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आगामी आ�थर्क वषर् आ.व. २०७७/७८ को बजेट
तथा ��वष�य मध्यमकाल�न खचर् सं रचनाको खाका स�हतको बजेट तजुम
र् ा सम्बन्धी
मागर्दशर्न तथा ढाँचा, २०७६
१. पृ�भू�म
चालु आ�थर्क वषर् २०७६/७७ पन्�� योजना (२०७६/७७- २०८०/८१) को प�हलो वषर् हो।
द�घर्काल�न सोच, �ब.सं . २१०० मा समृ�� र सुखको तीन चरणको मागर्िच� अबलम्बन ग�रएको छ। सो
बमोिजम यस योजना प�हलो चरणको सुख र समृ��को आधार �सजर्ना गन� योजनाको रूपमा रहेको छ। यस
पन्�� योजनाले �लएको द�घर्काल�न सोच, ल�य र उ�ेश्य हा�सल हुने गर� सफल कायार्न्वयन गनर् आगामी
मध्यमकाल�न खचर् सं रचना र वा�षर्क बजेट तजुम
र् ा तथा �वकास कायर्�मको छनोट, �ाथ�मक�करण तथा बजेट
व्यवस्थापन गदार् ध्यान �दनु पन�छ।
पन्�� योजनामा ती� आ�थर्क �वकास तथा समृ�� र नाग�रकको प�रष्कृत तथा मयार्�दत जीवन स�हत
ु मा रूपान्तरण गन� दूरगामी सोच �लइएको छ। साथै, सुशासन, आ�थर्क �वकास,
उच्च आयस्तर भएको मुलक
समृ�� र समतामूलक समाज �नमार्णको आधार तयार गन� ल�य रहे को छ। तसथर्, यस मागर्दशर्नले पन्�ौ
योजनामा उिल्लिखत सोच, ल�य, उ�ेश्य र रणनी�तको कायार्न्वयन गन� गर� मध्यमकाल�न खचर् सं रचना, वा�षर्क
�वकास कायर्�म र बजेट तजुम
र् ा गनर् सहयोग गन�, लिक्षत उपलिब्ध हा�सल गनुक
र् ा साथै �दे श र स्थानीय
तहलाई �वकास योजना तजुम
र् ाको ला�ग नी�तगत मागर्दशर्न समेत �दान गन�छ।
सन् २०३० �भ�ै �दगो �वकासका ल�यहरू हा�सल गनर् यी ल�यहरूको आन्त�रक�करण र
स्थानीयकरण गर� कायार्न्वयनमा ती�ता �दने गर� �दगो �वकास ल�य मै�ी योजना र कायर्�म तजुम
र् ा गनुप
र् न�
छ। आ�थर्क वषर् २०७७/७८ को वा�षर्क �वकास कायर्�म तथा बजेट तजुम
र् ा गदार् रा��य गौरवका आयोजना
एवम् रूपान्तरणकार� आयोजना, आ�थर्क समृ�� �सजर्नाको आधार तयार गन� �कृ�तका �वकासका कायर्�म तथा
आयोजना छनोट गन�, �ाथ�मक�करण गन� र योजना अव�ध �भ� तो�कएको लागतमै सम्प� गन� गर� आयोजना
तथा कायर्�मलाई �ाथ�मकता �दनु पन�छ।
सुशासन, �वकास र समृ��को रा��य कायर्सूची हा�सल गनर् उच्च आ�थर्क वृ�� र उत्पादनमूलक
रोजगार� �सजर्ना गन� र अथर्तन्�लाई सबल र समु�त बनाउने कायर्�म/आयोजनालाई �ाथ�मकता �दनुपन�छ।
आ�थर्क कायर्�व�ध तथा �व�ीय उ�रदायीत्व ऐन, २०७६ को दफा ६ मा “योजना आयोगले आव�धक
योजनाको आधारमा �त्येक आ�थर्क वषर्मा तीन वषर् अव�धको मध्यमकाल�न खचर् सं रचना तयार गनुप
र् न� र
�त्येक मन्�ालयले आव�धक योजना र क्षे�गत नी�तको आधारमा आगामी तीन वषर्मा हुने खचर्को �क्षेपण
स�हतको मन्�ालयगत मध्यमकाल�न खचर् सं रचना तयार गनुप
र् न�” व्यवस्था छ। मध्यमकाल�न खचर् सं रचनामा
समावेश हुने र वा�षर्क बजेटमा रकम �व�नयोजन ग�रने आयोजनाहरू रा��य आयोजना ब� कमा ��व� गनुप
र् न�
व्यवस्था प�न सोह� ऐनको दफा ९ र १७ मा व्यवस्था रहेको छ।उ� ऐनमा उल्लेख भएका आ�थर्क तथा
�व�ीय स्था�यत्व, तीन तहको सरकारको अन्तरसम्बन्ध तथा समन्वय, न�तजामूखी बजेट र सावर्ज�नक खचर्को
जवाफदे �हताका �वषयहरू व्यवहारमा हा�सल गनर् प�न मध्यमकाल�न खचर् सं रचना महत्वपूणर् रहेको छ। यसका
अ�त�र� नेपाल सरकार मिन्�प�रषद्बाट स्वीकृत कायर्�वस्तृतीकरण ��तवेदन, अन्तर �दे श प�रषद् को �म�त
२०७५/9/3 को �नणर्य बमोिजमको सं घीयता सहजीकरण कायार्न्वयन कायर्योजना, सं घ, �दे श र स्थानीय
तहको कायर् िजम्मेवार�मा पन� �वकास कायर्�म तथा आयोजनाको वग�करण तथा बाँडफाँट सम्बन्धी मापदण्ड,
1

२०७६ ले प�न तहगत सरकारको वा�षर्क तथा च��य योजना �नमार्णमा महत्वपूणर् आधार �नधार्रण गरे का
छन्। यसै आधारमा आयोजना/कायर्�म वग�करण गर� मध्यमकाल�न खचर् सं रचनामा कायर्�म �स्ताव गनुर्
पन�छ। वा�षर्क कायर्�म तथा बजेट तजुम
र् ा गदार् �दगो �वकास ल�य हा�सल गन� गर� �दगो �वकास ल�यको
ँ लन र लगानी खाकालाई समेत ध्यान �दनु पन�छ।
आवश्यकता आक

ँ मध्यमकाल�न खचर् सं रचना र वा�षर्क �वकास कायर्�म तथा बजेटको
२. आव�धक योजनासग
साम�स्यता
पन्�� योजनामा उल्लेख भएका दे हायका पक्षलाई सम्बोधन हुने गर� मध्यमकाल�न खचर् सं रचना र बजेट तथा
कायर्�म �स्ताव

गनुप
र् न�छ। पन्�� योजनाले �लएका रा��य सोच, ल�य, उ�ेश्य, रणनी�त, रूपान्तरणका

सं वाहक र �मुख क्षे�गत रणनी�त

दे हाय बमोिजम छन्।

२.१ रा��य सोच
"समृ� नेपाल, सुखी नेपाल�"
समु�त, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अथर्तन्�, सघन अन्तरआब�ता तथा उच्च उत्पादकत्व भएको,
ु ।
समान अवसर �ा�, स्वस्थ, िशिक्षत र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नाग�रक बसोबास गन� मुलक
२.२ रा��य ल�य
पन्�� योजना “समृ� नेपाल, सुखी नेपाल�” को द�घर्काल�न सोच हा�सल गन� आधार योजनाको रूपमा
रहने छ। सो बमोिजम समृ� अथर्तन्�, सामािजक न्याय तथा प�रष्कृत जीवन स�हतको समाजवाद उन्मुख
ु मा स्तरो��त हुने आधार �नमार्ण
लोककल्याणकार� राज्यको रूपमा रूपान्तरण गद� उच्च आयस्तर भएको मुलक
गन� रा��य ल�य पन्�� योजनाले �लएको छ।
2.3 �मुख प�रमाणात्मक रा��य ल�यहरू
द�घर्काल�न सोच योजनाका प�रमाणात्मक रा��य ल�य र गन्तव्य दे हाय बमोिजम रहे का छन्।

समृ��का रा��य ल�य, गन्तव्य र सूचक
�.सं .
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(�नरपेक्ष ग�रबी)
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२.१.३
२.२

०.२५

५ वषर् मु�नका बाल मृत्युदर (��तहजार
जी�वत जन्ममा)

३

८

गुणस्तर�य, रोजगारमूलक तथा
जीवनोपयोगी िशक्षा �ा� नाग�रक

२.२.१

साक्षरता दर (१५ वषर् मा�थ) ४

��तशत

५८

९५

९६

२.२.२

युवा साक्षरता दर (१५-२४ वषर्) ४

��तशत

९२

९९

१००

२.२.३

आधारभूत तह (१-८) मा खुद भनार्दर

��तशत

९३

९९

��तशत

४६

६५

��तशत

१२

२२

��तशत

३१

५०

२.२.४
२.२.५

माध्य�मक तह (९-१२) मा खुद
भनार्दर
उच्च िशक्षामा कुल भनार्दर

९५
४०

काम गन� उमेर समूहका �ा�व�धक र
२.२.६

व्यावसा�यक क्षे�मा ता�लम �ा�
जनसं ख्या

२.३

उत्पादनशील र मयार्�दत रोजगार�

२.३.१

�म सहभा�गता दर (१५ वषर् मा�थ)

��तशत

३८.५

४९

७२

२.३.२

बेरोजगार� दर

��तशत

११.४

६

३

२.३.३

रोजगार�मा औपचा�रक क्षे�को �हस्सा

��तशत

३६.५

५०

७०

�क.�म.

५,६९०

१५,०००

३
३.१
३.१.१

ु भ आधु�नक पूवार्धार एवम् सघन
सवर्सल
अन्तरआब�ता
ु भ, सुरिक्षत र आधु�नक यातायात
सवर्सल
स्तरो��त/कालोप�े भएको रा��य र
�ादे िशक लोकमागर् (२ लेन सम्मको)
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�.सं .

रा��य ल�य, गन्तव्य र सूचक

एकाई

आ.व.

आ.व.

आ.व.

२०७५/७६

२०८०/८१

२१००/०१

को यथाथर्

को ल�य

को ल�य

३.१.२

�तु लोकमागर् (२ लेन मा�थको)

�क.�म.

-

१,१४५

२०००

३.१.३

रे लमागर्

�क.�म.

४२

२४१

२२००

��तशत

८२

९५

३.२
३.२.१

पूवार्धारमा पहुँच तथा आब�ता
३० �मनेट सम्मको दुर�मा यातायात
पहुँच भएको प�रवार

१००

३.२.२

�व�ुतमा पहुँच �ा� प�रवार

��तशत

८८

९९

१००

३.२.३

इन्टरनेट �योगकतार् (कुल जनसं ख्यामा)

��तशत

५८

८०

१००

४

उच्च र �दगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व

��तशत

२७.६

२३. ०

९

��तशत

१४.६

१८.१

��तशत

५७.८

५८.९

६१

मेगावाट

१,१२८

५,०००

४०,०००

२४५

७००

अनुपात

9.0

15.7

��तशत

50.8

51

१८४.६

२७६

२.९७

४

४.१
४.१.१
४.१.२
४.१.३
४.२

अथर्तन्�मा क्षे�गत योगदान
�ाथ�मक क्षे� (कृ�ष, वन र खा�न)१
��तीय क्षे� (उत्पादनमूलक उ�ोग,
�व�ुत, ग्यास र पानी तथा �नमार्ण)

१

तृतीय क्षे� (सेवा)१
स्वच्छ ऊजार्को उत्पादन तथा उपभोग

४.२.१

जल�व�ुत उत्पादन (ज�डत क्षमता)

४.२.२

��तव्यि� �व�ुत उपभोग

४.३
४.३.१
४.३.२
४.४
४.४.१

३०

�कलोवाट
घण्टा

३,५००

व्यापार सन्तुलन
वस्तु तथा सेवाको �नयार्त (कुल
गाहर्स्थ्य उत्पादनको अनुपातमा)
वस्तु तथा सेवाको आयात (कुल
गाहर्स्थ्य उत्पादनको अनुपातमा)
रा��य तथा क्षे�गत उत्पादकत्व
�म उत्पादकत्व

रू.
हजारमा
मे��क

४.४.१

कृ�ष उत्पादकत्व (�मुख बाल�)

टन ��त
हेक्टर

�ोत: १. आ.व. २०७५/७६ को �ारिम्भक अनुमान, रा��य लेखा; २. केन्��य तथ्या� �वभागको आ.व.
२०७५/७६ को अनुमान; ३. नेपाल जनसांिख्यक तथा स्वास्थ्य सव�क्षण-२०१६; ४. रा��य जनगणना, २०६८।
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सुखका रा��य ल�य, गन्तव्य र सूचक
�.सं .

रा��य ल�य, गन्तव्य र सूचक

५

प�रष्कृत तथा मयार्�दत जीवन

५.१

नाग�रक स्वस्थता तथा सन्तु��

५.१.१
५.१.२
५.१.३
५.१.४
५.२
५.२.१
५.२.२
५.२.३
५.३
५.३.१
५.३.२

मानव �वकास सूचकांक२
नाग�रक सन्तु��को अनुभ�ू त
सूचकांक२
बहुआया�मक ग�रबीमा रहे को
जनसं ख्या३
५ वषर् मु�नका कम तौल भएका
बालबा�लका

१

आ.व.

आ.व.

आ.व.

२०७५/७६

२०८०/८१

२१००/०१

को यथाथर्

को ल�य

को ल�य

सूचकांक

०.५७९

०.६२४

०.७६०

सूचकांक

४.७

५.१

��तशत

२८.६

१३

��तशत

२७

१५

��तशत

४०

६०

��तशत

८८

९९

��तशत

२१

४०

��तशत

८५.३

८९

��तशत

४.४

२०

एकाई

सुरिक्षत तथा सु�वधासम्प� आवास
सुरिक्षत आवासमा बसोबास गन�
जनसं ख्या
आधारभूत खानेपानी सु�वधा पुगेको
जनसं ख्या
उच्च मध्यम स्तरको खानेपानी
सु�वधा पुगेको जनसं ख्या
समतामूलक पहुँच वा स्वा�मत्व

आफ्नै स्वा�मत्वको आवासमा बसोबास
गन� प�रवार४
सावर्ज�नक �धतोप�मा लगानी गन�
जनसं ख्या
सुरिक्षत, सभ्य र न्यायपूणर् समाज

६.१

�वभेद, �हं सा र अपराधमु� समाज

६.१.१

ल� �गक �वकास सूचकांक२

सूचकांक

०.८९७

०.९६३

६.१.२

ल� �गक असमानता सूचकांक२

सूचकांक

०.४७६

०.३९

��तशत

२४.४

१३

अनुपात

८८.९

१००

सं ख्या

२७०

३२४

जीवनकालमा शार��रक वा मान�सक
वा यौन �हं सा पी�डत म�हला
दतार् भएका ल� �गक �हं सा लगायतका

६.१.४

अपराधका घटना र अनुसन्धानको
अनुपात

६.२
६.२.१

९५

भौ�तक तथा आधु�नक सम्पि� मा�थको

६

६.१.३

२

सामािजक-सांस्कृ�तक �व�वधता
मातृभाषामा पठनपाठन हुने �व�ालय
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१

�.सं .
६.३
६.३.१
६.३.२
७
७.१
७.१.१

७.१.२
७.२

रा��य ल�य, गन्तव्य र सूचक

रा��य बजेटमा सामािजक सुरक्षा खचर्
आधारभूत सामािजक सुरक्षामा आब�
जनसं ख्या

ऊजार् उपभोगमा नवीकरणीय ऊजार्को
अनुपात
वायु �दूषणको औसत मा�ा (�प �प
एम २.५)

७.४.२
८
८.१

२०८०/८१

२१००/०१

को यथाथर्

को ल�य

को ल�य

��तशत

११.७

१३.७

��तशत

१७

६०

��तशत

५

१२

५३

४०

४३०

४५०

१९५

३००

सं ख्या

२१७

६५०

��त हजार

१७.१

९.८

��त लाख

१.६

१

माइ�ो�ाम
��त
घन�मटर

पयार्वरणीय सन्तुलन र �दगो उपयोग

काठ उत्पादन

७.४.१

२०७५/७६

एकाई

�दूषणमु� र स्वच्छ वातावरण

७.२.२

७.४

आ.व.

स्वस्थ र सन्तु�लत पयार्वरण

वन ज�ल घनत्व

७.३.१

आ.व.

सामािजक सुरक्षा तथा सं रक्षण

७.२.१

७.३

आ.व.

रूख ��त
हेक्टर
घन�फट
(लाख)

जलवायु प�रवतर्न अनुकूलनशीलता
अनुकूलन योजना तयार भई
कायार्न्वयन भएका स्थानीय तह
�वपद् उत्थानशील समाज र अथर्तन्�
�वपद्का घटनाबाट �भा�वत जनसं ख्या
�वपद्का घटनाबाट मृत्यु हुने
जनसं ख्या
सुशासन
�व�धको शासन

८.१.१

�व�धको शासन सूचकांक५

सूचकांक

०.५४

०.५८

८.१.२

�व�व्यापी ��तष्पध� सूचकांक६

सूचकांक

५१.६

६०

८.१.३

व्यवसाय सहजीकरण सूचकांक७

सूचकांक

६३.२

६८

सूचकांक

३४

४१

��तशत

४८.९३

९८

८.२
८.२.१
८.२.२

सावर्ज�नक सदाचार, पारदिशर्ता र
जवाफदे �हता
��ाचार न्यूनीकरण अनुभ�ू त
सूचकांक८
‘हेलो सरकार’मा �ा� उजुर�को
फछ्र्यौट
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१००

�.सं .

रा��य ल�य, गन्तव्य र सूचक

९

एकाई

आ.व.

आ.व.

आ.व.

२०७५/७६

२०८०/८१

२१००/०१

को यथाथर्

को ल�य

को ल�य

सबल लोकतन्�

९.१.१

�नवार्चनमा मतदाताको सहभा�गता

��तशत

६८.६७

७२

९.१.२

मु�ा फैसला

��तशत

५६.५

६०

९.१.३

फैसला कायार्न्वयन

��तशत

३९

६०

��तशत

-

१००

सं ख्या

३८

४५

��तशत

५६

१००

��तशत

४८.२

८०

सं ख्या

१०

५

��तशत

१४.४

५

१०

रा��य एकता, सुरक्षा र सम्मान

१०.१

नेपाल�त्वको उच्च भावना

१०.१.१

रा��य प�रचयप� �ा� गरे का नेपाल�
नाग�रक
ु को
नेपाल�लाई गन्तव्य मुलक

१०.१.२

अध्यागमनमा �वेशाज्ञा �दान गन�
ु
मुलक

१०.२

मानव तथा अन्य सुरक्षा

१०.२.१
१०.२.२
१०.२.३

पाँच वषर्म�ु नका बालबा�लकाको जन्म
दतार्

१

आधारभूत खा� सुरक्षाको िस्थ�तमा
रहेका प�रवार१
आत्महत्या दर (��त लाख
जनसं ख्यामा)

१००

अत्यावश्यक वस्तु र सेवामा

१०.३

आत्म�नभर्रता
कुल आयातमा अत्यावश्यक वस्तु

१०.३.१

(कृ�ष उपज, जीवजन्तु र खा� पदाथर्)
को अं श

�ोत: १. नेपाल जनसांिख्यक तथा स्वास्थ्य सव�क्षण-२०१६; २. मानव �वकास ��तवेदन-२०१८; ३. बहुआया�मक ग�रबीको
��तवेदन, २०१८; ४. रा��य जनगणना-२०६८; ५. कानूनी शासन सूचकांक-२०१८; ६. ग्लोबल किम्प�ट�टभनेस
��तवेदन-२०१९; ७. डुइङ �बजनेस ��तवेदन-२०२०; ८. �ान्सपरे न्सी इण्टरनेसनल-२०१९।

२.४ रा��य उ�ेश्य

१.

ु भ, गुणस्तर�य र आधु�नक पूवार्धार �नमार्ण, उत्पादनशील र मयार्�दत रोजगार� अ�भवृ��, उच्च,
सवर्सल
�दगो र समावेशी आ�थर्क वृ�� तथा ग�रबी �नवारण गद� समृ��को आधार �नमार्ण गनु।
र्

२.

गुणस्तर�य स्वास्थ्य तथा िशक्षा, स्वस्थ तथा सन्तु�लत वातावरण, सामािजक न्याय र गुणस्तर�य एवम्
जवाफदे ह� सावर्ज�नक सेवा कायम गर� सं घीय शासन व्यवस्थाको सुदृढ�करण गद� नाग�रकलाई
मयार्�दत र प�रष्कृत जीवनयापनको अनुभ�ू त गराउनु।

३.

सामािजक-आ�थर्क रुपान्तरण तथा स्वाधीन रा��य अथर्तन्� �नमार्ण गर� दे शको स्वा�भमान, स्वतन्�ता
र रा��य �हतको सं रक्षण गनु।
र्
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२.५ रा��य रणनी�त
आगामी आ�थर्क वषर् २०७७/७८ को वा�षर्क �वकास कायर्�म तथा बजेट तजुम
र् ा र मध्यमकाल�न
खचर्

सं रचना

तयार�

गदार्

दे हायका

रा��य

रणनी�तका

आधारमा

कायर्�म/आयोजनाको

छनोट

तथा

�ाथ�मक�करण र पुनः �ाथ�मक�करण गन�।
१. ती�, �दगो र रोजगारमूलक आ�थर्क वृ�� गन�
२. सुलभ तथा गुणस्तर�य स्वास्थ्य सेवा र िशक्षाको सु�नि�तता गन�
३. आन्त�रक तथा अन्तरदे शीय अन्तरआब�ता एवम् �दगो सहर/बस्ती �वकास गन�
४. उत्पादन र उत्पादकत्व अ�भवृ�� गन�
५. पूण,र् �दगो र उत्पादनशील सामािजक सुरक्षा तथा सं रक्षण �दान गन�
६. ग�रबी �नवारण र आ�थर्क सामािजक समानता स�हतको

न्यायपूणर् समाज �नमार्ण गन�

७. �ाकृ�तक �ोतको सं रक्षण र प�रचालन तथा उत्थानशीलता �वकास गन�
८. सावर्ज�नक सेवाको सुदृ�ढकरण �ादे िशक सन्तुलन र रा��य एकता सम्ब�र्न गन�
२.६ रूपान्तरणका सं वाहक
दे हाय बमोिजमका रूपान्तरणका सम्वाहकलाई �ाथ�मकतामा राखी वा�षर्क �वकास कायर्�म तथा बजेट
�स्ताव गनुर् पन�छ।

1. गुणस्तर�य एक�कृत यातायात �णाल�, सूचना तथा स�ार पूवार्धार �नमार्ण तथा बृहत् स�ाल�करण गन�;
ँ ी �नमार्ण गद� उ�मशील कायर् सं स्कृ�तको �वकास
2. गुणस्तर�य मानव पुज

र सम्भावनाको पूणर् उपयोग

गन�;

3. जल �व�ुत ् उत्पादन वृ�� गद� ह�रत अथर्तन्�लाई बढावा �दने;
4. उत्पादन र उत्पादकत्व अ�भवृ�� गद� ��तस्पधार्त्मक क्षमता �वकास गन�;
5. गुणस्तर�य पयर्टन �व�र्न गर� पयर्टन सेवाको �वकास, �वस्तार र उपयोग गन�;
6. आधु�नक, �दगो र व्यविस्थत शहर�करण तथा बस्ती �वकास गन�;
7. �ादे िशक र स्थानीय अथर्तन्�को �वकास र सुदृढ�करण गन�;
8. सामािजक सं रक्षण र सुरक्षाको �त्याभू�त; र
9. शासक�य सुधार सुशासन अ�भवृ��।
२.७ सहयोगी क्षे�हरू

१.
२.
३.
४.

सं �वधान, लोकतन्� र �वकास ��तको राजनी�तक ��तब�ता
जनसांिख्यक लाभ र नाग�रक सचेतना
भौगो�लक अविस्थ�त र �ाकृ�तक �व�वधता तथा सम्प�ता
सामािजक-सांस्कृ�तक �व�वधता तथा मौ�लक प�हचान
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५.
६.
७.
८.

सामािजक पुँजी र �व�भर फै�लएका नेपाल� समुदाय
स्वच्छ र नवीकरणीय उजार्
�म�रा� र अन्तरा��य समुदायको स�ाव र
सं घीय शासन �णाल� र �व�ीय सं घीयता
यसका अ�त�र� आ�थर्क वषर् २०७७/७८ को बजेट तथा कायर्�म र ��वष�य मध्यमकाल�न खचर्

सं रचना तयार गदार् पन्�� योजनाको �वषय क्षे�गत सोच, ल�य उ�ेश्य रणनी�त तथा कायर्नी�त, रा��य गौरवका
आयोजना, रूपान्तरणकार� आयोजना तथा �मुख कायर्�म तयार गनुप
र् न�छ।

ँ को साम�स्यता
३. �दगो �वकासका ल�यसग
रा��य योजना आयोगबाट स्वीकृत भएको ''नेपालमा �दगो �वकास ल�यको आवश्यकता प�हचान,
ँ लन र
खचर्को आक

�व�ीय रणनी�त''ले �दगो �वकास ल�य कायार्न्वयन गनर् नेपाललाई चा�हने आ�थर्क �ोतको

ँ लन र �ोतका सम्भाव्य क्षे� प�हचान गरे को छ। उ� ��तवेदन अनुसार �दगो �वकास ल�य कायार्न्वयन
आक
गनर् नेपाललाई वा�षर्क औषत रु.२०.२५ खबर् लाग्ने दे िखएको छ। उ� रकम मध्ये वा�षर्क औषत
रु.११.११ खबर् सरकार� क्षे�बाट, वा�षर्क औषत रु.७.३९ खबर् �नजी क्षे�बाट, वा�षर्क औषत रु ८७ अबर्
सहकार� तथा गैरसरकार� क्षे�बाट र वा�षर्क औषत रु.८८ अबर् घरप�रवार क्षे�बाट लगानी गनुप
र् न� अनुमान
छ। सहकार� तथा गैरसरकार� क्षे�बाट र घरप�रवार क्षे�बाट उपलव्ध हुने सबै लगानी �दगो �वकासका
ल�यहरू हा�सल गनर् �योग हुने अपेक्षा ग�रएको छ। हालको लगानीको �वृि� हेदार् सरकार� क्षे�बाट हुने
लगानीमा वा�षर्क औषत रु.२१८ अबर् र �नजी क्षे�बाट हुने लगानीमा वा�षर्क औषत रु.३६७ अबर् गर� जम्मा
वा�षर्क औषत रु.५८५ अबर् �दगो �वकास ल�य हा�सल गनर् नपुग हुने दे िखन्छ। यस पृ�भू�ममा सन् २०३०
�भ�ै �दगो �वकासका क्षे�गत ल�य हा�सल हुनेगर� दे हायका �वषयहरूलाई ध्यानमा राखी आगमा आ�थर्क वषर्
२०७७/७८ को वा�षर्क �वकास कायर्�म तथा बजेट �स्ताव गनुप
र् न�छ।


�दगो �वकास ल�यहरू,२०३० लाई �वषय क्षे�गत योजनामा समावेश गर� सो अनुरूप वा�षर्क �वकास
कायर्�म तथा बजेटमा आन्त�रक�करण र स्थानीयकरण गन�।



�दगो �वकास ल�यहरू, २०३० का क्षे�गत ल�यहरूसँग साम�स्यता गद� रा��य ल�यहरू हा�सल
ँ लन र व्यवस्थापन
गनर् नेपाल �दगो �वकास ल�यको “आवश्यकता प�हचान, �व�ीय खचर्को आक
ँ लन गरे को क्षे�गत �व�ीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गद� वा�षर्क �वकास कायर्�म
रणनी�त” ले आक
तथा बजेट �स्ताव गन�।



आगामी पाँच वषर्मा �नजी क्षे�को लगानीमा उल्लेख्य मा�ामा वृ�� गनुर् पन� भएकोले यस क्षे�को
लगानी �व�र्न गन�कायर्�म/आयोजनालाई वा�षर्क �वकास कायर्�म तथा बजेटमा �ाथ�मकता �दने।



�दगो �वकास ल�य �ा��को ला�ग नेपालको ��तव�ता अनुसार रा��य सूचकहरू हा�सल गनर् सघाउ
पुर्याउने कायर्�मलाई �ाथ�मकता �दई �स्ताव गन�।
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४. सम��गत आ�थर्क खाका
आ�थर्क समृ�� र समतामूलक समाज �नमार्ण गनर्, यस योजना अव�धमा दुई अं कको आ�थर्क वृ��को
निजक पुग्ने गर� ल�य हा�सल गनर्, सघन, गुणस्तर�य र आधु�नक पूवार्धार एवम् मानव पूँजी �नमार्ण गनर्, आम
नाग�रकको जीवनमा गुणात्मक सुधार गनर् �नरपेक्ष ग�रबीको अन्त्य गनर् तथा आय असमानतामा कमी ल्याउन,
जनसांिख्यक लाभको उपयोग गनर्, कृ�ष र वनजन्य उत्पादनमा व्यावसा�यक�करण, उ�ोग क्षे�को �वस्तार र
सेवा क्षे�को गुणस्तर�यता अ�भवृ�� गन�, स्वस्थ तथा िशिक्षत नाग�रक एवम् दक्ष मानव सं शाधनको �वकास�ारा
उत्पादनशील रोजगार� अ�भवृ�� गन� र �वपद् तथा जोिखम उत्थानशील र जलवायु अनुकुलनशील उत्पादन र
उत्पादकत्व वृ�� गन� वा�षर्क �वकास कायर्�म तथा बजेट तजुम
र् ा र कायार्न्वयन �मुख �वषयको रूपमा रहेको
छ।
सं वैधा�नक कायर् िजम्मेवार� अनुरूप सं घ, �दे श र स्थानीय तहसम्म �ोत साधनको �वतरण, जनशि�,
सं रचनागत एवम् सं स्थागत �वधर्न र सबल�करण माफर्त् शासक�य तथा �व�ीय सं घीयताको कायार्न्वयन र
सुदृढ�करण

गनर्;

�दे श तथा स्थानीय सरकारहरूको स��य स�ालनबाट रा��य सोच "समृ� नेपाल, सुखी

नेपाल�" को कायार्न्वयन गनर् र लिक्षत उपलिब्ध हा�सल गन� �दशामा वा�षर्क �वकास कायर्�म र
आयोजनाहरूको कायार्न्वयन र उपलिब्ध मूल्या�न हुने सुदृढ �णाल� �वकास

गनर् अप�रहायर् रहेको छ। साथै,

समृ�� �सजर्नाको आधार तयार गनर् स्थानीय एवम् �ादे िशक तहमा आ�थर्क ��याकलाप वृ�� आवश्यक हुने
हुँदा त्यसको ला�ग आवश्यक पन� भौ�तक एवम् सामािजक पूवार्धार �नमार्ण गन� कायर्लाई �थ�मकतामा राखी
वा�षर्क �वकास कायर्�म तथा बजेट �स्ताव गनुर् पन�छ।
आ�थर्क कायर्�व�ध तथा �व�ीय उ�रदा�यत्व ऐन, २०७६ बमोिजम आ�थर्क तथा �व�ीय ग�त�वधीलाई
व्यविस्थत गर� सं घीय �व�ीय �णाल�लाई िजम्मेवार, पारदश�, न�तजामूलक तथा उ�रदायी बनाउन, सम��गत
आ�थर्क स्था�यत्व कायम गनर् र सं घ �दे श र स्थानीय तहको आ�थर्क कायर्�व�ध �नय�मत तथा व्यविस्थत गन�
गर� बजेट �व�नयोजन, मध्यमकाल�न खचर् सं रचना तथा �वकास कायर्�म तजूम
र् ा कायर्लाई बढ� व्यविस्थत र
यथाथर्परक बनाउने।

५. सम��गत मागर्दशर्न
वा�षर्क �वकास कायर्�म तथा बजेट तजुम
र् ा गदार् उत्पादनशील रोजगार� �सजर्ना, न्यायोिचत �वतरण तथा
सामािजक सं रक्षण र सुरक्षा स�हतको आ�थर्क वृ�� हा�सल गनर् उपलब्ध �ोत साधनको मह�म प�रचालन हुने
गर� गनुप
र् न�छ। �नजी, सहकार� र सामुदा�यक क्षे�हरूबाट ग�रने लगानीको उत्पादन र उत्पादकत्व अ�भवृ��
तथा उ�मशीलता �व�र्न�ारा अथर्तन्�लाइर् उत्पादनमुखी, रोजगारमुलक र आत्म�नभर्र बनाउन, अथर्तन्�को
सं रचनात्मक प�रवतर्न गनर् र योजनाका ल�य, उ�ेश्य र रणनी�तहरू कायार्न्वयन गन� �दशामा केिन्�त हुनपु न�छ।
आगामी वषर्को बजेट तथा कायर्�मले आव�धक योजनाले प�हचान गरे का रूपान्तरणका सं वाहकको क्षे�मा
लगानी केिन्�त गद� अथर्तन्�का सहयोगी क्षे�को प�रचालन�ारा रा��य अथर्तन्�को आकार वृ�� गनर् सहयोग
गनुप
र् न�छ। यसको ला�ग स्वदे शी तथा बा� �ोत र साधनको साथै अन्तरसरकार� �व�को मह�म प�रचालन�ारा
तीनै तहको सरकारको कायर्मा साम�स्यता कायम गर� आ�थर्क समृ�� र नाग�रक सुखको अनुभ�ू तको आधार
�सजर्ना गन� गर� आयोजना तथा दे हाय बमोिजम वा�षर्क �वकास कायर्�म तथा बजेट �स्ताव गनुप
र् न�छ।
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१.

