नेपाल सरकार

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
ससिं हदरबार, काठमाडौं ।

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको प्रभाव अध्ययन गने
काययको प्राववसिक तथा आसथयक प्रस्तावको दरभाउपर फाराम

काययक्रमको नामः युवा तथा सान व्यवसायी स्वरोजगार कोषको प्रभाव अध्ययन गने काययको प्राववसिक
तथा आसथयक प्रस्ताव
गोरखापरमा प्रकाशित समसत : २०७५/०6/13 गते
प्रस्ताव फाराम खररद गने अशन्त्तम समसत :२०७५/०6 / 27 गतेको कायायलय समयसम्म
प्रस्ताव दाशखला गने समसत : २०७५/०6/28 गते ददनको १२: ०० वजेसम्म
प्राववसिक प्रस्ताव खोल्ने समसत र स्थान :२०७५/०6/28

गते ददनको 1:०० बजे

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, ससिं हदरबार ।
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१. प्रस्ताव आव्हानको सूचना
नेपाल सरकार

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
ससिं हदरबार, काठमाण्डौं ।

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको प्रभाव अध्ययन गने काययको प्रस्ताव आह्वानको सूचना
सूचना प्रकाशित समसत २०७५/०6/13
यस मन्त्रालयको लासग आ. व. २०७५/0७६ को वावषयक काययक्रम अनुसार "युवा तथा साना व्यवसायी
स्वरोजगार कोषको प्रभाव" अध्ययन गने सम्वन्त्िमा तपससल बमोशजमको प्राववसिक र आसथयक प्रस्ताव
छु ट्टाछु ट्टै प्रचसलत खररद ऐन तथा सनयमावली अनुसार प्रस्ताव दाशखला गनय
छ ।

यो सूचना प्रकाशित गररएको

१. प्रस्तावदाताले पालना गनुप
य ने सतयहरु काययक्षेरगत ितय (TOR)मा उल्ले ख गररएको छ ।

२. प्रस्तावसाथ प्रस्ताव दाताले सम्बशन्त्ित कामको इजाजत प्राप्त फमय वा कम्पनी दताय, स्थायी

लेखा निं

दताय, मु.अ.क. दताय आदद प्रमाण पर तथा आ.ब. ०७४/७५ को कर च ुक्ता प्रमाण परको नोटरी
पशललकबाट प्रमाशणत प्रसतसलवपहरू र खररद कारोवारमा भाग सलन अयोग्य नभएको प्रस्ताववत खररद

कारवायहीमा आफ्नो स्वाथय नबाशिने र सम्बशन्त्ित पेिा वा व्यवसाय सम्बन्त्िी कसुरमा आफूले सजाय
नपाएको भसन सलशखत रुपमा गरे को सो घोषणा पर असनवायय पेि गनुय पने छ ।

ाँ ा निं. २ मा उल्ले शखत
३. प्रभाव अध्ययन अनुसन्त्िान सम्बन्त्िी प्राववसिक र आसथयक प्रस्ताव प्राप्त गनय बुद
प्रमाशणत कागजात सवहत रु 1000/- दस्तुर बुिाइय यस मन्त्रालयको भण्डार िाखाबाट समसत
२०७५/06/ 27 कायायलय समय सभर गनय सवकनेछ ।

४. प्रस्ताव खररदकतायले आफूले प्राप्त गरे को प्रस्ताव फाराम भरी समसत २०७५/०6/28 गते ददनको
12:00 बजे सम्म युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, ससिं हदरबार, काठमाण्डौंमा दताय गररसक्नुपने छ र
प्राप्त प्रस्ताव मध्ये प्राववसिक प्रस्ताव सोही ददन ददनको 1:00 बजे प्रस्तावदाता वा सनजको
प्रसतसनसिहरूको रोहवरमा खोसलने छ, तर प्रस्तावदाताको प्रसतसनसि अनुपशस्थसतमा पसन यस मन्त्रालयले
खोल्न सक्नेछ ।

५. प्रस्ताव फाराम बुशिसलने तथा पेि गने अशन्त्तम ददनमा सावयजसनक ववदा परे मा सोको लगत्तै कायायलय
खुल्ने ददनलाई प्रस्ताव प्राप्त गने तथा पेि गने अशन्त्तम ददन कायम गररनेछ ।

६. प्रस्तावदाताले

प्राववसिक र आसथयक प्रस्ताव सभन्त्दासभन्त्दै खाममा छु ट्टै छुट्ट शिलबन्त्दी गनुप
य नेछ र ती

दुवै शिलबन्त्दी खामलाइय एउटै खाममा राखी पुन: शिलबन्त्दी र सहीछाप गरी प्रस्ताव पेि गनुप
य ने छ

७.
८.
९.

।

रीत नपुगेको वा तोवकएको म्यादसभर प्राप्त नभएको प्रस्ताव उपर कुनै कारवाही गररने छै न ।
प्रस्ताव स्वीकार गने वा रद्द गने सम्पूणय असिकार यस मन्त्रालयमा सुरशक्षत रहनेछ ।

प्राववसिक प्रस्ताव र आसथयक प्रस्ताव मध्ये पवहले प्राववसिक प्रस्ताव खोली मूल्यािंकन ससमसतबाट उक्त
प्रस्तावको मूल्यािंकन स्वीकृत मापदण्ड अनुसार गनेछ र प्राववसिक प्रस्तावमा उत्तीणय भएका
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प्रस्ताववालाहरुको मार आसथयक प्रस्ताव खोसलने छ र उपललि आसथयक प्रस्तावहरु "गुणस्तर र
लागत ववसि" अनुसार स्वीकृत गररने छ ।

१०. प्रस्तावदाताले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष प्रभाव अध्ययनको प्राववसिक प्रस्तावको

वववरणमा िैशक्षक योग्यता, तासलम वा अनुभव उल्लेख भएमा सोको पुष्ट्ााँइय गने प्रमाशणत कागजात
असनवायय पेि गनुप
य ने छ । प

११. यसमा उल्लेख नभएका अन्त्य ववषयहरु सावयजसनक खररद ऐन, २०६३ र सावयजसनक खररद
सनयमावली, २०६४ बमोशजम हुनेछ ।

