
यसमा फाइलमा संलग्न काययविधिहरूः 
१. उत्कृष्ट युिा क्लबहरलाई खेल सामग्री वितरण । 

२. परम्परागत पेशा व्यिसायमा लागेका युिाहरलाई प्रोत्साहन । 

३. अपाङ्गता भएका युिाहरलाई उद्यमशीलता विकास । 

४. लागु औषि दवु्ययसनमा रहेका युिाहरलाई अभभनय प्रभशक्षण । 

 
 

उत्कृष्ट यवुा क्लबहरूलार्इ खेल सामग्री ववतरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ 

 

यवुा तथा खेलकुद मन्रालयको कायइ वववरण मध्ये यवुा ववकास पनि एक हो।गण्डकी प्रदेशका एघार जिल्लाका 
सबै स्थािीय तहमा गठि भर् सञ्चालिमा रहेका यवुा क्लवलाई प्रोत्साहि गदै प्रभावकारी रुपमा पररचालि गिे 
उदे्दश्यले यवुा तथा खेलकुद मन्रालयले उत्कृष्ट यवुा क्लबहरूलार्इ खेल सामग्री ववतरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ 
स्वीकृत गरेको छ । 

१. प्रस्ताव आह्वािः 
उत्कृष्ट यवुा क्लबहरुको छिोट गरी खेल सामग्री ववतरण गिे प्रयोििको लानग खेल सामग्री माग गिइ 
मन्रालयले सूचिा पाटी र वेभसार्टमा कजम्तमा १५ ददिको सचुिा आव्ह्ह्वाि गिेछ । 

२. प्रस्ताव पेश गिुइपिेः (१) मन्रालयले गरेको सचुिाका आधारमा यवुा क्लवहरुले खेलकुद सामग्री माग गिइको 
लानग अिसुचुी १ बमोजिमको ढााँचामा जिल्ला खेलकुद सनमनतमा प्रस्ताव पेश गिुइपिेछ। 

तर, यवुा तथा खेलकुद मन्रालय वा प्रदेश खेलकुद पररषद मा प्रस्ताव पेश गिइ बाधा पिे छैि । 

(२) जिल्ला खेलकुद ववकास सनमनतमा प्राप्त प्रस्तावहरू आवश्यक कागिपर रूिू गरी दताइ गरेर सूचिाको 
म्याद समाप्त भएको नमनतले ७ ददिनभर मन्रालयमा पठाउिपुिे छ । 

३.  पेश गिुइपिे कागिातहरूः दफा १ बमोजिम निवेदि पेश गदाइ देहायका कागिात समेत पेश गिुइ पिेछ । 

(क) यवुा क्लब दताइ र िववकरणको प्रमाण  

(ख) क्लबको िग्गा र भविको स्वानमत्व सम्बन्धी वववरण 

(ग) ववनभन्न खेलकुद प्रनतयोनगता सञ्चालि र सहभानगता सम्बन्धी प्रमाण 

(घ) जिल्ला खेलकुद ववकास सनमनतको नसफाररश 

(ङ) क्लबले प्राप्त गरेको सम्माि तथा परुस्कार भए सो सम्बन्धी वववरण । 

४. मूल्याङ्किका आधारहरूः (१) दफा १ बमोजिम परेका निवेदिका आधारमा खेलकुद सामग्री ववतरणको लानग 
उत्कृष्ट यवुा क्लब छिोट गिे मूल्याङ्किका आधारहरु देहाय बमोजिम हिेुछि् 
(क) क्लब सञ्चालिको अवनध,  

(ख) क्लबमा आवद्ध सदस्यहरुको संख्या,  

(ग) खेलकुद पूवाइधारको अवस्था, 
(घ) खेलकुद प्रनतयोनगतामा सहभानगता,  

(ङ) खेलकुद प्रनतयोनगता सञ्चालि सम्बन्धी वववरण,  

(च) क्लबले प्राप्त गरेको सम्माि तथा परुस्कार सम्बन्धी वववरण, 
(छ) भौगोनलक अवस्था 
(२) मूल्याङ्किका आधारहरूको अङ्क ववभािि अिसूुची २ बमोजिम हिेुछ ।  

५. मूल्याङ्कि तथा नसफाररस सनमनतः (१) खेलकुद सामग्री ववतरणको लानग उत्कृष्ट यवुा क्लब छिोट गरी 
नसफाररस गिइ देहाय बमोजिमको मूल्याङ्कि तथा नसफाररस सनमनत रहिेछः 
यवुा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमखु, मन्रालय             संयोिक 

     प्रनतनिनध, प्रदेश खेलकुद पररषद                     सदस्य 



    प्रमखु, आनथइक प्रशासि शाखा                             सदस्य  

     कािूि अनधकृत, मन्रालय                               सदस्य 
     प्रमखु, यवुा शाखा, मन्रालय                             सदस्य सजचव 

    (२) सनमनतले यवुा तथा खेल सम्बन्धी ववज्ञ आमन्रण गिइ सक्िेछ । 
    (३) सनमनतले उपदफा (१) बमोजिमका आधारमा यवुा क्लबहरुको मूल्याङ्कि गरी छिोटका लानग मन्रालय 

समक्ष नसफाररस गिेछ। 

   (४) सनमनतले अिूसचुी १ बमोजिम माग भएका खेल सामग्रीहरूका आधारमा यवुा क्लबहरूलार्इ ददिे खेल 
सामग्रीको प्याकेि समेत नसफाररश गिेछ । 

