
नपेाल सरकार मन्त्रिपररषद् ले सम्वत ्२०७५ पसु देन्त्ि फागनुसम्म गरेका मखु्यमखु्य ननर्णयहरु 
सम्बत ्२०७५ साल पसु २ गते बसेको मन्त्रिपररषद् बैठकका ननर्णयहरु 

१.  राष्ट्रपनत महहला उत्थान जीहवकोपाजणन सधुार कायणक्रम सञ्चालन कायणहवनध, २०७५ स्वीकृत गने । 

२.  महालेिा ननयरिक कायाणलयका महालेिा ननयरिक सरेुश प्रधानको अननवायण अवकास । 

३.  प्रधानमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलयका सन्त्िव लक्ष्मर्प्रसाद मैनालीको अननवायण अवकास । 

४.  २०७५ साल पसु ११ गते बधुबारका ददन १६:०० बजे अरतराणहष्ट्रय सम्मेलन केरर, नयााँबानेश्वरमा संघीय 
संसद्को अनधवेशन आह्वान हनु सम्माननीय राष्ट्रपनतसमष स नसफाररस गने । 

सम्बत ्२०७५ साल पसु ६ गते बसेको मन्त्रिपररषद् बैठकका ननर्णयहरु 

1.  नागररक लगानी कोष ऐन, २०७४ लाई संशोधन गनण बनेको हवधेयक संघीय संसदमा पेश गनण स्वीकृनत प्रदान 
गने हवषयको प्रस्ताव– मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने । 

2.  ननयाणतमा अनदुान प्रदान गने सम्बरधी कायणहवनध, २०७५ स्वीकृत गने । 

3.  उद्योग मरिालय सम्बद्ध सावणजननक ननकायका पदानधकारी तथा सदस्यको ननयनु्त्ि र मनोनयन सम्बरधी 
मापदण्ड ,२०७३ मा हेरफेर गने । 

4.  मलुकुी फौजदारी कायणहवनध (संहहता) ऐन, २०७४ को अनसूुिी-१ हेरफेर गने । 

5.  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गनण बनेको हवधेयक संघीय संसद समष स पेश गनण स्वीकृनत प्रदान गने । 

6.  प्रदेश सरकारले घोषर्ा गरेका सावणजननक हवदाहरूमा संघीय सरकारअरतगणतका कायाणलयमा समेत हवदा ददन े
हवषयको गहृ मरिालयको प्रस्ताव– मन्त्रिपररषद्, सामान्त्जक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने । 

7.  मददरा उत्पादन र हवहक्र हवतरर्को ननयमन तथा हाननकारक सेवन ननयरिर्सम्बरधी कायणकारी आदेश, २०७५ 
स्वीकृत गने हवषयको गहृ मरिालयको प्रस्ताव– मन्त्रिपररषद्, आनथणक तथा पूवाणधार सनमनतमा छलफल गरी पेश 
गने ।  

8.  लागू औषध प्रयोगकताणहरूको लानग उपिार तथा पनु:स्थापना केरर सञ्चालन ननदेन्त्शका, २०७५ स्वीकृनत हवषयको 
गहृ मरिालयको प्रस्ताव– मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने ।  

9.  अध्यागमन ननयमावली, २०५१ को अनसूुिी ११ संशोधन हवषयको गहृ मरिालयको प्रस्ताव– मन्त्रिपररषद्, 

हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने ।  

10.  नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गने कायणको सञ्चालन, सपुरीवेष सर् र समरवय हवषयको व्यवस्था गनण 
बनेको अध्यादेश, २०७५ जारी गनण सम्माननीय राष्ट्रपनतसमष स नसफाररस गने हवषयको गहृ मरिालयको प्रस्ताव– 

मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी प्रस्ताहवत अध्यादेशलाई हवधेयकको रूपमा पेश गने ।  

11.  ८ जनवरी २०१९ मा दन्त्ष सर् सडुानको जवुामा हनुे मेडल परेड कायणक्रममा सहभागी हनु सशस्त्र प्रहरी अनतररि 
महाननरीष सक पषु्पराम के.सी.लाई स्वीकृनत ददने । 

12.  आरतररक शान्त्रत र व्यवस्था कायम गने हवषयको व्यवस्था गनण बनेको हवधेयकलाई सड्घीय संसदसमष स पेश 
गनण स्वीकृनत ददने हवषयको गहृ मरिालयको प्रस्ताव– मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने ।  

13.  मनोनयन स्वीकृनत हवषयको गहृ मरिालयको प्रस्ताव– प्रस्तावमा लेन्त्िएबमोन्त्जम गने । 

14.  भारतीय सशस्त्र सीमा बलको ५५ औ ंबाहषणकोत्सव कायणक्रममा सहभागी हनु सशस्त्र प्रहरी महाननरीष सक शैलेरर 
िनाललाई स्वीकृनत ददन।े 

15.  राहष्ट्रय पररियपि तथा पन्त्िकरर्को सम्बरधमा व्यवस्था गनण बनेको हवधेयकलाई संघीय संसद्समष स पेश गनण 
स्वीकृनत ददने । 

16.  प्रहरी समायोजन अध्यादेश, 2075 जारी गनण सम्माननीय राष्ट्रपनत समष स नसफाररस गने हवषयको प्रस्ताव – 

मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने । 



17.  नमनत २०७५ पसु ३ गते बसेको अरतर प्रदेश पररषद्को बैठकबाट स्वीकृत संघीयता कायाणरवयन सहजीकरर् 
कायणयोजना कायाणरवयन गने । 

18.  प्रधानमरिीको सल्लाहकार र सन्त्िवालय व्यवस्थापन कायणहवनध, २०७४ को अनसूुिी १ को िण्ड (ि) को 
क्रमसङ्खख्या २ पनछ देहायको २क. थप गरी उि पद अनसूुिी ४ ननजी सन्त्िवायलको दरबरदी हववरर्मा थप 
गने–  

२क. हवकास व्यवस्थापन हवज्ञ 

19.  इरटरनेशनल एसोनसएसन अफ प्रोनसक्यटुसण (IAP) को सदस्यता नलन महारयायानधविाको कायाणलयलाई सहमनत 
ददन े। 

20.  लोक सेवा आयोगका माननीय अध्यष स र सन्त्िवको UAE भ्रमर् स्वीकृत गने । 

21.  लोक सेवा आयोगको काम, कतणव्य र अनधकारको सम्बरधमा संशोधन र एकीकरर् गनण बनेको हवधेयक संघीय 
संसदमा पेश गनण स्वीकृनत प्रदान गने । 

22.  प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कतणव्य र अनधकारसम्बरधी आधार र मापदण्ड ननधाणरर् गनण बनकेो 
हवधेयक" संघीय संसदमा पेश गनण स्वीकृनत प्रदान गने । 

23.  राहष्ट्रय सहकारी हवकास बोडणको सदस्य सन्त्िव पदमा िक्रबहादरु पराजलुीलाइ ननयनु्त्ि गने ।   

24.  भउूपयोगको सम्बरधमा व्यवस्था गनण बनेको हवधेयक, २०७५ संघीय संसदसमष स प्रस्ततु गनण स्वीकृनत ददने । 

25.  न्त्शवपरुी नागाजुणन राहष्ट्रय ननकुि ननयमावली‚ २०७५ लाई स्वीकृत गने हवषयको वन तथा वातावरर् मरिालयको 
प्रस्ताव– मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने ।  

26.  जनडबटुी हवकासका लानग अनदुान सम्वरधी कायणहवनध, 2075 स्वीकृत गने हवषयको वन तथा वातावरर् 
मरिालयको प्रस्ताव– मन्त्रिपररषद्, आनथणक तथा पूवाणधार सनमनतमा छलफल गरी पेश गने ।  

27.  बौद्ध दशणन प्रबद्धणन तथा गमु्बा हवकास सनमनत (गठन) (पहहलो संशोधन) आदेश, २०७५ को मस्यौदा स्वीकृत 
गने हवषयको संस्कृनत, पयणटन तथा नागररक उड्डयन मरिालयको प्रस्ताव– मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल 
गरी पेश गने ।  

28.  िररगढी हवमानस्थलको हवस्तार तथा स्तरोन्ननतका हवमानस्थल धावन मागणको पूवणतफण  कररब ५३० नमटर 
लम्वाई र १८० नमटर िौडाइ ष सेिफलको जग्गा प्राप्त गनण स्वीकृनत ददन े। 

29.  पाथीभरा ष सेि हवकास सनमनत (गठन) (पहहलो संशोधन) आदेश, २०७५ को मस्यौदा स्वीकृत गने हवषयको 
संस्कृनत, पयणटन तथा नागररक उड्डयन मरिालयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश 
गने ।  

30.  संगठन संरिना र दरबरदी तेररज स्वीकृत गने (प्रदेश र स्थानीय तह) हवषयको सङ्घीय मानमला तथा सामारय 
प्रशासन मरिालयको प्रस्ताव– मन्त्रिपररषद्, प्रशासन सनमनतमा छलफल गरी पेश गने । 

31.  गाउाँपानलका तथा नगरपानलकाको प्रशासकीय भवन ननमाणर् कायणक्रम कायाणरवयन ननदेन्त्शका, २०७५ स्वीकृत 
गने । 

32.  स्थानीय पूवाणधार हवकास साझेदारी कायणक्रम (सञ्चालन कायणहवनध) (पहहलो संशोधन) ननयमावली, २०७५ स्वीकृत 
गने । 

33.  संगठन संरिना र दरबरदी तेररज स्वीकृत गने (प्रदेश सामान्त्जक हवकास मरिालयसमेत) हवषयको सङ्घीय मानमला 
तथा सामारय प्रशासन मरिालयको प्रस्ताव– मन्त्रिपररषद्, प्रशासन सनमनतमा छलफल गरी पेश गने । 

34.  िलन्त्ििसम्बरधी हवधेयक तजुणमा गनण तयार पाररएको अवधारर्ापि स्वीकृत गने । 

35.  हवज्ञापन ननयमन गने हवषयको व्यवस्था गनण बनेको हवधेयक संघीय संसदमा पेश गनण स्वीकृनत प्रदान गने 
हवषयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने । 

सम्बत ्२०७५ साल पौष ९ गते बसेको मन्त्रिपररषद् बैठकका ननर्णयहरु 

1.  समपरुक अनदुान सम्बरधी कायणहवनध, २०७५ र हवशेष अनदुान सम्बरधी कायणहवनध, २०७५ मा संशोधन गने ।  



2.  नबशेष आनथणक ष सेि ऐन, २०७३ लाई संशोधन गनण बनेको नबधेयक, २०७५ हवषयको प्रस्ताव– मन्त्रिपररषद्, 

हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने ।  

3.  औद्योनगक व्यवसाय ऐन, २०७५ को हवधेयक तजुणमाका लागी सैद्धान्त्रतक सहमनत ददने। 

4.  नेपालको संहवधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गनण बनेको हवधेयक संघीय संसद समष स पेश 
गनण स्वीकृनत प्रदान गने हवषयको प्रस्ताव– मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने । 

5.  नेपाल र संयिु राज्य अमेररकाबीि पयणटक नभसा पारस्पाररकता (Reciprocity) आगामी सन ्२०१९ जनवरी १ 
देन्त्ि कायणहवनध बनाइ लागू गने । 

6.  नेपाली राजदूत र स्थायी प्रनतनननध ननयनु्त्िका लानग नसफाररस गने र केही मलुकुमा कायणरत राजदूतहरूलाई 
हफताण बालाउने ।  

7.  सावणजननक यातायात व्यवस्थापन सम्बरधी अवधारर्ापि स्वीकृत गने ।  

8.  नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह एवं ननजी षे सिसमेतको लागत सहभानगतामा कन्त्म्तमा ३०० वटा हवद्यतुीय 
बसहरू िररद गनण नीनतगत सहमनत प्रदान गने ।  

9.  महासेनानी सदुशणन नसल्वालसमेत ३ जना महासेनानीहरुको पदावनध २०७७।९।१० सम्म थप गने । 

10.  नेपाली सेनाका प्रधान सेनापनत पूर्णिरर थापालागयतको भ्रमर् दललाई भारत भ्रमर्मा जान स्वीकृनत ददने । 

11.  वैदेन्त्शक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८१ बमोन्त्जम संलग्न अनसुिुी बमोन्त्जमको अनधकार श्रम तथा 
व्यवसायजरय सरुष सा हवभाग अरतगणत श्रम तथा रोजगार कायाणलयहरुलाई प्रत्यायोजन गने । 

12.  सह-रयायानधविा श्री नारायर्प्रसाद पौडेललाई नेपाल रयाय सेवाको राजपिान्त्ङ्ख कत हवन्त्शष्ट शे्रर्ी, नायब 
महारयायानधविाको पदमा बढुवा गरी महारयायानधविाको कायाणलयमा पदस्थापन गने । 

13.  राजपिाहित प्रथम शे्रर्ीका सहसन्त्िव श्री ददनेशकुमार न्त्घनमरेलाई बढुवा गरी ऊजाण, जलस्रोत तथा नसाँिाइ 
मरिालयको राजपिाङ हकत हवन्त्शष्ट शे्रर्ीको सन्त्िव (ऊजाण) पदमा पदस्थापन गने। 

14.  झापा न्त्जल्ला महारानीझोडा, लिनपरु, सतासीधाम, न्त्शवगंज, धरमपरु, तोपगाछी ष सेिको जग्गा दताण सम्बरधी सनमनत 
गठन आदेश, २०७५" स्वीकृत गने । 

15.  सरुन्त्ष सत नागररक आवास कायाणरवयन कायणहवनध, २०७५ स्वीकृत गने । 

16.  जोन्त्िमयिु वस्ती स्थारतरर् तथा एकीकृत वस्ती हवकास सम्बरधी कायणहवनध, २०७५ स्वीकृत गने । 

17.  जनता आवास कायणक्रम कायाणरवयन कायणहवनध, २०७५ स्वीकृत गने । 

18.  संगठन संरिना र दरबरदी तेररज (प्रदेश सामान्त्जक हवकास मरिालय समेत) स्वीकृत गने । 

19.  संगठन संरिना र दरबरदी तेररज (प्रदेश र स्थानीय तह) स्वीकृत गने । 

20.  रोजगार संयोजकको पदपूनतण र सेवा सहुवधा सम्बरधी मापदण्ड, २०७५ स्वीकृत गने । 

21.  औद्योनगक षे सि व्यवस्थापन नलनमटेडको सञ्चालक सनमनतको अध्यष स पदमा ननयिु श्री नरद हकशोर वस्नतेलाई 
तीन वषणका लानग पनुननणयनु्त्ि गने । 

22.  देहायका व्यन्त्िहरूलाई उपिार ििणबापत देहायबमोन्त्जमको रकम आनथणक सहायता उपलब्ध गराउनेेः 
(क) मकवानपरु न्त्जल्ला, साहवक: फािेल, हाल: इररसरोवर-४ ननवासी वीरबहादरु लामालाई पााँि लाि रुपैयााँ । 

(ि) मकवानपरु न्त्जल्ला, मनहरर गा.पा.-५ ननवासी कुमार उप्रतेीलाई दईु लाि रुपैयााँ । 

(ग) मकवानपरु न्त्जल्ला, मनहरर गा.पा.-५ ननवासी कुमार उप्रतेीको श्रीमती अन्त्म्बका पाठकलाई दईु लाि रुपैयााँ। 

(घ) दाङ्ग न्त्जल्ला, साहवक: नससहननया, हाल: रानप्त गा.पा. ननवासी भमुा नब.क.लाई पााँि लाि रुपैयााँ । 

(ङ) प्यूठान न्त्जल्ला, साहवक: मररठाना-३ ननवासी कृष्र्बहादरु केसीलाई पााँि लाि रुपैयााँ । 

(ि) रामेछाप न्त्जल्ला, मरथली न.पा.-९ ननवासी तारा भजेुललाई िार लाि रुपैयााँ । 

(छ) िोटाङ्ग न्त्जल्ला, हाल: ओख्र-े७ भोजपरु ननवासी कृष्र्ामाया काकीलाई पााँि लाि रुपैयााँ । 

(ज) ताप्लेजङु्ग न्त्जल्ला, नसददङ्खवा गा.पा.-७ ननवासी डी.बी. राईको श्रीमती मनमाया राईलाई तीन लाि रुपैयााँ । 

(झ) ताप्लेजङु्ग न्त्जल्ला, नसररजङ्गा गा.पा.-३ नसकैिा ननवासी ददलकुमारी नलम्बूलाई तीन लाि रुपैयााँ । 
23.   देहायका व्यन्त्ि र संस्थालाई आनथणक सहायताबापत देहायबमोन्त्जमको रकम उपलब्ध गराउनेेः 



(क) ज्याप ुसंस्कृनत हवकास कोष, का.म.न.पा.-१२ लाई एक्काइस लाि रुपैयााँ । 

(ि) गोरिा न्त्जल्ला ननवासी कुमार गरुुङ्गलाई पच्िीस लाि रुपैयााँ । 

सम्बत ्२०७५ साल पसु १३ गते शकु्रबार बसेको मन्त्रिपररषद् बैठकका ननर्णयहरू  

1=  सावणजननक ननकायका सवारी साधनहरूको उपयोग र व्यवस्थापन गने । 

2=  औद्योनगक षे सि घोषर्ा हवषयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, आनथणक तथा पूवाणधार सनमनतमा छलफल गरी पेश गने । 

