कर्णाली प्रदेश सरकणर
ु ेत
वीरेन्द्रनगर, सर्ख

प्रथम बर्ा
(२०७४/११/३ दे खर्ख २०७५/११/२ सम्म)

सं खिप्त बणर्र्ाक प्रगतत र्ववरर्

प्रदे श सरकणरको एक बर्ा पुरण भएको अबसरमण मणननीय
मुख्यमन्द्रीज्यूद्वणरण जणरी मन्द्तब्य

कर्णाली प्रदे श सरकणरको एक वर्ा पुरण भएको अवसरमण आयोजीत यो परकणर सम्मेलनमण उपखथथत
ु एकण प्रदे श सरकणरकण मन्द्रीज्यूहरू, प्रमूर्ख सखिवज्यू, सखिवज्यूहरू, परकणर तमरहरू र रे तियो,
हुनभ
टे लीभीजन तथण सणमणखजक सं जणलमण प्रत्यि प्रसणरर् हेरीरहनुभएकण तथण सुतनरहनुभएकण प्रदे शवणसी सम्पुर्ा
आमण-वुवण, दणजुभणर्ा तथण दददीवर्हनीहरू,
सवाप्रथम, सं घीय लोकतणखन्द्रक गर्तन्द्र प्रणप्तीकण लणतग र्वतभन्न कणलर्खण्िमण भएकण जनआन्द्दोलन, जनयुध्द
र प्रदे श प्रणप्तीको आन्द्दोलनमण सहणदत प्रणप्त गने महणन सर्हदहरूप्रतत भणवपुर्ा श्रध्दणञ्जली अपार् गदाछु ।
जनआन्द्दोलन र जनयुध्दकण सर्हद पररवणर, घणर्ाते, अपणाँङ्ग तथण वेपत्तण योध्दणहरूप्रतत उच्ि सम्मणन व्यक्त
गदाछु ।
कर्णाली प्रदे शको प्रथम मुख्यमन्द्रीको रूपमण मैले र्व.सं . २०७४ फणगुन ३ गते पदभणर ग्रहर् गरी फणगुन
ाँ सं घीयतण कणयणान्द्वयनको प्रणरखम्भक िरर्मण नै
६ गते ७ सदथयीय मखन्द्रपररर्द्को र्वथतणर गरे को तथए।
हणम्रो प्रदे शको नणमणकरर् “कर्णाली प्रदे श” र रणजधणनी “वीरे न्द्रनगर, सुर्खेत” घोर्र्ण गरर ऐततहणतसक कणम
समयमै सपन्न भएको कुरण सवातबददतै छ।
प्रदे श सरकणरको दुरदृर्ि (Vision) "समृद्ध कर्णालीीः सुर्खी कर्णालीबणसी" भन्ने मूल नणरणलणई सणथाक तुल्यणउन
सणमणखजक न्द्यणयसर्हतको आतथाक समृर्द्ध, पूवणाधणर र्वकणस र सुशणसनकण लणतग सरकणरले पर्हलो बर्ालणई
अध्ययन अनुसन्द्धणन, समग्र योजनण तनमणार् र कणनून तनमणार्को बर्ाको रूपमण घोर्र्ण गरी र्वतभन्न गततर्वतध
तथण र्ियणकलणपहरु अगणति बढणई रहेको छ ।
जनतणको नखजकको सरकणर भएकण कणरर् प्रदे श सरकणरप्रतत जनतणको अपेिण र आकणंिणहरू थवणभणर्वक
रूपमण बढी रहेकण छन्। आवश्यक कणनूनी, सं थथणगत र कणयागत बन्द्दोबथतीको पूवत
ा यणरी तबनण खशशु
अबथथणमण रहेको प्रदे श सरकणरले केन्द्रीय सरकणर र सणर्वककण थथणनीय तहको तुलनणमण तनतणन्द्त नौलो
अभ्यणसको रूपमण आफ्नण र्ियणकलणपहरूलणई अगणति बढणउनु परे को छ। र्वद्यमणन सं रिनणगत अन्द्यौलतण,
कणनूनी अथपितण, यथणसमयमण योजनण कणयािम, सं गठन सं रिनण हथतणन्द्तरर् र कमािणरी समणयोजन हुन
नसकी रहेको अबथथणमण पतन आफ्नण गततर्वधीहरु कणयायोजनणअनुसणर अगणति बढणई रहेकण छौ।
तबकट भौगोतलक बनणवट, श्रोत सणधनको न्द्यूनतण, सणमणखजक तबभेदीकरर् र बखन्द्ितीकरर्को अबथथण,
पूवणाधणर र ोधोगीकरर्को कमजोर अबथथण, ब्यवसणयीकरर्, तबतबधीकरर् र बजणरीकरर् हुन नसकेको
परम्परणगत र तनवणाहमुर्खी कृर्र् प्रर्णली, उत्पणदनसं ग नजोतिएको श्रमशखक्तजथतण समथयण तथण ि ुनौतीहरुसं ग
जुध्नु परे को यथणथातण हणमीसणमु छलाङ्गै छ।

प्रदे शलणई प्रणप्त हुनपु ने प्रणर्वतधक जनशखक्त उपलब्ध गरणई ददन नेपणल सरकणरलणई बणरम्बणर अनुरोध गदणा
समेत न्द्यून सं ख्यणमण मणर कमािणरीहरूको पदपुतता भएकण कणरर् सभे, तबथतृत पररयोजनण प्रततबेदन (DPR)
तयणरी तथा बजेट कणयािम कणयणान्द्वयन अपेिणअनुरुपको गततमण अगणति बढणउन केर्ह ि ुनौततहरू रहे।
उखल्लखर्खत समथयण तथण ि ुनौतीहरूको सणमनण गना सं गठन सं रिनण तथण कणयणालय थथणपनण एवं ब्यवथथणपन,
उपलब्ध कमािणरीको र्खटनपटन गरी शून्द्य अबथथणबणट अगणति बढ्न आवश्यक पने ऐन कणनून, नीतत
तनयम, कणयार्वधी, तनदे खशकण र मणपदण्ि तनमणार् गरी बणर्र्ाक बजेट तथण कणयािमको कणयणान्द्वयनको प्रकृयण
प्रर्णलीगत रूपमण अगणति बढणईएको छ।
थवीकृत सं गठनणत्मक सं रिनणहरूमण अन्द्य प्रदे शको तुलनणमण यस प्रदे शमण प्रणर्वतधक कमािणरीहरूको
ब्यवथथणपन आफैमण ि ुनौतीपुर्ा रहेको छ। प्रणर्वतधक कमािणरीहरु तबनण र्वकणस तनमणार्कण गतततबधीहरु
सुिणरू गना कठीन हुने महसुस गरी र्वकणस तनमणार्कण र्ियणकलणपहरूलणई थप प्रभणवकणरी बनणउन
जनतणको अपेिण अनुरुपकण भौततक पूवणाधणरहरूको र्वकणस, र्वथतणर र तनमणार् कणयालणई अझै प्रभणवकणरी
बनणउन कर्णाली र्वकणस प्रणतधकरर् थथणपनणको लणतग कणनूनी ब्यवथथण गना लणतगएको छ।
तनजी लगणनीकतणा एवं र्वकणस सणझेदणरहरुको लगणनी तभत्र्यणई आतथाक र्वकणस र समृर्द्ध हणतसल गना
रणजथव छु ट लगणयतकण थप सुर्वधणहरु उपलब्ध गरणर्ा लगणनीको लणतग आवश्यक पने वणतणवरर् बनणर्ददन
नेपणल सरकणरलणर्ा अनुरोध गरी सर्कएको छ।
ाँ ीगत शीर्ाकमण र्खिा गना पणउने गरी रणज्व  बणाँिफणाँि
प्रदे शखथथत थथणनीय तहको समग्र र्वकणसकण लणतग पूज
अनुदणन ४० करोि र आन्द्तररक रणज्व बणट ३ करोि रकम समेत गरी ४३ करोि सम्बखन्द्धत थथणनीय
तहमण पठणउने कणमलणई सं थथणगत रूपमण शुरु गररएको छ।
त्यथतै प्रदे शखथथत थथणनीय तहको सिक, तसं िणई, उजणा, र्खणनेपणनी जथतण पूवणाधणरको र्वकणस गना समपुरक
अनुदणन मणफात रू. ६० करोि प्रवणह गना सम्झौतणको अखन्द्तम िरर्मण रहेको छ । यस अततररक्त तबतभन्न
तबर्यगत मन्द्रणलय तथण मणतहत कणयणालयहरुबणट पतन प्रदे शको समग्र र्वकणसमण टे वण पुर्यणउन तबतभन्न
कणयािमहरू सं िणलन गने कणम भईरहेको छ।
थथणनीय तहहरूको र्वकणसबणट नै समग्र प्रदे शको आतथाक समृर्द्ध, सुशणसन र र्वकणस हुने हुाँदण कणया प्रगतत
तथण प्रततवेदनको आधणरमण थप रकम उपलब्ध गरणउन आवश्यक नीततगत तथण सं यन्द्रणत्मक ब्यवथथण
तमलणई सर्कएको छ।
प्रदे शको समग्र र्वकणसलणई मध्यनजर गरी ठू लण पूवणाधणरमण लगणनी जुटणउने सन्द्दभामण मेरो नेतत्ृ वमण
तमररणर््ट्र िीनको भ्रमर् गरी दद्वपिीय आतथाक सहयोगको सम्बन्द्धमण छलफल भएको थथयो। सणथै र्हल्सण,

