प्रदे श सरकार, लुम्बिनी प्रदे श, मम्रिपररषद्को ननर्णय
२०७९ साल जेठ 2४ गते िुधिार िसेको मम्रिपररषद्को िैठकले दे हायका मरिालयका प्रस्तावका

सबिरधमा गरे का ननर्णयको मु्य ्यहोरा ननबनिमोम्जम छन् १.

प्रदे श आनथणक कायणववनध तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व सबिरधमा ्यवस्था गनण िनेको ववधे यक प्रदे श

२.

प्रदे श सरकारका सिै मरिालय, आयोग तथा ववम्शष्ट ्यम्िहरु रहने ननकायहरुमा ववम्शष्ट

सभामा पेश गनण स्वीकृनत प्रदान गने,

्यम्िहरुको सुरक्षाथण खविएका अङ्गरक्षक (PSO) हरुलाई ननजामती कमणचारी सरह पोषाक भत्ता
उपलब्ध गराउने,
३.

प्रदे श नसिं चाइ सबिरधमा ्यवस्था गनण िनेको ववधे यक प्रदे श सभामा पेश गनण स्वीकृनत प्रदान गने ,

४.

च ुरवाङ्ग शाम्रत सिं ग्रहालय ववकास सनमनत (गठन) आदे श,2079 स्वीकृनत गने,

५.

नतला जनयुद्ध सिं ग्रहालय ववकास सनमनत (गठन) आदे श,2079 स्वीकृनत गने,

६.

प्रदे श खे लकुद पररषद्को प्रस्ताववत सिं गठन र दरिरदी स्वीकृत गने,

७.

लुम्बिनी प्राववनधक ववश्वववद्यालयको ववधान,2079 स्वीकृत गने,

८.

प्रदे श मेनिको नलगल सेवा समरवय सनमनत गठन गने,

९.

प्रदे श स्वास् य सिं स्था स्थापना, सञ्चालन, नववकरर् तथा स्तरोन्ननत (तेस्रो सिं शोधन) ननयमावली,
2079 स्वीकृत गने,

१०. लुम्बिनी प्रदे श सरकारको आगामी आनथणक वषण 2079/80 को वावषणक नीनत तथा कायणक्रम
स्वीकृत गरी प्रदे श सभामा (सबित् 2079 जेठ 25 गते िुधिार ददउसो १:०० िजे) सबिोधन
हुन माननीय प्रदे श प्रमुख समक्ष अनुरोध गने,

११. कृवष, खाद्य प्रववनध तथा भूनम ्यवस्था मरिालयको सम्चवको रुपमा अको ्यवस्था नभएसबम
कामकाजमा खविनुभएका सम्चव श्री यम नारायर् दे वकोिाको सरुवा/कामकाज समथणन गने,

१२. आनथणक मानमला तथा सहकारी मरिालयका सम्चव श्री नारायर् प्रसाद सापकोिा लामो ववदामा
रहे कोले उि समयावनधमा िजेि ननमाणर्को प्रकृयामा समरवय, सहम्जकरर् र सहयोगका लानग

अको ्यवस्था नभएसबम मु्यमरिी तथा मम्रिपररषद्को कायाणलयका सम्चव श्री नरे रर कुमार
रानालाई थप म्जबमेवारी तोवकएकोमा उि ववषय समथणन गने,
१३. प्रदे शको प्रशासननक सिं रचना पुनरावलोकन तथा सरकारी कायणववनध सरलीकरर्का लानग मु्यमरिी
तथा मम्रिपररषद्को कायाणलयका सम्चव श्री नरे रर कुमार रानाको सिं योजकत्वमा प्रदे शका सिै
मरिालयका सम्चव सदस्य रहने गरी एक कायणदल गठन गने,

