
                                        प्र.भॊ.ऩ.फै.सॊ. १।०७४ 

२०७४ सार पागनु ०६ गते आइतफायका ददन अऩयान्ह ५॰०० फजे भखु्मभन्री तथा प्रदेश भन्त्न्रऩरयषद्को 
कामाारम, प्रदेश नॊ. ६, सरेु्खतभा फसेको भन्त्न्रऩरयषद्को फैठकको ननणाम– 
 

 

१. ×याष्ट्रहहत, रोकतन्र य अग्रगाभी ऩरयवतंनका रानग नेऩारी जनतारे ऩटक…ऩटक गदै आएको 
ऐनतहानसक आन्दोरन, शसस्त्र सॊघष य प्रदेश नॊ ६ स्थाऩनाका रानग बएको आन्दोरन स्भयण गदै 
शाहदत प्राप्त गनुा हनुे शहीदहरुप्रनत हाददाक श्रद्धान्जरी व्मक्त गने।" 

२. प्रदेश सयकायको रानग सावाजननक नरर्खत प्रभाणीकयण सम्फन्धी ननमभावरी् २०७४ स्वीकृत गने। 

३. प्रदेश सयकाय (कामा सम्ऩादन) ननमभावरी, २०७४ स्वीकृत गने । 

४. प्रदेश सयकाय कामा हवबाजन ननमभावरी २०७४ स्वीकृत गने। 

५. प्रदेशको हवकास य सभहृद्धका रानग भन्त्न्रऩरयषदफाट बएको सॊरग्न ननणमाहरूराई सम्फन्त्न्धत 
भन्रारमरे १ (एक) भहहना नबर कामामोजना फनाई ऩेस गने ।  

६. प्रदेश भन्रीऩरयषद्को प्रवक्ताभा बनूभ व्मवस्था, कृहष तथा सहकायी भन्री भाननीम हवभरा के॰सी॰ 
राई तोहकएको । 

७. प्रदेश याजऩर प्रकाशन सम्फन्धी कामाहवनध, २०७४ स्वीकृत गने।



प्र.भॊ.ऩ.फै.सॊ. २।०७४ 

२०७४ सार पागनु २६ गते शननफायका ददन अऩयान्ह १॰०० फजे भखु्मभन्री तथा प्रदेश 
भन्त्न्रऩरयषद्को कामाारम, कणाारी प्रदेश, सरेु्खतभा फसेको भन्त्न्रऩरयषद्को फैठकको ननणाम– 

 

१. प्रदेश सयकायको रानग सावाजननक नरर्खत प्रभाणीकयण सम्फन्धी ननमभावरी् २०७४ को ऩहहरो 
सॊशोधन स्वीकृत गने। 

