२०7५ साल भदौ २७ गते बुधबारका िदन बसेको मिन्ऽपिरषद्को बैठकको िनणर्य–
(१)

मुख्यमन्ऽी तथा मन्ऽीपिरषदको कायार्लयको नं ०१।२७।२०७५।०५।२६ को राजनीितक
सल्लाहकार (िव ) िनयुिक्त गन िवषयको ूःताव "ूःतुत ूःतावमा दे हाय बमोिजम गनः
मन्ऽीह को पािरौिमक तथा सुिवधा सम्बन्धी ऐन,२०७४ को व्यवःथा र िव

सल्लाहाकार

िनयुिक्त सम्बन्धमा व्यवःथा गनर् बनेको मापदण्ड, २०७५ वमोिजम ूदे श सरकारको
राज्यमन्ऽी सरहको सुिवधा पाउने गरी कुँमा नगरपािलका– २ खुक ट ,पवर्त ःथायी वतन भै
बाग्लुङ नगरपािलका,

रामरे खा, वाग्लुङ िनवासी ौी गोिवन्द बहादुर नेपालीलाई दुई वषर्

अविधको लािग ूदे श सरकारका

मुख्यमन्ऽीको राजनीितक सल्लाहकारमा िनयुक्त गन ।

मुख्यमन्ऽी

कायार्लयको

िनजको शपथ मुख्यमन्ऽीज्यू समक्ष भए पिछ उल्लेिखत पदभार शु
(२)

तथा

मन्ऽीपिरषदको

नं.

हुने ।-"

०१।२८।२०७५।०५।२६

ूदे श

समन्वय पिरषद बैठक सं चालन कायर्िविध,२०७५ ःवीकृत गन िवषयको ूःतावः "ूःतावमा

लेिखए बमोिजम गन ।-"
(३)

मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लयको नं. ०१।२९।२०७५।०५।२६ ूदे श नीित

तथा योजना आयोगको सं गठन सं रचना र दरवन्दी ःवीकृितको लािग नेपाल सरकारमा अनुरोध
गन िवषयको ूःताव – "ूःतुत ूःतावमा दे हाय बमोिजम गनः
"(क) सं लग्न सं गठन सं रचनामा योजना तथा तथ्यांक शाखा थप गरी दरवन्दी तेिरजमा

तथ्यांक शा ी रहने गरी सं गठन सं रचना र दरबन्दी तेिरज पिरमाजर्न गन ।
(ख) अन्य ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन ।"
(४)

सामािजक िवकास मन्ऽालयको नं. ०७।१७।२०७५।०५।२६ को औषधी व्यवःथा िवभाग
अन्तगर्त औषधी व्यवःथा कायार्लय गण्डकी ूदे शमा ःथापना गनर् नेपाल सरकारमा अनुरोध
गन िवषयको ूःताव – "ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन ।"

(५)

सामािजक िवकास मन्ऽालयका नं. ०७।१८।२०७५।०५।२७ को अःपताल व्यवःथापन
सिमित गठन आदे श, २०७५ ःवीकृत गन सम्वन्धी ूःताव – "ूःतुत ूःताव साथ पेश भएको
मःयौदामा दे हाय अनुसार पिरमाजर्न गरी ःवीकृत गनः

(क) दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को स ा दे हायको खण्ड (ग) राख्नेः
"

(ग) सम्बिन्धत िजल्लाको उ ोग वािणज्य सं घ वा चेम्बर अफ कमशर्को अध्यक्ष वा िनजले
"
तोकेको ूितिनिध ।
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(ख) दफा ५ को –
(१) उपदफा (७) को स ा दे हायको उपदफा (७) राख्नेः
"(७) सिमितको िनणर्य सदःय सिचवले ूमािणत गरी राख्नु पनछ ।"
(२) उपदफा (९) को स ा दे हायको उपदफा (९) राख्नेः
"(९) सिमितको पदािधकारीलाई िनयिमत बैठक बःदा िनयमानुसारको बैठक भ ा िदइने छ ।"
(ग) दफा (७) को उपदफा (७) को स ा दे हायको उपदफा (७) राख्नेः
"(७) कोषको रकम सिमितको बैठकको िनणर्य अनुसार खचर् गिरने छ । तत्काल बैठक

बःन सम्भव नभएमा अध्यक्षको ःवीकृितमा खचर् ले िख सिमितको बैठकबाट अनुमोदन गराउनु
पनछ ।"
(घ) अःपताल व्यवःथापन सिमित गठन आदे श, २०७५ मा अन्य आनुसाि क िवषयह
मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लयका सिचव (कानून) ले िमलाई सामािजक िवकास
मन्ऽालयमा पठाउने ।"
(६)

चीनको हे नान ूान्तका गभनर्रबाट यस ूदे शका मुख्यमन्ऽी, ूमुख सिचव, ूदे श नीित तथा
योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्य न्यायािधवक्तालाई ॅमणका लािग गिरएको आमन्ऽण

ःवीकृत गरी उक्त ॅमण कायर्बममा उल्लेिखत पदािधकारीह

सहभागी हुन ःवीकृितका लािग

नेपाल सरकारमा अनुरोध गन ।
(७)

िमित २०७५।५।२१ गते पोखरामा आयोजना भएको सातवटै ूदे शका मुख्यमन्ऽीह को
सम्मेलनमा भएको खचर् भुक्तानीका लािग िविवध शीषर्कबाट खचर् हुने गरी आिथर्क मािमला
तथा योजना मन्ऽालयसं ग रकम िनकासा माग गरी मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लयले
भुक्तानी िदने ।
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