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१.  कानून, रयाय तथा संसदीय मानमला मरिालय – श्रम सम्बरधी मदु्दा हेने अनधकारके्षि तोक्ने र 
काठमाडौं मकुाम रहने गरी श्रम अदालत गठन गने । 

२.  परराष्ट्र मरिालय – विदेशन्त्थथत नेपाली ननयोगको सािणजननक खररद कायणविनध, 2073 मा संशोधन 
गने।  

३.  रक्षा मरिालय – नेपाली सेनाका प्राविनधक महासेनानी गजेररनाथ कमाणचायणको पदािनध थप गने । 
४.  रक्षा मरिालय – नेपाली सेनाका सहायक रथी सागर बहादरु के.सी.को पदािनध थप गने । 
५.  सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रशासन मरिालय – काठमाडौं महानगरपानलकामा रहेको प्रमखु 

प्रशासकीय अनधकृतको दरिरदी रा.प.प्रथम (प्र.) कायम गने ।  
६.  नेपाल सरकारको प्रिक्तामा माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविनधमरिीलात तोक्न े। 
७.  श्रम, रोजगार तथा सामान्त्जक सरुक्षा मरिालय – प्रधानमरिी रोजगार कायणक्रम सञ्चालन (पवहलो 

संशोधन) ननदेन्त्शका, 2077 थिीकृत गने । 
८.  थिाथ्य तथा जनसङ्ख्या मरिालय – औषधी दताण (तेस्रो संशोधन) ननयमािली, 2077 थिीकृत 

गने।  
९.  नेपाल सरकारको ननजामती सेिाका राजपिाङ्ख वकत विन्त्शष्ट शे्रर्ीका देहायका अनधकृतलात 

देहायबमोन्त्जम सरुिा गने– 

  
क्र.स.ं नाम, थर साविकको पद र ननकाय सरुिा ससफाररस गररएको पद र 

ननकाय 

1=  श्री मधसुदुन अनधकारी 
(सङ्केत नं १५८३०२) 

सन्त्चि, सहरी विकास मरिालय सन्त्चि, ऊजाण, जलस्रोत तथा 
नसिँचाइ मर िालय (नसिँचाइ) 

2=  श्री खगराज बराल 

(सङे्कत नं १३८७१९) 
सन्त्चि, उपराष्ट रपनतको 
कायाणलय 

सन्त्चि, प्रधानमरिी तथा 
मन्त्रिपररषद को कायाणलय 

3=  श्री देिेरर काकी 
(सङे्कत नं १४३०२८) 

सन्त्चि, भौनतक पूिाणधार तथा 
यातायात मर िालय 

कायणकारी सन्त्चि, नेपाल रष्ट टको 
कायाणलय 

4=  डा. रमेशप्रसाद नसंह 

(सङे्कत नं १६७४१८) 
सन्त्चि, जल तथा ऊजाण 
आयोगको सन्त्चिालय 

सन्त्चि, सहरी विकास मरिालय 

5=  श्री यादिप्रसाद 
कोइराला (१७६०५९) 

सन्त्चि, प्रधानमरिी तथा 
मन्त्रिपररषद को कायाणलय 

सन्त्चि, संथकृनत, पयणटन तथा 
नागररक उड्डयन मरिालय 

6=  श्री केदार रयौपान े

(सङे्कत नं ११६९२९) 
सन्त्चि, प्रधानमरिी तथा 
मन्त्रिपररषद को कायाणलय 

सन्त्चि, उपराष्ट रपनतको कायाणलय 
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7=  श्री सूयणप्रसाद गौतम 

(सङे्कत नं १३८०८१) 
सन्त्चि, सङ घीय मानमला तथा 
सामारय प्रशासन मर िालय 

कायाणलय प्रमखु, सािणजननक खररद 
अनगुमन कायाणलय 

8=  श्री रनबररनाथ शे्रष्ट ठ 

(सङे्कत नं १७४४८६) 
सन्त्चि, ऊजाण, जलस्रोत तथा 
नसिँचाइ मर िालय (नसिँचाइ) 

सन्त्चि, भौनतक पूिाणधार तथा 
यातायात मर िालय 

9=  श्री एकनारायर् अयाणल 

(सङे्कत नं ११९७९४) 
प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत, 
काठमाडौं महानगरपानलका 

सन्त्चि, सङ घीय मानमला तथा 
सामारय प्रशासन मर िालय 

10=  श्री सागरकुमार रात 

(सङे्कत नं १४३०८८) 
कायणकारी सन्त्चि, नेपाल 
रष्ट टको कायाणलय 

सन्त्चि, जल तथा ऊजाण आयोगको 
सन्त्चिालय 
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१.  थिाथ्य तथा जनसङ्ख्या मरिालय –  

१. विश् िव्ययापी महामारीको रूपमा फैनलएको कोनभड-१९ रोगको संक्रमर्बाट सरुन्त्क्षत रहनका 
लानग निमेकी नमिराष्ट रहरू लगायत अरय नमिराष्ट रहरूले चालेका प्रयास र अनभुिसमेतलात 
ध्यानमा राखी यस क्षेिमा बसोबास गने व्ययन्त्क्तहरूलात सो रोगको संक्रमर्बाट सरुन्त्क्षत रा् न 
नेपालको अरतराणन्त्ष्ट रय सीमानामा रहेका नेपाल प्रिेश गने सिै प्रिेश विरद ुर खलु्ला सीमानाको 
जनुसकैु थथानबाट हनुसक्न े यािहुरूको आिागमन २०७७ असोज 30 गते शकु्रबार 
मध्यरातसम्मका लानग थथनगत गररएकोमा हाललात नमनत २०७७ कान्त्िक ३० गते आइतबार 
(तदनसुार १५ नोभेम्िर २०२०) मध्यरातसम्मका लानग नेपालको  अरतराणन्त्ष्ट रय  सीमानामा 
रहेका नेपाल प्रिेश गने सिै प्रिेश विरद ु र खलु्ला सीमानाको जनुसकैु थथानबाट हनुसक्न े
यािहुरूको आिागमन थथनगत गने गरी ननररतरता ददन।े 

 तर, नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषद्को नमनत 2077/2/12 को ननर्णयबमोन्त्जम जारी भएको 
"कोनभड-१९ को विश्वव्ययापी सङ्खक्रमर्को कारर्बाट उत्पन्न असहज पररन्त्थथनतमा थिदेश आउनै 
पने अिथथामा रहेका नेपाली नागररकलात थिदेश आउन सहजीकरर् गने सम्बरधी आदेश, 
2077 (नमनत २०७७/४/२६ को संशोधन र नमनत 2077/5/29 बाट थप भएको प्रिेश 
विरद ुसमेत)" बमोन्त्जम थथल मागणबाट नेपाल प्रिेश गनण तोवकएका प्रिेश विरदबुाट नेपाल प्रिेश 
गनण ददन ेव्ययिथथा र मालसामानको ढुिानी व्ययिथथालात यथाित कायम रा् न।े यो आदेशको 
पालना नगरी सीमा नाकाबाट प्रिेश गने गराउने र प्रिेश गरेका माननसहरूलात लकुाउने कायण 
गरे गराएमा प्रचनलत कानूनबमोन्त्जम कारबाही गने। 