पन्�� योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) का सोच, ल�य, उ�ेश्य, रणनी�त, कायर्नी�त, रा��य गौरवका
आयोजना, रूपान्तरणकार� आयोजना तथा �मुख कायर्�म एवम् न�तजा खाका तथा वतर्मान सरकारका
�ाथ�मकतामा आधा�रत रह� सम��गत तथा �वषयक्षे�गत न�तजा सूचकहरूमा �न�दर् � ल�य हा�सल गनर्
योगदान पुग्ने गर� कायर्�म तथा बजेट �स्ताव गन�।

२.

ँ ीगत बजेटका हकमा न�तजा तथा लागत �भावका�रता र चालु बजेटका हकमा �मतव्य�यतालाई �मुख
पुज
�स�ान्तको रूपमा अवलम्बन गनुक
र् ा साथै, �व�ीय अनुशासन कायम हुनग
े र� कायर्�म �स्ताव गन� र
खचर्लाई न�तजासँग आब� हुनेगर� बजेट �स्ताव गन�।

३.

समृ�� र सुखका द�घर्काल�न ल�य, �दगो �वकासका ल�य, आव�धक योजना, मध्यमकाल�न खचर् सं रचना
र वा�षर्क बजेट, नी�त तथा कायर्�म बीचको अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याई बजेट तजुम
र् ामा �व�नयोजन
कुशलता हा�सल हुने गर� बजेट �स्ताव गन�।

४.

अ�नवायर् दा�यत्व (तलब, भ�ा, �बमा घरभाडा, स�ार आ�द) मा पयार्� रकम �व�नयोजन गरे र मा� अन्य
�शास�नक खचर्मा रकम �व�नयोजन गन�।बजेट �स्ताव गदार् एक वषर्को आंकलन गर� �ोतको
�ाथ�मक�करण गर� बजेट अनुमान तयार गन�।

५.

��तव�ता ग�रएका लागतहरू (Committed

Costs), �व�ीय हस्तान्तरण (Fiscal Transfers), रा��य

गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकार� आयोजना, भूकम्पप�छको पुन�नर्मार्णको ला�ग बाँक� लागत र �मुख
कायर्�म/आयोजनालाई बजेट सीमा उपलव्ध गराउँदा नै बजेट सु�नि�तता (Earmark) गन�। आ�थर्क
कायर्�व�ध तथा �व�ीय उ�रदा�यत्व ऐन, २०७६ बमोिजम �व�ीय स्थायीत्व, �व�नयोजन कुशलता,
कायार्न्वयन �भावकार�ता र �व�ीय अनुशासन कायम हुने गर� बजेट तथा कायर्�म �स्ताव गन�।

६.

रा��य गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकार� आयोजना र �वगतमा बहुवष�य ठे �ा लागेका आयोजना बाहे क
अन्य बहुवष�य ठे �ामा जाने आयोजनाहरूमा कुल आयोजना लागतको कम्तीमा एक �तहाई बजेट �स्ताव
गन�, मध्यमकाल�न खचर् सं रचनामा ख�रद गुरूयोजना र वा�षर्क ख�रद योजनाका आधारमा आयोजना
कायार्न्वयन कायर्ता�लका तयार गर� मा� बजेट �स्ताव गन�।

७.

�वगतमा �ोत सु�नि�तता भई बहुवष�य ठे �ामा गएका अधुरा आयोजनाहरूको कायार्न्वयन अवस्था
सु�नि�त हुने गर� अनुमान/ ए�कन गर� मध्यमकाल�न खचर् सं रचनामा रकम �व�नयोजन �स्ताव गन�।
कायर्�म तथा आयोजनामा एकमु� अबण्डामा रकम �स्ताव नगन�। बजेट �स्ताव गदार् आयोजनागत
रूपमा ��याकलाप खुल्ने गर� मा� �स्ताव गन�।

८.

�वगतमा सं घबाट स�ालन भएका तर आ�थर्क वषर् २०७४/७५ प�छ �दे श तथा स्थानीय तहमा गएका
आयोजना आगामी ३ वषर् �भ� सम्प� हुनेगर� आयोजनागत �ववरण तयार गर� सशतर् अनुदानमा �स्ताव
गन�।

९.

वा�षर्क �वकास कायर्�म तथा बजेट �स्ताव गदार् सावर्ज�नक खचर् पुनरावलोकन आयोग, २०७५ को
��तवदनले �दएका सुझाव समेतलाई ध्यानमा राखी सो अनुसार �स्ताव गन�।

१०. �नजी

क्षे�का ला�ग आवश्यक पन� पूवार्धार �नमार्ण एवम् लगानीमै�ी हुने

कायर्�म/आयोजना �स्ताव

गन�।

११. वैदेिशक

सहायतामा स�ालन हुने कायर्�म तथा आयोजनाको कायार्न्वयन सम्बन्धमा अन्तरा��य आ�थर्क

सहायता नी�तको �ावधान बमोिजम हुने गर� �स्ताव गन�।
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१२. रा��य

गौरवका आयोजना र रूपान्तरणकार� आयोजना पन्�ौ योजना अव�ध �भ� सम्प� गन� गर� बजेट

�व�नयोजन गन�। यो अव�ध�भ� सम्प� हुन नसक्ने भएमा अक� योजना अव�धको अ�धकतम २ वषर् �भ�
सम्प� गन� गर� आयोजना अव�ध �स्ताव गन�।

१३. चालु

आयोजना/कायर्�मको शुरु आ.व., हालसम्मको भौ�तक एवम् �व�ीय �ग�तस�हतको सम� �ववरण

तथा नयाँ आयोजनाको हकमा रा��य आयोजना ब� कमा ��व� भएको आयोजना अवधारणाप� (Project

Concept Note)को �ववरण बजेट छलफलमा पेश गन�। मन्�ालय/ �नकायगतगत सीमाको अ�धनमा
रह� कायार्न्वयनमा रहेका रा��य गौरवका आयोजना पन्�� योजना अव�धमा सम्प� गन�, आ�थर्क वषर्
२०७६/७७ �भ� लगानी स�हत बहुवष�य ख�रद �कृयामा गएका आयोजनाको आगामी तीन वषर् �भ�
सम्प� गन� गर� �ाथ�मक�करण गर� न्यूनतम बजेट सु�नि�ता (Earmark) गन�। �मागत आयोजनाको
हकमा एक आपसमा गाभ्ने, हटाउने वा स्तरो��त गन� गर� पुनवर्ग�करण गर� आगामी तीन वषर् �भ�
सम्प� गन� गर� वा�षर्क �वकास कायर्�म तथा बजेट �स्ताव गन�।

१४. क्षे�गत

तथा सम��गत पूँजी �नमार्ण, रोजगार� �सजर्ना, ग�रवी �नवारण, शासक�य सुधार लगायत

उत्पादकत्व अ�भवृ��, आयात ��तस्थापन तथा �नयार्त �व�र्न र वस्तु तथा सेवा उत्पादन वृ�� गर�
व्यापार घाटा न्यूनीकरण गन� खालका कायर्�मलाई �ाथ�मकता �दने। साथै, उच्च ��तफल �दने र
तत्काल आ�थर्क सामािजक लाभ हा�सल हुनसक्ने �मागत कायर्�म/आयोजनाहरूलाई �ाथ�मकता �दई
बजेट �स्ताव गन�।

१५. सावर्ज�नक

�नमार्ण र वस्तु तथा सेवा ख�रद गदार् १५ ��तशतसम्म बढ� मूल्य भएताप�न प�न स्वदे शी

वस्तु तथा सेवा ख�रद गन� गर� खचर् अनुमान गर� बजेट �स्ताव गन�।

१६. बहुवष�य

कायर्�म/ आयोजनाको बजेट तजुम
र् ा गदार् नेपाल सरकारको स्वीकृत बहुवष�य ठे �ा मापदण्ड,

२०७६ अनुसार, मध्यमकाल�न खचर् सं रचनाको आधारमा सावर्ज�नक ख�रदको गुरू योजना स्वीकृत गर�
सोको वा�षर्क ख�रद योजना अनुसार किम्तमा एक �तहाइ बजेट �व�नयोजन गन� गर� बजेट �स्ताव गन�।

१७. कायर्�म

तथा बजेट �स्तावको मस्यौदा चरणदे िख नै मन्�ालयगत बजेट सूचना �णाल� (Line Ministry

Budget Information System - LMBIS) मा वा�षर्क �वकास कायर्�म, ��तफल सूचक, ख�रद योजना,
अनुगमन तथा मूल्यांकन योजना लगायतका �ववरणस�हत खचर् गन� �नकायबाट नै अ�नवायर् रूपमा �वृ��
गन�। बजेट सीमा पठाँउदा नै तालुक �नकायले मातहतका �नकायलाई अ�नवायर् रूपमा User ID र

Password उपलब्ध गराउने। पुष्�ा�

फाराममा नयाँ र �मागत कायर्�म/आयोजना अ�नवायर् रूपमा

ु न्दा अगावै अ�नवायर् रूपमा सम्बिन्धत
छु �ाउने। रा��य योजना आयोग र अथर् मन्�ालयमा छलफल हुनभ
मन्�ालय/�नकायले आन्त�रक रूपमै बजेट छलफल गन� व्यवस्था �मलाउने, उ� छलफलमा रा��य
योजना आयोग र अथर् मन्�ालयको ��त�न�ध आवश्यक भएमा उपिस्थ�तको ला�ग अनुरोध गन� र
छलफलको �नणर्य �वकास कायर्�म तथा आयोजना �स्ताव साथ समावेश गन�।
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६. संघबाट स�ालन हुने तथा �दे श र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने कायर्�म तथा
आयोजनाको बाँडफाँट
सं घीयता कायार्न्वयनको सहजीकरण कायर्योजना, २०७५ अनुसार रा��य योजना आयोगको नेतत्ृ वमा सं घ,
�दे श र स्थानीय तहका बीचमा आयोजना वग�करण गन� व्यवस्था भएको छ। सं घ, �दे श र स्थानीय तहको
कायर् िजम्मेवार�मा पन� �वकास कायर्�म तथा आयोजनाको वग�करण तथा बाँडफाँट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६
बमोिजम सं घबाट �दे श र स्थानीय तहमा गत वषर् कायर्�म तथा आयोजनाहरू हस्तान्तरण भएका छन्। उ�
कायर्�महरू/आयोजनाको वतर्मान िस्थ�त समेत दे िखने गर� अ�ाव�धक �ववरण तथा सोसँग सम्बिन्धत
दस्तावेजहरू समेत हस्तान्तरण गन� गर� फागुन मसान्त �भ� �ारिम्भक रूपमा दे हायको मापदण्डको आधारमा
कायर्�म/ आयोजनाको वग�करण गर� पठाउने।

१.

हाल सं घबाट स�ालन भइरहे का �वकास कायर्�म तथा आयोजनामध्ये �दे श र स्थानीय तहको एकल
अ�धकार क्षे��भ� पन� बहुवष�य ठे �ा अन्तगर्त �नमार्णाधीन वा �ोत सु�न�तता भइ �दे श वा स्थानीय तहमा
हस्तान्तरण गनर् प�हचान ग�रएका �वकास कायर्�म तथा आयोजनाको �ववरण अनुसूची ३ र ४ को ढाँचामा
आयोजनाको लगत र भौ�तक तथा �व�ीय �ग�त स�हत छु �ै �स्ताव गन�।

२.

हाल सं घबाट स�ालन भइरहे का सं घ, �दे श र स्थानीय तहको साझा अ�धकार क्षे��भ� पन� �वकास
कायर्�म तथा आयोजनाको �ववरण आयोजना अव�ध, कुल लागत र भौ�तक तथा �व�ीय �ग�त स�हत
अनुसूची ३ र ४ को ढाँचामा �स्ताव गन�।

३.

�दे श र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने �मागत आयोजनाहरूका सम्बन्धमा �दे श र स्थानीय तहबाट माग
सं कलन गर� आव�धक योजनाको सोच, ल�य, उ�ेश्य तथा रणनी�तसँग तादात्मयता हुनेगर� �ाथ�मक�करण
गर� आयोजना ब� कमा ��व� गर� कायर्�म/आयोजना �स्ताव गन�।

४.

मा�थ उल्लेिखत आधार तथा मापदण्ड बमोिजम सं घ, �दे श र स्थानीय तहमा कायर्�म/आयोजना बाँडफाँट
प�ात सशतर् रूपमा हस्तान्तरण हुने कायर्�म/आयोजनाको �ववरण अनुसूची ३ र ४ को ढाँचामा �स्ताव
गन�।

५.

सं घ, �दे श र स्थानीय तहबाट स�ालन हुने आयोजना/कायर्�ममा दोहोरोपना नआउने गर� बजेट तथा
कायर्�म �स्ताव गन�।

६.

सं घ, �दे श र स्थानीय तहको साझा अ�धकार �भ�का सह-लगानीमा सं चालन हुने कायर्�मका ला�ग
लगानीको ढाँचा स�हत कायर्�म �स्ताव गन�।

७.

आ�थर्क कायर्�व�ध तथा �व�ीय उ�रदा�यत्व ऐन, २०७६, अन्तर-सरकार� �व� ब्यवस्थापन ऐन, २०७४ र
रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोग ऐन, २०७४ मा ग�रएका व्यवस्थाका आधारमा बजेट �स्ताव
गन�।सं घ, �दे श र स्थानीय तहको अ�धकार सूचीमा परे का कायर्�म/आयोजनाहरूलाई वग�करण गर�
सम्बिन्धत तहले आवश्यक बजेट �स्ताव गन�।

८.
९.

तलब भ�ा लगायतका �शास�नक खचर्का ला�ग सशतर् अनुदानमा रकम �स्ताव नगन�।
सं घबाट हस्तान्तरण भएका बहुवष�य आयोजना/कायर्�मका ला�ग आवश्यक बजेट सम्बिन्धत तहको
बजेटमा �स्ताव गन�।
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१०. सं घबाट

हस्तान्तरण हुन ु पूव र् आ�थर्क दा�यत्व �सजर्ना भई सकेको कायर्�म/आयोजनाको ला�ग आवश्यक

बजेट सम्बिन्धत तहको बजेटमा �स्ताव गन�।
६.१ सं घबाट स�ालन हुने कायर्�म/आयोजनाको मापदण्ड
क. आ�थर्क कायर्�व�ध तथा �व�ीय उ�रदायीत्व ऐन, २०७६ मा व्यवस्था भएबमोिजम �त्येक चालु
कायर्�म तथा आयोजना र �स्ता�वत नयाँ आयोजना रा��य आयोजना ब� कमा अ�नवायर् ��व� गरे र
मा� मध्यमकाल�न खचर् सं रचना तथा बजेटमा आयोजना समावेश गन�।
ख. रा��य गौरवका आयोजना तथा रा��य रूपमा रणनी�तक मह�वका कायर्�म/आयोजना सं घबाट
स�ालन गन�।
ग. वैदेिशक सहयोगबाट स�ा�लत रा��य, अन्तर�दे श स्तर�य र हाल कायार्न्वयनको अिन्तम चरणमा
पुगेका र दुई वषर् �भ� सम्प� हुने कायर्�म/आयोजना सं घबाट स�ालन गन�।
घ. सं स्थागत

सं रचना

�दे श

वा

स्थानीय

तहमा

गइसकेको

तर

सं घको

कायर्क्षे�मा

रािखएका

कायर्�म/आयोजना सम्बिन्धत �दे श एवम् स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गन�।
ङ. लामो समय दे िख स्वीकृत भई कायर् �ारम्भ नभएका, �नरन्तर रूपमा ज्यादै न्यून बजेट �व�नयोजन गर�
लामो समयदे िख बजेटमा समावेश ग�रएको एवम् सम्भाव्यता अध्ययन नै नगर� न्यून बजेट राखी शुरू
मा� भएका कायर्�म/आयोजनाहरूलाई पुनः�ाथ�मक�करण गन� र औिचत्यताको आधारमा स�ालन गन�
वा बन्द गन�।
च. अव�ध नतोक� सालबसाल� रूपमा स�ालन भएका कायर्�म/आयोजना तथा �नि�त उ�ेश्यका ला�ग
वैदेिशक सहयोगमा स�ालन भई म्याद स�कएका तर �व�वध कारणले हाल नेपाल सरकारको आ�थर्क
सहयोगमा स�ालनमा रहे का कायर्�म/आयोजनालाई पूणर् रूपमा स्थ�गत गन� र पुनः�ाथ�मक�करण
गर� आवश्यक दे िखएमा शून्यमा आधा�रत बजेट अनुसार सम्बिन्धत �दे श वा स्थानीय तहबाट स�ालन
हुने व्यवस्था गन�।
छ. एक �दे श वा स्थानीय तहको भौगो�लक क्षे��भ� सी�मत भएका कायर्�म/आयोजनालाई सम्बिन्धत
�दे श वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गन�।
ज. जनतासँग �त्यक्ष सरोकार रा�े �कृ�तका कायर्�म/आयोजना स्थानीय र �दे श तहमा हस्तान्तरण
गन�।
झ. नेपालको सं �वधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएका साझा अ�धकारका सूचीहरूमा रहेका �वषयहरूसँग
सम्बिन्धत कायर्�म तथा आयोजना यथसम्भव �दे श तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गन�।
ञ. पचास ��तशत भन्दा बढ� भौ�तक एवम् �व�ीय �ग�त भइरहेका कायर्�म/आयोजनाहरूको यथासम्भव
�छटो सम्प� गन�।
ट. एकै �कृ�तका कायर्�म/आयोजनाका �व�भ� बजेट उपशीषर्कहरू एक�कृत गन�। �दे श र स्थानीय
तहबाट समपूरक तथा �वशेष अनुदानमाफर्त स�ा�लत बहुवष�य कायर्�म तथा आयोजनाहरूसं ग दोहोरो
पन� कायर्�म तथा आयोजना �स्ताव नगन�।
ठ. �ादे िशक सन्तुलन कायम हुने गर� कायर्�म तथा आयोजना �स्ताव गन� ।
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६.२ �दे शबाट स�ालन हुने कायर्�म/आयोजनाको मापदण्ड
क. सशतर् अनुदान अन्तगर्त आयोजना कायार्न्वयन गनर् सं घबाट �दे श तहमा हस्तान्तरण भएका वा हुने
कायर्�म/आयोजनाहरूमा �नम्न ���या वा मापदण्ड अपनाउने।
अ. बहुवष�य ठे �ा लागेका आयोजनाहरूको ठे �ा लागेको अव�धको सम्पूणर् लगत (नाम, स्थान, शुरू �म�त,
सम्प� हुने �म�त, �वस्तृत कायर्�म/आयोजना ��तवेदन, �व�ीय एवम् भौ�तक �ग�त, तत्काल समस्या
दे िखएको

वा

नदे िखएको,

ठे �ा

व्यावसायीको

�वगतको

कायर् सम्प�ताको

अवस्था,

भे�रयसन

भए/नभएको, मूल्य समायोजन भए/नभएको, आ�द) तयार गर� बजेट �स्तावमा सं लग्न गन�।
आ. सं घबाट �दे शमा हस्तान्तरण भएका आयोजनाको उपलब्ध �ोतको आधारमा �ाथ�मक�करण गर�
�ोतको सु�नि�तता स�हत आयोजना कायार्न्वयन गन� व्यवस्था �मलाउने।
ख.

�दे श �भ� िजल्ला तह वा एक भन्दा बढ� स्थानीय तहलाई समेट्ने कायर्�म/आयोजना �दे शबाट
स्थानीय तहको समन्वय समेतमा स�ालन गन� गर� व्यवस्था �मलाउने।

ग.

�दे श

�भ�

मा�

स�ालन

भएका,

�दे श

�वशेष

वा

�दे शलाई

तुलनात्मक

लाभ

हुने

क्षे�का

कायर्�म/आयोजना �दे शबाट स�ालन गन� व्यवस्था �मलाउने।
घ.

�ग�त शून्य भएका र बाँक� अव�धमा रकम �व�नयोजन गदार् समेत कायार्न्वयन सु�नि�तता नदे िखएका
आयोजना/कायर्�म बजेटबाट हटाई थप अध्ययन स�हत �दे श आयोजना ब� कमा समावेश गन� व्यवस्था
�मलाउने।

ङ.

राजस्व बाँडफाँट र आन्त�रक राजस्वबाट �ा� हुने रकम �मतव्ययी ढं गले �शास�नक स�ालन खचर् गर�
आ-आफ्नो अ�धकार सूचीका कायर्का ला�ग थप कायर्�म र�ालन गन� व्यवस्था �मलाउने।

च. राजस्व बाँडफाँट र आन्त�रक राजस्व बाहे क अन्य �ोत खचर् गर� सवार� साधन, भवन, जग्गा ख�रद जस्ता
�कृ�तका पुँजीगत खचर् गनर् नहुने व्यवस्था �मलाउने।
छ. समपुरक

तथा

�वशेष

अनुदानमाफर्त

स�ालन

हुने

गर�

बहुवष�य

आयोजनाको

रूमपा

स्वीकृत

आयोजनाहरूसं ग कायर्�म तथा आयोजनाहरू दोहोरो नपन� गर� चेक गन�।
र् ा तथा
ज. िजल्लागत तथा स्थानीय तहगत सन्तुलन कायम हुने गर� कायर्�म तथा आयोजना तजुम
कायार्न्वयन गन�।
६.३ स्थानीय तहबाट स�ालन हुने कायर्�म/आयोजनाको मापदण्ड
क. सं घ र �दे शबाट स�ालन गन� भनी उल्लेख नग�रएका, मा�थ उल्लेख ग�रए अनुरूप स्थानीय तहमा
मा� हस्तान्तरण गनुप
र् न� र स्थानीय तहको अ�धकार �भ� रहे का आयोजना/कायर्�म स्थानीय तहबाट
स�ालन गन� व्यवस्था �मलाउने।
ख. सा�वकमा �वषयगत मन्�ालयहरूबाट सम्पादन भइरहे का तर नेपालको सं �वधानको अनुसूची ८ मा
व्यवस्था भएका कायर्�म स्थानीय तहबाटै स�ालन गन� व्यवस्था �मलाउने।
ग. राजस्व बाँडफाँटबाट �ा� हुने रकम र आन्त�रक राजस्वबाट �मतव्ययी ढं गले �शास�नक स�ालन
खचर् गर� आ-आफ्नो अ�धकार सूचीका कायर्का ला�ग थप कायर्�म स�ालन गन� व्यवस्था �मलाउने।
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घ. राजस्व बाँडफाँट र आन्त�रक राजस्व बाहेक अन्य �ोत खचर् गर� सवार� साधन, भवन, जग्गा ख�रद
जस्ता �कृ�तका पुँजीगत खचर् गनर् नहुने व्यवस्था �मलाउने।

७. खचर् �भावका�रता तथा �मतव्य�यता

१.

भैपर� आउने चालु खचर्मा सकेसम्म बजेट �स्ताव नगन� र गन� पन� अवस्थामा �योजन खुलाएर मा� बजेट
�स्ताव गन�। साथै, समान �कृ�तका स–साना आयोजनाहरू गाभ्ने वा खारे ज गन� गर� बजेट तथा कायर्�म
�स्ताव गन�।

२.

नयाँ भवन �नमार्ण र सवार� साधन ख�रदको ला�ग रकम �स्ताव नगन�। रा�को ��त�न�धत्व गरे र अ�नवायर्
ु न� वैदेिशक कायर्�म बाहेक अवलोकन, अध्ययन वा अन्य कुनै नाममा नेपाल
रूपमा सहभा�गता हुनप
सरकारको दा�यत्व (वैदेिशक ऋण समेत) पन� गर� वैदेिशक �मणका ला�ग रकम �स्ताव नगन�।

३.

�दे श र स्थानीय तहमा बजेट हस्तान्तरण गदार् �व� हस्तान्तरण (Fiscal Transfer) को माध्यमबाट मा�
गन� गर� कायर्�म �स्ताव गन�।

४.

�वकास कायर्�म/ आयोजनाको भौ�तक तथा �व�ीय �ग�त/अवस्थाको अनुगमन तथा मूल्या�न योजना
स�हत बजेट �स्ताव गन�। यसर� अनुगमन तथा मूल्या�न योजना बनाउदा कायर्�म/ योजना अव�धमा हुने
अनुगमन तथा मूल्या�न, सं लग्न हुने �नकायहरू तथा कमर्चार�को �ववरण र बजेटमा उल्लेख गनुप
र् न�।

५.

�सप �वकास र ता�लम जस्ता एकै �कृ�तका सेवाहरू एउटै �नकायबाट �दान गन�गर� �नकायगत समन्वयमा
कायर्�म गाभी बजेट �स्ताव गन�।

६.

नेपाल सरकारको कायर्�वभाजन �नयमावल� बमोिजम सम्बिन्धत मन�ालयलाई तो�कएका कायर्, सरकारको
मौजुदा नी�त, कायर्�म, आव�धक योजनाले �न�दर्� गरे का उ�ेश्य, नी�त तथा कायर्�मको आधारमा बजेट
�स्ताव तयार गन�।

७.
८.

