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प्रथम पञ्चवर्षीय योजना
(आर्थिक वर्षि २०७८÷७९-२०८२÷८३)
१. पृष्ठभूर्म
नेपालमा वव.सं . २०१३ सालदे क्षख योजनावद्ध ववकासको शुरुवाि भएको हो ।
रावियस्िरमा ९ वटा पञ्चवर्षीय र ५ वटा र्त्रवर्षीय गरी १४ वटा योजना
कायािन्वयन भइसकेका छन् । हाल पन्रौं योजना कायािन्वयनमा रहे को छ ।
वव.सं .

२०६२/६३

को

जन

आन्दोलनको

पररणामस्वरुप

नेपाल

सं घीय,

ु को रुपमा रुपान्िरण भयो ।
लोकिाक्षन्त्रक गणिन्त्रात्मक व्यवस्था भएको मुलक
जनिाबाट र्नवािक्षचि ऐर्िहार्सक सं ववधान सभाद्वारा जारी भएको नेपालको सं ववधान
बमोक्षजम आवर्धक र्नवािचन सम्पन्न भई सं घ, प्रदे श र स्थानीय गरी िीन िहमा
ु को
राज्य सं रचना स्थावपि भएकोो छ । आधुर्नक नेपालको इर्िहासमा मुलक
राजनीर्िक व्यवस्था, सं रचना लगायि समग्र शासन प्रणालीमा रुपान्िरणकारी
पररवििन िथा नागररकको चेिनास्िरमा उल्लेख्य अर्भवृवद्ध भएको छ ।
ँ ै सं घ, प्रदे श र
र्नवािचन पिाि लामो राजनैर्िक सं िमणकालको अन्त्यसग
स्थानीय िहमा क्षस्थर सरकार र्नमािण भएको छ । मूलिः रािको ध्यान
ु को समग्र ववकास र आर्थिक सामाक्षजक रुपान्िरणमा केक्षन्िि हुन गएको
मुलक
छ । वििमान सं ववधानमा मौर्लक हक र राज्यका नीर्िहरुको दायरालाई
फरावकलो बनाउँदै आर्थिक समानिा, समृवि र सामाक्षजक न्याय सुर्नक्षिि गनि
समानुपार्िक,

समावेशी

र

सहभार्गिामूलक

र्सिान्िका

आधारमा

लोककल्याणकारी एवम् समिामूलक समाज र्नमािण गने र समाजवाद उन्मुख,
स्विन्त्र िथा समृद्ध स्वाधीन अथििन्त्र र्नमािण गने राज्यको आर्थिक उद्देश्य
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रहे को छ । सं ववधानको व्यवस्था र भावनालाई हृदयङ्गम गरी नेपाल सरकारले
समृि नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने राविय लक्ष्य र्नधािरण गरे को छ । साथै
वििमान नेपाल सरकारले आफ्नो नीर्ि िथा कायििम लगायिका दस्िावेजहरुमा
नागररकको समृविको चाहना पूरा गने सं कल्प गरे को छ ।
सं घीयिाको कायािन्वयन स्वरुप नेपालमा सािवटा प्रदे श स्थापना भएका छन् ।
िी साि प्रदे श मध्ये साववकका सेिी र महाकाली अञ्चलका नौ वटा क्षजल्लालाई
समेटी सुदूरपक्षिम प्रदे श स्थापना भएको हो ।सुदूरपक्षिम प्रदे श सरकारले
आर्थिक

वर्षि २०७४/०७५

दे क्षख

सरकारका

नीर्ि

िथा

कायििम

र

मध्यमकालीन खचि सं रचना माफिि ववकासका कायििमहरु कायािन्वयन गदै
आएको छ । प्रदे शको समग्र ववकासका र्नक्षम्ि योजनावद्ध कायििमहरु
कायािन्वयन गनुि पने टड्कारो आवश्यकिा महसुस भएको सन्दभिमा योजना
र्नमािण र कायािन्वयनको प्रवियालाई अगार्ि बढाउने गरी प्रथम पञ्चवर्षीय योजना
र्नमािणको कायि प्रारम्भ गररएको छ । सो अनुरुप प्रदे शको िीब्र आर्थिक
ववकास, समृद्ध अथिव्यवस्था र आत्मर्नभिर नागररकको लक्ष्य प्राप्त गने गरी
प्रभावकारी कायािन्वयन व्यवस्था सवहिको प्रथम योजना िजुम
ि ाका लार्ग यो
अवधारणा पत्र ियार गररएको छ ।
२. प्रथम योजनाको आवश्यकिा र औक्षचत्य
नेपालको सं ववधानले राज्यका िीनै िहका लार्ग अर्धकारको बाँटफाँट गरे को छ ।
प्रदे शका लार्ग र्नधािररि अर्धकारका साथै सं ववधानमा व्यवस्था भएका मौर्लक हक,
राज्यका र्नदे शक र्सिान्ि एवम् साझा अर्धकार र नीर्िहरुको पूणि कायािन्वयनको
योजनाबद्ध आधार ियार गनुप
ि ने आवश्यकिा छ । नेपाल सरकारले वव.सं .
२०८३ सम्म रािलाई अर्िकम ववकर्सि रािबाट ववकासशील रािमा स्िरोन्नर्ि
गरी सन् २०३० सम्म ददगो ववकास लक्ष्यहरु हार्सल गदै मध्यम आय भएको
दे शमा पुर्याउने लक्ष्य राखे अनुरुप राविय लक्ष्य हार्सल गनिका लार्ग समेि
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प्रादे क्षशक लक्ष्य र्नधािरण र कायािन्वयनको आवश्यकिा रहे को छ । र्नदे क्षशि लक्ष्य
अनुसार प्रदे शको ववकास र नागररकको समृवद्धको चाहना पूरा गने प्रदे श सरकारको
सं कल्प बमोक्षजम ियार गररएको प्रदे शको सोचको योजनावद्ध कायािन्वयन गनि प्रथम
योजना िजुम
ि ा गनुप
ि ने आवश्यकिा छ ।
यस पररप्रेक्ष्यमा समविगि आर्थिक स्थावयत्व कायम गरी लगानीको वािावरण
र्नमािण, प्राथर्मकिाका िेत्रमा लगानी आकर्षिण र उत्पादनशील रोजगारीका
अवसर सृजना गरी िीब्र र ददगो आर्थिक वृवि हार्सल गदै आर्थिक सामाक्षजक
पररसूचकहरुमा उल्लेख्य सुधार गनुप
ि ने भएको छ । यसका लार्ग गुणस्िरीय
भौर्िक िथा सामाक्षजक पूवािधार र्नमािण, कृवर्षको व्यवसायीकरण, स्वच्छ ऊजािको
उपलब्धिा िथा सोको व्यापारको सुर्नक्षिििा, पयिटन पूवािधारको ववकास िथा
औद्योर्गकीकरण माफिि रोजगारी र्सजिना गने ददशािफि उन्मुख हुनेगरी योजना
िजुम
ि ा

