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१. परििय 

प्रदेश नीति िथा योजना आयोगको गठन िथा कायष सञ्चालन आदेश, २०७५ बमोचजम गठन भएको बागमिी प्रदेश ववकास 
परिषद् बाट आवश्यक मागषदशषन प्राप्त गनषका लातग आयोजना गरिएको प्रदेश ववकास परिषद् को दोश्रो बैठक िाविय प्रकृति 
संिक्षर् कोषको कायाषलय सौिाहा चििवनको सभा हलमा तमति २०७७/०९।०६ गिे ववहान ८ बजेदेचि ददनको १ 
बजेसम्म बस्यो। बैठकको अध्यक्षिा मा. मखु्यमन्त्री िथा प्रदेश ववकास परिषद् का अध्यक्ष डोिमचर् पौडेलज्यलेु गनुष भएको 
तथयो भने बैठक सञ्चालन प्रदेश नीति िथा योजना आयोगका सदस्य मा. डा. यमनुा कँडेलज्यूले गनुष भयो। बैठकको 
कायषिम िातलका अनसूुिी १ मा प्रस्ििु गरिएको छ। बैठकमा प्रदेश नीति िथा योजना आयोगका सदस्य सचिव एवम ्
आतथषक मातमला िथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्री डण्डिुाज चितमिेज्यूले ववकास परिषद् को पवहलो बैठकयिा सम्पादन 
भएका प्रमिु कायषहरू ि छलफलका ववषयसूिीका सम्बन्त्धमा प्रस्ििुी गनुष भएको तथयो। प्रस्ििुीको स्लाइड्स अनसूुिी २ 
मा प्रस्ििु गरिएको छ। 

२. उद्दशे्य 

प्रदेश ववकास परिषद् को दोश्रो बैठकका उद्देश्यहरू देहाय बमोचजम िहेका तथए: 

 प्रदेश नीति िथा योजना आयोगबाट सम्पादन भएका कायषहरूको समीक्षा गने। 

 यस प्रदेश अन्त्िगषिका आवतधक योजना िजुषमा भए/नभएका गा.पा./न.पा यवकन गिी नभएका स्थानीय िहमा 
आवतधक योजना तनमाषर् गने सम्बन्त्धमा। 

 योजना छनौट कायषववतध तनमाषर् गने सम्बन्त्धमा । 

३. छलफलका ववषयहरू 

प्रदेश ववकास परिषद् को बैठकमा तनम्न ववषयहरूमा छलफल भएको तथयो। 

 ववकास परिषद् को पवहलो बैठकयिा सम्पादन भएका प्रमिु कायषहरूको समीक्षा 
 प्रदेश अन्त्िगषिका आवतधक योजना िजुषमा भए/नभएका गा.पा./न.पा यवकन गिी नभएका स्थानीय िहमा 

आवतधक योजना तनमाषर्  

 योजना छनौट कायषववतध तनमाषर् 

४. सहभागीहरू 

बैठकमा मा. मखु्यमन्त्री डोिमचर् पौडेल, मा. आन्त्िरिक मातमला िथा काननु मन्त्री शातलकिाम जम्कटे्टल, मा. उद्योग, 

पयषटन, वन िथा वािाविर् मन्त्री अरूर्प्रसाद नेपाल,  मा. आतथषक मातमला िथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेल,  मा. 
सामाचजक ववकास मन्त्री यवुिाज दलुाल, मा. भौतिक पूवाषधाि ववकास मन्त्री िामेश्वि फँूयाल, िाविय योजना आयोगका मा. 
सदस्य डा. िामकुमाि फँूयाल, प्रदेश सभाका ववतभन्न सतमतिका मा. सभापतिहरू, नेपाल उद्योग वाचर्ज्य महासंि ि नेपाल 
िेम्बि अफ कमशषका प्रतितनतध,  प्रदेश ववकास परिषद् का मनोतनि सदस्यहरू, प्रदेश नीति िथा आयोगका पदातधकािी, प्रदेश 
सिकािका प्रमिु सचिव, सचिवहरू ि वरिष्ठ अतधकृिहरूको सहभातगिा िहेको तथयो। सहभागीहरूको सूिी अनसूुिी ३ मा 
कायषिमका केही िस्वीिहरू अनसूुिी ४ मा प्रस्ििु गरिएको छ। 
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५. सहभागीहरूको सझुाव िथा प्रतिवियाहरू  

