युवा उद्यम काययक्रम सञ्चालन ननर्दे शिका, 2073
(पहिलो सं िोधन 2074)

नेपाल सरकार

युवा तथा खेलकुर्द मन्त्रालय

राहिय युवा पररषद्
नरपुरेश्वर, काठमाडौँ

1

र्दुई िब्र्द
आनथयक वषय २०७३/७४ र्दे शख िुरू भएको राहिय युवा पररषद्को प्रमुख काययक्रम नै युवा उद्यम
काययक्रम िो । आनथयक वषय 2073/74 मा २४० सं सर्दीय ननवायचन क्षेरमा १/१ वटा युवा उद्यम
काययक्रम सञ्चालनको ननशतत ननर्दे शिका ननमायण भई कायायन्त्वयनमा गइसकेको अवस्था छ । प्रत्येक
ननवायचन क्षेरमा स्थानीय स्तरमा पाईने स्रोत साधन प्रयोगगरी सञ्चालन िुन सक्ने उद्यमिरू पहिचान गरी
युवालाई स्थानीय ब्यवसाय तथा उद्यमतर्य आकहषयत गरी स्वरोजगार बनाउने र र्दे िलाई आत्मननभयरतर्य
उन्त्मुख गराउनु मूख्य उद्देश्य राखी यो काययक्रम ल्याईएको छ । चालू आनथयक वषयमा पररवनतयत सं सर्दीय
ननवायचन क्षेर १६५ ननधायरण भएबमोशजम युवा उद्यम काययक्रम पनन १६५ वटा सं सर्दीय ननवायचन क्षेरका
१/१ वटा वडामा गत आनथयक वषयको स्थान र समूि नर्दोिोररने गरी शजल्ला युवा सनमनतको कायायलय
मार्यत काययक्रम सञ्चालन गररने र प्रत्येक युवा उद्यमी समूिलाई ननर्दे शिकाले तोकेका ितय बमोशजम
बढीमा पााँचलाख रुपैँ याका र्दरले उपलब्ध गराई यो काययक्रम सञ्चालन गररने छ । यो काययक्रम
अन्त्तगयत एक ननवायचन क्षेरका एकै वडामा कशततमा ५ र बहढमा १० जना युवािरु सशतमनलत भइ सं स्था
र्दताय गरी ननवेर्दन पेि गनय सक्नेछन् र त्यस समूिमा ५० प्रनतित महिला सर्दस्य िुनपु ने प्रावधान रिे को
छ । यस काययक्रम मार्यत नेपालका युवािरुले नेपालमै उद्यम व्यवसाय गरी आत्मननभयर आर्ु पनन िुने
र क्रमिः रािलाई नै आत्मननभयर तर्य उन्त्मुख बनाउनेछन् ।
2074 पुस
माधवप्रसार्द ढु ङ्गेल
काययकारी उपाध्यक्ष
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युिा उद्यम काययक्रम सञ्चालन ननर्दे शिका, २०७३
ु मा हवनभन्न क्षेरका युवा वगयमा
प्रस्तावना: राहिय युवा नीनत, २०७२ र युथ नभजन २०२५ अनुसार मुलक
उद्यमिीलता, नसजयनिीलता तथा सीपको हवकास गरी स्वरोजगार र उत्पार्दनको माध्यबाट

समृद्ध नेपाल

ननमायणका लानग सहक्रय युवाका समूिलाई एक ननवायचन क्षेर नभरको एक वडाका समूि वा सं स्थामा
रिेका र्दि युवा सशतमनलत एक उद्यम काययक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कायायन्त्वयन गनय एवं सर्ल
व्यवसायी बनाउनका लानग पररषद्ले यो ननर्दे शिका बनाएको छ ।

परिच्छे र्द – १

प्रािम्भिक
१.

संक्षिप्त नाम ि प्रािभि : (१)

यो ननर्दे शिकाको नाम "युवा उद्यम काययक्रम सञ्चालन ननर्दे शिका,

२०७३" रिेकोछ ।
(२)
२.

यो ननर्दे शिका पररषद्ले स्वीकृत गरे को नमनत र्दे शख लागु िुनेछ ।

परििाषा : हवषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस ननर्दे शिकामा,

(क)

×युवा उद्यम काययक्रम" भन्नाले पररषर्दबाट र्दर्ा ३ मा उल्ले शखत क्षेरमा युवा नीनत
बमोशजम १६—४० बषय उमेर समूिका नेपाली युवािरुलाई लशक्षत गरी युवािरुको समूि
वा युवाको सं घ सं स्थाको माध्यमबाट युवािरुको सीप, र्दक्षता बृहद्ध गरी सर्ल व्यवसायी
बनाउने राहिय अनभयानलाई सतझनु पछय ।

(ख)

“मन्त्रालय” भन्नाले युवा तथा खेलकुर्द मन्त्रालय सतझनु पछय ।

(ग)

“पररषद्” भन्नाले राहिय युवा पररषद् सतझनु पछय ।

(घ)

“युवा” भन्नाले सोह्र वषय र्दे शख चालीस वषयसतमको उमेर भएको व्यशि सतझनु पछय ।

(ङ)

×उद्यम” भन्नाले जीहवकोपाजयन, स्वरोजगार वा आय आजयनका लानग गररने नसजयनात्मक,
आनथयक कृयाकलाप, व्यवसाय वा उद्योगलाई सतझनु पछय ।

(च)

×समूि” भन्नाले उद्यम सञ्चालन गनयका लानग ननमायण भएको युवाको समूि सतझनुपछय ।

(छ)

×सं घसं स्था” भन्नाले प्रचनलत कानुन बमोशजम र्दताय भई अहवनछन्न काम गरे का सं घ
सं स्थालाई सतझनु पछय ।

(ज)

×सनमनत ”भन्नाले शजल्ला युवा सनमनत सतझनु पछय ।

(झ)

×अध्यक्ष ” भन्नाले शजल्ला युवा सनमनतको अध्यक्षलाई सतझनु पछय ।

(ञ)

×उपाध्यक्ष ”भन्नाले राहिय युवा पररषद्को उपाध्यक्षलाई सतझनु पछय ।

(ट)

×उद्यमी ”भन्नाले आय आजयन गने उद्देश्यले उद्योग ब्यवसाय सञ्चालनका लानग जोशखम
बिन गरी लगानी गने ब्यशि वा समूिलाई सतझनुपछय।
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(ठ)

×व्यवसाय परामिय सेवा ”भन्नाले ब्यवसायको सुसञ्चालन हवकास तथा स्तरोन्ननतका लानग
प्रर्दान गररने प्राहवनधक तथा व्यवस्थापकीय सियोग र सेवालाई सतझनु पछय ।

(ड)

×साझेर्दार सं स्था” भन्नाले काययक्रम सञ्चालनका लानग प्राहवनधक सेवा र सियोग उपलव्ध
गराई साझेर्दारीमा काम गने सं स्थालाई सतझनुपछय ।

(ढ)

×हवत्तीय सेवाप्रर्दायक सं स्था” भन्राले नेपाल राि बैकबाट हवत्तीय कारोवार गनय स्वीकृत
प्राप्त सं स्था सतझनुपछय ।

(ण)

×घुततीकोष भन्नाले ”ऋण लगानी भएको रकम हर्ताय भई जतमा िुन आएको रकम
सतझनुपछय ।

(त)

×बेरोजगार व्यशि ”भन्नाले आय आजयन िुने कुनै पनन पेिा व्यवसायमा ननयनमत रुपमा
सं लग्न नरिेको तथा कुनै काममा ननयनमत रुपमा सलग्न नभएको व्यशि सतझनु पछय ।

परिच्छे र्द – २
लक्षित समह
ू तथा उद्यम िेत्र
३.

लक्षित समूह : (१)

सोह्र वषय र्दे शख चालीस वषयसतमको उमेर समूिका नेपाली युवा (कशततमा

पनन युवा महिला ५० प्रनतित) यस काययक्रमका लशक्षत समूि िुनेछन् ।
(२)
४.

