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प्रदशे सरकार 

सामाजजक जिकास मन्त्रालय 

प्रदशे न.ं ३ 

युिा िैज्ञाजनक प्रोत्साहन कोष 

जबज्ञान तथा प्रजिजध अनुसन्त्धान, निप्रिततनर, प्रजिजध जिकास सम्बन्त्धी अिधारणा पर (Project 

Concept Note, PCN) आव्हान गररएको सूचना  

 

प्रदशे सरकारले उदीयमान विज्ञान तथा प्रविवधको विकास र निप्रिततनमा यिुा िैज्ञावनकहरुलाई संलग्न गराई अनसुन्धान, 

प्रविवध विकास र निप्रिततनमा क्षमता विकास गद ैप्रदशेको उच्च आवथतक िवृि र नावगरकको जीिन पिवतलाई सरल र सहज 

बनाउन योगदान परु् याउने हतेलेु यिुा िैज्ञावनक प्रोसासाहन कोोको थाथापना गरेको छ   यसै अनरुुप कोोले विवभन्न क्षेत्रमा 

छररएर रहकेा प्रवतभाशाली यिुा िैज्ञावनक िा निप्रिततकहरुलाई  प्रदशेको समवृिका लावग आिश्यक अनसुन्धान , निपिततन 

र  प्रविवध विकासका साथै प्रोटोटाइप समते विकास गनत ईच्छुक यिुा िैज्ञावनकहरुले ३० वदन वभत्र यस कोोमा आइपगु्ने गरी 

आयोजना अिधारणापत्र (PCN) पेश गनुतहुन अनरुोध छ    

क) आयोजनाको प्राथवमकता क्षते्र 

 प्रदशे वभत्र कृवो,उद्योग,पयतटन, जलिाय ुतथा िातािरण ,जैविक विविधता, जनथािाथा्य, जीि प्रविवध,सचूना प्रविवध, 

इवन्जवनयररङ, यातायात, निीकरणीय उजात, विद्यतु सग्रह आवद  विोयक्षेत्रहरु   

ख) आयोजना अिधारणा पत्र (PCN) साथ पेश गनुतपन ेकागजात एिम ्शततहरु 

१. मावथ उल्लेवखत प्राथवमकताप्राप्त क्षेत्रहरु वभत्र पनगेरी औपचाररक पत्रसवहतको आयोजना अिधारणा पत्र (PCN)  

पेश गनुतपने छ    

२.आिेदकको उमेर ४० बोत मवुनको हुन ुपनेछ   

३. अनसुन्धान तथा निप्रिततन कायतमा संयकु्त, समहू र साझेदारीमा कायत गन ेआिेदकहरुलाई प्राथवमकता वदइनछे   

४. आिेदन वदन ेयिुा िैज्ञावनकहरुले आफूले काम गनत चाहकेो अनसुन्धानशाला /प्रयोगशाला /कायतशाला िा संथाथाको 

आवधकाररक सहमवत पत्र पेश गनुत पनेछ   

५.आिेदकहरुको अनसुन्धान निप्रिततनका लावग सपुररिेक्षकको आिश्यकता हुनेहुदााँ आिेदकले आिेदनपतत्रकासाथ 

सम्भावित सपुररिेक्षकको सहमवत पत्र र िायोडाटा पेश गनुत पनछे   तर आिेदकले सायथातो सपुररिेक्षक प्राप्त गन े

नसकेमा कोोलाई कथातो खालको विोयगत सपुररिेक्षक चावहन ेहो सो व्यहोरा खलुाई वनिेदन वदन ुपनेछ   

६. निीनतम िैज्ञावनक सोच र प्रविवध विकासगन ेक्षमता भएका जनुसकैु विोय र योग्यता भएका  यिुा िैज्ञावनकहरुले 

आिेदन वदन सक्नेछन ् 

७. सोच तावलका (Log Frame) सवहत यस कोोको ढााँचा अनसुार लेवखएको  चारप्रवत आयोजना अिधारणा पत्र 

(PCN) र सो मध्य ेतीन प्रवतमा प्रथातािकको पररचय नखलेुको हुनपुने छ   प्रथाताि गररएका आयोजना अिधारणा 

पत्रका नाम नखलु्न े प्रवतहरुमा कुनै पवन पानामा व्यवक्त िा संथाथाको पररचय वदन े खालका साङ्केवतक वचह्न िा 

सङ्केत पाईएमा सायथाता आयोजना अिधारणा पत्रलाई थाितर रद ग गररन ेछ   

८. आयोजना अिधारणा पत्र (PCN) कोोको वनधातररत ढााँचा अनसुार हुन ु पनछे   यथाथततामा आधाररत भएको र 

प्रवतफल वदन ेवकवसमका आयोजना अिधारणा पत्रहरुलाई मात्र प्रारवम्भक छनौट गररने छ    

९.आयोजना अिधारण पत्र (PCN) सवहत संथाथा दतात र भ्याट दतातको प्रमाणपत्रको प्रतवलवप, शैवक्षक योग्यताका 

प्रमाणपत्रहरुको प्रतवलवप, व्यवक्तको हकमा नागररकताको प्रतवलवप र कायत अनभुि भएमा सोसाँग सम्बवन्धत 

कागजातहरु पेश गनुतपन ेछ   

१०. आिेदकले अिधारणा पत्र लेख्दा अगें्रजी िा नपेाली जनुसकैु भाोामा पवन लेख्न सक्नेछन ्  
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११. आयोजना  अिधारणा पत्र (Project Concept Note)  पेश गने व्यवक्त प्रदशे नं ३ मा बसोबास भएको र कम्पनी 

िा संथाथाको हकमा प्रदशे न ं३ मा  थाथापना भई प्रथातावित आयोजना प्रदशे न.ं ३ वभत्र सञ्चालन गनुतपनछे   

११. आयोजना अिधारणा पत्र (Project Concept Note) को ढााँचा मन्त्रालयको िेभसाइट 

www.mosd.p3.gov.np  बाट डाउनलोड गनत सवकने छ   

 थप जानकारीको लावगर सामावजक विकास मन्त्रालय, प्रदशे न.ं ३, हटेौंडा,  टेवलफोन नं.०५७-५२३१७९ मा सम्पकत  गनत 