१२. यस सम्वन्त्िी ववस्तृत जानकारीका लासग कायायलय समयसभर मन्त्रालयमा उपशस्थत भई जानकारी
सलन वा फोन निं. 01-४२००५४5 तथा वेवसाइट www.moys.gov.np मा पसन हेन य सवकने छ ।
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२. प्रस्ताव सम्बन्त्िी कायय क्षेरगत ितयहरु (TOR)
1. पृष्ठभूसम
नेपाल सरकारले दे िको समग्र ववकासमा युवाको योगदानलाई महत्वपूणय रुपमा सलएको छ ।प्रत्येक वषय
श्रम बजारमा आउने युवालाई रोजगारी उपललि गराउनु सरकारको दावयत्व अन्त्तगयत पदयछ । युवाको
ववकासका लासग शिक्षा, क्षमता ववकास, सीप ववकास, आसथयक टे वा, नीसतगत रुपमा सहयोगी भूसमका
खेल्नु सरकारको कतयव्य हो। नेपाल सरकारले युवाको ववकास र पररचालनको लासग राविय युवा नीसत,
2066 (सिं िोिन 2072), युथ सभजन 2025 र यसको कायायन्त्वयन कायययोजना स्वीकृत गरी
कायायन्त्वयनमा छ ।
युवालाई रोजगारी उपललि गराउनु अत्यावश्यक छ ।नेपालमा सरकारी एविं गैरसरकारी क्षेरबाट
युवाहरुलाई रोजगारी उपललि गराउदा पसन रोजगारीको अभावमा दै सनक हजार भन्त्दा बढी युवा वैदेशिक
रोजगारीमा गइरहेको अवस्था ववद्यमान छ । यस प्रकार वैदेशिक रोजगारीमा जाने असिकािंि युवा अदक्ष
श्रसमक रहेका छन् ।
नेपाल सरकारले युवालाई रोजगार गराउने उद्देश्यले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष
(सिं चालन) सनयमावली, 2065 स्वीकृत गरी समसत 2065/11/19 मा नेपाल राजपरमा प्रकािन
गरे को छ भने सो को पवहलो सिं िोिन 2067/02/26 र दोस्रो सिं िोिन 2069/02/01 मा गरी
समसामवयक सिं िोिन पररमाजयन गरे को अवस्था छ ।
युवा तथा साना

व्यवसायी स्वरोजगार कोषले युवाहरुलाई स्थापना कालदे शख नै ववसभन्न ववत्तीय (बैंक,

ववत्तीय सिं स्था र सहकारी सिं स्था) माफयत सहुसलयतपूणय ऋण उपललि गराउाँदै आएको छ । कोषले प्रसत
व्यशक्त रु 2,00,000/-(दुई लाख) सम्म ऋण उपललि गराउने, सबमा गने, तोवकएको समयमा ऋण
च ुक्ता गने व्यशक्तलाई व्याजको 60 प्रसतित अनुदान ददने, ऋण पाउन योग्य व्यशक्तलाई सीप ववकास
तासलम/उद्यमिीलता तासलम ददने लगायतका काययहरु गदै आइरहेको छ । मनाङ र मुस्ताङ बाहेकका
शजल्लाहरुमा कोषबाट ऋण रकम प्रवाह भइरहेको अवस्था ववद्यमान छ । सिं स्थागत रुपमा शजल्ला
प्रिासन कायायलयले कोषको ऋण प्रवाह गने काययको सिं योजन गदै आइरहेको छ भने शजल्लागत रुपमा
सनयुक्त स्वयिंसेवक कमयचारीले समन्त्वयकारी भूसमका खेसलरहेको अवस्था छ ।शजल्लाहरुमा वविेष गरी
सहकारी सिं स्थाहरु माफयत सहुसलयतपूणय ऋण रकम प्रवाह भइरहेको छ ।
वतयमान अवस्थामा हेदाय कोषको कायय सिं चालन अवसि कररब 10 वषय पुगक
े ो छ । कोषले प्रवाह गदै
आएका सेवाहरुको प्रभावकाररता कस्तो छ ? ऋण लगानी गनय तोवकएको रकम उपयुक्त छ, छै न? ऋण
असूली अवस्था के छ ? सेवाग्राही र सरोकारवालाहरुको िारणा कस्तो छ ? कोषको ऋण लगानी
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नीसतमा पररमाजयन आवश्यक छ छै न ? के कस्ता नीसत रणानीसतहरु आवश्यक छन ? भन्ने जस्ता
ववषयहरु कोषका मूल्यािंकन गरी सम्बशन्त्ित नीसत रणनीसत सनयमावलीमा सिं िोिन/पररमाजयन गनुय पने
दे शखएको हुाँदा यो अध्ययन/अनुसन्त्िान कायय गनुय पने दे शखएको छ ।
२. उद्देश्य (Objectives)
अध्ययनका प्रमुख उद्देश्यहरु


युवा तथा साना व्यवसायी कोषले वव.सिं .2065 दे शख हालसम्मको ऋण लगानी रकम र
असूलीको अध्ययन ववश्लेषण गनु,य



लशक्षत वगयमा गररएको व्यवसायगत ऋण लगानी र असूलीको अवस्थाको अध्ययन गनुय ,



ऋण लगानीको प्रकृया (सनणयय/समय/कागजात/लागत/सहजपना )आददको मूल्यािंकन गनु,य



ऋण लगानी प्रकृयामा लागत लाभ ववश्लेषण गनु,य



ऋण लगानीबाट ऋणीको आसथयक, सामाशजक एविं क्षमता ववकासमा आएको पररवतयन/प्रभावको
अध्ययन गनु,य



शजल्ला सिं योजक तथा अनुगमन ससमसतबाट भएका काययहरुको प्रभावकाररताको अध्ययन गनु,य



ऋणीहरुको छनौट ववसि, ऋणीको आसथयक, सामाशजक सूचकको ववश्लेषण गनुय ,



युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका काययहरुको अध्ययन ववश्लेषण गरी नीसत सनयम र
काययक्रमको समीक्षा गरी भववष्टयमा गनुय पने नीसतगत र काययक्रमको लासग ससफाररस सवहतको
सुिाव मन्त्रालयमा पेि गनु,य

3.अध्ययनका प्रमुख क्षेरहरु (Scope of study)
परामियदाता/ अध्ययन अनुसन्त्िानकतायले यस अध्ययनका लासग तय गररएका उद्देश्य प्रासप्तका लासग
सनम्नसलशखत कायय गनुक
य ा साथै अन्त्य आवश्यक कायय गरी अध्ययन कायय गनुय पनेछ ।


युवा तथा साना व्यवसायी कोषको दे हायका ववषयमा अध्ययन ववश्लेषण गरी अनुसन्त्िानकतायले
ससफाररस गनुप
य नेछ ।



क.

नीसत

ख.

काययक्रम

ग.