      (५) सनमनतले मूल्याङ्कि गदाइ जिल्ला र स्थािीय तहलाई समेत आधार मािी नसफाररस गिेछ। 

६. उत्कृष्ट यवुा क्लबहरूको छिौटः (१) मन्रालयले मूल्याङ्कि तथा नसफाररस सनमनतले गरेको नसफाररसका 
आधारमा खेलकुद सामग्रीको प्याकेिका लानग उत्कृष्ट यवुा क्लब छिोट गिेछ। 

७. खेल सामग्री माग गिेः प्रस्तावक क्लबले बढीमा बीस हिार सम्मको खेलकुद सामग्रीको मूल्य सूची सवहत माग 
गिुइपिेछ। 

८. खेल सामग्री ववतरणः (१) मन्रालयले दफा ५ बमोजिम गरेको छिोटका आधारमा सम्बजन्धत यवुा 
क्लबहरुलार्इ खेल सामग्री ववतरण गिेछ। 

    
 

  



अिसूुची –१ 

दफा १ को उपदफा (१) साँग सम्बजन्धत 

यवुा क्लबले ददिे निवेदिको ढााँचा 
 

(क) यवुा क्लबको िामः ............................................. ............................................. 
(ख) ठेगािाः ................... ........................ .............................. 
(ग) अध्यक्षको िाम ……………… सम्पकइ  फोि िः ……………..र्मेलः.............  

(घ) सजचवको िाम ………………सम्पकइ  फोि िः ………………..र्मेलः.............  

(ङ) क्लबमा आवद्ध सदस्यको संख्याः 
(च) खेलकुद प्रनतयोनगतामा सहभानगता सम्बन्धी वववरणः 

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

(छ) खेलकुद प्रनतयोनगता सञ्चालि सम्बन्धी वववरणः 
.................................................................................................................................. 

(ि) खेलकुद प्रनतयोनगतामा प्राप्त परुस्कार सम्बन्धी वववरणः 
.................................................................................................................................. 

(झ) खेल सामग्रीको सूचीः  

नस िं  सामग्री संख्या अिमुानित मूल्य 

१    
२    
३    
४    
                         िम्माः 

(ञ) निवेदिका साथ पेश गरेका कागिातहरुः 
(क) यवुा क्लब दताइ र िववकरणको प्रमाण,  

(ख) क्लबको िग्गा र भविको स्वानमत्व सम्बन्धी वववरण, 
(ग) ववनभन्न खेलकुद प्रनतयोनगता सञ्चालि र सहभानगता सम्बन्धी प्रमाण, 
(घ) जिल्ला खेलकुद ववकास सनमनतको नसफाररश, 
(ङ) क्लबले सम्माि तथा परुस्कार प्राप्त गरेको भए सो सम्बन्धी वववरण । 

                     

  ....……… 
हस्ताक्षर 
 नमनतः 

 
 
 
 



अिसूुची २ 

 (दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको प्रस्ताव मूल्याङ्कि फाराम) 

नस.िं
. 

यवुा 
क्लबको 
िाम 

 उत्कृष्ट यवुा क्लब छिौटका आधारहरू  

क्लब 
सञ्चालिको 
अवनध 

खेलकुद 
पूवाइधारको 
अवस्था 

सद
स्य 
सं
ख्या 

खेलकुद 
प्रनतयोनग
तामा 
सहभानग
ता 

खेलकुद 
प्रनतयोनग
ता 
सञ्चालि 

सम्माि 
तथा 
परुस्कार 

भौगोनलक 
अवस्था 

संस्था
गत 
व्ह्यव
स्था 

िम्मा 
 कै. 

 अङ्कभार १० १५ १० २० १५ १० १० १० 100  

१            

२            

3            

4            

िोटः  

१. यवुा क्लब सञ्चालिको अवनधः प्रनत वषइ १ अंकका दरले बढीमा १० अंक, 
२. खेलकुद पूवाइधारको अवस्थाः प्रनतखेलको पूवाइधार बराबर ५ अंकका दरले बढीमा १५ अंक, 
३. क्लबमा आवद्ध भएका सदस्यहरुको संख्याः स्थािीय तहको वगइको आधारमा 'क' र 'ख' वगइको स्थािीय तहमा प्रनत 

दश व्ह्यजि २ अङ्कको दरले बढीमा १० अङ्क 'ग' र 'घ' वगइको स्थािीय तहमा लानग प्रनत बीस व्ह्यजि २ अङ्कको 
दरले बढीमा १० अङ्क, 

४. खेलकुद प्रनतयोनगतामा सहभानगताः प्रदेश, जिल्ला र स्थािीय  स्तरका प्रनतयोनगतामा सहभागी भएवापत प्रनतखेल          
क्रमशः ५,३ र २ अङ्कका दरले बढीमा २० अङ्क, 

५. खेलकुद प्रनतयोनगता सञ्चालिः प्रदेश, जिल्ला र स्थािीय  स्तरका प्रनतयोनगता सञ्चालि गरेवापत प्रनतखेल क्रमशः 
५,३ र २ अङ्कका दरले बढीमा १५ अङ्क, 

६. क्लबले प्राप्त गरेको सम्माि वा परुस्कारः अन्तराइविय, राविय, प्रदेश, जिल्ला र स्थािीय  स्तरको सम्माि वा परुस्कार 
प्राप्त गरेवापत प्रनत सम्माि वा परुस्कार क्रमशः  ४, ३, २ र १ अङ्कका दरले बढीमा १० अङ्क 