सवकनेछ  

पनुश्चयर विज्ञान तथा प्रविवध र निप्रिततनसाँग सम्बवन्धत अिधारण पत्र  जनुसकैु समयमा पवन पेश गनत सवकनेछ   

  

http://www.mosd.p3.gov.np/
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आयोजना अिधारणा परको ढााँचा 

सम्पकत  जििरण 

आयोजनाको शीोतक आिेदकले आयोजनाको कायतक्षेत्रलाई संबोधन/बझुाउन सक्ने खालको शीोतक प्रथातुत गनुतपनेछ । 
आयोजनाको संयोजक आयोजनाको प्रथाताि तयारी दवेख सञ्चालन सम्पन्न नभएसम्मको सम्पणूत वजम्मेिारी वलन ेव्यवक्त 

हुन ुपने छ   (आयोजना संयोजकको व्यवक्तगत वििरण संलग्न गने) 

ठेगाना आयोजना संयोजक/ कम्पनीको सम्पकत  वििरण उल्लेख गने । 
मोबाईल न.ं 

इमेल 

कायत गन ेप्रयोगशालाको नाम प्रथातािना अनरुुप अनसुन्धान, नि-प्रिततन कायत गन ेप्रयोगशाला को नाम र ठेगाना 

सपुररिेक्षकको नाम प्रथातािना अनरुुप अनसुन्धान, निप्रिततनका लावग सपुररिेक्षण गने ब्यवक्तको नाम (सपुररिेक्षकको 

व्यवक्तगत वििरण उल्लेख गन)े 

साझेदारी िा सहयोगी संथाथा आयोजना सञ्चालन गनत सम्झौता भएका संथाथाहरुको नामािली उल्लेख गन े  उक्त संथाथाहरु 

अनसुन्धान निप्रिततनमा सविय सहभागी हुन ेबारेमा भएको सम्झौता िा सहमवत पत्र आयोजना 

अिधारणा पत्र साथै संलग्न राखी पेश गनुतपदतछ   

जानकारी 

यो पेज बाहके अन्य थाथानमा प्रथातािक व्यवक्क्त िा संथाथालाई वचनाउन ेकुन ैपवन वकवसमको नाम िा वचह्न प्रयोग गनत पाइन े

छैन   

 
कोोको कायातलय प्रयोजनको लावग मात्र 

यिुा िैज्ञावनक प्रोसासाहन कोोको कोड नं.  प्राप्त वमवत  

 

कैवफयत  
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आयोजना जििरण   

आयोजनाको शीोतक शीोतक प्रथातुत गदात आयोजनाको कायतक्षेत्र बवुझन ेहुनपुदतछ   

यिुा िैज्ञावनक प्रोसासाहन 

कोोको विोयगत क्षेत्र 

आयोजना अिधारणा प्रथाताि तयार गदात कोोले वनधातरण गरेका विोयगत क्षेत्र उल्लेख 

गनुतपदतछ    

यिुा िैज्ञावनक प्रोसासाहन 

कोोको प्राथवमकता क्षेत्र 

यस अन्तरगत विोयगत क्षेत्रवभत्र रहकेा प्राथवमकताहरु पदतछन ्  प्रथाताि आह्वान गदात 

वदइएको विशेो प्राथवमकता क्षेत्रलाई यहााँ उल्लेख गनुतपदतछ   यिुा िैज्ञावनक प्रोसासाहन 

कोोको प्राथवमकता क्षेत्रवभत्र नपरेका प्रथातािहरु रद ग हुनछेन ्  

आयोजना थाथल अनसुन्धान, निप्रिततन गररन ेठाउाँको वजल्ला, पावलका, िडा र टोल उल्लेख गन े  

लाभावन्ित िगत/क्षेत्र लाभावन्ित िगत, क्षेत्र र यसले पान ेप्रभाि उल्लेख गनुत पनछे   

आयोजनाको लागत आयोजना कायातन्ियन गदात लाग्न ेबजेट यथाथत हुनेगरी उल्लेख गन े  साधारण बजारभाउ र 

लाग्न ेलागत अनरुुप यथाथतपरक बजेट नभएमा सायथाता प्रथातािहरु रद ग हुन सक्नेछन ्  

आयोजनाको अिधी आयोजना सम्पन्न गनत लाग्न ेसमय उल्लेख गनुतपनेछ   विोय हरेी कोोले बढीमा वतन िोतको 

समयािवध वदन ेछ तर वछटो  नवतजा वदन ेखालका प्रथातािहरुलाई प्राथवमकतामा  वदईन ेछ   

 

आयोजना पषृ्ठभवूम (२०० शब्द) 

पषृ्ठभवूम थापष्ट र संक्षेपमा लेख्नपुदतछ   प्रथातावित अनसुन्धानको महत्त्ि र विकासका अिसरहरु िारे संक्षेपमा 

लेख्नपुदतछ   यससाँग सम्बवन्धत पवहले भएका गररएका महत्त्िपणूत आयोजना, प्रकाशन र प्रविवध विकासको िारेमा 

अध्यािवधक वििेचना गन ेजसबाट यस आयोजना सफलता पिूतक सञ्चालन गनत सवकन ेकारण वदन सवकयोस   

पषृ्ठभवूममा यथाका बाधा अड्चनका महत्त्ि र प्रथातुत आयोजनाले यथाता अड्चन कसरी हटाउन िा समाधान गनत 

सक्नेछ भन्न ेव्यहोरा सारांशमा प्रथातुत गनुतपनछे   

आयोजनाको पुस्ट्याइाँ (३०० शब्द ) 

यस अन्तरगत यथाथत समथायाहरु पवहचान गरी वतनीहरुलाई अनसुन्धान र निप्रिततनको माध्यमबाट प्रदशे ३ को 

सम्िवृिमा योगदान र विकास सम्भि होस ्जसबाट जनताको जीिनथातरमा पररिततन महससु हुनेगरी आयोजनाको 

