
 

 

       2077 साल भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू 
 

 

क्र.सं. मरिालय निर्णयको संन्त्िप्त व्यहोिा 
१.  प्रधािमरिी तथा 

मन्त्रिपरिषद्को 
कायाणलय  

िेपाल रयाय सेवा, सिकािी वककल समूह, िाजपिाकित प्रथम शे्रर्ीको सहसन्त्िव वा सो 
सिहको सहरयायानधवक्ता पदमा श्री ज्ञाि प्रसाद भसुाललाई नियकु्त गिी उच्ि सिकािी 
वककलको कायाणलय, धिकुटामा पदस्थापि गिे । 

२.  अथण मरिालय  कृकष कवकासका लानग अरतिाणकिय कोष  ( IFAD) बाट करिब ११ अबण ६५ किोड 
बिाबिको सहनुलयतपूर्ण ऋर् सहायता स्वीकाि गिण अथण मरिालयका सहसन्त्िवको 
संयोजकत्वमा वाताण टोली गठि गिे। 

३.  उद्योग, वान्त्र्ज्य तथा 
आपूनतण मरिालय  

उद्योग, वान्त्र्ज्य तथा आपूनतण मरिालयका सहसन्त्िव श्री बलिाम रिज्याललाई कवशेष 
आनथणक िेि प्रानधकिर्को कायणकािी निदेशककोसमेत काम गिे गिी तोक्ि।े 

४.  उद्योग, वान्त्र्ज्य तथा 
आपूनतण मरिालय  

कवद्यतुीय माध्यमद्बािा सञ्चालि गरििे व्यापाि (ई-नबन्त्जिसे( सम्बरधी कवधेयक तजुणमा गिण 
सैद्धान्त्रतक स्वीकृनत प्रदाि गिे ।  

५.  कृकष तथा पशपुरछी 
कवकास मरिालय  

प्रदेश तथा स्थािीय तहमा सशतण कवत्तीय हस्तारतिर् मार्ण त पठाइएका कायणक्रमहरूको 
प्राकवनधक कायण सञ्चालि प्रकक्रया, रिपोकटणङ्ग तथा तथ्याि व्यवस्थापिका शतणहरू पारित 
गिे। 

६.  पििाि मरिालय  श्रीलंकाद्वािा आयोजिा गरिि े२१ औ ंनबमस्टेक Senior Officials' Meeting मा िेपालको 
तर्ण बाट सहभागी हिु पििाि सन्त्िवको ितेतृ्वमा तीि सदस्यीय प्रनतनिनधमण्डल गठि 
गिे। 

७.  पििाि मरिालय  िेपालले भि ुणअल माध्यमबाट आयोजिा गिे साकण  मन्त्रिपरिषद्को अिौपिारिक बैठकमा 
माििीय पििाि मरिीको ितेतृ्वमा िाि सदस्यीय प्रनतनिनधमण्डल गठि गिे। 

८.  भौनतक पूवाणधाि तथा 
यातायात मरिालय  

सडक नडनभजि, िररनिगाहपिु िौतहटको कायणिेिनभि सलाणही न्त्जल्लाको एकादशी 
खोलामा निमाणर् भइिहेको पलुको एप्रोि सडक (पहुुँि मागण( मा पिे कुल एघाि घि 
टहिाहरुलाई मआुब्जा तथा िनतपूनतण ददि े ि सम्बन्त्रधत नडनभजि प्रमखुलाई प्रािन्त्म्भक 
कािबाई िलाउिे अनधकािी तोक्ि स्वीकृनत प्रदाि गिे ।  

९.  भौनतक पूवाणधाि तथा 
यातायात मरिालय  

निभवुि कवश्वकवद्यालय, इन्त्रजनियरिङ्ग अध्ययि संस्थाि, पलु्िोक क्याम्पस, पलु्िोक 
लनलतपिुलाई नब.ई. एिोस्पेशमा ियाुँ थप कायणक्रम अध्ययि अध्यापि गिाउि अस्थायी 
स्वीकृनत प्रदाि गिे। 

१०.  ििा मरिालय  िेपाली सेिाका प्रमखु सेिािी सिोज कुमाि अनधकािीसमते तीि प्रमखु सेिािीहरूको बढुवा 
गिी पदस्थापि गिे ि महासेिािी ददपेश जंग शाहसमते 12 महासेिािीहरूको सरुवा 
गिे।  



११.  ििा मरिालय  िेपाली सेिाका प्राकवनधक प्रमखु सेिािी सनुमिा मलेुपतीलाई प्राकवनधक महासेिािी दजाणमा 
बढुवा गिी पदस्थापि गिे । 

