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    सम्बत ् २०75 साल असोज 28 गते आइतबारका दिन 10.3० बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्, 

ससिंहिरबारमा बसेको मन्त्न्त्रपररषद्को बैठकबाट भएका सनर्ार्हरुको मखु्र् ब्र्होरा िेहार्बमोन्त्जम रहेको छ - 
    
 

1.  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्-  तथ्र्ाङ्कीर् अन्त्वेषर् ससमसतको छैठौं सरमा सहभागी हनु राष्ट्रिर् र्ोजना 
आर्ोगका मा. सिस्र् डा. रामकुमार फुर्ााँललाई स्वीकृसत दिने ।  

2.  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् - माननीर् महान्त्र्ार्ासधवक्ता श्री अन्त्ननप्रसाि खरेलको Georgia भ्रमर् स्वीकृत 
गने । 

3.  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् - अन्त्तर सरकार समन्त्वर् सम्बन्त्धी ष्ट्रवधेर्कको तजुामा गना सैद्धान्त्न्त्तक स्वीकृसत 
दिन े। 

4.  अथा मन्त्रालर्-माननीर् महालेखापरीक्षक श्री टिंकमन्त्र् शमाा ििंगालको अमेररका भ्रमर् स्वीकृत गने ।  
5.  अथा मन्त्रालर्- रािसेवक कमाचारीहरूको सावसधक जीवन बीमा सञ्चालन कार्ाष्ट्रवसध, 2075 मन्त्न्त्रपररषद्, आसथाक 

तथा पूवााधार ससमसतमा छलफल गरी पेश गने ।  

6.  उद्योग, वान्त्र्ज्र् तथा आपूसता मन्त्रालर्-  कोटेश्वर तीनकुन,े काठमाडौंमा रहेको साष्ट्रवक काठमाडौं न्त्जल्ला कोटेश्वर 
पञ्चार्त वडा निं 3 (क) ष्ट्रकत्ता निं 277, 278 हाल काठमाडौं महानगरपासलका वडा निं. 10 तीनकुने न्त्स्थत ष्ट्रकत्ता 
निं 16, 232, 17 र 230 मध्रे् वेल निं 10 रहेको 1 रोपनी क्षेरफलको जनगामा खानी तथा भगूभा ष्ट्रवभागलाई 
drilling कार्ा गना जनगा प्रसि ऐन, 2034 को िफा 3 अनसुार मआुब्जा दिने गरी जनगा प्राि गने । 

7.  उद्योग, वान्त्र्ज्र् तथा आपूसता मन्त्रालर् - ष्ट्रवशषे आसथाक क्षेर ऐन, 2073 बमोन्त्जम गठन भएको ष्ट्रवशेष आसथाक 
क्षेर प्रासधकरर्को सिंगठन तथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् गरी सिंघमा कार्म राख्न े। 

8.  उद्योग, वान्त्र्ज्र् तथा आपूसता मन्त्रालर्-  

क) औद्योसगक व्र्वसार् ष्ट्रवकास प्रसतष्ठान ऐन, 2053 बमोन्त्जम गठन भएको औद्योसगक व्र्वसार् ष्ट्रवकास प्रसतष्ठानको 
केन्त्रीर् कार्ाालर्को सिंगठन तथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् गरी छररतो बनाई सिंघमा कार्म राख्न े।  

 (ख) प्रसतष्ठान अन्त्तगात प्रिेश निं.3 र गण्डकी प्रिेशमा रहेका कार्ाालर्, बजेट, कार्ाक्रम तथा जनशन्त्क्तलाई सम्वन्त्न्त्धत 
प्रिेश सरकारको उद्योग, पर्ाटन, वन तथा वातावरर् मन्त्रालर् अन्त्तगात रहने गरी हस्तान्त्तरर् गने ।  

 (ग) प्रसतष्ठानअन्त्तगात प्रिेश निं. ५ को नेपालगञ्ज कार्ाालर् बजेट, कार्ाक्रम तथा जनशन्त्क्तसष्ट्रहत सम्बन्त्न्त्धत प्रिेश 
सरकारको उद्योग, पर्ाटन, वन तथा वातावरर् मन्त्रालर्अन्त्तगात रहने गरी हस्तान्त्तरर् गने र बटुवल कार्ाालर्को 
बजेट, कार्ाक्रम तथा जनशन्त्क्तलाई प्रिेश निं. १ मा स्थानान्त्तरर् गरी सम्बन्त्न्त्धत प्रिेशको उद्योग, पर्ाटन, वन तथा 
वातावरर् मन्त्रालर्अन्त्तगात रहने गरी हस्तान्त्तरर् गने । 