आिश्यकता बारे समते उल्लेख गने   

आयोजनाको उदशे्य )२०० शब्द(  

प्रथातािनाको उद गशे्य भनेको आयोजनाले महससु हुने गरी दखेाउन ेमापनयोग्य प्रभाि (Measurable outcomes) हो र 

यो न ैआयोजनाको उपलवब्ध हो   यसमा समवष्टगत रुपमा आयोगनाका उपलवब्धहरु आयोजनाले सम्िवृिमा पान े

प्रभािका बारेमा उल्लेख गररनपुदतछ   

आयोजनाका प्रवतफलहरु  )२०० शब्द(  

अनसुन्धान /निप्रिततन आयोजनाबाट वसधा प्राप्त हुने प्रवतफलहरुका अवतररक्त यसका उपलवब्धबाट हुन ेप्रभािहरु 

यिुा िैज्ञावनक प्रोसासाहन कोोको 

कोड नं. 
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प्रविवध विकास, उसापादन र उसापादकसािमा िवृि, प्रविवधको जनथातरमा उपयोग, प्रसार, लेख, प्रकाशन, हाते पथुातक, 

यट्ुयबु र अन्य श्रव्यदृष्य सामग्री, नयााँ ज्ञान, प्रविवध अथिा तररकाहरुको लाभावन्ित िगत आवद उल्लेख गनत सवकने 

छ   आयोजनाबाट प्राप्त नवतजा कोोको उद गशे्य प्राप्तीमा सघाउ िा मले खान ेहुनपुदतछ    

आयोजनाका वियाकलापहरुको वडजाइन (५०० शब्द) 

उदाहरणका लावग प्रयोगशालामा खचतहुन ेसामग्रीको जोहो र तयारी, प्रयोगशाला परीक्षण विवध, वडजाइन र प्रविवध 

विकास, प्रशोधन, पदाथत िा प्रविवध रुपान्तरण िा पररिततन (Modification) गने तररका आवद उल्लेख हुनपुदतछ   

अिधारणा परमा आयोजना कसरी सञ्चाजलत हुनेछ भनी उल्लेख गनुतपने पक्षहरु सकें्षपमा 

प्रवतफल (Outputs) प्रावप्तका लावग आयोजना सञ्चालन गदात गररन ेवियाकलापहरु अध्ययन, निप्रिततन, प्रयोगशाला 

परीक्षण, प्रविवध विकास, पदाथतको रुपान्तरण, यावन्त्रक विकास िा रुपान्तरण, परीक्षण, प्रसार, आवद गने तौरतररका र 

कायत गदात के कथाता कृयाकलापहरु अपनाइन्छ र सायसको कसरी वडजाइन  गररएका छन ् सायसको वििरण (Outline) 

प्रथातुत गनुतपदतछ   हरेक प्रवतफल (Output) प्रावप्तका लवग एक िा सो भन्दा िढी वियाकलाप (Activity) गररन े हुाँदा 

यथाता वियाकलाप कायातन्ियनलाई पररभावोत गन ेर अपनाइन े रणनीवत समेत प्रथातुत गनुतपदतछ   

सहभावगतासामक िा समहूमा गररन ेअनसुन्धान र निप्रिततनका आयोजनालाई प्राथवमकता वदईनछे   आिेदक र  वनजले 

काम गन ेप्रयोगशाला िा साझेदार संथाथासाँग भएका सवुिधा, स्रोत एिम दक्षता समािेश गनुतपनेछ   आयोजनामा 

संलग्न / सहभागी गराइन ेव्यवक्त िा संथाथालाई आयोजना कायातन्ियनमा के कसरी सहभागी गराउन ेिा संलग्न हुन ेहो 

सोको  उल्लेख गनुतपदतछ   यसका अवतररक्त कुन ैखास वियाकलाप िा अशंका लावग विशेो प्रयोगशाला, व्यवक्त िा 

स्रोत आिश्यक पन ेभएमा सो समेत उल्लेख गनुतपदतछ   

आयोजना प्रथाताि तयार गदात प्रवतफलहरु (Output) उसापादन र उसापादकसाि िवृि, प्रदशेको सम्िवृि, मानि जीिन 

सधुारका लावग अनसुरण र विथातार (Uptake and upscaling), अनगुमन र मलू्याङ्कन आवदलाई एकीकृत रुपमा 

वडजाइन गररएको हुनपुदतछ    

लाभावन्ित िगत (२०० शब्द) 

आयोजनाबाट विकवसत नयााँ प्रविवध, उपकरण, सीप, तररका िा ज्ञानको उपयोग गरी सामावजक, आवथतक, िातािरणीय, 

थािाथा्य, सम्िवृि आवद उपयोग गने िा लाभावन्ित हुने समहू न ैलाभावन्ित िगत हुन   यथाता लाभावन्ित िगत घर पररिार, 

गााँउ, समाज, उद्योग, व्यिसाय अथिा वहत हुन ेबहृत समदुायको पवहचान गरी उल्लेख गनुतपदतछ   

आयोजनाका जोवखमहरु 

बावहरी पररवथाथवत अथिा कारणले गदात आयोजना सञ्चालन गदात वनयन्त्रण गनत नसवकन ेिा आयोजनाको लक्ष्य प्राप्ती 

गनत यी कारण िा पररवथाथवतमा वनभतर रहनपुन ेहुन्छ िा जसका कारणले आयोजना असफल हुन सक्ने कारणहरु 

उल्लेख गनुतपदतछ   जोवखम छैन भन ेसोही बमोवजम उल्लेख गनुतपदतछ   
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                                                         तकत यकु्त ढााँचा (Logical Framework)  

वििरणको सरांश  

(Narrative Summary) 

मापनयोग्य सचूकहरु 

(Objectively 

Verifiable Indicators) 

प्रमावणत गररन ेमाध्यम 

(Means of 

Verification) 

जोवखम तथा मान्यताहरु (Risks 

and Assumptions) 

लक्ष (Goal)    

उिेश्य (Purpose)    

प्रवतफल (Output)    

वियाकलाप (Activities) सामग्री तथा बजेट Input and Budget मान्यताहरु (Assumptions) 

नोटर तकत यकु्त ढााँचाले “SMART” को अिधारणा अनसुार र मापनयोग्य सचूकहरु (Objectively verifiable 

indicators) QQT, M फाराम अनसुार हुनपुदतछ   तकत यकु्त ढााँचामा बजेटको संवक्षप्त रुप प्रवतफल र िोत अनसुार 

प्रथातुत गनुतपदतछ   

आवथतक वििरण 

आवथतक वििरण तयार गदात आयोजनाको अपेवक्षत उपलवब्धहरु हावसल गनत आिश्यक न्यनूतम रकम मात्र प्रथातुत गनुतपन ेछ   

वििरण १,२,३,४,५ प्रथम िोत दोस्रो िोत तेस्रो िोत य.ु िै.  प्रो.   

