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रा�प�त शैिक्षक सधुार कायर्�म अन्तगर्त 

पढ्दै कमाउँदै कायर्�म स�ालन कायर्�व�ध, २०७८ 

 

�स्तावना : सामदुा�यक �व�ालयमा अध्ययनरत स्वआजर्न गर� अध्ययन गनर् इच्छुक तथा ग�रबीको 

कारणबाट आय आजर्न गर� पढ्न ुपन� अवस्थामा रहेका �व�ाथ�हरुमा उ�मशीलता, स्वावलम्बन, �ा�व�धक 

�सप तथा व्यावसा�यक सोच �वकास गर� आत्म�नभर्र बनाउन र पा��ममा आधा�रत गणुस्तर�य िशक्षाको 

स�ुन�त गद� पढाइलाई �नरन्तरता �दन साधारण र �ा�व�धक तथा व्यवसायीक धारका �व�ालय माफर् त 

आय आजर्नको अवसर �दान गर� पढ्दै कमाउँदै कायर्�म सरल, सहज र �भावकार� ढंगले कायार्न्वयन 

गनर् वाञ्छनीय भएकोले,  

�व�नयोजन ऐन‚ २०७८ को दफा ९ को उपदफा (२) को अ�धकार �योग गर� नेपाल सरकार, िशक्षा, 

�वज्ञान तथा ��व�ध मन्�ालयले यो कायर्�व�ध बनाई लागू गरेको छ । 

 

प�रच्छेद - १ 

�ारिम्भक 
१.  संिक्ष� नाम र �ारम्भ :  (१) यस कायर्�व�धको नाम æपढ्दै कमाउँदै कायर्�म स�ालन कायर्�व�ध, २०७८”  

रहेको छ। 

(२) यो कायर्�व�ध तरुुन्त �ारम्भ हनुेछ। 

२.  प�रभाषा : �वषय वा �संगले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा,-  

(क) æइकाइÆ भ�ाले िजल्ला िस्थत िशक्षा �वकास तथा समन्वय इकाइ सम्झन ुपछर् । 

(ख) æकायर्�मÆ भ�ाले पा��ममा आधा�रत भएर �दान ग�रन ेपढ्दै कमाउँदै कायर्�म सम्झन ु

पछर् । 
(ग) æकेन्�Æ भ�ाले िशक्षा तथा मानव �ोत �वकास केन्� सम्झन ुपछर् । 

   (घ) æ�व�ालयÆ भ�ाले सामदुा�यक �व�ालयको रुपमा स्थापना भई स�ालनमा रहेको �व�ालय 
सम्झन ुपछर् र सो शब्दले �ा�व�धक तथा व्यावसा�यक धारमा स�ालन भएका सामदुा�यक 
�व�ालय समेतलाई जनाउँछ । 

    (ङ) æमन्�ालयÆ भ�ाले िशक्षा, �वज्ञान तथा ��व�ध मन्�ालय सम्झन ुपछर् । 

(च) æस्थानीय तहÆ भ�ाले गाउँपा�लका वा नगरपा�लका सम्झन ु पछर् र सो शब्दले 
महानगरपा�लका र उपमहानगरपा�लकालाइर् समेत जनाउँछ । 

(छ) æस�म�तÆ भ�ाले दफा ११ बमोिजमको �नद�शक स�म�त सम्झन ुपदर्छ । 

३.  कायर्�मको उ�शे्य : (१) कायर्�मको �मखु उ�ेश्य िशक्षालाइर् सीपसँग, सीपलाई �मसँग, �मलाई 
उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोडी भ�वष्यमा उ�मी‚ व्यवसा�यक‚ �सपय�ु एवं 
स्वावलम्बी नाग�रक ब� सहयोग परु् याउने रहेको छ।   

 

(२) कायर्�मका अन्य उ�शे्यहरु देहाय बमोिजम रहेका छन:्- 

िश�ा, िव�ान तथा प्रिविध मन्त्रालय (माननीय मन्त्रीस्तर) बाट स्वीकृत । िमितः२०७८।०९।२७ गत े
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(क)   ग�रबीको रेखाम�ुन रहेका समदुायका �व�ाथ� र स्वआजर्न गर� अध्ययन गनर् इच्छुक 
�व�ाथ�लाई �व�ालयमा अध्ययनको अ�त�र� आयमूलक कायर् गर� पढ्न पाउने उपय�ु 
वातावरण तयार गनुर्, 

(ख)  �नय�मत �सकाइको �ममा नै कायर्स्थलको अनभुव �दलाउन े गर� �व�ालयमा यन्� 
उपकरण वा आवश्यक पूवार्धार �नमार्णका ला�ग सहयोग गनुर्, 

(ग)   �व�ाथ��ारा उत्पादन भएका खा�ा�, तरकार�, फलफूल लगायतका वस्तलुाई �व�ालयमा 

�दवा खाजामा उपयोग गनर् तथा स्थानीय बजारमा �व�� �वतरणको उपय�ु वातावरण 

तयार गनुर्,  

 (घ)  �व�ालयमा उत्पादन तथा सेवा इकाइको स्थापना गर� सो इकाईलाई िशक्षक/�िशक्षक 

एवं �व�ाथ� सहभा�गतामा स�ालन गर� आय आजर्नको केन्�को रुपमा स्था�पत गनुर्, 

(ङ)  पा��ममा आधा�रत हनुेगर� �सकाइसँगै वस्त ुतथा सेवाको उत्पादनमा �व�ाथ�हरुलाई 

संलग्न गराई �म��त सचेतना बढाई अ�भ��ेरत गद� स्वरोजगार र उ�मशील हनु  

�ोत्सा�हत गनुर्, 

४. कायर्�म स�ालन हनु ेके्ष� र समयाव�ध : (१)  मलुकुभरका सामदुा�यक �व�ालयबाट  छनौट भएका 

�व�ालयमा कायर्�म स�ालन हनुेछ। 

          (२)   कायर्�म सामदुा�यक �व�ालयमा अध्ययनरत �व�ाथ� लिक्षत हनुेछ । 

          (३)   कायर्�मको समयाव�ध सम्झौतामा �नधार्रण भए बमोिजम हनुछे । 
 

 

प�रच्छेद - २ 

�व�ालय छनोट र अनदुान �नधार्रण 

५. सूचना �काशन तथा �स्ताव पेश गन�: (१)  कायर्�म स�ालन गन� �व�ालय छनौटको ला�ग केन्�ले 

रा��य दै�नक प��कामा कम्तीमा १५ �दनको म्याद �दई �स्ताव पेश गनर् सूचना �काशन गन�छ।  
           

      (२) उपदफा (१) बमोिजमको सूचनाका आधारमा कायर्�ममा सहभागी हनु ईच्छुक 

�व�ालयले अनसूुची -१ बमोिजमको ढाँचामा आवेदन फारम भर� स्थानीय तहको �सफा�रस स�हत 

म्याद�भ� सम्बिन्धत इकाईमा �स्ताव पेश गनुर्पन�छ । 
 

     (३) उपदफा (२) बमोिजम �स्ताव पेश गनर् ईच्छुक �व�ालयले देहाय बमोिजमको आधारहरु 

परुा गरेको हनु ुपन�छ:- 

 (क) कायर्�म स�ालनका ला�ग �च�लत कानून बमोिजम �नधार्�रत न्यूनतम �व�ाथ� संख्या  

परुा भएको, 

                    (ख) सम्बिन्धत स्थानीय तहले लागत साझेदार� गनर् ��तव�ता प� उपलब्ध गराएको, 

(ग) �स्ता�वत कायर्�मको ला�ग आवश्यक पन� अनसूुची-१ बमोिजमको जग्गा तथा अन्य  

पूवार्धार भएको,  

                         (घ) स्थानीय हावापानी र भगूोल अनरुुप हनु ेगर� वस्त ुतथा सेवा उत्पादनका ला�ग कायर्�म 

