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प्रस्िावना :
दे शका कर्यिार साथै लिकासका साझेदार, सकारात्मक लिकास र पररवियनका सं िाकक युवाकुलिा
सृजनशीि, सीपयुक्त, उद्यम एवं रचनात्मक ढं गिे काम गनय सक्ने जजम्मेवारी नागररकको ुलपमा
लिकलसि कुने अवसर सृजना गररददने स्थानीय िकको दावयत्व को | सन्िुलिि एवं ददगो लिकास
काययक्रमिा

अगाडी िढाउन उत्पादनाशीि श्रम, सामाजजक, आलथयक, सास्कृलिक एवं सकभालगिाको

लिकास गनयका लनलमत्त िेरोजगार िथा अवसरको खोजीमा रके का युवा िगयिा

प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने

गरर आयमुिक कायय गरर आयआजयन िृद्दी गनय रोजगारी, स्वरोजगारी, उद्यमजशििा र सामाजजक
ववकासिा

प्रोत्सावकि गदै जजिनयापनमा सकजिा ल्याउन जोड ददने ध्येयिे नगरपालिका िजक्षि

माफयि युवा स्वरोजगार कोष खडा गरर युवा स्वरोजगार प्रवर्द्यन काययक्रमका िालग स्वरोजगार
काययववलि-२०७५ ियार गररएको छ |

पररच्छे द -१
१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ
1.1. यस काययववलिको नाम रामपुर नगरपालिका, युवा स्वरोजगार काययक्रम सं चािन
काययववलि-२०७५ रकनेछ |
1.2. यस काययववलि नगरपालिकाको काययपालिका िैठकिाट पाररि भएपछी िुुलन्ि प्रारम्भ
कुनेछ |
1.3. यस काययववलिमा उल्िेख भएका काययनीलि, लनयम, सिय, सुलििा अिस्थािा
नगरपालिका र यस अन्िगयि सिग्न कुने कमयचारी ब्यिस्थापक, सम्िजन्िि पक्षिे
कडाइ साथ पािना गनुय पनेछ |

पररच्छे द २
२. ध्येय, मूि उद्देश्य, िक्ष्य
2.1. ध्येय
नगरपालिकाका
ब्यिसावयक

स्थायी

नगरिासी

लसपलिवकन

ुलपमा कायय गरर आयमुिक

युवा
आलथयक

िगयिा

सीपयुक्त

वक्रयाकिाप

प्रिदयन

िना
गदै

स्वरोजगार मुक्त र आत्मलनभयर गराउने |
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2.2. मूि उद्देश्यकुल
आलथयक, सामाजजक िथा सं स्कृलिक ुलपिे

पछाडी परे को वा पारीको िथा

िजन्जलिकरर्मा परे का कुनै पलन अवसर नपाएका आयआजयन गनय नसकेको अलि
न्युन आयस्िर िकेका वा आय आजयन गनय कुनै उपाय नपाएका नभएका युवा
(मवकिा/पुुलष) िाइ कुनै न कुनै प्रकारको स्वरोजगारमुखी काम गरर ब्यिसावयक
ुलपमा उद्यम ब्यिसाय गनय प्रोत्सावकि गदै आय आजयन िृद्दी गरर जजलिकोपाजयनिाइ
सकज िनाउन सकयोग पुयायउनु काययक्रमको मुख्य उद्देश्य रके को छ | काययक्रमका
लिशेष उद्देश्यकुल दे काय िमोजजम रके को छन् |
क)

उद्यमजशििा लिकास गदै

रोजगार, स्वरोजगारको अवसर लसजयना गदै

आयमुिक कायय गनय अवसर प्रदान गने |
ख)

प्रभािकारी उपिजब्ि कालसि गनय ब्यिसावयक सीपयुक्त िालिम ब्यिस्था गने
|

ग)

ब्यिसावयक कायय गरर उत्पाकत्व िढा

आय क्षेत्र लिस्िार गनय अनुदान

उपिब्ि गराउने |
घ)

परम्परागि सीपमा आिाररि उत्पादन, िजारीकरर् प्रिर्द्यन गनयका िालग
आवश्यक सकयोग पुयायउने |

ङ)

स्थालनय स्रोि सािन, कच्चा पदाथयमा आिाररि उद्यम ब्यिसाय गनय
प्रोत्सावकि गरर पेशागि लिकास गनय आवश्यक कजाय उपिब्ि गुलन
सकजीकरर् गने |

३.

रर्नीलिक उर्द्ेश्यकुल
3.1. युवाकुलमा प्रभािकारी उत्पादनमुिक ब्यिसावयक कायय गरर पररर्ाममुखी आय मुिक
कायय गरर