को. बाट माग 

गरेको रकम 

आिेदक/ संथाथाले 

ब्यहोन ेरकम 

जम्मा 

वियाकलाप १        

वियाकलाप २        

वियाकलाप ३       

वियाकलाप„„.        

कायतिम खचत       

वशरोभार खचत       

भैपरी खचत        

जम्मा       

म.ूअ.कर       

कुल जम्मा        

१. नमनुा सङ्कलन िा अध्ययनका लावग वफल्ड जानपुने भएमा दवैनक तथा भ्रमण भत्ता खचत मन्त्रालयको प्रचवलत दरमा प्रथाताि गररनपुदतछ र 

आयोजनाको उिेश्य प्रावप्तका लावग न्यनूतम लाग्ने रकम मात्र समािेश गनुतपदतछ    

२. अनसुन्धान, निप्रिततनका लावग आिश्यक खचत हुने सामग्री र साधारण औजार सामग्रीका सम्बन्धमा प्रथातािमा पणूत पष्ु्टयाइाँ प्रथाततु गनुत 

पनेछ   तर यस कोोबाट महाँङ्गा, ठूला उपकरण र भौवतक पिूातधारमा अनदुान उपलब्ध गराईने छैन   

३. वशरोभार र भपैरी बजेट सकेसम्म कम राख्नपुदतछ र कायतिम खचतको १० प्रवतशत भन्दा बढी हुनहुुाँदनै   

४. सहभागी र साझेदार संथाथाहरुबाटसमेत अनसुन्धान रकम व्यहोररने आयोजनालाई प्रोसासाहन गररनेछ   

५. बजेट तयार गदात आवथतक ऐन र वनयामािलीसाँग मेल खान ेहुनपुदतछ   
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आयोजना िा आयोजनासाँग साझेदारी गन ेशैवक्षक, सरकारी, गैर सरकारी अनसुन्धान संथाथा िा कम्पनीले यो फाराम 

भनुतपनछे   यसले नपगुेमा अरु पानाहरु थप गनत सवकने छ   यसमा वदइएका जानकारीहरु कोही कसैलाई उपलब्ध गराइन े

छैन   यो फाराम आयोजना अिधारणापत्र पेश गदात छुटै्ट पानामा भरी पेश गनुतपदतछ   

संथाथाको नाम  

संथाथाको प्रकार (शैवक्षक, अनुसन्धान, कम्पनी, 

सरकारी, गैर सरकारी) 

 

सम्पकत  वििरण (ठेगाना, टेवलफोन, इमेल)   

संथाथाको दतात नं., वमवत र निीकरण वमवत  

संथाथाले कायत गने के्षत्र   

लेखा प्रणाली  

 
 

संस्थाको जिज्ञान  प्रजिजधको के्षरमा अनुसन्त्धान/निप्रिततनको प्रजिजध जिकासको आयोजना सञ्चालनमा अनुभि 

क) सम्पन्न भएका आयोजनाहरु 

आयोजनाको विोयगत के्षत्र सम्पन्न आयोजनाको शीोतक बजेट प्रिाह बजेट स्रोत 

१.    

२.    

३.    

४.    

ख) चाल ुआयोजनाहरु 

१.    

२.    

३.    

४.    

आिश्यक भएमा थप पंवक्तहरु समािेश गने िा छुटै्ट पनामा संलग्न गनत सवकन ेछ   

संथाथाको विधान अनसुार कायतगने मखु्य उद गेश्यहरु उल्लेख गनुतपने 

 

आिेदकको संथाथा र अन्य संथाथाहरु िीच भएका गरेका सम्झौता िा सहकायतहरु भए कुन प्रकारको छ उल्लेख गनुतपने 

 

आिेदकको संथाथा िा सहकायत गने संथाथाले विज्ञान तथा प्रविवधको विकास र नि-प्रिततनका अनसुन्धान तथा प्रविवध विकासका  कायतिमहरु 
संचालन गरेको छ भन े विकास गररएका प्रविवधबाट उसापादन, उसापादकसाि िा मानिीय जीिन पिवत सहजता बनाउन के कथातो भवूमका 

खेलेको छ र यसको उपयोवगताको ब्यापकता कवतको छ उल्लेख गनुतहोस   

 

संस्थाको िैज्ञाजनक र प्राजिजधकमानिीय श्रोत 

आिेदक/ साझेदारी ससं्था/ कंपनीको प्रोफाइल  
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नाम विोय योग्यता अनभुिको क्षेत्रर िोत 

१. 
    

२.     

३.     
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आिश्यक भएमा थप पंवक्तहरु समािेश गने िा छुटै्ट पनामा संलग्न गनत सवकन ेछ   

संथाथाको विधान अनसुार कायतगने मखु्य उद गेश्यहरु उल्लेख गनुतपने 

 

आिेदकको संथाथा र अन्य संथाथाहरु िीच भएका गरेका सम्झौता िा सहकायतहरु भए कुन प्रकारको छ उल्लेख गनुतपने 

 

आिेदकको संथाथा िा सहकायत गने संथाथाले विज्ञान तथा प्रविवधको विकास र नि-प्रिततनका अनसुन्धान तथा प्रविवध विकासका  कायतिमहरु 
संचालन गरेको छ भन े विकास गररएका प्रविवधबाट उसापादन, उसापादकसाि िा मानिीय जीिन पिवत सहजता बनाउन के कथातो भवूमका 

खेलेको छ र यसको उपयोवगताको ब्यापकता कवतको छ उल्लेख गनुतहोस   

 

संस्थाको िैज्ञाजनक र प्राजिजधकमानिीय श्रोत 

नाम विोय योग्यता अनभुिको क्षेत्र र िोत 

१.     