७. भौगोनलक अवस्थाः स्थािीय तहको वगइको आधारमा 'क', 'ख', 'ग' र 'घ' वगइको लानग क्रमशः १०,८,६ र ४ अङ्क 

८. क्लबको संस्थागत व्ह्यवस्थाः क्लबको कायाइलय, कमइचारी, लेखा पररक्षण प्रनतवेदि र प्रगनत प्रनतवेदिको आधारमा 
मूल्याङ्कि सनमनतले निणइय गिे।  

 

 

 

 

 

  



परम्परागत पेशा व्ह्यवसायमा लागेका यवुालार्इ प्रोत्साहि सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ 

 

रोिगारी सृििा तथा उद्यमशीलताको ववकासमा परम्परागत पेशा व्ह्यवसायको महत्वपूणइ भूनमका रहेको हनु्छ । 
परम्परागत पेशा व्ह्यवसायहरू लोप हुाँदै गर्रहेको सन्दभइमा त्यस्ता व्ह्यवसायमा यवुाहरूको सहभानगता बढाउाँदै संरक्षण 
र संम्वद्धइि गिइ यो कायइक्रम राजखएको हो।परम्परागत पेशा व्ह्यवसायमा लागेका यवुाहरूलार्इ प्रोत्साहि गदै 
उद्यमशीलताका साथसाथै उत्पादिमा बृवद्ध गिे उदे्दश्यले अिदुाि रकम प्रदाि गिइ परम्परागत पेशा व्ह्यवसायमा 
लागेका यवुालार्इ प्रोत्साहि सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ स्वीकृत गररएको छ। 

१. प्रस्ताव आव्ह्ह्वािः  (१) परम्परागत पेशा व्ह्यवसायमा लागकेा यवुाको पवहचाि गिइ कजम्तमा २१ ददिको 
सावइिनिक सूचिा प्रकाजशत गररिेछ। 

       (२) प्रस्ताव आव्ह्ह्वाि सम्बन्धी सचुिाको लानग स्थािीय तहमा समेत पराचार गररिेछ। 

  (३) उपदफा (१) बमोजिमको सचुिाका आधारमा र्च्छुक यवुाले अिसुचुी १ बमोजिमको ढााँचामा सम्बजन्धत 
स्थािीय तहको नसफाररस सवहत मन्रालयमा निवेदि पेश गिुइपिेछ। 

२. पेश गिुइपिे कागिातहरूः दफा १ बमोजिम निवेदि पेश गदाइ देहायका कागिातसवहत पेश गिुइ पिेछ । 

(क) िेपाली िागररकताको प्रमाणपरको प्रनतनलवप, 
(ख) सम्बजन्धत स्थािीय तहको नसफाररश, 
(ग) गदै आएको परम्परागत पेशा व्ह्यवसाय सम्बन्धी वववरण । 

३. मलु्याङ्किका आधारहरूः (१) दफा १ को उपदफा (३) बमोजिम परेका निवेदिका आधारमा परम्परागत पेशा 
व्ह्यवसायमा लागेका यवुाको छिोट गिइ मूल्याङ्किका आधारहरु देहाय बमोजिम हिेुछि:् 

(घ) पेशा व्ह्यवसाय सञ्चालि गरेको अवनध, 
(ङ) पेशा व्ह्यवसायमा प्रयोग हिेु कच्चा पदाथइ, 
(च) उत्पाददत वस्तकुो विार, 
(छ) पेशा व्ह्यवसायबाट रोिगार व्ह्यजिको संख्या, 
(ि) पेशा व्ह्यवसाय प्रवद्धइि योििा । 

 (२) दफा (१) मा उल्लेजखत आधारहरूको अङ्क ववभािि अिसूुची २ बमोजिम हिेुछ । 

४. मूल्याङ्कि तथा नसफाररस सनमनतः (१) परम्परागत व्ह्यवसायमा संलग्ि यवुा छिोट गरी नसफाररस गिइ देहाय 
बमोजिमको मूल्याङ्कि तथा नसफाररस सनमनत रहिेछः 

    यवुा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमखु, मन्रालय            संयोिक 

    प्रनतनिनध, पयइटि, उद्योग, वाजणज्य तथा आपूनतइ मन्रालय     सदस्य 

    लेखा अनधकृत, मन्रालय                              सदस्य 
    यवुा शाखा प्रमखु, मन्रालय                            सदस्य सजचव 

 (२) सनमनतले बैठकमा आवश्यकता अिसुार ववज्ञ आमजन्रत गिइ सक्िेछ। 

 (३) सनमनतले मूल्याङ्कि गदाइ भौगोनलक, िातीय र पेशागत पक्षलार्इ समेत आधार मान्न सक्िेछ। 

 (४)  सनमनतले उपदफा (२) बमोजिमका आधारमा मूल्याङ्कि गरी छिोटका लानग मन्रालय समक्ष   
          नसफाररस गिेछ। 

 

५. परम्परागत पेशा व्ह्यवसायीहरुको छिौटः मन्रालयले मूल्याङ्कि तथा नसफाररस सनमनतले गरेको नसफाररसका 
आधारमा परम्परागत पेशा व्ह्यवसायीहरुको छिोट गिेछ। 

   

६. प्रोत्साहि रकमः दफा ३ बमोजिमको आधारमा मूल्याङ्कि तथा नसफाररस सनमनतले प्रोत्साहि रकमको पररमाण 
निधाइरण गरी स्वीकृनतका लानग मन्रालयमा पेश गिेछ। 



