वार्षिक आमोजना छनौट कामिर्वधध, २०७८

प्रदे श सयकाय

आन्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्रारम
फागभती प्रदे श

वार्षक
ि आमोजना छनौट कामिर्वधध, २०७८
प्रदे श याजऩरभा प्रकाशशत धभधत
२०७८।०२।१३

प्रस्तावना् ददगो शाशन्त, सुशासन, र्वकास य सभृर्ि हाधसर गने नेऩारको
सॊ र्वधानको व्मवस्था य सङ्घ तथा प्रदे शको आवधधक मोजना एवभ् ददगो
र्वकासको रक्ष्मको भागिशचर सभेतराई ध्मानभा याखी आमोजनाको छनौट
य र्वश्लेषण तथ्मऩयक, वस्तुगत य ऩायदशॉ फनाउने य आमोजना फैंक
प्रणारीराई सॊ स्थागत गने कामिभा सुशासन अधबवृर्ि गदै आधथिक अनुशासन

तथा साविजधनक कामि य सीधभत स्रोतको अधधकतभ प्रधतपर प्राधिका राधग
स्रोतको कुशर व्मवस्थाऩन गनि आवश्मक बएकोरे प्रदे श सुशासन ऐन,
२०७7 को दपा ४६ को अधधकाय प्रमोग गयी फागभती प्रदे श सयकाय,
भशन्रऩरयषद्रे मो कामिर्वधध फनाएको छ ।
ऩरयच्छे द-१
प्रायशभबक

१.

सॊ शऺि नाभ य प्रायभब् (१) मस कामिर्वधधको नाभ “वार्षिक
आमोजना छनौट कामिर्वधध, २०७८” यहेको छ।

(२) मो कामिर्वधध प्रदे श याजऩरभा प्रकाशन बएको

धभधतफाट रागू हुनेछ।
२.

ऩरयबाषा् र्वषम वा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस कामिर्वधधभा,(क) “आमोजना”

बन्नारे

ऩूवािधाय

र्वकास

आमोजना

य

साभाशजक र्वकासका आमोजना वा कामिक्रभराई सभझनु
ऩछि।
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(ख) “आमोजना फैंक” बन्नारे प्रदे श सयकायरे स्थाऩना गये को
आमोजना फैंकराई सभझनु ऩछि।

(ग) “ऩूवािधाय र्वकास आमोजना” बन्नारे बौधतक ऩूवािधाय
सॊ यचनाको र्वकास हुने, ठु रा भेशशनयी य हरुका तथा

बायी ढु वानी वा सवायी साधन खरयद हुने आमोजना तथा
कामिक्रभराई सभझनु ऩछि।

(घ) “प्रदे श सबा सदस्म” बन्नारे फागभती प्रदे श सबाको
सदस्मराई सभझनु ऩछि।

(ङ) “प्रदे श सयकाय” बन्नारे
सभझनु ऩछि।

फागभती प्रदे श सयकायराई

(च) “प्रदे श सयकायका धनकाम” बन्नारे प्रदे श भन्रारम य सो
भातहतको धनकाम

फाहेकका

प्रदे श

स्थार्ऩत धनकामराई सभझनु ऩछि।

कानून

फभोशजभ

(छ) “सभफशन्धत भन्रारम वा धनकाम” बन्नारे आमोजना भाग
गने वा कामािन्वमन गने भन्रारम वा प्रदे श सयकायको
धनकामराई सभझनु ऩछि।

(ज) “सङ्घीम

सॊ सदका

सदस्म”

बन्नारे

यार्िमसबाको सदस्मराई सभझनु ऩछि।

प्रधतधनधधसबा

य

(झ) “साभाशजक र्वकास आमोजना वा कामिक्रभ” बन्नारे
शशऺा,

स्वास्थ्म,

साभाशजक

सशशिकयण,

आधथिक

सशशिकयण, ऺभता र्वकास, चेतना र्वकास, ताधरभ,
अध्ममन
र्वकास,

अनुसन्धान,

र्वऻान

तथा

बाषा-सार्हत्म-करा-सॊ स्कृधतको

प्रर्वधधको

र्वकास

आमोजना वा कामिक्रभराई सभझनु ऩछि।
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रगामतका

(ञ) “स्थानीम

तह”

बन्नारे

गाउॉऩाधरका,

प्रदे शधबरका

नगयऩाधरका, उऩभहानगयऩाधरका य भहानगयऩाधरकाराई
सभझनु ऩछि।

ऩरयच्छे द-२

आमोजना तजुभ
ि ा प्रर्क्रमा
३.

आमोजना तजुभ
ि ाका आधायहर् प्रदे श सयकायको वार्षिक आमोजना
तजुभ
ि ाका आधायहर दे हाम फभोशजभ हुनेछन्:(क) नेऩारको

सॊ र्वधान

य

प्रचधरत

सयकायराई ददएका शजभभेवायीहर,

(ख) सङ्घीम

नीधत,

आवधधक

मोजना,

गुरमोजना य अन्म मोजनाहररे
ददएका शजभभेवायीहर,

कानूनरे
र्वषम

प्रदे श
ऺेरगत

प्रदे श सयकायराई

(ग) प्रदे श सयकायद्वाया जायी बएका नीधत, कानून, आवधधक
मोजना य अन्म मोजनाहर,

४.

(घ) ददगो र्वकास रक्ष्म य अन्म आधायहर।

आमोजना तजुभ
ि ाको ऺेरहर् मस कामिर्वधध फभोशजभ छनौट गरयने
आमोजना तजुभ
ि ाको ऺेरहर दे हाम फभोशजभ हुनेछ्(क) बौधतक ऩूवािधाय र्वकास,
(ख) साभाशजक र्वकास।

५.

आमोजनको वगॉकयण गनि सकने् प्रदे श सयकारे प्रदे श नीधत तथा

६.

आमोजना ऩर्हचान गने धनकाम य र्वधध् (१) प्रदे श सयकायरे

मोजना आमोगको ऩयाभशिभा आमोजनाको वगॉकयण गनि सकनेछ।

ु रऩभा
कामािन्वमन गने आमोजनाहर दे हामका धनकामहररे सॊ मि
वा छु ट्टाछु ट्टै ऩर्हचान गनि सकनेछ्-

(क) भुख्मभन्री तथा भशन्रऩरयषद्को कामािरम,
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(ख) प्रदे श भन्रारमहर,

(ग) प्रदे श सयकायका धनकामहर,
(घ) प्रदे श सबाका सदस्महर,
(ङ) स्थानीम तह।

(२) उऩदपा (१) भा उल्रेख बएका फाहेकका अन्म

धनकामरे ऩर्हचान गये का आमोजनाहर सभफशन्धत भन्रारम वा

प्रदे श सयकायका धनकाम वा प्रदे श नीधत तथा मोजना आमोगभा
ऩेश गनि सकनेछ।

(३) आमोजना ऩर्हचान गनि दे हामकाभध्मे केही वा सफै

र्वधधहर अवरभफन गनि सर्कनेछ्-

(क) प्रदे श धनवािचन ऺेरस्तयीम गोष्ठी,
(ख) शजल्रास्तयीम गोष्ठी,
(ग) प्रदे श

भन्रारम

छरपर,

य

धनकामस्तयीम

गोष्ठी/

(घ) अनराइन वा साविजधनक सूचना प्रकाशन गयी
आमोजना भाग।

प्रचधरत

(४) उऩदपा (३) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩधन
कानूनभा

वा सङ्घीम

सयकायको रगानी हुने

कुनै

आमोजनाको ऩर्हचान गने र्वधध छु ट्टै उल्रेख बएको बए सोही
७.

फभोशजभ गनुि ऩनेछ।

प्रदे श धनवािचन ऺेरस्तयीम मोजना तजुभ
ि ा गोष्ठी: (१) वार्षिक

मोजनाभा सभावेश गने आमोजनाहर ऩर्हचान गनि सभफशन्धत
धनवािचन ऺेरफाट ऩर्हरो हुने धनवािशचत हुने प्रणारीफाट धनवािशचत
प्रदे श

सबा

सहमोगभा

सदस्मरे

सभफशन्धत

सयोकायवाराहरको

शजल्रा

सभन्वम

सहबाधगताभा

प्रदे श

ऺेरस्तयीम मोजना तजुभ
ि ा गोष्ठीको सॊ मोजन गनेछ ।
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सधभधतको

धनवािचन

(२) प्रदे श धनवािचन ऺेरस्तयीम मोजना तजुभ
ि ा गोष्ठीफाट

ऩर्हचान बएका वा प्रदे श सबा सदस्मफाट ऩर्हचान बएका ऩूवािधाय
र्वकास आमोजना य साभाशजक र्वकास आमोजनाहरको छु ट्टा छु ट्टै
८.

सूची तमाय गनुि ऩनेछ।

शजल्रास्तयीम मोजना तजुभ
ि ा गोष्ठी् (१) प्रदे श नीधत तथा मोजना
आमोगको आमोजना य सभफशन्धत शजल्राको शजल्रा सभन्वम

सधभधतको सभन्वमभा प्रत्मेक आधथिक वषिको ऩुस भसान्तधबर
शजल्रास्तयीम मोजना तजुभ
ि ा गोष्ठी सञ्चारन गनुि ऩनेछ।

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩधन

आधथिक वषि २०७8/०७९ को मोजना तजुभ
ि ाको हकभा सभम
सीभा रागू हुनेछैन।

(३) सभफशन्धत शजल्राको शजल्रास्तयीम मोजना तजुभ
ि ा

गोष्ठीभा सभबव बएसभभ दे हाम फभोशजभको भहानुबावहरराई
आभन्रण गनुि ऩनेछ:-

(क) सङ्घीम सॊ सदका सदस्महर,
(ख) प्रदे श सबा सदस्महर,
(ग) शजल्रा

सभन्वम

सधभधतका

(घ) स्थानीम

तहको

प्रभुख/अध्मऺ,

उऩप्रभुख/

भातहतका

शजल्राशस्थत

कामािरमका

शजल्रा सभन्वम अधधकायी,

ऩदाधधकायी

य

उऩाध्मऺ य प्रभुख प्रशासकीम अधधकृतहर,

(ङ) प्रदे श

प्रभुखहर,

(च) याजनीधतक दरका प्रधतधनधधहर,

(छ) उद्योग वाशणज्म सॊ घ, उद्योग ऩरयसॊ घ य चेभफय
अप

कभशि

प्रधतधनधधहर,
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रगामतका

धनजी

ऺेरका

(ज) सयोकाय सभूहका प्रधतधनधधहर,
(झ) र्वषम र्वऻ य अन्म।

(४) शजल्रास्तयीम मोजना तजुभ
ि ा गोष्ठीको आमोजना गदाि

आवश्मकता हेयी उऩदपा (३) फभोशजभका भहानुबावहरका राधग

कभतीभा एक ऩटक वा आवश्मकता अनुसाय आमोजना गनि
सर्कनेछ।

(५)

शजल्रास्तयीम

मोजना

तजुभ
ि ा

गोष्ठीभा

दे हाम

फभोशजभको आमोजनाहरका सभफन्धभा छरपर गनि सर्कनेछ:-

(क) प्रदे श धनवािचन ऺेर य प्रदे श सबा सदस्मरे
ऩर्हचान गये का आमोजनाहर,

(ख) स्थानीम तहरे भाग गये का आमोजनाहर,

(ग) याजनीधतक दररे भाग गये का आमोजनाहर,

(घ) प्रदे श भातहतका शजल्राशस्थत कामािरमहररे
ऩर्हचान गये का आमोजनाहर,

(ङ) धनजी ऺेर य सहकायी सॊ स्थाहररे भाग गये का
आमोजनाहर,

(च) भर्हरा, दधरत, र्वऩन्न य सीभान्तकृत सभुदामरे
भाग गये का आमोजनाहर,

(छ) सयोकाय सभूहहररे भाग गये का आमोजनाहर,
(ज) र्वषम

र्वऻ

आमोजनाहर।

य

अन्मरे

भाग

गये का

(६) शजल्रास्तयीम मोजना तजुभ
ि ा गोष्ठीभा छरपरका

राधग आमोजना ऩेश गने शजभभेवायी दे हाम फभोशजभ हुनछ
े :(क) प्रदे श सबा सदस्म,

(ख) स्थानीम तहको प्रभुख,
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(ग) याजनीधतक दरका प्रधतधनधधहर,
(घ) प्रदे श

भातहतका

प्रभुखहर,

शजल्राशस्थत

कामािरमका

(ङ) धनजी ऺेरका प्रधतधनधध,

(च) सहकायी सॊ स्थाको प्रधतधनधध,

(छ) अऩाङ्गता बएका व्मशि, भर्हरा, दधरत, र्वऩन्न
य सीभान्तकृत सभुदामको प्रधतधनधध,

(ज) सयोकाय सभूहका प्रधतधनधध,
(झ) सॊ घ सॊ स्थाको प्रधतधनधध,
९.

(ञ) र्वषम र्वऻ य अन्म।

आमोजना ऩेश् (१) सविसाधायण, धनजी ऺेर, सहकायी, सॊ घ सॊ स्था
य

अन्म

धनकामरे

कुनै

आमोजना

भाग

गदाि

अनुसूची-१

फभोशजभको आमोजना भाग पायाभ बयी प्रदे श सबा सदस्म वा
सभफशन्धत स्थानीम तह वा प्रदे श नीधत तथा मोजना आमोग वा

सभफशन्धत भन्रारम वा प्रदे श सयकायको धनकामभा ऩेश गनि
सकनेछ।

(२) शजल्रास्तयीम मोजना तजुभ
ि ा गोष्ठीभा ऩर्हचान बएका

आमोजनाहर

प्रदे श

नीधत

तथा

शजभभेवायी दे हाम फभोशजभ हुनेछ:-

मोजना

आमोगभा

ऩेश

गने

(क) प्रदे श सबा सदस्म,

(ख) सभफशन्धत स्थानीम तह,
(ग) सभफशन्धत

धनकाम ।

भन्रारम

वा

प्रदे श

सयकायको

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ आमोजना ऩेश गदाि अनुसूची-

२ फभोशजभको धनवेदन सर्हत ऩूवािधाय र्वकास आमोजनाको हकभा
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अनुसूची-६ य साभाशजक र्वकास आमोजनाको हकभा अनुसूची-७
फभोशजभका पायाभहर बयी ऩेश गनुि ऩनेछ।
(४)

अनुसूची-६

य

७

फभोशजभका

पायाभहर

बदाि

शजल्रास्तयीम मोजना तजुभ
ि ा गोष्ठीको धनष्कषिराई प्राथधभकताभा
याखी बनुि ऩनेछ।

(५) भन्रारम वा प्रदे श सयकायका धनकाम फाहेकका

अन्म धनकामफाट प्रदे श नीधत तथा मोजना आमोगभा प्राि बएका
नमाॉ आमोजनाहरको र्ववयण प्रदे श नीधत तथा मोजना आमोगरे

सभफशन्धत भन्रारम वा प्रदे श सकायका धनकामभा ऩेश गनुि
ऩनेछ।

(६)

उऩदपा

(५)

फभोशजभ

ऩेश

बएका

नमाॉ

आमोजनाहर अन्म कुनै धनकामफाट भन्रारम वा प्रदे श सयकायका

धनकामभा भाग बएका नमाॉ आमोजनाहर य भन्रारम वा प्रदे श

सयकायका धनकाम स्वमभरे ऩर्हचान गये का नमाॉ आमोजनाहरको
प्रायशभबक प्राथधभकीकयण गयी थऩ भूल्माङ्कन, प्राथधभकीकयण य

आमोजना फैंकभा सभावेश गनिका राधग सभफशन्धत भन्रारम वा
प्रदे श सयकायका धनकामरे प्रदे श नीधत तथा मोजना आमोगभा ऩेश
गनुि ऩनेछ।

(७) उऩदपा (६) जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩधन

भन्रारम वा प्रदे श सयकायका धनकामरे आ.व. २०७८/०७९ भा

कामािन्वमन गने फहुवषॉम य क्रभागत आमोजनाहर आमोजना
फैंकभा सभावेश गनिका राधग प्रदे श नीधत तथा मोजना आमोगराई
उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।

(८) उऩदपा (६) य (७) फभोशजभ आमोजनाहरको

र्ववयण ऩेश गदाि अनुसूची-३ फभोशजभको ऩरसर्हत ऩूवािधाय
र्वकास आमोजनाको हकभा अनुसूची-४ य ६ तथा साभाशजक
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र्वकास आमोजनाको हकभा अनुसूची- ५ य ७ फभोशजभका
१०.

पायाभहर बयी ऩेश गनुि ऩनेछ।

भन्रारम य धनकामस्तयीम गोष्ठी/छरपर् (१) आगाभी आधथिक
वषिको वार्षिक मोजनाभा सभावेश गनुि ऩने आमोजनाहर ऩर्हचान
गनि

सभफशन्धत

भन्रारम

गोष्ठी/छरपर गनुि ऩनेछ।

य

धनकामरे

भाघ

भसान्तधबर

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩधन

आधथिक वषि २०७8/०७९ को मोजना तजुभ
ि ाको हकभा सभम
सीभा रागू हुनेछैन।
११.

