
            नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषदका न्त्नर्णयहरु 
 

 द्रष्ट्रव्य:     न्त्नर्णयसँग सम्वन्त्रित थप जानकारी आवश्यक परेमा सम्वन्त्रित मरिालयबाटै प्राप्त गनण सन्त्कनेछ । 

 

  

 

 

सम्बत ्२०7७ साल मङ ससर 30 गते बसेको मन्त्रिपररषद्को बैठकका सिर्णयहरु      
    

१.  प्रधािमरिी त ा मन्त्रिपररषद्को कायाणलय - संवैधासिक पररषद् (काम, कतणव्य, असधकार र कायणववसध) 
सम्बरधी (पवहलो संशोधि) अध्यादेश, 2077 जारी गिण िेपालको संववधािको धारा ११४ को उपधारा 
(१) बमोन्त्जम सम्माििीय राष्ट्रपसतसमक्ष ससफाररस गिे । 

२.  प्रधािमरिी त ा मन्त्रिपररषद्को कायाणलय - िेपालको मािव असधकार सम्बरधी ववश्वव्यापी आवसधक 
पिुरावलोकि (UPR) प्रसतवेदि (तेस्रो चक्र) को पिुरावलोकिको लासग माििीय परराष्ट्र मरिीको 
संयोजकत्वमा प्रसतसिसधमण्डल गठि गिे । 

३.  अ ण मरिालय - SASEC Airport Capacity Enhancement Project को लासग एन्त्शयाली ववकास बैंकबाट 
१५० समसलयि अमेररकी डलर सहसुलयतपूर्ण ऋर् सहायता स्वीकार गिे ।  

४.  ऊजाण, जलस्रोत त ा ससिँचाइ मरिालय - महाकाली ससिँचाइ आयोजिालाई रावष्ट्रय गौरवको आयोजिाको 
रूपमा अगासड बढाउि स्वीकृसत प्रदाि गिे । 

५.  रक्षा मरिालय - िेपाली सेिाका महासेिािीहरु माि बहादरु महरा र भरतचरर गरुुङको बढुवा गरी 
पदस् ापि र चौध सहायक र ी त ा बत्तीस महासेिािी/प्राववसधक महासेिािीहरुको सरुवा गिे । 

६.  रक्षा मरिालय - िेपाली सेिाका प्राववसधक सहायक र ी डा. पंकज चरदलाई अशक्त सिवृत्तभरर्मा 
अवकाश ददि े। 

७.  वि त ा वातावरर् मरिालय - जाजरकोटमा जडीवटुी प्रशोधि केरर स् ापिा ण रावष्ट्रय वि के्षि प्रयोग 
गिण ददि े।  

८.  सङ्घीय मासमला त ा सामारय प्रशासि मरिालय - रावष्ट्रय समावेशी आयोग र मनु्त्स्लम आयोगको संगठि 
संरचिा र दरबरदी तेररज स्वीकृत गिे । 

९.  सङ्घीय मासमला त ा सामारय प्रशासि मरिालय - उपराष्ट्रपसतको कायाणलय लगायतका सियकाहरूको 
संगठि संरचिा र दरबरदी तेररज स्वीकृत गिे। 

१०.   स्वास््य त ा जिसंख्या मरिालय  

ववश् वव्यापी महामारीको रूपमा फैसलएको कोसभड-१९ रोगको संक्रमर्बाट सरुन्त्क्षत रहिका लासग 
सिमेकी समिराष्ट रहरू लगायत अरय समिराष्ट रहरूले चालेका प्रयास र अिभुवसमेतलाई ध्यािमा राखी 
यस क्षेिमा बसोबास गिे व्यन्त्क्तहरूलाई सो रोगको संक्रमर्बाट सरुन्त्क्षत राख् ि िेपालको अरतराणन्त्ष्ट रय 
सीमािामा रहेका स् ल मागणबाट िेपाल प्रवेश गिे सवै प्रवेश ववरद ु र खलु्ला सीमािाको जिुसकैु 
स् ािबाट हिुसक्ि ेयािहुरूको आवागमि अको व्यवस् ा िभएसम्म स् सगत गिे गरी सिररतरता ददिे। 

तर, िेपाल सरकार, मन्त्रिपररषद्को समसत 2077/2/12 को सिर्णयबमोन्त्जम जारी भएको "कोसभड-
१९ को ववश् वव्यापी सङ्क्क्रमर्को कारर्बाट उत्पन्न असहज पररन्त्स् सतमा स्वदेश आउिै पिे अवस् ामा 
रहेका िेपाली िागररकलाई स्वदेश आउि सहजीकरर् गिे सम्बरधी आदेश, 2077 (संशोधिसमेत)" 
बमोन्त्जम स् ल मागणबाट िेपाल प्रवेश गिण तोवकएका प्रवेश ववरदबुाट िेपाल प्रवेश गिण ददिे व्यवस् ा 
र मालसामािको ढुवािी व्यवस् ालाई य ावत कायम राख् ि।े यो आदेशको पालिा िगरी सीमा िाकाबाट 



            नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषदका न्त्नर्णयहरु 
 

 द्रष्ट्रव्य:     न्त्नर्णयसँग सम्वन्त्रित थप जानकारी आवश्यक परेमा सम्वन्त्रित मरिालयबाटै प्राप्त गनण सन्त्कनेछ । 