बैठकका सहभागीहरूको सझुाव ि प्रतिविया देहाय बमोचजम िहेको तथयो। 

 श्री कृष्र्मान शे्रष्ठ, प्रदेश ववकास परिषद्  सदस्य/नेपाल िेम्बि अफ कमशष प्रतितनतध। 

o नीिी िथा योजना िजुषमा कुनै तनर्षय गनुष पूवष तनजी क्षेरसँग छलफल सहभागी गिाउन आवश्यक छ। 

o प्रदेशको ववकासका लातग तनजी क्षेर प्रदेश सिकािसँग सहकायष गनष सदैव ित्पि िहेको छ। 

o उपत्यकाको आपूतिष व्यवस्था िासगिी कृवषजन्त्य उपजको वविी ववििर्को लातग ववशेष पहल गनुषपने 
देचिन्त्छ। 

o स्थानीय िहले प्रमाचर्ि गिेका स्थानीय उत्पादनलाई बैक िथा ववत्ती संस्थाबाट सहतुलिपूर्ष ऋर् ि 
सिकािी सहयोग सहज रूपमा प्राप्त हनुे व्यवस्था तमलाउन ुपने। 

o कृवष सूिना केन्त्रको व्यवस्था हनु ुपने 

o आयाि प्रतिष्ठान गने उद्योहरू सञ्चालन सहयोग हनु ुपने 

 श्री प्रिाप ववष्ट, प्रदेश ववकास परिषद्  सदस्य/परकाि, काचन्त्िपिु दैतनक। 

o परियोजना बैंकलाई प्रभावकािी रूपमा कायाषन्त्वयनमा ल्याउन ुआवश्यक छ। 

o संिीय सिकािले समथषन मूल्य निोकेका स्थानीय कृवष उपजहरूको प्रदेश सिकािले समथषन मूल्य 
िोक्न आवश्यक देचिन्त्छ। 

 श्री भििवहादिु के.सी. प्रदेश ववकास परिषद्  सदस्य/प्रमिु, भीमेश्वि नगिपातलका। 

o स्थानीय िहको आवतधक योजना िजुषमा गने प्रस्िाववि लागि ि बजेट अपयाषप्त छ। स्थानीय िहको 
योजना िजुषमा ददक्दशषन ि अन्त्य काननुमा व्यवस्था भएका सतमतिहरूमा सबै सिोकािवालाहि नसमेवटने 
भएकोले सबैलाई समेट्ने संििना बनाई उनीहरूसँग छलफल गिी योजना िजुषमा गनुष पदषछ। 

o स्थानीय िहको आवतधक योजना तनमाषर् गदाष जोचिम संवेदनशील भउूपयोग योजना (Risk Sensitive 

Land Use Plan) बनाउन ुपदषछ। 

o आवतधक योजना बनाउँदा ववषय क्षेरगि गरुू योजनाहरूसमेि बनाउन ुपदषछ। 

o आवतधक योजनालाई जोचिम उत्थानशील योजना (Disaster Resilient Plan)को रूपमा तनमाषर् गनुष 
पदषछ। 

