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सक्षम महिला समानान्तर पाइला कार्यक्रम कार्ायन्वर्न मापदण्ड, २०७९
प्रस्तावनााः
नेपालको सं हवधानले प्रत्र्ेक नागररकलाई रोजगारीको िक सुननश्ित गरे को छ । िरे क
नागररकले काम गनय पाउने अवसर सुननश्ित गनय हवद्यमान श्रमशश्िलाई दक्ष र व्र्ावसाहर्क वनाउन
जरुरी छ । श्रमशश्िलाई समसामहर्क रुपमा दक्ष र व्र्ावसाहर्कताको अनिवृहि िुन नसक्नु
वेरोजगारीको प्रमुख कारण िो । हिं सा पीनडत, प्रिाहवत एवम् आनथयक, सामाश्जक, सांस्कृनतक तथा
शैश्क्षक लगार्तका क्षेत्रिरुमा पछाडी परे का र पाररएका महिला वगयको आनथयक सशिीकरणमा टे वा
पुर्र्ाउने उद्देर्ले उद्यमशीलता र सीपमूलक तानलम प्राप्त गरे का व्र्श्ििरुलाई उद्यमी वन्नको लानग
प्रोत्सािन गनय र उद्यमीिरुको स्तरोन्नतीका लानग उद्यमशीलता हवकास हवश्िर् प्रहवनध सिर्ोग प्रदान
गरी सफल महिला उद्यमी/व्र्वसार्ी बन्न सिर्ोग पुर्र्ाउनुका साथै आवर्कतानुसार सीपमूलक
तानलमिरु समेत सं िालन गनय र्ो मापदण्ड तर्ार गररएको िो ।
1.

सं श्क्षप्त

नाम

र

प्रारम्ि: (१) र्ो मापदण्डको नाम "सक्षम महिला समानान्तर पाइला कार्यक्रम

कार्ायन्वर्न मापदण्ड, २०७९" रिे कोछ।
(२) र्ो मापदण्ड स्वीकृत िएपनछ लागू िुनछ
े ।

2. पररिाषा: हवषर् वा प्रसङ्गले अन्र् अथय नलागेमा र्स मापदण्डमा,
(क) “मन्त्रालर्” िन्नाले श्शक्षा, सँस्कृनत, हवज्ञान प्रहवनध तथा सामाश्जक हवकास मन्त्रालर् सम्झनु पछय।
(ख) "कार्ायलर्" िन्नाले श्जल्ला श्स्थत सामाश्जक हवकास कार्ायलर् सम्झनु पछय ।

(ग) "सं स्था" िन्नाले प्रिनलत कानुन वमोश्जम दताय िएका सामाश्जक सं स्था सम्झनु पछय र सो शब्दले महिला
सिकारी सं स्था तथा आमा समूििरुलाई समेत जनाउँ छ ।

(घ) "प्रहवनध" िन्नाले महिला उद्यमीले सं िालन गने वा सं िालन गरे को उद्यम/व्र्वसार्लाई स्तरोन्नती गनय
सिर्ोग पुर्र्ाउने र उत्पाददत वस्तु वा सेवालाई गुणस्तरीर् वनाउन प्रर्ोग गररने आधुननक मेश्शनरी
औजार/उपकरणलाई सम्झनुपछय ।

(ङ) "बजारीकरण" िन्नाले उद्योगबाट िुने उत्पादन मूल्र् ननधायरण प्रवियन तथा हवतरण प्रणालीसँग सम्बश्न्धत
उपिोिा केश्न्ित हक्रर्ाकलापलाई सम्झनुपछय ।

(च) "कोशेली घर वा सौगात गृि" िन्नाले उद्यमीले सं िालन गरे का उद्योगबाट उत्पाददत सामान सं कलन
गरी हवहक्र हवतरण गने कक्षलाई सम्झनु पछय ।

(छ) "महिला उद्यमी" िन्नाले नाफा कमाउने उद्देर्ले उद्योग व्र्वसार् संिालनका लानग जोश्खम विन गरी
लगानी गनय िािने वा लगानी गरररिे का महिला वा महिला उद्यमी समूिलाई सम्झनुपछय।

3.

