
 
 

द्रष्टब्यः निर्णयसगँ सम्बन्धित थप जािकारी सम्बन्धित मधरालयबाटै प्राप्त गिण सककिेछ। 

संवत ्२०७८ साल चैर 8 गते बसेको मन्धरपररषद्को बैठकको निर्णय: 
 

प्र.मं.प.बै.सं. 45।०78 

 
क्र.सं. मधरालय निर्णयको व्यहोरा 
1.  म.ुम. तथा म.प. कायाणलय मखु्यमधरी तथा मन्धरपररषद्को कायाणलयको संगठि संरचिा र दरबधदी 

(52 जिा) तेररज स्वीकृत गिे। 

2.  म.ुम. तथा म.प. कायाणलय आनथणक अवस्था कमजोर भइ उपचार गराउि कठठिाइ भएका व्यन्िहरु र 
संघसंस्थालाई आनथणक सहायता उपलब्ि गराउि।े 

3.  भनूम व्यवस्था, कृकष, 
सहकारी तथा गररबी 

निवारर् 

गण्डकी प्रदेश प्रन्शक्षर् प्रनतष्ठािको कायणकारी निदेशक उपर छािनबि गिण 
सनमनत गठि गिे। 

4.  भनूम व्यवस्था, कृकष, 
सहकारी तथा गररबी 

निवारर् 

Rural Poverty Reduction through Dairy Development in Nepal (RPRDDN) 
िामक आयोजिा कायाणधवयि कवनि तथा प्रकक्रया अध्ययि गिे कायणदलको 
गठि तथा कायणशतण, २०७८ स्वीकृत गिे, कायणदल गठि गिे र बजेट 
व्यवस्था गिे। 

5.  स्वास््य तथा जिसंख्या कास्की न्जल्ला पोखरा-26 मा १०० शय्याको आयवेुद अस्पताल निमाणर् 
प्रकक्रया अगानड बढाउि िेपाल सरकारमा अिरुोि गिे। 

 
 

  



 
 

द्रष्टब्यः निर्णयसगँ सम्बन्धित थप जािकारी सम्बन्धित मधरालयबाटै प्राप्त गिण सककिेछ। 

संवत ्२०७८ साल चैर 18 गते बसेको मन्धरपररषद्को बैठकको निर्णय: 
 

प्र.मं.प.बै.सं. 46।०78 

 
क्र.सं. मधरालय निर्णयको व्यहोरा 
1.  अथण बजेट तथा कायणक्रम कायाणधवयि सम्बधिी एकीकृत (पकहलो संशोिि) कायणकवनि, 

२०७८ स्वीकृत गिे। 

2.  आधतररक मानमला २०७९ सालमा ठदइि ेसावणजनिक कवदा स्वीकृत गिे। 

3.  आधतररक मानमला गण्डकी प्रदेश प्रहरी ऐि, २०७७ को संशोिि, प्रदेश प्रहरी नियमावलीको 
मस्यौदा तथा रर्िीनत तजुणमाको लानग सनमनत गठि गिे। 

4.  ऊजाण, जलस्रोत तथा 
खािेपािी 

गण्डकी प्रदेशमा खािेपािी तथा सरसफाई सम्बधिी व्यवस्था गिण बिेको 
कविेयक, २०७८ प्रदेश सभामा पेश गिण स्वीकृनत ठदि।े 

5.  कािूि, सञ्चार तथा 
प्रदेश सभा मानमला 

गण्डकी प्रदेशमा सूचिाको हक प्रचलि गराउिे सम्बधिमा व्यवस्था गिण बिकेो 
कविेयक प्रदेश सभामा पेश गिण स्वीकृनत ठदि।े 

6.  कािूि, सञ्चार तथा 
प्रदेश सभा मानमला 

केही गण्डकी प्रदेश ऐि संशोिि गिण बिेको कविेयक प्रदेश सभामा पेश गिण 
स्वीकृनत ठदिे। 

7.  पयणटि, उद्योग, वान्र्ज्य 
तथा आपूनतण 

गण्डकी प्रदेशमा पयणटि सम्बधिमा व्यवस्था गिण बिेको कविेयक प्रदेश सभामा 
पेश गिण स्वीकृनत ठदिे। 

8.  भौनतक पूवाणिार, सहरी 
कवकास तथा यातायात 

व्यवस्था 

सवारी चालक अिमुनत पर परीक्षा सञ् चालि प्रोसासाहि भता ा सम्बधिी कायणकवनि, 
२०७८ स्वीकृत गिे। 

9.  स्वास््य तथा जिसंख्या संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापि सनमनतका अध्यक्ष प्रा.डा. कृष्र् 
प्रसाद पौडेललाई सफाइ पेश गिे मौका ठदि।े 

10.  स्वास््य तथा जिसंख्या प्रदेश समािीकरर् तफण  कवशषे अिदुाि माफण त प्राप्त रकम बाँडफाँड गिे। 

 

  



 
 

द्रष्टब्यः निर्णयसगँ सम्बन्धित थप जािकारी सम्बन्धित मधरालयबाटै प्राप्त गिण सककिेछ। 

संवत ्२०७८ साल चैर 24 गते बसेको मन्धरपररषद्को बैठकको निर्णय: 
 

प्र.मं.प.बै.सं. 47।०78 

 
क्र.सं. मधरालय निर्णयको व्यहोरा 
1.  म.ुम. तथा म.प. 

कायाणलय 

संसद अनिवेशिको अधसायका लानग प्रदेश प्रमखु समक्ष नसफाररश गिे। 

2.  यवुा तथा खेलकुद गण्डकी प्रदेशका ११ वटै न्जल्लाका न्जल्ला खेलकुद कवकास सनमनतका 
पदानिकारी र सदस्यहरूलाई हटाउिे। 

3.  स्वास््य तथा जिसंख्या  संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापि सनमनतका अध्यक्ष प्रा.डा. कृष्र् 
प्रसाद पौडेललाई अध्यक्ष पदबाट हटाउिे। 

 

  



 
 

द्रष्टब्यः निर्णयसगँ सम्बन्धित थप जािकारी सम्बन्धित मधरालयबाटै प्राप्त गिण सककिेछ। 

संवत ्२०७८ साल चैर 25 गते बसेको मन्धरपररषद्को बैठकको निर्णय: 
 

प्र.मं.प.बै.सं. 48।०78 

 
क्र.सं. मधरालय निर्णयको व्यहोरा 
1.  स्वास््य तथा जिसंख्या  संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापि सनमनतको अध्यक्ष पदमा 

कास्की न्जल्ला पोखरा-31 का स्थायी निवासी श्री रकवमोहि भण्डारीलाई ३ 
वषणको पदावनि रहिे गरी मिोियि गिे। 

 


