
सवंत् २०7८ साल वशैाख १३ गते बसकेो मन्त्रिपरिषद ्बठैकका न्त्िर्णयहरू 

 

क्र.स. मरिालय न्त्िर्णयको सनं्त्िप्त व्यहोिा 

1.  प्रधानमन्त्री तथा 

मन्त्रन्त्रपरिषद्को 

कार्ाालर् 

बदननर्तपूर्ाक अनुसन्धान र्ा अनिर्ोजन गिेको कसूिको 

सम्बन्धमा पिेको उजुिीको अनुसन्धान गना अनुसन्धान 

सनमनतको सदस्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रन्त्रपरिषद्को 

कार्ाालर्को कानून तथा फैसला कार्ाान्वर्न महाशाखा 

हेने सहसनिर् ि प्रहिी प्रधान कार्ाालर्को प्रहिी 

महाननिीक्षकको सनिर्ालर्को प्रहिी नार्ब 

महाननिीक्षकलाई तोके्न। 

2.  अथा मन्त्रालर् नागरिक लगानी कोषको िुक्ता पुुँजी रृ्न्त्रि गिी रू. ३ 

अबा २७ किोड कार्म गना स्वीकृनत प्रदान गने। 

3.  अथा मन्त्रालर् मातृ नशशु स्वास्थ्य सेर्ा सुधाि ि नदगो आनथाक नर्कास 

कार्ाक्रम सम्बन्धी के्षत्रमा उपर्ोग गनाका लानग जमान 

सिकािबाट प्राप्त हुने 13.8 नमनलर्न रू्िो नर्त्तीर् 

अनुदान सहार्ता स्वीकाि गिी नर्त्तीर् सम्झौतामा 

हस्ताक्षि गना अथा सनिर् र्ा सहसनिर्, अन्तिाानरि र् 

आनथाक सहार्ता समन्वर् महाशाखा, अथा मन्त्रालर्लाई 

अन्त्रिर्ािी प्रदान गने। 

4.  अथा मन्त्रालर् जीर्नदार्क अन्त्रिजन नसनलण्डि लगार्तका मालर्सु्तमा 

कि छुट नदने।  

5.  ऊजाा, जलस्रोत 

तथा नसुँिाइ 

मन्त्रालर् 

नेपाल इन्त्रजजननर्रिङ्ग सेर्ा, एगृ इरिगेशन इन्त्रजजननर्रिङ्ग 

समूह, िा.प. नितीर् शे्रणीका अनधकृत श्री देर्िाज 

ननिौलालाई सोही सेर्ा, समूहको िा.प.प्रथम शे्रणी 

(प्रा.), पदमा बढुर्ा ननरु्न्त्रक्त गने। 

6.  खानेपानी 

मन्त्रालर् 

नेपाल इन्त्रजजननर्रिङ्ग सेर्ा, नसनिल समूह, स्याननटिी 

उपसमूह, िा.प. नितीर् शे्रणीका अनधकृत श्री िक्रपाणी 

शमाा आिार्ा, श्री बासुदेर् पौडर्ाल ि श्री बाल मुकुन्द 

शे्रष्ठलाई सोही सेर्ा, समूहको िा.प. प्रथम शे्रणी 

(प्रा.) को पदमा बढुर्ा ननरु्न्त्रक्त गने। 

7.  खानेपानी 

मन्त्रालर् 

नेपाल इन्त्रजजननर्रिङ्ग सेर्ा, नसनिल समूह, स्याननटिी 

उपसमूह, िा.प. नितीर् शे्रणीका अनधकृत श्री 

शानलकिाम पौडेल ि श्री िाम प्रसाद खिेललाई सोही 

सेर्ा समूहको िा.प. प्रथम शे्रणी (प्रा.) को पदमा 

बढुर्ा ननरु्न्त्रक्त गने। 

8.  गृह मन्त्रालर् सशस्त्र प्रहिी अनतरिक्त महाननिीक्षकिर् श्री पुष्पिाम 

के.सी. ि श्री िामशिण पौडेलको सेर्ा अर्नध 30 र्षा 
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गते सम्म पदार्नध थप गने। 

9.  िौनतक पूर्ााधाि 

तथा र्ातार्ात 

मन्त्रालर् 

मदन िण्डािी िाजमागा ि रिडी-सुखेत सडकको पुनः 

िेखाङ्कन स्वीकृत गने। 

10.  सङ््घीर् मानमला 

तथा सामान्य 

प्रशासन मन्त्रालर् 

नेपाल इन्त्रजजननर्रिङ्ग सेर्ा, नसनिल इन्त्रजजननर्रिङ्ग समूह, 

जनिल उपसमूह, िाजपत्रानङ्कत नितीर् शे्रणीका अनधकृत 

अमृत शे्रष्ठ ि दीपक कुमाि दासलाई सोही सेर्ा िा.प. 

