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 उपाध्यक्ष 

कृतज्ञता 
प्रदेश योजना आयोगको आ.व. २०७८/७९ को  वावर्यक प्रवतवेदन प्रस्तुत गनय 
पाउँदा हामी योजना आयोग पवरवार गौरवावन्वत छौं ।  सात मवहनाभन्दा 
बढी अववि आयोग पदाविकारीवबवहन रहे पवन मध्यमकालीन खचय संरचना, 
वावर्यक ववकास काययक्रम, वववभन् न अनुगमन मूल्याङ्कन लगायतका अन्य 
ववर्य के्षरगत अध्ययन अनुसन्िान सफलतापूवयक सम्पन् न गरेको  
छ । प्रदेशको दीियकालीन सोच  “स्वच्छ, सुखी र समुन् नत प्रदेश”, वदगो 
ववकास लक्ष्य मातहतका अवयव तथा सूचकबमोवजम आवथयक, सामावजक, 
वातावरण र सुशासन आवद सबै के्षरको सन्तुवलत बजेट तथा ववकास 
ववन्यासमा हाम्रो अनवरत प्रयास रहयो ।  

हालसम्मको उपलवधिका लावग ववववि ववर्यका ववज्ञ, स्थानीय तहका 
प्रवतवनवि, रावरिय योजना आयोग र ववकास साझेदारहरूको महत्त्वपूणय 
सहयोग रहेको छ । प्रदेश मवन्रपवरर्द्को वक्रयाशील नेतृत्वको वनयवमत 
मागयदशयनववना वबलकुल नयाँ संरचना र अपूणय संसािनको बावजूद यवत 
उपलवधि सम्भव हुने वथएन । साथै योजना आयोगका दक्ष र वजम्मेवार 
रारिसेवकहरूको भूवमका अतुलनीय छ ।  सबै सहयोगी मन, हात र साथको 
वनवमत्त हावदयक आभार प्रकट गदयछु ।   

 

 

 

 
भार, २०७९ डा. पूणय कुमार लोक्सोम                                                               
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पवरच्छदे १ 
पवरचय 

१.१ आयोगको पवरचय 

नेपालमा वव.सं. २०१३ मा प्रथम पटक योजना आयोगको नामबाट 
प्रिानमन्रीको अध्यक्षतामा ववकास योजना वनमाण गने वनकाय गठनसँगै 
योजनाबद्ध ववकास प्रवक्रयाको प्रारम्भ भएको वथयो । वव.सं. २०४८ मा 
रावर िय योजना आयोगमा केही पवरवतयन गरी योजना आयोगको पुनगयठन 
भयो । सो आयोगको अध्यक्षता प्रिानमन्रीले गने र पूणयकालीन उपाध्यक्ष 
सवहतको ५ जना सदस्यहरू र एक जना सदस्य-सवचव रहने व्यवस्था 
गवरयो । साथै मुख्य सवचव र अथय सवचवलाई पदेन सदस्यको रूपमा 
रावखयो । 

प्रदेश नं. १ को समग्र ववकासका लावग योजना तथा नीवत तजुयमामा 
प्रदेश सरकारलाई सुझाव सल्लाह वदने वनकायका रूपमा प्रदेश योजना 
आयोग (गठन तथा कायय सञ् चालन) आदेश, २०७५ अनुसार प्रदेश योजना 
आयोगको स्थापना भएको हो । आयोग स्थापनाको मुख्य उद्देश्य प्रदेश 
ववकासका लावग दीियकालीन सोच, तथ्यपरक नीवत तथा योजना तजुयमा 
गनय, ववकास आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गनय, प्रदेश 
सरकार र स्थानीय तहवबचको ववकास नीवत तथा योजना तजुयमा र 
कायान्वयनमा समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गनय, ववकास नीवत तथा 
योजनाका वववभन् न आयामहरूको अध्ययन, अनुसन्िान तथा अन्वेर्ण 
गनुयका साथै बहुपक्षीय र विपक्षीय सहयोगको सम्पकय  वनकाय (Focal 
Point) का रूपमा कायय गने रहेको छ । २०७५ मवङ्सर  मवहनामा 
स्थापना भएको हो । यस आयोगले प्रदेश सरकारको ववकास नीवत र 
काययक्रमहरू कायान्वयनको लावग सहजीकरण गदयछ । यसैगरी यसले 
प्रदेशको आवथयक ववकाससम्बद्ध ववर्यहरूमा ववचार आदानप्रदान, बहस, 
छलफल र अन्तरवक्रयाका लावग एउटा मञ्चको रूपमा कायय गदयछ । 
माननीय मुख्यमन्रीले प्रदेश योजना आयोगको अध्यक्षता गनुयहुन्छ भन े
आयोगमा एकजना पूणयकालीन उपाध्यक्ष, चार जना सदस्यहरू र एकजना 
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सदस्य सवचव रहने व्यवस्था छ । आयोगको पूणय बैठक वर्यको कम्तीमा 
दुई पटक बस्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै आयोगको वनयवमत कायय 
सञ्चालनको रेखदेख, वनयन्रण, सुपवरवेक्षण एवं मूल्याङ्कनका लावग 
कम्तीमा प्रत्येक मवहना उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा वनयवमत बैठक बस्ने 
व्यवस्था रहेको छ । 

१.२ आयोगको गठन तथा कायय सञ् चालन आदशे 

प्रदेश मवन्रपवरर्दल ेवमवत २०७५ कावतयक १४ गते प्रदेश योजना आयोग 
(गठन तथा कायय सञ् चालन) आदेश, २०७५ जारी गरेको हो । त्यस 
पश्चात् वमवत २०७६/०१/१७, २०७६/०७/२१ र २०७८।१२।२५ गरी तीन 
पटक यसको संशोिन भएको छ । प्रदेश योजना आयोगमा 
देहायबमोवजमका पदाविकारीहरू रहने व्यवस्था छ: 
क. मुख्यमन्री - अध्यक्ष 
ख. प्रदेश सरकारबाट वनयुक्त एक जना - उपाध्यक्ष 
ग. प्रदेश सरकारबाट वनयुक्त कम्तीमा एक जना 

मवहलासवहत चार जना - सदस्य 
ि. प्रमुख सवचव, प्रदेश सरकार - सदस्य 
ङ. सवचव, आवथयक मावमला तथा योजना मन्रालय - सदस्य 
च. सवचव, प्रदेश योजना आयोगको सवचवालय - सदस्य-सवचव 