सिं गठनको स्वरुप र क्षमता/दक्षता

अनुसन्त्िानकतायले ववसभन्न सूचकको आिारमा वहमाल, पहाड र तराई क्षेरका शजल्ला पनेगरी
ु , िनुषा, काभ्रेपलाञ्चोक, बाग्लुङ्ग, कवपलवस्तु, बददयया र कञ्चनपुर
ताप्लेजङ

पाना निं. 5

शजल्लाहरुको युवा

तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको प्रभावकाररता अध्ययन गनुप
य नेछ । ववसभन्न सूचकको
ाँ ाका बखत पररवतयन गनय सवकनेछ ।
आिारमा उक्त शजल्लाहरु प्रारशम्भक प्रसतवेदन स्वीकृत हुद


अनुसन्त्िानकतायले ववगतमा भएका अध्ययन/अनुसन्त्िानका प्रसतवेदन समेतको आिारमा अध्ययन
ववश्लेषण गनुय पनेछ ।लशक्षत वगयको उत्थानको लासग गररएका यस्तै प्रकारका अन्त्य काययक्रमको
तुलनात्मक अध्ययन गरी उपयुक्त ववसि प्रवक्रया र सिं गठन सिं रचनाको ससफाररि गनुप
य नेछ ।

4. समन्त्वय सिंयन्त्र (Coordination Mechanism)
अनुसन्त्िान सम्बन्त्िी काययमा अनुसन्त्िानकताय/ परामियदातालाई आवश्यक सनदे िन/सहजीकरण गनय
एविं अनुसन्त्िान सम्बन्त्िी काययको सनरीक्षण तथा सुपररक्षवेण गनय, अनुसन्त्िान काययको मस्यौदा
प्रसतवेदन प्राप्त गरी आवश्यक सुिारका लासग सनदे िन गनय र अशन्त्तम अनुसन्त्िान प्रसतवेदन स्वीकृताथय
ससफाररस समेतको कायय गनय मन्त्रालयमा दे हाय बमोशजमका एक सनदे िक ससमसत रहनेछ ।
सनदे िक ससमसत
1. सिं योजक- सशचव, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
2. सदस्य- सहसशचव, युवा ववकास महािाखा
3. सदस्य- प्रसतसनसि, उपसशचवस्तर राविय योजना आयोग
4. सदस्य- प्रसतसनसि, उपसशचवस्तर महालेखा सनयन्त्रक कायायलय
5. सदस्य- उपसशचव (कानून) युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
6. सदस्य - िाखा प्रमुख, आसथयक प्रिासन िाखा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
7. सदस्य- काययकारी प्रमुख, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष
८. सदस्य सशचव- िाखा प्रमुख, युवा उद्यिीलता तथा लगानी प्रवर्द्यन िाखा
सनदे िक ससमसतले सनम्नानुसारका काययहरु गनेछ:


अनुसन्त्िान काययमा सहजीकरण गने, अनुगमन गने, आवश्यक सनदे िन ददने ।



अनुसन्त्िानकतायको अध्ययन कायययोजना सुिाव सवहत स्वीकृत गनेछ ।



अनुसन्त्िान काययमा खवटने सम्पूणय पदािकारीहरुलाई आवश्यक समन्त्वय कायय गनेछ ।



अनुसन्त्िान काययको प्रयोजनका लासग सरोकारवालाहरुसाँग समूह छलफल (FGD ) र
प्रश्नावली सुिावसवहत स्वीकृत गनेछ ।



सम्भव भएसम्म स्थलगतरुपमा सरोकारवालाहरुको छलफल काययक्रमको अनुगमन सनरीक्षण
गनेछ ।



अनुसन्त्िानकतायबाट प्राप्त प्रसतवेदनमासथ छलफल गरी सुिावसवहत स्वीकृत गनेछ ।



सरोकारवालाहरुको लासग आमन्त्रण गररएका बैठकमा अध्यक्षता गनेछ ।
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5. अध्ययन ववसि (Methodology)


अध्ययनकतायले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजकार कोषको बारे मा स्थापना कालदे शख
हालसम्मको प्राथसमक तथ्याङ्क अध्ययन/ ववश्लेषण गनुप
य नेछ ।



अध्ययनकतायले सेवा प्रवाहमा सिं लग्न मुख्य मुख्य सरोकारवाला सनकाय/व्यशक्त, पदासिकारीहरुसिं ग
प्रश्नोत्तर, छलफल/अन्त्तरवक्रया गनुप
य नेछ ।



अध्ययनकतायले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको ऋण प्रवाह गने बैंक, ववत्तीय
सिं स्था, सहकारी सिं स्थाका सरोकारवाला पदासिकारीहरुसिं ग प्रश्नोत्तर, छलफल र अन्त्तरवक्रया
गनेछ



अध्ययनकतायले ऋण प्राप्त गने सेवाग्राहीसिं ग स्थलगत अवलोकन छलफल र अन्त्तरवक्रया गरी
ऋण रकमको प्रभावकाररता अध्ययन ववश्लेषण गनेछ ।



अध्ययनकतायले आवश्यकता अनुसार प्रश्नावली, अवलोकन फाराम, सरोकारवालासिं ग छलफल,
अन्त्तवायताय आददबाट अध्ययन ववश्लेषण गनेछ ।



अध्ययनकतायले अध्ययन कायय गदाय दे हायका ववषयहरुमा मुख्य रुपमा ध्यान पु्याई अध्ययन गनुय
पनेछ ।
क.

अध्ययनकाययको सान्त्दसभयकता (Relevance)

- कोषको उद्देश्य, काययक्रमहरु, नीसतगत व्यवस्था, सिं गठनात्मक सिं रचनाको पररवसतयत अवस्थामा

कसतको सान्त्दसभयक छ ?
ख.

अध्ययनकाययको प्रभावकाररता (Effectiveness)

- कोष स्थापना गदायका उद्देश्यहरु प्रासप्त भए, नभएको वा आिंशिक रुपमा पुरा भएको ।

- उद्देश्य प्राप्तीमा असर पाने ववसभन्न पक्षहरुको ववश्लेषण ।
ग.

दक्षता/कुिलता (Efficience)

- यस्तै प्रकारका अन्त्य सिं स्थासिं ग लाभलागत, समयको benchmarking गरी काययक्रमको
दोहोरोपना दे शखएको, नदे शखएको मूल्याङ्कन ववश्लेषण ।
घ.

प्रभावकाररता (Impact)

- कोषको काययक्रमबाट परे को सकारात्मक वा नकारात्मक के कस्तो छ यसलाई प्रभाव पाने
तत्वहरु के के हुन ?
- कोषको काययक्रमबाट स्थानीय रुपमा सामाशजक, आसथयक वातारणीय पक्षमा पारे को प्रभाव के
के छन् ?
-

कोषका मुख्य मुख्य उपललिी के के हुन ् ?

- लाभग्राहीहरुका सनम्ती भएको मुख्य पररवतयन काययक्रम अवसि पसछ के कस्ता रहे ?
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- अवहले सम्म कसतजना व्यशक्त/समूह/ सिं स्था लाभाशन्त्वत हुन सके ?
ङ.

