प्रदे श र स्थानीय तहमा समपूरक तथा विशेष अनुदान बााँडफााँट गनन आयोजना/कायनक्रम प्रस्ताि आव्हान गररएको सूचना
(प्रकाशशत मममतिः 2076/06/07)
समपूरक अनुदान सम्बन्धी कायनविमध, २०७५ र सं शोधन कायनविमध, २०७६ तथा विशेष अनुदान सम्बन्धी
कायनविमध,

२०७५

र

सं शोधन

कायनविमध,

२०७६

मा

व्यिस्था

भएबमोशजम

प्रदे श

र

स्थानीय

तहबाट

कायनक्रमहरू/आयोजनाहरूमा समपूरक तथा विशेष अनुदान माग गनन आयोजना/कायनक्रम प्रस्ताि सवहत वििरणहरू तयार
गरी यो सूचना जारी भएको ३० ददनमभत्र अनलाईनमाफनत राविय योजना आयोगमा पठाउनुहन
ु सबै प्रदे श तथा स्थानीय
तहलाई यो सूचना जारी गररएको छ।
प्रस्ताि पेश गदान प्रदे श तहको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषदको कायानलयबाट र स्थानीय तहको हकमा
सम्बशन्धत महानगरपामलका, उपमहानगरपामलका, नगरपामलका िा गाउाँपामलकाबाट पेश गनुप
न नेछ। आयोजना प्रस्ताि
सम्बन्धी शतन तथा अन्य आिश्यक कागजात र वििरणको जानकारीको लामग राविय योजना आयोगको िेिसाइट
www.npc.gov.np मा गई “समपूरक तथा विशेष अनुदानको लामग प्रस्ताि पेश गने” मलं कमा जानुहन
ु अनुरोध छ ।आिश्यक
सूचना तथा फाईलहरू समेत उक्त मलं कबाट डाउनलोड गनन सवकनेछ । यस सम्बन्धी अन्य जानकारी आिश्यक भएमा
कायानलय समयमा राविय योजना आयोगमा टे मलफोन नं. ०१४२१११५८ मा र समपूरक अनुदानको लामग

mgrant@npc.gov.np र विशेष अनुदानको लामग sgrant@npc.gov.np मा सम्पकन गनन सवकनेछ ।
समपूरक तथा विशेष अनुदानको लामग कायनक्रम प्रस्ताि पेश गनन अनलाईन प्रणालीमा लग ईन गने प्रकृया यस प्रकार
रहेको छ ।
१. प्रदे शहरूको लामग लग-इन गने वििरणहरू राविय योजना आयोगबाट फोन माफनत उपलब्ध गराईनेछ।
www.npc.gov.np मा “समपूरक तथा विशेष अनुदानको लामग प्रस्ताि पेश गने” मलं क खोल्ने र उक्त वििरणहरू राखी
लग ईन गने।
२. महानगरपामलका, उपमहानगरपामलका, नगरपामलका िा गाउाँपामलकाको लामग, सं घीय माममला तथा सामान्य प्रशासन
मन्त्रालयमा रहेको सम्बशन्धत स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अमधकृतको मोबाईल नम्बर रूजु गरी लग इन गने
वििरणहरू पठाइनेछ। आयोगको िेिसाईट www.npc.gov.np मा गई “समपूरक तथा विशेष अनुदानको लामग प्रस्ताि
पेश गने” मलं क खोली उक्त वििरणहरू राखी लग इन गने।

समपूरक अनुदान
(अ) समपूरक अनुदान प्रस्ताि सम्बन्धी शतनहरूिः
१. समपूरक अनुदानको लामग मनम्न क्षेत्रका पररयोजना रकम माग गनन सवकनेछिःक्र.सं .

मूलभूत क्षेत्रहरू

कायनविमध बमोशजमका क्षेत्रहरू

१

आमथनक क्षेत्र

(क) पयनटन पूिानधार मनमानण आयोजना/कायनक्रम

२

कृवष, भूममसुधार तथा

क. कृवष उपजको भण्डारण गृह तथा शीतगृह सम्बन्धी आयोजना/कायनक्रम

िन क्षेत्र

ख. निीनतम प्रविमधको प्रयोग गरी कायानन्ियन गररने मसं चाई तथा नदी
मनयन्त्रण आयोजना/कायनक्रम
ग. िन तथा िातािरण सं रक्षण सम्बन्धी आयोजना/कायनक्रम

