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सम्बत ्२०75 साल कानतणक 29 गते नबहीबारका दिन 11.3० बजे प्रधानमरिी ननवास, बालवुाटारमा 
बसेको मन्त्रिपररषद्को बैठकबाट भएका ननर्णयहरुको मखु्य ब्यहोरा िेहायबमोन्त्जम रहेको छ – 

 

 

1.  प्रधानमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलय -गण्डकी प्रिेशका माननीय उद्योग, पयणटन, वन तथा 
वातावरर्मरिी ववकास लम्साललाई थाइल्याण्ड भ्रमर्मा जान स्वीकृनत दिने ववषयको प्रस्ताव विताण 
गने।  

2.  प्रधानमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलय- कर्ाणली प्रिेशका प्रमखु सन्त्िव रामप्रसाि थपनलयाको िीन 
भ्रमर् स्वीकृत गने ।  

3.  प्रधानमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलय- प्रधानमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलयमा Action 

Room को ननमाणर् गने, प्रिेश सिरमकुामहरुमा नभनडयो करिरेन्त्रसङ्ग जडान गने तथा राविय गौरवका 
ववकास आयोजनाहरुको आवश्यकता अनसुार Real Time अनलाइन अनगुमन प्रर्ाली (Surveillance 

System) जडान गने सम्बरधी खररि कायण सावणजननक खररि ऐन, २०६३ को ििा ४१ बमोन्त्जम 
रु. ६(छ) करोडमा नबढ्न ेगरी द्रतु प्रविया (Fast Track) अवलम्वन गरी सोझै वाताणद्वारा गनण 
प्रधानमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलयलाइण स्वीकृनत दिने । 

4.  प्रधानमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलय- रािीय सतकण ता केरद्रका सन्त्िव ववष्र् ुओम वािेको िीन 
भ्रमर् स्वीकृत गने । 

5.  प्रधानमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलय- माननीय महारयायानधवक्ता अन्त्ननप्रसाि खरेलको भारत 
भ्रमर् स्वीकृनत गने । 

6.  प्रधानमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलय- लोक सेवा आयोगका सन्त्िव महेरद्रप्रसाि गरुागाईको िीन 
भ्रमर् स्वीकृत गने । 

7.  प्रधानमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलय- भोकमरी तथा कुपोषर्को द्रतूतर अर य ववषयक 
कायणिममा राविय योजना आयोगका मा. सिस्य डा. दिलबहािरु गरुुङ्ग सहभागी हनुे ववषयको प्रस्ताव 
विताण गने । 

8.  प्रधानमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलय- Making National statistical System fit for the New 

Data Ecosystem: What needs to be done? ववषयक कायणिममा राविय योजना आयोगका सिस्य 
सन्त्िव श्री लक्ष्मर् अयाणल सहभागी हनुे ववषयको प्रस्ताव विताण गने । 

9.  प्रधानमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलय- दिगो ननलो अथणतरि ववषयक उच्िस्तरीय सम्मेलन 
कायणिममा सहभागी हनु राविय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पषु्पराज कंडेललाई स्वीकृनत 
प्रिान गने ।  

10.  प्रधानमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलय - िौथो िीन सावणजननक-ननजी साझेिारी ववत्तीय लगानी 
िोरममा राविय योजना आयोगका माननीय सिस्य ई. सनु्त्शल भट्ट लाई सहभागी  हनु  स्वीकृनत प्रिान 
गने ।  

11.  प्रधानमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलय-राजपिावित ववन्त्शष्ट शे्रर्ीका कमणिारीको 15 दिन सम्मको 
वविा स्वीकृत गने अनधकार नेपाल सरकारका मखु्य सन्त्िवलाई प्र यायोजन गने । 

12.   नेप अथण मरिालय- नेपाल भारत एवककृत भरसार जााँि िौकी, वीरगञ्जको जनगा मआुब्जा वववाि समाधान 
ववषयको को प्रस्ताव मन्त्रिपररषद्, आनथणक तथा पूवाणधार सनमनतमा छलिल गरी पेश गने ।  
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13.  अथण मरिालय- सरुाकी परुस्कार बापतको रकम ववषयको प्रस्ताव  सरुाकी र प्रनतवेिक परुस्कार रकम 
भकु्तानी ववषयमा मरिालयले छानववन गरी पेश गनण विताण गने । 

14.  उद्योग, वान्त्र्ज्य तथा आपूनतण मरिालय-नेपालमा ववद्यतुीय व्यापार (E-Commerce) को राविय रर्नीनत 
तयार गनण अरतर मरिालय/ननकाय सनमत गठन गने । 

