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    स्विकृत मिमत : २०७५/०१/१४ 

राष्ट्रपमत यिुा िहिला उद्यि काययक्रि सञ्चालन काययहिमि, २०७५ 

१. पषृ्ठभमूि 

नेपाल सरकारको आ.ि. २०७४/७५ को नीमत तथा काययक्रििा आिा आकाश ओगट्ने िहिलाको 
श्रि, सीप, नेततृ्ि र कौशल हिकास गने काययक्रििरू सञ्चालन गरी राष्ट्र मनिायणको प्रत्येक तििा 
सिान सिभामगता समुनस्ित गनय, नेपाली िहिलाको आमथयक उन्नमत, प्रमतष्ठा तथा सम्िान प्रिर्द्यन गनय 
राष्ट्रपमत यिुा िहिला उद्यि काययक्रि सञ्चालन गररने उल्लेख गररएको छ । 

नेपालको संहििानले सबै प्रकारका हिभेद सहित लैहिक हिभेदको अन्तत्य गने संकल्पसहित िहिलाको 
अमिकारलाई िौमलक िकको रूपिा वथाहपत गरेको छ ।िहिला हिरुर्द् िामियक, सािास्िक, सांवकृमतक 
परम्परा, प्रचलन िा अन्तय कुनै आिारिा शारररीक, िानमसक, यौनिन्तय, िनोिैज्ञामनक िा अन्तय कुनै 
हकमसिको हिंसािन्तय कायय गनय नपाइने र यवता कायय काननु बिोस्िि दण्डनीय िनुे र पीमडतलाई 
काननु बिोस्िि क्षमतपमुतयको व्यिवथा गररएको छ । िहिलाका लामग अंस्शय तथा िंस्शय अमिकार 
सहित स्शक्षा, विाव्य, रोिगारी तथा सािास्िक सरुक्षािा हिशेष अिसर सहितको िक समुनस्ित गररएको 
छ । संहििानिा राज्यका नीमत अन्ततगयत असिाय एकल िहिलालाई सीप, क्षिता र योग्यताको 
आिारिा रोिगारीिा प्राथमिकता ददन ेििेशी सिदुाय, िसु्वलि र हपछडा िगयलाई आमथयक, सिास्िक 
तथा सााँवकृमतक अिसर र लाभको सिान हितरण, त्यवता सिदुाय मभत्रका हिपन्न नागररकको संरक्षण, 
उत्थान, सशस्िकरण, हिकास र आिारभतु आिश्यकता पररपमुतयका अिसर तथा लाभका लामग हिशषे 
व्यिवथा गने उल्लेख गररएको छ । सािास्िक सरुक्षा र सािास्िक न्तयाय प्रदान गदाय सबै मलि, क्षेत्र 
र सिदुायमभत्रका आमथयक रूपले हिपन्तलाई प्राथमिकता प्रदान गररने व्यिवथा गररएको छ ।  

 िानि हिकास सूचकाङ्किा पमछ परेका स्िल्लािरूका यिुा िहिलािरूलाई उद्यिशील बनाउन 
यिुा िहिलािरूलाई सशिीकरण गरी हिकासको िूलिारिा सिािेस गरी िलुकु र सिािप्रमत उनीिरूले 
मनिायिगनुयपने भमूिका प्रमत सकारात्िक र रचनात्िक सोच राख्न ेतर्य  सिग गराउाँदै राहष्ट्रय यिुा पररषद् 
ऐन २०७२ ले मनददयष्ट गरे अनसुार यिुा िहिलािरूिा क्षिता हिकास गने र उद्यितर्य  उन्तिूख गराई 
आत्िमनभयरता वथाहपत गदै िाने अमभप्रायले नेपाल सरकार राहष्ट्रय यिुा पररषद्ले ×राष्ट्रपमत यिुा िहिला 
उद्यि काययक्रि सञ्चालन काययहिमि, २०७५” बनाएको छ । 
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२. पररभाषा  

