
२०74 साल चैऽ १४ गते बधुबार िवहान ०९.०० बजे मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को 
कायार्लय, ूदेश नं. ४, पोखरामा बसेको मिन्ऽपिरषद्को बैठकको िनणर्य–  

1.  
 
कायर् संपादन िनयमावली, २०७४ को िनयम २६ अनसुार मिन्ऽपिरषदको िमित २०७४।११।2४ 
को बैठकबाट िनणर्य भएका देहायका सिमितह मा िनम्न अनसुार हेरफेर गन िनणर्य गिरयो । 

१.१ राजनीितक सिमित 

माननीय मखु्यमन्ऽीको संयोजकत्वमा गिठत ूःततु सिमितको सदःयमा देहाय बमोिजम
थपघट गरी माननीय मन्ऽीह लाई तोक्ने । 

क) माननीय मखु्यमन्ऽी -  संयोजक 
ख) माननीय आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽी- सदःय 
ग) माननीय आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽी- सदःय 
घ) माननीय भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽी –  सदःय 
ङ) माननीय सामािजक िवकास मन्ऽी -  सदःय 
च) माननीय उ ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्ऽी- सदःय 
छ) माननीय भिूम व्यवःथा , कृिष तथा सहकारी मन्ऽी –  सदःय 
ज) ूमखु सिचव –  सदःय सिचव 

१.२ ूशासन तथा िवधेयक सिमित 

माननीय आन्तिरक मािमला तथा कानूनमन्ऽीको संयोकत्वमा गिठत ूःततु सिमितको 
सदःयमा देहाय बमोिजम थपघट गरी माननीय मन्ऽीलाई तोक्ने । 

क) माननीय आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽी –  संयोजक 

ख) माननीय भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽी –  सदःय 
ग) माननीय उ ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्ऽी- सदःय 
घ) सिचव (कानून) , मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय- सदःय सिचव   
ूःततु सिमितमा िवधेयक पेश गन मन्ऽालयका मन्ऽी तथा सिचवलाई पिन आमन्ऽण गन । 
आिथर्क दाियत्व सम्बन्धी िवधेयक भए आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽालयका मन्ऽी तथा 
सिचवलाई पिन आमन्ऽण गन ।                       

१.३ आिथर्क, सामािजक तथा पवुार्धार सिमित 

माननीय उ ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्ऽीको संयोजकत्वमा गिठत ूःततु सिमितमा 
देहायबमोिजम हेरफेर गन ।  

क) माननीय आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽी –  संयोजक 



ख) माननीय उ ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्ऽी- सदःय 
ग) माननीय सामािजक िवकास मन्ऽी –  सदःय 
घ) माननीय भिूम व्यवःथा, कृिष तथा सहकारी मन्ऽी- सदःय 
ङ) सिचव, मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय- सदःय सिचव   

२. िमित २०७४।११।0८ गतेको मिन्ऽपिरषदको िनणर्यबाट गिठत ूदेश कानून मःयौदा सिमितको 
सदःयमा माननीय भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽीलाई थप गन । 

३. माननीय ूदेश ूमखुले नेपालको संिवधानको धारा 184 को उपधारा २ बमोिजम िनवार्चन पिछको 
पिहलो अिधवेशनमा ूदेश सभामा ूःततु गन नीित तथा कायर्बम तयार गनर् देहाय बमोिजमको
मिन्ऽःतरीय सिमित गठन गन िनणर्य गिरयो ।  

क) माननीय आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽी- संयोजक 

ख) माननीय आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽी-  सदःय 

ग) माननीय पूवार्धार िवकास मन्ऽी-  सदःय 

४. मध्य पहाडी लोकमागर्को लम्जङु िजल्लाको सनु्दर बजार लगायतका क्षेऽको िववाद सम्बन्धमा 
गिठत सिमितले िदएको ूितवेदन ूःततु एवं छलफल भै िनम्न अनसुार गन िनणर्य गिरयो 

क) ूःततु ूितवेदन मिन्ऽपिरषदको िनणर्यमा अिभलेखमा राख्न े। 

ख) मध्य पहाडी लोकमागर् िनमार्ण कायार्लय दाङमा ूःततु ूितवेदन कायार्न्वयनका लािग 
पठाउने । 

ग) ूितवेदनका सझुावह  कायार्न्वयनका लािग ौी भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्ऽालयमा 
अनरुोध गरी पठाउने । 

५. िभमसेन गाउपािलका र धाच गाउपािलका गोरखाको नाम र केन्ि पिरवतर्नको िववाद सम्बन्धी
िवषयमा गिठत सिमितको म्याद यिह २०७४।१२।१४ सम्म थप गन िनणर्य गिरयो । उक्त 
सिमितले िदएको ूितवेदन ूःततु भै सो मा छलफल गरी िनम्नानसुार गन िनणर्य गिरयो । 

क) ूःततु ूितवेदन मिन्ऽपिरषदको अिभलेखमा राख्न े। 

ख) ूःततु ूितवेदन कायार्न्वयनका लािग ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय र संघीय 
मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालयमा अनरुोध गरी पठाउने िनणर्य गिरयो । 

६. माननीय उ ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्ऽीज्यूबाट ूःततु ूाकृितक ौोत साधनको अत्यािधक 
दोहन भएको िवषयमा छलफल गिरयो । यस िवषयमा बःतिुःथितको बहृत अध्ययन, िव षेण,

जोिखमको िव षेण गरी यसबाट परेको ूभाव र भिवंयमा पनर् सक्ने ूभाव समेतको अध्ययन गरी 
समःया समाधानको अल्पकालीन, दीघर्कालीन योजना, आवँयकतानसुार नीित, िनयम, कानून र 



मापदण्ड समेत ूःताव गरी  तीस िदन िभऽ ूितवेदन, नीित तथा िनदशन आदेशको ढाँचा पेश गनर्
देहाय अनसुारको सिमित गठन गन 

क) माननीय उ ोग, पयर्टन,वन तथा वातावरण मन्ऽी-  संयोजक 

ख) सदःयः माननीय भिूमव्यवःथा, कृिष तथा सहकारी मन्ऽी- सदःय 

ग) सिचव, उ ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्ऽालय- सदःय सिचवः 

 
 


