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आन्त्थाक वषा २०७५।०७६ का प्रमुख उपलन्त्धधहरूः

• िान्त्रिर् गौिवका आर्ोजना ि िान्त्रिर् प्राथन्त्मकता प्राप्त आर्ोजनाको सञ् चालनका क्रममा उत्पन्त्न हुने समस्र्ा तत्काल

समाधान गना Action Room को स्थापना गिी सञ्चालनमा ल्र्ाइएको,

• िान्त्रिर् गौिवका आर्ोजनाहरुको सघन अनगमुनको लान्त्ग छनौट भएका ११ वटा आर्ोजनाहरुमध्र्े गौतम बदु्ध अन्त्तिाान्त्रिर्

न्त्वमानस्थल, पोखिा क्षेरीर् अन्त्तिाान्त्रिर् न्त्वमानस्थल, भिेी बबई र्ाइभसान बहुउद्दशे्र्ीर् आर्ोजना, िानी जमिा कुलिीर्ा

न्त्सिंचाइ आर्ोजना, न्त्सक्टा न्त्सिंचाइ आर्ोजना, मेलम्ची खानेपानी आर्ोजना, मान्त्थल्लो तामाकोशी, काठमाण्र्ौ तिाई फाष्ट

िर्ाक, परुपलाल लोकमागा, हुलाकी सर्क आर्ोजना ि िारिपन्त्त चिेु आर्ोजनाहरूमा Surveillance System जर्ान गिी

२०७६ श्रावण १ दने्त्ख सघन अनगुमन गने तर्ािी ।
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प्रमुख उपलन्त्धधहरूः

• एक नेपाली एक फलफूलको न्त्वरुवा िोपण अन्त्भर्ान अन्त्तगात र्स कार्ाालर्को समन्त्वर्मा ५ जनु २०१८ दने्त्ख ४ जनु २०१९

सम्म २९ लाखभन्त्दा बढी ि ५ जनु २०१९ दने्त्ख हालसम्म २० लाख ४४ हजाि गिी जम्मा ४९ लाख ४४ हजाि (त्र्समध्रे् किीब

५० प्रन्त्तशत फलफुल) न्त्वरुवा िोपी सिंिक्षणको व्र्वस्था न्त्मलाइएको, (प्रन्त्तवेदन)

• न्त्वश्व बैंकद्वािा प्रकाशन गरिने Doing Business Report ले समेटेका सचूकहरूको आधािमा न्त्वद्यमान व्र्वसान्त्र्क

वाताविणमा सधुािको लान्त्ग आवश्र्क न्त्वविण एन्त्ककृत रुपमा तर्ाि गिी न्त्वश्व बैङ्कलाई उपलब्ध गिाईएको,

• प्रधानमन्त्री िान्त्रिर् प्रन्त्तभा पिुस्कािको लान्त्ग अक्षर् कोष खर्ा गिी न्त्वतिणको मापदण्र् बनाई सचूना प्रकाशन भएको, २०७६

साल श्रावण २७ गते पिुस्काि न्त्वतिण गने तर्ािी,

• िाजस्व चहुावटलाई प्रभावकािी रुपमा न्त्नर्न्त्रण गना सिोकािवालासँगको पिामशामा Vehicle and Consignment Tracking

System तर्ाि गिी २०७६ श्रावण १ दने्त्ख कार्ाान्त्वर्न गने व्र्वस्था न्त्मलाइएको ।

• लगानी सम्मेलन २०१९ सफलतापवूाक सम्पन्त्न भएको ।
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प्रमुख उपलन्त्धधहरूः

• संघीर्ता सहजीकिण कार्ार्ोजना स्वीकृत भई कार्ाान्त्वर्न-

• सिंघ, प्रदशे ि स्थानीर् तहबीचको अन्त्तिसम्बन्त्ध व्र्वन्त्स्थत गने सम्बन्त्धमा व्र्वस्था गना बनेको

न्त्वधरे्क सिंघीर् सिंसदमा पेश भएको,

• अन्त्ति प्रदशे परिषदक्ो बैठक सञ्चालन सम्बन्त्धी कार्ान्त्वन्त्ध स्वीकृत,

• अन्त्ति प्रदशे परिषदक्ो सन्त्चवालर् स्थापना,

• नेपाल सिकाि ि प्रदशे सिकािका बीच समन्त्वर् ि सम्पका गने सम्बन्त्धी मागादशान, २०७६ सम्माननीर्

प्रधानमन्त्रीज्र्बूाट स्वीकृत भएको,

• सिंगठन तथा व्र्वस्थापन (O& M) सवके्षण भई तीनै तहमा कमाचािी समार्ोजन गरिएको,

• सिंघ, प्रदशे ि स्थानीर् तहबाट सञ्चालन हुने आर्ोजनाहरुको वगीकिण सम्पन्त्न भएको ।
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प्रमुख उपलन्त्धधहरूः

• नीन्त्त अनसुन्त्धान प्रन्त्तष्ठान गठन भई अध्र्र्न अनसुन्त्धानका कार्ाहरू भईिहकेो -

• न्त्वन्त्भन्त्न १६ वटा Thematic न्त्वषर्हरुमा अध्र्र्न गरिएको,

• "उद्योग-वान्त्णज्र् प्रवद्धान सम्वाद परिषद"् को गठन-

• उद्योग-वान्त्णज्र् प्रवद्धान सम्वाद परिषदक्ो गठन भई २ वटा बैठक सम्पन्त्न भएको,

• परिषद् अन्त्तगात माननीर् अथामन्त्रीको अध्र्क्षतामा कार्ाकािी समहुको बैठक सम्पन्त्न भएको ।
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प्रमुख उपलन्त्धधहरूः