आमोजनाको भूल्माङ्कन, क्रभ धनधाियण य आमोजना फैंकभा सभावेश्
(१) वार्षिक मोजनाभा सभावेश गनिका राधग प्राि बएका सफै
आमोजनाहरको भूल्माङ्कन गनुि ऩनेछ।

(२) आमोजनाहरको भूल्माङ्कन प्रदे श नीधत तथा मोजना

आमोगरे गनुि ऩनेछ। आमोजनाको भूल्माङ्कनको ऩूणािङ्क ७५ अङ्क
हुनेछ य सोको र्वबाजन दे हाम फभोशजभ हुनेछ्-

(क) सभफशन्धत भन्रारम वा प्रदे श
सयकायका धनकामफाट गरयने

प्रायशभबक प्राथधभकीकयणका राधग

(ख) प्रायशभबक भूल्माङ्कनका राधग

(ग) नीधतगत साभजञ्जस्मता भूल्माङ्कनका
राधग

(घ) भानव र्वकासको अवस्थाको राधग
(३)

(ङ) सॊ वैधाधनक प्राथधभकताका राधग
आमोजनाहरको

प्रायशभबक

-१० अङ्क

-३० अङ्क
-२१ अङ्क

-6 अङ्क

-8 अङ्क

प्राथधभकताको

क्रभ

सभफशन्धत भन्रारम वा धनकामरे तोकनु ऩनेछ य क्रभ नतोर्कएको
हकभा ऩर्हरो नभफयभा उल्रे ख बएको आमोजनाको क्रभ ऩर्हरो
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य अशन्तभभा उल्रेख बएको आमोजनाको क्रभ अशन्तभ हुने क्रभ
अनुसाय

आमोजनाहरको

प्राथधभकताको

क्रभ

धनधाियण

बएको

भाधननेछ।एक आ.व. धबर ऩधछ प्राि बएका आमोजनाहरको क्रभ

ऩर्हरे प्राि बएका आमोजनाहरको ऩधछल्रो क्रभ ऩछाधड कामभ
गरयनेछ।

(४) सभफशन्धत भन्रारम य प्रदे श सयकायको धनकामरे

आमोजना फैंकभा ऩर्हरे नै सभावेश बईसकेका य ऩधछ थऩ बएका
नमाॉ

आमोजनाहरराई

सभर्िगत

प्राथधभकीकयण गनि सकनेछ।
(५)

आमोजनाहरको

रऩभा

प्रायशभबक

ऩुन्

प्रायशभबक

प्राथधभकीकयणको

भूल्माङ्कनको अङ्क प्रदान गदाि प्राथधभकताको ऩर्हरो क्रभभा यहेको
आमोजनाको

राधग

१०

अङ्क

य

सोऩधछको

क्रभभा

यहेका

आमोजनाहरको राधग क्रभश् 0.1 अङ्क कभ गदै न्मूनतभ 0.1

अङ्कसभभ प्रदान गनुि ऩनेछ य सोबन्दा कभ अङ्क प्रदान गनि ऩाइने
छै न।

(६) प्रायशभबक भूल्माङ्कनभा अधधकतभ अङ्क प्रदान गदाि

त्मसराई ऩुर्ि गने प्रभाण सॊ रग्न हुन ु ऩनेछ य त्मस्तो प्रभाण
सॊ रग्न नबएको अवस्थाभा न्मूनतभ अङ्क कामभ हुनेछ।
(७)

सफै

प्रकायका

ऩूवािधाय

र्वकास

आमोजनाहरको

प्रायशभबक भूल्माङ्कनको साझा आधाय य अङ्कबाय दे हाम फभोशजभ
हुनेछ्-

(क) अऩाङ्गभैरी ऩूवािधायको र्वकास हुने बए ३ अङ्क
य नहुने बए १ अङ्क,

(ख) र्वऩद् उत्थानशीर प्रर्वधध वा भाऩदण्डको प्रमोग
हुने बए ३ अङ्क य नहुने बए १ अङ्क,
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(ग) जरवामु अनुकूरन वा वातावयण सॊ यऺणभा
प्रत्मऺ मोगदान गने बए ३ अङ्क य नगने बए
१ अङ्क,

(घ) उत्ऩादन, योजगायी धसजिना वा आम आजिनभा

प्रत्मऺ मोगदान गने बए ३ अङ्क य नगने बए
१ अङ्क,

(ङ) आमोजना कामािन्वमन गनि जधभन प्राि बएको
बए ३ अङ्क य नबएको बए १ अङ्क,

(च) स्थानीम तहको रागत सहबाधगता हुने बए ३
अङ्क य नहुने बए १ अङ्क,

(छ) धनजी ऺेर, सहकायी, सॊ घ सॊ स्था, दातृ धनकाम,

सभुदाम आददको रगानी हुने बए ३ अङ्क य
नहुने बए १ अङ्क,

(ज) आमोजनाको भुख्म राबग्राही सभुदाम रोऩोन्भुख
सभुदाम,

दधरत,

र्वऩन्न,

असहाम,

भर्हरा,

फारफाधरका, ज्मेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता बएका
व्मशि,

आददवासी/जनजाधत,

सीभान्तकृत

सभुदाम, प्रकोऩ ऩीधडत, र्हॊ सा ऩीधडत, भधेशी
सभुदाम य रै र्ङ्गक तथा मौधनक अल्ऩसङ्ख्मक

भध्मे कुनैहन
ु े बए ३ अङ्क य सो फाहेकका अन्म
हुने बए १ अङ्क।

(८) सफै र्कधसभका ऩूवािधाय र्वकास आमोजनाहरको

प्रायशभबक भूल्माङ्कनको आमोजना र्वशेषको थऩ आधाय य अङ्कबाय
दे हाम फभोशजभ हुनेछ्-
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(क) मातामात ऩूवािधाय आमोजनाको हकभा्(1) प्रदे श

सयकायका

प्राथधभकताभा

यहेका

मातामात सञ्जारभा नमाॉ स्थान जोधडने
(स्थानीम तहको केन्र य वडाको केन्र,

शजल्रा केन्र, प्रदे श याजधानी जोड्ने) बए
३ अङ्क य र्वद्यभान सञ्जारभा सुधाय हुने
बए १ अङ्क, य

(2) मातामात ऩूवािधायभा नमाॉऩन/आमाभ थऩ
वा सार्वक सॊ यचनाको स्तयोन्नधत हुने बए
३ अङ्क य नबए १ अङ्क।

(ख) कृर्ष ऩूवािधाय आमोजनाको हकभा,
(1) कृर्षजन्म

उऩजको

फजायीकयणका

राधग

उत्ऩादन/बण्डायण/
नमाॉ

ऩूवािधायको

र्वकास हुने बए ३ अङ्क य र्वद्यभान
ऩूवािधायभा सुधाय हुने बए १ अङ्क, य

(2) यै थाने जातका वा अग्मािधनक कृर्षजन्म
फारी वस्तु आददको उत्ऩादन/बण्डायण/

फजायीकयणभा मोगदान हुने बए ३ अङ्क य
अन्म हुने बए १ अङ्क।

(ग) औद्योधगक/व्माऩारयक
हकभा्

ऩूवािधाय

आमोजनाको

(1) नमाॉ ऩूवािधायको र्वकास हुने वा यार्िम

उत्ऩादनभा मोगदान ददने बए ३ अङ्क य
र्वद्यभान ऩूवािधायभा सुधाय हुने बए १
अङ्क, य
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(2) स्थानीम कच्चा ऩदाथिभा आधारयत हुने बए
३ अङ्क य अन्म बए १ अङ्क।

(घ) शैशऺक ऩूवािधाय आमोजनाको हकभा्

(1) नमाॉ ऩूवािधायको र्वकास हुने तथा शैशऺक
गुणस्तय वृर्ि हुने बए ३ अङ्क य र्वद्यभान
ऩूवािधायभा सुधाय हुने बए १ अङ्क, य

(2) थऩ र्वद्याथॉ रशऺत बए ३ अङ्क य अन्म
बए १ अङ्क।

(ङ) स्वास्थ्म ऩूवािधाय आमोजनाको हकभा्
(1) नमाॉ

ऩूवािधाय

र्वकास

एवॊ

स्वास्थ्मको

गुणस्तय वृर्ि हुने बए ३ अङ्क य र्वद्यभान
ऩूवािधायभा सुधाय हुने बए १ अङ्क, य

(2) ऩर्हरे नसभेर्टएका सेवाग्राही सभेर्टने वा

नमाॉ सेवा र्वस्ताय हुने बए ३ अङ्क य
अन्म बए १ अङ्क।

(च) खेरकुद ऩूवािधाय आमोजनाको हकभा,

(1) नमाॉ ऩूवािधायको र्वकास हुने बए ३ अङ्क
य र्वद्यभान ऩूवािधायभा सुधाय हुने बए १
अङ्क, य

(2) ऩूवािधायको दशिक ऺभता एक ऩटकभा

यङगशाराको हकभा 5 हजायबन्दा फढी,
खेर

भैदानको

हकभा

2

हजाय

5

समबन्दा फढी य कबडि हर वा बवनको
हकभा 5 समबन्दा फढी
य अन्म बए १ अङ्क।

हुने बए ३ अङ्क

(छ) ऊजाि ऩूवािधाय आमोजनाको हकभा्
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(1) नमाॉ ऩूवािधायको र्वकास हुने बए ३ अङ्क
य र्वद्यभान ऩूवािधायभा सुधाय हुने बए १
अङ्क, य

(2) ऊजाि उत्ऩादन ऺभता जरर्वद्युतको हकभा

8 भे.वा.बन्दा फढी य वैकशल्ऩक ऊजािको
हकभा 3 भे.वा.बन्दा फढी हुने बए ३
अङ्क य अन्म बए १ अङ्क।

(ज) खानेऩानी तथा सयसपाइ ऩूवािधाय आमोजनाको
हकभा्

(1) नमाॉ ऩूवािधायको र्वकास हुने बए ३ अङ्क
य र्वद्यभान ऩूवािधायभा सुधाय हुने बए १
अङ्क,य

(2) खानेऩानी तथा

सयसपाइको

गुणस्तयभा

सुधाय हुने बए ३ अङ्क य नहुने बए १
अङ्क।

(झ) पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन ऩूवािधाय आमोजनाको
हकभा्

(1) नमाॉ ऩूवािधायको र्वकास हुने बए ३ अङ्क
य र्वद्यभान ऩूवािधायभा सुधाय हुने बए १
अङ्क, य

(2) अस्ऩतारजन्म

वा

उद्योगजन्म

पोहय

व्मवस्थाऩन हुने बए ३ अङ्क य अन्म
पोहोय व्मवस्थाऩन हुने बए १ अङ्क।

(ञ) बवन धनभािण आमोजनाको हकभा्

(1) नमाॉ बवन धनभािण हुने बए ३ अङ्क य
ऩुयानो बवनभा सुधाय हुने बए १ अङ्क, य
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(2) नेऩारी ऩयभऩयागत धनभािण प्रर्वधध एवभ्

वास्तुकराकरा झल्कने बवन बए ३ अङ्क
य अन्म बवन बए १ अङ्क।

(ट) वस्ती र्वकास आमोजनाको हकभा्

(1) नमाॉवस्तीको र्वकास हुने बए ३ अङ्क य
ऩुयानो वस्तीभा सुधाय हुने बए १ अङ्क, य

(2) प्राकृधतक

प्रकोऩफाट

र्वस्थार्ऩत

वा

घयफायर्वहीनहरको राधग वस्ती र्वकास

हुने बए ३ अङ्क य अन्मको राधग हुने बए
(ठ) वन,

१ अङ्क।

वातावयण,

नदी

आमोजनाको हकभा्
(1) नमाॉ

ऺेर

य

सभेर्टने

जराधाय
वा

नमाॉ

सॊ यऺण
ऩूवािधाय

र्वकास हुने बए ३ अङ्क य अन्म बए १
अङ्क, य

(2) आमोजनारे

सॊ यऺण गने जधभन १००

हेकटयबन्दा फढी हुने बए ३ अङ्क य अन्म
बए १ अङ्क।

(ड) ऩमिटन ऩूवािधाय आमोजनाको हकभा्

(1) नमाॉ गन्तब्मको र्वकास हुने बए ३ अङ्क
य र्वद्यभान गन्तब्मभा सुधाय हुने बए १
अङ्क, य

(2) आन्तरयक य फाह्य ऩमिटन दुवै प्रवििन हुने
बए ३ अङ्क य कुनै एक हुने बए १ अङ्क।

(ढ) र्वऩद् व्मवस्थाऩन ऩूवािधाय आमोजनाको हकभा्
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(1) र्वऩद्

वा

व्मवस्थाऩनको

आऩतकारीन

राधग

नमाॉ

सेवा

ऩूवािधायको

र्वकास वा दभकर, एभफुरेन्स, उिाय य
खोजी कामिका साधन रगामतको व्मवस्था

हुने बए ३ अङ्क य र्वद्यभान ऩूवािधायभा

सुधाय वा र्वद्यभान दभकर, एभफुरेन्स,
उिाय य खोजी कामिका साधन रगामतभा
सुधाय हुने बए १ अङ्क, य

(2) र्वऩद् ऩीधडतहरको ऩुनस्थािऩनाको राधग

ऩूवािधायको र्वकास हुने बए ३ अङ्क य
र्वऩद्

व्मवस्थाऩन

सभफन्धी

ऩूवािधायको र्वकास हुने बए १ अङ्क।

(ण) सूचना

तथा

सञ्चाय

आमोजनाको हकभा्
(1) प्रदे श

सयकाय

वा

अन्म

सभफन्धी

ऩूवािधाय

स्थानीम

सयकायरे

सञ्चारन गये का वा गनुि ऩने कामिहरका
सभफन्धभा सयकाय य आभ नागरयकफीच

सूचना आदान प्रदान प्रत्मऺ रऩभा हुने

ऩूवािधायको र्वकास हुने बए ३ अङ्क य
अप्रत्मऺ रऩभा हुने ऩूवािधायको र्वकास
बए १ अङ्क, य

(2) आभ सञ्चायका भाध्मभराई व्मवशस्थत य

प्रबावकायी फनाउने कामिभा टे वा ऩुग्ने

ऩूवािधायको र्वकास हुने बए ३ अङ्क य
सूचना

तथा

सञ्चाय

सभफन्धी

ऩूवािधायको र्वकास हुने बए १ अङ्क।
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अन्म

(त) र्वर्वध ऩूवािधाय आमोजनाको हकभा्

(1) नमाॉ ऩूवािधायको र्वकास हुने बए ३ अङ्क
य र्वद्यभान ऩूवािधायभा सुधाय हुने बए १
अङ्क, य

(2) स्थानीम

ऺेरको

आधथिक

र्वकास

वा

सुयऺाभा टे वा ऩुग्ने बए ३ अङ्क य अन्म
कामिभा टे वा ऩुग्ने बए १ अङ्क।

(९) सफै र्कधसभका साभाशजक र्वकासका आमोजनाहरको

प्रायशभबक भूल्माङ्कनको साझा आधाय य अङ्कबाय दे हाम फभोशजभ
हुनेछ्-

(क) खचिको शीषिकसर्हतको रागत अनुभान तमाय
बएको बए ३ अङ्क य नबएको बए १ अङ्क,

(ख) आमोजनाको औशचत्म ऩुर्ि गने कुनै अध्ममन,
र्वश्लेषण, आमोजना प्रस्ताव वा अवधायणाऩर

तमाय बएको बए ३ अङ्क य नबएको बए १
अङ्क,

(ग) जरवामु अनुकूरन वा वातावयण सॊ यऺणभा
प्रत्मऺ मोगदान गने बए ३ अङ्क य नगने बए
१ अङ्क,

(घ) उत्ऩादन, योजगायी धसजिना वा आम आजिनभा

प्रत्मऺ मोगदान गने बए ३ अङ्क य नगने बए
१ अङ्क,

(ङ) स्थानीम तहको रागत सहबाधगता हुने बए ३
अङ्क य नहुने बए १ अङ्क
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(च) धनजी ऺेर, सहकायी, सॊ घ सॊ स्था, दातृ धनकाम,

सभुदाम आददको रगानी हुने बए ३ अङ्क य
नहुने बए १ अङ्क,

(छ) आमोजनाको भुख्म राबग्राही वगि रोऩोन्भुख
सभुदाम,

दधरत,

र्वऩन्न,

असहाम,

भर्हरा,

फारफाधरका, ज्मेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता बएका
व्मशि,

सीभान्तकृत

आददवासी/जनजाधत,

सभुदाम, प्रकोऩ ऩीधडत, र्हॊ सा ऩीधडत, भधेशी
सभुदाम

य

रै र्ङ्गक

तथा

मौधनक

अल्ऩसङ्ख्मकभध्मे कुनै हुने बए ४ अङ्क य सो
फाहेकका अन्म हुने बए २ अङ्क।

(१०) सफै र्कधसभका साभाशजक र्वकास आमोजनाहरको

प्रायशभबक भूल्माङ्कनको आमोजना र्वशेषको थऩ आधाय य अङ्कबाय
दे हाम फभोशजभ हुनेछ्-

(क) स्वास्थ्म य ऩोषण सभफन्धी आमोजनाको हकभा्

(1) स्वास्थ्म य ऩोषण सेवाको र्वस्ताय हुने
बए ४ अङ्क य नहुने बए २ अङ्क, य

(2) स्वास्थ्म य ऩोषण सेवाको गुणस्तय सुधाय
हुने बए ४ अङ्क य नहुने बए २ अङ्क।

(ख) शैशऺक

हकभा्

र्क्रमाकराऩ

सभफन्धी

आमोजनाको

(1) शैशऺक र्क्रमाकराऩको ऺेर वा दामया

र्वस्ताय हुने बए ४ अङ्क य नहुने बए २
अङ्क, य

(2) शैशऺक र्क्रमाकराऩको गुणस्तय सुधाय
हुने बए ४ अङ्क य नहुने बए २ अङ्क।
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(ग) आधथिक र्वकास सभफन्धी आमोजनाको हकभा्

