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प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश 

नं. १ 

उपाध्यक्ष 
 

कृतज्ञता 

प्रदेश योजना आयोगको तेस्रो वातषयक प्रततवेदन प्रसु्तत गरररहँदा आयोगको गठन 

र सञ्चालनको तसलतसलामा हामीलाई मागयदशयन गनुय हुने, सहयोग र सहकायय 

गनुयहुने र अनेक सीतमतता बावजूद आयोगलाई नततजामूलक बनाउन तियाशील 

रहनु हुने सबैमा हातदयक कृतज्ञता अपयण गदयछु । आयोगका अध्यक्ष माननीय 

मुख्यमन्त्री, सबै मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीलगायत पदातिकारीहरू, योजना 

अतिकृत र सम्बद्ध अतिकारीहरूले सहयोगमा तत्परता देखाएर हामीलाई 

सहजीकरण गरी तदनु भएको छ । आयोगलाई सरकारले व्यापक काययके्षत्र 

तोतकतदएको छ । मूलतः  प्रदेशको सवायङ्गीण तवकास र आतथयक के्षत्रको मीमांसा 

गने तथा तिपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोगको सम्पकय  तनकायको रूपमा तोकेको 

छ । तवकास योजनाको अनुगमन गरी सुिारको तसफाररस गनुय आयोगको अको 

महत्त्वपूणय कायय हो  ।  

कुनैपतन योजनाको सफलताको लातग संरचनाको आवश्यकता पछय , जस अन्तगयत 

संस्था पदयछ । संस्थालाई चलायमान बनाउन स्रोतको आवश्यकता पछय , जस 

अन्तगयत मानव र तवत्तीय स्रोत पदयछ । स्रोत व्यवस्थापन गनय काययशैली अनुशासन 

र अनुगमन मूल्याङ्कनको तवति पतन तनरूतपत हुनुपछय , जसलाई तनयमावली 

काययतवति र पररभातषत नेतृत्व प्रणालीिारा व्यवखस्थत गनुय पदयछ । 

प्रदेश योजना आयोग आफ्नो तजमे्मवारी पुरा गनय दत्ततचत्त छ । संस्थागत 

तवकासको लातग आवश्यक पने यावत् संस्थागत सीतमतता बावजूद आयोगले 

महत्त्वपूणय काययहरू सम्पन्न गरेको छ तर गनुय पने िेरै कायय बाँकी छ । आगामी 

तदनमा हाम्रो यात्रा सबल हुने अपेक्षा राखेका छ  ं ।  सम्बखित सबैबाि थप 

सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा सतहत पुन: कृतज्ञता ज्ञापन गदयछु । 
 

भदौ, २०७८          सुबोधराज 

प्याकुरेल
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पररचे्छद १ 

पररिय 

१.१ प्रदेश योजना आयोगको पररिय 

नेपालमा तव.सं. २०१३ मा प्रथम पिक योजना आयोगको नामबाि 

प्रिानमन्त्रीको अध्यक्षतामा तवकास योजना तनमायण गने तनकाय गठनसँगै 

योजनाबद्ध तवकास प्रतियाको प्रारम्भसँगै भएको तथयो । तव.सं. २०४८ मा 

राखटिि य योजना आयोगमा केही पररवतयनहरू गरी योजना आयोगको 

पुनगयठन भयो । सो आयोगको अध्यक्षता प्रिानमन्त्रीले गने र पूणयकालीन 

उपाध्यक्ष सतहतको ५ जना सदस्यहरू र एक जना सदस्य-सतचव रहने 

व्यवस्था गररयो । मुख्य सतचव र अथय सतचव पदेन सदस्यको रूपमा रहने 

व्यवस्था गररयो । 

प्रदेश नं. १ को समग्र तवकासका लातग योजना तथा नीतत तजुयमामा प्रदेश 

सरकारलाई सुझाव सल्लाह तदने तनकायका रूपमा प्रदेश योजना आयोग 

(गठन तथा कायय सञ्चालन) आदेश, २०७५ अनुसार प्रदेश योजना 

आयोगको स्थापना भएको हो । आयोग स्थापनाको मुख्य उदे्दश्य प्रदेश 

तवकासका लातग दीर्यकालीन सोच, तथ्यपरक नीतत तथा योजना तजुयमा 

गनय, तवकास आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गनय, प्रदेश सरकार 

र प्रदेश नं. १ का स्थानीय तहतबचको तवकास नीतत तथा योजना तजुयमा र 

कायायन्वयनमा समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गनय, तवकास नीतत तथा 

योजनाका तवतभन्न आयामहरूको अध्ययन, अनुसिान तथा अने्वषण 

गनुयका साथै बहुपक्षीय र तिपक्षीय सहयोगको सम्पकय  तनकाय (Focal 

Point) का रूपमा कायय गने रहेको छ । 
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२०७५ मङ्तसर  मतहनामा स्थापना भएको हो । यस आयोगले प्रदेश 

सरकारको तवकास नीतत र काययिमहरू कायायन्वयनको लातग सहजीकरण 

गदयछ । यसैगरी यसले प्रदेशको आतथयक तवकाससम्बद्ध तवषयहरूमा 

तवचार आदानप्रदान, बहस, छलफल र अन्तरतियाका लातग एउिा मञ्चको 

रूपमा कायय गदयछ । माननीय मुख्यमन्त्रीले प्रदेश योजना आयोगको 

अध्यक्षता गनुयहुन्छ भने आयोगमा एकजना पूणयकालीन उपाध्यक्ष, चार जना 

सदस्यहरू र एकजना सदस्य सतचव रहने व्यवस्था छ । आयोगको पूणय 

बैठक वषयको कम्तीमा दुई पिक बस्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसै्त 

