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भेयो बन्न ु
×सभदृ्ध कणणारी् सरु्खणयी कणणारीफणसी फनणउने सयकणयको दीर्ाकणतरन सोचरणई सणथाक 

तलु्मणउन सणभणशजक न्द्मणम सर्हतको आतथाक सभरृ्द्ध, ऩूवणाधणय र्वकणस य सशुणसनकण आधणय 

तमणय गना अध्ममन अनसुन्द्धणन, कणनून तजुाभण, आवतधक मोजनण तनभणाण तथण कणमणान्द्वमनको 

शरुुवणत गने गयी दोस्रो वषाभण र्वतबन्न गततर्वतध तथण र्िमणकरणऩहरु अगणतड फढणईएको छ।  

 प्रदेश सयकणय प्रतत जनतणको फढी हनु ु स्वबणर्वक नै हो। कणनूनी, सॊस्थणगत य 

कणमागत फन्द्दोफस्ती  ऩूवातमणयीभण तीनै तहकण सयकणयहरू तफच सभन्द्वम, सहकणमा तथण सभणन 

गततभण अगणतड फढ्न ु ऩने सॊवैधणतनक व्मवस्थण य सॊर्ीम शणसन व्मवस्थणको कणमणान्द्वमन 

भरुकुभण एउटण नौरो अभ्मणस बएकोरे मसकणरणतग प्रशणसतनक सॊमन्द्रको ऩनु्सॊयचनण, प्रमणप्त 

य सऺभ जनशशि ऩूतताभण बएकण प्रणर्वतधक र्ढरणईरे सयकणयकण कणमािभहरुरणई अऩेऺणकृत 

गततभण अगणतड फढणउन सर्कएको छैन।  

तफकट बौगोतरक फनणवट, श्रोत सणधनको न्द्मूनतण, सणभणशजक र्वबेद य वशिततकयणको, 

सणभणशजक आतथाक बौततक ऩूवणाधणय य औद्योतगक वणवतणवयणको कभजोय अवस्थण,  
व्मवसणर्मक वणतणवयणको अबणव यहेको प्रदेश जहणॉ  तनवणाहभरु्खी य ऩयम्ऩयणगत कृर्ष प्रणणरी, 

उत्ऩणदनसॉग नजोतडएको श्रभशशि जस्तण चनुौतीहरुसॉग अझै ऩतन जधु्न ु ऩरययहेको मथणथातण 

अनबुतु नै छ। 

कभाचणयी सभणमोजनफणट मस प्रदेशकण अत्मन्द्त न्द्मून जनशशि भणरै ऩूतताहनु ु जसभण ऩतन 

प्रणर्वतधक धणयकण जनशशिहरु अत्मन्द्त न्द्मून यहेको हुॉदण र्वकणस मोजनण तपा को फजेट तथण 

कणमािभ कणमणान्द्वमनभण अऩेऺण गये अनरुुऩकण कणमाहरु अऩेऺण अनरुुऩ अगणतड फढणउन 

सर्कएन। 

 उशल्रशर्खत सभस्मण तथण चनुौतीहरूको सणभनण गना प्रदेशको आवश्मकतण य र्वशशष्टतण 

अनरुूऩको सङ्गठन सॊयचनण य दयफन्द्दी शस्वकृत गयी कणमणारम तथण ऩद दतणा सभेत सम्ऩन्न 

गयी सफै कणमणारमहरू स्थणऩनण बएकण छन।् प्रणर्वतधक जनशशिको तत्कणर व्मवस्थणऩन गना 

इशन्द्जतनमरयङ्ग, स्वणस््म सेवण, वन तथण वणतणवयण, कृर्ष तथण ऩशसेुवण तपा कण रयि 

दयवन्द्दीहरूभण सेवण कयणय भणपा त ऩदऩतुी गयी फजेट तथण कणमािभ कणमणान्द्वमनरणई गतत 

ददइएको छ।आवश्मक ऐन कणनून, नीतत तनमभ, कणमार्वधी, तनदेशशकण य भणऩदण्ड तनभणाण 

गयी वणर्षाक फजेट तथण कणमािभको कणमणान्द्वमनको प्रकृमण प्रणणरीगत व्मवस्थण स्थणर्ऩत गद  

रतगएको छ। 



कणणारीको आतथाक र्वकणस य सभरृ्द्धकण रणतग प्रदेश सयकणयको रगणनी भणरै ऩमणाप्त 

नहनुे र्वषमभण हणभी स्ऩष्ट छौं। मसथा तनजी रगणनीकतणा एवॊ र्वकणस सणझेदणयहरुको रगणनी 

तबत्र्मणउन आवश्मक सहशजकयण तपा  हणम्रण र्िमणकरणऩहरु तनदेशशत छन।् जभनुणहण-र्हल्सण 

रतुभणगा तनभणाणकणरणतग सम्बणव्मतण अध्ममन प्रततवेदन तमणय बएको छ। मसभण ठुरो रणगत 

र्वत्तीम स्रोत आवश्मक ऩने हुॉदण स्रोत व्मवस्थणऩनकणरणतग नेऩणर सयकणयसॉग अनयुोध 

गरयसर्कएको छ। मसैगयी यणजधणनी शहय वीयेन्द्रनगयको चिऩथ तनभणाणको सम्बणव्मतण 

अध्ममन बइयहेको छ। प्रदेश तबरकण ठूरण आमोजनणहरुको सॊबणव्मतण अध्ममन य र्वस्ततृ 

ऩरयमोजननण प्रततवेदन तमणयीकणरणतग र्वदेशी तनभणाण कम्ऩनीहरुरणई नऩणर सयकणयभणपा त 

अनयुोध गरयएको छ।  

  

मो प्रदेश र्वकणसको भोडेर अन्द्म प्रदेशको बन्द्दण पयक हनु आवश्मक छ। वकणसको मो 

नमणॉ भोडेररणई तम गना  कणणारी र्वऻ सभूह तथण र्वतबन्न सयोकणयवणरण तनकणम, अन्द्तयणर्ष्डम 

र्वकणस सणझेदणय सॊस्थणहरू भणपा त यचनणत्भक सझुणव, सल्रणह तथण ऩयणभशा प्रणप्त बईयहेको 

छ। प्रदेश मोजनण आमोगरे मो सभग्र फहस सभेतकण आधणयभण प्रदेशको प्रथभ ऩिवषीम 

मोजनण तमणय गरययहेको छ।  

आवतधक मोजनण य भध्मकणरीन र्खचा सॊयचनणको जगभण फसेय वणर्षाक नीतत तथण 

कणमािभ य फजेट तजुाभण गने व्मशस्थत प्रणणरी अवरम्फन गने गयी तनदेशशकण तथण 

कणमार्वधीहरू तमणय बएकण छन।् र्वकणस मोजनण य कणमािभहरुरणई व्मशिको ऩहुॉचको 

आधणयभण फजेटभण सभणवेश गने य तफनण कुनै अध्ममन र्खचा गने हणम्रो फजेट प्रणणरीको आभ 

चरयरफणट भणतथ उठ्न ऩरयमोजनण फैङ्क भणपा त कणभ गने सयकणयको तमणयीभण सफैको सहमोग 

य सभथणा आवश्मक छ।  

अन्द्तय प्रदेश ऩरयषदकण फैठकहरुभण प्रदेशको भदु्दण उठणउॉदण कणणारीरणई पयक 

दृर्ष्टकोणरे हेनुा ऩछा बने्न भणन्द्मतण स्थणर्ऩत बएको छ। मस्तै  प्रदेश सभन्द्वम ऩरयषद् को दोस्रो  

फैठकफणट कणणारीको र्वकणस य सभरृ्द्धकण रणतग प्रदेश य स्थणनीम सयकणयकण फीच आऩसी 

सभन्द्वम सहकणमाकण २१ फुॉदण तम गयी कणमणान्द्वमनभण रतगएको छ।  कणणारी प्रदेश र्वकणस 

ऩरयषद्कण  ऩर्हरो फैठकरे प्रदेशको प्रथभ ऩि वषीम मोजनणको आधणयऩररणई अन्द्तभरुऩ 

ददएकोछ।   



  सयकणय गठन बएय २ वषा ऩयुण बएको मस अवसयभण सयकणयरे सम्ऩणदन गयेकण 

भखु्म-भखु्म कणभ कणमाहरुको सॊशऺप्त मसै ऩशुस्तकणभण सॊग्रर्हत छन।् शून्द्मतणको शस्थततफणट 

प्रदेश सयकणयरणई मस शस्थततभण ल्मणईऩरु् मणउन नीततगत, सॊस्थणगत, व्मवहणयगतय कणमागत 

रूऩभण प्रत्मऺ ऩयोऺ रुऩभण सणथ, सहमोग य अभलु्म यणम ऩयणभशा प्रदणन गनुाहनुे सम्ऩूणा प्रदेश 