हिषय िा प्रसिले अको अथय नलागेिा यो काययहिमििा : 

क. “िन्तत्रालय” भन्नाले यिुा तथा खेलकुद िन्तत्रालय सम्झन ुपदयछ। 

ख. “पररषद्” भन्नाले राहष्ट्रय यिुा पररषद् सम्झन ुपदयछ । 

ग. “यिुा िहिला” भन्नाले सोह्र िषय देस्ख चालीस िषयसम्िको उिेर भएको यिुा िहिलालाई 
सम्झन ुपदयछ । 

घ. “उद्यि”भन्नाले िीहिकोपाियन िा आय आियनका लामग गररने मसियनात्िक आमथयक 
हक्रयाकलाप िा व्यिसाय िा उद्योगलाई सम्झन ुपदयछ। 

ङ. “सिूि”भन्नाले उद्यि सञ्चालन गनयका लामग मनिायण भएको यिुा िहिलािरुको सिूि 
सम्झनपुदयछ ।  

३. काययक्रिको उद्देश्य  

(क) उद्यिशीलताको िाध्यिबाट िहिलािरूको आमथयक, सािास्िक रूपान्ततरण गरी आत्िमनभयर 
तर्य  उन्तिखु गराइ ददगो हिकास िामसल गनुय,  

(ख) िहिला सशस्िकरणिा िोड ददन ु

    (ग) िहिलािरूलाई हिकासको िूलिारिा सिािेश गनुय । 

    घ) यिुािरूको सिायङमगण हिकासका लामग यिुा लस्क्षत काययक्रि संचालन गनुय । 

४. यिुा िहिला सिूििा सिािेश िनेु यिुािरूको आिश्यक न्तयूनति पेश 
गनुयपने कागिातिरू : 

क) वथानीय मनकायिा संवथा िा सिूि दताय भएको प्रिाणपत्रको प्रिास्णत,  

ख) १६ िषय पूरा भइ ४० िषय ननाघकेो नेपाली नागररक िहिलािरूको नागररकताको प्रिाण पत्रको 
प्रमतमलहपिरू, 

ग) सिूिको मनणयय प्रमतमलहप ।  
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५. काययक्रि कायायन्तियनका लामग संरचनात्िक व्यिवथा  

राष्ट्रपमत यिुा िहिला उद्यि काययक्रि राहष्ट्रय यिुा पररषदको आ.ि.२०७४/०७५ को विीकृत िाहषयक 
काययक्रि रिेको र सो को कायययोिनासिेत तयार भैसकेको अिवथा छ । यस काययक्रि कायायन्तियनका 
लामग सरोकारिालासाँग सिन्तिय गनय तथा नीमतगत िागयदशयन प्रदान गनयको लामग देिायबिोस्ििको 
राहष्ट्रय समिमत गठन गररनेछ ।  

५.१ राहष्ट्रय समितको गठन  

राष्ट्रपमत यिुा िहिला उद्यि काययक्रि सञ्चालन राहष्ट्रय समिमत गठन : काययक्रिको योिना मनिायण, 
कायायन्तियन, अनगुिन र िलु्याङ्कन गनय देिायबिोस्ििको एक राहष्ट्रय समिमत गठन िनुेछ : 

1 काययकारी उपाध्यक्ष राहष्ट्रय यिुा पररषद् संयोिक 

2 सिसस्चि यिुा ििाशाखा, यिुा तथा खेलकुद िन्तत्रालय सदवय 

3 सिसस्चि िहिला सशस्िकरण ििाशाखा, िहिला तथा बालबामलका 
िन्तत्रालय 

सदवय 

4 सिसस्चि उद्योग, िास्णज्य तथा आपमुतय िन्तत्रालय सदवय 

5 सिसस्चि संस्घय िामिला तथा वथानीय हिकास र सािान्तय प्रशासन 
िन्तत्रालय 

सदवय 

6 अध्यक्ष लघ ुउद्यि िािासंघ सदवय 

7 सिसस्चि, प्रशासहकय 
प्रिखु 

राहष्ट्रय यिुा पररषद् सदवय 
सस्चि 

५.२  राहष्ट्रय समिमतको काि, कतयव्य र अमिकार देिायबिोस्िि िनुेछ: 
(क) काययक्रिलाई नीमतगत िागयदशयन ददने,  