(घ) प्रिेश निं. २, कर्ााली प्रिेश र सिूुरपन्त्िम प्रिेशमा आवश्र्कताअनसुार सिंगठन तथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् गरी 
औद्योसगक व्र्वसार् ष्ट्रवकास प्रसतष्ठानअन्त्तगातको कार्ाालर् स्थापना गने र प्रसतष्ठानको केन्त्रीर् कार्ाालर्को सिंगठन 
तथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् हुाँिा बढी हनुे कमाचारीहरूलाई र्सरी स्थापना हनुे कार्ाालर्मा खटाउने व्र्वस्था उद्योग, 

वान्त्र्ज्र् तथा आपूसता मन्त्रालर्ले समलाउने । 

9.  ऊजाा, जलस्रोत तथा ससाँचाइ मन्त्रालर्- भसूमगत जलश्रोत ष्ट्रवकास ससमसतका कार्ाकारी सनिेशक पिमा नवलपरासी 
न्त्जल्ला, सनुवल - ४ सनवासी श्री गोपीराम ज्ञवालीलाई सनर्कु्त गने ।  
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10.  ऊजाा, जलस्रोत तथा ससाँचाइ मन्त्रालर्-सन्त्चव डा. सिंजर् शमाालाई  भारतमा हनुे कार्ाक्रममा भाग सलन  स्वीकृसत दिन े
। 

11.  काननु, न्त्र्ार् तथा सिंसिीर् मासमला मन्त्रालर्- बेपत्ता पाररएका व्र्न्त्क्तको छानष्ट्रवन आर्ोग र सत्र् सनरुपर् तथा 
मेलसमलाप आर्ोग नेपालकोअस्थार्ी िरवन्त्िी स्वीकृत गने । 

12.  सर गहृ मन्त्रालर्-सरकारी, सावाजसनक, गठुी र सरकारद्धारा असधग्रहर् तथा जफत गररएका जनगाहरूको ष्ट्रहनासमना 
सम्बन्त्धी छानष्ट्रवन गना गदठत ससमसतको म्र्ाि ०७५।०६।२७ िेन्त्ख २०७५।०८।२६ सम्म थप गने।  

13.  गहृ मन्त्रालर् – कास्की, रौतहट, बदिार्ा र अछाम न्त्जल्लामा घष्ट्रटत घटनाका ष्ट्रपसडतहरु वा सनजका पररवारलाई िेहार् 
अनसुार राहत स्वरुप आसथाक सहार्ता उपलव्ध गराउन।े 

क) कास्की न्त्जल्लामा बलात्कार पसछ हत्र्ा भएकी मतृक शे्रर्ा ष्ट्रव.क को पररवारलाई रु. 5,00000।–(पााँच 
लाख) । 

 ख) रौतहट न्त्जल्लामा एससड आक्रमर्बाट मतृ्र् ुभएकी सम्झना िास तथा घाइते सनु्त्स्मता िासको पररवारलाई रु. 
5,00000।– (पााँच लाख) ।  

 ग) बदिार्ा न्त्जल्लाको प्रहरी सनर्न्त्रर्मा रहेका र उपचार रहेकै अवस्थामा सर.ष्ट्रव. न्त्शक्षर् अस्पताल महाराजगिंजमा 
समसत 2075/05/15 गते मतृ्र् ुभएका राम मनोहर र्ािवको आन्त्श्रत पररवारलाई आसथाक राहत स्वरुप 
रु. 10,00000।- (िश लाख) ।  

 घ) अछाम न्त्जल्ला सााँफेबगर न.पा.-४ का सरुत बहािरु कुाँ वरका छोरा घाईते अरष्ट्रवन कुाँ वरलाई अस्पतालमा 
उपचार गना आउाँिा/जााँिा र उपचार गराउाँिा लागेको वील बमोन्त्जमको खचा । 