ँ ीगत/�व�ीय व्यवस्थातफर् न�तजासँग आव� हुने गर� मा� बजेट �स्ताव गन�।
पुज
रा��य पुन�नर्मार्ण �ा�धकरणका कायर्हरू �मशः सम्प� गद� (Phase-out) जान बाँक� कायर् सम्बिन्धत
मन्�ालय/तह/�नकायहरूबाट कायार्न्वयन गन� गर� हस्तान्तरण गन� गर� भूकम्पबाट �भा�वत सं रचनाको
पुन�नमार्ण सम्बन्धी ऐन, 2072 को समय �समा�भ� सम्प� हुने आयोजना/कायर्�म सं चालन गनर्को
ला�ग बजेट �स्ताव गन�।

९.

एक�कृत शहर� �वकास, शहर� शौन्दय�करण, स्माटर् �सट� जस्ता आयोजनाहरूको �निश्चत मापदण्ड तयार
गरे र मा� बजेट �व�नयोजन गन�।

७.१ �शास�नक तथा चालु खचर्
क. अ�नवायर् दा�यत्व (तलव, भ�ा, बीमा, घरभाडा, स�ार आ�द) मा पयार्� रकम �व�नयोजन गरे र मा� अन्य
�शास�नक खचर्मा रकम �व�नयोजन गन�।
ख. सावर्ज�नक खचर्मा �मतव्य�यता र �भावका�रता कायम गन� सम्बन्धी नी�तगत मागर्दशर्न, 2075 को पालना
हुने गर� बजेट �स्ताव गन�।
ग. चालु खचर् �स्ताव गदार् एकाई र लागत �व�ेषण गर� �मतव्ययी हुने गर� आवश्यक रकम �स्ताव गन�।
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घ. नेपाल सरकारको �ोतबाट सं चालन हुने आयोजना तथा कायर्�मबाट अनुदान �दँदा सहकार� सं स्थामाफर्त
मा� उपलब्ध गराउने व्यवस्था गन� र त्यस्तो अनुदान रकम कुल लागतको ५० ��तशत भन्दा बढ� नहुने
गर� �स्ताव गन�।
ङ. �वकास स�म�त, बोडर्, कोष, सावर्ज�नक सं स्थान, ��त�ान लगायतका �नकायहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदान
रकमबाट तलव, भ�ा, भाडा लगायतका ��तब� खचर्मा पयार्� रकम छु �ाएर मा� कायर्�ममा बजेट
�स्ताव गन�।
च. भैपर� आउने चालु खचर् रू. 1 करोड भन्दा वढ� बजेट �स्ताव नगन� र गन� पन� अवस्थामा पयार्� आधार
र स्प� �योजन खुलाएर मा� बजेट �स्ताव गन�।
छ. सं गठन तथा व्यवस्थापन सव� क्षण (O&M) स्वीकृत नभएका दरबन्द�मा बजेट �स्ताव नगन� र स्वीकृत
दरबन्द��भ� रहेरमा� अस्थायी र सेवा करारको ला�ग बजेट �स्ताव गदार् नेपाल सरकारको �नणर्य वमोिजम
पाउने सु�वधा मा� �स्ताव गन�।
ज. वैदेिशक ऋण र नेपाल सरकारको �ोतबाट अत्यावश्यक अवस्थामा बाहे क वैदेिशक �मणमा बजेट �स्ताव
नगन�।
ँ ीगत खचर्
७.२ पुज
क. द�घर्काल�न सोच, �दगो �वकासका ल�य, आव�धक योजना, मध्यमकाल�न खचर् सं रचना र वा�षर्क बजेट, नी�त
तथा कायर्�म बीचको अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याई बजेट तजुम
र् ामा �व�नयोजन कुशलता हा�सल हुने
गर� बजेट �स्ताव गन�।
ख. �व�ीय अनुशासन कायम हुने गर� कायर्�म �स्ताव गन� र खचर्लाई न�तजासँग आब� हुने गर� बजेट
�स्ताव गन�।
ग.

रा��य गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकार� आयोजना, �मुख कायर्�म र उच्च �ाथ�मकता �ा� रा��य
मह�वका आयोजनालाई बजेट सीमा उपलव्ध गराउँदा नै इयरमाकर् (Earmark) गन�।

घ.

�ोत सु�नि�तता �दइएका, बहुवष�य ठे �ामा गएका आयोजनाहरूको ला�ग मध्यमकाल�न खचर् सं रचनामा
भएको व्यवस्था अनुरुप �ा� �स�ल�वाट अ�नवायर् रुपमा पयार्� रकम �स्ताव गन�।

ङ.

ख�रद गुरूयोजनाको आधारमा स्प� वा�षर्क कायार्न्वयन योजना, �त्येक ��याकलाप सम्प� गनर् लाग्ने
लागत, समय र िजम्मेवार �नकाय खुल्ने गर� ख�रद योजना र मन्�ालयगत/�नकायगत अनुगमन तथा
मूल्या�न योजनाको मस्यौदा सं लग्न गन�। �बना ख�रद योजना र �बना �ोतको आयोजना/कायर्�म �स्ताव
नगन�।

च.

कायर्�म/आयोजना तयार गदार् सरकार� �ोत र साधनको समुिचत उपयोग हुने, खचर् �णाल�लाई भरपद�,
�व�सनीय र व्यवहा�रक बनाउने तथा बजेट �व�नयोजन ���यालाई कुशल एवम् ��याकलापमा आधा�रत
बनाउन �वशेष मह�व �दने।

छ. बहुवष�य ख�रद र �वशेष प�रिस्थ�तबाट �सिजर्त दा�यत्वमध्ये आगामी वषर्मा भ ु�ानी गनुप
र् न� रकम तथा
�वगत वषर्मा भ ु�ानी हुन बाँक� रकमको �स्ताव गन�।
ज.

अधुरा आयोजना सम्प� गनर् �ाथ�मकता �दएर �व�नयोजन गन�।नयाँ आयोजना �स्ताव गदार् पूव र् तयार�का
कायर् सम्प� गन�, आगामी आ�थर्क वषर्को पूव र् तयार�का ला�ग न्यूनतम मा� बजेट �स्ताव गन�।
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झ.

वैदेिशक �ोत य�कन गर� सम्झौता बमोिजमको रकम वा �ा� हुने सु�नि�त भएका रकम मा� �स्ताव
गन�। सम्झौता बमोिजम समपूरक कोष (Counterpart Fund) बापत नेपाल सरकारको �ोततफर् आवश्यक
पन� रकम समावेश गन�।

ञ.

ँ ीगत खचर्मा रू. 10 करोड भन्दा बढ� बजेट �स्ताव नगन� र गन� पन� अवस्थामा पयार्�
भैपर� आउने पुज
आधार र स्प� �योजन खुलाएर मा� बजेट �स्ताव गन�।

ट.

अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक सवार� साधन ख�रद र नयाँ भवन �नमार्णमा बजेट �स्ताव नगन� र यस
सम्बन्धी मापदण्डको पालना गन�।

ठ.

�वकास �नमार्णका पूवार्धार आयोजनाका ला�ग जग्गा अ�ध�हण गन� �योजनाथर् मुआब्जा �वतरण गनर् बजेट
�स्ताव गदार् रिज�ेशन �योजनको ला�ग मालपोत कायार्लयले �नधार्रण गरे को सरकार� दररे टको आधारमा
गन�।

ड.

कायर्�म/आयोजना तयार गदार् सरकार� �ोत र साधनको समुिचत उपयोग हुने, खचर् �णाल�लाई भरपद�,
�व�सनीय र व्यावहा�रक बनाउने तथा बजेट �व�नयोजन ���यालाई कुशल एवम् ��याकलापमा आधा�रत
बनाउन �वशेष मह�व �दने।

ढ.

ँ ी �नमार्ण, रोजगार� �सजर्ना, शासक�य सुधार लगायतबाट उत्पादकत्व अ�भवृ��, आयात
क्षे�गत तथा रा��य पुज
��तस्थापन, �नयार्त �व�र्न र वस्तु तथा सेवा उत्पादन वृ�� गर� व्यापार घाटा न्यूनीकरण गन� खालका
कायर्�महरूलाई �ाथ�मकता �दने। उच्च ��तफल �दने, तुलनात्मक लाभ र तत्काल आ�थर्क सामािजक
लाभ हा�सल हुन सक्ने �मागत कायर्�म/आयोजनाहरूलाई �ाथ�मकता �दई बजेट �स्ताव गन�।

ण.

सं घबाट कायार्न्वयन हुने रू. ५0 करोड वा सो भन्दा बढ� लागतका आयोजना अ�नवायर् रूपमा रा��य
आयोजना ब� कमा ��व� गरे र मा� बजेट �स्ताव गन�।

त.

कायर्�म तथा बजेट �स्तावको मस्यौदा चरणदे िख नै मन्�ालयगत बजेट सूचना �णाल� (Line Ministry

Budget Information System – LMBIS) मा वा�षर्क �वकास कायर्�म, ��तफल सूचक, खर�द योजना,
अनुगमन मूल्या�न योजना लगायतका �ववरण स�हत खचर् गन� �नकायबाट नै अ�नवायर् रुपमा ��व�� गन�।
थ.

सं �वधानको अनुसूची तथा कायर् �वस्तृतीकरण ��तवेदन, 2073 मा �दे श तथा स्थानीय तहको अ�धकार
एवम् कायर्सूची अन्तगर्तका आयोजना/कायर्�मका ला�ग बजेट �स्ताव नगन�।

द.

आ�थर्क कायर्�व�ध तथा �व�ीय उ�रदा�यत्व ऐन, 2076 ले गरे को व्यवस्था बमोिजम बजेट �स्ताव गन�।

ध.

आयोजनाको शुरू �वेशलाई गुणस्तर�य र कायार्न्वयनयोग्य बनाउन �वस्तृत इिन्ज�नय�र� ��तवेदन,
वातावरणीय �भाव मूल्या�न, जग्गा �ािप्त, �व�ीय व्यवस्थापन, रूख काट्नु पन� भए वनको स्वीकृ�त
लगायतका पूव र् तयार� भइसकेका आयोजना मा� बजेटमा समावेश गन�।

न.

�वगतमा �ोत सु�नि�तता �दई काम शुरु भएका अधुरा आयोजना आगामी तीन वषर्�भ�ै पूरा हुने गर�
त्यस्ता आयोजनामा बजेट �स्ताव गन�।

ऩ.

बहुवष�य ख�रद र �वशेष प�रिस्थ�तबाट �सिजर्त दा�यत्वमध्ये आगामी आ�थर्क वषर्मा भ ु�ानी गनुप
र् न� रकम
तथा �वगत वषर्मा भ ु�ानी गनर् बाँक� रकम �स्ताव गन�।

प.

चालु आ�थर्क वषर्को कायर् �ग�तको आधारमा आगामी आ�थर्क वषर्मा सम्पन्न हुन सक्ने कायर्�मको ला�ग
आवश्यक बजेट मा� �स्ताव गन�।

फ. बजेटको चौमा�सक �वभाजनलाई कामको वा�षर्क योजनाको आधारमा यथाथर्परक हुनेगर� आ�थर्क वषर्को
बीचमा कायर्�म सं शोधन गनर् नपन� गर� चौमा�सक �वभाजन स�हत स्प� हुने गर� बजेट �स्ताव गन�।
ब.

मौ�लक हक कायार्न्वयन गनर् बनेका कानूनबाट �सिजर्त दा�यत्वलाइर् सम्बोधन गन� गर� बजेट �स्ताव गन�।

भ.

सशतर् अनुदान अन्तगर्त हस्तान्तरण भएका आयोजनाको हकमा हस्तान्तरण हुँदाका बखत �सिजर्त
दा�यत्वलाइर् मा� सम्बोधन गन� गर� बजेट �स्ताव गन�।
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म.

�डिजटल नेपाल �ेमवकर् 2076 नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कायर्न्वयनमा रहेकोले सूचना ��व�धको
�वकास र �वस्तार सम्बन्धी ��याकलाप उ� �ेमवकर् अनुकूल हुने गर� बजेट �स्ताव गन�।

७.३ �व�ीय व्यवस्था
ँ ीगत �कृ�तका काममा खचर् गन� व्यवस्था �मलाउने।
क. �स्ताव ग�रएको रकम पुज
ख. बजेट खचर् गन� क्षमताको आधारमा �वस्तृत कायर्�म स�हत बजेट �स्ताव गन�।
७.४ अन्तर सरकार� �व� हस्तान्तरण
क. रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोग ऐन, 2074 र अन्तर सरकार� �व� ब्यवस्थापन ऐन, 2074 मा
ग�रएका ब्यवस्थाका आधारमा बजेट �स्ताव गन�।
ख. �दे श र स्थानीय तहका िजम्मेवार� �भ�का कृ�ष, िशक्षा, म�हला �वकास, बालबा�लका र अपा�को �हत गन�
लगायतका लिक्षत कायर्�मका ला�ग �नि�त ��तशत बजेट �स्ताव गन�।
ग. सं घ, �दे श र स्थानीय तहको अ�धकार सूचीमा परे का कायर्�म/आयोजनाहरूलाई वग�करण गर� सम्बिन्धत
तहले आवश्यक बजेट �स्ताव गन�।
घ. �दे श वा स्थानीय तहबाट कायार्न्वयन हुने रू. ५ करोड वा सो भन्दा बढ� लागतका आयोजना अ�नवायर्
रूपमा रा��य आयोजना ब� कमा ��व� गरे र मा� बजेट �स्ताव गन�।
ङ. तलब भ�ा लगायतका �शास�नक खचर्का ला�ग सशतर् अनुदानमा रकम �स्ताव नगन�।

च. सं घबाट हस्तान्तरण भएका बहुवष�य आयोजना/कायर्�मका ला�ग आवश्यक बजेट सम्बिन्धत तहको
बजेटमा �स्ताव गन�।

ु ूव र् आ�थर्क दा�यत्व �सजर्ना भई सकेको कायर्�म/आयोजनाको ला�ग आवश्यक
छ. सं घबाट हस्तान्तरण हुनप
बजेट सम्बिन्धत तहको बजेटमा �स्ताव गन�।

८. मध्यमकाल�न खचर् संरचना तजुम
र् ा

१.

बजेट तथा कायर्�म �स्ताव गदार् अन्तर सरकार� �व� व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ को
व्यवस्था

र आ�थर्क कायर्�व�ध तथा �व�ीय उ�रदा�यत्व ऐन, २०७६ को दफा ६ को व्यवस्था बमोिजम

यसै साथ सं लग्न अनुसूची ५ मा सं लग्न खाकामा मध्यमकाल�न खचर् सं रचना तयार गर� �स्ताव गन�। सो
खाकामा उल्लेख हुने अपेिक्षत न�तजा/ल�य हा�सल गन� गर� आवश्यक बजेट स�हत योजना तथा कायर्�म
तजुम
र् ा गन�।

२.

चालु मध्यमकाल�न खचर् सं रचनालाई ध्यानमा राखी, सो बमोिजम कायार्न्वयन ग�रने आयोजना/कायर्�म र
सो अन्तगर्तका ��याकलापहरू, सो को ला�ग �नधार्�रत खचर्म मापदण्ड (नम्सर्) का आधारमा लाग्ने
अनुमा�नत लागत तथा त्यस्तो लागत व्यहो�रने �ोत �नधार्रण गन�।

३.

�त्येक �वकास कायर्�म तथा आयोजनाको �ाथ�मकता सं केत (१ वा २), लै ��क उ�रदायी सं केत (१, २
वा ३), ग�रबी �नवारण सं केत (१ वा २), आव�धक योजनाको रणनी�तक सं केत (१–९), जलवायु प�रवतर्न
सं केत (१, २ वा ३) र �दगो �वकास ल�य सं केत (१–१७) उल्लेख गन�। �ाथ�मकता सं केत उल्लेख
गदार् अनुसूची ६ मा सं लग्न आयोजना �ाथ�मक�करणका आधार तथा अनुसूची ७ मा उल्लेिखत
�ाथ�मक�करण गन� त�रका बमोिजम �त्येक कायर्�म/आयोजनाको �ाथ�मकता �म (१ वा २) खुलाउने।
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४.

रा��य योजना आयोग र अथर् मन्�ालयमा हुने नी�त/कायर्�म र �व�नयोजनसम्बन्धी छलफलमा आव�धक
योजना र मध्यमकाल�न खचर् सं रचनाले �नधार्रण गरे को ल�य र �स्ता�वत बजेटबीचको सम्बन्धलाई स्प�
गनुप
र् न�।

५.

आ�थर्क कायर्�व�ध तथा �व�ीय उ�रदा�यत्व ऐन, २०७६ को दफा ९(३) को व्यवस्थाबमोिजमको बजेट
छलफलका ला�ग �स्ता�वत बजेट तथा कायर्�मको क्षे�गत ल�य तथा उपलिब्ध, सम्भाव्यता अध्ययन
��तवेदन, वातावरणीय

अध्ययन, �वस्तृत अध्ययन,

नम्सर्, �इ� तथा �डजाइन स�हत आयोजना स्वीकृ�त

सम्बन्धी कागजात, जग्गा �ा��, आयोजना कायार्न्वयनको समय ता�लका, ख�रब गुरूयोजना तथा वा�षर्क
ख�रद योजना तथा आयोजनाको अपेिक्षत ��तफल समेत आयोजना/कायर्�मगत रूपमा तयार गन�।

९. कायर्�म तथा आयोजना छनोट तथा �स्ताव

१.

रा��य गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकार� र रा��य �ाथ�मकता �ा� आयोजना/कायर्�म, बहुवष�य ठे �ा
सम्झौता भएका र �ोत सु�नि�तता �दइएका कायर्�म/आयोजनाको ला�ग पयार्� रकम सु�नि�त हुने
(Earmark) गर� �स्ताव गन�।

२.

साथै, आगामी आ�थर्क वषर्�भ� नै सम्प� गनर् स�कने, उच्च ��तफल �दने र तत्काल आ�थर्क–सामािजक
लाभ हा�सल हुन सक्ने �मागत �वकास कायर्�म तथा आयोजनालाई �ाथ�मकता �दई �स्ताव गन�।

३.

कायार्न्वयनमा आउने नयाँ कायर्�म/आयोजनाको ला�ग जग्गा �ा�� लगायतका तयार�का ला�ग आवश्यक
�ोत साधन व्यवस्था हुनेगर� बजेट �स्ताव गन�। नयाँ कायर्�म/आयोजना प�हचान तथा �वकास गनर्को
ला�ग बजेट �स्ताव गदार् रा��य योजना आयोगमा रहेको आयोजना ब� कमा ��व� भएका आयोजनामा मा�
बजेट �स्ताव गन�।

४.

�मागत कायर्�म/आयोजना, सम्भाव्यता अध्ययन भैसकेका तथा कायार्न्वयनका ला�ग तयार� पुरा भएका
नयाँ कायर्�म/आयोजनाको �ववरण आयोजना ब� कमा ��व� गराएप�छ मा� कायर्�म �स्ताव गन�।

५.

वैदेिशक �ोत ए�कन गर� सम्झौता बमोिजमको रकम वा �ा� हुने सु�नि�त भएका रकम मा� �स्ताव
गन�। सम्झौता बमोिजम समपूरक कोष (Counterpart Fund) बापत नेपाल सरकारको तफर्बाट आवश्यक
पन� रकम समावेश गन�। वैदेिशक ऋण तथा अनुदान सहायता अन्तगर्तका कायर्�म र आयोजनाको
कायर्सम्प� समय अत्यन्त लामो भएकोले सम्झौताको समय सा�रणी अनुसार कायर्�म/आयोजना सम्प�
गन� गर� खचर्को दक्षता बढाउने।

६.

कायर्�म तथा बजेट तयार गदार् अन्य मन्�ालय/�नकाय वा क्षे�को कायर्�म/आयोजनाको कायार्न्वयन र
उ�ेश्य हा�सल गनर् म�त पुर्याउने, सहकार� र �नजी क्षे�लाई �ब�र्न गन� , सरकार�-�नजी क्षे�को
सहकायर्लाई सहयोग गन� र सेवा �वाहलाई �भावकार� बनाउन सहयोग पुग्ने कायर्�म/आयोजनाहरूलाई
�ाथ�मकता �दने।

७.

कायर्�म/आयोजना तयार गदार् सरकार� �ोत र साधनको समुिचत उपयोग हुने, खचर् �णाल�लाई �व�सनीय,
भरपद� तथा व्यावहा�रक बनाउने र बजेट �व�नयोजन ���यालाई कुशल एवम् ��याकलापमा आधा�रत
बनाउने �वषयलाई �वशेष महत्व �दने।
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८.

�नमार्ण सम्बन्धी आयोजनाका हकमा पूव र् सम्भाव्यता वा सम्भाव्यता अध्ययन, �वस्तृत �डजाइन, जग्गा �ा��,
वातावरणीय �भाव मूल्यांकन तथा रे खांकन/नक्सांकन भइसकेका र �थम चौमा�सक�भ�ै ठे �ा सम्झौता
सम्प� हुन सक्ने कायर्�म तथा आयोजनालाई �ाथ�मकता �दने।

९.

क्षे�गत रूपमा प�हचान भई �ाथ�मकताका आधारमा रा��य आयोजना ब� कमा समावेश भएका नयाँ
आयोजनाहरूको अध्ययन, छनोट, मूल्यांकन तथा �ाथ�मक�करणको ला�ग मन्�ालयगत रूपमा आयोजना
�वकास कोष (Project Development Fund) को व्यवस्था गर� �नि�त अव�ध�भ� आयोजना अध्ययन तथा
�वकास कायर् सम्प� हुने सु�नि�तता गन�।

१०. आयोजना ब�क, कायर्�म/आयोजना छनोट तथा �स्ताव
१. चालु तथा नयाँ आयोजनाहरूका ला�ग बा�षर्क कायर्�म तथा मध्यमकाल�न खचर् सं रचनामा रकम �स्ताव
गदार् आ�थर्क कायर्�वधी तथा �व�ीय उ�रदायीत्व ऐन, २०७६ को दफा ६ बमोिजमका आयोजनाहरू
दफा १७ बमोिजम रा��य आयोजना ब� कमा �स्ताव गन�। �स्ता�वत आयोजना तथा कायर्�महरू रा��य
आयोजना ब� कमा �स्ताव गदार् चालु आयोजनाको हकमा अनूसूची १३ र नयाँ आयोजनाको हकमा अनुसूची
१४ बजो�ममको ढांचा �योग गन�।
२. आयोजनाहरूको प�हचान, वग�करण, सं भाव्यता अध्ययन तथा क्षे�गत रूपमा प�हचान भई �ाथ�मकताका
आधारमा रा��य आयोजना ब� कमा समावेश भएका नयाँ आयोजनाहरूको अध्ययन, छनोट, मूल्यांकन तथा
�ाथ�मक�करणको ला�ग मन्�ालयगत रूपमा आयोजना �वकास कोष (Project Development Fund) को
व्यवस्था गर� �नि�त अव�ध�भ� आयोजना अध्ययन तथा �वकास कायर् सम्प� हुने सु�नि�तता गन�।
३. आयोजनाको प�हचान, छनोट र �ाथ�मक�करणको मापदण्ड �वकास गर� �व�ध स�हतको रा��य आयोजना
ब� क रा��य योजना आयोगमा रहने व्यवस्था
कायार्न्वयनमा रहे का (ongoing)

भए अनुसार सं स्थागत सं रचना स्थापना ग�रएकोले

र नयाँ आयोजनाहरूको �ववरण रा��य योजना ब� क व्यवस्थापन सूचना

�णाल� (Naional Project Bank Management Information System) ��व� गरे प�ात मा� बजेट
�व�नयोजन गन�।

११. कायर्�म कायार्न्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन

१.

कायर्�मको आवश्यकता, कायार्न्वयनमा लै जान आवश्यक पन� कायर्�व�ध, मापदण्ड लगायतका सम्पूणर्
आधारभूत कुराहरू, साधनको सु�नि�तता तथा अनुगमन एवम् मूल्या�नको आधार �नि�त गर� मन्�ालयगत
सीमा (नेपाल सरकार र वैदेिशक सहायता दुवै) �भ� रह� कायर्�म �स्ताव गन�।

२.

मन्�ालय/�नकाय र सो अन्तगर्तको आयोजना कायार्न्वयन तथा खचर् गन� क्षमता सुदृढ�करण जस्ता पक्षलाई
ध्यान �दई कायर्�म �स्ताव गन�। साथै, सं घीय मन्�ालय तथा अन्य �नकाय एवम् �दे श र स्थानीय
तहबीच समन्वय हुनेगर� �स्ताव गन�।

१२. संलग्न गनुप
र् न� �ववरण

१.

आ�थर्क कायर्�व�ध तथा �व�ीय उ�रदा�यत्व

ऐन, २०७६

�स्ताव गन�।
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बमोिजम पेश गनुप
र् न� �ववरण समावेश गर�

२.

�दे श र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने कायर्�म/आयोजनाको �ववरण र सशतर् अनुदानबाट स�ालन हुने
कायर्�म/आयोजनाको �ववरण सं लग्न गन�।

३.

वा�षर्क कायार्न्वयन योजना, �त्येक ��याकलाप सम्प� गनर् लाग्ने लागत, समय र िजम्मेवार �नकाय खुल्ने
गर� ख�रद योजना र मन्�ालयगत/�नकायगत अनुगमन तथा मूल्यांकन योजनाको मस्यौदा सं लग्न गन�।

४.

चालु आ�थर्क वषर् २०७६/७७ वा आगामी आ�थर्क वषर् २०७७/७८ मा सम्प� हुने वा खारे ज हुने
कायर्�म/आयोजनाको �ववरण उपलब्ध गराउने।

५.

�स्ता�वत पन्�� योजनाको न�तजा खाका, �दगो �वकास ल�य सूचकांक, आ�थर्क वषर् २०७५/७६ को
वा�षर्क �वकास कायर्�म स�ालनबाट हा�सल हुन सकेको ��तफल र आयोजना दस्तावेज (Project

document) का आधारमा बजेट छलफल ग�रने हुँदा छलफलका बखत ती दस्तावेज तथा �ववरण अ�नवायर्
रूपमा �स्तुत

गन�। आ�थर्क कायर्�व�ध तथा �व�ीय उ�रदा�यत्व ऐन, २०७६ तथा

आ�थर्क कायर्�व�ध

�नयमावल�, २०६४ को अनुसूची ३ मा उल्लेख भए बमोिजमको �ववरण तयार भई स्वीकृत भएका
कायर्�म तथा आयोजनाको ला�ग मा� बजेट �स्ताव गन�।

६.