15.  उद्योग, वान्त्र्ज्य तथा आपूनतण मरिालय- ननयाणतमा अनिुान प्रिान गने सम्बरधी कायणववनध, २०७५ 
मन्त्रिपररषद्, आनथणक तथा पूवाणधार सनमनतमा छलिल गरी पेश गने ।  

16.  उद्योग, वान्त्र्ज्य तथा आपूनतण मरिालय- व्यापार नीनत समीक्षामा सहभानगताका लानग उद्योग, वान्त्र्ज्य 
तथा आपूनत मरिालय (वान्त्र्ज्य तथा आपूनतण तिण ) का सन्त्िव श्री िरद्रकुमार न्त्िनमरेको नेत ृवमा ५ 
सिस्यीय प्रनतनननधमण्डल गठन गने । 

17.  उद्योग, वान्त्र्ज्य तथा आपूनतण मरिालय- साववकको िरेल ुतथा साना उद्योग प्रन्त्शक्षर् केरद्रको लानग 
बजेट ववननयोजन हुाँिा प्रिेश नं. ३ को उद्योग, पयणटन, वन तथा वातावरर् मरिालय अरतगणत LMBIS 

मा प्रववष्ट भएको ववननयोन्त्जत बजेट रकम तथा कायणिम उद्योग, वान्त्र्ज्य तथा आपूनतण मरिालय, 

उद्योग ववभाग अरतगणतको राविय लि,ु िरेल ुतथा साना उद्योग प्रन्त्शक्षर् केरद्रमा साने । । 
18.  ऊजाण, जलस्रोत तथा नसाँिाई मरिालय- जल तथा ऊजाण आयोगको सन्त्िवालयका सन्त्िव श्री िेवेरद्र 

काकीको िर नबिा स्वीकृत गने । 
19.  कृवष तथा पशपंुक्षी ववकास मरिालय- Convention on Biological Diversity (Cop14) मा सन्त्िवको 

सहभानगता ववषयको प्रस्ताव विताण गने । 
20.  गहृ मरिालय- 7th Annual Freedom Online Conference मा सहभागी हनुे ववषयको प्रस्ताव विताण 

गने । 
21.  गहृ मरिालय- संयकु्त राज्य अमेररकाका रािपनतबाट अवकाश प्राप्त प्रधान सेनापती श्री राजेरद्र 

क्षिीलाई प्रिान गररएको The Legion of Merit (Degree of Commander) र म.से.श्री वहमांश ु
खड्कालाई प्रिान गररएको The Legion of Merit (Degree of Officer) ववभषूर् ग्रहर् गनण स्वीकृनत 
दिन े। 

22.  जरेु गहृ मरिालय– जरेु पवहरो पीनडतहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन नेपाल बैक नल. िौतारा शाखा मा 
संकनलत रकम भकूम्प प्रभाववतको लाभग्राही सूिीमा परर सेवासवुवधा नलएकाहरुलाई पवहरो पीनडतको 
राहत सहायता नपाउने गरी मापिण्ड तयार गरी ववतरर् गने प्रयोजनका लानग िुकुवा गने ।साथै 
भकूम्प पीनडतले पाएको राहत रकम र पवहरो पीनडतलाई उपलब्ध गराउने रकम समान हनुे गरी 
राहत ववतरर् गने ।  

23.  गहृ मरिालय -गण्डकी प्रिेशका सभामखु माननीय नेि नाथ अनधकारीको उपिार गराउाँिाको खिण 
रकम आनथणक सहायता उपलव्ध गराउने । सो बापतको जम्मा रकम रु. ७,१९,749।– (अक्षरेपी 
सात लाख उनाइस हजार सातसय उनारिास रुपैयााँ) अथण मरिालयले गहृ मरिालयलाई ननकासा 
दिन।े 

24.  गहृ मरिालय- काठमाण्डौ न्त्जल्ला सानबक जोरपाटी गानबस नारायर्टार बस्न े अरुर् सनुवुारको 
नन्त्जकका हकिार बाव ु तारा वहािरु सनुवुारलाई राहत स्वरुप . 1,00,000/- (अक्षरेपी एक 
लाख)आनथणक सहायता उपलब्ध गराउने । 

25.      भनूम व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी ननवारर् मरिालय- िीनमा आयोजना हनुे United Nation Global 