उक्त गठन तथा कायय सञ् चालन आदेशले उपाध्यक्ष र सदस्यको वनयुवक्त 
गदा देहायका ववर्य के्षर लगायतको प्रवतवनवित्व हुने गरी ववज्ञता र 
समावेशी आिारमा गवरने व्यवस्था गरेको छ: 
क. आवथयक ववकास, 
ख. सामावजक तथा मानव ववकास, 
ग. भौवतक पूवािार, जलस्रोत तथा ऊजा, 
ि. अन्य प्राकृवतक स्रोत र मानव स्रोत व्यवस्थापन, 
ङ. सुशासन तथा व्यवस्थापन । 

हाल प्रदेश योजना आयोगको अध्यक्ष माननीय मुख्यमन्री राजेन्र कुमार 
राई, माननीय उपाध्यक्ष डा. पूणय कुमार लोक्सोम, माननीय सदस्यहरू 
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डा. ज्ञानेन्र बहादुर काकी, श्री नारायण कोईराला, श्री प्रकाश राई  र 
श्री अन्जु खड्का, प्रदेश नं. १ का प्रमुख सवचव श्री ववनोद प्रकाश वसंह, 
आवथयक मावमला तथा योजना मन्रालयका सवचव श्री वशव कुमार काकी 
र सदस्य सवचव श्री जयकुमार विवमरे रहनु भएको छ । 

१.३ आयोगको सङ्गठन सरंचना र जनशवक्त व्यवस्था 

 प्रदेश योजना आयोगको सङ्गठन संरचना देहाय बमोवजम रहेको छ: 

 
 

मुख्यमन्री

उपाध्यक्ष

सदस्य सदस्य सदस्य 
सवचव

प्रशासन तथा आर्थिक

व्यवस्थापन महाशाखा

र्वकास व्यवस्थापन

तथा समन्वय

महाशाखा

अनुसन्धान, र्वश्लेषण
महाशाखा, अनुसन्धान
तथा मूल्याङ्कन शाखा

सदस्य सदस्य
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त्यसैगरी प्रदेश योजना आयोगमा जनशवक्तको अवस्था देहायबमोवजम रहेको छ: 

क्र.सं. पद सेवा/समहू, श्रेणी/तह 
आ.व. २०७८/७९ 
को स्वीकृत 
दरबन्दी 

आ.व. २०७९/८० को प्रस्ताववत 
दरबन्दी कैवफयत 

थप िट जम्मा 
१ प्रदेश सवचव ने.प्र. रा.प. प्रथम १ ० ० १  
२ उपसवचव ने.प्र./सा.प्र., नवौं/दशौं ३ ० १ २  

३ शाखा अविकृत 
ने.प्र./सा.प्र., 
सातौं/आठौं 

३ ० १ २  

४ इवन्जवनयर इवन्जवनयवरङ/वसवभल १ ० ० १  
५ तथ्याङ्क अविकृत आ.यो.त. १ ० ० १  
६ सहायक/अविकृत ने.प्र./सा.प्र., पाचौँ/छैटौं ३ ० १ २  
७ सहायक/अविकृत ववववि/कम््युटर १ ० ० १  
८ सहायक/अविकृत ने.प्र./लेखा, पाचौँ/छैटौं १ ० ० १  
९ प्रशासन सहायक ने.प्र./सा.प्र., चौथो १ ० ० १  
१० ह.स.चा. तह ववहीन ४ ० ० ४ करार 
११ का.स. तह ववहीन ४ ० ० ४ करार 

जम्मा २३ ० ३ २०  
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प्रदेश योजना आयोगमा हाल कुल दरबन्दी संख्या २० जना रहेको छ 
भने १६ जनाको पदपूवतय रहेको छ । सवचव, अविकृतस्तर छैटौं र 
सहायकस्तरको पदपूवतय भए पवन अविकृतस्तर नवौं/दशौं को पदको १ 
जना, अविकृतस्तर सातौं/आठौं पदको २ जना र इवन्जवनयर १ जनासवहत 
४ वटा पद वरक्त रहेको छ । 

१.४ आयोगको काम, कतयव्य र अविकार 

प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कायय सञ् चालन) आदेश, २०७५ अनुसार 
आयोगको काम कतयव्य र अविकार देहाय बमोवजम रहेको छ: 

१. दीियकालीन सोच, तथ्यपरक नीवत तथा योजना तजुयमा: 

क. प्रदेशको समग्र समृवद्धका लावग दूरगामी सोच सवहतको 
दीियकालीन लक्ष्य, मागयवचर, नीवत तथा योजना तजुयमा गरी 
कायान्वयनको लावग वसफावरस गने, 

ख. आवथयक ववकास, सामावजक ववकास, भौवतक पूवािार, जलस्रोत 
तथा ऊजा, अन्य प्राकृवतक स्रोत, मानव स्रोत व्यवस्थापन, 
सुशासन र व्यवस्थापन लगायतका के्षरमा रणनीवत, नीवत तथा 
योजना तयार गने, 

ग. सम्बवन्ित मन्रालय तथा वनकायसँगको समन्वयमा प्रदेशस्तरका 
नयाँ ववकास आयोजनाको लेखाजोखा, पूवय मूल्याङ्कन तथा 
परीक्षणसमेत गरी परामशय वदने, 

ि. लाभ लागत लगायतका ववववि ववश्लेर्णको आिारमा आयोजना 
बैंक व्यवस्थापन प्रणाली (Project Bank Management System) 
वनमाण गने, गराउने, 

ङ. प्रदेशमा रहेका स्रोतको अनुमान, प्रके्षपण र ववतरण, आयोजनाको 
आवथयक, सामावजक, ववत्तीय, प्राववविक र वातावरणीय 
ववश्लेर्णको लावग मापदण्ड तयार गने, गराउने, 
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च. अध्ययन, अनुसन्िान तथा तथ्यपरक नीवत वनमाण प्रवक्रयालाई 
अवलम्बन गरी वववभन् न के्षरगत नीवतहरूको वनमाण तथा सोको 
कायान्वयनको समन्वय र सहजीकरण गने, 

