
आ. व. २०७९/८० का लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा सघंीय समपूरक अनुदान तथा गवशेष अनुदान अन्तिगत 

सञ्चालन िररने आयोजना/कायगक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान िररएको सचूना 

(प्रकागशत गमगतिः२०७८/०८/२४) 

समपरूक अनदुान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविवध, २०७७ र विशेष अनदुान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविवध,२०७७ 

मा व्र्िस्था भएबमोविम प्रदशे र स्थानीर् तहबाट संघीर् समपरूक अनदुान तथा विशेष अनदुान अन्तर्यत आ.ि. २०७९/८० 

मा कार्ायन्िर्न हुने आर्ोिना/कार्यक्रमहरुको लावर् प्रस्ताि सवहत वििरणहरु तर्ार र्री २०७८ पौष मसान्त वभत्र रावरिर् 

र्ोिना आर्ोर्ले सञ्चालनमा ल्र्ाएको र्ससम्बन्धी विद्यतुीर् (अनलाईन) प्रणालीमार्य त मात्र रावरिर् र्ोिना आर्ोर्मा 

पठाउनहुुन सबै प्रदशे तथा स्थानीर् तहको िानकारीको लावर् र्ो सचूना प्रकावशत र्ररएको छ। 

प्रस्ताि पेश र्दाय प्रदशे तहको हकमा मखु्र्मन्त्री तथा मवन्त्रपररषदक्ो कार्ायलर्बाट र स्थानीर् तहको हकमा सम्बवन्धत 

महानर्रपावलका, उपमहानर्रपावलका, नर्रपावलका र र्ाउँपावलकाबाट पेश र्नुय पनेछ। आर्ोिना प्रस्ताि सम्बन्धी शतय तथा 

अन्र् आिश्र्क कार्िात र वििरणको िानकारी आर्ोर्को िेबसाइट www.npc.gov.np बाट प्राप्त र्नय सवकनेछ। 

आिश्र्क सचूना तथा र्ाईलहरु समेत उक्त वलङ्कबाट डाउनलोड र्नय सवकनेछ। र्स सम्बन्धी अन्र् िानकारी आिश्र्क 

भएमा कार्ायलर् समर्मा रावरिर् र्ोिना आर्ोर्को टेवलर्ोन नं. ०१-४२११११३ (समपरूक अनुदान)  तथा ०१-४२१११२४ 

(विशेष अनदुान) र इमेल मार्य त समपरूक अनदुानको लावर् cgrant@npc.gov.np तथा विशेष अनदुानको लावर् 

sgrant@npc.gov.np मा सम्पकय  र्नय सवकनेछ। 

समपरूक र विशेष अनदुानको लावर् आर्ोिना/कार्यक्रम प्रस्ताि पेश र्नय अनलाईन प्रणालीमा प्रवि्ट र्ने प्रवक्रर्ा र्स प्रकार 

रहकेो छ। 

१. प्रदशेहरुको लावर् लर्-इन र्ने वििरणहरु रावरिर् र्ोिना आर्ोर्बाट र्स अर्ावड उपलब्ध र्राईसवकएको छ । र्स 

सम्बन्धी िेबसाइट www.csgrants.gov.np मा समपरूक तथा विशेष अनदुानको लावर् प्रस्ताि पेश र्ने वलङ्क 

खोल्ने र वििरणहरु भरी पेश र्ने। 

२. महानर्रपावलका, उपमहानर्रपावलका, नर्रपावलका र र्ाउँपावलकाको लावर् लर्-इन र्ने वििरणहरु समेत रावरिर् 

र्ोिना आर्ोर्बाट र्स अर्ावड प्रदान र्ररसवकएको छ । र्स सम्बन्धी िेबसाइट www.csgrants.gov.np मा र्ई 

समपरूक तथा विशेष अनदुानको लावर् प्रस्ताि पेश र्ने वलङ्क खोली वििरणहरु भरी पेश र्ने। 

http://www.npc.gov.np/
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समपूरक अनुदान  