उद्देर्ाः (क) महिलािरुको उद्यमश्शलता प्रवियनका लानग प्रहवनधमा सिर्ोग गनुय ।

ँ ी र प्रहवनध सिर्ोग गरी महिला उद्यमी तथा
(ख) उद्यम/व्र्वसार् प्रवियनका लानग पूज
उद्यमको क्षमता अनिवृहि गनु,य
(ख) महिलािरुको लानग सीप तथा व्र्वसाहर्कता हवकास तानलम सं िालनमा सिर्ोग
गनु।
य
(ग)

रोजगार

स्वरोजगार

र

उद्यमशीलताको

माध्र्मबाट

महिलाको

आनथयक

सशिीकरणमा टे वा पुर्र्ाउनु ।
4. कार्यक्रम सं िालनाः (१) मन्त्रालर्ले कार्यक्रमलाई कार्ायन्वर्न गने सन्दियमा महिला उद्यमीिरुको
लानग दे िार् बमोश्जमका कागजातिरु सहित प्रस्ताव पेश गनयको लानग राहिर् स्तरको पनत्रकामा
१५ ददनको सूिना प्रकाशन गनेछ।

5.

6.

(क) सम्बन्धित स्थानीय तहको न्सफाररस पत्र
(ख) न्िल्लान्स्थत सामान्िक न्िकास कायाालयको न्सफाररस पत्र
(ग) उद्योग व्यिसाय दताा र नन्िकरणको प्रमाणपत्र,
(घ) स्थायी लेखा नम्बर िा मल्ू य अन्ििृद्ध कर दतााको प्रमाणपत्र,
(ङ) कर दान्खला गरे को प्रमाण िा कर चक्त
ु ाको प्रमाणपत्र,
(च) आिश्यकता अनसु ार व्यािसान्यक इिाित-पत्र,
(छ) व्यािसान्यक योिना र आिश्यक प्रन्िन्ि/औिार/सामग्री
काययक्रम संचालनका लामि बिेटको भारः मधत्रालयले कायाक्रम कायााधियन गने सधदिामा कायाक्रमको
कुल बिेटबाट प्रस्ताि मल्ू याङ्कन तथा न्सफाररस सन्मन्तको िैठक तथा िैठक व्यिस्थापन,
व्यन्क्त/समहू /संस्थालाई कायाक्रमको अन्िमन्ु खकरण, अनगु मन लगायतका न्शर्ाकहरुमा िन्िमा रु.
७०००००। (सात लाख) खचा गरी बााँकी बिेटको ६० प्रन्तशत बिेट सीपमल
ू क तान्लमतफा र ४० प्रन्तशत
बिेट मन्हला उद्यमशीलतातफा खचा गरर कायााधियन हुनेछ ।
छनौटका आिारहरः (१) मधत्रालयले देहायका आिारमा मन्हला उद्यमी िा उद्यमी समहू छनौट गनेछ ।
(क) उद्यम/व्यिसाय न्िस्तार गना आन्थाक तथा प्रन्िन्िगत समस्या िएका,
(ख) तल
ु नात्मक रुपमा उपयक्त
ु व्यिसान्यक योिना पेश गरे का,
(ग) स्थानीय कच्चा पदाथामा आिाररत लघु घरे लु तथा साना उद्योग व्यिसाय संचालन गरे का िा गना
चाहने,
(घ) मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी तथा फलफुल खेती, होिीयारी, कुखरु ापालन, पशपु ालन, न्िन्िधन
उद्योग तथा न्नमााण सम्बधिी काया, अल्लो तथा िाका बनु ाई, गन्ु डया, मौरीपालन, न्कराना पसल, होटल,