14.  गहृ मन्त्रालर् –सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रधान कार्ाालर्बा सनलन्त्म्बत प्रहरी नार्ब महासनरीक्षक अरसबन्त्ि सधताललाई 
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्ाालर्मा ष्ट्रवशषे िरबन्त्न्त्ि ससजाना गरी राख्न े र ररक्त हनुे सशस्त्र प्रहरी नार्व 
महासनररक्षक पि-१(एक) मा सनर्मानसुार बढुवा गने ।   

15.  परराि मन्त्रालर्- नेपाल र समाजवािी गर्तन्त्र सभर्तनाम सरकारबीच िवैु िेशका कूटनीसतक तथा सरकारी 
राहिानीबाहकहरूलाई प्रवेशाज्ञा छुट (Exemption on Visa Requirements) दिन े सम्बन्त्धी सम्झौतापरमा समकक्षी 
समलाई हस्ताक्षर गना अन्त्ख्तर्ारी प्रिान गने । 

16.  भसूम व्र्वस्था, सहकारी तथा गररबी सनवारर् मन्त्रालर्- भसूम व्र्वस्था, सहकारी तथा गररबी सनवारर् मन्त्रालर् अन्त्तगात 
सञ्चालन हनुे आर्ोजना र कार्ाक्रमका लासग ३०(तीस) राजपराष्ट्रङ्कत पिहरुको अस्थार्ी िरवन्त्िी सजृना गने । 

17.  रक्षा मन्त्रालर्-प्राड आन्त्टटङ्ग महा सेनानी महेन्त्र जिंग शाहलाई प्राड महा सेनानी िजाामा पिोन्नसत गरी पिस्थापन गने । 
18.  रक्षा मन्त्रालर्- प्राष्ट्रवसधक आन्त्टटङ्ग महा सेनानी सदुिप पन्त्तलाई प्राष्ट्रवसधक महा सेनानी िजाामा पिोन्नसत गरी पिस्थापन 

गने  
19.  रक्षा मन्त्रालर्- Hermann Loos Challenge Trophy Camp – 2018 मा नेपाली सेना, राष्ट्रिर् सेवा िलका महासनिेशक 

व्र्.निं. 1157 मानाथा उपरथी रमीन्त्र क्षरीलाई सहभागी हनु स्वीकृसत दिने । 
20.  रक्षा मन्त्रालर् – Agreement between the Ministry of Defense of the Government of Nepal and the Ministry of 

National Defense of the People's Republic of China on China's Provision of Military Assistance Gratis to Nepal 

स्वीकृत गरी नेपालका तफा बाट माननीर् उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीज्रू्लाई हस्ताक्षर गना स्वीकृसत दिने । 

21.  रक्षा मन्त्रालर् - नेपाली सेना, वीरेन्त्र अस्पतालका व्र्.निं. 2391 प्राष्ट्रवसधक महा सेनानी डा.रष्ट्रवन्त्र खजेुलीले समसत 
2075/07/01 िेन्त्ख लागू हनु ेगरी आफ्नो पिबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गने । । 



नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषद् ननर्णय 

 

22.  वन तथा वातावरर् मन्त्रालर्- सपुर न्त्र्ािी जलष्ट्रवद्यतु आर्ोजना (४०.२७ मे.वा.) सनमाार्को लासग वन के्षर प्रर्ोग गना 
दिने । 

23.   वन तथा वातावरर् मन्त्रालर्- माननीर् वन तथा वातावरर् मन्त्री श्री शन्त्क्तबहािरु बस्नेतबाट Egypt मा हनुे High-

Level Segment of the UN Biodiversity Conference कार्ाक्रममा सहभासगता ष्ट्रवषर्को वन तथा वातावरर् 
मन्त्रालर्को प्रस्ताव ष्ट्रफताा गने । 

24.  वन तथा वातावरर् मन्त्रालर्-होङ्गसी न्त्शवम ्ससमेण्ट प्रा.सल.लाई चनूढुङ्गा उत्खनन गना वन के्षर प्रर्ोग गना दिने । 
25.  न्त्शक्षा, ष्ट्रवज्ञान तथा प्रष्ट्रवसध मन्त्रालर्-  ट्युसनससर्ाको ट्युसनसमा आर्ोजना हनुे 20th Global Child Nutrition Forum 

