
2077 साल भदौ १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू 
 

क्र.सं. मरिालय निर्णयको संन्त्िप्त व्यहोिा 
१.  उद्योग, वान्त्र्ज्य तथा 

आपूनतण मरिालय  
२०७६ चैि १६ अगानि िै नसपपङ भइसकेका केिाउ ि मरिचको आयात गिण 
स्वीकृनत ददिे।  

२.  गहृ मरिालय  अशक्त, असहाय ि अपाङ्गता भएका साथै आफ्िो हेिचाह आफैँ गिण िसक्ि े
व्यन्त्क्तहरू वषाणतको मौसममा कायाणलयसम्म आई साउि मसारतनभि  
परिचयपि िपवकिर् गिाउि असहज देन्त्िएकोले कान्त्िक मसारतनभि  निवेदि 
ददि सक्ि े गिी सामान्त्जक सिुिा (पपहलो संशोधि) नियमावली, २०७७ 
स्वीकृत गिे। 

३.  पििाष्ट्र मरिालय  संयकु्त िाष्ट्रसंघका लानग िेपालको स्थायी नियोग, जेिेभाको लानग िेपाल पििाष्ट्र 
सेवाका िाजपिापित प्रथम शे्रर्ी, सहसन्त्चव -१ ि िाजपिापित दितीय शे्रर्ी, 
उपसन्त्चव-१ गिी २ वटा अस्थायी दिबरदी िवीकिर्/स्वीकृत गिे। 

४.  पििाष्ट्र मरिालय क. संयकु्त िाष्ट्र सङ्घको 75 औ ंमहासभामा भच ुणअल माध्यमबाट सहभागी हिु  
सम्माििीय प्रधािमरिी श्री केपी शमाण ओलीज्यूको िेततृ्वमा पििाष्ट्र 
मरिीसपहतको १० सदस्यीय प्रनतनिनधमण्िल गठि गिी सोही बमोन्त्जमको 
credentials महासभाको औपचारिक प्रयोजिका लानग पठाउिे। 

ि. महासभा अरतगणत उच्चस्तिीय सप्ताहका बैठकहरूमा भच ुणअल माध्यमबाट 
सम्माििीय प्रधािमरिीज्यूको िेततृ्वको केन्त्रिय प्रनतनिनधमण्िलले 
काठमािौंबाट, संयकु्त िाज्य अमेरिकाका लानग िेपाली िाजदूत, संयकु्त 
िाष्ट्रसंघका लानग िेपालका स्थायी प्रनतनिनध ि स्थायी नियोगका कूटिीनतक 
कमणचािीहरूले प्रनतनिनधत्व गिे।  

ग. महासभाका बाँकी कायणक्रमहरूमा संयकु्त िाष्ट्रसंघका लानग िेपालका स्थायी 
प्रनतनिनध ि स्थायी नियोगका कूटिीनतक कमणचािीहरूले प्रनतनिनधत्व गिे। 

५.  पििाष्ट्र मरिालय िेपाली महावान्त्र्ज्यदूतावास, ल्हासाको रिक्त महावान्त्र्ज्यदूत पदमा सहसन्त्चव 
श्री िविाज ढकाल ि िेपाली महावान्त्र्ज्यदूतावास, हङकङको रिक्त 
महावान्त्र्ज्यदूत पदमा सहसन्त्चव श्री उदय बहादिु िािा मगिलाई नियकु्त गिे। 

६.  भनूम व्यवस्था, 
सहकािी तथा गरिबी 
निवािर् मरिालय 

मालपोत कायाणलय, धाददङ्गका िाममा िहेको ३-२-०-० िोपिी जग्गा ि सोमा 
बिेको पिुािो भवि निलकण्ठ िगिपानलकालाई उपलब्ध गिाउि स्वीकृनत 
ददि।े 

