
 

२०७6 साल आि�न 9 गते �ब�हबार �दउँसो ४:०० बजे बसेको मिन्�पररषको बैठकको �नणर् य 
 

1. मखु्मन्् त ा मिन्�पररषको का्ारल्को गयकक  णदेक स�ाको साल ु �ालेकन  ने् गनर �सयापरक गनस 

समबना् �लर्को ण तालय "ण तालमा लेििख बमोिजम गनस�" 

२. मखु्मन्् त ा मिन्�पररषको का्ारल्को बालसाुार गधह, �हरासत,  नुलुा कक त ा कारागार �नरनकण 

�नदस िकका, २०७६  ल्कध त् गनस समबना् �लर्को ण तालय "ण तालमा लेििख बमोिजम गनस�" 

3. मखु्मन्् त ा मिन्�पररषको का्ारल्को �दगो �लकासका लस्ह  गयकक  णदेकको आाार रेिा 

ण�तलेदन  ल्कध त गनस समबना् �लर्को ण तालय "ण तालमा लेििख बमोिजम गनस �" 

४. मखु्मन्् त ा मिन्�पररषको का्ारल्को �ोिरा महानगर�ा�लकाको का्र�ा�लका �लन �नमारणका ला�ग 

जगगा उ�लला हनु ने�ाल सरकारमा �सयापरक गनस समबना् �लर्को ण तालय "जगगा ना�जाँस गरन 

 �ाकतम २५ रो�न्समम जगगा उ�लला गराउने गरन  न् ण तालमा लेििख बमोिजम गनस�" 

५. मखु्मन्् त ा मिन्�पररषको का्ारल्को गोरिा िजखलाको  िजरकोअ गाउँ�ा�लकाको कायलकाँका मानडे 

सामदुा�्क लन उ��ो�ा स�म�तबाअ १५ रो�न् जगगा उ�लला गराउने सहम�त �  आखको हुँदा सो 

जगगामा गाउँ�ा�लकाको णकासक ् �लन �नमारण का्रला  रा�र् णा �मकता णा  आ्ोजनामा समालेक 

गपर�दन ने�ाल सरकारमा �सयापरक गनस समबना् �लर्को ण तालय "ण तालमा लेििख बमोिजम गनस�" 

६. आनतपरक मा�मला त ा काननन मन्ाल्को जगगाको  ला�मेलका ला�ग ने�ाल सरकारमा  नरुोा गनस 

समबना् �लर्को ण तालय "ण तालमा लेििख बमोिजम गनस �" 

७. आनतपरक मा�मला त ा काननन मन्ाल्को २०७६ सालको घअ  ा�नाको  लसरमा सालरज�नक �बदा �दने 

समबना् �लर्को ण तालय "ण तालमा लेििख बमोिजम गनस �" 

८. उ�ोग, �्रअन, लन त ा लातालरण मन्ाल्को णाा�ेअ यमर नल्करण �न्माललन, २०७६ ला   ल्कध �त 

�दने समबना् �लर्को ण तालय "�ल तधत  लयल गरन ण�तलेदन स�हत मिन्�परररा  �ेक गनर णकासन त ा 

�लाे्क स�म�तमा �ठाउने�" 

९. उ�ोग, �्रअन, लन त ा लातालरण मन्ाल्को णदेक का्ररम स ्ोजक �न्िु� समबना् �लर्को ण तालय 

"ण तालमा लेििख बमोिजम गनस �" 

1०. सामािजक �लकास मन्ाल्को गयकक  ण ा ण�त ान   ा�ना त ा सता लन गनस समबनामा ब्ल  ा गनर 

बनेको �लाे्क णदेक स�ामा �ेक गनर  ल्कध �त �दने �लर्को ण तालय "�ल तधत  लयल गरन ण�तलेदन 

स�हत मिन्�परररास �ेक गनर णकासन त ा �लाे्क स�म�तमा �ठाउने�"                               


