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पाना -1- 



खण्ड- एक: पररचय 

1.1 पररचय: 

प्रदेि सरकारले आफ्ना नीति तनयमको अवङ्गकार गदै सङ्घ र स्थानीय िहसँग समन्त्िय गरी आफ्ना काययक्रम 

कायायन्त्ियन गदै आएको छ । काययक्रम कायायन्त्ियन गने क्रममा काययक्रमलाई पारदिी, सरल, उिरदायी, 
ििार्देही िथा औशचत्यपूणय एिं प्रभािकारी िररकाले सम्पादन गदै अपेशक्षि गणुस्िरीय पररणाम प्राप्त गनयका लातग 
प्रदेि सरकारबाट िारी भएको  बिेट िथा काययक्रम कायायन्त्ियन सम्िन्त्िी एकीकृि काययविति, २०७७ को 
अतिनमा रही शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालयबाट "काययक्रम िथा बिेट कायायन्त्ियन 
मापदण्ड २०७९" स्िीकृि गररएको छ । 

1.2  उद्दशे्य: 

क) आ.ि. २०७९/८० को िावषयक विकास काययक्रमहरु समयमै सहि र सरल िररकाले सम्पादन गने,  

ख) काययक्रम कायायन्त्ियनमा एकरुपिा र गणुस्िरीयिा कायम गने,  

ग) काययक्रम कायायन्त्ियनमा आतथयक पारदशियिा िथा तमिव्यवयिा कायम गने । 

1.3 शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय अन्त्िरगिका शिक्षा, संस्कृति, 

विज्ञान प्रविति िर्य का महािाखा, तनदेिनालय, िातलम केन्त्र  र मािहिका तनकायहरु 

क) िैशक्षक योिना िथा विज्ञान प्रविति महािाखा 
ख) उच्च शिक्षा िथा संस्कृति महािाखा 
ग) शिक्षा विकास तनदेिनालय 

घ) शिक्षा िातलम केन्त्र 

ङ) शिपलामा ११ िटा सामाशिक विकास कायायलयहरु  

1.4 काययक्रम सञ्चालन सम्बन्त्िी  व्यिस्था  
काययक्रम सञ्चालन गदाय प्रचतलि साियितनक खररद सम्बन्त्िी काननु, आतथयक काययविति िथा वििीय उिरदावयत्ि 
ऐन, २०७६, आतथयक काययविति िथा वििीय उिरदावयत्ि तनयमािली, २०७७  िथा प्रदेि सरकार, गण्डकी 
प्रदेिद्वारा स्िीकृि खचयको मापदण्ड,२०७५ एिम ् बिेट िथा गण्डकी प्रदेि सरकारद्वारा िारी काययक्रम 
कायायन्त्ियन सम्िन्त्िी एकीकृि काययविति, २०७७ मा भएको व्यिस्था एिं अथय मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेिको आ.ि. 
२०७९/८० को बिेट कायायन्त्ियन सम्बन्त्िी मागयदियन बमोशिम हनुछे । प्रचतलि काननुसँग यो मापदण्ड 
बाशझएमा बाशझएको हदसम्म प्रचतलि काननु लाग ुहनुेछ । 

1.5 काययक्रम कायायन्त्ियन गदाय ध्यान ददनपुने पक्षहरु: 

१. हरेक काययक्रमको ियारी िथा सञ्चालन गनुय पूिय यो मापदण्ड राम्ररी अध्ययन गनुयपनेछ । 



पाना -2- 



२. यस मापदण्डमा उशपलशखि कुरालाई पालना गरी प्रभािकारी रुपमा कायायन्त्ियन गने गराउने शिम्मिेारी 
कायायलय प्रमखुको हनुेछ र कायायन्त्ियनमा समन्त्ियकारी भतूमका काययक्रमको शिम्मिेार व्यशिको हनुछे 
। 

३. काययक्रम िरुु गनुय पूिय कायायलयमा बैठक बसी काययक्रम सञ्चालन प्रवकया, सहभागी संख्या, श्रोि व्यशि, 
सहिकिाय, काययक्रम सञ्चालन हनुे तमति, समय र स्थान िथा अन्त्य आिश्यक वििरण सवहिको अििारणा 
पर िमोशिम तनणयय गराई कायायलय प्रमखुबाट पूिय स्िीकृि गराएर काययक्रम सञ्चालन गनुय पदयछ । 

४. काययक्रम सञ्चालन गदाय कायायलय प्रमखु, लेखा प्रमखु र काययक्रमको शिम्मिेारी प्राप्त कमयचारीको 
समन्त्ियमा सञ्चालन गनुय पनेछ । 

५. यस मापदण्ड अनसुार काययक्रम सञ्चालन गदाय गण्डकी प्रदेि सरकारबाट िारी भएका काययविति, मापदण्ड 
र तनदेशिकाको हकमा सोही अनसुार र अन्त्यको हकमा नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान िथा प्रविति 
मन्त्रालय¸ शिक्षा िथा मानि श्रोि विकास केन्त्र र सम्बशन्त्िि तनकायहरुबाट िारी भएका काययविति, 

मापदण्ड र तनदेशिकालाई 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 गराउन ुपनेछ ।   

७. गि आ.ि.२०७८/०७९ मा भिुानी ददन बाँकी रहेका काययक्रमको म.ले.प.र्ा.नं.२२१ बमोशिम िथा 
भिुानी ददन बाँकी खािा एिं कच्चािारीको आिारमा भिुानी ददन बािा पने छैन । 

८. सम्पाददि वक्रयाकलापको आन्त्िररक र िाह्य लेखा परीक्षण गराउने दावयत्ि सम्बशन्त्िि कायायलय प्रमखु र 
लेखा प्रमखुको हनुेछ। यस काययमा सहयोग गनयको लातग सम्बशन्त्िि कमयचारी शिम्मेिार रहनेछ।  

९. गण्डकी प्रदेि, अथय मन्त्रालयबाट िारी भएको बिेट कायायन्त्ियन मागयदियन, २०७९/८० को पूणय 
पालना गनुयपनेछ । साियितनक खचयमा तमिब्यवयिा र प्रभािकारीिा कायम गने नीतिगि मागयदियन, 
२०७५ समेि अनसुरण गनुयपनेछ ।  

१०. यस मापदण्डमा अन्त्यर िेसकैु लेशखएको भए पतन स्िीकृि िावषयक काययक्रमहरु सञ्चालन गदाय गराउँदा 
बिेटको पररतितभर रही प्रचतलि साियितनक खररद सम्बन्त्िी काननु, गण्डकी प्रदेि सरकारको खचय 
मापदण्ड २०७५, भ्रमण खचय तनयमािली २०६४ को पररिीतभर रही काययक्रम सञ्चालन गनुय पनेछ ।  

११. काययक्रमको मखु्य मखु्य उपलशव्ि र  मातसक¸ चौमातसक र िावषयक रूपमा भौतिक िथा वििीय प्रगति 
रुपमा ियार गनुय पनेछ ।  

१२. यस मापदण्डमा तनिायररि काययक्रमहरु कायायन्त्ियनका लातग मन्त्रालयले मािहिका तनकायलाई 
शिम्मेिारी ददन सक्नछे । 

१३. यस मापदण्डको विषयिस्ि ु िा कुनै विषयमा अस्पष्ट भएमा शिक्षा¸ संस्कृति¸ विज्ञान प्रविति िथा 
सामाशिक विकास मन्त्रालयसँग सम्पकय  गरी स्पष्ट हनुपुनेछ । 

१४. मन्त्रालय र मािहिका तनकायहरुिाट अनदुान प्राप्त गने विद्यालय¸क्याम्पस िथा अन्त्य संघ संस्थाहरुले 
िील भरपाई र स्र्रेस्िा अद्याितिक रुपमा राशख तनयमानसुार िावषयक लेखा पररक्षण गराउनपुनेछ । 

नोट : प्रचतलि आतथयक ऐन, तनयमािली र काययविति संिोिन िा िारी भएमा सोही बमोशिम काययक्रम 
सञ्चालन गनुयपने छ ।  
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खण्ड- दईु: िावषयक विकास काययक्रम र कायायन्त्ियन 

(क)  मन्त्रालय िर्य  
2.1 प्रादेशिक शिक्षा नीति, योिना, ऐन, तनयम, तनदेशिका, मापदण्ड र काययविति ििुयमा र कायायन्त्ियन 

  खचय िीषयक इकाई लक्ष्य 
वितनयोशिि ििेट 
(रु.हिारमा) चौमातसक अिति 

  २२५२२ पटक १ १०० पवहलो चौमातसक 

  िीषयक वििरण 

१. 

 

पररचय 

संघीयिा कायायन्त्ियनसँगै प्रदेि सरकारले आफ्ना काम कारिाहीहरुलाई पारदिी, 
ििार्देही, व्यिशस्थि र समयमै सञ्चालन गरी सेिा प्रिाह एिं तनणयय प्रवक्रयालाई 
सरलीकृि गनय वितभन्न नीति, तनयम, तनदेशिका, काययविति, मापदण्ड लगायिका 
कानूनी आिार ियार गदै आएको छ । शिक्षा के्षरमा िैशक्षक गणुस्िर अतभिृवि, 

काययक्रम कायायन्त्ियनमा एकरुपिा पयाई उिरदायी, तमिव्ययी, सहभातगिामूलक 
समाििेीकरणको नीति अबलम्बन गरी पितिगि रुपमा विकास गनय वितभन्न 
िैशक्षक नीति, तनयम िथा मापदण्ड ियार गनय साथै गण्डकी प्रदेि शिक्षा नीति, 

२०७८ को कायायन्त्ियन रणनीतिक योिना तनमायण गरी कायायन्त्ियनमा पयाउन 
आिश्यक छ । 

२.  काययक्रमको उद्दशे्य 
शिक्षा सम्बन्त्िी नीति, ऐन, तनयम, काययविति, तनदेशिका र मापदण्डका साथै गण्डकी 
प्रदेि शिक्षा नीतिको रणनीतिक योिना तनमायण गरी कायायन्त्ियन गने । 

३.  काययक्रम कायायन्त्ियन 
गने तनकाय 

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय 

४.  बिेट िाँडर्ाँट बैठक व्यिस्थापन‚ दै.भ्र.भ.‚ आिेिािे खचय‚ खािा‚ खाना िथा प्रतििदेन लेखन 

५. 