व्यन्ू टपालार, नेल आटा, माछापालन एिम् परम्परागत सीप र प्रन्िन्िमा आिाररत मन्हला िा मन्हला
समहू बाट संचान्लत उद्योग िा व्यिसाय ।
(ङ) मधत्रालयबाट मन्हला उद्यमीहरुबाट प्राप्त प्रस्ताि सन्हतका कागिातहरुलाई अनसु न्ू च १ बमोन्िम
मल्ू याङ्कन गररनेछ र सोही बमोन्िम अक
ं िार कायम गरी रकम न्निाारण गनेछ ।
(२) मधत्रालयले उद्यमीको नाम छनौट गनापु िू ा आिश्यकता अनसु ार स्थलगत अनगु मन गना सक्नेछ।
(३) प्राप्त कागिातहरु एिम् स्थलगत अनगु मन समेतका आिारमा मधत्रालयले मन्हला उद्यमी र उद्यमी
समहू छनौट गनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोन्िम छनौट िएका मन्हला उद्यमी िा उद्यमी समहू लाई मधत्रालयले प्रन्िन्ि सहयोग
गनेछ ।
7. प्रहवनध सिर्ोगाः (१) महिला उद्यमी वा उद्यमी समूिलई उपलब्ध गराइने प्रहवनध सिर्ोगको
रकमको नसमा मन्त्रालर्को स्वीकृत वाहषयक कार्यक्रमको पररनधनित्र रिी िुनेछ।
(२) मन्त्रालर्ले छनौट िएका महिला उद्यमी वा उद्यमी समूिलाई प्रहवनध वापत सिर्ोग रकम
उपलब्ध गराउनु पूवय अनुसूश्ि २ (क) र २ (ख) बमोश्जमको ढाँिामा सम्झौता गनुप
य नेछ ।
(३) मन्त्रालर्ले उद्यमी महिला तथा उद्यमी महिला समूिलाई प्रहवनध सिर्ोगको लानग प्रिनलत
कानुन बमोश्जम कोटे शन माग गनय सक्नेछ ।
(४) मन्त्रालर्ले उपदफा (३) बमोश्जम प्राप्त कोटे शनको मूल्र्ाङ्कन गरर प्रिनलत कानुन बमोश्जम
कोटे शनमा उल्लेश्खत सामग्री/प्रहवनध खररद गनय सम्बश्न्धत महिला उद्यमी वा उद्यमी समूिलाई
पूवय स्वीकृनत ददनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोश्जम खररद गरे को सक्कलै हवल िपायई सहित अनुसूश्ि ३ बमोश्जमको ढाँिामा
प्रहवनध (मेनसन तथा उपकरण) जडानको फोटो समेत सं लग्न राश्ख सम्बश्न्धत वडाको नसफाररस
सहित उद्यमी वा उद्यमी समूिले मन्त्रालर्मा शोधिनायको लानग ननवेदन ददनुपनेछ ।
8. सीपमूलक तानलम सं िालन प्रहक्रर्ााः (१)

मधत्रालयले सीपमल
ू क तान्लम संचालन गनाको लान्ग तान्लम
प्रदायक संस्थाहरुसाँग िन्िमा ७ (सात) न्दनको तान्लम संचालन गने गरी तपन्सल बमोन्िमका कागिातहरु
सन्हत अनसु चू ी ४ बमोन्िमको िााँचामा १५ न्दनको सचू ना प्रकाशन गरी प्रस्ताि माग गना सक्नेछ ।
क. सं स्था दतायको प्रमाणपत्र
ख. नहवकरणको प्रमाणपत्र

ग. कर ि ुिाको प्रमाणपत्र

घ. सम्बश्न्धत स्थानीर् तिको नसफाररस पत्र

ङ. सामाश्जक हवकास कार्ायलर्को नसफाररस पत्र

ि. सीपमूलक तानलम सं िालन सम्बन्धी हवस्तृत कार्यर्ोजना सहितको प्रस्तावना
छ. हवगत तीन वषयमा सं िालन गरे का तानलम कार्यक्रमिरुको हववरण

(२) सीपमल
ू क कायाक्रम संचालनको लान्ग प्रस्ताि मल्ू याङ्कनका आिारहरु अनसु न्ू च ५ मा
उल्लेख गररए िमोन्िम हुनेछ र सोही आिारमा सम्झौता गररनेछ ।

9. ि ुिानी प्रकृर्ााः मन्त्रालर्बाट छनौटमा परे का महिला उद्यमी तथा उद्यमी समूि र सीपमूलक
तानलम सं िालन गने सं स्थािरुलाई ननवेदन प्राप्त िएपनछ मन्त्रालर्ले आवर्कता अनुसार सोको
अनुगमन गरी गराई

