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कृतज्ञता 

�देश योजना आयोगको प�हलो वा�षर्क ��तवेदन �स्ततु गनर् पाउँदा हामीलाई सन्तोष लागेको छ। 
आयोगको गठन आदेशमा �नधार्�रत ग�रएको िजम्मेवार� मध्ये प�हलो आव�धक योजना (२०७६/७७-
२०८०/८१) र सो सँग सम्बिन्धत मध्यमकाल�न खचर् संरचना (२०७६/७७-२०७८/७९) को 
दस्तावेज पा�रत भई आव�धक योजनाले मागर् दशर्न गरे अनसुारको योजनाब� �वकासको चरणमा �देशले 
�वेश ग�रसकेको छ। स्वच्छ, सखुी र सम�ुत �देशको मूल नारा तय गर� सोह� अनसुारका सूचकलाई 
�दगो �वकास ल�यसँग आब� गर� �वषय क्षे�गत सूचकहरू उल्लेख ग�रएको छ।  

अनसुन्धान, समन्वय र अनगुमनको पाटोमा आयोग ग�तका साथ् अगाडी बढ्न �यासरत रहेको छ । 
बहसुीपय�ु मानव संशाधन आयोगको �भावका�रताका ला�ग अ�नवायर् आवश्यक पदर्छ। २०७५ मंसीर 
१९ मा स्था�पत आयोगको प�हलो वषर् स्वाभा�वक रूपमा संस्थागत संरचना स्थापनामा बढ� केिन्�त 
रह् यो। �देश सरकारका अन्य अंगमा जस्तै आयोगमा प�न अ�ा�प संस्थागत अपूणर्ता कायम छ। 
स्थापनाको सरुुवाती समय आव�धक �वकास योजनाको आधारप� तयार�मा �बत्यो। �देशको योजनाब� 
�वकासको अवधारणालाई उ� आधारप�ले �नद� िशत गरे अनसुार नै २०७६/७७ को वा�षर्क नी�त तथा 
कायर्�म र बजेट �नमार्ण गन� �यास �देश सरकारले गरेको छ। 

आगामी �दनमा बहपुक्षीय �वकास योजनाका साथै सम� योजनाको अनगुमन गन�, �व�वध क्षे�मा 
अनसुन्धानमलुक काम गन� र सशुासन लगायतका क्ष�ेमा नी�त �नमार्ण गन� कामलाई सहजीकरण हनेुगर� 
परामशर् �दन आयोगको सबल�करण गन� उ�ेश्य आयोगले �लएको छ। �देशको द�घर्काल�न सोच अनसुार 
पा�रत योजनाको स्थानीयकरण गनुर् आयोगको अक� महत्वपूणर् िजम्मेवार� रहेको छ। यसका ला�ग मानव 
संसाधन, �नयम, कायर्�व�ध र आवश्यक संरचनात्मक सबल�करण गनर् आवश्यक संसाधन �देश सरकारबाट 
आपू�तर् हनेु छ भ�े �व�ास आयोगले �लएको छ। �देश सभाका माननीय सदस्यहरूबाट तथा सम्बिन्धत 
स�म�त�ारा आयोगले सम्पादन गनुर् पन� आगामी कामका बारेमा मागर्दशर्न �ा� हनेु अपेक्षा रािखएको 
छ। 

आयोगको अ�हलेसम्मको उपलिब्धमा �व�वध �वषयका �वज्ञ, स्थानीय तहका ��त�न�ध, रा��य योजना आयोग 
र िस्वस सरकार �वकास सहयोग कायर्�मको बहमूुल्य योगदान रहेको छ। �देश मन्�ी प�रषदको 
कृयाशील नेततृ्वको �नय�मत मागर्दशर्न �वना �बलकुल नयाँ संरचना र अपूणर् संशाधनको बावजदु य�त 
उपलिब्ध सम्भव हनेु �थएन। मन्�ीप�रषद् सिचवालयबाट आयोगको कामलाई सघाउन �नरू�पत 
(Deputed)  सिचव तथा उपसिचव लगायत आयोगका कमर्चार� ��त �देश योजना आयोगका तफर् बाट 
हा�दर्क कृतज्ञता व्य� गनर् चाहन्छु।  

 

सबुोधराज प्याकुरेल 

उपाध्यक्ष  
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प�रच्छेद - एक 

प�रचय 

१.१ �देश योजना आयोगको प�रचय 

योजनाब� �वकास ���याको �ारम्भसँगै �व.सं. २०१३ मा �थम पटक योजना आयोगको 
नामबाट �धानमन्�ीको अध्यक्षतामा �वकास योजना �नमार्ण गन� �नकाय गठन भएको �थयो 
। �व.सं. २०४७ को प�हलो जनआन्दोलनबाट बहदुल�य �जातन्�को पनुस्थार्पना र देशमा 
संवैधा�नक राजतन्�को व्यवस्था ग�रए पश् चात ्�व.सं. २०४८ मा रािष् �य योजना आयोगमा 
केह� प�रवतर्नहरू भयो । पनुगर्ठन भएको सो आयोगको अध्यक्षता �धानमन्�ीले गन� र 
पूणर्काल�न उपाध्यक्ष स�हतको ५ जना सदस्यहरू र एक जना सदस्य सिचव रहने व्यवस्था 
ग�रयो । मखु्य सिचव र अथर् सिचव पदेन सदस्यको रूपमा समावेश ग�रयो । 

संघीयता कायार्न्वयन भए पश् चात ्हरेक �देशमा �देश योजना आयोगको व्यवस्था हनुपुन� 
अप�रहायर्ता भएकाले �देश नं. १ को सम� �वकासका ला�ग योजना तथा नी�त तजुर्मामा 
�देश सरकारलाई सझुाव सल्लाह �दने �नकायका रूपमा �देश योजना आयोग (गठन तथा 
कायर् सञ् चालन) आदेश, २०७५ अनसुार �देश योजना आयोगको स्थापना भएको हो । 
आयोग स्थापनाको मखु्य उ�शे्य �देश �वकासका ला�ग द�घर्काल�न सोच, तथ्यपरक नी�त 
तथा योजना तजुर्मा गनर्, �वकास आयोजनाहरूको अनगुमन तथा मूल्या�न गनर्, �देश सरकार 
र �देश नं. १ का स्थानीय तह बीचको �वकास नी�त तथा योजना तजुर्मा र कायार्न्वयनमा 
समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गनर्, �वकास नी�त तथा योजनाका �व�भन् न आयामहरूको 
अध्ययन, अनसुन्धान तथा अन्वेषण गनुर्का साथै बहपुक्षीय र दईु पक्षीय सहयोगका योजनाको 
सम्पकर्  �नकाय (Focal Point) का रूपमा कायर् गन� रहेको छ । 