छ. अथयतन्रका समवर टगत के्षरहरूमा अध्ययन गरी त्यस बमोवजमको 
नीवत तथा योजनाको तजुयमा गने, गराउने, 

ज. प्रदेश, रावर िय तथा अन्तररावर िय नीवत संवाद तथा लगानी 
मञ्चको ववकास, सञ्चालन, समन्वय र सहजीकरण गने, 

झ. अन्तररावर िय तथा रावर िय मापदण्ड अनुकूल प्रदेश तथ्याङ्क 
प्रणालीको ववकास र सम्प्रेर्ण गने, गराउने । 

२. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन: 

क. प्रदेश ववकास सम्बन्िी नीवत, योजना, काययक्रम तथा 
आयोजनाको कायान्वयन, प्रवतफल तथा प्रभावको ववश्वसनीय र 
प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको ववकास गने 
तथा त्यसलाई प्रदेश सरकारका वववभन् न वनकायहरूमा लागू गरी 
संस्थागत गराउने, 

ख. मूल्याङ्कनका लावग आवश्यक मापदण्ड र प्रवक्रया वनिारण गरी 
ववर्य के्षरगत नीवत र प्राथवमकता प्रा् त काययक्रम तथा 
आयोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन गने, गराउने र त्यसको 
आिारमा नीवत तथा कायान्वयनको तहमा गनुयपने सुिार गराउने, 

ग. अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको ववर्यमा सरकारी, सावयजवनक, 
स्वतन्र मूल्याङ्कन कता तथा ववर्यगत पेशागत संि संस्था, 
नागवरक समाज र ववकासका साझेदारवबच सञ्जालको ववकास 
र यस सम्बन्िी अनुभवको आदान प्रदान गरी ववशेर्ज्ञताको 
ववकास गने, गराउने । 

३. तहगत समन्वय: प्रदेश र स्थानीय तहको ववकास सम्बन्िी नीवत 
तथा योजना तजुयमा र कायान्वयनमा समन्वय, सहयोग र 
सहजीकरण गने । 
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४. अध्ययन, अनुसन्िान तथा अन्वेर्ण: 

क. प्रदेशस्तरको कुनै नीवतको सान्दवभयकता वा ववकास योजनाका 
वववभन् न पक्षको ववर्यमा स्वतन्र ववज्ञ व्यवक्त, वनकाय वा 
संस्थाबाट शोि तथा अनुसन्िान गने, गराउने र तत् सम्बन्िी 
प्रणालीको ववकास गने । 

ख. प्रावज्ञक, सावयजवनक, वनजी के्षर तथा गैर सरकारी के्षरको 
साझेदारीमा नीवत तथा योजनाको ववकास तथा कायान्वयनको 
के्षरमा हुने अनुसन्िान तथा अध्ययनमा प्रोत्साहन तथा 
सहजीकरण गने, 

ग. आवथयक तथा सामावजक ववकास, भौवतक पूवािार, जलस्रोत, 
ऊजा, प्राकृवतक स्रोत व्यवस्थापन, सुशासन तथा व्यवस्थापन 
लगायत वववभन् न ववर्यगत के्षरको उत्पादन र व्यवसायको 
संरचना,ढाँचा तथा प्रववविमा रूपान्तरण गनुयपने ववर्यका लावग 
तथ्यपरक नीवत, सुझाव तथा प्रस्तावहरू वसफावरस गने । 

५. सम्पकय  वनकाय: बहुपक्षीय र विपक्षीय सहयोगका योजनाको सम्पकय  
वनकाय (Focal Point) का रूपमा आयोगले कायय गने । 

१.५ उपाध्यक्षको काम, कतयव्य र अविकार 

प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कायय सञ् चालन) आदेश, २०७५ अनुसार 
आयोगको उपाध्यक्षको काम, कतयव्य तथा अविकार देहायबमोवजम हुने 
व्यवस्था रहेको छ: 

क. आयोगसँग सम्बवन्ित काम समन्वयात्मक र प्रभावकारी ढङ्गले 
सम्पादन गने, गराउने, 

ख. प्रदेशको आवथयक अवस्था, चालू योजना र प्राथवमकताका 
आयोजना र काययक्रमको कायान्वयनको प्रगवत, समस्या र 
समस्या समािानका उपायका बारेमा अध्यक्षलाई जानकारी 
गराउने, 
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ग. आयोग वा अध्यक्षले तोकेका अन्य कायय गने, गराउने । 

१.६  सदस्यको काम, कतयव्य र अविकार 

प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कायय सञ् चालन) आदेश, २०७५ अनुसार 
आयोगको सदस्यको काम,  कतयव्य र अविकार देहायबमोवजम हुने 
व्यवस्था रहेको छ: 

क. आफ्नो वजम्मेवारीको के्षरसँग सम्बवन्ित नीवत तथा काययक्रमको 
सुपवरवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी जानकारी गराउने, 

ख. आफ्नो वजम्मेवारीको के्षरसँग सम्बवन्ित के्षरगत नीवत, योजना 
तथा काययक्रमको प्रगवतको वावर्यक प्रवतवेदन तयार गरी पेस गने, 

ग. आफ्नो वजम्मेवारीको के्षरसँग सम्बवन्ित अध्ययन अनुसन्िान 
गनुयपने ववर्य पवहचान गरी त्यस्तो ववर्यमा उपाध्यक्ष समक्ष 
वसफावरस गने, 

ि. उपाध्यक्षले तोके बमोवजमका अन्य कायय गने । 

१.७ प्रदशे ववकास पवरर्द ्

प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कायय सञ् चालन) आदेश, २०७५ मा 
आयोगले तजुयमा गरेको दीियकालीन तथा आवविक ववकास योजनामा 
मागयदशयन वदनका लावग एक प्रदेश ववकास पवरर्द् रहने व्यवस्था रहेको 
छ । उक्त प्रदेश ववकास पवरर्दको गठन देहायबमोवजम गवरएको छ: 
क. मुख्यमन्री - अध्यक्ष 
ख. प्रदेश सरकारका मन्रीहरू र मन्रीको 

काययभार सम्हाल्ने राज्य मन्रीहरू - सदस्य 
ग. प्रदेश सभामा प्रवतवनवित्व गने संसदीय 

