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  उपाध्यक्ष 

कृतज्ञता 
प्रदेश योजना आयोग गठन भएको लगभग डेढ वषयमा आयोगको दोस्रो वाटषयक प्रततवेदन 
प्रस्ततु गरररहँदा आयोगको गठन र सञ् चालनको तसलतसलामा हामीलाई मागयदशयन गनुय हनेु, 

सहयोग र सहकायय गनुयहनेु र अनेक सीतमतताको बाबजदु आयोगलाई नततजा मूलक बनाउन 
टियाशील रहन ुहनेु सबैमा हार्दयक कृतज्ञता अपयण गदयछु । आयोगका अध्यक्ष माननीय 
मखु्यमन्री, सबै मन्रालयका माननीय मन्री लगायत पदातिकारीहरू, योजना अतिकृत र 
सम्बद्ध अतिकारीहरूले सहयोगमा तत्परता देिाएर हामीलाई सहजीकरण गररर्दन ुभएको   

छ । आयोगलाई सरकारले व्यापक काययक्षेर तोटकर्दएको छ । मूलतः प्रदेशको सवायङ्गीण 
टवकास र आतथयक क्षेरको मीमांसा गने तथा र्िपक्षीय तथा बहपुक्षीय सहयोगको सम्पकय  
तनकायको रूपमा तोकेको छ । टवकास योजनाको अनगुमन गरी सिुारको तसफाररस गनुय 
आयोगको अको महत्त्वपूणय कायय हो ।  

कुनैपतन योजनाको सफलताको लातग संरचनाको आवश्यकता पछय जस अन्तगयत संस्था    

पदयछ । संस्थालाई चलायमान बनाउन श्रोतको आवश्यकता पछय जस अन्तगयत मानव र 
टवत्तीय श्रोत पदयछ । श्रोत व्यवस्थापन गनय काययशैली अनशुासन र अनगुमन मूल्याङ्कनको 
टवति पतन तनरूटपत हनु ुपछय जसलाई तनयमावली, काययटवति र पररभाटषत नेततृ्व प्रणालीिारा 
व्यवखस्थत गनुय पदयछ ।  

प्रदेश योजना आयोग आफ्नो खजम्मेवारी परुा गनय दत्तखचत्त छ । संस्थागत टवकासको लातग 
आवश्यक पने यावत ्संस्थागत सीतमतताको बाबजदु आयोगले महत्त्वपूणय काययहरू सम्पन्न 
गरेको छ तर गनुय पने िेरै कायय बाँकी छ । हामी पतन संघीयतालाई पूणयता र्दने िममा 
बामे सदै गरेको राटिय अवस्थामा    छौँ । आगामी र्दनमा हाम्रो यारा सबल हनेु अपेक्षा 
रािेका छौं । सम्बखन्ित सबैबाि थप सहयोग प्राप् त हनेु अपेक्षा सटहत पनु: कृतज्ञता ज्ञापन 
गदयछु ।  

 
 

सबुोिराज प्याकुरेल 
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पररच्छेद – एक 

प्रदशे योजना आयोग 

१.१ प्रदेश योजना आयोगको पररचय 

योजनाबद्ध टवकास प्रटियाको प्रारम्भसँगै टव.सं. २०१३ मा प्रथम पिक योजना 
आयोगको नामबाि प्रिानमन्रीको अध्यक्षतामा टवकास योजना तनमायण गने तनकाय 
गठन भएको    तथयो । टव.सं. २०४७ को पटहलो जनआन्दोलनबाि बहदुलीय 
प्रजातन्रको पनुस्थायपना र देशमा संवैिातनक राजतन्रको व्यवस्था गररए पश् चात ्
टव.सं. २०४८ मा राखष् िय योजना आयोगमा केही पररवतयनहरू भयो । पनुगयठन 
भएको सो आयोगको अध्यक्षता प्रिानमन्रीले गने र पूणयकालीन उपाध्यक्ष 
सटहतको ५ जना सदस्यहरू र एक जना सदस्य सखचव रहने व्यवस्था गररयो । 
मखु्य सखचव र अथय सखचव पदेन सदस्यको रूपमा समावशे गररयो । 

संघीयता कायायन्वयन भएपश् चात ्हरेक प्रदेशमा प्रदेश योजना आयोगको व्यवस्था 
हनुपुने अपररहाययता भएकोले प्रदेश नं. १ को समग्र टवकासका लातग योजना तथा 
नीतत तजुयमामा प्रदेश सरकारलाई सझुाव सल्लाह र्दने तनकायका रूपमा प्रदेश 
योजना आयोग (गठन तथा कायय सञ् चालन) आदेश, २०७५ अनसुार प्रदेश 
योजना आयोगको स्थापना भएको हो । आयोग स्थापनाको मखु्य उद्देश्य प्रदेश 
टवकासका लातग दीघयकालीन सोच, तथ्यपरक नीतत तथा योजना तजुयमा गनय, 
टवकास आयोजनाहरूको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गनय, प्रदेश सरकार र प्रदेश नं. 
१ का स्थानीय तह बीचको टवकास नीतत तथा योजना तजुयमा र कायायन्वयनमा 
समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गनय, टवकास नीतत तथा योजनाका टवतभन् न 
आयामहरूको अध्ययन, अनसुन्िान तथा अन्वषेण गनुयका साथै बहपुक्षीय र दईु 
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पक्षीय सहयोगका योजनाको सम्पकय  तनकाय (Focal Point) का रूपमा कायय गने 
रहेको छ । 

प्रदेश योजना आयोगको स्थापना टव.सं. २०७५ मंतसर मटहनामा भएको हो । 
यस आयोगले प्रदेश सरकारको टवकास नीतत र काययिमहरू कायायन्वयनको लातग 
सहजीकरण गदयछ । यसैगरी यसले प्रदेशको आतथयक टवकास सम्बद्ध टवषयहरूमा 
टवचार आदानप्रदान, बहस, छलफल र अन्तरटियाका लातग एउिा मञ्चको रूपमा 
कायय गदयछ । माननीय मखु्यमन्रीले प्रदेश योजना आयोगको अध्यक्षता गनुयहनु्छ 
भने आयोगमा एक जना पूणयकालीन उपाध्यक्ष, चार जना सदस्यहरू र एक जना 
सदस्य सखचव रहने व्यवस्था छ । आयोगको पूणय बैठक वषयको कम्तीमा दईु 
पिक बस्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै आयोगको तनयतमत कायय सञ्चालनको 
रेिदेि, तनयन्रण, सपुररवेक्षण एवं मूल्याङ्कनका लातग कम्तीमा प्रत्येक मटहना 
उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा तनयतमत बैठक बस्ने व्यवस्था रहेको छ । 

१.२ प्रदेश योजना आयोगको गठन तथा कायय सञ् चालन आदेश 

प्रदेश सरकार मखन्रपररषद् ले  तमतत २०७५ काततयक १४ गते प्रदेश योजना 
आयोग (गठन तथा कायय सञ् चालन) आदेश, २०७५ जारी गरेको हो । त्यस 
पश् चात ्यो अवतिसम्ममा तमतत २०७६।०१।१७ र २०७६।०७।२१ गरी 
दईु पिक यो गठन तथा कायय सञ् चालन आदेशको संशोिन गरी सटकएको  
छ ।
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यो आयोगको गठन तथा कायय सञ् चालन आदेशले प्रदेश योजना आयोगको 
पररकल्पना गरी आयोगमा देहाय बमोखजमका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरू रहन े
व्यवस्था गरेको छ :  

