सुचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५को उऩदपा (३) य
सूचनाको हक सम्फन्धी ननमभावरी, २०६५ को ननमभ (३) फभोजजभ
प्रकाशन गरयएको वववयण

सूचना साववजननक गने ननकामको नाभ् प्रदे श नीनत तथा मोजना आमोग वागभती प्रदे श
सूचना साववजननक गये को अवनध: वव.सॊ . २०७७ सार श्रावण १ दे जि २०७८ आषाड
भसान्त सम्भ ।
1.प्रदे श नीनत तथा मोजना आमोगको स्वरुऩ य प्रकृनत:

नेऩारको सॊ ववधानको कामावन्वमन भापवत प्रदे शको सॊ भवृ ि एवॊ सन्तुनरत य ददगो
ववकासको कामवराइ नतव्रता ददन अध्ममन य ववश्लेषणका आधायभा प्रदे श सयकायको
नीनत तथा मोजना तजुभ
व ा गने य त्मसको कामावन्वमनभा सहजजकयण अनुगभन तथा
भुल्माङ्कन गयी प्रदे श सयकायराइ सल्राह य सहमोग प्रदान गने ववजशविकृत ननकामका
रुऩभा प्रदे श नीनत तथा मोजना आमोगको गठन प्रदे श नीनत तथा मोजना आमोग
(गठन तथा कामवसॊचारन) आदे श २०७५ रे व्मवस्था गये को य सोवह आदे श अनुरुऩ
प्रदे श नीनत तथा मोजना आमोगको सजचवारम वव.सॊ . २०७५ सार असाय १ गते

स्थाऩना बएको छ ।मस आमोगरे प्रदे शको नीनत मोजना सॊ वन्धभा ददशा ननदे श गदवछ
य अनुगभन तथा भुल्माॊकनको कामवहरु गदै आएको छ ।
२. प्रदे श नीनत तथा मोजना आमोगका काभहरु:


प्रचनरत कानुन फभोजजभका काभ कतवब्म, अनधकायका अनतरयक्त आमोगको काभ कतवब्म
य अनधकाय

दे हाम फभोजजभ

हुने व्मवस्था

क) दीर्वकारीन सोच,तथ्मऩयक नीनत तथा मोजना
 प्रदे शको सभग्र सभृविका रानग दूयगाभी सोच सवहतको दीर्वकारीन रक्ष्म,भागव जचत्र,
नीनत तथा मोजना तजुभ
व ा गरय कामवन्वमनका रानग नसपारयस गने |
 आनथवक ववकास,साभाजजक ववकास,बौनतक ऩुफावधय.जरस्रोत तथा उजाव,अन्म प्राकृनतक
स्रोत भानव स्रोत ब्मफस्थाऩन,सुशासन य ब्मफस्थाऩन रगामतका ऺेत्रभा यणनीनत,नीनत
तथा मोजना तमाय गने |

सम्फजन्धत भन्त्रारम तथा ननकामसॊ गको सभन्वमभा प्रदे शस्तयका नमा नफकाश



o आमोजनाको रेिाजोिा,ऩूव व भुल्माॊकन तथा ऩरयऺण

सभेत गरय ऩयाभशव ददने |

 राब रागत रगामतका ववववध ववश्लेषणको आधायभा आमोजना फैंक (प्रोजेक्ट फैंक)
ननभावण गने गयाउने

|

 प्रदे शभा यहे का स्रोतको अनुभान प्रऺेऩण य ववतयण , आमोजनाको आनथवक ,साभाजजक
ववत्तीम , प्रानफनधक य वाताफयण

ववश्लेषणको रानग प्रदे श भाऩदण्ड तमाय गने गयाउने

।
 अध्मन,अनुसन्धान तथा तथ्मऩयक नीनत ननभावण प्रविमाराइ अवरम्वन गयी ववनबन्न
ऺेत्रगत नीनतहरुको ननभावण तथा सो को कामावन्वमन सभन्वम य सहजीकयण गने ।
 अथवतन्त्रका सभविगत ऺेत्रहरुभा अध्ममन गयी त्मस फभोजजभको नीनत तथा मोजनाको
तजुभ
व ा गने, गयाउने,
 प्रदे श तथा अन्र्तयावविम नीनत सॊ वाद तथा रगानी ववकास, सॊ चारन ,सभन्वम य
सहजीकयण गने ।


