
  

 

सम्बत ्२०७६ साल फागनु ५ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपररषद्को बैठकका ननर्णयहरू 

१. सम्पत्ति शदु्धीकरर् तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा त्तििीय लगानी ननिारण त्तिषयको एनसया प्रशान्त के्षत्र 
समहू (APG) बाट हुने नेपालको पारस्पररक मलू्याङ्कनको तयारीसम्बन्धी अिधारणापत्र स्िीकृत गन े। 

२. हेजिङ्ग सम्बन्धी त्तिधेयक, २०७६ मा स्िीकृनत प्रदान गन।े 
३. िीरगिं निनी कारखानाको स्िानमत्िमा रहेको जिल्ला पसाा, बीरगिं महानगरपानलका िडा न.ं १४ जस्थत क्रक.न.ं 

११३१ को १०-६-४ त्तिगाहा िग्गा मध्ये ६ (छ) त्तबगाहा िग्गा त्तििी गना स्िीकृनत क्रदन े। 

४. नेपाल कृत्तष अनसुन्धान पररषद्को सदस्यमा देहायका व्यत्तिहरुलाई दईु िषाको लानग मनोनयन गन े। 

१. डा. स्ियम प्रकाश श्रषे्ठ, 
२. डा. यगुनाथ निनमरे,  

३. डा. त्तिनायक प्रसाद रािभण्डारी,  
४. श्री गोत्तिन्द के.सी., िोराही उपमहानगरपानलका-15 दाङ्ग  

५. श्री कृष्ण प्रसाद पौडेल सैंि-ु२ लनलतपरु,  

६. श्री िुन्न प्रसाद शमाा, िटुिल, रुपन्देही, 
७. श्री यमनुा िल,े भरतपरु-१९ नितिन। 

५. २०७६/११/०६ गते सम्ममा तोक्रकएको कैदमा कम्तीमा ५०% (पिास प्रनतशत) तथा ७५ िषा भन्दा मानथका 
ज्येष्ठ कैदीको हकमा कैद भिुान गरी असल िालिलन भएका र नकारात्मक सिूीको मदु्दा बाहेकका कैद 
छोट्याउन योग्य देजखएका िम्मा ३२९ िना कैदीहरुको बााँकी कैद कट्टा/माफी नमनाहा गना नेपालको 
सतं्तिधानको धारा २७६ बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपनतज्य ूसमक्ष नसफाररश गन।े 

६. सेती नक्रद पोखरा म.न.पा. ३ र ११ िोड्ने पलु ननमााण गदाा आिश्यक पन े३७७.५० िगामीटर के्षत्रफल िग्गा 
प्रानिको लानग िग्गा प्रानि ऐन, २०३४ को दफा ३ बमोजिम स्िीकृनत प्रदान गन े। 

७.  २०७६ फाल्गणु २६ देजख िैत्र ७ सम्म सयंिु राज्य अमेररकाको न्ययूोका मा आयोिना हुने मक्रहलाको जस्थनत 
सम्बन्धी सयंिु राष्ट्र सिंीय आयोग (CSW) को ६४ औ ंसम्मेलनमा भाग नलन मक्रहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ 
नागररक मन्त्री माननीय पािात गरुुङ्गको नेततृ्िको प्रनतनननधमण्डललाई सहभानगताका लानग स्िीकृनत क्रदने । 

८.  नेपाली सेनाका पाइलट महासेनानी अिुान खत्री के्षत्रीको रािीनामा स्िीकृत गन े। 



९. बहुप्रात्तिनधक महात्तिद्यालय ननमााण र सन्िालनाथा नसन्धुपाल्िोक जिल्लाको िौतारा-सााँगागढीिोकगढी 
नगरपानलका-५ जस्थत आहालडााँडा सामदुानयक िन के्षत्रसक्रहत रात्तष्ट्रय िन के्षत्रको कूलिम्मा ०.८९७० हेक्टर 
रात्तष्ट्रय िन के्षत्र प्रयोग गना र तहााँ रहेका रुख/पोलत्तिरुिाहरु हटाउन समेत स्िीकृनत क्रदने । 

