युवा उद्यमका लागि प्रमापत्रकका आधारमा ऋप सहयोि
काययक्रम सञ्चालन गनर्दे शिका, २०७५

नेताल सरकार

युवा तथा खेलकुर्द मन्त््रकालय

राष्ट्रिय युवा तररषद्
ग्रकतुरेश्वर, काठमाडौं

र्दुर्य िब्र्द
आगथयक वषय २०७४/७५ को वाष्ट्रषक
य काययक्रम अन्त्तियत राष्ट्रिय युवा तररषद्बाट सञ्चालन हुने “िाउँ
िाउँमा युवा उद्यमका लागि प्रमाप त्रकका आधारमा ऋप” काययक्रम तगन एउटा प्रमुख काययक्रम हो ।
ग्रागमप क्षे्रकमा रहेका युवाहरू शिशक्षत भएर तगन बेरोजिार हुन ु तरे को तीतो यथाथय हामी माझ छ । त्यसैले,
शिशक्षत युवालार्य उनीहरूले प्राप्त िरे को िैशक्षक प्रमापत्रकका आधारमा उद्यमिील बनाउन ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय
शिक्षामा स्नातक तह र प्राष्ट्रवगधक शिक्षामा गडप्लोमा तह उत्तीपय िरी प्रमापत्रक प्राप्त युवालार्य गनजहरूको
िैशक्षक प्रमापत्रक गधतो राखी सोका आधारमा उद्यम सञ्चालन िनय यो युवा उद्यमका लागि िैशक्षक प्रमापत्रकका
आधारमा ऋप सहयोि काययक्रम सञ्चालन गनर्दे शिका, २०७५ तयार िररएको हो ।यसले िैशक्षक योग्यतालाई
रोजिारसँि जोड्ने अवसर उतलब्ध हुनेछ ।यस काययक्रम मार्यत नेतालका युवाहरूले नेतालमै उद्यम व्यवसाय
िरी आर्ु तगन आत्म गनभयर भै रािलार्य नै आत्म गनभयरतर्य उन्त्मुख बनाउनेछन् भन्ने अतेक्षा िररएको छ।
राष्ट्रिय युवा नीगत, २०७२ र युथ गभजन २०२५ को आधारस्तम्भ २ लक्ष्य १ मा उच्च शिक्षा प्राप्त
युवामा रहेको बेरोजिारी र्दर ५ प्रगतितमा र अधय बेरोजिारी र्दर १० प्रगतितभन्त्र्दा कममा झाने तथा लक्ष्य
८ मा ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय स्नातक युवाहरूको सहकारीमार्यत युवा स्वरोजिारका अवसर बढाउने लक्ष्य राशखएको छ
। यसै नीगतित व्यवस्थालाई ध्यान दर्दई यस गनर्दे शिकामा ष्ट्रवत्तीय सं स्थाको सहकाययमा युवाहरूलाई ऋप
सहयोि उतलब्ध िराउने र उक्त ऋप उठाई राष्ट्रिय युवा तररषद्को घुशम्तकोषमा जम्मा िरी सो जम्मा
भएको रकमबाट तुन: थत युवाहरूलाई उद्यम तथा व्यवसाय िनय ऋप सहयोि प्रवाह िने चक्रीय तद्धतीको
ष्ट्रवकास िनय खोशजएको छ ।
आिा छ, यस काययक्रमबाट िैशक्षक बेरोजिार भई बसेका युवाहरूले स्वरोजिार भई आफ्नो भष्ट्रवष्य
सुरशक्षत िनय सक्षम हुनछ
े ।साथै, रािको सम्बृष्ट्रद्ध र ष्ट्रवकासमा युवाको महत्वतूपय सहभागिताको अवसर प्राप्त
हुनेछ ।

माधव प्रसार्द ढु ङ्गल
े
काययकारी उताध्यक्ष
राष्ट्रिय युवा तररषद्, ग्रकतुरेश्वर काठमाडौँ ।
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युवा उद्यमका लागि प्रमापत्रकका आधारमा ऋप सहयोि काययक्रम सञ्चालन गनर्दे शिका, २०७५
प्रस्तावना : राष्ट्रिय युवा नीगत, २०७२ र युथ गभजन २०२५ को आधारस्तम्भ २ लक्ष्य १ मा उच्च शिक्षा
प्राप्त युवामा रहेको बेरोजिारी र्दर ५ प्रगतितमा र अधय बेरोजिारी र्दर १० प्रगतितभन्त्र्दा कममा झाने तथा
लक्ष्य ८ मा ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय स्नातक युवाहरूको सहकारीमार्यत युवा स्वरोजिारका अवसर बढाउने लक्ष्य
ु मा ष्ट्रवगभन्न क्षे्रकका युवा वियमा उद्यमशिलता,
राशखएको छ । उक्त नीगत तथा लक्ष्य अनुसार मुलक
गसजयनिीलता तथा सीतको ष्ट्रवकास िरी स्वरोजिार र उत्तार्दनको माध्यमबाट समृद्ध नेताल गनमायपका लागि
ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयबाट कशम्तमा स्नातक तह