�स्ताव भएको ।  
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६.  �स्तावको मूल्या�न तथा �सफा�रस : (१) केन्�ले कायर्�म स�ालन गनर् इच्छुक �व�ालयबाट पेश 
भएका �स्तावलाई मूल्या�न तथा �ाथ�मक�करण गन�छ । 

                           (२)  उपदफा (१) बमोिजमका �स्तावको मूल्या�न र  �ाथ�मकताको आधार अनसूुची - २ मा 
उल्लेिखत मापदण्ड बमोिजम हनुेछ । 

          (३) कायर्�म स�ालनको ला�ग �ा� हनु आएका �स्तावको मूल्या�न र �सफा�रसका ला�ग 

�ाथ�मकता�म �नधार्रण गनर् केन्�ले आवश्कतानसुार उपस�म�त वा स्थलगत अध्ययन टोल� गठन 

गनर् सक्नेछ । 

         (४) केन्�ले �ा� �स्तावहरु उपर उपदफा (१)‚ (२) र (३) बमोिजम मूल्या�न गर� 

�ाथ�मकता�मका साथ छनौटको ला�ग स�म�त समक्ष �सफा�रस गनुर् पन�छ ।  

७.  �व�ालय छनौट तथा अनदुान �नधार्रण : (१) स�म�तले दफा ६ बमोिजम �ाथ�मकता�मका साथ 

�सफा�रस भई आएका �व�ालयहरुमध्येबाट कायर्�म स�ालन गन� �व�ालयको छनौट गन�छ। 

           (२) स�म�तले �व�ालयको छनोट गदार् केन्�बाट �सफा�रस भएका �व�ालयहरुमध्येबाट शहर� 

के्ष�मा सेवा र �ामीण के्ष�मा कृ�षलाई �ाथ�मकतामा राखी �देशगत तथा �वषयगत �वतरणलाई 

समेत मध्यनजर गर� �व�ालय छनोट गन�छ । 

           (३) केन्�ले उपदफा (२) बमोिजमको छनोटको जानकार� सम्बिन्धत स्थानीय तह र 

�व�ालयलाई �दनछे ।  

           (४)  स�म�तले �बषयगत आवश्यकताका आधारमा �व�ालय संख्या थपघट गनर् सक्नेछ। 

           (५) �व�ालयको ला�ग �दान ग�रने अनदुान रकमको �नधार्रण गदार् स्वीकृत बजेट, 

�व�ालयमा स�ालन हनुे कायर्�मको �कृ�त तथा कायर्�म सङ्ख्या, कायर्�ममा सहभा�ग हनु े

�व�ाथ� सङ्ख्या र �व�ालयको आवश्यकता समेतलाई आधार मा�नने छ । 

 

८.  अनदुान �नकासा‚ सम्झौता तथा कायर्�म कायार्न्वयन: (१) कायर्�म स�ालनका ला�ग छनौट भएका 

�व�ालयमा कायर्�म स�ालन गनर् शरुुमा ५० ��तशत रकम स्थानीय तहमा सशतर् अनदुानको 

रुपमा �व�ीय हस्तान्तरण ग�रनेछ । बाँक� रकम �व�ालयको कायर्�ग�तको आधारमा उपलब्ध 

गराइनेछ । 

      (२) स्थानीय तहले कायर्�म कायार्न्वयनका ला�ग छनोट भएका �व�ालयसगँ सम्झौता गर� 

अनदुान रकम �नकासा गन�छ।  
               (३) �व�ालयमा स�ालन ग�रने कायर्�मको स�ालन ���याका ला�ग यस कायर्�व�धको 

प�र�ध�भ� रह� स्थानीय तहले आवश्यकता अनसुार थप कायर्�व�ध बनाई �ोतको प�रचालन गनर् 

सक्नेछ। 

               (४) नेपाल सरकार एवं �देश सरकारबाट भएको �व�ीय हस्तान्तरणको अ�त�र� स्थानीय 

तहले लागत साझेदार�को रुपमा बजेट थप गनर् सक्नेछ ।  

        (५) �व�ालयको कायर् �ग�त तथा उपलिव्धको आधारमा थप बजेट �नकासाका ला�ग 

स्थानीय तहले कायार्न्वयन सहजीकरण स�म�तमा पेश गन�छ । कायार्न्वयन सहजीकरण स�म�तले सो 

�वषयमा अध्ययन गर� थप बजेट �नकासाका ला�ग केन्�मा �सफा�रश गन�छ ।  
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       (६)  यस दफामा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न अनदुान �ा� गर� सम्झौता बमोिजम 

कायर् स�ालन नगन� �व�ालयले प�हले �नकासा भएको बजेट स्थानीय तहमा �फतार् गनुर् पन�छ । 

स्थानीय तहले उ� रकम संघीय सि�त कोषमा �फतार् गनुर् पन�छ । 
 
 

प�रच्छेद - ३ 

कायर्�म स�ालन के्ष� र ��याकलाप 

९. अनदुान उपलब्ध गराइन े के्ष�हरु : दफा ७ बमोिजम कायर्�म स�ालनको ला�ग छनोट भएका 

�व�ालयलाइर् सम्बिन्धत स्थानीय तह माफर् त पेश गरेको �स्ताव र आवश्यकताका आधारमा देहाय 

बमोिजमको के्ष�मा सशतर् अनदुानको रुपमा रकम उपलब्ध गराइनेछ :- 

(क) कृ�ष (बाल� �वज्ञान/पश ु�वज्ञान/वागबानी)‚ 

(ख) इिन्ज�नय�रङ (�स�भल/इलेक्��कल/कम्प्यटुर)‚ 

(ग) पयर्टन तथा हिस्पटा�लट�‚  

(घ) वन तथा वातावरण‚ 

(ङ) �नमार्ण‚ 

(च) अटोमोबाइल‚ 

(छ) व्यवसायीक क�ट (मौर� पालन ‚च्याउ र रेसम खेती)   

(ज) अन्य । 

१०. अनदुान खचर् ग�रन े��याकलाप: (१) यस कायर्�व�ध बमोिजम छनौट भई अनदुान �ाप् त गन� �व�ालयले 

कायर्योजना स�हतको �स्ताव र स्थानीय तहसँग भएको सम्झौताको अधीनमा रह� देहायका शीषर्कमा 

अनदुान रकम खचर् गनर् सक्नेछ:- 

       (क) उत्पादन तथा सेवा इकाइ सञ् चालनका ला�ग �व�ालयको स्वा�मत्वमा रहेको वा भाडामा 

�लएको जग्गामा उत्पादनमूलक �कृ�तको संरचना तयार गनर्, 

       (ख) उत्पादन तथा सेवा इकाइका ला�ग आवश्यक पन� औजार उपकरण तथा अन्य समान ख�रद 

गनर् र कायर्स्थलसँग सम्बिन्धत �योगशाला वा वकर् शप स्थापना गनर्,  

       (ग) पढ्दै कमाउँदै कायर्�मको उ�ेश्य अनरुुप �व�ाथ�को स��यतामा �व�ालयको जग्गामा वा 

�व�ाथ�ले आफ्नै ज�मनमा वस्त ुउत्पादन गर� �व�� �वतरण गनर् । 

      (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न स्थायी �कृ�तका भौ�तक पूवार्धार संरचना 