अन्तयावविम तथा याविम भाऩदण्ड अनुकुर प्रदे श तथ्माॊक प्रणारीको ववकास य

सम्प्रेषण गने, गयाउने ।
ि अनुगभन तथा भुल्माॊकन


प्रदे श ववकास सॊ वन्धी नीनत, मोजना,कामविभ तथा आमोजनाको कामावन्वमन,प्रनतपर
तथा प्रबावके ववश्वसननम य प्रबावकायी अनुगभन तथा भूल्माॊकन प्रणारीको ववकास गने
तथा त्मसराइ प्रदे श सयकायको ववनबन्न ननकामहरुभा रागु गयी सॊ स्थागत गयाउने ,



भूल्माॊकनका रानग आवस्मक भाऩदण्ड य प्रविमा ननधावयण

गयी ववषमगतऺेत्र नीनत य

प्राथनभकता प्राप्त कामाविभ तथा आमोजनाको प्रबाव, भुल्माॊकन गने गयाउने य त्मसको
आधायभा नीनत तथा कामावन्वमनको तहभा गनुऩ
व ने सुधाय गयाउने


अनुगभन तथा भुल्माॊकनको ववषमभा सयकायी साववजननक स्वतन्त्र भुल्माॊकनकताव तथा
ववषमगत ऩेशागत सॊ र् सॊ स्था नागरयक सभाज य ववकासका साझेदायववच सॊ जारको
ववकास य मस सॊ वन्धी अनुबवकाव आदानप्रदान गयी ववशेषऻताको ववकास गने
गयाउने

ग तहगत सभन्वम



प्रदे श य स्थाननम तहको ववकास सम्वन्धी नीनत तथा मोजना तजुभ
व ा य कामावन्वमनभा
सभन्वम, सहमोग य सहजीकयण गने ।

र् अध्ममन अनुसन्धान तथा अन्वेषण


प्रदे शस्तयको कुनै नीनतको सान्दनबवकता वा ववकास मोजनाको ववनबन्न ऩषका ववषमभा
स्वतन्त्र ववऻ व्मजक्त,ननकाम वा सॊ स्थावाट सोध तथा अनुसन्धन गने गयाउने य
तत्सॊ वन्धी प्रणारीको ववकास गने ।



प्रजऻक,

सववजननक,

ननजी

ऺेत्रतथा

गैय

सयकायी

ऺेत्रको

साझेदारयभा

नीनत

तथामोजनाको ववकास तथा कामावन्वमनको ऺेत्रभा हुने अनुसन्धान तथा अध्ममनभा
प्रोत्साहन तथा सहजीकयण गने ,


आनथवक ववकास, साभाजजक ववकास,बौनतक ऩूवावधाय,जरश्रोत, उजाव,प्राकृनतक श्रोत
व्मवस्थाऩन, सुशासन,व्मवस्थाऩन रगामत ववनबन्न ववषमगत ऺेत्रको उत्ऩादन य
व्मवसामको सॊ यचना,ढाॊचा तथा प्रववनधभा रुऩान्तयण गनुऩ
व ने ववषमका रानग तथ्मऩयक
नीनत, सुझाव तथा प्रस्तावहरु नसपरयस गने ।

३.

प्रदे श

नीनत

तथा

मोजना

आमोगभा

याजऩत्रावङ्कत प्रथभ श्रे णीको सजचव

को

यहने

कभवचायी

सङ्ख्मा

य

कामववववयण:

नेतत्ृ वभा यहने मस कामावरमभा अनधकृत स्तयका

१० जना, सहामक तथा श्रे णी ववहीन गयी जम्भा १२ सवहत कूर २२ जना कभवचायीहरुको
दयवन्दी यहे को छ । हार ११ जना

कभवचायीहरु कयाय सभेतका कामवयत यहे का छन ।

मस आमोगभा जम्भा २ वटा भहाशािाहरूको व्मवस्था गये को छ । ती भहाशािाको
कामववववयण ननम्न फभोजजभ यहे को छ ।
क.

प्रशासन

,आनथवक

व्मवस्थाऩन,अनुगभन

तथा

भुल्माङ्कन

भहाशािा:

आमोगको

य

सजचवारमको आनथवक, प्रशासननक य अन्म व्मवस्थाऩकीम कामवहरु एवॊ अनुगभन तथा
भुल्माॊकन कामवहरु मस भहाशािारे गदवछ
ि.