�देश योजना आयोगको स्थापना २०७५ मं�सर म�हनामा भएको हो । यस आयोगले �देश 
सरकारको �वकास नी�त र कायर्�महरू कायार्न्वयनको ला�ग सहिजकरण गदर्छ । यसैगर� 
यसले �देशको आ�थर्क �वकास सम्ब� �वषयहरूमा �वचार आदान�दान, बहस, छलफल 
र अन्तर��याका ला�ग एउटा म�को रूपमा कायर् गदर्छ । माननीय मखु्यमन्�ीले �देश 
योजना आयोगको अध्यक्षता गनुर्हनु्छ भने आयोगमा एक जना पूणर्काल�न उपाध्यक्ष, चार 
जना सदस्यहरू र एक जना सदस्य सिचव रहने व्यवस्था छ । आयोगको पूणर् बैठक 
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वषर्को कम्तीमा दईु पटक बस्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै आयोगको �नय�मत कायर् 
स�ालनको रेखदेख, �नयन्�ण, सपु�रवेक्षण एवं मूल्या�नका ला�ग कम्तीमा �त्येक म�हना 
उपाध्यक्षको अध्यक्षता �नय�मत बैठक बस्ने व्यवस्था रहेको छ । 

१.२ �देश योजना आयोगको गठन तथा कायर् सञ् चालन आदेश 

�देश सरकार मिन्�प�रषद् ले  �म�त २०७५ का�तर्क १४ गते �देश योजना आयोग (गठन 
तथा कायर् सञ् चालन) आदेश, २०७५ जार� गरेको हो । त्यस पश् चात ्यो अव�धसम्ममा 
�म�त २०७६।०१।१७ र २०७६।०७।२१ गर� दईु पटक यो गठन तथा कायर् 
सञ् चालन आदेशको संशोधन गर� स�कएको छ । यो आयोगको गठन तथा कायर् सञ् चालन 
आदेशले �देश योजना आयोगको प�रकल्पना गर� आयोगमा देहाय बमोिजमका अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष र सदस्यहरू रहन ेव्यवस्था गरेको छ :  

(क) मखु्यमन्�ी      - अध्यक्ष 

(ख)  �देश सरकारबाट �नय�ु एक जना   - उपाध्यक्ष 

(ग)  �देश सरकारबाट �नय�ु कम्तीमा एक जना  

म�हलास�हत चार जना     - सदस्य 

(घ)  �मखु सिचव, �देश सरकार     - सदस्य 

(ङ)  सिचव, आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्�ालय  - सदस्य 

(च)  सिचव, �देश योजना आयोगको सिचवालय    - सदस्य-सिचव 

उ� गठन तथा कायर् सञ् चालन आदेशले उपाध्यक्ष र सदस्यको �नयिु� गदार् देहायका 
�वषय के्ष� लगायतको ��त�न�धत्व हनुे गर� �वज्ञता र समावशेी आधारमा ग�रने व्यवस्था 
गरेको छ :  

(क) आ�थर्क �वकास, 

(ख) सामािजक तथा मानव �वकास, 

(ग) भौ�तक पूवार्धार, जल�ोत तथा ऊजार्, 
(घ) अन्य �ाकृ�तक �ोत र मानव �ोत व्यवस्थापन, 

(ङ) सशुासन तथा व्यवस्थापन । 

हाल �देश योजना आयोगको अध्यक्ष माननीय मखु्यमन्�ी शेरधन राई, उपाध्यक्ष माननीय 
सबुोधराज प्याकुरेल, सदस्यहरू माननीय पूणर्कुमार लोक्सोम र माननीय �मना भण्डार�, �मखु 
सिचव �ी सरेुश अ�धकार�, आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्�ालयका सिचव �ी दामोदर 
रेग्मी र सदस्य सिचव �ी भरत मिण �रजाल रहन ुभएको छ।
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१.३ आयोगको स�ठन संरचना र जनशि� व्यवस्था 

�देश योजना आयोगको स�ठन संरचना देहायबमोिजम रहेको छ : 
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त्यसैगर� �देश योजना आयोगमा जनशि�को अवस्था देहायबमोिजम रहेको छ : 
 

�.सं. पद सेवा समूह 
�ेणी 

वा तह 

स्वीकृत 

दरबन्द� 

पदपू�तर् 

भएको 

कूल 

�र� 
कै�फयत 

१ सिचव  ने. �. सा.�. 
रा.प. 

�थम 
१ १ ०  म.प.का.

बाट 

अंशकाल�न २ उपसिचव  ने. �. सा.�. 
रा.प. 

��तीय 
३ १ २ 

३ 
शाखा 

अ�धकृत 
 ने. �. सा.�. 

रा.प. 

ततृीय 
३ २ १   

४ 
तथ्या�/GIS 

अ�धकृत 

ने.आ.यो. 

तथा 

तथ्या� 

तथ्या� 
रा.प. 

ततृीय 
१ ० १   

५ 
अ�धकृतस्तर, 

छैठ� 
 ने. �. लेखा  १ १ ०   

६ 
अ�धकृतस्तर, 

छैठ� 
 ने. �. सा.�.  ५ ४ १ 

१ जना 

तथ्या�बाट 

७ 
साहयकस्तर, 

पाँच� 
 ने. �. सा.�.  १ १ ० 

थप १ 

जना स. 

कम्प्यटुर 

अपरेटर  

८  का.स.   �ेणी 

�व�हन 
३ 

३ 

करार 
० 

थप १ 

जना 

करारमा 

९  ह.स.चा.   �ेणी 

�व�हन 
३ 

३ 

करार 
०  

 

�देश योजना आयोगमा हाल कुल दरबन्द� संख्या २१ जना रहेको छ भने १८ जनाको 
पद पू�तर् रहेको छ । तल्लो तहका कमर्चार�हरू तथा राजप� अन��त पदहरू लगभग पूणर् 
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रहेताप�न राजप�ा��त पदहरूमा उपसिचवको पद दईु जना, शाखा अ�धकृत एक जना र 
तथ्या�/GIS अ�धकृत स�हत तीन जनाको पद �र� रहेको छ । 

१.४ �देश योजना आयोगको काम, कतर्व्य र अ�धकार 

�देश योजना आयोग (गठन तथा कायर् सञ् चालन) आदेश, २०७५ अनसुार आयोगको काम 
कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम रहेको छ : 
१. द�घर्काल�न सोच, तथ्यपरक नी�त तथा योजना तजुर्मा : 

(क) �देशको सम� सम�ृ�का ला�ग दूरगामी सोच स�हतको द�घर्काल�न ल�य, 

मागर्िच�, नी�त तथा योजना तजुर्मा गर� कायार्न्वयनको ला�ग �सफा�रस गन�, 
(ख) आ�थर्क �वकास, सामािजक �वकास, भौ�तक पूवार्धार, जल�ोत तथा ऊजार्, अन्य 