२. विश् िव्ययापी महामारीको रूप नलएको कोनभड-१९ को संक्रमर्को रोकथाम, ननयरिर्का लानग 
नेपाल सरकारले संक्रामक रोग ऐन, 2020 को दफा २ बमोन्त्जम जारी गरेको आदेश जनताको 
जीिन रक्षाका लानग हो। यो आदेशको पालना गरी कोनभड-19 संक्रमर्को रोकथाम, ननयरिर् 
र उपचारको कायणमा साथ ददनभुएकोमा नेपाल सरकार सम्पूर्ण दददीबवहनी तथा दाजभुाइहरूमा 
हाददणक धरयिाद ज्ञापन गदणि। साथै, संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ बमोन्त्जम जारी 
गररएको आदेश र नेपालको अरतराणन्त्ष्ट रय सीमानामा रहेका नेपाल प्रिेश गने सिै प्रिेश विरद ुर 
खलु्ला सीमानाको जनुसकैु थथानबाट हनुसक्ने यािहुरूको आिागमन थथनगत गने कायणको 
कडातका साथ पूर्ण पालना गरी गरात सहयोग परु् याउन ुहनु नेपाल सरकार सम्पूर्ण दददीबवहनी 
तथा दाजभुाइहरूमा हाददणक आग्रह गदणि। 

२.  थिाथ्य तथा जनसङ्ख्या मरिालय –  

विश् िव्ययापी महामारीको रूप नलएको कोनभड-१९ को रोकथाम, ननयरिर् र उपचार विषयको 
देहायबमोन्त्जम गने गराउने गरी संक्रामक रोग ऐन, 2020 को दफा २ बमोन्त्जम नेपाल सरकारबाट 
नमनत 2077/5/29 मा जारी भएको आदेश (यसपनि आदेश भननएको) मा थिाथ्य र सरुक्षासम्बरधी 
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मापदण्ड पालना गने गराउने गरी देहायबमोन्त्जम हेरफेर गने। सोको सूचना नेपाल राजपिमा अनतररक्ताङ्क 
गरी प्रकाशन गने। 

१. आदेशको दफा १ को खण्ड (क), (ख) र (ि) न्त्िक्न।े 

२. आदेशको दफा २ को सट्टा देहायको दफा २ राख्न।े 

"२.  नमनत 2077 कानतणक १ गतेदेन्त्ख 2077 कानतणक मसारतसम्म न्त्जल्ला कोनभड-19 
संकट व्ययिथथापन सनमनत (DCCMC) बाट भएको कोनभड-19 को सङ्खक्रमर् जोन्त्खमको 
विश्लषेर्का आधारमा देहायको अिथथामा देहायबमोन्त्जम गनणसक्ने र सोको लानग 
आिश्यकताअनसुार थथानीय प्रशासन ऐन, 2028 बमोन्त्जमको अनधकारसमेत प्रयोग गनण 
सक्ने गरी संक्रामक रोग ऐन, 2020 को दफा 2 को उपदफा (2) बमोन्त्जम सम्बन्त्रधत 
न्त्जल्लाको प्रमखु न्त्जल्ला अनधकारीलात अनधकार समु्पनेेः 

(क) 200 भरदा बढी सवक्रय संक्रनमत भएको न्त्जल्लामा अरय न्त्जल्लाबाट र त्यथतो न्त्जल्लाबाट 
अरय न्त्जल्लामा सिारी साधनको आितजाितलात ननयमन, व्ययिथथापन िा ननयरिर् गने। 

(ख) 500 भरदा बढी सवक्रय संक्रनमत भएको न्त्जल्लामा िा न्त्जल्लानभिको कुनै भागमा कुनै 
सेिा िा कायणमा रोक लगाउने। 

(ग) कुनै एक न्त्जल्लाबाट अको न्त्जल्लामा जािँदा बाटोमा पने न्त्जल्लामा खण्ड (क) िा (ख) 
बमोन्त्जमको यातायात िा आिागमन ननयमन, व्ययिथथापन िा ननयरिर् गररएको भए त्यथतो 
ननयमन, व्ययिथथापन िा ननयरिर् गने न्त्जल्लाले गरतव्यय न्त्जल्लासम्मको आिागमनमा कुनै 
वकनसमको बाधा व्ययिधान नगने। 

(घ) कुनै न्त्जल्लामा खण्ड (क) िा (ख) बमोन्त्जम आिागमन ननषेध गने गरी  कुनै व्ययिथथा 
गररएकोमा सम्बन्त्रधत न्त्जल्लाको प्रमखु न्त्जल्ला अनधकारीको नलन्त्खत अनमुनत नभत अरू 
कुनै न्त्जल्लाले त्यथतो ननषेध गररएको न्त्जल्लामा प्रिेश गने गरी यािा अनमुनत जारी नगने।" 

३. आदेशको दफा ३ को खण्ड (क), (ख) र (ि) न्त्िक्न।े 

४. आदेशको दफा ३ पनि देहायको दफा ३क. थप गने। 

"३क.  िोटो, मध्यम तथा लामो दूरीका सािणजननक सिारी साधन तथा आरतररक हिात सेिामा 
नमनत २०७६ चैत ११ गते अन्त्घ कायम भएको ननयनमत भाडादर लागू हनुे। कुनै 
वकनसमको थप भाडा नलन नपाइने।" 

५. दफा १० को खण्ड (ख) न्त्िक्ने। 

६. दफा 10 को खण्ड (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (ग) राख्न।े 

"(ग)  25 जनाभरदा बढी सहभागी नहनुे गरी अत्यािश्यक थिाथ्य र सरुक्षासिँग सम्बन्त्रधत 
बैठक, गोष्ठी िा सेनमनार तथा भच ुणअल बाहेक सबै प्रकारका बैठक, गोष्ठी िा सेनमनार 
र दफा 10ख. बमोन्त्जम बाहेकका अरय तानलमहरू " 

७. दफा 10 पनि देहायको दफा 10क. र 10ख. थप गने। 

"10क.  विश्वविद्यालय, आयोग, प्रनतष्ठान, बोडण, पररषद, विद्यालय तथा न्त्शक्षर् संथथाले न्त्शक्षा,  
विज्ञान तथा प्रविनध मरिालयको पूिणथिीकृनतमा जनथिाथ्य तथा सरुक्षासम्बरधी 
मापदण्डको पूर्ण पालना हनुगेरी सो मरिालयले तोकेको विनध, पद्धनत, प्रवक्रया तथा 
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अरय व्ययिथथाहरू अिलम्बन गरी परीक्षा सञ्चालन गने। लोक सेिा आयोगद्बारा 
सञ्चालन हनु ेपरीक्षाको हकमा जनथिाथ्य तथा सरुक्षासम्बरधी मापदण्डको पूर्ण पालना 
हनु ेगरी विनध, पद्धनत, प्रवक्रया तथा अरय व्ययिथथाहरू आयोगले ननधाणरर् गने। 

10ख.  जनथिाथ्य तथा सरुक्षासम्बरधी मापदण्डको पूर्ण पालना हनुे गरी तानलम प्रदायक 
संथथाले एकपटकमा बढीमा 25 जना सहभागी हनु े गरी बढीमा एक हप्ताको 
व्ययिसावयक तानलम सञ्चालन गनण सक्न।े " 