 

प्रवेश गिे गराउिे र प्रवेश गरेका मासिसहरूलाई लकुाउिे कायण गरे गराएमा प्रचसलत कािूि बमोन्त्जम 
कारबाही गिे। 

 

  

  



            नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषदका न्त्नर्णयहरु 
 

 द्रष्ट्रव्य:     न्त्नर्णयसँग सम्वन्त्रित थप जानकारी आवश्यक परेमा सम्वन्त्रित मरिालयबाटै प्राप्त गनण सन्त्कनेछ । 

 

  

 

 

सम्बत ्२०7७ साल मङ ससर 2५ गते बसेको मन्त्रिपररषद् बैठकका सिर्णयहरु    
    
 

 

१.  ऊजाण, जलस्रोत त ा ससिँचाइ मरिालय - सोल ुकोररडोर १३२ के.भी. प्रशारर् लाइि आयोजिाको 
प्रशारर् लाइिमा परेका ऐलािी जग्गा वापत जग्गाधिीलाई क्षसतपूसतण ददिे ।  

२.  उद्योग, वान्त्र्ज्य त ा आपूसतण मरिालय - िेपाल-अमेररका TIFA Council को पािँचौ बैठक भर्चयुणअल 
माध्यमबाट आयोजिा गिण स्वीकृत ददिे। 

३.  उद्योग, वान्त्र्ज्य त ा आपूसतण मरिालय - चाल ुआस णक वषणको उखकुो रयूितम खररद मूल्य सिधाणरर् 
गिे । 

४.  खािेपािी मरिालय -अस् ायी आयोजिा व्यवस् ापि कायाणलय स् ापिा एवं दरबरदी स्वीकृसत गिे ।  
५.  गहृ मरिालय -िेपाल प्रहरीको प्रहरी असतररक्त महासिरीक्षकको बढुवा, सरूवा त ा पदस् ापि गिे । 
६.  परराष्ट्र मरिालय -  िेपाली महावान्त्र्ज्यदूतावास, िेरदकुो ररक्त महावान्त्र्ज्यदूत पदमा िेपाल प्रशासि 

सेवा, राजपिावित प्र म शे्रर्ीका सहसन्त्चव श्री ददिशे कुमार न्त्िसमरेलाई सियकु्त गिे। 
७.  रक्षा मरिालय - िेपाली सेिाका प्राववसधक सहायक र ी भोलािा  बढुा ोकीलाई प्राववसधक उपर ी 

दजाणमा बढुवा गरी पदस् ापि गिे । 
८.  श्रम, रोजगार त ा सामान्त्जक सरुक्षा मरिालय - प्रधािमरिी रोजगार कायणक्रम अरतगणत श्रसमकले 

व्यहोिुण पिे बीमा वापतको रकम कायणक्रमबाट व्यहोिण स्वीकृसत ददिे । 
९.  श्रम, रोजगार त ा सामान्त्जक सरुक्षा मरिालय - िेपाल सरकार र ईजरायल सरकारबीचको 

“Implementation Protocol A to the Agreement Between the Government of the State of Israel and 

the Government of Nepal on the Temporary Employment of Nepali Workers in Specific Labour 

Market Sectors in the State of Israel-Auxiliary Workers in Long Term Care Facilities स्वीकृसत ददि े 
।  

१०.  सङ्घीय मासमला त ा सामारय प्रशासि मरिालय - स् ािीय तहको पररयोजिाको लासग जग्गा प्रासि 
गिण स्वीकृसत ददिे । 

११.  सङ्घीय मासमला त ा सामारय प्रशासि मरिालय - स् ािीय तहको पररयोजिाको लासग जग्गा प्रासि 
गिण स्वीकृसत ददिे । 

१२.  राजपिावित प्र म शे्रर्ीका सहसन्त्चव श्री मन्त्र्राम गेलाललाई राजपिावित ववन्त्शष्ट शे्रर्ीको पदमा बढुवा 
गरी रावष्ट्रय सतकताण केररको प्रमखु असधकृत पदमा पदस् ापि गिे । 

१३.  सिजामती सेवाका राजपिाङ्क् वकत ववन्त्शष्ट शे्रर्ीका असधकृत श्री सरेुश आचायणलाई असतररक्त समूहबाट 
रावष्ट्रय पिुसिणमाणर् प्रासधकरर्को सन्त्चवालयको सन्त्चव पदमा सरुवा गिे ।  

१४.  उद्योग, वान्त्र्ज्य त ा आपूसतण मरिालय – “स्टाण्डडण िाप र तौल (मोहरबरद प्याकेज) (पवहलो संशोधि) 
सियमावली, २०७७" स्वीकृत गिे । 



            नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषदका न्त्नर्णयहरु 
 

 द्रष्ट्रव्य:     न्त्नर्णयसँग सम्वन्त्रित थप जानकारी आवश्यक परेमा सम्वन्त्रित मरिालयबाटै प्राप्त गनण सन्त्कनेछ । 

 

१५.  गहृ मरिालय - "फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) (पवहलो संशोधि) सियमावली, २०७७" स्वीकृत गिे 
।   

१६.  सङ्घीय मासमला त ा सामारय प्रशासि मरिालय - स् ािीय पूवाणधार ववभागको संगठि संरचिा र दरबरदी 
तेररज स्वीकृत गिे । 

