
परम्परागत पेशा व्यवसायमा लागेका यवुालार्इ प्रोत्साहन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ 

 

रोजगारी सृजना तथा उद्यमशीलताको ववकासमा परम्परागत पेशा व्यवसायको महत्वपूर्इ भूममका रहेको हनु्छ । 
परम्परागत पेशा व्यवसायहरू लोप हुुँदै गर्रहेको सन्दभइमा त्यस्ता व्यवसायमा यवुाहरूको सहभामगता बढाउुँदै 
संरक्षर् र संम्वर्द्इन गनइ यो कायइक्रम राखिएको हो।परम्परागत पेशा व्यवसायमा लागेका यवुाहरूलार्इ प्रोत्साहन 
गदै उद्यमशीलताका साथसाथै उत्पादनमा बृवर्द् गने उदे्दश्यले अनदुान रकम प्रदान गनइ परम्परागत पेशा 
व्यवसायमा लागेका यवुालार्इ प्रोत्साहन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ स्वीकृत गररएको छ। 

१. प्रस्ताव आव्वानः  (१) परम्परागत पेशा व्यवसायमा लागकेा यवुाको पवहचान गनइ कखम्तमा २१ ददनको 
सावइजमनक सूचना प्रकाखशत गररनेछ। 

       (२) प्रस्ताव आव्वान सम्बन्धी सचुनाको लामग स्थानीय तहमा समेत पत्राचार गररनेछ। 

  (३) उपदफा (१) बमोखजमको सचुनाका आधारमा र्च्छुक यवुाले अनसुचुी १ बमोखजमको ढाुँचामा 
सम्बखन्धत स्थानीय तहको मसफाररस सवहत मन्त्रालयमा मनवेदन पेश गनुइपनेछ। 

२. पेश गनुइपने कागजातहरूः दफा १ बमोखजम मनवेदन पेश गदाइ देहायका कागजातसवहत पेश गनुइ पनेछ । 

(क) नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्रको प्रमतमलवप, 
(ि) सम्बखन्धत स्थानीय तहको मसफाररश, 
(ग) गदै आएको परम्परागत पेशा व्यवसाय सम्बन्धी वववरर् । 

३. मलु्याङ्कनका आधारहरूः (१) दफा १ को उपदफा (३) बमोखजम परेका मनवेदनका आधारमा परम्परागत 
पेशा व्यवसायमा लागेका यवुाको छनोट गनइ मूल्याङ्कनका आधारहरु देहाय बमोखजम हनेुछन:् 

(घ) पेशा व्यवसाय सञ्चालन गरेको अवमध, 
(ङ) पेशा व्यवसायमा प्रयोग हनेु कच्चा पदाथइ, 
(च) उत्पाददत वस्तकुो वजार, 
(छ) पेशा व्यवसायबाट रोजगार व्यखिको संख्या, 
(ज) पेशा व्यवसाय प्रवर्द्इन योजना । 

 (२) दफा (१) मा उल्लेखित आधारहरूको अङ्क ववभाजन अनसूुची २ बमोखजम हनेुछ । 

४. मूल्याङ्कन तथा मसफाररस समममतः (१) परम्परागत व्यवसायमा संलग्न यवुा छनोट गरी मसफाररस गनइ 
देहाय बमोखजमको मूल्याङ्कन तथा मसफाररस समममत रहनेछः 

    यवुा तथा िेलकुद महाशािा प्रमिु, मन्त्रालय            संयोजक 

    प्रमतमनमध, पयइटन, उद्योग, वाखर्ज्य तथा आपूमतइ मन्त्रालय     सदस्य 

    लेिा अमधकृत, मन्त्रालय                              सदस्य 
    यवुा शािा प्रमिु, मन्त्रालय                            सदस्य सखचव 

 (२) समममतले बैठकमा आवश्यकता अनसुार ववज्ञ आमखन्त्रत गनइ सक्नेछ। 

 (३) समममतले मूल्याङ्कन गदाइ भौगोमलक, जातीय र पेशागत पक्षलार्इ समेत आधार मान्न सक्नेछ। 

 (४)  समममतले उपदफा (२) बमोखजमका आधारमा मूल्याङ्कन गरी छनोटका लामग मन्त्रालय समक्ष   
          मसफाररस गनेछ। 

 



५. परम्परागत पेशा व्यवसायीहरुको छनौटः मन्त्रालयले मूल्याङ्कन तथा मसफाररस समममतले गरेको मसफाररसका 
आधारमा परम्परागत पेशा व्यवसायीहरुको छनोट गनेछ। 

   

६. प्रोत्साहन रकमः दफा ३ बमोखजमको आधारमा मूल्याङ्कन तथा मसफाररस समममतले प्रोत्साहन रकमको 
पररमार् मनधाइरर् गरी स्वीकृमतका लामग मन्त्रालयमा पेश गनेछ। 

