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अथर् मन्त्रालय

एिक्जआटा इन्भेष्टमे न्ट (यू.के.) र एनसेल प्रा.िल.ले नेपाल सरकारका िवरूद्ध International
Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) मा िदएको मध्यस्थता
सम्बन्धी मुद्दा (ICSID Case No. ARB/19/15) को प्रितरक्षा गनेर्।

कृ िष त था प शु प न्छी रासायिनक मलको समयमै आपूितर् हुन नसक्दा कृषकहरूलाई उपलब्ध गराउनुपनेर् रासायिनक
िवकास मन्त्रालय

मलको अभाव देिखएकोले बंगलादेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी 50 (पचास) हजार
मेिट्रक टन युिरया

मल यथाशीघ्र सापटी िलने र समयमै िफतार् गनेर् व्यवस्था प्रचिलत

कानूनबमोिजम कृिष तथा पशुपन्छी िवकास मन्त्रालयले गनेर् ।
गृह मन्त्रालय

राम दयाल मण्डल खत्वेलाई तत्कालीन जनकपु र अञ्चल अदालतबाट िमित २०४३।०४।१५ मा
भएको फैसला बमोिजमको २ बषर् २ मिहना १२ िदन कैद सजाय र जरीवाना रु.२८।४२ समेत
माफी िदन सम्माननीय राष्ट्रपितज्यू समक्ष िसफािरस गनेर्।

गृह मन्त्रालय

रािष्ट्रय तथा अन्तरार्िष्ट्रय क्षेत्रमा िविशष्ट योगदान पुर्याउनु हुने डा. सन्दुक रुइटसमेतका जम्मा
594 (पाँच सय चौरानब्बे मात्र) जना महानु भावहरूलाई नेपालको संिवधानको धारा 277
बमोिजम िवभुषण प्रदान गनर् सम्माननीय राष्ट्रपितसमक्ष िसफािरस गनेर्।

िशक्षा, िवज्ञान तथा िवद्यालय िशक्षा सम्बन्धी आकिस्मक कायर्योजना, 2077 स्वीकृत गनेर्।
प्रिविध मन्त्रालय
स्वा स्थ्य

त थ ा कोिभड १९ को रोकथाम, िनयन्त्रण तथा उपचारमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने िचिकत्सक, नसर्,

जनसङ् ख्या मन्त्रालय

स्वास्थ्य प्रािविधक, मिहला स्वास्थ्य स्वयंसेिवका , स्वयंसेवक तथा सरसफाईमा संलग्न हुने
श्रिमक, शव व्यवस्थापनमा संलग्न जनशिक्त, एम्बुलेन्स चालक, प्रत्यक्ष संलग्न हुने सुरक्षाकमीर् र
कमर्चारीहरुलाई २०७७ श्रावण १ गते देिख कोरोना अविधभर रु २५ लाखको िनःशुल्क वीमा/
क्षितपूतीर् प्रदान गनर् स्वीकृत गनेर्।
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उद्योग, वािणज्य तथा

नेपाल-चीन व्यापार संयुक्त कायर्दलको प्रथम वैठक (भचुर्अल) को वातार् टोली र कायर्सूची

आपूितर् मन्त्रालय

स्वीकृत गनेर्।

गृह मन्त्रालय

िसन्धुपाल्चोक र वाग्लुङ िजल्लाहरूलाई २०७७ असोज मसान्तसम्म लागु हुने गरी िवपद
सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गनेर्।

परराष्ट्र मन्त्रालय

United Nations Haiti Cholera Response Multi-Partner Trust Fund मा नेपाल
सरकारको तफर्बाट अमेिरकी डलर ५,०००।- (पाँच हजारश्री संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लािग (
नेपालको स्थायी िनयोग, न्यूयोकर्माफर्त उपलब्ध गराउने।

श्रम, रोजगार, तथा

नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबी च श्रम सम्झौता (Agreement) मा हस्ताक्षर गनर्

सामािजक सुरक्षा

इजरायलका लािग नेपाली राजदूत श्री अन्जान शाक्यलाई अिख्तयारी प्रदान गनेर्।

मन्त्रालय
श्रम, रोजगार, तथा
सामािजक सुरक्षा
मन्त्रालय

संस्कृित, पयर्टन तथा

िनजामती कमर्चारीहरूको आिधकािरक ट्रेड युिनयनको िनवार्चन सम्बत् २०७७
साल असोज २४ गते शिनवारका लािग तोिकएकोमा, कोिभड-१९ को संक्रमणको
जोिखम विढरहेको हुनाले उक्त िमितको िनवार्च न स्थिगत गरी िनजामती
कमर्चारीहरूको आिधकािरक ट्रेड युिनयनको िनवार्चन िमित २०७७ मंसीर २७ गते
गनेर् गरी िनवार्चनको िमित तोक्न श्रम, रोजगार तथा सामािजक सुरक्षा मन्त्रालयमाफर्त
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा िवभागलाई िनदेर्शन िदने ।
नेपाल सरकार र जनवादी गणतन्त्र चीन सरकार बीच दुई देशमा रहेका महत्वपू णर् शास्त्रीय

नागिरक उड्डयन मन्त्रालय महत्वका पुस्तकहरुको अनुवाद र प्रकाशन िवषयमा हुने समझदारी पत्रमा समकक्षी िमलाई
हस्ताक्षर गनर् स्वीकृित िदने।
सङ्घीय मािमला तथा

गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपािलका र बेलायतको Hawkinge Town Council बीच भिगनी सम्बन्ध

सामान्य प्रशासन

कायम गनर् स्वीकृित प्रदान गनेर्।

मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय

1.

सगरमाथा आरोहण गरेर िवश्व िकितर् मान कायम गनेर् िवश्विवख्यात आरोही आङिरता
शेपार्, सोलुखुम्बुको िमित 2077 साल असोज ५ गते सोमबार 72 वषर्को उमेरमा िनधन
भएको छ । उहाँको िनधनबाट राष्ट्रले अपूरणीय क्षित व्यहोनुर् परेको छ । उहाँको
दुःखद् िनधन भएकोमा शोक प्रकट गदैर् िदवङ्गत आत्माप्रित श्रद्धासुमन अपर्ण गनेर् गनेर्
र पिरवारजनमा गिहरो समवेदना व्यक्त गनेर्।

2.

िदवङ्गत आङिरता शेपार्को अिन्तम संस्कार रािष्ट्रय सम्मानका साथ गनेर् । यसका
लािग आवश्यक सम्पूणर् प्रबन्ध गृह मन्त्रालयले िमलाउने। अन्त्येिष्ट र काजिक्रयाको
सम्पूणर् खचर् नेपाल सरकारले व्यहोनेर्।