२.     

३.     

आिश्यक परेमा थप पंवक्तहरु समािेश गने िा छटै्ट पानामा संलग्न गने 

प्रथातावित आयोजनाको कायतदलमा संलग्न हुने ब्यवक्तहरु* 

नाम, थर विोय विशेोज्ञता शैवक्षक योग्यता  कायत अनभुि िोत कैवफयत 

     

     

     

 आयोजना अिधारणापत्र पेश गने सबै समथाथाहरु िा ब्यवक्तहरुको लावग अवनिायत रुपमा भनुत पन े  

आिश्यक भएमा थप पंवक्तहरु समािेश गन ेिा छुटै्ट पानामा संलग्न गन े  

 

आिेदक िा आयोजनामा संलग्न ब्यजिहरुबाट प्रकाजशत कृजतहरु िा जिकास गररएका प्रजिजधहरुका शीषतक  

१. 

२. 

३. 

 

 



     10 

 

 

आयोजना अिधारणापर पेश गने तररका 

 
कोोमा अिधारणापत्रका लावग चावहन ेसब ैकागजातहरु पेश गदात एउटै फाइलमा राखी पेश गनुतपदतछ   यवद कुनै व्यवक्त िा 

संथाथाले एकभन्दा बढी आयोजना अिधारणापत्र पेश गनत चाहकेो छ भन ेछुट्टा छुटै्ट रुपमा फाईल बनाई पेश गनुतपदतछ   

आयोजनाको शीोतक प्रष्टसाँग खलु्न ेहुनपुदतछ   प्रथाताि पेश गदात कागजी फाइल साँगसाँग ैइलेक्रोवनक सफ्ट कपी पवन पेश 

गनुतपनेछ   

विोयगत क्षेत्रहरूमा कुनै एक िा बहु विोय भएमा सो भन्दा बढीमा वचह्न लगाउन े  

१ .कृवो   २. उद्योग  ३. पयतटन 

४. जलिाय ुतथा िातािरण ५. जैविक विविधता ६. जनथािाथा्य 

७. जैविक प्रविवध ८. सचूना प्रविवध ९. ईवन्जवनयररङ्ग 

१०. यातायात ११. निीकरणीय उजात १२. विद्यतु संग्रह 

१३. अन्य........................................................................................................................... 

 

ि.सं. आिश्यक कागजातहरु पेश गनुतपन ेप्रवत 
कोोको सवचिालयले रुज ु

गन े(संलग्न छ/छैन) 

१. यस वचह्न लगाउन ेचेकवलथाट १ प्रवत  

२. आिेदक व्यवक्त / संथाथाको पत्र १ प्रवत  

३. अनसुन्धान गन ेप्रयोगशाला िा सहकायत गन ेसंथाथाको 

सहमती पत्र 

१ प्रवत  

४. कोोको ढााँचा अनरुुप लेवखएको अिधारणा पत्र ४ प्रवत  

५. सोच तावलका ४ प्रवत  

६. अनसुन्धान गन ेसंथाथाको प्रोफाइल (ढााँचा अनसुार) १ प्रवत  

७. अनसुन्धान आयोजनामा काम गन ेकायतदलको वििरण १ प्रवत  

८. अनसुन्धान संयोजक र सदथायहरुको फमेट अनसुार दईु 

पषृ्ठको व्यवक्तगत वििरण 

१ प्रवत  

९. मखु्य सपुररिेक्षकको सहमवत िा वथािकृती पत्र १ प्रवत  

  १०. आफ्नो िा आयोजनाको विोयसंग वमल्दो कुन ै५ जना 

सम्भावित सपुररिेक्षक िा विज्ञको नाम र सम्पकत  ठेगाना 

१ प्रवत  
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तकत युि ढााँचा (Logframe) सम्बन्त्धी जनदेजशका 

 
 पररचय  उदे्दश्य  फ्रजतफल 

 जियाकलापको पररभाषा  मुख्य प्रश्नहरु 

 
१. तकत यकु्त ढााँचा (Logframe) को उद गशे्य आयोजनाको तकत  र वबवभन्न अङ्ग (component) लाई थापष्ट पररभावोत गरी 

राम्रो आयोजना तजुतमा गनुत रहकेोछ   यसले आयोजन वडजाइन, कायातन्ियन र अनगुमन मलू्याङ्कनलाई सदुृढ गनत सहयोग 

गदतछ   

२. आयोजनाको अङ्गलाई तकत यकु्त ढााँचामा यस प्रकार जोवडन्छर वियाकलाप र मान्यता बाट प्रवतफल प्राप्त हुन्छ   प्रवतफल 

र मान्यता बाट उद गशे्य    

३. तकत यकु्त ढााँचामा ४ x ४ को तावलकामा हुन्छ जसमा ठाडो र तेसो तकत यकु्त (Logic) हुन्छ   जथातै 

 
ठाडो तकत यिु 

लक्ष (Goal)  मान्यताहरु (Assumptions) 

उिेश्य (Purpose)  मान्यताहरु (Assumptions) 

प्रवतफल (Output)  मान्यताहरु (Assumptions) 

वियाकलाप (Activities)  मान्यताहरु (Assumptions) 

 
तेसो तकत यिु 

लक्ष (Goal) सचूकहरु (Indicators) मान्यताहरु (Assumptions) 

उिेश्य (Purpose) सचूकहरु (Indicators) मान्यताहरु (Assumptions) 

प्रवतफल (Output) सचूकहरु (Indicators) मान्यताहरु (Assumptions) 

वियाकलाप (Activities) सामग्री (Specification of Input) मान्यताहरु (Assumptions) 

 

 तकत युि ढााँचाको फारम 

वििरणको सरांश  

(Narrative Summary) 

मापनयोग्य सचूकहरु 

(Objectively 

Verifiable Indicators) 

