
सम्बत ्२०7७ साल साउन 5 गते सोमबार बसेको मन्त्रिपररषद् बैठकका ननर्णयहरू 
    
क्र.स. मरिालय ननर्णयको संन्त्िप्त ब्यहोरा 
१.  १.  यस वषणको मनसनु सरुु भएसँगै भइरहेको अववरल वषाणले ल्याएको बाढी, पवहरो र डुबानका कारर् 

जनधनको िनत; यातायात, सञ्चार र ववद्यतु सेवा अवरुद्ध हनुकुा साथै जनजीवन प्रभाववत भएको छ । 
उक्त द:ुखद  घटनामा परी ज्यान गमुाउने मतृकहरूप्रनत श्रद्धासमुन अपणर् गदै शोक प्रकट गने, प्रभाववत 
शोकसरतप्त पररवारजनप्रनत गवहरो समवेदना प्रकट गने तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास््यलाभको कामना 
गने ।  

२.  घटनालगतै्त उद्धार र हेरववचार गने, राहत उपलब्ध गराउने, अस्पताल तथा स्वास््य संस्थामा परु् याउन 
सहयोग गने, उपचार गने, सरुिा ददने, समाचार सम्प्रेषर् गनेसमेतका कायणमा स्वस्फुतण रूपमा तत्कालै 
पररचानलत भई प्राकृनतक ववपदमा तदारुकताका साथ मानवीय सेवा उपलब्ध गराउन अमूल्य सहयोग 
परु् याउने सरुिा ननकाय तथा सरुिाकमीहरू; प्रशासननक संयरि र कमणचारीहरू; सरकारी, ननजी र 
सामदुावयक स्वास््य संस्थाका न्त्चवकत्सक, नसणलगायतका स्वास््यकमीहरू; रक्तदाताहरू; संघ, प्रदेश तथा 
स्थानीय तहका जनप्रनतनननध तथा पदानधकारीहरू; राजनीनतक दलका प्रनतनननध तथा कायणकताणहरू; ननजी 
िेिका संघ संस्था तथा प्रनतनननधहरू; सञ्चार माध्यमलगायत सम्पूर्ण ननकाय, जनशन्त्क्त तथा आम 
जनसमदुायबाट भएको योगदानका लानग नेपाल सरकारको तफण बाट हाददणक धरयवाद ददने ।  

३. सम्बन्त्रधत सबै ननकाय तथा जनशन्त्क्त पररचानलत भई तत्कालका लानग अत्यावश्यक राहतका कायणहरू 
तदारुकताका साथ गने । 

४.  घाइतेहरूको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले नमलाउने । घाइतेहरूको उपचारमा कुनै कमी कमजोरी 
हनु नददने । घाइते भई अपाङ्ग तथा अशक्त हनेुहरू र मृतकका पररवारका सदस्यहरूलाई सरकारले 
यथोन्त्चत व्यवस्था गने ।  

५.  प्रभाववत िेिमा कुनै पनन रोगको प्रकोप फैनलन नददन औषनध उपकरर्सवहत थप स्वास््यकमीहरूको 
टोली तरुुरत पररचालन गने । ववपद प्रभाववत िेिमा यातायात, ववद्यतु, खानेपानी, सञ्चारलगायतका 
अत्यावश्यक सेवाहरू सचुारु बनाउन र थप िनत हनु नददन सम्बन्त्रधत ननकायहरूले पूर्ण सतकण ता अपनाउने 
र आवश्यक कदम चाल्ने।  

६.  यातायात आवागमनलाई सचुारु गनण रिा, गृह र भौनतक पूवाणधार तथा यातायात मरिालयहरूले समरवय 
गरी आवश्यक र सम्भव कदम चाल्ने । 

७.  उद्धार र राहतलगायतका कायणहरूमा आवश्यक सहयोग परु् याउन जनप्रनतनननधहरूलाई आग्रह गने। 