 

सञ्चालन गररने 
वक्रयाकलाप 

• बैठक िथा छलर्ल एिम ्अतभमखुीकरण काययक्रम सञ्चालन¸ 

• आिश्यकिा अनसुार दक्ष समूह गठन, 
• कायय ििय तनमायण, 
• कायय शिम्मिेारी प्रदान, 
• प्रतििदेन ियारी र नीतिगि दस्िािेि स्िीकृिीका लातग पेि गने ।  

गि आ.ि. मा गण्डकी प्रदेि शिक्षा नीति, २०७८ कायायन्त्ियनका गनय रणनीतिक 
योिना तनमायणका लातग गठन भएको सतमतिबाट तनमायण भएको रणनीतिक योिना 
तनमायण सम्बन्त्िी काययमा समिे भिुानी हनु बािा नपने । 

६.  अपेशक्षि प्रतिर्ल 
• ऐन, नीति, तनयम, काययविति, मापदण्ड एिम ् गण्डकी प्रदेि शिक्षा नीतिको 

रणनीतिक योिना ियार भएको हनुेछ । 

७. 

 
पेि गनुयपने 
कागिािहरु 

• दक्ष समूह गठन सम्बन्त्िी कागिािहरु, 

• बील भरपाई 

• बैठकका तनणयय प्रतितलपी, 
• प्रतििदेन । 

८.  अनगुमन  शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय 



पाना -4- 



2.2 विद्यालयमा विपद्/महामारी िोशखम न्त्यूनीकरण 

 खचय िीषयक इकाई लक्ष्य 
वितनयोशिि ििेट 
(रु.हिारमा) चौमातसक अिति 

 ३११५९ पटक १ 2५०० दोस्र्ो चौमातसक 
 

 िीषयक वििरण 

१. पररचय 

प्राकृतिक प्रकोप िा वितभन्न विपद्िन्त्य घटनाका कारण विद्यालयमा पगेुको क्षतिको 
न्त्यूनीकरण गरी थप क्षति हनुबाट विद्यालय िोगाउँदै विद्यालय सहि रुपमा सञ्चालनका 
लातग सहयोग परु् याउन यो काययक्रम समािेि गररएको हो । नेपाल सरकार संघ ससिय 
अनदुान िर्य को विपद् व्यिस्थापनका लातग िैशक्षक काययक्रम समेि यसै मापदण्ड 
बमोशिम कायायन्त्ियन हनुेछ ।  

२. काययक्रमको 
उद्देश्य 

विपद् बाट विद्यालयमा पगेुको क्षतिको न्त्यूनीकरण गरी सहि रुपमा विद्यालय सञ्चालन 
एिम ्व्यिस्थापन गने । 

३. 
काययक्रम 
कायायन्त्ियन गने  

तनकाय 

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय र विद्यालयहरु 

४. बिेट िाँडर्ाँट 

• सूचना प्रकािन 

• विद्यालयको प्रस्िाि मूपयाङ्कन एिम ्छनौटका लातग बैठक व्यिस्थापन 

• विद्यालयलाई अनदुान   

• अनगुमन 

५. सञ्चालन गररन े
वक्रयाकलाप 

• साियितनक सूचना मार्य ि विपद् िाट क्षति भएका िैशक्षक संस्थाहरुसँग प्रस्िाि 
आव्हान गररनेछ ।  

• प्रस्िाि मूपयाङ्कन एिम ्छनौटः प्रस्िाि छनौट गदाय विद्यालय सञ्चालन गनय सहि हनु े

काययक्रमलाई पवहलो प्राथतमकिा, कक्षाकोठामा पगेुको क्षति एिम ् विद्यालय भिन 
एिम ्संरचनाहरुको संरक्षणका लातग प्राथतमकिा ददइ अनदुान उपलव्ि गराइनेछ । 

• काययक्रम कायायन्त्ियनका लातग प्रस्िािहरु छनौट गरी मन्त्रालयका सशचि समक्ष 
तसर्ाररस गनयका लातग देहाय बमोशिमको प्रस्िाि¸ छनौट¸ मूपयाङ्कन िथा तसर्ाररस 
सतमति रहनेछ । 

१. िैशक्षक योिना िथा विज्ञान प्रविति महािाखा प्रमखु- संयोिक 

२. प्रिासन िथा योिना महािाखा प्रमखु- सदस्य 

३. मखु्यमन्त्री िथा मशन्त्रपररषद् को कायायलयको अतिकृि प्रतितनति - सदस्य 

४. आतथयक प्रिासन िाखा प्रमखु- सदस्य 

५. िाखा अतिकृि, िैशक्षक योिना, िथ्याङ्क िथा अनसुन्त्िान िाखा- सदस्य सशचि 

• काययक्रम कायायन्त्ियनका लातग सम्झौिा गने, 

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

• काययक्रम कायायन्त्ियन, 
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 िीषयक वििरण 

• अनगुमन एिम ्प्रतििदेन,  

• काययसम्पन्न प्रतििदेन । 

६. अपेशक्षि प्रतिर्ल 
• विपद्का कारण विद्यालयमा पगेुको क्षतिको ममयि सम्भार/पनुतनयमायण भई विद्यालय 

सञ्चालनमा सहििा हनुे । 

७. 
विद्यालयले पेि 
गनुयपने 
कागिािहरु 

काययक्रम माग गदाय : 
• विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिको तनणयय र माग तनिेदन सवहिको प्रस्िािपर 

• सम्बशन्त्िि स्थानीय िहको तसर्ाररस 

• प्रहरी मूचपुका 
• वि.व्य.स.िाट स्िीकृि भएको अनमुातनि लागिको वििरण 

• शिपला िा स्थानीय िह विपद् व्यिस्थापन सतमतिको तनणयय प्रतितलपी 
• क्षतिसँग सम्बशन्त्िि र्ोटोहरु 

• काययक्रम सञ्चालनमा स्थानीय िह, प्रदेि सरकार िा अन्त्य कुन ै तनकायको बिेट 
एउटै काययक्रममा दोहोरोपना नपने सम्बन्त्िमा विद्यालयको स्िघोषणा पर 

भिुानीका लातग : 
• रकम तनकासाका लातग िैशक्षक संस्थाको तनिदेन 

• लागि अनमुान र सम्झौिा, स्थानीय िहको तसर्ाररस 

• काययक्रमसंग सम्िशन्त्िि िील भरपाइहरु, डोर हाशिरी 
• काययक्रमका र्ोटाहरु 

• अनगुमन प्रतििेदन, साियितनक सनुिुाइको प्रतििदेन/व्यिस्थापन सतमतिको खचय 
अनमुोदन प्रतितलवप 

• प्रावितिकको कायय सम्पन्न प्रतििदेन 

• संस्थाको बैँक खािा सम्बन्त्िी वििरण । 

• काययसम्पन्न प्रतििदेन 

८. अनगुमन  
शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा विकास 
तनदेिनालय, सामाशिक विकास कायायलय र स्थानीय िह 



पाना -6- 



 

2.3 तनतमयि सामदुावयक िैशक्षक संस्थाहरुको भौतिक संरचनाहरुको ममयि सम्भार 

 खचय िीषयक इकाई लक्ष्य 
वितनयोशिि ििेट 
(रु.हिारमा) चौमातसक अिति 

 ३११६१ पटक १ १५००० सबै चौमातसक 
 

 िीषयक वििरण 

१. पररचय 

सामदुावयक विद्यालय, क्याम्पस िस्िा िैशक्षक संस्थाहरुको भौतिक संरचनाहरुको ममयि 
सम्भार गरी यस्िा संस्थाहरूको तसकाइ िािािरणमा सिुार गनय सवकएमा  िैशक्षक क्षति 
कम भई गणुस्िरीय शिक्षामा पहुँचका लातग टेिा पगु्छ । यस्िा काययक्रम 
कायायन्त्ियनमा एकरुपिा पयाउन िथा सम्पादन गनुय पने काययहरुलाई साियितनक 
खररदसंग सम्िशन्त्िि कानूनहरुको पालना गरी तछटो, छररिो, पारदिी र गणुस्िरीय 
रुपमा सम्पन्न गनय यो मापदण्ड तनमायण गररएको छ । 

२. काययक्रमको 
उद्देश्य 

तनतमयि िैशक्षक संस्थाहरुको भौतिक संरचना ममयि सम्भार हनुे । 

३. 
काययक्रम 
कायायन्त्ियन गने 
तनकाय 

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय, िैशक्षक संस्थाहरु 

४. बिेट िाँडर्ाँट सूचना प्रकािन, िैठक व्यिस्थापन, अनगुमन िथा िैशक्षक संस्थालाई अनदुान 

५. सञ्चालन गररन े
वक्रयाकलाप 

• सम्िशन्त्िि संस्थासँग काययक्रम सञ्चालनका लातग कशम्िमा १५ ददनको साियितनक 
सूचना मार्य ि प्रस्िाि माग गने । 

प्रस्िािको ढाँचा अनसूुची- १ बमोशिम हनुेछ   

• प्राप्त प्रस्िािहरुको मूपयाङ्कन, छनौट िथा बिेट व्यिस्थाका लातग प्रस्िाि मूपयाङ्कन 
गरी मन्त्रालयका सशचि समक्ष पेि गनय तनम्नानसुारको छनौट सतमति रहनछे : 
क) िैशक्षक योिना िथा विज्ञान प्रविति महािाखाका प्रमखु-संयोिक 

ख) प्रिासन िथा योिना महािाखा प्रमखु- सदस्य 

ग) मखु्यमन्त्री िथा मशन्त्रपररषद् को कायायलयका अतिकृि प्रतितनति-सदस्य 

घ) मन्त्रालयको आतथयक प्रिासन िाखा-सदस्य 

ङ) िैशक्षक योिना, िथ्याङ्क िथा अनसुन्त्िान िाखाका अतिकृि- सदस्य सशचि 

सतमतिले आिश्यकिा अनसुार विज्ञहरुलाई बैठकमा आमन्त्रण गनय सक्नछे । 

विद्यालयहरु छनौट गदाय देहाय बमोशिमको प्राथतमकिाका आिारमा छनौट गररनेछ : 
क) भिन ममयि 