सर्ख
ु ेत, जमन
ु ाहा सिक तनमणार् र थतरोन्नतीको लणतग समझदणरी भई पूव ा सम्भणब्यतण अध्ययनको कणया
अगणति बढणईएको छ ।
यस प्रदे शमण र्वकणस सणझेदणरहरूलणई आकर्र्ात गना अन्द्तरर्ियण र छलफल सम्पन्न गररएको छ। समग्र
प्रदे शको र्वकणस र तनमणार्कण र्ियणकलणपहरूलणई नवीन सोिकण सणथ अगणति बढणउन कर्णाली तबज्ञ समूह
गठन गरी रणय परणमशा प्रणप्त गने कणम भईरहेको छ।
प्रदे शको उद्देश्य, गन्द्तब्य, सोि र रर्नीतत थपि गरी नयणाँ मोिलबणट र्वकणसकण गतततबतधहरूलणई अगणति
बढणउन कर्णाली प्रदे श योजनण आयोगको गठन गरी आवतधक योजनणको अबधणरर्णपर तयणर गने कणया
अखन्द्तम िरर्मण पुगक
े ो छ।
“कर्णाली समृर्द्धको आधणर, पयाटनको र्वकणस र पूवणाधणर” भन्ने मुल नणरण सर्हत सं िणलन भएको रणरण
कर्णाली पयाटन बर्ा-२०७५ कणयािम सम्मणननीय प्रधणनमन्द्री केपी शमणा ओलीज्यूको समुपखथथततमण
दे शबणसीलणई सं वोधन सर्हत शुभणरम्भ भर्ा अपेखित रुपमण आन्द्तररक तथण वणहय पयाटक सख्यणमण
उल्लेर्खनीय वृर्द्ध भएको छ।
पुरणतन सोि, शैली र प्रकृयणबणट र्वकणस तनमणार्को कणम जनअपेिण अनुरूप अगणति बढ्न नसक्ने हुाँदण
कर्णालीको नवीन र्वकणस मोिल सर्हतको कर्णालीको प्रथम आवतधक योजनण तजुम
ा ण गने कणया अगणति
बढणईएको छ। आगणमी बर्ादेखर्ख आवतधक योजनण र मध्यकणलीन र्खिा सं रिनणको जगमण बसेर बणर्र्ाक
नीतत तथण कणयािम र बजेट तजुम
ा ण गने गरी तनदे खशकण तथण कणयार्वधीहरू तयणर भएकण र केही तजुम
ा णको
िरर्मण रहेकण छन्।
GIS लगणयतकण आधुतनक सूिनण प्रतबतधको प्रयोग गरी तयणर गररने योजनणले थथणनीय तहसं गको
अन्द्तरसम्बन्द्ध प्रभणवकणरी हुनकण सणथै आगणमी बर्ाहरूमण प्रदे श सरकणरकण नीतत तथण कणयािम र बजेट
कणयणान्द्वयनमण थप प्रभणवकणरीतण आउने अपेिण गरे को छु ।
अन्द्तर प्रदे श पररर्द्, रणर्िय तबत्त पररर्द् र प्रदे श समन्द्वय पररर्द्कण तनर्ाय र तनष्कर्ाहरू तथण तबतभन्न
समयमण गररएकण छलफल, बहस र अन्द्तरर्ियणले प्रदे श सरकणरलणई अगणति बढ्न महत्वपुर्ा सहयोग
पुगेको छ।
यस अबतधमण प्रदे शको समुखित र्वकणसकण लणतग १८ वटण ऐन,२७ वटण नीतत, तनयमणवली, कणयार्वधी,
मणपदण्ि, आिणरसं र्हतण तथण तनदे खशकणहरू थवीकृत भई कणयणान्द्वयनमण रहेकण छन्।
प्रदे श मणतहतमण १०८ वटण

सं गठन सं रिनण तबथतणर गरी सेवण प्रवणह र र्वकणस तनमणार्को कणम अगणति

बढणईएको छ। सं घीयतण आफैमण नौलो ब्यवथथण रहेको सन्द्दभामण यो एक बर्ाको अबतधमण भए गरे कण
कणयाहरूबणट सरकणरले थप अनुभव तथण उजणा प्रणप्त गरे को छ।

कर्णालीबणसीको सुर्ख र समृर्द्धको लणतग सरकणर दुरगणमी सोिकण सणथ अगणति बढीरहेको छ। यस
अबतधमण प्रदे श सरकणरको उद्देश्य, गन्द्तब्य, सोि र रर्नीतत सर्हतकण दुई वटण नीतत तथण कणयािम र
बजेट बक्तब्य मणफात मुर्खररत गररएको छ। तथणर्प शुरुवणती अबथथणमण कणयणान्द्वयनकण लणतग आवश्यक
पने कणया वणतणवरर् बनणउने प्रयणसमण थप समन्द्वय गनुप
ा ने अवथथण रहेको छ। उखल्लखर्खत अबथथण र
पररखथथततमण गररएकण कणम कणवणाही र सं गणतलएको अनुभवको जगमण बतस आगणमी ददनकण लणतग मणगा
प्रशथत हुने आधणरहरू तयणर गररएको छ।
नेपणलको सं र्वधणनको भणवनण अनुरुप तीनै तहकण सरकणरहरू वीि सहअखथतत्व, समन्द्वय र सहकणयाको
मणध्यमबणट जनतणको नखजक प्रदे श सरकणरको उपखथथतत पुर्यणई जनिणहनण अनुरुप शणसन ब्यवथथण
सं िणलन गनाकण लणतग सम्मणननीय प्रधणनमन्द्रीज्यूको अध्यितणमण बसेको अन्द्तर प्रदे श पररर्द् बैठकले २९
ाँ े सं घीयतण कणयणान्द्वयन सहजीकरर् कणयायोजनण पणररत गरी कणयणान्द्वयनको िममण रहेको छ।
बुद
मेरो अध्यितणमण यही मणघ १४ र १५ गते सम्पन्न भएको प्रथम प्रदे श समन्द्वय पररर्द्बणट पणररत भै
ाँ े सणझण प्रततवद्धतण परबणट प्रदे श तथण थथणनीय तहकण सरकणरकण बीि
कणयणान्द्वयनमण रहेको ३४ बुद
समन्द्वय र सहकणयाकण सणथ अगणति बढ्न सहज हुने र्व्व णस तलएको छु ।
सरकणर गठन भएर १ बर्ा पुगक
े ो यस अबसरमण सरकणरले सम्पणदन गरे कण मुख्य-मुख्य कणम
कणरवणहीहरूको सं खिप्त र्ववरर् पुखथतकण मणफात सणवाजतनक गदै छु। उक्त र्ववरर् पुखथतकणको अलणवण
प्रदे श सरकणरको वेभसणईट मणफात पतन हेन ा सर्कने ब्यवथथण तमलणईएको छ।
अन्द्तमण, शून्द्यतणको खथथततबणट प्रदे श सरकणरलणई यस खथथततमण ल्यणईपुर्यणउन नीततगत, सं थथणगत,
ब्यवहणरगत र कणयागत रूपमण प्रत्यि र परोि रुपमण सणथ, सहयोग र अमुल्य रणय सल्लणह प्रदणन गनुह
ा न
ु े
सम्पूर्ा कर्णाली प्रदे शबणट सं घीय सं सदमण प्रतततनतधत्व गनुा हुने प्रतततनधी सभण तथण रणर्िय सभणकण मणननीय
सदथयहरू, प्रदे श सभणकण पदणतधकणरी तथण मणननीय सदथयहरू, रणजनीततक दलकण पदणतधकणरीहरू, प्रदे श
योजनण आयोग, तबज्ञ समूह, कमािणरी, नीखज िेर, आमसं िणर, सरोकणरवणलण तथण आमजनसमुदणय सवैमण
हणददाक धन्द्यबणद तथण आभणर प्रकट गदै भतबष्यमण पतन अमूल्य सुझणब, सल्लणह र सणथ सहयोगको अपेिण
गदाछु। धन्द्यवणद।

महेन्द्र बहणदुर शणही
मुख्यमन्द्री

कर्णाली प्रदे श सरकणर गठन भए दे र्खी हणल सम्म सम्पणदन भएकण मुख्यमुख्य
कणयाहरूको सं खिप्त र्ववरर् तनम्नणनुसणर रहेको छीः

क. मखन्द्रपररर्द् बैठक तथण कणनून तनमणार्ीः

1. प्रदे श मखन्द्रपररर्द् गठन भए पश्चणत तब.स.2074 सणलमण 5 पटक र तब.सं . 2075

बैशणर्ख दे खर्ख हणलसम्म 3५ पटक समेत गरी हणल सम्म ४० पटक मखन्द्रपररर्द्

बैठक सम्पन्न भएको। कर्णाली प्रदे श मखन्द्रपररर्द्कण तबर्यगत सतमततकण बैठकहरू
समय समयमण हुने गरे कण छन्।

2. प्रदे श सरकणरलणई सं वैधणतनक तथण कणनूनी रूपमण प्रणप्त कणयाखजम्मेवणरीलणई सम्पणदन

गना 1८ वटण र्वधेयक पणररत भई मणननीय प्रदे श प्रमुर्खज्यू बणट प्रमणर्ीकरर् भएकण
छन्।

3. 8 वटण तबतभन्न र्वधेयकहरू प्रदे श सभणमण पेस गना थवीकृतत र 24 वटण तबतभन्न
तबर्यमण र्वधेयक तजुम
ा णकण लणतग सै द्धणखन्द्तक थवीकृतत प्रदणन गररएको छ। 3 वटण

ु ी
र्वधेयकहरु रणजनीततक सतमततमण छलफलमण रहे कण छन्। (तबथतृत र्ववरर् अनुसि
२मण)

4. प्रदे श मखन्द्रपररर्द्बणट 28 वटण नीतत/तनयमणवली/कणयार्वधी/मणपदण्ि, आिणरसं र्हतण
तथण तनदे खशकणहरू थवीकृत भई कणयणान्द्वयनमण रहे कण छन्।

5. तबर्यगत

मन्द्रणलयहरूबणट

आ.व.075/076

को

बजेट

तथण

कणयािम

कणयणान्द्वयनको लणतग तबर्यगत मन्द्रणलयहरुबणट तबतभन्न 44 वटण कणयार्वतधहरू तजुम
ा ण
गरी कणयणान्द्वनमण रहे कण छन्।

र्ख. सं गठन सं रिनण तथण जनशखक्त ब्यवथथणपनीः
1.