र प्राष्ट्रवगधक शिक्षालयबाट कशम्तमा गडप्लोमा तह तास िरे का शिशक्षत

बेरोजिार युवालार्य उनीहरूले प्राप्त िरे को िैशक्षक प्रमापत्रकका आधारमा ऋप प्रर्दान िरी रोजिारको अवसर
गसजयना िनयका लागि तररषद्ले राष्ट्रिय युवा तररषद् ऐन २०७२को र्दर्ा ३२को अगधकार प्रयोि िरी यो
गनर्दे शिका बनाएको छ ।
तररच्छे र्द –१
प्रारशम्भक
१. सं शक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यो गनर्दे शिकाको नाम “युवा उद्यमका लागि प्रमापत्रकका आधारमा ऋप
सहयोि काययक्रम सञ्चालन गनर्दे शिका, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो गनर्दे शिका तररषद्ले स्वीकृत िरे को गमगतर्दे शख लािू हुनेछ ।
२. तररभाषा : ष्ट्रवषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलािेमा यस गनर्दे शिकामा,
(क)

“मन्त््रकालय” भन्नाले युवा तथा खेलकुर्द मन्त््रकालय सम्झनुतछय ।

(ख)

“तररषद्” भन्नाले राष्ट्रिय युवा तररषद् सम्झनुतछय ।

(ि)

“युवा” भन्नाले १६ वषयर्देशख ४० वषयसम्मको उमेर भएका व्यशक्त सम्झनुतछय ।

(घ)

“उद्यम” भन्नाले नार्ा आजयन तथा रोजिारी हुने िरी सञ्चालन भएको गनयगमत आगथयक
ष्ट्रक्रयाकलात वा उद्योि सम्झनुतछय ।

(ङ)

“सं घ सस्था” भन्नाले प्रचगलत कानून बमोशजम र्दताय भई अष्ट्रवगछन्न काम िरे का सं घसस्थालाई
सम्झनुतछय ।

(च)

“सगमगत” भन्नाले राष्ट्रिय युवा तररषद्को काययकारी सगमगतलाई सम्झनुतछय ।

(छ)

“अध्यक्ष” भन्नाले राष्ट्रिय युवा तररषद्का अध्यक्षलाई सम्झनुतछय ।

(ज)

“उताध्यक्ष” भन्नाले राष्ट्रिय युवा तररषद्का उताध्यक्षलाई सम्झनुतछय ।
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(झ)

“उद्यमी” भन्नाले नार्ा आजयन िने उद्देश्यले उद्योि व्यवसाय सञ्चालनका लागि जोशखम वहन
िरी लिानी िने व्यशक्त वा समुहलाई सम्झनुतछय ।

(ञ)

“ऋप” भन्नाले गनशित प्रष्ट्रक्रया र ष्ट्रवगधबमोशजम ष्ट्रर्ताय िने िरी गलएको रकमलाई सम्झनुतछय

।
(ट)

“साझेर्दार सं स्था” भन्नाले काययक्रम सञ्चालनका लागि प्राष्ट्रवगधक सेवा र सहयोि उतलब्ध
िराई साझेर्दारीमा काम िने सं स्थालाई सम्झनुतछय ।

(ठ)

“ष्ट्रवत्तीय सेवा प्रर्दायक सं स्था” भन्नाले ऋप प्रर्दान िनय र उठाउन शजम्मेवारी गलएको सहकारी
वा बैंकलाई सम्झनुतछय ।

(ड)

“बेरोजिार व्यशक्त” भन्नाले आय आजयन हुने कुनै तगन तेिा व्यवसाय तथा काममा गनयगमत
रुतमा सं लग्न नरहेको व्यशक्त सम्झनुतछय ।

(ढ)

"प्राथगमकताको समुहका युवा", "ष्ट्रविेष प्राथगमकताको समुहका युवा", "द्वन्त्द्वतीगडत युवा",
"जोशखममा रहेका युवा", "अताङ्गता भएका युवा" र "सीमान्त्तकृत अल्तसङ्ख्यक समुर्दायका
युवा" भन्नाले राष्ट्रिय युवा नीगत, २०७२ ले तररभाष्ट्रषत िरे का युवालाई सम्झनुतर्दयछ ।
तररच्छे र्द- २
लशक्षत समूह र उद्यमका क्षे्रक

