नेपाल सरकार मि त्रपिरषदक
् ा िनणर् यह
सं वत् २०७८ साल मङ्िसर २ गते बसेको मिन्ऽपिरषद्को बैठकको िनणर्यह
1.

ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय Ñ १३-१७ िडसेम्बर २०२१मा ईिजप्टमा आयोजना हुने ॅ ाचार
िव

ु
को सं यक्त
रा सं घीय महासिन्धको पक्ष रा ह को नव

सम्मेलनमा भाग िलन अिख्तयार दु पयोग

अनुसन्धान आयोगका ूमुख आयुक्त ौी ूेम कुमार राई नेतत्ृ वको ूितिनिधमण्डललाई ःवीकृित िदने।
2.

अथर् मन्ऽालय Ñनेपाल चाटडर् इकाउण्टे न्टस् सं ःथाको नव पिरषद्को पाषर्दमा नेपाल सरकारको तफर्बाट

बैकुण्ठबहादुर अिधकारी लगायत तीनजनालाई मनोनयन गन।

3.

ु ीय मीड आधुिनकीकरण आयोजनाका लािग एिशयाली िबकास बकबाट ूा
अथर् मन्ऽालय Ñ िव त

4.

उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय Ñ िवशेष आिथर्क क्षेऽ ूािधकरणको कायर्कारी िनदशकमा उ ोग,

सहुिलयतपूणर् ऋण सहायता अमेिरकी डलर 60 िमिलयन ःवीकार गन ।

हुने थप

वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालयका राजपऽांिकत ि तीय ौे णी (ूा.) का िसिनयर िडिभजनल केिमकल ईिन्जिनयर

ौी चण्डीका ूसाद भ लाई तोक्ने।
5.

उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय Ñ LDC Graduation and Emerging Priorities सम्बन्धी उच्चःतरीय

ु एका उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालयका सिचव ौी िदनेश भ राईको ॅमण
कायर्बममा सहभागी हुनभ
समथर्न गन।

6.

उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय Ñ िव

व्यापार सं गठनको बा॑ मन्ऽीःतरीय सम्मेलन र 10th China

Round Table on WTO Accessions कायर्बममा नेपाली ूितिनिधमण्डलको नेतत्ृ व गनर् उ ोग, वािणज्य तथा
आपूितर् मन्ऽालयका सिचव िदनेश भ राईलाई ःवीकृित िदने ।

7.

ऊजार्, जलॐोत तथा िसँचाइ मन्ऽालय Ñ नेपाल इिन्जिनयिर
रा.प.ि तीय ौे णीका िस. िड. ई. िदनेश भ
बमोिजम नेपाल इिन्जिनयिर

सेवा, िसिभल समूह, इिरगेशन उपसमूह

लगायत तीन जनालाइर् िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ९

सेवा, िसिभल समूह, इिरगेशन उपसमूहको राजपऽाि त ूथम ौे णीको सुपिरटे ण्डेण्ट

इिन्जिनयर पदमा बढु वा िनयुिक्त गरी ऊजार्, जलॐोत तथा िसं चाइ मन्ऽालय वा अन्तगर्त पदःथापन गन।
8.

ँ ाइ मन्ऽालय Ñ २०७८ मंिसर ८-१५ (सन् November 2४ दे िख December १,
ऊजार्, जलॐोत तथा िसच
2021) सम्म Morocco मा आयोजना हुने International Executive Council of IEC of ICID सम्मेलनमा ऊजार्,

जलॐोत तथा िसं चाइ मन्ऽालयका सिचव ौी सागर कुमार राईलाई सहभागी हुन ःवीकृित िदने ।
9.

ऊजार्, जलॐोत तथा िसँचाइ मन्ऽालय Ñ रानी जमरा कुलिरया िसँचाइ आयोजनाको लम्की िवःतार मूल नहरमा

परे का छु ट तथा मापदण्ड फरक परे का ऐलानी जग्गाको मुआब्जा (राहत) रकम ूदान गनर् ःवीकृित िदने ।

10. कानून, न्याय तथा सं सदीय मािमला मन्ऽालय Ñ आगामी २९ नोभेम्बरदे िख ०१ िडसेम्बर २०२१ सम्म
चीनको ह क मा Hybrid Model (Online and Physical) बाट हुने Asian-African Legal Consultative

Organization (AALCO) को ५९ औ ं वािषर्क सभामा
नेतत्ृ वको ूितिनिधमण्डललाई भाग िलन ःवीकृित िदने।

