
नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषद् ननर्णय 

 

सम्बत ्२०75 साल मङ नसर ३ गते सोमबारका दिन 16.0० बजे प्रधानमरिी ननवास, बालवुाटारमा 
बसेको मन्त्रिपररषद्को बैठकबाट भएका ननर्णयहरुको मखु्य ब्यहोरा िेहायबमोन्त्जम रहेको छ – 

 

1.  प्रधानमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलय- गररबी ननवारर् कोषको उपाध्यक्ष पिमा श्री ननमणलकुमार 
भट्टराईलाई मनोनयन गने ।  

2.  अथण मरिालय-  ववश्व बैंकको सहायतामा सञ्चानलत नेपाल एकद्वार प्रर्ालीको ववकासका लानग छनौट 
भएका बोलपिहरूको िोस्रो चरर्को मूल्याङ्कन गने व्यवस्था हटाउने ।  

3.  अथण मरिालय- एन्त्ियाली ववकास बैङ्कबाट ववद्यतु प्रसारर् आयोजनामा थप लगानीका लानग २0 नमनलयन 
अमेररकी डलर ऋर् स्वीकार गने । 

4.  अथण मरिालय- Urban Water Supply and Sanitation (Sector) Project को लानग एन्त्ियाली ववकास 
बैंकबाट १३0 नमनलयन अमेररकी डलर ऋर् सहायता स्वीकार गने । 

5.  गहृ मरिालय- नेपालमा रहेका भटुानी िरर्ाथीको स्विेि विनतणका लानग भटुान सरकार समक्ष अनरुोध 
गने ववषयको प्रस्ताव माननीय गहृ मरिी, माननीय परराष्ट्र मरिी, माननीय अथण मरिी तथा गहृ मरिालय, 

परराष्ट्र मरिालय र अथण मरिालयका सन्त्चव बीच छलिल गरी वााँकी रहेका भटूानी िरर्ाथी सम्बरधी 
समस्या र समाधानका उपायहरूको ववषयको अवलम्बन गनुणपने नीनत, रर्नीनत र कायणयोजना तयार गने 
गरी विताण गने । 

6.  यवुा तथा खेलकुि मरिालय-स्थानीय तहमा खेलकुि पूवाणधार ननमाणर् सम्बरधी कायणववनध, 2075 
मन्त्रिपररषद्, आनथणक तथा पूवाणधार सनमनतमा छलिल गरी पेि गने । 

7.  वन तथा वातावरर् मरिालय- वरयजरतबुाट हनुे क्षनतको राहत सहयोग (तेस्रो संिोधन) ननिेन्त्िका, 
२०७५ स्वीकृत गने ।  

8.  श्रम, रोजगार तथा सामान्त्जक सरुक्षा मरिालय-  प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय तह मातहत रही कायण 
गने गरी एक रोजगार सेवा केररको स्थापना गने र ७५३ वटा रोजगार सेवा केररमा चाल ुआनथणक 
वषणका लानग ४८ वटा रा.प. अनं प्रथम शे्रर्ी, नायब सबु्बा सरहको र ७०५ वटा रा.प. ततृीय शे्रर्ी, 
िाखा अनधकृत सरहको अस्थायी िरबरिी नसजणना गने ।  

9.  श्रम, रोजगार तथा सामान्त्जक सरुक्षा मरिालय- मङनसर ११ गते लाई सामान्त्जक सरुक्षा दिवस घोषर्ा 
गने । 

10.  पयणटन तथा नागररक उड्डयन मरिालय- समझिारी पिमा हस्ताक्षर गनण अन्त्ख्तयारी प्रिान गने ववषयको 
प्रस्ताव थप गहृ कायण गरी पेि गनण विताण गने । 

11.  पयणटन तथा नागररक उड्डयन मरिालय- Hongkong International Tourism Convention मा 
सहभानगता ववषयको प्रस्ताव विताण गने । 

12.  सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रिासन मरिालय- ग्रामीर् सडक सञ्जाल सधुार आयोजना (RCIP) को 
प्रभावकारी कायाणरवयनको लानग केररीय आयोजनाको रुपमा नेपाल सरकारको तिण बाट संघीय मानमला 
तथा सामारय प्रिासन मरिालय वा अरतगणतबाट सञ्चालन गने र सोही अनसुार बजेट ववननयोजन हनु े
व्यवस्था अथण मरिालयले नमलाउने । 
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13.  सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रिासन मरिालय- रोङ गाउाँपानलका, इलामको केररसाववक कोल्बङु्ग गाउाँ 
ववकास सनमनतको कायाणलयबाट हेरिेर गरी वडा नं. ४, पहरीगाउाँ कायम गने । 

14.  सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रिासन मरिालय-अथण मरिालयमा कायणरत लेखापाल श्री वीना पौडेललाई 
उपचार खचण बापत रू. ५,००,०००/- (अक्षरेपी पााँच लाख रुपैयााँ) थप आनथणक सहायता दिने ।  

15.  संघीय मानमला तथा सामारय प्रिासन मरिालय- आठववस नगरपानलका, नगरकायणपानलकाको कायाणलय, 

िैलेखमा कायणरत नायव सवु्वा श्री गरे्िमान नसंह को पत्नी जयरती नसंहलाई Mucinous tumor of 

appendix with peritoneal deposit भएकोले उपचार खचण बापत रू. ५,००,०००/- (अक्षरेपी पााँच 
लाख रुपैयााँ) थप आनथणक सहायता दिने ।  

16.  सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रिासन मरिालय– नेपाल प्रिासन सेवाका सह-सन्त्चव श्री दिपक सवेुिीलाई 
प्रिेि नम्बर २ को मखु्यमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलयको राजपिावङ्कत ववन्त्िष्ट शे्रर्ीको प्रमखु सन्त्चव 
पिमा कायम मकुायम मकुरर गने ।  