३.  थिाथ्य तथा जनसङ्ख्या मरिालय –  

(क) कोनभड-19 को संक्रमर्को दर तीव्र गनतमा बवढरहेको र लक्षर्सवहतका संक्रनमतहरूको समेत 
बवृद्ध हुिँदै गइरहेको हुिँदा काठमाडौं उपत्यकालगायतका बढी प्रभावित न्त्जल्लाहरूमा साविकमा 
तयार भत हाल प्रयोगमा नरहेका र आइसोलेसन सेरटरको रूपमा विकास गनण सवकन े
क्िारेन्त्रटनलात परर ददननभि गहृ मरिालयसिँगको समरिय र सहयोगमा थिाथ्य तथा जनसङ्ख्या 
मरिालयले आइसोलेसन सेरटर बनाउन।े 

(ख) संक्रमर्को दर तीव्र गनतमा विथतार भइरहेका न्त्जल्लाहरूमा हाल सञ्चालनमा रहेका आइसोलेसन 
सेरटरहरूलात आिश्यकताअनसुार जनरल िाडणको सेिा उपलब्ध हनुे गरी  थिाथ्य तथा 
जनसङ्ख्या मरिालयले कोनभड अथपतालमा रूपारतरर् गने। 

(ग) थिाथ्य तथा जनसङ्ख्या मरिालयले कोनभड अथपतालको रूपमा रूपारतरर् भएका देशभररका 
सबै सरकारी तथा सािणजननक अथपतालहरूमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा 200 र काठमाडौं 
उपत्यकामा 2000 को सङ्ख्यामा आिश्यक सवुिधा र उपकरर्सवहतका हातनडपेरडेरसी यूननट 

(HDU) को रूपमा परर ददननभि थतरोन्ननत गने। 

(घ) सरकारी र सािणजननक कोनभड अथपतालमा उपलब्ध ICU र HDU नपगु भएमा ननजी तथा 
सामदुावयक क्षेिबाट सञ्चानलत अथपतालहरूमा पनन ICU र HDU को व्ययिथथा थिाथ्य तथा 
जनसङ्ख्या मरिालयले नमलाउने। 

(ङ) खण्ड (क) देन्त्ख (घ) सम्मको कायण सम्पन्न गनण सम्बद्ध सबै ननकायहरूले थिाथ्य तथा 
जनसङ्ख्या मरिालयलात तदारुकता र प्राथनमकताका साथ सहयोग गने। 

(च) आसन्न चाडपिणहरूलात ध्यानमा राखी थथानीय तहले थथानीय प्रशासनको समरियमा सडकपेटीमा 
तथा अरय थथानमा अव्ययिन्त्थथत तिरबाट पसल, व्ययापार व्ययिसाय आदद सञ्चालन गनण नददने। 

(ि) पशपुनत क्षिेमा हाल प्रयोगमा रहेको विद्यतुीय शिदाह गहृलात 24 सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याउन 
आिश्यक जनशन्त्क्तको व्ययिथथा संथकृनत, पयणटन तथा नागररक उड्डयन मरिालयले नमलाउने र 
थप एक हाइनिड शिदाह गहृ ननमाणर् गनण आिश्यक स्रोतको व्ययिथथा अथण मरिालयले नमलाउन।े 

(ज) नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषदबाट थिीकृत कोनभड-१९ संक्रनमतहरूको आइसोलेसन सेरटरसम्बरधी 
थिाथ्य मापदण्ड, २०७७ बमोन्त्जम होम आइसोलेसनमा रहेका कोनभड-१९ का विरामीहरूको 
थिाथ्य ननगरानी, थिाथ्य परामशण र विरामीको आिश्यकताअनसुार अथपताल परु् याउने काममा 
थथानीय तहबाट थिाथ्यकमी पररचालन गने। 

(ि) सबै थथानीय तहले टोलटोलमा माइवकङ्गलगायतका अरय उपयकु्त माध्यमबाट कोनभड१९ को 
संक्रमर् र रोकथामसम्बरधी सचेतना र जनजागरर्का कायणक्रम सञ्चालन गने। 
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(ञ) सिणसाधारर् नागररकलात आफू रहेकै थथानमा बसी बडादशैं, नतहार िठलगायतका चाडपिण 
मनाउन आह्वान गने। 

(ट) सािणजननक आिागमन; पेसा व्ययिसाय सञ्चालन; अरतराणवष्ट्रय सीमामा आितजाित; सबै प्रकारका 
बैठक, सेनमनार, गोष्ठी, तानलम, सम्मेलन; धानमणक तथा सामान्त्जक वक्रयाकलाप; अथपतालको 
प्रबरधलगायतका विषयमा नपेाल सरकारबाट जारी भएको आदेशबमोन्त्जमका व्ययिथथाहरू र 
जनथिाथ्य एिं सरुक्षाका मापदण्ड, क्िारेन्त्रटन तथा आइसोलेसनसम्बरधी मापदण्ड, करयाक्ट 
रेनसङसम्बरधी मापदण्ड तथा अरय व्ययिथथाहरू पालना गने गराउने कायण सम्बन्त्रधत मरिालय 
एिं ननकायले गने। सोबमोन्त्जम विनभन्न कायण/सेिा सञ्चालन गदाण पालन गनुणपने थिाथ्य र 
सरुक्षासम्बरधी मापदण्ड पालना भए नभएको र सम्बन्त्रधत ननकायबाट सोको अनगुमन भए 
नभएको विषयको सम्बन्त्रधत विभागीय मरिीले ननगरानी गने र सोको जानकारी प्रत्येक 15 
ददनमा प्रधानमरिीलात गराउने। 

४.  प्रधानमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलय – नेपाल रष्ट सञ्चालक सनमनतको सदथय पदमा गौमलु-३, 

बाजरुा ननिासी श्री नरद बहादरु रोकायालात ननयकु्त गने। 
५.  अथण मरिालय – आनथणक कायणविनध तथा वििीय उिरदावयत्ि सम्बरधी ननयमािली, २०७७ थिीकृत 

गने विषयको प्रथताि मन्त्रिपररषद, विधेयक सनमनतमा िलफल गरी पेश गने।   
६.  कानून, रयाय तथा संसदीय मानमला मरिालय – अरतराणवष्ट्रय थतरको ल फमण िा कम्पनीको परामशण 

सेिा नलन।े 
७.  गहृ मरिालय – रावष्ट्रय पररचयपि तथा पञ्जीकरर् ननयमािली, २०७७ को मथयौदा थिीकृनत विषयको 

प्रथताि मन्त्रिपररषद, विधेयक सनमनतमा िलफल गरी पेश गने।  
८.  गहृ मरिालय – साठी िषण ननाघेका विधिा एकल मवहलालात र अनत अशक्त अपाङ्गता भएका 

लाभग्राहीलात सामान्त्जक सरुक्षा भिा उपलब्ध गराउन।े 
९.  गहृ मरिालय – मलुकुका 753 िटा थथानीय तहहरुमा सामान्त्जक सरुक्षा भिा बैंवकङ्ग प्रर्ाली माफण त 

वितरर् गने। 

१०.  सहरी विकास मरिालय – नेपाल सहरी सडक मापदण्ड, २०७६ नेपाल राजपिमा प्रकाशन गने। 
११.  प्रधानमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलय – मानि अनधकारसम्बरधी पािँचौँ रावष्ट्रय कायणयोजना 