२. प्रदेश सयकाय (कामा सम्ऩादन) ननमभावरी, २०७४ को ऩहहरो सॊशोधन स्वीकृत गने । 

३. प्रदेश सयकाय कामा हवबाजन ननमभावरी २०७४ को ऩहहरो सॊशोधन स्वीकृत गने। 

४. भन्त्न्रऩरयषद्का सदस्महरूको रानग आचायसॊहहता, २०७४ स्वीकृत गने। 

५. प्रदेश भन्त्न्रऩरयषद्सम्फन्धी कामाहवनध, २०७४ स्वीकृत गने। 

६. देहाम फभोन्त्जभ भन्त्न्रऩरयषद् सनभनतहरू गठन गने । 

(क) याजनैनतक सनभनत  

  सॊमोजक : भा. प्रकाश ज्वारा, भन्री, आनथाक भानभरा तथा मोजना भन्रारम 

  सदस्म : भा. हवभरा के.सी. भन्री, बनूभ व्मवस्था, कृहष तथा सहायी भन्रारम 

  सदस्म : भा. र्खड्क फहादयु र्खरी, भन्री, बौनतक ऩूवााधाय हवकास भन्रारम 

          सन्त्चव : भन्त्न्रऩरयषद् सन्त्चव 
 (र्ख) प्रशासन तथा हवधेमक सनभनत 

  सॊमोजक : भा. नयेश बण्डायी, भन्री, आन्तरयक भानभरा तथा कानून भन्रारम 

   सदस्म : भा. दर यावर, भन्री, साभान्त्जक हवकास भन्रारम 

   सदस्म : भा. नन्द नसॊह फढुा, भन्री, उद्योग, ऩमाटन, वन तथा वातावयण भन्रारम 

 (ग) आनथाक, साभान्त्जक तथा ऩूवााधाय सनभनत 

  सॊमोजक : भा. दर यावर, भन्री, साभान्त्जक हवकास भन्रारम 

  सदस्म : भा. नयेश बण्डायी, भन्री, आन्तरयक भानभरा तथा कानून भन्रारम      

सदस्म : भा. नन्द नसॊह फढुा, भन्री, उद्योग, ऩमाटन, वन तथा वातावयण भन्रारम 

उक्त र्खण्ड र्ख य ग को सनभनतको रानग भखु्मभन्री तथा भन्त्न्रऩरयषद् कामाारमका 
सन्त्चवहरूभध्मे प्रभरु्ख सन्त्चवरे तोकेको सन्त्चवरे सनभनतको फैठकभा उऩन्त्स्थत बइा ननणामको 
अनबरेर्ख तमाय गयी प्रभान्त्णत गनुा ऩनेछ ।  

७. प्रदेशको हवकास य सभहृद्धका रानग काठभाडौँभा फहृत अन्तयहिमाको आमोजना गना भा. प्रकाश 
ज्वारा, भन्री, आनथाक भानभरा तथा मोजना भन्रारम य भा. नयेश बण्डायी, भन्री, आन्तरयक 
भानभरा तथा कानून भन्रारम यहने गयी सभन्वम सनभनत गठन गने । 

८. कणाारी प्रदेश आनथाक भानभरा तथा मोजना भन्रारमफाट ऩेश बएको कणाारी प्रदेश आनथाक 
कामाहवनध हवधेमक, २०७४ राइा प्रदेश सबाभा ऩेश गना आनथाक भानभरा तथा मोजना भन्रारमराइा 
स्वीकृनत ददने । 

९. हवहवध :  

  (क) प्रत्मेक भहहनाको २ ददन (१ गते य १५ गते) श्रभ ददनको रूऩभा काभ गने । 



 

(र्ख) याया कणाारी ऩमाटन वषा, २०७५ भनाउन २०७५ फैसार्ख १ गते शबुायम्ब कामािभ 
आमोजना गनाका रानग भा. भखु्मभन्रीज्मूको सॊमोजकत्वभा देहामफभोन्त्जभका भन्री तथा सन्त्चवहरू 
सदस्म यहन े१५ सदस्मीम भूर सनभनत गठन गने साथै उक्त कामाभा सहमोग गना देहाम फभोन्त्जभ 
कामा व्मफस्थाऩन सनभनत सॊमोजक तोक्ने : 
१) भूर सनभनत : 
भाननीम भखु्मभन्री, कणाारी प्रदेश                        : सॊमोजक 

भाननीम भन्री, आनथाक भानभरा तथा मोजना भन्रारम          : सदस्म 

भाननीम भन्री, आन्तरयक भानभरा तथा कानून भन्रारम         : सदस्म  

भाननीम भन्री साभान्त्जक हवकास भन्रारम                   : सदस्म 

भाननीम भन्री, बनूभ व्मवस्था, कृहष तथा सहायी भन्रारम        : सदस्म 

भाननीम भन्री, उद्योग, ऩमाटन, वन तथा वातावयण भन्रारम     : सदस्म  

भाननीम भन्री,  बौनतक ऩूवााधाय हवकास भन्रारम             : सदस्म 

श्री प्रभरु्ख सन्त्चव, भखु्मभन्री तथा भन्त्न्रऩरयषद्को कामाारम       : सदस्म 

श्री सन्त्चव, भखु्मभन्री तथा भन्त्न्रऩरयषद्को कामाारम           : सदस्म 

श्री सन्त्चव, आनथाक भानभरा तथा मोजना भन्रारम            : सदस्म 

श्री सन्त्चव, आन्तरयक भानभरा तथा कानून भन्रारम           : सदस्म  
श्री सन्त्चव, साभान्त्जक हवकास भन्रारम                     : सदस्म 

श्री सन्त्चव, बनूभ व्मवस्था, कृहष तथा सहायी भन्रारम          : सदस्म 

श्री सन्त्चव, बौनतक ऩूवााधाय हवकास भन्रारम                : सदस्म 

श्री सन्त्चव,  उद्योग, ऩमाटन, वन तथा वातावयण भन्रारम      : सदस्म सन्त्चव 

 

२) कामा व्मफस्थाऩन सनभनत सॊमोजक : 
आनथाक व्मवस्थाऩन : भा. प्रकाश ज्वारा, भन्री, आनथाक भानभरा तथा मोजना भन्रारम 

सयुऺा तथा आवास व्मवस्थाऩन : भा. नयेश बण्डायी, भन्री, आन्तरयक भानभरा तथा कानून भन्रारम 
प्रचायप्रसाय तथा स्वास््म व्मवस्थाऩन : भा. दर यावर, भन्री, साभान्त्जक हवकास भन्रारम 