३. लशक्षत समुह : (१) सोह्र वषय र्दे शख चागलस वषयसम्म उमेर समूहका, स्नातक तह वा प्राष्ट्रवगधक गडप्लोमा
उत्तीपय नेताली युवा वा युवा समुह यस काययक्रमका लशक्षत समूह हुनछ
े न् ।
४. युवा उद्यम क्षे्रक : युवाबाट व्यवसाय तथा उद्यम िनय सष्ट्रकने व्यवसाष्ट्रयक क्षे्रकहरू र्दे हाय बमोशजम रहने
छन् :
(क) युवाले हागसल िरे को िैशक्षक प्रमाप त्रकको ष्ट्रवषयमा आधाररत व्यवसाय
(ख) युवाले प्राप्त िरे को तालीम, गसत र क्षमतामा आधाररत व्यवसाय
(ि) औद्यौगिक व्यवसाय ऐन २०७३ ले गनषेध िरे काबाहेक सबै व्यवसाय ।
तररच्छे र्द – ३
छनौटका आधार
५. उद्यम छनोटका आधार: र्दे िैभरर छररएर रहेका युवालार्य प्रमाप त्रकका आधारमा उद्यमका लागि ऋप
प्रर्दान िनय र्दे हायका छनौटका आधारहरू अवलम्बन िररनेछ:
(१) प्रमाप त्रकका आधारमा ऋप काययक्रममा समावेि हुने युवाको न्त्यूनतम योग्यता:
(क) सोह्र वषय तूरा भर्य चालीस वषय ननाघेको नेताली नािररक हुनतु ने,
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(ख) नैगतक ततन र्दे शखने र्ौजर्दारी अगभयोिमा अर्दालतबाट सजाय ताएको भए तोष्ट्रकएको समय अवगध
तुिेको,
(ि) साधारप शिक्षामा स्नातक तह वा प्राष्ट्रवगधक शिक्षामा गडप्लोमा तह उत्तीपय िरी प्रमापत्रक प्राप्त
िरे को,
(घ) बेरोजिार रहेको,
(ङ) समुहमा उद्यम सञ्चालन िने भए कशम्तमा ५० प्रगतित युवा मष्ट्रहला समूह सर्दस्य रहेको,
(२) युवाले प्रस्ताव िरे को व्यवसाष्ट्रयक उद्यम प्रस्तावना मूल्याङ्कनका आधारहरू
(क) प्रस्ताष्ट्रवत उद्यमको ५ वषे व्यवसाष्ट्रयक योजना- ७५अंक
अ. स्थानीय स्रोतमा आधाररत – १५ अंक
आ. बजारको सुगनशितता भएको – १५ अंक
र्. थत रोजिारीको गसजयना िने – १५ अंक
ई. आगथयक लिानीको सुगनशितता भएको – अंक १०
उ. सहज सञ्चालन हुने र्दे शखएको—५ अंक
ऊ. जोशखम कम रहेको –५ अंक
ए. नेतालको आयातलाई घटाउन सहयोि तुयायउने –१० अंक
(ख) िैशक्षक प्रमाप त्रकको स्तर – २० अंक (प्राष्ट्रवगधक ष्ट्रवषयमा स्नातक भए २० अंक, प्राष्ट्रवगधक
गडप्लोमा भए १५ अंक, साधारप स्नातक भए १० अंक, साधारप स्नातक िरी ३९० घण्टाको
प्रमापत्रक प्राप्त तागलम भए १५ अंक)
(ि) समावेिी सहभागिता– ५ अंक (व्यशक्तको हकमा ष्ट्रविेष प्राथगमकताको समूहको युवा भए ५ अंक,
प्राथगमकताका समूह भए ३ अंक। समूहको हकमा ष्ट्रविेष प्राथगमकताको समूहका युवा सशम्मगलत युवा भए ४
प्राथगमकताका समूह भए ३ अंक र प्राथगमकताको समूहका युवा सशम्मगलत समूह भए २ अंक।)
जम्मा - १००
(३) र्दुिम
य क्षे्रक, औद्यौगिक ऐनले तोकेका क्षे्रक र ष्ट्रवषय तथा राष्ट्रिय युवा नीगत २०७२ ले तोकेका ष्ट्रविेष
प्राथगमकता क्षे्रकका युवाबाट आएको उद्यम प्रस्ताव तथा हागसल िरे को िैशक्षक योग्यताको ष्ट्रवषयसँि
सम्बशन्त्धत उद्यम प्रस्ताव भएका युवालार्य ष्ट्रविेष प्राथगमकता दर्दर्य छनोट िनुय तनेछ ।
तररच्छे र्द – ४
उद्यम छनौट प्रष्ट्रक्रया
६. सूचना प्रकािन : (१) युवा उद्यमका लागि िैशक्षक प्रमाप त्रकका आधारमा ऋप सहयोि काययक्रममा
सहभागिताका लागि तररषद्ले र्च्छु क युवा, युवा समुह तथा सरोकारवालाको जानकारीका लागि १५ दर्दने
सावयजगनक सूचना प्रकािन िरी उक्त सूचना तररषद्को वेबसार्टमा www.nyc.gov.npमा समेत राख्नेछ ।
