
 अज मममत २०७८।०९।१४ गते बधुबारका मदन यस महमिहाङ गाईँ काययपामिकाको कायायिय, पंचमी पाँचथरका ऄध्यक्ष  ्ी 

भवूानी प्रसाद मिङदनेज्यकूो ऄध्यक्ष तामा तपमसि बमोमजमका काययपामिका सदस्यहरुको ईपमस्थमतमा अ.व २०७८/७९ को 

अठॏ काययपामिका बैठक द्वारा ति ईल्िेमखत प्रस्तावहरु मामथ छिफि गरी दहेायनसुारका मनणययहरु पाररत गररयो ।     

उपस्थथस्त : 

१. ऄध्यक्ष  : ्ी भवूानी प्रसाद मिङदने ………………………………........................................... 

२. ईपाध्यक्ष  : ्ी समुमत्रा ईप्रेती सेढाइ ………………………………............................................ 

३. वडा ऄध्यक्ष  : ्ी गोपीकृष्ण भण्डारी ………………………………......................................... 

४. वडा ऄध्यक्ष  : ्ी मभम प्रसाद हमे्व्या …………………………………..................................... 

५. वडा ऄध्यक्ष  : ्ी मदन गॏतम .......…………………………….................................. 

६. काययवाहक वडा ऄध्यक्ष  : ्ी मनेकुा दवेी बजगाइ ं……………………........................................ 

७. वडा ऄध्यक्ष  : ्ी िक्ष्मी प्रसाद सहुाङ …………………………………….............................. 

८. वडा ऄध्यक्ष  : ्ी कृष्ण ब. यवा ………………………………………….............................. 

९. वडा ऄध्यक्ष  : ्ी मतिमबक्रम इमधङगो ……………………………………............................. 

१०.  का पा सदस्य ्ी कामदुा गरुुङ …………………………………........................................... 

११.  का पा सदस्य ्ी माया कन्दङवा ………………………………............................................ 

१२.  का पा सदस्य ्ी मवष्णकुिा ईभरकोटी ……………………………….................................... 

१३.  का पा सदस्य ्ी मटकाराम धमिा ……………………………………………....................... 

१४.  का पा सदस्य ्ी दगुायमाया पररयार ……………………………………………...................... 

१५.  सदस्य समचव ्ी मबक्रम मिम्वब ु………………………………………………...................... 

     

 

  



प्रस्तावहरु:- 

१. पररपत्र तथा मनदशेनहरुको जानकारी सम्वबन्धमा । 

२.  मध्यम र सामान्य ऄपाङगता भएका ्यमिहरुको मजमवकोपाजयनका िामग अमथयक सहायता सम्वबन्धी काययमवमध २०७८ ।                          

३.  एक शमैक्ष क संस्था एक ईधम काययक्रम कायायन्वयन काययमवमध २०७८ पाररत गने सम्वबन्धमा ।                          

४.  अगामी महईँद ेऄमधवशेनमा पेश हुने संशोमधत योजना तथा काययक्रमहरुका सम्वबन्धमा ।                          

                            

 

 

 

 

 

  



स्नणणय नं. - १ 

संघ, प्रदशे तथा मजल्िाका मवमभन्न मन्त्रािय, मवभाग तथा ऄन्य कायायियहरुबाट यस कायायियिाइ हािसम्वम प्राप्त भएका 

तपमसि ऄनसुारका मनदशेन, पररपत्र तथा मागहरु यस काययपामिका बैठकमा प्रमखु प्रशासकीय ऄमधकृत द्वारा वाचन गरी 

ऄध्यक्ष , ईपाध्यक्ष , वडाध्यक्ष , काययपामिका सदस्यहरुिाइ जानकारी गराइयो । ईि महत्वपणूय मवमवध जानकारी, पररपत्र तथा 

मनदशेनहरु यसै काययपामिका बैठकको माध्यमद्वारा सम्वबमन्धत सरोकारवािाहरु सम्वम पयुायइने तथा अवश्यक कायायन्वयन 

गने/गराईने मनणयय समते गररयो । 

 

क्र स पत्र पठाईने मनकाय पत्रको संमक्ष प्त ्यहोरा पत्राचार मममत 

१ सं. मा. तथा सा. प्र. म. अमथयक 

प्रशासन शाखा 

स्थानीय तहको अन्तररक मनयन्त्रण प्रणािी तजुयमा 

मदग्दशयन २०७८ नमनूा पठाइएको । 

२०७८/०८/१७ 

२ रामष्िय यवुा पररषद सानोमठमी 

भिपरु नेपाि 

प्रमशक्ष क प्रमशक्ष ण काययक्रममा सहभागी गराआमदने 

सम्वबन्धमा । 

२०७८/०९/०१ 

३ सं. मा. तथा सा. प्र. म. स्रोत 

पररचािन समन्वय शाखा 

स्थानीय बजार ऄनगुमन समममत र मनरीक्ष ण ऄमधकृत 

सम्वबन्धमा । 

२०७८/०९/०८ 

४ सं. मा. तथा सा. प्र. म. स्थानीय तह 

समन्वय शाखा 

बाि्ममिु स्थानीय तह घोषणा काययक्रमका िामग 

प्रस्ताव माग सम्वबन्धमा । 

२०७८/०९/०८ 

५ सं. मा. तथा सा. प्र. म. सामामजक 

समावशेीकरण तथा सामामजक 

सरुक्ष ा शाखा 

मनणयय कायायन्वयन सम्वबन्धमा । २०७८/०९/०७ 

६ सं. मा. तथा सा. प्र. म. स्थानीय तह 

समन्वय शाखा 

मनणयय कायायन्वयन सम्वबन्धमा । २०७८/०९/०६ 

७ प्रदशे प्रमशक्ष ण केन्र चन्रगढी झापा स्थानीय तह संस्थागत क्ष मता स्वमलू्याङकन  २०७८/०९/०८ 

८ मजल्िा समन्वय समममतको 

कायायिय 

मनणयय कायायन्वयन सम्वबन्धमा । २०७८/०९/०१ 

९ सं. मा. तथा सा. प्र. म. स्थानीय तह 

समन्वय शाखा 

कोमभड १९ मवरुद्वको खोप ऄमभयान सम्वबन्धमा २०७८/०९/०२ 

१० सं. मा. तथा सा. प्र. म. योजना तथा 

ऄनगुमन शाखा 

ईपभोिा समममत माफय त काययक्रम कायायन्वयन 

सम्वबन्धमा । 

२०७८/०९/०२ 

११ सं. मा. तथा सा. प्र. म. स्थानीय तह 

समन्वय शाखा 

खोरेत मबरुद्वको खोप सम्वबन्धमा । २०७८/०९/०५ 

१२ सं. मा. तथा सा. प्र. म. स्थानीय तह 

समन्वय शाखा 

समन्वय र सहजीकरण गने सम्वबन्धमा । २०७८/०९/०५ 

१३ नेपाि सरकार रामष्िय भमूम अयोग िगत प्रमवमि प्रणािीको Username तथा 

Password का िामग मववरण पठाईने बारे । 

२०७८/०९/०९ 

 

 

 

     

 

 

 



 

स्नणणय नं. - २ 

महमिहाङ गाईँपामिकाको अ व २०७८/७९ को मस्वकृत बजटे, नीमत तथा काययक्रमको बुँदा नं. ३४ मा ईल्िेमखत काययक्रम 

कायायन्वयन गनय दहेाय बमोमजमको ''मध्यम र सामान्य ऄपाङगता भएका ्यमिहरुको मजमवकोपाजयन तथा स्वास््य ईपचारमा 

पहुचँको िामग अमथयक सहायता सम्वबन्धी काययमवमध, २०७८'' िाइ मस्वकृत गरी कायायन्वयन गने मनणयय गररयो । 

