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प्रदेश सरकार 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालर् 
प्रदेश नं. ३, हेटौंडा, मकवानपरु 

गररबी ननवारणका लानग लघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रम अन्त्तगयत नर्ााँ  लघ ुउद्यमी शृ्रजना लगार्तका कार्यक्रम 
सञ्चालनका लानग व्र्वसार् ववकास सेवा प्रदार्क संस्था छनौंटका लानग तर्ार गररएको कार्यक्षरेगत शतय (TOR) . 

१. पषृ्ठभनूमिः  
नेपाल सरकार र संर्कु्त राष्ट्रसंघीर् ववकास कार्यक्रम (UNDP) को ववत्तीर् तथा प्राववनिक सहर्ोगमा सन ्१९९८ देखि लागू 
भएको लघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रम (MEDEP) लाई आ.व. ०६६/०६७ देखि नेपाल सरकारले आन्त्तररकीकरण गरी गररबी 
ननबारणका लानग लघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रम (MEDPA) को रुपमा ववस्तार गरी सञ्चालन गदै आएकोमा चाल ुआ. व. देखि 
प्रदेश नं ३ अन्त्तगयत रहेका १३ खजल्लाहरु (नसन्त्िलुी, रामेछाप, दोलिा, नसन्त्िपुाल्चोक, काभ्रपेलाञ्चोक, भक्तपरु, लनलतपरु, 
काठमाण्डौ, नवुाकोट, रसवुा, िाददङ्घ, खचतवन र मकवानपरु) मा सम्बखन्त्ित खजल्ला उद्यम ववकास सनमनतले तोकेको लक्ष्र्, 
कार्यक्रम र  बजेटको आिारमा स्थानीर् तहमा र्ो कार्यक्रम सञ्चालन हनुेछ। र्स कार्यक्रमको लानग आशर्पर पेश गने 
संस्थाहरु मध्रे् मूल्र्ाङ्कनवाट छनौट भई प्रारखम्भक सूचीमा परेका संस्थाहरुवाट प्राववनिक तथा आनथयक प्रस्ताब माग गरी 
ररतपूवयक प्राप्त भएका प्रस्तावहरुको मूल्र्ाङ्कन गरी पााँचवटासम्म स्थानीर् तह भएका खजल्लाको लानग एक र छ वा सोभन्त्दा वढी 
स्थानीर् तह भएका खजल्लाको लानग दईुवटा र्ोग्र् सेवा प्रदार्क संस्था छनौट गनय र्ो कार्यक्षेरगत शतय (TOR) तर्ार 
गररएकोछ । 
 चाल ु आ.व. ०७५/७६ मा गररबी ननबारणका लानग लघ ु उद्यम ववकास कार्यक्रम (MEDPA) सञ्चालन र्स मन्त्रालर् 
अन्त्तगयतका खजल्लाखस्थत घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्/ घरेल ुतथा साना उद्योग ववकास सनमनतका कार्ायलर्हरुले प्राववनिक 
तथा आनथयक प्रस्ताव माग गरी प्राप्त प्रस्तावहरु मध्रे्वाट र्ोग्र्ताक्रमका आिारमा सवोतकृष्ट संस्थाहरु छनौट गरी छनौट 
भएका संस्थासाँग सम्झौता गरी कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 
नोटिः (१) पााँचवटासम्म स्थानीर् तह भएको खजल्लाको हकमा प्राववनिक र आनथयक प्रस्ताव माग गरी प्राप्त प्रस्तावहरु 
 मध्रे्वाट र्ोग्र्ताक्रमका आिारमा सबोत्कृष्ट एउटा संस्था छनौट गरी सो संस्थासंग कार्यक्रम सन्त्चालनको  लानग 
 सम्झौता गररनेछ ।  

 (२) छ वा सो भन्त्दा बढी स्थानीर् तहहरु भएका खजल्लाको हकमा देहार् बमोखजम हनुे गरी सम्झौता गररनेछ ।  

   (क) आनथयक तथा प्राववनिक प्रस्ताव माग गदाय समग्र खजल्लाको लानग लक्ष्र् तथा बजेट अनसुारको हनेु गरी माग 
    गररनेछ।  

(ि) व्र्वसार् ववकास सेवा प्रदार्क संस्थाले खजल्लाको लानग प्राप्त लक्ष्र् तथा बजेटको आिारमा आनथयक तथा 
 प्राववनिक प्रस्ताव पेश गनुयपनेछ।  

(ग) प्राप्त आनथयक तथा प्राववनिक प्रस्तावहरु मध्रे्वाट र्ोग्र्ताक्रमको आिारमा क्रमशिः पवहलो र दोस्रो  प्राथनमकता 
 भएका व्र्वसार् ववकास सेवा प्रदार्क संस्थाहरु छनौट गररनेछ।  

(घ) खजल्ला उद्यम ववकास सनमनतले खजल्लाको कुल लक्ष्र्, वजेट तथा कार्यक्रमलाई दइु क्लष्टरमा ववभाजन गरी  क्रमश 
 पवहलो र दोस्रो प्राथनमकतामा परेका व्र्वसार् ववकास सेवा प्रदार्क संस्थाहरुसंग सम्झौता गनेछ। क्लष्टर 
 अन्त्तगयतको कार्यक्रमको बजेट तथा लागत सम्बखन्त्ित व्र्वसार् ववकास सेवा प्रदार्क संस्थाले आनथयक 
 प्रस्तावमा उल्लेि गरेको दरभाउ बमोखजम हनेुछ ।  

(ङ)  आनथयक तथा प्राववनिक प्रस्ताव दवैु क्लष्टरको लानग भएता पनन सम्झौता कुनै एक क्लष्टरको लानग मार गररनेछ 
 र सोही बमोखजमको लक्ष्र्, बजेट तथा कार्यक्रम हनेुछ। खजल्ला उद्यम ववकास सनमनतको ननणयर्ानसुार 
 खजल्लाको कुल लक्ष्र्,  बजेट तथा कार्यक्रमलाई दईु क्लष्टरमा ववभाजन  गररनेछ ।  
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 (च) कार्यक्रम संर्ोजक, प्रशासन तथा लेिा सहार्क र तथर्ांक सहार्क जस्ता जनशखक्तहरु क्लष्टर ववभाजन गदाय 
  प्रत्रे्क क्लष्टरमा एक एक जना हनेुछ ।  

२. गररबी ननवारणका लानग लघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रम (MEDPA) को उद्दशे्र्िः  
अनत ववपन्न वगय, गररबीको रेिामनुी रहेका मवहला, दनलत, आददवानस जनजानत, मिेशी वा आनथयक, सामाखजक र सांस्कृनतक 
दृवष्टले पछानड परेका वगय, न्त्रू्न आर् भएका वगय र नेपाल सरकारले लखक्षत वगय भनी तोकेका जनसमदुार्लाई उद्यमखशलताको 
माध्र्मबाट उद्यमी शृ्रजना गरी रोजगारी एवं स्वरोजगारीका अवसरहरु प्रदान गरी उनीहरुको आर्स्तरमा सिुार गरी गररबी 
ननवारणमा सहर्ोग प-ुर्ाउन ुर्ो कार्यक्रमको मखु्र् उद्देश्र् रहेकोछ ।  