आयोगको तनयतमत काययसञ्चालनको रेखदेख, तनयन्त्रण, सुपररवेक्षण एवं 

मूल्याङ्कनका लातग कम्तीमा प्रते्यक मतहना उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा 

तनयतमत बैठक बस्ने व्यवस्था रहेको छ । 

१.२ प्रदेश योजना आयोगको गठन तथा कायण सञ्िालन आदेश 

प्रदेश सरकार मखन्त्रपररषद्ले  तमतत २०७५, काततयक १४ गते प्रदेश योजना 

आयोग (गठन तथा कायय सञ्चालन) आदेश, २०७५ जारी गरेको हो । त्यस 

पश्चात् यो अवति सम्ममा तमतत २०७६/०१/१७ र २०७६/०७/२१ गरी दुई 

पिक यो गठन तथा कायय सञ्चालन आदेशको संशोिन गरी सतकएको 

छ । यो आयोगको गठन तथा कायय सञ्चालन आदेशले प्रदेश योजना 

आयोगको पररकल्पना गरी आयोगमा देहाय बमोतजमका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 

र सदस्यहरू रहने व्यवस्था गरेको छ :  

क. मुख्यमन्त्री - अध्यक्ष 

ख. प्रदेश सरकारबाि तनयुि एक जना - उपाध्यक्ष 

ग. प्रदेश सरकारबाि तनयुि कम्तीमा एक जना  

मतहलासतहत चार जना 

- सदस्य 

र्. प्रमुख सतचव, प्रदेश सरकार - सदस्य 

ङ. सतचव, आतथयक मातमला तथा योजना मन्त्रालय - सदस्य 

च. सतचव, प्रदेश योजना आयोगको सतचवालय - सदस्य-सतचव 
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उि गठन तथा कायय सञ्चालन आदेशले उपाध्यक्ष र सदस्यको तनयुखि 

गदाय देहायका तवषय के्षत्र लगायतको प्रतततनतित्व हुने गरी तवज्ञता र 

समावेशी आिारमा गररने व्यवस्था गरेको छ :  

क. आतथयक तवकास, 

ख. सामातजक तथा मानव तवकास, 

ग. भ ततक पूवायिार, जलस्रोत तथा ऊजाय, 

र्. अन्य प्राकृततक स्रोत र मानव स्रोत व्यवस्थापन, 

ङ. सुशासन तथा व्यवस्थापन । 

हाल प्रदेश योजना आयोगको अध्यक्ष माननीय मुख्यमन्त्री शेरिन राई, 

माननीय उपाध्यक्ष सुबोिराज प्याकुरेल, माननीय सदस्यहरू डा. पूणय 

कुमार लोक्सम र तमना भण्डारी, प्रमुख सतचव डा. रामप्रसाद तर्तमरे, 

आतथयक मातमला तथा योजना मन्त्रालयका सतचव श्री उत्तर कुमार खत्री र 

सदस्य सतचव श्री जयकुमार तर्तमरे रहनु भएको छ । 
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मा. मुख्यमन्त्री

अध्यक्ष

मा. उपाध्यक्ष

सदस्य सदस्य सतचव

प्रशासन तथा

आतथयक

व्यवस्थापन

महाशाखा

तवकास व्यवस्थापन

तथा समन्वय

महाशाखा

अनुसिान, तवश्लेषण

महाशाखा, अनुसिान तथा

मूल्याङ्कन शाखा

सदस्य

१.३ आयोगको सङ्गठन संरिना र जनशब्धि व्यिस्था 

प्रदेश योजना आयोगको सङ्गठन संरचना देहाय बमोतजम रहेको छ : 
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त्यसैगरी प्रदेश योजना आयोगमा जनशखिको अवस्था देहायबमोतजम रहेको छ : 

ि.सं. पद शे्रणी, सेवा, तह 

आ.व. 

२०७६/७७ को 

स्वीकृत 

दरबन्दी 

आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत 

दरबन्दी 

कैतफयत नयाँ 

तसजयना 

हुने 

कि ती 

हुने 

जम्मा 

कायम हुने 

१ सतचव रा.प. प्रथम/ने.प्र./सा.प्र. १ ० ० १   

२ अतिकृत नव /ंदश /ं ने.प्र./सा.प्र. ३ ० ० ३  

३ अतिकृत सात /ंआठ /ं ने.प्र./सा.प्र. ३ ० ० ३   

४ अतिकृत सात /ंआठ /ंने.आ. १ ० ० १   

५ अतिकृत छैठ /ँ ने.प्र./सा.प्र. ३ ० ० ३   

६ अतिकृत (लेखा) छैठ /ँ ने.प्र./लेखा १ ० ० १  

७ अतिकृत (तथ्याङ्क) छैठ /ँने.आ.यो.त. १ ० ० १  

८ सहायक पाँच /ं ने.प्र./सा.प्र. १ ० ० १  

९ 
स. कम्प्पु्यिर 

अपरेिर 
च थो/तवतवि १ ० ० १  

१० ह.स.चा. तहतवहीन ३ ० ० ३ 

सतचवालय 

प्रयोजनाथय १ जना 

थप 

११ का.स. तहतवहीन ३ ० ० ३ 

सतचवालय 

प्रयोजनाथय १ जना 

थप 
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 जम्मा २१ ० ० २१  
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प्रदेश योजना आयोगमा हाल कुल दरबन्दी संख्या २१ जना रहेको छ भने 

