कणणारी प्रदे श सयकणयको १०० ददनको कणमाकणर
(मभमत २०७४।११।३ दे खि २०७५।२।१२ सम्भ)

कणणारी प्रदे श सयकणयफणट सम्ऩणददत भुख्म भुख्म कणभहरुको विियण
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भुख्मभन्त्री तथण भखन्त्रऩरयषद्को कणमणारम
कणणारी प्रदे श,
िीये न्त्रनगय सुिेत
भुख्मभन्त्री मनमुखत्– भण. भुख्मभन्त्री भहे न्त्र फहणदुय शणही
ऩदबणय ग्रहण्– २०७४।११।३
भखन्त्रऩरयषद् गठन्– २०७४।११।६ (सणत सदस्म)
क्र.सॊ .

नणभ, थय

ऩद

कणमा विबणजन

भण. भहे न्त्र फहणदुय शणही

भुख्मभन्त्री

भण. प्रकणश ज्िणरण

भन्त्री

आमथाक भणमभरण तथण मोजनण भन्त्रणरम

३.

भण. नये श बण्डणयी

भन्त्री

आन्त्तरयक भणमभरण तथण कणनुन भन्त्रणरम

४.

भण. दर यणिर

भन्त्री

सणभणखजक विकणस भन्त्रणरम

५.

भण. मफभरण के.सी.

भन्त्री

बूमभ व्मिस्थण, कृवष तथण सहकणयी भन्त्रणरम

भण. नन्त्द मसॊ ह फुढण

भन्त्री

उद्योग, ऩमाटन, िन तथण िणतणियण भन्त्रणरम

भण. िड्क फहणदुय िरी

भन्त्री

बौमतक ऩूिणाधणय विकणस भन्त्रणरम

!=
२.

६.
७.

भुख्मभन्त्री तथण भखन्त्रऩरयषद्को कणमणारम
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भेयो बन्नु
२०७४ पणगुन ३ गते प्रदे श भखन्त्रऩरयषद्को गठन बई २०७४ पणगुन ६ भण प्रदे श भखन्त्रऩरयषद्रे ऩूणत
ा ण प्रणद्ऱ

गये को मथमो । प्रदे श सयकणयरे प्रदे शको अल्ऩकणरीन

, भध्मकणरीन य दीर्ाकणरीन नीमत , कणमाक्रभहरूको तजुभ
ा ण तथण

स्िीकृती गयी कणमणान्त्िमनको चयणभण यहेकण छन् । हणरसम्भ कणणारी प्रदे श सयकणयको १३ िटण फैठकहरू सम्ऩन्न बइा
सकेकण छन् । मस फीचभण मस प्रदे शरे यणजधणनी य प्रदे शको नणभ सिासम्भमतफणट मनरूऩण गरय सवकएको छ । मसको
रणमग कणणारी प्रदे श सबण प्रमत सयकणयको तपाफणट आबणय प्रकट गदाछु ।

"सभृद्ध नेऩणर सुिी नेऩणरी " को यणवष्डम अमबमणनरणइा सपर फनणउन मस फीचभण प्रदे शरणई ददर्ाकणर सम्भ

सकणयणत्भक असय ऩणने िणरकण भहत्िऩूणा मनणामहरु बएकण छन् । प्रदे श सयकणय गठन बई कणमा प्रणयम्ब गदणा

कभजोय

बौमतक अिस्थण , न्त्मून जनशखत , श्रोत–सणधनको कभी जस्तण व्मिस्थणऩकीम च ुनौतीहरुको सणभनण गदै भखन्त्रऩरयषद्रे
विमबन्न नीमतगत , कणमागत य सॊ यचनणगत व्मिस्थण गरयनुकण सणथै कणणारी प्रदे शरणइा आिश्मक ऩने विमबन्न २० िटण

कणनूनहरूको तजुभ
ा ण गना भन्त्रणरमगत खजम्भेिणयी तोकी सै द्धणन्त्तीक स्िीकृती ददनुकण सणथै कणणारी प्रदे श सबणभण ९ िटण
विधेमकहरू ऩेश गरयसवकएको छ ।

प्रदे श मबर ददगो शणखन्त्त , सुशणसन, ददगो विकणस य सभृवद्धको आकणॉऺणरणई ऩूयण गना प्रदे श सयकणयरे सणिाजमनक ,

मनजी य सहकणयी ऺेरको सहबणमगतण तथण विकणसभणपात सणधन य श्रोतको अमधकतभ् ऩरयचणरनद्धणयण तीब्र आमथाक फृवद्ध

हणमसर गदै ददगो आमथाक विकणस गने उद्देश्म मरएको छ । मसकणरणमग फजेट तथण कणमाक्रभहरू कणमणान्त्िमन गनाकणरणमग
शून्त्मको अिस्थणफणट कणमा प्रणयम्ब गये को कुयण महणहरूरणइा अिगतै छ ।

सॊ स्थणगत सृवद्धकयण गदै कणमणान्त्िमन सॊ यचनणहरूको तमणयीभणनै अरभमरनु ऩदणा भन्त्रीऩरयषद्को प्रथभ फैठकफणट

उदर्ोष गरयएकण विषमहरूको कणमणान्त्िमनभण सोचे अनुरूऩ प्रगमत हणॊमसर गना नसवकएऩमन शून्त्म अिस्थणफणट ऩूणत
ा णमतय
जणने क्रभभण यहेकण च ुनौतीकण ऩहणडहरूरणइा ऩञ्छणउदै प्रदे शको सभृवद्धकणरणमग स्ऩष्ट िणकण तमणय गरययणिेकणछौं ।

प्रदे श सबणफणट नीमत , कणमाक्रभकण सणथै प्रथभ फजेट स्िीकृमत बइा कणमणान्त्िमनको तहभण ऩुमणाइएको छ ।

आिश्मक कणनूनहरूको तजुभ
ा णको कणमारणइा अगणडी फढणइएको छ । प्रदे शभण थऩ श्रोत सणधनको ऩरयचणन गना आन्त्तरयक
श्रोत सणधनको ऩवहचणन य यणजस्िको दणमयण फढणउन प्रमणस शुरू गरयएको छ । आन्त्तरयक श्रोत सणधनको न्त्मूनतण य
सॊ र्ीम सयकणयफणट प्रणद्ऱ हुने श्रोत सणधनको अमतरयत नीखज रगणनीरणइा आकवषात गना य कणमािणतणियण तमणय गना
सयकणयरणमग ऩये को छ ।

अमधकणॊश वहभणरी तथण ऩहणडी बूबणग यहे को मस कणणारी प्रदे शभण विकणसकण अनन्त्त सम्बणिनणहरू यहेकण छन् ।

"ऩणनी, िणनी, कृषी य िन, हणम्रण मुिण हणम्रण धन" बन्ने अिधणयणणरणइा आगणभी फजेट तथण कणमाक्रभ भणपात सम्फोधन गयी
उऩरब्ध श्रोत सणधनको न्त्मणमोखचत रूऩभण ऩरयचणरन गना आमथाक भणमभरण तथण मोजनण भन्त्रणरमरे सफै स्थणनीमतहकण
ऩदणमधकणयी तथण अमधकणयीहरूरणइा अमबभुिीकयण सभेत गरयसवकएको छ ।

प्रदे श सयकणय (कणमा विबणजन) मनमभणिरी २०७४ फभोखजभ सयकणयरे १०० ददनभण सम्ऩणदन गये कण भुख्म भुख्म

कणभ कणयिणहीहरुको जणनकणयी सम्फद्ध सिै ऩऺरणई ददई प्रदे शकण जनतणको सूसखु चत हुन ऩणउने अमधकणयरणई सम्भणन गदै
सयकणयको १०० ददनको कणमा

सम्ऩणदन

विियण सणिाजमनक गये को छु । मस अिसयभण सयकणयरणई आ–आफ्नो

स्थणनफणट सहमोग ऩुमणाउनु हुने सम्फद्ध सिैभण प्रदे श सयकणयको तपाफणट हणददाक धन्त्मिणद ददन चणहन्त्छु ।
गये कण कणभ कणयिणहीहरुको मनकणमगत विियण तर उल्रे ि गये को छु ।

भण. भहे न्त्र फहणदुय शणही
भुख्मभन्त्री
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मस सयकणयरे

भुख्मभन्त्री तथण भखन्त्रऩरयषद्को कणमणारम
भुख्मभन्त्री तथण भखन्त्रऩरयषद्को कणमणारमफणट १०० ददनको कणमा प्रगमत विियण मनम्न फभोखजभ यहे को छ ।
१) सॊ विधणनभण उल्रे ि बए फभोखजभ मनभणाण गनुा ऩने प्रदे श कणनून सम्फन्त्धभण
क) कणणारी प्रदे श भखन्त्रऩरयषद्रे स्िीकृत गये कण मनम
भणिरी/आचणयसॊ वहतण/मनदे खशकण
मनमभणिरीहरू