७. सम्झौताः (१) मन्रालयले दफा (४)  बमोजिम छिोट भएका परम्परागत व्ह्यवसायीलार्इ छिोट भएको नमनतले 
१५ ददिनभर सम्झौता गिुइपिेछ। 

       (२) कायइक्रम सञ्चालि सम्बन्धी व्ह्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम हिेुछ। 

८. भिुािी सम्बन्धी व्ह्यवस्थाः (१) परम्परागत पेशा व्ह्यवसायीले सम्झौतामा उल्लेजखत कायइक्रम सम्पन्न गरी 
भिुािीका लानग देहाय बमोजिमका कागिात मन्रालयमा पेश गिुइपिेछः 

(क) फोटो सवहतको कायइ सम्पन्न प्रनतवेदि, 

(ख) सम्बजन्धत नबल, भरपाई 

(ग) कायइसम्पन्न भएकोले भिुािी ददिे सम्बन्धी स्थािीय तहको नसफाररस । 

(२) मन्रालयले भिुािी ददि ुअजघ सम्बन्धीत परम्परागत व्ह्यवसायको स्थलगत अिगुमि गिइ गराउि सक्िेछ। 

   (३) उपदफा (१) का आधारमा मन्रालयले अिदुाि रकम भिुािी ददिेछ। 

 
 
 

  



अिसूुची – १ 

दफा १ को उपदफा (२) साँग सम्बजन्धत 

परम्परागत पेशा व्ह्यवसायीले पेश गिे प्रस्तावको ढााँचा 
 

(क) निवेदकको िाम थरः ............................................. ............................................. 
(ख) पेशा व्ह्यवसायः……………………………. 

(ग) पेशा व्ह्यवसाय सञ्चालि भएको ठेगािाः ................... ........................ .............................. 
(घ) निवेदकको सम्पकइ  फोि िः .......................... र्मेलः .................. ……………….. 
(ङ) िागररकता िारी भएको जिल्लाः .......................... िागररकता िः   ............................ 
(च) योग्यता र अिभुवः  .......................... ............................... 
(छ) व्ह्यवसाय सम्बन्धी कुिै तानलम नलएको भए सो को वववरणः .......................... ........................... 

............................. ......... ..... 
(ि) व्ह्यवसायबाट उत्पाददत वस्त/ुसेवाको वववरण (क).......................(ख)........................  

(झ) पेशा व्ह्यवसायमा सधुार, प्रवद्धइि र ववस्तारका लानग गिुइपिे मखु्य कायइहरु  
(क).......................(ख) ........................(ग) ……………………. 

(ञ) पेशा व्ह्यवसायमा सधुार, प्रवद्धइि र ववस्तारका लानग लाग्िे अिमुानित खचइः......................  

(ट) निवेदिका साथ पेश गरेका कागिातहरुः 
1. िेपाली िागररकताको प्रमाणपरको प्रनतनलवप, 
2. सम्बजन्धत स्थािीय तहको नसफाररश, 
3. पेशा व्ह्यवसाय दताइ प्रमाणपर वा सञ्चालि गरेको देजखिे प्रमाण 

4. व्ह्यवसाय प्रवद्धइि योििा  

 

 

  ………………….. 
निवेदकको हस्ताक्षर 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अिसूुची २ 

दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको अङ्क ववभाििका आधारहरू 

 

नस.िं. 
 

व्ह्यवसायी वा 
व्ह्यवसायको िाम 

मूल्याङ्किका आधारहरू 

व्ह्यवसाय 
सञ्चालि 
गरेको अवनध 

  (10) 

व्ह्यवसायमा 
प्रयोग हिेु कच्चा 
पदाथइ  

(15) 

उत्पादिको मारा 
र उत्पाददत 
वस्तकुो विार 
(20) 

रोिगार 
प्रदाि भएको 
संख्या 
(15) 

व्ह्यवसाय 
प्रवद्धइि 
योििा  

(40) 
1       

2       

3       

४       

५       

 

िोटः  

१. व्ह्यवसाय सञ्चालि गरेको अवनधः प्रनतवषइ २ अङ्कका दरले बढीमा १० अङ्क 

२. प्रयोग हिेु कच्चा पदाथइः स्थािीय, जिल्ला, प्रदेश नभरको कच्चा पदाथइ प्रयोग गिे व्ह्यवसायलार्इ क्रमश १५, 
१० र ५ अङ्क  

३. उत्पाददत वस्तकुो विारः गत आ.ब.मा प्रनत लाख ववक्रीको लानग १ अङ्क  

४. रोिगार प्रदाि भएको संख्याः प्रनत व्ह्यजि ३ अङ्कका दरले बढीमा १५ अङ्क 

५. व्ह्यवसाय प्रवद्धइि योििाः मूल्याङ्कि तथा नसफाररस सनमनतले निधाइरण गरेका आधार बमोजिम । 

 

  



अपाङ्गता भएका यवुाहरूको लानग उद्यमशीलता ववकासमा अिदुाि सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ 

 
उद्यमशीलताको माध्यमबाट अपाङ्गता भएका व्ह्यजिलार्इ स्वावलम्बी र आत्मनिभइर बिाउि मद्दत पगु्दछ।अपाङ्गता 
भएका व्ह्यजिलार्इ स्वावलम्बी र आत्मनिभइर बिाउि उद्यमशीलताको महत्वलार्इ महशसु गरी ववनभन्न उद्यममा 
ववगतदेजख सङ्लग्ि हुाँदै आएका अपाङ्गता भएका उद्यमीहरूको व्ह्यवसाय प्रवधइिको लानग अिदुाि प्रदाि गिइ यवुा 
तथा खेलकुद मन्रालय, गण्डकी प्रदेशले अपाङ्गता भएका यवुाहरूको लानग उद्यमशीलता ववकासमा अिदुाि 
सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ स्वीकृत गरेको छ ।  