3=  औद्योनगक ग्राम घोषर्ा तथा सञ्चालनसम्बरधी कायणहवनध, २०७५ हवषयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा 
छलफल गरी पेश गने । 

4=  ननयाणतमा अनदुान प्रदान गने सम्बरधी कायणहवनध, २०७५ नेपाल राजपिमा प्रकाशन गने। 

5=  नेपालको संहवधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गनण बनेको हवधेयक संघीय संसद समष स पेश गनण 
स्वीकृनत प्रदान गने । 

6=  कृहष तथा पशपुरछी हवकास मरिालयका वररष्ठ कृहष अथणहवज्ञ (रा.प.दि.प्रा.) डा.रुरबहादरु शे्रष्ठलाई SAARC 

Agriculture Centre, Dhaka मा Senior Program Specialist पदमा काम गनण ३ वषणकका लानग काजमा िटाउन।े 

7=  हवकास सनमनत ऐन, २०१३ बमोन्त्जम गठन भएको ग्रानमर् िानेपानी तथा सरसफाई कोष हवकास सनमनत कायम 
राख्न े। 

8=  प्रहरी (छैठौं संशोधन) ननयमावली, २०७५ संशोधनका लानग सम्मानीत लोक सेवा आयोगको परामशण माग गनण 
सैद्धान्त्रतक स्वीकृनत ददने ।  

9=  अरतरदेशीय संगदठत अपराध हवरुद्धको महासन्त्रध अरतगणतको PALERMO PROTOCOL मा सन्त्म्मनलत हनुे हवषयको 
प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, सामान्त्जक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने ।   

10=  राहष्ट्रय ननदेशन ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा (४) बमोन्त्जम नेपाल पिकार महासंघ (िौथो संशोधन) 
हवधान, २०७३ स्वीकृत गने हवयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने ।   

11=  नेपाल र कम्बोनडया अनधराज्यका सरकारबीि दवैु देशका कूटनीनतक तथा सरकारी राहदानी बाहकहरूलाई 
प्रवेशाज्ञा छुट ददने सम्बरधी सम्झौता गनण परराष्ट्र मरिी वा परराष्ट्र सन्त्िव वा सहसन्त्िव, दन्त्ष सर्पूवण एनसया तथा 
प्रशारत महाशािा, परराष्ट्र मरिालयलाई अन्त्ख्तयारी प्रदान गने । 

12=  हवदेशी ननयोगहरूलाई नेपालमा जग्गा उपलब्ध गराउने हवषयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, सामान्त्जक सनमनतमा 
छलफल गरी पेश गने ।  

13=  महहलाहवरुद्ध हनु े सबैिाले भेदभाव उरमलुन सम्बरधी सनमनत (CEDAW) को सदस्यमा सन ् २०२१-२०२४ 
अवनधको लानग नेपालको तफण बाट श्री बरदना रार्ाको पनुेः उम्मेदवारी ददन स्वीकृनत ददने । 

14=  तथ्याि प्रर्ालीको हवकासको लानग राहष्ट्रय रर्नीनत स्वीकृनत हवषयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, आनथणक तथा पूवाणधार 
सनमनतमा छलफल गरी पेश गने । 

15=  6th Sustainable Mobility for All (Sum4ALL) Consortium Meeting हवषयक कायणक्रममा सहभागी हनु भौनतक 
पूवाणधार तथा यातायात मरिी रघहुवर महासेठलाई स्वीकृनत प्रदान गने । 

16=  राष्ट्रपनत महहला उत्थान जीहवकोपाजणन सधुार कायणक्रम सञ्चालन कायणहवनध,२०७५ स्वीकृत गने। 

17=  स्थानीय तहमा िेलकुद पूवाणधार ननमाणर्सम्बरधी कायणहवनध, २०७५ स्वीकृनत गने । 



18=  United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) नमशन दन्त्ष सर् सडुानमा सम्पन्न हनुे मेडल परेड कायणक्रममा 
सहभागी हनु नेपाली सेनाका उपरथी श्री अन्त्जत वरनसंह थापालाई स्वीकृनत ददने । 

19=  उपरथी शरदकुमार नगरीलाई रथी दजाणमा पदोन्ननत गरी पदस्थापन गने । 

20=  राहष्ट्रय वन नीनत, २०७५ स्वीकृत गने हवषयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, सामान्त्जक सनमनतमा छलफल गरी पेश 
गने।   

21=  Memorandum of Understanding between The Government of Nepal and The Government of the Kingdom 

of Cambodia on Cultural Cooperation लाई अनमुोदन गने।  

22=  नेपाल प्रशासन सेवा, सामारय प्रशासन समहु राजपिाहित दितीय शे्रर्ीका उपसन्त्िव राज ुभण्डारी र उपसन्त्िव 
ननररजन िनाललाई राजपिाहित प्रथम शे्रर्ीको पदमा बढुवा गरी रान्त्जनामा स्वीकृत गने । 

23=  हवज्ञापन ननयमन गने हवषयको व्यवस्था गनण बनेको हवधेयक संघीय संसदमा पेश गनण स्वीकृनत प्रदान गने । 

24=  सरुन्त्ष सत नागररक आवास कायाणरवयन कायणहवनध, २०७५ र जोन्त्िमयिु वस्ती स्थानारतरर् तथा एकीकृत वस्ती 
हवकास सम्बरधी कायणहवनध, २०७५ नेपाल राजपिमा प्रकाशन गने।       

25=  कान्त्रत बाल अस्पताल, महाराजगंजमा कायणरत डा. रेन ुप्रसाई (उपाध्याय) को रान्त्जनामा स्वीकृत गने । 

26=  कान्त्रत बाल अस्पताल, महाराजगंजमा कायणरत डा. कमलराज शमाणको रान्त्जनामा स्वीकृत गने । 

27=  आर.आर.हप.नसंह स्वास्थ्य हवज्ञान प्रनतष्ठान हवधेयक तजुणमा गने सम्बरधी अवधारर्ा पिमा स्वीकृनत ददने । 

सम्बत ्२०७५ साल पसु १६ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपररषद् बैठकका ननर्णयहरू  

१.  हवदेशी हवननमय व्यवस्थापन हवधेयक, २०७५ संघीय संसद्समष स पेश गनण स्वीकृनत प्रदान गने हवषयको प्रस्ताव 
– मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने ।   

२.  ननष सेप तथा कजाण सरुष सर् कोषको अध्यष स पदमा अथण मरिालयका सन्त्िव (राजस्व) श्री लालशंकर न्त्घनमरेलाई 
तोक्न े। 

३.  आ.व. २०७५/०७६ का लानग उिकुो रयूनतम िररद मूल्य रु.५३६।५६ प्रनत न्त्क्वरटल ननधाणरर् गने । 
४.  गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको (दोश्रो संशोधन) हवधान, २०७४ स्वीकृत गने हवषयको प्रस्ताव – 

मन्त्रिपररषद्, सामान्त्जक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने ।   

५.  हवपद् जोन्त्िम रयूनीकरर् तथा व्यवस्थापन ननयमावली, २०७५ स्वीकृत गने हवषयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, 

हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने ।  

६.  कैलाली र दाङ न्त्जल्लामा बसोबासका लानग हवतरर् भएका जग्गामा रहेका कूलजम्मा १४१ वटा रुिहरु 
हटाउन र ब्यवस्थापन गनण स्वीकृनत ददने । 

७.  बददणया र कैलाली न्त्जल्लामा मिु कमैयाहरुलाई जग्गाधनीपूजाण हवतरर् भएको बसोवास ष सेिमा रहेका कूलजम्मा 
५४२ वटा रुिहरु हटाउन स्वीकृनत ददने । 

८.  मानथल्लो स्याङ्गे िोला साना जलहवद्यतु आयोजना ननमाणर् गनण अन्नपूर्ण संरष सर् ष सेि अरतगणत लमजङु न्त्जल्ला 
मस्याणङ्गदी गा.पा.-४ मा रहेको सरकारी वनको कूलजम्मा ३.४९७५ हेक्टर जग्गा मानथल्लो स्याङ्गे हाइड्रोपावर 
नलनमटेडलाई बढीमा ३० वषणसम्म प्रयोग गनण ददन ेर तहााँ रहेका कूलजम्मा ४४१२ वटा रुिहवरुवाहरु हटाउन 
समेत स्वीकृनत ददने । 

९.  बदणघाट ससु्ता पन्त्िम (नवलपरासी) र बदणघाट ससु्ता पूवण (नवलपरासी) न्त्जल्लाहरूमा न्त्जल्ला वन पैदावार 
आपूनतण सनमनत गठन गनण स्वीकृनत ददन।े 

१०.  Atmospheric Observatory Station स्थापनाका लानग तोहकएका शतणहरू संशोधन गने । 



११.  िनुढंुगा उत्िनन योजना सरिालन गनण उदयपरु न्त्जल्ला िौदण्डीगढी नगरपानलका-८ मा अवन्त्स्थत राहष्ट्रय वन 
ष सेिको ४.४३ हेक्टर जग्गा बढीमा १० वषणसम्म प्रयोग गनण ददने र तहााँ रहेका ७ वटा रुिहवरुवाहरु हटाउन 
समेत स्वीकृनत ददने । 

१२.  महालक्ष्मी कोल प्रा॰नल॰लाई पत्थरकोइला िननजपदाथण उत्िनन योजना सरिालन गनण पाल्पा न्त्जल्ला माथागढी 
गााँउपानलका-४ को १.३२ हेक्टर राहष्ट्रय वन ष सेिको जग्गा बढीमा ७ वषणसम्म प्रयोग गनण ददन ेर तहााँ रहेका 
७ वटा रुिहवरुवाहरु हटाउन समेत स्वीकृनत ददने । 

१३.  याम्बानलङ िोला जलहवद्यतु आयोजना (७.२७ मे.वा.) ननमाणर्का लानग गौरीशंकर संरष सर् ष सेि अरतगणत 
नसरधपुाल्िोक न्त्जल्लाको जगुल गााँउपानलका-३ मा परेको कूलजम्मा ३.७९ हेक्टर सरकारी वन ष सेिको जग्गा 
३० बषणसम्म प्रयोग गनण ददन ेर तहााँ रहेका हवनभन्न प्रजानतका बढीमा ३४९ गोटा रुिनबरुवाहरु हटाउन समेत 
स्वीकृनत ददने । 

१४.  रसवुा-भोटेकोशी जलहवद्यतु आयोजना (१२० मे.वा.) ननमाणर्को लानग लाङटाङ राहष्ट्रय ननकुरज कायाणलय रसवुा 
र नडनभजन वन कायाणलय रसवुा अरतगणत रहेको हवनभन्न सरकारी/राहष्ट्रय वन ष सेिको कूलजम्मा २३.०२ हेक्टर 
जग्गा बढीमा ३० वषणसम्म प्रयोग गनण ददने र तहााँ रहेका १३२ वटा रुिहवरुवाहरु हटाउन समेत स्वीकृनत 
ददन े। 

१५.  पाथीभरादेवी दशणन केवलकार योजना सञ्चालन गनणका लानग ताप्लेजङु न्त्जल्लाको फुङनलङ न.पा.-११ मा पने 
पाथीभरा नसम्ब ुसामदुाहयक वन समेतको कूलजम्मा ४.९७ हेक्टर राहष्ट्रय वन ष सिेको जग्गा बढीमा ३० 
वषणसम्म प्रयोग गनण ददइ तहााँ रहेका जम्मा १०२३१ वटा रुिहवरुवाहरु हटाउन समेत स्वीकृनत ददन े। 

१६.  सूिना प्रहवनधका सम्बरधमा व्यवस्था गनण बनेको हवधेयक संघीय संसदमा पेश गनण स्वीकृनत प्रदान गने ।  

१७.  नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषद्को ननर्णयहरु सावणजननकीकरर् कायणक्रमलाई थप व्यवन्त्स्थत वनाउन ३ जना हवज्ञ 
सहहतको समूहलाई सेवा करारमा नलई काम गराउन, थप जनशन्त्िका लानग कम्प्यूटर लगायतका उपकरर् 
िररद र पिकार सम्मेलनका लानग िाजा ििण समेतका लानग आवश्यक रु.३२,२५,०००।- (वत्तीस लाि 
पन्त्च्िस हजार रुपैया माि) अथण मरिालयले सञ्चार तथा सूिना प्रहवनध मरिालयलाई ननकासा ददन।े 

१८.  गोरिापि संस्थानमा सम्पादक सल्लाहकारमा गोपाल िनाललाई ननयनु्त्ि गने । 

१९.  नेपाल सरकारले घोषर्ा गने सावणजननक हवदाका सम्बरधमा अध्ययन गरी प्रनतवेदन पेश गनण माननीय गहृमरिी, 
माननीय सहरी हवकास मरिी र माननीय संस्कृनत, पयणटन तथा नागररक उड्डयन मरिी रहेको कायणदल गठन 
गने । 

२०.  साष सर नेपाल वषण, २०७६ को अवधारर्पि स्वीकृत गने । 

२१.  भेरी अञ्चल अस्पताललाई ५०० शैयामा स्तरोन्नती गने हवषयको स्वास्थ्य तथा जनसङ्खख्या मरिालयको प्रस्ताव 
– हफताण गने । 

२२.  हवशेषज्ञ सेवासहहतको (Tertiary Hospital) अस्पतालको रूपमा रूपारतरर् गनण सैद्धान्त्रतक स्वीकृनत ददन े। 

२३.  ज्येष्ठ नागररक सम्बरधी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गनण बनेको हवधेयक, संघीय संसदमा पेश गनण स्वीकृनत 
प्रदान गने । 

२४.  नागररक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गनण बनकेो हवधेयक संघीय संसदमा पेश गनण स्वीकृनत प्रदान 
गने । 

सम्बत ्२०७५ साल पसु १९ गते हवहीबार बसेको मन्त्रिपररषद् बैठकका ननर्णयहरू  

१.  कजाण सरुष सर् (पहहलो संशोधन) ननयमावली, २०७५ लाई स्वीकृनत प्रदान गने हवषयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, 

हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने ।  

२.  २८-२९ पसु २०७५ मा आयोजना हनुे The Partnership Summit 2019 मा माननीय उद्योग वान्त्र्ज्य तथा 
आपूनतण मरिी श्री मातकृा प्रसाद यादवको नेततृ्वमा उद्योग हवभागका महाननदेशक श्री हवनोद प्रकाश नसंह र 



नेपाली राजदूतावास नयााँ ददल्लीका नमननष्टर (इकोनोनमक) श्री कृष्र्हरर पषु्कर कर्ण सहहतको प्रनतनननधमण्डलले 
भाग नलने। 

३.  औद्योनगक व्यवसाय ननयमावली, २०७५ स्वीकृत गने हवषयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल 
गरी पेश गने ।   

४.  ननकासी पैठारी (व्यवस्थापन) ऐन, २०७५ को हवधेयक तजुणमाको लानग सैद्धान्त्रतक स्वीकृनत प्रदान गने ।  
५.  ऊजाण, जलस्रोत तथा नसाँिाइ मरिालयका सन्त्िव श्री ददनशेकुमार न्त्घनमरेलाई बैिकमा हनुे बैठकमा भाग नलन 

पठाउने हवषयको प्रस्ताव – हफताण गने ।   
६.  राहष्ट्रय िाद्य स्वच्छता नीनत, २०७५ स्वीकृत गने हवषयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, सामान्त्जक सनमनतमा छलफल 

गरी पेश गने ।  
७.  जग्गा प्रानप्त तथा अिल सम्पन्त्त्त अनधग्रहर् हवषयको व्यवस्था गनण बनेको हवधेयक तजुणमाको लानग सैद्धान्त्रतक 

स्वीकृनत ददने । 

८.  मदन भण्डारी फाउण्डेशन, काठमाडौंको संशोनधत हवधान स्वीकृत गने हवषयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, सामान्त्जक 
सनमनतमा छलफल गरी पेश गने ।  

९.  राहष्ट्रय जीवनका हवनभन्न षे सिमा रहेका महानभुावहरूको मयाणदाक्रम स्वीकृत गने । 
१०.  तथ्याि हवधेयक, २०७५ तजुणमा गनण सैद्धान्त्रतक स्वीकृनत ददने ।  
११.  नेपाल हवशेष सेवा (अठारौं संशोधन) ननयमावली, २०७५ स्वीकृत गने ।  
१२.  नेपालगि (बााँके) रंगशाला पररसरनभि रहेको दईु कठ्ठा सात धरु जग्गा प्रानप्त गनण राहष्ट्रय िेलकुद पररषद्लाई 

स्वीकृनत ददने । 

१३.  राहष्ट्रय िेलकुद सञ्चालन ननदेन्त्शका, 2075 स्वीकृनत प्रदान गने । 

१४.  काठमाण्डौं-तराई/मधेश रतुमागण सडक आयोजना सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) कायणहवनध, २०७५ स्वीकृत गने । 

१५.  नमिराष्ट्र अनमरकाको Washington D.C. मा संिालन हनुे Near East South Asia Centre (NESA) Senior Executive 