विषमगत ऺेर

१. प्रदे श सयकणयको रणमग केही सणिाजमनक मरित प्रभणणीकयण

भुख्मभन्त्री तथण भखन्त्रऩरयषद्को कणमणारम

२. प्रदे श सयकणय मनमभणिरी )कणमा सम्ऩणदन( २०७४,

भुख्मभन्त्री तथण भखन्त्रऩरयषद्को कणमणारम

मनमभणिरी २०७४,

३. प्रदे श सयकणय मनमभणिरी )कणमा विबणजन( २०७४,

भुख्मभन्त्री तथण भखन्त्रऩरयषद्को कणमणारम

४. भखन्त्रऩरयषद्कण सदस्महरूको रणमग आचणयसॊ वहतण २०७४,
५. प्रदे श भखन्त्रऩरयषद् सम्फन्त्धी कणमाविमध २०७४,

भुख्मभन्त्री तथण भखन्त्रऩरयषद्को कणमणारम
भुख्मभन्त्री तथण भखन्त्रऩरयषद्को कणमणारम

६. कणणारी प्रदे श सखित कोष मनमभणिरी )सिणरन कणमाविमध( २०७५,

आमथाक भणमभरण तथण मोजनण भन्त्रणरम
भुख्मभन्त्री तथण भखन्त्रऩरयषद्को कणमणारम

७. भुख्मभन्त्री यणहत सहणमतण कोष मनदे खशकण २०७५,

ि) कणणारी प्रदे श भखन्त्रऩरयषद्रे भस्मौदण तमणय गना सै द्धणखन्त्तक स्िीकृमत ददएकण विषमहरू
विषम

विषमगत ऺेर

१. प्रदे शस्तयकण केवह सणिाजमनक मरित प्रभणखणकयण को )कणमाविमध(

आन्त्तरयक भणमभरण तथण कणनून भन्त्रणरम

२. प्रदे श सबणकण ऩदणमधकणयी तथण सदस्महरूको ऩणरयश्रमभक य सुविधण

आन्त्तरयक भणमभरण तथण कणनून भन्त्रणरम

३. कणणारी प्रदे श गणॉउ सबण य नगय सबणको कणनून मनभणाण प्रवक्रमण

आन्त्तरयक भणमभरण तथण कणनून भन्त्रणरम

४. कणणारी प्रदे श भुख्मभन्त्री सहणमतण कोष मनमभणिरी २०७५,

भुख्मभन्त्री तथण भखन्त्रऩरयषद्को कणमणारम

५. जरस्रोत उऩमोग विधेमक २०७५,

बौमतक ऩूिणाधणय विकणस भन्त्रणरम

६. प्रदे श सडक फोडा विधेमक २०७५,

बौमतक ऩूिणाधणय विकणस भन्त्रणरम

७. कणणारी प्रदे श स्थणनीम तहकण ऩदणमधकणयी तथण सदस्महरूरे ऩणउने

आन्त्तरयक भणमभरण तथण कणनून भन्त्रणरम

सम्फन्त्धभण ब्मिस्थण गना फनेको विधेमक २०७५,
सम्फन्त्धी ब्मिस्थण गना फनेको विधेम २०७५,

सम्फन्त्धभण ब्मिस्थण गना फनेको विधेमक २०७५,

सुविधण सम्फन्त्धी मफधेमक २०७५,
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८. कणणारी प्रदे श सयकणयकण भुख्मभन्त्री तथण भन्त्रीहरूको ऩणरयश्रमभक

आन्त्तरयक भणमभरण तथण कणनून भन्त्रणरम

९. प्रणदे खशक सहकणयी ऐन २०७५,

बुमभ ब्मिस्थण कृवष तथण सहकणयी ,

तथण सुविधण सम्फन्त्धी विधेमक २०७५,

भन्त्रणरम

१०.

कणणारी प्रदे श कय तथण गैयकय ऐन, २०७५

आमथाक भणमभरण तथण मोजनण भन्त्रणरम

११.

कणणारी प्रदे श वित्तीम हस्तणन्त्तयण विधेमक, २०७५

आमथाक भणमभरण तथण मोजनण भन्त्रणरम

१२.

प्रणदे खशक ऩमाटन विधेमक, २०७५

उद्योग, ऩमाटन, िन तथण िणतणियण

१३.

प्रदे श उद्योग विधेमक, २०७५

उद्योग, ऩमाटन, िन तथण िणतणियण

१४.

प्रदे श िन विधेमक, २०७५

उद्योग, ऩमाटन, िन तथण िणतणियण

१५.

िणतणियण सॊ यऺण विधेमक, २०७५

उद्योग, ऩमाटन, िन तथण िणतणियण

१६.

प्रणदे खशक जग्गण प्रशणसन (सिणरन तथण व्मफस्थणऩन) ऐन, २०७५

बूमभ व्मफस्थण, कृवष तथण सहकणयी

१७.

प्रणदे खशक िणद्य सम्फन्त्धी ऐन, २०७५

बूमभ व्मफस्थण, कृवष तथण सहकणयी

१८.

रणगु औषध मनमन्त्रण सम्फन्त्धी विधेमक, २०७५

आन्त्तरयक भणमभरण तथण कणनून भन्त्रणरम

१९.

कणणारी प्रदे श कणनून आमोग गठन सम्फन्त्धी विधेमक, २०७५

आन्त्तरयक भणमभरण तथण कणनून भन्त्रणरम

२०.

कणणारी प्रदे श विऩद् जोखिभ न्त्मूमनकयण तथण ब्मिस्थणऩन

आन्त्तरयक भणमभरण तथण कणनून भन्त्रणरम

भन्त्रणरम
भन्त्रणरम
भन्त्रणरम
भन्त्रणरम
भन्त्रणरम
भन्त्रणरम

सम्फन्त्धी विधेमक, २०७५

ग) कणणारी प्रदे श भखन्त्रऩरयषद्रे प्रदे श सबणभण विधेमक ऩेश गना स्िीकृमत ददएकण विषमहरू
विषम

विषमगत ऺेर

१. कणणारी प्रदे शको भुख्म न्त्मणमणमधतणको ऩणरयश्रमभक सुविधण य सेिणकण ,

आन्त्तरयक भणमभरण तथण कणनून भन्त्रणरम

२. सणभणखजक सॊ र् सॊ स्थण सिणरन तथण ब्मिस्थणऩन

सणभणखजक विकणस भन्त्रणरम

२०७४,अन्त्म शता सम्फन्त्धी विधेमक

विधेमक, २०७४

३. कणणारी प्रदे श आकखस्भक कोष सम्फन्त्धभण व्मिस्थण गना फनेको

आमथाक भणमभरण तथण मोजनण भन्त्रणरम

४. प्रदे शस्तयकण केही सणिाजमनक मरित प्रभणणीकयण )कणमाविमध(

आन्त्तरयक भणमभरण तथण कणनून भन्त्रणरम

५. कणणारी प्रदे शकण गणॉउ सबण य नगय सबणको कणनून मनभणाण प्रवक्रमण

आन्त्तरयक भणमभरण तथण कणनून भन्त्रणरम

विधेमक, २०७५

सम्फन्त्धी विधेमक २०७५,
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सम्फन्त्धभण व्मिस्थण गना फनेको विधेमक २०७५,
६. विमनमोजन विधेमक २०७५

आमथाक भणमभरण तथण मोजनण भन्त्रणरम

७. प्रदे श सबणकण ऩदणमधकणयी तथण सदस्महरूको ऩणरयश्रमभक य सुविधण

आन्त्तरयक भणमभरण तथण कणनून भन्त्रणरम

८. कणणारी प्रदे श सयकणयकण भुख्मभन्त्री तथण भन्त्रीहरूको ऩणरयश्रमभक

आन्त्तरयक भणमभरण तथण कणनून भन्त्रणरम

९. कणणारी प्रदे श स्थणनीम तहकण ऩदणमधकणयी तथण सदस्महरूरे ऩणउने

आन्त्तरयक भणमभरण तथण कणनून भन्त्रणरम

सम्फन्त्धी विधेमक २०७५,

तथण सुविधण सम्फन्त्धभण व्मफस्थण गना फनेको विधेमक २०७५,

सुविधण सम्फन्त्धी विधेमक २०७५,

२) अन्त्म
क) मस प्रदे शको विकणस य सभृवद्धको रणमग भखन्त्रऩरयषद्को कणमणारमको सॊ मोजनभण जनतणको प्रमतमनमधत्ि गने प्रमतमनधी
सबण, यणवष्डम सबण य प्रदे श सबणकण भणननीम सॊ सद
२०७४ सणर चै र २ गते कुऩण्डोर

