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आिेदन आह्िान  

 

द एशिया फाउण्डेिन प्रमुख कायाान्वयनकर्ाा रहेको पााँच वर्षे (सन ्२०२२ देखख २०२७ सम्म) 
शसववल सोसाइटी एण्ड शमडडया एक्टटशिटी (शसएसएमए) अर्ाार् ्नागररक समाज र्र्ा 
सञ्चारमाध्यम कायाक्रमलाई संयुटर् राज्य अमेररकाको अन्र्रााक्रिय ववकासका लागग सहयोग 
ननकाय (यूएसएआईडी)को सहयोगमा संचाशलर् पररयोजना हो। शसएसएमले सवाजननक चासो, 
आधारिूर् स्वर्न्रर्ाहरू र्र्ा जवाफदेहहर्ा प्रवधान गनाका ननक्म्र् महहला, युवा र्र्ा सीमान्र्कृर् 
समुदायका व्यक्टर्को नेर्तृ्वमा रहेका र नर्नै समूहलक्षिर् स्वर्न्र नागररक समाज र्र्ा 
शमडडयालाई टेवा हदन्छ । यसका प्राय: कायाक्रम लुक्म्िनी प्रदेि र्र्ा मधेि प्रदेिमा केक्न्िर् 
रहनेछन ्िने केही कायाक्रम काठमाडौँमा कायाान्वयन हुनेछन ्। यसका लागग योग्य नागररक 
समाज संस्र्ाहरूलाई यस फेलोिीप का लागग अवधारणा पर पेि गना शसएसएमले प्रस्र्ाव 
आह्वान सम्िन्धी यो सूचना प्रकािन गरेको छ ।   
 

आिेदन पेि गने अक्न्िि सिति: २८ पौर्ष, २०७९  

अनुदान प्रदान सिति: १० फागुन, २०७९  

  

सिडडया फेलोसिप च्यालेन्ज फन्ड  

आमसञ्चार असल रूपमा क्रक्रयािील लोकर्न्रको महत्त्वपूणा अंि हो । सञ्चारमाध्यमका ववशिन्न 
प्रकार र्र्ा आयामहरूको सदपुयोग हुाँदा त्यो ववववध मुद्दा र्र्ा आवाजर्फा  ध्यान खखच्ने सिटर् 
साधन िन्न सटछ । नेपालको सन्दिामा सञ्चारिेर काठमाडौँ मै  अत्यगधक केक्न्िर् छ । प्राय: 
काठमाडौँमा आधाररर् सञ्चारमाध्यम र्र्ा समाचारहरूले सम्पूणा देिकै लागग समसामनयक िारय 
स्र्ापना गररहदन्छन ्र ननर्जास्वरूप उपराक्रिय सञ्चारमाध्यमले पनन नर्नै िारयलाई अनि 
साछान ्। महहला र्र्ा सीमान्र्कृर् समुदायका व्यक्टर्हरूको स्वाशमत्वमा सीशमर् संख्यामा सञ्चार 
कम्पनी छन ्र यही यर्ार्ा प्रादेशिक र्हमा पनन कायम छ ।धरैे अवस्र्ामा स्वाशमत्वकै कारण 
त्यस्र्ा सञ्चार कम्पनीमा परकारहरूको प्रनर्ननगधत्वको मुद्दा ओझेलमा पछा । नपेाल परकार 
महासंिमा आिद्ध परकारहरूको संख्यालाई लैङ्गगक दृक्रटकोणिाट केलाउाँ दा ८१.५ प्रनर्िर् 
परकार परुुर्ष िेहटन्छन ्। प्रदेिमा हेने हो िने लुक्म्िनी प्रदेिमा जम्मा १९ प्रनर्िर् मारै महहला 
परकार छन ्िने मधेि प्रदेिमा १३.३ प्रनर्िर् छन ्। जसरी स्वाशमत्वमा महहला र्र्ा 
शसमान्र्कृर् व्यक्टर्हरूको उपक्स्र्नर् छैन, त्यसरी नै शसमान्र्कृर् समुदायहरूिाट परकाररर्ालाई 