दलका नेता - सदस्य 
ि. प्रदेश सभाका सवमवतका सभापवतहरू - सदस्य 
ङ. आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू - सदस्य 
च. प्रमुख सवचव, प्रदेश सरकार - सदस्य 
छ. मुख्य न्यायाविवक्ता, प्रदेश नं. १ - सदस्य 
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ज. प्रदेश सरकारका सवचवहरू - सदस्य 
झ. वजल्ला समन्वय सवमवत र स्थानीय तहका 

प्रमुख - सदस्य 
ञ. प्रचवलत कानुन बमोवजम स्थापना भएका संि 

वा संस्थाका प्रवतवनवि तथा वनजी के्षर 
लगायत वववभन् न के्षर, वगय र समुदायको 
प्रवतवनवित्व हुने गरी रावर िय जीवनमा वववशर ट 
योगदान पुर् याएका व्यवक्तहरू मध्येबाट 
कम्तीमा एक वतहाइ मवहला सवहत प्रदेश 
सरकारबाट मनोनीत पन्र जना                            - सवचव 

ट. सवचव, प्रदेश योजना आयोग - सदस्य-सवचव 

पवरर्दको बैठकमा आयोगले तयार गरेको प्रदेश नीवत तथा योजना 
छलफल भएपवछ पवरर्दको वनदेशन अनुसार प्रदेश सरकारको 
स्वीकृवतको लावग पेश गने व्यवस्था रहेको छ । 

१.८ भवन तथा स्रोत सािनको वतयमान अवस्था 

प्रदेश योजना आयोगको आफ् नै सवचवालय भवन नभएकोले आयोगले 
ववराटनगर १२, कवव लेखनाथ मागयवस्थत एक वनजी िरलाई भाडामा 
वलई कायय सञ् चालन गदै आइरहेको छ । आयोगसँग दैवनक कामकाज 
सञ् चालनका लावग आवश्यक डेस्कटप कम््युटर, ल्यापटप, टेबुल, कुसी, 
सोफा, दराज, स्कवपययो वजप, टेरानो कार, मोटरसाइकल, टेवलफोन 
लाइन आवद रहेका छन् ।  
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प्रदेश योजना आयोगको वजन्सी सामाग्रीको वववरण: 

क्र.सं. वववरण 
संख्या 

कैवफयत आ.व. २०७७।७८ 
सम्म 

आ.व. २०७८।७९ 
मा थप 

१ कम््युटर १४   
२ वप्रन्टर १८ ५  
३ अवफस कुसी १९ ७  
४ सािारण कुसी ४९   
५ अवफस टेबलु २० २  
६ वस्टल दराज १० ४  
७ मोटरसाइकल ७   
८ रेविजरेटर १   
९ भ्याक्यमु 

वक्लनर 
१   

१० वाटर वफल्टर १   
११ साइकल २ ४  
१२ चार पाङ्ग्रे 

गाडी 
४ १ १ हस्तान्तरण 

१३ एसी १३ १  
१४ स्टेपलाइजर ११   
१५ वसवलङ पंखा ५   
१६ सोफासेट ५ ३  
१७ ल्यापटप ८ ३  
१८ इन्टरकम १   
१९ प्रोजेक्टर १   
२० अनलाइन य ु

वप एस ्
१   

२१ अफलाइन 
युवपएस ्

१   

२२ एक्साइड 
धयावि 

१२   

२३ वट टेबल ७   
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क्र.सं. वववरण 
संख्या 

कैवफयत आ.व. २०७७।७८ 
सम्म 

आ.व. २०७८।७९ 
मा थप 

२४ बुककेस ७ १  
२५ मोडुलर टेवल  २  
२६ झण्डा स्टेण्ड 

ठूलो 
 १  

२७ लो बेड पलङ  १  
२८ स्कुटर १   

१.९ आयोगको बजटे वववरण 
(रु. हजारमा) 

क्र.सं. शीर्यक 
वववनयोवजत ववत्तीय प्रगवत 

प्रवतशत बजेट खचय 
१ चालु ३,७१,२४,००० १,९७,३५,९६८ 

५४.६४ २ पुँजीगत २०,००,००० १६,४२,९१४ 
जम्मा ३,९१,२४,००० २,१३,७८,८८२ 
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पवरच्छदे २ 
प्रमखु उपलवधि 

२.१ मध्यमकालीन खचय सरंचना  

"स्वच्छ, सुखी र समुन् नत प्रदेश" को प्रादेवशक दीियकालीन सोच र 
सामावजक न्याय सवहतको प्रदेश वनमाण गने प्रादेवशक उद्देश्य प्रा् त 
गनय सावयजवनक खचयको कुशल पवरचालन अपवरहायय छ । यसका लावग 
वववनयोजन कुशलता तथा दक्षता र ववत्तीय अनुशासनको प्रभावकारी 
व्यवस्थापन गने औजारका रूपमा मध्यमकालीन खचय संरचना रहेको  
छ । अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले संि, प्रदेश र 
स्थानीय तहका सरकारले सावयजवनक खचयको वववरण प्रस्तुत गदा 
अवनवायय रूपमा मध्यमकालीन खचय संरचना तजुयमा गरी पेस गनुयपने 
व्यवस्था गरेको छ ।  

मध्यमकालीन खचय संरचना  
(आ.व. २०७९/८०-२०८१।८२) को 
खाका तयार गदा गत आवथयक 
वर्यको वास्तववक स्रोत अनुमान र 
खचयअनुसार आगामी बाँकी दुई 
वर्यको बजेट पवरमाजयन सवहत 
प्रके्षपण गवरन्छ । यसरी 
मध्यमकालीन खचय संरचनामा 
चक्रीय वहसाबले प्रत्येक वर्य तीन 
वर्यको बजेटको आकलन गवरनु 
पछय । यो प्रवक्रयाले बजेट तजुयमा 
प्रवक्रयालाई यथाथयपरक र 
वस्तुवनर ठ बनाउन महत्त्वपूणय  
भूवमका पुर् याउनुको साथै 

बजेटलाई प्रादेवशक लक्ष्य, उद्देश्य, नवतजा र उपलवधिसँग आबद्ध 
गराउँछ । तसथय, यस खचय संरचनालाई ववकासको आवश्यकता, 
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आयोजना कायान्वयनको अवस्था, राजस्व र वैदेवशक सहायताको 
अनुमान समेतलाई समेटेर हरेक वर्य पवरमाजयन गवरन्छ । 