गनुि

आवश्यक

छ

।

ववगिमा

कायािन्वयन

भएका

नीर्ि

िथा

कायििमदे क्षख नै आय असमानिा, भौगोर्लक, जािीय र लैं र्गक असमानिा, कृवर्ष
िेत्रमा

अत्यर्धक

र्नभिरिा, बढ्दो

बेरोजगारी, कमजोर

ँ ीगि
पूज

खचि िथा

ववप्रेर्षणमा बढ्दो र्नभिरिा लगायिका च ुनौिीको सामना गनुप
ि रे को छ । अवहले
ववत्तीय सं घीयिाको प्रभावकारी कायािन्वयन, स्थानीय अथििन्त्रको ववकास िथा
उपलब्ध अवसर र श्रोि साधनहरुको उच्चिम सदुपयोग गरी समृवद्धको आधार
र्नमािण गनुप
ि नेछ । साथै, राविय िथा प्रादे क्षशक वहि, लोकिन्त्र, सामाक्षजक न्याय,
शाक्षन्ि र क्षस्थरिामा समेि ध्यान ददनु आवश्यक रहे को छ ।
ववगिका नीर्ि िथा कायििम र मध्यमकालीन खचि सं रचना कायािन्वयनको
अनुभवबाट पाठ र्सकी िी कायििमहरुको सबल पिहरु आत्मसाि गदै प्रथम
पञ्चवर्षीय योजना िजुम
ि ा गररनेछ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना िजुम
ि ा गदाि
समाजवाद उन्मुख प्रादे क्षशक अथििन्त्रको र्नमािणका लार्ग अथििन्त्रको सुधार र
आवश्यक सं रचनागि रुपान्िरण, उत्पादनका साधन र सम्बन्ध िथा ववकासको
5

प्रर्िफलको वविरण र पुनववििरणका िेत्रमा नीर्िगि प्रस्थान गनुप
ि ने हुन्छ ।
र्नजी, सहकारी र सामुदावयक िेत्रको सबलीकरण, आन्िररक उत्पादन वृवि गरी
ँ ीगि खचिमा सुधार,
आन्िररक स्रोिको पररचालन, ववर्नयोजन कुशलिा, पूज
गुणस्िरीय पूवािधार र्नमािण, सुशासनमा अर्भवृवि र नर्िजामूलक योजना प्रणाली
सुदृढीकरण जस्िा पिलाई सम्बोधन गनि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना िजुम
ि ा गनुि
आवश्यक छ । प्रदे शको सं स्थागि ववकासका लार्ग यो योजनाले मागिक्षचत्र
प्रस्िुि गनेछ।यसका लार्ग सं घीय सरकारको योजना र लक्ष्यअनुरुप

स्थानीय

िहसँग ववकास कायिमा सहयोग, समन्वय र सहकायिमा जोि ददनु आवश्यक छ
।
३. ववद्यमान अवस्था
सं घीयिाको कायािन्वयनसँगै प्रदे शको समग्र आर्थिक, सामाक्षजक र राजनैर्िक
िेत्रहरुको ववकास सकारात्मक ददशािफि उन्मुख भएको पाइएको छ । िथावप
प्रदे श नयाँ राजनीर्िक सं रचना भएकाले यसको अभ्यास, सं स्थागि िमिा ववकास
र ववत्तीय सं घीयिाको कायािन्वयन प्रभावकारी वहसाबले हुन सकेको छै न ।
आ.व.

२०७७/०७८

मा

सुदूरपक्षिम

प्रदे शको

कुल

गाहिस््य

उत्पादन

(उत्पादकको मूल्यमा) रू. २ खबि ९४ अबि ३७ करोि ६० लाख हुने अनुमान
छ, सो रकम राविय अनुमार्नि कुल गाहिस््य उत्पादनको ६.९ प्रर्िशि हो ।
आर्थिक वर्षि २०७६/०७७ मा सुदूरपक्षिम प्रदे शको वहस्सा ७.० प्रर्िशि रहे को
र्थयो ।

गि आर्थिक वर्षि २०७७/०७८ मा प्रदे शको कुल गाहिस््य वृवद्धदर

३.५६ प्रर्िशि रहने अनुमान छ ।योजनाको अक्षन्िम वर्षिमा १०.३ प्रर्िशिको
आर्थिक वृवद्धको लक्ष्य र्लइएकोमा नीर्ि , कायििम र बजेटको प्रभावकारी
कायािन्वयन गनि सवकएमा मात्र सो लक्ष्य प्राप्त हुने दे क्षखन्छ । आ.व.
२०७७÷७८ मा कुल गाहिस््य उत्पादनमा कृवर्ष िेत्रको योगदान ३६.१
प्रर्िशि र कृवर्षमा आक्षश्रि जनशक्षि ८४ प्रर्िशि रहे को अनुमान छ । उद्योग
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िेत्रको योगदान १३.२ प्रर्िशि एवम् सेवा िेत्रको योगदान ५०.७ प्रर्िशि
रहने अनुमान छ ।
सुदूरपक्षिम प्रदे श सरकारको ववगि आर्थिक वर्षिको खचिको क्षस्थर्िलाई हे दाि
आ.व.२०७५/०७६ मा जम्मा ५६.६२ प्रर्िशि, आ.व. २०७६/०७७ मा
६२.८२ प्रर्िशि र २०७७/०७८ मा ६८.६२ प्रर्िशि रहे को दे क्षखन्छ
ँ ीगि खचि
।आ.व.२०७७/०७८ मा चालु खचि िफि ६२.३८ प्रर्िशि र पूज
िफि

७५.२२

प्रर्िशि

रहे को

छ । राजस्व

असुली िफि

हे दाि

आ.व.

