िमित २०७५।५।१३ मा बसेको ूदे श मिन्ऽपिरषदको बठकको िनणर्य
1. आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालयको नं. 0२/08/207५-0५-१२ को ूदे श आम सं चार नीित, २०७५ को
मःयौदा उपर ःवीकृित िदने सम्बन्धी िवषयको ूःताव - "ूःतुत ूःताव छलफलको लािग मिन्ऽपिरषद्को ूशासन तथा

िवधेयक सिमितमा पठाउने ।-"

2. उ ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्ऽालयको नं. 0४/10/207५-0५-१२ को वर, िपपल र चौतारो सं रक्षण तथा
व्यवःथापन गनर् बनेको िवधेयक, २०७५ ूदे श सभामा पेश गनर् ःवीकृित िदने सम्बन्धी िवषयको ूःताव - "ूःतुत

ूःतावमा दे हाय बमोिजम पिरमाजर्न गरी ूदे श सभामा पेश गनर् ःवीकृित िदनेः
(क) िवधेयकको दफा ७ को, -1_ उपदफा (२) को स ा दे हायको उपदफा (२) राख्नेः

"(२) अध्ययन तथा िसफािरस सिमितले ःथलगत िनरीक्षण वा अध्ययन गरी ूःतािवत ःथानीय तहको योजनामा
कुनै कुरा पिरमाजर्न गनुप
र् न भएमा सो व्यहोरा खुलाई पुनिर् वचारका लािग सम्बिन्धत आयोजना ूःतावकलाई लेखी
पठाउनु पनछ ।-"
-2_ उपदफा (३) को स ा दे हायको उपदफा राख्नेः

"(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन राि य तथा ूादे िशक ूाथिमकता ूा

र राि य तथा

ूदे शका गौरवका आयोजनामा सम्भाव्यता अध्ययन वा सइङ, िडजाइन पिरवतर्न गन गरी अध्ययन तथा िसफािरस
गिरने छै न ।-"
-3_ उपदफा (५)को स ा दे हायको उपदफा (५) राख्नेः
"(५) योजना कायार्न्वयन गदार् वर, िपपल र चौतारो हटाउनु पन भएमा सम्बिन्धत सं ःथा वा आयोजना ले ःथानीय
तहले तोकेको ःथानमा वर, िपपल, चौतारो बनाई सम्बिन्धत ःथानीय तहलाई हःतान्तरण गनुर् पनछ ।-"

-4_ उपदफा (११) पिछ दे हायको उपदफा (१२) थप गनः

"(१२) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन राि य ूाथिमकता ूा

पूवार्धार िनमार्णका

आयोजना कायार्न्वयन गनर् वर, िपपल, चौतारो हटाउनु पन भएमा आयोजनाले आफ्नै खचर्मा हटाउन सक्नेछ ।-"

(ख) दफा ९ को उपदफा (४) को खण्ड (क) को स ा दे हायको खण्ड (क) राख्नेः
"(क) सावर्जिनक उ ेँय वा पूवार्धार िनमार्णका आयोजनामा ूयोग गन वाहेक व्यिक्तगत ूयोजनको

लािग सािवकदे िख

रही आएका वर, िपपल, चौतारो माःन, नाःन वा िवगानर् नपाइने,"।-"

3. भूिमव्यवःथा, कृिष तथा सहकारी मन्ऽालयको नं. 05/05/207५-0५-१२ को सहकारी सम्बन्धमा व्यवःथा गनर्
बनेको िवधेयक, २०७५ को मःयौदा ःवीकृत गरी ूदे श सभामा पेश गनर् ःवीकृित िदने सम्बन्धी िवषयको ूःताव -

"ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन।-"

4. सामािजक िवकास मन्ऽालयको नं. 0७/12/207५-0५-१२ को नेपाल मध्यिवन्दु सामुदाियक ःमृित अःपताल िवकास
केन्िलाई गण्डकी ूदे श अन्तगर्तको सरकारी िजल्ला अःपतालमा

पान्तरण गनर् नेपाल सरकारमा अनुरोध गन सम्बन्धी

िवषयको ूःताव - "ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन।-"

5. सामािजक िवकास मन्ऽालयको नं. 0७/13/207५-0५-१२ को सामािजक िवकास मन्ऽालय अन्तगर्त ःवाःथ्य तालीम
केन्ि तथा ःवाःथ्य कायार्लयह

ःथापना सम्बन्धी िवषयको ूःताव - "ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन।-"

6. गण्डकी ूदे शलाई नेपालको पिहलो पूणर् खोप युक्त ूदे शको

पमा िमित २०७५।५।१३ मा घोषणा गिरएको र यस

ूदे शलाई पूणर् खोपयुक्त बनाउन महत्वपूणर् भूिमका िनवार्ह गन सवै ःवाःथ्य कमीर्ह , ःवाःथ्य सःथाह , ःथानीय िनकाय
लगायत सवै सरकारी, गै॑सरकारी सःथाह

7. यस ूदे शको तत्कािलन ूमुख सिचवको

र नागिरकह लाई धन्यवाद

ापन गन िनणर्य गिरयो ।-

पमा ौी नारायण ूसाद िवडारीले ूदे शको ूमुख सिचवको

भएको कायर्का लािग धन्यवाद िदने िनणर्य गिरयो ।-

पमा रही गनुर्