ज्मूहरु, विषम विशेषऻहरु सभेतरणई एकै थरोभण

, रमरतऩुयभण अन्त्तयवक्रमण कणमाक्रभको आमोजनण गरयएको

बेरण गयणई
। उत

अन्त्तयवक्रमणफणट तत्कणमरन तथण ददर्ाकणमरन रुऩभण अगणमड फढणउनु ऩने मोजनण, नीमतगत सुधणय गनुा ऩने विषमहरुकण
सम्फन्त्धभण सुझणि प्रणद्ऱ बएको ।
ि)

प्रदे श भखन्त्रऩरयषद्को िैठकद्धणयण नै “कणणारी सभृवद्धको आधणय, ऩमाटनको विकणस य ऩूिणाधणय ” बन्ने भूर नणयण सवहत
यणयण कणणारी ऩमाटन िषा २०७५ भनणउने मनणाम बए फभोखजभ मभमत २०७५ सणर फैशणि १ गते सम्भणननीम
प्रधणनभन्त्रीज्मूफणट यणयण कणणारी ऩमाटन फषा २०७५ को शुबणयम्ब बएको ।

ग) सयकणयी वित्त व्मिस्थणऩन ऐन २०७४ को दपण ३३ फभोखजभ गदठत अन्त्तय सयकणयी वित्त व्मिस्थणऩन ऩरयषदभण
ु णर
मस प्रदे शको तपाफणट श्री सणविरी भल्र उऩ प्रभुि नणयणमण नगयऩणमरकण दै रेि य श्री िडग यणज सेजि
उऩणध्मऺ ऩचणर झयनण गणॉउऩणमरकण कणमरकोट रणइा मसपणरयस गरय ऩठणइएको ।
र्) कणणारी प्रदे श सयकणयको आ.ि. ०७४/०७५ को तेस्रो चौभणमसकको रणमग प्रदे श सयकणयको नीमत तथण कणमाक्रभ
प्रदे श सबणभण ऩेश बै ऩणरयत बएको ।
ङ)

प्रत्मेक भवहनणको १ गते य १५ गते भखन्त्रऩरयषद्कण सदस्महरु
प्रमतमनमधहरु, नणगरयक सभणज सभेतको सॊ रग्नतणभण सणिाजमनक स्थणन

, कभाचणयीहरु, सुयऺण कभॉहरु , स्थणनीमतहकण
, भठ भॊ ददय , तणर तरै मणहरुभण सयसपणईकण

कणमाक्रभ सिणरन गरय श्रभ गने गरयएको ।
च) भन्त्रणरमहरुको website मनभणाण गने कणमा अखन्त्तभ चयणभण ऩुगेको ।
छ) भन्त्रणरम तथण कणमणारमको सॊ गठन तथण व्मिस्थणऩन सिे ऺण (O&M) को कणमा अगणडी फढणईएको ।
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ज) प्रदे शकण कभाचणयीहरुकण आचणय सॊ वहतण मनभणाण गने कणमा शुरु गरयएको ।
झ) ऩूिणाधणय विकणसको अबणिभण कणणारी प्रदे श विकणस फणट िखित हुन नऩयोस

बन्ने उद्देश्मरे प्रदे श यणजधणनी सुिेत

दे िी वहभणरी खजल्रण भुग ु हुदैँ हुम्रण जोड्ने मरङ्कयोड मनभणाणको र्ोषणण गये को ।
ञ) कणणारी प्रदे शकण प्रदे श प्रभुि, प्रदे श सबण , भखन्त्रऩरयषद् अन्त्तगातकण भन्त्रणरमहरु य मनिणसको रणमग बिन तथण सिणयी
सणधनको सभुखचत व्मिस्थण मभरणइएको ।
ट) भुख्मभन्त्री य जनतण िीच प्रत्मऺ सम्ऩका हुने गयी जनतणसॉग भुख्मभन्त्री कणमाक्रभ कणमणान्त्िमनको चयणभण यहेको ।
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बूमभ व्मिस्थण, कृवष तथण सहकणयी भन्त्रणरम
१. भन्त्रणरमको आन्त्तरयक व्मिस्थणऩन |
२. नीमतगत तथण मोजनण मनभणाणको रणमग विमबन्न सभमभण कृवष, ऩशुऩन्त्छी, बूमभ, सहकणयी फणढी वऩमडतको व्मिस्थणऩन
य अगणामनक उत्ऩणदनको रणमग अन्त्तयवक्रमण कणमाक्रभ गरय सुझणि सॊ करन गरयएको ।
३. फणढी ऩीमडतको अिस्थणको अध्ममन , अिरोकन गरय सभस्मण सभणधणनको रणमग आिश्मक बूमभकणको िोजी गयी
भखन्त्रऩरयषदभण सुझणि ददइएको ।
४. अमसनण, हणिण, हुयी जस्तण प्रणकृमतक प्रकोऩफणट वकसणनरणइा ऩुग्न गएको ऺमतको फणये अध्ममन

, अिरोकन गयी

आिश्मक यणहतको रणमग आन्त्तरयक भणमभरण तथण कणनून भन्त्रणरमभण ऩहर गरयएको ।
५. मस भन्त्रणरम द्रणयण तऩमसरकण मफमबन्न मफधेमक सम्फन्त्धभण दे हणमकण कणभहरु अगणमड फढणईएको छ |
क) प्रणदे खशक सहकणयी मफधेमक तजुभ
ा ण सम्फखन्त्ध कणमा
ि) प्रणदे खशक बूमभ मफधेमक तजुभ
ा ण सम्फखन्त्ध कणमा
ग) प्रणदे खशक िणध्म मफधेमक तजुभ
ा ण सम्फखन्त्ध कणमा
र्) प्रणदे खशक कृवष मफधेमक तजुभ
ा ण सम्फखन्त्ध कणमा
ङ) प्रणदे खशक ऩशुऩन्त्छी मफधेमक तजुभ
ा ण सम्फखन्त्ध कणमा
६. भन्त्रणरमको कणमाऺेर मबर ऩने कृवष , ऩशुऩन्त्छी, बूमभको व्मिस्थणऩन (सुकुम्फणसी , बूमभहीन, गुठी व्मिस्थणऩन)
सहकणयी तथण गरयफी मनिणयण सम्फन्त्धी विषमभण स्थणनीम तहसॊ ग सभन्त्िम गयी विियण सॊ करन कणमा थणरनी
गरयएको छ ।
७. प्रदे श सयकणयकण मनणामहरूको कणमणान्त्िमन गने क्रभभण कणणारी यणयण ऩमाटन िषा २०७५ रणइा सपर फनणउन
भण.भन्त्रीज्मूफणट िणध्म तथण उऩहणय समभमतको खजम्भेिणयी सपरतणऩूिक
ा सम्ऩन्न गरयएको छ ।
८. कणणारी प्रदे शरणइा अगणामनक प्रदे श र्ोषणण गनाकण रणमग त्मसकण आधणय मनभणाण गना मस प्रदे श मबर उत्ऩणददत
अगणामनक फस्तुहरूको ऩवहचणन, सॊ करन तथण प्रफदान गना विमबन्न कणमाक्रभ सॊ चणरन तथण नभूनण कृवष पभा तथण
कृवष अनुसन्त्धणन केन्त्रको अध्ममन अिरोकन गरयएको छ ।
९. फजेट कणमणान्त्िमनकण रणमग भन्त्रणरमफणट भणऩदण्ड तजुभ
ा ण तथण खजल्रणभण गई सम्बणव्मतण अध्ममन गरयएको |
१०. भध्मऩखिभणिर विश्वविद्यणरमसॊ ग छरपर गये य कृवष तथण बेटेनयी खशऺण अध्ममनको रणमग ऩहर गरयएको ।
११. आगणभी आमथाक िषा २०७५।०७६ को नीमत तथण कणमाक्रभ य फजेट सम्फन्त्धी आिश्मक सल्रणह य सुझणि
मरनको रणमग स्थणनीम तहकण जनप्रमतमनमध, प्रदे श सबण सदस्महरु य सॊ र् सॊ स्थणसॊ ग प्रदे श स्तयकण अन्त्तयवक्रमण
कणमाक्रभ सम्ऩन्न गरयएको ।
१२. कृवष, बूमभ, सहकणयी य गरयफी मनिणयण सॊ ग जोमडएकण तय केन्त्रीम मोजनणभण सभणिेश गनुऩ
ा ने विषमकण सन्त्दबाभण
सम्भणननीम प्रधणनभन्त्री, सॊ र्ीम कृवष, बूमभ तथण सहकणयी भन्त्री एिभ् उद्योग भन्त्रीसॊ ग आिश्मक छरपर सवहत
भणग ऩर ऩेश गरयएको ।
१३. यणवष्डम वकसणन आमोगरे आमोजनण गये को उच्च स्तयीम गोष्ठीभण सभणिेश बइा अन्त्तयप्रदे शीम भन्त्री य सखचिहरू
फीचभण अनुबि आदणन प्रदणन तथण वकसणन िगॉकयण , ऩरयचमऩर य बू उऩमोग फणये भहत्िऩूणा छरपरभण सहबणगी
बएको ।
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आमथाक भणमभरण तथण मोजनण भन्त्रणरम
१. ऐन/कणनून