 श्री ििनुाथ िलुाल, प्रदेश ववकास परिषद्  सदस्य/प्रमिु, चज.स.स., मकवानपिु। 

o आवतधक योजना फेसनको रूपमा नभै आफ्नो स्रोि ि क्षमिा अनसुाि कायाषन्त्वयन हनुेगिी िजुषमा गनुष 
पदषछ। 

o आवतधक योजना िजुषमा गदाष सम्बचन्त्धि ववषयगि ववज्ञसँग छलफल गनुष आवश्यक छ। 

o आवतधक योजनामा प्राप्त हनुे परिमार्हरू समेि पवहिान गनुष पदषछ।  

o दक्ष जनशचि उत्पादनको लातग केन्त्रहरू बनाउन ुआवश्यक छ। 

o योजना िजुषमा गदाष िीन िहको सिकािको िाम्रो समन्त्वय हनु ुआवश्यक छ। 

 श्री सहनलाल प्रधान, प्रदेश ववकास परिषद्  सदस्य/ प्रतितनतध नेपाल उद्योग वाचर्ज्य महासंि। 

o तनजी क्षेरको योगदानको त्यति कदि भएन वक भन्ने लाग्छ। 

o प्रदेशको योजना तनमाषर् ि कायाषन्त्वयनमा तनजी क्षेरलाई सहयारीको रूपमा तलन ुपदषछ। 

o तनजी क्षेरलाई समन्त्वय गने प्रदेश सिकािको एउटा छुटै्ट तनकाय हनु ुपदषछ। 
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 श्री गीिाकुमािी दाहाल, प्रदेश ववकास परिषद्  सदस्य/उपप्रमिु, ववदिु नगिपातलका। 

o आवतधक योजना बनाउँदा सबै सिोकािवालाहरूलाई सहभागी गिाउन २०-२२ वटा सतमतिहरू बनाउन ु
आवश्यक छ। 

o िीनै िहको सिकािको आवतधक योजना तनमाषर् गदाष िीनै िहबीि समन्त्वय हनु ुआवश्यक छ। 

o कति लगानी सम्मको योजना कुन िहको सिकािले सञ्चालन गने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड हनु ुआवश्यक 
छ। 

 श्री दीपा वोहोिा, प्रदेश ववकास परिषद्  सदस्य/ अध्यक्ष, सनुकोशी गाउँपातलका। 

o स्थानीय िहको आवतधक योजना बनाउँदा सिल ि स्थानीय स्वातमत्व हनुेगिी बनाउन ुआवश्यक छ। 

o िीन िहको सिकािहरूले सञ्चालन गने योजनाहरूको मापदण्ड हनु ुपछष। 

 डा. सतुमरा अमात्य, प्रदेश ववकास परिषद्  सदस्य/पूवष सदस्य, िाविय योजना आयोग। 

o आवतधक योजनामा ििल, ग्यास, दृश्य ि ध्वतन प्रदषुर् तनयन्त्रर्लाई पतन समेट्न ुआवश्यक छ। 

o ववपदबाट उत्पन्न फोहोि व्यवस्थापन कसिी गने हो सो कुिासमेि आवतधक योजनामा समेवटन ुपदषछ। 

o आवतधक योजना िजुषमा गदाष प्रयोग गरिने िथ्याङ्क वस्िगुि यथाथष झल्कने वकतसमको हनु ुपदषछ। 

o ददगो ववकाससँग िादात्म्य हनुे गिी वािाविर्मैरी पूवाषधाि ववकासमा जोड ददन ुपदषछ। 

o आवतधक योजनामा दूिचशक्षालाई कसिी सञ्चालन गने भन्ने कुिामा ववशेष ध्यान ददन ुपदषछ। 

o आवतधक योजनामा अग्याषतनक उत्पादनलाई प्रवधषन गने िालका योजनाहरू समावेश हनु ुपदषछ। 

