
   

२०7६ साल श्रावण १६ गते बिहििार दिनको ३:०० िजे िसेको मन्त्रिपररषद्को िैठकको बनणणय– 

 

1. मखु्यमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलयको माननीय मखु्यमरिीज्यूको वैिेन्त्िक भ्रमण (संयकु्त अबिराज्य) 
स्वीकृबतका लाबग नेपाल सरकारमा अनरुोि गने। 

२. मखु्यमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलयको प्रिेि हवकास प्राबिकरण सम्वरिी हविेयक तजुणमाका लाबग सैद्धान्त्रतक 
स्वीकृबत दिने। 

3. आबथणक माबमला तथा योजना मरिालयको प्रिेि सितण अनिुान सम्िरिी कायणहवबि, 2076 र प्रिेि समपूरक 
अनिुान सम्वरिी कायणहवबि, 2075 तथा प्रिेि हविषे अनिुान सम्वरिी कायणहवबि, 2075 को पहिलो संिोिन 
िेिाय िमोन्त्जम स्वीकृत गने।  

क.  प्रिेि समपूरक अनिुान सम्वरिी कायणहवबि, 2075 मा संिोिन पेि भएको िफा 4 को उपिफा 
(3) को सट्टा संिोिनका लाबग प्रस्ताहवत उपिफा (३) मा रिेका "सत्तरी प्रबतितसम्म" भर न े
िब्ििरुको सट्टा "साठी प्रबतितसम्म" भर ने िब्ििरु राख् ने । 

4. उद्योग, पयणटन, वन तथा वातावरण मरिालयको केिी प्लाहिकजरय पिाथण बनयरिण गनण िनेको हविेयक मस्यौिा 
गनणका लाबग सैद्धान्त्रतक स्वीकृबत दिन।े 

5. उद्योग, पयणटन, वन तथा वातावरण मरिालयको औद्योबगक व्यवसाय हवकास प्रबत्ान स्थापना र संाालन गनण 
आबथणक माबमला तथा योजना मरिालयको सिमबत बलई स्वीकृबत दिने।  

6. उद्योग, पयणटन, वन तथा वातावरण मरिालयको घरेल ु तथा साना उद्योग कायाणलय स्थापना र संाालन गनण 
आबथणक माबमला तथा योजना मरिालयको सिमबत बलई स्वीकृबत दिने। 

7. भबूम व्यवस्था, कृहष तथा सिकारी मरिालयको आ.व 2075/76 मा भकु्तानी िनु छुट भएको रकम ााल ुआ.व 
2076/77 को कायणक्रममा समावेि गरी बनकासा दिन ेस्वीकृबत सम्िरिमा कुन संस्थालाई कबत रकम अनिुान 
वापत भकु्तानी दिन वााँकी रिेको िो सो को हववरण पेि गनण लगाई मन्त्रिपररषिको अको िैठकमा पेि गने । 

8. भबूम व्यवस्था, कृहष तथा सिकारी मरिालयको आयोजना संाालन सिजीकरणका लाबग Steering Committee 

गठन स्वीकृबत गने सम्वरिमा प्रस्तावसाथ संलग्न Steering Committee को संरानाको क्रमसंख्या ११ लाई 
सम्वन्त्रित मरिालयिाट मनोबनत आयोजना स्थलका एकजना महिला सहित िईु जना (सावणजबनक बनजी 
साझेिारीिाट) भने्न वाकयांि राखी पररमाजणन गरी स्वीकृत गने । 

९. प्रिेि सरकार मन्त्रिपररषिको बमबत २०७६।०४।०८ को बनणणय िमोन्त्जम प्रिासन तथा हविेयक सबमबतिाट 
पररमाजणन गरी प्रबतवेिन साथ पेि गररएको सिकारी बनयमावली, २०७६ स्वीकृत गने। 

१०. सामान्त्जक हवकास मरिालयको गण्डकी प्रिेिमा समायोजन भई आएका स्वास््य सेवाका एघारौं तिका 
कमणाारीिरूको सामान्त्जक हवकास मरिालय अरतगणतका स्वास््य सेवाका कायाणलयिरूमा कामकाज गनण खटाउन।े 


