नेपाल सरकार
श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्रालय
विदे शमा काम गरी फकेका उद्यमी राविय सम्मान तथा पुरस्कार व्यिस्थापन
काययविधि, 207६
प्रस्तािना,
िैदेजशक रोजगारीबाट फकेका नेपालीहरुले िैदेजशक रोजगारको धसलधसलामा आजयन गरे का ्ान, सीप, ननुवि र
ूँ ीलाई सदुपयोग गनय राज्यिाट विशेष प्रोत्साहन गरी विदे श जाने िा विदे शमा नै निैिाधनक तिरले बस्ने प्रिृधतमा
पज
न्त्यनीकरण गनय र उनीहरुलाई आयमुलक तथा रोजगारमुलक काययमा लाग्न थप प्रेरणा ददने गरी उद्यमी राविय सम्मान
पुरस्कार स्थापना गरी बस्तुधनष्ठ तिरले मलयाांकन गरी धसफाररश गनय आिश्यक वएकोले यो काययविधि जारी गररएको
छ ।
१. सां जक्षप्त नाम:
(1) यो काययविधिको नाम " विदे शमा काम गरी फकेका उद्यमी राविय सम्मान तथा पुरस्कार व्यिस्थापन
काययविधि, 207६" रहने छ ।
(2) यो काययविधि नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले स्िीकृत गरे को धमधतबाट लाग हुनेछ ।
2. पररवाषा:
(1) "मन्त्रालय" वन्त्नाले नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सम्झनु पछय ।
(2) "विदे शमा कामगरी फकेका उद्यमी" वन्त्नाले विदे शमा रोजगार गरी स्िदे श फकेर आफ्नो स्िाधमत्िमा उद्योग
िा व्यिसाय सां चालन एिां व्यिस्थापन गने उद्यमीलाई सझनु पछय । सो शब्दले त्यस्ता व्यजिको पररिारले
सञ्चालन गरे को व्यिसायको उद्यमलाई समेत जनाउनेछ ।
(3) "मलयाांकन तथा धसफाररस सधमधत" वन्नाले दफा 5 बमोजजम गदित सधमधतलाई सम्झनु पदयछ ।
3. उदे श्यहरु:
यस काययविधिका उदे श्यहरु दे हाय बमोजजम छन :
ूँ ी, सीप, ननुविलाई स्िदे शमा उद्यमीशीलता प्रबर्द्यनको क्षेरमा लगानी गरी
क. िैदेजशक रोजगारबाट आजजयत पज
योगदान ददने उद्यमीलाई प्रोत्सावहत गने ,
ख. सफल उद्यमीको प्रोत्साहन र प्रचार प्रसार गरी स्िदे शमा स्थावपत हुन सवकन्त्छ वन्त्ने विश्िास नधविृवर्द् वै
खुशीपियक वफताय तथा गैर काननी बसाईलाई रोक्ने काययमा टे िा पुयायउने ।
ग. स्िदे श फकेका कामदारहरुलाई स्िरोजगारमलक, आयमलक तथा उत्पादनमलक उद्योग, सेिा तथा
व्यिसायमा आकवषयत गने ।

घ. उद्यमीहरुको प्रधतस्पिी क्षमता विकास गनय स्तरोन्नधतका लाग सघाउ पुयायउन एिां उद्योग क्षेरमा व्यिस्थापकीय
क्षमताको प्रयोग गने ।
4. उद्यमी छनौटको सचना:
(१) मन्त्रालयले प्रत्येक िषय ननुसची १ को ढाूँचामा उत्कृष्ट उद्यमी राविय पुरस्कार र उद्यमी राविय पुरस्कारको
आिेदन गनयको लाधग कजम्तमा एक्काइस (२१) ददनको म्याद ददई राविय स्तरको कुनै पधरकामा सचना
प्रकाशन गनुय पनेछ।सो सचना आफ्नो िेिसाइटमा समेत प्रकाशन गनुय पनेछ।सचनामा दफा ६.१ िमोजजमको
आिारहरु स्पष्ट खुलाउनु पनेछ।
(2) छनौटका आिारहरुलाई िगीकृत गरी तयार गररएको मलयाांकन सचकहरु ननुसची-३ मा तोवकए बमोजजम
हुनेछ।
(3) आिेदकिाट प्राप्त आिेदनमा कर च ुिा/दाजखला प्रमाणपर नधनिायय पेश गनुय पनेछ।कर च ुिा/दाजखला
प्रमाणपर पेश नवएका आिेदनहरु स्ित: रद्द हुनेछन।
(४) उपदफा (१) िमोजजम आिेदकहरुिाट प्राप्त कागजात तथा आिारहरुको छानविन, विश्ले षण र मलयाांकन गरी
सधमधतले मन्त्रालयलाई धसफाररश गनेछ।पुरस्कारको लाधग ननुसची-2 मा उलले ख वए बमोजजमको आिेदन
फाराम वरी मन्त्रालयलमा दताय गराउनु पनेछ।
5. मलयाांकन तथा धसफाररश सधमधत :
(1) राविय सम्मान पुरस्कारका लाधग छनौट गनय दे हाय बमोजजमको छ सदस्यीय धसफाररस सधमधतको व्यिस्था
गररएको छ ।
(क) सहसजचि, रोजगार व्यिस्थापन महाशाखा,
श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्रालय