क्र.सं .
३

मूलभूत क्षेत्रहरू

कायनविमध बमोशजमका क्षेत्रहरू

पूिानधार क्षेत्र

क. ग्रामीण क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती विकासका लामग कायानन्ियन गररने नमूना
आिास आयोजना/कायनक्रम
ख. मझौला तथा ठू ला पुल मनमानण सम्बन्धी आयोजना/कायनक्रम
ग. सौयन, िायु, जैविक लगायतका िैकशल्पक उजान उत्पादन र विज्ञान तथा
प्रविमध पूिानधार मनमानणसाँग सम्बशन्धत आयोजना/कायनक्रम

घ. स्थानीय, ग्रामीण िा कृवष सडक, जल मागन, शहरी सडक िा प्रदे श
लोकमागनसाँग सम्बशन्धत सडक आयोजना

ङ. विद्युत सेिाबाट िशित रहेको तथा राविय प्रसारण लाईनको पहुाँच नभएको
क्षेत्रमा कायानन्ियन गररने विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण
आयोजना/कायनक्रम
४

सामाशजक क्षेत्र

क. प्रदे श विश्वविद्यालय, विद्यालय भिन मनमानण जस्ता शैशक्षक पूिानधार मनमानण
सम्बन्धी आयोजना/कायनक्रम

ख. स्िास््य चौकी अस्पताल तथा सोसाँग सम्बशन्धत पूिानधार मनमानण
आयोजना/कायनक्रम
ग. खानेपानी सम्बन्धी आयोजना/कायनक्रम
घ. निीनतम प्रविमधको प्रयोग गरी फोहोरमै लाको प्रशोधन र व्यिस्थापन गने
आयोजना/कायनक्रम
५

सुशासन तथा अन्य क्षेत्र

क. स्थानीय तहको िडा कायानलय रहने भिन मनमानण आयोजना/कायनक्रम
ख. नेपाल सरकारको नीमत तथा कायनक्रम र बजेटमा सं घ, प्रदे श र स्थानीय
ु लगानीमा कायानन्ियन गने गरी तोवकएका
तहबीच सहकायन र सं यक्त
आयोजना/कायनक्रम

२. समपूरक अनुदानको लामग आयोजना/कायनक्रमको कूल लागत, बजेट सीमा, आयोजना अिमध र प्रस्िात पेश गने समय
सीमा
(क)

गाउाँपामलका िा नगरपामलकाबाट कायानन्ियन गररने आयोजना/कायनक्रमको कुल लागत अनुमान एक करोड
रुपैयााँदेशख दश करोड रुपैयााँसम्म,

(ख)

उपमहानगरपामलका िा महानगरपामलकाबाट कायानन्ियन गररने आयोजना/कायनक्रमको कुल लागत अनुमान
पााँच करोड रुपैयााँदेशख पच्चीस करोड रुपैयााँसम्म,

(ग)

प्रदे श सरकारबाट कायानन्ियन हुने आयोजना/कायनक्रमको कुल लागत अनुमान बीस करोड रुपैयााँ दे शख एक
अबन रुपैयााँसम्म।

(घ)

समपूरक अनुदानबाट कायानन्ियन हुने आयोजनाको िावषनक अनुमामनत खचनमा कम्तीमा ५०% रकम सम्बशन्धत
प्रदे श िा स्थानीय तहबाट सहलगानीको रुपमा छु ट्टाएको हुन ु पनेछ ।

(ङ)

समपूरक अनुदानको लामग रकम माग गने आयोजना/कायनक्रम बढीमा ३ िषनमा सम्पन्न हुनपु नेछ ।

३. समपूरक अनुदान माग गदान आयोजना प्रस्तािको लामग तयार/पेश गनुन पने वििरण तथा कागजातहरू
कागजातहरू
(क)

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रमतिेदन (Feasibility Study Report)

(ख)

आयोजनाको विस्तृत पररयोजना प्रमतिेदन (DPR) िा विस्तृत ईशिमनयररङ् प्रमतिेदन (DER) िा ईशिमनयररङ्
मडजाईन िा ड्रईङ् मडजाईन/स्पेमसवफकेशन सवहतको विस्तृत प्रमतिेदन
प्रचमलत कानून बमोशजम आयोजना/कायनक्रमको प्रारशम्भक िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय प्रभाि

(ग)

मूल्याङ्कन प्रमतिेदन,
(घ)

आयोजनाको कूल लागत अनुमान सारांश (Summary of Cost Estimates)

(ङ)

आयोजना कायानन्ियन र सिालनबाट मसजनना हुने प्रत्यक्ष रोजगारीको विश्लेषण प्रमतिेदन

(च)

