
सम्बत ्२०7७ साल असार 29 गते सोमबार बसेको मन्त्रिपररषद्को बैठकका निर्णयहरू 

 

क्र.सं. मरिालय निर्णयको संन्त्िप्त ब्यहोरा 
१.  प्रधािमरिी तथा 

मन्त्रिपररषद्को कायाणलय 
परापूर्णकालदेन्त्ि चलि चल्तीमा रहेका मठ, मन्त्रदर, बाटो, कुलो जस्ता स्थल पिे 
भएमा सोको सार्णजनिक उपयोगमा असर िपरु् याउि े गरी गण्डकी 
वर्श्ववर्द्यालयको भौनतक पूर्ाणधार निमाणर् तथा शैन्त्िक वक्रयाकलाप सञ्चालि गिण 
जग्गाको स्र्ानमत्र् िेपाल सरकारमै रहिे गरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई 
उपयोग/प्रयोगका लानग देहायका जग्गा उपलब्ध गराउिेेः 
(क) कास्की न्त्जल्ला पोिरा महािगरपानलका र्डा िं.३२ न्त्स्थत िेपाल 

सरकारको िाममा रहेको ३५२-१४-१-० रोपिी;  
(ि) तिहुुँ न्त्जल्ला शकु्लागण्डकी िगरपानलका र्डा िम्बर ५ न्त्स्थत १७५-०-

०-० रोपिी । 

२.  अथण मरिालय कृवष नबकास बैङ्कको स्र्ानमत्र्मा रहेको सावर्क जिकपरु िगरपानलका -१२ मा 
रहेको जग्गा र सावर्क कैलाली न्त्जल्ला तारािगर ४(क) हाल धिगढी उप 
महािगरपानलका-१ मा रहेको जग्गा प्रचनलत बजार मलु्यमा र दबैु निकायको 
सहमनतका आधारमा आर्श्यक प्रकृया पूरा गरी स्र्ीकृत मापदण्ड बमोन्त्जम 
कमणचारी सञ्चय कोषलाई नबक्री गिण स्र्ीकृनत ददिे। 

३.  अथण मरिालय भरसार ऐि, २०६४ को दफा ४ बमोन्त्जम भरसार कायाणलयहरुको स्थापिा गिे 
तथा भरसार कायाणलयहरुको कायण िेिानधकार पिुरार्लोकि गिे । 

४.  अथण मरिालय िेपाल सरकारर्ाट घोषर्ा भएको लकडाउि अर्नधभरमा िरीद सम्झौता भएका 
तथा उक्त अर्नध नभि सम्झौताको म्याद समाप्त भएका तर सम्झौता बमोन्त्जम 
कायण सम्पन्न हिु िसकेको अर्स्थामा सम्र्न्त्रधत आपूनतणकताण, निमाणर् व्यर्सायी, 
सेर्ा प्रदायक र्ा परामशणदाताको निरे्दिको आधारमा बोलपि स्र्ीकृत गिे 
अनधकारीले िेपाल सरकारलार्ण थप लागत िपिे एरं् म्याद थप गरे बापत अरय 
कुिै दार्ी गिण िपाउिे गरी सम्झौता/करार गरार्ण आनथणक दावयत्र् िपिे गरी 
सावर्कको िरीद सम्झौतामा सम्र्न्त्रधत पदानधकारीले बढीमा 6 मवहिा म्याद 
थप गिण स्र्ीकृनत ददि।े 

५.  कृवष तथा पशपुरछी 
वर्कास मरिालय 

बीउ नबजिको वकनसम, जातहरुको सून्त्चत गरी िेपाल राजपिमा सूचिा प्रकाशि 
गिण स्र्ीकृनत ददिे । 

६.  गहृ मरिालय सशस्त्र प्रहरी बल, िेपालको संगठि तथा व्यर्स्थापि सरे्िर् प्रनतरे्दि¸ २०७७ 
स्र्ीकृत गिे। 