३. कार्यक्रम लागू हनु ेक्षरे, लक्ष्र् र नसमािः  
र्ो कार्यक्रम प्रदेश नं ३ अन्त्तगयतका १३ वटै खजल्लाका तोवकएका स्थानीर् तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गने गरी कार्यक्षेर 
ननिायरण गररएकोछ  ।  
र्सरी ननिायरण गररएका स्थानीर् तहमा लघ ुउद्यम ववकासका लानग सो स्थानीर् तहबाट छुट्याएको श्रोत र ननिायरण गरेको 
लक्ष्र्लाई समेत समावेश गररनेछ ।कार्यक्रमको लक्ष्र् खजल्लाखस्थत घरेल ुतथा साना उद्योग ववकास सनमनत/ घरेल ुतथा साना 
उद्योग कार्ायलर्वाट प्राप्त गनय सवकनेछ । 
नोटिः नर्ााँ उद्यमी शृ्रजनाका लानग बजेटको नसमा प्रनतब्र्खक्त बवढमा रु.पच्चीस हजार र पनुतायजगी तथा स्तरोन्ननत नसप ववकास 
कार्यक्रमका लानग प्रनतब्र्खक्त बवढमा रु.दश हजार तोवकएकोछ । 

४. छनौट भएका संस्थाले गनुयपने कार्यहरुिः 
   छनौट भएका संस्थाले गररबी ननवारणका लानग लघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रम सञ्चालन ननदेखशका, २०७० (संशोिन सवहत) 
 अनसुार देहार्का कार्यहरु खजल्लाखस्थत घरेल ु तथा साना उद्योग ववकास सनमनत/ घरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्साँग 
 सम्झौता गरी सञ्चालन गनुय पनेछ। 
४.१ नर्ााँ उद्यमी शृ्रजना तर्य िः  

नर्ााँ उद्यमी शृ्रजना भन्नाले तोवकएको संख्र्ामा तपनसलमा उल्लेखित प्रवक्रर्ाको माध्र्मवाट तर्ार भएका लघ ुउद्यमी सम्झन ु
पदयछ र उद्यमीहरू गणना गदाय उद्यम शरुुवात गररसकेको अवस्थालाई जनाउनेछ । लखक्षत नर्ााँ उद्यमी शृ्रजना गदाय कूल 
उद्यमीमध्रे् स्थानीर् तहको जनसख्र्ाको अनपुातमा मवहला (एकल मवहला समेत) ७०℅, दनलत ३०℅, आददवासी जनजानत 
४०℅, मिेशी ४०℅ र र्वुा (१६-४० बर्य) ६०℅ हनुपुनेछ ।  

(क) प्रारखम्भक सवेक्षण तथा बजार, श्रोत र सम्भाव्र्ता अध्र्र्निः कार्यक्रम सञ्चालन गनयका लानग तोवकएका स्थानीर् तहको 
प्रारखम्भक सवेक्षण तथा बजार, श्रोत र सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरी त्र्सको प्रनतवेदन सम्बखन्त्ित खजल्लाखस्थत घरेल ु तथा 
साना उद्योग कार्ायलर्/ घरेल ुतथा साना उद्योग ववकास सनमनतको कार्ायलर्मा पेश गनुय पनेछ ।  

(ि) कार्यक्रमबारे अनभमिुीकरणिः छनौट भएका स्थानीर् तहका प्रनतनननि, राजनैनतक दलका प्रनतनननि, खशक्षक, बवुिखजवी, 
ववनभन्न संघ संस्थाका प्रनतनननिहरुको सहभानगतामा कार्यक्रमबारे अनभमिुीकरण गनय भेला/गोष्ठी सञ्चालन गरी बजार, 
स्रोत सम्भाव्र्ता र लखक्षत वगयबारे सनुनखित गने र उक्त भेला/गोष्ठीले नसर्ाररस गरेको बस्ती वा टोललाई संभाववत 
कार्यक्षेर मानी प्रकृर्ा अगाडी बढाउन ुपनेछ ।  

(ग) उद्यम ववकास सनमनत गठनिः गररबी ननवारणको लानग लघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रम सन्त्चालन ननदेखशका, २०७० दर्ा ३१ 
बमोखजम उद्यम ववकास सनमनत गठन गनय सहजीकरण गनुयपनेछ ।  

(घ) सहभानगतामूलक ग्रानमण लेिाजोिािः गररबी ननवारणका लानग लघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रम सञ्चालनका लानग बजार स्रोत 
सम्भाव्र्ता अध्र्र्नको प्रनतवेदनले सम्बखन्त्ित स्थानीर् तहको लानग ननिायररत गरेका वडाहरु र समदुार्मा सम्वखन्त्ित 
सरोकारवालाहरुको सहभानगतामा सहभानगतात्मक ग्रानमण लेिाजोिा (Participatory Rural Apraisal –PRA) गने । 
सम्बखन्त्ित स्थानीर् तहमा गररएको अनभमिुीकरण गोष्ठीले कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्न गनय भनी तोकेको वडा/बस्तीमा बसोबास 
गरेका समूहहरु मध्रे्बाट तोवकएको संख्र्ामा (कखम्तमा २०–२५ जना) सहभागी हनुे गरी कार्यक्रमको लखक्षत वगय, श्रोत 
,बजार र नसपको संभाव्र्ता पवहचान गनुयपनेछ ।  
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(ङ) सवेक्षण प्रकृर्ािः PRA को माध्र्मबाट छनौट भएका पररवारहरुमध्रे् ननम्न मध्र्म, गररव र अनत गररव पररवारको र्ाराम A भने र 

उक्त पररवार गररबीको रेिामनुी भएको सनुनखित गरी १६ देखि ५० वर्यनभरका बेरोजगार सदस्र्को र्ाराम B भने । र्दद 

पररवारमा कुनै पनन प्रकारको व्र्बसार् गरररहेको वा व्र्बसार् गरेर बन्त्द भएको पाइएमा र्ाराम C समेत भरी उक्त र्ारामहरुको 
ववश्लरे्णको आिारमा संभाववत उद्यमीहरु छनौट गने । सवेक्षणको लानग आवश्र्क र्ाराम गररबी ननवारणका लानग लघ ुउद्यम 

ववकास कार्यक्रम संचालन ननदेखशका, २०७० मा व्र्बस्था भए वमोखजम घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर् र घरेल ुतथा साना 
उद्योग ववकास सनमनतले उपलव्ि गराएको नमूना अनसुारका र्ारामहरु (A देखि G सम्म) आरै्ले आवश्र्क संख्र्ामा छपाई गरी 
सरोकारवालाको प्रत्र्क्ष संलग्नतामा भरी उक्त र्ारामहरुको ववश्लरे्ण गरी लखक्षत वगय छनौट गने र उक्त र्ारामहरुको वववरण 

कम््र्टुरमा प्रववष्ट गरी  SOFT COPY र सक्कल र्ारामहरुमा संस्था प्रमिुले प्रमाखणत गरी सम्बखन्त्ित कार्ायलर्मा पेश गनुयपनेछ ।  
(च) समूह ननमायण र क्षमता अनभववृििः र्ाराम A, B र C को ववश्लरे्णको आिारमा संभाववत लघ ुउद्यमी छनौट गरी न्त्रू्नतम ५ 

जना सम्मको लघ ुउद्यमी समूह गठन गने र उक्त समूहलाई मानसक बैठक, मानसक बचत,  बचत पररचालन, समूह 
िाता, सहकारी खशक्षा, समूहको अविारणा, महत्व, पदीर् खजम्मेवारी तथा उद्यमको कारोवारको वववरण (उत्पादन, 
वववक्र, ऋण लगानी) सम्बन्त्िी नबर्र्मा सखुशखक्षत गने ।  