१०. स्थानीय पिूााधार त्तिकास साझेदारी कायािम (सञ्िालन कायात्तिनध) (दोस्रो सशंोधन) ननयमािली, २०७६ स्िीकृत 
गन े। 

११. २०७७ सालमा दिइन ेसार्णजननक, पर्ण एरं् सट्टा वर्िा र कायाणलय समय ननर्ाणरर् गरी स्र्ीकृत गने । 

 

 
सम्बत ्२०७६ साल फागनु १२ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपररषद्को बठैकका ननर्णयहरू – 

 

१. पूिााधार त्तिकास करको दर पररमािान गन े। 
२. नमनत २०७६ फागुन २०-२१ मा बंगलादेशको ढाकामा हुने नेपाल-बंगलादेश िाजणज्य सनििस्तरीय 

उच्िस्तरीय संयन्त्रको पााँिौ बैठकमा सहभागी हुन उद्योग, िाजणज्य तथा आपूनता मन्त्रालयका सनिि 
(िाजणज्य तथा आपूनता) डा. बैकुण्ठ अयाालको नेततृ्िमा ८ सदस्यीय िाताा टोली गठन गन े। 

३. देहायका व्यत्तिहरुलाई नेपाल कानून आयोगको सदस्य पदमा ननयुि गनेेः- 
 (क) श्री शोभा बुढाथोकी, काठमाडौं-१४, काठमाडौं । 

 (ख) श्री उद्धब िन्र निनमरे, त्तिराटनगर-४, मोरङ्ग । 

 (ग) श्री नारायण नेपाल, काठमाडौं-१६, काठमाडौं । 
४. रात्तष्ट्रय न्यानयक प्रनतष्ठानको पररषद्को सदस्यमा देहायका व्यत्तिलाई मनोनयन गनेेः- 
 (क) श्री रमा श्रषे्ठ, लनलतपुर, मक्रहला सदस्य  

 (ख) श्री हररन्र राई, खोटाङ, िनिाती सदस्य  

 (ग) श्री भोिमान लाम्गादे, इलाम, दनलत सदस्य 
५. नेपाल-भारत सीमा ननरीक्षण सनमनतको कायाािनध २०७७ साल असार मसान्तसम्म थप गन े। 

 ६. सरकारी, सािािननक र गुठी िग्गा संरक्षण सम्बन्धी िााँििुझ आयोगका सदस्य श्री िगत देउिाले 
सदस्य पदबाट क्रदनु भएको रािीनामा स्िीकृत गन े। 

७. संखिुासभा जिल्लामा िग्गा पुनेः नापिााँि गनाको लानग स्िीकृनत क्रदने।  
८. समस्याग्रस्त सहकारी संस्था िा संिको व्यिस्थापन सनमनतमा देहाय बमोजिमका व्यत्तिहरुलाई ननयुत्ति 

तथा मनोनयन गनेेः 



 (क) श्री कुमार प्रसाद पोखरेल (पूिा मुख्य न्यायाधीश, उच्ि अदालत, क्रदपायल) -अध्यक्ष  

 (ग) श्री क्रटका बुढाथोकी, रात्तष्ट्रय सहकारी महासंिले तोकेको प्रनतनननध -सदस्य,  

 (ि) श्री ममता देिी शमाा उपाध्याय, सहकारी के्षत्रको त्तिज्ञ -सदस्य 

 श्री सरस्िती देिी भट्टराई, सहकारी के्षत्रको त्तिज्ञ -सदस्य 

 (ि) नेपाल सरकारले तोकेको रािपत्रांक्रकत क्रितीय श्रणेीको अनधकृत -सदस्य-सनिि 
९. सरकारी, सािािननक र गुठी िग्गा संरक्षण सम्बन्धी िााँििुझ आयोगका सदस्य पदमा श्री महेन्रकुमार 