८.   यस दुुःखद् पररन्त्स्थनतमा सबै सरकारी ननकायहरू, ननजी िेि, सामान्त्जक िेि तथा गैरसरकारी संघ 
संस्थाहरूलाई समरवयात्मक रूपमा पररचालन गरी ववपद् प्रभाववतहरूको उद्धार, राहत, उपचार एवं खाद्यान्न 
र बसोबासको प्रबरध नमलाउन गृह मरिालयलाई ननदेशन ददने । 

९.   गृह मरिालयको समरवयमा ववपद्बाट भएको िनतको वववरर् यथाशीघ्र तयार गने, मूल्याङ्कन गने, त्य 
र वववरर्सवहतको यथाथण पररन्त्स्थनत स्पष्ट भइसकेपनछ पनुस्थाणपना तथा पनुननणमाणर्लगायतका आवश्यक 
ववषयका ववषयको थप आवश्यक ननर्णय गने । 

२.  उद्योग, वान्त्र्ज्य तथा 
आपूनतण मरिालय 

औद्योनगक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ६५ ले ददएको अनधकार प्रयोग 
गरी सोही ऐनको अनसूुचीमा देहायबमोन्त्जम संशोधन गने :- 
 (१) अनसूुची-६ को क्रमसङ्ख्या १०. पनछ देहायको क्रमसङ्ख्या ११  
थप गने:-"११. जलयािा (कु्रज), जलवक्रडा (वाटर इरटरटेरमेरट) तथा 
डुँगा सयर (बोवटङ्ग) गराउने।" 



 (२) अनसूुची-८ को क्रमसङ्ख्या ६४. पनछ देहायको क्रमसङ्ख्या ६५. 
थप गने :- "६५. लगानी (इरभेष्टमेरट) कम्पनी ।" 

३.  उद्योग, वान्त्र्ज्य तथा 
आपूनतण मरिालय 

देहायका वस्तहुरूको नेपाल गरु्स्तर अननवायण गनेुः 
१. नेपाल गरु्स्तर ३४४:२०७४ PVC Insulated Cable for Fixed 

Wiring with Copper Conductor,  

२. नेपाल गरु्स्तर ५४२:२०७४ Rubber Hose for Liquefied 

Petroleum Gas (LPG) र  

३. नेपाल गरु्स्तर १४१:२०७५ Galvanized Steel Sheets (Plain and 

Corrugated) 

४.  ऊजाण, जलस्रोत तथा 
नसँचाइ मरिालय 

नेपालमा उत्पादन भई खपत हनु नसक्ने अनतररक्त ववद्यतु वा आरतररक 
उत्पादनमा कमी आई अपगु हनेु ववद्यतु नछमेकी मलुकु भारत र बङ्गलादेश 
तफण  वा ती देशहरुवाट बोलपि वा डे-अहेड, टमण-अहेड लगायत 
अल्पकालीन/मध्यकालीन/दीघणकालीन रुपमा ववक्री वा खररद गनण नेपाल 
ववद्यतु प्रानधकरर्लाई खररद वा नबवक्रका सम्पूर्ण चरर्हरूको ववद्यनुतय 
अनभलेखसमेत रा् ने गरी पूवणस्वीकृनत प्रदान गने। 

५.  ऊजाण, जलस्रोत तथा 
नसँचाइ मरिालय 

ऊजाण, जलस्रोत तथा नसँचाइ मरिालय अरतगणत ववनभन्न ५० आयोजना/ 
कायणक्रमका लानग आ.व. 2077/078 मा आवश्यक पने राजपिांवकत 
शे्रर्ीका ववनभन्न पदका जम्मा ३६७ अस्थायी दरबरदी स्वीकृत गने। 

