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एक प्राविधिक विद्यालय एक उद्यम काययक्रम सञ्चालन काययविधि, २०७८

स्िीकृत धमधत: २०७८।१०।…….

प्रस्तािना : साियिधनक जशक्षाको सिलीकरण, शैजक्षक रुपान्त्तरण, निप्रितयन र उद्यमशीलता विकासका
लाधग विद्यालय जशक्षामा प्राविधिक, व्यिसावयक, धसपमुलक, रोिगारमुलक एिम प्रधतस्प्रधिय िनशजि
विकास गने प्रदे श सरकारको काययक्रम अन्त्तगयत एक प्राविधिक विद्यालय एक उद्यम काययक्रमलाई
प्रभािकारी रुपमा कायायन्त्ियन गने उद्देश्यले विधनयोिन ऐन, २०७८ को दफा १० को उपदफा (२)
बमोजिम सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो काययविधि बनाएको छ ।
1. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ :(१) यो काययविधिको नाम “एक प्राविधिक विद्यालय एक उद्यम काययक्रम
सञ्चालन काययविधि, २०७८” रहेको छ ।
(२) यो काययविधि मन्त्रालयबाट स्िीकृत भएको धमधतदे जि प्रारम्भ हुनेछ ।
2.

पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अर्य नलागेमा यस काययविधिमा,(क) “उद्यम

कोष” भन्नाले एक प्राविधिक विद्यालय एक उद्यम काययक्रम लागु भएका शैजक्षक

सं स्र्ामा उद्यम सञ्चालनका लाधग दफा ११ बमोजिम स्र्ावपत कोष सम्झनु पदयछ ।
(ि) “उद्यम

कोष सञ्चालक सधमधत” भन्नाले उद्यम कोष सञ्चालन गने उद्देश्यले गठन भएको दफा

१३ बमोजिमको सधमधतलाई सम्झनु पदयछ ।
(ग)

“एक प्राविधिक विद्यालय

एक उद्यम काययक्रम” भन्नाले प्राविधिक िारका सामुदावयक माध्यधमक

विद्यालयमा उद्यम प्रिर्द्यन माफयत उद्यमशीलता विकासका लाधग प्रदे श सरकारद्वारा सञ्चाधलत
काययक्रमलाइ सम्झनु पदयछ ।
(घ)

“पूि य विद्यार्ी मञ्च” भन्नाले पूि य विद्यार्ीहरुबाट गठन भएको दफा २१ बमोजिमको मञ्च सम्झनु
पदयछ ।

(ङ)

“मन्त्रालय” भन्नाले िागमती प्रदे श सरकारको जशक्षा क्षेर हे ने मन्त्रालय सम्झनु पदयछ ।

(च)

“शैजक्षक सं स्र्ा” भन्नाले सम्बजन्त्ित धनकायबाट प्राविधिक िार सञ्चालन गनय अनुमधत पाएका
बागमती प्रदे श धभरका सामुदावयक माध्याधमक विद्यालय सम्झनु पदयछ।

(छ)

“सं रक्षक सधमधत” भन्नाले एक प्राविधिक विद्यालय एक उद्यम काययक्रमको सं रक्षणका लाधग
दफा १४ बमोजिम गठन भएको सधमधत सम्झनु पदयछ ।

(ि)

“विद्यार्ी उद्यमी क्लब” भन्नाले एक प्राविधिक विद्यालय एक उद्यम काययक्रम सञ्चालनका लाधग
दफा १५ बमोजिम गठन गररएको विद्यार्ी उद्यमी क्लब सम्झनु पदयछ ।
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(झ)

“विद्यार्ी कल्याणका काययक्रम” भन्नाले विद्यार्ीको शैजक्षक उपलजधि िृवर्द् गने उद्देश्यले
सञचाधलत दफा १२ बमोजिमका विद्यार्ी प्रोत्साहनका काययक्रमलाई सम्झनु पयदछ ।

(ञ)

“विज्ञ” भन्नाले सम्बजन्त्ित विषयमा ज्ञान, सीप, अनुभि र दक्षता भएको धयजि सम्झनु पदयछ।

3. उद्देश्यः यस काययविधिको उद्देश्य दे हाय बमोजिम रहे को छ:(क) शैजक्षक

सं स्र्ा माफयत आधर्यक, सामाजिक रुपान्त्तरण गनु,य

(ि) शैजक्षक

सं स्र्ालाई उद्यम गने धसकाई स्र्लको रुपमा विकास गनु,य

(ग)

साियिधनक जशक्षामा गुणस्तर, निप्रितयन तर्ा उद्यमजशलता विकास गरी शैजक्षक रुपान्त्तरण गनु,य

(घ)

साियिधनक जशक्षाको सिलीकरण गनुय ।

(ङ)

सै र्द्ाजन्त्तक ज्ञान सं गसं गै प्रयोगात्मक र धसपमुलक ज्ञानलाइ एवककृत रुपमा विकास गनुय ।

4. उद्यम क्षेर:- शैजक्षक सं स्र्ाले उद्यम गनय सवकने क्षेरहरु दे हाय बमोजिम हुनेछन:(क) कृवष

तर्ा पशुपञछीमा आिाररत उद्यम व्यिसाय,

(ि) िन (िधडबुटी

िनपैदािार) मा आिाररत उद्यम व्यिसाय,

(ग)

विज्ञान तर्ा सूचना प्रविधि र सञ्चारमा आिाररत उद्यम व्यिसाय,

(घ)

पययटन प्रिर्द्यन (होटल, होमस्टे , ररसोटय) मा आिाररत उद्यम व्यिसाय,

(ङ)

धनमायणमा आिाररत उद्यम व्यिसाय,

(च)

कलामा आिाररत उद्यम व्यिसाय,

(छ) सं स्कृधत, सावहत्य
(ि)

