
�देश सरकार मि��प�रष�ले स�वत ्२०७५ मं�सरदेिख च�तस�म गरेका �नण�यह� 

स�बत ्2075 साल मं�सर १९ गते बधुबारका �दन बसेको मि��प�रष� बैठकका �नण�यह� 

१. माटो तथा मल प�र�ण �योगशाला राज�वराजको अवधारणा प�को संरचना �वीकृत गन� । 

२. �ादेिशक द�ुध �वकास बोड�को �थापना र �यव�थापन गन� बनेको �व�ेयक २०७५ को 

म�यौदा �वीकृत गन� । 

३. पशपु�छ� फाम� पूवा�धार स�ुढ�करणको ला�ग अनदुान सहयोग काय��म स�ालन काय� �व�ध 

२०७५ �वीकृत गन� । 

४. �ादेिशक िश�ा काय�दलको गठन तथा यसको काय� �ववरण २०७५ को काय� �ववरण तथा 

गठन तथा �नयू�ी ��कया र काय�दलको अ�य� तथा सद�यको सेवा स�ुवधा �वीकृ�त �दान 

गन� । 

५. िज�ला सला�ह� भि�परुका नेशनल मे�डकल कलेज, वीरगंजमा एम.�ब.�ब.एस. अ�ययनरत �ी 

�केश कुमार राम, �मोद कुमार राम र स�र� �छ�म�ता गाउँपा�लका वडा नं. २ का �दनशे 

कुमार म�रक डोमलाई आ�थ�क अभावका कारण �बचमा अ�ययन छोडन ुपन� अव�था भएकोले 

�नजह�लाई िच�क�सा िश�ा अ�ययनका ला�ग �नर�तरता �दन आव�यक हनुे रकम म�ये � 

३,५०,०००।–  (अ��पी �तन लाख पचास हजार मा�) का दरले �देश सरकार म�ुयम��ी 

तथा मि��प�रष�को काया�लय माफ� त स�बि�धत मे�डकल कलेजमा उपल�ध गराउने । 

 

स�बत ्2075 साल मं�सर २८ गते श�ुबारका �दन बसेको मि��प�रष� बैठकका �नण�यह� 

१. माटो तथा मल प�र�ण �योगशाला राज�वराजको अवधारणा प�को संरचना �वीकृत गन� । 

२. JCI Nepal को 45th National Convention 2018स�ालनको ला�ग २०७५।०७।१३ को 

प.सं. १४९/२०७५।०७६ को प�बाट आ�थ�क सहयोग माग भएको आएकोमा � 

५,००,०००।- (अ��पी पाँच लाख मा�) आ�थ�क सहयोग �दान गन� । 

३. मधेश आ�दोलनका घाइते िज�ला �सराहा औरह� गाउँपा�लका वडा नं.२ का स�ुनल महतोलाई 

म�ुयम��ी राहत कोषबाट � १,००,०००।- (अ��पी एक लाख मा�) आ�थ�क सहयोग 

उपल�ध गराउने । 

४. मधेश आ�दोलनका घाइते िज�ला स�र� हनमुाननगर कंका�लनीनगरपा�लका वडा नं. १ का 

देव नारायण �व�ासलाई म�ुयम��ी राहत कोषबाट � १,००,०००।- (अ��पी एक लाख 

मा�) आ�थ�क सहयोग उपल�ध गराउने । 

५. िज�ला सला�ह� ��हपरु� गाउँपा�लका वडा नं. ७ नौके�वाका गौतम कुमार यादवका छोरा 

ध�नक लाल यादवको २०७५।०७।२१ गते ल�मी पूजाको �दन बोलेरो िजप आगलागीमा 

पर� म�ृय ु भएकोमा मतृकका प�रवारलाई म�ुयम��ी राहत कोषबाट � २,००,०००।- 

(अ��पी दईु लाख मा�) आ�थ�क सहयोग उपल�ध गराउने । 



६. मधेश आ�दोलनका घाइते िज�ला धनषुा नगराईन नगरपा�लका वडा नं. ७ का राम जलुमु 

महरालाई म�ुयम��ी राहत कोषबाट � १,००,०००।- (अ��पी एक लाख मा�) आ�थ�क 

सहयोग उपल�ध गराउने । 

७. जनकपरुधाममा आयोजना हनुे मै�थल� अ�तरा��य स�मेलनको ला�ग सहयोग �व�प � 

४,००,०००।–  (अ��पी चार लाख मा�) सामािजक �वकास म��ालय माफ� त उपल�ध 

गराउने । 

 

स�बत ्2075 साल पौष १७ गते मंगलबारका �दन बसेको मि��प�रष� बैठकका �नण�यह� 

१. �देश नाम तथा राजधानी रहने �थानका स�ब�धमा ग�ठत संवाद तथा सझुाव आयोगको 

�याद, �याद समा� भएको �म�तले एक म�हना थप गन� ।(म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को 

काया�लय) 

२. गौशालाह�को पूवा�धार �नमा�ण तथा सहयोग काय��म स�ालन काय��व�ध, 2075 �वीकृत 

गन� ।(भ�ूम �यव�था कृ�ष तथा सहकार� म��ालय) 

३. �ादेिशक िश�ा काय�दलको गठन तथा यसको काय��ववरण (TOR) �वीकृत            

गन� ।(सामािजक �वकास म��ालय) 