 

प्रथतावना 

ऄपाङ्गता भएका ्यमिहरुिाइ नेपाि सरकारको  सामामजक सरुक्ष ा भत्ताको पहुचँमा नपगुेका ऄपाङ्गता भएका ्यमिहरुको ऄमधकार 

सम्वबमन्ध ऐन २०७४ िे ऄपाङ्गताको गाम्वभीययता ऄनसुार बमगयकरणमा परेका मध्यम वगय र सामान्य वगयका ऄपाङ्गता भएका ्यमिहरुको 

अमथयक मबकाश गरी दमैनक अधारभतू अवश्यकतािाइ सम्वबोधन गरी मजमवकोपाजयन तथा स्वास््योपचारमा पहुचँको िामग अमथयक सहायता 

प्रदान गद ै  दमैनक अवश्यकतािाआ केमह हदसम्वम पररपमूतय गनय सहयोग गन े ईदे्धश्यिे ऄपाङ्गता भएका ्यमिहरुको ऄमधकार सम्ववमन्ध 

ऄन्तरामष्िय महासन्धी, ऄपाङ्गता भएका ्यमिहरुको ऄमधकार सम्ववन्धी ऐन २०७४, स्थानीय सरकार संचािन सम्वबमन्ध ऐन २०७४ को दफा 

११ (क) को (त) िे मदएको ऄमधकार र यसै ऐनको दफा १०२ िाइ अधार बनाइ महमिहाङ गाईँपामिकाको बामषयक काययकम ऄन्तगयत 

गाईँपामिका मभत्र स्थाइ बसोबास गरेका  मध्यम तथा सामान्य बगयका ऄपाङ्गता भएका ्यमिहरुिाइ मजमवकोपाजयनको साथै स्वास्थ ईपचारमा 

पहुचँ पयुायईनको िामग अमथयक सहायता प्रदान गरी ्यवमस्थत तररकािे संचािन गनयको िामग वाञ्छमनय भएकोिे यो काययमवमध तयार गरी 

गररएको छ ।  

पररच्छेद - १ 

ससं्ित नाम र प्रारम्भ:- (१) यो काययमवमधको नाम “मध्यम र सामान्य ऄपाङ्गता भएका ्यमिहरुको मजमवकोपाजयन तथा स्वास््य ईपचारमा 

पहुचँको िामग अमथयक सहायता सम्ववन्धी काययमवधी-२०७८" रहनछे । 

(२) यो काययमवमध तुरुन्त िाग ुहुनछे । 

(३) पररभाषा:- मवषय र प्रसंगिे ऄको ऄथय निागमेा यस काययमवमधमा: 

(क) “पामिका” भन्नािे महमिहाङ गाँईपामिकािाइ जनाईछ । 

(ख) “स्वास्थ मबमा” भन्नािे नेपाि सरकारिे िाग ुगरेको स्वास्थ मबमा काययक्रमिाआ जनाईनेछ । 

(ग) “बचत” भन्नािे ऄपाङ्गता भएका ्यमि तथा पररवारिे वडामा संचामित मममिजिुी समहूमा वा ऄन्य सहकारी  

        संस्थाहरुमा ऄपाङ्गता भएको ्यमिको नाममा गन ेदमैनक, मामसक, बचतिाआ जनाईँदछ । 

(घ) “ऄपाङ्गता भएका ्यमि” भन्नािे ऄपाङ्गता भएका ्यमिहरुको ऄमधकार सम्वबमन्ध ऐन २०७४ को दफा २ को  

       ईपदफा (ख) बमोमजमको ्यमििाइ बझुाईँदछ । 

(ङ) “मध्यम र सामान्य ऄपाङ्गता” ऄपाङ्गता भएका ्यमिहरुको ऄमधकार सम्वबमन्ध ऐन २०७४ को दफा ३ को  

       ईपदफा १ संग सम्वबमन्धत ऄनसुचूी "ख" को (३) र (४)  को पररभाषािाइ बझुाईँदछ । 

(च) “अमथयक सहायता” भन्नािे मध्यम र सामान्य ऄपाङ्गता भएका ्यमिहरुिाइ मजमवकोपाजयन तथा स्वास््यमा पहुचँ  

        पयुायईनको िामग महमिहाङ गाँईपामिकाद्वारा ईपिब्ध गराआएको अमथयक सहायतािाआ बझुाईँछ । 

(छ) “बैंक” भन्नािे महमिहाङ गाईँपामिकािे तोकेको (क) वगयका बैंकहरुिाइ बझुाईँछ । 

 

पररच्छेद - २ 

३. मध्यम र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यस्िहरुको स्जस्वकोपाजणन तथा थवाथथ उपचारमा पह ुँचको लास्ग आस्थणक सहायता 

सम्बस्न्ध व्यवथथा:- 

(क) महमिहाङ गाँईपामिकािे अफ्नो क्ष ेत्रमभत्र स्थाइ रुपमा बसोवास गने  मध्यम र सामान्य ऄपाङ्गता भएका ्यमिहरुको िामग मजमवकोपाजयन 

तथा स्वास्थ ईपचारमा सहज पहुचँ मबस्तारको िामग अमथयक सहायता वापत मामसक रुपमा मध्यम ऄपाङ्गता भएका ्यमिहरुिाइ रु ७००/- 

(रु सात सय) र सामान्य ऄपाङगता भएका ्यमिहरुिाइ रु ५००/- (रु पाँच सय) का दरिे अमथयक सहायता ईपिब्ध गराईनेछ । 



(ख) दफा ३ को (क) िे गरेको ्यवस्था ऄनसुार गाईँपामिकािे तोके बमोमजमको अमथयक सहायता सामामजक सरुक्ष ा भत्ता ईपिब्ध गराईन े

समयमा (चॏमामसक रुपमा) नै पामिकािे तोकेको बैंक माफय त सम्वबमन्धत ऄपाङ्गता भएका ्यमिहरुको खाता माफय त  त्यस्तो अमथयक सहायता 

रकम ईपिब्ध गराआनछे । 

(ग) दफा ३ को (क) र (ख) िे ्यवस्था गरे ऄनसुार ईपिब्ध गराआएको अमथयक सहायतािे मध्यम र सामान्य ऄपाङ्गता भएका ्यमिहरुिे 

स्वास््य ईपचारमा पहुचँ पयुायईनको िामग ऄमनबायय रुपमा स्वास्थ मबमा गराईन ुपनेछ साथै बाँमक रकम बाट ऄपाङ्गता भएका ्यमिहरुको 

मममिजिुी समहू वा ऄन्य सहकारी संस्थामा ऄमनबायय बचत गनुयपने छ । 

(घ) दफा ३ को (ग) ऄनसुार स्वास्थ मबमा नगरेको पाआएमा दफा ३ को (ख) ऄनसुार गररन ेमनकाशा रोक्का गररनेछ । 

(ङ) दफा ३ को (ग) ऄनसुार गररने स्वास्थ मबमा काययक्रम िाग ुभएको बषयको तेस्रो चौमामसक मभत्र पमन स्वास्थ मबमा नगरेको पाआएमा ऄको 

अमथयक बषयमा ईि ्यमिको िामग अमथयक सहायता रकम ईपिब्ध गराईन गाईँपामिका बाध्य हुन ेछैन । 

 

पररच्छेद - ३ 

४. आस्थणक सहायता स्नकाशा प्रस्िया  

(क) मध्यम र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यस्िहरुले आस्थणक सहायता स्लनको लास्ग  स्नम्न प्रस्ियाहरु पुरा गनुण पनेछ :- 

