
�देश सरकार मि��प�रष�ले स�वत ्२०७५ �ावणदेिख का�त�कस�म गरेका �नण�यह� 

स�बत ्2075 साल �ावण ०४ गते श�ुबारका �दन बसेको मि��प�रष� बैठकका �नण�यह� 

 

१. म�ुयम��ी राहत कोष अ�तग�त �व�नयोजन भई खच� हनु बाँक� रहेको रकम र आ�त�रक 

मा�मला तथा कानून म��ालयको �. २ करोड �व�वध खातामा ह�ता�तरण गन� । 

२. आकि�मक कोष स�ालन स�बि�ध �वधेयक, 2075 लाई �देश मि��प�रष�ले �वीकृत 

�दान गर� �देश सभामा पेश गन� । 

 

स�बत ्2075 साल �ावण ०७ गते सोमबारका �दन बसेको मि��प�रष� बैठकका �नण�यह� 

१. गाउँ सभा र नगर सभाको कानून �नमा�ण ���या स�ब�धमा । 

२. �ादेिशक �शासनका ला�ग आव�यक कम�चार� भना� स�ब�धमा । 

३. �देश लोक सेवा आयोग (काय��व�ध) गठनका स�ब�धमा । 

४. �देश सभा सिचवालय स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको �वधेयक, 2075 

५. �देश ���वे�सी मोडुलेशन (एफ.एम. रे�डयो) र टे�ल�भजन संचालन र �नयमन स�ब�धी 

�वधेयक, 2075 

६. लै��क तथा घरेल ु�हंसा �नय��ण गन� बनेको �वधेयक, 2075 

 

स�बत ्2075 साल �ावण १० गते �बह�बारका �दन बसेको मि��प�रष� बैठकका �नण�यह� 

१. �देश नं. 2 द�लत सशि�करण स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको �वधेयक, 2075 तयार 

गन� सै�ाि�तक सहम�त �दान गन� । 

२. मदरसा िश�ा बोड� �वधेयक, 2075 को सै�ाि�तक सहम�त �दान गन� । 

 

स�बत ्2075 साल �ावण १७ गते �बह�बारका �दन बसेको मि��प�रष� बैठकका �नण�यह� 

१. जनकपरु उप-महानगरपा�लका वडा नं. १७ कनकप�ीका बौकु साह तेल�को प�रवारलाई �. 

३ लाख आ�थ�क सहायता उपल�ध गराउने । 

 

स�बत ्2075 साल �ावण २८ गते सोमबारका �दन बसेको मि��प�रष� बैठकका �नण�यह� 

१. �व�ाधर मि�लकको अ�य�तामा गठन भएको �शास�नक पनुः संरचना स�म�तको प�हलो 

��तवेदन �वीकार गन� ।(म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय) 

२. स�र�को मलेठ घटना छान�वन स�म�तको �याद थप गन�।(आ�त�रक मा�मला तथा काननु 

म��ालय) 

३. मौ�रससमा हनुे११औ ं �व� �ह�द� स�मेलनमामा. सामािजक �वकास म��ीको सहभा�गताका 

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

 



स�बत ्2075 साल भा� १ गते श�ुबारका �दन बसेको मि��प�रष� बैठकका �नण�यह� 

१. �ादेिशक सहकार� ऐन 2075 तजु�मा गन� सै�ाि�तक सहम�त �दने ।  

२. �ादेिशक सहकार� �बकास बोड� ऐन 2075 तजु�मा गन� सै�ाि�तक सहम�त �दने । 

 

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

१. गाउँ सभा र नगर सभाको काननु �नमा�ण ���याका स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको 

�वधेयक, 2075 को म�यौदा �वीकृत गन� ।(म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय) 

२.  �देश सभा सिचवालयको �यव�था गन� बनेको �बधेयक,२०७५ को म�यौदा �वीकृत            

गन� ।(आ�त�रक मा�मला तथा काननु म��ालय) 

