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 पररचय 

१.१ पषृ्ठभतूर्िः  

ऐतिहातसक रुपर्ा स्थापपि संपवधान सभािाट तनतर्ाि संपवधानले नेपाललाई एकात्र्क राज्य 
संरचनािाट संघात्र्क राज्य संरचनार्ा रुपान्िरण गयो । यसको पररणार् स्वरुप हाल केन्रर्ा 
संघीय सरकार, साि वटा प्रदेश सरकार र ७५३ स्थातनय िहहरु तनधाारण गररएका छन ्। लमु्बिनी 
प्रदेश साि वटा प्रदेश र्ध्ये एक  र्हत्वपूणा, रणनैतिक िथा ऐतिहातसक र्हत्व िोकेको प्रदेश हो । 

योजनािद्ध पवकासको र्ाध्यर्िाट प्रदेशको घोपर्षि कायाक्रर् ᳚सर्दृ्ध नेपाल: सिुी नेपाली ᳚ को 
अवधारणा र प्रादेम्शक सर्पृद्धको नारा सर्ृद्ध प्रदेश आत्र्तनभार जनिा को अवधारणालाई वस्िगुि 
िनाउन ु यस रणनीतिक योजनाको र्खु्य उदे्दश्य रहेको छ । लमु्बिनी प्रदेशको प्रथर् आवतधक 
योजना (आ.ि. २०७६/०७७ देम्ि आ.ि. २०८०/८१) ले िय गरेका क्षेत्रगि सूचकहरु लाई 
आधार तिन्दकुा रुपर्ा प्रयोग गदै नेपालको संपवधान, नेपालको दीघाकातलन सोँच २१००, नेपाल 
सरकारको पन्रौँ आवतधक योजना, दीगो पवकासका लक्ष्यहरु र प्रदेश सरकारका हालसबर्का नीति 
िथा कायाक्रर् र िापर्षाक िजेटका आधारर्ा सर्ग्र पवकासको िाका िनाउन ु यस रणनीतिक 
योजनाको र्खु्य लक्ष्य रहनेछ । 

२०७२ सालर्ा संघीय व्यवस्थासपहिको नयााँ संपवधान लागू भएपतछ अस्थायी नार् प्रदेश नबिर 
पााँचको रूपर्ा शरुूवािी अभ्यास गरेको यस प्रदेशलाई २०७७ साल असोज २० गिेको प्रदेश 
सभाको िैठकले लमु्बिनी नार्ाकरण गरेको छ भने प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ र अघाािााँची 
म्जल्लार्ा पने राप्ती उपत्यकालाई िोपकएको छ। प्रदेशका धेरैजसो भभुागलाई सर्दरुी हनुे र 
शहरीकरण नभएको क्षेत्रर्ा व्यवम्स्थि राजधानी शहर तसजानाको तसलतसलाद्वारा पररविान संभव छ 
भने्न सन्देश स्थापपि गने िथा पवकास र सर्पृद्धका र्ाध्यर्द्वारा प्रदेशलाई आधारभूि रूपर्ा पररविान 
गने अवसर र चनुौिी प्राप्त भएको छ। 

 पवकासका पहसावले सरे्ि यो प्रदेश अन्यन्ि संभापवि प्रदेश हो । यस प्रदेशर्ा कृपर्ष, जलपवद्यिु, 

पयाटन लगायिका क्षेत्रहरुको पवकासको सरे्ि प्रचरु सबभावना रहेको छ । पवगिको िलुनार्ा 



अथािन्त्रका पवपवध पक्षहरुर्ा तनकै पररविान भएिा पतन जनिाका िढ्दा आकांक्षाहरु सबिोधन गना 
एवं सर्दृ्ध एवं सर्नु्नि प्रदेश तनर्ााणकालातग अझै थपु्र ैकायाहरु गना िााँकी रहेको छ । यसै सन्दभार्ा 
लमु्बिनी प्रदेशको तिकासको लातग अल्पकातलन, र्ध्यकातलन एवं दीघाकातलन योजनाहरु तनर्ााण गरी 
ठोस नतिजा प्राप्त हनुे पहसािले कायाान्वयनको िहर्ा जान ुपने आवश्यकिा रहेको छ । 

