सम्बत् २०7७ साल असोज 22 गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू
क्र.स.

मरिालय

निर्णयको संन्त्िप्त व्यहोिा

१.

अर्ण मरिालय

नििेप तर्ा कजाण सुििर् कोषको सञ्चालक सनमनतको अध्यि पदमा अर्ण

२.

उद्योग, वान्त्र्ज्य तर्ा

पेट्रोनलयम पदार्ण तर्ा गयााँस मूल्य न्त्स्र्िीकिर् कोष (सञ्चालि) (दोस्रो सं शोधि)

३.

उद्योग, वान्त्र्ज्य तर्ा

नमनत २०७६/१२/२४ को िेपाल िाजपिमा प्रकान्त्शत उद्योग, वान्त्र्ज्य तर्ा

आपूनतण मरिालय
आपूनतण मरिालय

मरिालयका सन्त्िव (िाजस्व) श्री िामशिर् पुडासै िीलाई तोक्िे।
नियमावली, २०७७ स्वीकृत गिे।

आपूनतणको मरिालयको सूििामा दे हायबमोन्त्जमको सं शोधि गिी सं शोनधत सूििा
िेपाल िाजपिमा प्रकान्त्शत गिे।

(क) उक्त सूििाको खण्ड (ङ) भाग २२ को तयािी मददिाको पैठािीमा
लगाइएको पूर्ण बरदे जलाई हटाउिे।

(ि) उक्त सूििाको खण्ड (ि) को पैठािी हुिे अमेरिकी डलि पिास हजाि
भरदा बढी मूल्यको सवािी साधि पनि दे हायबमोन्त्जमको वाक्यांश र्प गिे

"ति ववदे शी कूटिीनतक नियोगहरु, कूटिीनतक सुववधा प्राप्त अरतिाणविय सं घ

सं स्र्ा एवं त्यहााँ कायणित कूटिीनतक सुववधा प्राप्त ववदे शी कमणिािीहरुले निजी
प्रयोगका लानग ल्याउिे पिास हजाि अमेरिकी डलि भरदा बढी मूल्यको सवािी
साधि आयात गिण बाधा पिे िै ि।"
४.

५.

कािुि, रयाय, तर्ा

फौजदािी कसूि (सजाय निधाणिर् तर्ा कायाणरवयि) ऐि, २०७४ को दफा १

मरिालय

िहेका दफाहरुमध्ये दफा १७ को खण्ड (ि) ि दफा २४ िेपाल िाजपिमा

सं सदीय मानमला

गृह मरिालय

को उपदफा (२) ले ददएको अनधकाि प्रयोग गिी सो ऐिका प्रािम्भ हुि बााँकी
सूििा प्रकाशि भएको नमनतदे न्त्ख प्रािम्भ हुिे गिी तोक्िे।

सशस्त्र प्रहिी बल, िेपालको ववद्यमाि जिशन्त्क्तबाट िाजश्व अिुसरधाि ववभागमा

सशस्त्र प्रहिी िायब उपिीिकको िेतत्ृ वमा ५० जिा ि उक्त ववभाग मातहतका

िाि वटा कायाणलयहरुमा सशस्त्र प्रहिी नििीिकको कमाण्डमा २५ जिाको िफ्री
खटाउि स्वीकृनत ददिे।
६.

युवा तर्ा खेलकुद
मरिालय

िाविय खेलकुद परिषद्मा दे हायबमोन्त्जमका सदस्यहरू मिोियि गिेेः
१. श्री हरि खड्का िररगढी-१०, झापा
२. श्री मािदे व हजिा वविगंज पसाण

३. श्री पुिेरर ववक्रम लाखे ठैब-५,लनलतपुि

४. श्री िाजेश कुमाि गुरुङ पोखिा -१५, कास्की जिजाती
५. श्री सुनमिा िौधिी वदै याताल-८, बददणया
६. श्री िरदा बस्याल वविे ररिगि-६, सुखेत
७. श्री ऐकेरर काँ ु वि अिाम

८. श्री िररबदिा िाई िेपाले डााँडा-६, भोजपुि
९. श्री मोहम्मद सानगि शेख पसाण ।
७.

वि तर्ा वाताविर्
मरिालय

पोखिा महािगिपानलकालाई उक्त महािगिपानलकाको वडा िं.३१ को वडा

कायाणलय भविसवहतको प्रशासनिक केरर निमाणर् गिणका लानग कास्की न्त्जल्लाको
पोखिा महािगिपानलका वडा िं.३१ मा िहेको वफल्डबुकमा जं गल जनिइ िाविय
वि िेिका रुपमा ब्यवस्र्ापि भैिहेको कूल िेिफल ८-१२-०-३ िोपिी मध्ये
३ िोपिी िाविय वि िेि माि प्रयोग गिण स्वीकृनत ददिे।

८.

सं स्कृनत, पयणटि तर्ा

लुन्त्म्विी ववकास कोषमा सदस्य सन्त्िव पदमा काठमाडौं महािगिपानलका वडा

९.

सं स्कृनत, पयणटि तर्ा

िेपाल वायु सेवा निगमको महाप्रवरधक पदमा काठमाडौं न्त्जल्ला टोखा

१०.

स्वास््य तर्ा जिसं ख्या

वकटजरय िोग अिुसरधाि तर्ा तानलम केरर ववकास सनमनतको अध्यि पदमा

११.

स्वास््य तर्ा जिसं ख्या

नसं हदिबाि वैद्यखािा ववकास सनमनतको अध्यिमा ववदुि-३, िुवाकोट निवासी

१२.

स्वास््य तर्ा जिसं ख्या

औषनध पिामशण परिषदका सदस्यहरुमा दे हायका पदानधकािीहरूलाइण मिोियि

िागरिक उड्डयि मरिालय िं.२१ निवासी श्री सािुिाजा शाक्यलाई नियुन्त्क्त गिे।

िागरिक उड्डयि मरिालय िगिपानलका वडा िं. ६ निवासी श्री नडमप्रसाद पौडेललाई नियुन्त्क्त गिे।
मरिालय
मरिालय
मरिालय

डा. वनसष्ट प्रसाद रिजाललाई मिोियि गिे।
डा. बाबुिाजा अमात्यलाई मिोियि गिे।
गिेेः

१. प्रा.डा. सं घित्न बज्रिायण, काठमाडौ-२५, काठमाडौ।
२. श्री बाबुिाम हुमागाइाँ, पिौती-१०, काभ्रपलाञ्चोक।
३. श्री ददपक प्रसाद दाहाल, तल्लोगोदाि-३, धिुषा।

१३.

१४.

स्वास््य तर्ा जिसं ख्या
मरिालय

सङ्घीय मानमला तर्ा
सामारय प्रशासि
मरिालय

१५.

िाविय आयुवेद अिुसरधाि तर्ा तानलम केरर ववकास सनमनत अध्यिमा
मेहलटािी-३, स्याङ्जा निवासी प्रा.डा. दे व बहादुि िोका िेिीलाई मिोियि
गिे।

स्र्ािीय पूवाणधाि ववकास साझेदािी कायणक्रम नियमावली (सञ्चालि कायणववनध),
२०७७ स्वीकृत गिे।

िाजपिावित प्रर्म श्रे र्ीका सहसन्त्िव श्री भितिाज पौड्याललाई िेपाल पििाि सेवाको समूहीकिर् (क्लष्टि)
तफणको िाजपिावित ववन्त्शष्ट श्रे र्ीको पदमा बढु वा गिी पििाि मरिालयमा पदस्र्ापि गिे।