प्रिर्द्यन गनय ववलभन्न िालिम प्रदायक सं घ सं स्था लनकायसं ग साझेदारी िथा

समन्वय गरर लसपमुिक ब्यिसावयक उद्यमजशि िालिम ददने ।
3.2. परम्परागि लसप भएका जािजालि, जनजालिका पेसाब्यिसाय प्रिर्द्यन गनय ब्यिसावयक
िनाउन आवश्यक कजायमा अनुदानको ब्यिस्था गरर ब्यिसाय प्रिर्द्यनमा टे वा पुयायउने
।
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3.3. व्यिसावयक खेलि, पशुपंक्षी पािन, कृवष िथा पशुपंक्षीजन्य उत्पादन उद्यम, वन वनस्पलि
जन्य उत्पादन, माछा, मौरीपािन, िेि िााँस उत्पादन, घर िास (home stay), सेवामुिक
पेशा ब्यिसाय प्रिर्द्यनका िालग िालिम, परामशय िथा आवश्यक सकयोग पुयायउने ।
3.4. युिाकुलको उद्यम व्यवसायमा िृदद्द गने सकयोग पुयायउनका िालग स्थानीय सककारी
सं स्था ,ववत्तीय सं स्था, िघुववत्तीय सं स्था, िैंकिाट प्रिाक कुने ऋर् कजायमा उपिजब्िको
आंकिन गरर उत्पादनशीि क्षेत्रमा िगाउन शुिभ ऋर् कजाय िगानी गनय सकजीकरर्
गने ।
3.5. सककारी, गैर सरकारी, सामुदावयक लिकास सं घ सं स्था सं ग समन्वय गरर युवा िजक्षि
उत्पादनमुखी, िजारीकरर्को िालग समन्वयात्मक काययकुल गने ।
४. युिा स्वरोजगार काययक्रमका लिशेषिा : यस काययक्रमिाट सीप,क्षमिा,योग्यिा भएका िर

उद्यम, ब्यापार ब्यिसाय गरर आयमुिक कायय गरर आय आजयन गनय नसकेका ववशेष गरर
ववपन्निामा रकेका ववलभन्न कारर्िे लिकास क्रमिाट पछाडी परे का वा पाररएका २१ वषय
दे जख ५० वषय सम्ममा युिा िगयिा

स्थानीय िैंक, ववत्तीय सं स्था, सककारी माफयि ऋर् कजाय

उपिब्ि गराउन मध्यस्ििाको भलमका लनिायक गने ।
4.1. युवाकुलिा

ववलभन्न

सं घसं स्थाकुल

माफयि

र

नगरपालिकाको

िगानी

माफयि

उर्द्मजशििा लिकास गनय व्यवसावयक िालिम प्रदान गने ।
4.2. लसप, क्षमिा, दक्षिाका आिारमा कुनै पलन पेशा व्यवसाय ददगो ुलपमा ( कजम्िमा ५
वषय) को िक्ष्य राखी लिस्िृि योजना सवकि कायय गने प्रलििद्दिा गरर योजना शुुल
गरे मा अल्पकािीन , मध्यकािीन र ददघयकालिन योजनाका िालग ुल १ िाख दे जख 20
िाख सम्मको योजनामा १०० % सम्म काययक्रम माफयि ब्याज उपिब्ि गराउने छ
।
4.3. उक्त व्याज अनुदान िैंक िथा ववत्तीय सं स्थासं ग ऋर् भ ुक्तानी गनय सम्झौिा गरे
अनुसार कुनेछ वा अलिकिम २ वषय सम्मको ब्याज अनुदान उपिब्ि गराउन सवकनेछ
।
4.4. युवा उद्यम िथा उद्यम िाट उत्पाददि िस्िुको िजाररकरर्का िालग िजार ब्यिस्था
गनय, काटिजारको व्यवस्था , प्रचार प्रसारको िालग सं चारमाध्यम माफयि प्रचार प्रसार
गररने ।
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4.5. अलिकिम 20 िाखसम्म ऋर् कजाय लिएको युवा ब्यिसावयका िालग ब्याज प्रदान
गनय सवकने छ।

पररच्छे द ३
५. युवा स्वरोजगार काययक्रम संचािन सलमलि यस रामपुर नगरपालिकाको युवा स्वरोजगार
काययक्रम सम्िजन्ि काययववलि िथा नम्सय लनमायर् गनय, काययक्रम सं चािन प्रवक्रया अगालड
िढाउन, मकत्वपूर् य लनर्यय गनय, काययववलि अस्पस्ट भएमा ब्याख्या गनय, वा काययपालिकामा
प्रस्िाव पेश गनय दे काय िमोजीमका व्यजक्तकुल सवकिको एक युवा स्वरोजगार काययक्रम
सं चािन सलमलि रकनेछ ।
सं योजक- नगर प्रमुख १ जना
सदस्य- प्रमुख प्रशासकीय अलिकृि १ जना
सदस्य- आलथयक लिकास सलमलि सं योजक १ जना
सदस्य- नगरपालिकािे िोकेको काययपालिका सदस्य १ जना
सदस्य- पशुसेवा शाखाका प्रमुख वा िोवकएका व्यजक्त १ जना
सदस्य सजचव - कृवष शाखा प्रमुख १ जना
६. युवा स्वरोजगार काययक्रम अनुगमन िथा मुल्यांकन सलमलि
6.1. युवा स्वरोजगार कोष माफयि ब्याज अनुदान प्राप्त गने युवा स्वरोजगार िाभाराहावकिे
पेश गरे कोवववरर् अनुसार कायय गरे नगरे को, ब्यवसावयक सद्पयोगीिाको लनयलमि
अनुगमन गररनेछ र मुल्यांकन आिारमा योजनाको कद िोवकनेछ ।
6.2. युवा स्वरोजगार काययक्रम काययववलि २०७५ अनसार काययक्रम अनुगमन िथा
मूल्यांकन गनय ।िपजशि अनुसारको युवा स्वरोजगार काययक्रम अनुगमन िथा
मूल्यांकन सलमलि रकने छ।
सं योजक- नगर प्रमुख वा नगर प्रमुखिे िोकेको १ जना सदस्य
सदस्य- प्रमुख प्रशासकीय अलिकृि
सदस्य- आलथयक ववकास सलमलि सं योजक
सदस्य- पशु सेवा शाखा प्रमुख
सदस्य सजचव- कृवष शाखा प्रमुख
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6.3. युवा स्वरोजगार काययक्रम सं चािन सलमलि र युवा स्वरोजगार काययक्रम अनुगमन िथा
मुल्यांकन सलमलििे आिस्यकिा अनुसार सरोकारवािा व्यजक्त, प्रालिलिक, कमयचारी र
जनप्रलिलनलिकुलिा