सम्बन्धित संस्थाको बैंक खातामा रकम उपलब्ि गराउनेछ ।

10. अनिलेश्खकरणाः (१) सीपमूलक तानलम सं िालन गने सं स्थािरुले तानलममा सििागी िएर सीप
नसकेका व्र्श्ििरुको अनिलेख तर्ार गरी तानलम सम्पन्न िएको १५ ददन नित्र श्जल्लाश्स्थत
सामाश्जक हवकास कार्ायलर्मा पेश गनुप
य नेछ ।
11. अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कनाः (१) कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन मन्त्रालर् सम्बश्न्धत सामाश्जक
हवकास कार्ायलर् वा मन्त्रालर्ले तोकेको ननकार्/व्र्श्ि समेतबाट िुनेछ ।स्थानीर् तिले
आवर्कता अनुसार कार्यक्रमको अनुगमन गनय सक्नेछन् ।

(२) छनौटमा परे का मन्हला उद्यमी तथा उद्यमी समहू र सीपमल
ू क तान्लम संचालनका लान्ग छनौट
िएका संस्थाहरुसाँग मधत्रालयले सम्झौता पश्चात् अन्िमन्ु खकरण कायाक्रम तथा तान्लम संचालनका
क्रममा आिश्यकता अनसु ार अनगु मन गरी न्नदेशन समेत न्दन सक्नेछ ।
12. बािा अड्काउ फुकाउने अमिकारः यस मापदण्डको कायााधियनमा कुनै बािा अड्काउ परे मा मधत्रालयले
त्यस्तो बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।
13. संशोधन तथा हे रफेरः मन्त्रालयले आवश्यक दे खेमा यस मापदण्डमा संशोधन एवं हेरफेर गनन सक्नेछ।

अनुसूिी १
दफा ५ (१) ङ सँग सम्बश्न्धत
मूल्याङ्कनका आधार
मढहलाहरुलाई उद्यमी
रोजगारी संख्या

(१ ०

जना भन्त्दा वढिलाई

रोजगारी प्रदान गरे को

भएमा अधधकतम अंक
ढदने)

रोजगार प्राप्त मढहलाको
संख्या

उद्योग संचालन अवधध

(वर्न अनुसार अंक विाउने,

(सवै रोजगारी

तीन वर्न पूरा भए न्त्यूनतम

अधधकतम अंक ढदने)

भएमा प्रत्येक वर्न १ अंकको

प्राप्त गने मढहला भएमा

र तीन वर्न भन्त्दा वढि
दरले बिाउने)

बनाउन सहयोगी

कायनक्रम संचालन गरे को

गत वर्न यसै

मन्त्रालयको

परे नपरे को

मूल्याङ्कन

वमोजजमको कायनक्रम

आन्त्तररक

( लेवललङ प्याकेजजङ

जम्मा

वजारीकरण सीप ववकसा

प्राप्ताङक

तथा उद्यमशीलता

ववकास सम्बन्त्धी ताललम
संचालन गरे को प्रमाणणत
हुने कागजात)

अधधकतम
अंक ७

न्त्यूनतम
अंक ५

अधधकतम
अंक ७

न्त्यूनतम
अंक ५

अधधकतम
अंक १ ०

न्त्यूनतम
अंक ५

अधधकतम
अंक १ ०

न्त्यूनतम
अंक ५

परे को

नपरे को

अंक ०

अंक ८

अंक ८

अनुसूश्ि- २(क)
दफा ७ को उपदफा (२)सँग सम्बश्न्धत
टे वा पूश्ँ ज प्रहवनध िस्तान्त्रणको सम्झौता
नलश्खतम्

………………..