(207७/7८-208१/8२) थिीकृत गने। 
१२.  सञ्चार तथा सूचना प्रविनध मरिालय – विज्ञापन (ननयमन गने) ननयमािली, २०७7 थिीकृत गने। 
१३.  भौनतक पूिाणधार तथा यातायात मरिालय –काठमाडौं उपत्यका सािणजननक यातायात प्रानधकरर् पूिाणधार 

ननमाणर् विकास सनमनत (गठन) आदेश, 2077 थिीकृत गने।  
१४.  प्रधानमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलय –नेपालको मानि अनधकारसम्बरधी विश् िव्ययापी आिनधक 

पनुरािलोकन (तेस्रो चक्र) को प्रनतिेदन संयकु्त राष्ट्रसंघीय मानि अनधकार पररषद मा पठाउन थिीकृनत 
प्रदान गने। 
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सम्बत ्२०7७ साल असोज 22 गते बसेको मन्त्रिपररषद बैठकका ननर्णयहरु 
    

१.  अथण मरिालय – ननक्षेप तथा कजाण सरुक्षर् कोषको सञ्चालक सनमनतको अध्यक्ष पदमा अथण मरिालयका 
सन्त्चि (राजथि) श्री रामशरर् पडुासैनीलात तोक्न।े 

२.  उद्योग, िान्त्र्ज्य तथा आपूनतण मरिालय – पेरोनलयम पदाथण तथा गयािँस मूल्य न्त्थथरीकरर् कोष (सञ्चालन) 
(दोस्रो संशोधन) ननयमािली, २०७७ थिीकृत गने। 

३.  उद्योग, िान्त्र्ज्य तथा आपूनतण मरिालय – मददरा र सिारी साधनको आयातलात व्ययिथथापन गने। 
४.  काननु, रयाय, तथा संसदीय मानमला मरिालय – फौजदारी कसूर (सजाय ननधाणरर् तथा कायाणरियन) 

ऐन, २०७४ को दफा १ को उपदफा (२) ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी सो ऐनका प्रारम्भ हनु 
बािँकी रहेका दफाहरुमध्ये दफा १७ को खण्ड (ि) र दफा २४ नेपाल राजपिमा सूचना प्रकाशन 
भएको नमनतदेन्त्ख प्रारम्भ हनु ेगरी तोक्ने। 

५.  गहृ मरिालय – राजथि अनसुरधान विभागमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको राजथि चहुािट ननयरिर् 
गलु्म/सरुक्षा िेशमा जनशन्त्क्त खटाउन।े 

६.  यिुा तथा खेलकुद मरिालय – रावष्ट्रय खेलकुद पररषद् मा देहायबमोन्त्जमका सदथयहरू मनोनयन गनेेः 
१. श्री हरर खड्का चररगढी-१०, िापा  

२. श्री मानदेि हजरा विरगंज पसाण  

३. श्री परेुरर विक्रम लाखे ठैब-५,लनलतपरु  

४. श्री राजेश कुमार गरुुङ पोखरा -१५, काथकी जनजाती  

५. श्री सनुमिा चौधरी िदैयाताल-८, बददणया  

६. श्री नरदा बथयाल विरेररनगर-६, सखेुत  

७. श्री ऐकेरर कुिँ िर अिाम  

८. श्री चररबदना रात नेपालेडािँडा-६, भोजपरु  

९. श्री मोहम्मद सानगर शखे पसाण। 
७.  िन तथा िातािरर् मरिालय – पोखरा महानगरपानलकाको िडा कायाणलय भिन ननमाणर्का लानग 

रावष्ट्रय िन के्षि प्रयोग गनण ददन।े  
८.  न्त्शक्षा, विज्ञान तथा प्रविनध मरिालय – विद्यालयमा पठनपाठन सञ्चालन गनण अनमुनत ददन।े 
९.  न्त्शक्षा, विज्ञान तथा प्रविनध मरिालय – थथनगत रहेको माध्यनमक न्त्शक्षा उतीर्ण परीक्षा (कक्षा १२) 

को सञ्चालन तथा व्ययिथथापनका लानग थिीकृनत ददने। 

१०.  संथकृनत, पयणटन तथा नागररक उड्डयन मरिालय – लनु्त्म्िनी विकास कोषमा सदथय सन्त्चि पदमा 
काठमाडौं महानगरपानलका िडा नं.२१ ननिासी श्री सानरुाजा शाक्यलात ननयनु्त्क्त गने।  

११.  संथकृनत, पयणटन तथा नागररक उड्डयन मरिालय – नपेाल िाय ु सेिा ननगमको महाप्रिरधक पदमा 
काठमाडौं न्त्जल्ला टोखा नगरपानलका िडा नं. ६ ननिासी श्री नडमप्रसाद पौडेललात ननयनु्त्क्त गने। 

१२.  थिाथ्य तथा जनसङ्ख्या मरिालय – वकटजरय रोग अनसुरधान तथा तानलम केरर विकास सनमनतको 
अध्यक्ष पदमा डा. िनसष्ट प्रसाद ररजाललात मनोनयन गने। 
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द्रष्टव्य: नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषदक्ा न्त्नर्णयहरुको थप जानकारी सम्वन्त्रित मरिालयवाट प्राप्त हुनेछ । 

१३.  थिाथ्य तथा जनसङ्ख्या मरिालय – नसंहदरबार िैद्यखाना विकास सनमनतको अध्यक्षमा विदरु-३, 
निुाकोट ननिासी डा. बाबरुाजा अमात्यलात मनोनयन गने। 

१४.  थिाथ्य तथा जनसङ्ख्या मरिालय – औषनध परामशण पररषदका सदथयहरुमा देहायका 
पदानधकारीहरूलाइण मनोनयन गनेेः 
१. प्रा.डा. संघरत्न बज्रचायण, काठमाडौ-२५, काठमाडौ। 

२. श्री बाबरुाम हमुागाइिँ, पनौती-१०, काभ्रपलाञ्चोक। 

३. श्री ददपक प्रसाद दाहाल, तल्लोगोदार-३, धनषुा। 
१५.  थिाथ्य तथा जनसङ्ख्या मरिालय – रावष्ट्रय आयिेुद अनसुरधान तथा तानलम केरर विकास सनमनत 

अध्यक्षमा थयाङ्खजा ननिासी प्रा.डा. देि बहादरु रोका के्षिीलात मनोनयन गने। 
१६.  थिाथ्य तथा जनसङ्ख्या मरिालय – भक्तपरु क्यारसर अथपताल विकास सनमनत (गठन) आदेश, 

2077 थिीकृत गने विषयको प्रथताि मन्त्रिपररषद, विधेयक सनमनतमा िलफल गरी पेश गने । 
१७.  राजपिावङ्कत प्रथम शे्रर्ीका सहसन्त्चि श्री भरतराज पौड्याल लात बढुिा गरी परराष्ट्र मरिालयमा 

पदथथापन गने। 
१८.  सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रशासन मरिालय – थथानीय पूिाणधार विकास सािेदारी कायणक्रम 

ननयमािली (सञ्चालन कायणविनध), २०७७ थिीकृत गने। 
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१.  कृवष तथा पशपुरिी विकास मरिालय – कानलमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास सनमनतको 
अध्यक्षमा सहसन्त्चि (प्राविनधक) डा. योगेरर कुमार काकीलात तोक्न े र कायणकारी ननदेशकमा 
(राजपिांवकत दिनतय शे्रर्ी) (प्राविनधक) श्री विनोद कुमार भट्टरातलात ननयनु्त्क्त ददन।े 