आमन्त्रर् गनय सक्नेछ |

6.4. युवा स्वरोजगार काययक्रम सं चािन सलमलि र युवा स्वरोजगार काययक्रम अनुगमन िथा
मुल्यांकन

सलमलिको

िैठक

िथा

अनुगमनमा

उपजस्थि

कुने

पदालिकारीकुलिे

नगरपालिकाको लनयमानुसार भत्ता पाउनेछन |

पररच्छे द ४
७. युवा ब्यिसाय काययक्रमकुल : सिै युवा वगय जो कुनै पलन अवसर प्राप्त गनय नसकी आयमुिक
कायय गनय िजन्चि रके को , आलथयक ुलपमा ववपन्निामा रके का, क्षमिा र प्रलिभाको लिकास गनय
नपाएका युवाकुलका िालग नगरपालिकाको युवा स्वरोजगार काययक्रम अन्िगयि लनम्न अनुसार
काययक्रमकुलमा सकभागी गराउने अनुलप काययक्रमकुल रके छन ।
7.1. व्यवसायको मापदण्ड : नमुना व्यवसाय सं चािन गनय इच्छु क युवािे व्यवसाय
सं चािन गनय व्यवसावयक योजना प्रस्िाव गनुय पनेछ | प्रस्िाि उपयुक्त र आयमुिक
स्वरोजगार मुिक वा रोजगार ददन सक्ने भएमा प्रस्िाव गरर आवश्यक सीप ववकास
िथा व्यवसावयक क्षमिा ववकास िालिम उपिब्ि गरा नेछ ।सं चािन गनय सक्ने
दे कायका व्यवसायकुलमा आवश्यक िालिम, परामशय दद

व्यवसावयक दक्षिा िृदद्द गनय

सवकनेछ।
क) सामुवकक ुलपमा (कजम्िमा १० जना) व्यवसाय गने प्रस्िावनािा

प्रथालमकिा

ददइनेछ ।
ख) नयााँ व्यवसाय वा यवक आ.व. २०७५/७६ दे जख नै सुुल गदै गरे को व्यवसाय
िा

प्राथलमकिा दद नेछ।

ग) कुनै व्यजक्तगि फामय वा समुकिे गदै आएको व्यिसायमा पूर् य मापदण्डमा थप वा
नया ब्यिसाय सं चािन गनेिे मात्र आवेदन ददन पाउनेछन |
घ) िरकारी खेलि, फिफुि खेलि वा नसयरी स्थापना वा नववन कृवष प्रववलिको ककमा
व्यजक्तगि

कजम्िमा २ रोपनी जग्गामा एकै खेलि वा सामूवकक ुलपमा कजम्िमा

१० रोपनीमा खेलि गनुय पनेछ ।
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ङ) कुखुरापािन : व्यजक्तगि कजम्िमा ५०० कुखुरा र सामुवकक कजम्िमा ३०००
कुखुरा (िे यसय -२०००) पाल्ने योजना सवकि कुखुरा अट्ने भौलिक सं रचना
भएको वा सोवक सं रचना िन्ने जग्गा कुनपु नेछ ।
च) माछा पोखररको ककमा व्यजक्तगि २ रोपनी र सामुवकक १० रोपनीमा कािसािै
लनमायर् भएको वा लनमायर् गनय सक्ने जग्गा कुन ु पनेछ।
छ) िाखापािानको ककमा व्यजक्तगि १० माउ र सामुवकक १०० वटा िाखा पािन
गनय पनेछ।
ज) मौरीपािनको िालग व्यजक्तगि २० घार र सामुवकक १०० घार कुन ु पनेछ ।
झ) च्याउ खेिीमा व्यजक्तगि ३ डुमकाउस र सामुवकक १० डुमकाउस कुन ु पनेछ ।
ञ) िंगरु पािनमा व्यजक्तगि ५ माउ र सामुवकक २५ माउ कुन ु पनेछ।
ट) गा

भैसीमा व्यजक्तगि ५ माउ सामुवकक २० माउ कुन ु पनेछ ।

ठ) मालथ उल्िेजखि सं ख्या /क्षेत्रफिको आिारमा सं रचना िनेको वा िनाउने
प्रस्िावना कुनपु नेछ ।
ड) नयााँ व्यवसाय सुुल गनय चाकानेिे सूचनाको अजन्िम म्याद भन्दा ५ ददन पलछ
सम्ममा ब्यिसाय दिाय प्रमार् पत्र िना

पेश गनुप
य नेछ ।

काययक्रममा सकभागी कुन पाउने व्यजक्त २१ िषय पुरा

भइ ५० िषय सम्मका

िैदेजशक रोजगार िाट फकी घरमै िस्ने लनिो गरे को िथा आय आजयनका सं िग्न
भएका नेपािी नागररककुल यस काययक्रममा सकभागी कुन सक्ने छन् ।उर्द्मीिे
लनिेदन

