नेपाल सरकार

राष्ट्रिय योजना आयोग
ष्ट्सिंहदरबार, काठमाडौं
प्रदेश र स्थानीय तहमा आ.व. २०७८/७९ का लाष्ट्ग सघिं ीय समपरू क तथा ष्ट्वशेष अनदु ान
अन्तगगत सञ्चालन गररने आयोजना/कायगक्रमका लाष्ट्ग प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना
(प्रकाष्ट्शत ष्ट्मष्ट्तिः २०७७/०८/३०)
समपरू क अनदु ान सम्बन्धी कार्यविवध, २०७५ (दोस्रो सश
ं ोधन, २०७६) र विशेष अनदु ान सम्बन्धी कार्यविवध, २०७५ (दोस्रो
सश
ं ोधन, २०७६) मा व्र्िस्था भएबमोविम प्रदेश र स्थानीर् तहबाट आ.ि. २०७८/७९ मा कार्ायन्िर्न हुने
आर्ोिना/कार्यक्रमहरुको लावि सघं ीर् समपरू क तथा विशेष अनदु ान अन्तियत सञ्चालन हुने आर्ोिना/कार्यक्रम प्रस्तािसवहत
वििरणहरु तर्ार िरी २०७७ पौष मसान्तवभत्र रावरिर् र्ोिना आर्ोिको र्ससम्बन्धी विद्यतु ीर् प्रणालीमार्य त मात्र माि िनय सबै
प्रदेश तथा स्थानीर् तहको िानकारीको लावि र्ो सचू ना प्रकावशत िररएको छ।
प्रस्ताि पेश िदाय प्रदेशको हकमा सम्बवन्धत मख्ु र्मन्त्री तथा मवन्त्रपररषदक
् ो कार्ायलर्बाट र स्थानीर् तहको हकमा सम्बवन्धत
महानिरपावलका, उपमहानिरपावलका, निरपावलका र िाउँपावलकाबाट पेश िनयु पनेछ । आर्ोिना प्रस्ताि सम्बन्धी शतय,
आिश्र्क काििात, सचू ना तथा र्ाईलहरु आर्ोिको िेबसाईट www.npc.gov.np मा उपलब्ध छन् । र्स सम्बन्धी थप
िानकारी आिश्र्क भएमा कार्ायलर् समर्मा आर्ोिको टेवलर्ोन न.ं : ०१-४२११११३ (समपरू क अनदु ान) तथा ०१-४२१११२४
(विशेष अनदु ान) र इमेल मार्य त समपरू क अनदु ानको लावि mgrant@npc.gov.np तथा विशेष अनदु ानको लावि
sgrant@npc.gov.np मा सम्पकय िनय सवकनेछ।
आर्ोिना तथा कार्यक्रम प्रस्ताि अनलाईन प्रणालीमा प्रविष्ट िने प्रवक्रर्ा र्सप्रकार रहेको छ:
१. प्रदेशका लावि लि-इन िने वििरणहरु आर्ोिबाट र्स अिावि नै उपलब्ध िराईसवकएको छ। र्स सम्बन्धी िेबसाइट
www.msgrants.gov.np मा िई समपरू क तथा विशेष अनदु ानको लावि प्रस्ताि पेश िने वलङ्क खोली वििरणहरु भरी
पठाउने।
२. स्थानीर् तहको लावि लि-इन िने वििरणहरु आर्ोिबाट र्स अिावि नै उपलब्ध िराईसवकएको छ । र्स सम्बन्धी िेबसाइट
www.msgrants.gov.np मा िई समपरू क तथा विशेष अनदु ानको लावि प्रस्ताि पेश िने वलङ्क खोली वििरणहरु भरी
पठाउने।

समपूरक अनुदान
(अ) समपूरक अनुदान प्रस्ताव सम्बन्धी शतगहरिः
१. समपूरक अनुदानका लाष्ट्ग ष्ट्नम्न क्षेत्रका पररयोजनामा रकम माग गनग सष्ट्कनेछिः
क्र.सिं.
१
२.

