सीप, दक्षता र रोजगार ीः युवा पलायन रोक्ने हाम्रो जजम्मे वार काययक्रम कायायन्वयन
सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८
प्रस्तावनाीः
युवाहरूमा सीप र दक्षताको ववकास गर रोजगार ससजयना एवम् प्रवधयनका साथै उद्यमशीलता ववकास गनयको
लासग गण्डकी प्रदे श सरकारको नीसत र काययक्रम तथा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले गरे को युवा ववकास तथा
पररचालन सम्बन्धी उद्देश्य समेत हाससल गनय सीप, दक्षता र रोजगार ीः युवा पलायन रोक्ने हाम्रो जजम्मेवार
काययक्रम राजिएको हो ।
व्यवसावयक रूपमा उद्योग व्यवसाय, जनशजि उत्पादन र प्रजशक्षण, पयाय-पययटन तथा साहससक िेल, युवा
नवप्रवतयन लगायतका काययक्रमको लासग अनुदान सहयोग रकम उपलब्ध गराउन युवा तथा िेलकुद मन्रालय,
गण्डकी प्रदे शबाट प्रदे श सरकारको बजेट तथा काययक्रम कायायन्वयन सम्बन्धी एकीकृत काययववसध, २०७७ को
असधनमा रह यो मापदण्ड तयार गररएको हो ।

1. उद्देश्यीः
क. युवाहरूलार्य उत्पादनमूलक उद्यम तथा व्यवसायमा आकवर्षयत गर युवा पलायन रोक्ने,
ि. युवा तथा िेलाडीहरूमा सीप, दक्षता असिवृवि गदै पेसा, व्यवसाय वा रोजगार मा सं लग्न गराउने ।

2. पररिार्षाीः
क. उद्यम िन्नाले व्यवसावयक रूपमा कृवर्ष, पशुपंक्षी तथा मत्स्यपालन, सीपमा आधाररत उद्योग व्यवसाय,
जनशजि उत्पादन र प्रजशक्षण, पयाय-पययटन तथा साहससक िेल, युवा नवप्रवतयन लगायतका वस्तु तथा
सेवाको उत्पादन तथा प्रशोधन गने उद्यम िन्ने सम्झनु पर्य ।

ि. मन्रालय िन्नाले युवा तथा िेलकुद मन्रालय, गण्डकी प्रदे श िन्ने सम्झनु पर्य ।
ग. युवा िन्नाले राविय युवा पररर्षद् ऐन २०७२ अनुसार १६ दे जि ४० वर्षयसम्मको नेपाल नागररक
सम्झनु पर्य ।
घ. स्थानीय तह िन्नाले उद्यम सञ्चालनमा रहेको स्थानीय तह िन्ने सम्झनु पर्य ।
ङ. लजक्षत समूह िन्नाले वैदेजशक रोजगारबाट फकेका, उद्यममा आबि िेलाडी तथा ववशेर्ष प्रसतिा
प्रदशयन गरे का युवालार्य सम्झनु पर्य ।
च. लािग्राह िन्नाले यस काययववसध बमोजजम सहयोग प्राप्त गने सं स्थालार्य सम्झनु पर्य ।
र्. सं स्था िन्नाले सहयोगको लासग आवेदन ददने फमय, समूह, सं स्था, ससमसत वा कम्पनी जस्ता दतायवाल
सं स्थालार्य सम्झनु पर्य ।
3. प्रस्ताव माग गने ीः (१) सीप, दक्षता र रोजगार ीः युवा पलायन रोक्ने हाम्रो जजम्मेवार काययक्रम
कायायन्वयनका लासग प्रस्ताव माग गनय रावियस्तरको दै सनक पसरकामा २१ ददनको म्याद रािी सूचना प्रकाशन
गररनेर् ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको सूचना मन्रालयको वेिसार्ट र सूचना पाट मा समेत प्रकाशन गररनेर् ।
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4. प्रस्ताव पेश गने ीः (१) सीप, दक्षता र रोजगार ीः युवा पलायन रोक्ने हाम्रो जजम्मेवार काययक्रममा सहिागी
हुन र्च्र्ु क सं स्थाले अनुसूची-१ बमोजजमको ढााँचामा प्रस्ताव तयार गर मन्रालयमा पेश गनुप
य नेर् ।
(२) प्रस्ताव पेश गने प्रवक्रया र समयावसध सूचनामा तोवकए बमोजजम हुनेर् ।
(३) सं स्थाले उपदफा (१) वमोजजमको प्रस्ताव दे हायका कागजात सङ्लग्न गर पेश गनुप
य नेर् .
(क) सं स्था दताय तथा नवीकरण सम्बन्धी प्रमाण-पर को प्रसतसलवप,
(ि) स्थायी लेिा नम्बर (PAN) र कर च ुिा प्रमाणपरको प्रसतसलवप,
(ग) उद्यम सञ्चालकको नागररकताको प्रमाणपरको प्रसतसलवप,
(घ) उद्यमको लासग प्रयोग गररने जग्गा तथा िौसतक सं रचनाको स्वासमत्व िुल्ने प्रमाण अथवा
सलजमा सलएको प्रमाण,
(ङ) उद्यम प्रबधयन काययक्रम,
(च) सम्बजन्धत स्थानीय तहको ससफाररस,
(४) उपदफा (१) बमोजजम प्रस्ताव पेश गने सं स्थामा युवाहरुको समेत सहिासगता िई सञ्चालन िएको
हुनपु नेर् ।
(५) यस काययक्रममा सहिागी हुन चाहने सं स्था गण्डकी प्रदे शमा स्थापना िर्य सञ्चालनमा रहेको
हुनपु नेर् ।