२०७५/०७६ मा १अरब२९करोि ६५लाख ८२हजार लक्ष्य राक्षखएकोमा ६७
करोि २० लाख ९२ हजार असुल भई ५१.८४ प्रर्िशि प्रगर्ि भएको दे क्षखन्छ
।आ.व. २०७६/०७७मा ८२ करोि ६८ लाख १७ हजार लक्ष्य राक्षखएकोमा
८७ करोि ५४ लाख ९४ हजार असुली भई १०५.८९ प्रर्िशि प्रगर्ि भएको
छ । २०७७/०७८ मा ६० करोि ७० लाख ३० हजार लक्ष्य राक्षखएकोमा
असुली ९२ करोि ३० लाख ६४ हजार असुली भई १५२.१० प्रर्िशि प्रगर्ि
भएको दे क्षखन्छ। राजस्व आम्दानी ववगि दुई

आर्थिक वर्षिको क्षस्थर्िलाई हे दाि

लक्ष्यभन्दा बढी आम्दानी भएको अवस्था छ ।
वििमान नेपाली अथििन्त्र आयाि िथा ववप्रेर्षणमुखी रहे को छ । कृवर्ष िेत्रबाट
बावहर आएको श्रम शक्षिका लार्ग हरे क वर्षि श्रम बजारमा थप हुने अर्िररि
जनशक्षि उद्योग र सेवा िेत्रमा रोजगारीको पयािप्त अवसर नहुँदा वैदेक्षशक
रोजगारमा जानुपने बाध्यिा रहे को छ । सुदूरपक्षिम प्रदे शको क्षस्थर्ि हे दाि बाह्य
ु सवहि भारिमा रोजगारीको लार्ग जाने जनसं ख्या अर्धक छ । २०६८
मुलक
ु मा कायिरि वा अनुपक्षस्थि
को जनगणना अनुसार यस प्रदे शबाट बाह्य मुलक
जनसं ख्या २ लाख २६ हजार ६५रहे को दे क्षखन्छ ।यो सं ख्या िमसः बढ्दै
गएको अवस्था छ जसमा भारिमा रोजगारीका लार्ग जानेको सं ख्या धेरै छ।
फलस्वरुप ववप्रेर्षण आप्रवाहमा र्नभिर हुने जनसं ख्या उच्च रहेको छ । िर यसरी
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प्राप्त ववप्रेर्षण आय उत्पादनशील िेत्रमा लगानी भन्दा पर्न उपभोग िथा सेवा–
व्यवसायमा नै बढी खचि भएको पाइएको छ । न्यून उत्पादकत्व र उत्पादनका
कारण कुल माग अनुसारको आन्िररक उत्पादन हुन नसक्दा आन्िररक
उपभोगको उल्लेख्य अंश आयािबाट पूर्िि भइरहे को अवस्था छ ।
ववगिका दशकमा आधारभूि पूवािधारको पहुँच िथा आन्िररक आवद्धिामा
उल्लेख्य ववकास भएको छ ।

प्रदे शगि सिक यािायाि ४१४९ वक.र्म.,

स्थानीय यािायाििफि ११७७ वक.र्म.गरी जम्मा ५३२६ वक.मी. सिक पुगेको
दे क्षखन्छ । ववद्युि उत्पादन ५२ मेगावाट र राविय ववद्युि प्रणालीबाट ववद्युिमा
पहुँच

प्राप्त

घरधुरी

६४.६९

प्रर्िशि

पुगेको

छ।

(आर्थिक

सवेिण

२०७७/०७८) त्यसैगरी टे र्लफोन प्रयोग गने घरधू री ९६.० प्रर्िशि र
ु क िेत्रीय
इन्टरनेटमा पहुँच प्राप्त घरधू री २४.३ प्रर्िशि रहे को छ (नेपाल बहुसच
सवेिण –सन् २०१९) ।

सन् २०११ मा प्रदे शको बहुआयार्मक गररबी ५०.८ प्रर्िशि र्थयो ।
बहुआयार्मक गररबी सूचकाङ्क प्रर्िवेदन सन् २०२१ अनुसार यस प्रदे शमा
बहुआयार्मक गररबी २५.३ प्रर्िशि रहे को छ । सन् २०११ को िुलनामा सन्
२०२१ को प्रर्िवेदनमा बहुआयार्मक गररबी कम दे क्षखएिा पर्न समग्र नेपालको
सन्दभिलाई हे दाि सन्िोर्ष मान्नु पने अवस्था दे क्षखदै न ।

प्राथर्मक िहमा खू द

भनाि दर ९७.५ प्रर्िशि छ । नेपाल जनसाक्षख्यक स्वास््य सवेिण सन २०१६
अनुसार ५ वर्षि मुनीको बाल मृत्युदर ६९ र नवजाि क्षशशु मृत्यु दर ४१ प्रर्ि
हजार जीववि जन्ममा रहे को दे क्षखन्छ ।नेपालको मािृ मृत्युदर २३९ प्रर्ि लाख
रहे को छ । शुद्ध खानेपानी सेवामा पहुँच प्राप्त जनसं ख्या १४.७ प्रर्िशि रहे को
छ

(नेपाल

ु क
बहुसच

िेत्रीय

सवेिण

सन्

२०१९)

।

लैं र्गक

समानिा,

सशिीकरण िथा सहभार्गिाको क्षस्थर्ि समेि उल्लेखनीय छ । सामाक्षजक
सुरिाको अवधारणा र यसको दायरा ववस्िार हुँदै गएको छ ।
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ववगिमा ग्रामीण िेत्रबाट शहरी िेत्रमा एवम् वहमाल र पहािबाट िराई–
मधेशमा आन्िररक बसाइसराई िीब्र रुपमा बढे को छ । आन्िररक बसाईंसराइ
र वैदेक्षशक आप्रवासनका कारण ग्रामीण बस्िीमा युवाको न्यून उपक्षस्थर्ि रहे को,
जनघनत्व घटे को दे क्षखन्छ। शहरी िेत्रमा बसोबास गने जनसं ख्या ५८.९०
प्रर्िशि पुगेको छ (के.ि.वव) । प्रदे शमा वनजंगलले ढावकएको िेत्रफलमा
उल्लेख्य

वृवद्ध

भई

२०७७/०७८)

४४.७४

प्रर्िशि

पुगेको

छ

।

(आर्थिक

सवेिण

खासगरी ग्रामीण एवम् पहािी िेत्रमा वािावरणमार्थको दबाब

घटे को छ भने शहरी िथा िराई मधेश िेत्रमा वािावरण िथा प्राकृर्िक स्रोिको
दोहन बवढरहे को छ ।
उल्लेक्षखि ववद्यमान पररवेश िथा आवश्यकिालाई मध्यनजर गरी प्रादे क्षशक सोच,
लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीर्िमा आधाररि रहँदै दे हायको उद्देश्य सवहिको योजना
खाका बमोक्षजम प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र्नमािण गनि लार्गएको छ ।
४. प्रादे क्षशक सोच
×आत्मर्नभिर र समृद्ध सुदूरपक्षिम"
५. प्रादे क्षशक लक्ष्य
समिामूलक वविरण सवहिको उच्च िथा ददगो आर्थिक वृवद्ध, पयािवरणीय
सन्िुलन कायम गरी आत्मर्नभिर र समृद्ध प्रदे श र्नमािण गने ।

ि.सं .