(अ) समपूरक अनुदान प्रस्ताव सम्बन्धी शतगहरिः 

१. समपूरक अनुदानका लागि गनम्न के्षत्रका आयोजना/कायगक्रममा रकम माि िनग सगकनेछिः 

क्र.स.ं मूलभूत के्षत्रहर        कायगगवगध बमोगजमका के्षत्रहर 

१  आवथयक क्षेत्र क. पर्यटन पिूायधार वनमायण आर्ोिना/ कार्यक्रम 

२.  कृवष भवूमसधुार तथा िन क्षेत्र क. कृवष उपिको भण्डारण र्हृ तथा शीतर्हृ सम्बन्धी आर्ोिना/ 

कार्यक्रम  

ख. निीनतम प्रविवधको प्रर्ोर् र्री कार्ायन्िर्न र्ररने वसंचाई तथा 

नदी वनर्न्त्रण आर्ोिना/कार्यक्रम  

र्. िन, िातािरण तथा िलाधार क्षेत्र संरक्षण सम्बन्धी 

आर्ोिना/कार्यक्रम 

३. पिूायधार क्षेत्र  क. ग्रामीण क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती विकासका लावर् कार्ायन्िर्न र्ररन े

नमनुा आिास आर्ोिना/कार्यक्रम 

ख. मझौला तथा ठूला पलु वनमायण सम्बन्धी आर्ोिना/कार्यक्रम  

र्. सौर्य, िार्,ु िैविक लर्ार्तका िैकवल्पक उिाय उत्पादन र विज्ञान  

तथा प्रविवध पिूायधार वनमायणसँर् सम्बन्धी आर्ोिना/कार्यक्रम  

घ. स्थानीर् ग्रावमण िा कृवष सडक िल मार्य शहरी सडक िा प्रदेश 

लोकमार्य सम्बवन्धत सडक आर्ोिना  

ङ. विद्यतु सेिाबाट िवञ्चत रहकेा तथा रावरिर् प्रसारण लाईनको 

पहुचँ नभएको क्षेत्रमा कार्ायन्िर्न र्ररने विद्यतु उत्पादन तथा 

प्रसारण आर्ोिना/कार्यक्रम  

४. सामाविक क्षेत्र  क. प्रदशे विश्वविद्यालर्, विद्यालर् भिन वनमायण सम्बन्धी आर्ोिना 

कार्यक्रम  

ख. स्िास््र् चौकी अस्पताल तथा सोसँर् सम्बन्धी पिूायधार वनमायण 

आर्ोिना/कार्यक्रम 

र्. खानेपानी सम्बन्धी आर्ोिना/ कार्यक्रम  

घ. निीनतम ् प्रविवधको प्रर्ोर् र्री र्ोहोरमैला  प्रशोधन र 

व्र्िस्थापन र्ने आर्ोिना/कार्यक्रम 

५ सशुासन तथा अन्र् क्षेत्र  क. स्थानीर् तहको िडा कार्ायलर् रहन े भिन वनमायण 

आर्ोिना/कार्यक्रम 

ख. िोवखमर्कु्त िस्ती स्थानान्तरण सम्बन्धी आर्ोिना/कार्यक्रम,  

र्. विपदब्ाट क्षवतग्रस्त साियिवनक पिूायधार वनमायण सम्बन्धी 

आर्ोिना/कार्यक्रम  

घ. नेपाल सरकारको नीवत तथा कार्यक्रम र बिेटमा संघ, प्रदशे र 

स्थानीर् तहबीच सहकार्य र संर्ुक्त लर्ानीमा कार्ायन्िर्न र्ने र्री 

तोवकएका आर्ोिना/कार्यक्रम 



२. समपूरक अनुदानको लागि आयोजना कायगक्रमको कूल लाित बजेट सीमा आयोजना अवगध र प्रस्ताव 

पेश िने समय सीमा  

(क) र्ाउँपावलका िा नर्रपावलकाबाट कार्ायन्िर्न र्ररने आर्ोिना कार्यक्रमको कूल लार्त अनुमान एक 