सृिना, गीत सं गीतमा आिाररत भई गररने उद्यम व्यिसाय,

विद्यालयले आिश्यकता महसुस गरी छनोट गररने अन्त्य उद्यम व्यिसाय।

5. शैजक्षक सं स्र्ाले पुरा गनुय पने न्त्यूनतम शतयहरुः

दफा ४ मा उजल्लजित उद्यमका क्षेरहरू मध्ये

सम्बजन्त्ित धनकायबाट अनुमधत प्राप्त गरी प्राविधिक िार सञ्चालन गरररहे का विद्यालयले उद्यम
सञ्चालन अनुदानको लाधग आिेदन ददन दे हाय बमोजिमका शतयहरू पुरा गरे को हुन ु पनेछ:(क) विद्यालयले
(ि) प्राविधिक

प्राविधिक िारको अनुमधत धलई विद्यालय तह सञ्चालनमा रहेको हुनपु ने,

विषय पढाई भइरहे को क्षेरमा नै उद्यमको लाधग व्यिसावयक पररयोिना प्रस्ताि

पेश गनुप
य ने ।
(ग)

उद्यम सञ्चालनको लाधग आिश्यक पने न्त्यूनतम भौधतक पूिायिारहरु (विद्यालयको आफ्नो
िग्गा िा विद्यालयले धलिमा धलएको िग्गा, सडक, पानी, वििुली लगायत) हुनपु ने,

(घ)

विद्यालयको आफ्नै स्िाधमत्ि र व्यिस्र्ापनमा र सम्भि भए विद्यालय पररसरमा उद्यम
व्यिसाय सञ्चालन हुने सुधनश्चतता भएको हुनपु ने,
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(ङ)

उद्यम सञ्चालनका लाधग विद्यालय व्यिस्र्ापन सधमधत तर्ा सम्बजन्त्ित स्र्ानीय तहको
प्रधतबर्द्ता पर हुनपु ने,

(च)

उद्यम सञ्चालनका लाधग मन्त्रालयबाट स्िीकृत बिेटको कम्तीमा २० प्रधतशत सम्बजन्त्ित
विद्यालयले साझेदारी गने भनी विद्यालय व्यिस्र्ापन सधमधतको प्रधतिर्द्ता हुनपु ने,

(छ) विगत

तीन िषयको SEE

को नधतिामा प्राविधिक िारमा अध्ययन गने विद्यार्ीहरू मध्ये

कजम्तमा ५० प्रधतशत विद्यार्ीले GPA २.४ ल्याएको हुन ु पने,
(ि)

विद्यार्ी उद्यमी क्लि स्र्ापना भएको हुनपु नेछ ।

6. सूचना प्रकाशन तर्ा आिेदन पेश गने: एक प्राविधिक विद्यालय एक उद्यम काययक्रममा
सहभाधगताका लाधग मन्त्रालयले इच्छु क शैजक्षक सं स्र्ाहरुको िानकारीका लाधग १५ ददनको
साियिधनक सूचना मन्त्रालयको िेभसाइटमा र सूचनापाटीमा टााँस गरी सो को िानकारी कुनै एक
राविय दै धनक पधरकामा प्रकाशन गनेछ। उि सूचनाको िानकारी १३ िटै जिल्लाको जशक्षा
विकास तर्ा समन्त्िय इकाईहरु र सम्बजन्त्ित स्र्ानीय तहहरुलाई उपलधि गराइनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाजशत भएपधछ प्रदे श धभर सञचालनमा रहे का प्राविधिक
िारका सामुदावयक माध्याधमक विद्यालयहरु मध्ये ईच्छु क शैजक्षक सं स्र्ाले सूचनामा उजल्लजित
म्यादधभर आिश्यक कागिात सं लग्न रािी अनुसूची १ बमोजिम आिेदन पेश गनुय पनेछ।
(३) उपदफा २ बमोजिम पेश गने आिेदन सार् अनुसूची २ बमोजिमको ढााँचामा
व्यिसावयक योिना समेत पेश गनुय पनेछ।
7. पेश गनुय पने कागिात: एक विद्यालय एक उद्यम काययक्रम अन्त्तगयत उद्यम सञचालन गनय चाहने
दफा ५ बमोजिमको शतय पुरा गरे का प्राविधिक िारका सामुदावयक माध्याधमक विद्यालयले आिेदन
सार् दे हाय बमोजिमका कागिातहरु पेश गनुय पनेछ:(क) सम्बजन्त्ित धनकायबाट प्राप्त प्राविधिक िार सञ्चालन गने अनुमधत परको प्रधतधलवप
(ि) उद्यम सञचालनको लाधग व्यिसावयक पररयोिना प्रस्ताि,
(ग) उद्यम सञचालन गने सम्बन्त्िी विद्यालय व्यिस्र्ापन सधमधतको धनणयय,
(घ) उद्यम कोषमा मन्त्रालयले उपलधि गराएको रकमको कजम्तमा २० प्रधतशत साझेदारी
गने सम्बजन्त्ित विद्यालय व्यिस्र्ापन सधमधतको धनणयय,
(ङ) विगत तीन िषयको SEE को नधतिामा GPA २.४ भन्त्दा बढी ल्याउने प्राविधिक िारमा
अध्ययन गने विद्यार्ीहरूको सख्या र प्रधतशत,
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(च) विद्यालयको नाममा िग्गा भए िग्गा िनी पुिाय र िग्गा भाडामा धलएको भए कजम्तमा ५
िषय िग्गा उपलधि गराउने गरी भएको करार सम्झौता,
(छ) उद्यम कोषमा स्र्ानीय तहले साझेदाररता गने भए सोको सं स्र्ागत धनणयय,
(ि) विद्यालयको उद्यम सञचालनको अनुभि भए सोको प्रधतिेदन तर्ा सो सम्बन्त्िी सम्बजन्त्ित
स्र्ानीय तहको धसफाररस पर,
(झ) विद्यार्ी उद्यमी क्लब गठन गरे को कागिात
8. शैजक्षक संस्र्ा छनोट सम्बन्त्िी मापदण्ड: दफा ५ बमोजिमको शतय पुरा गरी दफा ७ बमोजिमको
कागिात सवहत आिेदन ददने प्राविधिक िारका सामुदावयक माध्याधमक विद्यालयहरु मध्ये
विधनयोजित बिेटको सीमा धभर रही अनुसूची ३ बमोजिमको मापदण्ड बमोजिम उच्चतम प्राप्ताङ्कको
आिारमा एक प्राविधिक विद्यालय एक उद्यम काययक्रमको लाधग छनोट गररनेछ।
9. शैजक्षक सं स्र्ा छनोट सधमधतः मन्त्रालयमा प्राप्त भएका आिेदन र व्यिसावयक योिना मूल्याङ्कन
गरी छनोट गनय तर्ा शैजक्षक सं स्र्ालाई पुरस्कारका लाधग धसफाररस गनय दे हाय बमोजिमको छनोट
तर्ा धसफाररस सधमधत रहनेछ:
(क) प्रमुि, उच्च