ववकाश व्मवस्थाऩन तथा सभन्वम भहाशािा:

दे हामका कामवहरु मस भहाशािारे गदवछ ।

प्रदे श नीनत तथा मोजना आमोगको

 ववकास मोजना तजुभ
व ा,कामावन्वमन, अनुगभन तथा भुल्माॊकन गने ।
 ऺेत्रगत मोजना तजुभ
व ा,कामावन्वमन, अनुगभन तथा भुल्माॊकन गने ।
 स्थाननम तह तथा सॊ जर्म सयकाय सॊ ग सभन्वम गने ।
 वावषवक मोजना तजुभ
व ा, कामावन्वमन य अनुगभन भुल्माॊकन गने ।
भानथ उल्रेजित ववनबन्न दुइवटा भहाशािाहरुको कामवसम्ऩादनराई सहज फनाउन दे हामका
शािाहरुयहे काछन्:-

प्रशासन शािा: मस शािा अन्तगवत आन्तयीक प्रशासन ,बण्डाय य दताव चरानी इकाइ यहे का
छन् ।
आनथवक प्रशासन शािा: आनथवक प्रशासन सॊ वन्धी कामव
ननजी सजचवारम शािा:
मोजना सभन्वम शािा
 ववकास मोजना तजुभ
व ा,कामावन्वमन, अनुगभन तथा भुल्माॊकन गने ।
 ऺेत्रगत मोजना तजुभ
व ा,कामावन्वमन, अनुगभन तथा भुल्माॊकन गने ।
 स्थाननम तह तथा सॊ जर्म सयकाय सॊ ग सभन्वम गने ।
 वावषवक मोजना तजुभ
व ा, कामावन्वमन य अनुगभन भुल्माॊकन गने
४. प्रदे श नीनत तथा मोजना आमोगवाट प्रदान गरयने से वा: नफकास नीनत मोजना सॊ वन्धभा
ऩयाभशव ददने कामव य स्थाननम तहको मोजना ननभावणभा सहजीकयण एवॊ अनुगभन भुल्माङ्कन
गने ।
ॉ ा २ भा उल्रेजित आमोगका काभका भाध्मभफाट सेवा प्रदान गरयन्छ ।
भानथ फुद
५. प्रदे श नीनत तथा मोजना आमोग यहे का ऺेत्र , शािा य जजम्भेवाय अनधकायी: आमोग हार
भकवानऩुय जजल्राको हे टौडाभा सजचवारम यहे को छ । सॊ गठन सॊ यचना अनुसाय

उऩाध्मऺ

य भवहरा सदस्म सवहत ५ जना ऩदानधकायी य १० जना अनधकृत स्तयका कभवचायी
यहनेव्मवस्था यहे को छ

। ती ऺेत्र य शािाहरुको जजम्भेवायी दे हामफभोजजभ ऩदानधकायी

तथा

कभवचायीहरुरे

सम्हाल्ने

गयी

जजम्भेवायी

ददई

कामवसचालारन

गरयएको

छ।.

2077/2078भा कामवयत ऩदानधकायी तथा कभवचायी हरुको वववयण
नाभथय

१

श्री

ऩद

श्माभ

कुभाय

वस्नेत

मोजना
का.वा.उऩाध्मऺ

कैवपमत

जजम्भेवाय शािा

ु व
सॊ ऩण

आमोगको
कामवऩमवटन

वन

वातावयण,ब ुनभ व्मवस्था कृवष
तथा सहकयी
आन्तरयक

२.

श्री प्रा.डा. याभचन्र
ढकार

सदस्म

भानभरा

कानुन,उध्दमोग
ऩूवावधाय

तथा
बौनतक

ववकास

भन्त्रारम

आनथवक भानभरा तथा मोजना

२०७८/०५/
०२ दे जि ऩद
भुक्त

२०७८/०५/
०२ दे जि ऩद
भुक्त

भन्त्रारम

२०७८/०५/
३.

श्री डा.मभुना कॊडेर

सदस्म

भुक्त
सदस्म

४.

श्री डण्डुयाज जर्नभये

०२ दे जि ऩद

साभाजजक ववका भन्त्रारम

सदस्म सजचव

सजचव

एवॊ

व्मवस्थाऩवकम
ननदे शन

५

श्री हरयहय ऩोिये र

उऩसजचव

६.