१. प्रस्ताव आव्ह्ह्वािः  (१) उद्यमशीलतामा आवद्ध वा आवद्ध हिु चाहिे अपाङ्गता भएका यवुालार्इ पवहचाि गिइ 
मन्रालयको सचुिा पाटी र वेभसार्टमा कजम्तमा २१ ददिे सावइिनिक सूचिा प्रकाजशत गररिेछ। 

       (२) प्रस्ताव आव्ह्ह्वाि सम्बन्धी सचुिाको लानग स्थािीय तहमा समेत पराचार गररिेछ। 

       (३) मन्रालयले गरेको सचुिाका आधारमा उद्यमशीलतामा आवद्ध वा आवद्ध हिु चाहिे अपाङ्गता भएका 
यवुाले अिसुचुी १ बमोजिमको ढााँचामा सम्बजन्धत स्थािीय तहको नसफाररस सवहत मन्रालयमा निवेदि पेश 
गिुइपिेछ। 

२. पेश गिुइपिे कागिातहरूः दफा (१)  बमोजिम निवेदि पेश गदाइ देहायका कागिातसवहत पेश गिुइ पिेछ । 

(क) िेपाली िागररकताको प्रमाणपरको प्रनतनलवप, 
(ख) अपाङ्गताको पररचयपरको प्रनतनलवप, 

(ग) सम्बजन्धत स्थािीय तहको नसफाररश । 

३. मूल्याङ्किका आधारहरूः (१) दफा १ बमोजिम परेका निवेदिका आधारमा उद्यमशीलतामा आवद्ध वा आवद्ध 
हिु चाहिे अपाङ्गता भएका यवुाको छिोट गिे मूल्याङ्किका आधारहरु देहायबमोजिम हिेुछि ्

(क) अपाङ्गता पररचयपरको वगइ र वकनसम 

(ख) व्ह्यवसाय सञ्चालिको अवनध 

(ग) प्रयोग हिेु कच्चा पदाथइ 
(घ) उत्पाददत वस्त ुर विारको अवस्था 
(ङ) उद्यमशीलता प्रवद्धइि योििा 
(२) दफा १ बमोजिमका मूल्याङ्किका आधारहरूको अङ्क ववभािि अिसूुची २ बमोजिम हिेुछ । 

 

४. मूल्याङ्कि तथा नसफाररस सनमनतः (१) दफा १ बमोजिमको निवेदिको आधारमा उद्यमशीलतामा आवद्ध वा 
आवद्ध हिु चाहिे अपाङ्गता भएका यवुा छिोट गरी नसफाररस गिइ देहायबमोजिमको मूल्याङ्कि तथा नसफाररस 
सनमनत रहिेछः 

     महाशाखा प्रमखु, मन्रालय                           संयोिक 

    प्रनतनिनध, पयइटि, उद्योग, वाजणज्य तथा आपूनतइ मन्रालय     सदस्य 

     कािूि अनधकृत, मन्रालय                            सदस्य 

लेखा अनधकृत, मन्रालय            सदस्य 
     शाखा प्रमखु, मन्रालय                             सदस्य सजचव 

 

   (२) सनमनतले बैठकमा आवश्यकता अिसुार ववज्ञ आमजन्रत गिइ सक्िेछ।        

   (३) सनमनतले दफा ३ बमोजिमका आधारमा मूल्याङ्कि गरी छिोटका लानग मन्रालय समक्ष नसफाररस गिेछ। 

   (४) सनमनतले मूल्याङ्कि गदाइ भौगोनलक, पेशागत पक्षलार्इ समेत आधार मान्न सक्िेछ। 

 

५. प्रस्ताव छिौटः मन्रालयले मूल्याङ्कि तथा नसफाररस सनमनतले गरेको नसफाररसका आधारमा उद्यमशीलतामा 
आवद्ध वा आवद्ध हिु चाहिे अपाङ्गता भएका यवुाको प्रस्ताव छिोट गिेछ। 



   

६. अिदुाि रकमः मूल्याङ्कि तथा नसफाररस सनमनतले अिदुाि रकमको पररमाण निधाइरण गरी स्वीकृनतका लानग 
मन्रालयमा पेश गिेछ। 

७. सम्झौताः (१) दफा ४ बमोजिम छिोट भएका उद्यमीले छिोट भएको नमनतले १५ ददिनभर सम्झौता गिइ 
आउिे सचुिा प्रकाजशत गिेछ। 

    (२) कायइक्रम सञ्चालि सम्बन्धी व्ह्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम हिेुछ। 

८. भिुािी सम्बन्धी व्ह्यवस्थाः (१) उद्यमीले सम्झौतामा उल्लेजखत कायइक्रम सम्पन्न गरी भिुािीका लानग 
देहायबमोजिमका कागिात मन्रालयमा पेश गिुइपिेछः 

(क) कायइक्रम सञ्चालि भएको देजखिे फोटोहरु 

(ख) सम्बजन्धत नबल, भरपार्  

(ग) भिुािीका लानग सम्बजन्धत स्थािीय तहको नसफाररस 

  (२) मन्रालयले भिुािी गिुइ अजघ सम्बन्धीत उद्यमशीलताको स्थलगत अिगुमि गिइ सक्िेछ। 

(३) उपदफा(१) का आधारमा मन्रालयले अिदुाि रकम भिुािी ददिेछ। 

 
 

                                      
  



अिसूुची – १ 

दफा १ को उपदफा (२) साँग सम्बजन्धत 

उद्यमशीलतामा आवद्ध अपाङ्गता भएका यवुाले ददिे निवदेिको ढााँचा 
 

१. निवेदकको िाम थरः ............................................. .............................................  