जशक्षा तर्ा अनुसन्त्िान महाशािा

– सं योिक

(ि)

अधिकृत योिना तर्ा जशक्षा विकास शािा

(ग)

अधिकृत प्रधतधनधि, जशक्षा विकास धनदे शनालय

- सदस्य

(घ)

अधिकृत प्रधतधनधि, प्रदे श CTEVT को कायायलय

– सदस्य

(ङ)

प्रधतधनधि, आधर्यक प्रशासन शािा

– सदस्य

(च)

उच्च जशक्षा शािाको शािा अधिकृत

– सदस्य सजचि

– सदस्य

(४) शैजक्षक सं स्र्ा छनोट सधमधतले सम्बजन्त्ित घरे ल ु तर्ा साना उद्योग कायायलयको प्रमुि िा
प्रधतधनधिलाई आमन्त्रण गनय सक्नेछ।
(५) सधमधतको बैठक भत्ता सम्बन्त्िी व्यिस्र्ा नेपाल सरकारद्वारा स्िीकृत काययसञचालन धनदे जशका
अनुसार हुनेछ।
(६) बैठक सम्बन्त्िी काययविधि सधमधत आफैले धनिायरण गरे बमोजिम हुनछ
े ।
10. शैजक्षक सं स्र्ा छनोट सधमधतको काम, कतयव्य र अधिकार: शैजक्षक सं स्र्ा छनोट सधमधतको काम,
कतयव्य र अधिकार दे हाय बमोजिम हुनेछ:5

(क) दफा
(ि)

६ बमोजिम उद्यम काययक्रम कायायन्त्ियनका लाधग सूचना आ्ान गने।

दफा ८ बमोजिम जशक्षण सं स्र्ा छनोट गरी अनुदान प्रदान गनयको लाधग मन्त्रालय समक्ष
धसफाररस गने।

(ग)

विद्यालयको

छनोट

गदाय

अजघल्ला

िषयहरुमा

एक

प्राविधिक

विद्यालय एक

उद्यम

काययक्रमको लाधग अनुदान प्राप्त गरे का विद्यालयहरु नदोहोररने गरी छनोट गने।
(घ)

उद्यम सञ्चालनको लाधग छनोट भई उद्यम सञ्चालन गरररहका विद्यालयहरुमध्ये एक उत्कृष्ट
शैजक्षक सं स्र्ालाई पुरस्कृत गनय मूल्याङ्कन गरी मन्त्रालयसमक्ष धसफाररस गने।

(ङ)

एक प्राविधिक विद्यालय एक उद्यम काययक्रमको मन्त्रालयमा प्राप्त िावषयक प्रगधत प्रधतिेदन र
विधभन्न व्यजि तर्ा सस्र्ाहरुिाट प्राप्त अनुगमन प्रधतिेदनको अध्ययन गरी काययक्रमको
प्रभािकाररता सम्िजन्त्ि प्रधतिेदन तयार गरी मन्त्रालय समक्ष पेश गने ।

11. उद्यम कोष सम्बन्त्िी व्यिस्र्ा:- (१) एक प्राविधिक विद्यालय एक उद्यम काययक्रम सञचालन
भएका

सामुदावयक

माध्यधमक

विद्यालयमा

एक

उद्यम

कोष

रहनेछ।उद्यम

कोषको

िाता

ु दस्तितबाट सञ्चालन हुनेछ।
प्रिानाध्यापक र ले िा सम्िन्त्िी काम गने कमयचारीको सं यि
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा दे हाय बमोजिमको रकम िम्मा हुनेछ:(क)

यस काययविधि बमोजिम मन्त्रालयबाट शैजक्षक सं स्र्ालाई प्राप्त हुने रकम,

(ि)

शैजक्षक सं स्र्ामा अध्ययनरत विद्यार्ीका अधभभािकहरुबाट उद्यम गनय बावषयक

रुपमा सं कधलत रकम,
(ग)

उद्यमबाट प्राप्त आम्दानी,

(घ)

पूि य विद्यार्ी मञ्चबाट उद्यम सञ्चालनार्य स्िेजच्छक रुपमा प्राप्त रकम,

(ङ)

सम्बजन्त्ित स्र्ानीय तहबाट प्राप्त रकम,

(च)

अन्त्य व्यजि, नेपाल धभरका सं घसं स्र्ाबाट अनुदान स्िरुप प्राप्त रकम।

(छ)

नेपाल सरकारको स्िीकृधतमा विदे शी राि िा सं घ सं स्र्ाबाट प्राप्त रकम।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको कोषमा शीषयक अनुसार अलग अलग आम्दानी र िचय दे िाउनु
पनेछ। कोषको आम्दानी र िचयको स्रे स्ता िडा गरी