5. प्रस्ताव मूल्याङ्कनका आधारहरुीः (१) दफा ४ को उपदफा (१) वमोजजम प्राप्त हुन आएका प्रस्ताव
र्नौटका आधारहरू दे हाय वमोजजम हुनेर्न् ।
क. उद्यम सुधारको काययक्रम

ि. उपलब्ध जग्गा र िौसतक पूवायधार
ग. लजक्षत समूह

घ. रोजगार ससजयनाको अवस्था
ङ.

च.

उद्यम सम्बन्धी अध्ययन वा तासलम
उद्यम सञ्चालन िएको अवसध

र्. िौगोसलक क्षेर

(२) मूल्याङ्कनका आधारहरूको अङ्क वविाजन अनुसूची २ बमोजजम हुनेर् ।
6. प्रस्ताव मूल्याङ्कन तथा ससफाररसीः (१) दफा ४ को उपदफा (१) बमोजजम प्राप्त प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर
मन्रालयमा ससफाररस गनय दे हाय बमोजजमको मूल्याङ्कन तथा ससफाररस ससमसत रहनेर् ।
क) युवा क्षेर हेने महाशािा प्रमुि

सं योजक

ि) मन्रालयबाट मनोसनत सम्बजन्धत क्षेरका ववज्ञ

सदस्य

ग) कानुन असधकृत,

सदस्य

घ) आसथयक प्रशासन शािा प्रमुि

सदस्य

ङ) सम्बजन्धत काययक्रम हेने असधकृत

सदस्य सजचव

(२) र्नौट ससमसतले आवश्यकता अनुसार सम्बजन्धत क्षेरका अन्य ववज्ञ आमन्रण गनय सक्नेर् ।
(३) प्रस्तावको र्नौट गनुि
य न्दा अजघ मन्रालयले उद्यमको स्थलगत अनुगमन सनर क्षण गर गरार्य दफा
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५ बमोजजमका र्नौट सम्बन्धी आधारहरूका ववर्षयमा प्रसतवेदन सलन सक्नेर् ।
(४) उपदफा (१) वमोजजमको मूल्यांकन तथा ससफाररस ससमसतले दफा ५ बमोजजमका आधारमा प्रस्ताव
मूल्यांकन गर मन्रालय समक्ष ससफाररस गनुय पनेर् ।
७. र्नौट सम्बन्धी सनणयय र सीमाीः (1) दफा ६ को उपदफा (४) बमोजजम मूल्यांकन तथा ससफाररस ससमसतले
अनुसूची २ बमोजजमका आधारमा मूल्याङ्कन गर सनणययका लासग मन्रालयमा पेश गनुप
य नेर् ।
(२) सहयोग रकम असधकतम रु ५(पााँच) लािसम्म हुनेर् ।
८. काययक्रम कायायन्वयन सम्बन्धी सम्झौताीः (१) दफा ७ बमोजजम काययक्रम र बजेट स्वीकृत िए पश्चात्
सहयोग प्राप्त गने सं स्थाले उद्यम प्रवधयन योजना अनुसार मन्रालयसाँग अनुसूची ३ बमोजजमको ढााँचामा
सम्झौता गनेर् ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको सम्झौतामा सहयोगको रकम, समय र प्रवक्रया तथा सं स्थाले गनुप
य ने उद्यम,
राख्नुपने लेिा, प्रसतवेदन आदद ववर्षयहरू समेवटनेर् ।
(३) र्नोट िएको सं स्था तोवकएको समयसिर कारणवश सम्झौता गनय नआएमा मन्रालयले सनणयय गर
बैकजल्पक सं स्थासाँग सम्झौता गनय सक्नेर्।
९. सहयोग प्रदान गने सम्बन्धी व्यवस्थाीः (१) स्वीकृत प्रस्तावको लासग उपलब्ध गराईने रकम मूल्याङ्कन तथा
