२०7५ साल बैशाख १२ गते बुधबार िवहान ०९.०० बजे मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को

कायार्लय, ूदे श नं. ४, पोखरामा बसेको मिन्ऽपिरषद्को बैठकको िनणर्य–
1.

आज भूकम्प िदवसको अवसरमा २०७२ सालको महाभूकम्पमा िदवं गत हुन भएका नागिरकूित
हािदर्क ौ ान्जली अपर्ण गन र घाइते तथा अपा मा शीय ःवाःथ्य लाभको कामना गद पूनः िनमार्ण
तथा पूनःथार्पना कायर्लाई ूाथिमकता िदई शीय सम्प

गनर् पूनिनर्माण ूािधकरणसँग समन्वय र

सहजीकरण गन िनणर्य गिरयो ।
2.

मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लयको 0१/0२/2075-1-११ को ःथानीय तह कानून
िनमार्ण ूकृया सम्बन्धी िवधेयक,२०७५ ूदे श सभामा पेश गनर् ःवीकृित िदने िवषयको ूःताव "िवधेयक ःवीकृत गरी आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय माफर्त ूदे श सभामा पेश गन" ।

3.

मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लयको 0१/0३/2075-1-११ को मुख्य न्यायािधवक्ताको

काम, कतर्व्य र अिधकार तथा सेवाका शतर् सम्बन्धी कानून तजुम
र् ा गनर् सै ािन्तक ःवीकृित िदने
िवषयको ूःताव - "ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन " ।
4.

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालयको 0२/0१/2075-1-११ को ूदे श सभाको सिचव र

सिचवालय सम्बन्धी मःयौदा तयार गनर् सै ािन्तक ःवीकृित िदने िवषयको ूःताव -"ूःतावमा ले िखए
बमोिजम गन " ।
5.

आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽालयको 0३/0३/2075-1-११ को ूदे श आकिःमक कोष

िवधेयक, २०७५ को मःयौदा िवधेयक ूदे श सभामा पेश गनर् ःवीकृित िदने िवषयको ूःताव - "

ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन" ।
6.

आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽालयको 0३/0१/2075-1-११ को ूदे श सं िचत कोष सं चालन
कायर्िविध, २०७५ ःवीकृित गन िवषयको ूःताव - " ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन" ।

7.

आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽालयको 0३/0२/2075-1-११ को सावर्जिनक खिरद ऐन,

२०६३ तथा सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ अवलम्वन गनर् ःवीकृित िदने सम्बन्धी िवषयको
ूःताव -"ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन" ।

8.

भूिमव्यवःथा, कृिष तथा सहकारी मन्ऽालयको 0५/0३/2075-1-११ को ूादे िशक कृिष
व्यवसाय ूव र्न िवधेयक तजुम
र् ाको लािग सै ािन्तक सहमित सम्बन्धी िवषयको ूःताव - "

ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन" ।
9.

भूिमव्यवःथा, कृिष तथा सहकारी मन्ऽालयको 0५/0२/2075-1-११ को ूदे श नं ४ को दुग्ध

िवकास वोडर् गठन िवधे यक, २०७५ ूदे श सभामा पेश गन ःवीकृित सम्बन्धी िवषयको ूःताव "मिन्ऽपिरषदको ूशासन तथा िवधेयक सिमितमा छलफलका लािग पठाउने" ।