 सर्यक्रर्संगै गररवीको िहर्ा उल्लेख्य रुपर्ा कतर् आएिापतन अझै पतन जनसंख्याको ठूलो पहस्सा 
गररिीको रेिार्नुी रही िा“च्न िाध्य रहेका छन ्।स्वदेशर्ा रोजगारीको अवसरको अभावले लािौं 
यवुा जनशम्ि रोजगारीकालातग पवदेम्शने क्रर् पतन िीब्र रुपले िपिरहेको छ । स्थातनय स्रोि र 
साधनहरुको पपहचान गरी िी स्रोि र साधनहरुको अतधकिर् उपयोगिाट प्रदेशको उच्च आतथाक 
वपृद्ध हातसल गनुा पने चनुौति पवद्यर्ान रहेको हुाँदा प्रदेशर्ा रहेका यावि ्सर्स्याहरुको सर्ाधान गरी 
सर्दृ्ध प्रदेश तनर्ााणकोलातग रणनीतिक गरुुयोजना ियार पाने एवं योजनाले तनदृष्ट गरेका 
पवर्षयवस्िहुरुलाई कायाान्वयनर्ा लैजान ुपने आवश्यकिाले गदाा यो रणनीतिक गरुुयोजना ियार गना 
लातगएको हो । 

१.२. १० वरे्ष रणनीतिक गरुुयोजना (आ.ि.2080/81 देम्ि आ.ि. 2091/92) तनर्ााणका 
उद्दशे्यहरुिः 

योजनािद्ध पवकासको र्ाध्यर्िाट प्रदेशको घोपर्षि कायाक्रर् ᳚सर्दृ्ध नेपाल: सिुी नेपाली ᳚ को 
अवधारणा र प्रादेम्शक सर्पृद्धको नारा सर्ृद्ध प्रदेश आत्र्तनभार जनिा को अवधारणालाई वस्िगुि 
िनाउन ु यस रणनीतिक योजनाको र्खु्य उदे्दश्य रहेको छ । लमु्बिनी प्रदेशको प्रथर् आवतधक 
योजना (आ.ि. २०७६/०७७ देम्ि आ.ि. २०८०/८१) ले िय गरेका क्षेत्रगि सूचकहरु लाई 
आधार तिन्दकुा रुपर्ा प्रयोग गदै नेपालको संपवधान, नेपालको दीघाकातलन सोँच २१००, नेपाल 
सरकारको पन्रौँ आवतधक योजना, दीगो पवकासका लक्ष्यहरु र प्रदेश सरकारका हालसबर्का नीति 
िथा कायाक्रर् र िापर्षाक िजेटका आधारर्ा सर्ग्र पवकासको िाका िनाउन ु यस रणनीतिक 
योजनाको र्खु्य लक्ष्य रहनेछ । 

यो गरुुयोजना तनर्ााणको सार्ान्य उदे्दश्यर्ा लमु्बिनी प्रदेशको अथािन्त्रलाई प्रभाव पाने पवतभन्न 
क्षेत्रहरुसंग सबिम्न्धि नीतिगि उदे्दश्यहरु पकटान गनुाका साथै िी उदे्दश्यहरुसंग सबिम्न्धि 
रणनीतिहरु िय गने, आवश्यक कायानीति एवं अपेम्क्षि उपलम्धध तनधाारण गने कायाहरु पदाछन ्। 
यो रणनीतिक गरुुयोजना तनर्ााणका पवम्शष्ट उदे्दश्यहरु देहाय िर्ोम्जर् रहेका छनि्ः 



क) लमु्बिनी प्रदेशको प्रथर् आवतधक योजनाको तिर्षयसूचीर्ा उल्लेम्िि सिै तिर्षयहरुका आधारर्ा 
लमु्बिनी प्रदेशको आगार्ी १० वर्षाको तिकास योजनाको प्रक्षेपण सपहिको अध्ययन प्रतिवेदन 
(Conceptual note ) ियार गनुा । 

ि) िहृि (Macro) िथा सूक्षर् (Micro) अथाशास्त्रर्ा आधाररि रही रापिय िथा प्रदेम्शक 
तिकासको क्षेत्रगि सूचक (Sectorial Indicators) तनर्ााण गनुा । 