कायर्�म/आयोजनाको जोिखम पक्ष एवम् कायार्न्वयनको �ममा थप �ोत आवश्यक पन� भएमा पुष्�ाई
स�हत सो को छु �ै �ववरण तयार गन�। यसको आधारमा आवश्यकता अनुसार अथर् मन्�ालयले थप �ोतको
व्यवस्थापन �मलाउने।
मागर्दशर्नमा उल्लेिखत �नद� शनमा आधा�रत रह� आगामी आ�थर्क वषर् २०७७/७८ को वा�षर्क �वकास
कायर्�म तथा बजेट र मध्यमकाल�न खचर् सं रचना तयार गर� �स्ताव गन�।
पुन�ः आ�थर्क वषर् २०७७/७८ को वा�षर्क �वकास कायर्�म तथा बजेट र ��वष�य मध्यमकाल�न
खचर् सं रचना तजुम
र् ा सम्बन्धी मागर्दशर्न, २०७६ र बजेट कोड सम्बन्धी �ववरण अथर् मन्�ालयको वेब
साइट: https://mof.gov.np र रा��य योजना आयोगको वेब साइट: https://www.npc.gov.np मा समेत हेन र्
स�कने छ।
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अनुसूची १

सं घ, �दे श र स्थानीय तहको कायर् िजम्मेवार�मा पन� �वकास कायर्�म तथा
आयोजनाको वग�करण तथा बाँडफाँट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६
१. पृष्ठभू�म
नेपालको सं �वधान र पन्�� योजनाको आधारप� (मस्यौदा) ले प�रलिक्षत गरे का सोच, ल�य, उ�ेश्य
तथा रणनी�तहरू कायार्न्वयनका ला�ग आगामी आ�थर्क वषर् २०७६/७७ को बजेट माफर्त सं घ, �दे श र
स्थानीय तहको कायर् िजम्मेवार�मा पन� �वकास कायर्�म र आयोजनाको वग�करण तथा बाँडफाँट सम्बन्धी
मापदण्ड, २०७६ तयार भएको छ। सं �वधानले तीनै तहका सरकारहरूको अ�धकार र कायर् िजम्मेवार� �नि�त
गरे को छ। उल्लेिखत अ�धकार र कायर् िजम्मेवार� �योगका ला�ग सम्पूणर् रूपमा �शास�नक सं रचना र �णाल�
पुनःसं रचना

भई

स्थापना

भइसकेका

छन्।

यो

मापदण्ड

नेपालको

सं �वधान, नेपाल

सरकारबाट

�म�त

२०७३/१०/१८ मा स्वीकृत कायर्�वस्तृतीकरण ��तवेदन, अन्तर-सरकार� �व� व्यवस्थापन ऐन, २०७४, नेपाल
सरकार मिन्�प�रषद्बाट �म�त २०७४/१२/०७ मा स्वीकृत मापदण्ड र पन्�� योजनाको आधारप�को
मस्यौदालाई आधार �लइएको छ। साथै चालू वषर्को बजेट कायार्न्वयनको अवस्थालाई समेत आधार �लइएको
छ। आगामी आ�थर्क वषर्को बजेट तयार�का ला�ग �ोत र कायर्�म तथा आयोजनाहरू थप वग�करण स�हत
बाँडफाँट गनुप
र् न� भएकोले �� मापदण्ड तयार ग�रएको हो। �ोत बाँडफाँटका ला�ग सं �वधानको धारा ५९, ६०
र ६१ मा ग�रएको व्यवस्था, रािष्�य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोग ऐन, २०७४ र अन्तर-सरकार� �व�
व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा भएका व्यवस्थाहरूलाई प�न आधार �लइएको छ।
नेपालको सं �वधानले सं घीय सरकारलाई नी�त �नमार्ण, �नयमन तथा ठू ला र वृहत् �भाव पान� आयोजना
तजुम
र् ा एवम् कायार्न्वयनको िजम्मेवार� �दएको छ भने �दे श तह �वकास �नमार्णको �मुख तह हुने र स्थानीय
तह सेवा �वाहको प�हलो �वन्दु हुने प�रकल्पना गरे को छ। नेपाल सरकार (कायर् �वभाजन) �नयमावल�,
२०७४ ले प�न सं घीय मन्�ालयहरूको कायर् नी�त �नमार्ण र �नयमन हुने व्यवस्था समेत गरे को छ। �व�ीय
ु न्दा प�हले नेपाल सरकारबाट भइरहेका कायर्हरूलाई सं �वधान बमोिजम सं घ, �दे श र
सं घीयता कायार्न्वयन हुनभ
स्थानीय तहले सम्पादन गन� गर� वग�करण गनुप
र् न� अवस्था रहेको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका केह� कायर्�म
तथा आयोजनाहरू यथावत् सञ्चालन हुनेछन् भने धेरै कायर्�महरू �ोत स�हत �दे श र स्थानीय तहमा
हस्तान्तरण ग�रनेछन्।
सं �वधानले �दे श र स्थानीय तहका ला�ग आवश्यक पन� �ोत व्यवस्थापनका ला�ग सं घीय सिञ्चत
कोषबाट ती तहहरूमा �व�ीय हस्तान्तरण गन� र सं घीय �वभाज्य कोषबाटर �दे श सि�त कोषबाट राजस्व
बाँडफाँट गन� व्यवस्था गरे को छ। �वगतमा केन्�को मातहतमा रहेको राजस्वको अ�धकारहरू �दे श र स्थानीय
तहमा हस्तान्तरण भएप�छ सं घको राजस्व सं कलनको आधार सं कुचन भएको छ।

सं घको अ�धकार सूचीको

राजस्व �ोतबाट �दे श र स्थानीय तहको खचर्को आवश्यकता पूरा गनर् �व�ीय हस्तान्तरण गनुप
र् न� अवस्था प�न
छ। सं घीय सरकारका अ�नवायर् खचर्हरू सावर्ज�नक ऋणको साँवा तथा व्याज भ ु�ानी, सुरक्षा खचर्, सामािजक
सुरक्षा कायर्�म, कमर्चार�को दा�यत्व एवम् सि�त कोषमा�थका व्ययभार र रा��य गौरवका आयोजनाको ला�ग
�ोतको सु�नि�तता एवम् सं �मणकाल�न आयोजनाहरूको �नमार्ण �छ�ै सम्प� गन� गर� �ोतको व्यवस्थापन
गनुप
र् न� हुन्छ। सं घीय सरकारबाट �ाप्त गन� �व�ीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटका अ�त�र� �दे श र
स्थानीय तहले आफ्नो आन्त�रक �ोत प�रचालन गर� आ-आफ्नो अ�धकार सूची�भ� परे का कायर्हरू गनर् सक्ने
व्यवस्था प�न रहेको छ।
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चालु आ�थर्क वषर् २०७५/७६ चौध� योजनाको अिन्तम वषर् र आगामी आ�थर्क वषर् २०७६/७७
पन्�ौ योजना कायार्न्वयनको प�हलो वषर् भएकोले बजेट तजुम
र् ा तथा �वकास कायर्�मको छनोट, �ाथ�मक�करण
तथा बजेट व्यवस्थापन गदार् पन्�� योजनाले �लएको द�घर्काल�न सोच, ल�य र उ�ेश्य हा�सल हुने गर�
गनुप
र् न�छ।
सं घ, �दे श र स्थानीय तहमा जनशि� स�हतको �शास�नक सं रचना कायार्न्वयनमा आइसकेकोले
सम्बिन्धत तहको �वषय क्षे�गत मन्�ालयहरूबाट �वगतमा स�ा�लत र नयाँ कायर्�म तथा आयोजनाको तत्
तत् क्षे�मा अ�धकारक्षे� अनुसार वग�करण गन� सम्बन्धी मापदण्ड दे हाय बमोिजम रहनेछ। सं घ, �दे श र
स्थानीय तहमा �वकास कायर्�म तथा आयोजनाहरू यस मापदण्डको आधारमा �ोत स�हत बाँडफाँट ग�रनेछ।

२.

�वकास कायर्�म तथा आयोजना वग�करणका आधारहरू
यस मापदण्डको आधारमा चालु आ�थर्क वषर्सम्म सं घबाट सं चालन भइरहे का र नयाँ �वकास कायर्�म

तथा आयोजना वग�करण तथा बाँडफाँटका समिष्टगत र क्षे�गत आधारहरू �नधार्रण ग�रएको छ।
१.१ समिष्टगत आधारहरू

१.

नेपालको सं �वधानको अनुसूची ५, ६ र ८ मा उल्लेिखत सं घ, �दे श र स्थानीय तहको एकल
अ�धकारको सूची अन्तरगतका कायर्हरू तत् तत् तहले सम्पादन गन�। यस अन्तरगत

�व�ीय

सं घीयता कायार्न्वयन हुन ु अगा�ड केन्�बाट कायार्न्वयन भइआएका कायर्�म तथा आयोजनाहरू जुन
तहको कायर्क्षे��भ� पदर्छ, सोह� तहबाट कायार्न्वयन हुने गर� हस्तान्तरण गन�। नयाँ कायर्�म तथा
आयोजनाहरू सं �वधानको अनुसूचीहरूको अ�धकारसूची बमोिजम सम्बिन्धत तहमा �स्ताव गन�।

२.

नेपाल सरकार मिन्�प�रषद्को �नणर्यबाट सं घबाट स�ालन ग�रने गर� �नणर्य भएका �वकास कायर्�म
तथा आयोजनाहरू सं घबाट सं चालन गन�।

३.

नेपाल सरकार (कायर् �वभाजन) �नयमावल�, २०७४ मा उल्लेिखत सं घीय �वषयगत मन्�ालयहरूको
िजम्मेवार�मा परे का कायर्हरू सं घले सम्पादन गन�।

४.

यो मापदण्ड लागू हुन ु पूव र् नै दातृ पक्षसँग सम्झौता भई कायार्न्वयन भएको बाहे क वैदेिशक सहायतामा
सञ्चा�लत �वकास कायर्�महरू तत् तत् तहबाट कायार्न्वयन गन�। साथै, दातृ �नकायसँग थप वा
पूरक सम्झौता गर� सञ्चालन हुने �वकास कायर्�महरूको रा��य तथा अन्तर �दे श वा अन्तर स्थानीय
तह समन्वय तथा अनुगमन एवम् �वकास साझेदारहरूसँग समन्वय र सहजीकरण सं घले गन�।

५.

बहुवष�य ठे क्काप�ा भई सञ्चालनमा रहेका र नेपाल सरकारको दा�यत्व �सजर्ना भएका �वकास
कायर्�महरू �दे श सरकार र स्थानीय तहलाई सवल बनाउँदै क्षमता वृ�� गर� तत् तत् तहमा �ोत र
ठे क्का व्यवस्थापनको अ�भले ख स�हत हस्तान्तरण गन�।

६.

समान �कृ�तका �वकास कायर्�महरूलाई गाभी सं �वधान बमोिजम जुन तहले सञ्चालन गनुप
र् न� हो
सोह� तहमा हस्तान्तरण गन�।

७.

चालु आ�थर्क वषर्मा सम्पन्न हुने आयोजनाहरूलाई सञ्चालन र ममर्तका ला�ग कायर्िजम्मेवार� अनुसार
सं घ, �दे श र स्थानीय तहले �ोत व्यवस्थापन गर� स�ालन गन�।

८.

सं घले सं घीय सं रचना अनकूल नदे िखएका �वकास स�म�त, प�रषद्, बोडर्, कोष, ��तष्ठान, �ा�धकरण, केन्�,
आयोगहरू खारे ज गन�।
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९.

सं घले अनुसन्धानमूलक, अन्वेषणात्मक र �विशष्ट�कृत क्षमता �वकास सम्बन्धी सं स्था वा कायर्�महरू
एक�कृत गर� स�ालन गन�।

१०. सं घले

एक भन्दा बढ� एकाई वा तहमा उपयोग हुने तथा �वभाजन गदार् �ा�व�धक तथा आ�थर्क रुपमा

उपयु� नहुने �कृ�तका सं स्था वा कायर्�महरू एक�कृत रुपमा स�ालन गन�।

११. �वकास

कायर्�म तथा आयोजनाको कायार्न्वयनको ला�ग बृहत् लगानी आवश्यक पन� र वैदेिशक

सहायता प�रचालन गनुप
र् न� रा��य स्तरका कायर्�म तथा आयोजनाहरू सं घले सञ्चालन गन�।

१२. रािष्�यस्तरका

�योगशाला सं चालन र सोको मापदण्ड, �माणीकरण (Accreditation) तथा अनुसन्धानको

कायर् सं घले गन�।

१३. ग�रबी �नवारणमा रा�व्यापी �भाव पान� कायर्�महरू सं घले स�ालन गन�।
१४. एकभन्दा बढ� �दे शमा सञ्चालन हुने कायर्�म तथा आयोजना सं घले र एकभन्दा

बढ� स्थानीय तहमा

स�ालन हुने कायर्�म तथा आयोजना सम्बिन्धत �दे शले कायार्न्वयन गन�। सोको अनुगमन, �नयमन,
समन्वय र सहजीकरण गनर् आयोजना समन्वय/सहजीकरण इकाई सं घमा रहने।

१५. सम��गत/क्षे�गत

नी�त, कानुन, मापदण्ड, रा��य कायर्योजना, �नयमन, समन्वय र अनुसन्धान सम्बन्धी

कायर् सं घले गन�।

१६. सं घ,

�दे श र स्थानीय तहबाट स�ालन हुने आयोजना/कायर्�ममा दोहोरोपना नआउने गर� बजेट तथा

कायर्�म �स्ताव गन�।

१७. रा��य

गौरवका आयोजना तथा रा��य रूपमा रणनी�तक मह�वका कायर्�म/आयोजना सं घबाट स�ालन

गन�।

१८. सं घ,

�दे श र स्थानीय तहको साझा अ�धकार �भ�का सह-लगानीमा सं चालन हुने कायर्�मका ला�ग

लगानीको ढाँचा स�हत कायर्�म �स्ताव गन�।

१९. सं घले

�वशेष अनुदान सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७५ र समपूरक अनुदान सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७५ मा

भएको व्यवस्था बमोिजम �ोत हस्तान्तरण गन�।

२०. सं घबाट

हस्तान्तरण हुन ु पूव र् आ�थर्क दा�यत्व �सजर्ना भइसकेको कायर्�म/आयोजना सम्प� गनर्को

ला�ग आवश्यक पन� बजेट सं घले सशतर् अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउने। �दे श र स्थानीय तहले
प�न यस्ता कायर्�म/आयोजनाको ला�ग �ोतको व्यवस्था गर� अधुरा आयोजनाहरू आगामी दुई वषर्�भ�
सम्प� गन�।

२१. कायर्�ग�तमा

रहे का दुई वषर्�भ� सम्प� हुने कायर्�म/आयोजना सम्प� गनर् सं घ, �दे श र स्थानीय

तहबाट �ोत सु�नि�तता स�हत बजेट �स्ताव गन�।

२२. कायर्�म/आयोजना

�स्ताव गदार् स्वीकृत सं गठन सं रचनालाई आधार �लने। सं स्थागत सं रचना �दे श वा

स्थानीय तहमा गइसकेको तर �वगतमा सं घको कायर्क्षे�मा रािखएका कायर्�म/आयोजना सम्बिन्धत
�दे श एवम् स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गन�।

२३. तीन

तहको अ�धकार क्षे�को स्वीकृत भई लामो समय दे िख न्यून �ग�त भएका र कमजोर कायार्न्वयन

अवस्थामा रहेका �वकास कायर्�म/आयोजनाहरूलाई पुनः�ाथ�मक�करण गन�, गाभ्ने वा बन्द गन�।
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२४. सं घ

र �दे श, सं घ, �दे श र स्थानीय तह तथा �दे श र स्थानीय तहको साझा अ�धकारसूचीमा रहेका

�वषयसँग सम्बिन्धत बृहत् लगानी र अन्तर �दे श �भा�वत आयोजना सं घले गन�, अन्तर स्थानीय तह
�भा�वत आयोजना �दे शले गन� र अन्य स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गन�।

२५. आयोजनाको

लागतको तुलनामा न्यून �व�नयोजन भएका र कुनै कायर्�म अन्तगर्त आयोजनाको सूची

मा� भएका र एकमु� रकम �व�नयोजन हुँदै आएका सालबसाल� �कृ�तका आयोजनाहरू र खास गर�
सडक, �सँचाइ र खानेपानीमा एकमु� रकम उपलब्ध गराई सम्बिन्धत �दे श र स्थानीय तहले नै
�ाथ�मक�करण गर� तीन वषर् �भ� सम्प� हुने गर� कायार्न्वयनको व्यवस्था गन�।

२६. सं घबाट

स�ालन गन� गर� अबण्डा दे खाइएको �वकास कायर्�म/आयोजना �कृ�त हेर� तीन तहमा

�वभाजन गन�।

२७. �व�ीय

सं घीयताको कायार्न्वयन पूवक
र् ा �वकास आयोजनाहरू �नमार्ण सम्प� गन� गर� सशतर् अनुदान

माफर्त �दे श र स्थानीय तहलाई �ोत स�हत आयोजना हस्तान्तरण गन�। सशतर् अनुदान माफर्त �दे श
र स्थानीय तहबाट �नमार्ण र स�ालन हुने कायर्�म तथा आयोजनाको रा��य मापदण्ड र न�तजा
सूचकको आधारमा �ोत हस्तान्तरण गन�।

२८. �ग�त शून्य भएका र बाँक� अव�धमा रकम �व�नयोजन गदार् समेत सम्भावना

नदे िखएका आयोजना/कायर्�म

बजेटबाट हटाई थप अध्ययन स�हत आयोजना ब� कमा समावेश गन� व्यवस्था �मलाई पूव-र् तयार� पुरा
गरे प�ात बजेट �स्ताव गन�।
१.२ क्षे�गत आधारहरू
(क) शासक�य व्यवस्था एवम् सुशासन
१) सं घबाट सञ्चालन हुने
•

सं घीय शासन �णाल� र अन्तर �दे श समन्वय

•

सुशासन �व�र्न तथा शासक�य सुधार

•

मानव अ�धकार

•

रा��य अनुसन्धान, राज� च ुहावट �नयन्�ण, सम्पि� शु�ीकरण तथा ��ाचार �नवारण

•

रा��य तथा अन्तर �ादे िशक आयोजनाहरूको न�तजा व्यवस्थापन

(२) �दे श तहबाट सञ्चालन हुने
•

�ादे िशक शासन �णाल� र अन्तर स्थानीय तह समन्वय

•

सुशासन �ब�र्न तथा शासक�य सुधार

•

वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उत्पादकत्व वृ�� सम्बन्धी अनुसन्धान ब्युरो

•

�ादे िशक तथा स्थानीय आयोजनाहरूको न�तजा व्यवस्थापन

(३) स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने
•

स्थानीय सुशासन र सेवा �वाह

(ख) अथर्
१) सं घबाट सञ्चालन हुने
•

सं घीय सावर्ज�नक �व� व्यवस्थापन
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•

अन्तरसरकार� �व� व्यवस्थापन तथा सं घीय आ�थर्क कायर् �णाल�

•

रणनी�तक �व�ीय हस्तक्षेप तथा �व�ीय उत्�ेरणा सम्बन्धी कायर्

•

ँ ीबजार र कजार् सुरक्षण
ब� �क� तथा �व�ीय क्षे�, पुज

•

आ�थर्क नी�त �व�ेषण

•

आन्त�रक ऋण व्यवस्थापन

•

सावर्ज�नक सं स्थान व्यवस्थापन

•

वैदेिशक अनुदान, सहयोग तथा ऋण प�रचालन

(२) �दे श तहबाट सञ्चालन हुने
•

�ादे िशक योजना तथा सावर्ज�नक �व� व्यवस्थापन

•

सं घको सहम�तमा वैदेिशक अनुदान र सहयोग प�रचालन

•

स्थानीय तहमा �व� हस्तान्तरण

•

लघु बीमा (कृ�ष, पशु) तथा साना �कृ�तका अनुदान

(३) स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने
•

स्थानीय योजना तथा सावर्ज�नक �व� व्यवस्थापन

(ग) उ�ोग, वािणज्य तथा आपू�तर्
(१) सं घबाट सञ्चालन हुने
•

औ�ो�गक लगानी �व�र्न र सहजीकरण

•

औ�ो�गक पूवार्धार �वकास तथा �वशेष आ�थर्क क्षे� �वकास, सञ्चालन र �व�र्न

•

पे�ो�लयम तथा खानी अन्वेषण जस्ता ठू ला लगानी आवश्यक पन� र रािष्�य �हत, ��पक्षीय र बहुपक्षीय
समन्वय आवश्यक पन� सं वेदनशील लगानीका �वषयहरू

•

भू-वैज्ञा�नक सव�क्षण तथा अनुसन्धान

•

बृहत् �भाव पान� औ�ो�गक व्यवसाय �वकास सम्बन्धी कायर्�म

•

व्यापार सूचना, �नयार्त सहयोग, ��पक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार तथा पारवहन

•

खा�वस्तु तथा अत्यावश्यक से वाको सन्तु�लत �वतरण (जस्तैः नुन तथा खा�ा� ढु वानी)

•

दे शभर उत्पा�दत वस्तु र सेवाको रा��य एवम् अन्तरार्��य बजार�करण

•

कम्पनी �शासन सम्बन्धी

•

�वदे शी लगानी स्वीकृ�त सम्बन्धी अनुम�त �लनुपन� उ�ोगको अनुम�त

•

व्यापार सूचना तथा �नकासी �व�र्न

•

�ामीण उ�म �व�ेषण

(२) �दे श तहबाट सञ्चालन हुने
•

�ामीण उ�म (लघु तथा घरे ल ु समेत) तथा उ�मशीलता �व�र्न

•

आन्त�रक बजार �वकास र सोका ला�ग आवश्यक सीप �वकास

•

लघु, घरे ल ु तथा साना उ�ोगको दतार्, नवीकरण, खारे जी, �नयमन, �वकास र �व�र्न

•

औ�ो�गक �ामहरूको स्थापना र स�ालन

27

•

व्यापार सूचना तथा �नकासी �व�र्न

•

उ�मशीलता, व्यवसा�यक सीप �वकास र ता�लम

•

ग�रबी �नवारणका ला�ग लघु उ�म �वकास कायर्�म

•

स्थानीय तहमा उपभोग्य वस्तुको माग आपूत� �व�ेषण

(३) स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने
•

उ�मशीलता, व्यावसा�यक सीप �वकास

•

लघु, घरे ल ु तथा साना उ�ोग �व�र्न र �वकास

•

बजार अनुगमन

•

उपभो�ाको हक �हतका �वषयमा जनचेतना अ�भवृ�� गन� कायर्�महरू

(घ) ऊजार्,जल�ोत तथा �संचाइ
(१) सं घबाट सञ्चालन हुने
•

ठू ला �कृ�तका (तराई-मधेशमा ५,००० हेक्टर भन्दा मा�थ, पहाडी क्षे�मा १०० हेक्टर र �हमाल�
क्षे�मा ५० हेक्टरभन्दा मा�थका) सतह �सं चाइ आयोजनाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, गुरुयोजना तथा
�नमार्ण, ममर्त सम्भार तथा व्यवस्थापन

•

एकभन्दा बढ� �दे शहरूसँग सम्बिन्धत �सं चाइ आयोजनाहरूको �नमार्ण तथा समन्वय

•

अन्तरार्��य सीमा नद�हरूको व्यवस्थापन

•

ठू ला नद�हरू एवम् महाभारत �ं ृखलाबाट उद्गम भएका ठु ला नद�हरूको �नयन्�ण तथा व्यवस्थापन

•

�ादे िशक सीमा नद�हरूको व्यवस्थापन एवम् सम्भा�वत �ववादहरूको समाधान

•

एक भन्दा बढ� �दे शमा स�ालन हुने �सँचाइ तथा नद� �नयन्�ण सम्बन्धी आयोजनाहरू

•

तराई-मधेश र पहाडी को�रडोरमा एक�कृत रूपमा स�ालन ग�रने सतह तथा �लफ्ट �सँचाइ �णाल�
एवम् सौयर् ऊजार्को समेत �योग गर� क्ल�रमा स�ालन ग�रने �वशेष �कृ�तका सतह� र भू�मगत
�सँचाइ �णाल�हरू

•

लम्बाइ २०० �मटर, फेदको चौडाइ १०० �मटर तथा कुल प�हरो क्षे� २०,००० वगर् �मटर भन्दा
मा�थका प�हरो �नयन्�ण तथा व्यवस्थापन

•

२० मेगावाट भन्दा मा�थका जल�व�ुत आयोजनाहरू �नमार्ण र व्यवस्थापन

•

२० मेगावाट भन्दा मा�थका सौयर् उजार् �णाल�

•

३३ के.भी. र सो भन्दा मा�थका �सारण लाईनहरूको �नमार्ण, स�ालन र व्यवस्थापन

•

�व�ुतको रा��य �वतरण �णाल� �वकास र सञ्चालन

•

जल�ोत सम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान

•

मौसम र जल मापन, मौसम तथा जल �वज्ञान सम्बन्धी �वषयहरू

•

जल�ोत, ऊजार्, �सँचाइ, जल उत्प� �कोप सम्बन्धी नी�त, रणनी�त र कानुन �नमार्ण

(२) �दे श तहबाट सञ्चालन हुने
•

तराई-मधेशमा २०० हेक्टर दे िख ५,००० हेक्टरसम्म, पहाडी क्षे�मा ५० हेक्टर दे िख १००
हेक्टरसम्म र �हमाल� क्षे�मा २५ दे िख ५० हेक्टरसम्मका मझौला �कृ�तका �सँचाइ आयोजनाको
अध्ययन, अनुसन्धान, गुरुयोजना तयार�, �नमार्ण एवम् व्यवस्थापन
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•

एकभन्दा बढ� स्थानीय तहसँग सम्बिन्धत �सं चाइ आयोजनाहरूको �नमार्ण तथा समन्वय

•

नयाँ ��व�धमा आधा�रत एक�कृत नद� तथा जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोजनाहरू

•

३ मेगावाट भन्दा मा�थ २० मेगावाट सम्मका (�दे श स्तर�य) जल�व�ुत आयोजनाहरूको �नमार्ण तथा
सञ्चालन

•

३ मेगावाट भन्दा मा�थ २० मेगावाट सम्मका सौयर् उजार् �णाल� आयोजनाहरूको �नमार्ण तथा
स�ालन

•

११ के.भी. दे िख ३३ के.भी. भन्दा साना �सारण लाइन �नमार्ण र व्यवस्थापन

•

�ामीण तथा सामुदा�यक �व�ुतीकरण

•

भू�मगत जल �सं चाइ अन्तरगत मेिशन ��ल टयूबवेल तथा �डप टयूववेल �सं चाइ योजनाहरू

�नमार्ण,

ममर्त तथा व्यवस्थापन
•

मझौला

�कृ�तका

नद�हरू

(महाभारत

पहाड

र

च ुरे

पहाडबाट

उद्गम

भई

बग्ने

नद�)

�नयन्�ण/व्यवस्थापन
•

लम्बाइ १०० दे िख २०० �मटरसम्म, फेदको चौडाइ ५० दे िख १०० �मटर तथा कुल क्षे� ५०००
दे िख २०,००० वगर् �मटर सम्मका प�हरो �नयन्�ण तथा व्यवस्थापन

(३) स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने
•

�ामीण जल�ोत व्यवस्थापन

•

३ मेगावाट सम्मका जल�व�ुत आयोजना �नमार्ण र स�ालन

•

३ मेगावाट सम्मका सौयर् उजार् आयोजना �नमार्ण र स�ालन

•

साना जल�ोत सं रचनाको पुन�नर्मार्ण, पुनस्थार्पन, ममर्त सम्भार तथा व्यवस्थापन

•

�ामीण तथा सामुदा�यक �व�ुतीकरण

•

साना/स्थानीय खोला �नयन्�ण तथा प�हरो व्यवस्थापन

•

घरे ल ु तथा सामुदायीक बायोग्यास �णाल�

यस अिघ नै सं घबाट �दे शमा हस्तान्तरण भए ताप�न यस मापदण्ड बमोिजम पन� �मागत आयोजनाहरू समेत
�दे शको अनुरोधमा सं घबाट पूरा गनर् स�कनेछ।
(ङ) कानुन, न्याय तथा सं सद�य मा�मला
(१) सं घबाट सञ्चालन हुने
•

सव�च्च अदालत, उच्च अदालत, िजल्ला अदालत तथा न्याय �शासन सम्बन्धी कायर्हरू

•

अन्तरार्��य ��तब�ता बमोिजम कानुन तजुम
र् ा

•

सं घीय �णाल� बमोिजम �व�मान कानुनको समीक्षा र प�रमाजर्न तथा नयाँ कानुन �नमार्ण

•

न्याय �शासन सुधार

•

�नःशुल्क कानुनी सहायता

•

कानुनी िशक्षा सचेतना

•

न्याय सम्पादन ता�लम
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(२) �दे श तहबाट सञ्चालन हुने
•

सं घीय �णाल� बमोिजम �ादे िशक कानुन �नमार्ण

•

कानुनी िशक्षा सचेतना

•

मेल�मलाप र मध्यस्थता

(३) स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने
•

स्थानीय सरकारका जन��त�न�धहरूको न्याय सम्पादनसँग सम्बिन्धत ता�लम

•

कानुनी िशक्षा सचेतना

•

स्थानीय मेल�मलाप र मध्यस्थता

•

स्थानीय तहको कानुन �नमार्ण

(च) कृ�ष तथा पशुपन्छ� �वकास
(१) सं घबाट स�ालन हुने
•

कृ�ष तथा पशुपन्छ� सम्बन्धी अनुसन्धान, �योगशाला तथा क्वारे ण्टाइन

•

बजार �ं ृखला �वकास र रा��यस्तरको कृ�ष सूचना तथा सं चार एवम् बजार �व�र्न

•

रासाय�नक मल ख�रद, आयात तथा अनुदान

•

ग�रबी �नवारण सम्बन्धी रा��य स्तरका कायर्�म

•

उन्नत बीऊ �बजन ख�रद, �वकास, �व�र्न र सन्तु�लत �वतरण

•

कृ�ष क्षे�को औ�ो�गक�करण सम्वन्धी कायर्�म

•

पशु स्वास्थ्य, पशु रोग �नयन्�ण, महामार� �नतन्�ण, उपचार र औष�ध �वतरण

•

पशु नश्ल सुधार सम्बन्धी व्यवस्थापन

•

रािष्�यस्तरका खोप उत्पादन तथा व्यवस्थापन

(२) �दे श तहबाट सञ्चालन हुने
•

उत्पादन केन्��त कृ�ष तथा पशुपन्छ� फामर्/केन्�हरू

•

उत्पादन र उत्पादकत्व अ�भवृ�� गन� कायर्हरू

•

कृ�ष क्षे�को व्यावसायीकरण र वजार�करण सम्वन्धी कायर्�म

•

बीऊ आपू�तर् र �नयमन

(३) स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने
•

कृ�ष तथा पशु उत्पादन र उत्पादकत्व अ�भवृ�� गन� कायर्हरू

•

कृ�ष तथा पशु �सार सम्बन्धी कायर्हरू

•

कृ�ष क्षे�को व्यावसायीकरण, बजार�करण र औ�ो�गक�करणका ला�ग उत्पादन वृ�� कायर्�म

(छ) भू�म व्यवस्था, सहकार� तथा ग�रबी �नवारण
(१) सं घबाट स�ालन हुने
•

भू-सूचना तथा अ�भलेख व्यवस्थापन एवम् भू-उपयोग योजना सम्बन्धी कायर्हरू

•

रा��य नाप नक्सा, खगोल तथा सीमा नापी

•

मु� कमैया तथा ह�लया सम्बन्धी कायर्�म

•

सहकार� सम्बन्धी रा��य नी�त, कानुन, मापदण्ड, अनुसन्धान, समन्वय, तथ्यांक व्यवस्थापन र अनुगमन
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(२) �दे श तहबाट सञ्चालन हुने
•

मु� कमैया तथा ह�लया लगायत गर�ब लिक्षत �विशष्ट�कृत कायर्�म

•

गुठ� व्यवस्थापन

•

दुइ वा सो भन्दा बढ� स्थानीय �नकायमा कायर्क्षे� रहेका सहकार�को �नयमन

•

�दे श�भ�का सहकार�को क्षमता �वकास

(३) स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने
•

रािष्�यस्तरमा �भाव पान� बाहे कका नाप नक्सा तथा सीमा नापी

•

मु� कमैया तथा ह�लया लगायत गर�ब लिक्षत �विशष्ट�कृत कायर्�म

•

गुठ�, कोष तथा ��हरूको व्यवस्थापन (नेपाल ��को कायार्लय बाहेक)

