अपाङ्गता भएका युवाहरूको लागि उद्यमशीलता ववकासमा अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८
उद्यमशीलताको

माध्यमबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिलार्इ स्वावलम्बी र आत्मगनभइर बनाउन मद्दत

पुग्दछ।अपाङ्गता भएका व्यक्तिलार्इ स्वावलम्बी र आत्मगनभइर बनाउन उद्यमशीलताको महत्वलार्इ महशुस

िरी ववगभन्न उद्यममा ववितदे क्ति सङ्लग्न हुुँदै आएका अपाङ्गता भएका उद्यमीहरूको व्यवसाय प्रवधइनको लागि
अनुदान प्रदान िनइ युवा तथा िेलकुद मन्रालय, िण्डकी प्रदे शले अपाङ्गता भएका युवाहरूको लागि
उद्यमशीलता ववकासमा अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ स्वीकृत िरे को छ ।

१. प्रस्ताव आव्वानः (१) उद्यमशीलतामा आवद्ध वा आवद्ध हुन चाहने अपाङ्गता भएका युवालार्इ पवहचान िनइ
मन्रालयको सुचना पाटी र वेभसार्टमा कक्तम्तमा २१ ददने सावइजगनक सूचना प्रकाक्तशत िररनेछ।

(२) प्रस्ताव आव्वान सम्बन्धी सुचनाको लागि स्थानीय तहमा समेत पराचार िररनेछ।

(३) मन्रालयले िरे को सुचनाका आधारमा उद्यमशीलतामा आवद्ध वा आवद्ध हुन चाहने अपाङ्गता भएका
युवाले अनुसच
ु ी १ बमोक्तजमको ढाुँचामा सम्बक्तन्धत स्थानीय तहको गसफाररस सवहत मन्रालयमा गनवेदन पेश
िनुप
इ नेछ।

२. पेश िनुप
इ ने कािजातहरूः दफा (१) बमोक्तजम गनवेदन पेश िदाइ दे हायका कािजातसवहत पेश िनुइ पनेछ ।
(क) नेपाली नािररकताको प्रमाणपरको प्रगतगलवप,
(ि) अपाङ्गताको पररचयपरको प्रगतगलवप,

(ि) सम्बक्तन्धत स्थानीय तहको गसफाररश ।

३. मू ल्याङ्कनका आधारहरूः (१) दफा १ बमोक्तजम परे का गनवेदनका आधारमा उद्यमशीलतामा आवद्ध वा
आवद्ध हुन चाहने अपाङ्गता भएका युवाको छनोट िने मूल्याङ्कनका आधारहरु दे हायबमोक्तजम हुनेछन्
(क)

अपाङ्गता पररचयपरको विइ र वकगसम

(ि)

प्रयोि हुने कच्चा पदाथइ

(ि)
(घ)
(ङ)

व्यवसाय सञ्चालनको अवगध

उत्पाददत वस्तु र वजारको अवस्था
उद्यमशीलता प्रवद्धइन योजना

(२) दफा १ बमोक्तजमका मूल्याङ्कनका आधारहरूको अङ्क ववभाजन अनुसूची २ बमोक्तजम हुनेछ ।

४. मू ल्याङ्कन तथा गसफाररस सगमगतः (१) दफा १ बमोक्तजमको गनवेदनको आधारमा उद्यमशीलतामा आवद्ध वा
आवद्ध हुन चाहने अपाङ्गता भएका युवा छनोट िरी गसफाररस िनइ दे हायबमोक्तजमको मूल्याङ्कन तथा
गसफाररस सगमगत रहनेछः

महाशािा प्रमुि, मन्रालय

सं योजक

कानून अगधकृत, मन्रालय

सदस्य

शािा प्रमुि, मन्रालय

सदस्य सक्तचव

प्रगतगनगध, पयइटन, उद्योि, वाक्तणज्य तथा आपूगतइ मन्रालय
लेिा अगधकृत, मन्रालय

सदस्य

सदस्य

(२) सगमगतले बैठकमा आवश्यकता अनुसार ववज्ञ आमक्तन्रत िनइ सक्नेछ।

(३) सगमगतले दफा ३ बमोक्तजमका आधारमा मूल्याङ्कन िरी छनोटका लागि मन्रालय समक्ष गसफाररस
िनेछ।

(४) सगमगतले मूल्याङ्कन िदाइ भौिोगलक, पेशाित पक्षलार्इ समेत आधार मान्न सक्नेछ।
५. प्रस्ताव छनौटः मन्रालयले मूल्याङ्कन तथा गसफाररस सगमगतले िरे को गसफाररसका आधारमा उद्यमशीलतामा
आवद्ध वा आवद्ध हुन चाहने अपाङ्गता भएका युवाको प्रस्ताव छनोट िनेछ।

