शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट
सञ्चालन हन
ु े शिक्षा, विज्ञान प्रविति िथा भाषा, सं स्कृति र पुराित्त्ि
सं रक्षण सम्बन्त्िी स्िीकृि काययक्रम िथा बिेट कायायन्त्ियन
मापदण्ड, २०७८
माननीय मन्त्रीस्िरीय तनणययबाट तमति
२०७८/०५/ २३ मा स्िीकृि ।

आ.ि. २०७८/०७९

प्रदे ि सरकार

शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय
गण्डकी प्रदे ि, पोखरा, नेपाल
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खण्ड- एक: पररचय िथा उद्देश्य
1.1

पररचय:

प्रदे ि सरकारले आफ्ना नीति तनयमको अविकार गदै सङ्घ र स्थानीय िहसाँग समन्त्िय गरी आफ्ना काययक्रम
कायायन्त्ियन गदै आएको छ । काययक्रम कायायन्त्ियन गने क्रममा काययक्रमलाई तनयतमि, पारदिी, सरल,
उिरदायी, ििार्दे ही िथा औशचत्यपूणय एिं प्रभािकारी िररकाले सम्पादन गदै अपेशक्षि गुणस्िरीय पररणाम प्राि
गनयका लातग प्रदे ि सरकारबाट िारी भएको बिेट िथा काययक्रम कायायन्त्ियन सम्िन्त्िी एकीकृि काययविति,
२०७७ को अतिनमा रही शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय बाट "काययक्रम
िथा बिेट कायायन्त्ियन मापदण्ड २०७८" स्िीकृि गररएको छ ।
1.2

उद्देश्य:
क) आ.ि. २०७८/०७९ को िावषयक विकास काययक्रमहरु सहि र सरल िररकाले सम्पादन गने,
ख) काययक्रम कायायन्त्ियनमा एकरुपिा र गुणस्िरीयिा कायम गने,
ग) काययक्रम कायायन्त्ियनमा आतथयक पारदशियिा िथा तमिव्यवयिा कायम गने ।

1.3

शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय अन्त्िरगिका शिक्षा, सं स्कृति,
विज्ञान प्रविति िर्यका महािाखा, तनदे िनालय, िातलम केन्त्र

र मािहिका तनकायहरु

१) िैशक्षक योिना िथा विज्ञान प्रविति महािाखा
२) उच्च शिक्षा िथा सं स्कृति महािाखा
३) शिक्षा विकास तनदे िनालय
४) शिक्षा िातलम केन्त्र
५) शिल्लामा ११ िटा सामाशिक विकास कायायलयहरु
1.4

काययक्रम सञ्चालन सम्बन्त्िी व्यिस्था

काययक्रम सञ्चालन गदाय प्रचतलि साियितनक खररद सम्बन्त्िी कानुन, आतथयक काययविति िथा वििीय
उिरदावयत्ि ऐन, २०७६, आतथयक काययविति िथा वििीय उिरदावयत्ि तनयमािली, २०७७ िथा प्रदे ि सरकार,
गण्डकी प्रदे िद्वारा स्िीकृि खचयको मापदण्ड,२०७५ एिम् बिेट िथा गण्डकी प्रदे ि सरकारद्वारा िारी
काययक्रम कायायन्त्ियन सम्िन्त्िी एकीकृि काययविति, २०७७ मा भएको व्यिस्था बमोशिम हुनेछ । प्रचतलि
कानुनसाँग यो मापदण्ड बाशिएमा बाशिएको हदसम्म प्रचतलि कानुन लागु हुनेछ ।

1.5

काययक्रम कायायन्त्ियन गदाय ध्यान ददनुपने पक्षहरु:
१.

हरे क काययक्रमको ियारी िथा सञ्चालन गनुय पूि य यो मापदण्ड राम्ररी अध्ययन गनुप
य नेछ ।

२.

यस मापदण्डमा उशल्लशखि कुरालाई पालना गरी प्रभािकारी रुपमा कायायन्त्ियन गने गराउने
शिम्मेिारी कायायलय प्रमुखको हुनेछ र कायायन्त्ियनमा समन्त्ियकारी भूतमका काययक्रमको
शिम्मेिार व्यशिको हुनेछ ।

३.

काययक्रम िुरु गनुय पूि य कायायलयमा बैठक बसी काययक्रम सञ्चालन प्रवकया, सहभागी सं ख्या,
श्रोि व्यशि, सहिकिाय, काययक्रम सञ्चालन हुने तमति, समय र स्थान िथा अन्त्य आिश्यक
वििरण सवहिको अििारणा पर िमोशिम तनणयय गराई कायायलय प्रमुखबाट पूि य स्िीकृि
गराएर काययक्रम सञ्चालन गनुय पदयछ ।

४.

काययक्रम सञ्चालन गदाय कायायलय प्रमुख, लेखा प्रमुख र काययक्रमको शिम्मेिारी प्राि
कमयचारीको समन्त्ियमा सञ्चालन गनुय पनेछ ।

५.

यस मापदण्ड अनुसार काययक्रम सञ्चालन गदाय गण्डकी प्रदे ि सरकारबाट िारी भएका
काययविति, मापदण्ड र तनदे शिकाको हकमा सोही अनुसार र अन्त्यको हकमा नेपाल सरकार
शिक्षा तबज्ञान िथा प्रविति मन्त्रालय¸ शिक्षा िथा मानि श्रोि विकास केन्त्र र सम्बशन्त्िि
तनकायहरुबाट िारी भएका काययविति, मापदण्ड र तनदे शिकालाई आिार मानी

सञ्चालन गनुय

पनेछ ।
६.

िोवकएको चौमातसक तभर काययक्रम सञ्चालन गनुय पनेछ। यदद समयमा कुनै काययक्रम
सञ्चालन गनय नसवकएमा कारण सवहिको वििरण समयमै उपलब्ि गराउनु पनेछ ।

७.

यस आ. ि. को आतथयक दावयत्ि आगामी आ. ि. मा सने गरी काययक्रम सञ्चालन गनय पाइने
छै न ।

८.

सम्पाददि वक्रयाकलापको आन्त्िररक र िाह्य लेखा परीक्षण गराउने दावयत्ि सम्बशन्त्िि
कायायलय प्रमुख र लेखा प्रमुखको हुनेछ। यस काययमा सहयोग गनयको लातग सम्बशन्त्िि
कमयचारी शिम्मेिार रहनेछ।

९.

गण्डकी प्रदे ि, अथय मन्त्रालयबाट िारी भएको बिेट कायायन्त्ियन मागयदियन, २०७८/७९ को
पूणय पालना गनुप
य नेछ । साियितनक खचयमा तमिब्यवयिा र प्रभािकारीिा कायम गने नीतिगि
मागयदियन, २०७५ समेि अनुिरण गनुप
य नेछ ।

१०.

ु ै लेशखएको भए पतन स्िीकृि िावषयक काययक्रमहरु सञ्चालन गदाय
यस मापदण्डमा अन्त्यर िेसक
गराउाँ दा बिेटको पररतितभर रही प्रचतलि साियितनक खररद सम्बन्त्िी कानुन, गण्डकी प्रदे ि
सरकारको खचय मापदण्ड २०७५, भ्रमण खचय तनयमािली २०६४ को पररिीतभर रही
काययक्रम सञ्चालन गनुय पनेछ ।

११.

काययक्रमको मुख्य मुख्य उपलशव्ि र
वििीय प्रगति रुपमा ियार गनुय पनेछ ।

मातसक¸ चौमातसक र िावषयक रूपमा भौतिक िथा

१२.

यस

मापदण्डमा

तनिायररि

काययक्रमहरु

कायायन्त्ियनका

लातग

मन्त्रालयले

मािहिका

तनकायलाई शिम्मेिारी ददन सक्नेछ ।
१३.

यस मापदण्डको विषयिस्िु िा कुनै विषयमा अस्पष्ट भएमा शिक्षा¸ सं स्कृति¸ विज्ञान प्रविति
िथा सामाशिक विकास मन्त्रालयसाँग सम्पकय गरी स्पष्ट हुनपु नेछ ।

१४.

मन्त्रालय र मािहिका तनकायहरुिाट अनुदान प्राि गने विद्यालय¸क्याम्पस िथा अन्त्य सं घ
सं स्थाहरुले िील भरपाई र स्ररेस्िा अद्याितिक रुपमा राशख तनयमानुसार िावषयक लेखा पररक्षण
गराउनुपनेछ ।

नोट : प्रचतलि आतथयक ऐन, तनयमािली र काययविति सं िोिन िा िारी भएमा सोही बमोशिम
काययक्रम सञ्चालन गनुप
य ने छ ।

खण्ड- दुई: िावषयक विकास काययक्रम र कायायन्त्ियन
(क)
2.1

मन्त्रालय िर्य

शिक्षा क्षेरका काययक्रम व्यिस्थापन, अनुगमन एिम् मूल्याङ्कन
खचय िीषयक

इकाई

२२५२२

पटक

वितनयोशिि ििेट

लक्ष्य

चौमातसक अिति

(रु.हिारमा)
१००

िीषयक

पवहलो, दोस्रो र िेश्रो चौमातसक

वििरण

मन्त्रालय

र

मािहिका

तनकायहरुले

कायायन्त्ियन

गने

िावषयक

विकास

काययक्रमहरु छनौट¸ कार्यक्रम कार्ायन्वर्न मापदण्ड ननमायण¸कार्यक्रम छनौट
१.

तथा

पररचय

मूल्याङ्कन गनय¸

काययक्रम

कायायन्त्ियनमा

एकरुपिा¸

तनयतमििा

र

प्रभािकारीिा ल्याउन िथा अनुगमनको समयमा कायय क्षेरमा नै आिश्यक
सहयोग पुयायइ काययक्रम कायायन्त्ियनमा सुिार ल्याउन यो काययक्रम समािेि
गररएको हो ।

२.
३.
४.

काययक्रमको

काययक्रम कायायन्त्ियनको अिस्था पवहचान गरी कायायन्त्ियनमा प्रभािकारीिा ल्याउने ।

उद्देश्य

काययक्रम

कायायन्त्ियन गने
बिेट िााँडर्ााँट

शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय
बैठक भिा‚ दै .भ्र.भ.‚ आिेिािे खचय‚ खािा‚ खाना िथा प्रतििेदन लेखन
• मन्त्रालय र मािहिका तनकायले कायायन्त्ियन गने काययक्रमहरुको अिस्था अनुगमन

५.

सञ्चालन

वक्रयाकलाप

गररने

गरी थप प्रभािकारीिा ल्याउन िथा आिश्यक पृष्ठपोषण प्रदान गनय अनुगमन
मूल्याङ्कन गने ।

• िावषयक विकास काययक्रममा सं स्था छनौट नभएका अथायि एकमुष्ठ बिेट भएका
काययक्रमहरुको प्रस्िाि छनौट गरी काययन्त्ियनको व्यिस्था तमलाउने ।

६.
७.
८.

अपेशक्षि प्रतिर्ल
पेि गनुप
य ने

कागिािहरु
अनुगमन

• काययक्रम कायायन्त्ियनमा प्रभािकारीिा आउने ।
• तनणयय पुशस्िका

• बैठक भिा िथा दै तनक िथा भ्रमण खचयका बील भरपाईहरु
• प्रतििेदन ।

शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय

2.2

प्रादे शिक शिक्षा नीति, योिना, ऐन, तनयम, तनदे शिका, मापदण्ड र काययविति ििुम
य ा
खचय िीषयक

इकाई

लक्ष्य

२२५२२

पटक

१

िीषयक

वितनयोशिि ििेट
(रु.हिारमा)
१००

चौमातसक अिति
पवहलो र िेश्रो चौमातसक

वििरण
सं घीयिा कायायन्त्ियनसाँगै प्रदे ि सरकारले आफ्ना काम कारिाहीहरुलाई पारदिी,
ििार्दे ही र व्यिशस्थि रुपमा सञ्चालन गरी सेिा प्रिाह एिं तनणयय प्रवक्रयालाई
सरलीकृि गनय वितभन्न नीति, तनयम, तनदे शिका, काययविति, मापदण्ड लगायिका कानूनी

१.

आिार ियार गदै आएको छ । शिक्षा क्षेरमा िैशक्षक गुणस्िर अतभिृवि, सेिा प्रदायक

पररचय

सं स्थाहरुको तनयमन र काययक्रम कायायन्त्ियनमा एकरुपिा ल्याई उिरदायी, तमिव्ययी,

सहभातगिामूलक समािेिीकरणको नीति अबलम्बन गरी पितिगि रुपमा विकास गनय
वितभन्न िैशक्षक नीति, तनयम िथा मापदण्ड ियार गनय साथै शिक्षा क्षेर योिना तनमायण र
अध्याितिक गरी कायायन्त्ियनमा ल्याउन आिश्यक भएकोले यो काययक्रम समािेि
गररएको हो ।

२.
३.
४.

काययक्रमको

शिक्षा सम्बन्त्िी नीति, ऐन, तनयम, काययविति, तनदे शिका र मापदण्डका साथै शिक्षा क्षेरको

उद्देश्य

आितिक योिना ििुम
य ा गरी कायायन्त्ियन गने ।

काययक्रम

कायायन्त्ियन गने
बिेट िााँडर्ााँट

शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय
बैठक भिा‚ दै .भ्र.भ.‚ आिेिािे खचय‚ खािा‚ खाना िथा प्रतििेदन लेखन
• बैठक िथा छलर्ल एिम् अतभमुखीकरण काययक्रम सञ्चालन¸

५.

सञ्चालन

वक्रयाकलाप

गररने

• विज्ञ समूह गठन,

• कायय ििय तनमायण गने,
• कायय शिम्मेिारी ददने,

• प्रतििेदन ियार पाने/नीतिगि दस्िािेि स्िीकृिीका लातग पेि गने ।
६.

७.

८.

अपेशक्षि प्रतिर्ल

पेि

कागिािहरु
अनुगमन

गनुप
य ने

• ऐन, नीति, तनयम, काययविति, मापदण्ड एिम् शिक्षा क्षेरको आितिक योिना ियार
भएको हुनेछ ।

• काययटोली गठन भएका कागिािहरु,
• बील भरपाईहरु

• बैठकका तनणयय प्रतितलपी,
• प्रतििेदन ।

शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय

2.3

स्थानीय पाठ्यक्रम तनमायण र कायायन्त्ियनमा स्थानीय िहलाई सहिीकरण
खचय िीषयक

२२५२२

इकाई
पटक

वितनयोशिि

लक्ष्य

ििेट

(रु.हिारमा)

१

िीषयक

चौमातसक अिति

२००

पवहलो र िेस्रो चौमातसक

वििरण
पाठ्यक्रम समग्र शिक्षा प्रितिको मागयदियक एिम् गतििील योिना हो ।
स्थानीय आिश्यकिा र पररिेिलाई सम्बोिन गने गरी स्थानीय पाठ्यक्रम

िथा पाठ्यसामग्री विकास गनय आिश्यक छ । यस काययमा स्थानीय िहमा
१.

क्षमिा विकास र विज्ञहरुिाट सहशिकरण गरी मािृभाषा/स्थानीय विषयको

पररचय

पाठ्यक्रम तनमायण काययलाई उद्देश्यमूलक बनाउन िथा राविय पाठ्यक्रम
प्रारूप,

२०७६

को

ममय िमोशिम

स्थानीय

पाठ्यक्रम

तनमायण

गरी

कायायन्त्ियनमा ल्याउने काययमा सघाउ पुर्याउन आिश्यक भएकोले यो
काययक्रम समािेि गररएको हो ।
२.
३.
४.

• स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम ियार गनय स्थानीय िहको क्षमिा विकास र

काययक्रमको उद्देश्य
काययक्रम
गने

प्रावितिक सहयोग गने ।

कायायन्त्ियन • शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय र
स्थानीय िहहरु

• बैठक भिा‚ स्टे िनरी‚ दै .भ्र.भ.‚ आिेिािे खचय‚ खािा‚ खाना‚ प्रतििेदन

बिेट िााँडर्ााँट

लेखन िथा सम्पादन

• स्थानीय िहहरुबाट माग सङ्कलन र छनौट

• स्थानीय िहको आिश्यकिा र पररिेि पवहचान गरी स्थानीय िहमा

५.

सञ्चालन

वक्रयाकलाप

गदठि पाठ्यक्रम तनमायण सतमतिलाई विज्ञ सतमतििाट सहिीकरण

गररने • विज्ञ

सतमतिको

सहभातगिामा

स्थानीय

छलर्ल/अन्त्िरवक्रया काययक्रम सञ्चालन

िहमा

सरोकारिालाहरुसाँग

• पाठ्यक्रम/पाठयपुस्िकको मसौदा ियारीका लातग स्थानीय िहलाई
स्थलग िथा अन्त्य प्रावितिक सहयोग उपलव्ि गराउने

• मस्यौदा तनमायण
६.

अपेशक्षि प्रतिर्ल

७.

पेि गनुप
य ने कागिािहरु

८.

अनुगमन गने तनकाय

• स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम िथा पाठ्यपुस्िक ियार भई कायायन्त्ियनमा
आएको हुने ।

• पाठ्यकम ियारी समूह गठन भएका कागिाि,

• बैठकका तनणयय प्रतितलपी/सहिीकरणको उपशस्थति

• पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्िक/पाठ्यसामग्रीका मसौदाहरु ।
शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय

पाठ्यक्रम कायायन्त्ियन सम्बन्त्िी प्रशिक्षक प्रशिक्षण

2.4

खचय िीषयक

इकाई

लक्ष्य

२२५२२

पटक

१

िीषयक

वितनयोशिि ििेट

चौमातसक अिति

(रु.हिारमा)
६००

पवहलो चौमातसक

वििरण
राविय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ िमोशिम िैशक्षक सर २०७७ दे शख दे िैभर
योिनािि रुपमा नयााँ पाठ्यक्रम कायायन्त्ियनमा आएको छ। िैशक्षक िर
२०७८ मा कक्षा ४‚ ७ र ९ मा नयााँ पाठ्यक्रम कायायन्त्ियन हुने भएकोले

१.

सो को सम्िशन्त्िि शिक्षकहरुलाई अतभमुशखकरण/प्रिोतिकरण गनुय आिश्यक

पररचय

छ । यस काययका लातग पाठ्यक्रम विकास केन्त्र, सानोदठमी भिपुरसाँग
समन्त्िय गरी प्रदे ि िहिाट शिल्लागि प्रशिक्षक ियारी िथा स्थानीय
िहहरुिाट

शिक्षक

अतभमुशखकरण/प्रिोतिकरण

भएकोले प्रदे ि िहका लातग

काययक्रम

सञ्चालन

हुने

नयााँ पाठ्यक्रम कायायन्त्ियन प्रशिक्षक प्रशिक्षण

काययक्रम समािेि गररएको हो।
२.
३.
४.

काययक्रमको उद्देश्य
काययक्रम

कायायन्त्ियन

गने मन्त्रालय

• पाठ्यक्रम कायायन्त्ियनका लातग शिल्ला प्रशिक्षक ियार गने
• शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय
स्टे िनरी‚ दै .भ्र.भ.‚ िातलम काययक्रम व्यिस्थापन, खािा‚ खाना‚ प्रतििेदन

बिेट िााँडर्ााँट

लेखन िथा सम्पादन

• पाठ्यक्रम विकास केन्त्र, सानोदठमी भिपुरसाँग समन्त्िय गरी प्रशिक्षक
५.

