


मिमि २०७३/११/०२ िा बसेको आ.व.०७३/७४ को १० औ  सचिव बैठकका मिर्णयहरु 

क्र.सं. मिर्णयहरु चिम्िेवार मिकाय सहयोगी 
मिकाय 

अिगुिि गिे मिकाय सिय सीिा प्रगमि 

१. महान्याधिवक्ताको कायाालयको च.नं.५९६४ ममतत २०७३।१०।२० को  
पत्रानुसार सरकारी तनकायहरुसँग सम्बन्न्ित ररट तनवेदन र मुद्िाको 
प्रततरक्षा र प्रतततनधित्वका लाधग आवश्यक तनर्ाय फाईल सूचना 
जानकारी एवं वववरर् उपलब्ि गराउने समेतको कायाका लाधग 
राजपत्रांककत प्रथम शे्रर्ीको अधिकृतलाई सम्पका  व्यन्क्त तोकी सम्पका  
व्यक्तीको वववरर् महान्याधिवक्ताको कायाालयलाई उपलब्ि गराउने । 

कमाचारी प्रशासन शाखा, 
संघीय माममला तथा 
स्थानीय ववकास मन्त्रालय 

महान्याधिवक्ता
को कायाालय 

 यथामशघ्र  

२. वेरुजु फछ्यौट कायाालाई अझ बढी तदारुकताका साथ ततव्रता ददन 
प्रत्येक मन्त्रालय तथा केन्न्िय तनकायहरुले कायायोजना बनाई बेरूजु 
फछ्यौट गने गराउने व्यवस्था ममलाउने । 

आधथाक प्रशासन शाखा 
संघीय माममला तथा 
स्थानीय ववकास मन्त्रालय  

 महालेखा 
तनयन्त्रकको 
कायाालय 

तनरन्तर  

३. ववकास तनमाार्का कायालाई बढी प्रभावकारी बनाई पूँजीगत खचाको 
प्रभावकारीता बढाउन तथा गुर्स्तरीय रुपमा समयमै काया सम्पन्न गना 
२०७४ आषाढ मसान्तसम्म आयोजना / पररयोजनाका प्रमुखहरुको सरुवा 
नगने / नगराउने व्यवस्था ममलाउने । 

क.प्र. शाखा/ संघीय 
माममला तथा स्थानीय 
ववकास मन्त्रालय/डोमलडार 

अथा मन्त्रालय / 
सामान्य 
प्रशासन 
मन्त्रालय 

प्रिानमन्त्री तथा 
मन्न्त्रपररषदको 
कायाालय 

तनरन्तर  

४. राष्ट्रसेवक तनजामती कमाचारीहरुको काजका सम्बन्िमा सामान्य 
प्रशासन मन्त्रालयले तनयममत अनुगमन गरर तनयम कानून ववपररत 
काजमा रहेको पाईएमा वा देखखएमा प्रचमलत कानून अनुसार कारवाही 
अगाडी बढाउने । 

सामान्य प्रशासन 
मन्त्रालय 

 प्रिानमन्त्री तथा 
मन्न्त्रपररषद्को 
कायाालय  

तनरन्तर   

५. सावाजतनक खचा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको सन्दभामा स्रोतको 
व्यवस्थापन आधथाक अनुशासन ममतव्ययीता तथा बजेट अनुशासन 
समेतलाई ध्यान ददई अथा मन्त्रालयले सम्बन्न्ित मन्त्रालय तथा 
तनकायहरुसँग समेत समन्वय गरी बहुबवषाय खररद योजना अन्तगात 
खचा भएको वववरर् समेत समावेश गरर पूँन्जगत खचाको यथाथा वववरर् 
१५ पन्र ददनमभत्र प्रिानमन्त्री तथा मन्न्त्रपररषद्को कायाालयमा पेश 
गने । बैदेमशक सहायता समावेश भएका /हुने आयोजना तथा 
पररयोजनाहरुको हकमा स्रोतको सुतनन्चचतता भएपति मात्र बजेटमा 
समावेश गने पररपाटी कायम गरर सावाजतनक खचा व्यवस्थापनलाई 
बढी चुस्त र प्रभावकारी बनाउने । वैदेमशक सहायता प्राप्तीको 
सुतनन्श्चतता बबना अनुमानका आिारमा बजेट स्वीकृत गने/ गराउने 
प्रचलन बन्द गराउने । 