थापा के्षत्री (लनलतपुर -१८ भैसेपाटी) लाई ननयुि गना स्िीकृत क्रदने । 
१०. ख्िप कलेि अफ इजन्िननयररङ्ग, नलिाली, भिपुरलाई त्तब.ई.कम््युटर- ४८ िना सक्रहतको नयााँ थप 

कायािम अध्ययन अध्यापन गराउन अस्थायी स्िीकृनत प्रदान गन।े 
११. बालबानलका सम्बन्धी ननयमािली िारी भई अको व्यिस्था नहुञ्िेल सम्मका लानग बाल न्याय सम्पादन 

(कायात्तिनध) ननयमािली, २०७६ को ननयम ४३ मा उजल्लजखत प्रोिेशन अनधकारीको बाल न्यायसाँग 
सम्बजन्धत काम, कताव्य र अनधकार बमोजिमको काया गन ेगरी बालबानलका सम्बन्धी ऐन २०७५ को 
दफा ७९(२) बमोजिम सबै जिल्ला अदालतहरुमा कायारत रहेका रािपत्रांक्रकत अनधकृतस्तरको 
तहनसलदारलाई नेपाल सरकारलाई थप आनथाक व्ययभार नपन े गरी प्रोिेशन अनधकारी तोक्ने र 
रािपत्रांक्रकत अनधकृतस्तरको तहनसलदार नभएको स्थानमा अदालतको श्रसे्तेदारलाई नेपाल सरकारलाई 
थप आनथाक व्ययभार नपन ेगरी प्रोिेशन अनधकारी तोक्ने । 

१२. खेलकुद पुरस्कार तथा सम्मान कायात्तिनध 2072 को पक्रहलो संशोधन स्िीकृत गन े। 
१३. मौलाकाली केिलकार आयोिनाको ROW Alignment (१०−१० मीटर ROW Alignment सक्रहत केही टािर 

संरिनाहरु रहनेगरी) र मानथल्लो स्टेशन ननमााण गना निलपुर जिल्ला (बदािाट सुस्तापूिा निलपुर) 
को गैडाकोट नगरपानलका-१ मा पन ेमौलाकाली सामुदानयक िन/ मौलाकाली धानमाक िन समेतको गरी 
कूलिम्मा २.८२०६ हेक्टर िग्गा प्रयोग गना स्िीकृनत क्रदने । 

१४. नसद्धाथा केिलकार आयोिनाका लानग तल्लो स्टेशन ननमााण गना रुपन्देही जिल्ला बुटिल 
उपमहानगरपानलका-१ जस्थत रात्तष्ट्रय िन के्षत्रको थप कूलिम्मा २.११८ हेक्टर िग्गा प्रयोग गना स्िीकृनत 
क्रदने । 

१५. देहायका स्थानीय तहलाइा देहाय िमोजिम िग्गा प्रािी गना स्िीकृनत प्रदान गन-े 

१. नमक्लािुङ गाउाँपानलका, पााँिथरको सात्तिक आरुबोटे गात्तिस िडा न. ५ को ४२ रोपनी िग्गा एकीकृत 
कृत्तष नमूना केन्र स्थापनाको लानग।  



२. पालुङटार नरगपानलका, गोखााको सात्तिक च्याङली गा.त्ति.स. िडा न. ५ को १ रोपनी िग्गा प्रहरी 
िौकी भिन ननमााण, सात्तिक खो्लाङ गा.त्ति.स.िडा न. ८ को ३-१-०-० रोपनी पयाटक्रकय पूिााधार 
ननमााण गना, सात्तिक पालुङटार गा.त्ति.स.िडा न. ७ को ०-५-२-० रोपनी िडा कायाालय भिन 
ननमााण र सात्तिक आपत्तपपल गा.त्ति.स.िडा न. ४ को १६-८-०-३ रोपनी नलगनलगकोट दरबार र गढी 
संरक्षणको लानग।  

