
स�बत् २०7७ साल असार 23 गते म�गलबार बसेको मि��प�रष�को बैठकका िनण�यह�

�.सं. म��ालय िनण�यको संि�� �यहोरा

1. अथ� म��ालय िव� ब�कको सहयोगमा रणनीितक सडक स�ाल तथा �ापा�रक माग� सुधार 
आयोजना अ�तग�त नागढु�गा-नौिबसे-मुि�ल�ग तथा कमला-ढ�केबर-पथलैया सडक 
ख�डको सुधार, अ�तरदेशीय �ापार द�तामा सुधार एवं रणनीितक सडक स�ाल 
�व�थापनको �मता िव�तार काय��म स�ालनका लािग िव� ब�कबाट �ा� �ने 
स�िलयतपूण� ऋण सहायताको �पमा ��तािवत ३०० िमिलयन अमे�रक� डलर र 
�केल अप फेिसिलटी अ�तग�त १५० िमिलयन अमे�रक� डलर गरी कुल ४५० िमिलयन 
अमे�रक� डलर (क�रव � ५४ अव�) ऋण सहायता रकम �वीकार गन� 

2. अथ� म��ालय नेपाल शहरी शासक�य सुधार तथा पूवा�धार आयोजना अ�तग�त शहरको दीगो र 

सुरि�त पूवा�धारको िवकास गरी सेवा �वाहलाई गुण�तरीय एवं भरपद� बनाउन 

िव� ब�क समूहको अ�तरा�ि�य िवकास सं�थाबाट ��तािवत १५ करोड अमे�रक� डलर 

)क�रब �  .१८ अब�  (बराबरको स�िलयतपूण� ऋण सहायता �वीकार गन�  बाता�टोली 

गठन गन�

3. अथ� म��ालय एिशयाली िवकास बै�कबाट नाग�रक उ�यन �े� िवकास काय��मका लािग �ा� �ने 
50 िमिलयन अमे�रक� डलर )क�रव  पाँच  अब�  अ�ठान�बे  करोड  नेपाली  �पैयाँ  (
बराबरको ऋण सहायता �वीकार गन� 

4. ऊजा�, जल�ोत तथा 

�सचाइ

िव�ुत िनयमन आयोगका सद�य पनौती-१० खोपासी, का�े िनवासी �ी रामकृ�ण 

खितवडाले �दनुभएको रािजनामा �वीकृत गन� ।

5. ऊजा�, जल�ोत तथा 

�सचाइ

मािथ�लो मोदी जलिव�ुत आयोजनाको िनमा�ण स�ब�धी काय�को लािग का�क� 

िज�ला अ�पूण� गाउँपािलका वडा न.ं८ मा ३० रोपनी ११ आना १ पैसा ३ दाम र 

अ�पूण� गाउँपािलका १०, ११ र ७ मा क�रब ३५ रोपनी ८ आना २ दाम ज�गा �ा� 

गन� तथा �ारि�भक कारवाही गन� सहायक �शासक�य अिधकृत गणेश राज वा�लेलाई 

�ारि�भक अिधकृत तो�े ।

6. कृिष तथा पशुप�छी 

िवकास म��ालय

नेपाल कृिष अनुस�धान प�रष�को काय�कारी िनद�शक िनयुि�को लािग कृिष तथा 

पशुप�छी िवकास म��ालयका सिचव �ी राजे�� �साद भारी, व�र� कृिष वै�ािनक 
�ी �ीराम �साद नेउपाने  र �ी सव� राज ख�का सि�मिलत िसफा�रस सिमित गठन 

गन�।

7. गृह म��ालय नेपाल �हरीको �हरी महािनरी�क पदमा अित�र� �हरी महािनरी�क शैलेश थापा 

�े�ीलाई बढुवा िनयुि� गन� 
8. भूमी �व�था, 

सहकारी तथा ग�रबी 

िनवारण म��ालय

�या�गजा िज�ला, फेदीखोला गाउँपािलकालाई �शासक�य भवन िनमा�णका लािग 

साव�जिनक ज�गा �योग गन� �वीकृित �दने 

9. मिहला, बालबािलका 

तथा �ये� नाग�रक 

म��ालय

नेपाल रेड�स सोसाइटीको काम कारबाही स�ब�धमा समाज क�याण प�रष� बाट 

भएको छानिवनको िसफा�रसका आधारमा नेपाल रेड�स सोसाइटीको के��ीय 

काय�सिमितलाई  समाज क�याण ऐन, २०४९ को दफा २० वमोिजम  मिहला, 
बालबािलका तथा �ये� नाग�रक म��ालय माफ�त ७ �दनको �याद �दई सो 

