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माननीय मखु्यमन्�ी राजेन्��साद पाण्डे बागमती �देश सरकारको मखु्यमन्�ीको रुपमा २०७८ 
का�तर्क ११ गते पद बहाल� भए प�ात ्सोह� �दन तीन सदस्यीय मन्�ीमण्डल गठन भयो । 
त्यसको केह� समयप�छ मन्�ीमण्डललाई पूणर्ता �दई नेपालको सं�वधानको पूणर् पालना गद� 
�देशबासीको �हत, �वकास र सशुासनको �त्याभ�ूत, स�ीय शासन �णाल�को सबल�करण, 
न्यायपूणर्, �वभेद र�हत, समतामूलक समाज �नमार्ण र सबल एवं सम�ृ �देश �नमार्णको स�ल्पका 
साथ ग�ठत सरकारले कायर्भार सम्हालेको आज एक सय �दन पगेुको छ । 
 
�देश सरकारले गठवन्धनमा सहभागी दलहरूको सहभा�गतामा �भावकार� सेवा �वाह, द�गो 
�वकास �नमार्ण, सन्त�ुलत आ�थर्क �वकास, उत्पादन तथा रोजगार� �व�र्न, ग�रवी �नवारण, 
शासक�य सधुार, भ�ाचार �नवारण, सशुासन �व�र्न लगायतका उ�ेश्य परुा गनर् �देशको �ोत, 
साधन, सामथ्यर् र संयन्�लाई �भावकार� ढंगले र अ�भयानकै  रुपमा प�रचालन गन� नी�त 
स�हतको बागमती �देश सरकारको साझा न्यूनतम कायर्�म, २०७८” तजुर्मा गर� कायार्न्वयनमा 
ल्याएको छ । बागमती �देश सरकारले प�हलो एक सय �दनमा गरेका �मखु उपलिब्धहरू 
देहाय बमोिजम रहेका छन ्।  
 

१. �देशको आ�थर्क सामािजक रूपान्तरण गनर्, नाग�रकलाई सरल एवं सहज गणुस्तर�य 
सेवा �वाह गनर्, पूवार्धार �वकासलाई व्यविस्थत गनर् तथा सशुासन �व�र्न गनर् �देश 
सरकार (कायर् �वभाजन) �नयमावल�, २०७४ को अनसूुचीमा हेरफेर गर� मन्�ालयको 
संख्यामा केह� ब�ृ� ग�रएको छ । यसवाट सरकारको काम �छटो तथा पूँजीगत खचर् 
�भावकार� रुपमा व�ृ� हनु ेर जनताले सहज रूपमा सेवा �ा� गन� �व�ास यो सरकारले 
�लएको छ ।  

२. �देश सरकारको �नणर्यलाई �भावकार� कायार्न्वयन एवम ्व्यविस्थत गनर् “मिन्�प�रषद् 
स�म�तका संयोजक तथा सदस्य” तोक्ने कायर् ग�रएको छ । 

३. �देश सरकारको सिचवालय तथा �शास�नक भवनहरु �नमार्ण गनर् “�शासक�य भवनका 
ला�ग जग्गा प�हचान स�म�त” गठन गर� आवश्यक कायर् अिघ बढाइएको छ । चाल ु
आ�थर्क वषर् �भ�ै जग्गा प�हचान गर� आफ्नो नाममा ल्याई �शासक�य भवन �नमार्णको 
���या अिघ बढाइने छ ।  

४. को�भड-१९ को रोकथाम, उपचार र �नयन्�ण सम्बन्धी व्यवस्था गनर् “को�भड-१९ 
व्यवस्थापन �देश �नद�शक स�म�त” गठन गर� आवश्यक कायर् अिघ बढाइएको छ ।  



 

५. माननीय मखु्यमन्�ीको अध्यक्षता र नेपाल सरकारका मखु्य सिचवको समपुिस्थ�तमा सात 
वटै �देशका �मखु सिचवको सहभा�गतामा “अन्तर �देश समन्वय बैठक तथा अन्तर��या 
कायर्�म” सम्प� भई �देशका समस्या तथा समाधानका सम्बन्धमा ११ बुदेँ ��तब�ता 
प� जार� ग�रएको छ ।   