प्रथम शे्रणी (प्रा.) को पदमा बढुर्ा ननरु्न्त्रक्त गने। 

11.  सङ््घीर् मानमला 

तथा सामान्य 

प्रशासन मन्त्रालर् 

नेपाल इन्त्रजजननर्रिङ्ग सेर्ा, नसनिल इन्त्रजजननर्रिङ्ग समूह, 

जनिल उपसमूह, िाजपत्रानङ्कत नितीर् शे्रणीका अनधकृत 

मोहन िाज िापागाईं ि महेशिन्द्र न्यौपानेलाई सोही 

सेर्ा िा.प. प्रथम शे्रणी (प्रा.) को पदमा बढुर्ा 

ननरु्न्त्रक्त गने। 

12.  स्वास्थ्य तथा 

जनसङ्या 

मन्त्रालर् 

नेपाल स्वास्थ्य सेर्ाका देहार्का कमािािीहरुलाइा नेपाल 

स्वास्थ्य सेर्ाको एघािौ ुँ तहमा बढुर्ा ननरु्न्त्रक्त गनेः 

१. डा. सुननल मनण पोखिेल 

२. डा. िाजेश अनधकािी 

३. डा. प्रकाश प्रसाद शाह 

4. डा. िोशन न्यौपाने  

5. डा.पर्न जंग िार्माझी 

6. केशर्िाज पन्त्रण्डत 

7. नर्जर् कुमाि झा। 

13.  नर्श्र्िि फैनलुँदै गइिहेको नर्ाुँ िेरिर्न्ट सनहतको कोनिड-१९ को 

सङ्क्रमण नेपालमा बढ्दै गएको सन्दिामा सोको िोकथाम, ननर्न्त्रण 

तथा उपिाि सम्बन्धमा देहार्बमोनजम गने गिाउने:- 

१. कोनिड-19 को िोकथाम, ननर्न्त्रण तथा उपिािको लानग आर्श्यक 

व्यर्स्था नमलाउन सङ्क्रामक िोग ऐन, 2020 को दफा २ को 

उपदफा (2) बमोनजम प्रते्यक नजल्लाको लानग सम्बन्त्रन्धत प्रमुख 

नजल्ला अनधकािीलाई मुकिि गने।प्रमुख नजल्ला अनधकािीले सोही 

अनधकािको प्रर्ोग गिी पहाडी ि नहमाली नजल्लाका हकमा २०० तथा 

काठमाडौ ं उपत्यका ि तिाईका नजल्लाका हकमा ५०० िन्दा बढी 

सनक्रर् सङ््क्रनमतको सङ््या पुगेका नजल्लामा नजल्लाििी र्ा 

नजल्लाको कुनै िागमा मात्र लागू हुने गिी आर्श्यक पिेमा नजल्ला 

कोनिड-१९ सङ््कट व्यर्स्थापन केन्द्रको नसफारिस नलई सम्वत् 

२०७८ साल बैशाख १६ गते नबहान ६.०० बजेदेन्त्रख लागू हुने गिी पन्ध्र 

नदनको लानग सार्ाजननक आर्ागमन, बजाि सञ्िालन तथा अन्य सबै 



 

 

