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१. काययक्रम क्षििरण 

 

कोष प्रदायकः क्रद एक्रिया फाउणे्डसन 

क्रद एक्रिया फाउणे्डसन एक गैर नाफामूलक अन्तरााक्ररि य क्रिकास संगठन हो । यो गक्रििील िथा क्रिकक्रसि हुँदै गरेको 

एक्रियाका माक्रनसहरुको जीिनस्तर सुधारमा केन्द्रिि छ । छ दिकको अनुभि िथा गहन स्थानीय क्रििेषज्ञिा क्रनक्रहि 

हाम्रा कायाहरुले यस के्षत्रको अक्रि महत्वपूर्ा पाुँच क्रिषयके्षत्रलाई सम्बोधन गदाछ । जसमा– िासन प्रर्ालीको 

सुदृढीकरर्, मक्रहला सिन्द्रिकरर्, आक्रथाक अिसरहरुको क्रिस्तार, िािािरर्ीय अनुकुलनिामा  अक्रभिृन्द्रि िथा 

अन्तरााक्ररि य सहकायाको प्रिद््रधन पदाछन । 

 

आक्षथयक सहयोग प्राप्तिको अिसरः क्रद एक्रिया फाउणे्डसन  नेपाल  कानुन बमोक्रजम योग्य सबै राक्ररि य गैरसरकारी 

संस्था िथा नागररक समाजका संघ संस्थाहरुलाई दक्रक्षर् एक्रिया साना अनुदान कायािम (एस ए–एस.क्रज.पी) 

अन्तगािका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गनाका लाक्रग प्रस्ताि (प्राक्रबक्रधक िथा फन्द्रण्डङ्ग) प्रस्ताि पेि गना आव्हान गदाछ । 

 

सहयोगको प्रकृक्ष ः अनुदान 

पक्षहलो पटक प्रस्ताि आव्हान क्षमक्ष ः चैि २, २०७६ (माचा १५, २०२०) 

प्रस्ताि पेि गने अप्तिम क्षमक्ष ः िैिाख २, २०७७ (अक्रप्रल १५, २०२०) (११:५९) (क्रजएमटी +५:४५) 

 

दक्षिण एक्षिया साना अनुदान काययक्रम (एसएएसजीपी) भनेको के हो ?  

दक्रक्षर् एक्रिया साना अनुदान कायािम (एसएएसक्रजपी) नेपाललाई सम्पन्न र समृि बनाउन सघाउने क्रद एक्रिया 

फाउणे्डसनको दीघाकालीन सहयोग िथा  प्रक्रिबििालाई कायाान्वयनमा लैजान सहयोग गने एक कायािम हो । 

निीनिम  ज्ञानको लाभ उठाउने, सञ्जाल क्रिस्तार गने िथा एक्रिया भरी नागररकको सािाजक्रनक सेिामा पहुँच अक्रभिृन्द्रि 

गनाका लाक्रग क्रद एक्रिया फाणे्डसनको क्रिक्रिर अनुदान अन्तगािको रुपमा साना अनुदान कायािम रहेको छ । यस 

एसए–एसक्रजपी कायािमले नेपाल सरकारको “समृि नेपाल, सुखी नेपाली” को पररकल्पनालाई सहयोग गना  नागररक 

समाज िथा गैरसरकारी संस्थाहरुमाफा ि  निप्रबिानात्मक प्राथक्रमकिाका कायािमलाई सहयोग गने उदे्दश्य क्रलएको छ 

। यो साना अनुदान कायािमले हाम्रा साझेदार संघसंस्थाहरुको नेिृत्वदायी भूक्रमका बढाउने अपेक्षा समेि क्रलइएको  छ 

। कायािमले एक्रियाको बदक्रलुँदो िथा गक्रििील िािािरर्लाई सहयोग गने रचनात्मक साझेदाररिा सम्बन्धी 

फाउणे्डसनको क्रिक्रिरिम् सहकायाात्मक प्रक्रियालाई प्रक्रिक्रिन्द्रम्बि गनेछ  भने्न हाम्रो दृढ क्रिश्वास रहेको छ ।       

