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सदूुरपश्चिम प्रदेश आयोजना छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ 

प्रस्तावना: जनचाहना र आवश्यकता बमोश्चजम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गने ववकास तथा अन्य 
आयोजनाहरुलाई वगीकरण र प्राथर्मकीकरण गरी स्रोत सरु्नश्चितता सवहत कायािन्वयनयोग्य बनाई 
पारदश्चशिता, जवाफदेहीता, ववत्तीय सशुासन, जनसहभार्गता सरु्नश्चित गदै समावेशी र समानपुार्तक 
बाांडफाांड गरी सन्तरु्लत ववकासका लार्ग उश्चचत आयोजना छनौटको मापदण्ड र्नधािरण गनि बाञ्छनीय 
भएकोले, 
प्रशासकीय कायिववर्ध र्नयर्मत गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको ऐन, २०७५ को दफा ३ ले ददएको 
अर्धकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले यो कायािववर्ध बनाएको छ । 

पररच्छेद - १ 

प्रारश्चम्भक 

१. सांश्चिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस मापदण्डको नाम " प्रदेश आयोजना छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, 

२०७५" रहेको छ । 

(२) यो मापदण्ड तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसांगले अको अथि नलागेमा यस मापदण्डमा 

(क) "प्रदेश" भन्नाले सदूुरपश्चिम प्रदेश सम्झन ुपदिछ। 

(ख) "मन्रालय" भन्नाले आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्रालय सम्झन ुपदिछ । 

(ग) "कायािलय" भन्नाले योजना कायािन्वयन गने र्नकाय सम्झन ुपदिछ ।  

(घ) "ववषयगत मन्रालय" भन्नाले प्रदेश योजना छनौट तथा कायािन्वयन गने गराउने श्चजम्मेवारी 

भएका प्रदेश सरकारका ववषयगत मन्रालय सम्झन ुपदिछ। 

(ङ) "आयोजना" भन्नाले प्रदेशको ववकासको लार्ग कुनै ववषयको िेरमा र्नश्चित अवर्ध र्भर 

खास उदे्दश्य र लक्ष्य प्रार्प्तको लार्ग सांचालन गररने योजना वा आयोजना वा पररयोजनालाई 

सम्झन ुपदिछ। 
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पररच्छेद - २ 

आयोजनाको वगीकरण, प्राथर्मकीकरण र छनौट 

 

३. आयोजना वगीकरणका आधार: आयोजना कायािन्वयनबाट प्रदेश ववकासका ववववध िेर र 

पिमा पगु्ने योगदान र कायम गनुिपने सन्तलुन समेतको आकलन एवां मूलयाांकन गनि 

आयोजनाको छनौट गनुिपूवि ववषयगत िेर, ववकासको आयाम, आवश्यकताको र्सद्धान्त, 

समानपुार्तक बाांडफाांड, लाभाश्चन्वत िेर र खचिको स्रोत समेतका आधारमा अनसूुची -१ मा 

उललेख भए बमोश्चजम आयोजनाको वगीकरण गनुि पनेछ । 

४. आयोजनाको प्राथर्मकीकरण: (१) आयोजनालाई अनसूुची -२ बमोश्चजम ववषयगत िेरको 

आधारमा ववभाजन गनुि पनेछ । 

(२) आयोजना प्राथर्मकीकरणका सामान्य र िेरगत आधारहरु देहाय बमोश्चजम 

हनुेछन:् 

 (अ) सामान्य आधार: 

(क) प्रदेशको तीब्र, दीगो र फरावकलो आर्थिक ववृद्धमा परु् याउने योगदान, 

(ख) प्रादेश्चशक प्राथर्मकता एवम ्तलुनात्मक लाभको िेरमा परु् याउन ेयोगदान, 

(ग) दीगो ववकासको समग्र लक्ष्य हार्सल गनि परु् याउने सहयोग,  

(घ) प्रदेश सरकारको नीर्त तथा कायिक्रममा परु् याउने सहयोग, 

(ङ) सामाश्चजक समावेशीकरण र लैंर्गक मूल प्रवाहीकरणलाई र्तब्र बनाउन 

योगदान परु् याउने,  

(च) पूवि तयारी पूरा र स्रोतको सरु्नश्चितता, 

(छ) आयोजनाले लाभ परु् याउन ेभौगोर्लक िेर । 
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(आ) िरेगत आधार: 

(क) आवर्धक योजनाको िेरगत लक्ष्य र उदे्दश्य अनरुुप नर्तजा प्रार्प्त पगु्न े 

योगदान, 

(ख) दीगो ववकासमा िेरगत लक्ष्य प्रार्प्तमा पगु्ने योगदान । 

(३) आयोजनालाई छनौट गनुिपूवि सो आयोजनालाई सामान्य र िेरगत आधारमा 

अनसूुची -३ बमोश्चजम प्राथर्मकीकरणका लार्ग मूलयाांकन गनुि पनेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) बमोश्चजम आयोजना प्राथर्मकीकरणका सामान्य र िेरगत 

आधारको मूलयाांकन अनसूुची - ४ मा उललेख भएबमोश्चजम गरी ७५ वा सो भन्दा बढी अांक 

प्राप्त गनेलाई पवहलो प्राथर्मकता (P1) र ७५ भन्दा कम अांक प्राप्त गनेलाई दोस्रो प्राथर्मकता 

(P2) आयोजनाको रुपमा उललेख गनुि पनेछ। 

५. आयोजना प्रस्ताव र ववश्लषेण: (१) मातहत कायािलयहरुले तयार गरेको आयोजना प्रस्ताव 

र्नदेशनालयमा र र्नदेशनालयले तयार गरेको आयोजना प्रस्ताव तथा ववश्लषेण तालकु मन्रालयमा 

आयोजना ववश्लषेण तथा मूलयाांकनको लार्ग पेश गनुि पनेछ । 

(२) ववषयगत मन्रालयले आफैले तयार गरेको तथा उपदफा (१) बमोश्चजम प्राप्त 

आयोजना प्रस्तावको ववश्लशेण गरी आवर्धक योजनाको लक्ष्य, उदे्दश्य, सरकारको नीर्त तथा 

कायिक्रम अनकुुल भएका आयोजनाहरु मार प्रदेश स्तरीय पररयोजना बैंकमा समावेश गनिको 

लार्ग मन्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

(३) ववषयगत मन्रालयले उपदफा (२) बमोश्चजम प्रदेश स्तरीय पररयोजना बैंकमा 

समावेश गनुिपूवि आयोजना ववश्लषेण देहायका आधारमा गरेको हनु ुपनेछ: 
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(क) आयोजनाको आवश्यकता र औश्चचत्यताको ववश्लषेण, 

(ख) आयोजनाको लागत लाभ ववश्लषेण, 

(ग) आयोजनाको प्राववर्धक ववश्लषेण, 

(घ) आयोजनाको वातावरणीय ववश्लषेण, 

(ङ) आयोजनाको काननुी पिको ववश्लषेण, 

(च) आयोजनाको समानपुार्तक ववश्लषेण ।  

६. आयोजना छनौट: (१) आयोजनाबाट पगु्ने योगदानको यथाथि र बस्तगुत सूचकको आधारमा 

मूलयाांकन गरी मन्रालयले तोकेको मागिदशिनको आधारमा आयोजनाको छनौट गने श्चजम्मेवारी 

ववषयगत मन्रालयको हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम आयोजना छनौटको लार्ग आधार तथा सूचकको मूलयाांकन 