प्रशिक्षणको योिना िनाउने,

सञ्चालन गररने

• शिल्लागि रुपमा सहभागी छनौट िथा काययक्रम ियारी,

वक्रयाकलाप

• प्रशिक्षण सामग्री ियारी र प्रशिक्षण काययक्रम सञ्चालन,
• प्रतििेदन ियारी र अनुगमन ।

६.
७.
८.

अपेशक्षि प्रतिर्ल
पेि

कागिािहरु

गनुप
य ने

अनुगमन गने तनकाय

• नयााँ पाठ्यक्रम प्रिोतिकरणका लातग प्रशिक्षक ियार हुने ।
• काययक्रम सञ्चालनसाँग सम्बशन्त्िि कागिािहरु एिम् विल भरपाईहरु ।
• शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय

2.5

एस.ओ.एस. हमयन माइनर विद्यालय पोखरा 15 मा अध्ययनरि लशक्षि समूहका
बालबातलकाहरुलाई छारिृशि अनुदान तनरन्त्िरिा
खचय िीषयक

इकाई

२६४१३

पटक

िीषयक

वितनयोशिि ििेट

लक्ष्य

चौमातसक अिति

(रु.हिारमा)

१

६०००

पवहलो चौमातसक

वििरण
एस.ओ.एस. हमयन माइनर विद्यालय पोखरा 15 ले अतभभािक विवहन, असहाय,
िोशखममा रहे का, सामाशिक, आतथयक एिं सांस्कृतिक कारणले विभेदमा परे का

१.

बालिातलकाहरुको सं रक्षणसाँगै शिक्षा प्राि गने अतिकारलाई प्रत्याभुि गदै पठनपाठन

पररचय

काययमा सहयोग गदै आएको छ । उि सं स्थामा बसी एस.ओ.एस. हमयन माइनर

मा. वि. पोखरा १५ मा अध्ययनरि लशक्षि समूहका बालबातलकाहरुका लातग
छारिृशि अनुदान प्रदान गरी उनीहरुको पढ्न पाउने अतिकार प्रत्याभुि गने
काययलाई तनरन्त्िरिा ददन यो काययक्रम राशखएको हो ।

२.

३.
४.

काययक्रमको उद्देश्य
काययक्रम

कायायन्त्ियनमा सं लग्न
हुने सं स्था

बिेट िााँडर्ााँट

• लशक्षि

समूहका

प्रत्याभुि गने ।

बालबातलकाहरुले

तसकाइलाई

तनरन्त्िरिा

पाउने

अतिकार

शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय िथा एस.ओ. एस.
हमयन माइनर मा.वि., पोखरा
छारिृशि रकम
• लशक्षि बालबातलकाहरुको र्ोटो सवहिको प्रमाशणि वििरण माग गने‚

५.

सञ्चालन

वक्रयाकलाप

गररने

• विद्याथीले प्राि गने छारिृशि रकम सवहिको प्रस्िाि माग गने‚
• विद्यालयसाँग सम्िौिा गने‚

• लशक्षि बालबातलकाहरुलाई विद्यालयको माग र प्रस्िाि बमोशिम २ वकस्िामा
अनुदान रकम तनकासा ददने ।

६.

अपेशक्षि प्रतिर्ल

• बालबातलकाहरुको पठनपाठन तनरन्त्िरिा भएको हुने।
• कायययोिना सवहिको माग तनिेदन‚

७.

पेि गनुप
य ने

कागिािहरु

• विद्याथीले छारिृशि िुिेको सक्कल भरपाई‚

• विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिले छारिृशि प्राि गरी सदुपयोग गने प्रतििििा
सवहिको तनणयय एिम् छारिृशि वििरण भए पतछ कायय सम्पन्न प्रतििेदन‚

• अनुगमनकिायको अनुगमन प्रतििेदन ।
८.

अनुगमन गने तनकाय

शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय

2.6

िहीद स्मृति आिासीय विद्यालय
खचय िीषयक

इकाई

२६४१३

वितनयोशिि ििेट

लक्ष्य

पटक/सं ख्या

चौमातसक अिति

(रु.हिारमा)

१

30०००

दोस्रो चौमातसक

िीषयक

वििरण
प्रदे ि सरकारको आ.ि. २०७८/०७९ को िावषयक नीति िथा काययक्रममा

िवहदस्मृति आिासीय विद्यालयलाई व्यािसावयक विद्यालयको रुपमा सञ्चालन
१.

गररनेछ भन्ने उल्लेख गररएको छ । आिासीय सुवििा सवहि सञ्चालनमा रहे को

पररचय

िवहदस्मृति

आिासीय

मिेरीपाटनलाई

विद्यालय¸ पोखरा

व्यािसावयक

विद्यालयको

महानगरपातलका
रुपमा

भएकोले यो काययक्रम समािेि गररएको छ ।
२.
३.
४.

• िवहदस्मृति

काययक्रमको उद्देश्य
काययक्रम

आिासीय

रुपान्त्िरण/विकास गने ।

कायायन्त्ियनमा

सं लग्न हुने सं स्थाहरु
बिेट िााँडर्ााँट

विद्यालयलाई

विकास

व्यिसावयक

िडा
गनय

नं.

१४

आिश्यक

विद्यालयको

रुपमा

शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय
सम्बशन्त्िि काययमा प्रस्िाि िमोशिम खचय
•

व्यािसावयक विद्यालय सञ्चालनका लतग गररएको ियारीसाँग सम्िशन्त्िि
कागिाि सवहिको विद्यालय विकास प्रस्िाि माग गने

•
५.

सञ्चालन

वक्रयाकलाप

तडिाइन सवहिको स्िीकृि कायययोिना माग गने

गररने
•
•
•
•

६.

अपेशक्षि प्रतिर्ल

व्यािसावयक विद्यालय स्थापनासाँग सम्िशन्त्िि लागि अनुमान र ड्रइङ
काययक्रम सञ्चालनको िररका एकीन गने
काययक्रम स्िीकृि गरी सम्िौिा गने

कायय प्रगतिका आिारमा अनुदान रकम तनकासा
कायय सम्पन्न प्रतििेदन

• व्यािसावयक विद्यालयको रुपमा रुपान्त्िरणका लातग पूिायिार ियार भएको
हुने।

• विद्यालय विकास प्रस्िाि, सरकारी प्रावितिकहरुद्वारा ियार गररएको लागि
७.

पेि गनुप
य ने कागिािहरु

अनुमान सवहिको ड्रइङ तडिाइन

• सक्कल िील भरपाइहरु
• अनुगमन प्रतििेदन

• कायय सम्पन्न प्रतििेदन
८.

अनुगमन गने तनकाय

शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय

2.7

वहमाली िथा दुगम
य क्षेरका नमूना आिासीय विद्यालयमा आिासीय भिन र पूिायिार
विकासको तनरन्त्िरिा

काययक्रम

ििेट रु. हिारमा

१ . वहमाली िथा दुगम
य क्षेरका नमूना आिासीय विद्यालयमा आिासीय भिन र

१,000

पूिायिारको विकासको तनरन्त्िरिा-प्रभािवकरण मा.वि. , िाचे गाउाँ पातलका, गोरखा

२. वहमाली िथा दुगम
य क्षेरका नमूना आिासीय विद्यालयमा आिासीय भिन र

पूिायिारको विकासको तनरन्त्िरिा-िननमयल आिारभुि विद्यालय‚ िारगुि मुशिक्षेर १,00०
गाउाँ पातलका‚ मुस्िाि

३. वहमाली िथा दुगम
य क्षेरका नमूना आिासीय विद्यालयमा आिासीय भिन र

1,00०

पूिायिारको विकासको तनरन्त्िरिा-शिख मा.वि. अन्नपूणय गाउपातलका ‚ म्याग्दी

४. वहमाली िथा दुगम
य क्षेरका नमूना आिासीय विद्यालयमा आिासीय भिन र

1,00०

पूिायिारको विकासको तनरन्त्िरिा-हे म मा.वि., ििलातगरी गाउाँ पातलका‚ म्याग्दी

५. वहमाली िथा दुगम
य क्षेरका नमूना आिासीय विद्यालयमा आिासीय भिन र

1,00०

पूिायिारको विकासको तनरन्त्िरिा-प्रकािज्योति मा.वि. नााँसो गाउाँ पातलका‚ मनाि

खचय िीषयक

इकाई

३११५९

वितनयोशिि ििेट

लक्ष्य

विद्यालय/सं स्था

चौमातसक अिति

(रु.हिारमा)

५

5000

िीषयक

पवहलो चौमातसक
वििरण

नमूना आिासीय विद्यालय स्थापनाका आिार, ििय, पूिायिार र स्िरुप सम्बन्त्िी
मापदण्ड, २०७५

अनुसार

मन्त्रालयस्िरबाट

छनौट

एिम्

स्िीकृि

भएका

विद्यालयहरुले ियार गरे को विस्िृि आयोिना प्रतििेदन (DPR) का आिारमा
१.

प्राथतमकिामा

पररचय

परे का

काययक्रम

क्रमिः

कायायन्त्ियन

गदै

िान

आिश्यक

छ

।सम्िशन्त्िि स्थानीय िहको समन्त्िय एिम् सहकाययमा प्राथतमकिा बमोशिमका
भौतिक पूिायिार तनमायण काययलाई तनरन्त्िरिा ददइ व्यिशस्थि एिम् प्रभािकारी रुपमा
सञ्चालन गनय वहमाली िथा दुगम
य क्षेरका नमूना आिासीय विद्यालयमा आिासीय भिन

सम्पन्न गरी विद्यालयका अन्त्य भौतिक पूिायिार विकास काययक्रम कायायन्त्ियन गनय
आिश्यक भएकोले यो काययक्रम समािेि भएको हो।
२.
३.

काययक्रमको उद्देश्य
काययक्रम
कायायन्त्ियनमा सं लग्न
हुने सं स्थाहरु

नमूना आिासीय विद्यालयमा आिासीय भिन र पूिायिार विकास गने
शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय, िोवकए बमोशिमका
विद्यालय रहने स्थानीय िहहरु र िोवकएका विद्यालयहरु

४.

बिेट िााँडर्ााँट

तनमायणसाँग सम्िशन्त्िि काययमा िोवकए बमोशिमका खचयहरु

५.

सञ्चालन

• गि आ.ब. को कायय सम्पन्न प्रतििेदन सवहि नमूना आिासीय विद्यालयको विस्िृि

गररने

िीषयक

वििरण

वक्रयाकलाप

आयोिना प्रतििेदन (DPR) बमोशिम स्थानीय िहिाट सञ्चालन गररने आिासीय

भिन र पूिायिार विकास सम्िन्त्िी प्रचतलि कानून बमोशिमको खरीद योिना‚
योिना कायायन्त्ियनका लातग स्रोि व्यहोने तनकायहरु र मन्त्रालयले व्यहोने रकम
स्पष्ट रुपमा खुलेको प्रस्िाि माग गररनेछ।

(१) नमूना आिासीय विद्यालयको रुपमा छनौटमा परे का विद्यालयसं ग सम्बशन्त्िि

स्थानीय िहिाट तनतमयि विस्िृि आयोिना प्रतििेदन बमोशिम आिासीय भिन र
पूिायिार विकास काययको प्राथतमकिा तनिायरण गरी लागि अनुमान र कायययोिना
सवहिको प्रस्िाि ियार गरी मन्त्रालय समक्ष पेि गनुय पनेछ ।

(२) यस काययक्रमिाट यस पूि य कायय प्रारम्भ गरी सम्पन्न हुन िााँवक रहे का िथा नयााँ
काययक्रम सम्पन्न गनय सवकनेछ ।

• पेि हुन आएका प्रस्िािका आिारमा तनमायण कायय सञ्चालनका लातग स्थानीय
िहलाई अशख्ियारी ददइनेछ ।

६.
७.
८.

अपेशक्षि उपलव्िी
पेि गनुप
य ने

तनकाय

• विद्याथीको उपशस्थति दर िृवि भई तसकाइ उपलशव्ि बढ्ने ।
• काययसम्पन्न प्रतििेदन ।

कागिािहरु
अनुगमन

• आिासीय भिन र पूिायिार विकास भै विद्याथीलाई आिासीय सुवििा पुगेको हुने,

गने

शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय

2.8

नयााँ पाठ्यक्रम कक्षा ४ र ७ को पररक्षण अभ्यास भएका शिल्लाहरुमा कायायन्त्ियनको
अिस्था पवहचान र अनुशिक्षण
खचय िीषयक

इकाई

२२५२२

शिल्ला

िीषयक

लक्ष्य
२

वितनयोशिि
ििेट

चौमातसक अिति

(रु.हिारमा)
१५०

दोस्रो चौमातसक

वििरण
चालु िैशक्षक सरमा कक्षा ४,७,८ र ९ मा नमूना परीक्षण अभ्यास गने काययक्रम रहे को
छ । पाठ्यक्रम लागु भएका विद्यालयहरुलाई कायायन्त्ियनका लातग थप क्षमिा विकास

१.

गनय सम्बशन्त्िि विद्यालयका शिक्षकहरुलाई बैठक/छलर्ल िथा काययिाला सञ्चालन गरी

पररचय

पाठ्यकम कायायन्त्ियनमा दे शखएका सबल पक्ष एिम् सुिार गनुप
य ने/कदठनाइ भएका

विषयिस्िुहरुमा छलर्ल गराई अनुभि आदान प्रदान एिं पृष्ठपोषणका लातग यो
काययक्रम सञ्चालन गनय आिश्यक छ ।
२.

३.

४.

काययक्रमको

•

उद्देश्य

काययक्रम

कायायन्त्ियन
मन्त्रालय

गने शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय

बिेट िााँडर्ााँट

स्टे िनरी‚ दै .भ्र.भ.‚ आिेिािे खचय‚ खािा‚ खाना‚ विविि खचय‚ प्रतििेदन लेखन िथा
सम्पादन
•
•

५.

सञ्चालन

वक्रयाकलाप

गररने •
•
•

६.

७.

८.

अपेशक्षि

उपलव्िी
पेि

गनुप
य ने

कागिािहरु
अनुगमन
तनकाय

पाठ्यक्रम परीक्षणको स्थलगि अध्ययन/अनुगमन गरी सुिारका लातग पृष्ठपोषण ददने

पाठ्यक्रम विज्ञ सशम्मतलि अनुगमन काययदल गठन
सािन तनमायण

सरोकारिालाहरुसाँग छलर्ल/अन्त्िरवक्रया,
स्थलगि अनुगमन,

•

प्रतििेदन ियार ।

•

पाठ्यक्रम कायायन्त्ियनमा प्रभािकारीिा आउने ।

•

काययक्रम सञ्चालनसाँग सम्बशन्त्िि कागिािहरु (विद्यालयको वििरण, उपशस्थिी),

•
•

गने

विद्यालयहरुिाट वििरण सङ्कलन,

खचयका बील भरपाइहरु,
प्रतििेदन ।

शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय

2.9

गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा लगायिका िातमयक शिक्षा प्रदान गने विद्यालयहरुलाई मुल
प्रिाहीकरण अनुदान
खचय िीषयक

इकाई

२६४१३

लक्ष्य

पटक/सं ख्या

िीषयक

१

वितनयोशिि ििेट

चौमातसक अिति

(रु.हिारमा)
५०००

पवहलो चौमातसक

वििरण
गुरुकुल, गुम्बा, आश्रम, मदरसा लगायि परम्परागि शिक्षा प्रदान गने एिम्
अनौपचाररक प्रौढ विद्यालयहरूको िैशक्षक पूिायिार विकास गदै

िैशक्षक

प्रणालीको

िैशक्षक

मुलिारमा

ल्याउन

आिश्यक

छ

।

परम्परागि

ब्यिस्थालाई सुदृढ िथा सं स्थागि गरी राविय मापदण्ड अनुरुप औपचाररक

१. पररचय

शिक्षाको समकक्षी बनाउन िैशक्षक व्यिस्थापनका लातग श्रोि उपलब्ि गराइ
बालबातलका/तसकारुहरुले समानरुपले तसक्न पाउने अिस्था सुतनशिि गनय यो
अनुदान काययक्रम समािेि गररएको हो ।
गुरुकुल, गुम्बा, आश्रम, मदरसा लगायि परम्परागि शिक्षा प्रदान गने एिम्

२. काययक्रमको उद्देश्य

३.

काययक्रम

कायायन्त्ियनमा

सं लग्न हुने मुख्य तनकाय

४. बिेट िााँडर्ााँट

अनौपचाररक प्रौढ िथा िैकशल्पक विद्यालयहरुमा िैशक्षक पूिायिार विकास गरी
िैशक्षक प्रणालीको मुलिारमा ल्याउन प्रोत्सावहि गने ।
शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय
कक्षाकोठा

व्यिस्थापन,

िैशक्षक

सामग्री

व्यिस्थापन¸ सूचना

प्रवितिको

व्यिस्थापन, भान्त्साकोठा एिम् आिासीय व्यिस्थापनका लातग आिश्यक
सामग्रीहरु
•

िोवकएको ढााँचामा कम्िीमा १५ ददनको म्याद ददइ साियितनक सूचना
प्रकािन गने

•

प्रस्िाि माग गने । प्रस्िािको ढााँचा अनुसूची- १ मा उल्लेख भए बमोशिम
हुनेछ ।

५. सञ्चालन गररने वक्रयाकलाप

•

प्रस्िािको मूल्याङ्कन एिम् छनौट गने,

•

काययक्रम कायायन्त्ियनका लातग प्रस्िािहरु मूल्याङ्कन गरी मन्त्रालयका

सशचि समक्ष तसर्ाररस गनयका लातग दे हाय बमोशिमको प्रस्िाि¸ छनौट¸
मूल्याङ्कन िथा तसर्ाररस सतमति रहनेछ ।

१. उच्च शिक्षा िथा सं स्कृति महािाखा प्रमुख- सं योिक
२. प्रिासन िथा योिना महािाखा प्रमुख- सदस्य

िीषयक

वििरण
३. सं योिकले िोकेको विषय विज्ञ - सदस्य
४. आतथयक प्रिासन िाखा प्रमुख- सदस्य
५. िाखा अतिकृि, उच्च शिक्षा िथा िैशक्षक गुणस्िर िाखा
•

छनौटको मापदण्ड अनुसूची- २ मा व्यिस्था भए बमोशिम हुनेछ ।

•

छनौटमा परे का विद्यालयमा काययक्रम कायायन्त्ियनको व्यिस्था तमलाउने

•

सम्िौिा गरी प्रथम वकस्िा पेश्की उपलव्ि गराउने र अन्त्य वकस्िा कायय
प्रगतिका आिारमा उपलव्ि गराउने

६. अपेशक्षि उपलव्िी

•

अनुगमन गने

•

प्रतििेदन ियार गने ।

सुवििािनक रुपमा पठनपाठन सञ्चालन भएको हुने

•
•
७. पेि गनुप
य ने कागिािहरु

•
•
•

८. अनुगमन गने तनकाय

विद्यालय/सं स्था व्यिस्थापन सतमतिको तनणयय सवहि र्रर्ारक तनिेदन
स्थानीय िहको तसर्ारीस पर
बील भरपाइहरु

कायय सम्पन्न प्रतििेदन
अनुगमन प्रतििेदन

शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय‚ शिक्षा विकास
तनदे िनालय र सामाशिक विकास कायायलयहरु

2.10

विज्ञान िा प्रावितिक विषयमा रुपान्त्िरण हुने सामुदावयक क्याम्पसहरुलाई सुदृढीकरण
अनुदान
खचय िीषयक

इकाई

२६४१३

वितनयोशिि ििेट

लक्ष्य

पटक/सं ङ्ख्या

(रु.हिारमा)

१

५०००

िीषयक

चौमातसक अिति
पवहलो चौमातसक

वििरण
विद्याथीहरुलाई स्थानीय स्िरमा नै विज्ञान िा अन्त्य प्रावितिक विषयको अध्ययन गने

अिसर उपलव्ि गराई अध्ययन पिाि रोिगारी र स्िरोिगारीको शस्थति तसियना गरी
समृि प्रदे ि बनाउन आिश्यक िनिशि उत्पादन गनय आिश्यक छ । अनुसन्त्िान

एिम् अभ्यासमा आिाररि अध्ययन अध्यापन गनुक
य ा साथै राविय एिम् अन्त्िरायविय

िगिमा प्रतिष्पिाय गनय सक्षम िनिशि उत्पादन गरी प्रदे िको मानि सं सािन
१.