%=!=

लक्ष्य िथा सूचक

एकाइ

आधार वर्षि
२०७७।०७८

२०८२।०८३

pRr / ;dtfd"ns प्रादेशिक cfo
✓ pRr cfo tyf प्रदेश
k|ltJolQm cfo -c=8n/_
✓ lg/k]If ul/aLsf] /]vf

:t/sf]
d'gLsf]
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hg;+Vof -Ü _
✓ jx'cfolds ul/aLdf /x]sf]
hg;+Vof -Ü_
%=@=

dfgj k'FhL lgdf{0f tyf ;Defjgfsf] k"0f{
pkof]u
✓ u'0f:t/Lo,
/f]huf/d"ns
tyf
hLjgkof]uL lzIff k|fKt gful/s
✓ ;fIf/tf b/ -Ü_
✓ cfwf/e"t txdf v'b egf{b/ -Ü_
✓ dfWolds txdf z}lIfs ;dtf
;"rs - egf{b/_ -Ü_
✓ :j:y / nfdf] cfo' ePsf g]kfnL
pTkfbgzLn / dof{lbt /f]huf/Ldf ;+nUg
hg;+Vof
✓ cf}ift cfo' -jif{_
✓ % jif{ d'gLsf] jfnd[To'b/ -k|lt xhf/
hLljt hGddf _
✓ s'n k|hggb/ -k|lt dlxnf !%–$%
jif{+_

%=#=

;j{;'ne / cfw'lgs k"jf{wf/ Pjd\
cfj4tf
✓ ;j{;'ne, ;'/lIft / cfw'lgs
oftfoft ;]jf
✓
;8s 3gTj -ls=ld=k|lt !))
j=ls=ld=_
✓
k|b]z :t/Lo ;8ssf] nDjfO{
-ls=ld _
✓ ;x/L k"jf{wf/df cfj4 hg;+Vof
✓ :jR5 phf{sf] pTkfbg tyf
pkef]udf o;sf] cg'kft
✓ ljB't pTkfbg -d]=jf_
✓ j}s}lNks phf{ -d]=jf _
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;"rgf k|ljlwdf cfa4 hg;+Vof
✓ df]jfOn kmf]g pknAw hg;+Vof
-Ü_
OG6/g]6 kx'Frsf] hg;+Vof -Ü_

%=$=

pTkfbg tyf pTkfbsTj
✓ s[lif, jghGo tyf cf}Bf]lus pTkfbg
/ cy{tGqdf ;f]sf] lx:;f
✓ s[lifsf] of]ubfg -Ü_
✓ pBf]usf] of]ubfg--Ü_
✓ ;]jfsf] of]ubfg -Ü_
✓ If]qut tyf pTkfbgsf ;fwgsf]
pTkfbsTj
✓ s[lifsf] pTkfbsTj -?=_
✓ >dsf] pTkfbsTj -?=_
phf{ pkef]udf :jR5 phf{sf] cg'kft

%=%

✓
✓
✓

kl/:s[t tyf dof{lbt hLjg
✓ gful/s :j:ytf -zf/Ll/s, dfgl;s
tyf dgf]j}1flgs_
✓ ;'ljwf;DkGg tyf ;'/lIft cfjf;
;'/lIft cfjf;df j;f]jf; ug]{ hg;+Vof
-Ü_
✓ ultzLn ;fdflhs hLjg
✓ cfw'lgs ef}lts ;DklQ dflysf]
;dtfd"ns kx'Fr jf :jfldTj
✓ dlxnfsf] gfddf 3/hUufsf]
:jfldTj -Ü_
pRr gful/s ;Gt'li6

%=^

;Eo / Gofok"0f{ ;dfh
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✓ lje]b, lx+;f / ck/fwd'Qm ;dfh
✓ n}+lus lx+;fjf6 lkl8t dlxnf
-!%–$( jif{_ sf] k|ltzt
✓ ph'/L ;+Vof
✓ ;fdflhs ;'/Iff tyf ;+/If0f
✓ ;fdflhs ;'/Iff=df cfj4
hg;+Vof -Ü_
✓ ;f=;' = df ljlgof]lht ah]6
-s'n ljlgof]hgsf] Ü _
;fdflhs–;f+:s[lts ljljwtf k|j4{g tyf
;+/If0f
%=&

:j:y / ;Gt'lnt kof{j/0fLo k4lt
✓ k|b'if0fd'Qm / :jR5 jftfj/0f
✓ jftfj/0f ;+/If0fdf jflif{s
ljlgof]hg -?=s/f]8df_
✓ h}ljs ljljwtf ;+/If0f / kof{j/0fLo
;Gt'ng
✓ hnjfo" kl/jt{g cg's"ngzLntf
k|fs[lts ljkb\ pTyfgzLn ;dfh /
cy{tGq
✓ k|fs[lts k|sf]kjf6 k|efljt
kl/jf/ - k|ltztdf_

%=*

;'zf;g
✓ sfg'gL zf;g
✓ d'4f km5]{\of]6sf] cg'kft -Ü_
✓ Oue{g]{;df cfj4 ;/sf/L lgsfo
-;+Vof_
✓ ljB'tLo k|0ffnLdf cfwfl/t ;an,
;Ifd, hjfkmb]xL ;fj{hlgs ;]jf
;'b[9 zf;g k|0ffnL

%=(

;an nf]stGq
✓ df}lns xssf] k|Tofe"lt
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gful/s ;xeflutf
✓ k|fb]lzs lgjf{rgdf dtbftfsf]
;xefuLtf k|ltztdf

%=!)

प्रादेशिक Pstf / ;Ddfg

✓ g]kfnLTjsf] pRr efjgf
✓ /fli6«o kl/rokq k|fKt g]kfnL
gful/s k|ltztdf
✓ gful/stfsf] k|df0fkq k|fKt
gful/s k|ltztdf
✓ pRr ;fdflhs ;b\efj
✓ pRr dfgj tyf cGo ;'/Iff
✓ k|x/L sfof{nodf k|fTt ph'/Lsf]
km5\of]{6
✓ kmf}hbf/L cleof]u btf{ k|ltzt
cTofjZos j:t' / ;]jfdf cfTdlge{/tf
६. प्रादे क्षशक उद्देश्य
१. पूवािधार र्नमािण, सामाक्षजक–आर्थिक रुपान्िरण, उच्च िथा ददगो आर्थिक
वृवद्ध, गररबी र्नवारण गरी समृवद्धको आधार र्नमािण गनुि ।
२. उत्पादकत्व वृवद्ध, रोजगारी र्सजिना र स्रोिसाधनमा पहुँच ववकासगरी
नागररकलाई आत्मर्नभिर बनाउनु र मयािददि जीवनको अनुभर्ू ि ददलाउनु ।
७. प्रादे क्षशक रणनीर्ि
१. प्रदे शको आवश्यकिा र्नजी, सहकारी िथा सामुदावयक िेत्रको सबलीकरण,
अथििन्त्रको औपचाररकीकरण, स्वच्छ ऊजािको उपभोग र प्रदे शको आर्थिक,
पयिटकीय, शैक्षिक िथा व्यापाररक िेत्रीय केन्ि (Regional Hub) का रुपमा
ववकास सवहि िीब्र, ददगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृवद्ध गने ।
ु भ िथा गुणस्िरीय स्वास््य सेवा र गुणस्िरीय प्राववर्धक िथा
२. सविसल
जीवनोपयोगी क्षशिाको सुर्नक्षिििा गने ।
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३.