गनि अनसूुची -३ बमोश्चजम फारमको प्रयोग गरी अर्त उतम, उत्तम, सामान्य र न्यून देश्चखएका 

आधार तथा सूचकका लार्ग छुट्टा छुटै्ट अङ्क भार प्रदान गनुि पनेछ । 

(३) आयोजना छनौट गदाि पवहलो प्राथर्मकताका आयोजनालाई ववशेष महत्व ददन ु

पनेछ । 

(४) दोस्रो प्राथर्मकतामा परेका आयोजना छनौट भई आएमा स्रोत सरु्नश्चित गनि 

मन्रालय बाध्य हनुेछैन । 

(५) आयोजना वा कायिक्रम छनौट गदाि यस मापदण्डमा उललेख भएका अन्य ववषयका 

अर्तररक्त देहायका पिलाई ववशेष ध्यान ददन ुपनेछ:-  
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(क) श्चजललागत तथा तहगत समानता कायम गनुि पनेछ, 

(ख) एकै प्रकृर्तका आयोजनाहरुको लार्ग अन्तर-र्नकाय समन्वय गरेर मार 
आयोजना छनौट गनुि पनेछ, 

(ग) नयााँ आयोजना तयार गदाि लागत तथा समयको दोहोरोपना हटाउन सोही 
स्थान, उदे्दश्य र प्रयोजनमा सांघीय सरकार र स्थानीय तहले बजेट 
ववर्नयोजन गरे नगरेको एकीन गनुि पनेछ, 

(घ) नयााँ आयोजना स्वीकृत भए पिात अन्तर तह समन्वयको माध्यामबाट 
आयोजनाको दोहोरोपना र्नयन्रणको लार्ग सांघको ववषयगत मन्रालय र 
सम्बश्चन्धत स्थानीय तहलाई जानकारी ददन ुपनेछ,  

(ङ) साधन, स्रोत, समय र िमताले भ्याउने गरी उपयकु्त सांख्यामा मार 
आयोजना छनौट गनुि पनेछ, 

(च) न्यून सांचालन खचि  र अर्धक भौर्तक उपलब्धी हनुे आयोजनाहरु प्रस्ताव 
गनुि पनेछ, 

(छ) प्रदेश सरकारबाट बजेट ववर्नयोजन भई भौर्तक र ववत्तीय प्रगर्त राम्रो 
रहेका आयोजनालाई र्नरन्तरता ददने गरी आयोजना प्रस्ताव गनुि पनेछ । 

(६)  प्रदेशले सांचालन गने पूवािधार ववकास आयोजनाको न्यूनतम लागत देहायको 
तार्लकामा उललेख भए बमोश्चजम भएको हनुपुनेछ:- 

र्स.नां िरे/उपिरे आयोजनाको न्यूनतम लागत (रु.) 

1. सडक 20 लाख 

2. र्साँचाई सतह (तराई) 1 करोड 
र्साँचाई सतह (पहाड) 2० लाख 
र्साँचाई भरू्मगत ५० लाख 
र्साँचाई नयााँ प्रववर्ध 2० लाख 

3. श्चशिा सम्बन्धी भौर्तक पवूािधार २० लाख 
4. खेलकूद सम्बन्धी भौर्तक पूवािधार 1० लाख 
5. स्वास््य सम्बन्धी भौर्तक पूवािधार २० लाख 
6. प्रदेशको एकल अर्धकार िेर र्भरका अन्य भौर्तक पूवािधार १0 लाख 
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(७) उपदफा (६) मा जनुसकैु कुरा उललेख गररएको भएतापर्न देहायका आयोजनाको 

हकमा न्यूनतम लागत सीमा लाग ुहनुेछैन :-  

(क) एउटै आ.व. मा सम्पन्न हनुे गरी क्रमागत आयोजनाको लार्ग, 

(ख) चाल ुप्रकृर्तका गोष्ठी, तार्लम, अर्भमखुीकरण जस्ता कायिक्रमका लार्ग, 

(ग) ववपद जोश्चखम न्यूनीकरण सम्बन्धी आयोजनाको लार्ग, 

(घ) २०० र्मटर भन्दा लामो स्पानका झोलङु्गे पलुका लार्ग,  

(ङ) प्रदेश सरकारका ववषयगत मन्रालय अन्तरगतका कायािलयबाट आफै र्नमािण 

गररने पूवािधारजन्य आयोजना एवम ्अनदुान प्रदान गररने अन्य कायिक्रमहरु। 

(८) प्रदेश सरकारका र्नकायहरुबाट सांचालन गररने उपदफा (६) र (7) मा उललेख 

भए बमोश्चजम बाहेकका आयोजना तथा कायिक्रमको लार्ग बजेट ववर्नयोजन गनि मन्रालय बाध्य 

हनुेछैन। 

(9) देहायका शतिहरु पूरा नभएका आयोजनाहरु छनौट गनि पाइने छैन:- 

(क) आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्रालयबाट ददइएको बजेट सीमा र्भर नपने 

र स्रोतको सरु्नश्चितता नभएका आयोजना, 

(ख) पयािप्त पूवितयारी नभएका आयोजना तथा कायिक्रम, 

(ग) सांघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट सञ्चार्लत आयोजना वा 

कायिक्रमसाँग दोहोरो पने कायिक्रम तथा आयोजना  

तर क्रमागत कायिक्रम तथा आयोजनामा स्रोत अभाब भई आयोजना अपरुो हनुे 

भएमा मन्रालयको पूवि स्वीकृर्त र्लई त्यस्ता आयोजना प्रस्ताव गनि     

सवकनेछ । 
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(घ) मार्थ जनुसकैु कुरा लेश्चखएको भएतापर्न समपूरक र ववशेष अनदुानबाट 

सांचार्लत आयोजना वा कायिक्रम छनौट गदाि समपूरक अनदुान सम्बन्धी 

कायिववर्ध, २०७५ र ववशेष अनदुान सम्बन्धी कायिववर्ध, २०७५ अनसुार 

गनुिपनेछ । 

(१०) ववषयगत मन्रालयले आयोजना छनौट गदाि सदूुरपश्चिम प्रदेश सशुासन ऐन, २०७५ 

को दफा (९) बमोश्चजमको सहभार्गतामूलक पद्दर्तको अवलम्बन एवम ्ववर्ध र प्रवक्रया समेतलाई 

अनसुरण गनुिपनेछ । 

(११) वावषिक कायिक्रममा समावेश भएको आयोजनाको चौमार्सक ववभाजन सवहत प्रदेश 

आर्थिक कायिववर्ध र्नयमावली, २०७६ को र्नयम २१ को उपर्नयम (१) बमोश्चजम यसै मापदण्डको 

अनसूुची-५ को ढााँचामा कायिक्रम स्वीकृत गनुि पनेछ । 

(१२) आयोजना छनौटको अश्चन्तम स्वीकृर्त प्रदान गदाि प्रदेश आर्थिक कायिववर्ध र्नयमावली, 