६. आ�थर्क वषर् २०७८/७९ को नी�त तथा कायर्�म कायार्न्वयनलाइ समय सीमा �भ� 
सम्प� गनर्का ला�ग �वषयगत मन्�ालयले तयार गरेको एक�कृत नी�त तथा कायर्�म 
कायार्न्वयनको माइलस्टोन तजुर्मा गर� कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ ।  

७. �देशमा आवश्यक जनशि� व्यवस्थापन गनर् “स�ठन संरचना र दरबन्द� ते�रज स�हतको 
संिक्ष� स�ठन तथा व्यवस्थापन सव�क्षण” स्वीकृत गर� कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ । 

८. �देश अनसुन्धान ब्यूरो सेवाको गठन, स्थापना, काम, कतर्व्य र अ�धकार सम्बन्धमा 
व्यवस्था गनर् बनेको �वधेयक �देश सभामा स्वीकृ�तको ला�ग पठाइएको छ । 

९. �देशका पदा�धकार� तथा कमर्चार�लाई नी�त �नमार्ण, सेवा �वाह लगायतको �वषयमा 
क्षमता अ�भव�ृ� गनर् “बागमती �देशको क्षमता �वकास योजना, २०७८” को मस्यौदा 
तयार भएको छ। 

१०. “बेमौसमी वषार्का कारण धानबाल�मा क्ष�त व्यहोरेका कृषकहरू लिक्षत गहुँ बाल�को 
बीउमा राहत �वतरण सम्बन्धी कायर्�व�ध,२०७८” स्वीकृत गर� कृषकहरूलाई गहुँको 
बीउ एवम ्मलमा अनदुान उपलब्ध गराउने व्यवस्था �मलाइएको छ । 

११. �देश सरकारको आवश्यकता अनरुूपका भौ�तक तथा सामािजक पूवार्धार �वकासको 
कायर्�म स�ालन गनर् “�देश �वकास कायर्�म (�वशेष) कायार्न्वयन सम्बन्धी कायर्�व�ध, 
२०७८” स्वीकृत गर� कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ । 

१२. जनशि� व्यवस्थापन र कमर्चार�को अ�भलेख व्यवस्थापन गनर्  “�देश �कताबखाना 
(स्थापना तथा कायर्स�ालन) आदेश, २०७८” स्वीकृत गर� कायार्न्वयनमा ल्याइएको 
छ। 

१३. बहवुष�य आयोजनाको छनौट तथा ठे�ा सम्बन्धी कायर्लाई व्यविस्थत बनाउन “बहवुष�य 
ठे�ा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८” स्वीकृत गर� कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ । 

१४. “सावर्ज�नक ख�रदमा किन्टन्जेन्सी रकम खचर्लाई व्यविस्थत गन� कायर्�व�ध, २०७८” 
स्वीकृत गर� कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ ।   

१५. “कृ�ष, पशपुन्छ� तथा मत्स्य क्ष�ेको रूपान्तरण मागर्िच�, २०७८” स्वीकृत गर� 
कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ ।  

१६. �देश�भ�का ११९ स्थानीय तहबाट एक जनाको दरले द�लत, अल्पसंख्यक, लोपोन्मखु 
र �समान्तकृत जा�तका �व�ाथ�लाई उच्च माध्य�मक तहको �ा�व�धक �वषय र स्नातक 



 

तथा स्नातको�र तहमा अध्ययन गन� म�हलालाई छा�विृ� �दान गन� सम्बन्धी “शैिक्षक 
छा�विृ�  �नद� िशका, २०७८” स्वीकृत गर� कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ । 

१७. स�ार क्षे�लाई व्यविस्थत र अनशुा�सत बनाउन “�देश स�ार माध्यम व्यवस्थापन (ते�ो 
संशोधन) �नयमावल�, २०७८”  स्वीकृत गर� कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ । 

१८. �देश सरकारको आन्त�रक �नयन्�ण तथा आ�थर्क अनशुासन कायम गनर् “�व�ीय सशुासन 
जोिखम न्यूनीकरण सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७८” स्वीकृत गर� कायार्न्वयनमा ल्याइएको 
छ ।  

