
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको 
काययक्रम प्रस्िाव आव्हान 

प्रथम पटक प्रकाशिि तमति : २०7८/0५/1५ गिे 
 
 

यस प्रतिष्ठानद्वारा आ.ब. २०७८/०७९ मा आदिवासी जनजातिहरूको उत्थान र ष्ट्रवकास गने उदे्दश्यअनरुूप तनम्नानसुारका 
क्षेत्रहरूमा काययक्रम सञ्चालन गने भएकोले सो कायय गनय िपशिल बमोशजमका मापिण्डहरु तभत्र पने इच्छुक आदिवासी 
जनजाति संघ/संस्था र ब्यशिबाट यस प्रतिष्ठानले ियार गरेको पररयोजना प्रस्िावको ढााँचामा आफुले चाहेको काययक्रम 
रू.१,०००।- ििाय िलु्क भिुानी गरेको बैंक भौचर संलग्न गरी तमति २०७८/०६/1८ गिे तभत्र यस प्रतिष्ठानको 
कायायलयमा वा ईमेल ठेगाना mail@nfdin.gov.np मा काययक्रम पररयोजना प्रस्िाव पेि गनय आह्वान गररन्छ । 
 

काययक्रम पररयोजना सञ्चालन गररने क्षते्रहरू : 
1. आदिबासी जनजातिहरूको संस्थागि िथा सामिुाष्ट्रयक भवन तनमायण काययक्रम । 

2. आदिबासी जनजातिहरू सम्बन्धी उत्कृष्ट ग्रन्थ  र  कृतिहरुको प्रकािन काययक्रम । 

३. आदिवासी जनजातिहरुको ष्ट्रवष्ट्रवध पक्षको खोज, अध्ययन अनसुन्धान । 

४. लोपोन्मखु िथा अति तसमान्िकृि जातिय संस्थाको लातग संस्थागि ष्ट्रवकास काययक्रम । 
 

प्रस्िाव पेि गने मापिण्डहरू : 
१. पररयोजना प्रस्िाव पेि गिाय प्रतिष्ठानको वेभसाईट www.nfdin.gov.np बाट डाउनलोड गरी उि प्रस्िाव पत्रमा 
 उल्लेख भएका सम्पूणय ष्ट्रववरणहरू स्पष्ट खुल्ने गरी भरेर पररयोजना प्रस्िाव पेि गनुय पनेछ । 

२. पररयोजना नं. ४ अन्िरगि प्रस्िाव पेि गिाय केशन्िय िहका सचुीकृि लोपोन्मखु िथा अतितसमान्िकृि जातिय 
संस्थाहरुद्वारा मात्र प्रस्िाव पेि गनय पाईनेछ ।  

३. पररयोजना पेि गने सम्बशन्धि संघ/संस्थाहरूले आफ्नो संस्थाको कागजािहरू (संस्थाको २०७९ साल असार 
मसान्िसम्म नवीकरण भएको प्रमाणपत्र, पान नम्बर, लेखा परीक्षण प्रतिवेिन, ष्ट्रवधानको प्रतितलष्ट्रप, काययसतमतिका 
पिातधकारीहरूको नामावली, प्रस्िाव पेि गने बारेमा काययसतमतिले गरेको तनणययको प्रतितलष्ट्रप) अतनवायय रूपमा संलग्न 
गनुय पनेछ । 

४. मातथ प्रस्िावमा उल्लेशखि समय अवतधतभत्र पेि भएका पररयोजना प्रस्िावहरू मात्र छनौटका तनशम्ि ग्राह्य हनेुछन ्। 

५. अशघल्लो आतथयक बर्यहरूमा बेरुज ु रहेका र आवश्यक कागजपत्रहरू संलग्न नभएका संस्थाका प्रस्िावहरू छनौटमा 
 समावेि हनु ेछैन । 

६. स्थलगि सवेक्षण गरी काययक्रमहरूको महत्व, सान्ितभयकिा र औशचत्य हेरी प्राथतमकिाको आधारमा प्रस्िावहरू छनौट 
 गररने भएकाले छनौट  भएका संस्था, ब्यशिहरूलाई मात्र सूचना दिइनछे । 

७. अनसुन्धान र प्रकािनको लातग प्रतिष्ठानको वेभसाईटमा राशखएको ष्ट्रवर्यवस्ि ुर थप मापिण्डहरू हेरी सोही बमोशजम 
प्रस्िाव ियार गरी पेि गनुय पनेछ । 

८. पररयोजना प्रस्िाव नं. १ साँग सम्बशन्धि ष्ट्रवर्यमा पेि भएका पररयोजना प्रस्िावहरूको साथमा स्थानीय िहको वा नेपाल 
सरकारको प्राष्ट्रवतधक/ईशन्जतनयरले ियार गरेको शजल्ला िररेट अनसुारको लागि इशस्टमेट, िर ष्ट्रवश्लरे्ण, भवनको 
नक्सा, लालपजुाय र स्थानीय िहको तसफाररि थप पेि गनुय पनेछ । 

९. प्रस्िाव ििाय िलु्क भिुानीका लातग राष्ट्रिय वाशणज्य वैंक पलु्चोक िाखाको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय 
प्रतिष्ठानको नाममा रहेको खािा नम्बर ११४०००१४०७०१ मा रकम जम्मा गरेको भौचर पेि गनुय पनेछ ।  

 

 

नोट: कोरोना भाईरस (कोतभड-१९) को कारणले प्रतिष्ठानको कायायलयमा 
आउन नसक्नहेरुको लातग प्रस्िावहरु प्रतिष्ठानको ईमेल ठेगानामा ष्ट्रवधिुीय 
माध्यमद्वारा पेि गरी पठाउन ुपनेछ । यसको लागी प्रतिष्ठानको ईमेल ठेगाना 
mail@nfdin.gov.np मा काययक्रम प्रस्िाव सष्ट्रहि संस्थाको आवश्यक 
कागजािहरु र ििाय िलु्क तिरेको बैंक भौचरको प्रतितलपी कम््यटुर स्क्यान 
गरी ईमेल माफय ि पेि गनुय पनेछ । 

तबस्ििृ जानकारीको लातग:  

आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान  

सानेपा, लतलिपरु ।  

फोन नं. ०१-५१८३१६५, ५१८३१७४ 

website : www.nfdin.gov.np 
email: mail@nfdin.gov.np  

mailto:mail@nfdin.gov.np
mailto:mail@nfdin.gov.np
http://www.nfdin.gov.np/
mailto:mail@nfdin.gov.np