३. सनुचाँद� �यवसायीलाई �यवि�थत गन� बनकेो �बधेयक,२०७५ को म�यौदा सवीकृत            

गन� ।(आ�त�रक मा�मला तथा काननु म��ालय) । 

४. खारेज भई �देश सरकार मातहतमा आएका काया�लयह�को �पा�तरण, �थापना र स�ालन  

स�ब�धमा ।(उ�ोग, पय�टन,वन तथा वातावरण म��ालय) 

५. मदरशा िश�ा बोड� गठन स�ब�धी �बधेयक,२०७५ को म�यौदा �वीकृत गन� ।(सामािजक 

�वकास म��ालय) 

६. �ादेिशक द�ुध �वकास बोड�, 2075 �थापना स�ब�धी �यव�था गन� बनेको �वधेयकको 

अवधारणा प�मा सै�दाि�तक सहम�त �दान गन� ।(भ�ूम �यव�था,कृ�ष तथा सहकार� 

म��ालय) 

७. �देिशक वीउ �वजन ऐन,२०७५ तजु�मा गन� बनेको �वधेयकको अवधारणा प�मा सै�दाि�तक 

सहम�त �दान गन� । (भ�ूम �यव�था,कृ�ष तथा सहकार� म��ालय) 

८. �ादेिशक मल ऐन,२०७५ तजु�मा स�ब�धी �यव�था गन� बनेको �वधेयकको अवधारणा प�मा 

सै�दाि�तक सहम�त �दान गन� ।(भ�ूम �यव�था,कृ�ष तथा सहकार� म��ालय) 

 

स�बत ्2075 साल भा� १४ गते �ब�हवार गतेका �दन बसेको मि��प�रष� बैठकका �नण�यह� 

१. �देश नी�त आयोगका उपा�य� र सद�यह�को पा�र��मक,सेवा रस�ुवधा स�ब�धी 

�नयमावल� 2075 �वीकृत गन� ।(म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय) 

२. स�र�को मलेठ घटना छान�वन स�म�तको �याद थप स�ब�धमा।(आ�त�रक मा�मला तथा 

काननु म��ालय) 

३. �देश पय�टन �ब�द�न तथा �यव�थापन �वधेयक,२०७५को म�यौदा तजु�मा गन� सै�दाि�तक 

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

४. �देश उ�ोग �यव�थापन �वधेयक,२०७५को म�यौदा तजु�मा गन� सै�दाि�तक सहम�त �दान 

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



५. �देश म��ालय अ�तरगतका काया�लयको �थापना ग�र काया��वयनमा �याउने।(भ�ूम 

�यव�था,कृ�ष तथा सहकार� म��ालय) 

६. उ�च िश�ाको �यव�थापन तथा �नयमन गन� स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको �वधेयकको 

म�यौदा गन� सै�दाि�तक सहम�त �दान गन� ।(सामािजक �वकास म��ालय) 

७. �म�त २०७५ साल भा� ९ गते रौतहट िज�लाको लालबकैया नद� तन� �ममा डु�ा दघु�टना 

हुँदा म�ृयू भएका प�रवार र घाईतेलाई ��तपू�त� तथा राहत उपल�ध गराउने । 

 

स�बत ्2075 साल भा� २८ गते �ब�हवार गतेका �दन बसेको मि��प�रष� बैठकका �नण�यह� 

१. �देश नं. २ �देश नी�त आयोगको सांगठ�नक संरचना �वीकृत गन� । 

२. �देश नं. २ को �ाशासक�य काय��व�ध (�नय�मत गन�) ऐन, 2075 को म�यौदा गन� 

सै�ाि�तक �वीकृ�त �दान गन� । 

३. �देश नं. २ का म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय तथा म��ालय र मातहत 

�नकायको नेपाल सरकारबाट �वीकृत भई �ा� सांगठ�नक संरचना सचुा� गर� यस �देशको 

सम� �पमा तयार भएको सांगठ�नक संरचना सचुा� गर� यस �देशको सम� �पमा तयार 

भएको सांगठ�नक संरचनाको �ा�प (खाका) �वीकृत गर� नेपाल सरकारमा पठाउने । 

४. �देश सशुासनको ��याभ�ूत गन� स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको �वधेयक, 2075 को 