ख) कक्षाकोठा ममयि 

ग) र्तनयचर ममयि 

घ) िौचालय ममयि 

ङ) खानेपानी ममयि 



पाना -7- 



च) कम्पाउण्ड िाल ममयि 

सतमतिले िैशक्षक संस्था छनौट तसर्ाररस गदाय अतिकिम आिश्यकिा, औशचत्य, 

लाभाशन्त्िि हनुे विद्याथी सङ्खख्या, भौगोतलक अिस्था, विद्यालयको आन्त्िररक स्र्ोि 
समेिलाई आिार तलन ुपनेछ । 

सतमतिले मूपयाङ्कन गरी छनौट भएका िैशक्षक संस्थामा बिेटको तसमा अतिकिम 
तनम्नानसुारको हनुछे : 
अ) कक्षा ५ सम्म सञ्चातलि विद्यालय - २ लाख 

आ) कक्षा ८ सम्म सञ्चातलि विद्यालय - २ लाख ५० हिार   

इ) कक्षा १२ सम्म सञ्चातलि विद्यालय - ३ लाख 

ई) उच्च शिक्षा िर्य  विद्याथी संख्या  ५०० सम्म- ४ लाख 

उ) उच्च शिक्षा िर्य  विद्याथी संख्या ५०१ भन्त्दा िढी- ५ लाख  

• िैशक्षक संस्थाले मन्त्रालयसँग सम्झौिा गरी काययक्रम कायायन्त्ियन गने  

६. अपेशक्षि प्रतिर्ल • सामदुावयक िैशक्षक संस्थाहरुको भौतिक संरचनाको ममयि सम्भार हनु े

७. पेि गनुयपने 
कागिािहरु 

प्रस्िाि साथ पेि गनुयपने कागिािहरु 

क) अनसूुची - १ बमोशिमको ढाँचामा प्रस्िाि    

ख) व्यिस्थापन सतमति/सञ्चालक सतमतिको तनणयय  

ग) प्रावितिकबाट ियार भएको लागि अनमुान र आिश्यकिा अनसुार ड्रइङ्ग तडिाइन  

घ) स्थानीय िहको तसर्ाररस 

ङ) ममयि सम्भार गने भिन/कक्षाकोठा, र्तनयचर, िौचालय, घेराबार, खानेपानी 
लगायिको र्ोटो 

 

भिुानीका लातग िैशक्षक संस्थाले पेि गनुयपने कागिािहरु 

• रकम तनकासाका लातग िैशक्षक संस्थाको तनिदेन 

• लागि अनमुान र सम्झौिा, स्थानीय िहको तसर्ाररस 

• काययक्रमसंग सम्िशन्त्िि िील भरपाइहरु, डोर हाशिरी 
• काययक्रमका र्ोटाहरु 

• अनगुमन प्रतििदेन, साियितनक सनुिुाइको प्रतििदेन/व्यिस्थापन सतमतिको खचय 
अनमुोदन प्रतितलवप 

• प्रावितिकको कायय सम्पन्न प्रतििदेन 

• संस्थाको बैँक खािा सम्बन्त्िी वििरण 

• काययसम्पन्न प्रतििदेन 

८. अनगुमन  शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय,  स्थानीय िह  
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2.4 विद्यालय समायोिनका लातग प्रोत्साहन अनदुान (विद्यालय र स्थानीय िहको साझेदारीमा यािायाि सािन 
खररद) 

 खचय िीषयक इकाई लक्ष्य 
वितनयोशिि ििेट 

रु.हिारमा चौमातसक अिति 

 २६४२२ पटक १ 10000 दोस्र्ो चौमातसक 

 िीषयक वििरण 

१. पररचय 

सामदुावयक विद्यालयमा न्त्यनु विद्याथी सङ्खख्या भएका विद्यालयहरुलाई पायक पने 
नशिकको माध्यतमक विद्यालयसँग एवककरण समायोिन गरी राज्य स्र्ोि उपयिु 
पररचालन गनय आिश्यक भएको सन्त्दभयमा गण्डकी प्रदेि शिक्षा नीतिको काययनीति नं. 
11.3.3 मा विद्यालय एकीकरण िथा समायोिन गदाय बालबातलकालाई घरबाट पैदल 
िान आउन सम्भि नहनुे अिस्थामा आिातसय सवुििा िा सडक सञ्जाल छ भने लागि 
साझेदारीका आिारमा यािायाि सवुििा उपलव्ि गराइ बालबातलकाको शिक्षण तसकाइ 
सतुनशिि गने व्यिस्था तमलाउन स्थानीय िहलाई सहयोग गररनेछ भने्न व्यिस्था रहेको 
छ । विद्यालयहरु एक आपसमा एकीकरण (Merge) लाई प्रोत्साहन गरी घरबाट लामो 
समय पैदल वहँडी विद्यालय आउन ु पने बाध्यात्मक अिस्थाको अन्त्त्य गरी बसको 
यारामा आिा घण्टा तभरै विद्यालय पगु्न े व्यिस्थाका लातग यो काययक्रम कायायन्त्ियन 
गनय मापदण्ड तनमायण गररएको हो । 

२. काययक्रमको 
उद्देश्य 

न्त्यनु विद्याथी सङ्खख्या भएका विद्यालयहरु एवककरण समायोिन गरी ठूला विद्यालयहरु 
विकास/स्थापना गनय प्रोत्साहन गने । 

३. 
काययक्रम 
कायायन्त्ियन गने 
तनकाय 

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय र सम्बशन्त्िि स्थानीय 
िहहरु र विद्यालयहरु 

४. बिेट िाँडर्ाँट 
विद्यालयको प्रस्िाि मूपयाङ्कन व्यिस्थापन, स्थलगि अनगुमन, स्थानीय िह/विद्यालयलाई 
अनदुान 

५. सञ्चालन गररन े
वक्रयाकलाप 

क. प्रस्िाि आव्हानः काययक्रम कायायन्त्ियनका लातग साझेदारीमा बस खररद गनय 
चाहने विद्यालयहरुसँग प्रस्िाि आव्हान गने । प्रस्िािको ढाँचा र मपुयाङ्कनका 
आिारहरू क्रमि: अनसुचुी- २ र ३ मा उपलेख भए बमोशिम हनुेछ ।  

ख. प्रस्िाि पेि गनय पाउने आिारहरु  

1. विद्यालय र विद्याथीको घर नशिक सम्म सरुशक्षि सडक पूिायिार यािायाि 
सञ्जालले िोतडएको । 

2. यािायािको सािन (बस) सवुििा नभएको विद्यालय र भएकोमा अपयायप्त 
3. यािायािको सािन खररदका लातग कम्िीमा २५ प्रतििि िा रु. १० लाख 

साझेदारी िटुाउन सक्ने विद्यालय 

4. स्थानीय िह/संस्थाको साझेदारी िटुाउन सक्ने विद्यालय 
ग. प्रस्िाि मूपयाङ्कन िथा तसर्ाररसः प्राप्त भएका प्रस्िािहरुको मूपयाङ्कन गरी 

मन्त्रालयका सशचि समक्ष तसर्ाररस गनय देहाय बमोशिमको एक सतमति रहनछे 
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। 

1. महािाखा प्रमखु, िैशक्षक योिना, विज्ञान प्रविति िथा प्रावितिक शिक्षा 
महािाखा- संयोिक 

2. तनदेिक, शिक्षा विकास तनदेिनालय- सदस्य 

3. महािाखा प्रमखु, प्रिासन िथा योिना महािाखा- सदस्य 

4. िाखा प्रमखु, आतथयक प्रिासन िाखा- सदस्य 

5. विज्ञान प्रविति िथा प्रावितिक शिक्षा िाखा- सदस्य सशचि 

घ. विद्यालय छनौटका आिारहरुः 
१ . विद्यालय छनौट गदाय प्रस्िाि पेि गरेका विद्यालयहरु मध्ये अतिकिम विद्याथी 

संख्या भएका विद्यालय मध्यबेाट छनौट गनुयपनेछ ।  

२. चाल ु िैशक्षक सरमा मा.वि. मा अन्त्य विद्यालय समायोिन हनुे विद्यालयलाई 
प्राथतमकिा ददन सवकनेछ । 

३. विद्यालयहरु छनौट गदाय भौगोतलक सन्त्िलुन कायम हनुे गरी छनौट गनुयपनेछ 
। 

४. विद्यालय र स्थानीय िहको समेि साझेदारीलाई प्राथतमकिा ददनपुनेछ । 

ङ. साझेदारी सम्बन्त्िी व्यिस्थाः  यािायािका सािन खररदका लातग प्रस्िाि पेि 
गने विद्यालयले साझेदारीको रकम उपलेख गरी सम्बशन्त्िि स्थानीय िहको 
तनणयय सवहि प्रष्ट खलुाएको तसर्ाररस पर समािेि गनुयपनेछ । 

च. अनदुान रकमको तसमाः मन्त्रालयले उपलव्ि गराउने अनदुान रकमको तसमा 
प्रति विद्यालय बढीमा 15 लाख सम्म हनुेछ ।  

छ. स्थानीय िहले तसर्ाररस गरर पठाउनपुनेः  चाल ुआ.ि. मा न्त्यनुिम विद्याथी 
सङ्खख्या नभएका कारण एवककरण समायोिन गनुयपने विद्यालयहरु एवककरण 
गरी एवककरण भएको सम्बन्त्िमा स्थानीय िहको शिक्षा सतमतिको तनणयय 
प्रतितलपी समेि समाििे गरी साझेदारी सम्बन्त्िी स्थानीय िहको तसर्ाररस 
संलग्न राखी सूचना प्रकािन भएको तमतिले १५ ददन तभर मन्त्रालयमा 
तसर्ाररस गरी पठाउन ुपनेछ । 

ि. यािायाि सािनको स्पेशिवर्केिनः यािायाि सािनको स्पेशिवर्केिन यािायाि 
कायायलयले तनिायरण गरे बमोशिम हनुेछ । 

झ. भिुानी प्रवक्रयाः यािायािका लातग सािन खररद गनयका लातग छनौटमा परेका 
विद्यालयहरुका लातग तनयमानसुार प्रथम वकस्िा बापिको रकम पेश्की स्िरुप 
विद्यालयको खािामा उपलव्ि गराइनेछ भने विद्यालयले साझेदारी बापिको 
रकम समेिबाट सािन खररद गरी िोवकए बमोशिमका सम्पूणय कागिाि सवहि 
संलग्न राखी भिुानीका लातग मन्त्रालयमा पेि गनुयपने छ भने विद्यालयको िैङ्क 
खािा मार्य ि भिुानी उपलव्ि गराइनेछ । 