पेिाका रूपमा अंगालेका  व्यक्टर्हरूको संख्या पनन सीशमर् नै छ । सञ्चारिेरमा शसमान्र्कृर् 
समुदायहरूको   स्परटै न्यनू सहिागगर्ा िएकाले उनीहरूका मुद्दा र्र्ा चासोका ववर्षय प्राय: 
उपेिामा परेका छन ्र क्रकनारा लगाइएका छन ्। प्राय: समाचार राजनीनर्क िटना र्र्ा नेर्ाहरूकै 
सेरोफेरोमा सीशमर् रहने र्थ्य ववशिन्न अध्ययनले देखाएका छन ्। महहला, युवा र्र्ा 
सीमान्र्कृर् समुदायका सरोकारका ववर्षयलाई प्राय: समाचार िनाउन योग्य माननन्नन ्। त्यस्र्ै, 
सञ्चारकमीहरूमाझ शलङ्ग, जार् र्र्ा अन्य आधारमा हुने िेदिाव  र्र्ा पिपार्का कारण पनन 
महहला, युवा र्र्ा सीमान्र्कृर् समुदायका व्यक्टर्हरूका कर्ाले समुगचर् स्र्ान पाउन सकेका 
छैनन ्। महहला, युवा र्र्ा सीमान्र्कृर् व्यक्टर्हरूका चासोमा पने ववर्षयमा समाचार िनाउाँ दा 
लैङ्गगक िूशमकाको महत्त्व, स्रोर्सम्म पहुाँच र्र्ा िक्टर्साँगको सम्िन्ध आहदमागर् प्रकाि पाने 
गरेको पाइन्न । शििा, स्वास्थ्य, पूवााधार, समावेशिर्ाका मुद्दालाई मूलधारका र्र्ा प्रादेशिक 
सञ्चारमाध्यमले प्राय: उपेिा गदाछन ्। महहला, युवा र्र्ा सीमान्र्कृर् व्यक्टर्हरूले आफ्नो 
आवाज सुननएको ननक्चचर् गना सावाजननक जीवनका सिै आयाममा र वविेर्षगरर सञ्चारिेरमा 
अहहले उपलब्ध िएिन्दा सुधाररएको प्रनर्ननगधत्व आवचयक हुन्छ । यस पररप्रेक्ष्यमा ववववध 
िारयहरूलाई टेवा हदन र्र्ा मूलधारको सञ्चारमाध्यममा ल्याउनमा नागररक समाज र्र्ा 
स्वर्न्र सञ्चारगहृहरूले रचनात्मक िूशमका ननवााह गना सटछन ्।   
 

शमडडया फेलोशिप च्यालेन्ज फन्डले स्वर्न्र र्र्ा समावेिी परकाररर्ालाई र्प सिल िनाउने 
उद्देचयसहहर् महहला, युवा र्र्ा सीमान्र्कृर् समुदायका व्यक्टर्हरूलाई नयााँशैलीमा परकाररर्ा 
गनाका लागग लिु अनदुान प्रदान गनछे । मधेि प्रदेि र्र्ा लुक्म्िनी प्रदेिका महहला, युवा र्र्ा 
सीमान्र्कृर् समुदायका परकारहरूलाई फेलोिीप उपलब्ध गराउने र्र्ा उनीहरूको 
परकाररर्ासम्िक्न्ध सीप ववकास गने राक्रिय, प्रादेशिक र्र्ा स्र्ानीय संस्र्ाहरूलाई यी अनदुान 
उपलब्ध गराइने छन ्। ६ देखख १२ महहनाको अवगध रहने यी फेलोशिप ले नयााँ र्र्ा उदीयमान 
परकारहरूका लागग सीप ववकास, परामिा र्र्ा प्रशििणका अवसर उपलब्ध गराउने छन ्। 
परकाररर्ा फेलोशिपले छापा, प्रसारण, फोटो, खोजमूलक, लामो लेख, ननगरानीमूलक, डडक्जटल र्र्ा 
सिन प्रकृनर्का अन्य नवीन माध्यम आहद सिै प्रकारका सञ्चार ववधालाई सहयोग उपलब्ध 
गराउनछे ।  
 

 

 