मूलभूत क्षेत्रहर
आवथयक क्षेत्र
कृ वष भवू मसधु ार तथा िन क्षेत्र

३.

पिू ायधार क्षेत्र

४.

सामाविक क्षेत्र

५

सश
ु ासन तथा अन्र् क्षेत्र

कायगष्ट्वष्ट्ध बमोष्ट्जमका क्षेत्रहर
क. पर्यटन पिू ायधार वनमायण आर्ोिना/ कार्यक्रम
क. कृ वष उपिको भण्िारण िृह तथा शीतिृह सम्बन्धी
आर्ोिना/ कार्यक्रम
ख. निीनतम् प्रविवधको प्रर्ोि िरी कार्ायन्िर्न िररने
वसँचाई तथा नदी वनर्न्त्रण आर्ोिना/कार्यक्रम
ि. िन तथा िातािरण संरक्षण सम्बन्धी
आर्ोिना/कार्यक्रम
क. ग्रामीण क्षेत्रमा एकीकृ त बस्ती विकासका लावि
कार्ायन्िर्न िररने नमना आिास आर्ोिना/कार्यक्रम
ख. मझौला तथा ठूला पुल वनमायण सम्बन्धी
आर्ोिना/कार्यक्रम
ि. सौर्य, िार्,ु िैविक लिार्तका िैकवपपक उिाय
उत्पादन र विज्ञान तथा प्रविवध पिू ायधार वनमायणसँि
सम्बन्धी आर्ोिना/कार्यक्रम
घ. स्थानीर् ग्रामीण िा कृ वष सिक िल मािय शहरी
सिक िा प्रदेश लोकमािय सम्बवन्धत सिक
आर्ोिना
ङ. विद्यतु सेिाबाट िवञ्चत रहेका तथा रावरिर् प्रसारण
लाईनको पहुचँ नभएको क्षेत्रमा कार्ायन्िर्न िररने
विद्यतु उत्पादन तथा प्रसारण आर्ोिना/कार्यक्रम
क. प्रदेश विश्वविद्यालर्, विद्यालर् भिन वनमायण
सम्बन्धी आर्ोिना कार्यक्रम
ख. स्िास््र् चौकी अस्पताल तथा सोसँि सम्बन्धी
पिू ायधार वनमायण आर्ोिना/कार्यक्रम
ि. खानेपानी सम्बन्धी आर्ोिना/ कार्यक्रम
घ. निीनतम् प्रविवधको प्रर्ोि िरी र्ोहोरमैला प्रशोधन
र व्र्िस्थापन िने आर्ोिना/कार्यक्रम
क. स्थानीर् तहको ििा कार्ायलर् रहने भिन वनमायण
आर्ोिना/कार्यक्रम
ख. नेपाल सरकारको नीवत तथा कार्यक्रम र बिेटमा संघ,
प्रदेश र स्थानीर् तहबीच सहकार्य र संर्क्त
ु लिानीमा
कार्ायन्िर्न िने िरी तोवकएका आर्ोिना/कार्यक्रम

