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२०7५ साल काितर्क १५ गते िविहबारका िदन बसेको मिन्ऽपिरषद्को बैठकको िनणर्य–  

1.  मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयको नं. 0१/३४/207५-0७-१४ को मिन्ऽपिरषद्का 
सदःयह को आचारसंिहता ःवीकृत गन सम्बन्धी िवषयको ूःताव - " ूःतावमा लेिखए बमोिजम 
गन।-" 

2.  मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयको नं. 0१/35/207५-0७-१३ को आधँीखोला 
गाउँपािलकाको केन्िको नाम संशोधनका लािग नेपाल सरकारमा िसफािरश गन सम्बन्धी िवषयको 
ूःताव - " ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन।-" 

3.  मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयको नं. 0१/36/207५-0७-१४ को 23-25 
नोभेम्बर 2018 मा Hainan  ूान्तको हेकु िसटीमा हनेु 19th Hainan International Tourism 

Island Carnival मा सहभागी हनेु कलाकार तथा सरकारी टोली मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धी 
िवषयको ूःताव - " ूःततु ूःतावमा देहाय बमोिजम गनः 
"िनणर्य हनुपुन व्यहोरा खण्डमा सरकारी टोलीमा सामािजक िवकास मन्ऽी माननीय नरदेवी 
पनुमगरको सहभािगता ःवीकृितका लािग नेपाल सरकारमा अनरुोध गन" भ े वाक्यांश थप गरी 
अन्य ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन ।-" 

4.  मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयको नं. 0१/37/207५-0७-१३ को सावर्जिनक खिरद 
िनयमावली, 206४ को िनयम २(ज) मा उल्लेिखत िवभागीय ूमखुले सावर्जिनक खिरद ऐन, 
२०६३ तथा सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ बमोिजम ूयोग गन अिधकार ूदेश 
मन्ऽालयका सिचवले ूयोग गनर् ःवीकृित िदने सम्बन्धी िवषयको ूःताव - "ूःतावमा लेिखए 
बमोिजम गन।-" 

5.  मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयको नं. 0१/38/207५-0७-१५ को गण्डकी ूदेश 
नीित तथा योजना आयोगको बैठक(स ालन तथा व्यवःथापन) सम्बन्धी कायर्िविध, २०७५ 
ःवीकृित गन सम्बन्धी िवषयको ूःताव - " ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन।-" 

6.  उ ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्ऽालयको नं. 0४/17/207५-0७-१३ को होम ःटेमा 
पयर्टन िवकास तथा पूवार्धार व्यवःथापन गनर् पूजँीगत अनदुान िदने सम्बन्धी कायर्िविध 2075 
ःवीकृित गन सम्बन्धी िवषयको ूःताव - "ूःततु ूःतावमा देहाय बमोिजम गनः 
होमःटेमा पयर्टन पूवार्धार िवकास गनर् पूिँजगत अनदुान सम्बन्धी कायर्िविध, २०७५ को दफा 
७(३)मा उल्लेिखत "५०%" को स ा "चालीस ूितशत" राख्न ेर अन्य ूःतावमा लेिखए बमोिजम 
गन ।-" 

7.  उ ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्ऽालयको नं. 0४/18/207५-0७-१३ को ूादेिशक 
औ ोिगक व्यवसाय ऐन तजुर्माका लािग सै ािन्तक ःवीकृित ूदान गन सम्बन्धी िवषयको 
ूःताव - " ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन।-" 

8.  भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽालयको नं. 0६/11/207५-0७-१३ को ःमाटर् शौचालय िनमार्ण 
सम्बन्धी कायर्िविध, २०७५ ःवीकृत गन सम्बन्धी िवषयको ूःताव - " ूःतावमा लेिखए बमोिजम 
गन।-" 
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9.  भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽालयको नं. 0६/12/207५-0७-१३ को वहउु ेँयीय सभाहल 

