
स�बत् २०7७ साल साउन 26 गते सोमबार बसेको मि��प�रष�को बैठकका िनण�यह�

  
�.स. म��ालय िनण�यको संि�� �यहोरा

1. उ�ोग, वािण�य तथा 

आपू�त म��ालय 

नेपाल-बंगलादेश वािण�य सिचव �तरको छैठ� बैठकका लािग वाता� गन� 

सिचवको संयोजक�वमा ११ सद�यीय वाता� टोली गठन गन�।

2. गृह म��ालय िवभूषणस�ब�धी िवधेयकको मसौदा तजु�माको सै�ाि�तक �वीकृित 

�दने  
3. गृह म��ालय नेपाली सेनाका महासेनानी �ी स�जय देउजालाई Government of 

Lebanon, Lebanese Republic, Ministry of National Defense 
बाट �दान ग�रएको िवभूषण “The Medal of Militory Valor of 
Silver Degree” �हण गन� �वीकृित �दने 

4. गृह म��ालय िज�ला �कुम (पि�म) चौरजहारी न.पा. ८ मा िमित २०७७/२/१० 
गतेको घटनाका मृतकका प�रवारलाई �ित प�रवार �.१० दश लाखका 
दरले आ�थक सहायता उपल�ध गराउन र घाइतेह�को उपचार गदा� 
लागेको बील बमोिजमको उपचार खच� उपल�ध गराउने। 
मृतक  र बाबुह�को िववरण

१. नवराज िव.क. भेरी न.पा.-4, जाजरकोट मुनलाल नेपाली

२. गणेश बुढा मगर भेरी न.पा.-4, जाजरकोट पदम बहादुर बुढा मगर

३. लोके�� सुनार भेरी न.पा.-११,जाजरकोट लछे सुनार

४. संजीव िव.क. भेरी न.पा.-4, जाजरकोट बलराम िवश् वकमा�

५. गोिव�द शाही भेरी न.पा.-११, जाजरकोट इ�� बहादुर शाही

६. �टकाराम सुनार भन् ने �टकाराम नेपाली चौरजहारी न.पा.-1, �कुम 
(पि�म) चोबे नेपाली

घाइतेह�को िववरण

१. लाल बहादुर ख�का भेरी न.पा.-४, जाजरकोट झुप बहादुर ख�का

२. िबभाग पुन भेरी न.पा.-३, जाजरकोट सेते पुन

३. कैलास भन् ने मदन शाही भेरी न.पा.-४, जाजरकोट लाल बहादुर 
शाही

४. सरोज भडेल भेरी न.पा.-४, जाजरकोट केशव भडेल

५. भोला िब.सी. (िबटालु) भेरी न.पा.-१३, जाजरकोट िजत बहादुर 
िबटालु

६. युिनक भन् ने इ�� जंग शाह भेरी न.पा.-४, जाजरकोट लिलत जंग 
शाह

७. जीवन भन् ने आिशस िव.क. भेरी न.पा.-४, जाजरकोट बम बहादुर 
िव.क.
८. सु�दप ख�का भेरी न.पा.-४, जाजरकोट हेम बहादुर ख�का

९. गोिव�द सुनार भेरी न.पा.-११, जाजरकोट भीम बहादुर सुनार

१०. महेश काक� भेरी न.पा.-३, जाजरकोट गणेश काक�

११. िड�ली िव.क. कुमाख गा.पा.-4, स�यान ड�वर िव.क.
१२. सुिनल सुनार रा�ी सोनारी गा.पा.-4, बाँके ह�रलाल सुनार

