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नेपाल सरकार 

यवुा तथा खेलकुद मन्रालय 

राष्ट्रिय यवुा पररषद् 

सानोठिमी ,भक्तपरु 
यवुा प्रततभाहरुको खोजी र प्रोत्साहन काययक्रम सञ्चालन  सम्बन्धी काययप्रष्ट्रक्रया २०७८ 

                                                          स्वीकृत तमतत २०७८। । 
१.प्रस्तावना: 
राष्ट्रिय यवुा पररषद्को आ.ब.२०७८/०७९को लाति स्वीकृत बाष्ट्रषयक काययक्रममा व्यवस्था भएको यवुा प्रततभाहरुको खोजी  र प्रोत्साहन काययक्रम अन्तियत 
पातलका/शजल्ला, प्रदेि तथा संघीय तहमा यवुा प्रततभाको पष्ट्रहचान िरी प्रततयोतितात्मक प्रततस्पधायका आधारमा काययलाई प्रोत्साहन िने काययक्रम रहेकोले कक्त 
काययक्रमलाई व्यवशस्थत र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन िनयका लाति यो काययप्रष्ट्रक्रया तनधायरण िररएको  छ । 

२.संशिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यो काययप्रष्ट्रक्रयाको नामÆ यवुा प्रततभा पष्ट्रहचान तथा प्रोत्साहन काययक्रम सञ्चालन सम्वन्धी काययप्रष्ट्रक्रया २०७८ Æ रहेको छ ।  

                     (२) यो काययप्रष्ट्रक्रया काययकारी सतमततबाट स्वीकृत भएको तमततदेशख लािह हनुेछ  

३.पररभाषा : ष्ट्रवषय वा प्रसङ्गले अकको  अथय नलािेमा यस काययप्रष्ट्रक्रयामा, 
 

(क) “प्रदेि मन्रालय” भन्नाले यवुा तथा खेलकुद ष्ट्रवषय हेने सम्बशन्धत प्रदेि मन्रालय सम्झन ुपछय । 

(ख) “यवुा” भन्नाले यो काययक्रमका सन्दभयमा सोह्र देशख चातलस वषय कमेर समहहका व्यशक्त सम्झन ुपदयछ।  

(ि) “काययक्रम” भन्नाले यस काययप्रष्ट्रक्रया बमोशजम यवुाहरुलाईय सहभािी िराई सञ्चालन हनुे यवुा प्रततभा पष्ट्रहचान तथा प्रोत्साहन काययक्रमलाई सम्झन ुपछय । 

(घ) “महल्याङ्कन सतमतत” भन्नाले यो काययप्रष्ट्रक्रयाको दफा ६ बमोशजम िठित सतमततहरु सम्झनपुदयछ । 

 (च) “स्थानीय तह”  भन्नाले िाकँपातलका,निरपातलका ,कपमहानिरपातलका र महानिरपातलकालाई सम्झनपुदयछ । 

 (छ) “काययकारी सतमतत” भन्नाले राष्ट्रिय यवुा पररषद् ऐनको दफा ८ बमोशजम िठित सतमतत सम्झनपुदयछ । 

  (ज) “काययकारी कपाध्यि” भन्नाले राष्ट्रिय यवुा पररषद्का काययकारी कपाध्यि सम्झनपुदयछ ।  
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(झ) “ष्ट्रवज्ञ ”भन्नाले सम्बशन्धत ष्ट्रवषयमा अनभुव र दिता भएको ब्यशक्त सम्झनपुदयछ । 

४. ष्ट्रवषय तनधायरण : यस आ.व. २०७८/७९ मा  काययक्रम सञ्चालनको लाति यवुा नवप्रवयतनात्मक ष्ट्रवचार (“Youth Innovative Ideas Hunt” Competition) 
प्रदियनी तथा प्रस्ततुीकरण प्रततयोतिता  सञ्चालन िने िरी ष्ट्रवषय तनधायरण िररएको छ । 
५. प्रततयोतिता सञ्चालन प्रष्ट्रक्रया : यो प्रततयोतिता सञ्चालन िनयका लाति देहाय अनसुारको प्रष्ट्रक्रया अपनाकन ुपने छ :- 
 

-1_ ससतय अनदुान बजेट ष्ट्रवतनयोजन भएका देिभरका ७७ वटा पातलकाहरुले ष्ट्रव.सं.२०७८ साल पौष  मसान्त तभर यो काययक्रम सम्पन्न िररसक्न ुपनेछ 
। 

-2_ यवुा प्रततभाहरुको पष्ट्रहचान र प्रोत्साहन िीषयकमा ससतय अनदुान बजेट ष्ट्रवतनयोजन भएका देिभरका ७७ वटा पातलकाहरुलाई १६ देशख ४० वषय 
कमेरसमहह तभरका यवुाबाट Innovative Ideas प्रततयोतिताका लाति सम्बशन्धत शजल्लालाई भहिोलको एकाइ मानी शजल्ला भरीका सबै पातलकाका 
यवुाहरुले यो अवसर पाकने िरी 30 ठदनको समय ठदई तनवेदन आह्वानको  सहचना प्रकािन िनय र दतायको आवश्यक व्यवस्था तमलाकन पराचार िने । 

-3_ कक्त म्याद सष्ट्रकएको ठदन कायायलय समय समाप्त भएपश्चात ् देवनािरी तलष्ट्रपको वणायनकु्रमअनसुारको प्रततयोिीहरूको नामावली तयार िरी सम्बशन्धत 
पातलकाले प्रततयोिीहरुको नामावली सहचनापाटीमा प्रकािन िने।यसरी सहचना प्रकािन िदाय प्रततयोतिता हनुे तमतत, समय र  स्थान समेत तोक्ने सष्ट्रकनेछ 
। 

