
 

२०७८ साल असोज 1४ गते विवििार बसेको मन्त्रिपररषद्को बैठकले देिायका मरिालयका  
प्रस्तािका सम्बरममा गरेका िर्णययको मख् य ्यिोरा िरम्रबमोन्त्जम छर ्- 

१. मख् यमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणयलयः बैजराथ गााँउपािलकाको िडा िसमारा िेरफेर विषयक 
सम्बन्त्रमत गााँउपािलकाबाट प्राप्त प्रस्ताि रेपाल सरकार समक्ष पठाउर स्िीकृती प्रदार गरे। 

२. मख् यमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणयलयः भमेू गााँउपािलकाको िडाको सं्या र िसमारा  िेरफेर 
विषयक सम्बन्त्रमत गााँउपािलकाबाट प्राप्त प्रस्ताि रेपाल सरकार समक्ष पठाउर स्िीकृती प्रदार गरे। 

३. मख् यमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणयलयः पूथा उत्तरगंगा गााँउपािलकाको सं्या, िडा विभाजर र केरर 
तोक्रे सम्बरममा सम्बन्त्रमत गााँउपािलकाबाट प्राप्त प्रस्ताि रेपाल सरकार समक्ष पठाउर स्िीकृती 
प्रदार गरे। 

४. मख् यमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणयलयः बगरासकाली गााँउपािलकाको केरर तोक्रे विषयको 
सम्बन्त्रमत गााँउपािलकाबाट प्राप्त प्रस्ताि रेपाल सरकार समक्ष पठाउर स्िीकृती प्रदार गरे । 

५. मख् यमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणयलयः कारूर मस्यौदा तथा सखझाि कायणयदल गठर गरे ।  

६. मख् यमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणयलयः प्रदेशका मरिालय र अरतगणयत कायाणयलयिरुको आ.ि. 
२०७८/७९ को लािग अस्थायी दरिरदी स्िीकृत गरे । 

७. उद्योग, िान्त््ज्य तथा आपूितणय मरिालयः उद्यम विकास कोष सञ्चालर िरयमािली (प्रथम संशोमर), 
२०७८ मा स्िीकृित प्रदार गरे । 

८. कारूर, मविला, बालबािलका तथा ज्येष्ठ रागररक मरिालयः प्रदेश रं. ५ प्रदेश सभाका पदािमकारी 
तथा सदस्यको पाररश्रिमक र सखविमा सम्बरमी ऐर,२०७५ को अरखसूची िेरफेर स्िीकृत गरे । 

९. स्िास््य, जरसं्या तथा पररिार कल्या् मरिालयः कोिभड विशेष अस्पताल सञ्चालर तथा ्यिस्थापर 
कायणयवििम, २०७८ को दफा १८ बमोन्त्जम गठठत  िरदेशक सिमितको संयोजकको न्त्जम्मेिारी तोक्र े
तथा लखन्त्म्बरी प्रादेन्त्शक अस्पतालको  मेिडकल सखपररटेण्डेण्ट को न्त्जम्मेिारी िेरफेर गरे । 

१०. स्िास््य, जरसं्या तथा पररिार कल्या् मरिालयः कोिभड विशेष अस्पताल सञ्चालर तथा ्यिस्थापर 
कायणयवििम, २०७८  स्िीकृत गरे । 

११. लखन्त्म्बरी  प्रादेन्त्शक कृवष विकास सम्बरमी प्रादेन्त्शक र्रीितको मस्यौदा तजखणयमा गरी पेश गरणय कृवष, 
खाद्य प्रवििम तथा भिूम ्यिस्था मरिालयलाई िरदेशर ठदरे । 

१२. लखन्त्म्बरी प्रदेशको न्त्शक्षा सम्बरमी प्रादेन्त्शक रीितको मस्यौदा तजखणयमा गरी पेश गरणय न्त्शक्षा, विज्ञार, यखिा 
तथा खेलकख द मरिालयलाई िरदेशर ठदरे । 

१३.  प्रादेन्त्शक राजमारीको लािग पूिाणयमार िरमाणय् गरणय आिश्यक जग्गा प्रािप्तका लािग सम्बन्त्रमत िरकाय 
एिं सरोकारिालािरुसाँग समरिय र सिन्त्जकर् गरणय पयणयटर, ग्रामी् तथा सिरी विकास मरिालयका 
सन्त्चिको संयोजकत्िमा देिाय बमोन्त्जम प्रितिरिम रिरे गरी एक कायणयदल गठर गरे । 

      

 



 

देिायः- 
क) मख् यमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणयलय, 
ख) िर,िातािर् तथा भ-ूसंरक्ष् मरिालय, 
ग) कवष,खाद्य प्रवििम तथा भिूम ्यिस्था मरिालय, 
घ) न्त्शक्षा,विज्ञार,यखिा तथा खेलकख द मरिालय, 
ङ) संयोजकले आिश्यक ठारेको जखरसखकै मरिालयको प्रितिरिम । 

 

 