सां योजक

(ख) महाधनदे शक, श्रम विवाग

सदस्य

(ग) प्रधतधनधि, (रा.प.दि.श्रे णी), कांपनी रजजष्टारको कायायलय

सदस्य

(घ) प्रधतधनधि, नेपाल उद्योग िाजणज्य महासां घ

सदस्य

(ङ) उपसजचि (कानन), श्रम, रोजगार तथा सामाजजक
सुरक्षा मन्त्रालयमा
(च) उपसजचि, रोजगार समन्त्िय तथा सचना शाखा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

सदस्य
सदस्य सजचि

(२) धसफाररश सधमधतको सजचिालयको रुपमा मन्त्रालयको रोजगार समन्त्िय तथा सचना शाखाले काम गनेछ ।
(३) धसफाररश सधमधतको सजचिालयमा आिश्यकतानुसार नधिकृत तथा नन्त्य कमयचारीहरु रहनेछन।

६. छनौटको आिार:
(1) उद्यमी पुरस्कारको लाधग छनौट गदाय दे हायका विषयहरुमा दे हाय ननुसार 100 पणायङ्कमा मलयाांकन गररनेछ।
(क) रोजगारी धसजयना

३0

ूँ ी लगानी
(ख) पज

२०

(ग) स्थानीय सािन, स्रोत र प्रविधिको प्रयोग

१0

(घ) उत्पादन धनयायत गरे को

10

(ङ) सामाजजक दावयत्ि बहन

१०

(स्थानीय स्तरमा आधथयक सहयोग, जस्तै विद्यालय, कले ज च्याररटीमा योगदान)
(च) िातािरण मैरी प्रवििी प्रयोग तथा प्रदुषण व्यिस्थापन

१०

(छ) उद्यम सां चालन गरे को वौगोधलक क्षेर

१०

(2) उद्यमी छनौट गदाय सम्वि वएसम्म सातिटै प्रदे शबाट न्त्युनतम एक जना नछु ट्ने गरी छनौट/धसफाररश गनुय
पनेछ।
(3) मन्त्रालयमा रहने धसफाररश सधमधतले उपरोि बमोजजमको आिारमा एक जनालाई रु एक लाख रकमको

उत्कृष्ट उद्यमी राविय पुरस्कार र िढीमा सात जनासम्मलाई रु. पचास हजारको उद्यमी राविय पुरस्कारको
लाधग धसफाररश गनेछ।
(4) पुरस्कृत गदाय ददइने नगद रकममा विधनयोजजत िजेटको पररधिधवर रही सामान्त्य थपघट गनय सक्ने नधिकार
सधमधतलाई रहनेछ।
(५) दफा ४ को सचना बमोजजम आिेदन गने उद्यमीहरुका आिेदनलाई दफा ५ बमोजजमको सधमधतले प्रारजम्वक
मलयाांकनिाट छोटो सची (Short List) िनाउन सक्नेछ।छोटो सचीमा परे का उद्यमीहरुको उद्यमको सधमधतका
सदस्य िा तोवकएका प्रधतधनिीिाट स्थलगत धनररक्षण गरी प्रधतिेदन धलन सवकनेछ।
(६) एक पटक पुरस्कृत वइसकेको उद्यमीलाई कम्तीमा ५ िषयसम्म सोही उद्योग, व्यिसाय उत्पादन र एउटै सेिा
योगदानको लाधग पुन: पुरस्कृत गररने छै न।
(७) धसफाररश सधमधतले उललेजखत मलयाांकनका शतयहरुलाई आिार मानी ननुसची ४ िमोजजमको ढाूँचामा छनौटको
लाधग धसफाररस गनेछ।
(8) उपरोि सधमधतको धसफाररशका आिारमा मन्त्रालयले उत्कृष्ट/सम्माधनत उद्यमीलाई नगद पुरस्कार तथा
सम्मानपरिारा सम्माधनत गनेछ।
७. खारे जी तथा बचाउ:
विदे शमा काम गरी फकेका उद्यमी राविय सम्मान तथा पुरस्कार व्यिस्थापन काययविधि, 207३ खारे ज गररएको
छ। उि काययविधि ननुसार वए गरे का काम यसै काययविधि ननुरुप वएको माधनने छ।