माननीय कानून, न्याय तथा सं सदीय मािमला मन्ऽी

र् ा गनर् सै ािन्तक सहमित ूदान गन ।
11. कृिष तथा पशुपन्छी िवकास मन्ऽालय Ñ पशु कल्याण िवधेयक तजुम
12. कृिष तथा पशुपन्छी िवकास मन्ऽालय Ñ पशु ूित हुने िनदर्यी व्यवहार रोक्नको लािग सिमित गठन गनर्
ःवीकृित िदने ।

द्र यः िनणर् यसँग स बि धत िव ततृ जानकारी स बि धत म त्रालयबाटै प्रा गनर् सिकनेछ ।
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13. कृिष तथा पशुपन्छी िवकास मन्ऽालय Ñ सं बामक पशु रोग िनयन्ऽण िवधेयक तजुम
र् ा गनर् सै ािन्तक सहमित
ूदान गन ।

14. खानेपानी मन्ऽालय Ñनेपाल इिन्जिनयिर

सेवा, िसिभल समूह, ःयािनटरी उपसमूह, राजपऽांिकत ूथम ौे णी,

सहसिचव वा सो सरह (सु.ई) पदमा राजेन्ि सापकोटा र लआमी ूसाद उपाध्यायलाई िनजामती सेवा ऐन
(सं शोधन सिहत), 2049 को दफा 9 को उपदफा (1) बमोिजम िनयुिक्त िदई खानेपानी मन्ऽालय वा

अन्तगर्त पदःथापन गन।

15. गृह मन्ऽालय Ñ ूहरी (नवौ सं शोधन) िनयमावली, 2078 को मःयौदा उपर लोक सेवा आयोगको परामशर्
िलन ःवीकृित िदने ।

16. गृह मन्ऽालय Ñ िवभूषण ूा

गनुह
र् न
ु े महानुभावह को नामावली सं शोधन गनर् ःवीकृित िदने।

17. गृह मन्ऽालय Ñ मानवीय एवं भौितक
क्षेऽलाई िवप

पमा बढी क्षित भएका १० िजल्लाका ३२ ःथानीय तहको भौगोिलक

स टमःत क्षेऽ घोषणा गरी नेपाल राजपऽमा सूचना ूकाशन गन ।

18. गृह मन्ऽालय Ñ राि य सभा सदःयको िरक्त पदपुितर्का लािग २०७८ माघ १२ गते बुधबारका िदन
िनवार्चनको िमित तोक्ने ।

19. मिहला, बालबािलका तथा ज्ये

नागिरक मन्ऽालय Ñ समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ५ (२) बमोिजम

समाज कल्याण पिरषदमा िरक्त उपाध्यक्ष पदमा मोिनका भ राई अिधकारी, भरतपुर-७, िचतवन र कोषाध्यक्ष
पदमा िवनय लामा, धनगढी-१४, कैलाली

लगायतका पदािधकारीह लाई मनोनयन गन।

20. रक्षा मन्ऽालय Ñ नेपाली सेना, साधारण तफर्का ूमुख सेनानी िधरे न्ि कुमार थापा समेत नौ ूमुख
सेनानीह को अवकाश पूव र् िवशेष बढु वा गन ।

21. रक्षा मन्ऽालय Ñ माननीय रक्षामन्ऽी डा. मीनेन्ि िरजालको नेतत्ृ वको ूितिनिधमण्डललाई दिक्षण कोिरयामा
हुने 4th UN Peacekeeping Ministerial Meeting मा भाग िलन ःवीकृत िदने ।

22. िशक्षा, िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय Ñनेपाल िशक्षा सेवा, िशक्षा ूशासन समूह, राजपऽांिकत ि तीय ौे णीका

उपसिचव (ूा.) पदमा कायर्रत डा. भोजराज शमार् काफ्ले र ौी िडल्लीराम लुईटे ललाई िनजामती सेवा

िनयमावली, २०५० को िनयम ८४ (१) अनुसार राजपऽांिकत ूथम ौे णी, सहसिचव (ूा.) पदमा बढु वा
िनयुिक्त िदई िशक्षा, िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय वा अन्तगर्त पदःथापन गन ।
23. िशक्षा, िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय Ñनेपाल िशक्षा सेवा, िशक्षा ूशासन समूह, राजपऽांिकत ि तीय ौे णीका

उपसिचव (ूा.) पदमा कायर्रत ौी िदनेश कुमार ौे लाई िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ८४
को उपिनयम (१) अनुसार राजपऽांिकत ूथम ौे णी, सहसिचव (ूा.) पदमा बढु वा िनयुिक्त िदई िशक्षा, िव ान
तथा ूिविध मन्ऽालय वा अन्तगर्त पदःथापन गन ।

24. सङ्घीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालय Ñ िजल्ला समन्वय सिमित झापाका ूमुख ौी सोमनाथ
पोतल र िजल्ला समन्वय सिमित िसन्धुपाल्चोकका ूमुख ौी गोपाल तामाङको वैदेिशक ॅमण ःवीकृित गन।