ग) रापिय िथा अन्िराापिय र अन्िरप्रादेम्शक दीघाकातलन पवकासका दस्िावेज िथा सूचकहरुको 
िलुनात्र्क अध्ययन (Comparative Study) गरी त्यसका आधारर्ा िादबयिा हनुे गरी 
प्रदेम्शक सूचकहरुको तनर्ााण, सूचकहरुको प्रक्षेपण िथा १० िरे्ष तिकासको लक्ष्य तनधाारण 
गनुा । 

घ) प्रदेम्शक र्हत्वका क्षेत्रहरु  को SWOT तिष्लेर्षण गरी क्षेत्रगि लक्ष्य तनधाारण गनुा। 

ङ) दीगो पवकास लक्ष्य SDG को स्थातनयकरणका लातग आवश्यक तितध तनधाारण गनुा । 

च) प्रादेम्शक रुपर्ा रहेको Resource gap लाई सन्ितुलि िनाउन आवश्यक Tools तिकास गनुा 
। 

छ) लमु्बिनी प्रदेशको तिद्यर्ान अनगुर्न िथा र्लु्याङ्कन तनदेम्शका,2075 लाई प्रभावकारी 
िनाउन पररर्ाजान गनुापने तिर्षयहरु र अनगुर्न िााँचा िय गनुा (यसलाई नयााँ सूचकहरुको 
आधारर्ा र्ापन गना तर्ल्ने गरी अनगुर्न रू्ल्यांकन िााँचा तनर्ााण गने) ।  

ज) सिै नागररकलाई सर्ान अवसर प्रदान गने संघीय गणिन्त्रात्र्क सर्ावेशी लोकिाम्न्त्रक 
शासनव्यवस्था स्थापपि भएको हुाँदा आगार्ी कायाददशाको रूपर्ा आतथाक-सार्ाम्जक 
पवकासलाई आत्र्साि गनुा। 

झ) रापिय स्िरर्ा पव. सं. २१०० सबर्को दीघाकालीन सोचसपहिको पन्रौं योजना लागू भएको 
र यसले  पव. सं. २०८७ सबर्र्ा िहआुयातर्क गररिीिाट सिै नागररकलाई र्िु गरी ददगो 
पवकासका लक्ष्य हातसल गने र नेपाललाई र्ध्यर् आय भएको र्लुकु िनाउने िथा पव. सं. 
२१०० सबर्र्ा नेपाललाई सर्नु्नि रािको स्िरर्ा पयुााउने सोच रािेकोले त्यसलाई हातसल 
गना प्रदेशको योजना तनर्ााण गनुा। 

ञ) प्रदेशको सर्पृद्धका लातग पवकासको प्रष्ट र्ागा (रोडबयाप) तनधाारण गरी िद अनरुूप स्रोि 
साधनको व्यवस्थापन र पवकास कायाको प्राथतर्कीकरण गनुा।  

ट) पवकास र सर्पृद्धको संवाहकका रूपर्ा स्थापपि प्रदेश सरकारको कायाक्षेत्र, चनुौिी, अवसर, 
दापयत्व, सार्र्थया, सीर्ा र कायाददशाका पवर्षयर्ा जनस्िर, जनप्रतितनतध, कर्ाचारी, तनजी क्षेत्र, 
सहकारी क्षेत्र, सार्दुापयक क्षेत्र िथा पवकास साझेदारहरूिीच प्रदेशको स्पष्ट दृपष्टकोण 
स्थापपि गरी प्रदेशको पवकास र सर्पृद्धको अतभयानर्ा सपक्रय सहभातगिा सतुनम्िि गनुा। 



ठ) पवश्वका धेरै देशहरूर्ा सपक्रय उरे्र सर्हुको जनसंख्यार्ा िाहलु्यिा रहेको कालिण्डर्ा 
पवकासको उचाइ प्राप्त गरेको सन्दभार्ा नेपाललाई पतन जनसांम्ख्यक लाभ प्राप्त गने 
ऐतिहातसक अवसर रहेको हुाँदा प्रदेशर्ा सो अवसरको सदपुयोग गनुा।    

 

 

 

 

 

 

३.रणनीतिक गरुुयोजना तनर्ााणको तनम्बि आवश्यक सर्य, र्ानवस्रोि िथा िजेट 

३.१.अध्ययन सबपन्न गने सर्यावतधिः यो अध्ययन आ.व. २०७८/७९ को वापर्षाक िजेटर्ा उल्लेि 
भए अनरुुप आ.व. २०७८/७९ तभत्र सबपन्न गनुा पने छ । 