गि िीन दिकमा क्रिक्रभन्नसंघसंस्था र संगठनहरुको सहयोगमा हाम्रो साना अनुदान कायािमले नेपालका सय  ंस्थानीय 

क्रनकायहरुलाई प्रभािकारी सािाजक्रनक सेिा प्रिाहमा प्रोत्साहन र सहयोग गरेको छ । यसरी सहयोग गरे्न संस्थाहरुमा 
McConnell Foundation, Ford Foundation, Skoll Foundation तथा Give2Asia लगायिका थुपै्र संस्थाहरु छन् । 

यसका साथै क्रिदेिीय दािाहरु (खासगरी संयुि राज्य अमेररका र संयुि अक्रधराज्य) को पक्रन सहयोग प्राप्त भएको 

छ । नेपालमा साझेदाररिाको ३०औ ंिाक्रषाकोत्सि नक्रजक्रकुँ दै गदाा फाउणे्डसन नागररक समाज साझेदारीका  लाक्रग 

नेपालकै पहलमा नेपालको क्षिकास लाई प्रिद््रधन गना केन्द्रिि एउटा नयाुँ फन्द्रण्डङ्ग िथा सहायिा कायािम सञ्चालन 

गना चाहन्छ । यसले क्रनम्न चार के्षत्रलाई समेट्नेछ : 



• Public Finance and Institutional Strengthening 

• Promoting Subnational Investment and Economic Governance 

• Active Citizenry 

• Improving Nepal’s E-Governance and Digital Economy 

२. दक्षिण एक्षिया साना अनुदान काययक्रमको उदे्दश्यहरु 

दक्रक्षर् एक्रिया साना अनुदान कायािमले नागररक समाजलाई क्रनम्न िीन के्षत्रमा सहयोग गने उदे्दश्य राखेको छ: 

१. सम्बन्द्रन्धि िहको सरकारहरुमा बृहि पारदक्रिािा, जिाफदेक्रहिा, कानुनको िासन िथा उत्तरदाक्रयत्वको 

प्रिद््रधन 

२. फ जदारी न्याय के्षत्र, भ्रराचार क्रिरुिका क्रनकायहरु, मानि अक्रधकार आयोगहरु, क्रनिााचन प्रिासन, संसद, 

सञ्चार माध्यम िथा स्थानीय सरकारहरु लगायिका लोकिान्द्रिक संस्थाहरुसुँग अथापूर्ा रुपले संलग्न हने 

फराक्रकलो पररन्द्रस्थक्रि क्रनमाार् 

३. क्षमिा क्रिकास योगदान माफा ि नागररक समाज संगठनहरुको आन्तररक क्षमिा, ज्ञानको आधार िथा कायािम 

क्रनमाार् क्षमिामा अक्रभिृन्द्रि     

 

३. आक्षथयक सहयोग प्राप्तिको अिसर 

क्रद एक्रिया फाउणे्डसन दक्रक्षर् एक्रिया साना अनुदान कायािम (एसए–एसक्रजपी) अन्तगाि सबै योग्य नागररक समाजका 

संघसंस्था र संगठनहरुलाई फन्द्रण्डङ्ग प्रस्ताि पेि गना आव्हान गदाछ । यो साना अनुदान कायािम माक्रथ उन्द्रिन्द्रखि 

सािाजक्रनक क्रित्त िथा संस्थागि सुदृढीकरर् के्षत्र, लगानी िथा समािेिी आक्रथाक िासन प्रिद््रधन के्षत्र, नेपालको 

क्रिद्युिीय िासन (इ–गभनेन्स) िथा क्रिक्रजटल अथाििलाई सहयोग के्षत्र िथा सक्रिय नागररक के्षत्र गरी चार कायािम 

के्षत्रहरुसुँग सम्बन्द्रन्धि उदे्दश्यमा सहयोग पुयााउन सके्न निप्रििानात्मक िथा कायाान्वयनमुखी प्रस्तािहरु पेि गनाका 