साथै तररषद्ले प्रचार प्रसारका लागि सम्बशन्त्धत मन्त््रकालयहरु र सम्तूपय शजल्ला युवा सगमगतको
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कायायलयहरूलार्य जानकारी िराउने छ । शजल्ला युवा सगमगतले तगन सो सूचना सबै सरोकारवालालार्य
जानकारी िराउने िरी सावयजगनक िनुत
य नेछ ।
(२) उतर्दर्ा १) बमोशजम सूचना प्रकाशित भएतगछ र्दे िै भररका र्च्छु क युवा वा युवा समुहले सोही
सूचनामा उल्ले शखत म्यार्दगभ्रक शजल्ला युवा सगमगतको कायायलयमार्यत वा सोको राष्ट्रिय युवा तररषद्,
ग्रकतुरेश्वरको कायायलयमा व्यशक्तित वा सामुष्ट्रहकरुतमा उद्यम प्रस्ताव तेि िनुत
य नेछ ।
७. केन्त्रीय उद्यम प्रस्ताव छनौट गसर्ाररस सगमगत : (१) राष्ट्रिय युवा तररषद्मा जम्मा भएका उद्यम प्रस्तावको
छनोटका लागि गनम्न अनुसारको केन्त्रीय उद्यम प्रस्ताव छनौट गसर्ाररस सगमगत रहनेछ :
(क) तररषद्को प्रिासकीय प्रमुख – अध्यक्ष
(ख) अगधकृत प्रगतगनगध, युवा तथा खेलकुर्द मन्त््रकालय- सर्दस्य
(ि) अगधकृत प्रगतगनगध, श्रम, स्वरोजिार तथा सामाशजक सुरक्षा मन्त््रकालय – सर्दस्य
(घ) अगधकृत प्रगतगनगध, उद्योि मन्त््रकालय – सर्दस्य
(ङ) अगधकृत प्रगतगनगध, युवा तथा साना व्यावसायी स्वरोजिार कोष – सर्दस्य
(च) प्रगतगनगध, राष्ट्रिय लघु उद्यम महासं घ नेताल – सर्दस्य
(छ) तररषद्को सम्बशन्त्धत काययक्रम हेने िाखा प्रमुख - सर्दस्य सशचव
(२) उद्यम छनौट गसर्ाररस सगमगतले सगमगतको बैठकमा ष्ट्रवत्तीय कारोवार िनय छनौट भएको ष्ट्रवत्तीय
सं स्थालार्य अगनवायय रुतमा आमन्त््रकप िनुत
य नेछ र आवश्यकता अनुसार उद्यमको व्यवसाष्ट्रयक प्रस्तावको
क्षे्रक अनुसार अन्त्य ष्ट्रविेष्ञहरू आमन्त््रकप िनय सष्ट्रकनेछ ।
(३) केन्त्रीय उद्यम प्रस्ताव छनौट गसर्ाररस सगमगतको बैठक सम्बन्त्धी काययष्ट्रवगध सो सगमगत आर्ैले
गनधायरप िरे बमोशजम हुनेछ ।
(४) केन्त्रीय उद्यम प्रस्ताव छनौट गसर्ाररस सगमगतले िने काययहरू र्दे हाय बमोशजम हुनेछन्:
(क) तररषद्ले उद्यमका लागि प्रस्ताव तेि िनय र्च्छु क युवालाई सहयोि िनयका लागि शजल्ला युवा
सगमगतलाई व्यवसाष्ट्रयक योजना प्रस्ताव ष्ट्रवकाससम्बन्त्धी सहजीकरप तथा अगभमुखीकरप िनय
सक्नेछ।
(ख) र्दे िैभररका युवा तथा युवा समुहहरूले व्यशक्तित तथा समुहित रुतमा तठाएका प्रस्तावहरूको
ष्ट्रवस्तृत अध्ययन, तरामिय िरी उच्चतम प्राप्ताङ्कको क्रममा राखी प्राथगमकताको आधारमा सूची
तयार िरी छनौटका लागि तररषद्को काययकारी सगमगतमा गसर्ाररस िरी तठाउने ।
(ि) गसर्ाररस सगमगतले आवश्यक र्दे खेमा उद्यम सञ्चालन कायायन्त्वयन िने क्षे्रकको अनुिमन गनरीक्षप
िनुय िराउनुका साथै सरोकारवालाहरूसँि सोधतुछ र ष्ट्रवचार ष्ट्रवमिय िनय सक्नेछ ।
(घ) केन्त्रीय उद्यम प्रस्ताव छनौट गसर्ाररस सगमगतले गसर्ाररस िरे का प्रस्ताव काययकारी सगमगतले
स्वीकृत िरी कायायन्त्वयनका लागि तठाउनेछ ।
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(ङ) युवा उद्यमीले उद्यम िनयका लागि ऋप प्राप्त िरे तगछ तगन कुनै कारपवस उद्यम िनय नसकेको
तार्एमा कारपसमेत खोली सो रकम ष्ट्रर्ताय िनय लिाई वैकशल्तक सूचीमा रहेको प्रस्तावलार्य
उद्यम सञ्चालन िनय गसर्ाररस िनय सक्नेछ ।