  

 

  



            नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषदका न्त्नर्णयहरु 
 

 द्रष्ट्रव्य:     न्त्नर्णयसँग सम्वन्त्रित थप जानकारी आवश्यक परेमा सम्वन्त्रित मरिालयबाटै प्राप्त गनण सन्त्कनेछ । 

 

  

 

 

सम्बत ्२०7७ साल मङ ससर 23 गते बसेको मन्त्रिपररषद् बैठकका सिर्णयहरु    
    
 

१.  अ ण मरिालय - िेपाल लेखापरीक्षर् सेवा (गठि, शे्रर्ी ववभाजि र सियनु्त्क्त) सियमहरू, 2077 
स्वीकृत गिे ।  

२.  अ ण मरिालय - आयोजिाको बहबुषीय ठेक्का सम्बरधी मापदण्ड, 2077 संशोधि गिे । 

३.  रक्षा मरिालय - िेपाली सेिाका प्रमखु सेिािी सगिु शम्सेर ज.ब.रा. र सेिािी जयािरद जोशीलाई 
अवकाशपूवण ववशषे बढुवा गिे ।  

४.  रक्षा मरिालय - िेपाली सेिाका महासेिािी सोववत बहादरु असधकारीलाई सहायक र ी दजाणमा मािा ण 
बढुवा गिे । 

५.  वि त ा वातावरर् मरिालय - पररष्टकृत रावष्ट्रय सिधाणररत योगदाि (Enhanced Nationally Determined 

Contribution; eNDC) स्वीकृत गिे । 
६.  भसुम व्यवस् ा, सहकारी त ा गररबी सिवारर् मरिालय – सरुदरहरैचा िगरपासलकालाई सरकारी जग्गा 

सलजमा उपलब्ध गराउि स्वीकृसत ददिे । 
७.   सङ्घीय मासमला त ा सामारय प्रशासि मरिालय - सिजामती सेवा सियमावली, 2050 को अिसूुचीमा 

हेरफेर त ा  पिट गिे । 
८.  सञ्चार त ा सूचिा प्रववसध मरिालय - सूचिाको हक सम्बरधी (तेस्रो संशोधि) सियमावली, २०७७ 

स्वीकृत गरी िेपाल राजपिमा प्रकाशि गिण स्वीकृसत ददि े। 
९.  स्वास््य त ा जिसंख्या मरिालय - रावष्ट्रय आयवेुद अिसुरधाि त ा तालीम केरर, कीसतणपरुको कायणकारी 

सिदेशक पदमा कायणरत प्रमखु करसल्टेण्ट आयवेुद ववज्ञ डा. राम अधार यादवलाई य ावत रूपमा 
रावष्ट्रय आयवेुद अिसुरधाि त ा तालीम केररको कायणकारी सिदेशकको पदमा कामकाज गिण तोक्ि े। 

१०.   प्रधािमरिी त ा मन्त्रिपररषद्को कायाणलय - "प्रारन्त्म्भक बाल ववकास रावष्ट्रय रर्िीसत, 2077-
2088" स्वीकृत गिे ।  

११.  सङ्घीय मासमला त ा सामारय प्रशासि मरिालय - महालेखा सियरिक कायाणलय र अरतगणतको संगठि 
संरचिा र दरबरदी तेररज स्वीकृत गिे । 

 

 

 

 
 

 

   

 



            नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषदका न्त्नर्णयहरु 
 

 द्रष्ट्रव्य:     न्त्नर्णयसँग सम्वन्त्रित थप जानकारी आवश्यक परेमा सम्वन्त्रित मरिालयबाटै प्राप्त गनण सन्त्कनेछ । 

 

 

 

सम्बत ्२०7७ साल मङ ससर 18 बसेको मन्त्रिपररषद् बैठकका सिर्णयहरु      
    
 

१.  प्रधािमरिी त ा मन्त्रिपररषद्को कायाणलय - भीमफेदी सेठिर हातीसार कायाणलयलाई हात्तीसार 
सङ्क्रहालयको रूपमा संरक्षर् र व्यवस् ापिका लासग बागमती प्रदेश सरकारलाई प्रयोग स्वीकृसत ददि े
।   

२.  अ ण मरिालय - रामीर् उद्यम त ा आस णक ववकास आयोजिाको लासग ववश्व बैंकबाट प्राि हिु े
सहसुलयतपूर्ण ऋर् सहायता स्वीकार गिे ।  

३.  उद्योग, वान्त्र्ज्य त ा आपूसतण मरिालय - यौि वहंसा ववरुद्धका केही ऐिलाई संशोधि गिण बिेको 
अध्यादेश जारी गिण िेपालको संववधािको धारा 114 को उपधारा (1) बमोन्त्जम सम्माििीय 
राष्ट्रपसतसमक्ष ससफाररस गिे ।  

४.  कृवष त ा पशपुरिी ववकास मरिालय - बंगलादेश सरकारसिँग पचास हजार मेवरक टि यरुरया मल 
खररद गिे ।  