करोड रुपैर्ाँदवेख दश करोड रुपैर्ाँसम्म 

(ख) उपमहानर्रपावलका िा महानर्रपावलकाबाट कार्ायन्िर्न र्ररने आर्ोिना कार्यक्रमको कूल लार्त 

अनमुान पाँच करोड रुपैर्ाँदवेख पवचचस करोड रुपैर्ाँसम्म 

(ग) प्रदशे सरकारबाट कार्ायन्िर्न हुने आर्ोिना कार्यक्रमको कूल लार्त अनमुान बीस करोड रुपैर्ाँदवेख एक 

अबय रुपैर्ाँसम्म 

(घ) समपरूक अनदुानबाट कार्ायन्िर्न हुने आर्ोिनाको िावषयक अनुमावनत खचयमा कवम्तमा ५० प्रवतशत रकम 

सम्बवन्धत प्रदशे िा स्थानीर् तहबाट सहलर्ानीको रुपमा छुट्र्ाएको हुन ुपनेछ। 

(ङ) समपरूक अनदुानको लावर् रकम मार् र्ने आर्ोिना कार्यक्रम बढीमा ३ िषयमा सम्पन्न हुन ुपनेछ।  

३. समपूरक अनुदान माि िदाग आयोजना प्रस्तावको लागि तयार/पेश िनुग पने गववरण तथा कािजातहर  

कािजातहर 

(क) आर्ोिनाको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न प्रवतिेदन (Feasibility Study Report ) 

(ख) आर्ोिनाको विस्ततृ पररर्ोिना प्रवतिेदन (DPR) िा विस्ततृ ईवन्िवनर्ररङ्र् प्रवतिेदन (DER) िा 

ईवन्िवनर्ररङ्र् वडिाईन िा ड्रइङ्र् वडिाइन/स्पेवशवर्केशन सवहतको विस्ततृ प्रवतिेदन 

(र्) प्रचवलत काननू बमोविम आर्ोिना/कार्यक्रमको प्रारवम्भक िातािरणीर् परीक्षण िा िातािरणीर् प्रभाि 

मलू्र्ाङ्कन प्रवतिेदन  

(घ) आर्ोिनाको कूल लार्त अनमुान सारांश (Summary of Cost Estimate) 

(ङ) आर्ोिनाको कार्ायन्िर्न र संञ्चालनबाट वसियना हुने प्रत्र्क्ष रोिर्ारीको विशे्लषण प्रवतिेदन 

(च) प्रदशेको हकमा मवन्त्रपररषद ् र स्थानीर् तहको हकमा सम्बवन्धत स्थानीर् तह कार्यपावलकाले समपरूक 

अनदुान मार् र्ने सम्बन्धमा र्रेको वनणयर्को प्रवतवलवप 

गववरणहर 

(क) आर्ोिना/कार्ायन्िर्न र सञ्चालनबाट लाभावन्ित हुने िनसंख्र्ाको वििरण; लाभग्राही लवक्षत विपन्न, 

दवलत, तथा अन्र् अल्पसंख्र्क िर्यको वििरण 

(ख) आर्ोिना/कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने मापन र्ोग्र् प्रवतर्ल िा लाभ तथा वदर्ोपनाको अनमुावनत वििरण 

(र्) आर्ोिना वनमायण कार्ायन्िर्न/ सञ्चालन र्दाय उपर्ोर् हुने स्थानीर् श्रोत साधनको वििरण 

(घ) आर्ोिना/कार्यक्रम नेपाल सरकारको ितयमान नीवत तथा कार्यक्रम सम्बवन्धत प्रदशे िा स्थानीर् तहको 

नीवत तथा कार्यक्रम िावषयक कार्यक्रम र प्राथवमकतामा परेको प्ुटर्ाईकँो वििरण 

(ङ) आर्ोिना सम्बवन्धत प्रदशे िा स्थानीर् तहको पिूायधार वनमायणसँर् सम्बवन्धत रहकेो प्ुटर्ाईकँो वििरण 