२.  परराष्ट्र मरिालय – अिैतननक नेपाली महािान्त्र्ज्यदूत/िान्त्र्ज्यदूतहरूको म्याद थप, नयािँ ननयनु्त्क्त तथा 
पदोन्ननत गने। 

३.  न्त्शक्षा, विज्ञान तथा प्रविनध मरिालय – न्त्शक्षक सेिा आयोगको अध्यक्ष र एकजना मवहला सवहत अरय 
दतुजना सदथयहरुको ननयनु्त्क्तको लानग नसफाररस गनण लोकसेिा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा 
निभिुन विश्वविद्यालयको उपकूलपनत र न्त्शक्षा, विज्ञान तथा प्रविनध मरिालयको सन्त्चि सदथय रहेको 
एक नसफाररस सनमनत गठन गने। 

४.  न्त्शक्षा, विज्ञान तथा प्रविनध मरिालय – रावष्ट्रय परीक्षा बोडणका कमणचारीको पदपूनतण प्रवक्रया सचुारु गनण 
थिीकृनत ददने।  

५.  न्त्शक्षा, विज्ञान तथा प्रविनध मरिालय – मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविनध विश्वविद्यालय पूिाणधार ननमाणर् 
विकास सनमनत (गठन) आदेश, २०७५ संशोधन गने।  

६.  न्त्शक्षा, विज्ञान तथा प्रविनध मरिालय – परीक्षा सञ्चालनका लानग सैद्धान्त्रतक थिीकृनत ददने । 
७.  न्त्शक्षा, विज्ञान तथा प्रविनध मरिालय – पच्चीस जनाभरदा कम सहभागी हनु ेिोटो अिनधको व्ययािसावयक 

तानलम सञ्चालन गनण अनमुनत ददन।े 
८.  सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रशासन मरिालय – बादी समदुाय उत्थान विकास सनमनतका 

पदानधकारीहरू मनोनयन विषयको प्रथताि वफताण गने। 
९.  सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रशासन मरिालय – वपिनडएको समदुाय उत्थान विकास सनमनतका 

पदानधकारीहरू मनोनयन प्रथताि वफताण गने। 
१०.  सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रशासन मरिालय – साउदी अरब, जेद्दामा रहेको राजपिावङ्कत प्रथम 

शे्रर्ी (प्रशासन समूह), सहसन्त्चिथतरको दरबरदी चीनन्त्थथत नेपाली महािान्त्र्ज्यदूतािास िेरदमुा 
थथानारतरर् गने। 

११.  सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रशासन मरिालय –  राष्ट्रपनतको कायाणलयको संगठन संरचना र दरिरदी 
तेररज थिीकृत गने। 

१२.  सञ्चार तथा सूचना प्रविनध मरिालय – रावष्ट्रय सूचना प्रविनध केररको अथथायी दरबरदी नसजणना गने । 
१३.  सञ्चार तथा सूचना प्रविनध मरिालय – विज्ञापन बोडणको लानग अथथायी दरबरदी नसजणना गने।  
१४.  थिाथ्य तथा जनसङ्ख्या मरिालय – कोरोना भाइरस (कोनभड-१९) को संक्रमर्को उपचार बापत 

अथपतालहरूलात अनदुान उपलब्ध गराउनसेम्बरधी (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०७७ थिीकृत गने। 
१५.  विषयको कृवष तथा पशपुरिी विकास मरिालय – नेपाल कृवष अनसुरधान पररषद कमणचारी प्रशासन 

(सातौं संशोधन) विननयम, 2077 थिीकृत गने विषयको प्रथताि मन्त्रिपररषद, विधेयक सनमनतको 
बैठकबाट नसफाररस भएबमोन्त्जम वफताण गने। 
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१.  नेपाल सरकारको मु् यसन्त्चि पदमा कायणरत श्री लोकदशणन रेगमीले नमनत 2077/6/15 गतेदेन्त्ख लागू 
हनुे गरी आफ्नो पदबाट ददनभुएको राजीनामा सोही नमनतदेन्त्ख लागू हनु ेगरी थिीकृत गने। 

२.  नेपाल सरकारको ररक्त मु् यसन्त्चि पदमा परराष्ट्र मरिालयमा कायणरत सन्त्चि श्री शंकरदास िैरागीलात 
बढुिा गने। 

३.  अथण मरिालय – निप्रितणन सरुुिाती पूिँजी कजाण प्रिाह कायणविनध, २०७७ थिीकृत गने विषयको प्रथताि 
मन्त्रिपररषद, आनथणक तथा पूिाणधार सनमनतमा िलफल गरी पेश गने।   

४.  अथण मरिालय – आनथणक ऐन, 2077 को दफा 18 को उपदफा (1) बमोन्त्जम करको दर घटाउन।े 
५.  उद्योग, िान्त्र्ज्य तथा आपूनतण मरिालय – ननयाणतमा अनदुान प्रदान गने सम्बरधी (दोस्रो संशोधन) 

कायणविनध, २०७७ थिीकृत गने विषयको प्रथताि मन्त्रिपररषद, आनथणक तथा पूिाणधार सनमनतमा िलफल 
गरी पेश गने।   

६.  उद्योग, िान्त्र्ज्य तथा आपूनतण मरिालय – आ.ि. २०७७/०७८ का लानग राजपिावंकत थतरका २८ 
पदको अथथायी दरिरदी सजृना गने। 

७.  उद्योग, िान्त्र्ज्य तथा आपूनतण मरिालय – नेपाल-बंगलादेश िान्त्र्ज्य सन्त्चिथतरको िैठौं बैठकका लानग 
िाताण टोली गठन गने। 

८.  काननु, रयाय, तथा संसदीय मानमला मरिालय – मलुकुी अपराध संवहता,२०७४ को दफा १२६क. 
को कसूर सम्बरधी मदु्दा सम्बन्त्रधत न्त्जल्लाको प्रमखु न्त्जल्ला अनधकारीले हेने गरी तोक्ने। 

९.  परराष्ट्र मरिालय – देहायका व्ययन्त्क्तहरूलात देहायका मलुकुहरूको राजदूत पदमा एक अिनधका लानग 
ननयनु्त्क्तका लानग नसफाररस गनेेः  

१. पूिण अथणमरिी डा. यिुराज खनतिडा, िापालात संयकु्त राज्य अमेररकाका लानग आिासीय राजदूत 
पदमा र पानामा, कोथटाररका, मेन्त्क्सको, एल साल्भाडोर, होण्डुरस र गिाटेमालाका लानग गैर-
आिासीय नेपाली राजदूत पदमा ननयनु्त्क्तका लानग नसफाररस गने। 

२. पूिण मु् यसन्त्चि श्री लोकदशणन रेगमी, थयाङ्ख जालात संयकु्त अनधराज्यका लानग आिासीय राजदूत एिं 
गर्तरि आयरल्याण्ड र गर्तरि माल्टाका लानग गैर-आिासीय नेपाली राजदूत पदमा ननयनु्त्क्तका 
लानग नसफाररस गने। 