(१) बैंकमा खाता खोिेको हुनपुने :- अमथयक सहायता मिनको िामग ऄपाङ्गता भएका ्यमिहरुिे पामिकािे तोकेको बैंकमा ऄमनबायय खाता 

खोिेको हुन ुपन ेछ । 

(२) मञ्जरुीनामा हस्ताक्ष र गरेको हुनपुन े :- अमथयक सहायता मिन चाहने मद्यम तथा सामान्य ऄपाङ्गता भएका ्यमिहरुिे ऄनसुचूी १ 

बमोमजमको मञ्जरुीनामामा हस्ताक्ष र गरेको हुनपुने छ । 

(३) मञ्जरुीनामा नमवकरण गनुयपन े :- ऄको अमथयक बषयमा अमथयक सहायता मिनको िामग प्रत्येक अमथयक बषयको पमहिो दआु ममहना मभत्र 

मञ्जरुीनामा नमवकरण ऄमनबायय गरेको हुनपुने छ । 

 

(ख) मध्यम र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यस्िहरुले आस्थणक सहायता स्नकाशाको प्रस्ियाको लास्ग पास्लकाले स्नम्न प्रस्ियाहरु 

पुरा गनुणपने छ :- 

(१) खाता खोल्नको िामग मसफाररस पठाईने :- मध्यम र सामान्य ऄपाङ्गता भएका ्यमिहरुको िामग अमथयक सहायता प्रदान गनयको िामग 

ऄपाङ्गता पररचय पत्र रुज ुगरी तोमकएको बैंकमा खाता खोल्नको िामग सम्वबमन्धत ्यमििाइ मसफाररस गरी पठाईने । 

(२) मञ्जरुीनामा गन ेर बामषयक नमवकरण  गने :-  दफा ४ को (क) को (२) बमोमजम मन्जरुीनामा गने र (३) बमोमजम बामषयक नमवकरण गराईने ।  

(३) ऄमभिेख पठाईने:- मध्यम र सामान्य ऄपाङ्गता भएका ्यमिहरुको खाता नम्वबर र मञ्जरुीनामा को १ प्रमत प्रमतमिमप समहत दफा ३ को 

(ख) बमोमजम सहायता रकम मनकाशा हुने समयपवूय नै ऄनसुचूी-२ बमोमजमको ढाँचामा ऄमभिेख राखी  गाईँपामिकामा पठाईन ुपनछे ।  

(४) दफा ४ को (ख) को (३) बमोमजमको ऄमभिेखको अधारमा दफा ३ को (ख) बमोमजम पामिकािे अमथयक सहायता सम्वबमन्धत ऄपाङ्गता 

भएका ्यमिहरुको नाममा रहकेो खातामा मनकाशा गनेछ ।  

पररच्छेद - ४  

५. आस्थणक सहायता उपलब्ध गराउन नसस्कने आधारहरु :-  

(क) मध्यम र सामान्य वगयका ऄपाङ्गता पररचय पत्र ईपिब्ध नभएका ्यमिहरु । 

(ख) महमिहाङ गाँईपामिका मा ऄस्थाइ बसोबास गरेका ्यमिहरु । 

(ग) सरकारी मनकायबाट मनयममत तिब वा पेन्सन पाआरहकेा ्यमिहरु । 

(घ) ऄन्य क्ष ेत्रबाट (जस्तै:- जेष्ठ नागररक, एकि, मवधवा, अमद)  सामामजक सरुक्ष ा भत्ता पाआरहकेा ्यमिहरु  

(ङ) दफा (४) को (क) १ बमोमजम खाता नखोमिएका ्यमिहरु । 

(च) यसै काययमवमध ऄनसुारको ऄनसुचूी १ बमोमजम मञ्जरुीनामा नमिएका वा बामषयक नमवकरण नगररएका ्यमिहरु । 

 

६. नस्वकरण ह न नसक्ने आधारहरु:- 

(क)  ऄनसुचूी १ वमोमजम बामषयक रुपमा नमबकरण नगररएका ्यमिहरु  

(ख) दफा ३ को (ग) वमोमजमको कायय नगरेमा  



(ग ) अमथयक सहायता नमिनको िामग स्व-घोषणा गरेमा  

 

 

७. वारेसनामा तोकी  दताण वा नस्वकरण गनण सस्कने   

मनम्वन ऄवस्थामा अमथयक सहायताको िामग ऄनसुचूी- ३ बमोमजमको वारेशनामा माफय त दताय वा नमवकरण गनय समकनेछ:-  

(क) दताय वा नमवकरणको समयमा मबरामी भएर ऄन्यत्र ैईपचारमा गएको भएमा, 

(ख) अयअजयनको िामग ऄन्यत्रै गएको भएमा, 

(ग ) ऄध्ययनको िामग ऄन्यत्रै गएको भएमा, 

(घ) ऄसिताको कारण अफै ईपमस्थमत हुन नसक्न ेभएमा, 

(ङ) महामारी वा दमैव प्रकोपको कारण ईपमस्थमत हुन नसकेमा, 

यसरी वारेसनामा तोकी नमवकरण गदाय मामथ ईल्िेमखत ऄवस्था हो वा हनै कमयचारीिे बमुझ ऄध्ययन गरी अफु समुनमित भएर मात्र ैगनुयपन ेछ तर 

मामथ ईल्िेमखत गररएको भन्दा ऄन्य कारण पमन ईपमस्थत हुन नसक्ने तर ईि ्यमि  दफा (५) र (६) बमोमजम नभएको समुनमित गरी 

वारेसनामा माफय त नमवकरण गनय समकनेछ । 

पररच्छेद - ५ 

८ . अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रस्तवेदन 

(क) महमिहाङ गाँईपामिकािे यसै काययमवमध ऄनसुार कायय भए नभएको ऄनगुमन मलू्याङ्कन गनय सक्नछे । 

(ख) त्यसरी ऄनगुमन मलू्याङ्कन गदाय काययमवमध मवपररत ठहररएमा स्वयम ््यमिबाट दरुुपयोग भएको रकम पामिकािे ऄसिु ईपर गनछे । 

पररच्छेद - ६ 

९ . स्बस्बध 

(क) ्याख्या गने ऄमधकार:- यो काययमवमधको कुन ैपमन बुदँामा ऄिमि भएमा ्याख्या गन ेसम्वपणुय ऄमधकार महमिहाङ गाईँ काययपामिकािाइ 

हुनेछ ।  

(ख) प्रचमित काननु िागहुुने:- यो काययमवमध ऄनसुार कुनै पमन दफाहरू बामझएको खण्डमा प्रचमित काननु बमोमजम नै िाग ुहुनेछ । 

(ग) संसोधन हुन सक्ने:- यस काययमवमधको कुन ैपमन दफा वा ईपदफाहरु संसोधन वा थपघट गनुय पने भएमा महमिहाङ गाँई काययपामिकािे 

जनुसकैु समयमा संसोधन गनय सक्नछे ।  

  



अनुसूची-१ 

(मध्यम र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यस्िहरुको स्जस्वकोपाजणन तथा थवाथ्य उपचारमा पह ुँचको  लास्ग 

आस्थणक सहायता सम्वन्धी कायणस्वधी - २०७८ दफा (४) को (क) २ सुँग सम्बस्न्धत)  

मञ्जुरीनामा -  पत्र 

अज मममत .........................गतेका मदन ...........................को नामत/नामतनी ...................................को छोरा/छोरी 

महमिहाङ गाँईपामिका वडा न. .......... .....मा स्थाइ रुपमा बसोबास गने म ...........................................िे महमिहाङ 

गाँईपामिकािे मध्यम र सामान्य ऄपाङ्गता भएका ्यमिहरुिाइ मजमवकोपाजयन तथा स्वास््य ईपचारमा पहुचँ पयुायईनको 

िामग ईपिब्ध गराईने अमथयक सहायताको मञ्जरुी पत्रमा हस्ताक्ष र गरेको छु ।  

१. व्यस्िगत स्ववरण 

(क) नाम:- ............................................... (ख) ठेगाना:- महमिहाङ गाँईपामिका वडा नं ............ 