सम्बन्त्िी आिश्यकिा पररपूतियका लातग प्रावितिक विषयमा अध्यापन गने सामुदावयक

पररचय

क्याम्पसहरुको सं ख्या बृवि गनय आिश्यक छ । हाल सािारण विषयको अध्यापन

गने सामुदावयक क्याम्पसहरुले प्रदे िको आिश्यकिा पूरा हुने स्िास््य बाहे कका

प्रावितिक विषय अध्यापन गनयका लातग सम्बशन्त्िि विश्वविद्यालय/तडनको कायायलयको
अनुमति

प्राि

गरी

विज्ञान

िा

प्रावितिक

विषय

सञ्चालन

गनय चाहे मा

उि

क्याम्पसहरुलाई शिक्षक िलबभिा बाहे कका िैशक्षक पूिायिार विकासका वक्रयाकलाप
सञ्चालनका लातग सुदृढीकरण अनुदान बापिको रकम व्यिस्था गनय यो काययक्रम
समािेि गररएको हो ।
२.

काययक्रमको उद्देश्य

सािारण विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गने क्याम्पसहरुलाई विज्ञान िा प्रावितिक
विषयमा रुपान्त्िरणका लातग प्रोत्साहन गरी सुदृढीकरणमा सहयोग पुर्याउने ।

काययक्रम
३.

कायायन्त्ियनमा

शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय र क्याम्पसहरु

सं लग्न हुने
सं स्थाहरु

• प्रस्िाि मूल्याङ्कन एिम् छनौट बैठक व्यिस्थापन
४.

बिेट िााँडर्ााँट

• क्याम्पसका लातग अनुदान (सूचना प्रविति, पुस्िकालय, र्तनयचर, प्रयोगिाला
व्यिस्थापन, िैशक्षक सामग्रीहरु)

• अनुगमन

५.

सञ्चालन

वक्रयाकलाप

गररने

•

सािारण विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गने सामुदावयक क्याम्पसहरुले विज्ञान

िा अन्त्य प्रावितिक विषय र अन्त्यर पढाइ नभएका नयााँ प्रकृतिको प्रावितिक
विषयमा रुपान्त्िरण

हुन िा विषय थप गरी पठनपाठन सञ्चालन गनयका

लातग सम्बशन्त्िि विश्वविद्यालयबाट अनुमति प्राि गरी आिश्यक प्रवक्रया पुरा

िीषयक

वििरण
गरे का क्याम्पसहरुसाँग काययक्रम कायायन्त्ियनको स्पष्ट वििरण खुल्ने गरी
कायययोिना सवहिको प्रस्िाि माग गररनेछ । प्रस्िािको ढााँचा अनुसूची-३
मा उल्लेख भए बमोशिमको हुनेछ ।
•

प्रस्िाि मागका लातग कशम्िमा १५ ददनको सूचना प्रकािन गररनेछ ।

•

उच्च शिक्षामा विज्ञान िा अन्त्य प्रावितिक विषय (स्िास््य बाहे क) सञ्चालन
गनयका

लातग

आिश्यक

प्रवक्रया

मन्त्रालयमा प्रस्िाि पेि गनुप
य ने छ ।

•

पुगेका

सामुदावयक

क्याम्पसहरुले

ु ी- ४ मा उल्लेख भए बमोशिमको मूल्याङ्कनका
प्राि प्रस्िािहरु अनुसच
आिारमा मूल्याङ्कन गरी उपयुि प्रस्िािहरु छनौट गररनेछ ।

•

सम्पूणय वििरण खुल्ने गरी प्रस्िाि पर एिम् कायययोिना माग गने ।

•

क्याम्पस सञ्चालक/व्यिस्थापन सतमतिको तनणयय सं लग्न हुनपु ने ।

•

सािारण विषयबाट विज्ञान िा प्रावितिक विषयमा रुपान्त्िरण िा विषय थप
सम्बन्त्िी कागिाि पेि गनुप
य ने ।

•

सम्पादन गररने काययको लागि अनुमान पेि गनुप
य ने ।

•

काययक्रम कायायन्त्ियनका लातग प्रस्िाि मूल्याङ्कन गरी मन्त्रालयका सशचि

समक्ष तसर्ाररस गनय दे हाय बमोशिमको प्रस्िाि छनौट¸ मूल्याङ्कन िथा
तसर्ाररस सतमति रहनेछ ।

१. उच्च शिक्षा िथा सं स्कृति महािाखा प्रमुख- सं योिक
२. प्रिासन िथा योिना महािाखा प्रमुख- सदस्य
३. सं योिकले िोकेको विषय विज्ञ - सदस्य
४. आतथयक प्रिासन िाखा प्रमुख- सदस्य
५. िाखा अतिकृि, उच्च शिक्षा िथा िैशक्षक गुणस्िर िाखा - सदस्य सशचि
६.

७.

८.

अपेशक्षि उपलव्िी
पेि गनुप
य ने

कागिािहरु
अनुगमन गने
तनकाय

• विज्ञान िथा प्रावितिक विषय अध्यापन गने क्याम्पसहरुको व्यिस्थापकीय क्षमिा
विकासमा सहयोग पुग्ने।

•
•
•

िील भरपाइहरु

सञ्चालक सतमतिको योिना र्रर्ारक गने तनणययको प्रतितलपी
कायय सम्पन्न प्रतििेदन

शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय

2.11

वििेष कक्षा सञ्चालन भएका स्रोि कक्षाहरुको सुदृढीकरण
खचय िीषयक

इकाई

२६४१३

पटक/सं ख्या
िीषयक

वितनयोशिि ििेट (रु.

लक्ष्य

चौमातसक अिति

हिारमा)

११

५५००

दोस्रो चौमातसक

वििरण

वििेष आिश्यकिा भएका बालबातलकाको शिक्षामा सहि एिम् सुरशक्षि पहुाँच
सुतनशिि गदै गुणस्िरीय शिक्षा प्रदान गनयका लातग सञ्चातलि वििेष विद्यालय र
स्रोि कक्षा सञ्चातलि विद्यालयहरुको कक्षाकोठा व्यिस्थापन, िैशक्षक सामग्री

१. पररचय

व्यिस्थापन, आिास एिम् भान्त्सा व्यिस्थापन िस्िा काययहरु सुिार गनयका
लातग

अनुदान

उपलव्ि

गराई

सहि

र

प्रभािकारी

रुपमा

पठनपाठन

सञ्चालनका लातग यो काययक्रम समािेि गररएको हो ।
२. काययक्रमको उद्देश्य
३.

काययक्रम

कायायन्त्ियनमा

सं लग्न हुने मुख्य तनकाय

•

वििेष विद्यालय र स्रोि कक्षाहरुको कक्षाकोठा साथै आिासीय सुवििामा
सुिार हुने ।

शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय
•

४. बिेट िााँडर्ााँट

•

प्रस्िाि मूल्याङ्कन एिम् छनौट बैठक व्यिस्थापन
विद्यालयका अनुदान र आिश्यकिा पवहचान

•

अनुगमन

•

वििेष विद्यालय र स्रोि कक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयको वििरण
सङ्कलन,

•

कशम्िमा १५ ददनको म्याद ददइ साियितनक सूचना प्रकािन गरी
प्रस्िाि माग गने,

•
•
•
५. सञ्चालन गररने वक्रयाकलाप

प्रस्िाि साथ स्थानीय िहकी तसर्ाररस सं लग्न हुनपु ने ।
प्रस्िािको मूल्याङ्कन एिम् छनौट गने,

छनौटमा परे को विद्यालयमा काययक्रम कायायन्त्ियनको व्यिस्था
तमलाउने,

•

काययक्रममा दोहोरो नपने गरी छनोट गने,

•

काययक्रम कायायन्त्ियनका लातग प्रस्िाि मूल्याङ्कन गरी मन्त्रालयका
सशचि समक्ष तसर्ाररस गनय दे हाय बमोशिमको प्रस्िाि छनौट¸

मूल्याङ्कन िथा तसर्ाररस सतमति रहनेछ । प्रस्िािको ढााँचा अनुसूची५ मा भए बमोशिम हुनछ
े ।

१. उच्च शिक्षा िथा सं स्कृति महािाखा प्रमुख- सं योिक

िीषयक

वििरण
२. प्रिासन िथा योिना महािाखा प्रमुख- सदस्य
३. सं योिकले िोकेको विषय विज्ञ - सदस्य
४. आतथयक प्रिासन िाखा प्रमुख- सदस्य
५. िाखा अतिकृि, उच्च शिक्षा िथा िैशक्षक गुणस्िर िाखा - सदस्य सशचि

•
•
६. अपेशक्षि उपलव्िी

भई पठन पाठनमा प्रभािकारीिा आउने ।

•

योिना र्रर्ारकका लातग स्थानीय िहको तसर्ारीस पर

योिना र्रर्ारकका लातग विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिको तनणयय
प्रतितलपी

•
•
८. अनुगमन गने तनकाय

अनुगमन गने

मा व्यिस्था भए बमोशिम हुनेछ

वििेष आिश्यकिा भएका बालबातलकाको आिारभूि आिश्यकिा सम्बोिन

•
७. पेि गनुप
य ने कागिािहरु

छनौटको मापदण्ड अनुसूची- ६

खचयका बील भरपाईहरु
काययक्रम प्रतििेदन

शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय ‚ शिक्षा विकास
तनदे िनालय र सामाशिक विकास कायायलयहरु

2.12 प्रावितिक िार िथा विज्ञान विषय सञ्चालन भएका विद्यालयहरुलाई प्रयोगिाला सुदृढीकरण
अनुदान
खचय िीषयक

इकाई

२६४२३

लक्ष्य

पटक

वितनयोशिि ििेट

१

िीषयक

(रु.हिारमा)

चौमातसक अिति

५००0

िेश्रो चौमातसक

वििरण
व्यािसावयक विषय, प्रावितिक िार एिम् विज्ञान विषय सञ्चालन गरे का सामुदावयक
विद्यालयहरुमा प्रयोगिाला विस्िार िथा सामग्री थप गरी व्यिशस्थि रुपमा शिक्षण

१.

तसकाई वक्रयाकलाप सञ्चालन गनय आिश्यक छ । प्रयोगिालामा

पररचय

नविनिम प्रविति र

सामग्री समेि व्यिस्थापन गरी विद्याथीहरुलाई तनयतमि प्रयोगात्मक अभ्यासको उशचि

अिसर सवहिको शिक्षण तसकाइमा सहयोग पुर्याउन यो काययक्रम समािेि गररएको हो
।
२.
३.

४.

काययक्रमको

प्रयोगिाला अद्याितिक एिम् आिश्यक सामग्रीहरुको व्यिस्थापन गरी विद्याथीका लातग

उद्देश्य

प्रयोगात्मक अभ्यास सवहिको तसकाइको अिसर बृवि गने ।

काययक्रम

कायायन्त्ियन गने
बिेट िााँडर्ााँट

शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय
• विद्यालयको प्रस्िाि मूल्याङ्कन एिम् छनौटका लातग बैठक व्यिस्थापन
• विद्यालय अनुदान र आिश्यकिा पवहचान
• अनुगमन
•
•
•
•

कशम्िमा १५ ददनको म्याद ददइ साियितनक सूचना गरी प्रस्िाि माग गने ।
ु ी- 7 मा उल्लेख भए बमोशिम हुनेछ ।
प्रस्िािपरको ढााँचा अनुसच

विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिको तनणयय र माग तनिेदन सवहिको प्रस्िािपर

काययक्रम सञ्चालनमा स्थानीय िह र प्रदे ि सरकारको बिेट तबच दोहोरोपना
नपने सम्बन्त्िमा विद्यालयको स्िघोषणा पर

•
५.

सञ्चालन

वक्रयाकलाप

गररने

•
•

प्रस्िाि साथ लागि अनुमान पेि गनुप
य ने ।

प्रस्िाि साथ स्थानीय िहको तसर्ाररस सं लग्न हुनपु ने ।

काययक्रम कायायन्त्ियनका लातग प्रस्िािहरु मूल्याङ्कन गरी मन्त्रालयका सशचि

समक्ष तसर्ाररस गनयका लातग दे हाय बमोशिमको प्रस्िाि¸ छनौट¸ मूल्याङ्कन
ु ी- ८ मा उल्लेख
िथा तसर्ाररस सतमति रहनेछ । मूल्याङ्कनको ढााँचा अनुसच
भए बमोशिम हुनछ
े ।

१. िैशक्षक योिना िथा विज्ञान प्रविति महािाखा प्रमुख- सं योिक
२. प्रिासन िथा योिना महािाखा प्रमुख- सदस्य
३. सं योिकले िोकेको विषय विज्ञ - सदस्य

िीषयक

वििरण
४. आतथयक प्रिासन िाखा प्रमुख- सदस्य
५. िाखा अतिकृि, विज्ञान प्रविति र प्रावितिक िथा व्यािसावयक शिक्षा िाखा- सदस्य
सशचि
•
•
•
•

६.

७.

८.

अपेशक्षि प्रतिर्ल
विद्यालयले
गनुप
य ने

कागिािहरु
अनुगमन

पेि

काययक्रम कायायन्त्ियनका लातग सम्िौिा
काययक्रम काययन्त्ियन
प्रतििेदन ियारी

अनुगमन एिम् प्रतििेदन ।

• विद्यालयका प्रयोगिालाहरु सुदृढ हुनेछन ।
• खचयका िील भरपाइहरु

• योिना र्रर्ारकका लातग विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिको तनणयय
• स्थानीय िहको योिना र्रर्ारकका लातग तसर्ाररस
• प्रतििेदन

शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा विकास
तनदे िनालय र सामाशिक विकास कायायलयहरु

2.13

विद्यालयमा विपद्/महामारी िोशखम न्त्यू नीकरण
खचय िीषयक
३११५९

इकाई
पटक

लक्ष्य
१

िीषयक

वितनयोशिि ििेट
(रु.हिारमा)
2५००

चौमातसक अिति
दोस्रो चौमातसक

वििरण
प्राकृतिक प्रकोप िा वितभन्न विपद्िन्त्य घटनाका कारण विद्यालयमा पुगेको क्षतिको

१.

न्त्यूनीकरण गरी थप क्षति हुनबाट विद्यालय िोगाउाँ दै विद्यालय पुनः सहि रुपमा

पररचय

सञ्चालनका लातग सहयोग पुर्याउन यो काययक्रम समािेि गररएको हो । नेपाल
सरकार सं घ ससिय अनुदान िर्यको विपद् व्यिस्थापनका लातग िैशक्षक काययक्रम समेि
यसै मापदण्ड बमोशिम कायायन्त्ियन हुनेछ ।

२.
३.

४.

विपद्बाट विद्यालयमा पुगक
े ो क्षतिको न्त्यूतनकरण गरी सहि रुपमा विद्यालय सञ्चालन

काययक्रमको
उद्देश्य

एिम् व्यिस्थापन गने ।

काययक्रम

कायायन्त्ियन गने
बिेट िााँडर्ााँट

शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय र विद्यालयहरु
• विद्यालयको प्रस्िाि मूल्याङ्कन एिम् छनौटका लातग बैठक व्यिस्थापन
• विद्यालय अनुदान र ममयि सम्भार पक्षको पवहचान
• अनुगमन

ु ीकरण प्रस्िाि आव्हान
• साियितनक सूचना मार्यि विपद् व्यिस्थापन एिम् न्त्यन
ु ी-9 मा भए बमोशिम हुनेछ ।
गररनेछ । प्रस्िाि परको ढााँचा अनुसच

• प्रस्िाि मूल्याङ्कन एिम् छनौटः प्रस्िाि छनौट गदाय विद्यालय सञ्चालन गनय

सहि

हुने काययक्रमलाई पवहलो प्राथतमकिा, कक्षाकोठामा पुगक
े ो क्षति एिम् विद्यालय भिन
एिम् सं रचनाहरुको सं रक्षणका लातग प्रथतमकिा ददइ अनुदान उपलव्ि गराइनेछ ।

• काययक्रम कायायन्त्ियनका लातग प्रस्िािहरु छनौट गरी मन्त्रालयका सशचि समक्ष

तसर्ाररस गनयका लातग दे हाय बमोशिमको प्रस्िाि¸ छनौट¸ मूल्याङ्कन िथा तसर्ाररस

५.

सञ्चालन

वक्रयाकलाप

गररने

सतमति रहनेछ ।

१. िैशक्षक योिना िथा विज्ञान प्रविति महािाखा प्रमुख- सं योिक
२. प्रिासन िथा योिना महािाखा प्रमुख- सदस्य

३. मुख्यमन्त्री िथा मशन्त्रपररषद्को कायायलयको अतिकृि प्रतितनति - सदस्य
४. आतथयक प्रिासन िाखा प्रमुख- सदस्य

५. िाखा अतिकृि, िैशक्षक योिना, ि्याङ्क िथा अनुसन्त्िान िाखा- सदस्य सशचि

• काययक्रम कायायन्त्ियनका लातग सम्िौिा गने,

• विद्यालयलाई प्रदान गररने अनुदान तनकासा २ वकस्िामा नबढ्ने गरी उपलव्ि
गराउने,

• काययक्रम कायायन्त्ियन,

िीषयक

वििरण
• अनुगमन एिम् प्रतििेदन,
• काययसम्पन्न प्रतििेदन ।

६.

अपेशक्षि प्रतिर्ल

• विपद्का कारण विद्यालयमा पुगेको क्षतिको ममयि सम्भार/पुनतनयमायण भई विद्यालय
सञ्चालनमा सहििा हुने ।

• विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिको तनणयय र माग तनिेदन सवहिको प्रस्िािपर
• सम्बशन्त्िि स्थानीय िहको तसर्ाररस

७.