३.२. र्ानवस्रोि व्यवस्थापनिः  

योजना तनर्ााणको अवतधका लातग तनबनिर्ोम्जर्का जनशम्ि कबिीर्ा ४ (चार) र्पहनाका लातग 
पूणाकालीन कर्ाचारीका रूपर्ा व्यवस्था गनुापने देम्िन्छिः- 
 

 

क्र.सं. पवज्ञको प्रकार संख्या काया अवतध (ददन) 
१  टीर् तलडर  १ ९० 
२  अथाशास्त्री १ ४५ 

३  िर्थयांकशास्त्री १ ९० 

४  सर्ाजशास्त्री/ग्रार्ीण पवकास पवज्ञ १ ४५ 

५ पयाटनपवज्ञ १ ४५ 

६ भूगोल/भगूभा पवद् १ 45 

७ पूवााधारपवज्ञ १ ४५ 
 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

३.२.१. पवज्ञहरुको योग्यिा: 

टोतलनिेा अथााि ् अथापवज्ञ 

 र्ान्यिाप्राप्त पवश्वपवद्यालयिाट अथाशास्त्र पवर्षयर्ा कम्बिर्ा पवध्यावाररतध गरी अनसुन्धान िथा 
अध्ययन/अध्यापन क्षेत्रर्ा ५ वर्षाको अनभुव प्राप्त गरेको  अथवा  उल्लेम्िि तिर्षयर्ा 
स्नािकोत्तर गरी १० वर्षाको अनभुव प्राप्त गरेको हनुपुने 

 व्यवस्थापपकय क्षेत्रर्ा  ५ िर्षाको अनभुव प्राप्त  गरेको हनुपुने 

 कम्बिर्ा ५ िटासबर् अनसुन्धानात्र्क लेिहरु रापिय िथा अन्िरापिय जनालर्ा प्रकाम्शि 
भएका हनुपुने । 

 

िर्थयाकंशास्त्री  

 र्ान्यिाप्राप्त पवश्वपवद्यालयिाट कम्बिर्ा स्नािकोत्तर िह पास गरेको हनुपुने 

 सबवम्न्धि पवर्षयक्षेत्रर्ा रही कम्बिर्ा 3 देम्ि ५ वर्षाको अनभुव प्राप्त गरेको हनुपुने 

 सबवम्न्धि पवर्षय क्षेत्रर्ा कम्बिर्ा 3 देम्ि ५ वर्षाको अध्ययन/अनसुन्धान/अध्यापन गरेको 
हनुपुने 

 सबवम्न्धि पवर्षयर्ा कम्बिर्ा ३ वटा लेिहरु प्रकाम्शि गरेको हनुपुने 

 

सर्ाजशास्त्री/ग्रार्ीण पवकास पवज्ञ  



 र्ान्यिाप्राप्त पवश्वपवद्यालयिाट ग्रार्ीण तिकास तिर्षयर्ा कम्बिर्ा स्नािकोत्तर िह पास गरेको 
हनुपुने 

 सबवम्न्धि पवर्षयक्षेत्रर्ा रही कम्बिर्ा 3 देम्ि ५  वर्षाको अनभुव प्राप्त गरेको हनुपुने 

 सबवम्न्धि पवर्षय क्षेत्रर्ा अध्ययन/अनसुन्धान/अध्यापन गरेको हनुपुने 

 सबवम्न्धि पवर्षयर्ा कम्बिर्ा ३ वटा लेिहरु प्रकाम्शि गरेको हनुपुने 

 

पयाटनपवज्ञ: 
 र्ान्यिाप्राप्त पवश्वपवद्यालयिाट कम्बिर्ा स्नािकोत्तर िह पास गरेको हनुपुने 

 सबवम्न्धि पवर्षयक्षेत्रर्ा रही कम्बिर्ा 3 देम्ि ५  वर्षाको अनभुव प्राप्त गरेको हनुपुने 

