प्रदे श सरकार
प्रदे श नं. २

दईु वर्षको उपलब्धी (सार संक्षेपपकरण)

(मा. मुख्यमन्त्री श्री लालबाबु राउतज्यूबाट परकार सम्मेलनमा सम्बोधन)
१.

नेपाल संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएपछि वि.स.२०७४ फागुनमा प्रदे श सरकारको
गठन भएको हो । उक्त समय नेपाल र नेपालीको लागग नयााँ संरचना भएकोले नयााँ
संरचना

अनुसार

प्रदे श

सरकारको

काम

कारिाही

सञ्चालनका

लागग

प्रदे श

मन्रालयहरुको स्थापना लगायत प्रदे श सरकार मातहत रहने कायाालयहरुको स्थापना,
कानून

छनमााण,

कमाचारी

व्यिस्थापन,

व्यिस्थापन अछत आिश्यक रहे को

भौछतक

संरचना

तथा

स्रोतसाधनहरुको

गथयो । तसथा, स्थापनाको समय(Foundation

age) मा प्रदे श सरकारले प्रदे शको स्थापना लगतै ती संरचनाहरुको छनमााण, उपलब्ध
भएका संरचनाको ममात सम्भार लगायत कानून छनमााणको कायालाई प्राथकमकता ददई
२.

छतब्र गछतमा काम भएको गथयो ।

नेपालमा संघीयता सफल हुने िा असफल हुने कुरा प्रदे श २ को सफलता र
असफलतासंग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्न्धत रहे को भनी दे शभरीका राजनीछतज्ञ,
बद्
ु गधन्जिी,

नागररक

समाज

लगायतका

सरोकारिालाहरुले

विश््लेषण

गरररहे को

अिस्थामा संघीयता बचाउने मख्
ु य न्जम्मेिारी प्रदे श सरकारको कााँधमा रहे को ि ।

यसका लागग प्रदे श सरकारले कमाचारी अभाि, भौछतक संरचनाको अभाि,संघीय
सरकारको असहयोग, कमाचारीको असहयोग, कानन
ू को अभािका बािजद
ु अहोरार
खटे र संघीयता बचाउन सफल भएको ि ।
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३.

प्रदे शको जनताको शान्न्त सुरक्षा पदहलो आिश््यकता रहे को कुरालाई मध्यनजर गदै

प्रदे श सभाबाट प्रदे श प्रहरी ऐन छनमााण भैसकेको अिस्था ि । संघीय प्रहरी ऐन बने
पश््चात

यो

कायाान्ियनमा

आउने

भएकोले

संघीय

प्रहरी

ऐन

पछन

पाररत

हुने
अिस्थामा रहे को कारण पाररत भए लगत्तै प्रदे श प्रहरीको भनाा प्रक्रिया अगाडी बढाइने
ि ।
४.

प्रदे श र प्रदे शकभरका स्थानीय तहका लागग आिश््यक कमाचारी व्यिस्थापन गने
न्जम्मेिारी संविधानले प्रदे श सरकारलाई ददएको हुाँदा कमाचारी भनााका लागग लोक
सेिा आयोग गठन भैसकेको अिस्था ि । प्रदे श लोक सेिा आयोगले कमाचारी
भनााका लागग पाठ्यिम छनमााण लगायतका कायाहरु तीब्र रुपमा अगाडी बढाएको ि ।

५.

प्रदे श तथा स्थानीय तहको काम कारिाही सञ्चालन गरी जनतालाई सेिा प्रदान गने
काया गना अछत आिश्यक ऐनको रुपमा रहे को प्रदे श छनजामती सेिा बबधेयक छनमााण
भई प्रदे श सभामा विचारागधन रहे को ि।

६.

प्रदे शका लागग चादहने कानन
ू छनमााणको कायामा प्रदे श २ सरकार तल्
ु नात्मक रुपमा
अगाडी रहे को ि । २३ िटा कानन
ू प्रदे श सभाबाट पास भैसकेको, ८० िटा कानन
ू
तयारी अिस्थामा

रहे को

र २२

िटा

विचाराधीन रहे को अिस्था ि ।
७.

