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आ. व. २०७७/७८ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा समपरुक तथा ववशषे अनदुान बााँडफााँट िनन 
आयोजना/कायनक्रम प्रस्ताव आव्हान िररएको सूचना 

(प्रकाशशत गमगतिः२०७६/०९/२) 

समपरुक अनदुान सम्बन्धी कायनववगध, २०७५ (दोस्रो संशोधन, २०७६) र ववशेष अनदुान सम्बन्धी 
कायनववगध, २०७५ (दोस्रो संशोधन, २०७६) मा व्यवस्था भए बमोशजम प्रदेश र स्थानीय तहबाट  आ. 
व. २०७७/७८ मा कायानन्वयन हनु ेआयोजना/कायनक्रमहरुको लागि समपरुक तथा ववशेष अनदुान 
माि िनन आयोजना/कायनक्रम प्रस्ताव सवहत वववरणहरु तयार िरी २०७६ पौष मसान्त गभत्र 
अनलाईन माफन त ्राविय योजना आयोिमा पठाउनहुनु सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुलाई यो सूचना 
जारी िररएको छ। 

प्रस्ताव पेश िदान प्रदेश तहको हकमा मखु्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायानलयबाट र स्थानीय 
तहको हकमा सम्बशन्धत महानिरपागलका, उपमहानिरपागलका, निरपागलका र िाउाँपागलकाबाट पेश 
िनुन पनेछ।आयोजना प्रस्ताव सम्बन्धी शतन तथा अन्य आवश्यक कािजात र वववरणको जानकारी 
वेवसाइट www.npc.gov.np वाट प्राप्त िनन सवकनछे ।आवश्यक सूचना तथा फाईलहरु समेत उक्त 
गलंकबाट डाउनलोड िनन सवकनेछ। समपूरक र ववशेष अनदुानको लागि कायनक्रम प्रस्ताव पेश िनन 
अनलाईन प्रणालीमा प्रववष्ट िने प्रकृया यस प्रकार रहेको छ। 

१. प्रदेशहरुको लागि लि-इन िने वववरणहरु राविय योजना आयोिबाट यस अिागड उपलब्ध 
िराईसवकएकै छ । यस सम्बन्धी वेवसाइट www.msgrants.gov.np मा समपूरक तथा ववशेष 
अनदुानको लागि प्रस्ताव पेश िने गलंक खोल्ने र उक्त वववरणहरु भरी पेश िने। 

२. महानिरपागलका, उपमहानिरपागलका, निरपागलका र िााँउपागलकाको लागि लि-इन िने 
वववरणहरु समेत राविय योजना आयोिबाट यस अिागड प्रदान िररसवकएकै छ । यस सम्बन्धी 
वेवसाइट www.msgrants.gov.np मा िई समपूरक तथा ववशेष अनदुानको लागि प्रस्ताव पेश िने 
गलंक खोली उक्त वववरणहरु भरी पेश िने। 

 

यस सम्बन्धी अन्य जानकारी आवश्यक भएमा कायानलय समयमा राविय योजना आयोिको टेगलफोन 
नं.०१४२१११५८ मा र इमेल माफन त समपूरक अनदुानको लागि mgrant@npc.gov.np तथा ववशेष 
अनदुानको लागि sgrant@npc.gov.np मा सम्पकन  िनन सवकनेछ।साथै यस सम्बन्धी कायनववगधहरु 
राविय योजना आयोिको वेवसाइट www.npc.gov.np बाट समेत प्राप्त िनन सवकनेछ । 

http://www.npc.gov.np/
http://www.msgrants.gov.np/
http://www.msgrants.gov.np/
mailto:mgrant@npc.gov.np
mailto:sgrant@npc.gov.np
http://www.npc.gov.np/
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समपूरक अनदुान 

१. समपूरक अनदुानका लागि गनम्न क्षते्रका पररयोजनामा रकम माि िनन सवकनछेिः 

क्र.सं. मूलभतू क्षते्रहरु        कायनववगध बमोशजमका क्षते्रहरु 

१  आगथनक क्षेत्र क. पयनटन पूवानधार गनमानण आयोजना/कायनक्रम 
२.  कृवष भगूमसधुार तथा वन क्षेत्र क. कृवष उपजको भण्डारण िहृ तथा शीतिहृ 