• समसामन्त्र्क न्त्वषर्हरुलाई सिंबोधन गिी समग्र पक्षमा सधुाि गना तथा तत्कालीन समस्र्ाहरुलाई समाधान गने

उद्दशे्र्का साथ न्त्वन्त्भन्त् न न्त्मन्त्तमा १२ पटक मखु्र् सन्त्चवको अध्र्क्षतामा सन्त्चव बैठक सम्पन्त् न भएको ।

• आन्त्थाक तथा पवूााधाि क्षेरका न्त्वन्त्भन्त्न उप-क्षेरमा ४८ वटा बैठक बसी समन्त्वर् ि सहजीकिण गरिएको ।

• गरिबी न्त्नवािण कोषको पनुसिंचना सम्बन्त्धी कार्ार्ोजना नेपाल सिकाि, मन्त्न्त्रपरिषदब्ाट स्वीकृत भई कार्ार्ोजना

बमोन्त्जमका कार्ाहरु भइिहकेो ।

• नेपाल सिकािको नीन्त्त तथा कार्ाक्रम कार्ाान्त्वर्नका लान्त्ग सबै मन्त्रालर्/न्त्नकार्हरुको वान्त्षाक कार्ार्ोजना

बनाई अनलाईन अनगुमन प्रणालीको न्त्वकास गिेि त्र्सैमाफा त सबै न्त्नकार्हरुको प्रगन्त्त न्त्स्थन्त्तको अनगुमन गने

गरिएको ।
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प्रमुख उपलन्त्धधहरूः

• सम्पन्त्ि शदु्धीकिण तथा आतिंकवादी न्त्क्रर्ाकलापमा न्त्विीर् लगानी न्त्नवािणसम्बन्त्धी िान्त्रिर् िणनीन्त्त तथा

कार्ार्ोजना (२०७६-८१) स्वीकृतीका लान्त्ग नेपाल सिकाि, मन्त्न्त्रपरिषद ्मा पशे भएको,

• “नागरिक अन्त्धकाि मोबाइल एप्स सञ् चालन न्त्नदने्त्शका, २०७६” स्वीकृतीका लान्त्ग नेपाल सिकाि, 

मन्त्न्त्रपरिषद ्मा पशे भएको,

• मानव अन्त्धकाि सम्बन्त्धी पाँचौ िान्त्रिर् कार्ार्ोजनाको मसौदा सवै प्रदशेमा पिामशा तथा अन्त्तिन्त्क्रर्ा गिी

परिमान्त्जात मसौदा तर्ाि पारिएको,

• सिंर्कु्त िारिसिंघीर् मानव अन्त्धकाि परिषद् अन्त्तगातका न्त्वशेष समान्त्धक्षकहरु (Special Rapporteurs -

Mandate holders) को प्रन्त्तवेदनमा जवाफ तथा न्त्टप्पणी तर्ाि गिी पठाइएको – १३ वटा,

• हलेो सिकािमा प्राप्त गनुासाहरुको प्रभावकािी रुपले सम्बोधन गना नर्ाँ गनुासो व्र्वस्थापन पोटाल न्त्नमााण गिी

सञ्चालनको अन्त्न्त्तम तर्ािी ।
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प्रमुख उपलन्त्धधहरूः

• न्त्संहदिबाि परिसि सिसफाई तथा हरिर्ाली प्रवर्द्ान

• परिसिन्त्भर उपर्ोग न्त्वहीन अवस्थामा िहकेा २५० भन्त्दा बढी पिुाना सवािी साधनहरु प्रदशे तथा स्थानीर् तहको

उपर्ोगको लान्त्ग उपलब्भ गिाइएको ।

• परिसिन्त्भर २७ वटा बगैंचाहरु न्त्नमााण तथा ममातसिंभाि गिी हरिर्ाली प्रवद्वान गरिएको ।

• परिसिन्त्भर िहकेा पिुाना न्त्नमााण सामाग्री लगार्त अनावश्र्क बस्तहुरु हटाई सिसफाइ गिी सौंदन्त्र्ाकिण गरिएको ।

• र्स कार्ाालर् ि अन्त्तगात (क्षेरीर् प्रशासन कार्ाालर्हरु समेत) बाँकी िहकेो कूल बेरुजु िकम रु. ३ अवा ५४ किोर्मध्र्े

सम्परिक्षणबाट रु. १ अवा ९३ किोर् (५४.७३ प्रन्त्तशत) फर्छ्र्ौट गरिएको ।

• सावाजन्त्नक खचामा न्त्मतव्र्न्त्र्ता कार्म गनाको लान्त्ग बैदने्त्शक भ्रमण, आन्त्तरिक भ्रमण, इन्त्धन तथा ममात लगार्तका खचामा

न्त्मव्र्न्त्र्ता कार्म गरिएको ।
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नीन्त्त तथा कार्ाक्रम ि बान्त्षाक बजेटमा समावेश भएका न्त्वषर्हरुको प्रर्न्त्त

नीन्त्तको व्र्होिा बजेट वक्तव्र्को संन्त्िप्त व्र्होिा प्रर्न्त्त

न्त्वज्ञहर सन्त्ममन्त्लत न्त्थङ्क

ट् र्ाङ्कको व्र्वस्था र्ने (बुुँदा

नं २०)

सिकािलाई सझुाव न्त्दन न्त्थङ्क ट्र्ाङ्कको

व्र्वस्था गरिने (बुँदा निं २२४)

• नीन्त्त अनसुन्त्धान प्रन्त्तष्ठान गठन भई

अनसुन्त्धानका कार्ाहरु भईिहकेो ।

िाजश्व चुहावट ि अपचलन तथा 

अवैध मुद्रा ि समपन्त्ि शुर्द्ीकिण 

न्त्वरुर्द् कठोि कदम चान्त्लने । 

(बुुँदा नं २८)