प्रदे श मन्द्रणलय र मणतहत 108 वटण सं गठन सं रिनणहरू थथणपनण गरी कणयािम
कणयणान्द्वयन गना अखख्तयणरी प्रदणन गररएको छ। प्रदे शमण रहेको कुल 2364 दरवन्द्दीमण

सं घीय सरकणर मणफात 1३1६ पदपुती भई हणल 1048 (५५.६६%) दरवन्द्दी ररक्त रहेको

ु ीमण १मण)
छ।(तबथतृत र्ववरर् अनुसि
2.

तत्कणलकण लणतग नेपणल सरकणले थवीकृत गरे कण सं गठन/सं रिनणको सं िणलन गरी

ददघाकणलीन ब्यवथथणकण लणतग मणननीय आन्द्तररक मणतमलण तथण कणनून मन्द्रीज्यू को
सं योजकत्वमण प्रदे श मन्द्रणलयकण सवै सखिवहरू सखम्मतलत उच्िथतरीय सं गठन तथण
ब्यवथथणपन

सभे िर्

सतमततबणट

कर्णाली

प्रदे श

सरकणरको

सं रिनणहरूको सम्बन्द्धमण सुक्ष्म अध्ययन भईरहे को छ।
3.

ददघाकणलीन

सं गठन

प्रणर्वतधक जनशखक्त र्वनण र्वकणस तनमणार्को कणया गना नतसकने हुाँदण मौजुदण कमािणरी

पररिणलनबणट प्रणतबतधक कमािणरी कणगजमण प्रणप्त हुने तर कणयािेरमण आर्नपुग्ने

पररखथथततलणई मध्यनजर गरी प्रदे श सरकणरको बजेट तथण कणयािम कणयणान्द्वयनकण लणतग
प्रणर्वतधक जनशखक्त सेवण करणरमण तलई पररिणलन गना सक्ने व्यवथथण हुनकण लणतग
2075 भणर 30को प्रदे श मखन्द्रपररर्द् बैठकबणट नेपणल सरकणर सं ग अनुरोध गररएकोमण

सो कणया कमािणरी समणयोजनको पूर्रू
ा पमण सम्पन भए पश्चणत ररक्त रहेकण दरवन्द्दी पररपुतता
गना सं घसं ग समन्द्वय गरी आवश्यक वणतणवरर् सृजनण हुने अपेिण गररएको छ।

ग. बजेट नीतत तथण कणयािम
1.

अनुसन्द्धणन र र्वकणस सम्बन्द्धमण प्रदे श सरकणरलणई सल्लणह, सुझणब ददन तबतभन्न िेरको
प्रतततनतधत्व हुने गरी ११ जनण सदथय रहेको तबज्ञ समूह गठन भएको। कर्णाली तबज्ञ
परणमशा समूहको िौथो

बैठक 2075 असोज 24 र 2५ गते वीरे न्द्रनगरमण सम्पन्न

भई प्रदे श सरकणरको नीतत तथण कणयािम र बजेट कणयणान्द्वयनमण र्वतभन्द्न्न रणय सुझणबहरु
प्रणप्त भएको।
2.

कर्णाली प्रदे शबणट प्रतततनतध सभण तथण रणर्िय सभणमण प्रतततनतधत्व गनुह
ा न
ु े मणननीय
सदथयहरू, कर्णाली प्रदे श सभणकण मणननीय सदथयहरूलणई एकै थथणनमण भे लण गरणई
“कर्णाली प्रदे शको र्वकणस र समृर्द्ध” तबर्यक अन्द्तरर्ियणत्मक कणयािम 2074 िै र

02 गते सम्पन्न गरी कर्णाली प्रदे शको र्वकणस र समृर्द्धकण लणतग तत्कणलीन र दीघाकणलीन
रूपमण अगणति बढणउनु पने योजनण र नीततगत सुधणर गनुा पने तबर्यहरू सम्बन्द्धमण बृहत
छलफल भएको।
3.

आ.व.075/07६ को नीतत तथण कणयािम र बणर्र्ाक बजेट थवीकृत भई कणयणान्द्वयनमण
रहेको। प्रदे शको समग्र तबकणस तथण योजनण तनमणार्कण लणतग कर्णाली प्रदे श योजनण

आयोगको गठन भई प्रदे शको प्रथम पञ्च बर्ीय आवतधक योजनणको आधणरपर तयणरी
कणयाशणलण 2075 मणघ ४ र ५ गते सुर्खेतमण सम्पन्न भएको।
4.

प्रदे शखथथत थथणनीयतहको समग्र र्वकणसकण लणतग पूाँजीगत शीर्ाकमण र्खिा गना पणउने गरी

रणज्व  बणाँिफणाँि शीर्ाकबणट ४० करोि र आन्द्तररक रणज्व  शीर्ाकबणट ३ करोि रकम
सम्बखन्द्धत थथणनीयतहको र्खणतणमण जम्मण गने व्यवथथण तमलणर्एको।

5.

प्रदे शखथथत थथणनीयतहको सिक, तसं िणई, उजणा, र्खणनेपणनी जथतण पूवणाधणरको र्वकणस गना

6.

तबत्तीय हथतणन्द्तरर्, समपुरक अनुदणन र तबशेर् अनुदणन कणयातबधी तजुम
ा ण गरी प्रदे शखथथत

समपुरक अनुदणन मणफात रू. ६० करोि प्रवणह गना सम्झौतणको अखन्द्तम िरर्मण रहे को।

तबतभन्न थथणनीयतहकण प्रमुर्ख/उपप्रमुर्ख, अध्यि/उपणध्यि, एवं प्रमुर्ख प्रशणसकीय अतधकृत
र आतथाक प्रशणसन शणर्खण प्रमुर्खलणई सं घ र प्रदे शबणट प्रणप्त गने समपुरक अनुदणन र
तबशेर् अनुदणन कणयार्वधी सम्बन्द्धमण प्रखशिर् प्रदणन गररएको।

7.

प्रदे श मखन्द्रपररर्द्को तमतत 2075/04/10को तनर्ायबणट कर्णालीमण लगणनी गने

लगणनीकतणालणई १० बर्ा सम्म करछु ट हुने ब्यवथथण हुन, रणर्िय गौरवकण आयोजनणकण
रूपमण पर्हिणन गरी तसफणररस गररएकण तबतभन्न २२ वटण आयोजनणहरूमण

श्रोत जुटणउन

र थप श्रोत ब्यवथथणकण लणतग दणतृ तनकणयहरूसं ग बैदेखशक ऋर्, अनुदणन, सहणयतण एवं

अन्द्तरणार्िय लगणनी प्रणप्त गने सम्बन्द्धमण प्रदे श सरकणरले नै र्वकणस सणझेदणरहरू, दणतृ
तनकणय एवं बैदेखशक लगणनीकतणाहरूसं ग वणतणा, सं वणद र सणझेदणरी गनाकण लणतग
सहमतत/अनुमतत मणग गरी नेपणल सरकणर प्रधणनमन्द्री तथण मखन्द्रपररर्द्को कणयणालय र
अथा मन्द्रणलयमण पठणईएको।
8.

िणलु आ.व.को बजेट तथण कणयािम कणयणान्द्वयनको प्रथम िौमणतसक प्रगतत समीिण गोष्ठी
तमतत २०७५ मंखशरमण

सम्पन्न भएको । प्रथम िौमणतसकको लणतग र्वतनयोखजत बजेट

२ अबा ६४ करोि ६३ लणर्ख ५६ हजणर मध्ये र्खिा प्रगतत १९.२० प्रततशत रहको ।
9.