(ख) काययक्रिको िलु्याङ्कन तथा अनगुिन गने,  

(ग) काययक्रि कायायन्तियनका लामग आिश्यक िनशस्िको व्यिवथा गने  गराउने,  

(घ) काययक्रि कायायन्तियनका लामग आिश्यक स्रोत व्यिवथापन गने, 
(ङ) काययक्रि कायायन्तियनको क्रििा देस्खएका सिवया एंि िहटलता  सिािानका 
लामग आिश्यिा अनसुार नीमतगत मनणययिरू गने, गराउने,  

(च) काययक्रिको अनगुिन गरी पषृ्ठपोषण गने,  

(छ) आिश्यिानसुार प्रदेश, स्िल्ला र वथानीय तििा अमिकार प्रत्यायोिन गने,  

(ि) काययकारी समिमतलाई आिश्यक मनदेशन ददने, 
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५.३ बैठक सञ्चालन सम्बन्तिी व्यिवथा: 
(क) समिमतको बैठक सािान्तयतया प्रत्येक ६ िहिनािा बवनेछ । 

(ख) समिमतको बैठक पररषदले तोकेको वथान र सियिा िनुेछ । 

(ग) समिमतको बैठक बवदा गणपरुक संख्या ५०% भन्तदा बहि भएिा बवन 
 सहकनेछ । 

(घ) अध्यक्षको अनपुस्वथमतिा समिमतको बैठक आरु्िरू िध्येबाट छानेका 
 व्यस्िले अध्यक्षता गनेछ । 

५.४ राष्ट्रपमत यिुा िहिला उद्यि काययक्रि सञ्चालन काययकारी समितको  गठन: 
काययक्रिको योिना, कायायन्तियन, अनगुिन र िलु्याङ्कन गनय देिाय बिोस्ििको एक 
काययकारी समिमत गठन िनुेछ : 
1 प्रशासहकय प्रिखु राहष्ट्रय यिुा पररषद्          संयोिक 

2 उपसस्चि यिुा तथा खेलकुद िन्तत्रालय सदवय 

 

3 प्रमतमनमि यिुा िहिला शाखा साँग सम्िन्तिीत 
िहिला तथा बालबामलका हिभाग 

सदवय 

 

4 प्रमतमनमि उद्योग, िास्णज्य तथा आपमुतय िन्तत्रालय सदवय 

 

5 प्रमतमनमि घरेल ुतथा साना उद्योग हिभाग सदवय 

 

6 प्रमतमनमि लघ ुउद्यि ििासंघ सदवय 

 

7 उपसस्चि यिुा हिकास तथा उद्यि प्रिदयन शाखा, 
राहष्ट्रय यिुा पररषद 

   सदवय सस्चि 

 

आिश्यिा अनसुार काययकारी समिमतिा हिज्ञिरूलाई बैठकिा आिन्तत्रण गने र हिशेषज्ञ 
सेिा मलन सक्नेछ । 

५.५ राष्ट्रपमत यिुा िहिला उद्यि काययक्रि सञ्चालन काययकारी समिमतको काि, 
कतयव्य र अमिकार देिायबिोस्िि िनुेछ : 
(क) राहष्ट्रय समिमतबाट प्राप्त मनदेशनिरू कायायन्तियन गने गराउने,  