४. �देश पय�टन �वधेयक, 2075 को म�यौदा तजु�माका लागी सै�दाि�तक सहम�त �दान 

गन�।(उ�ोग, पय�टन, वन तथा वातावरण म��ालय) 

५. �देश उ�ोग �यव�थापन �वधेयक, 2075 को म�यौदा तजु�माका लागी सै�दाि�तक सहम�त 

�दान गन� ।(उ�ोग, पय�टन, वन तथा वातावरण म��ालय) 

६. �देश �वा��य सेवा स�ब�धमा �यव�था गन� �वधेयकको म�यौदा तयार गन� सै�दाि�तक 

सहम�त �दान गन�।।(सामािजक �वकास म��ालय) 

७. मा.म��ी�यूह�को �नवासमा बगैचा �नरमाण तथा फूल �व�वा लगाएकोकामको मू�या�न गर� 

भ�ूानीको �ब�ध भौ�तक पूवा�धार �वकास म��ालयले गन�। 

८. नेपाल �यो�शन बदोकाई कराँते संघको �म�त २०७५/०८/१८ गतेको प�बाट आ�थ�क 

सहयोग माग भई आएकोमा म�ुयम��ी राहत कोषबाट �.५ लाख आ�थ�क सहयोग �दान 

गन�। 

९. भौ�तक पूवा�धार �वकास म��ालयकोजनता आवास काय��मको लागी काया��वयन काय��व�ध, 

२०७५ �वीकृत गन�। 

 

स�बत ्2075 साल पौष १९ गते �ब�हबारका �दन बसेको मि��प�रष� बैठकका �नण�यह� 

१. �देश लोक सेवा आयोगको काम, कत��य र अ�धकारका स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको 

�ब�ेयक �वीकृत गन� । 

२. मधेश आ�दोलनका स�हद प�रवारलाई दधुाल ुगाई वा भैसी �वतरण काय��म स�ालन काय� 

�व�ध २०७५ �वीकृत गन� । 



३. मधेश आ�दोलनका घाइते प�रवारलाई दधुाल ुगाई वा भैसी �वतरण काय��म स�ालन काय� 

�व�ध २०७५ �वीकृत गन� । 

४. �वा��य काय�दलको गठन तथा यसको काय� शत� (TOR) तथा काय� दलको सेवा स�ुवधा 

स�ब�धमा �वीकृ�त �दान गन� । 

५. �देश �वकास �वयम सेवक प�रचालन काय� �व�ध २०७५ �वीकृत गन� । 

६. २०७५ साल माघ १ गते माघी पव�को अवसरमा �देश २ मा साव�ज�नक �वदा �दने । 

७. २०७५ साल माघ ५ गते मधेश आ�दोलन �म�ृत �दवसको �दन �देश २ मा साव�ज�नक 

�वदा �दने । 

८. जानक� मि�दर प�रसरमा लगाइएका Air Conditionको संल�न �बल बमोिजमको भ�ूानी 

म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयबाट गन� । 

९. आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ालयबाट स�ालन ग�रएको कानूनी सहजकता� प�र�ाको 

न�तजा हाललाई �थ�गत गन� । 

१०. नेपाल सरकारको �न�त २०७५।०९।०६ गतेको �नण�यानसुार �ा� भएको संघीयता 

काया��वयन सहजीकरण काय� योजना �देश सरकारले काया��वयन गन� । 

 

स�बत ्2075 साल पौष २९ गते आइतबारका �दन बसेको मि��प�रष� बैठकका �नण�यह� 

१. �वशेष अनदुानका ला�ग आव�यक रकम संघीय सरकार अथ� म��ालय �संहदरबारमा ��ताव 

पठाउन �वीकृती �दान गन� । 

२. समपूरक अनदुानको ला�ग आव�यक रकम संघीय सरकार अथ� म��ालय �संहदरबारमा 

��ताव पठाउन �वीकृती �दान गन� । 

३. �देशको राजधानी तथा नामाकरणका स�ब�धमा ग�ठत संवाद तथा सझुाव आयोगको �याद, 

�याद समा� भएको �म�तले १ म�हना थप गन� । 

४. मा.आ�थ�क मा�मला तथा योजना म��ी र उ�ोग, पय�टन, वन तथा वातावरण म��ालयका 

सिचव बीच आ�थ�क मा�मला तथा योजना म��ालयमा �म�त २०७५।०९।२९ गते भएको 

घटनाका स�ब�धमा स�य, त�य छान�वन ग�र काय� �ार�भ गरेको �म�तले ७ (सात) �दन�भ� 

मान�नय म�ुयम��ी�यूमा ��तवेदन पेश गन� गर� देहायको छान�बन स�म�त गठन गन� । 

तप�सलः 

 मा.आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ी संयोजक 

 �मखु सिचव, �देश सरकार सद�य 

 सिचव �ी ह�र �साद फुयाल, 

 म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय सद�य सिचव 

 स�म�तले काय��व�ध आफै तयार गन� ।  



 स�म�तका ला�ग आव�यक आ�थ�क तथा भौ�तक स�ुवधा म�ुयम��ी तथा 

मि��प�रष�को काया�लयले उपल�ध गराउने छ । 

५. �ी उ�ोग, पय�टन, वन तथा वातावरण म��ालयले, �देश नं.-२, जनकपरुधाम मातहतका 

िज�ला ि�थत काया�लयह�बाट ग�रबी �नवारणका ला�ग उ�म �वकास (MEDPA) अ�तग�तका 

काय��म संचालन गन� �म�त २०७५।०८।०७ मा (��ताव) आ�हान/आशयप�को सूचना 

अनसुारका स�पूण� ���याह� हाललाई �थ�गत गन� । 

६. २०७४ साल फा�गनु ३ गतेको प�हलो मि��प�रष�को बैठकले मधेश आ�दोलनका स�हद, 

अस� घाइते प�रवारलाई एक प�रवार एक रोजगार �दने �नण�य भए बमोिजम मधेश 

आ�दोलन �म�ृत �दवसका �दन िश�ा, �वा��य, उ�ोग, पय�टन, वन तथा वातावरण, भौ�तक 

पूवा�धार, भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� लगायतका सबै �ादेिशक �नकायह�मा करार 