-4_ प्रततयोिीहरुका महल्यांकन िनय  प्रततयोिीहरुलाई प्रदियनी तथा प्रस्ततुीकरणको तमतत अिावै महल्याङ्कन सतमतत ििन िरी तयारी  काययक्रम सञ्चालन तथा 
महल्याङ्कन प्रष्ट्रक्रयाका बारेमा वैिकवाट  स्पष्ट पानुय  पनेछ।  

-5_ प्रततयोिीको सङ्ख्याका आधारमा समयमा नै महल्याकन तथा छनौट कायय सम्पन्न हनुे िरी प्रततयोतिताको काययक्रम प्रारम्भ िरी प्रततयोिीहरूलाई 
देवनािरी तलष्ट्रपको वणायनकु्रम अनसुारको पालोमा महल्याङ्कनकताय, सहभािी तथा दियक स्रोता समि प्रस्ततुीको  व्यवस्था तमलाकन ुपनेछ । 

-6_ नततजा घोषणा पश्चात ् पष्ट्रहलो, दोस्रो, तेस्रो स्थान हातसल िने प्रततयोिीलाई यस काययष्ट्रवतधमा तोष्ट्रकएको ढाँचामा प्रमाणपर तयार िरी परुस्कार र 
प्रमाणपर प्रदान िने र प्रथम हनुेलाई पर  तथा प्रदियन भएको सामग्री सष्ट्रहत प्रदेि स्तरमा हनुे काययक्रममा सहभािी हनु पिाकन ुपनेछ  

-7_ प्राप्त Idea को महल्याङ्कनवाट १० वटा कत्कृष्ठ Idea लाई राष्ट्रिय यवुा पररषद् को इमेल िेिाना info@nyc.gov.np  मा पिाकन ुपनेछ ।कक्त Idea हरुको 
Idea bank वनाइ राशखनेछ र राष्ट्रिय यवुा पररषद् को घशुम्तकोषमा आधाररत यवुा कयम म काययक्रममा ष्ट्रविेष प्राथतमकता ठदइनेछ । 

-8_ सहचना प्रकािन िदाय अनसुहशच ३ अनसुारको फाराम कपलव्ध िराकने सम्पकय  व्यशक्तको नाम¸ मोवाइल नं र इमेल समेत खुलाइ दिनु पनेछ । 

mailto:info@nyc.gov.np
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६. महल्याङ्कन सतमतत : प्रततयोतिताको महल्याङ्खन सतमतत ििन र पाररश्रतमकको व्यवस्था देहाय अनसुार हनुेछ :- 
-1_ पातलकास्तर/शजल्लास्तरको प्रततयोतिताको महल्याङ्कन िनय तनम्नानसुारको तीन सदस्यीय महल्याङ्खन सतमतत ििन िरीने छ :- 

क. सम्बशन्धत स्थानीय तहका शििा, यवुा तथा खेलकुद िाखा प्रमखु - संयोजक 

ख. स्थानीय क्याम्पसका ष्ट्रवज्ञान तथा प्रष्ट्रवतध ष्ट्रवषयका प्राध्यापक/ माध्यतमक ष्ट्रवयम ालयका ष्ट्रवज्ञान ष्ट्रवषयका शििक मध्येबाट   १ जना  
 - सदस्य 

ि.  स्थानीय तहले तोकेको व्यापार/व्यवसाय िेरको ष्ट्रवज्ञ        १ जना - सदस्य 

-2_ प्रदेिस्तरको प्रततयोतिताको महल्याङ्कन िनय तनम्नानसुारको तीन सदस्यीय महल्याङ्खन सतमतत ििन िनुयपने  छ :- 
क. प्रदेिको मन्रालयको  यवुा तथा खेलकुद िेर हेने सम्बशन्धत महािाखा प्रमखु वा नीजले तोकेको ब्यशक्त - संयोजक 

ख. प्रदेिको मन्रालयले तोकेको  क्याम्पसका  ष्ट्रवज्ञान ष्ट्रवषयका प्राध्यापक मध्येबाट १ जना                - सदस्य     

ि. प्रदेि मन्रालयले तोकेको व्यापार/व्यवसाय िेरको ष्ट्रवज्ञ १जना                                   - सदस्य 

-3_ संघीयस्तरको प्रततयोतिताको महल्याङ्कन िनय  तनम्नानसुारको तीन सदस्यीय महल्याङ्खन सतमतत ििन िनुयपने छ :- 
क. राष्ट्रिय यवुा पररषद काययकारी सतमततले  तोकेको ष्ट्रवज्ञान तथा प्रष्ट्रवतध िेरको ष्ट्रवषयका ष्ट्रवज्ञ  - संयोजक  

ख. राष्ट्रिय यवुा पररषद काययकारी सतमततले तोकेको तरभवुन ष्ट्रवश्वष्ट्रवयम ालयका ष्ट्रवज्ञान ष्ट्रवषयका प्राध्यापकहरु मध्येबाट १ जना                  
सदस्य  

ि. आइतिया स्टुतियो नेपालले तोकेको प्रतततनधी १ जना                        - सदस्य 

-4_ सबै तहका महल्याङ्कन सतमततका सदस्यहरूलाई तनयमानसुारको बैिक भत्ता  र   तोष्ट्रकएको पाररश्रतमक कपलब्ध िराइने छ । 

