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प्रदेश नीति िथा योजना आयोगको तनयतमि वैठकको तनर्णयहरु 

तमति २०७७/०१/०९ 

तनर्णयहरुः- 

1. गण्डकी प्रदेशको आगामी आ.व. २०७७/७८ को लातग मन्त्रालयले ियार गरेको वार्षणक 
नीति िथा कायणक्रम यस आयोगबाट ियार पाररएको गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवषीय योजनासँग 
Tie Up भए/नभएको एर्कन गनण मखु्यमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाणलमा पेश भएको एक 
प्रति वार्षणक नीति िथा कायणक्रम माग गरी पररमाजणन गनुण पने भए पररमाजणन गरी पनु मखु्यमन्त्री 
िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाणलयमा पठाउने तनर्णय गररयो ।  

2. मन्त्रालयगि बजेटको तसतलङ सम्बन्त्धमा चाल ुआ.व. २०७६/७७ को बजेटको आधारमा 
आगामी आ.व. २०७७/&८ को बजेटको तसतलङ ियार गने तनर्णय गररयो ।  

3. र्वश्वव्यापी रुपमा फैतलएको नोबेल कोरोना भाइरस(COVID-19) रोगले र्वतभन्न क्षेरमा पारेको 
प्रभावको सम्बन्त्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गनण रार्िय योजना आयोगका माननीय 
सदस्यज्यूको अध्यक्षिामा गठठि सतमतिबाट प्राप्त पर गण्चकी प्रदेश सरकारका 
मन्त्रालयहरु/कायाणलयहरु/सन्त्चवालयहरुमा पठाइ यस प्रदेशमा पारेको प्रभावका सन्त्दभणमा 
जवाफ माग गनण लेखी पठाउने तनर्णय गररयो। 

4. PLGSP को कायणक्रमका सम्बन्त्धमा चाल ुआ.व.को वार्षणक रर्नैतिक कायणयोजना समावेश 
भएका १. लैर्िक समानिा एवम ् सामान्त्जक समावेन्त्शकरर् नीति प्रदेश सरकारमा 
आन्त्िररर्ककरर् २. प्रदेश स्िरको वस्िगुि र्ववरर् संकलन एवम ्प्रकाशन कायणक्रम सञ्चालन 
गने। जनशन्त्ि प्रक्षेपर्को लातग गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नीतिगि तनर्णय गरी जानकारी प्राप्त 
भए पश्चाि सो अनसुार अगातड बढाउने तनर्णय गररयो। माथी उल्लेन्त्खि कायणक्रमका लाउ 
देहाय बमोन्त्जमको रकम बाँडफाँड गरी कायणक्रम सञ्चालन गने तनर्णय गररयो ।  

क. लैर्िक समानिा एवम ्सामान्त्जक समावेन्त्शकरर् नीति प्रदेश सरकारमा आन्त्िररर्ककरर् कायणका 
लातग रु ४ लाख । 

ख. गण्डकी प्रदेशको िथ्याङ्क बैंक बनाउन रु ५ लाख ।  

ग. गण्डकी प्रदेशको वेभ पोटणल बनाउन रु ५ लाख । 
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घ. सामान्त्जक र्वकास मन्त्रालय र आतथणक मातमला िथा योजना मन्त्रालयको लैंतगक उत्तरदायी बजेट 
परीक्षर् (Auditing) का लातग रु ४ लाख ।  

ङ. प्रदेश स्िरको लैंतगक समानिा िथा सामान्त्जक समावेशीकरर् नीति िथा रर्नीति छपाई गनण रु. 
१ लाख ।  

च. फोकल पसणन िातलमका लातग ५० हजार ।  

छ. अन्त्य प्रशासतनक कायणका लातग रु ३ लाख ।  

५. स्थानीय िहलाई ठदने समपरुक र र्वशेष अनदुान कायणक्रमका सम्बन्त्धमा केही स्थानीय िहहरुले 
आतथणक मातमला िथा योजना मन्त्रालयमा र केही स्थानीय िहहरुले प्रदेश नीति िथा योजना आयोगमा 
पेश गरेका आयोजनाका सन्त्दभणमा यस आयोगले ियार पारेका गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवषीय 
योजनासँग िादम्यिा रहे नरहेको र्वषयमा अध्ययन गनण आतथणक मातमला िथा योजना मन्त्रालयलाई 
पराचार गने र उपयिु आयोजना छनौट गरी मन्त्रालयमा र्फिाण पठाउने तनर्णय गररयो ।  