कानन
ू

प्रदे श सभाका विधायन

सकमछतमा

प्रदे श दई
ु मा मदहलाप्रछत हे ने दृन्टटकोण धेरै नै नकारात्मक रहे को यथाथालाई प्रदे श

सरकारले विशेष महत्ि ददई मदहला सशन्क्तकरण तथा समान्जक सुधारका लागग

"बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान" सञ्चालन गरे को हो जुन असाध्यै उपलन्ब्धमूलक
८.

रहे को र जनताले सकारात्मक अनुभूती गरे को कुरा प्रटट ि ।

"बेटी पढाउ, बेटी बचाउ" अकभयान अन्तगात १४००० िारालाई प्रदे श सरकारले
साइकल वितरण गरे को ि र बााँकी रहे का कररब १५००० हजार िारालाई साइकल
वितरण गने प्रक्रिया अगाडी बढाईएको ि ।

९.

िोराप्रछतको मोहका कारण भ्रुणहत्या गरीिोरीलाई गभा मै माने विकृछत बढ्दै गएको
हाम्रो

समाजमा

िोरी

जन्मनुलाई सराप

होइन

बरदानको

रुपमा

कलनुपिा

भन्ने

जनभािना िद्
ृ गध गरी िोरीको जीिन सुरक्षक्षत गने उद्दे श्यले प्रदे श सरकारले िोरी
बीमाको रकमलाई िद्
ृ गध गरी रु. तीन लाख परु ्याएको ि ।

१०. "मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान" सञ्चालन गरी िातािरण स्िच्ि बनाउन प्रभािकारी
कायाहरु गदै आएको ि ।

११.

प्रदे शका विकभन्न ठाउाँ मा सम्बन्न्धत स्थानीय तहसंग समन्िय गरी बाटो छनमााण,
पुल छनमााण, जनता आिास कायािम सञ्चालन, प्रदे श कायाालयहरुको भिन छनमााण

लगायतका कायाहरु प्रदे श भौछतक पूिााधार विकास मन्रालयबाट सञ्चालन हुाँदै आएको
ि ।
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१२.

शदहद

पररिारको

आयस्तर

मागथ

उकास्नका

लागग

भैँसी

वितरण

कायािम,

कृषकलाई कृवष पेशाप्रछत उत्प्रेररत बनाई कृवष उत्पादनमा िद्
ृ गध गरी क्रकसानहरुको

जीिनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागग भकु म व्यिस्था कृवष तथा सहकारी मन्रालयबाट
ट्रयाक्टर तथा सोलार पाइप वितरण कायािम सम्पन्न भयो।
१३.

सामान्जक विकास मन्रालयबाट िारिाराहरुलाई आत्मसुरक्षा सम्बन्धी ताकलम ददने

कायािम सम्पन्न भएको ि ।
१४. नागररकको

स्िास््य

अस्पतालहरुको

सम्बन्धी

स्तरोन्नछत गने

हकको
अकभयान

सुछनश््गचत

स्िरुप

गना

प्रदे श

जनकपुर अञ्
चल

दई
ु

कभरका

अस्पताललाई

प्रादे श अस्पतालको रुपमा विकास गररनुका साथै आधुछनक उपकरणहरु समेत जडान
गररएको ि ।
१५.

धाकमाक तथा सांस्कृछतक सम्पदाहरुको संरक्षण तथा सम्बद्ाधन गने उद्दे श्यले प्रदे श

दई
ु मा रहे का विकभन्न स्थानमा रहे का सांस्कृछतक सम्पदाहरुको सौन्दयीकरण गने काया
उद्योग, पयाटन, िन तथा िातािरण मन्रालयबाट भएको ि ।
१६.

संविधानले प्रदे शलाई ददएको अगधकार बमोन्जम प्रदे शकभरका रान्टट्रय िनजंगललाई
संरक्षण र प्रिद्ाधन गना संघीय सरकारबाट सागरनाथ िन प्रदे श मातहत ल्याउन

१७.