विद्यालयको ले िा पररक्षण गने प्रकृया र

पद्दधत अनुसार नै ले िा परीक्षण गराउनु पनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम स्र्ापना भएको उद्यम कोषबाट दे हायनुसार िचय गनय सवकनेछ:
(क)उद्यम सञ्चालन, विस्तार तर्ा प्रिर्द्यनको क्षेरमा,
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(ि)कोउद्यम कोषको आम्दानी ३० प्रधतशतमा नबढने गरी विद्यार्ी कल्याणका
काययक्रममा।
ाँ ी लगानी गरी प्रर्म िषय कुल
(५) विद्यालयले उद्यम कोषमा मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने मूल पूि
ाँ ीको १० प्रधतशत , दोस्रो िषय २० प्रधतशत, तेस्रो िषय २० प्रधतशत, चौर्ो िषय २५ प्रधतशत र
पूि
पााँचौ िषय २५ प्रधतशतको वहसािले हुन आउने रकम आगामी पााँच िषयधभर उद्यम कोषमा िम्मा
गररसक्नु पनेछ।उि रकम उद्यम सञ्चालन, विस्तार तर्ा प्रिर्द्यनको क्षेरमा मार िचय गनुय पनेछ।
12. विद्यार्ी कल्याण काययक्रम: (१) दफा ११ को उपदफा (४) को िण्ड ि बमोजिमको रकम िचय
गदाय आधर्यक तर्ा सामाजिक रुपमा पछाधड परे का दधलत, िनिाती, अपाङ्ग, अनार्, विपन्न, िेहेन्त्दार
तर्ा उद्यम कोष सञचालक सधमधतले आिश्यक ठानेका बालबाधलकाहरुलाई छारिृजत्त, स्टे सनरी,
शैजक्षक सामग्री, ददिािािा लगायतका शैजक्षक सहायताका काययक्रमहरुमा िचय गनुय पनेछ।
(२) उपदफा १ बमोजिमका क्षेरमा िचय गदाय दफा ११ को उपदफा २ को िण्ड ग बमोजिमको
रकमबाट मार िचय गनुय पनेछ।
13. उद्यम कोषको सञ्चालन: (१) दफा ११ बमोजिमको उद्यम कोषको सञचालनका लाधग दे हाय
बमोजिमको उद्यम कोष सञ्चालक सधमधत रहनेछः
(क) विद्यालय

व्यिस्र्ापन सधमधतका अध्यक्ष

(ि) विद्यालयका

प्रिानाध्यापक

-अध्यक्ष
- सदस्य

(ग)

विद्यार्ी उद्यमी क्लबका अध्यक्ष

(घ)

उद्यम काययक्रमको लाधग फोकल पसयन तोवकएको जशक्षक -सदस्य-सजचि

-सदस्य

(२) उद्यम कोष सञ्चालक सधमधतको काम, कतयव्य र अधिकार दे हाय बमोजिम हुनेछ:(क)
(ि)

उद्यम कोष सञ्चालन, रकम पररचालन र ले िाङ्कन गने,
उद्यम कोषको आम्दानीबाट विद्यार्ी कल्याणका काययक्रम गनय रकम धनकासा
गने,

(ग)

उद्यम कोषको विस्तार, सं रक्षण, सम्िर्द्यन गने ,

(घ)

उद्यम कोषमा िम्मा भएको रकमको उच्चतम सदुपयोग गने,

(ङ)

अन्त्य आिश्यक कामहरु गने, गराउने ।
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14. संरक्षक सधमधतको गठनः (१) एक प्राविधिक विद्यालय एक उद्यम काययक्रमको सं रक्षकका रुपमा
दे हायनुसार एक सं रक्षक सधमधत रहनेछ:(क)

सम्बजन्त्ित

स्र्ानीय

तहका प्रमुि

-सं योिक

(ि)

विद्यालय

(ग)

विद्यालय व्यिस्र्ापन सधमधतका अध्यक्ष

- सदस्य

(घ)

जशक्षक अधभभािक सं घको अध्यक्ष

- सदस्य

(ङ)

विद्यालयको

-सदस्य-सजचि

रहे को िडाको िडाध्यक्ष

-सदस्य

प्रध्यानाध्यापक

(२) सं रक्षक सधमधतको काम, कतयव्य र अधिकार दे हाय िमोजिम हुनेछ:(ि)

अधभभािकहरुलाई काययक्रमको विषयमा अधभमुिीकरण गरी उद्यम कोषमा रकम िुटाउने,

(ग)

एक प्राविधिक विद्यालय एक उद्यम काययक्रमलाई आिश्यक पने सहयोग िुटाउने,

(घ)

उद्यम सञ्चालनको लाधग विद्यार्ी उद्यमी क्लबलाई सबै प्रकारको सहिीकरण, क्षमता
विकासका काययक्रम सञ्चालन गने गराउने,

(ङ)

एक प्राविधिक विद्यालय एक उद्यम काययक्रमको समग्र अनुगमन, मूल्याङ्कन गने तर्ा
उद्यम प्रोफाइल तयार गने गनय लगाउने र एक प्रधत मन्त्रालयमा पठाउने ।

15.धबद्यार्ी उद्यमी क्लबः एक प्राविधिक विद्यालय एक उद्यम काययक्रम लागु गररएका विद्यालयमा
कक्षा ९, १०, ११ र १२ मा अध्ययनरत प्रर्म स्र्ानमा रहेका विद्यार्ी तर्ा विद्यालयले तोकेका
सम्बजन्त्ित प्राविधिक विषयमा अध्ययनरत कजम्तमा ३ िना छारा सवहतका अन्त्य ७ िना विद्यार्ी
सजम्मधलत ११ सदस्यीय विद्यार्ी उद्यमी क्लब रहनेछ।क्लबका सदस्यहरुले आफूहरुबाट छानेको
व्यजि क्लबको अध्यक्ष हुनेछ।
16. धबद्यार्ी उद्यमी क्लबको काम, कतयव्य र अधिकार: धबद्यार्ी उद्यमी क्लबको काम, कतयव्य र
अधिकार दे हाय बमोजिम हुनेछ:(क) एक

प्राविधिक विद्यालय एक उद्यम काययक्रमको सञ्चालन, रे िदे ि र व्यिस्र्ापन गने,

(ि) एक

प्राविधिक विद्यालय एक उद्यम काययक्रम सञ्चालनको लाधग सरोकारिालाहरुसाँग सहकायय,

समन्त्िय र साझेदारी गने ,
(ग)

एक प्राविधिक विद्यालय एक उद्यम काययक्रमको लाधग उपयुि उद्यम छनोट गने,

(घ)

एक प्राविधिक विद्यालय एक उद्यम काययक्रमको कायययोिना बनाई लागु गने,

(ङ)