 श्री ऋवषिाम चितमिे, प्रदेश ववकास परिषद्  सदस्य/ उद्योग संि, मकवानपिु। 

o आवतधक योजनामा औद्योतगक क्षेर तनमाषर्मा जोड ददन ुपदषछ। 

o सिकािले औद्योतगक क्षेरको अनगुमन गिी आवश्यक सधुािमा जोड ददन ुपदषछ।  

 मा. रिना गरुूङ, प्रदेश ववकास परिषद्  सदस्य/ प्रदेशसभा सदस्य, िाप्रपा संसदीय दलको नेिा। 

o प्रदेशले योजना िजुषमा गदाष भववष्यमा संझना लायक योजनाहरू(Remarkable Projects) ध्यान जान ु
पदषछ। 

o प्रदेशको योजना बनाउँदा तनजी क्षेरलाई पयाषप्त सहभातगिा गिाउन ुपदषछ। 

o फोहिमैला व्यवस्थापनमा ध्यान ददनपुदषछ। 

o आवतधक योजना िजुषमा गदाष Gender-based and culture-based approach लाई ध्यान ददन ु
पदषछ। 

o आवतधक योजनामा महामािीको प्रभावलाई न्त्यतुनकिर् गनष िाहि कोषको व्यवस्था गनुष पदषछ। 
 मा. िमा आलेमगि, प्रदेश ववकास परिषद्  सदस्य/सभापति, उद्योग, पयषटन, वन िथा वािाविर् ववकास सतमति, 

प्रदेशसभा। 

o स्थानीय िहको आवतधक योजना िजुषमाको लातग गरिएको लागि अनमुान दगुषम पातलकाहरूसमेिको 
लातग उपयिु हनु ुपदषछ। 

o स्थानीय िहको आवतधक योजनालाई यथाथषपिक बनाउन आवश्यक िथ्याङ्कन सङ्कलन ि ववश्लषेर् गनुष 
पदषछ।  

o परियोजना बैंकमा भएका योजनाहरूको कायाषन्त्वयन भए नभएको समीक्षा हनु ुपदषछ। 

o योजना छनौटको मापदण्ड ि कायषववतध स्पष्ट हनु आवश्यक छ। 
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o प्रदेश ववकास परिषद् को बैठक ६/६ मवहनामा आयोजना गनुष पदषछ। 

 मा. न्त्हचु्छेनािायर् शे्रष्ठ, प्रदेश ववकास परिषद्  सदस्य/सभापति, सावषजतनक लेिा सतमति, बागमिी प्रदेश सभा। 

o वावषषक रूपमा कायाषन्त्वयन गनष सवकने गिी आवतधक योजना तनमाषर् गनुष पदषछ। 

o योजना िजुषमा गदाष तनजी क्षेरको भतूमका बढाउन ुपदषछ। 

o मनोगि रूपमा समावेश गरिएका योजनाहरू कायाषन्त्वयनमा समस्या देचिएको हुँदा आयोजनाको छनौट 
परियोजना बैंकमाफष ि नै गनुष पदषछ। 

 श्री कल्पना शमाष, प्रदेश ववकास परिषद्  सदस्य/अतधविा। 

o आवतधक योजना िजुषमा गदाष सबैको भावना समेटेि िजुषमा गनुष पदषछ। 

o आवतधक योजनामा तनवाषिन िोषर्ा पर ि तनवाषिनको िममा जनाएका प्रतिबद्धिाहरूसेमि प्रतिववचम्वि 
हनु ुपदषछ। 

o योजना िजुषमा ि कायाषन्त्वयनका सम्बन्त्धमा प्रदेशसभा सदस्य ि स्थानीय िहको प्रतितनतधहरू समन्त्वयन 
हनु ुपदषछ। 

 मा. िनश्याम दाहाल, प्रदेश ववकास परिषद्  सदस्य/सभापति, चशक्षा स्वास्थ्य िथा कृवष सतमति, बागमिी 
प्रदेशसभा। 

o योजनाहरू छनौट गदाष जनिाको जीवनमा परिविषन ल्याउने िालका योजनाहरू छनौट हनु ुपदषछ। 

o योजना सफल रूपमा कायाषन्त्वयन गनष िीन िहको सिकािवीि समन्त्वय ि सहकायष हनु ुआवश्यक 
छ। 

