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प्रदेश  गौयवका आमोजना ननधाायण सम्वन्धी भाऩदण्ड, 2076 

 

प्रस्तावना : प्रथभ आवनधक मोजनारे फढीभा १० वटा ववशेष भहत्त्वका आमोजना तथा 
कामाक्रभहरूराई प्रदेश गौयवका आमोजनाको रूऩभा ऩवहचान गयी ववशेष सवुवधा य प्राथनभकता 
ननधाायण गयेय कामाान्वमन गने रक्ष्म याखेफभोजजभ प्रदेश नबत्र प्रदेश सयकायफाट सॊञ्चारन हनुे 
आमोजना तथा कामाक्रभहरुभध्मे प्रदेश गौयवका आमोजना ननधाायण तथा ऩवहचान सम्फन्धी कामाराई 
ननजित भाऩदण्डभा आधारयत वनाउन फाञ्छनीम बएकोरे  प्रदेश सयकायरे मो  भाऩदण्ड तमाय गयी 
रागू गयेको छ । 

१. सॊजऺप्त न नाभ य प्रायम्ब: (क) मो भाऩदण्डको नाभ "प्रदेश गौयवका आमोजना ननधाायण सम्वन्धी 
भाऩदण्ड, २०७६" यहेको छ । 

(ख) मो भाऩदण्ड तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसॊगरे अको अथा नरागेभा मस भाऩदण्डभा्  
क) "आदेश" बन्नारे प्रदेश मोजना आमोग (गठन तथा कामा सञ्चारन) आदेश २०७४ राई 

सम्झनऩुदाछ । 

ख) "आमोग" बन्नारे प्रदेश मोजना आमोगराई सम्झनऩुदाछ । 

ग) "आवनधक मोजना" बन्नारे प्रदेश नॊ. ५ को प्रथभ ऩञ्चवषीम आवनधक मोजनाराई 
सम्झनऩुदाछ । 

घ) "भन्त्रारम" बन्नारे आनथाक भानभरा तथा मोजना भन्त्रारमराई सम्झनऩुदाछ । 

      ङ) "सम्वजन्धत भन्त्रारम" बन्नारे आमोजना वा कामाक्रभसॉग सम्वजन्धत प्रदेश सयकायका 
तारकु भन्त्रारमराई सम्झनऩुदाछ । 

3. भाऩदण्ड तथा आधायहरू: (क) कुनै आमोजना तथा कामाक्रभरे प्रदेश गौयवको आमोजनाको रुऩभा 
भहत्त्व ऩाउनको रानग अनसूुची १ भा उजलरजखत आधाय वभोजजभ हनुऩुनेछ।  
ख) अनसूुची १ अनकुुर हनुे आमोजनाहरूभध्मे कुनै आमोजना वा कामाक्रभराई प्रदेश गौयवको 
आमोजनाको रूऩभा ऩरयबावषत गना उऩमकु्त देजखएभा सम्फजन्धत भन्त्रारम वा कामाारमरे त्मस्तो 
आमोजनाराई यीतऩूवाकको ढाॉचाभा प्रदेश मोजना आमोगसभऺ ननवेदन ददनऩुनेछ।  
ग) ननवेदनको साथभा आमोजनाका प्रभखु ववशेषता सभेटेय एक औजचत्मता पायाभ ऩेश गनुाऩनेछ 
जसभा प्रस्ताववत आमोजना वा कामाक्रभ प्रदेश गौयवको रूऩभा अगानड फढाउन उऩमकु्त हनुे कायण 
तथा आधायहरू उलरेख गनुाऩनेछ।  
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घ) प्रस्ताव गने सम्वजन्धत भन्त्रारमरे ननवेदनको साथभा देहामका आधाय तथा भाऩदण्डहरू 
अवरम्वन गयी आमोगभा प्रस्ताव ऩेश गनुाऩनेछ । 

१. ववस्ततृ आमोजना प्रनतवेदन (DPR) तमाय बएको । 

२. ननभााण अवनधको अध्ममन बई सभमतानरका सॊरग्न बएको । कामाक्रभको हकभा सॊचारन 
अवनधको सभमतानरका सॊरग्न बएको । 