६. अपेशक्षि प्रतिर्ल विद्यालय समायोिन/एवककरणमा मद्दि पगु्न े

७. पेि गनुयपने 
कागिािहरु 

प्रस्िाि पेि गदाय पेि गनुयपने कागिािहरुः 
• विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिको काययक्रम माग गने तनणयय प्रतितलपी 
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• सम्बशन्त्िि स्थानीय िहको साझेदारीको वििरण खलेुको तसर्ाररस पर 

• स्थानीय िहबाट प्रमाशणि कक्षागि विद्याथी सङ्खख्या (माध्यतमक िह सम्मकै) 

• विद्यालय समायोिन भएको सम्बन्त्िमा स्थानीय िहको तनणययको प्रमाशणि प्रतितलपी 
• विद्यालयमा हाल सम्म बस सवुििा नभएको िा बसको सङ्खख्या कम भएको भनी 

स्थानीय िहको तसर्ाररस पर   

भिुानी मागका लातग पेि गनुयपने कागिािहरुः 
− खररद सम्बन्त्िी तनणययको प्रतितलपी 
− खररद प्रकृयासँग सम्बशन्त्िि प्रमाशणि कागिािहरु 

− खररद सम्बन्त्िी काययसम्पन्न भए पिाि सतमतिको खचय अनमुोदन सवहिको भिुानी 
माग गने तनणयय 

− कायय सम्पन्न भएको सम्बन्त्िमा सम्बशन्त्िि स्थानीय िहको शिक्षा 
महािाखा/िाखाको तसर्ाररस पर 

− खररद आदेि, दशखला प्रतििदेन, शिन्त्सी खािाको प्रतितलपी 
− खचयका बील भरपाईहरु 

− काययसञ्चालनसँग सम्बशन्त्िि र्ोटो  

− विद्यालयको बैँक खािा वििरण 

८. अनगुमन  
शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा विकास 
तनदेिनालय, सामाशिक विकास कायायलय र स्थानीय िहहरु 
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2.5  वहमाली िथा दगुयम क्षरेका नमूना आिासीय विद्यालयमा आिासीय भिन र पूिायिार विकासको 
तनरन्त्िरिा 

काययक्रम ििेट रु. हिारमा 
१ . वहमाली िथा दगुयम के्षरका नमूना आिासीय विद्यालयमा आिासीय भिन र 

पूिायिारको विकासको तनरन्त्िरिा-प्रभािवकरण मा.वि. , िाचे गाउँपातलका, गोरखा ५,000 

२. वहमाली िथा दगुयम के्षरका नमूना आिासीय विद्यालयमा आिासीय भिन र 
पूिायिारको विकासको तनरन्त्िरिा-िननमयल आिारभिु विद्यालय‚ िारगङु्ग मशुिके्षर 
गाउँपातलका‚ मसु्िाङ्ग 

५,00० 

३. वहमाली िथा दगुयम के्षरका नमूना आिासीय विद्यालयमा आिासीय भिन र 
पूिायिारको विकासको तनरन्त्िरिा-शिख मा.वि. अन्नपूणय गाउपातलका ‚ म्याग्दी ५,00० 

४. वहमाली िथा दगुयम के्षरका नमूना आिासीय विद्यालयमा आिासीय भिन र 
पूिायिारको विकासको तनरन्त्िरिा-हेम मा.वि.,  ििलातगरी गाउँपातलका‚ म्याग्दी ५,00० 

 

खचय िीषयक इकाई लक्ष्य 
वितनयोशिि ििेट 
(रु.हिारमा) चौमातसक अिति 

26422 विद्यालय/संस्था ४ २०000 पवहलो चौमातसक 
 

 िीषयक वििरण 

१. पररचय 

नमूना आिासीय विद्यालय स्थापनाका आिार, ििय, पूिायिार र स्िरुप सम्बन्त्िी 
मापदण्ड, २०७५ अनसुार मन्त्रालयस्िरबाट छनौट एिम ् स्िीकृि भएका 
विद्यालयहरुले ियार गरेको विस्ििृ आयोिना प्रतििदेन (DPR) का आिारमा 
प्राथतमकिामा परेका काययक्रम क्रमिः कायायन्त्ियन गदै िान आिश्यक छ 
।सम्िशन्त्िि स्थानीय िहको समन्त्िय एिम ् सहकाययमा प्राथतमकिा बमोशिमका 
भौतिक पूिायिार तनमायण काययलाई तनरन्त्िरिा ददइ व्यिशस्थि एिम ्प्रभािकारी रुपमा 
सञ्चालन गनय वहमाली िथा दगुयम क्षरेका नमूना आिासीय विद्यालयमा आिासीय भिन 
एिं विद्यालयका अन्त्य भौतिक पूिायिार विकास काययक्रम कायायन्त्ियन गनय आिश्यक 
भएकोले यो मापदण्ड तनमायण गररएको हो । 

२. काययक्रमको उद्दशे्य नमूना आिासीय विद्यालयमा आिासीय भिन र अन्त्य भौतिक पूिायिार विकास गने 

३. 
काययक्रम 
कायायन्त्ियनमा संलग्न 
हनुे संस्थाहरु 

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय, िोवकए बमोशिमका  
विद्यालयसँग सम्बशन्त्िि स्थानीय िहहरु र विद्यालयहरु 

४. बिेट िाँडर्ाँट तनमायणसँग सम्िशन्त्िि काययमा िोवकए बमोशिमका खचयहरु 

५. सञ्चालन गररन े
वक्रयाकलाप 

• गि आ.ब. को कायय सम्पन्न प्रतििदेन सवहि नमूना आिासीय विद्यालयको विस्ििृ 
आयोिना प्रतििदेन (DPR) बमोशिम स्थानीय िहिाट सञ्चालन गररने आिासीय 
भिन र पूिायिार विकास सम्िन्त्िी प्रचतलि कानून बमोशिमको खरीद योिना‚ 
योिना कायायन्त्ियनका लातग स्र्ोि व्यहोने तनकायहरु र मन्त्रालयले व्यहोने रकम 
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 िीषयक वििरण 

स्पष्ट रुपमा खलेुको प्रस्िािना माग गररनेछ।  

(१) नमूना आिासीय विद्यालयको रुपमा छनौटमा परेका विद्यालयसंग सम्बशन्त्िि 
स्थानीय िहिाट तनतमयि विस्ििृ आयोिना प्रतििेदन बमोशिम आिासीय भिन र 
पूिायिार विकास काययको प्राथतमकिा तनिायरण गरी लागि अनमुान र कायययोिना 
सवहिको प्रस्िाि ियार गरी मन्त्रालय समक्ष पेि गनुय पनेछ । 

(२) यस काययक्रमिाट यस पूिय कायय प्रारम्भ गरी सम्पन्न हनु िाँवक रहेका िथा नया ँ
काययक्रम सम्पन्न गनय सवकनछे ।  

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

६. अपेशक्षि उपलव्िी 
• आिासीय भिन र अन्त्य भौतिक पूिायिार विकास भई विद्याथीलाई आिासीय सवुििा 
र शिक्षण तसकाइमा अनकूुल िािािरण तसियना हनु,े 

• विद्याथीको उपशस्थति दर िृवि भई तसकाइ उपलशव्ि बढ्ने । 

७. पेि गनुयपने 
कागिािहरु 

• काययसम्पन्न प्रतििदेन । 

८. 
अनगुमन गने 
तनकाय 

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय 
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2.6 स्थानीय िहसँगको समन्त्िय र साझेदारीमा विद्यालय समायोिन/एवककरण गरी  पायक पने विद्यालयलाइ 
आिाभिु पिुायिार सवहि ठुला विद्यालयको गरुुयोिना/DPR बमोशिम तनमायण कायय आरम्भ 

 

खचय िीषयक इकाई लक्ष्य 
वितनयोशिि ििेट 
(रु.हिारमा) चौमातसक अिति 

26422 विद्यालय ३ ६००० पवहलो, दोस्र्ो र िेस्र्ो चौमातसक 
 

 िीषयक वििरण 

१. पररचय 

छररएर रहेका िथा न्त्यून विद्याथी भएका विद्यालयलाई एवककरण/समायोिन गरी 
पाएक पने विद्यालयलाई आिारभिू पूिायिार सवहिको ठुला विद्यालयका रुपमा विकास 
गनय विगि िषयहरुमा संघीय सरकारको सहयोगमा यस प्रदेि तभर निलपरासी ससु्िा 
पिुयमा २ िटा विद्यालय िथा कास्की शिपलामा १ िटा गरी िम्मा ३ िटा 
विद्यालयको गरुुयोिना (DPR) तनमायण कायय सम्पन्न भएको छ । विद्यालयको उि 
गरुुयोिना बमोशिम भौतिक पूिायिार तनमायण काययलाई व्यिशस्थि रुपमा सञ्चालन गनय 
यो मापदण्ड तनमायण गररएको हो । 

२. काययक्रमको उद्दशे्य ठुला विद्यालयको गरुुयोिना (DPR) बमोशिम पूिायिार विकास गने 

३. 
काययक्रम 
कायायन्त्ियनमा संलग्न 
हनुे संस्थाहरु 

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय, िोवकए बमोशिमका  
विद्यालय रहने स्थानीय िहहरु र िोवकएका विद्यालयहरु 

४. बिेट िाँडर्ाँट तनमायणसँग सम्िशन्त्िि काययमा िोवकए बमोशिमका खचयहरु 

५. सञ्चालन गररन े
वक्रयाकलाप 

• ठुला विद्यालयको विस्ििृ आयोिना प्रतििदेन (DPR) मा उपलेख भएका तनमायण 
सम्बन्त्िी काययको प्राथतमकिा िोकी पूिायिार विकास सम्िन्त्िी प्रचतलि कानून 
बमोशिमको खरीद योिना‚ लागि अनमुान, योिना कायायन्त्ियनका लातग कायययोिना 
सवहिको विद्यालयबाट प्रस्िाि माग गने । 

• काययक्रम कायायन्त्ियनका लातग सम्बशन्त्िि स्थानीय िहलाई अशख्ियारी ददन े। 

• विद्यालयले स्थानीय िहसँग सम्झौिा गरी काययक्रम कायायन्त्ियन गने । 

६. अपेशक्षि उपलव्िी 
• न्त्यून विद्याथी भएका विद्यालयहरु एकीकरण/समायोिन भई ठुला विद्यालयका 
रुपमा विकास हनुे̧  

• ठूला विद्यालयहरु भौतिक पूिायिारयिु बने्न । 

७. पेि गनुयपने 
कागिािहरु 

• काययसम्पन्न प्रतििदेन । 

८. 
अनगुमन गने 
तनकाय 

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय 
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2.7  प्रावितिक िथा व्यािसावयक शिक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयहरुमा तसक्दै कमाउँदै काययक्रम सञ्चालन 

 खचय िीषयक इकाई लक्ष्य 
वितनयोशिि ििेट रु. 