Course मा नेपाली सेनाका उपरथी गौरव तण्डलुलाई सहभागी हनु स्वीकृनत ददने । 

१६.  प्रमिु सेनानी राजेरर शे्रष्ठसमेत ७ जना प्रमिु सेनानीहरूलाई महासेनानी दजाणमा पदोन्ननत गरी पदस्थापन गने 
तथा महासेनानी िोकबहादरु ढकालसमेत १३ जना महासेनानीहरूलाई सरुवा गने ।  

१७.  प्रदेशमा हवननयोन्त्जत रोजगार सूिना केररको बजेट संघमा ल्याउन ेर पनुेः स्थानीय तहलाई सशतण हस्तारतरर् 
गने । 

१८.  वाइडबडी एयरबस ए ३३०-२०० िररदसम्बरधी जााँिबझु गनण आयोग गठन गने । 
१९.  नेपाल दूरसञ्चार प्रानधकरर्का अध्यष स श्री ददगम्बर झाको राजीनामा स्वीकृत गने । 
२०.  नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी नलनमटेडको प्रबरध ननदेशक पदमा श्री नडल्लीराम अनधकारीलाई ननयिु गने। 
२१.  दूर सञ्चार (आठौं संशोधन) ननयमावली, २०७५ स्वीकृत गरी नेपाल राजपिमा प्रकाशन गनण स्वीकृनत ददने । 
२२.  नेपाल सरकार (कायणहवभाजन) ननयमावली, 2074 को ननयम ७. बमोन्त्जम अनसूुिी २ हेरफेर गने। (गहृ 

मरिालयको कायणहवभाजनमा सामान्त्जक सरुष सा भत्ता हवतरर्को अनभलेन्त्िकरर् थप गरी सङ्घीय मानमला तथा 
सामारय प्रशासन मरिालयको कायणहवभाजनबाट हटाउने ।) 

२३.  औन्त्ित्य र आवश्यिाका आधारमा हवनभन्न ११ वटा हवकास सनमनतहरू संघअरतगणत कायम रािी व्यवस्थापन 
गने । 

२४.  क) नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषद् को नमनत २०७५/८/१७ को बैठकबाट "मकवानपरु ननवासी वीरबहादरु 
लामालाई तीन लाि रुपैयााँ" र २०७५/९/९ को बैठकबाट" मकवानपरु न्त्जल्ला, साहवक: फािेल, हाल: 
इररसरोवर-४ ननवासी वीरबहादरु लामालाई पााँि लाि रुपैयााँ" आनथणक सहायता उपलब्ध गराउने ननर्णय 
भएकोमा दोहोरो भिुानी नहनुे गरी ननजलाई नमनत २०७५/९/९ को बैठकबाट ननर्णय भएबमोन्त्जम 
आनथणक सहायताबापतको पााँि लाि रुपैयााँ माि उपलब्ध गराउने । 



ि) नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषद् को नमनत २०७५/८/२४ को बैठकबाट झापा ननवासी हवश्व वराललाई पााँि 
लाि रुपैयााँ आनथणक सहायता प्रदान गने ननर्णय भएकोमा ननजको परुा नाम थर हवश्वनाथ वराल र ठेगाना 
दमक न.पा.-६, झापा कायम गने । 

२५.  देहायका व्यन्त्िहरूलाई उपिार ििणबापत देहायबमोन्त्जमको रकम आनथणक सहायता उपलब्ध गराउने । उि रकम 
अथण मरिालयले गहृ मरिालयमाफण त ननकासा ददने । 

(क) गलु्मी न्त्जल्ला, छिकोट गा.पा.-६ ननवासी थानेश्वर ज्ञवालीलाई पााँि लाि रुपैयााँ । 
(ि) कानलकास्थान ,काठमाडौं ननवासी मदनमन्त्र् दीन्त्ष सतलाई सात लाि रुपैयााँ । 

सम्बत ्२०७५ साल पसु २३ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपररषद् बैठकका ननर्णयहरू  

१.  प्रकाशस्तम्भ भारत: कुपोषर् हवरुद्धको पोषर् अनभयान (Lighthouse India: A drive to fight Under nutrition) 

हवषयक कायणक्रममा सहभागी हनुे राहष्ट्रय योजना आयोगका मा. सदस्य डा. उषा झालाई नेपाल सरकारको कुनै 
आनथणक दाहयत्व नपने गरी सहभागी हनु स्वीकृनत ददने हवषयको प्रस्ताव हफताण गने । 

२.  अन्त्ख्तयार दरुुपयोग अनसुरधान आयोगका पदानधकारी, आयोग र मातहत कायाणलयहरुमा दरबरदी तथा काजमा 
कायणरत ननजामती, प्रहरी, संस्थान तथा अरय सेवाका अनधकृत वा सो सरहका र सोभरदा मानथका राजपिांहकत 
कमणिारीहरूलाइण ननजहरुको पदको शरुु तलबस्केलको १०० प्रनतशत र राजपि अनंहकत र सो सरह तथा 
शे्रर्ीहवहीन कमणिारीहरुलाइण ननजहरुको पदको शरुु तलबस्केलको ६५ (पैंसठ्ठी) प्रनतशत मानसक प्रोत्साहन भत्ता 
उपलब्ध गराउने ।  

३.  सावणजननक िररद (छैठौं संशोधन) ननयमावली, २०७५ स्वीकृत गने हवषयको प्रधानमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को 
कायाणलयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने। 

४.  संघीय आनथणक कायणहवनध तथा हवत्तीय उत्तरदाहयत्व सम्बरधमा व्यवस्था गनण बनेको हवधेयक संघीय संसदमा 
पेश गनण स्वीकृनत प्रदान गने हवषयको अथण मरिालयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी 
पेश गने। 

५.  भारतको नयााँ ददल्लीमा आयोजना हनु ेPetrotech-2019 the International Oil and Gas Conference मा भाग 
नलन माननीय मरिी मातकृा प्रसाद यादवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय प्रनतनननध मण्डलको भ्रमर् स्वीकृत 
गने । 

६.  उदयपरु नसमेण्ट नलनमटेडको महाप्रबरधक पदबाट श्री सरेुरर कुमार पौडेलले ददनभुएको रान्त्जनामा स्वीकृत गने। 

७.  नेपाल आयल ननगम नल.को कायणकारी ननदेशक पदमा श्री सरेुरर कुमार पौडेललाई ३ (तीन) वषणका लानग 
ननयिु गने। 

८.  हवशेष आनथणक ष सेि ऐन, २०७३ लाई संशोधन गनण बनेको हवधेयक, २०७५ संघीय संसदसमष स पेश गनण स्वीकृनत 
ददन।े 

९.  नेपाल-भारत सन्त्िवस्तरीय संयिु जलश्रोत सनमत (JCWR) को भारतको नयााँ ददल्लीमा हनुे आठौं बैठकमा ऊजाण, 
जलस्रोत तथा नसाँिाइ सन्त्िव डा. संजय शमाणलाई नेपाली प्रनतनननधमण्डलको नेततृ्व गरी भाग नलन पठाउने । 

१०.  21 January, 2019 मा नसंगापरुमा सञ्चालन हनुे रासायननक नबषादीको नबकल्पमा जैनबक नबषादीको प्रयोग हवषयक 
कायणक्रममा सहभागी हनु कृहष तथा पशपुरछी नबकास मरिालयका सन्त्िव डा. यवुकध्वज न्त्ज.सी. लाई स्वीकृनत 
ददने । 

११.  BIMESTEC-INDIA WEEK मा माननीय कृहष तथा पशपुरछी हवकास मरिीको सहभानगता हवषयको प्रस्ताव – प्रस्ताव 
हफताण गने । 

१२.  11th Berlin Agriculture Ministers Conference मा माननीय कृहष तथा पशपुरछी हवकास मरिीको सहभानगता 
हवषयको प्रस्ताव – प्रस्ताव हफताण गने । 

१३.  नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गने कायणको सञ्चालन, सपुरीवेष सर् र समरवय सम्बरधमा व्यवस्था गनण 
बनेको हवधेयक, २०७५ संघीय संसदसमष स पेश गनण स्वीकृनत ददन।े 



१४.  गाउाँ हवकास सनमनत राहष्ट्रय महासंघ नेपालको संशोनधत हवधान, २०७४ स्वीकृत गने । 
१५.  माननीय परराष्ट्रमरिीको भारत भ्रमर् स्वीकृत गने । 

१६.  नेपालको परराष्ट्र मरिालय र जापानको परराष्ट्र मरिालयबीि दिपष सीय परामशण बैठक आयोजना गने सम्बरधी 
सहयोगपिलाई स्वीकृत गनण हस्ताष सर गनण स्वीकृनत प्रदान गने । 

१७.  जापानी हवदेशमरिी महामहहम श्री तारो कोनोको नेपाल भ्रमर्को अवसरमा परराष्ट्रमरिीिारा नेततृ्व गररन े
वाताणका लानग परराष्ट्रमरिीको नेततृ्वमा नेपाली प्रनतनननधमण्डलको गठन गने। 

१८.  सहसन्त्िव श्री अमतृबहादरु राईलाई संयिु राष्ट्र संघ, रययुोकण का लानग नेपालको राजदूत/स्थायी प्रनतनननधमा 
ननयनु्त्िका लानग नसफाररस गने । 

१९.  झापा न्त्जल्ला महारानीझोडा, लिनपरु, सतासीधाम, न्त्शवगंज, धरमपरु, तोपगाछी ष सेिको जग्गा दताण सम्बरधी सनमनत 
गठन आदेश, २०७५ को दफा ३ को उपदफा (१) को (क) बमोन्त्जम सनमनतको अध्यष समा न्त्शवसतासीधाम -
३ धरमपरु झापाका श्री राधाकृष्र् िनाललाई र सोही उपदफाको (ि) बमोन्त्जम सनमनतको सदस्यमा हाल 
गौरादह नगरपानलका -५ झापाका श्री मदन प्रसाद अनधकारीलाई तोक्न ेर सो को सूिना नेपाल राजपिमा 
प्रकान्त्शत गने । 

२०.  राहष्ट्रय िेलकुद हवकास हवधेयक, २०७५ संघीय संसदमा पेश गनण स्वीकृनत ददन ेहवषयको यवुा तथा िेलकुद 
मरिालयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने। 

२१.  नेपाली सेनाका सहायक रथी शैलेरर शम्शेर थापाको राजीनामा स्वीकृत गने । 

२२.  पाईलट उपरथी सनुधर शे्रष्ठको पदावनध थप गने । 

२३.  रोजगारीको हक सम्बरधी ननयमावली, २०७५ स्वीकृत गने । 

२४.  बेलायतको लण्डनमा हनुे The Education World Forum 2019 सम्मेलनमा भाग नलन े। 
२५.  नेपाल टेनलनभजनको कायणकारी अध्यष स, राहष्ट्रय समािार सनमनतका पूर्णकालीन अध्यष स र गोरिापि संस्थानका 

कायणकारी अध्यष सको पाररश्रनमक तथा अरय सेवा सहुवधा कायम गने। 

२६.  महेररनगर नगर हवकास सनमनत हवघटन गने । 

२७.  थाइल्याण्डको वैिक शहरमा हनुे High Level Ninth Regional 3R Forum in Asia and the Pacific सम्बरधी 
उच्िस्तरीय सम्मेलनमा नेपाल सरकारलाई कुनै आनथणक दाहयत्व नपने गरी माननीय शहरी हवकास मरिी 
मोहम्मह इन्त्स्तयाक राईको नेततृ्वको टोलीलाई भाग नलन स्वीकृनत ददन े। 

२८.  औन्त्ित्य एवम ्आवश्यकताका आधारमा तपनसल बमोन्त्जमका हवकास सनमनतहरू संघ अरतगणत रहने गरी कायम 
गने । 

1= कान्त्रत बाल अस्पताल हवकास सनमनत (गठन) आदेश, २०४० बमोन्त्जम गदठत कान्त्रत बाल अस्पताल, 

काठमाण्डौ। 

2= परोपकार प्रसनुत तथा स्त्रीरोग अस्पताल हवकास सनमनत (गठन) आदेश, २०४६ बमोन्त्जम गदठत परोपकार 
प्रसनुत तथा स्त्रीरोग अस्पताल, काठमाण्डौ। 

3= शकु्रराज ट्रहपकल तथा सरूवा रोग हवकास सनमनत (गठन) आदेश, २०४९ बमोन्त्जम गदठत शकु्रराज 
ट्रहपकल तथा सरूवा रोग अस्पताल, काठमाण्डौ। 

4= नसंहदरबार बैध्यिाना हवकास सनमत (गठन) आदेश, २०५१ बमोन्त्जम गदठत नसंहदरबार बैध्यिाना, 
काठमाण्डौ। 

5= हकटजरय रोग अनसुरधान तथा तालीम हवकास सनमनत (गठन) आदेश, २०५६ बमोन्त्जम गदठत हकटजरय 
रोग अनसुरधान तथा तालीम केरर, काठमाण्डौ। 

6= माननसक अस्पताल हवकास सनमनत (गठन) आदेश, २०५९ बमोन्त्जम गदठत माननसक अस्पताल, 

ललीतपरु। 

7= नरदेवी आयवेुद अस्पताल हवकास सनमनत (गठन) आदेश, २०५९ बमोन्त्जम गदठत नरदेवी आयवेुद 
अस्पताल, काठमाण्डौ। 



8= मानव अंग प्रत्यारोपर् हवकास सनमनत (गठन) आदेश, २०६८ बमोन्त्जम गदठत शहहद धमणभि मानव अंग 
प्रत्यारोपर् केरर, भिपरु।  

9= राहष्ट्रय आयवेुद अनसुरधान तथा तालीम केरर हवकास सनमनत (गठन) आदेश, २०६९ बमोन्त्जम गदठत 
राहष्ट्रय आयवेुद अनसुरधान तथा तालीम केरर, हकनतणपरु, काठमाण्डौ। 

२९.  (क) राहष्ट्रय अनसुरधान हवभागका मखु्य अनसुरधान ननदेशक श्री ददनलपराज रेग्मीको सेवा अवनध तीन वषण पूरा 
भइसकेकोले नमनत २०७५/९/२३ देन्त्ि लागू हनुे गरी ननजलाई राहष्ट्रय अनसुरधान हवभागको सेवाबाट 
अवकाश ददने । साथै, राहष्ट्रय अनसुरधान हवभागको हवनभन्न ओहदामा रही गनुणभएको सेवाका लानग 
उहााँलाई धरयवाद ददने । 

(ि)  नेपाल हवशेष सेवा ननयमावली, २०४४ (अठारौं संशोधनसहहत) को ननयम ५.६ को उपननयम (१) बमोन्त्जम 
सो हवभागका अनतररि मखु्य अनसुरधान ननदेशक श्री गरे्शप्रसाद अनधकारीलाई ननजको कायणसम्पादन 
गनणसक्ने ष समता, उत्तरदाहयत्व बहन गनणसक्ने िबुी तथा आफू मनुीका कमणिारीहरूलाई ननयरिर्, ननदेशन, 

प्रोत्साहन र पररिालन गनणसक्ने ष समताका आधारमा राहष्ट्रय अनसुरधान हवभागको ररि मखु्य अनसुरधान 
ननदेशकको पदमा नमनत २०७५/९/२३ देन्त्ि लागू हनु ेगरी बढुवा गने । 

सम्बत ्२०७५ साल पसु २९ गते आईतबार बसेको मन्त्रिपररषद् बैठकका ननर्णयहरू 

१.  राहष्ट्रय पनुननणमाणर् प्रानधकरर्का प्रमिु कायणकारी अनधकृतको पाहकस्तान भ्रमर् स्वीकृत गने ।  

२.  भकूम्पबाट प्रभाहवत संरिनाको पनुननणमाणर्को लानग जग्गा प्रानप्तसम्बरधी (पहहलो संशोधन) कायणहवनध, २०७५ 
स्वीकृत गने ।  

३.  भकूम्पबाट प्रभाहवत संरिनाको पनुननणमाणर्सम्बरधी सावणजननक िररद (दोस्रो संशोधन) कायणहवनध, २०७५ स्वीकृत 
गने । 

४.  भकूम्पबाट प्रभाहवत संरिनाको पनुननणमाणर्सम्बरधी (पहहलो संशोधन) ननयमावली, २०७५ स्वीकृत गने । 

५.  भकूम्पबाट प्रभाहवत व्यन्त्िको नाममा जग्गा दताण गनेसम्बरधी (पहहलो संशोधन) कायणहवनध, २०७५ स्वीकृत 
गने।  

६.  भकूम्पबाट प्रभाहवत संरिनाको पनुननणमाणर्का लानग वातावरर्ीय प्रभाव मूल्यािन सम्बरधी (तेस्रो संशोधन) 
कायणहवनध, २०७५ स्वीकृत गने । 

७.  तलव तथा अरय सेवा, सहुवधा बापत भिुानी हनुे रकमको व्यवस्थापन गने ।  

८.  प्रधानमरिी राहष्ट्रय प्रनतभा परुस्कार कोष स्थापना र सञ्चालनसम्बरधी कायणहवनध, २०७५ । 