७. प्रततयोतिताको महल्याङ्कन प्रष्ट्रक्रया : शजल्ला, प्रदेि र केन्रमा हनुे प्रततयोिीको महल्याङ्कन िनय देहाय अनसुार प्रष्ट्रक्रया अपनाकन ुपने छ :- 
-1_ महल्याङ्कनका आधार र पहणायङ्क देहाय अनसुार हनुेछन ्।  

 महल्याङ्कनका आधारहरू      पहणायङ्क 

क. नवप्रवतयनात्मक ष्ट्रवचार प्रस्ततुीकरण र यसको शृ्रजनात्मकता       २०  

ख. ष्ट्रवचारको सैद्धाशन्तक एवम ्ब्यवहाररक पि                          १० 
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ि. तबचारबाट कत्पादन हनुे वस्त ुतथा सेवा       २० 

घ. ष्ट्रवचारको कपादेयता¸ सान्दतभयकता (सामाशजक¸प्रादवदिक¸ वातावरणीय¸ आदथिक) र ष्ट्रवश्वसतनयता    २० 

ङ. लिानी र प्रततफल                                                 १० 

च. स्वरोजिार/रोजिारी सजृनाको सम्भाव्यता                                १० 

छ. जोशखम तलने िमता        १० 

     जम्मा  १०० 

-2_ तीनजना महल्याङ्कनकतायहरुलाई प्रततयोिीको नामावलीसष्ट्रहतको अलि अलि महल्याङ्कन फाराम ष्ट्रवतरण िरी कशल्लशखत महल्याङ्कनको आधारहरूमा स्वतन्र 
रूपमा महल्याङ्कन िनय लिाई समष्ट्रष्टित महल्याङ्कन फाराममा तीनै जना महल्याङ्कनकतायको अङ्क जोि जम्मा िरेर दस्तखत िरी नततजा घोषणा िनुयपने । 

-3_ महल्याङ्कनकतायले िरेको महल्याङ्कन अशन्तम हनुे छ । यसकपर कुनै पनुरावेदन हनुे छैन । 

-4_ यस काययष्ट्रवतधमा कल्लेख नभएका महल्याङ्कनसम्बन्धी अन्य प्रष्ट्रक्रया महल्याङ्कन सतमततले व्यवशस्थत िनय सक्ने छ। 

८. प्रततयोतिताको परुस्कार तथा सम्मान : प्रततयोतितामा पष्ट्रहलो, दोस्रो, तेस्रो र सान्त्वना स्थान हातसल िने कत्कृष्ट यवुालाई प्रततयोिीको नाम, स्थायी बसोबास 
रहेको स्थानीय तहको नाम, विा र शजल्ला खलेुको प्रमाण पर सष्ट्रहत तपतसल अनसुारको निद रकम प्रोत्साहनस्वरूप प्रदान िररन ेछ ।साथै सहभािीहरुलाइ 
सहभातिताको प्रमाण पर कपलब्ध िराइनेछ । 

-1_ पातलका/ शजल्लास्तरीय प्रततयोतितामा पष्ट्रहलो, दोस्रो, तेस्रो स्थान हातसल िने यवुालाई पातलकाले  प्रमाणपर र देहाय अनसुारको निद परुस्कार ठदनपुने 
छ ।साथै प्रततयोतितामा सहभािी सबै यवुाहरुलाई सहभातिताको प्रमाणपर ठदनपुनेछ । 

क. पष्ट्रहलो स्थान हातसल िने एकजनालाई  रु.१०,०००। 

ख. दोस्रो स्थान हातसल िने एकजनालाई   रु. ७,०००। 

ि. तेस्रो स्थान हातसल िने एकजनालाई                        रु.४,०००। 

-2_ प्रदेिस्तरीय प्रततयोतितामा कत्कृष्टता हातसल िने प्रततयोिीलाई देहाय अनसुारको निद परुस्कार कपलब्ध िराईनेछ ।  

घ. पष्ट्रहलो स्थान हातसल िने एकजनालाई  रु.१५,०००। 

ङ. दोस्रो स्थान हातसल िने एकजनालाई   रु.१०,०००। 
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च. तेस्रो स्थान हातसल िने एकजनालाई                        रु.७,०००। 

छ. सान्त्वना स्थान हातसल िने २ जना लाई जनही                रू. ५,०००। 

-3_ संघीय स्तरको प्रततयोतितामा कत्कृष्टता हातसल िने प्रततयोिीलाई देहाय अनसुारको निद परुस्कार कपलब्ध िराई भपायइसमेत िराकनपुने छ :- 
क. पष्ट्रहलो स्थान हातसल िने एकजनालाई रु.३५,०००। 

ख. दोस्रो स्थान हातसल िने एकजनालाई रु.३०,०००। 

ि. तेस्रो स्थान हातसल िने एकजनालाई रु.२०,०००। 

घ. सान्त्वना स्थान हातसल िने दईु जनालाई   जनही              रु. १०,०००। 

 

९.पातलका /शजल्ला स्तरीय प्रततयोतिताको खचय व्यवस्थापन : पातलका /शजल्ला स्तरमा यो काययक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन िनय कक्त पातलकाहरुलाई िसतय 
अनदुान स्वरुप यवुा प्रततभाको पष्ट्रहचान तथा   प्रोत्साहन  काययक्रम िीषयकमा ष्ट्रवतनयोजन भएको  रकमबाट काययक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन िनुय पनेछ ।  

