राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क सम्बन्धी काययशाला गोष्ठीको
प्रतिवेदन

सार्वजनिक िीजज साझेदारी शाखा
राजरिय योजिा आयोग
बैशाख, २०७६

१) काययक्रमको पृष्ठभूतम
राष्ट्रिय योजना आयोगको सावयजतनक तनजी साझेदारी शाखाले २०७५ वैशाख ३० गिे लतलिपुर
जजल्लाको सानेपा जथिि होटल तभभान्िमा राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क सम्बन्धी काययशाला गोष्ठी सम्पन्न गरे को
छ।सो गोष्ठी राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदथय ई.सुशील भट्टज्यू को सं योजकत्वमा सझ्चालन

गररएको तियो।सो काययक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसजचव तबजुकुमार श्रे ष्ठले उक्त काययक्रमको
उद्धेश्यमाति प्रकाश पादै काययक्रममा थवागि मन्िव्य ददनुभयो।काययक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका

मा.उपाध्यक्ष ज्यू , सदथयज्यूहरु, सजचव ज्यू , सहसजचवज्यू हरु, काययक्रम तनदे शक ज्यू हरु, योजना अतधकृि
ज्यूहरु, अन्य कमयचारीहरु र मन्रालय/तनकाय का योजना महाशाखा प्रमुख ज्यूहरु, उपसजचवज्यू हरु र
शाखा अतधकृि ज्यूहरु सष्ट्रहिको उल्ले ख्य उपजथिति रहे को तियो।

ष्ट्रवकासका िोष्ट्रकएका लक्ष्यहरु गुणथिरयू क्त ििा तनददयष्ट समय तभर हातसल गनय आयोजनाहरुको सही
पष्ट्रहचान र छनौट गने प्रणालीको ष्ट्रवकास गरी प्रिातमकिाका आधारमा आयोजना कायायन्वयन गनु,य
गराउनुपने आजको आवश्यकिा हो।कुनै तनजिि मापदण्ड तबना आयोजनाको पष्ट्रहचान ििा छनौट
गनेर आवश्यक पूव य ियारी ष्ट्रवना कायायन्वयनमा लै जाने वियमान पररपाटीले अतधकांश आयोजनाहरु
समथयाग्रथि छन्।यसबाट आयोजनाहरु िोष्ट्रकएको समय र तनधायररयि लागिमा सम्पन्न हुन सष्ट्रकरहे का
छै नन्।पररणाम थवरुप हालका बर्यहरुमा सावयजतनक ष्ट्रवत्त व्यवथिापनमा अनावश्यक ििा अत्यातधक
चाप पनय गएको छ।ष्ट्रवगिमा अपररपक्क रुपमा गररएका आयोजना पष्ट्रहचान र छनौटले ल्याएको
ददर्यकालीन नकारात्मक प्रभावलाई कम गदै जानुका सािै आयोजना बैङ्कको तसद्धान्ि र मान्यिालाई
अनुसरण ििा कायायन्वयन गने गराउने कायय च ुनौिीपूण य रहे को छ।

योजना आयोगमा राष्ट्रिय आयोजना बैंङ्क थिापना गने र त्यसलाई नेपाल सरकारको प्रणालीमा सं थिागि
गने प्रयोजनका

लातग

राष्ट्रिय

योजना

आयोगले

आयोजनाको

पष्ट्रहचान,

मूल्याङ्कन,

छनौट र

प्रिातमष्ट्रककरणको लातग एउटा मागयदशयन िपार गरको र सो मागयदशयनलाई ष्ट्रवकासका सबै क्षेरहरु
अनुकूल (Development Sector Friendly) बनाउन गररनुपने पररमाजयनको ष्ट्रवर्यमा राय सुझाव सं कलन
गने उद्धेश्यले यो काययशाल आयोजना गररएको हो।यस सन्दभयमा राष्ट्रष्टय योजना आयोगले िजुम
य ा गरे को
मागयदशयन र आज प्रथिुि हुने National Project Bank Management Information system

(NPBMIS) प्रणालीको खाका र त्यस उपर हुने छलफलले राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोजना बैङ्क

लाई सं थिागि गने सवालमा महत्वपूणय सुझाव र पृष्ठपोर्ण प्राप्त हुने अपेक्षा सष्ट्रहि काययक्रमको

उद्धेश्यनमाति राष्ट्रिय योजना आयोगका सह-सजचव श्री ष्ट्रवजु कुमार श्रे ष्ठ ज्यूले प्रकाश पादै आफ्नो
मन्िव्य व्यक्त गनुभ
य यो।