१.च्यालेन्ज फन्डको उद्देश्य 



 यो च्यालेन्ज फन्ड लुक्म्िनी प्रदेि र्र्ा मधेि प्रदेिमा परकाररर्ाकालाइ पेिागर् रुपमा अंगाल्न  

वा ववकास गना इच्छुक नयााँ र्र्ा उदीयमान महहला, युवा र्र्ा शसमान्र्कृर् समुदायका 
व्यक्टर्हरूका लागग परकाररर्ा फेलोशिप को ढााँचा र्यार गने र्र्ा उपलब्ध िनाउने अवसर हो । 
यसको मुख्य लक्ष्य महहला, युवा र्र्ा सीमान्र्कृर् समुदायका व्यक्टर्हरूको नेर्तृ्वमा रहेका 
नागररक समाज ससं्र्ाहरूिारे सावाजननक चासो र्र्ा सहयोगको दायरालाई फराक्रकलो पादै नर्नको 
प्रवधानका लागग स्र्ान ननमााण गनुा हो ।  शमडडया फेलोशिप च्यालेन्ज फन्डको उद्देचय १) महहला, 
युवा र्र्ा शसमान्र्कृर् समुदायका व्यक्टर्हरूले सञ्चारिेरशिर आफ्ना िारयलाई स्र्ापना गना 
सकुन ्िन्ने उद्देचयले उनीहरूको सहिागगर्ा, सीप र्र्ा सञ्जालहरू िढाउनु, र्र्ा २) मूलधार, 

स्र्ानीय र्र्ा गैरपारम्पररक सञ्चारमाध्यममा महहला, युवा र्र्ा शसमान्र्कृर् समुदायका 
व्यक्टर्हरूिारे उच्च गुणस्र्रका र यर्ार्ापरक सामग्री प्रकािन गनुा हो । यस च्यालेन्ज फन्डले 
ननम्न अवसर र्र्ा कायाक्रम उपलब्ध गराउने उद्देचय राखेको छ: 

 

• मूलधारका सञ्चारमाध्यममा महहला, युवा र्र्ा शसमान्र्कृर् समुदायका व्यक्टर्हरूका 
मुद्दा र्र्ा चासोको प्रनर्ननगधत्वमा सुधार गनुा   

• महहला, युवा र्र्ा शसमान्र्कृर् समुदायका मुद्दािारे जवाफदेही, प्रनर्क्रक्रयात्मक र्र्ा 
समावेिी सुिासनका काममागर् प्रकाि पाने । 

• महहला, युवा र्र्ा शसमान्र्कृर् समुदायका व्यक्टर्िारे ववचवसनीय र्र्ा ववववधर्ासहहर्का 
िारय उजागर गना वकैक्ल्पक माध्यमहरूको ववकासलाई प्रोत्साहन हदने ।   

• महहला, युवा र्र्ा शसमान्र्कृर् समूहका स्वर्न्र परकारहरू र्र्ा युवा र उदीयमान 
परकारहरूलाई शमडडया र्र्ा परकाररर्ामा पेिागर् ववकासगना टेवा हदने ।  

• महहला, युवा र्र्ा शसमान्र्कृर् समूहका व्यक्टर्हरूलाई (ित्तासहहर्को) ६ देखख १२ महहना 
लामो फेलोशिप माफा र् सीपननमााणका अवसरसम्मको पहुाँचमा सुधार गने  

• मधेि प्रदेि र लुक्म्िनी प्रदेि र्र्ा काठमाडौँका महहला, युवा र्र्ा शसमान्र्कृर् समुदायका 
परकारहरूको सञ्जाल ननमााण गने ।  

• मौजुदा सञ्चारिेरलाई र्प ववववधर्ायुटर्, समर्ामूलक, समावेिी र्र्ा पहुाँचयोग्य 
िनाउनर्फा  सुधार गने ।  

• उच्च गुणवत्ता र्र्ा क्जम्मेवार परकाररर्ाका लागग सीप ववकास गने अवसरसम्मको 
पहुाँचमा सुधार गने । 

२. अनदुानको स्रोिबारे सूचना  

च्यालेन्ज फन्डका  लागग यएूसएआईडी नेपालले सीएसएम–एसटीएएनडी–एलडब्लुएमाफा र् आगर्ाक 
सहयोगउपलब्ध गराउाँछ । च्यालेन्ज फन्ड अन्र्गार्का अवसरहरूको उद्देचय समावेिी सुिासन 