(च) आर्ोिनाले सम्बवन्धत प्रदशे िा स्थानीर् तहको िनताको आर्स्तर िा र्रीबी वनिारणमा र्ोर्दान 

परु् र्ाउने प्ुटर्ाईकँो वििरण 



(छ) आर्ोिनाको कार्ायन्िर्नको लावर् वित्तीर् तथा भौवतक क्षमता, कचचा पदाथय र िनशवतत्त उपलब्ध रहकेो 

प्ुटर्ाईकँो वििरण 

(ि) एक आवथयक िषय भन्दा बढी अिवधको आर्ोिना/कार्यक्रम भए प्रत्र्ेक िषयको लावर् आिश्र्क पन े

रकमको वििरण र िावषयक अपेवक्षत भौवतक प्रर्वतको वििरण 

(झ) आर्ोिना/कार्यक्रमको कुल लार्तमध्र्े नेपाल सरकार र प्रदशे िा स्थानीर् तहले व्र्होने रकमको अनपुात 

र त्र्स्तो स्रोतको वििरण; प्रदशे सरकारबाट प्रदान र्ररने समपरूक अनदुानको लावर् समेत 

कार्यक्रम/आर्ोिना प्रस्ताि र्ने भए त्र्सको वििरण 

(ञ) वनिी क्षेत्र समेतको साझेदारीमा आर्ोिना/कार्यक्रम कार्ायन्िर्न र्ने भए त्र्स्तो साझेदारीको तररका र 

ढाँचा 

(ट) क्रमार्त आर्ोिना/कार्यक्रमको लावर् प्रस्ताि र्दाय आर्ोिनाको कुल लार्त, कुल ठेतका अङ्क, 

हालसम्मको कुल वनकासा रकम र वित्तीर् तथा भौवतक प्रर्वत सम्बन्धी वििरण अवनिार्य रुपमा विद्यतुीर् 

प्रणालीमा प्रवि्ट र्नुय पनेछ। 

४. आयोजना प्रस्ताव िदाग गनम्न गलगित शतगहर पुरा भएको घोषणा िनुगपनेछ। 

क्र.स.ं शतगहर 

१.  आर्ोिनाको कूल लार्त वनधायररत सीमावभत्र रहकेो (र्ाउँपावलका िा नर्रपावलकाका लावर् रु.१ 

करोडदवेख १० करोडसम्म, उपमहानर्रपावलका िा महानर्रपावलकाका लावर् रु. ५ करोड दवेख २५ करोड 

सम्म र प्रदशेको लावर् २० करोड दवेख १ अबय सम्म) । 

२.  आर्ोिना अिवध बढीमा ३ िषय भएको । 

३.  बुंदा नं १ मा उल्लेवखत क्षेत्र अन्तर्यत प्रस्ताि र्रेको (खलुाउनपुन)े । 

४.  आर्ोिना कार्ायन्िर्न र्नुयपने आिश्र्कता र प््ुटर्ाँई भएको । 

५.  आर्ोिना कार्यक्रम कार्ायन्िर्नका लावर् वित्तीर् तथा भौवतक क्षमता, कचचा पदाथय र िनशवक्तको 

उपलब्धता रहकेो । 

६.  प्रदशे िा स्थानीर् तहको आधारभतू पिूायधार वनमायणसँर् सम्बवन्धत रहकेो । 

७.  िनताको आर्स्तर तथा र्ररबी वनिारणमा र्ोर्दान परु् र्ाउने । 

८.  प्रस्ताि पेश र्ने प्रदशे िा स्थानीर् तहको िावषयक कार्यक्रम तथा बिेटमा परेको । 

९.  स्थानीर् सीप स्रोत र साधनको उपर्ोर् हुने । 

१०.  सम्बवन्धत प्रदशे िा स्थानीर् तहले कुल लार्त अनमुानको कवम्तमा ५० प्रवतशत रकम विवनर्ोिन र्रेको ।  