ु भ र आधुर्नक पूवािधार
उत्पादन, व्यापार र सेवा प्रवाह केक्षन्िि सविसल

र्नमािण गरी आन्िररक िथा अन्िरप्रदे शीय अन्िरआवद्धिा ववकास ।
४.

कृवर्ष िेत्रको व्यवसावयकीकरण, उद्योग र सेवा िेत्रमा स्वच्छ र आधुर्नक

प्रववर्धको प्रयोग गदै उत्पादन र उत्पादकत्व वृवद्ध गने ।
५.

उत्पादनका साधन, साविजर्नक सं स्था र रोजगारीमा समिामूलक अवसरको

र्सजिना सवहि पूण,ि ददगो र उत्पादनशील सामाक्षजक सुरिा िथा सं रिण प्रदान
गने ।
६.

लैं र्गक समानिा, सबै प्रकारका ववभेद, वहं सा र अपराध ववरुद्ध शून्य

ँ ीको उपयोग गने ।
सहनशीलिा र सामाक्षजक–सांस्कृर्िक पुज
७.

प्राकृर्िक स्रोि साधनको सन्िुर्लि सं रिण र आयमूलक व्यवस्थापन एवम्

उत्थानशील उत्पादन प्रवद्धिन गने ।
८. ववद्युिीय शासनको प्रयोग माफिि साविजर्नक सेवामा सुशासन प्रत्याभूि गने।
८. सहयोगी िेत्रहरु (Enablers)
योजनाको कायािन्वयनका सहयोगी पि र वािावरण र्नम्नानुसार रहे का छन् ।
प्राकृर्िक सम्पन्निा -

❖

मनोरम र ववववधिायुि भू–बनोट, वहम श्रृङ्खला,

पयािवरणीय ववववधिा र प्राकृर्िक स्रोिको प्रच ुरिा ।
❖

भौगोर्लक अवक्षस्थर्ि – उत्तरमा चीन, दक्षिण पक्षिममा भारि र भारिका
ववर्भन्न राज्यहरु िथा सं घीय राजधानी ददल्ली सँगको र्नकट भौर्िक
दुरी र सोबाट पयिटन, व्यापार, ववत्तीय िथा अन्य सेवा िेत्रका
सम्भाव्य अवसर ।

❖

जनसांक्षख्यक लाभ - युवा जनशक्षिको बाहुल्यिा र यसको पूणि उपयोग

❖ सांस्कृर्िक सम्पन्निा िथा पवहचान - सामाक्षजक–सांस्कृर्िक ववववधिा,
नेपाली पवहचान र सं स्कृर्ि, ववश्वास िथा सहयोग ।
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ँ ी - परम्परागि ज्ञान, स्थानीय सामाक्षजक िथा सामुदावयक
❖ सामाक्षजक पुज
सं स्था, सामाक्षजक साझेदारी, पारस्पररकिा र उत्थानशीलिा, बाह्य
अनुभव िथा सीप ।
❖ उजाि - जलववद्युि, सौयि उजाि िथा अन्य स्वच्छ उजािको सम्भावना र
उपयोग ।
❖ भौर्िक पूवािधार ववस्िार - सिक, ववमानस्थल, रे ल को सम्भावना र ववस्िार
।
❖ सूचना प्रववर्ध सञ्जालीकरण - प्रववर्धिफि झुकाव भएको जनशक्षि र
अथििन्त्रमा सूचना प्रववर्धको उच्चिम प्रयोग ।
❖ सं घीयिा र ववत्तीय सं घीयिा - अथििन्त्रको आधारक्षशलाका रुपमा स्थानीय
िह र प्रदे शको सम्भावना िथा वृहि् राजनीर्िक पररचालनको
सम्भावना ।
❖ववत्तीय स्रोि - आन्िररक िथा बाह्य साविजर्नक, र्नजी र सहुर्लयिपूणि
ववत्तीय स्रोिको उपलब्धिा ।
९.

रुपान्िरणका प्रमुख सम्बाहकहरु (Key Drivers of Transformation)

१.

कृवर्ष िथा वन ।

२.

पूवािधार ।

३.

गुणस्िरीय पयिटन सेवा।

४.

जलववद्युि उत्पादन ।

५.

ँ ी र्नमािण िथा पूणि उपयोग ।
गुणस्िरीय मानव पुज

६.

उत्पादकत्व िथा प्रर्िस्पधाित्मक िमिा ।

७.

व्यवक्षस्थि िथा आधुर्नक सहरीकरण।

८.

सं घीय िथा स्थानीय अथििन्त्र ।

९.

उद्यमशील कायिसंस्कृर्ि र औपचाररक िेत्रको ववस्िार।
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१०. ववर्षयवस्िु
प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गररने ववर्षवस्िुको प्रारक्षम्भक वववरण अनुसूची
१ मा उल्लेख गररएको छ । योजना दस्िावेजको आधारपत्र ियार गने िममा
यसलाई आवश्यकिा अनुसार पररमाजिन गनि सवकने छ ।साथै प्रादे क्षशक सोचका
आधारमा लक्ष्य, उद्देश्य र सूचकहरमा समेि आवश्यकिा अनुसार पररमाजिन गनि
सवकने छ ।
११. िजुम
ि ा ववर्ध िथा प्रविया
अनुसूची २ मा उल्लेक्षखि समय िार्लका बमोक्षजम प्रदे श नीर्ि िथा योजना
आयोग