५.  गहृ मरिालय - ववभषूर्को िोवषत िामावली संशोधि एवं रद्ध गिे ।  
६.  गहृ मरिालय - बहपु्रवेशी गैर पयणटक सभसा सििःशलु्क प्रदाि गिे ।   
७.  गहृ मरिालय - सामान्त्जक सरुक्षा ऐि, २०७५ लाई संशोधि गिण बिेको अध्यादेश जारी गिण िेपालको 

संववधािको धारा 114 को उपधारा (1)  बमोन्त्जम सम्माििीय राष्ट्रपसतसमक्ष ससफाररस गिे ।  
८.  भौसतक पूवाणधार त ा यातायात मरिालय - िागढुङ्गा-िौसबसे-मनु्त्ग्लङ्ग सडक खण्डको िौसबसे - मनु्त्ग्लङ्ग 

खण्डका खहरे खोला, न्त्चरौँदी खोला, गोमती खोला र हगु्दी खोला गरी जम्मा 4 वटा पलुहरु सिमाणर्का 
लासग आवश्यक पिे जग्गा त ा उक्त स् ािमा रहेका िर/टहरा लगायतका स् ायी संरचिा, बालीिाली, 
रुख ववरुवा आदद समेतको क्षसतपूसतण जग्गा प्रासि ऐि, 2034 को दफा 3 बमोन्त्जम प्राि गिण स्वीकृसत 
प्रदाि गिे । 

९.  सङ्घीय मासमला त ा सामारय प्रशासि मरिालय - माहाकाली िगरपासलकाको िाम पररवतणि गिे । 
१०.  सङ्घीय मासमला त ा सामारय प्रशासि मरिालय - वारपाक ससुलकोट गाउिँपासलका, गोरखाको जग्गा 

इलाका प्रहरी कायाणलय, ताकुकोटको िाममा हक हस्तारतरर्को स्वीकृसत ददिे । 
११.  सङ्घीय मासमला त ा सामारय प्रशासि मरिालय - राजपिावित प्र म शे्रर्ीको सहसन्त्चव श्री ददिेशकुमार 

न्त्िसमरेलाई परराष्ट्र मरिालय वा अरतगणत सरुवा गिे। 
१२.  स्वास््य त ा जिसङ्क्ख्या मरिालय - भक्तपरु क्यारसर अस्पताल ववकास ससमसतको  कायणकारी सिदेशक 

पदमा भरपरु ७ झापा सिवासी डा. सबष्टर्दुत्त पौडेललाइण सियकु्त गिे । 
१३.  स्वास््य त ा जिसङ्क्ख्या मरिालय - स् ािीय तह अरतणगतका अस्पतालहरू त ा प्रा समक स्वास््य 

केररलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा राखी व्यवस् ापि गिे। 
१४.  राजपिावित प्र म शे्रर्ीका सहसन्त्चव डा. पेम िारायर् किँ डेललाई राजपिांवकत ववन्त्शष्ट शे्रर्ीमा बढुवा 

गिे। 



            नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषदका न्त्नर्णयहरु 
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१५.  सिवतणमाि सभामखु श्री कृष्टर्बहादरु महरा र पूवण सभामखु श्री रामचरर पौडेलका लासग एक सवारी 
साधि, हलकुा सवारी चालक र प्रचसलत मापदण्डबमोन्त्जमको इरधि बराबरको रकम माससक रूपमा 
संिीय संसद सन्त्चवालयले उपलब्ध गराउि े। 

१६.  सिजामती सेवाका राजपिाङ्क् वकत ववन्त्शष्ट शे्रर्ीका देहायका असधकृतलाई देहायबमोन्त्जम सरुवा गिे– 

क्र.सं.     िाम,  र   साववक पद र कायाणलय  सरुवा भएको पद र कायाणलय 
1.  श्री तोयािारायर् ज्ञवाली प्रमखु सन्त्चव, मखु्यमरिी त ा 

मन्त्रिपररषद्को कायाणलय, 
लनु्त्म्बिी प्रदेश 

सन्त्चव, प्रधािमरिी त ा 
मन्त्रिपररषद्को कायाणलय    

2.  श्री अजुणिप्रसाद पोखरेल प्रमखु सन्त्चव, मखु्यमरिी त ा 
मन्त्रिपररषद्को कायाणलय, 
प्रदेश िं. २ 

राजपिावित ववन्त्शष्ट शे्रर्ी, 
असतररक्त समूह 

3.  श्री गोकर्णमन्त्र् दवुाडी राजपिावित ववन्त्शष्ट शे्रर्ी, 
असतररक्त समूह 

प्रमखु सन्त्चव, मखु्यमरिी त ा 
मन्त्रिपररषद्को कायाणलय, प्रदेश 
िं. २  
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सम्बत ्२०7७ साल मङ ससर 15 गते बसेको मन्त्रिपररषद् बैठकका सिर्णयहरु      
  

१.  प्रधािमरिी त ा मन्त्रिपररषद्को कायाणलय - रावष्ट्रय पिुसिणमाणर् प्रासधकरर्को कायाणवसध  प गिे ।  
२.  अ ण  मरिालय - प्रा समकता प्राि िदी बेससि बाढी जोन्त्खम व्यबस् ापि आयोजिाका लासग एन्त्शयाली 