उक्त काययक्रमको सञ्चालन काययक्रम तनदे शक श्री मोहन अतधकारी ज्यूले गनुभ
य एको तियो र सो
काययक्रममा पेश गररएको अवधारणा पर सम्बजन्ध ष्ट्रवष्ट्रवध राय, सुझावहरु प्राप्त भयो।
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२) काययक्रम थिान, तमति, समय
काययक्रम थिान;- होटल तभभान्ि, सानेपा लतलिपुर, ।
तमति:- २०७६/०१/३० गिे सोमवार
समय:-ददउँसो ३:३० दे जख ८:३० सम्म

३) काययक्रमको रुपरे खा
तमति/समय

ष्ट्रवर्य

तमति:-२०७६/०१/३० गिे

ददउसो ३:३०-८:३० बजे सम्म
३:३०-४:०० सम्म
४:००-४:१० सम्म

जचया खाजा
काययक्रम शुभारम्भ
अतिति आसन ग्रहण
थवागि मन्िव्य र काययक्रमको उद्धेश्य श्री सहसजचव तबजु कुमार श्रे ष्ठ
माति प्रकाश

४:१०-४:५० सम्म

रा.यो.आ

राष्ट्रिय आयोजना बैकका तबज्ञ श्री जयन्र
श्रे ष्ठज्यू

र

ददतलप

भट्ट

ज्यू

बाट

प्रथिुतिकरण गने (राष्ट्रिय आयोजना बैंक
थिापनाका लातग आयोजनाको पष्ट्रहचान,
मूल्यांङ्कन,

मागयदशयन)

छनौट
श्री

र

प्राितमकरणको

४:५०-५:१० सम्म

परामशयदािा

तबभूर्ण

तबष्ट

बाट

५:१०-६:४५सम्म

छलफल/अन्िरष्ट्रक्रया

६:४५-७:००

काययक्रमको समापन मा.सदथय.ई.सुशील

७:००-८:३०

रारी भोज

प्रथिुतिकरण (National Project Bank
Information Management System )

भट्टज्यू बाट
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४) राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क सम्बन्धी काययशाला गोष्ठी बाट प्राप्त सुझावहरु:१)

सालवसाली योजना ष्ट्रवथिार गदै जाने प्रवृजत्त छ यसलाई कसरी System मा entry गने ?

२)

Social benefits लाई कसरी normalized गने,

३)

Social benefit ददने Economic benefit ददने आयोजनाको Compulsion कसरी र के standard

४)
५)
६)
७)

प्रयोग गने,
How to address third – tires priority project?
What will happen if budget don’t tie up with project?
How resources will be assured a bilateral agreement project?
It will be better if the NPB name changed on Federal Project Bank(FPB)

९)

Project Bank मा नभएकोलाई बजेट ददईनेछैन भतनएको छ िर वजेट ष्ट्रवतनयोजनलाई दुई

८)

Benefit सबै रुपैयामा हुदैन/कति नाप्न नतमल्ने गरी हुन्छ त्यथिो आयोजनाहरुलाई के गने,
भागमा बाड्नुपछय ।

-

project wise plan गनय नतमल्ने सालवसाली र कतिपय अतनवायय आवश्यकिाका ष्ट्रवर्यमा
Project Bank नचाष्ट्रहने,

-

खास result ददने र तनजिि अवतध सम्म सं चालन हुने ष्ट्रवर्य Project Bank बनाएर मार बजेट
ष्ट्रवतनयोजन गने,

१०) कृष्ट्रर् य ििा पशुपन्छी क्षेरका सं र्ीय काययसूची हे ने हो भने ऐन, मापदण्ड ियार गनय लगायिका

क्षेरलाई सहजजकरण गनय मार भएकोले सं र्ीय कृष्ट्रर् य मन्रालयको आफ्नै Development
ु ो औजचत्य छै न ् ।
Project हुनक

११) कृष्ट्रर् य क्षेरको राष्ट्रिय लक्ष्य १५औ योजना, SDG document का लक्ष्य हातसल गनय एउटा
Project (उदाहरणका लातग मासुमा दे श आत्म तनभयर बनाउने) को result प्राप्त गनय सं र्, प्रदे श

र थिानीय तिनै िहले त्यही एक project मा ष्ट्रवतभन्न वाडफाड भएको काययसूची अनुसार काम
गनुप
य ने

हुन्छ।यसरी कृष्ट्रर् य ििा पशुपन्छी क्षेरमा सं र्को मार development result आउने

्
गरी Project बनाउनु सान्दतभयक छै न।

१२) Resource assure NPC मा हुने वा MOF मा हुने कहाँ ?