आमथाक कणमाविमध ऐन, २०७४ तमणय गयी प्रदे श सबणफणट ऩणरयत बइसकेको ।



आकखस्भक कोष ऐन २०७५ को विधेमक भस्मौदण तमणय गयी सबणभण ऩेश बएको ।



प्रदे श सयकणयकण ऩदणमधकणयी हरुको ऩणरयश्रमभक तथण सेिण सुविधण सम्फन्त्धी विधेमक २०७४ को भस्मौदण
तमणय गयी आिश्मक कणमणाथ ा भुख्मभन्त्री तथण भखन्त्रऩरयषद्को कणमणारमभण ऩठणइएको ।



स्थणनीम तहकण ऩदणमधकणयीहरुको सेिण सुविधण सम्फन्त्धी विधेमक २०७४ को भस्मौदण तमणय गयी आिश्मक
कणमणाथ ा भुख्मभन्त्री तथण भखन्त्रऩरयषद्को कणमणारमभण ऩठणइएको ।



विमनमोजन विधेमक तथण आमथाक िषा २०७४/०७५ को फजेट तजुभ
ा ण गयी सबणभण ऩेश गरयएको ।



वित्तीम हस्तणन्त्तयण सम्फन्त्धी विधेमकको भस्मौदण तमणय गयी भखन्त्रऩरयषदभण ऩेश गरयएको ।



कय तथण गैय कय सम्फन्त्धी विधेमक भस्मौदण तमणय गयी भखन्त्रऩरयषदभण ऩेश गरयएको ।



प्रदे शको कणमा सॊ चणरन नम्सा तथण आचणयसॊ वहतण तमणय गना कणमादर गठन गरयएको ।



प्रदे श मोजनण आमोग गठन आदे श तजुभ
ा ण गरयएको ।

२. कणमाविमध य मनमभणिरी


कणणारी प्रदे श िचा भणऩदण्ड मनदे खशकण तमणय गयी भखन्त्रऩरयषदभण ऩेश गरयएको ।



आमथाक कणमाविमध मनमभणिरी को भस्मौदण तमणय गयी भखन्त्रऩरयषदभण ऩेश गना

सै द्धणखन्त्तक सहभमत भणग गयी

ऩठणएको ।


विशेष अनुदणन य सभऩूयक अनुदणन सम्फन्त्धी कणमाविमध तमणय गयी भखन्त्रऩरयषदभण ऩेश गना सै द्धणखन्त्तक सहभमत
भणग गयी ऩठणएको ।



सॊ खचत कोष सॊ चणरन

मनमभणिरी )कणमाविमध(२०७५ तमणय गयी भखन्त्रऩरयषद्बणट स्िीकृत बई कणमणान्त्िमनभण

आएको ।

३. फजेट


ॉ े फजेट तजुभ
प्रदे श सयकणयको चणरु आमथाक िषा को फजेट तजुभ
ा ण एिॊ कणमणान्त्िमन गना १५ फुद
ा ण भणगादशान
जणयी गरयएको ।



प्रदे श सयकणयको चणरु

आमथाक िषा को फजेट तजुभ
ा ण सम्फन्त्धभण कणणारी प्रदे श सबणकण भणननीम

सदस्मज्मूहरुसॉग सुझणफ तथण धणयणण सॊ करन गने कणमाक्रभ सॊ चणरन गरयएको ।


आमथाक कणमाविमध ऐन २०७४ को दपण ९ फभोखजभ ऩूि ा फजेट

छरपरको रणमग विमनमोजन विधेमककण

उद्देश्म, मसद्धणन्त्तहरु, प्रणमथभकतण य प्रभुि नीमतहरु तमणय गयी प्रदे श सबणभण ऩेश गने तमणयीभण यहेको ।


आगणभी आमथाक िषाको फजेट आषणढ १ गते सबणभण प्रस्तुत गने गयी फजेट तजुभ
ा ण सम्फन्त्धी कणमाहरु
बइयहेको ।



यणजस्ि ऩयणभशा समभमत गठन गयी यणजस्िकण दय तथण दणमयण फणये भण २ चयणभण अन्त्तयवक्रमण तथण छरपर
गयी यणजस्ि सम्फद्ध ऐन कणनून तथण नीमत मोजनण तजुभ
ा णभण ऩृष्ठऩोषण प्रणद्ऱ गने कणमा बएको ।
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आमथाक िषा २०७५।७६ को फजेट तथण कणमाक्रभ सम्फन्त्धभण मभमत २०७५।०२।११ य १२ गते प्रदे श
खस्थत खजल्रण सभन्त्िम समभमत सफै स्थणनीम तह प्रभुि, उऩप्रभुि तथण अध्मऺ, उऩणध्मऺ एिॊ खजल्रण सभन्त्िम
अमधकणयी तथण प्रभुि प्रशणसकीम अमधकृतहरु सहबणगी बएको गोष्ठी सम्ऩन्न ।

४. सॊ गठन सॊ यचनण


आमथाक भणमभरण तथण मोजनण भन्त्रणरमको सॊ गठन सबे ऺण

(O&M) प्रमतिेदन तमणय गयी भुख्मभन्त्री तथण

भखन्त्रऩरयषद्को कणमणारमभण ऩठणइएको ।


प्रदे श रे िण मनमन्त्रक कणमणारमको सॊ गठन सबे ऺण प्रमतिेदन तमणय गयी भुख्मभन्त्री तथण भखन्त्रऩरयषद्को
कणमणारमभण ऩठणइएको ।

५. सै द्धणखन्त्तक सहभमत


भुख्म न्त्मणममधितणको ऩणरयश्रमभक तथण सेिण सुविधण सम्फन्त्धी विधेमक २०७४ य कणणारी प्रदे शकण भुख्म
न्त्मणमणमधितणको ऩणरयश्रमभक सुविधण य सेिणकण अन्त्म शता सम्फन्त्धी प्रस्तणवित विधेमक २०७४ भण आन्त्तरयक
भणमभरण तथण कणनुन भन्त्रणरमरणई सै द्धणखन्त्तक सहभमत प्रदणन गरयएको ।



सणभणखजक सॊ र्सॊ स्थण सॊ चणरन तथण व्मिस्थणऩन विधेमक २०७४ भण सणभणखजक विकणस भन्त्रणरमरणई
सै द्धणखन्त्तक सहभमत प्रदणन गरयएको ।



भन्त्रीहरुको ऩणरयश्रमभक य सुविधण सम्फन्त्धी विधेमक २०७४ को सै द्धणखन्त्तक सहभमत प्रदणन गरयएको ।



कणणारी प्रदे श सबणकण ऩदणमधकणयीहरु य सदस्महरुको ऩणरयश्रमभक य सुविधण सम्फन्त्धी विधेमक २०७४ को
सै द्धणखन्त्तक सहभमत प्रदणन गरयएको ।



भुख्मभन्त्री सहणमतण कोष मनमभणिरी २०७५ को सै द्धणखन्त्तक सहभमत प्रदणन गरयएको ।

६. समभमत गठन


प्रदे श मोजनण आमोग गठनकणरणमग कणनूनको भस्मौदण (गठन आदे श) तमणय गयी भन्त्रणरमभण सहभमतकणरणमग
अनुयोध गरयएको ।



यणजश्व ऩयणभशा समभमत गठन गयी समभमतरे तोवकए फभोखजभको कणमा गरययहेको ।



स्रोत अनुभणन समभमत गठन गयी उत समभमतरे तोवकए फभोखजभको कणमा गरययहेको ।

७. तणमरभ गोष्ठी


प्रदे श सॊ खचत कोष व्मिस्थणऩन प्रणणरी (Su-TRA=Sub National Treasury Regulatory Application) सम्फन्त्धी
तणमरभ आमोजनण गयी रे िण प्रभुि य मोजनण प्रभुिहरुरणई २ ददने अमबभुिीकयण तणमरभ सॊ चणरन गरयएको
।



आमथाक िषा २०७४।०७५ को फजेट तजुभ
ा ण सम्फन्त्धभण भणननीम भन्त्रीज्मूह रु, भन्त्रणरम तथण प्रदे श सबणकण
सखचिहरु एिॊ भणननीम प्रदे श सबण सदस्मज्मूहरु, मोजनण प्रभुि तथण आमथाक प्रशणसन प्रभुि बएको छु ट्टणछु ट्टै
तथण एकीकृत गोष्ठी गरयएको ।
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८. अन्त्म कणमाहरु