विद्यालयले
गनुप
य ने

कागिािहरु

• प्रहरी मूच ुल्का

पेि • लागि अनुमान

• शिल्ला िा स्थानीय िह विपद् व्यिस्थापन सतमतिको तनणयय प्रतितलपी
• क्षतिसाँग सम्बशन्त्िि र्ोटोहरु

• काययक्रम सञ्चालनमा स्थानीय िह र प्रदे ि सरकारको बिेट तबच एउटै काययक्रममा
दोहोरोपना नपने सम्बन्त्िमा विद्यालयको स्िघोषणा पर

• काययसम्पन्न प्रतििेदन
८.

अनुगमन

शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा विकास
तनदे िनालय र सामाशिक विकास कायायलयहरु

2.14 सामुदावयक िथा साियितनक पुस्िकालयहरुलाई स्िरोन्निीका लातग अनुदान (E- Learning)
समेि
खचय िीषयक

इकाई

२६४१३

पटक

लक्ष्य

वितनयोशिि ििेट

१

चौमातसक अिति

(रु.हिारमा)
२५०0

िीषयक

पवहलो र िेश्रो चौमातसक

वििरण
प्रदे ितभर सञ्चातलि साियितनक िथा सामुदावयक पुस्िकालयहरुको स्िरोन्निी गरी

पुस्िकालयहरुलाई समुदायको ज्ञान व्यिस्थापन केन्त्रको रुपमा विकास गनय िथा

गण्डकी प्रदे िको भौगतलक अिस्था, इतिहास, िमय¸ सं स्कृति, पययटन¸ कलाकौिल एिम्
१.

यस प्रदे िका स्रष्टाहरुद्वारा तलशखि पुस्िक िथा पठन सामग्री व्िस्थापन गरी प्रदे िको

पररचय

पवहचान िथा शचनारीलाई मििुद िनाउन आिश्यक छ । साथै पुस्िकालयको

आिश्यकिाका आिारमा अन्त्य पुस्िक खररद, र्तनयचर व्यिस्थापन, सूचना प्रविति

व्यिस्थापन र इ-लतनयङका सफ्टिेयर व्यिस्थापन लगायिका काययहरु सञ्चालन गनय
आिश्यक भएकोले यो काययक्रम समािेि गररएको हो ।
२.

३.

काययक्रमको

सञ्चातलि पुस्िकालयहरुको स्िरोन्निी गरी समुदायमा पठन सं स्कृतिको विकास गने ।

उद्देश्य

काययक्रम

गने शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय

कायायन्त्ियन
तनकाय

प्रस्िाि मूल्याङ्कन एिम् छनौटका लातग बैठक व्यिस्थापन

•
४.

बिेट िााँडर्ााँट

पुस्िकालयका लातग अनुदान

•
•

अनुगमन/आिश्यकिा पवहचान

•

ु ी- १०
साियितनक सूचना मार्यि प्रस्िाि आव्हान (प्रस्िािपरको ढााँचा अनुसच
मा भए बमोशिम हुनेछ) ।

प्रस्िाि साथ पेि गनुप
य ने कागिािहरु-

•
−
−
५.

सञ्चालन

वक्रयाकलाप

−

गररने

−
−
•

पुस्िकालय व्यिस्थापन सतमतिको तनणयय र माग तनिेदन सवहिको प्रस्िािपर
पुस्िकालय ि्याङ्क र्ाराम (अनुसूची 11 मा भए बमोशिमको)
लागि अनुमान

पुस्िकालय व्यिस्थापन सतमतिका तनणययहरु
सम्िशन्त्िि स्थानीय िहको तसर्ाररस

प्रस्िाि मूल्याङ्कन एिम् छनौट (प्रस्िाि मूल्याङ्कनका आिारहरु अनुसूची-१२ मा
भए बमोशिम हुनछ
े ) ।

•

काययक्रम कायायन्त्ियनका लातग प्रस्िािहरु मूल्याङ्कन गरी मन्त्रालयका सशचि

समक्ष तसर्ाररस गनयका लातग दे हाय बमोशिमको प्रस्िाि¸ छनौट¸ मूल्याङ्कन

िीषयक

वििरण
िथा तसर्ाररस सतमति रहनेछ ।
१. उच्च शिक्षा िथा सं स्कृति महािाखा प्रमुख- सं योिक
२. प्रिासन िथा योिना महािाखा प्रमुख- सदस्य
३. मन्त्रालयले िोकेको पुस्िकालय विज्ञ- सदस्य
४. आतथयक प्रिासन िाखा प्रमुख- सदस्य

५. िाखा अतिकृि, उच्च शिक्षा िथा सं स्कृति िाखा- सदस्य सशचि
• सम्िौिा

• काययक्रम काययन्त्ियन

• अनुगमन एिम् प्रतििेदन ।
६.

अपेशक्षि प्रतिर्ल

• समुदायको ज्ञान व्यिस्थापन केन्त्रको रुपमा विकास हुने,
• पुस्िकालयको स्िरोन्निी हुने ।
• िील भरपाइहरु

७.

पेि

कागिािहरु

गनुप
य ने

• योिना र्रर्ारकका लातग स्थानीय िहको तसर्ाररस पर

• योिना र्रर्ारकका लागर प्सस्िकालय व्यिस्थापन सतमतिको तनणयय प्रतितलपी
• काययक्रमका र्ोटोहरु

• कायय सम्पन्न प्रतििेदन
• अनुगमन प्रतििेदन

८.

अनुगमन

शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय

2.15 सामुदावयक तसकाइ केन्त्रको व्यिस्थापकीय क्षमिा विकास काययक्रम
खचय िीषयक

इकाई

लक्ष्य

२२५२२

पटक/सङ्ख्या

१

वितनयोशिि ििेट

चौमातसक अिति

(रु.हिारमा)

250

दोस्रो चौमातसक

िीषयक

वििरण
समुदायको आिश्यकिा अनसुार साक्षरिा, तनरन्त्िर शिक्षा, िीिनपययन्त्ि

तसकाइ

िथा सामुदावयक विकास काययक्रम पवहचान, व्यिस्थापन, कायायन्त्ियन िथा
समन्त्िय

१. पररचय

गनयका

लातग

सञ्चातलि

सामुदावयक

तसकाइ

केन्त्रका

समुदाय

पररचालकहरुको व्यिस्थापकीय क्षमिा विकास गरी उपयुि र प्रभािकारी
ििरले कायय सम्पादन गनय सक्षम बनाउन आिश्यक भएकोले यो काययक्रम
समािेि गररएको हो ।

२. काययक्रमको उद्देश्य
३.

काययक्रम

कायायन्त्ियनमा

सं लग्न हुने मुख्य तनकाय

४. बिेट िााँडर्ााँट

•

सामुदावयक तसकाइ केन्त्रका पररचालकहरुको क्षमिा विकास गने ।

शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय
• क्षमिा विकास सामग्री ियारी

• काययक्रम सञ्चालन एिम् व्यिस्थापन
• अनुगमन, बैठक, खािा खाना खचय

• क्षमिा विकास अििारणापर ियार गने
• सहिीकरण सामग्री ियार गने
५. सञ्चालन गररने वक्रयाकलाप

• प्रशिक्षक छनौट

• काययक्रमका सहभागी छनौट
• काययक्रम सञ्चालन
• प्रतििेदन

६. अपेशक्षि उपलव्िी

७. पेि गनुप
य ने कागिािहरु
८. अनुगमन गने तनकाय

सामुदावयक

तसकाइ

केन्त्रहरुको

क्षमिा

व्यिस्थापनमा प्रभािकाररिा आएको हुने ।

विकास

भई

तसकाइ

• अििारणा पर

• काययक्रम सञ्चालन सम्बन्त्िी कागिािहरु, खचयका बील भरपाईहरु
• प्रतििेदन

शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय

केन्त्र

2.16

स्थानीय िह िथा सामुदावयक क्षेरसाँगको समन्त्ियमा प्रवितिमै री साक्षरिा काययक्रम तनरन्त्िरिा
खचय िीषयक

इकाई

२२५२२

वितनयोशिि ििेट

लक्ष्य

पटक/सङ्ख्या

चौमातसक अिति

(रु.हिारमा)

१

1000

िीषयक

दोस्रो चौमातसक

वििरण
आ.ि. २०७७/०७८ मा प्रवितिमैरी वििीय साक्षरिा पाठ्यक्रम एिम्
पाठ्यपुस्िक ियार भई प्रदे ि तभर १२० िटा कक्षामा प्रवितिमैरी वििीय
साक्षरिा

कक्षा

सञ्चालन

एिम्

व्यिस्थापन

भएको

छ

।

समुदायका

निसाक्षरहरुलाई उनीहरुको आिश्यकिा अनुकुल हुने गरी नविनिम प्रविति र

१. पररचय

विशिय कारोबारसाँग सम्बशन्त्िि विषयिस्िुहरुको बारे मा सामुदावयक तसकाइ
केन्त्रमार्यि कक्षा सञ्चालन गरी साक्षरिा र तनरन्त्िर शिक्षा काययक्रम सञ्चालन
गनय आिश्यक भएकोले यो काययक्रम समािेि गररएको हो ।

२. काययक्रमको उद्देश्य

३.

काययक्रम

प्रवितिमैरी साक्षरिा िथा तनरन्त्िर शिक्षाका लातग लशक्षि समुहको आिश्यकिा

अनुकूलको प्रवितिमैरी साक्षरिाको माध्यमिाट िीिन पययन्त्ि तसकाइ अिसर
प्रदान गने ।

कायायन्त्ियनमा शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय, सामाशिक

सं लग्न हुने मुख्य तनकाय

विकास कायायलयहरु, सामुदावयक तसकाइ केन्त्रहरु
•
•

४. बिेट िााँडर्ााँट

•
•

पाठ्यसामग्री एिम् िातलम सामग्री पररमाियन

साक्षरिा काययक्रम सञ्चालन पूि य सहिकिायका लातग िातलम सञ्चालन
काययक्रम िथा कक्षा व्यिस्थापन एिम् सञ्चालन
सहिकिाय प्रोत्साहन खचय

•

अनुगमन

•

ु ी- 13
सूचना प्रकािन गरी प्रस्िाि माग गने । प्रस्िािको ढााँचा अनुसच
बमोशिम हुनेछ ।

•

सामुदावयक तसकाइ केन्त्रले काययक्रम सञ्चालनको प्रस्िाि िोवकएको
तमतितभर दिाय गने ।

•
५. सञ्चालन गररने वक्रयाकलाप

•
•

स्थानीय िहको तसर्ाररस पर सं लग्न गनुप
य ने

तसकाइ केन्त्र छनौटका तनणयय सं लग्न गनुप
य ने

प्रस्िाि मूल्याङ्कन एिम् छनौट गने । प्रस्िाि मूल्याङ्कनको मापदण्ड
ु ी- 14 बमोशिम हुनछ
अनुसच
े ।

•

काययक्रम कायायन्त्ियनका लातग प्रस्िािहरु मूल्याङ्कन गरी मन्त्रालयका
सशचि समक्ष तसर्ाररस गनयका लातग दे हाय बमोशिमको प्रस्िाि¸ छनौट¸
मूल्याङ्कन िथा तसर्ाररस सतमति रहनेछ ।

िीषयक

वििरण
१. उच्च शिक्षा िथा सं स्कृति महािाखा प्रमुख- सं योिक
२. प्रिासन िथा योिना महािाखा प्रमुख- सदस्य
३. विषय विज्ञ- सदस्य
४. आतथयक प्रिासन िाखा प्रमुख- सदस्य
५. उच्च शिक्षा िथा िैशक्षक गुणस्िर िाखा प्रमुख- सदस्य सशचि
•

मन्त्रालयले स्थान तनिायरण गरी सहिकिायका लातग िातलम सञ्चालन गने
।

•
•

काययक्रम कायायन्त्ियन सम्िौिा गरी साक्षरिा कक्षा सञ्चालन गने ।

आिश्यक पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्िक, मसलन्त्द सामग्री, कक्षा व्यिस्थापन
खचय उपलव्ि गराउने ।

६. अपेशक्षि उपलव्िी

निसाक्षरहरुमा प्रविति मैरी ज्ञान र सीप विकास हुने
•
•
•

७. पेि गनुप
य ने कागिािहरु

•
•

स्थानीय िहको तसर्ाररस पर

तसकाइ केन्त्र छनौटका तनणयय

िातलम सञ्चालनसाँग सम्बशन्त्िि कागिािहरु

कक्षा सञ्चालन सम्बन्त्िी हाशिरी, तबल भरपाईहरु

योिना र्रर्ारकका लातग स्थानीय िहको तसर्ाररस िथा सामुदवयक
तसकाइ केन्त्रको तनणयय

•
८. अनुगमन एिम् प्रतििेदन

प्रतििेदन

काययक्रमको अनुगमन शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास

मन्त्रालय, सामाशिक विकास कायायलय र सम्बशन्त्िि स्थानीय िह एिम्
सामुदावयक तसकाइ केन्त्र व्यिस्थापन सतमतिबाट हुनेछ ।

2.17 नेपाल सांस्कृतिक सं घ मार्यि ११ शिल्लामा लोक कला िथा सं स्कृति सं रक्षण
खचय िीषयक
२२५२२

इकाई

लक्ष्य

शिल्ला

िीषयक

वितनयोशिि ििेट
(रु.हिारमा)

११

11००

चौमातसक अिति
दोस्रो चौमातसक

वििरण
गण्डकी प्रदे ि कला र लोक सं स्कृतिको िनी प्रदे ि हो । यस प्रदे िको
स्थानीय कला र लोक सं स्कृतिको सं रक्षणसाँग सम्बशन्त्िि वितभन्न काययक्रम

१. पररचय

एिम् प्रतियोतगिाहरु सञ्चालन एिम् व्यिस्थापन कायय ११ िटै शिल्लामा
नेपाल सांस्कृतिक सं घ मार्यि काययक्रम सञ्चालन गनयका लातग यो काययक्रम
समािेि गररएको हो ।

२. काययक्रमको उद्देश्य
३.

काययक्रम कायायन्त्ियनमा

सं लग्न हुने मुख्य तनकाय

४. बिेट िााँडर्ााँट

स्थानीय कला िथा लोक सं स्कृति सं रक्षणमा सहयोग पुर्याउने ।
शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय
काययक्रम िा प्रतियोतगिा सञ्चालन एिम् व्यिस्थापन, बैठक, खािा
•
•

५. सञ्चालन गररने वक्रयाकलाप

•
•

प्रस्िाि माग गने

काययक्रम कायायन्त्ियनका लातग सं स्था छनौट गरी सं िौिा गने
प्रथम वकस्िा बापिको रकम पेश्की स्िरुप उपलव्ि गराउने

कायय सम्पन्न पिाि तनयमानुसारका कागिाि एिम् तबल भरपाइका
आिारमा अशन्त्िम भुिानी उपलव्ि गराउने

•
६. अपेशक्षि उपलव्िी

स्थानीय कला र लोक सं स्कृतिको सं रक्षण एिम् सं बियन हुने
•

७. पेि गनुप
य ने कागिािहरु

काययक्रम/प्रतियोतगिा सञ्चालन एिम् व्यिस्थापनसाँग सम्बशन्त्िि कािागि
र खचयका तबल भरपाईहरु

•
•
•

८. अनुगमन गने तनकाय

प्रतििेदन ियार गने

काययक्रमका र्ोटोहरु

योिना र्र्छ्यौटका लातग सम्िशन्त्िि सं स्थाको तनणयय प्रतितलपी
प्रतििेदन

शिक्षा सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय‚ गण्डकी प्रज्ञा
प्रतिष्ठान¸ सामाशिक विकास कायायलयहरु

2.18 प्रदे ितभर बहुसांस्कृतिक ग्रामको िग्गा प्राति र डीपीआर ियारी (अन्नपूण य गाउाँपातलका
कास्की)
खचय िीषयक

इकाई

३११७२

लक्ष्य

पटक/सं ख्या

१

वितनयोशिि ििेट

चौमातसक अिति

(रु.हिारमा)

२५००

िीषयक

पवहलो चौमातसक
वििरण

गण्डकी प्रदे िको समग्र सं स्कृतिको सं रक्षण र सम्बियन गदै यस प्रदे िको
सााँस्कृतिक पवहचान एिम् ििल्को ददने गरी कास्की शिल्लाको अन्नपूणय
गाउाँ पातलकामा स्थापना हुने बहुसांस्कृतिक ग्रामको स्थापनाका लातग िग्गा

१. पररचय

प्राति र डीपीआर तनमायण गनय आिश्यक भएकोले यो काययक्रम समािेि
गररएको हो ।

२. काययक्रमको उद्देश्य
३.

काययक्रम

कायायन्त्ियनमा

सं लग्न हुने मुख्य तनकाय

४. बिेट िााँडर्ााँट

बहुसांस्कृतिक ग्राम स्थापनाको लातग िग्गा प्रािी र डीपीआर तनमायण कायय
सम्पन्न गने ।
शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय
•

िग्गा प्रातिका लातग बैठक, दै .भ.भ. िथा अन्त्य विविि प्रिासतनक खचय

•

िग्गा प्रातिका लातग सम्बशन्त्िि तनकायमा पहल, समन्त्िय िथा सहकायय

•
•
५. सञ्चालन गररने वक्रयाकलाप

•
•
•

७. पेि गनुप
य ने कागिािहरु
८. अनुगमन गने तनकाय

सूचना प्रकािन गरी साियितनक खररद तनयमािली बमोशिम
िथा आतथयक प्रस्िाि माग

•

६. अपेशक्षि उपलव्िी

विस्िृि आयोिना प्रतििेदन तनमायणको काययसिय ियारी

प्रस्िािको मूल्याङ्कन एिम् छनौट गने
सम्िौिा गने

विस्िृि आयोिना प्रतििेदन सम्बन्त्िमा विज्ञहरुसं ग सुिाि सङ्कलन
विस्िृि आयोिना प्रतििेदन ियारी एिम् स्िीकृति

िग्गा प्राति भै विस्िृि आयोिना प्रतििेदन ियार भएको हुने
•
•

िग्गा प्रातिसाँग सम्बशन्त्िि कागिािहरु
विस्िृि आयोिना प्रतििेदन

शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय

प्रावितिक

2.19 पुरािाशत्त्िक महत्िका िस्िु िथा सम्पदाहरुको श्रव्यदृष्य प्रोर्ाइल ियारी िथा अध्याितिक
खचय िीषयक

इकाई

2500

पटक/सं ख्या

िीषयक

वितनयोशिि ििेट

लक्ष्य

चौमातसक अिति

(रु.हिारमा)

१

५००

दोस्रो चौमातसक

वििरण
आ.ि.