१६ जनाको पदपूततय रहेको छ । सतचव, अतिकृतस्तर छैि  ँ  र 

सहायकस्तरको पदपूततय भए पतन अतिकृतस्तर नव /ंदश  ंको पद सबै र 

अतिकृतस्तर सात /ंआठ  ं पदको एक जना र तथ्याङ्क/GIS 

अतिकृतसतहत पाँच विा पद ररि रहेको छ । 

१.४ प्रदेश योजना आयोगको काम, कतणव्य र अवधकार 

प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कायय सञ्चालन) आदेश, २०७५ अनुसार 

आयोगको काम कतयव्य र अतिकार देहाय बमोतजम रहेको छ : 

१. दीर्यकालीन सोच, तथ्यपरक नीतत तथा योजना तजुयमा : 

क. प्रदेशको समग्र समृखद्धका लातग दूरगामी सोच सतहतको 

दीर्यकालीन लक्ष्य, मागयतचत्र, नीतत तथा योजना तजुयमा गरी 

कायायन्वयनको लातग तसफाररस गने, 

ख. आतथयक तवकास, सामातजक तवकास, भ ततक पूवायिार, जलस्रोत 

तथा ऊजाय, अन्य प्राकृततक स्रोत, मानव स्रोत व्यवस्थापन, सुशासन 

र व्यवस्थापन लगायतका के्षत्रमा रणनीतत, नीतत तथा योजना तयार 

गने, 

ग. सम्बखित मन्त्रालय तथा तनकायसँगको समन्वयमा प्रदेशस्तरका 

नयाँ तवकास आयोजनाको लेखाजोखा, पूवय मूल्याङ्कन तथा 

परीक्षणसमेत गरी परामशय तदने, 

र्. लाभ लागत लगायतका तवतवि तवशे्लषणको आिारमा आयोजना 

बैंक व्यवस्थापन प्रणाली (Project Bank Management 

System) तनमायण गने, गराउने, 

ङ. प्रदेशमा रहेका स्रोतको अनुमान, प्रके्षपण र तवतरण, आयोजनाको 

आतथयक, सामातजक, तवत्तीय, प्रातवतिक र वातावरणीय तवशे्लषणको 

लातग मापदण्ड तयार गने, गराउने, 
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च. अध्ययन, अनुसिान तथा तथ्यपरक नीतत तनमायण प्रतियालाई 

अवलम्बन गरी तवतभन्न के्षत्रगत नीततहरूको तनमायण तथा सोको 

कायायन्वयनको समन्वय र सहजीकरण गने, 

छ. अथयतन्त्रका समखटिगत के्षत्रहरूमा अध्ययन गरी त्यस बमोतजमको 

नीतत तथा योजनाको तजुयमा गने, गराउने, 

ज. प्रदेश, राखटिि य तथा अन्तरायखटिि य नीतत संवाद तथा लगानी मञ्चको 

तवकास, सञ्चालन, समन्वय र सहजीकरण गने, 

झ. अन्तरायखटिि य तथा राखटिि य मापदण्ड अनुकूल प्रदेश तथ्याङ्क 

प्रणालीको तवकास र समे्प्रषण गने, गराउने । 

२. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन : 

क. प्रदेश तवकास सम्बिी नीतत, योजना, काययिम तथा आयोजनाको 

कायायन्वयन, प्रततफल तथा प्रभावको तवश्वसनीय र प्रभावकारी 

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको तवकास गने तथा त्यसलाई 

प्रदेश सरकारका तवतभन्न तनकायहरूमा लागू गरी संस्थागत 

गराउने, 

ख. मूल्याङ्कनका लातग आवश्यक मापदण्ड र प्रतिया तनिायरण गरी 

तवषय के्षत्रगत नीतत र प्राथतमकता प्राप्त काययिम तथा 

आयोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन गने, गराउने र त्यसको आिारमा 

नीतत तथा कायायन्वयनको तहमा गनुयपने सुिार गराउने, 

ग. अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको तवषयमा सरकारी, सावयजतनक, स्वतन्त्र 

मूल्याङ्कन कताय तथा तवषयगत पेशागत संर् संस्था, नागररक 

समाज र तवकासका साझेदारतबच सञ्जालको तवकास र यस 

सम्बिी अनुभवको आदान प्रदान गरी तवशेषज्ञताको तवकास गने, 

गराउने । 

३. तहगत समन्वय : प्रदेश र स्थानीय तहको तवकास सम्बिी नीतत तथा 

योजना तजुयमा र कायायन्वयनमा समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गने 

। 
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४. अध्ययन, अनुसिान तथा अने्वषण : 