हविेष प्राथनमकताको समूिका युवालाई हविेष प्राथनमकता दर्दईने छ ।

युिा व्यिसानयक उद्यम िेत्र : युवाबाट व्यावसाहयक उद्यम गनय सहकने व्यावसाहयक क्षेरिरु

र्दे िाय वमोशजम रिने छन्।
(क)

कृहष तथा पिुपंनछमा आधाररत उद्यम व्यवसाय,

(ख)

बन (जडीबुटी, बनपैर्दावार) मा आधाररत उद्यम व्यवसाय,

(ग )

हवज्ञान तथा सूचना प्रहवनध र सञ्चारमा आधाररत उद्यम व्यवसाय,

(घ)

पययटन प्रवद्धयन (िोटे ल, िोमस्टे , ररसोट) मा आधाररत उद्यम व्यवसाय,

(ङ)

ननमायणमा आधाररत उद्यम व्यवसाय,

(च)

िस्तकला, मुनतयकला, शचरकलामा आधाररत उद्यम व्यवसाय,

(छ)

सं स्कृनत, साहित्य सृजना, गीत सं गीतमा आधाररत भई गररने उद्यम व्यवसाय,

(ज)

पररषद्ले आवश्यकता मिसुस गरी छनौट गररने अन्त्य उद्यम व्यवसाय ।

परिच्छे र्द – ३
व्यािसानयक उद्यम छनौटका आधाि
५.

र्दर्ा ४ मा उल्ले शखत उद्यम क्षेरिरूमध्ये कुनै

व्यािसानयक उद्यम छनौटका आधाि :

एक क्षेरमा कायय गनय एउटा ननवायचन क्षेरको एक वडा नभरका कशततमा ५ र्दे शख १०
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जना

युवाको समूि एवं सं घ संस्थालाई नयााँ उद्यम सञ्चालन गनयका लानग र्दे िायका छनौट आधारिरू
ननधायरण गररएको छ।
(१)

युवा उद्यम समूिमा समावेि िुने युवाको न्त्यू नतम योग्यताः
(क)

१६ (सोह्र) वषय पुरा भई ४० (चालीस) वषय ननाघेको नेपाली नागररक िुनपु ने,

(ख)

नैनतक पतन र्दे शखने कुनै र्ौज्र्दारी अनभयोगमा अर्दालतवाट सजायाँ नपाएको,

(ग)

सरकारी चल अचल सतपनतको र्दुरुपयोग नगरे को,

(घ)

कततीमा आधारभूत तिको (कक्षा ८ उतीण) शिक्षा िााँनसल गरे को,

(ङ)

मगज ननबग्रेको ।

(२) युवा समूिको ननमायण :
(क)

बेरोजगार युवा िुन ु पने,

(ख)

कततीमा ५० प्रनतित युवा महिला िुन ु पने,

(ग)

नसमान्त्तकृत तथा उद्यमी युवािरु िुन ु पनेछ,

(घ)

मेडपा, प्राहवनधक शिक्षा तथा व्यवसाहयक तानलम पररषर्द¸ व्यावसाहयक सीप हवकास
तानलम केन्त्र आदर्द जस्ता उद्यम सतवन्त्धी तानलम प्रर्दान गने सं स्थाबाट तानलम
प्राप्त गरे का युवालाई हविेष प्राथनमकता दर्दइनेछ ।

(३)

समूिका लानग न्त्यूनतम आधारिरू :
(क)

प्रचनलत कानुन बमोशजम र्दताय भई ननयमानुसार नहवकरण भएको,

(ख)

युवाको िक हितको सं रक्षण र सतवद्धयनको क्षेरमा काम गने उद्देश्य भएको,

(ग)

अनुसूची – २ बमोशजमको ढााँचामा ननवेर्दन र अनुसूची – ३ बमोशजमको ढााँचामा
व्यवसाहयक योजना सं लग्न गरे को,

(घ)
(४)

कालो सूचीमा नपरे को ।

युवा समूि तथा सं घ सं स्थाले प्रस्ताव गरे को ब्यवसाहयक प्रस्तावना मूल्याङ्कनका आधारिरू
क्र.सं .

मूल्याङ्कनका आधारिरु

अङ्क

१

प्रस्ताहवत उद्यमको ५ वषे व्यवसाहयक योजना

२

समावेिी सिभानगता

३

स्थानीय स्रोतमा आधाररत

१५

५

थप रोजगारी नसजयना गने

१५

६

बजारको सुननशितता

१५

७

मानवीय

२०

४

२०
५

आनथयक लगानीको सुननशितता

स्रोत (तानलम प्राप्त युवा)

जतमा :

१०

१००
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रष्टव्यः पररयोजना छनौटको मुख्य आधारः प्राहवनधक शिक्षा तथा व्यवसाहयक तानलम पररषद् (CTEVT),
व्यवसाहयक शिक्षा तथा तानलम अनभवृहद्ध पररयोजना (EVENT PROJECT), गररवी ननवारणका लानग लघु
उद्यम हवकास काययक्रम(MEDPA), शजल्ला घरे ल ु तथा साना उद्योग कायायलय, शजल्ला कृहष हवकास
महिला तथा बालबानलका कायायलय, घरे ल ु हवकास सनमनत, राहिय युवा पररषद्,

कायायलय,

ननशज स्तर

आदर्द बाट ब्यावसाहयक तानलम प्राप्त गरे का र सवै भन्त्र्दा वढी युवा रिे को ननवायचन क्षेरको वडाबाट
आएको उद्यम प्रस्तावलाई हविेष प्राथनमकता दर्दई मानथका आधारमा पररयोजना छनौट गनुय पनेछ र
तानलम प्राप्त नगरे का अन्त्य युवालाई क्रमिः सतवशन्त्धत सं स्थािरुको सिकाययमा तानलम प्रर्दान गर्दै लै जाने
व्यवस्था पररषद्ले गनुप
य नेछ ।

परिच्छे र्द – ४
उद्यम छनौट तथा सभझौता
६.

उद्यम छनौट : (१)

र्दि युवा एक उद्यम काययक्रममा सिभानगताका लानग पररषद्ले इच्छु क

युवा समूिको जानकारीका लानग ३५ दर्दने सावयजननक सूचना प्रकािन गरी उि सूचना पररषद्को
वेवसाइटमा www.nyc.gov.np समेत राख्नेछ साथै पररषद्ले सतपूण य शजल्ला युवा सनमनतको
कायायलयिरुलाई जानकारी गराउनेछ । शजल्ला युवा सनमनतले पनन सवैलाई सो सूचना जानकारी
गराउने गरी सावयजननक गनुय पनेछ । पररषर्दले उि अवनधमा आवश्यकता अनुसार १५ दर्दन
सतमको समय थप गरी प्रस्ताव आह्वान गनय सक्नेछ ।
(२)

उपर्दर्ा (१) बमोशजम सूचना प्रकाशित भएपनछ एउटा ननवायचन क्षेरको एक वडा
नभरका कशततमा ५ र्दे शख १० जनाको युवा समूि तथा सं घ सं स्थाले उद्यम सञ्चालन
गनयको लानग ननवेर्दन दर्दन चािे मा सोिी सूचनामा उल्ले शखत तयार्द नभर अनुसूची –२
बमोशजमको ढााँचामा सतबशन्त्धत शजल्ला युवा सनमनतको काययलयमा ननवेर्दन दर्दनुपनेछ ।

(३)

शजल्ला उद्यम छनौट सनमनत: शजल्ला युवा सनमनतको कायायलयमा प्राप्त भएका ननवेर्दन र
अनुसूची – ३ बमोशजमको ढााँचामा व्यवसाहयक योजना मूल्याङ्कन गरी छनोट गनय प्रत्येक
शजल्लामा र्दे िायको युवा उद्यम मुल्याङ्कन प्रारशतभक छनौट सनमनत रिनेछ ।
(क)

शजल्ला युवा सनमनतको अध्यक्ष

–

अध्यक्ष

(ख)

हवत्तीय सेवा प्रर्दायक सं घ सं थाको प्रनतनननध –

सर्दस्य

(ग)

शजल्ला युवा सनमनतको कायायलय प्रमुख

–

सर्दस्य सशचव

प्रस्ताब परे का उद्यमसाँग सतबशन्त्धत क्षेरको हवज्ञको प्रनतनननधलाई अननवायय रुपले आमशन्त्रत गनुय
पनेछ । (घरे ल,ु कृहष, भेटेनरी, पिु, हवज्ञान प्रहवनध आदर्द)
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रष्टव्य: शजल्ला युवा सनमनतले उि वैठकमा त्यस शजल्लावाट पररषर्दमा प्रनतनननधत्व गने सर्दस्य
भए ननजलाई नभए त्यस प्रर्दे िवाट प्रनतनननधत्व गने सर्दस्यलाई आमशन्त्रत गनुप
य नेछ ।
शजल्ला युवा सनमनतको अध्यक्ष नभएमा छनोट सनमनतका वररष्ठ सर्दस्यिरु मध्येबाट अध्यक्षता
गरी योजना मूल्याङ्कन तथा छनोट गनय सहकने छ ।
(४) शजल्ला उद्यम छनोट सनमनतको बैठक सतबन्त्धी काययहवनध सो सनमनत आर्ैले ननधायरण गरे
बमोशजम िुनेछ ।
(५)