�ाकृ�तक �ोत, मानव �ोत व्यवस्थापन, सशुासन र व्यवस्थापन लगायतका 
के्ष�मा रणनी�त, नी�त तथा योजना तयार गन�, 

(ग) सम्बिन्धत मन्�ालय तथा �नकायसँगको समन्वयमा �देशस्तरका नयाँ �वकास 
आयोजनाको लेखाजोखा, पूवर् मूल्या�न तथा पर�क्षणसमेत गर� परामशर् �दन,े 

(घ) लाभ लागत लगायतका �व�वध �व�षेणको आधारमा आयोजना ब�क व्यवस्थापन 
�णाल� (�ोजेक्ट ब�क म्यानजेमेन्ट �सस्टम) �नमार्ण गन�, गराउने, 

(ङ) �देशमा रहेका �ोतको अनमुान, �के्षपण र �वतरण, आयोजनाको आ�थर्क, 
सामािजक, �व�ीय, �ा�व�धक र वातावरणीय �व�षेणको ला�ग मापदण्ड तयार 
गन�, गराउने, 

(च) अध्ययन, अनसुन्धान तथा तथ्यपरक नी�त �नमार्ण ���यालाई अवलम्बन गर� 
�व�भन् न के्ष�गत नी�तहरूको �नमार्ण तथा सोको कायार्न्वयनको समन्वय र 
सहजीकरण गन�, 

(छ) अथर्तन्�का समिष् टगत के्ष�हरूमा अध्ययन गर� त्यस बमोिजमको नी�त तथा 
योजनाको तजुर्मा गन�, गराउन,े  

(ज) �देश, रािष् �य तथा अन्तरार्िष् �य नी�त संवाद तथा लगानी म�को �वकास, 

स�ालन, समन्वय र सहजीकरण गन�, 
(झ) अन्तरार्िष् �य तथा रािष् �य मापदण्ड अनकूुल �देश तथ्या� �णाल�को �वकास र 

सम्�षेण गन�, गराउने । 
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२. अनगुमन तथा मूल्या�न : 
(क) �देश �वकास सम्बन्धी नी�त, योजना, कायर्�म तथा आयोजनाको कायार्न्वयन, 

��तफल तथा �भावको �व�सनीय र �भावकार� अनगुमन तथा मूल्या�न 
�णाल�को �वकास गन� तथा त्यसलाई �देश सरकारका �व�भन् न �नकायहरूमा 
लागू गर� संस्थागत गराउने, 

(ख) मूल्या�नका ला�ग आवश्यक मापदण्ड र ���या �नधार्रण गर� �वषय के्ष�गत 
नी�त र �ाथ�मकता �ाप् त कायर्�म तथा आयोजनाको �भाव मूल्या�न गन�, 
गराउने र त्यसको आधारमा नी�त तथा कायार्न्वयनको तहमा गनुर्पन� सधुार 
गराउने, 

(ग) अनगुमन तथा मूल्या�नको �वषयमा सरकार�, सावर्ज�नक, स्वतन्� मूल्या�न कतार् 
तथा �वषयगत पेशागत संघ संस्था, नाग�रक समाज र �वकासका साझेदार बीच 
स�ालको �वकास र यस सम्बन्धी अनभुवको आदान �दान गर� �वशेषज्ञताको 
�वकास गन�, गराउन े। 

३. तहगत समन्वय : �देश र स्थानीय तहको �वकास सम्बन्धी नी�त तथा योजना 
तजुर्मा र कायार्न्वयनमा समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गन� । 

४. अध्ययन, अनसुन्धान तथा अन्वेषण : 
(क) �देशस्तरको कुन ैनी�तको सान्द�भर्कता वा �वकास योजनाका �व�भन् न पक्षको 

�वषयमा स्वतन्� �वज्ञ व्यि�, �नकाय वा संस्थाबाट शोध तथा अनसुन्धान गन�, 
गराउने र तत ्सम्बन्धी �णाल�को �वकास गन� । 

(ख) �ािज्ञक, सावर्ज�नक, �नजी के्ष� तथा गैर सरकार� के्ष�को साझेदार�मा नी�त तथा 
योजनाको �वकास तथा कायार्न्वयनको के्ष�मा हनुे अनसुन्धान तथा अध्ययनमा 
�ोत्साहन तथा सहजीकरण गन�, 

(ग) आ�थर्क तथा सामािजक �वकास, भौ�तक पूवार्धार, जल�ोत, ऊजार्, �ाकृ�तक �ोत 
व्यवस्थापन, सशुासन तथा व्यवस्थापन लगायत �व�भन् न �वषयगत के्ष�को 
उत्पादन र व्यवसायको संरचना, ढाँचा तथा ��व�धमा रूपान्तरण गनुर्पन� �वषयका 
ला�ग तथ्यपरक नी�त, सझुाव तथा �स्तावहरू �सफा�रस गन� । 

५. सम्पकर्  �नकाय : बहपुक्षीय र दईु पक्षीय सहयोगका योजनाको सम्पकर्  �नकाय 

(Focal Point) का रूपमा आयोगले कायर् गन� । 



 
"स्वच्छ, सखुी र समनु् नत �देश "                                         आ.व. २०७५/७६ को वा�षर्क ��तवेदन 

 
7 

१.५ उपाध्यक्षको काम, कतर्व्य र अ�धकार 

�देश योजना आयोग (गठन तथा कायर् सञ् चालन) आदेश, २०७५ को अनसुार आयोगको 
उपाध्यक्षको काम, कतर्व्य तथा अ�धकार देहाय बमोिजम हनुे व्यवस्था रहेको छ : 

(क) आयोगसँग सम्बिन्धत काम समन्वयात्मक र �भावकार� ढ�ले सम्पादन गन�, 
गराउने, 

(ख) �देशको आ�थर्क अवस्था, चालू योजना र �ाथ�मकताका आयोजना र 
कायर्�मको कायार्न्वयनको �ग�त, समस्या र समस्या समाधानका उपायका 
बारेमा अध्यक्षलाई जानकार� गराउने, 

(ग) आयोग वा अध्यक्षले तोकेका अन्य कायर् गन�, गराउने । 

१.६  सदस्यको काम, कतर्व्य र अ�धकार 

�देश योजना आयोग (गठन तथा कायर् सञ् चालन) आदेश, २०७५ को अनसुार आयोगको 
सदस्यको काम कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुे व्यवस्था रहेको छ : 

(क) आफ्नो िजम्मवेार�को के्ष�सगँ सम्बिन्धत नी�त तथा कायर्�मको सपु�रवेक्षण, 

अनगुमन तथा मूल्या�न गर� जानकार� गराउने, 
(ख) आफ्नो िजम्मेवार�को के्ष�सगँ सम्बिन्धत के्ष�गत नी�त, योजना तथा कायर्�मको 