सबण सदस्महरु, यणष्डसेवक कभाचणयीहरु, र्वऻ सभूह, आभसिणय, सयोकणयवणरण सम्फद्ध सफैभण 

हणददाक धन्द्मवणद तथण आबणय प्रकट गद  बर्वष्मभण  अझ यचनणत्भक सझुणव, सल्रणह य 

सहकणमाको अऩेऺण गदाछु। 

 
 

(भहेन्द्रफहणदयु शणही) 
भखु्मभन्द्री  



क. भशन्द्रऩरयषद् फैठक तथण कणनून तनभणाण्  
1. प्रदेश भशन्द्रऩरयषद् गठन बएको दोस्रो वषा अथणात तफ.स.2075 पणगनु देशर्ख 

हणरसम्भ प्रदेशकण र्वतबन्न आवश्मकतणहरूको सॊवोधन गना २5 ऩटक 
भशन्द्रऩरयषद् फैठक सम्ऩन्न बएको छ। सणथै भशन्द्रऩरयषद्कण र्वषमगत सतभततकण 
फैठकहरू सभेत आवश्मकतण अनसुणय सम्ऩन ्बएकण छन।् 

2. प्रदेश सयकणयको सॊवैधणतनक तथण कणनूनी कणमा शजम्भेवणयी सम्ऩणदन गना मो 
अवतधभण र्वतबन्न र्वषमकण 1१ वटण र्वधेमकहरू ऩणरयत बई भणननीम प्रदेश 
प्रभरु्खज्मूफणट प्रभणणीकयण बएकण छन।्  

3. हणरसम्भ ९ वटण र्वतबन्न र्वधेमकहरू प्रदेश सबणभण ऩेस गना स्वीकृतत य ३० 
वटण र्वतबन्न र्वषमभण र्वधेमक तजुाभणकण रणतग सैद्धणशन्द्तक स्वीकृतत प्रदणन गरयएको 
छ। एउटण र्वधेमक प्रशणसन तथण र्वधेमक सतभततभण छरपरभण यहेको छ। 
(र्वस्ततृ र्ववयण अनसूुची १भण) 

4. मस अवतधभण प्रदेश सयकणयको फजेट तथण कणमािभ कणमणान्द्वमन सणथै अन्द्म 
कणमाहरू सिणरनकण रणतग र्वतबन्न र्वषमगत भन्द्रणरमहरुको सभेत गयी प्रदेश 
भशन्द्रऩरयषद् फणट 2२ वटण नीतत/तनमभणवरी/कणमार्वतध/भणऩदण्ड/आचणयसॊर्हतण 
तथण तनदेशशकणहरू स्वीकृत बई कणमणान्द्वमनभण यहेकण छन।् 

र्ख. सॉगठन सॊयचनण तथण जनशशि व्मवस्थणऩन् 
1. शजल्रणस्तय सभेतफणट प्रदेश सयकणयको सेवण प्रवणह गयी सेवणरणई प्रबणवकणयी य 

जनभैरी फनणउने उदे्दश्मरे नमणॉसॉगठन तथण व्मवस्थणऩन सवेऺण सम्ऩन्न बएको छ। 
अस्ऩतणर य र्वशशष्ट र्वषमगत सॊयचनण फणहेक हयेक भन्द्रणरमको शजल्रण 
सदयभकुणभभण कम्तीभण १ कणमणारम यहने गयी सेवण प्रवणहको व्मवस्थण तभरणइएको 
छ। 

2. प्रदेश सयकणयफणट प्रदेश सबण सशचवणरम, आमोग तथण प्रदेश भन्द्रणरम य भणतहत 
159 वटणसॉगठन सॊयचनण य कूर 2555 दयफन्द्दी स्वीकृत बएको य प्रदेश 
तनजणभती र्कतणफर्खणनण स्थणऩनण नबए सम्भकण रणतग ऩद तथण दयफन्द्दी दतणाको रणतग 
सॊर्ीम भणतभरण तथण सणभणन्द्म प्रशणसन भन्द्रणरमभण अनयुोध गरयएकोभण सो 
भन्द्रणरमफणट तनणाम बई तनजणभती र्कतणफर्खणनणभण दतणा प्रकृमणभण यहेको छ। जसभण 
हणर 1472 ऩदऩूतता य 1213 दयफन्द्दी रयि अवस्थणभण यहेको छ। (र्वस्ततृ 
र्ववयण अनसूुचीभण २भण) 

3. प्रणर्वतधक जनशशिको अबणवरणई केही हदसम्भ ऩूतता गनाकण रणतग सेवण कयणयभण 
जनशशि प्रणतप्त गने कणमार्वतध तमणय गयी इशन्द्जतनमरयङ्ग सेवण, स्वणस््म सेवण, नेऩणर 
वन सेवण य कृर्ष तथण ऩशसेुवण तपा कण प्रणर्वतधक ऩदभण सेवण कयणयफणट जनशशि 
प्रणतप्त गयी कणमा अगणतड फढणइएको छ। 

4. कणणारी प्रदेशभण कभाचणयीहरूको आकषाण फढणउन य र्टकणइयणख्न सगुभ य दगुाभतणको 
आधणयभण शजल्रणगत रूऩभण र्वशेष प्रोत्सणहन बत्तण उऩरब्ध गयणएको छ।मसफणट 
रयि ऩदऩूतता तथण कणमा उत्प्रयेणण वरृ्द्ध बई कणमाप्रबणवकणरयतण फढ्ने अऩेऺण गरयएको 
छ। 



5. भणनव र्वकणस सूचकणङ्क न्द्मून यहेकण शजल्रणहरूभण सणभणशजक, सणॊस्कृततक, बौततक 
र्वकणसभण सहमोग ऩरु् मणउन स्वमॊसेवक ऩरयचणरन गरयएको छ।  

 
 

ग. नीतत तथण कणमािभ य वणर्षाक फजेट् 
1. आ.व.076/077 को नीतत तथण कणमािभ य वणर्षाक फजेट स्वीकृत बई 

कणमणान्द्वमनभण यहेको छ। प्रथभ ऩिवषीम आवतधक मोजनणको आधणयऩर तमणयी 
अशन्द्तभ चयणभण ऩगेुको छ। मो मोजनणको आधणयऩर प्रदेशको व्मवशस्थत य दूयगणभी 
र्वकणसभण कोसेढुङ्गण सणर्वत हनुे र्वश्वणस सयकणयरे तरएको छ।  

2. स्थणनीम तहहरूभण यणजश्व फणॉडपणॉट य र्वतबन्न अनदुणन यकभ अन्द्तयसयकणयी र्वत्त 
व्मवस्थणऩन ऐन, 2074 य प्रदेश र्वत्तीम हस्तणन्द्तयण तथण अनदुणन सम्फन्द्धी 
कणनून/कणमार्वतध फभोशजभ सभमभण नै प्रवणह गरयएको छ।  

3. प्रदेशशस्थत स्थणनीम तहको सडक, तसॊचणइ, उजणा, र्खणनेऩणनी जस्तण ऩूवणाधणयको र्वकणस 
गना सभऩूयक अनदुणन भणपा त रू. १ अफाकण आमोजनण तथण कणमािभहरु छनौट गयी 
कणमणान्द्वमनको चयणभण यहेको छ। 

4. चणरू आ.व.को फजेट तथण कणमािभ कणमणान्द्वमनको प्रथभ चौभणतसक प्रगतत सभीऺण 
गोष्ठी तभतत २०७6 भॊतसयभण सम्ऩन्न बएको छ। २०७६ भणर् भसणन्द्तसम्भको कूर 
र्खचा २ अफा ५६ कयोड २८ रणर्ख ४ हजणय र्खचा बएको छ। जसभध्मे चणरू र्खचा 
१ अफा ६१ कयोड ४८ रणर्ख ९१ हजणय य ऩूॉजीगत र्खचा ९४ कयोड ७९ रणर्ख 
१३ हजणय यहेको छ ।  

5. चणरू आ.व. 2076/77 भण सभणनीकयण अनदुणन रु. ८० कयोड, सभऩूयक 
अनदुणन रु. १ अफा, र्वशेष अनदुणन रु. ३० कयोड य सशता अनदुणन रु. ५० कयोड 
गयी २ अफा ६० कयोडकण मोजनण तथण कणमािभहरु र्वत्तीम हस्तणन्द्तयण भणपा त 
स्थणनीम तहहरुभण हस्तणन्द्तयण गरयएको छ। 

6. तभतत  २०७6 भणर् १0 गते कणणारी र्वकणस ऩरयषद्को प्रथभ फैठक प्रदेश 
यणजधणनी सरेु्खतभण सम्ऩन्न बएको छ। प्रदेश य स्थणनीम तहरे प्रबणवकणयी मोजनण 
तनभणाण, र्वकणस गततर्वतध सिणरन तथण रणब र्वतयणभण कसयी सभन्द्वम, सहकणमा य 
प्रबणवकणरयतण ल्मणउने बने्न र्वषमभण र्नीबतू छरपर बएको छ। मसै अवसयभण 
प्रदेशको प्रथभ ऩिवषीम मोजनणको रणतग सभेत भहत्वऩूणा सझुणव प्रणप्त हनुकण सणथै 
मोजनणको स्थणनीम तहसम्भ आन्द्तरयकीकयण बएको छ।  