(ग) जन्म मममत :-................................... (घ) ऄपाङ्गता पररचय पत्र:- (१) मध्यम (२) सामान्य  

(ङ) ऄपाङ्गता पररचय पत्र नं. ............................. (च) जारी मममत:- ................................... 

२. तपस्सल बमोस्जमको स्ववरण साुँचो सत्य हो, झुटो भए यसै कायणस्वस्ध बमोस्जम सजाय भोग्न तयार छु भस्न तल 

उल्लेस्खत बुुँदाहरुमा (√) लगाएको छु । 

पस्हलो पटक दताण वा नस्वकरणको लास्ग  

(क) काययमवधी बमोमजम म र पररवारको स्वास््य मबमा गनय र बामषयक नमवकरण गनय मन्जरु छु ।  (    ) 

(ख) म समहू सहकारीमा मनयममत बचत गरर अमथयक बमृद गनय मन्जरु छु ।   (     ) 

(ग) म यसै काययमवमधको दफा ५ ऄनसुारको ्यमिमा पमदयन ।  (     )  

नस्वकरणको लास्ग मातै्र  

(घ) म काययमबधी को दफा ६ ऄन्तरगतको  ्यमि पमदयन ।  (    ) 

३. मन्जुरीनामा पस्हलो पटक दताण गररएको स्मस्त ..................................... 

४ .मन्जुरीनामा नस्वकरण गररएको स्मस्त ............................................... (नस्वकरण गदाण भने)  

मास्थ उल्लेस्खत सम्पुणण स्ववरण मैले अध्ययन गरी, बझुी यस पत्रमा हथतािर गरेको छु । 

वडा समचवको नाम:-     ऄपाङ्गता भएको ्यमिको नाम:-  

हस्ताक्ष र:-                                     हस्ताक्ष र:-  

मममत:-                              मममत:-  

 

                                              कायाणलयको छाप 



 

अनुसूची -२ 

(मध्यम र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यस्िहरुको स्जस्वकोपाजणन तथा थवाथथ उपचारमा पह ुँचको  लास्ग आस्थणक सहायता सम्वन्धी कायणस्वधी - २०७८ दफा (४) को (ख) ३ 

सुँग सम्बस्न्धत) 

मध्यम र सामान्य ऄपाङ्गता भएका ्यमिहरुको मजमवकोपाजयन तथा स्वास््य ईपचारमा पहुचँको  िामग अमथयक सहायता मनकाशा माग फारम । 

िस  अपाङ्गता भएका व्यस्िको 

नाम 

वडा न.  अपाङ्गता 

पररचयपत्रको प्रकार 

पररचय पत्र न.  आस्थणक सहायताको 

लास्ग दताण/ नस्वकरण 

स्मस्त 

बैंकको नाम बैंक खाता नम्बर 

        

        

        

        

        

        

        

मास्थ उल्लेस्खत व्यस्िहरुको स्ववरण सस्हतको अनुसचूी-१ र अपाङ्गता पररचय पत्रको प्रस्तस्लस्प यसै फारमको साथ संलग्न गररएको छ । 

वडा अध्यि को नाम:-           वडा सस्चवको नाम:-  

हथतािर:-                  हथतािर:-  

स्मस्त:-                                  स्मस्त:-  

                                                                   कायाणलयको छाप 



अनुसूची- ३  

(मध्यम र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यस्िहरुको स्जस्वकोपाजणन तथा थवाथथ उपचारमा पह ुँचको  लास्ग आस्थणक 

सहायता सम्वन्धी कायणस्वधी-२०७८ दफा (७)  सुँग सम्बस्न्धत) 

वारेस - पत्र  

्ी वडाध्यक्ष ज्य,ू                                             मममत:-  

महमिहाङ गाँईपामिका 

वडा न. ............. 

  

स्बषय:- आस्थणक सहायताको लास्ग दताण/नस्वकरणको लास्ग वारेस पठाइएको सम्बन्धमा । 

ईपरोि सम्वबन्धमा म महमिहाङ गाँईपामिका वडा न. ......... बस्ने .............................. को नामत/नामतनी 

...................................... को छोरा/छोरी म .......................................... हु ँ । मिैे मममत .............................. गते 

त्यहाँ महमिहाङ गाँईपामिका बाट .................... वगयको ऄपाङ्गता पररचय पत्र मिएको छु । मरेो पररचय पत्र न ................ 

रहकेो छ । म महमिहाङ गाँईपामिकाको ............ वडामा नै स्थाइ रुपमा बसोबास गद ैअआरहकेो साँचो सत्य हो । म मध्यम र 

सामान्य ऄपाङ्गता भएका ्यमिहरुको मजमवकोपाजयन तथा स्वास््य ईपचारमा पहुचँको िामग अमथयक सहायता सम्ववन्धी 

काययमवधी-२०७८ को दफा (५) र (६) बमोमजमको ्यमिमा नपने स्व-घोषणा गनय चाहन्छु ।  

हाि म मबषेश कारणिे (कारण ईल्िेख गने)...............................................................त्यहाँ कायायियमा ईपमस्थत हुन 

नसक्ने भएको हुदँा मरेो सहोदर पररवार/नातेदार/संरक्ष क ....................................... िाइ म पणुय मवश्वास गदयछु र ईहाँ माफय त 

अमथयक सहायताको िामग दताय/नमवकरण गनयको िामग मरेो मन्जरुी साथ वारेस मदएको साँचो सत्य हो भमन मिेै जानी/नजानी 

झटुा मववरण मदएको प्रमामणत भएमा काननु बमोमजम सजाय भोग्न तयार भइ यो वारेस पत्र त्यहाँ कायायियमा पेश गरेको छु ।   

 

        मनवदेकको नाम:- 

        ठेगाना:-  

        हस्ताक्ष र:-  

        सम्वपकय  न. :-  

  



स्नणणय नं. - ३ 

रामष्िय यवूा नीमत, २०७२ र यथु मभजन २०२५ ऄनुसार गणुस्तरीय मशक्ष ाको िामग सावयजमनक मशक्ष ाको सविीकरण, शमैक्ष क 

रुपान्तरण, नवप्रवतयन र ईधमशीिता मवकास गरी शमैक्ष क संस्था माफय त सामामजक रुपान्तरणबाट समदृ्व नेपाि र सुखी नेपािी 

ऄमभयानमा टेवा पयुायईने ईधेश्य मिइ नेपाि सरकार यवुा तथा खिेकुद मन्त्रािय रामष्िय यवुा पररषद द्वारा यस 

गाईँपामिकािाइ सशतय ऄनदुान (रु ५,२५,०००/-) समहत पठाइएको ''एक शमैक्ष क संस्था, एक ईधम काययक्रम'' कायायन्वयनका 

िामग अवश्यक दहेाय बमोमजमको काययमवमध मस्वकृत गरी काययक्रमिाइ कायायन्वयन गने मनणयय गररयो । 

 

प्रथतावना: रामष्िय यवुा नीमत, २०७२ र यथु मभजन २०२५ िे मनदमेशत गरे ऄनसुार ईद्यमशीिता  माफय त् सावयजमनक मशक्ष ाको 

सविीकरणका िामग शैमक्ष क संस्था माफय त "एक शैस्िक सथंथा एक उद्यम कायणिम" िाइ प्रभावकारी रुपमा कायायन्वयन गन ेईद्दशे्यिे 