�ग�तको वा�षर्क ��तवेदन तयार गर� पेश गन�, 
(ग) आफ्नो िजम्मेवार�को के्ष�सगँ सम्बिन्धत अध्ययन अनसुन्धान गनुर्पन� �वषय 

प�हचान गर� त्यस्तो �वषयमा उपाध्यक्ष समक्ष �सफा�रस गन�, 
(घ) उपाध्यक्षले तोके बमोिजमका अन्य कायर् गन� । 

१.७ �देश �वकास प�रषद् 

�देश योजना आयोग (गठन तथा कायर् सञ् चालन) आदेश, २०७५ मा आयोगले तजुर्मा 
गरेको द�घर्काल�न तथा आव�धक �वकास योजनामा मागर्दशर्न �दनका ला�ग एक �देश 
�वकास प�रषद् रहने व्यवस्था रहेको छ । उ� �देश �वकास प�रषदको गठन 
देहायबमोिजम ग�रएको छ : 
(क) मखु्यमन्�ी - अध्यक्ष 
(ख) �देश सरकारका मन्�ीहरू र मन्�ीको कायर्भार सम्हाल्न ेराज्य 

मन्�ीहरू 
- सदस्य 

(ग) �देश सभामा ��त�न�धत्व गन� संसद�य दलका नेता - सदस्य 
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(घ) �देश सभाका स�म�तका सभाप�तहरू - सदस्य 
(ङ) आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू - सदस्य 
(च) �मखु सिचव, �देश सरकार - सदस्य 
(छ) मखु्य न्याया�धव�ा, �देश नं. 1 - सदस्य 
(ज) �देश सरकारका सिचवहरू - सदस्य 
(झ) िजल्ला समन्वय स�म�त र स्थानीय तहका �मखु - सदस्य 
(ञ) �च�लत काननु बमोिजम स्थापना भएका संघ वा संस्थाका 

��त�न�ध तथा �नजी के्ष� लगायत �व�भन् न के्ष�, वगर् र 
समदुायको ��त�न�धत्व हनु े गर� रािष् �य जीवनमा �विश� 
योगदान परु् याएका व्यि�हरू मध्येबाट कम्तीमा एक �तहाइ 
म�हला स�हत �देश सरकारबाट मनोनीत पन्� जना 

 
 
 
- सदस्य 

(ट) सिचव, �देश योजना आयोगको सिचवालय - सदस्य सिचव 

प�रषदको बैठकमा आयोगले तयार गरेको �देश नी�त तथा योजना छलफल भएप�छ 
प�रषदको �नद�शन अनसुार �देश सकारको स्वीकृ�तको ला�ग पेश गन� व्यवस्था रहेको    
छ । 

१.८ आयोगको सिचवालय भवन तथा �ोत साधनको वतर्मान अवस्था 

�देश योजना आयोगको आफ्नै सिचवालय भवन नभएकोले आयोगले �वराटनगर १२, क�व 
लेखनाथ मागर् िस्थत एक �नजी घरलाई भाडामा �लई कायर् सञ् चालन गद� आइरहेको छ 
। आयोगसँग दै�नक कामकाज सञ् चालनका ला�ग डेस्कटप कम्प्यटुर, ल्यापटप, डेस्क-
टेबलु, कुस�, सोफा, दराज, स्क�पर्यो िजप, टेरानो कार, मोटरसाइकल, टे�लफोन लाइन, 
आ�द रहेका छन ्। त्यस्तै आयोगले Accounting Software ख�रद गर� सो Software बाट 
लेखा सम्बन्धी कामहरू हुँदै आएको छ ।  

�देश योजना आयोगका िजन्सी सामा�ीको �ववरण : 

�.सं.  सामान  
संख्या  

जम्मा 
आ.व. २०७५।७६ आ.व. २०७६।७७ 

१ कम्प्यटुर ७  ७ 

२ ��न्टर ७  ६ 

३ अ�फस कुस� १२  १२ 
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�.सं.  सामान  
संख्या  

जम्मा 
आ.व. २०७५।७६ आ.व. २०७६।७७ 

४ साधारण कुस� २०  २० 

५ अ�फस टेबलु १२  १२ 

६ िस्टल दराज ६  ६ 

७ मोटरसाइकल २  २ 

८ रे��जरेटर १  १ 

९ भ्याक्यमु िक्लनर १  १ 

१० वाटर �फल्टर १  १ 

११ साइकल २  २ 

१२ चार पाङ्� ेगाडी ४  ४ 

१३ एसी ६ ५ ११ 

१४ स्टेपलाइजर २ ९ ११ 

१५ �स�लङ पंखा ४  ४ 

१६ सोफासेट ३  ३ 

१७ ल्यापटप ३  ३ 

१८ इन्टरकम  १ १ 
 

१.९ आयोगको बजेट �ववरण 

�.सं. शीषर्क 
�व�नयोिजत �व�ीय �ग�त 

��तशत 
कै�फयत 

बजेट खचर् 

१ चालू २,१८,४०,०००। १,०७,७५,७१५। ४९.३४ 

पा�र��मक, 

कायार्लय 

सञ् चालन 

तथा अन्य 

खचर् 

(२०७५ 

मं�सरदेिख 
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२०७६ 

असारसम्म) 

२ पुजँीगत ३,१६,६०,०००। २,६३,००,६११।७१ ८३ 

फ�नर्चर, 

उपकरण, 

मे�सनर� 

औजार 

तथा सवार� 

साधन 

व्यवस्थापन 

कूल ५,३५,००,०००। ३,७०,७६,३२६।७१ ६९.३०  
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प�रच्छेद – दुई 

प्रमुख उपलिब्ध 

२.१ �थम आव�धक योजना तजुर्मा सम्बन्धी अवधारणा-प� 

"सबैभन्दा वेश १ नं. �देश" �नमार्ण गन� ल�य �लएको �देश सरकारको आ.व. २०७५।७६ 
को नी�त तथा कायर्�मको बुदँा नं. ४७ मा सामािजक न्यायमा आधा�रत जनकेिन्�त �वकास 
र सम�ृ�को ल�यस�हत आगामी ५ वषर्को आव�धक गरुु योजना �नमार्ण गन� उ�ेश्य 
�लइएको �थयो । �देशको समिष् टगत आ�थर्क अवस्थाको �व�षेण, �देशको आ�थर्क 
�वकासका नी�तहरू, अल्पकाल�न, मध्यमकाल�न र द�घर्काल�न �वकास योजनाको तजुर्मा, 
अनगुमन र मूल्या�नको िजम्मेवार� �देश योजना आयोगलाई �दान ग�रएको छ । 
�देश�भ�को भौगो�लक, जनसांिख्यक, आ�थर्क र सामािजक �व�वधता र �ोत साधनको 
�वतरणलाई ध्यानमा राखी सन्त�ुलत एवं समावेशी �वकासका ला�ग के्ष�गत नी�त र 
रणनी�तको �नमार्ण र कायार्न्वयन गन� �देश सरकारको दा�यत्वलाई पूणर् रूप �दन �ादेिशक 
आव�धक योजनाको मह�वपूणर् भ�ूमका रहेको हनु्छ ।  