(छ) उद्यमखशलता ववकास तानलमिः सम्भाव्र् उद्यमीहरुको पवहचान पिात उनीहरुको लानग अनकूल हनुे स्थानमा उपखस्थत गराई 
सम्झौता अनसुार ननिायररत सवै स्थानीर् तहका छनौट भएका सम्भाव्र् उद्यमीहरुलाई ७ (सात) ददनको उद्यमखशलता 
ववकास तानलम (Start & Improve Your Business-SIYB) र एक ददनको लैविक तथा सामाखजक समावेशीकरण 
(GESI) तानलम समेत गरी जम्मा ८ ददनको तानलम प्रदान गने । र्सरी तानलम सन्त्चालन गदाय TOPE र TOSE 
तानलमको बीचमा कखम्तमा २ ददनको अन्त्तराल हनुपुनेछ । उद्यमखशलता ववकास तानलमको पाठ्यक्रम मूलतिः  Micro 

Entrepreneur Creation and Development(MECD), Start  and Improve Your Business (SIYB),  Training 

of Potential Entrepreneur (TOPE)  र Training of Start up Entrepreneur (TOSE) जस्ता ववर्र्हरु समावेश 
हनुछेन । 

(ज) नसप ववकास तानलम संचालनिः उद्यमखशलता ववकास तानलम नलएका सहभागीहरुमध्रे् व्र्वसावर्क र्ोजनाको आिारमा 
कखम्तमा ३० प्रनतशतलाई लामो अवनि (९० ददनसम्म), कखम्तमा ३० प्रनतशतलाई मध्र्म अवनि (४५ ददनसम्म) र 
बााँकीलाई छोटो अवनि (१५ ददनसम्म) को नसप ववकास तानलम प्रदान गनुयपनेछ । नसप ववकास तानलम प्रदान गदाय 
तानलमको पाठर्क्रम र तानलम प्रखशक्षक नेपाल सरकारवाट मान्त्र्ता प्राप्त भएको हनुपुनेछ । तर कुनै ववर्र्मा 
पाठ्यक्रम स्वीकृत भई नसकेको र सो अनसुार प्रखशक्षक उपलब्ि नभएको अवस्थामा खजल्ला उद्यम ववकास सनमनतको 
ननणयर् अनसुार हनुेछ । व्र्वसार् ववकास सेवा प्रदार्क संस्थाहरुले तानलम संचालन गदाय लामो, मध्र्म र छोटो 
अवनिका तानलम तोवकएको अवनि भन्त्दा कम भएमा संचानलत कार्यक्रमको अवनिको गणना गरी दामासाहीको वहसावले 
रकम भकु्तानी गररनेछ ।  

उदाहरणिः लामो अवनि भनन संचालन भएको तानलम ९० ददनभन्त्दा कम समर्मा सम्पन्न भएको पाइएमा प्रस्ताववत नसप ववकास 
तानलममा उल्लेि गररएको रकमलाई दामासाहीको वहसावले हनु आउने रकम मार भकु्तानी गररनेछ । 

 पूनििः ननिायररत पाठ्यक्रममा तोवकएको अबनिभन्त्दा कम अबनिमा सम्पन्न भएको पाईएमा उक्त तानलमको लानग कुनै पनन 
रकम भकु्तानी गररने छेन । 

 (झ) लघ ुकजाय पहुंचका लानग सहजीकरणिः लघ ु उद्यम सञ्चालनमा आवश्र्क लगानीको सनुनखितताका लानग मखु्र्तिः तीन 
पक्षमा ध्र्ान ददएर सहकार्य गने ।   

 (अ) अनत ववपन्न जसको आफ्नो घरमा उद्यम सञ्चालनका लानग स्थान छैन भने त्र्स्ता सम्भाव्र् लघ ुउद्यमीहरुका  
  लानग साझा सवुविा केन्त्र मार्य त उद्यम सञ्चालनमा सहजीकरण गने । 

(आ) सम्भाव्र् लघ ुउद्यमीहरु जसको आफ्नै थोरै पुाँजी छ र त्र्सबाटै लघ ुउद्यम सञ्चालन गने वकनसमको व्र्वसावर्क 
 र्ोजना बनाएका छन ्भने त्र्स्ता लघ ुउद्यमीहरुको पवहचान गरी उद्यम स्थापनाका लानग सहजीकरण गने । 
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(इ) सम्भाव्र् लघ ुउद्यमीहरु जसलाई कजायको आवश्र्कता छ भने त्र्स्ता लघ ुउद्यमीहरुको पवहचान गरी स्थानीर् स्तरमा 
सञ्चानलत सहकारी, बैंक तथा लघ ु ववत्त संस्थाहरुसंग प्रत्र्क्ष भेटघाट, परामशय, गोष्ठी मार्य त सम्वखन्त्ित उद्यमी र 
ववत्तीर् संस्था बीच अन्त्तरवक्रर्ा गराई लघ ुकजाय पहुाँचमा सनुनखितता गने ।  

 र्स प्रकार लघ ुउद्यमी शृ्रजनाका लानग सम्झौतामा ददइएको लक्ष्र् अनसुार साझा सवुविा केन्त्र र स्वलगानी र लघ ु
कजाय मार्य त उद्यम सञ्चालन गनेहरुको वववरण अद्यावनिक राख्न े। कजाय लगानीका हकमा तोवकएका लघ ुउद्यमी 
शृ्रजनाको लक्ष्र्मध्रे् कखम्तमा ४० प्रनतशतले लघ ुकजाय प्राप्त गरेको हनुपुनेछ ।  

(ञ) व्र्वसार् ववकास परामशय तथा बजार ववस्तारिः कार्यक्रम सन्त्चालन भएका सबै स्थानीर् तहका उद्यमीहरुबाट उत्पाददत 
बस्तहुरुको सरल र सहज ववक्री व्र्वस्थाको लानग बजारीकरण सन्त्जाल ववस्तार र व्र्वसावर्क परामशय सेवा प्रदान 
गनुयपनेछ ।  

(ट) उपर्कु्त प्रनबनिमा पहुंचका लानग प्रवविी हस्तान्त्तरण र सहजीकरणिः तानलम नलई उद्यमी बन्न र्ोग्र् व्र्खक्तहरुलाई आवश्र्क 
पने प्रववनि उपलब्ि गराउनका लानग आवश्र्क प्रववनि पवहचान गरी सम्बखन्त्ित कार्ायलर्संग समन्त्वर् गरी कखम्तमा 
कार्यक्रमको तर्य वाट असी प्रनतशत र सहभागीको तर्य बाट बीस प्रनतशतको अनपुातमा उद्यमीहरुलाई आवश्र्क उपर्कु्त 
प्रववनि हस्तान्त्तरण गनुयपनेछ । साथै नसप ववकास तानलममा प्रर्ोग भएका प्रववनिहरुलाई समेत सहभागीहरुलाई नै 
हस्तान्त्तरण गनुयपनेछ ।  

(ठ) साझा सवुविा केन्त्रको स्थापना र संचालन गनय सहजीकरणिः अनत ववपन्न तथा ववपन्नताको कारण उद्यम स्थापना गनय स्थान 
नभएका तर उद्यम गनय ईच्छुक तथा एक मार उद्यमीले कुनै मेखशनको पूणय रुपले उपर्ोग गनय नसक्न े तर पााँच वा 
सोभन्त्दा बढी उद्यमी नमलेर त्र्स्तो मेखशनको क्षमतामा पूणय रुपले उपर्ोग गनय सक्ने भएमा त्र्स्ता उद्यमीहरुलाई उद्यम 
स्थापना र ववकासमा सघाउ पगु्ने गरी गररबी ननवारणका लागी लघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रम सन्त्चालन ननदेखशका, २०७० 
अनरुुप साझा सवुविा केन्त्रको स्थापना र संचालन गनय सहजीकरण गने ।  