 सबवम्न्धि पवर्षय क्षेत्रर्ा अध्ययन/अनसुन्धान/अध्यापन गरेको हनुपुने 

 सबवम्न्धि पवर्षयर्ा कम्बिर्ा ३ वटा लेिहरु प्रकाम्शि गरेको हनुपुने 

भगूोल/भगूभा पवद्  

 र्ान्यिाप्राप्त पवश्वपवद्यालयिाट कम्बिर्ा स्नािकोत्तर िह पास गरेको हनुपुने 

 सबवम्न्धि पवर्षयक्षेत्रर्ा रही कम्बिर्ा 3 देम्ि ५  वर्षाको अनभुव प्राप्त गरेको हनुपुने 

 सबवम्न्धि पवर्षय क्षेत्रर्ा अध्ययन/अनसुन्धान/अध्यापन गरेको हनुपुने 

 सबवम्न्धि पवर्षयर्ा कम्बिर्ा ३ वटा लेिहरु प्रकाम्शि गरेको हनुपुने 

 

३.३.सेवा प्रदायकको छनौट िथा र्लु्यांकन प्रकृया :  

सावाजतनक िररद ऐन,२०६३ िथा सावाजतनक िररद तनयर्ावली २०६४ र्ा व्यवश्था भए िर्ोम्जर्  
फर्ाहरुको छनौट िथा रू्ल्यांकन गररने छ । 

३. अपेम्क्षि प्रतिफलहरु 

१. कृपर्ष र पशपंुक्षी पालनलाई व्यावसायीकरण गरी कृपर्ष र पशजुन्य उत्पादनर्ा व्यवसापयक, 
लागिप्रभावी िथा आत्र्तनभार िने्न। कृपर्षर्ा िह-ुर्ौसर् िेिीप्रणालीर्ा जोड ददने।  

२. प्रदेशको आधाभन्दा धेरै भूगोल िाकेको वनक्षेत्रको अत्यन्िै न्यनु उपयोग भएको विार्ान 
अवस्थालाई र्नन गरी वनलाई संरम्क्षि क्षेत्र र व्यवसापयक वन क्षेत्रको पररभार्षार्ा स्पष्ट 
गरी प्रदेशको सर्पृद्धको आधार िनाउने।  



३. पयाा-पयाटन, धातर्ाक पयाटन, िेल पयाटन िथा साहतसक िेलिाट ददगो अथोपाजान गने 
आधार तसजाना गने। 

४.  प्रशस्ि संख्यार्ा रहेका पहाडहरूलाई पहलस्टेशनको रूपर्ा पवकास गरी ठूलो संख्यार्ा 
भारिीय पयाटक लोभ्याउने पयाटकीय गन्िव्य पवकास गने।  

५. आयाि प्रतिष्थापन र तनयााि वपृद्धर्ा जोड ददने। आत्र्तनभार अथािन्त्र तनर्ााण गने। 

६. प्रदेशको दम्क्षणर्ा रहेका सीर्ाविी नाकाहरूलाई पवकास गने र नाकाआधाररि शहरीकरण 
गने। तछरे्की र्लुकुिाट पकनरे्लका लातग यी िजारहरूर्ा ग्राहक आउने गरी पवश्वस्िरीय 
ब्राण्डका सार्ग्री उपलधध हनुे व्यापाररक केन्रहरू पवकास गने।  

७. अन्िरदेशीय व्यापारको तसधा सबपका  प्रदेशिाटै हनुे ददशार्ा पवकास गने।  

८. िानी िथा भूगभा पवभागर्ा उपलधध िर्थयाङ्कहरूले लमु्बिनी प्रदेशलाई भौगतभाक सबपदाको 
पहसािर्ा संभवि सिैभन्दा धनी प्रदेशको रूपर्ा संकेि गरेको पररप्रके्ष्यर्ा धाि,ु चनुिुङ्गा, 
तगट्टी, िालवुा लगायिका भौगतभाक सबपदालाई प्रदेशको पवकास र सर्पृद्धको एक प्रर्िु 
आधार िनाउने। 

९. योजना तनर्ााण भौगोतलक सूचना प्रणाली (GIS) र्ा आधाररि रहने पतछल्लो सर्यर्ा स्थापपि 
चलनलाई आत्र्साि गरेर योजना तनर्ााण गने।    

१०. ऊजाा क्षेत्रर्ा पवश्वव्यापी रूपर्ा आधारभूि पररविान आउने पयााप्त आधारहरू देम्िएको हुाँदा 
दीघाकालीन पररवेश अनरुूप ऊजाा क्षेत्रको पवकास गने।   