१९. �देशका ब्लड ब�कबाट उपलब्ध गराइने ब्लड ब्याग अनदुानको रूपमा उपलब्ध गराइने 
नी�त अनरुूप “�देशका स्थायी वा�सन्दाको उपचारका ला�ग र� स�ार सेवा (स�ालन 
तथा व्यवस्थापन) कायर्�व�ध, २०७८” स्वीकृत गर� कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ ।  

२०. “�देश सरकारको आन्त�रक �नयन्�ण �णाल� मागर्दशर्न, २०७८” स्वीकृत गर� 
कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ ।  

२१. �देशमा स�ा�लत सहकार� संस्थाको �भावकार� �नयमन तथा व्यवस्थापन गनर् “�देश 
सहकार� �वकास बोडर् �व�नयमावल�, २०७८” स्वीकृत गर� कायार्न्वयनमा ल्याइएको 
छ। 

२२. “�देश खेलकुद ��तयो�गता स�ालन कायर्�व�ध, २०७८” स्वीकृत ग�रएको छ ।  

२३. “�देश खेलकुद �वकास �नयमावल�, २०७६” संशोधनको �कृया अिघ वढेको छ 

२४. “�देश जल उपयोग, नद� व्यवस्थापन तथा �सँचाई �वधेयक, २०७८” को �ारिम्भक 
मस्यौदाको कायर् अिघ बढाइएको छ ।  

२५. बागमती �देशमा स�ा�लत सावर्ज�नक सवार� साधनको भाडालाई �व�तुीय माध्यमबाट 
भ�ुानी  (Digital Payment) गन� �णाल�को कायार्न्वयनको ला�ग आवश्यक ���या 
अिघ बढाइएको छ।  

२६. “�देश खानेपानी तथा सरसफाई �वधेयक, २०७८” को �ारिम्भक मस्यौदा तयार भएको 
छ। 

२७. यातायात ऐन कायार्न्वयनका ला�ग �नयमावल�को �ारिम्भक मस्यौदा तयार भएको छ।  

२८. “�देश �नजामती सेवा ऐन, २०७८” को �ारिम्भक मस्यौदा तयार भएको छ ।  

२९. “स्थानीय तहमा कमर्चार� र कायार्लयको व्यवस्थापन तथा सेवा �वाह सम्बन्धी काननु, 
२०७८” को �ारिम्भक मस्यौदा तयार भएको छ ।   

३०. “�देश आ�थर्क कायर्�व�ध तथा �व�ीय उ�रदा�यत्व ऐन, २०७८” को �ारिम्भक मस्यौदा 
तयार भएको छ । 



 

३१. “सशतर् अनदुान सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७८” को �ारिम्भक मस्यौदा तयार भएको छ। 

३२. “�देश कायर् स�ालन �नद� िशका तथा खचर्को मापदण्ड, २०७८” को �ारिम्भक मस्यौदा 
तयार भएको छ ।  

३३. “�देश औ�ो�गक व्यवसाय �नयमावल�, २०७८” र “�देश व्यापार �नयमावल�, २०७८” 
को �ारिम्भक मस्यौदा तयार भएको छ ।  

३४. मकवानपरु, िचतवन र धा�दङका चेपा�हरूको रा��य पवर् न्वागीमा �वदा �दने �नणर्य 
ग�रएको छ ।  

३५. �कसानलाई गणुस्तर�य र उ�त बीउ �वजनको �त्याभ�ुत गनर् “बीउ �वजन �योगशाला, 
हेट�डालाई �देश बीउ �वजन गणुस्तर �नयन्�ण केन्�” को रूपमा कायर् गनर् व्यवस्था 
�मलाइएको छ । 

३६. स�ीय ढाँचा अनसुार �देश तहको शािन्त सरुक्षालाई व्यविस्थत र मयार्�दत बनाउन नेपाल 
�हर�लाई �ादेिशक तहमा समायोजन गनर् माननीय मखु्यमन्�ीको तहबाट नेपाल 
सरकारसँग अनरुोध ग�रए बमोिजम नेपाल सरकारबाट अध्यादेश जार� भएको छ।  