(ड) लघ ुउद्यम नीनत सम्बन्त्िमा ससूुखचत, वकालत र पैरबीिः ववद्यमान लघ ुउद्यम मैरी नीनत ननर्महरुको बारेमा लखक्षत बगय 
तथा समूहहरुलाई अनभमिुीकरण गराई सम्बखन्त्ित ननकार्संग समन्त्वर् र सहकार्यको लानग सहजीकरण गने र खजल्लाखस्थत 
लघ ु उद्यमीहरुको समूह तथा संस्थासंगको सहकार्यमा स्थानीर् तह तथा अन्त्र् कार्ायलर्हरुसंग बजेट तथा कार्यक्रम 
ववननर्ोजनको लानग पैरवी र वकालत गनुयपनेछ ।  

ढ) तथर्ाङ्क ववबरण अद्याबनिक गनेिः  व्र्बसार् ववकास सेवा प्रदार्क संस्थाले उद्यमी शृ्रजनाको लानग गररएका हरेक 
कृर्ाकलापहरुको वववरण अद्यावनिक गनयको लानग कार्यक्रमले तर्ार पारेको Web based Database System अनसुार 
कम््र्टुरमा वववरण प्रववष्ट गरी त्र्सको सारांश प्रनतवेदन सम्बखन्त्ित कार्ायलर्मा पेश गनुयपनेछ । र्सरी अद्यावनिक गरेको 
तथर्ांकको एक प्रनत रकम भकु्तानी ददने कार्ायलर्लाई वझुाउन ुपनेछ ।GESI/MIS Database मा देहार्का ८ वववरणहरु 
प्रवववष्ट नभएसम्म उद्यमी शृ्रजना भएको नदेखिने हुंदा त्र्सलाई ववशेर् ध्र्ान ददनपुनेछ ।(१) समूह ननमायण (२) TOPE 

तानलम (३) TOSE तानलम (४) व्र्बसावर्क र्ोजना (५) नसप ववकास तानलम वा व्र्बसार् व्र्बस्थापन परामशय (६) 
बजार सवेक्षण (७) ऋण लगानी वा स्वलगानी  (८) उद्यमको नाम  

ण) छनौट भएका व्र्वसार् सेवा प्रदार्क संस्थाले सम्झौता गनुय पूवय सम्झौताका लानग कबलु गरेको कूल रकमको २.५% 
(अढाई प्रनतशत) िरौटी वा बैंक जमानत रािेको कागजात पेश गनुय पनेछ । 

त) छनौट भएका व्र्वसार् सेवा प्रदार्क संस्थाले कार्यक्रम सम्झौता गनुय पूवय सम्बखन्त्ित स्थानीर् तहबाट कार्यक्रमको लानग 
नसर्ाररस नलन ुपनेछ । 

४.२ व्र्बसार् स्तरोन्ननत तर्य िः   
लघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रम (MEDEP) र गररबी ननवारणका लानग लघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रम (MEDPA) बाट ववगत ३ 
बर्यनभर प्रवियन गररएका लघ ुउद्यमीहरु मध्रे्बाट तोवकएको संख्र्ामा उद्यमी पवहचान गरी देहार् अनसुारका कार्यहरु गनेिः  
क) स्तरोन्ननतको लानग आवश्र्कता पवहचान गने । 
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ि) आवश्र्कता पवहचानको आिारमा स्तरववृि वा पनुतायजगीका लानग नसप ववकास तानलम सन्त्चालन गने ।  
ग) उपर्कु्त प्रववनिको पवहचान गरी उद्यमीलाई लागत साझेदारीमा कार्यक्रमको तर्य बाट ८० प्रनतशत उद्यमीको 
 तर्य बाट  २० प्रनतशत लागत सहभानगतामा प्रववनि हस्तान्त्तरण गनुय पनेछ ।  
घ) उत्पाददत वस्तकुो राणाखण्डि, ्र्ाकेखजि, पेटेन्त्ट, नडजाइन र टे्रडमाकय  दताय, वजार मेला, प्रदयशनीमा सहभानगता तथा 
 सर्ल उद्यमको स्थलगत अवलोकन भ्रमणको लानग सहर्ोग गनुय पनेछ ।  
ङ) स्तरोन्ननतको लानग गररएका सम्पूणय कृर्ाकलाप तथा गत ३ बर्यनभर लघ ु उद्यम ववकास कार्यक्रम (MEDEP) र 
 गररबी ननवारणका लानग लघ ु उद्यम ववकास कार्यक्रम (MEDPA) अन्त्तगयत प्रवियन गररएका लघ ु उद्यमीको वववरण 
 GESI/MIS Database Software मा अध्र्ावनिक गने र त्र्सको सारांश प्रनतबेदन खजल्लाखस्थत घरेल ु तथा साना 
 उद्योग कार्ायलर्/ घरेल ुतथा साना उद्योग ववकास सनमनतमा पेश गनुय पनेछ ।  
च) व्र्वसार् ववकास सेवा प्रदार्क संस्थाले उल्लेखित वक्रर्ाकलापहरु गदाय सम्बखन्त्ित स्थानीर् तह र कार्ायलर्साँग 
 समन्त्वर् गनुयपनेछ र संस्थाले खजल्लाखस्थत घरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्/ घरेल ु तथा साना उद्योग ववकास 
 सनमनतमा पेश गनुयपने प्रनतबेदन, तथर्ाङ्क, नक्सा, सभे प्रनतबेदन  लगार्तको नबवरण सम्झौतामा तोवकएको 
 समर्ावनिनभर पेश गरी सक्न ुपनेछ ।  
नोटिः ब्र्वसार्को स्तरोन्ननतका लानग लैविक तथा सामाखजक समावेखशकरण अनपुात नर्ााँ लघ ु उद्यमी शृ्रजनाका लानग 
तोवकएको अनपुातलाई नै आिार मान्नु पनेछ । 

४.३ िचयको साबयजननक सनुवुाईिः  व्र्वसार् ववकास सेवा प्रदार्क संस्थाले गरेका हरेक कृर्ाकलापको साबयजननक सनुवुाई गरी 
 सोको प्रनतवेदन अननवार्य रुपले खजल्लाखस्थत घरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायलर्/ घरेल ु तथा साना उद्योग ववकास 
 सनमनतमा पेश गनुयपने । 

५. व्र्वसार् ववकास सेवा प्रदार्क संस्थाहरुबाट प्राप्त प्रस्ताव छनौट तथा मूल्र्ाकंनका आिारहरुिः  
५.१  संस्थाले प्रस्ताव गरेको जनशखक्तको शैखक्षक र्ोग्र्ता तथा अनभुविः 
(क) कार्यक्रम संर्ोजकिः १ जना  
 १. आवश्र्क न्त्रू्नतम शैखक्षक र्ोग्र्तािः स्नातक वा सो सरह हनुे छ । स्नात्तकोत्तर उपानि हानसल  
  गरेको वा कखम्तमा १० ददनको SIYB –TOT  तानलम नलएकोलाई ग्राहर्ता ददइनेछ ।  
 २.  अनभुविः लघ ुउद्यम वा व्र्बसार् ववकास वा व्र्वसावर्क नसप ववकास वा आर् आजयनको क्षेरमा  
  र्ोजना, संर्ोजन, ननदेशन, अनगुमन र ननरीक्षण जस्ता कृर्ाकलापमा अनभुव प्राप्त गरेकोलाई 
  प्राथनमकता ददइनेछ ।  
(ि) उद्यम ववकास सहजकतायिः ६ जना  

