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मममत २०७७ साल भाद्र ३१ गते मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय, हेटौंडामा बसेको प्रदेश मन्त्न्त्रपररषद्को बैठकबाट भएको 
मनर्ायहरू: 
  

मस.नं. प्रस्ताव पेश गने मन्त्रालय प्रस्ताव मनर्ायको व्यहोरा 

१.  
मखु्यमन्त्री तथा 
मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय 

प्रदेश सशुासन केन्त्द्र (स्थापना र काया सञ्चालन) आदेश, 2077। स्वीकृत गने 

२.  
आमथाक माममला तथा 
योजना मन्त्रालय प्रदेश भ्रमर् खर्ा मनयमावली, २०७७ 

मन्त्न्त्रपररषद्, प्रशासन 
तथा ववधेयक 

समममतमा छलफल 
गरी पेश गने 

३.  
भौमतक पूवााधार ववकास 
मन्त्रालय 

प्रदेश पूवााधार ववकास साझेदारी कायाक्रम (सञ्चालन कायाववमध) (दोस्रो 
संशोधन) मनयमावली, २०७६ । 

स्वीकृत गने 

४.  
सामान्त्जक ववकास 
मन्त्रालय 

धमुुास सनु्त्तली फाउण्डेशनलाई गौतम बदु्ध अन्त्तरााविय वक्रकेट 
रङ्गशाला मनमाार्का लामग पुुँजीगत अनदुान (आमथाक सहायता) 
रु. 3 करोड रकम आमथाक माममला तथा योजना मन्त्रालयको 
सझुाव र सताहरूको पालना गने गरी एकमषु्ठ रूपमा उपलब्ध 
गराउने। 

स्वीकृत गने 
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मममत २०७७ साल भाद्र १८ गते मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय, हेटौंडामा बसेको प्रदेश मन्त्न्त्रपररषद्को बैठकबाट भएको 
मनर्ायहरू: 
  

मस.नं. प्रस्ताव पेश गने मन्त्रालय प्रस्ताव मनर्ायको व्यहोरा 

१.  
आन्त्तररक माममला तथा 
कानून मन्त्रालय 

प्रत्येक मनवााचन क्षेरका प्रदेश सभाका पहहलो हनुे मनवाान्त्चत हनुे 
प्रर्ालीका मनवाान्त्चत सदस्यको संयोजकत्वमा सोही क्षेरका 
समानपुामतक प्रर्ालीबाट मनवाान्त्चत प्रदेश सभा सदस्यहरू सदस्य रहन े
गरी कोमभड-१९ को रोकथाम, मनयन्त्रर् र उपचारका कायाहरूको 
आफ्ना क्षेरका स्थानीय तह र सम्बन्त्न्त्ित मनकायहरूसँग समन्त्वय, 

सहजीकरर् र अनगुमन गना अनरुोि। 

स्वीकृत गने 

२.  
सामान्त्जक हवकास 
मन्त्रालय 

टोखा नगरपामलकाको कायापामलकाको मनर्ाय सहहत मसफाररस भर्ा आएको 
टोखा चण्डेश्वरी प्राथममक स्वास््य केन्त्द्रलाई प्रदेश मातहतको अस्पतालको 
रूपमा स्तरोन्नती गना संघीय सरकारलार्ा अनरुोि। 

स्वीकृत गने 
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सम्वत ्२०७७ साल भाद्र १६ गते मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय, हेटौंडामा बसेको प्रदेश मन्त्न्त्रपररषद्को बैठकबाट 
भएको ननर्ायहरू: 
  

नस.नं. प्रस्ताव पेश गने मन्त्रालय प्रस्ताव ननर्ायको व्यहोरा 

१.  
मखु्यमन्त्री तथा 
मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय 

महहला हवकास प्रन्त्शक्षर् केन्त्द्र, जाउलाखेल, लनलतपरुमा रहेका भौनतक 
संरचना तथा न्त्जन्त्सी सामान प्रदेश सशुासन केन्त्द्र सञ्चालन गने 
प्रयोजनका लानग बझुी नलने 