७.  परराष्ट्र मरिालय अरै्तनिक र्ान्त्र्ज्यदूत सम्बरधी (पाुँचौ संशोधि) नियमार्ली, २०३९ मा भएको 
व्यर्स्था बमोन्त्जम ७ र्टा अरै्तनिक िेपाली र्ान्त्र्ज्यदूतहरूको पदार्नध थप, २ 
जिालाई र्ान्त्र्ज्यदूतबाट महार्ान्त्र्ज्यदूतमा पदोन्ननत र १ जिा र्ान्त्र्ज्यदूतलाई 
नियनु्त्क्त र १ जिालाई पदमकु्त गिे । 

८.  रिा मरिालय  िेपाली सेिाका प्राड महासेिािी जीर्ि प्रसाद दाहाल तथा प्राड प्रमिु सेिािी 
ओम बहादरु भट्टको बढुर्ा गरी पदथापि र प्राड सहायक रथी राजेश्वर भट्टराईको 
सरुर्ा गिे ।  



९.  रिा मरिालय  िेपाली सेिाका प्रमिु सेिािी ददर्सराज रेग्मी समेत चार प्रमिु सेिािीहरुको 
बढुर्ा गिे ।  

१०.  र्ि तथा र्ातार्रर् 
मरिालय 

रयादी वफदी जलवर्द्यतु आयोजिा निमाणर्का लानग रावष्ट्रय र्ि िेिमा रहेको 
४ .हेक्टर जग्गा ९३ प्रयोग गिण ददि।े  

११.  र्ि तथा र्ातार्रर् 
मरिालय 

िािी िोला (दोलिा) जलवर्द्यतु आयोजिा निमाणर्का लानग ३ .हेक्टर  ००
रावष्ट्रय र्ि/ सरकारी र्ि िेिको जग्गा प्रयोग गिण ददिे । 

१२.  र्ि तथा र्ातार्रर् 
मरिालय 

िारायर्गढ-र्टुर्ल सडकिण्ड वर्स्तार/स्तरोन्ननत गिणको लानग रूि वर्रूर्ाहरू 
हटाउि स्र्ीकृनत ददि े। 

१३.  श्रम, रोजगार, तथा 
सामान्त्जक सरुिा 
मरिालय 

कोनभड-१९ महामारीको कारर् कामदार वर्देश पठाउि ेप्रवक्रया अर्रुद्ध भई 
रै्देन्त्शक रोजगार ऐि, २०६४ को दफा १३ को उपदफा (२) को िण्ड (घ२) 
र रै्देन्त्शक रोजगार नियमार्ली, २०६४ को नियम ८ को उपनियम (१) को 
िण्ड (क१) मा उन्त्ल्लन्त्ित व्यर्स्था कायाणरर्यि गिण बाधा अड्काउ परेकाले 
िेपाल सरकारले सोही ऐिको दफा ८२ को अनधकार प्रयोग गरी देहायको बाधा 
अड्काउ फुकाउिे आदेश जारी गिेेः 
क) लगातार दईु र्षणसम्म र्ावषणक एक सय जिा कामदार पठाउि िसकेका 

र्जाजतपि प्राप्त संस्थाको र्जाजतपि समेत आनथणक र्षण २०७७/७८ को 
लानग िर्ीकरर् गराउि आएमा नियमािसुार िर्ीकरर् गररददिे । 

ि) िण्ड (क) बमोन्त्जम िर्ीकरर् भएका र्जाजतपि प्राप्त संस्थाको आनथणक 
र्षण २०७८/७९ का लानग िर्ीकरर् गदाण त्यस्ता संस्थाले आनथणक र्षण 
२०७६/७७ देन्त्ि सम्बत ्२०७८ साल असार मसारत नभिमा कूल दईु 
सय जिा कामदार पठाएको हिुपुिे।  

१४.  श्रम, रोजगार, तथा 
सामान्त्जक सरुिा 
मरिालय 

कोनभड-१९ को वर्श् र्व्यापी सङ्क्क्रमर्को कारर् रै्देन्त्शक रोजगारीका क्रममा 
अलपि परेका िेपाली कामदारको उद्धार गरी स्र्देश वफताण गिे सम्बरधी 
निदेन्त्शका, २०७७ स्र्ीकृत गिे । 