17.  सञ्चार तथा सूचना प्रववनध मरिालय-नेपाल िूरसञ्चार कम्पनी नलनमटेड प्रबरध ननिेिकको ननयनु्त्ि र सेवा 
सवुवधा सम्बरधी ननिेन्त्िका (िोश्रो संिोधन), 2075 स्वीकृत गने । 

18.  सहरी ववकास मरिालय-  प्रिेि सरकार मािण त कायाणरवयन हनु ेगरी हस्ताण्तरर् भई गएका नयााँ िहर 
आयोजना, सावहत्यकार झमक कुमारी न्त्घनमरेको आवास ननमाणर् र प्राकृनतक प्रकोप तथा अरय जोन्त्खमयिु 
वस्ती सरुन्त्क्षत स्थानमा स्थानारतरर् गरी नमनुा एकीकृत वस्ती ववकास कायणक्रम अरतगणतका पवुाणधार 
ननमाणर् आयोजनाहरु संघ मािण त कायणक्रमहरू कायाणरवयन गने । 

19.  सहरी ववकास मरिालय– जोन्त्खमयिु वस्ती स्थानारतरर् तथा एकीकृत वस्ती ववकास सम्बरधी 
कायणववनध, 2075 स्वीकृत गने ववषयको प्रस्ताव मन्त्रिपररषद्, आनथणक तथा पूवाणधार सनमनतमा छलिल 
गरी पेि गने ।   

20.  सहरी ववकास मरिालय– सरुन्त्क्षत नागररक आवास कायाणरवयन कायणववनध, 2075 स्वीकृत गने ववषयको 
सहरी ववकास मरिालयको प्रस्ताव मन्त्रिपररषद्, आनथणक तथा पूवाणधार सनमनतमा छलिल गरी पेि गने।   

21.  सहरी ववकास मरिालय– जनता आवास कायणक्रम कायाणरवयन कायणववनध, 2075 स्वीकृत गने ववषयको 
सहरी ववकास मरिालयको प्रस्ताव मन्त्रिपररषद्, आनथणक तथा पूवाणधार सनमनतमा छलिल गरी पेि गने।  

22.  ननजामती सेवा ऐन, 2049 को ििा 2 उपििा (२) को खण्ड (ङ) बमोन्त्जम गदठत बढुवा सनमनतको नसिाररसअनसुार 
ननजामती सेवा ऐन, २०४९ को ििा १९ को उपििा (२) को खण्ड (ख) (2) बमोन्त्जम नपेाल प्रिासन सेवाको 
समूहीकरर् (क्लष्टर) तिण को राजपिान्त् कत ववन्त्िष्ट शे्रर्ीको पिमा सहसन्त्चव श्री केिार रयौपानेलाई बढुवा गरी 
प्रमखु सन्त्चव, मखु्यमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलय, प्रिेि नं. 1, नबराटनगरमा पिस्थापन गने । 

23.  मानमला तथा सामारय प्रिासन मरिालय - सवोच्च अिालत र मातहतका ननकायहरूको संगठन संरचना 
र िरबरिी स्वीकृत गने ।  

24.  उजाण, जलस्रोत तथा नसंचाइ मरिालय- रावष्ट्रय उजाण िक्षता रर्नीनत, २०७५ स्वीकृत गने । 
25.  अथण मरिालय- राष्ट्रसेवक कमणचारीहरूको सावनधक जीवन बीमा सञ्चालन कायणववनध, २०७५ स्वीकृत 

गने। 
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26.  कृवष तथा पिपुरछी ववकास मरिालय-  जीवनाषक ववषािी व्यवस्थापन ववषयको व्यवस्था गनण बनकेो 
ववधेयक" संघीय संसिमा पेि गनण स्वीकृत दिने । 

 

 

 

रष्टव्य : ननर्णयसाँग सम्बन्त्रधत थप वववरर् सम्बन्त्रधत मरिालयबाटै उपलब्ध हनुछेन।्  
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सम्बत ्२०75 साल मङ नसर 10गते सोमबारका दिन 11.0० बजे प्रधानमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को 
कायाणलय, नसंहिरबारमा बसेको मन्त्रिपररषद्को बैठकबाट भएका ननर्णयहरुको मखु्य ब्यहोरा िेहायबमोन्त्जम 
रहेको छ – 

 

1.  प्रधानमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलय - प्रिेि नं. ३ का माननीय मखु्यमरिी डोरमन्त्र् पौडेल र 
माननीय उद्योग, पयणटन, वन तथा वातावरर् मरिी अरूर्प्रसाि नेपाललाई कतार भ्रमर्मा जान स्वीकृनत 
दिने ।   

2.  प्रधानमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलय– नीनत अनसुरधान प्रनतष्ठानका पिानधकारी र कमणचारीको 
पाररश्रनमक एवम ्अरय सेवा सवुवधा कायम गने । 

3.  अथण मरिालय- भरसार ववभाग अरतगणत रहने गरी नेपाल एकद्धार प्रर्ाली आयोजना इकाईको अस्थायी 
िरबन्त्रि स्वीकृत गने । 

4.  अथण मरिालय- महालेखा ननयरिक श्री सरेुि प्रधानको मनोनयन ववषयको प्रस्ताव विताण गने । 
5.  कृवष तथा पिपुरछी ववकास मरिालय- बीउ ववजनको वकनसम, जातहरूको सूची नपेाल राजपिमा प्रकािन 