•

सहकार� दतार् तथा सहकार�हरूको अनुगमन

(ज) खानेपानी
(१) सं घबाट सञ्चालन हुने
•

रा��य �कृ�तका ठू ला आयोजना

•

सह लगानीमा �नमार्ण हुने वैदेिशक सहायताका आयोजना

•

ढल �शोधन स�हतका आयोजना

•

तराई-मधेशमा १५ हजार, पहाडी क्षे�मा ५ हजार र �हमाल� क्षे�मा १ हजार भन्दा बढ� जनसं ख्यालाई
�शो�धत खानेपानी सेवा पुर्याउने आयोजना

•

खानेपानीको �ोत र �वतरण छु �ाछु �ै �दे शमा पन� खानेपानी आयोजनाहरू

•

ठू लो लगानी आवश्यक पन� बहुउ�ेश्यीय फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा �शोधनका कायर्हरू

(२) �दे श तहबाट स�ालन हुने
•

�दे शस्तरका आधारभूत खानेपानी उत्पादन, �शोधन र �वतरण सम्बन्धी कायर्हरू

•

तराई-मधेशमा ५ दे िख १५ हजार, पहाडी क्षे�मा ३ दे िख ५ हजार र �हमाल� क्षे�मा ५ सय दे िख १
हजार सम्मको जनसं ख्यालाई खानेपानी सेवा पुर्याउने आयोजना

•

फोहोरमै ला व्यवस्थापन र �शोधनका कायर्हरू

•

एकभन्दा बढ� स्थानीय तहलाई �भाव पान� आयोजनाहरू

(३) स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने
•

आधारभूत खानेपानी आयोजना

•

तराई-मधेशमा ५ हजारसम्म, पहाडमा ३ हजारसम्म र �हमालमा ५ सय सम्मको जनसं ख्यालाई
खानेपानी सेवा पुर्याउने आयोजना

•

खानेपानीको �वतरण तथा अनुगमन

•

सरसफाइ सम्बन्धी जनचेतना अ�भवृ��

•

�ामीण खानेपानी तथा सरसफाइ र फोहोरमैला व्यवस्थापन

(झ) गृह
१) सं घबाट सञ्चालन हुने
•

दे श�भ�को शािन्त सुरक्षा, शरणाथ� व्यवस्थापन र अन्तरार्��य सीमा व्यवस्थापन
31

•

अध्यागमन

•

�वपद् व्यवस्थापन

•

केन्��य �हर�, सश� �हर� बल

•

लागू औषध �नयन्�ण

•

कारागार व्यवस्थापन

•

रा��य प�ीकरण तथा अ�भलेख व्यवस्थापन

(२) �दे श तहबाट सञ्चालन हुने
•

�दे श शािन्त सुरक्षा, �दे श �हर� �शासन तथा सामुदा�यक �हर�

•

मानव बेच�बखन र लागू औषध कारोबार सम्बन्धी सूचना सं कलन, �व�ेषण तथा �वाह र �नयन्�ण
तथा सचेतना

•

�दे श लोकमागर् र स्थानीय मागर्मा �ा�फक व्यवस्थापन

•

स्थानीय सेवा �वाह र सुशासन

•

सं घ, सं स्था दतार्, अ�भलेखीकरण र �नयमन

•

�वपद् व्यवस्थापन

(३) स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने
•

मानव बेच�बखन र लागू औषध कारोबार सम्बन्धी सूचना सं कलन तथा सचेतना

•

नगर �हर�

•

स्थानीय शािन्त स�म�त सम्बन्धी कायर्

•

�वपद् व्यवस्थापन

(ञ) परराष्�
१) सं घबाट सञ्चालन हुने
•

पररा� तथा कूटनी�तक मा�मला र अन्तरार्��य सम्बन्ध

•

आ�थर्क कुटनी�त

•

गैर आवासीय नेपाल�

•

राहदानी तथा �भसा

•

�वदे शमा रहेका नेपाल�को अ�भलेख तथा उ�ार

(२) �दे श तहबाट सञ्चालन हुने
•

नभएको

(३) स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने
•

नभएको

(ट) भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात
(१) सं घबाट सञ्चालन हुने
•

ु ी (५) मा उल्लेख भएको सघंको क्षे�ा�धकारमा रहेको सं घीय
नेपालको सं �वधान को अनुसच
लोकमागर्को �वकास तथा �वस्तार
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•

पुव र् – पि�म लोकमागर्बाट �ादे िशक राजधानीहरू तथा केिन्�य राजधानी जोड्ने छोटो दुर�को �तु
मागर् �नमार्ण तथा स्तरो�ोती (ज�टल �कृ�तको सडक खण्डको सुरु�ङकरण गन� कायर् समेत)

•

अन्तरार्��य �समाना (नाका) जोड्ने उ�र – दिक्षण लोकमागर्हरू

•

रा��य राजधानी वा �दे श राजधानीहरूको पूव र् – पि�म लोकमागर्बाट उ�र वा दिक्षण वा दुबै सीमा
जोड्ने व्यापा�रक मागर्हरू

•

पुष्पलाल लोकमागर्बाट रा��य राजधानी तथा

�ादे िशक राजधानी जोड्ने �मुख सडक

•

रा��य लोकमागर् बाट रा��य गौरवका आयोजना स्थलसम्मको पहुँच मागर्

•

रािष्�य लोकमागर्मा पन� पुलहरू

•

सुरुङ मागर् र सुरुङ समेत समावेश भएको मागर्

•

सं घीय लोकमागर्को यातायात तथा सडक सुरक्षा सम्बन्धी कायर्हरू

•

�दे श सरकारको अनुरोधमा नेपाल सरकारले मापदण्ड तोक� सो अनुरूप �नणर्य गर� सं घमा िजम्मेवार�
�दएको सडक

•

रा��य सडक स�ालसँग िजल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक

(२) �दे श तहबाट सञ्चालन हुने
•

नेपालको सं �वधानको अनुसूची (६) मा उल्लेख भएको �दे शको क्षे�ा�धकार मा रहेको �दे िशक
लोकमागर्को �बकास तथा �बस्तार

•

सा�बकका स्थानीय पूवार्धार तथा कृ�ष सडक �वभागबाट भइरहे को सम्पुणर् कायर्हरू (सं रचना स�हत)

•

�ादे िशक राजधानीलाई स्थानय तहको केन्�सँग जोड्ने सडकहरू

•

दुई वा सइ भन्दा बढ� स्थानीय तहको केन्� जोड्ने �मुख सडक

•

�ादे िशक लोकमागर्मा पन� पुलहरू

•

झोलु�े पुल

•

�दे िशक लोकमागर्को यातायात तथा सडक सुरक्षा सम्बन्धी कायर्हरू

•

यातायात कम्पनी दतार्, नवीकरण र सवार� साधन

(३) स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने
•

ु ी (८) मा उल्लेख भएको स्थानीय सरकारको को क्षे�ा�धकार मा रहेको
नेपालको सं �वधान को अनुसच
स्थानीय सडक, कृ�ष सडक तथा �ा�मण सडकको �बकास तथा �बस्तार

•

�ा�मण सडक तथा सामुदा�यक पूवार्धारको �बकास तथा �बस्तार

•

स्थानीय स्तरको यातायात नी�त, अनुम�त, �नयमन र व्यबस्थापन

•

स्थानीय यातायात व्यवस्थापन तथा सडक सुरक्षा

(ठ) म�हला, बालबा�लका तथा ज्ये� नाग�रक
(१) सं घबाट सञ्चालन हुने
•

अन्तरार्िष्�य अ�भसिन्ध, अनुबन्ध सम्बन्धी कायर्हरू तथा ��तवेदन

•

रा�प�त म�हला उत्थान कायर्�म

•

रािष्�य स्तरका वृ�ा�म व्यवस्थापन तथा अनुगमन

•

बालबा�लका सम्बन्धी नी�त �नमार्ण

•

सामािजक सं रक्षणका एक�कृत कायर्�म
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•

सुरिक्षत आवास गृह, बाल कल्याण केन्�

•

रा��य स्तर र दुइ वा सो भन्दा बढ� �दे शमा कायर्क्षे� भएका गैर सरकार� सं स्थाहरूको �नयमन

(२) �दे श तहबाट सञ्चालन हुने
•

�दे शस्तरका म�हला �वकास काय�र्म

•

म�हला सचेतना तथा �वकास सम्बन्धी ता�लम तथा क्षमता अ�भवृ�� सम्बन्धी कायर्�म

•

�दे शस्तरका वृ�ा�म र बाल�ाम व्यवस्थापन तथा अनुगमन

(३) स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने
•

स्थानीयस्तरका म�हला �वकास काय�र्म

•

म�हला सचेतना तथा �वकास सम्बन्धी ता�लम तथा क्षमता अ�भवृ�� सम्बन्धी कायर्�म

•

सामािजक सं रक्षण �ाप्त गन� लाभ�ाह�लाई प�रचय प� �वतरण, ज्ये� नाग�रक म� सञ्चालन, �दवा
सेवा केन्� सञ्चालनका कायर्

•

सामािजक सं रक्षणका स्थानीय ��याकलापहरू

(ड) रक्षा
१) सं घबाट सञ्चालन हुने
•

नेपाल� सेना

•

अन्तररा��य �समानाको सुरक्षा तथा �नयमन

•

रा��य सुरक्षा सूचना तथा सं चार �णाल� एवम् सं जाल स्थापना, सं चालन र व्यवस्थापन

•

रा��य सेवा दलको सं चालन र व्यवस्थापन

•

रा��य �नकु� तथा वन्यजन्तु आरक्षहरूको सुरक्षा

•

�वपद् ��तकायर्मा सहयोग र समन्वय

(२) �दे श तहबाट सञ्चालन हुने
•

नरहेको

(३) स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने
•

नरहेको

(ढ) युवा तथा खेलकुद
(१) सं घबाट सञ्चालन हुने
•

रा��य/अन्तररा��य स्तरको खेल पूवार्धारहरूको �वकास, �नमार्ण तथा स्तरोन्न�त

•

रा��य/अन्तरार्��य स्तरका खेलकुद ��तयो�गताको आयोजना तथा सहभा�गता

(२) �दे श तहबाट सञ्चालन हुने
•

युवा वैज्ञा�नक �ोत्साहन

•

युवासम्बन्धी �ादे िशक नी�त, कानुन, योजना, कायार्न्वयन तथा �नयमन

•

रा��य �वकास स्वयंसेवक प�रचालन

•

स्काउट सम्बन्धी कायर्हरू

•

�दे शस्तरमा खेलकुद �वकास तथा �ादे िशक पूवार्धारहरूको �वकास, �नमार्ण र स्तरो��त

•

�ादे िशक खेलकुद ��तयो�गताको आयोजना तथा सहभा�गता
34

(३) स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने
•

स्थानीय स्तरमा युवा जागरण, सश�ीकरण र प�रचालन

•

स्थानीय स्तरमा युवा सीप, उ�मिशलता तथा नेतत्ृ व �वकास

•

स्थानीय स्तरमा खेलकुद �वकास तथा यसका पूवार्धारहरूको �वकास, �नमार्ण र स्तरो��त

•

स्थानीय स्तरका खेल ��तयो�गता आयोजना

(ण) वन तथा वातावरण
(१) सं घबाट सञ्चालन हुने
•

वन, जै�वक �व�वधता, वनस्प�त तथा ज�डबू ट�, वन्यजन्तु, भू तथा जलाधार सं रक्षण र व्यवस्थापन, जलवायु
प�रवतर्न तथा वातावरण सम्बन्धी नी�त, रणनी�त, कानुन, मापदण्ड, अध्ययन, अनुसन्धान, सव�क्षण, सीमा�न
तथा रािष्�य तथ्या� व्यवस्थापन

•

रािष्�य �नकु�, वन्यजन्तु आरक्ष, सं रक्षण क्षे� तथा सीमसार, साइ�टस तथा वन्यजन्तु अपराध �नयन्�ण,
मध्यवत� क्षे�को व्यवस्थापन

•

अन्तर �ादे िशक रूपमा फै�लएको जंगल, �हमाल, वन सं रक्षण क्षे�

•

रािष्�य स्तरका वनस्प�त तथा �ाणी उ�ान र हव��रयम व्यवस्थापन

•

वन्यजन्तु पालन सम्बन्धी �नयमन

•

�दूषण अनुगमन र �नयन्�ण, काबर्न सेवा र काबर्न सि��त

•

जलवायु प�रवतर्न र रे ड फोरे स्��

•

वन डढे लो �नयन्�ण तथा व्यवस्थापन �णाल�को �वकास

•

�कृ�तमा आधा�रत पयर्टनका ठू ला आयोजनाहरू

•

वन तथा वातावरण सम्बन्धी �विशष्ट�कृत ताल�म

•

सश� वन सुरक्षा

•

बृहत् जलाधार व्यवस्थापन

•

रा�प�त च ुरे तराई मधेश सं रक्षण �वकास स�म�त

•

ह�रत उ�म व्यवस्थापनमा समन्वय र सहयोग

•

�वरुवा उत्पादन र वृक्षारोपणमा समन्वय र सहयोग

(२) �दे श तहबाट सञ्चालन हुने
•

एक भन्दा बढ� स्थानीय तहमा फै�लएको सामुदा�यक र कबु�लयती वनको व्यवस्थापन

•

�दे श�भ�को रा��य वन

•

ज�डबू ट� �वकास, उत्पादन, बजार�करण र �व�र्न

•

भू तथा जलाधार सं रक्षण

•

वन, वनस्प�त, वन्यजन्तु र जै�वक �व�वधता सम्बन्धी �ादे िशक सङ्�हालय व्यवस्थापन

•

�दे श स्तर�य िच�डयाखाना व्यवस्थापन

•

�दुषण अनुगमन तथा �नयन्�ण

•

वन तथा वातावरण सम्बन्धी

•

जलवायु प�रवतर्न न्यूनीकरण तथा अनुकूलन सम्बन्धी कायर्�महरू

•

�वरुवा उत्पादन तथा वृक्षारोपण

ताल�म

35

•

ह�रत उ�म स्थापना तथा स�ालन (का�, गैर का� र पयार् पयर्टन)

•

डढे लो �नयन्�ण तथा व्यवस्थापन

•

�कृ�तमा आधा�रत पयर्टनका �दे श स्तर�य आयोजनाहरू

•

वन तथा वन्यजन्तु अपराध �नयन्�ण

•

वन्यजन्तु पालन

•

कृ�ष वन

•

सडक तथा नहर �कनारा वृक्षारोपण र व्यवस्थापन

३) स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने
•

स्थानीय स्तरमा सामुदा�यक, �ामीण तथा सहर�, धा�मर्क, कवु�लयती वनको सं रक्षण, सम्व�र्न, उपयोग र
�नयमन स्थानीय स्तरमा ज�डबुट� तथा अन्य गैरका� वन पैदावार सम्बन्धी सव�क्षण, उत्पादन, सं कलन,
�व�र्न, �शोधन र बजार व्यवस्थापन

•

स्थानीय �ाणी उ�ान (िच�डयाखाना) स्थापना र स�ालन

•

भू तथा जलाधार सं रक्षण

•

�दूषण �नयन्�ण

•

स्थानीयस्तरको जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी ��याकलापहरू

•

�वरुवा उत्पादन तथा वृक्षारोपण

•

वन उ�म

•

�कृ�तमा आधा�रत पयर्टन

•

डढे लो �नयन्�ण तथा व्यवस्थापन

•

स्थानीय स्तरको भू-उपयोग योजना तथा ह�रत उ�म क्षे� �नधार्रण

•

स्थानीय स्तरको वन, वनस्प�त, जै�वक �व�वधता, वन्यजन्तु सं रक्षण

•

का� तथा गैर का� उ�ोगहरूको स्थापना र व्यवस्थापन

•

सडक तथा नहर �कनारा वृक्षारोपण र व्यवस्थापन

•

कृ�ष वन

•

नद� उकास क्षे�मा वृक्षारोपण, घाँस रोपण तथा व्यवस्थापन

•

वन्यजन्तु पालन

(त) िशक्षा, �वज्ञान तथा ��व�ध
(१) सं घबाट सञ्चालन हुने
•

िशक्षाका ला�ग खा�ा�को व्यवस्थापन र समन्वय

•

उच्च िशक्षा

•

�ा�व�धक िशक्षा तथा व्यावसा�यक ता�लमको समन्वय, मापदण्ड र �माणीकरण

•

प्लानेटो�रयम, �वज्ञान ��व�ध सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान

•

�व�ालय िशक्षा सम्बन्धी �नयमन, पा��म �वकास

•

माध्य�मक तहको पर�क्षा मानक तथा मापदण्ड �वकास र समन्वय एवम् �माणीकरण

•

िशक्षक सेवा आयोग सम्बन्धी कायर्

•

रा��य शैिक्षक तथ्यांक तथा अ�भलेख व्यवस्थापन
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•

रा��य स्तरमा िशक्षा सम्बन्धी अनुसन्धान र �वकास सम्बन्धी कायर्हरू

(२) �दे श तहबाट सञ्चालन हुने
•

�व�ालय तहका िशक्षकहरूको ता�लम सम्बन्धी कायर्

•

माध्य�मक तह कक्षा १० को एस इ इ पर�क्षा स�ालन

•

अपांगता भएका बालबा�लकाहरूका ला�ग �वशेष आवासीय �व�ालयहरू स�ालन

•

व्यावसा�यक िशक्षा तथा �ा�व�धक ताल�म

•

पो�लटे िक्नक सञ्चालन

•

�वज्ञान सं �ाहलय र अनुसन्धान केन्�हरू

•

सामुदा�यक पुस्तकालयहरूको स�ालन

•

िशक्षक सेवा आयोगबाट �त्यायोिजत कायर्हरू

•

नमुना �व�ालय �वकास

•

�दे श स्तर�य शैिक्षक तथ्यांक �वकास

(३) स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने
•

�व�ालय िशक्षासँग सम्बिन्धत कायर्हरू

•

अनौपचा�रक िशक्षा, साक्षरता कायर्�म

•

बाल �वकास कायर्�म

•

शैिक्षक तथ्यांक र अ�भलेख व्यवस्थापन

•

�न्�पी�डत प�रवार िशक्षाको व्यवस्थापन (स�हद ��त�ान माफर्त स�ालन हुने िशक्षा कायर्�म)

•

�वशेष �कृ�तका छा�वृि� (�न्�पी�डत, स�हद प�रवार, �वप� लिक्षत)

•

�व�ालय तहका िशक्षकहरूको सेवा सु�वधा सम्बन्धी कायर्हरू

(थ) �म, रोजगार तथा सामािजक सुरक्षा
(१) सं घबाट सञ्चालन हुने
•

सामािजक सुरक्षा सम्बन्धी नी�त, कानुन र मापदण्ड

•

आन्त�रक तथा वैदेिशक रोजगार सम्बन्धी नी�त, �नयमन, व्यवस्थापन र समन्वय

•

�म तथा रोजगार सम्बन्धी नी�त, कानून, मापदण्ड र अ�भलेख व्यवस्थापन

•

मयार्�दत �म र व्यवसायजन्य सुरक्षाको �नयमन / अनुगमन

•

सीप �वकास सम्बम्धी क्षमता �वकास / ताल�म र रोजगार �व�र्न

(२) �दे श तहबाट सञ्चालन हुने
•

सीप �वकास सम्बम्धी क्षमता �वकास / ताल�म र रोजगार �व�र्न

•

आन्त�रक रोजगार� �व�र्न

(३) स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने
•

सामािजक सुरक्षाका कायर्�म

•

स्थानीय स्तरको सीप �वकास र रोजगार �व�र्न

(द) सहर� �वकास
(१) सं घबाट सञ्चालन हुने
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•

सहर� �वकास सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, गुरु योजना तथा मापदण्ड तजुम
र् ा तथा �नयमन

•

�दे श सरकार र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका बाहे क वहुव�षर्य ख�रद गुरुयोजना स्वीकृत भइ
ठे �ा ���यामा रहे का आयोजनाहरू सम्प� गर� हस्तान्तरण गन� गर� सं घले स�ालन गन�।
आयोजनाहरूको

हकमा

सम्बन्धीत

�दे श

र

स्थानीय

तहले

अनुरोध

गरे मा

ठु ला

नयाँ

�कृ�तका

आयोजनाहरूको कायार्न्वयन गन�
•

सं घीय सरकारका भवन �नमार्ण, ममर्त सम्भार सं घले स�ालन गन� तर अन्तरार्��य स्तरका बहुउपयोगी
सम्मेलन केन्� �नमार्ण सम्प� भई सम्बन्धीत तहमा हस्तान्तरण भइसकेप�छ स�ालन र ममर्त सम्भार
सम्बिन्धत तहले गन�

•

रा��य स्तर र वातावरणीय रुपमा सं वेदनशील शहर� पूवार्धार �नमार्ण तथा शहर� पुनउर्त्थान
कायर्�मको कायार्न्वयन

•

मेघा �स�ट तथा स्माटर् �स�टको सहर� �वकास

•

रा��यस्तरका सहर� पूवार्धार �नमार्ण तथा सञ्चालन

•

रा��य भवन �नमार्ण सम्बन्धी सं �हता, मापदण्ड तजुम
र् ा, कायार्न्वयन तथा �नयमन

•

अन्तर �ादे िशक तथा क्षे�ीय स्तरका सहर� पूवार्धार �नमार्ण तथा स�ालन

•

रा��य स्तरका आयोजनाबाट �वस्था�पतका ला�ग पूवार्धार सम्बन्धी नी�त, कानुन, मापदण्ड र
कायार्न्वयन तथा �नयमन

•

एक�कृत वस्ती �वकास

•

ु , वहुतले, सामु�हक र सरकार� आवास नी�त योजना तजुम
सं य�
र् ा र �नयमन

•

सं घीय राजधानी क्षे�को नी�त, योजना, मापदण्ड �नमार्ण, समन्वय र अनुगमन

•

काठमाण्डौ उपत्यका लगायतका �मुख उपत्यका तथा मुख्य सहर� क�रडोरको एक�कृत सहर� �वकास
योजना तजुम
र् ा

(२) �दे श तहबाट सञ्चालन हुने
•

�दे श�भ�को सहर� �वकास योजना तजुम
र् ा, सहर� पूवार्धार �नमार्ण, स�ालन, ममर्त सं भार

•

�दे श अन्तगर्तका आवास तथा भवन सम्बन्धी योजनाहरूको कायार्न्वयन र मागर्�नद� शन

•

�ादे िशक राजधानी र अन्तर स्थानीय सहरको योजना तजुम
र् ा, कायार्न्वयन तथा सं योजन

•

लिक्षत आवास कायर्�मको नी�त, योजना र कायार्न्वयन

•

�दे श स्तरका एक�कृत बस्ती �वकास

•

�दे श तहका सरकार� भवन �नमार्ण तथा ममर्त सम्भार

•

आधु�नक, बहुउपयोगी सम्मेलन केन्�हरूको �नमार्ण, स�ालन र ममर्त सं भार

(३) स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने
•

सहर� �वकास, बस्ती �वकास र भवन सम्बन्धी स्थानीय तहको नी�त, कानून, मापदण्ड र योजना तजुम
र् ा,
कायार्न्वयन र �नयमन

•

एक�कृत बस्ती �वकासका ला�ग जग्गाको एक�करण तथा जग्गा �वकास र व्यवस्थापन

•

स्थानीय तहका सहर� पूवार्धार

•

स्थानीय तहका सरकार� भवन, �व�ालय, सामुदा�यक भवन, सभागृह तथा अन्य सावर्ज�नक भवन र
सं रचना �नमार्ण र ममर्त सं भार
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(ध) सं स्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक उ�यन
(१) सं घबाट सञ्चालन हुने
•

हवाइ यातायात तथा नाग�रक उ�यन

•

पयर्टन सम्बन्धी नी�त, कानुन र गुरुयोजना

•

रा��य तथा अन्तररा��य स्तरमा पयर्टन �व�र्न

•

रा��य स्तरका पयर्टन पूवार्धार

•

रा��य सं �हालय तथा अ�भलेखालय

•

�व� सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदा

•

पुराताित्वक, ऐ�तहासक तथा सांस्कृ�तक महत्वका सम्पदा र �ाचीन स्मारक र सो सम्बन्धी अध्ययन,
अन्वेषण र अनुसन्धान

•

ठू ला ��तष्ठान र स�म�तहरू

(२) �दे श तहबाट सञ्चालन हुने
•

�दे श स्तरका पयर्टन पूवार्धार

•

भाषा, �लपी, सं स्कृ�त, ल�लतकला र धा�मर्क सम्पदा सं रक्षण

•

�दे श सं �हालय

•

सं स्कृ�त तथा पयर्टन �व�र्न सम्बन्धी कायर्हरू

(३) स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने
•

स्थानीय पयर्टन पूवार्धार

•

स्थानीय स्तरका ऐ�तहा�सक तथा पुराताित्वक महत्वका सम्पदा स्मारक सं रक्षण

•

परम्परागत जा�ा मेला सं चालन र व्यवस्थापन

•

सं स्कृ�त तथा पयर्टन �व�र्न सम्बन्धी कायर्हरू

(न) सं घीय मा�मला तथा सामान्य �शासन
(१) सं घबाट स�ालन हुने
•

सामािजक सुरक्षा सम्बन्धी नी�त मापदण्ड र �ोत �व�नयोजन

•

सं घीय तथा स्थानीय मा�मला �िशक्षण

•

�शासन सुधार

•

सं घीय �नजामती सेवा र अन्य सं घीय सरकार� सेवाका कमर्चार�को क्षमता �वकास, �िशक्षण तथा
कल्याण

•

स्थानीय पूवार्धार �वकास सम्बन्धी नी�त मापदण्ड

(२) �दे श तहबाट सञ्चालन हुने
•

स्थानीय शासन तथा सामुदा�यक �वकास र �दे श स्तरका पूवार्धार �नमार्ण

•

�दे श तथा स्थानीय मा�मला �िशक्षण

•

�दे श तथा स्थानीय �नजामती सेवा र अन्य �ादे िशक सरकार� सेवाका कमर्चार�को क्षमता �वकास,
�िशक्षण तथा कल्याण

(३) स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने
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•

पञ्जीकरण दतार् तथा अ�भले ख व्यवस्थापन

•

स्थानीय पूवार्धार तथा �ामीण �वकास

•

सामािजक सुरक्षा कायर्�म स�ालन

(प) सञ्चार तथा सूचना ��व�ध
(१) सं घबाट सञ्चालन हुने
•

सबै �योजनका ला�ग

��क्वेन्सी बाँडफाँट गन�, अ�बर्टल स्लटको �योग गन�, ��क्वेन्सी अनुगमन गन�

र रे �डयो ��क्वेन्सी सम्बन्धी �नयामक कायर्
•

केन्��य स्तरका सूचना ��व�ध पूवार्धारको �नमार्ण, स�ालन र �नयमन

•

रा��य स्तरका रे �डयो, टे �ल�भजन तथा अन्य स�ार माध्यम स�ालन अनुम�त, सं चालन र �नयमन

•

हुलाक सम्बन्धी नी�त �नयमन, सं चालन तथा व्यवस्थापन

•

सुरक्षण मु�ण

•

स्याटे लाइट स�ालन तथा �नयमन

•

चलिच� जाँच

(२) �दे श तहबाट सञ्चालन हुने
•

१०० दे िख १००० वाटसम्मको एफ. एम. रे �डयो र केबुल टे �ल�भजनको ��क्वेन्सी �ा�� प�ातको
स�ालन अनुम�त, नवीकरण र �नयमन

•

�दे श स्तरमा तारयु� र तारर�हत �ोडब्याण्ड पूवार्धारको �वकास, व्यवस्थापन र �नयमन

•

�दे श �भ� स�ार �ाम सं चालन, व्यवस्थापन र �नयमन

•

�दे श स्तरका सूचना ��व�ध पाकर्को योजना, �नमार्ण, व्यवस्थापन र �नयमन

(३) स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने
•

१०० वाट सम्मका एफ .एम.रे �डयो स�ालन अनुम�त, नवीकरण र �नयमन

•

स्थानीय क्षे� �भ� टे �लसेन्टर स�ालन चलिच� भवन �नमार्ण इजाजत तथा जाँचपास

•

स्थानीय तहका प�प��काको �काशन अनुम�त, अ�भलेख र �नयमन

(फ) स्वास्थ्य तथा जनसं ख्या
(१) सं घबाट सञ्चालन हुने
•

स्वास्थ्य तथा जनसं ख्या सम्बन्धी अनुसन्धान, समन्वय, मापदण्ड तथा �नयमन

•

�विशष्ट�कृत स्वास्थ्य सेवा, �विश�ीकृत क्षे�ीय अस्पताल

•

रा��य स्तरका तथा छु �ै ऐन वा �कृयाबाट स्था�पत अस्पतालको सञ्चालन र �नयमन

•

खोप, औष�ध, उपकरण, अस्पताल तथा �योगशाला सम्बन्धी मापदण्ड तथा �नयमन

•

स्वास्थ्य बीमा

•

महामार� तथा �कोप रोग �नयन्�ण

•

बसाइसराइ सव�क्षण एवम् िस्थ�त �व�ेषण
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(२) �दे श तहबाट सञ्चालन हुने
•

सा�वकमा रहे का क्षे�ीय, उपक्षे�ीय तथा अ�ल अस्पताल, आयुव�द िच�कत्सालय र िजल्ला अस्पताल

•

खोप, औष�ध, उपकरणको सञ्चालन

•

स्थानीय तहहरूबीच स्वास्थ्य सेवाको समन्वय

•

�ादे िशक स्तरको जनसांिख्यक सूचना व्यवस्थापन, क्षमता �वकास तथा अध्ययन

(३) स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने
•

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा

•

स्वास्थ्य चौक� र स्वास्थ्य केन्�को स�ालन र व्यवस्थापन

•

�व�भ� रोग सम्बन्धी रोकथाम, �नयन्�ण, जनचेतना, �ब�र्नात्मक र उपचारात्मक कायर्�म

(ब) योजना तथा तथ्या� व्यवस्थापन
(१) सं घबाट सञ्चालन हुने
•

�दघर्काल�न सोच, नी�त तथा योजना (आव�धक समेत) �नमार्ण

•

�वकास योजनाको अनुगमन, मूल्यांकन तथा अनुिशक्षण र सं घीय सं रचना बमोिजमको समन्वय

•

सं घीय मध्यमकाल�न खचर् सं रचना

•

�दगो �वकास ल�य सम्बन्धी रा��य नी�त �नमार्ण, ल�य �नधार्रण, समन्वय तथा अनुगमन

•

सावर्ज�नक �नजी साझेदार� सम्बन्धी नी�त, योजना तथा समन्वय

•

रािष्�य �वकास स्वयंसेवक सम्बन्धी नी�त मापदण्ड तथा समन्वय

•

रा��य तथ्यांक नी�त, मानक र गुणस्तर, समन्वय तथा व्यवस्थापन

(२) �दे श तहबाट सञ्चालन हुने
•

�ादे िशक योजना तजुम
र् ा, अनुगमन, मूल्यांकन र अनुिशक्षण

•

�दे श मध्यमकाल�न खचर् सं रचना

•

�दगो �वकास ल�यको �दे श तहमा आन्त�रक�करण, कायार्न्वयन तथा समन्वय

•

सावर्ज�नक �नजी साझेदार� सम्बन्धी �ादे िशक योजना तथा कायार्न्वयन

•

�ादे िशक तथ्यांक र अ�भलेख सम्बन्धी योजना, सं कलन तथा व्यवस्थापन

(३) स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने
•

स्थानीय योजना तजुम
र् ा, अनुगमन, मूल्यांकन र अनुिशक्षण

•

स्थानीय तहको मध्यमकाल�न खचर् सं रचना

•

�दगो �वकास ल�यको स्थानीय तहमा कायार्न्वयन

•

सावर्ज�नक �नजी साझेदार� सम्बन्धी स्थानीय योजना तथा कायार्न्वयन

•

स्थानीय तथ्यांक र अ�भलेख सम्बन्धी योजना, सं कलन तथा व्यवस्थापन

•

व्यि�गत घटना दतार्, अ�भलेख व्यवस्थापन र ��तवेदन
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अनुसूची २
सं घमा रहने कायर्�म/आयोजनाहरूको �ववरण
सुरू तथा सम्प�
�.स.