१३) Province and Local Priority Project ष्ट्रवचमा coordination गनुप
य ने,
१४) Net System/online system भरपदो हुनपु ने,
१५) Format लाई सरलीकरण गनुप
य ने,
१६) नीति काययक्रम र LMBIS मा प्रष्ट्रवष्ट काययक्रम ष्ट्रवच िालमेल कसरी तमलाउने?
१७) Agency लाई project मानेर Budget head ददईएको छ –यथिो अवथिामा कसरी Entry गने,
१८) प्रकृया लामो भएको,

१९) सबै तनकायहरुलाई एउटै format लागू गनय खोज्दा कायायन्वयन गनय गार्ह्रो हुने,
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२०) ष्ट्रवतभन्न िहबाट कायायन्वयन हुने योजनाहरुमा दोहोरोपना आउन सक्ने कुरालाई कसरी सम्बोधन
गने,

२१) Document लाई नेपालीमा बनाउदा अझ राम्रो हुन ु ,
२२) धेरै theoretical /conceptual भयो सरल बनाउनुपने,

२३) शुरुमा Project के हो clear हुनपु ने, सालवसाली काययक्रमहरु कसरी सम्वोधन गने,

२४) हामीले welfare state को अवधारणा अनुरुप पतन Project छनौट गनुप
य छय, त्यसलाई कसरी
Manage गने,
२५) Project Bank मा समावेश भएका Project हरु Bank को Saving मा राखेको जथिो नहोस्।
२६) िहगि सरकारको सयू क्त सञ्चालनमा Project Running हुन्छ त्यो समथया कसरी समाधान गने,
२७) हरे क आयोजनाहरुमा जनशजक्तको अभाव रहे को छ,
२८) Project selection र Sc earning को level मा Duplication को पाटो कसरी control गने,
२९) Project Cycle Management र Project lifecycle Management फरक ष्ट्रवर्य हुन जुन थपष्ट
उल्लेख गनुप
य यो,
३०) Plan, Policy र Budget लाई tie up गनय सष्ट्रकएन,
३१) Software system बनाउनुसंगै update गराउदै लानुपयो,

३२) Planning Forward Looking हुने र कायायन्वयन गने तनकाय resource जुटाउनमै िजल्लन हुने,

३३) Ongoing Project वा Government office कै नामका काययक्रम/आयोजनाहरु हुन होईनन्
छु ट्टाउनुपने,

३४) Institutionalization लाई Functionalization गनुप
य ने हुन्छ,
३५) Sector specific guideline आवश्यक पने हुन्छ,
३६) To help the establishment of overall balance development and good governance.
३७) Budget बाडफाडको लातग Delegated team हुनपु ने,
३८) Ongoing project को

हकमा

Readiness भएको

Contract मा

गएको

र

Project

Implementation गनय गार्ह्रो भएको अवथिा छ,
राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क सम्बन्धी छलफल र अन्िरष्ट्रक्रया काययक्रम पिान्ि आयोजनाहरुको बहुवष्ट्रर्य
य
ठे ख्का बन्दोबथिी सम्वजन्ध मापदण्डको मथयौदा २०७६ उपर राष्ट्रिय योजना आयोगका सह-सजचव श्री
ष्ट्रवजुकुकार श्रे ष्ठ ज्यू बाट प्रथिुतिकरण गरी सो सम्बजन्ध छलफल गरी महत्वपूण य सुझावहरु सं कलन
गररएको तियो।
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५) बहुबष्ट्रर्य
य ठे क्का बन्दोबथिी सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ को मथयौदा उपर प्राप्त सुझावहरु
- मष्ट्रहला बालबातलका सम्बन्धी क्षेरलाई पतन समावेश गररनुपने,
- छनौटका आधार भू-उपयोग योजना र नीति सँग Align भए नभएको हेनपयु ने,
-

बुदाँ नं. ३ लाई ४ बनाउने र ६ लाई १ बनाउने की?

-

बुदां ५ र ७ लाई मजय गने ष्ट्रक?

-

Criteria धेरै भएको,

-

गठन आदे शको आधारमा मापदण्ड बनाउनुपने,

-

आवश्यकिा अनुसार पररमाजयन गनुप
य ने व्यवथिा राख्ने,

-

सूचना सञ्चारलाई सूचना प्रष्ट्रवतध र सञ्चार बनाउनुपने,

-

सामाजजक् सुरक्षाको र सीमानाको ष्ट्रवर्य िप्नु पने हो ष्ट्रक?