गनण स्वीकृनत प्रिान गने । 
6.  गहृ मरिालय- राजनीनतक वाताण टोलीका लानग घर भाडा ववषयको प्रस्ताव विताण गने । 
7.  गहृ मरिालय- सनुसरी न्त्जल्लाको िहुवी नगरपानलकामा घटेको घटनामा मतृ्य ुभएका वििा हसेुनलाई 

िहीि घोषर्ा गने र ननजको पररवारलाई राहतस्वरुप िि लाख रुपैँया प्रिान गने । 
8.  गहृ मरिालय- गाउाँ ववकास सनमनत रावष्ट्रय महासंघ नेपालको (संिोधन) ववधान, २०७४ स्वीकृत गने 

ववषयको प्रस्ताव  मन्त्रिपररषद्, सामान्त्जक सनमनतमा छलिल गरी पेि गने ।  
9.  गहृ मरिालय- राजनीनतक वाताण टोली २०७५ लाई प्रनतवेिन तयार गरी बझुाउने प्रयोजनका लानग 

2075 मङ नसर २५ गतेसम्म अवनध थप गने । 

10.  गहृ मरिालय – कवपलवस्त ुघटनामा मतृ्य ुभएका राजाबाब ुभने्न दिपेरर चौधरीको पररवारलाई राहतस्वरुप 
रु िि (10) लाख उपलब्ध गराउने । 

11.  परराष्ट्र मरिालय– जलवाय ुपररवतणन सम्बरधी महासन्त्रधको 24 औ ंसम्मेलनलाई सम्बोधन गनण सम्माननीय 
राष्ट्रपनतबाट पोल्याण्डको औपचाररक भ्रमर् हनुे कायणक्रमका लानग प्रनतनननधमण्डलको गठन गने । 

12.  परराष्ट्र मरिालय– क्याम्बोनडया र म्यारमारका सरकार प्रमखुहरू र काठमाण्डौमा हनु ेएन्त्िया प्यानसविक 
सनमट 2018 को लानग आमन्त्रित ववन्त्िष्ट पाहनुाहरूलाई आनतथ्यता प्रिान गने। 

13.  भनूम व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी ननवारर् मरिालय-गाउाँब्लक जग्गाको नापजााँच गरी िताण गनण स्वीकृनत 
दिने ।  

14.  भनूम व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी ननवारर् मरिालय- झापा न्त्जल्ला महारानीझोडा, लखनपरु,सतासीधाम, 

न्त्िवगंज, धरमपरु, तोपगाछी के्षिको जग्गा िताण सम्बरधी सनमनत गठन आिेि, 2075 स्वीकृत गने ववषयको 
प्रस्ताव मन्त्रिपररषद्, ववधेयक सनमनतमा छलिल गरी पेि गने ।  

15.  भनूम व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी ननवारर् मरिालय- साववक नेपाल पनुणबास कायणक्रम अरतगणत झापा 
न्त्जल्ला पथृ्वीनगर गाउाँ ववकास सनमनत वडा नं.४ रंगेडाडा के्षिमा २०३४/०३५ सालमा बसोबास 
गराईएका पररवार मध्ये नापी नक्िा छुट भएका बसोबासीहरूका नाममा जग्गा नाप जााँच गरी िताण 
सम्बन्त्रध सूचना नेपाल राजपिमा प्रकािन गने । 
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16.  भौनतक पूवाणधार तथा यातायात मरिालय– रेल्व ऐन, 2020 खारेज गरी रेल्वे सम्बन्त्रध ववधेयक, 2075 
को तजुणमा गनण सैद्धान्त्रतक स्वीकृनत प्रिान गने  ।  

17.  यवुा तथा खेलकुि मरिालय–माननीय यवुा तथा खेलकुि मरिी श्री जगत बहािरु सनुार (ववश्वकमाण) लाई 
Dr.Ambedkar International Award-2018 ग्रहर् गनणका लानग भारत प्रस्थान गनण स्वीकृनत प्रिान गने।  

18.  यवुा तथा खेलकुि मरिालय– रावष्ट्रय खेलकुि सञ्चालन ननिेन्त्िका, 2075 स्वीकृनत ववषयको प्रस्ताव 

मन्त्रिपररषद्, ववधेयक सनमनतमा छलिल गरी पेि गने ।  

19.  रक्षा मरिालय-नेपाली सेनाका सहायक रथी गरे्ि बहािरु काकीको राजीनामा स्वीकृत गने । 
20.  रक्षा मरिालय- नेपाल भारत सरुक्षा सम्बरधी दद्वपक्षीय परामिण समूहको तेह्रौं बैठक नमनत २०७५ मंनसर 

२७ र २८ गते (तिनसुार १३ -१४ नडसेम्बर, २०१८) मा नेपालमा आयोजना गने। 
21.  रक्षा मरिालय- सहायक रथी कुवेर थापालाई मानाथण उपरथी िजाणमा बढुवा गने । 
22.  वन तथा वातावरर् मरिालय- नलवपङ खोला जलववद्यतु आयोजना (१६.२६मे.वा.) ननमाणर्का लानग वन 

क्षेि प्रयोग गनण दिने । 
23.  वन तथा वातावरर् मरिालय- काबेली कोररडोर १३२ के.भी. प्रसारर्लाइनलाई थप वन के्षि प्रयोग गनण 

दिने । 
24.  न्त्िक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनध मरिालय– उच्चस्तरीय रावष्ट्रय न्त्िक्षा आयोगको म्याि २०७५/०८/१६ िेन्त्ख 

लाग ुहनुे गरी एक मवहना सात दिन थप गने ।  

25.  श्रम, रोजगार तथा सामान्त्जक सरुक्षा मरिालय– योगिानमा आधाररत सामान्त्जक सरुक्षा कायणक्रम िभुारम्भ 
गनण तथा सामान्त्जक सरुक्षा दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउने सरिभणमा प्रचार प्रसार तथा सहारोह 
व्यवस्थापन लगायतका कायण गनणका लानग आवश्यक पने रु. ६७,२३,७५०।– (रु. सतसठ्ठी लाख तेईस 
हजार सात सय पचास) अथण मरिालयले सामान्त्जक सरुक्षा कोषलाई उपलब्ध गराउने । । 