कणणारी प्रदे श आमथाक विकणसको भणगाखचरको

ढणॉचण य सोभण सभणिेश हुनऩु ने विियण सभेत तमणय गयी

प्रदे शकण सम्ऩूणा भन्त्रणरम, प्रदे श सबण सखचिणरम तथण प्रदे श प्रभुिको कणमणारमभण ऩठणइएको ।


कणणारी प्रदे शकण प्रत्मेक भन्त्रणरम , प्रदे श सखचिणरम तथण प्रदे श प्रभुिको कणमणारमको िेबसणइट (Website)
मनशुल्क मनभणाण गना LGCDP सॉग सभन्त्िम गये को ।



प्रदे श रे िण मनमन्त्रक कणमणारम स्थणऩनण बई सिणरनभण आएको ।

सणभणखजक विकणस भन्त्रणरम
१. नेऩणर सयकणयको (भन्त्रीऩरयषद्) मभमत २०७४।१०।१० को मनणामणनुसणय मभमत २०७४।११।०२ गते सणविक
खजल्रण जनस्िणस््म कणमणारमको बिन िीये न्त्रनगय सुिेतभण भन्त्रणरमको कणमणारम स्थणऩनण गयी कणमा सॊ चणरन
गये को । भणननीम भन्त्री दर यणिररे २०७४।११।६ दे खि कणमाबणय ग्रहण गयी कणमा प्रणयम्ब गनुब
ा एको ।
२. भण. भन्त्री, सखचि य अन्त्म कभाचणयीको कणमाकऺको व्मिस्थणऩन गये को ।
३. भन्त्रणरमभण टे मरपोन सूचनण ऩणटी, हेल्ऩ डे क्स, इन्त्टयनेट, इभेर, सूचनण अमधकणयी य उजुयी ऩेटीकण, प्रितणको
व्मिस्थण गये को । सणथै भन्त्रणरमको Official Email ID mosdsurkhet@gmail.com िनणई सो भणपात ऩरणचणय
गने व्मिस्थण मभरणइएको छ ।
४. भण भन्त्रीज्मूको कणमाकऺसम्भण अऩणङ्गतण बएकण सेिणग्रणहीको सहज ऩहुॉच ऩुमणाउन अऩणङ्ग भैरी, सॊ यचनण मनभणाण
गरयएको ।
५. भण. भन्त्रीज्मू य सखचिज्मूको आिणस व्मिस्थणऩन गरयएको ।
ु
६. मस भन्त्रणरम य खशऺण ,विऻणन तथण प्रविमध भन्त्रणरमको सॊ मत
आमोजनणभण कणणारी यणयण ऩमाटन िषा
उदर्णटनको अिसयभण मभमत २०७५ फैशणि १ गते सम्भणननीम प्रधणनभन्त्रीज्मूफणट विद्यणथॉ बनणा अमबमणन
२०७५ को शुबणयम्ब गरयएको ।
७. भणननीम भन्त्रीज्मू य सखचिज्मूफणट मस भन्त्रणरमसॉग सम्फखन्त्धत विषमहरुभण भणननीम स्िणस््म तथण जनसॊ ख्मण
भन्त्री य भणननीम खशऺण ,विऻणन तथण प्रविमध भन्त्री, भण. श्रभ योजगणय तथण सणभणखजक सुयऺण भन्त्री , भवहरण
िणरिणमरकण तथण जेष्ठ नणगरयक भन्त्री य उऩयोत भन्त्रणरमकण उच्च ऩदणमधकणयीहरुसॉग यणम सुझणि तथण ऩयणभाश
फैठक सम्ऩन्न बएको ।
८. मस भन्त्रणरम य स्िणस््म तथण जनसॊ ख्मण भन्त्रणरमको आमोजनणभण भणननीम भुख्मभन्त्रीज्मू प्रभुि आमत्मतणभण
प्रदे श सबणकण सदस्महरु सवहत सयोकणयिणरणसॉग स्िणस््म नीमतको फणये भण छरपर तथण अन्त्तयवक्रमण कणमाक्रभ
सम्ऩन्न बएको।
९. वपयन्त्ते जीिन मणऩन गदै आएकण यणउटे सभुदणमरणइा तत्कणरको िणद्य सॊ कट सभणधणनणथा िणद्य सॊ स्थणन सॊ ग
सभन्त्िम गयी दश खक्िन्त्टर चणभर उऩरब्ध गयणइएको ।
१०. हुम्रणको तणजकोट गणॉउऩणमरकण र्टनणभण आगरणगी वऩमडत २५ र्यधुयीरणइा अत्मणिश्मक िणद्यणन्न सहमोग उऩब्ध
गयणएको ।
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११. भन्त्रणरमको सॊ मोजन य ऺेरीम स्िणस््म मनदे शनणरमसॉगको सहकणमाभण तीन जनण गम्बीय प्रसुती स्िणस््म
सभस्मणकण वियणभीरणइा एमय मरखफ्टङ सेिण उऩरब्ध गयणइएको ।
१२. भन्त्रणरमको सॊ मोजन य

ऺेरीम स्िणस््म मनदे शनणरमसॉगको सहकणमाभण तीन जनण गम्बीय प्रसुती स्िणस््म

सभस्मणकण वियणभीरणई एमय मरखफ्टङ सेिण उऩरब्ध गयणइएको ।
१३. भन्त्रणरम य बणषण आमोगको आमोजनणभण स्थणनीम बणषणहरुको सॊ यऺण सम्िधान य सयकणयी कणभकणजको बणषण
मनधणायण सम्फन्त्धी अन्त्तयवक्रमण कणमाक्रभ गरयएको ।
१४. भन्त्रणरमको कणमा खजम्भेिणयी मबर यहेकण खशऺण, फणरफणमरकण तथण सणभणखजक सुयऺण, भवहरण, स्िणस््म, िणनेऩणनी
तथण सयसपणई य जनसॊ ख्मण, श्रभ तथण योजगणय, धभा तथण सॊ स्कृमत, बणषण, मुिण तथण िेरकुद विषमसॉग
सम्फखन्त्धत ऺेरगत प्रणयखम्बक त्मणॊक सॊ करन गरयएको ।
१५. भन्त्रणरमको भहणशण िणभूरक कणमा िृखस्ततीकयण सवहतको कणमा विियण पणॉट य ऩदगत नमतजण, शणिण तमणय
गयी रणगु गयीएको ।
१६. भन्त्रणरमको सॊ गठन तथण व्मिस्थऩणन सिे ऺण प्रमतिेदन तमणय गयी भुख्मभन्त्री तथण भन्त्रीऩरयषदको कणमणारम
भणपात सणभणन्त्म प्रशणसन भन्त्रणरमभण ऩठणइएको ।
१७. प्रणदे खशक खशऺण नीमत, भवहरण फणरफणमरकण तथण सणभणखजक सुयऺण नीमत, िेरकुद नीमत, स्िणस््म नीमत, श्रभ तथण
योजगणय नीमत य मुिण नीमतको प्रणयखम्बक भस्मौदण तमणय गरयएको ।
१८. प्रणदे खशक खशऺण विधेमक य शैखऺक ऩयणभशा सेिणरणइा व्मिस्थणऩन गना विधेमकको प्रणयखम्बक भस्मौदण तमणय
गरयएको ।
ु आमोजनणभण फणरअमधकणय प्रिधान सम्फन्त्धी प्रणदे खशक
१९. भन्त्रणरम य केन्त्रीम फणरकल्मण समभमतको सॊ मत
अन्त्तयवक्रमण कणमाक्रभ सॊ चणरन गरयएको ।
२०. आकखस्भक स्िणस््म सेिण कोष (सॊ चणरन) मनमभणिरी २०७५, तमणय गयी आन्त्तरयक भणमभरण तथण कणनून
भन्त्रणरम य आमथाक भणमभरण तथण मोजनण भन्त्रणरमभण सहभमतको रणमग ऩेश गरयएको ।
२१. सणभणखजक सॊ र् सॊ स्थण सॊ चणरन तथण व्मिस्थणऩन विधेमक २०७४ तजुभ
ा ण गयी प्रदे श सबणभण ऩेश गरयएको ।
२२. चणरु आ.ि. २०७४।०७५ को नीमत तथण कणमाक्रभ तजुभ
ा ण गयी भुख्मभन्त्री तथण भन्त्रीऩरयषदको कणमणारमभण य
२०७४।०७५ को रणमग िणवषाक कणमाक्रभ तथण फजेट तमणय गयी आमथाक भणमभरण तथण मोजनण भन्त्रणरमभण
ऩेश गरयएको ।
२३. आगणभी आ.ि. २०७५।०७६ को रणमग भन्त्रणरमको िणवषाक नीमत तथण कणमाक्रभ तमणय गयी भुख्मभन्त्री तथण
भन्त्रीऩरयषद्को कणमणारमभण य आगणभी आ.ि. २०७५।०७६ को िणवषाक कणमाक्रभ तथण फजेट तजुभ
ा ण गयी
आमथाक भणमभरण तथण मोजनण भन्त्रणरमभण ऩठणउन आिश्मक तमणयी बैयहेको ।
ु आमोजनणभण प्रदे श मबर ऺम योग िोऩ कणमाक्रभ
२४. मस भन्त्रणरम य स्िणस््म तथण जनसॊ ख्मण भन्त्रणरमको सॊ मत
अन्त्तगात उऩचणयको दणमयणभण नआएकण ऺम योगकण वियणभीहरुको ऩहुॊच िढणउन , मनममभत औषधी सेिन गयणउने
तथण सम्िेदनशीर अिस्थणकण ऺम योगकण वियणभीहरुकण रणमग आिणसीम व्मिस्थण सवहत उऩचणय गयणउने
व्मिस्थण गने सम्फन्त्धभण छरपर तथण अन्त्तयवक्रमण गरयएको ।
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२५. भन्त्रणरमकण भ न्त्री, सखचि य कभाचणयीहरुफणट मस प्रदे शकण दै रेि, जणजयकोट, सल्मणन, भुग,ु जुम्रण य
कणमरकोटकण मस भन्त्रणरम सॉग सम्फखन्त्धत विमबन्न कणमणारम, मनकणम, स्िणस््म सॊ स्थण, सेप हणउस, सॊ ग्रहणरम
ऩुस्तकणरम य विद्यणरमहरुको अनुगभन बएको ।
२६. भन्त्रणरम स्तयभण भणननीम भन्त्रीज्मूको सॊ मोजकत्िभण भन्त्रणरमसॉग सम्फखन्त्धत ऺेरगत विषमभण नीमतको
भस्मौदण तजुभ
ा ण समभमत य सखचिज्मूको सॊ मोजकत्िभण कणनून भस्मौदण समभमत गठन बई तत्सम्फन्त्धी कणभ
बैयहेको।
२७. प्रदे श सयकणयद्रणयण सम्ऩणदन गनुा ऩने य गना सवकने प्रणदे खशक खशऺण नीमत मोजनण य कणमाक्रभकण फणये भण खशऺण
विद प्रण