(1) फेयोजगायहरको श्रभ ऺभताको र्वकास,
उद्यभशीर

ऺभताको

र्वकास

वा

योजगायभा यहेका श्रधभक य घये र ु तथा
साना उद्यभीहरको ऺभता र्वकास हुने

बए ४ अङ्क य अन्मको हुने बए २ अङ्क,
य

(2) योजगायी प्रवििन, नमाॉ व्मवसाम प्रवििन
वा

व्मवसामको

प्रार्वधधक

सहमोग,

स्तयोन्नधतको

सहुधरतऩूणि

राधग

कजाि,

उद्योग व्मवसामको प्रवििन रगामतका

कामि हुने बए ४ अङ्क य अन्म कामि हुने
बए २ अङ्क।

(घ) साभाशजक
हकभा्

र्वकास

(1) रोऩोन्भुख
असहाम,

नागरयक,

सभफन्धी

आमोजनाको

सभुदाम,

दधरत,

र्वऩन्न,

अऩाङ्गता

बएका

व्मशि,

भर्हरा,

फारफाधरका,

आददवासी/जनजाधत,

ज्मेष्ठ

सीभान्तकृत

सभुदाम, प्रकोऩ ऩीधडत, र्हॊ सा ऩीधडत,
भधेशी

य

अल्ऩसङ्ख्मक
सभुदामको

रै र्ङ्गक

य

रगामतका

सशशिकयण

मौधनक

वा

रशऺत

धनणिम

प्रकृमाभा सहबाधगता वृर्ि हुने बए ४
अङ्क य साभाशजक र्वकास सभफन्धी अन्म
कामिहन
ु े बए २ अङ्क, य
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(2) रोऩोन्भुख
असहाम,

नागरयक,

सभुदाम,

दधरत,

र्वऩन्न,

अऩाङ्गता

बएका

व्मशि,

भर्हरा,

फारफाधरका,

ज्मेष्ठ

सीभान्तकृत

आददवासी/जनजाधत,

सभुदाम, प्रकोऩ ऩीधडत, र्हॊ सा ऩीधडत,
भधेशी

य

अल्ऩसङ्ख्मक

रै र्ङ्गक

य

मौधनक

रगामतका

रशऺत

सभुदामको सॊ यऺण सभफन्धी कामि हुने

बए ४ अङ्क य सो फाहेकका अन्म कामि
हुने बए २ अङ्क।

(ङ) बाषा, सार्हत्म, करा य सॊ स्कृधतको र्वकास
सभफन्धी आमोजनाको हकभा्
(1) बाषा,

सार्हत्म,

करा

य

सॊ स्कृधतको

र्वकास हुने बए ४ अङ्क य सोको सॊ यऺण
वा प्रवििन हुने बए २ अङ्क, य

(2) बाषा,

सार्हत्म,

करा

य

वा

सभफशन्धत

सॊ स्कृधतको

र्वकास, सॊ यऺण य प्रवििनफाट सयकायी
धनकाम

सभुदामराई

आधथिक राब प्राि हुने बए ४ अङ्क य
नहुने बए २ अङ्क।

(च) सॊ स्थागत

ऺभताको

आमोजनाको हकभा्
(1) प्रदे श

सयकाय

वा

र्वकास
स्थानीम

सभफन्धी
तहको

सॊ स्थागत (नीधत, सङ्गठन, भानव सॊ साधन,

सुशासन प्रवििन, अन्तयधनकाम सभन्वम,
सूचना व्मवस्थाऩन रगामतको) ऺभता
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र्वकास हुने बए ४ अङ्क य सयोकायवारा
धनकामको ऺभता र्वकास हुने बए २
अङ्क, य

(2) प्रदे श

सयकाय

वा

स्थानीम

तहको

आन्तरयक स्रोत ऩरयचारन ऺभता र्वकास
हुने

बए

४

अङ्क

य

सयोकायवारा

तथ्माङ्क

व्मवस्थाऩन

धनकामको स्रोत ऩरयचारन ऺभता र्वकास
हुने बए २ अङ्क।

(छ) अनुसन्धान

तथा

आमोजनाको हकभा्

(1) प्रदे श सयकायको रगानीभा कामािन्वमन
बएका आमोजनाहरको प्रबाव भूल्माङ्कन
हुने बए ४ अङ्क य वा अन्म आमोजनाको
प्रबाव भूल्माङ्कन हुने बए २ अङ्क, य

(2) प्रदे श

नीधतगत

सयकाय

वा

वा

स्थानीम

र्वशेष

तहको

भहत्वको

अनुसन्धान/सवे ऺण, वस्तुशस्थधत र्ववयण
तमाय वा तथ्माङ्क व्मवस्थाऩन सभफन्धी
कामि हुनब
े ए ४ अङ्क य सयोकायवारा

धनकामको नीधतगत वा र्वशेष भहत्वको

अनुसन्धान/सवे ऺण, वस्तुशस्थधत र्ववयण
तमाय वा तथ्माङ्क व्मवस्थाऩन सभफन्धी
(ज) र्वऻान

कामि हुने बए २ अङ्क।

हकभा्

तथा
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प्रर्वधधसभफन्धी

आमोजनाको

(1) र्वऻान तथा प्रर्वधधको ऺेरभा हुने नव
प्रवतिन/आर्वष्कायराई प्रोत्साहन हुने बए

४ अङ्क य र्वऻान तथा प्रर्वधध सभफन्धी

ऻान य सीऩको र्वकास वा प्रसाय हुने बए
२ अङ्क, य

(2) उत्ऩादन य योजगायी वृर्ि गनि र्वऻान य

प्रर्वधधको प्रमोग हुने बए ४ अङ्क य
र्वऻान य प्रर्वधध सभफन्धी अन्म कामि हुने

(झ) र्वऩद्

बए २ अङ्क।

हकभा्

व्मवस्थाऩन

सभफन्धी

आमोजनाको

(1) उिाय वा खोजी कामि हुने बए ४ अङ्क य
सूचना व्मवस्थाऩन सभफन्धी कामि हुने
बए २ अङ्क, य

(2) याहत र्वतयण/व्मवस्थाऩन सभफन्धी कामि
हुने बए ४ अङ्क य अन्म कामि हुने बए
२ अङ्क।

(ञ) खेरकुद सभफन्धी आमोजनाको हकभा्
(1) प्रदे शस्तयीम
व्मवस्थाऩन

शजल्रास्तयीम

हुने

खेरकुद
बए

खेरकुद

सञ्चारन/

४

अङ्क

व्मवस्थाऩन हुने बए २ अङ्क, य

य

सञ्चारन/

(2) प्रदे शस्तयीम खेरकुदको र्वकास हुने बए
४

अङ्क

य

शजल्रास्तयीम

र्वकास हुने बए २ अङ्क।
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खेरकुदको

(ट) सूचना

हकभा्

तथा

(1) प्रदे श

सञ्चाय
सयकाय

सभफन्धी
वा

आमोजनाको

स्थानीम

सयकायरे

सञ्चारन गये का वा गनुऩ
ि ने कामिहरका
सभफन्धभा सयकाय य आभ नागरयकफीच

सूचनाको आदान प्रदान प्रत्मऺ रऩभा

हुने बए ४ अङ्क य अप्रत्मऺ रऩभा हुने
बए १ अङ्क, य

(2) आभ सञ्चायका भाध्मभराई व्मवशस्थत य

प्रबावकायी फनाउने कामिभा टे वा ऩुग्ने
बए

४

अङ्क

य

सूचना

तथा

सञ्चाय

सभफन्धी अन्म कामिभा टे वा ऩुग्ने बए २
(ठ) र्वर्वध

अङ्क।

हकभा्

साभाशजक

र्वकास

आमोजनाहरको

(1) साभाशजक सद्भाव फढाउन प्रत्मऺ मोगदान
गने बए ४ अङ्क य अप्रत्मऺ मोगदान गने
बए २ अङ्क, य

(2) आधायबूत

सेवा

तथा

सुर्वधाभा

सेवाग्राहीको ऩहुॉच वृर्ि हुने बए ४ अङ्क
य अन्म कामि हुने बए २ अङ्क।

(११) आमोजनाहरको नीधतगत साभजञ्जस्मताको भूल्माङ्कन

गनुि ऩनेछ।

(१२) नीधतगत साभञ्जस्मताको भूल्माङ्कनभा अधधकतभ अङ्क

प्रदान गदाि त्मसराई ऩुर्ि गने प्रभाण सॊ रग्न हुन ु ऩनेछ य त्मस्तो
प्रभाण सॊ रग्न नबएको अवस्थाभा न्मूनतभ अङ्क कामभ हुनेछ।
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(१३)

आमोजनाहरको

नीधतगत

साभजस्मताको

भूल्माङ्कनको आधाय य अङ्कबाय दे हाम फभोशजभ हुनेछ्-

ॉ को साभञ्जस्मताको
(क) सङ्घीम आवधधक मोजनासग
हकभा्

(1) रऩान्तयणका

प्रभुख

सभफाहकसॉग

सभफशन्धत बए ३ अङ्क य नबए १ अङ्क,
य

(2) र्वषम ऺेरगत उद्देश्मसॉग सभफशन्धत बए
३ अङ्क य नबए १ अङ्क।

ॉ को साभञ्जस्मताको
(ख) प्रदे शको आवधधक मोजनासग
हकभा:

ॉ
(1) र्वकासका प्रभुख चारकसग
सभफशन्धत
बए ३ अङ्क य नबए १ अङ्क, य

(2) र्वषम ऺेरगत उद्देश्मसॉग सभफशन्धत बए
(ग) ददगो

३ अङ्क य नबए १ अङ्क।

हकभा:

र्वकास

रक्ष्मसॉगको

साभञ्जस्मताको

(1) ददगो र्वकास रक्ष्मसॉग सभफशन्धत बए ३
अङ्क य नबए १ अङ्क, य

(2) ददगो र्वकास रक्ष्मको ऩरयरक्ष्म (टागेट)

सॉग सभफशन्धत बए ३ अङ्क य नबए १
अङ्क।

(घ) स्थानीम तहको दीघिकारीन र्वकासको सोचको
हकभा:
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स्थानीम

तहको

र्वकासको

दीघिकारीन

सोचसॉग सभफशन्धत बए ३ अङ्क य अन्म
बए १ अङ्क।

(१4) स्थानीम तहको भानव र्वकासको अवस्थाको

भूल्माङ्कन गदाि आमोजना कामािन्वमन हुने स्थानीम तह (एकबन्दा
फढी स्थानीम तहभा कामािन्वमन हुने बए भानव र्वकास सूचकाङ्कभा

सफैबन्दा ऩधछ ऩये को स्थानीम तह) भानव र्वकास सूचकाङ्कको
तल्रो एक धतहाईभा ऩये भा 6 अङ्क, फीचको एक धतहाईभा ऩये भा
4 अङ्क य भाधथल्रो एक धतहाईभा ऩये भा बए 2 अङ्क।

(१5) आमोजनाहरको सॊ वैधाधनक प्राथधभकताको क्रभ य

सोको भूल्माङ्कन दे हाम फभोशजभ गनुि ऩनेछ्-

(क) सॊ र्वधानभा भौधरक हकसॉग प्रत्मऺ सभफशन्धत

धनभन र्वषम ऺेरको प्राथधभकताको क्रभ य
अङ्कबाय दे हाम फभोशजभ हुनछ
े ्
(१) स्वास्थ्म ऩूवािधाय

(२) स्वास्थ्म य ऩोषण (ऩूवािधाय

-8.0 अङ्क

फाहेकका अन्म कामिक्रभ)

-7.९ अङ्क

ऩूवािधाय

-7.८ अङ्क

(३) खानेऩानी तथा सयसपाइ
(४) शैशऺक ऩूवािधाय

(५) शैशऺक आमोजना (ऩूवािधाय

-7.७ अङ्क

फाहेकका अन्म कामिक्रभ)

-7.६ अङ्क

फाहेकका अन्म कामिक्रभ)

-7.५ अङ्क

(६) आधथिक र्वकास (ऩूवािधाय
(७) वस्ती र्वकास

(८) वन, वातावयण, नदी य
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-7.४ अङ्क

जराधाय सॊ यऺण

-7.३ अङ्क

(ऩूवािधाय फाहेकका अन्म)

-7.२ अङ्क

(९) बाषा, सार्हत्म, करा य सॊ स्कृधत

(ख) सॊ र्वधानभा भौधरक हकसॉग अप्रत्मऺ सभफशन्धत
अन्म

आमोजनाहरको

र्वषम

ऺेरको

प्राथधभकताको क्रभ य अङ्कबाय दे हाम फभोशजभ
हुनेछ्-

(१) मातामात ऩूवािधाय

-7.१ अङ्क

(३) कृर्ष ऩूवािधाय

-6.९ अङ्क

(५) ऊजाि ऩूवािधाय

-6.७ अङ्क

(२) औद्योधगक/व्माऩारयक ऩूवािधाय -7.० अङ्क
(४) ऩमिटन ऩूवािधाय

-6.८ अङ्क

(६) र्वऩद् व्मवस्थाऩन ऩूवािधाय

-6.६ अङ्क

फाहेकका अन्म कामिक्रभ)

-6.५ अङ्क

फाहेकका अन्म कामिक्रभ)

-6.४ अङ्क

(ऩूवािधाय फाहेकका अन्म)

-6.३ अङ्क

(७) र्वऩद् व्मवस्थाऩन (ऩूवािधाय
(८) साभाशजक र्वकास (ऩूवािधाय
(९) सॊ स्थागत ऺभताको र्वकास
(१०) अनुसन्धान य तथ्माङ्क
व्मवस्थाऩन (ऩूवािधाय
फाहेकका अन्म)

(११) सूचना तथा सञ्चाय ऩूवािधाय

(१२) सूचना तथा सञ्चाय (ऩूवािधाय
फाहेकका अन्म कामिक्रभ)

(१३) र्वऻान तथा प्रर्वधध (ऩूवािधाय
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-6.२ अङ्क

-6.१ अङ्क

-६.० अङ्क

फाहेकका अन्म कामिक्रभ)

(१४) खेरकुद ऩूवािधाय

(१५) खेरकुद कामिक्रभ

(१६) पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन
ऩूवािधाय

(१७) बवन धनभािण

(१८) र्वर्वध ऩूवािधाय आमोजना
(१९) र्वर्वध साभाशजक र्वकास

आमोजना (ऩूवािधाय फाहेकका

(१6)

अन्म)

अनुसूची-८

फभोशजभको

पायाभभा

-५.९ अङ्क

-५.८ अङ्क

-५.७ अङ्क

-५.६ अङ्क
-५.५ अङ्क
-५.४ अङ्क

-५.३ अङ्क

उऩयोि

फभोशजभको अङ्क प्रर्वि गयी आमोजनाहरको भूल्माङ्कनफाट प्राि

कुर प्रािाङ्कको आधायभा आमोजनाहरको क्रभ धनधाियण गयी प्रदे श

आमोजना फैंकभा सभावेश गने कामि चैत भसान्तधबर सभऩन्न गनुि
ऩनेछ।

(१7) प्रदे श नीधत तथा मोजना आमोगरे आमोजना फैंकभा

सभावेश बएका आमोजनाहरको सूचीराई सभफशन्धत भन्रारम य
धनकामराई वैशाख भसान्तधबर ऩठाउनु ऩनेछ।

(१8) उऩदपा (१6) य (१7) भा जुनसुकै कुया

रे शखएको बए ताऩधन आधथिक वषि २०७8/०७९ को मोजना
१२.

तजुभ
ि ाको हकभा सभम सीभा रागू हुने छै न।

नीधत तथा कामिक्रभ तजुभ
ि ा सभफन्धी ऩयाभशि् (१) नीधत तथा
कामिक्रभ तजुभ
ि ाका सभफन्धभा भुख्मभन्री तथा भशन्रऩरयषद्को
कामािरमरे धनभन धनकामहरसॉग ऩयाभशि गनि सकनेछ:-

(क) प्रदे श सयकायका सफै भन्रारम य धनकामहर,
(ख) प्रदे श सबाका सधभधतहर,
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(ग) प्रदे श सबाका सदस्महर,

(घ) याजनीधतक दर, धनजी ऺेर, सहकायी सॊ स्थाहर,
(ङ) अऩाङ्गता बएका व्मशि, भर्हरा, दधरत, र्वऩन्न,
धसभान्तकृत

रगामतका

सॊ स्थाका प्रधतधनधधहर,

सभुदामका

सॊ घ

(च) र्वषम र्वऻ, सञ्चाय जगत य अन्म।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको ऩयाभशि प्रदे श सयकायको

भन्रारम, प्रदे श नीधत तथा मोजना आमोग वा प्रदे श सयकायका
धनकाम सभेतरे गनि सकनेछ।

ुि र तथा
(३) उऩदपा (२) फभोशजभ गरयने ऩयाभशि बचअ

१३.

प्रत्मऺ अन्तयर्क्रमाको भाध्मभफाट गनि सर्कनेछ।

आमोजनाको प्राथधभकता तथा छनौट् (1) मस कामिर्वधध फभोशजभ

आमोजना फैंङ्ककभा ऩये का आमोजनाराई प्रदे श नीधत तथा मोजना
आमोगरे दे हाम फभोशजभ प्राथधभर्ककयण गनुि ऩनेछ्क्र.सॊ .

कुर प्रािाङ्क

1.

५६ अङ्क वा सो बन्दा फढी बएभा

2.