25. ःवाःथ्य तथा जनसङ्ख्या मन्ऽालय Ñ डा. ँयाम सुन्दर यादव तीन जनालाई बा॑ौ तहमा बढु वा िनयुक्त गन ।
26. वाढी र डुवानका कारण धानवालीमा क्षित पुगेका िकसानलाई राहत उपलब्ध गराउने कायर्िविध, २०७८
ःवीकृत गन।

द्र यः िनणर् यसँग स बि धत िव ततृ जानकारी स बि धत म त्रालयबाटै प्रा गनर् सिकनेछ ।
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27. ऊजार्, जलॐोत तथा िसँचाइ मन्ऽालय – भेरी बबई डाईभसर्न बहुउ ेँयीय आयोजनाको डुबान क्षेऽमा परे का
ऐलानी जग्गाको क्षितपितर् (राहत) रकम िदने ।

28. ऊजार्, जलॐोत तथा िसँचाइ मन्ऽालय – मोितपुर-सिन्धखकर् 132 के.भी. ूशारण लाइन िनमार्णःथलमा पन
जग्गाको क्षितपूितर् िदने ।

ु आयोजनाको डुबान
29. ऊजार्, जलॐोत तथा िसँचाइ मन्ऽालय –फुकोट कणार्ली अधर् जलाशययुक्त जलिव त
क्षेऽमा पन ऐलानी जग्गाको क्षितपूितर् िदने ।

30. ऊजार्, जलॐोत तथा िसँचाइ मन्ऽालय – मेवा र नलगाड सवःटे शन िनमार्ण ःथलमा परे को जग्गा बापत
जग्गाधनीलाई क्षितपूितर् िदने ।

द्र यः िनणर् यसँग स बि धत िव ततृ जानकारी स बि धत म त्रालयबाटै प्रा गनर् सिकनेछ ।

नेपाल सरकार मि त्रपिरषदक
् ा िनणर् यह
सं वत् २०७८ साल मङ्िसर १३ गते बसेको मिन्ऽपिरषद्को बैठकको िनणर्यह
1.
2.

ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय Ñ नेपाल सरकार (कायर् िवभाजन) िनयमावली, 2074 को अनुसूची

हे रफेर गन ।

अथर् मन्ऽालय Ñ जापान सरकारबाट ूा

हुने आिथर्क वृि

तथा उत्थानिशलताका लािग नीितगत ऋण (The

Policy Loan for Economic Growth and Resilience) सम्बन्धी ऋण सहायता सम्झौता गनर् वातार् टोली गठन
गन ।

3.

अथर् मन्ऽालय Ñ िनक्षेप तथा कजार् सुरक्षण कोषको ूमुख कायर्कारी अिधकृतको िनयुिक्तको िसफािरस गनर्

छनौट सिमित गठन गन ।

4.

अथर् मन्ऽालय Ñ नेपाल िधतोपऽ बोडर्को अध्यक्ष िनयुिक्त गनर् िसफािरस सिमित गठन गन ।

5.

उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय Ñ िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोिजम
नेपाल ईिन्जिनयिरङ सेवा, केमे ी समूह, राजपऽांिकत ूथम ौे णी (ूा.) सह सिचव वा सो सरहको पदमा सरोज
कुमार चौधरीलाई िनयुक्त गरी वन तथा वातावरण मन्ऽालय वा अन्तगर्त पदःथापना गन।

6.

ऊजार्, जलॐोत तथा िसँचाइ मन्ऽालय Ñ
इिन्जिनयिर

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ९ बमोिजम नेपाल

सेवा, िसिभल समूह, हाइसोपावर उपसमूह, रा.प.ूथम ौे णी (ूा.) सुपिरटे िण्डङ इिन्जिनयर पदमा

गोकणर्राज पन्थलाई िनयुिक्त िदई ऊजार्, जलॐोत तथा िसं चाई मन्ऽालय वा अन्तगर्तका िनकायमा पदःथापन
गन ।
7.

ु ूािधकरण, चन्िौटा ूशाखा कायार्लय भवन िनमार्णका
ऊजार्, जलॐोत तथा िसँचाइ मन्ऽालय Ñ नेपाल िव त
लािग किपलवःतु िजल्ला, िशवराज नगरपािलका वडा नं. 5, चन्िौटा क्षेऽमा किरब ७ क ा जग्गा ूाि
खेम नारायण लम्साललाई ूारिम्भक कारवाही चलाउने अिधकारी तोक्ने ।

8.

