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सहलगानी सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७७ बारेमा जानकार� 

 

१. सहलगानी  भनेको के हो  र �कन आवश्यक छ  ? 

नेपाल सरकार र पर्देश, पर्देश र स्थानीय तह, नपेाल सरकार र स्थानीय तह तथा नेपाल 

सरकार, पर्देश एवं स्थानीय तहले कुनै आयोजनाको �नमार्ण तथा स�ालनको ला�ग गन� 

आनपुा�तक लगानी नै सहलगानी हो। नेपालको सं�वधान बमोिजम सङ् घ, पर्देश र स्थानीय 

तहको पारस्प�रक समन्वय र सहकायर्को आधारमा सहलगानीको माध्यमबाट समगर् भौ�तक 

तथा व्यावसा�यक क्षेतर्को पूवार्धार �नमार्णलाई पर्भावकार� रूपमा कायार्न्वयन गनर्, सङ् घ, पर्देश 

र स्थानीय तहको सहभा�गतामा आ�थर्क पर्�तफलय�ु प�रयोजना सञ् चालन गनर्, व्यावसा�यक 

रुपमा सम्भाव्य प�रयोजनामा लगानी स�ुनिश् चत गर� ती आयोजनाको सञ् चालनमा पर्देश र 

स्थानीय स्वा�मत्वभाव �वकास गनर्। 

२. समपूरक अनदुान र सहलगानीमा के फरक छ ? 

अन्तर-सरकार� �व� व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोिजम नेपाल सरकारले पर्देश तथा स्थानीय 

तहलाई पूवार्धार �वकास सम्बन्धी कुन ैयोजना कायार्न्वयन गनर् पर्दान ग�रने अनदुान समपूरक 

अनदुान हो। समपूरक अनदुानमा पर्देश वा स्थानीय तहबाट स�ालन ग�रने 

कायर्कर्म/आयोजनामा कूल लागत अनमुानको अ�धकतम पचास पर्�तशतसम्म अनदुान पर्दान 

ग�रन्छ। यसर� अनदुान पर्दान गदार् समपरूक अनदुान सम्बन्धी कायर्�वधी, २०७५ ले तोकेको 

सीमा�भतर्का कायर्कर्म/आयोजनामा मातर् अनदुान पर्दान ग�रन्छ। 

संघ, पर्देश र स्थानीय तहले सहलगानीमा स�ालन गन� कायर्कर्म/आयोजनाको ला�ग तत-्तत ्

तहहरुबाट हनुे आनपुा�तक लगानी नै सहलगानी हो। यसर� लगानी गदार् सहलगानी सम्बन्धी 

कायर्�वधी, २०७७ ले तोकेको न्यूनतम सीमा भन्दा मा�थका कायर्कर्म/आयोजनाको ला�ग मातर् 

लगानी ग�रन्छ। सहलगानीका कायर्कर्म/आयोजनाको ला�ग अ�धकतम लागत सीमा तो�कएको 

छैन। 

३. सहलगानी कुन कुन पक्षको �बचमा ग�रन्छ ? 

(क)   नेपाल सरकार र पर्देश,  

(ख)   पर्देश र स्थानीय तह,  

(ग)   नेपाल सरकार र स्थानीय तह र 

(घ)   नेपाल सरकार, पर्देश एवं स्थानीय तह। 
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४. सहलगानी गनर् स�कने कायर्कर्म/आयोजना के के हनु ्? 

(क)  सहलगानी सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७७को दफा 11 बमोिजमको न्यनुतम लागत भएका 