सबकास बैंकबाट ऋर् त ा अिदुाि सहायता स्वीकार गिे । 
३.  ऊजाण, जलस्रोत त ा ससिँचाइ मरिालय - क्षसतपूसतण सिधाणरर् ससमसत गठि गिे । 
४.  भसूम व्यवस् ा, सहकारी त ा गररबी सिवारर् मरिालय - मालपोत/िापी कायाणलय, ईलाम र मंगलबारेको 

कायणक्षेि संशोधि गिे । 
५.  भौसतक पूवाणधार त ा यातायात मरिालय - सवारीचालक अिमुसतपि, सवारी साधि जािँचपास र रुट 

ईजाजतपि िवीकरर् म्याद  प गिे । 
६.  भौसतक पूवाणधार त ा यातायात मरिालय - Norms for Detailed Feasibility Study of Road Tunnels-

2077 स्वीकृसत ववषयको प्रस्ताव मन्त्रिपररषद्, आस णक त ा पूवाणधार ससमसतमा िलफल गरी पेश गिे ।  
७.  मवहला, बालबासलका त ा ज्येष्ठ िागररक मरिालय - बाल सधुार गहृको सञ्चालि त ा व्यवस् ापि 

गिे । 
८.  रक्षा मरिालय - िेपाली सेिाका महासेिािी परुुषोतम ढकाल, प्राववसधक महासेिािी ईश्वर कुमार शे्रष्ठ र 

प्राववसधक महासेिािी अर्चयतु प्रसाद असधकारीको पदावसध  प गिे । 
९.  वि त ा वातावरर् मरिालय - रोवहर्ी ससचाइ आयोजिाको मूलिहर सिमाणर्का लासग रावष्ट्रय वि के्षि 

प्रयोग गिण ददिे । 
१०.  संस्कृसत, पयणटि त ा िागररक उड्डयि मरिालयख - पािँचौ भेररएसि आदेश स्वीकृत गिे । 
११.  कृवष त ा पशपुरिी ववकास मरिालय - "खाद्य पदा णको गरु्, स्तर सिधाणरर् सम्बरधी आदेश" स्वीकृत 

गिे । 
१२.  उद्योग, वान्त्र्ज्य त ा आपूसतण मरिालय - "पाइपलाइिबाट पेरोसलयम पदा ण ढुवािी (सरुक्षा त ा 

सियमि) आदेश, 2077" स्वीकृत गिे । 
१३.  उद्योग, वान्त्र्ज्य त ा आपूसतण मरिालय - "उत्पन्त्त्तको प्रमार्पि जारी गिे सम्बरधी कायणववसध, 2077" 

स्वीकृत गिे । 
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सम्बत ्२०7७ साल मङ ससर 10 गते बसेको मन्त्रिपररषद् बैठकका सिर्णयहरु   
    
 

१.  अ ण मरिालय - िेपाल लेखापरीक्षर् सेवा (गठि, शे्रर्ी ववभाजि र सियनु्त्क्त) सियमहरू, 2077 को 
मस्यौदामा लोक सेवा आयोगको परामशण माग गिे । 

२.  अ ण मरिालय - िेपाल कृवष बजार ववकास कायणक्रम-दोस्रो चरर्, प्रदेश िं. 1 को लासग स्वीट्जरल्याण्ड 
सरकारबाट प्राि हिुे अिदुाि सहायता स्वीकार गिे । 

३.  उद्योग, वान्त्र्ज्य त ा आपूसतण मरिालय - ववदेशी लगािी त ा प्रववसध हस्तारतरर् ऐि, २०७५ को 
अिसूुची हेरफेर गिे ।  

४.  उद्योग, वान्त्र्ज्य त ा आपूसतण मरिालय - िेपाल-भारत अरतर सरकारी ससमसत (IGC) र िेपाल-भारत 
अरतर सरकारी उपससमसत (IGSC) को बैठकमा भाग सलि स्वीकृसत ददि े।  

५.  ऊजाण, जलस्रोत त ा ससिँचाई मरिालय - बढुीगण्डकी जलववद्यतु आयोजिाको वातावरर्, मआुब्जा ववतरर्, 

पिुवाणस त ा पिुस् ाणपिा इकाइको कायण अवसध  प गिे ।  
६.  कृवष त ा पशपंुक्षी ववकास मरिालय - रावष्ट्रय बीउ सबजि ससमसतका सदस्यहरु मिोियि गिे । 
७.  गहृ मरिालय - ववलम्ब शलु्क त ा जररवािा समिाहा ददिे । 
८.  परराष्ट्र मरिालय - कतार सरकारबाट उपहारस्वरूप प्राि कार स्वीकार गिे । 
९.  भसूम व्यवस् ा, सहकारी त ा गररबी सिवारर् मरिालय - सगरमा ा न्त्शखरको ियािँ उचाई स्वीकृत 

गिे।  
१०.  रक्षा मरिालय - िेपाली सेिाका लेखा महासेिािी गरे्श ससंह भण्डारी त ा लेखा प्रमखु सेिािी राम 

बहादरु अयाणलको बढुवा गिे । 
११.  श्रम, रोजगार त ा सामान्त्जक सरुक्षा मरिालय - सिजामती कमणचारीहरूको आसधकाररक रेड यसुियिको 

सिवाणचि स् गि गिे ।  
१२.  सङ्घीय मासमला त ा सामारय प्रशासि मरिालय - स् ािीय तहको पररयोजिाको लासग जग्गा प्रासि गिण 