प्रकािका र्सु्त ि सेर्ाको आपूनता तथा सञ्िालनमा आर्श्यक 

ननर्न्त्रण तथा ननर्मन गना आर्श्यक ननषेध आदेश जािी 

गने।कोनिड-19 सङ्क्रमणको जोन्त्रखमको आंकलन गिी ननषेधको 

अर्नध बढाउन सनकने।कुनै नजल्लामा सङ्क्रमण बढेमा प्रमुख नजल्ला 

अनधकािीले २४ घण्टाको पूर्ासूिना नदई उपरु्ाक्तबमोनजम ननषेध 

आदेश जािी गने। उपरु्ाक्त व्यर्स्था कार्ाान्वर्न गना गिाउन प्रमुख 

नजल्ला अनधकािीले आर्श्यकता अनुसाि स्थानीर् प्रशासन ऐन, २०२८ 

ले नदएको अनधकाि समेत प्रर्ोग गने। 

२. स्थलमागा तथा हर्ाई मागाबाट आर्ागमन सम्बन्धमा देहार् अनुसाि 

गने:-  

(क) नेपालसुँग नसमाना जोनडएका नछमेकी मुलुकका नागरिकबाहेक 

अन्य देशका नागरिकलाई स्थलमागाबाट हुने आर्ागमन स्थनगत 

गने।   

(ख) स्थलमागाबाट नेपाल आउनुपने िाितीर् नागरिकलाई ननजले र्ात्रा 

गनुा अनघ स्वाब सङ््कलन िएको बहत्ति घण्टानित्रको कोनिड-

१९ नेगेनटि रिपोटा तथा १० नदन अननर्ार्ा रूपमा होटल 

क्वािेन्त्रन्टनमा बसे्न गिी होटल बुक गिेको प्रमाण पेश गिेको 

आधािमा स्थानीर् प्रशासनको अनुमनतमा नेपाल प्ररे्श गना नदने।  

(ग) स्थलमागाबाट नेपाल प्ररे्श गने निननर्ाुँ नागरिकको हकमा 

प्ररे्शाज्ञाका अनतरिक्त ननजले र्ात्रा गनुा अनघ स्वाब सङ््कलन 

िएको बहत्ति घण्टानित्रको कोनिड-१९ नेगेनटि रिपोटा तथा १० 

नदन अननर्ार्ा रूपमा होटल क्वािेन्त्रन्टनमा बसे्न गिी होटल बुक 

गिेको प्रमाण पेश गिेको हुनुपने। 

(घ) हर्ाई मागाबाट नेपाल प्ररे्श गने र्ातु्रले र्ात्रा गनुा अनघ स्वाब 

सङ््कलन िएको बहत्ति घण्टानित्रको कोनिड-१९ नेगेनटि रिपोटा 

तथा १० नदन अननर्ार्ा रूपमा होटल क्वािेन्त्रन्टनमा बसे्न गिी होटल 

बुक गिेको प्रमाण पेश गिेको हुनुपने। 

(ङ) हर्ाई मागाबाट नेपाल प्ररे्श गने नेपाली नागरिकले र्ात्रा गनुा 

अनघ स्वाब सङ््कलन िएको बहत्ति घण्टानित्रको कोनिड-१९ 

नेगेनटि रिपोटा पेश गनुापने ि प्ररे्श गिेपनछ १० नदन अननर्ार्ा 

रूपमा होटल र्ा होम क्वािेन्त्रन्टनमा बस््नुपने। 

(च) िाितबाट स्थलमागा िई नेपाल प्ररे्श गने नेपाली नागरिकहरूको 

हकमा स्थानीर् तहको अनुगमनमा अननर्ार्ा रूपमा १० नदन होम 

क्वािेन्त्रन्टनमा बसु्नपने। 

(छ) होटल र्ा होम क्वािेन्त्रन्टनमा बसे नबसेको  सम्बन्धमा नजल्ला 

कोनिड-१९ सङ््कट व्यर्स्थापन केन्द्र ि स्थानीर् तहले अनुगमन 

गिी कोनिड-१९ सङ््कट व्यर्स्थापन केन्द्र ि गृह मन्त्रालर्मा 

ननर्नमत प्रनतरे्दन गने। 



 

 

(ज) नर्मानस्थलमा मात्र टि ान्त्रजजट हुनेबाहेक नर्देशी नागरिकलाई 

नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान प्रस्थान अनुमनत ननदने। र्स अनघ 