२०७७/०७८

मा

प्रदे िका

पुरािाशत्त्िक

महत्िका

िस्िु

िथा

सम्पदाहरुको प्रोर्ाइल ियार भएकोमा उि प्रोर्ाइलमा छु ट भएका र थप
गनुप
य ने सम्पदाहरुको वििरण ियार गरी अध्याितिक गनय आिश्यक छ ।
यस्िा पुरािाशत्त्िक िस्िु एिम् सम्पदाहरुको पवहचान र सं रक्षणका साथै

१. पररचय

प्रदे िको पवहचान र पररचय िल्कने खालको श्रव्यदृष्य सवहिको प्रोर्ाइल
प्रकािन¸ सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण, स्थावपि सं ग्रहालयहरु मार्यि प्रचार
प्रसार गनय आिश्यक भएकोले यो कययक्रम समािेि गररएको छ ।

२. काययक्रमको उद्देश्य
३.

काययक्रम

कायायन्त्ियनमा

सं लग्न हुने मुख्य तनकाय

४. बिेट िााँडर्ााँट

पुरािाशत्त्िक महत्िका िस्िु िथा सम्पदाहरुको प्रोर्ाइल अध्याितिक भई
सं रक्षण र प्रचार प्रसारमा सहयोग गने
शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय
बैठक खचय, दै तनक भ्रमण भिा, परामियदािा खचय, खािा खाना र विविि

•
•
•
५. सञ्चालन गररने वक्रयाकलाप

•
•
•
•

विज्ञ समूह छलर्ल

परामियदािा सं स्थाको काययििय ियारी
प्रावितिक िथा आतथयक प्रस्िाि माग
परामियदािा सं स्था छनौट
सम्िौिा कायय गने

काययक्रम कायायन्त्ियन

मन्त्रालय, सं ग्रहालयहरु र वितभन्न सञ्चारमाध्यम मार्यि सामग्रीहरुको
प्रकािन एिम् प्रचार प्रसार

६. अपेशक्षि उपलव्िी

गण्डकी

प्रदे िको

पवहचान

िल्कने

पुरािाशत्त्िक

सम्पदाहरुको सं रक्षण र प्रचार प्रसारमा सहयोग पुग्ने

महत्त्िका

७. पेि गनुप
य ने कागिािहरु

विल भरपाई,

८. अनुगमन गने तनकाय

शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय

िस्िु

अद्याितिक गररएको श्रव्यदृश्य प्रोर्ाइल र प्रतििेदन

िथा

2.20 मठ, मशन्त्दर, गुम्बा लगायि पुरािाशत्त्िक िथा िातमयक आस्थाका केन्त्रहरुको सं रक्षण एिम्
ममयि सम्भार
खचय िीषयक

इकाई

३११५९

वितनयोशिि ििेट

लक्ष्य

पटक/वकतसम

१

चौमातसक अिति

(रु.हिारमा)

२००००

िीषयक

दोस्रो चौमातसक
वििरण

प्राचीन कला र सं स्कृति िल्कने पुरािाशत्त्िक महत्िका ऐतिहातसक दरबार,
मठ मशन्त्दर, गुम्बा, विहार, मशस्िद, स्िुप, स्मारक, दे िालय, पोखरी, चौिारा
आदद

१. पररचय

िातमयक

िथा

सास्कृतिक

आस्थाका

केन्त्र

एिम्

सम्पदा

िथा

िरोहरहरुको आिश्यकिा अनुसार ममयि सम्भार िथा स्िरोन्निी गरी सं रक्षण
गनय आिश्यक भएकोले यो काययक्रम समािेि गररएको हो ।

२. काययक्रमको उद्देश्य
३.

काययक्रम

•

िातमयक आस्थाका केन्त्रहरुको सं रक्षण एिम् सम्बियन गने ।

कायायन्त्ियनमा शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय र सम्बशन्त्िि

सं लग्न हुने मुख्य तनकाय

िातमयक स्थल व्यिस्थापन सतमतिहरु
•

४. बिेट िााँडर्ााँट

•
•
•

प्रस्िाि मूल्याङ्कन एिम् छनौट
काययक्रम कायायन्त्ियन
अनुगमन
प्रतििेदन

पररभाषाः विषय िा प्रसं गले अको अथय नलागेमा यस मापदण्डमा,
•

प्राचीन/पुरािाशत्त्िक सम्पदा भन्नाले इतिहास, कला, विज्ञान, िास्िुकलाको
दृवष्टकोणले महत्ि राख्ने कम्िीमा १०० िषय नाघेको मशन्त्दर, स्मारक,

दे िालय, शििालय, मठ, गुम्बा, विहार, स्िुप आदद सम्िनुपछय । सो

िव्दले स्मारक रहे को ठाउाँ , राविय िा अन्त्िराविय दृवष्टकोणले विशिष्ट
मुल्य राख्ने एक अकोसाँग िोतडएको प्राशचन स्मारकको भाग्नाििेषलाई
समेि िनाउाँ छ ।

५. सञ्चालन गररने वक्रयाकलाप
•

सं रक्षण एिम ममयि सम्भार
एिम्

िातमयक

आस्थाका

भन्नाले पुरािाशत्त्िक महत्िका िस्िु, सम्पदा
केन्त्रहरुको

मौतलकिा,

आतिकाररकिा,

प्रमाशणकिा एिम् सं िद
े नशिलिालाई मध्यनिर राखी पुराित्ि विभागले

िोवकददएको मापदण्ड बमोशिमको सं रक्षण, ममयि सम्भार एिम् सुिार
समेिलाई सम्िनु पदयछ ।
प्रस्िाि माग गनेः

रावियस्िरको दै तनक पतरकामा कशम्िमा १५ ददनको म्याद

िीषयक

वििरण
राशख मठ, मशन्त्दर, गुम्बा लगायि पुरािाशत्त्िक िथा िातमयक आस्थाका
केन्त्रहरुको सं रक्षण एिम् ममयि सम्भार िथा स्िरोन्निी सम्िन्त्िी प्रस्िाि माग
गने । उि सूचना मन्त्रालयको िेिसाइटमा राशखनेछ भने सामाशिक विकास
कायायलय, स्थानीय िहमा समेि पठाइनेछ ।
प्रस्िाि पेि गनेः

पुरािाशत्त्िक िथा िातमयक आस्था िोकेका मठ, मशन्त्दर,

गुम्बा लगायिका केन्त्रहरुको सं रक्षण¸ ममयि सम्भार एिम् स्िरोन्निी सम्बन्त्िी
ु ी-1७ बमोशिमको ढााँचामा प्रस्िाि
काययक्रम कायायन्त्ियन गनयका लातग अनुसच
ियार गरी मन्त्रालयमा पेि गनुप
य नेछ । पुरािाशत्िक महत्िका सम्पदा र
स्थलहरुको

हकमा सं रक्षण, ममयि सम्भार र स्िरोन्त्िी सम्िन्त्िी काययक्रम

कायायन्त्ियन गदाय काययक्रम कायायन्त्ियन गने सं स्था िा सतमतिले पुराित्त्ि
विभागको सहमति तलनुपनेछ ।
प्रस्िाि साथ पेि गनुप
य ने कागिािहरुः-

•

सं स्था िा सतमतिको योिना मागको तनणयय एिम् काययक्रम कायायन्त्ियन
योिना सवहिको प्रस्िाि

•
•
•
•

स्थानीय िहको तसर्ाररस
लागि अनुमान

पुरािाशत्िक महत्िका सम्पदाहरुको हकमा पुराित्ि विभागको सहमिी

काययक्रम कायायन्त्ियनका लातग प्रस्िािहरु मूल्याङ्कन गरी मन्त्रालयका

सशचि समक्ष तसर्ाररस गनयका लातग दे हाय बमोशिमको प्रस्िाि¸ छनौट¸
मूल्याङ्कन िथा तसर्ाररस सतमति रहनेछ । प्रस्िाि मूल्याङ्कनको ढााँचा
अनुसूची – 1८ मा भए बमोशिमको हुनेछ ।

१. उच्च शिक्षा िथा सं स्कृति महािाखा प्रमुख- सं योिक
२. प्रिासन िथा योिना महािाखा प्रमुख- सदस्य
३. आतथयक प्रिासन िाखा प्रमुख- सदस्य
४. सम्बशन्त्िि विषय विज्ञ- सदस्य
५. भाषा सं स्कृति र पुराित्ि सं रक्षण िाखा प्रमुख- सदस्य- सशचि
•

काययक्रम

कायायन्त्ियन

गने

सं स्थासाँग

सम्िौिा

गरी

काययक्रम

िीषयक

वििरण
कायायन्त्ियनको व्यिस्था तमलाउने ।
•

काययक्रम कायायन्त्ियन गने सं स्थालाई प्रथम वकस्िा बापि तनयमानुसार

पेश्की उपलव्ि गराउने ।
•

स्थानीय िहको तसर्ाररस र काययसम्पन्न प्रतििेदनका आिारमा अशन्त्िम

वकस्िा भुिानीको व्यिस्था तमलाउने ।
६. अपेशक्षि उपलव्िी

पुरािाशत्िक महत्िका िस्िु िथा सम्पदा र िातमयक आस्थाका केन्त्रहरुको
सं रक्षण भएको हुने

•
७. पेि गनुप
य ने कागिािहरु

•
•
•

८. अनुगमन एिम् प्रतििेदन

योिना र्रर्ारकका लातग सं स्थाको तनणयय प्रतितलपी
िील भरपाइहरु

काययप्रगति एिम् काययसम्पन्न प्रतििेदन
अनुगमन प्रतििेदन

शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय,

काययक्रम कायायन्त्ियन गने सं स्था िा सतमतिले काययप्रगति मन्त्रालय समक्ष
पठाउनुपनेछ ।

2.21 िहीद ददलबहादुर रम्िे ल स्मृति छारिृशि
खचय िीषयक

इकाई

२2522

िना

लक्ष्य

वितनयोशिि ििेट (रु.हिारमा)

चौमातसक अिति

30००

दोस्रो र िेस्रो चौमातसक

िीषयक

वििरण
एमबीबीएस लगायि उच्च प्राितिक शिक्षा अध्ययनका लातग छारिृशिमा
छनौट भएका दतलि, लोपोन्त्मुख, अल्पसं ङ्ख्यक िथा गरीब विद्याथी र

सवहद¸िेपिा¸द्वशन्त्पतडि एिम् िनआन्त्दोलनका घाइिेलाई थप प्रोत्साहन गनय
िहीद ददलबहादुर रम्िेल स्मृति छारिृशि काययक्रमका लातग बिेट व्यिस्था
गररएको छ ।

आ.ि. २०७८/०७९ मा भनाय भएका यस प्रदे ितभर स्थायी बसोिास गने नेपाली
१.

पररचय

नागररकहरु छारिृशिमा छनौट भइ नेपाल तभर मेतडकल कलेिहरुमा एमविविएस

अध्ययनरि एिम् प्रावितिक विषयमा उच्च शिक्षा (इशितनयररङ, बन विज्ञान, कृवष

र पिु विज्ञान) अध्ययनका लातग गरीीब, दतलि िथा अल्पसङ्ख्यक िातिका
विद्याथीहरुलाई सो कोषय पुरा गनय एकपटकका लातग प्रोत्साहन गनुय पदयछ । िर
िहीद¸

िेपिा

पररिार, द्वन्त्द

वपतडि

एिम्

िनआन्त्दोलनका

घाइिेका

छोराछोरीलाई भने छािृशिमा छनौट भएको हुनपु ने छै न । िहीद ददलबहादुर
रम्िेल

स्मृति छारिृिशी काययक्रम स्िच्छ, मयायददि र विश्वसनीीय रुपमा

कायायन्त्ियन गनयका लातग यो मापदण्ड ियार गररएको छ ।

िहीद र बेपिा पररिारका छोराछोरी, द्वन्त्द पीतडि, दतलि, लोपोन्त्मुख,
२.

३.
४.

काययक्रमको उद्देश्य
काययक्रम कायायन्त्ियनमा
सं लग्न हुने मन्त्रालय
बिेट िााँडर्ााँट

अल्पसं ङ्ख्यक िथा गरीब विद्याथीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन पूरा गनय प्रोत्सावहि
गने ।
शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय
प्रस्िाि छनौट एिम् व्यिस्थापन
पररभाषाः विषय िा प्रसं गले अको अथय नलागेमा यस तनदे शिकामा,
(क) “िहीद” भन्नाले व्यशिगि स्िाथय तबना काम गने र दे ि र िनिाको

५.

सञ्चालन गररने
वक्रयाकलाप

भलाईका लातग आफ्नो ज्यानको बतलदानी ददने व्यशिलाई िवहद

भतनन्त्छ । िवहद िव्दले राज्यले िवहद भतन घोषणा गरे का व्यशिलाई
िनाउाँ दछ ।

(ख) “बेपिा पररिार” भन्नाले सिस्त्र द्वन्त्द र मिेि आन्त्दोलनका क्रममा
राज्य पक्ष िा अन्त्य पक्षबाट िेपिा भएका िा पाररएका व्यशिका
पररिारलाई बुिाउाँ दछ ।

िीषयक

वििरण
(ग) द्वन्त्दवपतडि

भन्नाले

सिस्त्र

छोराछोरीलाई िनाउाँ छ ।

िनयुिमा

ज्यान

गुमाएका

घाइिेका

(घ) िनआन्त्दोलनका घाइिे भन्नाले २०६२/६३ को िनआन्त्दोलनमा घाइिे
भएका व्यशिलाई सम्िनु पदयछ ।

(ङ) “मेतडकल कले ि” भन्नाले वितभन्न विश्वविद्यालयहरुबाट सम्बन्त्िन प्राि गरी
एमविविएस कक्षा सञ्चालनको अनुमति पाएका सं स्थाहरुलाई सम्िनु पदयछ
।

यसले

एसविविएस

कक्षा

सञ्चालन गने

प्रतिष्ठानहरुलाई समेि िनाउाँ दछ ।

अन्त्य

स्िास््य

विज्ञान

(च) "दतलि विद्याथी" भन्नाले कानीून िमोशिम दतलि भतन िोवकएको िातिका
विद्याथीलाई सम्िनु पदयछ ।

(छ) "गरीब विद्याथी" भन्नाले सम्बशन्त्िि स्थानीय िहले गरीब हो भतन तसर्ाररस
गरे का विद्याथीलाई सम्िनु पदयछ ।

(ि) "अल्पसङ्ख्यक िातिका विद्याथी" भन्नाले कानीून बमोशिम अल्पसङ्ख्यक
भनी सूशचकृि भएका िातिका विद्याथीलाई सम्िनु पदयछ ।

(ि) "प्रोत्साहन छारिृशि" भन्नाले एमविविएस र स्नािक िहमा प्रावितिक विषय

अध्ययन गनयका लातग विश्वविद्यालयमा भनाय भइ अध्ययन िुरु गरे का
विद्याथीहरुको अध्ययनका लातग चावहने खचयको अभािमा अध्ययनलाई

तबचैमा छाड्नु नपरोस भनी उपलव्ि गराइने थप सहायिा रकम सम्िनु
पदयछ ।

(ञ) “उच्च प्रावितिक शिक्षा” भन्नाले माध्यतमक िह भन्त्दा मातथल्लो िहमा
पढाइ हुने प्रावितिक शिक्षा भन्ने सम्िनु पदयछ र प्रावितिक विषयहरु भन्नाले

छारिृशि व्यिस्थापनका लातग एम.वि.वि.एस., इशितनयररङ, बन विज्ञान, कृवष
र पिु विज्ञान विषयहरु सम्िनु पदयछ ।
•

सूचना प्रकािन: (१) छारिृशि प्रदान गनयका लातग स्नािक िहमा भनाय
भएका विद्याथीहरुसाँग कशम्िमा १५ ददनको साियितनक सूचना प्रकािन

गरी िोवकएका कागिाि सवहि तनिेदन माग गररनेछ। (२) उपदर्ा (१)

बमोशिमको सूचना मन्त्रालयको िेिसाइट िा अन्त्य विद्युिीय माध्यम िथा
रावियस्िरको पतरकामा प्रकािन गररनेछ ।
•

तनिेदन पेि गनेः (१) एमविविएस लगायि उच्च प्रावितिक शिक्षा अध्ययन

गनयका लातग छनौट भई भनाय भएका िहीद िथा िेपिा पररिार र गररब,
दतलि िथा अल्पसङ्ख्यक िातिका विद्याथीहरुले सम्बशन्त्िि मेतडकल

कलेि/प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय/क्याम्पसको तसर्ाररस सं लग्न गरी िोवकएको

िीषयक

वििरण
समय तभर मन्त्रालय समक्ष सक्कल तनिेदन पेि गनुय पनेछ ।
(२) तनिेदनको ढााँचा अनुसूची - 15 मा उल्लेख भए बमोशिम हुनेछ ।
(३) सामुदावयक विद्यालयबाट SLC/SEE उिीणय गरे को भए सम्बशन्त्िि
शिल्लाको

शिक्षा

विकास

िथा समन्त्िय

ईकाइबाट

प्रदान गररएको

तसर्ाररस पर सं लग्न गरे को हुनपु नेछ । साथै िहीदस्मृति आिासीय

विद्यालयबाट SLC/SEE उिीणय गरे को भए पतन सामुदावयक विद्यालय सरह
अङ्क प्रदान गररनेछ ।

छारिृशि रकम सम्बन्त्िमाः

छारिृशि बापिको रकम विद्याथीको खािामा

दे हाय बमोशिम उपलव्ि हुनछ
े ।

क) एमबीबीएस काययक्रमका लातग प्रति विद्याथी एकमुष्ठ दुई लाख
रुपैया

ख) अन्त्य प्रावितिक विषयका लातग प्रति विद्याथी एकमुष्ठ ५० हिार
रुपैँ या

छारिृशि कोटा तनिायरणः
एमबीबीएस- ८ (आठ)
अन्त्य प्रावितिक विषयः २८ (अठ्ठाईस)
मूल्याङ्कन सतमति
सं योिक- उपसशचि, िैशक्षक योिना िथा विज्ञान प्रविति महािाखा, मन्त्रालय
सदस्य – अतिकृि प्रतितनति, मुख्यमन्त्री िथा मशन्त्रपररषद्को कायायलय
सदस्य सशचि – िैशक्षक योिना, ि्याङ्क िथा अनुसन्त्िान िाखा, मन्त्रालय
ु ी-१६ मा उल्लेख भए बमोशिम हुनेछ ।
मूल्याङ्कनको मापदण्ड अनुसच
६.

अपेशक्षि उपलव्िी

•

िहीद र बेपिा पररिारका छोराछोरी, गरीब, दतलि िथा अल्पसङ्ख्यक
िातिका विद्याथीहरुको उच्च शिक्षा अध्ययनमा सहयोग पुग्ने ।

• नागररकिा प्रमाणपर

७.

प्रस्िाि साथ विद्याथीले

पेि गनुप
य ने कागिािहरु

• दतलि िथा अल्पसं ख्यक िािी खुल्ने प्रमाण

• िहीद िा बेपिा पररिारको विद्याथी भएमा सो खुल्ने प्रमाशणि कागिािहरु
• िहीद िा िेपिा पररिारका विद्याथीले सम्बशन्त्िि व्यशिसाँगको नािा
प्रमाशणि

• िनआन्त्दोलनका घाइिे र द्वन्त्दवपतडि खुल्ने प्रमाण र स्थानीय िहको

िीषयक

वििरण
तसर्ाररस

• भनाय भएको प्रमाण खुल्ने क्याम्पसको प्रमाशणि पर र भनाय रतसद
• गरीब खुल्ने सम्बशन्त्िि स्थानीय िहको तसर्ाररस पर
• कक्षा १२ उिीणय प्रमाणपर
८.