र्र्ा लोकर्ाक्न्रक शसद्धान्र् सिलीकरणका लागग नपेाल सरकारका मौजदुा कायाक्रमहरू र्र्ा 
ननजी िरेमा िएका नवपरावर्ान कायाको पूरक िूशमका ननवााह गनुा हो ।  
 

३. अनदुानबारे सूचना  

३.१ अनुदानको अनुिातनि स्िर: आवदेकहरूले नेपाली रुपयैााँ १५ लाखदेखख नपेाली रुपयैााँ १ करोड 
२८ लाख ६५ हजारसम्मको (अमेररकी डलर १ लाख नकटाई) अनुदानका लागग आवेदन पेि गना 
सटनेछन ्। द एशिया फाउण्डेिनले ववशिन्न अवेदकहरूलाई अनुदान प्रदान गनछे जसमध्ये एक 
परकाररर्ामा शििासाँग सम्िक्न्धर् हुनछे । अनुदानको आकारिारे द एशिया फाउण्डेिनको कुनै 
प्रार्शमकर्ा छैन र आवदेकहरूलाई उनीहरूले माग गरेको अनुदानको आकारसाँग ननरपेि रहेर 
कायाक्रमको योग्यर्ाका आधारमा मारै मूल्यांकन गररनेछ ।  

३.२ अनुदान काययन्ियन अिधि: अनुदान कायान्वयन अवगध िटीमा ८ महहना र्र्ा िढीमा १४ 
महहनाको हुनु पनछे । कायाक्रमका आवचयकर्ािाहेक अन्य कुनै कारणले कायान्वयन अवगध 
ननधाारण गने छैन ।  

३.३ अनुदान प्रकार: यस आवेदन पर आह्वान सूचना अन्र्गार्का सिै अनदुान खचाको 
पुनिुाटर्ानी गररने प्रकारका अनदुान हुनेछन ्।  
 

४. योग्यिाबारे सूचना  

• नेपालमा दर्ाा िएका र्र्ा नेपाली नागररकको नेर्तृ्वमा रहेका सिै नागररक समाज संस्र्ा 
यस अनदुान कायाक्रम लागग योग्य माननने छन ्। मधेि प्रदेि र्र्ा लुक्म्िनी प्रदेिमा दर्ाा 
िएका स्र्ानीय संस्र्ालाई यस अनदुानका लागग आवेदन हदन वविेर्ष प्रोत्साहन गररन्छ 
। संस्र्ाहरुले आफूले फेलोिीप गना चाहेको प्रदेिको नाम स्परट लेखु्न पनेछ । 

• कक्म्र्मा एउटा अनुदान मधेि र लुक्म्िनी प्रदेिका लागग हदइनेछ र प्रत्यके अनदुानले कक्म्र्मा 
१० देखख २० फेलोहरुसाँग काम गनुा पनेछ । 

• आवेदक संस्र्ाले मधेि प्रदेि र्र्ा लुक्म्िनी प्रदेिका शमडडया र्र्ा परकाररर्ािारे आफ्नो 
सीपलाई र्प सुधाना इच्छुक हाल  कायारर् वा उदीयमान परकार र्र्ा शमडडया वा 
परकाररर्ाका ववद्यार्ीलाई ६ महहना देखख १ वर्षाको अवगधका लागग सहयोग गनुापने हुनेछ 
। 
 



• आफूलाई महहला, युवा, वा शसमान्र्कृर् समुदायको व्यक्टर् िनन पहहचान गराउने, र्र्ा 
महहला, युवा, वा शसमान्र्कृर् समुदायका चासोका मुद्दामा परकाररर्ालाइ पेिागर् रुपमा 
ववकास गना इच्छुक व्यक्टर्हरूका लागग यो फेलोशिप  उपलब्ध गराइनु पछा ।  

• फेलोशिप  मधेि प्रदेि वा लुक्म्िनी प्रदेिमा िसोिास गने व्यक्टर्हरूका लागग हुनु पनछे र 
नयनै दइु प्रदेिमा कायाान्वयन गररनु पनछे ।  