१०.प्रदेि स्तरीय प्रततयोतिताको खचय व्यवस्थापन : प्रदेिस्तरमा  काययक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन िनय प्रदेिहरुलाई िसतय अनदुान स्वरुप यवुा प्रततभाको 
पष्ट्रहचान तथा प्रोत्साहन काययक्रम िीषयकमा ष्ट्रवतनयोजन भएको रकमवाट  काययक्रमको वैिक भत्ता,महल्याङ्कन सतमततको खचय, खाजा खचय ,काययक्रम स्थलको 
ब्यवस्थापन, प्रमाणपर,  परुस्कार र स्थानीय तहबाट आकने सहभािीहरुको दैतनक तथा भ्रमणभत्ता लिायत प्रततयोतिता सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक पने 
शिषयकहरुमा खचय िनुय पनेछ ।  

११. प्रततयोतिताको प्रततवेदन : शजल्ला तथा प्रदेि  तहमा प्रततयोतिता समापन भएपतछ प्रततयोिीहरुको ष्ट्रववरण लिायतका कुराहरू कल्लेख िरी  प्रततवेदन तयार 
िनुयपनेछ र सोको प्रमाशणत प्रतत राष्ट्रिय यवुा पररषद् मा पिाकन ुपनेछ । प्रततवेदनको तिशजटलकपी¸ र उतृ्कष्ट १० प्रदतयोगीहरुको Idea हरु  पररषद्को इमेल िेिाना 
nationalyouthcouncil32@gmail.com वा info@nyc.gov.np मा पिाकने व्यवस्था िनुयपनेछ । 

१२. स्थानीय तहको भतुमका र  शजम्मेवारी  : प्रततयोतिता सञ्चालन सम्बन्धमा स्थानीय तहका कायय शजम्मेवारीहरु तनम्नानसुार हनुेछन ् :- 
१. शजल्लास्तरीय प्रततयोतिता सञ्चालन िने शजम्मेवारी रा.य.ुपररषदबाट ससतय अनदुान िएको पातलकाको हनुेछ । 

२. कक्त पातलकाहरुले ष्ट्रव.सं.२०७८ साल पौष मसान्त तभर यो काययक्रम सम्पन्न िररसक्न ुपनेछ । 
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३.  पातलकाले प्रततयोतिता सञ्चालनको लाति प्रततयोिीको कमेर समहह, आवश्यक कािजात र प्रष्ट्रक्रया लिायतका ष्ट्रववरणहरू खलुाई न्यनुतम ३० तीस ठदनको 
म्याद ठदइ सावयजतनक सहचना प्रकािन िनुयपनेछ । 

४. प्रततयोतिता सञ्चालन सम्बन्धी सहचना शजल्लाका सबै स्थानीय तहहरु, क्याम्पसहरु, माध्यतमक ष्ट्रवयम ालयहरुमा पगु्ने िरी सम्प्रषेण िनुयपनेछ ।  

५. पातलकाले शजल्लास्तरीय प्रततयोतिता सञ्चालन िरी ष्ट्रवजयी यवुाहरुलाई तोष्ट्रकए अनसुारको परुस्कार र प्रमाण पर प्रदान िनुयपनेछ । 

६. शजल्लामा पष्ट्रहलो र दोश्रो हनु े दईुजना प्रततयोिीहरुलाई प्रदेिस्तरमा तनधायररत तमततमा आयोजना हनुे प्रततयोतितामा सहभािी हनुे िरी प्रततयोिीले कक्त 
प्रततयोतितामा प्राप्त िरेको प्रमाणपरको प्रतततलष्ट्रप र प्रदियन िररएको सामग्रीको ष्ट्रववरण सष्ट्रहत कक्त काययक्रममा सहभािीता सम्वन्धी पर ठदई पिाकन ुपनेछ। 

७. काययक्रमको थप प्रचार प्रसार र स्षस्टताका लाति अनसुशुचमा संलग्न नमहना रेतियो शजङ्गल र पोष्टरहरुको प्रयोि गर्न सकिरे्छ । 
१३. प्रदेि तहको भतुमका र  शजम्मेवारी: ससतय अनदुानबाट कपलब्ध बजेटबाट प्रदेिस्तरमा सञ्चालन हनु ेकाययक्रमका सम्बन्धमा प्रदेि तहको भहतमका र 

शजम्मेवारीहरु तनम्नानसुार हनुेछन:्- 

१. राष्ट्रिय यवुा पररषद् सँि समन्वय िरी प्रदेिस्तरीय काययक्रम सञ्चालन िनय स्थान, तमतत र समय तोक्ने र सम्बशन्धत पातलकाहरुलाई जानकारी िराकने 
।(२०७८ चैर मसान्त तभर सम्पन्न िने िरी) 

२. शजल्लास्तरीय प्रततयोतितामा प्रथम स्थान हातसल िरेका यवुाहरुलाई सहभािी िराई प्रदेिस्तरीय काययक्रम सञ्चालन िने । 

३. शजल्लाबाट आएका सहभािीहरुलाई तनयमानसुारको दैतनक तथा भ्रमण भत्ताको ब्यवस्था िने । 

४. शजल्ला स्तरका प्रततयोतिताहरु प्रदेि स्तरमा सञ्चालन हनुे काययक्रम अिाबै सम्पन्न िनय िराकन आवश्यक समन्वय प्रदेिको सम्बशन्धत मन्रालयले 
िनुयपनेछ । 