स्वीकृसत ददिे । 
१३.  सङ्घीय मासमला त ा सामारय प्रशासि मरिालय - समायोजि भै हान्त्जर हिु िपाएका कमणचारीहरुलाई 

तलव भत्ता प्रदाि गिे ।  
 

१४.  उद्योग, वान्त्र्ज्य त ा आपूसतण मरिालय - "ववदेशी लगािी त ा प्रववसध हस्तारतरर् सियमावली, 2077" 
स्वीकृत गिे । 

१५.  कृवष त ा पशपुरिी ववकास मरिालय - "रावष्ट्रय न्त्चया त ा कफी ववकास बोडण कमणचारी प्रशासि 
ववसियमावली, 2077" स्वीकृत गिे ।  

१६.  भौसतक पूवाणधार त ा यातायात मरिालय - सडप्लोमा इन्त्रजसियररङ पररषद् ऐि, 2076 को ववधेयक 
संिीय संसदमा पेश गिण स्वीकृसत ददिे ववषयको प्रस्ताव वफताण गिे । 

१७.  श्रम, रोजगार त ा सामान्त्जक सरुक्षा मरिालय - "सामान्त्जक सरुक्षा कोष लगािी कायणववसध, 2077" 
स्वीकृत गिे । 
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१८.  राजपिावित प्र म शे्रर्ीका सहसन्त्चव डा. योगेररकुमार काकीलाई राजपिावित ववन्त्शष्ट शे्रर्ीमा बढुवा 
गिे।  

१९.  राजपिावित प्र म शे्रर्ीका सहसन्त्चव श्री गोकर्णमन्त्र् दवुाडीलाई राजपिावित ववन्त्शष्ट शे्रर्ीमा बढुवा 
गिे। 

२०.  राजपिावित प्र म शे्रर्ीका सहसन्त्चव श्री सरेुश आचायणलाई राजपिावित ववन्त्शष्ट शे्रर्ीमा बढुवा गिे। 

 
२१.  स्वास््य त ा जिसंख्या मरिालय  

१. काठमाडौं उपत्यका लगायत कोसभड-१९ को संक्रमर्को दर उर्चच रहेका केही न्त्जल्ला वा 
स् ािहरूमा कोसभड-१९ को संक्रमर्को शृ्रङ्खला तोड्ि स्वास््य त ा जिसङ्क्ख्या मरिालय 
त ा कोसभड-19 संकट व्यवस् ापि केरर (CCMC) ले संक्रमर् जोन्त्खमको आिँकलि त ा 
ववश्लषेर् गिे र सोको आधारमा जोन्त्खमयकु्त न्त्जल्ला र के्षि पवहचाि गरी न्त्जल्ला कोसभड-19 
संकट व्यवस् ापि केरर (DCCMC ) लाई उपलव्ध गराउिे । सम्बन्त्रधत न्त्जल्ला कोसभड-19 
संकट व्यवस् ापि केरर (DCCMC ) ले आफ्िो न्त्जल्लासभिको कोसभड-१९ को संक्रमर् 
जोन्त्खमको ववश्लषेर् गरी न्त्जल्लाभरर वा संक्रमर्को बढी जोन्त्खम भएको ठाउिँ वा के्षिमा माि 
लागू हिुे गरी संक्रामक रोग ऐि, 2020 को दफा २ को उपदफा (२) बमोन्त्जम संक्रमर् 
रोक ाम, सियरिर् त ा उपचारका लासग आवश्यक व्यवस् ा समलाउि र सोको सिसमत्त 
आवश्यकतािसुार स् ािीय प्रशासि ऐि, 2028 बमोन्त्जमको असधकारसमेत प्रयोग गिण सबै 
प्रमखु न्त्जल्ला असधकारीलाई मकुरर गरी असधकार समु्पि े।  

२. चलन्त्चि प्रदशणि गिे र बढी भीडभाड हिु ेएवं स्वास््य त ा सरुक्षाका मापदण्ड लागू गिण 
िसवकिे सेवा र कायण बाहेक अरय सेवा र कायण स्वास््य त ा सरुक्षाका मापदण्ड पालिा हिु े
गरी सञ्चालिमा ल्याउि सम्बन्त्रधत मरिालयले अिमुसत ददि।े मरिालयले त्यसरी अिमुसत 
ददएका  सेवा र कायण सञ्चालि गदाण कोसभड-१९ संक्रमर्को जोन्त्खम ववश्लषेर्को आधारमा 
स्वास््य त ा सरुक्षाका  प मापदण्ड लागू गिण आवश्यक भएमा सम्बन्त्रधत मरिालयले 
आवश्यक कायणववसध स्वीकृत गरी कायाणरवयिमा ल्याउि े। कोसभड-१९ संक्रमर्को जोन्त्खम 
सबश्लषेर्को आधारमा कुिै सेवा वा कायणको सञ्चालिमा कुिै खास के्षि वा ठाउिँमा रोक लगाउि 
वा कुिै वकससमले सियरिर् गिण आवश्यक देन्त्खएमा दफा १. बमोन्त्जम सम्बन्त्रधत प्रमखु 
न्त्जल्ला असधकारीले सिर्णय गरी आवश्यक व्यवस् ा समलाउिे ।  