�ादेिशक आव�धक योजनाको अवधारणा प� �देश सरकार मिन्�प�रषद्ले �म�त 
२०७५।०५।०५ मा स्वीकृत गरेको �थयो । सो अवधारणा प� अनसुार आव�धक 
योजनाले अवलम्बन गन� के्ष�गत ल�य, उ�ेश्य, रणनी�त, नी�त तथा कायर्�म एवम ्
उपलिब्धको प�हचान गनर् �त्येक मन्�ालयका सिचवको संयोजकत्वमा �वषयगत (Thematic) 

स�म�त गठन ग�रएको �थयो । आव�धक योजना तजुर्माका ला�ग मखु्यमन्�ीको अध्यक्षतामा 
�नद�शक स�म�त, �देश योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा �ा�व�धक स�म�त, 

व�रष् ठ योजना�वद् तथा लब्ध��त��त व्यि�हरू रहने सल्लाहकार स�म�तको गठन ग�रएको 
�थयो ।  

२.२ �थम आव�धक योजनाको आधार-प� 

�देश योजना आयोगको स्थापनासँगै �देशको �थम आव�धक योजना तयार गन� कायर्मा 
आयोग �ाथ�मकताका साथ अ�सर रह् यो । आव�धक योजना तजुर्माका ला�ग परामशर् गनर् 
�देशका �व�भन् न ५ िजल्लाहरू (ओखलढु�ा, धनकुटा, इलाम, इटहर� र �वराटनगर) मा 
अन्तर��या/परामशर् कायर्�म आयोजना ग�रएको �थयो । त्यस अन्तर��या कायर्�ममा 
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�देशका १४ िजल्ला र १३७ वटै 
स्थानीय तहका जन��त�न�धबाट 
�वकासका आवश्यकता र 
�ाथ�मकताहरू  प�हचान गन� कायर् 
भएको �थयो ।  

त्यस्तै �देश सरकारका �वषयगत 
मन्�ालयहरू र �देश सभा 
सदस्यहरूसँग छु�ाछु�ै कायर्शाला 
गोष् ठ� तथा अन्तर��या कायर्�महरू 
ग�रएको �थयो । त्यसका साथै यस 
�थम आव�धक योजना तजुर्माका 
�ममा �व�भन् न �वषयका �वज्ञहरूसँग 
परामशर् �लइएको �थयो । आव�धक 
योजनाको आधारप�लाई �देश 
�वकास प�रषद् बाट अनमुोदन गराई 
�देश मिन्�प�रषद् बाट �म�त २०७६ जे� १५ गते स्वीकृ�त �ाप् त गर� �काशन ग�रएको       
�थयो । 

२.३ �देशको �थम आव�धक योजना  
�देश योजना आयोगले �देश सरकार, �देश नं. १ को �थम आव�धक योजना (२०७६/७७ 
-२०८०/८१) को �वस्ततृ दस्तावेज तयार गर� �काशन गनर् सफल भएको छ । आयोगले 
आव�धक योजनाको आधारप� �काशन गरेप�छ आएका �व�भ� सझुाव सल्लाहलाई समेटेर 
योजनाको �वस्ततृ दस्तावेज तयार पारेको हो । उ� �वस्ततृ दस्तावजेलाई �देश 
सरकारबाट स्वीकृत भएसगैँ एक समारोहका बीच �म�त २०७६ असोज १४ गते 
सावर्ज�नक�करण प�न ग�रएको छ । आव�धक योजनालाई न�तजा खाका तयार गर� 
वस्तगुत तथा वैज्ञा�नक बनाउने कायर् भएको छ ।  

�देशको �थम आव�धक योजनाले रािष् �य �वकास ल�य "सम�ृ नेपाल, सखुी नेपाल�"को 
सारलाई आत्मसाथ गद� "स्वच्छ, सखुी र समनु् नत �देश"को द�घर्काल�न सोच राखेको छ 
। यस आव�धक योजनाको ल�य, उ�ेश्य, रणनी�त तथा कायर्नी�त �देश नं. १ लाई स्वच्छ, 
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सखुी र समनु् नत बनाउने तफर्  लिक्षत रहेको छ । त्यसका ला�ग �देशको �विश�ताका 
आधारमा �व�भन् न १२ वटा आधार स्तम्भ र ६१ वटा गन्तव्य सूचकहरूको �नक्य�ल 
ग�रएको छ ।  

�ादेिशक आधारमा सूचकहरूको 
प�हचान एवं �योग गनुर् नवीनतम 
सरुुवात हो । �थम आव�धक 
योजनाले �देशको �वकासलाई �दगो 
�वकास ल�यले तय गरेको सन ्
२०३० सम्मको अन्तरार्��य 
��तब�तालाई प�न आत्मसाथ 
गरेको छ । आव�धक योजनालाई 
पन्�� योजनाको द�घर्काल�न रािष् �य 
ल�य, तथा �ादेिशक सूचकहरू 
बीच आब�ता कायम गनर् न�तजा 
खाकाको �नमार्ण ग�रएको छ । 
योजना, कायर्�म वा आयोजना बीच 
न�तजाहरूको तहगत अन्तरसम्बन्ध 
स्थापना गर� योजना ���यालाई 
न�तजामखुी बनाउन न�तजा 
खाकाका �व�भन् न स्वरूपमध्य े
तकर् ब� खाका तयार ग�रएको छ । यस ���याका ला�ग मन्�ालय अन्तगर्त �वषयगत 
के्ष�का आधारमा न�तजा के्ष� �नधार्रण गर� सोसँग सबै �वषयगत के्ष� तथा उपके्ष�को 
योगदानलाई अन्तरसम्बिन्धत गराइएको छ ।  

न�तजा खाकामा तकर् ब� खाकाको �भाव स्तरमा �दगो �वकासको ल�यका साथै द�घर्काल�न 
रािष् �य ल�यका सूचकहरूलाई आब� ग�रएको छ । �ादेिशक योजनाको �वषय के्ष�गत 
उ�ेश्यहरूलाई असर तहमा र रणनी�तहरूलाई उपलिब्ध तहमा सा�े�तकरण ग�रनकुा साथै 
वा�षर्क ल�य अ��त गदार् �त्येक वषर्का ल�यहरू समते जोड गर� (cumulative) रािखएको 
छ । यसमा आ�थर्क �वकास अन्तगर्त १२, सामािजक �वकास अन्तगर्त १३, पूवार्धार �वकास 
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१०, अन्तरसम्बिन्धत के्ष� अन्तगर्त ४ र सशुासन, शािन्त सरुक्षा तथा  सवु्यवस्था अन्तगर्त 
२ गर� जम्मा ४१ वटा �वषय के्ष�लाई समे�टएको छ ।  