६. अनुदान रकमः मूल्याङ्कन तथा गसफाररस सगमगतले अनुदान रकमको पररमाण गनधाइरण िरी स्वीकृगतका
लागि मन्रालयमा पेश िनेछ।

७. सम्झौताः (१) दफा ४ बमोक्तजम छनोट भएका उद्यमीले छनोट भएको गमगतले १५ ददनगभर सम्झौता िनइ
आउने सुचना प्रकाक्तशत िनेछ।

(२) कायइक्रम सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेि भएबमोक्तजम हुनेछ।

८. भ ुिानी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) उद्यमीले सम्झौतामा उल्लेक्तित कायइक्रम सम्पन्न िरी भुिानीका लागि
दे हायबमोक्तजमका कािजात मन्रालयमा पेश िनुप
इ नेछः
(क)
(ि)

कायइक्रम सञ्चालन भएको दे क्तिने फोटोहरु
सम्बक्तन्धत गबल, भरपार्

(ि) भुिानीका लागि सम्बक्तन्धत स्थानीय तहको गसफाररस

(२) मन्रालयले भुिानी िनुइ अक्तघ सम्बन्धीत उद्यमशीलताको स्थलित अनुिमन िनइ सक्नेछ।

(३) उपदफा(१) का आधारमा मन्रालयले अनुदान रकम भुिानी ददनेछ।

अनुसूची – १
दफा १ को उपदफा (२) सुँि सम्बक्तन्धत
उद्यमशीलतामा आवद्ध अपाङ्गता भएका युवाले ददने गनवेदनको ढाुँचा
१.

गनवेदकको नाम थरः ............................................. .............................................

२.

अपाङ्गताको विइ\वकगसम

३.

पेशा व्यवसाय सञ्चालन भएको वा िनइ चाहेको

४.

गनवेदकको सम्पकइ फोन नः .................................... र्मेलः ................................

५.

पेशा व्यवसाय सञ्चालन िरे को दे क्तिने प्रमाण/फोटो

६.

निररकता जारी भएको क्तजल्लाः ..........................

७.

योग्यता र अनुभवः .......................... ...............................

८.

व्यवसाय सम्बन्धी कुनै तागलम गलएको भए सो को वववरणः ................ .........................

स्थानः ................... ........................

नािररकता नः ..........................

.................... ...................... ...................... ................. ...................
९.

व्यवसायबाट उत्पाददत वस्तुको वववरण (क).......................(ि) .................. (ि)

१०.

व्यवसायमा सुधार, प्रवद्धइन र ववस्तारका लागि िनुप
इ ने मुख्य कायइहरु
(क).......................

११.

(ि)

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

………….

(ि) …………………….

व्यवसायको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा सुधार, प्रवद्धइन र ववस्तारका लागि लाग्ने अनुमागनत
िचइः...................... ........................ ...................... ................... ..........

१२.

गनवेदनका साथ पेश िरे का कािजातहरुः
(क)

नेपाली नािररकताको प्रमाणपरको प्रगतगलवप,

(ि)

अपाङ्गताको पररचयपरको प्रगतगलवप,

(ि)

सम्बक्तन्धत स्थानीय तहको गसफाररश,
…………………..
गनवेदकको हस्ताक्षर

अनुसूची २
दफा ३ को उपदफा (२) बमोक्तजमको अङ्क ववभाजनका आधारहरू
अपाङ्गता भएका
गस.नं.

व्यवसायी वा
व्यवसायको
नाम

मूल्याङ्कनका आधारहरू
अपाङ्गता

व्यवसाय

प्रयोि हुने

उत्पाददत वस्तु रोजिार

पररचयपरको

सञ्चालनको

कच्चा

र वजारको

प्रदान भएको प्रवद्धइन

विइ र वकगसम

अवगध

पदाथइ

अवस्था

सं ख्या

योजना

(20)

((15)

(30)

(10)

(10)

(15)

व्यवसाय

1
2
3
४
नोट
१. अपाङ्गता पररचयपरको विइ र वकगसमः क,ि र ि विइको अपाङ्गता भएका व्यक्तिले क्रमशः १०, ८ र ५
अङ्क
२. व्यवसाय सञ्चालनको अवगधः प्रगतवर्इ २ अङ्कका दरले बढीमा १० अङ्क
३. प्रयोि हुने कच्चा पदाथइः स्थानीय, क्तजल्ला, प्रदे श गभरको कच्चा पदाथइ प्रयोि िने व्यवसायलार्इ क्रमश
१५, १० र ५ अङ्क
४. उत्पाददत वस्तुको वजारः ित आ.ब.मा प्रगत लाि ववक्रीको लागि १ अङ्क
५. रोजिार प्रदान भएको सं ख्याः प्रगत व्यक्ति ३ अङ्कका दरले बढीमा १५ अङ्क
६. व्यवसाय प्रवद्धइन योजनाः मूल्याङ्कन तथा गसफाररस सगमगतले गनधाइरण िरे का आधार बमोक्तजम ।