तररच्छे र्द – ५
ष्ट्रवत्तीय व्यवस्था
८. युवा उद्यम ष्ट्रवकास घुम्ती कोष : (१) युवा उद्यम काययक्रम सञ्चालनको लागि तररषद्को छु ट्टै बैंक खाता

हुनेछ । यस कोषमा नेताल सरकारले उतलब्ध िराएको रकम, तररषद्को रकम, युवा उद्यमीले ऋप
ष्ट्रर्ताय िरे को रकम तथा अन्त्य सहयोिी सं घ सं स्था वा गनकायले युवा उद्यम ष्ट्रवकासका लागि उतलब्ध
िराएको रकम जम्मा हुनछ
े ।
(२) तररषद्ले यसरी युवा वा युवा समुहद्वारा सञ्चागलत उद्यमको ऋप ष्ट्रर्ताय भएको रकम युवा उद्यम ष्ट्रवकास
घुशम्त कोषमा जम्मा िरी सोमार्यत अन्त्य िैशक्षक बेरोजिार युवाहरूलार्य ऋप प्रवाह िनेछ ।
९. ष्ट्रवत्तीय संस्था छनोट: (१) युवा उद्यमीसँि ष्ट्रवत्तीय कारोवार िनय र्च्छु क ष्ट्रवत्तीय सं स्था छनोटका लागि

राष्ट्रिय युवा तररषद्ले गनवेर्दन आह्वान िनेछ ।
(२) प्राप्त गनवेर्दनको छानवीन िरी िनय लिाई काययकारी सगमगतले उतयुक्त ष्ट्रवत्तीय सं स्था छनोट िनेछ ।
१०. लिानी प्रवाह:

ँ तररषद्ले आथीक कारोवार िनय केन्त्रमा दद्वतक्षीय
(१) छनोट भएका ष्ट्रवत्तीय सं स्थासि

सम्झौता िनेछ । सम्झौता अनुसार तररषद्ले काययक्रमको कोटा अनुसारको कूल रकम ष्ट्रवत्तीय सं स्थालाई
उतलब्ध िराउनेछ । ष्ट्रवत्तीय सं स्थाले उक्त रकम तररषद्ले छनोट िरे का युवा तथा युवा समुहमा
उनीहरूको सक्कलै िैशक्षक प्रमापत्रक गधतो राखी ऋप लिानी िनुय तनेछ । ऋप लिानी िरे को
एकवषयतगछ उक्त ष्ट्रवत्तीय सं स्थाले सम्झौतामा तोष्ट्रकएको समयमा चरपबद्धरुतमा तररषद्को घुशम्तकोषमा
रकम जम्मा िरी ष्ट्रर्ताय िनुत
य नेछ ।
(२) ष्ट्रवत्तीय सं स्थाले छनोट भएका युवा तथा युवा समुहलाई रकम लिानी िनय राष्ट्रिय युवा तररषद् वा
तररषद्ले तोकेको गनकाय, ष्ट्रवत्तीय सं स्था र उद्यमी युवा वा युवा समुहगबच तोष्ट्रकएको ढाँचामा ग्रकतक्षीय
सम्झौता िनेछ ।
(३) सम्झौताको प्रथम तक्ष राष्ट्रिय युवा तररषद्, र्दोस्रो तक्ष ष्ट्रवत्तीय सेवा प्रर्दायक सं स्था र तेस्रो तक्ष
सम्बशन्त्धत उद्यमी युवा वा युवा समुह हुनेछन् । सम्झौताको एकप्रगत सम्बशन्त्धत उद्यमी युवा वा युवा
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समुहलार्य, एकप्रगत ष्ट्रवत्तीय कारोबार िने सं स्था र एकप्रगत राष्ट्रिय युवा तररषद्मा रहनेछ । तररषद्ले
ग्रकतक्षीय सम्झौताको जानकारी मन्त््रकालयलार्यसमेत उतलब्ध िराउनु तनेछ ।
(४) उद्यमी युवा वा युवा समुहले प्राप्त िने ऋप सहयोि रकम ष्ट्रवत्तीय कारोवार िने सं स्थाबाट उतलब्ध
हुनेछ र ऋप च ुक्ता /ष्ट्रर्ताय िर्दाय तगन सम्बशन्त्धत ष्ट्रवत्तीय सं स्थामा नै िनुय तनेछ ।

तररच्छे र्द – ६
कोष तथा लेखा तरीक्षप
११. बजेट: (१) व्यवसाष्ट्रयक प्रस्तावहरू स्वीकृत भएतगछ सम्बशन्त्धत उद्यमी युवाको हकमा गनजको एकल र