महमिहाङ गाईँपामिकाद्वारा यो काययमवमध बनाआएको हो । 

१. ससं्िप्त नाम र प्रारम्भ : 

१) यो काययमवमधको नाम एक शमैक्ष क संस्था एक ईद्यम काययक्रम कायायन्वयन काययमवमध,२०७८ रहकेो छ । 

२) यो काययमवमध महमिहाङ गाईँपामिकाको काययपामिका बैठकिे स्वीकृत गरेको मममत दमेख िाग ुहुनछे । 

२. पररभाषा:  

मवषय वा प्रसंगिे ऄको ऄथय निागेमा यस काययमवमधमाः- 

क) "एक शैमक्ष क संस्था एक ईद्यम काययक्रम" भन्नािे पामिका मभत्रका प्रामवमधक तथा ्यावसामयक धार/मशक्ष ा िाग ुभएका वा 

नमनूा सामदुामयक माध्यममक मवद्यािय वा माद्यममक मवद्याियहरुमा ईद्यमशीिता मवकासका िामग सञ्चामित काययक्रम 

सम्वझन ुपदयछ। 

ख) "ईपाध्यक्ष "  भन्नािे महमिहाङ गाईँपामिकाको ईपाध्यक्ष िाइ सम्वझन ुपदयछ । 

ग) "मन्त्रािय"  भन्नािे यवुा तथा खिेकुद मन्त्रािय सम्वझन ुपदयछ । 

घ) "शैमक्ष क संस्था" भन्नािे एक शैमक्ष क संस्था एक ईद्यम काययक्रम िाग ुभएको शैमक्ष क संस्था सम्वझन ुपदयछ । 

ङ) "मवद्याथी ईद्यमी क्िव" भन्नािे एक शैमक्ष क संस्था एक ईद्यम काययक्रम संचािनका िामग गठन गररएको मवद्याथी ईद्यम 

ईद्यमी क्िव सम्वझन ु पदयछ । 

च) "ईद्यम कोष"  भन्नािे एक शमैक्ष क संस्था एक ईद्यम काययक्रम िाग ु भएका शैमक्ष क संस्थामा ईद्यम सञ्चािनका िामग 

स्थामपत कोष सम्वझन ुपदयछ । 

छ) "ईद्यम कोष संचािक समममत" भन्नािे ईद्यमकोष संचािन गन ेसमममतिाइ संम्वझन ुपदयछ। 

ज) "संरक्ष क समममत" भन्नािे एक शैमक्ष क संस्था एक ईद्यम काययक्रमको संरक्ष णका िामग गमठत समममत सम्वझन ुपदयछ । 

झ) "साझेदार संस्था" भन्नािे एक शैमक्ष क संस्था एक ईद्यम काययक्रम संचािनका िामग प्रामवमधक सेवा र सहयोग ईपि्ध 

गराइ साझेदारीमा काम गन ेसंस्था सम्वझन ुपछय । 

ञ) "पवूय मवद्याथी मञ्च" भन्नािे मवगतमा सम्वबमन्धत शैमक्ष क संस्थामा  ऄध्ययन गरी हाि मवमभन्न मनकाय तथा क्ष ेत्रमा रहकेा 

मवद्याथीहरुबाट गठन भएको मञ्च सम्वझन ुपछय । 

ट) "मवज्ञ" भन्नािे सम्वबमन्धत मवषयमा ज्ञान, सीप, ऄनभुव र दक्ष ता भएको ्यमि सम्वझन ुपछय । 

ठ) "मवद्याथी कल्याणका काययक्रम भन्नािे" मवद्याथीको शैमक्ष क ईपिब्धी वमृध्द गने मवद्याथी प्रोत्साहनका काययक्रमहरुिाइ 

सम्वझन ुपछय । 

ड) "प्रामवमधक तथा ्यवसामयक धार" भन्नािे मवद्यािय तहमा (कक्ष ा ९-१२) प्रामवमधक तथा ्यावसामयक मशक्ष ा िाग ुभएका 

मवद्यािय सम्वझन ुपछय । 

ढ) "सामदुामयक मवद्याियमा प्रामवमधक मशक्ष ा भन्नािे" प्रामवमधक मशक्ष ा तथा ्यावसामयक तामिम पररषद ्बाट स्वीकृमत मिइ 

सञ्चािन भएका सामदुामयक माध्यममक मवद्यािय सम्वझन ुपछय । 

ण) "नमनूा मवद्यािय भन्नािे" मशक्ष ा तथा मानव ्ोत मवकास केन्रबाट नमनूा मवकासका िामग छनौट गरेका मवद्यािय साथै 

सम्वबमन्धत प्रदशे सरकार तथा स्थानीय तहिे छनौट गरेका सामदुामयक माध्यममक मवद्यािय सम्वझन ुपछय ।   

३. उदे्दश्य:  

एक शैमक्ष क संस्था एक ईद्यम काययक्रमको  प्रमखु ईद्दशे्य ईद्यमशीिता माफय त सावयजमनक मशक्ष ाको सबिीकरण गनुय हो भने ऄन्य 

ईद्दशे्यहरु दहेायबमोमजम रहकेा छन ्। 



क) शैमक्ष क संस्था माफय त सामामजक रुपान्तरण गन े। 

ख) शैमक्ष क संस्थािाइ ईद्यम गने मसकाइ स्थिको रुपमा मवकास गने । 

ग) सावयजमनक मशक्ष ामा गणुस्तर, नवप्रवतयन तथा ईद्यमशीिता मवकास गरी शमैक्ष क रुपान्तरण गने । 

घ) सावयजमनक मशक्ष ाको सविीकरण गने । 

४ लस्ित शैस्िक सथंथा:  

दशेभररका प्रामवमधक तथा ्यावसामयक धार/मशक्ष ा िाग ु भएका वा नमनूा सामदुामयक माध्यममक मवद्याियहरु तथा सामदुामयक 

माद्यममक मवद्यािय िमक्ष त शैमक्ष क संस्था हुनछेन ्। 

५ उद्यम िेत्र: 

 शैमक्ष क संस्थािे ईद्यम गनय समकने ्यावसामयक क्ष ेत्रहरु दहेाय बमोमजम रहन ेछन ्। 

क) कृमष तथा पशपुंमक्ष मा अधाररत ईद्यम ्यवसाय, 

ख) बन (जमडबटुी, बनपदैावार) मा अधाररत ईद्यम ्यवसाय, 

ग) मवज्ञान तथा सचूना प्रमवमध र संञ्चारमा अधाररत ईद्यम ्यवसाय, 

घ) पययटन प्रवद्धयन (होटि, होमस्टे, ररसोटय) मा अधाररत ईद्यम ्यवसाय, 

ङ) मनमायणमा अधाररत ईद्यम ्यवसाय, 

च) किामा अधाररत ईद्यम ्यवसाय, 

छ) संस्कृमत, सामहत्य सजृना, गीत संमगतमा अधाररत भआ गररने ईद्यम ्यवसाय, 

ज) मवद्याियिे अवश्यकता महससु गरी छनौट गररने ऄन्य ईद्यम ्यवसाय । 

६ स्वद्याथी उद्यमी क्लब:  

१) एक शैमक्ष क संस्था एक ईद्यम काययक्रम िाग ुगररएका मवद्याियमा कक्ष ा ९, १०, ११ र १२ कक्ष ामा ऄध्ययनरत छात्र तथा छात्रा 

दबैुतफय को प्रथम मवद्याथी तथा मवद्याियिे तोकेका ऄन्य ७ जना मवद्याथी समम्वममित १५ सदस्यीय मवद्याथी ईद्यमी क्िब रहनछे । 

