
सम्बत ्२०7७ साल भदौ १ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपररषद् बैठकका निर्णयहरू 
  

क्र.स. मरिालय निर्णयको संन्त्िप्त व्यहोरा 
१.  १. न्त्िल्ला कोनभड-१९ संकट व्यवस्थापि सनमनत (DCCMC) बाट कोनभड-१९ को संक्रमर् 

िोन्त्िमको ववश्लषेर् गरी संक्रमर् िोन्त्िमको अवस्थाका आधारमा संक्रामक रोग ऐि, २०२० 
को दफा २ को उपदफा (२) बमोन्त्िम कोनभड-१९ को संक्रमर् रोकथाम, नियरिर् तथा 
उपचारका लानग सम्बन्त्रधत न्त्िल्लाभरर वा न्त्िल्लाको कुिै भागमा माि लागू हिु ेगरी आवश्यक 
व्यवस्था नमलाउि र सोको निनमत्त आवश्यकतािसुार स्थािीय प्रशासि ऐि, २०२८ 
बमोन्त्िमको अनधकार समेत प्रयोग गिण सबै प्रमिु न्त्िल्ला अनधकारीलाई मकुरर गरी अनधकार 
समु्पिे। 

२. स्थािीय प्रशासि ऐि, २०२८ बमोन्त्िम प्रमिु न्त्िल्ला अनधकारीले कुिै स्थािमा निषेधाज्ञा 
िारी गरेको अवस्थामा त्यस्ता स्थाि नभिका सबै सरकारी तथा सावणिनिक कायाणलयहरु 
रयूितम मािामा कमणचारी उपन्त्स्थत गराई कायाणलय सञ्चालि गिे र सो बाहेकका अरय 
कमणचारीलाई सरुन्त्ित रूपमा घरबाटै सम्पादि गिण सवकिे तोवकएका कायणहरू गिे (Work 

from Home) व्यवस्था सम्बन्त्रधत कायाणलय प्रमिुले नमलाउिे। 

३. सावणिनिक आवागमि; पेसा व्यवसाय सञ् चालि; अरतराणविय सीमामा आवतिावत; सबै प्रकारका 
बैठक, सेनमिार, गोष्ठी, तानलम, सम्मेलि; धानमणक तथा सामान्त्िक वक्रयाकलापलगायतका 
ववषयमा यसपूवणका आदेशहरूद्वारा गररएका व्यवस्थाहरू र ििस्वास््य एवं सरुिाका मापदण्ड, 

क्वारेन्त्ण्टि तथा आइसोलेसिसम्बरधी मापदण्ड, करयाक्ट टे्रनसङसम्बरधी मापदण्ड तथा अरय 
व्यवस्थाहरू कोनभड-१९ रोकथाम, नियरिर् र उपचारको सम्बरधमा संक्रामक रोग ऐि, 

२०२० बमोन्त्िमका आदेशको अङ्ग भएकाले त्यस्ता सबै आदेश, मापदण्ड तथा व्यवस्थाहरूको  
पालिा गिे गराउिे कायण कोनभड-१९क्राइनसस म्याििेमेरट सेरटर (CCMC) र सम्बन्त्रधत 
मरिालय एवं निकायहरुले प्रभावकारी रुपमा गिे गराउिे । कोनभड-१९क्राईनसस म्यािेिमेरट 
सेरटर (CCMC) र सम्बन्त्रधत मरिालयले सोको प्रभावकारी अिगुमि गिे। सो व्यवस्थाको 
प्रनतकूल काम कारबाही भएमा सम्बन्त्रधत प्रमिु न्त्िल्ला अनधकारीले कािूिबमोन्त्िम तत्काल 
कारबाही गिे। 

२.  १.  हालै आएको अववरल वषाणका कारर् नसरधपुाल्चोक र कानलकोट न्त्िल्लालगायत देशका ववनभर ि 
स्थािमा बाढी पवहरो आई ठूलो ििधिको िनत भएको छ। उक्त दुुःिद\ घटिामा परी ज्याि गमुाउि े
मतृकहरूप्रनत श्रद्धासमुि अपणर् गदै शोक प्रकट गिे, प्रभाववत शोकसरतप् त पररवारििप्रनत गवहरो 
समवेदिा प्रकट गिे तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास््यलाभको कामिा गिे।  