• शमडडयासम्िक्न्ध नागररक समाज संस्र्ा र महहला, यवुा र्र्ा शसमान्र्कृर् समुदायका 
व्यक्टर्द्वारा सञ्चालनमा रहेका नागररक समाज संस्र्ाहरूलाई यसका लागग आवेदन हदन 
अत्यन्र्ै प्रोत्साहन हदइन्छ ।  

• आवेदक संस्र्ाहरूसाँग छापाका माध्यममा सीशमर् नरहेर कुनै पनन माध्यमिाट शमडडया 
र्र्ा परकाररर्ा िेरमा ववगर्का उपलक्ब्धको इनर्हास हुनुपछा र समावेिी उपाय अपनाउने 
हुनुपदाछ । 

 

सम्पूणा ननदेिन ध्यानपूवाक पालना गनुाहोस ्। यस सूचनामा उल्लेख िएका आवचयकर्ा नपगु्ने 
वा यहााँ उक्ल्लखखर् आवचयकर्ा परुा गना वा पालना गना नसटने आवेदनहरूलाई अयोग्य माननने 
छ ।  
 

 ५. पेि गने आिेदनको ब्योहरा  

• आवेदन नेपाली वा अाँगे्रजी िार्षामा पेि गना सक्रकन्छ ।  
• सम्पूणा िजेट नेपाली रुपैँयामा हुनु पनेछ । 
• सिै पेजमा पजे नम्िर राखखएको हुनु पनेछ । 
• सिै कागजार्लाई A4 साइजको कागजमा फम्यााट गररएको हुनु पनेछ । 
• सिै माइक्रोसफ्ट वडा डटयुमेन्टहरू शसङ्गल स्पेस, ११ पोइन्ट फन्टमा कक्म्र्मा एक इन्च 

माक्जानसहहर् हुनु पनेछ ।     

संयुटर् राज्य अमेररकाको संिीय सरकार अनुदान अन्र्गार् कायारर् ननकायहरूलाई SAM.GOV 

मा शसजाना हुने १२ अकंको युननक एक्न्टटी आइडेक्न्टफायर (युइआइ) नम्िर शलन प्रोत्साहन 
गररन्छ । युइआइ नम्िर प्राप्र् गना एक हप्र्ा जनर् लाग्ने हुनाले आवेदकहरूले यस आवेदन पेि 
गनुाअनि नै https://sam.gov/content/home मा दर्ाा िएर युइआइ नम्िर शलन प्रोत्साहन गररन्छ  

 

 

 

https://sam.gov/content/home


आवेदन पेि गने समयमा संस्र्ाहरूले ननम्न चरणहरू अननवाया पालना गनुा पनछे:  

चरण १: असिरुधच पत्र : challengefund.np@asiafoundation.org  मा इमेल लेखेर नमूना 
अवधारणा पर र्र्ा नमूना िजटेकालागग अनुरोध गन े।  

चरण २: आिेदन बुझाउने: अक्न्र्म शमनर् अनि नै इच्छुक आवेदक संस्र्ाहरूले ननम्न कागजार् 
पेि गररसटनु पनछे:     

क) अििारणा पत्र  

अनर्ररटर्ाङ्ग १ मा हदइएको नमूनाको ढााँचा अनुसार अवधारणा पर पेि गने ।  

अवधारणा परमा नमूनामा देखाइए झैँ समग्र गनर्ववगधहरू, फेलोशिपका प्रक्रक्रया र्र्ा अन्य 
कायाक्रम र गनर्ववगध सामेल हुनु पनछे । आवेदक संस्र्ाहरूलाई अवधारणा परसाँगै आफ्नो 
सम्पका  र्र्ा सेवा प्रदायन योजना पनन समावेि गना प्रोत्साहन गररन्छ । यसमा संचारगहृ, 

परकार महासंि आहद संचार संस्र्ासाँग सहकायाको योजना पनन सामेल हुनसटछन ्। अवधारणा 
परलाई नपेाली िार्षामा पनन पेि गना सक्रकनेछ । 

ख)  बजटे अनुिान  

अनर्ररटर्ाङ्ग २ मा हदइएको नमूना िजटे प्रयोग गदै कूल िजेट र्र्ा ववस्र्रृ् िजेट वववरण पेि 
गने ।  