पािस्परिक काननूी सहार्ताको माध्र्मवाट

सम्पन्त्ि शदु्धीकिण तथा सिंगन्त्ठत अपिाध

न्त्नर्न्त्रणमा अन्त्तिान्त्रिर् सहर्ोग अन्त्भवनृ्त्द्ध

गरिने । सम्पन्त्ि शदु्धीकिण तथा आतिंककािी

कार्ामा न्त्विीर् लगानी न्त्नवािण सम्वन्त्न्त्ध

काननूको प्रभावकािी कार्ाान्त्वर्न गरिने

(बुँदा निं. २१०) ।

• िाजश्व चहुावट (अनसुन्त्धान ि न्त्नर्न्त्रण) ऐन,

२०५२ सिंशोधन गना बनेको न्त्वधरे्क

स्वीकृन्त्तका लान्त्ग सिंघीर् सिंसदमा पशे भएको,

• २०७६ जेठ मसान्त्तसम्म िाजस्व चहुावटका

८१ वटा मदु्दामा २४३ जना न्त्वरुद्ध मदु्दा दार्ि

भएको ।
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नीन्त्त तथा कार्ाक्रम ...

नीन्त्तको व्र्होिा
बजेट वक्तव्र्को

संन्त्िप्त व्र्होिा 
प्रर्न्त्त

• न्त्वन्त्भन्त्न १०० वटा फमाहरुबाट नक् कली भ्र्ाट न्त्वल सम्बन्त्धी अनसुन्त्धान भइिहकेो ि

अन्त्हलेसम्म त्र्स्तो नक् कली भ्र्ाट न्त्वल जािी गने ३२ वटा कम्पनीका सञ् चालक ि

कमाचािी न्त्वरुद्ध ५ अवा बिाबिको िाजस्व छलेको अन्त्भर्ोगमा मदु्दा दार्ि गरिएको ।

• िाजस्व चहुावटलाई प्रभावकािी रुपमा न्त्नर्न्त्रण गना Vehicle and Consignment

Tracking System तर्ाि गिी २०७६ श्रावण १ दने्त्ख कार्ाान्त्वर्न गने तर्ािी पिूा

भएको ।
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नीन्त्त तथा कार्ाक्रम ...

नीन्त्तको व्र्होिा
बजेट वक्तव्र्को 

संन्त्िप्त व्र्होिा 
प्रर्न्त्त

सबै प्रकािका

अनुर्मनमा सूचना

प्रन्त्वन्त्धको प्रर्ोर् र्रिने

(बुुँदा नं ५७)

• मन्त्न्त्रपरिषद् बैठकलाई व्र्वन्त्स्थत बनाउन Cabinet Automation System तर्ाि

गिी कार्ाान्त्वर्नमा ल्र्ाइएको ।

• मन्त्न्त्रपरिषदक्ा न्त्नणार्हरुको कार्ाान्त्वर्न अवस्थाको अनगुमन गना स्वचान्त्लत प्रणाली

तर्ाि भएको ।

• मन्त्न्त्रपरिषद् सन्त्मन्त्तको बैठकलाई व्र्वन्त्स्थत गना स्वचान्त्लत प्रणाली तर्ाि भएको ।

• प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपरिषदक्ो कार्ाालर्, अथा मन्त्रालर् ि र्ोजना आर्ोगका

बीचमा नीन्त्त तथा कार्ाक्रम ि बजेट कार्ाान्त्वर्नको अनगुमन गने प्रणालीको

अन्त्तिआवद्धता गने प्रणालीको न्त्वकास गरिएको ।
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नीन्त्त तथा कार्ाक्रम ...

नीन्त्तको व्र्होिा बजेट वक्तव्र्को संन्त्िप्त व्र्होिा प्रर्न्त्त

सिकािले कुनै पन्त्न तहमा

हुने कुनै पन्त्न स्वरुपको

भ्रष्ट्राचािलाई सहुँदैन ।

(बुुँदा नं ९३)

सिकािले भ्रष्टाचािलाई न्त्नषधे गदै

भ्रष्टाचािजन्त्र् न्त्क्रर्ाकलापमा शनू्त्र्

सहनन्त्शलताको नीन्त्त अवलम्बन गने ।

भ्रष्टाचािजन्त्र् गन्त्तन्त्वन्त्धको सिंिक्षण तथा

पक्षपोषण गने सिंस्कृन्त्तको अन्त्त्र् गदै

भ्रष्टाचाि गने ि गिाउने दबैुलाई काननुको

दार्िामा ल्र्ाइने (बुँदा निं २०७) ।

• "म भ्ररिाचाि गन्त्दान, म भ्ररिाचाि हुन न्त्दन्त्न, म दशे ि

जनताको लान्त्ग इमान्त्दाि भएि काम गछुा" भन्त्ने अन्त्भर्ान

सबै सिकािी कार्ाालर्हरूबाट प्रािम्भ भएको ।

• भ्ररिाचाि न्त्नवािण ऐन, २०५९ को सिंशोधन गना बनेको

न्त्वधरे्क नेपाल सिकाि, मन्त्न्त्रपरिषद ्मा पशे भएको ।

• अन्त्ख्तर्ाि दरुुपर्ोग अनसुन्त्धान आर्ोग ऐन, २०४८ को

सिंशोधन गना बनेको न्त्वधरे्क नेपाल सिकाि,

मन्त्न्त्रपरिषद ्मा पशे भएको,
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नीन्त्त तथा कार्ाक्रम ...