कानून, न्याय तथा सं सदीय मािमला मन्ऽालय Ñ यौन िहं सा िव

गन र

का केही ऐनलाई सं शोधन गनर् बनेको

अध्यादे श जारी गनर् नेपालको सं िवधानको धारा ११४ को उपधारा (1) बमोिजम सम्माननीय रा पितसमक्ष
िसफािरस गन।

9.

कानून, न्याय तथा सं सदीय मािमला मन्ऽालय Ñ फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कायर्िविध सम्बन्धी केही

ऐनलाई सं शोधन गनर् बनेको अध्यादे श जारी गनर् नेपालको सं िवधानको धारा ११४ को उपधारा (1) बमोिजम
सम्माननीय रा पितसमक्ष िसफािरस गन।

10. कानून, न्याय तथा सं सदीय मािमला मन्ऽालय Ñबेप ा पािरएका व्यिक्तको छानिबन आयोगका अध्यक्ष ौी

युवराज सुवेदीलाई आगामी ०१ दे िख ०२ िडसेम्बर २०२१ सम्म National Forensic Sciences University

Gandhinagar Campus, Gujarat मा आयोजना हुन लागेको On-Campus ICHF International Summit on

Humanitarian Forensics 2021 Post-Pandemic Transformation in Emergency Preaparedness कायर्बममा

सहभागी हुन ःवीकृित ूदान गन ।

11. कृिष तथा पशुपन्छी िवकास मन्ऽालय Ñ कृिष तथा पशुपन्छी िवकास मन्ऽालय अन्तगर्त आिथर्क वषर्
२०७8।७9 का लािग नेपाल लाइभःटक सेक्टर इ ोभेसन आयोजना र सो आयोजना अन्तगर्तका िवकेन्िीत

आयोजना सहयोग ईकाइह का लािग वीस (20) वटा अिधकृतःतरका पदह को अःथायी दरवन्दी ःवीकृत

गन।

द्र यः िनणर् यसँग स बि धत िव ततृ जानकारी स बि धत म त्रालयबाटै प्रा गनर् सिकनेछ ।

12. गृह मन्ऽालय Ñ

नेपाल सरकार मि त्रपिरषदक
् ा िनणर् यह

पन्दे ही िजल्लाको मोितपुर औ ोिगक किरडोर क्षेऽमा भएको घटनाका घाइतेह को उपचार

खचर् उपलब्ध गराउने ।

13. गृह मन्ऽालय Ñ पुनःर् थापना प ात हाल नेपालमा बाँकी रहेका भुटानी शरणाथीर् सम्बन्धी समःया र समाधानका
उपायह को ूितवेदन उपर छलफल भई िनणर्य भएका िवकल्पह

ःवीकृत गन ।

14. गृह मन्ऽालय Ñ सामािजक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई सं शोधन गनर् बनेको अध्यादे श जारी गनर् नेपालको
सं िवधानको धारा ११४ को उपधारा (1) बमोिजम सम्माननीय रा पितसमक्ष िसफािरस गन।

15. गृह मन्ऽालय Ñ तेजाब तथा अन्य घातक रासायिनक पदाथर्को िनयमनका सम्बन्धमा व्यवःथा गनर् बनेको
अध्यादे श जारी गनर् नेपालको सं िवधानको धारा ११४ को उपधारा (1) बमोिजम सम्माननीय रा पितसमक्ष
िसफािरस गन।
16. गृह मन्ऽालय Ñ नेपाल ूहरी र ूदे श ूहरी (कायर् सं चालन, सुपिरवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ लाई सं शोधन
गनर् बनेको अध्यादे श जारी गनर् नेपालको सं िवधानको धारा ११४ को उपधारा (1) बमोिजम सम्माननीय

रा पितसमक्ष िसफािरस गन।
17. पररा

ुर् ल
भचअ

ु
मन्ऽालय Ñ िमित २०७८ मं िसर २३ र २४ गते सं यक्त
राज्य अमेिरकाका महामिहम रा पितबाट
पमा आयोजना हुन लागेको लोकतन्ऽ सम्बन्धी िशखर सम्मेलन (Summit for Democracy) मा भाग

िलने ूयोजनका लािग सम्माननीय ूधानमन्ऽीको नेतत्ृ वमा ूितिनिधमण्डल गठन गन।

18. पररा

ु
मन्ऽालय Ñ नेपाल सरकार र सं यक्त
रा सं घीय आवासीय सं योजकको कायार्लयबीच Standard Basic

Assistance Agreement लागू गन ।

19. भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्ऽालय Ñ रे ल्वे सम्बन्धमा व्यवःथा गनर् बनेको अध्यादे श जारी गनर् नेपालको
सं िवधानको धारा ११४ को उपधारा (1) बमोिजम सम्माननीय रा पितसमक्ष िसफािरस गन।

20. युवा तथा खेलकुद मन्ऽालय Ñ राि य खेलकुद पिरषद्को सदःय सिचवमा सुनपती-२, रामेछाप िनवासी ौी
टं कलाल िघिसङलाई िनयुक्त गन ।

21. वन तथा वातावरण मन्ऽालय Ñ नेपाल वन सेवा, जनरल फरे ी समूह, रा.प. ूथम ौे णीको सह सिचव (ूा.)