मा.उपाध्यिको

अध्यििामा

ववर्षय

अध्यििामा

िेत्रगि

सर्मर्ि

र्नदे शक
गठन

सर्मर्ि

गररनेछ

।

र

मा.सदस्यहरुको
दीघिकालीन

सोच

दस्िावेजमा उल्लेख हुने िथा लक्ष्य अनुरुप समग्र िथा ववर्षय िेत्रगि उद्देश्य,
रणनीर्ि िथा कायिनीर्ि ववकास गररनेछ । पररमाणात्मक लक्ष्य र्नधािरण र
सोको परीिण गरी उपयुि रणनीर्ि िथा बृहि् कायििम प्रस्िाव गनि उपयुि
आर्थिक नमूना प्रयोग गररनेछ । यसरी ियार गररएको आधार पत्रको प्रारक्षम्भक
मस्यौदा पररमाजिन गरी आयोगबाट अनुमोदन गररनेछ । सो मस्यौदा मार्थ प्रदे श
र स्थानीय िहमा सरकारका ववर्भन्न पदार्धकारी िथा र्नकायका प्रर्िर्नर्ध,
राजनीर्िक दल, र्नजी िेत्र, गैर सरकारी िेत्र, ववकास साझेदार िथा युवा वगि
लगायि सबै सरोकारवालहरुसँग छलफल िथा अन्िरविया गररनेछ । छलफल
ु ा साथै सम्पूणि
िथा अन्िरवियाबाट आधारपत्र उपर पृष्ठपोर्षण प्राप्त हुनक
सरोकारवालाहरुमा योजनाको अपनत्व अर्भवृवद्ध समेि हुनछ
े । प्राप्त सुझावका
आधारमा

पररमाक्षजि
ि

आधार

पत्रको

मस्यौदा

दस्िावेजलाई

प्रदे श

ववकास

पररर्षद्को बैठकमा प्रस्िुि गरी अनुमोदन गररनेछ । सो बैठकमा प्राप्त
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सुझावलाई सम्बोधन गरी ियार गररएको अक्षन्िम मस्यौदालाई प्रदे श सरकार
मक्षन्त्रपररर्षदबाट स्वीकृि गरी प्रकाशन गररनेछ । सो आधारपत्रलाई सम्बक्षन्धि
ववर्षयगि मन्त्रालय वा र्नकायसँगको सहभार्गिामा ववस्िृिीकरण गरी योजनाको
पूणि दस्िावेज ियार गरी प्रकाशन गररनेछ ।
१२. अपेक्षिि नर्िजा
२०७८ साल फागुनको िेस्रो हप्ता प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधार–पत्र
प्रकाशन िथा २०७९ साल जेठ १५ गिेर्भत्र प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको पूणि
दस्िावेज प्रकाशनमा आएको हुनेछ । यो दस्िावेजले प्रदे श सरकारको मध्यावर्ध
खचि सं रचना र वावर्षिक ववकास कायििम िजुम
ि ा िथा यस प्रदे श र्भत्रका स्थानीय
िहको आवर्धक योजना िजुम
ि ामा मागिदशिन प्रदान गनेछ । साथै यसबाट बजेट
िजुम
ि ा र कायािन्वयनमा समेि सहयोग पुग्ने अपेिा गररएको छ ।
१३. जोक्षखम पि िथा अनुमान
अवक्षस्थर्ि िथा भूबनोटका कारण प्रदे शमा भूकम्प, बाढी, पवहरो लगायिका
प्राकृर्िक ववपद्को उच्च जोक्षखम रहे को छ । ववपद्को जोक्षखम न्यूनीकरण
सम्बन्धी पयािप्त ियारी नभएमा वा बृहि्, आधुर्नक पूवािधार िथा र्नमािणमा पयािप्त
सावधानी नअपनाइएमा प्रदे श ववकर्सि अथििन्त्रमा रुपान्िरण हुँदै गदाि यसबाट
हुने मानवीय, भौर्िक िथा आर्थिक िर्ि, गररबी िथा सं कटापन्निामा पने प्रभावको
सघनिा उच्चरुपमा बढ्दै जाने सम्भावना रहन्छ । साथै जलवायू पररवििनका
दृविकोणले समेि प्रदे श ज्यादै जोक्षखमपूणि रहे काले यसबाट जनजीवन, उत्पादन,
पूवािधार िथा अन्य िेत्रमा प्रर्िकूल असर पनि सक्ने दे क्षखन्छ ।
आर्थिक सामाक्षजक रुपान्िरण िथा समृवद्धको आधार र्नमािण गनि सो अनुरुप
राजनीर्िक नेित्ृ व, कमिचारीिन्त्र र नागररकको दृविकोण िथा मनोवृक्षत्त एवम्
सं रचनात्मक व्यवस्थामा पररवििन आवश्यक छ । अथििन्त्रलाई आत्मर्नभिर
बनाउँदै

ववत्तीय, मानवीय

िथा भौर्िक साधनको पररचालन

हुन

नसकेमा
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उल्लेक्षखि लक्ष्य हार्सल नहुने जोक्षखम रहन्छ । अन्िरदे शीय र अन्िरप्रदे श
अपराध

िथा

महामारी, ववश्व

अथििन्त्रमा

दे खापरे का

नवीनिम

सोच

िथा

अवधारणाका कारण ववश्व बजारमा आउन सक्ने असन्िुलन िथा आर्थिक
सं कटले नेपालको अथििन्त्रको वास्िववक, मौदिक, साविजर्नक िथा बाह्य सबै
िेत्रमा पाने

प्रभावले प्रदे शलाई पर्न असर पानि सिछ ।

सं घीय शासन प्रणाली कायम भई प्रदे श गठन भएको पर्न चार वर्षि पूरा भएको
छ ।सं घीयिा नयाँ अभ्यास भएको हुँदा यसको सं स्थागि ववकास र कायािन्वयन
िमिाले ववकास योजना, नीर्ि िथा कायििमको कायािन्वयनलाई प्रभाववि पानि
सक्छ । यसका लार्ग प्रादे क्षशक सोच िथा सं घीय सरकारको पन्रौं योजनासँग
सामञ्जस्य हुने गरी प्रदे श सरकारले आफ्ना आवर्धक योजना, कायििम िथा
बजेट िजुम
ि ामा एकरुपिा कायम हुने गरी कायािन्वयन गनुप
ि ने अवस्था छ ।
अनुसूची १
प्रथम योजना (२०७८÷७९÷२०८२÷८३) को ववर्षय सूची
ववर्षय
पररच्छे द १ पृष्ठभूर्म
१.१

प्रदे श वस्िुक्षस्थर्िको सं क्षिप्त सर्मिा

१.२

समविगि आर्थिक िेत्र

१.३

ववर्षय िेत्र सर्मिा

१.४

अन्िरसम्बक्षन्धि िेत्र

१.५

ददगो ववकास लक्ष्यको क्षस्थर्ि सर्मिा

पररच्छे द २ - दीघिकालीन सोच िथा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना
२.१