(GCNF) मा भाग सलन न्त्शक्षा, ष्ट्रवज्ञान तथा प्रष्ट्रवसध मन्त्रालर्का सन्त्चव श्री खगराज बराललाई स्वीकृसत दिने प्रस्ताव 
ष्ट्रफताा गने । 

26.  न्त्शक्षा, ष्ट्रवज्ञान तथा प्रष्ट्रवसध मन्त्रालर् -गर्तन्त्र कोररर्ाको ससर्ोलमा हनुे 2018 Global ICT Leadership Forum मा 
न्त्शक्षा, ष्ट्रवज्ञान तथा प्रष्ट्रवसधमन्त्री माननीर् श्री सगररराजमन्त्र् पोखरेललाई सहभागी हनु स्वीकृसत दिने ।  

27.    न्त्शक्षा, ष्ट्रवज्ञान तथा प्रष्ट्रवसध मन्त्रालर् –नेपाल सरकारको नाममा रहेको साष्ट्रवक काठमाडौं नगर पञ्चार्त वडा निं.१ 
जमलन्त्स्थत ष्ट्रकत्ता निंवर १२७० को हाल सरभवुन ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालर्ले भोगचलन गिैआएको सात रोपनी १५ आना ३ 
पैसा ३ िाम जनगा कला, सिंस्कृसत र परम्परा झन्त्ल्कने सडजाइनसष्ट्रहतको भवन सनमाार् गने गरी नेपाल राष्ट्रिर् 
पसु्तकालर्लाइा उपलब्ध गराउने । 

28.  न्त्शक्षा, ष्ट्रवज्ञान तथा प्रष्ट्रवसध मन्त्रालर् -  न्त्शक्षा, ष्ट्रवज्ञान तथा प्रष्ट्रवसध मन्त्रालर् अन्त्तगातका आर्ोजनाहरुको लासग ०७५ 
श्रावर् १ गतेिेन्त्ख २०७६ असार मसान्त्तसम्मका लासग राजपरािंष्ट्रकत शे्रर्ीका ३२ (बत्तीस) अस्थार्ी पिको िरबन्त्िी 
ससजाना गने । 

29.  न्त्शक्षा, ष्ट्रवज्ञान तथा प्रष्ट्रवसध मन्त्रालर् – न्त्चष्ट्रकत्सा न्त्शक्षा अन्त्तगात स्नातक तह एमबीबीएसका लासग शैन्त्क्षक वषा 
२०७५/७६ मा उपत्र्कासभर रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्र्का बाष्ट्रहर रु ४२ लाख ४५ हजार एवम ्
बीडीएसतफा  रु १९ लाख ३२ हजार ६ सर् १२ कार्म गने र शैन्त्क्षक वषा २०७६/७७ का लासग मार राि 
बैंकद्वारा प्रकान्त्शत मरुा स्फीसत िरका आधारमा शलु्क समार्ोजन गने । 

30.  न्त्शक्षा, ष्ट्रवज्ञान तथा प्रष्ट्रवसध मन्त्रालर् - जनशन्त्क्त प्रके्षपर् तथा मानव सिंशाधन ष्ट्रवकास र्ोजना तजुामासनिेशक ससमसत, 

प्राष्ट्रवसधक ससमसत र कार्ािल गठन गरी उक्त कार्ािलको कार्ाािेश समेत स्वीकृत गने । 

31.  श्रम, रोजगार तथा सामान्त्जक सरुक्षा मन्त्रालर्- श्रम तथा रोजगार कार्ाालर्हरूको कार्ाक्षेर सनधाारर् गने । 
32.   श्रम, रोजगार तथा सामान्त्जक सरुक्षा मन्त्रालर्-प्रिेश सरकार अन्त्तगा ष्ट्रवसनर्ोजन भएको बजेट सिंघीर् कार्ाालर्मा 

ल्र्ाउने । 
33.  सिंस्कृसत, पर्ाटन तथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्-नेपाल पर्ाटन अध्र्र्न प्रसतष्ठान सम्बन्त्धी ऐन तजुामाको लासग 

सैद्धान्त्न्त्तक स्वीकृसत दिने । 
34.  सिंस्कृसत, पर्ाटन तथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्-  