२. अपाङ्गताको वगइ\वकनसम 

३. पेशा व्ह्यवसाय सञ्चालि भएको वा गिइ चाहेको  स्थािः ................... ........................  

४. निवेदकको सम्पकइ  फोि िः .................................... र्मेलः ................................ 

५. पेशा व्ह्यवसाय सञ्चालि गरेको देजखिे प्रमाण\ फोटो  

६. िगररकता िारी भएको जिल्लाः .......................... िागररकता िः   .......................... 

७. योग्यता र अिभुवः  .......................... ............................... 

८. व्ह्यवसाय सम्बन्धी कुिै तानलम नलएको भए सो को वववरणः ................ ......................... 

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

९. व्ह्यवसायबाट उत्पाददत वस्तकुो वववरण (क).......................(ख) .................. (ग) …………. 

 

१०. व्ह्यवसायमा सधुार, प्रवद्धइि र ववस्तारका लानग गिुइपिे मखु्य कायइहरु  

(क).......................(ख) ........................(ग) ……………………. 

११. व्ह्यवसायको व्ह्यवस्थापि तथा सञ्चालिमा सधुार, प्रवद्धइि र ववस्तारका लानग लाग्िे अिमुानित 

खचइः...................... ........................ ...................... ................... ..........  

१२. निवेदिका साथ पेश गरेका कागिातहरुः 

(क) िेपाली िागररकताको प्रमाणपरको प्रनतनलवप, 

(ख) अपाङ्गताको पररचयपरको प्रनतनलवप, 

(ग) सम्बजन्धत स्थािीय तहको नसफाररश, 

   

 

 

 

………………….. 
     निवेदकको हस्ताक्षर 

 

 



अिसूुची २ 

दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको अङ्क ववभाििका आधारहरू 

 

नस.िं. 
अपाङ्गता 
भएका 

व्ह्यवसायी वा 
व्ह्यवसायको 

िाम 

मूल्याङ्किका आधारहरू 

1 अपाङ्गता 
पररचयपरको 
वगइ र 
वकनसम 

  (10) 

व्ह्यवसाय 
सञ्चालिको 
अवनध 

(10) 
 

प्रयोग हिेु 
कच्चा 
पदाथइ 
(15) 

उत्पाददत 
वस्त ु र 
विारको 
अवस्था 
(20) 
 

रोिगार 
प्रदाि 
भएको 
संख्या 

(15) 

व्ह्यवसाय 
प्रवद्धइि 
योििा  

(30) 

2        

3        

िोट 

१. अपाङ्गता पररचयपरको वगइ र वकनसमः क,ख र ग वगइको अपाङ्गता भएका व्ह्यजिले क्रमशः १०, ८ र ५ अङ्क 

२. व्ह्यवसाय सञ्चालिको अवनधः प्रनतवषइ २ अङ्कका दरले बढीमा १० अङ्क 

३. प्रयोग हिेु कच्चा पदाथइः स्थािीय, जिल्ला, प्रदेश नभरको कच्चा पदाथइ प्रयोग गिे व्ह्यवसायलार्इ क्रमश १५, 
१० र ५ अङ्क  

४. उत्पाददत वस्तकुो विारः गत आ.ब.मा प्रनत लाख ववक्रीको लानग १ अङ्क  

५. रोिगार प्रदाि भएको संख्याः प्रनत व्ह्यजि ३ अङ्कका दरले बढीमा १५ अङ्क 

६. व्ह्यवसाय प्रवद्धइि योििाः मूल्याङ्कि तथा नसफाररस सनमनतले निधाइरण गरेका आधार बमोजिम । 

 

  



 

लाग ुऔषध तथा दवु्ह्यइसिमा रहेका यवुाहरुलाई अनभिय प्रजशक्षण सम्बन्धी मापदण्ड, 2078 

 

ववनभन्न कारणले कुलतको प्रभावमा परेका वा पिुस्थाइपिा केन्रमा रहेका दवु्ह्यइसिी यवुाहरूलार्इ अनभिय प्रजशक्षण 
गरार्इ कला, सीप र क्षमताको ववकासबाट सामाजिक उत्तरदावयत्वको भाविा ववकास गिइ अनभिय प्रजशक्षण कायइक्रम 
सञ्चालि गिइको लानग लाग ुऔषध तथा दवु्ह्यइसिमा रहेका यवुाहरुलाई अनभिय प्रजशक्षण सम्बन्धी मापदण्ड, 2078 
तयार गररएको छ। 

१. प्रस्ताव आह्वािः (१) अनभिय प्रजशक्षण सम्बन्धी कायइ गिे संस्थाहरूबाट प्रस्ताव आह्वाि गिइ मन्रालयको 
सचुिा पाटी र वेभसार्टमा ३० ददिे सावइिनिक सूचिा प्रकाजशत गररिेछ। 
(२) अनभिय प्रजशक्षण सम्बन्धी कायइ गिे र्च्छुक संस्थाहरूले दफा २ मा तोवकएका कागिातहरू संलग्ि 
राखी अिसूुची १ बमोजिमको प्रस्ताव मन्रालयमा बझुाउिपुिे छ । 