९.  लगानी सम्मेलन, २०१९ आयोजना गनण आवश्यक बजेट व्यवस्था गने । 

१०.  कमणिारी सञ्चय कोषको अध्यष स पदमा (न्त्शन्त्शरकुमार ढुङ्गाना) ननयनु्त्ि गने । 

११.  साल्ट टे्रनडंङ्ग कपोरेशन नल. लाई न्त्िनी आयात गनण स्वीकृनत ददने ।  

१२.  Implementation Agreement of China Aid on Oil and Gas Resources Survey Project in Nepal स्वीकृत गने । 

१३.  हेटौंडा नसमेरट उद्योग नलनमटेडको महाप्रबरधक श्री प्रमे शंकर नसंहलाई पनुननणयनु्त्ि गने । 

१४.  प्रहरी (छैठौं संशोधन) ननयमावली¸ २०७५ स्वीकृत गने ।  

१५.  नेपाल र हफनलहपरस सरकारका परराष्ट्र मरिालयबीि दिपष सीय परामशण संयरि (Bilateral Consultation 

Mechanism) स्थापना गने । 

१६.  हवरेररनगर नगरपानलकामा शीतभण्डार ननमाणर्का लानग हवननयोन्त्जत बजेट रु. ५० लाि LMBIS मा प्रहवहष्ट 
गने।  

१७.  भौनतक पूवाणधार तथा यातायात मरिालयलाई G to G प्रहक्रया अवलम्बन गरी रेल गाडी िररद कायण अगानड 
बढाउन सैद्धान्त्रतक सहमनत प्रदान गने । 

१८.  महासेनानी आशबहादरु तामाङ्गसमेत ५ जना महासेनानीहरूलाई सहायकरथी दजाणमा पदोन्ननत गरी पदस्थापन गने 
तथा सहायकरथी शंकरबहादरु पन्त्ण्डतसमेत २ जना सहायकरथीहरूलाई सरुवा गने ।  



१९.  प्राहवनधक प्रमिुसेनानी रमा सबु्बालाई प्राहवनधक महासेनानी दजाणमा पदोन्ननत गरी पदस्थापन गने ।  

२०.  कम्बोनडयामा आयोजना हनु े संस्कृनतसम्बरधी कायणक्रममा सहभानगता हवषयको संस्कृनत, पयणटन तथा नागररक 
उड्डयन मरिालयको ।  

२१.  भारतको ममु्बईमा हनुे Global Aviation Summit मा सहभानगता हवषयको संस्कृनत, पयणटन तथा नागररक उड्डयन 
मरिालयको ।  

२२.  राहष्ट्रय हकताविाना सञ्चालनका लानग भवन उपलब्ध गराउने हवषयको सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रशासन । 

२३.  राहष्ट्रय ष समता हवकास प्रनतष्ठान हवधेयक हवषयको सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रशासन मरिालयको । छलफल 
गने  

२४.  सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रशासन मरिी लालबाब ुपन्त्ण्डत नतेतृ्वको प्रनतनननधमण्डलको संयिु अरब इनमरेट्स 
भ्रमर् स्वीकृत गने । 

२५.  प्रदेश स्वास्थ्य ननदेशनालयलगायतका ननकायहरूको संगठन संरिना र दरबरदी तेररज संशोधन गने ।  

२६.  नेपाल पानीजहाज कायाणलयको संगठन संरिना र दरबरद तेररज स्वीकृत गने । 

२७.  राजपिाहित हवन्त्शष्ट शे्रर्ीको महालेिा ननयरिक पदमा सूयणप्रसाद गौतमलाई कायम मकुायम मकुरर गने । 

२८.  डा. प्रदीप के.सी. र डा. रामअधार यादवलाई स्थायी ननयनु्त्ि गने । 

२९.  डा. अशषे ढंुगानालाई स्थायी ननयनु्त्ि गने । 

३०.  नेपाल प्रशासन सेवा, समूहीकरर्तफण को राजपिाहित हवन्त्शष्ट शे्रर्ीको पदमा सहसन्त्िव श्री िररमान शे्रष्ठ (क.सं. 
१०४४५४) लाई बढुवा ननयनु्त्िको लानग नसफाररस गररएकोमा ननज सहसन्त्िव िररमान शे्रष्ठउपर भ्रष्टािार 
ननवारर् ऐन, २०५९ तथा अन्त्ख्तयार दरुुपयोग अनसुरधान आयोग ऐन, २०४८ बमोन्त्जम गैरकाननुी रूपमा आजणन 
गरेको सम्पन्त्त्तहरू जफत हनु माग दाबी नलई हवशषे अदालत, काठमाडौंमा आरोपपि दायर गरेको र ननज 
सहसन्त्िव िररमान शे्रष्ठ स्वतेः ननलम्बन भएको व्यहोरा लेन्त्िआएको हुाँदा ननलम्बन भएको अवनधभर बढुवाको 
लानग सम्भाब्य उम्मेदवार हनु नपाउने व्यवस्था रहेकोले सोको जानकारी बढुवा सनमनतको सन्त्िवालयलाई 
गराउन।े 

३१.  आरतररक शान्त्रत र व्यवस्था कायम गने सम्बरधमा गनण बनेको हवधेयकलाई सङ्घीय संसद समष स पेश गनण 
स्वीकृनत ददने । 

३२.  संघीय ननजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शतणहरू सम्बरधमा व्यवस्था गनण बनेको हवधेयक लोक सेवा 
आयोगको परामशणको लानग पठाउन।े 

३३.  राहष्ट्रय जीवनका हवनभन्न षे सिमा रहेका महानभुावहरूको मयाणदाक्रम स्वीकृत गरी नेपाल राजपिमा प्रकाशन गने 
। 

३४.  समाज कल्यार् पररषद् मा भएका आनथणक, प्रशासननकलगायतका अरय अननयनमतताका हवषयको छाननबन गनण र 
समाज कल्यार् पररषद्को पनुसंरिना गनेसमेत हवषयको अध्ययन गनण गदठत जााँिबझु आयोगले गरेको नसफाररस 
अनसुार समाजकल्यार् पररषद्का उपाध्यष स श्री नीलमन्त्र् बराल, कोषाध्यष स श्री वीरबहादरु ठगनु्ना, सदस्य श्री 
इररकुमार झा, सदस्य श्री गोकर्णप्रसाद भट्टलाई र सदस्य-सन्त्िव श्री नडल्लीप्रसाद भट्टलाई पााँि ददनको म्याद ददई 
स्पष्टीकरर् माग गने र नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषदबाट ननर्णय नभएसम्म पररषद्का उपाध्यष स श्री नीलमन्त्र् बराल, 

कोषाध्यष स श्री वीरबहादरु ठगनु्ना र सदस्य-सन्त्िव श्री नडल्लीप्रसाद भट्टलाई मरिालयमा हान्त्जर गराउन े। साथै, 

सदस्यिय  श्री इररकुमार झा तथा गोकर्णप्रसाद भट्टलाई पररषद्को कुनै पनन कायणमा संलग्न नगराउने । 

 
  



सम्बत ्२०७५ साल माघ ३ गते हवहहबार बसेको मन्त्रिपररषद् बैठकका ननर्णयहरू  

१.  उद्योग वान्त्र्ज्य प्रवद्धणन सम्वाद पररषद् र नेपाल भ्रमर् वषण २०२० को सन्त्िवालय स्थापनाका लानग केशरमहल 
न्त्स्थत केशर पसु्तकालय रहेको मूल भवनको पहहलो तलाको पूवण तफण को भाग उपलब्ध गराउने ।  

२.  महाअनभयोगसम्बरधी काननुलाई संशोधन र एकीकरर् गनण बनेको हवधेयक तजुणमाको लानग सैद्धान्त्रतक स्वीकृनत 
ददने ।  

३.  हवश्व बैंक समूहअरतगणत अरतराणहष्ट्रय पनुननणमाणर् तथा हवकास बैंकको शयेर िररद गने   

४.  यरुोहपयन यनुनयन डेनलगेसन टु नेपालको प्राहवनधक सहायता )अनदुान ( १९,९६,१९९ यरुो स्वीकार गने ।  

५.  पनुननणमाणर्का लानग साउदी कोषसाँग ऋर् सहायता प्रानप्तका लानग अथण मरिालय अरतगणत अरतराणहष्ट्रय आनथणक 
सहायता समरवय महाशािाका सहसन्त्िवको  संयोजकत्वमा वाताण टोली गठन गरी अन्त्ख्तयारी ददने ।  

६.  गोरिकाली रबर उद्योग नल.का कमणिारीहरुलाई अननवायण अवकाश ददने र कारिानाको वैकन्त्ल्पक व्यवस्थापन 
गने ।   

७.  व्यापार घाटा रयूनीकरर्सम्बरधी राहष्ट्रय रर्नीनतक कायणयोजना, २०७५ स्वीकृत गने हवषयको प्रस्ताव – 
मन्त्रिपररषद्, आनथणक तथा पूवाणधार सनमनतमा छलफल गरी पेश गने ।   

८.  हवदेशी लगानी तथा प्रहवनध हस्तारतरर्सम्बरधी कानूनको संशोधन र एकीकरर् गनण बनेको हवधेयक, २०७५ 
संघीय संसदसमष स पेश गनण स्वीकृनत ददने हवषयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश 
गने ।   

९.  नेपाल औषधी नलनमटेडको महाप्रबरधक पदबाट डा. रोभस कुसम सवेुदीले ददनभुएको राजीनामा स्वीकृत गने । 
१०.  एकल हवरद ुसेवा केरर स्थापना तथा सञ्चालन हवषयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, आनथणक तथा पूवाणधार सनमनतमा 

छलफल गरी पेश गने ।   

११.  नेपाल-भारत वान्त्र्ज्य सन्त्रध 200  को पनुरावलोकन सम्बरधी दोश्रो बैठकका लानग उद्योग, वान्त्र्ज्य तथा 
आपूनतण मरिालयका सहसन्त्िव रहवशंकर सैजकुो संयोजकत्वमा वाताण टोली गठन गने । 

१२.  औद्योनगक व्यवसाय हवकास प्रनतष्ठान ऐन, २०५३ लाई संशोधन गनण बनेको हवधेयक, २०७५ हवषयको प्रस्ताव 
– मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने ।  

१३.  17th Regular Session of the Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture मा माननीय कृहष 
तथा पशपुरछी हवकास राज्यमरिीलाई सहभागी हनु स्वीकृनत ददने ।  

१४.  अहिकन स्वाइन हफभर रोग सानण सक्ने वस्तकुो पैठारीमा प्रनतबरध लगाउने ।  

१५.  नवुाकोट न्त्जल्लाको दपु्िेश्वरमा भएको दघुणटनाका घाइतेहरूको सरकारी ििणमा उपिार गने ।  

१६.  षे सिीय आपत्कालीन कायण सञ्चालन केरर र गोदामघरहरूलाई प्रदेश स्तरमा रूपारतरर् गरी सञ्चालन गने । 

१७.  नेपाल र स्वीट जरल्याण्डबीि कूटनीनतक ननयोगमा कायणरत कूटनीनतक कमणिारीको पररवारका आन्त्श्रत सदस्यलाई 
रोजगारका लानग अनमुनत ददने सम्बरधी सम्झौता स्वीकृत गने । 

१८.  नेपाल सरकार र ओमान सरकारबीि कूटनीनतक तथा सरकारी/हवशेष/सेवा राहदानी बाहकहरूलाई एक अको 
मलुकुमा भ्रमर् गदाण प्रवेशाज्ञा छुट ददने सम्झौता स्वीकृत गने । 

१९.  हवश्व आनथणक मञ्चको वाहषणक बैठकमा सहभागी हनु सम्माननीय प्रधानमरिी नेततृ्वको प्रनतनननधमण्डलको गठन 
गने। 

२०.  भनूम सम्बरधी (आठौं संशोधन) हवधेयक, 2075 संघीय संसद समष स पेश गनण स्वीकृनत ददने हवषयको प्रस्ताव – 

मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने । 
२१.  केररीय बाल कल्यार् सनमनतको कायाणलयले गररआएका कायणक्रमलाई ननररतरता ददन े। 



२२.  प्राहवनधक महासेनानी िगेश्वर अयाणलको पदावनध थप गने । 

२३.  नमिराष्ट्र भारतमा हनुे शैन्त्ष सक भ्रमर् कायणक्रमको नेततृ्व गरी सहभागी हनु उपरथी ईश्वर हमाललाई लाई स्वीकृनत 
ददन े। 

२४.  प्राहवनधक प्रमिुसेनानी अनमत जोशीसमेत ३ जना प्राहवनधक प्रमिुसेनानीहरूलाई प्राहवनधक महासेनानी दजाणमा 
पदोन्ननत गने ।  

२५.  प्राहवनधक महासेनानी ददपकप्रसाद बास्तोलालाई प्राहवनधक सहायकरथी दजाणमा पदोन्ननत गने ।  

२६.  राहष्ट्रय सरुष सा पररषद्सम्बरधी हवधेयक हवषयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश 
गने ।   

२७.  महासेनानी यमबहादरु अनधकारीको पदावनध थप गने ।  

२८.  जडीबटुी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी नलनमटेडको महाप्रबरधक पदमा ठैव, लनलतपरुका श्री ज्ञानेश्वर काकीलाई 
ननयिु गने । 

२९.  रक्सौल -अमलेिगरज भनूमगत पेट्रोनलयम पाइपलाइन हवच्छाउने कायणका लानग रुिहरू हटाउन ददने ।  

३०.  नियगुा नगरपानलकाको कायाणलय, गाईघाट, उदयपरुको राजपिअनंहकत प्रथम शे्रर्ी नायव सवु्वा पदमा कायणरत 
श्री िड्गबहादरु आलेको पत्नी श्री भोजकुमारी मगरलाई उपिार ििण बापत रू. ५,००,०००/- (अष सरेपी पााँि 
लाि रुपैयााँ) थप आनथणक सहायता ददने । 

३१.  ररडी इलाका हलुाक कायाणलय, गलु्मीको शे्रर्ी हवहीन पााँिौ तह हल्कारा पदमा कायणरत श्री थानेश्वर ज्ञवाली 
उपिार ििण बापत रू. ५,००,०००/- (अष सरेपी पााँि लाि रुपैयााँ) थप आनथणक सहायता ददन े। 

३२.  स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाको शतण तथा सहुवधा सम्बरधी आधारभतू नसद्धारत र मापदण्ड 
ननधाणरर् गने गरी संघीय कानून तजुणमा प्रहक्रया अगानड बढाउन संघीय मानमला तथा सामारय प्रशासन मरिालयलाई 
सैद्धान्त्रतक स्वीकृनत प्रदान गने । 

३३.  राजपिाहित हवन्त्शष्ट शे्रर्ी वा सो सरहका सरकारी कमणिारीहरूको समायोजन  गने । 
३४.  GSMA Ministerial Programme 2019 मा माननीय सञ्चार तथा सूिना प्रहवनध मरिीलाई सहभागी हनु स्वीकृनत 

ददने । 
३५.  उद्यान हवकास तथा व्यवस्थापन कायणहवनध, २०७५ स्वीकृत गने हवषयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा 

छलफल गरी पेश गने ।   

३६.  शहीद शकु्रराज ट्रहपकल तथा सरुवारोग अस्पताल, टेकु, काठमाडौंमा कायणरत अ.न.मी. श्री हवष्र्ा जोशीको 
उपिारको लानग रू. दश लािसम्मको उपिार ििण AIMS Hospital लाइण ददल्लीन्त्स्थत नेपाली दतुावास माफण त 
भिुानी गने गरी नेपाली दतुावासको नाममा ननकासा ददन े। 

३७.  स्वास्थ्य बीमा ननयमावली, २०७५ जारी गनण स्वीकृनत प्रदान गने हवषयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, हवधेयक 
सनमनतमा छलफल गरी पेश गने ।   

३८.  हवदेशी ननयोगहरूलाई नेपालमा जग्गा उपलब्ध गराउने । 
३९.  नेपाल सरकारको ननजामती सेवाका राजपिाङ्ख हकत हवन्त्शष्ट शे्रर्ीका देहायका अनधकृतहरूलाई देहायबमोन्त्जम 

सरुवा गने – 

क्र.सं. नाम, थर साहवक पद र कायाणलय सरुवा भएको पद र कायाणलय 
1.  श्री केदारबहादरु 

अनधकारी 
सन्त्िव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्खख्या 

मरिालय 
सन्त्िव (वान्त्र्ज्य तथा आपूनतण), उद्योग, 

वान्त्र्ज्य तथा आपूनतण मरिालय 



2.  श्री िररकुमार न्त्घनमरे सन्त्िव (वान्त्र्ज्य तथा आपूनतण), 
उद्योग, वान्त्र्ज्य तथा आपूनतण 
मरिालय 

सन्त्िव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्खख्या 
मरिालय 

 
४०.  भाषा आयोगको सदस्य पदमा उषा हमाल, सिेुतलाई ननयिु गने । 
४१.  हवगतको सशस्त्र िरिको क्रममा घाइते अपाङ्ग भएका व्यन्त्िहरूको स्थानीयस्तरमा औषधी उपिार हनु नसकी 