१५.  संस्कृनत, पयणटि तथा 
िागररक उड्डयि मरिालय  

कोनभड-१९ को कारर् सनृ्त्जत अप्ठेरो पररन्त्स्थनतमा र्ायसेुर्ा कम्पिीहरु तथा 
वर्मािस्थल पररसरमा संचानलत व्यर्साय समेतलाई देहायबमोन्त्जम छुट सहनुलयत 
प्रदाि गिण स्र्ीकृनत प्रदाि गिेेः 
क. िेपाल भरीका वर्मािस्थलहरुमा आरतररक तथा अरतराणवष्ट्रय उडाि गिे 

र्ाययुाि तथा मिोरञ्जिात्मक र्ायसेुर्ाहरुलाई २०७६ चैि १ गतेदेन्त्ि 
लकडाउि िलेुको नमनतपनछ १ (एक) मवहिासम्म वर्साि शलु्क (Parking 

Fee) मा ७५ (पचहत्तर) प्रनतशतका दरले छुट ददि।े 

ि. आरतररक एरं् अरतराणवष्ट्रय वर्मािस्थल पररसरनभि वर्माि कम्पिीले 
भाडामा नलएका कोठा, सञ्चानलत पसल/कर्ल, रेषु्टराुँ/लाउरज, 

बैंक/मनिएक्सचेञ्ज सर्ारी पावकण ङ लगायतका सेर्ा ददर्रहेका फमणहरुलाई 
नमनत २०७६ चैि १ गतेदेन्त्ि लकडाउि िलेुको नमनतपनछ १ एक 
मवहिासम्म कोठा/स्थािबहालमा ७५ (पचहत्तर) प्रनतशत का दरले छुट 
ददिे र सो अर्नधसम्म त्यस्ता फमणहरुलाई जारी हिुे नबलमा वर्लम्ब शलु्क 
िनलि े। 



ग. वर्मािस्थल सेर्ा शलु्क नियमार्ली, २०६७ बमोन्त्जम नियनमत रुपमा 
बझुाउिपुिे वर्मािस्थल शलु्कहरु भकु्तािी गिे अर्नध सि ्२०२० को 
नडसेम्बर ३१ सम्म कायम गरी सो अर्नधनभि बझुाएमा वर्लम्ब शलु्क 
िनलि े। 

घ. र्ायसेुर्ा सञ्चालि अिमुनतपि िवर्करर् दस्तरु र उडाि योग्यता प्रमार्पि 
दस्तरुमा ५० (पचास) प्रनतशत छुट ददि े। 

१६.  सङ्घीय मानमला तथा 
सामारय प्रशासि मरिालय 

सावर्क न्त्जल्ला वर्कास सनमनतको कायाणलयमा स्थायी नियनु्त्क्त भई स्थािीय तहमा 
समायोजि भएका कमणचारीको सेर्ा निर्तृ सवुर्धाको रकम भकु्तािी गिे । 

१७.  सङ्घीय मानमला तथा 
सामारय प्रशासि मरिालय 

िाुँदर्ारी िगरपानलका, संिरु्ासभाको िाममा सावर्क पाङ्मा गा.वर्.स. र्डा ि.-
२ हाल िाुँदर्ारी िगरपानलका र्डा ि.-३, मा रहेको वक.ि.१०१८, ििेफल 
१४५० (र्गणनमटर) जग्गा मािेभञ्ज्याङ्ग प्रहरी चौकी, संिरु्ासभाको िाममा हक 
हस्तारतरर्को लानग स्र्ीकृनत ददि।े 

१८.  सङ्घीय मानमला तथा 
सामारय प्रशासि मरिालय 

रामबरध ुसरेु्दी समेत १० (दश) जिा कमणचारीहरुलाई िेपाल प्रशासि सेर्ा, 
राजपिांवकत प्रथम शे्रर्ी (अप्रा.) सहसन्त्चर् र्ा सो सरह पदमा स्थायी नियनु्त्क्त 
गरी संघीय मानमला तथा सामारय प्रशासि मरिालय (अनतररक्त समूह) मा 
पदस्थापि गिे । 