वा सो सरहको पदमा िवशाल िघिमरे लाई िनयुिक्त गरी वन तथा वातावरण मन्ऽालय वा अन्तगर्त पदःथापन
गन।

ु आयोजनाको ३३ के.भी. ूसारणलाइनको पोल
22. वन तथा वातावरण मन्ऽालय Ñमकरी गाड जलिव त
सं रचनाह

ुर् ा िजल्लाको राि य वन क्षेऽ र अपी नाम्पा सं रक्षण
सिहत राइट अफ वे िनमार्ण गनर्का लािग दाचल

क्षेऽिभऽ परे को जम्मा २२ वटा

खह

हटाउन र कूलजम्मा ९.५०७ हे क्टर (नौ दशमलव पाँच शून्य सात

हे क्टर) जग्गा पच्चीस वषर्सम्मका लािग ूयोग गनर् िदन ःवीकृित ूदान गन ।

23. वन तथा वातावरण मन्ऽालय Ñ बारा िजल्लाको जीतपुरिसमरा उपमहानगरपािलका-२१ अमलेखगन्जिःथत

ूितिबिोह तथा जंगल वारफेयर िशक्षालयको भवन सं रचना िवःतार गनर्का लािग पसार् राि य िनकुन्जको
मध्यवतीर् क्षेऽिभऽ परे का कूलजम्मा २६ (छब्बीस) वटा

खह

हटाउन नेपाली सेनालाई ःवीकृित ूदान गन।

24. िवषयको सङ्घीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालय Ñ राि य दिलत आयोगको सं गठन सं रचना र
दरबन्दी तेिरज ःवीकृत गन ।

द्र यः िनणर् यसँग स बि धत िव ततृ जानकारी स बि धत म त्रालयबाटै प्रा गनर् सिकनेछ ।

नेपाल सरकार मि त्रपिरषदक
् ा िनणर् यह

25. सञ्चार तथा सूचना ूिविध मन्ऽालय Ñनेपाल इिन्जिनयिरङ सेवा, इलेक्शोिनक एण्ड टे िलकम्युिनकेशन समुह,
राजपऽाि त ूथम ौे णी, सह-सिचव पदमा िसफािरस हुन ु भएका ौी गौरव िगरीलाई िनजामती सेवा ऐन, 2049

को दफा 9 को उपदफा (1) बमोिजम ःथायी िनयुिक्त िदई स ार तथा सूचना ूिविध मन्ऽालयमा पदःथापना
गन।।
26. सञ्चार तथा सूचना ूिविध मन्ऽालय Ñ चलिचऽ (िनमार्ण, ूदशर्न तथा िवतरण) (सात सं शोधन) िनयमावली,
२०७8 ःवीकृत गन।

27. सञ्चार तथा सूचना ूिविध मन्ऽालय Ñ रे िडयो सञ्चार (लाइसेन्स) (पाँच सं शोधन) िनयमावली, २०७८
ःवीकृत गन ।

28. ःवाःथ्य तथा जनसङ्ख्या मन्ऽालय Ñ सुशील कोइर्राला ूखर क्यान्सर अःपताल, खजुरा, बाँकेको िविभ

अिधकृतःतरको ४१ वटा र कािन्त बाल अःपताल, महाराजगंजको अिधकृतःतरको २१ वटा अःथायी दरबन्दी
आ.व. २०७८/७९ का लािग ःवीकृत गन ।।

29. सङ्घीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालय Ñ राि य ूाकृितक ॐोत तथा िव
सं रचना र दरबन्दी तेिरज ःवीकृत गन ।

आयोगको सं गठन

30. ौम, रोजगार तथा सामािजक सुरक्षा मन्ऽालय Ñ ौम, रोजगार तथा सामािजक सुरक्षा मन्ऽालय अन्तगर्त
स ािलत िविभ

ःवीकृत गन ।

कायर्बमका लािग आ.व. 2078/79 को लािग

715 अिधकृतःतरका अःथायी दरबन्दी

31. ःवाःथ्य तथा जनसं ख्या मन्ऽालय–
१.