(ख) काययक्रि कायायन्तियनको मसलमसलािा आिश्यक सिन्तिय गने,  

(ग) बाहषयक काययक्रि तिुयिा गने 

(घ) काययक्रिको आिमिक सिीक्षा र िूल्याङ्कन गने  
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(ङ) आिश्यक पने आमथयक, प्रशासमनक तथा िनशस्ि व्यिवथापन गने,  

(च) काययक्रिको अनगुिन गरी पषृ्ठपोषण प्रदान गने,  

(छ) काययक्रि कायायन्तियन गदाय आिश्यक देस्खएिा अन्ततगयतका   
 मनकायिरूलाई मनदेशन ददने  

५.६ बैठक सञ्चालन सम्बन्तिी व्यिवथा: 
(क) समिमतको बैठक आिश्यकता अनसुार बवनेछ । 

(ख) समिमतको बैठक पररषदले तोकेको वथान र सियिा िनुेछ । 

(ग) समिमतको बैठक बवदा गणपरुक संख्या ५०% भन्तदा बहि भएिा बवन 
 सहकनेछ । 

५.७ वथानीय तििा अमिकार प्रत्यायोिन गनय सहकन े

िलुकु संस्घय संरचनािा गईसकेको िुाँदा वथानीय तिको आिश्यिा ििशसु गरी वथानीय 
तििार्य त काययक्रि कायायन्तियन गनय सहकनेछ । 

(क) वथानीय तििा रिेका स्िल्ला यिुा समिमतिरूले र्द्न्तर्द् प्रभाहित, अमत हिपन्न, दमलत, 
ििेसी, हपछडा िगय, तथा िसु्वलि िगयका िहिला लस्क्षत काययक्रि सप्तरी, मसरािा, 
सलायिी, िनषुा, ििोत्तरी, रौतिट, बारा, पसाय, निलपरासी, रूपन्तदेिी र कहपलबवत ुगरी 
िम्िा ११ स्िल्लाको लामग उद्यिशीलता, सशस्िकरण, रोिगारीिलुक, सीप हिकास 
तथा क्षिता अमभिहृर्द्को पहिचान गने,  

(ख) यिुा िहिलाका लामग उद्यिस्शलता सम्बन्तिी तामलिको आिश्यिा पहिचान गने,  

(ग)  पहिचान गररएका तामलि तथा काययक्रििरूको प्राथमिहककरण गने,  

(घ) तामलि प्रदायक संवथाको पहिचान गने, 
(ङ) काययक्रि सञ्चालनका लामग सरोकारिाला मनकायसाँग सिन्तिय गने,  

(च) काययक्रिको अनगुिन तथा िलु्याङ्कन गने,  

(छ) तामलि प्राप्त सिभागीिरू िध्येबाट के कमत िनाले रोिगारी प्राप्त गरेका छन ्सोको 
हििरण राख्ने, र  

(ि) राहष्ट्रय यिुा पररषद, राहष्ट्रय समिमत र काययकारी समिमतको मनदेशन बिोस्िि अन्तय 
काययिरू गने । 

६. राष्ट्रपमत यिुा िहिला उद्यि काययक्रि सञ्चालन हिमि: 
                  यस  काययहिमि अनसुार सिान प्रकृमतका कायय सञ्चालन गरररिेका सरकारी तथा गैर 

सरकारी संघसंवथिरूको सिन्तियिा मनम्न काययक्रििरू गने । 

(क) काययक्रि सञ्चालन गनय आिश्यक पने िन्तत्रालयिरू, हिभागिरू, कायायलयिरू, तामलि 
प्रदायक संघसंवथािरू आदद मनकायिरूसाँग आिश्यक सिन्तिय र सिकायय गरी कायय गने  
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(ख) सम्बस्न्तित स्िल्ला यिुा समिमतको कायायलय िार्य त लस्क्षत िगयबीच उद्यि सञ्चालन गनय 
आिश्यक हििरण िाग गने । 