६.  काननु, रयाय, तथा संसदीय 
मानमला मरिालय 

प्रशासकीय अदालतको अध्यिमा श्री नडल्लीराज न्त्घनमरे, अर्घाखाँची,  
सदस्यमा श्री रीता मैनाली, तेह्रथमु र श्री कृष्र्प्रसाद पौडेल, स्याङ्खजालाई 
ननयकु्त गने। 

७.  काननु, रयाय, तथा संसदीय 
मानमला मरिालय 

उच्च अदालत, पोखराका रन्त्जष्ट्रार श्री कृष्र्प्रसाद पौडेलले आफ्नो पदबाट 
ददनभुएको राजीनामा स्वीकृत गने। 

८.  कृवष तथा पशपुरछी ववकास 
मरिालय 

नेपाल कृवष ववधेयक तजुणमा गनण सैद्धान्त्रतक स्वीकृनत प्रदान गने। 

९.  कृवष तथा पशपुरछी ववकास 
मरिालय 

श्री भोजराज सापकोटालाई नेपाल कृवष सेवा, बाली संरिर् समूहको रा.प. 
प्रथम (प्रा.) शे्रर्ीमा ननयनु्त्क्त ददई कृवष तथा पशपुरछी ववकास मरिालय 
वा अरतगणत पदस्थापन गने। 

१०.  खानेपानी मरिालय खानेपानी मरिालय अरतगणत संचानलत १५ वटा संघीय खानेपानी तथा 
ढल व्यवस्थापन आयोजनाहरु र अरय १२ वटा आयोजनाहरुमा आ.व. 
2077/078 मा आवश्यक पने राजपिांवकत शे्रर्ीका ववनभन्न पदका 
जम्मा २२३ अस्थायी दरबरदी स्वीकृत गने। 

११.  गृह मरिालय मतृकहरु प्र.नन. अनमर कुमार दाहाल, राजेश साह र आनरद साहको 
आन्त्श्रत पररवारलाई राहत/िनतपूनतण स्वरुप प्रनत मतृक १० लाख उपलब्ध 
गराउने। 

१२.  गृह मरिालय ववपद पीनडत उद्धार र राहतसम्बरधी (सातौं संशोधन) मापदण्ड, २०७७ 
स्वीकृत गने। 

१३.  भौनतक पूवाणधार तथा 
यातायात मरिालय 

भौनतक पूवाणधार तथा यातायात मरिालय, सडक ववभाग र रेल ववभाग 
अरतगणत आ.व. 077।78 मा सञ्चालन हनेु ववनभन्न 52 वटा 



आयोजना/योजनाहरुको नननमत्त आवश्यक पने राजपिावङ्कत 
अनधकृतस्तरका 377 अस्थायी दरबरदी स्वीकृत गने। 

१४.  न्त्शिा, ववज्ञान तथा प्रववनध 
मरिालय 

मन्त्रिपररषदको नमनत २०७५।६।२८ को बैठकबाट साववक काठमाडौं 
नगर पञ्चायत वडा नं.१ जमलन्त्स्थत वकत्ता नं.१२७० को ७-१५-३-३ 
रोपनी जग्गामा नेपाल रावष्ट्रय पसु्तकालयको भवन ननमाणर् गनण स्वीकृनत 
प्रदान गररएकोमा अको ननर्णय नभएसम्म उक्त भवन ननमाणर्को कायण नगने 
नगराउने। 

१५.  श्रम, रोजगार तथा 
सामान्त्जक सरुिा मरिालय 

श्रम, रोजगार तथा सामान्त्जक सरुिा मरिालय अरतगणत सञ्चानलत ववनभन्न 
कायणक्रमका लानग आ.ब २०७७/७८ मा आवश्यक पने राजपिांवकत 
अनधकृत वा सो सरहका ७१५ अस्थायी दरवरदी स्वीकृत गने। 

१६.  श्रम, रोजगार तथा 
सामान्त्जक सरुिा मरिालय 

क. ननजामती कमणचारीहरुको आनधकाररक टे्रड यनुनयनको ननवाणचन गनण 
नेपाल रयाय सेवा, कानून समूहका सहसन्त्चव श्री कलानननध 
पौड्याललाई प्रमखु ननवाणचन अनधकृत तोक्ने, 