लाक्रग आव्हान गररएको हो । िलको िाक्रलकामा दक्रक्षर् एक्रिया साना अनुदान कायािमले आक्रथाक सहयोग प्रदान गना 

सके्न  चारिटै के्षत्रका प्राथक्रमकिाका के्षत्रहरु क्रदइएको छ : 

 

Program Areas 

Public Finance and Institutional Strengthening 

Core Objective: Institutional and public finance integrity strengthened 

Increasing transparency and accountability across policy, planning, budgeting, and 
implementation processes  

Promoting right to information practices 

Strengthening oversight and fiduciary risk reduction  

Strengthening budget transparency laws and/or practices  

Promoting participatory planning practices  



Promoting and strengthening financial disclosure practices 

Strengthening legal protection mechanisms 

Promoting Subnational Investment and Economic Governance  

Core Objective: Inclusive economic governance and sustainable investment 
environment strengthened 

Strengthening public procurement processes 

Strengthening enforcement of contracts and international agreements to improve 
investment environment 

Active Citizenry 

Core objective: Active participation and civic engagement strengthened  

Promoting citizen participation in policy processes 

Research to support subnational legislative committees 

Promoting affirmative action policies 

Improving Nepal’s E-Governance and Digital Economy  
Core objective: Access to information and informational integrity strengthened 

Data literacy  

Producing data for evidence-based decision making 

Promoting open and accessible data and/or open data policies  

Strengthening independent media 

Promoting e-governance and digitization of government procedures 

Promoting investigative journalism and journalism skills 

Strengthening proactive disclosure practices 

Strengthening tools and institutions to combat disinformation in social media 

 

३.१ अनुदान क्षनणययको जानकारी 

अनुमाक्षन  फप्तिङ्गको स्तरः क्रनिेदकहरुले २५,००० अमेररकी िलरदेन्द्रख अक्रधकिम ७५,००० अमेररकी िलर 

बराबरको नेपाली रुपैया बराबर फन्द्रण्डङ्गका लाक्रग आिेदन क्रदन सके्नछन् । फन्द्रण्डङ्ग स्तरका हकमा एसए–एसक्रजपीको 

कुनै पूिा क्रनधााररि प्राथक्रमकिा रहेको छैन िथा आिेदनहरुलाई फन्द्रण्डङ्ग स्तरबारे कुनै पूिााग्रह नराखी कायािमको 

उतृ्करिाका आधारमा मूल्ांकन गररनेछ । 



अनुदान कायायन्वयन अिक्ष ः अनुदान कायाान्वनको अिक्रध ६ मक्रहनाभन्दा कम िथा १५ मक्रहनाभन्दा बढीको हनसके्न 

छैन । कायाान्वयन अिक्रध कायािमसुँग िका संगि हनु पनेछ । कायाान्वयन अिक्रधका बारे यस बाहेकका अन्य आधारमा 

क्रिचार गररनेछैन । 

अनुदानको प्रकारः यस आव्हान अन्तगािका सबै अनुदानहरु लागि–प्रक्रिपूक्रिा (कस्ट–ररइम्बसेबल) अनुदान हनेछ ।  

 

३.२ योग्य ा सम्बन्धी जानकारी 

• अनुदान राक्ररि य गैरनाफामूलक संघसंस्था र संगठनहरुलाई मात्र प्रदान गररनेछ । “गैरनाफामूलक” 

संगठनहरुमा राक्ररि य नागररक समाज संगठनहरु िथा गैरसरकारी संस्थाहरु, कन्सोक्रटाया, सञ्जालहरु, संघ िथा 

सदस्यिा प्रदान गने क्रनकायहरु, क्रिचार समूहहरु (क्रथङ्क ट्ांक), क्रिश्वक्रिद्यालयहरु आक्रद समािेि हनेछन । िर 

यसमा सरकारी क्रनकायहरु, नाफामूखी संगठन िथा व्यन्द्रिहरु पदैनन् । 

 