प्राप्त भएका व्यवसाहयक प्रस्ताविरु मुल्यांकन गरी ७ दर्दन नभर आर्नो राय सहित प्रत्येक
ननवायचन क्षेर नभरको व्यवसाहयक योजनािरू र्दर्ा ५ बमोशजम अननवायय रुपमा
मूल्याङ्कनका आधारमा छनौट गरी उत्कृष्ट तीन-तीन वटा व्यावसाहयक प्रस्ताविरु
पररषर्दमा नसर्ाररस गरी पठाउनुपनेछ । तोहकएको तयार्द नभर प्रस्ताव छनौट गरी
पठाउन समय नपुग भएमा पररषद्को पूव य स्वीकृनत नलई तयार्द थप गनय सहकनेछ ।

(६) केन्त्रीय उद्यम छनौट सनमनतः केन्त्रमा ननतन अनुसारको उद्यम छनौट सनमनत रिनेछ ।
(क)

पररषद्को प्रिासकीय प्रमुख

(ख)

प्रनतनननध¸ उपसशचव- युवा हवकास तथा पररचालन िाखा (युवा तथा खेलकुर्द
मन्त्रालय)

(७)

– अध्यक्ष

– सर्दस्य

(ग)

प्रनतनननध, (उपसशचव स्तर) उद्योग मन्त्रालय

– सर्दस्य

(घ)

प्रनतनननध, राहिय लघुउद्यमी मिासं घ

– सर्दस्य

(ङ)

पररषद्को उद्यम िाखा िे ने उपसशचव

– सर्दस्य सशचव

उद्यम छनौट सनमनतले सनमनतको बैठकमा हवत्तीय कारोवार गनय छनौट भएको हवत्तीय
सं स्थालाई

अननवायय

रुपमा

आमन्त्रण

गनुप
य नेछ

र

आवश्यकता

अनुसार

उद्यमको

व्यावसाहयक प्रस्तावको हवषय क्षेर अनुसार अन्त्य हविेषज्ञिरु आमन्त्रण गनय सक्नेछ ।
(८)

केन्त्रीय उद्यम छनौट सनमनतको बैठक सतबन्त्धी काययहवनध सो सनमनत आर्ैले ननधायरण
गरे बमोशजम िुनेछ ।

(९)

केन्त्रीय उद्यम छनौट सनमनतले गने काययिरु र्दे िाय वमोशजम छन्:
(क)

प्रत्येक शजल्लाको ननवायचन क्षेरवाट शजल्ला युवा सनमनतले छनौट गरी पठाएका
तीन-तीन वटा व्यवसाहयक प्रस्तावको हवस्तृत अध्ययन, परामिय गरी प्राथनमकताको
आधारमा

छनौटका

लानग

पररषद्को

पठाउनुपनेछ ।
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काययकारी

सनमनतमा

नसर्ाररस

गरी

(ख)

काययकारी

सनमनतले आवश्यक र्दे खेमा उद्यम सं चालन कायायन्त्वयन गने क्षेरको

अनुगमन ननरीक्षण गनुक
य ा साथै सरोकारवालािरुसाँग सतवन्त्धी सोधपुछ,

हवचार

हवमिय गनय सक्नेछ ।
(ग)

केन्त्रीय उद्यम छनोट सनमनतले नसर्ाररस गरे का प्रस्ताव काययकारी सनमनतले
ननणयय गरी शजल्ला युवा सनमनतमा सतझौता र कायायन्त्वयका लानग पठाउनेछ

(घ)

प्रस्ताव आह्वानका लानग तोहकएको समयावनध नभर एउटा पनन प्रस्ताव र्दताय
नभएको ननवायचन क्षेर तथा शजल्लाको िकमा काययकारी सनमनतले ननणयय गरी
सोिी शजल्लाको अको ननवायचन क्षेरमा सबै प्रहकया पुगेको उत्कृष्ट प्रस्तावलाई
छनौट गनय प्रस्ताव पेि गरे मा काययकारी सनमनतले ननणयय गनेछ सो अनुसार
शजल्लाबाट कायायन्त्वयन गनुप
य नेछ ।

(ङ)

शजल्ला

युवा सनमनतबाट युवा उद्यम काययक्रम सञ्चालन ननर्दे शिका २०७३ को

र्दर्ा ५ को उपर्दर्ा ४ बमोशजमको मूल्याङ्कनका आधारिरुमा अननवायय रुपमा
अङ्क सहित ननणयय गरे र पठाउनुपने र केिी कारणले ननणयय नभई आएका
प्रस्ताविरुका सतबन्त्धमा केन्त्रीय उद्यम छनौट सनमनतले स्वयं मूल्याङ्कन गरी
आवश्यक ननणयय नलन सक्नेछ ।
(च)

उद्यमी समूिले उद्यम गनयका लानग ऋण प्राप्त गरे पनछ कुनै कारणले उद्यम गनय
नसकेको अवस्थामा शजल्ला युवा सनमनतको कायायलयले सो को अनुगमन गरी
तत्काल कारण सहित र्दोस्रो क्रममा रिे को उद्यम सं चालन गनय नसर्ाररस गरी
पररषर्दमा जानकारी गराउने ।

(छ)

उद्यमी समूिको सर्दस्यिरु मध्ये कुनै एक सर्दस्यले उद्यम गनय छोडी कतै गएमा,
उद्यमीको मृत्यु भएमा अथवा भागेमा सो सर्दस्यको सट्टा सोिी वडाको १६ र्दे शख
४० वषय नभरका इच्छु क अको युवालाई आवश्यक प्रकृया पुरा गरी समावेि
गराउन सहकनेछ र सो को जानकारी नलशखत रुपमा पररषर्दमा गराउनु पनेछ ।

(ज)

कुनै कारणले व्यवसाय पररवतयन गनय चािे मा वा पहिले पेि गरे को प्रस्ताव योजना
सं चालनमा बाधा अड्चन आइपरे मा शजल्ला युवा सनमनतमा कारण सहित ननवेर्दनको
साथमा अको प्रस्ताहवत योजना दर्दन सक्नेछ र शजल्ला युवा सनमनतले कारण
मनानसव र्दे खेमा नसर्ाररस सहित पररषर्दमा लेशख पठाउनेछ । पररषर्दको
काययकारी सनमनतको ननणयय अनुसार कायायन्त्वयन गररनेछ ।

रष्टव्यः प्रर्दे ि सनमनत ननमाणय भए पनछ प्रर्दे िमा समेत अनुगमन ननरीक्षण सनमनत रिने र शजल्ला युवा
सनमनतले त्यसको समन्त्वय तथा मातितमा रिी कायय गनुप
य नेछ ।
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७.