दीगोपन (sustainability)

- कोषले ऋण लगानी कायय नगने शस्थसत आएमा स्वरोजगार भएका व्यशक्तहरुले आफ्नो
काययक्रम दीगो रुपमा जारी राख्न सक्ने वा नसक्ने अवस्था ?
-यस काययक्रमको दीगो रुपमा सिं चालनको लासग आवश्यक सिं स्थागत, नीसतगत एविं प्रवक्रयागत
सुिारका ववषयहरु ?
6. अनुसन्त्िान समूह सदस्यहरुको योग्यता तथा अनुभव (Qualitification and Experience of the research
team member)

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको प्रभाव अध्ययन कायय गनयका लासग सनम्नसलशखत
योग्यता/अनुभव भएको अनुसन्त्िान समूह हुनपु नेछ ।
क्र.सिं .
१

पद
अनुसन्त्िान समूह
प्रमुख

सिं ख्या

योग्यता

१

ववद्यावाररिी वा स्नातकोत्तर उपािी हाससल गरी बैंक तथा

ववत्तीय क्षेरको उच्च व्यवस्थापन तहमा कशम्तमा 5 वषय
काम गरे को वा यस क्षेर सम्बन्त्िी अध्ययन, अनुसन्त्िान,
अध्यापन सम्बन्त्िी काययमा कशम्तमा 5 वषयको अनुभव प्राप्त
गरे को ।

2

अनुसन्त्िान वविेषज्ञ

१

चाटयडय एकाउन्त्टे न्त्ट उपािी हाससल गरी कुनै बैंक तथा
ववत्तीय क्षेरको उच्च व्यवस्थापनमा कशम्तमा 5 वषय काम

गरे को वा यस क्षेरमा अध्ययन, अनुसन्त्िान वा अध्यापन
सम्बन्त्िी काययमा 5 वषयको अनुभव प्राप्त गरे को ।
3

अनुसन्त्िान सहायक

3

स्नातक तह उत्तीणय गरी अनुसन्त्िानको क्षेरमा 1 वषयको
अनुभव प्राप्त गरे को ।

द्रष्टव्य:- िैशक्षक योग्यता र अनुभवको पुष्ट्ाइय गने कागजात पेि भएको अवस्थामा मार अिंक प्रदान गररनेछ ।

7. अनुसन्त्िान अवसि

अनुसन्त्िान अवसि सम्िौता भएको समसतले 6(छ) मवहनाको हुनछ
े ।

8. प्राववसिक प्रस्ताव
प्राववसिक प्रस्ताव सम्बन्त्िी वववरण
8.1

प्रस्ताव माग गने सनकायको नाम र ठे गाना:- युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ससिं हदरबार,

८.2

परामिय सेवा खररदसम्बन्त्िी वववरण:-

काठमाडौं ।
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क. खरीद गनुय पने सेवाको प्रकृसत:- यस परामिय सेवा सम्बन्त्िी कायय अन्त्तगयत युवा तथा साना
व्यवसायी स्वरोजगार कोषको प्रभाव अध्ययन काययको लासग सिं लग्न कायय क्षेरगत ितयमा
उल्लेख भए अनुसार गनुय पने छ ।
ख. सेवा प्रदान गनुय पने अवसि: बढीमा ६ (छ) मवहना सभरमा ।
ग. स्थान: युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ससिं हदरबार, काठमाडौं ।
घ. सम्पन्न गनुप
य ने कायय र अपेशक्षत पररणाम:- नेपाल सरकारको ववद्यमान नीसत, राविय योजना,
राविय युवा नीसत , वावषयक नीसत तथा काययक्रम, युवा तथा साना व्यवसायी

स्वारोजगार

कोषको

नीसत, सनयम, सनयमावली, काययक्षेरगत ितय एविं मन्त्रालयले यस सम्बन्त्िमा ददएका सनदे िन अनुरुप
आवश्यक अध्ययन, अनुसन्त्िान गरी राविय, अन्त्तरायविय अनुभव एविं प्रचलनको आिारमा

प्रस्ताववत

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको प्रभाव अध्ययन गनुप
य नेछ। अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यका
आिारमा मन्त्रालयबाट गनुप
य ने काययहरुको सुिाव सवहतको प्रसतवेदन सरल, स्पष्ट र कायायन्त्वयन
सहज हुने

गरी गुणस्तरयुक्त एविं

प्रभावकारी रुपमा तयार गरी मन्त्रालयमा पेि गनुप
य नेछ ।

८.3 प्रस्तावदाताहरुलाई सनदे िन: प्रस्ताववत युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष माफयत भएको
ऋण लगानीको प्रभाव अध्ययन गदाय सनम्न कुराहरु स्पष्ट रुपमा खुलाई पेि गनुप
य नेछ:-

क) सिं स्थाले गरे को अध्ययन/अनुसन्त्िान सम्बन्त्िी अनुभव:
क्र.स

अध्ययन वा अनुसन्त्िानको वववरण
अध्ययन वा अनुसन्त्िान
गरे को सिं स्थाको नाम

अध्ययन वा

अनुसन्त्िान गरे को

अध्ययन वा
अनुसन्त्िान
अवसि

अध्ययन वा

अध्ययन वा अनुसन्त्िानको

रकम

कागजातको प्रसतसलवप

अनुसन्त्िान

अनुभवसिं ग सम्बशन्त्ित

ववषय

ख) प्रस्ताववत मुख्य जनिशक्तको वैयशक्तक वववरण:
नाम थर

योग्यता

अध्ययन वा अनुसन्त्िान सम्बन्त्िी
अनुभव र िैशक्षक योग्यताको
प्रसतसलवपहरु

सनजले काम गनय सहमसत प्रदान
गरे को छु भनी गरे को दस्तखत

ग) प्रस्तावमा स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पने ववषयहरु:


कायय सम्पादन गने तररका/काययववसि एविं प्रस्ताववत अध्ययन methodology सम्बन्त्िी ।



अध्ययन अनुसन्त्िान रणनीसत ।
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मानव सािन पररचालन रणनीसत ।



अन्त्तरवक्रयाको तररका ।



ज्ञान तथा सीप हस्तान्त्तरणको प्रस्ताववत ढााँचा ।



प्रस्तावको आह्वानको लासग प्रकाशित सूचनामा उल्लेशखत कुराहरु ।



TOR मा उल्ले शखत ववषयहरु ।



समय समेत उल्लेख भएको कायय तासलका र सो अनुरुपको प्रगसत वववरण ।



ाँ ा निं.1.6 साँग सम्बशन्त्ित सबै कुराहरु ।
प्रस्ताव मूल्यािंकन गने आिार बुद

घ)

ज्ञान र प्रववसि हस्तान्त्तरण गने ववसि र तररका:
प्रस्ताववत काययको सम्बन्त्िमा तासलम, गोष्ठी, सेसमनार, वकयसप, अन्त्तवक्रयया वा अन्त्य के कसरी र
कसत ददनसभर ज्ञान र प्रववसि हस्तान्त्तरण गररने हो सो ववषयमा स्पष्ट खुलाई पेि गनुप
य नेछ ।

8.4

प्रस्तावदाताले प्रस्ताव पेि गने प्राववसिक र आसथयक प्रस्ताव अलग अलग खाममा राखी

8.5

प्रस्ताव र आसथयक प्रस्ताव मूल्याङ्कनको भार सनम्नानुसार हुनेछ:

8.6

शिलबन्त्दी गरी पेि गनुय पनेछ ।

क) प्राववसिक प्रस्ताव:

80 अिंक

ख) आसथयक प्रस्ताव:

