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२०७८ साल मंनसर १6 गते निहिवार िसेको मम्रिपररषद्को िैठकले देिायका मरिालयका 
प्रस्तावका सबिरममा गरेका ननर्णयको मु् य ्यिोरा ननबनिमोम्िम छन ्- 

१. नसस्ने गााँउपानलकाको वडा सं्या, नसमाना र वडाको केरर तथा गााँउपानलकाको नाम िेरफेर गने 
सबिरमी प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पठाउन स्वीकृनत प्रदान गने, 
 

२. प्रदेश योिना आयोगको महिला सदस्यमा ्ी हव्र् ुमाया थापा मगर  पाल्पा) लाई ननयमु्ि गने, 
 

३. सिकारी दताण अनमकारीको कायाणलय,लमु्बिनी प्रदेशको रािमानी दाङ म्िल्लाको भालवुाङ्गमा मकुाम: 
रिने गरी सिकारी दताण अनमकारीको कायाणलयको संगठन संरचना र दरिरदी स्वीकृत गने, 
 

४. सूचना तथा संचार प्रहवनम प्रनतष्ठानका िालका कायणकारी ननदेशक ्ी अनपु िााँस्कोटा लाई  
िर्ाणस्ती गने र सूचना तथा संचार प्रहवनम प्रनतष्ठानको ररि कायणकारी ननदेशकमा पदमा ्ी रेग 
ििादरु भण्डारी  रोल्पा) लाई ननयमु्ि गने, 

 
५. उिाण, िलस्रोत तथा नसंचाई मरिालय अरतगणतका कायाणलयिरुको आ.व. 2078/79 को मंनसर 

१ गते देम्र् 2079 असार मसारत सबमको अस्थायी संगठन संरचना एवम ्दरिरदी स्वीकृत गने, 
 

६. कृहष, र्ाद्य प्रहवनम तथा भनूम ्यवस्था मरिालय अरतगणत प्रस्ताहवत नयााँ देिाय िमोम्िम 
कायाणलयको संगठन संरचना र दरवरदी म्स्वकृत गने । 

      देिायः 

क. कृहष ज्ञान केरर, रुपरदेिी, 
र्. भेटेरीनरी तथा पश ुसेवा हवज्ञ केरर, नवलपरासी, 
ग. भेटेरीनरी तथा पश ुसेवा हवज्ञ केरर, गलु्मी, 
घ. भेटेरीनरी तथा पश ुसेवा हवज्ञ केरर, अघाणर्ााँची। 

७. पयणटन, ग्रानमर् तथा शिरी हवकास मरिालय अरतगणत प्रस्ताहवत नयााँ देिाय िमोम्िम कायाणलयको 
संगठन संरचना र दरवरदी म्स्वकृत गने । 

       देिायः 

क. शिरी हवकास तथा भवन कायाणलय, रोल्पा 
र्. र्ानेपानी तथा सरसफाई नडनभिन कायाणलय,अघाणर्ााँची, 
ग. र्ानेपानी तथा सरसफाई नडनभिन कायाणलय,रुकुम पूवण, 
घ. र्ानेपानी तथा सरसफाई नडनभिन कायाणलय,कहपलवस्त ु। 
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८. पयणटन, ग्रानमर् तथा शिरी हवकास मरिालय अरतगणत कायाणलयिरुको आ.व.2078/79 को 
मंनसर-असार मसारतसबमको अस्थायी संगठन संरचना एवम ्दरिरदी स्वीकृत गने, 
 

९. वन, वातावरर् तथा भ-ूसंरक्षर् मरिालय अरतगणत रोल्पा र अघाणर्ााँची म्िल्लामा भ-ू तथा 
िलामार ्यवस्थापन कायाणलय स्थापना गनण स्वीकृत प्रदान गने, 

 
१०. 50 शैयामा स्तरोन्नती भएका म्िल्लास्तरीय अस्पतालिरुको अस्थायी संगठन संरचना र दरवरदी 

स्वीकृनत गने, 
 

११. नेपाल स्वास््य सेवा, पेनडयाहिक्स समूि एघारौं तिका डा. हकरर्मम्र् पौडेललाई कामकािमा 
लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पताल ,िटुवलमा र्टाउने, 

१२. लमु्बिनी प्रदेशको रािमानीको िग्गा ल्याण्ड पनुलङ्ग  Land Pooling) सबिरमी कायणको कायणहवनमको 
मस्यौदा तयार गनणको लानग देिाय िमोम्िम कायणदल गठन गने । 

क. मु् य रयायानमविा                                           - संयोिक 

र्. सम्चव, कानून, महिला, िालिानलका तथा ज्येष्ठ नागररक मरिालय       - सदस्य 

ग. सम्चव, पयणटन, ग्रानमर् तथा शिरी हवकास मरिालय                  - सदस्य 

घ. सम्चव, मु् यमरिी तथा मम्रिपररषद्को कायाणलय                     - सदस्य 

ङ. कायणकारी ननदेशक, प्रदेश पूवाणमार हवकास प्रानमकरर्                  - सदस्य 

 

 

 