५६ अङ्क बन्दा कभ बएभा

प्राथधभकता क्रभ
P1
P2

(2) सभफशन्धत भन्रारम य प्रदे श सयकायका धनकामहररे

आगाभी आधथिक वषिको वार्षिक मोजनाभा सभावेश गनुि ऩने
आमोजनाहर छनौट गनुि ऩनेछ।

(3) उऩदपा (2) फभोशजभ आमोजनाहरको छनौट तमाय

गदाि दे हाम र्वषमहरराई आधाय भान्नु ऩनेछ्-

(क) नीधत तथा कामिक्रभराई सभफोधन गने खारका
आमोजनाहर,

(ख) फहुवषॉम आमोजनाहर,
(ग) क्रभागत आमोजनाहर,
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(घ) उत्ऩादन वृर्ि, योजगायी धसजिना, आमआजिन य
गरयफी धनवायणभा मोगदान गने आमोजनाहर,

(ङ) अऩाङ्गता

बएका

व्मशि,

भर्हरा,

दधरत,

धसभान्तृत सभुदाम रगामतका सभुदामराई राब
ऩुग्ने आमोजनाहर,

(च) बुगोर, जनसङ्ख्मा, भानव र्वकास सूचकाङ्क य
र्वषम

ऺेरगत

आमोजनाहर।

सन्तुरन

कामभ

गने

(4) उऩदपा (2) फभोशजभ सभफशन्धत भन्रारम वा

प्रदे श सयकायका धनकामरे आमोजना छनौट गदाि उऩदपा (1)
फभोशजभ P1 प्राथधभकताभा ऩये का आमोजना कभतीभा
प्रधतशत हुन ु ऩनेछ ।

ऩचास

(5) आमोजनाहर छनौट गदाि तोर्कएको फजेट सीभाधबर

यही प्रदे श आमोजना फैंकफाट छनौट गनुि ऩनेछ।

(६) नीधत तथा कामिक्रभराई सभफोधन गने खारका

आमोजनाहर प्रदे श आमोजना फैंकभा नबएभा सभफशन्धत भन्रारम

वा धनकामरे नमाॉ आमोजनाहर ऩर्हचान गयी प्रदे श नीधत तथा
मोजना आमोगभा भूल्माङ्कनको राधग ऩेश गनुि ऩनेछ।
(७)

उऩदपा

(६)

फभोशजभ

प्राि

आमोजनाहरको

भूल्माङ्कन गयी प्रदे श आमोजना फैंकभा सभावेश गनुि ऩनेछ।
फैंकभा

(८) उऩदपा (७) फभोशजभका आमोजनाहर आमोजना
सभावेश

बएऩधछ

आमोजना

फैंकभा

बएका

सफै

आमोजनाहरको अशन्तभ सूची प्रदे श नीधत तथा मोजना आमोगरे

सभफशन्धत भन्रारम य प्रदे श सयकायका धनकामराई जेठ १६
गतेधबर उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।
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१४.

अन्तयधनकाम
धनकामहररे
छरपर

य

छरपर

आपूरे

य

सुझावको

मोजना

प्रस्ताव

राधग

गये का

ऩेश्

आधथिक

(१)

भन्रारम

आमोजनाहर
भाधभरा

य

आवश्मक

तथा

मोजना

ु
भन्रारम य प्रदे श नीधत तथा मोजना आमोगको सॊ मि
फैठकभा
जेठ २० गतेधबर प्रस्तुत गनुि ऩनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ बएको छरपरफाट प्राि

सुझाव सभेतराई ध्मानभा याखी सभफशन्धत भन्रारम य धनकामरे

आमोजना छनौट गयी वार्षिक मोजनाभा सभावेश गनि आधथिक

भाधभरा तथा मोजना भन्रारमभा जेठ २४ गतेधबर ऩेश गनुि
ऩनेछ।

ऩरयच्छे द-3
र्वर्वध

१५.

आमोजना फैंङ्कको स्थाऩना य सञ्चारन् (१) प्रदे श सयकायको
मोजना तजुभ
ि ा य छनौट प्रणारीराई व्मवशस्थत य ऩायदशॉ फनाउन

प्रदे श सयकायरे प्रदे श नीधत तथा मोजना आमोग (गठन तथा कामि
सञ्चारन) आदे श, २०७५ को दपा ६ को खण्ड (क) को
उऩखण्ड (४) फभोशजभ एक आमोजना फैंकको स्थाऩना गनेछ।
सञ्चारन
१६.

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ स्थार्ऩत आमोजना फैंकको
मस

कामिर्वधध

य

प्रदे श

आमोजना

ददग्दशिनभा उल्रेख बए फभोशजभ हुनेछ।

फैंक

सञ्चारन

आमोजना फैंङ्क सूचीफाट हटाउन सर्कने् कामिसभऩन्न बएका वा

आमोजना फैंङ्कभा सभावेश बएको कुनै आमोजना ऩाॉच वषिधबर
कामािन्वमनभा नआएभा सभफशन्धत भन्रारम वा प्रदे श सयकायको
धनकामको ऩयाभशिभा प्रदे श नीधत तथा मोजना आमोगरे हटाउन
सकनेछ ।
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१७.

अनुगभन तथा भूल्माङ्कन् मस कामिर्वधध फभोशजभ छनौट बएका

आमोजना तथा कामिक्रभको अनुगभन तथा भूल्माङ्कन प्रदे श नीधत
तथा मोजना आमोग य सभफशन्धत भन्रारम वा प्रदे श सयकायको

१८.

धनकामरे गनुि ऩनेछ ।

सफ्टवेमय तमाय गनिसकने् मस कामिर्वधध य प्रदे श आमोजना
फैंकराई कामािन्वमन गनि र्वद्यभान सफ्टवेमयभा सुधाय वा नमाॉ
सफ्टवेमय तमाय गयी प्रमोग गनि सकनेछ।
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खण्ड ५) सङ्ख्मा ४ प्रदे श याजऩर बाग ३ धभधत २०७८।०२।१३

अनुसूची-१

(दपा 9 को उऩदपा (१) सॉग सभफशन्धत)
आमोजना भाग पायाभ
(सविसाधायण/सॊ घ सॊ स्था/धनकामरे बने)
पायाभ बये को धभधत:..............................

आमोजना भाग गनेको नाभ : ........................................

सभऩकि नभफय:....................................

आमोजना भाग गनेको हस्ताऺय : ..................................

क्र.

आमोजना

सॊ .

को नाभ

अनुभा

राबग्रा

धनत

हीको

रागत

सङ्ख्मा

आमोजना अन्तगित गरयने

आमोजनाफाट प्राि

शजल्रा

स्थानीम

वडा

कैर्प

भुख्म कामिहर

हुने राबहर

को नाभ

तहको नाभ

नॊ.

मत
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अनुसूची-२

(दपा 9 को उऩदपा (३) सॉग सभफशन्धत)
आमोजना ऩेश धनवेदन
(प्रदे श सबा सदस्म / स्थानीम तह / धनकामरे बने )
धभधत् .......................
श्री प्रदे श नीधत तथा मोजना आमोग,
फागभती प्रदे श, हेटौंडा, भकवानऩुय।
र्वषम् आमोजना ऩेश गरयएको सभफन्धभा।
प्रदे श सयकायको आ.व.........................को वार्षिक फजेटभा सभावेश गने
प्रमोजनको राधग सॊ रग्न आमोजना भाग पायाभ फभोशजभका आमोजनाहर ऩेश
गये को व्महोया अनुयोध छ।
तऩशशर
१. आमोजना भाग पायाभ थान : .......................
आमोजना भाग गने धनकामको तपिफाट
हस्ताऺय .................
नाभ् .......................
ऩद् ..........
आमोजना भाग गने धनकामको नाभ: .......................
छाऩ्.......................
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अनुसूची-३

(दपा 9 को उऩदपा (८) सॉग सभफशन्धत)
आमोजना फैंकभा आमोजना सभावेश गने सभफन्धी ऩर
(सभफशन्धत भन्रारम / प्रदे श सयकायको धनकामरे बने )
धभधत् .......................
श्री प्रदे श नीधत तथा मोजना आमोग,
फागभती प्रदे श, हेटौंडा, भकवानऩुय।
र्वषम् आमोजना फैंकभा प्रस्तार्वत आमोजनाहर सभावेश गने सभफन्धभा।
मस ऩरसाथ सॊ रग्न आमोजनाहरको भूल्माङ्कन य प्राथधभकीकयण गयी प्रदे श
आमोजना फैं कभा सभावेश गयी सोको सूची मस .................. य
भन्रारम/धनकामराई
आमोजनाहरको

उऩरब्ध

वगॉकयण

गयाइददनु

अनुसायको

हुन ु

प्रायशभबक

आमोजना

भाग

सभफशन्धत
पायाभ

प्राथधभकीकयणको

य

सूचीको

र्वद्युतीम प्रधत/ बये का पायाभहर मसै ऩरसाथ सॊ रग्न गयी ऩठाएको व्महोया
अनुयोध छ।
तऩशशर
१. आमोजनाहरको प्रायशभबक प्राथधभकीकयणको सूची थान : ..............
२. आमोजना भाग पायाभ थान : ..................
आमोजना प्रस्ताव गने धनकामको तपिफाट
हस्ताऺय .................
नाभ् .......................
ऩद् ..........
आमोजना प्रस्ताव गने धनकामको नाभ:..............................................
छाऩ्
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अनुसूची-४

(दपा 9 को उऩदपा (८) सॉग सभफशन्धत)
ऩूवािधाय र्वकास आमोजनाहरको प्रायशभबक प्राथधभकीकयणको सूची
(सभफशन्धत भन्रारम / प्रदे श सयकायको धनकामरे बने )
आमोजनाको प्रकाय (तर ददइएको भध्मे कुनै एकभा शचन्ह रगाउनुहोस्)
(नोट् एकै प्रकायका आमोजनाहरका राधग एउटा पायाभ भार प्रमोग गनुह
ि ोस् जस्तै
‘मातामात ऩूवािधाय भा शचन्ह रगाउनु हुन्छ बने मातामातका ऩूवािधायहर जस्तै र्वधबन्न
प्रकायका सडक, ऩुर, सुरङ भागि, योऩ वे, सफ वे, ये रवे रगामतका आमोजनाहर भार

मस पायाभभा सभावेश गनुि होस्। अन्म प्रकायको आमोजनाको राधग अकै पायाभ
बनुह
ि ोस्। ठाउॉ नऩुगभ
ि ोस्।)
े ा छु ट्टै टाइऩ गये य ऩेश गनुह
 मातामात ऩूवािधाय

 कृर्ष ऩूवािधाय

 औद्योधगक/व्माऩारयक ऩूवािधाय

 शैशऺक ऩूवािधाय

 स्वास्थ्म ऩूवािधाय

 खेरकुद ऩूवािधाय

 ऊजाि ऩूवािधाय

 खानेऩानी तथा सयसपाइ

 पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन ऩूवािधाय

 बवन धनभािण

 वस्ती र्वकास

 वन, वातावयण, नदी य जराधाय सॊ यऺण

 ऩमिटन ऩूवािधाय

 र्वऩद् व्मवस्थाऩन ऩूवािधाय

 सूचना तथा सञ्चाय ऩूवािधाय

 र्वर्वध ऩूवािधाय

प्राथधभकता

आमोजनाहरको नाभ

क्रभ

(आमोजना भाग पायाभभा उल्रेख बएको नाभ दुरस्त उल्रेख गनुह
ि ोस्)

१
२
३
४
मोजना भाग गने धनकामको तपिफाट
हस्ताऺय .................

नाभ् .................

ऩद् ..........

छाऩ् .............
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अनुसूची-५

(दपा 9 को उऩदपा (८) सॉग सभफशन्धत)
साभाशजक र्वकास आमोजनाहरको प्रायशभबक प्राथधभकीकयणको सूची
(सभफशन्धत भन्रारम / प्रदे श सयकायको धनकामरे बने )
आमोजनाको प्रकाय (तर ददइएको भध्मे कुनै एकभा शचन्ह रगाउनुहोस्)
(नोट् एकै प्रकायका आमोजनाहरका राधग एउटा पायाभ भार प्रमोग गनुह
ि ोस् जस्तै
‘स्वास्थ्म य ऩोषण’ भा शचन्ह रगाउनु हुन्छ बने स्वास्थ्म य ऩोषणसॉग सभफशन्धत
आमोजनाहर जस्तै वारस्वास्थ्म, प्रजनन् स्वास्थ्म, आमुवेददक तथा फैकशल्ऩक शचर्कत्सा
रगामतका

आमोजनाहर भार मस

पायाभभा

सभावेश गनुि होस्। अन्म प्रकायको

आमोजनाको राधग अकै पायाभ बनुह
ि ोस्। ठाउॉ नऩुगभ
ि ोस्।)
े ा छु ट्टै टाइऩ गये य ऩेश गनुह
 स्वास्थ्म य ऩोषण

 शशऺा

 आधथिक र्वकास

 साभाशजक र्वकास

 बाषा, सार्हत्म, करा य सॊ स्कृधत

 सॊ स्थागत ऺभताको र्वकास

 अनुसन्धान तथा तथ्माङ्क व्मवस्थाऩन

 र्वऻान तथा प्रर्वधध

 र्वऩद व्मवस्थाऩन

 खेरकुद

 सूचना तथा सञ्चाय

 र्वर्वध साभाशजक र्वकास आमोजना

प्राथधभकता

आमोजनाहरको नाभ

क्रभ

(आमोजना भाग पायाभभा उल्रेख बएको नाभ दुरस्त उल्रेख गनुह
ि ोस्)

१
२
३
४
मोजना भाग गने धनकामको तपिफाट
हस्ताऺय .................

नाभ् .................

ऩद् ..........

छाऩ् .............
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अनुसूची-६

(दपा 9 को उऩदपा (३) य (८) सॉग सभफशन्धत)
ऩूवािधाय र्वकास आमोजनाको र्ववयण
(स्थानीम तह/प्रदे श सबा सदस्म/सभफशन्धत भन्रारम/प्रदे श सयकायको धनकामरे बने)
(क) साभान्म जानकायी
१.
२.
३.
४.
५.
६.

र्ववयण बने धनकामको नाभ : .........................
सभऩकि व्मशिको नाभ : .........................
सभऩकि नभफय : .........................
इभेर ठे गाना (ऐशच्छक) : .........................
आमोजनाको नाभ :.........................................................
अनुभाधनत रागत :.............................................................

७.

आमोजनाको प्रकाय

८.

आमोजना भाग गने धनकाम:

९.

 फहुवषॉम

 क्रभागत

 नमाॉ

 प्रदे श भन्रारम

 प्रदे श सयकायका धनकाम वा प्रदे श सबा सशचवारम

 प्रदे श सबा सदस्म

 स्थानीम तह

 अन्म धनकाम

आमोजना कामािन्वमन हुने शजल्राको सङ्ख्मा
 १३ वटै शजल्राभा कामािन्वमन हुने
 केही शजल्राभा कामािन्वमन हुने
 १ शजल्राभा कामािन्वमन हुने

१०. आमोजना सञ्चारन हुने शजल्रा/हरको नाभ:...........................................
 १३ वटै शजल्राभा कामािन्वमन हुने
 १ शजल्राभा कामािन्वमन हुने

 केही शजल्राभा कामािन्वमन हुने

११. आमोजना सञ्चारन हुने प्रदे श धनवािचन ऺेर : .................................
१२. आमोजना कामािन्वमन हुने स्थानीम तहको सङ्ख्मा
 ११९ वटै स्थानीम तहभा कामािन्वमन हुने
 केही स्थानीम तहभा कामािन्वमन हुने
 १ स्थानीम तहभा कामािन्वमन हुने

१३. आमोजना सञ्चारन हुने स्थानीम तह/हरको नाभ:...................................
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(११९ वटै स्थानीम तहभा सञ्चारन हुने बए स्थानीम तहको नाभ उल्रेख गनुि
नऩने)

१४. आमोजना सभऩन्न हुन राग्ने अनुभाधनत सभम:
 १ वषि

 २ वषि

 ३ वषि

 ४ वषि

 ५ वषि

 ५ वषिबन्दा भाधथ
१५. आमोजनासॉग सभफशन्धत भन्रारम वा धनकाम
 भुख्मभन्री तथा भशन्रऩरयषद्को कामािरम
 आन्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्रारम
 आधथिक भाधभरा तथा मोजना भन्रारम
 बौधतक ऩूवािधाय र्वकास भन्रारम
 उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण भन्रारम
 बूधभ व्मवस्था, कृर्ष तथा सहकायी भन्रारम
 साभाशजक र्वकास भन्रारम
 प्रदे श नीधत तथा मोजना आमोग
 प्रदे श रोक सेवा आमोग
 प्रदे श रेखा धनमन्रक कामािरम
 प्रदे श सबा सशचवारम
 भुख्म न्मामाधधविाको कामािरम
 अन्म धनकाम
१६. आमोजनाको कामािन्वमन कसयी हुन्छ?
 ठे क्का भापित्

साभाशजक सॊ घ सॊ स्था भापित्

 साविजधनक धनजी साझेदायी भापित् साविजधनक सहकायी साझेदायी भापित्
 उऩबोिा सधभधत भापित्

अभानत भापित्

 अन्म भापित्

१७. आमोजनाको धडर्ऩआय/रागत अनुभान तमाय बएको छ र्क छै न? (छ बने
धडशजटर पाइर साथै ऩेश गनुह
ि ोस्)
 छ

 छै न

१८. आमोजनाको ड्रइङ धडजाइन तमाय बएको छ र्क छै न? (छ बने धडशजटर
पाइर साथै ऩेश गनुह
ि ोस्)
 छ

 छै न

38

(ख)

प्रायशभबक भूल्माङ्कन
१९.

आमोजनाको सॊ यचना अऩाङ्ग भैरी हुन्छ र्क हुॉदैन?

२०.

आमोजनाभा र्वऩद् उत्थानशीर प्रर्वधधको प्रमोग हुन्छ र्क हुॉदैन?

२१.

आमोजनारे जरवामु अनुकूरन वा वातावयण सॊ यऺणभा प्रत्मऺ मोगदान गछि

 हुन्छ
 हुन्छ

र्क गदै न?

कागजात साथै ऩेश गनुह
ि ोस्)
 छै न

स्थानीम तहको रागत सहबाधगता हुन्छ र्क हुॉदैन? (हुन्छ बने स्थानीम तहको
ऩर साथै ऩेश गनुह
ि ोस्)
 हुन्छ

२५.

 गदै न

आमोजना कामािन्वमनको राधग जधभन प्राि बएको छ र्क छै न? (छ बने सोको
 छ

२४.

 गदै न

आमोजनारे उत्ऩादन, योजगायी धसजिना वा आम आजिनभा प्रत्मऺ मोगदान गछि
 गछि

२३.

 हुॉदैन

र्क गदै न?
 गछि

२२.

 हुॉदैन

 हुॉदैन

धनजी ऺेर, सहकायी, सॊ घ सॊ स्था, दातृ धनकाम, सभुदाम आददको रागत

सहबाधगता हुन्छ र्क हुॉदैन? (हुन्छ बने रागत प्रधतविताको ऩर साथै ऩेश
गनुह
ि ोस् तय साविजधनक धनजी/सहकायी साझेदायी आमोजनाको हकभा ऩेश गनुि
नऩने)
 हुन्छ

२६.
२७.