२०७६ को र्नयम २३ को उपर्नयम (१) बमोश्चजम आयोजनाको रूपरेखा, आयोजनाको कुल लागत 

अनमुान, लागत व्यहोररने स्रोत, आयोजनाबाट प्राप्त हनु े प्रर्तफल, आयोजनाको आर्थिक ववश्लषेण, 

आयोजना कायािन्वयन र खचि तार्लका, आयोजना कायािन्वयन गनि आवश्यक पने जनबल एवम ् 

प्रमखु र्नमािण सामग्री र आयोजना सञ् चालन प्रस्ताव अनसूुची -६ बमोश्चजम पेश गरी र्नणिय गनुि 

पनेछ । 
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पररच्छेद ३ 

ववववध 

७. स्रोत व्यवस्थापन: प्रदेश सरकारको वावषिक ववकास कायिक्रम बावहर परेका वा स्वीकृत 

बावषिक कायिक्रममा समाबेश भएका तर ववर्नयोश्चजत बजेट खचि नगरी सोही कायिक्रममा थप 

बजेट माग गरेमा सो उपलब्ध गराउन मन्रालय बाध्य हनुेछैन । 

८. कायिक्रम छनौटमा समेत लाग ुहनुे: प्रदेश सरकारले सांचालन गने आयोजनाका अर्तररक्त 

कायिक्रम छनौट सम्बन्धमा समेत यो मापदण्ड लाग ुहनुेछ । 

९. मापदण्डको स्पष्टता र थप मापदण्ड र्नधािरण: (१) यस मापदण्डमा भएको व्यवस्थामा कुनै 

दरु्बधा उत्पन्न भएमा सोको स्पष्टता मन्रालयले गरे अनरुुप हनुेछ । 

(२) यस मापदण्डसांग नबाश्चझने गरी मन्रालयले आयोजना छनौट सम्बन्धमा थप 

मापदण्ड र्नधािरण गनि सक्नेछ । 

(३) आयोजना मूलयाांकनको लार्ग यस मापदण्डमा र्नधािरण गररएका आधारहरुको 

अर्तररक्त  ववषयगत मन्रालयले मूलयाांकनको लार्ग उपयकु्त सूचकहरुको ववकास गरी प्रयोग 

गनि सक्नेछन । 

(४) आयोजनाको प्राथर्मकीकरण गने सम्बन्धमा अांक गणनाको नमनुा फाराम 

अनसूुची- ७  बमोश्चजमको हनुेछ । 
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अनसूुची -१ 

(दफा ३ सांग सम्बश्चन्धत) 
आयोजना वगीकरणका आधार 

र्स.नां. वगीकरणको आधार आयोजनाको वगीकरण 

1 ववषय िेर 
(Sectoral) 

 

1.1 आर्थिक: अथि, उद्योग, वाश्चणज्य, पयिटन, श्रम तथा रोजगार, खानी 
तथा खर्नज 
1.2 सामाश्चजक: श्चशिा, स्वास््य तथा पोषण, मवहला वालवार्लका तथा 
समाज कलयाण, भाषा सांस्कृर्त 
1.3 कृवष तथा भरू्म व्यवस्था: कृवष ववकास, पशपुन्छी, सहकारी तथा 
भरू्म व्यवस्था  
1.4 पूवािधार: सडक तथा अन्य यातायात, सहरी ववकास, र्साँचाई, सूचना 
तथा सांचार, ऊजाि र प्रादेश्चशक पूवािधार ववकास 
1.5 वन तथा वातावरण : वन, कृवष वन, भ ूतथा जलाधार सांरिण, 
वातावरण, ववज्ञान तथा प्रववर्ध, खानेपानी तथा सरसफाई  
1.6 सशुासन एवम ् अन्तर सम्बश्चन्धत अन्य िेर: माथी उललेश्चखत 
बर्गिकरणमा नपरेका िेरहरु जस्तै जनसांख्या, वातावरण, गहृ, योजना, 
त्याांक, ववपद व्यवस्थापन, न्याय, मानव अर्धकार आदद 

२ ववकासको आयाम 2.1 आर्थिक ववकास  
2.2 सामाश्चजक ववकास 
2.3 वातावरणीय ववकास 

3. प्रत्यि लाभाश्चन्वत 
िेर 

3.1 एउटा मार स्थानीय तह लाभाश्चन्वत हनुे आयोजना, 
3.2 श्चजलला र्भरका दूई वा सो भन्दा बढी स्थानीय तहमा लाभाश्चन्वत 

हनु ेआयोजना, 
3.3 एउटा मार श्चजलला लाभाश्चन्वत हनुे आयोजना, 
3.4 प्रदेशका श्चजललाहरु लाभाश्चन्वत हनु ेआयोजना, 

4. खचिको श्रोत 4.1 प्रदेश सरकारको मार लगानी रहेको आयोजना, 
4.2 सशति अनदुान अन्तगित सांचालन हनुे आयोजना, 
4.3 समपूरक अनदुान अन्तगित सांचालन हनुे आयोजना, 
4.4 ववशेष अनदुान अन्तगित सांचालन हनुे आयोजना, 
4.5 वैदेश्चशक सहायता अन्तगित सांचालन हनुे आयोजना, 
4.6 साझेदारीमा सांचार्लत हनुे आयोजना 
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अनसूुची - २ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सांग सम्बश्चन्धत) 

आयोजनासांग सम्बश्चन्धत ववषयगत िरे 

क्र.सां प्रमखु िरेहरु उपिरेहरु 

१. आर्थिक िेर १.१ उद्योग, १.२ वाश्चणज्य, १.३ आपरू्ति, १.४ पयिटन, १.५ 
अथि र १.६ श्रम 

२. कृवष, भरू्मसधुार तथा 
बन िेर 

२.१ कृवष ववकास, २.२ पशपुन्छी, २.३ भरू्मसधुार तथा 
व्यवस्था र २.४ वन तथा वातावरण 

३. पूवािधार िेर ३.१ सडक तथा अन्य यातायात, ३.२ शहरी ववकास, ३.३ 
र्सांचाई, ३.४ सूचना तथा सांचार, ३.५ ववज्ञान तथा प्रववर्ध, 
३.६ ऊजाि र ३.७ स्थानीय पूवािधार ववकास 

४. सामाश्चजक िेर ४.१ श्चशिा, ४.२ स्वास््य तथा पोषण, ४.३ मवहला 
बालबार्लका तथा समाज कलयाण, ४.४ खानेपानी तथा 
सरसफाई र ४.५ सांस्कृर्त 

५. सशुासन तथा अन्य िेर मार्थ उललेश्चखत वगीकरणमा नपरेका अन्य सम्पूणि िेरहरु 
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अनसूुची - ३ 

(दफा ४ को उपदफा (३) र दफा ६ को उपदफा (२) सांग सम्बश्चन्धत) 

आयोजना प्राथर्मकीकरणका आधार र सोको मूलयाङ्कन मापदण्ड 

र्स.नां. प्राथर्मकीकरणका आधार मूलयाङ्कन 

अन्तरसम्बन्ध  योगदान पूणािङ्क प्राप्ताङ्क 

(१)  सामान्य 
आधार 

(८० अांक) 

 