नीन्त्तको 

व्र्होिा

बजेट वक्तव्र्को 

संन्त्िप्त व्र्होिा
प्रर्न्त्त

• सम्पन्त्ि शनु्त्द्धकिण अनसुन्त्धान न्त्वभागबाट कुल १ किोर् ३० लाखको न्त्वगो दाबी सन्त्हत ५ वटा

मदु्दा न्त्वशषे अदालतमा दार्ि भएको ।

• सम्पन्त्ि शनु्त्द्धकिण अनसुन्त्धान न्त्वभागमा दताा भएका मदु्दा -३११ ि अदालतमा दार्ि भएका

मदु्दा -९

• सावाजन्त्नक सेवा प्रवाह, न्त्वकास न्त्नमााण, अन्त्नर्न्त्मतता सम्बन्त्धी िान्त्रिर् सतका ता केन्त्रमा प्राप्त

११९१ वटा उजिुी मध्र्े ८२८ वटा उजिुी छानन्त्वन गिी फर्छ्र्ौट गरिएको ।

• गत आ.व. ०७४/७५ मा प्रान्त्वन्त्धक पिीक्षण गरिएका १०७ वटा आर्ोजनाहरुलाई रटुी सच्र्ाउन

सतका ता केन्त्रबाट सम्बन्त्न्त्धत न्त्नकार्मा लेखी पठाइएको ।
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नीन्त्त तथा कार्ाक्रम ...

नीन्त्तको व्र्होिा
बजेट वक्तव्र्को 

संन्त्िप्त व्र्होिा 
प्रर्न्त्त

र्ोजना बन्त्ने ति समर्मै

समपन्त्न नहुने प्रवनृ्त्िको

अन्त््र् र्रिने । र्ोजना

कार्ाान्त्वर्नको लान्त्र्

वान्त्षाक कार्ार्ोजना

बनार्ा नन्त्तजा प्रान्त्प्तको

सुन्त्नन्त्ितता र्रिने ।

(बुुँदा नं ९४)

• नीन्त्त तथा कार्ाक्रम, वान्त्षाक बजेट कार्ाान्त्वर्न कार्ार्ोजना ि त्र्सको प्रगन्त्त

जनुसकैु बेला अनलाइानबाटै अनगुमन गना सन्त्कने Software न्त्नमााण गिी

कार्ाान्त्वर्नमा ल्र्ाइएको ।

• न्त्नर्न्त्मत रूपमा परिर्ोजनाहरूको अनगुमन गने गरिएको ।

• िान्त्रिर् न्त्वकास समस्र्ा समाधान सन्त्मन्त्तलाई प्रभावकािी बनाइएको ।

• िान्त्रिर् र्ोजना आर्ोगले आर्ोजना सञ् चालन, अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन

लगार्तका न्त्नदने्त्शकाहरू तर्ाि गिेको ।

• सावाजन्त्नक खरिद न्त्नर्मावली, २०६४ को छैठौं ि सातौं सिंशोधन गिी न्त्वकास

आर्ोजना कार्ाान्त्वर्नमा दने्त्खएका समस्र्ा समाधान गने व्र्वस्था गरिएको ।
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नीन्त्त तथा कार्ाक्रम ...

नीन्त्तको व्र्होिा
बजेट वक्तव्र्को 

संन्त्िप्त व्र्होिा 
प्रर्न्त्त

प्रत्र्ेक मन्त्रालर्मा

समस्र्ा समाधान

कक्ष स्थापना गिी

नन्त्तजाको अनगुमन

गरिनेछ । (बुुँदा नं

९४)

• िान्त्रिर् प्राथन्त्मकता प्राप्त आर्ोजनाको रुतति न्त्नमााण तथा न्त्वकासका सम्बन्त्धमा व्र्वस्था

गना बनेको न्त्वधरे्क, २०७५ सिंघीर् सिंसदमा पशे भएको ।

• प्रत्र्ेक मन्त्रालर्बाट सम्पादन भएको कार्ाहरूको न्त्नर्न्त्मत अनगुमन गने न्त्सलन्त्सलामा

चालु आन्त्थाक वषामा २ पटक समीक्षा सम्पन्त्न भएको ।

• न्त्नर्न्त्मत रूपमा मन्त्रालर्स्तिीर् न्त्वकास समस्र्ा समाधान सन्त्मन्त्त ि िान्त्रिर् न्त्वकास

समस्र्ा समाधान सन्त्मन्त्तको बैठक आर्ोजना गिी समाधानका उपार्हरू सझुाईएको ।

• आर्ोजना सहजीकिण समन्त्वर् सन्त्मन्त्तले न्त्वन्त्भन्त्न पाचँवटा बैठकहरु आर्ोजना गिी

कार्ाान्त्वर्नमा दने्त्खएका समस्र्ा समाधान गने प्रर्ास गरिएको ।
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नीन्त्त तथा कार्ाक्रम ...

नीन्त्तको व्र्होिा
बजेट वक्तव्र्को

संन्त्िप्त व्र्होिा 
प्रर्न्त्त

प्रदशे ि स्थानीर्

तहको क्षमता

न्त्वकास पवुााधाि

न्त्नमााण ि

प्रशासन्त्नक

सहजीकिणको

व्र्वस्था न्त्मलाइाने ।

(बुुँदा नं १००)

• अन्त्तिप्रदशे परिषदक्ो ३ वटा बैठक सम्पन्त्न भएको,

• नेपाल सिकाि ि प्रदशे सिकािका बीच समन्त्वर् ि सम्पका गने सम्बन्त्धी मागादशान, २०७६

सम्माननीर् प्रधानमन्त्रीज्र्बूाट स्वीकृत भई कार्ाान्त्वर्नमा ल्र्ाइएको ।

• प्रदशे तथा स्थानीर् तहले न्त्वदशेी सिकाि, न्त्नर्ोग, प्रन्त्तन्त्नन्त्ध ि अन्त्तिाान्त्रिर् सिंघ

