एक शैङ्ञऺक सॊ स्था (ङ्जिद्यारम/ङ्ञशऺारम) एक उद्यभ कामयक्रभ
सञ्चारन कामयङ्जिङ्झध, २०७७

प्रदे श सयकाय
साभाङ्ञजक ङ्जिकास भन्त्रारम
फागभती प्रदे श

हे टौंडा, भकिानऩङ्टय
२०७७

एक शैङ्ञऺक सॊस्था (ङ्जिद्यारम/ङ्ञशऺारम) एक उद्यभ कामयक्रभ सञ्चारन कामयङ्जिङ्झध, २०७७
स्िीकृत ङ्झभङ्झत: २०७७।०८।२२
प्रस्तािना: प्रदे श सयकायको नीङ्झत अनङ्टसाय गङ्टणस्तयीम ङ्ञशऺाको राङ्झग साियजङ्झनक ङ्ञशऺाको सिरीकयण,
शैङ्ञऺक रुऩान्त्तयण,
रुऩान्त्तयणफाट

सभृद्ध

निप्रितयन य उद्यभशीरता ङ्जिकास गयी शैङ्ञऺक सॊ स्था भापयत साभाङ्ञजक
नेऩार

य

सङ्टखी

नेऩारी

अङ्झबमानभा

टे िा

ऩङ्टमायउन

प्रदे श

सयकायको

कामयक्रभअन्त्तगयत एक शैङ्ञऺक सॊ स्था (ङ्जिद्यारम/ङ्ञशऺारम) एक उद्यभ कामयक्रभ य सङ्घीम सयकायको
सशयत रुऩभा प्रदे श सयकायराई हस्तान्त्तयण बई आएको एक शैङ्ञऺक सॊ स्था (ङ्जिद्यारम/ङ्ञशऺारम) एक
उद्यभ कामयक्रभराई प्रबािकायी रुऩभा कामायन्त्िमन गने उद्देश्मरे साभाङ्ञजक ङ्जिकास भन्त्रारमरे मो
कामयङ्जिङ्झध फनाएको छ ।
१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मो कामयङ्जिङ्झधको नाभ "एक शैङ्ञऺक सॊ स्था (ङ्जिद्यारम/ङ्ञशऺारम) एक उद्यभ
कामयक्रभ सञ्चारन कामयङ्जिङ्झध, २०७७" यहे को छ ।
(२) मो कामयङ्जिङ्झध भन्त्रारमफाट स्िीकृत बएको ङ्झभङ्झतदे ङ्ञख रागङ्ट हङ्टनेछ ।
२. ऩङ्चयबाषा: ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयङ्जिङ्झधभा,(क) “उद्यभ

कोष” बङ्ङारे एक शैङ्ञऺक सॊ स्था एक उद्यभ कामयक्रभ रागङ्ट बएका शैङ्ञऺक सॊ स्थाभा

उद्यभ सञ्चारनका राङ्झग स्थाङ्जऩत कोष सम्झनङ्ट ऩदयछ ।
(ख) “उद्यभ
(ग)

कोष सञ्चारक सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे उद्यभ कोष सञ्चारन गने सङ्झभङ्झतराई सम्झनङ्ट ऩदयछ ।

“एक शैङ्ञऺक सॊ स्था एक उद्यभ कामयक्रभ” बङ्ङारे प्रदे श सयकायद्वाया साभङ्टदाङ्जमक भाध्मङ्झभक
ङ्जिद्यारम य ङ्ञशऺारमहरुभा उद्यभ प्रिद्धयन भापयत उद्यभशीरता ङ्जिकासका राङ्झग सञ्चाङ्झरत
कामयक्रभ सम्झनङ्ट ऩदयछ ।

(घ)

“ऩूि य ङ्जिद्याथी भञ्च” बङ्ङारे ङ्जिगतभा सम्फङ्ञन्त्धत शैङ्ञऺक सॊ स्थाभा अध्ममन गयी हार ङ्जिङ्झबङ्ङ
ङ्झनकाम तथा ऺेरभा यहेका ङ्जिद्याथीहरुफाट गठन बएको भञ्च सम्झनङ्ट ऩदयछ ।

(ङ)

“भन्त्रारम” बङ्ङारे प्रदे श सयकाय अन्त्तगयत यहे को साभाङ्ञजक ङ्जिकास भन्त्रारम सम्झनङ्ट ऩदयछ ।

(च)

“शैङ्ञऺक सॊ स्था” बङ्ङारे एक शैङ्ञऺक सॊ स्था एक उद्यभ कामयक्रभ रागङ्ट बएका शैङ्ञऺक सॊ स्था
सम्झनङ्ट ऩदयछ। जस अन्त्तगयत प्रदे शङ्झबर सञ्चारनभा यहे का साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारम िा ङ्ञशऺारम
हङ्टनेछन् ।

(छ) “सॊ यऺक

सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे एक शैङ्ञऺक सॊ स्था एक उद्यभ कामयक्रभको सॊ यऺणका राङ्झग गङ्छठत

सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩदयछ ।
(ज)

