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मखु्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कायतक्रम कायातन्त्वयन कायतववधि, २०७९ 

प्रस्र्ावनााः गण्डकी प्रदेशको दीर्तकालीन सोच “समदृ्ध प्रदेश र सखुी नागररक” लाई साथतक बनाउन  
स्थानीय सशुासन, सावतजधनक सेवा प्रवाह र आधथतक, सामान्त्जक र्था वार्ावरणीय ववकासका क्षेरमा नवीनर्म ्
ज्ञान, सीप, सोच र धसजतनशीलर्ा प्रवद्धतन गनत नवप्रवर्तन साझेदारी कायतक्रमका माध्यमबाट प्रदेश र्था 
स्थानीय र्ह बीच समन्त्वय, साझेदारी, सहकायत र सहलगानीमा पररयोजनाहरू कायातन्त्वयन गराउने सम्बन्त्िी 
कामकारबाहीलाई सरल, स्पष्ट र व्यवन्त्स्थर् गनत वाञ्छनीय भएकोले, 

 प्रशासकीय कायतववधि (धनयधमर् गने) ऐन, २०७५ को दफा २ ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी 
गण्डकी प्रदेश सरकारले यो कायतववधि बनाएको छ।  

पररच्छेद–१ 

प्रारन्त्म्भक 

1. संन्त्क्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस कायतववधिको नाम "मखु्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कायतक्रम 
कायातन्त्वयन कायतववधि, २०७९" रहेको छ। 

(२) यो कायतववधि र्रुुन्त्र् प्रारम्भ हनुेछ। 

 

2. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथत नलागेमा यस कायतववधिमा,- 
(क) "अनदुान" भन्नाले दफा २० बमोन्त्जमको अनदुान रकम सम्झन ुपछत। 

(ख) "अविारणा पर" भन्नाले दफा १२ को उपदफा (१) बमोन्त्जमको अविारणा पर 
सम्झन ुपछत। 

(ग) "आन्त्र्ररक आय" भन्त् नाले स्थानीय र्हले उठाइ खचत गनत पाउने स्थानीय कर 
र्था सेवा शलु्क वा दस्र्रुबाट सङ्कलन भएको रकम सम्झन ुपछत। 

(र्) "आवेदक" भन्नाले यस कायतववधि बमोन्त्जम पररयोजना प्रस्र्ाव पेश गने स्थानीय 
र्ह सम्झन ुपछत र सो शब्दले दईु वा सोभन्त्दा बढी स्थानीय र्ह धमली संयकु्त 
पररयोजना प्रस्र्ाव पेश गने आवेदकहरूसमेर्लाई जनाउँछ। 

(ङ) "कायतक्रम" भन्नाले प्रदेश सरकारको वावषतक कायतक्रम र्था यस कायतववधिमा 
व्यवस्था गररएको मखु्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कायतक्रम सम्झन ुपछत।  

(च) "कायतक्रम दस्र्ावेज" भन्नाले प्रदेश सरकारको नीधर् र्था कायतक्रम र बजेट 
सम्बन्त्िी पुन््त्स्र्का वा रार्ो वकर्ाब सम्झन ुपछत। 

(छ) "नवप्रवर्तन" भन्नाले नवीनर्म ् ज्ञान, सोच, सीप, क्षमर्ा र प्रववधिको माध्यमबाट 
कम स्रोर्को महत्तम उपयोग गरी थोरै समय र लागर्मा उच्च गणुस्र्रको 
प्रधर्फल र्था नधर्जा ददन े कायतलाई सम्झन ु पछत र सो शब्दले  सावतजधनक 
सशुासन, स्थानीय आधथतक, सामान्त्जक र्था वार्ावरणीय ववकास र सावतजधनक सेवा 
प्रवाहलाई धछटो, छररर्ो, दक्ष र प्रभावकारी बनाउन उपयोगमा ल्याइन ेनया ँववधि, 

र्ौरर्ररका, अविारणा लगायर् धसजतनशील वक्रयाकलापसमेर्लाइत जनाउँछ। 
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(ज) "धनदेशक सधमधर्" भन्त् नाले दफा ६  बमोन्त्जमको धनदेशक सधमधर् सम्झन ुपछत। 

(झ) "न्त्यून स्रोर्-सािन स्थानीय र्ह" भन्नाले वावषतक आन्त्र्ररक आय पच्चीस लाख 
रुपैयाँभन्त्दा कम भएका स्थानीय र्ह सम्झनपुछत। 

(ञ) "पररयोजना" भन्नाले यस कायतववधि बमोन्त्जम स्थानीय र्हहरूले प्रस्र्ाव गरेका 
नवप्रवतर्नका कायतक्रम वा वक्रयाकलापहरू सम्झन ुपछत।  

(ट) "पूणत प्रस्र्ाव" भन्नाले दफा १२ को उपदफा (३) बमोन्त्जमको प्रस्र्ाव सम्झन ु
पछत। 

(ठ) "प्रदेश" भन्नाले गण्डकी प्रदेश सम्झन ुपछत। 

(ड) "प्रदेश र्था स्थानीय शासन सहयोग कायतक्रम" भन्नाले संर्ीय शासन प्रणालीलाई 
सबलीकरण गनत प्रदेश र्था स्थानीय र्हको नीधर् धनमातण, संस्थागर् ववकास एवं क्षमर्ा 
अधभववृद्ध गने उद्देश्यले नेपाल सरकारबाट सञ्चालन भएको कायतक्रम सम्झन ुपछत। 

(ढ) "प्रदेश सरकार" भन्नाले गण्डकी प्रदेश सरकार सम्झन ुपछत। 

(ण) "प्राववधिक सधमधर्" भन्नाले   दफा ८ बमोन्त्जमको प्राववधिक सधमधर् सम्झन ुपछत। 

(र्) "मन्त्रालय" भन्त् नाले मखु्यमन्त्री र्था मन्त्न्त्रपररषद्को कायातलय सम्झन ुपछत। 

(थ) "महाशाखा" भन्त् नाले मन्त्रालयमा रहेको शासकीय सिुार र्था समन्त्वय महाशाखा 
सम्झन ुपछत। 

(द) "लागर् सहभाधगर्ा" भन्नाले यस कायतववधि बमोन्त्जम नवप्रवर्तन साझेदारी 
कायतक्रममा प्रस्र्ाव पेश गने आवेदकले बेहोनुत पने कुल पररयोजना लागर्को 
धनन्त्िर् प्रधर्शर् लागर् सहभाधगर्ा सम्झन ु पछत र सो शब्दले स्थानीय र्हसँग 
अन्त्य साझेदार संस्थाले बेहोनुतपने लागर् वहस्सेदारीसमेर्लाई जनाउँछ। 

(ि) "स्थानीय आधथतक, सामान्त्जक र्था वार्ावरणीय ववकास" भन्नाले स्थानीय र्हमा 
सीप ववकास, औद्योधगक ववकास, बजार ववकास, उद्यमशीलर्ाको प्रवद्धतन आददका 
माध्यमबाट रोजगारी धसजतना, आयवृवद्ध र आधथतक समवृद्धलाई योगदान ददन,े लैवङ्गक 
समानर्ा र्था सामान्त्जक समावेशीकरणलाई मूलप्रवाहीकरण गनत बल परु् याउन,े 

स्थानीय जनर्ाको न्त्शक्षा एवं स्वास््य प्रवतद्धन गने, अधर् ववपन्न समदुायको ददगो 
जीववकोपाजतनमा सिुार ल्याउन,े ववपद् उत्थानशीलर्ा, जलवायमैुरी स्थानीय 
ववकासमा सहयोग परु् याउने कायत सम्झन ुपछत। 

(न) "स्थानीय र्ह" भन्त् नाले प्रदेशधभरका गाउँपाधलका वा नगरपाधलका सम्झनपुछत र 
सो शब्दले महानगरपाधलका र्था उपमहानगरपाधलका समेर्लाइत जनाउँछ। 

(ऩ) "स्थानीय सेवा" भन्त् नाले स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३ 
बमोन्त्जम गाउँपाधलका र्था नगरपाधलकाको न्त्जम्मेवारीमा परेका स्थानीय र्हका 
कायतक्षेर सम्झन ुपछत।  
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3. उद्दशे्याः मखु्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कायतक्रमका उद्दशे्य देहाय अनसुार हनुेछना्ः- 
(क) स्थानीय सशुासन, सावतजधनक सेवा प्रवाह र आधथतक, सामान्त्जक र्था वार्ावरणीय 

ववकासका क्षेरमा नवप्रवर्तनलाई प्रवद्धतन गनुत। 

(ख) नवप्रवर्तनका लाधग स्थानीय र्हहरू बीच एवं स्थानीय र्ह र्था धनजी क्षेरबीच 
सहकायत र सहलगानी प्रवद्धतन गनुत। 

4. मागतदशतक धसद्धान्त्र्ाः कायतक्रमले देहायका मागतदशतक धसद्धान्त्र्लाई अवलम्बन गनेछाः- 
(क) कायतक्रम सशुासनका नवीनर्म ् आयामको प्रयोग, सावतजधनक सेवा प्रवाहको 

नवीनर्म ् अविारणाको अभ्यास र्था अनवुर्तन र स्थानीय आधथतक, सामान्त्जक 
र्था वार्ावरणीय ववकासको प्रवद्धतनको धनधमत्त नवप्रवर्तनको अविारणालाई 
संस्थागर् गने ववशेष उद्देश्य धलएर गदठर् संयन्त्र हनुछे र यसले आफ्नो संरचना 
र्था वक्रयाकलापहरूमा प्रदेश र्था स्थानीय र्हको स्वाधमत्व बढाउन प्रोत्सावहर् 
गनेछ। 

(ख) कायतक्रमले सशुासन, सावतजधनक सेवा प्रवाह र स्थानीय आधथतक, सामान्त्जक र्था 
वार्ावरणीय ववकासको क्षरेमा समदुाय र्था धनजी के्षरसमेर्लाई साथ धलएर 
नवीनर्म ्सोच र अविारणासवहर्का पररवर्तनकारी योजना कायातन्त्वयन गने, नया ँ
ज्ञान, सीप र्था क्षमर्ा ववकास गनत आफूलाई स्थावपर् गदै जोन्त्खम बहन 
कायतक्रमका रूपमा स्थानीय र्हलाई सहयोग गनेछ। 

(ग) कायतक्रमको कायतसञ्चालन प्रवक्रया, पद्धधर्, कायतक्रम प्राथधमकर्ा धनिातरण, छनौट, 

एवं रकम ववधनयोजनजस्र्ा ववषयमा प्रदेश सरकार र्था स्थानीय र्हका 
आवश्यकर्ा र प्राथधमकर्ामा आिाररर् र्ौरर्ररका लागू हनुेछन।्   

(र्) कायतक्रमले अन्त्र्र स्थानीय र्हमा नवीनर्म ्अभ्यास र धसकाइ आदानप्रदान गनत 
स्थानीय र्हलाई अवसर उपलब्ि गराउनेछ। 

(ङ) कायतक्रमले कुनै एक स्थानीय र्हका असल अभ्यासलाई अन्त्य स्थानीय र्हमा 
ववस्र्ार गनत, सफल अभ्यासलाई प्रदेश सरकारमा स्र्रोन्नधर् गनत र असफलर्ाका 
पाठहरूबारे अन्त्य स्थानीय र्हलाई सून्त्चर् गनतका लाधग सहजीकरण गनेछ। 

(च) कायतक्रमले स्थानीय र्हको धनयधमर् बजेट र्था कायतक्रमलाई प्रधर्स्थापन गने 
छैन र दोहोरोपना हनुे गरी कायतक्रम सञ्चालन गने छैन।  

 



 

4 
 

पररच्छेद–२ 

संस्थागर् व्यवस्था 
 

5. मखु्य न्त्जम्मेवार धनकायाः (१) कायतक्रम कायातन्त्वयनको मखु्य न्त्जम्मेवार धनकायको रूपमा मन्त्रालय 
रहनेछ। 