३७. कृषकलाई सवर्सलुभ रूपमा मल उपलब्ध गराउन “रासाय�नक मल कारखाना” स्थापनाको 
आवश्यक तयार� सरुु ग�रएको छ । 

३८. आध�ुनक कृ�ष साम�ीको व्यवस्था गनर् “कृ�ष औजार कारखाना” स्थापनाको आवश्यक 
तयार� सरुु ग�रएको छ ।  

३९. बागमती �देश सरकारको साझा न्यूनतम कायर्�म, २०७८ मा उिल्लिखत सरुुङमागर्हरू 
सावर्ज�नक �नजी साझेदार�बाट �नमार्ण गनर् आवश्यक तयार� सरुु ग�रएको छ।  

४०. खोरेत रोग �नयन्�ण अ�भयान अन्तगर्त कृषकको घर-घरमा पगुी एक लाख पाँच हजार 
डोज खोप लगाइएको छ ।  

४१. कृ�ष तथा पशपुन्छ� सम्बन्धी अनदुान कायर्�महरूको �भावका�रता अध्ययन सरुु ग�रएको 
छ। 

४२. �देश सरकार अन्तगर्तका १३ वटा अस्पतालहरू मध्ये ६ वटा (बकुलहर अस्पताल,  
धा�द� अस्पताल, रामेछाप अस्पताल, च�रकोट अस्पताल, ब�बाराह� चापागाउँ अस्पताल 
र चौतारा अस्पताल) अस्पतालमा  �प�सआर ल्याब स्थापना गर� को�भड-१९ को  �तु 
पर�क्षणको व्यवस्था �मलाइएको छ । 

४३. उच्चस्तरको रोग �नदानात्मक सेवा �दान गनर् हेट�डा अस्पतालको ला�ग एम.आर.आई. 
मेिशन, (�सन्धलु�, भ�परु, ��शूल�, धा�दङ र बकुलहर) अस्पतालको ला�ग �सट�स्क्यान 
मेिशन, म�हलाको गभर्को ज�टलता जाँच गनर् �योग ग�रने पोट�वल अल्�ासाउण्ड मेिशन 



 

६४ स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थालाई हस्तान्तरण र ११ वटा �देश अस्पतालमा 
एन.आइ.�स.य.ु स्थापना  गन� तयार� भएको छ।   

४४. को�भड-१९ को उपचारलाई व्यविस्थत गनर् �ादेिशक अस्पतालमा २ हजार ५ सय ३६ 
जनरल बेड, ३ हजार १ सय ७० एच�डय,ु ८ सय ९ आइसीय ु र ४ सय १६ 
भेिन्टलेटरलाई तयार� अवस्थामा रािखएको छ ।  

४५. बागमती �देश अन्तगर्तका ३ िजल्ला (धा�दङ, िचतवन र मकवानपरु) का �समान्तकृत, 
�पछ�डएको समदुाय र खोप लगाउने दर न्यून भएका क्षे�मा समदुायस्तरमा खोप अ�भयान 
स�ालन गर� खोप �दान ग�रएको छ ।  

४६. सवार� दघुर्टनाबाट हनुे घाइतेको उपचारका ला�ग गजरु� गाउँपा�लका, मनहर� 
गाउँपा�लका, मन्थल� नगरपा�लका र मेलम्ची नगरपा�लकाका राजमागर् आसपास क्षे�मा 
पन�  स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपचारका ला�ग आवश्यक औजार उपकरणहरु स्थानीय तहमा 
हस्तान्तरण गर� �योगमा ल्याइएको छ ।  

४७. यस अव�धमा थप ९९ वटा �व�ालयहरुमा एक �व�ालय एक नसर् कायर्�म �वस्तार 
कायर्का ला�ग १५६ जना �व�ालय नसर्को �नयिु� ���या अिघ बढाईएको छ । 

४८. को�भड-१९ का कारण बाबआुमा दवैु गमुाएका बालबा�लकाहरुलाई मा�सक रु तीन 
हजारका दरले सामािजक सरुक्षा �दान गनर् सबै स्थानीय तहबाट तथ्या� संकलन कायर् 
सरुु ग�रएको छ ।  