ख. प्रमखु ननवाणचन अनधकृतको कायाणलयमा रहने ववनभर न १९ जना 
कमणचारीहरु रहने गरी ननवाणचन सम्पन्न नभए सम्मका लानग दरवरदी 
स्वीकृत गने, 

ग. प्रमखु ननवाणचन अनधकृतको कायाणलय काठमाण्डौमा स्थापना गने र 
न्त्जल्लाको हकमा सो सम्बरधी कायण न्त्जल्ला सरकारी ववकल 
कायाणलयले गने। न्त्जल्ला सरकारी ववकल कायाणलयलाई थप जनशक्ती 
आवश्यक पने भएमा सम्बन्त्रधत ननकायसँग समरवय गरी न्त्जल्ला 
प्रशासन कायाणलयले व्यवस्थापन गने। 

१७.  संस्कृनत, पयणटन तथा 
नागररक उड्डयन मरिालय 

पयणटन तथा सांस्कृनतक सम्पदा स्थापना र व्यवस्थापन गने ववधेयक 
तजुणमाको लानग सैद्धान्त्रतक स्वीकृनत ददने। 

१८.  संस्कृनत, पयणटन तथा 
नागररक उड्डयन मरिालय 

पयणटन पूवाणधार ननमाणर् तथा पयणटकीय उपज ववकास साझेदारी आयोजना 
(सञ्चालन) कायणववनध, २०७७ स्वीकृत गने। 

१९.  स्वास््य तथा जनसं्या 
मरिालय 

मोरङ न्त्जल्ला न्त्स्थत मंगलबारे अस्पताललाइण प्रदेश नं.१ सरकार अरतणगत 
राखी व्यवस्थापन गने। 

२०.  स्वास््य तथा जनसं्या 
मरिालय 

ववश् वव्यापी महामारीको रूप नलएको कोनभड-१९ को रोकथाम, ननयरिर् 
र उपचार सम्बरधमा देहायबमोन्त्जम गने गराउने गरी संक्रामक रोग ऐन, 
2020 को दफा २ बमोन्त्जम देहायको आदेश जारी गने। सोको सूचना 
नेपाल राजपिमा अनतररक्ताङ्क गरी प्रकाशन गने। 

१. नेपाल सरकार मन्त्रिपररषदको नमनत २०७६ चैत ९ गतेको 
ननर्णयअनसुार नमनत २०७६ चैत ११ गतेदेन्त्ख शरुू भई ववनभन्न 
नमनतमा हेरफेर तथा थपघटसवहत नेपालभर लागू रहेको बरदाबरदी 
(लकडाउन) सम्बरधी व्यवस्था नमनत 2077 साउन 6 गते मङ्गलबार 
(तदनसुार 2020 जलुाई 21) मध्यरात पनछ अरत्य गने। नेपालभर 
लागू रहेको बरदाबरदी (लकडाउन) सम्बरधी व्यवस्था बाहेक 
कोनभड-१९ को रोकथाम, ननयरिर् र उपचार सम्बरधमा गररएका 
अरय व्यवस्था यथावत कायम रा् ने। 



२. जनस्वास््य तथा सरुिा मापदण्ड पालना गने र संस्कृनत, पयणटन तथा 
नागररक उड्डयन मरिालयले तोकेका मापदण्डबमोन्त्जम हनेुगरी 
देहायका सेवा तथा कायणहरू नमनत २०७७ साउन १५ गतेदेन्त्ख 
सञ्चालन गनेुः- 

(क) होटल, रेषु्टरेण्ट (सामूवहक भोज, पाटी, सेनमनार वा अरय 
सामूवहक भेला हनेु बाहेक) 