क. प्रदेशस्तरको कुनै नीततको सान्दतभयकता वा तवकास योजनाका 

तवतभन्न पक्षको तवषयमा स्वतन्त्र तवज्ञ व्यखि, तनकाय वा संस्थाबाि 

शोि तथा अनुसिान गने, गराउने र तत् सम्बिी प्रणालीको 

तवकास गने । 

ख. प्रातज्ञक, सावयजतनक, तनजी के्षत्र तथा गैर सरकारी के्षत्रको 

साझेदारीमा नीतत तथा योजनाको तवकास तथा कायायन्वयनको 

के्षत्रमा हुने अनुसिान तथा अध्ययनमा प्रोत्साहन तथा सहजीकरण 

गने, 

ग. आतथयक तथा सामातजक तवकास, भ ततक पूवायिार, जलस्रोत, ऊजाय, 

प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापन, सुशासन तथा व्यवस्थापन लगायत 

तवतभन्न तवषयगत के्षत्रको उत्पादन र व्यवसायको संरचना, ढाँचा 

तथा प्रतवतिमा रूपान्तरण गनुयपने तवषयका लातग तथ्यपरक नीतत, 

सुझाव तथा प्रस्तावहरू तसफाररस गने । 

५. सम्पकय  तनकाय : बहुपक्षीय र तिपक्षीय सहयोगका योजनाको सम्पकय  

तनकाय (Focal Point) का रूपमा आयोगले कायय गने । 
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१.५ उपाध्यक्षको काम, कतणव्य र अवधकार 

प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कायय सञ्चालन) आदेश, २०७५ अनुसार 

आयोगको उपाध्यक्षको काम, कतयव्य तथा अतिकार देहाय बमोतजम हुने 

व्यवस्था रहेको छ : 

क. आयोगसँग सम्बखित काम समन्वयात्मक र प्रभावकारी ढङ्गले 

सम्पादन गने, गराउने, 

ख. 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, कतणव्य र अवधकार 

प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कायय सञ्चालन) आदेश, २०७५ अनुसार 

आयोगको सदस्यको काम, कतयव्य र अतिकार देहायबमोतजम हुने व्यवस्था 

रहेको छ : 

क. आफ्नो तजमे्मवारीको के्षत्रसँग सम्बखित नीतत तथा काययिमको 

सुपररवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी जानकारी गराउने, 

ख. आफ्नो तजमे्मवारीको के्षत्रसँग सम्बखित के्षत्रगत नीतत, योजना तथा 

काययिमको प्रगततको वातषयक प्रततवेदन तयार गरी पेश गने, 

ग. आफ्नो तजमे्मवारीको के्षत्रसँग सम्बखित अध्ययन अनुसिान 

गनुयपने तवषय पतहचान गरी त्यस्तो तवषयमा उपाध्यक्ष समक्ष 

तसफाररस गने, 

र्. उपाध्यक्षले तोके बमोतजमका अन्य कायय गने । 

१.७ प्रदेश विकास पररषद् 
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प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कायय सञ्चालन) आदेश, २०७५ मा 

आयोगले तजुयमा गरेको दीर्यकालीन तथा आवतिक तवकास योजनामा 

मागयदशयन तदनका लातग एक प्रदेश तवकास पररषद् रहने व्यवस्था रहेको 

छ । उि प्रदेश तवकास पररषदको गठन देहायबमोतजम गररएको छ : 

क. मुख्यमन्त्री - अध्यक्ष 

ख. प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू र मन्त्रीको काययभार 

सम्हाल्ने राज्य मन्त्रीहरू - सदस्य 

ग. प्रदेश सभामा प्रतततनतित्व गने संसदीय दलका नेता - सदस्य 

र्. प्रदेश सभाका सतमततका सभापततहरू - सदस्य 

ङ. आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू - सदस्य 

च. प्रमुख सतचव, प्रदेश सरकार - सदस्य 

छ. मुख्य न्यायातिविा, प्रदेश नं. १ - सदस्य 

ज. प्रदेश सरकारका सतचवहरू - सदस्य 

झ. तजल्ला समन्वय सतमतत र स्थानीय तहका प्रमुख - सदस्य 

ञ. प्रचतलत कानुन बमोतजम स्थापना भएका संर् वा 

संस्थाका प्रतततनति तथा तनजी के्षत्र लगायत तवतभन्न 

के्षत्र, वगय र समुदायको प्रतततनतित्व हुने गरी राखटिि य 

जीवनमा तवतशटि योगदान पुर्याएका व्यखिहरू 

मधे्यबाि कम्तीमा एक ततहाइ मतहला सतहत प्रदेश 

सरकारबाि मनोनीत पन्ध्र जना                                  

 
 
 
  

- सदस्य              

ि. सतचव, प्रदेश योजना आयोगको सतचवालय - सदस्य 

सतचव 

पररषदको बैठकमा आयोगले तयार गरेको प्रदेश नीतत तथा योजना 

छलफल भएपतछ पररषदको तनदेशन अनुसार प्रदेश सरकारको 

स्वीकृततको लातग पेश गने व्यवस्था रहेको छ । 

 

१.८ आयोगको सवििालय भिन तथा स्रोत साधनको ितणमान 

अिस्था 
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प्रदेश योजना आयोगको आफ्नै सतचवालय भवन नभएकोले आयोगले 

तवरािनगर १२, कतव लेखनाथ मागयखस्थत एक तनजी र्रलाई भाडामा तलई 

कायय सञ्चालन गदै आइरहेको छ । आयोगसँग दैतनक कामकाज 

सञ्चालनका लातग आवश्यक डेस्किप कम्प्पु्यिर, ल्यापिप, डेस्क-िेबुल, 

कुसी, सोफा, दराज, स्कतपययो तजप, िेरानो कार, मोिरसाइकल, िेतलफोन 

लाइन आतद रहेका छन् । त्यसै्त आयोगले CGAS Accounting 

Software खररद गरी सो Software बाि लेखा सम्बिी काययहरू 

गदै आएको छ ।  

प्रदेश योजना आयोगको तजन्सी सामाग्रीको तववरण : 

ि.सं
. 