संघसंस्था र संगठनको योग्य ाको ि यहरु    

   

प्रकार दक्षिण एक्षिया साना अनुदान काययक्रममा आिेदनको 

योग्य ाहरु 

• नागररक समाज संगठन 

िथा गैरसरकारी 

संगठनहरु 

• क्रिक्रधिि रुपमा दिाा भएको गैरनाफामुखी िा परोपकारी 

संघसंस्था र संगठन हनुपने 

• संगठन दिाा भएको देिमा आिेदन क्रदनुपने   

• कम्तीमा ३ िषादेन्द्रख सञ्चालनमा रहेको हनुपने  

• पररयोजना÷कायािम व्यिस्थापन क्षमिा प्रदिान 

गररसकेको हनुपने  

• क्रित्तीय व्यिस्थापनमा ठोस क्रिश्वसनीयिा भएको िथा 

संगठनको हकमा हालैको क्रित्तीय क्रििरर्को उपयुि 

लेखापरीक्षर् भएको देन्द्रखएको हनुपने  

• िासन प्रर्ालीसुँग सम्बन्द्रन्धि कायािम िजुामा गने 

अनुभि भएको   

• क्रिक्रिधिाप्रक्रि संिेदनिील िथा समािेक्रििालाई प्रिद््रधन 

गने कायािम कायाान्वयन गना अनुभि भएका 

संगठनहरुलाई ग्राह्यिा क्रदइनेछ । त्यस्तो अनुभि 

नभएको हकमा यस्तो क्रििेषज्ञिालाई पररयोजना 

प्रस्तािमा समािेि गने ित्परिा देखाएको हनुपने 
• पेिागि  संघहरु 

(कन्सोक्रटाया, सञ्जाल, 

महासंघ िथा सदस्यिा 

प्रदान गने क्रनकायहरु) 

• क्रिक्रधिि रुपमा दिाा भएको गैरनाफामुखी िा परोपकारी 

संगठन हनुपने 

• संगठन दिाा भएको देिमा आिेदन क्रदनुपने   

• कम्तीमा ३ िषादेन्द्रख सञ्चालनमा रहेको हनुपने  



• पररयोजना÷कायािम व्यिस्थापन क्षमिा प्रदिान 

गररसकेको हनुपने  

• क्रित्तीय व्यिस्थापनमा ठोस क्रिश्वसनीयिा भएको िथा 

संगठनको हकमा हालैको क्रित्तीय क्रििरर्को उपयुि 

लेखापरीक्षर् भएको देन्द्रखएको हनुपने  

• िासन प्रर्ालीसुँग सम्बन्द्रन्धि कायािम िजुामा गने 

अनुभि भएको   

• क्रिक्रिधिाप्रक्रि संिेदनिील िथा समािेक्रििालाई प्रिद््रधन 

गने कायािम कायाान्वयन गना अनुभि भएका 

संगठनहरुलाई ग्राह्यिा क्रदइनेछ । त्यस्तो अनुभि 

नभएको हकमा यस्तो क्रििेषज्ञिालाई पररयोजना 

प्रस्तािमा समािेि गने ित्परिा देखाएको हनुपने 

• सबै कन्सोक्रटायाका हकमा क्रिनको मुख्य संगठन उिेख 

गनुा आिश्यक छ िथा कन्सोक्रटायमका सबै साझेदारहरु 

गैरनाफामूलक संगठन हनु पनेछ । 

• प्राक्रज्ञक÷अनुसन्धान 

संस्थाहरु (क्रिचार समूह, 

क्रिश्वक्रिद्यालय आक्रद) 