सेवामा रोजगार� उपल�ध गराउने । 

७. मधेश आ�दोलनका श�हद तथा घाइतेह�को यथाथ� �ववरण संकलन गन� �म�त 

२०७५।०९।०५ को �नण�य (मा.म�ुयम��ी�तर) बमोिजम ग�ठत स�म�तले �दएको 

��तवेदन अनसुार घाइतेह�को �मािणत वग�करणका आधारमा देहाय बमोिजम रकम 

उपल�ध गराउन आ�थ�क मा�मला तथा योजना म��ालयको सहम�त �लई मधेस आ�दोलनका 

श�हद प�रवार र घाइते सहायता �नद� िशका, २०७५ बमोिजम राहत तथा ��तपू�त� �वतरण 

गन� । 

 

स�बत ्2075 साल माघ ४ गते श�ुबारका �दन बसेको मि��प�रष� बैठकका �नण�यह� 

१. पशपुछँ� �यावसाय �व��न काय��म काय��वयन काय��व�ध, 2075 �वीकृत गन� ��ताव 

प�रमाज�न गर� अक� बैठकमा पेश गन� । 

२. म�ुयम��ी बेट� पढाउँ, बेट� बचाउँ काय��म अ�तग�त छोर� िश�ा �बमा काय��मको 

शभुार�भ गन� स�माननीय रा�प�त �ी �व�ादेवी भ�डार��यूलाई आम��ण गन� । 

३. �म�त 2075।09।29 को ३९ औ ंमि��प�रष�को बैठकबाट मा. आ�थ�क मा�मला तथा 

योजना म��ी र उ�ोग पय�टन, वन तथा वातावरण म��ालयका सिचव बीच आ�थ�क मा�मला 

तथा योजना म��ालयमा �म�त 2075।09।29 गते भएको घटनाका स�ब�धमा स�य, 

त�य छान�वन गन� ग�ठत स�म�तमा �न�न अनसुार सद�य थप गन� 

  तप�सल: 

१.  �नजामती कम�चार�ह�को आ�धकार�क �ेड य�ुनयन िज�ला काय� स�म�त, धनषुाका 

��त�न�ध १ (एक) जना । 

 
 
 
 



स�बत ्2075 साल माघ २९ गते मंगलवार गतेका �दन बसेको मि��प�रष� बैठकका �नण�यह� 

१. �देश सशत� अनदुान स�ब�धी काया��व�ध, 2075 को दफा ७(ग) मा रहेको “तर रकम 

खच� गदा� उपभो�ा स�म�त माफ� त खच� गन� पाईने छैन” भ�े वा�यांस हटाई संशोधन गन� । 

२. �ादेिशक सडक �नमा�ण, संभार तथा �व�तार गन� स�ब�धमा बनेको “�ादेिशक सडक ऐन, 

2075” को म�यौदा �वीकृत गन� । 

३. �देश खेलकूद �वकासको स�व�धमा �यव�था गन� वनेको �वधेयकको सै�ाि�तक सहमती 

�दान गन� । 

४. �देश �तरमा अ�नवाय� तथा �नःश�ुक िश�ाको स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको �वधेयकको 

सै�ा�तीक सहमती �दान गन� । 

५. सूचना तथा स�ार स�बि�ध �वधेयकको सै�ाि�तक सहमती �दान गन� । 

६. सामािजक �वकास म��ालयबाट सरकार�, अध� सरकार�, गैर सरकार� सं�थालाई �दइन े

अनदुान �नद� िशका, 2075 (प�हलो संशोधन)को �वीकृ�त �दान गन� । 

७. वन ऐन, 2075 को म�यौदा �वीकृत गन� स�व�धमा �वधान स�म�तमा पठाई �नण�य भए 

वमोिजम गन� । 

८. स�र� िज�लाको क�न�प नगरपा�लकाको के�� सान� स�ब�धमा नगरपा�लकाबाट 

�सफा�रसको ला�ग लेिख आए वमोिजम के�� सान� संघीय सरकारमा �सफा�रस गन� । 

९. हालस�म संघ अ�तरगत संचालनमा रहेको सागरनाथ वन �वकास प�रयोजना नेपालको 

सं�वधानको अनसूुची ६ को बुदँा नं. 19 अनसुार रा��य वन �देश सरकार अ�तरगत रहने 

�यव�था भएको हुँदा उ� सागरनाथ वन �वकास प�रयोजना �देश सरकार �देश नं. २ 

उ�ोग पय�टन, वन तथा वातावरण म��ालयले संचालन गन� सहमतीका ला�ग अनरुोध गन� । 

१०. आ�थ�क मा�मला तथा योजना म��ालयबाट �ा� �देश सशत� अनदुान स�व�धी काय��व�ध, 

2075 को दफा ७(ग)मा रहेको रकम खच� गदा� उपभो�ा स�म�त माफ� त खच� गन� पाइने 

छैन भ�े वा�याशं हटाई स�शोधन गन� ग�र �वीकृत गन� ��ताव पा�रत गन� । 

११. महो�र� िज�ला �े� नं. १(ख)का सभासद मा. भरत �साद साहको औषधी उपचारमा 

सहयोग वापत �. 5,00,000।- (�. पाच लाख मा�) उपरल�ध गराउने । 

१२. नेपाल िशन �योकुिशन कराते संघ �वरग�लाई �. 4,00,000.- (�. चार लाख मा�) 