३. डा. ननमणलकुमार विश्वकमाण, कवपलबथतलुात दन्त्क्षर् अविकाका लानग आिासीय राजदूत एिं 
बोत्सिाना, केरया, लेसोथो, कंगो, तारजाननया, जान्त्म्बया, न्त्जम्बाबे, गयाबोन, मोजान्त्म्बक, मौररसस र नससेल्सका 
लानग गैर-आिासीय नेपाली राजदूत पदमा ननयनु्त्क्तका लानग नसफाररस गने। 

१०.  न्त्शक्षा, विज्ञान तथा प्रविनध मरिालय – मदन भण्डारी प्रौद्योनगक विश् िविद्यालयसम्बरधी विधेयक तजुणमा 
गनण सैद्धान्त्रतक थिीकृनत ददन।े  

११.  न्त्शक्षा, विज्ञान तथा प्रविनध मरिालय – रावष्ट्रय योगयता प्रारूपसम्बरधी विधेयक तजुणमा गनण सैद्घान्त्रतक 
सहमनत ददन।े 
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१२.  संथकृनत, पयणटन तथा नागररक उड्डयन मरिालय – प्राचीन थमारक संरक्षर् ऐन, २०१३ (िैंठौ संशोधन) 
विधेयक २०७७ को मथयौदा संघीय संसदसमक्ष पेश गनण थिीकृनत प्रदान गने विषयको प्रथताि 
मन्त्रिपररषद, विधेयक सनमनतमा िलफल गरी पेश गने ।   

१३.  सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रशासन मरिालय – ननजामती सेिाका विनभन्न सेिा र शे्रर्ीका थथनगत 
गररएको सम्पूर्ण पदपूनतण प्रवक्रया फुकुिा गने।  
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१.  प्रधानमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलय – नेपालको मानि अनधकार सम्बरधी विश् िव्ययापी आिनधक 
पनुरािलोकन (तेस्रो चक्र) को प्रनतिेदन संयकु्त राष्ट्रसंघीय मानि अनधकार पररषद् मा पठाउने विषयको 
प्रथताि मन्त्रिपररषद, विधेयक सनमनतमा िलफल गरी पेश गने।   

२.  उद्योग, िान्त्र्ज्य तथा आपूनतण मरिालय – थटाण्डडण नाप र तौल (मोहरबरद प्याकेज) (पवहलो संशोधन) 
ननयमािली, 207७ थिीकृत गने विषयको प्रथताि मन्त्रिपररषद, विधेयक सनमनतमा िलफल गरी पेश 
गने।   

३.  कानून, रयाय तथा संसदीय मानमला मरिालय – औपचाररक नलखतका केही शव्यदहरूको प्रयोगमा 
एकरूपता कायम गने। 

४.  कृवष तथा पशपुरिी विकास मरिालय – नेपाल कृवष अनसुरधान पररषद्को कायणकारी ननदेशकमा डा. 
ददपक कुमार भण्डारी, S-5 (मु् य िैज्ञाननक), रूपरदेहीलात ननयकु्त गने।  

५.  कृवष तथा पशपुरिी विकास मरिालय – MoU on Nepal-Israel Cooperation on Agriculture Center 

of Excellence मा हथताक्षर गने।  
६.  गहृ मरिालय – प्रहरी चाररनिक प्रमार्पि वितरर् ननदेन्त्शका, २०७७ कायाणरियनका लानग थिीकृनत 

ददने विषयको प्रथताि मन्त्रिपररषद, विधेयक सनमनतमा िलफल गरी पेश गने।  
७.  मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ नागररक मरिालय – नेपाल बाल संगठन केररीय कायाणलय, नक्सालमा 

रहेका बालबानलकाहरूको आिास तथा विद्यालय व्ययिथथापन गने ।  

८.  सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रशासन मरिालय – ७ िटै प्रदेशका भौनतक पूिाणधार विकास मरिालयको 
संगठन संरचना र दरबरदी तेररज संशोधन गने।    

९.  सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रशासन मरिालय – रावष्ट्रय विपद जोन्त्खम रयूनीकरर् तथा व्ययिथथापन 
प्रानधकरर्को संगठन संरचना र दरबरदी तेररज थिीकृत गने।  

१०.  िन तथा िातािरर् मरिालय – रावष्ट्रय िन क्षिेमा अननु्त्चत रूपमा साललगायतका विनभन्न रुखहरू कटान, 
मिुान, सङ्कलन तथा ओसारपसार गरी िन विनास भएको भन्ने सम्बरधमा िाननबन गरी प्रनतिेदन पेश गनण 
गदठत उच्चथतरीय िाननबन सनमनतबाट प्राप्त प्रनतिेदनको विषयमा देहायबमोन्त्जम गने- 
प्रनतिेदनमा औलं्याइएका विषयहरूमध्ये मरिालयथतरबाट कायाणरियन गररनपुने िा मरिालयको समरियमा 
विनभन्न ननकाय िा संथथाहरूबाट गररनपुने कायणहरू मन्त्रिपररषद्लात जानकारी गरात मरिालयबाट सम्पादन 
गने गराउने।मन्त्रिपररषद् बाट गनुणपने विषयको हकमा यथाशीर म मन्त्रिपररषद्समक्ष पेश गने व्ययिथथा नमलाउन 
उक्त प्रनतिेदन िन तथा िातािरर् मरिालयमा पठाउने। 

११.  मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ नागररक मरिालय –   

१. बेसहारा, असहाय, असक्त, अनभभािकविहीन, सहाराविहीन, शारीररक तथा माननसक रूपमा 
कमजोर सडक आन्त्श्रत मानिहरूको मानिोन्त्चत व्ययिथथापनको लानग थिेःथफूतण रूपमा कायणरत 
महानभुािहरूलात “मानि सेिामा समवपणत थियंसेिक” पररचयपि उपलब्ध गराउने । सोसम्बरधी 
कायणविनध मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ नागररक मरिालयले तजुणमा गने। 



नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषद्का ननर्णयहरु 
 

द्रष्टव्य: नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषदक्ा न्त्नर्णयहरुको थप जानकारी सम्वन्त्रित मरिालयवाट प्राप्त हुनेछ । 

२. बेसहारा, असहाय, असक्त, अनभभािकविहीन, सहाराविहीन, शारीररक तथा माननसक रूपमा 
कमजोर सडक आन्त्श्रत मानिहरूको बारेमा थथानीय तह, न्त्जल्ला प्रशासन कायाणलय र प्रहरी 
कायाणलयहरूले जानकारी नलत तत्कालै मानि सेिामा कायणरत संथथाहरूलात जानकारी गराउन े
र त्यथता माननसहरूको उद्दारको लानग आिश्यक पहल, सहन्त्जकरर् र समरिय गने।  

३. बेसहारा, असहाय, असक्त, अनभभािकको सहाराविहीन, शारीररक तथा माननसक रूपमा कमजोर 
सडक आन्त्श्रत मानिहरूको उद्दार र पनुथथापनाको लानग सिारी साधन, आिास, सीप विकास 
एिं रोजगारीको व्ययिथथा गनण थथानीय तह, प्रदेश र नपेाल सरकारका सम्बन्त्रधत ननकायहरूले 
प्राथनमकताका साथ आ-आफ्नो कायणक्रममा समािेश गने, आिश्यक समरिय र सहन्त्जकरर् गने। 

१२.  प्रधानमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलय – नेपाल सरकार मन्त्रिपररषद्को नमनत 2077।1।14 
गतेको ननर्णयबाट थथगन भएको रावष्ट्रय अनसुरधान विभागको लोकसेिा आयोगमाफण त ् हनु े पदपूनतण 
प्रवक्रया सचुारु गनण थिीकृनत ददने । 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषद्का ननर्णयहरु 
 