(क) मखु्यमन्री              - अध्यक्ष 

(ि)  प्रदेश सरकारबाि तनयिु एक जना           - उपाध्यक्ष 

(ग)  प्रदेश सरकारबाि तनयिु कम्तीमा एक जना  

मटहलासटहत चार जना    - सदस्य 

(घ)  प्रमिु सखचव, प्रदेश सरकार    - सदस्य 

(ङ)  सखचव, आतथयक मातमला तथा योजना मन्रालय - सदस्य 

(च)  सखचव, प्रदेश योजना आयोगको सखचवालय   -सदस्य-सखचव 

उि गठन तथा कायय सञ् चालन आदेशले उपाध्यक्ष र सदस्यको तनयखुि गदाय 
देहायका टवषय के्षर लगायतको प्रतततनतित्व हनुे गरी टवज्ञता र समावेशी आिारमा 
गररने व्यवस्था गरेको छ :  

(क) आतथयक टवकास, 

(ि) सामाखजक तथा मानव टवकास, 

(ग) भौततक पूवायिार, जलस्रोत तथा ऊजाय, 
(घ) अन्य प्राकृततक स्रोत र मानव स्रोत व्यवस्थापन, 

(ङ) सशुासन तथा व्यवस्थापन । 

हाल प्रदेश योजना आयोगको अध्यक्ष माननीय मखु्यमन्री शेरिन राई, उपाध्यक्ष 
माननीय सबुोिराज प्याकुरेल, सदस्यहरू माननीय पूणयकुमार लोक्सोम र माननीय 
तमना भण्डारी, प्रमिु सखचव श्री र्दनेश भट्टराई, आतथयक मातमला तथा योजना 
मन्रालयका सखचव श्री दामोदर रेग्मी र सदस्य सखचव श्री भरतमखण ररजाल रहन ु
भएको छ ।
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मखु्यमन्री 

१.३ आयोगको सङ्गठन संरचना र जनशखि व्यवस्था 
प्रदेश योजना आयोगको सङ्गठन संरचना देहायबमोखजम रहेको छ : 

 

उपाध्यक्ष

सदस्य सदस्य सखचव (रा.प. प्रथम)

टवकास व्यवस्थापन तथा समन्वय महाशािा
उपसखचव, रा.प. र्ितीय, प्र., सा.प्र. १

शािा अतिकृत, रा.प.ततृीय १
नायब सधुबा/कम्प्यिुर अपरेिर २

प्रशासन तथा आतथयक व्यवस्थापन महाशािा
उपसखचव, रा.प. र्ितीय, प्र., सा.प्र. १

शािा अतिकृत, रा.प. ततृीय १
लेिापाल, रा.प. अन. प्रथम १

नायब सधुबा/कम्प्यिुर अपरेिर १
िररदार, रा.प.अन. र्ितीय १

कायायलय सहयोगी ३
हलकुा सवारी चालक ३

अनसुन्िान, टवश् लेषण महाशािा, अनसुन्िान 
तथा मूल्याङ्कन शािा

उपसखचव, रा.प. र्ितीय, प्र., सा.प्र. १
शािा अतिकृत, रा.प. ततृीय १

तथ्याङ्क/GIS अतिकृत, रा.प. ततृीय १
नायब सधुबा/कम्प्यूिर अपरेिर २
तथ्याङ्क सहायक, रा.प.अनं. प्रथम १

सदस्य सदस्य
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त्यसैगरी प्रदेश योजना आयोगमा जनशखिको अवस्था देहायबमोखजम रहेको छ: 
 

ि.सं. पद सेवा समूह 
शे्रणी 
वा तह 

स्वीकृत 
दरबन्दी 

पदपूततय 
भएको 

कुल 
ररि 

कैटफयत 

१ सखचव 
 ने. 
प्र. 

सा.प्र. 
रा.प. 
प्रथम 

१ १ ०   

२ उपसखचव 
 ने. 
प्र. 

सा.प्र. 
रा.प. 
र्ितीय 

३ 0 3  

३ 
शािा 
अतिकृत 

 ने. 
प्र. 

सा.प्र. 
रा.प. 
ततृीय 

३ २ १   

४ 
तथ्याङ्क/GIS 
अतिकृत 

ने.आ.

यो.त. 
तथ्याङ्क 

रा.प. 
ततृीय 

१ ० १   

५ 
अतिकृतस्तर, 
छैठौं 

 ने. 
प्र. 

सा.प्र.  5 2 3   

६ 
अतिकृतस्तर, 
छैठौं 

 ने. 
प्र. 

लेिा  1 1 1  

 
अतिकृतस्तर, 
छैठौं 

ने.आ.

यो.त. 
तथ्याङ्क  1 1 0  

७ 
साहयकस्तर, 
पाँचौं 

 ने. 
प्र. 

सा.प्र.  १ १ ० 

थप १ 
जना स. 
कम्प्यिुर 
अपरेिर  

८  का.स.   शे्रणी 
टवहीन 

३ 
३ 

करार 
० 

थप १ 
जना 
करारमा 

९  ह.स.चा.   शे्रणी 
टवहीन 

३ 
३ 

करार 
०  
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प्रदेश योजना आयोगमा हाल कुल दरबन्दी संख्या २२ जना रहेको छ भने १६ 
जनाको पद पूततय रहेको छ । तल्लो तहका कमयचारीहरू तथा राजपर अनटङ्कत 
पदहरू लगभग पूणय रहे तापतन राजपराटङ्कत पदहरूमा उपसखचवको पद सवै, 
शािा अतिकृत एक जना र तथ्याङ्क/GIS अतिकृतसटहत चारविा पद ररि 
रहेको छ । 

१.४ प्रदेश योजना आयोगको काम, कतयव्य र अतिकार 

प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कायय सञ् चालन) आदेश, २०७५ अनसुार 
आयोगको काम कतयव्य र अतिकार देहाय बमोखजम रहेको छ : 

१. दीघयकालीन सोच, तथ्यपरक नीतत तथा योजना तजुयमा : 
(क) प्रदेशको समग्र समटृद्धका लातग दूरगामी सोच सटहतको दीघयकालीन 

लक्ष्य, मागयखचर, नीतत तथा योजना तजुयमा गरी कायायन्वयनको लातग 
तसफाररस गने, 

(ि) आतथयक टवकास, सामाखजक टवकास, भौततक पूवायिार, जलस्रोत तथा 
ऊजाय, अन्य प्राकृततक स्रोत, मानव स्रोत व्यवस्थापन, सशुासन र 
व्यवस्थापन लगायतका क्षेरमा रणनीतत, नीतत तथा योजना तयार 
गने, 

(ग) सम्बखन्ित मन्रालय तथा तनकायसँगको समन्वयमा प्रदेशस्तरका 
नयाँ टवकास आयोजनाको लेिाजोिा, पूवय मूल्याङ्कन तथा 
परीक्षणसमेत गरी परामशय र्दने, 