सम्बन्धी आयोजना/कायनक्रम  

ख. नवीनतम प्रववगधको प्रयोि िरी कायानन्वयन 
िररने गसंचाई तथा नदी गनयन्त्रण 
आयोजना/कायनक्रम  

ि. वन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी 
आयोजना/कायनक्रम 

३. पूवानधार क्षेत्र  क. ग्रामीण क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती ववकासका लागि 
कायानन्वयन िररन े नमूना आवास 
आयोजना/कायनक्रम 

ख. मझौला तथा ठूला पलु गनमानण सम्बन्धी 
आयोजना/कायनक्रम  

ि. सौयन, वाय,ु जैववक लिायतका वैकशल्पक उजान 
उत्पादन र ववज्ञान  तथा प्रववगध पूवानधार 
गनमानणसाँि सम्बशन्धत आयोजना/कायनक्रम  

घ. स्थानीय ग्रामीण वा कृवष सडक, जल मािन, 
शहरी सडक वा प्रदेश लोकमािनसाँि सम्बशन्धत 
सडक आयोजना  

ङ. ववद्यतु सेवाबाट वशित रहेको तथा राविय 
प्रसारण लाईनको पहुाँच नभएको क्षेत्रमा 
कायानन्वयन िररने ववद्यतु उत्पादन तथा प्रसारण 
आयोजना/कायनक्रम  

४. सामाशजक क्षेत्र  क. प्रदेश ववश्वववद्यालय, ववद्यालय भवन गनमानण 
सम्बन्धी आयोजना कायनक्रम  

ख. स्वास््य चौकी, अस्पताल तथा सोसाँि सम्बशन्धत 
पूवानधार गनमानण आयोजना/कायनक्रम 
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ि. खानेपानी सम्बन्धी आयोजना/कायनक्रम  

घ. नवीनतम प्रववगधको प्रयोि िरी फोहोरमैला  
प्रशोधन र व्यवस्थापन िने आयोजना/कायनक्रम 

५ सशुासन तथा अन्य क्षेत्र  क. स्थानीय तहको वडा कायानलय रहने भवन 
गनमानण आयोजना/कायनक्रम 

ख. नेपाल सरकारको नीगत तथा कायनक्रम र 
बजेटमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकायन 
र संयकु्त लिानीमा कायानन्वयन िने िरी 
तोवकएका आयोजना/कायनक्रम 

 

२. समपूरक अनदुान माि िदान आयोजना प्रस्तावको लागि तयार/पेश िनुन पने आवश्यक 
कािजातहरु तथा वववरण  

आवश्यक कािजातहरु 

(क) आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रगतवेदन (Feasibility Study Report ) 

(ख) आयोजनाको ववस्ततृ पररयोजना प्रगतवेदन (DPR) वा ववस्ततृ ईशन्जगनयररङ्ग प्रगतवेदन 
(DER) वा ईशन्जगनयररङ्ग गडजाईन वा ड्रईङ्ग गडजाईन/स्पेशशवफकेशन सवहतको ववस्ततृ 
प्रगतवेदन 

(ि) प्रचगलत कानून बमोशजम आयोजना/कायनक्रमको प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षण वा 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रगतवेदन  

(घ) आयोजनाको कूल लाित अनमुान सारांश (Summary of Cost Estimate) 

(ङ) आयोजनाको कायानन्वयन र संिालनबाट गसजनना हनुे प्रत्यक्ष रोजिारीको ववश्लषेण 
प्रगतवेदन 

(च) प्रदेश वा स्थानीय तहले समपूरक अनदुान माि िने सम्बन्धमा िरेको गनणनयको 
प्रगतगलवप 