श्जल्ला

………………..मिा/नपा/गापा

वडा

नं

…………

वस्ने

म……………………………….(उद्योग दताय नं ………………………दताय नमनत……………………….) मन्त्रालर्को
सक्षम महिला समानान्तर पाइला कार्यक्रम अन्तगयतको प्रहवनध सिर्ोग कार्यक्रमबाट ननम्न
हववरणको

मेश्शन/औजार/उपकरण

प्रहवनध

नलएको

छु

।

मैले

वुझेको

मेनसन/औजार/उपकरणिरु आफ्नो उद्योग व्र्वसार्को प्रवियन र हवस्तारमा प्रर्ोग गनेछु ।
उि मेनसन/औजार/उपकरण आजका नमनतले पाँि वषयसम्म कसै लाई पनन हवहक्र हवतरण वा
िक िस्तान्त्रण गने वा िाडामा ददने छै न । र्ो सम्झौता हवपररत गरे मा ननर्मानुसार प्राप्त
अनुदान वापतको रकम हफताय गरी कानुन बमोश्जम कारवािी िएमा व्र्िोनय राजी छु िनी र्ो
सम्झौता गररददए ँ नलए ँ ।
प्राप्त गरे को मेनसन/औजार/उपकरणिरुको हववरण
नस नं

मेनसन/औजार/उपकरणिरुको पररमाण

प्रनत

नाम

इकाई दर मूल्र्

मन्त्रालयको तफय बाट
नामः
पदः
दस्तखतः
न्मन्तः

जम्मा

ममहला उद्यमीको तफय बाट
नामः
पदः
दस्तखतः
न्मन्तः
रोहवर

नामः
पदः
दस्तखतः
न्मन्तः

कैहफर्त

नामः
पदः
दस्तखतः
न्मन्तः

अनुसूश्ि- २ (ख)
दफा ७ को उपदफा (२)सँग सम्बश्न्धत
टे वा पूश्ँ ज प्रहवनध िस्तान्त्रणको सम्झौता
नलश्खतम् ……………….. श्जल्ला ………………..मिा/नपा/गापा वडा नं ………… मा रिे को मेरो
समूि……………………………….(उद्योग
मन्त्रालर्को

सक्षम

महिला

दताय नं

समानान्तर

नमनत……………………….)

………………………दताय

पाइला

कार्यक्रम

अन्तगयतको

प्रहवनध

सिर्ोग

कार्यक्रमबाट ननम्न हववरणको मेश्शन/औजार/उपकरण प्रहवनध नलएको छौं । वुझेको
मेनसन/औजार/उपकरणिरु आफ्नो उद्योग व्र्वसार्को प्रवियन र हवस्तारमा प्रर्ोग गनेछौं ।
उि मेनसन/औजार/उपकरण आजका नमनतले पाँि वषयसम्म कसै लाई पनन हवहक्र हवतरण वा
िक िस्तान्त्रण गने वा िाडामा ददने छै नौं । र्ो सम्झौता हवपररत गरे मा ननर्मानुसार प्राप्त
अनुदान वापतको रकम हफताय गरी कानुन बमोश्जम कारवािी िएमा व्र्िोनय राजी छु िनी र्ो
सम्झौता गररददर्ौं नलर्ौं।
प्राप्त गरे को मेनसन/औजार/उपकरणिरुको हववरण
नस नं

