
 
प्रदशे सरकार मन्त्रिपररषद्का न्त्नर्णयहरु  

 
 

सॊवत ्२०७७ सार फैशाख २६ गते शकु्रफाय फसेको भन्त्रिऩरयषद् फैठकका ननर्णमहर्   
 

1. भखु्मभरिी योजगाय कामणक्रभ (ऩहहरो सॊशोधन) ननदेन्त्शका, २०७६ स्वीकृत गने।  
2. बौनतक ऩूवाणधाय हवकास भरिारम कर्ाणरी प्रदेश, सखेुतभा कामणयत जेष्ठ अनधकृत याजऩिाहित द्वितीम 

शे्रर्ीका नसननमय नडनबजनर इन्त्िननमय श्री धभेरर कुभाय झाराई अको व्मवस्था नबएसम्भका रानग 
ननजाभनत सेवा ऐन, 2049 को दपा 13 फभोन्त्जभ ननजाभनत सेवा ननमभावरी, 2050 को ननमभ 
46 अनसुाय भरिारमको आनथणक तथा प्रशासननक अनधकाय प्रमोग गनण ऩाउने गयी बौनतक ऩूवाणधाय 
हवकास भरिारमको सन्त्िव ऩदभा कामभ भकुामभ भकुयय गरयएको व्महोया सभथणन गने य सो को 
जानकायी सॊघीम भानभरा तथा साभारम प्रशासन भरिारमराई द्वदने।     

3. कर्ाणरी प्रदेश सावणजननक ननकामको फैठक तथा कामणक्रभ सॊिारन कामणहवनध, २०७७ स्वीकृत 
गने।   

4. प्रदेश सबा, कर्ाणरी प्रदेशको छैटौँ अनधवेशन नभनत २०७७/०२/११ गते आइतफाय द्वदनको ०३.०० 
फजे प्रदेश सबा बवन, सखेुतभा फस्ने गरय आह्वान गनण नऩेारको सॊहवधानको धाया १८३ को उऩधाया 
(१) फभोन्त्जभ भाननीम प्रदेश प्रभखुज्मू सभऺ नसपारयस गने। 

5. COVID -19 सॊक्रभर् योकथाभ तथा प्रनतकामाणथ अस्ऩतारहरको ऩूवाणधाय हवकासको रानग फजेट 
उऩरब्ध गयाउने। 

6. प्रदेश भरिारमहरफीिको सभरवम, अनबरेख य प्रदेशको सभग्र प्रशासन सञ्चारनराई अझ सहज 
फनाउन नेऩार सयकायफाट प्रदेश भरिारमहरभा खहटने सन्त्िवहरराई सोझै भरिारमभा नखटाइ 
प्रदेश सयकायको केररीम ननकामको रऩभा यहेको भखु्मभरिी तथा भन्त्रिऩरयष् को कामाणरमभा ऩठाउन े
य प्रदेश सयकायफाट प्रदेश सयकायका भरिारमहरभा ऩदस्थाऩन हनुे गयी नेऩार सयकायफाट 
भखु्मभरिी तथा भन्त्रिऩरयष् को कामणरमभा खटाउने व्मवस्था हनुका रानग नेऩार सयकाय सभऺ 
अनयुोध गने। 

7. प्रदेशभा यहेका सॊघीम सयकायका सेवा प्रवाह य हवकास ननभाणर्सॉग सम्फन्त्रधत कामाणरमहर प्रदेश 
सयकायराई हस्तारतयर् गने सम्फरधभा "प्रदेशनबि सॊघीम सयकाय य प्रदेश सयकायका एउटै प्रकृनतको 
कामण गने सभान स्वरऩका पयक-पयक कामाणरम तथा ननकामहर यहॉदा काभभा दोहोयोऩना हनुे, 
सभान प्रकृनतको कामणभा सभरवम अबाव यहन,े साथै स्रोतसाधनको दोहोयो य अनावश्मक उऩमोग सभेत 
देन्त्खने अवस्था यहेकोरे प्रदेशको हवकास ननभाणर् सम्फरधी कामणभा दोहोयोऩना हटाउन, प्रदेशको 
स्रोतसाधन  फहृि गयी सेवा प्रवाह य हवकास ननभाणर् कामणराई प्रबावकायी फनाउन प्रदेशभा यहेका 
सॊघीम सयकायका सेवा प्रवाह य हवकास ननभाणर्सॉग सम्फन्त्रधत कामाणरमहर स्रोतसाधन सहहत प्रदेश 
सयकायराई हस्तारतयर् गनण नेऩार सयकायसॉग अनयुोध गने। 

 

 द्रष्टव्यः  न्त्नर्णयसगँ सम्बन्त्रधत थप न्त्ििरर् सम्बन्त्रधत मरिालयबाट उपलब्ध हुनछेन ्।  

 