एक

प्राविधिक

विद्यालय

एक

उद्यम

काययक्रमको

प्रोफाइल

प्रिानाध्यापक तर्ा विद्यालय व्यिस्र्ापन सधमधत समक्ष पेश गने,
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तयार

गरी

विद्यालयको

(च)

अधभभािकहरुलाई सम्बजन्त्ित उद्यमको विषयमा अधभमुिीकरण गने। सार्ै समय समयमा
अधभभािकहरुसाँग बैठक बसी उद्यम काययक्रमको प्रगधतबारे िानकारी गराउने।

(छ) प्रत्येक

मवहनाको ७ गते धभर र आधर्यक िषय व्यधतत भएको अको मवहना धभर अजघल्लो

मवहना र मवहना सम्मको उद्यमको प्रगधत वििरण विद्यालयको प्रिानाध्यापक तर्ा व्यिस्र्ापन/
सञचालन सधमधत समक्ष पेश गने,
(ि)

उद्यम कोषबाट र्प उद्यम विस्तार, उद्यमशीलता विकास तर्ा विद्यार्ी कल्याणका काययक्रम
सञचालन गने।

(झ) उद्यम

कोषको िावषयक प्रगधत प्रधतिेदन विद्यालय माफयत मन्त्रालयमा पेश गने ।

17. उद्यम सम्झौताः (१) मन्त्रालयले तोकेको अधिकृत र दफा ८ बमोजिमको मापदण्ड पुरा गरी
छनोट सधमधतको धसफाररसको आिारमा मन्त्रालयबाट उद्यम सञचालनको लाधग अनुदान प्राप्त गने
गरी छनोट भएका शैजक्षक सं स्र्ाको प्रमुि बीच अनुसूची- ४ बमोजिमको ढााँचामा दद्वपक्षीय सम्झौता
हुनेछ।
(२) सम्झौताको तीन प्रधत तयार गरी एक प्रधत सम्िजन्त्ित शैजक्षक सं स्र्ामा, एक प्रधत सम्बजन्त्ित
पाधलकामा र एक प्रधत मन्त्रालयमा रहनेछ।
18. छनोट भएका विद्यालयले पेश गनुप
य ने कागिात: उद्यम सञ्चालनको लाधग छनोट भएका विद्यालयले
मन्त्रालयसाँग सम्झौता गनुप
य ूि य दफा ७ बमोजिम पेश गनुय पने कागिातको अधतररि दे हाय
बमोजिमको कागिात पेश गनुय पनेछ:
(क) उद्यम सञ्चालनको कायायन्त्ियन कायययोिना,
(ि) उद्यम काययक्रम हे ने फोकल पसयन तोवकएको जशक्षकको वििरण,
(ग) उद्यम कोषको िाता िोलेको वििरण,
(घ) उद्यम कोष सञ्चालक सधमधत, सं रक्षक सधमधत र पूि य विद्यार्ी मञ्च गठन गरे को
माइन्त्युटको प्रमाजणत प्रधतधलवप,
(ङ) अनुसूची -५ बमोजिमको प्रधतबर्द्ता पर।
19. रकम उपलधि गराउने: (१) दफा ८ बमोजिम छनोट भई दफा १७ बमोजिम सम्झौता गररएका
शैजक्षक सं स्र्ालाई प्रधत विद्यालय बढीमा रु. ६ लाि सम्म अनुदान प्रदान गनय सवकनेछ।
(२) स्िीकृत अनुदान बिेटको बढीमा ५० प्रधतशत पवहलो वकस्तामा र बााँकी रकम अजन्त्तम
वकस्तामा धनकासा गररनेछ।
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(३) अजन्त्तम वकस्ताको रकम बैशाि मसान्त्तधभर माग गरी सक्नुपनेछ।अजन्त्तम वकस्ता माग गदाय
उद्यम काययक्रमको प्रगधत प्रधतिेदन, िचयको विल भरपाईको प्रधतधलवप र सम्झौतामा तोवकएको शतय
बमोजिम कायय सम्पन्त्न भएको व्यहोरा सवहतको विद्यालय व्यिस्र्ापन सधमधतको धनणययको प्रधतधलवप र
स्र्ाधनय तहको जशफाररस लगायत अन्त्य आिश्यक कागिातहरु पेश गनुप
य नेछ।
(४) स्िीकृत भएको उद्यम पररयोिना सम्झौतामा उजल्लजित शतयको अधिनमा रही काययक्रम सञ्चालन
गनुप
य नेछ।योिनाको प्रस्तावित कायययोिना बमोजिम कायय नगरे मा दोस्रो वकस्ता िापतको रकम
धनकासा हुनेछैन।सार्ै मन्त्रालयबाट धनकास भएको प्रर्म वकस्ता िापतको रकम समेत प्रचधलत
व्यािदर सवहत वफताय गनुप
य नेछ।
20. प्रधतिर्द्तापर पेश गनुय पने: शैजक्षक सं स्र्ासाँग सम्झौता भईसकेपधछ सम्झौता अनुसार कायय सम्पन्न
गने विषयमा सम्बजन्त्ित शैजक्षक सं स्र्ाले अनुसूची -५ बमोजिमको प्रधतबर्द्ता पर पेश गनुय पनेछ।
21. पूि य विद्यार्ी मञच:

विद्यालयले सम्बजन्त्ित विद्यालयबाट अध्ययन सम्पन्न गरी हाल विधभन्न क्षेरमा

सं लग्न पूि य विद्यार्ीहरु सजम्मधलत एक मञ्च गठन गनय सक्नेछ। यस मञ्चले विद्यालयमा सञ्चाधलत
उद्यम काययक्रमको सं रक्षण, प्रिर्द्यनको लाधग सल्लाह, सुझाि प्रदान लगायत समग्र विद्यालयको
विकासमा योगदान पुर्याउन सक्नेछ।
22. प्रधतिेदन:

