
प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश, मन्त्रिपररषद् निर्णय 
__________________________________________________________________________________________ 

द्रष्टव्य: निर्णयसँग सम्बन्त्रित थप जािकारी सम्बन्त्रित मरिालयबाटै उपलब्ि हिुछेि।् 

सम्वत ्२०७९ साल साउि २४ गते बसेको बागमती प्रदेश मन्त्रिपररषद्को बैठकले गरेको निर्णय– 

 

नस.िं. निर्णय 

१.  प्रदेश सभामा ववचारानिि “स्थािीय तहका सेवाको गठि तथा सञ्चालि सम्बरिमा व्यवस्था गिण बिकेो 
वविेयक” र “प्रदेश निजामती सेवाको गठि, सञ्चालि र सेवाका शतणहरू सम्बरिमा व्यवस्था गिण बिकेो 
वविेयक” िेपालको संवविािको िारा २०० बमोन्त्जम विताण नलि प्रदेश सभामा लेखी पठाउि।े 

२.  हेटौँडा उपमहािगरपानलका वडा िं. 1७ न्त्स्थत मकवािपरु बहमुखुी सहकारी संस्था नल. हवटयाको 
िाउँमा दताण से्रस्ता कायम देन्त्खएको सानबक हवटया-४, वकत्ता िं. १८३ को ज.वव. १२-१२-२ जग्गा 
मध्ये ज.वव.१०-१२-२ जग्गा प्रदेश सरकार मखु्यमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलयको िाउँमा दान्त्खल 
खारेज गिण प्रविया अगानड बढाउिे । 

३.  “स्थािीय तहका सेवाको गठि तथा सञ्चालि सम्बरिमा व्यवस्था गिण बिेको अध्यादेश, २०७९” जारी 
गिण िेपालको संवविािको िारा २०२ को उपिारा (१) बमोन्त्जम प्रदेश प्रमखु समक्ष नसिाररस गिे। 

४.  “प्रदेश निजामती सेवाको गठि, सञ्चालि र सेवाका शतणहरू सम्बरिमा व्यवस्था गिण बिेको अध्यादेश, 

२०७९” जारी गिण िेपालको संवविािको िारा २०२ को उपिारा (१) बमोन्त्जम प्रदेश प्रमखु समक्ष 
नसिाररस गिे । 

५.  क. अरतराणविय मदु्रा कोषले आगामी 12-23 September 2022 मा नसङ्गापरुमा आयोजिा गिे 
Macroeconomics of Climate Change ववषयक तानलम कायणिममा सहभानगताका लानग आनथणक 
मानमला तथा योजिा मरिालयका प्रदेश सन्त्चव श्री महेश आचायणको मिोियि स्वीकृत गिे। 

ख. World Association of Investment Promotion Agencies(WAIPA) को 26th Investment 
conference 13-14 September 2022 मा जेिभेा, स्वीट्जरल्याण्ड हिुे कायणिममा सहभागी 
हिु प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेशका प्रदेश सन्त्चव श्री रामकृष्र् अनिकारीको मिोियि 
स्वीकृत गिे। 

६.  बागमती प्रदेश नभिका सबै मरिालय/निकाय/आयोग/सन्त्चवालय/कायाणलयको स्वीकृत दरबरदीमा करार 
सेवामा कायणरत कमणचारीको लानग सम्वत ्2079 साउि 1 गते देन्त्ख लागू हिु ेगरी मानसक दईु हजार 
महँगी भत्ता ददि े। 

७.  न्त्चतवि न्त्जल्लाको रत्निगरमा "आयवेुद औषनि उत्पादि केरद्र" स्थापिा गिे तथा सो केरद्र सञ्चालिका 
लानग यसै प्रस्ताव साथ संलग्ि अिसूुची-१ बमोन्त्जमको संगठि संरचिा, अिसूुची-२ बमोन्त्जमको दरवरदी 
तेररज र अिसूुची-३ बमोन्त्जमको कायण वववरर् स्वीकृत गिे। 

८.  स्वास््य मरिालय अरतगणत ६१२ जिा न्त्चवकत्सक, स्वास््यकमी लगायत जिशन्त्िको २०७९ श्रावर् 
१ गते देन्त्ख २०८० असार मसारतसम्मको लानग अस्थायी दरबरदी स्वीकृत गिे। 

 
  



प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश, मन्त्रिपररषद् निर्णय 
__________________________________________________________________________________________ 

द्रष्टव्य: निर्णयसँग सम्बन्त्रित थप जािकारी सम्बन्त्रित मरिालयबाटै उपलब्ि हिुछेि।् 

सम्वत ्२०७९ साल साउि ९ गते बसेको बागमती प्रदेश मन्त्रिपररषद्को बैठकले गरेको निर्णय– 

 

नस.िं. निर्णय 

१.  िेपालको संवविािको िारा 183 को उपिारा (2) बमोन्त्जम प्रदेश सभाको दशौं अनिवशेि नमनत 207९ 
साउि ९ गते सोमवार राती 12:00 बजे देन्त्ख अरत्य गिणको लानग माििीय प्रदेश प्रमखु समक्ष 
नसिाररस गिे। 

२.  यातायात पूवाणिार निदेशिालय, हेटौंडाका िेपाल इन्त्रजनियररङ सेवा, नसनभल समूह, जिरल उपसमूह,  

अनिकृत एघारौं श्री सहदेव बहादरु भण्डारी (क.सं.िं.139463) लाई नमनत २०७९/०४/१४ देन्त्ख 
लागू हिुे गरी अनिवायण अवकाश ददिे। 

३.  अको संगठि तथा व्यवस्थापि (O&M) सवेक्षर् स्वीकृत िभएसम्म प्रदेश सभामा प्रनतनिनित्व गिे दलको 
कायाणलय व्यवस्थापिको लानग आवश्यक भएको कम््यटुर अपरेटर (पाँचौ तह) पदसङ्खख्या - ४, सहायक 
कम््यटुर अपरेटर (चौथो तह) पदसङ्खख्या - १, कायाणलय सहयोगी (तह वववहि) पदसङ्खख्या - ४ गरी 
जम्मा अस्थायी दरबरदी ९ स्वीकृत गिे 

४.  संगठि तथा व्यवस्थापि (O&M) सवेक्षर् भई स्थायी संगठि संरचिा तथा दरबरदी स्वीकृत िभएसम्म 
आ.व २०७९।०८० का लानग श्रावर् १ गते देन्त्ख लाग ुहिुे गरी सञ्चार रन्त्जिारको कायाणलयको 
यसैसाथ संलग्ि अस्थायी संगठि संरचिा र दरबरदी स्वीकृत गिे । 

५.  माििीय स्वास््य राज्यमरिी कल्पिा िेपालीलाई DOHaD WORLD CONGRESS मा सहभानगता गिणको 
लानग नमनत २०७९/०५/११ देन्त्ख २०७९/०५/१५ गते सम्मको क्यािेडाको भ्रमर् स्वीकृत गिे 
तथा निजलाई कूटिीनतक राहदािी उपलब्ि गराउिका लानग िेपाल सरकारलाई अिरुोि गिे। 

 


