यव
ु ा उद्यम काययक्रम सञ्चालन ननर्दे शिका
२०७६

मन्थली नगरपाशलका
मन्थली, रामेछाप
स्वीकृत शमनत २०७६/०३/०२

युवा उद्यम काययक्रम सञ्चालन ननर्दे शिका, २०७६
प्रस्तावना: राष्ट्रिय यव
ु ा नीति, २०७२ र यथ
ु भिजन २०२५ अनस
ु ार मल
ु क
ु मा ववभिन्न क्षेत्रका यव
ु ा वर्गमा
उद्यमशीलिा, भसजगनशीलिा िथा सीपको ववकास र्री स्वरोजर्ार र उत्पादनको माध्यबाट समद्
ृ ध नेपाल
तनमागणका लागर् सक्रिय युवाका समूहलाई नर्रपाभलका भित्रको एक वडाका समूह वा संस्थामा रहे का अगधकिम
दश युवा सष्ट्ममभलि एक उद्यम कायगिमलाई प्रिावकारी रूपमा कायागन्वयन र्नग एवं सफल युवा व्यवसायी
बनाउनका लागर्स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा २ ले ददएको अगधकार प्रयोर्
र्री मन्थली नर्रपाभलकाले यो तनदे भशकाजारी र्रे कोछ ।
पररच्छे र्द –१
प्रारम्भिक
१.

संक्षक्षप्ि नाम र प्रारमि: (१) यो तनदे भशकाको नाम "युवा उद्यम कायगिम सञ्चालन तनदे भशका, २०७६"
रहे कोछ ।
(२) यो तनदे भशकानर्रकायगपाभलकाले स्वीकृि र्रे को भमति दे खि लार्ुहुनेछ ।

२.

पररिाषा: ववषय वा प्रसङ्र्ले अको अथग नलार्ेमा यस तनदे भशकामा,
(क)

"यव
ु ा उद्यम कायगिम"िन्नाले नर्रपाभलकाबाट दफा ३ मा उल्लेखिि क्षेत्रमा यव
ु ा नीति

बमोष्ट्जम

१६—४० बषग उमेर समूहका नेपाली युवाहरुलाई लक्षक्षि र्री युवाहरुको समूह, उद्योर् वा

युवाको

संघसंस्थाको माध्यमबाट युवाहरुको सीप, दक्षिा बद्
ृ गध र्री सफल व्यवसायी

बनाउने राष्ट्रिय

अभियानलाई समझनु पछग ।

(ि)

“मन्त्रालय” िन्नाले युवा िथा िेलकुद मन्त्रालय समझनु पछग ।

(र्)

“पररषद्” िन्नाले राष्ट्रिय यव
ु ा पररषद् समझनु पछग ।

(घ)

“युवा”िन्नाले सोह्र वषग दे खि चालीस वषगसममको उमेर िएको व्यष्ट्ति समझनु पछग ।

(ङ)

"उद्यम"िन्नाले जीववकोपाजगन, स्वरोजर्ार वा आय आजगनका लागर् र्ररने भसजगनात्मक, आगथगक
कृयाकलाप, व्यवसाय वा उद्योर्लाई समझनु पछग ।

(च)

"समूह"िन्नाले उद्यम सञ्चालन र्नगका लागर् तनमागण िएको युवाको समूह समझनुपछग ।

(छ)

"संघसंस्था"िन्नाले प्रचभलि कानन
ु बमोष्ट्जम दिाग िई अववतछन्न काम र्रे का संघसंस्थालाई

समझनु

पछग ।
(ज)

"सभमति"िन्नाले ष्ट्जल्ला युवा सभमति समझनु पछग ।

(झ)

"अध्यक्ष"िन्नालेष्ट्जल्ला युवा सभमतिकोअध्यक्षलाई समझनु पछग ।

(ञ)

"उपाध्यक्ष"िन्नालेराष्ट्रिय युवा पररषद्को उपाध्यक्षलाई समझनु पछग ।

(ट)
र्री

"उद्यमी"िन्नाले आयआजगन र्ने उद्दे श्यले उद्योर् ब्यवसाय सञ्चालनका लागर् जोखिम बहन
लर्ानी र्ने ब्यष्ट्ति वा समूहलाई समझनुपछग ।

(ठ)

"व्यवसाय परामशग सेवा"िन्नालेब्यवसायको सुसञ्चालन ववकास िथा स्िरोन्नतिका लागर् प्रदान
र्ररने प्राववगधक िथा व्यवस्थापकीय सहयोर् र सेवालाई समझनु पछग ।

(ड)

"साझेदार संस्था"िन्नाले कायगिम सञ्चालनका लागर् प्राववगधक सेवा र सहयोर् उपलव्ध र्राई
साझेदारीमा काम र्ने संस्थालाई समझनुपछग ।

(ढ)

"ववत्तीय सेवाप्रदायक संस्था" िन्राले नेपाल रारिबैकबाट वववत्तय कारे वार र्नग स्वीकृि प्राप्ि संस्था
वा वववत्तय कारोवार र्ने उदे श्य राखि कानुन वमोष्ट्जम दिाग िएका सहकारीलाई

समझनुपछग ।

(ण)

×घम
ु िीकोष िन्नाले"ऋण लर्ानी िएको रकम क्रफिाग िई जममा हुन आएको रकम समझनप
ु छग ।

(ि)

"बेरोजर्ार व्यष्ट्ति"िन्नाले आयआजगन हुने कुनै पतन पेशा व्यवसायमा तनयभमि रुपमा संलग्न
नरहे को व्यष्ट्ति समझनु पछग ।
पररच्छे र्द – २
लक्षित समूह तथा उद्यम िेत्र

३. लक्षक्षि समह
ू : (१) सोह्र वषग दे खि चालीस वषगसममको उमेर समह
ू का नेपाली यव
ु ा (कमिीमा पतन यव
ु ा मदहला
५० प्रतिशि) यस कायगिमका लक्षक्षि समूह हुनेछन ् ।
(२)

भसमान्िकृि वर्गका युवालाई ववशेष प्राथभमकिा ददईने छ ।

४. युवा व्यवसातयक उद्यम क्षेत्र: युवाबाट व्यावसातयक उद्यम र्नग सक्रकने व्यावसातयक क्षेत्रहरु दे हाय वमोष्ट्जम
रहने छन ् (क)

कृवष िथा पशप
ु ंतछमा आधाररि उद्यम व्यवसाय,

(ि)

बन (जडीबुटी, बनपैदावार) मा आधाररि उद्यम व्यवसाय,

(र्)

ववज्ञान िथा सूचना प्रववगध र सञ्चारमा आधाररि उद्यम व्यवसाय,

(घ)

पयगटनप्रवद्गधन (होटे ल, होमस्टे , ररसोट) मा आधाररि उद्यम व्यवसाय,

(ङ)

तनमागणमा आधाररि उद्यम व्यवसाय,

(च)

हस्िकला, मतु िगकला, गचत्रकलामा आधाररि उद्यम व्यवसाय,

(छ)

संस्कृति, सादहत्य सज
ृ ना, र्ीि संर्ीिमा आधाररि िई र्ररने उद्यम व्यवसाय,

(ज)