प्रमावणत गररन ेमाध्यम 

(Means of 

Verification) 

जोवखम तथा मान्यताहरु (Risks 

and Assumptions) 

लक्ष (Goal)    

उिेश्य (Purpose)    

प्रवतफल (Output)    

वियाकलाप (Activities) सामग्री तथा बजेट Input and Budget मान्यताहरु (Assumptions) 
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नोटर तकत यकु्त ढााँचाले “SMART” को अिधारणा अनसुार र मापनयोग्य सचूकहरु (Objectively verifiable 

indicators) QQT, फाराम अनसुार हुन ुपदतछ   तकत यकु्त ढााँचामा बजेटको संवक्षप्त रुप प्रवतफल र िोत अनसुार 

प्रथातुत गनुत पदतछ   

४. मेवरक्सका वबवभन्न अङ्कलाई वनम्न िमोवजम पररभावोत गररएको छ   

क) आयोजनाको लक्ष्य (Goal) भनेको मावथल्लो तहको उद गशे्य अथिा आयोजनाको दीघतकालीन प्रभाि हो   

ख) उद गशे्य (purpose) भनेको छोटो समयम ैमापन गनत सवकन ेप्रभािलाई भवनन्छ जो वक आयोजनाको अवन्तम 

उपलब्धी हुनेछ   

ग) प्रवतफल (Output) भनेको आयोजनाले प्रदान गन ेउपलब्धी हो जो आयोजना प्रमखुले अवनिायत उपलब्ध 

गराउन सक्न ुपदतछ   

घ)  वियाकलाप (Activities) भनेको आयोजना वटमले कायातन्ियन गन ेकायतिम हो जसबाट प्रवतफल प्राप्त हुन 

सक्दछ   

ङ)  सचूक (Indicators) भनेको सायथातो मापक हो जसबाट कवत हदसम्म प्रसायेक थातरको उद गशे्य प्रावप्त हुन सकेको 

छ भन्न ेदशातउाँछ र यसले पररमाण (Quantity), गणु (Quality) र समय (Time) लाई लवक्षत गदतछ   

च) प्रमावणत गररन ेमाध्यम (Means of verification) भन्नाले त्याङ्क िा वििरणको यथातो श्रोतलाई जनाउाँछ 

जसले उद गशे्यको प्रसायेक थातरका सचूकहरुको िारेमा प्रमाणीकरण गनत आिश्यक जानकारी वदन सक्दछ   

छ) जोवखम तथा मान्यता (Risk and assumption) भन्नाले यथाता महसािपणूत घटना, शततहरु एिं वनणतयहरु हुन ्जो 

आयोजनाको वनयन्त्रण िावहरका हुन्छन तर आयोजनाको उद गशे्य प्रावप्तका लावग यी मान्यता कायम हुन 

आिश्यक रहन्छ    

५. तकत यकु्त ढााँचा तयार गन ेकायत पिवत वनम्न अनसुार वदइएको छ   

मूलभुत लक्ष्यलाई पररभाजषत गने 

६. आयोजनाको औवचसायर कवतपय आयोजनाहरु एउटै लक्ष्य (Goal) का सहभागी बन्न सक्दछन ्  आयोजनाथातरको लक्ष्य 

भन्नाले आयोजनाले सम्बोधन गनत खोजेको कायतिम उद गशे्य (Program purpose) भन्ने गरी पररभावोत गररएको हुन्छ   

उदे्दश्य (Purpose) लाई पररभाजषत गने 

७. िावञ्छत प्रभािको वहसाबले आयोजना वकन सञ्चालन गररएको छ   आयोजनाको उद गशे्य (Purpose) भनेको सायो 

प्रभाि (Impact) हो जनु आयोजनाको प्रवतफलले श्रजृना गनछे भनी आशा गररएको हुन्छ   आयोजनाको थापष्टरुपमा 

व्यक्त गररएको एउटा मात्र ैउद गशे्य (purpose) हुन ुपदतछ जो प्रवतफलको पनुसंरचना (reformulation) हुन ुहुदनै, जो 

आयोजना व्यबथाथापनको वजम्मेिारी भन्दा बावहर रहकेो हुन्छ   आयोजनाथातरमा उद गशे्य (purpose) लाई 

कायातिमको प्रवतफल (Program output) भनी पररभावोत गनत सवकन्छ जसको प्रावप्तमा आयोजनाले योगदान 

परु् याएको हुन्छ   

प्रजतफल (Output) लाई पररभाजषत गने 

८. आयोजनाले के उपलब्धी हावसल गदतछ ? आयोजनाको उद गशे्य (Purpose) अनसुारका अनसुन्धानका उपयकु्त 

खालका नवतजा /उसापादनहरु हुन,् जसलाई आयोजनाले हावसल गराउाँदछ   

९. आयोजनाको उद गशे्य (Purpose) प्रावप्तका लावग प्रवतफलहरु (Outputs) जरुरी भएको हुाँदा यसलाई थापष्ट नवतजाको 

प्रथातुत गररन ुपदतछ   प्रवतफलहरुलाई उपलब्ध गररन ेसमयको िमअनरुुप िमिि रुपमा प्रथातुत गररन ुपदतछ   
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१०. प्रवियामा रहकेो आयोजना (Process project) को हकमा अथिा पवहलो चरणका प्रवतफल मात्रै वनधातरण गनत 

संभि हुन सक्दछ   यथातो वथाथवतमा तकत यकु्त ढााँचालाई नयााँ प्रवतफल समािेश गरी सरोकारिाला िा सहभागीको 

सहमवतमा पनुर वनमातण गररनछे भनी अवन्तम प्रवतफलकै रुपमा उल्लेख गनुतपन ेहुन्छ   

जियाकलापहरुलाई पररभाजषत गने 

११. सही वियाकलापहरुले मात्र आयोजनाहरुलाई उपलब्धीमलूक बनाउाँदछ   वियाकलाप भनेका आयोजनाका 

वियासामक अङ्गहरु हुन ्र यीनै वियाकलापबाट आयोजनाले प्रवतफल प्राप्त गदतछ   सम्पणूत वियाकलापको  