३.  भन्त्रारमरे श्रोत सनुनजितता गयेको । 

४. आवनधक मोजनारे प्रदेशको प्राथनभकता ननधाायण गयेको ऺेत्रनबत्र ऩयेको ।  
५. ववषमऺेत्रगत तथा बौगोनरक ववववधताराई सभेटेको । 

६. प्रचनरत काननु फभोजजभ आमोजनाको प्रायजम्बक वातावयणीम ऩयीऺण (Initial Environmental 

Examination - IEE) वा वातावयणीम प्रबाव भूलमाॊकन (Environmental Impact Assessment -

EIA) बएको । 

७. ददगो ववकासका रक्ष्महरु (SDGs) हानसर गना सघाउ ऩमुाउने । 

८. भध्मकारीन खचा सॊयचना (M T E F) भा सभावेश बएको । 

९.  प्रदेश सयकायको नीनत तथा कामाक्रभभा सभावेश बएको । 

१०.  ऩरयमोजनाको कुर रागत रु ऩचास कयोड बन्दा फढी बएको । 

     (ङ) उऩदपा 1 फभोजजभ प्रस्ताव ऩेश गदाा सम्फजन्धत भन्त्रारमरे भन्त्रीस्तयको ननणाम सभावेश  
गनुाऩनेछ । 

4. आमोजना नसपारयस सनभनत : प्रदेश गौयवका आमोजनाको रुऩभा ऩवहचान गना सम्फजन्धत 
भन्त्रारमफाट प्राप्त न बएका आमोजना वा कामाक्रभ उऩय अध्ममन गयी स्वीकृनतका रानग १ भवहनानबत्र 
नसपारयस गना देहाम फभोजजभको आमोजना नसपारयस सनभनत यहने छ । सनभनतरे अध्ममन य 
भूलमाङकन गयी आमोग सभऺ “प्रस्ताववत प्रदेश गौयवको आमोजना” को रूऩभा नसपारयस गना, 
फढीभा ६ भवहनाको म्माद ददई भाऩदण्डहरू ऩूया गयी शॊशोनधत ननवेदन ऩेश गना वा अनऩुमकु्त 
ठहमााई ननवेदन खायेज गना सक्नेछ।  

(क) प्रदेश मोजना आमोगको उऩाध्मऺ      - सॊमोजक  
(ख) सजचव, आनथाक भानभरा तथा मोजना भन्त्रारम    - सदस्म  
(ग) आमोजना प्रस्ताव गने ववषमगत भन्त्रारमका सजचव    - सदस्म  
 (ङ) सदस्म सजचव, प्रदेश मोजना आमोग      - सदस्म सजचव 
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५=  ननणाम प्रवक्रमा : दपा 4 फभोजजभको सनभनतफाट आमोगभा नसपारयस बएका प्रदेश गौयवको 
आमोजनाहरूभध्मे दपा 3 फभोजजभका आधाय य  भाऩदण्डको अनधनभा यही आमोगको ऩूणा फैठकरे 
नसपारयस प्राप्त न बएको नभनतरे १ भवहनानबत्र प्रदेश गौयवको आमोजना ऩवहचान गनेछ। मसयी 
छाननएका आमोजनाराई प्रदेश गौयवको आमोजनाको रूऩभा जस्वकृनतका रानग भजन्त्रऩरयषदभा प्रस्ताव 
ऩेश गना भखु्मभन्त्री तथा भजन्त्रऩरयषद्को कामाारमभा ऩेश गनुा ऩनेछ । प्रदेश गौयवको आमोजनारे 
अनसुचुी-२ भा उजलरजखत ववशेष सेवा सवुवधा य अनधकाय प्राप्त न गनेछ।  