हिारमा चौमातसक अिति 

 २६४१२ पटक १ 5000 सबै चौमातसक 

 िीषयक वििरण 

१. पररचय 

प्रावितिक िथा व्यािसावयक शिक्षा सञ्चालन भएका माध्यतमक िहमा अध्ययनरि 
विद्याथीहरुलाई पाठ्यक्रमले िोकेको लक्ष्य पूरा गदै, व्यिहाररक, उद्यमशिल िथा 
स्िाबलम्बी बनाउनकुा साथै तसकाइलाई आम्दानीसँग िोड्न सहयोग परु् याउन ििुयमा 
गररएको काययक्रमलाई व्यिशस्थि रुपले सञ्चालन गनय यो मापदण्ड तनमायण गररएको हो 
।  

२. 
काययक्रमको 
उद्देश्य 

विद्याथीहरुमा उद्यमशिलिा एिं स्िािलम्बनको विकास र तसकाइलाई आयसँग िोड्न 
सहयोग परु् याउने । 

३. 
काययक्रम 
कायायन्त्ियन गने 
तनकाय 

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय र विद्यालयहरु 

४. बिेट िाँडर्ाँट 

सूचना प्रकािन, िैठक व्यिस्थापन, अनगुमन, विद्यालयलाई अनदुान 

अनदुान रकमबाट खचय गनय सवकने वक्रयाकलापः 

१. उत्पादनमूलक प्रकृतिको अस्थायी संरचना तनमायण (िस्िै: व्याड, टनेल, खोर, 
विवक्रकक्ष, विउ, विरुिा, भरुा, पाठापाठी, पाडोपाडी खररद िस्िा कायय) 

२. उत्पादनमूलक कामका लातग आिश्यक पने औिार, उपकरण र काययस्थलसँग 
सम्बशन्त्िि प्रयोगिाला िा िकय सप स्थापना गनय लाग्न ेखचय 

३. िस्ि ुउत्पादन एिम ्विवक्र व्यिस्थापनका लातग लाग्ने खचय 
४. बीउ पुिँी (Seed Money) 

५. विज्ञहरुसँग परामिय 
६. अतभमखुीकरण र सम्झौिा  

उि बिेटबाट स्थायी प्रकृतिका भौतिक पूिायिार संरचना तनमायणका लातग अनदुान 
रकम खचय गनय पाइन ेछैन । 

५. सञ्चालन गररन े
वक्रयाकलाप 

क. प्रस्िाि आव्हानः तसक्दै कमाउँदै काययक्रम कायायन्त्ियन गनय चाहने प्रावितिक 
शिक्षा िथा व्यािसावयक शिक्षा सञ्चालन गरेका विद्यालयसँग काययक्रम 
कायायन्त्ियनका लातग प्रस्िाि आव्हान गने । प्रस्िािको ढाँचा अनसुचुी- ४ मा 
उपलेख भए बमोशिम हनुेछ ।  

ख. प्रस्िाि पेि गनय पाउने विद्यालयः  

➢ राष्ट्रपति िैशक्षक सिुार काययक्रम अन्त्िगयि शिक्षा िथा मानि स्र्ोि विकास 
केन्त्रबाट पढ्दै कमाउँदै काययक्रमका लातग छनौटमा नपरेका विद्यालय 
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➢ तसक्दै कमाउँदै काययक्रमका लातग कूल लागिको कशम्िमा 20 प्रतििि 
स्थानीय िहको लागि साझेदारी सतुनशिि भएका विद्यालयहरुलाई 
प्राथतमकिामा राख्न सवकनछे । 

ग. प्रस्िाि मूपयाङ्कन िथा तसर्ाररसः प्राप्त भएका प्रस्िािहरुको मूपयाङ्कन गरी 
मन्त्रालयका सशचि समक्ष तसर्ाररस गनय देहाय बमोशिमको एक सतमति 
रहनेछ । प्रस्िाि मूपयाङ्कनका आिारहरु अनसूुची-५ बमोशिम हनुेछ । 

१. िैशक्षक योिना, विज्ञान प्रविति िथा प्रावितिक शिक्षा महािाखा प्रमखु- 
संयोिक 

२. शिक्षा विकास तनदेिनालयका तनदेिक- सदस्य 

३. प्रिासन िथा योिना महािाखा प्रमखु- सदस्य 

४. मन्त्रालयको आतथयक प्रिासन िाखा-सदस्य 

५. प्रावितिक िथा व्यािसावयक शिक्षा सञ्चालन गरेका विद्यालयहरु मध्य े
संयोिकले िोकेको विद्यालयको प्र.अ.- सदस्य 

६. विज्ञान प्रविति िथा प्रावितिक शिक्षा िाखा- सदस्य सशचि 

घ. विद्यालय छनौटका आिारहरुः 
१. स्थानीय िहहरुबाट प्राथतमकिा तनिायरण भए बमोशिम गाउँपातलका भए 

कृवष (बालीविज्ञान िा पि ुविज्ञान) लाई र नगरपातलका भए सेिा के्षरलाई 
प्राथतमकिामा राखी विद्यालय छनौट गनुयपनेछ भने एक स्थानीय िहमा 
एक भन्त्दा बढी विद्यालय नपने गरी छनौट गनुयपनेछ । 

ङ. साझेदारी सम्बन्त्िी व्यिस्थाः  तसक्दै कमाउँदै काययक्रम कायायन्त्ियनका लातग 
प्रस्िाि पेि गने विद्यालयले कशम्िमा 20 प्रतििि स्थानीय िहको 
काययपातलकाको तनणयय सवहि साझेदारी सतुनशििाको पर पेि गनुयपनेछ । 

च. अनदुान रकमको तसमाः यो काययक्रम कायायन्त्ियनका लातग मन्त्रालयले 
उपलव्ि गराउने अनदुान रकमको तसमा प्रति विद्यालय बढीमा रु. ५ लाख  
हनुेछ । 

छ. अनदुान उपलव्ि गराउन सवकने विषयहरुः 
१. कृवष (बाली/पि/ुबागिानी विज्ञान) 

२. ईशञ्जतनयररङ (तसतभल/कम््यटुर/इलेशक्िकल) 

३. पययटन एिम ्हशस्पट्यातलटी  

ि. स्थानीय िहले तसर्ाररस गरर पठाउनपुनेः  प्रावितिक शिक्षा िथा व्यािसावयक 
शिक्षा सञचालन गरेका कक्षा 9-12 मा प्रावितिक िार/टेक्स काययक्रम 
सञ्चालन भएका विद्यालयहरुले तसक्दै कमाउँदै काययक्रम सञ्चालन गनय चाहेमा 
नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान िथा प्रविति मन्नालयबाट स्िीकृि राष्ट्रपति 
िैशक्षक सिुार काययक्रम अन्त्िगयि पढ्दै कमाउँदै काययक्रम सञ्चालन काययविति, 
2078 मा िोवकए बमोशिम न्त्यूनिम आिारहरु परुा भएका विद्यालयहरु मध्य े
आफ्नो स्थानीय िह अन्त्िगयि सञ्चातलि विद्यालयहरुलाई प्राथतमकिा क्रम 
तनिायरण गरी तसर्ाररस गनुय पनेछ । 
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झ. सतमति गठन एिम ्काम, कियव्य र अतिकारः राष्ट्रपति िैशक्षक सिुार काययक्रम 
अन्त्िगयि पढ्दै कमाउँदै काययक्रम सञ्चालन काययविति, 2078 मा उपलेख भए 
बमोशिम नै प्रदेि सरकार, शिक्षा विकास िथा समन्त्िय इकाइ, स्थानीय िह, 
विद्यालय, प्र.अ. शिक्षक िथा प्रशिक्षक, उत्पादन इकाइ र  विद्याथीको भतूमका 
रहनेछ । 

ञ. प्रतििेदन पेि गनेः काययक्रम कायायन्त्ियनका लातग छनौटमा परेका 
विद्यालयहरुले अनसुचुी-६ मा उपलेख भएको ढाँचामा प्रतििेदन ियार गरी 
सम्बशन्त्िि स्थानीय िह र मन्त्रालयमा प्रतििेदन पेि गनुयपनेछ । 

६. अपेशक्षि प्रतिर्ल 

पाठ्यक्रमले तनिायरण गरेका तसकाइ उपलव्िी हातसल गनयका लातग प्रयोगात्मक अिसर 
अतभिृवि हनुे । 

विद्याथीहरुमा उद्यमशिलिा, स्िािलम्बनको विकास हनुकुा साथै तसकाइलाई आय 
आियनसँग िोतडने । 

७. पेि गनुयपने 
कागिािहरु 

प्रस्िाि पेि गदाय पेि गनुयपने कागिािहरुः 
• काययक्रम सञ्चालन गने सम्बन्त्िी विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिको तनणयय प्रतितलपी 
• सम्बशन्त्िि स्थानीय िहको साझेदारीको वििरण खलेुको  तसर्ाररस 

• काययक्रम कायायन्त्ियनको प्रस्िािना सवहिको कायययोिना  

• प्रशिक्षक समिेको सहभातगिामा लागि अनमुान ियार गरी विद्यालयबाट स्िीकृि 
लागि अनमुान 

भिुानी मागका लातग पेि गनुयपने कागिािहरुः 
1. काययसम्पन्न/आय आियन काययक्रमको प्रारम्भ भए पिाि सतमतिको खचय अनमुोदन 

सवहिको भिुानी माग गने तनणयय 

2. कायय सम्पन्न भएको सम्बन्त्िमा सम्बशन्त्िि स्थानीय िहको शिक्षा 
महािाखा/िाखाको तसर्ाररस पर 