कायातन्ियन गन ेवजम्मेिारी अनसुन्धानकतातको हुनेछ   

१२. प्रवतफलथातरका सबै उद गशे्यहरु प्रावप्तका वनवमत्त एक िा बढी वियाकलापहरुको संलग्न रहकेो हुन्छ   यथाता 

वियाकलापहरुलाई प्रवतफल प्रावप्तका वियाको रुपमा पररभावोत गररएको छ   

ठाडो िममा प्रस्तुत तकत लाई प्रमाजणत गने (Verify the vertical Logic) 

१३. उद गशे्यका थातरलाई चेक गनत यथातो तकत को उपयोग गनरे यवद यसो भन ेयथातो उपलब्ध हुन्छ भन्न ेतररकाबाट 

उद गशे्यहरुको थातरको आपसी सम्बन्धलाई चेक गन े  यसलाई गन ेअको तररका होर उद गशे्यको थातरमा तल जााँदा 

“कसरी”  भनी प्रश्न गन े  

१४. उद गशे्य (purpose) र मलू उद गशे्य अथातत लक्ष्य (goal) बीचको “यवद / ति” को सम्बन्ध तकत यकु्त हुन ुपदतछ र कुनैपवन 

महसािपणूत श्रेणी / खण्डलाई छाड्न ुहुदंनै   वियाकलाप (activity), प्रवतफल (output), उद गशे्य (purpose) र मलू 

उद गशे्य अथातत लक्ष्य (goal) बीचको ठाडो तकत  समवष्टगत र िाथातविक रुपमा आधाररत हुन ुपदतछ   

मुख्य मान्त्यताहरु (Important assumption) लाई पररभाजषत गने 

१५. वयनीहरुलाई वनम्नथातरमा पररभावोत गररन ुपदतछ   

क) मलू उद गशे्य अथातत लक्ष (goal) को थातरमा 

ख) उद गशे्य (purpose) को थातरमा 

ग) प्रवतफल (outputs) को थातरमा 

घ) वियाकलाप (activity) को थातरमा 

१६. मखु्य मान्यताहरु (Assumptions) चााँही “िाह्य पररवथाथवत अथिा कारणहरु” हुन ्जसमा आयोजनाको कुन ैवनयन्त्रण 

रहदंनै तर यथाता मान्यतामा उद गशे्यको उपलब्धी वनभतर रहन्छ   

१७.  मान्यताको विपररत हुन गएमा आयोजनाको प्रवतफल बहवकन्छ अथिा नकारासामक प्रवतफल हुन जान्छ, जथातो वक 

विदशेी संथाथाको राम्रो सहयोग वमल्नेछ, िोातले विगान ेछैन, उपयकु्त वफल्डको थाथल उपलब्ध हुनछे   

१८. उद गशे्य (purpose) र यसका लावग मान्यता (assumption) दबैुको संयोगबाट न ैलक्ष (goal) प्रावप्तका लावग आिश्यक 

एिं पयातप्त शततहरु श्रजृना हुन सक्दछ   

१९. प्रवतफल (output) र यसका लावग मान्यता (assumption) दबैुको संयोगबाट न ैउद गशे्य (purpose) प्रावप्तका लावग 

आिश्यक एिं पयातप्त शततहरु श्रजृना हुन सक्दछ   

२०. वियाकलापको थातरमा कुनै पवन पिूत शततहरु समािशे गररन ुहुदंनै   यथाता शततहरु वियाकलापको भन्दा तल्लो 

थातरमा अलग्ग ैबुाँदाको रुपमा रावखन ुपदतछ   

मापनयोग्य सूचक (Mesurable indicators) लाई पररभाजषत गने 

२१. वबवभन्न थातरका लावग सचूकहरु पररभावोत गररन ुपदतछ   
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क)  लक्षको थातरमा (Goal level) 

ख)  उद गशे्यको थातरमा (Purpose level) 

ग)  प्रवतफलको थातरमा (Output level) 

घ)  वियाकलापको थातरमा  बजेटको सारांश र उपकरण (Input) प्रथातुत गने 

२२. मापनयोग्य सचूकहरु नाप्न सवकने खालका हुन ुपदतछ   यसलाई चार खण्डमा वनमातण गररन्छ   उदाहरणका लावग 

मानौं यवद प्रवतफल (output) चााँवह लवक्षत क्षेत्रको उसापादकसाि बढेको हुनेछ भन्न ेछ भन ेयसका लावग सचूक वनम्न 

बमोवजम तयार गनुत पदतछ   

क) सचूक पररभावोत गने – उन्नत प्रविवधको प्रयोग बढेको हुनेछ  

ख) यसको गणु (Quality) लाई संकेत गने - प्रविवध प्रयोग गरेको उसापादनको प्रयोग बढेको हुनछे   

ग) यसको पररमाण (Quantity) लाई संकेत गने - प्रविवध प्रयोग गरी उसापादीत बथातुको प्रयोगमा २० प्रवतशत बवृि 

भएको हुनछे   

घ) समयलाई संकेत गनरे २०२२ सम्ममा  नि प्रविवधको उसापादनको प्रयोगमा ४० प्रवतशतले बवृि भएको हुनेछ   

ङ) थाथानलाई संकेत गनरे लवक्षत प्रदशे न.ं ३ को ३ वजल्लामा २०२२ सम्ममा वबकवसत प्रविवधबाट उसापावदत बथातुको 

प्रयोगमा ४० प्रवतशतले बवृि भएको हुनेछ   

च) कसले संकेत गनरे लवक्षत प्रदशेको नं. ३ को ३ वजल्लामा कृोकहरुले २०२२ सम्ममा विकवसत प्रविवध प्रयोगमा 

४० प्रवतशतले बवृि भएको हुनछे   

२३. कहााँ र कसले भन्न ेकुराको सचूक प्रसार तथा विकास प्रकृवतका आयोजनाहरुमा बढी महसािपणूत हुन्छ र अनसुन्धान 