१. आबश्र्क न्त्र्नुतम र्ोग्र्तािः उद्यम ववकास सहजकताय सम्बन्त्िी प्राववनिक खशक्षा तथा व्र्वसावर्क तानलम  पररर्द 
(CTEVT) नसप परीक्षणमा तह २ वा  तह ३ उत्तीणय गरेको । 

वा 
  प्राववनिक खशक्षा तथा व्र्वसावर्क तानलम पररर्द (CTEVT) बाट मान्त्र्ता प्राप्त उद्यम ववकास सहजकताय 

 सम्बन्त्िी १५ वा १८ मवहने प्राववनिक एस.एल.सी. कोर्य उत्तीणय गरेको हनुपनेछ ।  
२.  अनभुविः लघ ु उद्यम वा व्र्बसार् ववकास वा व्र्वसावर्क नसप ववकास वा आर् आजयनको क्षेरमा अनभुव 

 प्राप्त उद्यम ववकास सहजकतायलाई प्राथनमकता ददइनेछ ।  
 नोटिः मानथ जनुसकैु कुरा लेखिएको भएतापनन तोवकएको संख्र्मा उद्यम ववकास सहजकताय प्रस्ताव 

 नगरेका प्रस्तावहरु मान्त्र् हनुे छैनन ्।  
(ग) कम््रू्टर अपरेटरिः १ जना  

१. आबश्र्क न्त्रू्नतम र्ोग्र्तािः कम््र्टुर ववर्र् नलई प्रमाणपर तह वा सो सरह उतीणय गरेको वा जनुसकैु नबर्र्मा 
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  प्रमाण पर तह सो सरह उत्तीणय गरी कखम्तमा ६ मवहने कम््रू्टर तानलम नलएको ।  
 २.  अनभुविः MEDEP तथा MEDPA  मा तथर्ाङ्क सहार्क भई कार्य गरेको वा कम््र्टुर सम्बन्त्िी कार्य अनभुव 
  भएकालाई प्राथनमकता ददइनेछ ।  
(घ) लेिा तथा प्रशासन सहार्किः १ जना  

१.  आवश्र्क न्त्रू्नतम र्ोग्र्तािः ब्र्वस्थापनमा प्रमाणपर तह वा सो सरह उत्तीणय भएको ।  
२.  अनभुविः  सम्बखन्त्ित कार्यक्षेरमा अनभुवीलाई प्राथनमकता ददईनेछ ।  
 

(ङ) अन्त्र् कमयचारीिः १ जना  
१.  आवश्र्क न्त्रू्नतम र्ोग्र्तािः SEE वा  वा सो सरह उत्तीणय भएको ।  
 

नोटिः (१) तोवकएको जनशखक्त उल्लेि नगरेका प्रस्तावहरु मान्ने हनुे छैन। 
(२) प्रस्ताववत कमयचारीहरुको ननजहरुले सेवा प्रदार्क संस्थासाँग काम गनय गरेको प्रनतविता, ननजको शैखक्षक र्ोग्र्ता 

र तानलमको प्रमाणपरको प्रनतनलपी नोटरी पखब्लकद्वारा प्रमाखणत भएको हनु ुपनेछ । कार्ायनभुवको लानग जनु 
संस्थामा काम गने हो सोही संस्थाले ददएको कार्ायनभुवको नसर्ाररसलाई मान्त्र्ता ददईने छैन। 

३. प्रस्ताववत जनशखक्तमा मवहला वा आददवासी जनजानत वा दनलत वा मिेशी वा अपाि वा वपछनडएको क्षेरलाई 
प्राथनमकता ददइनेछ 

६. प्रस्तावको ढााँचा: 
प्रस्ताबको ढााँचा सम्बखन्त्ित खजल्लाखस्थत घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्/ घरेल ुतथा साना उद्योग ववकास सनमनत वा र्स 
मन्त्रालर्को बेवसाइट: www.moitfe.p3.gov.np बाट प्राप्त गनय सवकने छ ।  

७. प्रस्ताव पेश गने तररका:  

प्रस्ताव पेश गनय आव्हान गररए वमोखजम प्राववनिक प्रस्ताव र आनथयक प्रस्तावलाई छुट्टाछुटै्ट िाममा नसलवन्त्दी गरी िाम वावहर 
नाम ठेगाना उल्लेि गरी कुन खजल्लाको लानग पेश गररएको हो सो समेत िलुाई पेश गनुयपनेछ । 

८. जनशखक्त पररचालन:  

संस्थाले प्राववनिक प्रस्तावमा उल्लेि गरीएका जनशखक्त नै कार्यक्रम कार्ायन्त्वर्नको क्रममा अननवार्यरुपमा पररचालन 
गनुय पनेछ । काबबुावहरको पररखस्थनतमा जनशखक्त पररवतयन गनुय परेमा घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ायलर्/ घरेल ुतथा 
साना उद्योग ववकास सनमनतको सहमनतमा समान वा सो भन्त्दा बढी स्तरका (तोवकएको शैखक्षक र्ोग्र्ता तथा कार्य 
अनभुव) जनशखक्त पररचालन गनय सवकनेछ । 

एउटै जनशखक्त दईु वा दईु भन्त्दा बढी संस्थाले प्रस्ताब गनय पाइने छैन र्दद एउटै जनशखक्त दईु वा दईु भन्त्दा बढी 
संस्थाले पेश गरेको पाइएमा सम्बखन्त्ित जनशखक्तलाई कुन संस्थामा ननजले काम गनय चाहेको हो भनी पर वा 
इमेलद्वारा समर् तोकी सोनिनेछ र सो समर्नभर पर वा इमेलको जवार् प्राप्त भएमा ननजको चाहाना अनसुारको 
संस्थामा मार ननजको नाम समावेश गरी मूल्र्ाङ्कन गररन ेर समर्नभर पर वा इमेलको जवार् प्राप्त नभएमा घरेल ुतथा 
साना उद्योग कार्ायलर्/ घरेल ुतथा साना उद्योग ववकास सनमनतमा दताय भएको आिारमा जसको दताय अगाडी छ सो 
सस्थाले पेश गरेका जनशखक्तलाई मान्त्र्ता ददईनेछ । 

छनौट भएका संस्थाले प्रस्ताव गरेको जनशखक्तलाई नै काममा लगाउन ु पनेछ। कावबुावहरको पररखस्थती पनय गएमा 
पवहले प्रस्ताब गरेकै बराबरको र्ोग्र्ता भएका जनशखक्त प्रर्ोग गनुय पनेछ तर पररबतयन हनुे जनशखक्त ५० प्रनतशत 
भन्त्दा बढी गनय पाइने छैन । 

पनुििः खजल्लामा अखन्त्तम छनौटका वित छनौटमा नपरेका व्र्वसार् ववकास सेवा प्रदार्क संस्थाका जनशखक्तहरुले 
अखन्त्तम छनौटमा परेका व्र्वसार् ववकास सेवा प्रदार्क संस्थाहरुमा रही काम गनय गराउन सवकनेछ । 

 
 