सम्माछनत सिोच्च अदालतमा प्रदे श सरकारले मद्
ु दा दायर गररएको ि ।

प्रदे श दई
ु मा उद्योग स्थापना गरी प्रदे शको आगथाक उन्नछत गनक
ुा ा साथै युिाहरुलाई

रोजगारीको

अिसर

प्रदान

गने

उद्ददे श्यले

विकभन्न

रान्टट्रय

तथा

अन्तरान्टट्रय

लगानीकतााहरुसंग िलफल गरी यस प्रदे शमा लगानी गना आह्िानगररएको ि ।
१८. स्थानीय तहमा उत्पादन हुने दध
ु , तरकारी, अन्नबालीको बबिीवितरण गना स्थानीय
स्तरमा बजार सेड छनमााणका कायाहरु भएका िन ् ।
१९.

"भशक्षा नै पवकासको मेरुदण्ड" भएकोले कशक्षा क्षेरमा सुधार गरी आधुछनक सूचना

प्रविगधहरुको प्रयोगबाट कशक्षण कसकाई क्रियाकलाप सञ्चालन गना विद्यालयहरुमा
कम््यूटर, ल्यापटप, वप्रन्टर, प्रोजेक्टर लगायतका प्राविगधक उपकरणहरु वितरण
गररएको ि ।
२०.

प्रदे श र स्थानीय तहबीच सहअन्स्तत्ि, समन्िय र सहकाया गरी प्रदे शको समग्र
विकासका गनाका लागग प्रदे श समन्िय पररषद्को बैठक बसी स्थानीय तहहरुको
समस्या, कामकारिाहीमा आइपरे का अ्ठ्याराहरुमा प्रदे श सरकारले सहयोग गने तथा
स्थानीय तहहरुलाई विपक्षी बनाइ दायर हुने मुद्दा तथा स्थानीय तहले दायर गने
मुद्दामा स्थानीय तहमा कानून अगधकृतहरुको व्यिस्था नभएसम्मका लागग स्थानीय

तहको तफाबाट मुख्य न्यायागधिक्ताको कायाालयबाट प्रछतरक्षा गने घोषणा गररएको
ि ।
२१.

मधेश आन्दोलनका शदहद पररिारलाई "एक शहिद पररवार, एक रोजगार" योजना
अन्तरगत रोजगार उपलब्ध गराईएको ि ।
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२२.

प्रदे श सरकारले मधेश आन्दोलन शदहद स्तम्भ तथा पाका छनमााणको काया गदै
आएको

२३.

ि । साथै, आन्दोलनका घाइते पररिारलाई राहत उपलब्ध गराएको ि ।

प्राकृछतक प्रकोपहरु बाढी, हुरी बतासबाट प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराएको ि ।
साथै जाडो याममा जाडोबाट बच्ने कम्बल, दाउरा लगायतका सामग्रीहरु वितरण गरी
जनताको जीउ ज्यानको सुरक्षाका लागग सरकारले काया गदै आएको ि ।

२४.

५० प्रछतशत सरकारी सेिामा िोरीहरुलाई विशेष आरक्षण सम्बन्न्ध कानुन छनमााण

भएको ।
२५. राज्यको

सेिा

सवु िधाबाट

सददयौं

दे खख

सेिा

सवु िधाबाट

िन्न्चत

रहे का

दकलत

समद
ु ायका लागग १८ प्रछतशत विशेष आरक्षण भएको ।

२६. मानि सभ्यताका श्रोत पोखरी जालशायहरुलाई संरक्षण गना मुख्यमन्री स्िच्िता
अकभयान तहत पोखरी सौन्दयीकरण काया भईरहे को ।

यछत हुाँदाहुदै पछन,
कमाचारी अभाि, संघीय सरकारबाट अपेक्षा गररए अनुसारको सहकायाको अभाि,

प्रदे श सरकार सञ्चालनको नयााँ अनुभि, नीछतगत कमजोरी लगायतका कारणहरुले

विकभन्न संस्था, सकमछत तथा छनकायबाट सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी गनामा

केही दढलाई हुन गएको हो । चााँडो भुक्तानी ददनका लागग प्रदे श सरकारले पुरै प्रयास
गरररहे कोले छिटो नै भुक्तानी गने प्रक्रिया अगाडी बढाउने विश््िास ददलाउन चाहन्िु
।

***
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