२.४ �थम आव�धक योजनाको सूचना िच� (Infographic)  

�देशको �थम आव�धक योजना 
(२०७६/७७-२०८०/८१) को ला�ग 
सूचना िच� (Infographic) तयार गर� 
�काशन ग�रएको छ । यस सूचना 
िच�मा आव�धक योजनामा समावशे 
ग�रएका मह�वपूणर् �ववरण तथा 
तथ्या�लाई कलात्मक त�रकाले �स्ततु 
ग�रएको छ ।  

आव�धक योजनाको सानो ��त�वम्बको 
रूपमा �स्ततु ग�रएको सूचना िच�ले 
आव�धक योजनामा समावेश ग�रएका 
सम्पूणर् के्ष�गत �वषयमा �देशको 
वतर्मान अवस्था र योजना अव�ध 
(अबको पाँच वषर्) मा �देशले हा�सल 
गन� आशातीत उपलिब्धको फेह�रस्त सट�क रूपमा �स्ततु ग�रएको छ ।   

२.५ �देशको �थम मध्यमकाल�न खचर् संरचना  

�देशको द�घर्काल�न सोच "स्वच्छ, सखुी र समनु् नत �देश" र सामािजक न्याय स�हतको 
�देश �नमार्ण गन� �ादेिशक उ�ेश्य �ा� गनर् सावर्ज�नक खचर्को कुशल प�रचालन अप�रहायर् 
छ । यसका ला�ग �व�नयोजन कुशलता तथा दक्षता र �व�ीय अनशुासनको �भावकार� 
व्यवस्थापन गन� औजारका रूपमा मध्यमकाल�न खचर् संरचना रहेको छ । अन्तर सरकार� 
�व� व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले संघ, �देश र स्थानीय तहका सरकारले सावर्ज�नक 
खचर्को �ववरण �स्ततु गदार् अ�नवायर् रूपमा मध्यमकाल�न खचर् संरचना तजुर्मा गर� पेश 
गनुर्पन� व्यवस्था गरेको छ ।  

मध्यमकाल�न खचर् संरचनाको खाका तयार गदार् गत आ�थर्क वषर्को वास्त�वक �ोत अन-ु 
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मान र खचर् अनसुार आगामी बाँक� दईु वषर्को बजेट प�रमाजर्न स�हत �के्षपण ग�रन्छ । 
यसर� मध्यमकाल�न संरचनामा च��य �हसाबले �त्येक वषर् तीन वषर्को बजेटको आकलन 
ग�रन ुपछर् । तसथर्, यस खचर् संरचनालाई �वकासको आवश्यकता, आयोजना कायार्न्वयनको 
अवस्था, राजस्व र वैदेिशक सहायताको अनमुान समतेलाई समेटेर हरेक वषर् प�रमाजर्न 
ग�रन्छ । यो ���याले बजेट तजुर्मा ���यालाई यथाथर्परक र वस्त�ुन� बनाउन मह�वपूणर्  
भ�ूमका परु् याउनकुो साथै बजटेलाई �ादेिशक ल�य, उ�ेश्य, न�तजा र उपलिब्धसँग आब� 
गराउँछ । 

�देश नं. १ को द�घर्काल�न सोच, 
आव�धक योजना र वा�षर्क बजेट 
बीचको तादात्म्यता र सामञ् जस्यता 
कायम गनुर् नै मध्यमकाल�न खचर् 
संरचनाको मूल उ�शे्य हो । 
�ादेिशक सोच र ल�य �ा� गनर् 
आव�धक योजना, नी�त तथा 
कायर्�म र वा�षर्क बजटे बीच 
यथासम्भव तादात्म्यता राख् न े
�यासका साथ मध्यमकाल�न खचर् 
संरचना तयार ग�रएको छ । 

मध्यमकाल�न खचर् संरचना 
(२०७६/७७-२०७८/७९) तजुर्मा 
गनर्का ला�ग �देशका सबै 
मन्�ालयका सिचवहरू, �नद�शनालय 
�मखुहरू, योजना महाशाखा 
�मखुहरू, �वज्ञहरू तथा रा��य योजना आयोगका कमर्चार�हरूको संलग्नतामा मध्यमकाल�न 
खचर् संरचना �नमार्ण सम्बन्धी अ�भमखुीकरण तथा कायर्शाला गो�ी आयोजना ग�रएको 
�थयो ।  

मध्यमकाल�न खचर् संरचना तजुर्मा गदार् आयोजनाका �ाथ�मकता स�हत आगामी तीन 
आ�थर्क वषर्को �ोत र साधनको �के्षपण, �व�नयोजनको स�ुनिश् चतता, खचर्को पसु्�ाई 
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समेत समेट्दै �ा� हनु सक्ने उपलिब्ध समावेश ग�रएको छ । मध्यमकाल�न खचर् 
संरचनामा �ादेिशक बजेटलाई रा��य ल�य, �ादेिशक द�घर्काल�न सोचका आधार स्तम्भ, 
लै��क संकेत र जलवाय ुसंकेतका आधारमा प�न �व�नयोजन तथा �के्षपण ग�रएको छ । 

२.६ �देश पा�र्िच� (Province Profile) तयार� 
�देश नं. १ को भौगो�लक, �शास�नक, जनसांिख्यक, आवास, कृ�ष, उ�ोग, पयर्टन, �व�, 
�म, यातायात, जल�व�तु, �सँचाई, खानेपानी, िशक्षा, स्वास्थ्य, आय, ग�रबी, �नवार्िचत 
जन��त�न�धहरूको जानकार� लगायतका �वषयमा सरोकारवालाहरूलाई जानकार� �दन े
दस्तावेज �देश पा�र्िच� (Province Profile) को लेखन कायर् भइरहेको छ । यस 
पा�र्िच�ले �देश नं. १ को आ�थर्क, सामािजक, राजनी�तक, �शास�नक, भौ�तक, �ाकृ�तक 
�ोत तथा मानव संसाधन लगायतका �वषयको पूणर् िच�ण गन� र �देश�भ�को सम्पूणर् 
�वषयवस्त ुसमेट्नपुन� भएकाले �व�भन् न �वषयमा �वषयगत �वशषेज्ञता हा�सल गनुर् भएका 
पूवार्�ल �व��व�ालयका �वज्ञ समूहको राय, सल्लाह, सझुाव तथा सहयोग �लइएको            