११. रोजगारी तसजानार्ा जोड ददने। वैदेम्शक रोजगारीिाट प्राप्त गरेका तसप िथा अनभुवको 
उपयोग गने। 

१२. आगार्ी पसु्िालाई संस्कारयिु िथा देशपवकासको भावनाले ओिप्रोि जनशम्िको रूपर्ा 
पवकास गने गरी म्शक्षा प्रदान गने। गणुस्िरीय म्शक्षाका लातग प्रदेशिापहर जानपुने 
अवस्था अन्त्य गने। 

१३. सलुभ र गणुस्िरीय स्वास्र्थय सेवाको पवकास गरी उपचारका लातग प्रदेशिापहर जानपुने 
अवस्था अन्त्य गने।   

१४. ज्येष्ठ नागररकलाई सपक्रय र तसजानशील जीवनर्ा जोड्ने िााँचा र सार्ाम्जक जीवनशैलीको 
पवकास गने। 

१५. जनजीपवकाको सवु्यवस्था, प्रभावकारी सेवाप्रवाह, स्वच्छ िथा र्यााददि वािावरण, 
स्रोिसाधन र अवसरको प्रचरु उपलधधिा, सशुासन लगायिका पवर्षयर्ा जोड ददने। सरुम्क्षि 
भपवष्यको प्रत्याभूति हनुे सर्ाजको पवकास गने।  

१६. पवश्वको आतथाक पवकासका पाटाहरूलाई औलं्याउाँदा प्रदेशको लातग तनम्िि उत्पादन र 
व्यापारका पवर्षयर्ा सावाजतनक क्षेत्र र तनजी क्षेत्र प्रतिष्पधी हनुे। प्रतिफल जनस्िरर्ा प्रत्यक्ष 
पगु्ने र्ोडेलहरू पवकास गने।  



१७. वैज्ञातनक भ-ूउपयोगर्ा जोड ददने। जतर्नर्ा रहेको तनजी स्वातर्त्वको कारण सरकारले भ-ू
उपयोगर्ा कार् गना कदठन हनुे हुाँदा राज्य आफैं ले जग्गा िररद गरी िस्िी िथा पूवााधार 
पवकास गने र तनजी जग्गार्ा सावाजतनक लगानीका पूवााधार पवकास कर् गदै जाने नीति 
तलने।   

१८. हालका राजनैतिक एकाईका केन्रहरू भपवष्यका शहरिजारर्ा पररणि हनुे संभावनालाई 
र्ध्यनजर गरी त्यस्िा क्षेत्रको व्यवम्स्थि र योजनािद्ध पवकासर्ा जोड ददने। 

१९. उत्पादन, रोजगारी तसजाना र पवकासको सर्न्यापयक पविरणलाई ध्यान ददने।  

२०. स्रोिको उपलधधिा एवर् ् नीतिको कायाान्वयन योग्यिालाई योजना तनर्ााणको आधारको 
रूपर्ा तलने।  

२१. पवपद् जोम्िर् न्यूनीकरण गरी पवपद उत्थानशील सर्ाजको तनर्ााण गने। 

२२.  यो रणनीतिक गरुुयोजना सर्ग्र लमु्बिनी प्रदेशसंग सबिम्न्धि हनुेछ ।  लमु्बिनी प्रदेशर्ा 
रहेका सबपूणा म्जल्लाहरु, नगरपातलका एवं गाउ“पातलकाहरु  अध्ययनको क्षेत्र तभत्र 
सर्ापवष्ट हनुेछन ्। गरुुयोजनाले  प्रत्येक म्जल्लाहरु, नगरपातलका एवं गाउ“पातलकाहरुको 
छुट्टाछुटै्ट अध्ययन पवश्लरे्षण भने गने छैन । रणनीतिक गरुुयोजना तनर्ााण गने पवज्ञ टोलीले 
लम्बिनी प्रदेश योजना आयोगर्ा आवश्यकिा अनसुार आफ्नो प्रस्ितुिकरण गनुा पने छ । 



 

४. अध्ययनको तितध, सर्यावतध िथा भिुानीको पवतध 

 