(२) कायतक्रम कायातन्त्वयन सम्बन्त्िमा मन्त्रालयको भधूमका र्था न्त्जम्मेवारी देहाय 
बमोन्त्जम हनुेछाः- 

(क) कायतक्रम कायातन्त्वयन कायतववधि अनमुोदन र्था संशोिन गने, 
(ख) कायतक्रमबाट भएका कायतको प्रगधर् समीक्षा गने, 
(ग) कायतक्रमबाट भएका कायतक्रमको अनगुमन र्था सपुरीवेक्षण गने, 
(र्) कायतक्रमबाट सञ्चालन भएका पररयोजनाहरूको अनगुमन र्था प्रभाव मूल्याङ्कन 

गने, 
(ङ) कायतक्रमसँग सम्बन्त्न्त्िर् कमतचारी र्था ववज्ञ जनशन्त्क्तको व्यवस्थापन गने।  

(३) मन्त्रालयले कायतक्रमको प्रभावकारी कायातन्त्वयनको लाधग अन्त्य ववस्र्रृ् ववषयके्षरगर् 
सञ्चालन कायतववधि, कायातन्त्वयन रणनीधर् र्था स्रोर् पनु्त्स्र्का स्वीकृर् गरी लागू गनत सक्नेछ। 

 

6. धनदेशक सधमधर्ाः (१) कायतक्रम सम्बन्त्िी कामकाबाही व्यवन्त्स्थर् गनत प्रदेशमा देहाय बमोन्त्जमको 
एक धनदेशक सधमधर् रहनेछाः- 

(क)  प्रमखु सन्त्चव, प्रदेश सरकार - संयोजक 

(ख)  सन्त्चव, प्रशासन महाशाखा, मन्त्रालय - सदस्य 

(ग)  सन्त्चव, प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय - सदस्य 

(र्)  सन्त्चव,  प्रदेश नीधर् र्था योजना आयोग - सदस्य 

(ङ)  महाशाखा हेने सन्त्चव, मन्त्रालय - सदस्य-सन्त्चव 

 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जमको सधमधर्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोन्त्जम 
हनुेछाः- 

(क) कायतक्रमलाई रणनीधर्क मागतदशतन प्रदान गनुतका साथै कायतक्रममा 
ववत्तीय सशुासनको सधुनन्त्श् चर्र्ा गने,  

(ख) कायतक्रमको प्रभावकारी कायातन्त्वयनका लाधग अविारणापर र्था प्रस्र्ाव 
माग गनत धनदेशन गने, 

(ग) प्राववधिक सधमधर्बाट मूल्याङ्कन भइ आएका प्रस्र्ावहरूमध्ये बाट 
उपयकु्त प्रस्र्ावहरू स्वीकृर् गने, 
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(र्) कायतक्रम कायातन्त्वयनका लाधग प्रदेश र्था स्थानीय र्हबीच समन्त्वय र 
सहकायत गने,  

(ङ) कायतक्रमको संस्थागर् ववकासको लाधग नीधर्गर् पषृ्ठपोषण प्रदान गने,  

(च) कायतक्रमका उत्कृष्ट धसकाइ र्था अभ्यासहरूलाई प्रचारप्रसार गने र्था 
सरकारका अन्त्य के्षरमा अनकुरण गनत सहजीकरण गने , 

(छ) कायतक्रमको समीक्षा गरी नीधर्गर् मागतदशतन प्रदान गने, 

(ज) उत्कृष्ट कायतसम्पादन गने धनकाय र्था पदाधिकारीलाई प्रोत्साहन गनत 
धसफाररस गने। 

(३) सधमधर्को सन्त्चवालय मन्त्रालयमा रहनछे। 

(४) सधमधर्को बैठक आवश्यकर्ाअनसुार बस्नछे। 

(५) सधमधर्को बैठकसम्बन्त्िी अन्त्य कायतववधि सधमधर् आफैं ले धनिातरण गरेबमोन्त्जम 
हनुेछ। 

  
7. महाशाखाको न्त्जम्मेवारीाः कायतक्रम सञ्चालन सम्बन्त्िमा महाशाखाको न्त्जम्मेवारी देहाय बमोन्त्जम 

हनुेछाः- 
(क) कायतक्रम कायातन्त्वयनको लाधग सन्त्चवालयको रूपमा रही यससम्बन्त्िी सम्पूणत 

प्राववधिक र्था जनशन्त्क्त पररचालनसम्बन्त्िी कायतहरू सम्पादन गने, 

(ख) कायतक्रमको वावषतक कायतयोजना र वावषतक अनगुमन योजना स्वीकृर् गराइ 

कायातन्त्वयनमा ल्याउन,े 

(ग) आवेदकहरूबाट अविारणापर लगायर् पररयोजना प्रस्र्ावहरू आह्वान गने, 

मूल्याङ्कन र्था छनौट गने र स्वीकृर् भएका र्था नभएका अविारणापर र्था 
प्रस्र्ावबारे आवेदकलाई जानकारी गराउन,े 

(र्) स्वीकृर् भएका पररयोजना प्रस्र्ावहरू कायातन्त्वयनका लाधग सम्झौर्ा गने, 

(ङ) सम्झौर्ाबमोन्त्जमको रकम प्रचधलर् कानूनबमोन्त्जम आवेदकको कायातलयमा 
साःशर्त अनदुानको रूपमा धनकासा गने व्यवस्था धमलाउन,े 

(च) कायतक्रमहरूको धनयधमर् भौधर्क र्था आधथतक प्रगधर् सङ्कलन, अनगुमन, 

धनरीक्षण र्था आवधिक समीक्षा गने, 

(छ) कायतक्रमको समग्र कायातन्त्वयन र्था व्यवस्थापन,  प्रधर्वेदन, अनगुमन, मूल्याङ्कन 
र्था नधर्जा एवं गणुस्र्रको सधुनन्त्श् चर्र्ा गने, 

(ज) कायतक्रम कायातन्त्वयन गनत स्थानीय र्हलाई सहजीकरण गने, 

(झ) कायतक्रम कायातन्त्वयनको लाधग आवश्यक अन्त्य कायत गने,  
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(ञ) स्थानीय र्ह, धनजी क्षेर, सहकारी  र अन्त्य गैरसरकारी संस्थासँग सर्न समन्त्वय गरी 
कायतक्रम सञ्चालन गने, 

(ट) धनदेशक सधमधर्लाई कायतक्रम सम्बन्त्िी कायतमा आवश्यक सहयोग परु् याउने। 

 

8. प्राववधिक सधमधर्ाः (१) कायतक्रमका पररयोजना छनौट र्था मूल्याङ्कनका लाधग देहायबमोन्त्जमको 
एक प्राववधिक सधमधर् रहनेछाः- 

(क)  महाशाखा हेने सन्त्चव, मन्त्रालय - संयोजक 

(ख)  प्रमखु, बजेट र्था कायतक्रम महाशाखा,  

अथत सम्बन्त्िी ववषय हेने मन्त्रालय 

- सदस्य 

(ग)  प्रमखु, सामान्त्जक ववकास महाशाखा, 
सामान्त्जक ववकाससम्बन्त्िी ववषय हेने मन्त्रालय   

- सदस्य 

(र्)  प्रमखु, प्रदेश लेखा धनयन्त्रक कायातलय - सदस्य 

(ङ)  प्रधर्धनधि, प्रदेश नीधर् र्था योजना आयोग - सदस्य 

(च)  महाशाखा हेने उपसन्त्चव, मन्त्रालय - सदस्य-सन्त्चव 
 (२)  सधमधर्ले आवश्यकर्ाअनसुार ववषयगर् मन्त्रालयका प्रधर्धनधिहरू र्था सम्बन्त्न्त्िर् 

स्वर्न्त्र बाह्य ववज्ञहरूलाई बैठकमा आमन्त्रण गनत सक्नेछ।  

 (३) उपदफा (१) बमोन्त्जमको सधमधर्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोन्त्जम हनुछेाः- 
(क) पररयोजनाको प्रस्र्ाव आह्वान सम्बन्त्िी प्राववधिक र्था प्रशासधनक कायतहरू 

गने, 

(ख) आवेदकहरूबाट प्राप् र् अविारणापरको प्राववधिक मूल्याङ्कन गरी उपयकु्त 
प्रस्र्ाव छनौट गरी धसफाररससवहर् स्वीकृधर्का लाधग धनदेशक 
सधमधर्समक्ष पेश गने, 

(ग) अविारणापर स्वीकृर् भएपधछ पूणत प्रस्र्ावको प्राववधिक मूल्याङ्कन गरी 
धसफाररससवहर् स्वीकृधर्को लाधग धनदेशक सधमधर्समक्ष पेश गने, 

(र्) प्रस्र्ाव छनौटका लाधग र्य गररएका अनसूुचीका मूल्याङ्कनका आिार 
र्था अङ्कभार प्रधर्शर्मा आवश्यकर्ाअनसुार थप व्याख्या र्था 
पररमाजतन गने।  

(ङ) आवश्यकर्ाअनसुार आवेदकलाई आमन्त्रण गरी प्रस्र्रु् प्रस्र्ावहरूमाधथ 
छलफल गने,  

(च) पररयोजना कायातन्त्वयनका लाधग प्रस्र्ावक स्थानीय र्हसँग सम्झौर्ा गनत 
आवश्यक सहजीकरण गने। 

(४) उपदफा (१) बमोन्त्जमको प्राववधिक सधमधर्ले प्रस्र्ावहरूको मूल्याङ्कन गदात देहायका 
ववषयहरूसमेर् नवीनर्म ्सोचववचार र दृवष्टकोणको प्रयोग हनुे अवस्था सधुनन्त्िर् गनुतपनेछाः- 
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(क) प्रस्र्ावको अविारणा र्था ववषयवस्र् ुयस कायतक्रमको उद्देश्यहरूसँग मेल 
खाने र्था  सोको कायातन्त्वयनबाट धसजतना हनुे सकारात्मक अवसरहरू, 

उपलन्त्ब्ि र्था प्रभावहरू उच्च स्र्रको हनुे देन्त्खएको, 
(ख) प्रस्र्ाव कायातन्त्वयनका लाधग लागर् प्रभावकारीर्ा हनुकुा साथै समय र 

प्रववधि उपयकु्त भएको, 
(ग) ववत्तीय लगायर् अन्त्य जोन्त्खमको पवहचान र्था न्त्यूनीकरणको अवस्थाको 

गहन ववश्लषेण भै नवप्रवतर्न हनुे अवस्थाको सधुनन्त्िर्र्ा भएको, 
(र्) प्रस्र्ाव कायातन्त्वयनमा संलग्न हनुे सरोकारवालाहरूको संयन्त्र र्था 

भधूमका प्रष्ट भएको, 
(ङ) अन्त्य स्थानीय र्हमा बाह्य प्रभाव (Spillover effect) पने सम्भावना 

भएको, 
(च) यस कायतववधिले र्ोकेका मापदण्डहरू पूरा गरेको।   

9. प्रदेश र्था स्थानीय शासन सहयोग कायतक्रमाः कायतक्रम कायातन्त्वयन सम्बन्त्िमा प्रदेश र्था स्थानीय 
शासन सहयोग कायतक्रमको भधूमका देहाय बमोन्त्जम हनुछेाः- 

(क) कायतक्रमको सम्बन्त्िमा सरोकारवालालाई अननु्त्शक्षण गनत आवश्यक सहयोग 
उपलब्ि गराउने।  

(ख) कायतक्रम र प्रदेश र्था स्थानीय शासन सहयोग कायतक्रमको नवप्रवतर्न साझेदारी 
कोषबीच सामञ्जस्यर्ा कायम गने, 

(ग) कायतक्रमहरूमा दोहोरोपना नहनुे गरी पररयोजना छनौट गने, 

(र्) कायतक्रमको प्राववधिक सहयोग/ववज्ञलाई आवश्यकर्ाअनसुार प्रदेशका अन्त्य 
कायतमा समेर् पररचालन गने, 