वववरणहरु 

(क) आयोजना/कायानन्वयन र सञचालनबाट लाभाशन्वत हनुे जनसंख्याको वववरण 

(ख) आयोजना/कायनक्रमबाट प्राप्त हनुे मापन योग्य प्रगतफल वा लाभको अनमुागनत वववरण 

(ि) आयोजना गनमानण कायानन्वयन/ सिालन िदान उपयोि हनुे स्थानीय श्रोत साधनको 
वववरण 
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(घ) आयोजना/कायनक्रम नपेाल सरकारको वतनमान नीगत तथा कायनक्रम, सम्बशन्धत प्रदेश 
वा स्थानीय तहको नीगत तथा कायनक्रम, वावषनक कायनक्रम र प्राथगमकतामा परेको 
पषु्टयााँईको वववरण 

(ङ) आयोजना सम्बशन्धत प्रदेश वा स्थानीय तहको पूवानधार गनमानणसंि सम्बशन्धत रहेको 
पषु्टयााँईको वववरण 

(च) आयोजनाले सम्बशन्धत प्रदेश वा स्थानीय तहको जनताको आयस्तर वा िरीबी 
गनवारणमा योिदान पयुानउन ेपषु्टयााँईको वववरण 

(छ) आयोजनाको कायानन्वयनको लागि भौगतक क्षमता र जनशशति उपलब्ध रहेको 
पषु्टयााँईको वववरण 

(ज) एक आगथनक वषन भन्दा बढी अवगधको आयोजना कायनक्रम भए प्रत्येक वषनको लागि 
आवश्यक पने रकमको वववरण र वावषनक अपेशक्षत भौगतक प्रिगतको वववरण। 

 

३. आयोजना प्रस्ताव िदान गनम्न गलशखत शतनहरु परुा भएको घोषणा िनुनपनेछ। 

क्र.सं. शतनहरु 

१.  आ.व. २०७६/७७ मा समपूरक अनदुान प्राप्त िरेका बहवुषीय प्रकृगतका 
आयोजनाहरूलाई अगनवायन पवहलो प्राथगमकतामा राखी आयोजना प्रस्ताव पेश  

िरेको । 
२.  आयोजनाको कूल लाित गनधानररत सीमागभत्र रहेको (िााँउपागलका वा निरपागलकाका 

लागि रु.१ करोडदेशख १० करोडसम्म,  उपमहानिरपागलका वा महानिरपागलकाका 
लागि रु. ५ करोड देशख २५ करोड सम्म र प्रदेशको लागि २० करोड देशख १ 
अबन सम्म) । 

३.  आयोजना अवगध बढीमा ३ वषन भएको । 
४.  मागथ उल्लेशखत क्षेत्र अन्तिनत प्रस्ताव िरेको (खलुाउनपुने) । 
५.  आयोजना कायानन्वयन िनुनपने आवश्यकता र पषु्ट्ााँई भएको । 
६.  आयोजना कायनक्रम कायानन्वयनका लागि भौगतक क्षमता तथा जनशशक्तको उपलब्धता 

रहेको । 
७.  प्रदेश वा स्थानीय तहको आधारभतू पूवानधार गनमानणसंि सम्बशन्धत रहेको । 
८.  जनताको आयस्तर तथा िररबी गनवारणमा योिदान परु् याउने । 
९.  प्रस्ताव पेश िने प्रदेश वा स्थानीय तहको वावषनक कायनक्रम तथा बजेटमा परेको । 
१०.  स्थानीय सीप स्रोत र साधनको उपयोि हनुे । 
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११.  सम्बशन्धत प्रदेश वा स्थानीय तहले सह-लिानीको रुपमा कशम्तमा ५० प्रगतशत रकम 
ववगनयोजन िरेको ।  

१२.  नेपाल सरकारको प्राथगमकतामा परेको क्षेत्रसंि सम्बशन्धत भएको । 
१३.  आयोजनाको ववस्ततृ प्रगतवेदन ड्रईङ्ग गडजाईन स्केच भएको । 
१४.  आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको । 
१५.  प्रचगलत कानून बमोशजम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) वा प्रारशम्भक 

वातावरणीय पररक्षण (IEE) आवश्यक पने भएमा सोको मूल्यांकन भएको । 
१६.  वावषनक लाित सवहत आयोजनाको कायानन्वयन योजना भएको । 
१७.  नेपाल सरकारले कायानन्वयन िने वा प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्नै वा अन्य 