ु
समूहका हकमा समूहका अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको सं यक्त
र्दस्तखतबाट ष्ट्रवत्तीय सं स्थामा खाता सञ्चालन
िररनेछ ।
(२) ऋप प्राप्त िने उद्यमी युवा वा युवा समूहले व्यावसाष्ट्रयक प्रस्तावनाको कूल बजेटको २० प्रगतित
बराबरको रकम उतर्दर्ा १ बमोशजमको ष्ट्रवत्तीय सं स्थाको खातामा अगग्रम जम्मा िरी सोको भौचर राष्ट्रिय
युवा तररषद्मा तेि िनुय तनेछ ।
(३) ग्रकतक्षीय सम्झौता भर्यसकेतगछ उद्यमी युवा वा युवा समूहले अगनवायय रुतले ष्ट्रवत्तीय सेवा प्रर्दायक
सं स्थाको खातामा २० प्रगतित रकम जम्मा िरे को एक हप्तागभ्रक ष्ट्रवत्तीय कारोवारका लागि छनौट भएको
सेवा प्रर्दायक सं स्थामार्यत उद्यमको प्रकृगत हेरी सम्झौता अनुसारको रकम एकै तटक रकम उतलब्ध
िराउन सष्ट्रकनेछ ।
(४) तररषद्ले ष्ट्रवत्तीय सेवा प्रर्दायक सं स्थामार्यत उद्यम सञ्चालनको लागि कायययोजनामा उल्लेख
भएअनुसारको उद्यम काययको िुरुवात र ष्ट्रवकास िनयका लागि युवा वा युवा समुहका लागि रु.
२००००० (र्दुई लाख)सम्म गबना व्याज ऋप सहयोि उतलब्ध िराउने छ ।
(५) उद्यमी युवा वा युवा समुहले प्राप्त भएको रकम र्दोस्रो वषयर्देशख सम्झौतामा तोष्ट्रकएअनुसार कारोवार िने
ष्ट्रवत्तीय सं स्थामा ष्ट्रर्ताय िनुत
य नेछ । र्दोस्रो वषयर्देशख मागथ तोष्ट्रकएको समय अिावै रकम भुक्तानी /ष्ट्रर्ताय िनय
चाहेमा भुक्तानी/ष्ट्रर्ताय िनय सष्ट्रकनेछ ।
(६) युवा उद्यमीलाई उतलब्ध िरार्एको ऋप व्यवसाष्ट्रयक योजना अनुसार ताँच वषयगभ्रक तररषद्सँि
सम्झौता िररएको ष्ट्रवशत्तय सं स्थाले तररषद्ले तोकेको बैंक खातामा ष्ट्रर्ताय िरी सक्नुतनेछ ।
(७) राष्ट्रिय युवा तररषद्ले युवा उद्यमीसँि आगथयक कारोबार िने ष्ट्रवत्तीय सं स्थालाई सेवा िुल्कवाततको
रकम द्वीतक्षीय सम्झौतामा उल्लेख भए बमोशजम सबै रकम घुशम्तकोषमा ष्ट्रर्ताय भएतगछ उक्तकोषबाट
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उतलब्ध िराउनेछ । यसका साथसाथै तररषद्ले ऋप ष्ट्रर्ताय र सुरक्षरप िनय ष्ट्रवगभन्न गनकायहरूसँि
समन्त्वय िरी अन्त्य काययहरू िनय सक्नेछ ।
१२. लेखा तरीक्षप : (१) युवा उद्यमीद्वारा सञ्चागलत उद्यमको लेखा र्दोहोरो लेखा प्रपाली ढाँचामा राख्नु तनेछ र
मान्त्यता प्राप्त ले खातरीक्षकबाट हरे क वषय आगथयक वषय समाप्त भएको ३ मष्ट्रहनागभ्रक ले खातरीक्षप िराउनु
तनेछ ।
(२) उद्यमी युवा वा युवा समूहले उद्यम तथा व्यवसायको ले खा तरीक्षपको प्रगतवेर्दन राष्ट्रिय युवा
तररषद्को कायायलयमा तठाउनुतनेछ र तररषद्ले प्राप्त ले खातरीक्षप प्रगतवेर्दन अध्ययन िरी प्रगतवेर्दनले
औल्याएका ष्ट्रवषयहरु समावेि िरी मन्त््रकालयमा तठाउनु तनेछ ।

तररच्छे र्द -७
अनुिमन तथा गनरीक्षप
१३. अनुिमन प्रष्ट्रक्रया: (१) यस गनर्दे शिका बमोशजम सञ्चागलत उद्यम काययक्रमको स्थानीय तहमा शजल्ला युवा
सगमगतको कायायलय, स्थानीय तह र ष्ट्रवत्तीय कारोवार िनय छनोट भएको ष्ट्रवत्तीय सेवा प्रर्दायक सं स्थाबाट
गनयगमत अनुिमन तथा गनरीक्षप िररनेछ । अनुिमन तिात् सोको प्रगतवेर्दन तररषद्मा तठाउनु तनेछ ।
(२)

केन्त्रीयस्तरमा तररषद् र मन्त््रकालयबाट आवश्यकता अनुसार अनुिमन गनरीक्षप िरी आवश्यक

