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िमित २०७५।४।३० मा बसेको ूदेश मिन्ऽपिरषदको बठकको िनणर्य 

1. मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयको  नं. ०१/ /२०७५-०४-३० को ूदेश मन्ऽालय र मातहतका 
िनकायका छाप र लेटरप्याडका संलग्न ढाचाँको नमूना ःवीकृत गन सम्बन्धी 
ूःताव –  "ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन" ।- 

2. उ ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्ऽालयको नं. 0४/०६/207५-0४-२९ को घरवास 
(होम ःटे) संचालन कायर्िविध, २०७५ को ःवीकृित सम्बन्धी िवषयको ूःताव - "िवःततृ छलफलका लािग 
ूशासन तथा िवधेयक सिमितमा पठाउने" ।- 

3. उ ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्ऽालयको नं. 0४/०७/207५-0४-२९ को ूदेश सरकार, उ ोग, 
पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्ऽालय अन्तगर्तका िनदशानलय, कायार्लयह  रहने ःथान तोक्ने सम्बन्धी 
िवषयको ूःताव - "ूःततु ूःतावमा देहाय बमोिजम गनः 
क) संलग्न िववरणको बमसंख्या-२ मा उल्लेिखत उ ोग, वािणज्य तथा उपभोक्ता िहत संरक्षण िनदशनालयको 

कायार्लय सािवकको घरेल ु तथा साना उ ोग िवकास कायार्लय भवनमा 
राख्न े। 

ख) अन्य ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन " ।- 
4. उ ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्ऽालयको नं. 0४/०८/207५-0४-२९ को यस ूदेश अन्तगर्त पन 

म्याग्दी िजल्लालाई िहमाली िजल्लामा सूचीकृत गनर् नेपाल सरकारमा अनरुोध गन िवषयको ूःताव - "ूःतावमा 
लेिखए बमोिजम गन" ।- 

5. उ ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्ऽालयको नं. 0४/०९/207५-0४-२९ को ढु ा¸ िग ी¸ बालवुा 
उत्खनन¸ स लन¸ बिस  र िविबिवतरण तथा बसर उ ोग ःथापना र स ालनलाई ब्यविःथत गन कायर्िवधी,
२०७५ मा संशोधन गनर् ःवीकृित िदने िवषयको ूःताव - "संशोधनका लािग पेश भएको तीन महले फारमको 
बम संख्या ३ बाहेक अन्य ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन" ।- 

6. भिूमव्यवःथा, कृिष तथा सहकारी मन्ऽालयको नं. 0५/०५/207५-0४-२९ को भिूमव्यवःथा, कृिष तथा 
सहकारी मन्ऽालय, गण्डकी ूदेश अन्तगर्त रहने िनकाय तथा कायार्लय ूःतावमा संलग्न िववरणमा तोिकएको 
ःथानमा राख्नको लािग ःवीकृित िदने सम्बन्धी ूःताव - "ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन " ।- 

7. भिूमव्यवःथा, कृिष तथा सहकारी मन्ऽालयको नं. 0५/०६/207५-0४-२९ को भिूमव्यवःथा, कृिष तथा 
सहकारी मन्ऽालय, गण्डकी ूदेशको कायर्क्षेऽ िभऽ पन खारेजीमा परेका कायार्लयको सम्प ी यसै मन्ऽालय 
मातहत रहने सम्बन्धी ूःताव - "ूःतावमा उल्लेिखत कायार्लयह को सम्प ी भिूमव्यवःथा कृिष तथा सहकारी 
मन्ऽालय, गण्डकी ूदेश मातहत ल्याउन नेपाल सरकारमा अनरुोध गन" ।- 

8. भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽालयको नं. 0६/०५/207५-0४-२९ को भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽालय 
मातहतका िनकाय/कायार्लयह को अनसूुची-१ बमोिजम व्यवःथापन गन गरी अनसूुची २,३,४,५,६,७ 
बमोिजमका कायार्लयह  ःथापना तथा व्यवःथापन हनु ःवीकृत गन सम्बन्धी ूःताव –  "ूःततु ूःतावमा 
देहाय बमोिजम गनः 
क) अनसूुची-३ को बमसंख्या १ मा खानेपानी तथा सरसफाई िडिभजन कायार्लय बागलङुको कायर्क्षेऽमा पवर्त 

िजल्ला थप्ने ।- 

ख) अनसूुची-३ को बमसंख्या-२ मा खानेपानी तथा सरसफाई िडिभजन कायार्लय, ःयाङजाको कायर्क्षेऽमा 
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परेको पवर्त िजल्ला हटाउने । 

ग) अन्य ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन"।- 
9. भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽालयको नं. 0६/०६/207५-0४-२९ को यातायात व्यवःथा सेवा कायार्लय, 

नवलपरासी (वदर्घाट सःुतापूवर्)को संगठन संरचना र दरवन्दी तेिरज ःवीकृत गन ूःताव –  "ूःततु ूःतावमा 
देहाय बमोिजम गनः 
क) कायार्लयको लािग आवँयक भौितक व्यवःथापन भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽालयले गन ।- 

ख) आवँयक जनशिक्तको व्यवःथापन मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयले गन ।- 

ग) संगठन संरचना र दरवन्दी तेिरज ःवीकृितका लािग नेपाल सरकारमा अनरुोध गन" ।- 
10. सामािजक िवकास मन्ऽालयको नं. ०७/११/२०७५-०४-२९ को सामािजक सेवा िवधेयक तजुर्माका लािग 

सै ािन्तक ःवीकृित िदने िवषयको ूःताव –  "ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन"।- 
11. सामािजक िवकास मन्ऽालयको नं. ०७/१२/२०७५-०४-२९ को ूदेश सरकार, सामािजक िवकास मन्ऽालय 

अन्तगर्तका िनदशनालय, कायार्लयह  रहने ःथान तोक्ने सम्बन्धी ूःताव –  "ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन" 

।- 
 