म�यौदा �देश सभामा पेश गन� �वीकृती �दने । 

५. अ�तर �देश बा�स�दाको समान सरु�ा, �यवहार र स�ुवधा स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको 

�वधेयक, 2075 को सै�ाि�तक सहम�त �दान गन� । 

६. भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय अ�तग�त �थापना हनुे �नकाय तथा 

काया�लयह�मा रहने दरब�द� ते�रज �वीकृत गन� । 

७. �देश �शासन स�ब�धी �वधेयक, 2075 को म�यौदा गन� सै�ाि�तक सहम�त �दान गन� । 

८. सं�था दता� स�व�धमा �यव�था गन� वनेको �वधेयक, 2075 सै�ाि�तक सहम�त �दान   

गन� । 

 

स�बत ्2075 साल असोज ४ गते �ब�हवार गतेका �दन बसेको मि��प�रष� बैठकका �नण�यह� 

१. �देश नं. २ को �शासक�य काय��व�ध (�नय�मत गन�) ऐन, 2075 को म�यौदा �देश 

सभामा पेश गन� �वीकृ�त �दान गन� । 

२. �ादेिशक �शासनका ला�ग आव�यक कम�चार� करारमा भना� गन� स�ब�धी ऐन, 2075 को 

म�यौद �वीकृ�त �दान गन� । 

३. आकाि�मक पशपुछँ� महामार� रोग �नय��ण तथा उपचार काय��म काया��वयन काय��व�ध, 

2075 �वीकृत गन� । 



४. �देश �तर यूवा लि�त �यवसायीक पशपुछँ� पालन काय��म काय��वयन काय��व�ध, 2075 

�वीकृत गन� । 

५. भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ी�यूको �म�रा� अमे�रकामा आयोजना हनुे World 

Dairy Expo 2018 काय��ममा सहभागी हनु संघीय सरकारमा �सफा�रस गन� । 

६. स�र� िज�लामा हालै �देशको �पमा फै�लएको महामार�लाई समयमै �नय��ण गन� 

आव�यक काय��म संचालन गन� जन �वा��य काया�लय स�र�लाई सामािजक म��ालयबाट 

१५ लाख �पैया वजेट उपल�ध गराउने । 

७. स�र� िज�लामा महामार�को �पमा फै�लएको रोगबाट म�ृय ु भएका तप�सलका �यि�का 

प�रवारलाई मतृक ��त�यि� �. दईु लाखका दरले सहयोग उपल�ध गराउने । 

१. क�चन�प न.पा. वडा नं. 4 का मालसेर देवी सरदार 

२. क�चन�प न.पा. वडा नं. 7 का �दवस व�नेत 

३. क�चन�प न.पा. वडा नं. 3 का �कशोर कुमार राम 

४. क�चन�प न.पा. वडा नं. 9 का अमोद कुमार राम 

८. रौतहट िज�लामा ए�सड आ�मणमा प�र घाइते भएका स�ुमीता दास र स�झना दासलाई �. 

50 हजारका दरले सहयोग उपल�ध गराउने । 

९. पानीमा डुवेर म�ृय ु भएका तप�सलका व�चाका प�रवारलाई ��त �यि� �. 50 हजारका 

दरले सहयोग उपल�ध गराउने । 

१. िज�ला पसा� वहादरुमाई न.पा. ६ का मनुी कुमार� 

२. िज�ला पसा� वहादरुमाई न.पा. 9 का �पंडी कुमार� 

३. िज�ला पसा� वहादरुमाई न.पा. ९ का मा�सी कुमार� 

४. िज�ला धनषुा औरह� गा.पा. ३ का नारायण सहनी 

 

स�बत ्2075 साल असोज ८ गते सोमवार गतेका �दन बसेको मि��प�रष� बैठकका �नण�यह� 

१. �म�त 2075 साल आि�न १२ गते �देशका आठवटै िज�लामा कि�तमा मा. 