मेनसन/औजार/उपकरणिरुको पररमाण

प्रनत

नाम

इकाई दर मूल्र्

मन्त्रालयको तफय बाट
नामः
पदः
दस्तखतः
न्मन्तः

जम्मा

ममहला उद्यमी समूहको तफय बाट
नामः
पदः
दस्तखतः
न्मन्तः
रोहवर

नामः
पदः
दस्तखतः
न्मन्तः

कैहफर्त

नामः
पदः
दस्तखतः
न्मन्तः

अनसु न्ू च-३
दफा ७ को उपदफा (५)साँग सम्बन्धित
न्निेदनको िााँचा
श्रीमान् सन्चिज्यू
न्शक्षा साँस्कृ न्त न्िज्ञान प्रन्िन्ि तथा सामान्िक न्िकास मधत्रालय
गण्डकी प्रदेश
पोखरा नेपाल ।
न्िर्यः शोििनाा पाउाँ।
महोदय,
म/मेरो समहू यस मधत्रालयको प्रन्िन्ि सहयोग कायाक्रम अधतगात छनौट िई मधत्रालयको पिू ा स्िीकृ न्त
न्लई उद्यम/व्यिसायसाँग सम्बन्धित ………………… मेन्शन/उपकरण खररद गरर िडान समेत गरे को
हुदाँ ा सोको सक्कलै न्िल िपााई र मेन्शन/उपकरणको फोटो र देहायका कागिातहरु सन्हत संलग्न गरे को
छु/छौं । उक्त न्िल िपााई बमोन्िमको म/मेरो समहू ले पाउने रु……………….
(अक्षेरुपी………………….) मात्र िक्त
ु ानी पाउाँ िन्न यो न्निेदन पेश गरे को छु/छौं । अधयथा िएमा
सहुल
ाँ ा/बझु ाउाँ ला ।
मनवेदक
नामथरः
ठे गानाः
सम्पका नः
उद्योग/व्यिसायको नामः
दताा नः
दस्तखतः

अनुसूिी ४
दफा ८ को उपदफा १ सँग सम्बश्न्धत
सीपमूलक तानलम सं िालनको लानग सं स्थािरुले पेश गने प्रस्तावको ढाँिा
1. सं स्थाको नामाः

2. कार्यक्रमको नामाः

3. ठे गानााः

४. सं स्था स्थापना नमनताः

५. कार्यक्रमको उद्देर्ाः

६. सं स्थाको कार्यक्षेत्राः

७. कार्यक्रमबाट सं िालन िुने मुख्र् मुख्र् हक्रर्ाकलापिरुाः
८. कार्यक्रम सञ्चालन गदाय लाग्ने अनुमाननत लागताः

९. मन्त्रालर्मा माग गरे को अनुदान रकमाः

१०. अनुमाननत प्रनतफलाः
११. कार्यक्रम सं िालन अवनधाः

१२. सं स्थाबाट हवगत ३ वषयमा सम्पादन गरे का
मुख्र् मुख्र् हक्रर्ाकलापिरुाः

1३. कार्यक्रम सञ्चालन गनय िौनतक पूवायधार तथा सं रिनाको अवस्था/श्स्थनताः
1४. गत आ.व.सम्मको लेखापरीक्षण प्रनतवेदनाः
1५. कार्यक्रम सम्पन्न गदाय लाग्ने समर्ाः

1६. कार्यक्रमबाट लािाश्न्वत महिला सं ख्र्ा

१६. कार्यक्रमको लानग सं स्थाको लागत

१७. स्थानीर् तिको सिकार्यको अवस्थााः

साझेदारीको अवस्थााः (रकम रु .......................)

प्रस्ताव पेश गने सं स्थाको तफयबाट
नामाः
पदाः
दस्तखताः

छापाः

१८. सं स्थामा तानलम ददन सक्ने प्राहवनधक
जनशश्िको अवस्थााः

अनुसूिी-५
दफा ८ को (२) सँग सम्बश्न्धत

सीपमूलक ताललम संचालनका लागि मूल्याङ्नका आधारहरु
ताललमको लाधग संस्थाको

संस्थामा प्राववधधक

संस्थाको सेवा अवधध (५

लागत साझेदारी (१ ०

जनशजक्तको

अंक)

अंक)

उपलब्धता (१ ० अंक)
बजारबाट

५
३ वर्न

३ वर्न वा सो

प्रततशत

भन्त्दा वढि ५

भन्त्दा

सेवा
५ प्रततशत

आफ्नै

परामशन

वा सो भन्त्दा

जनशजक्त

ललनप
ु ने

सम्म (३

वर्न सम्म

कम भए

बढि भए

भएमा (१ ०

अंक)

(५ अंक)

(५)

(१ ०अंक)

अंक)

अंक)

-

-

-

-

-

-

भए (५

सीपमूलक ताललमको अवधध
(५ अंक)

ताललम

अवधध ५

ताललम अवधध
७ ढदन भन्त्दा

ढदन सम्म

बढि भए (५

भए (३

अंक)

संस्थाको
कायनसम्पादन
को समग्र
मूल्याङ्कन
(२० अंक)

अंक)

-

जम्मा
प्राप्ताङ्क