7. र्वत्तीम हस्तणन्द्तयण सम्फन्द्धभण देशर्खएकण सभस्मण य सभणधणनकण उऩणमहरु सभेत 
उल्रेर्ख गयी सॊर्ीम सयकणय तथण स्थणनीम तहहरूसॉग औऩचणरयक तथण अनौऩचणरयक 
सॊवणद गरयएको छ। 

 

र्. उद्योग, ऩमाटन तथण वन वणतणवयण्  

1. ऩमाटन ऺेरको प्रबणवकणयी र्वकणस, ऩमाटन ऩूवणाधणयहरूको र्वकणस, ऩमाटकीम भहत्व 
फोकेकण ऩयुणतणशत्वक सम्ऩदण सॊयऺण तथण सम्वद्धान गना तथण ऩमाटन सम्फद्ध सयकणयी 



गैह्रसयकणयी तथण तनजीऺेरकण सयोकणयवणरणहरूसॉग प्रबणवकणयी सभन्द्वम, सहकणमा 
भणपा त कणणारी ऩमाटन र्वकणस गयी स्थणनीम स्तयभण योजगणयी सजृनण, आमआजान 
वरृ्द्धकण सणथै प्रदेशको यणजस्वभण सभेत मोगदणन फढणउने व्मवशस्थत मोजनण तथण 
कणमाकण रणतग प्रदेश ऩमाटन फोडा गठन गरयएको छ। 

2. १० वषे ऩमाटन गरुुमोजनण तमणय गरयएको छ। मस गरुूमोजनणरे कणणारीको ऩमाटन 
ऺेर तथण ऩमाटन ऩूवणाधणयहरूको तनभणाण, सॊयऺण तथण उऩमोगरणई प्रबणवकणयी 
फनणउने र्वश्वणस तरइएको छ।  

3. नेऩणर भ्रभण वषा २०२० शबुणयम्ब कणमािभ सम्ऩन्न गयी "मसऩणरी, र्भुौं कणणारी" 
बन्ने नणयणकण सणथ ऩमाटन प्रवद्धान तथण प्रचणय-प्रसणय गने कणमा अगणतड फढणइएको छ। 
कणणारीको ऩमाटन प्रवद्धानभण सहमोगी हनुे गयी प्रदेशको ऩमाटन रोगो सभेत तमणय 
गयी प्रमोगभण ल्मणइएको छ।  

4. फरुफरेु गरुुमोजनण फभोशजभ फरुफरेु तणर र्वस्तणय, सॊयऺण तथण उद्यणन तनभणाण कणमा 
रतु गततभण बइयहेको छ। कणिेर्वहणय धणतभाक वन ऺेर, देउती फज्मैं,  तथण यत् न 
यणजभणगाको पोयरेन सडक तडबणइडयभण तणयफणय सर्हतको वृऺ णयोऩण गयी हरयमणरी 
प्रवद्धानकण कणमा बइयहेको छ।  

5. प्रदेश तबर र्येर ु तथण सणनण उद्योगहरू ३३९७, रर् ु उद्योग ४२६, वणशणज्म 
(व्मवसणम) १९६५ गयी जम्भण ५७८८ वटण उद्यभ तथण व्मवसणम भणपा त आ.व. 
२०७५/०७६ भण  रु.३,८७,८८,२०७ यणजस्व सॊकरन बएको छ। 

6. आ.व. २०७५/०७६ भण ३६३७७८ क्म.ुर्पट. कणठ, २४३७४ चट्टण दणउयण य 
१२९५००० गोटण तफरुवण उत्ऩणदन गयी ८४.६ हे. ऺेरपरभण वृऺ णयोऩणकण सणथै 
४.५३ हे. वन ऺेर अततिभण तनमन्द्रण गरयएको छ।  

7. आ.व. २०७५/०७६ भण वन व्मवस्थणऩनफणट जम्भण रु.१५१२६२६८२ यणजस्व 
सॊकरन बएको छ। 

8. कणणारीकण र्हभणरी शजल्रणहरूभण सरेु्खत देशर्ख तसधण हवणई सेवण सॊचणरन बएको य 
हमु्रण य डोल्ऩण शजल्रणकण जेष्ठ नणगरयक तथण ऩूणारुऩभण अऩणङ्ग बएकण 
नणगरयकहरुरणई हवणई मणरणभण अनदुणन सहतुरमत प्रदणन गने व्मवस्थणरणई तनयन्द्तयतण 
ददइएको छ। 

9. सरेु्खत फीभणनस्थरको र्वस्तणय तथण स्तयोन्नतीको रणतग नेऩणर सयकणयसॉग अनयुोध 
गरयएको छ।  

10. यणर्ष्डम तनकुि तबर ऩने यणयण तणर वरयऩरय सणइकर रेन तथण श-ेपोक्सणु्डो यणर्ष्डम 
तनकुञ्ज तबर ऩने श-ेपोक्सणु्डो तणर वरयऩरय ऩदभणगा तनभणाणकण रणतग नेऩणर 
सयकणयफणट स्वीकृतत प्रणप्त बई र्वस्ततृ सबे तथण DPR तमणयी कणमा बइयहेको छ। 



 
 
 
 

ङ. ऩूवणाधणय तनभणाण तथण र्वकणस् 
1. प्रदेशको सम्फरृ्द्धकण रणतग जभनुणह-कोहरऩयु- र्हल्सण सडक शचतनमण कम्ऩनी(China 

Railway Eryuan Engineering)फणट (DPR) र्वस्ततृ ऩरयमोजनण प्रततवेदन तमणय बई 
प्रदेश सयकणयरणई प्रणप्त बएको छ। प्रदेशको यणनीततक भहत्वको उि सडक 
तनभणाणकण रणतग ठुरो यकभ आवश्मक बएको हुॉदण तनभणाण प्रकृमण अगणतड फढणइददन 
नेऩणर सयकणयरणई अनयुोध गरयएको छ। उि सडक तनभणाणकण रणतग दणत ृ
यणष्डहरूसॉग रगणनी सहमोगकण रणतग प्रमणस बइयहेको छ। 

2. सरेु्खत उऩत्मकणको चिऩथ तनभणाणकणरणतग शचतनमण टोतरफणट र्वस्ततृ ऩरयमोजनण 
प्रततवेदन (DPR) तनभणाण कणमा बइयहेको छ। 

3. सरेु्खत शजल्रणभण हणरसम्भ जम्भण 2 र्क.भी. सडक कणरोऩरे, ४२.5 र्क.भी. सडक 
ग्रणबेर य 72 र्क.भी. कच्ची सडक सम्ऩन्न बएको य फणॉकी तनभणाणणधीन अवस्थणभण 
यहेको छ। 

4. नेवणये र्खोरण, सणॉधी र्खोरण, भयुरी र्खोरण रगणमतकण स्थणनभण भोटयेवर ऩरुतपा  ८ 
वटण ऩरु तनभणाणको चयणभण यहेको छन।् 

5. सरेु्खत, सल्मणन, दैरेर्ख, रगणमतकण प्रदेशकण १० वटै शजल्रणकण र्वतबन्न स्थणनभण 
तसॉचणई तपा  करयफ 1000 हेक्टय जतभनभण थऩ तसॉचणई सरु्वधण उऩरब्ध बएको 
छ। 

6. नदी तनमन्द्रण तथण तटफन्द्धतपा कण १०० वटण मोजनणहरूभध्मे 50 वटण 
मोजनणहरुको सवेऺण कणमा सम्ऩन्न बएको छ। तसॊचणइतपा कण 120 मोजनणहरूभध्मे 
80 वटण, र्खणनेऩणनीतपा कण 149 वटण मोजनणहरूभध्मे 10० वटण मोजनणहरूको 
सवेऺण कणमा सम्ऩन्न बएको छ। 

7. र्खणनेऩणनी तपा  कणणारी प्रदेशकण १० वटै शजल्रणकण िभणगत तथण नॉमण र्खणनेऩणनी 
आमोजनणहरुको तनभणाण कणमा बइयहेको छ।सरेु्खत उऩत्मकणभण र्खणनेऩणनी सरु्वधण 
ऩरु् मणउन र्वस्ततृ सवेऺण कणमा बइयहेको छ। 

8. प्रदेश सयकणयको सफै भन्द्रणरमहरू एकै स्थणनभण यहने गयी प्रदेश सयकणयको केन्द्रीम 
सशचवणरम बवनको DPR  तमणय गयी तनभणाणकण रणतग कोष तथण रेर्खण तनमन्द्रकको 
कणमणारमको उत्तय तपा को करयफ २ तफगणह जग्गण प्रणतप्तको रणतग सॊर्ीम शहयी 
र्वकणस भन्द्रणरमभण अनयुोध गरयएको छ। प्रदेश सयकणयकण सॊमन्द्रहरुरे उऩमोग 
गरययहेकण सफै सॊयचनणहरूको स्वणतभत्व प्रदेश सयकणयभण हस्तणन्द्तयणको व्मवस्थण हनु 
सभेत नेऩणर सयकणयसॉग अनयुोध गरयएको छ। 