ससफाररस ससमसतको ससफाररसमा मन्रालयको सनणयय बमोजजम हुनेर् ।
१०. लागत साझेदार सम्बन्धी व्यवस्थाीः सहयोग प्राप्त गने सं स्थाले साझेदार को रुपमा मन्रालयबाट प्राप्त हुने
रकमको कम्तीमा तीस प्रसतशत रकम लागत साझेदार गनुप
य नेर्।
११. वववरण सावयजसनक गनुप
य ने ीः दफा ७ बमोजजम उद्यमको लासग सहयोग प्राप्त गने लािग्राह र प्रदान गररने
रकम सवहतको वववरण मन्रालयले सावयजसनक गर सोको जानकार लािग्राह लाई ददनुपनेर् ।
१२. काययक्रम सं चालनीः दफा ८ बमोजजम सम्झौता िएको १५ ददनसिर सम्बजन्धत सहयोग सलने सं स्थाले
सम्झौता बमोजजमको कायय प्रारम्ि गनुप
य नेर् र सोको जानकार मन्रालयलाई ददनुपनेर् ।
१३. प्रस्ताववत उद्यम तथा व्यवसायहरूीः व्यवसावयक रूपमा कृवर्ष, पशुपंक्षी तथा मत्स्यपालन, सीपमा आधाररत
उद्योग व्यवसाय लगायत अन्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा प्रशोधन एवम् दक्ष जनशजि उत्पादन र
प्रजशक्षण, सं स्कृसत तथा वातावरण सं रक्षण तथा जगेनाय, पयाय-पययटन तथा साहससक िेल, युवा नवप्रवतयन
लगायतका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा प्रशोधन गने जस्ता उद्यम तथा व्यवसायको लासग प्राथसमकताको
आधारमा सहयोग उपलब्ध गरार्नेर् ।
१४. सहयोग प्रदान सम्बन्धी व्यवस्थाीः (१) दफा ८ बमोजजम सम्झौता अनुसारको रकम सम्वजन्धत लािग्राह
सं स्थाको वैङ्क िातामा प्रदान गररनेर् ।
(२) सहयोग वापतको रकम कायय प्रगसतको आधारमा सक्कल सबल िरपार्य पेस िएपश्चात बवढमा दुर्य
वकस्तामा उपलब्ध गरार्नेर्।
(३) सहयोग वापत सलएको रकम तोवकएको योजना वा काययमा प्रयोग नगरे मा सनयमानुसार असुल उपर
गररनेर् ।
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(४) कुनै कारणबाट तोवकएको समयमा कायय सम्पन्न हुन नसकेमा अथवा अन्य कुनै क्षसत िएमा
त्यसको जजम्मेवार सम्बजन्धत सं स्था स्वयम् नै हुनेर् ।
(५) सहयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेि िए बमोजजम हुनेर् ।
१५. लािग्राह ले पालना गनुप
य ने शतयहरुीः यस काययक्रममा सहयोग प्रदानको लासग र्नौट िएका सं स्थाहरूले
दे हाय बमोजजमका सतयहरू पालना गनुप
य नेर् ।
क. सं स्थाले पेस गरे को उद्यम सुधार काययक्रम अनुसारका काययक्रमहरू सञ्चालन गनुप
य नेर् ।
ि. आसथयक कारोबार बैंवकङ प्रणाल माफयत गनुप
य नेर्,

ग. सं स्थाको हरवहसाब स्वीकृत लेिा प्रणाल अनुसार राख्नुपनेर्,
घ. अजन्तम िुिानीको लासग सहयोग रकमबाट िएको िचय सम्बन्धी सक्कल स्रे स्ता मन्रालयमा पेश
गनुप
य नेर्,