“साझेदाय सॊ स्था” बङ्ङारे एक शैङ्ञऺक सॊ स्था एक उद्यभ कामयक्रभ सञ्चारनका राङ्झग प्राङ्जिङ्झधक
सेिा य सहमोग उऩरब्ध गयाई साझेदायीभा काभ गने सॊ स्थाराई सम्झनङ्ट ऩदयछ ।

(झ) “ङ्जिद्याथी

उद्यभी क्रफ” बङ्ङारे एक शैङ्ञऺक सॊ स्था एक उद्यभ कामयक्रभ सॊ चारनका राङ्झग गठन

गङ्चयएको ङ्जिद्याथी उद्यभी क्रफ सम्झनङ्ट ऩदयछ ।
(ञ)

“ङ्जिद्याथी कल्माणका कामयक्रभ” बङ्ङारे ङ्जिद्याथीको शैङ्ञऺक उऩरङ्ञब्ध िृङ्जद्ध गने ङ्जिद्याथी
प्रोत्साहनका कामयक्रभराई सम्झनङ्ट ऩयदछ।

(ट)

“ङ्जिऻ” बङ्ङारे सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जिषमभा ऻान, सीऩ, अनङ्टबि य दऺता बएको ब्मङ्ञि सम्झनङ्ट ऩदयछ।

३. उद्देश्म् मस कामयङ्जिङ्झधको उद्देश्म दे हाम फभोङ्ञजभ यहे को छ:(क) शैङ्ञऺक

सॊ स्था भापयत आङ्झथक
य , साभाङ्ञजक रुऩान्त्तयण गनङ्ट,य

(ख) शैङ्ञऺक

सॊ स्थाराई उद्यभ गने ङ्झसकाई स्थरको रुऩभा ङ्जिकास गनङ्ट,य

(ग)

साियजङ्झनक ङ्ञशऺाभा गङ्टणस्तय, निप्रितयन तथा उद्यभङ्ञशरता ङ्जिकास गयी शैङ्ञऺक रुऩान्त्तयण
गनङ्ट,य

(घ)

साियजङ्झनक ङ्ञशऺाको सिरीकयण गनङ्टय ।

४. रङ्ञऺत शैङ्ञऺक सॊस्था: प्रदे शभा अिङ्ञस्थत सम्ऩूण य साभङ्टदाङ्जमक भाध्मङ्झभक ङ्जिद्यारम य ङ्ञशऺारमहरु
रङ्ञऺत शैङ्ञऺक सॊ स्था हङ्टनेछन् । प्राङ्जिङ्झधक धाय रागङ्ट बएका शैङ्ञऺक सॊ स्थाराई ङ्जिशेष प्राथङ्झभकता
ङ्छदईनेछ ।
५. उद्यभ ऺेर: शैङ्ञऺक सॊस्थारे उद्यभ गनय सङ्जकने व्मािसाङ्जमक ऺेरहरु दे हाम फभोङ्ञजभ यहनेछन्:(क) कृङ्जष
(ख) फन

तथा ऩशङ्टऩञ्छीभा आधाङ्चयत उद्यभ व्मिसाम,

(जङ्झडफङ्टटी फनऩैदािाय) भा आधाङ्चयत उद्यभ व्मिसाम,

(ग)

ङ्जिऻान तथा सूचना प्रङ्जिङ्झध य सञ्चायभा आधाङ्चयत उद्यभ व्मिसाम,

(घ)

ऩमयटन प्रिद्धयन (होटर, होभस्टे , ङ्चयसोटय) भा आधाङ्चयत उद्यभ व्मिसाम,

(ङ)

ङ्झनभायणभा आधाङ्चयत उद्यभ व्मिसाम,

(च)

कराभा आधाङ्चयत उद्यभ व्मिसाम,

(छ) सॊ स्कृङ्झत,
(ज)

साङ्जहत्म सृजना, गीत सॊ गीतभा आधाङ्चयत बई गङ्चयने उद्यभ व्मिसाम,

ङ्जिद्यारमरे आिश्मकता भहसङ्टस गयी छनोट गङ्चयने अन्त्म उद्यभ व्मिसाम।

६. ङ्झफद्याथी उद्यभी क्रफ् एक शैङ्ञऺक सॊ स्था एक उद्यभ कामयक्रभ रागङ्ट गङ्चयएका ङ्जिद्यारमभा कऺा ९,
१०, ११ य १२ भा अध्ममनयत छार तथा छारा तपयको प्रथभ ङ्जिद्याथी तथा ङ्जिद्यारमरे तोकेका
अन्त्म ७ जना ङ्जिद्याथी सङ्ञम्भङ्झरत १५ सदस्मीम ङ्जिद्याथी उद्यभी क्रफ यहनेछन् । जसको काभ, कतयव्म य
अङ्झधकाय दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:(क) एक

शैङ्ञऺक सॊ स्था एक उद्यभ कामयक्रभ सञ्चारन, ये खदे ख य व्मिस्थाऩन गने,

(ख) एक

शैङ्ञऺक सॊ स्था एक उद्यभ कामयक्रभ सञ्चारनको राङ्झग सयोकायिाराहरुसॉग सहकामय,

सभन्त्िम य साझेदायी गने ,
(ग)