-

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पररभाष्ट्रर्ि गनुप
य ने,

-

बन्दोवथिी शव्द हटाई उपयुक्त शव्दको छनौट गदाय अझ राम्रो हुने,

सो सुझावहरुको सम्बोधन गदै राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कका ष्ट्रवज्ञ श्री जयन्र श्रे ष्ठज्यू , श्रीमान् सजचव लक्ष्मण
अयायलज्यू ,मा.सदथयई.सुशील भट्ट ज्यू बाट तनम्नानुसारको अतभव्यजक्त ददईएको तियो।अन्िमा माननीय
उपाध्यक्ष प्रा.डा.पुष्पराज कंडे लज्यू बाट काययक्रम समापन गररयो।
ष्ट्रवज्ञ श्री जयन्र श्रे ष्ठ
-

Concept मा नै राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा सं र् बाट मार सञ्चालन हुने आयोजनाहरु समाबेश गने
भतन थपष्ट उल्लेख गररएको छ,

-

Project हरुलाई मार समावेश गने,

-

शुरुकै अवथिामा भएको हुनाले guideline लाई नेपालीकरण पतन गररने छ,

-

सहभातगहरु सबै बाट प्राप्त सुझावहरु सष्ट्रहि समावेश गरी Document पुन पररमाजयन गररने

-

छ,
Proposed Format Project Information for Project Inventory and Establishment of National
Project Bank मा सबै मन्रालय तनकाय हरुबाट सम्पूण य ष्ट्रववरण भरे र अष्ट्रहले सम्म पतन प्राप्त
हुन नसकेको र उपलव्ध गराईएका आयोजनाहरुको ष्ट्रववरण पतन पूरा नआएको हुनाले यसका

सबै मन्रालय तनकायहरुको तनरन्िर साि र सहयोगको आवश्यकिा पने जानकारी गराउनु
भयो।

5

श्रीमान् सजचव लक्ष्मण अयायलज्यू ,राष्ट्रिय योजना आयोग
-

System बनाउन सुरू गने त्यसको Sustainability हुनपु ने िफय ष्ट्रवशेर् जोड ददइएको,

-

राष्ट्रिय आयोजना वैङ्क ष्ट्रव.स २०७९ मा fully function हुने,

-

Sector wise मापदण्डको manual बनाई प्रदे श र थिानीयमा ददने कायय,

-

आयोजना र काययक्रममा फरक भएको जानकारी गराईयो,

-

ष्ट्रवजत्तय अनुशासन ल्याउन सहयोग गने,

-

Program लाई कसरी appraisal गने त्यो पतन हे ररन्छ िर यसको उध्दे श्य Program राख्ने होईन
Project राख्नेनै हो,

-

राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोजना बैङ्क हुने यसको Drawing, design र Appraisal गने कायय
राष्ट्रिय योजना आयोगले गने,

-

१८३४ रुण आयोजनाहरु जथिो व्यतिति रोक्नका लातग यसको आवश्यकिा भएको र
आयोजनाहरुको पुन प्राितमष्ट्रककरण हुने,

-

Project Selection Human resource हेरेर होईन need base मा गने,

-

चालू आतियक बर्यमा नयाँ आयोजनाहरुको पुन प्राितमष्ट्रककरण गररने कायय गररन्छ ,

-

आयोजनाहरुलाई Outsourcing गरी Project Bank मा Filter गरी Readiness filter गने कायय
गररन्छ ,

-

आयोजनाको अवथिा Master Procurement Plan हेरी गररन्छ,

Program को Appraisal गररदै न ् िर Project को Appraisal गररन्छ,

मा.सदथय ई.सुशील भट्ट ज्यू, राष्ट्रिय योजना आयोग
-

राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कले Development ecosystem कायम गने,

-

यो ष्ट्रवना ष्ट्रवकासमा सुन्दरिा नआउने,

-

आयोजनामा

दे जखएका

ष्ट्रवष्ट्रवध

समथयाहरुको

समाधान

गने

र

आयोजनाहरुको

ददगो

व्यवथिापनका लातग राष्ट्रष्टय आयोजना बैङ्कको आवश्यकिा भएको हो,
-

जसको लातग Pre-Schedule बनाई कायय गनुप
य ने हुन्छ,

-

आयोजनाहरुले DPR, Pre-feasibility study गनुप
य ने हुन्छ,

-

तनधायररि समय,लागि र गुणथिररयिा कायम गनुप
य ने आयोजनाहरुमा एउटा छु टै Delegated
Unit वा team नै चाष्ट्रहने हुन्छ,

-

आयोजनाहरुको लक्ष्य र उध्दे श्यहरुलाई खजण्डकरण गनुन
य ै पनेछ िर त्यसमा सम्बन्धीि
मन्रालयहरु पतन थवंयम उत्तरदाष्ट्रय हुनपु ने दे जखन्छ,