शैजक्षक सं स्र्ाले मन्त्रालयसाँग एक प्राविधिक विद्यालय एक उद्यम काययक्रम सञ्चालन

गनय सम्झौता भएको एक मवहनाधभर प्रारजम्भक प्रधतिेदन सम्बजन्त्ित स्र्ानीय तह तर्ा मन्त्रालयमा
पेश गनुय पनेछ।त्यस पधछ मन्त्रालयले तोकेबमोजिमको ढााँचामा िावषयक रुपमा वित्तीय र भौधतक
प्रगधत सम्बजन्त्ित स्र्ानीय तह तर्ा मन्त्रालयमा पठाउनु पनेछ।
23. लेिा परीक्षणः (१) एक प्राविधिक विद्यालय एक उद्यम काययक्रमको ले िा प्रणाली नेपाल
सरकारले तोकेको ढााँचामा राख्नु पनेछ ।
(२) उद्यमको आधर्यक कारोिारको ले िा परीक्षण शैजक्षक सं स्र्ा/विद्यालयको अन्त्य िचयको
लेिापरीक्षण प्रणाली अनुसार नै गराउनु पनेछ।यसरी ले िा परीक्षण गराउाँदा काययक्रम तफयको नधतिा
शृङ्खला (प्रधतफल, उपलधिी, प्रभाि) का सूचकहरुका आिारमा प्रगधत (गुणात्मक, पररमाणात्मक) विश्लेषण
अधनिायय रुपमा गनुय पनेछ ।
(३) ले िा परीक्षकको प्रधतिेदनलाई साियिधनक गने दावयत्ि सम्िजन्त्ित शैजक्षक सं स्र्ाको
हुनेछ।
(४) शैजक्षक सं स्र्ाले लेिा परीक्षणको प्रधतिेदन सम्बजन्त्ित स्र्ानीय तहको कायायलय तर्ा
मन्त्रालयमा पठाउनु पनेछ।
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24. अनुगमन तर्ा मूल्याङ्कनः (१) विद्यालयले एक प्राविधिक विद्यालय एक उद्यम काययक्रमको
सम्बन्त्िमा समन्त्िय, धनयधमत अनुगमन, सुपरीिेक्षण तर्ा पृष्ठपोषणको लाधग तपजशल बमोजिमको
एक अनुगमन टोली गठन गनुप
य नेछ:
(क) सम्बजन्त्ित िडाको अध्यक्ष

– अध्यक्ष

(ि) सम्बजन्त्ित पाधलकाको जशक्षा हे ने प्रमुि

– सदस्य

(ग) पाधलकाले तोकेको सम्बजन्त्ित विषय क्षेरको विज्ञ एक िना - सदस्य
(घ) विद्यालय व्यिस्र्ापन सधमधतको अध्यक्ष

– सदस्य

(घ) जशक्षक अधभभािक संघको अध्यक्ष

– सदस्य

(२)अनुगमन टोलीले उद्यमको अनुगमन गरी पेश गरे को प्रधतिेदन सम्बजन्त्ित जशक्षण सं स्र्ाले
मन्त्रालयमा उपलधि गराउनु पनेछ।
(३)मन्त्रालयबाट समेत अनुगमन, धनरीक्षण गरी पृष्ठपोषण एिं सुझाि ददन सवकनेछ।
मन्त्रालयबाट अनुगमन हुन नसकेको अिस्र्ामा उपदफा (१) बमोजिम गदठत अनुगमन टोलीले
काययक्रमको अनुगमन गरी काययविधिले तोकेको मापदण्डहरुका आिारमा बााँकी दोस्रो/अजन्त्तम
वकस्ता बापतको रकम धनकासा गनय सवकने भनी वकटानी राय पेश भएपधछ मार कायय
प्रगधतको आिारमा दोस्रो/अजन्त्तम वकस्ताको रकम धनकासा गनय सवकनेछ।
(४) केन्त्रीय धनकाय तर्ा अन्त्य सरोकारिाला धनकायले अनुगमन, धनरीक्षण गरी पृष्ठपोषण एिं
सुझाि ददन सक्नेछ ।
25. पुरस्कार :(१) मन्त्रालयले आगामी ददनमा एक प्राविधिक विद्यालय एक उद्यम काययक्रमलाई
प्रभािकारी र नधतिामुिी बनाउन धनम्न सूचकका आिारमा उच्चतम अङ्क हाधसल गने शैजक्षक
सं स्र्ालाई रु. ५० हिार नगद पुरस्कार तर्ा प्रमाणपर प्रदान गनय सक्नेछ:(क) अधिकतम
(ि) स्र्ानीय

रोिगार धसियना गने,

स्रोत र सािनको अधिकतम प्रयोग गने,

(ग)

धनयायतमा िृवि र आयातमा प्रधतस्र्ापन योगदान पुयायएको,

(घ)

उत्पादन गररएका सामग्रीहरुको गुणस्तर कायम भएको,

(ङ)

उद्यममाफयत शैजक्षक रुपान्त्तरण, निप्रितयन तर्ा उद्यमजशलता विकास गरे को,

(च)

अधभभािक, स्र्ानीय समुदाय तर्ा क्षेरमा सकारात्मक प्रभाि पारे को,

(छ) शैजक्षक
(ि)

सं स्र्ाको आयमा भएको िृविको अिस्र्ा,

कायययोिना अनुसार कायय सम्पादन गरे को आदद।
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26. कारिाही: (१) प्राविधिक विद्यालय एक उद्यम काययक्रममा छनोट भएको शैजक्षक सं स्र्ाले प्रस्ताि
गररए बमोजिमको सम्झौता गनय नआएमा त्यस्ता शैजक्षक सं स्र्ालाई मन्त्रालयिाट सञ्चालन गररने
काययक्रमहरुमा सहभागी गराईने छै न ।
(२) शैजक्षक सं स्र्ासाँग सम्झौता भईसकेपधछ सम्झौता अनुसार कायय सम्पन्न नगरे मा तर्ा
मन्त्रालयबाट ददइएको ििेट वहनाधमना गरे मा शैजक्षक सं स्र्ाले मन्त्रालयमा पेश गरे को प्रधतबर्द्ता
परका आिारमा उि शैजक्षक सं स्र्ािाट क्षधतपूधतय समेत भराई प्रचधलत कानून बमोजिम आिश्यक
कारिाही गररनेछ।
27. कतयव्य हुन:े यस काययविधि बमोजिम एक शैजक्षक सं स्र्ा एक उद्यम काययक्रममा आिश्यक सहयोग
गनुय सम्बजन्त्ित शैजक्षक सं स्र्ाको कतयव्य हुनेछ ।
28. धनदे शनको पालनाः