26.  श्रम, रोजगार तथा सामान्त्जक सरुक्षा मरिालय–  रोजगारीको हक सम्बरधी ननमायवली, 2075 
मन्त्रिपररषद्, ववधेयक सनमनतमा छलिल गरी पेि गने ।  

27.  संस्कृनत, पयणटन तथा नागररक उड्डयन मरिालय- नेपाल र कम्बोनडयाबीच हवाई सेवा सम्झौतामा प्रारन्त्म्भक 
हस्ताक्षर गनण स्वीकृनत दिन े। 

28.  संस्कृनत, पयणटन तथा नागररक उड्डयन मरिालय- नेपाल पवणतारोहर् संघलाई वहमचलुीहरूको आम्िानीबाट 
प्रिासननक खचण गनण स्वीकृनत दिने ।  

29.  सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रिासन मरिालय-  कमणचारी समायोजन ववषयको व्यवस्था गनण बनकेो 
अध्यािेि, 2075 जारी गनण सम्माननीय राष्ट्रपनतसमक्ष नसिाररस गने ववषयको प्रस्ताव  मन्त्रिपररषद्, 

ववधेयक सनमनतमा छलिल गरी पेि गने ।  

30.  सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रिासन मरिालय–  भरतपरु महानगरपानलका र Bayside Council 

Australia नबच भनगनी सम्बरध कायम गनण पूवण स्वीकृनत प्रिान गने तथा भरतपरु महानगरपानलकाका 
प्रमखु श्री रेर् ुिाहालको वैिेन्त्िक भ्रमर् स्वीकृत गने ।  

31.  न्त्िक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनध मरिालय- पारमार्ववक तथा रेनडयोधमी पिाथणको सरुन्त्क्षत तथा िान्त्रतपूर्ण प्रयोग 
ववषयको व्यवस्था गनण बनेको ववधेयक संघीय संसिमा पेि गनण स्वीकृनत प्रिान गने । 
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32.  मं.प.बै.सं.  63।०74 नमनत 2074/12/7 को बैठकबाट गठन भई मं.प.बै.सं.  16।०75 नमनत 
2075/3/15 को बैठकबाट िेरिेर तथा थप भएको मन्त्रिपररषद्का सनमनतमा िेहायबमोन्त्जम 
हेरिेर तथा थप गने– 
(क) राजनैनतक सनमनत 

1. सम्माननीय प्रधानमरिी  – संयोजक 

2. माननीय उपप्रधानमरिी एवं रक्षामरिी  – सिस्य 

3. माननीय उपप्रधानमरिी एवं स्वास्थ्य तथा जनसख्यामरिी  – सिस्य 

4. माननीय गहृमरिी – सिस्य 

5. माननीय परराष्ट्रमरिी   – सिस्य 

6. माननीय न्त्िक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनधमरिी   – सिस्य 

7. माननीय श्रम, रोजगार, तथा सामान्त्जक सरुक्षामरिी – सिस्य 

8. माननीय कृवष तथा पिपुरछी ववकास मरिी – सिस्य 

(ख) प्रिासन सनमनत 

1. माननीय उपप्रधानमरिी एवं रक्षामरिी               – संयोजक 

2. माननीय भौनतक पूवाणधार तथा यातायातमरिी – सिस्य 

3. माननीय काननु, रयाय तथा संसिीय मानमलामरिी – सिस्य 

4.  माननीय सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रिासनमरिी   – सिस्य 

5. माननीय उद्योग, वान्त्र्ज्य तथा आपूनतणमरिी  – सिस्य 

6. माननीय वन तथा वातावरर्मरिी   – सिस्य 

7. माननीय अथणमरिी   – सिस्य 

8. माननीय खानेपानीमरिी – सिस्य 

(ग) सामान्त्जक सनमनत 

1. माननीय गहृमरिी   – संयोजक 

2. माननीय ऊजाण, जलस्रोत तथा नसाँचाइमरिी   – सिस्य 

3. माननीय सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रिासनमरिी   – सिस्य 

4. माननीय मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ नागररकमरिी   – सिस्य 

5. माननीय वन तथा वातावरर्मरिी   – सिस्य 

6. माननीय यवुा तथा खेलकुिमरिी – सिस्य 

7. माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रववनधमरिी – सिस्य 

8. माननीय भनूम व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी ननवारर् मरिी – सिस्य 

(घ) आनथणक तथा पूवाणधार सनमनत 

1. माननीय अथणमरिी – संयोजक 

2. माननीय ऊजाण, जलस्रोत तथा नसाँचाइमरिी   – सिस्य 

3. माननीय भौनतक पूवाणधार तथा यातायातमरिी – सिस्य 

4. माननीय उद्योग, वान्त्र्ज्य तथा आपूनतणमरिी   – सिस्य 

5. माननीय कृवष तथा पिपुरछी ववकास मरिी – सिस्य 

6. माननीय सहरी ववकासमरिी – सिस्य 
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7. माननीय संस्कृनत, पयणटन तथा नागररक उड्डयनमरिी   – सिस्य 

8.  माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रववनधमरिी – सिस्य 
9. माननीय खानेपानीमरिी – सिस्य 

(ङ) ववधेयक सनमनत   

1. माननीय काननु, रयाय तथा संसिीय मानमलामरिी                – संयोजक 

2. माननीय परराष्ट्रमरिी – सिस्य 

3. माननीय न्त्िक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनधमरिी  – सिस्य 

