
 

 

 

प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठक संख्या ५6/२०७६ को निर्णयहरूः   
 

1= मखु्यमरिी तथा मन्त्रिपरिषद्को कायाणलयको प्रस्ताव िं.1/39/173-20७6/०4/2८ को “सिुणया 
गाउँपानलकाको वडा नसमािा हेिफि सम्बरधी” प्रस्तावमा देहाय बमोन्त्िम गिनूः- 

“सिुणया गाउँपानलका वडा िम्बि 7 मा िहेको (साववक न्त्शखिपिु गाउँ ववकास सनमनत वडा िं. 7) कठमडा 
टोललाई वडा िं.8 मा समावेश गिी वडा नसमािा हेिफि गिण िेपाल सिकाि समक्ष अििुोध गिन ।” 

2= मखु्यमरिी तथा मन्त्रिपरिषद् कायाणलयको प्रस्ताव िं. 1/40/174-20७6/०4/2८ को “मखु्यमरिी तथा 
मरिीहरको पारिश्रनमक तथा सवुवधामा हेिफेि गिन” सम्बरधी प्रस्ताव मा देहाय बमोन्त्िम गिनूः- 

“मन्त्रिपरिषद्को िािनिनतक सनमनतमा पठाई सनमनतको निर्णय अिसुाि गिन।” 

3= मखु्यमरिी तथा मन्त्रिपरिषद् कायाणलयको प्रस्ताव िं. 1/41/175-20७6/०4/2८ को “स्थािीय तहका 
पदानधकािी तथा सदस्यहरको पारिश्रनमक ि सवुवधामा हेिफेि गिन” सम्बरधी प्रस्तावमा देहाय बमोन्त्िम गिनूः- 

“मन्त्रिपरिषद्को िािनिनतक सनमनतमा पठाई सनमनतको निर्णय अिसुाि गिन ।” 

4= मखु्यमरिी तथा मन्त्रिपरिषद् कायाणलयको प्रस्ताव िं. 1/42/179-20७6/०4/2८ को “माहाकाली 
िगिपानलकाको िाम परिवतणि गिी दोधािा-चाँदिी िगिपानलका कायम गिण िेपाल सिकाि समक्ष नसफारिस गिन” 
सम्बरधी प्रस्तावमा देहाय बमोन्त्िम गिनूः- 

“प्रस्तावमा लेन्त्खएबमोन्त्िम गिन ।”  
5= आरतरिक मानमला तथा काििु मरिालयको प्रस्ताव िं. 2/28/176-2076/4/29 को “प्रदेश सभाका 

पदानधकािी तथा सदस्यहरको पारिश्रनमक तथा सवुवधामा हेिफेि गिन” सम्बरधी प्रस्तावमा देहाय बमोन्त्िम गिनूः- 
“मन्त्रिपरिषद्को िािनिनतक सनमनतमा पठाई सनमनतको निर्णय अिसुाि गिन ।” 

6= आरतरिक मानमला तथा काििु मरिालयको प्रस्ताव िं. 2/27/172-2076/4/28 को “प्रदेश िेनडयो, 
एफ.एम ि टेनलनभिि सञ्चालि ि व्यवस्थापि सम्बरधी ववधेयक तिुणमा गिन सैद्धान्त्रतक स्वीकृनत” सम्बरधी 
प्रस्तावमा देहाय बमोन्त्िम गिनूः- 

“प्रस्तावमा लेन्त्खएबमोन्त्िम गिन ।” 

7= “मन्त्रिपरिषद् िािनिनतक सनमनतबाट “सेती अञ्चल अस्पताल” लाई “सेती प्रादेन्त्शक अस्पताल” ि “महाकाली अञ्चल 
अस्पताल”लाई “महाकाली अस्पताल” िामाकिर् गिन गिी प्रस्ततु भएको प्रनतवेदि स्वीकृत गिन ।”   
 

8= सामान्त्िक ववकास मरिालयको प्रस्ताव िं. 7/28/171-2076/4/19 गतेको “अस्पताल व्यवस्थापि 
सनमनतको अध्यक्ष मिोियि गिन” सम्बरधी प्रस्तावमा देहाय बमोन्त्िम गिनूः- 

“(क) धिगढी उप-महािगिपानलका वडा िं.2, कैलाली निवासी श्री दगुाणप्रसाद िोशीलाई सेती प्रादेन्त्शक   
अस्पतालको व्यवस्थापि सनमनतको अध्यक्ष पदमा मिोियि गिन । 

   (ख) नभमदत्त िगिपानलका वडा िं. 5, कञ्चिपिु निवासी श्री कृष्र्दत्त िोशीलाई महाकाली अस्पताल 
व्यवस्थापि सनमनतको अध्यक्ष पदमा मिोियि गिन ।” 

9= उद्योग, पयणटि, वि तथा वाताविर् मरिालयको प्रस्ताव िं. 4/18/177-2076/4/28 को “साझेदािी फमण 
िन्त्िषे्ट्रशि गिन सम्बरधी ववधेकयकको मस्यौदा तिुणमा गिन सैद्धान्त्रतक स्वीकृती” सम्बरधी प्रस्तावमा देहाय बमोन्त्िम 
गिनूः- 

“प्रस्तावमा लेन्त्खएबमोन्त्िम गिन ।” 
10= उद्योग, पयणटि, वि तथा वाताविर् मरिालयको प्रस्ताव िं. 4/19/178-2076/4/28 को “प्राइभेट फमण 

िन्त्िषे्ट्रशि सम्बरधी ववधेकयकको मस्यौदा तिुणमा गिन सैद्धान्त्रतक स्वीकृती” सम्बरधी प्रस्तावमा देहाय बमोन्त्िम 
गिनूः- 

“प्रस्तावमा लेन्त्खएबमोन्त्िम गिन ।” 
11= आसन्न ििैपनु्त्र्णमा/िक्षा बरधि पवण पिेको ददि 2076/4/30 गते यस प्रदेशमा सावणिनिक ववदा ददिे । 

 

12= प्रदेश सभाको चाल ुचौथो अनधवेशि 2076/5/1 गते आइतबाि िािी 12 बिे उप्रारत अर्य गिण माििीय 
प्रदेश प्रमखु समक्ष िेपालको संववधािको धािा 183 को उपधािा 2 बमोन्त्िम अििुोध गिन । 


