प्रदे श सयकाय भन्त्रिऩरयषद्का ननर्णमहरु
सॊवत् २०७७ सार जेठ १२ गते फसेको भन्त्रिऩरयषद् फैठकको ननर्णमहरु्
1.

कोनबड-१९ भहाभायीफाट प्रबाववत नागरयकराई याहत तथा उद्धायका रानग कोवऩरा भ्मारी सेवा सभाजराई स्वीकृनत
ददने।

2.

कर्ाणरी प्रदे श नबि २०७7 सारभा ननम्न ददनहरुभा सावणजननक ववदा ददने य सो को सूचना याजऩिभा प्रकाशन गने ।
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3. फजेट कामाणरवमन सहजताको रानग आदे श जायी गने।
4. कर्ाणरी प्रदे श ववननमोजन ववधे मक, 2077 का नसद्धारत, उदे श्म, प्राथनभकता य प्रभुख नीनतहरु प्रदे श सबाभा ऩेश गनण
स्वीकृनत प्रदान गने।
5. कर्ाणरी प्रदे शभा व्माऩाय-व्मवसामको दताण तथा सञ्चारन सम्फरधभा व्मवस्था गनण फनेको ववधेमकको भस्मौदा प्रदे श सबाभा
ऩेश गने।
6. व्मवसाम सम्फरधभा व्मवस्था गनण फनेको ववधेमकको भस्मौदा स्वीकृनत गने।
7. कोनबड-१९ को प्रनतकामण, उद्धाय तथा क्वाये ण्टाइन व्मवस्थाऩन कामणका रानग नेऩारी सेना ऩरयचारन गने।

ॉ सम्फन्त्रधत थऩ ननर्णमहरु सम्फन्त्रधत भरिारमहरुफाट उऩरब्ध हुनछ
द्रष्टव्म् ननर्णमसग
े न् ।

प्रदे श सयकाय भन्त्रिऩरयषद्का ननर्णमहरु
सॊवत् २०७७ सार जेठ १६ गते फसेको भन्त्रिऩरयषद् फैठकको ननर्णमहरु्
1.

कर्ाणरी प्रदे श सयकायको आनथणक वषण २०७७।७८ को नीनत तथा कामणक्रभ स्वीकृत गयी प्रदे श सबाभा ऩेश
गने।

सॊवत् २०७७ सार जेठ १९ गते फसेको भन्त्रिऩरयषद्क फैठकको ननर्णमहरु्
1.

कर्ाणरी प्रदे श ववऩद् जोन्त्खभ रमूननकयर् तथा व्मवस्थाऩन (ऩवहरो सॊ शोधन) ननमभावरी, २०७७ स्वीकृत गने।

2.

चारु आनथणक वषणको कामणक्रभ सॊ शोधन सम्फरधी अनधकाय प्रत्मामोजन गने ववषमको आनथणक भानभरा तथा प्रस्तावभा
प्रत्मामोन्त्जत अनधकाय फभोन्त्जभ गरयएका ननर्णमको जानकायी आनथणक वषणको अरत्मभा भुख्मभरिी तथा भन्त्रिऩरयषद्को
कामाणरमभा गयाई भन्त्रिऩरयषद्फाट अनुभोदन गयाउने।

3.

खाद्य सुयऺाका रानग उत्ऩादन ववशेष कामणक्रभ सञ्चारन कामणववनध, २०७७ स्वीकृत गने।

4.

COVID-19 सॊ क्रनभत ववयाभीका रानग आइणसोरे शन वेड य वकट खरयद गने।

5.

नेऩार सयकायफाट स्वीकृत कोनबड-१९ को ववश्वव्माऩी सॊ क्रभर्फाट उत्ऩन्न असहज ऩरयन्त्स्थनतभा स्वदे श आउनै

ऩने

अवस्थाभा यहेका नेऩारी नागरयकहरुराई स्वदे श आउन सहजीकयर् गने सम्फरधी आदे श, 2077 कामाणरवमन गने ।
6.

Pool Testing फाट हुम्रा, भुग,ु जुम्रा य डोल्ऩाभा COVID-19 को सॊ क्रभर् नदे न्त्खएको य बायतफाट आउने हुम्रा, भुग ु य
ॉ ा बायतफाट आउने व्मन्त्िहरुराई
डोल्ऩाका नागरयकहरुराई सुखेतभा नै क्वाये न्त्रटनभा व्मवस्थाऩन बएको अवस्था हुद
प्रवेश नददने गयी मासाणगम्ु फा सॊ करनको कामण जेठ २५ गतेदेन्त्ख खुरा गने व्मवस्था हुन नेऩार सयकाय सभऺ अनुयोध
गने।

7. हुम्राको माल्वाङ ववतयर् केरद्र य डोल्ऩाको नतरजे ववतयर् केरद्रको रानग खाद्य व्मवस्था तथा व्माऩाय कम्ऩनी रीनभटे डरे
चीनको स्वशानसत ऺेि नतब्फतको भागण हुॉदै खाद्यान्न आऩूनतण गदै आएकोभा हार कोनबड- १९ का कायर् सो भागणफाट
खाद्यान्न आऩूनतण गनण नसवकने अवस्था बएको हुॉदा फैकन्त्ल्ऩक व्मवस्था गयी ती आऩूनतण केरद्रहरुभा खाद्यान्न आऩूनतणको
व्मवस्था नभराउन खाद्य व्मवस्था तथा व्माऩाय कम्ऩनी नरनभटे डराई ननदे शन हुनको रानग नेऩार सयकाय सभऺ
अनुयोध गने।
8. आनथणक भानभरा तथा मोजना भरिारमको कामण सञ्चारन गनणको रानग हार सो भरिारम यहेको बवन अऩमाणप्त बएको
हुॉदा सो भरिारमराई बूनभ व्मवस्था, कृवष तथा सहकायी भरिारम अरतगणतको बूनभ व्मवस्था तथा सहकायी यन्त्जष्ट्रायको
कामाणरम यहेको बवनभा साने य सो बवनभा यहेका बूनभ व्मवस्था, कृवष तथा सहकायी भरिारमका भहाशाखा/शाखाहरु
य बूनभ व्मवस्था तथा सहकायी यन्त्जष्ट्रायको कामाणरमराई आनथणक भानभरा तथा मोजना भरिारम यहेको बवनभा सायी
कामणसञ्चारन गने।
9.

कोनबड-१९ को प्रबावका कायर् उत्ऩन्न हुन सक्ने सम्बाववत खाद्य सॊ कटराई दृवष्टगत गयी उद्योग, ऩमणटन, वन तथा
वातावयर् भरिारमरे तत्कार चाभर ऩन्त्चचस हजाय न्त्क्वण्टर, गहुॉ फाह्र हजाय न्त्क्वण्टर य दार तीन हजाय न्त्क्वण्टर
गयी जम्भा चानरस हजाय न्त्क्वण्टर खाद्यान्न खरयद गयी बण्डायर् तथा आऩूनतणको व्मवस्था नभराउने य मसको रानग
फजेटको व्मवस्था आनथणक भानभरा तथा मोजना भरिारमरे गने।

ॉ सम्फन्त्रधत थऩ ननर्णमहरु सम्फन्त्रधत भरिारमहरुफाट उऩरब्ध हुनछ
द्रष्टव्म् ननर्णमसग
े न् ।