समग्र उत्पादन, रोजगारी, आय ववृद्ध र गररवी 
र्नवारणमा योगदान परु् याउने 

प्रत्यि र उललेखनीय (अर्त उत्तम)  १५  

अप्रत्यि तर महत्वपूणि (उत्तम) १२  

१.  तीव्र दीगो र फरावकलो 
आर्थिक ववृद्धमा पगु्न े
योगदान 

सामान्य (सामान्य) ९  

नगन्य (शून्य) ०  

2. प्रादेश्चशक प्राथर्मकता वा 
तलुात्मक लाभको िेरमा 
योगदान  परु् याउन े

प्रादेश्चशक प्राथर्मकताका २ वटा िेर (.........र....) 
को उत्पादन वा आय  मा योगदान परु् याउने   

प्रत्यि र उललेखनीय (अर्त उत्तम)  १०  

अप्रत्यि तर महत्वपूणि (उत्तम) ७  

सामान्य (सामान्य) ४  

नगन्य (शून्य) ०  

३. दीगो ववकासको लक्ष्य 
हार्सल गनि सहयोग 
परु् याउन े

ददगो ववकास लक्ष्य १ (सबै प्रकारका गररवीको 
अन्त्य) र लक्ष्य ८ (पूणि र उत्पादनमलुक 
रोजगारी प्रार्प्त वा ववृद्ध) मा प्रत्यि तथा 
उललेखनीय योगदान परु् याउन े 

प्रत्यि र उललेखनीय (अर्त उत्तम)  १०  

अप्रत्यि तर महत्वपूणि (उत्तम) ७  

सामान्य (सामान्य) ४  

नगन्य (शून्य) ०  

४. समग्र नीर्त तथा कायिक्रमको उदे्दश्य प्रार्प्तमा 
योगदान परु् याउन े

प्रत्यि र उललेखनीय (अर्त उत्तम)  १०  

अप्रत्यि तर महत्वपूणि (उत्तम) ७  
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प्रदेश सरकारको समग्र 
नीर्त तथा कायिक्रममा 
पगु्ने सहयोग 

सामान्य (सामान्य) ४  

नगन्य (शून्य) ०  

५. सामाश्चजक समावेशीकरण र 
लैंर्गक मूल 
प्रवाहीकरणलाई र्तब्र 
बनाउन योगदान परु् याउने 

र्तब्र बनाउन योगदान परु् याउन े प्रत्यि र उललेखनीय (अर्त उत्तम)  १०  

अप्रत्यि तर महत्वपूणि (उत्तम) ७  

सामान्य (सामान्य) ४  

नगन्य (शून्य) ०  

6. पूवि तयारी पूरा भएका र 
स्रोतको सरु्नश्चितता हनुे । 

चाल ुआयोजनाको लार्ग 

तथा ववत्तीय प्रगर्तऔषत भौर्तक  *   ८० % वा  
बढी भएको र आगामी आ.व.मा आयोजना 
 सम्पन् न हनुे गरी स्रोत सरु्नश्चश् चत रहेको 

औषत भाररत तथा ववत्तीय प्रगर्त १५  

८०% 
वा बढी 
(अर्त 
उत्तम) 

६५ - 
८० % 
(उत्तम) 

 

५० - 
६५% 
(सामान्य) 

५०% 
वा कम 
(न्यनु) 

१५ (अर्त 
उत्तम) 

१२ 
(उत्तम) ९ 
(सामान्य) 
० 

(न्यून) 

 

नयााँ आयोजनाको लार्ग 

आयोजना कायािन्वयनको पूवि तयारी परुा भएको र 
स्रोत सरु्नश्चितता भएको 

(अर्त 
उत्तम) 

(उत्तम) (सामान्य) (न्यनु) 

७. आयोजनाले लाभ परु् याउन े
भौगोर्लक िेर 

एक भन्दा बढी श्चजलला लाभाश्चन्वत हनु े अर्त उत्तम  १०  

कुनै एउटा श्चजलला लाभाश्चन्वत हनुे  उत्तम ७  

दूई देश्चख चारवटा सम्म स्थानीय तह लाभाश्चन्वत हनु े सामान्य ४  

एउटा मार स्थानीय तह लाभाश्चन्वत हनु े न्यून २  

* गत आ.व. को दोस्रो चौमार्सकसम्म 
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र्स.नां. 

(ख) िरेगत आधार (२० अांक) 

आर्थिक िरे (अथि, वन तथा वातावरण उद्योग, वाश्चणज्य, आपूर्ति, पयिटन र श्रम) 

 

 मूलयाङ्कन 
प्राथर्मकीकरणका आधार अन्तरसम्बन्ध  योगदान पूणािङ्क प्राप्ताङ्क 

१.  चाल ुआवर्धक योजनाको 
िेरगत लक्ष्य र 
उदे्दश्यसांगको सम्बन्ध  

चाल ुआवर्धक योजनाको िेरगत लक्ष्य र उदे्दश्य 
अनरुुपको नर्तजा प्रार्प्तमा योगदान परु् याउन े

प्रत्यि र उललेखनीय (अर्त उत्तम)  १०  

अप्रत्यि तर महत्वपूणि (उत्तम) ७  

सामान्य (सामान्य) ४  

नगन्य (शून्य) ०  

2. ददगो ववकासको िरेगत 
लक्ष्य प्रार्प्तमा योगदान 

ददगो ववकास लक्ष्य ९ (समावेशी औधोर्गकीकरण 
प्रवद्धिन गनि), लक्ष्य १३ (जलवाय ु पररवतिन 
अनकूुलन र वातावरण सांरिण), लक्ष्य १५ (ददगो 
व्यवस्थापन, भिूयीकरणको रोकथाम, जैववक 
ववववधताको िर्त रोक्न) र राजस्व ववृद्ध र खचि 
व्यवस्थापन 

प्रत्यि र उललेखनीय (अर्त उत्तम)  १०  

अप्रत्यि तर महत्वपूणि (उत्तम) ७  

सामान्य (सामान्य) ४  

नगन्य (शून्य) ०  

कृवष, सहकारी तथा भमूी व्यवस्था (कृवष ववकास, पशपुांिी, सहकारी तथा भरू्म व्यवस्था) 

 

१. चाल ुआवर्धक योजनाको 
िेरगत लक्ष्य र 
उदे्दश्यसांगको सम्बन्ध 

चाल ुआवर्धक योजनाको िेरगत लक्ष्य र उदे्दश्य 
अनरुुपको नर्तजा प्रार्प्तमा योगदान परु् याउन े

प्रत्यि र उललेखनीय (अर्त उत्तम)  १०  

अप्रत्यि तर महत्वपूणि (उत्तम) ७  

सामान्य (सामान्य) ४  

नगन्य (शून्य) ०  

२. प्रत्यि र उललेखनीय (अर्त उत्तम)  १०  
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ददगो ववकासको िरेगत 
लक्ष्य प्रार्प्तमा योगदान 

ददगो ववकास लक्ष्य २ (समावेशी औधोर्गकीकरण 
प्रवद्धिन गनि) र लक्ष्य १५ (ददगो व्यवस्थापन, 
भिूयीकरणको रोकथाम, जैववक ववववधताको िर्त 
रोक्न) 