राजधानीको वीर अस्पताललगायतमा औषधी उपिार गराएका नरवीर दमाई बडाभैरव -१०, दैलेि; मन दजी 
मेल्लमर्ी -७, कालीकोट; वीरबहादरु पररयार तातोपानी -५, जमु्लालगायत ४४ (िवालीस) जना व्यन्त्िहरूलाई 
औषधी ििण, आतेजाते ििण, होटलबास ििण र कुरुवा ििणसमेतको लानग ििण भएको दश लाि रुपैयााँ गहृ 
मरिालयलाई शोधभनाणबापत उपलब्ध गराउने । 

सम्बत ्२०७५ साल माघ १४ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपररषद् बैठकका ननर्णयहरू 

१.  भकूम्पबाट प्रभाहवत व्यन्त्िको पनुवाणस तथा स्थानारतरर्को लानग वन षे सिको जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बरधी 
(पहहलो संशोधन) कायणहवनध, २०७५ स्वीकृत गने हवषयको प्रस्ताव– मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल 
गरी पेश गने ।   

२.  भकूम्पबाट प्रभाहवत ननजी आवास पनुननणमाणर् अनदुान हवतरर् (दोस्रो संशोधन) कायणहवनध, २०७५ स्वीकृत गने 
हवषयको प्रस्ताव–मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने । 

३.  रयाय सेवा आयोगबाट नसफाररश भए बमोन्त्जम ईश्वरीप्रसाद वरजाडे समेतका ७ जनालाई नेपाल रयाय सेवा, 
सरकारी वहकल समूह, राजपिाहित प्रथम शे्रर्ी सहरयायानधविा पदमा बढुवा गने । 

४.  जटु उद्योगलाई हवद्यतु महसलुमा छुट ददने हवषयको उद्योग, वान्त्र्ज्य तथा आपूनतण मरिालयको प्रस्ताव–
मन्त्रिपररषद्, आनथणक तथा पूवाणधार सनमनतमा छलफल गरी पेश गने ।   

५.  नेपाल िाद्य संस्थान र नेशनल टे्रनडङ्ग नलनमटेडलाई नमलाई आपूनतणसम्बरधी कायण गने व्यवस्थाका लानग उपयिु 
नामसहहत छुटै्ट कम्पनीमा रूपारतरर् गने आवश्यक प्रहक्रया अन्त्घ बढाउन सैद्धान्त्रतक स्वीकृनत ददने । 

६.  रयूयोकण मा सञ्चालन हनुे Conservation and sustainable use of marine biological diversity beyond areas of 

national jurisdiction (BBNJ) को Inter-Governmental Conference मा सहभागी हनु कानून, रयाय तथा संसदीय 
मानमला मरिालयका सन्त्िव श्री राजीव गौतम नतेतृ्वको प्रनतनननधमण्डलको भ्रमर् स्वीकृत गने ।  

७.  नेपाल रयाय सेवा, रयाय समूहका राजपिाहित प्रथम शे्रर्ीका अनधकृत लालबहादरु कुाँ वरलाई नेपाल रयाय सेवाको 
राजपिाहित हवन्त्शष्ट शे्रर्ीको पदमा बढुवा ननयनु्त्ि गरी सवोच्ि अदालतको रन्त्जष्ट्रार पदमा पदस्थापन गने । 

८.  नेपाल रयाय सेवा, रयाय समूहका राजपिाहित प्रथम शे्रर्ीका अनधकृत ननमणला पौडेल समेत १५ जना अनधकृतहरुको 
सरुवा गने । 

९.  नेपाल रयाय सेवाको राजपिाहित दितीय शे्रर्ीका अनधकृत हवष्र्कुाजी थापा समेत ८ जनालाई नेपाल रयाय सेवा 
समूहको राजपिाहित प्रथम शे्रर्ी, सहसन्त्िवको पदमा बढुवा गने ।  

१०.  रयाय पररषद्को सन्त्िव पदमा कायणरत श्री नपृध्वज ननरौलालाई नेपाल रयाय सेवाको राजपिाहित हवन्त्शष्ट शे्रर्ीको 
सवोच्ि अदालतको मखु्य रन्त्जष्ट्रार पदमा बढुवा ननयनु्त्ि गने।  

११.  नेपाल रयाय सेवा, कानून समूहका राजपिाहित प्रथम शे्रर्ीका अनधकृत सशुील कोइराला समेत ८ जनाको सरुवा 
गने । 

१२.  बेपत्ता पाररएका व्यन्त्िको छाननबन, सत्य ननरूपर् तथा मेलनमलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गनण बनकेो 
हवधेयक" संघीय संसदमा पेश गनण स्वीकृनत प्रदान गने । 



१३.  हवगतका जनआरदोलन, सशस्त्र िरि र मधेश आरदोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गरेका नेपाली सेना, नेपाल 
प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राहष्ट्रय अनसुरधान हवभागका गरी जम्मा २८०७ जना राष्ट्रसेवकहरुलाई शहीद 
घोषर्ा गरी नाम नेपाल राजपिमा प्रकाशन गने । 

१४.  मन्त्रिपररषद्, सामान्त्जक सनमनतको बैठकबाट नसफाररस भएबमोन्त्जम मदन भण्डारी फाउण्डेशन, काठमाडौंको 
संशोनधत हवधान स्वीकृत गने । 

१५.  राजदूत ननयनु्त्िसम्बरधी ननदेन्त्शका, 2075 संशोधन गने ।  
१६.  तोहकएको समयावनध नभि ननमाणर् कायण सम्पन्न हनु नसकेका ठेक्का सम्झौताहरुको म्याद नेपाल सरकारलाई थप 

आनथणक दाहयत्व नपनेगरी थप गने । 
१७.  World Government Summit 2019 मा सहभानगताका लानग माननीय श्रम, रोजगार तथा सामान्त्जक सरुष सा मरिी 

गोकर्ण राज हवष्टको नेततृ्वमा प्रनतनननधमण्डल गठन गने र उि Summit कै अवनधमा हनुे Abu Dhabi Dialogue 

(ADD) सदस्य राष्ट्रहरुको Senior Officials Meeting मा श्रम, रोजगार तथा सामान्त्जक सरुष सा मरिालयका सन्त्िव 
श्री महेश प्रसाद दहाललाई सहभागी हनु स्वीकृती ददन।े 

१८.  नेपाल भ्रमर् वषण, 2020 कायणक्रम सञ्चालन कायणहवनध स्वीकृत गने हवषयको प्रस्ताव– मन्त्रिपररषद्, हवधेयक 
सनमनतमा छलफल गरी पेश गने। 

१९.  नेपाल पयणटन अध्ययन प्रनतष्ठान सम्बरधी हवधेयक संघीय संसदमा पेश गनण स्वीकृनत ददने हवषयको प्रस्ताव – 
मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने ।   

२०.  नमक्वािोला गाउाँपानलका र ठोरी गाउाँपानलका केरर र बोगटान गाउाँपानलकाको नाम पररवतणन गने । 

२१.  सेवा ननवृत्त हवन्त्शष्ट शे्रर्ीका राष्ट्रसेवक कमणिारीको सेवा उपयोग सम्बरधी ननदेन्त्शका, २०७५ स्वीकृत गने 
हवषयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, प्रशासन सनमनतमा छलफल गरी पेश गने ।  

२२.  कमणिारी समायोजन सम्बरधमा व्यवस्था गनण बनकेो हवधेयक संघीय संसदसमष स पेश गनण स्वीकृनत प्रदान गने।  
२३.  सरुष सर् मरुर् सम्बरधी हवधेयक तजुणमा गनण तयार पाररएको अवधारर्ापि स्वीकृत गने । 

२४.  सवारी िालक तथा सहयोगी ननयनु्त्ि गने । 
२५.  पिकार वृन्त्त्तकोष स्थापना तथा सञ्चालन ननदेन्त्शका, २०७५ स्वीकृत गने हवषयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, आनथणक 

तथा पूवाणधार सनमनतमा छलफल गरी पेश गने ।   

२६.  भारतको नयाददल्लीमा हनुे Fourth Summit of Global Digital Health Partnership (GDHP) हवषयक कायणक्रममा 
मा. उपप्रधानमरिी एव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मरिी उपेरर यादवको सहभानगताको लानग स्वीकृनत ददने । 

२७.  देहायबमोन्त्जमका हवकास सनमनतहरू संघअरतगणत यथावत रहने गरी कायम गने- 
(क) न्त्ज.पी. कोइराला राहष्ट्रय श्वास प्रश्वास उपिार केरर हवकास सनमनत (गठन) आदेश, 2070 बमोन्त्जम गदठत 

न्त्ज.पी. कोइराला राहष्ट्रय श्वास प्रश्वास उपिार केरर, दलेुगौंडा, तनहुाँ । 
(ि) सनु्त्शल कोइराला प्रिर क्यारसर अस्पताल हवकास सनमनत (गठन) आदेश, 2073 बमोन्त्जम गदठत सनु्त्शल 

कोइराला प्रिर क्यारसर अस्पताल, नेपालगि, बााँके । 
 

सम्बत ्२०७५ साल माघ २१ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपररषद् बैठकका ननर्णयहरू 
१.  सहरयायानधविा डा. टेकबहादरु न्त्घनमरे लगायत १३ जना सहरयायानधविाहरूको सरुवा गने ।   

२.  न्त्स्वटजरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हनु ेहवश्वव्यापी सामान्त्जक संरष सर् एवम ्हवश्वव्यापी बाल अनदुान हवषयक 
सम्मेलनमा राहष्ट्रय योजना आयोगका मा. सदस्य डा. रामकुमार फुयााँललाई सहभागी हनु स्वीकृनत प्रदान गने । 

३.  नेपाल रयाय सेवा, सरकारी वहकल समूहका रा.प. हवन्त्शष्ट तथा रा.प. प्रथम शे्रर्ीका कमणिारीहरुको समायोजन 
गने । 



४.  इजरायलको जेरुसलेममा आयोजना हनुे एनसयाली सवोंच्ि लेिापरीष सर् संस्थाहरूको संगठन (एसोसाई) र यरुोपेली 
सवोंच्ि लेिापरीष सर् संस्थाहरूको संगठन (यरुोसाई) को तेश्रो संयिु सम्मेलनमा महालेिापरीष सक टंकमन्त्र् शमाण 
दंगाल र नायब महालेिापरीष सक दामोदर पडुासैनीलाई लाइण सहभागी हनु स्वीकृनत ददने । 

५.  लगानी सम्मेलनको लानग संयिु अनधराज्य बेलायतमा हनुे कायणक्रममा सहभागी हनु माननीय अथणमरिीको 
नेततृ्वको प्रनतनननधमण्डललाई स्वीकृनत ददन।े 

६.  दवुईमा आयोजना हनुे Ninth Edition of the Annual Investment Meeting (AIM) तथा Startup Nations Ministerial 

Meeting मा भाग नलन माननीय मरिी र सन्त्िव यामकुमारी िनतवडालाई स्वीकृनत ददने । 

७.  नेपाल िाद्य संस्थानको माईतीघर मण्डलान्त्स्थत हकत्ता नं. 11 र 12 को जग्गा महारयायायनधविाको कायाणलयलाई 
नबहक्र गनण स्वीकृनत ददने । 

८.  बैकन्त्ल्पक ऊजाण प्रवद्धणन केररको कायणकारी ननदेशक पदमा श्री मधसुदुन अनधकारी, काठमाडौंलाई ४ वषणका लानग 
ननयिु गने ।  

९.  माननीय ऊजाण, जलस्रोत तथा नसाँिाइ मरिीलाई भारतको नयााँ ददल्लीमा आयोजना हनुे World Sustainable 

Development Summit मा सहभागी हनु स्वीकृनत ददने।  

१०.  सहसन्त्िव श्री देवेररराज ढकाललाई नेपाल रयाय सेवाको हवन्त्शष्ट शे्रर्ीमा बढुवा गरी रयाय पररषद् को सन्त्िव 
पदमा पदस्थापन गने ।  

११.  नेपाल रयाय सेवाका नबन्त्शष्ट शे्रर्ी र रा.प. प्रथम शे्रर्ीका कमणिारीहरूलाई रयाय सेवा आयोगको नसफाररस 
बमोन्त्जम संघको समान शे्रर्ी र पदमा समायोजन गने । 

१२.  42th Regular Session of the Governing Council of the International Fund For Agriculture Development मा 
माननीय मरिी तथा सन्त्िवलाई सहभागी हनु स्वीकृनत ददने । 

१३.  नेपाल िानेपानी संस्थानको सञ्चालक सनमनत अध्यष समा न्त्जउलाल िौधरी, करिनपरु तथा सदस्यमा संगीता भट्टराई 
रेग्मी, न्त्ितवन र राम बहादरु थापा, नसरधलुीलाई ननयनु्त्ि गने । 

१४.  बारा न्त्जल्लामा भएको सवारी दघुणटनाका घाइते प्रमिु न्त्जल्ला अनधकारी तथा अरय कमणिारीलाई उपिार ििण 
ब्यहोने ।  

१५.  माननीय गहृमरिीको अहष्ट्रयाको नभयनामा हनुे भ्रमर् स्वीकृत गने। 
१६.  नभसा तथा हवलम्ब शलु्क नमनाहा ददने । 

१७.  झापा न्त्जल्ला, गौरादह नगरपानलका वडा नं. ४ र ५ अरतगणतको जग्गा दताणसम्बरधी आदेश, २०७५ स्वीकृत 
गने । 

१८.  मसु्ताङ्ग न्त्जल्लान्त्स्थत कोरलानाका भरसार कायाणलयको नाममा जग्गा नाप नक्सा गने सम्बरधी सनमनत गठन 
आदेश, 207५ स्वीकृत गने ।   

१९.  मेिी महाकाली हवद्यतुीय रेलमागणमा परैु जग्गा परेका जग्गाधनीहरुलाई ७५ प्रनतशत, सो भरदा कम जग्गा 
परेकालाई ६६ प्रनतशत र घर, टहरा, पिाणल आददको हकमा न्त्जल्लाको दररेट अनसुार ष सनतपूनतण उपलब्ध गराउन 
स्वीकृनत प्रदान गने । 

२०.  साहवक कानलकोट छाप्र ेगा.हव.स.को ननमाणर्ाधीन वानलघाट िोला पलु र नछडेना िोला पलु ननमाणर्को लानग 
पलु तथा पहुाँि सडकमा पने घर, जग्गाहरुको जग्गा अनधग्रहर् गरी मआुब्जा/ष सनतपूनतण रकम उपलब्ध गराउन 
स्वीकृनत प्रदान गने । 

२१.  गरे्शमान नसंह मागण (थानकोट-न्त्ितलाङ्ग), िहुटया-हवहपनगर-गडसेरा-ददपायल सडक र नतनका लानग सम्बन्त्रधत 
प्रदेशमा हवननयोन्त्जत बजेट समेत भौनतक पूवाणधार तथा यातायात मरिालय मातहत ल्याई संिालन गने । 

२२.  ननवाणिनको क्रममा ष सनत भएका सवारी साधनका धननहरुलाई ष सनतपूनतण वापत जम्मा रु.३,४६,५०३।- (अष सरेपी 
तीनलाि छयानलस हजार पााँि सय तीन माि) उपलब्ध गराउने । 



२३.  नडप्लोमा इन्त्रजननयररङ पररषद् सम्बरधी ऐन ,2075 तजुणमा गनण सैद्धान्त्रतक स्वीकृनत ददने । 
२४.  नेपाल इन्त्रजननयररङ पररषद् (पहहलो संशोधन) ऐन, २०७५ को मस्यौदालाई संघीय संसदको बैठकमा पेश गने 

स्वीकृत ददने हवषयको प्रस्ताव– मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने । 

२५.  दोभान-ओलाङिगुोला सडक िण्ड, ताप्लेजङु र धनकुटा मलुघाट मान्त्झटार शभुांग नलम्बवुान पलु दोभान (तमोर 
कोररडोर), ताप्लेजङु एवं मदन भण्डारी मागण (बसरतपरु-गफुापोिरी-सभापोिरी-ढंुगेसााँघ ु दोभान 
संिवुासभा/ताप्लेजङु्ग) सडक र नतनका लानग सम्बन्त्रधत प्रदेशमा हवननयोन्त्जत बजेट समेत भौनतक पूवाणधार तथा 
यातायात मरिालय मातहत ल्याई संिालन गने । 

२६.  माननीय भौनतक पूवाणधार तथा यातायात मरिीलाई जापानमा हनु ेPhysical Infrastructure and Transport to 

Japan on Urban Transport हवषयक कायणक्रममा सहभागी हनु स्वीकृनत ददने । 

२७.  जयपथृ्वी नगरपानलकामा अनाथ आश्रम ननमाणर् गनण सशतण अनदुान उपलब्ध गराउने।  

२८.  UN Women साँग MoU गनण स्वीकृत ददने हवषयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, सामान्त्जक सनमनतमा छलफल गरी पेश 
गने । 

२९.  यवुा तथा िेलकुद मरिालयअरतगणत राहष्ट्रय िेलकुद पररषदको संगठन संरिना र दरबरदी स्वीकृनत गनण 
सैद्धान्त्रतक स्वीकृनत प्रदान गने । 

३०.  सैननक प्राहवनधक सेवा ननयमावली, २०७५ स्वीकृत गने हवषयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा 
छलफल गरी पेश गने । 

