२०7५ साल असोज २३ गते मंगलबारका िदन बसेको मिन्ऽपिरषद्को बैठकको िनणर्य
1.

मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयको नं. 0१/३०/207५-0६-२२ को होम ःटे स ालन कायर्िविध,

२०७५ ःवीकृत गन सम्बन्धमा ूशासन तथा िवधेयक सिमितको िमित २०७५।६।२ को बैठकको िनणर्य

ूितवेदन र पिरमािजर्त कायर्िविधलाई ःवीकृित िदने सम्बन्धी िवषयको ूःताव - "ूःतुत ूितवेदन साथ पेश

भएको पिरमािजर्त होमःटे स ालन कायर्िविध, २०७५ ःवीकृत गन ।-"

2.

मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयको नं. 0१/३१/207५-0६-२२ को आम सं चार नीित, २०७५

ःवीकृत गन सम्बन्धमा ूशासन तथा िवधेयक सिमितको िमित २०७५।५।१३ को बैठकको िनणर्य ूितवेदन
र पिरमािजर्त आम सं चार नीितलाई ःवीकृित िदने सम्बन्धी िवषयको ूःताव -"ूःतुत ूितवेदन साथ पेश भएको

पिरमािजर्त आम सं चार नीित, २०७५ ःवीकृत गन ।-"

3.

मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयको नं. 0१/३२/207५-0६-२२ को ूदे श नीित तथा योजना
आयोगका उपाध्यक्षलाई उपलव्ध गराउने पािरौिमक तथा सुिवधाको तह िनधार्रण गन सम्बन्धी िवषयको
ूःताव -" ूःतुत ूःतावमा दे हाय बमोिजम गनः
गण्डकी ूदे श, ूदे श नीित तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको पािरौिमक तथा सुिवधा तोिकएको िमित
२०७५।४।६ को ूदे श सरकारको िनणर्य खण्डको (क) मा उल्लेिखत वाक्यांशको स ा दे हायको वाक्यांश
राख्नेः-" ूदे श नीित तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई ूदे श सरकारका राज्यमन्ऽी सरहको पािरौिमक,
सुिवधा र सदःयलाई ूदे श सरकारको सहायक मन्ऽी सरह पािरौिमक िदने ।घरभाडा सुिवधाको हकमा
मािसक पन्ी हजार

4.

पैया िदने ।-"

मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयको नं. 0१/३३/207५-0६-२२ को िमऽरा

भारतको CCAFS

सं ःथाको आयोजनामा िमित १-२ अक्टोवर २०१८ मा मथुरामा हुने Chief Ministers Climate Smart
Agriculture Village Programme कायर्बममा भूिमव्यवःथा, कृिष तथा सहकारी मन्ऽालयका सिचव ौी
शरदचन्ि ौे लाई गिरएको मनोनयन अनुमोदन गन सम्बन्धी िवषयको ूःताव- "ूःतावमा लेिखए बमोिजम
गन।-"

5.

भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽालयको नं. 0६/०८/207५-0६-२२ को ूदे श सवारी तथा यातायात व्यवःथा

सम्बन्धी िवधेयक, २०७५ तजुम
र् ाका लािग सै ािन्तक ःवीकृित िदने सम्बन्धी िवषयको ूःताव- "ूःतावमा
लेिखए बमोिजम गन।-"

6.

भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽालयको नं. 0६/०९/207५-0६-२२ को भूिमगत जलॐोत तथा िसं चाई िवकास

िडिभजन कायार्लय नवलपरासी (वदर्घाट सुःतापूव)र् को सं लग्न अनुसूची-१ र २ बमोिजमको सं गठन सं रचना र

दरवन्दी तेिरज ःवीकृत गरी नेपाल सरकारमा ःवीकृितका लािग अनुरोध गन सम्बन्धी िवषयको ूःताव "ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन।-"

7.

भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽालयको नं. 0६/1०/207५-0६-२२ को नवलपरासी (वदर्घाट सुःतपूव)र् को
मध्यिवन्दु नगरपािलकामा नारायणी नदीबाट भैरहे को कटान तथा क्षित िनयन्ऽण गनर् िवपद व्यवःथापन
कायर्का लािग वजेट व्यवःथा गन सम्बन्धी िवषयको ूःताव -"िवप

व्यवःथापन कोषबाट वेहोन गरी रकम

व्यवःथा गन र अन्य ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन।-"

8.

लमजु को बेशीशहर नगरपािलका कायार्लयको लािग सरकारी भवन व्यवःथापन गनर् िमित २०७५।६।२१

मा ूमुख सिचवको िवशेष उपिःथितमा भएको िनणर्यको कायार्न्वयनको लािग ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको
कायार्लय माफर्त नेपाल सरकार, भूिम व्यवःथा, सहकारी तथा गिरवी िनवारण मन्ऽालय, िसं हदरवारमा अनुरोध
गन ।

9.

China Academy of Agricultural Mechanization Science सँग Rural Poverty Reduction Through Dairy
Development in Nepal आयोजनाको लािग MOU गनर् ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लयको िमित
२०७५।६।७ को पऽबाट अथर् मन्ऽालयलाई र अथर् मन्ऽालयले ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको

कायार्लयलाई सहमित िदएको िमित २०७५।६।१८ को ूा

जानकारी पऽको आधारमा उल्लेिखत

आयोजनाको MOU गनर् भूिम व्यवःथा, कृिष तथा सहकारी मन्ऽालयका सिचवलाई अिख्तयारी िदने र उक्त

MOU गनुर् अगािड सो को मसौदा तयार गरी मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयमा पेश गन ।

10. िमऽरा

चीनको हेनान ूान्तले गण्डकी ूदे शसँग भिगनी सम्बन्ध राख्न चाहेको र ूािविधक िशक्षा, पयर्टन

लगायतमा सहयोग गन आ ासन िदएको र यिह िमित ११-१३ नोभेम्वर, २०१८ सम्म उक्त ूदे शका
ूितिनिध मण्डलले गण्डकी ूदे शको ॅमण गन समयमा उल्लेिखत िवषयमा गण्डकी ूदे श र हे नान ूान्त, चीन
बीच MOU गन सम्बन्धमा पूव र् ःवीकृितका लािग नेपाल सरकारमा अनुरोध

गन ।हालै हेनान ूान्तमा

माननीय मुख्यमन्ऽीज्यू समेतको गण्डकी ूदे श सरकारको टोलीबाट भएको ॅमणका सन्दभर्मा उक्त ूान्तका
गभनर्रबाट ूा

आितथ्यताका लािग हे नान ूान्तका गभनर्रलाई धन्यवाद िदने र सो व्यहोरा गभनर्रको यस

ूदे शमा हुने ॅमणका समयमा अवगताथर् जानकारी गराउने ।

11. यस ूदे श अन्तगर्तका ःथानीय तहह ले भारतीय दुतावासमा एम्वुलेन्स र वा णयन्ऽको माग गनर्को लािग
िसफािरस गनर् गण्डकी ूदे श सरकारमा अनुरोध गरे कोले ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लय

माफर्त

भारतीय दू तावासमा तीस वटा एम्वुलेन्स र पाँच वटा वा णयन्ऽ सहयोग ःव प उपलव्ध गराउन िसफािरस
गन ।

