
संवत ्२०७७ साल असोज ११ गते आइतवार बसेको मन्त्रिपररषद् बैठकका निर्णयहरू 
 

क्र.स. ववषय निर्णयको संन्त्िप्त व्यहोरा 
1  उद्योग, वान्त्र्ज्य तथा 

आपूनतण मरिालय 

स्टाण्डडण िाप र तौल (मोहरबरद प्याकेज) (पवहलो संशोधि) नियमावली, २०७७ 
स्वीकृत गिे। 

2  कृवष तथा पशपुरछी 
ववकास मरिालय 

क) Memorandum of Understanding between The Ministry of Agriculture 
and Livestock Development of The Government of Nepal and Mashav-
Israel’s Agency for International Development Cooperation, Ministry 
of Foreign Affairs of The State of Israel on Nepal-Israel  Cooperation 
on Agriculture Center of Excellence स्वीकृत गिे। 

ख) खण्ड (क) बमोन्त्जमको सम्झौता (MoU) मा िेपाल सरकारको तर्ण बाट 
हस्तािर गिण इजरायलका लानग िेपाली राजदूत डा. अरजाि शाक्यलाई 
अन्त्ततयारी प्रदाि गिे र यसको कायाणरवयिका लानग कृवष तथा पशपुरछी 
ववकास मरिालयलाई न्त्जम्मेवारी प्रदाि गिे। 

3  कृवष तथा पशपुरछी 
ववकास मरिालय 

िेपाल कृवष अिसुरधाि पररषद्को कायणकारी निदेशकमा डा. ददपक कुमार 
भण्डारी S-5 (मतुय वैज्ञानिक), रूपरदेहीलाई नियकु्त गिे। 

4  मवहला, बालबानलका 
तथा ज्येष्ठ िागररक 
मरिालय 

क) िेपाल बाल संगठिको पररसरमा रहेको आदशण आधारभतू ववद्यालय र 
केररीय बवहरा उच्च माध्यनमक ववद्यालयलाई अरयि उपयकु्त स्थािमा 
तत्काल स्थािारतरर् गिे व्यवस्था  मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ 
िागररक मरिालय र िेपाल बाल संगठिसँगको समरवयमा न्त्शिा, ववज्ञाि 
तथा प्रववनध मरिालयले गिे। 

ख) ममणत सम्भार तथा आवश्यकतािसुार ियाँ संरचिासमेत निमाणर् गरी 
बालमन्त्रदर िक्सालमा रहेका बालबानलकाहरूको लानग सरुन्त्ित र उपयकु्त 
आवासको व्यवस्था िेपाल बाल संगठिले तत्काल नमलाउिे । सो 
प्रयोजिको लानग अथण मरिालयले मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ िागररक 
मरिालयमार्ण त रु. १,५०,०००००।- (अिरेपी एक करोड पचास लाख) 
िेपाल बाल संगठिलाई अिदुािस्वरुप उपलब्ध गराउि।े 

ग) िेपाल बाल संगठिको स्वानमत्वमा रहेको जग्गा र सम्पन्त्ि (न्त्जल्ला न्त्जल्लाको 
समेत) को अद्यावनधक अनभलेख तयार गिे । सम्पूर्ण जग्गाको संरिर् र 
ववकास गरी बालबानलकाहरूको लानग आवास निमाणर् तथा अरय पूवाणधार 
एवम ्संरचिा ववकासको लानग गरुुयोजिा मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ 
िागररक मरिालयसँगको समरवयमा िेपाल बाल संगठिले तयार गरी 
मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ िागररक मरिालयमा पेश गिे। 

5  सङ्घीय मानमला तथा 
सामारय प्रशासि 
मरिालय 

७ वटै प्रदेशका भौनतक पूवाणधार ववकास मरिालयको संगठि संरचिा र दरबरदी 
तेररज संशोधि गिे। 

6  सङ्घीय मानमला तथा 
सामारय प्रशासि 
मरिालय 

राविय ववपद् जोन्त्खम रयूिीकरर् तथा व्यवस्थापि प्रानधकरर्को संगठि संरचिा 
र दरबरदी तेररज स्वीकृत गिे। 



7  वि तथा वातवरर् 
मरिालय 

िेपाल सरकार, मन्त्रिपरषद्को नमनत 2077/2/28 को निर्णयबाट राविय वि 
िेिमा अिनु्त्चत रूपमा साललगायतका ववनभन्न रुखहरू कटाि, मछुाि, सङ्कलि 
तथा ओसारपसार गरी वि वविास भएको भने्न सम्बरधमा छािनबि गरी प्रनतवेदि 
पेश गिण गदठत उच्चस्तरीय छािनबि सनमनतबाट प्राप्त प्रनतवेदिका सम्बरधमा 
देहायबमोन्त्जम गिे- 
प्रनतवेदिले औलं्याएका ववषयहरूको कायाणरवयिका लानग मरिालयस्तरबाट 
गररिपुिे वा मरिालयले समरवय गरी ववनभन्न निकाय वा संस्थाहरूबाट गररिपुिे 
कायणहरू मन्त्रिपररषद्लाई जािकारी गराएर मरिालयबाट गिे गराउिे र 
मन्त्रिपररषद् बाट गिुणपिे ववषयहरू मन्त्रिपररषद् समि पेश गिे व्यवस्था तत्काल 
गिण प्राप्त प्रनतवेदि वि तथा वातावरर् मरिालयमा पठाउिे। 

 