पेश

गदाय

अनुसूची

१(क)

अनुसारको

ढाचामा

प्रस्िावना

सवकि

यस

कायायियमा लनिेदन पेश गनुप
य ने छ |
7.2. िालिम सम्िजन्ि व्यवस्था : कुनै लनकाय िथा सं घ सं स्था िाट कजम्िमा १०० घण्टा

लसपमुिक िालिम लिएको वा िैदेजशक रोजगारमा रकदा वा दे श लभत्रै काम गदाय लसप
आजयन गरे का क्षेत्रको अनुभवका प्रमार् पत्रिा

प्राथलमकिा ददइनेछ। कुनै िालिम वा

लसप आजयन नगरे को युवाका िालग उपयुक्त के री उजचि िालिम वा लसप आजयनको
अवसर उपिब्ि गराइनेछ। िर परम्परागि लसप भएका व्यजक्तिे गने व्यवसायको
िालग भने िालिमको प्रमार्– पत्र आवश्यक पने छै न ।
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7.3. ऋर् कजाय लिने प्राविान र लििो सम्िजन्ि प्राविान
क) कुनै पलन व्यिसाय गनय चाकने युवािे आफुिे गनय चाके को ब्यिसायको प्रस्िाि र
कायययोजना िोवकएको ढााँचामा पेश गनुय पनेछ।
ख) उक्त प्रस्िावको आिारमा व्यवसावयक कायय गनय ित्परिा इच्छा कुन ु पदयछ।
ग) शजक्त भएको प्रयाप्त सम्भाव्यिा भएको पेशा व्यवसायको ब्यिसायी सम्िजन्िि िैंक,
ववत्तीय सस्था, सककारी सं घ सं स्थामा उक्त सं स्थाका प्राििान पुरा गरर ऋर् कजाय
प्रप्ता गनय लसफाररस

गनय सवकनेछ।

घ) िैंक िथा ववत्तीय सं स्था र सककारी सं स्थाको लनयमानुसार राजखने लििो सुरक्षर्का
प्राविानकुल

व्यजक्त स्वयम पुरा गनुय पनेछ। ववत्तीय व्यवस्थापन िथा कोष व्यवस्था

नगरपालिकाको युवा
यवा

स्वरोजगार

स्वरोजगार काययक्रमका िालग यस क्षेत्रमा उपयोगी कुने गरर

कोषको

व्यवस्थापन

गररनेछ

।उक्त

कोष

नगरपालिकाको

काययपालिकाको लनर्यय अनुसार कुनेछ । यस कोषिाट िजक्षि युवा वगयको व्यवसाय
सं चािन, स्वरोजगार िथा ददगो ुलपमा आयमिक क्षेत्रमा काम गने युवाको
व्यवसावयकिा प्रवर्द्यन गनय युवािा

व्यवसावयक लसपमुिक िालिम उपिब्ि गराउन

एवं उपयुक्तको आिारमा सोवक िमोजजम िोवकएका क्षेत्रमा उपिब्ि र पररर्ाम
आउने क्षेत्रमा र उक्त प्रकारका काययक्रम सं चािन गनय उपयोग गररनेछ ।
ङ) ब्याज अनुदान आलथयक अनुदान लसमा र िालिम िथा लसप आजयन अनुदान युवा
स्वरोजगार काययक्रम अन्िगयि सकभागी कुने वा िाभाजन्वि कुने युवाको व्यवसाय
सं चािन पुंजी जलिसुकै भए पलन यस कोषिाट दे काय अनुसारका व्याज अनुदान र
व्यिसाय अनुदान उपिब्ि गराउन सवकनेछ। स्थानीय स्रोि सािन, कच्चा पदाथय र
लसपमुिक ब्यिसावयक पररयोजना कुनै ऋर् कजाय नलि

सं चािन गरे मा उक्त

प्रकारका पररयोजना िथा व्यवसावयक उद्यमजशििाका िालग व्यवसाय प्रवियन गनय
दे काय अनुसार अनुदान उपिब्ि गराउने छ।
च) यस भन्दा अगाडी लनददयष्ट गररएका क्षेत्रमा युवा स्वयिे कुनै िैंक िथा ववत्तीय सं स्था
िाट वा व्यजक्त सं ग ऋर्/कजाय नलि

आफ्नै सीपका आिारमा आफै स्वयंिे लिगिमा

लिएका िालिमका आिारमा िालिम लि

व्यवसावयक काम गरी आयमुिक कायय

गरे का युवािाइ नमुनाको ुलपमा प्रस्िुि गरी पररयोजना अनुदानका िालग छनोट गनय
सवकनेछ।
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 ुल २ िाख सम्म िगानी गरे का व्यवसावयककुलका िालग ुल २० कजार सम्म अनुदान
ददन सवकनेछ ।
 ुल ४ िाख सम्म स्वयम िगानी गरर गरे को िा

ुल ५०००० सम्म अनुदान ददन

सवकनेछ |
 युवा उर्द्मीिे कुनै व्यवसाय गनय चाके मा कृवष शाखा माफयि मालथ िोवकएको नगद वा
कृवष सामराही, मि िथा लिउ लिजन, लिुलवा वा अन्य कृवष औजार समेि उपिब्ि
गराउन सवकनेछ |
7.4. िालिम िथा लसप आजयन सम्िजन्िि ब्यिस्था : कुनै पलन िेरोजगार युवािे लसपमुिक
िालिम लि