 

संख्या  

आ.व. 

२०७७।७

८ 

ज

म्मा 

आ.व. 

२०७५।७

६ 

आ.व. 

२०७६।७

७ 

१ कम्प्पु्यिर ७ ५ २  

२ तप्रन्टर ६ ९ ३  

३ अतफस कुसी १२ ७   

४ सािारण कुसी २० २९   

५ अतफस िेबुल १२ ८   

६ खिल दराज ६ ४   

७ मोिरसाइकल २ ५   

८ रेतिजरेिर १    

९ भ्याकु्यम खिनर १    

१० वािर तफल्टर १    

११ साइकल २  ४  

१२ चार पाङ्गे्र गाडी ४  १  
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ि.सं
. 

 

संख्या  

आ.व. 

२०७७।७

८ 

ज

म्मा 

आ.व. 

२०७५।७

६ 

आ.व. 

२०७६।७

७ 

१३ एसी ६ ५ २  

१४ िेपलाइजर २ ९   

१५ तसतलङ पंखा ४ १   

१६ सोफासेि ३ १ १  

१७ ल्यापिप ३ ४ १  

१८ इन्टरकम  १   

१९ प्रोजेक्टर  १   

२० अनलाइन यु तप एस्  १   

२१ 
अफलाइन यु तप 

एस् 
 १   

२२ एक्साइड ब्यातिि   १२   

२३ ति िेबल  ७   

२४ बुककेस  ७   

१.९ आयोगको बजेट वििरर् 
रु हजारमा 

ि.सं. शीषयक 
तवतनयोतजत 

तवत्तीय प्रगतत प्रततशत 
बजेि खचय 

१ चालू ३५४७४  १६५११  
५३.६३   २ पँुजीगत ६७६४  ६१४१  

कुल ४२२३८  २२६५२  
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पररचे्छद २ 

प्रमुख उपलब्धि 

२.१ मध्यमकालीन खिण संरिना (२०७८/७९-२०८०/८१) 

तजुणमा 

"स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश" 

को प्रादेतशक दीर्यकालीन सोच र 

सामातजक न्यायसतहतको प्रदेश 

तनमायण गने प्रादेतशक उदे्दश्य प्राप्त 

गनय सावयजतनक खचयको कुशल 

पररचालन अपररहायय छ । यसका 

लातग तवतनयोजन कुशलता तथा 

दक्षता र तवत्तीय अनुशासनको 

प्रभावकारी व्यवस्थापन गने 

औजारका रूपमा मध्यमकालीन 

खचय संरचना रहेको छ । अन्तर 

सरकारी तवत्त व्यवस्थापन ऐन, 

२०७४ ले संर्, प्रदेश र स्थानीय 

तहका सरकारले सावयजतनक 

खचयको तववरण प्रसु्तत गदाय अतनवायय रूपमा मध्यमकालीन खचय संरचना 

तजुयमा गरी पेश गनुयपने व्यवस्था गरेको छ ।  

मध्यमकालीन खचय संरचनाको खाका तयार गदाय गत आतथयक वषयको 

वास्ततवक स्रोत अनुमान र खचयअनुसार आगामी बाँकी दुई वषयको बजेि 

पररमाजयनसतहत प्रके्षपण गररन्छ । यसरी मध्यमकालीन खचय संरचनामा 

चिीय तहसाबले प्रते्यक वषय तीन वषयको बजेिको आकलन गररनु पछय  । 

यो प्रतियाले बजेि तजुयमा प्रतियालाई यथाथयपरक र वसु्ततनटठ बनाउन 
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महत्त्वपूणय  भूतमका पुर्याउनुको साथै बजेिलाई प्रादेतशक लक्ष्य, उदे्दश्य, 

नततजा र उपलखिसँग आबद्ध गराउँछ । तसथय, यस खचय संरचनालाई 

तवकासको आवश्यकता, आयोजना कायायन्वयनको अवस्था, राजस्व र 

वैदेतशक सहायताको अनुमान समेतलाई समेिेर हरेक वषय पररमाजयन 

गररन्छ । 

यसमा तदगो तवकास लक्ष्य, राखटिि य तवकास लक्ष्य र प्रदेशको आवतिक 

योजनाको सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य तथा रणनीततसँग वातषयक बजेिलाई 

तादात्म्यता कायम गराउने भरपूर प्रयास गररएको छ । मध्यमकालीन खचय 

संरचनामा प्रादेतशक बजेिलाई प्रादेतशक दीर्यकालीन सोचका आिार 

स्तम्भ, लैतङ्गक संकेत र जलवायु संकेतका आिारमा पतन तवतनयोजन तथा 

प्रके्षपण गररएको छ । साथै, यस मध्यमकालीन खचय संरचनामा 

आयोजनाका प्राथतमकतासतहत आगामी तीन आतथयक वषयको स्रोत र 

सािनको प्रके्षपण, तवतनयोजनको सुतनखश्चतता, खचयको पुस्याईसमेत 

समेि्दै प्राप्त हुनसक्ने उपलखि समावेश गररएको छ ।  

२.२ िावषणक विकास कायणक्रम (२०७७/७८) तजुणमा  

प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश नं. १ सरकारको आतथयक वषय २०७७/०७८ 