 हुॉदैन

आमोजनाफाट प्रत्मऺ राबाशन्वत हुनेको अनुभाधनत कुर सङ्ख्मा (जना):.........
आमोजनाफाट

प्रत्मऺ

राबाशन्वत

हुने

भध्मे

तर

उशल्रशखत

सभुदामको

अनुभाधनत सङ्ख्मा (जना) उल्रेख गनुह
ि ोस् य राबग्राही नबएभा खारी
छाड्नुहोस्।

 रोऩोन्भुख सभुदाम*: ................

 सीभान्तकृत सभुदाम#: ............

 र्वऩन्न: .........................

 असहाम: .........................

 भर्हरा: .........................

फारफाधरका: ................

 ज्मेष्ठ नागरयक: ..................

अऩाङ्गता बएका ब्मशि: ..............

 आददवासी/जनजाधत: ................  दधरत : .....................
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 प्रकोऩ ऩीधडत : ...............  र्हॊ सा र्ऩधडत: ...............
 भधेशी सभुदाम: ............... रै र्ङ्गक तथा मौधनक अल्ऩसङ्ख्मक: ........
 धभशश्रत सभुदाम: ............... अन्म सभुदाम: ....................
*रोऩोन्भुख सभुदाम बन्नारे कुसुन्डा, फनकरयमा, याउटे , सुयेर, हामु, याजी,
र्कसान, रेप्चा, भेचे य कुशवाडी जाधतराई जनाउॉ छ।

#सीभान्तकृत सभुदाम बन्नारे भाझी, धसमाय, ल्होभी (शशङसावा), थुदान,
ु ाय, फयाभु, सनुवाय,
धानुक, चेऩाङ, सताय(सन्थार), थाभी, झागड, फोटे , दुनव
थार, ताभाङ, ब ुजेर, कुभार, याजफॊ शी, गन्गाई, धधभार, बोटे , दयाई,
ताजऩुरयमा, ऩहयी, तोकऩेगोरा, र्ि, भुगार, राके, ल्होऩा, दुया य फारुङ
जाधतराई जनाउॉ छ।
२८.

आमोजनाफाट प्रत्मऺ राबाशन्वत हुनेभध्मे ५० प्रधतशतबन्दा फढी राबग्राही
रशऺत सभुदामधबरका ऩछि र्क ऩदै न?

(रशऺत सभुदाम बन्नारे रोऩोन्भुख सभुदाम, दधरत, र्वऩन्न, असहाम, भर्हरा,
फारफाधरका, ज्मेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता बएका व्मशि, आददवासी/जनजाधत,

सीभान्तकृत सभुदाम, प्रकोऩ ऩीधडत, र्हॊ सा ऩीधडत, भधेशी य रै र्ङ्गक तथा
मौधनक अल्ऩसङ्ख्मक सभुदाम बन्ने जनाउॉ छ)
ऩछि
२९.

ऩदै न

प्रस्तार्वत आमोजना तरकोभध्मे कुन सभूहभा ऩछि?

 मातामात ऩूवािधाय (अफ प्रश्न नॊ.३० य ३१ भा जानुहोस, फाॉकी सफै खारी
छाड्नुहोस् य अन्तभा हस्ताऺय गनुह
ि ोस्)

 कृर्ष ऩूवािधाय (अफ प्रश्न नॊ.३२ य ३३ भा जानुहोस, फाॉकी सफै खारी
छाड्नुहोस् य अन्तभा हस्ताऺय गनुह
ि ोस्)
 औद्योधगक/व्माऩारयक ऩूवािधाय (अफ प्रश्न नॊ.३४ य ३५ भा जानुहोस, फाॉकी
सफै खारी छाड्नुहोस् य अन्तभा हस्ताऺय गनुह
ि ोस्)
 शैशऺक ऩूवािधाय (अफ प्रश्न नॊ.३६ य ३७ भा जानुहोस, फाॉकी सफै खारी
छाड्नुहोस् य अन्तभा हस्ताऺय गनुह
ि ोस्)
 स्वास्थ्म ऩूवािधाय (अफ प्रश्न नॊ. ३८ य ३९ भा जानुहोस, फाॉकी सफै खारी
छाड्नुहोस् य अन्तभा हस्ताऺय गनुह
ि ोस्)

 खेरकुद ऩूवािधाय (अफ प्रश्न नॊ.४० य ४१ भा जानुहोस, फाॉकी सफै खारी
छाड्नुहोस् य अन्तभा हस्ताऺय गनुह
ि ोस्)
 ऊजाि ऩूवािधाय (अफ प्रश्न नॊ.४२ य ४३ भा जानुहोस, फाॉकी सफै खारी
छाड्नुहोस् य अन्तभा हस्ताऺय गनुह
ि ोस्)
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 खानेऩानी तथा सयसपाइ ऩूवािधाय (अफ प्रश्न नॊ.४४ य ४५ भा जानुहोस,
फाॉकी सफै खारी छाड्नुहोस् य अन्तभा हस्ताऺय गनुह
ि ोस्)
 पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन ऩूवािधाय (अफ प्रश्न नॊ.४६ य ४७ भा जानुहोस,
फाॉकी सफै खारी छाड्नुहोस् य अन्तभा हस्ताऺय गनुह
ि ोस्)
 बवन धनभािण (अफ प्रश्न नॊ. ४८ य ४९ भा जानुहोस, फाॉकी सफै खारी
छाड्नुहोस् य अन्तभा हस्ताऺय गनुह
ि ोस्)
 वस्ती र्वकास (अफ प्रश्न नॊ.५० य ५१ भा जानुहोस, फाॉकी सफै खारी
छाड्नुहोस् य अन्तभा हस्ताऺय गनुह
ि ोस्)
 वन, वातावयण, नदी य जराधाय सॊ यऺण (अफ प्रश्न नॊ.५२ य ५३ भा
जानुहोस, फाॉकी सफै खारी छाड्नुहोस् य अन्तभा हस्ताऺय गनुह
ि ोस्)
 ऩमिटन ऩूवािधाय (अफ प्रश्न नॊ.५४ य ५५ भा जानुहोस, फाॉकी सफै खारी
छाड्नुहोस् य अन्तभा हस्ताऺय गनुह
ि ोस्)
 र्वऩद् व्मवस्थाऩन ऩूवािधाय (अफ प्रश्न नॊ.५६ य ५७ भा जानुहोस, फाॉकी
सफै खारी छाड्नुहोस् य अन्तभा हस्ताऺय गनुह
ि ोस्)
 सूचना तथा सञ्चाय ऩूवािधाय (अफ प्रश्न नॊ. ५८ य ५९ भा जानुहोस, फाॉकी
सफै खारी छाड्नुहोस् य अन्तभा हस्ताऺय गनुह
ि ोस्)
 अन्म ऩूवािधाय (अफ प्रश्न नॊ.६० य ६१ भा जानुहोस, फाॉकी सफै खारी
छाड्नुहोस् य अन्तभा हस्ताऺय गनुह
ि ोस्)
मातामात ऩूवािधाय आमोजना
३०. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट मातामात सञ्जारभा नमाॉ स्थान जोधडन्छ र्क र्वद्यभान
मातामात सञ्जारभा सुधाय हुन्छ?

 मातामात सञ्जारभा नमाॉ स्थान जोधडन्छ
 र्वद्यभान मातामात सञ्जारभा सुधाय हुन्छ
३१. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट मातामात ऩूवािधायभा नमाॉऩन/आमाभ थऩ हुन्छ र्क
हुॉदैन?

 हुन्छ
 हुॉदैन

कृर्ष ऩूवािधाय आमोजना
३२. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट कृर्षजन्म उऩजको उत्ऩादन/बण्डायण/फजायीकयणका
राधग नमाॉ ऩूवािधायको र्वकास हुन्छ र्क र्वद्यभान ऩूवािधायभा सुधाय हुन्छ?
 नमाॉ ऩूवािधायको र्वकास हुन्छ
 र्वद्यभान ऩूवािधायभा सुधाय हन्छ

41

३३. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट यै थाने जातका वा अग्मािधनक कृर्षजन्म फारी वस्तु
आददको उत्ऩादन/बण्डायण/ फजायीकयणभा मोगदान हुन्छ र्क हुॉदैन?
 हुन्छ
 हुॉदैन

औद्योधगक/व्माऩारयक ऩूवािधाय आमोजना
३४. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट उद्योग/व्माऩायको राधग नमाॉ ऩूवािधायको र्वकास हुन्छ
र्क र्वद्यभान ऩूवािधायभा सुधाय हुन्छ?
 नमाॉ ऩूवािधायको र्वकास हुन्छ

 र्वद्यभान ऩूवािधायभा सुधाय हुन्छ
३५. प्रस्तार्वत आमोजना स्थानीम कच्चा ऩदाथिभा आधारयत हुन्छ र्क हुॉदैन?
 हुन्छ
 हुॉदैन

शैशऺक ऩूवािधाय आमोजना
३६. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट नमाॉ शैशऺक ऩूवािधायको र्वकास हुन्छ र्क र्वद्यभान
ऩूवािधायभा सुधाय हुन्छ?

 नमाॉ ऩूवािधायको र्वकास हुन्छ
 र्वद्यभान ऩूवािधायभा सुधाय हुन्छ
३७. प्रस्तार्वत आमोजना थऩ र्वद्याथॉ रशऺत हो र्क अन्म शैशऺक कामि रशऺत हो?
 थऩ र्वद्याथॉ रशऺत हो

 अन्म शैशऺक कामि रशऺत हो
स्वास्थ्म ऩूवािधाय आमोजना
३८. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट नमाॉ स्वास्थ्म ऩूवािधायको र्वकास हुन्छ र्क र्वद्यभान
ऩूवािधायभा सुधाय हुन्छ?

 नमाॉ ऩूवािधायको र्वकास हुन्छ

 र्वद्यभान ऩूवािधायभा सुधाय हुन्छ
३९. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट ऩर्हरे नसभेर्टएका सेवाग्राही सभेर्टन्छन् वा नमाॉ सेवा
र्वस्ताय हुन्छ र्क अन्म कामि हुन्छ?

 ऩर्हरे नसभेर्टएका सेवाग्राही सभेर्टन्छन् वा नमाॉ सेवा र्वस्ताय हुन्छ
 स्वास्थ्म सभफन्धी अन्म कामि हुन्छ
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खेरकुद ऩूवािधाय आमोजना
४०. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट खेरकुदको राधग नमाॉ ऩूवािधाय र्वकास हुन्छ र्क
र्वद्यभान ऩूवािधायभा सुधाय हुन्छ?
 नमाॉ ऩूवािधायको र्वकास हुन्छ
 र्वद्यभान ऩूवािधायभा सुधाय हुन्छ
४१. प्रस्तार्वत ऩूवािधायको दशिक ऺभता एक ऩटकभा यङगशाराको हकभा ५

हजायबन्दा फढी, खेर भैदानको हकभा २ हजाय ५ सम बन्दा फढी य कबडि
हर वा बवनको हकभा ५ सम बन्दा फढी हुन्छ र्क हुॉदैन?
 हुन्छ
 हुॉदैन

ऊजाि ऩूवािधाय आमोजना
४२. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट ऊजािको नमाॉ ऩूवािधाय र्वकास हुन्छ र्क र्वद्यभान
ऩूवािधायभा सुधाय हुन्छ?

 नमाॉ ऩूवािधायको र्वकास हुन्छ
 र्वद्यभान ऩूवािधायभा सुधाय हुन्छ
४३. प्रस्तार्वत

आमोजनाको

ऊजाि

उत्ऩादन

ऺभता

जरर्वद्युतको

हकभा

८

भे.वा.बन्दा फढी य वैकशल्ऩक ऊजािको हकभा ३ भे.वा.बन्दा फढी हुन्छ र्क
हुॉदैन?

 हुन्छ
 हुॉदैन

खानेऩानी तथा सयसपाइ ऩूवािधाय आमोजना
४४. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट खानेऩानी तथा सयसपाइको नमाॉ ऩूवािधाय र्वकास हुन्छ
र्क र्वद्यभान ऩूवािधायभा सुधाय हुन्छ?
 नमाॉ ऩूवािधायको र्वकास हुन्छ
 र्वद्यभान ऩूवािधायभा सुधाय हुन्छ
४५. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट खानेऩानी तथा सयसपाइको गुणस्तयभा थऩ सुधाय
हुन्छ र्क हुॉदैन?
 हुन्छ
 हुॉदैन

पोहयभैरा व्मवस्थाऩन ऩूवािधाय आमोजना
४६. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट पोहयभैरा व्मवस्थाऩनको नमाॉ ऩूवािधाय र्वकास हुन्छ
र्क र्वद्यभान ऩूवािधायभा सुधाय हुन्छ?
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 नमाॉ ऩूवािधायको र्वकास हुन्छ
 र्वद्यभान ऩूवािधायभा सुधाय हुन्छ
४७. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट अस्ऩतारजन्म वा उद्योगजन्म पोहयको व्मवस्थाऩन
हुन्छ र्क अन्म पोहोयको व्मवस्थाऩन हुन्छ?

 अस्ऩतारजन्म वा उद्योगजन्म पोहयको व्मवस्थाऩन हुन्छ
 अन्म पोहयको व्मवस्थाऩन हुन्छ
बवन धनभािण आमोजना
४८. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट नमाॉ बवनको धनभािण हुन्छ र्क र्वद्यभान बवनभा सुधाय
हुन्छ?

 नमाॉ बवन धनभािण हुन्छ
 र्वद्यभान बवनभा सुधाय हुन्छ
४९. नेऩारी ऩयभऩयागत धनभािण प्रर्वधध एवॊ वास्तुकरा झशल्कने बवन धनभािण हुन्छ
र्क अन्म बवन?

 नेऩारी ऩयभऩयागत धनभािण प्रर्वधध एवॊ वास्तुकरा झशल्कने बवन धनभािण
हुन्छ
 अन्म बवन धनभािण हुन्छ
वस्ती र्वकास आमोजना
५०. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट नमाॉ वस्तीको र्वकास हुन्छ र्क र्वद्यभान वस्तीभा
सुधाय हुन्छ?

 नमाॉ वस्तीको र्वकास हुन्छ
 र्वद्यभान वस्तीभा सुधाय हुन्छ
५१. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट प्राकृधतक प्रकोऩफाट र्वस्थार्ऩत वा घयफायर्वहीनहरको
राधग वस्ती र्वकास हुन्छ र्क अन्मको राधग वस्ती र्वकास हुन्छ?

 प्राकृधतक प्रकोऩफाट र्वस्थार्ऩत वा घयफायर्वहीनहरको राधग वस्ती र्वकास
हुन्छ
 अन्मको राधग वस्ती र्वकास हुन्छ
वन, वातावयण, नदी य जराधाय सॊयऺण ऩूवािधायआमोजना
५२. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट नमाॉ ऺेर सभेर्टने वा नमाॉ ऩूवािधाय र्वकास हुन्छ र्क
अन्म कामि हुन्छ?

 नमाॉ ऺेर सभेट्छ वा नमाॉ ऩूवािधाय र्वकास हुन्छ
 अन्म कामि हुन्छ
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५३. प्रस्तार्वत आमोजनारे सॊ यऺण गने जधभन १०० हेकटयबन्दा फढी हुन्छ र्क
हुॉदैन?

 हुन्छ
 हुॉदैन

ऩमिटन ऩूवािधाय आमोजना
५४. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट नमाॉ गन्तब्मको र्वकास हुन्छ र्क र्वद्यभान गन्तब्मभा
सुधाय हुन्छ?

 नमाॉ गन्तब्मको र्वकास हुन्छ

 र्वद्यभान गन्तब्मभा सुधाय हुन्छ
५५. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट आन्तरयक य फाह्य ऩमिटन दुवैको प्रवििन हुन्छ र्क
कुनै एकको प्रवििन हुन्छ?
 दुवैको प्रवििन हुन्छ

 कुनै एकको प्रवििन हुन्छ
र्वऩद् व्मवस्थाऩन ऩूवािधाय आमोजना
५६. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट र्वऩद् वा आऩतकारीन सेवा व्मवस्थाऩनको राधग नमाॉ
ऩूवािधायको र्वकास वा दभकर, एभफुरेन्स, उिाय य खोजी कामिका साधन

रगामतको व्मवस्था हुन्छ र्क र्वद्यभान ऩूवािधाय, दभकर, एभफुरेन्स, उिाय य
खोजी कामिका साधनहरभा सुधाय हुन्छ?

 नमाॉ ऩूवािधायको र्वकास वा दभकर, एभफुरेन्स, उिाय य खोजी कामिका
साधनहरको व्मवस्था हुन्छ

 र्वद्यभान ऩूवािधाय, दभकर, एभफुरेन्स, उिाय य खोजी कामिका साधनहरभा
सुधाय हुन्छ

५७. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट र्वऩद् ऩीधडतहरको ऩुनस्थािऩनाको राधग ऩूवािधायको
र्वकास हुन्छ र्क र्वऩद् व्मवस्थाऩन सभफन्धी अन्म ऩूवािधायको र्वकास हुन्छ?
 र्वऩद् ऩीधडतहरको ऩुनस्थािऩनाको राधग ऩूवािधायको र्वकास हुन्छ
 र्वऩद् व्मवस्थाऩन सभफन्धी अन्म ऩूवािधायको र्वकास हुन्छ
सूचना तथा सञ्चायऩूवािधाय आमोजना
५८. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट प्रदे श सयकाय वा स्थानीम सयकायरे सञ्चारन गये का
वा गनुि ऩने कामिहरका सभफन्धभा सयकाय य आभ नागरयकफीच सूचना आदान
प्रदान प्रत्मऺ रऩभा हुन्छ र्क अप्रत्मऺ रऩभा हुन्छ?
 प्रत्मऺ रऩभा हुन्छ
 अप्रत्मऺ रऩभा हुन्छ
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५९. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट आभ सञ्चायका भाध्मभराई व्मवशस्थत य प्रबावकायी

फनाउने कामिभा टे वा ऩुग्ने ऩूवािधायको र्वकास हुन्छ र्क सूचना तथा सञ्चाय
सभफन्धी अन्म ऩूवािधायको र्वकास हुन्छ?
 आभ सञ्चायका भाध्मभराई व्मवशस्थत य प्रबावकायी फनाउने ऩूवािधायको
र्वकास हुन्छ
 सूचना तथा सञ्चाय सभफन्धी अन्म ऩूवािधायको र्वकास हुन्छ

अन्म ऩूवािधाय आमोजना
६०. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट नमाॉ ऩूवािधायको र्वकास हुन्छ र्क र्वद्यभान ऩूवािधायभा
सुधाय हुन्छ?

