
लघु उद्यम विकास काययक्रम (MEDEP) 

लघु उद्यम विकास काययक्रम (MEDEP) नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघघय विकास काययक्रमको आर्थयक 
एिं प्राविर्िक सहयोगमा सन ्१९९८ देखि सञ्चालनमा आएको काययक्रम हो । यो काययक्रमले काययक्रम 
सञ्चालन भएका जिल्लाहरुमा लघु उद्यमको माध्यमद्िारा न्यून आय भएका गरीब पररिारहरुको 
सामाजिक आर्थयक स्तरमा सुिार ल्याउने देशको बहृत्तर लक्षमा सहयोग पु¥याउन मेडेपले लघु उद्यमको 
विकास गरी न्यून आय भएका पररिारको िीविकोपाियनमा विवििता ल्याई प्रघत व्यजक्त आयमा बवृि गने 
लक्ष्ये ललएको छ । 

सन ्१९९८ देखि प्रथम चरण को यस काययक्रमले नेपालका १० जिल्लाहरु (बैतडी, डडेल्िुर्ा, दाङ्ग, प्यूठान, 

निलपरासी, पियत, नुिाकोट, िनुषा, सुनसरी र तेह्रथुम) दोश्रो चरण अन्र्तगत सन ्२००४ देखि २००६ सम्म 
थप १५ जिल्लाहरु—(दाचुयला, कैलाली, बर्दयया, बााँके, म्याग्दी, काभे्र, रसुिा, लसन्िुपाल्चोक, रामेछाप, लसन्िुली, 
लसराहा, सप्टहरी, कवपलिस्तु र उदयपुर तथा तेस्रो चरण अन्तरगत सन ्२००८ र २००९ मा थप १३ 
जिल्लाहरु ( िुम्ला, काललकोट, दैलेि, सुिेत, िाग्लुङ, दोलिा, रुकुम, रोल्पा, सल्यान, महोत्तरी, रौतहट, मोरङ र 
झापा) गरी िम्मा ३८ जिल्लाहरुमा यो काययक्रम लागू हुन पुगेको छ । 

यस काययक्रमले उद्यमशीलताको विकास गदै लघु उद्यम व्यिसाय सन्चालन गनय आिश्यक पने विलभन्न 
पक्षहरु िस्तैैः प्राविर्िक सीप, लघु किाय, बिारीकरण, उपयुक्त प्रविर्ि, िस्तु विविर्िकरण, गुणस्तर 
घनयन्रण एिं आिश्यक व्यिसाघयक परामशय आर्द सेिा जिल्लामा रहेका सम्बि साझेदारहरुको सक्रक्रय 
सहभार्गतामा लक्षक्षत िगयसम्म पु¥याउदै आएको छ । 

नेपालमा लघु उद्यमको विकासमा हालसम्म हुदै आएका प्रयासहरुले लघु उद्यमका समग्र पक्षहरुलाई 
एकीकृत गनय नसकेबाट अपेक्षक्षत उपलब्िी हालसल हुन नसकेको सन्दभयमा यो काययक्रमले लघु उद्यम 
विकासका लार्ग आिश्यक सीप विकास, दक्षता अलभबवृि, लघु किाय, कच्चा पदाथयको उपलब्िता र 
उत्पादनको बिारीकरण िस्ता आिारभूत पक्षहरुलाई एक्रककृत रुपमा सञ्चालन गरी लघु उद्यमीहरुलाई 
सक्षम व्यिसायीको रुपमा विकास गनय सफलता हालसल गदैेे आएको पाइएको छ । 

  

रोल्पा जिल्लामा लघु उद्यम विकास काययक्रमैः    

  रोल्पा जिल्लामा सन २००९ नोभेम्बर बाट लघु उद्यम विकास काययक्रम संचालन हुदै आइरहेको छ । 
काययक्रम कायायन्ियनका लार्ग जिल्ला विकास सलमघतको कायायलय रोल्पा र लघु उद्यम विकास काययक्रम, 

के्षत्ररय काययक्रम सहयोग कायायलय(बए्क्इ), घोराही दाङ विच सम्झौता भएको हो । उक्त काययक्रमबाट 



रोल्पा जिल्लामा स्थानीय स्तरमा उपलब्ि तर िेर गइरहेका श्रोत, लसप, श्रम आर्दको पररचालन गदै लघु 
उद्यम तथा लघु उद्यमी सिृना गरर देशको राजष्ट्रय अथयतन्रमा टेिा पु¥याउने कायय घनरन्तर भैरहेकोछ । 