4. माननीय श्रम, रोजगार, तथा सामान्त्जक सरुक्षामरिी   – सिस्य 

5. माननीय मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ नागररकमरिी   – सिस्य 

6. माननीय अथणमरिी   – सिस्य 

7. माननीय संस्कृनत, पयणटन तथा नागररक उड्डयनमरिी – सिस्य 

8. माननीय यवुा तथा खेलकुिमरिी   – सिस्य 

 
रष्टव्य : ननर्णयसाँग सम्बन्त्रधत थप वववरर् सम्बन्त्रधत मरिालयबाटै उपलब्ध हनुछेन।् 
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         सम्बत ्२०75 साल मङ नसर 1७ गते सोमबारका दिन 1७:0० बजे प्रधानमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को 
कायाणलय, नसंहिरबारमा बसेको मन्त्रिपररषद्को बैठकबाट भएका ननर्णयहरुको मखु्य ब्यहोरा 
िेहायबमोन्त्जम रहेको छ 

 
1.  अथण मरिालय- कर सम्बरधी ववषयमा अध्ययन गरी प्रनतवेिन पेि गनण गदठत सनमनतको प्रनतवेिन 

कायाणरवयन गने । 
2.  रक्षा मरिालय- डोटी न्त्जल्लामा तैनाथ श्री रुरध्वज गर्को लानग जग्गा खररि गने । 

3.  वन तथा वातावरर् मरिालय- पोल्याण्ड सरकारद्वारा राष्ट्र संघीय संरचना महासरधी अरतगणतका 
पक्षराष्ट्रहरूको २४ औ ंसम्मेलन (CoP24) मा Declaration गने प्रस्ताव Solidarity and Just 

Transition Silesia Declaration लाई अनमुोिन गने । 

4.  श्रम, रोजगार तथा सामान्त्जक सरुक्षा मरिालय- व्यवसावयक तथा सीप ववकास तानलम प्रनतष्ठानहरूको 
कायणक्षेि ननधाणरर् गने ववषयको प्रस्ताव माननीय श्रम, रोजगार तथा सामान्त्जक सरुक्षा मरिी, माननीय 
न्त्िक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनध मरिी, माननीय अथण मरिी र माननीय उद्योग, वान्त्र्ज्य तथा आपूनतण मरिीले 
थप गहृ कायण गने गरी विताण गने । 

5.  श्रम, रोजगार तथा सामान्त्जक सरुक्षा मरिालय– रोजगार संयोजकको पिपूनतण र सेवा सवुवधा सम्बरधी 
मापिण्ड, 2075 स्वीकृत गने ।   

6.  संस्कृनत, पयणटन तथा नागररक उड्डयन मरिालय- महाकवव लक्ष्मी प्रसाि िेवकोटाको आवासलाइण 
संग्रहालय बनाउने । 

7.  सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रिासन मरिालय- साना नसचााँइ कायणक्रम र बजेट प्रिेिबाट न्त्झवक 
स्थानीय तहमा पठाउन ेकेन्त्ररय आयोजनाको रुपमा सञ्चालन तथा कायाणरवयन गने। 

8.  सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रिासन मरिालय- नेपाल इन्त्रजननयररङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूहका 
सहसन्त्चव (प्रा.) राम आधार साहलाई सम्बन्त्रधत सेवा, समूहको पिमा व्यवस्थापन गने । 

9.  सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रिासन मरिालय- िोहरमैला व्यवस्थापन प्राववनधक सहयोग केरर 
खारेज गने । 

10.  सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रिासन मरिालय- पथुा उत्तरगंगा गाउाँपानलका, रुकुम (पूवी रुकुम) 
को केरर साववक कोल गााँउ ववकास सनमतीको कायाणलयबाट हेरिेर गरी तकसेरा कायम गने । 

11.  सञ्चार तथा सूचना प्रववनध मरिालय -  संयिु हलुाक वटकट प्रकािन गने सम्बरधी समझिारीपिमा 
हस्ताक्षर गनण  हलुाक सेवा ववभागका महाननिेिकलाई अन्त्ख्तयारी प्रिान गने  । 

12.  सञ्चार तथा सूचना प्रववनध मरिालय- हलुाक सेवा सम्बरधी ववधेयक तजुणमा गनण तयार पाररएको 
अवधारर्ापि स्वीकृत गने । 

13.  सञ्चार तथा सूचना प्रववनध मरिालय- नेपाल िूरसञ्चार कम्पनी नलनमटेडको प्रवरध ननिेिक पिमा 
ननयनु्त्ि नसिाररस गनण छनौट सनमनत गठन गने । 

14.  सहरी ववकास मरिालय- अनधकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत ववकास सनमनत आिेि (िोस्रो 
संिोधन) २०७५ स्वीकृत गने । 
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15.  सहरी ववकास मरिालय– काठमाडौं उपत्यकाको िोहरमैला व्यवस्थापन गनण नवुाकोट न्त्जल्लाको 
बञ्चरेडााँडामा ननमाणर् गनुणपने १५ नमटर अग्लो ड्यामर अरय पवुाणधार सवहतको ल्याण्ड विल्ड साइट 
ननमाणर् गने न्त्जम्मा सहरी ववकास मरिालयलाई दिने ।  

16.  सहरी ववकास मरिालय–  

क. लनलतपरु न्त्जल्ला लनलतपरु महानगरपानलका सैव ु भैसेपाटी न्त्स्थत सैव ुआवास क्षेिमा सांसि 
आवासको लानग छुट्याइएको १४९-४-०-३.२८ रोपनी जग्गामा रावष्ट्रय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, उपसभामखु र मरिीज्यूहरुको लानग २७ वटा आवास भवनका साथै प्रिेि प्रमखु र 
मखु्यमरिी आवास/सम्पकण  कायाणलयका लानग १४ वटा भवनहरु ननमाणर् गरी लनलतपरुको पूल्चोक 
न्त्स्थत हालको मरिी ननवास स्थानारतरर् गने । 