२. समपूरक अनुदानको लाष्ट्ग आयोजना कायगक्रमको कूल लागत बजेट सीमा आयोजना अवष्ट्ध र प्रस्ताव पेश
गने समय सीमा
(क) िाउँ पावलका िा निरपावलकाबाट कार्ायन्िर्न िररने आर्ोिना कार्यक्रमको कूल लाित अनम
ु ान एक करोि
रुपैर्ाँदवे ख दश करोि रुपैर्ाँसम्म
(ख) उपमहानिरपावलका िा महानिरपावलकाबाट कार्ायन्िर्न िररने आर्ोिना कार्यक्रमको कूल लाित अनम
ु ान पाँच
करोि रुपैर्ाँदवे ख पवचचस करोि रुपैर्ाँसम्म
(ि) प्रदेश सरकारबाट कार्ायन्िर्न हुने आर्ोिना कार्यक्रमको कूल लाित अनम
ु ान बीस करोि रुपैर्ाँदवे ख एक अबय
रुपैर्ाँसम्म
(घ) समपरू क अनद
ु ानबाट कार्ायन्िर्न हुने आर्ोिनाको िावषयक अनमु ावनत खचयमा कवम्तमा ५० प्रवतशत रकम
सम्बवन्धत प्रदेश िा स्थानीर् तहबाट सहलिानीको रुपमा छुट्र्ाएको हुनु पनेछ।
(ङ) समपरू क अनद
ु ानको लावि रकम माि िने आर्ोिना कार्यक्रम बढीमा ३ िषयमा सम्पन्न हुनु पनेछ।
३. समपूरक अनुदान माग गदाग आयोजना प्रस्तावको लाष्ट्ग तयार/पेश गनगु पने ष्ट्ववरण तथा कागजातहर
कागजातहर
(क) आर्ोिनाको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न प्रवतिेदन (Feasibility Study Report )
(ख) आर्ोिनाको विस्तृत पररर्ोिना प्रवतिेदन (DPR) िा विस्तृत ईवन्िवनर्ररङ्ि प्रवतिेदन (DER) िा
ईवन्िवनर्ररङ्ि वििाईन िा ड्रईङ्ि वििाईन/स्पेवशवर्के शन सवहतको विस्तृत प्रवतिेदन
(ि) प्रचवलत काननू बमोविम आर्ोिना/कार्यक्रमको प्रारवम्भक िातािरणीर् परीक्षण िा िातािरणीर् प्रभाि
मपू र्ाङ्कन प्रवतिेदन
(घ) आर्ोिनाको कूल लाित अनुमान सारांश (Summary of Cost Estimate)
(ङ) आर्ोिनाको कार्ायन्िर्न र संञ्चालनबाट वसियना हुने प्रत्र्क्ष रोिारीको विश्लेषण प्रवतिेदन
(च) प्रदेश िा स्थानीर् तहले समपरू क अनदु ान माि िने सम्बन्धमा िरे को वनणयर्को प्रवतवलवप
ष्ट्ववरणहर
(क)
(ख)
(ि)
(घ)

आर्ोिना/कार्ायन्िर्न र सञ्चालनबाट लाभावन्ित हुने िनसंख्र्ाको वििरण
आर्ोिना/कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने मापनर्ोग्र् प्रवतर्ल िा लाभको अनमु ावनत वििरण
आर्ोिना वनमायण कार्ायन्िर्न/ सञ्चालन िदाय उपर्ोि हुने स्थानीर् श्रोत साधनको वििरण
आर्ोिना/कार्यक्रम नेपाल सरकारको ितयमान नीवत तथा कार्यक्रम सम्बवन्धत प्रदेश िा स्थानीर् तहको नीवत तथा
कार्यक्रम िावषयक कार्यक्रम र प्राथवमकताममा परे को पष्टु र्ाईको
ँ वििरण
(ङ) आर्ोिना सम्बवन्धत प्रदेश िा स्थानीर् तहको पिू ायधार वनमायणसँि सम्बवन्धत रहेको पष्टु र्ाईको
ँ वििरण
(च) आर्ोिनाले सम्बवन्धत प्रदेश िा स्थानीर् तहको िनताको आर्स्तर िा िरीबी वनिारणमा र्ोिदान पर्ु र्ाउने
पष्टु र्ाईको
ँ वििरण
(छ) आर्ोिनाको कार्ायन्िर्नको लावि भौवतक क्षमता र िनशवति उलब्ध रहेको पष्टु र्ाईको
ँ वििरण
(ि) एक आवथयक िषय भन्दा बढी अिवधको आर्ोिना कार्यक्रम भए प्रत्र्ेक िषयको लावि आिश्र्क पने रकमको
वििरण र िावषयक अपेवक्षत भौवतक प्रिवतको वििरण।