द्रष्टव्य: नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषदक्ा न्त्नर्णयहरुको थप जानकारी सम्वन्त्रित मरिालयवाट प्राप्त हुनेछ । 

सम्बत ्२०7७ साल असोज 8 गते बालिुाटारमा बसेको मन्त्रिपररषद बैठकका ननर्णयहरु 
    
१.  अथण मरिालय – ग्रामीर् उद्यम तथा आनथणक विकास आयोजनाको लानग विश्व िैंकबाट प्राप्त हनु े

अमेररकी डलर 80 नमनलयन सहनलयतपूर्ण ऋर् सहायताको सम्िरधमा िाताण टोली गठन गने। 
२.  अथण मरिालय – व्ययिसावयक ननररतरता कजाण प्रिाह कायणविनध, २०७७ थिीकृत गने प्रथताि  

मन्त्रिपररषद, आनथणक तथा पूिाणधार सनमनतमा िलफल गरी पेश गने ।   
३.  अथण मरिालय – SASEC Airport Capacity Enhancement Project को लानग Asian Development 

Bank  िाट सहनुलयतपूर्ण ऋर् सहायता प्राप्त गनणका लानग िाताण टोली गठन गने ।  
४.  अथण मरिालय – नेपाल थिाथ्य के्षि कायणक्रम (तेस्रो) का लानग बेलायत सरकारले उपलब्ध गराउन े

थप अनदुान सहायता थिीकार गने। 
५.  अथण मरिालय – न्त्ज.इ.एफ. र यनु.एन.नड.वप. बाट अनदुान सहायता प्राप्त गने । 
६.  कानून, रयाय तथा संसदीय मानमला मरिालय – फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कायणविनध सम्बरधी 

केही ऐन संशोधन गने अध्यादेश, 207७ जारी गनण नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 
(1)  बमोन्त्जम सम्माननीय राष्ट्रपनतसमक्ष नसफाररस गने। 

७.  कृवष तथा पशपुरिी विकास मरिालय – दाना पदाथण ऐन, 2033 लात संशोधन गनण बनेको विधेयक 
संघीय संसदमा पेश गने विषयको प्रथताि मन्त्रिपररषद, विधेयक सनमनतमा िलफल गरी पेश गने ।   

८.  गहृ मरिालय – गोताखोर सशस्त्र प्रहरी कमणचारीलात प्रोत्साहन भिा तथा बीमा व्ययिथथा गने।  
९.  गहृ मरिालय – नेपाली नागररकलात विदेशी मलुकुबाट पदक ग्रहर् गनण थिीकृनत ददन।े 
१०.  गहृ मरिालय – तरटरपोल महासन्त्चिालयबाट सन ्२०२० नडसेम्बर ७ देन्त्ख ८ सम्म Abu Dhabi, 

United Arab Emirates मा आयोजना हनुे महासभामा प्रहरी महाननरीक्षक शैलेश थापा क्षेिी र प्रहरी 
अनतररक्त महाननरीक्षक हरर बहादरु पाललात भाग नलन जान थिीकृनत ददने। 

११.  गहृ मरिालय – तेजाब तथा अरय घातक रासायननक पदाथण (ननयमन) अध्यादेश, 207७ जारी गनण 
नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा (1) बमोन्त्जम सम्माननीय राष्ट्रपनतसमक्ष नसफाररस गने। 

१२.  रक्षा मरिालय – नेपाली सेनाका प्राविनधक सहायक रथी शरदलाल शे्रष्ठ र प्राविनधक महासेनानी 
विकास पोखरेललात बढुिा गने र प्राविनधक सहायक रथी कमल नबक्रम शाहको सरूिा गने। 

१३.  रक्षा मरिालय – नेपाली सेनाका प्राविनधक महासेनानी डा. भिुनराज कुिँ िरलात प्राविनधक सहायक रथी 
र प्राविनधक प्रमखु सेनानी डा. नविनभक्त शाक्यलात प्राविनधक महासेनानी दजाणमा बढुिा गने। 

१४.  श्रम, रोजगार तथा सामान्त्जक सरुक्षा मरिालय – प्रधानमरिी रोजगार कायणक्रम सञ्चालन (पवहलो 
संशोधन) ननदेन्त्शका, 2077 थिीकृनत विषयको प्रथताि मन्त्रिपररषद, विधेयक सनमनतमा िलफल गरी 
पेश गने ।  

१५.  थिाथ्य तथा जनसङ्ख्या मरिालय – कोरोना भाइरस (कोनभड-19) को संक्रमर्को उपचारमा संलगन 
जनशन्त्क्तको जोन्त्खम भिा व्ययिथथापन (पवहलो संशोधन) आदेश, 2077 थिीकृत गने। 

१६.  अथण मरिालय – कजाण सरुक्षर् (दोस्रो संशोधन) ननयमािली, 2077 थिीकृत गने । 
१७.  अथण मरिालय – आयोजनाको िहिुषीय ठेक्का सम्बरधी मापदण्ड, 2077 थिीकृत गने। 



नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषद्का ननर्णयहरु 
 

द्रष्टव्य: नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषदक्ा न्त्नर्णयहरुको थप जानकारी सम्वन्त्रित मरिालयवाट प्राप्त हुनेछ । 

१८.  अथण मरिालय – सहनुलयतपूर्ण कजाणका लानग व्ययाज अनदुानसम्बरधी एकीकृत (तेस्रो संशोधन) 
कायणविनध, 2077 थिीकृत गने। 

१९.  भनूम व्ययिथथा, सहकारी तथा गररबी ननिारर् मरिालय – कञ्चनपरु न्त्जल्ला िेदकोट नगरपानलकानभिको 
जगगा नापजािँच समथया समाधान सनमनत गठन आदेश, 2077 थिीकृत गने । 

२०.  गहृ मरिालय – नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कायण सञ्चालन, सपुररिेक्षर् र समरिय) (पवहलो संशोधन) 
अध्यादेश, 2077 जारी गनण नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा (1) बमोन्त्जम सम्माननीय 
राष्ट्रपनतसमक्ष नसफाररस गने। 

२१.  गहृ मरिालय – प्रहरी (आठौं संशोधन) ननयमािली, 2077 थिीकृत गने । 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषद्का ननर्णयहरु 
 

द्रष्टव्य: नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषदक्ा न्त्नर्णयहरुको थप जानकारी सम्वन्त्रित मरिालयवाट प्राप्त हुनेछ । 

सम्बत ्२०7७ साल असोज 6 गते बसेको मन्त्रिपररषद बैठकका ननर्णयहरु 
    

१.  प्रधानमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलय – हलुाक ननदेशनालय, पोखराको भिन गण्डकी प्रदेश 
सरकारलात प्रयोग गनण थिीकृनत ददन।े  

२.  उद्योग, िान्त्र्ज्य तथा आपूनतण मरिालय – नेपाल-चीन व्ययापार संयकु्त कायणदलको प्रथम िैठक (भच ुणअल) 
को िाताण टोली र कायणसूची थिीकृत गने। 

३.  गहृ मरिालय – नसरधपुाल्चोक र िागलङु न्त्जल्लाहरूलात २०७७ असोज मसारतसम्म लाग ुहनुे गरी 
विपद सङ्कटग्रथत क्षेि घोषर्ा गने। 