११.  नेपाल सरकारको प्राथवमकतामा परेको क्षेत्रसँर् सम्बवन्धत भएको । 

१२.  आर्ोिनाको विस्ततृ प्रवतिेदन ड्रइङ्र् वडिाइन स्केच भएको । 

१३.  आर्ोिनाको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न भएको । 

१४.  प्रचवलत काननू बमोविम िातािरणीर् प्रभाि मलू्र्ांकन (EIA) िा प्रारवम्भक िातािरणीर् पररक्षण (IEE) 

आिश्र्क पने भएमा सोको मलू्र्ांकन भएको । 

१५.  िावषयक लार्त सवहत आर्ोिनाको कार्ायन्िर्न र्ोिना भएको । 

१६.  नेपाल सरकारले कार्ायन्िर्न र्न ेिा प्रदशे िा स्थानीर् तहले आफ्नै िा अन्र् स्रोतबाट एिम ्समानीकरण, 

सशतय र समपरूक अनदुानबाट कार्ायन्िर्न र्ने आर्ोिना/कार्यक्रमसँर् दोहोरो नपरेको । 

१७.  िातािरणमा प्रवतकूल असर नर्ने प्रकृवतको । 



१८.  स्थानीर् तहहरूले अवधकतम पाँचिटा सम्म आर्ोिनाहरू (क्रमार्त समेत) प्रस्तािको रुपमा पेश र्नुयपनेछ 

र त्र्सरी प्रस्ताि र्दाय प्राथवमकीकरण समेत वनधायरण र्री पेश र्नुयपनेछ। सोही प्राथवमकताका आधारमा 

स्रोतको उपलब्धता हरेी आर्ोिना/कार्यक्रम छनौट र्ररनेछ । 

१९.  प्रदशेहरूको हकमा अवधकतम पन्रिटा सम्म आर्ोिनाहरू (क्रमार्त समेत) प्रस्ताि र्नुयपनछे र त्र्सरी 

प्रस्ताि र्दाय प्राथवमकीकरण समेत वनधायरण र्री पेश र्नुयपनेछ । सोही प्राथवमकताका आधारमा स्रोतको 

उपलब्धता हरेी आर्ोिना/कार्यक्रम छनौट र्ररनेछ । 

२०.  बुँदा नं १८ र १९ मा उल्लेख भए बमोविमको संख्र्ामा आर्ोिना/कार्यक्रम प्रस्ताि र्दाय आ.ि. 

२०७७/७८ तथा आ.ि. २०७८/७९ मा समपरूक अनदुान प्राप्त र्रेका बहुिषीर् प्रकृवतका 

आर्ोिनाहरूलाई अवनिार्य रुपमा पवहलो प्राथवमकतामा राखी आर्ोिना प्रस्ताि पेश र्नुयपनेछ । त्र्स्ता 

आर्ोिना/ कार्यक्रमको लावर् स्ित: बिेट विवनर्ोिन हुनेछैन । 
 

गवशेष अनुदान 

(अ) गवशेष अनुदान प्रस्ताव सम्बन्धी शतगहरिः 

५. गवशेष अनुदानको लागि गनम्न के्षत्रका आयोजना/कायगक्रममा रकम माि िनग सगकनेछिः 

क्र.स.ं मूलभूत के्षत्रहर कायगगवगध बमोगजमका के्षत्रहर 

१. वशक्षा  न्र्नू साक्षरता भएका क्षेत्रको शैवक्षक विकासका लावर् सो 

 क्षेत्रमा सञ्चालन र्ररने विशेष शैवक्षक आर्ोिना/कार्यक्रम 

२. स्िास््र् बाल मतृ्र्दूर तथा मात ृमतृ्र्दूर अत्र्वधक भएका क्षेत्रहरुमा प्रदान र्ररने स्िास््र् 

सेिा सम्बन्धी विशेष आर्ोिना/कार्यक्रम 

३. खानेपानी दरु्यम तथा आवथयक रुपले वपछवडएको क्षेत्रलाई लवक्षत र्री सञ्चालन र्ररन े