3. खररद आदेि, दशखला प्रतििदेन, शिशन्त्स खािाको प्रतितलपी 
4. खचयका बील भरपाईहरु/डोर हाशिरी 
5. अनसुचुी-६ को ढाँचामा ियार भएको सम्पन्न प्रतििदेन 

6. काययसञ्चालनसँग सम्बशन्त्िि र्ोटो सवहिको प्रतििदेन 

८. अनगुमन  
शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा विकास 
तनदेिनालय, स्थानीय िहहरु 
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2.8 बौविक अपाङ्गिा भएका बालबातलकाहरुका लातग स्थावपि विद्यालयलाई सञ्चालन िथा व्यिस्थापन 
अनदुान 

 खचय िीषयक इकाई लक्ष्य 
वितनयोशिि ििेट 

(रु.हिारमा) 
चौमातसक अिति 

 26412 पटक 1 5000 दोस्र्ो चौमातसक 

 िीषयक वििरण 

१. पररचय 

नेपाल सरकार संघ ससिय अनदुान अन्त्िगयिको बिेटबाट पोखरा महानगरपातलकाको 
िडा नं. ३० मा रहेको तरभिुन िान्त्िी माविको पररषरमा बौविक अपाङ्गिा भएका 
बालबातलकाहरुका आिातसय सवुििा सवहि विद्यालयको रुपमा तनमायणातिन प्रदेिस्िरीय 
विद्यालय सञ्चालनमा पयाउन ु पूिय गनुयपने व्यिसथापवकय काययका लातग काययक्रम 
कायायन्त्ियन गनय यो मापदण्ड तनमायण गररएको हो ।  

२. काययक्रमको 
उद्देश्य 

बौविक अपाङ्गिा भएका बालबातलकाहरुका लातग आिातसय सवुििा सवहिको विद्यालय 
सञ्चालनका लातग आिश्यक िैशक्षक व्यिस्थापन गने । 

३. 
काययक्रम 
कायायन्त्ियन गने  

तनकाय 

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय/संिशन्त्िि विद्यालय 

४. बिेट िाँडर्ाँट 

• लागि अनमुान ियारी 
• खररद प्रकृयासँग सम्बशन्त्िि सूचना प्रकािन, प्रस्िाि मूपयाङ्कन एिम ्छनौटसगँ 

सम्बशन्त्िि काययका लातग 

• सामग्री खररद  

• व्यिस्थापनसँग सम्बशन्त्िि कामहरु 

५. सञ्चालन गररन े
वक्रयाकलाप 

• आगामी िषयमा सञ्चालन गनय आिातसय सवुििा सवहिको कक्षा सञ्चालनका लातग 
व्यिस्थापन गनुयपने भौतिक एिम ्मानि संसािनको अनमुान ियार गने । 

• व्यिस्थापन गनुयपने सामग्रीहरुको वििरण ियार गने । 

• मन्त्रालयले तनणयय गरी मन्त्रालय आर्ैँ  खररद व्यिस्थापन िा प्रस्िािना 
विद्यालयलाई अनदुान प्रदान गरी व्यिस्थापकीय कायय सञ्चालन गने । 

६. अपेशक्षि प्रतिर्ल 
बौविक अपाङ्गिा भएका बालबातलकाहरुको लातग शिक्षामा पहुँच विस्िार गनयका 
विद्यालयमा सवुििा विस्िार हनुे । 

७. पेि गनुयपने 
कागिािहरु 

• तनणययका प्रतितलपीहरु 

• साियितनक खररद प्रकृयासँग सम्बशन्त्िि कागिािहरु 

• खचयका बील एिम ्भरपाईहरु 

• अनगुमन प्रतििदेन 

८. अनगुमन  शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय 
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2.9 एस.ओ.एस. हमयन माइनर विद्यालय पोखरा 15 मा अध्ययनरि लशक्षि समूहका बालबातलकाहरुलाई 
छारिृशि अनदुान तनरन्त्िरिा 

 खचय िीषयक इकाई लक्ष्य 
वितनयोशिि ििेट 
(रु.हिारमा) चौमातसक अिति 

 २६४१३ पटक १ ६००० दोस्र्ो र िेस्र्ो चौमातसक 
 

 िीषयक वििरण 

१. पररचय 

एस.ओ.एस. हमयन माइनर विद्यालय पोखरा 15 ले अतभभािक विवहन, असहाय, 

िोशखममा रहेका, सामाशिक, आतथयक एिं सांस्कृतिक कारणले विभेदमा परेका 
बालिातलकाहरुको संरक्षणसगैँ शिक्षा प्राप्त गने अतिकारलाई प्रत्याभिु गदै पठनपाठन 
काययमा सहयोग गदै आएको छ । उि संस्थामा बसी एस.ओ.एस. हमयन माइनर 
मा. वि. पोखरा १५ मा अध्ययनरि लशक्षि समूहका बालबातलकाहरुका लातग 
छारिृशि अनदुान प्रदान गरी उनीहरुको पढ्न पाउने अतिकार प्रत्याभिु गने 
काययलाई तनरन्त्िरिा ददन “मखु्यमन्त्रीसँग अनाथ बालबातलका” काययक्रमलाई 
कायायन्त्ियन गनय यो मापदण्ड तनमायण गररएको हो । 

२. काययक्रमको उद्दशे्य 
• लशक्षि समूहका बालबातलकाहरुले तसकाइलाई तनरन्त्िरिा पाउन े अतिकार 

प्रत्याभिु गने । 

३. 
काययक्रम 
कायायन्त्ियनमा संलग्न 
हनुे संस्था 

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय िथा एस.ओ. एस. 
हमयन माइनर मा.वि., पोखरा १५ 

४. बिेट िाँडर्ाँट छारिृशि रकम  

५. सञ्चालन गररन े
वक्रयाकलाप 

• लशक्षि बालबातलकाहरुको र्ोटो सवहिको प्रमाशणि वििरण माग गने‚  

• विद्याथीले प्राप्त गने छारिृशि रकम सवहिको प्रस्िाि माग गने‚ 
• विद्यालयसँग सम्झौिा गने‚  

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

६. अपेशक्षि प्रतिर्ल • बालबातलकाहरुको पठनपाठन तनरन्त्िरिा भएको हनुे। 

७. पेि गनुयपने 
कागिािहरु 

• कायययोिना सवहिको माग तनिदेन‚ 
• विद्याथीले छारिृशि िझेुको सक्कल भरपाई‚ 
• विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिले छारिृशि प्राप्त गरी सदपुयोग गने प्रतििििा 

सवहिको तनणयय एिम ्छारिशृि वििरण भए पतछ कायय सम्पन्न प्रतििेदन‚ 
• अनगुमनकिायको अनगुमन प्रतििदेन । 

८. अनगुमन गने तनकाय शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय 
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2.10 िातमयक शिक्षा प्रदान गने गरुुकुल, आश्रम, मदरसा, बैकशपपक विद्यालयहरुलाई अनदुान  

 खचय िीषयक इकाई लक्ष्य 
वितनयोशिि ििेट 
(रु.हिारमा) चौमातसक अिति 

 २६४१२ पटक/संख्या १ १५००० पवहलो र दोस्र्ो चौमातसक 
 

 िीषयक वििरण 

१. पररचय 

गरुुकुल, गमु्बा, आश्रम, मदरसा लगायि परम्परागि शिक्षा प्रदान गने एिम ्
बैकशपपक विद्यालयका रुपमा सञ्चातलि शिक्षण संस्थाहरु िस्िै: अनौपचाररक 
प्रौढ विद्यालयहरूको िैशक्षक पूिायिार विकास गदै िैशक्षक प्रणालीको मलुिारमा 
पयाउन आिश्यक छ । परम्परागि िातमयक िैशक्षक ब्यिस्थालाई सदुृढ िथा 
संस्थागि गरी रावष्ट्रय मापदण्ड अनरुुप औपचाररक शिक्षाको समकक्षी बनाउन 
िैशक्षक व्यिस्थापनका लातग श्रोि उपलब्ि गराइ बालबातलका/तसकारुहरुले 
समानरुपले तसक्न पाउन े अिस्था सतुनशिि गनय यो अनदुान काययक्रमलाई 
व्यिशस्थि ििरले सञ्चालन गनय यो मापदण्ड तनमायण गररएको हो । 

२. काययक्रमको उद्दशे्य 

गरुुकुल, गमु्बा, आश्रम, मदरसा लगायि िातमयक शिक्षा प्रदान गने एिम ्
अनौपचाररक िथा िैकशपपक विद्यालयका रुपमा सञ्चातलि शिक्षण संस्थाहरुको 
पूिायिार विकास गरी औपचाररक शिक्षाको मलुिारमा पयाउन प्रोत्सावहि गने 
। 

३. काययक्रम कायायन्त्ियनमा 
संलग्न हनु ेतनकाय 

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय, संिशन्त्िि 
सामाशिक विकास कायायलय, र संबशन्त्िि िैशक्षक सस्थाहरु 

४. बिेट िाँडर्ाँट 

बैठक व्यिस्थापन,  अनगुमन ,कक्षाकोठा व्यिस्थापन, िैशक्षक सामग्री 
व्यिस्थापन¸ सूचना प्रवितिको व्यिस्थापन, भान्त्साकोठा एिम ् आिासीय 
व्यिस्थापनका लातग आिश्यक सामग्रीहरु खररद व्यिस्थापनका लातग अनदुान 

५. सञ्चालन गररने वक्रयाकलाप 

• सूचना प्रकािन : कम्िीमा १५ ददनको म्याद ददई साियितनक सूचना 
प्रकािन गरी प्रस्िाि माग गने । प्रस्िािको ढाँचा अनसूुची- ७ मा उपलेख 
भए बमोशिम हनुछे । 

• प्रस्िािको मूपयाङ्कन एिम ्छनौट एिं तसर्ाररस,  

• काययक्रम कायायन्त्ियनका लातग प्रस्िािहरु मूपयाङ्कन गरी मन्त्रालयका 
सशचि समक्ष तसर्ाररस गनयका लातग देहाय बमोशिमको प्रस्िाि¸ छनौट¸ 
मूपयाङ्कन िथा तसर्ाररस सतमति रहनेछ । 