२) मवद्याथी ईद्यमी क्िबको काम, कतय्य र ऄमधकार दहेाय बमोमजम हुनेछ । 

क) एक शमैक्ष क संस्था एक ईद्यम काययक्रम सञ्चािन, रेखदखे र ्यवस्थापन गने । 

ख) एक शैमक्ष क संस्था एक ईद्यम काययक्रम संचािनको िामग सररकारवािाहरु सँग सहकायय, समन्वय, साझेदारी गने । 

ग) एक शैमक्ष क संस्था एक ईद्यम काययक्रमको िामग ईपयिु ईद्यम छनौट गन े। 

घ) एक शैमक्ष क संस्था एक ईद्यम काययक्रमको कायययोजना बनाइ िाग ुगने । 

ङ) एक शैमक्ष क संस्था एक ईद्यम काययक्रमको प्रोफाआि बनाइ ऄमभिेख ऄध्यावमधक गन े। 

च) कमम्वतमा वषयको २ पटक ऄमभभावकहरुिाइ सम्वबमन्धत ईद्यमको मवषयमा ऄमभममुखकरण गने । 

छ) ईद्यम कोषबाट थप ईद्यम मवस्तार, ईद्यमशीिता मवकास तथा मवद्याथी कल्याणका काययक्रम गने । 

    ७.  उद्यम कोषको सचंालन: 

१) एक शैमक्ष क संस्था एक ईद्यम काययक्रम िाग ुभएका शैमक्ष क संस्थामा ईद्यम सञ्चािनका िामग स्थामपत ईद्यम कोष रहने छ । ईि 

कोष सञ्चािन गनयको िामग दहेाय बमोमजम ईद्यम कोष सञ्चािक समममत रहन ेछ । 

क) मवद्याियको प्रधानाध्यापक                       -ऄध्यक्ष  

ख) ईद्यमी मवद्याथी क्िबका ऄध्यक्ष                  -सदस्य 

ग) मवद्याियको िेखा हने ेकमयचारी      .               -सदस्य  

२) ईद्यम कोष सञ्चािक समममतको काम कतय्य र ऄमधकार दहेाय बमोमजम हुनेछ । 

क) ईद्यम कोष सञ्चािन, रकम पररचािन र िेखाङ्कन गने । 

ख)  ईद्यम कोषको अम्वदानीबाट मवद्याथी कल्याणका काययक्रम गनेय ५० %  मा नबढन ेगरी रकम मनकासा गने । 

ग) ईद्यम कोषको मवस्तार , संरक्ष ण, संवधयन गने । 

घ) ईद्यम कोषमा जम्वमा भएको रकमको ईच्चतम सदपुयोग गने । 

ङ) ऄन्य अवश्यक कामहरु गन ेगराईन े। 

३) ईद्यम कोषमा दहेाय बमोमजमको रकम जम्वमा गनुय पने । 

क) शैमक्ष क संस्थामा ऄध्ययनरत मवद्याथीका ऄमभभावकहरुवाट ईद्यम गनय बामषयक रुपमा संकमित रकम । 



ख) प्रदशे सरकारबाट प्राप्त ऄनदुान । 

ग) ईद्यमबाट प्राप्त अम्वदानी । 

घ) पवूय मवद्याथी मञ्चबाट ईद्यम सञ्चािनाथय स्वेमच्छक रुपमा प्राप्त रकम । 

ङ) सम्वबमन्धत स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम । 

च) ऄन्य ्यमि संघ संस्थाबाट ऄनदुान स्वरुप प्राप्त रकम । 

४) ईद्यम कोषबाट दहेाय ऄनसुार खचय गनय समकनेछ । ईद्यम कोषको सम्वपणूय अम्वदानी ईद्यम सञ्चािन, मवस्तार तथा प्रवध्दयनमा खचय 

गनुय पनछे । ईद्यम कोषको अम्वदानीको ५० प्रमतशतमा नबढने गरी मवद्याथी कल्याणका काययक्रममा खचय गनय समकनछे । 

८. सरंिक सस्मस्तको गठन : 

१) एक शैमक्ष क संस्था एक ईद्यम काययक्रमको  संरक्ष कका रुपमा दहेाय बमोमजम एक संरक्ष क समममत रहने छ: 

क) मवद्यािय ्यवस्थापन समममतका ऄध्यक्ष               - ऄध्यक्ष  

ख) मवद्यािय रहकेो वडाको वडाध्यक्ष                       - सदस्य 

ग)  मवद्याियको प्रधानाध्यापक                               - सदस्य समचव 

२) संरक्ष क समममतको काम कतय्य र ऄमधकार दहेाय बमोमजम हुनेछ : 

क) ऄमभभावकहरुिाइ काययक्रमको मवषयमा ऄमभममुखकरण गरी ईद्यम कोषमा रकम जटुाईन े। 

ख) एक शैमक्ष क संस्था एक ईद्यम काययक्रमिाइ अवश्यक पने सहयोग जटुाईने । 

ग) मवद्याथी ईद्यमी क्िविाइ ईद्यम सञ्चािनको िामग सबै प्रकारको सहजीकरण , क्ष मता मवकास काययक्रम सञ्चािन गन ेगराईने 

घ) एक शैमक्ष क संस्था एक ईद्यम काययक्रमको समगे्र ऄनगुमन मलू्याङ्कन तथा ईद्यम प्रोफाआि तयार गरी सम्वबमन्धत मनकायमा पेश गनय 

िगाईने । 

९. शैस्िक सथंथा छनौटका आधारहरु: 

१)  दफा ६ मा ईल्िेमखत ईद्यम क्ष ेत्रहरु मध्ये कुन ैएक क्ष ेत्रमा ईद्यम गनय  आच्छुक शैमक्ष क संस्थािाइ ईद्यम सञ्चािन गनयका िामग 

दहेायका छनौटका अधारहरु मनधायरण गररएको छ । 

क्र.सं. छनौटका अधारहरु बढीमा ऄंक 

१ ईद्यम पररयोजना प्रस्ताव ४० 

२ ईद्यम कोष स्थापना भएको १० 

३ ईद्यमी मवद्याथी क्िबको गठन भएको ५ 

४ पवूय मवद्याथी मञ्च गठन भएको ५ 

५ सम्वबमन्धत वडाको मसफाररस ५ 

६ मवद्यािय ्यवस्थापन समममतको प्रमतवध्दता ५ 

७ भौमतक पवूायधार  (पानी, मबजिुी, जग्गा ) २० 

८ माध्यममक तहको मवद्याथी संख्या (९-१२) १० 

२) प्रामवमधक तथा ्यावसामयक धार/मशक्ष ा िाग ुभएका नमनूा सामदुामयक माध्यममक मवद्याियिाआ मवशेष प्राथममकता मदआने छ । 

१०. सचूना प्रकाशन : 

१) एक शैमक्ष क संस्था एक ईद्यम काययक्रममा सहभामगताका िामग महमिहाङ गाईँपामिकाको कायायियबाट आच्छुक शमैक्ष क 

संस्थाहरुको जानकारीका िामग ३० मदन ेसावयजमनक सचूना प्रकाशन गररने छ । 

२) ईपदफा (१) बमोमजम सचूना प्रकामशत भएपमछ एक शैमक्ष क संस्था एक ईद्यम काययक्रम संचािन गनय चाहन े मवद्याियहरुिे 

ऄनसुचूी १ बमोमजमको ढाँचामा मनवेदन र ऄनसुचूी २ बमोमजमको ढाँचामा ईद्यमको ्यावसामयक पररयोजना प्रस्ताव पेश गनुय पने छ । 

३) शैमक्ष क संस्था छनौट समममत: महमिहाङ गाईँ पामिकाको कायायियमा प्राप्त भएका प्रस्ताव र ्यवसामयक योजना मलू्याङ्कन गरी 