20 अिंक

प्राववसिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गने आिार र अिंक भार:
क) परामियदाता (सिं स्था/फमय) को अध्ययन, अनुसन्त्िान/परामियसम्बन्त्िी ववषयसाँग सम्बशन्त्ित
खास कामको अनुभव 20 प्रसतित ।(सबै अनुभवको पुष्टयाई गने कागज असनवायय रुपमा
पेि गनुय पने )

ख) मुख्य मुख्य जनिशक्तको योग्यता र अनुभव 30 प्रसतित (िैशक्षक योग्यता र अनुभवको
पुष्टयाई गने कागज असनवायय रुपमा पेि गनुय पने)
- मुख्य अनुसन्त्िानकतायको िैशक्षक योग्यता ।
- मुख्य अनुसन्त्िानकतायको कायय अनुभव ।
ग) कायय सम्पादन गने तररका र कायय क्षेरगत ितय प्रसतको प्रभावग्राहीता 40 प्रसतित
-अध्ययन/अनुसन्त्िानको अविारणागत काययढााँचा र प्रस्ताववत काययतासलका ।
-कायय सम्पादन गने तररका/काययववसि एविं प्रस्ताववत अध्ययन Methodology
-कायय सनदे ि ितयहरु प्रसतको अविारणा
घ)

ज्ञान तथा प्रववसि हस्तान्त्तरण गने व्यवस्था 10 प्रसतित
-कमयचारीलाई तासलम/ काययिाला/अन्त्तरवक्रया/ सेसमनार गोष्ठी आदद ।



प्राववसिक प्रस्तावमा न्त्यूनतम 60 प्रसतित अिंक प्राप्त गरे को परामियदाताको मारै आसथयक
प्रस्ताव खोसलनेछ ।

8.7

परामिय सेवा खररद सम्िौताको ितयहरु:- सिं लग्न काययक्षर
े गत ितयहरुमा उल्लेख भए अनुसार
हुनेछ ।
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8.8

प्रस्ताव पेि गनुप
य ने स्थान समसत र समय:क) स्थान: युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, ससिं हदरबार काठमाडौ ।
ख) समसत: सूचनामा उल्ले ख गररएको समसत सभर ।
ग) समय: सूचनामा उल्लेख गररएको कायायलय समय सभर ।

8.9

प्रस्ताव छनौट गने ववसि:- गुणस्तर र लागत ववसिको आिारमा प्रस्तावको छनौट गररनेछ।

8.10स्वाथय बाशिने प्रस्ताव उपर कारवाही गररनेछैन । प्रचसलत ऐन सनयम ववपररत गरे मा सनयमानुसार
कारवाही गररनेछ ।

8.11

सावयजसनक

सनकायले

प्रस्तावसम्बन्त्िी

कारवाही

गदाय

गरे को

रुटी

वा

सनणयय

ववरुर्द्

पुनरावलोकनको लासग सावयजसनक खररद ऐन, 2063 को दफा 47 बमोशजम सनवेदन ददन
सवकनेछ।
8.12

तोवकएको अवसिसभर प्राप्त हुन आएका प्रस्तावदाताहरुको रोहवरमा प्रस्ताव पेि गने अशन्त्तम

समसतको ददनको ठीक 1:00 बजे यस मन्त्रालयमा खोसलनेछ ।सो ददन सावयजसनक ववदा भएमा
कायायलय खुलेको ददनको ठीक 1:00 बजे खोसलनेछ । प्रस्तावदाताहरु उपशस्थत नभएमा पसन
प्रस्ताव खोल्न बािा पनेछैन ।
8.13

प्राववसिक प्रस्ताव सवयप्रथम खोसलनेछ । प्राववसिक प्रस्तावको मूल्यािंकनबाट कशम्तमा 60

प्रसतित अिंक प्राप्त गने प्रस्तावदाताहरुको मार आसथयक प्रस्ताव खोसलनेछ । आसथयक र प्राववसिक
प्रस्तावमा सबैभन्त्दा बढी अिंक प्राप्त गने प्रस्तावदाताहरुको प्रस्ताव कामको लासग अशन्त्तम छनौट
गररनेछ ।
8.14

अशन्त्तम छनौट हुने फमय/कम्पनी/सिं स्थाले सावयजसनक खररद सनयमावली, 2064 को सनयम

81(7) को ितय पालना गनुप
य नेछ ।
९. आसथयक प्रस्ताव:
आसथयक प्रस्ताव छु ट्टै खामबन्त्दी गरी पेि गनुप
य नेछ।
9.1 कामको वववरण:- युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको प्रभावकाररता अध्ययन
9.2 प्रस्ताववत खचयको वववरण:
क्र.सिं .

वववरण

एकाइ

१ जनिशक्त
1.1

टोली नेता

1.2

अनुसन्त्िान वविेषज्ञ

1.3

अनुसन्त्िान सहायक

२ भ्रमण खचय
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समय/ददन

दर

रकम रु

2.1

टोली नेता

2.2

अनुसन्त्िान वविेषज्ञ

2.3

अनुसन्त्िान सहायक

3 तथ्याङ्क सिंकलन एविं ववश्लेषण
3.1

सरोकारवाला(FGD) साँग अन्त्तरवक्रया

4 स्टे िनरी/ववववि
4.1

स्टे िनरी

4.2

सिं चार

4.3

ववववि
जम्मा
मु.अ.कर 13 प्रसतित
कूल जम्मा

प्रस्तावदाताको दस्तखत:
प्रस्ताव पेि गने सिं स्था/फमयको नाम:
प्रस्ताव पेि गने सिं स्था /फमयको ठे गाना:

सिं स्था/फमयको छाप

समसत:

10. अनुसन्त्िान प्रसतवेदन


मन्त्रालयद्वारा यस अनुसन्त्िान काययका लासग सनयुक्त परामियदाताले यो काययगत ितय (TOR) तथा
कायय क्षेरहरुको असिनमा रही तोवकएको समयावसि सभर अनुसन्त्िान कायय सम्पन्न गनुय सनजको
कतयव्य हुनेछ ।



अध्ययनकतायले अध्ययन प्रस्तावनाका साथै सम्िौता पसछ अध्ययन स्थलमा अध्ययन गनय जानु
अशघ प्रारशम्भक प्रसतवेदन (अनुसन्त्िान समूहको अनुसन्त्िान सम्बन्त्िी काययको वववरण, समसत,
अनुसन्त्िान अवसि र स्थान खुलेको ) मन्त्रालयमा पेि गनुय पनेछ ।पेि भएको योजना / प्रस्ताव
उपर मन्त्रालयले आवश्यक हेरफेर गनय सनदे िन ददन सक्नेछ । मन्त्रालयबाट प्रारशम्भक
प्रसतवेदन अनुमोदन भएको जानकारी पश्चात परामियदाताले कायय प्रवक्रया अगासड बढाउनु पनेछ
।