खानेपानी आपवूतय सम्बन्धी आर्ोिना/कार्यक्रम 

४. समािेशीकरण तथा 

मलूप्रिाहीकरण 

अल्पसंख्र्क, वसमान्तकृत िर्य एिम ् दरु्यम तथा वपछवडएको क्षेत्र िा आवथयक, 

सामाविक िा अन्र् कुनै प्रकारले विभेदमा परेका िर्य िा समदुार्को उत्थान िा 

विकासका लावर् तथा मवहला, बालबावलका, अपाङ्र्ता भएका व्र्वक्त तथा िेष्ठ 

नार्ररक लवक्षत र्री सञ्चालन र्ररने आर्ोिना/कार्यक्रम 

५. तहर्त सन्तलुन  प्रदशे िा स्थानीर् तहबीच भौवतक तथा मानिीर् विकासको दृव्टले सन्तलुन 

कार्म र्नय सञ्चालन र्ररने आर्ोिना/कार्यक्रम 

६. खाद्य सरुक्षा तथा 

पोषण 

खाद्यान्नको उत्पादनमा न्र्नूता भएका क्षेत्रमा खाद्य सरुक्षा तथा पोषण सवुनवित 

र्ने आर्ोिना/कार्यक्रम 

७. र्ोहोरमैला 

व्र्िस्थापन 

आधवुनक प्रविवधको उपर्ोर् र्री र्ोहोरमैला व्र्िस्थापन र्ने आर्ोिना/कार्यक्रम 

८. विपद ् व्र्िस्थापन 

तथा अन्र् 

विपद ्िोवखम न्र्वूनकरण सम्बन्धी आर्ोिना/कार्यक्रम 

 

६. गवशेष अनुदान माि िदाग आयोजना प्रस्तावको लागि तयार/पेश िनुग पने गववरण तथा कािजातहर 

कािजातहर 

(क) आर्ोिनाको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न प्रवतिेदन (Feasibility Study Report )  



(ख)  आर्ोिनाको विस्ततृ पररर्ोिना प्रवतिेदन (DPR) िा विस्ततृ ईवन्िवनर्ररङ्र् प्रवतिेदन (DER) िा 

ईवन्िवनर्ररङ्र् वडिाइन िा ड्रइङ्र् वडिाइन/स्पेवशवर्केशन सवहतको विस्ततृ प्रवतिेदन िा पिूायधार 

बाहकेका आर्ोिनाहरुमा आर्ोिना/कार्यक्रमको कार्ायन्िर्न ढाँचा र समर् तावलका 

(र्) प्रचवलत काननू बमोविम आर्ोिना/कार्यक्रमको प्रारवम्भक िातािरणीर् परीक्षण िा िातािरणीर् प्रभाि 

मलू्र्ाङ्कन प्रवतिेदन 

(घ) आर्ोिनाको कूल लार्त अनमुान सारांश (Summary of Cost Estimates) 

(ङ) आर्ोिनाको कार्ायन्िर्न र सञ्चालनबाट वसियना हुने प्रत्र्क्ष रोिर्ारीको विशे्लषण प्रवतिेदन 

(च) प्रदशेको हकमा मवन्त्रपररषद ् र स्थानीर् तहको हकमा सम्बवन्धत स्थानीर् तह कार्यपावलकाले विशेष 

अनदुान मार् र्ने सम्बन्धमा र्रेको वनणयर्को प्रवतवलवप 

(छ) प्रदशे सरकारबाट प्रदान र्ररने विशेष अनदुानको लावर् समेत कार्यक्रम/आर्ोिना प्रस्ताि र्ने भए त्र्सको 

वििरण 

(ि) एक आवथयक िषय भन्दा बढी अिवधको आर्ोिना/कार्यक्रम भए प्रत्र्ेक िषयको लावर् आिश्र्क पन े

रकमको वििरण र िावषयक अपेवक्षत भौवतक प्रर्वतको वििरण 

(झ) क्रमार्त आर्ोिना/कार्यक्रमको लावर् प्रस्ताि र्दाय आर्ोिनाको कुल लार्त, कुल ठेतका अङ्क, 