(ङ) कायतक्रमबाट भएका रा्ा धसकाइहरूको अध्ययन र्था अनसुन्त्िान गरी अन्त्य 
कायतक्रममा रूपान्त्र्रण गने, 

(च) कायतक्रमको प्रस्र्ावको अधभन्न अङ्गको रूपमा रहने अत्यावश्यक ववशेषज्ञहरूको 
योग्यर्ा, ज्ञान, सीप, अनभुव, दक्षर्ासवहर्को सूची र्यार गने। 

10. स्थानीय र्हको न्त्जम्मेवारीाः कायतक्रम सञ्चालन गने स्थानीय र्हको काम, कर्तव्य र न्त्जम्मेवारी 
देहायबमोन्त्जम हनुेछाः- 

(क) कायतक्रमको र्जुतमा र कायातन्त्वयन गने र उक्त कायतक्रम कायातन्त्वयनको 
सहजीकरणको धनधमत्त कायतपाधलकाको बैठकबाट एक कायतक्रम कायातन्त्वयन 
सधमधर् गठन गने, 

(ख) पररयोजना कायातन्त्वयनका लाधग अनसूुचीमा उपलब्ि गराइएका ढाँचामा प्रस्र्ाव 
पेश गने, 
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(ग) कायतक्रमबाट सञ्चालन हनुे कायतक्रम कायातन्त्वयनको लाधग उपयकु्त 
महाशाखा/शाखा पवहचान गरी एकजना अधिकृर्लाई सम्पकत  व्यन्त्क्त र्ोक्न,े 

(र्) कायतक्रम कायातन्त्वयनका लाधग आवश्यक पने लागर् सहभाधगर्ाबापर्को रकम 
व्यवस्था गने, 

(ङ) कायतक्रमबाट अनदुान प्राप् र् गनतको लाधग आफ्नो कायतपाधलका बैठकबाट धनणतय 
गराइ ररर्पूवतकको आवेदनहरू मन्त्रालयमा पेश गने, 

(च) कायतक्रम कायातन्त्वयनको लाधग मन्त्रालयको महाशाखासगँ सम्झौर्ा गने, 

(छ) सावतजधनक-धनजी साझेदारीमा सञ्चालन हनुे कायतक्रममा साझेदार संस्थाको लागर् 
सहभाधगर्ाको सधुनन्त्श् चर्र्ा गने, 

(ज) अन्त्य स्थानीय र्हको साझेदारीमा सञ्चालन हनुे कायतक्रममा साझेदार स्थानीय 
र्हको लागर् सहभाधगर्ाको सधुनन्त्श् चर्र्ा गने, 

(झ) स्थानीय अनगुमन र्था मूल्याङ्कन उपसधमधर्माफत र् ् कायतक्रम कायातन्त्वयनको 
धनयधमर् अनगुमन गरी छलफल गने, 

(ञ) अनसूुची–१ बमोन्त्जमको ढाँचामा कायतक्रमको मध्यावधि/ अन्त्न्त्र्म प्रधर्वेदन 
मन्त्रालय र्था सम्बन्त्न्त्िर् धनकायमा पठाएको सधुनन्त्िर्र्ा गने, 

(ट) कायतक्रमको कायातन्त्वयनको चरणमा सावतजधनक परीक्षणको सधुनश् चर्र्ा गने, 

(ठ) सावतजधनक सनुवुाइमा कायतक्रमबाट सञ्चाधलर् पररयोजनाको ववषयलाई समेर् 
समावेश गने, 

(ड) आवश्यक अन्त्य कायतहरू गने। 

 

पररच्छेद–३ 

पररयोजना प्रस्र्ाव आह्वान र्था छनौट 

 

11. प्रस्र्ाव आह्वान गनेाः (१) कायतक्रमबाट दफा २२ बमोन्त्जमको क्षेरमा नवप्रवतर्नकारी पररयोजना 
सञ्चालन गनत इच्छुक स्थानीय र्हलाई लन्त्क्षर् गरी मन्त्रालयले राविय र्था प्रदेशस्र्रका 
परपधरकामाफत र् ् पन्त्र ददनको समय ददई अविारणापर पेश गनत अनसूुची–२ को ढाँचामा 
सावतजधनक सूचना आह्वान गनुत पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम प्रस्र्ाव आह्वान गरेको सूचना मन्त्रालयले आफ्नो 
वेबसाइटमा समेर् प्रकाशन गनुत पनेछ। 

 

12. अविारणापर र्था पूणत प्रस्र्ाव पेश गनेाः (१) पररयोजना सञ् चालन गनत चाहन े आवेदकले 
मन्त्रालयको महाशाखामा दफा ११ बमोन्त्जमको अवधिधभर अनसूुची–३ बमोन्त्जमको ढाँचामा 
अविारणापर पेश गनुत पनेछ। 
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(२) उपदफा (१) अनसुार प्राप् र् अविारणापरहरू सार् ददनधभर अनसूुची–४ अनसुारका 
सूचक एवम ्आिारबमोन्त्जम प्राववधिक सधमधर्ले मूल्याङ्कन गनेछ। 

(३)  उपदफा (२)  बमोन्त्जम मूल्याङ्कनमा ग्राह्य भएका आवेदकलाई मन्त्रालयले आफ्नो 
वेबसाइट र्था परपधरकामाफत र् ् पन्त्र ददनको समय ददई अनसूुची–५  बमोन्त्जमको ढाँचामा पूणत 
प्रस्र्ाव पेश गनत सावतजधनक सूचना आह्वान गनुत पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोन्त्जम प्राप् र् पूणत प्रस्र्ावहरू प्राववधिक सधमधर्ले अनसूुची–६ मा 
उन्त्ल्लन्त्खर् मूल्याङ्कनका आिार बमोन्त्जम दश ददनधभर मूल्याङ्कन गरी स्वीकृधर्का लाधग धनदेशक 
सधमधर्समक्ष पेश गनुतपनेछ। 

र्र, प्राववधिक सधमधर्ले उपदफा (२) र (४) अनसुार प्राप्त प्रस्र्ावहरूको सङ्खख्या िेरै भई 
मूल्याङ्कनको लाधग थप समय माग गरेमा धनदेशक सधमधर्ले आवश्यकर्ाअनसुार समय थप गनत 
सक्नेछ।  

(५) उपदफा (४) बमोन्त्जम प्राववधिक सधमधर्बाट धसफाररस भई आएका प्रस्र्ावहरूलाई 
धनदेशक सधमधर्ले सार् ददनधभर स्वीकृर् गनुत पनेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोन्त्जम धनदेशक सधमधर्बाट स्वीकृर् प्रस्र्ावको जानकारी मन्त्रालयले 
आफ्नो वेबसाइट र धलन्त्खर् परबाट आवेदकहरूलाई गराउन ुपनेछ। 

(७) उपदफा (६) बमोन्त्जम प्रस्र्ाव स्वीकृर् भएको जानकारी पाएको सार् ददनधभर 
सम्बन्त्न्त्िर् आवेदकले महाशाखासँग पररयोजना कायातन्त्वयनका लाधग सम्झौर्ा गनुत पनेछ। 

(८) उपदफा (१) अनसुार प्राप्त आवेदन अपयातप्त हनु गई पररयोजना छनौट प्रवक्रया 
प्रभाववर् हनुे देन्त्खएमा प्राववधिक सधमधर्को धसफाररसमा मन्त्रालयले पनुाः सार् ददनको सूचना ददई 
थप प्रस्र्ाव माग गनत सक्नछे।   
 

13. ग्राह्य प्रस्र्ावहरूाः (१) कायतक्रममा स्थानीय र्हको एकल प्रस्र्ाव र दईु वा दईु भन्त्दा बढी 
स्थानीय र्हहरूको संयकु्त पररयोजना प्रस्र्ावहरू पेश गनत सवकनछे। 

(२) पररयोजना प्रस्र्ावहरू यस कायतववधि बमोन्त्जम स्थानीय सशुासन, सेवा प्रवाह र 
आधथतक, सामान्त्जक र्था वार्ावरणीय ववकासको के्षरमा नवप्रवतर्नीय वा नवप्रवर्तनको प्रवेश वा 
प्रयोग हनुे नवीन प्रकृधर्का कामसँग सम्बन्त्न्त्िर् हनु ुपनेछ।  

र्र, भौधर्क पूवातिार संरचना धनमातण, ठूला मेन्त्शनरी उपकरण, सवारी सािन खररद, र्था 
कमतचारीको धनयधमर् र्लब आदद जस्र्ा पुजँीगर् कायतमा कायतक्रमको रकम खचत गने प्रकृधर्का 
प्रस्र्ाव स्वीकृधर्का लाधग ग्राह्य हनुे छैनन।्  

(३) स्थानीय र्हले एकल पररयोजना प्रस्र्ाव पेश गदात गैरसरकारी संस्था वा सहकारी वा 
धनजी क्षेरका सङ्घसंस्थासँग लागर् साझेदारीमा आफ्नो नरे्तृ्व र न्त्जम्मेवारीमा पररयोजना सञ् चालन 
गनत सक्ने गरी प्रस्र्ाव पेश गने सक्नेछन।् 
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(४) उपदफा (३) बमोन्त्जम अन्त्य संस्थासगँको लागर् साझेदारीमा पररयोजना प्रस्र्ाव पेश 
गदात साझेदार संस्थाको लागर् साझेदारी र कायतन्त्जम्मेवारीको स्पष्ट वववरण पररयोजना प्रस्र्ावसाथ 
पेश गनुत पनेछ। यसरी लागर् सहभाधगर्ामा सञ् चालन हनुे पररयोजनाको कुल लागर्मा स्थानीय 
र्हले बेहोनुत पने वहस्साको कम्र्ीमा ३० प्रधर्शर् साझेदार संस्थाले बेहोनुत पनेछ। 

(५) दईु वा दईुभन्त्दा बढी स्थानीय र्हले लागर् साझेदारीका संयकु्त पररयोजना प्रस्र्ाव 
पेश गदात एकअकातले बेहोनुतपने लागर् साझेदारीको वहस्सा आपसी सहमधर्मा कायम गनुत पनेछ। 

(६) कायतक्रमबाट अनदुान प्राप् र् गनत यस कायतववधिमा उन्त्ल्लन्त्खर् अन्त्य प्राविानका 
अधर्ररक्त देहायका सबै अवस्थाहरू पूरा गरेको हनु ुपनेछाः-  

(क) अनसूुची–४ मा उन्त्ल्लन्त्खर् अविारणापर मूल्याङ्कनका सबै आिारहरू पूरा गरी 
कुल पणुातङ्कको कम्र्ीमा ७० प्रधर्शर् अङ्क हाधसल गरेको।  

(ख) अनसूुची–६ मा उन्त्ल्लन्त्खर् पूणत प्रस्र्ाव मूल्याङ्कन सूचकहरूको कुल पूणातङ्कको 
कम्र्ीमा ६० प्रधर्शर् अङ्क प्राप् र् गरेको।  

(७) उपदफा (६) अनसुार पूणत प्रस्र्ावमा सबैभन्त्दा उच्च अङ्क प्राप्त गने 
प्रस्र्ावदार्ाहरूमध्येबाट क्रमैसँग छनौट गरी पररयोजना कायातन्त्वयन गनतका लाधग सम्झौर्ा 
गररनेछ।  

(८) उपदफा (७) अनसुार सम्झौर्ाका लाधग स्थानीय र्हको सङ्खख्या धनिातरण गदात 
कायतक्रमका लाधग छुट्याइएको बजेट पररधिधभर रही गररनेछ। 

 

पररच्छेद–४ 

ववत्तीय व्यवस्थापन प्रवक्रया र्था लागर् सहभाधगर्ा 
 

14. बजेट धनकासााः (१) दफा १३ को उपदफा (७) बमोन्त्जम सम्झौर्ा सम्पन्न गरेका स्थानीय 
र्हलाई कायतक्रम सञ्चालनको लाधग प्रदेश सरकारको ववत्तीय व्यवस्थापन र्था कोष प्रवाहसम्बन्त्िी 
व्यवस्थाअनसुार रकम धनकासा गररनेछ। 