 नमाॉ ऩूवािधायको र्वकास हुन्छ
 र्वद्यभान ऩूवािधायभा सुधाय हुन्छ
६१. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट स्थानीम ऺेरको आधथिक र्वकास वा सुयऺाभा टे वा
ऩुग्छ र्क अन्म कामिभा टे वा ऩुग्छ?

 स्थानीम ऺेरको आधथिक र्वकास वा सुयऺाभा टे वा ऩुग्छ
 अन्म कामिभा टे वा ऩुग्छ
मोजना भाग गने धनकामको तपिफाट
हस्ताऺय : .........................

नाभ: .........................

ऩद् ................................

छाऩ्..............................................
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अनुसूची-७

(दपा 9 को उऩदपा (3) य (८) सॉग सभफशन्धत)
साभाशजक र्वकास आमोजनाको र्ववयण
(स्थानीम तह / प्रदे श सबा सदस्म / सभफशन्धत भन्रारम / प्रदे श सयकायको
धनकामरे बने)
(क) साभान्म जानकायी
१. र्ववयण बने धनकामको नाभ :.............................
२. सभऩकि व्मशिको नाभ :.............................
३. सभऩकि नभफय :.............................

४. इभेर ठे गाना (ऐशच्छक) :.............................
५. आमोजनाको नाभ :.............................

६. अनुभाधनत रागत :.....................................
७. आमोजनाको प्रकाय
 फहुवषॉम

 क्रभागत

 नमाॉ

८. आमोजना भाग गने धनकाम:
 प्रदे श भन्रारम

 प्रदे श सयकायका धनकाम वा प्रदे श सबा सशचवारम

 प्रदे श सबा सदस्म

 स्थानीम तह

९. आमोजना कामािन्वमन हुने शजल्राको सङ्ख्मा
 १३ वटै शजल्राभा कामािन्वमन हुने
 १ शजल्राभा कामािन्वमन हुने

 अन्म धनकाम
 केही शजल्राभा कामािन्वमन हुने

१०. आमोजना सञ्चारन हुने शजल्रा/हरको नाभ :..................................
(१३ वटै शजल्राभा सञ्चारन हुने बए शजल्राको नाभ उल्रेख गनुि नऩने )

११. आमोजना सञ्चारन हुने प्रदे श धनवािचन ऺेर :.............................
१२. आमोजना कामािन्वमन हुने स्थानीम तहको सङ्ख्मा
 ११९ वटै स्थानीम तहभा कामािन्वमन हुने
 केही स्थानीम तहभा कामािन्वमन हुने
 १ स्थानीम तहभा कामािन्वमन हुने

१३. आमोजना सञ्चारन हुने स्थानीम तह/हरको नाभ

:...................................

(११९ वटै स्थानीम तहभा सञ्चारन हुने बए स्थानीम तहको नाभ उल्रेख गनुि
नऩने)
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१४. आमोजना सभऩन्न हुन राग्ने अनुभाधनत सभम:
 १ वषि

 २ वषि

 ३ वषि

 ४ वषि  ५ वषि

 ५ वषिबन्दा भाधथ
१५. आमोजनासॉग सभफशन्धत भन्रारम वा धनकाम
 भुख्मभन्री तथा भशन्रऩरयषद्को कामािरम
 आन्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्रारम
 आधथिक भाधभरा तथा मोजना भन्रारम
 बौधतक ऩूवािधाय र्वकास भन्रारम

 उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण भन्रारम
 बूधभ व्मवस्था, कृर्ष तथा सहकायी भन्रारम
 साभाशजक र्वकास भन्रारम
 प्रदे श नीधत तथा मोजना आमोग
 प्रदे श रोक सेवा आमोग
 प्रदे श रेखा धनमन्रकको कामािरम
 प्रदे श सबासशचवारम
 भुख्म न्मामाधधविाको कामािरम
 अन्म धनकाम
१६. आमोजनाको कामािन्वमन कसयी हुन्छ?
 ठे क्का भापित्

साभाशजक सॊ घ सॊ स्था भापित्

 साविजधनक धनजी साझेदायी भापित्

साविजधनक सहकायी साझेदायी भापित्

 उऩबोिा सधभधत भापित्

अभानत भापित्

 अन्म भापित्
(ख) प्रायशभबक भूल्माङ्कन
१७. आमोजनाको खचिको शीषिकसर्हतको रागत अनुभान तमाय बएको छ र्क छै न?
(छ बने धडशजटर पाइर साथै ऩेश गनुह
ि ोस्)
 छ

 छै न

१८. आमोजनाको औशचत्म ऩुर्ि गने कुनै अध्ममन, र्वश्लेषण, आमोजना प्रस्ताव वा
अवधायणाऩर तमाय बएको छ र्क छै न? (छ बने धडशजटर पाइर साथै ऩेश
गनुह
ि ोस्)
 छ

 छै न

१९. आमोजनारे जरवामु अनुकूरन वा वातावयण सॊ यऺणभा प्रत्मऺ मोगदान गछि र्क
गदै न?
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 गछि

 गदै न

२०. आमोजनारे उत्ऩादन, योजगायी धसजिना वा आम आजिनभा प्रत्मऺ मोगदान गछि
र्क गदै न?
 गछि

 गदै न

२१. स्थानीम तहको रागत सहबाधगता हुन्छ र्क हुॉदैन? (हुन्छ बने स्थानीम तहको
ऩर साथै ऩेश गनुह
ि ोस्)
 हुन्छ

 हुॉदैन

२२. धनजी ऺेर, सहकायी, सॊ घ सॊ स्था, दातृ धनकाम, सभुदाम आददको रागत

सहबाधगता हुन्छ र्क हुॉदैन? (हुन्छ बने रागत प्रधतविताको ऩर साथै ऩेश
गनुह
ि ोस् तय साविजधनक धनजी/सहकायी साझेदायी आमोजनाको हकभा ऩेश गनुि
नऩने)
 हुन्छ

 हुॉदैन

२३. आमोजनाफाट प्रत्मऺ राबाशन्वत हुनक
े ो अनुभाधनत कुर सङ्ख्मा (जना) :.........

२४. आमोजनाफाट प्रत्मऺ राबाशन्वत हुनेभध्मे तर उशल्रशखत सभुदामको अनुभाधनत
सङ्ख्मा(जना) उल्रेख गनुह
ि ोस् य राबग्राही नबएभा खारी छाड्नुहोस्।

 रोऩोन्भुख सभुदाम*:............  सीभान्तकृत सभुदाम#:................
 र्वऩन्न :................

 असहाम :................

 भर्हरा :................

 फारफाधरका :................

 ज्मेष्ठ नागरयक:................

 अऩाङ्गता बएका ब्मशि:................

 आददवासी/जनजाधत:............

 दधरत:................

 प्रकोऩ ऩीधडत:................

 र्हॊ सा र्ऩधडत:................

 भधेशी सभुदाम :................

रै र्ङ्गक तथा मौधनक अल्ऩसङ्ख्मक:.........

 धभशश्रत सभुदाम :................ अन्म सभुदाम:................

*रोऩोन्भुख सभुदाम बन्नारे कुसुन्डा, फनकरयमा, याउटे , सुयेर, हामु, याजी,
र्कसान, रेप्चा, भेचे य कुशवाडी जाधतराई जनाउॉ छ।

#सीभान्तकृत सभुदाम बन्नारे भाझी, धसमाय, ल्होभी (शशङसावा), थुदान, धानुक,
ु ाय, फयाभु, सनुवाय, थार,
चेऩाङ, सताय(सन्थार), थाभी, झागड, फोटे , दुनव
ताभाङ, ब ुजेर, कुभार, याजफॊ शी, गन्गाई, धधभार, बोटे , दयाई, ताजऩुरयमा, ऩहयी,
तोकऩेगोरा, र्ि, भुगार, राके, ल्होऩा, दुया य फारुङ जाधतराई जनाउॉ छ।
२५. आमोजनाफाट प्रत्मऺ राबाशन्वत हुनेभध्मे ५० प्रधतशतबन्दा फढी राबग्राही रशऺत
सभुदामधबरका ऩछि र्क ऩदै न?
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(रशऺत सभुदाम बन्नारे रोऩोन्भुख सभुदाम, दधरत, र्वऩन्न, असहाम, भर्हरा,
फारफाधरका, ज्मेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता

बएका व्मशि, आददवासी/जनजाधत,

सीभान्तकृत सभुदाम, प्रकोऩ ऩीधडत, र्हॊ सा ऩीधडत, भधेशी य रै र्ङ्गक तथा मौधनक
अल्ऩसङ्ख्मक सभुदाम बन्ने जनाउॉ छ)
ऩछि

ऩदै न

२६. प्रस्तार्वत आमोजना तरकोभध्मे कुन प्रकायको आमोजना हो?
 स्वास्थ्म य ऩोषण (अफ प्रश्न नॊ. २७ य २८ भा जानुहोस, फाॉकी सफै
खारी छाड्नुहोस् य अन्तभा हस्ताऺय गनुह
ि ोस्)
 शशऺा (अफ प्रश्न नॊ. २९ य ३० भा जानुहोस, फाॉकी सफै खारी
छाड्नुहोस् य अन्तभा हस्ताऺय गनुह
ि ोस्)
 आधथिक र्वकास (अफ प्रश्न नॊ.३१ य ३२ भा जानुहोस, फाॉकी सफै खारी
छाड्नुहोस् य अन्तभा हस्ताऺय गनुह
ि ोस्)
 साभाशजक र्वकास (अफप्रश्न नॊ.३३ य ३४ भा जानुहोस, फाॉकी सफै खारी
छाड्नुहोस् य अन्तभा हस्ताऺय गनुह
ि ोस्)

 बाषा, सार्हत्म, करा य सॊ स्कृधतको र्वकास (अफ प्रश्न नॊ.३५ य ३६ भा
जानुहोस, फाॉकी सफै खारी छाड्नुहोस् य अन्तभा हस्ताऺय गनुह
ि ोस्)
 सॊ स्थागत ऺभता र्वकास (अफ प्रश्न नॊ.३७ य ३८ भा जानुहोस, फाॉकी
सफै खारी छाड्नुहोस् य अन्तभा हस्ताऺय गनुह
ि ोस्)
 अनुसन्धानभूरक (अफ प्रश्न नॊ . ३९ य ४० भा जानुहोस, फाॉकी सफै
खारी छाड्नुहोस् य अन्तभा हस्ताऺय गनुह
ि ोस्)
 र्वऻान तथा प्रर्वधध (अफ प्रश्न नॊ.४१ य ४२ भा जानुहोस, फाॉकी सफै
खारी छाड्नुहोस् य अन्तभा हस्ताऺय गनुह
ि ोस्)
 र्वऩद् व्मवस्थाऩन (अफ प्रश्न नॊ.४३ य ४४ भा जानुहोस, फाॉकी सफै
खारी छाड्नुहोस् य अन्तभा हस्ताऺय गनुह
ि ोस्)

 खेरकुद (अफ प्रश्न नॊ.४५ य ४६ भा जानुहोस, फाॉकी सफै खारी
छाड्नुहोस् य अन्तभा हस्ताऺय गनुह
ि ोस्)
 सूचना तथा सञ्चाय (अफ प्रश्न नॊ.४७ य ४८ भा जानुहोस, फाॉकी सफै
खारी छाड्नुहोस् य अन्तभा हस्ताऺय गनुह
ि ोस्)
 अन्म गैयऩूवािधाय आमोजना (अफ प्रश्न नॊ. ४९ य ५० भा जानुहोस, फाॉकी
सफै खारी छाड्नुहोस् य अन्तभा हस्ताऺय गनुह
ि ोस्)
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स्वास्थ्म य ऩोषण सभफन्धी आमोजना
२७. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट स्वास्थ्म य ऩोषण सेवाको र्वस्ताय हुन्छ र्क हुॉदैन?
 हुन्छ
 हुॉदैन

२८. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट स्वास्थ्म य ऩोषण सेवाको गुणस्तयभा सुधाय हुन्छ र्क
हुॉदैन?

 हुन्छ
 हुॉदैन

शैशऺक आमोजना

२९. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट शैशऺक र्क्रमाकराऩको ऺेर वा दामया र्वस्ताय हुन्छ र्क
हुॉदैन?

 हुन्छ
 हुॉदैन

३०. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट शैशऺक र्क्रमाकराऩको गुणस्तयभा सुधाय हुन्छ र्क
हुॉदैन?

 हुन्छ
 हुॉदैन

आधथिक र्वकास सभफन्धीआमोजना
३१. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट फेयोजगायहरको श्रभ वा उद्यभशीर ऺभताको र्वकास वा

योजगायभा यहेका श्रधभक य घये र ु तथा साना उद्यभीहरको ऺभता र्वकास हुन्छ
र्क अन्म सभुदामको हुन्छ?

 फेयोजगाय, श्रधभक वा घये र ु तथा साना उद्यभीहरको ऺभता र्वकास हुन्छ
 अन्म सभुदामको ऺभता र्वकास हुन्छ
३२. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट योजगायी प्रवििन, नमाॉ व्मवसाम प्रवििन वा व्मवसामको

स्तयोन्नधतको राधग प्रार्वधधक सहमोग, सहुधरमतऩूण ि कजाि, उद्योग व्मवसामको
प्रवििन रगामतका कामि हुन्छ र्क अन्म कामि हुन्छ?
 योजगायी प्रवििन, नमाॉ व्मवसाम प्रवििन वा व्मवसामको स्तयोन्नधत सभफन्धी
कामि हुन्छ
 अन्म कामि हुन्छ

साभाशजक र्वकास सभफन्धी आमोजना
३३. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट रोऩोन्भुख सभुदाम, दधरत, र्वऩन्न, असहाम, भर्हरा,
फारफाधरका, ज्मेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता
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बएका व्मशि,

आददवासी/जनजाधत,

सीभान्तकृत सभुदाम, प्रकोऩ ऩीधडत, र्हॊ सा ऩीधडत, भधेशी य रै र्ङ्गक य मौधनक
अल्ऩसङ्ख्मक रगामतका रशऺत सभुदामको सशशिकयण वा धनणिम प्रर्क्रमाभा
सहबाधगता वृर्ि हुन्छ र्क साभाशजक र्वकास सभफन्धी अन्म कामि हुन्छ?
 सशशिकयण वा धनणिम प्रकृमाभा सहबाधगता वृर्ि हुन्छ
 साभाशजक र्वकास सभफन्धी अन्म कामि हुन्छ
३४. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट रोऩोन्भुख सभुदाम, दधरत, र्वऩन्न, असहाम, भर्हरा,
फारफाधरका, ज्मेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता

बएका व्मशि,

आददवासी/जनजाधत,

सीभान्तकृत सभुदाम, प्रकोऩ ऩीधडत, र्हॊ सा ऩीधडत, भधेशी य रै र्ङ्गक य मौधनक
अल्ऩसङ्ख्मक रगामतका रशऺत सभुदामको सॊ यऺण सभफन्धी कामि हुन्छ र्क
अन्म कामि हुन्छ?
 सॊ यऺण सभफन्धी कामि हुन्छ
 अन्म कामि हुन्छ

बाषा, सार्हत्म, करा य सॊ स्कृधतको र्वकाससभफन्धी आमोजना
३५. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट बाषा, सार्हत्म, करा वा सॊ स्कृधतको र्वकास हुन्छ र्क
त्मसको सॊ यऺण वा प्रवििन हुन्छ?
 र्वकास हुन्छ
 सॊ यऺण वा प्रवििन हुन्छ
३६. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट बाषा, सार्हत्म, करा य सॊ स्कृधतको र्वकास, सॊ यऺण य
प्रवििनफाट सयकायी धनकाम वा सभफशन्धत सभुदामराई आधथिक राब प्राि हुन्छ
र्क हुॉदैन?
 हुन्छ
 हुॉदैन

सॊ स्थागत ऺभता र्वकास सभफन्धी आमोजना
३७. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट प्रदे श सयकाय वा स्थानीम तहको सॊ स्थागत ऺभता (नीधत,
सङ्गठन,

भानव

सॊ साधन,

सुशासन

प्रवििन,

अन्तयधनकाम

सभन्वम,

सूचना

व्मवस्थाऩन रगामतको) र्वकास हुन्छ र्क सयोकायवारा धनकामको ऺभता
र्वकास हुन्छ?
 प्रदे श सयकाय वा स्थानीम तहको सॊ स्थागत ऺभता र्वकास हुन्छ
 सयोकायवारा धनकामको ऺभता र्वकास हुन्छ
३८. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट प्रदे श सयकाय वा स्थानीम तहको आन्तरयक स्रोत

ऩरयचारन ऺभता र्वकास हुन्छ र्क प्रदे श सयकायका वा स्थानीम तहसॉग सहकामि
गने धनकामको स्रोत ऩरयचारन ऺभताको र्वकास हुन्छ?
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 प्रदे श सयकाय वा स्थानीम तहको आन्तरयक स्रोत ऩरयचारन ऺभता र्वकास
हुन्छ
 सयोकायवारा धनकामको स्रोत ऩरयचारन ऺभताको र्वकास हुन्छ
अनुसन्धान तथा तथ्माङ्क व्मवस्थाऩन सभफन्धी आमोजना
३९. प्रस्तार्वत

आमोजनाफाट

प्रदे श

सयकायको

रगानीभा

कामािन्वमन

बएका

कामािन्वमन

बएका

आमोजनाहरको प्रबाव भूल्माङ्कन हुन्छ र्क अन्म आमोजनाको प्रबाव भूल्माङ्कन
हुन्छ?