क) नेपाल र थाईल्र्ाण्ड सरकारका प्रसतसनसधमण्डलबीच थाईल्र्ाण्डको बैंककमामा र्ही नोभेम्बर २०१८ मा उडान 
सिंख्र्ा वृष्ट्रद्ध, मागा साररर्ी (Route Schedule) पनुरावलोकन, तेस्रो पक्षीर् कोड शेर्ररङ्ग व्र्वस्था, पााँचौ स्वतन्त्रता 
असधकार, स्वासमत्व, हवाई सेवा सम्झौताको ष्ट्रवस्तार एविं आधसुनकीकरर् र दद्वपक्षीर् ष्ट्रहतका अन्त्र् ष्ट्रवषर्मा वाताा 
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गना नेपाल सरकार, सिंस्कृसत, पर्ाटन तथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्का सहसन्त्चवको नेततृ्वमा एक वाताा टोली 
गठन गने । 

ख) नेपाली वार्सेुवा कम्पनीहरूको ष्ट्रहतलाई प्राथसमकता दिएर राष्ट्रिर् ष्ट्रहतलाई सवोपरी राखी नेपाल र थाई सरकारका 
प्रसतसनसधमण्डल बीच दद्वपक्षीर् वाताापिात ्तर् हनुे हवाई सेवासाँग सम्बन्त्धी सम्झौता र समझिारीपरमा नेपाल 
सरकारकोतफा बाट टोली नेताले हस्ताक्षर गने । 

35.  सिंस्कृसत, पर्ाटन तथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्-नेपाल नागररक उड्डर्न ष्ट्रवधेर्क तजुामा गना सैद्धान्त्न्त्तक स्वीकृसत प्रिान 
गने । 

36.  सिंस्कृसत, पर्ाटन तथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर् - २०७५ कासताक १९ िेन्त्ख २१ (तिनसुार नोभेम्बर ५ िेन्त्ख ७, 

२०१८) सम्म सिंर्कु्त असधराज्र्को लण्डनमा हनु ेWorld Tourism Mart - 2018 मा मा. सिंस्कृसत, पर्ाटन तथा 
नागररक उड्डर्न मन्त्री श्री रष्ट्रवन्त्र प्रसाि असधकारीलाई सहभागी हनु स्वीकृसत दिने । 

37.  सिंस्कृसत, पर्ाटन तथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर् – ष्ट्रवकास ससमसत तथा अन्त्र् सनकार्हरु व्र्वस्थापन गने ।  
38.  सङ्घीर् मासमला तथा सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर् -सिंघीर् मासमला तथा सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर्का सह सन्त्चव श्री 

रुरससिंह तामाङ को पत्नी जमनुा लामालाई Papillary Carcinoma Right Lobe of Thyroid भएकोले उपचार खचा बापत 
रू.५,००,०००/- (अक्षरेपी पााँच लाख रुपैर्ााँ_ थप आसथाक सहार्ता दिने ।  

39.  सङ्घीर् मासमला तथा सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर्- ससिंचाई ष्ट्रवकास सडसभजन, काठमाण्डौमा कार्ारत इन्त्ञ्जसनर्र श्री 
परुुषोत्तम खरेल लाई CKD Stage V (मगृौला फेल) भएकोले उपचार खचा बापत रू.५,००,०००/- (अक्षरेपी पााँच 
लाख रुपैर्ााँ) थप आसथाक सहार्ता दिन े।  

40.  सङ्घीर् मासमला तथा सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर् -भसूम व्र्वस्था, सहकारी तथा गररबी सनवारर् मन्त्रालर् अन्त्तगात 
मालपोत कार्ाालर्, भक्तपरुमा कार्ारत नार्व सवु्वा श्री िण्डपार्ी असधकारीको  Carcinoma of stomach, post 

laparotomy, AF, bowel ischemia उपचारको क्रममा सनधन भएकोले सनजको श्रीमती तारा असधकारीलाई  
रू.५,००,०००/- (अक्षरेपी पााँच लाख रुपैर्ााँ) थप आसथाक सहार्ता दिने ।  

41.  सङ्घीर् मासमला तथा सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर् -जल तथा मौसम ष्ट्रवज्ञान ष्ट्रवभाग र ष्ट्रवभाग अन्त्तगात रहने ४ वटा 
जल तथा मौसम ष्ट्रवज्ञान कार्ाालर्हरूको सिंगठन सिंरचना र िरवन्त्िी स्वीकृत गने । 