 ख. लनलतपरुको पूल्चोक न्त्स्थत हालको मरिी ननवास रहेको पररसरमा १० वटा राजवकय अनतनथ 
गहृ (State Guest House) ननमाणर् गने र सोको लानग मरिी ननवास रहेको जग्गा अपयाणप्त भएमा 
त्यस आसपासको नेपाल रावष्ट्रय पसु्तकालय सवहतको सरकारी जग्गा समेत प्राप्त गने । 

 ग. सम्माननीय प्रधानमरिीज्यूको लानग वालवुाटार न्त्स्थत हालको ननवास पररसरको उपयिु स्थानमा 
आवश्यक सम्पूर्ण सेवा सवुवधायिु नयााँ आवास भवन ननमाणर् गने । 

17.  स्वास्थ्य तथा जनसख्या  मरिालय-  लोकसेवा आयोगको नसिाररि अनसुार महेश्वर शे्रष्ठ लाई 
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजकेुिन समहु, प्रमखु स्वास्थ्य न्त्िक्षा प्रिासक (एघारौँ तह) पिमा 
ननयनु्त्ि गरी स्वास्थ्य तथा जनसख्या मरिालय वा अरतगणत पिस्थापन गने । 

18.  स्वास्थ्य तथा जनसख्या  मरिालय- डा. ननत्यप्रसाि खनालको राजीनामा स्वीकृत गने । 

19.  स्वास्थ्य तथा जनसख्या  मरिालय-मेनडको नलगल सेवा सञ्चालन ननिेन्त्िका, २०७५ मन्त्रिपररषद्, 

ववधेयक सनमनतमा छलिल गरी पेि गने ।  

20.  स्वास्थ्य तथा जनसख्या  मरिालय- डा. आनरिबहािरु शे्रष्ठको  राजीनामा स्वीकृत गने । 

21.  स्वास्थ्य तथा जनसख्या  मरिालय - स्वास्थ्य वीमा बोडणको कायणकारी ननिेिक पिमा रमेिकुमार 
पोखरेल, ववराटनगर-५, मोरङ्गलाई ननयिु गने । 

22.  स्वास्थ्य तथा जनसख्या  मरिालय - अमेररकाको भन्त्जणननयामा हनु ेकायणक्रममा प्रमखु नबिेषज्ञ डा. 
िनु्त्िलनाथ प्याकुरयालको सहभानगता ववषयको प्रस्ताव विताण गने ।  

23.  स्वास्थ्य तथा जनसख्या  मरिालय -भेरी अञ्चल अस्पताललाइण ५०० िैयामा स्तरोन्ननत गने ववषयको 
प्रस्ताव मन्त्रिपररषद्, सामान्त्जक सनमनतमा छलिल गरी पेि गने ।   

24.  स्वास्थ्य तथा जनसख्या  मरिालय -वविेषज्ञ सेवा सवहतको (Tertiary Hospital) अस्पतालको 
रूपमा रूपारतरर् गनण सैद्धान्त्रतक स्वीकृनत दिने ववषयको प्रस्ताव मन्त्रिपररषद्, सामान्त्जक सनमनतमा 
छलिल गरी पेि गने ।   

25.  स्वास्थ्य तथा जनसख्या  मरिालय – ७७ न्त्जल्लामाल न्त्जल्ला जनस्वास्थ्य/स्वास्थ्य कायाणलय स्थापना 
गनण सैद्धान्त्रतक स्वीकृनत दिने ववषयको प्रस्ताव  मन्त्रिपररषद्, प्रिासन सनमनतमा छलिल गरी पेि 
गने ।    

26.  स्वास्थ्य तथा जनसख्या  मरिालय - नेपाल स्वास्थ्य सेवा ननयमावली, २०५५ को अनसूुचीहरूमा 
हेरिेर तथा थपघट गने ।  
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27.  सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रिासन मरिालय- "कमणचारी समायोजन ववषयको व्यवस्था गनण 
बनेको अध्यािेि, २०७५" जारी हनु नेपालको संववधानको धारा ११४ उपधारा (१) बमोन्त्जम 
सम्माननीय राष्ट्रपनतसमक्ष नसिाररस गने । 

28.  अथण मरिालय- नेपाल भारत एवककृत भरसार जााँच चौकी, वीरगञ्ज बाट प्रभाववत ३४६ पररवारमध्ये 
नेपालभर जग्गावववहन हनु पगेुकालाई रु १,50,००० ।- र मआुब्जाबाट अरयि स्थावपत हनु 
नसकेकालाई रु १,00,000।–(अरय अवस्था वा के्षिमा लाग ुनहनु ेगरी) राहत दिने ।    

29.  ऊजाण, जलस्रोत तथा नसाँचाइ मरिालयका राजपिावङ्कत ववन्त्िष्ट शे्रर्ीका सन्त्चव श्री अनपुकुमार 
उपाध्यायले नमनत २०72/8/19 गतेिेन्त्ख लागू हनुे गरी आफ्नो पिबाट दिनभुएका रान्त्जनामा 
सोही नमनतिेन्त्ख लागू हनु ेगरी स्वीकृत गने ।  