र्खाद्य व्मवस्थाऩन तथा कोशरेी : भा. हवभरा के.सी. भन्री, बनूभ व्मवस्था, कृहष तथा सहायी भन्रारम 

ऩमाटन भहोत्सव व्मवस्थाऩन : भा. नन्द नसॊह फढुा, भन्री, उद्योग,ऩमाटन, वन तथा वातावयण भन्रारम  

अनतनथ व्मवस्थाऩन (मातामात) : भा. र्खड्क फहादयु र्खरी, भन्री, बौनतक ऩूवााधाय हवकास भन्रारम 

 

ग) याया कणाारी ऩमाटन वषा, २०७५ वषाबयी हवनबन्न कामािभ गयी भनाउनका रानग भाननीम भन्री, 
उद्योग, ऩमाटन, वन तथा वातावयण भन्रारमराइा न्त्जम्भेवायी तोक्ने । 
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२०७४ सार चैर २० गते भॊगरफायका ददन साॉझ १८॰०० फजे भखु्मभन्री तथा प्रदेश 
भन्त्न्रऩरयषद्को कामाारम, कणाारी प्रदेश, सरेु्खतभा फसेको भन्त्न्रऩरयषद्को फैठकको ननणाम - 

१. कणाारी प्रदेशको भखु्म न्मामानधक्ताको ऩारयश्रनभक, सहुवधा य सेवाका अन्म शता सम्फन्धभा व्मफस्था 
गना फनेको हवधेमक,२०७४ राइा प्रदेश भन्त्न्रऩरयषद्, प्रशासन तथा हवधेमक सनभनतभा ऩठाइ 
सनभनतको ननणाम फभोन्त्जभ गने । 

२. कणाारी प्रदेश साभान्त्जक सॊघ सॊस्था ननमभन हवधेमक, २०७४ राइा प्रदेश भन्त्न्रऩरयषद्, प्रशासन 
तथा हवधेमक सनभनतभा ऩठाइ सनभनतको ननणाम फभोन्त्जभ गने । 
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२०७४ सार चैर २८ गते फधुफायका ददन साॉझ १८॰०० फजे भखु्मभन्री तथा प्रदेश भन्त्न्रऩरयषद्को 
कामाारम, कणाारी प्रदेश, सरेु्खतभा फसेको भन्त्न्रऩरयषद्को फैठकको ननणाम - 

१.याया कणाारी ऩमाटन वषा, २०७५ को २०७५ फैसार्ख १ गते हनुे सभदु्घाटन कामािभको रानग 
आवश्मक यकभ र्खचा गने अन्त्ख्तमायी ददने हवषमको उद्योग, ऩमाटन, वन तथा वाताफयण 
भन्रारमको प्रस्तावका सम्फन्धभा देहामका ननकामराई देहाम फभोन्त्जभको यकभ प्रचनरत कानूनको 
अनधनभा यही र्खचा गना स्वीकृनत प्रदान गने : 

 

क) बभूी व्मफस्था, कृहष तथा सहकायी भन्रारमको रानग र्खाद्य व्मफस्थाऩन तथा कोसेरी 
व्मफस्थाऩन गना रु.१० रार्ख, 

र्ख) साभान्त्जक हवकास भन्रारमको रानग प्रचाय प्रसाय तथा स्वास््म व्मफस्थाऩन गना रु.७ रार्ख, 

ग) उद्योग, ऩमाटन, वन तथा वाताफयण भन्रारमको रानग ऩमाटन भहोत्सव व्मफस्थाऩन गना रु. 
१० रार्ख, 

घ) आन्तरयक भानभरा तथा कानून भन्रारमको रानग आवास तथा सयुऺा व्मफस्थाऩन गना रु. ७ 
रार्ख, 

ङ) बौनतक ऩूवााधाय हवकास भन्रारमको रानग अनतनथ सत्काय तथा सवायी व्मफस्थाऩन गना रु. 
१० रार्ख, 

च) भगु ुन्त्जल्रा सभन्वम सनभनतको रानग कामािभ सभन्वम र्खचाको रानग रु.२ रार्ख । 
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२०७४ सार चैर 30 गते शिुफायका ददन साॉझ १6॰०० फजे भगुकुो यायातार ऩरयषय, कणाारी प्रदेश भगुभुा 
फसेको भन्त्न्रऩरयषद्को फैठकको ननणाम्- 