• क्रिक्रधिि रुपमा दिाा भएको िा क्रिश्वक्रिद्यालय िा 

क्याम्पसिारा सम्बोधन प्राप्त भएको िथा 

अनुसन्धानमूलक संस्थाका रुपमा दिाा भएको िथा 

गैरनाफामूलक िा परोपकारी संगठन हनुपने  

• कम्तीमा ३ िषादेन्द्रख सञ्चालनमा रहेको हनुपने  

• पररयोजना÷कायािम व्यिस्थापन क्षमिा प्रदिान 

गररसकेको हनुपने  

• क्रित्तीय व्यिस्थापनमा ठोस क्रिश्वसनीयिा भएको िथा 

क्रित्तीय क्रििरर्को उपयुि लेखापरीक्षर् भएको 

देन्द्रखएको हनुपने  

• िासन प्रर्ालीसुँग सम्बन्द्रन्धि कायािम िजुामा गने 

अनुभि भएको   

• क्रिक्रिधिाप्रक्रि संिेदनिील िथा समािेक्रििालाई 

प्रिद््रधन गने कायािम कायाान्वयन गने अनुभि भएका 

संगठनहरुलाई ग्राह्यिा क्रदइनेछ । त्यस्तो अनुभि 

नभएको हकमा यस्तो क्रििेषज्ञिालाई पररयोजना 

प्रस्तािमा समािेि गने ित्परिा देखाएको हनुपने 
  

• सबै आिेदकहरु क्रिदेिी दािृ कोष प्राप्त गना योग्य हनुपनेछ । यसका साथै त्यस्तो फण्ड प्राप्त गनाका लाक्रग 

आिश्यक सबै कागजाि िथा कानुनी ििा पूरा गरेको हनुपनेछ । 

• सबै आिेदकहरुले आफूहरु स्थापना भएको िथा आफूले माग गरेको फण्डलाई प्रभािकारी रुपमा व्यिस्थापन 

गना सक्षम बनाउनका लाक्रग आिश्यक सबै संिाधनहरु, प्रर्ाली िथा प्रक्रियाहरु दुरुस्त रहेको प्रमार् पेि 

(आिेदन फारममा) गनुा आिश्यक हनेछ । 



• यक्रद फन्द्रण्डङ्ग पश्चािको जाुँचबुझ (डु्य क्रिक्रलजेन््स) प्रक्रियामा आिेदन फारममा गलि सूचना प्रदान गरेको 

पाइएमा फन्द्रण्डङ्गका लाक्रग छाक्रनइसकेको भए पक्रन सो आिेदक स्विः अयोग्य हनेछ ।    

 

४. आिेदन  था आिेदन पेि गने सम्बन्धी जानकारी  

यो कायािमको घोषर्ा िथा यसमा हने संिोधनहरुका बारेमा धधध।बकष्बायगलमबिष्यल।यचन बाट जानकारी 

पाउन सक्रकने छ । यक्रद िपाइुँलाई यो घोषर्ामा सम्बन्धी थप कुनै सूचना प्राप्त गना चाहेमा क्रद एक्रिया फाउणे्डसनको 

क्रदइएको इमेल माफा ि सम्पका  गनुाहोला । इमेलबाट आएका सोधपुछहरुलाई मात्र सम्बोधन गररनेछ ।  

प्रस्ताि पेि गदाा िल लेन्द्रखएको सबै क्रनदेिनहरुलाई ध्यानपूिाक पालना गनुाहोला । यो घोषर्ाका ििाहरु पूरा नगरेका 

अथिा भक्रनएका ििाहरु पूरा गना िा अनुपालना गना असफल आिेदनहरु यस कायािमका लाक्रग अयोग्य ठहररने छन् 

।   

आिेदन क्षदिँदा ध्यान क्षदनुपने क्षिषिसु्त  था आिेदनको व्यहोरा 

• आिेदन नेपाली िा अंगे्रजी भाषामा बुझाउन सक्रकनेछ । 

• सबै बजेटहरु स्थानीय मुद्रामा उिेख हनुपनेछ ।  

• सबै पृष्ठमा पृष्ठ संख्या उिेख गनुापनेछ । 

• सबै कागजाि A4 कागजमा हनुपनेछ । 

• सबै माइिोसफ्ट ििा फाइलहरुमा क्रकनारामा १ इञ्च स्थान छाक्रिएको, अक्षरको आकार ११ भएको िथा 