स्वीकृत गने 

२.  
आन्त्तररक मानमला तथा 
कानून मन्त्रालय 

प्रदेश राजपर प्रकाशन सम्बन्त्धी (पहहलो संशोधन) ननदेन्त्शका, २०७७  स्वीकृत गने 

३.  
उद्योग, पयाटन, वन तथा 
वातावरर् मन्त्रालय 

प्रदेश पयाटन हवकास सम्बन्त्धमा व्यवस्था गना बनेको हवधेयक 
मन्त्न्त्रपररषद्, प्रशासन 
तथा हवधेयक सनमनतमा 
छलफल गरी पेश गने 

४.  
उद्योग, पयाटन, वन तथा 
वातावरर् मन्त्रालय 

उपत्यका पयाटन कायाालयबाट नवीकरर् हनुे पयाटन व्यवसायको 
इजाजत परको नवीकरर् अवनध नमनत 2076/12/1१ देन्त्ख सरुु 
भएको लकडाउन अवनध नभर र सो पश्चात ्भएकोमा समेत, 2077 
साल कानताक मसान्त्तसम्म कायम गने र नवीकरर् गदाा लाग्ने 
जररबाना/हवलम्ब शलु्क नलाग्ने व्यवस्था 

स्वीकृत गने 

५.  
भनूम व्यवस्था, कृहष तथा 
सहकारी मन्त्रालय 

दूध पाउडर प्लान्त्ट ननमाार्को लानग आवश्यक पने २ नबघा जग्गा 
प्रदेश दगु्ध हवकास बोडालाई भोगचलनका लानग उपलब्ध गराई ददन ु
हनु संघीय सरकार, कृहष तथा पशपुन्त्छी हवकास मन्त्रालयलाई अनरुोध 

स्वीकृत गने 

६.  
भौनतक पूवााधार हवकास 
मन्त्रालय 

यस मन्त्रालयको आ.व. ०७७/७८ को लानग प्रदेश मातहत रहन े
आयोजनाहरूको अस्थायी दरबन्त्दी 

स्वीकृत गने 

७.  
सामान्त्जक हवकास 
मन्त्रालय 

प्रदेश मातहतका अस्पताल नभएका न्त्जल्लाका स्थानीय तह(दोलखाको 
चरीकोट अस्पताल, काभ्रपेलाञ्चोकको मेनथनकोट अस्पताल, लनलतपरुको 
बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल(साहवक पाटन न्त्जल्ला अस्पताल) र 
न्त्चवतनको बकुलर रत्ननगर अस्पताल)मा रहेका अस्पतालहरू प्रदेश 
मातहतको अस्पतालमा स्तरोन्नती 

स्वीकृत गने 

 



प्रदेश सरकार 

मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय 

बागमती प्रदेश 

हेटौंडा, नेपाल 

 

 

सम्वत ्२०७७ साल भाद्र ३ गते मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय, हेटौंडामा बसेको प्रदेश मन्त्न्त्रपररषद्को 
बैठकबाट भएको ननर्ायहरू: 
 

कायासूची 
 

 मन्त्रालयको नाम प्रस्तावको ववषय ननर्ायको व्यहोरा 

१.  
मखु्यमन्त्री तथा 
मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय 

प्रदेश नीनत तथा योजना आयोग (गठन तथा काया सञ्चालन) 
(तेस्रो संशोधन) आदेश, 2077 स्वीकृत गने । 

स्वीकृत गने  

२.  
मखु्यमन्त्री तथा 
मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय 

कोनभड -19 व्यवस्थापनका लानग संघीय सरकारबाट प्राप्त 
रकम सामान्त्जक ववकास मन्त्रालय मार्ा त उपलब्ध 
गराउने। 

स्वीकृत गने 

३.  
भौनतक पूवााधार ववकास 
मन्त्रालय 

यातायात व्यवस्था सेवा कायाालय, भरतपरुको लानग जग्गा 
प्रानप्त लानग नसर्ाररस गने सम्बन्त्धमा । 

स्वीकृत गने 

४.  
सामान्त्जक ववकास 
मन्त्रालय 

व्यावसावयक तथा सीप ववकास तानलम केन्त्द्रहरूको 
अस्थायी दरबन्त्दी स्वीकृनत तथा समयावनध थप गने 
सम्बन्त्धमा। 

स्वीकृत गने 

५.  
सामान्त्जक ववकास 
मन्त्रालय 

सावाजननक ननमाार् कायाान्त्वयन इकाईहरू समतेको 
समयावनध थप गने सम्बन्त्धमा। 

स्वीकृत गने 

 

 

 