7 
 

९. प्रस्ताव मूल्र्ाकंन गने तररका: 
 मूल्र्ांकन गदाय सावयजननक िररद ऐन, २०६३, सावयजननक िररद ननर्मावली, २०६४ र गररबी ननवारणका लानग लघ ु
 उद्यम ववकास कार्यक्रम सञ्चालन ननदेखशका, २०७० (संशोिन सवहत)  वमोखजम प्राववनिक प्रस्तावको अंक भार ८० र 
 आनथयक प्रस्तावको न्त्रू्नतम रकम प्रस्ताब गने प्रस्ताबकलाई २० अंक प्रदान गररनेछ । प्रानबनिक र आनथयक 
 प्रस्ताबको मूल्र्ाङ्कनवाट तर्ार हनुे र्ोग्र्ताक्रममा सवै भन्त्दा वढी अंक ल्र्ाउने प्रस्तावलाई देहार् अनसुार छनौट 
 गररनछे । 

(क) पााँचवटासम्म स्थानीर् तह रहेका खजल्लाको हकमा सबैभन्त्दा बढी अङ्क प्राप्त गरी प्रथम हनुे प्रस्तावलाई कार्यक्रम 
सञ्चालनका लानग छनौंट गररनछे । दोश्रो र तेश्रो हनुे प्रस्तावलाई क्रमशिः वैकखल्पक सूचीमा राखिनेछ । 

(ि) छ वा सोभन्त्दा बढी स्थानीर् तह रहेका खजल्लाको हकमा गररबी ननवारणका लानग लघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रम 
सञ्चालन ननदेखशका, २०७० (संशोिन सवहत) दईु क्लष्टर हनुे हदुााँ सबैभन्त्दा बढी अङ्क प्राप्त गरी प्रथम हनुे 
प्रस्तावलाई पवहलो क्लष्टर र दोश्रो हनुेलाई दोश्रो क्लष्टरमा कार्यक्रम सञ्चालनका लानग छनौंट गररनेछ । तेश्रो र 
चौथो हनुे प्रस्तावलाई क्रमशिः वैकखल्पक सूचीमा राखिनेछ । 

१०. ववववि:  

 र्समा उल्लेि नभएका अन्त्र् कुराहरु सावयजननक िररद ऐन, २०६३, सावयजननक िररद ननर्मावली, २०६४ र गररबी 
 ननवारणका लानग लघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रम संचालन ननदेखशका, २०७० (संशोिन सवहत) र अन्त्र् प्रचनलत नेपाल 
 कानून वमोखजम  हनुेछ । 

११. अननवार्य रुपमा परुा गनुय पने पूवय शतयहरु :–  

(क)  संस्थाको वविान वा प्रबन्त्ि पर तथा ननर्मावलीमा उल्लेखित उद्देश्र् अनसुार काम गनय मान्त्र्ता प्राप्त संस्थाबाट 
 ववनिवत रुपमा दताय भई आशर् पर पेश गने अखन्त्तम नमनत सम्ममा कखम्तमा दईुबर्य परुा गरी लघ ु उद्यम वा 
 व्र्बसार् ववकास वा व्र्वसावर्क नसप ववकासको क्षेरमा काम गरेको अनभुव भएको हनु ुपनेछ । 

(ि)  संस्था अद्यावनिक नवीकरण भएको हनुपुनेछ । 

(ग)  कार्यक्षेरगत शतय (TOR) मा उल्लेि भएका जनशखक्त उपलब्ि हनुपुनेछ । 

(घ)  मूल्र् अनभबवृि करमा दताय भएको हनुपुनेछ । 

(ङ)  आ.ब. २०७४/७५ को कर चकु्ता भएको हनु ुपनेछ । 

(च)  सावयजननक कार्य गनय नपाउने गरी कालो सूचीमा नपरेको स्वघोर्णा पर संलग्न गनुयपनेछ । 

(छ)  तोवकएको ढााँचामा प्रानबनिक प्रस्ताब । 

(ज)  तोवकएको ढााँचामा आनथयक प्रस्ताब । 

 मानथ (छ) र (ज) मा उल्लेखित दबैु प्रस्ताब छुट्टाछुटै्ट िाममा नसलबन्त्दी गरी प्रस्तावकको नाम ठेगाना र प्रस्ताब 
 गररएको खजल्ला उल्लेि गररएको हनु ुपनेछ । 

(झ) आशर्पर मूल्र्ाङ्कनबाट छनौट भई साबयजननक सूचनामा उल्लेि भएका संस्थाहरु बाहेक अन्त्र् संस्थाहरुको  प्रानबनिक 
 र आनथयक प्रस्ताब मान्त्र् हनुे छैन ।  

नोट : संस्था तथा जनशखक्तको कार्य अनभुव, शैखक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाण अननबार्यरुपमा पेश गनुय पनेछ । जनु संस्थाले काम 
लगाउने हो सोही संस्थाले प्रमाखणत गरेको कार्य अनभुब मान्त्र् हनुे छैन ।  

१२.व्र्वसार् ववकास सेवा प्रदार्क संस्थाहरु छनौट तथा मूल्र्ाकंनका आिार देहार् अनसुार हनुछे । 

(क) प्रस्ताववत जनशखक्तिः (माग गररए बमोखजमको संख्र्ा, शैखक्षक र्ोग्र्ता, कार्य अनभुब) । 

(ि) प्रानबनिक प्रस्ताबिः (कार्ायदेशमा उल्लेि गररएका कृर्ाकलापहरु गने सम्पन्न गने नबनि प्रकृर्ाको वववरण) 

(ग ) कार्यर्ोजनािः (सम्पन्न गररने कृर्ाकलापहरु) 

(घ) आनथयक प्रस्ताबिः( प्रानबनिक प्रस्ताबमा उनतणय नभएका प्रस्तावकको आनथयक प्रस्ताव मूल्र्ाङ्कन गररने छैन । 
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आनथयक प्रस्ताब मलु्र्ाकंनका आिारहरु : 

१. आवेदकले पेश गरेको प्रस्तावको आनथयक पक्षबाट देहार् बमोखजम मलु्र्ांङ्कन गररनेछिः 
क. प्रनत उद्यमी शृ्रजना गदायको िचय 
ि. खशर्यभार 

ग. खशर्यभार सदपुर्ोग र्ोजना 
 नोट : कुल १०० अंकलाई २० अंक भार कार्म गरी मूल्र्ांकन गररनेछ । 

 ननर्मानसुार प्राववनिक प्रस्ताव मूल्र्ांकन गररसकेपनछ मार आनथयक प्रस्ताव िोल्न ुपनेछ ।  

२. कुल खशर्यभार िचय १५% भन्त्दा वढी हनुे छैन ।  

३.  कमयचारीको तलब, भत्ता, दैननक तथा भ्रमण भत्ता तथा सहभागीको िाजा िचयमा खशर्यभार हटाएर मार अन्त्र् िचयमा 
खशर्यभार राख्न ुपनेछ । 

४. खशर्यभार सदपुर्ोनगता र्ोजना पेश गनुयपने छ ।  

५ देहार्को अबस्थामा आनथयक प्रस्तावको मूल्र्ाकंन हनुे छैन र आनथयक प्रस्ताव मूल्र्ाकंन नहनुे संस्थाको प्रानबनिक 
 प्रस्ताब पनन स्वत रद्द मानननेछ । 

क.  सहभागीलाई िाजा िचय बापत दैननक रु १००।– भन्त्दा कम िाजाभत्ता र सहभागीले तानलमको लानग आफ्नो  ननवास 
छाडी अन्त्र्र रात नबताउन ुपने अबस्थामा दैननक ननवायह भत्ता रु ३५०।– भन्त्दा कम प्रस्ताब गरेमा । 

