० नमनलयन
अमेररकी िलर) स्वीकार गररएको ।
महत्त्वपूण ा भ्रमण
१. सम्माननीय

प्रधानमन्त्री

के.पी.

शमाा

ओलीबाट

नमनत

२०७४/१२/२३

िे ब्ख

२०७४/१२/२५ सम्म भएको ३ दिनको नमरराि भारतको राजकीय भ्रमण ।
२. भारतका प्रधानमन्त्री महामवहम श्री नरे न्त्ि मोिीको नमनत २०७५/१/२८ र २९ गते
िुई दिनको नेपालको राजकीय भ्रमण ।
३. नेपालका

माननीय

प्रदिपकुमार

पररािमन्त्री

ज्ञवालीबाट

2075/1/3

िे ब्ख

2074/1/8 गतेसम्म जनवािी गणतन्त्र चीनको औपचाररक भ्रमण ।
प्राथनमकताप्राप्त आयोजना कायाान्त्वयनको लानग वनक्षेरको प्रयोगः
कोशी कोररिोर 220 के.भी. प्रसारण लाइन, माया खोला जलववद्युत आयोजना (14.90

मे.वा.), रुकुम गाि जलववद्युत आयोजना (५मे.वा.), तल्लो हेवा खोला १३२ के.भी.

प्रसारणलाइन, मानथल्लो नरशुली-१ जलववद्युत आयोजना (२१६मे.वा.), धादिङबेंशी-आरुघाटगोरखा सिकखण्िको स्तरोन्ननत, २ वटा प्रािे ब्शक सिकहरूको स्तरोन्ननत र नेपाली सेनाको
तानलम केन्त्ि ववस्तारलगायतका राविय प्राथनमकताप्राप्त आयोजना तथा क्षेरका लानग
तोवकएको शताको अनधनमा रही वातावरण सां रक्षणमा प्रनतकूल असर नपने गरी राविय वन
क्षेरनभरको जग्गा प्रयोग गना स्वीकृनत दिइएको छ।

प्राथनमकताप्राप्त आयोजना कायाान्त्वयनको लानग जग्गा प्रानप्तः
भेरी बबई िाइभसान बहुउद्देश्यीय आयोजनाका कायाान्त्वयनको लानग जग्गा प्रानप्त गना र
काठमािौं उपत्यकामा ननमााण गना प्रस्ताव गररएको कररब 72 वक.नम. बावहरी चिपथको
चोभार-सतुां गल क्षेरको 6.6 वक.मी सिक खण्िको जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट प्राप्त
गरी भौनतक ववकास योजना सञ्चालन गना जग्गा प्राप्त गना स्वीकृनत प्रिान गररएको छ।
दद्वपक्षीय सहयोग, पयाटन तथा व्यापार प्रवद्धानः

१. चीनमा आयोजना हुने नेपाल पयाटन मेला र Nepal Sales Mission कायािममा सां स्कृनत,
पयाटन

तथा

नागररक

उड्ियन

मन्त्रालयका

सब्चवलाई

सहभागी

स्वीकृनत

हुन

दिइएको।

ु
ु
२. नेपाल–भारत ववद्युत व्यापार सम्झौताअन्त्तगातका सां यक्त
सञ्चालक सनमनत र सां यक्त
कायासमूहको

पाुँचौँ

बैठकमा

ऊजाा

सब्चवको

प्रनतनननधमण्िललाई भाग नलन स्वीकृनत दिइएको ।

नेतत्ृ वमा

गठन

भएको

नेपाली

जनकल्याण, राहत र सुव्यवस्थासम्बन्त्धीः
1.

ववद्याथी भनाा तथा पाठ्यपुस्तक ववतरण सम्बन्त्धमा ववपन्न, गररब, सीमान्त्तकृत,
लोपोन्त्मुखलगायत

ब्शक्षाको

अवसरबाट
9

बब्ञ्चत

ववद्यालय

जाने

उमेरका

बालबानलकामध्ये कब्म्तमा एक जना बालक वा बानलका पवहचान गरी ववद्यालयमा
भनाा गररदिन र भनाा भएका बालबानलकाको पठनपाठनलाई ननरन्त्तर सुननब्श्चत गना
स्वैब्च्छक योगिान गररदिन नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, सम्पूण ा राजनीनतक िलका
पिानधकारी, सां घ, प्रिे श र स्थानीय तहका ननवााब्चत जनप्रनतनननध, उद्योगी, व्यापारी,
बुवद्धजीवी, नागररकसमाज, सञ्चारकमी, रङ्गकमी, कलाकमी, प्राध्यापक, ब्शक्षाववद्,
पेसाकमी, रािसेवक कमाचारी, ननजामती कमाचारीहरूको आनधकाररक िे ि युननयन,
सरकारी एवां गैरसरकारी सङ्घसां स्था, ब्शक्षक महासां घ, ववद्यालय व्यवस्थापन सनमनत,
ब्शक्षक अनभभावक सङ्घ, प्रधानाध्यापक, ब्शक्षक, ववद्याथी, अनभभावकलगायतका सम्पूण ा
िे शभक्त एवां ब्शक्षाप्रेमी नागररकहरूमा नेपाल सरकारका तफाबाट आह्वान गने ननणाय
गररएको छ।
2.

२०७५ साल वै शाख मवहनानभर घटे का ववपिका कारण मृत्यु भएका मृतकका
पररवारलाई तत्काल राहत स्वरूप रु. १ लाख, गुजाराको लानग १० हजार र
घरको छाना छाउन १५ हजार राहत उपलधध गराउने ननणाय भएको ।

3.

यातायात क्षेरसुँग सम्बब्न्त्धत सां घ, सां स्थाहरूको िताा तथा नवीकरण नगने ननणाय
भएको ।

4.

सावाजननक वहतको लानग आवश्यक से वामा हिताल गना ननषेध गने सू चना नेपाल

5.

व्यवब्स्थत बसोबास आयोग आिे श, 2073 खारे ज गने र सो आिे शबमोब्जम

राजपरमा प्रकाशन गररएको छ ।

गदठत व्यवब्स्थत बसोबास आयोग र ब्जल्ला बसोबास व्यवस्थापन सनमनतहरू
ववघटन गने ननणाय भएको छ ।
6.

सम्माननीय रािपनतज्यू बाट नेपालको सां ववधानको धारा 95 को उपधारा (२)
बमोब्जम सम्बत 2075 साल जेठ ७ गते सोमबार सां घीय सां सिको िुबै सिनको
ु
सां यक्त
बै ठकलाई सम्बोधन भएको छ ।

7.

च ुरे तथा नभरी मधे शका उपत्यका जोड्ने झापाको शाब्न्त्तनगर – धरान –
चतारा – गाइघाट –कटारी –नसन्त्धुलीमािी - हे टौंिा, गैँ िाकोट – रामपुर –
राम्िी – ररिी – तम्घास – नसमलटारी – प्युठान (मच्छी)-घोराही –
तुल्सीपुर – वोटे चौर – सुखेत – बड्डीचौर – नसमचौर - वव.वप.नगर –
सहजपुर – बुिर – जोगबुिा – ििे लधुराको रूपाल सिकलाई मिनभण्िारी
राजमागा नामकरण गने ननणाय भएको छ।

8.

सम्माननीय रािपनतबाट ववभूवषत हुने व्यब्क्तहरूको नामावली घोषणा प्रत्येक वषा
सां ववधान दिवस असोज ३ गते (राविय दिवस) का दिन गने गरी तोक्ने र प्रत्ये क

वषा वै शाख १ गते नयाुँ वषा आरम्भको पवहलो दिन सुशोभन गने ननणाय भएको
छ।
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9.

ननक्षेप तथा कजाा सुरक्षण कोष ऐेन, 2073 को िफा 6 को उपिफा (3)
बमोब्जम ननक्षेप तथा कजाा सुरक्षण कोषको ववनभन्न कोषमा मौज्िात रहे को रकम
मध्येबाट रु. 3 (तीन) अबा थप गरी च ुक्ता पूुँजी रु. 8 (आठ) अबा पुर्याउन
स्वीकृनत दिइएको ।

10. वतामान मब्न्त्रपररषद्का सिस्यहरूले भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ को िफा ५०
बमोब्जम प्रधानमन्त्री तथा मब्न्त्रपररषद्को कायाालयमा पे श गरे को सम्पब्ि वववरण
सावाजननक गने ननणाय भएबमोब्जम मब्न्त्रपररषद्का २२ जना सिस्यहरूको सम्पब्ि
वववरण सावाजननक गररएको छ।
11. वविम सम्वत् २०७५ सालमा दिइने सावाजननक वविालाई िे हायअनुसार कायम
गररएकोः
2074 सालमा भएको १०२ दिन सावाजननक वविालाई घटाई ८९ दिन कायम
गररएको । यसअनुसार 2075 सालमा जम्मा ८९ दिन सावाजननक वविा हुने
सोमध्ये सबै नागररकको लानग 67 दिन र सम्बब्न्त्धत धमा, सम्प्रिाय र क्षेरको
लानग २२ दिन वविा हुने । यसै गरी गत साल सबै लाई
१०

दिन

सम्बब्न्त्धत

धमा

सम्प्रिायको

लानग

मार

दिइएका वविाहरूमध्ये
वविा

दिने

व्यवस्था

गररएको । यसप्रकार 2075 सालमा गत सालभन्त्िा २२ दिन बढी सरकारी
कायाालयहरू खुला रहने छन् ।

12. मु्य न्त्यायानधवक्ताको पि तथा गोपनीयताको शपथको ढाुँचा स्वीकृत गने र प्रिे श
प्रमुखको

उपब्स्थनतमा

सम्बब्न्त्धत

उच्च

अिालतको

मु्यन्त्यायाधीशले

सोही

ढाुँचाबमोब्जम मु्य न्त्यायानधवक्ताको शपथ गराउने ननणाय भएको।
अन्त्य कायाहरूः
•

सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शमाा ओली र भारतका महामवहम प्रधानमन्त्री श्री

नरे न्त्ि मोिीद्वारा ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलववद्युत पररयोजनाको ननमााण
कायाको नसलान्त्यास ।
•

ु
नेपाल राज्यका ववरुद्ध ववनभन्न व्यब्क्तहरूका तफाबाट सां यक्त
रािसां घीय मानव
अनधकार सनमनतमा िायर गररएका मुद्दाहरूको सम्बन्त्धमा प्रनतरक्षा गररएको ।

•

Convention on Rights of Disabled Person (CRPD) को प्रनतवेिन सम्बन्त्धी List of
Issues सम्बन्त्धी जवाफ सम्बब्न्त्धत सनमनतमा पठाइएको।

•

ु
गणतन्त्र नाउरुको भ्रष्टाचार ववरुद्धको सां यक्त
रािसां घीय महासन्त्धी कायाान्त्वयनको
अवस्थाको स्थलगत पुनरावलोकन गररएको।

•

राविय मानव अनधकार आयोगबाट प्राप्त नसफाररस कायाान्त्वयन र सो को
अनुगमनसम्बन्त्धी काया।
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•

सुनसरी र मोरङ ब्जल्ला ब्स्थत कायाालयहरूमा मानव अनधकारसुँग सम्बब्न्त्धत अन्त्तरााविय

महासब्न्त्ध अनुरुप पेश भएका राविय प्रनतवेिन उपर प्राप्त नसफाररसहरूको कायाान्त्वयन

•

अवस्थाबारे अध्ययन अनुगमन सम्पन्न गररएको।

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
(CAT) महासन्त्धी

बमोब्जमको

ते स्रो, चौथो,

पाुँचौं, छै ठौं

र

सातौं

आवनधक

प्रनतवेिनलाई अब्न्त्तम मस्यौिा तयार गररएको।
•

भ्रष्टाचार

ववरुद्धको

ु
सां यक्त

रािसां घीय

महासन्त्धी

कायाान्त्वयनको

अवस्थाको

पुनरावलोकन चेकनलष्ट अनुसारको प्रारब्म्भक मस्यौिा तयारी ।
•

ु राज्य अमेररका र वफनल्याण्िको प्रस्ताववत आवासीय
नेपालका लानग जापान, सां यक्त
ु ला, कोलब्म्बया र नेिरल्याण्िका गैरआवासीय राजिू त
राजिू त पिमा र भेनेजय

पिमा ननयुब्क्तका लानग प्राप्त प्रस्ताव बमोब्जम ननयुक्त गना नेपाल सरकारको
तफाबाट सहमनत प्रिान गररएको।
•

कायाालयबाट ववनभन्न ववषयमा जारी भएका प्रेस ववज्ञनप्तहरू तयार गरी कायाालयको
वेवसाइट (www.opmcm.gov.np) मा राब्खएको साथै प्रचार प्रसारका लानग
नमनियाहरूमा समेत पठाइएको।

•

कायाालयका महत्वपूण ा सू चना प्रवाहका लानग १६१८०७०७०११११ को अनियो
नोवटस वोिाको सां चालन गररएको र यसमा सामवयक रुपमा अद्यावनधक गररएको ।

•

सूचना मागकतााहरूलाई सूचना प्रानप्तका लानग ननयनमत रूपमा सहजीकरण गरे को।

२. अथा मन्त्रालय
१. समग्र आनथाक ब्स्थनत
क. अनुमाननत आनथाक वृवद्ध िरः ५.९ प्रनतशत
ख. सावाजननक ववि
➢ राजस्व रु. ५ खबा ८४ अबा ३८ करोि
➢ खचा रु. ७ खबा ७८ अबा ११ करोि
ग. मुिास्फीनत ६ प्रनतशत

घ. शोधनान्त्तरः रु. २४ अबा ७३ करोि (घाटा)
ङ. वैिेब्शक व्यापार

➢ आयात रु. ७ खबा ६७ अबा ३६ करोि
➢ ननयाात रु. ५३ अबा ७२ करोि
➢ व्यापार घाटा रु. ७ खबा १३ अबा ६४ करोि

च. वविे शी ववननमय सां ब्चत रु. १० खबा ४९ अबा २२ करोि
छ. ववप्रेषण आम्िानी रु. ४ खबा ७१ अबा ८६ करोि
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२. सम्पादित मु्य कामहरू
क. िे शको वतामान आनथाक ब्स्थनत सम्बन्त्धी श्वेतपर सां घीय सां सिमा प्रस्तुत
गररएको।
ख. आनथाक वषा २०७५/७६ को लानग बजेटको सीमा (सां घ, प्रिे श र
स्थानीय तह) ननधाारण ।
ग. आनथाक वषा २०७४/७५ को बजेटको अधा वावषाक मूल्याङ्कन प्रकाशन।
घ. आनथाक वषा २०७३/७४ को बजेटको वावषाक प्रनतवेिन प्रकाशन।
ङ. राविय गौरवका आयोजनालाई श्रोत (बजेट) अभाव हुन नदिने
प्रनतवद्धताबमोब्जम थप रु. १५ अबा २४ करोि रकम ननकास गररएको।
च. रु. १ खबा ३५ अबा ६७ करोि आन्त्तररक ऋण नलइएको ।
छ. सावाजननक-ननजी साझेिारी ववधेयकको मस्यौिा तयार भएको।
ज. ननयमनकारी ननकाय नभएका गैर वविीय क्षेरको ननयमनकारी ननकाय
तोक्ने प्रविया पूरा भएको।
झ. सां घ, प्रिे श र स्थानीय तहमा वविीय सां घीयताका ववववध पक्षका क्षमता
ववकास सम्बन्त्धी कायािम सां चालन भएका।
ञ. अन्त्तर सरकारी ववि पररषद्मा सिस्यको ननयुब्क्त भई पवहलो बैठक
सम्पन्न भएको,

ट. ववननयोजन ऐन, २०७४ अन्त्तगात प्रिे शहरूको लानग रु. ७ अबा १४
करोि ६५ लाख र स्थानीय तहहरूका लानग रु. २ खबा २५ अबा ५
करोि ४१ लाख ननकासा दिइएको।
ठ. मस्यौिा तयारी;
➢

प्रिे श सां ब्चत कोष सां चालन कायाववनध

➢

सावाजननक ननजी साझेिारी

➢

प्रिे श र स्थानीय तहलाई समपूरक अनुिान प्रिान गने
सम्बन्त्धी,

➢

प्रिे श र स्थानीय तहलाई ववशेष अनुिान प्रिान गने सम्बन्त्धी

➢

राजस्व बोिा गठन सम्बन्त्धी,

ु ानी गने सबै खचा
ि. नेपाल सरकारले प्राप्त गने राजस्व िाब्खला र भक्त
ववद्युतीय प्रणाली माफात गने नीनत तयार गरी रु. १ लाख सम्मको
ु ानीको लानग परीक्षण प्रारम्भ,
भक्त

ढ. राजस्व पररचालनको वैकब्ल्पक कायायोजनाको कायाान्त्वयन

ण. स्थानीय तहले प्राकृनतक व्यब्क्तबाट घर बहाल कर असुल गना सक्ने
व्यवस्था,

त. नबरगांजको एकीकृत भन्त्सार चौकीबाट जाुँचपास शुरु
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थ. ब्चनीको आयातमा लाग्ने भन्त्सार महसूलमा शत प्रनतशत वृवद्ध,

ि. व्ययसावयक कृवष कजाामा व्याज अनुिान दिने कायाववनधको सां शोधन
ध. पूवााधार ववकास बैंकमा ५% लगानी गने ननणाय
न. नधतोपर ननस्काशन ननयमावली जारी भएको,
प. आनथाक वषा २०७५/७६ को बजेट नीनत र नसद्धान्त्त सां घीय सां सिमा
प्रस्तुत गररएको।

३. उद्योग, वाब्णज्य तथा आपूनता मन्त्रालय
उद्योग
िे हायबमोब्जमका कानुनको मस्यौिा तयार गररएकोः-

•

प्रािे ब्शक औद्योनगक व्यवसाय ऐन ।

•

औद्योनगक व्यवसाय ऐन, २०७३ सां शोधन ।

•

बौवद्धक सम्पब्ि सम्बन्त्धी ववधेयक।

•

एिीिीटे शन पररषद्को सम्बन्त्धमा व्यवस्था गना बनेको ववधेयक ।

•

गररवी ननवारणका लानग लघु उद्यम ववकास कायािम ननिे ब्शका ।

•

सावाजननक ननकायमा स्विे शी वस्तुको उपयोग सम्बन्त्धी ननिे ब्शका ।

•

पब्श्मना, कफी, मह, खानेपानीको नमटर र सिक सुरक्षासम्बन्त्धी नेपाल गुणस्तर
मस्यौिा ।

•

सेफगािा¸ एब्न्त्टिब्म्पङ तथा काउण्टरभेनलङ सम्बन्त्धमा व्यवस्था गना बनेको
ववधेयक ।

•

आयात ननयाात ऐन सां शोधन ववधेयक ।

•

प्रिे शमा व्यापार व्यवसाय ननयनमत र व्यवस्थापन गने नमूना कानुनको मस्यौिा ।

•

वस्तुको प्रत्यक्ष वविी (व्यवस्थापन तथा ननयमन गने) ननयमावली ।

ववववध
•

वविे शी लगानीका ७७ सवहत ९१ वटा ठू ला उद्योग िताा भएको। िताा भएका
९१ उद्योगका लानग रु. ९८ अबा लगानन प्रनतवद्धता भएको छ। यो प्रनतवद्धता
मध्ये रु. ४६ अबा बराबरको बैिेब्शक लगाननको प्रनतवद्धता प्राप्त भएको ।

•

भै रहवा ववशेष आनथाक क्षेरमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनाथा उद्योगीहरूलाई
अनुमनतपर प्रिान गररएको।

•

बारा ब्जल्लाको नसमरामा ननमााण हुने नसमरा गामेन्त्ट प्रशोधन क्षेरको सम्माननीय

प्रधानमन्त्रीबाट ब्शलान्त्यास भई ननमााण काया अब्घ बढे को ।
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•

बाुँके ब्जल्लाको नौबस्ता, रूपन्त्िे ही ब्जल्लाको मोनतपुर र मकवानपुर ब्जल्लाको

मयुरधापमा औद्योनगक क्षेर स्थापनाको लानग ववस्तृत अध्ययन प्रनतवेिन तयार गना
सूचना प्रकाशन भएको ।
•

घौवािी फलाम अन्त्वेषणमा २५० हेक्टर सभे काया तथा ३०० नमटर च्यानल

स्याम्पनलङ्ग काया सम्पन्न भएको। महािे वस्थान धादिङ्गमा च ुनढु ङ्गा अन्त्वेषण ३५०
ववस्तृत अध्ययन काया र कान्त्िाङगढी, धादिङ्गमा ३१० नमटर नड्रनलङ्ग काया
सम्पन्न।
•

खननज अन्त्वेषण कायाको लानग २६०० वगा वकमी क्षेरको भौगनभाक सवेक्षण
वफल्ि काया सम्पन्न भएको।

•

ुँ ा कायािम, नतलगांगा आख
ुँ ा प्रनतष्ठानबाट उत्पादित आख
ुँ ामा लगाउने
नेपाल आख
ले न्त्सको उत्पािन क्षमता वृवद्ध गना अनुिान उपलधध गराइएको ।

बाब्णज्य
•

राविय अथातन्त्रलाई नोक्सान पुर्याउने आयातलाई ननयन्त्रण गने साथै व्यापारलाई
िे शगत र वस्तुगत ववववनधकरण गना सेफगािा¸ एब्न्त्टिब्म्पङ तथा काउण्टरभेनलङ
सम्बन्त्धी कानूनी व्यवस्था गना यस सम्बन्त्धी मस्यौिा तयार गरी सां सिमा पेश गने
तयारी सम्पन्न भएको ।

•

हालको व्यापार घाटालाई ननयन्त्रण गना र अन्त्तरााविय व्यापारलाई ननयमन गने
उद्देश्यले ननकासी पैठारी (व्यवस्थापन) ऐनको मस्यौिा सां सिमा प्रस्तुत गने तयारी
सम्पन्न भएको ।

•

नेपालको सां ववधानको अनुसूची ६ बमोब्जम प्रिे शको एकल अनधकारको सूची
अनुसार प्रिे शमा व्यापार व्यवसाय ननयनमत र व्यवस्थापन गना जारी गनुप
ा ने
कानूनको नमूना ऐनको मस्यौिा तयार भएको ।

•

अनावश्यक र सावाजननक अवहत हुने आयातलाई ननयन्त्रण गना नेपाल राजपरमा
प्रकाशन गरे को सूचनालाई अद्याववनधक गरी आयातमा पूण ा तथा पररमाणात्मक
बन्त्िे ज लगाउन व्यवब्स्थत गने सम्बन्त्धी प्रस्ताव तयार भएको।