�नमार्णका ला�ग अनदुान रकम खचर् गनर् पाइने छैन। 

 
 

प�रच्छेद - ४ 

�नद�शक स�म�त, कायार्न्वय स�म�त र सम्ब� �नकायको भ�ूमका  
 

११. �नद�शक स�म�त : (१) कायर्�मको �भावकार� कायार्न्वयनका ला�ग मापदण्ड स्वीकृत, �नद�शन, 

सहजीकरण एवम ्समन्वय गनर् देहाय बमोिजमको एक �नद�शक स�म�त रहनछे :- 
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        (२) उपदफा (१) बमोिजमको स�म�तको गठन देहाय बमोिजम हनुछे :– 

            (क)  मन्�ी, मन्�ालय  - अध्यक्ष 

            (ख)  सदस्य (िशक्षा हेन�) रा��य योजना आयोग  - सदस्य 

            (ग)  सिचव, मन्�ालय  - सदस्य 

            (घ) सदस्य सिचव, �ा�व�धक िशक्षा तथा व्यावसा�यक ता�लम प�रषद प�रषद  -सदस्य                                           

            (ङ) ��त�न�ध (रा.प. �थम �ेणी वा सो भन्दा मा�थ), अथर् मन्�ालय  - सदस्य 

            (च) ��त�न�ध (रा.प. �थम �ेणी वा सो भन्दा मा�थ) कृ�ष  

               तथा पशपुन्छ� �वकास  मन्�ालय                            - सदस्य                         

           (छ)  ��त�न�ध (रा.प. �थम �ेणी वा सो भन्दा मा�थ) संघीय 
मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�ालय   - सदस्य 

           (ज) �देश सामािजक �वकास मन्�ालयका सिचवहरुमध्येबाट मन्�ालयले 
तोकेको एक जना                        -सदस्य  

           (झ) सहसिचव, �ा�व�धक िशक्षा महाशाखा, मन्�ालय  - सदस्य  

           (ञ) महा�नद�शक, पा��म �वकास केन्� - सदस्य  

           (ट) �ा�व�धक तथा व्यावसा�यक िशक्षा एवं ता�लम �वज्ञहरुमध्येबाट 
मन्�ालयले तोकेको एक जना म�हला स�हत दईु जना - सदस्य 

           (ठ) महा�नद�शक, केन्�            - सदस्य-सिचव 

      (३) स�म�तको बैठकमा आवश्यकतानसुार सरोकारवाला �नकायका ��त�न�ध, सम्बिन्धत के्ष�का 

�वज्ञ र कमर्चार�लाई आमन्�ण गनर् स�कनेछ । 

      (४) स�म�तको बैठक वषर्मा कम्तीमा दईु पटक बस्नेछ । 

      (५) स�म�तको बैठक अध्यक्षले तोकेको �म�त, समय र स्थानमा बस्नेछ । 

       (६) स�म�तको बैठक सम्बन्धी कायर्�वर्�ध स�म�त आफैले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ ।  

 

१२. �नद�शक स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार :  स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम 
हनुेछ :- 

(क) कायर्�मको �भावकार� कायार्न्वयनका ला�ग मागर्दशर्न तथा सहजीकरण गन�, 
(ख) स्वीकृत मापदण्ड अन्तगर्त �व�ालय छनोट तथा अनदुान रकम �नधार्रण गन� �वषयमा 

�नणर्य �लने,  

(ग) कायर्�म कायार्न्वयनको ला�ग स्थानीय तहसँग समन्वय र सहजीकरण गन�, 
(ङ) आवश्यकता अनरुुप कायर्�मको न�तजामूलक अनगुमन, मूल्या�न तथा समीक्षा गन�। 

(च) आवश्यकता अनरुुपको उपस�म�तहरु गठन गन� ।  

१३. समन्वय स�म�त :(१) कायर्�म कायार्न्वयनका ला�ग देहाय बमोिजमको समन्वय स�म�त रहने छ:-  

(क) महा�नद�शक, केन्�                       - अध्यक्ष 

(ख) सिचव, कायर्�म स�ालन हनुे �देशको सामािजक �वकास मन्�ालय    - सदस्य 

(ग) उपसिचव, भ�ूम व्यवस्था, सहकार� तथा ग�रवी �नवारण मन्�ालय          - सदस्य 

(घ) उ�ोग बािणज्य महासंघको ��त�न�ध (सामािजक के्ष� हेन�),         - सदस्य  
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(घ) उपसिचव, �ा�व�धक िशक्षा तथा व्यावसा�यक ता�लम प�रषद्   - सदस्य 

(ङ) ��व�धक िशक्षा तथा व्यावसा�यक ता�लम के्ष�सँग सम्बिन्धत  

     �वज्ञ एक जना                                                - सदस्य   

(च) �नद�शक (योजना तथा बजेट हेन�), केन्�              -सदस्य सिचव 

        (२) समन्वय स�म�तको बैठकमा आवश्यकता अनसुार सरोकारवाला �नकायका ��त�न�ध,   
सम्बिन्धत के्ष�का �वज्ञ र कमर्चार�लाई आमन्�ण गनर् स�कनेछ । 

१४. समन्वय स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार: (१) समन्वय स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार 
देहाय बमोिजम हनुेछ :- 

           (क) कायर्�म कायार्न्वयन गनर् कायर्योजना स्वीकृ�तका ला�ग �नद�शक स�म�तमा पेश गन�,    

           (ख) �व�ालय छनौटको �ाथ�मकता �नधार्रण गर� ला�ग �नद�शक स�म�तमा पेश गन�, 

     (ग) कायर्�म कायार्न्वयनमा आइपरेका समस्याहरुको समाधानका ला�ग समन्वय गन�,  
गराउने,        

     (घ) कायर्�मको अनगुमन मूल्यांकन गन�, गराउन,े ।  

 (२) समन्वय स�म�तको बैठक वषर्मा कम्तीमा तीन पटक बस्नेछ  

 (३) समन्वय स�म�तको बैठक अध्यक्षले तोकेको �म�त, समय र स्थानमा बस्नेछ । 

 (४) समन्वय स�म�तको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स�म�त आफैले �नधार्रण गरे बमोिजम   

हनुेछ । 
 

१५. कायार्न्वयन सहजीकरण स�म�त: (१) कायर्�म कायार्न्वयनका ला�ग देहाय बमोिजमको कायार्न्वयन   
सहिजकरण स�म�त रहने छ :- 
(क) इकाई �मखु, इकाई          - अध्यक्ष 
(ख) ��त�न�ध, िजल्ला समन्वय स�म�त        - सदस्य 
(ग) ��त�न�ध, कायर्�म कायार्न्वयन गन� स्थानीय तह      - सदस्य 
(घ) ��त�न�ध, सम्बिन्धत िजल्लािस्थत उ�ोग बािणज्य महासंघ      - सदस्य  
(ङ) शाखा अ�धकृत, इकाई            -सदस्य सिचव 

        (२) कायार्न्वयन स�म�तको बैठकमा आवश्यकता अनसुार बस्नेछ र उ� बैठकमा सरोकारवाला 

�नकायका ��त�न�ध, सम्बिन्धत के्ष�का �वज्ञ र कमर्चार�लाई आमन्�ण गनर् स�कनेछ । 

 

१६.  कायार्न्वयन सहजीकरण स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार: कायार्न्वयन सहजीकरण स�म�तको 
काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम  हनुेछ :- 

(क) कायर्�म कायार्न्वयनको ला�ग �व�ालय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहजीकरण 
गन�, 
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(ख) �व�ालयको कायर् �ग�त तथा उपलव्धीको आधारमा थप बजेट �नकासाका ला�ग स्थानीय 
तहबाट माग भई आएको आधारमा के�मा �सफा�रस गन�‚ 

