प्रदे श सयकाय

भुख्मभन्त्री तथा भन्त्न्त्रऩरयषद्को कामाारम
प्रदे श नॊ ४ ऩोखया नेऩार

प्रदे श सयकायको सम ददनको कामा प्रगतत
(तभतत २०७४।११।४ – २०७५।२।१२)

प्रदे श सयकायका सम ददन
सॊ विधानको कामाान्त्िमन य सॊ घीमताको व्मिस्थाऩनको क्रभभा नेऩारको सॊ विधानको धाया
६१ को उऩधाया २ फभोन्त्जभ सम्फत् २०७४ सार पागुन ४ गते प्रदे श सयकायको गठन
बई कामासञ्चारन बएको तथमो। नेऩारको इततहासभा सॊ घीम शासन प्रणारी एक निीन
अभ्मासको रुऩभा यहे को य नमाॉ सॊ यचना अनुसाय प्रदे श सयकायको सञ्चारनभा वितबन्न
च ुनौती यहे का छन्। नागरयकको जीिनस्तयभा सुधाय तथा विकास य सभृविको अऩेऺा ऩुया
गना प्रदे श सयकाय दृढ सॊ कल्ऩका साथ अगातड फवढयहे को छ । विकास य सु-शासनको
जनअऩेऺाराई सम्फोधन गना गठन बएको प्रदे श सयकायरे आफ्नो आधाय स्तम्बको रुऩभा
वितबन्न कानून तजुभ
ा ा , प्रदे श सयकायको नीतत , कामाक्रभ य फजेट भापात विकासको
भागान्त्चर प्रस्तुत गरयसकेको छ।
नेऩारको सॊ विधानरे प्रदत्त गये को प्रदे शको अतधकाय सूची अनुसायका न्त्जम्भेिायी ऩुया गना
भुख्मभन्त्री तथा भन्त्न्त्रऩरयषद्को कामाारम रगामत सफै भन्त्रारम गठन बई कामाविबाजन
तनमभािरी अनुसाय आ-आफ्नो न्त्जम्भेिायी तबरका कामाहरु सम्ऩादन बैयहे का छन्। नमाॉ
सॊ यचना अनुसाय आिश्मक ऩने बौततक सॊ यचनाको व्मिस्थाऩन, जनशन्त्ि व्मिस्थाऩन,
आिश्मक नीतत तथा कानून य कामावितधको तनभााण गदै प्रदे श सयकायरे आफ्ना प्रायन्त्म्बक
कामाहरु सम्ऩादन गदै आएको छ।
प्रदे श सयकायको ऩवहरो अभ्मास , तनभााणाधीन प्रदे शका अस्थामी सॊ यचना , न्त्मून जनशन्त्ि ,
ददशाफोध नबएको सॊ गठन प्रणारी य कामा सॊ चारनको प्रवक्रमा य आधाय नहुॉदा ऩतन
मसको तनभााण गदै प्रदे शराई अतधकाय सम्ऩन्न य कामाभूरक फनाउने कामा प्रायम्ब बएको
छ।
प्रदे श सयकायका सम ददन सकायात्भक रुऩभा अगातड फवढयहे को छ। सॊ विधानरे तनददाष्ट
गये को अितधतबरै भुख्मभन्त्रीफाट प्रदे श सबाभा विश्वासको भत तरई शुरु गरयएको नमाॉ
सयकायको काभरे गतत तरन थारेको छ। मस अितधभा सम्ऩादन बएका भुख्म भुख्म
कामाहरु दे हाम फभोन्त्जभ छन्
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१.

तभतत 207४।११।४ भा गदठत प्रदे श नॊ ४ को प्रदे श सयकायको भन्त्न्त्रऩरयषद्को
१४ िटा फैठक सम्ऩन्न बई ७५ िटा विषमभा छरपर तथा तनणामहरु बएका
छन्।

२.