को लातग वातषयक तवकास काययिम तजुयमा गरेको छ । वातषयक तवकास 

काययिम भनेको प्रदेश सरकारले तवतनयोजन गरेको वातषयक बजेिलाई 

तदगो तवकास लक्ष्य, राखटिि य तवकास लक्ष्य, प्रादेतशक आवतिक योजना तथा 

मध्यमकालीन खचय संरचना लगायतका दस्तावेजहरूको लक्ष्य, उदे्दश्य, 

रणनीतत तथा काययनीततसँग तादात्म्यता कायम गराउँदै सोको प्रभावकारी 

कायायन्वयनका लातग तयार गररने कायय योजना हो । प्रदेशको योजनाबद्ध 

तथा व्यवखस्थत तवकासका लातग आवतिक योजना तथा मध्यमकालीन खचय 

संरचना तजुयमा भइसकेको अवस्थामा आ.व. २०७७/०७८ को तवकास 

बजेिलाई व्यवहाररक, पारदशी तथा कायायन्वयन योग्य बनाउन प्रदेश 
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सरकारको लातग वातषयक तवकास काययिम तजुयमा गनय अत्यन्त आवश्यक 

छ ।  

वातषयक तवकास काययिम 

(२०७७/७८) तजुयमाको उदे्दश्य 

वातषयक बजेिलाई तदगो तवकास 

लक्ष्य, आवतिक योजना र 

मध्यमकालीन खचय संरचनासँग 

तादात्म्यता कायम गराउँदै 

सरकारको तवकास बजेिलाई 

नततजामुखी, पारदशी तथा 

तमतव्ययी बनाउन सहयोग 

पुयायउनु तथा बजेिलाई 

समयमा नै तनयमसङ्गत 

तररकाले कायायन्वयन गनय 

सहयोग गनुय रहेको छ । 

यसबाि प्राथतमकता प्राप्त 

के्षत्रमा प्रदेश सरकारको 

तवकास बजेिलाई पररलतक्षत गनय, तवतनयोजन भएको बजेिको अतु्यत्तम 

सदुपयोग गनय तथा प्रदेश सरकारको तवकास आयोजनाको स्पटि खाका 

तय गनय सहयोग पुगे्न देखखन्छ । साथै, प्रदेश सरकारको यस वातषयक तवकास 

काययिमले आगामी आतथयक वषयमा हातसल गनुयपने सम्भातवत नततजा, प्रमुख 

प्रततफल, हालसम्मको उपलखि, तवकाससम्बद्ध प्रमुख तियाकलाप र सोको 

लातग तवतनयोतजत बजेिको स्पष्ट खाका प्रसु्तत गरेको छ । 
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२.३ वदगो विकास लक्ष्य : प्रदेश १ को िसु्तब्धस्थवत तथा मागणवित्र  

सन् २०१६-२०३० 

तदगो तवकास लक्ष्य : प्रदेश १ 

को वसु्तखस्थतत तथा मागयतचत्र 

सन् २०१६-२०३० प्रततवेदन 

पतन आयोगले तयार गरेको छ 

। सन् २०३० सम्ममा गररबीको 

अन्त्य गनय, यो पृथ्वीलाई 

सुरतक्षत राख्न तथा पृथ्वीका 

सबै जनताले शाखन्त र समृखद्ध 

उपभोग गने गरी काम गनय 

तवश्वव्यापी आह्वानका रूपमा 

सन् २०१५ मा संयुि राटिि  

संर्का सदस्यहरूले सवयसम्मत 

रूपमा तदगो तवकास लक्ष्य 

(SDG) लाई अपनाएको तथयो 

। यी तदगो तवकास लक्ष्य सामूतहक जबाफदेहीता र सदस्य राटिि हरू प्रतत 

योजना तजुयमा, अनुगमन तथा उत्तरदातयत्वको वृहत् काययके्षत्रमा आिाररत 

छ । यो तदगो तवकास लक्ष्य यसअतर्को सहस्राब्दी तवकास लक्ष्य सन् 

२०००–२०१५ को तवस्ताररत स्वरूप हो । जसमा समग्र तवकास िमलाई 

आठ विा मापनयोग्य  लक्ष्य र ततनलाई मापन गने  ६० विा सूचकसतहत 

८ विा काययके्षत्र (एजेन्डा) तय गररएका तथए । ती हुन् : गररबी, भोकमरी, 

तशक्षा, लैतङ्गक समानता, बाल मृतु्यदर, मातृ स्वास्थ्य, एचआइभी/एड्स, 

हैजा र क्षयरोग तथा वातावरणीय तदगोपना । 

वैज्ञातनक र तातकय क अथयमा यो प्रततवेदनले अल्पकालीन कोशेढुङ्गा सन् 

२०२२ (अल्पतवकतसत अवस्थाबाि मातथ उिने अपेक्षाकृत वषय) र सन् 
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२०२५ (दु्रत तवकास चरणको तवन्दु) सतहत सन् २०३० सम्मका लातग एउिा 