छनौट गनय सम्वबमन्धत क्ष ेत्रको मवज्ञ समेत रहन ेगरी कमम्वतमा ३ सदस्यीय समममत माफय त शैमक्ष क संस्था छनौट गनुय पने छ । 

४) शैमक्ष क संस्था छनौट समममतिे मजल्िा यवुा समममतका ऄध्यक्ष िाइ ऄमनवायय रुपमा अमन्त्रण गनुय पने छ । 

५) शैमक्ष क संस्था छनौट समममतको बैठक सम्वबन्धी काययमवमध र छनौट सम्वबन्धी अवश्यक मापदण्ड सो समममत अफैिे मनधायरण गरे 

बमोमजम हुनेछ । 



६) शैमक्ष क संस्था छनौट  समममतिे प्राप्त ईद्यम पररयोजना प्रस्ताव ईपर छानमवन तथा अवश्यकतानसुार मवद्याियहरुको स्थिगत 

ऄनगुमन समते गनय सक्न ेछ । 

११. उद्यम सझंौता:  

१) शैमक्ष क संस्था छनौट समममतबाट छनौट भएका शैमक्ष क संस्था र पामिका मवच तोमकए बमोमजमको ढाँचामा दआु पमक्ष य संझौता 

गररने छ । 

           १२. प्रस्तवेदन: 

१) शैमक्ष क संस्थािे एक शैमक्ष क संस्था एक ईद्यम काययक्रम सञ्चािन गनय गरेको संझौता भएको एक ममहना मभत्र प्रारमम्वभक प्रमतवेदन 

सम्वबमन्धत स्थानीय तहमा पेश गनुय पने छ । त्यसपछी चौमामसक रुपमा मवमत्तय र भौमतक प्रगमत पठाईन ुपने छ । 

           १३. लेखा परीिण:  

१) एक शैमक्ष क संस्था एक ईद्यम काययक्रमको िेखा प्रणािी नपेाि सरकारिे तोकेको ढाँचामा र छुटै्ट राख्न ुपन ेछ । 

२) ईद्यमको अमथयक कारोवारको िेखापरीक्ष ण शैमक्ष क संस्थािे समूचकृत गरेका दतायवािा िेखापरीक्ष क मध्येबाट  गराईन ुपने छ । 

३) िेखा परीक्ष कको प्रमतवेदनिाइ सामामजक िेखापरीक्ष ण गरी सावयजमनक गने दामयत्व सम्वबमन्धत  शैमक्ष क संस्थाको हुनछे । 

१४. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन:  

१) एक शैमक्ष क संस्था एक ईद्यम काययक्रमको ऄनगुमन सम्वबमन्धत ऄमभभावक, मवद्यािय ्यवस्थापन समममत, मशक्ष क ऄमभभावक 

संघ र सम्वबमन्धत स्थानीय तहबाट समेत गररनेछ । यसको ऄमभिेख मवद्याथी ईद्यमी क्िबिे राख्न ुपने छ । 

२) अवश्यकता ऄनसुार प्रदशे सरकार र केन्रीय मनकाय तथा सरोकारवािा पक्ष वाट पमन काययक्रमको प्रभावकाररताका िामग 

ऄनगुमन मनरीक्ष ण र ऄध्ययन समेत गरी पषृ्ठपोषण तथा सझुावहरु मिन सक्ने छ । 

१५. पुरथकार:  

१) गाईँपामिकािे एक शैमक्ष क संस्था एक ईद्यम काययक्रमिाइ प्रभावकारी र नमतजामखुी वनाईन मनम्वन सचूकका अधारमा ईच्चतम 

ऄङ्क हामसि गन ेशैमक्ष क संस्थािाइ नगद परुस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गनय सक्नेछ । 

क) ऄमधकतम रोजगार मसजयनाको ऄवस्था, 

ख) स्थानीय ्ोत र साधनको ऄमधकतम प्रयोग, 

ग) मनयायतमा वमृध्द र अयात प्रमतस्थापनममा टेवा पयुायएको, 

घ) ईत्पादन गररएका सामाग्रीहरुको गणुस्तर, 

ङ) ईद्यम माफय त नव प्रवध्दयन तथा ईद्यमशीिता मवकास, 

च) ऄमभभावक, स्थानीय समदुाय तथा क्ष ेत्रमा पारेका सकारात्मक प्रभाव, 

छ) ईद्यम कोषमा भएको वमृध्दको ऄवस्था, 

ज) कायययोजना ऄनसुार कायय सम्वपादन । 

१६. दण्ड सजाय:  

१) एक शैमक्ष क संस्था एक ईद्यम काययक्रममा छनौट भएको शैमक्ष का संस्थािे प्रस्ताव गररए बमोमजमको संझौतागनय नअएमा त्यस्ता 

शैमक्ष क संस्थािाइ पामिकाबाट सञ्चािन गररने ऄन्य काययक्रममा सहभागी गराआन ेछैन । 

२) शमैक्ष क संस्था सँग सम्वझौता भआसकेपमछ संझौता ऄनसुार गणुस्तरीय कायय सम्वपन्न नगरेमा तथा मदएको बजेट महनाममना गरेमा ईि 

शैमक्ष क संस्थाबाट क्ष मतपमुतय समेत भराइ प्रचमित काननू बमोमजम अवश्यक कारवाही गररनछे ।  

 

१७. स्वस्वध: यस काययमवमध बमोमजम एक शैमक्ष क संस्था एक ईद्यम काययक्रममा अवश्यक सहयोग गनुय सम्वबमन्धत  सबैको कतय्य 

हुनेछ ।  

१८. स्नदेशनको पालना: संघ, प्रदशे तथा स्थानीय सरकारिे मदएको मनदशेनको पािना गनुय पने छ । 

१९. कायणढाुँचा सशंोधन गनण सक्ने: अवश्यकता ऄनसुार गाईँकाययपामिका बाट काययढाचाँ संशोधन गनय समकने छ । 

२०. वाधा अड्काउ फुकाउने: यो काययक्रम कायायन्वयनमा कुनै बाधा अआपरेमा गाईँ काययपामिकाबाट बाधा ऄड्काई फुकाईन 

समकनेछ । 



अनुसूची १ 

(दफा ११ को उपदफा २ सुँग सम्बस्न्धदत) 

एक शैस्िक संथथा एक उद्यम कायणिम सञ्चालन गनण चाहने स्वद्यालयहरुको लास्ग स्नवेदनको ढाुँचा 

्ीमान ्ऄध्यक्ष  ज्य,ू 

महमिहाङ गाईँपामिका, 

पञ्चमी पाँचथर । 

 

महोदय, 

त्यस पामिकाबाट मममत ...............................मा प्रकामशत सचूना ऄनसुार हाम्रो मवद्याियमा " एक शैमक्ष क संस्था एक 

ईद्यम काययक्रम " सञ्चािन गने आच्छा भएकोिे मनम्वन मववरण समहत दहेायका कागजातहरु सम्विग्न गरी यो प्रमाण पेश 

गररएको छ । 

१. मवद्याियको नाम र ठेगाना: 

२. प्रामवमधक तथा ्यावसामयक धार/ मशक्ष ा भए मवषय र नमनूा मवकासको िामग छनौट भएको मममत: 

३. प्रधानाध्यापकको नाम र सम्वपकय  नं: 

४. ईद्यमी मवद्याथी क्िबका ऄध्यक्ष को नाम र सम्वपकय  नं: 

५. ईद्यम गनय चाहकेो ्यावसामयक क्ष ेत्र: 

६. कक्ष ागत मवद्याथी मववरण (कक्ष ा ९-१२): 