ि. उद्यम नबकास सहजकताय (EDF) को पाररश्रनमक मासीक न्त्रू्नतम रु १८,०००।– भन्त्दा कम र अनिकतम रु 
 २३,५००।– भन्त्दा बढी पेश भएमा । 

ग)  खजल्ला संर्ोजकको मानसक पाररश्रनमक रु.२५,०००।– भन्त्दा कम र रु.३०,०००।– भन्त्दा बढी पेश भएमा । 

घ)   दईु वा दूई भन्त्दा बवढ आनथयक प्रस्ताबहरुका सबै वववरणहरु ह–ुबह ुनमल्न आएमा । 

ङ ) कमयचारीको दैननक भ्रमण भत्ताको हकमा देहार्को  रकम भन्त्दा बवढ कार्यक्रम संर्ोजकको लानग दैननक अनिकतम 
 रु १६००।– अन्त्र् कमयचारीको हकमा दैननक अनिकतम रु. १२००।– भन्त्दा बवढ भएमा 
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अनसूुची २ 

दर्ा १२ (१) साँग सम्बखन्त्ित 

प्राववनिक प्रस्ताव र्ाराम 

तल उल्लेि गररएका प्रश्नहरुको उत्तर ददन ेसंस्थाहरु मार आगामी प्रकृर्ाका लानग छनौट हनु सक्नछेन । 
क्र. सं.   ववर्र्वस्त ु(Content)      सन्त्बभय सङे्कत नम्वरिः 

१ पररर्ोजनाको शीर्यकिः  

 
 

छोटो रूपमा उल्लेि गनुयहोस ्(के, वकन र कवहले गररनेछ ?) 

क. प्राववनिक प्रस्ताव 

२. भनूमका र पषु्ट्ट्याइाँ 
 २.१ र्ो पररर्ोजना र्हााँको कार्यक्षेर – खजल्ला, गा.पा./न.पा.  ग्रामीण बजारकेन्त्रमा वकन आवश्र्क छ ? 
 २.२ र्ो पररर्ोजनाका लानग लखक्षत समदुार्का मागका आिारहरू वा पषु्ट्ट्याइाँका आिारहरू के–के हनु ्? 
 २.३ हाल के के लघ ुउद्यम व्र्वसार्हरू सञ्चानलत छन ्र खजल्ला,  गा.पा./न.पा. र बजार क्षेरमा सम्भाव्र् उद्यमहरू  

 (श्रोतको उपलव्िता, लखक्षत  समदुार्को चाहना वा रुची, बजारको माग) को अवस्था कस्तो छ ? 
 २.४ पररर्ोजनाको कार्ायन्त्वर्नका लानग संस्थाका ननददयष्ट अनभुवहरू के–के छन ्? 
 २.५ र्ो पररर्ोजनाका लानग र्ोजना तजुयमा गदाय (प्रस्ताववत कार्यक्षेरमा) कस कसको सहभानगता रह्यो ? लखक्षत 

 समदुार् (ववशेर्गरी मवहला,  ववपन्न समदुार्का सदस्र्हरूलाई लघ ुउद्यमीका रूपमा ववकास गनयका लानग) को  ववचार 
 के नथर्ो ? 

३. पररर्ोजनाको उदेश्र्हरू (२.५ SMART सूचकहरू) ननददयष्ट(Specific), मापनर्ोग्र् (Measurable), प्राप्त गनय सवकने (Achievable), 

सान्त्दनभयक(Relevant), समर्नसमा(Time-bonded) अनत गररब र समावेशी लघ ुउद्यम ववकासका लानग उद्देश्र्हरू)  

.... पररर्ोजना के उपलखव्ि गनय चाहन्त्छ ?  
4. लखक्षत समूहहरू र उपभोक्ताहरू (Beneficiaries)  (..................वर्यमा) 

खजल्ला : ................................................................. 
ग्रामीण बजार 

केन्त्र 

गा.पा./न.पा. लघ ुउद्यमी समूह 
संख्र्ा 

सहकारीको 
संख्र्ा 

लघ ुउद्यमी समूह 
संघको संख्र्ा 

शृ्रजना गररएको नर्ााँ 
उद्यमीहरूको संख्र्ा 

      

 

ग्रामीण बजार 
केन्त्र 

गा.पा./न.पा. शृ्रजना गररएका नर्ााँ उद्यमीहरुको संख्र्ा (कमजोर आनथयक अवस्था) 

मवहला दनलत आददवासी 
जनजानत 

र्वुा अन्त्र्पनछ परेका 
मिेशी 

मखुस्लम 

        
 

५ पररर्ोजनाको अवनि: 

.......... पररर्ोजनाको सरुु र अखन्त्तम नमनत: 
६. पररर्ोजनाको तावकय क ढााँचा (Project Logical Framework) 

साराशं संख्र्ात्मक उद्दशे्र्मूलक रूपमा 
पषु्ट्ट्याइाँर्ोग्र् सूचकहरू (Objectively 

Verifiable Indicators – OVIs) 

गणुात्मक रूपमा 
जााँच गनय सवकने 
सूचकहरू (QVIs) 

पषु्ट्ट्याइाँका 
आिारहरू 

जोखिमहरू र 
पूवायनूमानहरू 

ध्रे्र् (Goals)     

उदे्दश्र् (Purpose)     

उपलखव्िहरू (Outputs) 

मेडेपा मोडेलका प्रत्रे्क 
सम्भागका लानग) 

    

वक्रर्ाकलापहरू (Inputs)     
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७. पररर्ोजनाअन्त्तगयत सम्पन्न गररने मखु्र् वक्रर्ाकलापहरू (गररबी ननवारणका लानग लघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रमको अनत गररब र 
समावेशी लघ ुउद्यम ववकास मोडेलका सबै सम्भागहरू अवलम्बन गरेर) 

प्रत्रे्क उपलखव्ि (Outputs)  का 
लानग मखु्र् वक्रर्ाकलापहरू 

समर्नसमा (कवहले सरुु र 
सम्पन्न गने) 

ववनिहरू/तहहरू (कसरी 
कार्ायन्त्वर्न गने) 

सहर्ोगी संस्थाहरू 

    

    
 

८. कार्ायन्त्वर्नको अविारणा (approach) 

८.१  पररर्ोजनाका उपलखव्ि (Outputs) पररणाम (Outcomes) लाई कसरी ददगो बनाउन सवकन्त्छ? 

८.२  र्ो पररर्ोजनाका कारण वातावरणमा पने सम्भाव्र् नकारात्मक असरहरूबाट बच्न कसरी ननखिन्त्त हनु सवकन्त्छ?  कुन 
 वातावरणमैरी प्रववनि र अभ्र्ासहरू अवलम्बन गनय सवकन्त्छ? 

८.३  पररर्ोजनाका सम्पूणय लक्ष्र् (मानथ उखल्लखित) अनसुारका वक्रर्ाकलापहरूमा (मेडेप मोडेलका सम्पूणय सम्भागहरू), लघ ु

 उद्यमी समूह, लघ ु उद्यमी समूह संघ र खजल्ला लघ ु उद्यमी समूह संघका ननणायर्क तहहरूमा मवहला र बावहर 
 पाररएकाहरूले नेततृ्व गने उद्यम व्र्वसार्हरूमा लैंविक तथा सामाखजक समाबेशीकरणलाई कसरी  सनुनखित गनुयहनु्त्छ? 