ननुसची-१
(काययविधिको दफा 4 सूँग सम्िजन्त्ित)
िैदेजशक रोजगारीिाट फवकयएर स्िदे शमा उद्यम गरी िसेका उद्यमीलाई
राविय सम्मान तथा पुरस्कारको लाधग आिेदन ददने सम्बन्त्िी सचना
सचना प्रकाशन धमधत:- ...........।......।......
िैदेजशक रोजगारीमा गई फवकयएर स्िदे शमा उद्यम गरी राविय उत्पादन र रोजगारीमा योगदान गरररहेका
उद्यमीहरुलाई यस

मन्त्रालयले

सम्मान

गरी उनीहरुको

योगदानको कदर र

स्िरोजगारीमा

नेपाली

नागररकलाई प्रोत्साहन गने उद्देश्यले पुरस्कृत गने काययक्रम रहेको हुूँदा उि सम्मानका लाधग विदे शमा काम
गरी फवकयएर नेपालमा उद्यम गरी आधथयक विकासमा योगदान गरररहेका र यसनजघ उि काययक्रम नन्त्तरगत
सम्माधनत नवएका उद्यमीहरुलाई विदे शमा काम गरी फकेका उद्यमी राविय सम्मान तथा पुरस्कार व्िस्थापन
काययविधि, २०७६ को ननुसची २ ननुसारको ढाूँचामा आिेदन वरी खामिन्त्दी गरी यस मन्त्रालयको रोजगार
समन्त्िय तथा सचना शाखामा िा इमेलमा यो सचना प्रकाजशत वएको धमधतले २१ (एक्काइस) ददन धवर दताय
गनुय हुन सजचत गररन्त्छ।आिेदनको ढाूँचा र मापदण्ड यस मन्त्रालयको wedsite िाट download गनय
सवकनेछ।यो सचना श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्रालय, िैदेजशक रोजगार विवाग (dofe.gov.np)
तथा िैदेजशक रोजगार िोडय (fepb.gov.np) को website िाट पधन हेन य सवकनेछ।
पेश गनुपय ने कागजातहरु
१) ननुसची २ िमोजजमको आिेदन फाराम
२) व्यिसाय दताय र नविकरण गरे को प्रमाण
३) कर दताय प्रमाणपर
४) कर च ुिा/दाजखला प्रमाणपर

रोजगार समन्त्िय तथा सचना शाखा

सम्पकय िे गाना

श्रम रोजगार तथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्रालय

िेिसाइट: www.moless.gov.np
इमेल: info@moless.gov.np

ननुसची-2
(काययविधिको दफा 4 सूँग सम्िजन्त्ित)
विदे शमा काम गरी फकेका उत्कृष्ट उद्यमी राविय सम्मान तथा पुरस्कारको लाधग
आिेदन फारम
श्रीमान सजचिज्य
श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्रालय,
धसहदरिार, कािमाण्डौ ।
महोदय,
म........................िषय िैं देजशक रोजगारमा कायय गरी स्िदे श फकेको व्यजि वएकोले धमधत 20

।

प्रकाजशत सचना बमोजजम दे हायमा उजललजखत वििरण वरी यो धनिेदन पेश गरे को व्यहोरा ननुरोि गदयछ ।
1. नाम थर
2. बाबुको/ आमाको नाम
3. िाजेको नाम
4. स्थायी िे गाना
5. हाल बसोबास र व्यिसाय गरे को िे गाना
(नागररकताको छाूँयाप्रधत सां लग्न गनुय पनेछ)
6. िैदेजशक रोजगारीमा गएको दे शको नाम र बसेको निधि क्रमश
क.
ख.
ग.
7 विदे शमा रहदा गरे को कामको प्रकृधत/(वििरण) धसकेको सीप र ्ान
.........................................................................................
8. राहदानी नां.
Departure र Arrival धमधत र Visa समेत दे जखने गरी (राहदानीको छाूँयाप्रधत सां लग्न गनुय पने)
9. नेपालमा फकी शुरु गरे को व्यिसाय:
.................................................................................................................
10 व्यिसाय दताय गरे को वए दताय नां.