सोसाइटीको के��ीय काय�सिमितलाई सफाई पेश गन� मौका �दने। 

10. मिहला, बालबािलका 

तथा �ये� नाग�रक 

म��ालय

नेपाल बाल संगठन र बाल मि�दरबाट भए गरेका कामकारवाही स�ब�धमा ग�ठत 

उ��तरीय जाँचबुझ आयोगको �ितवेदनको िसफा�रसका स�ब�धमा नेपाल बाल 

संगठनको के��ीय काय�सिमित र सो सिमितका पदािधकारी तथा सद�यलाई मिहला, 

बालबािलका तथा �ये� नाग�रक म��ालयमाफ�त ७ �दनको �याद �दई सफाईको 

मौका �दने 
11. वन तथा वातावरण 

म��ालय

रा�घाट मंगले जलिव�ुत आयोजना िनमा�णका लािग राि�य वन �े� �योग गन� 
�वीकृित �दने 

12. र�ा म��ालय काठमाड� तराई/मधेश �ुतमाग� सडक आयोजना स�ालन (ते�ो संशोधन) काय�िविध, 



२०७७ �वीकृत गन� 
13. युवा तथा खेलकुद 

म��ालय

युवा तथा साना �वसायी �वरोजगार कोष (स�ालन), िनयमावली, २०७७ �वीकृत 
गन� 

14. �वा��य तथा  
hg;+Vof 
म��ालय

�वा��य वीमा बोड�का काय�कारी िनद�शक रमेशकुमार पोखरेलले �दनुभएको 

राजीनामा �वीकृत गन�

15. िव��ापी महामारीको �प िलएको कोिभड-१९ को सं�मण स�ब�धमा नेपाल सरकार, मि��प�रष�को 
िमित २०७७/२/२८ र िमित 2077/3/15 गतेको िनण�यअनुसार सं�ामक रोग ऐन, 2020 को दफा २ 
बमोिजम जारी भएका आदेशमा देहायबमोिजम हेरफेर र थप गरी िमित 2077 साउन 6 गते म�गलबार 

(तदनुसार 2020 जुलाई 21) म�यरातस�मका लािग नेपालभर लागू �ने गरी िनर�तरता �दने  सोको 
सूचना नेपाल राजप�मा अित�र�ा�क गरी �काशन गन� 

1. आदेशको दफा १ को ख�ड (ड) को स�ा देहायको ख�ड (ड) रा�े- 

(ड) काठमाड� उप�यकाको हकमा काठमाड� उप�यकािभ� र अ�य िज�लाको हकमा स�बि�धत 

िज�लािभ� मा� स�ालन �ने या�ुबाहक साव�जिनक सवारी साधनबाहेकका अ�य या�ुबाहक 

साव�जिनक सवारी साधन;

2. आदेशको दफा २ को,- 

(क) ख�ड (छ) को स�ा देहायको ख�ड (छ) रा�े-

(छ) काठमाड� उप�यकाको हकमा काठमाड� उप�यकािभ� र अ�य िज�लाको हकमा 

स�बि�धत िज�लािभ� मा� जोर िबजोर �णालीमा स�ालन �ने गरी िनजी 

सवारी साधन (चालकबाहेक थप २ जनास�म र प�रवारिभ�का ५ वष�स�मका 

बालबािलका मा� सवार �ने) र जोर िबजोर �णालीमा स�ालन �ने गरी िनजी 

मोटरसाइकल;

(ख) ख�ड (छ) पिछ देहायको ख�ड (छ१) र (छ२) थप गन�-

(छ१) काठमाड� उप�यकाको हकमा काठमाड� उप�यकािभ� र अ�य िज�लाको हकमा 

स�बि�धत िज�लािभ� मा� स�ालन �ने �ा�सी (चालकबाहेक बढीमा २ 

जनास�म र प�रवारिभ�का ५ वष�स�मका बालबािलका मा� सवार �ने);

(छ२) काठमाड� उप�यकाको हकमा काठमाड� उप�यकािभ� र अ�य िज�लाको हकमा 

स�बि�धत िज�लािभ� मा� स�ालन �ने या�ुबाहक साव�जिनक यातायात 

(चालकसिहत िसट �मताको बढीमा ५० �ितशत या�ु रहने, एक पङ् ि�को 

िसटमा सामािजक दूरी कायम �ने गरी १ जना मा�ै रा�े, सबै या�ुले अिनवाय� 

�पमा मा�कको �योग गन�, सवारी साधनमा या�ु च�ने समयमा सवारी 

साधनको ढोकामा र सवारी साधनिभ� �यािनटाइजरको �व�था गन�, चालक 

तथा सहचालकले समेत अिनवाय� �पमा मा�क, भाइजर र प�ा लगाउने र 

सवारी साधनलाई दैिनक िनस��िमत गन�);

�प�ीकरण: यो �व�था लागू रहँदास�मका लािग मा� यस उपख�डको 

�योजनको लािग �ा�सीबाहेकका अ�य सवारी साधनका हकमा तो�कएको भाडा 

दरको पचास �ितशतस�म थप भाडा िलन पाउनेछ।

(ग) ख�ड (द) को स�ा देहायको ख�ड (द) रा�े -

(द) उ�ोग, �ित�ान र िनजी सेवा�दायक काया�लयका �िमक तथा कम�चारी ओसारपसार गन� 
�योग ग�रने सवारी साधन (िसटको एक लहरमा एक जना या�ु मा�ै रा� ने, सबै या�ुले 
अिनवाय� �पमा मा�कको �योग गन�, �यािनटाइजरको �व�था गन�, सवारी साधनलाई 
दैिनक िनस��िमत गन�)