५. प्रदेि स्तरको काययक्रममा अतततथ तथा श्रोता आमन्रण, काययक्रम स्थल तनधायरण, महल्यांकन सतमतत ििन तथा बैिक र पाररश्रतमक भकु्तानी, परुस्कार 
तथा प्रमाणपरको ब्यवस्थापन प्रदेिको सम्बशन्धत तनकायले िनुय पनेछ ।  

६. प्रततयोतिता सम्पन्न भएपतछ सोको ष्ट्रववरण कल्लेख िररएको प्रततवेदन राष्ट्रिय यवुा पररषदमा पिाकन ुपनेछ । 

 

 

१४. प्रदेिस्तरीय काययक्रमको अनिुमन तथा सहजीकरणका लाति राष्ट्रिय यवुा पररषद्ले पररषद् सदस्यको नेततृ्वमा टोली खटाकन सक्नेछ  
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१५.  संघीय तहको प्रततयोतिता सञ्चालन: 

क. प्रदेि तहमा प्रथम ठितीय र ततृीय स्थान प्राप्त िरेका प्रततयोिीहरुलाई समावेि िरी संघीयस्तरको प्रततयोतिता सञ्चालन िररनेछ । 

ख. संघीय तहको काययक्रम सञ्चालनको लाति पररषद्ले सम्बशन्धत िाखा प्रमखुको संयोजकत्वमा एक ३ सदस्यीय सतमतत ििन िरी कामको शजम्मा 
ठदनेछ । 

ि. यो काययक्रम तनयतमत तालीम,िोष्ठी  ,काययिाला  सञ्चालन तथा व्ववस्थापन भन्दा फरक प्रकृततको भएकोले स्वीकृत नम्सयका साथै नम्सयमा स्पष्ट 
कल्लेख नभएका ष्ट्रवषयहरुमा आवश्यकता र औशचत्यको आधारमा काययकारी कपाध्यि स्तरको तनणयय बमोशजम खचय िरी काययक्रम सम्पन्न िने । 

घ. संघीयस्तरको प्रततयोतिता कािमाण्िौ कपत्यकातभर सञ्चालन िररनेछ । 

ङ. संघीय स्तरमा सञ्चालन हनुे काययक्रममा पातलकावाट कािमािौ सम्म जाँदा आकँदाको  ३.२५ ठदनको प्रततठदन रु.१,२००/- का दरले दैतनकभत्ता 
र तनयमानसुारको बस भािा तथा प्रदियनीका लाति तनतमयत सामग्रीको ढुवानी वापत सामग्री हेरी वढीमा रु ५०००। पाँच हजार पररषदले कपलव्ध 
िराईनेछ। 

च. संघीय तहको प्रततयोतितामा छनौट भई आएका प्रततयोतिहरुका लाति आइतिया स्टुतियो नेपालको सहकाययमा आवश्यकता अनसुार थप तातलम तथा 
इन्कुवेिन काययक्रम सञ्चालन िररनेछ । 

 

 

१६. फाराम तथा प्रमाण परको नमहना : 
    (१)   यो काययक्रम सञ्चालनको क्रममा प्रयोि िररने फाराम तथा प्रमाण परहरुको नमहना अनसुहशचमा राशखएको छ । 

   (2) सबै स्तरका प्रततयोतिताहरुमा सेही नमहना बमोशजमका फारामहरु तथा प्रमाण परहरुको प्रयोि िनुय पनेछ । 
१७. संघीय तहमा  छुटै्ट काययक्रमको आयोजना िनय सक्न े: 
  (१)  यो काययक्रम अन्तियत पररषदले संघीय तहमा नेपाललाई नै भहिोलको एक एकाई मानी १६ देशख ४० वषयका यवुाहरुले प्रततस्पधाय िनय पाकने िरी सहचना 
प्रष्ट्रवतध तथा नवप्रवतयन सँि सम्बशन्धत  वा अन्य फरक ष्ट्रवधामा  समेत प्रततयोतिताको आयोजना  िनय सक्नेछ । 

 (२) दफा १ बमोशजम िररने प्रततयोतिताको सञ्चालन प्रकृया,महल्यांकन ष्ट्रवतध र व्यवस्थापन काययकारी सतमततले तोकेबमोशजम हनुेछ ।  
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१८.बाधा अिकाक फुकाक : यो काययप्रष्ट्रक्रयाको कायायन्वयनमा कुनै समस्या आएमा प्रचतलत कानहनको प्रततकुल नहनुे िरी काययकारी सतमततले बाधा अिकाक 
फुकाकन सक्नेछ । 

 

 

 

 

 

अनसुहची १ 

 

प्रततयोतितामा सहभािी हनुका लाति ठदने तनवेदनको ढाँचा 
 

तमतत  :- २०७८/  /....... 
श्री............... महानिर/कपमहानिर/निर/ िाँक काययपातलकाको कायायलय 

.................. निर/िाकँपातलक,..............। 

 

 

ष्ट्रवषय :- प्रततयोतितामा सहभािी हनु पाऊँ । 

 

 

प्रस्ततु ष्ट्रवषयमा ताहाकँो तमतत २०७८/ /... िते प्रकाशित सहचनामा कल्लेख भएको Youth Innovative Ideas Hunt प्रततयोतितामा मैले तयार िरेको  
......................................................... ष्ट्रवषयक सामग्री सष्ट्रहत  सहभािी हनुका लाति तपतसल अनसुारको ष्ट्रववरण तथा कािजातहरू संलग्न िरी यो 
तनवेदन पेि िदयछु । यस काययक्रममा सहभािी हुँदाको व्यशक्तित खचय कही कतै पतन मािदावी निने ब्यहोरा समेत अनरुोध िदयछु । 

तनवेदनसाथ पेि िरेका कािजातहरू :- 
क. नेपाली नािररकताको प्रमाणपरको प्रतततलष्ट्रप वा नेपाली नािररकता प्राप्त नभएको अवस्थामा जन्मदताय प्रमाणपरको प्रतततलष्ट्रप 

ख. तनवेदकले प्राप्त िरेको कपल्लो तहको िैशिक योग्यताको प्रमाणपरको प्रतततलष्ट्रप 
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तनवेदक 

दस्तखत : .....................  