अनुगमन गने तनकाय

शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय

2.22 एक शिल्ला एक िहीद पाकय तनमायण
खचय िीषयक

इकाई

३११५९

लक्ष्य

वितनयोशिि ििेट (रु.हिारमा)

िना

पवहलो, दोस्रो र िेस्रो

30००

िीषयक

चौमातसक अिति
चौमातसक

वििरण
राज्यले िहीीद भतन घोषणा गरे का व्यशिको सम्िना र सम्मान हुने गरी

गण्डकी प्रदे िका ११ िटै शिल्लामा कशम्िमा एक-एक िटा िहीद पाकय
स्थापना एिम् सञ्चालन गनुय आिश्यक छ । पाकयको स्थापनाले सियसािारण
१.

पररचय

नागररकहरुसम्म िहीदहरुको पवहचान एिम् इतिहासको सं रक्षण, िहीदहरु
प्रतिको सम्मान, राि र रावियिा प्रति नागररकहरुमा कियव्यबोि गराउन िथा

पययटन प्रबियनमा समेि सहयोग पुग्ने भएकोले आ.ि. २०७८/७९ को िावषयक
बिेट िथा काययक्रममा यो काययक्रम समािेि गररएको छ ।यस काययक्रम
अन्त्िगयि यसपूि य स्थापना भएका पाकयहरुको स्िरोन्नतिलाई समेि समेवटने छ ।
२.
३.
४.

काययक्रमको उद्देश्य
काययक्रम कायायन्त्ियनमा
सं लग्न हुने मन्त्रालय
बिेट िााँडर्ााँट

शिल्लामा िहीद पाकय तनमायण एि् स्िरोन्निी गने ।
शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय/स्थानीय िह
बैठक, दै .भ्र.भ. िथा तनमायण िथा स्िरोन्निी खचय एिम् नयााँको हकमा िग्गा

प्राति र विस्िृि आयोिना प्रतििेदन आदी ।

१.पररभाषा:- विषय िा प्रसिले अको अथय नलागेमा,-

“मन्त्रालय” भन्नाले शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास
मन्त्रालय, गण्डकी प्रदे िलाई सम्िनु पछय ।

“स्थानीय िह” भन्नाले गण्डकी प्रदे ि तभर रहे का महानगरपातलका, नगरपातलका
र गाउाँ पातलका सम्िनु पछय ।

“िहीद” भन्नाले व्यशिगि स्िाथय तबना काम गने र दे ि र िनिाको भलाईका
५.

सञ्चालन गररने
वक्रयाकलाप

लातग आफ्नो ज्यानको बतलदानी ददने व्यशिलाई िहीद भतनन्त्छ । िहीद
िव्दले राज्यले िहीद भतन घोषणा गरे का व्यशिलाई िनाउाँ दछ ।

“िहीद पाकय” भन्नाले िहीदहरुको योगदान र पवहचान खुल्ने गरी िहीदहरुको
सम्मानमा स्थापना भएका िा हुने पाकयलाई बुशिन्त्छ ।

२. पाकय तभर तनमायण गनुप
य ने पूिायिार:- (१) यस मापदण्ड बमोशिम तनमायण हुने
िहीद पाकय तभर दे हायका पूिायिारहरु तनमायण क्रमिः गदै िानु पनेछ:•
•
•

िहीदहरुको पररचय, योगदान र सूचना समेवटएको सूचना केन्त्र,
िहीदहरुको िस्िीर/ िातलक,
बगैंचा िथा उद्यान,

िीषयक

वििरण
•
•
•
•
•

िाशन्त्ि स्मारक/स्िम्भ,
कम्पाउण्ड िथा गेट

सभा/बैठक कक्ष, चमेना गृह

सम्बशन्त्िि क्षेरको सााँस्कृतिक िथा विविििा िल्कने पूिायिारहरु
खानेपानी िथा िौचालय

३. नयााँ पाकय तनमायणका तनशम्ि कशम्िमा ५ रोपनी क्षेरर्ल भएको िग्गा
उपलव्ि हुन ु पनेछ ।

४. प्रस्िाि माग गनेः पाकय स्थापना एिम् स्िरोन्निीका लातग मन्त्रालयले

सतमति, सं घ सं स्था िा स्थानीय िहिाट कम्िीमा १५ ददनको म्याद ददइ

साियितनक सूचना गरी प्रस्िाि माग गररनेछ । पेि गररने प्रस्िाि अनुसूची २० िमोशिमको ढााँचामा वििरण खुलेको हुन ु पनेछ ।
४. पाकय तनमायणका लातग स्थान छनौट गने आिार:•

यस पूि य पाकय तनमायण भएका पाकयको हकमा स्थान छनौट गरररहनु
नपने ।

•
•
•
•
•
•
•

स्थानीय िहिाट िग्गाको भोगातिकार उपलव्ििा

स्थानीय िह िा अन्त्य सतमति, सं घ सं स्थािाट हुन सक्ने सािेदारी,
काययक्रमबाट लाभाशन्त्िि हुने िनसङ्ख्या,
काययक्रमिाट अपेशक्षि प्रतिर्ल
उपयुि भौगतलक अिस्था¸

यािायाि िथा सञ्चारको सुवििा भएको स्थान¸

मन्त्रालयिाट गररएको स्थलगि अध्ययन प्रतििेदन ।

५. स्थान छनौट िथा अनुदान तसर्ाररस सतमति:- (१) एउटा शिल्लामा एक
िहीद पाकय स्थापना गदै लतगनेछ ।

(२) काययक्रम कायायन्त्ियनका लातग प्रस्िाि मूल्याङ्कन गरी मन्त्रालयका सशचि
समक्ष तसर्ाररस गनय दे हाय बमोशिमको प्रस्िाि छनौट¸ मूल्याङ्कन िथा
तसर्ाररस सतमति रहनेछ ।
•
•
•
•
•
•

उच्च शिक्षा िथा सं स्कृति महािाखा प्रमुख- सं योिक
प्रिासन िथा योिना महािाखा प्रमुख- सदस्य
मन्त्रालयले िोकेको विषय विज्ञ – सदस्य

मुख्यमन्त्री िथा मशन्त्रपररषद्को कायायलयले िोकेको अतिकृि - सदस्य
आतथयक प्रिासन िाखा प्रमुख- सदस्य

िाखा अतिकृि, भाषा सं स्कृति र पुराित्ि सं रक्षण िाखा सदस्य- सशचि

ाँ ा (२) बमोशिमको सतमतिको बैठक सम्बन्त्िी काययविति आर्ैँ
(३) बुद
तनिायरण गनय सक्नेछ ।

िीषयक

वििरण
६. काययक्रम सञ्चालनमा मन्त्रालयिाट सािेदारी हुन नसक्ने र ििेट िथा
काययक्रम प्रस्िाि गनय नपाइने विषयहरु:•
•

राविय एकिा िथा सामाशिक सास्कृतिक सद्भाि खल्बतलने विषय,
बािािरण सं रक्षणमा प्रतिकुल असर पुर्याउने विषय ।

७. लागि सािेदारी र सो को रकम तनकासा िथा भुिानी प्रवक्रया:- (१) यस

काययविति बमोशिम िहीद पाकय पूिायिार तनमायणको लातग लागि सािेदारी गनुय
पने भएमा सािेदारी गनय सवकनेछ ।

८. सम्िौिा गनुप
य ने:- छनौट भएका सतमति¸ सं घ सं स्था िा स्थानीय िहले िहीद
पाकय तनमायणका लातग मन्त्रालयसाँग समिदारी गनुप
य ने छ ।

१०. सतमति¸ सं घ सं स्था िा स्थानीय िहको काम र कियव्य:- (१) यस

काययविति बमोशिम छनौट भएका सतमति¸ सं घ सं स्था िा स्थानीय िहको काम
र कियव्य दे हाय बमोशिम हुनेछ:•

तनमायण िा स्िरोन्त्िी गररने िहीद पाकयसम्म यािायाि िथा सञ्चार¸
खानेपानीको सुवििा पुयायउने,

•

िुन काययक्रमका लातग समिदारी गररएको हो सोही काययक्रममा
मन्त्रालयलाई सहयोग गने ।

११. उल्लेख गनुप
य ने:- यस काययविति बमोशिम तनमायण िा स्िरोन्निी हुने िहीद
पाकय पूिायिारको कायय प्रारम्भ गदायका बखि नै सबैले दे शखने ठाउाँ मा स्पष्ट

रुपमा सािेदारहरुको (मन्त्रालय र सम्बशन्त्िि सतमति¸ सं घ सं स्था िा स्थानीय
िह) नाम उल्लेख गरी वििरण राख्नु पनेछ ।

१२. सािेदारी गने:- सम्बशन्त्िि सतमति¸ सं घ सं स्था िा स्थानीय िहले यो

मापदण्ड स्िीकृि हुन ु अशघ कुनै प्रवक्रयाबाट िुरु भई सञ्चालनमा आएका

पाकय, स्मारक िस्िा पूिायिारको स्िरोन्निी कायय गने गरी िहीद पाकय तनमायणको
प्रस्िाि पेि गरे मा मन्त्रालयले त्यस्िा पाकयहरुको स्िरोन्निी गनय सक्नेछ ।

१३. पाकय सं रक्षण सतमति:- यस काययविति बमोशिम तनमायण हुने िहीद पाकयको
सं रक्षण गनय एक पाकय सं रक्षण सतमति गठन गनुय पनेछ ।
६.
७.
८.

अपेशक्षि उपलव्िी
विद्याथीले पेि गनुप
य ने
कागिािहरु

अनुगमन गने तनकाय

िहीद पाकयको स्िरोन्निी िथा नयााँ पाकय तनमायण भएको हुने ।
• तडवपआर, लागि अनुमान, स्थानीय िहको तसर्ाररस आदी ।
शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय

2.23 गोरखाको च्याङ्लीमा कुमाल िातिको सं ग्रहालय
खचय िीषयक

इकाई

31159

िना

लक्ष्य

वितनयोशिि ििेट (रु.हिारमा)
५0००

िीषयक

चौमातसक अिति
चौमातसक

वििरण
कुमाल िातिको पुरानो सभ्यिा, रहनसहन र परम्पराको सं रक्षण र सम्बियनका

१.

पररचय

लातग उि िातिसाँग सम्बशन्त्िि ऐतिहातसक िस्िु िथा सामग्रीहरुको सं रक्षण
एिम् प्रचारप्रसारमा सहयोग पुर्याउनका लातग तनमायणातिन सं ग्रहालयको तनमायण
कायय सम्पन्न गनय सहयोग पुर्याउन यो काययक्रम समािेि गररएको हो ।

२.
३.
४.

काययक्रमको उद्देश्य

कुमाल िातिको सं ग्रहालय स्थापना गने ।

काययक्रम कायायन्त्ियनमा

शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय, पालुङटार

बिेट िााँडर्ााँट

ाँ सम्बशन्त्िि काम
दै . भ्र. भ.¸बैठक¸ लागि अनुमान बमोशिम तनमायण काययसग

सं लग्न हुने मन्त्रालय

नगरपातलका, गोरखा ।

•

प्रस्िाि पेि गनेः (१) गोरखा शिल्लाको पालुङटार नगरपातलका अन्त्िगयि
च्याङ्लीमा स्थापना हुने कुमाल सं ग्रहालयको तनमायण कायय सम्पन्न गनयका
गनुप
य ने कामको वििरण खुलाई मन्त्रालयमा प्रस्िाि पेि गनुप
य नेछ ।

•
५.

सञ्चालन गररने
वक्रयाकलाप

प्रस्िाि साथ सरकारी प्रवितिकको लागि इवष्टमेट र तनमायण काययको
कायययोिना पेि गनुप
य नेछ ।

• स्थानीय िहको तसर्ारीस पर प्रस्िाि साथ पेि गनुप
य नेछ ।
•

पेि हुन आएको प्रस्िाि िााँचिुि गरी सम्िशन्त्िि मन्त्रालयिाट स्िीकृि
गररनेछ ।

•

काययक्रम कायायन्त्ियन सम्िौिाः

काययक्रम कायायन्त्ियन गनुप
य ूि य मन्त्रालय र

सं ग्रहालय तबच सम्िौिा गनुप
य नेछ ।
६.

अपेशक्षि उपलव्िी

•

सं ग्रहालयको तनमायण कायय सञ्चालन हुने ।

• अनुगमन प्रतििेदन
७.

पेि गनुप
य ने कागिािहरु

• काययसम्पन्न प्रतििेदन
• िील भरपाइहरु

८.

अनुगमन गने तनकाय

शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय

अनुसूची- १

गुरुकुल, गुम्बा, आश्रम, मदरसा लगायि िातमयक शिक्षा प्रदान गने विद्यालयहरुलाई मुल प्रिाहीकरण
अनुदानका लातग प्रस्िाि पेि गने ढााँचा

क) शिक्षण सं स्थाको वििरण
१. नामः
२. ठे गानाः
३. शिल्ला:

स्थानीय िह:

४. इमेल ठे गानाः
५. सञ्चातलि कक्षा/िह:
६. अनुमति प्राि कक्षा र तमति :
७. प्रिानाध्यापको नामः

सम्पकय नम्बरः

८. बैँकको नाम:
९. बैँकको खािा नं.:
ख ) विस्िृि वििरणः

१. विद्यालयको प्रकारः गुरुकुल/गुम्बा/आश्रम/मदरसा/बैकशल्पक विद्यालय ........
२. अध्ययनरि विद्याथी सं ख्याः (बैकशल्पक विद्यालयका लातग िहगि तसकारु सं ख्या)
कक्षा

१

२

३

४

आिासीय विद्याथी सं ख्या
घरबाटै विद्यालय आउने विद्याथी सं ख्या
िम्मा विद्याथी सं ख्या

३. विद्यालयमा सञ्चालन गनय आिश्यक काययक्रमः
क) िैशक्षक सामग्री
ख) कक्षाकोठामा बसाइ व्यिस्थापन
ग) आिासीय व्यिस्थापन
घ) भान्त्सा व्यिस्थापन
ङ) अन्त्य.....
४. आिश्यक पनुक
य ो कारणः
५. लागि अनुमानः

६. विद्यालयमा उपलव्ि िैशक्षक सामग्रीको वििरण

५

६

७

८

९

१०

११

१२ िम्मा

क्र.सं .

सामग्रीको वििरण

सं ख्या/सेट

१
२
३
४

७. काययक्रम कायायन्त्ियनको कायययोिनाः
८. काययक्रम कायायन्त्ियनबाट प्राि हुने मुख्य उपलव्िीः
९. स्थानीय िहबाट हुनसक्ने सािेदारीको वििरण :

प्रस्िाि पेि गनेको िर्यबाट
नामः

हस्िाक्षरः

पदःप्रिानाध्यापक/प्रमुख

तमतिः

मोिाइल नं. :
विद्यालयको छापः

पयायि/अपयायि

अनुसूची- : २

गुरुकुल, गुम्बा, आश्रम, मदरसा लगायि िातमयक एिम् एिम् अनौपचाररक प्रौढ शिक्षा प्रदान गने
विद्यालयहरुलाई मुल प्रिाहीकरण अनुदान प्रस्िाि मूल्याङ्कनका आिारहरु
क्रसं.
१

२

३

४

सूचकहरु
विद्यालय अनुमति
शिक्षण तसकाइ सामग्री
उपलव्ििा

विद्याथी सं ख्या
स्थानीय िहको आिश्यकिा

सवहिको तसर्ाररस िथा लागि
सािेदारी सुतनशिििा
िम्मा

पूणायङ्क
१०

प्रािाङ्क

कैवर्यि
प्रति िषय १ का दरले बढीमा - १० अङ्क
विद्याथी अनुपािमा शिक्षण तसकाइ सामग्री

२०

न्त्यून उपलव्ि भएको भए-२० अङ्क

सामग्री उपलव्ि भएको िर प्रयोगमा
नआएकोमा – १० अङ्क

१०

१०

प्रति कक्षा औषि न्त्यूनिम १० िना भएमा १० अङ्क

कम भएमा – ५ अङ्क
लागि सहभातगिा सुतनशिि भए- १० अङ्क
आिश्यकिा तसर्ाररस – ५ अङ्क

५०

नोटः कुल अंक मध्ये न्त्यूनिम २० अंक िा सो भन्त्दा बढी अंक प्राि गने विद्यालयलाई छनौट सतमतिले

योग्यिा सूचीका आिारमा स्िीकृिीका लातग तसर्ाररस गनेछ ।अङ्क िरािर भएमा छनौट सतमतिले गरे को
तनणयय अशन्त्िम हुनेछ ।

ु ी- ३
अनुसच

विज्ञान िा प्रावितिक विषयमा रुपान्त्िरण हुने सामुदावयक क्याम्पसहरुलाई सुदृढीकरण अनुदानका
लातग प्रस्िािको ढााँचा

क) पररचय
१. क्याम्पसको नामः
२. ठे गाना :

ईमेल ठे गानाः

३. क्याम्पस प्रमुखको नामः

सम्पकय नम्बरः

ख) काययक्रम सम्बन्त्िी विस्िृि वििरण
१. सञ्चातलि सं काय र विषयहरुः
सं काय

विषय

विषय

विषय

४. सम्बन्त्िन तमतिः
५. सम्बन्त्िन ददने विश्वविद्यालयको नामः
६. अध्यापन हुने िहः

७. िम्मा विद्याथी सं ख्याः (सं कायगि, िहगि र विषयगि रुपमा उल्लेख गने)
८. रुपान्त्िरण िा विषय थप सम्बन्त्िी वििरणः
1. रुपान्त्िरण हुन चाहेको विषयः
2. रुपान्त्िरण िा विषय थपका लातग अनुमति तमतिः
3. रुपान्त्िरण हुनाको कारण िा औशचत्यः
4. रुपान्त्िरणबाट लाभाशन्त्िि हुने विद्याथी सं ख्या :
5.

थप हुने विषयको विषयगि शिक्षक उपलव्ििाको वििरण:

विषय

6.

क्याम्पस सञ्चालनको ददगोपनको योिनाः

7.

क्याम्पसको िियमान भौतिक सं रचनाको उपलव्ििाको अिस्थाः

8. क्याम्पसको उपलव्ि प्रयोगिालाहरुको विद्यमान अिस्थाः
9.