आनन्त्द ऩौडे र रगणएतकण विऻहरुको उऩखस्थमतभण छरपर कणमाक्रभ .डण , विधणनणथ कोइयणरण .डण.

गरयएको ।
२८. विद्यणथॉ बनणा अमबमणन तथण ऩणठ्यऩुस्तक वितयण कणमाक्रभ २०७५ तथण नणगरयकको स्िणस््म एिभ औरो योग
उऩचणय सम्िन्त्धभण नणगरयक सचेतनणकण रणमग एप

ये मडमोहरुफणट प्रचणय .एभ. प्रसणय य

कणमाक्रभको अनुगभन

गरयएको ।

आन्त्तरयक भणमभरण तथण कणनून भन्त्रणरम
१. २०७४।११।६ गते भणननीम भन्त्री नये श बण्डणयीज्मूको ऩद फहणरी य भन्त्रणरमभण स्िणगत बै सोही ददन
नेऩणरको सॊ विधणन अनुसणय प्रदे शस्तयफणट जणयी हुने ऐन ,मनमभ य आदे शहरु यणजऩरभण प्रकणशन गना भुरण विबणग
कणठभणण्डौभण अनुयोध गयी ऩठणउन भण.भन्त्रीज्मूफणट मनणाम बई सोही अनुसणय ऩरणचणय रयएको ।
२. कणणारी प्रदे श भखन्त्रऩरयषद्को प्रथभ िैठकको मनणाम अनुसणय

सॊ भवृ द्धकण रणमग शणखन्त्त सुयऺण नीमतरणई कणमणान्त्िमन

गना नीमतगत तथण सॊ यचनणत्भक व्मिस्थण सवहतको मसपणरयस गना मभमत २०७४।११।८ भण भणनमनम भन्त्री
स्तयको मनणामफणट कणणारी प्रदे श प्रहयी कणमणारम , सुिेतकण प्रहयी नणमि भहणमनयीऺक श्री सुयेश विक्रभ शणहको
सॊ मोजकत्िभण ऩणॉच सदस्मीम कणमादर गठन बएको य उत कणमादररे मभमत २०७४।१२।७ भण भणननीम
भन्त्रीज्मू सभऺ प्रमतिेदन ऩेश बएको ।
३. कणणारी प्रदे शको भन्त्रीऩरयषद्को प्रथभ फैठकको मनणाम अनुसणय कणणारीरणई मडखजटर प्रदे श भण रुऩणन्त्तयण गने
मनणामरणई कणमणान्त्िमनकण रणमग यणम सुझणि सॊ करन गयी कणमामोजनण तमणय गना
भन्त्रीस्तयीम मनणामफणट आन्त्तरयक भणमभरण तथण कणनून भन्त्रणरमकण
सॊ मोजकत्िभण आठ सदस्मीम कणमादर गठन बएको य उत कणमा दररे

मभमत २०७४।११।८ भण

उऩ सखचि श्री

बतफहणदुय कण की

मभमत २०७४।१२।२७ भण भणननीम

भन्त्रीज्मू सभऺ प्रमतिेदन ऩेश बएको ।
४. मस प्रदे श अन्त्तगात विमबन्न खजल्रणहरुभण बैयहेको य हुन सक्ने सिणयी दुर्ट
ा नणको विश्लेषण गयी दुर्ट
ा नकण कणयण
ऩत्तण रगणई दुर्ट
ा नण कभ गना अऩनणउनु ऩने कणमा मोजनण सवहतको प्रमतिेदन ऩेश गना मभमत २०७४।११।११
भण आन्त्तरयक भणमभरण तथण कणनून भन्त्रणरमकण उऩसखचि श्री बतफहणदुय कणकीको सॊ मोजकत्िभण आठ सदस्मीम
समभमत गठन बई कणमा सम्ऩणदन गयी प्रमतिेदन ऩेश हुन िणॉकी यहेको ।
५. नेऩणर सयकणय भखन्त्रऩरयषद्रण यण स्िीकृत कभाचणयी सभणमोजन मनमभणिरी २०७४ फभोखजभ सॊ र् प्रदे श य स्थणनीम
तहभण आिश्मक ऩने सॊ गठन सॊ यचनण तथण दयिन्त्दी प्रस्तणि गना सॊ र्ीम भणमभरण तथण सणभणन्त्म प्रशणसन
भन्त्रणरमको ऩरणनुसणय मस भन्त्रणरमकण सखचिको सॊ मोजकत्िभण २०७४।१२।१२ भण समभमत गठन बै
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मभमत२०७५।१।५ गते समभमतरे कणमा सम्ऩन्न गयी ददएको प्रमतिेदनको आधणयभण भन्त्रणरमको सॊ गठन सॊ यचनण
य दयिन्त्दी प्रस्तणि भुख्मभन्त्री तथण भखन्त्रऩरयषद्को कणमणारम सुिेतभण ऩठणई सवकएको।
६. मस भन्त्रणरमफणट जणयी बएको चणमरस िुदे सॊ भवृ द्धकण रणमग शणखन्त्त सुयऺण अमबमणन अन्त्तयगत सिै प्रहयी
प्रशणसमनक ईकणइहरुभण कणणारी प्रदे शको सभस्मणको रुऩभण यहेको सडक दुर्ट
ा नणरणई न्त्मुनीकयणकण रणमग १०
िटै खजल्रण भण ट्रणवपक सचेतनण सम्िखन्त्ध जनचेतनण कणमाक्रभ

सिै सयोकणयिणरणको सहबणमगतणभण सवक्रमतणऩूिक
ा

सम्ऩन्न बएको।
७. मभमत २०७४।११।१६ गते हुम्रण खजल्रणको तणयणकोट गणॉउऩणमरकणकण २२ य र्यऩरयिणय मभमत
२०७५/१/२२ भण भुग ु खजल्रणको कणयभणयो गणॉउऩणमरकणकण १७ र्य ऩरयिणय सभेत गयी जम्भण ३९ आगरणगी
वऩमडत र्यऩरयिणयरणई भणननीम भुख्मभन्त्रीको नेतत्ृ िभण भणननीम आन्त्तरयक भणमभरण तथण कणनून भन्त्री

