२०७६ साल चैत्र 7 गते शुक्रबार दिनको 5:0० बजे बसेको मन्त्रत्रपररषद्को बैठकको ननर्णयः
1.

मुख्यमरत्री तथा मन्त्रत्रपररषद्को कायाणलयको आनथणक सहायता उपलब्ध गराउने सम्वरधी प्रस्तावमा ननम्न सूचीमा
उल्लेख भएका सं स्थालाई िे हाय बमोन्त्जम आनथणक सहायता उपलब्ध गराउने,
क्र.
सं

संस्थाको नाम

1

कास्की न्त्जल्ला भनलबल सं घ

२

छु म्बीलामा, पोखरा

३

अन्त्खल नेपाल फुटबल सं घ

4

नमरा राई, प्रबरध ननिे शक

5

नत्रवेर्ी युवा क्लब,

6

कोलढु ङ्गा प्रक्रकेट खेल मैिान
ननमाणर् उपभोक्ता सनमनत,

आनथणक सहायता
रकम

मुख्यमरत्री कप न्त्जल्लास्तरीय

८,००,०००/-

प्रप्रनमयर नलग सञ्चालन

7,00,000/-

भनलबलको लानग आनथणक सहयोग
प्रिे शस्तरीय मुख्यमरत्री कप नलग
फुटबलका लानग
Trail Running Nepal

20,00,000/5,00,000/-

नत्रवेर्ी कप सञ्चालनका लानग

6,00,000/-

खेलमैिान ननमाणर्

5,00,000/-

प्रथम अरतराणप्रिय मासणल आटण हान्त्ककरडो

6,00,000/-

7

नेपाल मासणल आटणस

8

गण्डकी प्रािे न्त्शक प्रक्रकेट सं घ,

राप्रिय प्रक्रकेट प्रनतयोनगता सहभानगता

1,00,000/-

सुिीप थापा, मध्यनेपाल न.पा.

राक्से कानलका युवा खेल मैिान ननमाणर्

5,00,000/-

पोखरा अरतराणप्रिय पवणतीय क्रस कररी

6,00,000/-

9

युवा सं घ

10 पोखरा उद्योग वान्त्र्ज्य सं घ,
11

BSC. General Bio, 2075 Sports
P.N. Campus

12 पाल्पाली समाज, पोखरा
१३

2.

काम

आहा रारा (गोल्डकप) सहारा
क्लव, पोखरा

सेनमनार

िौड
PC Second Year, B.Sc. General Bio
Football Cup आयोजना गनण

पयणटन पवणद्धनका लानग नडन्त्जटल बोडण
राख्न

फुटवल खेल आयोजना गनण

1,00,000/3,00,000/10,00,000/- ।

मुख्यमरत्री तथा मन्त्रत्रपररषद्को कायाणलयको गण्डकी प्रवश्वप्रवद्यालयको लानग जग्गा उपयोग गने स्वीकृनतका लानग
नेपाल सरकारमा अनुरोध गने सम्वरधी प्रस्ताव स्वीकृत गने।

3.

मुख्यमरत्री तथा मन्त्रत्रपररषद्को कायाणलयको गााँउसभा, नगरसभा र न्त्जल्ला समरवय सनमनतका सिस्यले पाउने
सुप्रवधा सम्बरधमा व्यवस्था गनण बनेको प्रवधेयक प्रिे श सभामा पेश गनण स्वीकृनत दिने।

4.

मुख्यमरत्री तथा मन्त्रत्रपररषद्को कायाणलयको प्रिे श लोक सेवा आयोगका पिानधकारीको पाररश्रनमक सेवाको शतण र ,
सुप्रवधा सम्बरधमा व्यवस्था गनण बनेको प्रवधेयक प्रिे श सभामा पेश गनण स्वीकृनत दिने प्रस्ताव स्वीकृत गने।

5.

भूनम व्यवस्था, कृप्रष तथा सहकारी मरत्रालयको मासु तथा डे री पसलको असल उत्पािन अभ्यास गुर्स्तर न्त्स्टकर
प्रवतरर् कायणप्रवनध, 2076लाई छलफल तथा पररमाजणनका लानग प्रशासन तथा प्रवधेयक सनमनतमा पठाउने र सो
सनमनतले प्रनतवेिनसाथ प्रिे श सरकार, मन्त्रत्रपररषिमा पेश गने।

6.

भौनतक पूवाणधार प्रवकास मरत्रालय पटके रुट परनमट जारी गने अनधकार प्रत्यायोजन गनण स्वीकृत दिने प्रस्ताव
स्वीकृत गने।

7.

सामान्त्जक प्रवकास मरत्रालयको कोरोना भाईरस रोगको रोकथाम, ननयरत्रर् र व्यवस्थापनका लानग यस प्रिे शका सवै
न्त्जल्ला अस्पतालमा Personal Protective Equipment (PPE) खररिका लानग पााँच लाखका िरले उपलब्ध गराउने र अरय
ननकायहरुले प्रववरर्मा तोप्रकएको कायणमा मात्र खचण गने गरी तीन करोड चौप्रवस लाख रुपैया सामान्त्जक प्रवकास मरत्रालय
माफणत तोप्रकएका ननकायको बजेटमा समावेश हुने गरी आनथणक मानमला तथा योजना मरत्रालयको अथण प्रवप्रवध न्त्शषणकबाट
उपलब्ध गराउने।

8.

सामान्त्जक प्रवकास मरत्रालयको करार सेवामा न्त्चप्रकत्सक वा स्वास््यकमी छनौट सम्बरधी कायणप्रवनध, २०७६ को
िफा ४ को उपिफा १ को खण्ड ख को सट्टा "प्रिे श लोकसेवा आयोगको कायाणलयको प्रमुख- सिस्य" भन्ने
शब्िावली राख्ने र अरय कुरामा आनथणक मानमला तथा योजना मरत्रालयको सहमनत बमोन्त्जम पररमान्त्जत
ण कायणप्रवनध
स्वीकृत गने।

9.

सामान्त्जक प्रवकास मरत्रालयको कोरोना भाईरस रोगको रोकथाम, ननयरत्रर् र व्यवस्थापन सम्बरधी प्रस्तावका
सम्वरधमा सवै मरत्रालय, प्रवभाग र कायाणलयमा अननवायणरुपमा चेकजााँचको व्यवस्था नमलाउने र अरयको हकमा
प्रस्तावमा ले न्त्खए बमोन्त्जम गने।