।

11. VAT/PAN नां.
ूँ ी रकम
12 उद्योग/ व्यिसायमा लगानी गरे को पज
13 स्थानीय स्रोत सािन उपयोग गरे को वए के के उपयोग वएका छन खुलाउने (स्रोतको पररमाण तथा
प्रधतशत,...................................................
14 धनयायतमलक उद्योग वए केके र िावषयक कधत धनयायत हुन्त्छ खुलाउने
.......................................................................................
1५ सामाजजक दावयत्ि बहन गरे को वए के कस्तो सां स्थालाई कवहले , कसरी र कधत योगदान गरे को हो नगद
बस्तुगत खुलाउने (स्थानीय स्तरमा आधथयक सहयोग, जस्तै : विद्यालय , कले ज, च्याररटीमा योगदान)
......................................................................................................................................
(प्रमाण पेश गने )
१६ िातािरण मैरी प्रविधि प्रयोग तथा प्रदुषण व्यिस्थापन गरे को वए के कस्तो प्रविधि कसरी प्रयोग वएको छ
खुलाउने ।
.......................................................................................................................................
1७ उद्यम सां चालन वएको स्थानको निस्था कस्तो रहेको छ ? जचनो (√) लगाउने
(क) गाूँउपाधलका क्षेरधवर सां चालन
(ख) नगरपाधलका क्षेरधवर सां चालन
आफुले उलले ख गरे का विषयको यथाशक्य प्रमाजणत गने कागजात सां लग्न गनुप
य ने छ ।
धनिेदक
हस्ताक्षर......
नाम थर .....
िे गाना........
धमधत...............
सम्पकय फोन नां...........
इमेल.......
सां स्थाको छाप ...........

ननुसची -३
उद्यमी छनौट गने मलयाांकनका सचक
(काययविधिको दफा ६ सूँग सम्िजन्त्ित)
1. उद्यमी पुरस्कारको लाधग 100 पणायङ्कमा मलयाांकन गररनेछ । यसरी मलयाांकन गदाय दे हायका विषयहरुमा दे हाय
ननुसार मलयाांकन गररने छ ।
(क) रोजगार धसजयना

३०
25 जना वन्त्दा माधथ

३0

1६-2५ जनासम्म

२०

६-1५ जनासम्म

१०

(ख) पजी लगानी

२०
1 करोड माधथ

२0

51 लाख- 1 करोड

१५

26 लाख 50 लाख

१०

11 लाख 25 लाख

५

(ग) स्थानीय सािान, स्रोत र प्रविधिको प्रयोग

१0

सिै स्थानीय सािान, स्रोत र प्रविधिको प्रयोग वएमा

१०

50 प्रधतशत वन्त्दा िवढ वएमा

५

(घ) उत्पादन धनयायत गरे को

10
औषत गरे को वए

१०

सामान्त्य गरे को वए

५

(ङ) सामाजजक दावयत्ि बहन

१०

(स्थानीय स्तरमा आधथयक सहयोग, जस्तै विद्यालय, कले ज च्याररटीमा योगदान)
रु. १ लाख वन्त्दा बढी योगदान गनेलाई

१०

रु. ५०-१ लाख सम्म योगदान गनेलाई

५

रु. २५-५० हजार सम्म योगदान गनेलाई

3

(च) िातािरण मैरी प्रविधिको प्रयोग तथा प्रदुषण व्यिस्थापन

१०

िातािरमैरी प्रविधिको प्रयोग औषतमा गरे को वएमा

१०

िातािरणमैरी प्रविधिको प्रयोग सामान्त्य गरे को वएमा

५

(छ) दुगम
य एांि विकट क्षेर िा गाउूँ घरमा उद्योग स्थापना र
व्यिसाय सां चालन

10

गाउूँपाधलका क्षेरधवर सां चालन वएमा

10

नगरपाधलका क्षेरधवर सां चालन वएमा

५

ननुसची-४
उद्यमी छनौट तथा धसफाररस प्रधतिेदन
(काययविधिको दफा ६ सूँग सम्िजन्त्ित)

श्रम तथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्रालयको आ.ि. ............ को िावषयक काययक्रम ननुसार िैदेजशक रोजगारीिाट
फवकयएर स्िदे शमै उद्यम गरे का उद्यमीहरुलाई पुरस्कृत गने काययक्रमका लाधग मन्त्रालयिाट धमधत ............
............ मा प्रकाजशत सचना ननुसार दरखास्त ददएका आिेदकहरु मध्येिाट काययविधिको सचक ननुसार मलयाांकन
गदाय तपधसल िमोजजमका आिेदकहरुलाई पुरस्कृत गने सधमधतिाट धसफाररस वएको छ ।
क) काययक्रमको नाम:ख) सचना प्रकाशन धमधत:ग) आिेदक सां ख्या:घ) मलयाांकन सधमधतको िैिक सां ख्या:ङ) मलयाांकन सधमधतिाट पुरस्कारका लाधग धसफाररस वएका उद्यमीहरु:(उद्यमीको नामथर, िे गाना, पुरस्कार रकम, पुरस्कारको नाम)
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.