o परियोजना बैंकमा भएका योजनाहरूको पादषशी हनु ुपदषछ। 

o ववषयगि सतमतिहरूमा छलफल गिेिमार योजना छनौट गनष आवश्यक छ। 

 मा. सिेश नेपाल, प्रदेश ववकास परिषद्  सदस्य/सभापति, अथष िथा ववकास सतमति, बागमिी प्रदेशसभा। 

o स्थानीय िहको आवतधक योजनाले बावषषक योजनालाई तनदेश गनुष पदषछ। 

o संि, प्रदेश ि अन्त्य तनकायले योजना िजुषमा गदाष स्थानीय िहको आवतधक योजनालाई सन्त्दभष सामग्री 
(Reference Document) को रूपमा प्रयोग गनुषपदषछ। 

o पतछ आउने तनवाषचिि प्रतितनतधले समेि कायाषन्त्वयन गनषसक्ने गिी आवतधक योजना िजुषमा गनुष पदषछ। 

 डा. मानवहादिु वव. के., प्रदेश ववकास परिषद्  सदस्य/प्रमिु सचिव, बागमिी प्रदेश। 

o आवतधक योजनाले तलएका लक्ष्य भेट्टाउन सक्नेगिी वावषषक योजना िथा कायषिमहरू िजुषमा गनुष 
पदषछ। 

o योजना छनौट गदाष िीनै िहको सिकािबीि उचिि समन्त्वय हनु ुपदषछ। 

o प्रदेशले छनौट गने योजनाहरू स्थानीय िहको आवतधक योजनासँग सम्बचन्त्धि हनु ुिाम्रो हनु्त्छ। 

o योजना छनौट ि बजेट िजुषमा प्रकृयामा स्थानीय िहको सहभातगिा हनु ुपदषछ। 

o प्रदेश सिकािले वावषषक योजना िजुषमा कायषववतध बनाएि लागू गनष पदषछ। 

o ववपन्न ि तसमान्त्िकृि समदुायको जीववकोपाजषनसँग सम्बचन्त्ध योजना िजुषमा गदाष स्थानीय िहको सकृय 
सहभातगिा हनु ुआवश्यक छ। 

 मा. डा. िामकुमाि फँूयाल, सदस्य, िाविय योजना आयोग। 

o योजना बनाउँदा जोचिमको आकँलन गनुष पदषछ। 
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o परियोजना बैंकको अभ्यास गनुष पदषछ। 

o योजना िजुषमा गदाष िथ्याङ्कका आधािमा गने ि सोही बमोचजम स्रोि परििालनमा ध्यान ददनपुदषछ। 

o योजना छनौट गदाष अनसुन्त्धान ि ववकासमा जोड ददने िालका योजनाहरूसमेि छनौट गनुष पदषछ। 

o आजको बैठकको तनश्कषषलाई सफल रूपमा कायाषन्त्वयनमा लैजान ुपदषछ। 

 मा. िामेश्वि फँूयाल, प्रदेश ववकास परिषद्  सदस्य/भौतिक पूवाषधाि ववकास मन्त्री, बागमिी प्रदेश। 

o योजनाहरूमा िीनै िहको सिकाि ि जनिाको भतूमका हनु ुपछष। 

o ददगो ववकास लक्ष्यलाई ध्यानमा िाख्न ुपछष। 

o योजना बैंकलाई सिल बनाउन ुपदषछ। 

o सम्पदाको संिक्षर्, लैवङ्गक समानिाको ववषयलाई ध्यानमा िािेि योजना िथा कायषिमहरू छनौट गनुष 
पदषछ। 