यसमा वदगो ववकास लक्ष्य, रावर िय ववकास लक्ष्य र प्रदेशको आवविक 
योजनाको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीवतसँग वावर्यक बजेटलाई 
तादात्म्यता कायम गराउने भरपूर प्रयास गवरएको छ । मध्यमकालीन 
खचय संरचनामा प्रादेवशक बजेटलाई प्रादेवशक दीियकालीन सोचका 
आिारस्तम्भ, लैवङ्गक संकेत र जलवायु संकेतका आिारमा पवन 
वववनयोजन तथा प्रके्षपण गवरएको छ । साथै, यस मध्यमकालीन खचय 
संरचनामा आयोजनाका प्राथवमकतासवहत आगामी तीन आवथयक वर्यको 
स्रोत र सािनको प्रके्षपण, वववनयोजनको सुवनश् चतता, खचयको 
पुस््याईसमेत समे्दै प्रा् त हुन सक्ने उपलवधि समावेश गवरएको छ ।  

२.२ बहकु्षरेीय पोर्ण काययक्रम 

कुपोर्णको समस्यालाई सम्बोिन गरी पोर्णको अवस्थामा सुिार गनय 
वववभन् न वनकायहरूको संयुक्त प्रयास र रावरिय योजना आयोगको 
नेतृत्वमा वव.सं. २०६९ देवख बहुके्षरीय पोर्ण योजना कायान्वयन हुँदै 
आएको छ । 

मवहला बालबावलका तथा वकशोरीहरूको पोर्णको अवस्था सुिार गरी 
दक्ष मानव पुँजीको वनमाण गने दीियकालीन सोचका साथ नेपाल 
सरकारले सुरु गरेको बहुके्षरीय पोर्ण काययक्रम दोस्रो प्रदेश नं. १ का 
१४ वटै वजल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ । काययक्रम सञ्चालन भएका 
१४ वजल्लामध्ये पूणय ्याकेज काययक्रम लागू भएका वजल्ला पाँचथर, 
उदयपुर तथा खोटाङ हुन भने बाँकी वजल्लामा आंवशक ् याकेज काययक्रम 
लागू गवरएको छ । बहुके्षरीय पोर्ण काययक्रम दोस्रो अन्तगयत प्रदेश नं.  
१ का १३७ स्थानीय तहमा बहुके्षरीय पोर्ण काययक्रम कायान्वयन 
भइरहेको छ । जसमा २६ स्थानीय तहमा पूणय ्याकेज काययक्रम र बाँकी 
स्थानीय तहमा आंवशक ्याकेज काययक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । 

बहकु्षरेीय पोर्ण काययक्रममा समावशे भएका क्षरे  
➢ शासकीय प्रबन्ि,  
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➢ वशक्षा,  
➢ मवहला तथा बालबावलका, 
➢ खानेपानी तथा सरसफाइ,  
➢ कृवर्, 
➢ पशुपक्षी, 
➢ स्वास्थ्य । 

आयोगबाट बहुक्षरेीय पोर्ण योजना अन्तगयत  भएका वक्रयाकलाप  
➢ प्रदेशस्तरीय ववर्यगत मन्रालय, वनकाय तथा सम्बवन्ित 

महाशाखासँग समन्वय गवरएको, 
➢ प्रदेश सरकारबाट बहुके्षरीय पोर्ण काययक्रमका लावग बजेट 

वववनयोजनको पहल गवरएको,  
➢ आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत काययक्रम अन्तगयत बहुके्षरीय 

पोर्णसम्बन्िी काययक्रम आयोगका माननीय उपाध्यक्ष, माननीय 
सदस्य, सवचवको अध्यक्षता र कमयचारीहरूको समेत संलग्नतामा 
पाँचथर, भोजपुर, खोटाङ र उदयपुर वजल्लामा पोर्णसम्बन्िी 
सरोकारवालासँग अन्तरवक्रया काययक्रम सञ् चालन गवरएको,  

➢ आयोगका माननीय उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय पोर्ण 
तथा खाद्य सुरक्षा वनदेशक सवमवतको बैठक बसी पोर्णसँग 
सम्बवन्ित ववर्यवस्तुमा छलफल गवरएको, 

➢ चालु आ.व. मा थप भएका ६ वजल्ला (मोरङ, झापा, िनकुटा, 
तेह्रथुम, इलाम र सोलुखुम्बु) का ६३ वटा स्थानीय तहमा पोर्ण 
तथा खाद्य सुरक्षा सवमवत गठन भएको । सवमवत गठन भएका 
मध्ये ४२ वटा स्थानीय तहमा अवभमुखीकरण कायय समेत सम्पन् न 
गवरएको, 

➢ स्थानीय तहलाई बहुके्षरीय पोर्ण काययक्रमका लावग बजेट 
वववनयोजनमा समन्वय गवरएको, 

➢ सब ै स्थानीय तहमा बहुके्षरीय पोर्ण काययक्रम कायान्वयनका 
लावग प्राववविक सहयोग तथा सहजीकरण गवरएको । 
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२.३ अन्य काययक्रमहरू 

१. ववश्व खाद्य काययक्रमसँगको सहकाययमा प्रदेशस्तरीय तथा 
वजल्लास्तरीय पुनरुत्थानशीलता तथा जीववकोपाजयन ववश्लेर्ण 
सम्बन्िी अन्तरवक्रया गोरठी सम्पन् न गवरएको, 

२. रावरिय योजना आयोगको सहकाययमा प्रदेशका मन्रालय तथा 
वनकायका कमयचारीलाई मध्यमकालीन खचय संरचना सफ्टवेयर 
सञ् चालनसम्बन्िी प्रदेशस्तरीय क्षमता ववकास काययक्रम सञ्चालन 
गवरएको, 

३. प्रदेशका माननीय मन्री तथा योजना आयोगका पदाविकारीहरूको 
अध्यक्षतामा आवथयक मावमला तथा योजना मन्रालयको आयोजना र 
प्रदेश सहयोग काययक्रमको सहकाययमा वमवत २०७९/०३/१२ मा एकै 
वदन १४ वटै वजल्लामा आगामी आ.व. २०७९/८० को बजेट तजुयमा 
तथा अन्तरवक्रया  काययक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय तहहरूबाट 
योजना सङ्कलन गवरएको, 