उद्यम सभझौता

:

(१)

छनौट भएका युवा उद्यमको समूि र शजल्ला युवा सनमनत तथा

हवत्तीय सेवा प्रर्दायक सं स्था

नबच पररषर्दले तोकेको ढााँचामा नरपक्षीय सतझौता गररने छ ।यसमा

शजल्ला युवा सनमनतको कायायलय, उद्यमको लानग छनौट भएका युवा समूि र हवत्तीय सेवाप्रर्दायक
सं स्था रिनेछन् ।
(२)

सतझौताको प्रथम पक्ष शजल्ला युवा सनमनतको कायायलय र र्दोस्रो पक्ष
प्रर्दायक सं घ सं स्था र तेश्रो पक्षमा

हवत्तीय सेवा

सतबशन्त्धत उद्यमी युवा समूि िुनेछन् ।

पहिलो

पक्षमा शजल्ला युवा सनमनतका कायायलय प्रमुख वा प्रनतनननध र रोिवरमा शजल्ला युवा
सनमनतका अध्यक्ष वा सर्दस्य िुनेछन् भने र्दोस्रो पक्षमा हवत्तीय सेवाप्रर्दायक सं स्थाको
प्रनतनतनध र रोिोवरमा उि सं स्थाको कमयचारी प्रनतनननध र युवा उद्यमी समुिको तर्यबाट
उद्यमी युवािरु
(३)

अध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष र रोिवरमा समूिका एक सर्दस्य बस्नुपनेछ ।

उद्यमका लानग छनौट भएको सं स्था वा युवा समूि¸ शजल्ला युवा सनमनत र हवत्तीय कारोवार
गनय छनौट भएको हवत्तीय सेवाप्रर्दायक सं घसं स्था बीच नरपक्षीय सं झौता गर्दाय राहिय युवा
पररषद् र हवत्तीय सेवाप्रर्दायक सं घसं स्था नबच भएको सतझौतामा उल्ले शखत ितयिरुको
अनधनमा रिी गनुप
य नेछ ।

(४)

सतझौताको चार प्रनत िुनछ
े । एक प्रनत सतवशन्त्धत युवा समूिलाई¸ एक प्रनत शजल्ला युवा
सनमनतमा, एक प्रनत हवत्तीय कारोवार गनय छनौट भएको हवत्तीय सेवाप्रर्दायक सं स्थामा र
एक

प्रनत

पररषर्दमा

पठाउनुपनेछ

।

पररषद्ले

नरपक्षीय

सतझौताको

जानकारी

मन्त्रालयलाई समेत उपलब्ध गराउनुपनेछ ।

परिच्छे र्द – ५
कोष तथा लेखा पिीिण
८.

िजेट : (१)

युवा उद्यम सञ्चालन व्यवसाहयक प्रस्ताविरु स्वीकृत भए पनछ सतवशन्त्धत युवा

उद्यम समुिको बैठकको ननणययानुसार शजल्ला युवा सनमनतको कायायलय प्रमुखको नसर्ाररसमा युवा
ु र्दस्तखतबाट बैँ क वा हवत्तीय
उद्यमी समूिको अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष वा ले खा िे ने सर्दस्यको सं यि
सं स्थामा खाता सञ्चालन गररनेछ ।
(२)

प्रस्तावना स्वीकृत भई ऋण प्राप्त गने युवा समूिले व्यवसाहयक प्रस्तावनाको कुल
वजेटको २० प्रनतित वरावरको रकम उपर्दर्ा १ बमोशजमको बैंक तथा हवशत्तय
सं स्थाको

खातामा अनग्रम जतमा गरी

सनमनतको कायायलयमा पेि गनुप
य नेछ ।
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सोको बैंक भौंचर सतबशन्त्धत शजल्ला युवा

(३)

नरपक्षीय सतझौता भइसकेपनछ उद्यमी समूिले अननवायय रुपले वैंक तथा हवत्तीय सेवा
प्रर्दायक सं स्थाको

खातामा २० प्रनतित रकम जतमा गरे को एक िप्ता नभर व्यावसाहयक

प्रस्तावनाको आधारमा हवत्तीय कारोवारका लानग छनौट भएको से वाप्रर्दायक सं स्थामार्यत
पहिलो हकस्ता ५० प्रनतित रकम र सतझौता वमोशजम उद्यमको काययप्रगनतको आधारमा
बााँकी ५० प्रनतित रकम सतबशन्त्धत समूि तथा सं स्थाको खातामा सतबशन्त्धत शजल्ला युवा
सनमनतको कायायलयले स्थलगत अनुगमन गरी हवत्तीय सं स्थालाई ननकासाको लानग
नसर्ाररस गरे पनछ प्राप्त िुनेछ तर उद्यमको प्रकृनत िे री एकैपटक रु. ५००००० (रु.
पााँच लाख) उपलब्ध गराउन पनन सहकनेछ ।
(४)

पररषर्दले शजल्ला युवा सनमनतको कायायलय मार्यत व्यवसाहयक योजना अनुसार बढीमा रु.
५,००,०००।— (अक्षरुपी पााँच लाख) सतम उद्यम सञ्चालनको लानग कायययोजनामा
उल्ले ख भएअनुसार आवश्यक पने प्रहवनध व्यवस्थापनको लानग नबना व्याज ऋण उपलब्ध
गराउनेछ ।

(५)

प्रत्येक समूि तथा सं घ संस्थाले प्राप्त भएको रकम एक वषयसतम पूणरु
य पमा पररचालन गनय
पाउनेछ । कुल ऋण रकमको र्दोस्रो वषय र्दि प्रनतित, ते स्रो वषय बीस प्रनतित, चौथो वषय
तीस प्रनतित र पाचौ वषय चानलस प्रनतित रकम गरी पूणरु
य पमा पररषद्ले तोकेको युवा
उद्यम हवकास घुतती कोष खातामा हर्ताय गनुप
य नेछ । यदर्द समूिले र्दोस्रो वषयर्देशख मानथ
तोहकएको न्त्यू नतम् रकम बािे क बढी रकम तोहकएको समय अगावै हर्ताय गनय चािे मा
हर्ताय गनय सहकनेछ ।

(६)

युवा उद्यम समूिले प्राप्त ऋण व्यवसायको व्यवसाहयक योजना अनुसार

पााँच बषय नभर

ु ानी सतबन्त्धी प्रहक्रया
पररषद्ले तोकेको बैंक खातामा हर्ताय गररसक्नुपनेछ । ऋण भि
ऋण सतझौतामा उल्ले ख भए बमोशजम िुनेछ ।
९.

युिा उद्यम विकास घुभती कोष : (१) युवा उद्यम सञ्चालनको लानग पररषर्दको छु ट्टै बैं क खाता

िुनेछ । यस कोषमा पररषद्को रकम, युवा उद्यममीले ऋण हर्ताय गरे को रकम तथा सियोगी
सं घ सं स्था वा ननकायले युवा उद्यम हवकासका लानग उपलव्ध गराएको रकम जतमा िुनेछ ।
(२)

पररषर्दले यसरी युवा समूिद्वारा सञ्चानलत उद्यमको समूि वा सं घसं स्थाबाट हर्ताय भएको
रकम युवा उद्यम हवकास घुशतत कोष मार्यत अन्त्य क्षेरका युवा समूिलाई

युवा उद्यमको

क्षेरमा ऋण प्रवाि गरी लगानी हवस्तार गर्दै लै जानेछ । यसका लानग पररषर्दले युवा
उद्यम हवकास घुतती कोष सञ्चालन सतवन्त्धी छु ट्टै काययहवनध बनाई लागू गनेछ ।
(३)

युवा समूिबाट तोहकएको अवनधमा ऋण रकम हर्ताय नगरे मा नरपक्षीय सतझौतामा
उल्ले ख भएबमोशजम र सो उल्ले ख नभएकोमा प्रचनलत कानून बमोशजम

िजयना सहित

(प्रचनलत ननयमानुसार लाग्ने ब्याज) सहित ऋण रकम ननज वा ननजका एकाघरका
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अनभभावकको नाममा रिे को चल अचल सतपशत्तबाट सरकारी बााँकी सरि असूल उपर
गररनेछ ।
१०.

लेखा पिीिण : (१)

युवा समूििरुद्वारा सञ्चानलत उद्यमको ले खा प्रणाली नेपाल सरकारले

तोकेको ढााँचामा राख्नुपनेछ ।
(२)

उद्यमको आनथयक कारोवारको ले खापरीक्षण नेपाल चाटयर एकाउन्त्टे न्त्ट सं स्थामा सूशचकृत
भएका र्दतायवाला ले खापरीक्षक मध्येबाट गराउनु पनेछ । यसरी ले खापरीक्षण गराउाँर्दा
काययक्रम तर्यको प्रनतर्ल, उपलब्धी र प्रभावका आधारमा प्रगनत हवश्लेषण अननवायय रुपमा
गनुप
य नेछ ।

(३)

ले खा परीक्षणको प्रनतवेर्दन शजल्ला युवा सनमनतको कायायलयमा ले खापरीक्षक ननयुि भएको
एक महिना नभर पेि गनुप
य नेछ ।

(४)

युवा समूिले ले खा परीक्षणको प्रनतवेर्दन शजल्ला युवा सनमनतको कायायलयमा पठाउनु पनेछ
। शजल्ला युवा सनमनतको कायायलयले शजल्ला भररको ले खापरीक्षण प्रनतवेर्दन एकीकृत गरी
प्रगनत हववरण पररषर्दमा पठाउनु पनेछ । शजल्लाबाट प्राप्त ले खापरीक्षण प्रनतवेर्दनले
औ ंल्याएका हवषयिरुमा मन्त्रालयमा पठाउनुपनेछ ।

परिच्छे र्द– ६
सिोकाििाला ननकायको िशू मका
११.