(ख) टे्रवकङ्ग, ट्राभल, पवणतारोहर्लगायत पयणटन व्यवसाय। 

३. जनस्वास््य तथा सरुिा मापदण्ड पालना गने गरी देहायका सेवा 
तथा कायणहरू नमनत २०७७ भदौ १ गतेदेन्त्ख देहायबमोन्त्जम सञ्चालन 
गनेुः- 

(क) भौनतक पूवाणधार तथा यातायात मरिालयले तोकेको 
मापदण्डबमोन्त्जम हनेुगरी छोटो, मध्यम र लामो दूरीमा 
न्त्जल्लानभि तथा अरतर न्त्जल्ला सञ्चालन हनेु ननजी तथा 
सावणजननक यािबुाहक सवारी साधनहरू; 

(ख) संस्कृनत, पयणटन तथा नागररक उड्डयन मरिालयले तोकेको 
मापदण्डबमोन्त्जम हनेुगरी सो मरिालयले तोकेका आरतररक 
तथा अरतराणन्त्ष् ट्रय व्यावसावयक तथा अरय उडानहरू; 

(ग) अरतराणवष्ट्रय खेलकूदका प्रन्त्शिर् तथा प्रारन्त्म्भक चरर्का खेल; 
(घ) ववद्याथी भनाण, शैन्त्िक र अरय परीिा सञ्चालन। 

४. देहायबमोन्त्जमका सेवा र कायणहरू अको सूचनाबाट तोवकएको 
नमनतदेन्त्ख सञ्चालन गनेुः- 

(क) शैन्त्िक संस्थाहरू (ववद्यालय, कलेज, ट्युसन सेरटर, तालीम 
केरर); 

(ख) सबै प्रकारका सभा, गोष् ठी, तालीम, सेनमनार; 

(ग) सबै प्रकारका प्रदशणन, भेला तथा सम्मेलन; 

(घ) नसनेमा हल, पाटी प्यालेस, डारसबारलगायतका मनोरञ् जन 
स्थल; 

(ङ) सैलनु, ब्यटुीपालणर तथा स्पा;  

(च) न्त्स्वनमङ पलु, न्त्जमखानालगायत हेल्थ क्लब; 

(छ) समूहमा खेनलने खेलकुद र खेलमैदानमा हनेु प्रस्तनुत;  

(ज) सबै प्रकारका धानमणक तथा सामान्त्जक स्थल; 

(झ) पसु्तकालय, सङ्खग्रहालय र न्त्चनडयाखाना। 

५. सबै प्रकारका सेवा तथा कायणहरू सञ्चालन गदाण दईु नमटरको 
सामान्त्जक दूरी कायम गने, मास्क प्रयोग गने, पटकपटक साबनु 
पानीले हात धनेु वा स्याननटाइजरको प्रयोग गनेलगायतका 
जनस्वास््यका मापदण्ड र सरुिाका मापदण्ड अननवायण रूपमा पालना 
गरी सेवा र कायणहरू सञ् चालन गने। 

६. व्यवसायीहरूले औषधी र औषधीजरय सामग्रीहरूको ननयनमत 
आपूनतणको व्यवस्था गने। अभाव देखाई मूल्य वृवद्ध गने वा 
कालोबजारी, जम्माखोरी गने वा लकुाउने वा आपूनतणमा अवरोध गने 



व्यन्त्क्तलाई प्रचनलत कानूनबमोन्त्जम ननयरिर्मा नलने, सामग्री जफत 
गरी रोगको रोकथाम र उपचारको कायणमा उपयोग गने। 

७. संक्रामक रोग ऐन, 2020 को दफा 2 को उपदफा (२) बमोन्त्जम 
जारी यस आदेशको कायाणरवयन गनणको लानग आवश्यक व्यवस्था 
नमलाउन नेपाल राज्यका सबै प्रमखु न्त्जल्ला अनधकारीलाई मकुरर 
गने र सो कायण गदाण आवश्यकताअनसुार स्थानीय प्रशासन ऐन, 
२०२८ कोसमेत प्रयोग गने। 