42.  सङ्घीर् मासमला तथा सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर् -राष्ट्रिर् पररचर्पर तथा पन्त्ञ्जकरर् ष्ट्रवभागको सिंगठन सिंरचना र 
िरबन्त्िी स्वीकृत गने । 

43.  सङ्घीर् मासमला तथा सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर् –राजपराष्ट्रङ्कत प्रथम र दद्वतीर् शे्रर्ी तथा एघारौं र नवौं तहका 
पिहरूको पिपूसताको कार्ाातासलका एक   पटकलाई िईु मष्ट्रहना पसछ ष्ट्रवज्ञापन हनुे गरर पनुातासलकीकरर् गररदिन 
श्री लोक सेवा आर्ोगलाई अनरुोध गने l 

44.  सहरी ष्ट्रवकास मन्त्रालर्- नेपाल नागररक उड्डर्न प्रासधकरर्को सानो दठसमन्त्स्थत जनगामा अन्त्तरााष्ट्रिर्स्तरको सभाहल 
सनमाार् गने । 

45.  स्वास्थ्र् तथा जनसङ्खख्र्ा मन्त्रालर्–टकीको आनटल्र्ामा हनुे कार्ाक्रममा माननीर् उपप्रधानमन्त्री एविं स्वास्थ्र् तथा 
जनसङ्खख्र्ा मन्त्रीको सहभासगता ष्ट्रवषर्को प्रस्ताव ष्ट्रफताा गने । 

46.  सिंघीर् मासमला तथा सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर्- न्त्जल्ला अनगुमन तथा समन्त्वर् ससमसत गठन र कार्ाािेश स्वीकृत 
गने ।  
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47.  सिंघीर् मासमला तथा सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर्- खानपेानी तथा ढल व्र्वस्थापन ष्ट्रवभाग र आर्ोजना कार्ाान्त्वर्न 
समूहको सिंगठन सिंरचना र िरवन्त्िी स्वीकृत गने । 

48.  भौसतक पूवााधार तथा र्ातार्ात मन्त्रालर्- सवारी तथा र्ातार्ात व्र्वस्था सनर्मावली, २०५४ को सनर्म ४ को 
उपसनर्म (३) साँग सम्बन्त्न्त्धत अनसूुची-६ सिंशोधन गने । 

49.  सिंघीर् मासमला तथा सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर्- नारार्र्ष्ट्रहटी िरबार सिंग्रहालर्, परुातत्व ष्ट्रवभाग अन्त्तगातका 
सिंग्रहालर्हरू र स्मारक सिंरक्षर् तथा िरवार हेरचाह अड्डाहरू तथा स्थानीर् तह अन्त्तगातका सिंग्रहालर्हरूको सिंगठन 
सिंरचना र िरवन्त्िी तेररज स्वीकृत गने ।  

50.  उद्योग, वान्त्र्ज्र् तथा आपूसता मन्त्रालर्- 
१. पूवााधार सिंरचनाको सनमाार् तथा सञ्चालनमा सनजी लगानी सम्बन्त्धी ऐन, 2063 को िफा ९ बमोन्त्जम Damak 

Clean Industrial Park माफा त औद्योसगक क्षेर (पाका ) को पूवााधार सनमाार् र सञ्चालनसम्बन्त्धी पररर्ोजना 
कार्ाान्त्वर्न गना वातााको माध्र्मबाट सोही ऐनको िफा ३ अनसुार सनमाार्, सञ्चालन र हस्तान्त्तरर् हनुे गरी 
औद्योसगक के्षर व्र्वस्थापन सलसमटेडको नाममा रहेको झापा न्त्जल्लाको कमल गाउाँपासलकान्त्स्थत ८२२ ष्ट्रवगाहा 
जनगा Damak Clean Industrial Park लाई ३० वषाको लासग सलजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृसत दिने । 

