२०7७ साल साउन 12 गते सोमबार बसेको मन्त्रिपररषद् बैठककाा ननर्णयहरू
क्र.स.
१.

मरिालय
अर्ण मरिालय

ननर्णयको संन्त्िप्त ब्यहोरा
प्रार्नमकताप्राप्त नदी बेनसन बाढी जोन्त्िम व्यबस्र्ापन आयोजनाको कायाणरवयनका
लानग एनसयाली ववकास बैंकबाट प्राप्त हुने अमेररकी डलर ५० नमनलयन (कररब

रु. ५ अबण ९६ करोड) बराबरको ऋर् तर्ा अनुदान सहायता सम्बरधी वाताण गनण
अर्ण मरिालय, अरतराणविय आनर्णक सहायता समरवय महाशािा सहसन्त्िवको
सं योजकत्वमा वाताण टोली गठन गने।
२.

३.

उद्योग, वान्त्र्ज्य तर्ा
आपूनतण मरिालय

५.

६.

िे नडङ्ग कपोरे शन नलनमटे डलाई २० हजार मेविक टन न्त्िनी ५० प्रनतशत भरसार
महसुल छूट गरी आयात गनण स्वीकृनत ददने।

कानुन, रयाय, तर्ा

सत्य ननरुपर् तर्ा मेनलमलाप आयोगको केररीय कायाणलयको लानग ३५ जना,

सं सदीय मानमला

मुकाम कायाणलयको लानग २१ जना र बेपत्ता पाररएका व्यन्त्िको छाननबन आयोगको

कृवष तर्ा पशुपरछी

कृवष तर्ा पशुपरछी ववकास मरिालयअरतगणत आ.ब. २०७७।७८ का लानग नेपाल

ववकास मरिालय

लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना र अरतगणतको ववकेररीत आयोजना सहयोग

कृवष तर्ा पशुपरछी

कृवष तर्ा पशुपरछी ववकास मरिालयअरतगणत ववनभरन ८ वटा आयोग/आयोजना

ववकास मरिालय

/पररयोजना तर्ा कायणक्रमहरूको िालु आ.ब. २०७७।७८ का लानग २२० वटा

गृह मरिालय

प्रहरी नायब महाननरीिकहरू ननरज बहादुर शाही र प्रद्युम्न कुमार काकीलाई प्रहरी

मरिालय
४.

िाद्य व्यवस्र्ा तर्ा व्यापार कम्पनी नलनमटे डलाई १० हजार मेविक टन र साल्ट

लानग २३ जना राजपिाङवकत कमणिारीहरूको अस्र्ायी दरबरदी स्वीकृत गने।

ईकाइमा १९ वटा राजपिाङवकत पदहरूको अस्र्ायी दरवरदी स्वीकृत गने।

राजपिाङवकत पदहरूको अस्र्ायी दरवरदी स्वीकृत गने।

सेवाको जनपद प्रहरी समूहको प्रहरी अनतररि महाननरीिक पदमा बढु वा ननयुन्त्ि
गने।
७.

परराि मरिालय

नेपाली राजदूतावास, मस्कटको िारसरी र राजदूत ननवास ननमाणर्का लानग ओमान
सरकारले छु ट्ट्याएको कूटनीनतक िेि (Diplomatic Zone) मा वावषणक ओमानी
मुरा ५०० बैजा अर्ाणत् ६,३७,७३५।- रुपैयााँमा २० वषणसम्मका लानग जग्गा
भाडामा नलन सम्झौता गनण स्वीकृनत ददने।

८.

९.

भौनतक पूवाणधार तर्ा

नारायर्गढ-मुन्त्ग्लङ्ग सडक िण्डमा हलुका सवारी साधनको रु. २५।- र भारी

यातायात मरिालय

सवारी साधनको रु. ५५।- का दरले सडक उपभोग दस्तुर संकलन गनण स्वीकृनत

मवहला, बालबानलका

बालसुधार गृहहरू (रूपरदे ही, मकवानपुर, डोटी र पसाण) र राविय बाल अनधकार

तर्ा ज्येष्ठ नागररक

पररषद्तर्ण ६ वटा राजपिाङवकत पदहरूको अस्र्ायी दरवरदी स्वीकृत गने।

मवहला, बालबानलका

नेपाल बाल सं गठनको केररीय कायणसनमनत िारे ज गने र सुनसरी न्त्जल्ला धरान

तर्ा ज्येष्ठ नागररक

नगरपानलका वडा नं.14 ननवासी श्री ववद्या उपाध्याय रयौपानेलाई बाल सं गठनको

मवहला, बालबानलका

नेपाल रे डक्रस सोसाइटीको केररीय कायणसनमनत ववघटन गरी सं स्र्ाको साधारर्

मरिालय

सनमनत गठन गने।

युवा तर्ा िेलकुद

राविय िेलकुद पररषद्को सदस्य सन्त्िवमा रमेश कुमार नसलवाल, बेनीघाट-३

मरिालय
१०.

मरिालय
११.

१२.

तर्ा ज्येष्ठ नागररक

मरिालय

प्रदान गने।

केररीय कायणसनमनतको अध्यि पदमा मनोनयन गने।

सदस्यहरूमध्येबाट डा.नेि प्रसाद नतन्त्म्सनाको अध्यितामा ३३ सदस्यीय तदर्ण

धाददङ्गलाई ननयुि गने।

१३.

युवा तर्ा िेलकुद

राविय िेलकुद पररषद्को उपाध्यि पदमा स्याङजा न्त्जल्ला, न्त्िलुङदे उराली-९

१४.