१. उच्च शिक्षा िथा संस्कृति महािाखा प्रमखु- संयोिक 

२. प्रिासन िथा योिना महािाखा प्रमखु- सदस्य 

३. संयोिकले िोकेको गरुुकूल, गमु्बा, आश्रमको प्रतितनति - सदस्य 

४. आतथयक प्रिासन िाखा प्रमखु- सदस्य 
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 िीषयक वििरण 

५. िाखा अतिकृि- भाषा, संस्कृति र परुाित्त्ि संरक्षण िाखा- सदस्य सशचि 
• छनौटको मापदण्ड अनसूुची- ८ मा व्यिस्था भए बमोशिम हनुेछ । 

• सञ्चातलि कक्षा र विद्याथी सङ्खख्याको आिारमा बिेट व्यिस्था हनुेछ । 
छनौटमा परेका विद्यालयमा काययक्रम कायायन्त्ियनको व्यिस्था तमलाउन े

• सम्झौिा गरी तनयमानसुार प्रथम वकस्िा पेश्की उपलव्ि गराउन सवकनछे 
र अन्त्य वकस्िा कायय प्रगतिका आिारमा उपलव्ि गराउने  

• अनगुमन गने  

• प्रतििदेन ियार गने । 

६. अपेशक्षि उपलव्िी सवुििािनक रुपमा पठनपाठन सञ्चालन भएको हनु े

७. पेि गनुयपने कागिािहरु 

• विद्यालय/संस्था व्यिस्थापन सतमतिको तनणयय सवहि र्रर्ारक/भिुानीका 
लातग तनिदेन 

• तनमायण/खररद सम्बन्त्िी आिश्यक कागिािहरु 

• स्थानीय िहको तसर्ारीस पर 

• बील भरपाइहरु 

• कायय सम्पन्न प्रतििेदन 

• अनगुमन प्रतििदेन 

८. अनगुमन गने तनकाय 
शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय‚ शिक्षा विकास 
तनदेिनालय र सामाशिक विकास कायायलय, स्थानीय िह 
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2.11 तनमयल माध्यतमक विद्यालयको भिन र प्रयोगिाला तनमायण 

खचय िीषयक इकाई लक्ष्य 
वितनयोशिि ििेट 
(रु.हिारमा) 

चौमातसक अिति 

३१११२ पटक १ ३०००० दोस्र्ो चौमातसक 
िीषयक वििरण 

१. पषृ्ठभतूम 

िनहुँ शिपला व्यास नगरपातलका िडा नं. १ मा संचातलि तनमयल माध्यातमक विद्यालयको 
भौतिक एिं िैशक्षक स्िरलाई थप सिुार गनय उि विद्यालयको भिन  र  प्रयोगिाला 
तनमायण गनयका लातग अनदुान उपलब्ि गराई व्यिशस्थि रुपले कायय सम्पन्न गनय यो 
मापदण्ड तनमायण  गररएको हो ।  

२. काययक्रमको उद्दशे्य 
प्रावितिक शिक्षा सञ्चालन भएको विद्यालयको भिन िथा प्रयोगिाला तनमायण हनुे  

३. काययक्रम कायायन्त्ियन 
गने तनकाय 

स्थानीय िह र विद्यालय 

४. बिेट िाँडर्ाँट भिन िथा प्रयोगिाला तनमायणका लातग स्िीकृि लागि अनमुान बमोशिम   

५. सञ्चालन गररन े

 वक्रयाकलाप 

(क) मन्त्रालयले सम्बशन्त्िि विद्यालयसँग देहायका कागिािहरु सवहि विस्ििृ  प्रस्िािना 
माग गनेछः- 

• काययक्रम संचालन गनयको लागी विद्यालय व्यिस्थापन सतमतिको िैठकको तनणयय 
िथा कायययोिना 

• भिन िथा प्रयोगिाला तनमायणको लातग सम्बशन्त्िि स्थानीय िहको प्रावितिक 
कमयचारीबाट ियार गरेको विस्ििृ लागि अनमुान 

•  सम्बशन्त्िि स्थानीय िहले काययक्रम सञ्चालन गने सम्बन्त्िी सहमति पर 

•  काययक्रम कायायन्त्ियनका लातग स्थानीय िहमा अशख्ियारी ददन े

•  स्थानीय िहसँग सम्झौिा गरी विद्यालयले कायय सञ्चालन गने । 

६. अपेशक्षि प्रतिर्ल 
लागि अनमुान अनसुार विद्यालयको भिन िथा प्रयोगिला तनमायण भएको हनु े। 

७. पेि गनुयपने 
कागिािहरु 

स्थानीय िहले कायय सम्पन्न प्रतििदेन पठाउन े

८. अनगुमन गने तनकाय 
शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय, सामाशिक विकास 
कायायलय िथा स्थानीय िह 
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2.12 कोतभड-१९ का कारण अतभभािक गमुाएका बालबातलकाहरुको लातग राहि अनदुान (आ.ि. 
२०७८/०७९ को तनरन्त्िरिा समेि) 

 खचय िीषयक इकाई लक्ष्य 
वितनयोशिि ििेट 
(रु.हिारमा) चौमातसक अिति 

 27212 पटक १ १०००० प्रथम, दोस्र्ो र िेस्र्ो चौमातसक 
 

 िीषयक वििरण 

१. पररचय 

कोतभड-१९ महामाररको संक्रमणका कारण अतभभािक गमुाएका बालबातलकाहरुको 
संरक्षण, लालनपालन सवहि शिक्षा प्राप्त गने अतिकार प्रत्याभतुिका लातग प्रदेि 
सरकारको आ.ि. २०७८/०७९ को नीति िथा काययक्रममा समािेि भई कोरोना 
महामारीका कारण अतभभािक गमुाएका बालबातलकालाई सामाशिक सरुक्षा िापि राहि 
एिं विद्यालयमा अध्ययनरि बालबातलकालाई छारिृशि उपलव्ि गराउने काययक्रमलाई 
तनरन्त्िरिा ददन बिेट वितनयोिन भएकाले उि काययक्रमलाई व्यिशस्थि रुपमा 
कायायन्त्ियन गनयका यो मापदण्ड तनमायण गररएको छ । 
 

२. काययक्रमको 
उद्देश्य 

कोरोना महामारीका कारण अतभभािक गमुाएका बालबातलकाहरुको लालन पालन र 
पठनपाठनमा सहयोग परु् याउने । 

३. 
काययक्रम 
कायायन्त्ियन गने 
तनकाय 

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय   

४. बिेट िाँडर्ाँट 
कोरोना महामारीका कारण अतभभािक गमुाएका बालबातलकाहरुलाई राहि िथा 
छारिृिी रकम उपलव्ि गराउने, बैठक व्यिस्थापन र सूचना प्रकािन 

५. सञ्चालन गररन े
वक्रयाकलाप 

विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा; 
“मन्त्रालय” भन्नाले गण्डकी प्रदेिको शिक्षा हेने मन्त्रालयलाई सम्झन ुपदयछ । 

“बालबातलका” भन्नाले गण्डकी प्रदेि तभरका स्थायी बातसन्त्दा अतभभािकको मतृ्य ुभएको 
िषय ननाघेको बालबातलकालाई सम्झन ुपदयछ ।१८ िषय परुा भएपतछ यो सवुििा प्रदान 
गररने छैन । 

“अतभभािक” भन्नाले बालबातलकाका बिुा िा आमालाई सम्झन ुपदयछ । 

“संरक्षक” भन्नाले स्थानीय िहले कोरोना महामारीका कारण अतभभािक गमुाएका 
बालबातलकाको संरक्षक भनी तसर्ाररस गरेको व्यशि सम्झन ुपदयछ । 

 

यस मापदण्ड बमोशिम गठन भएको सतमतिले देहायका कागिािहरु रुि ुगरी राहि 
अनदुान उपलव्ि गराउन तसर्ाररस गनुयपदयछ । 

क) संरक्षक िा बालबातलकाले पेि गरेको तनिेदन 

ख) मिृकको वपतसआर िा एशण्टिेन ररपोटय   

ग) बालिातलकाको िन्त्मदिाय प्रमाणपर 

घ) अतभभािकको मतृ्य ुदिाय प्रमाण पर 
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 िीषयक वििरण 

ङ) मिृक र बालबातलकाको सम्बन्त्ि खलेुको नािा प्रमाशणि 

च) स्थानीय िहको तसर्ाररस (संरक्षक समिे खलेुको) 

छ) अध्ययनरि भए विद्यालयको तसर्ाररस 

ि) बालबातलको नाममा खोतलएको बैँक खािा 
मिृकको वपतसआर ररपोटय िा एशण्टिेन ररपोटय नभएका िर अस्पिालले ददएको कुन ै
कागिािमा कोतभड-१९ का कारणले मतृ्य ु भएको भनी स्िीकृि शचवकत्सकको 
तसर्ाररसमा उपलेख भएको पाइएमा पतन उि कागिािलाई मान्त्यिा ददइनछे । 

विदेिमा मतृ्य ुभएका अतभभािकको हकमा विदेिी अस्पिाल िा दिुाबासले कोतभड-१९ 
का कारण मतृ्य ुभएको भने्न आिारमा मान्त्यिा ददइनेछ । 

/एउटा अस्पिालबाट अको अस्पिालमा लैिादै गदाय बाटैमा मतृ्य ु भएको छ भन े
गाउँपातलका/नगरपातलका/महानगरपातलकाको तनि व्यशि कोतभड-१९ का कारणबाट 
मतृ्य ुभएको भतन बनाएको तसर्ाररस पर । 

पेि गरेका कागिाि िथा वििरणहरु रुि ु गरी मन्त्रालयका सशचि समक्ष पेि गनय 
देहाय बमोशिमको एक सतमति रहनेछ : 

(क)  िैशक्षक योिना, विज्ञान प्रविति िथा प्रावितिक शिक्षा महािाखा प्रमखु- 
संयोिक 

(ख)  स्िास्थ्य िथा िनसंख्या मन्त्रालयले िोकेको स्िास्थ्य सेिाको अतिकृि 
प्रतितनति-सदस्य 