ब्यिसावयक कायय गनय स्वयम उत्प्रेररि भइ प्रस्िाि गरे मा लनम्न अनुसार

िालिमका िालग अनुदान उपिब्ि गुलन सवकनेछ |
क) १० जना भन्दा िढी युवाकुल सं िग्न भइ एकै प्रकृलि लसपलमिक िालिम लि
ब्यिसाय सं चािन गनय चाकेमा आवश्यकिा अनुसारको ब्यिस्था गररनेछ |
ख) ददघयकालिन व्यवसायका िालग ब्यिसाय र मागका आिारमा १ कप्ता दे जख ३
मावकना सम्म वा सो भन्दा िामो एअलिको लसप आजयन युक्त ब्यिसावयक िालिम
प्रदान गनय सवकनेछ |

ग) नगरपालिकािाट अनुदान उपिब्ि गराउनका िालग लसफाररस गररएका वा उद्यमी
ब्याज अनुदानका िालग छनोट कुने युवा ब्यिसावयकको िालग एक वा दु

ददन

सम्मको अलभमुखीकरर् र अनुजशक्षर् िालिम प्रदान गररनेछ |

पररच्छे द ५
८. युवा स्वरोजगार िाका रोजगारीमूिक आय आजयन व्यवसायका िालग छनोट र लसफाररस
प्रवक्रया : नगरपालिका लभत्र िसोिास गने २१-५० िषय सम्मका कुनै पलन प्रकारको
आयमुिक कायय गनय अवसर नपाएको, स्थानीय लनकाय वा स्रोि िाट ववभेद, िेरोजगार भइ
कुनै पलन लनयलमि ििि भत्ता वा मालसक ुलपमा ििि नपाउने गरर खालि अवस्थामा रके का,
िावषयक ुलपमा ुल. ६०००० भन्दा कम आम्दानी भएको

युवा समूक यस काययक्रमका िालग

प्राथलमकिामा पनेछ |
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8.1. कजाय िथा व्याज अनुदान भ ुक्तानी प्रवक्रया
क) ऋर्को िालग प्रस्िावना पेश गने व्यजक्त वा समकिे यसै रामपर न.पा. लभत्र सेवा प्रवा
गरररके का िैंक माफयि िढीमा 20 िाख कजाय लिन सक्नेछन् ।
ख) युवा स्वरोजगार सं चािन सलमलििे प्राप्त प्रस्िािकुल िाट पररच्छे द ४ को १.१को
व्यवसायको मापदण्ड अनुसार प्रारजम्भक छनोट गनेछ ।
ग) प्रारजम्भक छनोट भएका प्रस्िावकुलको अध्ययन गरर नगरपलिकाको युवा स्वरोजगार
काययक्रमको िजेटिे पुग्ने गरर पुन सलमलििे प्रस्िाववि रकम केरफेर गरर अजन्िम
अनुदान ददन सक्ने रकमको नामाविी सवकि प्रकाशन गनेछ ।
घ) सोवक नामाविीको आिारमा रवक ऋर् लिन चाकाने प्रस्िािककुलिे आफुिा
रामपुर

जस्थि

िैंककुलसं ग

लििो

मुल्यांकन

गराउन

सक्नेछन

र

पायक पने

सोवक

वववरर्

नगरपालिका कायायियमा पेश गनेछन ।
ङ) सोवक आिारमा रवक रामपुर नगरपालिकािे छनोट भएका प्रस्िावककुलसं ग सम्झौिा गने
छ | प्रस्िावकिे ऋर् लिएको रकमको वकस्िा र ब्याज िैंक वा ववत्तीय सं स्थाको
लनयम अनुसार सोवक िैंक वा ववत्तीय सं स्थामा िुझाउनु पनेछ र सोवक ब्याज रकम
करे क

३-३

मवकनामा

यस

रामपुर

नगरपालिका

कायायियसं ग

अनुसूची

१(ख)

ब्याज

अनुदान

ु ानी माग्न सक्नेछन ।
िमोजजमको ढांचामा लनिेदन पेश गरर भक्त
च) प्रस्िािकिे

गरे को

सम्झौिाका

आिारमा

िोवकएको

रकमको

नगरपालिका कायायियिे प्रदान गनेछ । िर सम्िजन्िि ववत्तीय सं स्थािा

ब्याज

िुझाएको प्रमार्को आिारमा प्रस्िािकिे नगरपालिका कायायिय सं ग शोिभनाय भ ुक्तानी
माग्न पाउनेछ ।ब्याज दर नेपाि राष्ट्र िैंकको नीलि लनयम अनुसार कुनेछ ।
छ) २-३ िाख सम्म ऋर्को प्रस्िाि गने प्रस्िािकिे सककारीकुल माफयि पलन ऋर् लिन
सक्नेछन िर ब्याज अनुदान भने नेपाि राष्ट्र िैंकको व्याजदर अनुसार कुनेछ ।
ज) छनोट भएका उद्यमीिे लनयलमि ुलपमा िैंकिा