७.  ििा मरिालय  िेपाली सेिाका सहायक िथी पविय पवक्रम िार्ालाई उपिथी दजाणमा बढुवा ि 
उपिथी गोकुल भण्िािीको सरुवा गिे। 

८.  ििा मरिालय  िेपाली सेिाका सहायक िथी अरुर् कुमाि पालको िाजीिामा स्वीकृत गिे।  

९.  वि तथा वाताविर् 
मरिालय 

 

तल्लो जोगमाइ िोला जलपवद्यतु आयोजिा निमाणर्को लानग इलाम न्त्जल्लाको 
माइजोगमाइ गाउँपानलका-४ मा िहेको गड्डी सामदुापयक वि लगायतको २.४६ 
हेक्टि िापष्ट्रय वि ििे प्रयोग गिण स्वीकृनत ददि।े 



१०.  श्रम, िोजगाि तथा 
सामान्त्जक सिुिा 
मरिालय 

सम्बन्त्रधत श्रम गरतव्य मलुकुसँगको सम्झौता ि मागका आधािमा ियाँ श्रम 
स्वीकृनत िलुा गिे।  

११.  संस्कृनत, पयणटि 
तथा िागरिक 
उड् ियि मरिालय 

आगामी सेप्टेम्बि १५, २०२० पनि बहिाइिका िाजकुमािसपहत १५ जिा 
बहिाइिी ि ३ जिा निपटस िागरिक गिी जम्मा १८ जिाको टोलीलाई 
स्वास््य तथा जिसंख्या मरिालयले स्वीकृत गिेको स्वास््य सम्बरधी मापदण्ि 
पालिा गिेगिी नियमािसुाि िेपालको लोबचेु ि मिास्ल ुपहमाल आिोहर् गिणको 
लानग चाटणि फ्लाइटबाट िेपाल आउि अिमुनत ददि।े 

१२.  सङ्घीय मानमला तथा 
सामारय प्रशासि 
मरिालय  

सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रशासि मरिालय अरतगणत सञ्चानलत सनमनतहरुको 
लानग अनधकृतस्तिका 6 अस्थायी दिवरदी नसजणिा गिण स्वीकृनत ददिे। 

१३.  सहिी पवकास 
मरिालय  

सहिी पवकास मरिालयले निमाणर् गिे २००० वेि िमताको क्वािेरटाइि 
निमाणर् गिण आवश्यक िरिद कायण सावणजनिक िरिद ऐि, २०६३ को दफा 
६६ एवं सावणजनिक िरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४५ अिसुाि 
िरिद गिे। 

१४.  स्वास््य तथा 
जिसङ् ख्या मरिालय 

पवश् वव्यापी महामािीको रूप नलएको कोनभि-१९ को िोकथाम, नियरिर् ि 
उपचाि सम्बरधमा देहायबमोन्त्जम गिे गिाउिे गिी संक्रामक िोग ऐि, 2020 
को दफा २ बमोन्त्जम देहायको आदेश जािी गिे। सोको सूचिा िेपाल 
िाजपिमा अनतरिक्ताि गिी प्रकाशि गिे। 

१. संक्रामक िोग ऐि, 2020 को दफा २ बमोन्त्जम िपेाल सिकाि, 
मन्त्रिपरिषद्को नमनत 2077/4/5 को निर्णयअिसुाि जािी भई नमनत 
2077/4/26 मा हेिफेि भएको आदेशको (यसपनि आदेश 
भनिएको) दफा ३ (जिस्वास््य तथा सिुिा मापदण्ि पालिा गिे गिी 
सेवा तथा कायणहरू सञ् चालि गिे) मा िहेको "नमनत २०७७ भदौ १6 
गतेदेन्त्ि" भने्न व्यहोिाको सट्टा "नमनत २०७७ असोज 1 गतेदेन्त्ि" भर िे 
व्यहोिा िाख् िे।  

