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गरिवी निबािणका लानग लघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रम संचालि गिी उद्यमशिलताको माध्र्मवाट उद्यमी शृ्रजिा गिय 
इच्छुक व्र्वसार् ववकास सेवा प्रदार्क संस्था छिौट गिय आिर्पत्र आह्वािको लानग तर्ाि गरिएको  

कार्यक्षते्रगत ितय – Terms of Reference (TOR) 
 

१. व्र्वसार् ववकास सेवा प्रदार्क संस्थाले गिुय पिे कामको पषृ्ठभनूमिः  

   िेपाल सिकाि ि संर्कु्त िाष्ट्रसंघीर् ववकास कार्यक्रम (MEDEP) को ववत्तीर् तथा प्राववनिक सहर्ोगमा सि ्१९९८ 
देशि लागू भएको लघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रमलाई आ.व. ०६६/०६७ देशि िेपाल सिकािले आन्तरिकीकिण गिी गरिवी 
निबािणका लानग लघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रम (MEDPA) को रुपमा ववस्ताि गिी सञ्चालि गदै आएकोमा चाल ुआ. व. 
देशि प्रदेि िं ३ अन्तगयत िहेका १३ शजल्लाहरु (नसन्िलुी, िामेछाप, दोलिा, नसन्िपुाल्चोक, काभ्रपेलाञ्चोक, भक्तपिु, 
लनलतपिु, काठमाण्डौ, िवुाकोट, िसवुा, िाददङ्घ, शचतवि ि मकवािपिु) मा उद्योग, पर्यटि, वि तथा वाताविण मन्त्रालर् 
मार्य त सञ्चालि हिुेछ । गरिवी निवािणका लानग लघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रमका सवै प्रकृर्ा चिणबद्ध तविले संचालि गिय 
अिभुवी र्ोग्र् व्र्वसार् ववकास सेवा प्रदार्क संस्था, गैह्र सिकािी संस्था, र्मय वा कम्पिी िशजष्टािको कार्ायलर्मा दताय भई 
सम्बशन्ित घिेल ुतथा सािा उद्योग कार्ायलर्/घिेल ुतथा सािा उद्योग ववकास सनमनतको कार्ायलर्मा दताय भएको कम्पिी 
मध्रे्बाट छिौट गिी कार्यक्रम संचालि गिय र्ो कार्यक्षेत्रगत ितय (TOR) तर्ाि गरिएको छ । 

 चाल ुआ.व. ०७५/७६ मा र्स मन्त्रालर् अन्तगयतका शजल्लाशस्थत घिेल ुतथा सािा उद्योग कार्ायलर्/ घिेल ुतथा सािा 
उद्योग ववकास सनमनतका कार्ायलर्हरुमा कार्यक्रम संचालिको लानग प्राप्त आिर्पत्रहरु मध्रे्वाट सावयजनिक िरिद ऐि, 
२०६३ को दर्ा ३० को उपदर्ा (५) वमोशजम तीि देशि वविमा छवटा संस्थाहरु प्रािशम्भक छिौट गिी छिौट भएका 
संस्थाहरुबाट प्राववनिक तथा आनथयक प्रस्ताब आव्हाि गिी प्रनतस्पिायत्मक रुपमा प्रत्रे्क शजल्लाको लानग (पााँचवटासम्म 
स्थािीर् तह भएका शजल्लाको लानग एक ि छ वा छ भन्दा ववि स्थािीर् तह भएका शजल्लाको लानग दईुवटा) सेवा 
प्रदार्क संस्था छिौट गरििेछ । ति आिर्पत्रको मूल्र्ाकंिको क्रममा कशम्तमा तीिवटा संस्थाले उशत्तणायङ्क प्राप्त गिय 
िसकेमा वा तीि भन्दा कम आिर्पत्र पेि हिु आएमा  पूििः आव्हाि गरििे छ । र्सिी छिौट भएका व्र्वसार् ववकास 
सेवा प्रदार्क संस्थासंग सम्बशन्ित शजल्लाशस्थत घिेल ुतथा सािा उद्योग कार्ायलर्/घिेल ुतथा सािा उद्योग ववकास सनमनतका 
कार्ायलर्वाट निर्मािसुािको सम्झौता गिी कार्यक्रम संचालि हिुेछ ।  