जचयजन्जवी प्र. ऩौडे र

शा. अ.

७

श्री ववना थाऩा

अनधकृत छै टौ

मोजना

आमोगको

व्मवस्थाऩवकम कामव
प्रशासन

,बन्डाय

मोजना सॊ वन्धी सभग्र
आनथवक प्रशासन

य

९८४५०२८५
३१

८

श्री याजु भैनारी

अनधकृत छै टौ

९

सुददऩ िुरार

कम््मुटय अऩये टय

बण्डाय शािा

तथा

अनुगभन
कम््मुटय कामव

स्थाननम ववकास तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम तथा याविम मोजना आमोग वाट
१

श्री

ऩुरुषोत्तभ

अमावर

ऩोषणववऻ प्रदे श

िाद्य

सुयऺा

सॊ मोजक

ऩोषण कामाविभ

तथा

ववऻ सेवा
आवनधक मोजना तथा
१

श्री ऩुष्कर श्रे ष्ठ

ववऻ

अन्म

कमवभा

ववऻ

प्रदान
६. सेवा प्रदान गनव राग्ने दस्तुय य अवनध:
मस आमोगफाट प्रदान हुने सेवाको रानग दस्तुय राग्दै न ।
७. ननणवम गने प्रविमा य अनधकाय:
आन्तरयक प्रशासननक य अन्म ववषमको ननणवम सम्फजन्धत शािाफाट ऩेश हुने वट्ऩणीभा
सजचवस्तयफाट ननणवम हुन्छ । मोजना स्वीकृती सॊ वन्धी वट्ऩणीभा सॊ वजन्धत शािा वाट ऩेश
हुने य सजचव हुदै सदस्म हुदै उऩाध्मऺवाट ननणवम हुन्छ । भजन्त्रऩरयषद्मा प्रस्ताव ऩठाउनुऩने

ववषमभा मस आमोगको अनुयोधभा भु्मभन्त्री तथा भजन्त्रऩरयषद्को कामावरमको प्रस्तावभा
भजन्त्रऩरयषद्मा ऩेश बई त्महाॉफाट ननणवम गरयने व्मवस्था यहे को छ
८. ननणवम उऩय उजुयी सुन्ने अनधकायी:
ु ाई
ननमनभत सेवा प्रवाह य आन्तरयक प्रशासननक ववषमको ननणवमभा जचत्त नवुझे सोको सुनव
सजचववाट हुने ।

९. सम्ऩादन गये को काभको वववयण:
मस कामावरमफाट मस अवनधभा सम्ऩादन बएका भु्म भु्म काभहरु दे हामफभोजजभ उल्रेि
गरयएको छ:


प्रदे शको जनवर प्रकानसत गये को ।



आमोगको ननमनभत फैठक फसेको ।



आमोगका उऩाध्मऺको अध्मऺताभा सवै

भॊ त्ररमका सजचवहरुसॊ गको फैठक वनस

मोजनाका वाये भा छरपर गये को ।


२० वटा स्थाननम तहहरुको आवनधक मोजना तमाय ऩाने िभभा सो सॊ वन्धी कामवशारा
गोवष्ठ सॊ चारन गये को ।



२० वटा स्थाननम तहहरुको आवनधक मोजना तमाय ऩाने िभभा शुरु दे जि अजन्तभ
प्रकृमा सम्भ सहबानगता



बएको ।

प्रत्मेक चौभानसकभा प्रदे श ववकास सभस्मा सभाधान सनभनतको वैठक तथा चोभानसक
प्रगनत सनभऺा गये को ।



ववनबन्न स्थाननम तहहरुभा िाद्यसुयऺा तथा

वहुऺेत्रीम ऩोषण कार्य्वभको

सनभनत गठन

गरयएको

१०. प्रदे श नीनत तथा मोजना आमोगका सजचव, प्रवक्ता य सूचना अनधकायीको नाभ, ऩद य
सम्ऩकव नम्फय:
ि.सॊ .

नाभथय

ऩद

1.

श्री डण्डुयाज जर्नभये

सजचव

2.

श्री हरयहय ऩोिये र

प्रवक्ता

सम्ऩकव नम्फय

९८५५०
८८३६८

इभेर

3.

११.