(२) प्रदेश सरकारले यस कायतववधि बमोन्त्जम पूणत प्रस्र्ाव स्वीकृर् भएका स्थानीय र्हलाई 
अन्त्र्र सरकारी ववत्त हस्र्ान्त्र्रण अनसुार सशर्त अनदुानको रूपमा प्रदेश लेखा धनयन्त्रक 
कायातलयमाफत र् ्बजेट धनकासा गनेछ।  

(३) स्थानीय र्हले स्थानीय सन्त्ञ्चर् कोष व्यवस्थापन प्रणाली (SuTRA) मा व्यवस्था 
भएबमोन्त्जम बजेटको सञ्चालन गनुत पनेछ। 

(४) स्थानीय र्हले आफूले बेहोनुतपने लागर् सहभाधगर्ाको रकम शीषतकगर् रूपमा 
कायतपाधलकाबाट धनणतय गरी सधुनन्त्श् चर् गनुत पनेछ। 

(५) सम्झौर्ामा उल्लेख भएअनसुार अनदुान रकम वकस्र्ामा उपलब्ि गराउन सवकनछे।  
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15. खचत व्यवस्थापन र्था ववत्तीय अनशुासनाः (१) कायतक्रम खचतसम्बन्त्िी व्यवस्था प्रचधलर् कानून 
बमोन्त्जम हनुेछ। 

(२) कायतक्रम सञ्चालनका लाधग सम्बन्त्न्त्िर् स्थानीय र्हले उपयकु्त ढङ्गले आन्त्र्ररक 
धनयन्त्रण प्रणाली अपनाइ धनयमानसुार आन्त्र्ररक लेखापरीक्षण समेर् गनुत पनेछ। 

(३) कायतक्रम सञ्चालनका लाधग कुनै आधथतक वषतमा उपलब्ि गराइएको अनदुान उक्त 
आधथतक वषतधभर खचत हनु नसकी बाँकी रहेमा उक्त बाँकी रकम अधनवायत रूपमा सोही आधथतक 
वषतधभर प्रदेश सन्त्ञ्चर् कोषमा दान्त्खला गनुत पनेछ।   

(४) रकम खचत गदात प्रचधलर् कानून बमोन्त्जम ववत्तीय अनशुासनको पररपालना गनुत 
पनेछ। 

(५) उपदफा (१) बमोन्त्जम खचत गदात देहायका के्षरहरूमा कायतक्रमको रकम खचत गनत 
पाइने छैनाः- 

(क) कायतक्रमको अनदुान रकमबाट भौधर्क पूवातिार धनमातण जस्रै्: सडक, पलु, धसँचाइ 

पूवातिार, जलववद्यरु्,् भ्यूटावर, स्वागर्द्वार, कायातलय भवन, मनोरञ्जन हल, फोहोरमैला 
व्यवस्थापनको  पूवातिार, खानपेानी शदु्धीकरणको पूवातिारका क्षेर,  

(ख) कायतक्रम सञ्चालनको लाधग धनयधमर् कमतचारीको खचत, 
(ग) कुनै पधन प्रकारका ठूला मेन्त्शनरी उपकरणहरू, सवारी सािन खररद, 

(र्) ववपद्सम्बन्त्िी स्थानीय र्हले गदै आएका धनयधमर् राहर् ववर्रणसम्बन्त्िी 
कायतक्रमहरू। 

र्र, पररयोजनाको अधभन्न अङ्गको रूपमा रहेका अत्यावश्यक भौधर्क पूवातिार धनमातणमा स्थानीय 

र्हको लागर् सहभाधगर्ाको वहस्साबाट दावयत्व बेहोने गरी खचत गनत बािा पगु्ने छैन।   

16. खररद व्यवस्थापनाः (१) कायतक्रमको खररदसम्बन्त्िी व्यवस्था प्रचधलर् खररद कानून बमोन्त्जम 
हनुेछ। 

(२) कायतक्रमबाट सञ्चाधलर् कायतक्रमलाई स्थानीय र्हको स्वीकृर् खररद योजनामा समावेश 

नगरी खररद कायत गनत पाइने छैन। 

 

17. लेखापालन र्था प्रधर्वेदनाः (१) कायतक्रमको लेखापालन र्था प्राधप्त र खचतको वववरण नेपाल 
सरकारबाट प्रचधलर् प्रणाली अनसुार राख्न ुपनेछ।  

(२) कायतक्रमको प्रधर्वेदन प्रचधलर् प्रणाली र प्रदेश लेखा धनयन्त्रक कायातलयले धनिातरण 
गरेबमोन्त्जम र्यार गरी पेश गनुत पनेछ।  

 

18. अनगुमन र मूल्याङ्कन र्था अन्त्न्त्र्म लेखापरीक्षणाः (१) कायतक्रमको अनगुमन र्था मूल्याङ्कन प्रदेश 
र्था स्थानीय र्हसँग सम्बन्त्न्त्िर् प्रचधलर् कानूनले धनददतष्ट गरे बमोन्त्जम हनुेछ। 



 

12 
 

(२) प्रदेश सरकारले आवश्यक ठानेमा कायतक्रमको रे्स्रो पक्ष (Third Party) अनगुमन 
र्था मूल्याङ्कन गराउन सक्नछे।  

(३) प्रदेश सरकारबाट भएका अनगुमन र्था मलु्याङ्कन सम्बन्त्िी कायतको प्रधर्वेदन र्यार 
गरी समीक्षा गररनेछ। 

(४) कायतक्रमको अन्त्न्त्र्म लेखापरीक्षण प्रचधलर् कानूनअनसुार महालेखा परीक्षकको 
कायातलयबाट हनुेछ।  

 

19. ववत्तीय सशुासन र्था पारदन्त्शतर्ाको सधुनन्त्श् चर्र्ााः (१) कायतक्रम सम्पन्न भएपधछ पररयोजना स्थलमा 
प्रचधलर् कानून अनसुार स्थलगर् सावतजधनक परीक्षण गनुत पनेछ। 

(२) कायतक्रम सम्पन्न भएपधछ कायतक्रमको अनगुमन गरी यसको प्राववधिक जाँचपास र्था 
फरफारक गनुत पनेछ। 

(३) कायतक्रमको पारदन्त्शतर्ा र्था जवाफदेवहर्ाको लाधग अधर् ववपन्न मवहला, 
वन्त्ञ्चधर्करणमा रहेका समदुाय लगायर् लन्त्क्षर् वगतका नागररकको अथतपूणत सहभाधगर्ामा ववशषे 
जोड ददनपुनेछ। 

(४) कायतक्रम सञ्चालन, प्रगधर् र्था खचतसम्बन्त्िी सूचनाहरू स्थानीय र्हको वेबसाइट 
र्था प्रधर्वेदनमाफत र् ्धनयधमर् रूपमा सावतजधनक गनुत पनेछ।  

20. अनदुान रकमको सीमा र अवधिाः (१) कायतक्रमबाट उपलब्ि हनुे अनदुान रकमको अधिकर्म सीमा 
एकल आवेदकको हकमा प्रधर् पररयोजना एक करोड पचास लाख रुपैयाँ  र दईु वा दईुभन्त्दा बढी स्थानीय 

र्ह धमली प्रस्र्ाव गररएको संयकु्त आवेदनको हकमा चार करोड रुपैँयासम्म हनुेछ।    

र्र, एकल र्था संयकु्त दवैु आवेदकका पररयोजनाको कुल लागर् दईु करोड रुपैयाँभन्त्दा कम 

हनुे छैन। 

(२) पररयोजनाको अवधि एक आधथतक वषतको हनुेछ। 

(३) स्थानीय र्हबाट एक आधथतक वषतधभर कायतक्रम सम्पन्न हनु नसक्ने पयातप्त आिार र 
कारणसवहर् प्रधर्वेदन प्राप्त भएमा प्रदेशको अथत सम्बन्त्िी ववषय हेने मन्त्रालयबाट स्रोर् सधुनन्त्िर्र्ा 
गरी धनदेशक सधमधर्ले एक आधथतक वषत अवधि थप गनत सक्नेछ। 

  

21. लागर् सहभाधगर्ााः  (१) कायतक्रमको लागर् सहभाधगर्ा देहायबमोन्त्जम हनुेछाः- 
(क) वावषतक पच्चीस लाख रूपैयाँभन्त्दा कम आन्त्र्ररक आय भएका स्थानीय र्हले 

पररयोजनाको कुल लागर्को कम्र्ीमा २५ प्रधर्शर् रकम, 

(ख) वावषतक पच्चीस लाख रूपैयाँभन्त्दा माधथ आन्त्र्ररक आय भएका स्थानीय र्हले 

पररयोजनाको कुल लागर्को कम्र्ीमा ३० प्रधर्शर् रकम, 

(ग) महानगर र्था उपमहानगरपाधलकाले पररयोजनाको कुल लागर्को कम्र्ीमा ३५ 

प्रधर्शर् रकम, 
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(र्) वावषतक पच्चीस लाख रूपैयाँभन्त्दा कम आन्त्र्ररक आय भएका स्थानीय र्हले वावषतक 

पच्चीस लाख रूपैयाँ वा सोभन्त्दा बढी आन्त्र्ररक आय भएका स्थानीय र्हसँग लागर् 

साझेदारीमा पररयोजना प्रस्र्ाव पेश गदात पररयोजनाको कुल लागर्को कम्र्ीमा ३५ 

प्रधर्शर् रकम। 

(२) कायतक्रममा सामदुावयक संस्था, गैरसरकारी संस्था, सहकारी र्था धनजी के्षरसँगको लागर् 

साझेदारीमा पररयोजना प्रस्र्ाव गदात यी संस्थाले प्रस्र्ावक स्थानीय र्हले बेहोनुत पने वहस्साको कम्र्ीमा 
३० प्रधर्शर् रकम लागर् साझेदारी गनुत पनेछ।  

(३) दईु वा दईुभन्त्दा बढी स्थानीय र्हको लागर् साझेदारीमा प्रस्र्ाव पेश गररएमा प्रमखु 

प्रस्र्ावक र साझेदार स्थानीय र्हको वहस्सा आपसी समझदारीमा कायम गनत सवकनेछ। 

(४) कुनैपधन स्थानीय र्हले संर् र्था प्रदेश सरकारका कुनै पधन धनकायसँगको लागर् 

साझेदारीमा पररयोजना प्रस्र्ाव पेश गनत सक्ने छैनन।् 

 

पररच्छेद–५ 

नवप्रवर्तनका क्षरेहरू 

22. नवप्रवर्तनका क्षरेहरूाः (१) नवप्रवर्तनका क्षेरहरू देहायबमोन्त्जम हनुेछन:- 

(क) नेपालको संवविानको अनसूुची ८ र ९ मा उन्त्ल्लन्त्खर् प्रदेश र्था स्थानीय र्हका 
साझा र्था स्थानीय र्हका एकल अधिकारमा उन्त्ल्लन्त्खर् ववषयक्षेरहरु, 

(ख) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३ मा उन्त्ल्लन्त्खर् ववषय 
क्षेरहरू, 

(ग) अनसूुची–७ मा  समावेश गररएका ववषयहरू।  

(२) कायतववधिको दफा ३ बमोन्त्जम कायतक्रमको उद्दशे्यसँग मेल नखाने गरी प्रस्र्ाव 
गररएका पररयोजना स्वर्ाः रद्द भएको माधननेछ। 

(३) जीववकोपाजतन र्था स्थानीय स्रोर् पररचालन सम्बन्त्िी पररयोजनालाई ववशषे ग्राह्यर्ा 
ददइनेछ। 

(४)  एउटा स्थानीय र्हले एक ववषय क्षेरमा मार प्रस्र्ाव पेश गनत सक्नछे। 

  

पररच्छेद–६ 

ववववि 
23. बािा अड्काउ फुकाउनाेः यस कायतववधिको कायातन्त्वयनमा कुनै बािा अड्काउ परेमा धनदेशक 