२. (MEDPA) कार्यक्रमको उद्दशे्र्िः  

अनत ववपन्न वगय, गरिवीको िेिामिुी िहेका मवहला, दनलत, आददवानस जिजानत, मिेिी वा आनथयक, सामाशजक ि सांस्कृनतक 
दृवष्टले पछानड पिेका वगय, न्रू्ि आर् भएका वगय ि िेपाल सिकािले लशक्षत वगय भिी तोकेका जिसमदुार्लाई 
उद्यमशिलताको माध्र्मबाट उद्यमी शृ्रजिा गिी िोजगािी एवं स्विोजगािीका अवसिहरु प्रदाि गिी उिीहरुको आर्स्तिमा 
सिुाि गिी गरिवी निवािणमा सहर्ोग प-ुर्ाउि ुर्ो कार्यक्रमको मखु्र् उद्देश्र् िहेकोछ ।  

३. कार्यक्रम लागू हिु ेके्षत्रिः  

र्ो कार्यक्रम प्रदेि िं ३ अन्तगयतका १३ वटै शजल्लामा लाग ुहिुे छ । र्स मन्त्रालर् मातहातका शजल्लाशस्थत घिेल ुतथा 
सािा उद्योग कार्ायलर् ि घिेल ुतथा सािा उद्योग ववकास सनमनतका कार्ायलर्हरुले शजल्ला समन्वर् सनमनतको समन्वर्मा 
लघ ु उद्यम ववकासका लानग उपलब्ि श्रोत, बजाि ि लशक्षत वगयको आिािमा शजल्ला उद्यम ववकास सनमनतको निणयर् 
अिसुािका स्थािीर् तहमा कार्यक्रम सञ्चालि गिे गिी कार्यक्षेत्र नििायिण गिेछ ।  

र्सिी नििायिण गरिएका स्थािीर् तहमा लघ ुउद्यम ववकासका लानग सो स्थािीर् तहबाट छुट्याएको श्रोत ि नििायिण गिेको 
लक्ष्र्लाई समेत समावेि गरििेछ ।  
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४. छिौट भएका संस्थाले गिुयपिे कार्यहरुिः  

४.१ िर्ााँ उद्यमी शृ्रजिा तर्य िः  

िर्ााँ उद्यमी शृ्रजिा भन्नाले तोवकएको संख्र्ामा तपनसलमा उल्लेशित प्रवक्रर्ाको माध्र्मवाट तर्ाि भएका लघ ुउद्यमी सम्झि ु
पदयछ ि उद्यमीहरू गणिा गदाय उद्यम िरुुवात गरिसकेको अवस्थालाई जिाउिेछ । लशक्षत िर्ााँ उद्यमी शृ्रजिा गदाय कूल 
उद्यमीमध्रे् स्थािीर् तहको जिसख्र्ाको अिपुातमा मवहला ७०℅, दनलत ३०℅, आददवासी जिजानत ४०℅, मिेिी ४०℅ ि 
र्वुा (१६-४० बर्य) ६०℅ हिुपुिेछ ।  

(क) प्रािशम्भक सवेक्षण तथा बजाि, श्रोत ि सम्भाव्र्ता अध्र्र्ििः कार्यक्रम सञ्चालि गियका लानग तोवकएका स्थािीर् 
तहको प्रािशम्भक सवेक्षण तथा बजाि, श्रोत ि सम्भाव्र्ता अध्र्र्ि गिी त्र्सको प्रनतवेदि सम्बशन्ित शजल्लाशस्थत घिेल ु
तथा सािा उद्योग कार्ायलर्/ घिेल ुतथा सािा उद्योग ववकास सनमनतको कार्ायलर्मा पेि गिुयपिे छ ।  

(ि) कार्यक्रमबािे अनभमिुीकिणिः छिौट भएका स्थािीर् तहका प्रनतनिनि, िाजिैनतक दलका प्रनतनिनि, शिक्षक, बवुद्धशजवी, 
ववनभन्न संघ संस्थाका प्रनतनिनिहरुको सहभानगतामा कार्यक्रमबािे अनभमशुिकिण गिय भेला/गोष्ठी सञ्चालि गिी बजाि, 
स्रोत सम्भाव्र्ता ि लशक्षत वगयबािे सनुिशित गिे ि उक्त भेला/गोवष्ठले नसर्ारिस गिेको वस्ती वा टोललाई संभाववत 
कार्यक्षेत्र मािी प्रकृर्ा अगाडी बिाउि ुपिेछ ।  

(ग) उद्यम ववकास सनमनत गठििः गरिवी निवािणको लानग लघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रम सन्चालि निदेशिका, २०७० 
बमोशजम उद्यम ववकास सनमनत गठि गिय सहशजकिण गिुयपिेछ । साथै सनमनतको गठि ि गरिबी निवािणका लानग 
लघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रम (MEDPA) सम्वन्िी अनभमशुिकिण कार्यक्रम सम्बशन्ित कार्ायलर्ले संचालि गिेछ।  