•

गत अवप्रल 2018 मा नेपाल-भारत वीचको अन्त्तर सरकारी सनमनत (IGSC सहसब्चवस्तरमा र IGC सब्चवस्तरमा)

बैठक सम्पन्न भएको । उक्त बैठकबाट

नेपालको व्यापार घाटालाई न्त्यू नीकरण गना ववद्यमान नेपाल-भारत व्यापार सन्त्धी,
पारवहन सन्त्धी र रे ल्वे से वा सम्झौतालाई पुनरावलोकन एवां पररमाजान गना सहमती
भएको ।
•

नेपाल-चीन बीच Free Trade Agreement (FTA) गने सम्बन्त्धमा सां भाव्यता अध्ययन
सम्पन्न भएको ।
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•

ववरगञ्ज ब्स्थत एकीकृत भन्त्सार जाुँच चौकी (ICP) को ननमााण सम्पन्न भई नेपाल र
ु
भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हरूबाट सां यक्त
रुपमा उद्घाटन भई उक्त जाुँच
चौकीलाई सञ्चालनमा ल्याएको ।

•

२०७२ सालको भूकम्प तथा बाढीबाट क्षनतग्रस्त तातोपानी नाका ब्स्थत सु्खा
बन्त्िरगाह चीन सरकारको

•

सहयोगमा पुन:ननमााण काया शुरु भएको ।

रसुवा ब्स्थत वटमुरेमा सु्खा बन्त्िरगाह ननमााण काया शुरु गना चीनको छे न्त्िुमा गत
जनवरी 2018 मा चीननया पक्षसां ग सम्झौता सम्पन्न भएको ।

•

काठमािौंको चोभारमा अन्त्तरााविय स्तरको सु्खा बन्त्िरगाहको ननमााण काया शुरु
गने तयारी सम्पन्न भएको ।

आपूनता
•

अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा जनतालाई सरल र सहज रुपमा उपलव्ध गराउन

तथा कालोबजारी एवां कृनतम अभाव हुन नदिन १०० दिनको अवनधमा उपत्यका
बावहर र नभर समेत ववनभन्न व्यवसावयक फमाहरूमा 687 पटक बजार अनुगमन
गरी आवश्यक कारवाही गररएको ।
•

खाद्यान्न ढु वानी अनुिान कायािम अन्त्तगात िोल्पा, मुग,ु हुम्ला लगायतका िुगम
ा
ब्जल्लाहरूमा 5569मे.टन खाद्यान्न ढु वानी गररएको र कण्ठरोग ननयन्त्रण कायािम
अन्त्तगात तोवकएका िुगम
ा
ब्जल्लाहरूमा 30183.05 क्वीण्टल नून ढु वानी
गररएको।

•

नेपाल र भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीहरूबाट गत अवप्रल 2018 मा नयाुँ

ु
दिल्लीबाट सां यक्त
रुपमा ब्शलान्त्यास गरी मोनतहारी-रक्सौल-अमले खगांज पेिोनलयम
पाइपलाइन हालसम्म 11 वक.मी. ननमााण काया सम्पन्न भएको ।
•

न्त्यूनतम ९० दिनसम्मको आवश्यकतालाई धान्ने गरी पेिोनलयम पिाथा भण्िारण
क्षमता अनभवृवद्ध गने कायािम अन्त्तगात भण्िारण गृह ननमााण कायाको लानग
नुवाकोटको बट्टार, तनहुुँको खै रेनी लगायत काभ्रेपलाञ्चोक र लनलतपुर ब्जल्लाका
उपयुक्त स्थानमा सरकारी जग्गा पवहचान काया सम्पन्न भएको

•

।

पेिोनलयम पिाथाको ढु वानीमा हुने गरे को च ुहावटलाई ननयन्त्रण गना भारतबाट

आउने सबै ववन्त्िुहरूमा पेिोनलयम ट्याङ्करहरूको लवकङ्ग प्रणाली काया लागु
गररएको।

४. ऊजाा, जलस्रोत तथा नसां चाई मन्त्रालय
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सां स्थागत पुनस
ा ांरचना तफा
•

“समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को उद्देश्यलाई साकार पाना ऊजाा, जलस्रोत तथा

नसुँचाइ क्षेरको हालको अवस्था, समस्या र च ुनौनतहरूको यथाथा ब्चरण सवहत यस
क्षेरको समग्र ववकासको लागी भावी मागा ब्चर (श्वेतपर) 2075 जारी गररएको।
ऊजाा तफा
•

चीन सरकारको अनुिान सहयोगमा नसां हिरबार पररसरको सरकारी भवनहरूमा १
मेगावाट क्षमता बराबरको सौया ववद्युत राविय प्रणालीमा जिान काया सम्पन्त्न भई
ब्चननयाुँ पक्षबाट हस्तान्त्तरण भएको ।

•

नेपाल भारत वीच सम्पन्न ववद्युत खरीि सम्झौताको म्याि माचा 2018 सम्म
भएकोमा Power Exchange Committee को बैठक माफात १५ मवहना अवनध थप
गरी आयात भै रहेको करीव १२० मेगावाट क्षमता बरावरको नबद्युत आपुनता
सुननब्श्चत गररएको।

•

पञ्चेश्वर ववकास प्रानधकरणको Joint Committee को चौथो तथा Governing
Body को छै ठौँ वैठक िमश: बैशाख 10,११ र १३ गते बसी पञ्चेश्वर
ववकास

प्रानधकरण

सम्बन्त्धमा

अब्घल्लो

बैठकका

ननणायहरूको

कायान्त्वयन

पुनरावलोकन गरी वावषाक बजेट, कायािम तथा ववनभन्न प्रशासननक ववषयहरूका
ु प्राववनधक टोली को बैठक यथाशीघ्र
साथै नि.वप.आर.लाई अब्न्त्तम रुप दिन सां यक्त
आयोजना गने ननणाय भएको।
•

नेपाल सरकार, नेपाल ववद्युत प्रानधकरणको लगानी र ववश्व बैंकको सहुनलयतपूण ा
ऋण सहयोगमा २५ मेगावाट क्षमताको ग्रीि सौया पररयोजना एक वषामा ननमााण
सम्पन्त्न गने लक्ष्यका साथ नमनत 2075/01/14 गते नुवाकोटमा नसल्यान्त्यास
भएको।

•

ननजी क्षेरबाट सां चानलत जलववद्युत पररयोजना अन्त्तगात ओखलढुां गाको मोलुां ग
खोलाबाट ७ मेगावाट, कास्कीको मड्क्यु खोलाबाट 13 मेगावाट र इलामको

माई साना क्यास्केिबाट 8 मेगावाट गरी जम्मा 28 मेगावाट ववद्युत राविय
प्रशारण ग्रीिमा आबद्ध भएको।
•

लघु तथा साना जलववद्युत आयोजना

सौया ऊजाा प्रणाली, सुधाररएको पानीघट्ट र

वायु ऊजाा माफात ७८०० घर पररवारमा ववद्युतको पहुुँच पुगेको |
•

सुधाररएको फलामे च ुलो र बायोग्यास जिानबाट ववनभन्त्न क्षेरका कररब २ हजार
घर पररवारमा स्वच्छ खाना पकाउने ऊजााको पहुुँच पुगेको |

•

४९ धानमाक सां स्थाहरू, ९ वटा कृवष फमा, ३८ वटा सामुिावयक सां स्था, ५०

वटा कृवष नसां चाई, १२ वटा अस्पतालमा सौया ऊजाा प्रणाली जिान भई त्यस्ता
क्षेर र सां स्थाहरूमा नबद्युतको पहुुँच पुगेको।
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•

नवीकरणीय ऊजााको प्रवद्धान र ववकासको लानग ग्रानमण क्षेरको नवीकरणीय
ऊजाा

•

(RERA)कायािम सां चालनमा ल्याइएको |

लघु जलनबद्युत आयोजनाबाट प्राप्त भएको ५६,६९४ Tonnes of CO2 Equivalent
(Certified Emission Reduction) युरो १,३९,४६७ मा ववश्व बैंकलाई नबवि
गररएको | उक्त रकम वैकब्ल्पक ऊजाा प्रवद्धान केन्त्ि अन्त्तगात रहे को काबान
कोषमा िाब्खला गररएको।

•

कूल २१२ मेगावाट क्षमताको ११ वटा आयोजनालाई उत्पािन अनुमनतपर जारी
गररएको छ। त्यस्तै २० आयोजनालाई सवेक्षण अनुमनतपर जारी गररएको र

कूल १५५ मेगावाटका १३ वटा आयोजनासुँग ववद्युत खररि सम्झौता गररएको
छ।
नसांचाइ तफा
•

भेरी बबइा िाइभसान बहुउद्देश्यीय आयोजना मा 4४०९ नमटर सुरुङ्ग ननमााण
काया सम्पन्न भएको ।

•

रानी जमरा कुलररया नसचाई आयोजना िोस्रो चरणको लागी ववश्वबैंक सां ग
अमेररकी िलर ६६ नमनलयन बराबरको सम्झौता भएको ।

•

नसक्टा

नसां चाइ

आयोजनाको

पूवी

वक.नम.मुल नहर ननमााणको लागी
•

समुिाय

व्यवब्स्थत

नसां ब्चत

मूलनहरको

ननमााण

काया

शुरुभै
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रुख कटान काया सम्पन्न भएको ।

कृवष

क्षेर

आयोजना,नसचाइ

तथा

जलश्रोत

व्यवस्थापन आयोजना तथा मझौला नसां चाइ आयोजना अन्त्तगात ४९ वटा
योजना सम्पन्न भई थप ६४३६ हेक्टर क्षेरफलमा व्यवब्स्थत नसां चाइ से वा
उपलव्ध भएको ।
•

भनु मगत जलस्रोत तफा ३५ वटा नयाां निप ट्युववेल, ७७ वटा मेब्शन नड्रल
स्यालो ट्युववेल ननमााण भई ९९२ हे क्टर जनमनमा थप नसां चाइ सुववधा
उपलव्ध भएको ।

•

काठमाण्िौमा 8th Asian Regional Conference on Irrigation and Drainage,
2-4 May 2018 मा सम्पन्न भएको ।

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन तफा
•

२०७४ साल श्रावण मवहनाको अब्न्त्तम साता परे को नभषण वषााले गिाा िे शको

अनधकाांस स्थानहरूमा आएको बाढी तथा पवहरोबाट क्षनतग्रस्त सां रचनाहरूको
पुनःस्थापना तथा पुनःननमााणको लानग प्राप्त रु. १ अबा बजेट तथा कायािम
स्वीकृत भई सोही बमोब्जम पुन: ननमााणको काया सां चालन भएको ।
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•

बबई निी (बदिाया खण्ि) को स्वीकृत ववस्तृत पररयोजना प्रनतवेिन तथा
खररि गुरु योजना बमोब्जम ठे क्का बन्त्िोबस्त भई उक्त निीको अनत
सम्वेिनब्शल स्थलहरूमा निी ननयन्त्रण काया शुरु भएको ।

•

नेपाल भारत सां यूक्त प्राववनधक टोलीवाट बाग्मती,कमला तथा लालवकैया
नदिको सां वेिनस्थलको

पवहचान

तथा सां रक्षणका लानग ननरीक्षण

सवहत

काठमाण्िौमा नेपाल भारत JCIFM (Joint Committee on Inundation Flood

ु ा
Management ) को १२ औ ां बैठक April 16th-20 th ,2018 मा सम्पन्न हुनक
साथै सां चानलत कायाको लागी भारत सरकार बाट रु १८ करोिको अनुिान
सहयोग प्राप्त भएको ।
जल तथा मौसम ववज्ञान तफा
•

मौसमी रािार स्थापनाका लानग सुखेत को रातानाङलामा आवश्यक पूवााधार
ननमााणको काया सम्पन्न भई टावर जिान गने काम सुरु भएको ।

•

कोशी र पब्श्चम राप्ती नदिहरूमा वाढी पूव ा सूचना प्रणानल स्थापना गने काम
सम्पन्न भै पररक्षणको चरणमा रहे को ।

•

चट्याङ्ग सां जाल प्रणाली (Lightning Detection System) को स्थापना एवां
सफल पररक्षण समेत सम्पन्न भएको ।

५. कानून, न्त्याय तथा सां सिीय मानमला मन्त्रालय
िे हायका नमुना कानूनहरूको मस्यौिालाई अब्न्त्तम रुप दिई सबै प्रिे शमा पठाइएकोः

•

मु्य न्त्यायानधवक्ताको काम कताव्य र अनधकार तथा सेवा शता सम्बन्त्धमा
व्यवस्था गना बनेको ववधेयक

•

प्रिे शका सावाजननक नलखत प्रमाणीकरण कायाववनधका सम्बन्त्धमा व्यवस्था
गना बनेको ववधेयक

•

गाउुँ सभा र नगर सभाको कानून ननमााण प्रवियाका सम्बन्त्धमा व्यवस्था
गना बनेको ववधेयक

•

प्रिे श सरकारको आनथाक कायाववनध ननयनमत तथा व्यवब्स्थत गना बनेको
ववधेयक

•

प्रिे श आकब्स्मक कोष सम्बन्त्धमा व्यवस्था गना बनेको ववधेयक

•

मु्य मन्त्री र मन्त्रीको पाररश्रनमक तथा सुववधा सम्बन्त्धमा व्यवस्था गना
बनेको ववधेयक

•

प्रिे श सभाका पिानधकारी तथा सिस्यको पाररश्रनमक तथा सुववधा सम्बन्त्धमा
व्यवस्था गना बनेको ववधेयक

•

प्रिे श सभा सब्चवालय सम्बन्त्धमा व्यवस्था गना बनेको ववधेयक
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•
•

प्रिे शको अन्त्तररम सावाजननक खररि कायाववनध
गाउुँसभा/नगरसभाको

काया

सञ्चालन

सम्बन्त्धमा

व्यवस्था

गना

बनेको

ववधेयक
•

न्त्यावयक सनमनतको कायाववनधका सम्बन्त्धमा व्यवस्था गना बनेको ववधेयक

•

प्रिे श सहकारी ववधेयक

•

ब्जल्ला सभा तथा ब्जल्ला समन्त्वय सनमनत सम्बन्त्धी ववधेयक

•

आनथाक वषा 2075/76 को सेवा र कायाहरूको लानग प्रिे श सब्ञ्चत
कोषबाट केही रकम खचा गने र ववननयोजन सम्बन्त्धमा व्यवस्था गना बनेको
ववधेयक।

•

स्थानीय तहको लानग न्त्यावयक सनमनतको कायाववनधका सम्बन्त्धमा व्यवस्था
गना बनेको ववधेयक ।

िे हायका ववधेयक/अध्यािे शहरू व्यवस्थावपका सां सिमा िताा वा पेश गररएकोः
•

बेपिा पाररएका व्यब्क्तको छानववन सत्य ननरुपण तथा मेलनमलाप आयोग
(पवहलो सां शोधन) अध्यािे श, 2075

•

राविय ब्चवकत्सा ब्शक्षा अध्यािे श, 2075

•

सावाजननक सुरक्षा (तेस्रो सां शोधन) ववधेयक, 2075

•

राविय सभा सिस्यको ननवााचन सम्बन्त्धमा व्यवस्था गना बनेको अध्यािे श,
2075

•

सां घीय सां सिका महासब्चव, प्रनतनननध सभाका सब्चव तथा राविय सभाका
सब्चवको पाररश्रनमक, सेवाका शता र सुववधा सम्बन्त्धमा व्यवस्था गना बनेको
अध्यािे श, 2075

घ. िे हायका ववषयमा नयाुँ ववधेयक तजुम
ा ाको लानग नसद्धान्त्त स्वीकृनत दिइएकोः
•

वविे शी ववननयम व्यवस्थापन गने ववधेयक

•

ु ानी तथा फर्छ्यौट सम्बन्त्धी ववधेयक
भक्त

•

आवासको अनधकार सम्बन्त्धी ववधेयक

•

कृवष जैववक ववववधता सां रक्षण तथ सिुपयोग सम्बन्त्धी ववधेयक

•

ब्शक्षाको अनधकार सम्बन्त्धी ववधेयक

•

नेपाल एविनिएसन ववधेयक

•

क्यानसनो व्यवसायको सञ्चालन सम्बन्त्धमा व्यवस्था गना बनेको ववधेयक

•

सां घीय वन तथ भू-सां रक्षण ववधेयक

ङ. िे हायका ववषयमा नयाुँ ववधेयक तजुम
ा ाको लानग तजुम
ा ा सहमनत दिइएकोः
•

राविय सभा सिस्यको ननवााचनका सम्बन्त्धमा व्यवस्था गना बनेको ववधेयक

•

गुठी सम्बन्त्धी कानूनलाई व्यवस्था गना बनेको ववधेयक
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•

ले खापरीक्षण सम्बन्त्धमा व्यवस्था गना बनेको ववधेयक

च. िे हायका ववषयमा नयाुँ ननयम तजुम
ा ाको लानग मस्यौिामा तजुम
ा ा सहमनत दिइएकोः
•

कमाचारी समायोजन ननयमावली, 2074

•

श्रम ननयमावली, 2075

•

ववद्युत ननयमन आयोग ननयमावली, 2075

•

ननक्षेप सुरक्षण ननयमावली, 2075

•

कजाा सुरक्षण ननयमावली, 2075

•

ननक्षेप तथा कजाा सुरक्षण कोषको प्रमुख कायाकारी अनधकृतको सेवा, शता,
पाररश्रनमक तथा अन्त्य सुववधा सम्बन्त्धी ननयमावली, 2075

छ. िे हायका ववषयमा ननयम सांशोधनको लानग सहमनत दिइएकोः
•

जन्त्म, मृत्यु तथा अन्त्य व्यब्क्तगत घटना (िताा गना) (िोस्रो सां शोधन)
ननयमावली, 2075

•

(२) ननवााचन क्षेर पूवााधार ववशेष कायािम सञ्चालन कायाववनध (ते स्रो
सां शोधन) ननयमावली, 2071

•

(३) सैननक सेवा (पवहलो सां शोधन) ननयमावली, 2075

ज. सब्न्त्ध, सम्झौताको मस्यौिा तजुम
ा ा, जाुँच र राय
िे हायका सब्न्त्ध सम्झौताका मस्यौिा जाुँच गरी राय दिइएकोः
•

नेपाल सरकारको परराि मन्त्रालय र न्त्यू ब्जल्याण्ि सरकारको Ministry of
Foreign Affairs and Trade बीच दद्वपक्षीय परामशा सां यन्त्र स्थापना सम्बन्त्धी,

•

नेपाल सरकार र SAIEVAC बीच Regional Secretariat स्थापना गने
समझिारीपरको नवीकरण सम्बन्त्धी,

•

नेपाल सरकार र अन्त्तरााविय ववकास सां स्था (IDA) बीच First Programmatic
Fiscal and
Public Financial management Development Policy Credit
सम्बन्त्धी,

•

एब्शयाली ववकास बैंकले काठमािौं उपत्यका खानेपानी नलनमटे िलाई प्रिान गने
Investment Grant का सम्बन्त्धमा तयार पाररएको Exchange of Letter तथा
Investment Grant Concept Note सम्बन्त्धी,

•

नेपाल सरकार र जापान सरकार बीच नेपालको सामाब्जक र आनथाक
ववकासको लानग सहायता प्रिान गने Exchange of Notes को सम्झौता
सम्बन्त्धी,
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•

नेपाल तथा अन्त्तरााविय ववकास सां स्था (IDA) बीच रानी जमरा कुलररया नसां चाई
योजनाको आधुननकीकरण– चरण २ आयोजनाका सम्बन्त्धमा सम्पन्न हुने वविीय
सम्झौता सम्बन्त्धी,

•

नेपाल सरकार तथा United Nations Environment बीच Global Environment
facility full size Project सां चालन गनाको लानग सम्पन्न हुने प्रस्ताववत आयोजना
सहयोग सम्झौता सम्बन्त्धी,

•

नेपाल सरकार तथा सववाया सरकार बीच कुटनीनतक एवां सरकारी राहिानी
ु मा भ्रमण गिाा प्रवेशाज्ञा छु ट दिने सम्बन्त्धी,
बाहकलाई एक अकााको मुलक

•

नेपाल टे नलनभजन र रनसया टु िे टे नलनभजन बीच सम्पन्न हुने प्रस्ताववत
समझिारीपरका सम्बन्त्धी,

•

नेपाल सरकार तथा भारत सरकार बीच सम्पन्न हवाई सम्झौताको धारा १३
लाई सां शोधन गने सम्बन्त्धी,

•

नेपालको तातोपानी र रसुवागढीको चीनसुँग जोनिएका सीमा नाकाका पुलहरू
पुनःननमााणका लानग नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच सम्पन्न हुने सम्झौताको
मस्यौिाका सम्बन्त्धी।

झ. िे हायका अन्त्तरााविय नलखतको पक्ष बन्ने सम्बन्त्धमा राय दिइएकोः
•

Regional Cooperative Agreement, 2017 लाई ग्रहण गने सम्बन्त्धी,

•
•

BIMSTEC Convention Against Trafficking in Persons का सम्बन्त्धी,
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons,
Especially Women and Children, supplementing the United Nations
Convention Against Transnational Organized Crime (UNTIP Protocol),
2000 लाई सब्म्मलन गने सम्बन्त्धी,

•
•

ु ान बाहे कका पक्षहरू बीच
BBIN Motor Vehicles Agreement लाई भट
कायाान्त्वयन गने सम्बन्त्धमा सम्पन्न हुने Exchange of Letter सम्बन्त्धी,
Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the fair and
Equitable sharing of benefits arising from their utilizations to the
convention on biological diversity मा पक्ष राि बन्ने सम्बन्त्धमा ।

ञ. िे हायको सम्झौतालाई प्रभावकारी बनाउन कानूनी राय (Legal Opinion) उपलधध
गराइएको :
•

नेपाल र एब्शयाली ववकास बैंक बीच Rural Connectivity Improvement
Project कायाान्त्वयनका लानग सम्पन्न ऋण सम्झौतालाई प्रभावकारी बनाउन
नेपाल सरकारको तफाबाट उक्त बैंकलाई पठाउनु पने कानूनी राय दिइएको।

६. कृवष , भूनम व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
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भूनम व्यवस्था तफा
•

स्थानीय सरकार सां चालन ऐन, 2074 को िफा 104 पनछ "तर भू-अनभले ख सूचना
व्यवस्थापन प्रणाली माफात स्थानीय तहमा जग्गा प्रशासन सम्बन्त्धी सेवा सां चालन
नहुुँिासम्म मालपोत कायाालय, नापी कायाालय र भूनमसुधार कायाालयबाट यथावत सेवा