पृष्ठभूर्म

२.२

च ुनौिी िथा अवसर

२.३

योजना खाका

२.३.१ प्रादे क्षशक सोच
२.३.२ प्रादे क्षशक लक्ष्य
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२.३.३ प्रादे क्षशक उद्देश्य
२.३.४ पररमाणात्मक लक्ष्य
२.३.५ प्रादे क्षशक रणनीर्ि
२.३.६ सहयोगी िेत्र (Enablers)
२.३.७ रुपान्िरणका सम्वाहक
२.४

ववकासमा ववर्भन्न िेत्रको भूर्मका

२.४.१ साविजर्नक िेत्र
सं घ
प्रदे श
स्थानीय िह
२.४.२ र्नजी िेत्र
२.४.३

सहकारी िेत्र

२.४.४

सामुदावयक िेत्र

२.५

समविगि आर्थिक लक्ष्य र खाका

२.५.१ आर्थिक वृवद्धदर
२.५.२

उत्पादकत्व

२.५.३ लगानीको आवश्यकिा र स्रोि
२.५.४ साविजर्नक स्रोि व्यवस्थापन
२.५.५ अन्िरसरकारी ववत्त
२.५.६ स्रोि साधनको बाँिफाँट िथा पररचालनका आधारहरू
२.५.७ प्रस्िाववि लगानीबाट समविगि अथििन्त्रमा पाने प्रभाव
पररच्छे द ३ - समविगि अथििन्त्र
३.१

कुल गाहिस््य िथा राविय बचि र उपभोग

३.२

साविजर्नक ववत्त

३.२.१ साविजर्नक खचि
३.२.२ राजस्व
३.२.३ वैदेक्षशक सहायिा पररचालन
३.२.४ साविजर्नक ऋण
३.३

ववत्तीय नीर्ि

ँ ी बजार
३.४ र्बमा िथा पूज
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३.५ साविजर्नक,र्नजी र सहकारी साझेदारी
पररच्छे द ४ - आर्थिक िेत्र
४.१

कृवर्ष िथा प्राकृर्िक स्रोि व्यवस्थापन

४.१.१ कृवर्ष ववकास
४.१.२

पशुपन्छी ववकास

४.१.३ खाद्य सुरिा िथा पोर्षण
४.१.४ र्सं चाइ
४.१.५ भूर्म व्यवस्था
४.१.६ जलस्रोि
४.१.७ वन िथा वनस्पर्ि सम्पदा
४.१.८ खर्नज सम्पदा
४.२
४.२.१

उद्योग, वाक्षणज्य, आपूर्िि र पयिटन
उद्योग

४.२.२ वाक्षणज्य
४.२.३ आपूर्िि
४.२.४ पयिटन
पररच्छे द ५ - सामाक्षजक िेत्र
५.१

जनसं ख्या िथा बसाइँसराइ

५.२

क्षशिा

५.३

स्वास््य िथा पोर्षण

५.४

खानेपानी िथा सरसफाइ

५.५

युवा

५.६

मवहला

५.७

बालबार्लका िथा वकशोरवकशोरी

५.८

ज्येष्ठ नागररक

५.९

अपांगिा भएका व्यक्षिहरू

५.१० खेलकूद
५.११ स्वयमसेवक सेवा
५.१२ सामाक्षजक सुरिा िथा सं रिण र सामाक्षजक बीमा
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पररच्छे द ६ - पूवािधार िेत्र
६.१

ऊजाि

६.१.१ जलववद्युि ्
६.१.२ वैकक्षल्पक िथा अन्य ऊजाि
६.२

यािायाि पूवािधार

६.२.१ सिक
६.२.२ हवाइ यािायाि
६.२.३ केबलकार िथा अन्य यािायाि

(जल .....)

६.२.४ यािायाि व्यवस्थापन
६.३

सञ्चार िथा सूचना प्रववर्ध पूवािधार

६.४

ववज्ञान िथा प्रववर्ध

६.५

सहरी ववकास

६.६

ग्रामीण ववकास

६.७

आवास िथा बस्िी ववकास

६.८

पुनर्निमािण

पररच्छे द ७ - सुशासन
७.१ न्याय प्रणाली (स्थानीय र प्रदे श )
७.२

सुरिा व्यवस्था

७.३

मानव अर्धकार

७.४

सं घीय शासन प्रणाली

७.५

स्थानीय िहको सन्िुर्लि ववकास

७.६

शासकीय सुधार र भ्रिाचार र्नवारण

७.७

प्रशासकीय सुशासन

७.८

ववत्तीय सुशासन

७.९ मानव बेचर्बखन िथा ओसारपसार र्नयन्त्रण
पररच्छे द ८ - अन्िरसम्बक्षन्धि ववर्षय
८.१

राविय एकिा र सद्भाव

८.२

गररबी र्नवारण

८.३

श्रम िथा रोजगारी

८.४

मानव सं शाधन ववकास
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८.५

अनुसन्धान िथा ववकास

८.६

उद्यमशीलिा ववकास

८.७

समानिा

८.८

सामाक्षजक सुधार

र

समावेशीकरण

८.९ सामाक्षजक सांस्कृर्िक ववववधिा
८.१० ववपद् व्यवस्थापन
८.११ वािावरण
८.१२ जलवायु पररवििन
८.१३ सामुदावयक साझेदारी र गैरसरकारी सं स्थाहरू
पररच्छे द ९ - योजना िजुम
ि ा, कायािन्वयन र अनुगमन िथा मूल्यांकन
९.१

ि्याङ्क प्रणाली

९.२

योजना िजुम
ि ा

९.३

सं स्थागि िथा कायािन्वयन व्यवस्था

९.४ आयोजना बैंक
९.५ िहगि सम्बन्ध िथा अन्िरसरकार समन्वय
९.६

जोक्षखम व्यवस्थापन

९.७

अनुगमन िथा मूल्यांकन

अनुसूची २

;do tflnsf
क्रक्रयाकलाप

क्र.स.
१.

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना

क्रिम्मेवारी

सहयोगी

माननीय उपाध्यि

माननीय सदस्यहरु

ियारीसम्बन्धी समय सीमासवहिको

सबै मन्त्रालय

कायियोजना ियारी
२.

मा. उपाध्यक्ष्यज्यूको अध्यििामा

माननीय उपाध्यि

र्नदे शक सर्मर्ि गठन
३.

प्रथम

पञ्चवर्षीय योजनाको

माननीय उपाध्यि

अवधारणापत्र ियारी
४.