-

राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कले योजना आयोगलाई पतन उत्तरदाष्ट्रय बनाउने कायय गदयछ,
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-

Workshop र capacity development को कायय पतन आगातम ददनमा गररने छ,

-

Full functional National Project Bank बनाइने ।

समापन माननीय उपाध्यक्ष प्रा.डा.पुष्पराज कंडेलज्यू
छोटो समयमानै आयोजना बैङ्क सम्बन्धी धेरै काययहरु गनुप
य ने च ुनैतिि हातमलाई छदै छ त्यसका बाजुि

पतन हामीले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालीको अपेक्षालाई पुरा गनय आयोजनाका ष्ट्रवष्ट्रवध चक्रहरुलाई
अझ बढी प्रभावकारी,व्यवजथिि, तमिव्यतििाका साि सम्पन् गनुप
य ने हुन्छ।सािै आयोजनाको पष्ट्रहचान

दे जख छनौट प्रकृया सम्ममा ष्ट्रवजत्तय अनुशासन सष्ट्रहिको पारदजशयिा सहभातगिामूलक रुपमा जनिाको
माग र आवश्यकिालाई सम्बोधन गने । लाभ लागि ष्ट्रवश्लेर्ण सष्ट्रहिको, समय,जनर्नत्व र क्षेरफललाई
ष्ट्रवशेर् ध्यान ददई समानुपािीक र सामाजजक न्याय थिापना गने गरर दीगो ष्ट्रवकासको लक्ष्यलाई
आत्मसाि गदै , आयोजनाहरुको बैज्ञानीक, वथिुतनष्ठ, उपलव्धीपरक र व्यवजथिि िवरले छनौट गनुय नै
आयोजना बैङ्कको मूल धेय रहे को छ।यसमा राष्ट्रिय योजना आयोग एक्लै ले मार गनय खोजेर सम्भव

नहुने र यो ष्ट्रवशेर् गरी कायायन्वयन गने मन्रालय र तनकाय तनरन्िर साि र सहयोग गनुप
य ने हुन्छ िव
मार आयोजना बैङ्क सफल हुन्छ भने हामीले प्रदे श र थिानीय सरकारलाई पतन राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क

सम्बजन्ध आवश्यकिा बमोजजमको समन्वय र सहकायय गनय ित्पर रहे को बिाउनु भयो।यसै सन्दभयमा
राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औ योजना अवतधमा िथ्यपरक मापदण्डमा आधाररि आयोजना पष्ट्रहचान,
छनौट र मूल्याङ्कन प्रकृया ििा प्राितमष्ट्रककरण गने प्रणाली को ष्ट्रवकास र अभ्यास गने गराउने र

आयोजना बैङ्कका तसद्धान्ि र मान्यिा अनुरुप प्रादे जशक सरकार र थिानीय िहहरुमा समेि त्यथिो
प्रणालीको थिापना गनय आवश्यक सहजजकरण गने उद्धेश्यले राष्ट्रिय आयोजना बैंकको अवधारणा लाई
सं थिागि गने सोच बनाएको छ।सन्िुतलि आतियक ििा सामाजजक ष्ट्रवकासका लातग आवश्यक लगानीका
अवसर पष्ट्रहचान गनुय र पररपक्क रुपमा आयोजना पष्ट्रहचान ििा छनौट कायय गनय गराउनु राष्ट्रिय आयोजना
बैङ्कको उद्देश्य हो।ष्ट्रवकास आयोजना चक्रको समुजचि व्यवथिापन, अन्िररक र बाह्य स्रोि साधनको
पररचालन , न्यायोजचि ष्ट्रविरणको सािै सम्बजन्धि सबै पक्षको सहयोग, समन्वय र प्रतिबद्धिा हातसल
गने कायय च ुनौिीपूण य रहेको छ।राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कले िीनै िहको सरकारको योजना िजुम
य ा िह सम्म
आतियक अनुशासन कायम गनय र लगानीको िप अवसरहरु जुटाउन एवम् आयोजनाको कायायन्वयनमा

कूशलला हाजशल गनय महत्वपूणय योगदान गनेछ।अन्यमा आजको यस काययशाला गोष्ठीमा आफ्नो

महत्वपूणय समय र राय,सुभावहरु सष्ट्रहि सहभातगहुन ु भएकोमा सम्पूण य महानुभावहरुलाई पुन धन्यवाद
दददै रारी भोज तलन आग्रह गनुभ
य यो।
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६) काययक्रमका केही िथवीरहरु
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