म्जल्ला यि
ु ा सशमनतको िशू मका

(क)

युवा उद्यम सतबन्त्धी सूचना शजल्ला भरी सतप्रेषण गने,

(ख)

र्ारामिरु हवतरण गने तथा प्राप्त प्रस्तावनािरु र्दताय गने,

(ग)

प्रत्येक ननवायचन क्षेरवाट तीनवटा प्रस्ताव छनोट गरी केन्त्रमा पठाउने,

(घ)

केन्त्रबाट छनौट भएका युवा उद्यम समूिलाई ननर्दे शिका वमोशजमको प्रकृया पूरा गरी
सतझौता गरी ऋण प्रवाि गने ।

(ङ)

ब्यावसाहयक उद्यमको ननयनमत अनुगमन ननरीक्षण गने ।

(च)

पररषर्दमा ननयनमत प्रगनत प्रनतवेर्दन पठाउने,

(छ)

उद्यमलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गनय तथा सिज बजारीकरण गनय आवश्यक पृष्ठपोषण
दर्दने र आवश्यकतानुसार हवज्ञिरुमार्यत परामियको ब्यवस्था गने ¸

(ज)

शजल्लामा रिेका अन्त्य उद्यम सञ्चालनमा सं लग्न सरकारी ननकायिरु बीच समन्त्वय गर्दै
काययक्रमलाई प्रभावकारी र पररणाममुखी बनाउने ।

१२.

स्थानीय तहको िूशमका : (क) आर्नो क्षेरमा स्थापना भएका युवा उद्यमको सर्लतापूवक
य

सञ्चालनका लानग आवश्यक पने नसर्ाररस, स्थानीय स्रोत साधनको उपलव्धतामा सिजीकरण,
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अनुगमन ननरीक्षण, पृष्ठपोषण तथा शजल्ला र केन्त्रलाई उद्यमको वारे मा जानकारी उपलव्ध गराउन
समन्त्वयकारी भूनमका ननभाउनुपनेछ ।
(ख)

स्थानीय युवािरुलाई ब्यावसाहयक सीप प्रर्दान तथा स्वरोजगार गराउन पररषद्लाई
आवश्यक पने तथ्याङ्क तथा अन्त्य हववरण उपलव्ध गराउने ।

१३.

म्जल्ला म्स्थत अन्य ननकाय : कृहष हवकास कायायलय, शजल्ला घरे ल ु कायायलय वा शजल्ला घरे ल ु

हवकास सनमनतको कायायलय र शजल्ला समन्त्वय सनमनतको कायायलयको भूनमका शजल्लामा रिे का
ननकायसाँग व्यावसाहयक उद्यमको पहिचान, छनौट, तानलम प्रर्दान, प्रहवनध िस्तान्त्तरण, स्रोत साधनको
उपलव्धता बजारीकरण, व्यावसाहयक परामिय, पृष्ठपोषण, अनुगमन ननरीक्षण, आदर्द काययमा सिकायय
गनुय िुनेछ ।

परिच्छे र्द ७
केन्रमा समन्िय तथा सहकायय
१४.

समन्िय तथा सहकायय : (१) पररषर्दमा

युवा

समूिद्वारा

प्रस्ताहवत

उद्यम

सञ्चालनको लानग

प्रहवनधमा सियोगकोलानग ननब्यायजी ऋण प्रर्दान गने मार व्यवस्था भएकोले उद्यमको प्रभावकारी
कायायन्त्वयनका लानग पररषद्ले हवनभन्न सरकारी, गैर सरकारी तथा ननजी सं घसं स्थािरुसं ग समन्त्वय
गनय सक्नेछ ।
(२)

पररषर्दको मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवा समूिलाई उद्यमशिलताको हवकास गरी सर्ल
उद्यम सञ्चालनमा सियोग गने रिे को र नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालयसं ग दद्वपक्षीय
समझर्दारीपरका आधारमा "गररवी ननवारणको लानग लघु उद्यम हवकास काययक्रम
(MEDPA) सं ग समन्त्वय गररनेछ ।लघु उद्यम हवकास काययक्रमसं ग समन्त्वय गरी सं भाव्य
उद्यमी युवािरुलाई सीपमूलक तानलम उपलब्ध गराउन समन्त्वय गररनेछ ।

पररषद्ले

प्रत्येक ननवायचन क्षेरमा युवा समूि छनौट गरी शजल्ला स्तरीय घरे ल ु तथा साना उद्योग
कायायलय तथा घरे ल ु हवकास सनमनतसं ग समन्त्वय गरी काययक्रम सञ्चालन गररनेछ ।
(३)

पररषद्ले उद्यम काययक्रम सञ्चालन गने अन्त्य ननकाय CTEVT, व्यावसाहयक सीप हवकास
तथा तानलम केन्त्र,

शिक्षा मन्त्रालय अन्त्तगयत सञ्चानलत

EVENT पररयोजना¸

युवा

स्वरोजगार कोष, बाशणज्य वैंक, हवत्तीय सं स्था, हवमा कतपनी र राहिय सं घ सं स्थासं ग
आवश्यकता अनुसार दद्वपक्षीय समझर्दारी (MOU) गरी सिकायय गनय सक्नेछ ।
(४)

पररषर्दले लगानी गरे को ऋण तथा उद्यम समूिले र्दोस्रो वषयर्देशख तोहकएको रकम
घुशततकोष खातामा हर्ताय गनुप
य नेछ । यसै ननर्दे शिकामा

व्यवस्था भए बमोशजम उि

रकम अन्त्य युवा समूिलाई युवा उद्यमको क्षेरमा लगानी हवस्तार गर्दै लै जाने प्रावधान
भएकोले तोहकएको अवनधमा नै ऋण रकम हर्ताय गनय हवत्तीय सेवाप्रर्दायक सं स्थाको
माध्यमबाट समूि बचत र लगानी गने प्रहक्रया अगानड बढाउन पररषद्ले सावयजननक
14

सूचना मार्यत् इच्छु क हवत्तीय सेवाप्रर्दायक सं घसं स्थाबाट प्रस्ताव माग गरी छनौट गनेछ
। हवत्तीय सं स्था छनौट भैसकेपनछ उि सं स्थासं ग

सतझौता गरी उनीिरुमार्यत ऋण

प्रवाि गने , अनुगमन ननरीक्षण एवं प्रनतवेर्दन आदर्द कायय गराइनेछ । यदर्द केन्त्रले छनौट
गरे को हवत्तीय सं थाले सतझौता बमोशजम कायय गनय नसकेको अवस्थामा पररषर्दको केशन्त्रय
ननकाय वा शजल्ला युवा सनमनतले अको हवत्तीय सं स्था छनौट गरी सतझौता गनय सक्नेछ
। युवा उद्यमको रकम सुननशित गनय हवमाको व्यवस्था समेत गनय सक्नेछ । हवत्तीय
सं घसं स्थाको ननशतत प्रिासननक (ओभरिे ड) खचय राहिय युवा पररषद् र हवत्तीय कारोवार
गनय छनौट भएको हवत्तीय सं स्था बीच भएको सतझौता बमोशजम िुनेछ।

परिच्छे र्द– ८
अनग
ु मन तथा ननिीिण
१५.