नर्रपाभलकाले आवश्यकिा महसुस र्री छनौट र्ररने अन्य उद्यम व्यवसाय ।
पररच्छे र्द – ३
व्यावसानयक उद्यम छनौटका आधार

५. व्यावसातयक उद्यम छनौटका आधार: दफा ४ मा उल्लेखिि उद्यम क्षेत्रहरूमध्ये कुनै एक क्षेत्रमा कायग र्नग
नर्रपाभलका क्षेत्रको एक वडा भित्रका कष्ट्मिमा ५ दे खि १०जना यव
ु ाको समह
ू , उद्योर् एवं संघसंस्थालाई
उद्यम सञ्चालन र्नगका लागर् छनौट र्नग दे हायका आधारहरू तनधागरण र्ररएको छ :

युवा उद्यम समूहमा समावेश हुने युवाको न्यूनिम योग्यिााः

(१)

(२)

(क)

१६ (सोह्र) वषग पुरा िई ४० (चालीस) वषग ननाघेको नेपाली नार्ररक हुनुपने,

(ि)

नैतिक पिन दे खिने कुनै फौज्दारी अभियोर्मा अदालिवाट सजाय नपाएको,

(र्)

सरकारी चल अचल समपतिको दरु
ु पयोर् नर्रे को,

(घ)

कष्ट्मिमा आधारिूि िहको (कक्षा ८ उिीण) भशक्षा हााँभसल र्रे को,

(ङ)

मानभसक सन्िुलन िएको ।

युवा समूहको तनमागणाः
(क)

बेरोजर्ार युवा हुनुपने,

(ि)

कमिीमा ५० प्रतिशि युवा मदहला हुनुपने,

(र्)

भसमान्िकृि िथा उद्यमी यव
ु ाहरु िथा मेडपा, प्राववगधक भशक्षा िथा व्यवसातयक िाभलम
पररषद¸ व्यावसातयक िथा सीप ववकास िाभलम केन्र आदद जस्िा उद्यम समवष्ट्न्ध

िाभलम
(३)

प्रदान र्ने संस्थाबाट िाभलम प्राप्ि र्रे का युवालाई ववशेष प्राथभमकिा ददइनेछ ।
समूहका लागर् न्यूनिम आधारहरू:
(क)

प्रचभलि कानुन बमोष्ट्जम दिाग िई तनयमानुसार नववकरण िएको,

(ि)

युवाको हक दहिको संरक्षण र समवद्गधनको क्षेत्रमा काम र्ने उद्दे श्य िएको,

(र्)

अनस
ु च
ू ी – २ बमोष्ट्जमको ढााँचामा तनवेदन र अनस
ु च
ू ी – ३ बमोष्ट्जमको ढााँचामा

व्यवसातयक योजना संलग्न र्रे को,
(घ)

कालो सूचीमा नपरे को ।

युवा समूह िथा संघ संस्थाले प्रस्िाव र्रे को ब्यवसातयक प्रस्िावना मूल्याङ्कनका आधारहरू:

(४)

ि.सं.

मूल्याङ्कनका आधारहरु

अंक (बढीमा)

१

प्रस्िाववि उद्यमको व्यवसातयक कायगयोजना ५ (वषग)

२०

२

समावेशी सहिागर्िा

१०

३

स्थानीय स्रोिमा आधाररि

१५

४

आगथगक लर्ानीको सतु नष्ट्श्चििा

१०

थप रोजर्ारी भसजगना र्ने

१५

बजारको सुतनष्ट्श्चििा

१५

जममा:

१००

५
६
७

मानवीय

स्रोि (िाभलम प्राप्ि युवा)

१५

द्रष्टव्यः पररयोजना छनौटको मुख्य आधारः प्राववगधक भशक्षा िथा व्यवसातयक िाभलम पररषद्(CTEVT),
व्यवसातयक भशक्षा िथा िाभलम अभिवद्
ृ गध पररयोजना (EVENTPROJECT),र्ररवी तनवारणका लागर् लघु उद्यम
ववकास कायगिम(MEDPA), ष्ट्जल्ला घरे लु िथा साना उद्योर् कायागलय, ष्ट्जल्ला कृवष ववकास कायागलय, मदहला

िथा बालबाभलका कायागलय, घरे लु ववकास सभमति, राष्ट्रिय युवा पररषद्,

तनष्ट्जस्िर आददबाट ब्यावसातयक

िाभलम प्राप्ि र्रे का र सवै िन्दा वढी युवा रहे को तनवागचन क्षेत्रको वडाबाट आएको उद्यम प्रस्िावलाई ववशेष
प्राथभमकिा ददई मागथका आधारमा पररयोजना छनौट र्नुग पनेछ र िाभलम प्राप्ि नर्रे का अन्य युवालाई
िमशाः समवष्ट्न्धि संस्थाहरुको सहकायगमा िाभलम प्रदान र्दै लैजाने व्यवस्था र्नप
ुग नेछ ।
पररच्छे र्द – ४
उद्यम छनौट तथा सभझौता
६. उद्यम छनौट: (१) उद्यम कायगिममा सहिागर्िाका लागर् नर्रपाभलकाले इच्छुक युवा समूहको जानकारीका
लागर्

३०

ददने

सावगजतनक

सूचना

प्रकाशन

र्री

उति

सच
ू ना

नर्रपाभलकाको

वेवसाइट

www.manthalimun.gov.np समेि राख्ने छ साथै नर्रपाभलकाले समपूणग वडा कायागलयहरुलाई जानकारी
र्राउनेछ । नर्रपाभलकाले पतन सवैलाई सो सच
ग नेछ ।
ू ना जानकारी र्राउने र्री सावगजतनक र्नुप
नर्रपाभलकाले आवश्यकिा अनुसार १५ ददन सममको समय थप र्री प्रस्िाव आह्वान र्नग सतनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोष्ट्जम सूचना प्रकाभशि िएपतछ नर्रपाभलका क्षेत्रको एक वडा भित्रका कष्ट्मिमा

५ दे खि १० जनाको युवा समूह, उद्यम िथा संघ संस्थाले उद्यम सञ्चालन र्नगको लागर् तनवेदन ददन चाहे मा
सोही सूचनामा उल्लेखिि मयाद भित्र प्रस्िावपत्र सदहि अनुसूची –२ बमोष्ट्जमको ढााँचामा समबष्ट्न्धि
नर्रपाभलकाको कायागलयमा तनवेदन ददनप
ु नेछ ।
(३)

नर्रपाभलका उद्यम छनौट सभमति: नर्रपाभलकाको कायागलयमा प्राप्ि िएका तनवेदन र

अनुसूची – ३ बमोष्ट्जमको ढााँचामा व्यवसातयक योजना मूल्याङ्कन र्री छनोट र्नग दे हायको युवा उद्यम
मुल्याङ्कन सभमति रहनेछ ।
(क)

सामाष्ट्जक ववकास सभमतिको संयोजक

(ि)

कायगपाभलका सदस्यहरुमध्ये बाट एक जना मदहला सदस्य

(र्)

नर्र प्रमुिले िोकेको ववत्तीय सेवा प्रदायक संघ संस्थाको प्रतितनगध एक जना– सदस्य

(घ)

प्रमुि प्रशासकीय अगधकृि

– सदस्य

(ङ)

भशक्षा, यव
ु ा र िेलकुद शािा प्रमि
ु

– सदस्य

(च)