कन्द्रम्तमा क्रसंगल से्पसमा हनु पनेछ ।  

• आिेदनको भाषाका लाक्रग  अंगे्रजी – Calibri(Body) िा नेपाली  फण्ट क्रनमाला प्रयोग गरेको हनुपनेछ 

 

आिेदन बुझाउुँदा आिेदकहरुले क्रनम्न कागजाि िथा सूचनाहरु बुझाउनु पनेछ :  

क. आिेदन फारमः आिेदकहरुले अनुसूची १ मा क्रदइएको फारम भरेर बुझाउनु पनेछ ।  

आिेदन फारमसुँगै संस्थाको दिाा िथा गैरनाफामूलक संस्था भएको प्रमार्पत्रको एक प्रक्रि बुझाउनु पनेछ । 

आिेदकहरुले क्रिदेिी िथा अन्तरााक्ररि य दािृ क्रनकायबाट फन्द्रण्डङ्ग क्रलन सके्न आफ्नो क्षमिाको प्रमार् पक्रन प्रसु्ति 

गनुापनेछ ।  

ख. अि ारणा पत्रः आिेदकहरुले अनुसूची २ मा रान्द्रखएको ढाुँचामा अिधारर्ा पत्र ियार पारी पेि गनुा पनेछ । 

ग. बजेट अनुमानः आिेदकहरुले अनुसूची ३ बमोक्रजमको ढाुँचामा कूल बजेट िथा सोको खन्द्रण्डकरर् (बे्रकिाउन) 

प्रसु्ति गनुापनेछ । 

  



काययक्रम अिगय  फप्तिङ्ग प्रस्तािले समेट्न नसके्न िेत्रहरु    

• क्रनमाार् कायाः यो फन्द्रण्डङ्गले क्रनमाार् क्रियाकलाप िा लागिका लाक्रग अनुमक्रि क्रदुँ दैन । 

• अनुदान प्राप्त गनुा पक्रहलेका लागिहरुः अनुदान प्राप्त गनुा पक्रहलेका लागिहरु यस फन्द्रण्डङ्ग अन्तगाि स्वीकाया 

खचाहरु होइनन । 

• कायािमका क्रियाकलापहरुः यक्रिमै सीक्रमि नहने गरी सामान्यिः यस फन्द्रण्डङ्गले व्यहोना नसके्न  

क्रियाकलापहरु क्रनम्नानुसार छन्ः 

o नाफा कमाउने पररयोजनाहरु; 

o िैक्रक्षक अिसरहरुलाई सहयोग गने िा कुनै व्यन्द्रिलाई अध्ययनका लाक्रग क्रदइने छात्रिृक्रत्त; 

o अन्य फण्डबाट भएका क्रियाकलाप पूरा गना गररने भुिानी; 

o कोष अक्रभिृन्द्रि गना क्रित्तीय सहयोग िा कोष क्रिकास पररयोजनाहरु; 

o अन्तरक्रनक्रहि रुपमा राजनीक्रिक प्रकृक्रिका पररयोजनाहरु अथिा चुनािी अक्रभयानमा कुनै व्यन्द्रि िा 

दललाई सहयोग गने िा राजनीक्रिक दलीय स्वरुपमा रहेको पररयोजनाहरु 

o राजनीक्रिक दल िथा पहलकदमी गररने क्रियाकलापहरु 

o कुनै खास धाक्रमाक क्रियाकलापलाई सहयोग पु¥याउने पररयोजनाहरु; िथा 

o लघुऋर्/लघुक्रित्त पररयोजनाहरु, उद्यमिीलिाका लाक्रग मूल धन (क्रसिमनी) क्रििरर्, िथा कानुनी/भूमी 

अक्रधकार केन्द्रिि कायािमहरु 

आिेदन बुझाउने क्षमक्ष  र समयः 

यस दक्रक्षर् एक्रिया साना अनुदान कायािमका लाक्रग िैिाख २, २०७७ (अक्षप्रल १५, २०२०) क्रभत्र इमेलमाफा ि आिेदन 