सधमधर्ले त्यस्र्ो बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ। 

 

24. कारबाही गररनाेः सम्झौर्ा बमोन्त्जम पररयोजना सञ्चालन नगने स्थानीय र्हलाई अनदुान रोक्का गरी 
प्रचधलर् कानून बमोन्त्जम कारबाही प्रवक्रया अन्त्र् बढाइनछे।  
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अनसूुची–१  

(दफा १० को खण्ड (ञ) सगँ सम्बन्त्न्त्िर्) 

मध्यावधि/अन्त्न्त्र्म प्रगधर् प्रधर्वेदनको सामान्त्य ढाचँा 
(1)  पररयोजनाको शीषतक 

(2)  कायतकारी सारांश 

(3)  पषृ्ठभधूम 

(4)  उद्देश्य 

(5)  पररयोजनाको प्रधर्फल 

(6)  पररयोजनाको उपलन्त्ब्ि र्था सकारात्मक पररवर्तनहरू (बदुाँगर् रुपमा उल्लेख गने) 

(7)  पररयोजना कायातन्त्वयनको ढाँचा र्था र्ौरर्ररका 
(8)  पररयोजनाको वक्रयाकलाप वा गधर्ववधिहरू कायातन्त्वयनको प्रगधर् ( 5 WH  प्रश्नहरूको उत्तर आउन े

गरी र््याङ्क फोटो र्था सफल र्टना वववरण उल्लेख भएको) 
 वक्रयाकलाप  १ 

 वक्रयाकलाप  २ 

 वक्रयाकलाप …… 

(9)  प्रमखु चनुौर्ी र्था समस्याहरू (बदुाँगर् रूपमा उल्लेख गने) 

(10) महत्त्वपूणत धसकाइ (बदुाँगर् रूपमा उल्लेख गने) 

(11)  नवीनर्म ्असल अभ्यासहरू  

(12)  समन्त्वय र्था सहकायत र ददगोपनाका लाधग चाधलएका कदमहरू (बदुाँगर् रूपमा उल्लेख गने) 

(13)  धनष्कषत 
(14)  धसफाररस 

(15)  अनसूुचीहरू 

 

आधिकाररक हस्र्ाक्षर..................................... धमधर्..............................  

संस्थागर् छाप 
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अनसूुची–२ 

(दफा ११ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्त्न्त्िर्) 

अविारणा पर पेश गने सम्बन्त्िी सूचनाको ढाचँा 
 

प्रथम पटक प्रकान्त्शर् धमधर्ाः.....................................  

 

गण्डकी प्रदेश सरकार मखु्यमन्त्री र्था मन्त्न्त्रपररषद् कायातलयको चाल ु आ.व........ को मखु्यमन्त्री 
नवप्रवर्तन साझेदारी कायतक्रम कायातन्त्वयनका लाधग मखु्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कायतक्रम कायातन्त्वयन 
कायतववधि, २०७९ को दफा ११ बमोन्त्जम यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। यो सूचना प्रकाशन भएको 
धमधर्ले पन्त्र ददनधभर गण्डकी प्रदेशन्त्स्थर् सबै स्थानीय र्हले उक्त कायतववधिमा उल्लेख गररएका 
आवश्यक सबै कागजार् राखी अनसूुची-३ बमोन्त्जमको ढाँचामा अविारणा पर र्यार गरी स्थानीय 
सशुासन, सावतजधनक सेवा प्रवाह र स्थानीय आधथतक, सामान्त्जक र वार्ावरणीय ववकासका क्षेरका सम्भाववर् 
नवप्रवर्तनकारी पररयोजनाहरु सञ्चालनका लाधग ववद्यरु्ीय माध्यम (https:....................) बाट आवेदन पेश 
गरी सोको सक्कलै प्रधर् मन्त्रालयको शासकीय सिुार र्था समन्त्वय महाशाखामा समेर् पेश गनुतहनु अनरुोि 
गररन्त्छ।  

यस सम्बन्त्िी जानकारी र्था मखु्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कायतक्रम कायतववधि, २०७९ मन्त्रालयको 
वेबसाइट ocmcm.gandaki.gov.np बाट प्राप्त गनत सवकन ेछ। 

 

थप जानकारीका लाधग, 

सम्पकत  व्यन्त्क्तको नामाः 
सम्पकत  नम्बराः 
मखु्यमन्त्री र्था मन्त्न्त्रपररषदको कायातलय, 
गण्डकी प्रदेश। 
 

 

https://ipf.plgsp.gov.np/
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अनसूुची–३  

(दफा १२ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्त्न्त्िर्) 

अविारणा पर पेश गने ढाचँा 
 

क. पररयोजनासम्बन्त्िी जानकारी 
(1) पररयोजनाको नाम  

(2) पररयोजना सञ्चालन हनुे न्त्जल्ला  

(3) पररयोजना लागू हनुे पाधलका, वडा र स्थान  

(4) आवेदकको नाम  

(5) आवेदकको ठेगाना  

(6) आवेदकको इमेल र फोन नं.   

(7) पररयोजना कायातन्त्वयन गने मखु्य 
महाशाखा/शाखा 

 

(8) सम्पकत  व्यन्त्क्तको नाम, इमेल र मोबाइल 
नम्बर 

 

(9) पररयोजनाको अवधि (आ.व. र मवहना) आ.व. ...देन्त्ख .. आ.व...सम्म ( जम्मा .....मवहना) 
ख. पररयोजनाको नवप्रवतर्नकारी पवहचान 
(1) पररयोजनाले संस्थागर् गने मखु्य पररवर्तन ( कायतववधिले धनददतष्ट गरेका ववषयके्षरधभरको सूक्ष्म 

अवस्थामा आउने बढीमा दईु वटा सकारात्मक पररवर्तन उल्लेख गनुतपने)  
(2) कायतक्रमको योगदान नवप्रवर्तनकारी भएको पषु्ट्याइँ कम्र्ीमा ५०० शब्दमा लेन्त्खएको हनुपुने 
ग. कायतक्रमको कायातन्त्वयन प्रवक्रया ( र्लको शीषतक अनसुार छोटकरीमा लेख्न)े 

(1) पषृ्ठभधूम 

(2) पररयोजनाको उद्देश्य 

(3) पररयोजना औन्त्चत्य 

(4) पररयोजनाको छनौट प्रवक्रया 
(5) पररयोजनाको अपेन्त्क्षर् नधर्जा (आशार्ीर् प्रधर्फल, उपलन्त्ब्ि, प्रभाव उल्लेख गने) 
(6) कायतक्रमको सारांशमा कायातन्त्वयन प्रवक्रया (योजना, प्रवक्रया, बजेट र्था गधर्ववधि व्यवस्थापन आदद) 

(7) लाभग्राही सङ्खख्या र वववरण (मवहला, परुुष र्था लै.स.सा.स. खण्डीकृर् र््याङ्क राख्न)े 

(8) पररयोजनामा लैवङ्गक समानर्ा, सामान्त्जक समावेशीकरणलाई मूलप्रवाहीकरण प्रवक्रया  

(9) स्थानीय र्हको उद्दशे्यसँग मेल खाएको पषु्टाइँ 
(10) प्रस्र्ाववर् पररयोजनाले प्रदेश ददगो ववकासको लक्ष्यमा परु् याउने योगदान 
(11) प्रस्र्ाववर् पररयोजनाले जीववकोपाजतन र्था स्थानीय स्रोर् पररचालनमा परु् याउने योगदान 



 

17 
 

(12) कायतक्रमको जोन्त्खम व्यवस्थापन र्था गणुस्र्र सधुनन्त्िर्र्ा 
(13) कायतक्रमको धसकाइ आदानप्रदान, ददगोपना एवं धनरन्त्र्रर्ा 
र्. अन्त्य वववरण पेश गनुतपने कागजार्हरू 

(1) स्थानीय र्ह संस्थागर् स्वमूल्याङ्कन लेखाजोखा 
पोटतलमा प्रवववष्ट गरी सावतजधनकीकरण गरेको। 

(2) स्वमूल्याङ्कन लेखाजोखा कुल प्राप्ताङ्क अवस्था। 

गरेको/नगरेको। 
कुल प्राप्ताङ्क...... 

कायतपाधलका बैठकको धनणतयको प्रधर्धलवप र्था 
पाधलकाको नाम र प्राप्ताङ्क प्रष्ट देन्त्खने गरी 
पोटतलको न्त्स्क्रनसट राख्नपुने। 

(3) स्थानीय र्ह ववत्तीय सशुासन लेखाजोखा 
पोटतलमा प्रवववष्ट गरी सावतजधनकीकरण 
गरेको/नगरेको। 

(4) ववत्तीय सशुासन लेखाजोखा कुल प्राप्ताङ्कको 
अवस्था। 

गरेको/नगरेको। 
कुल प्राप्ताङ्क...... 

कायतपाधलका बैठकको धनणतयको प्रधर्धलवप र्था 
स्थानीय र्हको नाम र प्राप्ताङ्क प्रष्ट देन्त्खने गरी 
पोटतलको न्त्स्क्रनसट राख्नपुने। 

(5) गाँउ / नगर  सभाबाट वावषतक कायतक्रम र्था बजेट 

पाररर् भएको। 

भएको/नभएको। 

सभाको धनणतयको प्रधर्धलवप पेश गनुतपने। 
(6) अन्त्न्त्र्म लेखापरीक्षणमा बेरुज ुर्था 

अधनधमयर्र्ासम्बन्त्िी सारांश र्था बेरुज ु
प्रधर्शर्। 

सारांश उल्लेख गने। 

बेरुज ुप्रधर्शर्..... 

पषु्ट्याइँ गने कागजार्हरू पेश गनुतपने। 
(7) गर् आ.व. को पुजँीगर् खचतको प्रधर्शर्। खचत प्रधर्शर् .... 

पुजँीगर् खचतको धनयमानसुार प्रमान्त्णर् आधथतक 
वववरणको प्रधर्धलवप पेश गनुतपने। 

(8) राजस्व बाँडफाँटबापर्को रकम सम्बन्त्न्त्िर् 
ववभाज्य कोषमा जम्मा गरेको। 

गर् आ.व.मा कोषमा जम्मा गरेको रकमाः  

पषु्टयाइँ गने कागजार्हरू पेश गनुतपने 
(9) कायतक्रम सञ्चालन सम्बन्त्िमा कायतपाधलका 

बैठकको उपन्त्स्थधर् र धनणतयहरू। 
बैठकको उपन्त्स्थधर्को प्रधर्धलवप 
प्रस्र्ाव पेश गने, कायातन्त्वयन सधमधर् गठन 
गररएको  र लागर् साझेदारी रकम उल्लेख भएको 
धनणतयहरू पेश गनुतपने।  

(10) दईु वा दईुभन्त्दा बढी स्थानीय र्हहरू वा 
स्थानीय र्ह गैसस/धनजी क्षेरहरू धमली संयकु्त 
प्रस्र्ाव पेश गरेको भए मखु्य प्रस्र्ावक र 

साझेदार प्रस्र्ावकको नाम, ठेगाना, इमेल र 
सम्पकत  नम्बर सवहर् समझदारी पर। 

नाम र्था थप वववरणाः 
समझदारीपर पेश गनुतपने 

गैसस/धनजी संस्था भएमा  भ्याट दर्ात र गर् आ.व को 
कर चकु्ता प्रमाणपर समेर् पेश गनुत पने 
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(11) दगुतम र्था न्त्यून आय भएका र सामान्त्जक 
आधथतक रूपले पछाधड परेका स्थानीय र्हलाई 
ग्राह्यर्ा। 

पषु्ट्याइँका लाधग कागजार्हरू पेश गनुत पने। 

ङ. कायतक्रमको कुल लागर् 

1. लागर् सहभाधगर्ाको संरचना कुल लागर्ाः  

कायतक्रमबाट उपलब्ि हनुे रकमाः  

आवेदकले बेहोने रकमाः  

आवेदकले बेहोने रकममध्ये साझेदार संस्थाबाट 
बेहोने रकमाः  

च. मखु्यमखु्य गधर्ववधि/वक्रयाकलापहरूको लागर् साराशं  

धस.न. मखु्य-मखु्य  

वक्रयाकलापहरू 

एकाइ पररमाण लागर्/ 

एकाइ 
जम्मा 

रकम रु. 

