
 

  
मिमि 207७/5/ 22 िा बसेको िन्त्रिपरिषद् बैठक संख्या  87/2077 का मिर्णयहरूः- 
1. िखु्यिरिी िथा िन्त्रिपरिषद्को कायाणलयको प्रस्िाव िं. 1/61/306-2077/5/21 को “ प्रदेश पूवाणधाि 

ववकास कायणक्रि (संचालि कायणववमध) (दोस्रो संसोधि) मियिावली, 2077 स्वीकृि गिे” सम्बरधी प्रस्िाविा 
देहाय बिोन्त्िि परििािणि गिी अरयको हकिा प्रस्िाविा लेन्त्िए बिोन्त्िि गिेूः- 

(क) “संशोधि िस्यौदाको वुुँदा िं. 3 िा मियि ४ को उपमियि (१) को िण्ड (ि) िा िहेको 
“स्थािीय िहसुँग”  भने्न शब्दहरुको अगामड “संघ िथा”  भने्न शब्दहरु कायि गिे ।”  

(ि) “िलु मियिावलीको मियि ५ को उपमियि (१) को िण्ड (ग) िा िहेको “कामिणक १५” भने्न 
शब्दहरुको सट्टा “कामिणक िसारि”  भने्न शब्दहरु कायि गिे ।”  

(ग) “िलु मियिावलीको मियि  ६ को उपमियि (१) को िण्ड (च) िा िहेको “ब्लड बैंक” भने्न 
शब्दहरुको पछामड “,उपकिर् सवहिको स्वास््य प्रयोगशाला”  भने्न शब्दहरु कायि गिे ।”  

(घ) “ िलु मियिावलीको मियि ७ को उपमियि (१) िा िहेको “कामिणक १५” भने्न शब्दहरुको सट्टा 
“कामिणक िसारि” भने्न शब्दहरु कायि गिे ि उपमियि (११) िा िहेको “पचास लाि” भने्न 
शब्दहरुको सट्टा “पैमिस लाि” भने्न शब्दहरु कायि गिे साथै सोही उपमियिको प्रमिवरधात्िक 
वाकयांशिा िहेको “दश आयोििाहरु” भने्न शब्दहरुको सट्टा “परर आयोििाहरु”  भने्न शब्दहरु 
कायि गिे ।” 

(ङ) “संशोधि िस्यौदाको वुुँदा िं. ६ िा मियि 7 को उपमियि (१५) िा िहेको शरुुको “स्थािीय 
िहको” भने्न शव्दहरुको अगामड “संघ िथा” ि पमछल्लो “सम्बन्त्रधि स्थािीय िहको” भने्न 
शव्दहरुको अगामड “संघ िथा” भने्न शब्दहरु कायि गिे ।” 

(च) “ संशोधि िस्यौदाको वुुँदा िं. ६ िा मियि 7 को उपमियि (१५) पमछ देहायको उपमियि (१६) 
थप गिे - 
(१६) यस मियिावलीिा अरयि ििुसकैु कुिा लेन्त्िएको भए िापमि आ.व. २०७७/78 िा 
कोमभड-१९ सुँग सम्बन्त्रधि अस्पिाल, उपकिर् सवहिको प्रयोगशाला मििाणर् सम्बरधी कायणक्रिलाई 
पवहलो प्राथमिकिािा िािी छिौट गिुणपिेछ ।” 

(छ) “िलु मियिावलीको मियि ८ को उपमियि (१) िा िहेको “सम्बन्त्रधि स्थािीय िहले” भने्न 
शब्दहरुको अगामड “संघ िथा”  भने्न शब्दहरु कायि गिे ।”  

(ि) “ संशोधि िस्यौदाको वुुँदा िं. ८ लाई हटाउि े।” 

(झ) “संशोधि िस्यौदाको वुुँदा िं. ९ लाई हटाउिे ।” 

(ञ) “संशोधि िस्यौदाको वुुँदा िं. १० िा मियि १४ को उपमियि (१) िा िहेको अन्त्घल्लो “५०”  

भने्न अंकको सट्टा “ ७०”  िथा पमछल्लो “५०”  भने्न अंकको सट्टा “३०”  भने्न अंक कायि गिे ।”  

2. सािान्त्िक ववकास िरिालयको प्रस्िाव िं. 7/58/303-2077/5/21 को “सािान्त्िक ववकास 
कायाणलयको अस्थायी संगठि संिचिा िथा दिबरदी िेरिि स्वीकृि गिे” सम्बरधी प्रस्िाविा देहाय बिोन्त्िि 
गिेूः- 
“प्रस्िाववि संगठि संिचिा ि अस्थायी दिवरदी िेरिििा उल्लेन्त्िि कैलाली, कञ्चिपिु, डोटी ि अछाि न्त्िल्लािा 
उपसन्त्चव वा सो सिह (अमधकृिस्िि 9/10 िह) ि अरय न्त्िल्लाहरुिा शािा अमधकृि वा सो सिह 
(अमधकृिस्िि 7/8 िह) को कायाणलय प्रििु िाख्न े ि ह.स.चा.को दिवरदी हटाई अरय ववषयको हकिा  

आमथणक िामिला िथा योििा िरिालयको िाय बिोन्त्िि गिे गिी िाि प्रस्िाविा लेन्त्िए बिोन्त्िि गिे ।” 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. सािान्त्िक ववकास िरिालयको प्रस्िाव िं. 7/59/304-2077/5/21 को “गभणविी, सतु्केिी िवहला ि 
कडा िोगको कािर्बाट ज्याि िोन्त्िििा पिेका मबिािीलाई हवाई उद्दाि गिे सम्बरधी कायणववमध, 2077 
स्वीकृि गिे” सम्बरधी प्रस्िाविा देहाय बिोन्त्िि गिेूः- 
“छलफल ि आवश्यक परििािणि सवहि समिमिबाटै “गभणविी, सतु्केिी िवहला ि कडा िोगको कािर्बाट ज्याि 
िोन्त्िििा पिेका मबिािीलाई हवाई उद्दाि गिे सम्बरधी कायणववमध,2077” स्वीकृि गिे गिी िन्त्रिपरिषद्को 
प्रशासि िथा ववधेयक समिमििा पठाउिे ।”  

4. सािान्त्िक ववकास िरिालयको प्रस्िाव िं. 7/60/305-2077/5/21 को “सदूुिपन्त्िि प्रदेश िेलकुद 
मियिावली, 2077 स्वीकृि गिे” सम्बरधी प्रस्िाविा देहाय बिोन्त्िि गिेूः- 
“छलफल ि आवश्यक परििािणि सवहि समिमिबाटै “सदूुिपन्त्िि प्रदेश िेलकुद मियिावली, 2077” स्वीकृि 
गिे गिी िन्त्रिपरिषद्को प्रशासि िथा ववधेयक समिमििा पठाउि े।”  

5. िाििीय िखु्यिरिीज्यूबाट वैठकिा प्रस्ििु ववमभन्न िरिालयहरुसुँग सम्बन्त्रधि िौन्त्िक प्रस्िावका सरदभणिा 
देहाय बिोन्त्िि गिेूः- 
क.  िेपालको संववधाि, प्रदेश सिकाि (कायणववभािि) मियिावलीद्वािा प्रद्धि क्षेिामधकािमभि िही सबै 

िरिालयहरुले आ-आफ्िो िरिालय सम्बद्ध िीमि, योििा िथा िापदण्डहरु लगायिका आवश्यक 
कािूिहरुको िस्यौदा मिमि २०७७ साल पसु िसारिमभि ियाि गिी स्वीकृमिका लामग पेश गिे । 