अप्रत्यि तर महत्वपूणि (उत्तम) ७  

सामान्य (सामान्य) ४  

नगन्य (शून्य) ०  

सामाश्चजक िरे (श्चशिा, ववज्ञान, तथा प्रववर्ध, स्वास््य तथा पोषण, मवहला बालबार्लका तथा समाज कलयाण, खानेपानी तथा सरसफाई, सांस्कृर्त) 

 

१. चाल ुआवर्धक योजनाको 
िेरगत लक्ष्य र 
उदे्दश्यसांगको सम्बन्ध 

चाल ुआवर्धक योजनाको िेरगत लक्ष्य र उदे्दश्य 
अनरुुपको नर्तजा प्रार्प्तमा योगदान परु् याउन े

प्रत्यि र उललेखनीय (अर्त उत्तम)  १०  

अप्रत्यि तर महत्वपूणि (उत्तम) ७  

सामान्य (सामान्य) ४  

नगन्य (शून्य) ०  

२. ददगो ववकासको िरेगत 
लक्ष्य प्रार्प्तमा योगदान 

ददगो ववकास लक्ष्य ३ (स्वस््य जीवन प्रार्प्तका 
लार्ग बाल मतृ्यडुर न्यूनीकरण गनि), लक्ष्य ४ 
(सबैको लार्ग समावेशी र गणुस्तरीय श्चशिा प्रार्प्त 
गनि), लक्ष्य ५ (लैंर्गक समानता र मवहला तथा 
वकशोरीहरुको सशक्तीकरणमा योगदान परु् याउन)े, 
लक्ष्य ६ ( खानपेानी र सरसफाई सेवाको 
उपलब्धताको ददगो सरु्नश्चितता गनि), मात ृमतृ्यदुर 
न्यूनीकरण गनि योगदान परु् याउने र सांस्कृर्त 
प्रवद्धिन गनि 

प्रत्यि र उललेखनीय (अर्त उत्तम)  १०  

अप्रत्यि तर महत्वपूणि (उत्तम) ७  

सामान्य (सामान्य) ४  

नगन्य (शून्य) ०  

पूवािधार िरे (ऊजाि, र्सांचाई, सडक तथा यातायात, सहरी ववकास, सूचना तथा सांचार तथा प्रादेश्चशक पूवािधार ववकास) 

 

१. चाल ुआवर्धक योजनाको िेरगत लक्ष्य र उदे्दश्य 
अनरुुपको नर्तजा प्रार्प्तमा योगदान परु् याउन े

प्रत्यि र उललेखनीय (अर्त उत्तम)  १०  

अप्रत्यि तर महत्वपूणि (उत्तम) ७  
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चाल ुआवर्धक योजनाको 
िेरगत लक्ष्य र 
उदे्दश्यसांगको सम्बन्ध 

सामान्य (सामान्य) ४  

नगन्य (शून्य) ०  

२. ददगो ववकासको िरेगत 
लक्ष्य प्रार्प्तमा योगदान 

ददगो ववकास लक्ष्य ७ (आधरु्नक उजाि सरु्नश्चित 
गनि), लक्ष्य ९ (यातायात ववकास गनि वा नवीन 
खोज गनि र प्रववर्ध प्रार्प्त गनि), लक्ष्य ११ 
(सरुश्चित, सवल, समावेशी र ददगो सहर ववकास 
गनि) 

प्रत्यि र उललेखनीय (अर्त उत्तम)  १०  

अप्रत्यि तर महत्वपूणि (उत्तम) ७  

सामान्य (सामान्य) ४  

नगन्य (शून्य) ०  

सशुासन तथा अन्तरसम्बश्चन्धत िरे (जनसांख्या, ववपद् व्यवस्थापन, आन्तररक मार्मला तथा न्याय, शाश्चन्त, योजना तथा त्याांक) 

 

१.  चाल ुआवर्धक योजनाको 
िेरगत लक्ष्य र 
उदे्दश्यसांगको सम्बन्ध 

चाल ुआवर्धक योजनाको िेरगत लक्ष्य र उदे्दश्य 
अनरुुपको नर्तजा प्रार्प्तमा योगदान परु् याउन े

प्रत्यि र उललेखनीय (अर्त उत्तम)  १०  

अप्रत्यि तर महत्वपूणि (उत्तम) ७  

सामान्य (सामान्य) ४  

नगन्य (शून्य) ०  

२. ददगो ववकासको िरेगत 
लक्ष्य प्रार्प्तमा योगदान 

ददगो ववकास लक्ष्य १० (असमानता हटाउने, 
लक्ष्य १३ (जलवाय ुपररवतिन अनकूुलन र 
वातावरण सांरिण गनि) लक्ष्य १६ (शाश्चन्त सरुिा 
अर्भववृद्ध गनि), सशुासन अर्भववृद्ध गनि, न्यायमा 
सबैलाई पहुांच बढाउन, जनसांख्या व्यवस्थापन गनि, 
ववपद व्यवस्थापन गनि, र योजना तथा त्याांक 
प्रणालीमा सधुार र सदुृवढकरण गनि 

प्रत्यि र उललेखनीय (अर्त उत्तम)  १०  

अप्रत्यि तर महत्वपूणि (उत्तम) ७  

सामान्य (सामान्य) ४  

नगन्य (शून्य) ०  

आयोजनाले प्राप्त गरेको कुल प्राप्ताांक = (क) ८० + (ख) २०=१००  
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अनसूुची -४ 

(दफा ४ को उपदफा (४) सांग सम्बश्चन्धत) 

आयोजनाको प्राथर्मकीकरणका आधार 

• ववकास आयोजनालाई प्रर्थर्मवककरण गनिको लार्ग ७ वटा सामान्य आधारलाई कुल ८० 
अांक राश्चखएको छ । 

• ववकास आयोजना प्राथर्मकीकरण गनिको लार्ग २ वटा िेरगत आधारलाई कूल २० अांक 
राश्चखएको छ ।िेरगत आधरलाई आर्थिक िेर, कृवष, सहकारी तथा भरू्म व्यवस्था िेर,  
सामाश्चजक िेर, पूवािधार िेर, सशुासन तथा अन्तरसम्बश्चन्धत िेर गरी ववभाजन गररएको 
छ। सोको अांक गणना गदाि आयोजनाको प्रकृती अनसुार एउटा र्नकायले कुनै एक िेरको 
मार अांक गणना  गनुि पनेछ। 

क्र.सां आधार अांक 

१. सामान्य आधार ८० 
२. िेरगत आधार २० 

 

• कायिक्रमलाई प्रथम प्राथर्मकता प्राप्त (Priority 1 - P1) र दितीय प्राथर्मकता प्राप्त (Priority 2 - 

P2) गरी २ वटा प्राथर्मकताक्रममा वगीकरण गररएको छ: 
• साधारण बजेटलाई ५ आधारमा P1 र P2 गरी २ वटा प्राथर्मकीकरणमा वगीकरण गररएको 

छ । 

 

आयोजनाको प्राथर्मकीकरण 

क्र.स. कूल प्राप्ताांक प्राथर्मकता क्रम 

१. ७५ वा सो भन्दा बढी अांक भएमा पवहलो (P1) 