ब.उ.शी.नं.

कायर्�म/आयोजना

वषर् र कुल

�मुख

लागत

��तफल

हालसम्मको

आ.व.

�ग�त

२०७६/७७
मा स�ालन
हुने �मुख

(रू करोडमा)

��याकलापहरू

१
२
३
४

अनुसूची ३
�दे शमा हस्तान्तरण हुने कायर्�म/आयोजनाहरूको �ववरण

�.सं .

ब.उ.शी.

कायर्�म/आयो

नं.

जना

सुरू तथा सम्प�
वषर् र कुल लागत
(रू लाखमा)

बहुवष�य ठे �ा

हालसम्मको �ग�त

भएको भए

�मुख

रकम

��तफल

भौ�तक

�व�ीय

(रू लाखमा)

१
२
३
४

अनुसूची ४
स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने कायर्�म/आयोजनाहरूको �ववरण

�.सं .

ब.उ.शी.नं.

कायर्�म/आयो
जना

सुरू तथा सम्प�
वषर् र कुल लागत
(रू लाखमा)

१
२
३
४
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बहुवष�य ठे �ा

हालसम्मको �ग�त

भएको भए

�मुख

रकम

��तफल

(रू लाखमा)

भौ�तक

�व�ीय

अनुसूची ५
मध्यमकाल�न खचर् सं रचना (२०७७/७८- २०७९/८०)मा समावेश गनुपर् न� �वषयवस्तु
मन्�ालय/आयोगः (Font: का�लमाट� १२)
क्षे�ः(Font: का�लमाट� १२)
१. पृ�भू�म (Font: का�लमाट� १२)
�वषय क्षे�सँग सम्बिन्धत वतर्मान अवस्था, �दगो �वकास ल�य सम्बन्धमा �वषय क्षे�गत व्यवस्था र �वषय
क्षे�गत नी�त, रणनी�त एवम् सरकारको क्षे�गत �ाथ�मकता तथा ��तब�ता समेटेर एक अनुच्छे दमा र बढ�मा
आधा पृ�सम्म ले � स�कने।(Font: का�लमाट� ११)
२. समस्या तथा च ुनौती (Font: का�लमाट� १२)
यस क्षे�का कायर्�म कायार्न्वयनमा �व�मान �मुख समस्या दुई वाक्यमा नबढ्ने गर� एक अनुच्छे द तथा
आगामी �दनमा सामना गनुप
र् न� च ुनौती समेत गर� एक अनुच्छे दमा ले� स�कने। (Font: का�लमाट� ११)
३. सोच (Font: का�लमाट� १२)
पन्�ौ योजनामामा उिल्लिखत �वषय क्षे�गत सोच ले�,े एक भन्दा बढ� क्षे�को भएमा सबै क्षे�को सोच ले�े र
को�मा क्षे� खुलाउँदा उपयु� हुने। (Font: का�लमाट� ११)
४. उ�ेश्य (Font: का�लमाट� १२)
पन्�ौ योजनामाउिल्लिखत �वषय क्षे�गत उ�ेश्य ले�,े एक भन्दा बढ� क्षे�को भएमा सबै क्षे�को उ�ेश्य ले�े र
को�मा क्षे� खुलाउन उपयु� हुने। (Font: का�लमाट� ११)
५. रणनी�त (Font: का�लमाट� १२)
पन्�ौ योजनामाउिल्लिखत �वषय क्षे�गत रणनी�त ले�,े एक भन्दा बढ� क्षे�को भएमा सबै क्षे�को रणनी�त ले�े
र को�मा क्षे� खुलाउने। (Font: का�लमाट� ११)
६. �वषय क्षे�गत न�तजा सूचक र ल�य (Font: का�लमाट� १२)
आगामी ३ आ.व.को ल�य �नधार्रण गदार् पन्�ौ योजनाको ल�यलाई मूल आधार मानी ल�य उल्लेख गन�।

सूचक
१

एकाई{
२

आ.व. २०७५/७५

आ.व. २०७६/७७

सम्मको वास्त�वक

सम्मको अनुमा�नत

उपलिब्ध

उपलिब्ध

३

४
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मध्यमकाल�न ल�य
२०७७/७८

२०७८/७९

५

६

२०७९/८०
७

७. �वषय क्षे�गत खचर् तथा �ोतको ��वष�य अनुमान (Font: का�लमाट� १२)
अनुसूची १ र २ को आधारमा तयार गन�।
ah]6 cg'dfg
cf=j=

s'n

rfn'

; |f]t

j}b]lzs
k'F
hLut
ljQLo Joj:yf g]kfn ; /sf/
j}b]lzs C0f
cg'dfg

२०७७/७८
२०७८/७९
२०७९/८०
८. कायर्�म/आयोजनाको संिक्ष� �ववरण (Font: का�लमाट� १२)
उ�ेश्य सं िक्ष�मा ले �े (जस्तैः ग�रबी �नवारण, क्षमता �वकास)। कायर्�म वा आयोजनाको सुरु र
समा� हुने �म�त अ�नवायर् रूपमा खुलाउने। सालबसाल� �कृ�तका कायर्�म भएमा ५ वषर्को अव�धलाई एक
चरण मानी सो अनुसार उल्लेख गन� र आयोजना अव�धको कुल लागत उल्लेख गन� र सोको पुष्�ाई �दने।
साधारण �शासन तफर् अव�ध र लागत उल्लेख गनुर् नपन�। आगामी तीन वषर्को उपलिब्ध सूचक उल्लेख गदार्
प�रमाण खुलाउने तथा खुलाउन नस�कने �कृ�तको भएमा छोटो बुँदामा “....... भएको हुने” भनी उल्लेख गन�।
ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना

उ�ेश्य

आयोजना
लागत रू

अव�ध

लाखमा

(शुरु र

पुष्�ाँई

आगामी तीन वषर्को
उपलिब्ध सूचक

समा��_
१

२

३

४

५

६

७

९. जोिखम पक्ष तथा अनुमान (Font: का�लमाट� १२)
ँ लन तथा सम्बोधन
आगामी तीन वषर्मा कायर्�म कायार्न्वयन गदार् आइपन� सम्भा�वत जोिखमको आक
स�हत २ वाक्यमा बढ�मा एक अनुच्छे द ले�।
े प�हलो वाक्यमा उल्लेख �मुख अनुमान उल्लेख गन�। दो�ो
वाक्यमा उ� कायर्हरू नभएमा अपेिक्षत उपलिव्ध हा�सल नहुने जोिखम रहन्छ सो उल्लेख गन�। (Font:
का�लमाट� ११)
१०. कायर्�मको �ाथ�मक�करण, सांकेतीकरण तथा ��वष�य खचर् अनुमान
•

रणनी�तक स्तम्भ- महल १६ मा पन्�ौ योजनामा उल्लेिखत जुन रणनी�तसँग यो कायर्�म/आयोजना
सम्बिन्धत छ सो रणनी�त नम्बर उल्लेख गन�।

•

�ाथ�मकता�म- महल १७ मा �वकास कायर्�म/आयोजनाको �ाथ�मकता १ वा २ मध्ये कुन हो सो
अनुरूप P1 वा P2 उल्लेख गन�।
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•

�दगो �वकास ल�य सं केत- महल १८ �वकास कायर्�म/आयोजना �दगो �वकासका १७ वटा

ल�यहरूमध्ये कुन कुनसँग सम्बिन्धत छ, सो अुनरूप नम्बर उल्लेख गन�।
•

ग�रबी �नवारण सं केत- महल १९ �वकास कायर्�म/आयोजना ग�रबी �नवारण सं केत १, २ वा ३
मध्ये कुन हो सो अनुरूप अं क उल्लेख गन�।

•

लै��क सं केत- महल २० �वकास कायर्�म/आयोजना लै ��क सं केत १, २ वा ३ मध्ये कुन हो सो
अनुरूप अं क उल्लेख गन�।

•

जलवायु सं केत- महल २१ �वकास कायर्�म/आयोजना जलवायु सं केत १, २ वा ३ मध्ये कुन हो सो
अनुरूप अं क उल्लेख गन�।

•

आ.व. २०७७/७८ को �व�नयोजन क्षे�गत �व�नयोजनको सीमा �भ� रह� गन� र सो को चालु,
पुजीगत वा �व�ीय व्यवस्थामा सम्बिन्धत महलमा उल्लेख गन�। सो समेतको आधारमा प�छल्ला दुई
आ�थर्क वषर् २०७८/७९ र २०७९/८०को खचर्को �क्षेपण गर� सम्बिन्धत महलमा उल्ले ख गन�।

•

खचर् �क्षेपण गदार् आगामी आ.व.मा सम्प� हुने आयोजनाका ला�ग पयार्� रकमको व्यवस्था गन� तथा
सो सम्प� हुने अव�धप�छ रकम व्यवस्था गन�।

•

साधारण खचर्को हकमा तलब बाहेकको खचर्मा मु�ािस्फ�तलाई आधार मा�े।

•

ँ लन गरे को �ोत �भ� रहेर मा� कुल खचर् �क्षेपण गन�।
�ोत स�म�तले आक

•

�क्षेपण गदार् रकम बाँक� रहेमा नयाँ कायर्�म वा आयोजनाको ला�ग बाँक� रकम एकमु� अनुमान
गन�।
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अनुसूची ६
कायर्�मको �ाथ�मक�करण, सांकेतीकरण तथा ��वष�य खचर् अनुमान

रणनी�तक

�ाथ�मकता �म

�दगो �वकास

ग�रबी

ल� �गक सं केत

जलवायु सं केत

9

�व�ी

8

ँ ी
पुज

7

चालु

6

कुल

5

चालु

4

कुल

3

�व�ी

को खचर् �क्षेपण

ँ ी
पुज

को खचर् �क्षेपण

चालु

को �व�नयोजन

�व�ी

2

आ.व. २०७८/७९

ँ ी
पुज

1

आ.व. २०७७/७८

कुल

सं

आ.व. २०७७/७८
कायर्�म

�

बजेट उपिशषर्क

(रकम रु.लाखमा)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

११. ��वष�य खचर्को �ोत �क्षेपण
अनुसूची १ मा उिल्लिखत कायर्�मगत खचर्को �ोतको �ववरण उल्लेख गन�, वैदेिशक सहायता अनुमान गदार्
सम्झौता भइसकेको वा ��तब�ताको �ममा रहे सोको पुष्�ा� स�हत तयार गन�।
अनुसूची ७
��वष�य खचर्को �ोत �क्षेपण
(रकम रु.लाखमा)

वैदेश�क ऋण

अनुदान

वैदेश�क

सरकार

नेपाल

कुल

वैदेश�क ऋण

वैदेश�क

जना

�क्षेपण

सरकार

/आयो

खचर् �क्षेपण

नेपाल

क

अनुमान

कुल

म

आ.व. २०७८/७९ को खचर्

वैदेश�क ऋण

उपशीषर्

आ.व. २०७७/७८ को

अनुदान

सं .

आ.व. २०७७/७८ को

वैदेश�क

कायर्�

नेपाल

बजेट

कुल

�.

१२. ��त इकाइ लागत अनुमान
अनुसूची ८
��त एकाई लागत
�.स.

�वषय क्षे�

��तफल

एकाई
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��त एकाई लागत (रू.
हजारमा)

कै�फयत

ु ी ९
अनूसच

कायर्�म/आयोजना �ाथ�मक�करणका आधार
�वकास आयोजना/कायर्�मलाई �ाथ�मक�करण गनर्को ला�ग सम� �वषयगत क्षे�लाई ५ क्षेवटा �मुख
क्षे�हरूमा वग�करण गर� र त्यसअन्तगर्त पन� उपक्षे� दे हाय बमोिजम छु �ाईएको छ।
�.सं .

�मुख क्षे�हरू

उपक्षे�हरू

१

आ�थर्क क्षे�

उ�ोग, वािणज्य, आपू�तर्, पयर्टन, अथर् र �म

२

कृ�ष, भू�मसुधार तथा वन क्षे�

कृ�ष �वकास, पशुपन्छ�, भू�मसुधार तथा व्यवस्था र वन तथा
भू–सं रक्षण

३

पूवार्धार क्षे�

सडक तथा अन्य यातायात, शहर� �वकास, �सं चाई, सूचना तथा
स�ार, �वज्ञान तथा ��व�ध, ऊजार् र स्थानीय पूवार्धार �वकास

४

सामािजक क्षे�

िशक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण, म�हला बालबा�लका तथा समाज
कल्याण, खानेपानी तथा सरसफाई र सं स्कृ�त

५

सुशासन तथा अन्य क्षे�

मा�थ उल्लेिखत वग�करणमा नपरे का अन्य सम्पूणर् क्षे�हरू
जस्तैः जनसं ख्या, वातावरण, गृह, रक्षा, योजना, तथ्यांक, �वपद्
व्यवस्थापन, न्याय, �नवार्चन, मानव अ�धकार, आ�द

• �वकास आयोजना/कायर्�मलाई �ाथ�मक�करण गनर्को ला�ग ६ वटा सामान्य आधार र २ वटा क्षे�गत
आधारहरू तय गर� सामान्य आधारलाई कुल ६५ अं क र क्षे�गत आधारलाई कुल ३५ अं क रािखएको छ।
• कायर्�मलाई �थम �ाथ�मकता �ा� (Priority 1 - P1 र

��तीय �थ�मकता �ा� (Priority 2 - P2) गर� २ वटा

�ाथ�मकता�ममा वग�करण ग�रएको छः
• साधारण बजेटलाई ५ आधारमा P1 र P2 गर� २ वटा �ाथ�मक�करणमा वग�करण ग�रएको छ।
�वकास कायर्�मको अं क �दान
�.स.

योगदान

अंक

१

�त्यक्ष र उल्लेखनीय योगदान गरे मा

- अ�त उ�म

३

२

अ�त्यक्ष र उल्लेखनीय योगदान गरे मा

- उ�म

२

३

कम वा सामान्य योगदान गरे मा

- सामान्य

१

४

योगदान नपुर्याएमा

- न्यून

०
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�वकास कायर्�मको �ाथ�मक�करण
कूल �ा�ा�

�.स.

�ाथ�मकता �म

१

७५ वा सो भन्दा बढ� अं क भएमा

प�हलो (P1)

२

७५ भन्दा कम अं क भएमा

दो�ो (P2)

सबै क्षे�मा लागू हुने पाँच वटा सामान्य आधारहरू सबै मन्�ालय र �नकायहरूमा �योग गनुप
र् न� र �त्येक
क्षे�का ला�ग सम्बिन्धत क्षे�गत दुई वटा आधारहरू �योग हुने। यसर� सामान्य र क्षे�गत आधारहरूबाट �ा�
अं क जोडी कूल �ा�ा� �नधार्रण गन�।
नोटः मा�थ उल्लेख ग�रएको आधार बमोिजम वग�करण गदार् कुनै

क्षे�मा दुई

�तहाई

भन्दा बढ�

कायर्�म/आयोजना P1 अन्तगर्त परे मा P1 हुनको ला�ग आवश्यक न्युनतम अं क प�रमाजर्न गर� �ाथ�मक�करण
वा स्तर�करण (Ranking) ग�रनेछ।
(क) सामान्य आधारहरू
१. चालु आव�धक योजनाको फरा�कलो आधारको समाबेशी आ�थर्क वृ��को ल�य �ा��मा योगदान पु¥याउनेः
(१५ अंक)
क

�नम्न �वषयहरूमा �त्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने
क्षे�गत मूल्य अ�भवृ��

अ�त उ�म

क्षे�गत आय वृ��
ख

मा�थका �वषयहरूमा अ�त्यक्ष तथा उल्लेखनीय रूपमा योगदान पुर्याउने

उ�म

ग

मा�थका �वषयहरूमा कम वा सामान्य योगदान पुर्याउने

सामान्य

घ

मा�थका �वषयहरूमा योगदान नपुर्याउने

न्यून

२. �दगो �वकासका ल�यहरू �ा��मा योगदान पुर्याउनेः
क

(१५ अंक)

�नम्न �वषयहरूमा �त्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने
-

�दगो �वकासको ल�य १ (SDG 1)(सबै �कारका ग�रबीको अन्त्य)

-

�दगो �वकासको ल�य ८ (SDG 8) को पूणर् र उत्पादनमूलक रोजगार�

अ�त उ�म

�ा��/वृ��
ख

मा�थका �वषयहरूमा अ�त्यक्ष तथा उल्लेखनीय रूपमा योगदान पुर्याउने

उ�म

ग

मा�थका �वषयहरूमा कम वा सामान्य योगदान पुर्याउने

सामान्य

घ

मा�थका �वषयहरूमा योगदान नपुर्याउने

न्यून
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३. सहभा�गताको अवस्थाः
क

(५ अंक)
अ�त उ�म

�नम्न क्षे� वा सं स्थाहरू मध्ये कुनै एकको सहभा�गता रहने
नाग�रक समाज, सामुदा�यक सं स्था, गैरसरकार� सं स्था, उपभो�ा समूह वा

-

सेवा�ाह�, वा
-

स्थानीय तह वा �दे श, वा

-

�नजी क्षे�

ख

मा�थका �वषयहरूमा अ�त्यक्ष तथा उल्लेखनीय रूपमा योगदान पुर्याउने

उ�म

ग

मा�थका �वषयहरूमा कम वा सामान्य योगदान पुर्याउने

सामान्य

घ

मा�थका �वषयहरूमा योगदान नपुर्याउने

न्यून

४. समावेशीकरणमा योगदानः

(१० अंक)

(क) क्षे�ीय समावेशीकरणमा योगदान
क

(भार ५० ��तशत)

मानव �वकास सूचकांकमा तलदे िख १९ औ ं स्थानसम्मका िजल्लाहरूमा स�ा�लत

अ�त उ�म

हुने आयोजना/कायर्�म
ख

मानव

�वकास

सूचकांकमा

तलदे िख

२०

औ ं दे िख

३८

औ ं स्थानसम्मका

उ�म

औ ं दे िख

५७

औ ं स्थानसम्मका

सामान्य

औ ं दे िख

७७

औ ं स्थानसम्मका

न्यून

िजल्लाहरूमा स�ा�लत हुने आयोजना/कायर्�म
ग

मानव

�वकास

सूचकांकमा

तलदे िख

३९

िजल्लाहरूमा स�ा�लत हुने आयोजना/कायर्�म
घ

मानव

�वकास

सूचकांकमा

िजल्लाहरूमा स�ा�लत हुने

तलदे िख

५८

वा क्षे�ीय सन्तुलनमा स्प� योगदान नपुर्याउने

आयोजना
(ख) सामािजक समावेशीकरण र ल� �गक मूल�वाह�करणमा योगदानः
क

(भार ५० ��तशत)

सामािजक र ल� �गक मूल�वाह�करण, समानता र सश�ीकरण (SDG 5) लाई

अ�त उ�म

�त्यक्ष तथा उल्लेख्य रूपमा बढावा �दने
ख

मा�थका �वषयहरूमा अ�त्यक्ष तथा उल्लेखनीय रूपमा योगदान पुर्याउने

उ�म

ग

मा�थका �वषयहरूमा कम वा सामान्य योगदान पुर्याउने

सामान्य

घ

मा�थका �वषयहरूमा योगदान नपुर्याउने

न्यून
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५. आयोजनाको पूव र् कायर् �ग�त, सम्प� हुन लाग्ने समय वा कायार्न्वयन तयार� कायर् (२० अंक)
क

अ�त उ�म

चालु आयोजनाको ला�ग
•

गत आ.व. को दो�ो चौमा�सकसम्मको औषत भौ�तक तथा �व�ीय �ग�त
८० ��तशत वा सो भन्दा मा�थ रहेको, वा

•

आगामी आ.व.मा आयोजना सम्प� हुने सु�नि�त रहेको, वा

नया आयोजनाको ला�ग
आयोजना कायार्न्वयन तयार� कायर् पूरा भएको।
ख

उ�म

चालु आयोजनाको ला�ग
•

गत आ.व. को दो�ो चौमा�सकसम्मको औषत भौ�तक तथा �व�ीय �ग�त
६५ ��तशत दे िख ८० ��तशतसम्म रहेको, वा

•

आगामी दुई वषर्मा आयोजना सम्प� हुने सु�नि�त रहेको, वा

नयाँ आयोजनाको ला�ग
•
ग

आयोजना कायार्न्वयन तयार� कायर् अिन्तम चरणमा रहेको।
सामान्य

चालु आयोजनाको ला�ग
•

गत आ.व. को दो�ो चौमा�सकसम्मको औषत भौ�तक तथा �व�ीय �ग�त
५० ��तशत दे िख ६५ ��तशतसम्म रहेको, वा

•

आगामी तीन वषर्मा आयोजना सम्प� हुने सु�नि�त रहेको, वा

नया आयोजनाको ला�ग
•
घ

आयोजना कायार्न्वयन तयार� कायर् भैरहे को।
न्यून

चालु आयोजनाको ला�ग
•

गत आ.व. को दो�ो चौमा�सकसम्मको औषत भौ�तक तथा �व�ीय �ग�त
५० ��तशत भन्दा कम रहेको, वा

•

आगामी चार वषर्सम्ममा प�न आयोजना सम्प� हुने सु�नि�त नरहेको, वा

नयाँ आयोजनाको ला�ग
•

आयोजना कायार्न्वयन तयार� कायर् नभएको।
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(ख) क्षे�गत आधारहरू
(अ) आ�थर्क क्षे�
(उ�ोग, वािणज्य, आपू�तर्, पयर्टन, अथर्, र �म)
१. चालु आव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनुरूपको न�तजा �ा��मा योगदानः
(२० अंक)
क

चालु आव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनुरूपको न�तजा �ा��मा

अ�त उ�म

�त्यक्ष र उल्ले खनीय योगदान पुर्याउने
ख

चालु आव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनुरूपको न�तजा �ा��मा

उ�म

अ�त्यक्ष र उच्च योगदान पुर्याउने
ग

चालु आव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनुरूपको न�तजा �ा��मा

सामान्य

सामान्य वा कम योगदान पुर्याउने
घ

चालु आव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनुरूपको न�तजा �ा��मा

न्यून

योगदान नपुर्याउने

२. �दगो �वकासको क्षे�गत ल�य �ा��मा योगदानः
क

( १५ अंक)

�नम्न �वषयहरूमा �त्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने
–

अ�त उ�म

�दगो �वकासको ल�य ९ (SDG 9) को �दगो समावेशी औ�ो�गक�करण
�व�र्न गनर्, वा

–

आयात ��तस्थापन र �नयार्त �व�र्न गनर्, वा

–

वस्तु र सेवाको आन्त�रक आपू�तर् व्यवस्थापन गनर्, वा

–

पयर्टन पूवार्धार �नमार्ण र पयर्टक आगमनमा वृ�� गनर्, वा

–

मयार्�दत कामको �व�र्न/सुमधुर औ�ो�गक सम्बन्ध कायम गनर्, वा

–

राजस्व वृ�� र खचर् व्यवस्थापन गनर्

ख

मा�थका �वषयहरूमा अ�त्यक्ष र उल्लेख्य योगदान पुर्याउने

उ�म

ग

मा�थका �वषयहरूमा सामान्य वा कम योगदान पुर्याउने

सामान्य

घ

मा�थका �वषयहरूमा योगदान नपुर्याउने

न्यून
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(आ) कृ�ष, भू�मसुधार तथा वन क्षे�
(कृ�ष, पशपन्छ�, भू�मसुधार तथा व्यवस्था, वन तथा भूसंरक्षण)
१. चालु आव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनुरूपको न�तजा �ा��मा योगदानः
(२० अंक)
क

चालु आव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनुरूपको न�तजा �ा��मा

अ�त उ�म

�त्यक्ष र उल्ले खनीय योगदान पुर्याउने
ख

चालु आव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनुरूपको न�तजा �ा��मा

उ�म

अ�त्यक्ष र उच्च योगदान पुर्याउने
ग

चालु आव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनुरूपको न�तजा �ा��मासामान्य

सामान्य

वा कम योगदान पुर्याउने
घ

चालु आव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनुरूपको न�तजा �ा��मा

न्यून

योगदान नपुर्याउने
२. �दगो �वकासको क्षे�गत ल�य �ा��मा योगदानः
क

( १५ अंक)

�नम्न �वषयहरूमा �त्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने
–

अ�त उ�म

�दगो �वकासको ल�य २ (SDG 2) को भोकमर�को अन्त्य, खा� सुरक्षा,
उ�त पोषण �ा�� र �दगो कृ�ष �व�र्न गनर्, वा

–

�दगो �वकासको ल�य १५ (SDG 15) को वनको �दगो व्यवस्थापन,
भूक्षयीकरणको रोकथाम, जै�वक �व�वधताको क्ष�त रोक्न, वा

–

आधु�नक भू�म व्यवस्थापन गनर्

ख

मा�थका �वषयहरूमा अ�त्यक्ष र उल्लेख्य योगदान पुर्याउने

उ�म

ग

मा�थका �वषयहरूमा सामान्य वा कम योगदान पुर्याउने

सामान्य

घ

मा�थका �वषयहरूमा योगदान नपुर्याउने

न्यून

(इ) पूवार्धार क्षे�
(सडक तथा अन्य यातायात, शहर� �वकास, �सं चाई, सूचना तथा स�ार, �वज्ञान तथा ��व�ध, ऊजार्, स्थानीय
पूवार्धार �वकास)
१. चालु आव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनुरूपको न�तजा �ा��मा योगदानः
(२० अंक)
क

चालु आव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनुरूपको न�तजा �ा��मा

अ�त उ�म

�त्यक्ष र उल्ले खनीय योगदान पुर्याउने
ख

चालु आव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनुरूपको न�तजा �ा��मा
अ�त्यक्ष र उच्च योगदान पुर्याउने
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उ�म

ग

चालु आव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनुरूपको न�तजा �ा��मा

सामान्य

सामान्य वा कम योगदान पुर्याउने
घ

चालु आव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनुरूपको न�तजा �ा��मा

न्यून

योगदान नपुर्याउने
२. �दगो �वकासको क्षे�गत ल�य �ा��मा योगदानः
क

( १५ अंक)

�नम्न �वषयहरूमा �त्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने
–

अ�त उ�म

�दगो �वकासको ल�य ७ (SDG 7) को �दगो र आधु�नक ऊजार्
सु�नि�तता गनर्, वा

–

�दगो �वकासको ल�य ९ (SDG 9) का �दगो सडक र अन्य यातायात र
�सं चाई सु�बधा बढाउन, वा

–

�दगो �वकासको ल�य १३ (SDG 13) को जलवायु प�रवतर्न अनुकूलन र
वातावरण सं रक्षण गनर्, वा