(घ) लाभ लागत लगायतका टवटवि टवश्लषेणको आिारमा आयोजना बैंक 
व्यवस्थापन प्रणाली (प्रोजेक्ि बैंक म्यानेजमेन्ि तसस्िम) तनमायण गने, 

गराउने, 
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(ङ) प्रदेशमा रहेका स्रोतको अनमुान, प्रके्षपण र टवतरण, आयोजनाको 
आतथयक, सामाखजक, टवत्तीय, प्राटवतिक र वातावरणीय टवश्लषेणको 
लातग मापदण्ड तयार गने, गराउने, 

(च) अध्ययन, अनसुन्िान तथा तथ्यपरक नीतत तनमायण प्रटियालाई 
अवलम्बन गरी टवतभन् न क्षरेगत नीततहरूको तनमायण तथा सोको 
कायायन्वयनको समन्वय र सहजीकरण गने, 

(छ) अथयतन्रका समखष् िगत क्षेरहरूमा अध्ययन गरी त्यस बमोखजमको 
नीतत तथा योजनाको तजुयमा गने, गराउने,  

(ज) प्रदेश, राखष् िय तथा अन्तरायखष् िय नीतत संवाद तथा लगानी मञ्चको 
टवकास, सञ्चालन, समन्वय र सहजीकरण गने, 

(झ) अन्तरायखष् िय तथा राखष् िय मापदण्ड अनकूुल प्रदेश तथ्याङ्क प्रणालीको 
टवकास र सम्प्रषेण गने, गराउन े। 

२. अनगुमन तथा मूल्याङ्कन : 
(क) प्रदेश टवकास सम्बन्िी नीतत, योजना, काययिम तथा आयोजनाको 

कायायन्वयन, प्रततफल तथा प्रभावको टवर्श्सनीय र प्रभावकारी 
अनगुमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको टवकास गने तथा त्यसलाई प्रदेश 
सरकारका टवतभन् न तनकायहरूमा लागू गरी संस्थागत गराउने, 

(ि) मूल्याङ्कनका लातग आवश्यक मापदण्ड र प्रटिया तनिायरण गरी टवषय 

क्षेरगत नीतत र प्राथतमकता प्राप् त काययिम तथा आयोजनाको प्रभाव 
मूल्याङ्कन गने, गराउने र त्यसको आिारमा नीतत तथा कायायन्वयनको 
तहमा गनुयपने सिुार गराउने, 
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(ग) अनगुमन तथा मूल्याङ्कनको टवषयमा सरकारी, सावयजतनक, स्वतन्र 

मूल्याङ्कन कताय तथा टवषयगत पेशागत संघ संस्था, नागररक समाज 
र टवकासका साझेदार बीच सञ्जालको टवकास र यस सम्बन्िी 
अनभुवको आदान प्रदान गरी टवशषेज्ञताको टवकास गने, गराउने । 

३. तहगत समन्वय : प्रदेश र स्थानीय तहको टवकास सम्बन्िी नीतत तथा 
योजना तजुयमा र कायायन्वयनमा समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गने । 

४. अध्ययन, अनसुन्िान तथा अन्वेषण : 
(क) प्रदेशस्तरको कुन ैनीततको सान्दतभयकता वा टवकास योजनाका टवतभन् न 

पक्षको टवषयमा स्वतन्र टवज्ञ व्यखि, तनकाय वा संस्थाबाि शोि 
तथा अनसुन्िान गने, गराउने र तत ्सम्बन्िी प्रणालीको टवकास 
गने । 

(ि) प्राखज्ञक, सावयजतनक, तनजी क्षेर तथा गैर सरकारी क्षेरको साझेदारीमा 
नीतत तथा योजनाको टवकास तथा कायायन्वयनको क्षेरमा हनु े
अनसुन्िान तथा अध्ययनमा प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गने, 

(ग) आतथयक तथा सामाखजक टवकास, भौततक पूवायिार, जलस्रोत, ऊजाय, 
प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापन, सशुासन तथा व्यवस्थापन लगायत 
टवतभन् न टवषयगत क्षेरको उत्पादन र व्यवसायको संरचना, ढाँचा तथा 
प्रटवतिमा रूपान्तरण गनुयपने टवषयका लातग तथ्यपरक नीतत, सझुाव 
तथा प्रस्तावहरू तसफाररस गने । 

५. सम्पकय  तनकाय : बहपुक्षीय र दईु पक्षीय सहयोगका योजनाको सम्पकय  
तनकाय (Focal Point) का रूपमा आयोगले कायय गने । 
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१.५ उपाध्यक्षको काम, कतयव्य र अतिकार 

प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कायय सञ् चालन) आदेश, २०७५ अनसुार 
आयोगको उपाध्यक्षको काम, कतयव्य तथा अतिकार देहाय बमोखजम हनु े
व्यवस्था रहेको छ : 

(क) आयोगसँग सम्बखन्ित काम समन्वयात्मक र प्रभावकारी ढङ्गले 
सम्पादन गने, गराउने, 

(ि) प्रदेशको आतथयक अवस्था, चालू योजना र प्राथतमकताका आयोजना 
र काययिमको कायायन्वयनको प्रगतत, समस्या र समस्या समािानका 
उपायका बारेमा अध्यक्षलाई जानकारी गराउने, 

(ग) आयोग वा अध्यक्षले तोकेका अन्य कायय गने, गराउने । 

१.६  सदस्यको काम, कतयव्य र अतिकार 

प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कायय सञ् चालन) आदेश, २०७५ अनसुार 
आयोगको सदस्यको काम कतयव्य र अतिकार देहाय बमोखजम हनु े व्यवस्था 
रहेको छ : 

(क) आफ्नो खजम्मवेारीको के्षरसगँ सम्बखन्ित नीतत तथा काययिमको 
सपुररवेक्षण, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गरी जानकारी गराउने, 

(ि) आफ्नो खजम्मवेारीको के्षरसगँ सम्बखन्ित क्षरेगत नीतत, योजना तथा 
काययिमको प्रगततको वाटषयक प्रततवदेन तयार गरी पेश गने, 

(ग) आफ्नो खजम्मेवारीको के्षरसँग सम्बखन्ित अध्ययन अनसुन्िान गनुयपने 
टवषय पटहचान गरी त्यस्तो टवषयमा उपाध्यक्ष समक्ष तसफाररस गने, 

(घ) उपाध्यक्षले तोके बमोखजमका अन्य कायय गने । 
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१.७ प्रदेश टवकास पररषद् 

प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कायय सञ् चालन) आदेश, २०७५ मा आयोगले 
तजुयमा गरेको दीघयकालीन तथा आवतिक टवकास योजनामा मागयदशयन र्दनका 
लातग एक प्रदेश टवकास पररषद् रहने व्यवस्था रहेको छ । उि प्रदेश टवकास 
पररषदको गठन देहायबमोखजम गररएको छ : 
(क) मखु्यमन्री - अध्यक्ष 
(ि) प्रदेश सरकारका मन्रीहरू र मन्रीको काययभार सम्हाल्ने 