सिंस्थासँग सम्पका गदाा अवलम्बन गनुा पने कार्ान्त्वन्त्ध सम्बन्त्धी न्त्नदने्त्शका, २०७६ नेपाल

िाजपरमा प्रकाशन भएको,
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वान्त्षाक तथा न्त्नर्न्त्मत कार्ाहरूः

सिंघीर् सिंसदबाट पारित भएका न्त्वधेर्कहरूूः

• प्रदशे लोक सेवा आर्ोग (आधाि ि मापदण्र् न्त्नधाािण) ऐन, २०७५

• सावाजन्त्नक न्त्नजी साझेदािी तथा लगानी ऐन, २०७५

सिंघीर् सिंसदमा पेश भएका न्त्वधरे्कहरूूः

• िान्त्रिर् मानव अन्त्धकाि आर्ोग ऐन, २०६८ लाई सिंशोधन गना बनेको न्त्वधरे्क,

• लोक सेवा आर्ोग सम्बन्त्धी काननूलाई सिंशोधन ि एकीकिण गना बनेको न्त्वधरे्क,

• िाजस्व चहुावट (अनसुन्त्धान तथा न्त्नर्न्त्रण) ऐन, २०५२ लाई सिंशोधन गना बनेको न्त्वधरे्क,

• िान्त्रिर् प्राथन्त्मकता प्राप्त आर्ोजनाको रुतति न्त्नमााण तथा न्त्वकासका सम्बन्त्धमा व्र्वस्था गना बनेको

न्त्वधरे्क, 18



वान्त्षाक तथा न्त्नर्न्त्मत कार्ाहरूः

नेपाल सिकाि, मन्त्न्त्रपरिषदबाट पारित भएका न्त्नर्मावलीहरु :

• नेपाल सिकाि (कार्ान्त्वभाजन) न्त्नर्मावली, २०७४ को सिंशोधन,

• सिंवधैान्त्नक परिषद ्कार्ान्त्वन्त्ध (दोस्रो सिंशोधन) न्त्नर्मावली, २०७५

• सावाजन्त्नक खरिद न्त्नर्मावली, २०६४ को छैटौ सिंशोधन,

• सावाजन्त्नक खरिद न्त्नर्मावली , २०६४ को सातौं सिंशोधन,

प्रन्त्तििातफा  (२०७५ श्रावण मन्त्हना देन्त्ख हालसमम) :

• म्र्ाद/सचूनाप्राप्त मदु्दाहरुको सिंख्र्ा-५३५, प्रन्त्तउििपर दताा भएको-१६, न्त्लन्त्खत जवाफ पेश भएको-

४८१, पनुिावदेनपर दताा -४, दोहोर् र्ाईपाउँ-५, कािवाही हुन बाँकी-२९ ।
19



वान्त्षाक तथा न्त्नर्न्त्मत कार्ाहरूः

20

क्र.स. आदेश संख्र्ा कार्ाान्त्वर्न बाुँकी

१ पिमादशे/उत्प्रेषण ४१ ३३ सम्बन्त्न्त्धत न्त्नकार्मा कार्ाान्त्वर्नको

लान्त्ग पठाइएको ।२ बन्त्दी प्रत्र्क्षीकिण ३

३ न्त्नदशेनात्मक आदशे (पिमादशे/उत्पे्रषण) ३२

४ खािेज १४ १४

जममा ९० ४७ ४३

फैसला कार्ाान्त्वर्नतफा  :

जनरु्नासोूः

• हलेो सिकािमा प्राप्त गनुासो - २६,४६९

• गनुासो फर्छ्र्ौट - १३,००६ (४९.१७ प्रन्त्तशत),

• फर्छ्र्ौट हुन बाँकी –१३,४६३ (५०.८३ प्रन्त्तशत) ।



प्रन्त्क्रर्ामा िहेका कार्ाहरु

• नीन्त्त अध्र्र्न प्रन्त्तष्ठान न्त्वधेर्क नेपाल सिकाि, मन्त्न्त्रपरिषद ्मा स्वीकृतीका लान्त्ग पेश भएको,

• महान्त्भर्ोग सम्बन्त्धी न्त्वधेर्क मन्त्न्त्रपरिषद ्मा पेश गने अन्त्न्त्तम तर्ािी,

• तत्काल समस्र्ा समाधान केन्त्र सञ्चालन न्त्नदने्त्शकाको मस्र्ौदा तर्ाि भएको,

• मानव अन्त्धकाि सम्बन्त्धी पाँचौ िान्त्रिर् कार्ार्ोजनाको मस्र्ौदा तर्ाि भएको,

• व्र्वसार् सधुािका लान्त्ग सिंस्थागत सिंिचना सम्बन्त्धी प्रस्ताव मन्त्न्त्रपरिषद ्पवूााधाि सन्त्मन्त्तमा 

छलफलको क्रममा िहकेो ।
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न्त्विीर् प्रर्न्त्तको अवस्था 

न्त्नकार् खचा न्त्शषाक न्त्वन्त्नर्ोन्त्जत िकम खचा िकम प्रगन्त्त प्रन्त्तशत

मन्त्न्त्रपरिषद् चालु 9,03,50,000.00 78,310,830.00 86.67%
प्रधानमन्त्री कार्ाालर् चालु 25,00,61,000.00 16,7,387,996.0 66.94%
प्रधानमन्त्री कार्ाालर् पूँजीगत ६,८९,००,०००.०० 63,16,186.00 9.17%

बेरुजकुो अवस्था : (िकम रु. हजािमा)