एक शैङ्ञऺक सॊ स्था एक उद्यभ कामयक्रभको राङ्झग उऩमङ्टि उद्यभ छनोट गने,

(घ)

एक शैङ्ञऺक सॊ स्था एक उद्यभ कामयक्रभको कामयमोजना फनाइ रागङ्ट गने ,

(ङ)

एक शैङ्ञऺक सॊ स्था एक उद्यभ कामयक्रभको प्रोपाइर फनाइ अङ्झबरे ख अद्यािङ्झधक गने,

(च)

कङ्ञम्तभा भङ्जहनाको एक ऩटक अङ्झबबािकहरुराई सम्फङ्ञन्त्धत उद्यभको ङ्जिषमभा अङ्झबभङ्टखीकयण
गने,

(छ) उद्यभ

कोषफाट थऩ उद्यभ ङ्जिस्ताय, उद्यभङ्ञशरता ङ्जिकास तथा ङ्जिद्याथी कल्माणका कामयक्रभ

गने।
७. उद्यभ कोषको सञ्चारन: (१) उद्यभ कोष सञ्चारनका राङ्झग दे हाम फभोङ्ञजभको उद्यभ कोष सञ्चारक
सङ्झभङ्झत यहनेछ्
(क) ङ्जिद्यारम
(ख) ङ्जिद्याथी
(ग)

व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ -अध्मऺ
उद्यभी क्रफका अध्मऺ

ङ्जिद्यारमको प्रधानाध्माऩक

-सदस्म
-सदस्म-सङ्ञचि

(२) उद्यभ कोष सञ्चारक सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:(क) उद्यभ

कोष सञ्चारन, यकभ ऩङ्चयचारन य रे खाङ्कन गने,

(ख) उद्यभ

कोषको आम्दानीफाट ङ्जिद्याथी कल्माणका कामयक्रभ गनय ३० प्रङ्झतशतभा नफढ्ने गयी

यकभ ङ्झनकासा गने,
(ग)

उद्यभ कोषको ङ्जिस्ताय, सॊ यऺण, सम्िद्धयन गने ,

(घ)

उद्यभ कोषभा जम्भा बएको यकभको उच्चतभ सदङ्टऩमोग गने,

(ङ)

अन्त्म आिश्मक काभहरु गने, गयाउने ।
(३) उद्यभ कोषभा मस कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ प्रदे श सयकाय/भन्त्रारमफाट शैङ्ञऺक सॊ स्थाराई प्राप्त

हङ्टने यकभका अङ्झतङ्चयि दे हामका यकभ जम्भा गनङ्टय ऩनेछ:-

(क) शैङ्ञऺक

सॊ स्थाभा अध्ममनयत ङ्जिद्याथीका अङ्झबबािकहरुफाट उद्यभ गनय फाङ्जषक
य
रुऩभा

सॊ कङ्झरत यकभ,
(ख) उद्यभफाट

प्राप्त आम्दानी,

(ग)

ऩूि य ङ्जिद्याथी भञ्चफाट उद्यभ सञ्चारनाथय स्िेङ्ञच्छक रुऩभा प्राप्त यकभ,

(घ)

सम्फङ्ञन्त्धत स्थानीम तहफाट प्राप्त यकभ,

(ङ)

अन्त्म व्मङ्ञि सॊ घसॊ स्थाफाट अनङ्टदान स्िरुऩ प्राप्त यकभ ।

(४) उद्यभ कोषफाट दे हामनङ्टसाय खचय गनय सङ्जकनेछ:
(क) उद्यभ

कोषको सम्ऩूणय आम्दानी उद्यभ सञ्चारन, ङ्जिस्ताय तथा प्रिद्धयनभा खचय गनङ्टय

ऩनेछ। उद्यभ कोषको खाता प्रधानाध्माऩक य रेखा सम्िन्त्धी काभ गने कभयचायीको
ङ्ट दस्तखतफाट सञ्चारन हङ्टनेछ ।
सॊ मि
(ख) उद्यभ

कोषको आम्दानीको ३० प्रङ्झतशतभा नफढने गयी ङ्जिद्याथी कल्माणका कामयक्रभभा

खचय गनय सङ्जकनेछ।
(ग)

ङ्जिद्याथी कल्माण कामयक्रभ अन्त्तगयत आङ्झथक
य
तथा साभाङ्ञजक रुऩभा ऩछाङ्झड ऩये का
दङ्झरत, जनजाती, अऩाङ्ग, अनाथ, ङ्जिऩङ्ङ, जेहेन्त्दाय तथा उद्यभ कोषरे आिश्मक ठानेका
फारफाङ्झरकाहरुराई छारिृङ्ञि, स्टे सनयी, शैङ्ञऺक साभग्री, ङ्छदिाखाजा रगामतका शैङ्ञऺक
सहामताका कामयक्रभहरु ऩदयछन् ।

८) सॊयऺक सङ्झभङ्झतको गठन् (१) एक शैङ्ञऺक सॊ स्था एक उद्यभ कामयक्रभको सॊ यऺकका रुऩभा
दे हामनङ्टसाय एक सॊ यऺक सङ्झभङ्झत यहनेछ:(क)