नेपाल प्ररे्श गरिसकेका नर्देशी नागरिकले नेपालबाट हर्ाई र्ा 

स्थलमागाबाट प्रस्थान गना िाहेमा प्रस्थान गना नदने।  

(झ) र्स आदेशको कार्ाान्वर्न गना गिाउन गृह मज्त्रालर्ले 

अध्यागमनसम्बन्धी ि सुँसृ्कनत, पर्ाटन तथा नागरिक उड््डर्न 

मन्त्रालर्ले हर्ाई र्ात्रासम्बन्धी आर्श्यक सूिना जािी गने।  

३. देशििका नर्द्यालर् तथा नशक्षालर्मा िौनतक उपन्त्रस्थनत निई ििुाअल 

ि रै्कन्त्रिक माध्यमबाट मात्र पठन-पाठन जािी िाख्ने। िौनतक 

उपन्त्रस्थनतमा हुने िननएका पूर्ा ननधाारित सबै प्रकािका पिीक्षाहरू 

अको आदेश निएसम्मका लानग स्थनगत गने।  

४. प्रकिण १ बमोनजम ननषेध आदेश िएका नजल्लाका सिकािी ि 

सार्ाजननक कार्ाालर्मा अनार्श्यक िीडिाड हुन ननदन ि 

अत्यार्श्यक सेर्ा प्रर्ाह गने कार्ाालर् बाहेक अन्य कार्ाालर्का 

प्रमुखले आलोपालो पिनतअनुसाि कमािािी खटाई काम सुिारु िाख्ने 

व्यर्स्था नमलाउने। घिबाटै गना सनकने कामको हकमा Work from Home 

को व्यर्स्था गने। र्सिी पालोमा अनुपन्त्रस्थत हुने कमािािीको हकमा 

सम्बन्त्रन्धत कार्ाालर् प्रमुखले कोनिड काज जनाउने।  

५. अत्यार्श्यक र्सु्त र्ा सेर्ा आपूनता गने ननजी व्यर्सार्मा प्रकिण १ 

बमोनजम सम्बन्त्रन्धत प्रमुख नजल्ला अनधकािीले जािी गिेको ननषेध 

आदेशको अधीनमा िही अनार्श्यक िीडिाड हुन ननदने गिी स्वास्थ्य 

सुिक्षा मापदण्ड पालना हुने गिी सञ्िालनको व्यर्स्था नमलाउने।  

६. कोनिड-१९ को िोकथाम, ननर्न्त्रण तथा उपिाि सम्बन्धमा र्स 

आदेशमा उले्लख िएका नर्षर्मा र्सै बमोनजम ि अन्य नर्षर्का 

हकमा नेपाल सिकािबाट र्स अनघ जािी िएका आदेश र्ा सम्बि 

ननकार्बाट जािी िएका मापदण्ड लागू हुने।  

७. उपरु्ाक्त प्रकिण १ देन्त्रख ६ सम्मका व्यर्स्थासम्बन्धी आदेश स्वास्थ्य 

तथा जनसंया मन्त्रालर्ले अनतरिक्ताङ््क गिी नेपाल िाजपत्रमा 

प्रकाशन गने।  

८. नेपाल िाित स्थलगत सीमा नाकाहरू गड््डािौकी, गौिीफन्टा, 

जमुनाह, कृष्णनगि, रे्लनहर्ा, र्ीिगञ्ज, िानी तथा काुँकडनिट्टा ननजकै 

पार्क पने स्थानमा ि काठमाडौमंा कम्तीमा एकहजाि क्षमताको 

बहुउपर्ोगी अधा स्थार्ी प्रकृनतको होन्त्रिङ सेन्टि नेपाली सेनाले 

ननमााण गने। होन्त्रिङ््ग सेन्टि ननमााणका लानग आर्श्यक ि उपरु्क्त 

जग्गा नजल्ला प्रशासन कार्ाालर्ले उपलब्ध गिाउने। र्सका लानग 

आर्श्यक िकमको ननकासा अथा मन्त्रालर्ले ननकासा नदने।  

९. अस्पताल पूर्ााधाि अपर्ााप्त िई उपिाि गनुापने आपत्कालीन 

अर्स्थाका लानग नेपाली सेनाले पर्ााप्त सङ्यामा पालको मौज्दात 



 

 

िाख्ने। पाल खरिदको लानग आर्श्यक िकम अथा मन्त्रालर्ले ननकासा 

नदने। 

१०. स्वास्थ्य तथा जनसङ््या मन्त्रालर्ले अन्त्रिजनको अिार् हुन ननदन 

आर्श्यक सबै व्यर्स्था गने। पर्ााप्त अन्त्रिजन नसनलण्डि उपलब्ध हुने 

गिी आर्ात गने। तत्काल खरिद गना सम्भर् निएमा सहार्तास्वरूप 

नसनलण्डि प्राप्त गना कुटनीनतक पहल गने। सञ्िालनमा निहेका 

अन्त्रिजन प्लाण्टको तत्काल ममात सम्भाि गिी पूणा क्षमतामा 

सञ्िालन हुने व्यर्स्था नमलाउने। 

११. अन्तिदेशीर् व्यापाि ि आपूनता शृङ््खलामा असि नपने गिी आपूनता 

व्यर्स्थालाई ननर्नमत गने तथा बजािमा खाद्यपदाथा¸ औषधी तथा अन्य 

अत्यार्श्यक सामग्रीको कृनत्रम अिार् नसजाना हुन ननदन उद्योग¸ 

र्ानणज्य तथा आपूनता मन्त्रालर्ले सम्बन्त्रन्धत ननकार्हरूको सहर्ोगमा 

ननर्नमत बजाि अनुगमन गने। 

14.  नेपाल सिकाि र्ादी िई मुद्दा िलेका नर्निज्न संलग्न नर्र्िणअनुसािका 

व्यन्त्रक्तहरूको मुद्दा नफताा नलने। 

 