क्रदन सक्रकनेछ । सबै आिेदनहरु उि क्रमक्रिमा स्थानीय समय अनुसार रा ीको ११.५९ बजे क्रभत्र प्राप्त भइसकु्न पनेछ 

। आिेदन बुझाउने अन्द्रन्तम क्रमक्रि पररििान हनेछैन । उन्द्रिन्द्रखि समयक्रभत्रमा आिेदन बुझाउन असमथा संस्थाहरु यो 

फन्द्रण्डङ्गका लाक्रग अयोग्य माक्रननेछन् । िोक्रकएको समयक्रभतै्र इमेल गररएको हो िा होइन भनी क्रनधाारर् गना 

अक्रधकारीहरुले इमेल सेिा प्रदायकिारा प्रदान गररएको समय छापलाई आधार बनाउने छन् ।  

आिेदन र सम्बन्द्रन्धि सबै कागजािहरु क्रिद्युिीय रुपमा मातै्र िलको इमेलमा बुझाउन सक्रकनेछः 

sasgp.np@asiafoundation.org      

[पक्रहलो चरर्मा अस्वीकृि भएका अिधारर्ा पत्र दोस्रो चरर्मा पुनः पेि गना सक्रकने छैन] 

यस प्रस्तािका लाक्रग आव्हान जारी गरेका कारर्बाट मातै्र क्रद एक्रिया फाउणे्डसनका लाक्रग कुनै फन्द्रण्डङ्ग िा 

प्रक्रिबििाको दाक्रयत्व स्थाक्रपि हनेछैन, न ि यसबाट आिेदन ियार गना लागेको खचाको भुिानी क्रद एक्रिया 

फाउणे्डसनले गनुापने क्रजमे्मिारी नै उत्पन्न हनेछ । प्राप्त भएका आिेदनमधे्य कसलाई अनुदान  क्रदने िा कसैलाई पक्रन 

नक्रदने भने्न अक्रधकार क्रद एक्रिया फाउणे्डसनसुँग सुरक्रक्षि रहनेछ । यस आव्हानको पररर्ामका रुपमा कुनै फन्द्रण्डङ्ग 

प्रदान नगने क्रनर्ाय गने अक्रधकार क्रद एक्रिया फाउणे्डसनसुँग रहनेछ । 

५. आिेदन पुनरािलोकन सम्बन्धी जानकारी 

छनौट मापदिः 

यस कायािम अन्तगाि प्राप्त भएका सबै अिधारर्ाहरुलाई एक प्राक्रिक्रधक मूल्ांकन मण्डलले िल उन्द्रिन्द्रखि 

मूल्ांकन मापदण्डका आधारमा मूल्ांकन र शे्रर्ी क्रनधाारर् गनेछ । अिधारर्ा पत्रको गुर्स्तर मूल्ांङ्कन गना िथा सो 

अिधारर्ा पत्र अन्तरगिका कायािम सफल हने सम्भािनाको लेखाजोखा गना सके्न गरी यो मूल्ांकन मापदण्डको 
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खाका ियार पाररएको छ । यी सबै मापदण्डहरु एकआपसमा अन्तरसम्बन्द्रन्धि छन् । यसले एकीकृि रुपमा अिधारर्ा 

पत्रको समग्र गुर्स्तर मापन गने काया गनेछ । आिेदनलाई क्रिनको पररपूर्ािा, सामञ्जस्यिा, स्परिा िथा क्रििरर्मा 

कक्रत्तको ध्यान क्रदइएको छ भने्न आधारमा समीक्षा गररनेछ ।   

अि ारणा पत्र मूल्ांकन मापदिः 

• पररयोजना अिधारर्ाको गुर्स्तर िथा पररयोजना योजना (५० अंक): यसमा समस्याको क्रििरर्, दृक्ररकोर्, 

पररयोजना अिधारर्ामा कक्रत्तको म क्रलकिा छ एिम् बृहि के्षत्रगि उदे्दश्यमा यसको कस्तो योगदान हन्छ भने्न कुरा 