२. िेपाल सिकाि, मन्त्रिपरिषद्को नमनत 2077/4/5 को निर्णयअिसुाि 
जािी भएको आदेशको दफा 3 मा िहेको िण्ि (ि) को सट्टा देहायको 
िण्ि (ि) िाख् ि–े 

(ि) संस्कृनत, पयणटि तथा िागरिक उड्डयि मरिालयले तोकेको 
मापदण्िबमोन्त्जम हिुे गिी सो मरिालयले तोकेका आरतरिक 
व्यवसापयक तथा अरय उिािहरू; 
ति, अरतिाणपष्ट्रय व्यवसापयक तथा अरय उिािको हकमा िेपाल 
सिकाि, मन्त्रिपरिषद्को नमनत 2077/5/4 को निर्णयअिसुाि 
जािी आदेशको दफा ११ बमोन्त्जम हिु।े 

३. िेपाल सिकाि, मन्त्रिपरिषद्को नमनत 2077/५/४ को निर्णयअिसुाि 
जािी भएको आदेशको दफा ६ को सट्टा देहायको दफा ६ िाख् िे– 



६.  सबै प्रदेश सिकाि तथा स्थािीय तहले संक्रमर् जोन्त्िम 
पवश् लेषर्का आधािमा प्रदेश कोनभि-१९ सङ्कट व्यवस्थापि 
केरि (PCCMC) ि न्त्जल्ला कोनभि-१९ सङ्कट व्यवस्थापि केरि 
(DCCMC) को समरवयमा आइसोलेसि बेिको प्रबरध गिे। 
कािमािौं उपत्यकाको हकमा स्वास््य तथा जिसङ्ख्या 
मरिालयले काठमािौं उपत्यकामा िहेका सिकािी अस्पताल, 

आवश्यकताअिसुाि अरय निजी, सामदुापयक एवं न्त्शिर् अस्पताल 
ि स्वास््य प्रनतष् ठािसमेतलाई प्रयोगमा ल्याई आवश्यक सङ्ख्यामा 
आइसोलेसि बेिको प्रबरध गिे। बागमती प्रदेश सिकाि ि 
सम्बन्त्रधत स्थािीय तहले काठमािौं उपत्यकानभि 
आवश्यकताअिसुाि थप आइसोलेसि बेिको प्रबरध गिे। यस 
कायणमा कोनभि-१९ सङ्कट व्यवस्थापि केरि (CCMC) ि 
स्वास््य तथा जिसङ्ख्या मरिालयले आवश्यक समरवय ि 
सहजीकिर् गिे। प्रदेश ि स्थािीय तहबाट प्रबरध हिुे आइसोलेसि 
बेिको व्यवस्था ि सञ् चालिका लानग आवश्यक बजेट प्रदेश 
कोिोिा सङ्क्रमर् िोकथाम, नियरिर् तथा उपचाि कोषबाट 
उपलब्ध गिाउिे। सो कोषबाट िकम उपलब्ध गिाउि सक्ि े
अवस्था िभएमा स्वास््य तथा जिसङ्ख्या मरिालयले उपलब्ध 
गिाउिे। आइसोलेसि स्थलको सिुिा प्रबरध िेपाली सेिाले गिे। 

४. िेपाल सिकाि, मन्त्रिपरिषद्को नमनत 2077/५/४ को निर्णयअिसुाि 
जािी भएको आदेशको दफा ११ मा देहायबमोन्त्जम गिे– 

(क)  दफा ११ को शीषणक व्यहोिाको सट्टा देहायको शीषणक व्यहोिा 
िाख् िे– 

 संस्कृनत, पयणटि तथा िागरिक उड्डयि मरिालयको न्त्जम्मेवािी ि 
जवाफदेपहतामा उिाि सङ्ख्या ि यािकुो व्यवस्थापि, क्वािेन्त्रटि 
ि आइसोलेसिको उपलब्धताको सनुिन्त्श् चतताको आधािमा दैनिक 
आगमि याि ु८०० जिामा िबढ्िे गिी देहायबमोन्त्जम नियनमत 
तथा उद्धाि (चाटणि) अरतिाणपष्ट्रय हवाई उिाि सञ् चालि ि सोको 
व्यवस्थापि गिेेः   