िनमार्ण सम्बन्धी कायर्िविध, २०७५ ःवीकृत गन सम्बन्धी िवषयको ूःताव -"ूःततु ूःतावमा 
देहाय बमोिजम गनः 
वहउु ेँयीय सभाहल िनमार्ण सम्बन्धी कायर्िविध, २०७५ को दफा ४(२)मा उल्लेिखत 
"गाउपािलकाको केन्ि निजक" भ े वाक्यांशको स ा "गाउपािलकाको केन्िमा" भ े वाक्यांश राखी 
अन्य ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन।-" 

10.  भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽालयको नं. 0६/13/207५-0७-१३ को पाकर् /मनोर नःथल 
िनमार्णका लािग अनदुान हःतान्तरण मागर् िनदशन, २०७५ ःवीकृत गन सम्बन्धी िवषयको 
ूःताव - "ूःततु ूःतावमा देहाय बमोिजम गनः 
पाकर् /मनोर नःथल िनमार्णका लािग अनदुान हःतान्तरण मागर् िनदशन, २०७५ को दफा ३(१)

मा उल्लेिखत वाक्यांशमा रहेको "आवँयक पन" भ े वाक्यांशको स ा "किम्तमा दईु रोपनी" भ े 
वाक्यांश राखी अन्य ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन।-" 

11.  भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽालयको नं. 0६/14/207५-0७-१३ को सावर्जिनक शौचालय 
िनमार्ण सम्बन्धी कायर्िविध, २०७५ ःवीकृत गन सम्बन्धी िवषयको ूःताव - "ूःतावमा लेिखए 
बमोिजम गन।-" 

12.  भिूमव्यवःथा, कृिष तथा सहकारी मन्ऽालयको नं. 0५/09/207५-0७-१५ को मखु्यमन्ऽी
वातावरण मैऽी नमूना कृिष गाउँ कायर्बम स ालन कायर्िविध, २०७५ ःवीकृित गन सम्बन्धी 
िवषयको ूःताव - " िवःततृ छलफलका लािग ूशासन तथा िवधेयक  सिमितमा पठाउने।-" 

13.  भिूमव्यवःथा, कृिष तथा सहकारी मन्ऽालयको नं. 0५/10/207५-0७-१५ को कृिष, पशपंुक्षी 
तथ मत्ःय नमूना (Model) फाराम कायर्बम स ालन कायर्िविध, २०७५ ःवीकृत गन सम्बन्धी 
िवषयको ूःताव - " िवःततृ छलफलका लािग ूशासन तथा िवधेयक  सिमितमा पठाउने।-" 

14.  सामािजक िवकास मन्ऽालयको नं. 0७/19/207५-0७-१३ को मिणपाल िशक्षण अःपतालको 
िववाद समाधान गनर् गिठत सिमितको म्याद थप गन सम्बन्धी िवषयको ूःताव - "ूःततु 
ूःतावको िनणर्य हनुपुन व्यहोरा खण्डमा उल्लेिखत "िमित २०७५।७।४ देिख १ मिहना" भ े 
वाक्यांशको स ा "िमित २०७५।७।४ देिख २०७५।८।१५ सम्म" भ े वाक्यांश राख्न ेर अन्य 
ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन ।-" 

15.  उ ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्ऽालयबाट ूःततु ताल संरक्षण तथा िवकास ूािधकरण 
ःथापना गनर्का लािग सै ािन्तक ःवीकृित िदने िवषयको ूःताव - "ूःतावमा लेिखए बमोिजम 
गन।-" 

16.  भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽालयबाट ूःततु सडक तथा सडक पलु योजना कायार्न्वयनका लािग 
मापदण्ड ःवीकृत गन सम्बन्धी िवषयको ूःताव –  "ूदेश गौरवका आयोजनाह का लािग राि य 
गौरवका आयोजनाह को िनिम्त तोिकएको मापदण्ड नै कायम गन गरी अन्य ूःतावमा लेिखए 
बमोिजम गन" ।- 

 