(घ) सहभानगतामूलक ग्रानमण लेिाजोिािः गरिबी निवािणका लानग लघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रम सञ्चालिका लानग बजाि 
स्रोत सम्भाव्र्ता अध्र्र्िको प्रनतवेदिले सम्बशन्ित स्थािीर् तहको लानग नििायरित गिेका वडाहरु ि समदुार्मा 
सम्वशन्ित सिोकािवालाहरुको सहभानगतामा सहभानगतात्मक ग्रानमण लेिाजोिा (Participatory Rural Apraisal –PRA) 
गिे । सम्बशन्ित स्थािीर् तहमा गरिएको अनभमशुिकिण गोवष्ठले कार्यक्रम कार्ायन्वर्ि गिय भिी तोकेको 
वडा/वस्तीमा बसोबास गिेका समूहहरुमध्रे्बाट तोवकएको संख्र्ामा (कशम्तमा २०–२५ जिा) सहभागी हिुे गिी 
कार्यक्रमको लशक्षत वगय, श्रोत ,बजाि ि नसपको संभाव्र्ता पवहचाि गिुयपिेछ ।  

(ङ) सवेक्षण प्रकृर्ािः PRA को माध्र्मबाट छिौट भएका परिवािहरुमध्रे् निम्ि मध्र्म, गरिव ि अनत गरिव परिवािको र्ािाम A 

भिे ि उक्त परिवाि गरिवीको िेिामिुी भएको सनुिशित गिी १६ देशि ५० वर्यनभत्रका बेिोजगाि सदस्र्को र्ािाम B भिे । 

र्दद परिवािमा कुिै पनि प्रकािको व्र्बसार् गरििहेको वा व्र्बसार् गिेि बन्द भएको पाइएमा र्ािाम C समेत भिी उक्त 

र्ािामहरुको ववश्लरे्णको आिािमा संभाववत उद्यमीहरु छिौट गिे । सवेक्षणको लानग आवश्र्क र्ािाम गरिवी निवािणका 
लानग लघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रम संचालि निदेशिका, २०७० मा व्र्बस्था भए वमोशजम कार्ायलर्ले उपलव्ि गिाएको िमूिा 
अिसुािका र्ािामहरु (A देशि G सम्म) आरै्ले आवश्र्क संख्र्ामा छपाई गिी सिोकािवालाको प्रत्र्क्ष संलग्ितामा भिी 
उक्त र्ािमहरुको ववश्लरे्ण गिी लशक्षत वगय छिौट गिे ि उक्त र्ािामहरुको ववविण कम््र्टुिमा प्रववष्ट गिी  SOFT COPY 

ि सक्कल र्ािामहरुमा संस्था प्रमिुले प्रमाशणत गिी सम्बशन्ित कार्ायलर्मा पेि गिुयपिेछ ।  

(च) समूह निमायण ि क्षमता अनभववृद्धिः र्ािम A, B ि C को ववश्लरे्णको आिािमा संभाववत लघ ुउद्यमी छिौट गिी 
न्रू्ितम ५ जिा सम्मको लघ ु उद्यमी समूह गठि गिे ि उक्त समूहलाई मानसक बैठक, मानसक बचत,  बचत 
परिचालि, समूह िाता, सहकािी शिक्षा, समूहको अविािणा, महत्व, पदीर् शजम्मेवािी तथा उद्यमको कािोवािको ववविण 
(उत्पादि, वववक्र, ऋण लगािी) सम्बन्िी नबर्र्मा सशुिशक्षत गिे ।  
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(छ) उद्यमशिलता ववकास तानलमिः सम्भाव्र् उद्यमीहरुको पवहचाि पिात उिीहरुको लानग अिकूल हिुे स्थािमा 
उपशस्थत गिाई सम्झौता अिसुाि नििायरित सवै स्थािीर् तहका छिौट भएका सम्भाव्र् उद्यमीहरुलाई ७ (सात) 
ददिको उद्यमशिलता ववकास तानलम (Start & Improve Your Business-SIYB) ि एक ददिको लैविक तथा 
सामाशजक समावेसीकिण (GESI) तानलम समेत गिी जम्मा ८ ददिको तानलम प्रदाि गिे । र्सिी तानलम सन्चालि 
गदाय TOPE ि TOSE तानलमको बीचमा कशम्तमा २ ददिको अन्तिाल हिुपुिेछ ।  