२. ७५ भन्दा कम अांक भएमा दोस्रो (P2) 

नोट: मार्थ उललेख गररएको आधार बमोश्चजम वगीकरण गदाि कुन ै िेरमा दईु र्तहाई भन्दा बढी 
कायिक्रम/आयोजना P1 अन्तगित परेमा P1 हनुको लार्ग आवश्यक न्यूनतम अांक पररमाजिन गरी प्राथर्मकीकरण 
वा स्तरीकरण (Ranking) गररनेछ । 
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अनसूुची - ५ 

(दफा ६ को उपदफा (१२) सांग सम्बश्चन्धत) 
वावषिक कायिक्रम 

१. आ.व.  १०. वावषिक बजेट रु.  ११. आयोजनाको कुल लागत: सरुुको सांशोर्धत 

२. बजेट उपशीषिक नां. (क) आन्तररक  (१)सांघ अनदुान:  (क) आन्तररक (१) सांघ अनदुान : 
३. मन्रालय:  (२) प्रदेश सरकार:     (२) प्रदेश सरकार:  
४. ववभाग/सांस्था:  (३) सांस्था:     (३) सांस्था: 
५. कायिक्रम/आयोजनाको नाम:  (४) जनसहभार्गता:     (४) जनसहभार्गत: 
६. स्थान: (क) श्चजलला: (ख) वैदेश्चशक (१) ऋण:  (ख) वैदेश्चशक  (१) ऋण: 
        (ख) गा.पा./न.पा./वडा नां.:  (२) अनदुान:     (२) अनदुान: 
७. आयोजना सरुु भएको र्मर्त: (ग) दात ृसांख्या:    १२. गत आ.व. सम्मका खचि रु. (सोझै भकु्तानी र वस्तगुत समेत) 
८. आयोजना पूरा हनुे र्मर्त:     (क) आन्तररक (१) सांघ अनदुान: 
९. आयोजना/कायािलय प्रमखुको नाम:        (२) प्रदेश सरकार: 
         (३) सांस्खा: 
      (ख) वैदेश्चशक  (१) ऋण: 
         (२) अनदुान: 

(रकम रु हजारमा)        

क्र.सां. कायिक्रम / 

वक्रयाकलाप 

एकाई 

आयोजनाको कुल वक्रयाकलापको सम्पूणि कायिमध्ये गत आ .व .  
सम्मको वावषिक लक्ष्य प्रथम चौमार्सक दोश्रो चौमार्सक तेश्रो चौमार्सक 

 

कैवफयत 

पररमाण लागत भार सम्पन्न पररमाण भाररत प्रगर्त सूचक भार बजेट सूचक भार बजेट सूचक भार बजेट सूचक भार बजेट 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
                     

)क(  जम्मा                    

)ख(  प्रशासर्नक खचि                    

)ग(  कुल जम्मा                    

आयोजना/ कायािलय प्रमखुः         ववभागीय/ सांस्था प्रमखु:      प्रमाश्चणत गनेः 
र्मर्तः र्मर्तः        र्मर्तः  
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फाराम भने र्नदेश्चशकाः 
ववकास आयोजनाहरू को प्रत्येक आर्थिक वषि गररने वावषिक कायिक्रम यस फाराम को ढााँचामा तयार गनुिपदिछ र 

स्वीकृत गने र्नकायबाट स्वीकृत भएको हनु ु पदिछ। यो फाराम अश्चख्तयारी पठाउाँदा एक प्रर्त सांलग्न राखी पठाउन ु
पदिछ।फाराम भने र्नदेश्चशका यस प्रकार छः-  
महल नां. १ क्रम सांख्याः आयोजनाको सम्पूणि कायिहरूको क्रम सांख्या लेख् ने। 
महल नां. २ कायिक्रम/वक्रयाकलापहरूः आयोजनाको र्नधािररत उद्देश्य हार्सल गनि गररने भौर्तक कायिहरू र त्यस 

अन्तरगतका वक्रयाकलापहरू नाप्न सवकने इकाईहरू मा ववभाजन गरी उललेख 
गनुिपदिछ। 

महल नां. ३ एकाईः महल नां. २ मा उश्चललश्चखत वक्रयाकलापको पररमाण, सांख्या आदद जनाउने जस्तैः 
गोटा, घनर्मटर, वकलो र्मटर, जना, प्रर्तशत आदद उललेख गने। 

आयोजनाको कुल वक्रयाकलापको अन्तरगत तीन महलहरू छनः् 
महलनां. ४ पररमाणः सम्पूणि आयोजना, अवर्ध भर मा सम्पन्न गनुिपने प्रत्येक वक्रयाकलाप) महल नां. 

२ मा उश्चललश्चखत वक्रयाकलाप) को कुल भौर्तक पररमाण र सांख्या आदद उललेख 
गने। 

महल नां. ५ लागतः महल नां. २ मा उश्चललश्चखत वक्रयाकलाप पूरा गनि एप्रेजल अनसुार लाग्ने रकम 
उललेख गने। 

महल नां. ६ भारः प्रत्येक वक्रयाकलापको भार र्नधािरण गदाि सम्बश्चन्धत वक्रयाकलापहरूको महल 
नां. ५ मा छुट् याइएको लागतलाई १०० ले गणुन गरी सोही मललको हरफ 
(क) को जम्मा रकमले भाग गरी आउने अांशलाई लेख् ने। 

सम्पूणि कायि मध्ये गत आ.व. सम्मको अन्तरगत दईु महलहरू छनः् 
महल नां. ७ सम्पन्न पररमाणः आयोजना शरुु भए देश्चख यो कायिक्रम कायािन्वयन गररने वषि भन्दा अश्चघललो वषि 

(गत आ.व.) सम्म सम्पन्न गरी सके को सम्बश्चन्धत वक्रयाकलापहरूको पररमाण 
सांख्या आदद उललेख गने। 

महल नां. ८ भाररत प्रगर्तः गत आ.व. सम्म सम्पन्न भई सकेका सम्बश्चन्धत वक्रयाकलापहरूको प्रगर्त 
आयोजना अवर्ध भरका लार्ग र्नधािररत भारको आधारमा प्रर्तशत उललेख 
गने।भाररत प्रगर्त र्नकालदा त्यस अवर्ध सम्मको प्रगर्त र कुल वक्रयाकलापको 
अनपुातलाई त्यस वक्रयाकलापको र्नधािररत भारले गणुन गनुिपदिछ।उदाहरणको 
लार्ग कालो परे सडक र्नमािणको कुल वक्रयाकलाप (१००%) मध्ये गत आ.व. 
सम्मको प्रगर्त ५० प्रर्तशत भयो र कालो परे सडकको भार ६०% छ भने गत 
आ.व. सम्मको भाररत प्रगर्तः 

 
प्रगर्तxभार
लक्ष्य  ५०×६०/१०0प्रर्तशत हनु्छ। 

वावषिक लक्ष्य अन्तरगत तीन महलहरू छनः् 
महल नां. ९ सूचकः महल नां. २ मा उश्चललश्चखत वक्रयाकलापको स्वीकृत वावषिक कायिक्रम अनसुारका 

सूचक (सांख्या, पररमाण आदद) उललेख गने। 
महल नां. १० भारः प्रत्येक वक्रयाकलापको भार र्नधािरण गदाि सम्बश्चन्धत वक्रयाकलापको महलनां. ११ 