अनुगमन तथा ननिीिण : (१) स्थानीय तिमा शजल्ला युवा सनमनतको कायायलय र हवत्तीय

कारोवार गनय छनौट भएको हवत्तीय सेवाप्रर्दायक

सं स्थाबाट गररनेछ। अनुगमन पिात सोको

प्रनतवेर्दन पररषर्दमा पठाउनु पनेछ ।
(२)

अनुगमनलाई बढी प्रभावकारी र ननतजामुखी बनाउन शजल्ला युवा सनमनतले अन्त्य नागररक
समाज, परकार, सरोकारवाला आदर्दबाट पनन अनुगमन ननरीक्षण गराई पृष्ठपोषण तथा
सुझाविरु नलन सक्नेछ ।

(३)

केन्त्रीयस्तरवाट पररषद् तथा मन्त्रालयबाट समेत अनुगमन ननरीक्षण गरी आवश्यक
पृष्ठपोषण एवं सुझाव दर्दन सहकनेछ ।

(४)

काययक्रमको अनुगमन तथा ननरीक्षणका लानग केन्त्रीयस्तरमा रिे को अनुगमन तथा
ननरीक्षण सनमनत तथा शजल्ला वा प्रर्दे िवाट प्रनतनननधत्व गने राहिय युवा पररषद्का
सर्दस्यले त्यसको प्रनतवेर्दन काययकारी सनमनत एवं पररषर्दमा पेि गनुप
य नेछ ।

(५)

पररषद्ले काययक्रमको प्रभावकाररता िे न य ते स्रो पक्षबाट समेत अनुगमन¸ ननरीक्षण तथा
अध्ययन गराई पृष्ठपोषण नलन सक्नेछ ।

१६.

अनुगमन ननिीिण सशमनत : (१)

युवा समूििरुद्वारा सञ्चानलत उद्यमिरूको समग्र अनुगमन

गनयका लानग र्दे िाय बमोशजमको केन्त्रीय अनुगमन तथा ननरीक्षण सनमनत रिनेछः
(क)

पररषद्को काययकारी उपाध्यक्ष

(ख)

मन्त्रालयको युवा िेने सिसशचव

-

सर्दस्य

(ग)

प्रनतनननध, उद्योग मन्त्रालय

-

सर्दस्य

(घ)

प्रनतनननध, राहिय योजना आयोग

-

सर्दस्य

(ङ)

पररषद्को प्रिासकीय प्रमुख

-सर्दस्य सशचव
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-

सं योजक

(२)

केन्त्रीय अनुगमन तथा ननरीक्षण सनमनतको काम कतयव्य र अनधकार र्दे िाय बमोशजम
िुनेछ।
(क)

शजल्लामा सञ्चालनमा रिे का उद्यमिरुको अनुगमन ननरीक्षण गने र कायायन्त्वयनमा
र्दे शखएका राम्रा पक्षका साथै बाधा, व्यवधान, समस्या तथा त्यसको समाधानका
लानग नसर्ाररस सहितको प्रनतवेर्दन पररषर्दमा पेि गने ।

(ख)

शजल्ला स्तरीय सुपररवेक्षण तथा अनुगमन सनमनतलाई सिजीकरण गनय आवश्यक
ननर्दे िन दर्दने र सो को कायायन्त्वयन भए नभएको बारे मा जानकारी नलने ।

(३)

शजल्लामा युवा समूिद्वारा सञ्चानलत उद्यमिरूको समग्र अनुगमन शजल्ला युवा सनमनतको
कायायलय प्रमुखले गनुप
य नेछ ।

(४)

शजल्ला युवा सनमनतको कायायलय प्रमुखको काम, कतयब्य र अनधकार र्दे िाय बमोशजम
िुनेछ।
(क)

उद्यमको कायायन्त्वयन काययतानलका अनुसार भए नभएको यहकन गने र नगरे को
पाइएमा सुझाव दर्दने, सचेत गराउने ।

(ख)

कायायन्त्वयनमा सिजीकरण गने र बाधा,

व्यवधान,

समस्या समाधानका लानग

आवश्यक ननर्दे िन दर्दने ।
(ग)

तोहकएको समयमा उद्यम सञ्चालन सतबन्त्धी सतझौता बमोशजमको कायय नगरे को
पाइएमा ननयमानुसारको कारवािी गनय सुझाव सहितको नसर्ाररस पररषर्दमा
पठाउने ।

(घ)

अनुगमन तथा ननरीक्षणको प्रनतवेर्दन पररषर्दमा पठाउने ।

परिच्छे र्द– ९
प्रनतिेर्दन
१७.

प्रनतिेर्दन : (१)

उद्यम हवकास सं स्थाले पररषद्साँग गरे को सतझौता भएको रैमानसक

प्रनतवेर्दन शजल्ला युवा सनमनतको कायायलयमा पेि गनुय पनेछ । त्यसपनछ अनुसूची – ४
वमोशजमको ढााँचामा रैमानसक रुपमा हवत्तीय र भौनतक प्रगनत पठाउनु पनेछ ।
(२)

शजल्ला युवा सनमनतले यसरी प्राप्त प्रनतवेर्दनलाई हवश्लेषण गरी आर्नो कायायलयवाट
सतपार्दन भएका अन्त्य काययलाई समेत समावेि गरी प्रत्येक चौमानसक रुपमा तोहकएको
ढााँचामा प्रगनत प्रनतवेर्दन

पररषर्दमा पठाउनु पनेछ । यसरी प्राप्त प्रनतवेर्दन एकीकृत गरी

चौमानसक रुपमा मन्त्रालयमा पठाउनुपनेछ ।
(३)

केन्त्रीय अनुगमन तथा ननरीक्षण सनमनतले शजल्लामा सञ्चालनमा रिे का उद्यमिरुको
अनुगमन ननरीक्षण गरी समस्या तथा त्यसको समाधानका लानग नसर्ाररस र शजल्ला युवा
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सनमनतको कायायलय प्रमुखको

प्रनतवेर्दलाई समेत समेटेर समहष्टगत प्रनतवेर्दन तयार गरी

राहिय युवा पररषर्दमा पठाउनु पनेछ ।

परिच्छे र्द– १०
पिु स्काि तथा र्दण्ड सजाय
१८.

पुिस्काि : (१) युवा उद्यम काययक्रमलाई प्रभावकारी र नतीजामुखी वनाउन ननतन सूचकका

आधारमा उच्चतम अं क िााँनसल गने उद्यम ब्यवसायी समूि तथा सं स्थालाई नगर्द तथा
प्रमाणपरवाट पुरस्कृत गररने छ ।

१९.

(क)

अनधकतम रोजगार नसजयना गने,

(ख)

स्थानीय स्रोत र साधनको अनधकतम प्रयोग गने,

(ग)

तोहकएको समय वा समय अगावै ऋण रकम हर्ताय गने उद्यमी

(घ)

ननयायतमा वृहि र आयातमा प्रनतस्थापन गनय योगर्दान पुयायएको¸

(ङ)

उत्पार्दन गररएका सामाग्रीिरुको गुणस्तर कायम भएको,

(च)

उद्यमको हवकासले स्थानीय समुर्दाय तथा क्षेरमा पारे को सकारात्मक प्रभाव,

(छ)

उद्यमी समूिले तोहकएको ढााँचामा सतवशन्त्धत ननकायमा प्रनतवेर्दन पेि गरे को,

(ज)

पररवारको आयमा भएको वृहद्धको अवस्था,

(झ)

कायय योजना अनुसार कायय सतपार्दन प्रगनत गरे को आदर्द ।

र्दण्ड सजाय : (१)

उद्यमी सं स्थाले प्रस्ताव गररए वमोशजमको सतझौता गनय नआएमा त्यस्ता

उद्यमी सं स्थालाई पररषर्दबाट सञ्चालन गररने कुनैपनन काययक्रमिरुमा सिभानग गराईने छै न ।
(२)

उद्यमी सं स्थासाँग सतझौता भईसकेपनछ सतझौता अनुसार गुणस्तर एवं पररमाणमा कायय
सतपन्न नगरे मा तथा पररषर्दबाट दर्दइएको बजेट हिनानमना गरे मा उि समूि तथा
सं घसं स्थावाट हिनानमना गरे को रकम प्रचनलत कानुन बमोशजम सरकारी बााँकी सरि
असुलउपर

गररनेछ

।

यस

काययमा

स्थानीय

प्रिासन

र

सतबशन्त्धत

गाउाँ

तथा

नगरपानलकाबाट शजल्ला युवा सनमनतको कायायलय प्रमुखले आवश्यक सियोग नलन
सक्नेछ ।

परिच्छे र्द–११
विविध
२०.

सहयोग गनुप
य ने : यस ननर्दे शिका बमोशजम युवा उद्यम हवकास सञ्चालन काययक्रममा आवश्यक

सियोग गनुय सतबशन्त्धत सवैको कतयव्य िुनेछ ।
२१.

व्याख्या गने अधधकाि : यस ननर्दे शिकामा भएको कुनै व्यवस्था अस्पष्ट भई व्याख्या गनुप
य ने भएमा

राहिय युवा पररषद्ले सो को अशन्त्तम व्याख्या गनेछ ।
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२२.