१२.  वि तथा वाताविर् 
मरिालय  

आ.व. 077/78 का लानग वि तथा वाताविर् मरिालय अरतगणतका आयोजिा तथा 
कायणक्रमहरुका लानग िाजपिांककत शे्रर्ीको ४५ अस्थायी दिबरदी नसजणिा गिणे े । 

१३.  वि तथा वाताविर् 
मरिालय  

माई बेिी जलकवद्यतु आयोजिा (९.५१ मे.वा.( को हेडिेस, सेटनलङ बेनसि ि पेिस्टक 
लगायतका संिििाहरु निमाणर् गिण इलाम िगिपानलका-६ न्त्स्थत िाकिय वि िेिको 
४.७७ हेक्टि जग्गा ३० वषणसम्म प्रयोग गिण स्वीकृनत ददि े।  

१४.  न्त्शिा, कवज्ञाि तथा 
प्रकवनध मरिालय 

 

उच्ि न्त्शिाका लानग कवदेशी कवश्वकवद्यालयहरूमा अध्ययि गिण जाि िाहिे कवद्याथीहरूलाई 
वैदेन्त्शक अध्ययि अिमुनत पि (NO Objection Certificate-NOC ) जािी गिे कायण पिु: सिुारू 
गिे। 

१५.  न्त्शिा, कवज्ञाि तथा 
प्रकवनध मरिालय 

 

न्त्शिा तथा मािव स्रोत कवकास केरर (कवद्याथी कवत्तीय सहयोग कायणक्रम( मा आ.व. 
०७७/०७८ नमनत २०७७/४/१ देन्त्ख नमनत २०७७/९/१६ तदिसुाि ३१ नडसेम्बि 
२०२० सम्मका लानग अनधकृतस्तिका ३ अस्थायी पदको दिबरदी नसजणिा गिे । 

१६.  सङ्घीय मानमला तथा 
सामारय प्रशासि 
मरिालय  

सवोच्ि अदालत ि मातहतका उच्ि अदालतहरूको संगठि संिििा ि दिबरदी तेरिज 
स्वीकृत गिे ।  

१७.  सङ्घीय मानमला तथा 
सामारय प्रशासि 
मरिालय  

िेपाल प्रशासि सेवा, िाजपिाकित प्रथम शे्रर्ीका सहसन्त्िव श्री उदय बहादिु िािामगि ि 
सहसन्त्िव श्री िविाज ढकाललाई पििाि मरिालय वा अरतगणत सरुवा गिे । 

१८.  सहिी कवकास 
मरिालय  

गहृ मरिालयको उत्ति पन्त्िममा िहेको खालेी जग्गामा नसंहदिबािको सेीमा पखाणलबाट 
रयिुतम १० नमटि िौडाइको निि बेल्ट कायम गिे गिी ४३ िोपिी ६ आिा जग्गा 
िण्डीदल गर्लाई उपलब्ध गिाउिे । 

१९.  स्वास्थ्य तथा 
जिसङ्ख्या मरिालय  

लोक सेवा आयोगबाट नसर्ारिस भएका देहायका व्यन्त्क्तहरूलाई िेपाल स्वास्थ्य सेवाको 
एघािौं तहको पदमा नियकु्त गिे- 

1. डा.िन्त्मम शमाण,  

2. डा.वषाण थापा  

3. श्री नलली शे्रष्ठ  
२०.  स्वास्थ्य तथा 

जिसङ्ख्या मरिालय  
कवश्व स्वास्थ्य संगठि (WHO) दन्त्िर् पेवूी-एनसया ििेीय सनमनतको ७३ औ बैठक 
(Virtual Session) मा सहभागी हिु माििेीय स्वास्थ्य तथा जिसङ्ख्या मरिीको ितेतृ्वमा  
अरय २ जिालाई सहभागेी हिु स्वीकृनत ददिे । 

२१.  स्वास्थ्य तथा 
जिसङ्ख्या मरिालय  

िेपाल स्वास्थ्य सेवा, र्ामेसी समूह, एघािौं तह, प्रमखु औषनध व्यवस्थापक पदमा श्री भित 
भट्टिाईलाई बढुवा नियनु्त्क्त गिी स्वास्थ्य तथा जिसं्या मरिालय वा अरतगणत पदस्थापि 
गिे । 

२२.  गहृ मरिालय  िेपाल िेम्बि अर् कमसणको (सातौं संशोधि( कवधाि, २०७७ स्वीकृत गिे । 

 