राज्य मन्रीहरू 
- सदस्य 

(ग) प्रदेश सभामा प्रतततनतित्व गने संसदीय दलका नेता - सदस्य 
(घ) प्रदेश सभाका सतमततका सभापततहरू - सदस्य 
(ङ) आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू - सदस्य 
(च) प्रमिु सखचव, प्रदेश सरकार - सदस्य 
(छ) मखु्य न्यायातिविा, प्रदेश नं. 1 - सदस्य 
(ज) प्रदेश सरकारका सखचवहरू - सदस्य 
(झ) खजल्ला समन्वय सतमतत र स्थानीय तहका प्रमिु - सदस्य 
(ञ) प्रचतलत काननु बमोखजम स्थापना भएका संघ वा संस्थाका 

प्रतततनति तथा तनजी क्षेर लगायत टवतभन् न क्षेर, वगय र 
समदुायको प्रतततनतित्व हनुे गरी राखष् िय जीवनमा टवखशष्ट 
योगदान परु् याएका व्यखिहरू मध्येबाि कम्तीमा एक ततहाइ 
मटहला सटहत प्रदेश सरकारबाि मनोनीत पन्र जना                                  

 
 
 
  
- सदस्य              

(ि) सखचव, प्रदेश योजना आयोगको सखचवालय         - सदस्य सखचव 
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पररषदको बैठकमा आयोगले तयार गरेको प्रदेश नीतत तथा योजना छलफल 
भएपतछ पररषदको तनदेशन अनसुार प्रदेश सरकारको स्वीकृततको लातग पेश गने 
व्यवस्था रहेको छ । 

१.८ आयोगको सखचवालय भवन तथा स्रोत सािनको वतयमान अवस्था 
प्रदेश योजना आयोगको आफ्नै सखचवालय भवन नभएकोले आयोगले टवरािनगर 
१२, कटव लेिनाथ मागय खस्थत एक तनजी घरलाई भाडामा तलई कायय सञ् चालन 
गदै आइरहेको छ । आयोगसँग दैतनक कामकाज सञ् चालनका लातग डेस्किप 
कम्प्यिुर, ल्यापिप, डेस्क-िेबलु, कुसी, सोफा, दराज, स्कटपययो खजप, िेरानो 
कार, मोिरसाइकल, िेतलफोन लाइन, आर्द रहेका छन ्। त्यस्तै आयोगले 
Accounting Software िररद गरी सो Software बाि लेिा सम्बन्िी काययहरू 
हुँदै आएको छ ।  

प्रदेश योजना आयोगका खजन्सी सामाग्रीको टववरण : 

ि.सं.  सामान  

संख्या  
जम्मा आ.व. 

२०७५।७६ 

आ.व. 
२०७६।७७ 

१ कम्प्यिुर ७ ५ १२ 

२ टप्रन्िर ७ ८ १५ 

३ अटफस कुसी १२ ७ १९ 

४ अटफस िेबलु १२ 8 २0 

५ खस्िल दराज ६ ४ १० 

६ मोिरसाइकल/स्कुिर २ ५ ७ 

७ रेटिजरेिर १  १ 

८ भ्याक्यमु खक्लनर १  १ 



 

"स्वच्छ, सिुी र समनु् नत प्रदेश "                 आ.व. २०७६/७७ को वाटषयक प्रततवेदन 

 
12 

ि.सं.  सामान  

संख्या  
जम्मा आ.व. 

२०७५।७६ 

आ.व. 
२०७६।७७ 

९ वािर टफल्िर १  १ 

१० साइकल २  २ 

११ चार पाङ्ग्ग्र ेगाडी ४  ४ 

१२ एयर कखन्डस्नर ६ ५ ११ 

१३ स्िेपलाइजर २ ९ ११ 

१४ तसतलङ पङ्खा ४ १ ५ 

१५ सोफासेि ३ १ ४ 

१६ ल्यापिप ३ ४ ७ 

१७ नेि कुसी २० २९ ४९ 

१८ सप्फिवेयर १ १ २ 

१९ 
व्यािी राख् ने फलामको 
र् याक 

 १ १ 

२० NEC Intercom System  १ १ 
२१ NEC Intercom Digital Set  १ १ 
२२ प्रोजेक्िर  १ १ 
२३ Online UPS  १ १ 
२४ Offline UPS  १ १ 
२५ Exide Battery  १२ १२ 
२६ काठको बकु केस  ७ ७ 
२७ लो बेड  १ १ 
२८ टि िेबल  ७ ७ 
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१.९ आयोगको बजेि टववरण 

ि.सं. शीषयक 

टवतनयोखजत  बजेि टवत्तीय 

प्रगतत 
प्रततशत 

कैटफयत 
बजेि िचय 

१ चालू ५४०३६०००।- १९२५२०००।- ३५.६३  

२ पुजँीगत १८६८२०००।- ४५०००००।- २४.०९  

कुल ७२७१८०००।- २३७५२०००।- ३२.६६  
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पररच्छेद – दुई 

प्रमुख उपलवधध 

२.१ प्रदेशको प्रथम आवतिक 
योजना  तजुयमा 

प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश 
सरकार, प्रदेश नं. १ को 
प्रथम आवतिक योजना 
(२०७६/७७-२०८०/८१) 
को टवस्ततृ दस्तावेज तयार 
गरी प्रकाशन गनय सफल 
भएको छ । आयोगले 
आवतिक योजनाको 
आिारपर प्रकाशन गरेपतछ 
आएका टवतभन्न सझुाव 
सल्लाहलाई समेिेर योजनाको 
टवस्ततृ दस्तावजे तयार पारेको हो । उि टवस्ततृ दस्तावेजलाई प्रदेश 
सरकारबाि स्वीकृत भएसँगै एक समारोहका बीच तमतत २०७६ असोज १४ 
गते सावयजतनकीकरण पतन गररएको छ । आवतिक योजनालाई नततजा िाका 
तयार गरी वस्तगुत तथा वैज्ञातनक बनाउने कायय भएको    छ ।  

प्रदेशको प्रथम आवतिक योजनाले राखष् िय टवकास लक्ष्य "समदृ्ध नेपाल, सिुी 
नेपाली"को सारलाई आत्मसाथ गदै "स्वच्छ, सिुी र समनु् नत प्रदेश"को 
दीघयकालीन सोच रािेको छ । यस आवतिक योजनाको लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीतत 
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तथा काययनीतत प्रदेश नं. १ लाई स्वच्छ, सिुी र समनु् नत बनाउने तफय  लखक्षत 
रहेको छ । त्यसका लातग प्रदेशको टवखशष्टताका आिारमा टवतभन् न १२ विा 
आिार स्तम्भ र ६१ विा गन्तव्य सूचकहरूको तनक्यौल गररएको छ ।  