ग) अन्य कागजाि  

अवधारणा पर र्र्ा िजेटसाँगै आवेदक संस्र्ाहरूले ननम्न कागजार् पेि गनुा पनछे :    

• संस्र्ा दर्ाा प्रमाणपर 

• संस्र्ाको ववधान र्र्ा लेखापररिण प्रनर्वदेनको प्रनर्शलवप 

• संस्र्ासाँग आिद्ध िोडा सदस्यहरू, कायाकारी अगधकारीहरू र्र्ा कमाचारीको सूची    
 

अनुदान अन्िगयि तनषेधिि क्षते्र:  

शमडडया फेलोशिप च्यालेन्ज फन्ड ननम्न कायाका लागग प्रयोग गना पाइने छैन:  

• ननमााणकाया: यस अनदुानको रकम ननमााणकाया वा खचार्फा  लगाउन पाइने छैन।  
• अनुदानपूवाका खचा: यस अनदुान अवसर अन्र्गार् अनुदानपूवाका खचा िरपाईका लागग 

सामेल गना पाइने छैन ।  

mailto:challengefund.np@asiafoundation.org


• कायाक्रम गनर्ववगधहरू: र्ल हदइएका गनर्ववगधमा मारै सीशमर् नरहाँदै यस अनदुानले 
ननम्न प्रकारका गनर्ववगधलाई ननर्षेध गछा:  

o नाफामूलक योजनाहरू  

o व्यक्टर्गर् िैक्षिक अवसरलाई सहयोग गने छारववृत्त  

o अन्य अनुदानिाट सुरु गररएका गनर्ववगध समापन गना खचा  
o  अर्ासंकलन वा संस्र्ागर् कोर्ष ववकासलक्षिर् योजनाका लागग आगर्ाक सहयोग  

o  र्ाक्त्वक रूपमै राजनीनर्क प्रकृनर्का योजना वा त्यस्र्ा योजना जसमा राजनीनर्क 
पिपार् वा एक व्यक्टर् वा राजनीनर्क दलका लागग समर्ानको झल्को देखखन्छ  

o  राजनीनर्क दल र्र्ा राजनीनर्क पहलका गनर्ववगध  

o  कुनै धमावविेर्षका क्रक्रयाकलापलाई सहयोग गने योजना, र्र्ा  
o  लिुऋण वा लिुववत्त योजना, उद्यमका लागग िीजरकम ववर्रण, र्र्ा काननूी र्र्ा 

िूअगधकार केक्न्िर् योजनाहरू  

 

 आिेदन पेि गने सिति िथा सिय  

सिै आवेदन २८ पौर्ष २०७९ िेलुकी ५ िजेिन्दा अनि आइपुगगसटनु पनेछ । कुनै संस्र्ाले मागर् 
र्ोक्रकएको समयसीमाशिर आवेदन पेि गना असमर्ा िएमा उटर् संस्र्ालाई अनदुान प्राप्र् गना 
योग्य माननने छैन ।  

सिै आवेदन ववद्युर्ीय माध्यमिाट ननम्न इमेल ठेगानामा पेि गनुा पनछे: 
challengefund.np@asiafoundation.org. इमेल सेवा प्रदायकले हदने टाइम स््याम्पको प्रयोगिाट 
आवेदन समयमै पेि िएको गर्यो वा गर्एन िन्ने ननधाारण गररने छ । इच्छुक संस्र्ाहरूले 
इमेलमाफा र् शमडडया फेलोशिप  आवेदनको सम्पूणा प्याकेज माग गना सटनछेन ्।  

यस आवेदनका लागग आह्वानको सूचना आफैँ मा कुन ैअनुदान वा फाउण्डेिनका र्फा िाट कुनै 
प्रनर्िद्धर्ा होइन । यसले कुनै आवदेन र्यार र्र्ा पेि गने क्रममा िएका खचाको िरपाइका 
लागग फाउण्डेिनलाई िाध्य िनाउने छैन ।  