आ�थ�क सहायता उपल�ध गराउने । 

१३. स� ग�ु कबीर अनाथ बाल वा�स�य आ�म, जनकपरुधाम उ.म.न.पा.-8 लाई �. 

5,00,000।- (�. पाँच लाख मा�) आथ��क सहायता उपल�ध गराउने । 

१४. मानव सेवा आ�म �वरग�, पसा�लाई �. 5,00,000।- (�. पाँच लाख मा�) आ�थ�क 

सहायता उपल�ध गराउने । 

१५. रौतहट ग�डा ि�थत बंशीराम जायसवाल अनाथालयलाई �. 5,00,000।- (�. पाँच लाख 

मा�) आ�थ�क सहायता उपल�ध गराउने । 



१६. यूनाइटेड ��केट �लब, �बरग� पसा�लाई �. ४,00,000।- (�. चार लाख मा�) आ�थ�क 

सहायता उपल�ध गराउने । 

१७. धनषुा िज�ला ल�मी�नयाँ गाउँपा�लका वाड� नं. १ मा आयोजना हनुे भगवानका २४  औ 

अवतार एवं यमयातनाका ख�ुला �दश�न काय��मलाई �. 5,00,000।- (�. पाँच लाख 

मा�) आ�थ�क सहायता उपल�ध गराउने । 

१८. मै�थल� भाषा अ�तरा���य स�मेलन आयोजनाको ला�ग थप �. १,00,000।- (�. एक 

लाख मा�) आ�थ�क सहायता उपल�ध गराउने । 

१९. महो�र� िज�लाको सा�बक भटौ�लया गा.�व.स. वडा नं. 6 हाल एकडारा गा.पा. वडा नं. 6 

व�ने वजृलाल महरा, दलुारचन महरा, रामिजवन महराको क�ची घर आगलागीमा प�र न� 

भएकोले ��त प�रवार �. २5,000।- (�. प�चीस हजार मा�) आ�थ�क सहायता उपल�ध 

गराउने । 

२०. िज�ला बारा िजतपरु �समरा उ.म.न.पा. वडा नं. 10 व�ने �मे�र हजराको छोर� �हरामती 

देवी दसुाद आगलागीमा पर� जलेकोले उपचार खच�वापत आ�थ�क सहायता �व�प �. 

30,000।- (�. तीस हजार मा�) उपल�ध गराउने । 

२१. धनषुा िज�लामा �व�तुको करे�ट ला�ग म�ृय ु भएका िज�ला धनषुा �म�थला �बहार� 

नगरपा�लकाका �मे�र म�डल र िज�ला �सरहा �ब�णपुरु गा.पा.का जग�ाथ साहको 

प�रवारलाई आ�थ�क सहायता �व�प �. एक/एक लाख उपल�ध गराउने । 

२२. �सरहा िज�लाका औरह� गा.पा. 3 का मधेस आ�दोलनका घाइते देव नारायण �व�ासको 

उपचारको �ममा म�ृय ुभएकोले �नजको प�रवारलाई आ�थ�क सहायता �व�प थप �. �तन 

लाख उपल�ध गराउने । 

२३. स�र� िज�लाको हनमुाननगर कंका�लनी गा.पा.का. मधेश आ�दोलनका घाइते रामे�र 

म�डललाई �. १,00,000।- (�. एक लाख मा�) आ�थ�क सहायता उपल�ध गराउने । 

२४. �बरग�मा हनुे जे� नाग�रक स�मेलनको ला�ग �. ३,00,000।- (�. तीन लाख मा�) 

आ�थ�क सहायता उपल�ध गराउने । 

२५. जे� नाग�रक सरोकार समाज औरह� �सरहालाई �. ३,00,000।- (�. तीन लाख मा�) 

आ�थ�क सहायता उपल�ध गराउने । 

२६. पसा� िज�ला ि�थत बालबा�लकाको भरणपोषण तथा िश�ा �द�ाको ला�ग �. 5,00,000।- 

(�. पाँच लाख मा�) आ�थ�क सहायता उपल�ध गराउने । 

२७. मैथल� �वकास कोष, जनकपरुधामबाट 2075 फा�गनु 18 गते देखी २३ गतेस�म 

आयोजना हनुे जनकपरु सा�ह�य-कला एवं अ�तरा���य ना� महो�सवको ला�ग �. 

१०,00,000।- (�. दश लाख मा�) आ�थ�क सहायता उपल�ध गराउने । 



२८. स�र� िज�ला �तलाठ� कोईलाडी गाउँपा�लका वडा नं. 5 का मतृक रामकुमार� मिुखयाको 

प�रवारलाई आ�थ�क सहायता �व�प �. ३,00,000।- (�. तीन लाख मा�) उपल�ध 

गराउने । 

२९. सला�ह� िज�लाको कडेना गा.पा.मा आयोजना हनु लागेको धा�म�क य�का ला�ग �. 

