
तेस्रो पक्ष मलु्याङ्कनकालागि आशय पत्र पेश िने सम्बन्धी सूचना 

यवुाहरुको हक हहतको संरक्षण र सम्बर्द्धन िरी समनु्नत मलुकु गनमाधणकालागि सक्षम नािररक तयार 
िनध र यवुालाई सशक्तीकरण िरी यवुा सम्बन्धी हवषयको नीगत गनमाधण देखि कायाधन्वयन तहसम्मका 
आवश्यकता अनसुार उनीहरुलाई संलग्न िराई राहिय हवकासको मूल प्रवाहमा समावेश िने 
आवश्यक भएकोले राहिय यवुा पररषद् ऐन २०७२ अनसुार एउटा स्वायत्त सस्थाको रुपमा राहिय 
यवुा पररषद्को स्थापना भएको हो । 

नेपाली यवुाहरुलाई सबल प्रगतस्पधी र आत्मगनभधर बनाउँदै राज्यका हरेक अंिमा साथधक सहभागिता 
सगुनखित िरी नेपाललाई आधगुनक न्यायपूणध र समरृ्द् राि बनाउने दूरदृष्टीका साथ यवुा 
हवकासकालागि दीर्धकागलन रणनीगत यथु गभजन २०२५ ले पररकल्पना िरेको िणुस्तरीय र 
ब्यवसाहयक खशक्षा,  रोजिारी, उद्यम शीलता र सीपहवकास,  स्वास््य र सामाखजक सरुक्षा,  यवुा 
पररचालन सहभागिता र नेततृ्व हवकास,  िेलकुद र मनोरन्जन िरी पाँच आधार स्तम्भमा केखन्ित 
रही आफ्ना कायधक्रम र हक्रयाकलापहरु तजुधमा िरी कायाधन्वयन िरररहेको छ ।   

राहिय यवुा पररषद्ले आफ्नो स्थापना काल देखि नै यवुाका क्षेत्रमा हवगभन्न कायधक्रमहरु सञ्चालन 
िरररहेको सन्दभधमा यस गनकायबाट सम्पाददत समग्र कायधक्रमहरुको तेस्रो पक्षबाट मूल्याङ्कन िराई 
पररषद्लाई अझ सशक्त तलु्याउन आवश्यक भएकाले देहाय अनसुारको कायधशतधका आधारमा 
अनसुन्धानमलुक मूल्याङ्कन िनध इच्छुक तपखशल बमोखजमको योग्यता भएका संर् सस्था वा फमधबाट 
आशय पत्र  15 ददनगभत्रमा पेश िनध यो सूचना प्रकाशन िररएको छ ।  

कायधशतधहरुुः 

पररषदबाट सम्पादन भएका कायधक्रमहरुको मूल्याङ्कन िरी प्रगतवेदन पेश िने । 

संस्थाको योग्यताुः 

अनसुन्धानमा संलग् न हनुे परामशधदाता संस्था गनयमानसुार दताध भई कखम्तमा पाँच वषधको 
अनसुन्धानको क्षेत्रमा काम िरेको अनभुव भएको हनुपुने छ । चाल ुआ.व. २०७9/80 मा 
अनसुन्धान लिायतका परामशध सेवा ददने उद्देश्यले राख् िय यवुा पररषद् मा गनयमानसुार 
सूचीकृत  हनुपुने।व्यखक्तको हकमा मलु्य अगभवृहर्द् करमा दताध भएको र अनसुन्धानको 
क्षेत्रमा काम िरेको कखम्तमा १० वषधको अनभुव भएको हनुपुने छ । 



 

अध्ययनमा संलग् न व्यखक्त र योग्यता देहायानसुारको हनुपुने 

• अध्ययन समूहको नेततृ्व िने व्यखक्तुः हवद्यावाररगध िरी कखम्तमा पाँच वषधको अनसुन्धान 
कायधमा काम िरेको वा कखम्तमा दईुवटा अनसुन्धानको नेततृ्व िरेको अनभुव भएको हनुपुने 
। 

• अनसुन्धान कताधुः कखम्तमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन परुा िरेका र कखम्तमा दईुवषधको 
अनसुन्धान कायधमा काम िरेको अनभुव भएका कखम्तमा २ जना (मागथल्लो योग्यतालाई 
प्राथगमकता ददइने) । 

• त्याङ् क हवज्ञुः त्याङ् क शास्त्र हवषय गलई कखम्तमा स्नातकोत्तर तह परुा िरेको अनसुन्धान 
कायधमा त्याङ् क हवश् लेषण िने कायध िरेको कखम्तमा दईुवषधको अनभुव भएको १ जना 
(मागथल्लो योग्यतालाई प्राथगमकता ददइने) । 

• अन्य जनशखक्त आवश्यकता अनसुार व्यवस्थापन िनध सहकने । 

 