नाम, थर : ........................... 

                                                                                               तनवेदकको िेिाना :- 
स्थायी : शजल्ला ................., िा.पा./निरपातलका ..............., विा नं ...., टोल ................... 

सम्पकय  : फोन/मोबाइल नं. : .............................. इमेल : ......................................... 
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अनसुहची २ 
महल्याङ्कनका लाति प्रयोि िने फारामहरू 

 

…………………...पातलका/....प्रदेि सरकार/नेपाल सकार 

.......स्तरीय यवुा प्रततभा पष्ट्रहचान तथा प्रोत्साहन काययक्रम 

यवुा नवप्रवयतनात्मक ष्ट्रवचार प्रततयोतिता 

महल्याङ्कन फाराम  

क्र.सं. प्रततयोिीको नाम, थर 

प्राप्ताङ्क  

नवप्रवतयनात्मक ष्ट्रवचार 
प्रस्ततुीकरण र यसको 
शृ्रजनात्मकता (२०) 

ष्ट्रवचारको सैद्धाशन्तक एवम ्
ब्यवहाररक पि (१०) 

ष्ट्रवचारको 
कपादेयता¸ 
सान्दतभयकता 

(सामाशजक/प्रादवदिक

/वातावरणीय/आदथिक

) र ष्ट्रवश्वसतनयता 
(२०) 

तबचारबाट कत्पादन हनुे 
वस्त ुतथा सेवा  (२०) 

लिानी र 
प्रततफल (१०) 

 

 

 

जोशखम तलने 
िमता (१०) 

स्वरोजिार/रोजिारी 
सजृनाको सम्भाव्यता  

(१०) 

जम्मा (१००) 

१          

२          

३          

४          
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५          

६          

७          

८          

............................ 
महल्याङ्कनकतायको दस्तखत 

नाम :- ................................ 
कोि :- क/ख/ि  

अनसुहची २क 
महल्याङ्कनका लाति प्रयोि िने फारामहरू 

 

…………………...पातलका/....प्रदेि सरकार/नेपाल सकार 

.......स्तरीय यवुा प्रततभा पष्ट्रहचान तथा प्रोत्साहन काययक्रम 

यवुा नवप्रवयतनात्मक ष्ट्रवचार प्रततयोतिता 

समष्ट्रष्टित महल्याङ्कन फाराम  

क्र.सं. प्रततयोिीको नाम, थर 

प्राप्ताङ्क  

नवप्रवतयनात्मक ष्ट्रवचार 
प्रस्ततुीकरण र यसको 
शृ्रजनात्मकता (२०) 

ष्ट्रवचारको सैद्धाशन्तक 
एवम ्ब्यवहाररक पि 

(१०) 

ष्ट्रवचारको कपादेयता 
सान्दतभयकता र 

ष्ट्रवश्वसतनयता (२०) 

तबचारबाट 
कत्पादन हनुे 
वस्त ुतथा सेवा  

(२०) 

लिानी र 
प्रततफल (१०) 

जोशखम तलने िमता 
(१०) 

स्वरोजिार/रोजिारी 
सजृनाको सम्भाव्यता  

(१०) 

जम्मा (१००) 

१          

२          

३          
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४          

५          

६          

७          

८          

 

 ............................ ............................ ............................ 
 महल्याङ्कनकतायको दस्तखत महल्याङ्कनकतायको दस्तखत महल्याङ्कनकतायको दस्तखत 

नाम :- ............................. नाम :- .......................... नाम :- ........................... 
कोि :-   कोि :-   कोि :-   

तमतत :-  २०७८/  / 
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अर्सुचूि ३ (प्रमाणपत्रिा र्मरू्ा) 
 

िाकँ/निर काययपातलकाको कायायलय 

.........................पातलका 
 

    .............. प्रदेि ................ 
......................... 

प्रमाण-पर 

 
 

श्री .................., 
      ..............., .................. । 

यस ................निर/िाकँपातलकाको  आयोजनामा सञ्चातलत “यवुा नवप्रवयतनात्मक ष्ट्रवचार प्रततयोतिता, 
Youth Innovative Idea Hunt”अन्तियत शजल्ला स्तरको प्रततयोतितामा मा सहभािी भई ............ स्थान 

हातसल िनय सफल हनु ुभएकाले तपाईंको प्रततभाको कच्च महल्याङ्कन िदै निद रु........./-(अिेरेपी 
रु............) सष्ट्रहत यो प्रमाण-पर प्रदान िररएको छ ।परुस्कृत हनुभुएकोमा हाठदयक बधाइय ज्ञापन िदै 

भष्ट्रवष्यमा नेपाल र नेपाली यवुाको समषृ्ट्रद्धमा यहाँको कल्लेखनीय योिदानको अपेिासष्ट्रहत तनरन्तर प्रिततको 
कामना िदयछौँ । 
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.............................       ............................          .............................                          .............................. 
काययक्रम संयोजक       महल्याङ्कन सतमतत संयोजक          शज.य.ुस.अध्यि                               प्रमखु अतततथ 