१,00,000।- (�. एक लाख मा�) आ�थ�क सहायता उपल�ध गराउने । 

३०. आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ी मा. �ाने�� कुमार यादवले पछुवाको �पमा 

2074/11/16 देिख 2075/07/30 स�म �योग गनु� भएको सवार�को भाडा वापतको 

रकम ज�मा �. 5,76,300।- (�. पाँच लाख छेह�र हजार �तन सय मा�) भ�ुानीको 

ला�ग आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ालयबाट लेिख आएकोमा उ� रकम म�ुयम��ी 

तथा मि��प�रष�को काया�लयबाट भ�ुानी �दने । 

 

स�बत ्2075 साल फागनु १२ गते आइतवार गतेका �दन बसेको मि��प�रष� बैठकका �नण�यह� 

१. उपभो�ा स�म�त गठन, प�रचालन तथा �यव�थापन स�बि�ध काय��व�ध, 2075 �वीकृत   

गन� । 

२. �देश सभाको बैठक अ��य गन� । 

३. स�र� िज�लाको �तरहतु गा.पा. वडा नं. ५ मा भएको य�को ला�ग �. १ लाख आ�थ�क 

सहयोग गन� । 

 

स�बत ्2075 साल फागनु २४ गते श�ुवार गतेका �दन बसेको मि��प�रष� बैठकका �नण�यह� 

१. �देश �हर� काया�लय, �देश नं. 2 लाई �देश �हर� पूवा�धार �नमा�ण एवं स�ुढ�करण 

काय��मका ला�ग अि�तयार� �दान गन� । 

२. �देश �शासन स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको �वधेयकको म�यौदा �वीकृत गन� ��तावका 

स�व�धमा �वधायन स�म�तवाट �नण�य भए वमोिजम गन� । 

३. �देश �वशेष अनदुान स�व�धी काय��व�ध, 2075 �वीकृत गन� । 

४. �देश समपरुक अनदुान स�व�धी काय��व�ध, 2075 �वीकृत गन� । 

५. �देश सशत� अनदुान रकम �थानीय तहलाई बाँडफाँड गन� काय��म र बजेट (पाना थान-

२२) प�रमाज�न स�हत �वीकृत गन� । 

६. �देश पय�टन �ब��न तथा �यव�थापन गन� बनेको ऐन, 2075 मा सै�ाि�तक सहमती �दान 

गन� । 

७. वन ऐन, 2075 को म�यौदा �वीकृत गन� ��तावका स�व�धमा �वधायन स�म�तवाट �नण�य 

भए वमोिजम गन� । 

८. �ादेिशक औ�ो�गक �यवसाय ऐन, 2075 को म�यौदा �वीकृत गन� ��तावका स�व�धमा 

�वधायन स�म�तवाट �नण�य भए वमोिजम गन� । 



 

 

 

९. पय�टन �व��न तथा �यवसाय ऐन, 2075 को म�यौदा �वीकृत गन� ��तावका स�व�धमा 

�वधायन स�म�तवाट �नण�य भए वमोिजम गन� । 

१०. नेपाल �ह�द� ��त�ानबाट �म�त 2075 चै� १६ र १७ गते जनकपरुधाममा 

आयोिजतस�मेलनको ला�ग �. पाँच लाख आ�थ�क सहयोग उपल�ध गराउने । 

११. हालस�म संघ अ�तरगत संचालनमा रहेको सागरनाथ वन �वकास प�रयोजना नेपालको 

सं�वधानको अनसूुची ६ को बुदँा नं. 19 अनसुार रा��य वन �देश सरकार अ�तरगत रहने 

�यव�था भएको हुँदा उ� सागरनाथ वन �वकास प�रयोजनालाई यस �देश सरकार 

अ�तरगत राखी संर�ण र �यव�थापन गन� र सो को जानकार� संघीय सरकारमा गराउने । 

१२. स�माननीय रा�प�त �ी �व�ादेवी भ�डार��यूवाट �म�त 2075/11/09 गते वीरग�मा 

आयोजना ग�रएको छोर� िश�ा वीमा/म�ुती बचत खाता स�ालनको शभुार�भ काय��ममा 

भएको खच� �. 25,16,101।–  (अ�रेपी पि�चस लाख सो� हजार एक सय एक) 

भ�ुानी �दने । 

१३. मधेश आ�दोलन �म�ृत �दवसको उपल�यमा म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयबाट 

2075/10/05 गते �सरहाको लहानमा आयोजना ग�रएको काय��मको ला�ग मा. 

म�ुयम��ी�यूबाट �म�त 2075।11।09 मा �वीक�त भएको खच� �. 8,87,488 

(अ��पी आठ लाख स�ासी हजार चार सय अ�ासी मा�) अनमुोदन र भ�ुानी गन� । 

१४. उ�ोग, पय�टन, वन तथा वातावरण म��ालय जनकपरुधामको च.नं. 652 �म�त 

2075।11।23 गतेको प�साथ �ा� �देश वन सरु�ा �या�प �थापना र सश� वन 

र�क �यव�थापन गन� �वषयको प�मा उ�लेख भई आए अनसुारको �वषय काया��वयन   

गन� । 

१५. मधेश आ�दोलनका घाइते �सरहा िज�ला क�वलासी गा.�व.स. वडा नं. 8 �नवासी जयलाल 

राय यादवको आ�थ�क अव�था कमजोर भएकोले �वा��य उपचार खच�को ला�ग सहयोग 

�व�प �.1,00,000।– (एक लाख मा�) आ�थ�क सहायता उपल�ध गराउने । 

 