४९. व्यावसा�यक सीप �वकास ता�लमहरूको मानक �नधार्रण एवं गणुस्तर�यता मापन गर� 
�माणीकरण गनर् नेपाल व्यवसा�यक सीप पर�क्षण प�रयोजना कायार्न्वयनको ला�ग 
आवश्यक तयार� ग�रएको छ ।  

५०. “यवुा वैज्ञा�नक कोष” माफर् त नव �वतर्नको क्षे�मा कायर् गन� यवुा वैज्ञा�नकहरूलाई 
�ोत्साहन स्वरूप �दान ग�रने अनदुानको ला�ग �ा� �स्तावहरू मूल्या�नको �ममा रहेको 
छ । 

५१. अन्तरार्��य स्तरको खेलकुद �िशक्षण ��त�ान गौर�टार रंगशाला हेट�डाको संरक्षण र 
सम्ब�र्नको कायर् अगाडी बढाइएको छ । 

५२. सवार�चालक अनमु�तप� �वतरण �णाल�लाई �भावकार� बनाउँदै सेवा�ाह�लाई सरल र 
सहज ढंगबाट सेवा �ा� गन� व्यवस्था गनर्को ला�ग यातायात व्यवस्था कायार्लयमा 
कायर्रत जनशि�लाई कायर्सम्पादनमा आधा�रत �ोत्साहन भ�ा उपलब्ध गराउने व्यवस्था 
�मलाईएको छ ।  

५३. �ायल सेन्टर स�हत यातायात व्यवस्था सेवा कायार्लय, भरतपरुको �नमार्ण कायर्को ला�ग 
जग्गा �ा��को आवश्यक ���या अिघ वढाइएको छ ।  



 

५४. �च�लत बजार मूल्य अनसुार समायोजन हनु नसकेको �ाक्सी भाडालाई शतर् र मापदण्ड 
स�हत वैज्ञा�नक �व�धबाट भाडा समायोजन गर� कायार्न्वयनमा ल्याइएको छ ।  

५५. नवीकरण हनु रो�कएका साझेदार� फमर्को नवीकरण म्याद फागनु मसान्तसम्म थप गर� 
व्यवसायमै�ी वातावरण तयार ग�रएको छ । 

५६. पयर्टन र उ�ोग क्षे�को दतार्, न�वकरण लगायतका सेवालाई ��व�धमै�ी बनाउनको ला�ग 
अनलाइन सफ्टवेयर �नमार्णको ठे�ा सम्झौता सम्प� भएको छ । 

५७. दोलखा, �सन्धपुाल्चोक र नवुाकोट िजल्लामा जडीबटु�मा आधा�रत उ�ोग स्थापनाको 
ला�ग सम्भाव्यता अध्ययन तथा आ�थर्क �व�षेण सम्बन्धी कायर् सम्प� भएको छ ।  

५८. �पप्लामोड महेशफाँट रमाइलोचौर कोल्पखुोला सडक (काठमाण्डौ-धा�दङ-नवुाकोट), 
�प�थल� रजवास भ�ूमचलु� बढुाखानी देवीटार सडक, (का�पेला�ोक), भीमढु�ा ला�मडाँडा 
सडक, काि�के-च�ुरथमु्का-�सपाघाट सडक (काठमाण्डौ-का�पेला�ोक-�सन्धपुाल्चोक) 
लगायतका १५ वटा आयोजना/कायर्�म स�ीय समपूरक अनदुानको ला�ग �स्ताव 
ग�रएको छ। 

५९. चेपा� बोटे, माझी बनक�रया ए�ककृत बिस्त तथा आवास कायर्�म (मकवानपरु, 
िचतवन,धा�दङ), खरको छाना �वस्थापन कायर्�म, शहर� स्वास्थ्य कायर्�म लगायतका 
१० आयोजना/कायर्�म स�ीय �वशेष अनदुानको ला�ग �स्ताव ग�रएको छ।  