(ग) �नय�मत अनगुमन गर� सम्बिन्धत �नकायमा ��तवेदन पेश गन� । 
 

१७.  मन्�ालयको भ�ूमका : कायर्�म कायार्न्वयनका ला�ग मन्�ालयको भ�ूमका देहाय बमोिजम हनुेछ :– 

(क)  कायर्�म कायार्न्वयनको ला�ग आवश्यक मापदण्ड तयार गन�, 

(ख)  कायर्�म स�ालन गन� �व�ालय छनोटका सम्बन्धमा अन्य आवश्यक कायर् र बजेट 

बाँडफाँड सम्बन्धी कायर् गन�, 

(ग)  छनोट भएका �व�ालयले पाउने अनदुान �नधार्रण गन� र �व�ीय हस्तान्तरणका ला�ग 

अथर् मन्�ालयमा �स्ताव गन�, 

(घ) कायर्�मको �भावका�रताका ला�ग नेपाल सरकार, �देश सरकार तथा सम्बिन्धत 

स्थानीयतहसँग आवश्यक समन्वय गन�, 

(ङ) कायर्�मको न�तजामखुी अनगुमन, मूल्या�न र �भावका�रता अध्ययन सम्बन्धी कायर् गन� 

 गराउने, 

(च) कायर्�मको �भावका�रता अ�भवृ��का ला�ग आवश्यक �नणर्य गन�‚ 

(छ) कायार्न्वयन सहजीकरण स�म�त र समन्वय स�म�तबाट �व�ालयको कायर्�ग�तका आधारमा 

�सफा�रस भै आएका �व�ालयलाई थप बजेट �नकासा �दान गन�। 

 

१८.  केन्�को भ�ूमका : कायर्�म कायार्न्वयनका ला�ग केन्�को भ�ूमका देहाय बमोिजम हनुेछ :– 

(क) कायर्�म स�ालन सम्बन्धमा स्वीकृत कायर्�व�ध अनसुार सूचना �काशन गर� 
�व�ालयबाट �स्ताव माग गन�, 

(ख) �ा� �स्तावलाई मूल्या�न गन�, गराउने,  

(ग) मूल्या�न भएका �स्तावहरु �ाथ�मकता स�हत स�म�तमा पेश गन�, 

(घ) कायर्�म कायार्न्वयनका ला�ग सम्बिन्धत �व�ालय रहेको स्थानीय तहमा बजेट र 
कायर्�म �व�ीय हस्तान्तरण गनर् बजेट बाँडफाँड तथा स्वीकृ�तका ला�ग मन्�ालयमा पेश 
गन�, 

(ङ) कायर्�म कायार्न्वयनको मागर्दशर्नका ला�ग कायर्�म कायार्न्वयन योजना स्वीकृत गर�  

छपाइ, �वतरण र अ�भमखुीकरण गन�, 

(च) कायर्�व�धमा �नधार्रण भएको �ावधान बमोिजम कायर्�म स�ालन गनर् सहजीकरण गन�,  

(छ) कायर्�मको �भावकार� कायार्न्वयनका ला�ग �नय�मत  अनगुमन मूल्या�न र ��तवेदन 
सम्बन्धी कायर् गन�, गराउन‚े 

(ज) स्थानीय तहवाट �ा� ��तवेदनहरु एक�कृत गर� �नय�मत रुपमा मन्�ालयमा पेश गन�‚ 

(झ) स�म�तले तोके बमोिजमका अन्य कायर् गन� । 
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१९.   �देश सरकारको भ�ूमका : कायर्�म कायार्न्वयनका ला�ग �देशको भ�ूमका  

         देहाय बमोिजम हनुेछ :– 

            (क) स्थानीय तहसँगको लागत साझेदार�मा कायर्�म स�ालन गनर् बजेट व्यवस्था गन�‚            

(ख)   कायर्�म स�ालनका ला�ग आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गन�‚ 

                     (ग)   �देश सरकारबाट बजेट व्यवस्थापन भएका �व�ालयमा स�ा�लत कायर्�मको �नय�मत 
अनगुमन, मूल्या�न र ��तवेदन गन� ।  

 

 

२०.  इकाइको भ�ूमका: इकाइको भ�ूमका देहाय बमोिजमको हनुेछ:- 

(क) कायर्�मका ला�ग �कािशत सूचना अनसुार �व�ालयले पेश गर� स्थानीयतहवाट 

�सफा�रश भएका आवेदन फारामहरु संकलन गर� राय स�हत केन्�मा पेश गन�‚ 

(ख) कायर्�म स�ालनका ला�ग �व�ालय र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय तथा 

सहजीकरण गन�‚ 

(ग) स�ा�लत कायर्�मको अनगुमन गर� �व�ालयलाई आवश्यक प�ृपोषण �दान गन� तथा 

�नय�मत रुपमा केन्�मा ��तवेदन पेश गन�। 

२१. स्थानीय तहको  भ�ूमका : (१)  �व�ालयमा छनोट भएका कायर्�म कायार्न्वयनका ला�ग स्थानीय 

तहको भ�ूमका देहाय बमोिजम हनुेछ :– 

(क) �व�ालयबाट �ा� �स्ताव स�हतको वा�षर्क कायर्योजना स्वीकृत गन�, 

(ख) सम्बिन्धत �व�ालयको ब�क खातामा बजेट �नकासा गन�, 

(ग) स्थानीय उ�ोग वािणज्य महासंघ लगायत व्यावसा�यक संघ संस्थाहरुसँग बजार 

व्यवस्थापनका �वषयमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गन�, 

(घ) उत्पादनमूलक कायर्मा �योग हनुे गर� �व�ालयले �नि�त समयका ला�ग �लजमा जग्गा 

�ा� गनर् चाहेमा सहजीकरण गन�,  

(ङ) �व�ालयको उत्पादन तथा सेवा इकाइबाट स�ा�लत उत्पादनमूलक व्यावसायका ला�ग 

स्थानीय �ोत, साधन तथा कच्चा पदाथर् उपलब्ध गराउन सहजीकरण गन�, 

(च) आवश्यकता अनसुार स्थानीय तहमा ख�रद �व�� केन्� स्थापना गन�‚ 

(छ) स्थानीय तहमा कायर्रत रा��य तथा अन्तरार्��य गैरसरकार� संघ सस्थाहरुसँग समन्वय 

गर� अन्य थप �व�ालयमा कायर्�म �वस्तार गन�‚   

(ज) कायर्�म कायार्न्वयनका ला�ग �व�ालयले पेश गरेको कायर्�व�ध स्वीकृत गन�‚  

(झ) स्थानीय तह�भ� ख�रद �व�� केन्� व्यवस्थापन गर� �व�ालयलाई आवश्यक पन� वस्त ु

ख�रद र �व�ालय�ारा उत्पा�दत वस्तकुो �व�� �वतरणको ला�ग उपय�ु वातावरण 

तयार गन�‚  

(ञ) कायर्�म स�ालनका ला�ग संघीय एवं �देश सरकारबाट �वशषे अनदुान �ा��को ला�ग 

आवश्यक समन्वय गन�‚  

(ट) कायर्�म स�ालनका ला�ग �व�ालयको �स्तावको आधारमा जोडकोष रकम उपलब्ध 

गराउने‚ 
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(ठ) कायर्�म कायार्न्वयनका ला�ग �व�ालयलाई आवश्यक पन� थप �ोत साझेदार�का रुपमा 