 मा. कैलाश ढङ्गेल, प्रदेश ववकास परिषद्  सदस्य/आतथषक मातमला िथा योजना मन्त्री, बागमिी प्रदेश। 

o योजना छनौट गदाष आवश्यकिालाई ध्यानमा िािी अति दगुषम, दगुषम ि सगुमका ववववधिालाई 
मध्यनजि गनुष पदषछ। 

o िीनै िहका सिकािले गने कामलाई प्रष्ट छुट्टयाएि योजना बनाई कायाषन्त्वयन गदाष अपेचक्षि सफलिा 
प्राप्त हनु्त्छ। 

o जनिाको सबैभन्त्दा नजीक िहेको सिकाि स्थानीय िह भएकोले त्यसले बनाउने योजनाले मार 
जनिाको आवश्यकिालाई समेट्न सक्दछ ि अपनत्व पतन हनु्त्छ। यसका लातग स्थानीय िहको 
आवतधक योजना Milestone बन्न सक्छ। 

o आवतधक योजना तनमाषर् गदाष तनजी क्षेरलाई सविय सहभागी गिाउन ुपदषछ। 

o योजना िजुषमा ि बजेट िजुषमा कायषववतध बनाएि जान्त्छौ, मापदण्डमा नपिेको योजना वावषषक योजनामा 
पदैन। हामी यसलाई यसपाली लागू गछौ। 

o आवतधक योजना िजुषमा गदाष वािाविर्ीय पक्षलाई सम्बोधन गनुष आवश्यक छ। 

 मा. अरूर्प्रसाद नेपाल, प्रदेश ववकास परिषद्  सदस्य/उद्योग, पयषटन, वन िथा वािाविर् मन्त्री, बागमिी 
प्रदेश। 

o Hardware ि Software Project बीि सन्त्िलुन बनाउन ुपछष। 

o योजना छनौट गने बेलामा समाजवाद उन्त्मिु ववकासको बािेमा ध्यान जान ुपछष। 

o गरिब पवहिान गनुष पछष ि िथ्याङ्क ियाि गनुष पछष। 

o गरिबलाई छुट वा अनदुान, भत्ता आदद थप गने ि स्वास्थ्य ववमा गनुष पछष। 

o िोजगािमा ववपन्न परिवािको लातग कोटा छुट्याउन ुपछष। 

o चशक्षामा छारबतृि ददन ुपछष। 

o ितियोग्य जतमन बाँझो छ िि िेति गनेका लातग जतमन छैन। िसथष, ववपन्न परिवािलाई िेतिको 
लातग ददने व्यवस्था तमलाउन ुपदषछ।  

 मा. डोिमचर् पौडेल, मखु्यमन्त्री, बागमिी प्रदेश। 

o योजना छनौटमा समस्या छ। मापदण्ड बनाउन ुपछष। 

o परियोजना बैंकलाई स्पष्ट रूपमा कायाषन्त्वयन गरिनेछ। यसका लातग कायषववतध बनाएि लागू गरिनेछ। 
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o स्थानीय िह ि प्रदेशसभा सदस्य वीि समन्त्वय गिेि आएका योजनाहरूले प्राथतमकिा पाउँछ।  

o परियोजना बैंकको मापदण्डमा िोजगाि तसजषना, उत्पादन बवृद्ध, आयाि प्रतिष्ठापनलाई पतन िाख्नपुछष। 

o आवतधक योजना हिेक पातलकाको बन्नु पछष। 

o सबभन्त्दा पवहले Land use plan बनाउन ुपछष। 

o प्रत्येक पातलकाले जग्गा ववकास कायषिम बनाउन ुपछष। 

o स्थानीय िहको आवतधक योजनामा फोहोिमैला व्यवस्थापनमा ध्यान ददन ुपदषछ। 

o ज्येष्ठ नागरिक लगायिका वगषले ववकासको लाभ तलन सक्ने योजनाहरू छनौट गनुष पदषछ। 

o भौतिक ववकासलाई मार ववकास मान्ने विषमान सोिाइमा परिविषन गिी गरिब, तनमिुा, ववकासको 
वपधँमा िहेका क्षेर ि वगषका जनिाको आवश्यकिालाई सम्बोधन गनेगिी स्थानीय िहको आवतधक 
योजना तनमाषर् गनुष पदषछ। 

o प्रदेश सिकािसँग तनजी क्षेरको अपेक्षा के हो प्रष्ट हनु ुपछष। 

o हाम्रो प्राथतमकिा उत्पादनमा बढी ि बजािीकिर्मा कम भएका कािर् उत्पादन बजाि पाउन सकेको 
छैन। तनजी क्षेरको ध्यान पतन यसमा जान ुपदषछ। 

o िीनै िहको सिकािले गिेको कामको अनगुमन ि स्थायीत्वको लातग स्थानीय सिकाि बढी चजम्मेवाि 
हनु ुपछष। 