ब्याज नलिरे मा िैंकको लनयम अनुसार

िाग्ने कजयना उद्यमी स्वयम् िे लिनुय पनेछ ।
झ) स्थानीय लनकाय वा अन्य सरकारी लनकाय िाट सोवक काययको िालग अनदान पाइएमा
नगरपालिका कायायियिे ब्याज अनुदान ददनेछैन | राष्ट िैंकिे अनुदान ददएमा सोवक
िरािरको व्याज अनुदान नगरपालिका िाट कट्टा गररनेछ |
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लि

ब्यिसाय

सं चािन

गरे को

भएमा

यस

नगरपालिकाको युवा स्वरोजगार सलमलििे छनौट गरे को र िोकेको ब्याज अनुदान ददन
मान्यिा ददन सवकने छ िर कृषकिे

सवकने रकम नै पवकिा लिएको कजाय रकमिा

प्रस्िावना अनुसार व्यवसायमा थप गरर कृवष ब्यिसाय सं चािन गनुय पने छ |
ट) कजायको वकस्िा िैंकको लनयमानुसार २० िषय सम्ममा वफिाय गने गरर छनौट भएका
युवा उर्द्मीकुलिे ऋर् लिन सक्नेछन | युवा उर्द्मीिे कजायको वकस्िा िथा ब्याज
िैंकको लनयमानुसार स्वयम् लिनुप
य नेछ |
ठ) रामपुर

जस्थि

िैंककुलिे

युवा

उर्द्मीको

लििो

मुल्यांकन

गरर

रामपुर

नगर

काययपालिकाको कायायियमा पेश गररसकेपलछ युवा स्वरोजगार काययक्रम सं चािन
सलमलििे अनुगमन पश्चाि स्वीकृि गनेछ|
ड) स्वीकृि उर्द्मी र रामपुर नगरपालिका िीच अनुसूची ३ िमोजजमको सम्झौिा भए
पश्चािको २ िषय सम्मको ब्याज अनुदान नगरपालिकािे युवा उर्द्मीिाइ उपिब्ि
गराइनेछ | साथै युवा उर्द्लमिे अनुसूची २ िमोजजमको फाराम भरर सोवक अनुसारको
कायय गनुप
य नेछ |
ढ) युवा स्वरोजगार काययक्रम सं चािन सलमलिको लनर्ययानुसार कुनै साझेदारी सं स्था माफयि
युवा स्वरोजगार काययक्रम सं चािन गनय सवकनेछ।
8.2. युवा स्वरोजगार प्रिर्द्यन काययक्रम अन्िगयि लिमा सम्िजन्ि ब्यिस्था : युवा िथा साना
ब्यिसायीिे नगरपालिका िाट ब्याज अनुदान पाउने गरर ब्यिसाय सं चािन गनय िैंक
िथा ववत्तीय व्यवसायमा पनय सक्ने सम्भाववि सं कट वा सं स्था िाट ऋर् कजाय
लिएको ककमा जोजखमको न्यू नीकरर्का िालग नेपाि सरकार िाट लिमा गनय इजाजि
प्राप्त सं स्था कम्पलन माफयि स्वयम् ब्यिशावयिे लिमा गराउनु पनेछ |कुनै पलन युवा
िथा साना ब्यिसायीिे जुन ब्यिसायको िालग कजाय लिएको छ, सो ब्यिसाय
भलििब्य िथा दुघट
य ना कुन गइ कानी नोक्सानी भएमा सो को जोजखम वा सं कटमा
लनयमानुसार कम्पलन वा सं स्थािे गदयछ | यस िाट िैंक, ववत्तीय सं स्था, सककारी
सं स्थािे लिलमि ऋर् भएमा कानी नोक्सानीको आलथयक भार व्यकोनुय पदै न | ब्यिसाय
स्वयमिे लिमा गदाय ब्यिसायको कुि िगानीको वा सम्िजन्िि लनयािे लिमा गनय
योग्य भलन िोवकर िमोजजमको मात्र लिमा गनुप
य ने कुन्छ |
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कारिाकी

क) जुन उदे श्य वा प्रयोजनका िालग ऋर् कजाय लि

ब्याज अनुदानका िालग लसफाररस

ु ानी नगरे को
भएको को उक्त कायय नगरी ऋर्को दुुलपयोग गरे को कजाय समयमा भक्त
वा खराि प्रकृलिको काययमा िगानी गरे को पाइएमा नगरपालिका िाट प्राप्त कुने सिै
सुलििा िाट िजन्जि गनय सवकनेछ |
ख) िैंकको लनयलमि वकस्िा निुझाएमा स्वयम ब्यिसायीिे नगरपालिकािाट प्राप्त सकयोग
ब्याज अनुदान िन्द गररनेछ |

पररच्छे द ६
९. व्यवसावयक आचार सवकिा
युवा स्वरोजगार काययक्रम अन्िगयि ब्याज अनुदान िथा ब्यिसावयक अनुदान सुलििा प्राप्त गने
िाभराहाकी सदस्यिे स्वरोजगारको आलिकार लभत्र रकी ब्यिसायी आचार सं वकिा पूर्ि
य ा पािना
गनुप
य नेछ |
१०. प्रलििेदन
स्वरोजगार योजनािाट सं चालिि स्वरोजगार काययक्रमको प्रलििेदन अनुगमन मुल्यांकन
सलमलििे नगरपालिकामा आलथयक िषय समाप्त भएको ६० ददन लभत्र िुझाइ सक्नुपनेछ | यस्िो
प्रलििेदाि ियार गदाय िाभराहाकी वा िाभाजन्वि पक्षको स्पस्ट वववरर्, उपिजब्ि, सुझाि र
लसफाररस अलनवायय समािेश भएको कुनपु नेछ |
११. व्याख्या र शंसोिन
ाँ ाकुलमा कुनै कुरा अस्पस्ट वा दोकोरो अथय
11.1 यस काययववलिमा उल्िेख भएका दफा र िुद
िाग्ने भए नगरपालिकाको युवा स्वरोजगार काययक्रम सलमलििे व्याख्या गरर लनष्कषय
लनकाल्न सक्नेछ र उक्त लनष्कषयिा