�थयो ।  

�वज्ञ समूहसँगको सहकायर्मा पा�र्िच�लाई बढ� सूचनामूलक तथा जानकार� हा�सल गनर् 
स�कन ेबनाउनका ला�ग तथ्यपरक तथा रािष् �य जनगणना तथा �व�भन् न सव�क्षणहरूलाई 
आधार �ोत मानेर तथ्या�को �योग ग�रएको छ । पा�र्िच�को तयार�का ला�ग �नरन्तर 
बैठक तथा छलफल हुँदै आइरहेको र अिन्तम चरणमा पगेुको छ ।  

२.७ �देशको मानव �वकास सूचका� तयार� सम्बन्धी अन्तर��या कायर्�म 

सन ्२०१४ मा �काशन भएको मानव �वकास ��तवदेन (Human Development Report) 

प�छ हालसम्म कुनै त्यस्तो ��तवदेन �काशन हनु सकेको छैन । नेपालमा संघीय शासन 
�णाल� अनसुरण भएसँगै �देशहरूको मानव �वकास सूचका� कुन अवस्थामा छ भ�े �वषय 
स्प� तथ्या� नभएको अवस्थामा रािष् �य योजना आयोगले यसको अध्ययन गर� ��तवेदन 
तयार गनर् लागेको सन्दभर्मा �देश नं. १ को मानव �वकास सूचका�को यथाथर् अवस्था 
प�ा लगाउन आवश्यक छ । यह� �वषयलाई मध्यनजर गद� रािष् �य योजना आयोग र 
�देश योजना आयोगको समन्वयमा �वराटनगरमा �देश नं. १ को मानव �वकास सूचका� 
�वषयमा �व�भन् न के्ष�का �वज्ञ तथा �शासकहरूको समपुिस्थ�तमा अन्तर��या कायर्�म 
आयोजना ग�रएको �थयो । यसबाट मानव �वकास सूचका�को वतर्मान अवस्था प�ा 
लगाउन सहयोग पगु्ने देिखन्छ । 



 
"स्वच्छ, सखुी र समनु् नत �देश "                                         आ.व. २०७५/७६ को वा�षर्क ��तवेदन 

 
17 

२.८ कमर्चार� ता�लम सञ् चालन 

�देश योजना आयोगमा कायर्रत कमर्चार�हरूको ला�ग आयोगले Driving Training, Web 

Page Designing Training र Professional Computer Training सञ् चालन गरेको छ । 
Driving Training  २०७६ जेष् ठ २९ देिख २०७६ असार १५ सम्म (१६ कायर् �दन) 
�दनको १ घण्टाको दरले सञ् चालन भएको �थयो । यस ता�लममा आयोगका ९ (नौ) 
जना कमर्चार�हरू सहभागी भई �िशक्षण �लएका �थए । ता�लमबाट कमर्चार�हरूले साना 
चारपाङ्� ेजीप/�ाक्सी चलाउने सीप �ा� गनर् सफल भएका छन ्। उ� ता�लममा 
जम्मा रु. १,३५,०००/- बजेट खचर् भएको �थयो। 

Web Page Design ता�लम २०७६ जेष् ठ २९ देिख २०७६ असार १९ सम्म (२० कायर् 
�दन) सञ् चालन ग�रएको �थयो । ता�लमबाट आयोगका ४ (चार) जना कमर्चार�हरूले 
webpage सञ् चालन गन� सामान्य सीप हा�सल गरेका छन ्। उ� ता�लममा जम्मा रु. 
१,००,०००/- खचर् भएको �थयो । त्यस्तै, अन्य कमर्चार�हरूको ला�ग आयोगले २०७६ 
जेष् ठ २९ देिख २०७६ असार १९ सम्म Professional Computer Training सञ् चालन 
गरेको �थयो । उ� ता�लमबाट आयोगका ५(पाँच) जना कमर्चार�हरूले Microsoft Word, 

Excel, PowerPoint, Photoshop र Troubleshooting सम्बन्धी सीप हा�सल गनर् सफल भएका  
छन ्। सो ता�लममा जम्मा रु. ९०,०००/- को बजेट खचर् भएको �थयो ।  

२.९ अन्य �व�वध कायर् 
�देश योजना आयोग �देशको सम� �वकास योजना, नी�त तथा रणनी�तहरू तजुर्मा गनर् 
�देश सरकारलाई सझुाव, सल्लाह तथा सहयोग गन� �नकाय भएकोले यसले मा�थ उिल्लिखत 
कायर्का साथसाथै अन्य �व�भन् न कायर्हरू गद� आइरहेको छ । �देश सरकारलाई �वकास 
कायर्�म, प�रयोजना, नी�त, रणनी�त तजुर्मा गनर् �व�भन् न समयमा सझुाव सल्लाह �दँदै 
आइरहेको छ । �देश सरकारका �व�भन् न मन्�ालयहरूसँग समन्वयात्मक भ�ूमका �देश 
योजना आयोगले �नभाउँदै आइरहेको छ । �देश सरकारले आयोजना गन� �व�भन् न कायर्�म 
तथा कायर्शाला गोष् ठ�हरूमा आयोग स��य रूपमा सहभागी हुँदै आइरहेको छ । 
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प�रच्छेद - तीन 

िनष्कषर् तथा भावी कायर्िदशा 

३.१ �देश योजना आयोगले हा�सल गरेको �मखु उपलिब्ध 

�देश योजना आयोगले स्थापना भएको छोटो अव�धमा थ�ैु �यासहरू गरेको छ । जसमध्य े
आयोगले हा�सल गरेको �मखु उपलिब्धहरूलाई तल बुदँागत रूपमा �स्ततु ग�रएको छ ।  

(क) आयोग�ारा स्थानीय तहका जन��त�न�ध, �देश सभा सदस्य, �वषयगत मन्�ालय, 
�वज्ञ, सरोकारवालासँग वृहत ् छलफल/अन्तर��या गर� सबै मन्�ालयको 
सहकायर्मा �थम �ादेिशक आव�धक योजना तयार गर� �काशन ग�रएको । 

(ख) आव�धक योजनासँगै सूचना िच� (Infographic) तयार गर� �काशन ग�रएको । 
(ग) �देश नं. १ को मध्यमकाल�न खचर् संरचना (MTEF) तयार गर� �काशन 

ग�रएको । 
(घ) �देश पा�र्िच� (Province Profile) तयार� अिन्तम चरणमा पगेुको । 

३.२ �देश योजना आयोगका समस्या तथा चनुौती 
अ�हले संसारमा समस्या र चनुौती �वनाको कुनै प�न के्ष� पाउन मिुस्कल मा� होइन, �ाय 
असम्भव छ । यसको तात्पयर् संस्थाको स्थापनासँगै समस्या र चनुौतीहरू सजृना हनु थाल्छ 
। यस्तो यथाथर्लाई आत्मसाथ गद� समाधानका ला�ग �नरन्तर �यासरत रहन ुब�ु�मानी 
ठहनर् सक्छ । यस्तै  �देश योजना आयोगसँग प�न आफ्नै �क�समको आ�थर्क, काननुी, 
मानवीय, संस्थागत समस्याहरू रहेका छन ्। जसमध्य े�मखु समस्याहरू तल बुदँागत 
रूपमा �स्ततु ग�रएको छ ।  