प्रादेखशक आिारमा सूचकहरूको पटहचान एवं प्रयोग गनुय नवीनतम सरुुवात हो 
। प्रथम आवतिक योजनाले प्रदेशको टवकासलाई र्दगो टवकास लक्ष्यले तय 
गरेको सन ्२०३० सम्मको अन्तरायटिय प्रततबद्धतालाई पतन आत्मसाथ गरेको 
छ । आवतिक योजनालाई पन्रौं योजनाको दीघयकालीन राखष् िय लक्ष्य, तथा 
प्रादेखशक सूचकहरू बीच आबद्धता कायम गनय नततजा िाकाको तनमायण गररएको 
छ । योजना, काययिम वा आयोजना बीच नततजाहरूको तहगत अन्तरसम्बन्ि 
स्थापना गरी योजना प्रटियालाई नततजामिुी बनाउन नततजा िाकाका टवतभन् न 
स्वरूपमध्ये तकय बद्ध िाका तयार गररएको छ । यस प्रटियाका लातग मन्रालय 
अन्तगयत टवषयगत के्षरका आिारमा नततजा के्षर तनिायरण गरी सोसँग सबै 
टवषयगत क्षरे तथा उपक्षेरको योगदानलाई अन्तरसम्बखन्ित गराइएको छ ।  

नततजा िाकामा तकय बद्ध िाकाको प्रभाव स्तरमा र्दगो टवकासको लक्ष्यका साथै 
दीघयकालीन राखष् िय लक्ष्यका सूचकहरूलाई आबद्ध गररएको छ । प्रादेखशक 
योजनाको टवषय क्षेरगत उद्देश्यहरूलाई असर तहमा र रणनीततहरूलाई 
उपलखधि तहमा साङ्कतेीकरण गररनकुा साथै वाटषयक लक्ष्य अटङ्कत गदाय प्रत्यके 
वषयका लक्ष्यहरू समते जोड गरी (cumulative) राखिएको छ । यसमा आतथयक 
टवकास अन्तगयत १२, सामाखजक टवकास अन्तगयत १३, पूवायिार टवकास १०, 

अन्तरसम्बखन्ित क्षेर अन्तगयत ४ र सशुासन, शाखन्त सरुक्षा तथा  सवु्यवस्था 
अन्तगयत २ गरी जम्मा ४१ विा टवषय के्षरलाई समेटिएको छ ।  
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२.२ मध्यमकालीन िचय संरचना (२०७७/७८-२०७९/८०) तजुयमा 
प्रदेशको दीघयकालीन सोच 
"स्वच्छ, सिुी र समनु् नत 
प्रदेश" र सामाखजक न्याय 
सटहतको प्रदेश तनमायण गने 
प्रादेखशक उद्देश्य प्राप्त गनय 
सावयजतनक िचयको कुशल 
पररचालन अपररहायय छ । 
यसका लातग टवतनयोजन 
कुशलता तथा दक्षता र 
टवत्तीय अनशुासनको 
प्रभावकारी व्यवस्थापन गने 
औजारका रूपमा 
मध्यमकालीन िचय संरचना 
रहेको छ । अन्तर सरकारी टवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले संघ, प्रदेश र 
स्थानीय तहका सरकारले सावयजतनक िचयको टववरण प्रस्ततु गदाय अतनवायय 
रूपमा मध्यमकालीन िचय संरचना तजुयमा गरी पेश गनुयपने व्यवस्था गरेको  
छ ।  

मध्यमकालीन िचय संरचनाको िाका तयार गदाय गत आतथयक वषयको वास्तटवक 
स्रोत अन-ुमान र िचय अनसुार आगामी बाँकी दईु वषयको बजेि पररमाजयन सटहत 
प्रके्षपण गररन्छ । यसरी मध्यमकालीन संरचनामा चिीय टहसाबले प्रत्यके वषय 
तीन वषयको बजेिको आकलन गररन ु पछय । तसथय, यस िचय संरचनालाई 
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टवकासको आवश्यकता, आयोजना कायायन्वयनको अवस्था, राजस्व र वैदेखशक 
सहायताको अनमुान समेतलाई समेिेर हरेक वषय पररमाजयन गररन्छ । यो 
प्रटियाले बजेि तजुयमा प्रटियालाई यथाथय परक र वस्ततुनष्ठ बनाउन महत्त्वपूणय  
भतूमका परु् याउनकुो साथै बजेिलाई प्रादेखशक लक्ष्य, उद्देश्य, नततजा र 
उपलखधिसँग आबद्ध गराउँछ । 

यही टवषयहरूलाई हृदयङ्गम 
गदै आयोगले आ.व. 

२०७7/७8-२०७9/80 

को लातग दोस्रो मध्यमकालीन 
िचय संरचना तजुयमा गरेको छ 
। यसमा र्दगो टवकास लक्ष्य, 
राटिय टवकास लक्ष्य र 
प्रदेशको आवतिक योजनाको 
सोच, लक्ष्य, उद्धशे्य तथा 
रणनीततसँग वाटषयक बजेिलाई 
तादात्म्यता कायम गराउन े
भरपूर प्रयास गररएको छ । 
मध्यमकालीन िचय संरचनामा 
प्रादेखशक बजेिलाई प्रादेखशक दीघयकालीन सोचका आिार स्तम्भ, लैटङ्गक संकेत 
र जलवाय ु संकेतका आिारमा पतन टवतनयोजन तथा प्रके्षपण गररएको छ । 
साथै, यस मध्यमकालीन िचय संरचनामा आयोजनाका प्राथतमकता सटहत आगामी 
तीन आतथयक वषयको स्रोत र सािनको प्रके्षपण, टवतनयोजनको सतुनखश् चतता, 
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िचयको पसु्याई समेत समेट्दै प्राप्त हनु सक्न ेउपलखधि समावशे गररएको छ 
।  

२.३ प्रदेश पार्श्यखचर (Province Profile) तयारी 
प्रदेश योजना आयोगले 
प्रदेश नं. १ को समग्र 
वस्तगुत खस्थततलाई समेिेर 

प्रादेखशक पार्श्यखचर 
(Provincial Profile) तयार 
गरेको छ । यसमा 
प्रदेशको भौगोतलक, 
प्रशासतनक, जनसांखख्यक, 
आवास, कृटष, उद्योग, 
पययिन, टवत्त, श्रम, 
यातायात, जलटवद्यतु, 
तसँचाई, िानेपानी, खशक्षा, 
स्वास्थ्य, आय, गररबी, 
सशुासन, र्दगो टवकास लक्ष्य 
सम्बन्िी तथ्याङ्कहरूलाई टवस्ततृ रूपमा समेटिएको छ । यस पार्श्यखचरले प्रदेश 
नं. १ को आतथयक, सामाखजक, राजनीततक, प्रशासतनक, भौततक, प्राकृततक स्रोत 
तथा मानव संसािन लगायतका क्षेरलाई समेट्न ुपने भएकोले टवतभन् न टवषयमा 
टवशेषज्ञता हातसल गनुय भएका पूवायञ्चल टवर्श्टवद्यालयका टवज्ञ समूहको राय, 