कूल बजेटमध्ये घणटण बजेट रु. ६ अबा ५० करोि रहेकोमण सोमध्ये आन्द्तररक रणजथव
अनुमणन ५० करोि रहे को जसमण मणलपोत, यणतणयणत तथण थथणनीय तह(ढुाँ गण, तगट्टी,

बणलुवण, दहत्तर बहत्तर) बणट रकम प्रणप्त भई नसकेको र यसमण न्द्यू न रकम मणर प्रणप्त
हुने अवथथण रहे को।आन्द्तररक ऋर् रकम रु. १ अबामध्ये सं घीय कणनून बतन नसकेकोले

कणनूनको अभणवमण सो रकम प्रणप्त हुने अवथथण नरहे को, समपूरक अनुदणन रु. २ अबा र
र्वशेर् अनुदणन रु. ३ अबा गरी जम्मण रु. ५ अबामध्ये कुनै पतन रकम सं घीय सरकणरबणट
प्रणप्त भई नसकेको।

10. र्वत्तीय

हथतणन्द्तरर्, अनुदणन बणाँिफणाँट, रणजथव सं कलन तथण र्खिा ले र्खणङ्कन र प्रततवेदन,

कर्णाली प्रदे श समपूरक र र्वशेर् अनुदणन सम्बन्द्धी कणयार्वतध सम्बन्द्धमण तबतभन्न ५
खजल्लणहरूमण अन्द्तरर्ियण तथण गोष्ठी सम्पन्न भएको।

11. तमतत

२०७५ मणघ ४ र ५गते सुर्खेतमण कर्णाली प्रदे श र्वज्ञ समुहसं ग आधणरपर तयणरी

सम्बन्द्धमण सुझणव तलर्एको ।मणघ १६ र १७ गते सम्पन्न भएको पन्द्रौ रणर्िय योजनणको

आधणरपरको प्रदे शथतरीय छलफलमण कर्णाली प्रदे शको प्रथम आवतधक योजनणको
सन्द्दभामण समेत अन्द्तरर्ियण भएको।

12. बजेट

तजुम
ा ण तथण कणयणान्द्वनकण लणतग थथणनीय तहकण पदणतधकणरी तथण कमािणरी एवं

प्रदे श खथथत सरकणरी तथण गैह्रसरकणरी िेर तथण अन्द्य सरोकणरवणलणहरुसाँग प्रत्यि परणमशा
गररएको।

13. र्वत्तीय

हथतणन्द्तरर् सम्बन्द्धमण दे खर्खएकण समथयण र समणधणनकण उपणयहरु समेत उल्ले र्ख

गरी सं घीय सरकणरकण सम्बद्ध तनकणयसाँग ोपिणररक तथण अनौपिणररक सम्बणद गररएको।

घ. उद्योग, पयाटन तथण वन वणतणवरर्ीः
1.

“कर्णाली समृर्द्धको आधणर, पयाटनको र्वकणस र पूवणाधणर” भन्ने मुल नणरण सर्हत सं िणलन
भएको रणरण कर्णाली पयाटन बर्ा-२०७५ कणयािम सम्मणननीय प्रधणनमन्द्री केपी शमणा

ओलीज्यूको समुपखथथतमण दे शबणसीलणई सं वोधन सर्हत शुभणरम्भ भर्ा अपेखित रुपमण
आन्द्तररक तथण वणहय पयाटक सख्यणमण उल्ले र्खनीय वृर्द्ध भएको।
2.

कर्णाली प्रदे श सरकणरको तनमन्द्रर्णमण कर्णाली रणरण पयाटन बर्ा-2075 को खशलतसलणमण

सम्मणननीय उपरणिपतत नन्द्दर्कशोर पुनज्यूको जुम्लण, िोल्पण र मुग ु खजल्लणमण भ्रमर् कणया
सम्पन भएको।

3.

तनजी र्वमणन सेवण प्रदणयकहरुसं ग समन्द्वय गरी बुद्ध एअरबणट दै तनक कणठमणिौं-सुर्खेत
तसधण हवणई सेवण सं िणलनमण आएको। कर्णालीकण र्हमणली खजल्लणहरूमण सुर्खेत दे खर्ख तसधण

हवणई सेवण सं िणलन भएको र हुम्लण र िोल्पण खजल्लणकण जेष्ठ नणगररक तथण पूर्रु
ा पमण
अपणङ्ग भएकण नणगररकहरुलणई हवणई यणरणमण अनुदणन सहुतलयत
तमलणईएको।
4.

प्रदणन गने ब्यवथथण

सुर्खेत तबमणनथथलमण रणतरकणलीन समयमण नेपणल वणयुसेवण तनगमको र्वमणन रणख्ने र सुर्खेत

र्वमणनथथलबणटै यस प्रदे शकण र्हमणली तथण पहणिी खजल्लणहरू र अन्द्तर प्रदे शमण उिणन
हुने ब्यवथथण हुन र मौजुदण सुर्खेत र्वमणनथथलको अलणवण अन्द्तरणर्िय मणपदण्िको छु ट्टै
र्वमणनथथल तनमणार्को लणतग नेपणल सरकणरसं ग अनुरोध गररएको।

5.

बुलबुले पणकाको थतरउन्नततकोलणतग र्वथतृत लणगत अनुमणन प्रततवेदन तयणर भई प्रदे श
भवन तितभजन कणयणालयमण थप र्वश्लेर्र् तथण verificationको कणम सम्पन्न भई खथवकृततको
िममण रहे को ।

6.

रणर्िय तनकुञ्च तभर पने रणरण तणल वररपरी सणईकल लेन तथण शे-फोक्सुण्िो रणर्िय तनकुञ्च
तभर पने शे-फोक्सुण्िो तणल वररपरी पदमणगा तनमणार्कण लणतग नेपणल सरकणरबणट थवीकृतत
प्रणप्त भई र्वथतृत सभे भईहेको ।

ङ. पूवणाधणर तनमणार् तथण र्वकणसीः
1.

प्रदे शको सम्बृर्द्धकण लणतग जमुनणह-कोहलपुर- र्हल्सण सिक र्खण्िको प्रणरखम्भक सभे ,
ति.र्प.आर बनणउने कणयाको लणतग प्रदे श सरकणरकण मुख्यमन्द्री, मन्द्री, सखिव/ प्रणर्वतधक

कमािणरी सर्हत खितनयण कम्पनी(China Railway Eryuan Engineering)कण प्रतततनतधबणट
ु रूपमण हवणई सभे गरी पूव ा सं भणब्यतण अध्ययन भएको।
सं यक्त
2.

प्रदे श सरकणरबणट प्रदे श रणजधणनी सुर्खेतदे खर्ख र्हमणली खजल्लण मुग ु हुदै हुम्लण जोड्ने तलङ्क

3.

नेपणलको सं र्वधणनको धणरण ५९ को उपधणरण (६) बमोखजम "korea International

रोि तनमणार्को घोर्र्ण गररएको।

Cooperation Agency बणट कर्णाली प्रदे शमण सुर्वधण सम्पन्न बहुप्रणर्वतधक खशिणलय
थथणपनण गना तथण केही महत्वपूर् ा योजनण (र्वद्युत, सिक, र्खणनेपणनी, खशिणलय भवन जथतण

भौततक पूवणाधणर) सञ्चणलनकण लणतग सहणयतण प्रणप्त गना अनुमतत र आवश्यक सहयोग र
समन्द्वयकण लणतग नेपणल सरकणरसं ग अनुरोध गररएको।
4.

नदी तनयन्द्रर् तथण तटबन्द्धतफाकण १०० वटण योजनणहरूमध्ये 50 वटण योजनणहरुको
सवेिर् कणया सम्पन्न भएको। तसिणईतफाकण 120 योजनणहरूमध्ये

80 वटण,

र्खणनेपणनीतफाकण 149 वटण योजनणहरूमध्ये 10० वटण योजनणहरूको सवेिर् कणया
सम्पन्न भएको।
5.

प्रदे श सरकणरले उपयोग गरररहे कण सवै सं रिनणहरूको थवणतमत्व प्रदे श सरकणरमण

6.

सुर्खेतको वीरे न्द्रनगर खथथत सरकणरी भवन तथण आवसहरूको प्रयोगको अबथथण सम्बन्द्धी

7.

मणनव र्वकणस सुिकणंक न्द्यू न रहे कण खजल्लणहरूमण सणमणखजक, सणंथकृततक, भौततक

हथतणन्द्तरर्को ब्यवथथण हुन नेपणल सरकणर समि अनुरोध गररएको।
र्ववरर् सं कलन गररएको।

र्वकणसमण सहयोग पुर्यणउन थवयं सेवक पररिणलन गना थवयं सेवक पररिणलन कणयार्वतध
तजुम
ा ण गरी पररिणलनकण कणया भर्रहे को।

8.

मुख्यमन्द्री तथण मखन्द्रपररर्द्को कणयणालय तथण मन्द्रणलयहरुको भवन तनमणार् गना जग्गण

प्रणतप्तको लणतग नेपणल सरकणरलणई अनुरोध गररएको। भवनहरूको ड्रर्ङ्ग, तिजणईन र
र्र्िमेटको कणया भईरहे को।

ि. रणहत/उद्दणर तथण सणमणखजक र्वकणसीः
1.

वणढीपर्हरो पीतित पुनवणास कणयािम सं िणलन कणयार्वधी, २०७५ तजुम
ा ण गररएको।

मणननीय आन्द्तररक मणतमलण तथण कणनून मन्द्रीज्यूको अध्यितणमण कर्णाली प्रदे श बणढी

पर्हरो समथयण समणधणन सतमतत गठन भई बणढी पीतितहरूको पर्हिणन तथण पुनथथणापनणको
लणतग जग्गण प्रणतप्तको प्रकृयणमण रहे को।

2.

तबतभन्न तमततमण तबतभन्न खजल्लणमण आगलणगी, बणढीपर्हरो लगणयतकण प्रणकृततक तबपद्जन्द्य
घटनणबणट प्रभणर्वत ८0 घर पररवणरलणई प्रदे शथतरीय तबपद्ब्यवथथणपन तनदे खशकण बमोखजम
रणहत थवरूप नगद तथण अन्द्य खजन्द्सी सणमणग्रीहरू उपलब्ध गरणईएको।

3.

तबपद्जन्द्य घटनण तथण दुघट
ा नणमण परर मृत्यू भएकण एवं अङ्गभङ्गभएकण ब्यखक्तहरूकण लणतग

सं घीय सरकणर एवं सुरिण तनकणयसं ग समन्द्वय गरी हवणई तथण थथल उद्दणरको कणया
गररएको।

4.

कणतलकोट खजल्लणको पलणाँतणकण अग्नी पीतितहरूलणई घरधनीले नै घर बनणउने गरी प्रतत

5.