३. कोसभड-१९ को संक्रमर्का कारर् क्वारेन्त्रटि वा आईसोलेशिमा बसी वा अस्पताल भिाण भई 
कायाणलयमा उपन्त्स् त हिु िसकेका सरकारी त ा अधण सरकारी सिकाय एवं कायाणलयमा कायणरत 
कमणचारीहरूका हकमा सम्बन्त्रधत कायाणलय प्रमखुले क्वारेन्त्रटि वा आईसोलेशिमा बसेको वा 
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अस्पताल भिाण भएको व्यहोरा प्रमान्त्र्त गरी क्वारेन्त्रटि वा आईसोलेशिमा बसेका 
कमणचारीहरूलाई बढीमा १४ ददि र अस्पताल भिाण भई उपचार गराएका कमणचारीहरूलाई 
अस्पतालमा उपचार गराउिँदाको अवसधभर सावणजसिक ववदा कायम गरी ददि े। सिजी संि 
संस् ाका हकमा समेत सोही अिसुारको व्यवस् ा गिण  गराउि अिरुोध गिे । 

४. सावणजसिक सिकायमा कायणरत पदासधकारी वा कमणचारी कोसभड-१९ बाट संक्रसमत भएमा वा 
करयाक्ट रेससङ्गमा परेमा त्यस्ता पदासधकारी वा कमणचारीबाहेक अरय कमणचारी/ 
पदासधकारीबाट सावणजसिक सेवालाई सिररतरता ददि े व्यवस् ा समलाउिे । यसको सियसमत 
अिगुमि सम्बन्त्रधत मरिालय र प्रदेश संकट व्यवस् ापि केरर (PCCMC)/ न्त्जल्ला कोसभड-
19 संकट व्यवस् ापि केरर (DCCMC )  ले गिे । 

५. कोसभड-19 संक्रमर्को जोन्त्खम ववश्लषेर् गरी स्वास््य त ा सरुक्षाका मापदण्ड र तोवकएका 
शतणहरू पूर्णपालिा हिु ेगरी पारस्पररकता, आवश्यकता र औन्त्चत्यको आधारमा संस्कृसत, पयणटि 
त ा िागररक उड्डयि मरिालयले सियसमत अरतराणवष्ट्रय हवाई उडािहरू सञ्चालि गराउि े
व्यवस् ा समलाउिे। तर समिराष्ट्र भारतको हकमा एअर रावफक बबलको अवधारर्ा अिरुूप 
प्रसतददि एक/एक उडािमाि सञ्चालि हिुे गरी दबैु पक्षबाट तोवकएको कुिै एक वायसेुवालाई 
उडाि गिण अिमुसत ददि े। सम्बन्त्रधत वायसेुवा माफण त अरतराणवष्ट्रय हवाई उडािबाट िेपाल 
आउिे यािहुरूले यािा गिुण अन्त्ि िै International Traveller Online Form असिवायण रुपमा 
भिे/भराउिे व्यवस् ा समलाउिे । उक्त Online Form भरेका र ववमािमा बोसडणङ्ग हिुे समय 
भरदा बढीमा ७२ िण्टाअन्त्िको PCR ररपोटण िेगेवटभ भएका यािलुाई माि ल्याउि ेव्यवस् ालाई 
कडाइकासा  पालिा गिे गराउिे ।  

६. ववदेशन्त्स् त िेपाली सियोगबाट जारी हुिँदै आएको िेपाल भ्रमर्को प्रवेशाज्ञा पूवणवत रूपमा जारी 
गिे व्यवस् ा सम्बन्त्रधत सिकायले समलाउिे । 

७. ववदेशी पयणटक िेपाल भ्रमर्मा आउिँदा पालिा गिुणपिे शतणहरू र मापदण्ड संस्कृसत, पयणटि त ा 
िागररक उड्डयि मरिालयले तोक्िे । 

८. िेपाल सरकार, मन्त्रिपररषद्को समसत 2077/7/24 गतेको सिर्णयािसुार िपेालको 
अरतराणन्त्ष्ट रय सीमािामा रहेका िेपाल प्रवेश गिे सवै प्रवेश ववरद ुर खलु्ला सीमािाको जिुसकैु 
स् ािबाट हिुसक्ि ेयािहुरूको आवागमिका ववषयको देहायबमोन्त्जम गिे र अरय व्यवस् ा 
उक्त समसत 2077/7/24 गतेको सिर्णयबमोन्त्जम िै हिुे– 
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(क) स्वास््य र सरुक्षा सम्बरधी मापदण्ड लगायत अरय तोवकएका शतणपालिा हिुे गरी हवाई 
मागणबाट िेपाल प्रवेश गिे ववदेशी यािहुरू िेपालको अरतराणवष्ट्रय ववमािस् लबाट िेपाल प्रवेश 
गिण पाउिे व्यवस् ा समलाउि े। तर स् लमागणबाट िेपाल प्रवेश गिण िपाउिे व्यवस् ा पूवणवत 
कायमै रहिे ।    

(ख) "कोसभड-19 को ववश्वव्यापी संक्रमर्को कारर्बाट उत्पन्न असहज पररन्त्स् सतमा स्वदेश 
आउिैपिे अवस् ामा रहेका िेपाली िागररकलाई स्वदेश आउि सहजीकरर् गिे सम्बरधी 
आदेश, 2077 (संशोधिसमेत)" बमोन्त्जम स् लमागणबाट िेपाल प्रवेश गिण तोवकएका प्रवेश 
ववरदबुाट िेपाली िागररकले िेपाल प्रवेश गिण सक्िे व्यवस् ा पूवणवत कायमै रहिे । 