ङ. िौसतक सं रचनाको सनमायण तथा िररद सम्बन्धी कायय प्रचसलत कानुनको असधनमा रह गनुपय नेर् ।
१६. काययक्रम अनुगमनीः (१) काययक्रमको अनुगमन मन्रालयले गनेर् ।
(२) अनुगमनको ससलससलामा मन्रालयका पदासधकार तथा कमयचार बाट ददर्एका सनदे शन एवं
सुझावहरु पालना गने जजम्मेवार उद्यम सञ्चालन गने सं स्थाको हुनेर् ।
(३) अनुगमन, सहायता र परामशयमा लाग्ने िचय स्वीकृत मापदण्ड अनुसार हुनेर् ।
१७. प्रगसत प्रसतवेदनीः सहयोग प्राप्त गने सं स्थाले उद्यमको व्यवस्थापन तथा आसथयक पक्ष समेत समेटेर
अनुसूची ४ बमोजजमको ढााँचामा मन्रालय समक्ष प्रगसत प्रसतवेदन पेश गनुप
य नेर् ।
१८. अन्य व्यवस्थाीः यस मापदण्डमा उल्लेि निएका व्यवस्थाहरूको हकमा गण्डकी प्रदे श सरकारको “बजेट
तथा काययक्रम कायायन्वयन सम्बन्धी एकीकृत काययववसध, २०७७" र प्रचसलत कानून बमोजजम हुनेर् ।
1९. बाधा अड्काउ फुकाउ तथा सं शोधनीः यस मापदण्डको कायायन्वयनमा कुनै बाधा उत्पन्न िएमा वा सं शोधन
एवम् हेरफेर गनय आवश्यक परे मा मन्रालयले त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन वा सं शोधन गनय सक्नेर्
।
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अनुसूची १
(दफा ४ को (१) साँग सम्बजन्धत)
सहयोग माग गनयका लासग पेश गनुप
य ने प्रस्तावको ढााँचा
1. सं स्थाको नाम र ठे गानाीः ................. ...................... ................
जजल्ला ............ न.पा.÷गा.पा. .........................................नं वडा

.......... टोलीः ........

2. सं स्थाको सं स्थापक सदस्यहरूीः
सस.नं.

नाम थर

ठे गाना र नागररकता नं

लगानीको

सम्पकय नं

वहस्सा

कैवफयत

१
२
३
४
५
3.

सम्पकय व्यजिको नाम र पदीः.......... ...................
र्मेल ठे गानाीः ...........................

............सम्पकय नं: .........................

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

4.

उद्यम ववर्षय क्षेरीः .............................

5.

उद्यमका मुख्य गसतववसधीः ........................ .......................... .....................

......

........ ..................... .................... .................... ..................
6.

िौसतक सं रचना तथा जग्गा (क्षेरफल) ...................

7.

प्राववसधक तथा व्यवसावयक सीप सम्बन्धी अध्ययन वा तासलमको वववरणीः .............. .............

8.

प्राववसधक तथा व्यवसावयक सं रक्षक िएमा, नाम र सम्पकयीः .....
..............

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

.........

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

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

८.

उत्पादनको बजारीः .......................... ...................... .................. ................

९.

लगानीका क्षेर, लाग्ने रकम आदद पक्षहरू उद्यम सुधार काययक्रममा समेट्ने ।

यस प्रस्तावमा म/हाम्रो सं स्थाले पेस गरे का कागजात तथा वववरणहरू ठीक सााँचो हुन् एवम् गत दुर्य वर्षयमा
प्रदे श सरकारबाट कुनै पसन अनुदान सहयोग प्राप्त नगरे को स्वघोर्षणा गदयर्ु/गदयर्ौं ।

नामीः.............................

पदीः .................

हस्ताक्षरीः

सम्पकय नं. .................
सं स्थाको र्ापीः
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ु ी २
अनुसच
प्रस्ताव मूल्याङ्कनका आधार र अङ्क वविाजन
(दफा ५ को (२) साँग सम्बजन्धत)
दफा ५ बमोजजमका प्रस्ताव मूल्याङ्कनका आधारहरुको अङ्क वविाजन तपससल बमोजजम हुनेर्
सस.नं.

मूल्याङ्कनका आधार

अङ्क

अङ्क ददने मापदण्ड
मूल्याङ्कन ससमसतले उत्पादनमा हुनसक्ने बृवि,

१

उद्यम सुधार काययक्रम

२०

उत्पादनका क्षेरको ववस्तार, आधुसनकीकरण,

द गोपनको लासग प्रसत आधार ५ अङ्कको दरले
मूल्याङ्कन गने ।

२

३

४

उपलब्ध जग्गा र िौसतक
पूवायधार

लजक्षत समूह वापत

रोजगार ससजयनाको अवस्था

२0

२०

२०

उद्यमको लासग आवश्यक जग्गा, िवन,

प्रववसध/उपकरण र उद्यम सम्बन्धी पूवायधारको

लासग प्रसत आधार ५ अङ्कको दरले मूल्याङ्कन गने ।
लजक्षत समूहद्वारा सञ्चासलत सं स्था, २०
युवा सजम्मसलत सं स्था, 15