सां चालन हुनेछ स्थानीय तहले जग्गा प्रशासन सम्बन्त्धी पूवााधार तयार गरे पनछ
िमशः स्थानीय तहमा हस्तान्त्तरण हुनेछ" भन्ने प्रनतवन्त्धात्मक वाक्याांश थप गना केही

नेपाल ऐनमा सां शोधन गने ववधेयकमा समावेश गना मस्यौिा कानून, न्त्याय तथा
सां सिीय मानमला मन्त्रालयमा पठाइएको ।
•

भू-उपयोग ववद्येयकको मस्यौिा तजुम
ा ा भई सहमनतको लानग कानून, न्त्याय तथा
सां सिीय मानमला मन्त्रालयमा पठाइएको ।

•

गुठी सम्बन्त्धी ववद्ये यक तजुम
ा ा गना अवधारणा पर स्वीकृनतको लानग नेपाल सरकार
मब्न्त्रपररषिमा पठाइएको ।

•

मालपोत तथा नापी कायाालयहरूमा भू-अनभले ख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली ववस्तार
गनाको लानग कायािम तजुम
ा ा गररएको l

•

आ.व. २०७५/७६ मा मुक्त कमैया पुनस्थाापन काया सम्पन्न गने गरी कायािम
तजुम
ा ा गररएको l साथै आ.व. २०७६/७७ मा मुक्त हनलया पुनस्थाापन काया सम्पन्न
गने गरी कायािम तजुम
ा ा गररएको l

•

सगरमाथा उचाइ मापनको कायाववनध तय गना अन्त्तराविय ववज्ञ सब्म्मनलत गोष्ठी
माफात मापनको ववनध (methodology) लाई अब्न्त्तम रुप दिई समतलन तथा GPS
ववनधबाट गररने सवेक्षण काया सुरु गररएको।

•

भूकम्प प्रभाववत क्षेरमा रहे का प्रथम िजााका ११ वटा ननयन्त्रण ववन्त्िुको सभे क्षण
काया सम्पन्न गररएको।

•

नापी कायाालय पवात, रामेछाप, नसन्त्धुनलको भवन ननमााण काया सम्पन्न भएको ।

•

NSDI Policy को मस्यौिा तयार भएको ।

•

753 वटै स्थानीय तहहरूको सां घीय िाटावेश तयार भएको ।

•

ु
नेपाल भारत सां यक्त
सीमा सवेक्षण कायाको लानग ४ वटा सवेक्षण टोली पररचालन
गररएको ।

•

मालपोत कायाालय चन्त्िगढी, झापामा पूण ा रुपमा अनलाईन सेवा लागु गररएको ।

•

हाल २३ वटा मालपोत कायाालयमा अनलाईन सेवा सां चालनमा रहे को र चालु आ.व.
को अन्त्त्य सम्ममा थप 39 वटा मालपोत कायाालयहरूमा लागु गने गरी काया
अगानि वढाइएको ।

•

10 वटा ब्जल्लाका भू-उपयोग नक्सा िाटा तयार गररएको । साथै तयार भएका भूउपयोग नक्शा िाटा स्थानीय तहमा हस्तान्त्तरण गने काया अगािी वढाइएको ।
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•

मालपोत कायाालयका नलखत, नमनसल, मोठ, स्रे स्ताको इमेज/स्क्याननङ र IT
Equipment खररि कायाका लानग वोलपर आवहान गररएको ।

•

पञ्च बवषाय मागाब्चर, २०७५ कायाान््वयनका लागब्् काया योजना तयार भै रहे को ।
सहकारी तफा

•

स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्त्तरणको काया 53 ब्जल्लामा सम्पन्न भएको l

•

प्रिे श तहमा सहकारी हस्तान्त्तरणको तयारी काया भइरहे को l

•

सहकारी ननयमावली २०७५ को मस्यौिा तयार भएको ।

•

६१ औ ां राविय सहकारी दिवस 2074/12/20 को उपलक्षयमा सहकारी माफात

आत्मननभार

राविय

अथातन्त्रको

ननमााण

ववषयक

अन्त्तरविया

कायािम

सवहत

सहकारीताको ववकासमा महत्वपूण ा योगिान पुर्याउने २ जना व्यब्क्तत्व र २ वटा
सहकारी सां स्थालाई पुरस्कृत गररएको ।

कृवष ववकास तफा
•

ुँ े कृवष, पशुपन्त्छी,
अल्पकालब््न, मध्यकानलन र दिघाकानलन योजना सवहतको 58 बुि
भूनम व्यवस्था र सहकारी क्षेरको रुपान्त्तरण मागाब्चर, २०७५ जारी गररएको।

•
•
•
•

ऐन, नीनत तथा कायाववनधहरूको तजूम
ा ा:

कृवष धयवसाय प्रवद्धान ऐन तथा भू -उपयोग ऐनको मस्यौिा तयार ।
खाद्य स्वच्छता नीनत Food safety Policy को मस्यौिा तयार ।

कृवष ववमा कम्पनी, वकसान प्रनतननधी तथा सरोकारवालाहरूको सहभागीतामा कृवष
ववमाको हालको अवस्था, आई परे का समस्याहरू तथा समाधानका उपायहरू
सम्बन्त्धमा छलफल तथा अन्त्तविाया गररएको।

•

प्रिे श तथा स्थानीय तहमा ८ जना वररष्ठ अनधकृत, २०९ जना अनधकृत, ४०२ जना
प्रा.स. र ८९ जना ना.प्रा.स. गरी ७०८ जना कमाचारीहरूलाई कामकाज गना
खटाईएको।

•

२५८ कृवष सेवा केन्त्िहरूको भवन तथा सम्पब्ि स्थानीय तहमा हस्तान्त्तरण गररएको
बाुँवक सेवा केन्त्िहरू हस्तान्त्तरणको िममा रहेक्ो।

•

२६ हजार ३ सय ३१ मे.टन यूररया, १२ हजार १२ मे.टन नि.ए.पी. र ९ सय
९९ मे.टन पोटास गरी जम्मा ३९ हजार ३ सय ४२ मे.टन

रासायननक मल

अनुिानमा नबिी ववतरण गररएको।
•

उन्त्नत बीउको आपुनतालाई सहज वनाई बीउ प्रनतस्थापन िरमा वृवद्ध ल्याउने
उद्धेश्यका साथ ६१ ब्जल्लामा ३६९ मे.टन मकैको बीउ, ५.३ मे.टन मुङको बीउ

र १ मे.ट नसमीको बीउ अनुिानमा ववतरण गररएको। ववनभन्न बालीका ४० वटा
जातहरू

सूब्चत

भई

कृषकस्तरमा

थप

नयाुँ

सूब्चत

जातहरूको

उपलधधता

बढे को।कररब ३ हजा मे.टन धानको बीउ खररिको बोलपर आह्वान भएको ।
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•

नेपाली ब्चयाको ब्राब्ण्िङ तथा प्रवद्धान गने उद्देश्यले २०७४ चै र २३ िे ब्ख २५ गते

ु का
सम्म ते श्रो अन्त्तरााविय ब्चया महोत्सव सञ्चालन गररएको। महोत्सवमा १३ मुलक
२९ जना अन्त्तरााविय ब्चया क्षेरका प्रनतननधीहरूको सहभानगता रहे को।
•

बुटवलमा २०७४ फाल्गुन ३ िे ब्ख ७ सम्म एघारौं राविय प्राङ्गाररक मेला सञ्चालन
भई १८,७९५ अवलोकनकतााले अवलोकन गनुक
ा ा साथै रु. २६ लाख ७५ हजार
बराबरको आनथाक कारोबार भएको।

•

क्षेरीयस्तरमा उत्कृष्ठ १५ जना कृषकहरूलाई रािपनत उत्कृष्ठ कृषक पुरस्कारबाट
सम्माननत गररएको ।

•

सुनसरीको माछामारा, कैलालीको घोिाघोिी, सोलुको पातले, उियपुरको रौतामाई र

नुवाकोटको ककनी गरी ५ स्थानमा ७५ घरधुरीको सहभानगतामा सामूवहक कृवष
पयाटन अगााननक नभलेज/ Modern Green Tour village स्थापना काया आरम्भ
गररएको।
•

कानलमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा अवब्स्थत नबषािी अवशेष ितु नबश्लेषण
प्रयोगशाला माफात तरकारी तथा फलफूलका नमुनामा ववषादि अवशेष पररक्षण गने

कायालाई ननरन्त्तरता दिईएको तथा िे शका अन्त्य ७ स्थानमा समेत यस वकनसमको
पररक्षणलाई ववस्तार गरी आम उपभोक्ताको सुरब्क्षत फलफूल तथा तरकारी उपभोग
गना पाउने अनधकारलाई सुननब्श्चत गना सहयोग पुर्याईएको।
•

पुवााधार ननमााण:

प्रधानमन्त्री कृवष आधुननवककरण पररयोजना:
❖ ननजी क्षेरको साझेिारीमा १४ वटा ५००० मे.टन क्षमताका मब्ल्टच्याम्बर
कोल्ि स्टोर ननमााणका लानग प्रस्ताव आव्हान भएको।
❖ ववनभन्न बालीका ११ वटा जोन तथा सुपरजोनहरूमा २४७२ हे. क्षेरफलका
लानग रु. २ करोि ४७ लाख ५५ हजार प्रोत्साहन अनुिान रकम ववतरण
गररएको।
❖ जोन तथा सुपरजोनहरूमा १९ वटा कस्टम हायररङ्ग सेन्त्टर स्थापना भएको
तथा २५ वटा कस्टमा हायररङ्ग सेन्त्टर र ३७ वटा पोष्ट हाभे ष्ट सेन्त्टर ननमााण
भै रहेको।
❖ जोन तथा सुपरजोनहरूमा साना नसां चाई पुवााधार ननमााण तफा २३५ वटा साना
नसां चाई आयोजना ननमााण सम्पन्न भएको र ९७९ वटा आयोजनाहरू सां चालन
भईरहे को।

❖ पाल्पा र धनकुटा जोन तथा कास्की सुपरजोनमा २१ वटा सेमी हाईटे क
नसारी/नग्रन हाउस ननमााण भएको।
❖ बारा सुपरजोन तथा मोरङ्ग र रुपन्त्िे ही जोनमा १९ हेक्टर नयाुँ पोखरी ननमााण
तथा ४८ हे क्टर पुराना माछा पोखरी ममात भएको।
25

❖ प्रधानमन्त्री कृवष आधुननवककरण पररयोजनालाई ववनभन्न बाली र वस्तुको
प्राथनमकताका आधारमा ववस्तार गररएको ।
•

मत्स्य ववकास केन्त्िहरू माफात ४ करोि २६ लाख ५२ हजार गुणस्तरीय
मत्स्य ववज उत्पािन तथा ववतरण गररएको।

•

कृवष फामा तथा केन्त्िहरू माफात ववनभन्त्न तरकारी वालीका १५३ केजी
मूल तथा उन्नत बीउ र २१५.४ हजार ववरुवा उत्पािन तथा वविी
ववतरण भएको र वहुँउिे फलफूलका ४६७३५ वटा ववरुवा उत्पािन तथा
वववि ववतरण भएको।

•

फूलका गुणस्तरीय ववरुवा तथा cut flower हरूको उत्पािन र वविी
ववतरणमा सहयोग पुयााउने उद्धेश्यले २० वटा साना ग्रीन हाउस, ७ वटा
आधुननक ग्रीन हाउस २ वटा Protected Cold Room स्थापना भएको।

•

गोखाा र लमजुङ्ग ब्जल्लामा सुन्त्तलाजात स्रोतकेन्त्ि स्थापना भईरहे को।
स्रोतकेन्त्ि स्थापना पश्चात

सुन्त्तलाजात फलफूलका ८० हजार गुणस्तरीय

ु ा साथै कागती / सुन्त्तला को नमुना High Density
ववरुवा उत्पािन हुनक
Planting बगैचा स्थापना हुने अपेक्षा गररएको। सोलुखम्ु बुमा कीवी तथा
भुँईु स्याउ प्रोसेनसङ्ग प्लान्त्ट स्थापना काया थालनी भएको ।
•

तराईका २० ब्जल्लामा २७०० वटा स्यालो ट्युववेल र ४ वटा
िीपट्युववेल जिान तथा १२ वटा िीपट्युववेल ममात भएको।

•

आगामी वहउुँिे नसजनिे ब्ख प्रनत नसजन प्रनत प्रयोगशाला १ लाखका िरले
गुणस्तरीय आलुको पूव ा मूल बीउ उत्पािन गरी वववि ववतरण गना ४ स्थानमा
तन्त्तु (Tissue) प्रजनन प्रयोगशाला स्थापना भएको छ।

•

खाद्य िाना उद्योग, होटल रे ष्टुरेण्ट, राजमागाका होटलको अनुगमन ननरीक्षण
७७८ पटक, खाद्य तथा िाना नमुना ववश्लेषण २३५७ वटा, खाद्य आयात
ननयाात ननरीक्षण तथा प्रमाब्णकरण १1518 वटा, मुद्दा िायरी ५१ वटा,
खाद्य मेला सञ्चालन ६ पटक, होटल स्तरीकरण लोगो ववतरण ८ पटक
गररएको।
दद्वपक्षीय सहयोग र समझिारी
•

हालै सम्पन्न नेपाल र भारतबीच New Partnership in Agriculture
अवधारणालाई तत्काल कायाान्त्वयन गना प्रविया सुरु भएको ।

•

माननीय कृवष, भूनम व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री ईजरायलको

भ्रमणमा दद्वपक्षीय वाताा भई कृवषमा ईजरायली हाईटे क प्रववनध
नेपालमा नमूनाका रुपमा सुरु गने सहमनत भएको ।
•

नेपाल भारत बीच Deemed

University स्थापना, प्राववनधक

सहयोग र प्रववनध आिान प्रिान गना सहमनत भएको ।
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•

उत्पािन र उपभोक्ता बीचको कृवष उपजको खािल कम गने कनस
स्वरुप

कानलमाटी

तरकारी

तथा

फलफूल

बजारमा

सम्भाववत

काटे नलङ अन्त्त्य गने वियाकलाप अगानि बढाईएको ।
•

खाद्य स्वच्छता कायम गने सन्त्िभामा बजार अनुगमन र खाद्य नमूना
अध्ययन नतब्र पाररएको ।

पशुसेवा तफा
•

िुध उत्पािन र बजारीकरणका आधारमा अनुिान पाइलट कायािम
अन्त्तगात २३ ब्जल्लाका २०० िुग्ध उत्पािक सहकारी सां स्थाहरूलाई
रु ७ करोि अनुिान ववतरणको लानग मूल्याङ्कन सपन्न भएको ।

•

२० वटा भन्त्िा बढी िुहन
ु ा गाईभैं सी पाल्ने ३० जना व्यवसावयक

कृषकहरूलाई ३० वटा नमब्ल्कङ्ग मेब्शन खररिमा प्रनत मेब्शन अनधतम
रु २ लाख सम्म अनुिान उपलधध गराउन सां झौता सम्पन्न भएको ।
•

पशु कल्याणको क्षेरमा कायारत ९ वटा सां स्थाहरूलाई बेवाररसे गाई,
बाच्छाबाच्छी व्यवस्थापन तथा उपपिाथाजन्त्य उद्योग स्थापनामा प्रनत
सां स्था रू ५ लाखका िरले अनुिान उपलव्ध गराउने कायािमका
लानग छनौट र सां झौता सम्पन्न भएको ।

•

सहकायामा नमब्ल्कङ्ग पालार स्थापना कायािम अन््तरगत ५ वटा
नमब्ल्कङ्क पालार स्थापना गना अब्न्त्तम मूल्याङ्कन

•

सपन्न भएको।

िे री एशोनसएसनसां गको सहकायामा िुग्ध क्षेर सुधार कायािम ७
प्रिे शमा १/१

वटा िुग्ध प्रशोधन प्लान्त्ट र ब्चनलङ्ग सेन्त्टर

स्थापनाको लानग प्रस्ताव आव्हान भएको ।
•

कृनरम गभााधान कायािमको लानग ६३ वटा नसमेन रे वफ्र, ८१ वटा
कृनरम गभााधान गन, ३२९३३९ िोज नसमेन, ९५१३४ नलटर तरल
नाइिोजन ववतरण र ४४ जनालाई कृनरम गभााधान तानलम प्रिान
गररएको ।

•

नबनभन्न ७ स्थानमा नमनन ह्याचरी स्थापना र सञ्चालनका लानग सां झौता
सम्पन्न भएको ।

•

कास्कीमा ननमााणानधन रुपमा रहे को वांगरु औधोनगक पाका स्थापना
कायािम अन्त्तगात फ्याटनर खोरहरू -१६ तथा वििर खोरहरू -१०
वटा‚ भेटेररनरी ब्क्लननक ननमााण‚ सोलार जिान लगायत काया सम्पन्न
भै सकेको र अन्त्य सां रचना ननमााणको िममा रहे को ।

•

िुग्ध उत्पािक सहकारी सां स्था, िुध सां कलन केन्त्ि, ब्चस्यान केन्त्ि र
साना िुग्ध प्रशोधन उद्योगका
िुध उत्पालन GMP तानलम
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७७

जना कमाचारीको लानग सफा

सम्पन्न भएको ।

•

“व्यवसावयक बाख्रापालन नेपालीको सान‚ मासुमा आत्मननभारता राविय
अनभयान” भन्ने

मुल

२०७४।११।१६

नाराका

साथ

नुवाकोटको

वविुरमा

नमनत

िे ब्ख २०७४।११।२६ प्रथम राविय बाख्रा

महोत्सव सपन्न भएको ।
•

बाख्रामा नश्ल सुधारको लागी १००० िोज बोयर बोकाको नसमेन
खररिको लानग

स्ूचना प्रकाशन भई खरीि सम्झौताको िममा

रहेको।
•

नश्ल सुधारको लानग १ लाख २७ हजार १ सय जनावरमा कृनरम
गभााधान गररएको ।

•

पशुपन्त्क्षीका रोगका ववरुद्ध राविय कायािमबाट ननम्न खोप

काया

भएको
✓ एच.एस.नब.क्यू .

रोग

ववरुद्ध २ लाख १० हजार पशुमा

नन:शुल्क खोप काया भएको ।
✓

वप.वप.आर. रोग ववरुद्ध ११ लाख भेिाबाख्रामा ननशुल्क खोप
काया भएको ।

✓

रानीखेत रोग नबरुद्ध ६ लाख ५ हजार ग्रानमण कुखुरामा

नन:शुल्क खोप काया भएको ।

कुखुरामा लाग्ने गम्वरो तथा फवलपक्स रोग ववरुद्धको २५०० िोज

•

खोप बजारमा नबिी ववतरणको लानग उपलव्ध गराइएको ।
•

िे शका नबनभन्न नाकाबाट िे शमा नभनरएका तथा िे शबाट बावहररएका

९०७७ पशुहरूको क्वारे न्त्टाइन जाुँच गरी महामारी रोग ननयन्त्रणमा सहयोग
पुयााएको ।
•

स्विे शमै पशु खोप उत्पािनमा आत्मननभार हुन ववनभन्न पशु रोग ववरुद्धको
खोप ९१ लाख ८९ हजार ५ सय ५० िोज उत्पािन भएको ।

•
•

रे नबज ववरुद्धको खोप

३5 हजार

िोज उत्पािन भइ ववतरण भएको ।

पशु सेवा तानलम माफात ज्ञान तथा नसप अनभवृवद्धको लानग अनधकृतस्तर
तानलम ८ स्लटमा 98 जना, सहायकस्तर 16 स्लटमा १8० जना र
कृषक/ व्यवशायी/ उद्यमी 20 स्लटमा 400 जना लाभाब्न्त्वत भएको ।

•

पशु बजार व्यवब्स्थत गरी

राजधानीमा स्विे शी पशुहरूको मासुको अपुनता

बढाउन १० वटा सां स्थासां ग राजधानीमा पशु ढु वानीको लानग सहकायामा
अनुिानमा सम्झौता भएको ।
• २५० जना युवाहरूलाई पशुपन्त्छी बजार प्रबद्धान कायामा
लानग छनौट गने काया अब्न्त्तम चरणमा पुगक
े ो ।
•

अनुिान सहयोगको

िुध मासुमा स्वच्छता कायम गना GMP तानलमको व्यवस्था भएको ।
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•

छाला सां कलन तथा प्रशोधनको लानग तानलमको आयोजना गररएको ।

•

वहमाली आयोजनाबाट ननम्न काया भएको
✓ आयोजना लागु भएका ब्जल्लामा ४ वटा वप्रफेब भवन ननमााण

✓ चरन खका ववकास गना २८ वटा बाटो पुल तथा पोखरी ननमााण
✓ वहमाली क्षेरमा उत्पादित वस्तुहरूको प्रशोधनको २ हप्ते तानलम १५
जनाको लानग सपन्न गररएको ।
पशु ब्चवकत्सा पररषद्
•

िताावाल पशु ब्चवकत्सकलाई तानलम, १८ जना पशु ब्चवकत्सकहरूलाई मत्स्य
ब्चवकत्सा नोवटवफकेशन र प्रमाब्णकरण बारे तानलम प्रिान गरी भेटेररनरी से वा
प्रवाह गना,

पशुपन्त्छी तथा मानव स्वास्र्थय सां रक्षण गना र पशुपन्त्छी तथा

तत्जन्त्य उत्पािकत्वमा वृवद्ध गना सघाउ पुगेको।
•

भेटेररनरी स्नातक तहको कायािम सां चानलत ववश्वववद्यालय तथा ब्शक्षण
सां स्थाहरूमा पररषद्को न्त्यू नतम मापिण्ि कायाान्त्वयन गरी गुणस्तरीय ब्शक्षा

प्रिान गरी योग्य पशु ब्चवकत्सक उत्पािन गने कायाको ननरीक्षण तथा ननयमन
गरे को।
राविय िुग्ध ववकास बोिा
•

ब्चतवनमा ६०० र गोरखामा ४०० स्कूलका बालबानलकाहरूलाई िूधको
महत्त्व बारे मा ज्ञान दिन्ुको साथै िू ध तथा िुग्ध पिाथाको ववतरण गररएको।

•

कैलालीको अिरीयामा िुग्धबाट बन्ने ववनभन्न परीकार बनाउने ववनधबारे २८
जना िुग्ध उद्योगी एवां सहकारी सां स्थाको कमाचारीहरूलाई तानलम प्रिान
गररएको।