(क) काननुको अभाव, 
(ख) कायर्�व�ध तथा �नद� िशकाको अभाव, 
(ग) आफ्नै सिचवालय भवनको अभाव, 
(घ) वा�षर्क बजेटपूवर् मध्यमकाल�न खचर् संरचना �नमार्ण हनु नसक्न,ु 
(ङ) अनसुन्धान, �वकाससँग सम्बिन्धत महाशाखाहरू भए प�न मानव संसाधन 

नभएकोले कुनै काम नहनु,ु 
(च) आयोगले पूणर्ता पाउन बाँक� हनु,ु 
(छ) आवश्यक पन� �वज्ञ, परामशर्दाताको उपलब्धता नहनु,ु 
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(ज) कायर्कार� तहका कमर्चार� नहनु ु। 

३.३ समस्या समाधानका ला�ग आयोगबाट भएका �यास 

(क) भवन भाडामा �लई कायर् स�ालन ग�रएको, 
(ख) करार सेवामा केह� आवश्यक जनशि�को व्यवस्था ग�रएको, 
(ग) आयोगका ला�ग आवश्यक केह� logistics व्यवस्था ग�रएको, 
(घ) आयोगको कामकारबाह�लाई ��व�धमै�� र पारदश� बनाउन Website �नमार्ण 

ग�रएको, 
(ङ) आयोगका कमर्चार�हरूलाई समयानकूुल ता�लमको व्यवस्था ग�रएको, 
(च) आयोगको आगामी कायर् योजना �नमार्ण ग�रएको । 

३.४ �देश योजना आयोगको भावी कायर्�दशा 
(क) �देश पाश् वर्िच� (Provincial Profile) तयार गन�, 
(ख) आयोजना बैक (Project Bank) तयार गन�, 
(ग) योजना कायार्न्वयन योजना बनाउने, 
(घ) आव�धक योजनाका ल�य आधा�रत अनगुमन, मूल्या�न र �नय�मत �ग�त समीक्षा 

गन�, 
(ङ) उच्चस्तर�य �देश �वकास समस्या समाधान स�म�तको गठन (Provincial 

Development Action Committee-P-DAC) : चौमा�सक �ग�त ��तवेदन, समस्या 
समाधानको भरपद� �नरूपण, जवाफदे�हताको अ�भलेख रा�,े 

(च) खचर्/�ोत संरचना स�म�त, �नद�शक स�म�त, �ोत स�म�त, मध्यमकाल�न खचर् 
संरचना कायर्दल गठन गन�,  

(छ) अथर्तन्�को आ�थर्क प�रसूचकको �वश् लेषण गर� समिष् टगत आ�थर्क संरचना 
तयार गन�, 

(ज) अनसुन्धान तथा �वकास �वश् लेषण महाशाखाको स्थापना गन�, 
(झ) �वकासका नयाँ के्ष�को खोजी गन�, 
(ञ) �वकास योजनाको �ा�व�धक पक्षको सबल�करण गन�,  

(ट) सामािजक, आ�थर्क, शैिक्षक के्ष� लगायतको �वकासका ला�ग अनसुन्धान / 
��तवदेन तयार गन� र उ� �वषयमा मन्�ालयहरूलाई सहजीकरण गन�, 
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(ठ) स्वीस सरकार �वकास सहयोग तथा अन्य ��पक्षीय सहयोगमा कायार्न्वयन हनु े
�देशको व्यवस्थापन र �वकाससँग सम्बिन्धत कायर्�ममा सहजीकरण गन�, 

(ड) �देशको �वकास र सशुासनसँग सम्बिन्धत �व�भन् न �वषयमा से�मनार गो�ी गर� 
सो को �नष्कषर् �सफा�रस गन�, 

(ढ) सशुासन र पारदिशर्तासँग सम्बिन्धत �वषयमा आयोगको कामलाई पारदश� ढ�ले 
सम्पन् न गनर् आफूसँग सम्बिन्धत सूचना �नय�मत रूपमा सावर्ज�नक गन�, 

(ण) अन्य �देशसँग अन्तर��या गन�, स्वदेश र �वदेशका व्यवहार�स� असल �वकास 
कायर्को  अध्ययन अवलोकन �मण गन�, 

(त) आयोगका ला�ग आवश्यक पन� �वज्ञ जनशि� र अनसुन्धान कतार्को सेवा करार 
�लने तथा रािष् �य योजना आयोग, नेपाल सरकारका �व�भन् न मन्�ालय र  
�धानमन्�ीको कायार्लयसँगको सहकायर्मा आयोगको सबल�करण गन�, 

(थ) �नय�मत तथा कायर्मूलक अनगुमन �णाल�को स्थापना र �वकास गन� । यस 
कायर्मा �देश सभा तथा िजल्ला समन्वय स�म�तसँग आवश्यक समन्वय गन�, 

(द) �देशको लगानी सम्मलेनसँग सम्बिन्धत काममा सहजीकरण र समन्वय गन�, 
(ध) �देश �वकास प�रषदलाई पूणर्ता �दने, 

(न) �देश योजना आयोगलाई पूणर्ता �दन े।



 

 

प्रदशे योजना आयोगको सिचवालय भवन   

 

प्रदशे योजना आयोगका पदािधकारी तथा कमर्चारी 



 

 

प्रथम आविधक योजनाको आधारपत्रमा राय सकंलन गनर्का लािग 
प्रदशेस्तरीय परामशर् बठैक (छलफल) अन्तरिक्रया कायर्क्रम 

(ओखलढंुगा ) 

 

 

 

  



 

 

प्रथम आविधक योजनाको आधारपत्रमा राय सकंलन गनर्का लािग प्रदशे 
स्तरीय परामशर् बठैक (छलफल) अन्तरिक्रया कायर्क्रम 

(ईटहरी ) 

 
 
 
 

  
 

  
 

 
 
 



 

 

प्रदशे िवकास प�रषद्को बठैकको झलक 

  



 

 

नितजा खाका र मध्यमकालीन खचर् संरचना तयार गनर् बसकेो कायर्शाला 

गो�ीको झलक 

 

  



 

 

प्रथम आविधक योजना र मध्यमकालीन खचर् संरचना (MTEF) को 

सावर्जिनक�करण कायर्क्रम

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
प्रदशे सरकार 

प्रदशे योजना आयोग 
प्रदशे न.ं १ 

िवराटनगर, नपेाल 
kmf]g gDa/ M )@!–$&)#&^ 

Od]n 7]ufgf M ppc.prov1@gmail.com 

j]j ;fO6 M http://ppc.p1.gov.np/ 
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