तमतत :- २०७८/ / 
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प्रदेि सरकार 

सामाशजक ष्ट्रवकासम मन्रालय 

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

प्रमाण-पर 
श्री .................., 
      ..............., .................. । 
 

        राष्ट्रिय यवुा पररषद्िारा आयोशजत ‘‘यवुा नवप्रवयतनात्मक ष्ट्रवचार प्रततयोतिता, Youth Innovative Idea Hunt” 
अन्तियत      ……………….. प्रदेि नं. .......    को प्रदेिस्तरीय प्रततयोतितामा सहभािी भई ............ स्थान हातसल िनय 
सफल हनु ुभएकाले यहाँको प्रततभाको कच्च कदर िदै निद रु........../- (........... रुपैयाँ) सष्ट्रहत यो प्रमाण-पर प्रदान 
िररएको छ ।परुस्कृत हनुभुएकोमा हाठदयक बधाइय ज्ञापन िदै नेपाल र नेपाली यवुाको समषृ्ट्रद्धका लाति यहाँको थप 
योिदानको अपेिासष्ट्रहत तनरन्तर प्रिततको कामना िदयछौँ । 
  

.............................                      ............................                                      .............................. 
काययक्रम संयोजक                      महल्याङ्कन सतमतत संयोजक                                     प्रमखु अतततथ 

तमतत :- २०७८/ / 
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नेपाल सरकार 

यवुा तथा खेलकुद मन्रालय 

राष्ट्रिय यवुा पररषद् 

 सानोठिमी,भक्तपरु 

प्रमाण-पत्र 
 

श्री .................., 
      ..............., .................. । 
 

राष्ट्रिय यवुा पररषद्द्धारा आयोशजत “यवुा नवप्रवयतनात्मक ष्ट्रवचार प्रततयोतिता, Youth Innovative Idea Hunt” अन्तियत 
संघीय स्तरको प्रततयोतितामा सहभािी भई ............ स्थान हातसल िनय सफल हनु ुभएकाले यहाँको प्रततभाको कच्च कदर िदै निद 

रु......./- (........... रुपैयाँ) सष्ट्रहत यो प्रमाण-पर प्रदान िररएको छ ।परुस्कृत हनुभुएकोमा हाठदयक बधाइ ज्ञापन िदै नेपाल र नपेाली 
यवुाको समषृ्ट्रद्धका लाति भष्ट्रवष्यमा यहाँको कल्लेखनीय योिदानको अपेिासष्ट्रहत तनरन्तर प्रिततको कामना िदयछौँ । 

 

 ............................. ............................. ............................. ..........................
                                                       ............................. 
 काययक्रम संयोजक प्रिासकीय प्रमखु काययकारी कपाध्यि प्रमखु अतततथ 

 योजना तथा वैदेशिक समन्वय िाखा   
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तमतत :- २०७८/ / 

अनसुहची ४ 
Idea संकलनका लाति प्रयोि िने फाराम  

Application Form (आवेदन फाराम) 

कृपया तल दिइएको फाराम भरी पादलकाले तोकेको दमदत र समय दभत्र सम्बन्धित पादलकामा बुझाउनुहोला । 

Section 1: About the Applicant (आवेदकको बारेमा) 

1. First Name (पहिलो नाम )    

 

 

2. Middle  Name   ( बीचको नाम )    

 

 

3. Last Name ( थर  )   

 

 

4. Permanent Address ( स्थायी  ठेगाना )  
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Province Number ( प्रदशे नम्बर ) : 

District  ( हिल्ला ) : 

Zone ( अन्चल ):  

Ward Number ( वडा नम्बर ) : 

Street Address ( बसोबासको  ठेगाना ):  

5. Temporary Address ( अस्थायी  ठेगाना ) 

Province Number ( प्रदेश नम्बर ): 

District  ( हिल्ला ):  

Zone ( अन्चल ): 

Ward Number ( वडा  नम्बर ):  

Street Address( बसोबासको  ठेगाना ) : 

5. Mobile  Number ( मोबाईल नम्बर ):  
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6. Alternative Contact Number ( वकैहल्पक सम्पकक  नम्बर )  

 

4. Email Address   ( ईमले ठेगाना )  

 

6. Date of Birth(B.S.) ( िन्म हमहि, हवक्रम  सम्बिमा )  

 

7. Guardian Name ( अहििावकको नाम )   

 

8. Relationship with Guardian ( अहविावक  सगंको  सम्बन्ध )  

 

9. Phone Number of Guardian  ( अहविावकको  सम्पकक   नम्बर )  

 

13. Education Level ( अध्यानरि िि )  
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● Below Class 10  (कक्षा १० मनुी ) 

● Class 10 (कक्षा १० सम्म ) 

● +2 ( १२ सम्म )  

● Undergraduate ( स्नािक )  

● Graduate ( स्नािकोत्तर )  

● Phd ( हवद्यावाररहध )  

Section 2: About Your Business Idea ( िपाईको  व्यवसाहयक  सोचको  बारेमा )  

1.Describe your Business Idea in 150 words. ( आफ्नो  व्यवसाहयक  सोचलाई  १५० शब्दमा  बर्कन  गनुकिोस ्)  

 

 

 

 

 

 

 

2. Which stage is your Business Idea at? ( िपाईको  व्यवसाहयक  सोच  कुन चरर्मा  छ ? )  

● It's just an idea ( एउटा सोच मातै्र )  