प्रदे श सयकायको

रगानीभा

आमोजनाहरको

प्रबाव

भूल्माङ्कन हुन्छ
 अन्म आमोजनाहरको प्रबाव भूल्माङ्कन हुन्छ
४०. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट प्रदे श सयकाय वा स्थानीम तहको नीधतगत वा र्वशेष

भहत्वको अनुसन्धान/सवेऺण, वस्तुशस्थधत र्ववयण तमाय वा तथ्माङ्क व्मवस्थाऩन
सभफन्धी कामि हुन्छ र्क सयोकायवारा धनकामको नीधतगत वा र्वशेष भहत्वको
अनुसन्धान/सवेऺण, वस्तुशस्थधत र्ववयण तमाय वा तथ्माङ्क व्मवस्थाऩन सभफन्धी
कामि हुन्छ?
 प्रदे श सयकाय वा स्थानीम तहको हुन्छ
 सयोकायवारा धनकामको हुन्छ

र्वऻान तथा प्रर्वधध सभफन्धी आमोजना
४१. प्रस्तार्वत

आमोजनाफाट

र्वऻान

तथा

प्रर्वधधको

ऺेरभा

हुने

नव

प्रवतिन/आर्वष्कायराई प्रोत्साहन हुन्छ र्क र्वऻान तथा प्रर्वधधसभफन्धी ऻान य
सीऩको र्वकास वा प्रसाय हुन्छ?
 नव प्रवतिन/आर्वष्कायराई प्रोत्साहन हुन्छ
 ऻान य सीऩको र्वकास वा प्रसाय हुन्छ

४२. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट उत्ऩादन य योजगायी वृर्ि गनि र्वऻान य प्रर्वधधको प्रमोग
हुन्छ र्क अन्म कामि हुन्छ?

 उत्ऩादन य योजगायी वृर्ि गनि र्वऻान य प्रर्वधधको प्रमोग हुन्छ
 र्वऻान य प्रर्वधध सभफन्धी अन्म कामि हुन्छ
र्वऩद व्मवस्थाऩन सभफन्धी आमोजना
४३. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट उिाय वा खोजी कामि हुन्छ र्क सूचना व्मवस्थाऩन
सभफन्धी कामि हुन्छ?

 उिाय वा खोजी कामि हुन्छ
 सूचना व्मवस्थाऩन सभफन्धी कामि हुन्छ
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४४. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट याहत र्वतयण/व्मवस्थाऩन सभफन्धी कामि हुन्छ र्क अन्म
कामि हुन्छ?

 याहत र्वतयण/व्मवस्थाऩन सभफन्धी कामि हुन्छ
 र्वऩद् व्मवस्थाऩन सभफन्धी अन्म कामि हुन्छ

खेरकुद सभफन्धी आमोजना

४५. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट प्रदे शस्तयीम खेरकुद सञ्चारन/व्मवस्थाऩन सभफन्धी कामि
हुन्छ र्क शजल्रास्तयीम खेरकुद सञ्चारन/व्मवस्थाऩन सभफन्धी कामि हुन्छ?
 प्रदे शस्तयीम खेरकुद सञ्चारन/व्मवस्थाऩन सभफन्धी कामि हुन्छ

 शजल्रास्तयीम खेरकुद सञ्चारन/व्मवस्थाऩन सभफन्धी कामि हुन्छ
४६. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट प्रदे शस्तयीम

खेरकुदको र्वकास सभफन्धी कामि हुन्छ

र्क शजल्रास्तयीम खेरकुदको र्वकास सभफन्धी कामि हुन्छ?
 प्रदे शस्तयीम खेरकुदको र्वकास सभफन्धी कामि हुन्छ

 शजल्रास्तयीम खेरकुदको र्वकास सभफन्धी कामि हुन्छ
सूचना तथा सञ्चाय सभफन्धी आमोजना
४७. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट प्रदे श सयकाय वा स्थानीम सयकायरे सञ्चारन गये का वा

गनुि ऩने कामिहरका सभफन्धभा सयकाय य आभ नागरयकफीच सूचनाको आदान
प्रदान प्रत्मऺ रऩभा हुन्छ र्क अप्रत्मऺ रऩभा हुन्छ?
 प्रत्मऺ रऩभा हुन्छ
 अप्रत्मऺ रऩभा हुन्छ

४८. प्रस्तार्वत आमोजनाफाट आभ सञ्चायका भाध्मभराई व्मवशस्थत य प्रबावकायी

फनाउने कामिभा टे वा ऩुग्छ र्क सूचना तथा सञ्चाय सभफन्धी अन्म कामिभा टे वा
ऩुग्छ?
 आभ सञ्चायका भाध्मभराई व्मवशस्थत य प्रबावकायी फनाउने कामिभा टे वा
ऩुग्छ
 सूचना तथा सञ्चाय सभफन्धी अन्म कामिभा टे वा ऩुग्छ

अन्म साभाशजक र्वकास कामिक्रभ
४९. प्रस्तार्वत कामिक्रभरे साभाशजक सद्भाव वृर्ि गनि प्रत्मऺ मोगदान गछि र्क
अप्रत्मऺ मोगदान गछि?

 प्रत्मऺ मोगदान गछि
 अप्रत्मऺ मोगदान गछि
५०. प्रस्तार्वत कामिक्रभफाट आधायबूत सेवा तथा सुर्वधाभा नागरयकको ऩहुॉच वृर्ि
हुन्छ र्क हुॉदैन?
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 हुन्छ
 हुॉदैन

मोजना भाग गने धनकामको तपिफाट
हस्ताऺय: ........................

नाभ:...................................

ऩद् ...................................

छाऩ्
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.....................................

अनुसूची-८

(दपा ११ को उऩदपा १६ सॉग सभफशन्धत)

आमोजनाको नाभ:
आमोजनाको कोड:
सभफशन्धत भन्रारम/धनकाम:
आमोजनाको ऺेर (बौधतक ऩूवािधाय र्वकास आमोजना/साभाशजक र्वकास आमोजना):
कामािन्वमन हुने स्थान:
शजल्रा:
स्थानीम तह:
क्र.

अधध

भूल्माङ्कनका आधायहर

सॊ.

१.

कतभ्
अङ्क

सभफशन्धत भन्रारम वा प्रदे श सयकायका धनकामफाट गरयने
प्रायशभबक प्राथधभकीकयणका राधग

10

न्मूनत

भ अङ्क

प्रािाङ्क

0.1

आमोजनाहरको प्रायशभबक प्राथधभकताको क्रभ सभफशन्धत भन्रारम

वा धनकामरे तोकनु ऩनेछ य क्रभ नतोर्कएको हकभा ऩर्हरो
नभफयभा उल्रेख बएको आमोजनाको क्रभ ऩर्हरो य अशन्तभभा

उल्रेख बएको आमोजनाको क्रभ अशन्तभ हुने क्रभ अनुसाय
आमोजनाहरको प्राथधभकताको क्रभ धनधाियण बएको भाधननेछ।

ऩूवािधाय र्वकास आमोजनाको हकभा तरको ख.1 फभोशजभको भहरभा बने य साभाशजक र्वकास
आमोजनाको हकभा ख.2 फभोशजभको भहरभा बने

२.१ ऩूवािधाय र्वकासका आमोजनाहरको हकभा
प्रायशभबक भूल्माङ्कनका (ऩूवािधाय र्वकास आमोजनाहरको) (9+10)
(क)

अऩाङ्गभैरी ऩूवािधायको र्वकास हुने बए ३ अङ्क य नहुने बए १
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१०

3

1

अङ्क
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)

र्वऩद् उत्थानशीर प्रर्वधध वा भाऩदण्डको प्रमोग हुने बए ३
अङ्क य नहुने बए १ अङ्क

जरवामु अनुकूरन वा वातावयण सॊ यऺणभा प्रत्मऺ मोगदान गने
बए ३ अङ्क य नगने बए १ अङ्क

उत्ऩादन, योजगायी धसजिना वा आम आजिनभा प्रत्मऺ मोगदान
गने बए ३ अङ्क य नगने बए १ अङ्क

आमोजना कामािन्वमन गनि जधभन प्राि बएको बए ३ अङ्क य
नबएको बए १ अङ्क

स्थानीम तहको रागत सहबाधगता हुने बए ३ अङ्क य नहुने बए
१ अङ्क

धनजी ऺेर, सहकायी, सॊ घ सॊ स्था, दातृ धनकाम, सभुदाम आददको
रगानी हुने बए ३ अङ्क य नहुने बए १ अङ्क
आमोजनाको

भुख्म

राबग्राही

सभुदाम

रोऩोन्भुख

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

24

८

6

२

3

1

3

1

३

१

३

१

सभुदाम,

दधरत, र्वऩन्न, असहाम, भर्हरा, फारफाधरका, ज्मेष्ठ नागरयक,
(ज)

अऩाङ्गता

बएका

व्मशि,

आददवासी/जनजाधत,

सीभान्तकृत

सभुदाम, प्रकोऩ ऩीधडत, र्हॊ सा ऩीधडत, भधेशी सभुदाम य रैर्ङ्गक

तथा मौधनक अल्ऩसङ्ख्मक भध्मे कुनै हुने बए ३ अङ्क य सो
फाहेकका अन्म हुने बए १ अङ्क।
(झ)
(ञ)

ख को १ दे शख 8 सभभको जभभा
आमोजना र्वशेष थऩ अधधकतभ् अङ्क (दे हामको भध्मे कुनै एक
ऺेरको भार)

मातामात ऩूवािधाय आमोजनाको हकभा:
प्रदे श सयकायका प्राथधभकताभा यहेका मातामात सञ्जारभा नमाॉ
(१)

स्थान जोधडने (स्थानीम तहको केन्र य वडाको केन्र, शजल्रा

केन्र, प्रदे श याजधानी जोड्ने) बए ३ अङ्क य र्वद्यभान सञ्जारभा
सुधाय हुने बए १ अङ्क

(२)

मातामात ऩूवािधायभा नमाॉऩन/आमाभ थऩ वा सार्वक सॊ यचनाको
स्तयोन्नधत हुने बए ३ अङ्क य नबए १ अङ्क
वा

कृर्ष ऩूवािधाय आमोजनाको हकभा:
(१)

(२)

कृर्षजन्म

उऩजको

उत्ऩादन/बण्डायण/फजायीकयणका

राधग

नमाॉ ऩूवािधायको र्वकास हुने बए ३ अङ्क य र्वद्यभान ऩूवािधायभा
सुधाय हुने बए १ अङ्क

यै थाने जातका वा अग्मािधनक कृर्षजन्म फारी वस्तु आददको

उत्ऩादन/बण्डायण/फजायीकयणभा मोगदान हुने बए ३ अङ्क य
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अन्म हुने बए १ अङ्क
वा
औद्योधगक/व्माऩारयक ऩूवािधाय आमोजनाको हकभा:
(१)
(२)

नमाॉ ऩूवािधायको र्वकास हुने वा यार्िम उत्ऩादनभा मोगदान ददने
बए ३ अङ्क य र्वद्यभान ऩूवािधायभा सुधाय हुने बए १ अङ्क

स्थानीम कच्चा ऩदाथिभा आधारयत हुने बए ३ अङ्क य अन्म बए
१ अङ्क

३

१

३

१

३

१

३

१

३

१

३

१

३

१

३

१

३

१

३

१

वा
शैशऺक ऩूवािधाय आमोजनाको हकभा:
(१)
(२)

नमाॉ ऩूवािधायको र्वकास हुने तथा शैशऺक गुणस्तय वृर्ि हुने बए
३ अङ्क य र्वद्यभान ऩूवािधायभा सुधाय हुने बए १ अङ्क
थऩ र्वद्याथॉ रशऺत बए ३ अङ्क य अन्म बए १ अङ्क
वा

स्वास्थ्म ऩूवािधाय आमोजनाको हकभा:
(१)
(२)

नमाॉ ऩूवािधाय र्वकास एवॊ स्वास्थ्मको गुणस्तय वृर्ि हुने बए ३
अङ्क य र्वद्यभान ऩूवािधायभा सुधाय हुने बए १ अङ्क

ऩर्हरे नसभेर्टएका सेवाग्राही सभेर्टने वा नमाॉ सेवा र्वस्ताय हुने
बए ३ अङ्क य अन्म बए १ अङ्क

वा
खेरकुद ऩूवािधाय आमोजनाको हकभा:
(१)

नमाॉ ऩूवािधायको र्वकास हुने बए ३ अङ्क य र्वद्यभान ऩूवािधायभा
सुधाय हुने बए १ अङ्क

ऩूवािधायको दशिक ऺभता एक ऩटकभा यङगशाराको हकभा 5
(२)

हजायबन्दा फढी, खेर भैदानको हकभा 2 हजाय 5 समबन्दा
फढी य कबडि हर वा बवनको हकभा 5 समबन्दा फढी
बए ३ अङ्क य अन्म बए १ अङ्क

हुने

वा
ऊजाि ऩूवािधाय आमोजनाको हकभा:
(१)

(२)

नमाॉ ऩूवािधायको र्वकास हुने बए ३ अङ्क य र्वद्यभान ऩूवािधायभा
सुधाय हुने बए १ अङ्क

ऊजाि उत्ऩादन ऺभता जरर्वद्युतको हकभा 8 भे.वा.बन्दा फढी
य वैकशल्ऩक ऊजािको हकभा 3 भे.वा.बन्दा फढी हुने बए ३
अङ्क य अन्म बए १ अङ्क

वा
खानेऩानी तथा सयसपाइ ऩूवािधाय आमोजनाको हकभा:
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(१)
(२)

नमाॉ ऩूवािधायको र्वकास हुने बए ३ अङ्क य र्वद्यभान ऩूवािधायभा
सुधाय हुने बए १ अङ्क

खानेऩानी तथा सयसपाइको गुणस्तयभा सुधाय हुने बए ३ अङ्क
य नहुने बए १ अङ्क

३

१

३

१

३

१

३

१

३

१

३

१

३

१

३

१

३

१

३

१

३

१

३

१

वा
पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन ऩूवािधाय आमोजनाको हकभा:
(१)
(२)

नमाॉ ऩूवािधायको र्वकास हुने बए ३ अङ्क य र्वद्यभान ऩूवािधायभा
सुधाय हुने बए १ अङ्क

अस्ऩतारजन्म वा उद्योगजन्म पोहय व्मवस्थाऩन हुने बए ३
अङ्क य अन्म पोहोय व्मवस्थाऩन हुने बए १ अङ्क
वा

बवन धनभािण आमोजनाको हकभा:
(१)
(२)

नमाॉ बवन धनभािण हुने बए ३ अङ्क य ऩुयानो बवनभा सुधाय हुने
बए १ अङ्क

नेऩारी ऩयभऩयागत धनभािण प्रर्वधध एवभ् वास्तुकरा झल्कने
बवन बए ३ अङ्क य अन्म बवन बए १ अङ्क।
वा

वस्ती र्वकास आमोजनाको हकभा:
(१)

(२)

नमाॉवस्तीको र्वकास हुने बए ३ अङ्क य ऩुयानो वस्तीभा सुधाय
हुने बए १ अङ्क

प्राकृधतक प्रकोऩफाट र्वस्थार्ऩत वा घयफायधफर्हनहरको राधग
वस्ती र्वकास हुने बए ३ अङ्क य अन्मको राधग हुने बए १
अङ्क।

वा
वन, वातावयण, नदी य जराधाय सॊ यऺण आमोजनाको हकभा्
(१)
(२)

नमाॉ ऺेर सभेर्टने वा नमाॉ ऩूवािधाय र्वकास हुने बए ३ अङ्क य
अन्म बए १ अङ्क

आमोजनारे सॊ यऺण गने जधभन १०० हेकटयबन्दा फढी हुने बए
३ अङ्क य अन्म बए १ अङ्क

वा
ऩमिटन ऩूवािधाय आमोजनाको हकभा:
(१)
(२)

नमाॉ गन्तब्मको र्वकास हुने बए ३ अङ्क य र्वद्यभान गन्तब्मभा
सुधाय हुने बए १ अङ्क

आन्तरयक य फाह्य ऩमिटन दुवै प्रवििन हुने बए ३ अङ्क य कुनै
एक हुने बए १ अङ्क
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वा
र्वऩद् व्मवस्थाऩन ऩूवािधाय आमोजनाको हकभा:
र्वऩद्
(१)

वा

आऩतकारीन

सेवा

व्मवस्थाऩनको

राधग

नमाॉ

ऩूवािधायको र्वकास वा दभकर, एभफुरेन्स, उिाय य खोजी
कामिका साधन रगामतको व्मवस्था हुने बए ३ अङ्क य र्वद्यभान

ऩूवािधायभा सुधाय वा र्वद्यभान दभकर, एभफुरेन्स, उिाय य

३

१

३

१

३

१

३

१

३

१

३

१

30

१२

3

१

3

१

3

१

खोजी कामिका साधन रगामतभा सुधाय हुने बए १ अङ्क
(२)

र्वऩद् ऩीधडतहरको ऩुनस्थािऩनाको राधग ऩूवािधायको र्वकास हुने
बए ३ अङ्क य र्वऩद् व्मवस्थाऩन सभफन्धी अन्म ऩूवािधायको
र्वकास हुने बए १ अङ्क

वा
सूचना तथा सञ्चाय सभफन्धी ऩूवािधाय आमोजनाको हकभा:
प्रदे श सयकाय वा स्थानीम सयकायरे सञ्चारन गये का वा गनुि
(१)