सम्फङ्ञन्त्धत

स्थानीम

(ख)

ङ्जिद्यारम

(ग)

ङ्जिद्यारमको

तहका प्रभङ्टख

-सॊ मोजक

यहेको िडाको िडाध्मऺ
प्रध्मानाध्माऩक

-सदस्म
-सदस्म-सङ्ञचि

(२) सॊ यऺक सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय दे हाम िभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:(क)

अङ्झबबािकहरुराई कामयक्रभको ङ्जिषमभा अङ्झबभङ्टखीकयण गयी उद्यभ कोषभा यकभ जङ्टटाउने,

(ख)

एक शैङ्ञऺक सॊ स्था एक उद्यभ कामयक्रभराई आिश्मक ऩने सहमोग जङ्टटाउने,

(ग)

ङ्जिद्याथी उद्यभी क्रफराई उद्यभ सञ्चारनको राङ्झग सफै प्रकायको सहजीकयण, ऺभता
ङ्जिकासका कामयक्रभ सञ्चारन गने गयाउने,

(घ)

एक शैङ्ञऺक सॊ स्था एक उद्यभ कामयक्रभको सभग्र अनङ्टगभन, भूल्माङ्कन तथा उद्यभ
प्रोपाइर तमाय गयी सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामभा ऩेश गनय रगाउने ।

९.

शैङ्ञऺक सॊस्था छनोटका न्त्मूनतभ आधायहरु्

(१) दपा ५ भा उल्रे ङ्ञखत उद्यभ ऺेरहरू भध्मे कङ्टनै

एक ऺेरभा कामय गनय इच्छङ्ट क शैङ्ञऺक सॊ स्थाराई उद्यभ सञ्चारन गनयका राङ्झग दे हामका छनोटका
ॉ ी रगानी
आधायहरु ङ्झनधाययण गङ्चयएको छ । ङ्जिद्यारमरे उद्यभ कोषभा भन्त्रारमफाट प्राप्त हङ्टने भूर ऩूज
ॉ ीको १० प्रङ्झतशत, दोस्रो िषय २० प्रङ्झतशत, ते स्रो िषय
गयी आगाभी ऩाॉच िषयङ्झबर (प्रथभ िषय कङ्टर ऩूज
ॉ ी कोषभा नै जम्भा
२० प्रङ्झतशत, चोथौ िषय २५ प्रङ्झतशत य ऩाॉचौ िषयभा २५ प्रङ्झतशत) उि ऩूज
गनङ्टऩ
य नेछ ।
(क) शैङ्ञऺक

उऩरङ्ञव्ध, ऩूिायधाय, आङ्झथक
य अिस्था, जनशङ्ञिको अिस्था य िाताियणीम ऩूिायधाय ऩङ्टया

गये को,
(ख) ङ्जिद्यारमरे
(ग)

ऩेश गये को व्मिसाङ्जमक ऩङ्चयमोजना प्रस्ताि,

उद्यभ सञ्चारनका राङ्झग ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत तथा सम्फङ्ञन्त्धत ऩाङ्झरकाको प्रङ्झतफद्धता
ऩर,

(घ)

उद्यभ कोष स्थाऩना बएको,

(ङ)

ऩूि य ङ्जिद्याथी भञ्च य ऩूि य ङ्जिद्याथी क्रफको गठन बएको ।

(२) शैङ्ञऺक सॊ स्था भूल्माङ्कनका आधायहरू:क्र.स.

भूल्माङ्कनका आधायहरु

अङ्क

१

उद्यभ ऩङ्चयमोजना प्रस्ताि

४०

सन्त्तोषजनक - ३० सम्भ
याम्रो

- ३२ दे ङ्ञख ३५ सम्भ

उिभ

- ३६ दे ङ्ञख ४० सम्भ

२

उद्यभ कोष स्थाऩना बएको

१५

३

उद्यभी ङ्जिद्याथी क्रफको गठन

१५

४

ऩूि य ङ्जिद्याथी भञ्च गठन

१०

५

साभङ्टदाङ्जमक भाध्मङ्झभक ङ्जिद्यारमभा प्राङ्जिङ्झधक धाय/ङ्ञशऺारम बएभा

५

६

ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत य सम्फङ्ञन्त्धत ऩाङ्झरकाको प्रङ्झतिद्धताऩर