स�बत ्2075 साल फागनु २७ गते सोमवार गतेका �दन बसेको मि��प�रष� बैठकका �नण�यह� 

१. पशपुछँ� �यवसाय �व��न काय��म काया��वय काया��व�ध, 2075 �वीकृत गन� । 

२. कृ�ष याि��क अनदुान प�रचालन काय��म काया��वयन काय��व�ध, 2075 �वीकृत गन� । 

३. �ा��रक मल अनदुान (�देश�तर) काया��व�ध, 2075 �वीकृत गन� । 

४. �वप�, ग�रव, कृषकह�को ला�ग �वरोजगार मूलक �वशेष काय��म काया��वयन काया��व�ध, 

2075 �वीकृत गन� । 



५. बगर खेती काय��म काया��वयन काय��व�ध, 2075 �वीकृत गन� । 

६. आव�यक सेवा स�ालन स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको �व�ेयकको म�यौदा गन� सै�ाि�तक 

सहम�त �दान गन� । 

७. दाइजो �था उ�मलुन स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको �व�ेयकको म�यौदा गन� सै�ाि�तक सहम�त 

�दान गन� । 

८. च�दा स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको �व�ेयकको म�यौदा गन� सै�ाि�तक सहम�त �दान  

गन� । 

९. अचल स�पि� अ�ध�हण स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको �व�ेयकको म�यौदा गन� सै�ाि�तक 

सहम�त �दान गन� । 

१०. उपा�ध, स�मान तथा �वभषूण स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको �व�ेयकको म�यौदा गन� 

सै�ाि�तक सहम�त �दान गन� । 

११. म�ुय�याया�धव�ा �ी �दपे�� झाको �म�त 2075।11।02 देखी 2075 फागनु ०४ गते 

स�म अ�ययन तथा अवलोकनको �ममा भारतमा भएको �मणलाई अनमुोदन गन� । 

१२. �देश एम.एम. रे�डयो र टे�ल�भजनको संचालन स�ब�धमा �यव�था गन� वनेको �वधेयकको 

म�यौदा �वीकृत गन� । 

१३. �देश स�ार स�ब�धमा �यव�था गन� वनेको �वधेयकको म�यौदा �वीकृत गन� । 

 

स�बत ्2075 साल च�त ४ गते सोमवार गतेका �दन बसेको मि��प�रष� बैठकका �नण�यह� 

१. �देश सभाको अ�धवेशन २०७५ साल चै� म�हनाको १४ गते �व�हबार अपरा�ह ३.०० बजे 

आ�हान गन� ।कृ�ष याि��क अनदुान प�रचालन काय��म काया��वयन काय��व�ध, 2075 

�वीकृत गन� । 

२. काननु म�यौदा तथा प�रमाज�न स�म�तको मौजदुा संरचना हेरफेर तथा संशोधन स�ब�धी 

��ताव �वीकृत गन� । 

३. “ज�गा �ा�� स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको �वधेयक” को म�यौदा गन� सै�ाि�तक सहम�त 

�दान गन� । �देश सहकार� स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको �वधेयक, २०७५ �वीकृत   

गन� । (�वधान स�म�तमा छलफल ग�र �नण�य पठाउने)      

४. ��प�ीय स�झौता (MOU) �वीकृत गन�।( छलफल ग�र अक� बैठकमा रा�)े 

५.  �व�वध । 

६. बजे म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयका ह�र �साद फुयाल �म�त २०७५ साल चै� 

५ गते देिख सरकार� सेवाबाट अ�नवाय� अवकाश हनु ु हनुे भएकोले उहाँले �देश सरकार 

संचालनमा प�ु याउन ुभएको योगदानका ला�ग �देश सरकारको तफ� बाट ध�यवाद �दने ।   



७. िज�ला महो�र� जले�र नगरपा�लका वडा नं.१२ ब�ने आशा खातनु, र खशुी खातनुको 

महामार�को �पमा फै�लएको हैजा तथा झाडापखाला रोगबाट म�ृय ु भएकोले �नजका 

(एक/एक लाख) आ�थ�क सहयोग उपल�ध गराउने । 

८. मधेश आ�दोलनको �ममा मिु� नारायण यादवको ज.३.प.२९९१ नं. को १२५ �स.�स.को 

यामाहा मोटरसाइकल जल� न� भएकोले स�बि�धत �नकायको �सफा�रसमा �नजलाई 

�.५0,000।– (पचास हजार मा�) आ�थ�क सहायता उपल�ध गराउने । 

९. रा��य एथले�ट�स खेलाडी �ी अिजत कुमार यादवले एथले�ट�स खेलमा प�ु याएको यो�दान 

�व�प �. ५,11,000।–  (पाँच लाख एघार हजार मा�) आ�थ�क सहायता उपल�ध 

गराउने । 

१०. �देश नं. 2 मा औ�ो�गक वातावरण सहज सरल बनाई उ�ोगीह�लाई उ�ोग �थापना र 

�व��नमा �ो�सा�हत गन� उ�ोग �थापनाको ला�ग ज�गा उपल�ध गराउने, औ�ो�गक 

सरु�ाको ��याभ�ूत गन�, नेपाल �व�तु �ा�व�धकरणको सहयोगमा �नय�मत �व�तु, आपू�त�को 

�यव�था लगायत अ�य भौ�तक पूवा�धाको �यव�था गन�, उ�ोगह�मा ब�द, हडताल ज�ता 

ग�त�व�धह� �नषधे गन� र २० (�वस) वष�स�म �देश सरकारले �लने कर छुट �दने �यव�था 

गन� । 

 