दे शकै लोपोन्द्मुर्ख समुदणयको रुपमण पर्हिणन भएको रणउटे समुदणयलणई सणमणखजकीकरर्को

पीतित पररवणर घर तनमणार् गना 5 लणर्ख अनुदणन ददने गरी प्रकृयण अगणति बढणर्एको।

मूल धणरमण ल्यणउनकण लणतग रणउटे संग सणमणखजकीकरर् कणयािम सञ्चणलन गररएको।
रणउटे हरूको लगत सं कलन गरी पररियपर र्वतरर् तथण न्द्यणनो लुगण र्वतरर् गररएको।

6.

७० बर्ामणतथकण जेष्ठ नणगररकलणई प्रदे श अन्द्तरगतकण सवै सरकणरी अथपतणलमण सबै

7.

प्रदे श घरे ल ु र्हं सण तनयन्द्रर् ऐन, २०७५ सणमणखजक र्वकणस मन्द्रणलयबणट तजुम
ा ण गरी

8.

परकणर थवणथ्य बीमण कणयािम सं िणलन कणयार्वधी, २०७५ आन्द्तररक मणतमलण तथण

र्खणलकण थवणथ्य सेवणहरू तनशुल्क हुने ब्यवथथण गररएको।
प्रदे श सभणमण पेस गना मखन्द्रपररर्द्बणट थवीकृतत भएको।

कणनून मन्द्रणलयबणट तजुम
ा ण गरी कर्णालीमण र्ियणखशल परकणरहरूको प्रदे श परकणर

महणसं घ र रणर्िय बीमण कम्पनीसं गको सहकणयामण परकणर थवणथ्य बीमण कणयािम
सं िणलन गररएको।
9.

प्रदे श परकणर महणसं घको समन्द्वयमण रणर्िय समणिणर सतमततसं गको सहकणयामण यस
प्रदे शतभरकण ४६ जनण परकणरहरूलणई सं िणरकमी िमतण अतभबृर्द्ध तणतलम सं िणलन
गररएको।

10. कणरणगणरकण

कैदीहरुलणई सीप र्वकणस तणतलम सं िणलन गना तणतलम पर्हिणन भएकण

सम्वखन्द्धत खजल्लण कणरणगणरबणट कर्णाली प्रदे श र्खिा मणपदण्ि तनदे खशकण र आतथाक
कणयार्वधी ऐन, तनयम बमोखजम तणतलम सं िणलन भईरहे को।

छ.

आन्द्तररक मणतमलण तथण िमतण र्वकणसीः
1.

प्रदे श तभरकण १४ बटण प्रहरी ईकणईहरुको भवन तनमणार्कण लणतग प्रदे श प्रहरी प्रमुर्खसाँग

2.

आन्द्तररक मणतमलण तथण कणनून मन्द्रणलयको आयोजनणमण प्रदे श प्रहरी कणयणालय र खजल्लण

समझदणरी-पर (MOU) गरी भवन तनमणार् कणया अगणति बढणर्एको।
प्रशणसन

कणयणालयहरूसं गको

कणयािमहरू सम्पन्न भएको।
3.

समन्द्वयमण

समृर्द्धकण

लणतग

शणखन्द्तसुरिण

अतभयणनकण

प्रदे शको शणखन्द्तसुरिण थप सुदृढ गना प्रदे शखथथत प्रहरी कणयणालयहरुलणई सवणरी सणधनहरू
हथतणन्द्तरर् गने प्रकृयणमण रहे को।

4.

पररवततात सन्द्दभामण कमािणरीहरूको िमतण र्वकणस गना कणनून तनमणार्, योजनण तजुम
ा ण र
कणयणान्द्वयन लगणयतकण तबर्यहरूमण प्रखशिर्, तणतलम, गोष्ठी तथण सेतमनणरहरू सं िणलन
भएको।

ज. सुशणसन तथण प्रदे श रणजपर प्रकणशन
1.

मुख्यमन्द्री र जनतणबीि प्रत्यि सम्पका र सम्बन्द्ध बढणई सरकणरलणर्ा जनतणको
घरदै लोसम्म

पुर्यणई जनतणकण गुनणसणहरूलणई यथणसक्य तछटो सम्बोधन गना “हे ल्लो

मुख्यमन्द्री कणयािम” सं िणलन गररएको। उक्त हटलणईन सेवण(1096) को थथणपनण

गरी प्रदे शतभरकण जनगुनणसण तथण जनतणकण रणय सल्लणह सुझणबहरू सं कलन तथण
फछौटकण कणयाहरू भईरहेको।
2.

प्रदे श मन्द्रणलय र मणतहतकण सम्पूर् ा कणयणालयहरूमण नणगररक विणपर, हेल्प िेथक, सुझणव
पेर्टकण

रणख्ने

ब्यवथथण

तमलणईएको, प्रवक्तण

तथण

सूिनण

अतधकणरी

तोर्क

सरोकणरवणलणहरूलणई सूिनण प्रवणह गनुक
ा ण सणथै जनगुनणसो सं वोधन गने ब्यवथथण
तमलणईएको।
3.

कर्णाली प्रदे श वेभ पोटाल karnali.gov.np तनमणार् गनुक
ा ण सणथै सवै प्रदे श मन्द्रणलयहरूको
आ-आफ्नो वेभसणईट तनमणार् गरी वेभसणर्ट मणफात प्रदे श सरकणरकण कणमकणरवणही तथण
गतततबतधहरुवणरे जणनकणरी गरणउने गररएको।

4.

प्रदे श मखन्द्रपररर्द्बणट प्रत्येक मर्हनणको १ र १५ गते लणई श्रम ददन तोकी समणजकण

तबतभन्न िेरको सं लग्नतणमण सरकणरी तथण सणवाजतनक थथलहरूमण सरसफणई र तनमणार्
कणया सं िणलन गरी श्रम गने गररएको।यस प्रकृततको कणयालणई प्रदे शकण सवै थथणनीय
तहहरूमण तबथतणर गना समन्द्वय भईरहे को।

5.

प्रदे श मन्द्रणलयहरूमण र्वद्युतीय हणखजरी, अर्फस अटोमेसन तथण ग्रपु SMS systemको प्रयोग

6.

आन्द्तररक मणतमलण तथण कणनून मन्द्रणलयबणट तिखजटल थकूल कणयािमकण लणतग छनौट

भईरहे को, प्रदे श मखन्द्रपररर्द् बैठकलणई पेपरले स बनणउने प्रयणस गररएको।

भएकण २४ वटण र्वद्यणलयको अनुगमन गरर सम्झौतण गररएको। तिखजटल र्वद्यणलय
कणयािम सं िणलनको तयणरी भईरहे को।

7.

प्रदे शथतरबणटै रणजपरको प्रकणशन शुरुवणत गररएको र हणल सम्म तबतभन्न प्रदे श ऐन तथण
तनयमणवलीहरू प्रदे श रणजपरमण प्रकणशन गरी सवासणधणरर् तथण सरोकणरवणलणहरूमण सुसूखित गररएको।

झ. खशिण तथण र्खेलकुदीः

1. प्रदे शमण रहे कण र्वद्यणलय र क्यणम्पसको भौततक पूवणाधणर र्वकणसकण लणतग छनौट भएकण
र्वद्यणलय तथण क्यणम्पसहरू सं ग सम्झौतणको कणमलणई प्रणथतमकतणकण सणथ अगणति
बढणर्एको। प्रदे शथतरमण थथणनीय पणठ्यिम तनमणार् गनाकण लणतग सुझणव सं कलन गने
कणया भर्रहे को।

2. प्रदे श सरकणरले आ. ब. २०७५/०७६मण प्रणर्वतधक तथण उच्ि खशिण अध्ययनकण लणतग
र्वतनयोखजत छणरवृतत (छोरी बुहणरी पढणउ, उच्ि खशिण, सर्हद पररवणर,
लणतग सूिनण प्रकणशन भएको।

लगणयतकण)कण

3. मणध्यतमक खशिण परीिण (SEE)२०७५ को उत्तरपुखथतकण ब्यवथथणपनकण लणतग जनक
खशिण सणमणग्री केन्द्रमणफात छपणई गरी १० वटै खजल्लणमण ढु वणनी गने कणया भर्रहे को।

4. प्रणरखम्भक बणल र्वकणस केन्द्रको सुदृढीकरर्कण लणतग र्वतभन्न िरर्मण सरोकणरवणलणहरुसं ग
अन्द्तर्िायण कणयािम सञ्चणलन गररएको।

5. मुख्यमन्द्री रतनङ्ग खशल्ि मर्हलण तथण पुरूर् भतलबल प्रततयोतगतण १० वटै खजल्लण र
प्रदे शथतरमण सुर्खेतमण आयोजनण गररएको।

ञ. थवणथ्यीः
1.

थवणथ्य िेरको अनुसन्द्धणन र र्वकणस सम्बन्द्धमण प्रदे श सरकणरलणई सल्लणह, सुझणब ददन

७ जनण सदथय रहे को कर्णाली प्रदे श थवणथ्य परणमशा समूह गठन भएको।उक्त समूहको

२ पटक सुर्खेतमण बृहत बैठक आयोजनण गरी प्रदे श सरकणरलणई तबतभन्न रणय सल्लणह
प्रणप्त भएको।
2.

१२ वटण अथपतणल ब्यवथथणपन सतमततहरू गठन भई पदणतधकणरीहरूको तनयुखक्त समेत

प्रदे श सरकणरबणट गरी अथपतणलहरूको ब्यवथथणपन तथण सुधणरकण कणयाहरू शुरुवणत
भएको।

3.

सुत्केरी हुन नसकी ज्यणन जोखर्खममण रहे कण र्वतभन्न खजल्लणकण १४ जनण मर्हलणहरूलणई

4.