२. पेश गिुइपिे कागिातहरूः दफा (१) बमोजिम प्रस्ताव पशे गिइ देहाय बमोजिमका कागिातहरू पेश 
गिुइपिेछ। 

(क) संस्था दताइ र िववकरण सम्बन्धी प्रमाणपरको प्रनतनलवप 

(ख) स्थायी लेखा प्रमाणपर र कर चिुाको प्रनतनलवप  

(ग) अनभिय प्रजशक्षणको लानग आवश्यक कायइयोििा 
(घ) संस्थाले गरेका अनभिय प्रजशक्षण सम्बन्धी कायइहरूको वववरण 

(ङ) संस्थासाँग भएको प्रववनध र ििशजिको वववरण   

३. संस्था छिौटका आधारहरूः (१) अनभिय तथा िाटक प्रजशक्षण सम्बन्धी संस्था छिौटका आधारहरू देहाय 
बमोजिम हिेुछि ् 

(क) संस्थामा भएका प्रजशक्षकहरूको दक्षता र पयाइप्तता,  

(ख) प्रजशक्षण क्षेरमा आधाररत संस्था भएमा, 
(ग)  संस्थासाँग भएका अनभिय सम्बन्धी प्रजशक्षण सामग्री तथा प्रववनध,  

(घ)  संस्थाले पेश गरेको प्रजशक्षण कायइयोििा, 
(ङ)  अन्तवाइताइ र छलफल । 

(२) दफा १ बमोजिमका मूल्याङ्किका आधारहरूको अङ्क ववभािि अिसूुची २ बमोजिम हिेुछ । 

 

४. प्रस्ताव मूल्याङ्कि तथा अिगुमि सनमनतः (१) दफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्तावको मूल्याङ्कि गिइ तथा 
प्रजशक्षण कायइक्रमको अिगुमि गिइ देहाय बमोजिमको मूल्याङ्कि तथा अिगुमि सनमनत रहिेछः  

१. यवुा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमखु संयोिक 
२. मन्रालयद्वारा मिोनित अनभिय क्षेरका ववज्ञ सदस्य 

३. मन्रालयको यवुा शाखा हेिे अनधकृत सदस्य 
 (२) मूल्याङ्कि र अिगुमिको प्रयोििको लानग आवश्यकता अिसुार थप ववज्ञ आमन्रण गिइ सवकिेछ । 



(३) प्रस्ताव मूल्याङ्कि तथा अिगुमि सनमनतका सदस्यहरूले बैठक वसेवापत तथा स्थलगत अिगुमिमा 
जिल्लाहरूको भ्रमण गिुइपरेमा नियमािसुार बैठक तथा दैनिक भ्रमण भत्ता पाउिेछि ्। 

५. जिल्लाहरूको समूहीकरणः (१) लजक्षत यवुाहरूको सहभानगताको लानग गण्डकी प्रदेशका एघार वटा 
जिल्लाहरूलार्इ तपनसल बमोजिम समूहीकरण गररिेछः  

(क) तिहुाँ, लमिङु, मिाङ र गोरखा   

(ख) कास्की, स्याङ्िा र िवलपरु  

(ग) पवइत, बागलङु, म्याग्दी र मसु्ताङ 
(२) उपदफा (१) बमोजिम गररएको समूहीकरणले कुिै संस्थाद्वारा कुिै जिल्लामा सञ्चालि हिेु अनभिय 
प्रजशक्षणमा अको जिल्लाका यवुाहरूलार्इ सहभागी हिु बाधा पिे छैि । 

६. अनभिय प्रजशक्षणको न्यूितम मापदण्डः (१) प्रजशक्षण सम्बन्धी निम्ि मापदण्डहरू पालिा गिुइपिे छ ।  

(क) ददिमा ३ घण्टा, हप्तामा ६ ददिको दरले न्यूितम ३० ददि (९० घण्टा) प्रजशक्षण गिुइपिे, 
(ख) पिुस्थाइपिा केन्रको पररसरमा िै प्रजशक्षण गिुइपिे, 
(ग) प्रजशक्षण गनतववनध तथा मखु्य वक्रयाकलापको अनभलेखका साथै नभडीय रेकडइ गिुइपिे, 
(घ) सम्बजन्धत क्षेरमा तानलम नलएका वा अिभुवी प्रजशक्षकहरूको प्रयोग गिुइपिे । 

(२) प्रत्येक संस्थाले कम्तीमा दरु्इवटा समूहमा न्यूितम ्५० ििा सहभागीलार्इ प्रजशक्षण ददिपुिे छ ।  
एउटै पिुस्थाइपिा केन्रमा एकभन्दा बढी समूह हिु सक्िे छैि । 

७. पिुस्थाइपिा केन्रको छिौटः (१) छिौट भएका प्रजशक्षण संस्थाले अनभिय प्रजशक्षण सञ्चालिका लानग 
सम्बन्धीत पिुस्थाइपिा केन्रको सहमनत नलि ुपिेछ ।  
(२) अनभिय प्रजशक्षण सञ्चालिका लानग छिौट भएका प्रजशक्षण संस्थाले निम्ि आधारमा पिुस्थाइपिा केन्रको 
छिौट गिुइपिेछ । 