१५

जम्भा

१००

१०. सूचना प्रकाशन् (१) एक शैङ्ञऺक सॊ स्था एक उद्यभ कामयक्रभभा सहबाङ्झगताका राङ्झग भन्त्रारमरे
इच्छङ्ट क शैङ्ञऺक सॊ स्थाहरुको जानकायीका राङ्झग २१ ङ्छदनको साियजङ्झनक सूचना भन्त्रारमको िेबसाइट
य सूचनाऩाटीभा प्रकाशन गनेछ। ङ्झनिेदन य व्मिसाङ्जमक मोजनाको ढाॉचा कामयङ्जिङ्झधको अनङ्टसूची १ य २
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। उि सूचनाको जानकायी सिै ङ्ञजल्राको ङ्ञशऺा ङ्जिकास तथा सभन्त्िम इकाईराई
सभेत उऩरब्ध गयाइनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सूचना प्रकाङ्ञशत बएऩङ्झछ प्रदे श ङ्झबरका साभङ्टदाङ्जमक भाध्मङ्झभक
ङ्जिद्यारम िा साभङ्टदाङ्जमक भाध्मङ्झभक ङ्जिद्यारमभा प्राङ्जिङ्झधक धाय/ङ्ञशऺारम सञ्चारन बएका ईच्छङ्ट क
ङ्जिद्यारमरे आिश्मक कागजात सॊ रग्न याखी ङ्झनिेदन ङ्छदन चाहे भा सोही सूचनाभा उल्रे ङ्ञखत म्मादङ्झबर
भन्त्रारमरे तोकेको ढाॉचा तथा स्थानभा ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ।
(३) शैङ्ञऺक सॊ स्था छनोट सङ्झभङ्झत् भन्त्रारमभा प्राप्त बएका ङ्झनिेदन य व्मिसाङ्जमक मोजना
भूल्माङ्कन गयी छनोट गनय तथा शैङ्ञऺक सॊ स्थाराई ऩङ्टयस्कायका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनय दे हामको छनोट
तथा ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झत यहनेछ:
(क) प्रभङ्टख,

मङ्टिा तथा खेरकङ्टद भहाशाखा

(ख) अङ्झधकृत

प्रङ्झतङ्झनङ्झध, ङ्ञशऺा ङ्जिकास ङ्झनदे शानरम

– सॊ मोजक
– सदस्म

(ग)

अङ्झधकृत प्रङ्झतङ्झनङ्झध, प्रदे श CTEVT को कामायरम

– सदस्म

(घ)

रेखा अङ्झधकृत, आङ्झथक
य प्रशासन शाखा

– सदस्म

(ङ)

मङ्टिा तथा खेरकङ्टद शाखाको शाखा अङ्झधकृत

– सदस्म सङ्ञचि

(४) शैङ्ञऺक सॊ स्था छनोट सङ्झभङ्झतरे सम्फङ्ञन्त्धत घये र ङ्ट तथा साना उद्योग कामायरमको प्रभङ्टख िा
प्रङ्झतङ्झनङ्झधराई आभन्त्रण गनय सक्नेछ ।
(५) शैङ्ञऺक सॊ स्था छनोट सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्त्धी कामयङ्जिङ्झध सो सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधाययण गये
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। िैठक व्मिस्थाऩन सम्िन्त्धी खचय भन्त्रारमफाट ङ्झनणयम बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
(६) शैङ्ञऺक सॊ स्था छनोट सङ्झभङ्झतरे प्राप्त उद्यभ ऩङ्चयमोजना प्रस्ताि उऩय आिश्मक छानङ्जिन
गयी उत्कृष्ट एक प्रस्ताि ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टऩ
य नेछ ।
(७) दपा १५ फभोङ्ञजभ शैङ्ञऺक सॊ स्थाराई ऩङ्टयस्कृत गनय भूल्माङ्कन गयी ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टऩ
य नेछ ।
११. उद्यभ सम्झौता् (१) शैङ्ञऺक सॊ स्था छनोट सङ्झभङ्झतफाट छनोट बएका शैङ्ञऺक सॊ स्थाको प्रभङ्टख य
भन्त्रारमरे तोकेको अङ्झधकृतफीच अनङ्टसूची- ३ को ढाॉचाभा ङ्छद्वऩऺीम सम्झौता हङ्टनेछ ।