 

९ उन्त्ल्लन्त्खत व्यवस् ाको पूर्णपालिा भए िभएको ववषयको सम्बन्त्रधत मरिालय र प्रदेश कोसभड-
19 संकट व्यवस् ापि केरर (PCCMC)/न्त्जल्ला कोसभड-19 संकट व्यवस् ापि केरर (DCCMC) 
ले स् ािीय प्रशासिको सहयोगमा अिगुमि गिे । यसरी अिगुमि गदाण स्वास््य त ा सरुक्षाका 
मापदण्ड लगायत अरय व्यवस् ाहरू उल्लिंि भएको पाइएमा सम्बन्त्रधत व्यन्त्क्त वा संस् ालाई 
प्रचसलत कािूिबमोन्त्जम कावाणही गिे । 

२२.   

ऐसतहाससक जिआरदोलि, सशस्त्र द्वरद्व र तराइ मधेशमा भएको आरदोलिमा िाइते भई उपचार गिुणपिे 
अवस् ामा रहेका व्यन्त्क्तहरूलाई िेपाल सरकारले सरकारी अस्पतालमा सििःशलु्क उपचार गराउिे । 
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सम्बत ्२०7७ साल मङ ससर 7 गते बसेको मन्त्रिपररषद् बैठकका सिर्णयहरु      
    
 

१.  प्रधािमरिी त ा मन्त्रिपररषद्को कायाणलय - िेपाल रयाय सेवा, सरकारी वकील समूह, राजपिवित प्र म 
शे्रर्ीका सहरयायासधवक्ताहरूको सरुवा गिे ।   

२.  गहृ मरिालय - ववन्त्शष्ट व्यन्त्क्तहरूको सरुक्षा व्यवस् ापि कायणववसध, 2077 स्वीकृत गिे ।  
३.  गहृ मरिालय - सामान्त्जक सरुक्षा(पवहलो संशोधि) ववधेयकलाई वफताण सलिे प्रवक्रया अगासड बढाउि 

स्वीकृसत ददिे ।    

४.  परराष्ट्र मरिालय - कोरोिा भाइरस (कोसभड-१९) महामारी सम्बोधिा ण आयोन्त्जत संयकु्त राष्ट्र सङ्घीय 
महासभाको ववशेष असधवेशिमा सहभागी हिुे प्रसतसिसधमण्डलको गठि गिण स्वीकृसत ददिे । 

५.  सङ्घीय मासमला त ा सामारय प्रशासि मरिालय - न्त्जल्ला सभा, दोलखाको जग्गा न्त्जल्ला सिवाणचि 
कायाणलय, दोलखाको िाममा हक हस्तारतरर्को स्वीकृसत ददिे । 

६.  सङ्घीय मासमला त ा सामारय प्रशासि मरिालय - न्त्जल्ला समरवय ससमसत महासङ्घ िेपाललाई कायाणलय 
सञ्चालिका लासग रु.१५ लाख चालू (सञ्चालि) अिदुाि उपलब्ध गराउि स्वीकृसत ददिे । 

७.  सञ्चार त ा सूचिा प्रववसध मरिालय -  माििीय सञ्चार त ा सूचिा प्रववसध मरिीको ररक्त सञ्चार ववज्ञ 
पदमा सभमेश्वर िगरपासलका वडा िं. १ दोलखाका श्री राजेरर मािरधरलाई सियनु्त्क्त गिे ।  

८.  स्वास््य त ा जिसङ्क्ख्या मरिालय - एकीकृत स्वास््य ववज्ञाि प्रसतष्ठाि ववषयको व्यवस् ा गिण 
बिेको ववधेयकको अवधारर्ापिको मस्यौदामा सैद्धान्त्रतक स्वीकृसत ददिे । 

९.  अ ण मरिालय - "िवप्रवतणि सरुुवाती पूिँजी कजाण प्रवाह कायणववसध, २०७७" स्वीकृत गिे ।  
१०.   “िेपाल सरकार (कायण सम्पादि) (िैठौं संशोधि) सियमावली, २०77” स्वीकृत गिे र सोको सूचिा 

असतररक्ताि गरी िेपाल राजपिमा प्रकाशि गिे । 
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सम्बत ्२०7७ साल मङ ससर 3 गते बसेको मन्त्रिपररषद् बैठकका सिर्णयहरु      
    
 

१.  गहृ मरिालय - सावणजसिक वहतको लासग आवश्यक सेवामा हडताल गिण सिषेध गिे सूचिा िेपाल 
राजपिमा प्रकाशि गिे ।  

२.  रक्षा मरिालय - िेपाली सेिाका सहायक र ी सरतोष कुमार ढकाल समेत दईु सहायक र ी र चार 
महासेिािीको बढुवा गरी पदस् ापि त ा उपर ी अिरत काकी र दईु सहायक र ीको सरुवा गिे ।  

३.  न्त्शक्षा, ववज्ञाि त ा प्रववसध मरिालय - अस् ायी दरबरदी ससजणिा गिे । 

 


