सम्बत् २०7७ साल कात्तिक 20 गते बबहीबार बसेको मत्तरिपररषद् बैठकका बिर्णयहरू
क्र.स.
१.

मरिालय
अर्ण मरिालय

बिर्णयको संत्तिप्त व्यहोरा
सवै सं घीय र प्रदे श कायाणलयहरूमा ववद्युतीय सरकारी ले खा प्रर्ाली र सं घ र
प्रदे शका सबै कायाणलयहरू तर्ा स्र्ािीय तहमा सावणजबिक सम्पत्ति व्यवस्र्ापि
प्रर्ाली लागू गिे।

२.

अर्ण मरिालय

िेपालको त्तिया बियाणत अबिवृविमा ददगोपिा (Nepal's Increased Sustainable Tea

ु
Exports) आयोजिाको लाबग सं यक्त
राष्ट्रसं घ सम्वि Enhanced Integrated

Framework (EIF) बाट प्राप्त हुिे अमेररकी डलर १४,९५,००० (कररब रु १७
करोड ५० लाख) अिुदाि सहायता स्वीकार गिे।
३.

ऊजाण, जलस्रोत तर्ा
बसिँिाई मरिालय

धराि २२०/३३ के.िी. सवस्टे शि बिमाणर् आयोजिाअरतगणत सवस्टे शि बिमाणर्
गिण र मस्याणङ्दी कोररडोर २२० के.िी. प्रसारर् लाइि आयोजिाको लाबग जग्गा
प्राबप्त गिे तर्ा प्रारत्तम्िक कारवाही गिे अबधकारी सहायक प्रशासकीय अबधकृत
श्री अच्युत प्रसाद लाबमछािे र श्री सुरेरर शमाणलाई तोक्िे।

४.

गृह मरिालय

बलत्कारपबछ हत्या गररएकी सम्झिा कामीको पररवारलाई ३ लाख रुपैयािँ आबर्णक

५.

रिा मरिालय

रावष्ट्रय सेवा दलको कायणकारी महाबिदे शक रघु िण्डारीलाई 2077/07/13

६.

रिा मरिालय

िेपाली सेिाका प्रमुख सेिािी मिोज र्ापा समेत पािँि प्रमुख सेिािीहरूको बढु वा

सहायता उपलब्ध गराउिे।

दे त्तख लागू हुिे गरी 2 (दुई) वषणका लाबग बियुत्तक्त गिे।

गरी पदस्र्ापि तर्ा महासेिािी मोहि िेिी समेत पािँि महासेिािीहरूको सरुवा
गिे।

७.

वि तर्ा वातावरर्
मरिालय

मेिी-महाकाली ववद्युतीय रे लमागणको बसमरा-बददणबासखण्ड अरतगणत पिे रौतहटको
रं गपुरदे त्तख िोिा सबस्टे शिसम्मको रे लवे रे खांकि (राइट अफ वे) मा ट्रयाकबेड

सं रििा बिमाणर् गिणका लाबग रौतहट त्तजल्लाको िररपुर, गुजरा र बृरदावि
िगरपाबलकाअरतगणत रहेको रावष्ट्रय वि िेिको कूलजम्मा २५.७३ हेक्टर जग्गा
प्रयोग गिण स्वीकृबत ददिे।

८.

वि तर्ा वातावरर्
मरिालय

सेती

राजमागण

(दत्तिर्खण्ड)को

वटकापुर-लोडे -िै िपुर

सडकखण्ड

अरतगणत

कैलालीको वटकापुर/बदणगोररयादे त्तख सुगरखाल/लोडे रे खांकि सेक्सि बिि सडक
सं रििाहरु बिमाणर् गिणका लाबग कैलाली त्तजल्लाको बदणगोररया र मोहरयाल

गािँउपाबलका अरतगणत रहेको रावष्ट्रय वि िेिको कूलजम्मा २३३.५४ हेक्टर
जग्गा प्रयोग गिण स्वीकृबत ददिे।
९.

सङ्घीय माबमला तर्ा
सामारय प्रशासि

रावष्ट्रय सूििा आयोगको सं गठि सं रििा र दरबरदी तेररज स्वीकृत गिे।

मरिालय
१०.

स्वास््य तर्ा

स्वास््य बीमा बोडणको आ.व. २०७७/७८ का लाबग ववबिन्न पदहरुको

११.

स्वास््य तर्ा

िेपाल प्रवेश गिे प्रमुख िाका र बििुवि अरतरावष्ट्रय ववमािस्र्ल समेत गरी ववबिन्न

जिसङ््या मरिालय राजपिांवकत/अबधकृत तहको ३४ जिाको अस्र्ायी दरबरदी स्वीकृत गिे।

जिसङ््या मरिालय १३ स्र्ािमा हेल्र् डेस्क स्र्ापिा गरी स्वास््य सेवा प्रदाि गिण िालु आ.व.

२०७७/७८ को लाबग ववबिन्न तह र पदको अबधकृत तहका १७ जिाको अस्र्ायी
दरबरदी स्वीकृत गिे।