१९.  सञ्चार तथा सूचिा प्रवर्नध 
मरिालय 

रावष्ट्रय प्रसारर् (दशौं संशोधि) नियमार्ली, 2077 स्र्ीकृत गिे । 

२०.  सञ्चार तथा सूचिा प्रवर्नध 
मरिालय 

रेनडयो सञ्चार (लार्सेरस) (चौथो संशोधि) नियमार्ली, 2077 स्र्ीकृत गिे । 

२१.  सञ्चार तथा सूचिा प्रवर्नध 
मरिालय 

चलन्त्चि (निमाणर्, प्रदशणि तथा वर्तरर्) (छैठौं संशोधि) नियमार्ली, 2077 
स्र्ीकृत गिे । 

२२.  सञ्चार तथा सूचिा प्रवर्नध 
मरिालय 

स्माटण टेनलकम प्रा.नल.को र्जाजत पिको िर्ीकरर् दस्तरु (आठौं वकस्ता) नतिे 
र अर्नध वर्.सं. 2077 साल भदौ मसारतसम्म थप गिे । 

२३.  सङ्घीय मानमला तथा 
सामारय प्रशासि मरिालय 

िेपाल प्रशासि सेर्ाको प्रथम शे्रर्ीका सहसन्त्चर् डा.माि बहादरु नब.के.लाई 
िेपाल प्रशासि सेर्ाको समूहीकरर् (क्लष्टर) तफण को राजपिावङ्कत वर्न्त्शष्ट 
शे्रर्ीको पदमा बढुर्ा गरी अनतररक्त समूहमा पदस्थापि गिे। 

२४.  ऊजाण, जलस्रोत तथा 
नसुँचार् मरिालय 

रावष्ट्रय जलस्रोत िीनत, 2077 स्र्ीकृत गिे । 

२५.  परराष्ट्र मरिालय राहदािी नियमार्ली, 2077 स्र्ीकृत गिे । 
२६.  न्त्शिा, वर्ज्ञाि तथा प्रवर्नध 

मरिालय 
रावष्ट्रय न्त्चवकत्सा न्त्शिा नियमार्ली, 2077 स्र्ीकृत गिे ।  

२७.  स्र्ास््य तथा जिसङ्क् ्या 
मरिालय 

१. COVID-19 सम्बरधी वर्षयमा मं.प.बै.सं. 53/076 नमनत 
2076/12/16 गतेको िेपाल सरकार, मन्त्रिपररषद्को निर्णयािसुार 
स्थापिा भएको प्रदेशस्तरीय COVID-19 Crisis Management Center को 
संरचिामा स्र्ास््य निदेशिालयका प्रमिुलाई र न्त्जल्लास्तरीय COVID-19 

Crisis Management Center को संरचिामा न्त्जल्लान्त्स्थत स्र्ास््य 



कायाणलयका प्रमिुलाईसमेत समारे्श गरी कायणसञ्चालि गिे व्यर्स्था 
नमलाउि े। 

२. िेपालमा लगािी गरेका लगािीकताण र्ा निजका प्रनतनिनध; िेपालमा शािा 
स्थापिा गरी कारोबार गरररहेका बहरुावष्ट्रय कम्पिीका व्यर्स्थापक र्ा 
कमणचारी; अरतरावष्ट्रय गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रमिु र्ा कमणचारी र 
उद्योगका मेनसि उपकरर् ममणतजस्ता कायणका लानग अनत आर्श्यक पिे 
वर्देशी प्रावर्नधक जिशन्त्क्तलाई सम्बन्त्रधत मरिालयको नसफाररसमा 
स्र्ास््यसम्बरधी प्रोटोकल पालिा गिे गरी िेपालमा आउि अिमुनत ददि।े 

 