८. संक्रामक रोग ऐन, 2020 अरतगणत जारी आदेशको अपहेलना गने 
वा काममा बाधा परु् याउने व्यन्त्क्तलाई सोवह ऐनबमोन्त्जम सजाय हनेु। 

९. उपयुणक्त सेवा तथा कायण सञ् चालन गदाण सम्बन्त्रधत मरिालयले 
जनस्वास््य र सरुिा मापदण्डका आधारमा आ-आफ्नो कायणिेिनभि 
पने ववषयहरूको सम्बरधमा आवश्यक प्रोटोकल जारी गरी लागू 
गनुणपनेछ। पररन्त्स्थनतको समीिा एवं संक्रमर्को जोन्त्खम ववश्लेषर्का 
आधारमा उन्त्ल्लन्त्खत व्यवस्थामा आवश् यक हेरफेर एवं थपघट गनण 
सवकनेछ। 

२१.  स्वास््य तथा जनसं्या 
मरिालय 

1. ववश् वव्यापी महामारीको रूपमा फैनलएको कोनभड-१९ रोगको 
संक्रमर्बाट सरुन्त्ित रहनका लानग नछमेकी नमिराष् ट्रहरू लगायत 
अरय नमिराष् ट्रहरूले चालेका प्रयास र अनभुवसमेतलाई ध्यानमा 
राखी यस िेिमा बसोबास गने व्यन्त्क्तहरूलाई सो रोगको 
संक्रमर्बाट सरुन्त्ित रा् न नेपालको अरतराणन्त्ष् ट्रय सीमानामा रहेका 
नेपाल प्रवेश गने सवै प्रवेश ववरद ुर खुल्ला सीमानाको जनुसकैु 
स्थानबाट हुनसक्ने यािहुरूको आवागमन 207७ साउन ६ गते 
मङ्गलबार मध्यरातसम्मका लानग स्थनगत गररएकोमा हाललाई 
नमनत २०७७ साउन 32 गते आइतबार (तदनसुार २०२० अगष्ट 
16) मध्यरातसम्मका लानग नेपालको अरतराणन्त्ष् ट्रय सीमानामा 
रहेका नेपाल प्रवेश गने सवै प्रवेश ववरदु र खुल्ला सीमानाको 
जनुसकैु स्थानबाट हुनसक्ने यािहुरूको आवागमन स्थनगत गने 
गरी ननररतरता ददने।  

 तर, नेपाल सरकार, मन्त्रिपररषदको नमनत 2077/2/12 को 
ननर्णयबमोन्त्जम जारी भएको "कोनभड-१९ को ववश्वव्यापी 
सङ्खक्रमर्को कारर्बाट उत्पन्न असहज पररन्त्स्थनतमा स्वदेश 
आउनै पने अवस्थामा रहेका नेपाली नागररकलाई स्वदेश आउन 
सहजीकरर् गनेसम्बरधी आदेश, 2077" बमोन्त्जम स्थल 
मागणबाट नेपाल प्रवेश गनण तोवकएका ववरदबुाट नेपाल प्रवेश गनण 
ददने व्यवस्था र मालसामानको ढुवानी व्यवस्थालाई यथावत 
कायम रा् ने। यो आदेशको पालना नगरी सीमा नाकाबाट प्रवेश 
गने गराउने र प्रवेश गरेका माननसहरूलाई लकुाउने कायण गरे 
गराएमा प्रचनलत कानूनबमोन्त्जम कारबाही गने। 

२. ववश् वव्यापी महामारीको रूप नलएको कोनभड-१९ को संक्रमर्को 
रोकथाम, ननयरिर्का लानग सरकारले संक्रामक रोग ऐन, 2020 