–

�दगो �वकासको ल�य ११ (SDG11) को सुरिक्षत, सवल, समावेशी र
�दगो शहर �वकास गनर्, वा

–

– नवीन खोज गनर् र ��व�ध �ा�� गनर्

ख

मा�थका �वषयहरूमा अ�त्यक्ष र उल्लेख्य योगदान पुर्याउने

उ�म

ग

मा�थका �वषयहरूमा सामान्य वा कम योगदान पुर्याउने

सामान्य

घ

मा�थका �वषयहरूमा योगदान नपुर्याउने

न्यून

(ई) सामािजक क्षे�
(िशक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण, म�हला बालबा�लका तथा समाज कल्याण, खानेपानी तथा सरसफाई, सं स्कृ�त)
१. चालु आव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनुरूपको न�तजा �ा��मा योगदानः
(२० अंक)
क

चालु आव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनुरूपको न�तजा �ा��मा

अ�त उ�म

�त्यक्ष र उल्ले खनीय योगदान पुर्याउने
ख

चालु आव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनुरूपको न�तजा �ा��मा

उ�म

अ�त्यक्ष र उच्च योगदान पुर्याउने
ग

चालु आव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनुरूपको न�तजा �ा��मा

सामान्य

सामान्य वा कम योगदान पुर्याउने
घ

चालु आव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनुरूपको न�तजा �ा��मा
योगदान नपुर्याउने
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न्यून

२. �दगो �वकासको क्षे�गत ल�य �ा��मा योगदानः
क

( १५ अंक)
अ�त उ�म

�नम्न �वषयहरूमा �त्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने
–

�दगो �वकास ल�य ३ (SDG 3) को स्वस्थ जीवन �ा��का लागी बाल
मृत्युदर न्यूनीकरण गनर्, वा

–

मातृ मृत्युदर न्यूनीकरण वा मले�रया, क्षयरोग, HIVAIDS �नयन्�ण गनर्, वा

–

�दगो �वकास ल�य ४ (SDG 4) को सबैको ला�ग समावेशी र गुणस्तर�य
िशक्षा �ा�� गनर्, वा

–

�ाथ�मक एवम् माध्य�मक तहमा छा�ा / छा�को अनुपात वृ�� गनर्, वा

–

�दगो �वकासको ल�य ६ (SDG 6) को खानेपानी र सरसफाई सेवाको
उपलब्धताको �दगो सु�नि�तता गनर्, वा

–

ल� �गक समानता वा सश�ीकरण गनर्, वा

–

सं स्कृ�त �व�र्न गनर्,

ख

मा�थका �वषयहरूमा अ�त्यक्ष र उल्लेख्य योगदान पुर्याउने

उ�म

ग

मा�थका �वषयहरूमा सामान्य वा कम योगदान पुर्याउने

सामान्य

घ

मा�थका �वषयहरूमा योगदान नपुर्याउने

न्यून

(उ) सुशासन तथा अन्य क्षे�
(जनसख्या, वातावरण, �वपद् व्यवस्थापन, गृह, रक्षा, शािन्त, न्याय, योजना, तथ्यांक, �नवार्चन, मानव अ�धकार, आ�द )
१. चालु आव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनुरूपको न�तजा �ा��मा योगदानः
(२० अंक)
क

चालु आव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनुरूपको न�तजा �ा��मा

अ�त उ�म

�त्यक्ष र उल्ले खनीय योगदान पुर्याउने
ख

चालु आव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनुरूपको न�तजा �ा��मा

उ�म

अ�त्यक्ष र उच्च योगदान पुर्याउने
ग

चालु आव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनुरूपको न�तजा �ा��मा

सामान्य

सामान्य वा कम योगदान पुर्याउने
घ

चालु आव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनुरूपको न�तजा �ा��मा

न्यून

योगदान नपुर्याउने
२. �दगो �वकासको क्षे�गत ल�य �ा��मा योगदानः
क

( १५ अंक)

�नम्न �वषयहरूमा �त्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने
–

�दगो �वकासको ल�य १३ (SDG 13) को जलवायु प�रवतर्न
अनुकूलन र वातावरण सं रक्षण गनर्, वा

–

�दगो �वकास ल�य १६ (SDG 16) को शािन्त सुरक्षा अ�भवृ��
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अ�त उ�म

गनर्, वा
–

सुशासन अ�भवृ�� गनर्, वा

–

न्यायमा सबैलाई पहुँच बढाउन, वा

–

जनसख्या व्यवस्थापन गनर्, वा

–

�वपद् व्यवस्थापन गनर्, वा

–

योजना तथा तथ्यांक �णाल�मा सुधार र सुदृढ�करण गनर्

ख

मा�थका �वषयहरूमा अ�त्यक्ष र उल्लेख्य योगदान पुर्याउने

उ�म

ग

मा�थका �वषयहरूमा सामान्य वा कम योगदान पुर्याउने

सामान्य

घ

मा�थका �वषयहरूमा योगदान नपुर्याउने

न्यून

साधारण बजेटको भार �दान गन� त�रका
�.सं .

योगदान

१

अ�त उच्च सहयोग पुग्ने

२

उच्च सहयोग पुग्ने

३

सामान्य सहयोग पुग्ने

२

४

सहयोग नपुग्ने

०

�.सं .

अं क
५
३.५

कुल �ा�ा�

�ाथ�मकता�म

१

१७.५ वा सो भन्दा बढ� अं क �ा� भएमा

प�हलो (P1)

२

१७.५ अं क भन्दा कम अं क �ा� भएमा

दो�ो (P2)
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अनुसूची १०

�वकास आयोजना/कायर्�मको �ाथ�मक�करणको आधारमा अंक �दान गन� त�रका
१

�त्यक्ष तथा उल्ले खनीय योगदान भ�ाले तो�कएको �वषय वा ल�य �ा��मा �त्यक्ष रूपमा योगदान
(Direct Contribution) र ५० ��तशतभन्दा बढ� रकम �त्यक्ष योगदान गनर् �व�नयोजन हुनेलाई मा�े र
सो अनुरूप अं क �दान गनुप
र् न�छ। जस्तो �कः कृ�ष उत्पादन बढाउन �सं चाई, बीउ �बजन, मलखादको
�त्यक्ष योगदान रहन्छ भने सो अनुरूप �त्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान मा�े।

२

अ�त्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान भ�ाले तो�कएको �वषय वा ल�य �ा��मा अ�त्यक्ष (Indirect
Contribution) योगदान तर ५० ��तशत भन्दा बढ� रकम त्यस्तो योगदान गनर् �व�नयोजन हुनेलाई मा�े
र सो अनुरूप अं क �दान गनुप
र् न�छ। जस्तो�कः कृ�ष उत्पादन बढाउन कृ�ष सडक �नमार्ण, ता�लमले
अ�त्यक्ष योगदान पुर्याउँछ भने सो अनुरूप अ�त्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान मा�े।

३

सामान्य वा कम योगदान भ�ाले तो�कएको �वषय वा ल�य �ा��मा ५० ��तशत भन्दा कम योगदान
पुर्याउने (�त्यक्ष र अ�त्यक्ष दुवै) मानी सो अनुरूप सामान्य योगदान

४

मा�े।

योगदान नपुर्याउने भ�ाले तो�कएको �वषय वा ल�य �ा��मा कुनै प�न योगदान नपुर्याउने मानी सो
अनुरूप न्यून योगदान मा�े।
सामान्य आधारको अंक �दान गन� त�रका

१

चालु आव�धक योजनाको फरा�कलो आधारको समाबेशी आ�थर्क वृ��को ल�य �ा��मा योगदान
पुर्याउनेमा अं क �दान गन� त�रकाः–

२

(क) �स्ता�वत वा चालु आयोजना/कायर्�मले आ–आफ्नो क्षे�को उत्पादन वा जनताको आय वृ��मा
�त्यक्ष वा उल्ले खनीय रूपमा योगदान पुर्याउने जस्तो�क सम्बिन्धत आयोजना/कायर्�मले कृ�ष
उत्पादन, वा उ�ोगसम्बन्धी आयोजनाले औ�ो�गक उत्पादन, वा उजार्सम्बन्धी आयोजनाले �व�ुत ् उत्पादन
वा अन्य वस्तु तथा सेवा उत्पादन बढाई वा मूल्य अ�भवृ�� गर� सम्बिन्धत क्षे�को कूल गाहर्स्थ्य
उत्पादन वृ��मा �त्यक्ष वा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने छ भने त्यसलाई ‘अ�त उ�म’ मानी ३ अं क
�दान गन�।

३

सहभा�गताको अवस्थामा अं क �दान गन� त�रकाः–
(क) �स्ता�वत वा चालु आयोजना/कायर्�मको कायार्न्वयन अव�धमा नाग�रक समाज, सामुदा�यक सं स्था,
गैर सरकार� सं स्था, उपभो�ा समूह, सेवा�ाह� वा स्थानीय तह वा �दे श तह वा �नजी क्षे�मध्ये कुनै
एकको �त्यक्ष र उल्लेखनीय (५० ��तशत) सहभा�गता रहने �कृ�तको छ भने त्यसलाई ‘अ�त उ�म’
मानी ३ अं क �दान गन�।
(ख) ती क्षे� वा सं स्थाहरूको अ�त्यक्ष तर उल्लेखनीय �कारको सहभा�गता रहने �कारको छ भने
त्यसलाई ‘उ�म’ मानी २ अं क �दान गन�।
(ग) ती सं स्था वा क्षे�को सामान्य वा कम सहभा�गता रहने �कारको छ भने त्यसलाई ‘सामान्य’ मानी
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१ अं क �दान गन�, र
(घ) अन्य सं स्था वा क्षे�को कुनै सहभा�गता नरहने �कारको छ भने त्यसलाई ‘न्यून’ मानी ० अं क
�दान गन�।
४

समावेशीकरणमा योगदान
यसअन्तगर्त २ �कारको समावेशीकरणको अं क �दान गनुर् पन�छ।
(क) क्षे�ीय समावेशीकरणमा योगदान
(ख) सामािजक समावेशीकरण र ल� �गक मूल�वाह�करणमा योगदान
(क) क्षे�ीय समावेशीकरणमा योगदानको अं क �दान गन� त�रकाः–
(क) �स्ता�वत वा चालु आयोजना/कायर्�म मानव �वकास सूचकांकको १ दे िख १९ औ ं स्थानसम्मका
िजल्लामा सं चालन हुने वा सं चा�लत छ भने त्यसलाई ‘अ�त उ�म’ मानी ३ अं क �दान गन�,
(ख) �स्ता�वत वा चालु आयोजना/कायर्�म मानव �वकास सूचकांकको २० औ ं दे िख ३८ औ ं
स्थानसम्मका िजल्लामा सं चालन हुने वा सं चा�लत छ भने त्यसलाई ‘उ�म’ मानी २ अं क �दान गन�,
(ग) �स्ता�वत वा चालु आयोजना/कायर्�म मानव �वकास सूचकांकको ३९ औ ं दे िख ५७ औ ं
स्थानसम्मका िजल्लामा सं चालन हुने वा सं चा�लत छ भने त्यसलाई ‘सामान्य’ मानी १ अं क �दान गन�, र
(घ) �स्ता�वत वा चालु आयोजना/कायर्�म मानव �वकास सूचकांकको ५८ औ ं दे िख ७७ औ ं
स्थानसम्मका िजल्लामा सं चालन हुने वा सं चा�लत छ भने त्यसलाई ‘न्यून’ मानी ० अं क �दान गन�।
नोटः– फरक समूहमा रहे का िजल्लामा कायर्�म स�ालन हुने भएमा औषत गणना गर� अं क �दान
गन�।
(ख) सामािजक समावेशीकरण र ल� �गक मूल�वाह�करणमा योगदानको अं क �दान गन�

त�रकाः–

(क) �स्ता�वत वा चालु आयोजना/कायर्�मले �दगो �वकासको ल�य ५ बमोिजम सामािजक र ल� �गक
मूल�वाह�करण, समानता र सश�ीकरण जस्तो �क �व�भ� आ�दवासी/जनजा�त, पछा�डपरे का समुदाय,
लोपोन्मुख जा�त, द�लत, �पछडा वगर्, मधेशी समुदाय, मुिस्लम समुदाय, र म�हला आ�दको समावेशीकरण,
मूल�वाह�करण, सश�ीकरण गन� कायर्मा �त्यक्ष तथा उल्लेखनीय सहभा�गता रहने �कृ�तको छ भने
त्यसलाई ‘अ�त उ�म’ मानी ३ अं क �दान गन�।
(ख) यी �वषयहरूमा अ�त्यक्ष तर उल्लेखनीय रूपमा योगदान पु¥याउँछ भने त्यसलाई ‘उ�म’ मानी २
अं क �दान गन�।
(ग) यी �वषयहरूमा सामान्य वा कम सहभा�गता रहने �कारको छ भने त्यसलाई ‘सामान्य’ मानी १
अं क �दान गन�, र
(घ) यी �वषयहरूमा कुनै प�न योगदान पु¥याउन सक्दै न भने त्यसलाई ‘न्यून’ मानी ० अं क �दान गन�।
५

आयोजनाको पूव र् कायर् �ग�त, सम्प� हुन लाग्ने समय वा कायार्न्वयन तयार� कायर्मा अं क �दान गन�
त�रकाः–
(क)

चालु

आयोजना/कायर्�मको

हकमा

त्यस्ता

आयोजना/कायर्�महरू

गत

आ.व.को

दो�ो

चौमा�सकसम्म औसत भौ�तक तथा �व�ीय �ग�त ८० ��तशत वा सो भन्दा बढ� रहेको वा उ�
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आयोजना/कायर्�म आगामी आ.व. �भ�मा सम्प� हुने सु�नि�तता रहे को छ भने त्यसलाई ‘अ�त उ�म’
मानी ३ अं क �दान गन�।
नयाँ आयोजना/कायर्�मको हकमा उ� आयोजना/कायर्�म कायार्न्वयनका ला�ग पूव र् तयार�
जस्तो �क जग्गा अ�ध�हण, मानव सं शाधनको व्यवस्था, �व�भ� �नकाय र सरोकारवालाहरूको
र् न� वा वातावरण �भाव मूल्यांकन गनुर् पन� भए त्यसको
सहभा�गताको सु�नि�तता, वन फँडानी गनुप
सम्प�ता वा सु�नि�तता, कायर्�व�धको तयार� आ�द कायर् पूरा भएको छ भने त्यसलाई ‘अ�त उ�म’ मानी
३ अं क �दान गन�।
(ख) चालु आयोजना/कायर्�महरूको गत आ.व.को दो�ो चौमा�सकसम्म औसत भौ�तक तथा �व�ीय
�ग�त ६५ ��तशत दे िख ८० ��तशतसम्म रहे को वा उ� आयोजना/कायर्�म आगामी दुई वषर् �भ�
सम्प� हुने सु�नि�तता रहे को अवस्था छ भने त्यसलाई ‘उ�म’ मानी २ अं क �दान गन�।
नयाँ आयोजना/कायर्�मको हकमा उ� आयोजना/कायर्�म कायार्न्वयनका ला�ग मा�थ उल्लेिखत
�वषयहरूको तयार� कायर् भएको र अिन्तम चरणमा पुगेको अवस्था छ भने त्यसलाई ‘उ�म’ मानी २
अं क �दान गन�।
(ग) चालु आयोजना/कायर्�महरूको गत आ.व.को दो�ो चौमा�सकसम्मको औसत भौ�तक तथा �व�ीय
�ग�त ५० ��तशत दे िख ६५ ��तशतसम्म रहे को वा उ� आयोजना/कायर्�म आगामी तीन वषर् �भ�
सम्प� हुने सु�नि�तता रहे को अवस्था छ भने त्यसलाई ‘सामान्य’ मानी १ अं क �दान गन�।
नयाँ आयोजना/कायर्�मको हकमा उ� आयोजना/कायर्�म कायार्न्वयनका ला�ग मा�थ उल्लेिखत
�वषयहरूको तयार� कायर् भइरहे को छ भने त्यसलाई ‘सामान्य’ मानी १ अं क �दान गन�।
(घ) चालु आयोजना/कायर्�महरूको गत आ.व.को दो�ो चौमा�सकसम्मको औसत भौ�तक तथा �व�ीय
�ग�त ५० ��तशत भन्दा कम रहेको वा आगामी चार वषर्सम्ममा प�न उ� आयोजना/कायर्�म सम्प�
हुने सु�नि�तता नरहेको अवस्था छ भने त्यस्तो अवस्थालाई ‘न्यून’ मानी ० अं क �दान गन�।
नयाँ आयोजना/कायर्�मको हकमा उ� आयोजना/कायर्�म कायार्न्वयनको कुनै तयार�

कायर् भएको

छै न भने त्यसलाई ‘न्यून’ मानी ० अं क �दान गन�।
६.

क्षे�गत आधारहरूमा अं क �दान गन� त�रका
यसमा अं क �दान गदार् ५ वटा क्षे�हरूमा वग�करण गर� सो अनुरूप अं क �दान गन� र �त्येक क्षे�का
२ वटा �ाथ�मकता �नधार्रण गन� आधारहरू रािखएका छन्।
(अ)

आ�थर्क क्षे� (यो क्षे�अन्तगर्त उ�ोग, वािणज्य, आपू�तर्, पयर्टन, अथर्, र �म उपक्षे�हरू रािखएका छन्।

(आ)

चालु आव�धक योजनाको क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनुरूपको न�तजा �ा��मा योगदानमा अं क �दान गन�
त�रका
(यो अं क अं क �दान गन� त�रका सबै ५ वटा क्षे�हरूलाई लागू हुनेछ।)
(क) �स्ता�वत वा चालु आयोजना/कायर्�मले चालु आव�धक योजनामा उल्लेख ग�रएको आ–आफ्नो
क्षे�गत ल�य र उ�ेश्य अनुरूपको न�तजा �ा��मा �त्यक्ष र उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने �कृ�तको छ
भने त्यसलाई ‘अ�त उ�म’ मानी ३ अं क �दान गन�।
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(ख) �स्ता�वत वा चालु आयोजना/कायर्�मले चालु आव�धक योजनामा उल्ले ख ग�रएको आ–आफ्नो
क्षे�गत ल�य, र उ�ेश्य अनुरूपको न�तजा �ा��मा अ�त्यक्ष र उच्च योगदान पुर्याउने �कृ�तको छ भने
त्यसलाई ‘उ�म’ मानी २ अं क �दान गन�।
(ग) �स्ता�वत वा चालु आयोजना/कायर्�मले चालु आव�धक योजनामा उल्लेख ग�रएको आ–आफ्नो
क्षे�गत ल�य, र उ�ेश्य अनुरूपको न�तजा �ा��मा सामान्य वा कम योगदान पुर्याउने �कृ�तको छ भने
त्यसलाई ‘सामान्य’ मानी १ अं क �दान गन�।
(घ) �स्ता�वत वा चालु आयोजना/कायर्�मले चालु आव�धक योजनामा उल्लेख ग�रएको आ–आफ्नो
क्षे�गत ल�य, र उ�ेश्य अनुरूपको न�तजा �ा��मा कुनै योगदान पुर्याउँदैन भने त्यसलाई ‘न्यून’ मानी
० अं क �दान गन�।
२.

�दगो �वकासको अन्य ल�य �ा��मा योगदानको अंक �दान गन� त�रका
यसमा अंक �दान गदार् आ-आफ्नो क्षे�को योगदान अनुसार अंक �दान गनुप
र् न� छ।
क) �स्ता�वत वा चालु आयोजना/कायर्�मले �दगो �वकासको ल�य ९ अनुरूप �दगो समावेशी
औ�ो�गक �वधर्न गनर् वा आयात ��तस्थापन/�नयार्त �वधर्न गनर् वा वस्तु तथा सेवाको आन्त�रक
आपु�तर् व्यवस्थापन गनर् वा पयर्टन पूवार्धार �नमार्ण तथा पयर्टन आगमन वृ�� गनर् वा मयार्�दत काम को
�वधर्न/सुमधुर औ�ो�गक सम्बन्ध कायम गनर् वा राजस्व वृ�� र सरकार� खचर् व्यवस्थापन गनर् �त्यक्ष
तथा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने �कृ�तको छ भने “ अ�त उ�म “ मा�न ३ अं क �दान गन�।
ख) मा�थ उल्लेिखत �वषयमा आ-आफ्नो क्षे�को आयोजना अनुसार अ�त्यक्ष तर उल्लेखनीय योगदान
पुर्याउँछ भने त्यसलाई “उ�म” मा�न २ अं क �दान गन�।
ग)

मा�थ उल्लेिखत �वषयमा आ-आफ्नो क्षे�को आयोजना अनुसार सामान्य वा कम योगदान पुर्याउँछ

भने त्यसलाई “सामान्य” मा�न १ अं क �दान गन�।
घ) मा�थ उल्लेिखत �वषयमा आ-आफ्नो क्षे�को आयोजना अनुसार कुनै योगदान पुर्याउदै न भने
त्यसलाई “न्यून” मा�न ० (शून्य) अं क �दान गन�।
आ)

कृ�ष, भू�मसुधार तथा वन क्षे� अन्तगर्त कृ�ष, पशुपन्छ�, भू�मसुधार तथा व्यवस्था, वन तथा भू-संरक्षण उपक्षे� रािखएका छन्।

२.

�दगो �वकासको अन्य ल�य �ा��का योगदानको अंक �दान गन� त�रका
क) �स्ता�वत वा चालु आयोजना/कायर्�मले �दगो �वकास ल�य २ अनुरूप भोकमर�को अन्त्य, खा�
सुरक्षा तथा पोषण �ा�� र �दगो कृ�ष �वधर्न गनर् वा �दगो �वकासको ल�य १५ अनुरूप वनको �दगो
व्यवस्थापन, भ ुक्ष�यकरणको रोकथाम, जै�वक �व�वधताको क्ष�त रोक्न वा आधुं�नक भू�म व्यवस्थापन गनर्
�त्य�य वा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने �कृ�तको छ भने “अ�त उ�म” मा�न ३ अं क �दान गन�।
ख) यी मा�थ उल्लेिखत �वषयहरूमा आ आफ्नो क्षे�का �स्ता�वत वा चालु आयोजनाले अ�त्यक्ष तर
उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँछ भने त्यसलाई “उ�म” मा�न २ अं क �दान गन�।
ग) यी मा�थ उल्लेिखत �वषयहरूमा आ-आफ्नो क्षे�का आयोजनाले सामान्य वा कम योगदान पुर्याउँछ
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भने त्यसलाई “सामान्य” मा�न १ अं क �दान गन�।
घ) यी मा�थ उल्लेिखत �वषयहरूमा आ-आफ्नो क्षे�का आयोजनाले कुनै योगदान पुयार्उदै न भने
त्यसलाई “न्यून” मा�न ० (शून्य) अं क �दान गन�।
इ)

पूवार्धार क्षे�अन्तगर्त सडक तथा अन्य यातायात, शहर� �वकास, �सचाई, सूचना तथा संचार, �वज्ञान तथा
��व�ध, उजार् र स्थानीय पूवार्धार �वकास उप-क्षे� रािखएका छन्।

२.

�दगो �वकासको अन्य ल�य �ा��मा योगदानको अंक �दान गन� त�रका
क) �स्ता�वत वा चालु आयोजना/कायर्�मको कायर्न्वयन र सं चालनबाट �दगो �वकासको ल�य ७
अनुसार �दगो र आधु�नक उजार्को सु�नि�तता �ा� गनर् वा �दगो �वकासको ल�य ९ अनुसार �दगो
सडक र अन्य यातायात सु�वधा पुयार्उन वा �सचाई सु�वधा बढाउन वा �दगो �वकासको ल�य १३ को
जलवायु प�रवतर्न अनुकुलन र वातावरण सं रक्षण गनर् वा, �दगो �वकासको ल�य ११ अनुसार सुरिक्षत,
सबल, समावेशी र �दगो शहर �वकास गनर् वा नवीन खोज गनर् र ��व�ध �ा�� गनर् �त्यक्ष तथा
उल्लेखनीय रूपमा योगदान पुर्याउँछ भने त्यसलाई “अ�त उ�म” मा�न ३ अं क �दान गन�।
ख) मा�थ उल्लेिखत �वषयमध्ये �स्ता�वत आयोजना/कायर्�मले आ-आफ्नो क्षे�को �वषयमा अ�त्यक्ष
तर उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँछ भने त्यसलाई “उ�म” मा�न २ अं क �दान गन�।
ग) मा�थ उल्लेिखत �वषयमध्ये �स्ता�वत आयोजना/कायर्�मले आ-आफ्नो क्षे�को �वषयमा सामान्य वा
कम योगदान पुर्याउँछ भने त्यसलाई “सामान्य” मा�न १ अं क �दान गन�।
घ) मा�थ उल्लेिखत �वषयमध्ये �स्ता�वत आयोजना/कायर्�मले आ-आफ्नो क्षे�को �वषयमा योगदान
पुयार्उदै न भने त्यसलाई न्यून मा�न ० (शून्य) अं क �दान गन�।

ई)

सामािजक क्षे�अन्तगर्त िशक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण, म�हला, बालबा�लका तथा समाज/कल्याण, खानेपानी
तथा सरसफाई, सं स्कृ�त उप-क्षे� समे�टएका छन्।

२.

�दगो �वकासका अन्य ल�य �ा��मा योगदानको अंक �दान गन� त�रका
क) �स्ता�वत वा चालु आयोजना/कायर्�मले �दगो �वकासको ल�य ३ अनुरूप स्वस्थ्य जीवन �ा��का
ला�ग बालबा�लका मृत्युदर न्यूनीकरण गनर् वा मा�न मृत्युदर न्यूनीकरण वा मले�रया, क्षयरोग,
HIV/AIDS �नयन्�ण गनर् वा �दगो �वकास ल�य ४ अनुरूप सबैको ला�ग समावेशी र गुणस्तर�य िशक्षा
�ा� गनर् वा �ाथ�मक एवम माध्य�मक तहमा छा�ा-छा�को अनुपात वृ�� गनर् वा �दगो �वकासको
ल�य ६ अनुरूप खानेपानी र सरसफाई सेवाको उपलब्धताको �दगो सु�नि�तता गनर् वा ल� �गक समानता
वा सशि�करण गनर् वा सं स्कृ�त �वधर्न गनर् �त्य�य तथा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँछ भने त्यसलाई
“अ�त उ�म” मा�न ३ अं क �दान गन�।
ख) मा�थ उल्लेिखत �वषयमध्ये �स्ता�वत नया वा चालु आयोजनाले आ-आफ्नो क्षे�को �वषयमा
अ�त्यक्ष तर उल्ले खनीय योगदान पुर्याउँछ भने त्यसलाई “उ�म” मा�न २ अं क �दान गन�।
ग) मा�थ उल्लेिखत �वषयमध्ये �स्ता�वत वा चालु आयोजना/कायर्�मले आ-आफ्नो क्षे�को �वषयमा
सामान्य वा कम योगदान पुर्याउँछ भने त्यसलाई “सामान्य” मा�न १ अं क �दान गन�।
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घ) मा�थ उल्लेिखत �वषयमध्ये �स्ता�वत वा चालु आयोजना/कायर्�मले आ-आफ्नो क्षे�को �वषयमा
कुनै योगदान पुयार्उदै न भने त्यसलाई “न्यून” मा�न ० (शून्य) अं क �दान गन�।
उ)

सुशासन तथा अन्य क्षे�अन्तगर्त मा�थ उल्लेख नभएमा बाँक� क्षे�हरू जस्तै जनसं ख्या, वातावरण, �वपद
व्यवस्थापन, गृह, रक्षा, शािन्त, न्याय, योजना, तथ्यांक, �नवार्चन, मानव अ�धकार, लोक सेवा, आ�द पदर्छन्।

२.

�दगो �वकासका अन्य ल�यहरू �ा��मा योगदानको अंक �दान गन� त�रका
क) �स्ता�वत वा चालु आयोजना/कायर्�मले �दगो �वकासको ल�य १३ को जलवायु प�रवतर्न
अनुकुलन र वातावरण सं रक्षण वा �दगो �वकास ल�य १६ को शािन्त सुरक्षा अ�भवृ�� गनर् वा सुशासन
अ�भवृ�� गनर् वा न्यायमा सबैलाई पहुच बढाउन वा जनसं ख्या व्यवस्थापन गनर् वा �वपद व्यवस्थापन
गनर् वा योजना तथ्यांक �णाल�मा सुधार र सु���ढकरण गनर्, �नवार्चन स्वच्छ र �नष्पक्ष रूपमा सम्प�
आ�द गनर् �त्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँछ भने त्यसलाई “अ�त उ�म” मा�न ३ अं क �दान
गन�।
ख) मा�थ उल्लेिखत �वषयमध्ये �स्ता�वत वा नया आयोजना/कायर्�मले आ-आफ्नो क्षे�को �वषयमा
अ�त्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँछ भने त्यसलाई “उ�म” मा�न २ अं क �दान गन�।
ग) मा�थ उल्लेिखत �वषयमध्ये �स्ता�वत वा नया आयोजना/कायर्�मले आ-आफ्नो क्षे�को �वषयमा
सामान्य वा कम योगदान पुर्याउँछ भने त्यसलाई “सामान्य” मा�न १ अं क �दान गन�।
घ) मा�थ उल्लेिखत �वषयमध्ये �स्ता�वत वा नया आयोजना/कायर्�मले आ-आफ्नो क्षे�को �वषयमा
कुनै योगदान पुयार्उदै न भने त्यसलाई “न्यून” मानी ० (शून्य) अं क �दान गन�।
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अनुसूची ११
वा�षर्क �वकास कायर्�मको खाका
मन्�ालय/ क्षे� (Font: का�लमाट� १२)
उपक्षे� (Font: का�लमाट� १२)
क. पृ�भू�म (Font: का�लमाट� १२)
पन्�ौ योजनाको अवधारणा प� तथा आधार प�को मस्यौदा, �दगो �वकास ल�य तथा क्षे� गत नी�त र
योजनाहरूलाई आधार मानी बढ�मा २५० शब्दमा �वकास कायर्�म स�ालन सम्बन्धमा क्षे�गत पृ�भू�म
ले�।
े (Font: का�लमाट� १०.५)
ख. पन्�ौ योजनाको �वषय क्षे�गत उ�ेश्य
पन्�ौ योजनाको आधार प�मा उल्लेख भए बमोिजम(Font: का�लमाट� १०.५)
ग.