कैवफयर् 

१ जनशन्त्क्त पररचालन      

१.१ ...............      

१.१ ...............      

२ र्ाधलम सञ्चालन      

२.१ ............      

२.२ ............      

३ उपकरण खररद र्था नया ँप्रववधि 
स्थापना  

     

३.१ ............      

३.२ ............      

४ क्षमर्ा ववकास र्था अनगुमन आदद      

४.१ ............      

४.२ ............      

       

 बढीमा २ पेज...........      

कुल लागर् रकम रु.     

नोटाः माधथको वक्रयाकलापहरूको टेबललाई एक्सेलमा र्यार गरी पेश गनत सवकनछे। साथै, माधथ उल्लेख 
भए बमोन्त्जम अविारणा परसगँ पेश गनुतपने आवश्यक कागजार् अपगु भएमा प्रस्र्ाव स्वर्ाः रद्द भएको 
ठहररनछे।   
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अनसूुची–४ 

(दफा  १२ को उपदफा (२) सगँ सम्बन्त्न्त्िर्) 

 

अविारणापर मूल्याङ्कनका सूचक एवं आिारहरू 

 
क्र. सं. मूल्याङ्कनका क्षरे मूल्याङ्कनका सूचक/आिारहरू 

 

छ छैन पूणातङ्क प्राप्ताङ्क कैवफयर् 

(1)  नवप्रवर्तनकारी 
पररयोजनाबाट प्राप्त 
हनुे सकारात्मक 
पररवर्तनमा प्रष्टर्ा  

पररयोजनाका उपलन्त्ब्ि, 

प्रधर्फलहरू, गधर्ववधिहरू स्पष्ट, 

धसलधसलेबार, लागर् प्रभावकारी, 
मापनयोग्य भई नव-पररवर्तन/सिुार 
ल्याउन े

  १०   

(2)  नवप्रवर्तनमा 
योगदान भएको 
पषु्टाइँ  

पररयोजनाले स्थानीय र्हको 
ववद्यमान सेवा प्रवाह, ववकास 
धनमातण क्षमर्ा ववकास, धसकाइ 
आदद जस्र्ा कायतमा नयाँपन, थप 
गणुस्र्र एवं प्रभावकाररर्ा सधुनन्त्िर् 
गरेको प्रष्ट आिारहरू भएको  

  १०   

(3)  पररयोजनाको 
उद्देश्य, नधर्जा र 
गधर्ववधिहरूबीच 
प्रष्ट र्ालमेल 
भएको  

पररयोजनाका गधर्ववधि र्था 
आशार्ीर् प्रधर्फल र उद्देश्यहरूको 
कारणगर् सम्बन्त्ि प्रष्ट भएको 

  १०   

(4)  कायातन्त्वयनको 
प्रवक्रया एवं 
व्यवस्था 

पररयोजना छनौटको ढाँचा र 
कायातन्त्वयन प्रवक्रया प्रष्ट गररएको 

  १०   

(5)  प्रस्र्ाववर् प्रस्र्ावले 

समावेशी  र्था 
लन्त्क्षर् वगत 
ववकासमा योगदान   

आवश्यक खण्डीकृर् र््याङ्कसवहर् 
आधथतक सामान्त्जक रूपमा पछाधड 
पाररएका मवहला, दधलर्, अपाङ्गर्ा 
भएका र्था अन्त्य सीमान्त्र्ीकृर् 
वगतहरूलाई पगु्न ेयोगदान बारे 

उल्लेख गररएको 

  १०   

(6)  स्थानीय र्हको दफा २२ सँग सम्बन्त्न्त्िर् भएको   ५   
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क्र. सं. मूल्याङ्कनका क्षरे मूल्याङ्कनका सूचक/आिारहरू 

 

छ छैन पूणातङ्क प्राप्ताङ्क कैवफयर् 

उद्देश्यसँग मेल 

खाएको 
(7)  ददगो ववकासका 

लक्ष्यहरूमा पगु्ने 
योगदान  

पररयोजनाले ददगो ववकास लक्ष्य 
आन्त्र्ररकीकरण गनत सहयोग 
गरेको सारांशमा पषु्ट्याइँ 
गररएको। 

  १०   

(8)  जीववकोपाजतनमा 
योगदान 

ददगो जीववकोपाजतन, उद्मशीलर्ा  
ववकास, स्थानीय आधथतक, सामान्त्जक 
र्था वार्ावरणीय ववकास र्था  
प्रभावकारी स्रोर् पररचालनमा पगु्ने 
योगदानबारे उल्लेख गररएको। 

  १०   

(9)  जोन्त्खम 
व्यवस्थापन 

कायतक्रमसँग सम्बन्त्न्त्िर् जोन्त्खम 
पवहचान गरी समािानका मखु्य 
उपाय पेश गररएको। 

  ५   

(10)  गणुस्र्र 
सधुनन्त्िर्र्ा 

अनगुमन धनरीक्षण र्था गणुस्र्र 
कायम गनेबारे उल्लेख गररएको 

  ५   

(11)  धसकाइ 
व्यवस्थापन एवं 
ददगोपना सम्बन्त्िी 
योजना 

पररयोजनाको अवधि समाप्त 
भएपधछ पधन धनरन्त्र्र सञ्चालन हनुे 
सधुनन्त्िर्ा भएको। 

  ५   

(12)  दगुमत, न्त्यून आय 
भएका र्था 
सामान्त्जक, आधथतक 
रूपले पछाधड 
पाररएका 
क्षेरहरूलाई 
ग्राह्यर्ा  

नेपाल सरकारले दगुतम क्षरे भनी 
र्ोकेको 
मान्त्यर्ा प्राप्त सामान्त्जक, आधथतक 
र्था जनसान्त्ङ्खख्यक र््याङ्क 

  १०   

(13)  स्थानीय र्ह 

संस्थागर् 

स्वमूल्याङ्कनको 

स्थानीय र्ह   संस्थागर् 

स्वमूल्याङ्कनको नधर्जालाई 

कायतपाधलकाको बैठकमा छलफल 
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क्र. सं. मूल्याङ्कनका क्षरे मूल्याङ्कनका सूचक/आिारहरू 

 

छ छैन पूणातङ्क प्राप्ताङ्क कैवफयर् 

नधर्जा पोटतलमा 
प्रवववष्ट गररएको   

गरी वेबसाइटमाफत र् ्पोटतलमा 
प्रवववष्ट गरी सावतजधनक गरेको। 

(14)  स्थानीय र्ह 

संस्थागर् 

स्वमूल्याङ्कनमा 
प्राप्त गरेको अङ्क 

स्थानीय र्ह संस्थागर् 

स्वमूल्याङ्कनको नधर्जाको 
मूल्याङ्कनमा ५० प्रधर्शर्भन्त्दा बढी 
अङ्क प्राप् र् गरेको। 

     

(15)  स्थानीय र्ह ववत्तीय 

सशुासन 

मूल्याङ्कनको नधर्जा 
पोटतलमा प्रवववष्ट 

गररएको।   

स्थानीय र्ह   ववत्तीय सशुासन 

मूल्याङ्कनको नधर्जालाई 

कायतपाधलकाको बैठकमा छलफल 
गरी वेबसाइटमाफत र् ्पोटतलमा प्रवववष्ट 
गरी सावतजधनक गरेको। 

     

(16)  स्थानीय र्ह ववत्तीय 
सशुासन जोन्त्खम 
मूल्याङ्कनमा प्राप्त 
गरेको अङ्क 

स्थानीय र्ह ववत्तीय सशुासन 
जोन्त्खम मूल्याङ्कनको नधर्जाको ५० 

प्रधर्शर्भन्त्दा बढी अङ्क प्राप् र् गरेको। 

     

(17)  गाँउ / नगर  

सभाबाट वावषतक 

कायतक्रम र्था 
बजेट पास भएको 

चाल ुआ.वको बजेट र्था 
कायतक्रमलाई गर् आ.व.को असार 

१० गरे्धभर सभामा पेश गरी असार 

मसान्त्र्धभर पाररर् गररएको। 

     

(18)  अन्त्न्त्र्म 

लेखापरीक्षण 
गर् आ.व. भन्त्दा अन्त्र्ल्लो आ.व.को 
लेखापरीक्षण हनुपुने र लेखापरीक्षण 

प्रधर्वेदनमा बेरुज ुरकम ५%  
भन्त्दा बढी नभएको। 

     

(19)  गर् आ.व.को 
पुजँीगर् खचतको 
प्रधर्शर् 

गर् आ.व.को कुल पुजँीगर् 
बजेटको कम्र्ीमा ४०% खचत  
भएको। 

     

(20)  कानूनले धनददतष्ट 
गरेबमोन्त्जम 
राजस्व 
बाँडफाँटबापर्को 

गर् आधथतक बषतमा राजस्व 
बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम 
कानूनबमोन्त्जम ववभाज्य कोषमा 
जम्मा गरेको प्रमाण पेश गरेको। 
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क्र. सं. मूल्याङ्कनका क्षरे मूल्याङ्कनका सूचक/आिारहरू 

 

छ छैन पूणातङ्क प्राप्ताङ्क कैवफयर् 

रकम सम्बन्त्न्त्िर् 
ववभाज्य कोषमा 
दान्त्खला गरेको 

 

(21)  प्रस्र्ावको धनणतय प्रस्र्ाव पेश गने, लागर् सहभाधगर्ा 
रकमको प्रधर्वद्धर्ा र्था कायतक्रम 
सञ्चालन सम्बन्त्िमा कायतपाधलका 
बैठकको उपन्त्स्थधर् र धनणतयहरू 
हनुपुने।  

     

(22)  संयकु्त प्रस्र्ावमा 
सहमधर् पर 

दईु वा सोभन्त्दा बढी स्थानीय र्हले 

संयकु्त रूपमा प्रस्र्ाव पेश गरेमा 
साझेदारको लागर् सहभाधगर्ाको 
प्रधर्बद्धर्ासवहर् समझदारी परमा 
हस्र्ाक्षर भएको हनुपुने। 

     

(23)  सावतजधनक-धनजी 
साझेदारी प्रस्र्ाव 

गैरसरकारी संस्था वा सामदुावयक 

संस्था वा सहकारी संस्था वा धनजी 
के्षरसँग साझेदारीमा प्रस्र्ाव पेश 

भएमा लागर् सहभाधगर्ाको रकमको 
वववरणसवहर् सम्झौर्ा भएको। 

     

(24)  ग्राह्य खचत प्रस्र्ावमा प्रस्र्ाववर् खचत क्षेरहरू 

कायतववधिसँग बान्त्झएको  हनु नहनुे। 

     

(25)  प्रस्र्ावको लागर्  प्रस्र्ावको लागर् र स्थानीय र्हको 
लागर् सहभाधगर्ा कायतववधिले 

धनिातरण गरेबमोन्त्जम प्रस्र्ावमा 
उल्लेख भएको। 

      

 कुल जम्मा अङ्क   १००   

 नोटाः अविारणापर प्रस्र्ाव ग्राह्य हनुको धनधमत्त यस अनसूुचीका सबै आिारहरू पूरा गरी कम्र्ीमा ७० अङ्क 
ल्याएको हनु ुपनेछ। साथै, माधथ उल्लेख भएका प्रस्र्ाव शीषतकहरूमा अङ्क प्रदान गदात अधर् उच्च स्र्रको 
प्रस्र्धुर्का लाधग १००%, उच्च स्र्रको प्रस्र्धुर्का लाधग ८०%, मध्यम स्र्रको प्रस्र्धुर्का लाधग ६०% र 
न्त्यून स्र्रको प्रस्र्धुर्का लाधग ४०% सम्म अङ्क प्रदान गनत सवकनछे। 
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अनसूुची–५ 

(दफा  १२ को उपदफा (३) सगँ सम्बन्त्न्त्िर्) 

 

पूणत प्रस्र्ाव पेश गने ढाचँा  

 

क. पररयोजना सम्बन्त्िी संन्त्क्षप्त जानकारी  

(1) पररयोजनाको नाम/शीषतक  

(2) पररयोजना लागू हनुे पाधलका, वडा र स्थान  

(3) आवेदकको नाम   

(4) आवेदकको इमेल र फोन नं.   