६०. स�ीय राजधानी काठमाण्डौ र बागमती �देशको राजधानी हेट�डालाई जोड्ने मदन भण्डार� 
लोकमागर्को (हेट�डा-भ�से-भीमफेद�-कुलेखानी-�सस्नरे�-काठमाण्डौ) सडक अन्तगर्तको 
भीमफेद�-कुलेखानी खण्ड (१५.६ �क.मी.) सडक कालोप� सम्प� भएको, भ�से-भीमफेद� 
सडक खण्ड (११.५ �क.मी.) को सडक क्षे�ा�धकारमा पन� घर टहराको क्ष�तपू�तर् 
लगायतका �ववादहरू समाधान भएको, दिक्षणकाल�–छैमले (रामचन्� भ�या�) खण्ड 
(८.५ �क.मी.) को स्तरो��त कायर् अिघ बढाइएको, �सस्नेर�-छैमले खण्ड (१२.५ 
�क.मी.) सडकको स्तरो��तको ठे�ा व्यवस्थापन भएको, �सस्नेर�-कुलेखानी खण्ड (६.० 
�क.मी.) सडकमा कालोप�े गन� कायर् अिन्तम चरणमा पगेुको छ ।  

६१. बागमती �देशलाई मधेश �देशसँग जोड्ने म�रणखोला प�ी पलु (२६४.४ �मटर) �नमार्ण 
कायर् सरुु भएको छ । 

६२. �देशका चार वटा प�ी पलु (यासार्खोला-दोलखा, ��प�े पलु-�सन्धपुाल्चोक, ग्वा�ोला 
पलु- �सन्धलु�, कयरखोला िचतवन) को �नमार्ण कायर् सम्प� भएको तथा २१ वटा प�ी 
पलुहरूको बहवु�षर्य योजना स्वीकृत भई �नमार्ण ���या अिघ बढेको छ ।  

६३. साइबर �ाइम, जातीय तथा ल��गक �वभेद, म�हला �हंसा तथा चे�लबेट� बेच�वखन 
�वरु�को सचेतना सम्बन्धी कायर्�म स�ालन ग�रएको छ । 



 

६४. �देशको एकल अ�धकार सूचीमा रहेको यातायात क्षे�को सधुारका सम्बन्धमा नेपाल 
सरकारबाट �देश सरकारलाई �णाल� हस्तान्तरण गनर् एवं �देशको यातायात क्षे�को 
सम� सधुारको कायर्योजना पेश गनर् �म रोजगार तथा यातायात मन्�ालयका �देश 
सिचवको संयोजकत्वमा स�म�त गठन गर� आवश्यक कायर् अिघ बढाइएको छ । 

६५. हाल नेपाल सरकारबाट व्यवस्थापन भएका र �देश कायर्क्षे� �भ� पन� बालाज,ु पाटन, 
भ�परु र हेट�डा औ�ो�गक क्षे�हरूको व्यवस्थापन �देश सरकारले गन� व्यवस्था 
�मलाउन नेपाल सरकारसँग पहल ग�रएको छ । 

६६. नेपाल सरकारको २०७८ चै� मसान्तसम्ममा लिक्षत वगर्का सबै नाग�रकहरुलाई 
को�भड-१९ �वरु�को खोपको पूणर् मा�ा उपलब्ध गराउने घोषणा अनरुुप बागमती 
�देशमा वतर्मान सरकार गठन भएको �दनसम्म १८ बषर् मा�थको ५८ ��तशत ना�गरकले 
पणुर् (दो�ो) मा� खोप लगाएकोमा हाल १८ वषर् भन्दा मा�थको ८७ ��तशत र १८ 
वषर् म�ुनको ७७ ��तशत नाग�रकलाई खोपको पहुँच पयुार्इएको छ ।   

६७. िचतवन िजल्लाको शि�खोर औ�ो�गक पाकर्  स्थापना गनर् माननीय मखु्यमन्�ी स�हतको 
उच्च स्तर�य टोल�बाट स्थलगत �नर�क्षण गर� शी� रूपमा �नमार्ण र स�ालन गनर् 
आवश्यक व्यवस्था �मलाउन सहजीकरण ग�रएको छ। 

 

२०७८ माघ २१ 