Geospatial Information Congress (UNWGIC) ववषयक ववश्व सम्मेलनमा भाग नलन जान भनूम 
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व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी ननवारर् मरिालयका माननीय मरिी पद् माकुमारी अयाणललाई स्वीकृनत 
प्रिान गने ।  

26.  भनूम व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी ननवारर् मरिालय- भ-ूउपयोगको ववषयको व्यवस्था गनण बनेको 
ववधेयक, २०७५ मन्त्रिपररषद्, ववधेयक सनमनतमा छलिल गरी पेश गने ।  

27.  भौनतक पूवाणधार तथा यातायात मरिालय- परुाना ट्याक्सीको सट्टामा नयााँ ट्याक्सी नं दिने हालको 
व्यवस्था खारेज गने ववषयको प्रस्ताव, 20 वषण परुाना ट्याक्सीहरूको स्िाप (पि)ु सम्बरधी मापिण्ड 
यथाशीघ्र तयार गरी पेश गनण विताण गने ।  

28.  मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ नागररक मरिालय– 

(क) ववकास सनमनत ऐन, 2013 को ििा ३ बमोन्त्जम गठन भएको अरतरिेशीय धमणपिु, धमणपिुी 
व्यवस्थापन ववकास सनमनतलाई खारेज गने । 

(ख) मलुकुी िेवानी (संवहता) ऐन, 2074 को ििा १९३ बमोन्त्जम वविेशीलाई धमणपिु वा धमणपिुीको 
रूपमा ग्रहर् गने अनमुनत दिन नसिाररस गने केरद्रीय ननकायको रूपमा कायण गनण मवहला, 
बालबानलका तथा ज्येष्ठ नागररक मरिालयलाई तोक्ने । 

29.     मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ नागररक मरिालय- जेष्ठ नागररक सम्वरधी ऐन, २०६३ लाई 
संशोधन गनण बनकेो ववधेयक, मन्त्रिपररषद्, ववधेयक सनमनतमा छलिल गरी पेश गने ।  

30.  मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ नागररक मरिालय- समाज कल्यार् पररषद्सम्बरधी जााँिबझु आयोगको 
कायाणवनध १ (एक) मवहना थप गने ।  

31.  मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ नागररक मरिालय -  सम्बत ्२०७५ साल मनसर ९ (तिनसुार 
नोभेम्बर २५, २०१८) गते सामान्त्जक सिेतना सवहत लैंनगक वहंसा नबरुद्धको अनभयान सञ्चालन गनण 
संिीय सरकारका मरिालय तथा ननकायहरू, सात वटै प्रिेश सरकार, ७७ वटै न्त्जल्ला समरवय सनमनत, 
सातसय निपन्न स्थानीय तह एवं यसका वडाहरु, सरोकारवाला ननकाय, ववद्यालय तथा सामान्त्जक संि 
संस्थाहरुलाई आव्हान गने । प्र येक वषण नोभेम्बर मवहनाको २५ ताररखलाई मवहला वहंसा ववरूद्धको 
अनभयान दिवसको रूपमा मनाउने ।  

32.  यवुा तथा खेलकुि मरिालय- राविय खेलकुि पररषद्का सिस्य  श्री ित्तबहािरु गरुुङ्गलाई सिस्य 
पिबाट हटाउने।  

33.  रक्षा मरिालय- करे्ल कमाण्डाण्टको न्त्जम्मेवारी पाएका नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त रथीवृरिहरुले 
यनुनटको वावषणको सव कायणिममा िज्याणनी न्त्िरहमा पोशाकको िबैु कुममा “ववशेष अनधकृत” लेन्त्खएको 
ट्याग सवहत दिउाँसोको समयमा नं.२ पोशाक र रातको समयमा नं.६ पोशाक लगाउन स्वीकृनत दिने। 

34.  रक्षा मरिालय- नेपाली सेनालाई International Military Sports Council (CISM) को सिस्यता 
नलन स्वीकृनत प्रिान गने ।  

35.  वन तथा वातावरर् मरिालय- नमिी-िाना १३२ के.भी. प्रसारर्लाईनको ननमाणर्को लानग सरकारी 
वन क्षेि प्रयोग गनण स्वीकृनत दिने । 

36.  वन तथा वातावरर् मरिालय- मानथल्लो बलेिी-ए जलववद्यतु आयोजना (३६मे.वा.) ननमाणर्को लानग 
वन क्षेि प्रयोग गनण स्वीकृनत दिने । 