च. यणहत/उद्दणय तथण सणभणशजक र्वकणस् 



1. कणणारी प्रदेश र्वऩद् जोशर्खभ न्द्मूनीकयण तथण व्मवस्थणऩन तनमभणवरी, 2076 य 
र्वऩद् ऩीतडत आवणस तनभणाण सहमोग कणमार्वतध, २०७६ भशन्द्रऩरयषद् फणट स्वीकृत बई 
र्वऩद् व्मवस्थणऩन तथण र्वऩद् ऩीतडत ऩनुस्थणाऩनणभण कणमाहरू प्रबणवकणयी रूऩरे अगणतड 
फढणउन कणनूनी आधणय तनभणाण बएको छ।  

2. 17 रणर्ख ७० हजणय र्यऩरयवणयको सणभरु्हक र्वऩद् जोशर्खभ वीभण गरयएको छ।  

3. र्वऩद् जन्द्म र्टनण तथण दरु्ाटनणभण ऩयी भतृ्म ुबएकण एवॊ अङ्गबङ्ग बएकण व्मशिहरूकण 
रणतग सॊर्ीम सयकणय एवॊ सयुऺण तनकणमसॉग सभन्द्वम गयी हवणई तथण स्थर उद्दणयको 
कणमा गरयएको छ। 

4. र्िमणशीर ऩरकणयहरुको सयुऺणको प्रत्मणबतूतको रणतग स्थणर्ऩत ऩरकणय फीभण 
कणमािभरणई तनयन्द्तयतण ददइएको छ।  

5. ७० फषाभणतथकण जेष्ठ नणगरयकरणई प्रदेश अन्द्तयगतकण सफै सयकणयी अस्ऩतणरभण सफै 
र्खणरकण स्वणस््म सेवणहरू तन्शलु्क हनुे व्मवस्थणरणई तनयन्द्तयतण ददइएको छ। 

6. कणयणगणयकण कैदीहरुरणई सीऩ र्वकणस तणतरभ सॊचणरन गना तणतरभ ऩर्हचणन बएकण 
सम्फशन्द्धत शजल्रण कणयणगणयफणट कणणारी प्रदेश र्खचा भणऩदण्ड तनदेशशकण य आतथाक 
कणमार्वतध ऐन, तनमभ फभोशजभ तणतरभ सॊचणरन बइयहेको छ।  

7. सडकभण आशश्रत यहनऩुने तथण जीवन तनवणाहकण रणतग भणगेय र्खणनऩुने शस्थततको 
अन्द्त्मकण रणतग २०७६ भणर् ४ भण सहमोगणऩेऺी सडकभणनव यर्हत कणणारी प्रदेशको 
र्ोषणण कणमािभ सम्ऩन्न बएको छ। 

8. वीयेन्द्रनगय नगयऩणतरकण य भणनव सेवण आश्रभसॉगको सहकणमाभण सरेु्खतभण सडक 
आशश्रत सहमोगणऩेऺीहरूको ऩनुस्थणाऩनण गने व्मवस्थण तभरणइएको छ। सडक आशश्रत 
सहमोगणऩेऺी भणनवभिु प्रदेश तनभणाणभण प्रदेशकण सफै स्थणनीम तहहरुफणट प्रततवद्धतण 
व्मि बएको छ।  

9. फणरतफवणह, छोयीहरुप्रतत हनुे र्वबेदको अन्द्त्म य छोयीहरुको रणरनऩणरभण सहमोग 
ऩरु् मणउने उद्धेश्मरे कणणारी प्रदेश सयकणयरे 2076 सणउन १ गतेफणट रणग ुगयेको 
फैंकर्खणतण छोयीको सयुऺण जीवनबयीको कणमािभ १ ऩषु २०७६ भण कणतरकोटको 
र्खणॉडणचि नगयऩणतरकणफणट शबुणयम्ब बएको छ।  

10. स्थणनीम तहहरूसॉगको सहकणमाभण सिणरन हनुे मस कणमािभफणट भणध्मतभक शशऺण 
ऩयुण गने य २० फषा सम्भ र्ववणह नगने छोयीहरूको रणतग प्रदेश सयकणयकण तपा फणट 
भणतसक ५०० रूऩैमण र्खणतणभण जम्भण गरयददन प्रफन्द्ध तभरणइएको छ।  

11. रैंतगक र्हॊसण प्रबणर्वत भर्हरण तथण फणरफणतरकणहरूको रणतग ६ शजल्रणभण सेपहणउस 
स्थणऩनण य सिणरन गरयएको छ। 

12. प्रदेश स्तयभण वदृ्धणश्रभ सिणरन, व्मवस्थणऩन सहमोग य ४ शजल्रणभण वदृ्ध ददवणसेवण 
केन्द्र सिणरनभण ल्मणइएको छ। 

13. यणउटे सभदुणमको सणभणशजकीकयणकण र्वतबन्न प्रमणसहरू बईयहेकण छन।् 

14. सयुशऺत आप्रवणसन ऩयणभशा तथण सहणमतण कऺको तनयन्द्तयतणकण सणथै दतरत, अऩणॊग 
तथण र्वऩन्न वगारणई सीऩभूरक तणतरभ तथण सीऩजन्द्म सणभग्री र्वतयण गरयएको छ।  



  

छ. आन्द्तरयक भणतभरण तथण ऺभतण र्वकणस् 

1. तभतत 2076 भणर् १० य ११ गते गहृ भन्द्रणरम य आन्द्तरयक भणतभरण तथण कणनून 
भन्द्रणरमको सॊमिु आमोजनणभण कणणारी प्रदेश शणशन्द्त सयुऺण गोष्ठी सम्ऩन्न बएको 
छ। गोष्ठीभण प्रदेश शस्थत सयुऺण प्रभरु्खहरू, १० वटै शजल्रणभण प्रभरु्ख शजल्रण 
अतधकणयी य शजल्रण सयुऺण प्रभरु्खहरूको सहबणतगतण यहेको छ।  

2. सयुऺण गोर्ष्ठभण प्रदेशको सयुऺण अवस्थण, चनुौती य प्रततकणमा यणनीततहरूको सभीऺणकण 
सणथै र्वकणस तनभणाण य सेवण प्रवणहभण सयुऺण व्मवस्थणऩन सम्फन्द्धभण छरपर बएको 
छ। 

3. नेऩणर टेतरतबजन य येतडमो नेऩणरसॉग प्रदेश गततर्वतध तथण सभणचणय प्रसणयण सम्फन्द्धी 
सम्झौतण गयी येतडमो नेऩणरफणट कणणारी दऩाण य नऩेणर टेतरतबजनफणट कणणारी प्रदेश 
डणमयी कणमािभ सॊचणरनभण आएको छ। 

4. स्थणनीम तहको न्द्मणर्मक सतभततसॉग अन्द्तयर्िमण कणमािभ सम्ऩन्न गनुाकण सणथै 
रणग ु  औषध दवु्मासन, वणरर्ववणह, वोक्सी य भर्हरण र्हॊसण सम्फन्द्धी र्वतबन्न 4 वटण 
कणमािभ सॊचणरन गरयएको छ। 

5. सिणयकभीसॉग प्रदेश शणशन्द्त सवु्मवस्थण, प्रदेश तथण सॊर्ीम कणनून कणमणान्द्वमन य 
सिणय भणध्मभको प्रबणवकणरयतण सम्फन्द्धभण छरपर गरयएको छ। 

6. कणनून सम्फन्द्धी र्वद्यणरम, र्वश्वर्वद्यणरम तथण प्रध्मणऩकहरूसॉग प्रदेश कणनून तनभणाण, 
कणमणान्द्वमन तथण प्रदेश शणशन्द्त सयुऺणकण सम्फन्द्धभण छरपर कणमािभ सम्ऩन्न बएको 
छ। 

7. प्रदेश तबरकण १४ वटण प्रहयी ईकणइहरुको बवन तनभणाण कणमा बइयहेको छ।  

8. र्वऩद् व्मवस्थणऩन सम्फन्द्धी अतबभरु्खीकयण कणमािभ ४ वटण य र्वऩद् सम्फन्द्धी 
सचेतनणभूरक कणमािभ ४ वटण सॊचणरनभण आएको छ। 

 