● I have my layout, design, and plan ready and looking for assistance to implement them ( म संग लेआउट, हडिाइन र योिना ियार छ र म यसलाई लाग ुगनक मद्दिको 

खोिीमा छु )  

● It's already a running business and I am looking to scale up ( यो हवद्यमान व्यवसाय िो र म यसलाई हबस्िार गनक खोज्दै छु |  
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3. Specify your Business Idea Name ( िपाईको  व्यवासायीक  आईहडयाको  नाम  खलुाउनिुोस ्)  

 

 

 

4. Is your Business Idea Product-Based or Service-Based? ( िपाइको  व्यवसाहयक  आइहडया  उत्पादन  वा  सवेामा  आधाररि छ ? )  

● Product-Based ( उत्पादनमा आधाररि )  

● Service-Based ( सेवामा आधाररि )  

5. In 150 words, define the product/service your business will deliver. ( िपाइको  व्यवसायल े प्रदान  गन े उत्पादन / सेवाका  बारे  १५० शब्दमा  वर्कन  गनुकिोस ्

)  

 

 

 

 

6. In less than 150 Words, explain what problem your business idea will solve. ( िपाइको  व्यवसाहयक  आईहडयाल े के  समस्याको  समाधान  गछक ? १५० 

िन्दा कम शब्दमा वर्कन गनुकिोस ्| )  
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7. What other businesses/solutions are currently available in the market. ( अन्य  कुन  व्यवसाय  वा  समाधान  बिारमा  उपलब्ध  छन ्)  

 

 

 

 

 

8. Do you have a core team? ( िपाइको  व्यवसाहयक रटम  छ ? )  

● Yes ( छ )  

● No ( छैन )  

If yes, please fill out your team members details  ( यदद  छ िन,े  कृपया  रटमका  सदस्यिरुको  हववरर्  िनुकिोस ्) 
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Team Member 1 ( रटम सदस्य १ )  

Full Name ( परुा 

नाम )  

 

Email Address ( 

ईमले ठेगाना )  

 

Contact 
Number  

( सम्पकक  नम्बर )  

 

Address ( ठेगाना )   

 

Team Member 2 ( रटम सदस्य २ )  

Full Name  ( परुा 

नाम ) 
 

Email Address( 

ईमले ठेगाना )  
 



योजना तथा वैदेशिक समन्वय िाखा                                                       24                                              २०७८ >fj)f 
 

Contact 
Number 

 ( सम्पकक  नम्बर )  

 

Address ( ठेगाना )   

 

9. What industry your business related to? (िपाईको व्यवसाय कुन उद्योगसगँ सम्बहन्धि छ ?) 

● Tourism(पयकटन) 

● Agriculture (कृहि) 

● Transportation (ढुवानी) 

● Technology (प्रहवहध) 

● Social Enterprise (सामाहिक उद्यम) 

● Services (सेवा) 

● Health Care (स्वास््य सेवा) 

● Green Enterprise  (िररि उद्यम) 

● Other (अन्य) 

 

10. How did you hear about this “Innovative Idea Hunt” ? ( िपाईल े यो नवप्रविकनात्मक हवचार प्रहियोहगिाको बारेमा कसरर  थािा  पाउन ुियो ? )  

● Facebook ( फेसबकु) 

● Instagram ( इन्स्टाग्राम ) 
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● Email ( ईमले )  

● Friends ( साथीिरु ) 

● Family ( पररवार )  

● पाहलकाको सचूना 

● Others, Specify  ( अन्य िए  प्रस्टसगं खलुाउन ु िोला )  

 

 

 

 

र्र् 
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र्मुर्ा पोस्टर अरु्सूचि ५ 
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रेडियो जिन्गलिो लाचग जस्िप्ट (र्मुर्ा) 
 

●  नवीनतम  व्यावसाययक सोच भएका यवुाहरुको  लायि सनुौलो अवसर 

●  नेपाल सरकार यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्त्तिगत रायरिय यवुा पररषद द्वारा आयोयित  “ Youth  Innovative Idea Hunt” मा 

आफ्नो आइयिया पठाउनहुोस् |  

 

●  यस कायगक्रममा ..................पायलका यभरका १६ वषग देयख ४० वषग सम्मका यवुाहरुले आफ्नो नवीनतम व्यवसाययक आईयिया पठाउन 

सक्नहुुनेछ | उत्कृस्ट ठहररने ३ आईयियाहरु: प्रथम, दोस्रो र तेस्रो आईिीयाहरुले निद परुस्कार रुपैया १००००, ७००० र ४००० प्राप्त 

िनेछन् |  

●  साथै प्रथम आइयियाले प्रदेश तहमा संचालन हुने आइयिया हन्त्टमा भाि यलने अवसर प्राप्त िनेछन् | साथै प्रदेश तहमा छायनएका २१ वटा 

आईयियाहरुले रायरिय स्तरको व्यवसाय प्रवर्द्गन तायलम कायगक्रम , व्यवसाययक संिाल यनमागण, व्यवसाययक परामशग साथै व्यवासाययक 

लिानी समेत प्राप्त िनग सक्नेछन् |  

●  आफ्नो आवेदन ययह पसु मसान्त्त यभर सम्म पठाईसक्न ुपनेछ | थप िानकारीका लायि सम्पकग  : ९९९९९९९९९९ 

●  एक यवुा एक रोििारी, ययह हो हाम्रो यिम्मेवारी || 

 

 

 