४.  परराष्ट्र मरिालय – United Nations Haiti Cholera Response Multi-Partner Trust Fund मा नेपाल 
सरकारको तफण बाट अमेररकी डलर पािँच हजार श्री संयकु्त राष्ट्र सङ्घका लानग नेपालको थथायी ननयोग, 

रयूयोकण माफण त उपलब्ध गराउने। 

५.  न्त्शक्षा, विज्ञान तथा प्रविनध मरिालय – साकण को न्त्शक्षामरिीथतरीय बैठक आयोजना गनण थिीकृनत ददन।े  

६.  श्रम, रोजगार, तथा सामान्त्जक सरुक्षा मरिालय – नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच श्रम सम्िौता 
(Agreement) मा हथताक्षर गनण इजरायलका लानग नेपाली राजदूत श्री अरजान शाक्यलात अन्त््तयारी 
प्रदान गने। 

७.  श्रम, रोजगार, तथा सामान्त्जक सरुक्षा मरिालय – ननजामती कमणचारीहरूको आनधकाररक रेड यनुनयनको 
ननिाणचन सम्बत ् २०७७ साल असोज २४ गते शननिारका लानग तोवकएकोमा, कोनभड-१९ को 
संक्रमर्को जोन्त्खम िवढरहेको हनुाले उक्त नमनतको ननिाणचन थथनगत गरी ननजामती कमणचारीहरूको 
आनधकाररक रेड यनुनयनको ननिाणचन नमनत २०७७ मंसीर २७ गते गने गरी ननिाणचनको नमनत तोक्न 
श्रम, रोजगार तथा सामान्त्जक सरुक्षा मरिालयमाफण त श्रम तथा व्ययिसायजरय सरुक्षा विभागलात ननदेशन 
ददन।े 

८.  संथकृनत, पयणटन तथा नागररक उड्डयन मरिालय – Memorandum of Understanding Between The 

People's Republic of China and Government of Nepal on the Translation and Publication of 

Classics विषयमा हनुे समिदारी पि थिीकृनत प्रदान गने।  
९.  सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रशासन मरिालय – रावष्ट्रय सामान्त्जक समािेशीकरर् नीनत, २०७७ 

थिीकृनत विषयको प्रथताि मन्त्रिपररषद, सामान्त्जक सनमनतमा िलफल गरी पेश गने।  
१०.  सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रशासन मरिालय – गलु्मीको रेसङु्गा नगरपानलका र बेलायतको 

Hawkinge Town Council बीच भनगनी सम्बरध कायम गनण थिीकृनत प्रदान गने।  
११.  थिाथ्य तथा जनसङ्ख्या मरिालय – औषधी दताण (तेस्रो संशोधन) ननयमािली, 2077 थिीकृनत गने 

विषयको प्रथताि – मन्त्रिपररषद, विधेयक सनमनतमा िलफल गरी पेश गने।   
१२.  थिाथ्य तथा जनसङ्ख्या मरिालय – एक न्त्चवकत्सक/थिाथ्यकमी-एक थिाथ्य संथथा कायणक्रम 

सञ्चालनसम्बरधी कायणविनध, २०७७ थिीकृत गने विषयको प्रथताि मन्त्रिपररषद, सामान्त्जक सनमनतमा 
िलफल गरी पेश गने।  

 

 

 



नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषद्का ननर्णयहरु 
 

द्रष्टव्य: नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषदक्ा न्त्नर्णयहरुको थप जानकारी सम्वन्त्रित मरिालयवाट प्राप्त हुनेछ । 

१३.  गहृ मरिालय – 

१. सगरमाथा आरोहर् गरेर विश् ि वकनतणमान कायम गने विश् िवि्यात आरोही आङररता शेपाण, 
सोलखुमु्बकुो नमनत 2077 साल असोज ५ गते सोमबार 72 िषणको उमेरमा ननधन भएको   
ि । उहािँको ननधनबाट राष्ट्रले अपूरर्ीय क्षनत व्ययहोनुण परेको ि । उहािँको देुःखद ननधन 
भएकोमा शोक प्रकट गदै ददिङ्गत आत्माप्रनत श्रद्धासमुन अपणर् गने र पररिारजनमा गवहरो 
समिेदना व्ययक्त गने।  

२. ददिङ्गत आङररता शेपाणको अन्त्रतम संथकार रावष्ट्रय सम्मानका साथ गने । यसका लानग आिश्यक 
सम्पूर्ण प्रबरध गहृ मरिालयले नमलाउने । अरत्येवष्ट र काजवक्रयाको सम्पूर्ण खचण नेपाल 
सरकारले व्ययहोने। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषद्का ननर्णयहरु 
 

द्रष्टव्य: नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषदक्ा न्त्नर्णयहरुको थप जानकारी सम्वन्त्रित मरिालयवाट प्राप्त हुनेछ । 

सम्बत ्२०7७ साल असोज 1 गते बसेको मन्त्रिपररषद बैठकका ननर्णयहरु 

 
१.  अथण मरिालय – एन्त्क्जआटा इरभेष्टमेरट (यू.के.) र एनसेल प्रा.नल.ले नेपाल सरकारका विरूद्ध 

International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) मा ददएको मध्यथथता 
सम्बरधी मदु्दा (ICSID Case No. ARB/19/15) को प्रनतरक्षा गने। 

२.  कृवष तथा पशपुरिी विकास मरिालय – रासायननक मलको समयमै आपूनतण हनु नसक्दा कृषकहरूलात 
उपलब्ध गराउनपुने रासायननक मलको अभाि देन्त्खएकोले बंगलादेश सरकारसिँग आिश्यक समरिय 
गरी 50 (पचास) हजार मेवरक टन यरुरया  मल यथाशीर म सापटी नलने र समयमै वफताण गने व्ययिथथा 
प्रचनलत कानूनबमोन्त्जम कृवष तथा पशपुरिी विकास मरिालयले गने। 

३.  गहृ मरिालय – राम दयाल मण्डल खत्िेलात तत्कालीन जनकपरु अञ्चल अदालतबाट नमनत 
२०४३।०४।१५ मा भएको फैसला बमोन्त्जमको २ बषण २ मवहना १२ ददन कैद सजाय र जरीिाना 
रु.२८।४२ समेत माफी ददन सम्माननीय राष्ट्रपनतज्यू समक्ष नसफाररस गने। 

४.  गहृ मरिालय – रावष्ट्रय तथा अरतराणवष्ट्रय के्षिमा विन्त्शष्ट योगदान परु् याउन ु हनु े डा. सरदकु 
रुइटसमेतका जम्मा 594 जना महानभुािहरूलात नपेालको संविधानको धारा 277 बमोन्त्जम 
विभषुर् प्रदान गनण सम्माननीय राष्ट्रपनतसमक्ष नसफाररस गने।  

५.  न्त्शक्षा, विज्ञान तथा प्रविनध मरिालय – विद्यालय न्त्शक्षा सम्बरधी आकन्त्थमक कायणयोजना, 2077 
थिीकृत गने।  

६.  थिाथ्य तथा जनसङ्ख्या मरिालय – रु २५ लाखको ननेःशलु्क िीमा/क्षनतपूती प्रदान गनण थिीकृत 
गने। 

 

 

  

  