(ज) नसप ववकास तानलम संचालििः उद्यमशिलता ववकास तानलम नलएका सहभागीहरुमध्रे् व्र्वसावर्क र्ोजिाको आिािमा 
कशम्तमा ३० प्रनतितलाई लामो अवनि (९० ददिसम्म), कशम्तमा ३० प्रनतितलाई मध्र्म अवनि (४५ ददिसम्म) ि 
बााँकीलाई छोटो अवनि (१५ ददिसम्म) को नसप ववकास तानलम प्रदाि गिुयपिेछ । नसप ववकास तानलम प्रदाि गदाय 
तानलमको पाठर्क्रम ि तानलम प्रशिक्षक िेपाल सिकािवाट मान्र्ता प्राप्त भएको हिुपुिेछ । ति कुिै ववर्र्मा 
पाठ्यक्रम स्वीकृत भइिसकेको ि सो अिसुाि प्रशिक्षक उपलब्ि िभएको अवस्थामा शजल्ला उद्यम ववकास सनमनतको 
निणयर् अिसुाि हिुेछ । व्र्वसार् ववकास सेवा प्रदार्क संस्थाहरुले तानलम संचालि गदाय लामो, मध्र्म ि छोटो 
अवनिका तानलम तोवकएको अविी भन्दा कम भएमा संचानलत कार्यक्रमको अविीको गणिा गिी दामािाहीको 
वहसावले िकम भकु्तािी गरििेछ ।  

      उदाहिणिः लामो अविी भिी संचालि भएको तानलम ७० ददिमा सम्पन्न भएको पाइएमा प्रस्ताववत नसप ववकास 
तानलममा उल्लेि गरिएको िकमलाई ९० ले भाग गिी ७० ले गणुि गिी हिु आउिे िकमलाई मान्र्ता ददइिेछ 
।  

(झ) लघकुजाय पहुंचका लानग सहजीकिणिः लघ ुउद्यम सञ्चालिमा आवश्र्क लगािीको सनुिशितताका लानग मखु्र्तिः तीि 
पक्षमा ध्र्ाि ददएि सहकार्य गिे ।   

 (अ) अनत ववपन्न जसको आफ्िो घिमा उद्यम सञ्चालिका लानग स्थाि छैि भिे त्र्स्ता सम्भाव्र् लघ ुउद्यमीहरुका  
  लानग साझा सवुविा केन्र मार्य त उद्यम सञ्चालिमा सहशजकिण गिे । 

(आ) सम्भाव्र् लघ ुउद्यमीहरु जसको आफ्िै थोिै पंूशज छ ि त्र्सबाटै लघ ुउद्यम सञ्चालि गिे वकनसमको व्र्वसावर्क 
 र्ोजिा बिाएका छि ्भिे त्र्स्ता लघ ुउद्यमीहरुको पवहचाि गिी उद्यम स्थापिाका लानग सहशजकिण गिे । 

(इ) सम्भाव्र् लघ ुउद्यमीहरु जसलाई कजायको आवश्र्कता छ भिे त्र्स्ता लघ ुउद्यमीहरुको पवहचाि गिी स्थािीर् 
स्तिमा सञ्चानलत सहकािी, बैंक तथा लघ ु ववत्त संस्थाहरुसंग प्रत्र्क्ष भेटघाट, पिामिय, गोष्ठी मार्य त सम्वशन्ित 
उद्यमी ि ववत्तीर् संस्था बीच अन्तिवक्रर्ा गिाई लघ ुकजाय पहुाँचमा सनुिशितता गिे ।  

 र्स प्रकाि लघ ुउद्यमी शृ्रजिाका लानग सम्झौतामा ददइएको लक्ष्र् अिसुाि साझा सवुविा केन्् ि स्वलगािी ि 
लघ ुकजाय मार्य त उद्यम सञ्चालि गिेहरुको ववविण अद्यावनिक िाख्न े। कजाय लगािीका हकमा तोवकएका लघ ु
उद्यमी शृ्रजिाको लक्ष्र्मध्रे् कशम्तमा ४० प्रनतितले लघ ुकजाय प्राप्त गिेको हिुपुिेछ ।  

(ञ) व्र्वसार् ववकास पिामिय तथा बजाि ववस्ताििः कार्यक्रम सन्चालि भएका सबै स्थािीर् तहका उद्यमीहरुबाट 
उत्पाददत बस्तहुरुको सिल ि सहज ववक्री व्र्वस्थाको लानग बजािीकिण सन्जाल ववस्ताि ि व्र्वसावर्क पिामिय 
सेवा प्रदाि गिुयपिे छ ।  

(ट) उपर्कु्त प्रनबनिमा पहुंचका लानग प्रवविी हस्तान्तिण ि सहशजकिणिः तानलम नलई उद्यमी बन्न र्ोग्र् व्र्शक्तहरुलाई 
आवश्र्क पिे प्रववनि उपलब्ि गिाउिका लानग आवश्र्क प्रववनि पवहचाि गिी सम्बशन्ित निकार् संग समन्वर् गिी 
कशम्तमा कार्यक्रमको तर्य वाट ८० प्रनतित ि सहभागीको तर्य बाट २० प्रनतितको अिपुातमा उद्यमीहरुलाई 
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आवश्र्क उपर्कु्त प्रववनि हस्तान्तिण गिे । साथै नसप ववकास तानलममा प्रर्ोग भएका प्रववनिहरुलाई समेत मानथ 
उल्लेशित लागत सहभानगतामा सहभागीहरुलाई िै हस्तान्तिण गिुयपिेछ ।  