(5) पररयोजना कायातन्त्वयन गने महाशाखा/शाखा  

(6) सम्पकत  व्यन्त्क्तको नाम, इमेल र मोबाइल नं.  

(7) पररयोजनाको अवधि ( आ.व. र मवहना) आ.व. देन्त्ख.....आ.व. सम्म ( जम्मा .....मवहना) 
(8) पररयोजनाको प्रकार  एकल वा संयकु्त 

(9) संयकु्त प्रस्र्ाव भएमा  (साझेदारहरूको नाम, ठेगाना, 
इमेल/फोन नं. र सम्पकत  व्यन्त्क्तको नाम र मोबाइल नं.) 

१. 

२. 

(10) पररयोजनाको कुल लागर् कुल लागर् रु. ......लागर् सहभाधगर्ा रु. ..... 

(11) पूणत प्रस्र्ाव पेश गरेको धमधर्  

(12) पररयोजनाको खचत सङे्कर्  

ख. कायतक्रमको ववस्र्रृ् प्रारुप , नवप्रवतर्नमा योगदान र्था कायातन्त्वयन प्रवक्रया  (व्याख्या गनुतपने) 

(1) पररयोजनाको पषृ्ठभधूम 

(2) पररयोजनाको नवप्रवर्तन अविारणापरमा पेश गररएको योगदान लगायर् नवीनर्म ्सकारात्मक 
पररवर्तनका क्षेरहरूमा केन्त्न्त्िर् भएर थप गहन ववश्लषेण गररएको (कम्र्ीमा पधन ५०० शब्द) 

(3) पररयोजना माग गनुतका आिार र्था औन्त्चत्य 

(4) पररयोजनाको र्ावकत क ढाचँा  (पररयोजनाका उद्देश्य, प्रभाव, उपलन्त्ब्ि, प्रधर्फल एवं मखु्य वक्रयाकलापहरू 
बीच कारणगर् सम्बन्त्ि कायम गररएको- बवढमा २ पेज) 

पररयोजनाको लक्ष्य............. 
वववरण सङ्खख्यात्मक रूपमा 

पषु्ट्याइँयोग्य सूचकहरू 

(OVIs) 

गणुात्मक रूपमा  
पषु्ट्याइँयोग्य 

सूचकहरू (QVIs) 

पषु्ट्याइँका आिारहरू 
(MoV) 

 

उद्देश्य १.....    
उपलन्त्ब्ि १.............    
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र्. पररयोजनाको अनगुमन र्था मूल्याङ्कन र्ाधलका  
वववरण समय 

र्ाधलका  
पटक अनगुमनमा संलग्न जनशन्त्क्त वववरण 

नाम पद 

(1) सम्भाव्यर्ाको लाधग स्थलगर् भ्रमण      
(2) प्रगधर् अनगुमन      
(3) जाँचपासको लाधग भ्रमण      
(4) सावतजधनक परीक्षणको भ्रमण      

प्रधर्फल १.१.............    
प्रधर्फल १.२.............    
उद्देश्य २    
उपलन्त्ब्ि २.............    
प्रधर्फल २.१.............    
प्रधर्फल २.२.............    
प्रधर्फल २.३.............    
मखु्य गधर्ववधिहरू १...............२...................३............................. 

४.............................५................................................ 

(1) पररयोजना कायातन्त्वयन प्रवक्रया ( ढाँचा, योजना र्जुतमा र्था बजेट व्यवस्थापन, मानव संशािन 
पररचालन, अनगुमन प्रवक्रया र्था गधर्ववधिहरू सञ्चालन आदद) 

(2) पररयोजनाको लाभग्राही सङ्खख्या (मवहला, बालबाधलका, अपाङ्गर्ा भएका व्यन्त्क्त, ज्येष्ठ नागररक, ववपन्न 
र्था वन्त्ञ्चर् समूह) वववरण  

(3) पररयोजनाले ददगो ववकास लक्ष्य कायातन्त्वयनमा योगदान ( गररबी न्त्यूनीकरण, लैवङ्गक समर्ा, 
बहसुरोकारवालासँगको सम्बन्त्ि र्था समन्त्वय जस्र्ा ववषयवस्र् ुसमेर् समेट्न ुपने) 

(4) पारदन्त्शतर्ा र्था गणुस्र्रयकु्त कायतको सधुनन्त्िर्र्ा  
(5) पररयोजनाका प्रगधर् र्था धसकाइको अधभलेख, नीधर्गर् प्रभाव ववश्लषेण आदद 
ग. समसामवयक ववषयवस्र् ु
(क) पररयोजनाको लैवङ्गक उत्तरदायी बजेट प्रधर्शर् ...... 

(ख) संस्थागर् स्वमूल्याङ्कन लेखाजोखा प्राप्ताङ्क ...... 

(ग) ववत्तीय सशुासन जोन्त्खम लेखाजोखा प्राप्ताङ्क ...... 

(र्) गर् आ.व.को पुजँीगर् खचतको प्रधर्शर् स्थानीय र्हको कुल पुजँीगर् खचत....प्रधर्शर् 
(ङ) प्रस्र्ाववर् पररयोजनामा भौधर्क पूवातिारमा खचत कुल लागर्को .....प्रधर्शर् 
(च) गर् आ.व.भन्त्दा अन्त्र्ल्लो आ.व.को बेरुज ुप्रधर्शर् बेरुज ु....% 
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वववरण समय 

र्ाधलका  
पटक अनगुमनमा संलग्न जनशन्त्क्त वववरण 

नाम पद 

(5) आयोजना हस्र्ान्त्र्रणमा भ्रमण      
(6) प्रगधर् समीक्षा      
ङ. आयोजनाको कायातन्त्वयन र्ाधलका  

वक्रयाकलाप  समय  न्त्जम्मेवारी  प्रधर्फल  

(1) अविारणा पर र्यार  पाने     

(2) लागर् अनमुान र्यार पाने     
(3) परामशत सेवा भए  कायतशर्तके्षर र्था अनरुोि 

प्रस्र्ावपर र्यार गने  

   

(4) र्ाधलम कायत भए र्ाधलम योजना र्यार पाने     
(5) उपकरण  खररद भए  स्पेधसवफकेसनसवहर् धबड 

डकुमेन्त्ट र्यार गने  

   

(6) धनमातण कायत भए स्पेधसवफकेसनसवहर् 

आवश्यक कागजार् र्यार गने  

   

(7) सूचना वा प्रस्र्ाव आह्वान     

(8) प्रस्र्ावको मूल्याङ्कन     

(9) सम्झौर्ा समय     

(10) कायातन्त्वयन सम्पन्न     

(11) जाँचपास     

(12) सावतजधनक परीक्षण     

(13) फरफारक     

च. आयोजना जोन्त्खमको लेखाजोखा 
सम्भाववर् जोन्त्खम जोन्त्खमको असर/पररणाम जोन्त्खम न्त्यूनीकरणको रणनीधर् 

(1) वार्ावरणीय र्था ववपद् जोन्त्खम   

(2) ववत्तीय जोन्त्खम   

(3) प्राववधिक र्था अन्त्य जोन्त्खम आदद   

छ. ववववि 

ववषय वववरण कैवफयर् 

(1) सीमान्त्र्ीकृर् वगतको आधथतक, सामान्त्जक ववकासका क्षेरमा योगदान   

(2) लैवङ्गक उत्तरदायी बजेटको प्रधर्शर्   

(3) संस्थागर् स्वमूल्याङ्कमा प्राप् र् गरेको अङ्क   
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ववषय वववरण कैवफयर् 

(4) ववत्तीय सशुासन मूल्याङ्कनमा प्राप् र् गरेको अङ्क   

(5) गर् आ.व. को पुजँीगर् खचतको प्रधर्शर्   

(6) प्रस्र्ावमा भौधर्क पूवातिारमा छुट्याइएको खचत प्रधर्शर्   

(7) गर् आ.व.भन्त्दा अन्त्र्ल्लो आ.व.को बेरूज ुप्रधर्शर्   

ज. पररयोजनाको बजेट खचतको बाडँफाटँ ( रकम रु.) 

1. जनशन्त्क्त खचत  
धस.नं. वववरण एकाइ पररमाण दर जम्मा खचत रकम / बेहोररने स्रोर् 

       
 १.       

 उप–जम्मा १      
2. उपकरण खचत 
धस.नं. वववरण एकाइ पररमाण दर जम्मा खचत रकम / बेहोररने स्रोर् 
       
       

उप–जम्मा २     
3. धनमातण खचत 
धस.नं. वववरण एकाइ पररमाण दर जम्मा खचत रकम / बेहोररने स्रोर् 
       
       

उप–जम्मा ३     
4. र्ाधलम खचत 
धस.नं. वववरण एकाइ पररमाण दर जम्मा खचत रकम / बेहोररने स्रोर् 
       
       

उप–जम्मा ४     
5. परामशत खचत 
धस.नं. वववरण एकाइ पररमाण दर जम्मा खचत रकम / बेहोररने स्रोर् 
       
       

उप–जम्मा ५     
6. अनगुमन खचत 
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धस.नं. वववरण एकाइ पररमाण दर जम्मा खचत रकम / बेहोररने स्रोर् 
       
       

उप–जम्मा ६     
7. अन्त्य गधर्वविी खचत 
धस.नं. वववरण एकाइ पररमाण दर जम्मा खचत रकम / बेहोररने स्रोर् 
       
       

उप–जम्मा ७     
कुल जम्मा लागर् खचत रु. 

(१+२+३+४+५+६ +७) 

    

कायतक्रमसगँ सम्बन्त्न्त्िर् खचत मार समावेश गनुत पदतछ।जस्रै्ाः धनमातण कायतमा र्ाधलम खचत नहनु सक्छ।  
नोटाः माधथको लागर् अनमुान टेबललाई एक्सेल धसटमा र्यार गरी पेश गनत सवकनछे। यसमा आवश्यकर्ा 
अनसुार रे्स्रो पन्त्ङ्खक्त (Row) थपर्ट गनत सवकनछे।  
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अनसूुची–६ 

(दफा  १२ को उपदफा (४) सगँ सम्बन्त्न्त्िर्) 

 

पूणत  प्रस्र्ाव मूल्याङ्कनका आिारहरू 

 

क्र.सं. मूल्याङ्कनका क्षरे पूणातङ्क मूल्याङ्कनका आिार (प्राप्त गने अङ्क प्रधर्शर्) प्राप्ताङ्क कैवफयर् 

(1)  प्रस्र्ावको नवप्रवर्तन 

अविारणा  
१०  अत्यन्त्रै् नवप्रवर्तनकारी प्रस्र्ाव (पूणत 

रुपमा नया ँर हाल सम्म परीक्षण 

नगररएको) = १०० % 

 उच्च नवप्रवर्तनकारी प्रस्र्ाव = ८० % 

 नवप्रवर्तनकारी (अन्त्य क्षेरमा समेर् 

अनकुरणीय) भएको = ६० % 

 न्त्यून नवप्रवर्तनकारी (अन्त्य क्षरेमा यस 

अन्त्र् पधन सफलर्ापूवतक परीक्षण 

गररसकेको र नया ँक्षेरमा ववस्र्ार गनत 
सवकन)े = ४० % 

 नवप्रवर्तनकारी नभएको = ०%  

 उद्देश्यसँग 

र्ालमेल 

धमल्न े

(2)  पररयोजनाको 
र्ावकत क ढाचँाको 
प्रभावकारीर्ा 

१०  अत्यन्त्रै् प्रभावकारी भएको (पूणतरुपमा 
कारणगर् धलङ्केज कायम गरेको) = 

१०० % 

 मध्यम र्वरले प्रभावकारी भएको 
(ठीकै रुपमा कारणगर् धलङ्कजे कायम 
गरेको) = ७५ % 

 सामान्त्य प्रभावकारी भएको ( थोरै 
कारणगर् धलङ्केज कायम गररएको) = 

५० % 

 कारणगर् धलङे्कज कायम नगरेको = 

०% 

  