(ि)  दफा ११ को िण् ि (क) मा िहेका "अिमुनत भएका िेपाली 
िागरिक ि" भने्न व्यहोिापनि "सम्बन्त्रधत कूटिीनतक नियोगको 
नसफारिसमा एकाघिका आफरतको मतृ्य ु भई वा गम्भीि 
उपचािका लानग िेपाल आउिैपिे अवस्थाका गैिआवासीय 
िेपाली तथा" भर िे व्यहोिा थप गिे। 

(ग)  दफा ११ मा िहेको िण्ि (ि) को सट्टा देहायको िण्ि (ि) 
िाख् िे– 



(ि) RT-PCR पिीिर् सहज िभएका मलुकुहरू जस्तै- साउदी 
अिब, कुवेत, कताि वा अरय मलुकुबाट नियनमत 
उिािबाट यािहुरू ल्याउि िपाउि।े त्यस्ता मलुकु ि 
नियनमत उिािका लानग अिमुनत िभएका श्रनमक िहेका 
मलुकुबाट सम्बन्त्रधत िेपाली कूटिीनतक नियोगबाट 
नसफारिस भएबमोन्त्जमका ि िोजगािदाता कम्पिीकै िचणमा 
वा िोजगािी सम्झौता सपकएका आफ् िै िचणमा िेपाल 
आउि चाहिे यािकुो लानग उद्धाि (चाटणि) उिाि, 

(घ)  दफा ११ पनि देहायको ११क. थप गिे– 

११क. िेपालमा अध्ययि गिण ि पिीिा ददि आउिपुिे पवदेशी 
पवद्याथीहरूलाई ७२ घण्टानभिको RT-PCR िेगेपटभ 
भएको प्रमार्पि ि सम्बन्त्रधत न्त्शिर् संस्थामा आवेदि 
गिेको वा भिाण भएको प्रमार्को आधािमा न्त्शिा, पवज्ञाि 
तथा प्रपवनध मरिालयको नसफारिसमा िेपाल आउि 
अिमुनत ददिे। त्यस्तो पवद्याथीले िेपाल सिकािले जािी 
गिेका स्वास््यसम्बरधी सबै मापदण्ि ि प्रोटोकलको 
पालिा गिुणपिेि।  

५. प्रत्येक निवाणचि िेिका प्रनतनिनध सभाका पपहलो हिु े निवाणन्त्चत हिुे 
प्रर्ालीबाट निवाणन्त्चत माििीय सदस्यको िेततृ्वमा सो ििेका प्रनतनिनध 
सभाका समािपुानतक प्रर्ालीबाट निवाणन्त्चत माििीय सदस्यहरू ि िापष्ट्रय 
सभाका माििीय सदस्यहरूलाई जिप्रनतनिनधको हैनसयतले कोनभि-१९ 
को िोकथाम, नियरिर् ि उपचािका कायणहरूको आवश्यक समरवय ि 
अिगुमि गिण अििुोध गिे। 

६. जिस्वास््य तथा सिुिाका मापदण्ि पालिा गिे गिी प्रत्येक पिीिाथीको 
चािैतफण  कम्तीमा दईु दईु नमटि दूिी कायम गिी एउटा पिीिा हलनभि 
बढीमा २५ पिीिाथी िहिे व्यवस्था नमलाई िेपाल मेनिकल 
काउन्त्रसलले न्त्चपकत्सक दताण प्रमार्पि पिीिा (Licensing 

Examination) सञ् चालि गिे। सो पिीिा सञ् चालि प्रयोजिका लानग 
आवश् यक आवत जावतको सहजीकिर् ि सिुिाको व्यवस्था स्थािीय 
प्रशासिले नमलाउिे। 

 

 