तृष्ठतोषप एवं सुझाव दर्दन सष्ट्रकनेछ ।
१४. अनुिमन तथा गनरीक्षप सगमगत : (१) युवा उद्यमीद्वारा सञ्चागलत उद्यमहरूको समग्र अनुिमन, गनरीक्षप
तथा मूल्याङ्कन िनयका लागि र्दे हाय बमोशजमको केन्त्रीय अनुिमन, गनरीक्षप तथा मूल्याङ्कन सगमगत रहनेछ :
(क) तररषद्को काययकारी उताध्यक्ष - सं योजक
(ख) मन्त््रकालयको युवा हेने सहसशचव - सर्दस्य
(ि) प्रगतगनगध , श्रम, रोजिार तथा सामाशजक सुरक्षा मन्त््रकालय - सर्दस्य
(घ) प्रगतगनगध , उद्योि मन्त््रकालय - सर्दस्य
(ङ) प्रगतगनगध , युवा तथा साना व्यावसायी स्वरोजिार कोष - सर्दस्य
(च) प्रगतगनगध, नेताल उद्योि वाशपज्य महासं घ - सर्दस्य
(छ) तररषद्को प्रिासकीय प्रमुख - सर्दस्य सशचव
(२) केन्त्रीय अनुिमन तथा गनरीक्षप सगमगतको काम कतयव्य र अगधकार र्दे हाय बमोशजम हुनेछ:
(क) तागलकामा सञ्चालनमा रहेका उद्यमहरूको अनुिमन गनरीक्षप िने र कायायन्त्वयनमा र्दे शखएका
राम्रा तक्षका साथै बाधा, ब्यवधान, समस्या तथा त्यसको समाधानका लागि गसर्ाररससष्ट्रहतको
प्रगतवेर्दन तररषद्मा तेि िने ।
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(ख) उद्यम काययक्रम सञ्चालन भएका तागलकासँिको समन्त्वयमा तागलकाका युवा ष्ट्रवकास सगमगतको
नेतत्ृ वमा स्थानीय सुतरीवेक्षप तथा अनुिमन सगमगत िठन िरी उक्त उद्यममा आवश्यक
सहजीकरप र सहयोि िने व्यवस्था गमलाउने ।
तररच्छे र्द – ८
प्रगतवेर्दन
१५. प्रगतवेर्दन प्रष्ट्रक्रया: (१) ष्ट्रवत्तीय सं स्थाले तररषद्सँि िरे को सम्झौता कायायन्त्वयनको प्रारशम्भक प्रगतवेर्दन एक
मष्ट्रहनागभ्रक तररषद्मा तेि िनुत
य नेछ । त्यसै िरी उद्यमी युवा तथा युवा समुह र ष्ट्रवत्तीय सं स्थाले सम्झौता
भएको एक मष्ट्रहनागभ्रक सोको कायायन्त्वयनको प्रारशम्भक प्रगतवेर्दन शजल्ला युवा सगमगतको कायायलयमा
तठाउनु तनेछ । त्यसतगछ गनयगमतरुतमा चौमागसक प्रगतवेर्दन तेि िनुत
य नेछ ।
(२) शजल्ला युवा सगमगतले यसरी प्राप्त प्रगतवेर्दनलाई ष्ट्रवश्लेषप िरी आफ्नो कायायलयबाट सम्तार्दन भएका
अन्त्य काययलाई समेत समावेि िरी प्रत्येक चौमागसकरुतमा प्रिगत प्रगतवेर्दन राष्ट्रिय युवा तररषद्मा तठाउनु
तनेछ ।यसका अगतररक्त तररषद्ले आवश्यकता अनुसार प्रिगत प्रगतवेर्दन तेि िनय गनर्दे िन दर्दन सक्नेछ ।

तररच्छे र्द – ९
तुरस्कार तथा र्दण्ड सजाय
१६. तुरस्कार तथा प्रोत्साहन: (१) युवा उद्यम काययक्रमलार्य प्रभावकारी र नगतजामुखी बनाउन सर्ल उद्यमी
युवा वा युवा समूहलार्य मातर्दण्डका आधारमा उद्यमसँि सम्बशन्त्धत तालीम प्रर्दान िने, उद्यमको गबमा िने,
आन्त्तररक तथा बाह्य अनुभव आर्दानप्रर्दान काययक्रममा सहभािी िराउने, निर्द तथा प्रमापत्रक दर्दई
तुरस्कृत िने जस्ता प्रोत्साहन र तुरस्कार प्रर्दान िनय सष्ट्रकनेछ ।
१७. र्दण्ड सजाय : (१) युवा वा युवा समुह उद्यमीले प्रस्ताव िररए बमोशजमको सम्झौता िनय नआएमा त्यस्ता
उद्यमीलार्य तररषद्को अन्त्य