,

भणननीम सणभणखजक विकणस भन्त्री य सॊ सदहरुको टोरीरे सो स्थणनभण ऩुमग यणहत वितयण गरयएको ।
८. सूचनण प्रविमध , सुचनणको हक , भणनि अमधकणय तथण कणमणारमहरुभण सेिण प्रिणहको गुणस्तय सुधणयकण विषमभण
कणणारी प्रदे शकण कभाचणयीहरुको रणमग मतन ददने प्रखशऺण कणमाक्रभ २०७४/१२/२० दे खि २२ सम्भ प्रदे शको
यणजधणनी सुिेतभण सम्ऩन्न बएको ।
९. विऩन्नसॉग एक ददन कणमाक्रभ अन्त्तयगत भणननीम आन्त्तरयक भणमभरण तथण कणनून भन्त्रीज्मूफणट ऩन्त्चऩुयी
नगयऩणमरकण िडण नॊ. १० को फणढी वऩमडत फस्तीभण ऩुगी सभस्मण िुझ्ने य विऩन्नसॉग एक ददन िस्ने कणमाक्रभ
सम्ऩन्न बएको ।
१०. मभमत २०७५/१/२६ गते मस भन्त्रणरमको नेतत्ृ िभण ६६ औ ँ कणनून ददिस बब्मतणकण सणथ सम्ऩन्न गरयएको ।
११. आन्त्तरयक भणमभरण तथण कणनून भन्त्रणरमफणट भुख्म न्त्मणमणमधितणको कणभ, कताव्म य अमधकणय तथण
शता सम्फन्त्धी विधेमक २०७५, कणणारी प्रदे श सबणकण

सेिणकण

ऩदणमधकणयी तथण सदस्महरुको ऩणरयश्रमभक य सुविधण

सम्फन्त्धी विधेमक २०७५, कणणारी प्रदे श स्थणनीम तहकण ऩदणमधकणयी तथण सदस्महरुको
विधेमक २०७५, कणणारी प्रदे श सयकणयकण भुख्मभन्त्री तथण भन्त्रीहरुको
विधेमक २०७५, कणणारी प्रदे शस्तयकण केही सणिाजमनक मरित

सुविधण

सम्फन्त्धी

ऩणरयश्रमभक तथण सुविधण

सम्फन्त्धी

प्रभणणीकयण (कणमाविमध) विधेमक २०७५ य

कणणारी प्रदे शको गणउॉ सबण य नगय सबणको कणनून मनभणाण प्रवक्रमण सम्फन्त्धी

विधेमक

२०७५ विधेमकहरु

भखन्त्रऩरयषदफणट सॊ सदभण ऩेश गने स्िीकृमत प्रणद्ऱ बई सॊ सदभण दतणा गरयएको ।
१२. आन्त्तरयक भणमभरण तथण कणनून भन्त्रणरमरणई

कणणारी प्रदे श विऩद जोखिभ न्त्मूनीकयण तथण व्मिस्थणऩन

विधेमक २०७५ य कणणारी प्रदे श रणगू औषध मनमन्त्रण सम्फन्त्धी विधेमक २०७५ भखन्त्रऩरयषदिणट तजुभ
ा णको
रणमग सै द्धणखन्त्तक स्िीकृमत प्रणद्ऱ बएको सणथै गठन आदे श भणपात कणणारी प्रदे श कणनून आमोग गठन गना
सहभमत प्रणद्ऱ बएको ।
१३. भुख्मभन्त्री यणहत सहणमतणकोष मनदे खशकण २०७५ जणयी गना भुख्मभन्त्री तथण भखन्त्रऩरयषद्को् कणमणारमरणई
सै द्धणखन्त्तक सहभमत प्रदणन गरयएको ।
१४. कणणारी प्रदे श आथॉक कणमाविमध विधेमक २०७४
प्रदे श

सॊ खचत कोष सॊ चणरन

, कणणारी प्रदे श

विनीमोजन विधेमक २०७५ , कणणारी

(कणमाविमध) मनमभणिरी २०७५ , कणणारी प्रदे श
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आकस्भीक कोष विधेमक

२०७५ , कणणारी प्रदे श वित्तीम हस्तणन्त्तयण सम्फन्त्धी विधेमक २०७५ य कणणारी प्रदे श कय तथण गैयकय
विधेमक २०७५ तजुभ
ा ण गना आमथाक भणमभरण तथण मोजनण भन्त्रणरमरणई सहभमत प्रदणन
१५. कणणारी प्रदे श

सहकणयी विधेमक २०७५ , कणणारी प्रदे श िणद्य

गरयएको ।

विधेमक २०७५ , कणणारी प्रदे श प्रणङ्गणयीक

फणरी िस्तु उत्ऩणदन , प्रशोधन य मनमभन सम्फन्त्धी विधेमक २०७५, कणणारी प्रदे श प्रणदे खशक ऩशु स्िणस््म
तथण ऩशु सेिण विधेमक २०७५

य कणणारी प्रदे श प्रणदे खशक जरचय सॊ यऺण विधेमक

बूमभ व्मिस्थण, कृवष तथण सहकणयी भन्त्रणरमरणई सै द्धणखन्त्तक

प्रदे श बूभी सम्िन्त्धी विधेमक 2075 तजुभ
ा ण गना
स्िीकृमत प्रदणन

२०७५, कणणारी

गरयएको।

१६. कणणारी प्रदे श िणतणियण सॊ यऺण विधेमक
२०७५, कणणारी प्रदे श

२०७५, कणणारी प्रदे श उद्योग सॊ चणरन तथण व्मिस्थणऩन विधेमक

ऩमाटन विकणस विधेमक २०७५ य कणणारी प्रदे श िन व्मिस्थणऩन विधेमक २०७५

सम्िखन्त्ध विधेमक तजुभ
ा ण गना उद्योग ऩमाटन िन तथण िणतणियण भन्त्रणरमरणई सै द्धणखन्त्तक स्िीकृमत प्रदणन गरयएको
।
१७. कणणारी प्रदे श सडक िोडा विधेमक २०७५ य कणणारी प्रदे श जरश्रोत उऩमोग विधेमक २०७५ सम्िखन्त्ध
विधेमक तजुभ
ा ण गना बौमतक ऩूिणाधणय विकणस भन्त्रणरमरणई सै द्धणखन्त्तक स्िीकृमत प्रदणन गरयएको ।
१८. आन्त्तरयक भणमभरण तथण कणनून भन्त्रणरम य सो भणतहतकण मनकणमहरुफणट भखन्त्रऩरयषद्को मनणामफभोखजभ
हये क भवहनणको १ गते य १५ गते श्रभ अमबमणनभण सवक्रमतणऩूिक
ा मनयन्त्तय सहबणमगतण हुदै आएको ।
१९. प्रदे श सबणफणट ऩणरयत बई प्रदे श प्रभुि सभऺ स्िीकृमतकण रणमग ऩठणइएकण कणणारी प्रदे श आमथाक कणमाविमध ऐन
२०७४ य कणणारी प्रदे श विमनमोजन ऐन २०७५ प्रभणखणकयण बई प्रणद्ऱ हुन आएकोरे

उत ऐन प्रदे श

यणजऩरभण प्रकणसीत गना भुरण विबणगभण ऩठणउने कणमाको प्रणयम्ब गरयएको।
२०. भन्त्रणरमभण प्रितण य सूचनण अमधकणयी तोक्ने कणभ सम्ऩन्न बएको ।

उद्योग ऩमाटन िन तथण िणतणियण भन्त्रणरम
१. भन्त्रणरम स्थणऩनण य भणननीम भखन्त्रज्मुको ऩदफहणरी :मभमत २०७४/११/०३ गते मस भन्त्रणरमको औऩचणरयक स्थणऩनण बएऩिणत भणननीम भखन्त्र
श्री नन्त्दमसॊ फुढण ज्मुको ऩदफहणरी बइ कणमा प्रणयम्ब गनुब
ा एको |
२. भन्त्रणरमको बौमतक तथण भणनिीम स्रोत ब्मफस्थणऩन :मस भन्त्रणरमको स्थणऩनण बैसके ऩिणत हणरसम्भ भन्त्रणरमको अस्थणमी बिन, पमनाचय रगणमतकण न्त्मुनतभ
बौमतक तथण भणनिीम श्रोत सणधनको ब्मफस्थणऩन बैयहेको सणथै मस भन्त्रणरमको रणमग ३८ जनणको स्िीकृत
दयफन्त्दी यहेकोभण हणरसम्भ मफमबन्न तह, सेिण य श्रे णीकण २७ जनण कभाचणयी हणखजय बई भन्त्रणरमको कणमा
सॊ चणरन बै यहेको |
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३.

नीमत तथण कणमाक्रभ य फजेट मनभणाण :आ.ि. २०७४/०७५ को िणकी अिमधको रणमग मस भन्त्रणरम सॊ ग सम्फखन्त्धत यहेय नीमत तथण कणमाक्रभ य
फजेट मनभणाण गरय भखन्त्रऩरयषद ऩेश बइ सॊ सदभण छरपर ऩिणत सॊ सदफणट स्िीकृत बई भन्त्रणरमभण अखख्तमणयी
सभेत प्रणद्ऱ बई कणमणान्त्फमन प्रणयम्ब बएको |

४.

