
लमु्बिनी प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना (आ.ि.207६/०७७ देम्ि 
आ.ि. 20८०/८1) को मध्यावधि सधमक्षा सबिन्िी 
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 पररचय 

१.१ पषृ्ठभधूमिः  

योजनािद्ध ववकासको माध्यमिाट प्रदेशको घोविर् काययक्रम ᳚समदृ्ध नेपाल: सिुी नेपाली ᳚ को 
अविारणा र प्रादेम्शक समवृद्धको नारा समृद्ध प्रदेश आत्मधनभयर जनर्ा को अविारणालाई वस्र्गुर् 
िनाउन ु यस रणनीधर्क योजनाको मखु्य उदे्दश्य रहेको छ । लमु्बिनी प्रदेशको प्रथम आवधिक 
योजना (आ.ि. २०७६/०७७ देम्ि आ.ि. २०८०/८१) ले र्य गरेका क्षेत्रगर् सूचकहरु लाई 
आिार धिन्दकुा रुपमा प्रयोग गदै नेपालको संवविान, नेपालको दीघयकाधलन सोँच २१००, नेपाल 
सरकारको पन्रौँ आवधिक योजना, दीगो ववकासका लक्ष्यहरु र प्रदेश सरकारका हालसबमका नीधर् 
र्था काययक्रम र िावियक िजेटका सधमक्षा गनुय आवश्यक देम्िएको छ । 

१.२. उद्दशे्यहरुिः 

योजनािद्ध ववकासको माध्यमिाट प्रदेशको घोविर् काययक्रम ᳚समदृ्ध नेपाल: सिुी नेपाली ᳚ को 
अविारणा र प्रादेम्शक समवृद्धको नारा समृद्ध प्रदेश आत्मधनभयर जनर्ा को अविारणालाई वस्र्गुर् 
िनाउन ु यस रणनीधर्क योजनाको मखु्य उदे्दश्य रहेको छ । लमु्बिनी प्रदेशको प्रथम आवधिक 
योजना (आ.ि. २०७६/०७७ देम्ि आ.ि. २०८०/८१) ले र्य गरेका क्षेत्रगर् सूचकहरु लाई 
आिार धिन्दकुा रुपमा प्रयोग गदै नेपालको संवविान, नेपालको दीघयकाधलन सोँच २१००, नेपाल 
सरकारको पन्रौँ आवधिक योजना, दीगो ववकासका लक्ष्यहरु र प्रदेश सरकारका हालसबमका नीधर् 
र्था काययक्रम र िावियक िजेटका आिारमा समग्र ववकासको िाका िनाउन ु यस मध्यावधि 
सधमक्षाको मखु्य लक्ष्य रहनेछ । 

यो सधमक्षा प्रधर्वेदन धनमायणका ववम्शष्ट उदे्दश्यहरु देहाय िमोम्जम रहेका छन िः 

१. प्रदेश सरकार स्थापनापश्चार् हालसबम धनमायण गररएका नीधर् र्था काययक्रमहरु र िावियक 
िजेटको मूल्याङ्कन 

२. प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना (आ.ि. २०७६/०७७ देम्ि २०८०-८१) मा धनिायरण 
गररएका सूचक (Indicators) को मलु्याङ्कन 



३. नीधर् र्था काययक्रमहरु, MTEF र िावियक िजेटको धनमायण र्था कायायन्वयनमा अन्र्र 
मन्त्रालयगर् समन्वयको अवस्था 

४. राविय र्था अन्र्राविय नीधर् र्था काययक्रम, िजेट र्था दीघयकाधलन र आवधिक 
योजनाहरुको मूल्याङ्कनका आिारमा लमु्बिनी प्रदेशको दीघयकाधलन योजना धनमायण । 

 

२.रणनीधर्क गरुुयोजना धनमायणको धनम्बर् आवश्यक समय, मानवस्रोर् र्था िजेट 

२.१.अध्ययन सबपन्न गने समयावधििः यो अध्ययन आ.व. २०७८/७९ को वावियक िजेटमा उल्लेि 
भए अनरुुप आ.व. २०७८/७९ धभत्र सबपन्न गनुय पने छ । 

२.२. मानवस्रोर् व्यवस्थापनिः  

योजना धनमायणको अवधिका लाधग धनबनिमोम्जमका जनशम्ि कबर्ीमा ४ (चार) मवहनाका लाधग 
पूणयकालीन कमयचारीका रूपमा व्यवस्था गनुयपने देम्िन्छिः- 
 

 

क्र.सं. ववज्ञको प्रकार संख्या कायय अवधि (ददन) 
१ टीम धलडर  १ 6० 
२  अथयशास्त्री १ 6० 
३ योजनाववद् १ ३0 
४  र्थयांकशास्त्री १ 6० 

 

२.२.१. ववज्ञहरुको योग्यर्ा: 