ज. सशुणसन तथण प्रदेश यणजऩर प्रकणशन 

1. प्रदेश सयकणय य जनतणफीच प्रत्मऺ सम्ऩका  य जीवन्द्त सम्फन्द्ध स्थणर्ऩत गना “हणम्भण 
कुडण हणम्भण भखु्मभन्द्री कणमािभ”रणई ऩरयभणजान सर्हत तनयन्द्तयतण ददइएको छ। 
01 बणर 2076 भण कणतरकोटको र्खणॉडणचि नगयऩणतरकण य 01 पणगनु 2076 
भण सल्मणनको वनगणड कुर्ऩण्डे गणॉउऩणतरकणभण भणननीम भखु्मभन्द्रीज्मूफणट जनतणसॉग 
प्रत्मऺ सम्वणद तथण गनुणसो सनुवुणइ कणमािभ सम्ऩन्न बएको छ।  

2. तनशलु्क हटरणईन सेवण(1096)भणपा त प्रदेशतबरकण जनगनुणसण तथण जनतणकण यणम 
सल्रणह सझुणवहरू सॊकरन तथण पर्छ्यौटकण कणमाहरू बइयहेको छ। 



3. कणणारी प्रदेश वेफ ऩोटार karnali.gov.np तनभणाण गनुाकण सणथै सफै भन्द्रणरमहरूको 
आ-आफ्नो वेफसणईट तनभणाण गयी वेफसणइट भणपा त प्रदेश सयकणयकण कणभकणयफणही, 
सूचनण तथण गततर्वतधहरु तनमतभत रूऩभण सम्प्रषेण गने गरयएको छ। 

4. आन्द्तरयक भणतभरण तथण कणनून भन्द्रणरमफणटै यणजऩर प्रकणशन तथण र्वतयण हनु े
प्रवन्द्धरणई तनयन्द्तयतण ददइएको छ। मस अवतधभण कणणारी ऩमाटन वोडा (गठन) 
आदेश, 2076, कणणारी प्रदेश सहकणयी ऐन 2075, कणणारी प्रदेश प्रसणयण ऐन, 
2075, कणणारी प्रदेश र्वतनमोजन ऐन 2076 (सॊशोधन) गयी ४ वटण कणनून 
यणजऩरभण प्रकणशन गरयएको छ। 

 
झ. शशऺण तथण रे्खरकुद् 

1. ३५० बन्द्दण फढी र्वद्यणरमहरूको बवन तनभणाण तथण बौततक ऩूवणाधणय सधुणयको कणमा 
अगणतड फढेको छ।  

2. छोयी फहुणयी, प्रणर्वतधक उच्चशशऺण, जेहेन्द्दणय उच्चशशऺण, दतरत उच्चशशऺण, अऩणॊग 
उच्चशशऺण, प्रदेश स्थणऩनण शर्हद उच्चशशऺण तथण डोभ, भसुहय, चभणय छणरफशृत्तको 
व्मवस्थणऩन य कणमणान्द्वमन तनयन्द्तयतण ददइएको छ। 

3. १३ औ ँदशऺण एशशमणरी रे्खरकुदभण स्वणा, यजत य कणश्म ऩदक प्रणप्त गने कणणारी 
प्रदेशकण ६ जनण रे्खरणडीहरूरणइ सम्भणन तथण प्रोत्सणहन गरयएको छ।  

4. भखु्मभन्द्री कऩ रे्खरकुद प्रततमोतगतण आमोजणको तमणयी अशन्द्तभ चयणभण ऩगेुको छ।  
 

ञ. स्वणस््म्  

1. प्रदेश स्वणस््म नीतत, २०७६ तजुाभण गयी कणमणान्द्वमन आएको छ।  

2. प्रदेश अस्ऩतणरभण ३०० शैमणको रणतग ऩूवणाधणय र्वकणस, शजल्रण स्तयकण 
अस्ऩतणरहरूभण ५० शैमणको रणतग बौततक व्मवस्थण हनुेगयी स्रोतसणधनको 
व्मवस्थणऩनको कणमा बइयहेको छ। 

3. कणणारी प्रदेश सयकणयको सतु्केयी ऩोषण कोसेरी कणमािभ कणमणान्द्वमनभण ल्मणइएको 
छ। मस कणमािभफणट सनुौरण हजणय ददनभण आभण य शशशकुो स्वणस््म तथण ऩोषणभण 
उल्रेख्म सधुणय आउने अऩेऺण गरयएको छ।  

4. प्रदेश तबर 46 वटण सणभदुणर्मक स्वणस््म एकणईहरूको स्थणऩनण य सिणरन गरयएको 
छ। ७९ वटै स्थणनीम तह य २५० बन्द्दण फढी स्वणस््म सॊस्थणफणट अनरणइन 
स्वणस््म सूचनण व्मवस्थणऩन प्रणणरीभण आवद्धतण गयणई अस्ऩतणरहरूभण र्वद्यतुीम 
अतबरेर्ख प्रणणरीको शरुूवणत गने प्रकृमण शरुू बएको छ। 

5. प्रदेशभण र्वशेषऻ शचर्कत्सकहरुको रयितणरणई ऩूतता गना तथण कणणारीभण र्टकणई यणख्न 
र्वशेष प्रोत्सणहन बत्तण उऩरब्ध गयणउनकण सणथै भर्हरण स्वणस््म स्वमॊसेर्वकणहरूको 
सेवणरणइ प्रबणवकणयी फनणउन थऩ प्रोत्सणहनको व्मवस्थण तभरणइएको छ।  



6. प्रदेश आमवेुद औषधणरमभण रूयर पणभेसीको स्थणऩनण गयी २८ प्रकणयकण आमवेुददक 
औषतधहरूको उत्ऩणदन शरुू गनुाकण सणथै स्वणस््म शशर्वयहरूको सिणरन गरयएको 
छ। 

7. स्वणस््म सेवणको कभ ऩहुॉच बएकण दगुाभ स्थणनहरूभण २०१ सणभदुणर्मक नसा 
ऩरयचणरन गरयएको छ। रयि शचर्कत्सक तथण अन्द्म स्वणस््मकभीको ऩदऩूतताकण रणतग 
सेवण कणयय प्रकृमण अशन्द्तभ चयणभण यहेको छ।  

8. एच.आइ.तब. सॊितभतहरूरणई शशऺणभण सहमोग सणथै क्मणन्द्सय योग ऩीतडतहरूको 
रणतग प्रषेण र्खचा व्मवस्थणऩन गरयएको छ।  

 

ट. बतूभ व्मवस्थण, कृर्ष तथण सहकणयी्  

1. "अगणातनक रे्खतीभण वरृ्द्ध, कणणारीको सभरृ्द्ध"  बन्द् न ेनणयणरणई सणकणय तलु्मणउन यैथणन े
प्रजणततकण कृर्ष फणरी तथण ऩशऩुऺी य जरचयको उशचत सॊयऺण य प्रवद्धान गद  
अगणातनक उत्ऩणदन य उत्ऩणदकत्व वरृ्द्धको रणतग कणणारी अगणातनक कृर्ष र्वशेष 
कणमािभ कणमणान्द्वमन गना १० वटै शजल्रणकण १/१ वटण ऩणतरकणभण अगणातनक कृर्ष 
भोडर कणमािभ सॊचणरन गरयएको छ। 

2. सभदृ्ध कणणारीकण रणतग सहकणयी अतबमणन अन्द्तगात सहकणयीरणई सभदृ्ध कणणारी य 
सभणजवणद तनभणाणको प्रभरु्ख आधणय स्तम्बको रुऩभण र्वकणस गना १० वटै शजल्रणकण 
१/१ वटण ऩणतरकणभण सहकणयी नभनुण गणउॉ स्थणऩनण कणमािभ सॊचणरन गरयएको छ 
। 

3. प्रदेशको २४ वटण तनवणाचन ऺेरभण यहेकण अतत र्वऩन्न य दतरत वगाहरुको उत्थणनकण 
रणतग ४० वटै प्रदेश सबण सदस्महरुको सॊमोजकत्वभण आ-आफ्नो तनवणाचन ऺेरभण 
दतरत, अतत र्वऩन्न तथण रशऺत फषा र्वशेष एर्ककृत नभनुण अगणातनक कृर्ष प्रवद्धान 
कणमािभ मस आतथाक फषा देशर्ख सॊचणरनभण ल्मणइएको छ। 

4. कृर्ष ऩूवणाधणय, सतुनशित फजणय कणमािभको रणतग कृर्ष सडक, कृर्ष, तसॊचणइ, कृर्ष उऩज 
सङ्करन केन्द्र, हणटफजणय, सेरणय तथण यर्ष्टक स्टोय य सहकणयी बवन तनभणाण 
कणमारणई ततव्रतण ददइएको छ।  

5. सणथै  आ.व. २०७५/०७६ भण 97 वटण कृर्ष तसॊचणइ, ८९ वटण कृर्ष सडक, १० 
वटण कृर्ष उऩज सङ्करन केन्द्र/हणटफजणय तनभणाण गरयएको छ। 

6. चणरू आ.व. भण २५४ वटण तसॊचणइ आमोजनणहरुभण फजेट फणॉडपणॉट गयी शजल्रणशस्थत 
कणमणारमहरुभण ऩठणइएकोभण हणर ८०% तसॊचणइ आमोजनणहरुको सम्झौतण बई तनभणाण 
चयणभण यहेकण, य त्मसै गयी तनवणाचन ऺेर अनसुणय १५० वटण कृर्ष सडक तनभणाण 
भध्मे ७०% कृर्ष सडकहरुको सम्झौतण बई तनभणाण चयणभण यहेकण छन।् 