मस अितधभा प्रदे श सबाभा ऩेश गना स्िीकृतत ददएका ७ िटा भसौदा विधेमक प्रदे श
सबाफाट स्िीकृत बैसकेका छन् बने १७ िटा विधेमक भसौदा तजुभ
ा ाका रातग
आन्त्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारमफाट सहभतत प्रदान बै १० िटा विधेमकको
भसौदा तजुभ
ा ाका रातग सै िान्त्न्त्तक स्िीकृतत प्रदान गरयएको छ। प्रदे शस्तयका केही
सािाजतनक तरखत प्रभाणीकयण कामावितध ऐन ,

आतथाक कामावितध

(तनमतभत तथा

व्मिन्त्स्थत गना फनेको ) ऐन , स्थानीम तहका ऩदातधकायी तथा सदस्मरे ऩाउने
सुविधाका सम्िन्त्धभा व्मिस्था गना फनेको ऐन

, भुख्मभन्त्री तथा भन्त्रीहरुको

ऩारयश्रतभक तथा सुविधा सम्िन्त्धभा व्मिस्था गना फनेको ऐन

, प्रदे श सबाका

ऩदातधकायी तथा सदस्महरुको ऩारयश्रतभक य सुविधा सम्िन्त्धभा व्मिस्था गना फनेको
ऐन, प्रदे श वितनमोजन ऐन

य स्थानीम सबा सञ्चारन सम्िन्त्धी (कामावितध) ऐन गयी

७ िटा ऐनहरु प्रभाणीकयण बई सिासाधायणका रातग याजऩरभा प्रकाशन गरयएको
छ। साथै प्रदे श सबा सञ्चारन सम्फन्त्धी तनमभािरी प्रदे श सबाफाट स्िीकृत बई
प्रदे श सबा ऩूणा रुऩभा सञ्चारनभा आएको छ। प्रदे शको विकास प्रवक्रमाराई अगातड
फढाउन प्रदे श नीतत तथा मोजना आमोगको गठन आदे श स्िीकृत बै सकेको छ।
प्रदे श आकन्त्स्भक कोष सञ्चारन सम्िन्त्धी विधेमक , स्थानीम तहको कानून तजुभ
ा ा
सम्फन्त्धी विधेमक य प्रदे श दुग्ध विकास फोडा सम्फन्त्धी विधेमक भन्त्न्त्रऩरयषद्बा ट
स्िीकृत बई प्रदे श सबाभा ऩेश हुने चयणभा यहे को।
३.

प्रदे श सयकाय गठन बएकै ददन प्रदे श सयकायको कामा सञ्चारनराई व्मिन्त्स्थत गना
प्रदे श सयकाय कामासम्ऩादन तनमभािरी य प्रदे श सयकायको कामा विबाजन
तनमभािरी स्िीकृत बई उि तनमभािरीहरु कामाान्त्िमनभा ल्माइएको छ। साथै
प्रदे श सयकाय, भन्त्न्त्रऩरयषद्का सम्ऩूणा सतभततहरु गठन बै सञ्चारनभा आएका।

४.

नेऩारको सॊ विधानभा व्मिस्था बए फभोन्त्जभ प्रदे श सयकायको कानूनी सल्राहकायको
रुऩभा भुख्म न्त्मामातधििाको तनमुन्त्ि बै सकेको।
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५.

भन्त्न्त्रऩरयषद्बातट प्रदे श खोऩ ऐन , भुख्म न्त्मामातधििाको काभ , कताव्म य अतधकाय य
सेिाका शता सम्फन्त्धी विधेमक, प्रदे श सबाको सन्त्चि य सन्त्चिारम सम्फन्त्धी विधेमक,
प्रादे न्त्शक कृवष व्मिसाम प्रििान विधेमक

, प्रादे न्त्शक सहकायी विधेमक , स्थानीम

तहको कभाचायी य कामाारम सम्फन्त्धी विधेमक , कय तथा गैयकय याजश्व रगाउने य
उठाउने सम्फन्त्धभा ब्मिस्था गना फनेको विधेमक य वित्तीम सभानीकयण

, सशता ,

विशेष य सभऩुयक अनुदान सम्फन्त्धी विधेमक तजुभ
ा ाका रातग सै िान्त्न्त्तक स्िीकृतत
ददइएको।
६.

भन्त्न्त्रऩरयषद्भा प्राप्त स्थानीम तहको केन्त्र वििाद, सीभा वििाद, प्राकृततक स्रोत
दोहन आदद गुनासो सम्िोधन गना ३ िटा भन्त्रीस्तयीम सतभतत गठन बई प्रततिेदन
प्राप्त गयी कामाान्त्िमनको रातग सम्फन्त्न्त्धत तनकामभा ऩठाइएको।

७.

प्रदे श सन्त्ञ्चत कोष सम्फन्त्धी कामावितध भन्त्न्त्रऩरयषद्बामट स्िीकृत बई प्रदे श सन्त्ञ्चत
कोष सञ्चारनभा आएको छ।

साथै प्रदे श रेखा तनमन्त्रक कामाारम स्थाऩना बई

कामा सञ्चारन बएको।
८.