(ठ) साझा सवुविा केन्रको स्थापिा ि संचालि गिय सहशजकिणिः अनत ववपन्न तथा ववपन्नताको कािण उद्यम स्थापिा 
गिय स्थाि िभएका ति उद्यम गिय ईच्छुक उद्यमीहरुलाई उद्यम स्थापिा ि ववकासमा सघाउ पगु्िे गिी गरिवी 
निवािणका लागी लघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रम सन्चालि निदेशिका, २०७० अिरुुप साझा सवुविा केन्रको स्थापिा ि 
संचालि गिय सहशजकिण गिे ।  

(ड) लघ ु उद्यम िीनत सम्बन्िमा ससूुशचत, वकालत ि पैिबीिः ववद्यमाि लघ ु उद्यम मैत्री िीनत निर्महरुको बािेमा 
समूहहरुलाई अनभमशुिकिण गिाई सम्बशन्ित निकार्संग समन्वर् ि सहकार्यको लानग सहशजकिण गिे ि शजल्लाशस्थत 
लघ ुउद्यमीहरुको समूह तथा संस्थासंगको सहकार्यमा स्थािीर् तह तथा अन्र् कार्ायलर्हरुसंग बजेट तथा कार्यक्रम 
ववनिर्ोजिको लानग पैिवी ि वकालत गिे ।  

ि) तथ्र्ाङ्क ववबिण अध्र्ाबनिक गिेिः  व्र्बसार् ववकास सेवा प्रदार्क संस्थाले उद्यमी शृ्रजिाको लानग गरिएका हिेक 
कृर्ाकलापहरुको ववविण अध्र्ावनिक गियको लानग कार्यक्रमले तर्ाि पािेको Webbased Database System 

अिसुाि कम््र्टुिमा ववविण प्रववष्ट गिी त्र्सको सािांि प्रनतवेदि सम्बशन्ित कार्ायलर्मा पेि गिुयपिे छ । र्सिी 
आद्यवनिक गिेको तथ्र्ांकको एक प्रनत िकम भकु्तािी ददिे कार्ायलर्लाई वझुाउि ु पिेछ ।MIS Database मा 
देहार्का ८ ववविणहरु प्रवववष्ट िभएसम्म उद्यमी शृ्रजिा भएको िदेशििे हुंदा त्र्सलाई वविेर् ध्र्ाि ददिपुिेछ ।(१) 
समूह निमायण (२) TOPE तानलम (३) TOSE तानलम (४) व्र्बसावर्क र्ोजिा (५) नसप ववकास तानलम वा व्र्बसार् 
व्र्बस्थापि पिामिय (६) बजाि सवेक्षण (७) ऋण लगािी वा स्वलगािी  (८) उद्यमको िाम  

४.२ उद्यमीको व्र्बसार् स्तिोन्ननत तर्य िः   

लघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रम (MEDEP) ि गरिवव निवािणका लानग लघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रम (MEDPA) बाट ववगत 
३ बर्यनभत्र प्रवद्धयि गरिएका लघ ुउद्यमीहरु मध्रे्बाट तोवकएको संख्र्ामा उद्यमी पवहचाि गिी देहार् अिसुािका कार्यहरु 
गिेिः  

क) स्तिोन्ननतको लानग आवश्र्कता पवहचाि गिे । 

ि) आवश्र्कता पवहचािको आिािमा स्तिववृद्ध वा पिुतायजगीका लानग नसप ववकास तानलम सन्चालि गिे ।  

ग) उपर्कु्त प्रववनिको पवहचाि गिी उद्यमीलाई लागत साझेदािीमा कार्यक्रमको तर्य बाट ८० प्रनतित उद्यमीको 
 तर्य बाट  २० प्रनतित लागत सहभानगतामा प्रववनि हस्तान्तिण गिे ।  

घ) उत्पाददत वस्तकुो ब्राशण्डि, ्र्ाकेशजि, पेटेन्ट, नडजाइि ि टे्रडमाकय  दताय, वजाि मेला, प्रदयििीमा सहभानगता तथा 
 सर्ल उद्यमको स्थलगत अवलोकि भ्रमणको लानग सहर्ोग गिे ।  

ङ) स्तिोन्ननतको लानग गरिएका सम्पूणय कृर्ाकलाप तथा गत ३ बर्यनभत्र लघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रम (MEDEP) ि 