(3)  कायातन्त्वयन प्रवक्रया 
र्था व्यवस्थापन 

१०  अत्यन्त्रै् प्रभावकारी भएको = १०० %  
 मध्यम प्रभावकारी भएको = ७५ %   

 सामान्त्य प्रभावकारी भएको = ५० %  
 प्रभावकारी नभएको = ० %  

  

(4)  मवहला, दधलर्, १०  लाभग्राहीमध्ये कन्त्म्र्मा मवहला, दधलर्,   
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क्र.सं. मूल्याङ्कनका क्षरे पूणातङ्क मूल्याङ्कनका आिार (प्राप्त गने अङ्क प्रधर्शर्) प्राप्ताङ्क कैवफयर् 

अपाङ्गर्ा भएका 
व्यन्त्क्त र्था 
सीमान्त्र्ीकृर् र 
लन्त्क्षर् वगतको 
सशन्त्क्तकरणमा 
योगदान 

अपाङ्गर्ा  भएका व्यन्त्क्त र्था अन्त्य 

सीमान्त्र्ीकृर् वगत को ६०% सहभाधगर्ा 
रहेको  = १००% 

 लाभग्राहीमध्ये कन्त्म्र्मा मवहला, दधलर्, 

अपाङ्गर्ा  भएका व्यन्त्क्त र्था अन्त्य 

सीमान्त्र्ीकृर् वगत को ५०% सहभाधगर्ा 
रहेको  = ८०% 

 लाभग्राहीमध्ये कन्त्म्र्मा मवहला, दधलर्, 

अपाङ्गर्ा भएका व्यन्त्क्त र्था अन्त्य 

सीमान्त्र्ीकृर् वगत को ४०%  
सहभाधगर्ा रहेको  = ६०% 

 लाभग्राहीमध्ये कन्त्म्र्मा मवहला, दधलर्, 

अपाङ्गर्ा  भएका व्यन्त्क्त र्था अन्त्य 

सीमान्त्र्ीकृर् वगत को ४०% भन्त्दा कम 
रहेको  = ०% 

(5)  ददगो ववकासका 
लक्ष्यमा योगदान 

ददन े

५  दीगो ववकासका लक्ष्यहरु  मध्ये 
कन्त्म्र्मा ८ वा सो भन्त्दा बढीमा 
योगदान गने= १००% 

 दीगो ववकासका लक्ष्यहरु  मध्ये 
कन्त्म्र्मा ५ देन्त्ख ७ सम्म योगदान 
गने= ७०% 

 दीगो ववकासका लक्ष्यहरु  मध्ये 
कन्त्म्र्मा ३ देन्त्ख ४ सम्म योगदान 
गने= ४०% 

 दीगो ववकासका राविय लक्ष्यमा २ वा 
सो भन्त्दा कम योगदान गने = ० % 

  

(6)  पारदन्त्शतर्ा एवं 
गणुस्र्र सधुनन्त्िर्र्ा 

५  पूणत पारदन्त्शतर्ा र्था गणुस्र्र सधुनन्त्िर्ा 
गररएको ( नागररक संलग्नर्ा, रे्श्रो पक्ष 
अनगुमन, जवाफदेवहर्ाका औजार पूणत 
प्रयोग सधुनन्त्िर् गररएको)  = १००% 

 पारदन्त्शतर्ा र्था गणुस्र्र सधुनन्त्िर्र्ा 
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क्र.सं. मूल्याङ्कनका क्षरे पूणातङ्क मूल्याङ्कनका आिार (प्राप्त गने अङ्क प्रधर्शर्) प्राप्ताङ्क कैवफयर् 

मध्यम रुपले प्रस्र्रु् गररएको ( 

नागररक संग्लग्नर्ा, रे्श्रो पक्ष 
अनगुमन, जवाफदेवहर्ाका औजार 
मध्यम प्रयोग सधुनन्त्िर् गररएको)  = 

७५% 

 पारदन्त्शतर्ा र्था गणुस्र्र सधुनन्त्िर्र्ा 
सामान्त्य रुपमा प्रस्र्रु् ( नागररक 
संग्लग्नर्ा, रे्श्रो पक्ष अनगुमन, 

जवाफदेवहर्ाका औजार केही प्रयोग 
सधुनन्त्िर् गररएको)  = ५०% 

 पारदन्त्शत र्था गणुस्र्र सधुनन्त्िर्ा 
नगरीएको = ०% 

(7)  पररयोजनाको ज्ञान 
व्यवस्थापन र्था 
धसकाइ 

५  प्रभावकारी ज्ञान व्यवस्थापन र्था 
धसकाई प्रवक्रया उल्लेख भएको= 

१००% 

 ज्ञान व्यवस्थापन र्था धसकाई प्रवक्रया 
मध्यम रुपमा प्रस्र्रु् गररएको= ७५%  

 ज्ञान व्यवस्थापन र्था धसकाई प्रवक्रया 
सामान्त्य रुपमा प्रस्र्रु् गररएको= ५०%  

 ज्ञान व्यवस्थापन र्था धसकाई 
सधुनन्त्िर्र्ा नभएको= ०% 

  

(8)  लैंवङ्गक उत्तरदायी 
बजेट ववधनयोजन 
गररएको 

५  वक्रयाकलापहरुमा ६० % भन्त्दा बढी 
लैंवङ्गक उत्तरदायी बजेट रहेको (धनददतष्ट) 

= १००% 

 वक्रयाकलापहरुमा १०% देन्त्ख ६० % 

सम्म लैंवङ्गक उत्तरदायी बजेट  रहेको 
(सहयोधग) = ७५% 

 वक्रयाकलापहरुमा १० % भन्त्दा कम 

लैंवङ्गक उत्तरदायी बजेट  रहेको 
(र्टस्थ) = ०% 

  

(9)  संस्थागर् ५  ८० भन्त्दा बढी अङ्क प्राप् र् गरेको   =   
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स्वमूल्याङ्कनमा 
प्राप्ताङ्क 

१००% 

 ५० भन्त्दा बढी ८० भन्त्दा कम अङ्क प्राप् र् 

गरेको   = ८०% 

 ५० भन्त्दा कम अङ्क प्राप् र् गरेको   = ०% 

(10)  ववत्तीय सशुासन 

मूल्याङ्कनमा प्राप्ताङ्क 

५  ८० भन्त्दा बढी अङ्क प्राप् र् गरेको   = 

१००% 

 ५० भन्त्दा बढी ८० भन्त्दा कम अङ्क प्राप् र् 

गरेको  = ८०% 

 ५० भन्त्दा कम अङ्क प्राप् र् गरेको   = ०% 

  

(11)  

 

गर् आ. व. को 
पुजँीगर् खचतको  
प्रधर्शर् 

५  ८० % भन्त्दा बढी  = १००% 

 ६० % भन्त्दा बढी  ८० % सम्म  = 

७०% 

 ४० % भन्त्दा बढी  ६० % सम्म  = 

५०% 

 ४० % भन्त्दा कम   = ०% 

  

(12)  प्रस्र्ाववर् 
पररयोजनामा 
भौधर्क पूवातिारका 
के्षरमा हनु ेखचत  

१०   ६० % भन्त्दा बढी  = ०% 

 ५० % भन्त्दा बढी  ६० % सम्म  = 

३०% 

 ४० % भन्त्दा बढी  ५० % सम्म  = 

६०% 

 ३० % भन्त्दा बढी  ४० % सम्म  = 

८०% 

 ३० % भन्त्दा कम   = १००% 

  

(13)  गर् आधथतक वषत 
भन्त्दा अन्त्र्ल्लो 
आधथतक वषतको बेरुज ु

प्रधर्शर् 

५   १% वा सो भन्त्दा कम भएमा = १०० % 

 २% भन्त्दा बढी ४% सम्म = ७० % 

 ४% भन्त्दा बढी ५% सम्म = ५०% 

 ५% भन्त्दा बढी = ०% 

  

(14)  प्रस्र्ाववर् 
पररयोजना, बजेट 

र्था गधर्ववधि 
र्ाधलकाहरू बीचको 

१०  पूणत सामजस्यर्ा रहेको =१००% 

 मध्यम स्र्रको सामजस्यर्ा रहेको 
=७५% 

 न्त्यून सामजस्यर्ा रहेको =५०% 
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सामञ्जस्यर्ा कायम 
भएको 

 सामजस्यर्ा नरहेको =०% 

 कुल जम्मा अङ्क १००    

नोटाः- पूणत प्रस्र्ाव गाह्य हनुका धनधमत्त यस अनसूुचीमा उल्लेन्त्खर् मूल्याङ्कन सूचकहरूको कुल अङ्कको 
कम्र्ीमा ६० प्रधर्शर् अङ्क प्राप् र् गरेको हनुपुनेछ।  
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अनसूुची–७ 

 (दफा २२ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) सगँ सम्बन्त्न्त्िर्) 

नवप्रवर्तनका केही सम्भाववर् ववषय क्षरेहरू 

 स्थानीय आधथतक ववकास, 
 प्रादेन्त्शक र्था स्थानीय ववत्तीय व्यवस्थापनका के्षरहरू, 
 स्थानीय र्हको संस्थागर् स्वमूल्याङनका सूचकका ववशषे के्षर, 
 ववद्यरु्ीय सशुासन र गभटेक (GovTech) सम्बन्त्न्त्िर् क्षेर, 
 स्थानीय र्हको ववत्तीय सशुासनका क्षेर, 
 प्रदेशको नीधर्, र्था कायतक्रम र योजना र्था बजेटमा मा समावेश गररएका कायतक्रमहरूलाई 

महत्वपूणत योगदान पगु्ने, 
 स्थानीय सेवा प्रवाह,  

 सामान्त्जक उत्तरदावयत्व ववधिहरूको पालना, 
 नमूना नगर/गाउँ/वडा, 
 र््यमा आिाररर् धनणतय प्रवक्रया, 
 ववपद रोकथाम, जोन्त्खम न्त्यूनीकरण, व्यवस्थापन र्था ववपद् उत्थानशीलर्ाका क्षेरहरू, 
 लैवङ्गक समानर्ा र्था सामान्त्जक समावेशीकरणका सम्भागहरू 

 न्त्शक्षा, स्वास््य, खानेपानी, सरसफाईमा नववनर्म सोचहरू, 
 जीववकोपाजतन सिुार र्था जलबायमैुरी कृवष प्रणालीका क्षेरहरू, 
 सावतजधनक सेवामा एकद्वार प्रणाली, 
 सूचना प्रववधि र सावतजधनक सूचनामा जनर्ाको पहुँच वृवद्ध, 
 आधथतक सामान्त्जक रूपमा पछाधड परेका वगतहरूको आधथतक सामान्त्जक रूपान्त्र्रण, 
 नवप्रवर्तनका अन्त्य क्षेरहरू, 
 नवप्रवर्तन योजनाको अधभन्न अङ्गको रुपमा रहेका अत्यावश्यक पने उपकरण, प्रणाली, प्रववधि र सेवा 

प्रवाहसँग सम्बन्त्न्त्िर् ववषयहरू, 
 स्थानीय आधथतक ववकासका क्षेरमा प्रत्यक्ष योगदान ददन ेनवीनर्म ्प्रववधि र्था उपकरणहरू, 
 राविय र्था अन्त्र्राविय क्षरेमा प्रयोगमा आएका अन्त्य नवीनर्म ्अभ्यासहरू। 