7. अगणातनक कृर्ष अनसुन्द्धणनरणई भतुारुऩ ददनको रणतग नेऩणर कृर्ष अनसुन्द्धणन 
ऩरयषद्सॉग ऩणॉच वषाकण रणतग सभझदणयी ऩरभण हस्तणऺय गयी कृर्ष अनसुन्द्धणन केन्द्र 



दशयथऩयुभण उच्च प्रर्वतधमिु हणईटेक नसायीको भणध्मभफणट अगणातनक कृर्ष 
अनसुन्द्धणनरणई अगणतड फढणउने व्मवस्थण गरयएको छ। 

8. अतत र्वऩन्न गरयफ र्कसणनहरुको आमआजान वरृ्द्ध गनाको रणतग १० वटै शजल्रणको 
सफैबन्द्दण गरयफ ऩणतरकणको गरयफ वस्ती/ऺेरभण छनौट गयी र्कसणन सयकणय 
हणतेभणरो कणमािभ सॊचणरन गरयएको छ। 

9. ऩकेट ऺेरको र्वस्तणय य प्रवद्धान गयी कृर्ष तथण ऩशऩुॊऺीको ऺेरको उत्ऩणदन तथण 
उत्ऩणदकत्व वरृ्द्ध गनाको रणतग कृर्ष तपा  ५२ वटण य ऩशऩुॊऺी तपा  ४५ वटण ऩकेट 
ऺेर र्वशेष कणमािभ सॊचणरन गरयएको छ। 

10. कणणारी प्रदेशकण १० वटै शजल्रणहरुभण कृर्ष तथण ऩशऩुॊऺीसॉग सम्फशन्द्धत फणरी 
वस्तहुरुको स्रोतकेन्द्र स्थणऩनण, ऩकेट ऺेर तनधणायण य उत्ऩणददत वस्तहुरुको 
फजणयीकयणकण रणतग सम्बणव्मतण अध्ममन गनाको रणतग कृर्ष तथण वन र्वऻणन र्वश्व 
र्वद्यणरमसॉग य प्रदेशभण तनभणाण गना सर्कने कृर्ष सडक य कृर्ष तसॊचणइको सम्बणवनण 
अध्ममनकण रणतग भध्मऩशिभणिर र्वश्वर्वद्यणरमसॉग MOU सम्ऩन्न बएको छ। 

11. मस प्रदेश तबर र्वतबन्न फणरी फस्तहुरुभण आधणरयत उद्योग धन्द्दण स्थणऩनण गनाकण 
रणतग सम्बणव्मतण अध्ममन एवॊ फणर्हय तनकणसी हनुे य हनु सक्ने फणरी वस्तहुरुको 
व्मवसणर्मक मोजनण तनभणाणकण रणतग कृर्ष उद्यभ केन्द्रसॉग सभेत MOU गयी अध्ममन 
कणमा प्रकृमण अशर् फढणइएको छ। 

12. सरेु्खतभण फन्द्द प्रकृततको कृर्ष प्रदशानी स्थर तनभणाणकण रणतग तडर्ऩआयको प्रकृमण अशर् 
फढणइएको, सल्मणनको कऩयुकोटभण र्वषणदी रतु ऩयीऺण प्रमोगशणरण तनभणाण गनाको 
रणतग आपै बवन तनभणाण गरयसर्कएको य र्वषणदी जणॉच गने भेतसन र्खरयदकण रणतग 
टेण्डय आव्हणन गरयसर्कएको छ। सणथै हयेभण र्य बणडणभण तरई कणमासिणरन गने 
प्रकृमणभण यहेको छ।   

 

ठ. सभन्द्वम तथण सहकणमा्   

1. अन्द्तय प्रदेश ऩरयषद्, यणर्ष्डम र्वकणस सभस्मण सणभणधणन सतभतत तथण अन्द्तय सयकणयी 
र्वत्त ऩरयषद्को फैठकभण कणणारी प्रदेशफणट भणननीम भखु्मभन्द्री य भणननीम आतथाक 
भणतभरण तथण मोजनण भन्द्रीज्मूको सहबणतगतण यहेको छ। कणणारीको र्वकणस य 
सभरृ्द्धकण रणतग नेऩणर सयकणयसॉगकण अऩेऺणहरू तरशर्खत रूऩभण ऩेस गरयएको छ।  

2. स्थणनीम सयकणय सॊचणरन ऐन, 2074 को दपण १05 फभोशजभको कणणारी प्रदेश 
सभन्द्वम ऩरयषद्को दोस्रो फैठक 207६ ऩसु 10 य 11 गते वीयेन्द्रनगयभण सम्ऩन्न 
बएको छ। कणणारीको र्वकणस य सभरृ्द्धकण रणतग प्रदेश य स्थणनीम सयकणयकण फीच 
आऩसी सभन्द्वम सहकणमाकण र्वतबन्न २१ तनणामहरू बएकण छन।् (तनणामहरु 
अनसूुची-३भण) 



3. कणणारी प्रदेश र्वकणस ऩरयषद्को प्रथभ फैठक भणर् 10 गते आमोजनण बई स्थणनीम 
तह य प्रदेश सयकणयफीच कणणारीको ऩूवणाधणय र्वकणस, मोजनण कणमणान्द्वमन रगणमतकण 
र्वषमभण छरपर सम्ऩन्न बएको छ। 

4. प्रदेश तथण स्थणनीम शणसन सहमोग कणमािभ PLGSP अन्द्तयगत आन्द्तरयक भणतभरण 
तथण कणनून भन्द्रीको सॊमोजकत्वभण र्वतबन्न स्थणनीम तहकण प्रभरु्खहरू रगणएतको 15 
सदस्मीम प्रदेश सभन्द्वम सतभतत गठन बई सतभततको प्रथभ फैठक सम्ऩन्न बएको 
छ। 

 

  



अनसूुची-1 

तभतत 2075/11/3 देशर्ख 2076/11/02 सम्भ कणनून तनभणाणको अवस्थण् 

क. प्रदेश सबणफणट स्वीकृत बएकण (प्रभणणीकयण बएकण) ऐनहरू 

ऐन नॊ र्वषम       

१ कणणारी प्रदेश सहकणयी ऐन, २०७५ 

२ कणणारी प्रदेश प्रसणयण सम्फन्द्धभण कणनूनी व्मवस्थण गना फनेको ऐन, २०७५ 

३ प्रदेश रोकसेवण आमोगको गठन, कणभ, कताव्म य अतधकणय सम्फन्द्धभण व्मवस्थण गना 
फनेको ऐन, २०७५ 

४ कणणारी प्रदेश ऋण उठणउने ऐन, २०७६ 

५ कणणारी प्रदेश र्वतनमोजन ऐन, २०७६ 

६ कणणारी प्रदेश आतथाक ऐन, २०७६ 

७ कणणारी प्रदेश स्वमॊसेवक ऩरयचणरन ऐन, २०७६ 

८ कणणारी प्रदेश रे्खरकुद र्वकणस ऐन, २०७६ 

९ कणणारी प्रदेश प्रणङ्गणरयक कृर्ष ऐन, २०७६ 

१० कणणारी प्रदेश सशुणसन ऐन, २०७६ 

११ कणणारी प्रदेश आतथाक कणमार्वतध (ऩर्हरो सॊशोधन) ऐन, २०७६ 
 

 

र्ख. भस्मौदण तमणय गना भशन्द्रऩरयषद्रे सैद्धणशन्द्तक स्वीकृतत ददएकण र्वषमहरू 

ि.स र्वषम 

१.  जरस्रोत उऩमोग र्वधेमक, २०७५ 
२.  प्रदेश सडक फोडा र्वधेमक, २०७५ 
३.  प्रणदेशशक ऩमाटन र्वधेमक¸ २०७५ 
४.  प्रदेश उद्योग र्वधेमक¸ २०७५ 
५.  प्रदेश वन र्वधेमक¸ २०७५ 
६.  प्रणदेशशक जग्गण प्रशणसन (सिणरन तथण व्मवस्थणऩन) र्वधेमक, २०७५ 
७.  रणग ुऔषध तनमन्द्रण सम्फन्द्धी र्वधेमक, 2075 
८.  कणणारी प्रदेश कणनून आमोग गठन सम्फन्द्धी र्वधेमक, 2075 
९.  कणणारी प्रदेश र्वऩद् जोशर्खभ न्द्मूनीकयण तथण व्मवस्थणऩन सम्फन्द्धी र्वधेमक, 2075 
१०.  प्रदेश सणवाजतनक सडकको व्मवस्थण तथण सॊचणरन र्वधेमक, 2075  