६. बैठकको तनश्कषष िथा तनर्षय 

बैठकको तनश्कषष िथा तनर्षय देहाय बमोचजम िहेका छन:् 

 प्रदेश नीति िथा योजना आयोगको कायषलाई थप व्यवचस्थि ि प्रभावकािी बनाउने। 

 प्रदेश सिकािको योजना िथा बजेट िजुषमा प्रर्ालीलाई थप व्यवचस्थि बनाउन वावषषक योजना िजुषमा कायषववतध 
बनाई लागू गने। 

 प्रदेश आयोजना बैंक स्थापना गिी सोमा समावेश भएका आयोजनाहरूमध्येबाट योजना छनौट गिी कायाषन्त्वयन 
गने। 

 स्थानीय िहमा योजनाबद्ध ववकास प्रकृयालाई संस्थागि गनषका लातग स्थानीय िहको आवतधक योजना िथा 
मध्यमकालीन ििष संििना िजूषमा गनष प्रदेश सिकािले स्थानीय िहलाई आवश्यक सहयोग, समन्त्वय ि सहजीकिर् 
गने। 
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अनसूुिी १: कायषिम िातलका 
 

प्रदेश सिकाि 

प्रदेश नीति िथा योजना आयोग 

प्रदेश ववकास परिषदको दोश्रो वैठकको कायषिम िातलका 
  

स्थान :  सौिहा चििवन       तमति:      २०७७।०९।०६ 

समय                वियाकलापहरु 

८:०० देचि ८:४५                 उपचस्थिी ,  चिया नास्िा 

आसन ग्रहर्   

९.०० देचि अध्यक्षिा बागमति प्रदेशका मखु्यमन्त्री िथा नीति िथा योजना आयोगका अध्यक्ष 

माननीय श्री डोिमर्ी पौडेल 

  ववषशे अतितथ मानतनय उपाध्यक्ष पषु्पिाज कडेल, िाविय योजना आयोग, काठमाण्डौ 
  पदेन सदस्य मा. शातलक िाम जम्कटे्टल,  मन्त्री ,आन्त्ििीक मातमला िथा काननु 

मन्त्रालय ,वागमिी प्रदेश  

  पदेन सदस्य मा. अरुर् कुमाि नेपाल,  मन्त्री ,उध्दोग पयषटन वन िथा वािाविर् 
मन्त्रालय ,वागमिी प्रदेश  

  

पदेन सदस्य मा. कैलाश ढंुगेल,  मन्त्री ,आतथषक मातमला िथा योजना मन्त्रालय 
,वागमिी प्रदेश 

  

पदेन सदस्य मा. दावा दीजे लामा,  मन्त्री ,भतुम व्यवस्था कृवष िथा सहकािी 
मन्त्रालय ,वागमिी प्रदेश 

  
पदेन सदस्य मा. यवुिाज दलुाल,  मन्त्री ,सामाचजक ववकाश मन्त्रालय ,वागमिी प्रदेश 

  

पदेन सदस्य मा.िामेश्वि फुयाल मन्त्री भौतिक पवुाषधाि ववकास मन्त्रालय बागमिी 
प्रदेश । 