व्यवस्था गन�‚ 

(ड) �व�ालयमा स�ा�लत कायर्�मको �वषय �कृ�तको आधारमा नेपाल सरकार एवं �देश 

सरकारका �वषयगत मन्�ालयहरु  तथा अन्तर स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गन�‚ 

(ढ) �व�ालयवाट �ा� ��तवेदन ए�ककृत गर� �नय�मत रुपमा केन्� र �देशमा पेश गन�‚ 

(ण) कायर्�म कायार्न्वयनको अनगुमन गर� मूल्या�न गन� र सोको ��तवेदन गन� । 

 

२२.  �व�ालयको भ�ूमका : कायर्�म कायार्न्वयनका ला�ग छनोट भएका �व�ालयको भ�ूमका देहाय 
बमोिजम हनुेछ :- 

 

(क) �ा� अनदुानको बजेट बाँडफाँड गर� सोह� आ�थर्क वषर्मा खचर् गन�, 

(ख)  �व�ाथ�ले उत्पादन गरेका खा�ा�, तरकार�, फलफूल, मासजुन्य पदाथर् र अन्य वस्त ु

तथा सेवालाई �दवा खाजाको रुपमा �व�ालयमा उपयोग गन� वा स्थानीय बजारमा �व�� 

�वतरण गनर् स्थानीय उ�ोगी व्यवसायीहरुसँग आवश्यक समन्वय गन�, 

(ग) उत्पादन तथा सेवा इकाइमा भएका ��याकलापहरुको �नय�मत रुपमा अनगुमन गन�, 

आवश्यक राय, सल्लाह र सझुाव �दने,  

(घ)  उत्पादन तथा सेवा इकाइर् स�ालनका �ममा देिखएका समस्या तथा समाधानका 

�वषयमा छलफल गर� आवश्यक �नणर्य �लने, 

(ङ) कायर्�मको मूल�वाहमा नआएका �व�ाथ�हरु�ारा आफ्नै घर वा करेसाबार�मा उत्पा�दत 

बस्तलुाई समेत उत्पादन तथा सेवा एकाइ माफर् त �व�� �वतरणको व्यवस्था �मलाई 

अध्ययनका  ला�ग �ोत्सा�हत गन�‚  

(च) वस्त ु तथा सेवा उत्पादन गन� गर� �व�ालयको जग्गा र �ा� �ोतलाई उपयोगमा 

ल्याउने, 

(छ)  कायर्�ममा कायार्न्वयनको �ममा कुनै समस्या देिखएमा कायार्न्वयन सहजीकरण 

स�म�तसँग समन्वय गर� समाधान गन�, 

(ज) स्थानीय तहका साथै  अन्य सम्व� �नकायहरुसँग सहयोगका ला�ग समन्वय गन�, 

(झ) �व�ालयले कायर्�मको �भावकार� कायार्न्वयनका ला�ग उत्पादन तथा सेवा इकाइको 

स्थापना गन�‚ 

(ञ)  �व�ाथ�ले गरेको आम्दानीको �नि�त अंशबाट कोषवृ�� योजना बनाई लागू गन�‚  

(ट)  व्यवसाय शरुुवात (स्टाटर् अप �वजनेश) ता�लम स�ालन गन�‚ । 

(ठ)   ख�रद �व�� केन्� स्थापनाको ला�ग स्थानीय तहसँग सहकायर् गन�‚ 

(ड) वषर्भ�रमा भएका कामको उपलब्धी समे�टएको बलेु�टन तयार गर� केन्�मा पठाउने । 
 

२३. �व�ालयको �धानाध्यापकको भ�ूमका : कायर्�म स�ालन गनर् छनोट भएका �व�ालयको 
�धानाध्यापकको भ�ूमका देहाय बमोिजम हनुेछ :- 

(क) �व�ालयको व्यावसा�यक योजना बनाई �व�ाथ�को व्यावसा�यक क्लब तथा व्यावसा�यक 

�सकाइ समूह गठन गन�‚ 
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 (ख) गठन भएका व्यावसा�यक �सकाइ समूहलाई िजम्मेवार� बाँडफाँड स�हत ��याशील 

बनाउने‚ 

(ग) �व�ालयबाट तो�कए बमोिजमको समयमा पढाइसँगै उत्पादन तथा सेवा इकाइ वा 

सोसँग सम्बिन्धत ग�त�व�धमा �व�ाथ� प�रचालन गन�‚  

(घ) आवश्यकता अनसुार उत्पादन तथा सेवा इकाइ गठन गर� �व�ालयका 

िशक्षक/�िशक्षकहरुमध्येबाट इकाइ संयोजक, उत्पादन �मखु र बजार�करण �मखु तोक� 

�नय�मत �िशक्षण कायर्को अ�त�र� उत्पादन तथा सेवा इकाइसँग सम्विन्धत कायर्हरु 

समेत गन� गर� िजम्मेवार� �दने‚ 

(ङ) समय समयमा स्थानीय उ�ोगी व्यवसायीसँग अन्तर��या गर� उत्पादन तथा सेवाको 

बजार सम्बन्धी सूचना �लई बजार �व�र्न गन�, 

(च)  व्यावसा�यक समूहबाट भएका आ�थर्क ग�त�व�धहरुको �हसाव राख् न,े राख् न लगाउने, 

(छ)  कायर्�मलाई �नरन्तरता �दान गनर् �व�ालयमा जोडकोषको व्यवस्था गर� उ� कोषबाट  

�व�ाथ�लाई पढ्दै कमाउँदै गनर् बीउ पूजँी उपलब्ध गराउने‚ 

(ज)  कमाइसँगै उ� रकम �व�ाथ�बाट �कस्ताबन्द�को रुपमा �व�ालयको कोषमा जम्मा गन� 

व्यवस्था �मलाउने, 

 (ठ) कायर्�म �ग�त ��तवेदन �नय�मत रुपमा स्थानीय तहमा पेश गन�‚ 

(ड) �व�ाथ�ले तयार गर� पेश गरेको प�रयोजना कायर्को ��तवेदनको अ�भलेख व्यविस्थत गन�‚ 

(ढ) �व�ालयसँग सम्विन्धत तथ्या� एवं �ववरणलाई �नय�मत रुपमा अ�ाव�धक गर� एक�कृत 

शैिक्षक सूचना व्यवस्थापन �णाल�मा ��व�� गन�‚ 

 (ढ) �व�ाथ�को कायर्को �नय�मत अनगुमन गर� आवश्यक सल्लाह सझुाव �दान गन� । 

२४.  िशक्षक  तथा �िशक्षकको भ�ूमका : कायर्�म स�ालन भएका �व�ालयको िशक्षक तथा 
�िशक्षकको भ�ूमका देहाय बमोिजम हनुेछ :– 

(क) आफ्नो �वषयमा �सकाइलाई उत्पादनसँग जोड्ने गर� पा��मले तोके बमोिजम �सकाइ 

उपलिब्धका के्ष�मा �िशक्षण अभ्यास योजना तयार गर� कायर् गन�, गराउने, 

(ख) पा��मसँग सम्बिन्धत हनुे गर� प�रयोजना कायर्हरु गन�, गराउने र यस्ता प�रयोजना 

कायर्लाई �योगात्मक मूल्या�नसँग आव� गन�,  

(ग)  �व�ालयले �नधार्रण गरेको समयमा उत्पादन तथा सेवा इकाइमा आव� �व�ाथ�लाई 

सहजीकरण गन�,  

(घ)  �व�ाथ�हरुलाई �सकाइ साम�ी स�हत �व�भ� उपयोगी वस्त ुतथा सेवा उत्पादन र �व�� 

�वतरणका ला�ग �ोत्सा�हत गन�, 

(ङ)  �व�ाथ�लाई व्यावसा�यक बनाउन सहयोग एवम ्सहजीकरण गन�, 

(च)  �व�ाथ�हरुलाई वस्त ु तथा सेवाको उत्पादन तथा बजार�करणका ला�ग आवश्यक राय, 

सल्लाह र सझुाव �दने, 

(छ) �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तले तोकेका अन्य कायर् गन� । 
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२५.   उत्पादन तथा सेवा इकाइको भ�ूमका: �व�ालयमा स्थापना हनु ेउत्पादन तथा सेवा इकाइको भ�ूमका 