२.  बाढी पवहरोमा परी घाइते हिुहेरूको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले नमलाउि।े घाइतेहरूको 
उपचारमा कुिै कमी कमिोरी हिु िददिे।  

३. ववपद  पीनडत उद्धार र राहत सम्बरधी मापदण्ड, २०६४ (संशोधिसमेत) मा भएको व्यवस्थाबमोन्त्िम 
देहायको राहत, सहायता र सहयोग यथाशीघ्र उपलब्ध गराउि-े  
(क) राहत रकम:- ववपद को घटिामा परी कुिै पररवारमा एक ििाको मतृ्य ुभएमा रु. २ लाि, सोही 

पररवारमा अरय व्यन्त्क्तको समेत मतृ्य ुभएमा प्रनतव्यन्त्क्त थप रु. १ लािका दरले;  
(ि) िगद सहायता:- ववपद बाट घर, बहाल, आवास िष्ट भएका वा िाद्यान्न बाली तथा िग्गा िनमि 

वा पसल व्यवसायसमेत िोक्सािी भई तत्काल गिुाराको लानग िाद्यान्नसमेत िभएमा वा दबैु 



 

 

अवस्थाका पीनडत पररवारलाई यथाशीघ्र प्रनत पररवार ५ ििासम्म सदस्य भएको पररवार भए 
रु. १५ हिार र ५ ििाभरदा बढी सदस्य भएको पररवार भए रु. २० हिारका दरले;  

(ग)  आनथणक सहयोग:- ववपद् का घटिामा परी िाद्यान्न तथा हाल बसोवास गरररहेको घर पूर्ण रूपमा 
िष्ट भएमा वा पूर्ण िष्ट िभए तापनि सम्भाववत ितराबाट िोनगि सरुन्त्ित स्थािमा ियााँ घर 
निमाणर् गिुणपिे भएमा त्यस्तो पररवारलाई प्रनत पररवार रु. १ लािसम्म;  

(घ)  उपचार र यातायात िचण:- घाइते हिुेहरूलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउाँदा लागेको 
िचण, अस्पतालबाट घर िाि प्रनतव्यन्त्क्त रु. १ हिार र यातायात िचण;  

(ङ)  सहनुलयत दरमा काठ:- िनत भएको घर पिुनिणमाणर्का लानग प्रचनलत कािूिबमोन्त्िम न्त्िल्लान्त्स्थत 
वि कायाणलयमाफण त सहनुलयत दरमा काठ उपलब्ध गराउि।े 

४.  असरुन्त्ित, ववकट, ववकासका पूवाणधार परु् याउि कदठि, अनत दगुणम स्थािमा रहेका बस्तीहरूलाई 
योििाबद्ध रूपले सरुन्त्ित स्थािमा ववकासका पूवाणधार एवं उपयकु्त सेवा सवुवधासवहतका 
व्यवन्त्स्थत र सरुन्त्ित बस्ती ववकास गिे सरकारको िीनत प्राथनमकताका साथ कायाणरवयि गिे। 
यसै क्रममा देशका ववनभर ि भागमा बाढी पवहरोको उच्च िोन्त्िममा रहेका वस्तीहरूलाई यथाशीघ्र 
सरुन्त्ित स्थािमा स्थािारतरर्को कायण सहरी ववकास मरिालय र रान्त्् ट्रय पिुनिणमाणर् प्रानधकरर्ले 

गिे। सोको समरवय गहृ मरिालयले गिे। 
३.  अथण मरिालय ववश्व बैंक समूहअरतगणत अरतराणविय ववत्त निगमको शयेर िररद गिण 

स्वीकृनत ददिे।  
४.  अथण मरिालय सासेक-ववद्यतु प्रसारर् तथा ववतरर् प्रर्ाली सदुृढीकरर् आयोििाका 

लानग एन्त्शयाली ववकास बैंकबाट अमेररकी डलर 200 नमनलयि 
(कररब रु.२३ अबण ८८ करोड) बराबरको सहनुलयतपूर्ण ऋर् र िवे 
सरकारको तफण बाट प्राप्त हिु ेअमेररकी डलर 35 नमनलयि (कररब रु. 
४ अबण १८ करोड) बराबरको अिदुाि सहायता स्वीकार गिे। 