ियरोग तनयन्द्रर् तथण कुष्ठरोग तनवणरर्को लणतग लकणन्द्र प्रणथतमक थवणथ्य केन्द्र दै लेर्ख

एअर तलखफ्टङ्ग गरी ररफरल अथपतणलहरुमण पुर्यणईएको।

र मेहेलकुनण अथपतणल सुर्खेतमण नयणाँ ति.आर.सब सेन्द्टर र्वथतणर गनुक
ा ण सणथै
ति.आर.र्ट.बी.को

आधणरभूत

तणतलम

सं िणलन

गररएको।कुष्ठरोग

सम्बन्द्धी

सरोकणरवणलणहरुसं ग समन्द्वयणत्मक वैठक एवं अतभमूर्खीकरर् कणयािमहरु सं िणलन
गररएको।
5.

पररवणर तनयोजनको थथणयी वन्द्ध्यणकरर्, हणत्तीपणर्ले रोगको सतभालेन्द्स, र्खणनेपणनी सतभालेन्द्स,
हणर्ड्रोसीलको अप्रेशन, कणलणजणर लगणयतकण रोगहरूको उपिणर तथण तनयन्द्रर् कणयाकण

लणतग कर्णाली थवणथ्य र्वज्ञणन प्रततष्ठणनलणई बजेट सुतनश्चततण भई सेवण प्रवणहको व्यवथथण
तमलणर्एको ।
6.

मेतिकल थटोर, बणंके मणफात र्खोप तथण ोर्धीको भण्िणरर् तथण सम्बखन्द्धत थवणथ्य

7.

प्रदे श अन्द्तरगतकण थवणथ्य त्यणंक व्यवथथणपकहरुको लणतग एि.एम.आर्.एस र थथणनीय

कणयणालयहरुसम्म ढु वणनीको व्यवथथण तमलणउनुकण सणथै सहयोगणत्मक सुपरीवेिर् भएको।

पणलीकणहरुमण कणयारत थवणथ्य शणर्खणकण सं योजकहरुलणई ति.एि.आई.एस. तणतलम
सं िणलन गररएको ।

8.

तबतभन्न सं िणर मणध्यमहरू मणफात थवणथ्य सन्द्दे श प्रकणशन/प्रशणरर् गररएको। र्वद्यणलय

9.

तनशुल्क थवणथ्य सेवणको लणतग ोर्धी र्खररद गररएको। थप ोर्धी र आयुवेद

थवणथ्य खशिण कणयािम सं िणलन गररएको।

ोर्धीहरुको र्खररदकण लणतग प्रकृयण अगणति बढणर्एको।

10. प्रणथतमक

थवणथ्य केन्द्रमण आयू वेद सेवण प्रवणहकण लणतग खिर्कत्सक, अभ्यं गकतणा करणरमण

भनणा गरर सेवण सूिणरु गररएको, सो सेवण सं िणलनकण लणतग वणश्पथवदन सेट, तसरोधणरण
टे वलको आवश्यक व्यवथथणपन गररएको।

ट. भूतम ब्यवथथण, कृर्र् तथण सहकणरीीः
1.

प्रदे श सरकणर कणयातबभणजन तनयमणवली, 2074 बमोखजम भूतम ब्यवथथण, कृर्र् तथण

सहकणरी मन्द्रणलयलणई प्रणप्त कणया खजम्मेवणरी अनुरूप िणलु बजेट तथण कणयािम
कणयणान्द्वयनको लणतग २४ वटण कणयार्वतधहरू थवीकृत भई कणयणान्द्वयनमण रहे को।

2.

मन्द्रणलय र दुग्ध सहकणरीको सणझेदणरीमण लणगत सहभणगीतणमण रुकुम पखश्चम को
सोलणवणङ दुग्ध सं कलन केन्द्र तनमणार् सम्पन्न।दुग्ध सं कलन गरी दुग्धजन्द्य पदणथाहरूको
उत्पणदन शुरू भएको।

3.

प्रदे शभरीकण र्वतभन्न थथणनमण १४ वटण सहकणरी भवन तथण सं कलन केन्द्र तनमणार् कणया
सम्पन्न।सणथै कणतलकोटको कणतलकणमण १ सेलणर थटोर तनमणार् गररएको।

4.

एक तनवणािन िेर एक युवण लखित भेिण, व्रणर्खण प्रवाधन कणयािम अन्द्तरगत२० थथणनमण
कणयािम सम्पन्न भएको।

5.

एक तनवणािन िेर एक सहकणरी र्खेतीमण आधणररत तसिणई कणयािम अन्द्तरगत १४
र सणनण तसिणई अन्द्तरगत १० थथणनमण गरर २४ थथणनमण तसिणईकण कणयािम सम्पन्न।

6.

फलफुल तबरुवण र्वतरर् गरर फलफुल प्रवाधनमण टे वण पुयणाउने कणया।

7.

अगणातनक प्रदे शको आधणर वनणउने कर्णाली प्रदे श सरकणरको उदे श्य पूरण गना प्नणङ्गणररक
कृर्र् र्वधेयक तयणर गनुक
ा ण सणथै १० वटै खजल्लणहरुमण अगणातनक नमुनण गणउाँ
तनमणार् कणयािम सं िणलन कणया शुरु गररएको र र्वर्णदी पररिर् प्रयोगशणलण सम्वन्द्धी
कणयार्वतध वनणई कणयान्द्वयन प्रर्ियणलणई अगणति वढणईएको।

8.

कर्णाली समवृद्घीकण लणतग सहकणरी अतभयणन भन्ने मुल उदे श्यलणई पररपुतता गना सहकणरीमण
मणध्यमवणट उत्पणदनलणई वढणवण ददन प्रणप्त प्रथतणवको मुल्यणङ्कन गरी लणगत सहभणतगतणमण

७०% सम्म अनुदणन ददने प्रर्ियण अगणति वढणईएको। सणथै सहकणरीहरुको दतणा,
प्रभणवकणरी सं िणलन र तनयमन गने उदे श्यले कर्णाली प्रदे श सहकणरी र्वधेयक २०७५
सदनमण पेस गररएको।
9.

सरकणर, तनजी तथण सहकणरी सणझेदणरी कणयािम सं िणलन, कृर्क पेन्द्सन कणयािम र
वजणरीकरर् वणरे व्यणपक छलफल गरर कणयान्द्वयनको प्रर्ियण अगणति वढणईएको।

10. मणछण
11. िणलू

पणलनकण लणतग सभणव्यतण अध्ययनको कणम शुरु भई अगणति वढे को।
वर्ाको कणयािम सं िणलन गना दुई दजान कणयार्वतध तनमणार् गरर सो अनुसणर कणमलणई

सुिणरु गररएको।
12. िणलू

आतथाक वर्ाकण कृर्र् सिक, सणनण तसिणई ,उत्पणदन पकेट कणयािम, सहकणरी नमुनण

गणउाँ, अगणातनक नमुनण गणउाँ, लखित वगा केखन्द्रत कणयािम लगणयतकण कणयािमहरु
५०%सझौतण भई कणयान्द्वयनमण रहे को।

13. गररवीतनवणरर्

ु ी
14. भम

समन्द्वय सतमतत गठन गरर सो मणफात कणम वढणईएको।

समथयण तथण व्यवथथणपन सुझणव सतमतत गठनणदे श २०७५, मन्द्रीपररर्दवणट थवीकृत

भएको।

15. कृर्र्

सं ग सम्वन्द्धी कणयािमलणई एकरुपतणमण ल्यणउने उदे श्यले प्रदे श तभर सं िणतलत

र्वतभन्न आयोजनण, पररयोजनण र र्वतभन्न सं घ, सं थथणहरु सं ग अन्द्तरर्ियण कणयािम सम्पन्न
भएको।
16. प्रणदे खशक

थतरमण

िौमणतसक

समीिण,

योजनण

कणयान्द्वयनमण

एकरुपतण

भेटनरर

प्रणर्वतधकहरुलणई

ल्यणउन

अतभमुखर्खकरर् कणयािम, फलफुल र्खेतीको सम्भणव्यतण, ि ुनौती र आगणमी योजनण तनमणार्
सम्वन्द्धी कणयािम सम्पन्न गररएको।

17. एक

विण

एक

प्रणर्वतधक

अन्द्तरगत

थथणतनय

तहको

सहभणगीतणमण पशुसेवण सम्वन्द्धी उपकरर्हरुको र्वतरर् १० वटै खजल्लणहरुमण सम्पन्न
भएको।

ठ. समन्द्वय तथण सहकणयाीः
1.

अन्द्तर प्रदे श पररर्द्को प्रथम र दोस्रो बैठकमण कर्णाली प्रदे शको तफाबणट मणननीय
मुख्यमन्द्री र प्रमुर्ख सखिवको सहभणतगतण रहे को। उक्त बैठकमण प्रदे श सरकणरकण कणम
कणवणाहीहरू र सं घीय सरकणरसं गकण अपेिणहरू तलखर्खत रूपमण पेस गररएको।

2.

अन्द्तर प्रदे श पररर्द्को दोस्रो बैठकबणट तजुम
ा ण भएको सं घीयतण कणयणान्द्वयन सहजीकरर्

कणयायोजनण बमोखजमकण कणयाहरु मुख्यमन्द्री तथण मखन्द्रपररर्द्को कणयणालय र प्रदे श
मन्द्रणलयहरूबणट सम्पणदन भईरहे को।

3.