हालसम्मको कुल वनकासा रकम र वित्तीर् तथा भौवतक प्रर्वत सम्बन्धी वििरण अवनिार्य रुपमा विद्यतुीर् 

प्रणालीमा प्रवि्ट र्नुय पनेछ। 

गववरणहर 

(क) आर्ोिना कार्ायन्िर्न र सञ्चालनबाट लाभावन्ित हुने िनसंख्र्ाको वििरण 

(ख) आर्ोिना/कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने मापन र्ोग्र् प्रवतर्ल िा लाभ तथा वदर्ोपनाको अनमुावनत वििरण 

(र्) आर्ोिना वनमायण/कार्ायन्िर्न/सञ्चालन र्दाय उपर्ोर् हुने स्थानीर् श्रोत, साधन पररचालनको वििरण 

(घ) आर्ोिना/कार्यक्रम नेपाल सरकारको ितयमान नीवत तथा कार्यक्रम सम्बवन्धत प्रदशे िा स्थानीर् तहको 

नीवत तथा कार्यक्रम िावषयक कार्यक्रम र प्राथवमकतामा परेको प्ुटर्ाईकँो वििरण 

(ङ) आर्ोिना/कार्यक्रमले सम्बवन्धत प्रदशे िा स्थानीर् तहको िनताको आर्स्तर िा र्रीबी वनिारणमा 

र्ोर्दान परु्ायउने प्ुटर्ाईकँो वििरण 

(च) आर्ोिना/कार्यक्रमको कार्ायन्िर्नको लावर् वित्तीर् तथा भौवतक क्षमता र िनशवतत्त उपलब्ध रहकेो 

प्ुटर्ाईकँो वििरण 

(छ) एक आवथयक िषय भन्दा बढी अिवधको आर्ोिना/कार्यक्रम भए प्रत्र्ेक िषयको लावर् आिश्र्क पन े

रकमको वििरण र िावषयक अपेवक्षत भौवतक प्रर्वतको वििरण 

७. आयोजना/कायगक्रम प्रस्ताव िदाग गनम्न गलगित शतगहर पुरा भएको घोषणा िनुगपनेछ। 

क्र.स.ं शतगहर 

१.  आर्ोिना/कार्यक्रमको कूल लार्त सीमावभत्र रहकेो (प्रदशेको हकमा कवम्तमा रू. १० करोड र बढीमा 

रु. ३० करोड सम्म तथा स्थानीर् तहको हकमा कवम्तमा रू. ५० लाख र बढीमा र्ाउँपावलकाको हकमा 

पाँच करोड रुपैर्ा,ँ नर्रपावलकाको हकमा दश करोड रुपैर्ाँ र उपमहानर्रपावलका िा 



महानर्रपावलकाको हकमा पन्र करोड रुपैर्ाँ सम्म)  

२.  आर्ोिना/कार्यक्रम कार्ायन्िर्न र्नुयपने आिश्र्कता र प््ुटर्ाँई भएको । 

३.  आर्ोिना/कार्यक्रम कार्ायन्िर्नका लावर् वित्तीर् तथा भौवतक क्षमता र िनशवक्तको उपलब्धता रहकेो। 

४.  बुँदा नं ५ मा उवल्लवखत क्षेत्र अन्तर्यत प्रस्ताि र्रेको । (खलुाउन ुपन)े 

५.  प्रस्ताि पेश र्ने प्रदशे िा स्थानीर् तहको िावषयक कार्यक्रम तथा बिेटमा  

परेको । 

६.  नेपाल सरकारको प्राथवमकतामा परेको । 

७.  पिूायधार वनमायण सम्बवन्ध आर्ोिना/कार्यक्रमको हकमा आर्ोिनाको विस्ततृ प्रवतिेदन, ड्रइङ्र्, 