प्रपकयाको पपहलो प्रर्िु चरणको रूपर्ा यो अवधारणापत्रर्ा उम्ल्लम्िि िथा िर्थयाङ्क संकलन, 
छलफल र पवश्लरे्षणिाट प्राप्त थप प्रपक्रया र वस्िमु्स्थतिलाई दस्िावेजीकरण गरी योजनाको 
आधारपत्र ियार गररनेछ। उि आधारपत्रलाई प्रदेश सरकारद्वारा औपचाररक रूपर्ा स्वीकृि 
गररनेछ। प्रदेश सरकार स्थापना पिािका नीति िथा कायाक्रर्, िापर्षाक िजेट र आवतधक 
योजनाको अध्ययन िथा तिश्लरे्षण गरी उि दस्िावेजर्ा योजनाको स्वरूप र पवर्षयवस्िवुारे िथा 
िजुार्ा प्रपक्रयाका चरणहरूिारे प्रकाश पाररनेछ। योजना िजुार्ाको पवस्ििृ प्रपक्रया, छलफल, 
अन्िरपक्रया, पवज्ञ िथा सरोकारवालाहरूको राय सझुाव, प्रदेशको वस्िमु्स्थति पववरण, िर्थयाङ्क 
संकलन, प्रदेशका संभावना, अवसर िथा सोच लगायिका पवर्षयहरू उल्लेि गररनेछ। दीघाकालीन 
पहसािले तलनपुने लक्ष्य िथा रणनीतिहरू आाँकलन गररनेछ भने योजना िजुार्ाका प्रर्िु आधारहरू 
पपहचान गररनेछ। दीघाकालीन योजनार्ा भावी सरकार िथा सिै सरोकारवालाहरूले स्वातर्त्व ग्रहण 
गने प्रयोजनका लातग सवापक्षीय छलफल िथा अन्िरपक्रया गररनेछ। योजना तनर्ााणको कायायोजना 
तनबनिर्ोम्जर् प्रस्िाव गररएको छिः-  

 

क्र.स. पक्रयाकलाप सर्यसीर्ा 
१. र्ाननीय र्खु्यर्न्त्रीज्यूको 

र्ागातनदेशन िथा प्रथर् िैठक 

२०७८ रं्तसर तभत्र  

२. सर्य सीर्ासपहिको कायायोजना/ 

कायाशिा ियारी (TOR) म्स्वकृिी    

२०७८ पौर्ष १५  

३. आवेदन र्ाग/रू्ल्याङकन र सबझौिा २०७८ पौर्ष ३० 
सेवा प्रदायकको िफा िाट 

४. िर्थयाङ्क िथा पवर्षयवस्िकुो संकलन २०७८ र्ाघ 30 

५. योजनाको आधारपत्रको प्रथर् 
र्स्यौदा पेश  

२०७८ फागनु २५ 

६. र्स्यौदा आधारपत्र उपर सवापक्षीय 
छलफल िथा अन्िरपक्रया  

२०७८ फागनु २५-
३० सबर् 

७. आधारपत्र पररर्ाजान गरी प्रदेश 
सरकार सर्क्ष पेश 

२०७८ चैत्र १५ 



क्र.स. पक्रयाकलाप सर्यसीर्ा 
१०. आधारपत्र िर्ोम्जर्को योजनाको 

पवस्ििृीकरण िथा सझुाव संकलन र 
अन्िरपक्रया िथा छलफल 

२०७८ चैत्र ३० 

११. पररर्ाजानसपहि अम्न्िर् योजना 
िजुार्ा गरर प्रदेश योजना आयोगर्ा 
पेश  

२०७८ जेठ २० 

 

५. रकर् भिुानी  

आयोगले सेवा प्रदायक संस्थालाई तनबन िर्ोम्जर् रकर् भिुानी गनेछ: 

सबपन्न गनुापने काया भिुान हनु ेरकर् कैपफयि 

सबझौिाको ििि कुल रकर्को १० %  

योजनाको आधारपत्रको 
प्रारम्बभक र्स्यौदा पेश 
भएपिाि 

कुल रकर्को २० %  

योजनाको आधारपत्रको 
पररर्ाजान सपहि िेस्रा (Draft) 

प्रतिवेदन पेश भएपिाि 

कुल रकर्को ३० %  

पररर्ाजानसपहि अम्न्िर् योजना 
िजुार्ा गरर प्रदेश योजना 
आयोगर्ा पेश 

कुल रकर्को ४० %  

 