हेररनेछ । 

• पररयोजनाको उदे्दश्य प्राप्त गने क्षमिा (२५ अंक): यसमा िपाइुँले आफ्नो उदे्दश्य, लक्ष्य, क्रियाकलापहरु िथा यसबाट 

आउने पररर्ामहरुलाई कक्रत्तको राम्रोसुँग जोि्न सकु्न भएको छ भने्न कुरा हेररनेछ ।   

• संस्थाको अक्रभलेख िथा संस्थागि क्षमिा (१५ अंक): यसमा पररयोजनाको लाक्रग क्रनयुि गररएको व्यन्द्रिको गुर्िेत्ता 

िथा संस्थाको क्षमिा क्रििरर्हरु हेररनेछ । 

• पररयोजनाको लागि िथा पररर्ाम (१० अंक): यसमा िपाइुँले प्रदान गने उपयोक्रगिा, पररयोजना लागि, लागि 

प्रभािकाररिा िथा कमाचारीको योगदानको मूल् कसरी गररएको छ भने्न जस्ता क्रिषय हेररनेछ ।   

समीिा  था छनौट प्रक्षक्रयाः 

• सुरुिािमा सबै आिेदनहरुलाई माक्रथ उन्द्रिन्द्रखि संस्थाको योग्यिा मापदण्ड बमोक्रजम मूल्ांकन र समीक्षा गररनेछ 

(आिेदनमा प्रदान गररएका जानकारी अनुरुप भए नभएको हेररनेछ) िथा क्रिषयगि रुपमा क्रमल्दो भए नभएको 

परीक्षर् गररनेछ । यहाुँबाट छाक्रनएका सबै योग्य आिेदनहरुलाई क्रििेषज्ञ सन्द्रम्मक्रलि प्राक्रिक्रधक के्षत्र मूल्ांङ्कन 

मण्डलमा पठाइनेछ ।  

• प्राक्रिक्रधक मूल्ांकन मण्डलले माक्रथ उन्द्रिन्द्रखि अिधारर्ा पत्र मूल्ांकन मापदण्ड बमोक्रजम छाक्रनएका 

आिेदनहरुको मूल्ांकन गने, अंक क्रदने िथा शे्रर्ी क्रनधाारर् गनेछन् । उच्च मूल्ांकन भएका अिधारर्ा पत्रलाई 

फन्द्रण्डङ्गका लाक्रग छन ट गररनेछ ।  

• फन्द्रण्डङ्गको लाक्रग िपाइुँको अिधारर्ा पत्र छाक्रनएको खण्डमा क्रद एक्रिया फाउणे्डसनले पररयोजना क्रिकास 

कायािालामा सहभागी हन (समूहको नेिृत्वकिाा सक्रहि) िपाइुँको संगठनका प्रक्रिक्रनक्रधलाई बोलाउनेछ । 

कायािालामा अनुगमन िथा मूल्ांकन संरचना, प्रक्रििेदन गनुापने आिश्यकिाहरु िथा क्रिसृ्ति बजेक्रटङ्ग बाहेक 

पूर्ास्तरको प्रस्ताि क्रनमाार् गने सै्वन्द्रिक मापदण्डहरु पक्रन संलग्न हनेछ ।  

• कायािाला पश्चाि सबै अनुदानग्राहीहरुले क्रिसृ्ति पररयोजना प्रस्ताि बुझाउनु पनेछ ।  

• क्रिसृ्ति पररयोजना प्रस्ताि प्राप्त भइसकेपक्रछ पूर्ा स्तरको जाुँचबुझ (डु्य क्रिक्रलजेन््स) िथा बजेट छलफल हुरे्नछ । 
सो पश्चाि ित्कालै अनुदान पत्र जारी गररनेछ ।  

• सबै आिेदकहरुलाई क्रिनको आिेदनको नक्रिजाका बारेमा क्रलन्द्रखि रुपमा सम्बोधन गररनेछ । यो सबै प्रक्रिया 

औसिमा २ देन्द्रख ३ मक्रहना लाग्न सके्नछ । 
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