४. आयोगको आयोजना तथा प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग 
काययक्रम (PLGSP) को सहकाययमा  प्रदेशका वववभन् न मन्रालय तथा 
वनकायका कमयचारीलाई योजना तथा बजेटसम्बन्िी प्रदेश 
कमयचारीको लावग दुई वदवसीय क्षमता ववकास तावलम सञ् चालन 
गवरएको,  

५. वमवत २०७८।०८।१९ र २० गते रावरिय योजना आयोग र प्रदेश 
योजना आयोग लुवम्बनी प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा प्रादेवशक 
योजना तथा बजेट तजुयमा पवरयोजना बैक र सम्भाव्य लगानीका के्षर 
तथा तहगत समन्वय ववर्यक दुई वदवसीय योजना सम्मेलन – 
२०७८ र ववद्युतीय प्रणाली हस्तान्तरण काययक्रममा आयोगका 
सवचवको नेतृत्वमा सहभागी भई वनम्नानुसार ११ बुँदे लुवम्बनी 
िोर्णापर जारी गवरयो: 
➢ रावरिय योजना आयोग र सातैवटा प्रदेश योजना आयोगवबचको 

समन्वयलाई प्रभावकारी रूपमा स्थावपत गने, 
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➢ सह-अवस्तत्व, समन्वय र सहकाययको संस्कृवतलाई आत्मसात् 
गरी प्रदेशहरू वबचको साझा दृवरटकोण कायम गदै रावरिय र 
प्रादेवशक सन्तुलनको माध्यमबाट आवथयक समृवद्धको लक्ष्य 
हावसल गने, 

➢ रावरिय योजना आयोगले संि, प्रदेश र स्थानीय तहबाट 
कायान्वयन गवरने आयोजना/काययक्रम वगीकरणसम्बन्िी 
मापदण्ड तजुयमा गरी कायान्वयनमा ल्याउने, 

➢ प्रदेश तहले सम्भाव्य लगानीका के्षरहरू पवहचान गदै 
पवरयोजनासम्बन्िी आवश्यक तयारी पुरा गरी लगानी सम्मेलन 
आयोजना गने र यसका लावग पवरयोजना बैंकमा पवरयोजनाको 
सम्पूणय वववरण प्रववरट गने, 

➢ रावरिय योजना आयोगबाट हस्तान्तरण भएका ववद्युतीय 
प्रणालीहरूको कायान्वयनका लावग क्षमता ववकास गने, 

➢ एक आपसमा जोवडएका प्रदेशहरूका योजना छनौट र सञ्चालन 
गदा बहुप्रादेवशक महत्त्वका पवरयोजना बनाउन पहल गने, 

➢ संिीय तहबाट गवरने ववत्तीय हस्तान्तरणलाई वस्तुपरक र 
समन्यावयक ढङ्गले ववतरण गनय रावरिय योजना आयोगल े
समन्वय गने, 

➢ प्रदेशहरूको आन्तवरक स्रोतको पवहचान र ववस्तारका लावग 
कानूनी र संस्थागत ववकासमा जोड वदने, 

➢ जलवायु पवरवतयन र वातावरण प्रदूर्णले उत्पन् न हुन सक्ने 
ववपवत्तलाई सामना गनय साझा रणनीवत र योजनाहरू तजुयमा गरी 
कायान्वयन गने, 

➢ वदगो ववकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गदै ती लक्ष्य प्राव्तका 
लावग सहकायय र समन्वय गने, 

➢ आगामी तेस्रो योजना सम्मेलन उपयुक्त समयमा गण्डकी 
प्रदेशले आयोजना गने । 

६. प्रदेश योजना आयोग तथा संयुक्त रारि संि नेपालको आयोजनामा 
संयुक्त रारि संिीय वदगो ववकास काययक्रम सहयोग काययढाँचा 
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२०२३-२०२७ को तजुयमाका लावग प्रदेशस्तरीय परामशय काययक्रम 
सम्पन् न भएको, 

७. वमवत २०७८।१२।०७ र ०८ गते बागमती प्रदेश नीवत तथा योजना 
आयोगिारा आयोवजत र गाउँपावलका रावरिय महासंिको समन्वय 
तथा व्यवस्थापनमा भएको काययक्रममा रावरिय योजना आयोग र ७ 
वटै प्रदेशका योजना आयोगका पदाविकारी तथा प्रवतवनवि, स्थानीय 
तहका संि, महासंि पदाविकारी तथा प्रवतवनविवबच योजना तजुयमा, 
कायान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको समीक्षाबाट प्रा्त 
वनरकर्य यसप्रकार रहेका छन्: 

➢ पवरणाममुखी र उत्पादनमूलक योजना तजुयमालाई सहज 
तुल्याउनको वनवम्त आयोजना छनोटको मापदण्ड र आयोजना 
बैंकको प्रभावकारी कायान्वयनको व्यवस्था गने, 

➢ आयोजनालाई गौरवका योजना, ठूला योजना, रुपान्तरणकारी 
आयोजना, मझौला तथा साना आयोजनाका रूपमा वगीकरण 
गरी बजेट वववनयोजन गने व्यवस्था वमलाउने, 

➢ आवविक योजना र गुरुयोजना वदगो ववकास लक्ष्यसँग तालमेल 
हुने गरी बजेटलाई साङ्केतीकरण गने, 

➢ स्थानीय तहले संि र प्रदेश सरकारसँग माग गने आयोजना 
वहउँदे सभामाफय त वसफावरस गने र सोही सूची मध्येबाट मार 
संि र प्रदेशले आफ्नो वावर्यक बजेटमा योजना व्यवस्था गन े
प्रणाली स्थावपत गने, 

➢ रावरिय योजना आयोगले आउँदो आवथयक वर्यको महत्त्वपूणय 
आयोजना तथा काययक्रम र यसमा प्रदेशले खेल्नुपने भूवमका बारे 
प्रदेश नीवत तथा योजना आयोगलाई फागुन मसान्तवभर 
जानकारी गराउने । यसैगरी प्रदेश नीवत तथा योजना आयोगल े
संिीय र प्रादेवशक लक्ष्य, प्राथवमकता र आयोजना तथा 
काययक्रमको बारेमा चैर मसान्तवभर स्थानीय तहको योजना 
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संरचनालाई अवनवायय रूपमा जानकारी गने र आगामी वर्य 
सञ्चालन गने योजनाको सूचीलाई अवन्तम रूप वदने, 