देहाय बमोिजम हनुेछ :- 

(क) �व�ालयमा स�ा�लत कायर्�मबाट उत्पादन गनर् स�कने वस्त ुतथा सेवाहरुको सूची �नमार्ण 

गन�, 

(ख)  �व�ालयमा स�ालन हनु े�योगात्मक अभ्यासको �ववरण, त्यस्तो �योगात्मक अभ्यासबाट 

 उत्पादन हनुे वस्त ु वा  सेवा तथा सोका ला�ग आवश्यक कच्चा पदाथर्को �ववरण 

संकलन  गन�, 

(ग) इकाइबाट उत्पादन गनर् स�कने सम्भा�वत वस्त ुवा सेवाको बजार मागको  अध्ययन तथा 

 �व�षेण गन� गराउने, 

(घ) बजार माग र उत्पा�दत वस्त ुवा सेवाबीच संख्यात्मक एवम ्गणुात्मक अन्तर प�हचान गर� 

आवश्यक �ोत साधन एवम ्जनशि� व्यवस्थापन तथा प�रचालन गन�  गराउने, 

(ङ) �िशक्षणका ला�ग आवश्यक खचर्,  �ब�� योग्य तयार� वस्तकुो उत्पादन लागत एवम ्

 नाफा तथा नोक्सानको अनमुान गन� गराउने,  

(च) वस्त ुवा सेवाको उत्पादनका ला�ग �वस्ततृ  व्यावसा�यक योजना तयार गर� स्वीकृ�तका 

ला�ग �व�ालय �शासन समक्ष पेश गन�, 

(छ) �िशक्षक एवम ्�व�ाथ�हरुको समूहलाई वस्त ुतथा सेवाको उत्पादन र �व�� �वतरणको 

ला�ग कायर्योजना तयार गन� गराउने, 

(ज) उत्पादन तथा सेवा इकाइबाट उत्पादन हनु सक्ने उत्पादनका नवीनतम संभावनाहरुका 

वारेमा  समय समयमा छलफल गन�, गराउने । 
 

२६.  �व�ाथ�को भ�ूमका : कायर्�ममा सहभागी हनुे �व�ाथ�को भ�ूमका देहाय बमोिजम हनुछे :- 

(क)  �व�ालयमा गठन भएको व्यावसा�यक �सकाइ समूहमा आव� रह� �व�ालयबाट तो�कए 

बमोिजमको समयमा �सकाइसँगै उत्पादन तथा सेवा इकाइ वा सोसँग सम्बिन्धत 

ग�त�व�धमा संलग्न रह� स��यताका साथ कायर् गन�, 

(ख)  �व�ालयमा सामू�हक तथा व्यि�गत व्यावसा�यक योजना बनाई कायार्न्वय गन�, 

(ग) व्यावसा�यक समूह बीचको आपसी समन्वयमा बाँडफाँड भएको िजम्मेवार� बहन गन�, 

(घ) समय समयमा स्थानीय कृषक एवं उ�ोगी व्यावसायीहरुसँग भेटघाट, अन्तर��या गर� 

उत्पादन तथा सेवाको बजार सम्वन्धी सूचना स�लन गन� तथा सम्विन्धत �वषयमा 

स्थानीय स्तरमा आवश्यक �ा�व�धक सहायता उपलव्ध गराउने, 

(ङ)  आ-आफ्नो समूहबाट भएका आ�थर्क ग�त�व�धहरुको �हसाब राख् ने एवं सो कायर्का ला�ग 

�व�ालयलाई सहयोग गन�, 

(च) आफू संलग्न रहेको व्यावसा�यक प�रयोजना कायर्को ��तवेदन तयार गर� �व�ालयमा पेश 
गन�, 

(छ) �वहान वेलकुाको समयमा आफ्नै घरजग्गामा समेत कृ�षजन्य वस्त ुउत्पादन गन� तथा 
�व�ालयमा वा �व�ालयमाफर् त बजारमा �व�� गन� । 
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प�रच्छेद - ५ 

कायर्�मको अनगुमन, �नर�क्षण र ��तवेदन 
 

२७.    कायर्�मको अनगुमन तथा �नर�क्षण सम्वन्धी व्यवस्था: (१) यस कायर्�व�ध बमोिजम छनौट भई 
अनदुान �ाप् त गन� �व�ालयबाट सञ् चा�लत कायर्�मको अनगुमन तथा �नर�क्षण नेपाल सरकार, 
�देश सरकारको िशक्षा हेन� मन्�ालय, केन्� तथा सम्बिन्धत स्थानीय तहले आवश्यकता 
अनसुार गनर् सक्नेछ। 

              (२) यस कायर्�व�ध बमोिजम छनोट भई अनदुान �ाप् त गन� �व�ालयबाट सञ् चा�लत 
कायर्�मको �नय�मत अनगुमन तथा �नर�क्षण गन� दा�यत्व �व�ालय व्यवस्थापन स�म�त हनुेछ। 

           (३) अनगुमन तथा �नर�क्षणका �ममा �दइएका सझुाव कायार्न्वयन गनुर् सम्बिन्धत 
�व�ालयको कतर्व्य हनुेछ। 

२८. ��तवेदन पेश गनुर् पन�: (१) यस कायर्�व�ध बमोिजम छनौट भई अनदुान �ाप् त गन� �व�ालयले 
सम्बिन्धत स्थानीय तहमा कायर् सम्पन् न ��तवेदन तथा वा�षर्क ��तवेदन पेश गनुर् पन�छ । 

          (२) उपदफा (१) बमोिजमको ��तवेदन कायर्�म कायार्न्वयन पिुस्तकामा उिल्लिखत ढाँचामा 
पेश गनुर् पन�छ।  

          (३) �व�ालयले वा�षर्करुपमा कायर् सम्प� ��तवेदन बलेु�टनको रुपमा तयार गर� स्थानीय 
तह तथा केन्�मा पेश गनुर्  पन�छ। 

          (४) उपदफा (३) बमोिजम �ा� �ववरणको आधारमा केन्�ले एक�कृत वा�षर्क ��तवेदन 
तयार गर� सावर्ज�नक गन�छ। 

२९. सामािजक पर�क्षण: (१) यस कायर्�व�ध बमोिजम छनौट भएका �व�ालयबाट सम्प� भएको 
कायर्�मको सम्बिन्धत �व�ालयले अ�नवायर् रुपमा सामािजक पर�क्षण गराउन ुपन�छ । 

           (२) उपदफा (१) बमोिजमको सामािजक पर�क्षणको ��तवेदन सम्बिन्धत स्थानीय 
तहमा पठाउन ुपन�छ । 

प�रच्छेद-६ 
�व�वध 

३०ꓸ   कायर्�मबाट खचर् हनु:े केन्�ले कायर्�ममा �व�नयोजन भएको बजेट मध्येबाट कायर्�म सञ् चालन 