यस आह्वानका कारण प्राप्र् िएका आवदेनमध्ये एउटैले पनन यस दस्र्ावजेको खण्ड १ मा 
उल्लेखखर् उद्देचय वा खण्ड ५ मा ननधााररर् मापदण्ड पूनर्ा नगने देखखएको अवस्र्ामा कुनै पनन 
आवेदनलाई अनुदान प्रदान गने वा  नगने अगधकार फाउण्डेिनलाई रहनछे ।  
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६. आिेदन ससिक्षाबारे सूचना  

६.१ छनौट िापदण्ड  

यस अवसर अन्र्गार् पेि गररएको प्रत्येक अवधारणा परलाई र्ल ववस्र्ारमा व्याख्या गररएको 
मूल्याकंन ढााँचा अनुसार एक प्राववगधक मूल्याकंन प्यानलले मूल्याकंन गनछे । मूल्यांकन ढााँचामा 
हदइएका मापदण्ड अवधारणा परको गुणस्र्र आाँकलन गने र्र्ा प्रस्र्ाववर् गनर्ववगधको 
सफलर्ाको सम्िाव्यर्ा ननधाारण गने उद्देचयले र्जुामा गररएका छन ्। मापदण्डहरू एकअकाासाँग 
सिनरूपमा सम्िक्न्धर् छन ्र अवधारणा परको समग्र गुणस्र्र ननधाारण गने क्रममा नर्नलाई 
एकैसार् हेररनेछ । आवदेनहरूलाई नर्नको सम्पूणार्ा, सामन्जस्य, स्परटर्ा र्र्ा सुक्ष्म वववरणप्रनर् 
हदइएको ध्यानका आधारमा सशमिा गररने छ ।  

 ६.१.१ अििारणा पत्र आँकलन ढाँचा  

िापदण्ड  

 

व्याख्या अंक  

 

योजनाको वैचाररकी र्र्ा 
योजना खाकाको गुणस्र्र   

 

यो मापदण्ड महहला, युवा र्र्ा 
सीमान्र्कृर् समूहका 
व्यक्टर्हरूिारे आवेदनले 
गरेको समस्या व्याख्या, 
प्रस्र्ाववर् गनर्ववगध र्र्ा 
ववगधको नवीनर्म िैलीका र 
समावेशिर्ा र्र्ा अनुदानका 
िहृर् ्उद्देचयहरूसाँग प्रस्र्ाववर् 
योजनाको सामन्जस्यर्ासाँग 
सम्िक्न्धर् छ।   

 

५०  

 

योजनाको उद्देचय प्राप्र् गना 
सटने िमर्ा   

 

यो मापदण्ड आवेदनमा 
सक्म्मशलर् लक्ष्य, उद्देचय, 

गनर्ववगध, उत्पादन र्र्ा 
पररणाम कनर् स्परट व्याख्या 
िएका छन ्र महहला, युवा 
र्र्ा सीमान्र्कृर् समूहका 
व्यक्टर्का मुद्दािारे समस्या 
व्याख्यासाँग  कसरी 

२५  

 



अन्र्रसम्िक्न्धर् छन ्
िन्नेसाँग सम्िक्न्धर् छ ।   

 

संस्र्ाको ववगर्का उपलक्ब्ध 
र्र्ा संस्र्ागर् िमर्ा   
 

यो मापदण्ड संस्र्ाका र्फा िाट 
यस योजनाका लागग 
खटाइएका व्यक्टर्हरूको 
िमर्ा र्र्ा ससं्र्ागर् िमर्ा 
वववरण र संस्र्ाका 
साझेदारहरूको ववगर्का 
उपलक्ब्ध र्र्ा िमर्ासाँग 
सम्िक्न्धर् छ ।   

 

१५  

 

ववत्तीय लगानीको  उपयोगगर्ा   
 

यो मापदण्ड मूल्यप्रदायन 
योजना, योजनाको खचा, ववत्तीय 
प्रिावकाररर्ा र्र्ा कमाचारीका 
योगदान र लािकर्ाा र 
उत्पादनको मूल्याकंनसाँग 
सम्िक्न्धर् छ । 

१०  

 

 