 गरिवव निवािणका लानग लघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रम (MEDPA) अन्तगयत प्रवद्धयि गरिएका लघ ुउद्यमीको ववविण 
 MIS Database Software मा अध्र्ावनिक गिे ि त्र्सको सािांि प्रनतबेदि सम्बशन्ित कार्ायलर्मा पेि गिे ।  

च) व्र्वसार् ववकास सेवा प्रदार्क संस्थाले उल्लेशित वक्रर्ाकलापहरु गदाय सम्बशन्ित स्थािीर् तहलाई जािकािी ददई 
 समन्वर् गिी गिुयपिेछ ि संस्थाले सम्बशन्ित निकार्मा पेि गिुयपिे प्रनतबेदि, तथ्र्ाङ्क, िक्सा, सभे प्रनतबेदि 
 लगार्तको नबविण सम्झौतामा तोवकएको समर्ावनि नभत्र पेि गिीसक्ि ुपिेछ ।  

५. व्र्वसार् ववकास सेवा प्रदार्क संस्थाहरुबाट प्राप्त आिर्–पत्रहरु छिौट तथा मूल्र्ाकंिका आिािहरुिः  

५.१ व्र्वसार् ववकास सेवा प्रदार्क संस्थाको अिभुव, क्षमता, जििशक्त ि न्रू्ितम र्ोग्र्तािः  



5 

 

 क) सस्थाको अिभुव दताय तथा क्षमतािः–लघ ु उद्यम वा व्र्वसार् ववकास वा व्र्वसावर्क नसप ववकासको 
 क्षेत्रमा काम गिेको अिभुव भएको तथा आिर्पत्र पेि गिय चाहेको शजल्लामा संस्था दताय  भई सोही शजल्लामै 
 कार्ायलर् स्थापिा गिी कार्य सञ्चालि गिेको वा नछमेकी शजल्ला (आिर्पत्र पेि गिय चाहेको शजल्लासंग भौगोनलक 
 नसमािा जोनडएको शजल्ला) मा संस्था दताय भई आिर्पत्र पेि गिय चाहेको शजल्लामा कार्यक्रम सन्चालि गिे 
 अिमुनत नलई कार्य संचालि गिेको वा जिु सकैु शजल्लामा संस्था दताय भई आिर्पत्र पेि गिय चाहेको शजल्लामा 
 कार्यक्रम संचालि गिे अिमुनत प्राप्त गिेको भएमा त्र्स्ता संस्थाहरुलाई क्रमििः पवहलो, दोश्रो ि तेश्रो प्राथनमकता 
 ददइिेछ ।  

 ि) जििक्ती  

 अ) कार्यक्रम संर्ोजकिः १ जिा  

 १. आवश्र्क न्रू्ितम िैशक्षक र्ोग्र्तािः स्िातक वा सो सिह हिुे छ । स्िात्तकोत्ति उपानि हानसल  
  गिेकोलाई ग्राहर्ता ददइिेछ ।  

 २.  अिभुविः लघ ुउद्यम वा व्र्बसार् ववकास वा व्र्वसावर्क नसप ववकास वा आर् आजयिको क्षेत्रमा  
  र्ोजिा, संर्ोजि, निदेिि, अिगुमि ि नििीक्षण जस्ता कृर्ाकलापमा अिभुव प्राप्त गिेकोलाई   
 प्राथनमकता ददइिेछ ।  

 ३. लैविक तथा सामाशजक समावेसीिः मवहला वा आददवानस जिजाती वा दनलत वा मिेिी वा अपाि  
  वा वपछनडएको क्षेत्रलाई प्राथनमकता ददइिेछ ।  

 आ) उद्यम ववकास सहजकतायिः ६ जिा  

 १. आबश्र्क न्र्िुतम र्ोग्र्तािः  

  सहभानगतात्मक ग्रामीण लेिाजोिा (PRA), घिििुी सवेक्षण (HHS), उद्यमशिलता ववकास 
 (SIYB/MECD) जस्ता तानलम नलई उद्यम ववकास सहशजकिणमा प्राववनिक शिक्षा तथा व्र्वसावर्क 
 तानलम परिर्द (CTEVT) अन्तगयत िावष्ट्रर् नसप पिीक्षण सनमनत (NSTB) बाट नसप पिीक्षणमा तह २ वा 
 ३ उत्तीणय गिेको वा  

  प्राववनिक शिक्षा तथा व्र्वसावर्क तानलम परिर्द (CTEVT) बाट मान्र्ता प्राप्त उद्यम ववकास सहजकताय 
 सम्बन्िी १५ मवहिे प्राववनिक एस.एल.सी. कोर्य उत्तीणय गिेको हिुपिेछ ।  