मा छुट्याइएको बजेटलाई १०० ले गणुन गरी सोवह महलको हरफ (क) को 
जम्मा रकमले भाग गरी आउने अांशलाई राख् ने। उदाहरणको लार्ग र्सांचाई 
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आयोजनाको कुल बजेट रु. ५५ लाख छ र सो बजेट मध्ये हेडवक्सि र्नमािणको 
लार्ग रु. ३० लाख, नहर र्नमािणको लार्ग रु. १० लाख, पाईप कलभटिको 
लार्ग रु. १० लाख र प्रशासर्नक खचि रु ५ लाख छ भने यी वक्रयाकलापहरूको 
भार क्रमशः यस प्रकार र्नकालन ुपदिछः 
कुल बजेट रु. ५५ लाख मध्ये प्रशासर्नक खचि रु. ५ लाख भएकोले प्रशासर्नक 
खचि कटाई बााँकी हनु आउने आयोजनाको कुल रकम रु. ५० लाख भयो। 
अतः 

हेड वक्सि र्नमािणको भारः
30x100

50  =६0 

नहर र्नमािणको भारः 
10x100

 50 =20 

पाईप कलभटिको भारः 
१०x१००

५० =२० 

प्रशासर्नक खचिको भार हुाँदैन र कुल भार १०० हनुपुदिछ। 
महलनां. ११ बजेटः स्वीकृत वावषिक कायिक्रम अनसुारका प्रत्येक कायिक्रम वा वक्रयाकलापहरू पूरा 

गनि छुट्याइएको रकम लेख् न।े 
चौमार्सक ववभाजनहरूः- 

प्रथम चौमार्सक सम्मको लक्ष्य महलमा भनुिपदाि वावषिक लक्ष्यलाई मध्य नजर 
राखी प्रथम, दितीय र ततृीय चौमार्सक अवर्धमा ववभाजन गनुिपदिछ।सूचकमा 
उललेख भएको पररमाणलाई कायि योजना बनाई कुन चौमार्सक अवर्धमा के 
कर्त पररमाण सम्पन्न गनि सवकने होसोको आधारमा ववभाजन गरी देहायबमोश्चजम 
राख्नपुदिछः 

महल नां. १२, १५ र १८ सूचकः महल नां. २ मा उश्चललश्चखत वक्रयाकलापको महल नां. ९ मा उश्चललश्चखत सूचक 
लाई तीन चौमार्सक मा ववभाजन गनुिपदिछ।उदाहरणको लार्ग हेडवक्सि र्नमािण 
कायिको वावषिक सूचक १५० र्मटर भए यही १५० र्मटरलाई तीन चौमार्सक 
मा बराबर वा कायियोजना अनसुार घटीबढी गरी ववभाजन गनि सवकन्छ। 

महल नां. १३, १६ र १९ भारः महल नां. १० मा उश्चललश्चखत वावषिक भारलाई सूचक को पररमाणको अनपुातमा 
चौमार्सक भार ववभाजन गनुिपदिछ।उदाहरणको लार्ग हेडवक्सि र्नमािण कायिको 
वावषिक भार ६० भएको मा सूचकको चौमार्सक ववभाजन बराबर भएको अवस्था 
मा प्रत्येक चौमार्सक भारको ववभाजन २०/२० हनु्छ।सूचक १५० र्मटरको 
चौमार्सक ववभाजन क्रमशः ०, ५० र १०० भए चौमार्सक भारको ववभाजन 
पर्न क्रमशः ०, २० र ४० हनु्छ। 

महल नां. १४, १७ र २० बजेटः स्वीकृत वावषिक कायिक्रम अनसुारका प्रत्येक कायिक्रम वा वक्रयाकलापहरू पूरा 
गनि छुट्याइएको वावषिक रकमलाई महल नां. ९ मा उश्चललश्चखत वावषिक सूचकको 
पररमाणको अनपुातमा चौमार्सक बजेट ववभाजन गनुिपदिछ।उदाहरणको लार्ग 
हेडवक्सि र्नमािण कायिको वावषिक सूचक १५० र्मटर र यस वक्रयाकलापको कुल 
बजेट रु. ३० लाख भएकोमा सूचकको चौमार्सक ववभाजनको अनपुातमा बजेटको 
चौमार्सक बााँडफााँड गनुिपदिछ।वक्रयाकलापको सूचक प्रत्येक चौमार्सक मा बराबर 
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भएको अवस्थामा बजेटको ववभाजन रु.  १०/१० लाख हनु्छ।सूचक १५० 
र्मटरको चौमार्सक ववभाजन क्रमशः ०, ५० र १०० भए चौमार्सक बजेटको 
ववभाजन पर्न क्रमशः रु. ०, १० र २० लाख हनु्छ। 

हरफ तफि  
हरफ तफि  सबै कायिक्रम/वक्रयाकलापहरू उललेख गररसके पर्छ जोड जम्मा गनुिपदिछ। 
हरफ (क) जम्माः (१) महल नां. ३,४,९,१२,१५,१८ मा उश्चललश्चखत वक्रयाकलापहरूको इकाई र 

सूचकहरूको जम्मा गनुि नपने, 
 (२) महल नां. ५,६,८,१०,११, १३,१४ ,१६,१७, १९,२० मा उश्चललश्चखत 
वक्रयाकलापहरू को लागत, भार, बजेट र खचि रकम हरूको ठाडो जोड गरी 
हनु आउने रकम लेख् न,े  

हरफ (ख) प्रशासर्नक खचिः (१) महलनां. ३,४,७,९,१०,१२,१३,१५,१६ मा भनुि नपने, 
(२) महलनां. ५ र ११ मा प्रशासर्नक खचिको लार्ग छुट्याइएको रकम उललेख 
गने, 
(३) महल नां. १४, १७ र २० मा महल नां. ११ मा प्रशासर्नक खचिको 
छुट्याइएको वावषिक र कमको चौमार्सक बााँडफााँड र कम उललेख गने, 

हरफ (ग) कुल जम्माः (१) हरफ (क) र (ख) मा भएको अांक जोडेर लेख् न।े 
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अनसूुची - ६ 
(दफा ६ को उपदफा (१३) सांग सम्बश्चन्धत) 

आयोजना स्वीकृर्त आधार र तररका 
१. आयोजना स्वीकृर्तको आधार 

अर्धकार प्राप्त अर्धकारीले र्नम्न सूचना एवां जानकारीको आधारमा मार आयोजना वा कायिक्रम स्वीकृत 
गनुिपनेछ। 
१.१ आयोजनाको रूप रेखा 

१.१.१ आयोजनाको उद्देश्य 
१.१.२ आयोजनाको िेर 
१.१.३ आयोजनाको कायािन्वयन अवर्ध 

१.२ आयोजनाको कुल लागत अनमुान रु.  
१.२.१ ववकास तथा र्नमािण लागत 
१.२.२ सञ् चालन लागत 
१.२.३ अन्य (अनदुान ददनपुने भए सो खलुाउने)  

१.३ लागत व्यहोररने स्रोत 
१.३.१ सांघ अनदुान 
१.३.२ प्रदेश सरकार 
१.३.३ बाह्य सहयोग 
 क) ऋणः 