आ.व. २०७३/७४ सम्मको बेरुज ु : १,२६,१४

सम्पिीक्षणबाट फछर्ौट : १,२१,११४

सम्पिीक्षण हुन बाँकी : ५,००

फछर्ौट प्रन्त्तशत : ९६
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र्रिबी न्त्नवािण कोष

 गरिबी न्त्नवािण कोष, सञ्चालक सन्त्मन्त्तको न्त्मन्त्त २०७५।१२।२४ मा बसेको ७० औिं बोर्ा बैठकको न्त्नणार्ानसुाि गरिबी

न्त्नवािण कोषद्वािा प्रवन्त्द्धात सामदुान्त्र्क सिंस्था तथा साना पवूााधाि आर्ोजनाहरुको सञ्चालन ि व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी

कार्ा सम्बन्त्न्त्धत स्थानीर् तहहरूमा कार्ान्त्वन्त्ध सन्त्हत हस्तान्त्तिण गरिएको ।

बेरुजुको अवस्था : (िकम रु. हजािमा)

आ.व. २०७३/७४ सममको बेरुजु : २५,९२,००

समपिीिण भएको : ७,५८,७२

समपिीिण हुन बाुँकी : १८,३३,२८

फछर्ौट प्रन्त्तशत : २९
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नीन्त्त तथा कार्ाक्रम ि बजेट कार्ाान्त्वर्न कार्ार्ोजनाको समन्त्िर्त प्रर्न्त्तूः
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महान्त्र्ार्ान्त्धवक्ताको कार्ाालर्

समपन्त्न भएका कार्ाहर

 न्त्वन्त्भन्त्न ८ वटा कार्ाालर् भवन न्त्नमााण,

 सिकािी वकीलहरुको िान्त्रिर् सम्मेलन आर्ोजना,

 कार्ासम्पादन सधुािका लान्त्ग न्त्वन्त्भन्त्न ६ वटा अनसुन्त्धानमलूक कार्ाहरु,

 अन्त्भर्ोजन पिीक्षण तथा कार्ाालर् अनगुमन सम्बन्त्धी न्त्नदने्त्शका जािी,

 पीन्त्र्तको अन्त्धकािका बािेमा साइनपोष्ट प्रकान्त्शत गरिएको,

 न्त्वन्त्भन्त्न ६० न्त्जल्लामा पीन्त्र्तमैरी कक्ष स्थापना,
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समपन्त्न भएका कार्ाहर....

 हलेो साक्षी कार्ाक्रम सञ्चालन,

 सिकािी वकीलहरुलाई न्त्वन्त्धन्त्वज्ञान प्रन्त्शक्षण प्रदान,

 महान्त्र्ार्ान्त्धवक्ताको कार्ाालर्बाट प्रदान गरिने पिुस्काि सम्बन्त्धी मापदण्र्, २०७५ स्वीकृत ।

कार्ाान्त्वर्न भैिहेका कार्ाहर

 मदु्दा व्र्वस्थापन प्रणाली सम्बन्त्धी प्रन्त्शक्षण,

 सिकािी वकीलहरुको व्र्ावसान्त्र्कता न्त्वकासका लन्त्ग सिंवैधान्त्नक काननूमा सिकािी वकीलको न्त्वन्त्शष्टीकिण सम्बन्त्धी

न्त्वषर्को प्रन्त्शक्षण ।
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न्त्विीर् प्रर्न्त्त अवस्था:

खचा न्त्शषाक न्त्वन्त्नर्ोन्त्जत बजेट खचा भएको िकम प्रर्न्त्त प्रन्त्तशत

चालु १५,७६,८३,३२९ ९,०६,५६,३२०.२३ ५७.४९

पुँजीगत १,०४,३९,००० ५२,४५,३३४.७५ ५०.२४

बेरुजुको अवस्था : (िकम रु. हजािमा)

आ.व. २०७३/७४ सममको बेरुजु : ४,७३,६१

समपिीिणबाट फछर्ौट : २,६४,२४

समपिीिण हुन बाुँकी : २,०९,३७

फछर्ौट प्रन्त्तशत : ५६
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सावाजन्त्नक खरिद अनुर्मन कार्ाालर्

नीन्त्तको व्र्होिा बजेट वक्तव्र्को संन्त्िप्त व्र्होिा प्रर्न्त्त

सावाजन्त्नक खरिद

काननु ि

प्रन्त्क्रर्ालाइा सिल

बनाउने । (बुँदा निं.

५३)

सावाजन्त्नक खरिद काननु सिंशोधन

गिी अन्त्र् कुिाको अन्त्तरिक्त न्त्नमााण

कार्ामा न्त्दइने मोन्त्वलाइजेशन

पेश्की सम्वन्त्धी व्र्वस्था परिवतान

गरिनेछ । (बुँदा निं. २३१)

• नीन्त्त तथा कार्ाक्रम ि बजेट वक्तव्र्मा उल्लेन्त्खत न्त्वषर्

समेतलाई समेटी सावाजन्त्नक खरिद ऐन, २०६३ उपि

समसामन्त्र्क सिंशोधन गनाका लान्त्ग सिंशोधनको मस्र्ौदा तर्ाि

गरि पेश गरिएको ।

• समसामन्त्र्क न्त्वषर्लाई सम्बोधन गिी सावाजन्त्नक खरिद

न्त्नर्मावली, २०६४ को छैठौं ि सातौं सिंशोधन नेपाल सिकाि

मन्त्न्त्रपरिषदबाट स्वीकृत भई कार्ाान्त्वर्नमा आइसकेको ।
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नीन्त्तको