थथणनीय सरकणर सं िणलन ऐन, 2074 को दफण १05 बमोखजमको कर्णाली प्रदे श

समन्द्वय पररर्द्को ऐततहणतसक प्रथम बैठक 2075 मणघ 14 र 15 गते वीरे न्द्रनगरमण
ाँ े सणझण प्रततबद्धतण-पर जणरी गदै कर्णालीको र्वकणस र
सम्पन्न भएको। बैठकले 34 बुद

समृर्द्धकण लणतग प्रदे श र थथणनीय सरकणरकण बीि आपसी समन्द्वय सहकणया गने तनर्ाय
भएको।
4.

थथणनीय सरकणर सं िणलन ऐन, २०७४ मण ब्यवथथण भए बमोखजम थथणनीय तहहरुको
केन्द्र तथण नणमणकरर्को तसफणररस गने कणया प्रदे श सरकणरबणट भईरहको। तबतभन्न

४

वटण पणतलकणहरूको केन्द्रको लणतग नेपणल सरकणर समि तसफणररस भएको छ। २ वटण

पणतलकणहरूको केन्द्र र्ववणद छणनर्वन गरी टु ङ्गोमण पुयणाईएको र ४ वटण र्वतभन्न
पणतलकणहरूको केन्द्र र्ववणद छणनर्वनको िममण रहे को।
5.

थथणनीय सरकणर सं िणलन ऐन, 2074 को दफण ११० र प्रधणनमन्द्री तथण मं .प.कणयणालको
तमतत 2075/03/२० गते रणजपरमण प्रकणखशत सूिनण बमोखजम प्रदे शबणट तनयुक्त हुने

पदणतधकणरी/ कमािणरीहरू र थथणनीय तहकण जनप्रतततनतध/ पदणतधकणरीहरु/कमािणरीहरूको
सम्पखत्त र्ववरर् सं कलन गररएको र र्ववरर् नबुझणउने पणतलकणहरूमण कणनून बमोखजम
सम्पखत्त र्ववरर् बुझणउन परणिणर गररएको।

ु ी १
अनुसि

क.

मन्द्रणलयगत दरवन्द्दी तथण पदपुती अबथथण

कर्णाली प्रदे शको दरबन्द्दी सरिनण

ि स मन्द्रणलयको नणम
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

मुख्यमन्द्री तथण मखन्द्रपररर्द्को कणयणालय

कुल दरबखन्द्द

पद पुतता

ररक्त

52

37

15

619

515

104

365

186

179

749

220

529

406

234

172

38

29

9

68

40

28

19

16

3

36

31

5

12

4

8

2364

1312

1052

सणमणखजक र्वकणस मन्द्रणलय

भौततक पूवणाधणर र्वकणस मन्द्रणलय

उद्योग,पयाटन,वन तथण वणतणवरर् मन्द्रणलय

भूतम व्यवथथण, कृर्र् तथण सहकणरी मन्द्रणलय
आन्द्तररक मणतमलण तथण कणनुन मन्द्रणलय
आतथाक मणतमलण तथण योजनण मन्द्रणलय
प्रदे श प्रमुर्खको कणयणालय
प्रदे श सभण सखिवणलय

मुख्यन्द्यणयणतधवक्तणको कणयणालय
जम्मण

ु ी २
अनुसि

प्रदे श कणनून तनमणार् अवथथणीः (२०७५ मणघ २३ गतेसम्म)

क) मखन्द्रपररर्द्ले थवीकृत गरे कण नीतत/तनयमणवली/मणपदण्ि/कणयार्वतध/तनदे खशकण/गठन
आदे शहरू

ि.स

तनयमणवलीहरू

र्वर्यगत मन्द्रणलय

१.

प्रदे श सरकणरको लणतग केही सणवाजतनक तलर्खत प्रमणर्ीकरर्

मुख्यमन्द्री तथण मखन्द्रपररर्द्को कणयणालय

२.

प्रदे श सरकणर (कणया सम्पणदन) तनयमणवली, २०७४

मुख्यमन्द्री तथण मखन्द्रपररर्द्को कणयणालय

प्रदे श रणजपर प्रकणशन सम्बन्द्धी कणयार्वतध, २०७४

आखन्द्तरक मणतमलण तथण कणनून मन्द्रणलय

३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

१०.
११.
१२.
१३.
१४.

तनयमणवली, २०७४

प्रदे श सरकणर (कणया र्वभणजन) तनयमणवली, २०७४

मखन्द्रपररर्द्कण सदथयहरूको लणतग आिणरसं र्हतण, २०७४
प्रदे श मखन्द्रपररर्द् सम्बन्द्धी कणयार्वतध, २०७४

कर्णाली प्रदे श सखञ्चत कोर् (सञ्चणलन कणयार्वतध) तनयमणवली,
२०७५

मुख्यमन्द्री तथण मखन्द्रपररर्द्को कणयणालय
मुख्यमन्द्री तथण मखन्द्रपररर्द्को कणयणालय
मुख्यमन्द्री तथण मखन्द्रपररर्द्को कणयणालय
आतथाक मणतमलण तथण योजनण मन्द्रणलय

मुख्यमन्द्री रणहत सहणयतण कोर् तनदे खशकण, २०७५

मुख्यमन्द्री तथण मखन्द्रपररर्द्को कणयणालय

प्रदे श मखन्द्रपररर्द् र प्रदे श सभणकण पदणतधकणरी तथण

आखन्द्तरक मणतमलण तथण कणनून मन्द्रणलय

कर्णाली प्रदे श र्खिा मणपदण्ि तनदे खशकण, 2075

सदथयहरुको पणररश्रतमक र सुर्वधण सम्बन्द्धी तनर्ाय

आतथाक मणतमलण तथण योजनण मन्द्रणलय

कर्णाली प्रदे श बणढी पर्हरो समथयण समणधणन सतमतत (गठन)

आखन्द्तरक मणतमलण तथण कणनून मन्द्रणलय

कर्णाली प्रदे श गररबी तनवणरर् समन्द्वय सतमतत (गठन तथण

भ ुतम ब्यवथथण, कृर्र् तथण सहकणरी

प्रदे श उद्धणर तथण रणहत कोर् सञ्चणलन तनदे खशकण, २०७५

आखन्द्तरक मणतमलण तथण कणनून मन्द्रणलय

आदे श, २०७५

सञ्चणलन) तनदे खशकण, 2075

ढु ङ्गण, तगट्टी, बणलुवण, उत्र्खनन्, ितसङ्ग तबर्ि र्वतरर् तथण
िसर उद्योग थथणपनण र सं िणलनलणई ब्यवखथथत गने
कणयार्वतध, 2075

मन्द्रणलय

उद्योग, पयाटन वन तथण वणतणवरर्
मन्द्रणलय

१५.

कर्णाली प्रदे श समप"रक अनुदणन सम्बन्द्धी कणयार्वतध,

आतथाक मणतमलण तथण योजनण मन्द्रणलय

१६.

कर्णाली प्रदे श र्वशेर् अनुदणन सम्बन्द्धी कणयार्वतध, २०७5

आतथाक मणतमलण तथण योजनण मन्द्रणलय

कर्णाली प्रदे श आतथाक कणयार्वतध तनयमणवली, २०७5

आतथाक मणतमलण तथण योजनण मन्द्रणलय

१७.
१८.
१९.
२०.
२१.
२२.
२३.
२४.
२५.
२६.
२७.
२८.

२०७5

कर्णाली प्रदे श भ्रमर् र्खिा तनयमणवली, २०७5

कर्णाली प्रदे श कणनून आयोग गठन सम्बन्द्धी आदे श,
2075

आतथाक मणतमलण तथण योजनण मन्द्रणलय
आखन्द्तरक मणतमलण तथण कणनून मन्द्रणलय

कर्णाली प्रदे श योजनण आयोग (गठन तथण कणया सञ्चणलन)

आतथाक मणतमलण तथण योजनण मन्द्रणलय

कर्णाली प्रदे श सरकणर अन्द्तरगत सं िणलन हुने अथपतणल

सणमणखजक र्वकणस मन्द्रणलय

कर्णाली उज्यणलो कणयािम कणयणान्द्वयन कणयार्वतध, २०७५

मुख्यमन्द्री तथण मखन्द्रपररर्द्को कणयणालय

आदे श, २०७5

व्यवथथणपन सतमतत गठन आदे श, २०७५

एर्ककृत बथती र्वकणस कणयािम कणयणान्द्वयन कणयार्वतध,
२०७५

मुख्यमन्द्री तथण मखन्द्रपररर्द्को कणयणालय

कर्णाली प्रदे श योजनण आयोग सञ्चणलन सम्बखन्द्ध प्रशणसकीय

आतथाक मणतमलण तथण योजनण मन्द्रणलय

कर्णाली प्रदे श सणवाजतनक र्खररद सम्बन्द्धी तनदे खशकण,

आतथाक मणतमलण तथण योजनण मन्द्रणलय

भूतमर्हन सुकुम्बणसी समथयण समणधणन सुझणव आयोग -गठन_

भ ुतम ब्यवथथण, कृर्र् तथण सहकणरी

कर्णाली प्रदे श थवयंसेवक पररिणलन सम्बन्द्धी कणयार्वतध,

सणमणखजक र्वकणस मन्द्रणलय

कणयार्वतध, २०७5
2075

आदे श, २०७५
२०७५

श्रम तथण रोजगणर प्रवद्धान नीतत, २०७५

मन्द्रणलय

सणमणखजक र्वकणस मन्द्रणलय

र्ख) र्वधेयकको मथयौदण तयणर गना मखन्द्रपररर्द्ले सैद्धणखन्द्तक थवीकृतत ददएकण र्वर्यहरू
ि.स

र्वर्यगत मन्द्रणलय

र्वर्य

१.