5. वन तथा वातावरण 
म��ालय

सुपरमाइ �यासकेड जलिव�ुत आयोजना (३ मे.वा.) िनमा�णका लािग 
राि�य वन �े� �योग गन� 

6. वन तथा वातावरण 
म��ालय

ग�या�ङ खोला साना जलिव�ुत आयोजना िनमा�णको लािग वन �े� 
�योग गन� �दने

7. कृिष तथा पशुप�छी िवकास 

म��ालय

खा� पदाथ�ह�को गुण�तर िनधा�रण स�ब�धी आदेश �वीकृत गन� ।

8. सं�कृित, पय�टन तथा पय�टन पूवा�धार तथा पय�टन उपज िवकास साझेदारी (स�ालन तथा 



नाग�रक उ�यन म��ालय �व�थापन) िनद�िशका, २०७७ �वीकृत गन� ।

9. �धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को काया�लय

राि�य जनगणना 2078 को घर तथा घरप�रवार सूचीकरण फारम र 

मु�य ��ावली �वीकृत गन�।

10. स� चार तथा सूचना 

�िविध म��ालय

�ेस काउि�सल (काय��व�था) (ते�ो संशोधन) िनयमावली, २०७७ 

�वीकृत गन�।

11. नेपाल सरकार, मि��प�रष�को िमित 2077/2/12 को िनण�यबमोिजम जारी भएको कोिभड-१९ को 
िव��ापी स��मणको कारणबाट उ�प� असहज प�रि�थितमा �वदेश आउनै पन� अव�थामा रहेका 
नेपाली नाग�रकलाई �वदेश आउन सहजीकरण गन�स�ब�धी आदेश, 2077 को दफा २. �वेश 
िव�दुस�ब�धी �व�थाः मा रहेको उपदफा (१) को स�ा देहायको उपदफा (1) रा�े र सोको सूचना 
नेपाल राजप�मा अित�र�ा�क गरी �काशन गन�। 
(१) भारतबाट �थलमाग� �ँदै �वदेश आउने नेपालीको लािग नेपाल-भारत सीमाका देहायका �वेश िव�दु 
तो�कएको छः-
(क) काकडिभ�ा (झापा)
(ख) रानी (मोर�ग)
(ग) माडर (िसराहा)
(घ) गौर (रौतहट)
(ङ) वीरग� (पसा�)
(च) वेलिहया (�प�देही) 
(छ) कृ�णनगर (किपलव�तु)
(ज) जमुनाह (बाँके)
(झ) गौरीफ�टा (कैलाली)
(ञ) ग�ाचौक� (क�नपुर) 

12. 1. िव� व�ापी महामारीको �पमा फैिलएको कोिभड-१९ रोगको सं�मणबाट सुरि�त रहनका लािग 
िछमेक� िम�राष्�ह� लगायत अ�य िम�राष्�ह�ले चालेका �यास र अनुभवसमेतलाई �यानमा 
राखी यस �े�मा बसोबास गन� �ि�ह�लाई सो रोगको सं�मणबाट सुरि�त राख्न नेपालको 
अ�तरा�ष्��य सीमानामा रहेका नेपाल �वेश गन� सवै �वेश िव�दु र खु�ला सीमानाको जुनसुकै 
�थानबाट �नस�े या�ुह�को आवागमन 207७ साउन 32 गते आइतबार म�यरातस�मका लािग 
�थिगत ग�रएकोमा हाललाई िमित २०७७ भदौ ३१ गते बुधबार (तदनुसार २०२० से�टे�बर 

१६) म�यरातस�मका लािग नेपालको अ�तरा�ष्��य सीमानामा रहेका नेपाल �वेश गन� सवै �वेश 
िव�दु र खु�ला सीमानाको जुनसुकै �थानबाट �नस�े या�ुह�को आवागमन �थिगत गन� गरी 
िनर�तरता �दने 

तर, नेपाल सरकार, मि��प�रष�को िमित 2077/2/12 को िनण�यबमोिजम जारी भएको 

"कोिभड-१९ को िव��ापी स��मणको कारणबाट उ�प� असहज प�रि�थितमा �वदेश आउनै 

पन� अव�थामा रहेका नेपाली नाग�रकलाई �वदेश आउन सहजीकरण गन�स�ब�धी आदेश, 2077 

(िमित २०७७/४/२६ को संशोधनसमेत)" बमोिजम �थल माग�बाट नेपाल �वेश गन� तो�कएका 

�वेश िव�दुबाट नेपाल �वेश गन� �दने �व�था र मालसामानको ढुवानी �व�थालाई यथावत 
कायम राख्ने  यो आदेशको पालना नगरी सीमा नाकाबाट �वेश गन� गराउने र �वेश गरेका 
मािनसह�लाई लुकाउने काय� गरे गराएमा �चिलत कानूनबमोिजम कारबाही गन� ।

२.   िव� व�ापी महामारीको �प िलएको कोिभड-१९ को सं�मणको रोकथाम, िनय��णका 
लािग सरकारले सं�ामक रोग ऐन, 2020 को दफा २ बमोिजम जारी गरेको आदेश जनताको जीवन 
र�ाका लािग हो  हालस�म यो आदेशको पालना गरी साथ �दनुभएकोमा नेपाल सरकार स�पूण� 
�ददीबिहनी तथा दाजुभाइह�मा हा�दक ध�यवाद �ापन गद�छ  साथै, सं�ामक रोग ऐन, २०२० 