पर्देश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्त�रत अधरुा आयोजना,  

(ख)  सरुू� मागर्, सडक, पलु, फ्लाइओभर र �वमानस्थल �नमार्ण,  

(ग)  मेटर्ोरेल, मोनोरेल, केवल कार, रोपवे र आन्त�रक जल यातायात �नमार्ण तथा स�ालन, 

(घ)  जल�व�ुत, सौयर् उजार्, वाय ुउजार् तथा अन्य वैकिल्पक उजार् उत्पादन तथा �वतरण 

(ङ) भू�म बै� स्थापना र स�ालन, 

(च) खानीजन्य वस्तकुो उत्खनन तथा पर्शोधन, 

(छ) कृ�ष तथा वनजन्य वस्तहुरूको व्यावसा�यक उत्पादन, पर्शोधन तथा भण्डारण, 

(ज)  फोहोरमैलाको व्यावसा�यक व्यवस्थापन, 

(झ) सामदुा�यक �व�तुीकरण (पर्सारण तथा �वतरण पर्णाल� सदुृढ�करण), 

(ञ) आवास योजना, स्माटर् �सट�, �सट� हल तथा पर्दशर्नी केन्दर् �नमार्ण, 

(ट) व्यावसा�यक एक�कृत बस्ती �वकास र स्थानान्तरणसँग सम्बिन्धत पूवार्धार (आवास 

योजना समेत) �नमार्ण, 

(ठ) पर्त्यक्ष रूपमा आम्दानी पर्ा� गनर् र स�ालन खचर् व्यवस्थापन गनर् सक्ने पयर्टन 

पूवार्धार तथा औ�ो�गक पूवार्धार �नमार्ण, 

(ड) बहउु�ेश्यीय जलाशय �नमार्ण। 

(ढ) खेलकुदका पूवार्धार �वकास। 

५. सहलगानीमा संचालन हनेु कायर्कर्म/आयोजनाको लगानीका न्यूनतम सीमा क�त हनेु ? 

स्थानीय तहको आयोजनाको हकमा गाउँपा�लका वा नगरपा�लकामा कम्तीमा बीस करोड रुपैया ँ

तथा उपमहानगरपा�लका वा महानगरपा�लकामा कम्तीमा पचास करोड रुपैयाँ र पर्देश स्तरको 

आयोजनाको हकमा कम्तीमा एक अबर् रूपैयाँ। 

६. सहलगानीको कायर्कर्म/आयोजना संचालन गन� कायर्�व�ध के/कस्तो छ ? 

सहलगानीमा छनौट भएका आयोजनाको कायार्न्वयन सम्बिन्धत पर्देश वा स् थानीय तहबाट 

हनुेछ। सम्बिन्धत पर्देश वा स्थानीय तहले आयोजना कायार्न्वयन गनर् आवश्यक पन� वा�षर्क 

कायर्कर्म र ख�रद गरुूयोजना सावर्ज�नक ख�रद ऐन, 2063 तथा अन्य पर्च�लत कानूनको 

अधीनमा रह� तयार गनुर् पन�छ।  
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७. सहलगानीको कायर्कर्म/आयोजनाको संचालन अव�ध क�त हनु्छ ? 

सहलगानीमा स�ालन गन� गर� छनौट भएका आयोजनाको कायार्न्वयन गनुर् पन� अव�ध बढ�मा 
पाँच वषर्को हनुेछ। 

८. सहलगानीका कायर्कर्म/आयोजनाको पर्ाथ�मकताका आधार के के हनु ्? 

(क)  उच्च आ�थर्क वृ��, रोजगार� �सजर्ना र ग�रबी �नवारणमा सहयोग पगु्ने, 

(ख)  �वकासका दृ��ले पर्देश र स्थानीय तहमा सन्तलुन कायम गन� र स�मा पर्देश र 

स्थानीय तहको पर�नभर्रतालाई घटाउन,े 

(ग)  स्थानीय सर्ोत, साधन र अवसरको उपयोग गन�, 

(घ)   आयोजना बै�मा सूचीकृत भएका आयोजनाहरू. 

(ङ)  �वस्ततृ सव�क्षण, डर्इ�, �डजाइर्न, स्पे�स�फकेसन, जग्गा पर्ा��, वातावरणीय पर्भाव मूल्या�न 

लगायतका पूवर् तयार�हरू पूरा भएको आयोजना। 

९.  सहलगानी अन्तगर्त के/कस्ता आयोजना समावेश गनर् स�कदैन ? 