७. जग्गा सम्वबन्धी मववरण: 

क. मवद्याियको नाममा रहकेो: 

ख. मवद्याियको हकभोग प्राप्त: 

ग. वतयमान ईपभोगको ऄवस्था: 

घ. भौमतक पवूायधार सम्वबन्धी मववरण: 

१. कक्ष ाकोठा संख्या: 

२. कक्ष ाकोठा ईपभोगको ऄवस्था: 

३. प्रयोगशािाको ऄवस्था: 

४. पानी मवजिुीको ईपिब्धता: 

ङ. ईपिब्ध ऄन्य साधन ्ोतको मववरण: 

च. ईद्यम कोष सम्वबन्धी मववरण: 

१. कोष रहकेो बैंकको नाम: 

२. कोष सञ्चािकहरुको नाम: 

३. खाता नं: 

हस्ताक्ष र                                             हस्ताक्ष र 

ईद्यमी मवद्याथी क्िबको ऄध्यक्ष को नाम:   प्रधानाध्यापकको नाम: 

मममत:                                                  मममत: 

 

नोट: ्यावसामयक पररयोजना प्रस्ताव ऄिग्ग ैपेश गनुय पने छ । 

 

 



ऄनसुचूी २ 

(दफा ११ को ईपदफा २ सँग सम्वबमन्धत) 

्यावसामयक पररयोजना प्रस्तावको नमनूा 

१ ईद्यमको नाम, संमक्ष प्त पररचय ईद्दशे्य: 

क. मवद्याथी ईद्यमी क्िबको नाम: 

ख. ईद्यमको संमक्ष प्त पररचय (ईद्यमको नाम, पषृ्ठभमुी) 

ग. ईद्यमको ईद्दशे्य: 

घ. ईद्यमको क्ष ेत्र: 

ङ. ईद्यमबाट ईत्पादन हुने बस्तकुो नाम: 

२ ईद्यम संचािन हुने स्थान: 

क. प्रदशे: 

ख. मजल्िा: 

ग. गाईँपामिका / न.पा.: 

घ. वडा नं.:  

ङ. टोि: 

३ ईद्यममा संिग्न हुने ऄनमुामनत जनशमि: 

क. छात्रा: 

ख. छात्र: 

ग. जनशमिको प्रामप्त:.....................(स्थानीय स्तर वा वाह्य) 

४ प्रयोग हुने कच्चा पदाथय: 

क. कच्चा पदाथयको नाम: 

ख. ्ोत ( स्थानीय वा बाह्य): 

५ प्रयोग हुने ममेसनरी औजारको मववरण: 

क. नाम: 

ख. ऄनमुामनत िागत: 

ग. ्ोत: .......................(स्थानीय वा बाह्य) 

६ ईद्यमका िामग ऄनुमामनत िागतः 

क. कुि रु: 

ख. चि पुँजी रु: 

ग. ऄचि पुँजी रु: 

घ. ऄचि पुँजीको नाम: 

ङ. अफ्नो िगानी: 

च. बाह्य िगानी: 

७ ईत्पामदत बस्तकुो बजार के्ष त्र 

क. बजारको नाम: 

 (स्थानीय/ मजल्िा/प्रदशे/रामष्िय) 

ख. दरुी: 

ग. ढुवानी खचय: 

घ. िमक्ष त ग्राहकहरु: 

ङ. प्रमतस्पधायको ऄवस्था: 

च. बजार मवकासको संभावना: 



८ ्यवसायबाट हुने ऄनमुामनत अम्वदानी: 

क. जम्वमा वामषयक ऄनमुामनत अम्वदानी रु: 

ख. जम्वमा ऄनमुामनत वामषयक खचय: 

ग. वामषयक ऄनुमामनत नाफा: 

९ रोजगारी पाईने मवद्याथी ऄनुमामनत संख्या ( मवद्याथी ईद्यमी क्िव बाहके) 

क. छात्र: 

ख. छात्रा: 

ग. ऄन्य: 

घ. जम्वमा: 

१० ईद्यम संचािन गनय अवश्यक प्रामवमधक जनशमिको ईपि्धता: 

क. ईपि्ध रहकेो: 

ख. ईपिब्ध नरहकेो: 

११ ऄन्य प्रमवमधको प्रयोग: 

 

१२ ईद्यमको कायायन्वयनको योजना (५ वषयको) 

 

 

स्नणणय नं. - ४ 

अ व २०७८/७९ को मनयममत महईँद ेऄमधवशेन (एघारॏ गाईँसभा) अगामी २०७८ पॏष १६ गते अ्हान भइसकेकोिे ईि 

महईँद े ऄमधवशेन माफय त ऄमघल्िो बजटे ऄमधवेशनबाट मस्वकृत तपमशिका योजना तथा काययक्रमहरु गाईँपामिकाको 

पररवमतयत ऄवस्था, प्राथममकता र अवश्यकतािाइ मध्यनजर गरी मनम्वनानसुारको संशोमधत योजना तथा काययक्रमहरु सभामा 

पेश गने मनणयय गररयो । 

रकमान्तर ह ने  आयोजनाहरुको स्ववरण 

स्स 

नं. 

रकमान्तर ह ने पूवण थवीकृत आयोजनाहरु  स्थवकृत 

स्बस्नयोस्जत 

बजेट 

आयोजना 

सन्चालन ह ने 

थथान 

ठेक्का 

सम्झॏता 

रकम 

 रकमान्तर ह ने 

बाुँकी बजेट  

१ सल्िेरी सभुाङ पञ्चमी कािोपत्रे सडक (साझेदारी अयोजना) ३०००००० गा पा ० ३००००००० 

२ समपरुक बजेट - समघय समपरुक ऄन्तगयत वडा न १ को भवन मनमायण  ८८००००० वडा न १  ५३१४१८८ ३४८५८१३ 

३ समपरुक बजेट - समघय समपरुक ऄन्तगयत वडा न ५ को भवन मनमायण  ८४००००० वडा न ५ ५०८४८८५ ३३१५११६ 

४ खमु्वपाङगैरी सुयोदय अ मव हुदँै देवि जाने मोटरबाटो ियाक ओपन  २००००० वडा न ७  ९५८४२ १०४१५८ 

५ खानीगाँई देमख मामथल्िो माझीगाँई मोटरबाटो ियाक ओपन  २००००० वडा न ७  ९५८४२ १०४१५८ 

६ फुिवुा थापागाँई मचईरीबोटे मो बा ियाक ओपन  ३००००० वडा न ७  १४३७६३ १५६२३७ 

७ सल्िेरी ऄमिेडाडा देमख वडा कायायिय जाने बाटो ियाक ओपन  २००००० वडा न ७  ९५८४२ १०४१५८ 

८ सल्िेरी अिेटार चकु्फारा मिेनी मोटरबाटो ियाक ओपन  ४५०००० वडा न ७  २१५६४५ २३४३५६ 

९ सल्िेरी चॏतारा डाडागाँई मोटरबाटो ियाक ओपन  २००००० वडा न ७  ९५८४२ १०४१५८ 

१० अहािे पाखागाँई खाम्वख ुगडमतर मागय मोटरबाटो ियाक ओपन  २००००० वडा न ७  १७३५६७ २६४३३ 

११ एकचेप्पा कोिबोटे मोटरबाटो ियाक ओपन  २००००० वडा न ७  १७३५६७ २६४३३ 

१२ तम्वफुवा मबचगाईँ गडमतरमागय मोटरबाटो ियाक ओपन  ५००००० वडा न ७  ४३३९१९ ६६०८२ 

१३ एकचेप्पा टंक खनािको घर हुदँै तमोर कररडोर जाने बाटो ट्याक ओपन 

तथा स्तरवमृद्व  
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