म��ी�यूह�को समपुि�थ�तमा समारोहका साथ एकै�दन कि�तमा 50,000 �व�वा रोपण 

गर�  ‘ह�रत �देश‘ अ�भयानलाई स�ुवात गन� । 

२. स�र�को मलेठ घटनाको छान�वन स�म�तलाई �म�त 2075/06/05 गतेबाट लागू हनुे 

ग�र पूनः 30 (तीस) �दनको �याद थप गन� । 

३. बारा िज�ला सा�वक बरैनीया गा.�व.स. वडा नं. 3 ब�ने माधरु� ग�ुाको नाममा दता� रहेको 

पसा� िज�ला �वरग� महानगरपा�लका वडा नं. 1 �सट नं. 389/13 �क.नं. 65 को ज.�व. 

00169.30 वग� �मटर ज�गा नेपाल रेड�स सोसाइट�, छपकैया उपशाखाको नाममा 

रिज�ेशन पास गर� �वा�म�व ह�ता�तरण गदा� ला�ने रिज�ेशन द�तरु �. 2,20,000।–  

(दूई लाख बीस हजार) छुट �दन �वीकृ�त �दान गन� । 



४. भौ�तक पूवा�धार �वकास म��ालय मातहत रहने �नकाय तथा काया�लय �थापनाको ला�ग �थान 

नतो�कआएका काया�लयह�को रहने िज�ला, �थान  तथा �ववरण संल�न अनसूुची 1,2,3 

वमोिजम �वीकृ�त �दान गन� । 

५. �ादेिशक बालबा�लकाको हक�हतको स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको �वधेयक, 2075 को 

म�यौदा गन� सै�ाि�तक सहम�त �दने । 

६. �देश आय�ुव��ान सं�थानको स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको �वधेयक, 2075 को म�यौदा 

गन� सै�ाि�तक सहम�त �दने । 

७. वैदेिशक रोजगार�मा जाने �यि�को सामािजक सरु�ा स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको �वधेयक, 

2075, को म�यौदा तयार गन� सै�ाि�तक सहम�त �दने । 

८. �ादेिशक �वा��य सं�था �थापना, स�ालन तथा मापद�ड स�व�धी �वधेयक, 2075 को 

म�यौदा गन� सै�ाि�तक सहम�त �दने । 

 

स�बत ्2075 साल असोज ११ गते �ब�हवार गतेका �दन बसेको मि��प�रष� बैठकका �नण�यह� 

१. ढु�ा, �ग��, बालवुा उ�खनन, संकलन, ��स� र �व�� �वतरण तथा �सर उ�ोग �थापना र 

संचालनलाई �यवि�थत गन� काय��व�ध, 2075 �वीकृत गन� । 

२. नेपाल सरकार संघीय मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट �ा� �वीकृत संगठन तथा 

�यव�थापन ��तवेदन र सोसँग स�बि�धत अ�य �नण�यह� समेतका आधारमा काया�लयह� 

�पा�तरण, �थापना र संचालन गन� तयार पा�रएको सामािजक �वकास म��ालयको यसैसाथ 

संल�न ��तवेदनलाई �वीकृती �दने । 

३. �ादेिशक सवार� तथा यातायात �यव�थापन स�बि�धत �वधेयक �देश सभामा पेश हनु �वीकृत 

�दान गन� । 

४. ए�सड आ�मणमा पर� मतृक १८ व�ष�या स�झना दास र ग�भीर घाइते १५ व�ष�या स�मीता 

दासको प�रवारलाई राहत �व�प �. 3,00,000 �दने स�व�धी �नण�य । 

 

स�बत ्2075 साल असोज २५ गते �ब�हवार गतेका �दन बसेको मि��प�रष� बैठकका �नण�यह� 

१. �देश नं. २ को नाग�रक राहत, ��तपू�त� तथा आ�थ�क सहायता �नद� िशका, 2075 �वीकृत 

गन� । 

२. कानूनी सहजकता� �नयिु� तथा सेवा शत� स�ब�धी �नद� िशका, 2075 �वीकृत गन� ��तावमा 

�नद� िशकाको दफा ५ को (१) मा रहेको कानूनी सहजकता�को छनौट स�म�तमा रहने 

सद�यमा म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयको एक जना अ�धकृत ��त�न�ध समावेश 