ऩने कामिहरका सभफन्धभा सयकाय य आभ नागरयकफीच सूचना
आदान प्रदान प्रत्मऺ रऩभा हुने ऩूवािधायको र्वकास हुने बए ३
अङ्क य अप्रत्मऺ रऩभा हुने ऩूवािधायको र्वकास बए १ अङ्क

(२)

आभ सञ्चायका भाध्मभराई व्मवशस्थत य प्रबावकायी फनाउने
कामिभा टे वा ऩुग्ने ऩूवािधायको र्वकास हुने बए ३ अङ्क य सूचना
तथा सञ्चाय सभफन्धी अन्म ऩूवािधायको र्वकास हुने बए १ अङ्क
वा

र्वर्वध ऩूवािधाय आमोजनाको हकभा:
(१)
(२)

नमाॉ ऩूवािधायको र्वकास हुने बए ३ अङ्क य र्वद्यभान ऩूवािधायभा
सुधाय हुने बए १ अङ्क

स्थानीम ऺेरको आधथिक र्वकास वा सुयऺाभा टे वा ऩुग्ने बए ३
अङ्क य अन्म कामिभा टे वा ऩुग्ने बए १ अङ्क

२.2 साभाशजक र्वकासका आमोजनाहरको हकभा
साभाशजक र्वकासका आमोजनाहरको प्रायशभबक भूल्माङ्कनको साझा आधाय य
अङ्कबाय (8+9)
(क)

(ख)

(ग)

खचिको शीषिकसर्हतको रागत अनुभान तमाय बएको बए ३
अङ्क य नबएको बए १ अङ्क
आमोजनाको

औशचत्म

ऩुर्ि

गने

कुनै

अध्ममन,

र्वश्लेषण,

आमोजना प्रस्ताव वा अवधायणाऩर तमाय बएको बए ३ अङ्क य
नबएको बए १ अङ्क

जरवामु अनुकूरन वा वातावयण सॊ यऺणभा प्रत्मऺ मोगदान गने
बए ३ अङ्क य नगने बए १ अङ्क
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(घ)
(ङ)
(च)

उत्ऩादन, योजगायी धसजिना वा आम आजिनभा प्रत्मऺ मोगदान
गने बए ३ अङ्क य नगने बए १ अङ्क

स्थानीम तहको रागत सहबाधगता हुने बए ३ अङ्क य नहुने बए
१ अङ्क

धनजी ऺेर, सहकायी, सॊ घ सॊ स्था, दातृ धनकाम, सभुदाम आददको
रगानी हुने बए ३ अङ्क य नहुने बए १ अङ्क

3

१

3

१

3

१

4

2

22

८

8

४

४

२

४

२

4

2

4

2

4

2

4

2

आमोजनाको भूख्म राबग्राही वगि रोऩोन्भुख सभुदाम, दधरत,

र्वऩन्न, असहाम, भर्हरा, फारफाधरका, ज्मेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता
(छ)

बएका व्मशि, आददवासी/जनजाधत, सीभान्तकृत सभुदाम, प्रकोऩ

ऩीधडत, र्हॊ सा ऩीधडत, भधेशी सभुदाम य रैर्ङ्गक तथा मौधनक

अल्ऩसङ्ख्मकभध्मे कुनै हुने बए ४ अङ्क य सो फाहेकका अन्म
हुने बए २ अङ्क
(ज)
(झ)

साभाशजभ ऺेरको १ दे शख ७ सभभको जभभा
साभाशजक

र्वकास

आमोजनाहरको

प्रायशभबक

भूल्माङ्कनको

आमोजना र्वशेषको थऩ आधाय य अङ्कबाय (दे हामको भध्मे कुनै
एक ऺेरको भार)

स्वास्थ्म य ऩोषण सभफन्धी आमोजनाको हकभा:
(१)
(२)

स्वास्थ्म य ऩोषण सेवाको र्वस्ताय हुने बए ४ अङ्क य नहुने बए
२ अङ्क

स्वास्थ्म य ऩोषण सेवाको गुणस्तय सुधाय हुने बए ४ अङ्क य
नहुने बए २ अङ्क

वा
शैशऺक र्क्रमाकराऩ सभफन्धी आमोजनाको हकभा:
(१)
(२)

शैशऺक र्क्रमाकराऩको ऺेर वा दामया र्वस्ताय हुने बए ४ अङ्क
य नहुने बए २ अङ्क

शैशऺक र्क्रमाकराऩको गुणस्तय सुधाय हुने बए ४ अङ्क य नहुने
बए २ अङ्क

वा
आधथिक र्वकास सभफन्धी आमोजनाको हकभा:
फेयोजगायहरको श्रभ ऺभताको र्वकास, उद्यभशीर ऺभताको
(१)

र्वकास वा योजगायभा यहेका श्रधभक य घये र ु तथा साना
उद्यभीहरको ऺभता र्वकास हुने बए ४ अङ्क य अन्मको हुने
बए २ अङ्क

(२)

योजगायी

प्रवििन,

नमाॉ

व्मवसाम

प्रवििन

वा

व्मवसामको

स्तयोन्नधतको राधग प्रार्वधधक सहमोग, सहुधरतऩूणि कजाि, उद्योग

व्मवसामको प्रवििन रगामतका कामि हुने बए ४ अङ्क य अन्म
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कामि हुने बए २ अङ्क
वा
साभाशजक र्वकास सभफन्धी आमोजनाको हकभा:
रोऩोन्भुख

फारफाधरका,
(१)

सभुदाम,
ज्मेष्ठ

दधरत,

नागरयक,

र्वऩन्न,

अऩाङ्गता

असहाम,

बएका

भर्हरा,
व्मशि,

आददवासी/जनजाधत, सीभान्तकृत सभुदाम, प्रकोऩ ऩीधडत, र्हॊ सा

ऩीधडत, भधेशी य रैर्ङ्गक य मौधनक अल्ऩसङ्ख्मक रगामतका

रशऺत सभुदामको सशशिकयण वा धनणिम प्रकृमाभा सहबाधगता

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

वृर्ि हुने बए ४ अङ्क य साभाशजक र्वकास सभफन्धी अन्म
कामिहन
ु े बए २ अङ्क,
रोऩोन्भुख

फारफाधरका,
(२)

सभुदाम,
ज्मेष्ठ

दधरत,

नागरयक,

र्वऩन्न,

अऩाङ्गता

असहाम,

बएका

भर्हरा,
व्मशि,

आददवासी/जनजाधत, सीभान्तकृत सभुदाम, प्रकोऩ ऩीधडत, र्हॊ सा

ऩीधडत, भधेशी य रैर्ङ्गक य मौधनक अल्ऩसङ्ख्मक रगामतका

रशऺत सभुदामको सॊ यऺण सभफन्धी कामि हुने बए ४ अङ्क य सो
फाहेकका अन्म कामि हुने बए २ अङ्क

वा
बाषा, सार्हत्म, करा य सॊ स्कृधतको र्वकास सभफन्धी आमोजनाको हकभा:
(१)

(२)

बाषा, सार्हत्म, करा य सॊ स्कृधतको र्वकास हुने बए ४ अङ्क य
सोको सॊ यऺण वा प्रवििन हुने बए २ अङ्क
बाषा,

सार्हत्म,

करा

य

सॊ स्कृधतको

र्वकास,

सॊ यऺण

य

प्रवििनफाट सयकायी धनकाम वा सभफशन्धत सभुदामराई आधथिक
राब प्राि हुने बए ४ अङ्क य नहुने बए २ अङ्क
वा

सॊ स्थागत ऺभताको र्वकास सभफन्धी आमोजनाको हकभा:
प्रदे श सयकाय वा स्थानीम तहको सॊस्थागत (नीधत, सङ्गठन,
(१)

भानव सॊ साधन, सुशासन प्रवििन, अन्तयधनकाम सभन्वम, सूचना

व्मवस्थाऩन रगामतको) ऺभता र्वकास हुने बए ४ अङ्क य
सयोकायवारा धनकामको ऺभता र्वकास हुने बए २ अङ्क

(२)

प्रदे श सयकाय वा स्थानीम तहको आन्तरयक स्रोत ऩरयचारन

ऺभता र्वकास हुने बए ४ अङ्क य सयोकायवारा धनकामको स्रोत
ऩरयचारन ऺभता र्वकास हुने बए २ अङ्क
वा

अनुसन्धान तथा तथ्माङ्क व्मवस्थाऩन आमोजनाको हकभा:
(१)

प्रदे श सयकायको रगानीभा कामािन्वमन बएका आमोजनाहरको

प्रबाव भूल्माङ्कन हुने बए ४ अङ्क य वा अन्म आमोजनाको प्रबाव
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भूल्माङ्कन हुने बए २ अङ्क
प्रदे श सयकाय वा स्थानीम तहको नीधतगत वा र्वशेष भहत्वको
अनुसन्धान/सवेऺण,
(२)

वस्तुशस्थधत

र्ववयण

तमाय

वा

तथ्माङ्क

व्मवस्थाऩन सभफन्धी कामि हुनेबए ४ अङ्क य सयोकायवारा
धनकामको नीधतगत वा र्वशेष भहत्वको अनुसन्धान/सवेऺण,

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

वस्तुशस्थधत र्ववयण तमाय वा तथ्माङ्क व्मवस्थाऩन सभफन्धी कामि
हुने बए २ अङ्क

वा
र्वऻान तथा प्रर्वधध सभफन्धी आमोजनाको हकभा:
(१)

(२)

र्वऻान तथा प्रर्वधधको ऺेरभा हुने नव प्रवतिन/आर्वष्कायराई
प्रोत्साहन हुने बए ४ अङ्क य र्वऻान तथा प्रर्वधध सभफन्धी ऻान
य सीऩको र्वकास वा प्रसाय हुने बए २ अङ्क

उत्ऩादन य योजगायी वृर्ि गनि र्वऻान य प्रर्वधधको प्रमोग हुने
बए ४ अङ्क य र्वऻान य प्रर्वधध सभफन्धी अन्म कामि हुने बए २
अङ्क

वा
र्वऩद् व्मवस्थाऩन सभफन्धी आमोजनाको हकभा:
(१)
(२)

उिाय वा खोजी कामि हुने बए ४ अङ्क य सूचना व्मवस्थाऩन
सभफन्धी कामि हुने बए २ अङ्क

याहत र्वतयण/व्मवस्थाऩन सभफन्धी कामि हुने बए ४ अङ्क य
अन्म कामि हुने बए २ अङ्क

वा
खेरकुद सभफन्धी आमोजनाको हकभा:
(१)
(२)

प्रदे शस्तयीम खेरकुद सञ्चारन/व्मवस्थाऩन हुने बए ४ अङ्क य
शजल्रास्तयीम खेरकुद सञ्चारन/व्मवस्थाऩन हुने बए २ अङ्क
प्रदे शस्तयीम

खेरकुदको

र्वकास

हुने

बए

शजल्रास्तयीम खेरकुदको र्वकास हुने बए २ अङ्क

४

अङ्क

य

वा
सूचना तथा सञ्चाय सभफन्धी आमोजनाको हकभा:
प्रदे श सयकाय वा स्थानीम सयकायरे सञ्चारन गये का वा गनुऩ
ि ने
(१)

कामिहरका सभफन्धभा सयकाय य आभ नागरयकफीच सूचनाको
आदान प्रदान प्रत्मऺ रऩभा हुने बए ४ अङ्क य अप्रत्मऺ रऩभा
हुने बए १ अङ्क

(२)

आभ सञ्चायका भाध्मभराई व्मवशस्थत य प्रबावकायी फनाउने
कामिभा टे वा ऩुग्ने बए ४ अङ्क य सूचना तथा सञ्चाय सभफन्धी
अन्म कामिभा टे वा ऩुग्ने बए २ अङ्क
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वा
र्वर्वध साभाशजक र्वकास आमोजनाहरको हकभा:
(१)
(२)

साभाशजक सद्भाव फढाउन प्रत्मऺ मोगदान गने बए ४ अङ्क य
अप्रत्मऺ मोगदान गने बए २ अङ्क

आधायबूत सेवा तथा सुर्वधाभा सेवाग्राहीको ऩहुॉच वृर्ि हुने बए
४ अङ्क य अन्म कामि हुने बए २ अङ्क

३. आमोजनाहरको नीधतगत साभजस्मताको भूल्माङ्कनको आधाय य अङ्कबाय

4

2

4

2

21

७

3

१

3

१

3

१

3

१

3

१

3

१

३

१

6

२

8

५.३

सङ्घीम आवधधक मोजनासॉगको साभञ्जस्मताको हकभा:
(१)
(२)

रऩान्तयणका प्रभुख सभफाहकसॉग सभफशन्धत बए ३ अङ्क य
नबए १ अङ्क

र्वषम ऺेरगत उद्देश्मसॉग सभफशन्धत बए ३ अङ्क य नबए १
अङ्क

प्रदे शको आवधधक मोजनासॉगको साभञ्जस्मताको हकभा:
(१)
(२)

र्वकासका प्रभुख चारकसॉग सभफशन्धत बए ३ अङ्क य नबए १
अङ्क

र्वषम ऺेरगत उद्देश्मसॉग सभफशन्धत बए ३ अङ्क य नबए १
अङ्क

ददगो र्वकास रक्ष्मसॉगको साभञ्जस्मताको हकभा:
(१)
(२)

ददगो र्वकास रक्ष्मसॉग सभफशन्धत बए ३ अङ्क य नबए १ अङ्क
ददगो र्वकास रक्ष्मको ऩरयरक्ष्म (टागेट) सॉग सभफशन्धत बए ३
अङ्क य नबए १ अङ्क

स्थानीम तहको र्वकासको दीघिकारीन सोचको हकभा्
स्थानीम तहको र्वकासको दीघिकारीन सोचसॉग सभफशन्धत बए
३ अङ्क य अन्म बए १ अङ्क

स्थानीम तहको भानव र्वकासको अवस्थाको भूल्माङ्कन गदाि
आमोजना कामािन्वमन हुने स्थानीम तह (एकबन्दा फढी स्थानीम
४.

तहभा कामािन्वमन हुने बए भानव र्वकास सूचकाङ्कभा सफैबन्दा
ऩधछ ऩये को स्थानीम तह) भानव र्वकास सूचकाङ्कको तल्रो एक

धतहाईभा ऩये भा फीचको एक धतहाईभा ऩये भा 4 अङ्क य
भाधथल्रो एक धतहाईभा ऩये भा बए 2 अङ्क
५.

सॊ र्वधानभा

भौधरक

हकसॉग

प्रत्मऺ

सभफशन्धत दे हाम र्वषम ऺेरको हकभा

य

अप्रत्मऺ

रऩभा

(1)

स्वास्थ्म ऩूवािधाय बए ८ अङ्क

(2)

स्वास्थ्म य ऩोषण (ऩूवािधाय फाहेकका अन्म कामिक्रभ) बए ७.९
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अङ्क
(3)

खानेऩानी तथा सयसपाइ ऩूवािधाय बए ७.८ अङ्क

(4)

शैशऺक ऩूवािधाय बए ७.७ अङ्क

(5)
(6)

शैशऺक आमोजना(ऩूवािधाय फाहेकका अन्म कामिक्रभ) बए ७.६
अङ्क

आधथिक र्वकास (ऩूवािधाय फाहेकका अन्म कामिक्रभ) बए ७.५
अङ्क

(7)

वस्ती र्वकास बए ७.४ अङ्क

(8)

वन, वातावयण, नदी य जराधाय सॊ यऺण ७.३ अङ्क

(9)

बाषा, सार्हत्म, करा य सॊ स्कृधत (ऩूवािधाय फाहेकका अन्म)
७.२ अङ्क

(10)

मातामात ऩूवािधाय बए ७.१ अङ्क

(11)

औद्योधगक/व्माऩारयक ऩूवािधाय बए ७.० अङ्क

(12)

कृर्ष ऩूवािधाय बए ६.९ अङ्क

(13)

ऩमिटन ऩूवािधाय बए ६.८ अङ्क

(14)

ऊजाि ऩूवािधाय बए ६.७ अङ्क

(15)

र्वऩद् व्मवस्थाऩन ऩूवािधाय बए ६.६ अङ्क

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

र्वऩद् व्मवस्थाऩन (ऩूवािधाय फाहेकका अन्म कामिक्रभ) बए
६.५ अङ्क

साभाशजक र्वकास (ऩूवािधाय फाहेकका अन्म कामिक्रभ) बए
६.४ अङ्क

सॊ स्थागत ऺभताको र्वकास (ऩूवािधाय फाहेकका अन्म) बए ६.३
अङ्क

अनुसन्धान य तथ्माङ्क व्मवस्थाऩन (ऩूवािधाय फाहेकका अन्म)
बए ६.२ अङ्क

सूचना तथा सञ्चाय ऩूवािधाय बए ६.१ अङ्क
सूचना तथा सञ्चाय (ऩूवािधाय फाहेकका अन्म कामिक्रभ) बए
६.० अङ्क

र्वऻान तथा प्रर्वधध (ऩूवािधाय फाहेकका अन्म कामिक्रभ)
५.९ अङ्क

(23)

खेरकुद ऩूवािधाय बए ५.८ अङ्क

(24)

खेरकुद कामिक्रभ बए ५.७ अङ्क

(25)

पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन ऩूवािधाय बए ५.६ अङ्क

(26)

बवन धनभािण बए ५.५ अङ्क

(27)

र्वर्वध ऩूवािधाय आमोजना बए ५.४ अङ्क

65

बए

(28)

र्वर्वध साभाशजक र्वकास आमोजना (ऩूवािधाय फाहेकका अन्म)
बए ५.३ अङ्क

कुर प्रािाङ्क (१=10, २(२.१/२.२)=30, ३=21, ४=6 य ५=8)
आमोजनाको प्रकाय (कुर प्रािाङ्क 56 वा सो बन्दा वढी बए P1 आमोजना य
56 बन्दा कभ बए P2 आमोजना)

66

75

२४.४