37.   वन तथा वातावरर् मरिालय-  लक्ष्मी माइननङ प्रा॰नल॰लाई िनुढंुगा उ खनन योजना सरिालन गनण 
न्त्ितवन न्त्जल्ला कानलका नगरपानलका-१(साववक शन्त्क्तखोर गा॰नब॰स॰-३ सपुार) को टोपोनसट नं. 
२७८४÷०७ ए मा अवन्त्स्थत मूल न्त्िरहबाट ननदिणष्ट िारवकल्लानभि पने ४ (िार) हेक्टर राविय वन 
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क्षेिको जनगा बढीमा १५ वषणसम्म प्रयोग गनण दिने र तहााँ रहेका २२ वटा रुखववरुवाहरु हटाउन 
समेत स्वीकृनत दिने ।  

38.  वन तथा वातावरर् मरिालय-गमगढी-िखेली-िामाण सडक (हमु्ला-मगु ुनलंक रोड) ननमाणर्का लानग 
वन के्षि प्रयोग गनण दिने । 

39.  वन तथा वातावरर् मरिालय- भेरी-बबई डाइभसणन बहउुद्देश्यीय आयोजनालाई थप वन के्षि प्रयोग 
गनण दिन े। 

40.  वन तथा वातावरर् मरिालय-राविय योजना आयोगका माननीय सिस्य डा. कृष्र्प्रसाि ओली र वन 
तथा वातावरर् मरिालयका सन्त्िव डा. ववश्वनाथ ओली सवहत २ सिस्यीय प्रनतनननध मण्डलबाट 
Egypt मा हनुे कायणिममा सहभानगता ववषयको प्रस्ताव विताण गने । 

41.  न्त्शक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनध मरिालय- अवियाको नभयनामा हनुे IAEA Ministerial Conference on 

Nuclear Science and Technology : Addressing Current and Emerging Development 

Challenges मा माननीय न्त्शक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनध मरिी श्री नगररराजमन्त्र् पोखरेल लाई सहभागी 
हनु स्वीकृनत दिने ।  

42.  न्त्शक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनध मरिालय- यनुेस्को दिल्ली अविस र भटुान सरकारको संयकु्त आयोजनामा 
भटुानको नथम्पमुा हनुे Regional Capacity Development Workshop on Preservation of 

Documentary Heritage for Disaster Risk Reduction and Management ववषयक कायणिममा 
भाग नलने ववषयको प्रस्ताव विताण गने । 

43.  श्रम, रोजगार तथा सामान्त्जक सरुक्षा मरिालय- मोरक्कोको माराकेशमा हनुे अरतर सरकारी सम्मेलनमा 
सहभागी हनु श्रम, रोजगार तथा सामान्त्जक सरुक्षा मरिालयका सन्त्िवको नेत ृवमा प्रनतनननध मण्डल 
गठन गने । 

44.  सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रशासन मरिालय- एउटै नाम भएका गाउाँपानलका तथा नगरपानलकाको 
नाम पररवतणन गनण सम्बन्त्रधत प्रिेश मािण त सझुाव पठाउन े। 

45.  सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रशासन मरिालय- राविय सूिना आयोगमा कायणरत उपसन्त्िवद्वय लक्ष्मी 
जोशी र अच्यतुकुमार पौड्याल लाई राजपिावित प्रथम शे्रर्ीको पिमा बढुवा गरी राजीनामा स्वीकृत 
गने। 

46.    स   सञ्चार तथा सूिना प्रववनध मरिालय-  माननीय सञ्चार तथा सूिना प्रववनध मरिीको ररक्त सञ्चार ववज्ञ 
पिमा न्त्शवसताक्षी नगरपानलका वडा नं. 6 झापाका श्री सनु्त्जत मैनालीलाई ननयकु्त गने । 

47.  सहरी ववकास मरिालय- प्रिेशमा हस्तारतरर् भएको के्षिीय शहरी ववकास आयोजनाको बजेट संिीय 
सरकारबाट कायाणरवयन गने । 

48.  समपूरक अनिुान सम्बरधी कायणववनध, २०७५ र ववशेष अनिुान सम्बरधी कायणववनध, २०७५ स्वीकृत 
गने । 

49.  ववश्वववद्यालय अनिुान आयोगको अध्यक्ष पिमा न्त्शक्षाववद् प्रा. डा. भीमप्रसाि सवेुिी, इलामलाई 
मनोनीत गने । 

 

 

द्रष्टव्य : ननर्णयसाँग सम्बन्त्रधत थप वववरर् सम्बन्त्रधत मरिालयबाटै उपलब्ध हनुछेन।्  

 
        