स्रोतबाट एवम ् समानीकरण, सशतन र समपूरक अनदुानबाट कायानन्वयन िने 
आयोजना/कायनक्रमसंि दोहोरो नपरेको । 

१८.  वातावरणमा प्रगतकूल असर निने प्रकृगतको । 
१९.  स्थानीय तहहरूले अगधकतम ३ (तीन) वटा आयोजनाहरू प्रस्तावको रूपमा पेश 

िरेको र त्यस्ता आयोजनाहरूको प्राथगमकीकरण समेत गनधानरण िरी पेश िरेको । 
२०.  प्रदेशहरूको हकमा अगधकतम १५ (पन्र) वटा सम्म आयोजनाहरू प्रस्ताव िरेको र 

त्यसरी प्रस्ताव िदान प्राथगमकीकरण समेत गनधानरण िरी पेश िरेको । 
 

४. आयोजना प्रस्ताव िदान राविय योजना आयोिले तयार िरेको वेव साईट 
(www.msgrants.gov.np) बाट वववरणहरु अनलाईन भरी प्रस्ताव िनुनपनेछ। मागथ क्र.सं. ३ 
मा उल्लेशखत कािजातहरु अनलाईनमा पेश िनन नसवकने (प्रत्येक फाइल 1 MB भन्दा ठुलो) 
भएमा त्यसको सारांश तयार िरी पेश िनुन पनेछ।राविय योजना आयोिले आवश्यक भएमा 
उक्त कािजातको प्रगतगलपी मिाउन सतनेछ। 

http://www.msgrants.gov.np/
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ववशेष अनदुान 

५. ववशषे अनदुानको लागि गनम्न क्षते्रका आयोजना/कायनक्रममा रकम माि िनन सवकनछेिः 
क्र.सं. मूलभतू क्षते्रहरु कायनववगध बमोशजमका क्षते्रहरु 

१. शशक्षा  न्यून साक्षरता भएका क्षेत्रको शैशक्षक ववकासका लागि सो 
 क्षेत्रमा सिालन िररने ववशेष शैशक्षक आयोजना/कायनक्रम 

२. स्वास््य बाल मतृ्यूदर तथा मात ृ मतृ्यूदर अत्यगधक भएका क्षेत्रहरुमा 
प्रदान िररने स्वास््य सेवा सम्बन्धी ववशेष आयोजना/कायनक्रम 

३. खानेपानी दिुनम तथा आगथनक रुपले वपछगडएको क्षेत्रलाई लशक्षत िरी 
सिालन िररने खानेपानी आपूगतन सम्बन्धी आयोजना/कायनक्रम 

४. समावेशीकरण 
तथा 
मूलप्रवाहीकरण 

अल्पसंख्यक गसमान्तकृत विन एवम ्दिुनम तथा वपछगडएको क्षेत्र 
वा आगथनक क्षेत्र, सामाशजक वा अन्य कुनै प्रकारले ववभेद परेका 
विन वा समदुाय उत्थान वा ववकासका लागि तथा मवहला, 
बालबागलका, अपाङ्गता भएका व्यशक्त तथा जेष्ठ नािररक लशक्षत 
िरी सिालन िररने आयोजना/कायनक्रम 

५. तहित सन्तलुन  प्रदेश वा स्थानीय तहबीच भौगतक तथा मानवीय ववकासको दृवष्टले 
सन्तलुन कायम िनन सिालन िररने आयोजना/कायनक्रम 

६. खाद्य सरुक्षा  खाद्यान्नको उत्पादनमा न्यूनता भएका क्षेत्रमा खाद्य सरुक्षा तथा 
पोषण सगुनशित िने आयोजना/कायनक्रम 

७. फोहोरमैला 
व्यवस्थापन 

आधगुनक प्रववगधको उपयोि िरी फोहोरमैला व्यवस्थापन िने 
आयोजना/कायनक्रम  

 

६. ववशषे अनदुान माि िदान आयोजना प्रस्तावको लागि तयार/पेश िनुन पने आवश्यक कािजातहरु तथा 
वववरण  

आवश्यक कािजातहरु 

(क) आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रगतवेदन (Feasibility Study Report )  