चारु आ.फ 2074।075 को नीतत तथा कामाक्रभ

, फजेटका तसिान्त्त य

प्राथतभकता एिॊ फजेट प्रदे श सबाभा प्रस्तुत गयी प्रदे श सबाफाट स्िीकृत बै
कामाान्त्िमनभा ल्माईसवकएको छ। चारु आतथाक फषाको फाॉकी अितधको रातग १
अफा २ कयोड ५ राख रुऩैमाॉको फजेट कामाान्त्िमनभा आएको।
९.

प्रदे शको सभग्र विकासका रातग भुख्मभन्त्रीको अध्मऺताभा प्रादे न्त्शक विकास तथा
सुशासन प्रफिान सतभतत य आन्त्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रीको सॊ मोजकत्िभा
कानून भसौदा सतभतत गठन गयी कामा सञ्चारनभा ल्माइएको छ। भुख्मभन्त्रीको
सॊ मोजकत्िभा सुशासन सतभततको २ िटा फैठक य अन्त्म २ िटा फैठक फसी प्रदे श
सयकायको कामासॊचारनराई व्मिन्त्स्थत गना शुरु गरयएको।

१०. प्रदे श सयकायको कामासञ्चारनराई च ुस्तदुरुस्त फनाउन विद्युतीम सुशासन गुरुमोजना

तनभााणको रातग आधाय ऩरराई भन्त्न्त्रऩरयषद्बातट स्िीकृत प्रदान गरयएको।
११. प्रदे श सयकायको आगाभी आ.फ. 2075।076 का रातग नीतत तथा कामाक्रभ

तजुभ
ा ा गने , प्रदे शको आितधक मोजनाका रातग ऩाॉच िषे अिधायणा ऩर तमाय ऩाने
कामा अन्त्न्त्तभ चयणभा यहे को ।
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१२. प्रदे श सयकायका भन्त्रारम , तनकाम य कामाारमको प्रायन्त्म्बक सॊ गठन सॊ यचना य

व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी अध्ममन प्रततिेदन नेऩार सयकायराई प्रस्ताि गयी ऩठाइएको।
नेऩार सयकायफाट मसै अध्ममन प्रततिेदनको आधायभा प्रदे श भन्त्रारम य तनकामको
सॊ गठन सॊ यचना स्िीकृत बएको।
१३. सम्भाननीम प्रधानभन्त्रीज्मूको अध्मऺताभा प्रदे श सयकायका भुख्मभन्त्रीको फैठक य

नेऩार सयकायका भुख्म सन्त्चिको सॊ मोजकत्िभा प्रदे शका प्रभुख सन्त्चिको फैठकभा
सहबागी बै प्रदे श सयकाय सञ्चारन सम्फन्त्धभा स्ऩष्ट आधाय तमाय बएको।
१४. अन्त्तय सयकायी वित्त व्मिस्थाऩन ऐन

, २०७४ को व्मिस्था फभोन्त्जभ अन्त्तय

सयकायी वित्त ऩरयषद्मााा प्रदे शका स्थानीम तहफाट दुई जनाराई प्रतततनतध भनोनमन
गरयएको। ऩरयषद्को फैठकभा प्रदे श सयकायको तपाफाट आतथाक भातभरा तथा
मोजना भन्त्रीफाट प्रतततनतधत्ि बएको।
१५. प्रदे श य स्थानीम तहरे सम्ऩादन गने कामा न्त्जम्भेिायीभा नीततगत साभान्त्जस्मता

,

मोजना तजुभ
ा ा य कामाान्त्िमनभा यणनीततक साझेदायी , साझा अतधकाय ऺेरको प्रमोग ,
प्राकृततक स्रोत साधनको उऩमोग य फाॉडपाॉडभा

उच्चस्तयको सभन्त्िम कामभ गना

भुख्मभन्त्रीको अध्मऺताभा प्रदे श सभन्त्िम ऩरयषद्को गठन गरयएको।
१६. भुख्मभन्त्रीको उऩन्त्स्थततभा कास्की य रभजुङ न्त्जल्राका स्थानीम तहका प्रभुख

,

उऩप्रभुख य प्रशासकीम प्रभुखसॉग चारु आतथाक िषाको स्थानीम तहफाट सञ्चारन
बएका विकास कामाक्रभको सभीऺा गरयएको।
१७. प्रदे शको शान्त्न्त्त सुयऺाराई भजफुत फनाउन य सुयऺा प्रणारीराई जिापदे ही फनाउन