अनुसन्त्िान काययको मन्त्रालयले अनुगमन गने व्यवस्था समलाउनेछ ।
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अनुसन्त्िानकतायले सम्िौता गरे को ६(छ) मवहना सभरमा

अशन्त्तम प्रसतवेदन पेि गनुप
य नेछ ।

यसरी अशन्त्तम प्रसतवेदन पेि गनुय अगासड मन्त्रालयमा गदठत सनदे िक ससमसत (steering
Committe) बाट अध्ययनको मस्यौदा प्रसतवेदन उपर प्राप्त सुिावहरुलाई समावेि गरी प्रसतवेदन

तयार गनुप
य नेछ ।


अशन्त्तम प्रसतवेदन नेपाली भाषामा तयार गरी मन्त्रालयमा पेि गने कतयव्य अनुसन्त्िानकतायको हुनेछ ।

11. अपेशक्षत उपललिीहरु (Expected Outcomes)


युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले लगानी गरे को कजाय र व्यवसायको अवस्था
अध्ययन ववश्लेषण भई यस काययलाई थप प्रभावकारी ढिं गले अगासड बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।



युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको ऋण रकम युवाका लासग प्रभावकाररता असभवृवर्द्
गनय अपनाउनु पने भाबी नीसत रणनीसतक योजना एविं काययक्रमको ववकास गनय मागयदियन

हुनेछ

।


चरणगत काययहरुको प्रसतवेदनबाट प्राप्त हुने अपेशक्षत उपललिी:सस.निं.
१

मुख्य मुख्य कायय

मुख्य उपलशलि

प्रारशम्भक तयारी

-अनुसन्त्िान कायययोजना

कायय

-अनुसन्त्िान गने जनिशक्त व्यवस्थापन
-आवश्यक स्रोत सािनको व्यवस्थापन

२

अन्त्तररम प्रसतवदे न

-प्रारशम्भक नसतजा

तयारी

-वतयमान प्रणाली वीच ररक्तता (gap)ववश्लेषण
-अनुसन्त्िान काययबाट प्राप्त ससफाररस, सुिाव, तथ्याङ्कसवहत नीसतगत सुिाव

3

अशन्त्तम प्रसतवेदन

-सिं गठनको ढााँचा, पर्द्सत,प्रवक्रया, नीसतको नमूना ससफाररस गनुय
-सफल योजना काययक्रमको नमूना ससफाररस गनुय
-यथाथय तथ्य र तथ्याङ्कमा आिाररत सुिाव सवहतको अशन्त्तम प्रसतवेदन प्राप्त
हुने

12. प्रसतवेदनका लासग अनुसन्त्िानकतायलाई उपललि गराउनु पने सूचना, भौसतक सुवविा, उपकरणको
वववरण


मन्त्रालयले अनुसन्त्िानकतायलाई अनुसन्त्िान गने ववषयसिं ग सम्बशन्त्ित नीसत, योजना एविं अन्त्य
सूचना उपललि गराउनेछ ।अनुसन्त्िान सम्बन्त्िी छलफल मन्त्रालयमा नै बसी गनुय पने भएमा
कोठा र आवश्यक फसनयचरमार उपललि गराउन सक्नेछ ।अनुसन्त्िानका लासग कम्प्युटर
लगायतका प्राववसिक उपकरण तथा सामग्रीहरु अन्त्य आवश्यक सम्पूणय कुराहरु अनुसन्त्िानकताय
स्वयिंले व्यवस्थापन गनुय पनेछ ।

13. अनुसन्त्िानकतायको अनुसन्त्िान पसछको दावयत्व
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अनुसन्त्िान सम्बन्त्िी अशन्त्तम प्रसतवेदन मन्त्रालयमा पेि गरी स्वीकृत भएको समसतले एक वषयसम्म
उक्त अनुसन्त्िान काययसिंग सम्बशन्त्ित कुनै परामिय सेवा आवश्यक भएमा सो सेवा समेत प्रदान गनुय
पनेछ ।
14. सम्पकय व्यशक्त
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, युवा उद्यमिीलता तथा लगानी प्रवर्द्यन िाखाका उपसशचव यस
अनुसन्त्िान काययका लासग परामियदाताको सम्पकय व्यशक्त हुनेछन् ।
15. रकम भुक्तानी


परामियदाताले शिलबन्त्दी दरभाउपर पेि गदाय राख्नु पने जमानत सम्िौता भएपसछ प्राप्त गने

पेश्कीका लासग वैं क ग्यारे न्त्टी/जमानत सम्बन्त्िी व्यवस्था प्रचसलत आसथयक ऐन सनयम र
सावयजसनक खररद ऐन तथा सनयमावली बमोशजम हुनछ
े ।


युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको लगानी प्रभाव अध्ययन कायय पूणय नभएमा,

गुणस्तरीयता कायम नभएको सनदे िक ससमसतलाई लागेमा अनुसन्त्िानकतायको कायययोजनामा
तोवकएको अवसि र स्थानमा नगइ प्रसतवेदन तयार गरे को पाइएमा कुनै रकम भुक्तानी हुने छै न
।


सनदे िक ससमसतले अध्ययन प्रसतवेदन गुणस्तर नभएको ठहराएमा वा सो प्रसतवेदन स्वीकार
नगरे को खण्डमा मन्त्रालयले भुक्तानी गनेछैन ।

आसथयक र प्राववसिक प्रस्ताव पेि गने तररकाः( १)

मासथको नमूना बमोशजमको वववरणहरू बनाइय प्रत्येक खाममा प्रस्तावको ववषय र सिं स्थाको नाम
समेत उल्ले ख गरी आसथयक र प्राववसिक प्रस्ताव सभन्त्दासभन्त्दै खाममा छु ट्टाछु ट्टै

ससलबन्त्दी र सही

छाप गरी सो खामहरूलाइय एउटै खाममा राखी पुनः ससलबन्त्दी र सवह छाप गरी पेि गनुप
य नेछ ।
( २)

प्रस्तावको साथमा सिं स्था दताय/नवीकरण गरे को प्रमाण पर, मूल्य असभवृवर्द् कर(VAT) दताय
प्रमाणपर, आ.व. 074/75 सम्मको कर च ुक्ता प्रमाणपर, ले खा परीक्षण प्रसतवेदनको प्रमाशणत
प्रसतसलपी पेि गनुप
य नेछ ।

(३)

सावयजसनक खररद ऐन तथा सनयमावली बमोशजम कारोबारमा अयोग्य नभएको तथा कालो सूशचमा
नपरे को भनी आसिकाररक रुपले सलशखत घोषणा गरे को स्वयम् घोषणा पर ।

( ४)

(क) प्रस्तावदाताले सम्िौता गरे को 15 ददनसभर प्रारशम्भक प्रसतवेदन पेि गनुप
य नेछ ।
(ख)

प्रस्तावदाताले अध्ययन पश्चात मस्यौदा प्रसतवेदन मन्त्रालयको सनदे िक ससमसत समक्ष पेि
गनुप
य नेछ ।