४. आयोजना प्रस्ताव गदाग ष्ट्नम्न ष्ट्लष्ट्ित शतगहर पुरा भएको घोषणा गनगुपनेछ।
क्र.स.िं शतगहर
१.
आर्ोिनाको कूल लाित वनधायररत सीमावभत्र रहेको (िाउँ पावलका िा निरपावलकाका लावि रु.१ करोिदेवख
१० करोिसम्म उपमहानिरपावलका िा महानिरपावलकाका लावि रु. ५ करोि देवख २५ करोि सम्म र
प्रदेशको लावि २० करोि देवख १ अबय सम्म) ।
२.
आर्ोिना अिवध बढीमा ३ िषय भएको ।
३.
बँदु ा न.ं ३ मा उपलेवखत क्षेत्रअन्तियत प्रस्ताि िरे को (खल
ु ाउनुपने) ।
४.
आर्ोिना कार्ायन्िर्न िनयपु ने आिश्र्कता र पष्टु ्र्ाँई भएको ।
५.
आर्ोिना कार्यक्रम कार्ायन्िर्नका लावि भौवतक क्षमता तथा िनशवक्तको उपलब्धता रहेको ।
६.
प्रदेश िा स्थानीर् तहको आधारभतू पिू ायधार वनमायणसँि सम्बवन्धत रहेको ।
७.
िनताको आर्स्तर तथा िरीबी वनिारणमा र्ोिदान पर्ु र्ाउने ।
८.
प्रस्ताि पेश िने प्रदेश िा स्थानीर् तहको िावषयक कार्यक्रम तथा बिेटमा परे को ।
९.
स्थानीर् सीप, स्रोत र साधनको उपर्ोि हुने ।
१०.
कवम्तमा ५० प्रवतशत रकम सम्बवन्धत तहले व्र्होने िरी विवनर्ोिन िरे को ।
११.
नेपाल सरकारको प्राथवमकतामा परे को क्षेत्रसँि सम्बवन्धत भएको ।
१२.
आर्ोिनाको विस्तृत प्रवतिेदन, ड्रईङ्ि वििाईन, स्के च भएको ।
१३.
आर्ोिनाको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न भएको।
१४.
प्रचवलत काननू बमोविम िातािरणीर् प्रभाि मपू र्ांकन (EIA) िा प्रारवम्भक िातािरणीर् पररक्षण (IEE)
आिश्र्क पने भएमा सोको मपू र्ाङ्कन भएको ।
१५.
िावषयक लाित सवहत आर्ोिनाको कार्ायन्िर्न र्ोिना भएको ।
१६.
नेपाल सरकारले कार्ायन्िर्न िने िा प्रदेश िा स्थानीर् तहले आफ्नै िा अन्र् स्रोतबाट एिम् समानीकरण,
सशतय र समपरू क अनदु ानबाट कार्ायन्िर्न िने आर्ोिना/कार्यक्रमसँि दोहोरो नपरे को ।
१७.
िातािरणमा प्रवतकूल असर निने प्रकृ वतको ।
१८.
स्थानीर् तहहरूले अवधकतम पाँचिटा आर्ोिनाहरू (बहुिषीर् आर्ोिनासमेत) प्रस्तािको रूपमा पेश
िनयपु नेछ र त्र्स्ता आर्ोिनाहरूको प्राथवमकीकरण समेत वनधायरण िरी पेश िनयपु नेछ ।
१९.
प्रदेशहरूको हकमा अवधकतम पन्रिटा सम्म आर्ोिनाहरू (बहुिषीर् आर्ोिनासमेत) प्रस्ताि िनयपु नेछ र
त्र्सरी प्रस्ताि िदाय प्राथवमकीकरण समेत वनधायरण िरी पेश िनयपु नेछ ।
२०.
अवघपला आवथयक िषयहरूमा समपरू क अनदु ान प्राप्त िरे का बहुिषीर् प्रकृ वतका आर्ोिनाहरूलाई अवनिार्य
पवहलो प्राथवमकतामा राखी आर्ोिना प्रस्ताि पेश िनयपु नेछ। त्र्स्ता आर्ोिना/ कार्यक्रमको लावि प्रस्ताि
पेश नभएमा स्ित: बिेट विवनर्ोिन हुनेछैन।
५. आर्ोिना प्रस्ताि िदाय रावरिर् र्ोिना आर्ोिले तर्ार िरे को िेबसाईट (www.msgrants.gov.np) बाट वििरणहरु
अनलाईनमा भरी प्रस्ताि िनयपु नेछ। उपलेवखत काििातहरु अनलाईनमा पेश िनय नसवकने (प्रत्र्ेक र्ाईल २५ MB भन्दा ठूलो)
भएमा त्र्सको सारांश तर्ार िरी पेश िनयु पनेछ। रावरिर् र्ोिना आर्ोिले आिश्र्क भएमा उक्त काििातको प्रवतवलपी मिाउन
सतनेछ।

