
२०७६ सार चैत्र १० गतेको भन्त्रत्रऩरयषद् फैठकका ननर्णमहर् 
1. भानव सॊसाधन ववकास केरर सरेु्खतभा कामणयत अनधकृत दशौ तहका श्री धभणन्त्जत शाही (क.सॊ. 

141061) राई अको व्मवस्था नबएसम्भका रानग साभान्त्जक ववकास भरत्रारम, कर्ाणरी प्रदेशको 
सन्त्चवरे प्रमोग गने आनथणक तथा प्रशासननक अनधकाय प्रमोग गने गयी साभान्त्जक ववकास भरत्रारमको 
सन्त्चव ऩदभा कामभ भकुामभ भकुयय गरयएको व्महोया सभथणन गने य सो को जानकायी सॊघीम भानभरा 
तथा साभारम प्रशासन भरत्रारमराई ददन।े     

2. सरेु्खत न्त्जल्राको नसम्ता गाॉउऩानरकाको फजेनडचौयभा यहेको प्रशासननक केरर याकभको ऩातचौयभा साने गयी 
नभनत २०७४/११/05 भा सम्ऩन्न गाॉउ सबाको दइुनतहाइ फहभुतफाट ननर्णम बएको देन्त्र्खएको य सो 
ननर्णमको ववरद्धभा उच्च अदारत सरेु्खतभा ऩयेको रयट सभेत सम्भाननत उच्च अदारतको नभनत 
२०७४/१२/२० को आदेशफाट र्खायेज बएको देन्त्र्खएको हुॉदा गाॉउ सबाको उक्त ननर्णम अनसुाय प्रशासननक 
केरर सानण स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ४ को उऩदपा (३) फभोन्त्जभ नेऩार सयकाय 
सभऺ ऩठाउने। 

3. प्रदेशको याजधानीको रऩभा यहेको सरेु्खत न्त्जल्राको वीयेररनगय नगयऩानरकाको फढ्दो सहरयकयर् 
व्मवस्थाऩन तथा सहयी सौरदैमणका सॊयचनाहर र्खरयद तथा ननभाणर्का रानग देहामफभोन्त्जभ गने् 
(१) सडक फत्ती तथा ट्रावपक राइट व्मवस्थाऩनको सम्फरधभा भखु्मभरत्री तथा भन्त्रत्रऩरयषद् को 

कामाणरमरे  कर्ाणरी उज्मारो कामणक्रभभा ववननमोन्त्जत फजेटफाट आवश्मक व्मवस्था गने। 

(२) ववऩद् व्मवस्थाऩनको कामणऺ ते्र आरतरयक भानभरा तथा कानून भरत्रारमको यहेको हुॉदा सो 
भरत्रारमरे ववननमोन्त्जत फजेटफाट दभकर र्खरयद सम्फरधभा आवश्मक व्मवस्था गने। 

(३) र्खानेऩानी बौनतक ऩूवाणधाय ववकास भरत्रारमको कामणऺ ेत्रनबत्र ऩने बएकोरे सो भरत्रारमरे ववननमोन्त्जत 
फजेटफाट ऩानी ट्याङ्कय र्खरयद सम्फरधभा आवश्मक व्मवस्था गने। 

4. हार ववश्वबय भहाभायीको रऩभा पैनरएको कोयोना बाइयस (Covid-19) को सम्बाववत सॊक्रभर्को 
प्रबावकायी योकथाभ तथा ननमरत्रर् गनण देहामफभोन्त्जभ गने् 
(क) आरतरयक भानभरा तथा कानून भरत्रारमरे तत्कार ववऩद् व्मवस्थाऩन कोष र्खडा गयी सो कोषभा 

हारराई आनथणक भानभरा तथा मोजना भरत्रारमफाट दशकयोड रऩैमा उऩरब्ध गयाउने। 

(र्ख) कोषभा उऩरब्ध यकभफाट कर्ाणरी प्रदेश नबत्रका सफै न्त्जल्राहरभा न्त्जल्रा ववऩद् व्मवस्थाऩन 
सनभनतराई ऩचास रार्ख रऩैमाॉका दयरे उऩरब्ध गयाउन।े    

5. कर्ाणरी प्रदेशभा कामणयत कभणचायी/न्त्चवकत्सकहरको सेवा सवुवधा सम्फरधी व्मवस्था, २०७६ भा सॊशोधन 
तथा थऩ स्ऩष्ट गने।  

6. हार ववश्वबय भहाभायीको रऩभा पैनरएको कोयोना बाइयस (COVID-19) को सॊबाववत सॊक्रभर्को 
प्रबावकायी योकथाभ तथा ननमरत्रर् कामणभा र्खवटने कर्ाणरी प्रदेशका न्त्चवकत्सक तथा स्वास््मकभीहरराई 
सॊघीम सयकायरे तोकेको भाऩदण्ड अनरुऩको सेवा सवुवधाभा दोहोयो नऩने गयी कर्ाणरी प्रदेश सयकायरे 
सो भाऩदण्ड अनरुऩको सेवा सवुवधा उऩरब्ध गयाउने। 

7. कोयोना बाइयस (कोनबड-१९) को योकथाभ तथा ननमरत्रर् कामणराई प्रबावकायी फनाउनको रानग कर्ाणरी 
प्रदेश सयकायका प्रभरु्ख सन्त्चवको सॊमोजकत्वभा देहाम फभोन्त्जभको कामणकायी सनभनत गठन गने्  



(क) प्रभरु्ख सन्त्चव, भखु्मभरत्री तथा भन्त्रत्रऩरयषद्को कामाणरम -सॊमोजक 

(र्ख) सन्त्चव, भखु्मभरत्री तथा भन्त्रत्रऩरयषद्को कामाणरम -सदस्म  
(ग) सन्त्चव (कानून), भखु्मभरत्री तथा भन्त्रत्रऩरयषद्को कामाणरम -सदस्म 
(घ) सन्त्चव, आरतरयक भानभरा तथा कानून भरत्रारम -सदस्म 
(ङ) सन्त्चव, आनथणक भानभरा तथा मोजना भरत्रारम - सदस्म 

(च) सन्त्चव, उद्योग, ऩमणटन, वन तथा वातावयर् भरत्रारम - सदस्म 
(छ) सन्त्चव, साभान्त्जक ववकास भरत्रारम - सदस्म 

(ज) ननदेशक, स्वास््म सेवा ननदेशनारम - सदस्म 
(झ) प्रदेश रेर्खा ननमरत्रक, प्रदेश रेर्खा ननमरत्रक कामाणरम - सदस्म 

रष्टव्म् ननर्णमसगॉ सम्फन्त्रधत अरम थऩ वववयर्हर आवश्मक ऩयेभा सॊफन्त्रधत भरत्रारमफाटै उऩरब्ध हनेुछ । 
 