कायर्�व�ध �नमार्ण, स�म�त र �ा�व�धक स�म�तको बैठक सञ् चालन, �व�ालय छनोट, रा��य 

प��कामा सूचना �काशन, अनगुमन, मूल्या�न र ��तवेदन लेखन कायर्मा खचर् गनर् सक्नेछ।  

३१.  उत्पादन तथा सेवा इकाइ र ख�रद �ब�� केन्� : �व�ालयले  आवश्यकता अनसुार सम्बिन्धत 

�िशक्षक‚ व्यवसायी समूहका �व�ाय�समेत संलग्न गर� उत्पादन तथा सेवा इकाइर् गठन गनर् 

सक्नेछ ।  

            (२)  �व�ालयले आवश्यकता अनसुार उत्पा�दत सामा�ीको ला�ग �व�� गन� समेतको 

�योजनको ला�ग आवश्यकता अनसुार ख�रद �व�� केन्�को स्थापना गर�  स�ालन गनर् 

सक्नेछ।     
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३२.  �च�लत कानून बमोिजम हनुःे यस यस कायर्�व�धमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
�व�ालयले कायर्�मसँग सम्विन्धत �व�भ� कायर्हरु गदार् तथा रकम भ�ुानी एवं फरफारक तथा 
लेखा पर�क्षण गदार् सावर्ज�नक ख�रद ऐन‚२०६३‚ साजर्�नक ख�रद �नयमावल�‚२०६४ तथा अन्य 
�च�लत नेपाल कानून ��तकूल नहनुे गर� गनुर् पन�छ ।  

३३.  वस्त ु तथा सेवाको �ब�� मूल्य �नधार्रण : उत्पादन तथा सेवा इकाईबाट उत्पा�दत वस्तहुरुको 

�ब�� मूल्य �नधार्रण गन� कायर्का ला�ग �च�लत कानून बमोिजमको �कृया पूरा गर� वस्तकुो 

स्थानीय उ�ोग,  व्यावसाय र उत्पादकसँगको समन्वयमा �ािन्डङ, बजार�करण र मूल्य�नधार्रण गनर् 

स�कनछे । 

३४.  भण्डारण गनुर् पन� : �व�ालयले उत्पादन तथा सेवा इकाइबाट उत्पा�दत वस्तहुरुको गणुस्तरमा 

असर नपगु्ने गर� सरुिक्षत भण्डारण गनुर् पन�छ । 

३५.  �च�लत कानून बमोिजम हनु े : यस कायर्�व�धमा �लिखएको �वषयमा यसै बमोिजम र अन्य कुरा 

�च�लत कानून बमोिजम हनुछे ।   
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अनसूुची -१ 

(दफा  ५ को उपदफा (२)  सँग सम्बिन्धत) 

पढ्दै कमाउँदै कायर्�ममा अनदुान सहयोगको ला�ग �व�ालयले पेश गन� आवेदन फाराम 

  
 

१.  �व�ालयको �ववरण  

�व�ालयको नाम : ...................................................................................................... 

�व�ालयको �कार : साधारण/ �ा�व�धक धार  / टेक्स कायर्�म स�ा�लत �व�ालय 

ठेगाना :  

�देश: .........................................      िजल्ला :......................................  

स्थानीय तह : ................................   वडा नं........................ 

टोल : ....................................... 

फोन नं. : ..................................................................... 

इमेल: ..................................................................... वेव साइट .......................................... 

स्थापना �म�त :..............................................�व�ालयको  IEMIS कोड :……………….. 

�ा�व�धक िशक्षा स�ालन �म�त :................................. 

२. पूवार्धार सम्बन्धी जानकार�  

२.१ जग्गा सम्वन्धी �ववरण 

� स �क�ा नं   के्ष�फल जग्गाको स्वा�मत्व  �योगको 
अवस्था 

कै�फयत 

१  
 

    

२      

३      

४      

      

 

२.२ भवन सम्वन्धी �ववरण 

� स भवन संख्या   कोठा संख्या  �योगको 
अवस्था 

कै�फयत 

१ प�ी 
 

    

२ कच्ची     
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२.३ यन्� उपकरण सम्वन्धी �ववरण (��व�धक धारको कायर्�म स�ा�लत �व�ालयको हकमा) 

� 
स 

 यन्� उपकरणको 
नाम 

  

         संख्या 
कै�फयत 

  �योगमा रहेको �योगमा नरहेको  
   �योगमा 

ल्याउन 

स�कन े

�योगमा 

ल्याउन 

नस�कन े

 

१.      

२      

३      

 

२.४ अस्थायी संरचना सम्वन्धी �ववरण (पोखर�, टहरा, गोठ, कटेज, खोर, स्टल, वकर् सप आ�द) 

� स �ववरण  �योगको अवस्था कै�फयत 

१  
 

  

२    

३    

४    

५    

 

*��व्य :  �ववरण अन्तगर्त आवश्यकता अनसुार कोठा थप गनर् स�कनेछ । 

३. िशक्षक/ �िशक्षक कमर्चार� सम्बन्धी �ववरण 

�. स.  

नाम 
तह/�ेणी शैिक्षक योग्यता िशक्षण/�िशक्षण 

कायर्को अनभुव (वषर् ) 

कै�फयत 

१      

२      

३      

४      

५      

६      

७      

८      

९      

१०      
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४. �व�ाथ�   सम्वन्धी �ववरण  (प�छल्लो दइुर् शैिक्षक स� ) 

� 
स 

जम्मा �व�ाथ� �ववरण शैिक्षक स� …… …….     शैिक्षक स� …… …….  
 

भनार् संख्या 
अिन्तम पर�क्षामा 

सहभागी  
भनार् संख्या 

अिन्तम 

पर�क्षामा 

सहभागी 

१  कक्षा १-५     

२  कक्षा ६-८     

३ कक्षा ९-१२ साधारण धार     

४ बाल� �वज्ञान     

५ पश ु�वज्ञान     

६ �स�भल इिन्ज�नय�रङ     

७ कम्प्यटुर इिन्ज�नय�रङ     

८ इलेिक्�कल इिन्ज�नय�रङ     

९ �वप� समदुायका      

 

५. देहायमा �त्येक शीषर्कहरुमा औिचत्य स�हतको �ववरण �स्ततु गनुर् होला । 

(क)  �व�ालयमा वस्त ुउत्पादन तथा सेवा �दान गर� आय आजर्न गनर् सम्भव देिखएका पेशा तथा उपरो� 

पेशामा उत्पादन गनर् स�कन ेवस्त ुतथा सेवाको सूची । 

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

(ख)  पढदै कमाउदै कायर्�ममा सहभागी हनु े �वप� समदुायका �व�ाथ� तथा अन्य इच्छुक �व�ाथ�को 

�ववरण‚ उनीहरुबाट उत्पादन हनुसक्न ेबस्त ुतथा सेवा र ती साम�ीको �व�� �वतरणको सम्भाव्यता। 
 

(ग) उपयुर्क्� वस्त ु तथा सेवाको उत्पादन तथा �ब��का ला�ग आवश्यक भौ�तक पूवार्धार तथा उ� 

पूवार्धार �नमार्ण तथा संयोजन गन� योजना । (�स्ता�वत वस्त ुतथा सेवाको उत्पादनका ला�ग �वज्ञता, 

भौ�तक पूवार्धार तथा औजार/ उपकरण मध्ये �व�ालयमा उपलव्ध हनुे, ख�रद गनुर्पन� तथा �लजमा 

�लन स�कने सम्वन्धी ख�रद गनुर्पन� भए सो अनमुा�नत लागत समेत खलु्नपुन�।)  