30.  सम्माननीय प्रधानमरिी के.पी. िमाण ओलीलाई Universal Peace Federation वाट 
Leardership and Good Governance Award सवहत प्राप्त अमेररकी डलर एक लाखमा 
सोही बराबर रकम नेपाल सरकारले थप गरी िान्त्रत, सिुासन, नवप्रवतणन, वैज्ञाननक खोज, 
अनसुरधान तथा ववकासको क्षेिमा उल्लेख्य योगिान परु ्याउने प्रनतभािाली यवुा तथा अरय 
व्यन्त्िलाई प्रोत्साहन दिन े तथा हौसला प्रिान गने उदे्दश्यले "प्रधानमरिी रावष्ट्रय प्रनतभा 
परुस्कार" कोष स्थापना गने । 

31.  प्रधानमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलयमा नेपाल स्वास्थ्य सेवातिण को राजपिावङ्कत ववन्त्िष्ट 
शे्रर्ीको सन्त्चव पि एक अस्थायी िरबरिी नसजणना गने । 

32.  ननजामती सेवा ननयमावली, २०५० को ननयम १३६ को अनधकार प्रयोग गरी सोही 
ननयमावलीको अनसूुची -२क. को खण्ड (ङ) को क्रमसख्या (२७) पनछ िेहायको 
क्रमसख्या (२८) थप गने ।सोको सूचना अनतररिाङ्क गरी नेपाल राजपिमा प्रकािन गने। 
(२८) स्वास्थ्य तथा जनसख्या मरिालयको सन्त्चव -१ 

33.  ननजामती सेवा ऐन, २०४९ को ििा १८ को उपििा (२) बमोन्त्जम गदठत सनमनतको नसिाररसमा 
नेपाल सरकारको ननजामती सेवाका राजपिा वकत ववन्त्िष्ट शे्रर्ीका िेहायका अनधकृतहरूलाई 
िेहायबमोन्त्जम सरुवा गने – 

क्र.सं.     नाम, थर साववक पि र कायाणलय  सरुवा भएको पि र कायाणलय 
1.  श्री मधपु्रसाि रेग्मी सन्त्चव, सावणजननक खररि 

अनगुमन कायाणलय 
सन्त्चव, ननवाणचन आयोग 

2.  श्री केिारबहािरु अनधकारी सन्त्चव, प्रधानमरिी तथा 
मन्त्रिपररषद्को कायाणलय 

सन्त्चव, स्वास्थ्य तथा 
जनसख्या मरिालय 

3.  श्री वेगेररराज िमाण पौडेल  सन्त्चव, ननवाणचन आयोग सन्त्चव, सावणजननक खररि 
अनगुमन कायाणलय  

34.  नेपाल सरकार (कायणववभाजन) ननयमावली, 2074 को ननयम ७. बमोन्त्जम अनसूुची २ 
अरतगणत गहृ मरिालय र सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रिासन मरिालयको कायणववभाजनमा 
हेरिेर गने । 

रष्टव्य : ननर्णयसाँग सम्बन्त्रधत थप वववरर् सम्बन्त्रधत मरिालयबाटै उपलब्ध हनुछेन।् 
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सम्बत ् २०75 साल मङ नसर २४ गते सोमबारका दिन 1७:0० बजे प्रधानमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को 
कायाणलय, नसंहिरबारमा बसेको मन्त्रिपररषद्को बैठकबाट भएका ननर्णयहरुको मखु्य ब्यहोरा िेहायबमोन्त्जम 
रहेको छ 

1.  अथण मरिालय- नेपाल कपडा उद्योग संघले उठाएका ववषयको राय सझुाव दिन गदठत कायणिलको 
प्रनतवेिन, 2075  मा उल्लेन्त्खत सझुावहरू कायाणरवयन गने । 

2.  अथण मरिालय- साना वकसानहरूले तत्कालीन साझा सहकारी संस्थाहरूबाट नलएको ऋर् नमनाहा गने । 

3.  अथण मरिालय- नेपाल बावहर मरुा ननकासी वा पैठारी गनेसम्बरधी सूचना प्रकािन गने । 

4.  अथण मरिालय- ग्रामीर् स्वावलम्बन कोषका कायणक्रमहरू साना वकसान ववकास लघवुवत्त ववत्तीय संस्थाबाट 
सञ्चालन गनण सैद्धान्त्रतक सहमनत दिने  

5.  अथण मरिालय– हेन्त्जङ्गसम्बरधी ननयमावली, 2075 जारी गने ववषयको प्रस्ताव मन्त्रिपररषद्, ववधेयक 
सनमनतमा छलिल गरी पेि गने । 

6.  उद्योग, बान्त्र्ज्य तथा आपूनतण मरिालय - आनथणक वषण 2075/076 को लानग ववकास आयोजनाको 
लानग ३ (तीन) राजपिावङ्कत पिको अस्याथी िरबरिी नसजणना गने। 

7.  काननु, रयाय तथा संसिीय मानमला मरिालय– नेपाल कानून व्यवसायी पररषद् लाई  २५ औ ँरजत 
महोत्सव मनाउन बीस लाख रुपैयााँ  आनथणक सहयोग उपलब्ध गराउन।े  

8.  काननु, रयाय तथा संसिीय मानमला मरिालय- मानव अनधकार परुस्कार कोष सञ्चालन ननयमावली, २०७५ 
स्वीकृत गने । 

9.  खानेपानी मरिालय– ववनभन्न संघीय आयोजनाको लानग १६७  राजपिावङ्कत पिहरुको अस्थायी िरबरिी 
स्वीकृत गने ।  

10.    गहृ मरिालय-   न्त्जल्ला नसराहा गा.वव.स. पोखरनभण्डा वडा नं. ९ हाल लक्ष्मीपरु पत्तारी गा.पा. वडा 
नं. २ बस्ने गीतािेवी साह (मतृक प्रमोि साहकी पत्नी) लाई रु. 2,00,000/- (अक्षरेवप िईु लाख 
रुपैयााँ) राहत उपलव्ध गराउने ।  