७. सम्झौताः (१) मन्त्रालयले दफा (४)  बमोखजम छनोट भएका परम्परागत व्यवसायीलार्इ छनोट भएको 
मममतले १५ ददनमभत्र सम्झौता गनुइपनेछ। 

       (२) कायइक्रम सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेि भएबमोखजम हनेुछ। 

८. भिुानी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) परम्परागत पेशा व्यवसायीले सम्झौतामा उल्लेखित कायइक्रम सम्पन्न गरी 
भिुानीका लामग देहाय बमोखजमका कागजात मन्त्रालयमा पेश गनुइपनेछः 

(क) फोटो सवहतको कायइ सम्पन्न प्रमतवेदन, 

(ि) सम्बखन्धत मबल, भरपाई 

(ग) कायइसम्पन्न भएकोले भिुानी ददने सम्बन्धी स्थानीय तहको मसफाररस । 

(२) मन्त्रालयले भिुानी ददन ु अखघ सम्बन्धीत परम्परागत व्यवसायको स्थलगत अनगुमन गनइ गराउन 
सक्नेछ। 

   (३) उपदफा (१) का आधारमा मन्त्रालयले अनदुान रकम भिुानी ददनेछ। 

 
 
 

  



अनसूुची – १ 

दफा १ को उपदफा (२) सुँग सम्बखन्धत 

परम्परागत पेशा व्यवसायीले पेश गने प्रस्तावको ढाुँचा 
 

(क) मनवेदकको नाम थरः ............................................. ............................................. 
(ि) पेशा व्यवसायः……………………………. 

(ग) पेशा व्यवसाय सञ्चालन भएको ठेगानाः ................... ........................ .............................. 
(घ) मनवेदकको सम्पकइ  फोन नः .......................... र्मेलः .................. ……………….. 
(ङ) नागररकता जारी भएको खजल्लाः .......................... नागररकता नः   ............................ 
(च) योग्यता र अनभुवः  .......................... ............................... 
(छ) व्यवसाय सम्बन्धी कुनै तामलम मलएको भए सो को वववरर्ः .......................... 

........................... ............................. ......... ..... 
(ज) व्यवसायबाट उत्पाददत वस्त/ुसेवाको वववरर् (क).......................(ि)........................  

(झ) पेशा व्यवसायमा सधुार, प्रवर्द्इन र ववस्तारका लामग गनुइपने मखु्य कायइहरु  
(क).......................(ि) ........................(ग) ……………………. 

(ञ) पेशा व्यवसायमा सधुार, प्रवर्द्इन र ववस्तारका लामग लाग्ने अनमुामनत िचइः......................  

(ट) मनवेदनका साथ पेश गरेका कागजातहरुः 
1. नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्रको प्रमतमलवप, 
2. सम्बखन्धत स्थानीय तहको मसफाररश, 
3. पेशा व्यवसाय दताइ प्रमार्पत्र वा सञ्चालन गरेको देखिने प्रमार् 

4. व्यवसाय प्रवर्द्इन योजना  

 

 

  ………………….. 
मनवेदकको हस्ताक्षर 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची २ 

दफा ३ को उपदफा (२) बमोखजमको अङ्क ववभाजनका आधारहरू 

 

मस.नं. 

 

व्यवसायी वा 
व्यवसायको नाम 

मूल्याङ्कनका आधारहरू 

व्यवसाय 
सञ्चालन 
गरेको अवमध 

  (10) 

व्यवसायमा 
प्रयोग हनेु 
कच्चा पदाथइ  

(15) 

उत्पादनको मात्रा 
र उत्पाददत 
वस्तकुो वजार 

(20) 

रोजगार 
प्रदान भएको 
संख्या 

(15) 

व्यवसाय 
प्रवर्द्इन 
योजना  

(40) 

1       

2       

3       

४       

५       

 

नोटः  

१. व्यवसाय सञ्चालन गरेको अवमधः प्रमतवर्इ २ अङ्कका दरले बढीमा १० अङ्क 

२. प्रयोग हनेु कच्चा पदाथइः स्थानीय, खजल्ला, प्रदेश मभत्रको कच्चा पदाथइ प्रयोग गने व्यवसायलार्इ क्रमश 
१५, १० र ५ अङ्क  

३. उत्पाददत वस्तकुो वजारः गत आ.ब.मा प्रमत लाि ववक्रीको लामग १ अङ्क  

४. रोजगार प्रदान भएको संख्याः प्रमत व्यखि ३ अङ्कका दरले बढीमा १५ अङ्क 

५. व्यवसाय प्रवर्द्इन योजनाः मूल्याङ्कन तथा मसफाररस समममतले मनधाइरर् गरेका आधार बमोखजम । 