सल्लाह, सझुाव तथा सहयोग तलई तयार गररएको हो । 
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टवज्ञ समूहसँगको सहकाययमा पार्श्यखचरलाई बढी भन्दा बढी तथ्यपरक बनाउन े
प्रयास गररएको छ । राखष् िय जनगणना तथा टवतभन् न सवेक्षणहरूलाई आिार 
स्रोत मानेर तथ्याङ्कको प्रयोग गररएको छ । पार्श्यखचरको तयारीले प्रदेशको 
छररएर रहेको तथ्याङ्कलाई एटककृत तथा पठनीय बनाएको छ । यसबाि 
सरकारलाई टवकास योजना तजुयमा तथा तनणयय गदाय तथ्यगत आिार प्रदान 
गरेको छ; भने नागररक तथा सरोकारवाला तनकायलाई प्रदेशको तथ्यगत 
वस्तखुस्थततको बारेमा जानकारी प्रदान गने देखिन्छ ।   

२.४ वाटषयक टवकास काययिम (२०७७/७८) तजुयमा  

प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश नं. १ सरकारको आतथयक वषय २०७७/०७८ को 
लातग वाटषयक टवकास काययिम तजुयमा गरेको छ । वाटषयक टवकास काययिम 
भनेको प्रदेश सरकारले टवतनयोजन गरेको वाटषयक बजेिलाई र्दगो टवकास लक्ष्य, 

राटिय टवकास लक्ष्य, प्रादेखशक आवतिक योजना तथा मध्यमकालीन िचय संरचना 
लगायतका दस्तावजेहरूको लक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीतत तथा काययनीततसँग तादात्म्यता 
कायम गराउँदै सोको प्रभावकारी कायायन्वयनका लातग तयार गररन ेकायय योजना 
हो । प्रदेशको योजनाबद्ध तथा व्यवखस्थत टवकासका लातग आवतिक योजना 
तथा मध्यमकालीन िचय संरचना तजुयमा भइसकेको अवस्थामा आ.व. 
२०७७/०७८ को टवकास बजेिलाई व्यवहाररक, पारदशी तथा कायायन्वयन 
योग्य बनाउन प्रदेश सरकारको लातग वाटषयक टवकास काययिम तजुयमा गनय 
अत्यन्त आवश्यक छ ।  
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वाटषयक टवकास काययिम 
(२०७७/०७८) तजुयमाको 
उदेश्य वाटषयक बजेिलाई र्दगो 
टवकास लक्ष्य, आवतिक योजना 
र मध्यमकालीन िचय 
संरचनासँग तादात्म्यता कायम 
गराउँदै सरकारको टवकास 
बजेिलाई नततजामिुी, पारदशी 
तथा तमतव्ययी बनाउन सहयोग 
पयुायउन ु तथा बजेिलाई 
समयमा न ै तनयमसंगत 
तररकाले कायायन्वयन गनय 
सहयोग गनुय रहेको छ । 

यसबाि प्राथतमकता प्राप् त क्षरेमा प्रदेश सरकारको टवकास बजेिलाई पररलखक्षत 
गनय, टवतनयोजन भएको बजेिको महत्तम सदपुयोग गनय तथा प्रदेश सरकारको 
टवकास आयोजनाको स्पष्ट िाका तय गनय सहयोग पगु्ने देखिन्छ । साथै, प्रदेश 
सरकारको यस वाटषयक टवकास काययिमले आगामी आतथयक वषयमा हातसल 
गनुयपने सम्भाटवत नततजा, प्रमिु प्रततफल, हालसम्मको उपलखधि, टवकास सम्बद्ध 
प्रमिु टियाकलाप र सोको लातग टवतनयोखजत बजेिको स्पष्ट िाका प्रस्ततु 
गरेको छ । 
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२.५ बहकु्षरेीय पोषण काययिम 

बहकेु्षरीय पोषण योजना : “सबैका लातग पोषण र सिैँका लातग पोषण” भन् न े
सोचका साथ नेपाल सरकारले सरुु गरेको बहकेु्षरीय पोषण योजना आ. वा 
२०७३/७४ देखि प्रदेश नं. १  मा पतन कायायन्वयन भइरहेको छ । हाल ३ 
विा खजल्ला (पाँचथर, उदयपरु र िोिाङ्ग) का सबै स्थानीय तहमा बहकेु्षरीय 
पोषणका काययिमहरू सञ् चालनमा रहेको छन । त्यसैगरी USAID र स्वास्थ्य 
मन्रालयको सहयोगमा सआुहारा काययिमले  प्रदेशका ५ विा खजल्ला ( 
ताप्लेजुंग ,पाँचथर, संिवुासभा, सोलिुमु्ब ुर भोजपरु) मा सनुौला हजार र्दनका 
आमा तथा बालबातलकालाई लखक्षत गदै पोषण सम्बन्िी आनीबानीमा सिुार गनय 
काययिम सञ् चालन गरररहेको अवस्था छ ।  

बहकु्षरेीय पोषण र स-ुआहारा काययिममा समावेश भएका क्षरेः  
 

बहकेु्षरीय पोषण काययिम स-ुआहारा 
१. खशक्षा टवकास   

२. मटहला तथा बालबातलका शािा   

३. िानेपानी तथा सरसफाइ क्षेर १. िानेपानी तथा सरसफाइ 
क्षेर 

४. कृटष टवकास क्षेर २. कृटष टवकास क्षेर 

५. पश ुटवकास क्षरे ३. पश ुटवकास क्षरे  

६. स्वास्थ्य क्षेर (१००० र्दन े आमा 
बच्चा टकशोरी स्वास्थ्य) 

४. स्वास्थ्य क्षेर (१००० र्दन े
आमा बच्चा) 

 

तमतत २०७६ माघ मटहनाको २० गते देखि २८ गतेसम्म पाँचथर र ताप्लेजङु 
खजल्लामा गररएको यसको अनगुमन काययिमको नतेतृ्व प्रदेश योजना आयोगका 
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सामाखजक टवकास शािा समन्वय गने माननीय सदस्य तमना भण्डारीले गनुय 
भएको तथयो भन ेयस समूहमा योजना आयोगका बहकेु्षरीय पोषण योजनाका 
सम्पकय  अतिकृत कमयचारी र लेिा शािा हेने एक जना कमयचारीको संलग्नता 
तथयो। साथै  बहकेु्षरीय  पोषण र स-ुआहारा  सम्बद्ध  कमयचारीहरुको पतन 
यस अनगुमन भ्रमणमा संलग्नता रह्यो। 

अनगुमन भ्रमणको उद्दशे्यः 
 

क. प्रदेश नं. १ अन्तगयतका टवतभन् न खजल्लाहरूमा सञ् चालन भई रहेको 
बहकेु्षतरय पोषण योजना तथा सआुहाराका  अतभयान तथा काययिमहरूको 
बारेमा जानकारी तलन । 

ि. पोषण सम्बद्ध अन्य टवतभन् न तनकायहरूले सञ् चालन गरेका 
काययिमहरूको कायय-पद्धतत तथा कायायन्वयनको अवस्थाको बारेमा 
जानकारी तलन । 

ग. सआुहारा तथा बहकेु्षरीय पोषण योजनाको काययिम कायायन्वयन 
तौरतररकाको बारेमा जानकारी तलनको साथै सआुहारा र बहकेु्षरीय पोषण 
योजना बीचका काययिमहरूको ररिता तथा कततपय क्षेरमा 
दोहोरोपनाको अध्ययन गरी आगामी र्दनमा सबै खजल्लाहरूमा पोषण 
प्रवद्धयनका काययिमहरू टवस्तार गनयका लातग जानकारी तलन । 