कुनै तगन काययक्रमहरूमा सहभािी िरार्ने छै न । उद्यमी युवाले तोष्ट्रकएको

अवगधमा ऋप रकम ष्ट्रर्ताय निरे मा ग्रकतक्षीय सम्झौतामा उल्ले ख भए सोबमोशजम र सोमा उल्लेख
नभएकोमा प्रचगलत कानुन बमोशजम हजयना (प्रचगलत गनयमानुसार लाग्ने ब्याज) सष्ट्रहत ऋप रकम गनज वा
गनजको हक लाग्ने व्यशक्तबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उतर िररनेछ ।
(२) सम्झौता भर्सकेतगछ सम्झौता अनुसार िुपस्तर एवं तररमापात्मक कायय सम्तन्न निरे मा वा
तररषद्बाट दर्दर्एको रकम ष्ट्रहनागमना िरे मा ष्ट्रहनागमना िरे को रकम ष्ट्रर्ताय गलन त्यस्ता युवालाई प्रचगलत
कानुन बमोशजम कालो सूचीमा राख्ने, सरकारी सेवा सुष्ट्रवधा रोक्ने र गनजहरूबाट सरकारी बाँकी सरह
रकम असुल उतर िररनेछ । भ्रष्टचार गनवारप ऐन तथा प्रचगलत कानून बमोशजम ष्ट्रहनागमना िरे को रकम
असुल उतर, जररवाना र कैंर्दसजायसमेत हुन सक्नेछ । यस काययमा स्थानीय तह र स्थानीय प्रिासन
आदर्द गनकायको तररषद्ले आवश्यक सहयोि गलन सक्नेछ ।
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तररच्छे र्द – १०
ष्ट्रवष्ट्रवध
१८. सहयोि िनुतय ने: यस गनर्दे शिका बमोशजम सञ्चालन काययक्रममा आवश्यक सहयोि िनुय सम्बशन्त्धत सबैको
कतयव्य हुनेछ ।
१९. गनर्दे िनको तालना: यस गनर्दे शिकाको कायायन्त्वयनका सन्त्र्दभयमा मन्त््रकालय र तररषद्को गनर्दे िन सम्बद्ध
सबैले तालना िनुत
य नेछ ।
२०. गनर्दे शिका संिोधन िनय सष्ट्रकने: तररषद्ले आवश्यकता अनुसार यो गनर्दे शिका सं िोधन िनय सक्नेछ ।
२१. सम्बशन्त्धत गनकायको भूगमका: यस गनर्दे शिकाको कायायन्त्वयनका लागि सरोकारवाला गनकायको काम
कतयव्य र अगधकार तररषद्ले तोकेबमोशजम हुनेछ ।
२२. बाधा अड्काउ र्ुकाउने: यो गनर्दे शिकाको कायायन्त्वयनमा कुनै बाधा आर्तरे मा मन्त््रकालयले बाधा अड्काउ
र्ुकाउन सक्नेछ ।
—0—
अनुसूची – १
युवा उद्यमको लागि दर्दर्ने गनवेर्दनको ढाँचा
गमगत ……………………..
श्री राष्ट्रिय युवा तररषद्
ग्रकतुरेश्वर, काठमाडौँ

।

ष्ट्रवषय: प्रमापत्रकका आधारमा उद्यम सञ्चालनका लागि गनवेर्दन तेि िरे को ।
उतयुक्त
य
सम्बन्त्धमा म/हामी ततगसलका व्यशक्तले ……………………….शजल्लाको ……………………………तागलका

वडा नं.

…………… शस्थत ………………………….टोल/िाउँमा………………………………………..(उद्यमको नाम)सञ्चालन िनय चाहेको हुनाले
युवा उद्यमका लागि िैशक्षक प्रमापत्रकका आधारमा ऋप सहयोि काययक्रम सञ्चालन गनर्दे शिका , २०७५ का ितयहरू
मन्त्जुर िरी ततगसलको ष्ट्रववरप सष्ट्रहतको कािजात सम्लग्न िरी यो गनवेर्दन तेि िरे को छु ।
र्दस्तखत:
गमगत:
नामथर:
स्थायी ठे िाना:

सम्लग्न कािजात:
१. नेताली नािररकताको प्रमाशपत प्रगतगलष्ट्रत
२. िैशक्षक योग्यताको प्रमाशपत प्रगतगलष्ट्रत
३. सीतमूलक तागलम प्रमापत्रकको प्रगतगलष्ट्रत
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४. चाररग्रकक प्रमापत्रकको प्रमाशपत प्रगतगलष्ट्रत
५. लशक्षत समुह खुल्ने प्रमापत्रकको प्रगतगलष्ट्रत
६. तगछल्लो तटक अध्ययन िरे को शिक्षप सं स्थाको गसर्ाररस
७. उद्यम सञ्चालन हुने स्थानीय तहको गसर्ाररस ।

अनुसूची -२
व्यावसाष्ट्रयक योजनाको ढाँचा
क्र. सं .

ष्ट्रववरप

अन्त्य ष्ट्रववरप

१

व्यवसायको नाम, सं शक्षप्त तररचय

उद्यमको नाम:

र उद्देश्य

उद्यमको सं शक्षप्त तररचय…
उद्देश्य
ष्ट्रवषय/क्षे्रक
उत्तार्दन हुने बस्तु

२

ठे िाना

शजल्ला………………… िाता/नता…………………………….वडा नं. ………..

३

सम्लग्न हुने जनिशक्त

४

प्रयोि हुने कच्चा तर्दाथय

५

प्रयोि हुने मेशिनरी औजार

६

अनुमागनत कुल लाित

७

उत्तादर्दत बस्तुको बजार क्षे्रक

८

व्यवसायबाट

टोल ………………… िाउँ …………………………

हुने

अनुमागनत
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वाष्ट्रषक
य आम्र्दानी
९

रोजिारी हुने सं ्या

१०

अन्त्य

तेि िनेको
नामथर:
र्दस्तखत:
गमगत:
स्थायी ठे िाना:
अस्थायी ठे िाना:
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