
सम्बत ्२०7७ साल असार 15 गत ेसोमबार बसेको मन्त्रिपररषद्को बठैकका निर्णयहरू 
 

क्र.स. मरिालय निर्णयको सकं्षिप्त ब्यहोरा 
१.  अर्थ मन्त्रालय विद्यालय क्षेर विकास कायथक्रममा जापान सरकारले प्रदान गने 300 

मममलयन (करीब 30 करोड 80 लाख रुपयैा) अनदुान सहायता स्िीकार 
गने । 

२.  ऊजाथ, जलस्रोत तर्ा 
मसिँचाइ मन्त्रालय 

बोराङ्ग नौविस े २२० के.भी. प्रशारण लाइन आयोजना र कुशाहा-
बबराटनगर १३२ के.भी. प्रशारण लाइन आयोजनाको लागग जग्गा प्राप्तत 
गनथ प्रारप्भभक कारिाही गने अगिकारी क्रमशः सहायक लेखा अगिकृत 
प्रल्हाद कुमार काकी र सहायक प्रशासकीय अगिकृत कृष्ण कुमार 
खड्कालाई तोक्न े। 

३.  गहृ मन्त्रालय हत्या भई मतृ्य ुभएका सलाथही प्जल्लाको रामनगर गाउिँपामलका िडा न.ं 
४ बस्ने मतृक रामजलमं रायको पररिारलाई राहत/क्षततपतुत थ स्िरुप रु. 
१० लाख (अक्षरेपी दश लाख मार ) उपलब्ि गराउने । 

४.  परराष्र मन्त्रालय सयंकु्त राष्रसङ्घका लागग नेपालको स्र्ायी तनयोग, जेनेभाको आगर्थक 
िर्थ २०७६/७७ को लागग नेपाल परराष्र सेिाका राजपराङ्ककत प्रर्म 
शे्रणी, सहसगचि (ममतनष्टर)-१ र राजपराङ्ककत द्वितीय शे्रणी, उपसगचि 
(ममतनष्टर काउन्त्सेलर/ काउन्त्सेलर)-१ गरी २ (दईु) िटा अस्र्ायी 
दरबन्त्दी निीकरण/स्िीकृत गने। 

५.  भमूम व्यिस्र्ा, सहकारी 
तर्ा गररबी तनिारण 
मन्त्रालय 

भमूम सभबन्त्िी समस्या समािान आयोग गठन आदेश (पहहलो 
सशंोिन), २०७७ स्िीकृत गने । 

६.  श्रम, रोजगार तर्ा 
सामाप्जक सरुक्षा 
मन्त्रालय 

हाल स्र्गगत रहेको श्रम स्िीकृतत हदन ेकायथ देहाय बमोप्जम हुने गरी 
खुला गने:- 
क) बबदामा नेपाल आएका तर्ा मभर्ा अिगि र करार अिगि बािँकी 

रहेकाको हकमा कोमभड-१९ परीक्षण र स्िास््य सभबन्त्िी प्रोटोकलको 
पालना गने गरी िदेैमशक रोजगारीमा जान सहमतत हदने । 

ख) यस पिूथको करार अिगि समातत भई पनु: करार निीकरण गरेका र 
मभर्ाको समेत भयाद र्प भएका व्यप्क्तले आिश्यक कागजातहरु 
सहहत तनिेदन हदएमा कोमभड-१९ परीक्षण र स्िास््य सभबन्त्िी 
प्रोटोकल समेतको आिारमा पनुःश्रम स्िीकृतत जारी गने । 

७.  1.  विश्िव्यापी महामारीको रूप मलएको कोमभड-१९ को सकं्रमण सभबन्त्िमा नेपाल सरकार, 



मप्न्त्रपररर्द्को ममतत २०७७/२/२८ गतकेो तनणथयअनसुार सकं्रामक रोग ऐन, 2020 को दफा २ 
बमोप्जम जारी गररएको आदेशको क्रमसङ््या २ को खण्ड (फ) पति देहायको खण्ड (ब)  र्प 
गरी उक्त आदेशलाई ममतत २०७७ साउन 6 गते मङ्गलबार (तदनसुार २०२० जुलाई 21) 
मध्यरातसभमका लागग नेपालभर लागू हुने गरी तनरन्त्तरता हदने । सोको सचूना नेपाल 
राजपरमा अततररक्ताङ्क गरी प्रकाशन गने । 
(ब) उपयुथक्त खण्ड (क) देखख (फ) सभम जुनसकैु व्यहोरा लेखखएको भए तापतन कोमभड-१९ 

को सकं्रमणको जोखखम विश्लेर्णका आिारमा प्जल्ला कोमभड-१९ सङ्कट व्यिस्र्ापन 
केन्त्र (DCCMC) ले COVID-19 Crisis Management Center (CCMC) र  स्िास््य तर्ा 
जनसङ््या मन्त्रालयसिँग समन्त्िय गरी प्जल्लाको सभपणूथ भ-ूभाग िा कुन ैक्षेरमा बन्त्द 
गराउन िा मसल गनथ सक्निे ।   