६.२ ससिक्षा िथा छनौट प्रक्रिया  

• पेि गररएका अवधारणा परहरूलाई मागर् उल्लेख िएका दस्र्ावेजको आधारमा अनदुान 
प्राप्र् गना आवेदक ससं्र्ा योग्य छ क्रक छैन िन्ने समीिा गररनछे र च्यालेन्ज फन्डका 
उद्देचयको प्रकािमा उपयुटर्र्ाका आधारमा प्रारक्म्िक चरणका लागग छनौट गररने छन ्। 
योग्य ठहराइएका अवधारणा परहरूलाई प्राववगधक मूल्याकंन प्यानलसमि प्रस्र्ुर् गररने 
छ।  

• यसरी संक्षिप्र् सूचीमा पना सफल िएका अवधारणा परलाई प्राववगधक मूल्यांकन 
प्यानलले मागर् व्याख्या गररएको आाँकलन ढााँचा अनसुार मूल्याकंन, अंकन र्र्ा क्रमिद्ध 
गनेछ । परररकृर् अवधारणा पर र्र्ा िजटे प्रस्र्ाव प्राप्र् िएपनछ अपेक्षिर् प्रयत्न (ड्यु 
डडशलजेन्स)्  र्र्ा िजेटसम्िक्न्ध परस्पर सम्झौर्ा गररनेछ । अपेक्षिर् प्रयत्न (ड्यु 
डडशलजेन्स)् र्र्ा िजेटसम्िक्न्ध परस्पर सम्झौर्ा सफल िएमा परररकृर् अवधारणा पर 
र्र्ा प्रस्र्ाववर् िजेटलाई अक्न्र्म स्वीकृनर्का लागग पेि गररने छ । सिै आवेदनकर्ाालाई 
उनीहरूको आवेदनको अक्न्र्म ननर्जािारे शलखखर् सूचना हदइनेछ ।  



  

६.२.१ सियिि  

गनर्ववगध अक्न्र्म शमनर्  

अशिरुगचपर र्र्ा ससं्र्ागर् दस्र्ावेज, अवधारणा पर र्र्ा िजटे प्रस्र्ाव 
पेि 

२८  पौर्ष २०७९ 
 

प्रारक्म्िक आाँकलन र्र्ा छनौट माि ४, २०७९ 

 

प्राववगधक मूल्यांकन प्यानलद्वारा मूल्याकंन माि १४, २०७९ 

 

परररकृर् अवधारणा पर र्र्ा िजेट प्रस्र्ाव पेि माि २५, २०७९ 

 

अपेक्षिर् प्रयत्न (ड्यु डडशलजेन्स)् र्र्ा िजटेसम्िक्न्ध परस्पर सम्झौर्ा फागुन ३, २०७९ 

अनुदान प्रदान फागुन १०, २०७९ 

 
 

 

नेपाल सरकारका राजस्व िुटर्ानीसम्िक्न्ध ननयम पालना गना छनौट िएका संस्र्ा आफैँ  
क्जम्मेवार हुनछेन ्।  

७. ब्राक्न्डङ् िथा िाक्रकय ङ् 

शमडडया फेलोशिप  प्राप्र् गना छाननएका संस्र्ाहरूले अनुदान अन्र्गार्का सम्पूणा गनर्ववगध, 

प्रचारसामग्री र्र्ा ज्ञान उत्पादनमा युएसएआइडी/नागररक समाज र्र्ा सञ्चारमाध्यम 
गनर्ववगधका लागग ब्राक्न्डङ् र्र्ा माक्रका ङ् योजनामा इङ्गगर् गररए अनुसार युएसएआइडी ब्राक्न्डङ् 
र्र्ा माक्रका ङ् आवचयकर्ा पालना गनुा पनछे ।  
 

अतिररटिाङ्ग  

अतिररटिाङ्ग १: नमूना अवधारणा पर  

अतिररटिाङ्ग २: नमूना िजेट  

िरटव्य: यी अनर्ररटर्ाङ्गहरू आवेदनको पूणा प्याकेजका अंि हुन ्। इच्छुक संस्र्ाहरूले 

challengefund.np@asiafoundation.org मा इमेल गरेर च्यालेन्ज फन्ड आवेदनको सम्पूणा 
कागजार्का लागग आग्रह गना सटछन ्।  

mailto:challengefund.np@asiafoundation.org

