िमित २०७५।४।२ मा बसेको ूदे श मिन्ऽपिरषदको बठकको िनणर्य
1.

मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लयको नं 0१/१५/2075-0४-0१ को मुख्य न्यायािधवक्ताको काम, कतर्व्य र
अिधकार तथा सेवाका शतर् सम्बन्धी िवधेयक ूदे श सभामा पठाउन ःवीकृित िदने सम्बन्धी िवषयको ूःताव "ूःतुत िवधेयक आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय माफर्त ूदे श सभामा पठाउन ःवीकृित िदने"।-

2.

मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लयको नं 0१/१6/2075-04-01 को यस ूदे श अन्तगर्त पन अन्तरार्ि य
सीमा सँग जोिडएको कोरला नाका र िऽवेणी नाकामा आवँयक भौितक पूवार्धारको िवकास गनर् र व्यापािरक नाकाको
पमा सं चालन गनर् नेपाल सरकारलाई अनुरोध गन सम्बन्धी ूःताव सम्बन्धमा - "ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन"।-

3.

मुख्यमन्ऽी

तथा

मिन्ऽपिरषदको

कायार्लयको

नं

0१/१७/2075-04-01

को

यस

ूदे श

अन्तगर्तको

नवलपुर(सुःतापूव)र् िजल्लाको नामाकरण गन िजल्ला सदरमुकाम तोक्ने र िजल्लामा रहने सं घ तथा ूदे श अन्तगर्तका
कायार्लयह को ःतरीय भौितक पूवार्धार िनमार्ण र व्यवःथापन गन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई अनुरोध गन सम्बन्धी
िवषयको ूःताव - " ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन "।4.

मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लयको नं 0१/१8/2075-04-01 को पोखरा -िऽवेणी सडकको दुम्कीबासिऽवेणीमा यस ूदे श िभऽ पन िचतवन राि य िनकु

ःवीकृित ूा

र सोको मध्यवतीर् क्षेऽ (Buffer Zone) मा सडक िनमार्णको

गरी अिवलम्ब िनमार्ण कायर् गन व्यवःथाका लािग नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गन सम्बन्धी िवषयको

ूःताव - "ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन "।–
5.

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालयको नं ०२/०६/२०७५-०४-०१ को केही ूदे श कानून सं शोधन गन
िवधेयक ूदे श सभामा पेश गनर् ःवीकृित िदने सम्बन्धी िवषयको ूःताव - "ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन "।–

6.

मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लयबाट छलफलमा िवषय ूवेश भएको "कोरला-जोमसोम-बेनी सडक" िनमार्णको

हालको ूकृया िढलो र खिचर्लो दे िखएकोले "कोरला-जोमसोम-बेनी-मालढु ा-पोखरा-दुिम्कवास सडक" राि य एवं
ूदे शको गौरवको आयोजनाको

पमा ूदे श सरकारलाई ःवीकृित िदई िडजाइन तथा लागत अनुमान गरी कायर् सं चालन

गन िजम्मा ूदे श सरकारलाई िदन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गन ।7.

हाल गण्डकी ूदे श अन्तगर्त परे को िवनयी िऽवेणी गाउँपािलका वडा नं ६ र ७ को ॐे ःता र नक्सा ूदे श नं ५ मा
परे का मालपोत तथा नापी कायार्लयमा रहेकाले यस ूदे शको नवलपरासी (बदर्घाट सुःतापूव)र् िःथत मालपोत तथा नापी
कायार्लयमा उपलव्ध गराइिदने व्यवःथाका लािग ूदे श सरकार ूदे श नं ५ लाई अनुरोध गरी पठाउने ।

8.

िमित २०७५ साल साउन १ गते रातीको अिवरल वषार्का कारण पवर्त िजल्लाको जलजला गाउँपािलका वडा नं ८ को
लिःतवेनेटा बःने बम बहादुर पिरयारको घर पै॑ोले पुिरदा िनजको छोरा वषर् १७ को िवकास पिरयारको मृत्यु भएको,

त्यसै गरी गोरखा िजल्लाको सिहद लखनथापा गाउँपािलका वडा नं ६ अधेरीमा पै॑ोले वल बहादुर कुवरको घर पुिरदा
२० विषर्य स

कुवर, ११ विषर्य ूिवणा कुवर र ८ मिहनाको युिनक कुवरको मृत्यु भएको हुँदा मृतात्माको

चीरशािन्तको कामना गद शोकसन्त

पिरवारजनमा हािदर्क समवेदना व्यक्त गन र उक्त ूकोपमा परी घाइते भएकाह

बागलुङका नारायणी आचायर् समेत ३ जना र गोरखाका िदल कुमारी राना समेत को शीय ःवाःथ्य लाभको कामना गन
िनणर्य गिरयो ।