प्रादे न्त्शक सुयऺा सभन्त्िम सतभततको गठन बै कामाान्त्िमनभा आएको।
१८. प्रदे श विऩद् व्मिस्थाऩन सतभतत गठन बई कामाान्त्िमनभा आएको

भहाभायी

। दै िी प्रकोऩ ,

य स्िास््म ऺेरभा दे खाऩने सभस्माहरुको सभाधान गना साभान्त्जक विकास

भन्त्रारमको स्िास््म भहाशाखा प्रभुखको सॊ मोजकत्िभा Rapid Response Team
गठन गरयएको । विऩद् व्मिस्थाऩन कोषभा रु .१ कयोड फजेट वितनमोजन गरयएको
य खोज, उिाय य याहतको रातग भाऩदण्ड तमाय गरयएको छ।
१९. प्रदे श स्तयका भन्त्रारमहरुको रातग आिश्मक कामाारम बिन रगामत

साभग्रीहरुको व्मिस्थाऩन गरयएको।
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२०. बूतभव्मिस्था, कृवष तथा सहकायी

भन्त्रारमको कामाऺेरसॊ ग सयोकाय याख्ने वितबन्न

तडतबजनस्तय तथा न्त्जल्रास्तयीम कामाारम

सॉग चारु आतथाक फषाभा सञ्चातरत

कामाक्रभहरुको सभीऺा गरयएको।
२१. प्रदे शको कामाऺेरभा ऩना आउने सहकायी सॊ स्थाहरुको कागजात रगामत अतबरेख

हस्तान्त्तयणको कामाक्रभ अगातड फढाइएको। साथै नाऩी

, भारऩोत , सहकायी

कामाारमहरुसॉग कामासम्ऩादनको सम्फन्त्धभा सभीऺा गरयएको।
२२. प्रादे न्त्शक प्रशासतनक सॊ यचना

तनभााण को रातग स्थान ऩवहचान

सवहतको प्रततिेदन

भन्त्न्त्रऩरयषद्बाााट स्िीकृत बई कामाान्त्िमनको क्रभभा यहे को।
२३. प्रदे शको गौयफको आमोजनाको रुऩभा यहे को कोयरा –ऩोखया , ऩोखया –दुन्त्म्कफास

सडक खण्डराई रतु भागाको रुऩभा तनभााण गना न्त्चतनमाॉ कम्ऩनीफाट सम्बाव्मता
अध्ममनका रातग भन्त्न्त्रऩरयषद्बाभट स्िीकृत गयी नेऩार सयकाय , अथा भन्त्रारमसॉग
सहामता ऩरयचारनको रातग स्िीकृतत भाग गरयएको।
२४. प्रदे श सयकायको प्रततफिता अनुसाय ऩोखयाभा अन्त्तयााविम स्तयको फहुउऩमोगी खेर

भैदानको तनभााणको न्त्चतनमाॉ कम्ऩनीफाट सम्बाव्मता अध्ममन य विस्तृत आमोजना
प्रततिेदन तमाय गने स्िीकृत ददने प्रमोजनका रातग प्रदे श भन्त्न्त्रऩरयषद्बाऩट तनणाम गयी
नेऩार सयकाय , अथा भन्त्रारमसॉग सहामता ऩरयचारनको रातग स्िीकृतत भाग
गरयएको।
२५. प्रदे श तबरका बौततक ऩूिााधायसॊ ग सम्फि तनकाम

सॉग चारु आतथाक िषाका

कामाक्रभको सभीऺा गयी ऩूिााधाय तनभााणको कामाराई प्रबािकायी कामाान्त्िमन गनाका
रातग तनदे शन ददइएको।
२६. भध्म ऩहाडी रोकभागा को सु न्त्दय फजाय रभजुङ्ग खण्डभा सडक तनभााणको क्रभभा

बएको अियोध सभाधानको रातग स्थरगत अध्ममन य सयोकायिारासॊ ग छरपर
गयी सभाधानको उऩामको तसपारयस सवहतको प्रततिेदन

भन्त्न्त्रऩरयषद्बा ट स्िीकृत

गयी नेऩार सयकाय , बौततक ऩूिााधाय तथा मातामात व्मिस्था भन्त्रारम य ऩुष्ऩरार
भध्मऩहाडी रोकभागा आमोजना कामाारमभा ऩठाइएको ।
२७. प्रदे श तबरका बौततक ऩूिााधाय विकासका रातग मोजना ऩवहचान गयी ऩरयमोजना फैंक

