
 

 

िमित २०७५।५।६ मा बसेको ूदेश मिन्ऽपिरषदको बठकको िनणर्य 

1.  मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयको  नं. ०१/24/२०७५-०५-०५ को ूशासकीय कायर्िवधी 
(िनयिमत गन) िवधेयक, २०७५ ूदेश सभामा पेश गनर् ःवीकृित िदने सम्बन्धी ूःताव –  "आन्तिरक 
मािमला तथा कानून मन्ऽालय माफर् त ूदेश सभामा पेश गन" ।- 

2.  आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालयको नं. 0२/०७/207५-0५-५ को ूदेश राजपऽ ूकाशन 
सम्बन्धी कायर्िविध ःवीकृित गन सम्बन्धी िवषयको ूःताव - "ूःततु ूःतावमा देहाय बमोिजम गनः 
क) ूदेश राजपऽ ूकाशन सम्बन्धी कायर्िविध, २०७५ को दफा ३ को उपदफा (२) मा भएको "उपदफा 

(१) बमोिजमको ूदेश राजपऽ ूदेश सरकारले अनरुोध गरेमा नेपाल सरकारको मिुण िवभागले ूकाशन 
गनर्सक्नेछ ।"भ े वाक्यांशको स ा "उपदफा (१) बमोिजमको ूदेश राजपऽ ूकाशनका लािग नेपाल 
सरकारको मिुण िवभागमा अनरुोध गनर् सिकनेछ ।" भ े वाक्यांश राख्न े।- 

3.  माननीय भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽीज्यूबाट ूःततु खानेपानी तथा सरसफाई िडिभजन कायार्लय र पूवार्धार 
िवकास कायार्लयको सािवकको ःवीकृत संरचना र दरवन्दीमा पिरमाजर्न गरी अनसूुची १.१, १.२, १.३, 
१.४ बमोिजमको संगठन संरचना र अनसूुची २.१, २.२, २.३, २.४ बमोिजमको दरवन्दी तेिरज 
ःवीकृितको लािग नेपाल सरकार, संघीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालयमा अनरुोध गन सम्बन्धी 
ूःताव – "ूःततु ूःतावमा देहाय बमोिजम हनु नेपाल सरकार, संघीय मािमला तथा सामान्य ूशासन 
मन्ऽालयमा अनरुोध गरी पठाउने ।- 

क) ूदेश िभऽका गोरखा, तनहुँ, लमजङु, काःकी, ःयाङजा, पवर्त, वागलङु, म्याग्दी र नवलपरासी 
(वदर्घाट सःुतापूवर्) का िजल्लामा खानेपानी तथा सरसफाई िडिभजन कायार्लयह का लािग संलग्न 
अनसूुची १.१ बमोिजमको संगठन संरचना र अनसूुची २.१ बमोिजमको दरवन्दी ःवीकृत भई
कायार्लय संचालन हनु ।- 

ख) ूदेश िभऽका मनाङ र मःुताङ िजल्लाको लािग खानेपानी तथा सरसफाई सव-िडिभजन 
कायार्लयह का लािग संलग्न अनसूुची १.२ बमोिजमको संगठन संरचना र अनसूुची २.२ बमोिजमको 
दरवन्दी ःवीकृत भई कायार्लय संचालन हनु ।- 

ग) ूदेश िभऽका गोरखा, तनहुँ, लमजङु, काःकी, ःयाङजा, पवर्त, वागलङु, म्याग्दी र नवलपरासी (वदर्घाट 
सःुतापूवर्) का िजल्लामा पूवार्धार िवकास कायार्लयह का लािग संलग्न अनसूुची १.३ बमोिजमको 
संगठन संरचना र अनसूुची २.३ बमोिजमको दरवन्दी ःवीकृत भई कायार्लय संचालन हनु ।- 

घ) ूदेश िभऽका मनाङ र मःुताङ िजल्लाका पूवार्धार िवकास कायार्लयका लािग संलग्न अनसूुची १.४ 
बमोिजमको संगठन संरचना र अनसूुची २.४ बमोिजमको दरवन्दी ःवीकृत भई कायार्लय संचालन 
हनु ।-"  

 