स�बत ्2075 साल च�त १८ गते सोमवार गतेका �दन बसेको मि��प�रष� बैठकका �नण�यह� 

१. �देश �नजामती सेवाका स�व�धमा �यव�था गन� वनेको �वधेयक, 2075 को म�यौदा गन� 

सै�ाि�तक सहम�त माग गन� । 

२. साव�ज�नक ख�रद स�ब�धी �यव�था गन� बनेको �वधेयकको म�यौदा तयार गन� सै�ाि�तक 

�वीकृ�त �दान गन� । 

३. २०७५ साल चै� १७ गते राती ८ बजेको समयमा बारा र पसा� िज�लाको �व�भ� �थानमा 

�भषण हावाहरु�बाट म�ृय ु भएका �यि�का प�रवारलाई ��त प�रवार � ३,००,०००।- 

(अ��पी �तन लाख मा�) का दरले आ�थ�क सहायता उपल�ध गराउने । 

४. २०७५ साल चै� १७ गते राती ८ बजेको समयमा बारा र पसा� िज�लाको �व�भ� �थानमा 

�भषण  हावाहरु�बाट घाइते भएका �यि�ह�को स�पूण� उपचार खच� �देश सरकारले 

उपल�ध गराउने । 

५. २०७५ साल चै� १७ गते राती ८ बजेको समयमा बारा र पसा� िज�लाको �व�भ� �थानमा 

�भषण  हावाहरु�बाट भएको ��तका स�ब�धमा अ�ययन गर� त�काल राहत तथा उ�ार 

उपल�ध गराउने �योजनका ला�ग तप�सल बमोिजमको राहत तथा उ�ार �यव�थापन 

उ�च�तर�य स�म�त गठन गन� । 

  



तप�सलः 

माननीय म��ी �ी �ाने�� कुमार यादव आ�त�रक मा�मला तथा कानून संयोजक 

माननीय म��ी �ी राम नरेश राय उ�ोग, पय�टन, वन तथा वातावरण सद�य 

माननीय म��ी �ी नवल �कशोर साह सामािजक �वकास सद�य 

म�ुय�याय�धव�ा �ी द�पे�� झा म�ुय�याय�धव�ाको काया�लय सद�य 

उप-सिचव (कानून) �ी अ�ण कुमार झा आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ालय सद�य सिचव 

६. �वपद �यव�थापन उ�ार, ��तपू�त�, उपचार र त�काल राहत उपल�ध गराउने लगायतका 

कामका ला�ग संघीय सरकार, �थानीय सरकार, सरोकारवाला, संघ सं�था लगायत नेपाल� 

सेना, नेपाल �हर�, सश� �हर� र �नजामती कम�चार� लगायतलाई अ�हान गन�नेपाल सरकार 

�धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयलाई अनरुोध गन�। 

७. �भषण हावाहरु�बाट म�ृय ुभएका मतृक ��त हा�द�क ��ा�ल� अप�ण गद� शोक स�त� प�रवार 

��त संवेदनाको साथै घाइतेह�को िश� �वा��य लाभको कामना ग�रयो । 

८. �वपद �यव�थापनको ला�ग त�काल औषधी, खा�ा�, ��पाल लगायतका राहतका साम�ीह� 

तथा त�काल उपचार उपल�ध गराउन िज�ला देवी �कोप उ�ार स�म�तलाई ��यािशल 

गराई प�रचालन गन� । 

९. �वपद �यव�थापन उ�ार, ��तपू�त�, उपचार र त�काल राहत उपल�ध गराउने लगायतका 

कामका ला�ग सहयोग उपल�ध गराउन चाहने सरोकारवाला, संघ सं�था तथा स�ब� 

�नकायलाई म�ुयम��ी राहत कोषको खाता नं. १२२०५०३०००००० को रा��य वािण�य 

ब�क �ल�मटेड, जनकपरुशाखामा सहयोग उपल�ध गराउन अ�हान गन� । 

१०. �देश सरकार, म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय, �देश नं.-२, जनकपरुधाम र 

�स.िज.इनिज� इ��ा���चर �ा.�ल. �बच �म�त २०७५।१२।१६ गते सौय� उजा� प�रयोजना 

सव��ण तथा �नमा�ण स�ब�धमा भएको �ेमवक�  स�झौताको अनमुोदन गन� । 

११. 3rd SAHID CUP T20 CRICKET TOURNAMENT-2075 जनकपरुधाममा स�प� हनुे 

��तयो�गताको ला�ग सहयोग �व�प � ७,००,०००।–  (अ��पी सात लाख मा�) 

सामािजक �वकास म��ालय, �देश नं.-२, जनकपरुधामले उपल�ध गराउने । 

१२. संघीय खेलकुद महासंघ, नेपाल, मधेश �देश स�म�तको �म�त २०७५।१२।२३ र २४ गते 

काठमाड�मा हनुे महा�धवेशनको सहयोगको ला�ग � १,००,०००।–  (अ��पी एक लाख 

मा�) म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय, �देश नं.-२, जनकपरुधामबाट उपल�ध 