•

कैलालीको अिरीयामा िुध ब्चस्यान गने भ्याटको सां चालन तथा ममात
सम्बब्न्त्ध तानलम २८ जनालाई प्रिान गररएको।

िुग्ध ववकास सांस्थान
•

ववराटनगर धुलो िूध कारखानामा मेब्शनररज उपकरण जिान तथा परीक्षण
उत्पािन भई िै ननक ६००००नल भन्त्िा बवढ िू ध प्रशोधन गरी धुलो िू ध
उत्पािन गने क्षमता नबस्तारको काया सम्पन्न गररएको।

•

सां स्थानको मौजुिा क्षमता तथा पूवााधारको अनधकतम उपभोग गरी स्थानीय
उत्पादित िूध सां कलन प्रशोधन तथा बजाररकरण काया गररएको।

•

सां स्थानको मौजुिा सां यन्त्रको ववस्तार तथा अन्त्य सम्भाववत िुग्ध उत्पािन
क्षेरको पवहचान गरर ववस्तृत व्यवसावयक कायायोजनाहरू मन्त्रालयमा ले खब््
पठाईएको।

७. खानेपानी मन्त्रालय
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•

राविय खानेपानी तथा सरसफाई नीनत र राविय मवहनावारी स्वच्छता नीनतको
प्रारम्भीक मस्यौिा तयार गररएको ।

•

राविय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहे को मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ्ग
ननमााण कायाको २६७ नमटर सुरुङ्ग खन्ने काया सम्पन्न भई २०७४ चै र २७ गते
नसन्त्धु- ग्याल्थुम खण्िको सुरुङ खन्ने कायाको ब्रे कथ्र ु सम्पन्न गररएको । मेलम्ची

खोलाको १७ करोि नलटर पानी सुन्त्िरीजल पानी प्रशोधन केन्त्िमा पथान्त्तरण
२०७५ साल भाि

मवहना नभर गने गरी ठे केिार कम्पनीको सहमतीमा काया

योजना तयार गररएको ।
•

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको िोस्रो चरणको याङग्री र लाके खोलाबाट थप ३४
करोि नलटर पानी पथान्त्तरण गनाका लानग EIA काया सुरु गररएको, DPR गने
काया अब्न्त्तम चरणमा रहेको र प्रवेश मागा र पुलहरूको ननमााणको लानग EProcurement को काया सुरु गररएको ।

•

काठमाण्िौं उपत्यका नभर मेलम्ची
अवनधमा

खानेपानीको थोक ववतरण प्रणालीको यस

१.६० वक.नम. पाइप जिान काया सम्पन्न गरी हालसम्म थोक ववतरण

प्रणालीको ६९ वक.नम. मध्ये ५९.४० वक. नम. (८६ प्रनतशत) पाइप जिान काया
सम्पन्न भएको । ववतरण प्रणाली ननमााण तफा ४४.५० वक.मी. पाइप जिान
काया सम्पन्न भई कुल ७२० मध्ये ६८५.०४ वक.नम. (९५.१ प्रनतशत) पाइप
जिान काया सम्पन्न भएको ।
•

सुन्त्िरीजल िे ब्ख चाववहल सम्म मेलम्ची खानेपानीको थोक ववतरण प्रणाली (कररव
९.६० वक.नम.) मा Pressure Test गने काया सम्पन्न भई महाुँकाल चौरको पुरानो
पानीपोखरीसुँग Connection गने काया सम्पन्न गरी मेलम्चीको पानी सुन्त्िरीजल
पानी प्रशोधन केन्त्िमा प्राप्त हुनासाथ थोक ववतरण प्रणालीको पाइप सफा गरी
पुराना सां जाल माफात तुरुन्त्त ववतरण गना सवकने गरी व्यवस्था गररएको ।

•

खानेपानी ररजवाायर ननमााण काया ववनभन्न ६ स्थान (बालाजु, महाराजगञ्ज,
आरुबारी, महाुँकालचौर, बाुँसबारी-हेपाली हाइट र खुमलटार) को यस अववधमा
थप ७ प्रनतशत काया सम्पन्न भई कररव ५ वटा खानेपानी ररजवाायर ननमााण काया
सम्पन्न हुने अवस्थामा रहे को ।

•

गुह्येश्वरी ब्स्थत ढल प्रशोधन केन्त्ि ननमााण गने काया यस अवनधमा थप ११
प्रनतशत काया सम्पन्न भई हालसम्म ५५ प्रनतशत ननमााण काया सम्पन्न भएको।
सल्लाघारी, कोिकु तथा धोबीघाटमा नयाुँ ढल प्रशोधन केन्त्ि ननमााण कायाको
निजाइन काया सम्पन्न भएको ।

•

िोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अन्त्तगात िै लेख खानेपानी
तथा सरसफाई आयोजना र खानेपानी गुणस्तर सुधार कायािम अन्त्तगातका
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तीनवटा आयोजना सम्पन्न भई कूल २५३४९ जना प्रशोनधत खानेपानी सेवाबाट
लाभाब्न्त्वत भएक्ा ।
•

५ ब्जल्ला ( नसन्त्धुली, सप्तरी, नसराहा, पाल्पा र कन्त्चनपुर) खुला दिशामुक्त क्षेर
घोषणा भई हालसम्म ५३ ब्जल्ला खुला दिशामुक्त घोषणा गररएको।

•

ग्रानमण खानेपानी अन्त्तगात यस अवनधमा जम्मा २६ वटा आयोजनाहरू सम्पन्न
भई

•

कुल १६०४२

लाभाब्न्त्वत

भएका ।

१९२५१

जनसङ््या

जनसङ््या आधारभ्ूत खानेपानी तथा सरसफाइबाट

भूकम्पबाट क्षनतग्रस्त ३१ वटा आयोजनाहरू ब्जणोद्धार र पुन्ःस्थापना गरर कुल
ु
आधारभत

खानेपानी

तथा

सरसफाइबाट

लाभाब्न्त्वत

भएका।
•

काठमाण्िौ उपत्यका खानेपानी नलनमटे ि अन्त्तगात रहे का ७ वटा Tube Well
ममात गरर सां चालनमा ल्याई थप ५० लाख नलटर ववतरण गररएको

•

।

१५० वटा खानेपानी ववतरण गने ट््याङ्करलाई स्टीकर (खानेपानी प्रयोजनका
ुँ ेलो )
लानग ननलो, घरायसी प्रयोजनका लानग हररयो र अन्त्य प्रयोजनका लानग पह
प्रिान गरर कानुनी िायरामा ल्याइएको ।

•

भूकम्पबाट क्षनतग्रस्त २० वटा सावाजननक ववद्यालयहर्ूमा वषाातको पानी सां कलन
प्रववनध जिान गरर कररब ६००० ववद्याथीहरू लाभाब्न्त्वत भएका ।

८. गृह मन्त्रालय
•

ववकास र समृद्धका लानग शाब्न्त्त, सुरक्षा र सुशासन भन्ने नाराका साथ गृहप्रशासन
सुदृढ गने उद्धेश्यले गृहप्रशासन सुधार कायायोजना, २०७४ लागू गररएको ।

•

सावाजननक यातायात क्षेरमा रहे का अस्वस्र्थय र ववकृनतयुक्त नसण्िीकेट प्रणाली अन्त्त्य
गररएको ।साथै अन्त्य क्षेरमा त्यस्ता गनतववनध हुन नदिन समन्त्वयात्मक रुपमा
कायािमहरू सञ्चालन भइरहे को।

•

कानून, नीनत, ननिे ब्शका तथा कायाववनध तजुम
ा ा गने प्रयोजनाथा मस्यौिा सनमनत गठन
भएको ।

•

ववरोध प्रिशानका लानग सबै ब्जल्लाहरूमा ननब्श्चत स्थल तोकी सो स्थलमा मार ववरोध
प्रिशान गना पाइने व्यवस्था गररएको ।

•

सुरक्षा बाहेक अन्त्य प्रयोजनमा खटाइएका सुरक्षाकमीलाई वफताा गराई उनीहरूको
प्रयोग राविय सुरक्षा व्यवस्थापनको कायामा लगाईएको ।

•

सां घ, प्रिे श तथा स्थानीय तहका VVIP/VIP को सुरक्षा ननिे ब्शका तयार गरी
कायाान्त्वयन गररएको ।

•

सरोकारवालाको सहकायामा पयाटकको आगमन बवढ हुने क्षेरहरूमा 24 घण्टा बजार

खुला राख्न आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था नमलाउन सबै ब्जल्ला प्रशासन कायाालयहरूमा
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ननिे शन भए पश्चात् कनतपय ब्जल्लाका त्यस्ता क्षेरहरूमा सुरब्क्षत रुपमा 24 घण्टा
बजार खुला राख्न सुरु भएको ।
•

प्रिे शको सुरक्षा व्यवस्थापनको गनतरोध अन्त्त्य गना प्रिे शमा रहने पिानधकारीहरूको
सुरक्षा प्रवन्त्ध नमलाउन तत्कालका लानग कायाकारी ननिे शन जारी गरी सबै प्रिे शमा
पठाइएको ।

•

सु्खा मौसम, हावाहुरी, पूव ा मनसुन लगायतको प्रकोपहरूबाट हुने क्षनतन्त्यूनीकरण
गनाको लानग सम्बब्न्त्धत सरकारी. गैरसरकारी सां स्था, राविय युवा पररषद्, राविय

खेलकुि पररषद्, नेपाल स्काउट लगायतले आफ्नो स्रोतसाधन चालु अवस्थामा राख्ने र

आवश्यक परे को अवस्थामा ववना कुनै ववलम्व पररचानलत हुने सां यन्त्रको ननमााण
गररएको।
•

ववराटनगर, ववरगञ्ज, भै रहवा, पोखरा, नेपालगञ्ज र धनगढी ववमानस्थलहरूमा ववश्व खाद्य
कायािमले सामग्री भण्िारण सुववधा Forward logistic base र mobile logistic hubs
स्थापना गरी सां चालन गनेसम्बन्त्धमा गृह मन्त्रालय र ववश्व खाद्य कायािमबीच Letter
of understanding भएको।

•

पाुँचथर ब्जल्लाका १,१०,००० जना नागररक र नसां हिरबार नभरका ७००० जना
कमाचारीहरूलाई चालू आनथाक वषानभर राविय पररचयपर उपलधध गराउने गरी

नागररकका वववरण िताा प्रणाली र पररचयपर छपाई तथा प्रशोधन प्रणाली (card
personalization) को स्थापना भएको।
•

राविय पररचय पर व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना सम्बन्त्धी प्राववनधक कायाहरू अब्न्त्तम

•

चरणमा रहे को ।
Eleventh SAARC Conference on Co-operation in Police matters preceded by the
Sixth Meeting of Focal Point of STOMD and SDOMD सम्बन्त्धी सम्मेलन
काठमािौंमा सम्पन्न भएको ।

•

अध्यागमन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन वविे शी नागररक अनुगमन ननिे ब्शका
तजुम
ा ा गररएको ।

•

अध्यागमन नीनत र कायाववनध मस्यौिा तयार भएको ।

•

कारागार

ििेल्धुरा

र

कारागार

नसन्त्धुपाल्चोकमा

नयाुँ

कारागारहरू

सञ्चालनमा

आएको।
•

प्रहरी सां गठन नभर आचारसां वहता पालना सम्बन्त्धमा स्पष्ट आधार तथा मापिण्ि तयार
भएको ।

•

िोस्रो नरवषीय Crime Action Plan स्वीकृत भई कायाान्त्वयनको चरणमा रहे को ।

•

अवैध सुन तस्करी एवां सनम शाक्य हत्याकाण्िमा सां लग्न ६३ प्रनतवािी मध्ये २९
जनालाई पिाउ गरी सां गदठत अपराध, अपहरण, कताव्य ज्यान र सुन तस्करी मुद्दामा

32

अनुसन्त्धान पश्चात् ब्जल्ला अिालत मोरङमा नमनत २०७५।०१।१९ गते पेश
गरे को।
•

यौनजन्त्य वहां साको न्त्यू ननकरण गना "Safety Pin Campaign" अन्त्तगात १०३ जनालाई पिाउ
गरी त्यस मध्ये ८४ जना अनभभावकलाई ब्जम्मा लगाईएको र १९ जनालाई

मुद्धा

चलाईएको ।
•

ववनभन्न लागूऔषध सम्बन्त्धी अपराधमा सां लग्न ९३० जनालाई पिाउ गरी कानुन
बमोब्जम कारवाही गनुक
ा ा साथै चरे स ३५२ वकलो, गाजा ९८५ वकलो, ब्राउनसुगर
३२० ग्राम २७५ नमनलग्राम, हे रोईन १८५ ग्राम ६०७ नमनलग्राम, बुप्रन
े ावफ्रन
३,९६६

एम्पुल,

फेनारगन

१२,१५६

एम्पुल,

िाइजेपाम

११,८३६

एम्पुल,

नाईिोभेट ११,५७६ एम्पुल, एनभल २,७४४ एम्पुल, ईस्प्रामोप्रोब्क्सनभन ४,१६०,
नुवफान ८,४९३ एम्पुल, लुवपजनसक २०१ एम्पुल बरामि गररएको।
•

ठु ला हनतयार ४ थान, साना हनतयार २७ थान र सो मा लाग्ने गोली राउण्ि ६१ थान,
घरे ल ु भरुवा ४ थान र नबष्फोटक पिाथा १२० थान बरामि गररएको ।

•

अवैधरूपमा भन्त्सार छली चोरी पैठारी गररएको सुन ८७५०.३७ ग्राम, अवैध मुिा
तफा USD ९६,८२५/-, UAE Dirham ४०,०००/-, Saudi Riyal ३२,०००/-, Chinese
Yuan ३८,१००/- बरामि गरी ५ जना नेपाली, ४ जना भारतीय र १ जना ब्चनीया
नागररक समेतलाई पिाउ गररएको ।

•

नेपाल प्रहरीका पूवााधारहरूलाई लैं नगक मैरी बनाउने नीनत अनुरुप मवहला तथा
बालबानलका सेवाकेन्त्िको छु ट्टै भवनहरू ववनभन्न १२ ब्जल्लामा ननमााण गरी सां चालनमा
ल्याईएको ।

•

प्रहरी प्रधान कायाालय र सबै प्रिे श प्रहरी कायाालयहरू बीच Video Conferencing प्रारम्भ
गररएको ।

•

नेपाल

प्रहरीको

Data Center को

पूवााधार

ननमााण

काया

पूरा

भई

सञ्चालनमा

ल्याइएको।
•

भरपिो सां चार नेटवकाको लानग आठ प्रहरी कायाालयहरू (सीमा प्रहरी चौकी

ु , प्रहरी चौकी फोब्क्सङटार काभ्रे, सीमा प्रहरी चौकी
ओलाङच ुङगोला ताप्ले जङ

लोमाङथाङ मुस्ताङ, ईलाका प्रहरी कायाालय रन्त्मामैकोट रुकुम, प्रहरी चौकी राराली
जुम्ला, प्रहरी चौकी शहरतारा िोल्पा, सीमा प्रहरी चौकी धुली बझाङ र प्रहरी प्रधान
कायाालय नक्साल) मा V-SAT जिान गरी सेवा सञ्चालन गररएको।
•

नमनत २०७५।०१।१२ गते िेब्ख वविे शमा रहे का नेपालीहरूलाई इमेल माफात् प्रहरी
चाररनरक प्रमाणपर ववतरण गने व्यवस्था लागू गररएको र उपत्यकामा जनताको
सुववधाको लानग थप िुई स्थान महानगर प्रहरी वृि, कानलमाटी र गौशालामा िताा
केन्त्ि स्थापना गरी सेवा ववस्तार गररएको ।

९. परराि मन्त्रालय
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दद्वपक्षीय सम्बन्त्धको ववस्तार तथा सुदृढीकरण
•

पावकस्तानका सम्माननीय प्रधानमन्त्री सावहि खाकान अधबासीको नेपाल भ्रमण
पावकस्तानका महामवहम प्रधानमन्त्री श्री सावहि खाकान अधबासीले २१-२२
फाल्गुण २०७४ मा नेपालको भ्रमण गनुभ
ा यो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी
शमाा

ओलीलाई

बधाई

तथा

शुभकामना

दिन

आउनु

भएका

पावकस्तानका

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले नेपाल–पावकस्तान सम्बन्त्धलाई थप सुदृढ तुल्याएको छ।
•

सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के.पी. शमाा ओलीको भारतको राजकीय भ्रमण
भारतीय

महामवहम

प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री

श्री

नरे न्त्ि

मोिीको

ननमन्त्रणामा

सम्माननीय

के.पी. शमाा ओलीले २३-२५ चै र २०७४ मा भारतको राजकीय

भ्रमण गनुभ
ा यो । उक्त भ्रमणले नेपाल र भारतवीच ववश्वासको स्तर अनभवृवद्ध गरी

दद्वपक्षीय सम्बन्त्धलाई थप सुदृढ गना सहयोग पुयााएको छ । नेपाल र भारतका
बीच समानता, आपसी ववश्वास, पारस्पररक सम्मान र आपसी वहतका आधारमा
दद्वपक्षीय सम्बन्त्ध अगानि बढाउने प्रनतवद्धता व्यक्त भएको छ । आनथाक, सामाब्जक

तथा दद्वपक्षीय सहयोगका अन्त्य क्षेरहरूका साथै कृवष, रे लमागा र जलमागा गरी तीन
नयाुँ क्षेरमा सहयोग अब्घ बढ्ने भएको छ । दद्वपक्षीय पररयोजनाहरूको शीघ्र
कायाान्त्वयन गने तथा ववद्यमान सां यन्त्रहरूलाई थप सविय तुल्याइने भएको छ ।

उक्त भ्रमणका अवसरमा भएको बीरगञ्ज एकीकृत जाुँच चौकीको उिघाटनबाट
व्य्ापार, पारवहन तथा आवतजावतमा सहजता थवपएको छ।
•

भारतका महामवहम प्रधानमन्त्री श्री नरे न्त्ि मोिीको नेपाल भ्रमण
सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शमाा ओलीको ननमन्त्रणामा भारतका महामवहम

प्रधानमन्त्री श्री नरे न्त्ि मोिीले २८ र २९ वैशाख २०७५ मा नेपालको राजकीय
भ्रमण

गनुभ
ा यो।

गत

चार

बषाको

अवनधमा

ते श्रोपटक

भएको

भारतका

ु ा साथै धानमाक
प्रधानमनन्त्रीको यस भ्रमणबाट आपसी ववश्वासमा अनभबृवद्ध हुनक

पयाटन तथा साुँस्कृनतक सम्बन्त्ध अझ प्रगाढ बन्ने वातावरण तयार भएको छ।
नेपाल र भारतका बीच ववगतमा भएका सवै सम्झौता तथा सहमनतको प्रभावकारी
कायाान्त्वयन हुने भएको छ । दद्वपक्षीय सहयोगका क्षेरमा ठोस प्रगनत हानसल
ु बीच कृवष, रे लमागा, जलमागा, ऊजाा, व्यापार, पारवहन तथा
गनाका लानग िुई मुलक

हवाई उड्डयन लगायतका सवै ववषयको यही असोजसम्मको समयसीमा तोकेर

सकारात्मक पररणाम आउने गरी सम्बोधन गने एवां नेपालमा बषेनी हुने िुबानको

ु
समस्या समाधान गनाका लानग यसपालीको मनसुन अगावै सां यक्त
टोली खटाई
िीधाकालीन समाधान पवहल्याउने सहमनत भएको छ। वाब्णज्य सब्न्त्ध, पारवहन
सब्न्त्ध र रे ल सेवा सम्झौताको शीघ्र पुनरावलोकन हुने भएको छ।
•

नबराटनगर ब्स्थत भारतीय िू तावासको क्याम्प अवफस बन्त्िः
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सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ववशेष कुटनीनतक प्रयासको फलस्वरूप नबराटनगरब्स्थत
भारतीय िूतावासको क्याम्प अवफस बन्त्ि भएको छ, हटे को छ ।
•

माननीय परराि मन्त्रीबाट चीनको औपचाररक भ्रमण
माननीय पररािमन्त्रीले चीनका स्टे ट काउब्न्त्सलर तथा वविे श मन्त्री महामवहम श्री
वाङ यीको मैरीपूणा ननमन्त्रणामा नमनत २०७५ वैशाख ३ िे ब्ख ८ गते तिनुसार

सन् २०१८ को अवप्रल १६ िे ब्ख २१ ताररखसम्म चीनको औपचाररक भ्रमण
गनुभ
ा एको नथयो । उक्त अवसरमा नेपाल चीनवीच प्रस्ताववत सम्झौता एवां
समझिारीहरू नछटो टु ङ्खग्याउने, दद्वपक्षीय सां यन्त्रहरूको वैठक यथाशक्य आयोजना
गने

एवां

चीन

पररयोजनाहरूको

सरकारको

सहयोगमा

कायाान्त्वयनमा

नेपालमा

सहजीकरणका

सां चानलत

लानग

ु
सां यक्त

आयोजना

एवां

समन्त्वय

तथा

कायाान्त्वयन सां यन्त्र ननमााण गने बारे मा सहमनत भएको नथयो । त्यसै गरी नेपाल र
चीनवीच िीघाकालीन रूपमा वहमाल वारपार बहुआयानमक यातायात सां जाल (TransHimalayan Multi-Dimensional Transport Network) ननमााण गने बारे मा साझा
धारणा बनेको छ।
•

नेपाल भारतवीच Joint Project Monitoring Committee (JPMC) को पवहलो
बैठक
हुलाकी मागा सम्बन्त्धी ववषयमा छलफलका लानग २१ फेब्रअ
ु री २०१८ मा
काठमािौंमा सम्पन्न भएको Joint Project Monitoring Committee(JPMC) को

पवहलो बैठकबाट नेपाल र भारतबीच सहमनत भएका ववनभन्न Hulaki Road
Projectsको प्रगनतको पुनरावलोकन गररएको ।

•

नेपाल-भारत एकीकृत जाुँच चौकी (Integrated Check Posts) को Project Steering
Committee (PSC) को आठौं बैठक
नयाुँ दिल्लीमा २२ फेब्रव
ु री २०१८ मा सम्पन्न भएको नेपाल-भारत दद्वपक्षीय

Integrated Check Posts Project Steering Committee (PSC) को आठौं बैठकमा

बीरगञ्जको एकीकृत जाुँच चौकी सहज रुपमा सञ्चालन गने , नबराटनगरमा एकीकृत
चेकपोष्ट ननमााणलाई शीघ्रता दिने तथा भै रहवा र नेपालगञ्जमा ननमााण हुने एकीकृत