आगथगक ववकास शािा प्रमि
ु

(छ)

प्रस्िाब परे का उद्यमसाँर् समबष्ट्न्धि क्षेत्रको ववज्ञ प्रतितनगध ।(घरे ल,ु कृवष, िेटेनरी, पश,ु

–

अध्यक्ष
– सदस्य

– सदस्य सगचव

ववज्ञान प्रववगध आदद)लाई आमन्त्रण र्नगसक्रकने छ ।
द्रष्टव्य: म्जल्ला युवा सशमनतको अध्यिलाई आमम्न्त्रत गनप
ुय नेछ ।
(४)

नर्रपाभलका उद्यम छनोट सभमतिको बैठक समबन्धी तनदे भशका सो सभमति आाँफैले तनधागरण

र्रे बमोष्ट्जम हुनेछ ।

(५)

सभमतिले प्राप्ि िएका व्यवसातयक प्रस्िावहरु मुल्यांकन र्री ७ ददन भित्र आफनो राय सदहि

स्वीकृिको लागर् नर्रपाभलका कायागलयमा पेश र्नुग पनेछ।
(६) नर्रपाभलका उद्यम छनौट सभमतिको बैठकमा ववत्तीय कारोवार र्नग छनौट िएको ववत्तीय संस्थालाई
अतनवायग रुपमा आमन्त्रण र्नप
ुग नेछ र आवश्यकिा अनस
ु ार उद्यमको व्यावसातयक प्रस्िावको ववषय क्षेत्र
अनुसार अन्य ववशेषज्ञहरु आमन्त्रण र्नग सतनेछ ।
(७) नर्रपाभलकाउद्यम छनौट सभमतिले र्ने कायगहरु दे हाय वमोष्ट्जम छन ्:
(क)

नर्रपाभलका उद्यम छनौट सभमतिले छनौट िएका व्यवसातयक प्रस्िावको ववस्िि
ृ

अध्ययन, िथा मूल्यांकन र्री कायगपाभलकामा स्वीकृिका लागर् भसफाररस र्री पठाउने।
(ि)

कायगपाभलकाले आवश्यक दे िेमा उद्यम संचालन कायागन्वयन र्ने क्षेत्रको अनर्
ु मन

तनरीक्षण र्नक
ुग ा साथै सरोकारवालाहरुसाँर् सोधपुछ,ववचार ववमशग र्नग सतनेछ ।
(र्)

नर्रपाभलका उद्यम छनोट सभमतिले भसफाररस र्रे का प्रस्िाव नर्रपाभलकाले समझौिा र

कायागन्वयनका लागर् स्वीकृि र्नेछ।
(घ)

उद्यमी समूहले उद्यम र्नगका लागर् ऋण प्राप्ि र्रे पतछ कुनै कारणले उद्यम र्नग

नसकेको अवस्थामा नर्रपाभलकाले सो को अनुर्मन र्री ित्काल कारण सदहि दोश्रो िममा रहे को उद्यम
संचालन र्नग समझौिा र कायागन्वयन र्नेछ।
(ङ)

उद्यमी समूहको सदस्यहरु मध्ये कुनै एक सदस्यले उद्यम र्नग र्नग छोडी किै र्एमा,

उद्यमीको मत्ृ यु िएमा अथवा िार्ेमा सो सदस्यको सट्टा सोही वडाको १६ दे खि ४० बषग भित्रका इच्छुक अको
युवालाई आवश्यक प्रकृया पुरा र्री समावेश र्राउन सक्रकनेछ।
(च)

कुनै कारणले व्यवसाय पररवनग र्नग चाहे मा वा पदहले पेश र्रे को प्रस्िाव योजना

सञ्चालनमा बाधा अड्चन आइपरे मा नर्रपाभलकामा कारण सदहि तनवेदनको साथमा अको प्रस्िाववि योजना
ददन सतनेछ र नर्रपाभलकाले कारण मनाभसव दे िेमा कायगपाभलकाको तनणगय अनुसार कायागन्वयन र्ररनेछ।
७.

उद्यम समझौिा: (१) छनौट िएका युवा उद्यमको समूह र नर्रपाभलका िथा वववत्तय सेवा प्रदायक
संस्थाबीच नर्रपाभलकाले िोकेको ढााँचामा त्रत्रपक्षीय समझौिा र्ररनेछ ।यसमा नर्रपाभलकाको कायागलय,
उद्यमको लागर् छनौट िएका यव
ु ा समह
ू र वववत्तय सेवाप्रदायक संस्था रहनेछन ् ।
(२)

समझौिाको प्रथम पक्ष नर्रपाभलकाको कायागलय र दोस्रो पक्षववत्तीय सेवा प्रदायक संघसंस्था र

िेश्रो पक्षमा समबष्ट्न्धि उद्यमी युवा समूह हुनेछन ् ।
(४)

समझौिाको िीन प्रति हुनेछ । एक प्रति समवष्ट्न्धि युवा समूहलाई¸ एक प्रति नर्रपाभलकामा,

एक प्रति वववत्तय कारोवार र्नग छनौट िएको ववत्तीय सेवाप्रदायक संस्थामा पठाउनप
ु नेछ ।
पररच्छे र्द – ५
कोष तथा लेखा परीिण

८.

वजेट: (१) युवा उद्यम सञ्चालन व्यवसातयक प्रस्िावहरु स्वीकृि िए पतछ समवष्ट्न्धि युवा उद्यम
समुहको बैठकको तनणगयानुसार नर्रपाभलकाको कायागलय प्रमुिको भसफाररसमा युवा उद्यमी समूहको
अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष वा लेिा हे ने सदस्यको संयुति दस्िििबाट बैँक वा वववत्तय संस्थामा िािा
सञ्चालन र्ररनेछ ।
(२)

प्रस्िावना स्वीकृि िई ऋण प्राप्ि र्ने युवा समूहले व्यवसातयक प्रस्िावनाको कुल वजेटको २०

प्रतिशि वरावरको रकम उपदफा १ बमोष्ट्जमको बैंक िथा वववत्तय संस्थाको िािामा अगिम जममा र्री सोको
बैंक िौंचर समबष्ट्न्धि नर्रपाभलकाको कायागलयमा पेश र्नप
ुग नेछ ।
(३)

त्रत्रपक्षक्षय समझौिा िइ सकेपतछ उद्यमी समूहले अतनवायग रुपले वैंक िथा वववत्तय सेवा प्रदायक

संस्थाको िािामा २० प्रतिशि रकम जममा र्रे को एक हप्िा भित्र व्यावसातयक प्रस्िावनाको आधारमा ववत्तीय
कारोवारका लागर् छनौट िएको सेवाप्रदायक संस्था माफगि पदहलो क्रकस्िा ५० प्रतिशि रकम र समझौिा
वमोष्ट्जम उद्यमको कायगप्रर्तिको आधारमा बााँकी ५० प्रतिशि रकम नर्रपाभलकाको कायागलयले स्थलर्ि
अनुर्मन र्री समबष्ट्न्धि समूह िथा संस्थाको िािामा तनकासाको लागर् वववत्तय संस्थालाई भसफाररस र्नेछ ।
उद्यमको प्रकृति हे री एकैपटक रु ५००००० उपलब्ध र्राउन पतन सक्रकनेछ
(४)