(ख)  आयोजनाको ववस्ततृ पररयोजना प्रगतवेदन (DPR) वा ववस्ततृ ईशन्जगनयररङ्ग प्रगतवेदन 
(DER) वा ईशन्जगनयररङ्ग गडजाईन वा ड्रईङ्ग गडजाईन/स्पेशशवफकेशन सवहतको ववस्ततृ 
प्रगतवेदन वा पूवानधार बाहेकका आयोजनाहरुमा आयोजना/कायनक्रमको कायानन्वयन 
ढााँचा र समय तागलका 
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(ि) प्रचगलत कानून बमोशजम आयोजना/कायनक्रमको प्रारशम्भक वातावरणीय परीक्षण (IEE)  
वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रगतवेदन 

(घ) आयोजनाको कूल लाित अनमुान सारांश (Summary of Cost Estimates) 

(ङ) आयोजनाको कायानन्वयन र सिालनबाट गसजनना हनुे प्रत्यक्ष रोजिारीको ववश्लषेण 
प्रगतवेदन 

(च) प्रदेश वा स्थानीय तहले ववशेष अनदुान माि िने सम्बन्धमा िरेका गनणनयको 
प्रगतगलवप 

वववरणहरु 

(क) आयोजना कायानन्वयन र सिालनबाट लाभाशन्वत हनुे जनसंख्याको वववरण 

(ख) आयोजना/कायनक्रमबाट प्राप्त हनुे मापन योग्य प्रगतफल वा लाभको अनमुागनत वववरण 

(ि) आयोजना/कायनक्रम गनमानण/कायानन्वयन/सिालन िदान उपयोि हनुे स्थानीय श्रोत, 
साधन पररचालनको वववरण 

(घ) आयोजना/कायनक्रम नपेाल सरकारको वतनमान नीगत तथा कायनक्रम सम्बशन्धत प्रदेश 
वा स्थानीय तहको नीगत तथा कायनक्रम वावषनक कायनक्रम र प्राथगमकताममा परेको 
पषु्टयााँईको वववरण 

(ङ) आयोजना/कायनक्रमले सम्बशन्धत प्रदेश वा स्थानीय तहको जनताको आयस्तर वा 
िरीबी गनवारणमा योिदान पयुानउने पषु्टयााँईको वववरण 

(च) आयोजना/कायनक्रमको कायानन्वयनको लागि भौगतक क्षमता र जनशशति उलब्ध 
रहेको पषु्टयााँईको वववरण 

(छ) एक आगथनक वषन भन्दा बढी अवगधको आयोजना/कायनक्रम भए प्रत्येक वषनको लागि 
आवश्यक पने रकमको वववरण र वावषनक अपेशक्षत भौगतक प्रिगतको वववरण 

७. आयोजना/कायनक्रम प्रस्ताव िदान गनम्न गलशखत शतनहरु परुा भएको घोषणा िनुनपनेछ। 

क्र.सं. शतनहरु 

१.  आयोजना/ कायनक्रम प्रस्ताव िदान आ.व. २०७६/७७ मा ववशेष अनदुान प्राप्त 
िरेका बहवुषीय प्रकृगतका  आयोजनाहरूलाई पवहलो प्राथगमकतामा राखी आयोजना 
प्रस्ताव पेश िरेको । 
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२.  आयोजना/कायनक्रमको कूल लाित सीमागभत्र रहेको िाउाँपागलका र निरपागलकाको 
हकमा कशम्तमा रु. ५० लाख र बढीमा रु. ५ करोडसम्म, उपमहानिरपागलका र 
महानिरपागलकाको हकमा कशम्तमा रु. ५० लाख र बढीमा रु. १० करोडसम्म  
तथा पदेशको हकमा कशम्तमा रु. १० करोड र बढीमा रु. ३० करोडसम्म) । 

३.  आयोजना/कायनक्रम कायानन्वयन िनुनपने आवश्यकता र पषु्ट्ााँई भएको । 
४.  आयोजना/कायनक्रम कायानन्वयनका लागि भौगतक क्षमता तथा जनशशक्तको 