व्र्होिा

बजेट वक्तव्र्को 

संन्त्िप्त व्र्होिा
प्रर्न्त्त

• ३० वटा सिकािी कार्ाालर्हरुको खरिद प्रकृर्ाको अनगुमन गिी खरिद

कार्ामा सधुािका लान्त्ग ि रटुी सच्र्ाउनका लान्त्ग ध्र्ानाकषाण गिी लेन्त्ख

पठाईएको ।

• न्त्वद्यतुीर् खरिद प्रणाली (e-GP System) को अवलम्वनबाट खरिद

प्रकृर्ामा पािदन्त्शाता ि स्वच्छ प्रन्त्तस्पधााको अन्त्भवनृ्त्द्ध भएको ।
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नीन्त्तको व्र्होिा
बजेट वक्तव्र्को

संन्त्िप्त व्र्होिा
प्रर्न्त्त

• बोलपरदाताले बोलपरको न्त्नवेदन पेश गनाको लान्त्ग आवश्र्क

पासवर्ा मोवाइल SMS बाटै सहज रुपमा पाउन सक्ने व्र्वस्था

न्त्मलाएको,

• सावाजन्त्नक खरिद न्त्नर्मावलीको छैठौं ि सातौं सिंशोधन बमोन्त्जम

१३ वटा Standard Bidding Documents परिमाजान गिी

कार्ाालर्को website मा िान्त्खएको,

30



31

सम्पान्त्दत गरिएका अन्त्र् कार्ाूः

•सावाजन्त्नक खरिद ऐन, न्त्नर्म ि सम्झौताका शता बमोन्त्जम काम नगने, गणुस्तिीर् काम नगने, समर्मै

काम सम्पन्त्न नगने पप्पु कोस्टल जे.भी. लगार्तका न्त्वन्त्भन्त्न ४५ वटा न्त्नमााण व्र्वसार्ी तथा

बोलपरदाता कम्पनीहरुलाई कालोसचूीमा िाखी न्त्नन्त्श् चत अवन्त्धका लान्त्ग खिीद कार्ा गना गिाउनमा

िोक लगाइएको ।



न्त्विीर् प्रर्न्त्त अवस्था :

खचा न्त्शषाक न्त्वन्त्नर्ोन्त्जत बजेट हालसमम खचा भएको िकम प्रर्न्त्त प्रन्त्तशत

चालु ८,५८,००,०००।- ५,१७,७४,३००।- ६०.३४

पुुँजीर्त १,३६,२०,०००।- ४९,३२,३८३।- ३६.२१

भौन्त्तक प्रर्न्त्त–९२ प्रन्त्तशत

न्त्विीर् प्रर्न्त्त–५७.०४ प्रन्त्तशत 

बेरुजुको अवस्था :

• कार्ाालर्मा िहेको समपूणा बेरुजु फर्छ्र्ौट र्िी समपरििण समेत भैसकेको ।

• बेरुजु फर्छ्र्ौट १००% भएको ।
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िान्त्ष्ट्रर् सतका ता केन्त्द्र

समपन्त्न भएका कार्ाहरु

 सावाजन्त्नक न्त्नमााण गणुस्ति पिीक्षण प्रर्ोगशाला सिंचालन तथा पिीक्षण न्त्नदने्त्शका, २०७५ स्वीकृत भई कार्ाान्त्वर्नमा

ल्र्ाइएको,

 प्रान्त्वन्त्धक पिीक्षण प्रर्ोगशालातफा Non Destructive Test सम्बन्त्धी मेन्त्शन/उपकिण खरिद गिी नमनूा परिक्षण

सम्पन भई प्रर्ोगशाला सिंचालनका लान्त्ग जनशन्त्क्त किािमा न्त्लईएको,

 िान्त्रिर् गौिवतफा का ११ ि अन्त्र् १४ गिी २५ वटा आर्ोजनाको प्रान्त्वन्त्धक पिीक्षण गिी नन्त्तजा प्रस्ततुीकिण भएको,

 चालु आ.व. को जेठ मसान्त्तसम्म १४६८ वटा उजिुी गनुासोहरु प्राप्त भएकोमा १२२० वटा उजिुी गनुासोहरु फर्छ्र्ौट

भएको ।
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समपन्त्न भएका कार्ाहरु.......

 ५२ न्त्जल्लाका ९८० वटा सिकािी कार्ाालर्हरुमा अनगुमन गिी अनशुासनको पालना नगने २४५२ जना

कमाचािीलाई कािवाहीको लान्त्ग पराचाि गरिएकोमा १२४५ जनाको कािवाहीको जानकािी प्राप्त भएको,

 आ.व. २०७४।७५ को सम्पन्त्ि न्त्वविण नबझुाउने १७,१२७ जना सावाजन्त्नक पद धािण गिेका

व्र्न्त्क्तहरुलाई कािवाहीका लान्त्ग अन्त्ख्तर्ाि दरुुपर्ोग अनसुन्त्धान आर्ोगमा पठाइएको ।
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न्त्विीर् प्रर्न्त्त अवस्था :

खचा न्त्शषाक न्त्वन्त्नर्ोन्त्जत बजेट हालसमम खचा भएको िकम प्रर्न्त्त प्रन्त्तशत

चालु ९,५०,८४,००० ६,३८,४८,१८९ ६७.१५

पूँजीगत १,३८,००,००० १६,०९८६३ ११.६७

बेरुजुको अवस्था : (िकम रु. हजािमा) 

आ.व. २०७३/७४ सममको बेरुजु : ४०,३९

समपिीिणबाट फछर्ौट : १०,५३

समपिीिण हुन बाुँकी : २९,८६

फछर्ौट प्रन्त्तशत : २६
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नेपाल रिको कार्ाालर्

समपन्त्न भएका कार्ाहरु

 नेपाल िष्टको स्वान्त्मत्वका हटेौंर्ा, भितपिु, पोखिा लगार्तका स्थानका सम्पन्त्िको ििंगिोगन, पखााल न्त्नमााण जस्ता