ष्ट्वशेष अनुदान
(अ) ष्ट्वशेष अनुदान प्रस्ताव सम्बन्धी शतगहरिः
६. ष्ट्वशेष अनुदानको लाष्ट्ग ष्ट्नम्न क्षेत्रका आयोजना/कायगक्रममा रकम माग गनग सष्ट्कनेछिः
क्र.सिं. मूलभूत क्षेत्रहर
कायगष्ट्वष्ट्ध बमोष्ट्जमका क्षेत्रहर
१.
वशक्षा
न्र्नू
साक्षरता भएका क्षेत्रको शैवक्षक विकासका लावि सो
क्षेत्रमा सञ्चालन िररने विशेष शैवक्षक आर्ोिना/कार्यक्रम
२.
स्िास््र्
बाल मृत्र्दू र तथा मातृ मृत्र्ूदर अत्र्वधक भएका क्षेत्रहरुमा प्रदान िररने स्िास््र् सेिा
सम्बन्धी विशेष आर्ोिना/कार्यक्रम
३.
खानेपानी
दिु मय तथा आवथयक रुपले वपछविएको क्षेत्रलाई लवक्षत िरी सञ्चालन िररने खानेपानी
आपवू तय सम्बन्धी आर्ोिना/कार्यक्रम
४.
समािेशीकरण तथा अपपसख्ं र्क वसमान्तकृ त ििय एिम् दिु मय तथा वपछविएको क्षेत्र िा आवथयक क्षेत्र सामाविक
मल
िा अन्र् कुनै प्रकारले विभेद परे का ििय िा समदु ार् उत्थान िा विकासका लावि तथा
ू प्रिाहीकरण
मवहला, बालबावलका, अपाङ्िता भएका व्र्वक्त तथा िेष्ठ नािररक लवक्षत िरी सञ्चालन
िररने आर्ोिना/कार्यक्रम
५.
तहित सन्तल
प्रदेश िा स्थानीर् तहबीच भौवतक तथा मानिीर् विकासको दृवष्टले सन्तल
ु न
ु न कार्म िनय
सञ्चालन िररने आर्ोिना/कार्यक्रम
६.
खाद्य सरु क्षा तथा खाद्यान्नको उत्पादनमा न्र्नू ता भएका क्षेत्रमा खाद्य सरु क्षा तथा पोषण सवु नवित िने
पोषण
आर्ोिना/कार्यक्रम
७.
र्ोहोरमैला
आधवु नक प्रविवधको उपर्ोि िरी र्ोहोरमैला व्र्िस्थापन िने आर्ोिना/कार्यक्रम
व्र्िस्थापन
७. ष्ट्वशेष अनुदान माग गदाग आयोजना प्रस्तावको लाष्ट्ग तयार/पेश गनगु पने कागजात तथा ष्ट्ववरणहर
कागजातहर
(क) आर्ोिनाको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न प्रवतिेदन (Feasibility Study Report )
(ख) आर्ोिनाको विस्तृत पररर्ोिना प्रवतिेदन (DPR) िा विस्तृत ईवन्िवनर्ररङ्ि प्रवतिेदन (DER) िा
ईवन्िवनर्ररङ्ि वििाईन िा ड्रईङ्ि वििाईन/स्पेवशवर्के शन सवहतको विस्तृत प्रवतिेदन िा पिू ायधार बाहेकका
आर्ोिनाहरुमा आर्ोिना/कार्यक्रमको कार्ायन्िर्न ढाँचा र समर् तावलका
(ि) प्रचवलत काननू बमोविम आर्ोिना/कार्यक्रमको प्रारवम्भक िातािरणीर् परीक्षण िा िातािरणीर् प्रभाि
मपू र्ाङ्कन प्रवतिेदन
(घ) आर्ोिनाको कूल लाित अनुमान सारांश (Summary of Cost Estimates)
(ङ) आर्ोिनाको कार्ायन्िर्न र सञ्चालनबाट वसियना हुने प्रत्र्क्ष रोििारीको विश्ले षण प्रवतिेदन
(च) प्रदेश िा स्थानीर् तहले विशेष अनदु ान माि िने सम्बन्धमा िरे का वनणयर्को प्रवतवलवप
ष्ट्ववरणहर
(क) आर्ोिना कार्ायन्िर्न र सञ्चालनबाट लाभावन्ित हुने िनसंख्र्ाको वििरण
(ख) आर्ोिना/कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने मापन र्ोग्र् प्रवतर्ल िा लाभको अनमु ावनत वििरण