ननर्दे शिका संिोधन गनय सक्ने : पररषद्ले आवश्यकता अनुसार यो ननर्दे शिका सं िोधन गनय

सक्नेछ।
२३.

िाधा अड्काउ फुकाउने : यो ननर्दे शिकाको कायायन्त्वयनमा कुनै बाधा आइपरे मा राहिय युवा पररषद्ले

त्यस्तो बाधा अड्काउ र्ुकाउन सक्नेछ ।
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अनस
ु च
ू ी –१
(पररच्छे र्द २ र्दर्ा ३ को उपर्दर्ा ४ साँग सतबशन्त्धत)
युवाबाट व्यवसाहयक उद्यम गनय सहकने व्यवसाहयक क्षेरिरू : हवस्तृत
(क)

कृहष तथा पिुपंक्षीमा अधाररत उद्मम व्यवसाय : तरकारी खेती, र्लर्ूल खेती, अन्न उत्पार्दन,
माछा पालन, िााँस, कुखुरा, बट्टाइ, खरायो, बाख्रा, गाई, भैँ सी, भेँ डा, च्यााँग्रा, चौंरी, अकवरे ,
अनम्रसो, अर्दुवा लसुन, खुसायनी, र्दुध डे री र र्दुधवाट वनेका पररकारिरू, रे िम खेती र उत्पार्दन
भएका सामग्रीिरू, हकवी खेती, हवउ हवजन उत्पार्दन तथा प्रसोधन र सं रक्षण अदर्द ।

(ख)

वनपैर्दावारमा आधाररत उद्मम व्यवसाय : र्ननयचर, काठका सजावट सामग्री, क्यूरीयो सामग्री,
अलै ची, औषधीका लानग कच्चा सामग्रीिरू उत्पार्दन, शचराइतो, सामुर्दाहयक वन ।

(ग)

हवज्ञान तथा सूचना प्रहवनध र सञ्चारमा अधाररत उद्मम व्यवसाय : हवज्ञानका आहवश्कारिरू,
आइ.नस.टी. सतवन्त्धी व्यवसायिरू, मोवाइल, रे नडयो हट.भी. ममयत तथा नबक्री केन्त्र, र्ोटो तथा
सुहटङ स्टुनडयो, र्ोटोग्रार्ी, रे नडयोग्रार्ी, भाषा प्रशिक्षण, भाषा रूपान्त्तरण, ट्यूसन, कोशचङ
कक्षािरू ।

(घ)

पययटन प्रवद्धयनमा आधाररत उद्मम व्यवसाय : भाषा प्रशिक्षण, िोटल व्यवसाय, क्युररयो सामान
ननमाणय र नबहक्र, िोमस्टे , ररसोटय, टु ररष्ट गाइड ।

(ङ)

ननमायणमा आधाररत उद्यम व्यवसाय : र्लाम, काठ, माटो ढु ङ्गा, इट्टा, टायल, नसमेन्त्ट बेतबााँस,
तारजाली,

छाला, आदर्दका उद्योगिरू र त्यसबाट बनेका सामग्रीिरू, िस्तकला, शचरकला,

मूनतयकला, िाउस वायररङ, रं गरोगन, गोवरग्यास, उन्नत च ुलो, डकमी पेिा, नसकमी पेिा, क्रसर
उद्योग ।
(च)

कलामा अधाररत उद्मम व्यवसाय :

ढाका, मखमल, सुती, उन आदर्दका कपडा वुन्ने, वेतवााँस

तथा पराल जन्त्य सामग्री डोको, नातलो, मान्त्रो, सुकुल, गुन्त्री, गलै चा, अदर्द वनाउने, कपडा
नसलाइ वुनाइ, वुहटक, र्ेसन नडजाइन, व्युटीपालयर, िे यरकहटङ, मेिन्त्र्दी, च ुरापोते नडजाइन,
सजावटका सामग्री, खेलौना, धुप, मैनवशत्त, गरगिनािरू, पेशन्त्टङ आदर्द ।
(छ)

सं स्कृनत, साहित्य सृजना, नगत सं नगतमा आधाररत उद्मम व्यवसाय : सांस्कृनतक परतपरागत नृत्य,
बाद्य बाधन, कनबता , कथा, ननबन्त्ध, गायन, गीत रचना, बाद्यबार्दन, नृत्य सं नगत आदर्द ।

(ज)

अचारिरू, गुन्त्रक,
मस्यौरा, सुकुटी (स्याउ, मासु,
ु

खाद्य प्रिोधनमा आधाररत उद्मम व्यवसाय :

माछा, मूला, करे ला अदर्द), नसस्नो, शचया (तुलसी, नग्रनटी आदर्द), र्दालमोठ, शचप्स, जुस तथा पेय
पर्दाथयिरू।
(झ)

पररषद्ले आवश्यकता मिसुस गरी छनोट गररने अन्त्य उद्मम व्यवसाय
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अनुसूची – २

(र्दर्ा ६ को उपर्दर्ा २ साँग सतबशन्त्धत)
युवा उद्यमको लानग दर्दइने ननवेर्दनको ढााँचा
नमनत .....................
श्री शजल्ला युवा सनमनतको कायायलय ..............
हवषय: व्यावसाहयक उद्यम सञ्चालनका लानग ननवेर्दन पेि गरे को ।
उपयुि
य
सतबन्त्धमा िामी तपशिलका ब्यशििरुले .......शजल्लाको .......ननवायचनक्षेर ..... अन्त्तरगतको
........नगरपानलका-गााँउपानलकाको वडा नं............मा ............................. व्यावसाहयक (उद्यमको
नाम) र्दे िायको व्यावसाहयक क्षेरमा सञ्चालन गनय चािे को िुनाले प्रहवनध र व्यवस्थापनको लानग युवा
उद्यम सञ्चालन ननर्दे शिका, २०७३ सं सोधन २०७४ वमोशजम उपलब्ध गराइने ऋण सियोग पााँउ भनी
ननर्दे शिकाले ननधायररत गरे को ितयिरुमा मन्त्जुर गरी तपनसल अनुसारको हववरण सहितको आवश्यक
कागजात सं लग्न राखी यो ननवेर्दन पेि गरे का छौँ ।
सं स्थागत हववरण
१

युवा समूिको नाम: ...................................

२

युवा

समूिको

ठे गाना:

शजल्लाः

......................

गाउाँपानलका-

नगरपानलका.................................वडा नं. ...... स्थानः...........................
३

समूि-उद्यमको र्दताय नं: ..........

४

र्दताय भएको शजल्ला: ........

५

र्दताय नमनत: ....................

६

नहवकरण नमनत: ..........

७

स्थायी लेखा नतबर भए (PAN) ...............

८

सतपकय

व्यशिको

नामः

...........................

.पर्दः.........................

ठे गाना:

..........................सतपकय नतबर: .............. समूि अध्यक्षको नाम ................. समूिउद्यमको छाप ...........
९

ननवेर्दक युवा समूिका सर्दस्यिरुको हववरण:
पररच्छे र्द ३ र्दर्ा ५(१) को प्रकरण (ख) ,(ग), (ङ)

र र्दर्ा ५(३) को (घ) मा भएको

व्यवस्था सतबन्त्धमा पुण य सिमत छौँ अन्त्यथा भएको खण्डमा कानुन बमोशजम सिनेछौँ ।
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क्र.सं .

नामथर

पर्द

उमेर

िैशक्षक

स्थायी

योग्यता

ठे गाना

सतपकय
र्ोन

इमेल

िस्ताक्षर

नं.

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

ननवेर्दन साथ पेि गनुय पने कागजातिरुः
१.

एउटै वडाको १६ र्दे शख ४० वषयका उमेरका १० जना युवा (कशततमा पनन ५० प्रनतित महिला)
को सूची थान – १

२.

सतबशन्त्धत ननकायमा सं स्था र्दताय तथा नहवकरण भएको प्रमाणपरको प्रनतनलहप थान – १

३.

पााँच वषे व्यावसाहयक योजना (व्यावसाहयक उद्यम कृहष, वन, पिुपङ्क्क्षी, हवज्ञान, सूचना प्रहवनध,
सञ्चार, कला सं स्कृनत, पययटन प्रवद्धयन, ननमायण आदर्द स्थानीय स्रोत साधनमा आधाररत िुनपु नेछ)
थान – १

४.