अनुदान प्राप्त गरे को शैजक्षक सं स्र्ाले सं घ, प्रदे श तर्ा स्र्ानीय सरकारले

ददएको धनदे शनको पालना गनुय पनेछ।
29. िारे िी र बचाउ: एक शैजक्षक सं स्र्ा (प्राविधिक विद्यालय) एक उद्यम सञ्चालन काययविधि, २०७७
िारे ि गररएको छ।उि काययविधि अन्त्तगयत सञचालन भएका सबै काययक्रमहरु यसै काययविधि
अन्त्तरगत सञ्चालन हुनेछन र सो बमोजिम भए गरे का काम कारबाही यसै धनदे जशका बमोजिम भए
गरे को माधननेछ।
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अनुसूची -१
(दफा ६(२) साँग सम्बजन्त्ित)
आिेदनको ढााँचा
धमधतः
श्रीमान् सजचिज्यू
सामाजिक विकास मन्त्रालय
बागमती प्रदे श, हे टौँडा, मकिानपुर ।
धबषयः एक प्राविधिक विद्यालय एक उद्यम काययक्रमका लाधग आिेदन पेश गररएको सम्बन्त्िमा।

महोदय,
तहााँको धमधत २०७…/ … /…..

को साियिधनक सू चना अनुसार एक प्राविधिक विद्यालय एक उद्यम

काययक्रम सञ्चालनका लाधग व्यािसावयक योिना र आिश्यक कागिात सवहत यो आिेदन पेश गरे को
छु ।

प्रिानाध्यापक
विद्यालय
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अनुसूची -२

(दफा ६(३) साँग सम्बजन्त्ित)
विद्यालयले गने उद्यमको व्यिसावयक योिनाको ढााँचा
विद्यालयको संजक्षप्त पररचय
१. विद्यालयको नाम:
२. जिल्लाः
३. पाधलकाः

४. कुल विद्यार्ी सङ्ख्याः
५. प्राविधिक विषयतफय सञ्चाधलत काययक्रमः
६. प्राविधिक तफयका विद्यार्ी सङ्ख्या:
७. काययरत िनशजिको वििरण:
८. विद्यालयको िग्गाको वििरण:
व्यिसावयक योिनाको ढााँचा
१. उद्यमको क्षेर/काययक्रमको नामः
२. काययक्रमको ददघयकाधलन उद्देश्यः
३. अिधिः
४. प्रस्तावित काययक्रमको सं जक्षप्त वििरणः

५. उर्द्ेश्य प्राधप्तका लाधग सं चालन गररने वक्रयाकलापहरुको वििरणः
६. स्रोत र सािन:
(क)

विद्यालय/स्र्ानीय तहको साझेदारी

(ि)

अन्त्य धनकायको साझेदारी

७. अपेजक्षत उपलजधि
८. िोजिमहरु:
९. काययक्रम कायायन्त्ियन कायययोिना:
धनिेदन सार् पेश हुनपु ने कागिातहरु
1. विद्यालयको धनिेदन

2. विद्यालय व्यिस्र्ापन सधमधतको धनणयय प्रधतधलवप
3. स्र्ाधनय तहको जशफाररस
4. उद्यम पररयोिनाको प्रस्ताि
5. उद्यम सचालनको लाधग विद्यालयको तफयिाट हुने साझेदारीको वहस्सा

6. विगत ३ िषयमा प्राविधिक िार तफयका (एसइइपररक्षा ) विद्यार्ीको शैजक्षक उपलजव्ि
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7. विद्यालयको नाममा िग्गाको क्षेरफल (प्रमाणपुिाय िा प्रमाणपुिाय नभएमा भोग चलन गरे को
पाधलकाको जशफाररस)

र उद्यमको लाधग िग्गा धलि धलएको भए सम्झौता पर र

िग्गािधनको लालपुिाय र नागरीकताको प्रमाणपर ।

8. विद्यालयको उद्यम सम्िजन्त्ि कुनै अनुभि भए प्रमाजणत गने कागिात
9. स्र्ाधनय तहको साझेदारी भएमा साझेदारीको वहस्सा र प्रमाजणत गने कागिात

अनुसूची -३

ाँ सम्बजन्त्ित
दफा ८ सग
शैजक्षक सं स्र्ा छनोटको मापदण्डहरु
क्र.स.
१

मूल्याङ्कनका आिारहरु
उद्यम पररयोिना प्रस्तािको मुल्याङ्कन

(उद्यम सञ्चालन तर्ा प्रिर्द्यनको लाधग आगामी ५ िषे रणनीधत)

अङ्क
५०

सन्त्तोषिनक - ३० अङ्क सम्म

राम्रो – ३० दे जि ४० अङ्क सम्म

उत्तम – ४० दे जि ५० अङ्क सम्म
२

सम्बजन्त्ित विद्यालयबाट साझेदारीको वहस्सा – २० प्रधतशत भए ५ अंक, १५
२० प्रधतशत दे जि ५० प्रधतशत सम्म भए १० अंक र ५० प्रधतशत दे जि
माधर् भए १५ अंक

३

विद्यालयको विगत तीन िषयको
शैजक्षक उपलजधि:

प्राविधिक िार तफयको एसइइ पररक्षाको १५

प्राविधिक िारमा अध्ययन गने विद्यार्ीहरू मध्ये कजम्तमा ५० प्रधतशत
विद्यार्ीको GPA २.४ दे जि २.८ सम्म प्राप्त गरे का भए ५ अङ्क. २.८