ख) अनदुानः 
१.४ आयोजनाबाट प्राप्त हनुे प्रर्तफल 

१.४.१ उत्पादन वृवद्धमा पगु्न ेसहयोग वा योगदान 
१.४.२ रोजगारीमा हनुे वृवद्ध 
१.४.३ आयोजनाको आन्तररक प्रर्तफल 
१.४.४ अन्य आर्थिक सामाश्चजक प्रर्तफल 

क) आर्थिकः 
ख) सामाश्चजकः 

१.५ आयोजनाको आर्थिक ववश्लेषण 
१.५.१ लागत लाभको अनमुार्नत अनपुात 
१.५.२ लागत प्रभावकारीताको अनमुान 

१.६ आयोजना कायािन्वयन र खचि तार्लका 
वषि प्रमखु कायि र पररमाण लागत अनमुान 
 प्रमखु कायि इकाई पररमाण ववकास र्नमािण सञ् चालन अन्य जम्मा 
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१.७ आयोजना कायािन्वयन गनि आवश्यक पने जनबल र प्रमखु र्नमािण सामग्री 
१.७.१ आवश्यक पने जनबल 

वषि सांख्या 
  

 ` १.७.२ र्नमािण सामग्री 
वषि र्नमािण सामग्री वववरण इकाई पररमाण 
    

१.८ आयोजना सञ् चालन प्रस्ताव: 
आयोजना चरणको कायि सम्पन्न भइसकेपर्छ सञ् चालन अवस्थामा कसरी त्यसको सञ् चाल नगररने हो, 

सञ् चालन खचि कर्त लाग्न सक्दछ र कर्त आय आजिन गनि सवकन्छ वा उपभोक्तालाई हस्तान्तरण कवहले 
गने सो खलुाउन ुपदिछ। 

१.८.१ सञ् चालन प्रबन्ध 
१.८.२ खचि अनमुानः- कम्तीमा तीन वषिको लार्ग 
१.८.३ उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गररने योजना भए प्रदेश सरकारको सहयोग आवश्यक पने वा नपनेः 
१.८.४ सम्भाववत आय आजिन कम्तीमा तीन वषिको 

२. आयोजनाको स्वीकृत ददने प्रवक्रया र अर्धकारीः 
(१)  प्रस्ताववत आयोजना राविय एवम ्प्रादेश्चशक ववकासको उद्देश्य, िेरगत (Sector) कायिनीर्त अनकुुल छ छैन 

एवां स्वीकृत आवर्धक योजनामा समावेश भएको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा मन्रालयले आर्थिक मार्मला तथा 
योजना मन्रालयको परामशि र्लनपुनेछ। 

(२)  आयोजनाको कामको लार्ग प्रस्ताव गररएको खचिका आधारहरू प्रचर्लत मूलय, लाभ, लागत खचिको आधारमा 
मनार्सब छ भनी आयोजना प्रमखु वा प्रर्तवेदन प्रस्ततु गने ववभागीय प्रमखुले र्सफाररस गरेको हनुपुनेछ। 

(३)   आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्रालयको परामशिलाई ध्यानमा राखी सम्बश्चन्धत मन्रालयले र्नम्न बमोश्चजम 
आयोजनाको स्वीकृर्त एवां कायािन्वयन गनेछ।  
(क)  स्वीकृत आवर्धक योजनामा समावेश भएको एवां त्यसमा उललेख भए बमोश्चजम न ैप्रस्ताववत आयोजनाको 

लाभ एवां खचि हनुे देश्चखएको र आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्रालयको पर्न अनकुुल राय भएको 
मा सम्बश्चन्धत मन्रालयले स्वीकृर्त ददने। 

(ख)  स्वीकृत राविय आवर्धक योजनामा समावेश नभएको वा सो योजनामा छुट्याइएको भन्दा बढी आर्थिक 
दावयत्व पने गरी आयोजना कायािन्वयन गनुि पने भएमा आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्रालयको 
रायर्लन ुपनेछ। 

(ग)   आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्रालयको राय अनकुुल नभएमा सो रायहरू उललेख गरी सम्बश्चन्धत 
मन्रालयले प्रदेश सरकार (मश्चन्रपररषद्) मा प्रस्ताव पेश गनुिपनेछ।सो सम्बन्धमा भएको र्नणियानसुार 
हनुेछ। 

(४)  आयोजना प्रस्ताव पेश गदाि सो आयोजना सम्पन्न भएपर्छ सो आयोजना सचुारु एवां ददगो रुपमा सञ् चालन गने 
आयोजना सञ् चालन योजना प्रस्ताव (Project Operation Plan) पर्न आयोजना प्रर्तवेदन प्रस्ततु गने ववभागीय 
प्रमखुले र्सफाररस साथ पेश गरेको हनुपुनेछ। 

(५)  मार्थ उश्चललश्चखत आधारहरूको अर्तररक्त आयोजना/कायािलयलाई अनशुासनशील एवां सदुृढ गराउने प्रयोजनका 
लार्ग आवश्यक प्रवक्रयाहरू प्रदेश सरकारले समय समयमा स्पष्ट गररददन सक्नेछ।  
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अनसूुची-७ 

(दफा ९ को उपदफा (४) सांग सम्बश्चन्धत) 
प्राथर्मकीकरण गने सम्बन्धमा अांक गणनाको नमनुा फाराम 

मन्रालयको नाम: Mभरू्म व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मन्रालय 
 

क्र.सां 

आयोजना 
तथा 
कायिक्रमको 
नाम 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

तीव्र 
आर्थिक 
ववृद्धमा 
पगु्ने 
योगदान 

प्रादेश्चशक 
प्राथर्मकता 
वा 
तलुनात्मक 
लाभका 
िरेमा 
योगदान 
परु् याउन े

] 

ददगो 
ववकासका 
लक्ष्यहरु 
प्रार्प्तमा 
योगदान 
परु् याउन े

] 

प्रदेश 

सरकारको 
समग्र नीर्त 
कायिक्रममा 
पगु्ने सहयोग 

सामाश्चजक 

समावेशीकरण र 
लैंर्गक 
मलुप्रवाहीकरणलाई 
र्तब्र बनाउन योगदान 
परु् याउन े

पूवि तयारी 
पूरा भएका 
र स्रोतको 
सरु्नश्चितता 
भएका 

आयोजनाले 

लाभ पूयािउने 
भौगोर्लक 
िरे 

चाल ुआवर्धक 
योजनाको िरेगत 
लक्ष्य र 
उद्दशे्यसांगको 
सम्बन्ध 

ददगो 
ववकासको 
िरेगत 
लक्ष्य 
प्रार्प्तमा 
योगदान 

 कूल 
प्राप्ताांक   

प्राथ
र्म
कत

ा क्र
म 

  

  k"0ff{Í * 15 10 10 10 10 15 10 10 10 

1 
भरू्म ववकास 
कायिक्रम 

15 10 7 10 4 9 10 10 10 85.00 P1 

2 

मठ मश्चन्दर 
व्यवस्थापन 
कायिक्रम 

9 0 0 10 4 9 4 4 4 44.00 P2 

 
 
 