पन्�ौ योजनाको �वषय क्षे�गत रणनी�त

पन्�ौ योजनाको आधार प�मा उल्लेख भए बमोिजम (Font: का�लमाट� १०.५)
घ.

न�तजा सूचक (Font: का�लमाट� १२)

पन्�ौ योजनाको आधार प�मा उल्लेख भए बमोिजम
�.सं .

सूचक

एकाई

आधार वषर्

आ.व. २०७६/७७को

आ.व. २०८०/८१को

२०७५/७६

ल�य

ल�य
(पन्�ौ योजना अव�ध)

१.
१.१
१.२

२
३
क. वा�षर्क �वकास कायर्�म (Font: का�लमाट� १२)
�.सं .

ब.उ.िश.नं.

कायर्�म/

क्षे�गत

�मुख

हालसम्मको

आ.व. २०७६/७७मा

आयोजना

रणनी�तक

��तफलहरू

�ग�त िस्थ�त

स�ालन हुने �मुख

स्तम्भ

•

��याकलापहरू

क्षे�गत रणनी�तक स्तम्भ – पन्�ौ योजनाको आधार प�बाट �वषय क्षे�गत रणनी�तक स्तम्भ उल्लेख
गन�

•

�मुख ��तफलहरू- कायर्�म/ आयोजनाले �लएको उ�ेश्यबाट उल्लेख गन�
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•

हाल सम्मको �ग�त िस्थ�त- आ.व. २०७५/७६को दो�ो चौमा�सक सम्मको �ग�त िस्थ�त उल्लेख
गन�।

•

आ.व २०७६/७७मा स�ालन हुने �मुख ��याकलापहरू- आयोजना दस्तावेजमा उल्ले ख भएका
��याकलाप तथा प्पन्�ौ योजनाको �वषयक्षे�गत उ�ेश्य हा�सल गनर्को ला�ग रणनी�त र कायर्नी�त
कायार्न्वयनमा सहयोग पुग्ने �क�समका ��याकलापहरू उल्ले ख गन�।

•

कायर्�म/ आयोजनाको �मुख ��याकलापहरू वा�षर्क कायार्न्वयन कायर्योजनासँग तादात्म्यता �मलाई
सोह� अनुरूपको अनुगमन योजना समेत बनाउनु पन�।

क. बजेट (Font: का�लमाट� १२)
ँ ीगततफर् रु.......
आ.व. २०७६/७७ को ला�ग यस क्षे�/मन्�ालयको ला�ग चालुतफर् रु....... करोड, पुज
करोड र �व�ीय व्यवस्थातफर् रु....... करोड गर� जम्मा रु........ करोड �व�नयोजन ग�रएको छ। (Font:
का�लमाट� १०.५)

पुन�: ता�लका �भ�को

(Font: का�लमाट� ९)
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अनुसूची १२
आगामी आ�थर्क वषर् २०७६/७७ को खचर् तथा �ोतको अनुमान (�वकास कायर्�म मा�)

कुल
जम्मा

चालु

ँ ीगत
पुज

�ोत
�व�ीय

नेपाल

वैदेिशक

वैदेिशक

व्यवस्था

सरकार

अनुदान

ऋण
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जलवायु सं केत

�व�नयोजन

ल� �गक सं केत

कायर्�म/आयोजना

सं केत

ब.उ.शी.नं.

�दगो �वकास ल�य

�.स.

�ाथ�मकता �म

२०७७/७८ को �व�नयोजन र �ोत

रणनी�तक स्तम्भ

( रु लाखमा )

ु ी १३
अनूसच
चालु आयोजनाको ला�ग रा��य आयोजना ब� कमा आयोजना �स्ताव गन� ढांचा
(आयोजना ब� क फाराम ८ )

D8. Project Information Form for Ongoing Projects
This form has been developed for the purpose of collecting project information on ongoing projects for NPB
which has to be filled in by the responsible person (e.g., Project Manager/Chief) of the project.
General Information
Project Name
Project ID/ Code
Priority of Project

National Pride Project
Priority 1(P1)
Priority 2(P2)

Others

(For future project , indicate only if applicable)
Sector

Transport/ Urban Development/ Energy/ Tourism /Irrigation
Infrastructure/Health/Education/ Industry/ Others (Please specify)
……………………….

Line Ministry
Implementing Agency/Authority
Contact Person (Name, designation,
contact number, email)

Project Location:

Province(s)

.……………………………….

District(s)

…………………………………..

Municipality(s) /Rural Municipality(s)

………………………………….

Public (GON)

Funding Source:

Project Implementation Modality

……………………………………
….

65

……………………………………
…
……………………………………
.

PPP

Type of PPP (BT,BOT, BOOT,
EPC&F, etc)

Private:

Company Name:
……………………………………
……

Private Domestic (100%)

Private Foreign (100%)

Both (Domestic & Foreign):
Domestic ……..%
(Please fill in this section for both
ongoing & future projects)

Foreign ………%

B. Project Specific

B1. Brief Description
of Project including
salient features

Please attach brief notes in the annex for B1 and B2.

B2. Justification of
Project Selection
for implementation

B3. Project Status

i. Under Implementation

a) Tender and Contract phase
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b) Ongoing/under construction
Type of Contract:

BoQ
Name of Contractor:
EPC
(Please insert a brief note on current status of
work)
Turnkey
ii. Future Project

………………………………………………
…….
………………………………………………
…….

(Please insert a brief note on current status
including name of agency/consultant
responsible for the study and the cost of
study)

a)

Desk Study

b)

Prefeasibility

c)

Feasibility

d)

DPR/ DER

Is Project Development Fund mechanism
in place?
Yes
No

B4. Project
Implementation
Schedule/status

i. Preconstruction Activities

a)

b)
c)
d)

Required Clearances and Approval
for Implementation from
Federal/Provincial/Local
government(s)
Government Support, if any (VGF,
Guarantees, etc.)
Design Completion
Tendering and Contract Award
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(Indicate Estimated/Actual Dates)

mm/yyyy

d1 (Package 1)

mm/yyyy

d2 (Package 2)
d3 (Package 3)

mm/yyyy

d4 (Package 4)
…………………………

mm/yyyy
mm/yyyy
mm/yyyy

e)

Other Activities (Environment
Clearance/ EIA/SIA, Land
Acquisition, etc.)

mm/yyyy

ii. Construction
a) Commencement Date
Estimated
Actual
b)

Completion Date (Estimate)
mm/yyyy

iii.

Project Milestones and Critical Dates

(Please insert a brief Project Implementation
Schedule (PIS), if any as annex)

mm/yyyy
mm/yyyy
mm/yyyy

B5. Project Cost for
Implementation

B5.1 Total Project
Cost

Original Estimate

Cost Estimate (USD/NPR):

Date of Estimate

Revised Estimate (if any)

Revised Cost Estimate (USD/NPR):

Revised Date

(for both ongoing and future projects)
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Actual

Expenditure till FY……
Total in USD as of date:

(only for ongoing Project)

Total in NPR as of date:

B5.2 Is break-down of cost under major heading available?
Yes

No

If Yes, Provide summary of cost under major headings in 5.3.

B5.3 Summary of Cost
under Major
Headings

Cost Heading

Foreign Cost (FC)
Component

Nepali Rupees(NPR)
Cost Component

Total Cost in
NPR

…………………………………………………………………………………………………………
………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………

(Please indicate basis for conversion of FC into NPR)

C. Project Financing Arrangement

C1. Financing Structure

Percentage (%)
GON Share

………….

Loan

………….

Grant

………….
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Private Equity

…………

Others (Mezannine,VGF, etc)

………….
…………

C2. Project Financing Status
Is the financing for the Project already in place?
Yes

No

If Yes, Please answer section C3.
If No, what is the proposed plan for financing arrangement for the project? (add a brief note)
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

C3. Sources of Funding

(Funding agencies and their contribution is USD)
Funding Agency
For Government Project:
a) GON
b) Internal Loan
c) External Source
Loan
Grant

Fund

……………………………….
………………………………

……………….
……………….

………………………………

……………….

………………………………

……………….

………………………………

……………….

………………………………

……………….

………………………………

……………….

………………………………

……………….

………………………………

……………….

………………………………

……………….

For PPP and Private Project:
a) Internal Loan
b) External Loan
c) Private Equity
Foreign:
Local:
d)

Others

C4. Annual Financing Requirement

Please provide Actual/Proposed annual financing requirements of the Project in annex.
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D. Project Viability
D1 Economic Indicators
EIRR:

………...%

NPV (@Discount Rate):

………...

B/C Ratio:

………...

Employment Generation:

………….

FIRR:

………...%

NPV (@Discount Rate):

………...

B/C Ratio:

………...

IRR on Equity:

………...%

Payback Period:

………...Years

Cost Effectiveness:

………...

B/C Ratio:

………...

Social Impact (Literacy rate, Living standard, Life
expectancy, etc):

………...

D2 Financial Indicators

D3 Social Sector Indicators

………...

E. Land Acquisition Status & Resettlement
( Fill in this part only if land acquisition & resettlement is required)
Required land
(Ha)

Total acquired
land till date
(Ha)

E1. Land Acquisition Status

a)

Government Land
i.
Forest
ii.
Others (please specify)
………………………
b) Guthi Land
c) Private Land
d) Other (please specify)
………………………………
E2. For remaining land to be acquired, please mention the target date to acquire: mm/yyyy

Please indicate issues in remaining land acquisition (if any):
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Remaining land to
be acquired
(Ha)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
..

E3. Resettlement Plan for Project-Affected
Families (PAFs)

No. of affected HHs

………………….

F.

No. of HHs
relocat
ed/
resettle
d

No. of remaining
HHs to be
relocated/resettl
ed

Target Beneficiaries
Number and type of
people who will benefit
directly from the
project

Direct (Number of HHs)

Indirect (Number of HHs)

Number and type of
people who will benefit
indirectly from the
project

Other (please specify)

G. Outcomes and Deliverables
Indicate the final outcomes in the form
of measurable indicators which can be
used for impact assessment/evaluation
after the project is complete.

Identify the key
outcomes
(physical,
financial, etc.)
and pieces of
work that need
to be
undertaken.

Risks

Mention the major
risks & issues
for project
implementation
and successful
completion.

H. Risks and Issues

Key Issues
I. Basis of Project Selection
I1. Is this Project/Scheme part of any master plan of the Sector?
Yes

If Yes,
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No

i.

Please submit the available Master Plan Document.

ii. Has the Master Plan Document been approved?
Yes
iii. If Yes, Name the approving Authority and date.
Approving Authority: ……………………………………

No
Approval Date: mm/yyyy

If No,
i.

On what basis (selection Criteria) was the project selected (include brief note)?
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

ii.

Was the project derived from the National Periodic Plan or any other strategic document that establishes
development priorities for appropriate government authority (include the brief note)?
………………………………………………………………………………………………………………………………

iii.

Is there any plan to develop a Master Plan of the sector?
……………………………………………………………………………………

iv.

If yes, by which Date? …………………………………………..

J.

Remarks (if any)

K.

The Date the form was received and Document
Status
To be filled in by the NPC

To be filled in by the NPC

The Date the document
was received

dd/mm/yyyy

Documents Received
(Select)

Concept Paper
Executive Summary
Feasibility Report
DPR
Other

To be filled in by the NPC

Remarks

Annexes:
Annex 1: Brief Description of Project/Scheme
Annex 2: Justification of Project for Implementation
Annex 3: Project Implementation Schedule
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D9. General Guidelines to Fill Out Project Information Form (D8)
This guideline has been prepared to assist in filling out the Project Information Form (D8) under different
headings and subheadings with explanation.
Heading
A

Explanation

General Information

This section consists of general information about the
Project/Scheme. This part of the information is to be provided for
both ongoing and future Project/Scheme.

Project Name

Write the name of Project/ Scheme as approved by the concerned
authority.

Project ID/Code

Write the Project ID/ Code number of the Project/Scheme, e.g., LMBIS
Number.

Priority of Project

Select the priority of project from the options available (National Pride
Project / Priority Project 1/ Priority Project 2). If the Project/Scheme is not
defined under any of the aforementioned categories, select ‘Other’.

Sector

Indicate the relevant development sector(s)

Line Ministry

Indicate Line Ministry of the implementing agency

Implementing Agency/
Authority

Indicate the concerned implementing agency Department/Board/Authority/Company, etc.

Contact Person

Indicate the name of the personnel responsible for the Project, e.g.,
Project Chief.

Project Location

Fill in the name of the Province(s), District (s) as well as Municipality (ies)/
Rural Municipality(ies) covered by the project

Project Implementation
Modality

Select the appropriate box and fill in the relevant information.

Public: Implemented by government agencies

PPP: This includes project under Public Private Partnership; Build Transfer
(BT), Build, Operate, and Transfer (BOT); Build, Own, Operate, and
Transfer (BOOT); Engineering, Procurement, Construction & Financing
(EPC & F); and other.

Private: This includes the project under Private Sector.

Funding Source: Mention the name of the agencies funding the project.
(To be filled in only for government projects.)
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Company Name: Mention the name of the Company developing the
Project. (Applicable for project under the Public Private Partnership as well
as purely private.)

B

Project-Specific

This part consists of information directly related to project execution.

B1

Brief Description of
Project

Provide a brief note on project description including the relevant salient
features of project/scheme in Annex

B2

Justification of Project
Selection for
Implementation

Write a brief note on the economic, financial, social, and other rationale for
the selection of project for implementation

B3

Project Status

This part consists of information on the current status of the Project
(ongoing & future).

i. Under Implementation: Select this option if the Project is
under implementation stage. Further, check the box
appropriate to the Project from the given two options ‘Tender
and Contract phase’ or ‘ Ongoing/under construction phase’.

Type of Contract: Check the box appropriate to the type of
contract for the Project.

Name of Contractor: Write the name of Contractor(s)
responsible for the Contract.
Provide a brief note on the current status of the work.

ii.

Future Project: Check the box appropriate to the current
status of the Project.
Provide a brief note on the current status including the name
of agency/consultant responsible for the study and the cost
of study.
Answer if there is any Project Development Fund mechanism
in place.

B4

Project Implementation
Schedule

i. Preconstruction Activities
Indicate estimated and/or actual dates of different preconstruction
activities.
a)

b)
c)
d)

Indicate the estimated and/or actual dates for required
clearances and approval for implementation from
federal/provincial/local government(s)
Indicate the government support required if any (Viability
Gap Funding, Guarantees, etc)
Indicate the design completion dates
Indicate the various tendering and contract award dates
according to different packages
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e)

Indicate the dates for other activities. (Includes activities
like environment clearance and land acquisition.)
ii. Construction
Indicate the estimated and actual commencement dates for construction of
the project.
Indicate the estimated completion date for construction of the project.

For Social Projects, select indicator(s) as applicable.

Provide a brief Project Implementation Schedule (PIS) in the annex.
B5

Project Cost for
Implementation

Provide detailed information on Project Cost for Implementation under the
following sub-headings.

B5.1

Total Project Cost

For both ongoing and future projects:
Write the original estimated total project cost in USD and date of estimate.
Write the revised estimated total project cost in USD and date of revised
estimate.

For ongoing projects:
Write the latest actual expenditure of the Project (both in USD and/or
NPR)
B5.2

Break down of cost
under major headings

Answer the question by selecting the appropriate box. If the breakdown of
cost under major heading is available, proceed to answer section B4.3. If
no such breakdown is available, proceed to answer section B5.

B5.3

Summary of Cost
under Major Headings

Fill in the table consisting of cost heading, foreign cost (FC) component,
Nepali Rupees (NPR) cost component, and total cost in NPR. Provide the
costs under major headings. Also include the basis for conversion of FC
into NPR.

C

Project Financing
Arrangement

This part of information includes details on Project financing
structure, status, sources of funding, and annual financial
requirements.

C1

Financing Structure

For government projects, indicate the government’s contribution, loans,
and grants.

For private and PPP projects, indicate as applicable.

C2

Project Financing
Status

Specify whether financing for the project is already in place and if such
financing is available, please proceed to answer section C3.

If no financing arrangement has been made so far, write a brief note on
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the proposed plan for making financing arrangement.
C3

Sources of Funding

If the project is government-funded, provide information on government
counterpart fund and the names of the funding agencies and their
contribution in USD.
If the project is developed by the Private Sector or through Public Private
Partnership, provide information on relevant source of funding.

C4

Annual Financing
Requirement

Provide the actual/proposed annual financing requirements of the Project
in annex.

D

Project Viability

This section includes information on economic, financial, and social
indicators useful to measure viability of the project. Fill in the relevant
indicators in accordance with the project nature. .

D1

Economic Indicators

Fill in the given economic indicators, which include:
Economic Internal Rate of Return (EIRR) in %, Net Present Value and
Discount Rate, Benefit-Cost Ratio, and the No. of Employment Generated.

D2

Financial Indicators

Fill in the given financial indicators, which include:
Financial Internal Rate of Return (FIRR) in %, Net Present Value and
Discount Rate, Benefit-Cost Ratio, Internal Rate of Return (IRR) on Equity,
and Payback Period in years.

D3

Social Indicators

Fill in the relevant social indicators of the Project, which include but are not
limited to:
B/C Ratio, Cost Effectiveness, etc.

E.

Land Acquisition
Status &
Resettlement

Fill in this section only if land acquisition and resettlement is
required.

E1

Land Acquisition
Status

Fill in the information on the land required for the Project. The total land
acquired till date (ha) and the remaining land to be acquired (ha) according
to the following land types:
a)

b)
c)
d)

Government Land: includes forest (government-managed,
leasehold, religious, protected, and community managed), and
other lands.
Guthi Land
Private Land: private land including private forest.
Other: Specify other kinds of land, if any.

E2

Remaining Land to be
Acquired

Fill in the target date for acquiring the remaining land for the project and
write on issues involved in remaining land acquisition, if any.

E3

Resettlement Plan

Provide details on Project Affected Family (PAF). Fill in the number of the
affected HHs, number of HHs relocated and/or resettled, and the number
of remaining HHs to be relocated/ resettled for project construction
purpose.
A project affected family is a HH affected negatively by land acquisition,
relocation, or loss of income associated with project-changes in the use of
land, water, and other natural resources.
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F

Target Beneficiaries

Specify the direct and indirect number of the HHs benefited from the
project. Also mention the other beneficiaries of the project, if any.

G.

Outcomes and
Deliverables

Indicate the final outcomes for the project in the form of measurable
indicators which can be used for impact assessment/evaluation after the
project is complete. Specify the key outcomes (physical, financial, etc.)
and pieces of work that need to be undertaken.

H

Risks and Issues

Outline the key risks and issues identified for project implementation and
successful completion of the project.

I

Basis of Project
Selection

This section includes information on the criteria for project selection.

Answer if the Project/ Scheme is a part of any master plan of the sector.
Provide information on the Master Plan of the sector, if available, such as
the name of the Sectoral Master Plan approval authority and approval
date.

If the project/scheme is not a part of any Sectoral Master Plan, write a brief
note on the criteria chosen for the project selection.

Specify if the project is derived from National Periodic Plan or any other
strategic document that establishes the development priorities for an
appropriate government authority.

If no Sectoral Master Plan is available, specify if there is any plan to
develop such a Sectoral Master Plan and the anticipated date.

J

Remarks

Mention remarks, if any.

K

The Date the form
was received and
Document Status

This section has to be filled in by the NPC. Write the date document was
received from the concerned line ministry and the documents received.
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ु ी १४
अनूसच
रा��य आयोजना ब�कमा नयाँ आयोजना �स्ताव गन� ढांचा

नेपाल सरकार
.........................................मन्�ालय
खण्ड कः आयोजनाका आधारभूत �ववरण
१. आयोजनाको नामः
नाम नेपाल�मा
नाम अं �ज
े ीमा
२. आयोजनाको ल�यः
३. आयोजनाको उ�ेश्यः
४. आयोजनाको ��तफलः
५. आयोजनाका �मुख ��याकलापहरूः
६. �दगो �वकास ल�यः

�दगो �वकास गन्तव्यः

�दगो �वकास

सूचकः
७. क्षे� (Sector):
८. उप क्षे� (Sub-sector):
९. आयोजना�सत सम्बिन्धत आव�धक योजनाको रणनी�तः
१०. आयोजना�सत सम्बिन्धत आव�धक योजनाको कायर्नी�तः
११. ग�रबी स�ेतः
ग�रबी �नवारणमा �त्यक्ष योगदान पुर्याउने 

ग�रबी �नवारणमा अ�त्यक्ष योगदान पुर्याउने 

अन्य 

१२. ल� ��क स�ेतः
ल� ��क समानताका ला�ग �त्यक्ष योगदान पुर्याउने  ल� ��क समानताका ला�ग अ�त्यक्ष योगदान पुर्याउने 
अन्य 
१३. जलवायु स�ेतः
अत्यन्त सान्द�भर्क 

सान्द�भर्क 

तटस्थ 

१४. आयोजनाको �क�समः
सेवा �धान 

अनुसन्धान �धान 

उत्पादन �धान 

�नमार्ण �धान 

१५. आयोजना कायार्न्वयन हुने क्षे� र छनोट गदार् अपनाइएका आधारहरू :
क) कायार्न्वयन क्षे�ः िजल्ला

�नवार्चन क्षे�

न.पा./गा.पा.
ख) छनोटका आधारहरूः
१६. आयोजनाको कुल लागतः
१७. आयोजनाको अव�ध (�स्ता�वत जम्मा वषर्):
(क) सुरू हुने �म�तः

(ख) सम्प� हुने �म�तः

१८. आयोजना कायार्न्वयन गन� �नकायः
खण्ड ख : आयोजनाको �व�ीय/आ�थर्क �ववरण
१९. आयोजनाको कुल लागत र �ोतको �ववरण (रु. हजारमा) :
�ोत �ववरण

भ ु�ानी

आन्त�रक �ोत
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बैदेिशक �ोत

सुशासन 

�कार

नेपाल

स्थानीय

सरकार

�ोत

अनुदान

ऋण

सहायता

नेपाल सरकार
दातृ �नकाय
आन्त�रक/वा�
�ा�व�धक सहायता
�ोतगत जम्मा
कुल लागत
२०. आयोजनाको कुल रकमको बाँडफाँट (रु हजारमा)
आ�थर्क वषर्

रकम

२१. परामशर्दातासम्बन्धी �ववरणः
क) आयोजनामा रहने कुल परामशर्दाताको सं ख्याः

स्वदे शीः

�वदे शीः

ख)आयोजनामा रहने कुल परामशर्दाताको वा�षर्क बाँडफाँट रकम (रु हजारमा)
आ�थर्क वषर्

अनुमा�नत खचर् रकम
स्वदे शी

�वदे शी

जम्मा
२३. आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनः
(क) आ�थर्क �ा�व�धक सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ, छै न ? नभएको भए हुन नपन� कारणः
(ख) आ�थर्क �ा�व�धक सम्भाव्यता अध्ययन भएको वषर्ः
(ग) आ�थर्क �ा�व�धक सम्भाव्यता अध्ययनको �नष्कषर्ः
२४. आयोजनाको आ�थर्क तथा �व�ीय �व�ेषणः
(क)

लागत �फतार् अवधी (Pay-back Period)

(ख)

लाभ–लागत अनुपात (Benefit Cost Ratio)

(ग)

�व�ीय ��तफल दर (Financial Internal Rate of Return-FIRR)

(घ)

आ�थर्क ��तफल दर (Economic Internal Rate of Return-EIRR)

(ङ)

खुद वतर्मान मूल्य (Net Present Value-NPV)

(च)

लागत �भावका�रता अध्ययन (Cost Effectiveness)

(छ)

सम्भाव्यता अध्ययन गन� �नकायः

२५. वातावरणीय �भाव मूल्या�नको सिङ्क्ष� �ववरण (नभएको भए कारण उल्लेख गन�):
२६. आयोजनाको कायार्न्वयनबाट हुने लाभ र लाभको �कृ�तः
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�ा�व�धक

(क) कुल अनुमा�नत लाभािन्वत जनसङ्ख्याः
म�हला

बालबा�लका

आ�दवासी

द�लत

मधेशी

मुिस्लम

अन्य

जनजा�त
(ख) रोजगार� �सजर्ना सङ्ख्या (�म �दन) :
(ग) उत्पादनमा वृ�� हुने अनुमा�नत प�रमाणः
(घ) क्षे�ीय सन्तुलनमा हुने योगदानः
खण्ड ग : �शास�नक तथा व्यवस्थापक�य �ववरण
२७. आयोजना कायार्न्वयनमा आवश्यक पन� जनशि� व्यवस्थाः
(क) भइरहे को जनशि�बाट हुनेः
(ख) थप चा�हने जनशि�को �ववरण
(ग) थप चा�हने जनशि� सम्बन्धमा सामान्य �शासन मन्�ालयको रायः
२८. आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्या�न गन� सं स्थागत व्यवस्थाः
(क) अनुगमन तथा मूल्या�नका ला�ग छु टृ ाइएको रकमः
(ख) दातृ सं स्थाबाट ग�रने अनुगमन तथा मूल्या�नको �ववरणः
(ग) नेपाल सरकारबाट ग�रने अनुगमन तथा मूल्या�नको �ववरणः
(घ) आयोजनाको ��तफल र �भाव हेन� सूचक �ववरणः
२९. आयोजनाका ला�ग आवश्यक �मुख भौ�तक साम�ीहरूः
साम�ीको नाम

एकाइ

अनुमा�नत मूल्य रु.

३०. आयोजना �स्ताव ग�रएको क्षे�का यस्तै �कारका अन्य आयोजनाको �ववरणः
(क) यस्तै �कारका सम्प� भइसकेका आयोजनाहरूको �ववरण र सबल र दुबल
र् पक्षहरूः
(ख) यस्तै �कारका हाल स�ालन भइरहे का आयोजनाहरूको �ववरणः
(ग) यस्तै �कृ्र�तका अन्य आयोजना प�न स�ालन हुन गइरहे को भए सोको �ववरणः
३१. आयोजनाको �दगोपना र सम्प� भएप�छ स�ालन ९एजबकभ(यगत ए�बल० सम्बन्धी व्यवस्थाः
खण्ड घ : आयोजनाको अव�ध थप गनुर् पन� भएमा :
३२. आयोजनाको अव�ध थप गनुप
र् नार्का कारणहरू
१.
२.
३३. थप अव�धमा ग�रने कायर्हरू र त्यसबाट �ा� हुने ��तफल
�.सं

��याकलापहरू

एकाइ

प�रमाण

बजेट

३४. आयोजनाको थप हुने अव�धका ला�ग आवश्यक पन� जनशि�ः
(क) भइरहे को जनशि�बाट हुनेः
(ख) थप चा�हने/नचा�हने :
(ग) थप चा�हने भए सं घीय मा�माला तथा सामान्य �शासन मन्�ालयको रायः
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��तफल

३५. आयोजनाको थप अव�धका ला�ग आवश्यक �मुख भौ�तक साम�ीहरूः
साम�ीको नाम

३६.

एकाइ

अनुमा�नत मूल्य रु.

आयोजनाको म्याद थप भएको अवस्थामा आयोजनाका सा�वक कायर्हरू, Scope प�रवतर्न, �वस्तार

(Expansion or Upscaling) सोच ता�लका/सूचक लगायतका कुनै कुरामा प�रवतर्न हुने भए आयोजना सम्बन्धी
हालको �ववरणमा हुन जाने प�रवतर्नको �ववरण उल्ले ख गन�ः
३७. आयोजनाको कायार्न्वयनमा दे िखएका मुख्य समस्या एवम् सबल तथा दुबल
र् पक्षहरू उल्लेख गन�ः
३८. मध्यमकाल�न खचर् सं रचना (Medium Term Expenditure Framework-MTEF) अनुरूप आयोजनाको
�ाथ�मकता�मः
प�हलो �ाथ�मकता



दो�ो �ाथ�मकता 

३९. यस आयोजनाको �दगोपना र सम्प� भएप�छ स�ालनको व्यवस्था (Phase out Plan):
४०. आयोजनाको म्याद थप सम्बन्धमा सम्बिन्धत मन्�ालयको रायः
रा��य योजना आयोगले भन�
४१. आयोजनाको म्याद थप �स्ताव आयोगको बैठकमा पेस गनर् स्वीकृ�त �दने पदा�धकार�को नाम र स्वीकृ�त
�म�त :
पदः
नामः
स्वीकृ�त �म�तः
४२. सम्बिन्धत महाशाखाको रायः
(क) रा��य योजना आयोगबाट म्याद थप गनर् सहम�त �दन उिचत भएको/नभएकोः
(ख) उिचत दे िखनु/नदे िखनुका कारणहरूः
(ग) �नणर्य हुनपु न� बुँदाहरूः

नोटः यो आयोजना �ववरण फारामसँग �नम्न �ववरणहरू सं लग्न गनुप
र् न�छ।
१. आयोजनाको लिजकल �ेमवकर्।
२. वैदेिशक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता प�/आशय प�।
३. स्थानीय �नकायको सं लग्नता हुने भएमा सो �नकायको िजम्मेवार� र सहम�त प�
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