(२) शैङ्ञऺक सॊ स्थाको उद्यभ ऺेर, उद्यभ सञ्चारन गनय सक्ने ऺभता, यकभ य जनशङ्ञि
रगामतका आधायभा ङ्जिद्यारमको प्रस्ताि हे यी प्रदे श सयकायको कामयक्रभफाट प्रङ्झत ङ्जिद्यारम फढीभा रु.
७ राख सम्भ य सॊ घीम सशतय कामयक्रभको हकभा फढीभा रु. ५ राख सम्भ एकभङ्टष्ठ अनङ्टदान प्रदान
गनय सङ्जकनेछ ।
(३) एक ङ्जिद्यारमरे प्रदे श सयकाय िा सॊ घको सशतय कामयक्रभभध्मे कङ्टनै एक कामयक्रभ भार
प्राप्त गनय सक्नेछ।
(४) सम्झौताको तीन प्रङ्झत तमाय गयी एक प्रङ्झत सम्िङ्ञन्त्धत शैङ्ञऺक सॊ स्थाभा, एक प्रङ्झत
सम्फङ्ञन्त्धत ऩाङ्झरकाभा य एक प्रङ्झत भन्त्रारमभा यहनेछ ।
१२. प्रङ्झतिेदन् (१) शैङ्ञऺक सॊ स्थारे भन्त्रारमसॉग एक शैङ्ञऺक सॊ स्था एक उद्यभ कामयक्रभ सञ्चारन गनय
गये को सम्झौता बएको एक भङ्जहनाङ्झबर प्रायङ्ञम्बक प्रङ्झतिेदन सम्फङ्ञन्त्धत स्थानीम तह तथा भन्त्रारमभा
ऩेश गनङ्टय ऩनेछ । त्मस ऩङ्झछ भन्त्रारमरे तोकेफभोङ्ञजभको ढाॉचाभा चौभाङ्झसक रुऩभा ङ्जििीम य बौङ्झतक
प्रगङ्झत सम्फङ्ञन्त्धत स्थानीम तह तथा भन्त्रारमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।
१३. रेखा ऩयीऺण् (१) एक शैङ्ञऺक सॊ स्था एक उद्यभ कामयक्रभको रे खा प्रणारी नेऩार सयकायरे
तोकेको ढाॉचाभा याख्नङ्ट ऩनेछ ।
(२) उद्यभको आङ्झथक
य
कायोिायको रे खा ऩयीऺण शैङ्ञऺक सॊ स्था/ङ्जिद्यारमको अन्त्म खचयको
रेखाऩयीऺण प्रणारी अनङ्टसाय नै गयाउनङ्ट ऩनेछ । मसयी रे खा ऩयीऺण गयाउॉदा कामयक्रभ तपयको
नङ्झतजा शृङ्खरा (प्रङ्झतपर, उऩरब्धी, प्रबाि) का सूचकहरुका आधायभा प्रगङ्झत (गङ्टणात्भक, ऩङ्चयभाणात्भक)
ङ्जिश्लेषण अङ्झनिामय रुऩभा गनङ्टय ऩनेछ ।
(३) रे खा ऩयीऺकको प्रङ्झतिेदनराई साियजङ्झनक गने दाङ्जमत्ि सम्िङ्ञन्त्धत शैङ्ञऺक सॊ स्थाको
हङ्टनेछ।
(४) शैङ्ञऺक सॊ स्थारे रेखा ऩयीऺणको प्रङ्झतिेदन सम्फङ्ञन्त्धत स्थानीम तहको कामायरम तथा
भन्त्रारमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।
१४.

अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन् (१) स्थानीम तहभा सम्फङ्ञन्त्धत अङ्झबबािक, ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत,
ङ्ञशऺक अङ्झबबािक सॊ घ य सम्फङ्ञन्त्धत स्थानीम तह तथा सम्फङ्ञन्त्धत िडा स्तयिाट सभेत अनङ्टगभन
गङ्चयनेछ ।
(२) भन्त्रारमरे अनङ्टगभन, ङ्झनयीऺण गयी ऩृष्ठऩोषण एिॊ सङ्टझाि ङ्छदन सक्नेछ ।

(३) केन्त्रीम ङ्झनकाम तथा अन्त्म सयोकायिारा ङ्झनकामरे अनङ्टगभन, ङ्झनयीऺण गयी ऩृष्ठऩोषण एिॊ
सङ्टझाि ङ्छदन सक्नेछ ।
१५. ऩङ्टयस्काय: (१) भन्त्रारमरे आगाभी ङ्छदनभा एक शैङ्ञऺक सॊ स्था एक उद्यभ कामयक्रभराई प्रबािकायी य
नङ्झतजाभङ्टखी फनाउन ङ्झनम्न सूचकका आधायभा उच्चतभ अङ्क हाङ्झसर गने शैङ्ञऺक सॊ स्थाराई रु. ५०
हजाय नगद ऩङ्टयस्काय तथा प्रभाणऩर प्रदान गनय सक्नेछ:(क) अङ्झधकतभ
(ख) स्थानीम

योजगाय ङ्झसजयना गने,

स्रोत य साधनको अङ्झधकतभ प्रमोग गने,

(ग)

ङ्झनमायतभा िृङ्जि य आमातभा प्रङ्झतस्थाऩन मोगदान ऩङ्टमायएको,

(घ)

उत्ऩादन गङ्चयएका साभग्रीहरुको गङ्टणस्तय कामभ बएको,

(ङ)

उद्यभभापयत शैङ्ञऺक रुऩान्त्तयण, निप्रितयन तथा उद्यभङ्ञशरता ङ्जिकास गये को,

(च)

अङ्झबबािक, स्थानीम सभङ्टदाम तथा ऺेरभा सकायात्भक प्रबाि ऩाये को,

(छ) शैङ्ञऺक
(ज)