(ग)  राष्ट्रपमत यिुा िहिला उद्यि काययक्रि सञ्चालन काययहिमि, 207५ सम्बन्तििा स्िल्ला यिुा 
समिमतको कायायलय प्रिखु र अध्यक्षिरूलाई अमभिखुीकरण गने ।  

(घ) राष्ट्रपमत यिुा िहिला उद्यि काययक्रि सञ्चालन गनयका लामग छामनएका स्िल्लािरूिा 
स्िल्ला यिुा समिमतको कायायलय िार्य त हपछमडएको, दमलत, ििेसी, िसु्वलि आदद बवती 
र िातिामत पहिचान गने ।  

(ङ)  एउटा बवतीिा १६-४० िषय उिेर मभत्रका हपछमडएको, दमलत, ििेसी, िसु्वलि आदद 
िगय र िामत िध्येबाट कस्म्तिा 20 िना यिुा िहिलािरू पहिचान, छनोट गरी वथानीय 
पामलकािा सिूि दताय गनय स्िल्ला यिुा समिमतको कायायलयले मसर्ारीस  गने।  

(च)  तामलि प्रदायक संघसंवथासाँग सिन्तिय गरी स्िल्ला यिुा समिमतको कायायलयले छनोट 
गरेका 20-20 िना िहिलािरूको सिूिलाई उनीिरूको िाग, चािना, क्षिता र 
अिश्यकता अनसुार उद्यिस्शलता र आत्िामनभयरता सम्बन्तिी तामलि प्रदान गने। 

(छ)  तामलि प्राप्त गरेका िहिला सिूिलाई उद्यि संचालनका लामग प्रमत व्यस्ि रू.१००। 
िम्िा गरी वथानीय िैंकिा खाता खेल्न लगाइ ॠण विरूप बीउपूाँिीका रूपिा प्रमत 
सिूि रू. ५०००००। (पााँच लाख) का दरले उपलव्ि गराउने र सो भौचरको प्रिास्णत 
प्रमतमलहप पररषदिा पठाउने । 

(ि)      उद्यि संचालनका लामग प्रदान गररएको ॠण रकि तोहकएको उद्यििा लगानी नगरी 
हिनामिना गरेको पाइएिा प्रचमलत कानून ििोस्िि असलुउपर गने व्यिवथा मिलाइनेछ  

(झ)  स्िल्ला यिुा समिमतको कायायलयको यिुा सम्िन्तिी सबै प्रकृमतको काययक्रि संचालन गनय 
वथानीय पामलकालाई आिन्तत्रण गने ।  

(ञ)  राष्ट्रपमत यिुा िहिला उद्यि काययक्रििा उपलब्ि गराइने िीउपूाँिी रकि ऋणको रूपिा 
उपलब्ि गराएपमछ हर्ताय गनुयपने भएकाले उद्यिी यिुा िहिलालाई सिकारीिा खाता 
खोली बचत, लगानी र असलुी काययिा संलग्न िनु स्िल्ला यिुा समिमतको कायायलयले 
अथिा वथानीय पामलकाले सियोग गने ।  

(ट)  उद्यिी सििुले छनोट गरेको िैंक िा सिकारीको खातािा राहष्ट्रय यिुा पररषदले उपलव्ि 
गराएको रू.५०००००। ऋण रकि सम्िन्तिीत स्िल्ला यिुा समिमतको कायायलयले 
प्रदान गने ।  

(ठ)      पररषदिाट उपलव्ि गराइएको ॠण रकि ५ िषयपमछ पररषदले तोहकएको घसु्म्तकोषिा 
हर्ताय गनुयपनेछ, यसरी हर्ताय भएको रकि पनु अको िहिला सिूििा लगानी गररनेछ । 