।

नर्रपाभलकाको कायागलय माफगि व्यवसायीक योजना अनस
ु ार बढीमा रु. ५,००,०००।— (अक्षरुपी

पााँच लाि) समम उद्यम सञ्चालनको लागर् कायग योजनामा उल्लेि िएअनुसार आवश्यक पने प्रववगध
व्यवस्थापनको लागर् त्रबना व्याज ऋण उपलब्ध र्राउनेछ ।
(५)

प्रत्येक समूह िथा संघ संस्थाले प्राप्ि िएको रकम एक वषगसमम पूणगरुपमा पररचालन र्नग

पाउनेछ । कुल ऋण रकमको दोस्रो वषग दश प्रतिशि, िेस्रो वषग चाभलस प्रतिशि, चौथो वषग ५० प्रतिशि रकम
र्री चार वषग भित्र पण
ू ग रुपमा िोकेको यव
ु ा उद्यम ववकास घम
ु िी कोष िािामा क्रफिाग र्नप
ुग नेछ । यदद समह
ू ले
दोस्रो वषगदेखि मागथ िोक्रकएको न्यूनिम ् रकम बाहे क बढी रकम िोक्रकएको समय अर्ावै क्रफिाग र्नग चाहे मा
क्रफिाग र्नग सक्रकनेछ ।
(६)

युवा उद्यम समूहले प्राप्ि ऋण व्यवसायको व्यवसातयक योजना अनुसार ४ बषग भित्र

नर्रपाभलकाले िोकेको बैंक िािामा क्रफिाग र्ररसतनप
ु नेछ। ऋण ित
ु िानी समबन्धी प्रक्रिया ऋण समझौिामा
उल्लेि िए बमोष्ट्जम हुनेछ ।
९.

युवा उद्यम ववकास घुमिी कोष : (१)

युवा उद्यम सञ्चालनको लागर् नर्रपाभलकाको छुट्टै बैंक

िािा हुनेछ । यस कोषमा नर्रपाभलकाको रकम, युवा उद्यममीले ऋण क्रफिाग र्रे को रकम िथा
सहयोर्ी संघ संस्था वा तनकायले युवा उद्यम ववकासका लागर् उपलव्ध र्राएको रकम जममा हुनेछ।
(२)

नर्रपाभलकाले यसरी यव
ु ा समह
ू द्वारा सञ्चाभलि उद्यमको समह
ू वा संघसंस्थाबाट क्रफिाग िएको

रकम यव
ु ा उद्यम ववकास घष्ट्ु मि कोष माफगि अन्य क्षेत्रका यव
ु ा समह
ू लाई पन
ु ाः यव
ु ा उद्यमको क्षेत्रमा लर्ानी
ववस्िार र्दै लैजानेछ । यसका लागर् नर्रपाभलकाले युवा उद्यम ववकास घुमिी कोष सञ्चालन समवन्धी छुट्टै
तनदे भशका बनाई लार्ू र्नेछ ।

(३)

युवा समूहबाट िोक्रकएको अवगधमा ऋण रकम क्रफिाग नर्रे मा त्रत्रपक्षीय समझौिामा उल्लेि

िएबमोष्ट्जम र सो उल्लेि निएकोमा प्रचभलि कानून बमोष्ट्जम हजगना सदहि (प्रचभलि तनयमानुसार लाग्ने
ब्याज) सदहि ऋण रकम तनज वा तनजका एकाघरका अभििावकको नाममा रहे को चल अचल समपवत्तबाट
सरकारी बााँकी सरह असूल उपर र्ररनेछ ।
१०.

लेिा परीक्षण: (१) युवा समूहहरुद्वारा सञ्चाभलि उद्यमको लेिा प्रणाली नर्रपाभलकाले िोकेको
ढााँचामा राख्नुपनेछ ।
(२)

उद्यमको आगथगक कारोवारको लेिापरीक्षण नेपाल चाटग र एकाउन्टे न्ट संस्थामा सूगचकृि िएका

दिागवाला लेिापरीक्षक मध्येबाट र्राउनु पनेछ । यसरी लेिापरीक्षण र्राउाँ दा कायगिम िफगको प्रतिफल,
उपलब्धी र प्रिावका आधारमा प्रर्ति ववश्लेषण अतनवायग रुपमा र्नप
ुग नेछ ।
(३)

लेिा परीक्षणको प्रतिवेदन नर्रपाभलकाको कायागलयमा लेिापरीक्षक तनयुति िएको एक मदहना

भित्र पेश र्नप
ुग नेछ ।
(४)

युवा

समूहले

लेिा

परीक्षणको

प्रतिवेदन

नर्रपाभलकाको

कायागलयमा

पठाउनु

पनेछ।

नर्रपाभलकाको कायागलयले नर्र िररको लेिापरीक्षण प्रतिवेदन एकीकृि र्री प्रर्ति वववरण कायगपाभलकामा पेस
र्नुप
ग नेछ । नर्रपाभलकाले प्राप्ि लेिापरीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएका ववषयहरुमा सध
ु ार र्नप
ुग नेछ।
पररच्छे र्द– ६
सरोकारवाला ननकायको िूशमका
११. नर्रपाभलकाको िूभमका:
(क)

युवा उद्यम कायगिम समबन्धी सूचना सवै वडामा समप्रेषण र्ने,

(ि)

िोक्रकएको समयमा प्राप्ि प्रस्िावनाहरु दिाग र्ने,

(र्)

कायगपाभलकाबाट स्वीकृि िएका यव
ु ा उद्यम समह
ू लाई तनदे भशका बमोष्ट्जमको प्रकृया परू ा
र्री समझौिा र्री ऋण प्रवाह र्ने ।

(घ)

ब्यावसातयक उद्यमको तनयभमि अनुर्मन तनरीक्षण र्ने ।

(ङ)

उद्यमलाई प्रिावकारी रुपमा सञ्चालन र्नग िथा सहज बजारीकरण र्नग आवश्यक

परृ ठपोषण ददने र आवश्यकिानस
ु ार ववज्ञहरु माफगि परामशगको ब्यवस्था र्ने¸
(च)

नर्रपाभलकामा रहे का अन्य उद्यम सञ्चालनमा संलग्न सरकारी तनकायहरु बीच

समन्वय र्दै कायगिमलाई प्रिावकारी र पररणाममुिी बनाउने।
(छ)

आफनो क्षेत्रमा स्थापना िएका युवा उद्यमको सफलिापूवक
ग सञ्चालनका लागर् स्थानीय स्रोि साधनको

उपलव्धिामा

सहजीकरण, अनुर्मन

तनरीक्षण, परृ ठपोषण,

उद्यमको

वारे मा

जानकारी

उपलव्ध

र्राउन

समन्वयकारी िभू मका तनिाउने।
(ज) स्थानीय यव
ु ाहरुलाई ब्यावसातयक सीप प्रदान िथा स्वरोजर्ार र्राउन यव
ु ा पररषद्लाई आवश्यक पने
िथ्याङ्क लर्ायि अन्य ववषयहरु अद्यावगधक र्री राख्ने।

१२.