1. भखु्मभन्री तथा भन्त्न्रऩरयषद्को कामाारमको प्रस्ताव अनसुाय कणाारी प्रदेश भन्त्न्रऩरयषद्को याया  क्माहवनटे 
नमाॉ वषा हव.सॊ. 2075 को शबु उऩरक्ष्मभा सम्ऩूणा कणाारीवासी एवॊ सफै नेऩारी दददीवहहनी, दाजबुाइाहरूभा 
ससु्वास््म, प्रगनत एवॊ सभहृद्धको काभना सहहत हाददाक शबुकाभना ब्मक्त गदाछ। 

2.  भखु्मभन्री तथा भन्त्न्रऩरयषद्को कामाारमको प्रस्ताव अनसुाय भन्त्न्रऩरयषद्को मो फैठक कणाारी याया ऩमाटन 
वषा, 2075 सभदु्घाटन सभायोहभा कणाारी प्रदेशको यायाभा उऩन्त्स्थत सम्भाननीम प्रधानभन्री के.हऩ शभाा 
ओरीज्मू, भाननीम कणाारी प्रभरु्खज्मू, भाननीम भन्रीज्मूहरू रगाएत सम्ऩूणा अनतनथ तथा सहबानगहरूराइा 
हाददाक धन्मवाद एवॊ आबाय ब्मक्त गदाछ । 

3. भखु्मभन्री तथा भन्त्न्रऩरयषद्को कामाारमको कणाारी प्रदेशको हवकास य सभहृद्धका रानग सञ्चारन गनुाऩने 
हवनबन्न कामािभहरू हवषमको प्रस्ताव सम्फन्धभा देहामफभोन्त्जभ गने,  

क) कणाारी प्रदेशको ऩमाटन हवकासका रानग ऩमाटन गरुूमोजना तमाय गने य कणाारी ऩमाटन प्रानधकयण 
स्थाऩना गने,  

र्ख) नाग्भदेन्त्र्ख याया तारसम्भ मातामातको सहज ऩहुॉचका रानग नाग्भ-याया सडक कारोऩरे गने कामािभराइा 
अन्त्घ फढाउने,  

ग) नछभेकी नभरयाष्ट्र चीनसॉग जोनडएका कणाारी प्रदेशका उत्तयी नाकाहरू हमु्राको हहल्सा, भगुकुो नाक्चेराग्ना 
य डोल्ऩाको भोरयम्रो-धो नाकाराइा औऩचारयक रूऩरे र्खोल्ने ।  

घ) आ.व. 2075/76 भा हहल्साभा बन्साय एवॊ अध्मागभन कामाारम स्थाऩना गने,  

ङ) उत्तयी नाकासॉग ऩहुॉच वृहद्ध गयी ब्माऩाय तथा ऩमाटन प्रवद्धान य हवकास गना कोहरऩयु-सरेु्खत-हहल्सासम्भको 
सडकराइा ×प्रधानभन्री अन्तयााहष्ट्रम द्रतु रोकभागा " को रूऩभा नाभाकयण गने, भगुकुो नाग्भ-नाक्चेराग्ना 
नाका सडक एवॊ सरेु्खतको नछन्च-ुसल्मानको सल्रीफजाय-जाजयकोट-डोल्ऩाको दनैु हुॉदै भोरयम्रो-धो नाका 
जोड्ने बेयी कोरयडोय सडकसभेत उऩयोक्त तीनवटै रोकभागाहरूराइा याहष्ट्रम गौयवका आमोजनाको रूऩभा 
सम्फोधन गयी आवश्मक कामा अन्त्घ फढाउने। साथै वददामा हहल्सा कणाारी करयडोय ननभााणको काभराइा 
अन्त्घ फढाउने ।  

च) कणाारी प्रदेशको याजधानी सरेु्खतभा अन्तयाहष्ट्रम भाऩदण्डको हवभानस्थर ननभााण गने,  

छ) दैरेर्खभा यहेको अऩाय ऩेट्रोनरमभ ऩदाथाको अध्ममन, अन्वेषण गयी उऩमोगका रानग आवश्मक कामा अन्त्घ 
फढाउने य कणाारी प्रदेशभा ऩेट्रोनरमभ ऩदाथाको बण्डायको रानग आवश्मक बौनतक ऩूवााधाय तमाय गयी 
काभ अगानड फढाउने,  

ज) कणाारी एहककृत फस्ती हवकास तथा शहयीकयण कामािभ सञ्चारन गने य प्रदेश याजधानन सरेु्खतको 
ऩूवााधाय हवकासको रानग गरुूमोजना तजुाभा गने । 

झ) प्रदेश भन्त्न्रऩरयषद्रे नरएका उक्त ननणामहरू सॊघीम सयकायका सम्भाननीम प्रधानभन्रीज्मूराइा जानकायी 
गयाउन े।  

 