•

चेकपोष्टहरूको प्राववनधक काया शीघ्र अब्घ बढाउन पहल भएको ।
Nepal-India Joint Committee on Inundation and Flood Management
(JCIFM)" को बाहौं बैठक

Nepal-India Joint Committee on Inundation and Flood Management को बाहौं
बैठक ३-७ बैशाख २०७५ मा काठमािौंमा सम्पन्न भयो । उक्त बैठक बागमती,
कमला

तथा

लालबकैया

निीका

पररयोजनाहरू

तथा

Flood Management,

Inundation सां ग सम्बद्ध समस्याहरूको समाधानमानथ केब्न्त्ित रहे को ।
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•

Joint Committee of Panchehswor Development Authority को बैठक
Pancheshwor Development Authority को Governing Body को बैठक १३
बैशाख २०७५ मा काठमािौंमा सम्पन्न भयो । पञ्जेश्वर पररयोजनाको DPR लाई
अब्न्त्तम रुप दिनका लानग ववज्ञहरूको टोलीको म्याि यही ३० सेप्टे म्बर २०१८

•

सम्म थप्न नसफाररश गने ननणाय भएको छ ।
Nepal-India Inter-Governmental Committee (IGC) on Trade, Transit and
Cooperation to control Unauthorized Trade को बैठक
Nepal-India Inter-Governmental Committee (IGC) on Trade, Transit and
Cooperation to control Unauthorized Trade को बैठक १३-१४ बैशाख मा

काठमािौंमा सम्पन्न भयो । नेपालको भारतसुँग रहे को बढ्िो व्यापार घाटालाई

ु का बीच रहे को
सम्बोधन गना तथा पारवहन सहजीकरणका लानग िुई मुलक
वाब्णज्य सब्न्त्ध, पारवहन सब्न्त्ध तथा रे ल से वा सम्झौताको पुनरावलोकन गने
सहमनत

भएको ।

काठमाण्िौ र स्पेनको म्यानड्रि शहरबीच भनगनी सम्बन्त्ध स्थापना गने सम्झौतामा
िुई शहरका बीच २६ फेब्रअ
ु री २०१८ मा काठमाण्िौमा हस्ताक्षर सम्पन्न
भएको।

ु रािसांघ र बहुराविय कूटनीनत
सांयक्त
असां लग्न आन्त्िोलनको १८औ ां मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभानगता

•

नेपालले

५-६

अवप्रल

२०१८

मा

अजरबैजानको

बाकुमा

भएको

असां लग्न

आन्त्िोलनको १८ औ ँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भाग नलएको। नेपाल एब्शया प्रशान्त्त
क्षेरको तफाबाट यस सम्मेलनको उपाध्यक्षमा ननवााब्चत भएको ।
मानव अनधकार पररषद्को ३७औ ां सभामा प्रनतनननधत्व

•

नेपाल मानव अनधकार पररषद्को सिस्य (२०१८-२०२० अवनध) मा ननवााब्चत भए
पश्चात ब्जम्मेवार सिस्यको रुपमा २२ फ्रेबुअरी िे ब्ख माचा २३, २०१८ सम्म
जेनेभामा सम्पन्न भएको मानव अनधकार पररषद्को ३७ औ ँ सभाको उच्चस्तरीय
सरमा सहभानगता जनाएको ।

ु राि सांघीय मञ्चहरूमा ननवााब्चत भएको छ ववगत तीन मवहनामा नेपाल ननम्न सांयक्त
❖

सन् २०१८ को लानग The Committee on Conferences को अध्यक्ष,

❖

सन् २०१९-२०२१ का लानग The United Nations Entity for Gender Equality
and

❖

Empowerment of Women (UN-Women) को कायाकारी बोिाको सिस्य, र

सन् २०१९-२०२२ का लानग The Commission on Science and Technology
for Development (CSTD) को सिस्य।
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•

परराि मन्त्रालय र The Organization of Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)
को सहकायामा ९-१३ अवप्रल २०१८ मा

७ औ ँ Regional Training Course on

Emergency Response to Chemical Incidents for State Parties in Asia आयोजना
गरीयो।

क्षेरीय कूटनीनतमा सवियता
BBIN Motor Vehicles Agreement अन्त्तगातको Trial Run सम्पन्न

•

बांगलािे श, भ ुटान, भारत र नेपाल सब्म्मनलत नमनत १५ जुन २०१५ मा नथम्पुमा
हस्ताक्षर भएको BBIN Motor Vehicles Agreement अन्त्तगात बस सेवाको Trial
Run १० िे ब्ख १३ बैशाख २०७५ मा बांगलािे शबाट भारत हुांिै नेपाल आएर
सम्पन्न

भयो ।

११ अवप्रल २०१८ का दिन काठमािौंमा SAARC Police Conference सम्पन्न भयो।

•

सेवा प्रवाह
राहिानी ववभागबाट यस अवनधमा १२६६७३ थान राहिानी जारी गररएको छ।

•

राहिानी ऐन, २०७४ को मस्यौिा सां घीय, प्रािे ब्शक र स्थानीय सां रचना अनुकुल

•

हुने गरी तयार गररएको ।
राहिानीको

•

लानग

आवेिकले

बुझाउने

शुल्कलाइ

Revenue Management

Information System (RMIS) अन्त्तगात वैंकले प्रववष्ट गरे को राजश्वको वववरण
ववभागको अनभले खमा रूजु गरी यस्तो वववरणको Cross Verification हुने Software
ननमााण गरी कायाान्त्वयनमा ल्याइएको छ।

मलेनसयाको ले न्त्गेग घरवफती केन्त्िबाट नमनत २०७४ फागुन १० गते १० जना र

•

बुवटक जनलल घर वफती केन्त्िबाट ३० जना अलपर परे का नेपाली श्रनमकहरूको
उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको छ ।

१०. भौनतक पूवााधार तथा यातायात मन्त्रालय
•

पुष्पलाल (मध्यपहािी) लोकमागा आयोजना अन्त्तगात

३० वक.नम. ग्राभेल सिक

ननमााण, २ वटा पुल ननमााण सम्पन्न भएको,
•

हुलाकी राजमागा आयोजना अन्त्तगात ४५ वक. नम. ग्राभेल सिक ननमााण, २ वटा पुल
ननमााण सम्पन्न भएको,

•

उिर िब्क्षण लोकमागा (कोशी राजमागा) अन्त्तगात ५ वक.नम. ियाक ननमााण, ६ वक. नम.
ग्राभेल सिक ननमााण सम्पन्न भएको,

•

उिर िब्क्षण लोकमागा (कालीगण्िकी राजमागा) अन्त्तगात १० वक.नम. ियाक ननमााण,
१२ वक. नम. ग्राभेल सिक ननमााण सम्पन्न भएको,
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•

उिर िब्क्षण लोकमागा (कणााली (वहल्सा- नसमीकोट) राजमागा) अन्त्तगात १ वक.नम.
ियाक ननमााण सम्पन्न भएको,

•

काठमाण्िौ उपत्यका सिक ववस्तार आयोजना अन्त्तगात ९ वक.नम. कालोपरे सिक
ननमााण सम्पन्न भएको,

•

व्यापाररक मागा ववस्तार आयोजना अन्त्तगात २.० वक.नम. कालोपरे सिक ननमााण
सम्पन्न भएको,

•

व्यापाररक मागा ववस्तार आयोजना अन्त्तगात जटही जनकपुर ढल्केवर सिक ननमााण
काया चालु भएको,

•

व्यापाररक मागा ववस्तार आयोजना-ववरगांज पथलै या सिक अन्त्तगात ३ वक.नम. ग्राभेल
सिक ननमााण सम्पन्न भएको,

•

व्यापाररक मागा ववस्तार आयोजना-वेलवहया वुटवल सिक अन्त्तगात २.५वक.नम.
कालोपरे सिक ननमााण सम्पन्न भएको

•

निाहा कोशीपुल चतरा रुपनगर सिक अन्त्तगात १.८ वक.नम. कालोपरे सिक ननमााण
सम्पन्न भएको,

•

ु ाघाट भोजपुर सिक अन्त्तगात १२ वक.नम. कालोपरे सिक ननमााण भएको,
ले गव

•

हले सी दिक्तेल सिक अन्त्तगात ७.० वक.नम. कालोपरे सिक ननमााण भएको,

•

रामेछाप मन्त्थली सिक अन्त्तगात १.० वक.नम. कालोपरे सिक ननमााण सम्पन्न भएको

•

सम्भाववत रणनीनतक सिकहरू अन्त्तगात २१ वक.नम. कालोपरे, २६ वक. नम.
ग्राभेल,४६ वक.नम. ियाक ननमााण सम्पन्न भएको,

•

सम्भाववत प्रािे ब्शक सिकहरू अन्त्तगात ३९ वक.नम. कालोपरे, ५६ वक. नम.
ग्राभेल,६९ वक.नम. ियाक ननमााण सम्पन्न भएको,

•

ननवााचन क्षेर सिकहरू अन्त्तगाथ २१

वक.नम. कालोपरे, ३२ वक. नम. ग्राभेल,३४

वक.नम. ियाक ननमााण सम्पन्न,
•

िब्क्षणी सीमा नाका-ब्जल्ला सिरमुकाम-पूव ा पब्श्चम जोिने सिकहरू अन्त्तगात
वक.नम. कालोपरे, ११ वक. नम.

•

५

ग्राभेल,१७ वक.नम. ियाक ननमााण सम्पन्न भएको,

समग्रमा सिक तथा पुल १७६ वक.नम. कालोपरे, २९६ वक. नम. ग्राभेल, २७८
वक.नम.ियाकननमााण, ९ वटा पुल ननमााण सम्पन्न भएको,

•

यातायात व्यवस्थापन कायाववनध ननिे ब्शका लगायत ववनभन्न १० वटा ननिे ब्शका र
मापिण्ि स्वीकृत गरी लागू गररएको ।
❖

यातायात व्यवस्थापन कायाववनध ननिे ब्शका, २०७४

❖

सवारी प्रिू षण परीक्षण ननिे ब्शका, २०७४

❖

मालवाहक सवारी साधनको भारवहन ननयमन सम्बन्त्धी ननिे ब्शका, २०७४

❖

मझौला तथा साना सवारी परीक्षण सम्बन्त्धी मापिण्ि, २०७४

❖

बाटो ननधाारण ननिे ब्शका, २०७४
38

❖

स्कूल बस ननिे ब्शका, २०७४

❖

बस बिी नबब्ल्िङ्ग मापिण्ि, २०७४

❖

कारखाना तथा वकाशप सञ्चालन ननिे ब्शका, २०७४

❖

सवारी चालक प्रब्शक्षण केन्त्ि सञ्चालन ननिे ब्शका, २०७४

❖

•

मझौला तथा साना सवारी ननरीक्षण सम्बन्त्धी मापिण्ि, २०७४

महानगरपानलका, उपमहानगरपानलका र काठमाण्िौ उपत्यकामा हररयो ब्स्टकर
बाहे कका सवारी साधन २०७५ साउन १ िे ब्ख सञ्चालन गना नपाउने गरी
आवश्यक व्यवस्था नमलाइएको ।

•

काठमाण्िौ-रसुवागढी रे लमागाको अध्ययन चीन सरकारको सहयोगमा प्रारम्भ गने
सहमनत भएको ।
•

काठमाण्िौ-ववरगांज

रे लमागा ननमााणको

लानग

भारत

सरकारसां ग

सहमनत

भएको।
•

भारत सरकारको सहयोगमा ननमााण गरीने रुपैनिया-नेपालगांज र नौतनवाभै रहवाको रे खाङ्कन सभे क्षण काया सुरु भएको ।

११. मवहला, बालबानलका तथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालय
•

सन् २०३० सम्ममा सवै वकनसमका लैं नगक ववभेिको अन्त्त्य गने, राज्यका सवै
क्षेर सां रचना तथा तहहरुमा मवहलाको समान तथा अथापूण ा सहभानगता सुननश्चत
गने र अवसर पहुुँच प्रनतफल र लाभहरुमा सारभूत समानता कायम राख्ने
लक्ष्यका साथ लैं नगक समानतामूलक राि ननमााण गना राविय लैं नगक समानता
नीनत, को अब्न्त्तम

•

मस्यौिा २०७५, तयार भएको ।

नेपालको सां नबधानमा बालबानलका सम्बन्त्धमा भएका व्यवस्थाहरु कायान्त्वयन गना
बालबानलकाको

सुरक्षा,

सां रक्षण,

ववकास

र

सहभानगता

अनभवृवद्धका

साथै

बालअनधकारको सम्मान, सम्बधान, पररपूनता एवां बालमैरी न्त्याय सम्पािन र
बालबानलकाको सबोिम वहत कायम गना बालबानलका सम्बन्त्धी ऐन, २०४८
लाई प्रनतस्थापन गने नयाुँ ऐनको मस्यौिा तयार गरी कानून, न्त्याय तथा सां सिीय
मानमला मन्त्रालयमा पठाइएको ।
•

लैं नगक

वहां सा

ननवारण

ब्जल्लाब्स्थत कायाालयहरु

कोष

सां चालन

ननयमावली

२०६७

मा

उल्ले ब्खत

रुपान्त्तरण भईसकेको सन्त्िभामा सां घीय सां रचना

अनुकुल हुने गरी र लैं नगक वहां सा पीनित÷ प्रभाववतहरुले तत्काल राहत पाउने
गरी लैं नगक वहां सा ननवारण कोष सां चालन ननयमावलीका प्रवधानहरुलाई सां शोधन
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गना ननयमावली मस्यौिा तयार गररएको छ ।अपाङ्गता भएका व्यब्क्तको अनधकार
सम्बन्त्धी १० बषे राविय नीनत तथा कायाान्त्वयन कायायोजनाको मस्यौिा तयार
भएको ।
•

अपाङ्गता भएका व्यब्क्तको अनधकार सम्बन्त्धी ऐन २०७४ बमोब्जम अपाङ्गता
भएका व्यब्क्तको अनधकार सम्बन्त्धी ननयमावलीको मस्यौिामा ववनभन्न मन्त्रालयको
राय प्रनतविया माग भएकोमा केही मन्त्रालयबाट प्रनतविया प्राप्त भै सो अनुरुप
मस्यौिालाई अब्न्त्तम रुप दिइ स्वीकृनतका लानग पेश हुने िममा रहे को छ ।

•

रािपनत मवहला उत्थान कायािम माफात मानव ववकास सूचकाांकमा पछानि
परे का १४ ब्जल्ला (भोजपुर, सुनसरी, वारा, रौतहट, िोलखा, नसन्त्धुली, तनहुुँ,
ुा ा ) का कररब ११००
लम्जुङ, रोल्पा, िाङ, िै लेख, मुग,ु , अछाम, िाचल
मवहलाहरुले तालीम नलई स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता ववकासमा सहयोग
भै रहेको छ । अन्त्तरााविय व्यापार मेलामा लनलतपुरमा

मवहला प्रवनधात सहकारी

सां स्थाद्धारा २० स्टल राखी बजार प्रबद्धान काया गररएको ।
•

४ वटा प्रिे शको १० ब्जल्लाको १४ ठाउुँमा स्थानीय जनप्रनतनननधहरुलाई लैं नगक
वहां सा ववरुद्ध अनभमुखीकरण कायािम सां चालन गररएको छ । लैं नगक वहां सा
वपनित तथा प्रभाववतको लानग १९ ब्जल्लामा अल्पकालीन सेवा केन्त्ि सां चालनमा
ल्याइएको।

•

वहां सा पीनितहरुको िीघाकालीन पुनस्र्थापनाको लानग काठमाण्िौमा सां चानलत
मांगला सहाना पुनस्थापना केन्त्िमा ४० जनालाई सेवा उपलधध गराइएको छ ।
हाल २१ जना

लै वङ्कक वहां सा पीनित/प्रभाववतहरु आश्रय नलईरहे का छन् जसमध्ये

१० जनाले औपचाररक ब्शक्षा ७ जनाले अनौपचाररक ब्शक्षा र ८ जनाले ववनभन्न
वकनसमका नसप तथा तानलमहरु नलईरहे का छन् । केन्त्िबाट १० जनालाई
पाररवाररक पुनस्ा थापना गराईएको ।
•

ु ी ऐन जबरजस्ती करणी महलको १० (ग) बमोब्जम अिालतबाट भएको
मुलक
आिे श अनुसार लै वङ्गक वहां सा ननवारण कोषबाट हालसम्म ३७ जनालाई ३५
लाख ५० हजार रकम क्षनतपूनता उपलधध गराईएको छ । त्यसै गरी लै वङ्कक
वहां सा ननवारण कोषबाट केन्त्िीय स्तरबाट
रकम राहत उपलधध गराईएको ।
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१२ जनालाइ ४ लाख ४५ हजार

•

मानब बेचनबखन तथा ओसारपसार ननयन्त्रण सम्बन्त्धमा सरकारी रगै सरकारी
ननकायबाट सम्पािन भएका प्रगनत तथा उपलधधीहरु समेटी राविय प्रनतवेिन
तयार गररएको ।

•

मन्त्रालयवाट

नबद्यमान नीनत ऐन कानून तथा कायािमका वारे का प्रिे श नां १

को ४ ब्जल्ला र प्रिे श नां ४ का सवै ब्जल्लाका १२० स्थानीय तहका प्रमुख र
उप प्रमुखलाई अनभम्ुखीकरण गररएको ।
•

एकल

मवहलाको

क्षमता

अनभवृवद्ध, आय

आजान

र

स्वरोगारका

लानग

सुरक्षाकोषवाट नुवाकोटमा २ लाख १८ हजार र वाजुरामा २ लाख ३० हजार
बजेट उपलधध गराईएको ।
•

कोलम्बो प्लानका २७ िे शका लैं नगक सम्पका व्यब्क्तहरुको ३ दिने क्षेरीय
सम्मेलन नेपालमा आयोजना गरी मवहला तथा वालवानलकाका क्षेरमा भएका
असल अभ्यासको आिानप्रिान तथा आगामी किमको वारे मा छलफल भएको ।

•

अठारौं

साका सम्मेलनको

ुँ ा नां २० अनुसार साका क्षेरको
घोषणापरको बुि

लानग सामाब्जक सां रक्षण कायायोजनाको मस्यौिा तयार गररएको ।
•

नसां हिरबार पररसरनभर सञ्चानलत दिवा ब्शशु स्याहार केन्त्ि सञ्चालन भईरहे को
हाल ९२ जना ब्शशुहरु केन्त्िमा राखी सेवा उपलधध गराइएको ।

•

भक्तपुर, कास्की र मोरङमा सां चालन भइरहे को बाल सुधार गृहमा हाल २८८
जना रहेक्ा छन् भने नेपालगञ्जमा बालसुधार गृह सां चालनको िममा रहे को।

•

UNCRPD सनमनतले उठाएका List of Issues को जबाफी प्रनतबेिन तयार गरी
सनमनतमा पठाइएको र सो सनमनतसमक्ष नेपालले पेश गरे को अपाांगता भएका
व्यब्क्तको

अनधकार

सम्बन्त्धी

महासब्न्त्धको

प्रारब्म्भक

प्रनतबेिनमानथको

छलफलमा भाग नलई नेपालले अपाांगता भएको व्यब्क्तको हक र अनधकार
सम्बधान र सां रक्षणको क्षेरमा हानसल गरे का प्रगनत, उपलब्धध प्रस्तुती गररएको ।
•

सबै प्रिे शमा अपाांगता भएका व्यब्क्तको लानग सहायक सामग्री उत्पािन तथा
ननशुल्क ववतरण गररएको छ । यस अवनधमा २२०० जनालाई सहायक सामग्री
उपलधध गराइएको ।

•

ज्येष्ठ नागररक सम्बब्न्त्धत १२२ वटा सां घसां स्थाहरुमाफात ज्येष्ठ नागररक आश्रम
ननमााण र सां चालनका लानग आनथाक सहयोग उपलधध गराइएको |
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•

नयाुँ पुस्तामा ज्येष्ठ नागररकहरु प्रनत सम्मानपूवक
ा भावनाको ववकास गना ७७
ब्जल्लाका २२५ ववद्यालयमा अन्त्तरपुस्ता नसप हस्तान्त्तरण कायािम सां चालन
भएको।

१२. युवा तथा खेलकुि मन्त्रालय
•

मन्त्रालयको सां गठन सां रचना नेपाल सरकार मब्न्त्रपररषिबाट स्वीकृत भएको,
राविय युवा पररषिको सां गठन सां रचना मब्न्त्रपररषिको स्वीकृनतका लानग सां घीय
मानमला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालयमा

पठाएको तथा राविय खेलकुि

पररषि, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष र नेपाल स्काउटको सां गठन
सां रचनाको मस्यौिा तयार भएको ।
•

राविय युवा पररषि ऐन, २०७२; खेलकुि ववकास ऐन, २०४८ र नेपाल स्काउट
ऐन, २०५० को सां शोधनका लानग मस्यौिा तयार भएको ।

•

राविय खेलकुि नीनत, २०६७ को पररमाजानको लानग मस्यौिा तयार भएको ।

•

राविय अपाङ्ग कोषमाफात् १७० जना अपाङ्ग युवालाइा सहयोग सामग्री ववतरण
भएको ।

•

उपरािपनत युवा पुनस्थाापना कायािम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कायाववनध
स्वीकृत भई पुनस्थाापना सम्बन्त्धी काया शुरु भएको।

•

प्रिे श १ को सुनसरी ब्जल्लाको इटहरी; प्रिे श २ को धनुषा ब्जल्लाको जनकपुर;
प्रिे श ३ को मकवानपुर ब्जल्लाको हेटौंिा; प्रिे श ४ को कास्की ब्जल्लाको
पोखरा; प्रिे श ५ को िाङ; कणााली प्रिे शको सुखेत र प्रिे श ७ को कैलाली
ब्जल्लाको धनगढीमा आधुननक सुववधा सम्पन्न रां गशाला ननमााणका लानग जग्गा
पवहचान भएको।

•

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष माफात् २५९ वटा सहकारी
सां स्थाहरूसां ग रु. १ अवा १२ करोि ४१ लाख कजाा लागानी सम्झौता भएको
।६१७ वटा सहकारी सां स्थाहरूलाई सम्झौता अनुसारको (प्रथम, िोश्रो र ते स्रो)
वकस्ता रकम रु. १ अवा ३६ करोि १४ लाख ६५ हजार सहकारी सां स्थाको
खातामा स्वरोजगारका लानग रकमान्त्तर भइा यस अवधब््मा जम्मा ६८६७ जना
स्वरोजगार भएको । साथै ४८२७ वटा व्यवसाय र व्यवसायीको वीमा भएको ।

•

काठमाण्िौ उपत्यका नभर अन्त्तरााविय स्तरको राविय रां गशाला ननमााणका लानग
जग्गा पवहचान गने िममा भक्तपुर ब्जल्लाको सूय ा ववनायक नगरपानलकाको विा

नां. ९ र १० तथा सो नगरपानलकासां गै जोनिएको चाुँग ु नारायण नगरपानलकाको
विा नां. ८ र ९ को जग्गा पवहचान भएको ।
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१३. रक्षा मन्त्रालय
नीनतगत तथा सांगठनात्मक सुधार
•

रक्षा मन्त्रालय र अन्त्तगात ननकायको तत्काल सुधार कायायोजना, २०७५ तयार
गरी कायाान्त्वयनमा ल्याइएको ।

•

राविय सुरक्षा पररषद् ऐन तजुम
ा ा गने काया प्रारम्भ भएको ।

•

सैननक ऐन, २०६३ र ननयम, २०६९ पररमाजानको मस्यौिा तयार भएको ।

•

सैननक प्राववनधक सेवा ननयमावलीको प्राररम्भक मस्यौिा तयार भएको ।

•

राविय सुरक्षा नीनत, २०७३ को पररमाजान काया प्रारम्भ भएको ।

•

मन्त्रालयक्ा ननजामती कमाचारी वविे श भ्रमण सम्वन्त्धी कायाववनधको मस्य्ौिा
तयार भएको ।

•

राविय सुरक्षा पररषद्को सब्चवालयको सां गठनात्मक पुन:सां रचनासम्वन्त्धी प्रनतवेिन
तयार भएको ।

ववकास ननमााण (सिक)
•

जाजरकोट-िोल्पा (िुनै) सिक आयोजनाको

यस अवनधमा ०.७७ वक.नम. गरी

हालसम्म 11५.४० वक.नम. ियाक खोनलएको ।
•

काली गण्िकी कररिोर (76 वक.नम.)