गराउने । 

१३. महो�र� िज�ला ि�थत जले�रनाथ मि�दरका ला�ग जेनेरेटर ख�रद गन� � ५,००,०००।–  

(अ��पी पाँच लाख मा�) आ�थ�क मा�मला तथा योजना म��ालय, �देश नं.-२, 

जनकपरुधामबाट उपल�ध गराउने । 



१४. आ�थ�क मा�मला तथा योजना म��ी�यू, आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ी�यू, भ�ूम 

�यव�था र कृ�ष तथा सहकार� म��ी�यूको आवासमा ग�रएको मम�त स�भार, बगैचा 

�नमा�णमा लागत अनसुारको खच�को भ�ूानी आ�थ�क मा�मला तथा योजना म��ालय, �देश 

नं.-२, जनकपरुधामबाट गन� । 

१५. मधेश आ�दोलनको �ममा मिु� नारायण यादवको ज.३.प.२९९१ नं. को १२५ �स.�स.को 

यामाहा मोटरसाइकल जल� न� भएकोले स�बि�धत �नकायको �सफा�रसमा �नजलाई थप �. 

५०,०००।–  (अ��पी पचास हजार मा�) आ�थ�क सहायता उपल�ध गराउने । 

१६. िज�ला महो�र� �पपरा गाउँपा�लका वडा नं.-७ का जेहे�दार छा�ा �बना चौधर�लाई 

अ�ययनका ला�ग � १,००,०००।–  (अ��पी एक लाख मा�)  आ�थ�क सहयोग 

उपल�ध गराउने । 

 

 

स�बत ्2075 साल च�त २४ गते आइतवार गतेका �दन बसेको मि��प�रष� बैठकका �नण�यह� 

१. �देश �तरमा 2076 सालमा �दइने थप साव�ज�नक �वदा र मनाइने उ�सव स�व�धी ��तव 

��तावमा लेिखए वमोिजम गन� । 

२. �वकास स�म�त गठन तथा स�ालन स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको �वधेयकको म�यौदा गन� 

सै�ाि�तक सहम�त �दान गन� । 

३. कानून म�यौदा तथा प�रमाज�न स�म�तको गठन देहाय बमोिजम गन�:- 

सामािजक �वकास म��ी -संयोजक 

सामािजक �वकास रा�यम��ी -सद�य 

सिचव सामािजक �वकास म��ालय -सद�य 

उप सिचव म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय -सद�य 

कानून महाशाखा �मखु आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ालय -सद�य 

कानून अ�धकृत सामािजक �वकास म��ालय -सद�य सिचव 

४. म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयबाट म�यौदा भएको �देश �नजामती सेवाका 

स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको �वधेयक, २०७५ का स�ब�धमा आ�त�रक मा�मला तथा 

कानून म��ालयमा म�यौदा �वीकृ�तको ला�ग लेिख पठाउने, सहम�तको ला�ग आ�थ�क 

मा�मला तथा काननु म��ालयमा पठाउने र �शासन तथा �वधेयक स�म�तबाट �नण�य भए 

बमोिजम गन� । 

५. �म�त २०७५ साल चै� १७ गते साँझ वारा र पसा� िज�लाको �व�भ� �थानमा आएको 

�भषण हावाहरु�बाट म�ृयू भएका �यि�का प�रवारलाइ मि��म�डलका (म��ी�यू तथा 

रा�यम��ी�यू) सद�यह�वाट १ म�हनाको पा�र��मक मू�यम��ी सहायता कोषमा उपल�ध 

गराउने । 



६. �म�त २०७५ साल चै� १७ गते साँझ वारा र पसा� िज�लाको �व�भ� �थानमा आएको 

�भषण हावाहरु�बाट म�ृयू भएका �यि�का प�रवारलाइ �क�रया खच� वापत आ�त�रक मा�मला 

तथा काननु म��ालय माफ� त �.25,000।–  उपल�ध गराउने । 

७. �म�त २०७५ साल चै� १७ गते साँझ वारा र पसा� िज�लाको �व�भ� �थानमा आएको 

�भषण हावाहरु�बाट म�ृयू भएका �यि�को ते�ौ �दनमा शोक मनाउन शोक �दन घोषणा   

गन� ।  उ� �दन ११:00 वजे आम नाग�रक, सरकार� काया�लय, �व�ालय लगायत 

साव�ज�नक �थानमा २ �मनेट मौन धारण गन� आ�हान गन� । 

८. �म�त २०७५ साल चै� म�हनाको १७ गते साँझ वारा र पसा� िज�लाको �व�भ� �थानमा 

आएको �भषण हावाहरु�बाट �भा�वत ��येक गाउँमा खानेपानीको उिचत �यव�था गन� 

आव�यकता हेर� आव�यक सं�यामा (चापाकल) �नमा�ण गन� । 

९. �म�त २०७५ साल चै� १७ गते साँझ वारा र पसा� िज�लाको �व�भ� �थानमा आएको 

�भषण हावाहरु�बाट �भा�वत ��येक गाउँमा आव�यकता अनसुार साव�ज�नक सौचालय �नमा�ण 

गन� र घ�ुती �वा��य िश�वर स�ालन गन�। 

१०. �म�त २०७५ साल चै� १७ गते साँझ वारा र पसा� िज�लाको �व�भ� �थानमा आएको 

�भषण हावाहरु�बाट �भा�वत ��येक गाउँमा आव�यकता अनसुार उ�यालोको उिचत �यव�था 

�मलाउने । 

 