क्याम्पसमा उपलव्ि आइसीटी र सुचना िथा सञ्चार प्रवितिको उपलव्ििा र
व्यिस्थापनको अिस्था

10. माग गरे को काययक्रम
11. अनुमातनि लागि (प्रावितिकको लागि अनुमान बमोशिमको)
प्रस्िाि पेि गने क्याम्पसको िर्यबाट
नामथर :
हस्िाक्षरः
पदः

तमतिः
क्याम्पसको छापः

ु ी- ४
अनुसच

विज्ञान िा प्रावितिक विषयमा रुपान्त्िरण हुने सामुदावयक क्याम्पसहरुलाई सुदृढीकरण अनुदानका
लातग प्रस्िाि मूल्याङ्कनको मापदण्ड
क्रस
१

२

३

४

५

६

आिारहरु

पूणायङ्क

लाभाशन्त्िि हुने विद्याथी
सं ख्या

विषयगि शिक्षकको
उपलव्ििा

व्याख्या
न्त्यूनिम विद्याथी सं ख्या ३० िना
भएकोमा - १० अङ्क र

सो भन्त्दा कम भएकोमा – ५ अङ्क
रुपान्त्िरण हुन चाहे को विषयको विषयगि

१५

शिक्षकको उपलव्ििा-१५ अङ्क

नयााँ तनयुशि/व्यिास्थापन गनुप
य ने भएमा५ अङ्क

सम्बशन्त्िि विषय

सञ्चालनको अनुमति
िथा ियारी

प्रयोगिालाको
उपलव्ििा

२०
विषयगि प्रयोगिालाको उपलव्ििा
३०

भएमा- ३0 अङ्क

प्रयोगिाला सुदृढीकरण गनुप
य ने भएकोमा15 अङ्क

पुस्िकालयको व्यिस्था
ददगोपनको

१0

प्रािाङ्क

योिना/काययक्रम

15

थप गने विषयसाँग सम्बशन्त्िि पाठ्यपुस्िक
पयायि भएमा- १५ अङ्क

पयायि पाठ्यपुस्िक नभएमा- ५ अङ्क

१०

कुल िम्मा 100
नोटः कुल अंक मध्ये न्त्यूनिम ४० अंक िा सो भन्त्दा बढी अंक प्राि गने विद्यालयलाई छनौट सतमतिले
योग्यिा सूचीका आिारमा स्िीकृिीका लातग तसर्ाररस गनेछ ।अङ्क िरािर भएमा छनौट सतमतिले गरे को
तनणयय अशन्त्िम हुनेछ ।

अनुसूची- 5

वििेष कक्षा सञ्चालन भएका विद्यालय र स्रोि कक्षाहरुको सुदृढीकरण अनुदानका लातग
प्रस्िाि पेि गने ढााँचा

क) विद्यालय सम्बन्त्िी वििरण
१. विद्यालयको नामः
२. ठे गानाः

सम्पकय नम्बरः

३. इमेल ठे गानाः

४. सञ्चातलि कक्षाः
५. बैकको नाम :

६. बैँ क खािा नम्बर :

७. प्रिानाध्यापको नामः

सम्पकय नम्बरः

ख ) विस्िृि वििरणः

१. विद्यालयको प्रकारः (अपाििाको प्रकार उल्लेख गने)

२. स्रोिकक्षाको वकतसम : सुस्ि श्रिण/दृवष्टतबहीन/बौविक अपाििा
३. वििेष विद्यालय/स्रोि कक्षामा अध्ययनरि विद्याथी सं ख्याः
कक्षा

१

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

आिासीय विद्याथी सं ख्या
घरबाटै विद्यालय आउने विद्याथी सं ख्या
िम्मा विद्याथी सं ख्या
४. विद्यालयमा सञ्चालन गनय आिश्यक काययक्रम (कुनै एउटा मार छनौट गनुह
य ोस्)
क) िैशक्षक सामग्री

ख) कक्षाकोठामा बसाइ व्यिस्थापन
ग) आिासीय व्यिस्थापन
घ) भान्त्सा व्यिस्थापन
ङ) अन्त्य.....

५. भान्त्सा व्यिस्थापन सम्बन्त्िी वििरण
क्र.सं .

वििरण

१

छु ट्टै भान्त्साकोठा

छ

छै न

११

१२ िम्मा

२

खाना खानका लातग छु ट्टै कक्ष

३

विद्याथी सं ख्या बमोशिम
भााँडाकाँ ु डा

६. आिासीय व्यिस्थापन र िैशक्षक सामग्री सम्बन्त्िी वििरण
क्र.सं .

वििरण

छ

१

सर्ा िथा स्िस््य ओड्ने

२

सुत्नका लातग उपयुि र्तनयचर

३

बाकस/दरािको व्यिस्था

छै न

ओर्छ्याउने

७. विद्यालयमा उपलव्ि िैशक्षक सामग्रीको वििरण
क्र.सं .

सामग्रीको वििरण

सं ख्या/सेट

पयायि/अपयायि

१
२
३
४

८. आिश्यक पनुक
य ो कारणः

९. आिश्यक सामग्रीको वििरण र लागि अनुमानः
१०. काययक्रम कायायन्त्ियनको कायययोिनाः

११. काययक्रम कायायन्त्ियनबाट प्राि हुने मुख्य उपलव्िीः

१२. विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिको काययक्रम मागको तनणयय
१३. स्थानीय िहको तसर्ाररस

प्रस्िाि पेि गने विद्यालयको िर्यबाट
नामः
पदःप्रिानाध्यापक
विद्यालयको छापः

हस्िाक्षरः
तमतिः

ु ी- 6
अनुसच
वििेष कक्षा सञ्चालन भएका स्रोिकक्षाहरुको सुदृढीकरणका लातग प्रस्िाब मूल्याङ्कनका आिारहरु
क्रस
१

आिार
विद्याथी सं ख्या

पूणायङ्क
१०

प्रािाङ्क

व्याख्या
१५ िना भन्त्दा मातथ भए १० अङ्क र सो भन्त्दा कम
भए - ५ अङ्क

व्यिशस्थि भान्त्सा कोठा- ५
२

भान्त्सा व्यिस्थापनको अिस्था

१५

अङ्क

सुिार गनुप
य ने भएमा – १५
अङ्क

३

आिासीय व्यिस्थापनको अिस्था

१०

४

िैशक्षक सामग्रीको अिस्था

१५

िम्मा

विद्याथीलाई सुवििा सवहिको
आिास भए – १० अङ्क र

सुिार गनुप
य ने भएमा - १५

५०

नोटः कुल अंक मध्ये न्त्यूनिम २० अंक िा सो भन्त्दा बढी अंक प्राि गने विद्यालयलाई छनौट सतमतिले
योग्यिा सूचीका आिारमा स्िीकृिीका लातग तसर्ाररस गनेछ ।अङ्क िरािर भएमा छनौट सतमतिले गरे को
तनणयय अशन्त्िम हुनेछ ।

ु ी- 7
अनुसच
प्रावितिक िार िथा कक्षा ११-१२ मा विज्ञान विषय सञ्चालन भएका विद्यालयहरुलाई प्रयोगिाला सुदृढीकरण
अनुदान काययक्रम प्रस्िािको ढााँचा

1. विद्यालयको वििरणः
क. नाम
ख. ठे गाना
ग. शिल्ला
घ. अनुमति प्राि सालः
ङ. प्र.अ. को नाम

च. सम्पकय नम्बरः

छ. इमेल ठे गानाः
ि. सञ्चातलि कक्षाः
ि. प्रावितिक िार सञ्चातलि विषयः

सञ्चातलि कक्षाः

2. काययक्रमको सं शक्षि वििरण
काययक्रमको नामःप्रयोगिाला सुदृढीकण
आिश्यक रकम रु.
बैङ्कको नाम र िाखाः
खािा नं.
3. काययक्रमसाँग सम्बशन्त्िि मुख्य वििरणहरुः
(क) काययक्रमको पृष्ठभूतम
(ख) काययक्रमको औशचत्यः
(ग)काययक्रमको उद्देश्यः

अक्षरमाः

(घ) प्रावितिक िार िर्यको विषयमा/कक्षा ११-१२ मा विज्ञान विषय अध्ययन गने विद्याथीहरुको
सं ख्या(िातिगि र लैविक रुपमा)
िम्मा
छारा

छार

दतलि
िम्मा

छारा

छार

कुल िम्मा

िनिािी
िम्मा

छारा

छार

िम्मा

(ङ)प्रयोगिाला सुदृढीकरणका लातग विद्यालयले सम्पादन गने कामहरुः
च. प्राि हुने मुख्य उपलव्िी
४) सं लग्न गनुप
य ने आिश्यक कागिािहरु
(क) स्थानीय िहको तसर्ाररस पर
(ख) प्रावितिक विषय सञ्चालनको अनुमिी पर
(ग) व्यिस्थापन सतमतिको तनणयय
घ. प्रावितिकको लागि अनुमान
प्रस्िाि पेि गने विद्यालयको िर्यबाट
नामः
पदःप्रिानाध्यापक
विद्यालयको छापः

हस्िाक्षरः
तमतिः

अनुसूची - 8
प्रावितिक िार िथा विज्ञान विषय सञ्चालन भएका विद्यालयहरुलाई प्रयोगिाला सुदृढीकरण अनुदानका लातग
लातग प्रस्िाि मूल्याङ्कनका आिारहरु
क्रसं . सूचक

पूणायङ्क

१

१०

२

कक्षा थप अनुमिी
ल्याबको

लातग

कोठा

िा

स्थानको

प्रािाङ्क

कैवर्यि

१०

उपलव्ििा,
३

४

५

भौगोतलक क्षेर

ल्यािको सुवििा नभएको विद्यालय

स्थानीय िहको सहलगानीको प्रतििििा

२०

ग्रामीण २०अङ्क िथा िहरी
क्षेर १० अङ्क

२०

ल्याि नभएको २०, स्िरोन्नति
१५

१०

६

लागि सवहिको कायययोिना

१०

७

चालु आतथयक िषयमा सोही प्रयोिनका लातग

१०

अन्त्य कुनै श्रोिबाट अनुदान प्राि हुने
अिस्था नरहे को
८

समग्र प्रस्िािको मूल्याङ्कन

िम्मा

१०
१००

नोटः कुल अंक मध्ये न्त्यूनिम ४० अंक िा सो भन्त्दा बढी अंक प्राि गने विद्यालयलाई छनौट सतमतिले
योग्यिा सूचीका आिारमा स्िीकृिीका लातग तसर्ाररस गनेछ ।अङ्क िरािर भएमा छनौट सतमतिले गरे को
तनणयय अशन्त्िम हुनेछ ।

ु ी- 9
अनुसच

विद्यालयमा विपद्/महामारी िोशखम न्त्युतनकरणका लातग प्रस्िाि पेि गने ढााँचा
क) विद्यालयको पररचय
1. विद्यालयको नामः
2. ठे गानाः

सम्पकय नम्बरः

3. इमेल ठे गानाः
4. सञ्चातलि कक्षाः
5. प्रिानाध्यापको नामः

सम्पकय नम्बरः

ख ) विस्िृि वििरणः

१. िैशक्षक सर २०७८ को विद्याथी सं ख्याः
कक्षा

१

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

१२ िम्मा

विद्याथी सं ख्या

1. विपद्बाट विद्यालयमा पुगेको क्षिी सम्बन्त्िी वििरण
2. आिश्यक पनुक
य ो कारणः
3. लागि अनुमानः
4. काययक्रम कायायन्त्ियनको कायययोिनाः
5. अनुदानबाट सञ्चातलि काययक्रमको ददगोपनको योिनाः
6. काययक्रम कायायन्त्ियनबाट प्राि हुने मुख्य उपलव्िीः
7. काययक्रम मागसाँग सम्बशन्त्िि र्ोटोहरुः
प्रस्िाि साथ पेि गनुप
य ने कागिािहरुः

१. विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिको तनणयय प्रतितलपी सवहि विद्यालयको काययक्रम िथा बिेट माग
गरे को पर,

२. क्षतिको वििरण खुलेको प्रहरी मुच ुल्का,

३. लागि अनुमान (प्रावितिकको इशस्टमेट),
४. शिल्ला िा स्थानीय िहमा रहे को विपद् व्यिस्थापन सतमतिबाट भएको तनणययको प्रमाशणि
प्रतितलपी र स्थानीय िहको तसर्ाररस पर र
५. क्षतिको वििरण िल्कने र्ोटाहरु

अनुसूची-१०
सामुदावयक िथा साियितनक पुस्िकालयहरुलाई स्िरोन्निीका लातग अनुदानका लातग प्रस्िािको ढााँचा
भाग १
पुस्िकालयको वििरणः
नामः
ठे गानाः
शिल्लाः

स्थानीय िहको नामः

िडा नं.

सम्पकय नं.

इमेलः

स्िीकृति पाएको तमतिः
अध्यक्षको नामः
सम्पकय मो.नं.

इमेलः
भाग २

काययक्रमको सं शक्षि वििरण

क) पुस्िकालयको मुख्य आिश्यकिाः (पुस्िकालय भिन तनमायण र कमयचारी िलबभिा बाहे क)
ख) भौगतलक अिस्था, इतिहास, िमय¸ सं स्कृति, पययटन¸ कलाकौिल एिम् यस प्रदे िका

स्रष्टाहरुद्वारा तलशखि पुस्िक िथा पठन सामग्री व्िस्थापन गरी प्रदे िको पवहचान िथा शचनारी
गराउने पुस्िक िथा पठन सामग्री थप गने योिनाः
ग) काययक्रम कायायन्त्ियनको लागि अनुमानः
घ) सम्पादन गनुप
य ने मुख्यमुख्य कामहरु : (पुस्िक थप, र्तनयचर व्यिस्थापन, सूचना प्रविति र
इन्त्टरनेट, ई-लतनयङ व्यिस्थापन मध्ये)
ङ) पुस्िकालयमा ई-लतनयङको व्यिस्था :
च) काययक्रम सञ्चालनको कायययोिनाः
छ) लशक्षि समूहः
ि) काययक्रमको व्यिस्थापकीय पक्षः
ि) कारोिार गने बैंकको नामः
ञ) खािा नं.
ट) सं लग्न गनुप
य ने कागिािहरुः
अ)

स्थानीय िहको तसर्ाररि पर

आ)

पुस्िकालय सञ्चालन सम्बन्त्िी अनुमतिपर

इ) पुस्िकालय निीकरण गरे को पर

ई) पुस्िकालय व्यिस्थापन सतमतिको तनणययको प्रतितलवप
उ) पुस्िकालय ि्याङ्क र्ाराम
पुस्िकालयको िर्यबाट
हस्िाक्षरः
नामः
पदः
तमतिः
पुस्िकालयको छापः

अनुसूची- 11
पुस्िकालय ि्याङ्क वििरण र्ाराम
१. पुस्िकालयको नाम र ठे गाना (शिल्ला, गापा/नपा, िडा र टोल)
........................................................................................................................
स्थापना तमति ........................................... दिाय नं.

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

इमेल ..................................................... िेिसाइटः .....................................
र्ोन नं. .................................
२. पुस्िकालय दिाय भएको तनकाय

पुस्िकालय खुल्ने र बन्त्द हुने समय..............................
........................................................................

३. पुस्िकालयमा काम गने कमयचारीको वििरण
पूणक
य ालीन .......................िना, आंशिक......................िना, स्ियं सेिक ..................िना ।
िैशक्षक योग्यिाः

पुस्िकालय विज्ञानमा उच्चशिक्षा हातसल गरे को िा पुस्िकालय सम्बन्त्िी विषयमा िातलम

गरे को भए सो बारे उल्लेख गनुप
य ने

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

४. पठन सामग्रीहरुको वििरणः
(क) िम्मा पुस्िक सङ्ख्या .............................
नेपाली भाषाका .........................

अङ्ग्रेिी भाषाका

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

(ख) परपतरका सङ्ख्या/िीषयक..............................
नेपाली भाषाका .........................

अङ्ग्रेिी भाषाका

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

दै तनक..........., सािावहक ......... पाशक्षक ........ मातसक ......... अन्त्य ...........................
िनयलहरु/राविय/अन्त्िरायविय ..................ब्रे ल/अतडयो पुस्िक सङ्ख्या .....................
(ग) विद्युिीय पुस्िकालय सेिा (ई/लाइब्रे री) .....................................................................
५. पुस्िकालय सफ्टियरको प्रयोग गररएको भए सोको नामीः .................................................
६. दै तनक सरदर पाठक सङ्ख्या ...........................मवहला .................., पुरुष
७. पुस्िकालयको िावषयक बिेट

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

८. आम्दानीका प्रमुख स्रोिहरु .......................................................................................
९. सङ्घीय, प्रदे ि सरकार िा स्थानीय िहबाट आतथयक अनुदान प्राि गरे को भए सो रकम उल्लेख गनुप
य ने
................................................................................................................

१०. पुस्िकालय विकास कोष (अक्षय कोष) स्थापना गररएको भए उल्लेख गनुप
य ने ...........................

११. पुस्िकालयको भौतिक पूिायिार
(क) भिन/िग्गाः

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

(पुस्िकालयको नाममा ितमन/भिन छ िा छै न ? िा कुन

भिन/कोठामा सञ्चातलि छ सो बारे उल्लेख गने) .....................................................
(ख) कोठा सङ्ख्या .....................

पुस्िकालय भिन/कोठाको कुल क्षेरर्ल .....................

(ग) विद्युिीय उपकरण/मेतसन औिार सं ख्या
कम्प्सयुटरः
ल्यापटपः
वप्रन्त्टरः
र्ोटोकपी मेतसनः
मशल्टतमतडया प्रोिेक्टरः
इन्त्टरनेटको व्यिस्था :
अन्त्य सामग्रीहरु .................................................................................................
(घ)

चालु आ.ि.मा थप भएका पुस्िक ............., परपतरकाः............, अन्त्य .........................

(ङ)

गि/चालु आ.ि.मा सम्पन्न गररएका प्रमुख काययहरु ..................................................

(च)

चालु/आगामी आ.ि. का लातग तनिायररि प्रमुख काययहरु .............................................
......................................................................................................................

१२. सदस्यिा सम्बन्त्िी वििरण
सदस्यिाको प्रकार
पाठक सदस्य
सािारण
आिीिन
सं स्थागि
सं रक्षक
मानाथय

सङख्या

कैवर्यि

सदस्यिाको प्रकार

सङख्या

कैवर्यि

िम्मा
१३. पुस्िकालय व्यिस्थापन सतमतिको वििरणः
पद

नाम

सम्पकय नं.