को दफा २ बमोिजम जारी ग�रएको आदेश र नेपालको अ�तरा�ष्��य सीमानामा रहेका नेपाल 
�वेश गन� सवै �वेश िव�दु र खु�ला सीमानाको जुनसुकै �थानबाट �नस�े या�ुह�को आवागमन 
�थिगत गन� काय�को पूण� पालना गरी गराई सहयोग पुर्याउनु �न नेपाल सरकार स�पूण� 
�ददीबिहनी तथा दाजुभाइह�मा हा�दक आ�ह गद�छ ”



िव� व�ापी महामारीको �प िलएको कोिभड-१९ को रोकथाम, िनय��ण र उपचार स�ब�धमा 
सं�ामक रोग ऐन, 2020 को दफा २ बमोिजम नेपाल सरकार, मि��प�रषद् को िमित 2077/4/5 को 
िनण�यअनुसार जारी भएको आदेशमा देहायबमोिजम हेरफेर तथा थपघट गन�। सोको सूचना नेपाल 
राजप�मा अित�र�ा�क गरी �काशन गन�

1. आदेशको दफा २ को ख�ड (क) को स�ा देहायको ख�ड (क) रा�े-

(क) होटल तथा रे�ुरे�टबाट तयार ग�रएका खा� प�रकार लैजाने सेवा (टेक अवे) मा�।

2. आदेशको दफा ३ मा रहेको "िमित २०७७ भदौ १ गतेदेिख" भ�े �होराको स�ा "िमित २०७७ 

भदौ १६ गतेदेिख" भ�े �होरा रा�े ।

3. आदेशको दफा ४ पिछ देहायको दफा ४क. देिख ४ढ स�म थप गन�-

४क. कोिभड-19 स��मणको स��य स��िमत दुई सयभ�दा बढी भएका िज�ला र काठमाड� 
उप�यकाका सरकारी तथा गैरसरकारी िनकाय, ब�क, सहकारी, लघुिव� एवं िव�ीय संघ-
सं�थालगायतका जनतासँग ��य� स�पक�मा रही सेवा �वाह गन� सबै काया�लय, िनकाय 
एवं संघ-सं�थाह�ले िव�ुतीय मा�यमबाटसमेत सेवा �वाह गन� �व�था िमलाउने। यी 
िनकायह�को काय�स�पादन एवं सेवा �वाहका लािग बढीमा 50 �ितशत कम�चारी 
काया�लयमा आलोपालो गरी उपि�थत �ने र अ�य कम�चारीह�लाई सुरि�त �पमा 
घरबाटै स�पादन गन� स�कने तो�कएका काय�ह� गन� (Work from Home) �व�था 
स�बि�धत काया�लय �मुखल ेिमलाउने। अनलाइन, भचु�अल वा िव�ुतीय मा�यमबाट सेवा 
�वाह गन� स�भव न�न े र बढी जनस�पक� �ने काय� अक� िनण�य नभएस�मका लािग 
�थिगत गन�, सेवा �वाह र जनशि� �व�थापनको िज�मेवारी िज�ला कोिभड संकट 
�व�थापन के�� (DCCMC) को सम�वयमा स�बि�धत काया�लय �मुखको �ने।

४ख. मािनसह�को जमघट, भेटघाट एवं निज�कने काय�बाट कोिभड-19 को स��मण ब�दै 
गइरहेको �ँदा अ�याव�यक बाहेकका कुनै पिन �कारका बैठक, समी�ा, गो�ी, सेिमनार, 
छलफल, भेलाज�ता सामूिहक जमघट �ने काय�ह� नगन�/नगराउने।

४ग. �वा��य र सुर�ालगायतका आधारभूत सेवा �वाहलाई िनर�तरता �दन जनशि�, 
जनशि�लाई आव�यक पन� �वा��य साम�ी, आव�यक सुर�ा �ब�ध र अनुकूल काय� 
वातावरण बनाउन स�बि�धत म��ालयका सिचवले आव�यक काय�योजना तयार गरी 
�भावकारी �पमा काय� स� चालन गन� गराउने।

४घ. कोिभड-19 को स��मणको जोिखम ब�दै गएको देिखएको �ँदा जन�वा��यको र�ालाई 

सव�� �ाथिमकतामा रा� नुपन� आव� यकता भएकोले धा�मक�थलह�मा दैिनक िन�य 
पूजा बाहेक अ�य कुनै पिन गितिविध स� चालन नगन� नगराउने । चाडपव�ह� आ-आ� नै 
घरिभ� रही जन�वा��यका मापद�डह� पालना गरेर आ-आ� नो प�रवारका सद�यह�ले 

