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विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र विद्यार्थीहरुलाई उत्पादन र उत्पादकत्ि बढाउन शैक्षिक 
अनसुन्धानात्मक काययक्रम सञ्चालन सम्बन्धी काययविधध, २०७६ 

१. पषृ्ठभधूम 

गण्डकी प्रदेश प्राकृधिक, सााँस्कृधिक एिं परुािाक्षत्िक सम्पदाका वहसाबले प्रचरु सम्भािना भएको प्रदेशको 
रुपमा क्षचधनएको छ ।यहााँ उपलव्ध स्रोि र साधनहरुको समकु्षचि प्रयोग गदै प्रदेशको समवृि हाधसल 
गनय उत्पादन र उत्पादकत्ि बवृिसाँग सम्बक्षन्धि अनसुन्धान र विकासलाई साँगसाँगै लैजान ुआिश्यक छ 
। सरकार र विद्वि िगयहरुको ससुम्बन्ध कायम गदै विधभन्न विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा अध्ययनरि 
प्रदेशधभत्र िसोिास गने विद्यार्थीहरुलाई सामाक्षजक विकास मन्त्रालयको आिश्यकिा र भविष्यसाँग 
जोधडएका नीधि िर्था काययक्रम  अन्िगयिका निप्रिियनात्मक कायय िर्था क्षशिा‚ स्िास््य‚ श्रमरोजगार, 

मवहला िर्था बालिाधलका, अपाङ्गिा र जेष्ठ नागररक, यिुा िर्था खेलकूद, भाषा साँस्कृधि र परुाित्त्ि  जस्िा 
प्रदेश समवृिका सम्िाहकसाँग सम्िक्षन्धि विषयिस्िमुा आधाररि अध्ययन अनसुन्धानमा उच्च क्षशिाको 
स्नािकोत्तर िहमा अध्ययन गने विद्यार्थीलाई संलग्न गराई उनीहरुलाई अध्ययन िर्था खोजमूलक 
अनसुन्धानमा प्रोत्सावहि गराई अनसुन्धानबाट प्राप्त नधिजा मन्त्रालयको आगामी नीधि धनमायण र 
काययक्रम कायायन्ियनमा समेि उपयोगी हनुे भएकाले यस्िा अनसुन्धानात्मक काययहरु सञ्चालन गनय 
आिश्यक भएकोले प्रदेश सरकार, सामाक्षजक विकास मन्त्रालयबाट यो काययविधध स्िीकृि गररएको छ । 

२. काययक्रमको उद्दशे्य : उत्पादन र उत्पादकत्ि िवृिका िेत्रहरु पवहचान गरर अनसुन्धान गने ।  

३. स्िीकृि बजेट िर्था शीषयक : काययक्रम सञ्चालनका लाधग काययक्रम खचय बजेट उपशीषयक नं. 
35000011 को खचय शीषयक नं. २२५२२ बाट खचय हनुे गरी रु. ९,००,०००।०० (नौ लाख) 
विधनयोजन गररएको छ । 

४. सम्पन्न गनुयपने वक्रयाकलापहरु 

४.१ उत्पादन र उत्पादकत्ि िवृि गनय सहयोग पगु्ने शीषयक छनौट गरी मानविकी, स्िास््य‚ क्षशिा र 
विज्ञानमा स्नािकोत्तर िह अध्ययन गने गण्डकी प्रदेशमा स्र्थायी बसोिास भएका विद्यार्थीहरुसाँग ३० 
ददनको साियजधनक सूचना मार्य ि ्प्रस्िाि माग गने, 

४.२ अनसुन्धानको शीषयक अनसूुची- १ मा उक्षललक्षखि िेत्रहरुसाँग सम्बक्षन्धि हनुपुने छ । 

४.३ अनसुन्धान प्रस्िािको ढााँचाको नमूना अनसूुची- २ मा व्यिस्र्था भए बमोक्षजमको हनुेछ । 

४.४ विद्यार्थीले पेस गने प्रस्िािमा सम्बक्षन्धि विषय विज्ञले धनदेशन गने प्रधििििा समेि संलग्न गरेको 
हनुपुने, 
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४.५ प्रस्िाि छनौटको लाधग धनम्नबमोक्षजमको सधमधि रहने, 

क) शैक्षिक योजना िर्था अनसुन्धान महाशाखाको प्रमखु- अध्यि  

ख) प्रदेश नीधि िर्था योजना आयोगका उपाध्यिले िोकेको आयोगको प्रधिधनधध – सदस्य   

ग) प्रमखु सक्षचबले िोकेको मखु्यमन्त्री िर्था मन्त्रीवपरषदको काययलयको प्रधिधनधध- सदस्य 

सधमधिमा आिश्यकिा अनसुार विज्ञहरुलाई आमन्त्रण गनय सवकनेछ । 

४.६ प्रस्िाि मूलयाङ्कनका आधारहरु अनसूुची- ३ मा उललेख भए बमोक्षजमको हनुेछ । 

४.७ सम्बक्षन्धि विद्यार्थीहरुसाँग सम्झौिा गने,  

४.८ सम्झौिा बमोक्षजम बढीमा ३०% रकम पेश्की उपलव्ध गराउने, 

४.९ सम्झौिा भए बमोक्षजम अनसुन्धान कायय सञ्चालन हनुे, 

४.१० एउटा स्िीकृि अनसुन्धान प्रस्िािका लाधग अनसुन्धानको प्रकृधि अनसुार िढीमा रु ३० हजारसम्म 
उपलव्ध गराइन।े 