➢ स्थानीय र प्रदेश तहको प्रवतवेदन (भौवतक तथा ववत्तीय प्रगवत 
र वदगो ववकास लक्ष्यलाई समे्ने गरी) प्रणालीलाई एकीकृत र 
व्यववस्थत गनय रावरिय योजना आयोग र प्रदेश नीवत तथा 
योजना आयोगले भूवमका खेल्ने, 

➢ अन्तरप्रदेश समन्वय पवरर्दमा र प्रदेश समन्वय पवरर्दमा 
स्थानीय तहबाट गवरने प्रवतवनवित्व प्रणालीमा प्रिानमन्री र 
मुख्यमन्रीिारा मनोनयन गदा संि/महासंिसँग परामशय गनय 
अनुरोि गने, 

➢ गैरबजेटरी योजना वनरुत्सावहत गने, वावर्यक योजना तजुयमाभन्दा 
पवहले वड.वप.आर. समेतका पूवय तयारी भएका र लागत अनुमान 
समेतका पूवय तयारी गवरएका आयोजनालाई प्राथवमकताका साथ 
बजेट वववनयोजन गने, 

➢ श्रावणमा आवथयक वर्य सुरु हुने अवहलेको अभ्यासलाई पवरवतयन 
गरी नयाँ वर्यअनुसार हुने गरी कानूनी प्रबन्ि वमलाउन नेपाल 
सरकारसँग अनुरोि गने, 

➢ सावयजवनक खवरद ऐन र वनयमावलीलाई पुनरावलोकन गरी 
वैज्ञावनक र व्यवहावरक बनाउनु पने, 

➢ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संिीय सरकारले खटाउने कमयचारी 
कम्तीमा सामान्यतः दुई वर्य सरुवा नहुने प्रबन्ि वमलाउने,  
स्थानीय तह र प्रदेशलाई आवश्यक पने जनशवक्त उपलधि 
गराउन आवश्यक व्यवस्था गनुयपने, 

➢ अनुगमन सम्बन्िी एकीकृत सूचना प्रणाली ( Project Monitoring 
information system [ProMIS]) को ववकास गरी संस्थागत गने 
र पूवय डेस्क वरभ्यू, चेक वलरटको तयारी सवहत नवतजामुखी 
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अनुगमन प्रणालीको अवलम्बन र तहगत प्रवतवेदन प्रणालीको 
ववकास गने । 

८. अनुगमनबाट प्रा्त सुझाव कायान्वयन भएको सुवनवश्चत गने व्यवस्था 
वमलाउने । 

२.४ अनगुमन र मलू्याङ्कन 

आ.व. २०७८/८९ मा आयोगका पदाविकारी तथा कमयचारीबाट प्रदेश नं. 
१ अन्तगयतका वनम्न काययक्रम तथा आयोजनाको कामको मूल्याङ्कन, 
सोको प्रभावकावरताको ववर्यमा आगामी वदनमा त्यसको वदगोपना र 
त्यसले पाने असरको लेखाजोखा गनय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गवरएको 
छ: 

१. बहुके्षरीय पोर्ण काययक्रम 
२. सुनसरी वजल्लामा सञ्चावलत आयोजना 

१. बहकु्षरेीय पोर्ण काययक्रम  

मवहला बालबावलका तथा वकशोरीहरूको पोर्णको अवस्था सुिार गरी 
दक्ष मानव पुँजीको वनमाण गने दीियकालीन सोचका साथ नेपाल 
सरकारले सुरु गरेको बहुके्षरीय पोर्ण काययक्रम दोस्रो पोर्ण वस्थवतमा 
सुिार ल्याउन चाल्नु पने कदम, बजेटको वस्थवत स्थानीयस्तरमा सो 
ववर्यक बजेटको प्रभावकावरताका ववर्यमा छलफल गनय आयोगबाट 
माननीय उपाध्यक्षको नेतृत्वमा खोटाङ, भोजपुर, पाँचथर र उदयपुर 
लगायतका वजल्लामा अनुगमन गवरयो । 

अनगुमनको उद्दशे्य 
➢ प्रदेश स्तरमा सञ्चावलत बहुके्षरीय पोर्णसम्बन्िी काययक्रमको 

वस्तुवस्थवत बारेमा जानकारी वलन, 
➢ बहुके्षरीय पोर्णसँग सम्बवन्ित काययके्षरको पवहचान, ववकास 

ववववविकरण तथा आम नागवरकको पोर्णमा पहुँच हुनसकोस् 
भन् ने उद्देश्य रहेको छ,  

➢ बहुके्षरीय पोर्णसम्बन्िी काययक्रम प्रभावकारी रूपमा हुनसकोस्  
यसले अकालमा नागवरकको ज्यान जोवखममा नहोस्, सबै 
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बालबावलका कुपोर्णमुक्त भई स्वस्थ समाजको ववकास हुन 
सकोस्, 

➢ स्वास्थ्य र ववकासको पाटो सुिार हुन सकेमा राज्यले ववकासमा 
गवत वलन सक्छ र स्वस्थ समाजको वनमाण हुन सक्छ । 

अनगुमनबाट देवखएका मखु्य–मखु्य ववर्यवस्त ु

वफवदम न.पा. मा सम्पन् न ववद्यालय खानेपानी आयोजना तथा पोर्ण 
सुिारका लावग मवहला सहकारी समूहलाई अनुदान काययक्रमको अनुगमन 
गदा तपवसलबमोवजम प्रगवत भएको देवखयो: 

➢ ववद्यालय खानेपानी आयोजना ९० प्रवतशत सम्पन् न भएको, 
➢ मवहला सहकारीका अनुदान प्रा्त मवहलािारा आय-आजयनका 

लावग व्यवसाय सञ्चालन भएको, 
➢ स्थानीय वनकायका पदाविकारी पोर्णसम्बन्िी ववर्यमा 

सकारात्मक रहेको, 
२. सनुसरी वजल्लामा सञ्चावलत आयोजना 

आयोगका माननीय सदस्य तथा कमयचारीबाट सुनसरी वजल्लामा 
सञ् चावलत तपवसलका आयोजनाको वजल्ला समन्वय सवमवत 
सुनसरीको समन्वयमा अनुगमन गवरयो: 
➢ भुटाहा वसमवतया सडक कालोपरे 
➢ हवरनगर गौतमपुर नयाँहाट कालोपरे 
➢ कृवर् हाटको भवन वनमाण 
➢ कृरण आिारभूत माध्यवमक ववद्यालय भवन वनमाण 
➢ दुगा मवन्दर भवन वनमाण  