  
पदेन सदस्य मा. इन्त्र व. वातनया प्रमिु प्रतिपक्षी दल, प्रदेश सभा  वागमिी प्रदेश  

  
आमचन्त्रि सदस्य मखु्यमन्त्रीज्यूको प्रमिु िाजनैतिक सल्लाहकाि श्री जगन्नाथ थपतलया 

  
पदेन सदस्य प्रदेश सभाका ववतभन्न सतमतिका माननीय सभापिीज्यूहरु 

  
पदेन सदस्य प्रदेश सभाका ववतभन्न संसदतलय दलका नेिा माननीय सदस्यज्यूहरु 

  मनोनीि सदस्य काठमाण्डौ माहानगिपातलकाका प्रमिु श्री ववद्या सनु्त्दि शाक्य 

  मनोनीि सदस्य लतलिपिु माहानगिपातलकाका प्रमिु श्री चिरिवाव ुमहजषन 

  मनोनीि सदस्य भििपिु महानगिपातलकाका प्रमिु श्री िेर् ुदहाल 

  आमन्त्रीि सदस्य मा.डा िाम कुमाि फुयाल, सदस्य िाविय योजना आयोग 
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  पदेन सदस्य 

का वा उपाध्यक्ष माननीय श्यामकुमाि वस्नेि प्रदेश नीति िथा योजना 
आयोग वागमति प्रदेश 

  पदेन सदस्य 

माननीय प्रा.डा. िामिन्त्र ढकाल सदस्य प्रदेश नीति िथा योजना 
आयोग  

  पदेन सदस्य माननीय सदस्य डा यमनुा कडेल प्रदेश नीति िथा योजना आयोग 

  मनोतनि  सदस्य प्रदेश ववकास परिषदमा मनोतनि  संपूर्ष सदस्यज्यूहरु वागमिी प्रदेश  

  आमन्त्रीि सदस्य प्रमिु सचिव श्री डा मान वहादिु ववके,  प्रदेश सिकाि, वागमिी प्रदेश  

  आमन्त्रीि सदस्य मखु्यमन्त्री कायाषलयका सचिवज्यूहरु, वागमिी प्रदेश 

    
  

    
  

९.१० मा     िाविय गान 

  

९.१५ वजे 

स्वागि ,उदेश्य 
िथा कायषिमको 
जनकािी  

मा सदस्य श्याम कुमाि वस्नेि प्रदेश नीति िथा योजना आयोग 
वागमिी प्रदेश 

९.३० वजे 

उद्घाटन  (पानसमा 
बचत्त बालेि  

 मानतनय मखु्यमन्त्री डोिमर्ी पौडेल ज्यू  

९.३० देचि 

प्रस्िावको संवन्त्धमा 
कायषपर पेश 

 आतथषक मातमला िथा योजना मन्त्रालयका िथा आयोगका सचिव श्री 
डण्डिुाज चितमिे  

९.४५ देचि १०.३० 
सम्म   

सहभातगहरुवाट प्रस्िावमा छलफल फ्लोि िलुा 

१०.३०-१०.४५ मन्त्िव्य प्रमिु सचिव श्री डा मान वहादिु ववकेज्यू वाट  

१०.४५-११.०० मन्त्िव्य माननीय सदस्य डा.िाम कुमाि फुयाल िाविय योजना आयोग 

११.००-१२.००- मन्त्िव्य बागमिी प्रदेशका मन्त्रीज्यूहरु 

१२.००-१२.२० मन्त्िव्य माननीय उपाध्यक्ष पषु्पिाज  कडेलज्य ुिाविय योजना आयोग 

१२.३० मा  समापन मखु्यमन्त्रीज्यू वाट  

१२.३० देचि िाना   

प्रस्िावहरु  १  स्थातनय िहहरुको आवतधक योजना तनमाषर्कालातग मागषतनदेशन संवन्त्धमा । 

२  प्रदेश योजना िजुषमा प्रकृया व्यवचस्थि गनष आयोजना  छनौट कायषववतध  तनमाषर्का लातग          

मागषतनदेशन संवन्त्धमा । 
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अनसूुिी २: प्रस्ििुीको स्लाइड्स 
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अनसूुिी ३: बैठकका सहभागीहरूको सूिी 
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अनसूुिी ४: कायषिमका केही िस्वीिहरू 
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