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२०७९ साल असार 31 गते शकु्रिार िसेको मम्रिपररषद्को िैठकले देहायका मरिालयका प्रस्तावका 
सबिरममा गरेका ननर्णयको मु् य ्यहोरा ननबनिमोम्िम छन ्- 

१. मु् यमरिी तथा मम्रिपररषद्को कायाणलयः प्रदेश प्रम्शक्षर् प्रनतष्ठान (स्थापना तथा कायणसञ्चालन) 
आदेश, 2078 खारेि गनण स्वीकृत प्रदान गने, 
 

२. मु् यमरिी तथा मम्रिपररषद्को कायाणलयः प्रदेश सरकार (कायण ववभािन) ननयमावली, 2078 को 
अनसूुचीमा हेरफेर गने, 
 

३. मु् यमरिी तथा मम्रिपररषद्को कायाणलयः हलकुा सवारी चालकको अस्थायी दरिरदी स्वीकृत गने, 
 

४. मु् यमरिी तथा मम्रिपररषद्को कायाणलयः प्रदेश सशुासन केररको अस्थायी संगठन संरचना र 
दरवरदी स्वीकृत गने, 
 

५. उद्योग, वाम्र्ज्य तथा आपूनतण मरिालय: घरेल ु तथा साना उद्योग कायाणलय िााँके र दाङमा 
आ.व.2078/79 को लानग एक/एक िना हलकुा सवारी चालकको अस्थायी संगठन एंव 
दरिरदी स्वीकृत गने, 

 

६. उिाण, िलस्रोत तथा नसंचाई मरिालय: प्रदेशमा ववद्यतुीय ऊिाणको उत्पादन, प्रसारर् र ववतरर् गने 
सबिरममा ्यवस्था गनण िनेको ववमेयक प्रदेश सभामा पेश गनण स्वीकृत प्रदान गने, 
 

७. वन, वातावरर् तथा भ-ूसंरक्षर् मरिालय: िगददशपरु िर्ण स्याङ्चअुरी (पंक्षी आरक्ष) कायणयोिना/ 
्यवस्थापन योिना (2079।८०-2083।84) स्वीकृत गने 

 

८. मवहला, िालिानलका तथा ज्येष्ठ नागररक मरिालयको प्रदेश सम्चव पदमा नेपाल प्रशासन सेवा 
रा.प.प्रथम शे्रर्ीको प्रदेश सम्चव रहने गरी दरिरदी कायम गने र सो मरिालयको प्रदेश सम्चव 
पदमा अको ्यवस्था नभएसबम श्रम, तथा यातायात ्यवस्था मरिालयमा कायणरत प्रदेश सम्चव 
(प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम शे्रर्ी) श्री ददपक राि नेपाललाई थप म्िबमेवारी सवहत कामकाि गनण 
तोक्ने, 

 
९. प्रदेश सरकार (कायण ववभािन) ननयमावली, 2078 को अनसूुचीमा हेरफेर भएपश्चात साववक 

कानून, मवहला, िालिानलका तथा ज्येष्ठ नागररक मरिालयको प्रशासन तथा कानून महाशाखा 
अरतगणत कानून तफण को सबपम्ि, दावयत्व र िनशम्ि आरतररक मानमला, कानून तथा सञ्चार 
मरिालयमा स्थानारतरर् गने, 
 

१०. संघीयता कायाणरवयन अध्ययन तथा अनगुमन संसदीय ववशेष सनमनतको प.सं.2078/79 
च.नं.36 नमनत 2079/03/29 को पििाट "संघीय शासन प्रर्ालीको सवलीकरर् ववषयक 
छलफल तथा अरतरवक्रया कायणक्रम" (2079/04/०६ र ०७ गते) को ्यवस्थापन तथा 
सहिीकरर् गररददनका लानग प्रदेश सरकार समक्ष अनरुोम भई आएकोले उि कायणक्रमको 
सञ्चालन तथा ्यवस्थापनका लानग आवश्यक पने रकम मु् यमरिी तथा मम्रिपररषद्को कायाणलय, 
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कायणक्रम (PLGSP) अरतगणत ववननयोम्ित ििेटिाट ्यवस्थापन 
गनण स्वीकृत प्रदान गने । 