३. नराहा गाउाँपानलका, नसराहाको गाउाँपानलकाको िडा न. ५ को ०–८–० त्तिगाह िग्गा प्रशासकीय भिन 
ननमााण, सात्तिक बछािा गा.त्ति.स. िडा न. ६ को ०-३-१ त्तिगाह क्रदनाभरी प्रा.त्तब.को भिन ननमााण 
र िडा न. ८ को ०-५-९ त्तिगाह ि.ि.उ.मा.त्तब.को भिन ननमााणको लानग।  

४. देिताल गाउाँपानलका, बाराको सात्तिक रौिाही गा.त्ति.स. िडा न. ७ को ३-१२-१० त्तिगाह बहुउदे्दनशय 
रंगशाला ननमााण लानग।  

५. गौरीगंि गाउाँपानलका झापाको गाउाँपानलकाको िडा न. २ को ३-०-० त्तिगाह ल्याण्डक्रफल साइाट 
ननमााण लानग। 

६. धाि ेगाउाँपानलका गोरखाको गाउाँपानलकाको िडा न. ५ को ४-२-०-० रोपनी गाउाँपानलकाको प्रशासकीय 
भिन ननमााण लानग।  

७. गलकोट नगरपानलका, बाग्लुङ्गको सात्तिक मल्म गा.त्ति.स.३ को २-७-०-२ रोपनी िडा कायाालय 
भिन ननमााणको लानग।  

८. रािपुर नगरपानलका, रौतहटिाट सात्तिक रािपुर गा.त्ति.स.िडा न. ३ को ०-१०-० त्तिगाह 
नगरपानलकाको प्रशासक्रकय भिन ननमााण र िडा न. ५ को ०-५-० त्तिगाह स्िास््य िौकी भिन 
ननमााणको लानग। 

१६. नेपाल स्िास््य व्यिसायी पररषद्को रजिष्ट्रार पदमा मोतीपुर ३, कत्तपलिस्तु ननिासी श्री पुष्पराि 
खनाललाइा ननयुत्ति गन े। 

१७. देहायका पदानधकारीहरूलाइा िी.पी. कोइराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पताल सञ्िालक सनमनतमा सदस्य 
पदमा मनोनयन गन-े 

१.  डा. सुनन्दा सुन्दास, भोिपुर ५, भोिपुर । सदस्य 

 २. डा. रक्षा श्रषे्ठ, धरान ९, सुनसरी ।  

 ३. डा. त्तिनय कुमार ठाकुर, िनकपुर ३, धनुषा ।  

 ४. डा. कैलास कुमार भण्डारी, इटहरी ८, सुनसरी ।  



 ५. श्री राम प्रसाद न्यौपाने, कल्याणपुर ९, नितिन । 

 ६. श्री ननशा अनधकारी, फुलिारी ३, नितिन । 
१८. नेपाल फामसेी पररषद्को रजिष्ट्रार पदमा सुगा भिानीपट्टी ८, महोिरी ननिासी श्री संिीि कुमार 

पाण्डेयलाइा ४ िषा पदािनध कायम हुने गरी ननयुत्ति गन।े 
१९. स्टाण्डडा नाप र तौल (मोहरबन्द ्याकेि) ननयमािली, २०७६ स्िीकृत गन े। 
२०. संस्था दताा (निौं संशोधन) ननयमािली, २०७६ स्िीकृत गन े। 
२१. रात्तष्ट्रय प्रनतरक्षा त्तिश्वत्तिद्यालय पूिााधार ननमााण त्तिकास सनमनत (गठन) आदेश, २०७६ स्िीकृत गन े

। 
२२. काठमाडौं उपत्यकाका लानग िायु गुणस्तर व्यिस्थापन कायायोिना, २०७६ स्िीकृत गन े। 
 

 

 

 