मा� मनाउने ।

४ङ. दैिनक उपभो�य व�तुलगायत पूवा�धार िनमा�णमा आव�यक साम�ीह� आपू�त गदा� सो 
काय�मा संल� चालक, सहचालक तथा अ�य �ि�ले �वा��य सुर�ास�ब�धी मापद�ड 
पालनामा कमी भएको देिखएकोले स�बि�धत �वसायी, उ�ोगी एवं सामािजक संघ-
सं�था, सामुदाियक सं�था र सहकारीह�ले अिनवाय� �पमा सामािजक दुरी कायम गनु�का 
साथै मा�क, �यािनटाइजरज�ता �यूनतम �वा��य मापद�ड पालना गन�  तो�कएका �वेश 
िव�दु र सुर�ा जाँच गन� �थानह�मा मापद�ड पालना भए नभएको जाँच गन�, पालना 
नभएमा त�काल कारबाही गन�। जन�वा��य र सुर�ाका मापद�डह�को पालना गन� 
गराउने िज�मेवारी िवषयगत म��ालयका सिचवको �ने, िवषयगत म��ालयका सिचवले 
मातहतको िवभाग, काया�लय र �थानीय �शासनको सम�वयमा िनयिमत अनुगमन गन� 
गराउने

४च. शैि�क सं�थाह� (िव�ालय, कलेज, �ुसन से�टर,, तािलम के��), सबै �कारका सभा, 
गो�ी, तािलम, सेिमनार, सबै �कारका �दश�न, भेला तथा स�मेलन, िसनेमा हल, पाट� 
�यालेस, डा�सबारलगायतका मनोर� जन �थल, सैलुन, �युटीपाल�र तथा �पा, �वीिमङ 
पुल, िजमखानालगायत हे�थ �लब, समूहमा खेिलने खेलकुद र खेल मैदानमा �ने ��तुित, 
सबै �कारका धा�मक तथा सामािजक �थल, पु�तकालय, स��हालय र िचिडयाखाना हाल 



स� चालन िनषेधकै अव�थामा रहेको �ँदा स�बि�धत म��ालयबाट यसको िनयिमत 
अनुगमन गरी कडाइका साथ पालना गन� गराउने एवं उ�लङ् घन गन�लाई �चिलत 
कानुनबमोिजम कारबाही गन�।

४छ. काठमाड� उप�यकाका तीनवटा िज�लािभ� आवतजावत गन�बाहेक कोिभड-19 को स��य 

सं�िमत स��या दुई सयभ�दा बढी भएका िज�लाबाट अ�य िज�लामा िज�ला कोिभड 
संकट �व�थापन के�� (DCCMC) तथा �थानीय �शासनको अनुमितमा बाहेक 
आवतजावत नगन� नगराउने  अ�याव�यक काय�का लािग मा� अनुमित �दान गन�। 
अनुमित �दान गदा� �योजनसमेत खुलाई या�ा गन� �ि�को नामसमेत समावेश गरी 
अनुमितप� जारी गन�।

४ज. फुटपाथ/खु�ला ठाउँ र ठेलागाडा/साइकलमा स� चालन भइरहेका तरकारी, फलफूल, 
खा�ा�, ल�ा कपडालगायतका खु�ा �ापार �वसाय एवं कवाडी स�कलनज�ता काय� 
जथाभावी �पमा स� चालन �ँदा भीडभाड ब�ने र कोिभड-19 को स��मण समुदाय 
�तरस�म िव�तार �न े जोिखम बढेकोले य�ता काय�लाई स�बि�धत �थानीय 
�शासन/�थानीय तहले िनषेध गन�। 

४झ. उ�ोग, कलकारखानालगायतका �वसाय स� चालन गन� �वसायीह�ल े हाल उ�ोग 
�वसाय स� चालन गन� तथा िनजी तथा साव�जिनक िनमा�णको काममा लगाइएका 
�िमकलगायतका जनशि�लाई अिनवाय� �पमा जन�वा��य तथा सुर�ाको मापद�ड 
अवल�बन गन� लगाई उ�ोग/कलकारखाना/साव�जिनक तथा िनजी िनमा�णको प�रसरिभ�ै 
सुरि�त �पमा खाने ब�े �व�था गन�। हाललाई अ�य� �थानबाट कामदारह� न�याउने। 
कोिभड-19 को स��मणको कारण भिव�यमा आउने जोिखम �व�थापन गन� स�बि�धत 
उ�ोग �वसायले आ�नो �े�िभ� आव�यक �ारेि�टन तथा आइसोलेसनलगायतका 
पूवा�धारको �ब�धसमेत गन�।