३१.  प्राहवनधक महासेनानी िय डा. सनु्त्शलबहादरु रावल र डा. ईभा शे्रष्ठलाई प्राहवनधक सहायकरथी दजाणमा पदोन्ननत 
गरी पदस्थापन गने । 

३२.  प्राहवनधक सहायकरथी कमाल नसंह प्रधानको पदावनध थप गने । 
३३.  प्राहवनधक महासेनानी उमेश्वर यादवको पदावनध थप गने । 
३४.  न्त्िनलमे-निशलुी १३२/२२० के.भी. प्रसारर्लाइन ननमाणर्को लानग  वन षे सि प्रयोग गनण ददन े। 

३५.  महाकाली नसाँिाइ आयोजनालाई अस्थायी रूपले वन षे सि प्रयोग गनण स्वीकृनत ददन।े 

३६.  मानथल्लो मैलङु्ग िोला जलहवद्यतु आयोजना (१४.३० मे.वा.) ननमाणर्को लानग वन षे सि प्रयोग गनण ददने । 

३७.  बी. एस. नसमेण्ट इरडहष्ट्रज प्रा.नल.लाई िनूढुङ्गा उत्िनन गनण वन षे सि प्रयोग गनण ददन े। 

३८.  मकरी गाड जलहवद्यतु आयोजना (१० मे.वा.) ननमाणर्को लानग वन षे सि प्रयोग गनण ददने । 

३९.  बनुतणवाङ-पौदीअमराइ-तम्घास-सन्त्रधिकण -गोरुनसगें १३२/३३ के.भी. सवस्टेशन ननमाणर्का लानग वन षे सि प्रयोग 
गनण ददन े। 

४०.  अछाम न्त्जल्लाको सााँफेवगरमा पवणतीय जलाधारहरुको जलवाय ु पररवतणन समयानकुुल आयोजना कायाणरवयन 
इकाई स्थापना गने । 

४१.  पारमार्हवक पदाथणको ननयमन सम्बरधी (पहहलो संशोधन) ननदेन्त्शका, २०७५ हवषयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, 

हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने ।   

४२.  मदन भण्डारी हवज्ञान तथा प्रहवनध हवश्वहवद्यालय पूवाणधार तयारी हवकास सनमनत (गठन) आदेश, 2075 स्वीकृत 
गने । 

४३.  प्रधानमरिी रोजगार कायणक्रम सञ्चालन ननदेन्त्शका, 2075 स्वीकृत गने हवषयको प्रस्ताव– मन्त्रिपररषद्, आनथणक 
तथा पूवाणधार सनमनतमा छलफल गरी पेश गने ।   

४४.  नेपाल नागररक उड्डयन प्रानधकरर् र नेपाल सरकारको शयेर तथा ऋर् हहसाब समायोजन गने हवषयको संस्कृनत, 

पयणटन तथा नागररक उड्डयन मरिालयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, आनथणक तथा पूवाणधार सनमनतमा छलफल गरी 
पेश गने ।   

४५.  समझदारीपि हवषयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, आनथणक तथा पूवाणधार सनमनतमा छलफल गरी पेश गने । 



४६.  वीर सहहद गंगालाल शे्रष्ठको जरमशताब्दी मनाउन ५ लाि रूपैयााँ आनथणक सहायता उपलब्ध गराउने । 

४७.  सशुील नाथ प्याकुरेल (अनधकृत बाह्रौ)लाई राजपिाहित हवन्त्शष्ट शे्रर्ी वा सो सरहको संघको समान शे्रर्ी र 
पदमा समायोजन गने ।  

४८.  संघीय ननजामती सेवा हवधेयकको मस्यौदा संघीय संसदमा पेश गनण स्वीकृनत प्रदान गने ।  
४९.  राजपिाहित प्रथम शे्रर्ी वा सोसरहका सरकारी कमणिारीहरूको समायोजन गने । 
५०.  एन्त्शयाली हवकास बैंकबाट नपेाल सरकारलाई प्राप्त अनदुानमध्ये साना सहरी िानेपानी तथा सरसफाई उपभोिा 

संस्थाहरुमा लगानी भएको रु. ६० करोड ऋर् नेपाल सरकारको शेयर लगानीको रुपमा रहने गरी पररर्त 
गने । 

५१.  संयिु आवास भवनको ननमाणर्को स्वीकृनत एवं ननयमन गनण अनधकार प्राप्त अनधकारी तोक्ने हवषयको प्रस्ताव – 

मन्त्रिपररषद्, प्रशासन सनमनतमा छलफल गरी पेश गने ।   

५२.  रामराजा प्रसाद नसंह स्वास्थ्य हवज्ञान प्रनतष्ठान सम्बरधमा व्यवस्था गनण बनेको हवधेयक, 2075 संघीय संसदमा 
पेश गनण स्वीकृनत ददने हवषयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने । 

५३.  मधेश आरदोलनका घाइते पानालाल यादवलाई उपिार ििण उपलब्ध गराउने । 
५४.  तथ्याि प्रर्ाली हवकासको लानग राहष्ट्रय रर्नीनत स्वीकृनत गने । 
५५.  जडीबटुी हवकासका लानग अनदुान सम्बरधी कायणहवनध, २०७५ स्वीकृनत गने । 
५६.  राहष्ट्रय वन नीनत, २०७५ स्वीकृनत गने । 
५७.  गैरसरकारी संस्था महासंघ नपेालको (दोश्रो संशोधन) हवधान, २०७४ स्वीकृत गने। 
५८.  भकूम्पबाट प्रभाहवत व्यन्त्िको पनुवाणस तथा स्थानारतरर्को लानग वन षे सिको जग्गा उपलब्ध गराउने 

सम्बरधी (पहहलो संशोधन) कायणहवनध, २०७५ स्वीकृत गने । 
५९.  भकूम्पबाट प्रभाहवत ननजी आवास पनुननणमाणर् अनदुान हवतरर् (दोस्रो संशोधन) कायणहवनध, २०७५ स्वीकृत 

गने। 
६०.  हेन्त्जङ्ग सम्बरधी ननयमावली, २०७५ जारी गने । 
६१.  संघीय आनथणक कायणहवनध तथा हवत्तीय उत्तरदाहयत्त्व सम्बरधमा व्यवस्था गनण बनकेो हवधेयक संघीय संसदमा 

पेश गनण स्वीकृनत प्रदान गने । 
६२.  समाज कल्यार् पररषद्का उपाध्यष स नीलमन्त्र् बराल, कोषाध्यष स वीरबहादरु ठगनु्ना, सदस्य इररकुमार झा, सदस्य 

गोकर्णप्रसाद भट्ट र सदस्य सन्त्िव नडल्लीप्रसाद भट्टलाई तीन ददनको म्याद ददई पनुेः स्पष्टीकरर् माग गरी पेश 
गने । 

सम्बत ्२०75 साल माघ 25 गते शकु्रबार बसेको मन्त्रिपररषद् बैठकका ननर्णयहरू  

१.  नेपाल सरकार र संयिु राज्य अमेररकाको नमलेननयम च्यालेरज कपोरेशन (MCC) बीि सम्पन्न "नमलेननयम 
च्यालेरज कम्प्याक्ट" अनमुोदनका लानग संघीय संसदमा पेश गने । 

२.  औद्योनगक षे सि व्यवस्थापन नलनमटेडको महाप्रबरधक पदमा सवुास नसटौलालाई ननयिु गने । 
३.  बजेट कायाणरवयनमा देन्त्िएका समस्या समाधान गने । 
४.  नेपाल सरकार र संयिु राज्य अमेररकाको नमलेननयम च्यालेरज कपोरेशन (MCC) बीि सम्पन्न "नमलेननयम 

च्यालेरज कम्प्याक्ट" अनमुोदनका लानग संघीय संसदमा पेश गने । 
५.  बीउ नबजन ऐन, 2045 लाइण संशोधन गनण बनेको हवधेयक संघीय संसदमा पेश गनण स्वीकृनत ददन ेहवषयको 

प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने । 

६.  नागररकता (मायादेवी थापा षे सिी) सदर/बदर सम्बरधमा पनु: ननर्णय गनण काठमाडौं न्त्जल्लाका प्रमिु न्त्जल्ला 
अनधकारीलाई अनमुनत प्रदान गने । 



७.  भारतमा आयोजना हनुे Synergised National Response to EmergingIED and Terrorist Threats नबषयक 
Seminar मा नेपाल प्रहरीका प्रहरी महाननरीष सक सवेरर िनाल र राहष्ट्रय अनसुरधान हवभागका मखु्य अनसुरधान 
ननदेशक गरे्श प्रसाद अनधकारीलाई भाग नलन जान स्वीकृनत ददने । 

८.  हवक्रम सम्वत ्2076 सालमा ददइने सावणजननक, पवण एवं सट्टा हवदा र कायाणलय समय ननधाणरर् गने हवषयको 
प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, सामान्त्जक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने । 

९.  अध्यागमन ननयमावली, २०५१ को अनसूुिी ११ संशोधन गने । 
१०.  लागू औषध प्रयोगकताणहरूको लानग उपिार तथा पनुेःस्थापना केरर सञ्चालन ननदेन्त्शका, २०७५ स्वीकृनत गने। 
११.  हक्रकेट, साग फुटबल एवं WBPF World Championship मा सफलता प्राप्त िेलाडी, प्रन्त्शष सक तथा 

अहफनसयलहरुलाई परुस्कार (जम्मा रु. १ करोड ५६ लाि) प्रदान गने । 

१२.  राहष्ट्रय िेलकुद हवकास हवधेयक, २०७५ संघीय संसदमा पेश गनण स्वीकृनत प्रदान गने । 
१३.  सहायकरथी बालकृष्र् काकीसमेत ५ जना सहायकरथीहरूलाई उपरथी दजाणमा पदोन्ननत गरी पदस्थापन गने 

तथा उपरथी कमेरर हवक्रम नलम्बसुमेत ५ जना उपरथीहरूलाई सरुवा गने । 
१४.  प्रधानमरिी रोजगार कायणक्रम सञ्चालन ननदेन्त्शका, २०७५ स्वीकृत गने । 
१५.  बौद्ध दशणन प्रबद्धणन तथा गमु्बा हवकास सनमनत (गठन) (पहहलो संशोधन) आदेश, २०७५ स्वीकृत गने । 
१६.  नेपाल दूरसञ्चार प्रानधकरर्का वररष्ठ ननदेशक श्री परुुषोत्तम िनाललाई नेपाल दूरसञ्चार प्रानधकरर्मा कायणवाहक 

अध्यष स तोक्ने । 
१७.  िलन्त्िि हवकास बोडणको अध्यष स श्री नीहकता पौडेलले ददएको रान्त्जनामा स्वीकृत गने । 

 

सम्बत ्२०75 साल फागनु ३ गते शकु्रबार बसेको मन्त्रिपररषद् बैठकका ननर्णयहरू  

४२.  मरिालय अरतगणतका हवनभन्न संस्थान, कम्पनी तथा सनमनतहरूलाई ननररतरता ददने । 

हवकास सनमनत ऐन २०१३ बमोन्त्जम गदठतेः 
१. व्यापार तथा ननकासी प्रवद्धन हवकास सनमनत 

२. नेपाल इरटरमोडल यातायात हवकास सनमनत 

छुटै्ट कानूनिारा स्थाहपतेः 
३. नेपाल आयल ननगम नलनमटेड 

४. नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी नलनमटेड 

५. साल्ट टे्रनडङ कपोरेशन नलनमटेड 
४३.  उद्योग, वान्त्र्ज्य तथा आपूनतण मरिालयका (वान्त्र्ज्य तथा आपूनतण) सन्त्िवलाई नेपाल िाद्य संस्थानको सञ्चालक 

सनमनतको अध्यष स तोक्न े। 
४४.  उच्ि अदालत हवराटनगरमा गदठत वान्त्र्ज्य इजलासको प्रादेन्त्शक ष सेिानधकार अरतगणतबाट इलाम इजलास 

हटाई उच्ि अदालत हवराटनगर इलाम इजलासमा समेत वान्त्र्ज्य इजलास गठन गरी सो अदालतको 
ष सेिानधकार उच्ि अदालत हवराटनगर इलाम इजलासको प्रादेन्त्शक ष सेिानधकार नभि रहने गरी कायम गने 
र सो सम्वरधी सूिना नेपाल राजपिमा प्रकाशन गने। 

४५.  भकुम्पबाट प्रभाहवत संरिनाको पनुननणमाणर् सम्बरधी ऐन, २०७२ को दफा २६ को उपदफा (२) बमोन्त्जमको 
पनुरावेदन सनमनतको अध्यष स पदमा अदालतको कामकाज समेत गने गरी उच्ि अदालत पाटनका माननीय 
रयायाधीश श्री नरेररकुमार न्त्शवाकोटीलाई तोक्ने । 

४६.  सौरदयण माछाका भरूाको गैरकर राजस्वका दर ननधाणरर् गने ।  



४७.  राहष्ट्रय पररिय व्यवस्थापन सूिना प्रर्ाली अरतगणतका कायणक्रमहरू सबै न्त्जल्लामा एकैसाथ हवस्तार गनण 
सैद्धान्त्रतक स्वीकृनत ददने । 

४८.  यातायात प्रानधकरर् ऐन, 2075 को हवधेयक तजुणमा गनण सैद्धान्त्रतक स्वीकृनत ददने । 
४९.  अदालतको फैसलामा सरकारी कोषबाट पीनडतलाई तत्कालै ष सनतपूनतण रकम भराई ददने भनन उल्लेि भएको 

अवस्थामा तोहकए बमोन्त्जमको ष सनतपूनतण सम्बन्त्रधत न्त्जल्ला प्रशासन कायाणलय माफण त सम्बन्त्रधत पीनडतलाई 
उपलब्ध गराउने । 

५०.  नेपाल स्काउटसम्बरधी व्यवस्था गनण नयााँ ऐन तजुणमाका लानग सैद्धान्त्रतक स्वीकृनत ददने ।  
५१.  पााँििाल-मेलम्िी सडकको स्तरोन्ननत गनणको लानग वन षे सि प्रयोग गनण ददने। 
५२.  न्त्शष सा, हवज्ञान तथा प्रहवनध मरिालय अरतगणत स्थापना गररने तीनओटा मेनडकल कलेजहरुको भौनतक पूवाणधार 

ननमाणर् हवकास कायण सञ्चालन गनण २०७६ असार मसारतसम्मका लानग अस्थायी संगठन संरिना र 
राजपिांहकत शे्रर्ीका ९  ) नौ (पदको अस्थायी दरबरदी नसजणना गने । 

५३.  प्रत्येक वषणको फाल्गरु् १ गतेलाई “रोजगार ददवस”का रुपमा मनाउन े। 
५४.  प्रदेश ननजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाको शतण तथा सहुवधा सम्बरधी आधारभतू नसद्धारत 

र मापदण्ड ननधाणरर् गने गरी संघीय कानून तजुणमा प्रहक्रया अगाडी बढाउन सङ्घीय मानमला तथा सामारय 
प्रशासन मरिालयलाई सैद्धान्त्रतक स्वीकृनत प्रदान गने । 

५५.  अरतगणत प्रदेश नं ४ र ५ मा न्त्जल्ला तहमा Optical Fiber Network ननमाणर् र Optical Network Lease 

Connectivity सेवा सम्बरधी भएको करार सम्झौता रद्द गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीसंग उि कायण गनणका 
लानग नयााँ सम्झौता गनण नेपाल दूरसञ्चार प्रानधकरर्लाइ ननदेशन ददने। 

५६.  हवशेषज्ञ सेवा प्रदान गनणका लानग देहायका अस्पतालहरूलाइण संघीय सरकार अरतणगत रािी व्यवस्थापन गनेेः 
 १ .कोशी अञ्चल अस्पताल, हवराटनगर, मोरङ । 

 २ .नारायर्ी उप ष सेनिय अस्पताल, हवरगि, पसाण । 

 ३ .भरतपरु अस्पताल, न्त्ितवन । 

 ४ .भेरी अञ्चल अस्पताल, नेपालगि, बााँके । 

 ५ .डडेलधरुा उप ष सेनिय अस्पताल, डडेलधरुा ।  
५७.  हवदेशी लगानी तथा प्रहवनध हस्तारतरर्सम्बरधी कानूनको संशोधन र एकीकरर् गनण बनेको हवधेयक, २०७५ 

संघीय संसदसमष स पेश गनण स्वीकृनत ददने । 
५८.  सावणजननक-ननजी साझेदारी तथा लगानी हवषयको व्यवस्था गनण बनेको हवधेयक संघीय संसदमा पेश गनण स्वीकृनत 

ददने । 
५९.  समाज कल्यार् पररषद्का उपाध्यष स श्री नीलमन्त्र् बराल,  कोषाध्यष स श्री वीरबहादरु ठगनु्ना, सदस्य श्री इररकुमार 

झा, सदस्य श्री गोकर्णप्रसाद भट्ट र सदस्य-सन्त्िव श्री नडल्लीप्रसाद भट्टले बदननयतपूर्ण र काननु हवपरीत 
कायणहरूसमेत गरी समाज कल्यार् पररषद्लाई हानी पयुाणएकोले ननजहरुलाई पदमिु गने र समाज कल्यार् 
पररषद् मा भएका आनथणक, प्रशासननकलगायतका अरय अननयनमतताका सम्बरधमा प्रिनलत काननुबमोन्त्जम थप 
अनसुरधान गरी काननुी कारबाही गनण उि प्रनतवेदनको प्रनतनलहप अन्त्ख्तयार दरुुपयोग अनसुरधान आयोगमा 
पठाउने । 