५.  कृवष तथा पशपुरछी ववकास 
मरिालय 

अिदुािको मल ववतरर् व्यवस्थापि निदेन्त्शका, २०७७ स्वीकृत गिे। 

६.  परराि मरिालय िेपाल परराि सेवाका देहायका सहसन्त्चवहरूलाई रािदूत पदमा 
नियनु्त्क्तका लानग नसफाररस गिे- 
१. गेहेरर रािभण्डारी - बेन्त्ल्ियम र यरुोवपयि यनुियि 

२. तापस अनधकारी - पावकस्ताि 

३. रामकािी िड्का - िमणिी, 
७.  भौनतक पूवाणधार तथा 

यातायात मरिालय 
पूवाणञ्चल ववश्वववद्यालय (स्कूल अफ इन्त्रिनियररङ्ग एण्ड टेक्िोलोिी) 
ववराटिगरलाई नब.ई. इलेन्त्क्ट्रकलमा ववद्याथी संख्या-४८ ििा सवहतको 
ियााँ थप कायणक्रम र मदि भण्डारी स्मनृत प्रनतष्ठाि िेपाल, उलाणबारी, 
मोरङ्गलाई ब्याचलर अफ आवकण टेक्चरमा ववद्याथी संख्या-४८ ििा 
सवहतको ियााँ थप कायणक्रम अध्ययि अध्यापि गराउि अस्थायी 
स्वीकृनत प्रदाि गिे। 

८.  मवहला, बालबानलका तथा 
ज्येष्ठ िागररक मरिाल 

समाि कल्यार् पररषद मा ररक्त कोषाध्यि पदमा फाकफोक-७ इलाम 
निवासी श्री लोकिाथ सवेुदीलाई मिोियि गिे। 

९.  यवुा तथा िेलकुद मरिालय यवुा तथा िेलकुद मरिालयअरतगणत राविय यवुा पररषदमा आ.व. 
०७7/७8 का लानग 15 वटा अस्थायी दरबरदी स्वीकृत गिे। 



 

 

१०.  यवुा तथा िेलकुद मरिालय यवुा तथा सािा व्यवासायी स्वरोिगार कोषको उपाध्यिमा डा. देवराि 
रोका, िोटाङ डााँडागाउाँ-८ लाई नियकु्त गिे। 

११.  वि तथा वातावरर् 
मरिालय 

िेपालले Global Green Growth Institute (GGGI) को सदस्यता प्राप्त 
गिण िेपाल सन्त्रध ऐि, २०४७ बमोन्त्िम संघीय संसदमा पेश गिण 
न्त्स्वकृनत ददि।े 

१२.  सङ्घीय मानमला तथा सामारय 
प्रशासि मरिालय 

देहायका स्थािीय तहको पररयोििाको लानग िग्गा प्रानप्त गिण स्वीकृनत 
ददि।े  

 १. गंगादेव गाउाँपानलका, रोल्पा  

 २. सवुर्ण गाउाँपानलका, बारा  

 ३. गिरुी गाउाँपानलका, धाददंग  

 ४. भाि ुिगरपानलका, तिहुाँ  

 ५. चौतारा सााँगाचोकगढी िगरपानलका, नसरधपुाल्चोक । 
१३.  सङ्घीय मानमला तथा सामारय 

प्रशासि मरिालय 
कमणचारी समायोिि सम्बरधी समस्या समाधाि गिण िीनतगत व्यवस्था 
गिे । 

१४.  सञ् चार तथा सूचिा प्रववनध 
मरिालय 

प्रसे काउन्त्रसल िेपालका सदस्य श्री दगुाण भण्डारी (पौडेल) लाई 
कायणबाहक अध्यि तोक्िे । 

१५.  स्वास््य तथा ििसङ् ख्या 
मरिालय 

लोक सेवा आयोगबाट नसफाररस भएका तपनसलमा उल्लेन्त्ित 
उम्मेदवारहरुलाइण िेपाल स्वास््य सेवाको एघारौं तहको पदमा बढुवा 
नियनु्त्क्त गिे। 

१. डा.अन्त्ित ििाल - ग्यािो इरटेरोलोिी 
२. डा.मकेुश शमाण पौडेल - ग्यािो इरटेरोलोिी 
३.  डा.ववकास िेपाल - ििरल सिणरी 
४.  डा.रववि बहादरु बस्िते - यरुो सिणरी 
५.  डा.न्त्शल ुशे्रष्ठ - अथोपेनडक सिणरी 

 