रोल्पा जिल्लामा न्यून आयस्तर भएका ९२१ िना नयााँ लघु उद्यमीहरु तयार भएका छन ्। िस मध्ये 
सन २०१० मा ३७९ िना, २०११  मा ६९ िना, २०१२ मा २११ िना र २०१३ िुलाई सम्म २६२ िना रहेका 
छन । उद्यमीहरुको हाल सम्मको उद्यममा अल्लो प्रशोिन तथा कपाडा बुानाई, मौसमी तथा बेमौसमी 
तरकारी िेती, माहुरी पालन, सीलाई कटाई, अगर बजत्त बनाउने, दालमोठ उत्पादन, बाख्रा पालन, सुगुर पालन, 

च्याउ िेती, आरण तथा तामा भाडा बनाउने व्यिसाय लगाएत लसस्नो पाउडर उत्पादन आर्द रहेका छन ्। 
िसमा हाल सम्म केही व्यिसाय हरुले रामै्र प्रघतफल र्दएता पघन अगर बजत्त बनाउने, दालमोठ उत्पादन, 

बाख्रा पालन र सुगुर पालन िस्ता व्यिसायहरुले भने नगन्य मारामा उत्पादन तथा विक्रक्र गरेका र कुनै 
कुनै बन्द समेत भै सकेको अिस्था छ । िसका लार्ग सरोकारिाला घनकायहरुबाट त्यसको िोि तथा 
पुनैःस्थापनाका प्रयासहरु भै रहेको छ ।  यसै पररपे्रक्षमा जिल्ला भरर छररएर रहेका लघु उद्यमीहरुको 
संस्थागत विकास गरर उद्यमीहरुको हक र्हतको संरक्षण र संबद्र्िन गनय तथा लघु उद्यम र 
उद्यमीहरुको आम समस्यालाई समािान तफय  पहल गनय बिार केन्रहरुमा लघु उद्यमी समूह गठन भै 
समूहमा आिि भएका सबै उद्यमीहरुको प्रघतघनर्िमूलक सामाजिक संस्थाको आिश्यता महशुश भएको 
हुदा जिल्ला लघु उद्यमी समूह संघ (डडमेगा) रोल्पा दताय भइ लघु उद्यमीहरुसंग प्रत्यक्ष ििाफदेही भएर 
आफ्नो काययक्रमहरु अगाडड बढाई रहेकोछ । 

 रोल्पा जिल्लामा कययक्रम कायान्यिनका लार्ग साझेदार संस्था विकास सरोकार समाि (डडकोस) रोल्पा र 
जिल्ला लघु उद्यमी समूह संघ(डडमेगा) रहेका छन ्। हाल जिल्लाको ३२ गा.वि.स.हरुमा त्यहााँको श्रोत 
सािनहरुको सिेक्षण तथा सम्भाव्यता पररक्षणको आिारमा न्यून आयश्रोत भएका दललत तथा विपन्न 
गरीि िगयका र्हतको लार्ग श्रोत सािनको उपलब्िता तथा बिारीकरणको संभावित सुवििाहरुको प्रचुरताको 
प्रारजम्भक आिारमा व्यिसायको छनौट गरी विलभन्न उद्यम व्यिसायहरु संचालनमा रहेका छन । 

लघु उद्यम विकास काययक्रमको लक्ष्यैः    

गरीब विपन्न लक्षक्षत पररिारहरुको आर्थयक तथा सामाजिक अिस्था सुिार गने गरी गरीिी घनिारण गने ।  

उदे्दश्यैः 

काययक्रमले गरीब पररिारहरुको िीविकोपाियनमा विविर्िकरण गने र काययक्रमको अन्त्य सम्ममा लघु 
उद्यमको माध्यमद्िारा आयमा कजम्तमा ५० प्रघतशतले बवृि गने ेैः 

लक्षक्षत िगयैः 



काययक्रमको सेिा िास्तत्रबक लक्षक्षत िगय (िसको प्रघत व्यजक्त िावषयक आय गरीिीको रेिा भन्दा कम छ रु 
२१२६१)। 

लक्षक्षत िगयलाई तपसील बमोजिम िगगीककरण गरीएको छ । 

ड्ड लैङ्र्गकताको आिारमा ६०% मर्हला सहभार्गता 

ड्ड उमेरको आिारमा ६० % िेरोिगार युिाहरु 

िातकोेे आिारमा ३० % दललत,४० % आर्दिासी िनिाघतहरु र ३० % अन्य िाघतहरु 

उल्लेखित लक्षक्षत िगय छनौट गदाय विशेष प्राथलमकता र्दनु पने िगय 

ड्ड शारीररक रुपले लभन्न क्षमता भएका व्यजक्तहरु 

ड्ड अल्पसंख्यक र वपछडा िगय 

सहयोगी घनकायहरुैः 

नेपाल सरकार र UNDP को संयुक्त  तत्िाििानमा UNDP, DFID ,AusAID र NZAID 