सॊ गठन ब्मणफस्थणऩन प्रस्तणि तमणयी :
मस भन्त्रणरमको सॊ गठन य ब्मणफस्थणऩन प्रस्तणि तमणयी गरय छरपरको क्रभभण यहेको |

५.

भणहणशणिणहरुको कणमा विियण तमणयी :
भन्त्रणरमकण भहणशणिण य अन्त्तगातकण शणिणहरुको कणमा विियण तमणरय बइ सोवह फभोखजभ कणमा सम्ऩणदन बै
यहेको |

६. कणनुन भस्मौदण मनभणाणको रणमग सै द्धणखन्त्तक सहभमतको रणमग प्रस्तणि ऩेश

:

मस भन्त्रणरमको कणमाऺेर अन्त्तगातको विषमभण कणनुन मनभणाण गनाऩने हुदणॉ , िणतणफयण सॊ यऺण विधेमक, उद्योग
विधेमक, ऩमाटन विधेमक य िन विधेमकको भस्मौदण मनभणाणको रणमग सै द्धणखन्त्तक सहभमत प्रणद्ऱ गना कणणारी प्रदे श
सयकणय भखन्त्रऩरयषद्को कणमणारमभण प्रस्तणि तमणय गरय ऩेश बएको |
७.

अिधणयणण ऩर तमणय :“कणणारी यणयण ऩमाटन िषा

२०७५” को कणमाक्रभको रणमग आिधणयणण ऩर (प्रस्तणि ऩर) तमणय गरय

भुख्मभन्त्रीको कणमणारम भणपात भखन्त्रऩरयषद्मण ऩेश बई ऩणरयत बएको |
८.

“कणणारी यणयण ऩमाटन िषा २०७५” को शुबणयम्ब :मभमत २०७४/११/०६ गते फसेको मस कणणारी प्रदे श सयकणयको ऩवहरो भखन्त्रऩरयषद फैठकफणट िषा २०७५
रणई कणणारी यणयण ऩमाटन िषा भनणउने मनणाम बएको, मस भन्त्रणरमरणई खजम्भेिणय भन्त्रणरमको रुऩभण तोवकएको
य मभमत २०७४/११/२६ गते फसेको भखन्त्रऩरयषद फैठक ” फणट मभमत २०७५/०१/०१ गतेको ऩमाटन िषा
शुबणयम्ब कणमाक्रभ आमोजनणको रणमग भणननीम भुख्मभॊ री ज्मुको सॊ मोजकत्िभण समभमत गठन बई मस
भन्त्रणरमरणई ऩमाटन भहोत्सफ ब्मफस्थणऩनको खजम्भेिणयी प्रदणन गरयएकोभण, कणणारी यणयण ऩमाटन िषा कणमाक्रभ
मभमत २०७५/०१/०१ गते मस प्रदे शको भुग ु खजल्रणको यणयणफणट सम्भणननीम प्रधणनभन्त्री श्री के.ऩी. शभणा
ओरी ज्मुिणट शुबणयम्ब बएसॊ गै उत कणमा सपरतणऩूिक
ा सम्ऩन्न बएको | सणथै िषा २०७५ बरय विमबन्न
कणमाक्रभ गरय भनणउनको रणमग मस भन्त्रणरमरणई खजम्भेिणयी तोवकएकोभण विमबन्न कणमाक्रभ मनभणाण य सॊ चणरनको
रणमग सुरुिणत बएको |
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९. स्िेत ऩर तमणयी य प्रकणशन

:-

मस भन्त्रणरमको स्िेत ऩर तमणय बै प्रकणशनको क्रभभण यहेको |
१०.

भन्त्रणरमगत मनणाम :-

१०.१ भणननीम उद्योग, ऩमाटन, िन तथण िणतणियण भखन्त्रज्मुको अध्मऺतणभण ३ ऩटक फैठक फसी अत्मणिश्मक मफषमभण
भन्त्रणरमगत ८ िटण मनणाम बएको |
१०.२ उद्योग, ऩमाटन, िन तथण िणतणियण सखचफज्मुको अध्मऺतणभण २ ऩटक फैठक फसी अत्मणिश्मक मफषमभण
भन्त्रणरमगत ७ िटण मनणाम बएको |
११. ददिस/सभणयोह :-

जैविक मफमफधतण ददिसकण २५ िषा : ऩृ्िीभण सुयखऺत जीिनको सुमनखिततण

बन्ने भूर नणयणकण सणथ २५ औ

अन्त्तयणवष्डम जैविक मफमफधतण ददिस कणणारी प्रदे शकण प्रदे श प्रभुि भणननीम श्री दुगणा केशय िनणर ज्मुको प्रभुि
अमत्मतणभण केखन्त्रम िन तथण िणतणियण भन्त्रणरमसॊ गको सहकणमाभण धुमरमणमफट दे खि भॊ गरगढ़ी जोड्ने सडक
िण्डभण िृऺणयोऩण गरय भनणइएको |
१२. अन्त्म कणभ :
१२.१ मस भॊ रणरम अन्त्तगात मफषमगत सयोकणयिणरण फणट २०७४ भणर् भसणन्त्त सम्भ प्रगमत विियण प्रणद्ऱ बई
सॊ करन
१२.२

प्रगमत

अध्मन य त्मणॊक ब्मफखस्थत गना सुरु बएको |

मभमत २०७४/१२/०२ गते मस उद्योग, ऩमाटन, िन तथण िणतणियण भन्त्रणरम, कणणारी प्रदे श य

MEDEP

ु आमोजनणभण कणणारी मफकणश अन्त्तयक्रीमण कणमाक्रभ वहभणरमन होटे र कणठभणण्डौभण सम्ऩन्न बएको
सॊ स्थणको सॊ मत
| मसै सॊ ग सम्फखन्त्धत सयोकणयिणरणको थऩ ३ िटण फैठक सम्ऩन्न बएको |
१२.३ योजगणयी तथण जमडफुटी मफकणसभण आधणरयत यही िन तथण िणतणियण भन्त्रणरमको I-MAP कणमाक्रभ य जभान विकणस
मनमोग (GIZ) सॊ ग अन्त्तयवक्रमण मभमत २०७४/११/०६ गते सम्ऩन्न बएको, सणथै मसै सॊ ग सम्फखन्त्धत जवटफुटी
ब्मफसणमी सॊ र् य Herbal Industry Nepalgunj, Banke, सॊ ग कणणारीको जमडफुटी मफकणस य योजगणयी सृजनणफणये
अन्त्तयवक्रामण तथण नेऩणर सयकणयको रु. १ कयोडभण अनुदणनभण मनभणाणणधीन जमडफुटी बण्डणयण गृहको अिरोकन
तथण सम्बणव्मतण अध्ममन बएको |
१२.४ भणननीम भखन्त्रज्मुको कणमाकऺ ब्मफस्थणऩनको रणमग बिन तथण सहयी मफकणस मडमबजन कणमणारम सॊ ग सहकणमा
गरय दयबणउ ऩर भणपात कणमा आयम्ब बइ सकेको |
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ef}lts k"jf{wf/ ljsf; dGqfno
1. भन्त्रणरम बिन, कभाचणयी मनिणसको बौमतक व्मिस्थणऩन गरयएको।
2. बौमतक ऩूिणाधणय विकणस सम्फखन्त्धत ऺेरीम मडमबजन कणमणारमहरुफणट प्रणद्ऱ आधणयबूत त्मणङ्क प्रमतिेदन
अध्मणिमधक गने कणमा बएको । सुिेत खजल्रणको सयकणयी बिन कणमणारमहरुको त्मणङ्क सॊ करन गने कणभ
बईयहेको।

3. मस भन्त्रणरमसॊ ग सम्फखन्त्धत प्रदे श सयकणयको आगणभी आ.ि. ०७५/०७६को नीमत तथण कणमाक्रभ तमणय गयी
ऩेश गरयएको। आगणभी आ.ि. ०७५/०७६ को प्रणयखम्बक फजेट तजुभ
ा ण सम्फन्त्धी कणमा बइयहेको।

4. प्रदे श भन्त्रीऩरयषफणट जरस्रोत उऩमोग विधेमक तथण सडक िोडा विधेमकको भस्मौदण तमणय गना सै द्धणखन्त्तक
सहभमत प्रणद्ऱ बई भस्मौदण तमणयी गने कणभ बईयहेको। प्रणदे खशक बिन ऐन सम्फन्त्धी अिधणयणण ऩर तमणय
बईयहेको।

5. मस भन्त्रणरमको सॊ गठन तथण व्मिस्थणऩन सिे ऺण (O&M)तमणय गने कणमादर गठन बई प्रणयखम्बक छरपर
बईयहेको।

6. सडक सॊ जणर, बूभीगत जर, स्भणटा मसटी, सहयी विकणस/आिणस सम्फन्त्धी अध्ममन कणमागत शता तमणय गयी कणमा
अगणडी फढणइएको।
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