५. काययक्रमको अनगुमन: काययक्रमको अनगुमन मन्त्रालयबाट गररनेछ । 

६. रकम भकु्तानीका लाधग पेश गनुयपने आिश्यक कागजािहरु 

क) सम्झौिा पत्र 

ख) अनसुन्धानसाँग सम्बक्षन्धि कागजािहरु एिं र्ोटोहरु 

ग) अनसुन्धान प्रधििेदन 
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अनसूुची- १ 

(दर्ा ४.२ साँग सम्बक्षन्धि) 

अनसुन्धानका िते्रहरु 

क) क्षशिा िर्य  
 

१. शैक्षिक ि्याङ्क,  

२. बालमैत्री शैक्षिक पूिायधारको अिस्र्था र सधुारका उपायहरु 

३. खेलकूद, सवङ्गि विशेष विद्यालय विकासको सम्भािना 
४. प्राविधधक क्षशिा िर्था  व्यािसावयक िाधलम सञ्चालन गने विद्यालयहरुमा पूिायधारको अिस्र्था 
५. विशेष क्षशिामा अध्ययनरि विद्यार्थीको लाधग सीप विकास िाधलमको सम्भािना 
६. स्र्थाधनय िहमा शैक्षिक योजना धनमायण र कायायन्ियनमा प्रदेशको भधूमका 
७. मािभृाषामा क्षशिा र स्र्थानीय पाठ्यक्रम धनमायण र प्रयोगको अिस्र्था 
८. सीप विकास िाधलमका सम्भाविि विषयहरु 

९. सामदुावयक विद्यालयद्वारा सञ्चाधलि बस सेिाको प्रभािकाररिा 
 

ख) सामाक्षजक विकास िर्य  
 

१. विद्यालयमा लैवङ्गक भेदभािको अिस्र्था 
२. जेष्ठ नागररक आश्रम 

३. बालगहृ व्यिस्र्थापनमा देक्षखएका समस्याहरु 

४. लाग ुपदार्थय दूव्ययसन न्यधुनकरणमा सरोकारिालाहरुको भधूमका 
५. बाल वििाह न्यधुनकरणमा प्रदेशको भधूमका 

 

ग) यिुा िर्था खेलकूद 

 

१. यिुाहरुको खेलकूदमा सहभाधगिा र योगदानको अिस्र्था 
२. यिुाहरुको उद्यम र रोजगारीमा आिििा 
३. प्रदेशका सम्भािना बोकेका मखु्य खेलहरु 

४. खेल पययटन र साहधसक खेल 

 

घ) भाषा, सावहत्य र परुाित्त्ि 

 

१. भाषा, सावहत्यको विकासमा योगदान ददनेहरुको पवहचान 

२. भाषा, सावहत्य सम्बन्धी वक्रयाकलापहरुको अिस्र्था 
३. परुािाक्षत्िक एिम ्सााँस्कृधिक सम्पदाहरुको पवहचान र संरिण 
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ङ) स्िास््य िर्य  
१. स्िास््य िीमाको प्रभािकाररिा 
२. खोप सेिाको पहुाँच र उपभोग 

३. नसने रोगको अिस्र्था 
४. खानाको स्िच्छिा र स्िास््यमा यसको असर 

५. स्िास््यजन्य र्ोहरमैलाको व्यिस्र्थापन 

६. मलेररया धनिारणको अिस्र्था र चनुौधि 

७. पोषणयकु्त खाद्य पदार्थयको उपभोगको अिस्र्था 
८. िरकारी र र्लरू्लमा विषाक्त पदार्थयको प्रयोग र त्यसको मानि स्िास््यमा असर 

९. डेङ्गु रोगको महामारी र िािािरणीय प्रभाि 
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अनसूुची- २ 

(दर्ा ४.३ साँग सम्बक्षन्धि) 

अनसुन्धान प्रस्िािको ढााँचाको नमूना 
१. शीषयक (Title) 
२. काययकारी सारांश (Abstract) 

३. समस्याको कर्थन (Statement of the Problem) 

४. अनसुन्धानको प्रश्न र प्रस्िाि (Purpose and Research Question) 
५. औक्षचत्य (Rationale) 
६. सैिाक्षन्िक ढााँचा/दृविकोण (Theoritical framework/Prospectives) 
७. अनसुन्धान विधध (Research Methodology) 
८. प्रासवङ्गक समस्या/मदु्दा (Ethical issues) 
९. समयसीमा (Timeline) 
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अनसूुची- ३ 

(दर्ा ४.६ साँग सम्बक्षन्धि) 

प्रस्िाि मूलयाङ्कनका आधारहरु 

१. अनसुन्धान समस्यासाँग सम्बक्षन्धि शीषयक - १ अङ्क 

२. अनसुन्धानको धनष्कषयबाट नीधि धनमायण र कायायन्ियनमा सहयोग पगु्ने अिस्र्था -  ४ अङ्क 

३. अनसुन्धानबाट प्राप्त हनुे लाभ - २ अङ्क 

४. अनसुन्धान विधध - १ अङ्क 

५. समग्रमा प्रस्िािको सान्दधभयकिा - २  अङ्क 

जम्मा - १०  अङ्क 
 
 

 