बाग्लुङ्ग ब्जल्लाको टाकुरे नभर पालुङ्गखोला

खण्ि (२२ वक.नम.) को यस अवनधमा ६.६७ वक.नम. सिक स्तरोन्ननतको काया
सम्पन्न भएको ।
•

नरशुली - स्याफ्रुबेसी - रसुवागढी सिक
वक.नम.

ु खोला स्याफ्रुबेसी खण्ि) -17
(मैलङ्ग

यस अवनधमा ३.०३ वक.नम. स्तरोन्ननतको काया सम्पन्त्न भइा सो

आयोजना हस्तान्त्तरण भएको छ ।
•

कणााली कररिोर (खुलालु - लै फु - नसनमकोट खण्ि)
145 वक.नम. मध्ये १०.६०

सिक खण्िको कुल

वक.नम. गरी हालसम्म 83.44 वक.नम. ियाक

खोल्ने काया सम्पन्त्न भएको।
•

गोखाा - आरुघाट- लाके सिक (118 वक.नम.)

उक्त सिक ३.०४ वक.नम.

गरी हालसम्म १२.९९ वक.नम. ियाक खोनलएको
काठमाण्िौ-तराई/मधेश ितमागा
(76.2 वक.नम.)
ु
•

५ वटा क्याम्प ननमााणको काया ५५% सम्पन्न भएको ।

•

रुख कटान काया ७५% सम्पन्न भएको ।

•

क्याम्प तथा लग बेश ननमााणको लानग आवश्यक जग्गा अनधग्रहण गने काया
५५% सम्पन्न भएको।
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राविय सेवािलबाट तानलम प्रिान
•

६६ ब्जल्लाहरूका ववद्यालयमा 5,817 जना क्यािेट छारछाराहरू समावेश गरी
राविय सेवािलको तानलम सम्पन्न भएको ।

•

आगामी आ.व.का लानग ७७ वटै ब्जल्लाहरूमा कायािम सञ्चालन गने गरी
ववद्यालय छनौट र छारछारा छनौट गने काया सम्पन्न भएको ।

प्राकृनतक प्रकोप, जनवहत तथा उद्धार कायामा सांलग्नता

आधारभूत स्वास्र्थय सेवाबाट बब्ञ्चत नागररकहरूको लानग ननःशुल्क स्वास्र्थय सेवा, लघु
खानेपानी आयोजना, स्थानीय सिक ननमााण जस्ता जनवहतका कायाहरूद्वारा नागररक-सै ननक
सम्बन्त्धलाई थप मजबुत बनाउने कायािम अन्त्तगात िे हाय अनुसार जनवहतको कायाहरू भएको :❖

ननःशुल्क स्वास्र्थय सेवा प्रिान - 12,9३0 जना

❖

सरसफाइ - ववनभन्न 68 स्थानमा

❖

श्रमिान - 262 स्थानमा 14,766 जना

❖

रक्तिान - 72 जना सैननक व्यब्क्तहरूबाट

❖

प्राकृनतक प्रकोप उद्वार - हवाई उद्वार 13 जना र जनमनी उद्वार 133 जना

❖

सपािांश उपचार सेवा - 250 जना

Quick Impact Project (QIP)
जनतालाई तुरुन्त्त राहत पुग्ने, थोरै श्रम र लगानीबाट धेरै जना लाभाब्न्त्वत हुन,े स्थानीय
जनताको सहभानगतामा असरिार योजनाहरू सञ्चालन गने उद्देश्य बमोब्जम नुवाकोट,

रसुवा, ब्चतवन, मकवानपुर, िोलखा, नसन्त्धुली, रामेछाप, धादिङ्ग र जुम्ला ब्जल्लामा QIP
सञ्चालन गररएको ।
ववपद् व्यवस्थापन क्षमता अनभवृवद्ध

नरभ ुवन अन्त्तरााविय ववमानस्थल पररसर वा नेपालको अन्त्य भागमा ववमान िुघट
ा ना भएमा
तत्काल उद्वार तथा राहत कायाको लानग नां.१४ बावहनी हाता (एयरपोटा) मा २४ घण्टा रहने
गरी २०७५ बैशाख २६ गतेबाट ४५ जनाको उद्वार टोली तै नाथ गररएको ।

१४. वन तथा वातावरण मन्त्रालय
•

वन तथा वातावरण क्षेरको वतामान अवस्थाको ब्स्थनत पर तथा सुधार कायायोजना
स्वीकृत भै कायाान्त्वयनमा आएको।

•

काठ, िाउरा र जिीबुटी लगायतका वन पैिावार नबिी ववतरणबाट करीब रु

२५ करोि र सां रब्क्षत क्षेरको पयाापयाटनबाट करीब १५ करोि गरी जम्मा रु
४० करोि राजश्व सां कलन भएको।
•

ववनभन्न ब्जल्लाका भूकम्प वपनितलाई ब्जल्ला वन कायाालय र वटम्बर कपोरे शन
अफ नेपाल माफात करीव ४० हजार क्यू वफट काठ सहुनलयत िरमा उपलव्ध
गराएको।
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•

३ वटा जलववद्युत आयोजना, २ वटा सिक आयोजना, १ वटा नेपाली सेना र २
वटा प्रशारण लाईन गरी जम्मा ८ वटा आयोजनालाई १५७.४२२ हेक्टर वन
क्षेरको जग्गा प्रिान गररएको।

•

राविय हवेररयम तथा वनस्पनत प्रयोगशाला गोिावरीमा पनछल्लो ३ मवहनामा
१५६० वटा हवेररयम नमूनाहरू सवहत १६५००० हवेररयम नमुनाहरूको
निब्जटाईजेशन काया सम्पन्न भएको।

•

ववनभन्न ४ वटा आयोजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याांकन प्रनतवेिन (EIA) र

४ वटा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याांकन प्रनतवेिन (SEIA) स्वीकृत गररएको
तथा अन्त्य ३ वटा आयोजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याांकन सम्बन्त्धी क्षेर
ननधाारण र कायासूची (SCOPING /TOR) स्वीकृत गररएको।
•

वातावरण सां रक्षण ऐन २०५३ तथा ननयमावली २०५४ ववपरीत वातावरणीय
प्रभाव

मूल्याङ्कन

नगराई

सां चालनमा

रहे का

ववनभन्न

५

वटा

आयोजना

र

उद्योगहरूलाई वातावरण सां रक्षण ऐन अनुसार कारवाही स्वरुप जररवाना गरी
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रवियामा ल्याइएको।
•

उच्च मुल्यका रुख प्रजानतहरू मध्ये बोनधब्चिको खेनत प्रणाली तथा बजारीकरण
सम्बन्त्धी वफल्ि अध्ययन सम्पन्न भएको।

•

पहािी साना वकसानका लानग अनुकुलन आयोजना माफात २३ वटा स्थानीय
अनुकुलन कायायोजना तयार भएको।

•

कोशीटप्पु वन्त्यजन्त्तु आरक्षमा अनाा गणना काया सम्पन्न भएको। त्यस्तै बाघ
पाइने सां रब्क्षत क्षेरहरूमा राविय बाघ गणना २०१८ को वफल्ि काया सम्पन्न
भएको।

•

कोशीटप्पु वन्त्यजन्त्तु आरक्षमा मानव वन्त्यजन्त्तु द्वन्त्द्व न्त्यू नीकरणको लानग १८
वक.नम. सोलार फेब्न्त्सङ ननमााण काया सम्पन्न भएको।

•

२०७५।१।१ िे ब्ख ७ गते वन्त्यजन्त्तु सप्ताह र २०७५।१०।१९

नसमसार

दिवस भव्यताका साथ सम्पन्न गररएको छ।
•

राविय ननकुञ्ज तथा वन्त्यजन्त्तु सां रक्षण ववभागले चीन सरकारलाई उपहार स्वरुप

दिन लागेको िुई जोिी गैंिा ब्चतवन राविय ननकुञ्जबाट समाती बुमामा राख्ने काया
सम्पन्न भएको।

१५. ब्शक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनध मन्त्रालय
•

ब्शक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनधको क्षेरमा अवलम्बन गररने ववकासको दृवष्टकोण
ननमााणको प्रारब्म्भक प्रस्तावको रुपमा ५ बषे मागाब्चर ( Roadmap) प्रस्तुत
गररएको ।
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•

सां स्थागत ववद्यालयले गैर कानुनी रुपमा बढाइएको शुल्क वफताा /समायोजन
गने, १० प्रनतशत छारवृब्ि पारिशी गरी सूचना पाटीमा टाुँस्ने, ववद्यालय
हातानभर झोला, ड्रेस, पाठ्यपुस्तक नबविनबतरण तत्काल रोक्ने ननणाय भएको ।

•

“ हामी सबैको इच्छा, अननवाया नन:शुल्क ब्शक्षा ” भन्ने आिशा वाक्यकाका साथै

ुँ मा सुननब्श्चतता र नसकाईमा
“ एक बच्चाको भनाा मेरो सामाब्जक िावयत्व, पहुच
स्थावयत्व ” भन्ने वाक्यका

साथ शैब्क्षक सर २०७५ को ववद्याथी भनाा तथा

स्वागत कायािम अनभयानको रुपमा सञ्चालन गररएको।
•

नयाुँ वषाको पवहलो दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू बाट कणााली प्रिे शको रारा
तालमा ववद्याथी भनाा तथा पाठ्यपुस्तक ववतरणको सुरुवात भएको।

•

ववद्याथी भनाा अनभयानमा ३५२ व्यब्क्त/सां स्थाबाट बालबानलका सां ्याः ६६८ को
अनभभावकत्व ग्रहण गररएको ।

•

नेपालको सां ववधानले तोकेका र ३ वटै तहको अनधकार सूब्च र नेपाल सरकार

मब्न्त्रपररषिबाट स्वीकृत कायाववस्तृनतकरणको आधारमा सां ब्घयताको कायाान्त्वयन
गने िममा ब्जल्लामा शैब्क्षक कायािमहरूको समन्त्वयका लानग ब्जल्ला ब्शक्षा
कायाालयहरूको सट्टा ब्शक्षा ववकास तथा समन्त्वय इकाई ७७ वटै ब्जल्लाहरूमा
गठन भएको ।
•

NAST माफात “फका है वैज्ञाननक फका”को कायाववनध तयार पारी कायाान्त्वयनमा
ल्याईएको ।

•

ववनभन्न ववश्वववद्यालयहरूको सहकायामा Exhibition on Scientific Innovation
कायािम सम्पन्न भएको ।

•

सुनसरी, तेह्रथुम,तथा भोजपुर गरी थप ३ वटा

ब्जल्ला साक्षर घोषणा गररएको।

•

स्थानीय तहमा अनौपचाररक ब्शक्षा सम्बन्त्धी योजना ननमााण गाइिलाइन ववकास
गररएको ।

•

अनौपचाररक ब्शक्षा व्यवस्था सम्बन्त्धमा स्थानीय सरकारलाई अनभले ख तथा
सां यन्त्र हस्तान्त्तरण िस्तावेज २०७५ तयार गररएको।

•

राजवषा जनक ववश्वववद्यालय स्थापना भई पिानधकारी ननयुब्क्त गरी सवकएको तथा
हाल ववब्श्वद्यालय सञ्चालनको िममा रहे को।

•

ववश्वववद्यालय अनुिान आयोगबाट यस अवनधमा थप २ वटा गरी हालसम्म १९
वटा

शैब्क्षक सां स्थालाई गुणस्तर सुननब्श्चतता तथा प्रत्यायन प्रमाणपर प्रिान

गररएको ।
•

नेपालका ववश्वववद्यालयहरू ननब्म्त आयोगको नीनतको रुपमा “ अनुसन्त्धान
अनाचरण सम्बन्त्धमा नीनत, २०७४ ” र

अनुसन्त्धान अनाचरण उजूर वा

आयोगले सम्बोधन गनुा पने उजूर सम्बोधनको कायाववनध “ अनुसन्त्धान अनाचरण
कायाववनध , २०७४” स्वीकृत भएको ।
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•

राविय परीक्षा वोिा केब्न्त्िय कायाालय र वोिाका सबै ११ वटा शाखा
कायाालयहरूमा Virtual Private Network स्थापना भएको ।

•

ु ाई कायाववनध २०७४ स्वीकृत ।
गुनासो सुनव

•

शैब्क्षक प्रमाणपर नधतो राखी ऋण उपलधध गराउने कायाववनध तयार भएको ।

•

सावाजननक तथा सामुिावयक पुस्तकालयहरूलाई स्वीकृत कायाववनधका आधारमा
अनुिान कायाववनध तयार भएको।

•

सां स्थागत ववद्यालय छारवृब्ि कायाान्त्वयन कायाववनध २०७४ स्वीकृत भएको।

•

उच्च ब्शक्षामा लब्क्षत वगाका लानग छारवृब्ि ववतरण कायाववनध तयार भएको ।

•

नेपालमा पवहलो पटक ववषयगत अध्यापन अनुमनतपरको अवधारणा अनुसार
पाठ्यिम ववकास गररएको । नबषयगत अध्यापन अनुमनतपरको परीक्षा सञ्चालन
प्रयोजनाथा आधारभूत तह कक्षा १-५ को २ ववषय, कक्षा ६-८ को ६ नबषय
तथा माध्यनमक तह कक्षा ९-१२ को १६ नबषय गरी जम्मा २४ नबषयको
पाठ्यिम ननमााण तथा पररमाजान गररएको ।

•

प्राववनधक ब्शक्षा तथा व्यावसावयक तानलम पररषिको प्रिे श कायाालय स्थापना
गररएको।

१६. श्रम, रोजगार, सामाब्जक सुरक्षा मन्त्रालय
वैिेब्शक रोजगार व्यवस्थापन
•

ु
वैिेब्शक रोजगारीका लानग सां यक्त
अरब इनमरे ट्स मा जाने नेपाली कामिारहरूले

नेपाल सरकारबाट एकपटक प्रमाब्णकरण भईसकेको कागजातहरूलाई पुनः
नेपालब्स्थत सयुांक्त अरब इनमरे ट्स राजिू तावासबाट प्रमाब्णकरण गनुप
ा ने झन्त्झवटलो
व्यवस्था ववगतिे ब्ख कायम रहे कोमा परराि मन्त्रालयसुँगको समन्त्वय तथा
सम्बब्न्त्धत िे शका राजिू तसुँग समेत परामशा र छलफल गरी उक्त व्यवस्था
हटाई नेपाली श्रनमकहरूलाई सुववधा प्रिान गररएको ।
•

वैिेब्शक

रोजगार प्रवद्धान

बोिाबाट प्रवाह

गररने

सेवा सुववधा र आनथाक

सहयतालाई स्थानीय तहसम्म ववस्तार गनाका लानग सां भाव्यता अध्ययन र
आवश्यक तयारी गना श्रम, रोजगार तथा सामाब्जक सुरक्षा मन्त्रालयका सब्चवको
सां योजकत्वमा ८ सिस्यीय कायाटोली गठन भई काया प्रारम्भ भएको ।
•

ववप्रेषणलाई औपचाररक माध्यमबाट नभत्र्याउन एांव त्यसलाई उत्पािनमूलक
क्षेरमा लगानी गने उपयुक्त उपाय पवहचान गना

श्रम, रोजगार तथा सामाब्जक

ु ी गभनार र
सुरक्षा मन्त्रालयका सब्चवज्यू को सां योजकत्वमा नेपाल राि बैङ्कका िे पट
नेपाल बैङ्कसा एशोनसयसनका प्रनतनननध एवां बैंक तथा वविीय सां स्थाका पिानधकारी
र ववज्ञसवहतको १३ सिस्यीय कायाटोली गठन भई काया प्रारम्भ भएको ।
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•

ववद्यमान श्रम सम्झौतामा सामवयक सां सोधन एवां पररमाजानको आवश्यकता,
औब्चत्य र सान्त्िनभाकता समेतको आधारमा नयाुँ श्रम गन्त्तव्य पवहचान गरी श्रम

ु हरू पवहचान एवां नसफाररस गनाका लानग वैिेब्शक रोजगार
सम्झौता गनुप
ा ने मुलक

क्षेरका ववज्ञसवहतको ७ सिस्यीय कायाटोलीले नसफाररस गने काया अब्न्त्तम
चरणमा पुगेको ।
•

ु
सां स्थागत रुपमा वैिेब्शक रोजगारीमा जानका लानग खुला गररएका ११० मुलक
ु हरूको प्रवद्धान
र व्यब्क्तगत तवरबाट जान सवकने गरी खुला गररएका मुलक

खचाको ननधाारण पटके रुपमा हुने गरे कोले प्रत्येक पटक ननणाय गिाा झन्त्झवटलो
ु को लानग लाग्ने प्रवद्धान
हुने र बवढ समय लाग्ने गरे को िे ब्खएकोले ववनभन्न मुलक

खचाको ननधाारणका लानग स्पष्ट मापिण्ि बनाई सोही आधारमा प्रवद्धान खचा
नसफाररस गना वैिेब्शक रोजगार क्षेरका ववज्ञसवहत ७ सिस्यीय कायाटोली गठन
गरब््एको ।
•

वैिेब्शक रोजगारीमा जान चाहने नेपालीले स्वास्र्थय पररक्षण गनुप
ा िाा व्यहोनुा परे को

ु हरूमा समेत कायम रहेको नसब्न्त्िकेटको अभ्यास
है रानी तथा केही गन्त्तव्य मुलक
हटाउन

स्वास्र्थय

मन्त्रालयसुँगको

समन्त्वयमा

स्वास्र्थय

परीक्षणको

अन्त्तरावियस्तरको मापिण्ि ननधाारण गना, कोमामा रहे का श्रनमकलाई स्विे शमा

वफताा ल्याउन तथा सरकारी स्वास्र्थय सां स्थाबाट समेत वैिेब्शक रोजगारीमा जाने

श्रनमकको स्वास्र्थय परीक्षण गने व्यवस्थाका लानग नसफाररस गना ववज्ञ सवहतको
सनमनत गठन गररएको ।
•

वैिेब्शक रोजगारीको नसलनसलामा वविे शमा मृत्यु भएका नेपालीहरूको शव
हवाईजहाजबाट

नसधै

आफन्त्तलाई

बुझाउने

ववद्ममान

पद्धनतले

एयरपोटामा

अनावश्यक नभि बढ्ने तथा खुल्ला स्थानमा मानवीय समवेिना प्रकट गने अवस्था

समेत नहुुँिा आफन्त्तलाई थप पीिा हुने अवस्था रहे को छ । त्यसै ले वविे शमा

ु न अन्त्तराविय
मृत्यु भएका नेपालीहरूको शव बुझ्ने व्यवस्थाका लानग नरभव
ववमानस्थलमा शव बुझ्ने छु ट्टै कक्षको स्थापना गररएको ।
•

वैिेब्शक रोजगारीमा कामिार पठाउनु पूव ा स्वीकृनतको लानग पेश हुने माग परको
ु
आनधकाररकताका ववषयमा सम्बब्न्त्धत मुलक
हेने नेपाली कूटनीनतक ननयोगको
नसफाररश समेतको आधारमा जाुँचबुझ गरी वैिेब्शक रोजगारलाई ववश्वसनीय र

व्यवब्स्थत बनाउन “वैिेब्शक रोजगारी सम्बन्त्धी मागपर जाुँचबुझ ननिे ब्शका,
२०७५" लागु गररएको ।
•

वैिेब्शक रोजगारीका क्षेरमा िे ब्खएका ठगी र अननयनमततालाई ननयन्त्रण गना र

यसलाई प्रववनधयुक्त बनाउन सूचना प्रणाली (Information Technology System)
लाई स्तरोन्नती (Upgrade) गने काया भईरहे को । वैिेब्शक रोजगारीलाई सुरब्क्षत,
व्यवब्स्थत र मयाादित बनाउन अनलाइन सूचना प्रणालीलाई बढावा दिन र अन्त्य
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ननकायहरू (गृह मन्त्रालय, परराि मन्त्रालय, कन्त्सुलर ववभाग, अध्यागमन ववभाग
र राहिानी ववभाग) सुँग समेत सञ्जालीकरण र आबद्ध गने प्रवकया अब्न्त्तम चरणमा
पुगेको ।
•