२.  अिभुविः लघ ुउद्यम वा व्र्बसार् ववकास वा व्र्वसावर्क नसप ववकास वा आर् आजयिको क्षेत्रमा अिभुव 
 प्राप्त उद्यम ववकास सहजकतायलाई प्राथनमकता ददइिेछ ।  

३.  लैविक तथा सामाशजक समावेसीिः मवहला वा आददवासी जिजानती वा दनलत वा मिेिी वा अपाि वा 
 वपछनडएको क्षेत्रलाई प्राथनमकता ददइिेछ ।  

 िोटिः मानथ जिुसकैु कुिा लेशिएको भएतापनि तोवकएको संख्र्मा उद्यम ववकास सहजकताय प्रस्ताव 
 िगिेका आिर्पत्रहरु मान्र् हिुे छैिि ्।  

 इ) कम््रू्टि अपिेटििः १ जिा  

१. आबश्र्क न्रू्ितम र्ोग्र्तािः कम््र्टुि ववर्र् नलई प्रमाणपत्र तह वा सो सिह उतीणय गिेको वा जिुसकैु 
नबर्र्मा  प्रमाण पत्र तह सो सिह उत्तीणय गिी कशम्तमा ३ मवहिे कम््रू्टि तानलम नलएको ।  

 २.  अिभुविः कम््र्टुि सम्बन्िी कार्य अिभुव भएकालाई प्राथनमकता ददइिेछ ।  
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 ३. लैविक तथा सामाशजक समावेसीिः मवहला वा आददवासी जिजानती वा दनलत वा मिेिी वा अपाि वा  
  वपछनडएको क्षेत्रलाई प्राथनमकता ददइिेछ 

 ई) लेिा तथा प्रिासि सहार्किः १ जिा  

१.  आवश्र्क न्रू्ितम र्ोग्र्तािः ब्र्वस्थापिमा प्रमाणपत्र तह वा सो सिह उत्तीणय भएको ।  

२.  अिभुविः  सम्बशन्ित कार्यक्षेत्रमा अिभुवीलाई प्राथनमकता ददईिेछ ।  

३. लैविक तथा सामाशजक समावेसीिः मवहला वा आददवासी जिजानत वा दनलत वा मिेिी वा अपाि वा 
वपछनडएको क्षेत्रलाई प्राथनमकता ददइिेछ ।  

६. व्र्वसार् ववकास सेवा प्रदार्क संस्थाको संस्थागत र्ोग्र्ता सम्बन्िी ववविणिः  

क) संस्थाको वविाि वा प्रबन्ि पत्र तथा निर्मावलीमा उल्लेशित उद्देश्र् अिसुाि काम गिय मान्र्ता प्राप्त संस्थाबाट 
ववनिवत रुपमा दताय भई आिर्पत्र पेि गिे अशन्तम नमनत सम्ममा कशम्तमा २ बर्य पिुा गिी लघ ुउद्यम वा 
व्र्बसार् ववकास वा व्र्वसावर्क नसप ववकासको क्षेत्रमा काम गिेको अिभुव भएको हिुपुिेछ ।  

ि) संस्था ववनिवत दताय भई अद्यावनिक िववकिण भएको हिुपुिेछ ।  

ग) कार्यक्षेत्रगत ितय (TOR) मा उल्लेि भएका जििशक्त उपलब्ि हिुपुिेछ ।  

घ) मूल्र् अनभबवृद्ध किमा दताय भएको हिुपुिेछ ।  

ङ) आ.ब. २०७३/७४ को कि चकु्ता भएको हिुपुिेछ ।  

च) सावयजनिक कार्य गिय िपाउिे गिी संस्था कालो सूचीमा िपिेको स्वघोर्णा पत्र संलग्ि गिुयपिेछ ।  

छ) र्स मन्त्रालर् अन्तगयतका १३ शजल्ला मध्रे् ववि ३ शजल्लामा मात्र प्रस्ताव पेि गिय सवकिेछ ।  

िोटिः अिभुवको प्रमाणको प्रनतनलवप, आ.व. २०७२/०७३ ि २०७३।०७४ को लेिापरिक्षणको प्रनतवेदि, उल्लेशित 
ववर्र् प्रमाशणत हिुे कागजातको प्रमाशणत प्रनतनलवप अनिवार्य रुपमा संलग्ि हिुपुिेछ, ।   