युवालार्य रोजगार प्रदान गरे का अन्य सं स्था, १0
प्रसत १ जना रोजगार को २ अङ्कका दरले ।

िेलाडीलार्य रोजगार प्रदान गरे कोमा प्रसत िेलाडी
४ अङ्क ।

क वगयको लासग 10 अङ्क
५

िौगोसलक क्षेर

१०

अन्य वगयको लासग ५ अङ्क

(सनजामती सेवा सनयमावल , २०५० (सं शोधन
सवहत) को अनुसूची १६ बमोजजम)

६
७

उद्यम सञ्चालन िएको अवसध
उद्यम सम्बन्धी अध्ययन वा
तासलम
जम्मा

५
५

प्रसत एक वर्षयको लासग एक अङ्कका दरले ।
ववर्षयगत योग्यता वापत- ३ अङ्क

तासलम वापत- २ अङ्क (कम्तीमा ३ काययददने
तासलम हुनपु ने)

100
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अनुसूची ३
सम्झौताको ढााँचा
(दफा ८ को (१) साँग सम्बजन्धत)
......... जजल्ला ........ ................ .....नगरपासलका/गाउाँ पासलका वडा नं. ......, ...............................
जस्थत ............................................ र युवा तथा िेलकुद मन्रालय, गण्डकी प्रदे शका बीचमा काययक्रम
सञ्चालन सम्बन्धमा तपससल बमोजजमको सम्झौता गररएको र् ।
(क)

काययक्रमको वववरण

१. सं स्थाको नामीः ............................

२. ठे गानाीः ..........................................

३. उद्यम स ञ्चालन हुने स्थलीः ................................
४. काययक्रम सुरु हुने/िएको समसतीः ...................

(ि)

काययक्रमको लागत
१.

काययक्रमको कूल लागत रुीः..................। (अक्षरे पी.................................) मार

२.

लागत व्यहोने स्रोतहरूीः
२.१.

युवा तथा िेलकुद मन्रालय: रु ................. ........

२.३.

अन्य स्रोतबाटीः रु .................

२.२.

सम्बजन्धत सं स्थाीः रु .........................

(ग) काययक्रम कायायन्वयन गदाय सम्पन्न गररने मुख्य काययहरु र अनुमासनत लागतको वववरणीः
सस.नं.

मुख्य काययहरु

पररमाण

अनुमासनत
लागत

सम्पन्न गनय

लाग्ने समय

कैवफयत

१.
२.
३.
४.
(घ)

काययक्रम कायायन्वयन सम्बन्धी व्यवस्था
मासथ उल्लेजित व्यवस्था र शतय अनुसार आयोजना कायायन्वयन गनय गराउन हामी सनम्न पक्षहरू
मन्जुर गदयर्ौँ ।

सं स्थाको तफयबाट

मन्रालयको तफयबाट

नाम थरीः ..................

नाम थरीः

दस्तितीः

दस्तितीः

सम्पकय नीः ................
र्ाप

र्ाप
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अनुसूची ४
प्रगसत प्रसतवेदनको ढााँचा
(दफा १७ साँग सम्बजन्धत)
1.

सं स्थाको नामीः ................. ...................... ................

सम्पकय नं ............. ................

जजल्ला ............ न.पा.÷गा.पा. .........................................नं वडा

..........

2.

उद्यम/काययक्रमको नामीः ........................ ...................... ..........

3.

यस आ.ब.मा िएका मुख्य मुख्य काययहरूीः
सस.नं. कामको वववरण

कामको पररमाण

िएको िचय

टोलीः ........

प्राप्त उपलजब्ध वा
नसतजा

कैवफयत

१
२
३
४
५
4.

यस बर्षय िएको थप रोजगार ससजयनाको वववरणीः ................. ............ ..................

5.

प्राववसधक ववज्ञ र व्यवसावयक सं रक्षकबाट प्राप्त सेवा तथा परामशयको वववरणीः
.............. ..............

6.

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

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

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

उत्पादनको बजार तथा ववक्रीववतरणको अवस्थाीः
सस.नं.

उत्पाददत सामग्री
को वववरण

उत्पादनको
मारा

सबक्रीको पररमाण

िएको

आम्दानी

कैवफयत

१
२
३
7.

आगामी कायययोजनाको वववरणीः
सस.नं. कामसम्बन्धी वववरण

पररमाण

लाग्ने िचय

अपेजक्षत
नसतजा

कैवफयत

१
२
३
8.

प्रगसत सम्बन्धी थप वववरणीः .....................
.................... ........................

नामीः.............................

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

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

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

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

पदीः .................

हस्ताक्षरीः

सं स्थाको र्ापीः
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