११.  प्रदेश र्वद्यतु शशिको र्वकणस, उत्ऩणदन, र्वतयण य व्मवस्थणऩन सम्फन्द्धी र्वधेमक, 2075  
१२.  प्रदेश सवणयी तथण मणतणमणत व्मवस्थण सम्फन्द्धी र्वधेमक, 2075  
१३.  कणणारी प्रदेश सचुनणको हक सम्फन्द्धी र्वधेमक, 2075 
१४.  कणणारी प्रदेश प्रहयी सम्फन्द्धी र्वधेमक, 2075 
१५.  सणवाजतनक र्खरयद र्वधेमक, 2075 
१६.  प्रदेश शशऺण र्वधेमक, २०७५ 
१७.  कणणारी प्रदेश भरुण सम्फन्द्धी र्वधेमक, 2075 
१८.  प्रदेश अनसुन्द्धणन ब्मूयो सम्फन्द्धभण व्मवस्थण गना फनेको र्वधेमक, २०७५ 
१९.  कणणारी प्रदेश र्वकणस प्रणतधकयण र्वधेमक, 2075 
२०.  कणणारी प्रदेश सणवाजतनक सम्ऩशत्त व्मवस्थणऩन तनदेशशकण, २०७५ 
२१.  कणणारी प्रदेश फहवुषीम आमोजनण सिणरन सम्फन्द्धी तनदेशशकण 
२२.  कणणारी प्रदेश सणवाजतनक तनजी सणझेदणय सम्फन्द्धी र्वधेमक, 2075 

२३.  कृर्ष तथण ऩशऩुऺीजन्द्म व्मवसणम प्रवद्धान र्वधेमक, २०७६ 
२४.  आभ सिणय तथण सूचनण प्रर्वतध सम्फन्द्धी र्वधेमक 
२५.  यसणमन तथण यसणमतनक र्वषणदी तनमन्द्रण र्वधेमक, २०७६ 
२६.  ऩश ुफधशणरण तथण भणस ुजणॉच र्वधेमक, २०७६ 
२७.  भणटो तथण भर व्मवस्थणऩन र्वधेमक, २०७६ 
२८.  कणणारी प्रदेश जरचय सॊयऺण सम्फन्द्धी र्वधेमक 
२९.  कणणारी प्रदेश र्खणनी अन्द्वेषण तथण व्मवस्थणऩन सम्फन्द्धी र्वधेमक  
३०.  कणणारी प्रदेश वणशणज्म सम्फन्द्धी र्वधेमक 

 

  



ग. भशन्द्रऩरयषद्रे स्वीकृत गयेकण नीतत/तनमभणवरी/भणऩदण्ड/कणमार्वतध/तनदेशशकण/गठन 
आदेशहरू  

                               

ि.स र्वषम    र्वषमगत भन्द्रणरम 

१.  प्रदेश सेवणकण कभाचणयी व्मवस्थणऩन सम्फन्द्धी 
कणमार्वतध, २०७५ 

भखु्मभन्द्री तथण भशन्द्रऩरयषद्को कणमणारम 

२.  कणणारी प्रदेश मोजनण तजुाभण भणगा दशान, 
2075  

आतथाक भणतभरण तथण मोजनण भन्द्रणरम 

३.  कणणारी प्रदेश अनगुभन तथण भूल्मणङ्कन 
तनदेशशकण, 2075  

आतथाक भणतभरण तथण मोजनण भन्द्रणरम 

४.  कणणारी प्रदेश फहवुषीम ठेक्कण फन्द्दोवस्त 
सम्फन्द्धी तनदेशशकण, 2075 

आतथाक भणतभरण तथण मोजनण भन्द्रणरम 

५.  कणणारी प्रदेश फजेट तजुाभण तथण कणमणान्द्वमन 
सम्फन्द्धी तनदेशशकण, 2075 

आतथाक भणतभरण तथण मोजनण भन्द्रणरम 

६.  प्रणइाबेट पभा नवीकयण सम्फन्द्धी तनदेशशकण, 
2075 

उद्योग, ऩमाटन वन तथण वणतणवयण भन्द्रणरम 

७.  र्वऩद् ऩीतडत आवणस तनभणाण सहमोग कणमार्वतध, 
२०७६ 

आन्द्तरयक भणतभरण तथण कणनून भन्द्रणरम 

८.  कणणारी प्रदेश र्वशषे ऩरयमोजनण अनगुभन तथण 
भलु्मणङ्कन सम्फन्द्धी कणमार्वतध, २०७६ 

आतथाक भणतभरण तथण मोजनण भन्द्रणरम 

९.  कणणारी प्रदेश सम्ऩशत्त व्मवस्थणऩन तनदेशशकण, 
२०७६ 

आतथाक भणतभरण तथण मोजनण भन्द्रणरम 

१०.  द्वन्द्द्व ऩीतडत यणहत र्वतयण कणमार्वतध, 2076 आन्द्तरयक भणतभरण तथण कणनून भन्द्रणरम 
११.  कणणारी प्रदेश ऩमाटन फोडा (गठन) आदेश, 

2076 
उद्योग, ऩमाटन वन तथण वणतणवयण भन्द्रणरम 

१२.  र्वऩद् ऩीतडत आवणस तनभणाण सहमोग कणमार्वतध, 
2076 स्वीकृतत  

आन्द्तरयक भणतभरण तथण कणनून भन्द्रणरम 

१३.  प्रणर्वतधक जनशशि सेवण कयणयभण छनौट गने 
सम्फन्द्धी कणमार्वतध,२०७६ 

भखु्मभन्द्री तथण भशन्द्रऩरयषद्को कणमणारम 

१४.  कणणारी प्रदेश स्वणस््म नीतत, २०७६ सणभणशजक र्वकणस भन्द्रणरम 
१५.  फैंक र्खणतण छोयीको, सयुऺण जीवन बयीको 

कणमािभ सॊचणरन कणमार्वतध ,२०७६ 

भखु्मभन्द्री तथण भशन्द्रऩरयषद्को कणमणारम 

१६.  भखु्मभन्द्री योजगणय कणमािभ सिणरन तनदेशशकण   

,२०७६ 

भखु्मभन्द्री तथण भशन्द्रऩरयषद्को कणमणारम 

१७.  श्रभददन अतबमणन सिणरन तथण व्मवस्थणऩन 
सम्फन्द्धी कणमार्वतध,२०७६ 

भखु्मभन्द्री तथण भशन्द्रऩरयषद्को कणमणारम 

१८.  कणणारी प्रदेश र्वऩद् जोशर्खभ न्द्मूनीकयण तथण आन्द्तरयक भणतभरण तथण कणनून भन्द्रणरम 



व्मवस्थणऩन तनमभणवरी, २०७६ 
१९.  कणणारी प्रदेश ऩूवणाधणय र्वशेष कणमािभ 

(सिणरन तथण व्मवस्थणऩन) कणमार्वतध,  २०७६ 

आतथाक भणतभरण तथण मोजनण भन्द्रणरम 

२०.  कणणारी उज्मणरो कणमािभ कणमणान्द्वमन 
कणमार्वतध, २०७६ 

भखु्मभन्द्री तथण भशन्द्रऩरयषद्को कणमणारम 

२१.  कणनूनी सहणमतण सम्फन्द्धी कणमार्वतध, 2076 आन्द्तरयक भणतभरण तथण कणनून भन्द्रणरम 
२२.  र्वऩद् जोशर्खभ फीभण सम्फन्द्धी कणमार्वतध, 2076 आन्द्तरयक भणतभरण तथण कणनून भन्द्रणरम 

 

  



अनसूुची-२ 

जनशशिको व्मवस्थण 
भन्द्रणरम/तनकणम फभोशजभ ऩदऩूतताको अवस्थण 

भन्द्रणरम/कणमणारम 
कुर 

दयफशन्द्द 
ऩदऩूतता रयि कैर्पमत 

बतुभ व्मवस्थण, कृर्ष तथण सहकणयी 
भन्द्रणरम 

३६२ २२७ १३५   

सणभणशजक र्वकणस भन्द्रणरम १०७० ४६१ ६०९   

आन्द्तरयक भणतभरण तथण कणनून भन्द्रणरम ३८ २७ ११   

बौततक ऩूवणाधणय र्वकणस भन्द्रणरम ३५३ २२६ १२७ ४३ सेवण कयणय 

उद्योग, ऩमाटन, वन तथण वणतणवयण 
भन्द्रणरम 

४९५ ४२५ २०० ११० वन यऺक पणशजर 

प्रदेश सबण सशचवणरम ३४ १९ १५   

भखु्म न्द्मणमणतधविणको कणमणारम १० १० ०   

भखु्मभन्द्री तथण भशन्द्रऩरयषद्को कणमणारम ६३ ४६ १७ 
५ कणभकणज, ११ सेवण कयणय, २ 

अततरयि 

कणणारी प्रदेश मोजनण आमोग १४ १ १३   

प्रदेश रोक सेवण आमोग २५ ० २५   

आतथाक भणतभरण तथण मोजनण भन्द्रणरम ९१ ३० ६१ १३ जनण सेवण कयणय, कणभकणज ६ 

  २५५५ १४७२ १२१३   

 