6.  गौयवका आमोजना सहजीकयण सनभनत:  प्रदेश गौयवका आमोजनाको कामाान्वमनभा सहजता प्रदान गना 
तथा आइऩने सभस्माहरूको द्रतुतय सभाधान ददनको रानग देहामफभोजजभको एक सहजीकयण सनभनत 
यहनेछ। उक्त सनभनतको ननमनभत फैठक कजम्तभा ३ भवहनाभा १ ऩटक फस्नेछ बने कुनै ऩनन प्रदेश 
गौयवको आमोजनारे उक्त सनभनतउऩय सभस्मा ऩेश गयेभा उक्त सभस्मा ऩेश बएको १ हप्त नानबत्र 
फैठक फस्नेछ। सभस्मा ऩेश गयेको १५ ददननबत्र सभस्माको सम्फोधन बएको हनुे वा सम्फोधन 
गनाको रानग प्रदेश सयकायसभऺ ऩेश बएको हनुेछ।  
(क) प्रभखु सजचव        - सॊमोजक 

(ख) उऩाध्मऺ, प्रदेश मोजना आमोग      - सदस्म   
(ग) सजचव, आनथाक भानभरा तथा मोजना भन्त्रारम    - सदस्म  
(घ) आमोजना प्रस्ताव गने ववषमगत भन्त्रारमका सजचव    - सदस्म  
(ङ) सजचव, भखु्मभन्त्री तथा भजन्त्रऩरयषद्को कामाारम    - सदस्म सजचव 
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अनसूुची-१ 

प्रदेश गौयवका आमोजनाहरुको आधायहरु 

 

सूचक भाऩ 

ऺेत्र ऩूवााधाय, उत्ऩादनभूरक, सेवाभूरक वा अनबमानभखुी भध्मे एक 

बगूोर प्रदेशको बौगोनरक एवभ ्ववषमऺेत्रगत आवश्मकताराई ध्मान ददनऩुने । 
सॊबाव्मता अध्ममनद्वाया प्राववनधक, आनथाक, साभाजजक य वातावयणीम रूऩभा सॊबाव्म 

देजखएको।  
राबाजन्वत जनसॊख्मा शहयी ऺेत्रको हकभा ५०,००० बन्दा फढी। 

ग्राभीण ऺेत्रको हकभा २५,००० बन्दा फढी। 

गरयफीको येखाभनुनको वा सीभान्तकृत जनसॊख्माराई प्रत्मऺ राब ऩगु्ने बए 
१०,००० बन्दा फढी। 

ननभााण अवनध 
(सॊचारन अवनध) 

३ देजख ५ वषा 
(अध्ममन प्रनतवेदनभा बएको ववस्ततृ ननभााण तानरकाभा आधारयत 
हनुऩुने)।  

योजगायी/ 
उत्ऩादन/ सेवा 
नसजाना 

ऩूवााधायजन्म बएभा् ननभााण अवनधबय १ राख श्रनभक-ददन फयाफयको 
न्मनुतभ योजगायी नसजाना गनुाऩने।  
सेवाभूरक बएभा् राबाजन्वत जनसॊख्माको भाऩदण्ड अनसुाय।  
अनबमान बएभा् आवनधक मोजना फभोजजभको कुनै प्रभखु सूचकाङ्कभा 
नसङ्गो प्रदेशको ननजित भाऩदण्ड हानसर हनुऩुने।  

रागत कजम्तभा ५० कयोड रूऩैंमा 
आनथाक प्रनतपर राब-रागत अनऩुात (B/C Ratio) तथा खदु वताभान भूलम (NPV) को 

गवहयो अध्ममन बएको। ववत्तीम राब-रागत अनऩुात कजम्तभा ११०% 
बएको वा आनथाक राब-रागत अनऩुात कजम्तभा १५०% बएको। 

उत्ऩादनभूरक बएभा् ननभााण सम्ऩन्न बएऩनछ वावषाक कजम्तभा १० 
कयोड रूऩैंमाको वस्त ुउत्ऩादन हनुऩुने। 
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अनसुचुी-२ 

प्रदेश गौयवका आमोजनाको रानग ववशषे सवुवधा तथा अनधकाय (भजन्त्रऩरयषद्रे ननणाम गने) 
1. फजेट स्वीकृनत सम्फन्धभा 