२.  नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद्को समसत 2072/12/1 को सनर्ार्अनसुार घोषर्ा भएको प्रिेश निं. १ को झापा 
न्त्जल्लाको िमक नगरपासलकान्त्स्थत औद्योसगक के्षर व्र्वस्थापन सलसमटेडको नाममा प्राि हनु आएको ८२२ 
ष्ट्रवगाहा जनगा औद्योसगक क्षेरको सनमाार् र सञ्चालन गने प्रर्ोजनका लासग ३० वषा सलज अवसध कार्म हनु े
गरी र सो अवसध समाि भएपसछ अको सम्झौता भए सोहीबमोन्त्जम हनुे वा सलज अवसध थप हनु नसकेको 
अवस्थामा उक्त औद्योसगक के्षरमा सनमाार् भएका सम्पूर्ा भौसतक पूवााधारहरू र्था अवस्थामा औद्योसगक क्षरे 
व्र्वस्थापन सलसमटेडलाई सबना शता हस्तान्त्तरर् गने गरी र्सअन्त्घ औद्योसगक के्षर व्र्वस्थापन सलसमटेडसाँग 
सम्झौता गरी 120 ष्ट्रवगाहा जनगा बहालमा सलइसकेको झापाको िमकन्त्स्थत पूवााधार सनमाार्कताा कम्पनी 
Damak Clean Industrial Park लाई सलजमा दिने गरी औद्योसगक के्षर व्र्वस्थापन सलसमटेडलाई सलज सम्झौता 
गना सैद्धान्त्न्त्तक सहमसत दिने । 

३.  उन्त्ल्लन्त्खत प्रर्ोजनका लासग औद्योसगक के्षर व्र्वस्थापन सलसमटेडले सलन े दिन ेसषु्ट्रवधा, भाडा िर, सनमाार्को 
मापिण्ड, सनजी के्षरमाफा त सञ्चालन हुाँिा उद्योगहरूबाट सलइने भाडामा नेपाल सरकार र सनमाार्कताा कम्पनीलाई 
प्राि हनुे प्रसतफल, सेवा शलु्क, र्ोजना र लगानीका स्पष्ट आधारहरू तर् गरी र अन्त्र् आवश्र्क शताहरू समेत 
तोकी प्रचसलत कानूनबमोन्त्जम ष्ट्रवस्ततृ पररर्ोजना प्रसतवेिन तर्ार गरी औद्योसगक के्षरको जनगामा औद्योसगक 
पूवााधार सनमाार्, सञ्चालन र व्र्वस्थापन गरी सलज अवसध समाि भएपसछ सनमाार्कताा कम्पनीले औद्योसगक के्षर 
व्र्वस्थापन सलसमटेडलाई सनसमात पूवााधारहरू हस्तान्त्तरर् गने मोडासलष्ट्रट र प्रष्ट्रक्रर्ा ष्ट्रवषर्को सनर्ार् गना सनधाारर् 
औद्योसगक के्षर व्र्वस्थापन सलसमटेडको सञ्चालक ससमसतलाई अन्त्ख्तर्ारी दिने । 

51.  सनजामती सेवा ऐन, २०४९ को िफा १८ को उपिफा (२) बमोन्त्जम गदठत ससमसतको ससफाररसमा नेपाल 
सरकारको सनजामती सेवाका राजपराङ्ख ष्ट्रकत ष्ट्रवन्त्शष्ट शे्रर्ीका िेहार्का असधकृतहरूलाई िेहार्बमोन्त्जम सरुवा गने – 

क्र.
सिं. 

नाम, थर साष्ट्रवक पि र कार्ाालर् सरुवा भएको पि र कार्ाालर् 
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1.  श्री िीपेन्त्रनाथ शमाा सन्त्चव, सहरी ष्ट्रवकास 
मन्त्रालर् 

सन्त्चव, प्रधानमन्त्री तथा 
मन्त्न्त्रपररषद्को         
कार्ाालर् (असतररक्त समूह) 

2.  डा.रमेशप्रसाि ससिंह कार्ाकारी सन्त्चव, नेपाल 
ट्रष्टको कार्ाालर् 

सन्त्चव, सहरी ष्ट्रवकास मन्त्रालर् 

3.  डा. पषु्पा चौधरी सन्त्चव, स्वास्थ्र् तथा 
जनसङ्खख्र्ा मन्त्रालर् 

सन्त्चव, प्रधानमन्त्री तथा 
मन्त्न्त्रपररषद्को         
कार्ाालर् (असतररक्त समूह)  

 

  

रष्टव्र् : सनर्ार्साँग सम्बन्त्न्त्धत थप ष्ट्रववरर् सम्बन्त्न्त्धत मन्त्रालर्बाटै उपलब्ध हनुछेन ।  