  



अनसूुची-3 

प्रदेश सभन्द्वम ऩरयषद्को दोस्रो फैठककण तनणामहरू् 
(१०-११ ऩसु, २०७६) 

 

१. ऩरयषद्को ऩर्हरो फैठकभण गरयएको प्रततफद्धतण कणमणान्द्वमन गनाफणॉकी 
र्वषमहरुरणई प्रणथतभकतणकण सणथ कणमणान्द्वमन गद  रैजणने। 

२. प्रदेश य स्थणनीम तहफीच कणननु तजुाभण, मोजनण तनभणाण, यणजस्व सङ्करन 
रगणमतकण र्वषमभण सभन्द्वम गना ऩरयषद्को सम्ऩका  र्वन्द्द ु ऩरयषदको 
सदस्म सशचवयहने गयी भखु्मभन्द्री तथण भशन्द्रऩरयषदको कणमणारमभण सम्ऩका  
ईकणइ यहने। नीततगत रगणमतकण र्वर्वध र्वषमभण स्थणनीम तहरे प्रदेश 
सयकणयसॉग य प्रदेश सयकणयरे स्थणनीम तहसॉग मसै ईकणई भणपा त सम्ऩका  
कणमभ गने। 

३. भध्मभकणतरन र्खचा सॊयचनण य आ-आफ्नो तहको आवतधक मोजनण य 
प्रोपणइर सभन्द्वमणत्भक रुऩभण तमणय गयी कणमा गने य मसरणई प्रदेश 
सयकणयभण सभेत ऩठणउने। मो मोजनण तनभणाण गदणा दीर्ाकणरीन सोच 
सर्हत तमणय बएको ऩन्द्रौं मोजनणरे तनधणायण गयेको यणर्ष्डम सोच, रक्ष्म य 
उद्धेश्मसॉग तणदणम्मतण कणमभ गने। 

४. यणजस्व सङ्करन य फजेट र्खचाको र्वषमभण स्थणर्ऩत र्वतधरणई ऩणरन गने। 
फणॉडपणॉट गनुाऩने यणजस्व अतनवणमा रुऩभण र्वबणज्म कोषभण यणख्न े व्मवस्थण 
तभरणई तोर्कए फभोशजभ फणॉडपणॉट गने। कणमा सिणरनभण सॊर्, प्रदेश य 
स्थणनीम तहरे ऩणरयत गयेकण ऐन कणननुहरुको य अन्द्म सॊवैधणतनक 
तनकणमहरुफणट प्रणप्त तनदेशनहरुको ऩणरनणभण सॊवेदनशीर यहने। 

५. प्रदेश सयकणयरे ऩणरयत गयेकण नीतत कणमािभ तथण फजेट अन्द्म भहत्वऩूणा 
नीतत तनणामकण र्वषमहरु शजल्रण सभन्द्वम सतभतत य स्थणनीम तहभण 
ऩठणउने तथण स्थणनीम तहकण नीतत कणमािभ तथण फजेट रगणमतकण 
र्वषमहरु तनमतभत रुऩभण प्रदेश सयकणय य शजल्रण सभन्द्वम सतभततभण 
ऩठणउने व्मवस्थण तभरणउने। 

६. प्रदेश सयकणयको आगणभी आतथाक वषाको फजेट तथण कणमािभकण रणतग 
स्थणनीम तहफणट मोजनण तनभणाणकण चयणहरु ऩयुण गयी तमणय बएकण 



मोजनणहरुरणई सभणवेश गना एक आऩसभण अन्द्तयर्िमण य छरपररणई 
सर्न ऩणरयने। 

७. प्रदेश सयकणयकण य स्थणनीम तहरे आ-आफ्नो तहभण सॊचणरनभण यहेकण 
सफै मोजनण तथण कणमािभको अनगुभनभण शजल्रण सभन्द्वम सतभततरणई 
सभणवेश गने व्मवस्थण तभरणउने।  

८. सूचनण तथण त्मणङ्कको सङ्करन तथण उऩमोगभण एकरुऩतणकणरणतग स्थणनीम 
तह य प्रदेश सयकणयरे सॊमिु रुऩभण कणभ गना तभल्ने प्रकृततको सफ्टवेमय 
प्रदेश सयकणयरे र्वकणस गयी प्रमोगभण ल्मणउने। 

९. प्रदेशभण शणशन्द्त सयुऺणको सम्फन्द्धभण प्रदेश सयकणयरे नेऩणर सयकणयसॉग 
उशचत सभन्द्वम गयी सधुणय गना तत्कणर ऩहर गने। 

१०. भ्रष्टणचणय तनवणयण ऐन, २०५९ भण बएको व्मवस्थण फभोशजभ सम्ऩूणा 
ऩदणतधकणयीहरुरे आआफ्नो सम्ऩशत्त र्ववयण फझुणउन ुऩने बएकोरे मो 
र्वषमरणई ऩूणा रुऩभण कणमणान्द्वमन गने गयणउने।  

११. नेऩणर भ्रभण वषा, २०२० रणई बव्म रुऩभण सम्ऩन्न गना आ-आफ्नो 
ऺेरभण प्रणथतभकतणकणसणथ र्वतबन्न कणमािभहरु सिणरन गने। 

१२. फणरफणतरकण, भर्हरण, दतरत, जनजणती, अल्ऩसॊख्मक, र्णइते, अऩणङ्गतण 
बएकण व्मशि, अततर्वऩन्न, जोशर्खभभण यहेकण एवॊ ऩतछ ऩयेकण वगा य 
सभदुणमको उत्थणन य र्वकणसभण प्रदेश सयकणय तथण स्थणनीम तहरे 
अनबुतू हनु े गयी प्रबणवकणयी कणमािभहरु प्रणथतभकतणकणसणथ सिणरन 
गने। 

१३. आ-आफ्नो कणमाऺ ेरभण सॊर्, प्रदेश य स्थणनीम सयकणयकण र्वकणसकण 
मोजनण तथण कणमािभहरुभण सफैरे अऩनत्व ग्रहण गयी कणमणान्द्वमनभण 
अतधकतभ सहजीकयण गने। 

१४. एक वषा तबर प्रदेशरणई सणऺय प्रदेश फनणउनऩुने बएकोरे मसरणई 
उच्च प्रणथतभकतणभण यणर्खी प्रदेश य स्थणनीम तहरे सभन्द्वमणत्भक ढङ्गरे 
कणभ गयी प्रदेशरणई सणऺय तलु्मणउने। 

१५. स्थणनीम तहरे सम्ऩणदन गनुाऩने न्द्मणर्मक र्वषमभण सहजीकयण गना 
प्रत्मेक स्थणनीम तहरणई आवश्मकतण अनसुणय कणननुी सहणमतण उऩरब्ध 
गयणउन प्रदेश सयकणयरे शशघ्र तनणाम गने। 



१६. सफै प्रकणयकण सणभणशजक कुयीतत तथण र्वसङ्गतीहरुको न्द्मूनीकयण गनाको 
रणतग प्रदेश सयकणय य स्थणनीम तहहरुरे सर्नरुऩभण कणमािभहरु 
सिणरन गने। 

१७. कणणारी प्रदेशरणई दईु वषा तबर अग्मणातनक प्रदेश फनणउन ेतपा  प्रदेश 
सयकणय एवॊ स्थणनीम तहहरुरे आफ्नण कणमािभहरु केन्द्रीत गने। 

१८. वताभणन शशऺण प्रणणरीरणई व्मवहणरयक एवॊ जीवनोऩमोगी फनणउन नमणॉ 
ऩणठ्यिभ तनभणाण गयी रणग ु गने। प्रणयशम्बक फणर र्वकणस य 
फणरफणतरकणको शशऺणदीऺणभण र्वशेष जोड ददने।  

१९. श्रभको सम्भणन गने सॊस्कृततको र्वकणस गद  सणभणशजक सयुऺण सर्हतको 
श्रभ सहकणयी य श्रभ कणमादरफणट श्रभ ऺरेभण जनशशिरणई आकर्षात 
गयी सणनण सणवाजतनक तनभणाण य उत्ऩणदन कणमािभहरु अतबमणनको 
रुऩभण सिणरन गने। 

२०. दैतनक कणमा सिणरनभण सशुणसनकण र्वषमहरुरणई सॊवेदनशीर रुऩभण 
ग्रहण गयी आभ नणगरयकरे प्रणप्त गने सेवणरणई प्रबणवकणयी फनणउन 
अतधकतभ प्रमणस गने।  

२१. ददगो र्वकणसकण १७ वटै रक्ष्म हणतसर गना प्रदेश य स्थणनीम तहभण 
र्वषमगत सतभततहरु तनभणाणगयी र्वषमरणई आन्द्तरयकीकयण गद  
कणमणान्द्वमनरणई अगणतड फढणउने।   

 
 