मागयतचत्र प्रके्षपण गने काम गछय  । यसका अततररि, आिार रेखा (सन् 

२०१५) र उपलखि (सन् २०१९) का तथ्याङ्कहरूले प्रदेशको अवस्थालाई 

संकेत गरेका छन् । प्रततवेदनमा प्रदेश अनुरूपको पररखस्थततमा आिाररत 

सूचकहरू समावेश छन्, जसलाई संख्यात्मक मापदण्डहरूको साथ प्राप्त 

छ । यसले सबै सरोकारवालालाई तवकास तियाकलापहरूको योजना, 

कायायन्वयन र अनुगमनमा संलग्न गराउन मद्दत गछय  । प्रके्षपण र अनुगमन 

ढाँचा राखटिि य तथा तवश्वव्यापी ढाँचाअनुरूप अद्यावतिक गररएको छ । 

सूचकले "कसैलाई पतन पछातड नछाड "ँ भन्ने SDG को मूल भावना र 

स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेशको हाम्रो दीर्यकालीन पररकल्पनालाई 

आत्मसाथ गरेका छन् । तवश्वव्यापी लक्ष्य प्राखप्तका लातग नेपालका तीन 

विै तहका सरकार समान रूपले तजमे्मवार छन् । प्रदेश १ को आवतिक 

योजना, मध्यमकालीन खचय संरचना तथा वातषयक बजेि सबै तदगो तवकास 

लक्ष्य प्राखिका लातग प्रततबद्ध  

छन् । महत्त्वाकाङ्क्षी एजेन्डाको कायायन्वयनका लातग तववेकसम्मत आकलन 

र तवत्तीय योजना, संस्थागत तथा जनशखिको पररचालन गनुय वाञ्छनीय 

हुन्छ । तवश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोतभड-१९ ले तसजयना 

गरेको तचन्ताजनक सामातजक, आतथयक अवस्थातबच पतन प्रदेशका मुख्य 

योजनाहरू तदगो तवकास लक्ष्यसँगै अन्तरसम्बखित रहेका छन् । 
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२.४ मध्यािवध प्रगवत समीक्षा  

प्रदेशको सरकारले आफ्नो पाँच वषे 

काययकालको आिा अवति अथायत् 

मध्यावति पूरा गररसकेको 

अवस्थामा प्रदेश सरकारको 

मध्यावति प्रगतत समीक्षा गरी 

सावयजतनक गररएको छ । प्रदेश 

सरकारको स्थापनाको सय तदन 

देखख मध्यावतिसम्मको भ ततक तथा 

तवत्तीय प्रगततको मात्रात्मक, 

गुणात्मक तथा समग्र देशको 

अथयतन्त्रमा परेको प्रभाव समेत 

समीक्षा गरी प्रदेश सरकार हाल 

कुन अवस्थामा छ, अब के गदाय अझ 

बढी प्रगतत हातसल गनय सतकन्छ भन्ने कुराको तवशे्लषण गररएको छ । 

यस अवतिमा प्रदेश सरकारिारा सम्पातदत कायय तथा उपलखिलाई जनता 

समक्ष प्रिसँग राख्नु पदयछ भन्ने मान्यताका साथ मुख्यमन्त्री तथा 

मखन्त्रपररषद्को कायायलयको योजना र तनदेशनबमोतजम प्रदेश योजना 

आयोगले यो मध्यावति प्रगतत समीक्षाको पुखस्तका तयार गरेको छ । 

यसतभत्रका कुरालाई छोिो, स्पष्ट र मीठो रूपमा बुझ्न सतकयोस् भनेर 

‘सूचनातचत्र’ को पकेिबुक पतन प्रकाशनमा ल्याइएको छ । सङ्घीय 

राजनीततक प्रणालीअन्तगयत यस प्रदेशको पतहलो सरकारको पतहलो आिा 

अवतिमा गररएका कायय प्रगततलाई मूलतः  दुई आिारमा मूल्याङ्कन गररएको 

छ - पतहलो पररमाणात्मक, जसले तवत्तीय र भ ततक प्रगतत देखाउँछ र 

दोस्रो गुणात्मक, जसले तवतभन्न गुणात्मक के्षत्रमा प्रदेश सरकारको 

काययिम र काययको सम्बि र प्रभावको सङे्कत गदयछ । यी सबै प्रगततलाई 

सूचकका माध्यमबाि प्रतततबखम्बत गररएको छ ।  
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प्रदेश योजना आयोग प्रदेशको समग्र तवकास योजना, नीतत तथा 

रणनीततहरू तजुयमा गनय प्रदेश सरकारलाई सुझाव, सल्लाह तथा सहयोग 

गने तनकाय भएकोले यसले मातथ उखल्लखखत काययका साथसाथै अन्य 

काययहरू पतन गदै आइरहेको छ । प्रदेश सरकारको तवकास काययिम, 

पररयोजना, नीतत, रणनीतत तजुयमाको साथै त्यसको कायायन्वयन, अनुगमन 

तथा मूल्याङ्कनमा समन्वय र सहजीकरण पतन गदै आइरहेको छ । प्रदेश 

सरकारका तवतभन्न तनकायहरूसँग समन्वयात्मक भूतमका प्रदेश योजना 

आयोगले तनभाउँदै आइरहेको छ । प्रदेश सरकारले आयोजना गने तवतभन्न 

काययिम तथा काययशाला गोटठीहरूमा आयोग सतिय रूपमा सहभागी 

हँुदै आइरहेको छ । 
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पररचे्छद ३ 

