प्रदे श सरकार मन्त्रिऩररषद्का ननर्णयहरु
सॊवत् २०७७ साऱ जेठ १९ गते बसेको मन्त्रिऩररषद्क बैठकको ननर्णयहरुुः
1.

कर्ाणऱी प्रदे श ववऩद् जोन्त्िम रयूननकरर् तथा व्यवस्थाऩन (ऩवहऱो सॊ शोधन) ननयमावऱी, २०७७
स्वीकृत गने।

2.

चाऱु आनथणक वषणको कायणक्रम सॊ शोधन सम्बरधी अनधकार प्रत्यायोजन गने ववषयको आनथणक मानमऱा
तथा प्रस्तावमा प्रत्यायोन्त्जत अनधकार बमोन्त्जम गररएका ननर्णयको जानकारी आनथणक वषणको अरत्यमा
मुख्यमरिी तथा मन्त्रिऩररषद्को कायाणऱयमा गराई मन्त्रिऩररषद्बाट अ अनुमोदन गराउने।

3.

िाद्य सुरऺाका ऱानग उत्ऩादन ववशेष कायणक्रम सञ्चाऱन कायणववनध, २०७७ स्वीकृत गने।

4.

COVID-19 सॊ क्रनमत ववरामीका ऱानग आइणसोऱे शन वेड र वकट अ िररद गने।

5.

नेऩाऱ सरकारबाट अ स्वीकृत कोनिड-१९ को ववश्वव्याऩी सॊ क्रमर्बाट अ उत्ऩन्न असहज ऩररन्त्स्थनतमा स्वदे श
आउनै ऩने अवस्थामा रहेका नेऩाऱी नागररकहरुऱाई स्वदे श आउन सहजीकरर् गने सम्बरधी आदे श,
2077 कायाणरवयन गने ।

6.

Pool Testing बाट अ हुम्ऱा, मुग,ु जुम्ऱा र डोल्ऩामा COVID-19 को सॊ क्रमर् नदे न्त्िएको र िारतबाट अ आउने
हुम्ऱा, मुग ु र डोल्ऩाका नागररकहरुऱाई सुिेतमा नै क्वारे न्त्रट अनमा व्यवस्थाऩन िएको अवस्था हुॉदा
िारतबाट अ आउने व्यन्त्िहरुऱाई प्रवेश नददने गरी यासाणगम्ु बा सॊ कऱनको कायण जेठ २५ गतेदेन्त्ि िुऱा
गने व्यवस्था हुन नेऩाऱ सरकार समऺ अनुरोध गने।

7. हुम्ऱाको याल्वाङ ववतरर् केरर र डोल्ऩाको नतरजे ववतरर् केररको ऱानग िाद्य व्यवस्था तथा व्याऩार
ॉ ै िाद्यान्न आऩूनतण गदै आएकोमा हाऱ
कम्ऩनी ऱीनमट अे डऱे चीनको स्वशानसत ऺेि नतब्बतको मागण हुद
कोनिड- १९ का कारर् सो मागणबाट अ िाद्यान्न आऩूनतण गनण नसवकने अवस्था िएको हुॉदा बैकन्त्ल्ऩक
व्यवस्था गरी ती आऩूनतण केररहरुमा िाद्यान्न आऩूनतणको व्यवस्था नमऱाउन िाद्य व्यवस्था तथा व्याऩार
कम्ऩनी नऱनमट अे डऱाई ननदे शन हुनको ऱानग नेऩाऱ सरकार समऺ अनुरोध गने।
8. आनथणक मानमऱा तथा योजना मरिाऱयको कायण सञ्चाऱन गनणको ऱानग हाऱ सो मरिाऱय रहेको िवन
अऩयाणप्त िएको हुॉदा सो मरिाऱयऱाई िूनम व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मरिाऱय अरतगणतको िूनम
व्यवस्था तथा सहकारी रन्त्जष्ट्रारको कायाणऱय रहेको िवनमा साने र सो िवनमा रहेका िूनम व्यवस्था,
कृवष तथा सहकारी मरिाऱयका महाशािा/शािाहरु र िूनम व्यवस्था तथा सहकारी रन्त्जष्ट्रारको
कायाणऱयऱाई आनथणक मानमऱा तथा योजना मरिाऱय रहेको िवनमा सारी कायणसञ्चाऱन गने।
9.

कोनिड-१९ को प्रिावका कारर् उत्ऩन्न हुन सक्ने सम्िाववत िाद्य सॊ कट अऱाई दृविगत गरी उद्योग,
ऩयणट अन, वन तथा वातावरर् मरिाऱयऱे तत्काऱ चामऱ ऩन्त्चचस हजार न्त्क्वण्ट अऱ,

गहुॉ बाह्र हजार

न्त्क्वण्ट अऱ र दाऱ तीन हजार न्त्क्वण्ट अऱ गरी जम्मा चानऱस हजार न्त्क्वण्ट अऱ िाद्यान्न िररद गरी िण्डारर्
तथा आऩूनतणको व्यवस्था नमऱाउने र यसको ऱानग बजेट अको व्यवस्था आनथणक मानमऱा तथा योजना
मरिाऱयऱे गने।

ॉ सम्बन्त्रधत थऩ ननर्णयहरु सम्बन्त्रधत मरिाऱयहरुबाट अ उऩऱब्ध हुनछ
रिव्युः ननर्णयसग
े न् ।