प्रदे श िा स्थानीय तहले समपूरक अनुदान माग गने सम्बन्धमा गरे को मनणनयको प्रमतमलवप,

वििरणहरू
(क)

आयोजना कायानन्ियन र सिालनबाट लाभाशन्ित हुने जनसं ख्याको वििरण

(ख)

आयोजना/कायनक्रमबाट प्राप्त हुने मापन योग्य प्रमतफल िा लाभको अनुमामनत वििरण,

(ग)

आयोजना मनमानण/कायानन्ियन/सिालन गदान उपयोग हुने स्थानीय श्रोत, साधनको वििरण

(घ)

आयोजना/कायनक्रम नेपाल सरकारको ितनमान नीमत तथा कायनक्रम, सम्बशन्धत प्रदे श िा स्थानीय तहको नीमत
तथा कायनक्रम, िावषनक कायनक्रम र प्राथममकतामा परे को पुष्ट्याईको वििरण

(ङ)

आयोजनाले सम्बशन्धत प्रदे श िा स्थानीय तहको पूिानधार मनमानणसं ग सम्बशन्धत रहे को पुष्ट्याईको वििरण

(च)

आयोजनाले सम्बशन्धत प्रदे श िा स्थानीय तहको जनताको आयस्तर िा गरीबी मनिारणमा योगदान पु्याउने
पुष्ट्याईको वििरण

(छ)

आयोजना कायानन्ियनको लामग भौमतक क्षमता र जनशशक्त उपलब्ध रहेको पुष्ट्याईको वििरण

(ज)

एक आमथनक िषन भन्दा बढी अिमधको आयोजना/कायनक्रम भए प्रत्येक िषनको लामग आिश्यक पने रकमको
वििरण र िावषनक अपेशक्षत भौमतक प्रगमतको वििरण

४. आयोजना प्रस्ताि गदान मनम्नमलशखत शतनहरू पुरा भएको घोषणा गनुप
न नेछ ।
क्र.सं . शतनहरू
१.

आयोजनाको कुल लागत मनधानररत सीमामभत्र रहे को (गाउाँपामलका िा नगरपामलकाका लामग रू. १
करोडदे शख १० करोडसम्म, उप महानगरपामलका िा महानगरपामलकाका लामग रू. ५ करोड दे शख
२५ करोडसम्म र प्रदे शका लामग २० करोड दे शख १ अबनसम्म)

२.

आयोजना अिमध बढीमा ३ िषन भएको

३.

बुदा नं. ३ मा उल्लेशखत क्षेत्र अन्तगनत प्रस्ताि गरे को (खुलाउनुपने)

४.

आयोजना कायानन्ियन गनुप
न ने आिश्यकता र पुष्ट्याई भएको

५.

आयोजना कायनक्रम कायानन्ियनका लामग भौमतक क्षमता तथा जनशशक्त उपलब्धता रहे को

६.

प्रदे श िा स्थानीय तहको आधारभूत पूिानधार मनमानणसाँग सम्बशन्धत रहे को

७.

जनताको आयस्तर तथा गररबी मनिारणमा योगदान पु्याउने

८.

प्रस्ताि पेश गने प्रदे श िा स्थानीय तहको िावषनक कायनक्रम तथा बजेटमा परे को

९.

स्थानीय सीप, स्रोत र साधनको उपयोग हुने

क्र.सं . शतनहरू
१०.

कशम्तमा ५0 प्रमतशत रकम विमनयोजन गरे को

११.

नेपाल सरकारको प्राथममकतामा परे को क्षेत्रसाँग सम्बशन्धत भएको

१२.

आयोजनाको विस्तृत प्रमतिेदन, ड्रइङ्ग, मडजाईन, स्केच भएको

१३.

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको

१४.

प्रचमलत कानुन बमोशजम िातािरणीय प्रभाि मूल्यांकन िा प्रारशम्भक िातािरणीय मूल्यांकन आिश्यक
पने भएमा सो मूल्यांकन भएको

१५.

िावषनक लागत सवहत आयोजनाको कायानन्ियन योजना भएको

१६.

नेपाल सरकारले कायानन्ियन गने िा प्रदे श िा स्थानीय तहले आफ्नै िा अन्य स्रोतबाट एिम्

१७.