(ि) आर्ोिना वनमायण/कार्ायन्िर्न/सञ्चालन िदाय उपर्ोि हुने स्थानीर् श्रोत, साधन पररचालनको वििरण
(घ) आर्ोिना/कार्यक्रम नेपाल सरकारको ितयमान नीवत तथा कार्यक्रम सम्बवन्धत प्रदेश िा स्थानीर् तहको नीवत तथा
कार्यक्रम िावषयक कार्यक्रम र प्राथवमकताममा परे को पष्टु र्ाँईको वििरण
(ङ) आर्ोिना/कार्यक्रमले सम्बवन्धत प्रदेश िा स्थानीर् तहको िनताको आर्स्तर िा िररबी वनिारणमा र्ोिदान
पर्ु ायउने पष्टु र्ाँईको वििरण
(च) आर्ोिना/कार्यक्रमको कार्ायन्िर्नको लावि भौवतक क्षमता र िनशवति उलब्ध रहेको पष्टु र्ाँईको वििरण
(छ) एक आवथयक िषय भन्दा बढी अिवधको आर्ोिना/कार्यक्रम भए प्रत्र्ेक िषयको लावि आिश्र्क पने रकमको
वििरण र िावषयक अपेवक्षत भौवतक प्रिवतको वििरण
८. आयोजना/कायगक्रम प्रस्ताव गदाग ष्ट्नम्न ष्ट्लष्ट्ित शतगहर पुरा भएको घोषणा गनगपु नेछ।
क्र.सिं. शतगहर
१. आर्ोिना/कार्यक्रमको कूल लाित सीमावभत्र रहेको (प्रदेशको हकमा कवम्तमा रू. १० करोि र स्थानीर्
तहको हकमा कवम्तमा रू. ५० लाख र बढीमा रु. १० करोि सम्म) ।
२. आर्ोिना/कार्यक्रम कार्ायन्िर्न िनयपु ने आिश्र्कता र पष्टु ्र्ाँई भएको ।
३. आर्ोिना/कार्यक्रम कार्ायन्िर्नका लावि भौवतक क्षमता तथा िनशवक्तको उपलब्धता रहेको ।
४. मावथ उवपलवखत क्षेत्र (बदु ाँ नं.६) अन्तियत प्रस्ताि िरे को ।
५. प्रस्ताि पेश िने प्रदेश िा स्थानीर् तहको िावषयक कार्यक्रम तथा बिेटमा
परे को ।
६. नेपाल सरकारको प्राथवमकतामा परे को ।
७. पिू ायधार वनमायण सम्बवन्ध आर्ोिना/कार्यक्रमको हकमा आर्ोिनाको विस्तृत प्रवतिेदन, Drawings,
Design, Sketch भएको ।
८. आर्ोिनाको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न भएको ।
९. प्रचवलत काननू बमोविम िातािरणीर् प्रभाि मपू र्ांकन (EIA) िा प्रारवम्भक िातािरणीर् पररक्षण
(IEE) आिश्र्क पने भएमा सोको मपू र्ांकन भएको ।
१०. आर्ोिना/कार्यक्रमको प्रस्ताि तर्ार भएको ।
११. िावषयक लाित सवहत आर्ोिना/कार्यक्रमको कार्ायन्िर्न र्ोिना भएको ।
१२. नेपाल सरकारले कार्ायन्िर्न िने िा प्रदेश िा स्थानीर् तहले आफ्नै िा अन्र् स्रोतबाट एिम् समानीकरण,
सशतय र समपरू क अनदु ानबाट कार्ायन्िर्न िने आर्ोिना/कार्यक्रमसँि दोहोरो नपरे को ।
१३. आर्ोिना अिवध बढीमा ३ िषय भएको ।
१४. िातािरणमा प्रवतकूल असर निने प्रकृ वतको ।
१५. स्थानीर् तहहरूले बहुिषीर् आर्ोिना सवहत अवधकतम पाँचिटा सम्म आर्ोिनाहरू प्रस्ताि िनयपु नेछ र
त्र्सरी प्रस्ताि िदाय प्राथवमकीकरण समेत वनधायरण िरी पेश िनयपु नेछ ।सोही प्राथवमकताका आधारमा
स्रोतको उपलब्धता हेरी आर्ोिना/कार्यक्रम छनौट िररनेछ ।
१६. प्रदेशहरूको हकमा बहुिषीर् आर्ोिना सवहत अवधकतम दशिटा सम्म आर्ोिनाहरू प्रस्ताि िनयपु नेछ र
त्र्सरी प्रस्ताि िदाय प्राथवमकीकरण समेत वनधायरण िरी पेश िनयपु नेछ ।सोही प्राथवमकताका आधारमा
स्रोतको उपलब्धता हेरी आर्ोिना/कार्यक्रम छनौट िररनेछ ।
१७. बँदु ा नं १५ र १६ मा उपलेख भए बमोविमको संख्र्ामा आर्ोिना/कार्यक्रम प्रस्ताि िदाय आ.ि.
२०७६/७७ तथा आ.ि. २०७७/७८ मा विशेष अनदु ान प्राप्त िरे का बहुिषीर् प्रकृ वतका आर्ोिनाहरूलाई