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

(घ)  �स्ता�वत वस्त ु तथा सेवाको उत्पादनको ला�ग आवश्यक कच्चा पदाथर् तथा उत्पा�दत वस्त ु तथा 

सेवाको बजारको प�हचान तथा �व�षेण । ( �स्ता�वत वस्त ुतथा सेवाको उत्पादनका ला�ग आवश्यक 

कच्चा पदाथर् उपलव्ध हनुे स्थान/�ा� गन� त�रका, �व�ालयसम्म ल्याउने उपाय तथा लाग्न े

अनमुा�नत खचर् समेत खलुाउन ुपन� तथा उत्पा�दत वस्त ुतथा सेवा �ब��का ला�ग गनुर्पन� पहलहरु :  

�व�ालयबाटै �ब�� हनुे, बजारसम्म लानपुन� वा बजारको ला�ग �बशेष पहल गनुर्पन� �वषय समेत 

खलुाएर बजार प�हचान तथा �व�षेण गनुर्पन�)  
.................................................................................................................................................................................................................... 
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(ङ) उिल्लिखत कायर्�मका ला�ग स्थानीय तह, स्थानीय समदुाय एवम ्अ�भमावकहरुबाट हनु सक्न ेवा �लन 

स�कन ेसहयोगको �वषय ।   

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

६. �स्ता�वत कायर्�मका ला�ग अनदुान माग गरेको �वषय के्ष� �� खलु्न ेगर� पूवार्धार �नमार्ण वा स�ालन 

गन� अन्य ��याकलाप तथा  खचर्को अनमुान स�हतको कायर् योजना आवेदनका साथ संलग्न रा�पुन�छ 

। 

  
 

नाम : ...................... 

हस्ताक्षर ..................  

पद :  �.अ. 

�म�त: .......................  

नाम : ................... 

हस्ताक्षर: ...............  

पद : �व.व्य.स. अध्यक्ष   

�म�त: .................... 

  
 

 संलग्न कागजातः 

(क)  स्थानीय तहबाट कायर्�मका ला�ग आवश्यक सहयोगको ��तव�ता, स्थानीय तहमा सम्बिन्धत 

वस्त ु तथा सेवा उत्पादन गन� व्यावसा�यक फमर्हरु भए नभएको खलु्न े गर� स्थानीय 

आवश्यकताको �व�षेण स�हतको �सफा�रस प�को �मािणत ��त�ल�प, 

(ख)  कायर्�म स�ालन गन� सम्बन्धमा �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तको ��तब�ता स�हतको �नणर्यको 

�मािणत ��त�ल�प, 

(ग)  कायर्रत िशक्षक/�िशक्षकहरुको शैिक्षक योग्यता स�हतको �ववरण,  

(घ) �व�ालयको नाममा रहेको जग्गाको जग्गाधनी दतार् �माण पूजार् वा भोगा�धकार �ा� �माण वा 

�लजमा �योग गन� भए सम्झौताप�को  ��त�ल�प, 

(ङ)  �स्तावमा उल्लेख ग�रएका �ववरणहरुको प�ुी हनुे थप आवश्यक कागजातको �मािणत 

��त�ल�प‚ 

(च) अन्य सम्व� कागजातहरु । 
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अनसूुची-२ 

(दफा  ६ को उपदफा (१)  सँग सम्बिन्धत) 

�व�ालय छनोटका ला�ग मूल्या�नका आधारहरु 

       १.  कायर्सम्पादनसगँ सम्बिन्धत सूचकहरु         

   ४० 

आधारहरु अवस्था  अ� अवस्था  अ� अवस्था  अ� 

१. यस अिघ पढ्दै कमाउँदै 

सम्वन्धी कायर्�म स�ालन 

वा यस �कारको अभ्यास   

 भएको १० नभएको ०   

२.�योगात्मक अभ्यासको 

�सल�सलामा वस्त ुतथा 

सेवाको पर�क्षण उत्पादन  

भएको ५ नभएको  ०   

३. िशक्षा ऐन �नयमावल�ले 

तोकेबमोिजमको िशक्षक 

�िशक्षक   

     

भएको  १० नभएको ०   

४. �व�ाथ� संख्या  

िशक्षा �नयमावल�मा 

तो�कएको न्यूनतम संख्या 

वा सो भन्दा बढ� भए 

१० 

िशक्षा �नयमावल�मा 

तो�कएको न्यूनतम 

संख्या भन्दा न्यून भए 

३   

५.सम्बिन्धत �वषयको 

�योगशाला / कायर् 

के्ष�/�फल्ड 

 

भएको   ५ नभएको ०   

 

   २.  पूवार्धारसगँ सम्बिन्धत सूचकहरू          

    ३५ 

सूचकहरु अवस्था  अ� अवस्था  अ� अवस्था  अ� 

१. उत्पादन तथा सेवा इकाइ 

स�ालनका पयार्� भवन वा 

कोठाको उपलब्धता । 

उपलव्ध 

भएको 

१० भाडामा �लएर 

व्यवस्थापन हनु 

सक्ने । 

७ थप �नमार्ण गनुर् 

पन�  

५ 
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सूचकहरु अवस्था  अ� अवस्था  अ� अवस्था  अ� 

२. दरबन्द� वा अनदुान कोटाका  

िशक्षक  �िशक्षकको उपलब्धता । 

पूणर् 

उपलब्धता 

भएको  

५ पचह�र ��तशत 

उपलब्ध भएको 

३ पचह�र ��तशत 

भन्दा कम 

सङ्ख्यामा उपलव्ध 

भएको 

२ 

३. उत्पादन तथा सेवा इकाइ 

स�ालनका ला�ग आवश्यक औजार 

तथा उपकरणहरु �व�मान रहे 

नरहेको अवस्था एवम ् �योगको 

सम्भावना । 

पयार्� रुपमा 

उपलव्ध 

रहेको   

१० भाडामा �लन 

सम्भव भएको 

७ उपलव्ध हनु 

नसक्ने   

० 

४. स्थानीय तह वा �देशले लागत 

साझेदार�का ला�ग  ��तव�ता 

जनाएको नजनाएको । 

जनाएको १० नजनाएको ०   

    ३.  बजार�करणसगँ सम्बिन्धत सूचकहरु          

  २० 

सूचक सम्पादन सूचक अ� सम्पादन 

सूचक 

अ� सम्पादन सूचक अ� 

१. उत्पादनको �ब��का ला�ग 

सम्भाव्य बजारको �कार । 

स्थानीय बजार  १० अन्य बजार ७   

२.  उत्पादनको 

बजार�करणको �कृ�त । 

इकाइबाट नै �ब�� 

हनुे अवस्था रहेको 

। 

१० बजारसम्म 

परु् याउन ुपन� 

३ बजारका ला�ग 

�वशेष पहल गनुर्पन� 

अवस्था 

२ 

    ४.  आवश्यकतासगँ सम्विन्धत सूचकहरु         

  ५ 

सूचक सम्पादन 

सूचक 

अ� सम्पादन 

सूचक 

अ� सम्पादन 

सूचक 

अ� 

१ भौगो�लक तथा स्थानीय प�रवेश सहुाउँदो (शहर� 

के्ष�मा सेवा र �ामीण के्ष�मा कृ�ष वा पशलुाई 

�ाथ�मकतामा राखी) व्यावसा�यक ��याकलाप 

स�ालन भएको अवस्था। 

भएको  ५ आिंशक 

रहेको 

३ पयार्� 

नरहेको 

२ 

��व्य : सूचक अन्तगर्त उल्लेिखत कुनै प�न अवस्था आक�षर्त भएको/नभएको अवस्थामा शून्य अ� �दइनछे । 

 