जलस्रोत उपयोग र्वधेयक, २०७५

भौततक पूवणाधणर र्वकणस मन्द्रणलय

२.

प्रदे श सिक बोिा र्वधेयक, २०७५

भौततक पूवणाधणर र्वकणस मन्द्रणलय

३.

प्रणदे खशक पयाटन र्वधेयक¸ २०७५

उद्योग, पयाटन, वन तथण वणतणवरर्
मन्द्रणलय

४.

प्रदे श उद्योग र्वधेयक¸ २०७५

उद्योग, पयाटन, वन तथण वणतणवरर्
मन्द्रणलय

५.

प्रदे श वन र्वधे यक¸ २०७५

उद्योग, पयाटन, वन तथण वणतणवरर्
मन्द्रणलय

६.
७.

प्रणदे खशक जग्गण प्रशणसन (सञ्चणलन तथण व्यबथथणपन)

भूतम व्यबथथण, कृर्र् तथण सहकणरी

र्वधेयक, २०७५

मन्द्रणलय

लणगु ोर्ध तनयन्द्रर् सम्बन्द्धी र्वधेयक, 2075

आन्द्तररक मणतमलण तथण कणनून
मन्द्रणलय

८.

कर्णाली प्रदे श कणनून आयोग गठन सम्बन्द्धी र्वधेयक,

आन्द्तररक मणतमलण तथण कणनून

९.

कर्णाली प्रदे श र्वपद् जोखर्खम न्द्यूतनकरर् तथण ब्यवथथणपन

आन्द्तररक मणतमलण तथण कणनून

सम्बन्द्धी र्वधेयक, 2075

मन्द्रणलय

2075

मन्द्रणलय

१०.

प्रदे श सणवाजतनक सिकको ब्यवथथण तथण सं िणलन र्वधेयक,

भौततक पूवणाधणर र्वकणस मन्द्रणलय

2075
११.

प्रदे श तबद्युत शखक्तको र्वकणस, उत्पणदन, र्वतरर् र

भौततक पूवणाधणर र्वकणस मन्द्रणलय

ब्यवथथणपन सम्बन्द्धी र्वधेयक, 2075
१२.

प्रदे श सवणरी तथण यणतणयणत ब्यवथथण सम्बन्द्धी र्वधेयक,

भौततक पूवणाधणर र्वकणस मन्द्रणलय

2075
१३.

कर्णाली प्रदे श सुिनणको हक सम्बन्द्धी र्वधेयक, 2075

आन्द्तररक मणतमलण तथण कणनून

१४.

कर्णाली प्रदे श प्रहरी सम्बन्द्धी र्वधेयक, 2075

आन्द्तररक मणतमलण तथण कणनून

मन्द्रणलय
मन्द्रणलय

१५.

सणवाजतनक र्खररद र्वधे यक, 2075

आतथाक मणतमलण तथण योजनण मन्द्रणलय

१६.

प्रदे श लोक सेवण आयोग र्वधे यक, 2075

मुख्यमन्द्री तथण मखन्द्रपररर्द्को

१७.

कणयणालय

प्रदे श खशिण र्वधेयक, २०७५

१८.

प्रदे श थवणथ्य र्वधेयक, २०७५

१९.

कर्णाली प्रदे श मुरर् सम्बन्द्धी तबधेयक, 2075

सणमणखजक र्वकणस मन्द्रणलय
सणमणखजक र्वकणस मन्द्रणलय
आन्द्तररक मणतमलण तथण कणनून
मन्द्रणलय

२०.

उपभोक्तण सं रिर् ऐन सम्बन्द्धी र्वधेयक, २०७५

उद्योग, पयाटन, वन तथण वणतणवरर्
मन्द्रणलय

२१.

प्रदे श युवण पररर्द्को सम्बन्द्धमण व्ययवथथण गना बनेको

सणमणखजक र्वकणस मन्द्रणलय

२२.

प्रदे श अनुसन्द्धणन ब्यूरो सम्बन्द्धमण व्यवथथण गना बनेको

आन्द्तररक मणतमलण तथण कणनून

र्वधेयक, २०७५

मन्द्रणलय

प्रदे श अनुसन्द्धणन ब्यूरो सम्बन्द्धमण व्यवथथण गना बनेको

आन्द्तररक मणतमलण तथण कणनून

र्वधेयक, २०७५

मन्द्रणलय

कर्णाली प्रदे श र्वकणस प्रणतधकरर् र्वधेयक, 2075

भौततक पूवणाधणर र्वकणस मन्द्रणलय

२३.
२४.

र्वधेयक

ग) कर्णाली प्रदे श मखन्द्रपररर्द्को प्रशणसन तथण र्वधेयक सतमततमण छलफलमण रहेकण र्वर्यहरू
ि.स

र्वर्य

र्वर्यगत मन्द्रणलय

१.

कर्णाली प्रदे श वणतणवरर् सं रिर् र्वधेयक, 2075

२.

र्खणद्य उत्पणदन, सं रिर् तथण र्खणद्य अतधकणरको प्रवद्धान

३.

कर्णाली प्रदे श थवयंसेवक पररिणलन सम्बन्द्धमण व्यवथथण गना

उद्योग, पयाटन, वन तथण वणतणवरर्

र्वधेयक, 2075
बनेको र्वधेयक

मन्द्रणलय

भूतम व्यबथथण, कृर्र् तथण सहकणरी
मन्द्रणलय

सणमणखजक र्वकणस मन्द्रणलय

घ) प्रदे श सभणमण मथयौदण पेश गना मखन्द्रपररर्द्ले थवीकृतत ददएकण (प्रदे श सभणमण छलफलमण
रहेकण) र्वर्यहरू

ि.स
१.

र्वर्य
सणमणखजक सं घ सं थथण सञ्चणलन तथण ब्यवथथणपन
२०७४

र्वर्यगत मन्द्रणलय
र्वधेयक,

सणमणखजक र्वकणस मन्द्रणलय

२.

कर्णाली प्रदे श सभण सखिवणलय सम्बन्द्धमण व्यबथथण गना
बनेको र्वधेयक

३.
४.
५.
६.
७.

मन्द्रणलय

कर्णाली प्रदे श सहकणरी र्वधेयक, २०७५

भ ुतम ब्यवथथण, कृर्र् तथण सहकणरी

सुशणसन प्रत्यणभ ुतत गने सम्बन्द्धमण ब्यवथथण गना बनेको

आन्द्तररक मणतमलण तथण कणनून

र्वधेयक

मन्द्रणलय

प्रदे श सणवाजतनक प्रसणरर् सम्बन्द्धमण कणनूनी व्यवथथण गना

आन्द्तररक मणतमलण तथण कणनून

बनेको र्वधेयक

मन्द्रणलय

मन्द्रणलय

प्रणङ्गणरीक (अगणातनक) कृर्र् तबधेयक, 2075
प्रदे शमण र्खेलकुदको र्वकणस सम्बन्द्धमण व्यवथथण गना बनेको
र्वधेयक

८.

आन्द्तररक मणतमलण तथण कणनून

घरे ल ु र्हं सण तनयन्द्रर् गने सम्बन्द्धमण व्यवथथण गना बनेको
र्वधेयक

भ ुतम ब्यवथथण, कृर्र् तथण सहकणरी
मन्द्रणलय
सणमणखजक र्वकणस मन्द्रणलय
सणमणखजक र्वकणस मन्द्रणलय

ङ) प्रदे श सभणबणट थवीकृत भएकण (प्रमणखर्करर् भएकण) ऐनहरू
ऐन

र्वर्य

नं
१

कर्णाली प्रदे श, प्रदे श आतथाक कणयार्वतध ऐन, २०७४

२

कर्णाली प्रदे श र्वतनयोजन ऐन, 2075

३

कर्णाली प्रदे श आकखथमक कोर् ऐन, 2075

४

कर्णाली प्रदे शथतरकण केर्ह सणवाजतनक तलर्खत प्रमणखर्करर् (कणयार्वतध) ऐन, 2075

५

कर्णाली प्रदे श थथणनीय तहकण पदणतधकणरी तथण सदथयहरूको सुर्वधण सम्बन्द्धी ऐन, 2075

६

कर्णाली प्रदे श र्वतनयोजन ऐन, 2075

७

कर्णाली प्रदे श र्वखत्तय हथतणन्द्तरर् (ब्यवथथणपन) ऐन, 2075

८

कर्णाली प्रदे शमण कर तथण गैरकर रणजथव सम्बन्द्धी ऐन, 2075

९

कर्णाली प्रदे शको अतथाक ऐन, 2075

१०

कर्णाली प्रदे श ऋर् उठणउने ऐन, 2075

११

कर्णाली प्रदे शको गणाँउ सभण र नगर सभणको कणनून तनमणार् प्रर्ियणकण सम्बन्द्धी ऐन, 2075

१२

मुख्य न्द्यणयतधवक्तणको कणम, कताव्य र अतधकणर तथण सेवणकण शता सम्बखन्द्ध ऐन, 2075

१३

प्रशणसर्कय कणयार्वतध (तनयतमत गने) ऐन, 2075

१४

गणउाँ सभण र नगर सभण सञ्चणलन कणयार्वतध ऐन, २०७५

१५

खजल्लण सभण सञ्चणलन कणयार्वतध ऐन, 2075

१६

कर्णाली प्रदे श सरकणरकण मुख्यमन्द्री तथण मन्द्रीहरूको पणररश्रतमक तथण सुर्वधण सम्बन्द्धी ऐन,
२०७५

१७

कर्णाली प्रदे श सभणकण पदणतधकणरी तथण सदथयहरूको पणररश्रतमक र सुर्वधण सम्बन्द्धी ऐन,
2075

समणप्त