(क) कम्तीमा १५ ििा दवु्ह्यइसिी यवुाहरू भएको पिुस्थाइपिा केन्र हिुपुिे, 
(ख) संस्थालार्इ तोवकएका जिल्लाजस्थत पिुस्थाइपिा केन्र हिुपुिे, 
(ग) अिमुनत प्राप्त पिुस्थाइपिा केन्र हिुपुिे, 
(घ) अनभिय प्रजशक्षणको लानग पयाइप्त स्थाि भएको हिुपुिे । 

(३) दैनिक प्रजशक्षणको समय व्ह्यवस्थापि सम्बन्धमा पिुस्थाइपिा केन्रको परामशइ बमोजिम गिुइ पिेछ । 

८. सहयोग नलि सक्िेः प्रजशक्षण संस्थाले प्रजशक्षणको क्रममा सम्बजन्धत पिुस्थाइपिा केन्रबाट मञ्च व्ह्यवस्थापि, 
भेषभषुा र अन्य सहायक सामग्रीहरू आददको सहयोग नलि सक्िेछ ।  

९. सम्झौता बमोजिम हिेुः अनभिय प्रजशक्षण वापतको रकम र भिुािीको प्रवक्रया मन्रालय र संस्थाको बीचमा 
भएको सम्झौता बमोजिम हिेुछ । 

१०. नभडीयो सामग्री बझुाउि ुपिेः अनभिय प्रजशक्षणका मखु्य मखु्य वक्रयाकलापको तस्वीर तथा नभडीयो तयार 
पारी प्रनतवेदि बझुाउिपुिे छ । 

 

  



अिसूुची – १ 

दफा १ को उपदफा (१) साँग सम्बजन्धत 

अनभिय प्रजशक्षण सेवा ददि चाहिे संस्थाले पेश गिे प्रस्तावको ढााँचा 
 

 

(क) संस्थाको िामः ............................................. ........................... 

(ख) संस्थाको ठेगािाः ................... ........................ सम्पकइ  फोि िः.............................. 

(ग) सम्बजन्धत व्ह्यजिको िामः ………………. .…………पदः .....……..   र्मेलः.............  

(घ) संस्थाको अनभिय प्रजशक्षणको क्षेरः (१) .......................... (२) ...................  

(ङ) संस्थाको अिभुव सम्बन्धी वववरणः (१) .......................... (२) ................... 

(च) प्रजशक्षण गिइ चाहेको जिल्ला-समूहको प्राथनमकीकरण (दफा ५ बमोजिम) 

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

(छ) संस्थाले पेश गिुइपिे कागिातहरूः  

1. संस्था दताइ र िववकरण सम्बन्धी प्रमाणपरको प्रनतनलवप 

2. स्थायी लेखा प्रमाणपर र कर चिुाको प्रनतनलवप  

3. अनभिय प्रजशक्षणको लानग आवश्यक कायइयोििा 

4. संस्थाले गरेका अनभिय प्रजशक्षण सम्बन्धी कायइहरूको वववरण 

5. संस्थासाँग भएको पूवाइधार तथा ििशजिको वववरण  

 
 

हस्ताक्षर 
नमनतः 

  



अिसूुची २ 

 (दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको प्रस्ताव मूल्याङ्कि फाराम) 

अनभिय प्रजशक्षण सेवा ददि चाहिे संस्थाको मूल्याङ्किका आधारहरू 

 
प्रजशक्षण 
संस्थाको 
िाम र 
ठेगािा 

प्रजशक्षण संस्था छिौटका आधारहरू 

नस.िं. 

संस्थामा भएका 
प्रजशक्षकहरूको 
दक्षता र 
पयाइप्तता 

प्रजशक्षण स्थािमा 
आधाररत संस्था  

 

प्रजशक्षण 
ववनध तथा 
प्रववनध 

संस्थाले 
पेश गरेको 
कायइयोििा  

अन्तवाइताइ र 
छलफल 

िम्मा 
 कैवफयत 

 अङ्कभार २० 2० २० २० 20 100  

१         

२         

3         

4         

िोटः 

१. संस्थामा भएका प्रजशक्षकहरूको दक्षता र पयाइप्तताः मान्यता प्राप्त संस्थाबाट सम्बजन्धत ववधामा न्यूितम योग्यता 

हानसल गरेको प्रनत प्रजशक्षक ५ अङ्कका दरले बढीमा २० अङ्क 

२. प्रजशक्षणको समूहसाँग सम्बजन्धत के्षरमा आधाररत संस्थाः सम्बजन्धत स्थािीय तह नभरको संस्था भए २० अङ्क, 

सम्बजन्धत जिल्ला नभरको संस्था भए १५ अङ्क, गण्डकी प्रदेश नभरको संस्था भए १० अङ्क र प्रदेश बावहरको  
संस्था भए ५ अङ्क 

३. अनभिय सम्बन्धी प्रजशक्षण सामग्री तथा प्रववनधः अनभिय सम्बन्धी प्रजशक्षण सामग्री तथा प्रववनधको मूल्याङ्किको अङ्क 

ववभािि मूल्याङ्कि तथा नसफाररस सनमनतले निधाइरण गरेबमोजिम हिेुछ। 

४. संस्थाले पेश गरेको प्रजशक्षण कायइयोििाः लागत अिमुाि वापत १० अङ्क र प्रजशक्षण कायइयोििा वापत १० अङ्क 

५. अन्तवाइताइ र छलफलः प्रजशक्षण ववनध वापत १० अङ्क र प्रस्ततुीकरण वापत १० अङ्क मूल्याङ्कि सनमनतको मूल्याङ्कि 

बमोजिम । 

 

 

  

  