(क)  समानीकरण, सशतर्, �वशेष तथा समपूरक अनदुानमा स�ालन गन� गर� छनौट भएका 

आयोजनासँग दोहोरो परेका आयोजना। 

(ख)  स्थानीय तहको आयोजनाको हकमा गाउँपा�लका वा नगरपा�लकामा कम्तीमा बीस 

करोड रुपैयाँ तथा उपमहानगरपा�लका वा महानगरपा�लकामा कम्तीमा पचास करोड 

रुपैयाँ र पर्देश स्तरको आयोजनाको हकमा कम्तीमा एक अबर् रूपयैा ँ न्यूनतम लागत 

नभएको आयोजना। 

१०. पर्देश र स्थानीय तहले सहलगानीका आयोजना स�ालनका ला�ग कहा ँर क�हले पर्स्ताव पेश 

गनुर्पदर्छ ? 

आगामी आ�थर्क वषर्मा स�ालन ग�रने आयोजनाको ला�ग चालू आ�थर्क वषर्को का�तर्क 

मसान्त�भतर् एक/एक पर्�त �ववरण नेपाल सरकारको सम्बिन्धत मन्तर्ालय र रा��य योजना 

आयोगमा रहेको आयोजना बै�मा पेश गनुर् पन�छ। तर आ�थर्क वषर् 2077/78 मा 

सहलगानीमा कायार्न्वयन गन� आयोजनाको हकमा माघ 15 गते�भतर् त्यस्ता आयोजना पशे गर� 

सक्नपुन�छ। 

११. सहलगानीका आयोजना कसले र क�हलेसम्म छनौट गर� सक्नपुन�छ ? 

आगामी आ�थर्क वषर्मा स�ालन ग�रने आयोजनाको ला�ग चालू आ�थर्क वषर्को पौष मसान्त�भतर् 

�नद�शक स�म�त समक्ष पेश गनुर् पन�छ र �नद�शक स�म�तले फागनु मसान्त�भतर् आयोजना छनौट 
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ग�रसक्न ु पन�छ। तर आ�थर्क वषर् २०७७।०७८ मा सहलगानीमा कायार्न्वयन गन� गर� 

बजेटमा पर्स्ता�वत भएका र सो आ�थर्क वषर्मा सहलगानीमा कायार्न्वयन गन� अन्य आयोजनाको 

हकमा भने फागनु मसान्त�भतर् �नद�शक स�म�त समक्ष पेश गनुर् पन�छ र �नद�शक स�म�तले  

चैतर् 15 गते�भतर् आयोजना छनौट ग�रसक्न ुपन�छ। 

१२. आयोजना सहजीकरण र छनौटका ला�ग ग�रएको संस्थागत व्यवस्था कस्तो छ ?  

सहलगानीबाट स�ालन हनुे आयोजनाको पर्ाथ�मक�करण गर� स्वीकृ�तका ला�ग �नद�शक स�म�त 

समक्ष �सफा�रस गनर् नेपाल सरकारको �वषयगत मन्तर्ालयको सिचवको संयोजकत्वमा आठ 

सदस्यीय पर्ा�व�धक स�म�त रहनेछ। यसैगर�, आयोजनाको आवश्यकता प�हचान, छनौट र 

कायार्न्वयनको ला�ग समन्वय र सहजीकरण गनर् रा��य योजना आयोगको उपाध्यक्ष वा �नजले 

तोकेको सो आयोगको सदस्य संयोजकत्वमा एघार सदस्यीय �नद�शक स�म�त रहनेछ। 

१३. पर्देश र स्थानीय तहले आयोजना स�ालन गनर् व्यवस्थापन गनुर्पन� सर्ोत र सो को व्यवस्थापन 

के/कस्तो छ ? 

(क)  सहलगानीको ला�ग नेपाल सरकार, पर्देश र स्थानीय तहले �नद�शक स�म�तले तोकेको 

मापदण्डका आधारमा छु�ै शीषर्कमा बजेट �व�नयोजन गनुर् पन�छ। 

(ख)  सहलगानी स्वरूप लगानी ग�रने रकम वा�षर्क कायर्कर्ममा समावेश गर� वा�षर्क 

�व�नयोजनमाफर् त नेपाल सरकारबाट सम्बिन्धत पर्देश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण 

ग�रनेछ। 

(ग)  सहलगानीको ला�ग पर्देश वा स्थानीय तहले गन� लगानीको अंश सोह� रूपमा �व�ीय 

हस्तान्तरण हनुे आयोजनामा लगानी गनुर् पन�छ। 

 