जचयजन्जवी प्र.ऩौडे र

ऐन,

ननमभ,

ववननमभ

सूचना

९८५५०

अनधकायी

७८१३१

तथा

ननदे जशकाको

सूची:

chiranjibihtd@gmail.com

मस

कामावरमको

ननमनभत

कामवसम्ऩादनका रानग आकवषवत हुने भु्म कानूनी तथा नीनतगत प्रावधान दे हाम फभोजजभ
उल्रेि गरयएका छन्:


प्रदे श नीनत तथा मोजना आमोग [गठन तथा कामव }सॊ चारन आदे श २०७५



ननजाभनत सेवा ऐन २०४९



साववजननक िरयद ऐन, २०६३



आनथवक कामवववनध ऐन, २०५५



कयाय ऐन, २०५६



सुशासन ननमभावरी, २०६५



सुचनाको हक सम्फन्धी ननमभावरी, २०६५



ननजाभनत सेवा ननमभावरी, २०५०



साववजननक िरयद ननमभावरी, २०६४



आनथवक कामवववनध ननमभावरी, २०५६



कायागाय ननमभावरी, २०२०



नेऩार सयकाय कामवववबाजन ननमभावरी, २०७२



नेऩार सयकाय कामवसम्ऩादन ननमभावरी, २०६४



सेवा कयाय ननदे जशका,



प्रदे श वाट जायी ऐन ननमभ

१२. आम्दानी, िचव तथा आनथवक कायोवाय सम्फन्धी अद्यावनधक वववयण: मस कामावरमको
आनथवक फषव २०७७।७८ को श्रावण दे जि प्राप्त ननकासा तथा िचव वववयण तऩनसरभा
उल्रेि गरयएको छ ।

(रु.हजायभा)

फ.उ.जश.न.

फावषवक

श्रोत

फाॉकी

४०२०३

१४९५९

१४९५९

२५२४४

८३५०

१४०९

१४०९

६९४१

सयकाय
िचव)

प्रशासननक िचव सभेत
ॉ ीगत िचव
ऩूज

िचव

नेऩार

(चारु िचव)
(चारु

ननकासा

फजेट

नेऩार
सयकाय
नेऩार
सयकाय

जम्भा

१३. साववजननक ननकामको वेबसाइट:

pppc.bagamati.gov.np

१४. अजर्ल्रो आनथवक वषवभा साववजननक ननकामरे कुनै कामविभ वा आमोजना सचालारन
गये को बए सो को वववयण: मस प्रदे श नीनत तथा मोजना आमोगको
कामविभ

दे हाम वभोजजभ यहे को छ ।

१५. साववजननक ननकामको वेवसाइट बए सो को वववयण:

गत आ.व.भा बएको

मस आमोगको आफ्नै वेवसाइट य इभेर छ pradeshyojanahtd@gmail.com भा गएय मस
कामावरमको सूचना य अन्म भहत्वऩूणव जानकायीहरु हे न व सवकन्छ ।
१६. साववजननक ननकामरे प्राप्त गये को वैदेजशक सहामता, ऋण, अनुदान एवॊ प्राववनधक
सहमोग य सम्झौता सम्फन्धी वववयण: नबएको ।

१७. साववजननक ननकामरे वगॉकयण तथा सॊ यऺण गये को सूचनाको नाभावरी य त्मस्तो
सूचना सॊ यऺण गनव तोवकएको सभमावनध: मस कामावरमफाट प्रदान गरयने सेवा सम्फन्धी
साववजननक सयोकायका सूचनाको वगॉकयण हारसम्भ नबएको ।
१८. साववजननक ननकामभा ऩये का सूचना भाग सम्फन्धी ननवेदन य सो उऩय सूचना ददएको
वववयण: मस अवनधभा कुनै ऩनन ननवेदन नऩये को ।

१९. साववजननक ननकामका सूचनाहरु अन्मत्र प्रकाशन बएका वा हुने बएको बए सो को

वववयण: मस कामावरमको सूचना तथा जानकायीहरु कामावरमको वेवसाइट भापवत ननमनभत
रुऩभा साववजननक गने गरयएको, भहत्वऩूणव औऩचारयक कामवसम्ऩादन बएकोभा प्रेस ववऻनप्त
भापवत साववजननक गने गरयएको ।
२०. मस आमोगरे आ.व. २०७७/७८ भा बएकोरे
बएको ।
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प्रगनत प्रनतवेदन दे हाम वभोजजभ

हाल सम्मको प्रगति प्रतिवेदन संलग्न छ ।