प्रथम

पञ्चवर्षीय योजनाको

माननीय उपाध्यि

सबै मन्त्रालय

भैसकेको

माननीय सदस्यहरु

२०७८

सबै मन्त्रालय

मंर्सर २०

माननीय सदस्यहरु

२०७८
मंर्सर २० र
२१

सुझाब सं कलन
पञ्चवर्षीय योजनाको

मंर्सर १५
गठन

योजना आयोग सँग छलफल र
प्रथम

२०७८

माननीय सदस्यहरु

अवधारणापत्रका सन्दभिमा राविय

५.

समय सीमा

माननीय उपाध्यि

माननीय सदस्यहरु

२०७८
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क्र.स.

क्रिम्मेवारी

सहयोगी

अवधारणापत्रको स्वीकृर्ि
६.
७.

मंर्सर मसान्ि

ववर्षय िेत्रगि मन्त्रालयहरूबाट

माननीय सदस्यहरु

आधारपत्रको लार्ग वववरण प्रार्प्त

सबै मन्त्रालय

आर्थिक खाका (आर्थिक मोिेर्लङ

माननीय उपाध्यि

सवहि) ियारी
८.

प्रदे श वस्िुगि अवस्थाको समीिा
प्रर्िवेदन लाई साभार गरी

माननीय सदस्यहरु
सबै मन्त्रालय

माननीय उपाध्यि
माननीय सदस्यहरु

२०७८

सबै मन्त्रालय

पुस मसान्ि

माननीय उपाध्यि

सम्म
माननीय उपाध्यि

मस्यौदा ियारी
१०.

आयोगबाट आधारपत्रको प्रारक्षम्भक
मस्यौदाको स्वीकृर्ि

२०७८ माघ
२० गिे

ियारी
आधारपत्रको िेत्रगि एकीकृि

२०७८
मंर्सर मसान्ि

आधारपत्रको ववर्षय िेत्रगि मस्यौदा
९.

समय सीमा

माननीय उपाध्यि

माननीय सदस्यहरु

२०७८ माघ

सबै मन्त्रालय

मसान्ि

माननीय सदस्यहरु

२०७८

सबै मन्त्रालय

फाल्गुण
पवहलो सािा

११.
क.

सरोकारवालाहरुसँग अन्िरविया
स्थानीय िहमा अन्िरविया

माननीय उपाध्यि

माननीय सदस्यहरु

२०७८

सबै मन्त्रालय

फाल्गुण
दोस्रो र िेस्रो
सािा

ख.

प्रदे श स्िरमा अन्िरविया

माननीय उपाध्यि

प्रदे श सं सदका मा. सदस्यहरु

माननीय सदस्यहरु
सबै मन्त्रालय

प्रमुख राजनीर्िक दलका
पदार्धकारीहरु

२०७८

नागररक समाज, ववद्वि वगि र

फाल्गुण

पेशाववदहरु

मसान्ि

प्रदे श सरकारका मा. मन्त्री िथा
सक्षचवहरु
ववकास साझेदारहरु
ग.

राविय योजना आयोगसँग छलफल र

माननीय उपाध्यि

माननीय सदस्यहरु

सुझाव सं कलन

२०७८
फाल्गुण
मसान्ि

१२
१३
१४

प्रदे श ववकास पररर्षद्को गठन
आधारपत्रको अक्षन्िम मस्यौदा ियारी
प्रदे श ववकास पररर्षद्को बैठक र
सुझाव सवहि आधारपत्रको अनुमोदन

प्रदे श सरकार
माननीय उपाध्यि
माननीय उपाध्यि

माननीय सदस्यहरु

गठन आदे श

सबै मन्त्रालय

अनुसार हुने

माननीय सदस्यहरु

२०७८ चैत्र

सबै मन्त्रालय

१० गिे

माननीय सदस्यहरु

२०७८ चैत्र

सबै मन्त्रालय

१५ गिे
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१५

प्रदे श ववकास पररर्षद्को सुझाव सवहि

क्रिम्मेवारी

सहयोगी

माननीय उपाध्यि

माननीय सदस्यहरु
सबै मन्त्रालय

आधारपत्रको पररमाजिन र अनुमोदन
१६
१७
१८

प्रदे श सरकार (म.प.) बाट
आधारपत्रको स्वीकृर्ि
आधारपत्रको प्रकाशन
प्रथम

पञ्चवर्षीय योजनाको ववस्िृि

दस्िावेजको ववर्षय िेत्रगि मस्यौदा

प्रदे श सरकार
माननीय उपाध्यि
माननीय सदस्यहरु

ववस्िृि दस्िावेजको एकीकृि मस्यौदा

२०७८ चैत्र
१५ गिे

माननीय सदस्यहरु

२०७८ चैत्र

सबै मन्त्रालय

२० गिे

माननीय सदस्यहरु

२०७८ चैत्र

सबै मन्त्रालय

मसान्ि

माननीय उपाध्यि

२०७९

सबै मन्त्रालय

बैशाख २०

ियारी
१९

समय सीमा

गिे
माननीय उपाध्यि

ियारी

माननीय सदस्यहरु

२०७९

सबै मन्त्रालय

बैशाख
मसान्ि

२०

राविय योजना आयोगसँग छलफल र

माननीय उपाध्यि

माननीय सदस्यहरु

सुझाव सं कलन

२०७९
बैशाख
मसान्ि

२१
२२

आयोगबाट ववस्िृि दस्िावेज स्वीकृर्ि
प्रकाशन

माननीय उपाध्यि
माननीय उपाध्यि

माननीय सदस्यहरु

२०७९ जेठ

सबै मन्त्रालय

पवहलो सािा

माननीय सदस्यहरु

२०७९ जेठ

सबै मन्त्रालय

१५
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;Gbe{ ;fdfu|Lx?
1.

cfly{s ;j]{If0f cfly{s jif{ @)&&÷&*, g]kfn ;/sf/, cy{ dGqfno .

2.

/f=of]=cf= -@)&%_, g]kfnsf] bL3{sfnLg ;f]r, @!)) -;g\ @)$#_ -cjwf/0ff kq_, sf7df08f} M
g]kfn ;/sf/, /fli6«o of]hgf cfof]u -ck|sflzt_ .

3.

cf=j=@)&&÷)&* sf] jflif{s ljsf; sfo{s|d cfly{s dfldnf dGqfno, ;'b"/klZrd k|b]z

4.

;'b"/klZrd k|b]z ;/sf/sf cf=j= @)&$÷)&% b]lv cf=j=@)&&÷)&* ;Ddsf jflif{s gLlt tyf
sfo{s|dx? .

%= g]kfn ax';'rs If]qLo ;j]{If0f ;g\ @)!(

।

^= g]kfn hg;flVos ;j]{If0f ;g\ @)!^ .
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