केवन्ित आयोजनाहरुमा पवन आिश्यक हुन्छ   

२४. सचूकहरुको प्रवतफल (outputs) प्रावप्तको नवतजा (results) लाई आिश्यक वििरण साथ पररभावोत गनत सक्न ु

पदतछ   पररमाण र समय मापन गनत सक्ने गरी सचूकहरुको छनौट गररन ुपदतछ   यो कुरा प्रवतफल (Output) को 

थातरमा प्रभािकारी अनगुमन र उद गशे्य (purpose) को थातरमा मलू्याङ्कन गनतको लावग महसािपणूत हुन जान्छ   

२५.उद गशे्य (purpose) को सचूकले पररमाण, गणु र समय (Quality, Quantity and Time-QQT) को मापन गनत 

सक्न ुपदतछ   

प्रमाजणत गने आधारलाई पररमाजषत गने (Define the means of verification)  

२६. तकत यकु्त ढााँचाको प्रसायेक तह लक्ष्य (goal), उद गशे्य (purpose), प्रवतफल (Outputs) र वियाकलाप (Activity) का 

सचूकहरुको मापनयोग्य सचूक (OVI) लाई प्रमावणत गनत सवकने माध्यम (Means of verification) का िारेमा 

वििरण प्रथातुत गनुत पदतछ   

२७. हावसल गररएको उपलब्धीहरुलाई प्रदशतन गनत सचूकहरुलाई प्रमावणकरण गनत सवकने वििरणको श्रोत पवहचान गररन ु

पदतछ   

२८. वियाकलाप थातरमा यिुा िैज्ञावन प्रोसासाहन कोोको आिश्यकता अनसुारका जथातै प्रगवत प्रवतिेदन, िावोतक तथा 

अवन्तम प्रवतिेदन आवदलाई न ैमान्यता वदइन्छ    

२९. प्रवतफलका थातरमा प्रविवध विकास, नि-प्रिततन, प्याटेन्ट राईट, प्रकासन, प्रविवध उपयोग आवद हुन सक्दछन ्  तकत यकु्त 

ढााँचामा प्रथातुत कृयाकलापले प्रमाणीकरणका माध्यम पवहचान गनुत पदतछ   

तकत युि ढााँचाको समीक्षा गने 



     15 

 

 

३०. अनगुमन तथा मलू्याङ्कन पिती थाथापनाका लावग सचूक (Indicators) तथा प्रमाणीकरण (Verification) थातम्भमा 

विोेो ध्यान वदएर तकत यकु्त ढााँचालाई परुा गनुत पदतछ   यसरी तयार गररएको तकत यकु्त ढााँचाले आयोजनाको अनगुमन तथा 

मलू्याङ्कन आधारको वनमातण गनत सक्दछ   

मुख्य प्रश्नहरु (Key questions) 

तलका प्रश्नहरुले तकत यकु्त ढााँचा तयार गनत सहयोगी हुनेछन ्  

लक्ष (Goal)) 

क) आयोजानले समाधान गनत खोजेको समथाया के हो ? 

ख) आयोजनाले समथाया समाधानमा कसरी योगदान परु् याउन सक्दछ ? 

ग)  यसरी समाधान गरीन ेयोगदानलाई कसरी मापन गनत सवकन्छ ? 

घ) अन्य के कथाता शततहरुको पालना गनुत पदतछ र यसमा के कथाता जोवखमहरु छन ्? 

उदे्दश्य (Purpose) 

क) आयोजानबाट वसधै पन ेअसर (effects) र प्रभाि (Impacts) के हुन ? 

ख) यसबाट समथाया समाधानमा कसरी मद गत पगु्दछ ? 

ग) असर र प्रभािलाई कसरी मापन गररन ेछ ? 

घ) आयोजनाले लक्षलाई योगदान वदन अन्य के कथाता मखु्य शततहरुको पालना गनुत पनेछ र यसमा के कथाता 

जोवखम रहन ेछन ्? 

ङ) उपलब्धी हुन ेलाभ िा फाईदालाई कसरी वदगो गनत सवकन्छ ?  

प्रजतफलहरु (Outputs) 

क) आयोजनाले के वदन (Deliver) सक्छ ? 

ख) प्रवतफललाई कसरी मापन गनत सवकन्छ ? 

ग) यवद प्रवतफल (Outputs) द्वारा उद गशे्य (purpose) प्राप्ती गन ेहो भने अन्य के कथाता मखु्य शततहरुको पालना 

गनुत पदतछ र यसमा के कथाता जोवखमहरु छन ्? 

जियाकलापहरु  (Activities) 

क) के गनत गई रावखएको छ ? 

ख) के ज्ञान, सामान र उपकरण आिश्यक पदतछ ? 

ग) कवत आवथतक सहयोग चावहन्छ ? 

घ) यवद वियाकलाप (Activity) द्वारा प्रवतफल (Output) प्राप्ती गन ेहो भन ेअन्य के कथाता मखु्य शततहरुको 

पालना गनुत पदतछ र यसमा के कथाता जोवखमहरु छन ्? 
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१. नाम  ..................................................... 

२. सम्पकत  ठेगाना  ..................................................... 

 गाउाँ /टोल  ..................................................... 

 गा. पा. / न.पा.  ..................................................... 

 वजल्ला  ..................................................... 

 मोबाइल  ..................................................... 

 इमेल  ..................................................... 

३. शैवक्षक योग्यता (उच्चतम ३ मात्र) 

ि.सं. शैवक्षक उपाधी अध्ययन संथाथान परूा गरेको िोत मखु्य विोयहरु 

     

     

     

 

४. पेशागत अनभुि (प्रथातािसाँग सम्बवन्धत मात्र, सबभन्दा पवछको बाट शरुु गन)े 

 

५. प्रकाशनहरु (प्रथातािसाँग सम्बवन्धत मात्र, सबभन्दा पवछको बाट शरुु गन)े 

 

६. आिि संथाथाहरु 

 

७. घोोणा 

 

म पणूत वजम्मेिारीका साथ घोोणा गदतछु वक मैले जान ेिझेु सम्म माथी वदइएका वििरणहरु ससाय छन ्  

दथातखतरःर ........................................ 

नामर .............................................. 

वमवतर............................................. 