को दफा २ बमोन्त्जम जारी गरेको आदेश जनताको जीवन रिाका 
लानग हो। हालसम्म यो आदेशको पालना गरी साथ ददनभुएकोमा 
नेपाल सरकार सम्पूर्ण दददीबवहनी तथा दाजभुाइहरूमा हाददणक 
धरयवाद ज्ञापन गदणछ। साथै, संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा 
२ बमोन्त्जम जारी गररएको आदेश र नेपालको अरतराणन्त्ष् ट्रय सीमानामा 
रहेका नेपाल प्रवेश गने सवै प्रवेश ववरद ुर खलु्ला सीमानाको जनुसकैु 
स्थानबाट हनुसक्ने यािहुरूको आवागमन स्थनगत गने कायणको पूर्ण 
पालना गरी गराई सहयोग परु् याउन ु हनु नेपाल सरकार सम्पूर्ण 
दददीबवहनी तथा दाजभुाइहरूमा हाददणक आग्रह गदणछ । 

२२.  ननजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा (२) बमोन्त्जम गदठत सनमनतको नसफाररसमा 
नेपाल सरकारको ननजामती सेवाका राजपिाङ्ख वकत ववन्त्शष्ट शे्रर्ीका देहायका अनधकृतलाई देहायबमोन्त्जम 
सरुवा गने– 

क्र.सं. नाम, थर साववक पद र कायाणलय सरुवा भएको पद र कायाणलय 
1.  श्री हररप्रसाद 

बस्याल 
प्रमखु सन्त्चव, मु् यमरिी तथा 
मन्त्रिपररषदको कायाणलय, गण्डकी प्रदेश 

सन्त्चव, सञ्चार तथा सूचना प्रववनध 
मरिालय  

2.  श्री तोयम 
राया 

प्रमखु सन्त्चव, मु् यमरिी तथा 
मन्त्रिपररषदको कायाणलय, बागमती प्रदेश 

सन्त्चव, श्रम, रोजगार तथा सामान्त्जक 
सरुिा मरिालय  

3.  श्री ववष्र्पु्रसाद 
नेपाल 

राजपिावङ्कत ववन्त्शष्ट शे्रर्ी, अनतररक्त 
समूह 

प्रमखु सन्त्चव, मु् यमरिी तथा 
मन्त्रिपररषदको कायाणलय, गण्डकी 
प्रदेश 

4.  डा. 
मानबहादरु 
नब.के. 

राजपिावङ्कत ववन्त्शष्ट शे्रर्ी, अनतररक्त 
समूह 

प्रमखु सन्त्चव, मु् यमरिी तथा 
मन्त्रिपररषदको कायाणलय, बागमती 
प्रदेश 

5.  श्री 
टेकनारायर् 
पाण्डे 

प्रमखु सन्त्चव, मु् यमरिी तथा 
मन्त्रिपररषदको कायाणलय, कर्ाणली प्रदेश 

सन्त्चव, भनूम व्यवस्था, सहकारी तथा 
गररबी ननवारर् मरिालय  

6.  श्री केदार 
रयौपाने 

सन्त्चव, भनूम व्यवस्था, सहकारी तथा 
गररबी ननवारर् मरिालय  

राजपिावङ्कत ववन्त्शष्ट शे्रर्ी, अनतररक्त 
समूह  

२३.  ढुङ्गा, नगटी तथा बालवुा उत्खनन,् नबक्री तथा व्यवस्थापनसम्बरधी मापदण्ड, 2077 स्वीकृत गने।  
२४.  अपाङ्गता भएका व्यन्त्क्तको अनधकार सम्बरधी ननयमावली, 2076 स्वीकृत गने ।  
२५.  रोजगारीको हक सम्बरधी (दोस्रो संशोधन) ननयमावली, 2077 स्वीकृत गने ।  
२६.  सामान्त्जक सरुिा (पवहलो संशोधन) ऐन, 2077 को मस्यौदा संघीय संसदमा पेश गनण स्वीकृत ददने।  

 


