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तराई-मधेश समदृ्धि काययक्रम 

केन्रीय समन्वय इकाई 

मसंहदरवार, काठमाडौँ 

आयोजना/काययक्रम माग/प्रस्ताव पेश गने सम्बन्धी सूचना 
(सूचना प्रकाशशत मममत: २०७६/१०/२८) 

तराई-मधेश समदृ्धि काययक्रम संचालन काययद्धवमध, २०७५ (दोस्रो संशोधन २०७६/१०/१९) अनसुार आगामी 
आ.व. २०७७/०७८ को लामग काययद्धवमधमा तोद्धकएको शतय र मापदण्ड मिर रही (काययद्धवमध तपमसलमा 
उल्लेशित वेबसाइटमा हेनय सद्धकने छ।) आयोजना/काययक्रम संचालन गनय इच्छुक तराई-मधेशका २२ 
शजल्लाका २७७ स्थानीय तह (महानगरपामलका, उप-महानगरपामलका, नगरपामलका तथा गाउँपामलका) हरुबाट 
काययद्धवमधको दफा-७ मा तोद्धकएका काययक्रम संचालनका क्षेरहरु (क) सामूद्धहक आवास िवन (ि) साना सडक 
स्तरोन्नमत काययक्रम  (ग) सामदुाद्धयक पूवायधार (घ) कृद्धि द्धवकास (ङ) िानेपानी तथा सरसफाइ (च) मसँचाइ 
तथा नदी मनयन्रण (छ) उजाय (ज) द्धवपद् न्यूनीकरण पूवायधार (झ) पारम्पाररक पेशा प्रवधयनात्मक एंव आय 
आजयन तथा जीवनस्तर सधुार काययक्रम (काययद्धवमधको दफा ७(झ) मा तोद्धकएका द्धववरण र शतय अनसुार 
काययद्धवमधको अनसूुची -४ मा उल्लेि िएका वगय र समदुायसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्न ेतथा तत ्तत ्समदुाय 
लािाशन्वत हनु े प्रकृमतका अनसूुची -५ मा तोद्धकएका काययक्रम) मध्येबाट आयोजना काययक्रमहरु संचालनका 
लामग काययद्धवमधको अनसूुची-२ मा उल्लेशित आयोजना/काययक्रम माग फारम सद्धहतको आयोजना/काययक्रम  
प्रस्ताव २०७६ फागनु मसान्त मिर तराई-मधेश समदृ्धि काययक्रम केन्रीय समन्वय इकाईको वेबसाइटमा रहेको 
ररपोद्धटिंग सफ्टवेयरमा प्रद्धवष्ट गनुयहनु सम्बशन्धत सबैको जानकारीको लामग यो सूचना प्रकाशशत गररएको छ | 

रष्टव्य: १. चाल ुआ.व. २०७६/०७७ मा काययक्रम स्वीकृत िई कायायन्वयनमा रहेका स्थानीय तहहरुले 
माग/प्रस्ताव पेश गदाय कायायन्वयनको प्रगमत अमनवायय रुपमा संलग्न रािी पेश गनुयपने छ । साथै आगामी 
आ.व.को आयोजना/काययक्रमको स्वीकृमतको आधार प्रगमत प्रमतवेदनलाई बनाइने व्यहोरा समेत जानकारी 
गराइन्छ । 

२. आयोजना माग एवं मसफाररस सद्धहतको प्रस्ताव तल उल्लेशित ररपोद्धटिंग सफ्टवेयरमा प्रद्धवष्ट गनुय पनेछ | 
थप जानकारीका लामग सम्पकय  : शािा अमधकृत श्रवण कुमार लइुटेल : ९८६०८८७३९३ शािा अमधकृत 
हररिक्त पोिरेल : ९८४२०५५५५८, कम््यटुर अपरेटर इश्वर शघममरे : ९८४९३३८४९९   
वेबसाइट: tmpp.mofaga.gov.np / mofaga.gov.np 

ररपोद्धटिंग सफ्टवेयर: wppms.tmpp.mofaga.gov.np (डा. िोजराज शघममरे :९८४११९७२३३) 

 साना सडक स्तरोन्नमत काययक्रम पेश गदाय माग प्रस्ताव गने स्थानीय तहले केन्रबाट स्वीकृत हनुे बजेटको 
कशम्तमा ३०% लागत साझेदारी गने आमधकाररक प्रमतविता अमनवायय रुपमा पेश गनुयपने छ । 

काययक्रम मनदेशक 