योजना शाखा, बैदेमशक 
सहयोग समन्वय शाखा, 
संघीय माममला तथा 
स्थानीय ववकास मन्त्रालय 

अथा मन्त्रालय / 
महालेखा 
तनयन्त्रकको 
कायाालय 

प्रिानमन्त्री तथा 
मन्न्त्रपररषद्को 
कायाालय  

तनरन्तर  



क्र.सं. मिर्णयहरु चिम्िेवार मिकाय सहयोगी 
मिकाय 

अिगुिि गिे मिकाय सिय सीिा प्रगमि 

६. जनताको नन्जक रही नागररकलाई सेवा /सुबबिा प्रदान गने अग्रपंततका 
कायाालयहरुमा राण्ट्रसेवक कमाचारीको कमी हुन नददने। पदहलो 
प्राथममकता ददई सेवा प्रदायक तनकायहरुमा जनशन्क्तको व्यवस्थापन 
गने । 

कमाचारी प्रशासन शाखा, 
संघीय माममला तथा 
स्थानीय ववकास मन्त्रालय 
।  

सामान्य 
प्रशासन 
मन्त्रालय  

प्रिानमन्त्री तथा 
मन्न्त्रपररषद्को 
कायाालय¸ 

तनरन्तर   

७. पूँन्जगत खचा बढाउन तथा रान्ष्ट्रय गौरवका आयोजना लगायतका सबै 
ववकास तनमाार्का आयोजनाहरुको कायाान्वयनलाई थप तीव्रता ददन 
सम्बन्न्ित मन्त्रालयले तत्काल कायायोजना बनाई अनुगमन अमभयान 
संचालन गने।सोको कायाप्रगती आगामी बैठकमा पेश गने । 

अनुगमन तथा मूलयांकन 
शाखा/ कायाक्रमहरु सबै/ 
संघीय माममला तथा 
स्थानीय ववकास मन्त्रालय 
। 

रान्ष्ट्रय योजना 
आयोगको 
सधचवालय / 
अथा मन्त्रालय  

प्रिानमन्त्री तथा 
मन्त्रीपररषद्को 
कायाालय  

तत्काल  

८ सावाजतनक खररद ऐन २०६३ को दफा ५२ (क) तथा सावाजतनक खररद 
तनयमावली २०६४ को तनयम ११३ बमोन्जम आपूतताकताा तनमाार् 
व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई तनयमानुसार पेश्की प्रदान गदाा िुट्टै 
बैक खाता माफा त र काया प्रगततका आिारमा मात्र पेश्की ददन सककन े
प्राविान रहेको ि । सावाजतनक खररद ऐन तथा तनयमावलीमा भएको 
उपरोक्त प्राविान बमोन्जम आफ्नो र अन्तगातका तनकायहरुबाट 
कायाान्यन भए / नभएको सम्बन्िमा तनयममत अनुगमन गरर पेश्की 
ददईएको रकम खचाको वववरर् सम्बन्न्ित कायामा मात्र खचा गने । 
गराउने यसको यथाथा वववरर् प्रत्येक मन्त्रालय र केन्िीय तनकायहरुले 
मामसक रुपमा प्रिानमन्त्री तथा मन्न्त्रपररषद्को कायाालय र सावाजतनक 
खररद अनुगमन कायाालयमा उपलब्ि गराउने । न्जलला मभत्रका 
आयोजनाहरुको पेश्की रकम खचाको प्रगती बारे प्रमुख न्जलला 
अधिकारीले कायाालय प्रमुखको बैठकमा सममक्षा गरर समयमै पूँन्जगत 
खचा गना/ गराउन सहजीकरर् गने । 

आधथाक प्रशासन शाखा 
कायाक्रमहरु सवै / संघीय 
माममला तथा स्थानीय 
ववकास 
मन्त्रालय/ववभाग/स्थानीय 
तनकाय । 

अथा मन्त्रालय/ 
सावाजतनक 
खररद अनुगमन 
कायाालय 

प्रिानमन्त्री तथा 
मन्न्त्रपररषद्को 
कायाालय 

तनरन्तर  
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