अनगुमन गदा दवेखएको योजनाको अवस्था 
➢ सडक  वनमाण लगभग ७५ प्रवतशत  सम्पन् न भएको, 
➢ प्राइम कोटय गरी वनमाण कायय अगाडी बढी रहेको, 
➢ कृरण आिारभूत माध्यवमक ववद्यालय भवन वनमाण कायय 

भइरहेको, 
➢ कृवर् हाटको भवन वनमाण कायय अवन्तम चरणमा पुगेको पाइयो, 
➢ दुगा मवन्दर भवन वनमाण कायय सम्पन् न भएको पाइयो 
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अनगुमनका क्रममा वदएका सुझाव  
➢ सम्पन् न हुन बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन् न गनय गराउन जोड 

वदनुपने, 
➢ प्राइमकोटय गरी वनमाण कायय स्थवगत गवरएको र सडकका वबच-

वबचमा उवक्कएको पाइएकोले पुन:वनमाण कायय गदा प्राइमकोटय 
गरेर मार कालोपरेको काम गनय र वनमाण स्थलमा 
योजनासम्बन्िी होवडयङ बोडय नदेवखएकोले वनमाण स्थलमा सबैले 
देख्ने गरी होवडयङ बोडय राख्न सुझाव वदइयो ।    
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पवरच्छदे ३ 
वनरकर्य तथा भावी काययवदशा 

३.१ प्रमखु उपलवधि 

प्रदेश योजना आयोगले स्थापना भएको छोटो अवविमा िेरै उपलवधि 
हावसल गरेको छ जसमध्ये प्रमुख उपलवधिलाई तल बुँदागत रूपमा 
प्रस्तुत गवरएको छ ।  

क. प्रदेश नं. १ को चौथो मध्यमकालीन खचय संरचना (MTEF) (आ.व. 
२०७९/८०-२०८१/८२) तजुयमा गरी प्रकाशन गरेको छ । 

ख. बहुपक्षीय तथा विपक्षीय ववकास साझेदारसँगको समन्वय र 
सम्पकय  ववकासको भूवमका वनवाह गरेको छ ।  

३.२ समस्या तथा चनुौती 

राजनीवतक पवरवस्थवतका कारण आयोगका पदाविकारीहरू समय अगावै 
वरक्त भई आयोगको काममा समस्या परेको छ । कम्तीमा काययवाहकको 
व्यवस्था हुन सके यो समस्या केही हदसम्म समािान हुने वथयो । ववगत 
दुई वर्य ववश्वकै समस्या र चुनौतीको रूपमा रहेको कोवभड-१९ 
महामारीको असर हालसम्म पवन कायमै छ । यस ैकारणले पवन ववकास 
वनमाणले गवत वलन सकेको छैन । यस्तो यथाथयलाई आत्मसात् गदै 
समयानुकूल काययशैली अपनाउँदै योजना आयोगको दैवनक कायय 
सञ्चालन गनुय एक चुनौतीको रूपमा रहेको छ । त्यसैगरी, आयोगको 
आवथयक, कानूनी, मानवीय, संस्थागत समस्याहरू रहेका छन् । जसमध्य े
प्रमुख समस्याहरू वनम्न अनुसार रहेका छन्: 

क. काययवववि तथा वनदेवशकाको अभाव, 
ख. आफ्नै सवचवालय भवनको अभाव, 
ग. अनुसन्िान, ववकाससँग सम्बवन्ित महाशाखा भए पवन मानव 

संसािनको पवरचालन गनय नसवकएको, 
ि. आयोग लामो समयसम्म पदाविकारीववहीन रहनु, 
ङ. ववर्य ववज्ञको सहज उपलधिता नहुनु । 
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३.३ समस्या समािानका लावग आयोगबाट भएका प्रयास 

क. भवन भाडामा वलई कायय सञ्चालन गवरएको, 
ख. आवश्यकताअनुसार सेवा करारमा जनशवक्त व्यवस्था गवरएको, 
ग. आयोगको कामकारबाहीलाई प्रववविमैरी र पारदशी बनाउन 

Website वनमाण गवरएको, 
ि. आयोगको आगामी कायययोजना वनमाण गवरएको । 

३.४ प्रदशे योजना आयोगको भावी काययवदशा 

क. स्थानीय तहको बजेट तथा काययक्रम कायान्वयनको प्रगवत 
समीक्षा गने , 

ख. गरीबसँग मुख्यमन्री अवभयान,  
ग. प्रदेश पाश्वयवचर पवरमाजयन गने, 
ि. मानव ववकास प्रवतवेदन (HDI) प्रादेवशक बस्तुवस्थवतको तयारी 

गनय, 
ङ. पवरयोजना बैक स्थापना गने,  
च. आवविक योजना पवरमाजयन गने,  
छ. प्रदेश ववकास पवरर्द्को बैठक गने, 
ज. पवरयोजना अनुगमन मूल्याङ्कन तथा दस्तावजीकरण गने, 
झ. प्रदेश आवथयक तथा सामावजक ववकासको मोडल तयार गने , 
ञ. दाइजो प्रथा, बाल वववाह, बहुवववाहको वतयमान अवस्था र 

वनराकरण गने ।



 

केही तवस्वरहरू 

 
पदाविकारीज्यूहरूको सपथ ग्रहण काययक्रम 



 

 
मध्यमकालीन खचय संरचना (२०७९/८०-२०८१।८२) को सावयजवनकीकरण काययक्रम 



 

 
मध्यमकालीन खचय संरचना तयारीसम्बन्िी गोरठी 

 



 

 
बहुक्षेरीय पोर्ण काययक्रमको प्रगवत समीक्षा काययक्रम 



 

 
बहुक्षेरीय पोर्ण काययक्रमको झलक 



 

 
बहुक्षेरीय पोर्ण काययक्रमको झलक



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

प्रदेश सरकार 
प्रदशे योजना आयोग 

प्रदेश नं. १, ववराटनगर, नेपाल 
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