अजन्िम लनर्यय मालननेछ |

ाँ ा वा वाक्यांश प्रचलिि एन
11.2 यस काययववलिमा उल्िे ख भएका िुंदाकुल मध्ये कुनै िुद
कानुन लनयमकुलमा िाजझन गएमा कदसम्म स्वि: लनजस्क्रय कुनेछन | काययववलिको कुनै
ाँ ा थपघट वा सं शोिन गनुप
दफा वा िुद
य ने भएमा युवा स्वरोजगार काययक्रम सलमलििे

आवश्यकिा र औजचत्यको आिारमा थपघट वा सं शोिन गरर अध्यावलिक गनयसक्ने छ
|
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अनुसूची -१(क)
युवा स्वरोजगार लनिेदन फारम
लिषय : युवा स्वरोजगार काययक्रममा सकभागी कुन पााँउ |
लमलि :
श्रीमान प्रमुख प्रशासकीय अलिकृि ज्यु ,
रामपुर नगरपालिका, नगर काययपालिकाको कायायिय
रामपुर, पाल्पा
मकोदय,
प्रस्िुि लिषयमा यस कायायियको लमलि................................को सूचना िमोजजम म/कामी रामपुर न.पा.
वाडय न.......मा िस्ने .....................................फामय वा समुकिे ब्यिसावयक खेलि/पशुपािन गनयको िालग
यस

रामपुर

नगर

काययपालिकाको

युवा

स्वरोजगार

काययक्रममा

सकभागी

भ

.....................................ब्यिसाय सं चािन गने मनसाय रकेको कुाँदा सोवक काययक्रममा छनोट गररददनुकन
ु
िपजशि अनुसारको कागजाि र ुल ११०|- को राजस्व रलसद सवकि यो लनिेदन पेश गरे को छु /छौ |

िपजशि :
१. वडा कायायियको लसफाररस
२. जग्गा िलन िािपुजायको प्रलिलिवप
३. फामय वा समूक दिायको प्रमार्पत्रको प्रलिलिवप
४. प्रस्िावना
५. समूक /सककारीको ककमा लनर्ययको प्रलिलिवप
६. नागररिा प्रमार्पत्रको प्रलिलिवप
लनवेदक
नाम :
कृषक समूक / सककारी / फमयको नाम :
कस्िाक्षर :
छाप :
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अनुसूची -१(ख)
युवा स्वरोजगार अन्िगयि ब्याज अनुदान सोिभनाय सम्िन्िी लनिेदन
लिषय : सोिभनाय रकम पााँउ भन्ने िारे |
लमलि :

श्रीमान प्रमुख प्रशासकीय अलिकृि ज्यु ,
रामपुर नगरपालिका, नगर काययपालिकाको कायायिय
रामपुर, पाल्पा
मकोदय,

प्रस्िुि लिषयमा म/कामी रामपुर न.पा. वाडय न.......मा िस्ने .....................................फामय वा समुकिे
ब्यिसावयक खेलि/पशुपािन गनयको िालग यस रामपुर नगर काययपालिकाको युवा स्वरोजगार काययक्रममा लमलि
...............गिे सम्झौिा भ सकेको र सोवक अनुसार ब्यिसाय सं चािन गदै आएकोिे लमलि .............. दे जख
ुल....................रामपुर जस्थि ................................िैंक/ ववत्तीय सं स्थािाट यस रामपुर नगरपालिका
िाट स्वीकृि कजाय रकम ुल......................लिएको र ............................................मवकनाको ब्याज
रकम ुल...................िैंकमा िुझाइसकेको कुाँदा िका कायायिय िाट सोिभनाय रकम पााँउ भलन यो लनिेदन
पेश गदयछु |
आवस्यक कागजािकुल
सम्झौिापत्रको प्रलिलिवप
ववत्तीय सं स्थाको ब्याज लिरे को स्टे टमेन्ट
फामय दिाय प्रमार्पत्रको प्रलिलिवप
नागररकिा प्रमार्पत्रको प्रलिलिवप
लनवेदक
नाम :
कृषक समूक / सककारी / फमयको नाम :
कस्िाक्षर :
छाप :
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अनुसूची- २
युवा स्वरोजगार काययक्रमको फारम

1. युवा उद्यमीको नाम थर :
2. कृषक समूक/सककारी/कृवष वा पशु फामयको नाम :
3. नगरपालिकािाट स्वीकृि रकम:
4. ब्यिसायको वकलसम: कृवष/पशुपािन
5. कृवष भएमा
क) िपा िे खेलि गदै आएको वा गने िािी के को ?................................

ख) आ.व २०७५/७६ भन्दा पवकिा वा प्रस्िाि पेश गनुय पूव य खेलि गरे को क्षेत्रफ़ि :
ग) काययक्रममा छनोट पश्चाि खेलि गरे को वा गने क्षेत्रफ़ि :

6. पशुपािन भएमा

क) िपा िे सं चािन गरे को वा गदै आएको पशुपािन ब्यिसाय के को ?