टोधलनरे्ा अथायर्   अथयववज्ञ 

 मान्यर्ाप्राप्त ववश्वववद्यालयिाट अथयशास्त्र ववियमा कम्बर्मा ववध्यावाररधि गरी अनसुन्िान र्था 
अध्ययन/अध्यापन क्षेत्रमा ५ वियको अनभुव प्राप्त गरेको  अथवा  उल्लेम्िर् धिियमा 
स्नार्कोत्तर गरी १० वियको अनभुव प्राप्त गरेको हनुपुने 

 व्यवस्थापवकय क्षेत्रमा  ५ िियको अनभुव प्राप्त  गरेको हनुपुने 



 कम्बर्मा ५ िटासबम अनसुन्िानात्मक लेिहरु राविय र्था अन्र्राविय जनयलमा प्रकाम्शर् 
भएका हनुपुने । 

 

र्थयाकंशास्त्री  

 मान्यर्ाप्राप्त ववश्वववद्यालयिाट कम्बर्मा स्नार्कोत्तर र्ह पास गरेको हनुपुने 

 सबवम्न्िर् ववियक्षेत्रमा रही कम्बर्मा 3 देम्ि ५ वियको अनभुव प्राप्त गरेको हनुपुने 

 सबवम्न्िर् वविय क्षेत्रमा कम्बर्मा 3 देम्ि ५ वियको अध्ययन/अनसुन्िान/अध्यापन गरेको 
हनुपुने 

 सबवम्न्िर् ववियमा कम्बर्मा ३ वटा लेिहरु प्रकाम्शर् गरेको हनुपुने 

 

योजनाववद् 

 मान्यर्ाप्राप्त ववश्वववद्यालयिाट कम्बर्मा स्नार्कोत्तर र्ह पास गरेको हनुपुने 

 सबवम्न्िर् ववियक्षेत्रमा रही कम्बर्मा 3 देम्ि ५ वियको अनभुव प्राप्त गरेको हनुपुने 

 सबवम्न्िर् वविय क्षेत्रमा कम्बर्मा 3 देम्ि ५ वियको अध्ययन/अनसुन्िान/अध्यापन गरेको 
हनुपुने 

 सबवम्न्िर् ववियमा कम्बर्मा ३ वटा लेिहरु प्रकाम्शर् गरेको हनुपुने 

 

३. अध्ययनको धिधि, समयावधि र्था भिुानीको ववधि 

 

प्रधर्वेदन धनमायणको ववस्र्रृ् प्रवक्रया, छलफल, अन्र्रवक्रया, ववज्ञ र्था सरोकारवालाहरूको राय 
सझुाव, प्रदेशको वस्र्मु्स्थधर् वववरण, र्थयाङ्क संकलन, प्रदेशका संभावना, अवसर र्था सोच 
लगायर्का ववियहरू उल्लेि गररनेछ। प्रधर्वेदन धनमायणको कायययोजना धनबनिमोम्जम प्रस्र्ाव 
गररएको छिः-  

 

क्र.स. वक्रयाकलाप समयसीमा 
१. समय सीमासवहर्को कायययोजना/ 

काययशर्य र्यारी (TOR) म्स्वकृर्ी    

२०७८ पौि १०  

२. आवेदन माग/मूल्याङकन र सबझौर्ा २०७८ पौि २५ 



क्र.स. वक्रयाकलाप समयसीमा 
सेवा प्रदायकको र्फय िाट 

३. र्थयाङ्क र्था ववियवस्र्कुो संकलन २०७८ माघ 30 

४. सधमक्षा प्रधर्वेदनको मस्यौदा 
आिारपत्र उपर सवयपक्षीय छलफल 
र्था अन्र्रवक्रया  

२०७८ फागनु १५-
२० सबम 

५. सधमक्षा प्रधर्वेदनको पररमाजयनसवहर् 
अम्न्र्म दस्र्ावेझर्यार गरर प्रदेश 
योजना आयोगमा पेश  

२०७८ चैत्र २० 

 

 

४. रकम भिुानी  

आयोगले सेवा प्रदायक संस्थालाई धनबन िमोम्जम रकम भिुानी गनेछ: 

सबपन्न गनुयपने कायय भिुान हनु ेरकम कैवफयर् 

सबझौर्ाको ििर् कुल रकमको १० %  

सधमक्षा प्रधर्वेदनको प्रारम्बभक 
मस्यौदा पेश भएपश्चार् 

कुल रकमको २० %  

सधमक्षा प्रधर्वेदनको पररमाजयन 
सवहर् िेस्रा (Draft) प्रधर्वेदन 
पेश भएपश्चार् 

कुल रकमको ३० %  

सधमक्षा प्रधर्वेदनको 
पररमाजयनसवहर् अम्न्र्म 
दस्र्ावेझर्यार गरर प्रदेश योजना 
आयोगमा पेश भएपश्चार् 

कुल रकमको ४० %  

 