८.४  लघ ुउद्यमहरू स्थापना र ववकासका लानग उद्यमीहरूको ऋणमा पहुाँचका लानग कसरी सहजीकरण गनुयहनु्त्छ? 

८.५  मूल्र्शृ्रङ्खला पिनत कसरी अवलम्बन गनुयहनु्त्छ? 

८.६  उद्यमीहरू नबशेर्गरी अखशखक्षत मवहला ववपन्न समदुार्मा उद्यमशीलता र प्राववनिक नसपको ववकास कसरी सनुनखित 
 गनुयहनु्त्छ? 

८.७  उद्यमीहरूको उपर्कु्त प्रववनिमा पहुाँचका लानग कसरी सहजीकरण गनुयहनु्त्छ? 

८.८  स्वस्थ र गणुस्तरर्कु्त वस्त ु उत्पादन, उत्पाददत बस्तकुो बजार सञ्जाल, वस्त ु ववकास (Product Development) का लानग 
 कसरी सनुनखित गनुयहनु्त्छ? 

८.९  गणुस्तरर्कु्त सेवा प्रवाह (जस्तै तानलम, साझा सवुविा केन्त्र, ...) का लानग कसरी सनुनखित गनुयहनु्त्छ? 

८.१०  कार्ायदेशमा उल्लेखित खजम्मेवारी कसरी परुा गनुय हनु्त्छ? 

८.११  कार्यर्ोजना 
९. अन्त्र् सरोकारवालाहरूसाँग सहकार्य तथा साझेदारीिः 

 खजल्ला लघ ुउद्यमी समूह संघहरूसाँग कसरी र के का लानग? 

 ववर्र्गत ननकार्हरूसाँग कसरी र के का लानग? (कृपर्ा उल्लेि गनुयहोस)् 

 ननजी क्षेरसाँग कसरी र के का लानग? (कृपर्ा उल्लेि गनुयहोस)् 

 अन्त्र् सरोकारवाला ननकार्हरूसाँग कसरी र के का लानग? (कृपर्ा उल्लेि गनुयहोस)् 
10. अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनिः 

१०.१  पररर्ोजनाका गनतववनि प्रगनतको सपुरीवेक्षण कसरी गनुयहनु्त्छ ? 

१०.२  पररर्ोजनाका गनतववनिहरूको उपलखव्ि र पररणामहरूको अनभलेि कसरी राख्नुु ुहनु्त्छ ? 

१०.३  लघ ुउद्यमी समूह र लघ ुउद्यमीको तहमा प्रगनत र नसकाइहरूको अनभलेि कसरी राख्नहुनु्त्छ ? 

१०.४  प्रत्रे्क वक्रर्ाकलाप÷गनतववनिको कार्य दक्षता मूल्र्ाङ्कन कसरी गनुयहनु्त्छ ? 

१०.५  ननर्नमत कार्य सम्पादन प्रनतवेदन कसरी तर्ार गनुयहनु्त्छ र आगामी र्ोजना तजुयमा र नीनतगत प्रभाव पानय र्सलाई  कसरी 
उपर्ोग गनय सवकन्त्छ ? 

११. MEDPA वाट प्राप्त आवश्र्क गरै ववत्तीर् सहर्ोग (Non Financial Support) 

र्ो पररर्ोजनाको कार्ायन्त्वर्नका लानग कस्तो प्राववनिक वा क्षमता ववकासको सहर्ोग आवश्र्क छ? 
देहार्को अवस्थामा प्राववनिक प्रस्ताव स्वीकृत हनुे छैनिः 
१. सहभागीलाई िाजा िचय बापत दैननक रु १००।– भन्त्दा कम प्रस्ताव गरेमा वा  तानलम प्राप्त गनय बास बस्न ुपने 
 जनुसकैु सहभागीको हकमा  ननवायह भत्ता दैननक रु ३५०।– भन्त्दा कम प्रस्ताब गरेमा । 

२. उद्यम नबकास सहजकताय (EDF) को पाररश्रनमक मानसक न्त्रू्नतम रु १८०००।– भन्त्दा कम प्रस्ताव गरेमा। 
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अनसूुची -३ 

दर्ा १२ को १ संग सम्बखन्त्ित 

आनथयक प्रस्ताब 

तल उल्लेि गररएका प्रश्नहरुको उत्तर ददन ेसंस्थाहरु मार आगामी प्रकृर्ाका लानग छनौट हनु सक्नछेन । 

प्रस्ताववत वक्रर्ाकलापहरु समर्नसमा (२०........) इकाई दर 

रु. 
MEDPA को ........ 
जना उद्यमी शृ्रजनाको 

लानग (रु). 

स्थानीर् तहको 
र्ोगदानवाट........ जना उद्यमी 

शृ्रजनाको लानग) (रु.) 

MEDPA को  .......... 
जना स्तरोन्नतीको  

लागी (रु.) 

आवेदक संस्थाको 
र्ोगदान (रु.) 

जम्मा रु.  

देखि सम्म १ २ ३ ४ १+२+३+४ 

उपलखव्ि (Outputs) १ : 
सामाखजक पररचालन 

 श्रोत संभाव्र्ता अध्र्र्न 

 कार्यक्रम अनभमिुीकरण 

 उद्यम ववकास सनमनत गठन  र 
बैठक सन्त्चालन सहजीकरण 

 

         

वक्रर्ाकलाप १.१          

वक्रर्ाकलाप १.२          

          

          

उपजम्मा (Subtotal)          

उपलखव्ि (Outputs) २: 

उद्यमखशलता ववकास तानलम 
         

वक्रर्ाकलाप २.१          

वक्रर्ाकलाप २.२          

          

          

उपजम्मा (Subtotal)          
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उपलखव्ि (Outputs) ३: 

प्राववनिक नसप ववकास तानलम 
         

वक्रर्ाकलाप३.१ ( छोटो अवनि)          

वक्रर्ाकलाप ३.२(मध्र्म अवनि)          

वक्रर्ाकलाप ३.३(लामो अवनि)          

उपजम्मा (Subtotal)          

उपलखव्ि (Outputs) ४: 

लघ ुकजायमा पहुाँच 
         

वक्रर्ाकलाप ४.१          

वक्रर्ाकलाप ४.२          

          

          

उपजम्मा (Subtotal)          

उपलखव्ि (Outputs) ५: 

उपर्कु्त प्रवविी हस्तान्त्तरण तथा  
सम्वन्त्ि ववकासमा सहजीकरण 

         

वक्रर्ाकलाप ५.१          

वक्रर्ाकलाप ५.२          

          

          

उपजम्मा (Subtotal)          

उपलखव्ि (Outputs) ६: 

वजारीकरण तथा परामशय सेवा 
         

वक्रर्ाकलाप ६.१          

वक्रर्ाकलाप ६.२          

उपजम्मा (Subtotal)          
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उपलखव्ि (Outputs) ७: 

स्तरोन्नती लागत  
         

वक्रर्ाकलाप७.१          

वक्रर्ाकलाप ७.२          

          

          

जनशखक्त व्र्वस्थापन लागत          

          

          

खशर्यभार (Overhead)          

          

मूल्र्अनभववृि कर          

कूल जम्मा          

नोटिः आनथयक प्रस्तावमा उल्लेि भएका सबै उपलखब्ि (Outputs) मा बजेट प्रस्ताब नगररएका  आनथयक प्रस्तावको मूल्र्ाङ्कन हनुे छैन। 