१) भै सीपािन २) िाख्रापािन ३) कुखुरापािन ४) िंगरु पािन ५) अन्य ................

ख) आ.व २०७५/७६ भन्दा पवकिा वा प्रस्िाि पेश गनुय पूव य पशुपािन गरे को भए सो को
सं ख्या : ==================
ग) काययक्रममा छनोट पश्चाि पशुपािन गरे को वा गने सं ख्या :

घ) काययक्रम िागु कुन ु भन्दा पवकिे लनमायर् भएको सं रचनाको नाम र सं ख्या ...................
ङ) काययक्रममा छनोट पश्चाि लनमायर् भएको वा गने सं रचनाको नाम र सं ख्या ...................

7. मालथ उल्िेजखि वववरर् अनुसारको ब्यिसाय सं चािन गनय मन्जुर छु | साथै सोवक अनुसार
ब्यिसाय सं चािन गनय नसकेमा वा असमथय भएमा नगरपालिकाको ब्याज अनुदान नपाउने
लनयम प्रलि म पूर् य ुलपमा समथयन जनाउछु |

युवा उर्द्मी/कृषकको नाम:
सवक :
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अनुसूची ३
लमलि :

;Demf}tf kq .
यस रामपुर नगरपालिका, नगर काययपालिकाको कायायिय, रामपुर, पाल्पाको युवा स्वरोजगार
काययक्रमको िालग िपजशि अनुसारका शियकुलको अलिनमा रकी यस रामपुर नगरपालिका, नगर
काययपालिकाको कायायिय, रामपुर, पाल्पा (पछी पवकिो पक्ष भलनएको) र रामपुर नगरपालिका वाडय
न. .......... िस्ने श्री ............................................................................(पछी दोश्रो पक्ष
भलनएको) लिच यो सम्झौिा पत्र ियार गरर कस्िाक्षर गरी एक एक प्रलि लियौ ददयौ |
िपजशि:
1. काययक्रमको नाम: युवा स्वरोजगार काययक्रम
2. स्वीकृि रकम ुल.........................M
3. सम्झौिा अवलि.........................

सम्झौिा लमलि ...............................

4. सम्झौिा मान्य रकने अवलि : सम्झौिा भएको २ वषय सम्म
5. सम्झौिाका सियकुल:
क) दुवै पक्ष यस सम्झौिाका सियकुल पूर्ुल
य पिे पािना गनेछन |
ख) दोस्रो पक्षिे अनुसूची २ िमोजजमको फारम भरी सोवक अनुसारको कायय गनुय पनेछ |
ग) दोस्रो पक्षिे यस कायायियमा पेश गरे को प्रस्िावना आिारमा व्यवसाय सं चािन
गनुप
य नेछ |
घ) दोस्रो पक्षिे व्यवसाय थप वा नया व्यवसाय सुुल गदाय युवा स्वरोजगार काययववलि २०७५ को व्यवसाय मापदण्ड अपनाउनु पनेछ | नया व्यवसाय सुुल गने युवा
उद्यमीिे मापदण्ड अनुसार व्यवसाय सं चािन गनुप
य नेछ | पुराना व्यवसायीिे भने
मापदण्ड अनुसारको कृवष जन्य सं ख्या, भौलिक सं रचना वा क्षेत्रफ़ि थप/वृवर्द् गनुय
पनेछ |
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ङ) युवा स्वरोजगार सलमलििे स्वीकृि गरे को रकमको ब्याज र वकस्िा रकम दोस्रो पक्षिे
िैकको लनयमानुसार िुझाउनु पनेछ |
च) यो सम्झौिा भएको लमलि पश्चाि करे क ३-३ मवकनामा िोवकएको रकमको ब्याज

िैंकमा िुझाएको रकमको िैंक स्टे टमेन्ट िथा अनुसूची १(ख) पेश गरर दोश्रो पक्ष
ु ानी माग्न आउन सक्नेछन |
सोिभनाय भक्त

छ) दोस्रो पक्षिे ब्याज अनुदान सम्िन्िी कोलडं ङ्ग िोडय िनाइ व्यवसाय सं चािन स्थानमा
राख्नुपनेछ |
ज) यस सम्झौिामा उल्िे ख भए भन्दा अन्य व्यकोराको ककमा प्रचलिि लनयम कानुन
अनुसार कुनेछ |

दोश्रो पक्ष (युवा उद्यमीको) िफयिाट

पवकिो पक्ष (रामपुर नगर काययपालिकाको

साक्षी
नाम
:

दस्िखि

साक्षी :
कस्िाक्षर

कायायिय) को िफयिाट

छाप :

नाम :

सम्पकय न.

:

पद :

साक्षीकुल :
कृवष शाखाको िफयिाट

पशु शाखाको िफयिाट

िेखा शाखाको िफयिाट

प्रशासन शाखाको िफयिाट

नाम:

नाम:

नाम:

नाम:

पद:

पद:

पद:

पद:

दस्िखि:

दस्िखि :

दस्िखि:

दस्िखि:

प्रमार्ीकरर् लमलि:- 2075/07/11
सं शोिन लमलि:- 2078/06/17

आज्ञािे,
(ज्ञानराज कोइरािा)
प्रमुख प्रशासकीय अलिकृि
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