(ड)  यस काययक्रिका प्रिखु सल्लािाकार गााँउ/नगरपामलका प्रिखु र संरक्षक सम्िस्न्तित 
िडाका िडाध्यक्ष िा िडाध्यक्षले तोकोको पामलकाको सदवय िनुेछन ्।  
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(ि)       यिुा सिूिले िीऊपूाँिीका रूपिा उपलव्ि गराएको ॠण रकि सिूिका सदवयिरूलाई 
उद्यि व्यिसाय गनय मितो िा ििानी राखी न्तयून व्याििा ॠण ददन सक्नेछ । यसिाट 
आियन गरेको व्याि सिूिको खातािा िम्िा गने, सो कि सिूिको कोषको सम्पस्त्त 
रिनेछ । 

(ण)       सिूिले आर्नो कोष संचालन गनय स्िल्ला यिुा समिमत र सम्िस्न्तित िडाको राय 
परािशय मलइ कोषको िूल काययहिमििा निास्झने गरी पररचालन सम्िस्न्ति मभन्तदै काययहिमि 
िनाइ लागू गनय सक्नेछ । 

(त) तामलि प्रदायक संघसंवथासाँग सिन्तिय गरी लस्क्षत िगयको िाग, चािना, क्षिता 
र आिश्यकता अनसुारको तामलि स्िल्ला यिुा समिमतको काययलय िा वथानीय पामलकाले 
प्रदान गने । 

(थ) स्िल्ला यिुा समिमतको कायायलय िा वथानीय पामलकाले उद्यिीद्वारा उत्पाददत 
सािग्रीिरूको मबहक्र केन्तरिरूको वथापना तथा बिार प्रबर्द्यन गने व्यिवथा मिलाउने । 
(प्रचार प्रसार, सािग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र हितरण) 

(द) यस काययक्रिको िन्तत्रालय, राहष्ट्रय समिमत, काययकारी समिमत र पररषदले आिश्यकता 
ििशसु गरेिा िनुसकैु सियिा पमन अनगुिन र मनरीक्षण गनय सक्नेछ । 

(ि) उि रकि लगानी भए नभएको स्िल्ला यिुा समिमतको कायायलय िा वथानीय 
पामलकाबाट र पररषदसाँग सम्झौता भएको अम्रपाली इन्तभेष्टिेन्तट प्रा.मल. िाट मनयमित 
रूपिा अनगुिन, मनरीक्षण तथा िलु्याङ्कन गरी पररषदिा प्रमतिेदन पेश गने । 

७. हिस्त्तय व्यिवथापन : 
 राष्ट्रपमत यिुा िहिला उद्यि काययक्रि कायायन्तियन साियिमनक खररद ऐन, २०६३ तथा 
साियिमनक खररद मनयिािली, २०६४ को अमिनिा रिी गररनेछ । 

८. लेखापररक्षण : 

यस काययक्रितर्य को आन्ततररक लेखापररक्षण सम्बस्न्तित स्िल्लाको कोष तथा लेखा मनयन्तत्रक 
कायायलयबाट र अस्न्तति लेखापररक्षण ििालेखा पररक्षकको कायायलयबाट गररनेछ । 

९. हिहिि : 

९.१ अनगुिन तथा िलु्याङ्कन: 
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 सञ्चामलत काययक्रिको मनयमित तथा आकस्विक अनगुिन र िूल्याङ्कन राहष्ट्रय  समिमतले गनेछ 
। तर आिश्यकता अनसुार काययकारी समिमतले काययक्रिको  अनगुिन तथा िलु्याङ्कन गनेछ । 

९.२ व्याख्या गने अमिकार : यो काययहिमििा भएको कुनै कुरा अवपष्ट भएिा राहष्ट्रय समिमतले 
गरेको व्याख्या नै अस्न्तति िनुेछ । 

९.३ बािा अड्काउ रु्काउने : यो काययहिमिको कायायन्तियनिा कुनै बािा अडकाउ  परेिा 
राहष्ट्रय यिुा पररषदले  त्यवतो बािा अड्काउ रु्काउन सक्नेछ । 