ु मा दे खापरे को कोिभड-१९ को नयाँ भेिरयण्ट ओिमबोन (Omicron)
केही िदन अिघ अिृकी मुलक
ु ह मा बिमक
युरोप तथा एिसयालगायतका मुलक

पमा फैिलँदै गइरहे को सन्दभर्मा नेपालले पिन

ु िभऽ ूवेश हुनबाट रोकथाम गनर् र
समयमै सावधानी अपनाई Omicron भेिरयण्टलाई मुलक
जनजीवनलाई सामान्य राख्ने उ ेँयले अक आदे श नभएसम्मका लािग दे हायअनुसार गन गराउने गरी

सं बामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ ले िदएको अिधकारबमोिजम आदे श जारी गन:
(क)

कोिभड-19 को नयाँ भेिरयण्ट Omicron को सङ्बमण दे िखएका दिक्षण अिृका, बोत्सवाना,
िजम्बाब्वे, नािमिवया, लेसोथो, इसवािटनी, मोजािम्बक, मलावी र हङकङबाट नेपाल आउने वा
ु को ॅमण गरे का
ु लाई शािन्जट बनाई नेपाल आउने वा गएको तीन ह ािभऽ ती मुलक
ती मुलक

याऽुह लाई िमित 2078 मङ्िसर १६ गते राती १२:०० बजेदेिख नेपाल ूवेश अनुमित
निदने। यो आदे श जारी हुँदाका बखत शािन्जटमा रहे का सम्पूणर् याऽुह
आफ्नै खचर्मा अिनवायर्
(ख)

नेपाल आगमनप ात्

पमा सात िदन होटल क्वारे िन्टन (Quarantine) मा बःनुपन।

ु ह को हकमा ती मुलक
ु ह मा कोिभड-१९ को
खण्ड (क) मा लेिखए बाहे कका अन्य मुलक

नयाँ भेिरयण्ट Omicron को सङ्बमणको अवःथाको आधारमा ःवाःथ्य तथा जनसङ्ख्या

ु को पिहचान गरी सोको जानकारी अध्यागमन िवभागलाई
मन्ऽालयले जोिखमयुक्त मुलक

उपलब्ध गराउने र अध्यागमन िवभागले सोही आधारमा याऽा सुझाव (travel advisory) जारी
ु बाट नेपाल ॅमणमा आउने याऽुह लाई अन अराइभल
गन। सङ्बमण जोिखम भएका मुलक

(On Arrival) िभसा निदने।

द्र यः िनणर् यसँग स बि धत िव ततृ जानकारी स बि धत म त्रालयबाटै प्रा गनर् सिकनेछ ।

(ग)

नेपाल सरकार मि त्रपिरषदक
् ा िनणर् यह

ु ह बाट नेपाल ॅमण गन याऽुह ले आफ्नै खचर्मा अिनवायर्
सङ्बमण जोिखम भएका मुलक
पमा सात िदन होटल क्वारे िन्टनमा बःनुपन। कोिभड-१९ सङ्कट व्यवःथापन समन्वय

केन्िले केन्िकै सं योजकत्वमा सं ःकृित, पयर्टन तथा नागिरक उ यन मन्ऽालय; ःवाःथ्य तथा
जनसङ्ख्या मन्ऽालय; गृह मन्ऽालय र सुरक्षा िनकायसमेतको ूितिनिधत्व हुने गरी एक

कायर्टोली बनाई होटल क्वारे िन्टनको व्यवःथा गन र सोको अनुगमन गन। क्वारे िन्टन

अविधमा लक्षण दे िखएमा तत्कालै र अन्य अवःथामा सात िदनमा आर.टी. पी.सी.आर. (RTPCR)

िविधबाट

परीक्षण

गनुप
र् न।

नितजा

पोजेिटभ

भएका

व्यिक्तह लाई

तोिकएको

आइसोलेसन केन्ि वा अःपतालमा पठाइने।
(घ)

ु बाहेक अन्य
नेपाल ूवेश गनर् िभसा आवँयक पन खण्ड (क) वा (ख) बमोिजमका मुलक

ु का िवदे शी नागिरकलाई अध्यागमनसम्बन्धी ूचिलत कानूनबमोिजम अध्यागमन िवन्दुमा
मुलक

ूवेशा ा िदने। त्यःतो याऽुले िवदे शबाट नेपाल आगमन हुने र नेपालबाट ूःथान गन

याऽुह को याऽा व्यवःथापनसम्बन्धी आदे श, २०७८ बमोिजमका अन्य कुराह
गनुप
र् न।

(ङ)

पालन

कोिभड-19 को नयाँ भेिरयण्ट सङ्बमण िवःतार भइरहेको सन्दभर्मा नेपालमा पिन सम्भािवत
सङ्बमण पिहचान गनर् ःवाःथ्य तथा जनसङ्ख्या मन्ऽालयले पोजेिटभ दे िखएका याऽुह मध्ये

