
 
 

द्रष्टब्यः निर्णयसगँ सम्बन्धित थप जािकारी सम्बन्धित मधरालयबाटै प्राप्त गिण सककिेछ। 

संवत ्२०७८ साल माघ 03 गते बसेको मन्धरपररषद्को बैठकको निर्णय: 
 

प्र.मं.प.बै.सं. 38।०78 

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

कायाणलय 

ढोरपाटि िगरपानलकाको वडा सीमािा र संख्या पररवतणि गिण िेपाल सरकारमा 
नसफाररस गिे। 

2.  म.ुम. तथा म.प. 
कायाणलय 

श्रीकृष्र्गण्डकी िदी के्षर कवकासको पूवण सम्भाव्यता अध्ययि कायणदलको म्याद 
थप गिे। 

3.  कािूि सञ् चार तथा 
प्रदेश सभा मानमला 

गण्डकी प्रदेश सूचिाको हक सम्बधिमा व्यवस्था गिण बिेको कविेयक तजुणमा 
गिण सैद्धान्धतक स्वीकृनत ददि।े 

4.  ऊजाण, जलस्रोत तथा 
खािेपािी 

गण्डकी प्रदेश खािेपािी तथा सरसफाई सम्बधिी कविेयक तजुणमा गिण सैद्धान्धतक 
स्वीकृनत ददिे। 

5.  पयणटि, उद्योग वान्र्ज्य 
तथा आपूनतण 

घरेल ुतथा सािा उद्योग कायाणलयमा कायणरत साकवक सनमनत तफण का अस्थायी 
कमणचारीको म्याद थप गिे। 

6.  भौनतक पूवाणिार, सहरी 
कवकास तथा यातायात 

व्यवस्था 

गण्डकी प्रदेशभर सञ्चालि हिुे सावणजनिक सवारी साििको ियाँ भाडादर 
स्वीकृत गिे। 

7.  भौनतक पूवाणिार, सहरी 
कवकास तथा यातायात 

व्यवस्था 

यातायात व्यवस्था कायाणलयहरूको संगठि तथा व्यवस्थापि सवेक्षर् प्रनतवेदि 
स्वीकृत गिे। 

 
 

  



 
 

द्रष्टब्यः निर्णयसगँ सम्बन्धित थप जािकारी सम्बन्धित मधरालयबाटै प्राप्त गिण सककिेछ। 

संवत ्२०७८ साल माघ 10 गते बसेको मन्धरपररषद्को बैठकको निर्णय: 
 

प्र.मं.प.बै.सं. 39।०78 

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

कायाणलय 

आनथणक अवस्था कमजोर भइ उपचार गराउि कदठिाइ भएका व्यन्िहरु र 
संघसंस्थालाई आनथणक सहायता उपलब्ि गराउि।े 

2.  स्वास््य तथा जिसंख्या गण्डकी प्रदेश स्वास््य बीमा संयोजि सनमनत गठि गिे। 

  



 
 

द्रष्टब्यः निर्णयसगँ सम्बन्धित थप जािकारी सम्बन्धित मधरालयबाटै प्राप्त गिण सककिेछ। 

संवत ्२०७८ साल माघ 24 गते बसेको मन्धरपररषद्को बैठकको निर्णय: 
 

प्र.मं.प.बै.सं. 40।०78 

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

कायाणलय 

प्रदेश सरकार गठि भएको चार वषण पूरा भएको अवसरमा आयोजिा गररि े
कायणक्रमको व्यवस्थापि गिे। 

2.  म.ुम. तथा म.प. 
कायाणलय 

व्यवसाय जीवि रक्षा कोष (सञ्चालि) (चौथो संशोिि) कायणकवनि, २०७८ 
स्वीकृत गिे। 

3.  म.ुम. तथा म.प. 
कायाणलय 

हपु्सेकोट गाउँपानलकाको वडाको संख्या र सीमािा हेरफेर गिण िेपाल सरकारमा 
नसफाररस गिे। 

4.  म.ुम. तथा म.प. 
कायाणलय 

कावासोती िगरपानलकाको वडाको संख्या र सीमािा हेरफेर गिण िेपाल 
सरकारमा नसफाररस गिे।  

5.  ऊजाण, जलस्रोत तथा 
खािेपािी 

सेवा करारमा प्राकवनिक जिशन्ि छिौट कायणकवनि, २०७८ स्वीकृत गिे। 

6.  स्वास््य तथा जिसंख्या रगत तथा रगतजधय सेवा निःशलु्क व्यवस्थापि कायणकवनि, २०७८ स्वीकृत 
गिे। 

 


