
 

२०७६ साल माघ २९ गते बधुबार दिनको ३:०0 बजे बसेको मन्त्रिपररषद्को बैठकको ननर्णयः- 
 

1. मखु्यमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलयको प्रिेश विकास सनमनत सम्बरधी विधेयकको मस्यौिा 
स्िीकृत गरी प्रिेश सभामा पेश गनण स्िीकृनत दिने। 
 

2. मखु्यमरिी तथा मन्त्रिपररषद्को कायाणलयको गण्डकी प्रिेशमा अनगुमन तथा मूल्याङ्कनका लानग 
संस्थागत व्यिस्था ,2076 िेहाय बमोन्त्जम स्िीकृत गननः 
(क) प्रस्ततु मस्यौिाको िफा 1 को खण्ड (क) को उपखण्ड (ञ) मा रहेका "प्रिेश नीनत तथा 

योजना आयोगका सन्त्िि-सिस्य सन्त्िि" भर ने शदहिहकोको सटा "प्रिेश सरकारले तोकेका 
प्रिेश नभिका स्थानीय तहका प्रमखु/उपप्रमखु तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्षहको मध्ये नौ जना-
सिस्य" भर ने शदहिािली राख् न ेर सो उपखण्ड (ञ) पनि उपखण्ड (ट) थप गरी "प्रिेश नीनत 
तथा योजना आयोगका सन्त्िि- सिस्य सन्त्िि" भर न ेशदहिािली राख् ने। 

(ख) प्रस्ततु मस्यौिामा भएका आनसुांनगक िटुीहको सच्याउने।  
 

3. उद्योग, पयणटन, िन तथा िातािरर् मरिालयको क्योटो, इक्िेडरमा हनुे इरटरनेशनल दहयाम्बो 
पोनलसी िकण सप फर ग्रीन डेभलपमेरट क्लाइमेट िेरज विषयक कायणक्रममा भाग नलन उद्योग, 

पयणटन, िन तथा िातािरर् मरिालयका सन्त्िि श्री यम प्रसाि पोखरेललाई मनोनयन गनन। 

4. उद्योग, पयणटन, िन तथा िातािरर् मरिालयको प्रािेन्त्शक औद्योनगक क्षेि स्थापनाका लानग जग्गा 
प्राप्त गनण नेपाल सरकारलाई अनरुोध गनन। 

5. उद्योग, पयणटन, िन तथा िातािरर् मरिालयको प्राइभेट फमण िताण गनन सम्बरधमा व्यिस्था गनण 
बनेको विधेयकको तजुणमा गनण सैद्धान्त्रतक स्िीकृनत दिने। 

6. भनूम व्यिस्था, कृवष तथा सहकारी मरिालयको व्यािसावयक कृवष ऋर्को लानग दहयाज अनिुान 
वितरर् कायणक्रम सञ् िालन कायणविनध, २०७६ िेहाय बमोन्त्जम स्िीकृत गननः 
(क) आनथणक मानमला तथा योजना मरिालयको राय िमोन्त्जम प्रस्ततु कायणविनधको पररच्िेि 3 को 

िफा 4 को उपिफा (2) मा उन्त्ल्लन्त्खत "कन्त्म्तमा को. 5 लाख र बढीमा को. एक 
करोडसम्म" भर ने शदहिािलीको सटा "कन्त्म्तमा पााँि लाख रूपैया िेन्त्ख बढीमा पिास लाख 
कोपैयासम्म" भर ने शदहिािली राख् ने। 

(ख) आनथणक मानमला तथा योजना मरिालयको राय िमोन्त्जम सोही पररच्िेिको िफा 4 को 
उपिफा (3) को व्यिस्थाको सटा िेहायको व्यिस्था राख् ने: "उपिफा २ िमोन्त्जमको व्याज 
अनिुान एक िषणका लानग उपलदहध गराइनेि।" 

(ग) सोही पररच्िेिको िफा ११ को उपिफा (1) को सटा िेहाय िमोन्त्जमको उपिफा (1) 
राख् नेः "(१) िफा ८ को अधीनमा रही ऋर् प्रिाह गनन संस्थाले ननधाणरर् गरेको व्याजको 
पिास प्रनतशतसम्म अनिुान उपलदहध गराइनेि।" 

7. भनूम व्यिस्था, कृवष तथा सहकारी मरिालयको गण्डकी प्रिेश एकीकृत भनूम व्यिस्था गनण बनेको 
विधेयक तजुणमाका लानग सैद्धान्त्रतक स्िीकृनत दिन।े 

8. सामान्त्जक विकास मरिालयको गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपनत पिको सेिा सवुिधा मरिीहकोको 
पाररश्रनमक तथा सवुिधा सम्बरधी ऐन, २०७४ को अनसूुिी 1 मा प्रिेश सरकारका मरिीलाई 
तोवकएको क्रम संख्या १, २, 5, 6, ८ र ९ मा उल्लेख भए सरह उपलदहध गराउने। 

 



 