ष्ट्जल्ला ष्ट्स्थि अन्य तनकाय-कृवष ज्ञान केन्र, घरे लु, ष्ट्जल्ला समन्वय सभमतिको कायागलयको िूभमका :
ष्ट्जल्लामा रहे का तनकायसाँर् व्यावसातयक उद्यमको पदहचान, छनौट, िाभलम प्रदान, प्रववगध हस्िान्िरण,
स्रोि साधनको उपलव्धिा बजारीकरण, व्यावसातयक परामशग, परृ ठपोषण, अनर्
ु मन तनरीक्षण, आदद कायगमा
सहकायग र्नुग हुनेछ ।
पररच्छे र्द ७
समन्वय तथा सहकायय

१३.

समन्वय िथा सहकायग :

(१)

नर्रपाभलकामा युवा समूहद्वारा प्रस्िाववि उद्यम सञ्चालनको

लागर् प्राववगधक सहयोर्को लागर् तनब्यागजी ऋण प्रदान र्ने व्यवस्था िएकोले उद्यमको प्रिावकारी
कायागन्वयनका लागर् नर्रपाभलकाले ववभिन्न सरकारी, र्ैर सरकारी िथा तनजी संघसंस्थाहरुसंर् समन्वय
र्नग सतनेछ ।
(२)

पररषदको मुख्य उद्दे श्य बेरोजर्ार युवा समूहलाई उद्यमभशलिाको ववकास र्री सफल उद्यम

सञ्चालनमा सहयोर् र्ने रहे को र नेपाल सरकार, उद्योर् मन्त्रालयसंर् द्ववपक्षीय समझदारीपत्रका आधारमा"
र्ररवी तनवारणको लागर् लघु उद्यम ववकास कायगिम (MEDPA) संर् समन्वय र्ररनेछ ।लघु उद्यम ववकास
कायगिमसंर् समन्वय र्री संिाव्य उद्यमी युवाहरुलाई सीपमूलक िाभलम उपलब्ध र्राउन समन्वय र्ररनेछ ।
नर्रपाभलकाले प्रत्येक तनवागचन क्षेत्रमा यव
ु ा समह
ू छनौट र्री नर्र स्िरीय घरे लु िथा साना उद्योर् कायागलय
िथा घरे लु ववकास सभमतिसंर् समन्वय र्री कायगिम सञ्चालन र्ररनेछ
(३)

।

नर्रपाभलकाले उद्यम कायगिम सञ्चालन र्ने अन्य तनकाय CTEVT, व्यावसातयक सीप ववकास

िथा िाभलम केन्र, भशक्षा मन्त्रालय अन्िर्गि सञ्चाभलि EVENT पररयोजना¸ युवा स्वरोजर्ार कोष, बाखणज्य वैंक,
ववत्तीयसंस्था, ववमा कमपनी र राष्ट्रिय संघसंस्थासंर् आवश्यकिा अनस
ु ार द्ववपक्षीय समझदारी (MOU) र्री
सहकायग र्नग सतनेछ ।
(४)

नर्रपाभलकाले लर्ानी र्रे को ऋण िथा उद्यम समूहले दोस्रो वषगदेखि िोक्रकएको रकम

घुष्ट्मिकोष िािामा क्रफिाग र्नप
ुग नेछ । यसै तनदे भशकामा व्यवस्था िए बमोष्ट्जम उति रकम अन्य युवा
समूहलाई पुनाः युवा उद्यमको क्षेत्रमा लर्ानी ववस्िार र्दै लैजाने प्रावधान िएकोले िोक्रकएको अवगधमा नै ऋण
रकम क्रफिाग र्नग ववत्तीय सेवाप्रदायक संस्थाको माध्यमबाट समह
ू बचि र लर्ानी र्ने प्रक्रिया अर्ाडड बढाउन
पररषद्ले सावगजतनक सच
ू ना माफगि ् इच्छुक ववत्तीय सेवाप्रदायक संघसंस्थाबाट प्रस्िाव मार् र्री छनौट र्नेछ ।
ववत्तीय संस्था छनौट िैसकेपतछ उति संस्थासंर्

समझौिा र्री उनीहरु माफगि ऋण प्रवाह र्ने, अनुर्मन

तनरीक्षण एवं प्रतिवेदन आदद कायग र्राइनेछ ।छनौट र्रे को ववत्तीय संस्थाले समझौिा बमोष्ट्जम कायग र्नग
नसकेको अवस्थामा नर्रपाभलकाले अको ववत्तीय संस्था छनौट र्री समझौिा र्नग सतनेछ। ववत्तीय संघसंस्थाको
तनष्ट्मि प्रशासतनक (ओिरहे ड) िचग नर्रपाभलकार ववत्तीय कारोवार र्नग छनौट िएको ववत्तीय संस्था बीच िएको
समझौिा बमोष्ट्जम हुनेछ ।

पररच्छे र्द– ८
अनुगमन तथा ननरीिण
१४.

अनुर्मन िथा तनरीक्षणाः

(१) नर्रपाभलका र ववत्तीय कारोवार र्नग छनौट िएको ववत्तीय सेवाप्रदायक

संस्थाबाट र्ररनेछ। अनर्
ु मन पश्चाि सोको प्रतिवेदन नर्रपाभलकामा पेश र्नेछ ।
(२)

अनुर्मनलाई बढी प्रिावकारी र नतिजामुिी बनाउन नर्रपाभलकाले अन्य नार्ररक समाज,

पत्रकार, सरोकारवाला आददबाट पतन अनुर्मन तनरीक्षण र्राई परृ ठपोषण िथा सुझावहरु भलन सतनेछ ।
(३)

केन्रीयस्िरवाट पररषद् िथा मन्त्रालयबाट समेि अनुर्मन तनरीक्षण र्री आवश्यक परृ ठपोषण

एवं सुझाव ददन सक्रकनेछ ।
(४)

कायगिमको अनर्
ु मन िथा तनरीक्षणका लागर् केन्रीयस्िरमा रहे को अनर्
ु मन िथा तनरीक्षण

सभमति िथा ष्ट्जल्ला वा प्रदे शवाट प्रतितनगधत्व र्ने राष्ट्रिय युवा पररषद्का सदस्यले त्यसको प्रतिवेदन
कायगकारी सभमति एवं नर्रपाभलकामा पेश र्नप
ुग नेछ ।
(५)

नर्रपाभलकाले कायगिमको प्रिावकाररिा हे नग िेस्रो पक्षबाट समेि अनुर्मन¸ तनरीक्षण िथा

अध्ययन र्राई परृ ठपोषण भलन सतनेछ ।
१५.