व्यावसाहयक उद्यम सञ्चालन गने समूिका सर्दस्यिरूको नागररकताको प्रनतनलहप

५.

व्यावसाहयक उद्यम सञ्चालन गने समूिका सर्दस्यिरूको मानथल्लो िैशक्षक योग्यताको प्रमाणपरको
प्रनतनलहप (कशततमा आधारभूत ति कक्षा ८ उनतणय गरे को िुनपु नेछ)

६.

व्यावसाहयक उद्यम सञ्चालन गनयका लानग आवेर्दन दर्दने समूिले गरे को ननणययको प्रनतनलहप थान-१

७.

तानलम प्राप्त भए प्रमाणपरको प्रनतनलहप ,

८.

स्थायी लेखा नतबरको प्रमाशणत प्रनतनलहप,

९.

गत आ. व. को ले खा पररक्षणको प्रनतवेर्दन ।

१०.

मानथ उल्ले शखत कागजातिरु अनुसूची ५ बमोशजमको ढााँचामा अननवायय रुपले पशिका बनाइ
समावेि गररनुपने ।
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अनुसूची –३

(र्दर्ा ६ को उपर्दर्ा ३ साँग सतबशन्त्धत)

व्यवसाहयक योजनाको ढााँचा
व्यवसाहयक योजनाको ढााँचा
क्र.सं.

हववरण

अन्त्य हववरण
नाम ..................................................... :
उद्यमको सं शक्षप्त पररचय.....................................................

१

२

३

४
५
६
६

७

८
९

व्यवसायको नाम¸ सं शक्षप्त
पररचय र उद्देश्य

ठे गाना
सं लग्न िुने अनुमाननत
जनिशि

प्रयोग िुने कच्चा पर्दाथय
प्रयोग िुने मेशिनरी

अौौजारको हववरण
अनुमाननत लागत
उत्पादर्दत वस्तुको
बजारक्षेर
व्यवसायबाट िुने

अनुमाननत आतर्दानी
रोजगारी पाउने युवाको
अनुमाननत सं ख्या

उर्दे श्य.....................................................
हवषय..................................................... क्षेर/
उद्यमबाट उत्पार्दन िुने बस्तुको नाम

............................................

शजल्ला ................ गापा/नपा .............क्षेर नं ननवायचन ....................
................सतपकय नं................ टोल ............... .वडा नं
महिला ....................पुरुष....................प्रानप्त ............. (स्वर्दे ि वा
हवर्दे िबाट)
कच्चा पर्दाथयको नाम

....................

स्रोत ................................... ( स्थानीय वा बाह्य)
नाम (बाह्वय/स्थानीय)स्रोत ............... अनुमाननत लागत
............

ाँ ी रु
कुल रु ........... अचल पुज

अचल पूशाँ जको नाम...........

ाँ ी रु
.......... चल पुज

बजारको नाम............... ढु वानी खचय ................. र्दुरी
जतमा वाहषयक अनुमाननत आतर्दानी रु ................
वाहषयक अनुमाननत नार्ा रु ................
महिला ............पुरुष .............. जतमा ..................

अन्त्य
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.................
.................

.................

१०. उद्यम समूिको हववरण
युवा उद्यम समूिको नाम :
उद्यममा सं लग्न िुने युवािरुको हववरण :

क्र.सं .

नामथर

पर्द

नलङ्ग

ठे गाना

उमेर

िै .

तानलमको नाम र

सतपकय

ननवेर्दकको

योग्यता

अवनध

नतबर

र्दस्तखत

१
२
३

(नोट : यो व्यवसाहयक योजनाको एउटा नमूना िो। उल्ले शखत हववरणिरु नछु टाई हवस्तृत सूचना
समावेि िुने गरी सृजनात्मक रुपमा व्यवसाहयक योजना बनाउन सहकनेछ ।)
समूि/सं स्थाको छाप

समूि/सं स्थाको

अध्यक्षको

र्दस्तखत :
नामथर :
नमनत :

अनस
ु ूची – ४
(र्दर्ा १७ को उपर्दर्ा (१) साँग सतबशन्त्धत)
प्रगनत प्रनतवेर्दनको ढााँचा
१

शजल्लाको नाम

२

युवा उद्यम समूिको नाम :

३

काययक्रमको पररचय :

४

काययक्रमको उद्देश्य :

५

उद्यम व्यवसाय सञ्चालनको हवनध-प्रहक्रया :

६

उद्यममा सतलग्न युवािरुको हववरण (जानतगत, नलङ्गगत) :
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क्र.सं .

नाम
थर

ठे गाना

नलङ्ग

र्दनलत जनजाती

व्रातिण
क्षेरी

सतपकय
मधेिी अन्त्य महिला पुरुष जतमा मोवाइल
नं

१
२
३
४
५
७

उद्यम सञ्चालन स्थान :

८

उद्यम सञ्चालन भएको नमनत :

९

उद्यम सञ्चालन अवनध :

१०

िाल सतम उद्यमले गरे को मुख्य कायय प्रगनत :

११

उद्यम सञ्चालन गर्दाय आइपरे का समस्यािरु

१२

ती समस्यािरु समाधानका लानग गररएका प्रयासिरु ...........................

१३

यस वषय अनुगमन गरे को पटक:

१४

अनुगमनवाट प्राप्त मुख्य मुख्य सुझाविरु र कायायन्त्वयनका लानग गररएका प्रयासिरु: ..............

....................................

(क) मुख्य सुझाविरु ...........................
(ख) कायायन्त्वयनका लानग गररएका प्रयासिरु. ..........................
(ग) केन्त्रवाट गनुप
य ने केिी भए ...................... .........................
१२

प्राप्त उपलव्धीिरु.............................................................

१३

ननष्कषय : ..........................................................

१४

सुझाव: ................................... ......................................

१५ अनुसूचीिरु :
(क) युवा उद्यम समूिको वैठकको ननणयय उतार प्रनत
(ख) काययक्रमवारे सरोकारवालािरुलाई जानकारी गराएको कागज-प्रमाणका प्रनतनलहपिरु
(ग) काययक्रम िुरु भएको जानकारी पर (हवनभन्न ननकायलाई ले शखएको परका प्रनतनलहपिरु)
(घ) काययक्रम अनुगमन तथा ननरीक्षणको नसलनसलामा ले खेको मन्त्तव्यको प्रनत
(ङ) काययक्रमसाँग सतवशन्त्धत र्ोटो र प्रनतवेर्दनको हवद्युतीय प्रनत
ाँ सतवशन्त्धत िाशजरी हववरण, भरपाई हववरण आदर्दको प्रनत र अन्त्य केिी
(च) सं चानलत काययक्रमसग
भए उल्ले ख गने ।
(छ) अशन्त्तम प्रनतवेर्दनको एक प्रनत हवद्युतीय प्रनत समेत उपलव्ध गराउने ।
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अनस
ु ूची – ५
पशिकाको ढााँचा

क्र.सं

सं तलग्न कागजात

थान

१.

पााँच वषे व्यावसाहयक योजना

२.

युवा उद्यम समूिका सबै सर्दस्यको नामावली

३.

व्यावसाहयक

उद्यम सञ्चालन

गने

समूिका

पाना सं ख्या

कैहर्यत

सबै

सर्दस्यिरूको नागररकताको प्रनतनलहप
४.

समूिका

सबै

सर्दस्यिरूको

मानथल्लो

िैशक्षक

योग्यताको प्रमाणपरको प्रनतनलहप
५.

सं स्था र्दताय तथा नहवकरण भएको प्रमाणपरको
प्रनतनलहप

६.
७.

स्थायी ले खा नतबरको प्रमाशणत प्रनतनलहप
सतबशन्त्धत क्षेरको तानलम प्राप्त भए प्रमाणपरको
प्रनतनलहप

८.

व्यावसाहयक उद्यम सञ्चालन गनयका लानग आवेर्दन
दर्दने समूिले गरे को ननणययको प्रनतनलहप

९.
१०.

गत आ. व. को ले खा पररक्षणको प्रनतवेर्दन
अन्त्य कागजातिरु
जतमा कागजातिरु

(नोट : पशिकाको १ नं मा भएको कागजातलाई सबैभन्त्र्दा मानथ र क्रमि सबैभन्त्र्दा तल ९ नं को
कागजात िुने गरी र्ाइलमा समावेि गने ।)
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