अनगुमन गररएका खजल्ला, स्थानीय तह तथा संस्थाहरुः 
▪ पाँचथर खजल्ला : टफर्दम नगरपातलका, कुम्मायक गाउँपातलका, टहतलहांग 

तथा याङवरक गाउँपातलका । 

▪ ताप्लेजङु खजल्ला : फुङतलङ नगरपातलका, मैवािोला र पातथभरा याङवरक 
गाउँपातलका  
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▪ भ्रमण गररएका संस्थाहरु : टवतभन्न टवद्यालयहरू, स्वास्थ्य चौकी, खजल्ला 
अस्पताल, नगरपातलका-गाउँपातलका  तथा वडा कायायलयहरु, घरिरुी 
अवलोकन, १००० र्दन आमा समूह, स्वास्थ्य स्वयंसेटवका तथा सामाखजक 
पररचातलका । 

अनगुमनबाि देखिएका मखु्य-मखु्य टवषयवस्तहुरूः 
क. काययिम धयबस्थापन, पवुयतयारी तथा प्रणालीमा सिुार गनुयपने, 
ि. स्थानीय तहमा पोषण प्रवद्धयनका काययिमले अझै प्राथतमकता पाउन 

नसकेको, 
ग. पातलकाहरूको पोषण सम्बद्ध काययिमहरूमा लगानी अत्यन्तै न्यून रहेको, 
घ. पोषण प्रवद्धयनका काययिमहरू सञ् चालन गने तनकायहरू सीतमत मार 

रहेको, 
ङ. पोषण प्रवद्धयनका काययिमहरू खजल्लामा सञ् चालन भइरहेको तर न्यून 

बजेिका कारणले यसलाई थप प्रभावकारी तवरबाि सञ् चालन गनयका 
लातग प्राथतमकता तनिायरण गरी काययिम तथा बजेिको व्यवस्थापन गनुय 
पने आवश्यकता रहेको, 

च. कततपय पातलकाहरूमा बहकेु्षरीय पोषण योजना र सआुहाराका एकै 
प्रकृततका काययिमहरू सञ् चालन भएको तथा यसलाई न्यूनीकरण गनयका 
लातग योजना तजुयमाका िममा एकीकृत रूपमा समन्वयात्मक 
काययिमहरू सञ् चालन गनुय पने आवश्यकता रहेको,  

छ. पोषण प्रवद्धयनका काययिमहरू बहकेु्षरीय अविारणा अनसुार नभई छुट्टा-
छुटै्ट तवरबाि सञ् चालन भएको कारणले यसलाई एकीकृत गनुय पने 
देखियो, 
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ज. काययिमको तनरन्तरता, र्दगोपना र प्रभावकाररतामा कम ध्यान र्दइएको 
र िेरैजसो काययिमहरू टवतरणमिुी / अल्पकालीन देखियो, 

झ. आमा-बवुा, घर-पररवार, प्रहरी, प्रशासन सबै सचेत रहेतापतन बालटववाहको 
समस्या िेरै मारामा बढेको पाइयो जसले गदाय स्कूल छोड्न ेदर, मटहला 
स्वास्थ्य, कुपोषण, बसाइँ-सराइ, बह-ुटववाह, घरेल ु टहंसा लगायत िेरै  
समस्यामा बाँतिएको देखियो, 

ञ. समग्र टवकासका लातग राखष् िय योजना आयोग, प्रदेश योजना आयोग र 
पातलकाहरूको काययिम प्राथतमकीकरणमा एकरूपता नदेखिएको । 

 

आगामी र्दनमा ध्यान र्दन पने टवषय तथा सझुावहरूः 
क. कतै काययिम दोहोररने, कतै काययिम न ैनपने समस्याको तनराकरणको 

लातग पोषण सम्बद्ध काययिमलाई अलग अलग संस्थाबाि सञ् चालन 
गनुयको सािो सरकारको एकीकृत काययिमको रूपमा सञ् चालन गनय 
आवश्यक देखियो l  

ि. “सनुौला हजार र्दन” १००० र्दन ेआमा काययिममा परुुषलाई संलग्न 
गराउन “१००० र्दने आमा-बवुा” नाम पररवतयन गदाय मनोवैज्ञातनक 
रुपमा थप प्रभावकारी हनु सक्न ेदेखियो। 

ग. स-ुआहारको १००० र्दन ेआमा काययिम लामो समयदेखि चतलरहेको 
र प्रटवति तथा स्वयंसेवकले पूणयसाथ र्दएकोले बहकेु्षरीय पोषणको भन्दा 
जनटप्रय रहेको। स-ुआहाराका दररला पक्षलाई बहकेु्षरीय पोषणले 
आत्मसात गदाय राम्रो हनु ेदेखियो। 

घ. स्थानीय सरकारलाई बजिेको साथसाथै योजना तनमायण तथा 
कायायन्वयनको क्षमता अतभवृटद्ध टवकास तातलम र्दन ु पने आवश्यक 
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देखियो, यथेष्ट ज्ञान र कायय शैलीको कमीले बहकेु्षरीय पोषणको क्षेरमा 
काम गनय चाहेर पतन गनय नसकेको देखियो l 

ङ. सामाखजक क्षेर (स्वास्थ्य, खशक्षा, पोषण) को आवश्यकता र यसमा 
लगानीको साथै देशको समग्र टवकासको लातग टकन आवश्यक छ भन् न े
बारे जनप्रतततनतिलाई बेला-बेलामा अतभमिुीकरण र तातलम र्दन ु पने 
देखियो । 

च. काययिमहरु अत्यातिक टवतरणमिुी भएको तर समचु्च जीवनस्तरको 
वृटद्ध तथा र्दगोपनामा कम ध्यान गएकोले आगामी र्दनमा तबशेषत 
गररबीको रेिामनुी रहेका जनसंख्याको जीवनस्तर उकास्ने टकतसमका 
काययिम गदाय प्रभावकारी  हनु े। 

२.६ अन्य टवटवि कायय 
प्रदेश योजना आयोग प्रदेशको समग्र टवकास योजना, नीतत तथा रणनीततहरू 
तजुयमा गनय प्रदेश सरकारलाई सझुाव, सल्लाह तथा सहयोग गने तनकाय भएकोले 
यसले मातथ उखल्लखित काययका साथसाथै अन्य टवतभन् न काययहरू गदै आइरहेको 
छ । प्रदेश सरकारलाई टवकास काययिम, पररयोजना, नीतत, रणनीतत तजुयमा गनय 
टवतभन् न समयमा सझुाव सल्लाह र्दँदै आइरहेको छ । प्रदेश सरकारका टवतभन् न 
तनकायहरूसँग समन्वयात्मक भतूमका प्रदेश योजना आयोगले तनभाउँदै आइरहेको 
छ । प्रदेश सरकारले आयोजना गने टवतभन् न काययिम तथा काययशाला 
गोष् ठीहरूमा आयोग सटिय रूपमा सहभागी हुँदै आइरहेको छ । 

  



 