उपलब्धता रहेको । 
५.  मागथ उशल्लशखत क्षेत्र अन्तिनत प्रस्ताव िरेको । 
६.  प्रस्ताव पेश िने प्रदेश वा स्थानीय तहको वावषनक कायनक्रम तथा बजेटमा  

परेको । 
७.  नेपाल सरकारको प्राथगमकतामा परेको । 
८.  पूवानधार गनमानण सम्बशन्ध आयोजना/कायनक्रमको हकमा आयोजनाको ववस्ततृ 

प्रगतवेदन, Drawings, Design, Sketch भएको । 
९.  आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको । 
१०.  प्रचगलत कानून बमोशजम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) वा प्रारशम्भक 

वातावरणीय पररक्षण (IEE) आवश्यक पने भएमा सोको मूल्यांकन भएको । 
११.  आयोजना/कायनक्रमको प्रस्ताव तयार भएको । 
१२.  वावषनक लाित सवहत आयोजना/कायनक्रमको कायानन्वयन योजना भएको । 
१३.  नेपाल सरकारले कायानन्वयन िने वा प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्नै वा अन्य 

स्रोतबाट एवम ् समानीकरण, सशतन र समपूरक अनदुानबाट कायानन्वयन िने 
आयोजना/कायनक्रमसाँि दोहोरो नपरेको । 

१४.  आयोजना अवगध बढीमा ३ वषन भएको । 
१५.  वातावरण प्रगतकूल असर निने प्रकृगतको । 
१६.  स्थानीय तहहरूले अगधकतम  ३ (तीन) वटा आयोजनाहरू प्रस्तावको रूपमा पेश 

िरको र त्यस्ता आयोजनाहरूको प्राथगमकीकरण समेत गनधानरण िरी पेश िरेको । 
१७.  प्रदेशहरूको हकमा अगधकतम ७ (सात) वटा सम्म आयोजनाहरू प्रस्ताव िरेको र 

त्यसरी प्रस्ताव िदान प्राथगमकीकरण समेत गनधानरण िरी पेश िरेको। 
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८. आयोजना प्रस्ताव िदान राविय योजना आयोिले तयार िरेको वेवसाईट 
(www.msgrants.gov.np) बाट वववरणहरु अनलाईन भरी प्रस्ताव िनुनपनेछ। उल्लेशखत 
कािजातहरु अनलाईनमा पेश िनन नसवकने (प्रत्येक फाईल 1 MB भन्दा ठूलो) भएमा 
त्यसको सारांश तयार िरी पेश िनुन पनेछ। राविय योजना आयोिले आवश्यक भएमा उक्त 
कािजातको प्रगतगलपी मिाउन सतनेछ। 

आ. व. २०७७/७८ को लागि ववशेष अनदुानबाट कायानन्वयन िररने आयोजना/कायनक्रम 
छनोट िदान आ. व. २०७६/७७ मा ववशेष अनदुान प्राप्त िरेका बहवुषीय प्रकृगतका 
आयोजनाहरुलाई पवहलो प्राथगमकता ददइनेछ ।साथै सोही आगथनक वषनमा ववशेष अनदुानबाट 
कायानन्वयन िररने आयोजना/कायनक्रम छनोट िदान नयााँ आयोजनातफन  आ. व. २०७६/७७ मा 
ववशेष अनदुान प्राप्त निरेका स्थानीय तहबाट प्रस्ताव िररएका आयोजना/ कायनक्रमहरुलाई 
प्राथगमकता ददइनेछ । 
 

९. आयोजना प्रस्तावसम्बशन्ध अन्य जानकारीको लागि संलग्न फाईलहरू हेनन सवकनछे। 

(क) समपूरक अनदुान सम्बन्धी कायनववगध, २०७५ 

(ख) समपूरक अनदुान सम्बन्धी कायनववगध (पवहलो संशोधन), २०७६ 

(ि) ववशेष अनदुान सम्बन्धी कायनववगध, २०७५ 

(घ) ववशेष अनदुान सम्बन्धी कायनववगध (पवहलो संशोधन), २०७६ 

(ङ) आयोजना वववरण वेवसाईटमा भने प्रयोिकतान पशुस्तका 

http://www.msgrants.gov.np/