अनर्
ु मन तनरीक्षण सभमति: (१) यव
ु ा समह
ू हरुद्वारा सञ्चाभलि उद्यमहरूको समि अनर्
ु मन र्नगका
लागर् दे हाय बमोष्ट्जमको नर्रपाभलका अनुर्मन िथा तनररक्षण सभमति रहनेछाः

(२)

(क)

नर्र प्रमुि

–संयोजक

(ि)

नर्रपाभलका प्रशासकीय प्रमुि

– सदस्य

(र्)

ववत्तीय सेवा प्रदायक संस्था प्रमुि वा प्रतितनधी

(घ)

ववषय क्षेत्र अनस
ु ारको ववषय ववज्ञ

(ङ)

भशक्षा, यव
ु ा िथा िेलकूद शािा प्रमि
ु

(च)

आगथगक ववकास शािा प्रमुि

–सदस्य
–सदस्य
–सदस्य
–सदस्य सगचव

नर्रपाभलका अनुर्मन िथा तनररक्षण सभमतिको काम किगव्य र अगधकार दे हाय बमोष्ट्जम

हुनेछ।
(क)

नर्रपाभलकामा सञ्चालनमा रहे का उद्यमहरुको अनुर्मन तनरीक्षण र्ने र कायागन्वयनमा

दे खिएका राम्रा पक्षका साथै बाधा, व्यवधान, समस्या िथा त्यसको समाधानका लागर् भसफाररस सदहिको
प्रतिवेदन कायगपाभलकामा पेश र्ने ।
(२)

नर्रमा युवा समूहद्वारा सञ्चाभलि उद्यमहरूको समि अनुर्मन िथा तनरीक्षण र सो उपर

कायगपाभलकावाट िएको तनणगय कायागन्वन र्ने मुख्य ष्ट्जममेवारी नर्रपाभलकाको कायागलय प्रमुिको हुनेछ ।
(३)

उपदफा २ वमोष्ट्जम कायगको अलावा नर्रपाभलकाको कायागलय प्रमुिको काम, किगब्य र अगधकार

दे हाय बमोष्ट्जम हुनेछ।

(क)

उद्यमको कायागन्वयन कायगिाभलका अनुसार िए निएको यक्रकन र्ने र नर्रे को पाइएमा

सुझाव ददने, सचेि र्राउने ।
(ि)

कायागन्वयनमा सहजीकरण र्ने र बाधा, व्यवधान, समस्या समाधानका लागर् आवश्यक

(र्)

िोक्रकएको समयमा उद्यम सञ्चालन समबन्धी समझौिा बमोष्ट्जमको कायग नर्रे को

तनदे शन ददने ।
पाइएमा तनयमानुसारको कारवाही र्नग सुझाव सदहिको भसफाररस कायगपाभलकामा पेश र्ने ।
पररच्छे र्द– ९
प्रनतवेर्दन
१६. प्रतिवेदनाः (१) उद्यम ववकास संस्थाले नर्रपाभलकासाँर् समझौिा िए पश्चाि त्रैमाभसक रुपमा ववत्तीय र
िौतिक प्रर्ति प्रतिवेदन अनस
ग नेछ ।
ु च
ू ी– ४ वमोष्ट्जमको ढााँचामा नर्रपाभलकाको कायागलयमा पेश र्नुप
(२)

नर्रपाभलकाले यसरी प्राप्ि प्रतिवेदनलाई ववश्लेषण र्री आफनो कायागलयवाट समपादन िएका

अन्य कायगलाई समेि समावेश र्री प्रत्येक चौमाभसक रुपमा िोक्रकएको ढााँचामा प्रर्ति प्रतिवेदन कायगपाभलकामा
पेश र्नुग पनेछ । यसरी प्राप्ि प्रतिवेदन एकीकृि र्री चौमाभसक रुपमा संघीय मन्त्रालयमा पठाउनुपनेछ ।
(३)

नर्रपाभलका अनुर्मन िथा तनररक्षण सभमतिले नर्रमा सञ्चालनमा रहे का उद्यमहरुको

अनर्
ु मन तनरीक्षण र्री समस्या िथा त्यसको समाधानका लागर् भसफाररस र नर्रपाभलकाको कायागलय
प्रमुिको प्रतिवेदलाई समेि समेटेर समष्ट्रटर्ि प्रतिवेदन ियार र्री कायगपाभलकामा पेश र्नुग पनेछ ।
पररच्छे र्द– १०
पुरस्कार तथा र्दण्ड सजाय
१७.

पुरस्कार: युवा उद्यम कायगिमलाई प्रिावकारी र निीजामुिी वनाउन तनमन सूचकका आधारमा
उच्चिम अंक हााँभसल र्ने उद्यम ब्यवसायी समह
ू िथा संस्थालाई नर्द िथा प्रमाण पत्रवाट पुरस्कृि
र्ररने छ ।
(क)

अगधकिम रोजर्ार भसजगना र्ने,

(ि)

स्थानीय स्रोि र साधनको अगधकिम प्रयोर् र्ने,

(र्)

िोक्रकएको समय वा समय अर्ावै ऋण रकम क्रफिाग र्ने उद्यमी,

(घ)

तनयागिमा वद्
ृ तघ र आयािमा प्रतिस्थापन र्नग योर्दान पुयागएको¸

(ङ)

उत्पादन र्ररएका सामािीहरुको र्ण
ु स्िर कायम िएको,

(च)

उद्यमको ववकासले स्थानीय समुदाय िथा क्षेत्रमा पारे को सकारात्मक प्रिाव,

(छ)

उद्यमी समूहले िोक्रकएको ढााँचामा समवष्ट्न्धि तनकायमा प्रतिवेदन पेश र्रे को,

(ज)

पररवारको आयमा िएको वद्
ृ गधको अवस्था,

(झ)

कायग योजना अनस
ु ार कायग समपादन प्रर्ति र्रे को आदद ।

१८.

दण्ड सजाय: (१) उद्यमी संस्थाले प्रस्िाव र्ररए वमोष्ट्जमको समझौिा र्नग नआएमा त्यस्िा उद्यमी
संस्थालाई नर्रपाभलकाबाट सञ्चालन र्ररने कुनै पतन कायगिमहरुमा सहिागर् र्राईने छै न ।
(२)

उद्यमी संस्थासाँर् समझौिा िईसकेपतछ समझौिा अनुसार र्ुणस्िर एवं पररमाणमा कायग
समपन्न नर्रे मा िथा ददइएको बजेट दहनाभमना र्रे मा उति समह
ू िथा संघसंस्थावाट दहनाभमना
र्रे को रकम प्रचभलि कानुन वमोष्ट्जम समुह सदस्यको जायजेथावाट सरकारी बााँकी सरह
असुलउपर र्ररनेछ । यस कायगमा नर्रपाभलकाको कायागलय प्रमुिले स्थानीय प्रशासनवाट
आवश्यक सहयोर् भलन सतनेछ ।

पररच्छे र्द–११
ववववध
१९.

सहयोर् र्नप
ुग ने: यस तनदे भशका बमोष्ट्जम युवा उद्यम ववकास सञ्चालन कायगिममा आवश्यक सहयोर्
र्नुग समबष्ट्न्धि सवैको किगव्य हुनेछ ।

२०.

व्याख्या र्ने अगधकार : यस तनदे भशकामा िएको कुनै व्यवस्था अस्परट िई व्याख्या र्नप
ुग ने िएमा
नर्रपाभलकाले सो को अष्ट्न्िम व्याख्या र्नेछ ।

२१.

तनदे भशका संसोधन र्नग सतने: कायगपाभलकाले आवश्यकिा अनुसार यो तनदे भशका संसोधन र्नग सतनेछ।

२२.

वाधा अड्काउ फुकाउने: यो तनदे भशकाको कायागन्वयनमा कुनै बाधा आइपरे मा नर्रपाभलकाले त्यस्िो बाधा
अड्काउ फुकाउन सतनेछ ।

२३.