दे जि ३.२ सम्म प्राप्त गरे का भए १० अङ्क र ३.२ भन्त्दा माधर् भए १५
अङ्क)
४

विद्यालयको नाममा िग्गा भएमा

५

५

विद्यालय पररसरमा उद्यम सञ्चालन हुने भएमा

५

६

विद्यालयसाँग उद्यम सञ्चालनको अनुभि भएमा

५

७

उद्यम सञ्चालनको लाधग मन्त्रालयले उपलधि गराएको रकमको १० ५
प्रधतशत भन्त्दा बढी स्र्ानीय तहको लागत साझेदारी भएमा
िम्मा

१००
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ु ी -४
अनुसच

( दफा १७ साँग सम्बजन्त्ित)
सम्झौतापरको ढााँचा
सामाजिक विकास मन्त्रालय र काययक्रम सञ्चालन गने विद्यालयबीच भएको सम्झौतापर
आि धमधत ............................का ददन.................... सामाजिक विकास मन्त्रालय, िागमती प्रदे श,
हेटौंडा (यसपधछ प्रर्म पक्ष भधनएको) र श्री

माध्यधमक विद्यालय

(यसपधछ दोस्रो पक्ष भधनएको) बीच दे हायमा उल्लेजित शतयहरुको अधिनमा रही एक प्राविधिक
विद्यालय एक उद्यम काययक्रम सञ्चालन गनयका लाधग सहमधत कायम गरी दे हायबमोजिमको सम्झौता
गररएको छ ।
सम्झौताका शतयहरुः
१. काययक्रम सञ्चालनको क्रममा दोस्रो पक्षले "एक विद्यालय एक उद्यम काययक्रम सञ्चालन काययविधि,
२०७८" मा भएका व्यिस्र्ाहरुको पूणय पालना गनुय गराउनु पनेछ ।
२. प्रर्म पक्षद्वारा प्रदान गररएको अनुदान रकम प्रस्तािनामा उल्ले ि गररएको काययक्रममा

िचय गनुय

दोस्रो पक्षको कतयव्य हुनछ
े ।

३. काययक्रम सञ्चालनको क्रममा प्रर्म पक्षले दोस्रो पक्षको अनुगमन गनय सक्नेछ ।
४. अनुदान रकमको दुरुपयोग हुन नददनको लाधग दोस्रो पक्षले आिश्यक व्यिस्र्ा धमलाउने र प्रर्म
पक्षले त्यसमा आिश्यक सहयोग गनेछ ।

५. मन्त्रालयबाट स्िीकृत अनुदान बिेटको कम्तीमा २० प्रधतशत विद्यालयले आफ्नो स्रोतबाट साझेदारी
गनुप
य नेछ।
६. उद्यम सञ्चालनमा विद्यार्ीहरुको प्रत्यक्ष सं लग्नता रहनु पदयछ।
७. विद्यालयको आफ्नै व्यिस्र्ापन र स्िाधमत्िमा विद्यालय पररसर िा विद्यालय धनकटमा उद्यम सञचालन
भएको हुनपु नेछ ।

८. दोस्रो पक्षले विद्यालयमा स्र्ापना गरे को उद्यम कोषको िाता िाजणज्य बैङ्कमा िोले को हुन ु पनेछ र
अनुदान रकम सोही कोषमा िम्मा गनुय पनेछ।
९. दोस्रो पक्षले उद्यम काययक्रमलाई प्रभािकारी कायायन्त्ियन गनय विद्यार्ी उद्यमी क्लब र विद्यार्ी उद्यमी
क्लब गठन गनुप
य नेछ।

१०. काययक्रम सञ्चालन गने सन्त्दभयमा कुनै समस्या दे िा परे मा दुिै पक्षबीच सहमधत कायम गरी यस

सम्झौता परमा आिश्यक पररमाियन गनय सवकनेछ । दोस्रो पक्षले चौमाधसक रुपमा प्रगधत प्रधतिेदन
पेश गनुप
य नेछ ।
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११. प्रर्म पक्षले दोस्रो पक्षलाई िम्मा रु. ……………(अक्षरुपी ……….. मार) विद्यालय उद्यम कोषको

ाँ ीमा नघटने गरी दोस्रो पक्षले उद्यम
लाधग उपलधि गराउनेछ।उपलधि गराएको रकममा मूल पूि
सञ्चालन, विस्तार तर्ा प्रिियनमा उच्चतम उपयोग हुने गरी िचय गनुप
य नेछ।उि रकम दोस्रो पक्षले
आगामी पााँच िषय धभर कोषमा िम्मा गनुय पनेछ ।

१२. यस सम्झौतापरमा उल्ले ि नभएका विषयमा "एक विद्यालय एक उद्यम काययक्रम सञ्चालन काययविधि,
२०७८" बमोजिम र काययविधिले नसमेटेको विषयमा प्रचधलत कानुन बमोजिम हुनेछ ।
प्रर्म पक्षबाट

दोस्रो पक्षबाट

नामः

नामः

पदः

पदः

दस्तितः

दस्तितः

छाप:

छाप:

रोहिर
नाम :
पद :
दस्तित :
धमधत :
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ु ी -५
अनुसच
(दफा २० साँग सम्बजन्त्ित)
प्रधतबर्द्ता पर
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट "एक प्राविधिक विद्यालय एक उद्यम काययक्रम सञ्चालन काययविधि,
२०७८" बमोजिम अनुदानका लाधग इच्छु क भई आिेदन पेश गररएको छ । उि काययक्रमका लाधग
छनोट भएमा पेश गररएको व्यािसावयक योिनामा उल्लेि भए बमोजिम कायय गनेछौं। प्रस्तावित
कायययोिना बमोजिम कायय नगरे मा सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदे शबाट प्राप्त अनुदान
रकम प्रचधलत व्यािसवहत वफताय गने प्रधतबर्द्ता व्यि गदयछौं । यसमा ले जिए बमोजिम नभएमा
कानुन बमोजिम सहुाँला/बुझाउाँला ।

अनुदानग्राहीको तफयबाट
नामः
पदः
विद्यालयको नामः
ठे गानाः
सम्पकय नः
दस्तितः
धमधतः
विद्यालयको छापः
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