
सम्बत ्२०7७ साल मङ ससर 15 गते सोमबार बसेको मन्त्रिपररषद् बैठककाा सिर्णयहरू 

क्र.स. मरिालय सिर्णयको संन्त्िप् त व्यहोरा 
१.    प्रधािमरिी तथा 

मन्त्रिपररषद्को कायाणलय 
राष्ट्रिय पिुसिणमाणर् प्रासधकरर्को कायाणवसध समसत २०७७।९।१० बाट एक 
वषणका लासग थप गिे। 

२.  अथण मरिालय प्राथसमकता प्राप्त िदी बेससि बाढी जोन्त्िम व्यबस्थापि आयोजिाका लासग 
एससयाली सबकास बैंकबाट प्राप्त हिेु अमेररकी डलर 40 समसलयि (कररव रु. 
4 अवण 77 करोड) वरावरको सहसुलयतपूर्ण ऋर् र अमेररकी डलर 10 
समसलयि (कररब रु. 1 अवण १9 करोड) बराबरको अिदुाि सहायता स्वीकार 
गिे। 

३.  ऊजाण, जलस्रोत तथा ससिँचाइ 
मरिालय 

सारजेि जलष्ट्रवद्यतु कम्पिी सलसमटेड अरतगणत सिमाणर्ाधीि १४.८ मेगावाट 
िमताको सारजेि (मासथल्लो) तथा ४२.५ मेगावाट िमताको सारजेि जलष्ट्रवद्यतु 
आयोजिाको लासग रसवुा न्त्जल्लामा सिमाणर् हिेु प्रशारर् लाइिको राइट अफ 
वे को दायािँ बायािँ 9/9 समटरमा पिे सिजी जग्गा लगायतका अरय 
संरचिाहरूको िसतपूसतण सिधाणरर् गिण सम्बन्त्रधत न्त्जल्लाका प्रमिु न्त्जल्ला 
असधकारीलाई अध्यि र  ष्ट्रवद्यतु ष्ट्रवकास ष्ट्रवभागका सस.सड.ई. श्री न्त्चरञ् जीष्ट्रव 
झालाई सदस्य तोक्िे। 

४.  भूसम व्यवस्था, सहकारी तथा 
गररबी सिवारर् मरिालय 

ईलाम न्त्जल्ला साष्ट्रवक फुटुक र वाफु्रङ, साष्ट्रवक िाररङु र िामथलाका हाल 
इलाम िगरपासलकामा पिे बाहेकका िेिहरु र साष्ट्रवक साङरुम्बा गा.ष्ट्रव.स.का 
हाल इलाम िगरपासलकामा पिे बाहेकका िेिहरु मालपोत/िापी कायाणलय, 

ईलामको कायणिेिबाट न्त्झकी हालको ससंगो देउमाई िगरपासलका मालपोत/िापी 
कायाणलय मंगलबारे, ईलामको कायणिेिमा समावेश गरी सो िेिका मोठशे्रष्ता, 
ष्ट्रफल्डबकु लगायत मालपोत/िापी कायाणलय मंगलबारे, ईलामलाई हस्तारतरर् 
गरी सेवा संचालि गिण स्वीकृसत ददिे। 

५.  भौसतक पूवाणधार तथा 
यातायात मरिालय 

सवारी चालक अिमुसतपिको िवीकरर् एवं संघको असधकार िेिसभि पिे 
सावणजसिक सवारी साधिहरुको जािँचपास र रुट ईजाजतपिको िवीकरर् गिे 
म्याद २०७७ मंससर मसारत सभि परेमा ढीलो भएबापत/िवीकरर् म्याद 
िाघेबापत बझुाउि ुपिे शलु्क जररवािा समिाहा गिे गरी स्वीकृसत ददिे। 

६.  मष्ट्रहला, बालबासलका तथा 
ज्येष्ठ िागररक मरिालय 

क. चाल ु आसथणक वषण २०७७/७८ का लासग भक्तपरुको सािोदठमीन्त्स्थत 
बालसधुार गृह र सोको ष्ट्रवस्ताररत शािाहरुको रुपमा रहेका कास्की, मोरङ 
तथा बािँकेन्त्स्थत बाल सधुार गृहहरुको सञ्चालि र व्यवस्थापिको न्त्जम्मेवारी 
रयूितम सषु्ट्रवधाष्ट्रवष्ट्रहि बालबासलकाको लासग शैन्त्िक कायणक्रम (यूसेप 
िेपाल) सञ् चालि गिण ददिे।  

ि. आगामी आसथणक वषणदेन्त्ि भक्तपरुको सािोदठमीन्त्स्थत बालसधुार गृह र सोको 
ष्ट्रवस्ताररत शािाहरुको रुपमा रहेका कास्की, मोरङ तथा बािँकेन्त्स्थत बाल 
सधुार गृहहरुको सञ्चालि र व्यवस्थापि सम्बरधमा संगठि तथा 
व्यवस्थापि सवेिर् गरी आवश्यक जिशन्त्क्त र संगठि संरचिाको व्यवस्था 
गरी िेपाल सरकार आफैले सञ्चालि गिे। 

७.  रिा मरिालय िेपाली सेिाका महासेिािी परुुषोतम ढकाल, प्राष्ट्रवसधक महासेिािी ईश्वर कुमार 
शे्रष्ठ र प्राष्ट्रवसधक महासेिािी अच्यतु प्रसाद असधकारीको पदावसध थप गिे। 



८.  वि तथा वातावरर् 
मरिालय 

रोष्ट्रहर्ी ससिँचाइ आयोजिाको मूल िहर र सोलगायतका अरय भौसतक संरचिाहरू 
सिमाणर् गरी उक्त ससंचाइ आयोजिा सञ् चालि गिण रुपरदेही न्त्जल्लाको देवदह 
िगरपासलका-२ मा रहेको राष्ट्रिय वि िेिको ०.६८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गिण 
र तहािँ रहेका रुि/पोल सबरुवाहरूसमेत हटाउि स्वीकृसत ददिे। 

९.  कृष्ट्रष तथा पशपुरछी ष्ट्रवकास 
मरिालय 

िाद्य पदाथणको गरु्, स्तर सिधाणरर् सम्बरधी आदेश स्वीकृत गिे। 

१०.  उद्योग, वान्त्र्ज्य तथा आपूसतण 
मरिालय 

पाइपलाइिबाट पेट्रोसलयम पदाथण ढुवािी (सरुिा तथा सियमि) आदेश, 2077 
स्वीकृत गिे। 

११.  उद्योग, वान्त्र्ज्य तथा आपूसतण 
मरिालय 

उत्पन्त्िको प्रमार्पि जारी गिे सम्बरधी कायणष्ट्रवसध, 2077 स्वीकृत गिे। 

 