बचाउ र िारे जीाः यो तनदे भशका स्वीकृि हुनु अर्ावै यव
ु ा उद्यम समबन्धी िएका काम कावागहीहरु यसै
तनदे भशका बमोष्ट्जम िएको मातननेछ।

अनुसूची – १
(पररच्छे द २ दफा ३ को उपदफा ४ साँर् समबष्ट्न्धि)
युवाबाट व्यवसानयक उद्यम गनय सककने व्यवसानयक िेत्रहरु: ववस्तत
ृ
(क)

कृवष िथा पशुपंक्षीमा अधाररि उद्मम व्यवसाय:िरकारी िेिी, फलफूल िेिी, अन्न उत्पादन,

माछा पालन, हास, कुिुरा, वट्टाइ, िरायो, वाख्रा, र्ाइ, िैसी, िेंडा, च्यांिा, चौरी, अकवरे , अभम्रसो, अदव
ु ा
लसन
ु , िस
ु ागनी, दध
ु डेरी र दध
ु वाट वनेका पररकारहरू, रे शम िेिी र उत्पादन िएका सामिीहरू, क्रकवी िेिी,
ववउ ववजन उत्पादन िथा प्रसोधन र संरक्षण अदद ।
(ि)

बन (औषधीजन्य जडीवुटी, वनपैदावार) मा अधाररि उद्मम व्यवसाय :फतनगचर, काठका सजावट

सामिी, तयूरीयो सामिी, अलैची, औषधीका लागर् कच्चा सामिीहरू उत्पादन, गचराइिो, सामुदातयक वन,
(र्)

ववज्ञान िथा सूचना प्रववगध र सञ्चारमा अधाररि उद्मम व्यवसाय :ववज्ञानका आववश्कारहरू,

आइ.भस.टी. समवन्धी व्यवसायहरू, मोवायल, रे डडयो दट.िी. ममगि िथा ववक्रि केन्र, फोटो िथा सदु टङस्टुडडयो,
फोटोिाफी, रे डडयोिाफ, िाषा प्रभशक्षण, िाषा रूपान्िरण, ट्यूसन, कोगचङ कक्षाहरू,
(घ)

पयगटन प्रवद्गधन (होटल, होमस्टे , ररसोट) मा अधाररि उद्मम व्यवसाय:िाषा प्रभशक्षण, होटल

व्यवसाय, तयुररयो सामान तनमाणग र ववक्रि, होमस्टे , ररसोट, टुरररट र्ाइड
(ङ)

तनमागणमा अधाररि उद्मम व्यवसाय:फलाम, काठ, माटो ढुङ्र्ा, इटा, टायल, भसमेन्ट वेिवााँस,

िारजाली छाला, अददका उद्दोर्हरू र वनेका सामिीहरू, हस्िकला, गचत्रकला, मतू िगकला, हाउस वायररङ,
रं र्रोर्न, र्ोवरग्यास, उन्नि चुलो, डकभमग, भसकभमग, िसर उद्मम,
(च)

कलामा अधाररि उद्मम व्यवसाय :ढाका, मिमल, सुिी, उन अददका कपडा वुन्ने, वेिवााँस िथा

पराल जन्य सामिी डोको, नामलो, मान्रो, सुकुल, र्ुन्री, र्लैचा, अदद वनाउने, कपडा भसलाइ वन
ु ाइ, वुदटक,
फेसन डडजाइन, व्युटीपालर, हे यरकदटङ, मेहन्दी, चुरापोिे डडजाइन, सजावटका सामिी, िेलौना, धुप, मैनववत्त,
र्रर्हनाहरू, पेष्ट्न्टङ,
(छ)

संस्कृति,सादहत्य सज
ृ ना, गर्ि संगर्िमा आधाररि उद्मम व्यवसाय: सांस्कृतिक परमपरार्ि

नत्ृ य,बाध्य बाधन, कत्रबिा , कथा,तनबन्ध, र्ायन, र्ीि रचना, बाद्यबादन, नत्ृ य संगर्ि आदद ।

(ज)

िाद्य प्रशोधनमा आधाररि उद्मम व्यवसाय :

अचारहरू, र्ुन्रक
ु , मस्यौरा, सुकुटी (स्याउ,

मासु, माछा, मूला, करे ला अदद), भसस्नो, गचया (िुलसी, गिनटी अदद), दालमोट, गचप्स, जुस िथा पेय
पदारगथहरू।
(झ)

पररषद्ले अश्यकिा महसस
ु र्री छनोट र्ररने अन्य उद्मम व्यवसाय

अनस
ु च
ू ी –२
(दफा ६ को उपदफा २ साँर् समबष्ट्न्धि)
यव
ु ा उद्यमको लागग दर्दइने ननवेर्दनको ढााँचा
भमति .....................
श्रीमन्थली नर्रपाभलकाको कायागलय, मन्थली
ववषय:

व्यावसातयक उद्यम सञ्चालनका लागर् तनवेदन पेश र्रे को ।

उपयत
ुग ि समबन्धमा हामी िपभशलका ब्यष्ट्तिहरुले यस मन्थली नर्रपाभलकाअन्िर्गिको वडा नं............मा
............................. व्यावसातयक (उद्यमको नाम) दे हायको व्यावसातयक क्षेत्रमा सञ्चालन र्नग चाहे को हुनाले
प्रववगध र व्यवस्थापनको लागर् युवा उद्यम सञ्चालन तनदे भशका, २०७६ वमोष्ट्जम उपलब्ध र्राइने ऋण सहयोर्
पााँउ िनी तनदे भशकाले तनधागररि र्रे को शिगहरुमा मन्जुर र्री िपभसल अनुसारको वववरण सदहिको आवश्यक
कार्जाि संलग्न रािी यो तनवेदन पेश र्रे का छौँ ।
संस्थार्ि वववरण
१. यव
ु ा समह
ू को नाम: ...................................
२.

युवा

समूहको

ठे र्ाना:

ष्ट्जल्लााः

......................नर्रपाभलका.................................वडा

नं.......स्थानाः...........................
३.समूह-उद्यमको दिाग नं:

..........

४. दिाग िएको ष्ट्जल्ला:

........

५. दिाग भमति:

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

६.नवीकरण भमति: .......... ७. स्थायी लेिा नमबर िए (PAN).............................८. समपकग व्यष्ट्तिको नामाः
...........................

.पदाः.........................

ठे र्ाना:

..........................समपकग

नमबर:

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

समह
ू

अध्यक्षको नाम ................. समूह- उद्यमको छाप ........... ६. तनवेदक युवा समूहका सदस्यहरुको वववरण:
पररच्छे द ३ दफा ५(१) को प्रकरण (ि) ,(र्), (ङ)

र दफा ५(३) को (घ) मा िएको व्यवस्था समबन्धमा पुणग

सहमि छौ अन्यथा िएको िण्डमा कानुन बमोष्ट्जम सहने छौ ।

ि.सं.

नामथर

पद

उमेर

शैक्षक्षक

स्थायी

योग्यिा

ठे र्ाना

संपकग
फोन

इमेल

हस्िाक्षर

नं.