गन� र अ�मा ��तावमा लेिखए बमोिजम गन� । 

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

४. �ादेिशक रंगशाला �नमा�णको ला�ग �थान छनौट गन� । 



५. �देश नं. २ द�लत सशि�करण स�ब�धमा �यव�था गन� वनेको �वधेयक, 2075 को 

म�यौदा �वीकृत गन� ��ताव �शासन तथा �वधेयक स�म�तमा पेश गन� । 

६. भौ�तक पूवा�धार �वकास म��ालयले �ेणी�व�हन तर द� जनशि� इलेि���सयन-२ जना र 

पल�वर-२ जनाको अ�थायी/करार दरव�द� सजृना गन� र स�बि�धत काय�को ला�ग तो�कएको 

िज�ला दररेट अनसुार पा�र��मक �दान गन� । 

७. �ादेिशक �व�तु स�बि�ध म�यौदा �वधेयक, 2075 �देश सभामा दता� गन�को ला�ग ि�वकृत 

�दान गन� । 

८.  िशतभ�डार �नमा�णका ला�ग अनदुान उपल�ध गराउने स�ब�धी काय��व�ध, 2075 �वीकृत    

गन� । 

९. पश ु (गाई/भ�सी/बा�ा) �ोत के�� �थापना तथा स�ु�ढकरण काय��म संचालन काय��व�ध, 

2075 �वीकृत गन� । 

१०. एकल म�हलाको जी�वकोपाज�नको ला�ग पशपुालन काय��म काया��वयन काय��व�ध, 2075 

को �वीकृत गन� । 

११. सामािजक �पमा पछाडी परेका साना कृषक तथा �वप� �कसान वग�को ला�ग �वशेष वा�ा र 

कुखरुा पालन काय��म काया��वयन काय��व�ध, 2075 �वीकृत गन� । 

१२. साईलो �पट �नमा�ण स�ब�धी काय��व�ध, 2075 को �वीकृत गन� । 

१३. ख�रद भई �योग भएका सामानह� �नमा�ण भउका संरचना लगायतका काय�ह�को भ�ुानी 

काय� अगाडी बढाउने देहाय वमोिजमको स�म�त गठन गन� �नण�य ग�रयो । 

सिचव, भौ�तक पूवा�धार �वकास म��ालय - अ�य� 

सिचव, आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ालय - सद�य 

सिचव, आ�थ�क मा�मला तथा योजना म��ालय - सद�य 

सिचव, सामािजक �वकास म��ालय - सद�य 

सिचव, भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय - सद�य 

सिचव, उ�ोग, पय�टन, वन तथा वातावरण म��ालय - सद�य 

उपसिचव, म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय - सद�य 

उपसिचव(�ा.), भौ�तक पूवा�धार �वकास म��ालय - सद�य सिचव 

१४. नेपाल सरकारको �विश� �ेणीका पदा�धकार�ले पाउने सरहको सेवा स�ुवधा पाउने ग�र �ी 

�वजयलाल काय�थलाई �देश सरकार �देश नं. 2 को सरु�ा स�लाहकारमा �नयिु� गन� । 

१५. �देश नी�त आयोगमा �न�न २ जना �यि�ह�लाई सद�यमा �नयिु� गन�ः- 

डा. सरेु�� झा       (�सरहा) 

�ी राजकुमार लेखी (स�र�) 



१६. �देश नं. 2 को �देश नी�त आयोगको उपा�य� तथा सद�यह�को पा�र��मक, स�ुवधा तथा 

सेवा स�व�धी �नयमावल�, 2075 को �नयम 14(2) को “��तवधा�मक वा�याशं” खारेज   

गन� । 

 