िातािरणमा प्रमतकूल असर नगने प्रकृमतको

समानीकरण, सशतन र समपुरक अनुदानबाट कायानन्ियन गने कायनक्रम/आयोजनासाँग दोहोरो नपरे को

५. आयोजन प्रस्ताि गदान राविय योजना आयोगले तयार गरे को िेि साईटबाट वििरणहरू अनलाईन भरी प्रस्ताि गनुप
न नेछ
। मामथ क्र.स. ३ मा उल्लेशखत कागजातहरू अनलाईनमा पेश गने नसक्ने (प्रत्येक फाईल 10MB भन्दा ठु लो) भएमा
त्यसको सारांश तयार गरी पेश गनुन पनेछ । राविय योजना आयोग लाई आिस्यक भएमा उक्त कागजातको प्रमतमलपी
मगाउन सक्नेछ ।

विशेष अनुदान
(अ) विशेष अनुदान प्रस्ताि सम्बन्धी शतनहरूिः
६. विशेष अनुदानको लामग मनम्न क्षेत्रका आयोजना/कायनक्रममा रकम माग गनन सवकनेछिःक्र.सं .
१

मुलभूत क्षेत्रहरू
शशक्षा

कायनविमध बमोशजमका क्षेत्रहरू
न्यून साक्षरता भएका क्षेत्रको शैशक्षक विकासको लामग सो क्षेत्रमा सिालन गररने विशेष
शैशक्षक कायनक्रम/आयोजना

२

स्िास््य

बाल मृत्यूदर तथा मातृ मृत्यूदर अत्यामधक भएका क्षेत्रहरूमा प्रदान गररने आधारभूत
स्िास््य सेिा सम्बन्धी विशेष कायनक्रम/आयोजना

३

खानेपानी

दुगम
न तथा आमथनक रूपले वपछमडएको क्षेत्रलाई लशक्षत गरी सिालन गररने खानेपानी आपूमतन
सम्बन्धी कायनक्रम/आयोजना

४

५

समािेशीकरण तथा

अल्पसं ख्यक, मसमान्तकृत िगन एिम दुगम
न तथा वपछमडएको क्षेत्र िा आमथनक, सामाशजक िा

मूलप्रिाहीकरण

अन्य कुनै प्रकारले विभेद परे का िगन िा समुदाय उत्थान िा विकासको लामग लशक्षत गरी

तहगत सन्तुलन

प्रदे श िा स्थानीय तहबीच भौमतक तथा मानिीय विकासको दृविले सन्तुलन कायम गनन

सिालन गररने कुनै कायनक्रम/आयोजना
सिालन गररने कायनक्रम/आयोजना

६

खाद्य सुरक्षा

खाद्यान्नको उत्पादनमा न्यूनता भएका क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षा सुमनशित गने कायनक्रम/आयोजना

७

फोहोर मैला

आधुमनक प्रविमधको उपयोग गरी फोहोरमैला व्यिस्थापन गने कायनक्रम/आयोजना

व्यिस्थापन

७. विशेष अनुदान माग गदान आयोजना प्रस्तािको लामग तयार/पेश गनुन पने वििरण तथा कागजातहरू
कागजातहरू
(क)

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रमतिेदन (Feasibility Study Report)

(ख)

आयोजनाको विस्तृत पररयोजना प्रमतिेदन (DPR) िा विस्तृत ईशिमनयररङ् प्रमतिेदन (DER) िा ईशिमनयररङ्
मडजाईन िा ड्रईङ् मडजाईन/स्पेमसवफकेशन सवहतको विस्तृत प्रमतिेदन िा पुिानधार बाहे कका आयोजनामा
आयोजना/कायनक्रमको कायानन्ियन ढााँचा र समयतामलका

(ग)

प्रचमलत कानून बमोशजम आयोजना/कायनक्रमको प्रारशम्भक िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय प्रभाि
मूल्याङ्कन प्रमतिेदन,

(घ)

आयोजनाको कूल लागत अनुमान सारांश (Summary of Cost Estimates)

(ङ)

आयोजना कायानन्ियन र सिालनबाट मसजनना हुने प्रत्यक्ष रोजगारीको विश्लेषण प्रमतिेदन

(च)

प्रदे श िा स्थानीय तहले विशेष अनुदान माग गने सम्बन्धमा गरे को मनणनयको प्रमतमलवप,

वििरणहरू
(क)

आयोजना कायानन्ियन र सिालनबाट लाभाशन्ित हुने जनसं ख्याको वििरण

(ख)

आयोजना/कायनक्रमबाट प्राप्त हुने मापन योग्य प्रमतफल िा लाभको अनुमामनत वििरण,

(ग)