१
२
३
४
५
६
७
तनवेदन साथ पेश र्नुग पनेकार्जािहरुाः
१. एउटै वडाको १६ दे खि ४० वषगका उमेरका १० जना यव
ु ा (कष्ट्मिमा पतन ५० प्रतिशि मदहला) को सच
ू ी थान
–१
२. समबष्ट्न्धि तनकायमा संस्था दिाग िथा नववकरण िएको प्रमाण पत्रको प्रतिभलवप थान – १
३. पााँच वषे व्यावसातयक योजना (व्यावसातयक उद्यम कृवष, वन, पशुपङ्क्षी, ववज्ञान, सूचना प्रववगध, सञ्चार, कला
संस्कृति, पयगटन प्रवद्गधन, तनमागण आदद स्थानीय स्रोि साधनमा आधाररि हुनप
ु नेछ) थान – १
४. व्यावसातयक उद्यम सञ्चालन र्ने समह
ू का सदस्यहरूको नार्ररकिाको प्रतिभलवप
५. व्यावसातयक उद्यम सञ्चालन र्ने समूहका सदस्यहरूको मागथल्लो शैक्षक्षक योग्यिाको प्रमाणपत्रको
प्रतिभलवप (कष्ट्मिमा आधारिूि िह कक्षा ८ उतिणग र्रे को हुनुपनेछ)
६. व्यावसातयक उद्यम सञ्चालन र्नगका लागर् आवेदन ददने समूहले र्रे को तनणगयको प्रतिभलवप थान – १
७. िाभलम प्राप्ि िए प्रमाणपत्रको प्रतिभलवप ,
८. स्थायी लेिा नमबरको प्रमाखणि प्रतिभलवप,
९. र्ि आ. व. को लेिा पररक्षणको प्रतिवेदन ।

अनस
ु च
ू ी –३
(दफा ६ को उपदफा ३ साँर् समबष्ट्न्धि)

व्यवसानयक योजनाको ढााँचा
क्र.सं.

वववरण

अन्य वववरण
नाम ..................................................... :
उद्यमको संक्षक्षप्ि पररचय.....................................................

१

व्यवसायको नाम ¸संक्षक्षप्ि
पररचय र उद्दे श्य

उदे श्य.....................................................
ववषय..................................................... क्षेत्र/
उद्यमबाट उत्पादन हुने बस्िक
ु ो
नाम
............................................
ष्ट्जल्ला र्ापा/नपा .............तनवागचन क्षेत्र नं

२

ठे र्ाना

३

संलग्न हुने अनम
ु ातनि
जनशष्ट्ति

४

प्रयोर् हुने कच्चा पदाथग

५

प्रयोर् हुने मेभशनरी
अौौजारको वववरण

६

अनुमातनि लार्ि

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

समपकग ................ टोल ............... .वडा नं

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

................नं
मदहल....................परु
ु ष....................प्राष्ट्प्ि ............. (स्वदे श
वा ववदे शबाट)

कच्चा पदाथगको नाम

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

स्रोि ................................... ( स्थानीय वा बाह्य)
नाम ............... अनुमातनि लार्ि

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

............ (बाह्वय/स्थानीय)स्रोि
कुल रु

...........

अचल पाँज
ु ी रु .......... चल पाँज
ु ी रु

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

७
८
९
१०

अचल पाँष्ट्ू जको नाम...........

उत्पाददि वस्िुको

बजारको नाम ढुवानी िचग ................. दरु ी

बजारक्षेत्र

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

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

व्यवसायबाट हुने
अनम
ु ातनि आमदानी
रोजर्ारी पाउने यव
ु ाको
अनम
ु ातनि संख्या

जममौा वावषगक अनम
ु ातनि आमदानी रु................
वावषगक अनुमातनि नाफा रु ................
मदहला ............पुरुष.............. जममा..................

अन्य

१०. उद्यम समूहको वववरण
युवा उद्यम समूहको नामाः
उद्यममा संलग्न हुने यव
ु ाहरुको वववरणाः

ि.सं.

नामथर

पद

भलङ्र्

ठे र्ाना

उमेर

शै .

िाभलमको नाम र

संपकग

तनवेदकको

योग्यिा

अवगध

नमबर

दस्ििि

१
२
३

नोटाः यो व्यवसातयक योजनाको एउटा नमूना हो। उल्लेखिि वववरणहरु नछुटाई ववस्िि
ृ सूचना समावेश हुने
र्री सज
ृ नात्मक रुपमा व्यवसातयक योजना बनाउन सक्रकनेछ ।
समूह/संस्थाको छाप

समूह/संस्था, उद्योर्को अध्यक्षको

दस्ििि:
नामथर:
भमति:

अनस
ु च
ू ी –४
(दफा १६ को उपदफा (१) साँर् समबष्ट्न्धि)
प्रर्ति प्रतिवेदनको ढााँचा
१) ष्ट्जल्लाको नाम:
२) युवा उद्यम समूहको नाम:
३) कायगिमको पररचय:
४) कायगिमको उद्दे श्य:
५) उद्यम व्यवसाय संचालनको ववगध-प्रक्रिया:
६) उद्यममा समलग्न यव
ु ाहरुको वववरण (जातिर्ि, भलङर्र्ि) :
ि.सं.

नाम
थर

ठे र्ाना

भलङ्र्

दभलि

जनजािी

व्रामहण
क्षेत्री

समपकग
मधेशी

अन्य

१
२
३
४
५
७) उद्यम संचालन स्थान :
८) उद्यम संचालन िएको भमति:
९) उद्यम संचालन अवगध:
१०) हाल समम उद्यमले र्रे को मख्
ु य कायग प्रर्ति:
११)उद्यम संचालन र्दाग आइपरे का समस्याहरु....................................

मदहला

पुरुष

जममा

मोवाइल
नं

१२)िी समस्याहरु समाधानका लागर् र्ररएका प्रयासहरु ...........................
१३) यस वषग अनुर्मन र्रे को पटक:
१४) अनुर्मनवाट प्राप्ि मुख्य मुख्य सुझावहरु र कायागन्वयनका लागर् र्ररएका प्रयासहरु: ..............
(क) मख्
ु य सझ
ु ावहरु ...........................
ि) कायागन्वयनका लागर् र्ररएका प्रयासहरु...........................
र्)केन्रवाट र्नप
ुग ने केही िए ...................... .........................
१२) प्राप्ि उपलव्धीहरु.............................................................
१३) तनरकषग : ..........................................................
१४) सुझाव: .........................................................................
१५) अनुसूचीहरुाः
क) यव
ु ा उद्यम समह
ू को वैठकको तनणगय उिार प्रति
ि) कायगिमवारे सरोकारवालाहरुलाई जानकारी र्राएको कार्ज-प्रमाणका प्रतिभलवपहरु
र्) कायगिम शुरु िएको जानकारी पत्र (ववभिन्न तनकायलाई लेखिएको पत्रका प्रतिभलवपहरु)
घ) कायगिम अनुर्मन िथा तनरीक्षणको भसलभसलामा लेिेको मन्िव्यको प्रति
ङ) कायगिमसाँर् समवष्ट्न्धि फोटो र प्रतिवेदनको ववद्युतिय प्रति
च) संचाभलि कायगिमसाँर् समवष्ट्न्धि हाष्ट्जरी वववरण, िरपाई वववरण आददको प्रति र अन्य केही िए उल्लेि
र्ने ।
छ) अष्ट्न्िम प्रतिवेदनको एक प्रति ववद्युिीय प्रति