उक्त मस्यौदा प्रसतवेदन उपर छलफल गरी सनदे िक ससमसतले अनुसन्त्िानकतायलाइय आवश्यक
सुिाव प्रदान गररनेछ । प्राप्त सुिावहरू समेत समावेि गरी सम्िौता भएको समसतले 1५ ददनसभर
नेपाली भाषामा अशन्त्तम प्रसतवेदन पेि गनुप
य नेछ ।
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(५)

प्रस्तावसम्बन्त्िी कागजातको बारे मा जानकारी लसन चाहे मा यस मन्त्रालयबाट प्राप्त गनय सवकनेछ ।

( ६)

परामियदाताले प्रस्ताववत काम Sub-Contract मा ददन पाइने छै न ।

( ७)

प्रस्तावदाताको प्रस्ताव स्वीकृत

भै सम्िौता भएमा मन्त्रालयसाँग उपललि भएका

सूचनाहरु परामियदातालाइय उपललि गराउन सवकने छ, तर कानून बमोशजम गोप्य

/fVg'

आवश्यक
पने सूचना भने

ददन कर लाग्ने छै न।अध्ययनको लासग आवश्यक उपकरणहरू अध्ययनकताय आफैले व्यवस्था गनुप
य नेछ
। मन्त्रालयमा काययिाला गराउन चाहेमा मन्त्रालयले हल उपललि गराउन सक्नेछ। अन्त्य आवश्यक
खचयहरू परामियदाता स्वयिंले व्यहोनुय पनेछ ।
(८) प्रस्ताव पेि गनुय अशघ सामान्त्यतया प्रस्तावदाताहरू सम्बन्त्िी बैठक हुने छै न ।
(९) प्रस्तावदाताले पेि गरे को प्रस्ताव, प्रस्ताव पेि गने अशन्त्तम समसतबाट ६ मवहनासम्मको लासग मान्त्य
हुनेछ ।
(१०) प्रस्ताववत खररद कारवाही अन्त्तगयत सृजना हुने कुनै मालसामान आपूसतय, सनमायण कायय, अन्त्य सेवा वा
परामिय सेवासम्बन्त्िी काम परामियदातृ फमय वा सनजसाँग सम्बर्द् व्यशक्त

सिं स्थालाइय

ददाँदा

प्रस्ताववत परामिय सेवासाँगको स्वाथय बाशिन सक्छ भन्ने सावयजसनक सनकायलाइय लागेमा सो
प्रस्तावदाता वा व्यशक्तलाइय त्यस्तो काम नददन सवकनेछ ।
(११) प्रस्तावदाता वा सनजको जनिशक्तले सनयमानुसार सतनुप
य ने कर बुिाउने दावयत्व परामियदाता स्वयिं को
हुनेछ । अन्त्य कुराहरूमा दद्ववविा भएमा यस मन्त्रालयको आसथयक

प्रिासन िाखामा सम्पकय गनय

सवकनेछ ।
(1२) प्रस्ताव पेि गदाय नेपाली भाषामा गनुय पनेछ ।
(1३) मन्त्रालयले प्रस्तावसम्बन्त्िी कागजात सिं िोिन गनय चाहेमा सबै प्रस्तावदाता वा प्रस्ताव खररद गने
सिं स्था अथवा सम्बशन्त्ित व्यशक्तहरूलाइय जानकारी ददइय सिं िोिन गनय सक्नेछ ।
(1४) प्रस्ताव पेि गने ववसिःआसथयक र प्राववसिक प्रस्ताव पेि गदाय प्राववसिक प्रस्तावलाई छु ट्टै खाममा र आसथयक प्रस्तावलाई छु ट्टै
खाममा

ससलबन्त्दी गरी

उक्त दुवै ससलबन्त्दी खामको बावहर “प्राववसिक प्रस्ताव” र “आसथयक प्रस्ताव”

भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गनुय पनेछ।उक्त दुबै (प्रावविक र आसथयक) प्रस्तावलाई

एउटै खामसभर राखी

पुन: ससलबन्त्दी गरी खामको बावहर “यव
ु ा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको प्रभाव अध्ययन गने
काययको आसथयक र प्रावसिक प्रस्ताव” भनी पेि गनुप
य नेछ ।
(1५) प्रस्ताव खोल्ने काययववसिः
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उपशस्थत भएका प्रस्तावदाता वा सनजको प्रसतसनसिहरूको रोहवरमा प्रस्तावको मूल खाम खोसलनेछ ।
प्रस्तावदाता वा सनजको प्रसतसनसिहरू उपशस्थत नभएको कारणले प्रस्ताव खोल्न बािा पने छै न ।
तत्पश्चात आसथयक र

प्राववसिक प्रस्तावहरू भएका खामहरू छु ट्टयाइय प्राववसिक प्रस्तावहरू मार

मूल्याङ्कनको लासग खोसलनेछ । प्राववसिक प्रस्तावमा न्त्यूनतम ६० प्रसतित वा सो भन्त्दा बढी अङ्क प्राप्त
गने प्रस्तावदाताहरूको मार आसथयक प्रस्ताव मूल्याङ्कनको लासग खोसलनेछ ।
(1६)

गोपसनयतासम्बन्त्िी ितयः

मूल्याङ्कनको क्रममा कुनैपसन प्रस्तावदाताको वववरण, प्रस्ताव गरे को रकम आददका बारे मा अनासिकृत
रूपमा सावयजसनक गनय पाइनेछैन । यस ववषयमा आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयले कुनै व्यहोराका बारे
स्पष्ट पानय चाहेमा पराचार गरी वा अन्त्य माध्यमबाट पुष्ट्ाइय माग गनय सक्नेछ ।
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३. प्रस्ताव पेि गनेको सनवेदन ढााँचा
समसत - २०७५।.....।......
श्री युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय,
ससिं हदरबार, काठमाडौँ ।

ववषय - प्राववसिक/आसथयक प्रस्ताव पेि गरे को बारे ।

यस प्रस्ताव फाराममा उल्लेख भएका सम्पूणय ितयहरुको अिीनमा रही समसत २०७५।०6।13

को

गोरखापरमा प्रकाशित प्रस्ताव आह्वानको सूचना अनुसारको वववरणहरु भरी पेि गरे को छु /छौं । यसमा
उल्लेख भएका ितयहरु म/हामीलाई मन्त्जरु छ । तसथय यस बमोशजमको प्रस्ताव फाराम नेपाल सरकार,
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पेि गरे को छु /छौं ।

प्रस्ताव पेि गनेको वववरण :
प्रस्तावदाताको नाम :
ठे गाना :
टे सलफोन निं. :

प्रस्तावदाताको सिं स्थाको छाप :

प्रस्तावदाताको दस्तखत :
प्रस्ताव सम्वन्त्िी कायय गनय अशख्तयार प्राप्त प्रसतसनसिको
नाम :
दस्तखत :
समसत :
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नेपाल सरकार