"स्वच्छ, सिुी र समनु् नत प्रदेश "                 आ.व. २०७६/७७ को वाटषयक प्रततवेदन 

 
26 

 

 

पररच्छेद – िीन 

वनष्कर्ि िथा भािी कायिवदशा 

३.१ प्रदेश योजना आयोगले हातसल गरेको प्रमिु उपलखधि 

प्रदेश योजना आयोगले स्थापना भएको छोिो अवतिमा थपैु्र प्रयासहरू गरेको  
छ । जसमध्ये आयोगले हातसल गरेको प्रमिु उपलखधिहरूलाई तल बुदँागत 
रूपमा प्रस्ततु गररएको छ ।  
(क) प्रदेशको योजनावद्ध टवकासका लातग दीघयकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, 

रणनीतत, काययनीतत तथा नततजा सूचक (Logical Framework) सटहत 
प्रादेखशक प्रथम आवतिक योजना तजुयमा गरी प्रकाशन गरेको छ । 

(ि) प्रदेश नं. १ को दोस्रो मध्यमकालीन िचय संरचना (MTEF) 

२०७७/७८-२०७९/८० तजुयमा गरी प्रकाशन गरेको छ । 
(ग) प्रदेशको समटष्टगत वस्तगुत तथ्याङ्कको एकीकृत रूप प्रादेखशक पार्श्यखचर 

(Provincial Profile) तयार गरी प्रकाशन गरेको छ । 
(घ) आतथयक वषय २०७७/७८ को लातग वाटषयक टवकास काययिम तजुयमा 

गरी प्रकाशन गरेको छ । 
(ङ) बहकेु्षरीय पोषण काययिम अन्तगयत प्रदेश नं. १ मा पने पाँचथर र 

ताप्लेजङु खजल्लामा स्थलगत अनगुमन तथा भ्रमण गरी बहकेु्षरीय 
पोषणको यथाथय अवस्था बझु्ने काम गरेको छ ।  

(च) बहपुक्षीय तथा र्िपक्षीय टवकास साझेदारहरूसंगको समन्वय र सम्पकय  
टवकासको भतूमका तनवायह गरेको ।  
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३.२ प्रदेश योजना आयोगका समस्या तथा चनुौती 
अटहले संसारमा समस्या र चनुौती टवनाको कुन ैपतन के्षर पाउन मखुस्कल मार 
होइन, प्राय असम्भव छ । यसको तात्पयय संस्थाको स्थापनासँगै समस्या र 
चनुौतीहरू सजृना हनु थाल्छ । यस्तो यथाथयलाई आत्मसाथ गदै समािानका 
लातग तनरन्तर प्रयासरत रहन ुबटुद्धमानी ठहनय सक्छ । यस्तै  प्रदेश योजना 
आयोगसँग पतन आफ्न ै टकतसमको आतथयक, काननुी, मानवीय, संस्थागत 
समस्याहरू रहेका छन ्। जसमध्ये प्रमिु समस्याहरू तल बुदँागत रूपमा प्रस्ततु 
गररएको छः 

(क) काययटवति तथा तनदेखशकाको अभाव, 
(ि) आफ्नै सखचवालय भवनको अभाव, 
(ग) अनसुन्िान, टवकाससँग सम्बखन्ित महाशािाहरू भए पतन मानव 

संसािन नभएकोले कुन ैकाम नहनु,ु 
(घ) आयोगले पूणयता पाउन बाँकी हनु,ु 
(ङ) आवश्यक पने टवज्ञ, परामशयदाताको उपलधिता नहनु,ु 

(च) दक्ष जनशखिको कमी हनु ु । 

३.३ समस्या समािानका लातग आयोगबाि भएका प्रयास 

(क) भवन भाडामा तलई कायय सञ्चालन गररएको, 
(ि) करार सेवामा केही आवश्यक जनशखिको व्यवस्था गररएको, 
(ग) आयोगका लातग आवश्यक केही logistics व्यवस्था गररएको, 
(घ) आयोगको कामकारबाहीलाई प्रटवतिमैतर र पारदशी बनाउन 

Website तनमायण गररएको, 
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(ङ) आयोगका कमयचारीहरूलाई समयानकूुल तातलमको व्यवस्था 
गररएको, 

(च) आयोगको आगामी कायय योजना तनमायण गररएको । 

३.४ प्रदेश योजना आयोगको भावी काययर्दशा 
(क) र्दगो टवकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गने, 

(ि) कोरोनाको प्रभावलाई मध्यनजर गदै आवतिक योजना पररमाजयन गने, 

(ग) सालबसाली रुपमा मध्यमकालीन िचय संरचना तथा वाटषयक टवकास 
काययिम तजुयमा गदै लैजाने, 

(घ) प्रदेश सरकार सम्बद्ध तनकायहरुको मातसक प्रगतत सतमक्षा गने, 

(ङ) पररयोजना बैंक (Project Bank) तयार गने, 
(च) योजना कायायन्वयन योजना बनाउने, 
(छ) आवतिक योजनाका लक्ष्यमा आिाररत अनगुमन, मूल्याङ्कन र तनयतमत 

प्रगतत समीक्षा गने, 
(ज) उच्चस्तरीय प्रदेश टवकास समस्या समािान सतमततको गठन 

(Provincial Development Action Committee-P-DAC) : चौमातसक 
प्रगतत प्रततवदेन, समस्या समािानको भरपदो तनरूपण, जवाफदेटहताको 
अतभलेि राख्न,े 

(झ) िचय/स्रोत संरचना सतमतत, तनदेशक सतमतत, स्रोत सतमतत, 

मध्यमकालीन िचय संरचना काययदल गठन गने,  

(ञ) अथयतन्रको आतथयक पररसूचकको टवश् लेषण गरी समखष् िगत आतथयक 
संरचना तयार गने, 

(ि) टवकासका नया ँक्षेरको िोजी गने, 
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(ठ) टवकास योजनाको प्राटवतिक पक्षको सबलीकरण गने,  

(ड) सामाखजक, आतथयक, शैखक्षक क्षेर लगायतको टवकासका लातग 
अनसुन्िान/प्रततवदेन तयार गने र उि टवषयमा मन्रालयहरूलाई 
सहजीकरण गने, 

(ढ) सशुासन र पारदखशयतासँग सम्बखन्ित टवषयमा आयोगको कामलाई 
पारदशी ढङ्गले सम्पन् न गनय आफूसँग सम्बखन्ित सूचना तनयतमत 
रूपमा सावयजतनक गने, 

(ण) आयोगका लातग आवश्यक पने टवज्ञ जनशखि र अनसुन्िान कतायको 
सेवा करार तलने तथा राखष् िय योजना आयोग, नेपाल सरकारका 
टवतभन् न मन्रालय र  प्रिानमन्रीको कायायलयसँगको सहकाययमा 
आयोगको सबलीकरण गने, 

(त) तनयतमत तथा काययमूलक अनगुमन प्रणालीको स्थापना र टवकास गने 
। यस काययमा प्रदेश सभा तथा खजल्ला समन्वय सतमततसगँ आवश्यक 
समन्वय गने, 

(थ) प्रदेश योजना आयोगलाई पूणयता र्दन े।



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदशे सरकार 
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