रिा मरिालय

नेपाली सेनाका दे हायका महासेनानीहरूलाई दे हायबमोन्त्जम सहिारी र सै ननक

मरिालय

ननवासी श्री न्त्शब कोइरालालाई मनोनयन गने।
सल्लाहकारमा ननयुन्त्ि गनेेः

१. भुवनपूर्ण सत्याललाई नेपाली राजदुतावास, वानसङ्गटन डीसी, अमेररकाको सैननक
सहिारी

२. मोहन िेिीलाई नेपाली राजदुतावास, बेईन्त्जङ्ग, िीनको सैननक सहिारी

३. रोशन शम्शेर ज.ब.रा.लाई नेपाली राजदूतावास, ढााँका, बंगलादे शको सैननक
सहिारी

४. रत्न बहादुर गोदारलाई नेपाली राजदूतावास, लण्डन, बेलायतको सैननक सहिारी
५. रामिरर ििीलाई नेपाली राजदूतावास, नयााँददल्ली, भारतको सैननक सहिारी

६. जगदीश िड्कालाई सं यि
ु राि सं घका लानग नेपालको स्र्ायी ननयोग, रयूयोकण,
अमेररकाको सैननक सल्लाहकार

७. अमृत काजी गुरुङ्गलाई नेपाली राजदूतावास, इस्लामावाद, पावकस्तानको सैननक
सहिारी।
१५.

न्त्शिा, ववज्ञान तर्ा
प्रववनध मरिालय

न्त्िवकत्सा न्त्शिा आयोग र मरिालय अरतगणत ववनभरन कायणक्रम, पररयोजना,
आयोजना, सनमनतका लानग राजपिावित श्रे र्ीका जम्मा ६४ अस्र्ायी पदको दरबरदी
नसजणना गने।

१६.

न्त्शिा, ववज्ञान तर्ा
प्रववनध मरिालय

कोनभड-१९ का कारर् बरद रहेका ववद्यालय जनस्वास््यका मापदण्ड र सुरिाका
मापदण्ड

पालना

हुने

गरी

ववद्यालयका

शैन्त्िक

वक्रयाकलाप

सञ्िालनार्ण

सहन्त्जकरर्का लानग दे हायबमोन्त्जम गनेेः-

(क) शैन्त्िक सि २०७६।७७ को ननतजा प्रकाशन गनण बााँकी रहेको भए ननतजा
प्रकाशन गने।

(ि) २०७७ भदौ १ गतेदेन्त्ि नयााँ ववद्यार्ी भनाण गने र किागत रूपमा ववद्यार्ीको
सं ख्यात्मक वववरर् यवकन गने। भनाण भएका ववद्यार्ीको शैन्त्िक त्याि
भराउने।

(ग) नयााँ शैन्त्िक सिमा अध्ययन गने ववद्यार्ीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने
बााँकी भए उपलब्ध गराउने।

(घ) ववद्यालयको शैन्त्िक वक्रयाकलाप सञ्िालनार्ण ववद्यालय न्त्शिकहरू ववद्यालय
पुनगसक्ने व्यवस्र्ा नमलाउने।

(ङ) न्त्शिा, ववज्ञान तर्ा प्रववनध मरिालयले ववद्यालय सञ्िालनसम्बरधी कायणढााँिा
जारी गने।

(ि) ववद्यालय भवन तर्ा पररसरमा क्वारे न्त्रटन र आइसोलेसनसम्बरधी कायणहरू
सञ्िालन नगने। क्वारे न्त्रटन र आइसोलेसनको रूपमा प्रयोग हुन छाडेका
ववद्यालय भवनलाई तोवकएको मापदण्डबमोन्त्जम स्र्ानीय तहले ननमणलीकरर्
गरी अध्ययन अध्यापन गनण योग्य बनाउने।

(छ) ववद्यालय र ववद्यालय पररसरनभि तर्ा ववद्यार्ी आवागमनमा प्रनतकूल असर
पने गरी वा ववद्यालय िेिको ननकट हुने गरी कोनभड-१९ रोकर्ाम र
ननयरिर्सम्बरधी सं रिनाहरू नराख्ने।
१७.

सञ्चार तर्ा सूिना
प्रववनध मरिालय

रे नडयो प्रसार सेवा ववकास सनमनत (रे नडयो नेपाल)को कायणकारी ननदे शक पदमा श्री
बुविबहादुर के.सी.लाई ननयुि गने।

१८.

सहरी ववकास
मरिालय

नवलपरासी पूवक
ण ो न्त्जल्ला सदरमुकामको प्रर्म िरर्को पूवाणधार ववकास गनण स्रोत
सुननन्त्ितता अर्ण मरिालयले गने , सोहीअनुसार राविय योजना आयोगले बहुवषीय
िररद गुरुयोजना स्वीकृनतका लानग सहमनत ददने।

१९.

स्वास््य तर्ा

नेपाल स्वास््य व्यवसायी पररषद्को अध्यि पदमा मालु-२ दोलिा ननवासी डा.मोहन

२०.

स्वास््य तर्ा

स्वास््य बीमा बोडणका अध्यिमा डा.उमा शंकर प्रसादको राजीनामा स्वीकृत गने ।

जनसङख्या मरिालय

कृष्र् श्रे ष्ठलाइण मनोनयन गने।

जनसङख्या मरिालय
२१.

सङ्घीय मानमला तर्ा

राजपिावित प्रर्म श्रे र्ीका सहसन्त्िव श्री मधुकुमार मरानसनीलाई नेपाल प्रशासन

मरिालय

गने।

सामारय प्रशासन

सेवाको समूहीकरर् (क्लष्टर) तर्णको राजपिावित ववन्त्शष्ट श्रे र्ीको पदमा बढु वा