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष
सदस्यहरू

सञ्चालक सतमतिको गि आ.ब. को बैठक सङ्ख्या :
(च) सम्पन्न गनुप
य ने वक्रयाकलापहरुः
(छ) आिािीि उपलशब्िः
(ि) बैंकको नामः

खािा नं=

प्रस्िाि पेि गने पुस्िकालय/ विद्यालयको िर्यबाटः
हस्िाक्षरः

नामः

पदः

तमतिः

छापः

ु ी- १२
अनुसच

सामुदावयक िथा साियितनक पुस्िकालयहरुको स्िरोन्निीका लातग प्रस्िाि मूल्याङ्कनका आिारहरु
क्रसं .
१

२

सूचक

पूणायङ्क
१०

दै तनक औषि पाठक सं ख्या

पुस्िकालयमा

प्रदे िको

यस

प्रदे िका

व्याख्या
५० िना सम्म भए १० अङ्क¸
२५ िनासम्म भए ५ अङ्क

भौगतलक

अिस्था,

१०

स्रष्टाहरुद्वारा

राम्रो १० अङ्क¸ सामान्त्य ५
अङ्क

इतिहास, िमय¸ सं स्कृति, पययटन¸ कलाकौिल
एिम्

प्रािाङ्क

तलशखि

पुस्िक िथा पठन सामग्री व्िस्थापन गरी
प्रदे िको

पवहचान

िथा

शचनारी

िल्काउने

पुस्िक खरीद योिना
३
४
५
६

ई लतनयि सुवििा
सूचना प्रविति िथा इन्त्टरनेट व्यिस्था
पुस्िकालयको तनयतमि नविकरण

५
५
५

समग्र प्रस्िाि मूल्याङ्कन

१५

िम्मा

५०

नोटः कुल अंक मध्ये न्त्यूनिम २० अंक िा सो भन्त्दा बढी अंक प्राि गने विद्यालयलाई छनौट सतमतिले
योग्यिा सूचीका आिारमा स्िीकृिीका लातग तसर्ाररस गनेछ ।अङ्क िरािर भएमा छनौट सतमतिले गरे को
तनणयय अशन्त्िम हुनेछ ।

अनुसूची – १३

प्रवितिमैरी वििीय साक्षरिा काययक्रम प्रस्िािको ढााँचा
भाग १

सामुदावयक तसकाइ केन्त्र काययक्रम माग गने सं स्थाको/वििरणः
क नामः

ख ठे गानाः
शिल्लाः

स्थानीय िहको नामः

टे तलर्ोन नः

इमेलः

ग. सा.तस.के काययक्रम माग गने सं स्था/.व्यिस्थापन सतमतिको अध्यक्षको को नामः
सम्पकय मो .नं
घ

.इमेलः

पररचालकको नामः

सम्पकय मो .नं

.इमेलः

ङ नविकरण भएको तमतिः
भाग २
च

काययक्रमको सं शक्षि वििरणः

(काययक्रमको नामः प्रवितिमैरी विशिय साक्षरिा
काययक्रम सं चालन हुने स्थान माग गररएको रकमः
सम्पादन गनुप
य ने मुख्य मुख्य कामहरुः
सेिा क्षेरतभरका िम्मा सहभागी हुनेको सं ख्याः
सञ्चालन हुने कक्षा सं ख्याः
भाग ३
काययक्रमको विस्िृि वििरणः
आिश्यकिा /औशचत्यः
काययक्रमको उद्देश्यः

िडा नं .

)ग (काययक्रमिाट प्राि हुने उपलशब्ि
वक्रयाकलापः
कायायन्त्ियन वितिः
)लशक्षि समूहः
काययक्रमको व्यिस्थापकीय पक्षः
सामुदावयक तसकाइ केन्त्र) काययक्रम माग गने सं स्थाको /कमयचारी, स्रोि/सािन र भिन
कम्प्सयुटर इ): न्त्टरनेटको उपलव्ििा
कारोिार गने बैंकको नामः
खािा नं
सा.तस.के काययक्रम माग गने सं स्थाको /िर्यबाट
हस्िाक्षरः
नाम थरः

पदः

तमतिः

सं स्थाको छाप
सं लग्न गनुप
य ने कागिािहरु

1. साक्षर नेपाल अतभयानमा काययक्रम सञ्चालनमा कायय गरे को भएमा सो सम्बशन्त्ि प्रष्ट हुने कागिािहरु
2. िावषयक कायययोिना एिम् साक्षरिा काययक्रम सञ्चालनको कायययोिना
3. िावषयक प्रगिी प्रतििेदन

4. क्षेरगि रुपमा काययक्रम सञ्चालन गरे को भएमा सोको वििरण खुल्ने कागिािहरु
5. व्यिस्थापन सतमति गठन र बैठक तनरन्त्िरिा खुल्ने कागिािहरु

6. स्थानीय स्रोिको पररचालन गने गरे को भएमा सो सम्बन्त्िी कागिािहरु
7. वितभन्न तनकायसाँग समन्त्िय र बैठक पुशस्िकाको र्ोटोकपी

8. पेिागि समूह गठन/आयआियन समूह गठन र पररचालन सम्िन्त्िी वििरण
9. सािारण सभाको तनयतमििा र नविकरण सम्बन्त्िी कागिािहरु

10. लेखापररक्षण प्रतििेदनको र्ोटोकपी

11. सामुदावयक पुस्िकालयको स्थापना र प्रयोगको अिस्था िल्कने र्ोटोहरु
12. सामुदावयक तसकाइकेन्त्रको प्रोर्ाइल

13. सम्बशन्त्िि स्थानीय िहको तसर्ाररस पर

अनुसूची 14
प्रवितिमैरी विशिय साक्षरिा काययक्रम कायायन्त्ियनका लातग सामुदावयक तसकाइ केन्त्रको

प्रस्ताव मूल्याङ्कन फाराम
सामदु ायिक यसकाइ के न्द्रको नाम
स्थानीि तह
यिल्ला
क्रस

सचू कहरु

अंकभार प्राप्ताङ्क

व्िख्िा

१

वायषिक कािििोिना

४

यवगत र चालु वषिको कािि िोिना भए ४,
चालु वषिको भए २ र नभए ० अक
ं

२

वायषिक प्रगती प्रयतवेदन बनाइ सम्बयन्द्ित यनकािमा
पेश गरे को

२

यवगत र चालु वषिको कािि िोिना भए २,
चालु वषिको भए १ र नभए ० अक
ं

३

प्रयवयिमैत्रीयवत्तीि/ साक्षरता काििक्रम सञ्चालनका
लायग आवश्िक पवू ाििार एवं सयु विाको उपलब्िता

५

प्रयवयिमैत्रीयवत्तीि साक्षरता काििक्रम /
सञ्चालनका लायग आवश्िक ईमेल तथा
कम््िटु रको सयु विा भएको भए ५

४

यशक्षा, स्वस््ि, कृ यष, पशपु ालन, वातावरण,
वालबायलका आयदका क्षेत्रमा काम गरेकामा
प्रयत क्षेत्र १ अक
ं का दरले बढीमा ४ अक
ं

३

व्िवस्थापन सयमयत गठन भई बैठक
यनरन्द्तरता भएकोमा ३ र सयमयत गठन भएको
तर यनरन्द्तर बैठक नभएमा १ अंक

९

सायसके को सेवाक्षेत्रका१५६० वषि उमेर समहू का साक्षर र यनरक्षर यववरण संकलन
गरे को भए ३ अंक तथा यवद्यालि िाने र
निानेको यववरण संकलन गरे को भए २ र
हाल सम्मको त्िाङ्क अद्यावयिक गरे को
भए थप ४ अक
ं

४

५

६

क्षेत्रगत रुपमा काििक्रम सञ्चालन

व्िवस्थापन सयमयत गठन र बैठक यनरन्द्तरता

सेवा क्षेत्रको साक्षता सम्बयन्द्ि त्िाङ्क संकलन र
अद्यावयिक

क्रस

सचू कहरु

अंकभार प्राप्ताङ्क

व्िख्िा

२

स्थानीि स्रोतको पररचालन गरे को भए २
अक
ं

४

यवयभन्द्न यनकािसँग समन्द्वि र बैठक गरे को
भए प्रयत वैठक १ अक
ं का दरले बयढमा ४
अंक

५

पेशागत समहू गठन /आिआििन समहू गठन
र पररचालनकृ यष (, मयहला,बचत तथा ऋण,
िवु ा बालबायलका तथा समहू गठनगरे को )
भए प्रयत समहू १ अंकका दरले बयढमा ५
अंक

१० सािारण सभाको यनियमतता र नयवकरण

२

वषिमा १ पटक सािारण सभा बसेको भए १
अंक र नयवकरण गरे को भए १ अक
ं

११ लेखापररक्षण

२

यवगत २ वषिको लेखापररक्षण गरे को भए
बढीमा २ अंक

१२ सामदु ायिक पस्ु तकालिको स्थापना र सञ्चालन

३

सामदु ायिक पस्ु तकालिको स्थापना र प्रिोग
गरे को भए बढीमा ३ अंक

३

सामदु ायिक यसकाइके न्द्रको प्रोफाइल तिार
भइ अद्यावयिक गरेको गरेको भए २ अक
ं र
अद्यावयिक पयन गने गरे को भए बढीमा १
अंक

२

साक्षरता काििक्रम सञ्चालनको कािििोिना
तिार गरे को भए बढीमा २ अंक

७

८

९

१३

स्थानीि स्रोतको पररचालन

यवयभन्द्न यनकािसँग समन्द्वि र बैठक

पेशागत समहू गठनआिआििन समहू गठन र /
पररचालन

सामदु ायिक यसकाइके न्द्रको प्रोफाइल तिार भइ
अद्यावयिक गरे को

१४ साक्षरता काििक्रम सञ्चालनको कािििोिना
िम्मा

५०

नोटः कुल अंक मध्ये न्त्यूनिम २० अंक िा सो भन्त्दा बढी अंक प्राि गने विद्यालयलाई छनौट सतमतिले
योग्यिा सूचीका आिारमा स्िीकृिीका लातग तसर्ाररस गनेछ ।अङ्क िरािर भएमा छनौट सतमतिले गरे को
तनणयय अशन्त्िम हुनेछ ।

अनुसूची- १५
िहीद ददलबहादुर रम्िेल स्मृति छारिृिी तनिेदनको ढााँचा
पासपोटय

तनिेदकको व्यशिगि वििरण

साइजको फोटो

नाम थरः

तलिः

िािः
स्थायी ठे गानाः
शिल्लाः

स्थानीय िहको नामः

िडा नं.

बाबुको नामः
आमाको नामः
अतभभािकको मोिाइल नम्बरः
बाबुको पेसा:

आमाको पेसा:

पररिारको िावषयक आम्दानी :
कक्षा १२ उिीणय विद्यालयको नामः

ठे गानाः

उिीणय सालः

प्रािाङ्क प्रतििि/शिवपए :

SLC/SEE उिीणय गरे को विद्यालय :

साियितनक विद्यालय,

सं स्थागि विद्यालय

भनाय भएको कलेिको नामः

ठे गानाः

भनाय भएको िैशक्षक सरः

भनाय रोल नम्बरः

खािा रहे को बैङ्कको नामः

ठे गानाः

खािा नः
विद्याथीको मोिाइल नं. :

इमेल ठे गाना :
विद्याथीको हस्िाक्षरः

अतनिायय सं लग्न गनुप
य ने कागिािहरु
१. नेपाली नागररकिाको प्रमाणपरको प्रमाशणि प्रतितलपी,
२. बसाईँसराइ भई यस प्रदे िमा बसोिास भएको भए बसाईँसराइ प्रमाणपरको प्रमाशणि प्रतितलपी,

३. कक्षा १० (SEE) र १२ उिीणय गरे को ट्रान्त्सवक्रप्सटको प्रमाशणि प्रतितलपी (विदे िी िोडयिाट उिीणय
भएको भए समकक्षिा)

४. कक्षा १० (SEE)

उिीणय विद्यालय सामुदावयक विद्यालय हो भतन सम्बशन्त्िि शिक्षा विकास िथा

समन्त्िय इकाइले प्रमाशणि गरे को पर,

५. चालु आ. ि. मा भनाय भई अध्ययन गरे को सम्बशन्त्िि कलेिको सक्कलै पर,
६. गरीबी खुलेको स्थानीय िहको सक्कलै तसर्ाररस पर (सबै समूहका लातग)
७. िहीद िा िेपिा पररिारको सदस्य खुलेको प्रमाण र नािा प्रमाशणि
८. दतलि िथा अल्पसङ्ख्यक िाति खुलेको सम्बशन्त्िि शिल्ला प्रिासन कायायलय िा सम्बशन्त्िि
आयोगबाट प्रमाशणि गररएको प्रमाशणि प्रतितलपी ।

अनुसूची -16

िहीद ददलबहादुर रम्िेल स्मृति छारिृिी छनौट मापदण्ड
क्र.सं . विषय

अंकभार अंक विभािन वििरण
SLC/SEE को प्रािाङ्कलाई १५% अङ्कभार प्रदान गररनेछ । (१५

१

SLC/SEE को प्रािाङ्क

१५

लाई प्राि प्रतिििले गुणा गरी १०० ले भाग गरे र अङ्कभार

अङ्क

तनकाल्ने) अक्षराङ्कन पितिबाट प्राि ग्रेडतसटलाई प्रतिििमा बदल्दा
GPA×0.95×25 सुर प्रयोग गररनेछ ।
कक्षा १२ को प्रािाङ्कलाई ५०% अङ्कभार प्रदान गररनेछ । (५०

२.

कक्षा १२ को

५०

लाई प्राि प्रतिििले गुणा गरी १०० ले भाग गरे र अङ्कभार

प्रािाङ्क

अङ्क

तनकाल्ने) अक्षराङ्कन पितिबाट प्राि ग्रेडतसटलाई प्रतिििमा बदल्दा
GPA×0.95×25 सुर प्रयोग गररनेछ ।

िवहद¸
३.

बेपिा

पररिार र द्वन्त्दवपतडि
पररिारका छोराछोरी

४.

विद्यालयको प्रकार

20

िहीद र बेपिा पररिारका बालबातलकाहरुका लातग २० अङ्क प्रदान

अङ्क

गररनेछ ।

७ अङ्क

सामुदावयक विद्यालयका लातग ७ अङ्क र सं स्थागि विद्यालयका लातग
२ अंक प्रदान गररनेछ ।
तनिामति सेिा तनयमािली २०५० (सं िोिन सवहि) मा व्यिस्था
भए बमोशिम "क" िगयको भौगोतलक क्षेरमा स्थायी ठे गाना भएमा ५

४.

भौगोतलक क्षेर

५ अङ्क

अंक "ख" िगयलाई ४ अंक "ग" िगयलाई ३ अंक र "घ" िगयलाई
२ अंक प्रदान गररनेछ । ( नेपाल सरकारको कुनै ट्रष्टिाट तनयतमि
अनुदान तलइ साियितनक गुठी अन्त्िगयि सञ्चातलि विद्यालयलाई
सामुदावयक विद्यालय सरह अङ्क ददइनेछ ) ।

५.

िम्मा

िाति र िगय

३ अङ्क

१००
अङ्क

क) अल्पसङ्ख्यक–३ अङ्क
ख) दतलि–२ अङ्क
अंक बराबर भएमा प्राथतमकिा क्रममा क्रमिः िहीद िा िेपिा
पररिारका विद्याथी, अल्पसं ख्यक, दतलि र गरीीब विद्याथीहरु छनौट

गररनेछ ।
नोटः कुल अंक मध्ये न्त्यूनिम ४० अंक िा सो भन्त्दा बढी अंक प्राि गने विद्यालयलाई छनौट सतमतिले

योग्यिा सूचीका आिारमा स्िीकृिीका लातग तसर्ाररस गनेछ ।अङ्क िरािर भएमा छनौट सतमतिले गरे को
तनणयय अशन्त्िम हुनेछ ।

अनुसूची-17
मठ ,मशन्त्दर , गुम्बा लगायि पुरािाशत्त्िक िथा िातमयक आस्थाका केन्त्रहरुको सं रक्षण एिम् ममयि सम्भार
काययक्रम प्रस्िािको ढााँचा
1. सं स्थाको नाम र ठे गानाः ................ ...................... .................
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2. मठ, मशन्त्दर, गुम्बा लगायि पुरािाशत्त्िक िथा िातमयक आस्थाका केन्त्रको नामः ............... .........
3. सम्पकय व्यशिको नाम र पदः................... ..........
इमेल ठे गानाः...........................

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

4. मुख्य पुरािाशत्िक बस्िुहरूः.........................
5. तनमायण िैली र प्रकारः....................

............सम्पकय नं......................... :

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

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

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

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

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

................. ………………………………
6. ऐतिहातसक पृष्ठभूमी) तनमायणकाल, तनमायणकिाय(
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.............

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

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

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

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

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

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

7. पूि य ममयि िा िीणोिार तमति र वििरण:
8. सम्पदा सम्बन्त्िी थप वििरण
िग्गाको क्षेरर्लः.............
मुख्य सम्पदा/भिनकोः
क .लम्िाईः

ख .चौडाईः

ग .उचाईः

9. ममयि सुिार गनुय पने वििरणः
10. प्रस्िाविि ममयि काययको कायययोिना
11. अपेशक्षि उपलशब्िहरुः
प्रस्िाि पेि गने
नामः

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

हस्िाक्षरः
सं स्थाको छापः

पदः .................

...............
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िातमयक िथा पययटकीय महत्त्ि
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िम्मा

५०

नोटः कुल अंक मध्ये न्त्यूनिम २० अंक िा सो भन्त्दा बढी अंक प्राि गने विद्यालयलाई छनौट सतमतिले योग्यिा
सूचीका आिारमा स्िीकृिीका लातग तसर्ाररस गनेछ ।अङ्क िरािर भएमा छनौट सतमतिले गरे को तनणयय अशन्त्िम
हुनेछ ।

अनुसूची-२०
एक शिल्ला एक िहीद पाकय

काययक्रम सािेदारीको लातग पेि गने तनिेदनको ढााँचा
श्रीमान् सशचिज्यू,

तमति :-……………..

शिक्षा, सं स्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय
गण्डकी प्रदे ि, पोखरा ।

विषय : पाकय स्थापना सम्िन्त्िमा ।
प्रस्िुि विषयमा त्यस मन्त्रालयबाट तमति …………….. मा प्रकाशिि सूचना अनुसार सञ्चालन हुन लागेको

काययक्रमको उद्देश्य, लागि, समयािति, लाभाशन्त्िि िनसं ख्या लगायिको वििरण िपतसलमा उल्लेख गररएको छ ।
काययक्रम सञ्चालन गनय व्यिस्थाका लातग अनुरोि छ ।
िपतसल:

(क)

माग गने सतमति , सं घसं स्था¸स्थानीय िहको नाम :

(ग)

काययक्रमको नाम : एक शिल्ला एक िहीद पाकय तनमायण

(ख)
(घ)

काययक्रमको आिश्यकिा िथा उद्देश्य:

(च)

उपलव्ि हुन सक्ने िग्गाः ………….. रोपनी/विघा

(ङ)

(छ)
(ि)

(ि)
(ञ)
(ट)

(ठ)
(ड)
(ढ)

(ण)
(ि)

(थ)
पेि गनेको
नाम थर:
पद:

ठे गाना:

पाकय स्थापना गनुय पनायको पने कारण:

स्थानीय िह िा सम्िि तनकायिाट हुन सक्ने योगदानः
स्थापना हुने िग्गामा यािायाि िथा सञ्चारको सुवििाः

सािेदारीका लातग सम्बि सतमति ,सं घसं स्था¸स्थानीय िहको तनणयय िथा तसर्ाररस:
सतमति , सं घ सं स्थाले प्रस्िाि पेि गदाय स्थानीय िहको तसर्ाररसः

काययक्रम सञ्चालन गनय अनुमातनि लागि (प्रमाशणि लागि अनुमान सवहि):
काययक्रम सम्पन्न गनय लाग्ने समय:

काययक्रमबाट लाभाशन्त्िि सम्भाव्य िनसं ख्या:
काययक्रमिाट प्राि हुने अपेशक्षि प्रतिर्लः
िग्गाको वििरणः

तनमायणस्थलको िग्गाको भोगातिकार खुलेको पर िा िग्गािनी प्रमाणपर:
अन्त्य वििरणः