वनष्कषण तथा भािी कायणवदशा 

३.१ प्रदेश योजना आयोगले हावसल गरेको प्रमुख उपलब्धि 

प्रदेश योजना आयोगले स्थापना भएको छोिो अवतिमा थुपै्र प्रयासहरू 

गरेको छ । जसमधे्य आयोगले हातसल गरेको प्रमुख उपलखिहरूलाई तल 

बँुदागत रूपमा प्रसु्तत गररएको छ ।  

क. प्रदेश नं. १ को तेस्रो मध्यमकालीन खचय संरचना (MTEF) 

२०७८/७९-२०८०/८१ तजुयमा गरी प्रकाशन गरेको छ । 

ख. आतथयक वषय २०७७/७८ को लातग वातषयक तवकास काययिम 

तजुयमा गरी प्रकाशन गरेको छ । 

ग. बहुपक्षीय तथा तिपक्षीय तवकास साझेदारहरूसँगको समन्वय र 

सम्पकय  तवकासको भूतमका तनवायह गरेको ।  

३.२ प्रदेश योजना आयोगका समस्या तथा िुनौती 

अतहले तवश्वकै समस्या र चुन तीको रूपमा कोरोना महामारीले कुनै के्षत्र 

अछुतो रहन सकेको छैन । यस्तो यथाथयलाई आत्मसात् गदै समयानुकूल 

काययशैली अपनाउँदै योजना आयोगको दैतनक कायय सञ्चालन गनुय एक 

चुन तीको रूपमा रहेको छ । त्यसैगरी, आयोगको आतथयक, कानुनी, 

मानवीय, संस्थागत समस्याहरू रहेका  

छन् । जसमधे्य प्रमुख समस्याहरू तनम्नानुसार रहेका छन् :  

क. काययतवति तथा तनदेतशकाको अभाव, 

ख. आफ्नै सतचवालय भवनको अभाव, 

ग. अनुसिान, तवकाससँग सम्बखित महाशाखाहरू भए पतन 

मानव संसािनको पररचालन गनय नसतकएको, 
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र्. आयोगले पूणयता पाउन बाँकी हुनु, 

ङ. तवषय तवज्ञको सहज उपलिता नहुनु, 

३.३ समस्या समाधानका लावग आयोगबाट भएका प्रयास 

क. भवन भाडामा तलई कायय सञ्चालन गररएको, 

ख. आवश्यकता अनुसार सेवा करारमा जनशखि व्यवस्था गररएको, 

ग. आयोगको कामकारबाहीलाई प्रतवतिमैत्री र पारदशी बनाउन 

Website तनमायण गररएको, 

र्. आयोगको आगामी कायय योजना तनमायण गररएको । 

३.४ प्रदेश योजना आयोगको भािी कायणवदशा 

क. तवश्वव्यापी महामारी कोतभड-१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गदै 

आवतिक योजना पररमाजयन गने,  

ख. तदगो तवकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गने, 

ग. आवतिक योजना, बजेि, नीतत तथा काययिमतबच तादात्म्यता 

कायम गनय मध्यमकालीन खचय संरचना  तजुयमा गने, 

र्. प्रदेश सरकारसम्बद्ध तनकायहरूको मातसक प्रगतत समीक्षा गने, 

ङ. पररयोजना बैंक (Project Bank) तयार गने, 

च. मानव तवकास सूचकाङ्क (HDI) प्रादेतशक वसु्तखस्थततको तयारी 

गने, 

छ. अतत तवपन्न समुदायहरूको तथ्याङ्क खोज तथा अनुसिान गरी 

प्रादेतशक तथ्याङ्क तयार गने, 

ज. प्रदेशसम्बद्ध तनयायतयोग्य उत्पादनको अध्ययन तथा 

बजारीकरणको प्रततवेदन तयार गने, 

झ. योजनाहरूको कायायन्वयन योजना बनाउने, 

ञ. आवतिक योजनाका लक्ष्य आिाररत अनुगमन, मूल्याङ्कन र 

तनयतमत प्रगतत समीक्षा गने, 
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ि. खचय/स्रोत संरचना सतमतत, तनदेशक सतमतत, स्रोत सतमतत, 

मध्यमकालीन खचय संरचना काययदल गठन गने,  

ठ. सामातजक, आतथयक, शैतक्षक के्षत्र लगायतको तवकासका लातग 

अनुसिान/प्रततवेदन तयार गने र उि तवषयमा 

मन्त्रालयहरूलाई सहजीकरण गने, 

ड. सुशासन र पारदतशयतासँग सम्बखित तवषयमा आयोगको कामलाई 

पारदशी ढङ्गले सम्पन्न गनय आफूसँग सम्बखित सूचना तनयतमत 

रूपमा सावयजतनक गने, 

ढ. आयोगका लातग आवश्यक पने तवज्ञ जनशखि र 

अनुसिानकतायको सेवा करारमा तलने तथा राखटिि य योजना 

आयोग, नेपाल सरकारका तवतभन्न मन्त्रालय र  प्रिानमन्त्रीको 

कायायलयसँगको सहकाययमा आयोगको सबलीकरण गने, 

ण. तनयतमत तथा काययमूलक अनुगमन प्रणालीको स्थापना र तवकास 

गने । यस काययमा प्रदेश सभा तथा तजल्ला समन्वय सतमततसँग 

आवश्यक समन्वय गने, 

त. प्रदेश योजना आयोगलाई पूणयता तदने । 
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प्रदेश सरकार 

प्रदेश योजना आयोग 

प्रदेश नं. १, तवरािनगर 
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