सिंिक्षणका कार्ाहरू भएको,

 काठमार्ौ ँ गोकणान्त्स्थत ७०-९-१-३, काठमार्ौं कमलादीन्त्स्थत ०-१४-०-० ि भक्तपिु िाधे िाधेन्त्स्थत ०-३-०-० गिी

कुल ७१-१०-१-३ िोपनी जग्गा नेपाल िष्टको स्वान्त्मत्वमा ल्र्ाउने न्त्नणार् भएको ।

बेरजुको अवस्था : (िकम रु. हजािमा)

आ.व. २०७३/७४ सममको बेरुजु : ८,२८,७१

समपिीिणबाट फछर्ौट : १,४९,८४

समपिीिण हुन बाुँकी : ६,७८,८७

फछर्ौट प्रन्त्तशत : १८
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िान्त्ष्ट्रर् अनुसन्त्धान न्त्वभार्

समपन्त्न भएका कार्ाहरु

 काउन्त्टि इन्त्टेन्त्लजेन्त्सको सिंस्थागत थालनी,

 कार्ाालर् भवन न्त्नमााण सम्पन्त्न :

• प्रदशे कार्ाालर् हटेौंर्ा,

• न्त्जल्ला कार्ाालर्हरु सनुसिी, खोटाङ, सप्तिी, सलााही, दोलखा, िसवुा, कास्की, अघााखाँची, सल्र्ान ि 

प्र्ठुान,
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कार्ाान्त्वर्न भैिहेका कार्ाहरु:

 नेपाल न्त्वशेष सेवाको गठन ि सिंचालन सम्बन्त्धी काननुलाई सिंशोधन ि एन्त्ककिण गना बनेको न्त्वधेर्क नेपाल 

सिकाि मन्त्न्त्रपरिषद् समक्ष पेश भएको,

 इन्त्टेन्त्लजेन्त्स उपकिणहरु प्रान्त्प्तको प्रकृर्ामा िहकेो,

 २५ न्त्जल्लामा न्त्र्न्त्जटल कनेक्टीन्त्भटी स्थान्त्पत गने कार्ा अन्त्न्त्तम चिणमा पगुेको ।

 न्त्वकास आर्ोजना ि सशुासन लन्त्क्षत Intelligence प्रन्त्क्रर्ाको थालनी ।
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न्त्विीर् प्रर्न्त्त अवस्था :

खचा न्त्शषाक न्त्वन्त्नर्ोजन बजेट हालसमम खचा भएको िकम प्रर्न्त्त प्रन्त्तशत

चालु ११०४९६३ ८९१७५० ८१

पुुँजीर्त १६६०३० ५६६५७ ३५

बेरुजुको अवस्था : (िकम रु. हजािमा)

आ.व. २०७३/७४ सममको बेरुजु : २,४५,४९

समपिीिणबाट फछर्ौट : १६,१३८

समपिीिण हुन बाुँकी : ८४,११

फछर्ौट प्रन्त्तशत : ६६
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लर्ानी बोर्ाको कार्ाालर्

समपन्त्न भएका कार्ाहरु:

 लगानी सम्मेलन, २०१९ सफलतापवूाक सम्पन्त्न 

 सिंघ, प्रदशे तथा स्थानीर् तहमा आर्ोजना पन्त्हचान न्त्वकास तथा प्रोजेक्ट बैंक अध्र्ावन्त्धक गने सम्बन्त्धमा 

लगानी प्रवद्धान कार्ाक्रम,

 सावाजन्त्नक न्त्नजी साझेदािी तथा लगानी सम्बन्त्धी ऐन, २०७५ जािी ।
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सहभान्त्गता

३००+

न्त्वदेशी

कमपनी

४०

मुलुकहर

६००+

स्वदेशी 

सहभार्ी

१००+

स्वदेशी

कमपनीहर

७३५+

न्त्वदशेी 

प्रन्त्तन्त्नन्त्ध



नेपाल लर्ानी सममेलन, २०१९ 

42

परिर्ोजना सङ्ख्र्ा अनुमान्त्नत लार्त

प्रस्तनु्त्तकिण गरिएका परिर्ोजना ७७

आह्वान गरिएका सिकािी परिर्ोजना ५० रु. २८.९४ खबा

न्त्नजी के्षरका प्रस्ततु भएका परिर्ोजना २७

सिकािी परिर्ोजनामा प्राप्त आवेदन ३४ परिर्ोजना

(७१वटा आवेदन प्राप्त)

रु. २२.७२ खबा

आवेदन नपिेका सिकािी परिर्ोजना १६ रु ५.३२ खबा



कार्ाान्त्वर्न भैिहेका कार्ाहरु:

 िासार्न्त्नक मल कािखाना स्थापना गने सम्बन्त्धमा सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, EOI, RFP, Bidding 

सम्बन्त्धी,

 फोहिमलैा व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी सम्झौता कार्ाान्त्वर्न,

 Huaxin, Dangote, Hongshi न्त्समने्त्ट कािखानाहरूको अनगुमन,

 मान्त्थल्लो कणााली ि अरूण तेस्रो आर्ोजनाको PMU गठन सम्बन्त्धी कार्ा,

 Brochure, Sector Profile, Investment Guide, Project Profile, लगानी सम्बन्त्धी 

नीन्त्त तर्ािी, न्त्वन्त्भन्त्न भाषामा अनवुाद तथा छपाई ।
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खचा न्त्शषाक न्त्वन्त्नर्ोन्त्जत बजेट हालसममको खचा भएको िकम प्रर्न्त्त प्रन्त्तशत

चालु ३२,९०,००,०००.०० ५३,५४२,०९५.७४ १६.२७
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