७. प्रस्तावको िााँचािः  

आिर्पत्रको िााँचा र्सै कार्ायदेिको अिूसूची १ मा उल्लेि गरिएको छ ।  

८. आिर्पत्र पेि गिे तरिकािः  

ब्र्वसार् ववकास सेवा प्रदार्क संस्थाले आिर्पत्रलाई िाममा नसलवन्दी गिी िामको बावहि िाम, ठेगािा, ि कुि शजल्लाको 
लानग काम गिय चाहेको हो सो शजल्लाको िाम समेत स्पष्ट उल्लेि गिी आिर्पत्र आव्हािको सूचिा प्रथम पटक प्रकाशित 
भएको नमनतले १५ ददिनभत्र कार्ायलर् समर्नभत्र कार्यक्षेत्रगत ितय (TOR) प्राप्त गिय सक्िेछ। प्रस्तावकले आिर्पत्र सूचिा 
प्रकाशित भएको नमनतले १६ औ ंददि ददिको १२:०० बजेनभत्र उद्योग पर्यटि, वि, तथा वाताविण मन्त्रालर् प्रदेि िं ३ 
हेटौडा मकवािपिुमा दताय गरिसक्ि ु पिेछ ि र्सिी दताय भएका आिर्पत्रहरु सोही ददिको १४:०० बजे निर्मािसुाि  
मन्त्रलर्मा िोनलिेछ । उक्त ददि सावयजनिक ववदा पिेमा ववदा पनछ कार्ायलर् िलेुको पवहलो ददिलाई अशन्तम ददि मानिि े
छ । दिैको अवसिमा हिुे सावयजनिक ववदालाई र्स अवनिमा गणिा गरििेछैि । 

एकभन्दा विी शजल्लाका लानग कार्यक्रम सञ्चालि गिे गिी आिर्पत्र पेि गिे संस्थाले प्रत्रे्क शजल्लाका लानग अलग 
अलग जििशक्त (कमयचािी) प्रस्ताव गिुयपिेछ । एकै जििशक्त (कमयचािी) प्रस्ताव गिी एकभन्दा विी शजल्लाका लानग 
आिर्पत्र पेि गिेको पाइएमा र्स मन्त्रालर्मा दताय भएको पवहलो आिर्पत्रमा उल्लेशित जििशक्तलाई मात्र मान्र्ता 
ददइिे छ । ति एउटै संस्थाले ३ भन्दा बिी शजल्लाको लानग आिर्पत्र पेि गिय पाउिे छैि ।  

 
 
९. आिर्पत्र मूल्र्ाकंि गिे तरिकािः  
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आिर्पत्रको अंक भाि ५० कार्म गरिएको छ । उत्तीणायङ्क ५० प्रनतित अथायत अंक हिुेछ । उत्तीणायङ्क प्राप्त 
गिे प्रस्तावहरु मध्रे् र्ोग्र्ताक्रमका आिािमा कशम्तमा ३ देशि वविमा ६ वटासम्म संस्थाहरुलाई प्रािशम्भक छिौटमा 
िाशििेछ । र्सिी छिौट भएका संस्थाहरुको सूशच साबयजनिक जािकािीको लानग िावष्ट्रर् पनत्रकामा प्रकािि गिी सोही 
संस्थाहरुबाट प्रानबनिक तथा आनथयक प्रस्ताव माग गिी गणुस्ति ि लागत ववनि अिसुाि मूल्र्ाकि गरििेछ ।  

१०. ववववििः  

प्रचनलत कािूिको अनििमा िही र्समा उल्लेि भएका कुिाहरु र्सै बमोशजम ि अन्र् कुिाहरु सावयजनिक िरिद ऐि, 

२०६३ ि निर्मावली, २०६४, गरिवी निवािणका लानग लघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रम संचालि निदेशिका २०७० वमोशजम 
हिुेछ ।  

११. आिर्पत्र मूल्र्ाकंिको अंक भाि ववभाजि तथा आिािहरुिः  

क) सस्थाको दताय, अिभुव तथा क्षमतािः– 

ि) चालू आ.ब. मा संस्थाले संचालि गरििहेको कार्यक्रम ि परिर्ोजिाको आिािमा  

ग) संस्थाको भौनतक (आनथयक ि प्राववनिक समेत) क्षमताको अिािमा  

घ) संस्थाको कार्यसनमनतमा समाबेसी, र्ोग्र्ता ि कमयचािीको निर्नमतता  

ङ) MEDEP ि MEDPA मा काम गिेको ि तेश्रो पक्षको मूल्र्ाकंिको आिािमा  

च) संस्थाको बावर्यक कािोवाि (आ.ब. २०७२।७३ ि २०७३।७४)  

%) संस्थाको कमयचािी, आनथयक प्रिासि, लैविक ि सामाशजक समावेिी निर्मावलीको आिािमा  

ज) बावर्यक प्रनतबेदि प्रकािि  

झ) संस्थाको कार्यक्षेत्र ि भौगोनलक उपशस्थनत 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