सॊ स्थाको आमभा बएको िृङ्जिको अिस्था,

कामयमोजना अनङ्टसाय कामय सम्ऩादन गये को आङ्छद।

१६. कायिाही: (१) एक शैङ्ञऺक सॊ स्था एक उद्यभ कामयक्रभभा छनोट बएको शैङ्ञऺक सॊ स्थारे प्रस्ताि
गङ्चयए फभोङ्ञजभको सम्झौता गनय नआएभा त्मस्ता शैङ्ञऺक सॊ स्थाराई भन्त्रारमिाट सञ्चारन गङ्चयने
कामयक्रभहरुभा सहबागी गयाईने छै न ।
(२) शैङ्ञऺक सॊ स्थासॉग सम्झौता बईसकेऩङ्झछ सम्झौता अनङ्टसाय कामय सम्ऩङ्ङ नगये भा तथा
भन्त्रारमफाट ङ्छदइएको िजेट ङ्जहनाङ्झभना गये भा अनङ्टसूची -४ फभोङ्ञजभको प्रङ्झतफद्धता ऩरका आधायभा
उि शैङ्ञऺक सॊ स्थािाट ऺङ्झतऩूङ्झतय सभेत बयाई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ आिश्मक कायिाही गङ्चयनेछ।
१७. कतयव्म हङ्टन:े मस कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ एक शैङ्ञऺक सॊ स्था एक उद्यभ कामयक्रभभा आिश्मक सहमोग
गनङ्टय सम्फङ्ञन्त्धत शैङ्ञऺक सॊ स्थाको कतयव्म हङ्टनेछ ।
१८. ङ्झनदे शनको ऩारना् सॊ घ, प्रदे श तथा स्थानीम सयकायरे ङ्छदएको ङ्झनदे शनको ऩारना गनङ्टय ऩनेछ।
१९. मसै कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ सञ्चारन गङ्चयने: प्रदे श सयकाय य सॊ घीम सशतय अनङ्टदान कामयक्रभ अनङ्टसाय
सञ्चारन गङ्चयने एक शैङ्ञऺक सॊ स्था एक उद्यभ कामयक्रभ रगामत मस्तै प्रकायका िाङ्जषक
य रुऩभा मस
भन्त्रारमफाट सञ्चारन हङ्टने कामयक्रभ मसै कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ सञ्चारन गनय सङ्जकनेछ ।

अनङ्टसूची -१
ॉ सम्फङ्ञन्त्धत)
(कामयङ्जिङ्झधको दपा १० सग
ङ्झनिेदनको ढाॉचा
ङ्झभङ्झत्
श्रीभान् सङ्ञचिज्मू
साभाङ्ञजक ङ्जिकास भन्त्रारम
फागभती प्रदे श, हे टौँडा, भकिानऩङ्टय ।
ङ्झफषम् एक ङ्ञशऺारम/ङ्जिद्यारम (शैङ्ञऺक सॊ स्था) एक उद्यभ कामयक्रभका राङ्झग ङ्झनिेदन ऩेश गङ्चयएको
सम्फन्त्धभा ।

भहोदम,
तहाॉको ङ्झभङ्झत २०७…/ … /…..

को साियजङ्झनक सूचना अनङ्टसाय एक शैङ्ञऺक सॊ स्था एक उद्यभ

कामयक्रभ सञ्चारनका राङ्झग व्मािसाङ्जमक मोजना य आिश्मक कागजात सङ्जहत मो ङ्झनिेदन ऩेश गये को
छङ्ट ।

प्रधानाध्माऩक
श्री

ङ्जिद्यारम/ङ्ञशऺारम

अनङ्टसूची -२
ॉ सम्फङ्ञन्त्धत)
(कामयङ्जिङ्झधको दपा १० सग
ङ्जिद्यारमरे गने उद्यभको व्मिसाङ्जमक मोजनाको ढाॉचा
ङ्जिद्यारमको सॊङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम
१. ङ्जिद्यारमको नाभ:
२. ङ्ञजल्रा्
३. ऩाङ्झरका्
४. कङ्टर ङ्जिद्याथी सङ्खमा्
५. प्राङ्जिङ्झधक ङ्जिषमतपय सञ्चाङ्झरत कामयक्रभ्
६. प्राङ्जिङ्झधक तपयका ङ्जिद्याथी सङ्खमा:
७. कामययत जनशङ्ञिको ङ्जिियण:
८. ङ्जिद्यारमको जग्गाको ङ्जिियण:
व्मिसाङ्जमक मोजनाको ढाॉचा
१. उद्यभको ऺेर/कामयक्रभको नाभ्
२. कामयक्रभको दीघयकारीन उद्देश्म्
३. अिङ्झध्
४. प्रस्ताङ्जित कामयक्रभको सॊ ङ्ञऺप्त ङ्जिियण्
५. उद्धेश्म प्राङ्झप्तका राङ्झग सॊ चारन गङ्चयने ङ्जक्रमाकराऩहरुको ङ्जिियण्
६. स्रोत य साधन:
(क)

ङ्जिद्यारम/स्थानीम तहको साझेदायी

(ख)

अन्त्म ङ्झनकामको साझेदायी

७. अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञब्ध
८. जोङ्ञखभहरु:
९. कामयक्रभ कामायन्त्िमन कामयमोजना:

ङ्ट ी -३
अनङ्टसच

ॉ सम्फङ्ञन्त्धत)
(कामयङ्जिङ्झधको दपा ११ सग
सम्झौताऩरको ढाॉचा
साभाङ्ञजक ङ्जिकास भन्त्रारम य कामयक्रभ सञ्चारन गने ङ्जिद्यारमफीच बएको सम्झौताऩर
आज ङ्झभङ्झत ............................का ङ्छदन....................श्री