४ञ. नेपाल सरकार, मि��प�रष�को िनण�यबमोिजम अनुमित भएका �ि�ह�लाई नेपाली 
कूटनीितक िनयोगको िसफा�रसमा ३०० (तीन सय) जना र वैदेिशक रोजगार क�याणकारी 
कोषबाट खच� �होन� गरी उ�ार ग�रने 200 (दुई सय) जना नेपाली नाग�रकसमेत दैिनक 
कुल ५०० (पाँच सय) जनाको स��यामा नब�ने गरी उडान अनुमित �दने। य�ता 
उडानबाट आउन े�ि�ह�लाई काठमाड� उप�यकामा नै तो�कएका �थानमा �ारेि�टनमा 
रा�े �व�था िमलाई स��मणमु� भएको य�कन भएपिछ मा� स�बि�धत ग�त�मा 
पठाउने �व�था गन�। यसरी आउने �ि�ह�लाई आव�यक �ारेि�टनको �व�थापन 
काठमाड� उप�यकाका �थानीय तहको सम�वयमा काठमाड�, लिलतपुर र भ�पुर 
िज�लाका िज�ला कोिभड संकट �व�थापन के�� (DCCMC) ले गन�। यसरी आउने 
या�ुको 5 देिख 7 �दनिभ� �वा��य तथा जनस��या म��ालयले RT-PCR परी�ण गन� 
�व�था िमलाउने

४ट. कोिभड-१९ को िव� व�ापी सं�मणको कारणबाट उ�प� न असहज प�रि�थितमा �वदेश 
आउनैपन� अव�थामा रहेका नेपाली नाग�रकलाई �वदेश आउन सहजीकरण गन� स�ब�धी 
आदेश, २०७७ मा तो�कएका �वेश िव�दुह�बाट आवतजावत गन� �ि�ह�को अिभलेख 
रा� ने। �वेश िव�दु रहेकै िज�लामा स�बि�धत �देश सरकारको सम�वय र नेपाली सेनाको 
सहयोगमा स�बि�धत िज�ला कोिभड संकट �व�थापन के�� (DCCMC) ले आव�यक बेड 
स��याका �ारेि�टनको �व�था गन�

४ठ. भारततफ�को सीमावत� �े�मा रहेका व�ती एवं बजारमा कोिभड-19 को स��मण 
फैिलरहेको अव�थालाई म�यनजर गद� नेपाल-भारत सीमाबाट नेपाल �वेश गन� तो�कएका 
उि�लिखत िनि�त �वेश िव�दुह� (नाका) बाहेक अ�य� कुनै पिन �थानबाट दैिनक �पमा 
�कनमेलका लािग आवतजावत गन�, उ�ोगका लािग कुनैपिन �कारको जनशि�/कामदार 
�याउन एवं कुनै पिन �कारको आवतजावत �न न�दने �व�था स�बि�धत िज�ला कोिभड 
संकट �व�थापन के�� (DCCMC) ले िमलाउने।

४ड. कोिभड-19 को स��मणको दर वृि� भइरहेको स�दभ�मा सं�िमतह�को िव� लेषण गरी 
ल�ण नदेिखएका सं�िमतह�लाई रा� न आव�यक बेड स��याका आइसोलेसन से�टर 



तयार गन�। स��मणको दर ब�ढरहेको �थानमा रहेका अ�पतालको हालको �मता अ�ययन 
गरी ल�ण भएका स��िमतह�लाई उपचार गन� �योजनको लािग �वा��य तथा 
जनस��या म��ालयले �ोतसाधनको आव�यक �ब�धसिहत िनजी अ�पताल तथा िश�ण 
अ�पतालह�लाई �योग गन�स�े गरी वैकि�पक �व�था िमलाउने।

४ढ. हाल स��मणको दर बढेका, स��मणको उ� जोिखममा रहेका एवं आव�यक मा�ामा 
�वा��यकम�को अभाव देिखएका �थानह�मा �वा��य तथा जनस��या म��ालयबाट 
त�काल आव�यक जनशि� खटाई �वा��य सेवालाई सुदृढ र �भावकारी गराउने।”