प्रदेश गौयवको आमोजना स्वीकृत हुॉदा ननभााण अवनध सनुनजित बई जम्भा फजेटको वावषाक ववतयणको 
खाका सभावेश हनुऩुनेछ। मसयी गौयवको आमोजना घोषणा हनुे फेराभा नै फहवुषीम फजेटको 
स्वीकृनत बएको भानननेछ।  

2. वातावयणीम अध्ममन सम्फन्धभा 
प्रदेश गौयवको आमोजना स्वीकृत हनुको रानग काननुी वहसाफरे गनुाऩने वातावयणीम अध्ममन सम्ऩन्न 
बएको हनुऩुनेछ। वातावयणीम अध्ममनराई क्रभागत रूऩभा गनुाऩने प्रकृनतको आमोजना बएभा 
ननभााणको सभमतानरकाभा कुनै प्रनतकुर प्रबाव नऩनेगयी वातावयणीम अध्ममन अजघ फढ्ने स्ऩष्ट 
आधाय तम बएको हनुऩुनेछ।  
साइटको कायणरे वा अत्मावश्मक कायणरे नडजाइन वा एराइनभेन्ट ऩरयभाजान वा ऩरयवतान गनुाऩने 
बएभा उद्योग, ऩमाटन, वन तथा वातावयण भन्त्रारमभा नरजखत जानकायी गयाएऩनछ भन्त्रारमरे नै 
नेततृ्व गयी ननजित सभमसीभा तोकेय ऩूयक अध्ममन सम्ऩन्न गयाइददनऩुनेछ।   

3. जग्गा प्रानप्त न सम्फन्धभा 
प्रदेश गौयवको आमोजना स्वीकृत हनुको रानग जग्गा प्रानप्त न सम्ऩन्न बएको हनुऩुनेछ। जग्गा प्रानप्त नराई 
क्रभागत रूऩभा गनुाऩने बएभा गौयवको आमोजना स्वीकृत गने फेराभा ननभााणको सभमतानरकाभा 
प्रनतकुर प्रबाव नऩनेगयी जग्गाप्रानप्त न गने आधाय नसजाना गनुाऩनेछ। 

वनऺेत्रको जग्गा प्रानप्त न गनुाऩने बएभा उद्योग, ऩमाटन, वन तथा वातावयण भन्त्रारमभा नरजखत अनयुोध 
आएऩनछ भन्त्रारमरे नै नेततृ्व गयी ननजित सभमसीभा तोकेय वनको जग्गा प्रानप्त न गयाइददन 
सहजीकयण गनुाऩनेछ।  

4. स्थानीमको सयोकाय सम्फन्धभा 
प्रदेश गौयवको आमोजना स्वीकृत हनु ु अगानड स्थानीम स्तयभा सावाजननक सनुवुाइ बएको तथा 
स्थानीम तहहरूनसत ऩयाभशा गरयसवकएको हनुऩुनेछ। सनुवुाइ तथा छरपरको क्रभभा उठेका 
ववषमहरूको सम्फोधन गरयएको वा सम्फोधन गनाको रानग ववशेष व्मवस्था गरयएको हनुऩुनेछ।  

5. कय, बाडा य शलुक सम्फन्धभा 
प्रदेश गौयवको आमोजना कामाान्वमनको नसरनसराभा तीन तहका सयकायरे नरने सॊबाववत कयहरूफाये 
गौयवको आमोजना स्वीकृत हनु ु अजघ नै ववस्ततृ अध्ममन बएको हनुऩुनेछ। कयको ववषमभा 
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आवश्मक ऩने सहजीकयण आनथाक भानभरा तथा मोजना भन्त्रारमरे उच्च प्राथनभकताका साथ 
गरयददनऩुनेछ साथै बाडा य शलुकभा प्रदेश सयकायको ननणामफाट थऩ सवुवधा ददन सवकनेछ ।   

6. प्रदेश सयकायनसत सम्ऩका  सम्फन्धभा 
प्रदेश गौयवका आमोजनाराई द्रतु सम्ऩका  हनु ेगयी गौयवका आमोजना सहजीकयण सनभनतरे आवश्मक 
व्मवस्था य सभन्वम गनेछ।  

 