याऽाको िववरण (Travel History) भएका व्यिक्तह को नमूना सङ्कलन गरी जीन िसक्वेिन्सङ

(Gene Sequencing) को लािग आवँयक व्यवःथा िमलाउने र जीन िसक्वेिन्सङ ारा परीक्षण
गन मौजुदा क्षमतालाई बढाउने।
(च)

ु ह मा नेपालबाट याऽा गनर्
कोिभड-१९ को नयाँ भेिरयण्ट सङ्बमणको जोिखम भएका मुलक
योजना बनाएका व्यिक्तह ले अित आवँयक अवःथा बाहे क िवदे श याऽा नगनर् याऽा सुझाव

ु मा नेपाल सरकारको पूवर्
(Travel Advisory) जारी गन। खण्ड (क) र (ख) बमोिजमका मुलक
ःवीकृितमा माऽ सरकारी कमर्चारी वा ूितिनिधमण्डललाई िवदे श ॅमण जान िदने।

(छ)

यस आदे शमा लेिखए बाहे कका अन्य कुराह

िवदे शबाट नेपाल आगमन हुने र नेपालबाट

ूःथान गन याऽुह को याऽा व्यवःथापनसम्बन्धी आदे श, २०७८ बमोिजम हुने।
२.

ःवाःथ्य तथा जनसङ्ख्या मन्ऽालयले कोिभड-१९ िव

नेपाल सरकारबाट सबै नेपालीलाई िन:शुल्क

को खोप सम्बन्धमा ःप

पमा कोिभड खोप उपलब्ध गराउने ूितब ता भए

अनु प ूितिदन न्यूनतम २ लाख जनालाई खोप अिनवायर्
३.
32.

ूकरण १ का आदे शह

रणनीित बनाउने र

पमा िदलाउने व्यवःथा िमलाउने।

अितिरक्ताङ्क गरी नेपाल राजपऽमा ूकाशन गन।

सं घीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालय–िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा
(२) बमोिजम गिठत सिमितको िसफािरसमा नेपाल सरकारको िनजामती सेवाका राजपऽाङ्िकत िविश

ौे णीका दे हायका अिधकृतलाई दे हायबमोिजम स वा गन–
ब.सं .
1.

नाम, थर

स वा िसफािरस गिरएको

सािवकको पद र िनकाय

पद र िनकाय

ौी महे र न्यौपाने

सिचव, ूधानमन्ऽी तथा

सिचव, सं ःकृित, पयर्टन तथा नागिरक

(स ेत नं .154265)

मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय

उ यन मन्ऽालय

द्र यः िनणर् यसँग स बि धत िव ततृ जानकारी स बि धत म त्रालयबाटै प्रा गनर् सिकनेछ ।

2.
3.

डा. रमेशूसाद िसं ह
(स ेत नं .167418)
ौी यादवूसाद

कोइराला (स ेत
नं.176059)

नेपाल सरकार मि त्रपिरषदक
् ा िनणर् यह

सिचव, सहरी िवकास

रा.प. िविश

ौे णी,

मन्ऽालय

अितिरक्त समूह

सिचव, सं ःकृित, पयर्टन तथा

सिचव, िशक्षा, िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय

नागिरक उ यन मन्ऽालय

(िशक्षा)

4.

ौी रामूसाद थपिलया

सिचव, िशक्षा, िव ान तथा

सिचव, ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को

(स ेत नं .101931)

ूिविध मन्ऽालय (िशक्षा)

कायार्लय

5.

ौी सूयू
र् साद गौतम

सिचव, ौम, रोजगार तथा

सिचव, ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को

(स ेत नं .A138081)

सामािजक सुरक्षा मन्ऽालय

कायार्लय

6.
7.
8.
9.

ौी सुरेश अिधकारी

(स ेत नं.140757)
ौी मिणराम गेलाल

(स ेत नं .139675)

सिचव, िनवार्चन आयोग

ौी गोकणर्मिण दुवाडी

सिचव, राि य ूाकृितक ॐोत

10. ौी भरतमिण सुवेदी

(स ेत नं .155891)

सिचव, सहरी िवकास मन्ऽालय

आयोगको सिचवालय

सिचव, सङ्घीय मािमला तथा

(स ेत नं .178872)

ूशासन मन्ऽालय

सिचव, जल तथा ऊजार्

ौी एकनारायण अयार्ल

(स ेत नं .119794)

सिचव, सङ्घीय मािमला तथा सामान्य

सामान्य ूशासन मन्ऽालय
तथा िव

सिचव, ौम, रोजगार तथा सामािजक सुरक्षा
मन्ऽालय

सिचव, िनवार्चन आयोग

आयोग

सिचव, ूधानमन्ऽी तथा

सिचव, राि य ूाकृितक ॐोत तथा िव

मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय

द्र यः िनणर् यसँग स बि धत िव ततृ जानकारी स बि धत म त्रालयबाटै प्रा गनर् सिकनेछ ।

आयोग

नेपाल सरकार मि त्रपिरषदक
् ा िनणर् यह
सं वत् २०७८ साल मङ्िसर १६ गते बसेको मिन्ऽपिरषद्को बैठकको िनणर्यह
1.

ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय Ñ अदालतको आदे श, िनणर्य वा फैसला कायार्न्वयन सं यन्ऽ गठनको

2.

ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय Ñ वृि का लािग पोषण सम्मेलन (Nutrition for Growth Summit)

3.

अथर् मन्ऽालय Ñ

4.

अनुसूची सं शोधन गन।

मा पेश गनुप
र् न नेपालको ूितब तामा ःवीकृित ूदान गन ।

अन्तरार्ि य मुिा कोषबाट Extended Credit Facility माफर्त ूा

अमेिरकी डलर (किरब

. ४६ अबर् 20 करोड) बराबर िनब्यार्जी सहुिलयतपूणर् ऋण ःवीकार गन ।

अथर् मन्ऽालय Ñ ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलम पिरषद्को बहु-ूािविधक िशक्षालय िनमार्णका लािग
गणतन्ऽ कोिरया सरकारबाट ूा
सहायता ःवीकार गन ।

5.

हुने 398.8 िमिलयन

हुने अमेिरकी डलर 8.6 िमिलयन (किरब

अथर् मन्ऽालय Ñ मानपुर-९,दाङ िजल्ला िनवासी ौी सन्तोष िरजाललाई बीिमतह

.1 अबर् ३ करोड) अनुदान
मध्येबाट िबमा सिमितको

सदःयमा मनोनीत गन।।

6.

गृह मन्ऽालय Ñ सावर्जिनक िहतको लािग आवँयक सेवामा हडताल गनर् िनषेध गन सूचना नेपाल राजपऽमा

7.

गृह मन्ऽालय Ñ नेपाल ूहरी ूिशक्षण ूित ान िनमार्ण कायर्को बोलपऽ आ ान गनर् ःवीकृित िदने।

8.

पररा

ूकाशन गन ।

मन्ऽालय Ñ आगामी िमित 2078/08/18 र 19 गते

महासागर सम्मेलन (5th Indian Ocean Conference) मा नेपालको तफर्बाट पररा
नेतत्ृ वको चार सदःयीय ूितिनिध मण्डलले भाग िलन ःवीकृत िदने।

9.

अवुधावीमा आयोजना हुने पाँच िहन्द
सिचव ौी भरतराज पौ

ाल

रक्षा मन्ऽालय Ñ इलाम िजल्लािःथत ौी पशुपित ूसाद गणको लािग आवँयक पन व्यारे क पेिरिमटरसँग
जोिडएको ःथानीय व्यिक्तह को किरब १६-७-२-१ (१६ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम ) जग्गा मुआब्जा
िदने गरी ूा

गनर् ःवीकृित िदने।

10. वन तथा वातावरण मन्ऽालय Ñ

ु आयोजना (५३.५ मे.वा.) को सं रचनाह
मािथल्लो म्याग्दी-१ जलिव त

िनमार्ण गनर्का लािग म्याग्दी िजल्लाको धौलािगरी गाँउपािलका-४ र मािलका गाँउपािलका-७ मा रहे को राि य
वन क्षेऽिभऽका जम्मा १५६ वटा

खह

हटाउन र कूलजम्मा ४.८४ हेक्टर (चार दशमलव आठ चार

हेक्टर) जग्गा तीस वषर्का लािग ूयोग गनर् ःवीकृित ूदान गन ।

11. सञ्चार तथा सूचना ूिविध मन्ऽालय Ñनेपाल दू रसञ्चार कम्पनी िलिमटे डको ूबन्ध िनदशकको िनयुिक्त र
सेवा सुिवधासम्बन्धी िनदिशका, २०७८ ःवीकृत गन।

12.

नेपालको सं िवधानको धारा 93 को उपधारा (१) बमोिजम सं वत् २०78 साल मङ्िसर 28 गते
मङ्गलबारका िदन १४:०० बजे अन्तरार्ि य सम्मेलन केन्ि, नयाँबानेँवरमा सं घीय सं सद्को दुवै सदनको
अिधवेशन आ ान हुन नेपालको सं िवधानको धारा 66 को उपधारा (2) बमोिजम सम्माननीय रांशपितसमक्ष
िसफािरस गन।

द्र यः िनणर् यसँग स बि धत िव ततृ जानकारी स बि धत म त्रालयबाटै प्रा गनर् सिकनेछ ।