वडिाइन, स्केच भएको । 

८.  आर्ोिनाको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न भएको । 

९.  प्रचवलत काननू बमोविम िातािरणीर् प्रभाि मलू्र्ांकन (EIA) िा प्रारवम्भक िातािरणीर् पररक्षण 

(IEE) आिश्र्क पने भएमा सोको मलू्र्ांकन भएको । 

१०.  आर्ोिना/कार्यक्रमको प्रस्ताि तर्ार भएको । 

११.  िावषयक लार्त सवहत आर्ोिना/कार्यक्रमको कार्ायन्िर्न र्ोिना भएको । 

१२.  नेपाल सरकारले कार्ायन्िर्न र्ने िा प्रदशे िा स्थानीर् तहले आफ्नै िा अन्र् स्रोतबाट एिम ्

समानीकरण, सशतय र समपरूक अनदुानबाट कार्ायन्िर्न र्ने आर्ोिना/कार्यक्रमसँर् दोहोरो नपरेको । 

१३.  आर्ोिना अिवध बढीमा ३ िषय भएको । 

१४.  िातािरणमा प्रवतकूल असर नर्ने प्रकृवतको । 

१५.  स्थानीर् तहहरूले बहुिषीर् आर्ोिना सवहत अवधकतम पाँचिटा सम्म आर्ोिनाहरू प्रस्ताि र्नुयपनेछ 

र त्र्सरी प्रस्ताि र्दाय प्राथवमकीकरण समेत वनधायरण र्री पेश र्नुयपनेछ । सोही प्राथवमकताका आधारमा 

स्रोतको उपलब्धता हरेी आर्ोिना/कार्यक्रम छनौट र्ररनेछ । 

१६.  प्रदशेहरूको हकमा बहुिषीर् आर्ोिना सवहत अवधकतम दशिटा सम्म आर्ोिनाहरू प्रस्ताि र्नुयपनेछ 

र त्र्सरी प्रस्ताि र्दाय प्राथवमकीकरण समेत वनधायरण र्री पेश र्नुयपनेछ ।सोही प्राथवमकताका आधारमा 

स्रोतको उपलब्धता हरेी आर्ोिना/कार्यक्रम छनौट र्ररनेछ । 

१७.  बुँदा नं १५ र १६ मा उल्लेख भए बमोविमको संख्र्ामा आर्ोिना/कार्यक्रम प्रस्ताि र्दाय आ.ि. 

२०७७/७८ तथा आ.ि. २०७८/७९ मा विशेष अनदुान प्राप्त र्रेका बहुिषीर् प्रकृवतका 

आर्ोिनाहरूलाई अवनिार्य रुपमा पवहलो प्राथवमकतामा राखी आर्ोिना प्रस्ताि पेश र्नुयपनेछ । 

त्र्स्ता आर्ोिना/ कार्यक्रमको लावर् स्ित: बिेट विवनर्ोिन हुनेछैन । 

८. आर्ोिना/कार्यक्रम प्रस्ताि र्दाय रावरिर् र्ोिना आर्ोर्ले कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाएको विद्यतुीर् प्रणाली 

www.csgrants.gov.np बाट वििरणहरु अनलाईनमा भरी प्रस्ताि र्नुयपनेछ। उल्लेवखत कार्िातहरु अनलाईनमा 

पेश र्नय नसवकने (प्रत्र्ेक र्ाईल 1 MB भन्दा ठूलो) भएमा त्र्सको सारांश तर्ार र्री पेश र्नुय पनेछ। रावरिर् र्ोिना 

आर्ोर्ल ेआिश्र्क भएमा उक्त कार्िातको प्रवतवलपी मर्ाउन सतनेछ। 

९. आयोजना प्रस्ताव सम्बन्धी अन्य जानकारीको लागि सलंग्न फाईलहरू हेनग सगकनेछ। 

(क) समपरूक अनदुान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविवध, २०७७ 

(ख) विशेष अनदुान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविवध, २०७७ 

(ग) आर्ोिना वििरण िेबसाईटमा भने प्रर्ोर्कताय पवुस्तका 

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