२. नेपाल सरकार, मप्न्त्रपररर्द्को ममतत 2077/2/12 को तनणथयबमोप्जम जारी भएको 
नेपाली नागररकलाई स्िदेश आउन सहजीकरण गनेसभबन्त्िी आदेश, 2077 मा उल्लेख 
भए बाहेक विश््िव्यापी महामारीको रूपमा फैमलएको कोमभड-१९ रोगको संक्रमणबाट 
सुरक्षक्षत रहनका लागग तिमेकी ममरराष््रहरू लगायत अन्त्य ममरराष््रहरूले चालेका प्रयास र 
अनुभिसमेतलाई ध्यानमा राखी यस क्षेरमा बसोबास गने व्यप्क्तहरूलाई सो रोगको 
संक्रमणबाट सुरक्षक्षत रा््न नेपालको अन्त्तराथष््हरय सीमानामा रहेका नेपाल प्रिेश गने सिै 
प्रिेश विन्त्द ुर खुल्ला सीमानाको जुनसुकै स्र्ानबाट हुनसक्ने यारुहरूको आिागमन 207७ 
असार १६ गते मङ्गलबार मध्यरातसभमका लागग स्र्गगत गररएकोमा हाललाई ममतत २०७७ 
साउन 6 गत े मङ्गलबार (तदनसुार २०२० जुलाई 21) मध्यरातसभमका लागग नेपालको 
अन्त्तराथष््हरय सीमानामा रहेका नेपाल प्रिेश गने सिै प्रिेश विन्त्द ु र खुल्ला सीमानाको 
जुनसुकै स्र्ानबाट हुनसक्ने यारुहरूको आिागमन स्र्गगत गने गरी तनरन्त्तरता हदने। तर, 
मालसामानको ढुिानीलाई यर्ाित कायम रा््ने। सबै ककमसमका आन्त्तररक र बाह्य 
व्यािसातयक यारुबाहक हिाई उडानहरू उक्त अिगिसभम स्र्गन गने। यो आदेशको 
पालना नगरी सीमा नाकाबाट प्रिेश गने गराउने र प्रिेश गरेका मातनसहरूलाई लुकाउने 
कायथ गरे गराएमा प्रचमलत कानूनबमोप्जम कारबाही गने । 

3. नेपाल आउन ैपने अिस्र्ामा रहेका नेपाली नागररकका विदेशी राहदानीबाहक सन्त्तान, नेपाली 
नागररकको विदेशी राहदानीबाहक पतत िा पत्नी र स्िदेशमा आफन्त्तको काजककररया गनथ 
आउनपुने नेपाली मलूका विदेशी राहदानीबाहकलाई सभबप्न्त्ित नेपाली तनयोगको मसफाररसमा 
नेपाल आउन स्िीकृतत हदन े। 

4. बरभिुन अन्त्तराथप्ष्रय विमानस्र्लको Departure/Arrival lounge मा खहटई Front line मा काम गने 

स्िास््यकमी, सरुक्षाकमी तर्ा िाय ु सेिा कभपनीका Check-in ब्यागेज Load/unload गने 

व्यप्क्तहरूल ेप्रयोग गने मास्क, स्यातनटाइजर र ग्लोभ्स स्िास््य तर्ा जनसङ््या मन्त्रालयल े



उपलब्ि गराउन े।  
5. बरभिुन अन्त्तराथप्ष्रय विमानस्र्लबाट यारहुरूलाई विमभन्त्न होप्ल्डङ्ग सेन्त्टरसभम लजैान नेपाली 

सेनाका सिारी सािन प्रयोग गने र सोको लागग आिश्यक इन्त्िन खचथ नेपाली सेनालाई उपलब्ि 

गराउने । 
6. हिाईमागथ िा स्र्लमागथबाट आउने व्यप्क्तले आफ्नो घरमा क्िारेप्न्त्टनसरहको सवुििा भएको 

व्यहोरासहहत Home Quarantine मा बस्न अनरुोि गरेमा स्र्ानीय प्रहरी र िडा सममततको 
कायाथलयको मसफाररसको आिारमा स्िास््य तर्ा जनसङ््या मन्त्रालयल ेतोकेबमोप्जमको  Home 

Quarantine सभबन्त्िी मापदण्ड पालना गने गरी DCCMC ले Home Quarantine मा बस्न अनमुतत 

हदन सक्नेि।  
7. विश््िव्यापी महामारीको रूप मलएको कोमभड-१९ को सकं्रमणको रोकर्ाम, तनयन्त्रणका लागग 

सरकारल ेसकं्रामक रोग ऐन, 2020 को दफा २ बमोप्जम जारी गरेको आदेश जनताको जीिन 
रक्षाका लागग हो। हालसभम यो आदेशको पालना गरी सार् हदनभुएकोमा नेपाल सरकार 
सभपणूथ हददीबहहनी तर्ा दाजुभाइहरूमा हाहदथक िन्त्यिाद ज्ञापन गदथि। सार्,ै ममतत २०७७ 
साउन 6 गत ेमङ्गलबार (तदनसुार २०२० जुलाई 21) मध्यरातसभमका लागग जारी भएको 
उक्त आदेश र नेपालको अन्त्तराथष््हरय सीमानामा रहेका नेपाल प्रिेश गने सि ैप्रिेश विन्त्द ुर 
खुल्ला सीमानाको जुनसकैु स्र्ानबाट हुनसक्ने यारहुरूको आिागमन स्र्गगत गने कायथको पणूथ 
पालना गरी गराई सहयोग परु्याउन ुहुन नेपाल सरकार सभपणूथ हददीबहहनी तर्ा दाजुभाइहरूमा 
हाहदथक आग्रह गदथि । 

 

 