स�बत ्2075 साल का�त�क ९ गते श�ुवार गतेका �दन बसेको मि��प�रष� बैठकका �नण�यह� 

१. लागू औषध �नषधे तथा म�दरा �नय��ण गन� स�ब�धमा �देश �त�रय अनगुमन तथा �नद�शन 

स�म�त गठन गन� �वीकृ�त स�ब�धी ��तावमा लेिखए बमोिजम गन� र सो को ला�ग काय��व�ध 

तयार ग�र पेश गन� । 

२. मा. रा�यम��ीह�को आवास �यव�थापन गन� भौ�तक पूवा�धार �वकास म��ालयबाट ��येक 

रा�यम��ीलाई �. 4,00,000।–  (अ�रेपी �. चार लाख मा�) उपल�ध गराउने । 

३. मधेस आ�दोलनको �ममा घाइते भएका �सरहा न.पा. २२ �नवासी �ी श�भ ुयादवलाई �. 

1,50,000।–  (अ�रेपी �. एक लाख प�चास हजार मा�) राहत उपल�ध गराउने । 

४. �देश सरकारको सिचवालय रहेको प�रषरलाई “मधेस भवन” नामाकरण गन� । 

५. 2075 सालको �ववाह प�मीको �यव�थापनको ला�ग जानक� मि�दर �ववाह प�मी 

�यव�थापन स�म�तलाई म�ुयम��ी राहत कोषबाट 50,00,000।–  (अ�रेपी प�चास लाख 

मा�) अनदुान �व�प उपल�ध गराउने । 

६. यह� का�त�क २७ र २८ गते दईु �दन छठ पव� मनाउनको ला�ग यस �देश �भ� दईु �दन 

साव�ज�नक �वदा �दने । 

७. �वीकृत संगठन र �यव�थापन (O & M) बमोिजम संघ सरकारसंग ३० �दन �भ� कम�चार�ह� 

पदपू�त�का ला�ग अनरुोध ग�र पठाउने र सो अव�धमा माग अनसुारको कम�चार�ह� संघले 

खटाइ नपठाएमा �देश सरकार आफैले कानून बमोिजम भना� गन� । 

 

स�बत ्2075 साल का�त�क १३ गते मंगलवार गतेका �दन बसेको मि��प�रष� बैठकका �नण�यह� 

१. �ादेिशक �व�तु स�बि�ध म�यौदा �वधेयक, 2075 मसौदाको दफा १६ को उप 

दफा(३)को अ��यमा रहेको गराइनेछ भ�े श�दको स�ा गराउन स�नेछ भ�े गर� अ�मा 

��तावमा लेिखए वमोिजम गन� । 

२. �देशको राजधानी तथा नामको स�दभ�मा वाता� तथा संवादको मा�यमले सवै प�को राय 

सझुाव संकलन ग�र �देश सरकारलाई सझुाव स�हतको ��तवेदन �दन तप�सलका सद�य 

रहने ग�र संवाद तथा सझुाव आयोग गठन गन� :- 

तप�सल 

डा. ह�रवंश झा, उपा�य� नी�त आयोग- संयोजक 

राम �वेश वैठा –  सद�य 

मोहन लाल चौधर�, सद�य नी�त आयोग –  सद�य सिचव  



स�बत ्2075 साल का�त�क १५ गते �ब�हवार गतेका �दन बसेको मि��प�रष� बैठकका �नण�यह� 

१. �देश सभा सद�य �नबा�चन �े� �वकास काय��म (संचालन काया��व�ध) संसोधन �नयमावल�, 

2075 �वीकृत गन� । (प�हलो संसोधन) 

२. �ब� समूह गठन काय��व�ध, 2075 �वीकृत गन� । 

३. �ादेिशक बालबा�लकाको हक�हतको स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको �वधेयक, 2075 

�वीकृत गन� । 

 

स�बत ्2075 साल का�त�क १९ गते सोमवार गतेका �दन बसेको मि��प�रष� बैठकका �नण�यह� 

१. म�ुय�याया�धव�ा �ी �दपे�� झाको भारत �मण �वीकृत गन� । 

 