अवनिार्य रुपमा पवहलो प्राथवमकतामा राखी आर्ोिना प्रस्ताि पेश िनयपु नेछ ।त्र्स्ता आर्ोिना/
कार्यक्रमको लावि प्रस्ताि पेश नभएमा स्ित: बिेट विवनर्ोिन हुनेछैन।
९. आर्ोिना प्रस्ताि िदाय रावरिर् र्ोिना आर्ोिले तर्ार िरे को िेबसाईट (www.msgrants.gov.np) बाट वििरणहरु
अनलाईनमा भरी प्रस्ताि िनयपु नेछ। उपलेवखत काििातहरु अनलाईनमा पेश िनय नसवकने (प्रत्र्ेक र्ाईल २५ MB भन्दा ठूलो)
भएमा त्र्सको सारांश तर्ार िरी पेश िनयु पनेछ। रावरिर् र्ोिना आर्ोिले आिश्र्क भएमा उक्त काििातको प्रवतवलपी मिाउन
सतनेछ।
१०. आयोजना प्रस्तावसम्बष्ट्न्ध अन्य जानकारीको लाष्ट्ग सल
िं ग्न फाईलहरू हेनग सष्ट्कनेछ।
(क) समपरू क अनद
ु ान सम्बन्धी कार्यविवध, २०७५
(ख) समपरू क अनद
ु ान सम्बन्धी कार्यविवध (दोस्रो संशोधन), २०७६
(ि) विशेष अनद
ु ान सम्बन्धी कार्यविवध, २०७५
(घ) विशेष अनद
ु ान सम्बन्धी कार्यविवध (दोस्रो संशोधन), २०७६
(ङ) आर्ोिना वििरण िेबसाईटमा भने प्रर्ोिकताय पवु स्तका