सम्बत ्२०75 साल फागनु ६ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपररषद् बैठकका ननर्णयहरू  

१.  उद्योग-वान्त्र्ज्य प्रवद्धणन सम्वाद पररषद् (गठन) आदेश, 2075 स्वीकृत हवषयको प्रस्ताव–मन्त्रिपररषद्, 

हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने ।    



२.  Agreement for the avoidance of double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion with Respect to 

Taxes on income (िैध कराधान मनु्त्ि तथा हवत्तीय छल ननरोध सम्बरधी सम्झौता) मा अथण मरिालयको 
सन्त्िवलाई हस्ताष सर गने अन्त्ख्तयारी ददन।े 

३.  नबरुवा संरष सर् ऐन, २०६४ लाई संशोधन गनण बनेको हवधेयक संघीय संसदमा पेश गनण स्वीकृनत ददन े
हवषयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने । 

४.  दाना पदाथण ऐन, २०३३ लागू हनु बााँकी रहेका न्त्जल्लाहरुमा समेत लागू गने र सो सम्बरधी सूिना नेपाल 
राजपिमा प्रकाशन गने ।  

५.  महानेहरुको काम, कतणव्य तथा सेवा, शतण, सहुवधा सम्बरधी हवननयमावली, २०६६ (तेस्रो संशोधन) २०७५ 
लाई स्वीकृत गने । 

६.  महासेनानी गरे्शकुमार शे्रष्ठलाई सहायक रथी दजाणमा पदोन्ननत गरी पदस्थापन गने । 

७.  दनलत साहहत्यकार सम्मेलनमा भाग नलई फकेका नेपाल दनलत साहहत्य अकादमीका प्रनतनननधमण्डल र 
अरतराणहष्ट्रय दनलत सम्मेलनमा भाग नलइ फकेका नेपाल भारत दनलत मैिी संघका प्रनतनननधमण्डललाई क्रमश 
रु. दईु/दईु लाि गरी जम्मा रु.िार लाि आनथणक सहयोग उपलब्ध गराउने। 

८.  राजपिाहित प्रथम शे्रर्ीका सहसन्त्िव श्री सूयणप्रसाद गौतमलाई बढुवा गरी महालेिा ननयरिक कायाणलयको 
राजपिाहित हवन्त्शष्ट शे्रर्ीको महालेिा ननयरिक पदमा पदस्थापन गने । 

९.  कमणिारी समायोजन अध्यादेश, 2075 को दफा ७ उपदफा (९) बमोन्त्जम राजपिाहित हवन्त्शष्ट शे्रर्ीका 
महालेिा ननयरिक सूयणप्रसाद गौतमलाई संघको समान शे्रर्ी र पदमा समायोजन गने । 

१०.  देहायका व्यन्त्िहरूलाई उपिार ििणबापत देहायबमोन्त्जमको रकम आनथणक सहायता उपलब्ध गराउने । उि 
रकम अथण मरिालयले गहृ मरिालयमाफण त ननकासा ददने ।  

(क) पूवण मरिी भरतमोहन अनधकारीलाई दश लाि रूपैयााँ । 
(ि) सनुनता रेग्मी, घ्याल्िोक-5, गोरिालाई िार लाि रूपैयााँ ।  
(ग) देवीप्रसाद रेग्मी, झापालाई सात लाि रूपैयााँ । 

११.  नेपाल सरकारको ननजामती सेवाका राजपिाङ्ख हकत हवन्त्शष्ट शे्रर्ीका देहायका अनधकृतहरूलाई देहायबमोन्त्जम 
सरुवा गने – 

क्र.सं.     नाम, थर   साहवक पद र कायाणलय  सरुवा भएको पद र कायाणलय 
1.  श्री दीपेररनाथ शमाण सन्त्िव, प्रधानमरिी तथा 

मन्त्रिपररषद्को कायाणलय 
(अनतररि समूह) 

सन्त्िव, िानेपानी मरिालय  

2.  श्री हवष्र्पु्रसाद लम्साल सन्त्िव, रष सा मरिालय  सन्त्िव, प्रधानमरिी तथा 
मन्त्रिपररषद्को कायाणलय  

3.  श्री गजेररकुमार ठाकुर सन्त्िव, िानेपानी मरिालय  कायणकारी सन्त्िव, नेपाल ट्रष्टको 
कायाणलय 

4.  श्री मोहनकृष्र् 
सापकोटा 

सन्त्िव, यवुा तथा िेलकुद 
मरिालय 

सन्त्िव, संस्कृनत, पयणटन तथा 
नागररक उड्डयन मरिालय 

5.  श्री कृष्र्प्रसाद 
देवकोटा 

सन्त्िव, संस्कृनत, पयणटन तथा 
नागररक उड्डयन मरिालय  

सन्त्िव, यवुा तथा िेलकुद 
मरिालय  

6.  श्री रेन्त्श्मराज पाण्डे सन्त्िव, प्रधानमरिी तथा 
मन्त्रिपररषद्को कायाणलय  

सन्त्िव, रष सा मरिालय  

 



१२.  हवक्रम सम्वत ्२०७६ सालमा ददइने सावणजननक, पवण एवं सट्टा हवदा र कायाणलय समय ननधाणरर् गने हवषयको 
गहृ मरिालयको ८/१४६-०७५।१०।२५ को प्रस्ताव मं.प.बै.सं. ५5/०७५ नमनत २०७५।१०।25 
को मन्त्रिपररषद्को बैठकमा पेश हुाँदा "मन्त्रिपररषद्, सामान्त्जक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने " ननर्णय 
भएअनसुार नमनत 20७५।११।३ को मन्त्रिपररषद्, सामान्त्जक सनमनतको वैठकबाट नसफाररस भएकोमा गहृ 
मरिालयबाट प्रस्ताहवत "हवक्रम सम्वत ्२०७६ सालमा ददइने सावणजननक, पवण एवं सट्टा हवदा र कायाणलय 
समय" हवक्रम सम्बत ्2075 सालको लानग स्वीकृत भए अनरुूप नै कायम गने । सोको नतनथ, नमनत, बार 
र आवश्यक अरय हववरर् हवक्रम सम्वत ् २०७६ सालको पािोअनसुार गहृ मरिालयले नमलाई नेपाल 
राजपिमा प्रकाशन गने । 

सम्बत ्२०75 साल फागनु १३ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपररषद् बैठकका ननर्णयहरू  

१.  Asia-Pacific Forum on Sustainable Development मा सहभागी हनु राहष्ट्रय योजना आयोगका उपाध्यष स 
प्रा.डा.पषु्पराज कंडेलको नेततृ्वको ३  ) तीन (सदस्यीय प्रनतनननधमण्डललाई स्वीकृनत प्रदान गने ।  

२.  सावणजननक ऋर् व्यवस्थापनसम्बरधी हवधेयक तजुणमा गनण सैद्धान्त्रतक स्वीकृनत ददन।े 

३.  राहष्ट्रय उत्पादकत्व तथा आनथणक हवकास केरर नलनमटेडको महाप्रबरधक पदमा   अिना ताम्राकारलाई पनुननणयनु्त्ि 
गने । 

४.  Zambia को Livingstone मा आयोजना हनु े(CALRAs) को आठौं सम्मेलनमा भाग नलन नेपाल कानून आयोगका 
अध्यष स श्री माधव पौडेलको नेततृ्वको प्रनतनननधमण्डललाई स्वीकृनत प्रदान गने । 

५.  महहलाहरूको अवस्थासम्बरधी आयोगको ६३ औ ंअनधवेशनको अवसरमा आयोजना हनुे Women in Power हवषयक 
उच्िस्तरीय कायणक्रममा सहभागी हनुे सम्माननीय राष्ट्रपनत श्रीमती हवद्यादेवी भण्डारी नेततृ्वको नेपाली 
प्रनतनननधमण्डलको गठन गने ।  

६.  वन तथा वातावरर् मरिालय अरतगणत संिानलत पवणतीय जलाधारहरुको जलवाय ुपररवतणन समानकूुलन आयोजना 
कायाणरवयन इकाई (अस्थाई), सााँफेवगर, अछामका लानग राजपिांहकत शे्रर्ीको ४ अस्थायी दरबरदी स्वीकृत गने। 

७.  संघको पदमा समायोजन भएका राजपिाहित प्रथम शे्रर्ी वा सो सरहका सरकारी कमणिारीहरुलाई समान सेवा 
र शे्रर्ीमा पदस्थापन गने । 

८.  काठमाडौं महानगरपानलकाका प्रमिु श्री हवद्यासरुदर शाक्यलाई दन्त्ष सर् कोररया भ्रमर् गनण स्वीकृत प्रदान गने।  

९.  बेलबारी नगरपानलका मोरङको स्वानमत्वमा रहेको बेलबारी -१ हक.न .६७ को ० -६-२ नबगाह जग्गा बेलबारी 
इलाका प्रहरी कायाणलयको नाममा स्वानमत्व हस्तारतरर् गनण स्वीकृनत ददन।े 

१०.  राहष्ट्रय सरुष सा पररषद्सम्बरधी हवधेयक संघीय संसदमा पेश गनण स्वीकृनत ददने । 
११.  राहष्ट्रय प्राथनमकताप्राप्त आयोजनाहरूको रतुतर ननमाणर् तथा हवकाससम्बरधी हवधेयक संघीय संसदमा पेश गनण 

स्वीकृनत ददन े। 
१२.  सदूुरपन्त्िम प्रदेशका प्रदेश प्रमिु माननीय मोहनराज मल्ललाई भारतमा उपिार गनण जाने क्रममा प्रयोग हनुे Air 

Ambulance, फकँदाको हवाई भाडा र औषनधउपिार गराउाँदा लागेको नबलबमोन्त्जमको सम्पूर्ण ििण नेपाल सरकारले 
व्यहोने । 

सम्बत ्२०75 साल फागनु १३ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपररषद् बैठकका ननर्णयहरू 
१.  Asia-Pacific Forum on Sustainable Development मा सहभागी हनु राहष्ट्रय योजना आयोगका उपाध्यष स 

प्रा.डा.पषु्पराज कंडेलको नेततृ्वको ३  ) तीन (सदस्यीय प्रनतनननधमण्डललाई स्वीकृनत प्रदान गने ।  

२.  सावणजननक ऋर् व्यवस्थापनसम्बरधी हवधेयक तजुणमा गनण सैद्धान्त्रतक स्वीकृनत ददने । 



३.  औद्योनगक व्यवसायसम्बरधी कानूनलाई संशोधन र एकीकरर् गनण बनकेो हवधेयक, २०७५ संघीय संसदमा पेश 
गनण स्वीकृनत ददने हवषयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने । 

४.  राहष्ट्रय उत्पादकत्व तथा आनथणक हवकास केरर नलनमटेडको महाप्रबरधक पदमा   अिना ताम्राकारलाई पनुननणयनु्त्ि 
गने । 

५.  Zambia को Livingstone मा आयोजना हनुे (CALRAs) को आठौं सम्मेलनमा भाग नलन नेपाल कानून आयोगका 
अध्यष स श्री माधव पौडेलको नेततृ्वको प्रनतनननधमण्डललाई स्वीकृनत प्रदान गने । 

६.  Georgian State Military Scientific-Technical Center 'DELTA' िारा आयोजना हनु ेभ्रमर् कायणक्रममा सशस्त्र प्रहरी 
महाननरीष सक शैलेरर िनाललाई भाग नलन जान स्वीकृनत ददने। 

७.  साकण  तथा नबमस्टेक सन्त्िवालयहरूमा नेपालबाट िटाइने ननदेशकहरूको पदलाई पलुमा रािी ररि पदहरूको 
पदपूनतण गने हवषयको प्रस्ताव – प्रस्ताव हफताण गने । 

८.  महहलाहरूको अवस्थासम्बरधी आयोगको ६३ औ ंअनधवेशनको अवसरमा आयोजना हनु ेWomen in Power हवषयक 
उच्िस्तरीय कायणक्रममा सहभागी हनुे सम्माननीय राष्ट्रपनत श्रीमती हवद्यादेवी भण्डारी नतेतृ्वको नेपाली 
प्रनतनननधमण्डलको गठन गने । 

९.  वन तथा वातावरर् मरिालय अरतगणत संिानलत पवणतीय जलाधारहरुको जलवाय ुपररवतणन समानकूुलन आयोजना 
कायाणरवयन इकाई (अस्थाई), सााँफेवगर, अछामका लानग राजपिांहकत शे्रर्ीको ४ अस्थायी दरबरदी स्वीकृत गने। 

१०.  वनसम्बरधी कानूनलाई संशोधन र एकीकरर् गनण बनेको हवधेयकको मस्यौदा संघीय संसदमा पेश गनण स्वीकृनत 
ददने हवषयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने । 

११.  संघको पदमा समायोजन भएका राजपिाहित प्रथम शे्रर्ी वा सो सरहका सरकारी कमणिारीहरुलाई समान सेवा र 
शे्रर्ीमा पदस्थापन गने । 

१२.  सहरी हवकास मरिालयमा कायणरत कम्प्यटुर अनधकृत श्री श्यामराज डंगोल उपिार ििण बापत तीन लाि िौवालीस 
हजार एकसय रुपैयााँ थप आनथणक सहायता उपलब्ध गराउने । 

१३.  काठमाडौं महानगरपानलकाका प्रमिु श्री हवद्यासरुदर शाक्यको दन्त्ष सर् कोररया भ्रमर् स्वीकृत गने ।  

१४.  बेलबारी नगरपानलका मोरङको स्वानमत्वमा रहेको बेलबारी-१ साहवक कसेनी १(ङ) हक.न. ६७ को 0÷१५÷० 
नबगाह मध्ये दन्त्ष सर् तफण को ०÷६÷२ नबगाह जग्गा बेलबारी इलाका प्रहरी कायाणलयको नाममा स्वानमत्व हस्तारतरर् 
गनण स्वीकृनत ददन।े 

१५.  प्रधानमरिी तथा मन्त्रिपररषदको कायाणलयका सन्त्िव श्री नडल्लीराज न्त्घनमरेलाई उपिार ििण बापत पााँि लाि 
रुपैयााँ थप आनथणक सहायता उपलब्ध गराउने । 

१६.  नेपाल नमनडया काउन्त्रसलसम्बरधी कानूनलाई संशोधन र एकीकरर् गनण बनकेो हवधेयक संघीय संसदमा पेश गनण 
स्वीकृनत प्रदान गने हवषयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने । 

१७.  सूिना प्रहवनध आकन्त्स्मक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ननदेन्त्शका, २०७५ स्वीकृत गने हवषयको प्रस्ताव 
– मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने । 

१८.  राहष्ट्रय सरुष सा पररषद्सम्बरधी हवधेयक संघीय संसदमा पेश गनण स्वीकृनत ददने । 
१९.  राहष्ट्रय प्राथनमकताप्राप्त आयोजनाहरूको रतुतर ननमाणर् तथा हवकाससम्बरधी हवधेयक संघीय संसदमा पेश गनण 

स्वीकृनत ददन े। 
२०.  नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषद्को नमनत 2075/ /2  को बैठकबाट स्वीकृत राहष्ट्रय जीवनका हवनभन्न षे सिमा 

रहेका महानभुावहरूको मयाणदाक्रमको क्रमसङ्खख्या ८ मा रहेको "संवैधाननक ननकायका प्रमिु," भने्न व्यहोरा पनछ 



"रयायपररषद्का सदस्य," भने्न व्यहोरा थप गने र क्रमसङ्खख्या 11 मा रहेको "रयायपररषद्का सदस्य," भने्न 
व्यहोरा हटाउने । सोको सूिना नेपाल राजपिमा प्रकाशन गने । 

२१.  न्त्शष सर् अस्पतालको नमनत 2075/11/11 को पिलाई दृहष्टगत गरी सदूुरपन्त्िम प्रदेशका प्रदेश प्रमिु माननीय 
मोहनराज मल्ललाई भारतमा उपिार गनण जाने क्रममा प्रयोग हनुे Air Ambulance, फकँदाको हवाई भाडा र 
औषनधउपिार गराउाँदा लागेको नबलबमोन्त्जमको सम्पूर्ण ििण नेपाल सरकारले व्यहोने । उि रकम भारतन्त्स्थत 
नेपाली राजदूतावासमाफण त भिुानी हनुे गरी अथण मरिालयले परराष्ट्र मरिालयलाई ननकासा उपलब्ध गराउने । 

२२.  देहायका व्यन्त्िहरूलाई नि.हव. न्त्शष सर् अस्पताल, महाराजगिमा ननेःशलु्क उपिारका लानग लेिी पठाउने र औषनध 
िररद गनण जनही तीन लाि रुपैयााँका दरले आनथणक सहायता उपलब्ध गराउने ।   

१. धमाणनरद रयौपान,े कनका सरुदरी ५, जमु्ला 
२. हवर बहादरु पररयार, जमु्ला, तातोपानी ५ 