तमाय गरयएको।
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२८. मातामात व्मिस्थाको से िा प्रिाहभा च ुस्तता ल्माउन सिायीचारक अनुभततऩर वितयण

य निीकयण सम्फन्त्धभा मातामात व्मिस्था कामाारमभा अनुगभन गयी सेिा प्रिाहराई
थऩ साधन य जनशन्त्ि व्मिस्थाऩन गयी प्रबािकायी फनाइएको।
२९. सडक विबाग य स्थानीम तह

फाट ऩवहचान गयी सॊ चारन गरयएका सडक

आमोजनाहरुको त्माङ्क सॊ करन गयी सॊ बावित प्रदे शस्तयीम सडक सॊ जार को खाका
तमाय गरयएको।
३०. आगाभी दुई फषाभा

“उज्मारो प्रदे श ”को रक्ष्म प्रातप्तको रातग उज्मारोफाट फन्त्ञ्चत

स्थानहरु य विद्युतीम काठे ऩोरहरुको त्माङ्क सॊ करन गयी प्रायन्त्म्बक रागत
अनुभान तमाय गरयएको।
३१. ग्राभीण ऩमाटन विकास तथा प्रििानका रातग प्र दे शतबर हार सॊ चार नभा यहे का होभ

स्टे को विियण सॊ करन बएको।
३२. स्थानीम तहफाट

“एक स्थानीम तह एक उद्योग ग्राभ ” कामाक्रभ अन्त्तगात उद्योग

ग्राभ स्थाऩनाका रातग २६ स्थानीम तहफाट जग्गा ऩवहचान बएको।
३३. आगाभी दुई िषाभा प्रदे श तबरका घयधुयीभा आधायबूत खानेऩानी ऩुमाायउन का रातग

आधायबूत खानेऩानी नऩुगेका स्थानहरुको प्रायन्त्म्बक त्माङ्क सॊ करन गरयएको ।
३४. प्रदे श तबर स्िास््म ऺेर का सभस्माको सभाधानका रातग

तत्कार य दीघाकातरन

नीतत फनाई सम्फोधन गना साभान्त्जक विकास भन्त्रारमभा सतभतत गठन गरयएको।
३५. प्रदे श तबर न्त्शऺा ऺेरभा गनुऩ
ा ने सुधायका

रातग तत्कार सुधाय मोजना तमाय

गरयएको।
३६. प्रदे शका सफै सयकायी बिन , सडक रगामतका अन्त्म बौततक सॊ यचनाभा अऩाॊगभैरी

फनाउने गयी तनभााण गने नीतत तरइएको।
३७. प्रदे शका भुख्मभन्त्रीफाट तभरयाि बायतका भहाभवहभ प्रधानभन्त्री नये न्त्र भोदीराई

भुस्ताङ न्त्जल्राभा स्िागत य भ्रभणको व्मिस्थाऩन गरयएको।
३८. भुख्मभन्त्री य भन्त्न्त्रऩरयषद्का सदस्महरुफाट प्रदे श तबरका विकास आमोजनाहरुको

स्थरगत अिरोकन, तनयीऺण, अनुगभन य तनदे शन ददने कामा बएको।

6

३९. प्रदे श सयकायका नीतत तथा कामाक्रभको

कामाान्त्िमनको प्रगतत भुल्माङ्कन गना ढाॉचा

स्िीकृत गरयएको छ। साथै तनमतभत रुऩभा प्रत्मेक भवहनाको ५ गते फस्ने गयी
अनुगभन भुल्माङ्कनको रातग ६ िटा सन्त्चि िैठक सम्ऩन्न बएको।
४०. भुख्मभन्त्री तथा भन्त्न्त्रऩरयषद्को कामाारम , आतथाक भातभरा तथा मोजना भन्त्रारम य

साभान्त्जक विकास भन्त्रारमभा कभाचायीहरुको हान्त्जयीको रातग E-attendance को
व्मिस्था गरयएको।
४१. भुख्मभन्त्री तथा भन्त्न्त्रऩरयषद्को कामाारम , आन्त्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम

य आतथाक भातभरा तथा मोजना भन्त्रारमको िेबसाईट तनभााण बई सञ्चारनभा
आएको।
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