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मममत: 2078 असोज 3 गते 

 

प्रदेश सरकार (कायासम्पादन) मनयमावली, २०७४ बमोश्चजम देहायको प्रस्तावमा देहायमा लेश्चिए बमोश्चजम गने मनर्ाय भयो– 

1.  "प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्त्वय तथा वववाद समाधान सम्बन्त्धमा व्यवस्था गना ववधेयक तजुामाको लामग 
अवधारर्ापर स्वीकृत गने सम्बन्त्धमा" ववषयको मखु्यमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायाालयको दताा नं. १/85/419-
078/6/1 को प्रस्ताव -  “प्रस्तावमा लेश्चिए बमोश्चजम गने।” 

2.  "दाच ुाला श्चजल्लाश्चस्थत नौगाड गाउँपामलकाको वडा ववभाजन सम्बन्त्धमा" ववषयको मखु्यमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को 
कायाालयको दताा नं. 1/86/420-078/6/1 को प्रस्ताव-  “प्रस्तावमा लेश्चिए बमोश्चजम गने।” 

3.  "दाच ुाला श्चजल्लाश्चस्थत मामाा गाउँपामलकाको वडा ववभाजन सम्बन्त्धमा" ववषयको ववषयको मखु्यमन्त्री तथा 
मश्चन्त्रपररषद्को कायाालयको दताा नं. 1/87/421-078/6/1 को प्रस्ताव - “प्रस्तावमा लेश्चिए बमोश्चजम गने।” 

4.  “बाजरुा श्चजल्लाश्चस्थत वहमाली गाउँपामलकाको वडा ववभाजन सम्बन्त्धमा” ववषयको मखु्यमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को 
कायाालयको दताा नं. 1/88/422-078/6/1 को प्रस्ताव – “प्रस्तावमा लेश्चिए बमोश्चजम गने।” 

5. “सदूुरपश्चिम प्रदेशको आमथाक वषा 2076/077 को वावषाक लेिापरीक्षर् प्रमतवदेन, 2078 प्रदेश सभामा पेश गने  
सम्बन्त्धमा” ववषयको मखु्यमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायाालयको दताा नं. 1/89/423-078/6/1 को प्रस्ताव 
– “प्रस्तावमा लेश्चिए बमोश्चजम गने।” 

6. “प्रदेश मनजामती कमाचारी सरुवा तथा काज सम्बन्त्धी (दोस्रो संशोधन) कायाववमध, २०७८ स्वीकृत गने सम्बन्त्धमा” 
ववषयको मखु्यमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायाालयको दताा नं. 1/90/424-078/6/1 को प्रस्ताव – “प्रस्तावमा 
लेश्चिए बमोश्चजम गने।” 

7. “प्रदेश नीमत तथा योजना आयोगको अन्त्तररम संगठन संरचना एवं दरवन्त्दी तेररज स्वीकृत गने सम्बन्त्धमा” ववषयको 
मखु्यमन्त्री तथा मश्चन्त्रपररषद्को कायाालयको दताा नं. 1/91/425-078/6/1 को प्रस्ताव – “प्रस्तावमा लेश्चिए 
बमोश्चजम गने।” 

8. "कानून सधुार तथा सझुाव समममतको म्याद थप सम्बन्त्धमा" ववषयको आन्त्तररक माममला तथा कानून मन्त्रालयको 
दताा नं. 2/61/426-078/6/1 को प्रस्ताव - “प्रस्तावमा लेश्चिए बमोश्चजम गने।” 

9. "बडीकेदार के्षर पयाटन ववकास तथा व्यवस्थापन समममत (गठन) (पवहलो संशोधन) आदेश, 2078 लाई स्वीकृत 
गने सम्बन्त्धमा" ववषयको उद्योग, पयाटन, वन तथा वातावरर् मन्त्रालयको दताा नं. 4/50/427-078/6/1 को 
प्रस्ताव - “प्रस्तावमा लेश्चिए बमोश्चजम गने।” 

10
. 

"रामारोशन के्षर पयाटन ववकास तथा व्यवस्थापन समममत (गठन) (तेस्रो संशोधन) आदेश, 2078 लाई स्वीकृत 
गने सम्बन्त्धमा" ववषयको उद्योग, पयाटन, वन तथा वातावरर् मन्त्रालयको दताा नं. 4/51/428-078/6/1 को 
प्रस्ताव - “प्रस्तावमा लेश्चिए बमोश्चजम गने।” 

11
. 

“वैद्यनाथ धाम पयाटन ववकास तथा व्यवस्थापन समममत (गठन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, 2078 लाई स्वीकृत गने 
सम्बन्त्धमा” ववषयको उद्योग, पयाटन, वन तथा वातावरर् मन्त्रालयको दताा नं. 4/52/429-078/6/1 को 
प्रस्ताव – “प्रस्तावमा लेश्चिए बमोश्चजम गने।” 
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12
. 

“सदूुरपश्चिम प्रदेश दगु्ध ववकास बोडा ऐन,2077 लाई संशोधन गना बनेको ववधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गरी सो 
ववधेयकलाई प्रदेश सभामा पेश गना स्वीकृती प्रदान गने सम्बन्त्धमा” ववषयको भमूम व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी  
मन्त्रालयको दताा नं. 5/58/430-078/6/1 को प्रस्ताव – “प्रस्तावसाथ संलग्न संशोधन मस्यौदाको बुदँा नं. 
२ को क्रमसंख्या ३ को (ङ) मा रहेको “सहकारी संघ” भने्न शव्दको पछामड “वा सो” भने्न शव्द थप गरी अन्त्यको 
हकमा प्रस्तावमा लेश्चिए बमोश्चजम गने।” 

13
. 

“एकीकृत छारवृश्चि व्यवस्थापन (पवहलो संशोधन) मनदेश्चशका, 2078 स्वीकृत गने सम्बन्त्धमा” ववषयको सामाश्चजक 
ववकास मन्त्रालयको दताा नं. 7/88/431-078/6/1 को प्रस्ताव – “प्रस्तावमा लेश्चिए बमोश्चजम गने।” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