३. नरहवर दमाई, बडा भैरव ७, दैलेि 

४. रत्नकुमार दजी, नसप्िाना २, कानलकोट 

५. प्रमेबहादरु अनधकारी, तातोपानी ५, जमु्ला 
६. बहुद्धमान घती, गरायला ३, रुकुम 

७. ज्ञानबहादरु रोकाय, तनलउम ९, जमु्ला 
८. पदमराज पररयार (ढोली), ह्याङल ु८, मगु ु

९. मंगलनसं प्रजा, मकवानपरु, मनहरी ३ 
२३.  देहायका व्यन्त्िहरूलाई उपिार ििणबापत देहायबमोन्त्जमको रकम आनथणक सहायता उपलब्ध गराउने ।  

(क) केशव हवशरुाल, बेनीघाट रोराङ्ग-5, धाददङ्गलाई पााँि लाि । 

(ि) बहुद्ध नेपाल, शकु्लागण्डकी-6, तनहलुाई पााँि लाि । 
२४.  ननजामती सेवा राजपिाहित हवन्त्शष्ट शे्रर्ीका सन्त्िव श्री गजेररकुमार ठाकुरले ननजामती सेवा ऐन, 204  र 

पदीय आिरर् हवपररत देहायका कायणहरू गरेको पाइएकोले ननजलाई ७ ददनको म्याद ददई नेपाल सरकारका 
मखु्यसन्त्िवमाफण त स्पष्टीकरर् सोध्ने । 

सम्बत ्२०75 साल फागनु १५ गते बधुबार बसेको मन्त्रिपररषद् बैठकका ननर्णयहरू  

१.  २०७५ फागनु १५ गते तेह्रथमु न्त्जल्लाको िहुानडााँडालगायत पूवाणञ्चल ष सेिमा हवमानस्थलहरूको सम्भाव्यता 
अध्ययन एवं स्थलगत ननरीष सर्का क्रममा स्थानीय जनप्रनतनननध, हवनभन्न ननकायका पदानधकारी एवं 
सरोकारवालाहरूसाँग अरतरहक्रयापिात ्सम्भाव्य स्थानहरूको स्थलगत ननरीष सर् सम्पन्न गरी काठमाडौं फकण न े
क्रममा उहााँहरू िढ्न ुभएको एयर डाइनेहष्टको 9NAMI AS350 B3e हेनलकप्टर पाथीभरा मन्त्रदरको पन्त्िमतफण  
फुङनलङ नगरपानलका, वडा नं. १० मा पने फुरुम्ब ुदारेढुङ्गा नसस्नेनभर ष सेिमा दघुणटनाग्रस्त हुाँदा माननीय 
संस्कृनत, पयणटन तथा नागररक उड्डयन मरिी रहवररप्रसाद अनधकारीज्यूलगायत हेनलकोप्टरमा सवार सबैजनाको 
देुःिद् ननधन भएकोले ददवङ्गत आत्माको न्त्िरशान्त्रतको कामना गनुणका  साथै, शोकसरतप्त पररवारजनप्रनत गहहरो 
समवेदना र सहानभुनूत प्रकट गने ।   
नमनत २०७५ फागनु १६ गते नबहीबारलाई राहष्ट्रय शोकको ददन घोषर्ा गरी स्वदेशन्त्स्थत सम्पूर्ण सरकारी 
एवं सावणजननक कायाणलयहरू, शैन्त्ष सक सस्थाहरू र हवदेशन्त्स्थत नेपाली राजदूतावास तथा ननयोगहरूलाई 
सावणजननक हवदा ददने । सबै सरकारी कायाणलयहरूमा सो ददन राहष्ट्रय झण्डा आधा झकुाउन े।   
उि दघुणटनामा ददवङ्गत हनुभुएकाहरूको अन्त्रतम संस्कार राजकीय सम्मानकासाथ गने प्रबरध गहृ मरिालयले 
नमलाउन े। 



२.  २०७५ फागनु १५ गते एयर डाइनेहष्टको  NAMI  AS350 B3e हेनलकप्टर पाथीभरा मन्त्रदरको पन्त्िमतफण  
फुङनलङ नगरपानलका, वडा नं. १० मा पने फुरुम्ब ुदारेढुङ्गा नसस्नेनभर षे सिमा भएको दघुणटनाको सम्बरधमा 
हवस्ततृ जााँिबझु गरी सझुावसहहतको प्रनतवेदन यथाशीघ्र पेश गनण गैरसैननक हवाई उडान (दघुणटना जााँि) 
ननयमावली, २०७१ को ननयम १० बमोन्त्जम देहायको िार सदस्यीय दघुणटना जााँि आयोग गठन गने – 
(क) श्री यज्ञप्रसाद गौतम, पूवणसन्त्िव, नेपाल सरकार   - अध्यष स 
(ि) श्री दीपकप्रसाद बााँस्तोला, सहायकरथी, नेपाली सेना  - सदस्य 
(ग) क्या. प्रमोद लामा, महासेनानी )अवकाशप्राप्त )   - सदस्य 
(घ) श्री बहुद्धसागर लानमछान,े सहसन्त्िव, संस्कृनत, पयणटन 
     तथा नागररक उड्डयन मरिालय                   -सदस्य सन्त्िव 
 

सम्बत ्२०75 साल फागनु १९ गते आईतवार बसेको मन्त्रिपररषद् बैठकका ननर्णयहरू 
१.  क (नागररक अनधकार मोवाईल एप्सको प्रर्ाली पररष सर् तथा सञ्चालनका लानग गहृ मरिालय अरतगणत रहेको 

नागररकताको हववरर् एवम ् ननवाणिन आयोगबाट गहृ मरिालयमा हस्तारतरर् भई प्रयोगमा आएको 
मतदाता नामावलीको हववरर् सरुन्त्ष सत रुपमा प्रधानमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलयले पनन उपयोग 
गने गरी उपलब्ध गराउने ।  

ि (नेपाल सरकारका हवनभन्न ननकायहरुमा प्रयोगमा ल्याइएका हवद्यतुीय सूिना प्रर्ालीहरु नागररक अनधकार 
मोवाईल एप्सको हवकास, परीष सर् तथा सञ्चालनका लानग सूिनाको सूरष सा र गोपनीयताको सनुनन्त्ितता 
हनुे गरी एक अकाण ननकायका प्रर्ालीहरुबीि अरतरआबद्धता कायम गरी उपयोग गनण स्वीकृनत प्रदान 
गने । 

२.  जेनेभामा आयोजना हनुे "Natural Disasters and Trade Symposium" कायणक्रममा संयिु राष्ट्रसंघका लानग 
नेपालको स्थायी ननयोग, जेनभेाबाट भाग नलने । 

३.  राजश्व रयायानधकरर् हवराटनगरको अध्यष समा माननीय रयायाधीश श्री प्रमेराज काकीलाई र  राजश्व 
रयायानधकरर् नेपालगिको अध्यष समा माननीय रयायाधीश श्री हेमराज परतलाई तोक्ने । 

४.  Third Meeting of the BIMSTEC National Security Chiefs हवषयक कायणक्रममा सहभागी हनु नेपाल प्रहरीका 
प्रहरी महाननरीष सक सवेरर िनाल नतेतृ्वको प्रनतनननधमण्डललाई स्वीकृनत ददन े।  

५.  हवदेशन्त्स्थत नेपाली ननयोगहरुमा सरूवा भई जाने ननयोग प्रमिु तथा अनधकृत कमणिारीहरुले आफूसंगै लैजान े
Service Staff हरुलाई आफ्नो कायणकाल समाप्त भएपिात नेपाल हफताण ल्याउने र राहदानी हवभागमा ननजको 
राहदानी बझुाउन ेकरारनामा गने गरी साधारर् राहदानीको सट्टा हवशषे राहदानी उपलब्ध गराउने। 

६.  संयिु राष्ट्र संघको आव्हानमा शान्त्रत स्थापना कायणको लानग Central African Republic (CAR) मा तैनाथ श्री 
दगुाणबक्स गर् र श्री सैननक प्रहरी यनुनटको अपरेशन तथा बरदोबस्ती पष सको ननरीष सर् भ्रमर् गनण नेपाली 
सेनाका बलाध्यष स रथी श्री शरद कुमार नगरीलाई स्वीकृनत ददने।  

७.  भारतका लानग नेपालको आवासीय राजदूत श्री ननलाम्बर आिायण र संयिु राज्य अमेररकाका लानग नेपालको 
आवासीय राजदूत डा. अजुणनकुमार काकीलाई नेपाल सरकारको मरिीसरह मयाणदा कायम गने। 

८.  उत्पादन र उत्पादकत्व वृहद्धको लानग सीप हवकास, प्रहवनध हवकास, तानलम, नवप्रवतणन तथा व्यवसायको हवकासमा 
सहन्त्जकरर्का लानग उपयिु एकीकृत संरिना र कायणप्रर्ालीको सम्बरधमा नेपाल सरकारसमष स 
नसफाररससहहतको प्रनतवेदन पेश गनण देहायको सनमनत गठन गने–माननीय उद्योग, वान्त्र्ज्य तथा आपूनतणमरिी                

- संयोजक  
(क) माननीय श्रम, रोजगार तथा सामान्त्जक सरुष सामरिी           - सदस्य 

(ि) माननीय अथणमरिी                                   - सदस्य 



९.  औद्योनगक व्यवसाय हवकास प्रनतष्ठान ऐन, २०५३ लाई संशोधन गनण बनकेो हवधेयक, २०७५ संघीय संसदसमष स 
पेश गनण स्वीकृत गने । 

१०.  पाथीभरा षे सि हवकास सनमनत (गठन) (पहहलो संशोधन) आदेश, २०७५ स्वीकृत गने । 

११.  उद्योग-वान्त्र्ज्य प्रवद्धणन सम्वाद पररषद् (गठन) आदेश, २०७५ स्वीकृत गने । 

  

सम्बत ्२०75 साल फागनु २६ गते आइतबार बसेको मन्त्रिपररषद् बैठकका ननर्णयहरू  

1.  ESCAP को आयोजनामा थाइल्याण्डको बैंककमा सम्पर न हनुे "Sixth Session of the Committee on Trade and 

Investment" हवषयक कायणक्रममा भाग नलन उद्योग, वान्त्र्ज्य तथा आपूनतण मरिालय (वान्त्र्ज्य तथा आपूनतण) का 
सन्त्िव केदार बहादरु अनधकारीलाई स्वीकृनत ददन े। 

2.  जनवादी गर्तरि िीन र नपेाल सरकारबीिको पारवहन ढुवानी सम्झौता कायाणरवयनको प्रोटोकल स्वीकृत गरी 
सोमा हस्ताष सर गनण उद्योग वान्त्र्ज्य तथा   आपूनतण मरिालयका सन्त्िव (वान्त्र्ज्य तथा आपूती) लाई अन्त्ख्तयारी 
प्रदान गने। 

3.  िीनको Yibin मा आयोजना हनु े3rd Annual International Tea Conference मा सहभागी हनु माननीय कृहष तथा 
पशपुरछी नबकास मरिी श्री िक्रपान्त्र् िनाललाई स्वीकृनत ददने । 

4.  गैरकानूनी रुपमा लामो समयसम्म नेपालमा बसोबास गरररहेका (UNHCR बाट नामांकन भएको) 5 जना 
अफगानीस्तानका नागररकहरुको अध्यागमन ऐनको दफा १०(४) बमोन्त्जम हनुे अनधकतम जररवाना 
रु.250000।- र अध्यागमन हवभागबाट नभसा शलु्क वापत असलु हनु तोहकएको 30560।- अमेररकी डलर 
र ननजहरु नेपालबाट वाहहर प्रस्थान नगरेसम्मको अवनधको नभसा शलु्क समेत नमनाहा गने। 

5.  थाइल्याण्डको Thai Airways International Public Company Ltd. Bangkok मा संिालन हनुे Simulator, Flight 

Training Devices (FTD) तानलममा नेपाली सेनाका पाईलट उपरथी सनुधर शे्रष्ठलाई सहभागी हनु स्वीकृनत ददन े। 
6.  संयिु राज्य अमेररकाको रयूयोकण मा हनुे "201  United Nations Peacekeeping Ministerial on Uniformed 

Capabilities, Performance and Protection" हवषयक रष सामरिीस्तरीय बैठकमा सहभागी हनु माननीय 
उपप्रधानमरिी तथा रष सामरिी श्री ईश् वर पोिरेललाई स्वीकृनत ददने । 

7.  सैननक सेवा (दोस्रो संशोधन) ननयमावली, २०७५ को मस्यौदा उपर लोकसेवा आयोगको राय परामशण माग गनण 
स्वीकृनत प्रदान गने । 

8.  वातावरर् संरष सर् सम्बरधी काननुलाई संशोधन र एकीकरर् गनण बनेको हवधेयकको मस्यौदा संघीय संसदमा पेश 
गनण स्वीकृनत ददन ेहवषयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने । 

9.  श्रीलंकाको कोलम्बोमा सञ् िालन हनु े  th South Asia-Sub Regional Committee Meeting on Asia-Pacific 

Network for Global Change Research (APN) कायणक्रममा हनुे सदस्य राष्ट्रहरुको बैठकमा सहभागी हनु वन तथा 
वातावरर् मरिालयका सन्त्िव डा. हवश्वनाथ ओलीलाई स्वीकृनत ददने । 

10.  नेपाल हवज्ञान तथा प्रहवनध प्रज्ञा प्रनतष्ठान ऐन, २०४८ लाई संशोधन गनण बनकेो हवधेयक संघीय संसदमा पेश गनण 
स्वीकृनत प्रदान गने हवषयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने । 

11.  जेनेभामा हनुे अरतराणहष्ट्रय श्रम संगठनको 33५ औ ंगभननणङ्ग बडीको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामान्त्जक सरुष सा 
मरिालयका सन्त्िव महेश प्रसाद दहाललाई भाग नलने गरी स्वीकृनत ददन े। 

12.  क्यानसनो (िौथो संशोधन) ननयमावली, २०७५ को मस्यौदा स्वीकृत गने हवषयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, 

हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने। 
13.  होटेल, लज, रेस्टुरााँ तथा ररजटण, वार तथा पथ प्रदशणक (दोस्रो संशोधन) ननयमावली, २०७५ को मस्यौदा स्वीकृत 

गने हवषयको प्रस्ताव – मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने । 



14.  ट्राभल तथा टे्रहकङ्ग एजेरसी (सातौं संशोधन) ननयमावली, २०७५ को मस्यौदा स्वीकृत गने हवषयको प्रस्ताव – 
मन्त्रिपररषद्, हवधेयक सनमनतमा छलफल गरी पेश गने । 

15.  स्थानीय हवकास प्रन्त्शष सर् प्रनतष्ठानको ररि कायणकारी ननदेशक पदमा सरुदरहरैिा-६, मोरङ ननवासी श्री हपत कुमार 
शे्रष्ठलाई पााँि बषणको लानग ननयिु गने । 

16.  साकण  सन्त्िवालय काठमाण्डौंमा १ पद र हवनमस्टेक सन्त्िवालय ढाकामा १ पद गरी नेपाल परराष्ट्र सेवा, राजपिंहकत 
हद्धतीय शे्रर्ी, उप सन्त्िव पद २ नसजणना गने। 

17.  कोररयाको राजधानी Seoul मा हनु े Global Project Plaza 2019 को कायणक्रममा भाग नलन शहरी हवकास 
मरिालयका सन्त्िव डा. रमेश प्रसाद नसंहलाई स्वीकृती ददने हवषयको प्रस्ताव – हफताण गने । 

18.  WHO को “Inter Regional workshop on Integrating National Disease Control Programmes Including HIV- TB 

and Malairia and People Centered Services With a Focus on Strengthening Primary Health Care” हवषयक 
कायणक्रममा सहभानग हनु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमरिी माननीय डा. सरेुरर कुमार यादवलाई स्वीकृनत ददन े
हवषयको प्रस्ताव – हफताण गने । 

19.  औद्योनगक व्यवसाय सम्बरधी प्रिनलत काननुलाई संशोधन र एकीकरर् गनण बनेको हवधेयक, २०७५ संघीय 
संसदसमष स पेश गनण स्वीकृनत प्रदान गने । 

20.  राजपिाहित प्रथम शे्रर्ीका सहसन्त्िव श्री देवकुमारी गरुागाईलाई नेपाल प्रशासन सेवाको समूहीकरर् (क्लष्टर) तफण को 
राजपिाहित हवन्त्शष्ट शे्रर्ीको पदमा बढुवा गरी अनतररि समूहमा पदस्थापन गने । 

21.  राजपिाहित प्रथम शे्रर्ीका सहसन्त्िव श्री माधव बेल्बासेलाई नेपाल इन्त्रजननयररङ्ग सेवाको समूहीकरर् (क्लष्टर) तफण को 
राजपिाहित हवन्त्शष्ट शे्रर्ीको पदमा बढुवा गरी राहष्ट्रय सतकण ता केररको राजपिाहित हवन्त्शष्ट शे्रर्ीको प्रमिु अनधकृत 
पदमा पदस्थापन गने । 

22.  ननवाणिन आयोगका सन्त्िव श्री मधपु्रसाद रेग्मीको अननवायण अवकास । 

 

 
 