भाध्मङ्झभक ङ्जिद्यारम (मसऩङ्झछ

दोस्रो ऩऺ बङ्झनएको) य साभाङ्ञजक ङ्जिकास भन्त्रारम, िागभती प्रदे श, हेटौंडा (मसऩङ्झछ प्रथभ ऩऺ
बङ्झनएको) फीच दे हामभा उल्रे ङ्ञखत शतयहरुको अङ्झधनभा यही एक शैङ्ञऺक सॊ स्था एक उद्यभ सञ्चारन
गनयका राङ्झग सहभङ्झत कामभ गयी मो दङ्टईऩऺीम सम्झौता गङ्चयएको छ ।
सम्झौताका शतयहरु्
१. कामयक्रभ सञ्चारनको क्रभभा दोस्रो ऩऺरे "एक शैङ्ञऺक सॊ स्था (ङ्जिद्यारम/ङ्ञशऺारम) एक उद्यभ
कामयक्रभ सञ्चारन कामयङ्जिङ्झध, २०७७" भा बएका व्मिस्थाहरुको ऩूण य ऩारना गनङ्टय गयाउनङ्ट ऩनेछ ।
२. प्रथभ ऩऺद्वाया प्रदान गङ्चयएको अनङ्टदान भाग गये को शीषयकभा नै खचय गनङ्टय दोस्रो ऩऺको कतयव्म हङ्टनेछ।
३. कामयक्रभ सञ्चारनको क्रभभा प्रथभ ऩऺरे दोस्रो ऩऺको अनङ्टगभन गनय सक्नेछ ।

४. अनङ्टदान यकभको दङ्टरुऩमोग हङ्टन नङ्छदनको राङ्झग दोस्रो ऩऺरे आिश्मक व्मिस्था ङ्झभराउने य प्रथभ
ऩऺरे त्मसभा आिश्मक सहमोग गनेछ ।

५. कामयक्रभ सञ्चारन गने सन्त्दबयभा कङ्टनै सभस्मा दे खा ऩये भा दङ्टिै ऩऺफीच सहभङ्झत कामभ गयी मस
सम्झौता ऩरभा आिश्मक ऩङ्चयभाजयन गनय सङ्जकनेछ । दोस्रो ऩऺरे चौभाङ्झसक रुऩभा प्रगङ्झत प्रङ्झतिेदन
ऩेश गनङ्टऩ
य नेछ ।
६. प्रथभ ऩऺरे दोस्रो ऩऺराई एकभङ्टष्ठ रु. ……………(अऺरुऩी ……….. भार) ङ्जिद्यारम उद्यभ
ॉ ीभा नघटने गयी दोस्रो ऩऺरे
कोषको राङ्झग उऩरब्ध गयाउनेछ । उऩरब्ध गयाएको यकभभा भूर ऩूज

उद्यभ सञ्चारन, ङ्जिस्ताय तथा प्रिधयनभा उच्चतभ उऩमोग हङ्टने गयी खचय गनङ्टऩ
य नेछ । उि यकभ
आगाभी ऩाॉच िषय ङ्झबर कोषभा जम्भा गनङ्टय ऩनेछ ।

७. मस सम्झौताऩरभा उल्रेख नबएका ङ्जिषमभा "एक शैङ्ञऺक सॊस्था (ङ्जिद्यारम/ङ्ञशऺारम) एक उद्यभ
कामयक्रभ सञ्चारन कामयङ्जिङ्झध, २०७७" फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
प्रथभ ऩऺफाट

दोस्रो ऩऺफाट

नाभ्

नाभ्

ऩद्

ऩद्

दस्तखत्

दस्तखत्

छाऩ:

छाऩ:

ङ्ट ी -४
अनङ्टसच
(दपा १६(२) सॉग सम्फङ्ञन्त्धत)
प्रङ्झतफद्धता ऩर
साभाङ्ञजक ङ्जिकास भन्त्रारमफाट "एक शैङ्ञऺक सॊस्था (ङ्जिद्यारम/ङ्ञशऺारम) एक उद्यभ कामयक्रभ सञ्चारन
कामयङ्जिङ्झध, २०७७" फभोङ्ञजभ अनङ्टदानका राङ्झग इच्छङ्ट क बई आिेदन ऩेश गङ्चयएको छ । उि
कामयक्रभका राङ्झग छनोट बएभा ऩेश गङ्चयएको व्मािसाङ्जमक मोजनाभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ कामय
गनेछौं। प्रस्ताङ्जित कामयमोजना फभोङ्ञजभ कामय नगये भा साभाङ्ञजक ङ्जिकास भन्त्रारम, फागभती प्रदे शफाट
प्राप्त अनङ्टदान यकभ प्रचङ्झरत व्माजसङ्जहत ङ्जपताय गने प्रङ्झतफद्धता व्मि गदयछौं । मसभा रे ङ्ञखए फभोङ्ञजभ
नबएभा कानङ्टन फभोङ्ञजभ सहङ्टॉरा/फङ्टझाउॉरा ।

अनङ्टदानग्राहीको तपयफाट
नाभ्
ऩद्
ङ्जिद्यारमको नाभ्
ठे गाना्
सम्ऩकय न्
दस्तखत्
ङ्झभङ्झत्
ङ्जिद्यारमको छाऩ्