आयोजना मनमानण/कायानन्ियन/सिालन गदान हुने स्थानीय श्रोत, साधन पररचालनकोवििरण

(घ)

आयोजना/कायनक्रम नेपाल सरकारको ितनमान नीमत तथा कायनक्रम, सम्बशन्धत प्रदे श िा स्थानीय तहको नीमत
तथा कायनक्रम, िावषनक कायनक्रम र प्राथममकतामा परे को पुष्ट्याईको वििरण

(ङ)

आयोजनाले सम्बशन्धत प्रदे श िा स्थानीय तहको जनताको आयस्तर िा गरीबी मनिारणमा योगदान पु्याउने
पुष्ट्याईको वििरण

(च)

आयोजना कायानन्ियनको लामग वित्तीय तथा भौमतक क्षमता र जनशशक्त उपलब्ध रहेको पुष्ट्याईको वििरण

(छ)

एक आमथनक िषन भन्दा बढी अिमधको आयोजना/कायनक्रम भए प्रत्येक िषनको लामग आिश्यक पने रकमको
वििरण र िावषनक अपेशक्षत भौमतक प्रगमतको वििरण

८. आयोजना प्रस्ताि गदान मनम्नमलशखत शतनहरू पुरा भएको घोषणा गनुप
न नेछ :
क्र.सं . शतनहरू
१.

आयोजनाको कुल लागत सीमामभत्र रहेको (प्रदे शको हकमा कम्तीमा रू. १० करोड र स्थानीय तहको हकमा
कम्तीमा रू. ५० लाख)

२.

आयोजना कायानन्ियन गनुप
न ने आिश्यकता र पुष्ट्याई भएको

३.

आयोजना कायनक्रम कायानन्ियनका लामग भौमतक क्षमता तथा जनशशक्त उपलब्धता रहे को

४.

मामथ उल्लेशखत क्षेत्र अन्तगनत प्रस्ताि गरे को

५.

प्रस्ताि पेश गने प्रदे श िा स्थानीय तहको िावषनक कायनक्रम तथा बजेटमा परे को

६.

नेपाल सरकारको प्राथममकतामा परे को

७.

पूिध
न ार मनमानण सम्बन्धी आयोजनाको हकमा आयोजनाको विस्तृत प्रमतिेदन, ड्रइङ्ग, मडजाईन, स्केच भएको

८.

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको

९.

प्रचमलत कानुन बमोशजम िातािरणीय प्रभाि मूल्यांकन िा प्रारशम्भक िातािरणीय मूल्यांकन आिश्यक पने भएमा
सो मूल्यांकन भएको

क्र.सं . शतनहरू
१०. आयोजनाको प्रस्ताि तयार भएको
११. िावषनक लागत सवहत आयोजनाको कायानन्ियन योजना भएको
१२. नेपाल सरकारले कायानन्ियन गने िा प्रदे श िा स्थानीय तहले आफ्नै िा अन्य स्रोतबाट एिम् समानीकरण, सशतन
र समपुरक अनुदानबाट कायानन्ियन गने कायनक्रम/आयोजनासाँग दोहोरो नपरे को

१३. आयोजना अिमध बढीमा ३ िषन भएको
१४. िातािरणमा प्रमतकूल असर नगने प्रकृमतको
९. आयोजना प्रस्ताि गदान राविय योजना आयोगले तयार गरे को िेि साईटबाट वििरणहरू अनलाईन भरी प्रस्ताि
गनुप
न नेछ । उल्लेशखत कागजातहरू अनलाईनमा पेश गने नसवकने ( प्रत्येक फाईल 10MB भन्दा ठु लो ) भएमा
त्यसको सारांश तयार गरी पेश गनुन पनेछ । राविय योजना आयोगमा आिश्यक भएमा उक्त कागजातको प्रमतमलपी
मगाउन सक्नेछ ।
१०. आयोजना प्रस्तािसम्बन्धी अन्य जानकारीको लामग सं लग्न फाईलहरू हेन न सवकनेछ ।
(क)

समपूरक अनुदान सम्बन्धी कायनविधी, 207५

(ख)

समपुरक अनुदान सम्बन्धी कायनविधी (पवहलो सं शोधन), 207६

(ग)

मबशेष अनुदान सम्बन्धी कायनविधी, 207५

(घ)

विशेष अनुदान सम्बन्धी कायनविधी (पवहलो सं शोधन), 207६

(ङ)

आयोजना वििरण िेि साईटमा भने प्रयोगकतान पूशस्तका