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
ससिं हदरबार, काठमाडौं

ववषयः युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष माफयत लगानी भएको ऋण प्रभाव अध्ययन गने तफयको
प्राववसिक प्रस्ताव।
सिं स्थाको नामः
क्र.सिं .
१

प्राववसिक प्रस्ताव

प्रस्तावदाताले भनुप
य ने वववरण

कामको अनुभव (परामियदाता/ फमयको)

पेि गनुप
य ने कागजात
सम्िौता, कायायदेि र कायय
सम्पन्न वववरण

ऋण

लगानीको

प्रभाव

वा

यस्तै

प्रकृसतको क्षेरमा अध्ययन/ अनुसन्त्िान/
मूल्याङ्कन सम्बन्त्िी कामको अनुभव ।
सरकारी/सावयजसनक
ववषयमा

क्षेरका

अन्त्य

अध्ययन/अनुसन्त्िान/मूल्याङ्कन

सम्बन्त्िी कायय गरे को अनुभव ।
युवा

ववकासको

क्षेरमा

अध्ययन,

अनुसन्त्िान, व्यवस्थापन, सिक्तीकरण
सम्बन्त्िी ववषयमा कायय गरे को अनुभव।
२

मुख्य मुख्य जनिशक्तको िैशक्षक योग्यता

सनयुशक्तपर,

र अनुभव

योग्यताको

िैशक्षक
प्रमाण

अनुभवको

पर

र

प्रमाणपरहरुको

प्रसतसलवप
ु व
िैशक्षक योग्यता/कायायनभ
अनुसन्त्िान समूह प्रमुख
अनुसन्त्िान वविेषज्ञ
अनुसन्त्िान सहायक
जनिशक्तको

अध्ययन/अनुसन्त्िान

सम्बन्त्िी अनुभव
सम्भाव्यता
मूल्याङ्कन

अध्ययन/
सम्बन्त्िी

अनुसन्त्िान/

कामको

अनुभवी

अनुसन्त्िान समूह प्रमुख ।
सावयजसनक

क्षेरका

अन्त्य

ववषयमा

अध्ययन/ अनुसन्त्िान सम्बन्त्िी काममा
अनुभवी अनुसन्त्िान वविेषज्ञ
अन्त्य

सामान्त्य

अध्ययन/अनुसन्त्िान

सम्बन्त्िी काममा अनुभवी अनुसन्त्िान
सहायक।
३

कायय सम्पादन गने तररका र कायय

प्रमाशणत

क्षेरगत ितय प्रसतको प्रभावग्राहीता

सिं लग्न गनुप
य ने

अध्ययन/अनुसन्त्िान
अविारणागत

काययढााँचा

/मूल्याङ्कन
र

प्रस्ताववत

काययतासलका ।
कायय सम्पादन गने तररका/काययववसि
पाना निं. 18

हुने

कागजातहरु

क्र.सिं .

प्राववसिक प्रस्ताव

प्रस्तावदाताले भनुप
य ने वववरण

पेि गनुप
य ने कागजात

एविं प्रस्ताववत अध्ययन/ अनुसन्त्िानको
Methodology.
कायय
सनदे ि
Understanding
४

ितयहरू

प्रसतको

ज्ञान तथा प्रववसि हस्तान्त्तरण
कमयचारीलाइय
अनुसन्त्िान

तासलम
काययमा

खवटने

(अध्ययन/
व्यशक्तका

लासग)
मन्त्रालयका पदासिकारी तथा सम्बर्द्
सरोकारवालाहरूलाइय ज्ञान तथा प्रववसि
हस्तान्त्तरण गने प्राविान भए/नभएको

द्रष्टप्यः पेि गनुप
य ने कागजातहरुको महलमा उशल्लशखत पुष्टयाई गने प्रमाशणत कागजात पेि गररएको
अवस्थामा मार अङ्क प्रदान गररनेछ ।
प्रस्तावदाताको नामः
ठे गाना:
दस्तखतः
सम्पकय निं.:
समसतः
प्रस्तावदाताको सिं स्थाको छाप:
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नेपाल सरकार

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
ससिं हदरबार, काठमाडौं
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको प्रभाव अध्ययन गने
क्र.सिं .

वववरण

एकाइ

समय/ददन

दर

आसथयक प्रस्ताव
रकम रु
(अङ्कमा)

रकम रु (अक्षरमा)

१ जनिशक्त
1.1

टोली नेता

1.2

अनुसन्त्िान वविेषज्ञ

1.3

अनुसन्त्िान सहायक

२ भ्रमण खचय
2.1

टोली नेता

2.2

अनुसन्त्िान वविेषज्ञ

2.3

अनुसन्त्िान सहायक

3 तथ्याङ्क सिं कलन एविं ववश्लेषण
3.1

सरोकारवाला(FGD)
साँग अन्त्तरवक्रया

4 स्टे िनरी/ववववि
4.1

स्टे िनरी

4.2

सिं चार

4.3

ववववि
जम्मा
मु.अ.कर 13 प्रसतित
कूल जम्मा

प्रस्तावदाताको दस्तखत:
प्रस्ताव पेि गने सिं स्था/फमयको नाम:
प्रस्ताव पेि गने सिं स्था /फमयको ठे गाना:

सिं स्था/फमयको छाप

सम्पकय निं.:
समसत:
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४. प्रस्तावदाताले प्रस्ताव फाराममा पेि गरे को कागजातहरुको सूची
(क) सावयजसनक खररद सनयमावली २०६४ को सनयम ४० को उपसनयम २ (ङ) साँग सम्बशन्त्ित
घोषणा पर थान ––––– १ ।

(ख) हस्ताक्षर कतायलाई आसिकाररक व्यशक्त तोकेको पर थान ––––– १।
(ग)

(घ)

(ङ)

(च)

(छ)

पाना निं. 21

५. सावयजसनक खररद सनयमावली २०६४ को सनयम ४० को उपसनयम २ (ङ)
ाँ सम्बशन्त्ित घोषणा पर
सग

१.प्रस्तावदाताको पररचयात्मक वववरण
क)

नामः

ख)

ठे गानाः

ग)

फमय, सिं स्थारकम्पनी दताय प्रमाण पर निं. ................... समसतः .............................

२. उपयुक्त
य
वववरण भएको म/मेरो फमय, सिं स्था, कम्पनीको आसिकाररक प्रसतसनसिको है ससयतमा सनम्न
व्यहोरा घोषणा गदयछु ।

क) प्रस्ताववत खररद कारवावहमा भाग सलन रोक लागेको वा कालो सूचीमा परर अयोग्य भएको छै न
।

ख) प्रस्ताववत खररद कारवावहमा कुनै वकससमबाट स्वाथय बाशिने अवस्था ववद्यमान छै न ।
ग) सावयजसनक खररद कारवावहमा सिं लग्न हुन आवश्यक सम्बशन्त्ित पेिा वा व्यवसाय सम्बन्त्िी
कसुरमा सजाय भएको छै न ।

नामः
हस्ताक्षरः
समसतः
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