वैिेब्शक रोजगारीमा जानेहरूका लानग श्रम स्वीकृनत लगायतका काया गने

सरकारी कायाालयहरू केन्त्िमा मार रहुँिा सेवाग्राहीले काठमाण्िौसम्म धाउनुपने र

लामो समयसम्म काठमाण्िौमा रहुँिा उनीहरूको लानग खब्चालो समेत हुने भएको
अवस्थालाई दृवष्टगत गरी काठमाण्िौ बावहर ववनभन्न ६ स्थानमा श्रम तथा रोजगार
कायाालय खोल्ने प्रविया प्रारम्भ गररएको ।
•

वैिेब्शक रोजगारीको नसलनसलामा मले नसया जाने नेपाली श्रनमकहरूका लानग
तोवकएका ३९ वटा सां स्थाहरूबाट मार Biometric गने, One Stop Center

(OSC), Immigration Security Clearance (ISC), Visa Processing, Biometric
लगायत ववनभन्न ब्शषाकहरूमा ववगतिे ब्ख अनावश्यक र िोहोरो शुल्क नलईरहे को
पाईएको सन्त्िभामा कानुनबमोब्जम नलन पाउने बाहे क अन्त्य सबै वकनसमका
ुँ कुटनीनतक पहल गने तथा
ु सग
शुल्कहरू खारे ज गनाका लानग सम्बब्न्त्धत मुलक
नेपालनभर त्यसरी कानुनले तोके भन्त्िा बढी शुल्क नलने काया गरे को पाईएमा
कानुन बमोब्जम कारवाही गने ननणाय भएको ।
िे हाय बमोब्जमका कानुनको मस्यौिा तयार गररएकोः-

•

श्रम ननयमावली, २०७५ ।

•

वैिेब्शक रोजगार ऐन, २०६४ को सां शोधन ववधेयक र ननयमावली, २०६४ को
सां सोधन ।

•

योगिानमा आधाररत सामाब्जक सुरक्षा ननयमावली, २०७५।

•

रोजगार अनुमनत प्रणाली (Employment Permit System) अन्त्तगात िब्क्षण कोररया

ु ानन
जाने कामिारले नतनुप
ा ने सेवा शुल्क ववद्युतीय माध्यम (E-Banking) बाट भक्त
गने
•

EPS

प्रणाली स्थापना गररएको ।
( Employment Permit System) प्रणाली

अन्त्तगातको

परीक्षा

केन्त्ि

काठमािौंमा मार रहे कोमा त्यस्तो परीक्षा पोखरामा पनन हुने व्यवस्था गररएको ।
•

वैिेब्शक

रोजगारका

गन्त्तव्य

ु हरूमा
मुलक

कायारत

नेपाली

श्रनमकहरूले

भोनगरहे का समस्याहरूको समाधान र उनीहरूको वहत र कल्याणका कायाहरूमा
सहब्जकरणको काया मन्त्रालयबाट प्रारम्भ गररएको। यसका लानग आवश्यक पने
स्थानीय कमाचारीको व्यवस्था, खचाको व्यहोने श्रोतसवहतको प्रनतवेिन नलइ
कायायोजना सवहत सुधारका काया अगानि बढाइएको ।
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•

वैिेब्शक रोजगारको नसलनसलामा गब्म्भर ववरामी भई वा कुनै िुघट
ा नाको कारण
गब्म्भर चोटपटक वा अां गभां ग भई

कोमामा रहे का नेपाली कामिारलाई स्विे शमा

ल्याई उपचार गराउने व्यवस्थाको लानग कायाववनधको मस्यौिा तयार गररएको ।
सामाब्जक सुरक्षा तथा श्रनमक कल्याण
•

सुमधुर श्रम सम्वन्त्धका लानग केन्त्िीय श्रम सल्लाहकार पररषि र न्त्यू नतम
पाररश्रनमक ननधाारण सनमनत गठन भई काया प्रारम्भ गरे को ।

•

सम्बद्ध क्षेरका ववज्ञहरूसुँग छलफल पनछ बालश्रम ननवारण गुरुयोजनाको मस्यौंिा
तयार गररएको ।

•

नेपालनभर श्रम स्वीकृनत प्राप्त गरी काम गरररहे का वविे शी श्रनमकहरूको तर्थयाांक
र अनभले खलाई अद्यावनधक गररएको ।

आन्त्तररक रोजगारी प्रवद्धान
•

आगामी आनथाक वषािेब्ख सबै प्रकारका प्रनतष्ठान तथा सां घ सां स्थामा कायारत

श्रनमक तथा कमाचारीहरूको तलव, भिा तथा अन्त्य सुववधा बैंक खातामाफात
भूक्तानी गने सम्बन्त्धमा प्रारब्म्भक काया शुरु गररएको ।
•

श्रम तथा रोजगार क्षेरको आगामी १० वषाको लक्ष्यसवहतको ननतजामूलक
सूचकहरू तयार गररएको ।

•

व्यवसायजन्त्य सुरक्षा तथा स्वास्र्थयसम्बन्त्धी राविय नीनत तयार गररएको।

१७. सां स्कृनत, पयाटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय
•

ु को एकमार अन्त्तरााविय ववमानस्थलको रुपमा रहे को नरभव
ु न अन्त्तरााविय
मुलक
ववमानस्थलमा

बढ्िो

Traffic Congestion समस्यालाई

न्त्यूननकरण

गना

नमनत

२०७५।०२।०७ िे ब्ख नबहान ६ बजेिेब्ख अको दिन नबहान तीन बजेसम्म

ववमानस्थल २१ घण्टा सांचालनमा ल्याइएको। काभ्रेपलान्त्चोक ब्जल्लाको नानगिाुँिामा
आन्त्तररक ववमानस्थल ननमााण गना स्थान छनौट भएको।
•

ननजगढ अन्त्तरााविय ववमानस्थल आयोजना ननमााणको सहब्जकरणको लानग नेपाल
सरकारको ननणायानुसार माननीय सां स्कृनत, पयाटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रीको
सां योजकत्वमा उच्चस्तरीय सहब्जकरण सनमनत गठन भएको ।

•

गौतमबुद्ध अन्त्तरााविय ववमानस्थल तथा पोखरा क्षेरीय अन्त्तराविय ववमानस्थल
आयोजनाहरूको ननमााण कायाले गनत नलएको ।

•

सम्माननीय रािपनत, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय मन्त्रीहरू, प्रिे श सरकारका
मु्यमन्त्री एवां मन्त्रीहरूको उपब्स्थनतमा २५६२ औ बुद्ध जयन्त्ती एवां लुब्म्वनी दिवस

मनाईएको ।सो अवसरमा ३००० माननस अट्ने अस्थायी प्रकृनतको सभाहल ननमााण
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भई सो हलमा २३ िे शका बौद्ध ववद्धानहरूबाट ३३ वटा कायापरहरू प्रस्तुत गिै
अन्त्तरााविय बौद्ध सम्मेलन सम्पन्न भएको।
•

लुम्बीनीमा आगामी

िुई

वषानभरै

ननमााण

सम्पन्न

गने

लक्ष्यका साथ

नेपालमै

पवहलोपटक पाुँच हजार माननस अट्ने ध्यान एवां सभाहलको सम्माननीय रािपनतबाट
ब्शलान्त्यास भएको।
•

काठमािौंको मुटुमा रहे को रानीपोखरी, काष्ठमण्िप र धरहरा ननमााणमा िे ब्खएको
वववाि समाधान गरी रानीपोखरी र काष्ठमण्िपको ननमााण काया सुरु गररएको ।
धरहरा ननमााणको प्रविया अगानि बढे को।

•

सातवटै प्रिे शमा एकएक वटा नमूना पयाटकीय गन्त्तव्यस्थल ववकासको लानग प्रिे श
नां. १ को सन्त्िकपुर (ईलाम), प्रिे श
ईन्त्िसरोवर (मकवानपुर),

प्रिे श

नां. २ धनुषाधाम (धनुषा), प्रिे श

नां. ४ पां चासे (कास्की), प्रिे श

नां. ३

नां. ५ िे विह

(रुपन्त्िे ही), कणााली प्रिे श रारा (मुग)ु र प्रिे श नां. ७ को भािागाउुँ (कैलाली) को
ववस्तृत आयोजना प्रनतवेिन (DPR) तयार भएको।
•

ु हरू केब्न्त्ित पयाटन प्रवद्धान अन्त्तगात चीनको बेईब्जङ, साांघाई,
नछमेकी मुलक
नसयाज्जेन तथा छे न्त्िु र भारतका नसलगुढी, जयगाउुँ, गान्त्तोक, पूब्णायाुँ, वकसनगन्त्ज र
कवटहारमा सेल्स नमसन कायािम सम्पन्न गररएको ।

•

सन् १९५१ मा स्थापना भएको र ववश्वका ९५ िे श एवां पयाटन बोिा सिस्य रहे को
प्यानसवफक एब्शया िाभल एशोनसएशन (पाटा) को सिस्यता नलएको ते ब्िस वषामा
पवहलो पटक नेपाल िेब्स्टनेशन/गभमेन्त्ट कनमवटको अध्यक्षमा ननवााब्चत भएको ।

•

नेपाल पयाटन बोिाको वेबसाइटलाई ब्चननयाुँ भाषामा तयार गरी सां चालन ल्याईएको ।

•

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट रारा तालबाट कणााली पयाटन वषा २०७५ को
समुद्घाटन भएको ।

•

धनगढी ववमानस्थलमा Instrument Flight Rules (IFR) लागु गरी रारीकालीन उिान
अवतरण र चन्त्िगढी ववमानस्थलमा नभब्जववनलवट कम भएको अवस्थामा समेत उिान
अवतरण गना सवकने गरी स्तरोन्ननत गररएको। ववगत लामो समयिे ब्ख सां चालनमा
नआएको राजववराज ववमानस्थलमा जेट साईजको ववमान उिान अवतरण गना सक्ने
गरी स्तरोन्नती सवहत सां चालनमा ल्याईएको ।

•

ववगत छब्धबस वषािेब्ख सां चालन हुन नसकेको बागलुङ्गको बले वा ववमानस्थल र लामो
समयिे ब्ख बन्त्ि रहेको सुखेत ववमानस्थललाई सां चालनमा ल्याईएको ।

•

नेपाल वायुसेवा ननगममा रहे का आन्त्तररक उिानका लानग उपयुक्त वायूयानहरू
अनधकतम् क्षमताका साथ उिान गना Optimum utilization plan तयार
Twin Otter, १ वटा MA60 र ३ वटा Y12E सां चालनमा ल्याइएको ।
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गरी २ वटा

१८. सांघीय मानमला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय
सांघीयता कायाान्त्वयन तथा स्थानीय तहको क्षमता ववकास सम्बन्त्धी
•

स्थानीय तहको अन्त्तररम सां गठन सां रचना तथा िरवन्त्िी ते ररज स्वीकृत गरी
स्थानीय तहमा ५७,७६६ कमाचारी

िरवन्त्िी कायम भई कमाचारी खटाउने

काया भईरहेको ।
•

स्थानीय तहको लानग आवश्यक िे हायका थप नमूना कानुन, कायाववनध,
मागािशान तयार गरी स्थानीय तहहरूलाई उपलधध गराईएको:
❖

स्थानीय तहमा करारमा जनशब्क्त व्यवस्थापन सम्बब्न्त्ध कायाववनध,
२०७४ ।

❖

स्थानीय तहको उपभोक्ता सनमनत गठन, पररचालन तथा व्यवस्थापन
सम्बब्न्त्ध कायाववनध, २०७४ ।

❖

स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तजुम
ा ा दिग्िशान, २०७४ ।

❖

न्त्यावयक सनमनतले उजुरीको कारवाही वकनारा गिाा अपनाउनुपने
कायाववनध सम्बन्त्धमा व्यवस्था गना बनेको ववधेयक, २०७४ ।

•

❖

एवककृत सम्पब्ि कर व्यवस्थापन कायाववनध, २०७४ ।

❖

ववपद् जोब्खम न्त्यूननकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ।

❖

स्थानीय ऊजाा ववकास ननिे ब्शका, २०७५ ।

❖

स्थानीय राजपरको नमुना ।

स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहलाई व्यवब्स्थत गना स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह
सम्बब्न्त्ध व्यवस्था, २०७४ तयार गरी लागु गररएको ।

•

७५३ स्थानीय तह (नगर/गाउुँपानलका) हरूको लानग website ननमााण तथा
स्तरोन्नती, स्थानीय तह सम्बन्त्धी ववनभन्न जानकारीमूलक मोबाईल एप्स Local
Governance Apps तयारी तथा Interactive GIS

नक्शा तयार गरी

Website मा राब्खएको ।
•

स्थानीय तहको क्षमता ववकासको लानग तानलम प्याकेज र ननिे ब्शका तयार
गररएको

कमाचारी व्यवस्थापन तथा सां गठन ववकास सम्बन्त्धी
•

कमाचारी समायोजन ननयमावली, २०७४ स्वीकृत भएको ।

•

सां घीय सां रचना बमोब्जम सां घमा रहने २१ वटा मन्त्रालयहरूको सां गठन तथा
व्यवस्थापन सवेक्षण स्वीकृत भई कूल २६५२ िरबन्त्िी कायम भएको ।

•

सां घमा रहने ३४ ववभागहरूको सां गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण स्वीकृत भई

कूल २५९२ िरबन्त्िी कायम भएको, थप १९ वटा ववभागहरूको सां गठन
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तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरी नेपाल सरकार (मब्न्त्रपररषद्) समक्ष पेश
भएको ।
•

स्वास्र्थय तथा जनसङ््या मन्त्रालय अन्त्तगातका केन्त्ि र केन्त्िीय अस्पतालहरू,

प्रधानमन्त्री तथा मां .प. कायाालय, उद्योग, वाब्णज्य तथा आपूनता मन्त्रालय र
ब्शक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनध मन्त्रालय अन्त्तगातका ननकायहरूको सां गठन तथा
व्यवस्थापन सभे क्षण गरी स्वीकृनतका लानग नेपाल सरकार (मब्न्त्रपररषि)
समक्ष प्रस्ताव पेश गररएको ।
•

७ वटै प्रिे शका प्रिे श मन्त्रालयहरूको अन्त्तररम सां गठन सां रचना तथा िरबन्त्िी

स्वीकृत गरी प्रिे श सब्चविे ब्ख तल्लो स्तरसम्मका कररब १६०० जना
कमाचारी खटाइएको ।
•

प्रिे श मु्य मन्त्री तथा मब्न्त्रपररषद्को कायाालय लगायत ७ मन्त्रालय, प्रिे श
प्रमुखको कायाालय, प्रिे श सभा सब्चवालय, मु्य न्त्यायानधवक्ताको कायाालय र
प्रिे श लेखा ननयन्त्रक कायाालयको सां गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरी
नेपाल सरकार (मब्न्त्रपररषद्) समक्ष पेश भएको ।

पूवााधार ववकास तफा
•

८७ वक.नम. ग्रामीण सिक आवनधक ममात सां भार सम्पन्न भएको ।

•

५०० वक.नम. ग्रामीण सिक स्तरोन्ननत÷पुनस्थाापना भएको ।

•

सिक सञ्जाल नभएका साववकका गा.वव.स. केन्त्िहरू जोड्न १२.५ वक.नम.
नयाुँ ियाक खोल्ने काया सम्पन्न भएको ।

•

ु ननमााण सम्पन्न भएको ।
कुल ७५ वटा झोलुङ्गेपल

•

३ वटा तुईन ववस्थापन सम्पन्न भएको ।

•

साना नसां चाई योजना ननमााणतफा कुल ५१४ वटा योजना सम्पन्न भई
१३,५५६ हे क्टर क्षेरमा थप नसां चाई सुववधा उपलधध भएको ।

•

ग्रामीण खानेपानी योजना ननमााण तफा २८ वटा योजना सम्पन्न भएको ।

•

Rural Connectivity Improvement Project (RCIP) आयोजनाबाट ३८८
वक.नम.ग्रामीण

सिक

स्तर

उन्ननत

(कालोपरे)

गनाको

लानग

Asian

Development Bank (ADB) र नेपाल सरकार नबच सम्झौता भएकोमा यस
अवनधमा ७ वटा पररयोजनाको contract award भई कायाारम्भ भएको ।
•

बन्त्चरे िाुँिा िीघाकालीन ल्यान्त्िवफल्ि साइट जाने बाटोको पुल ननमााण सम्पन्न
भएको ।
सामाब्जक सुरक्षा तथा व्यब्क्तगत घटना िताा तफा

•

सामाब्जक सुरक्षा भिा ववतरण प्रणालीलाई व्यवब्स्थत बनाउन नबद्युतीय
प्रणालीबाट सामाब्जक सुरक्षा भिा भ ुक्तानी रणनीनत, २०७४ स्वीकृत भएको।
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•

सामाब्जक सुरक्षा ववशेष बचत खाता सां चालन सम्बब्न्त्ध ननिे ब्शका २०७४,
सामाब्जक

सुरक्षा

कायािम

सां चालन

कायाववनध

२०७४,

अनाथ

तथा

जोब्खमयुक्त बालबानलकाका लानग सामाब्जक सुरक्षा कायािम (सां चालन
कायाववनध) ऐन २०७५ को मस्यौिा तयार भएको ।
•

अनलाइन सुचना प्रणालीबाट व्यब्क्तगत घटना िताा गने स्थानीय तहका
विाहरूको सां ्या १४२३ युननटबाट बढाई १५३१ पुगेको ।
प्रशासन सुधार र जनशब्क्त ववकास सम्बन्त्धी

•

उपत्यका नब्जकको स्थानमा आवाशीय प्रब्शक्षणको लानग भौनतक पूवााधार
ननमााण गना काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपानलकाब्स्थत ७५८ रोपनी जनमन पवहचान
भएको ।

•

ननजामती कमाचारीलाई जनप्रशासन तफा स्नातकोिर तहमा अध्ययनको लानग
छारवृिी उपलव्ध गराउने कायाववधी २०७४ स्वीकृत भएको ।
ववववध :

•

सबै प्रकारको भेिभाव उन्त्मूलन सम्बन्त्धी अन्त्तरााविय महासन्त्धी (ICERD) को
ु
नेपालले पेश गरे को सरौं िे ब्ख ते इसौं सां यक्त
प्रनतवेिनमा CERD सनमनतले

तयार गरे का List of Themes को जवाफ तयार गरी उक्त सनमनतसमक्ष
नेपालको तफाबाट अन्त्तरवियात्मक सां वाि

(Interactive Diologue) मा

नेपालले भाग नलएको ।

१९. सां चार तथा सूचना प्रववनध मन्त्रालय
सां घीयता कायाान्त्वयन
•

प्रिे श राजपर सम्बन्त्धी नमूना कायाववनध, २०७५ स्वीकृत गरी सबै प्रिे शमा
पठाइएको।

आमसञ्चार
•

सूचना ववभागद्वारा प्रेस प्रनतनननध प्रमाणपर नयाुँ २७५ जारी भएको तथा नवीकरण
१२६ जनाको भएको, ४ जना वविे शी परकारको प्रेस प्रनतनननध प्रमाणपर जारी
भएको र १ जनालाई स्वतन्त्र परकारको पररचयपर

•

दिइएको ।

यस अवनधमा १०८ अनलाइन सञ्चारमाध्यम िताा भएको तथा ३१ वटा नवीकरण
भएको ।

•

प्रेस प्रनतनननध प्रमाणपर र पररचयपर ववतरणका लानग अनलाइन माध्यमबाट
िरवन्त्िी वववरण नलने प्रयोजनका लानग ववभागको वेवसाइट माफात अनलाईन
सेवाको शुरुवात भएको ।

•

परकार िुघट
ा ना बीमा कायािम अन्त्तगात ३५९ जना परकारको बीमा गररएको।

•

वव.सां . २०७५ सालको क्याले न्त्िर तथा िायरी छपाई गरी ववतरण गररएको ।
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•

परकार आधारभूत तानलम रौतहट, घुम्तीब्शववर कायािम महोिरी, परकार
आवद्धता तानलम सलााही तथा अन्त्तविाया कायािम बाुँके तथा कैलालीमा सञ्चालन
भएको ।

•

लोककल्याणकारी ववज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण र रकम भ ुक्तानी गने कायाववनध,
२०७४ स्वीकृत भई लागू भएको ।

•

२०७४/७५ को रे नियो, टे नलनभजन तथा ववनभन्न आमसञ्चार माध्यमहरूवाट
लोक कल्याणकारी ववज्ञापन प्रशारण गररएको ।

•

राविय परकाररता दिवस २०७५ ववनभन्न कायािम गरी मनाइएको, सो अवसरमा
सम्माननीय रािपनतज्यूको समुपब्स्थनतमा २०७४ सालको राविय परकाररता
पुरस्कार २ जना र वररष्ठ परकाररता पुरस्कार ३ जनालाई प्रिान गररएको ।

•

राविय समाचार सनमनतले हरे क दिन नबहान ६:०० बजेिेब्ख रानत ११:००
बजेसम्म ववद्युतीय अनलाइन सेवामाफात नेपाली र अङ्खग्रेजी भाषामा समाचार
सम्प्रेषणको व्यवस्था गरे को ।

•

रे नियो नेपालको टे पलाईब्रे रीमा रहे का पुराना गीत, गजल, भजन नाटक आिी
मध्ये लगभग १७००० (सरहजार) श्रधय सामनग्र निब्जटलाइजेशन गरी भण्िारण
गररएको।

•

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू बाट रारा तालबाट कणााली पयाटन वषा २०७५ को
समुद्घाटन भएको कायािम नेपाल टे नलनभजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गररएको ।

•

२५६२ औ ां बुद्धजयन्त्तीको अवसरमा लुब्म्वनीवाट रािपनत एवां

प्रधानमन्त्री

सहभागी कायािमको नेपाल टे नलनभजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गररएको ।
•

नेपाल टे नलनभजनको एनटीभी प्लस च्यालनवाट स्व.पासाङ्ग लामु शेपााको िकुमेन्त्िी
उत्पािन तथा प्रसारण गररएको ।

•

Smart Gorkhapatra-2018 पररयोजना तयार पाररएको ।

िूरसञ्चार
•

िू रसञ्चार क्षेरको वफक्वेन्त्सी ववतरण ननयमावली, २०७४ प्रारब्म्भक मस्यौिा
तयार गररएको ।

•

नेपाल टे नलकम माफात भूकम्पबाट अनत प्रभाववत ४ ब्जल्ला (रसुवा, नुवाकोट,
काभ्रेपलान्त्चोक र नसन्त्धुपाल्चोक) मा ब्रोिव्याण्ि सेवा १५० वटा Site मा जिान
गररएको |

सूचना प्रववनध
•

पवहलो पटक २०७५ बैशाख १५ गते राविय सूचना तथा सञ्चार प्रववनध दिवस
मनाइयो ।

•

29 वटा ववद्यालयमा निब्जटल क्लासका लानग नबद्यालयहरू छनौट भएको ।
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•