11.  गहृ मरिालय– प्रहरी कमणचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रिेि प्रहरीमा समायोजन गने ववषयको व्यवस्था 
गनण बनेको अध्यािेि उपर लोक सेवा आयोगको परामिण नलने । 

12.  परराष्ट्र मरिालय– नेपाल र कम्बोनडया सरकारका परराष्ट्र मरिालयबीच दद्वपक्षीय परामिण संयरि स्थापना 
गने । 

13.  परराष्ट्र मरिालय– नेपाल-चीनबीचको १२ औ ंकूटनीनतक परामिण संयरिको बैठकमा सहभागी हनु परराष्ट्र 
सन्त्चवलाई स्वीकृनत प्रिान गने । 

14.  परराष्ट्र मरिालय– नमनत २०७५ पौष ३ र ४ मा संयिु राज्य अमेररकाको वान्त्िटनमा अमेररकाका 
वविेिमरिी Mike Pompeo साँग हनुे भेटवाताणमा माननीय परराष्ट्र मरिीको नेततृ्वमा प्रनतनननधमण्डल गठन 
गने ।  

15.   भनूम व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी ननवारर् मरिालय- भनूम सम्बरधी ऐन, २०२१ को ििा २६घ१ 
बमोन्त्जम सूचना प्रकािन गनण स्वीकृत दिने । 

16.  भौनतक पूवाणधार तथा यातायात मरिालय-  SASEC Trade Faciliation Programme अरतगणत एन्त्ियाली 
ववकास बैँकको सहयोगमा भारत सरकार मािण त ननमाणर् हनुे मेची पलु (कााँकडनभट्टा पूवण मे.न.पा. 10) 
को लानग आवश्यक पने जग्गा प्राप्त गनण पहुाँच मागण (Approach Road) सवहत नयााँ पलुको केरर नबरिबुाट 
िााँया र बााँया 25/25 नमटरको जग्गा अनधग्रहर् गनण स्वीकृनत प्रिान भईसकेको हुाँिा अब उि पहुाँच 
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मागण (Approach Road) मा पने घर टहराहरुमध्ये जग्गाधनी प्रमार् पूजाण नभएकाहरुको हकमा नननमणत 
घर टहराको माि क्षनतपूनतण उपलब्ध गराउन र जग्गाधनी प्रमार् पूजाण भएकाहरुको हकमा जग्गा तथा 
घर टहराहरुको मआुब्जा दिन जग्गा प्रानप्त ऐन, 2034 को ििा 3 बमोन्त्जम स्वीकृनत प्रिान गने । । 

17.  रक्षा मरिालय– काठमाण्डौं-तराई/मधेि रतुमागण ननमाणर्को लानग आवश्यक जग्गा अनधग्रहर् गने क्रममा 
ववनभन्न कारर्ले क्षनतपूनतण दिन छुट भएका १०१ जनाको ऐलानी जग्गा र सोमा नननमणत संरचनाहरूलाई 
नेपाल सरकार (मन्त्रिपररषद्) को नमनत २०६८।९।५ को ननर्णयानसुार क्षनतपूनतण प्रिान गने।   

18.  वन तथा वातावरर् मरिालय- बालाज-ुनििलुी-छहरे-वविरु सडक योजना स्तरोन्ननतको लानग रुखहरू 
हटाउन दिने ।  

19.  न्त्िक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनध मरिालय–साक्षर नेपाल वषण, २076 को अवधारर्ा पि स्वीकृत गने ववषयको 
प्रस्ताव  मन्त्रिपररषद्, सामान्त्जक सनमनतमा छलिल गरी पेि गने । 

20.  सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रिासन मरिालय– माननीय सङ्घीय मानमला तथा सामारय प्रिासन मरिी 
लालबाब ुपन्त्ण्डतको नेततृ्वमा ५ सिस्यीय टोलीको भारत भ्रमर् स्वीकृत गने ।  

21.  सञ्चार तथा सूचना प्रववनध मरिालय–गोरखापि संस्थानमा सल्लाहकारमा वटकाराम राई र कुमार प्रसाि 
भट्टराईलाई २ वषणको लानग  ननयनु्त्ि गने ।  

22.  स्वास्थ्य तथा जनसख्या मरिालय– नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच Cooperation in the Field 

of Health and Medicine सम्बरधी समझिारी पिमा माननीय उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसख्या 
मरिीलाई हस्ताक्षर गनण स्वीकृनत गने ।  

23.  नमनत 2075/8/10 को बैठकबाट 2075 मङ नसर २५ गतेसम्म अवनध थप गररएको राजनीनतक 
वाताण टोलीलाई बााँकी कायण सम्पन्न गनण १५ दिन अवनध थप गने । 

24.  नेपाल सरकारको ननजामती सेवाका राजपिा वकत ववन्त्िष्ट शे्रर्ीका िेहायका अनधकृतहरूलाई 
िेहायबमोन्त्जम सरुवा गने – 

क्र.सं.     नाम, थर   साववक पि र कायाणलय  सरुवा भएको पि र कायाणलय 
4.  श्री न्त्िन्त्िरकुमार ढुङ्गाना सन्त्चव (राजस्व), अथण मरिालय सन्त्चव, प्रधानमरिी तथा 

मन्त्रिपररषद्को कायाणलय 

5.  श्री लालिंकर न्त्घनमरे सन्त्चव, प्रधानमरिी तथा 
मन्त्रिपररषद्को कायाणलय 

सन्त्चव (राजस्व), अथण 
मरिालय  

  
  

रष्टव्य : ननर्णयसाँग सम्बन्त्रधत थप वववरर् सम्बन्त्रधत मरिालयबाटै उपलब्ध हनुछेन ्  । 


