
२०७७ साल साउन १९ गते सोमवार बसेको मन्त्रिपररषद् बैठकका ननर्णयहरू 

 

क्र.स. मरिालय ववषय 

1  प्रधानमरिी तथा 
मन्त्रिपररषद्को कायाणलय 

लगानी बोर्णको प्रमखु कायणकारी अनधकृत पदमा श्री सशुील भट्टलाई ननयकु्त 
गने। 

2  अथण मरिालय नेपाल एकद्वार प्रर्ाली आयोजना कायाणरवयन इकाई सञ्चालनका लानग अथण 
मरिालय र अरतगणत मौजदुा दरबरदीबाट पदपूनतण गने गरी चालू आनथणक वषण 
2077/78 मा आवश्यक पने ७ जना राजिावकिं त पदहरूको अस्थायी 
दरबरदी स्वीकृनत गने। 

3  अथण मरिालय बेरुज ुफर्णयौट मूल्याङ्कन र अनगुमन सनमनतको सदस्य सन्त्चवमा श्री रमा 
जोशी दलुाललाई दईु वषणको लानग मनोनयन गने। 

4  उद्योग, वान्त्र्ज्य तथा 
आपूनतण मरिालय 

रुग्र् उद्योगको पवहचान, वनगणकरर्, पनुउणत्थान, पनुननणमाणर् तथा व्यवस्थापनका 
लानग नेपाल सरकारलाई सझुाव ददन श्री ददपक सवेुदीको सिंयोजकत्वमा ६ 
सदस्यीय सनमनत गठन गने। 

5  भनूम व्यवस्था, सहकारी 
तथा गररबी ननवारर् 
मरिालय 

स्याङ्गजा न्त्जल्ला, अजुणनचौपारी गाउँपानलका वर्ा निं.१ को ३० रोपनी जग्गा 
प्रशासकीय भवन लगायतका पूवाणधार ववकास गरी सञ्चालन गनण ३० वष े
दीर्णकालीन प्रकारको नलजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृनत ददने। 

6  भनूम व्यवस्था, सहकारी 
तथा गररबी ननवारर् 
मरिालय 

भनूम व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी ननवारर् मरिालय अरतगणत सञ्चालन हनुे 
आयोजना तथा कायणक्रमहरु कायाणरवयन गनण ४२ जना राजपिािंवकत 
अनधकृतहरुको अस्थायी दरवरदी स्वीकृत गने। 

7  वन तथा वातावरर् 
मरिालय 

भजुङु्ग हाइड्रोपावर प्रा.नल.लाई मानथल्लो नमददम जलववद्यतु आयोजनाको 
पावरहाउस, हेर्वर्कसण, पेनस्टक र पहुँचमागण लगायतका भौनतक सिंरचनाहरु 
ननमाणर् गनणका लानग अन्नपूर्ण सिंरक्षर् क्षिे अरतगणत पने लमजङु न्त्जल्लाको 
र्कव्होलासोथार गाँऊपानलका-४ मा रहेको ८.९८ हेर्कटर सरकारी वन क्षिेको 
जग्गा प्रयोग गनण स्वीकृनत ददने। 

8  सङ्घीय मानमला तथा 
सामारय प्रशासन 
मरिालय 

नेपाल प्रशासन सेवा, राजपिािंवकत प्रथम शे्रर्ीका सहसन्त्चव वीरबहादरु राईलाई 
ववन्त्शष्ट शे्रर्ीको सन्त्चव पदमा बढुवा गने। 

9  सहरी ववकास मरिालय शहरी ववकास मरिालय अरतगणत सञ्चालन हनुे ववकास आयोजना/कायणक्रम 
सञ् चालनको लानग राजपिािंवकत पदका २९२ अस्थायी दरवरदी स्वीकृत गने। 

10  स्वास््य तथा जनसङ् ्या 
मरिालय 

स्वास््य बीमा बोर्णको अध्यक्ष पदमा भमु्लटुार-८, काभ्रपेलाञ्चोक ननवासी 
र्ा.सेनेररराज उप्रेतीलाइण ननयकु्त गने। 

11  ऊजाण, जलस्रोत तथा 
नसँचाई मरिालय 

ट्रङ्क लाइन तथा रे्नर्केटेर् वफर्रबाट भएको ववद्यतु आपूनतण सम्बरधमा ववद्यतु 
उपभोगकताण उद्योगी व्यावसायीहरू र ववद्यतु प्रानधकरर्बीच देन्त्खएको 
वववादलगायतका समस्याको समाधान मरिालय र मातहत ननकायबाट 
समरवयात्मक रूपमा गने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपररषद् को नमनत 
२०७६।९।२१ को ननर्णयबमोन्त्जम ऊजाण, जलस्रोत तथा नसँचाइ मरिालयका 



सन्त्चवको सिंयोजकत्वमा गदठत सनमनतले पेश गरेको प्रनतवेदन कायाणरवयन गनण  
ऊजाण, जलस्रोत तथा नसँचाइ मरिालयलाई ननदेशन ददने। 

12  काननु, रयाय तथा 
सिंसदीय मानमला 
मरिालय 

सन्त्रध सम्पर न गने सम्बरधी ननदेन्त्शका, २०७६ को मस्यौदामा स्वीकृनत प्रदान 
गने। 

13  काननु, रयाय तथा 
सिंसदीय मानमला 
मरिालय 

प्रशासकीय अदालत ननयमावली, २०७६ स्वीकृत गने। 

14  भौनतक पूवाणधार तथा 
यातायात मरिालय 

NORMS FOR RATE ANALYSIS OF ROAD TUNNEL 

CONSTRUCTION-2077 स्वीकृत गने। 

15  गहृ मरिालय वैयन्त्क्तक गोपनीयता सम्बरधी ननयमावली, २०७७ स्वीकृत गने। 
16  सहरी ववकास मरिालय Nepal National Building Code NBC:105:2020, Seismic Design of 

Building in Nepal स्वीकृत गने। 
17  ऊजाण, जलस्रोत तथा 

नसँचाइ मरिालय 
सनुकोशी मररन र्ाइभसणन बहउुद्देश्यीय आयोजनाको सरुुङ ननमाणर् कायणको 
नम्सण (Norms) स्वीकृत गने। 

18  अर्थ मन्त्रालय नेपाल सरकार र भारत सरकारका  वीचमा प्रर्म पटक ममतत २००८ अगस्ट ६ मा 
सम्पन्त्न भएको साना ववकास आयोजना सञ्चालन सम्झौतामा नेपाल सरकार 
मन्त्न्त्रपररषद्को ममतत २०७४।०८।१४, २०७५।०३।२४, २०७५।११।२८ र २०७६।०९।०७ 
को तनर्थयानुसार कायम गररएको शतथ र आयोजना कायाथन्त्वयन ढााँचा कायम रहन े
गरी उक्त सम्झौताको म्याद सन ्२०२३ अगस्ट ५ सम्म र्प गने । 

 