वाब्णज्य ववभाग, कम्पनी रब्जष्टारको कायाालय र गृह मन्त्रालयको IT System
Audit सम्पन्त्न गररएको ।

•

साईवर सचेतना कायािम साईबर सेक्युररटी तथा सेक्योर ईन्त्टरनेट युज सम्बन्त्धी
२५० जना सहभानग सवहत सचेतना कक्षा सञ्चालन भएको ।

•

ववद्युतीय हस्ताक्षर सम्बन्त्धी सचेतनामुलक कायािम - पोखरा र जनकपुरमा
सम्पन्न गररएको ।

मुिण
•

गृह मन्त्रालय अन्त्तगातका नागररकता, अध्यागमन ववभाग अन्त्तगातका ब्स्टकर,
श्रम तथा वैिेब्शक रोजगार ववभाग लगायतका माग भएका अन्त्य छपाईकायाहरू
समयमा सम्पन्न गररएको ।

चलब्चर
•

चलब्चरघरहरूमा बक्स अवफस नसस्टम लागू गने ननणाय गरी Central Cinema
Management System को Software तयार भएको ।

•

१५८ जना चलब्चरकमीहरूको छायाङ्कन अवनध भरका लानग िुघट
ा ना बीमा
गररएको ।

•

चलब्चरकमी कल्याणकोष माफात रु. ५०००।- का िरले ५ जनालाई मानसक
वृब्ि प्रिान गरे को,

•

चलब्चर ववषय नलई स्नातक प्रथम बषामा अध्यनरत १० जना नबद्याथीहरूलाई
प्रथम बषाको छारवृब्ि रकम प्रिान गररनुका साथै स्नातकोिर तहमा चलब्चर
सम्बब्न्त्ध शोधकाया गना २ जना नबद्याथीलाई सोध ले खन गरे वापत छारवृब्ि
रकम उपलधध गराएको ।

२०. सहरी ववकास मन्त्रालय
•

काठमािौं उपत्यकामा बावहरी चिपथ ननमााणको लानग पवहलो चरण अन्त्तगात
चोभार-सतुगांल (६.६ वकमी) खण्िको ववस्तृत योजना प्रनतवेिन स्वीकृत भएको
छ । काठमािौं उपत्यकाको ववनभन्न भागमा १९.३५ वक.नम सिक चौिा गने
काया र धोवीखोला कररिोरमा ४.७ वक.नम सिक कालोपर गने काया सम्पन्न
भएको छ।

•

ववराटनगर-धरान,

पोखरा-िमौली

र बुटवल-भै रहवा-लुब्म्बनी

३

वटा

मेगा

नसटीहरूको ववकासको लानग परामशािाता छनौट भई अध्ययन काया अगानि
बढाइएको छ। काठमािौं, लनलतपुर र भक्तपुरका करीब १ लाख ३० हजार
रोपनी क्षेरफलमा नयाुँ शहर ववकासको लानग परामशािाता छनौट भई निवपआर
बनाउने काया अगानि बढे को छ । सघन सहरी आयोजना अन्त्तगात तराइको
१८ वटा ब्जल्ला सिरमुकाममा ४०.९
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वक.नम. सिक ड्रेन ननमााण, ४९.५

वक.नम. सिकको सबबेस ननमााण, ११.७५ वक.नम. सिक कालोपर गने
कायासम्पन्न भएको छ।
•

यस अवनधमा १८३ वटा स्वास्र्थय भवन ननमााण सम्पन्न भएको छ। २१५ वटा
स्वास्र्थय भवनको बोलपर मूल्याङ्कन भएको छ।

•

यस अवधीमा ५५८ वटा जनता आवास इकाई ननमााण सम्पन्न भएका छन् ।

•

सां घीय सां सि भवनको निजाइन काया प्रारम्भ भएको छ ।

२१. स्वास्र्थय तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय
•

िब्क्षण पूववा एब्शयामै खस्रे रोग (िकोमा) ननवारणमा नेपाल पवहलो राि घोषणा
भएको।
नीनत, ननिे ब्शका तथा मापिण्िहरू ननमााण

•

स्वास्र्थय सम्बन्त्धी हकको कायाान्त्वयन गनाका लानग जनस्वास्र्थय ववधेयकको
मस्यौिा तयार गररएको ।

•

कायाान्त्वयनमा रहे का ववनभन्न २२ वटा नीनतहरूलाई समयसामवयक सां शोधन एवां
पररमाजान गने काया गररएको ।

•

सां ववधानमा उल्ले ब्खत आधारभूत स्वास्र्थय सेवाका लानग Basic Health Services
Package को Draft तयार गररएको ।

•

राविय ननसाङ तथा नमिवााइफ्री नीनत तयार गरीएको ।

•

ब्जल्ला अस्पताल तथा आठौं तह सम्मका स्वास्र्थयकमा्ीहरूको काया वववरण
तयार गररएको ।

•

घर घरमा स्वास्र्थय सेवा पु-याउने उद्देश्यमा आधाररत स्वास्र्थय सेवा ननिे ब्शका
तयार

गररएको ।

•

स्कुलमा स्कुल नसा राख्नको लानग कायाववनध ननमााण गररएको ।

•

मेनिकोनलगल अनभमुब्खकरण ननिे ब्शका तजुम
ा ा गररएको।

•

एब्ण्ट माईिोवायल रे ब्जस्टे ण्टको राविय कायायोजना तयार गररएको ।

•

ब्जल्ला अस्पातलहरूका न्त्यूनतम मापिण्ि सां शोधन भईसकेको तथा Secondary
र Tertiary अस्पतालहरूको न्त्यू नतम मापिण्िको मस्यौिा ननमााण गररएको ।

•

इ–हे ल्थ रणनीनत तयार गरी लागू गररएको ।

•

सां ब्घयतामा आधाररत स्वास्र्थय सेवाको अनुगमन तथा म्ूल्याङ््कन खाका तयार
गररएको।

स्वास्र्थय सेवा ववस्तृतीकरण
•

नसां हिरबारनभरका

कमाचारीहरूको

स्वास्र्थय

परीक्षण

गना

हे ल्थ

गररएको। हाल सम्म १३२० जना ववरामीको पररक्षण गररएको ।
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िे स्क

सुरु

•

राविय क्षयरोग ननयन्त्रण कायािम अन्त्तगात छानत रोग अस्पताल ननमााण काया
शुरु गररएको ।

•

ववपद् व्यवस्थापन कायािम अन्त्तगात केन्त्ि बाहे क प्रिे श नां. ४, कणााली प्रिे श र

प्रिे श नां ७ मा नयाुँ स्वास्र्थय आकब्स्मक सां चालन केन्त्ि स्थापना गर्ी सां चालन
गररएको ।
•

Satellite Clinic

माफात परोपकार प्रसुनत तथा स्त्री रोग अस्पताल, थापाथलीले

भैं सेपाटीब्स्थत आफ्नो Birthing Center सेवामा थप सम्पूण ा बवहरां ग सेवा ववस्तार
गररएको ।
•

सवहि गांगालाल हृिय रोग केन्त्िको नेपालगञ्ज र जनकपुरमा मुटुरोग सम्बन्त्धी
सेवा ववस्तार गररएको

•

ब्चवकत्सा ववज्ञान राविय प्रनतष्ठान, वीर अस्पतालमा होल्मोननयम ले जरबाट युरो
सजारी सेवा, इन्त्िा अपरे वटभ नस.वट. तथा न्त्यू रो नानभगेशन नसष्टमबाट न्त्यू रो सजारी
सेवा,

िबल

लुनमन

इन्त्टे रो

स्कोप

तथा

इण्िोस्कोवपक

अल्िासाउण्िबाट

ग्यास्िोलोब्ज सेवा र इण्िोब्रोङवकयल अल्िासाउण्िबाट पल्मोनोलोजी सेवा ववस्तार
गररएको ।
•

ब्चवकत्सा ववज्ञान राविय प्रनतष्ठान, वीर अस्पतालमा करकोषको अनुिानबाट पाठे घर,
स्तन र मलाशयको क्यान्त्सरको ननयनमत Screening सेवा सुरु गररएको

•

ु न
कान नसुन्ने बालबानलकाहरूको लानग Cochlear Implant कायािम नरभव
ब्शक्षण अस्पतालबाट शुरु गररएको ।

नबमा कायािमः
•

स्वास्र्थय नबमा कायािम अन्त्तगात २५ वटा ब्जल्लामा लागू भएको स्वास्र्थय नबमा
अन्त्तगात ८० हजार अनत ववपन्न पररवारको वीमा गरे को ।

सां घीय सांरचनामा स्वास्र्थय क्षेरलाइा व्यवब्स्थत बनाउन गररएका महत्वपूण ा कायाहरू
•

स्थानीय तहहरूमा स्वास्र्थयलाई ववकासको मूल मुद्दाको रुपमा स्थावपत गना सबै

स्थानीय तहमा स्वास्र्थय सेवाका कायािमहरू सां चालनाथा सहजीकरण होस भन्ने

ु े प्रब्शक्षण तथा सशब्क्तकरणको कायािम सञ्चालन गर्ी नमूना मागािशान
हे तल
तयार गररएको ।
•

मन्त्रालय र यस अन्त्तगातका ३ वटा ववभागहरूको सां गठन सां रचना पाररत भएको
तथा प्रिे श र स्थानीय तहमा रहने स्वास्र्थय
िममा रहे को ।

•

सां स्थाको सां गठन सां रचना पाररत हुने

आगामी दिनमा स्वास्र्थय सेवा ववस्तारका लानग पवहचान गररएका २३१२
विाहरूको वववरण तयार गररएको ।
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ववशेष अनभयान
•

नसां हिरबार पररसर नभर र स्वास्र्थय मन्त्रालयको हातानभर सूतीजन्त्य पिाथा ल्याउने
कायालाई ननषेध गररएको ।

•

माननीय स्वास्र्थय राज्यमन्त्रीज्यू को अगुवाईमा वीर अस्पतालमा नबषेश सरसफाइ
अनभयान सुरु गररएको ।

•

स्वास्र्थय सेवा ववभाग पररसरमा प्रत्येक शुिबार सरसफाइ अनभयानको रुपमा सुरु
गररएको ।

•

नेपाली मवहलाहरूको स्वास्र्थयमा तत्काल सुधार ल्याउने उद्देश्यले मातानतथा
औस्ीका दिन मवहलाहरूको ननःशुल्क स्वास्र्थय परीक्षण सवहतको कायािम
घोषणा सवहत यसै वषािेब्ख अनभयान सञ्चालन गररएको ।

२२. राविय योजना आयोग
•

राविय योजना आयोग, अथा मन्त्रालय र राविय प्राकृनतक स्रोत तथा ववि

ुँ लन
आयोगको सहकायामा तयार गररएको "आगामी आनथाक वषाको स्रोतको आक
र ववकास कायािम बाुँिफाुँटका आधार" नेपाल सरकार मब्न्त्रपररषद्बाट
२०७४/१२/०७ मा स्वीकृत भएको ।
•

आ.व. २०७५/७६ को वावषाक ववकास कायािम तथा आगामी तीन आनथाक
वषाको

मध्यमकालीन

खचा

सां रचना

तजुम
ा ाको

लानग

खाका

तयार

गरी

मन्त्रालय/ननकायहरूलाई पठाइएको ।
•

सां घीय सां रचना अनुकूल हुनेगरी तीनै तहका सरकारका योजना प्रविया र तहगत

योजनाहरूबीचको अन्त्तरसम्बन्त्धको स्वरुप ननधाारण हुने गरी राविय योजना

आयोगको पुनसंरचनाका लानग राविय योजना आयोग (गठन तथा कायासञ्चालन
आिे श), २०७४ नेपाल सरकार, मब्न्त्रपररषद्बाट नमनत 2074/11/28 मा
स्वीकृत भएको ।
•

2075 बैशाख 1 गतेबाट नेपालमा पवहलोपटक “राविय आनथाक गणना,
२०७५” प्रारम्भ गररएको ।

•

बसाइसराई प्रभाव सवेक्षण (Migration Impact Survey) र नेपाल श्रमशब्क्त
सवेक्षण

(तेस्रो) प्रारम्भ गररएको ।

•

राविय ले खा तर्थयाङ्क 2074/75 को प्रकाशन गररएको ।

•

प्रािे ब्शक तथा स्थानीय स्तरमा स्थानीय तहका पिानधकारीहरू एवम् सरकारी
ननकायका कमाचारीहरूलाई स्याङ्खजा, म्याग्िी, इलाम र धनगढी ब्जल्लाहरूमा
सावाजननक ननजी साझेिारी सम्बन्त्धी अनभमुखीकरण गोष्ठी सञ्चालन गररएको ।
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२३. राविय सतकाता केन्त्ि
•

सावाजननक सेवा प्रवाह, ववकास ननमााण, अननयनमतता सम्बन्त्धी यस केन्त्िमा
प्राप्त २८१ वटा उजुरीहरू छानववन गरी उजुरी फर्छ्यौट गररएको ।

२४. सावाजननक खररि अनुगमन कायाालय
•

ववनभन्न सावाजननक ननकायहरूलाई खररि सम्बन्त्धी २३ वटा राय परामशा
प्रिान

•

गररएको ।

ववनभन्न ६ वटा कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राब्खएको ।

२५. राविय पुनननामााण प्रानधकरण
•

लामो

समयिे ब्ख

बस्न

नसकेको

राविय

पुनननामााण

प्रानधकरण

परामशा

पररषिको तेस्रो बैठक नमनत २०७४ चै र १८ गते सम्पन्न भयो ।
•

२०७४ चैर २० गते राविय पुनननामााण प्रानधकरणको ननिे शक सनमनतको
बैठक बसी प्रानधकरणको सां गठन सां रचनामा पररवतान गररएको छ । जसबाट
केन्त्िीय आयोजना कायाान्त्वयन ईकाईहरूको िोहोरो उिरिावयत्व अन्त्त्य गरी
उनीहरूलाई प्रानधकरणप्रनत ब्जम्मेवार र उिरिायी बनाइएको छ ।
ननजी आवास

•

यस अवनधमा २८,७८३ जना थप लाभग्राहीहरूसुँग अनुिान सम्झौता गरी थप
२८,७३३ जना लाभग्राहीहरूको बैंक खातामा पवहलो वकस्ता बापतको रकम
जम्मा गररएको छ । त्यसैगरी थप १,५१,१७२ जना लाभग्राहीहरूले आफ्नो
ननजी आवास पुनननामााणको काया सुरु गरे का छन् भने थप ६३,७५१ ननजी
आवासको ननमााण सम्पन्न भएको हो ।

•

यस अवनधमा िोस्रो तथा ते स्रो वकस्ता ववतरणमा उल्ले ्य वृवद्ध भएको छ ।
यस अवनधमा थप १,७९,३६९ जना लाभग्राहीलाई िोस्रो वकस्ता र ७७,८२६
जना लाभग्राहीलाई तेस्रो वकस्ता बापतको रकम उनीहरूको बैंक खाता माफात
ववतरण गररएको छ ।

•

जोब्खमयुक्त

बस्तीमा

रहेका

लाभग्राहीहरूमध्ये

हालसम्म

४८०

जना

लाभग्राहीहरूले रु. िुई लाख अनुिान नलई सुरब्क्षत स्थानमा जग्गा खररि गरी
ननजी आवास पुनननामााणको काया सुरु गरे का छन् जसमध्ये २७४ जना
लाभग्राहीहरू यस अवनधमा थप भएको हो ।
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पुराताब्त्वक सम्पिा पुनननामााण
•

भूकम्पबाट क्षनतग्रस्त ७५३ पुराताब्त्वक सम्पिाहरूमध्ये हालसम्म १०६
वटा पुराताब्त्वक सम्पिाहरूको पुनननामााण काया सम्पन्न भएको छ भने ३३०
वटा पुराताब्त्वक सम्पिाहरूको पुनननामााण काया भै रहेको छ । यस अवनधमा
मार थप २६ वटा पुराताब्त्वक सम्पिाहरूको पुनननामााण सम्पन्न भएको हो ।

•

धरहरा पुनननामााण यसै आनथाक वषा २०७४/७५ को अन्त्तसम्म ब्शलन्त्यास
गने गरी बोलपर समेत आह्वान गररएको छ ।

•

२०७५ बैशाख ३१ गते बाट काष्ठमाण्िपको पुनननामााण काया सुरु भएको छ।
शैब्क्षक सां स्थाहरूको पुनननामााण

•

हालसम्म जम्मा ३,६३६ ववद्यालयहरूको पुनननामााण काया सम्पन्न भएकोमा
यस अवनधमा मार ५३६ वटा ववद्यालयको पुनननामााण सम्पन्न भएको हो ।
त्यसै गरी १,७१९ वटा ववद्यालयहरूको पुनननामााण काया जारी रहे को छ ।

•

१८० ववद्यालयको पुनननामााण र १६२ ववद्यालयको प्रबनलकरण गने उद्देश्यले
एनसयाली ववकास

बैंकबाट

रु.

अबा (२००

नमनलयन

अमेररकी

िलर)

बराबरको स्रोतको सुननब्श्चतता प्राप्त भएको छ ।
स्वास्र्थय क्षेर
•

ववगतमा स्वास्र्थय सां स्था भवन ननमााण कायाले गनत नलन नसकेकोमा ननिे शक
सनमनतको

नमनत

२०७४/१२/२०

को

ननणायबाट

उक्त

काया

राविय

पुनननामााण प्रानधकरणको केब्न्त्िय आयोजना कायाान्त्वयन इकाई (भवन) बाट

सां चालन गने ननणाय भएपनछ हालसम्म पुनननामााण सुरु हुन नसकेका कायािम,

स्वास्र्थय सां स्था/भवनहरूको पुनननामााण प्रविया एकैचोटी आरम्भ गने काया
अब्न्त्तम चरणमा पुगेको छ ।
•

क्षनत भएका १,१९७ स्वास्र्थय सां स्थामध्ये

हाल सम्म ६४३ स्वास्र्थय

सां स्थाहरूको ममात सां भार/वप्रफाब सां रचना तयार पारी सेवा प्रवाह गररएको
छ। यस अवनधमा मार ६० वटा स्वास्र्थय सां स्थाहरूको ममात सां भार/वप्रफाब
सां रचना तयार पाररएको छ ।
सरकारी भवन
•

यस अवनधमा १७ वटा सरकारी भवनको पुनननामााण काया सम्पन्न भई
हालसम्म २२० वटा सरकारी भवनहरूको पुनननामााण सम्पन्न भएको छ ।
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•

त्यसै गरी सुरक्षा ननकायतफा थप ३५ वटा भवनहरूको पुनननामााण सम्पन्न भै
हालसम्म ७९ वटा सुरक्षा ननकायका भवनहरूको पुनननामााण काया सम्पन्न
भएको छ ।

उब्ल्लब्खत प्रगनत िे हायअनुसार तानलकामा
ि.सां .

वववरण

दिइएको छ,२०७४।११।०३

२०७५।०2।11

बृवद्ध सां ्या

सम्म
767,710

5

१

जम्मा लाभग्राही

सम्म
767,705

२

अनुिान सम्झौता

689,125

717,908

28,783

३

प्रथम वकस्ता भ ुक्तानी

679,859

708,592

28,733

४

ननमााण काया शुरु भएका घर सां ्या

312,940

464,112

151,172

५

िोस्रो वकस्ता प्रमाब्णकरण

255,493

416,845

161,352

६

िोस्रो वकस्ता भ ुक्तानी

203,501

382,870

179,369

७

तेस्रो वकस्ता प्रमाब्णकरण

62,413

153,939

91,526

८

तेस्रो वकस्ता भ ुक्तानी

49,021

126,847

77,826

९

ननमााण सम्पन्न घर सां ्या

97,813

161,564

63,751

१०

रु. २

206

480

274

203

220

17

3,100

3,636

536

583

643
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पुनननामााण

80

106

26

सुरक्षा ननकायका भवनहरूको पुनननामााण

44

79

35

लाख

अनुिान

नलई

सुरब्क्षत

स्थानमा जग्गा व्यवस्थापन गररसकेका
लाभग्राहीहरूको सां ्या
११

सरकारी भवनहरूको

पुनननामााण

सम्पन्न

सां ्या
१२

ववद्यालय भवनहरूको पुनननामााण सम्पन्न
सां ्या

१३

स्वास्र्थय सां स्थाका भवनहरूको पुनननामााण
सम्पन्न सां ्या

१४

पुराताब्त्वक

सम्पिाहरूको

सम्पन्न सां ्या
१५

सम्पन्न सां ्या

२६. ननवााचन आयोग
आयोगले सम्पािन गरे का मु्य मु्य कायाहरू
•

रािपनत

तथा

उपरािपनतको

ननवााचनसम्बन्त्धी

ननयमावली,

२०७४

(नमनत

२०७४।११।०९) मा स्वीकृत र रािपनत तथा उपरािपनत ननवााचन सम्बन्त्धी
ननिे ब्शका, २०७४ (नमनत २०७४।११।२०) मा स्वीकृत भएको ।
•

सम्बत् २०७४ साल फागुन २९ गते रािपनतको ननवााचन सम्पन्न भएको ।

•

सम्बत् २०७४ साल चैर ४ गते उपरािपनतको ननवााचन सम्पन्न भएको ।
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•

सम्बत् २०७५ साल बैशाख २ गते िेब्ख ५ वटा क्षेरीय ननवााचन कायाालय तथा

७२ वटा ब्जल्ला ननवााचन कायाालयमा मतिाता नामावली िताा तथा अद्यावनधक
कायािम प्रारम्भ गररएको ।

२७. लोक सेवा आयोग
िे हाय अनुसार ववधेयकको मस्यौिा तयार गररएको
•

लोक सेवा आयोगको काम, कताधय र अनधकार सम्बन्त्धी ववधेयकको मस्यौिा

•

प्रिे श लोक सेवा आयोगको आधार र मापिण्ि सम्बन्त्धी ववधेयक

•

प्रिे श लोक सेवा आयोगको काम, कताधय र अनधकार सम्बन्त्धी नमूना कानुनको
ववधेयक

•

ननजामती सेवाका मानथल्लो तहका पिहरूमा कमाचारी छनौट गिाा ववश्व पररवेशमा
प्रयोगमा आइरहे का नवीनतम् एवां व्यवहाररक (Competency Based) ववनधहरूको
अवलम्बन गना Assesssment Center Methodology (ACM) लागू गने ववषयको
प्रारब्म्भक काया सम्पन्न भएको।

63