(ग) मखु्यमन्त्री िथा मशन्त्रपररषद्को कायायलयका अतिकृि प्रतितनति-सदस्य 

(घ)  मन्त्रालयको आतथयक प्रिासन िाखा- सदस्य 

(ङ)  विज्ञान प्रविति िथा प्रावितिक शिक्षा िाखा प्रमखु-सदस्य सशचि 

आिश्यकिा अनसुार विज्ञहरुलाई बैठकमा आमन्त्रण गनय सवकनछे । 

सतमतिले तसर्ाररस गरेका बालबातलकाहरुको सामाशिक सरुक्षा िापि राहि एिं 
विद्यालयमा अध्ययनरि भए छारिशृि रकम स्िरुप मातसक रु. ५ हिारका दरले 
सम्बशन्त्िि बालबातलकाको बैँक खािामा रकम उपलव्ि गराउनेछ । त्यस्िो अनदुान 
रकम िढीमा िीन वकस्िामा उपलव्ि हनुेछ । 

कोतभड-१९ का कारण मतृ्य ुभएको मवहनाको पतछपलो मवहनाबाट गणना गरी राहि 
अनदुान उपलव्ि हनुछे । 

गि आ.ि. २०७८/७९ मा मन्त्रालयमा वििरण पेि गरेका िर कागिाि अपरुो भई 
अनदुान प्राप्त गनय नसकेका हाल कागिाि परुा गरेको खण्डमा त्यस्िा 
बालबातलकाहरुलाई पतन यसै मापदण्डको आिारमा  २०७८ श्रािण मवहना देशखकै 
अितिबाट गणना गरी राहि अनदुान उपलव्ि गराइनछे ।  

६. अपेशक्षि प्रतिर्ल 
• कोरोना महामारीका कारण अतभभािक गमुाएका बालबातलकाको लालन पालन िथा 

शिक्षाको पहुँचमा सहयोग पगु्ने 

७. पेि गनुयपने 
कागिािहरु 

संरक्षक/बालबातलकाहरुले तनम्नानसुारका कागिािहरु पेि गनुयपनेछ : 
(क) अनसूुची ९ अनसुारको तनिदेन 
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(ख) बालबातलकाको िन्त्मदिाय 
(ग) मिृकको वपतसआर िा एशण्टिेन ररपोटय  

(घ) मतृ्य ुदिाय प्रमाणपर 

(ङ) मिृकसँगको नािा प्रमाशणि 

(च) स्थानीय िहको तसर्ाररस (संरक्षक समिे खलेुको) 

(छ) अध्ययनरि भए विद्यालयको तसर्ाररस पर 

(ि) बालबातलका  नाममा खोतलएको बैँक खािा  

गि आ.ि. ०७८/७९ मा यस मन्त्रालयबाट राहि अनदुान प्राप्त गरेका 
बालबातलकाहरुले तनिदेन, अध्ययनरि भए विद्यालयको तसर्ाररस िथा बैँक सम्बन्त्िी 
वििरण पेि गनुयपनेछ । 

८. अनगुमन  
शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा विकास 
तनदेिनालय र सामाशिक विकास कायायलयहरु, स्थानीय िह 
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2.13 संग्रहालय, संस्कृति िथा परुाित्ि क्षरेको नीति, योिना, ऐन, तनयम, तनदेशिका, मापदण्ड र काययविति 
ििुयमा 

 खचय िीषयक इकाई लक्ष्य 
वितनयोशिि ििेट 
(रु.हिारमा) चौमातसक अिति 

 २२५२२ पटक १ १०० पवहलो चौमातसक 

 िीषयक वििरण 

१. पररचय 

संघीयिा कायायन्त्ियनसँगै प्रदेि सरकारले आफ्ना काम कारिाहीहरुलाई पारदिी, 
ििार्देही र व्यिशस्थि रुपमा सञ्चालन गरी सेिा प्रिाह एिं तनणयय प्रवक्रयालाई 
सरलीकृि गनय वितभन्न नीति, तनयम, तनदेशिका, काययविति, मापदण्ड लगायिका कानूनी 
आिार ियार गदै आएको छ । सङ्खग्रहालय, संस्कृति िथा परुाित्त्ि के्षरको नीति, 

योिना, ऐन, तनयम, तनदेशिका, मापदण्ड र काययविति ििुयमा गरी कायायन्त्ियनमा पयाउन 
आिश्यक छ । 

२. काययक्रमको 
उद्देश्य 

सङ्खग्रहालय नीति िथा काययक्रम कायायन्त्ियनका मापदण्ड तनमायण हनुे । 

३. 
काययक्रम 
कायायन्त्ियन गने 
तनकाय 

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय 

४. बिेट िाँडर्ाँट बैठक भिा‚ दै.भ्र.भ.‚ आिेिािे खचय‚ खािा‚ खाना िथा प्रतििदेन लेखन 

५. सञ्चालन गररन े
वक्रयाकलाप 

• बैठक िथा छलर्ल एिम ्अतभमखुीकरण काययक्रम सञ्चालन¸ 

• विज्ञ समूह गठन, 
• कायय ििय तनमायण गने, 
• कायय शिम्मिेारी ददने, 
• प्रतििदेन ियार पाने/नीतिगि दस्िािेि स्िीकृिीका लातग पेि गने ।  

६. अपेशक्षि प्रतिर्ल • सङ्खग्रहालय सम्बन्त्िी नीति एिं काययक्रम कायायन्त्ियन मापदण्ड ियार भएको हनुे । 

७. पेि गनुयपने 
कागिािहरु 

• काययटोली गठन भएका कागिािहरु, 

• बील भरपाईहरु 

• बैठकका तनणयय प्रतितलपी, 
• प्रतििदेन । 

८. अनगुमन  शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय 
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2.14 ससंुस्कृि गण्डकी काययक्रमका लातग सामग्री विकास िथा अतभमखुीकरण 

 खचय िीषयक इकाई लक्ष्य 
वितनयोशिि ििेट 

रु.हिारमा चौमातसक अिति 

 २२५२२ पटक १ 500 पवहलो र दोस्र्ो  

 िीषयक वििरण 

१. पररचय 

कुनै पतन सामाशिक विकृति नभएको र सबै मातनस चेिनिील भएको मयायददि समाि  न ै
ससंुस्कृि समाि हो । समािमा रहेका आन्त्िररक समस्या, वहंसा, चोरी, डकैिी, दषु्कमय, 
बलात्कार िस्िा कामलाई उन्त्मलुन गरी सभ्य समाि तनमायण गनुय आिको आिश्यकिा 
हो । सभ्य समाि तनमायणका लातग व्यशिहरुमा िीष्टिा, िातलनिा र समानिा कायम 
गनय सक्नपुछय । विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा समाििे भएका विषयिस्िहुरुलाई थप 
विस्ितृिकरण सवहि विद्याथीहरुलाई ससुशुचि गदै ससंुस्कृि गण्डकी प्रदेि तनमायण गनय  
सामग्री विकास िथा अतभमशुखकरण गनयका लातग यो मापदण्ड ियार गररएको हो ।  

२. 
काययक्रमको 
उद्देश्य 

ससंुस्कृि गण्डकी काययक्रमका लातग सामग्री विकास िथा अतभमशुखकरण गने । 

३. 

काययक्रम 
कायायन्त्ियन गने 
तनकाय 

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय 

४. बिेट िाँडर्ाँट 
विषयिस्ि ु ियारी,  िातलम सामाग्री विकास, अतभमशुखकरण , सञ्चालनसँग सम्बशन्त्िि 
काययक्रमको खचय, सामग्री छपाइ 

५. 
सञ्चालन गररन े
वक्रयाकलाप 

• विषयिस्िकुो ियारी काययदल गठनः  ससंुस्कृि गण्डकी काययक्रम सञ्चालनका विषय 
एिम ् काययक्रम कायायन्त्िनको मागयदियन ियारीका लातग मन्त्रालयमा देहाय 
बमोशिमको एक काययदल गठन गने । 

1. िैशक्षक योिना िथा विज्ञान प्रविति महािाखा प्रमखु- संयोिक 

2. उच्चशिक्षा िथा संकृति महािाखा प्रमखु  - सदस्य 

3. मन्त्रालयले िोकेको माध्यतमक िहको सामाशिक विषयको शिक्षक- सदस्य 

4. प्रदेि प्रहरी कायायलयले िोकेको १ िना प्रतितनति- सदस्य 

5. कला, संस्कृति र सम्पदा सम्बन्त्िी १ िना विज्ञ- सदस्य 

6. स्िास्थ्य िथा िनसङ्खख्या मन्त्रालयले िोकेको १ िना स्िास्थ्य विज्ञ- सदस्य 

7. भतूम व्यिस्था िथा कृवष मन्त्रालयले िोकेको १ िना कृवष विज्ञ- सदस्य 

8. िैशक्षक योिना, िथ्याङ्क िथा अनसुन्त्िान िाखा-सदस्य सशचि 

 

सतमतिले आिश्यकिा अनसुार विषयिस्ि ु ियारीका लातग विज्ञ सशम्मतलि गराउन 
सक्नेछ । 

विषयिस्िकुो क्षरेः काययदलले देहाय बमोशिमका के्षरमा आिाररि रही विषयिस्ि ुियार 
गनुयपनेछ । 

१. सामाशिक कुररिीहरु न्त्यतुनकरणका उपायहरु  

२. नैतिकिा, अनिुासन, स्िािलम्बन, उद्यमशिलिाका लातग प्रोत्साहन 
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३. िािािरण संरक्षण एिम ्दीगो विकास  

४. स्िस्थकर िीिनयापन र रोगहरुबाट बच्नका लातग अबलम्बन गनुयपने 
विषयहरू 

५. वहंसा न्त्यनुीकरण, मानि अतिकार, काननुी प्राििान 

६. काययदलले उपयिु ठानेका अन्त्य विषयहरु 

विषयिस्ि ुियार गदाय प्ररेणादावय कथाहरु, असल अभ्यासहरु, रोचक उदाहरणहरु, िथ्य 
एिम ्सचुनाहरु, विषयिस्िकुो विस्ितृिकरणका लातग उपयिु तभतडयोहरु 
• अतभमशुखकरण काययक्रमः सामाशिक विकास कायायलयहरु र सामाशिक विकास 

कायायलयको समन्त्ियमा माध्यतमक िहका सामाशिक विषयका शिक्षकहरुका लातग 
्याकेिमा समािेि भएका विषयिस्िकुो सम्बन्त्िमा कशम्िमा २ ददनको प्रशिक्षक 
प्रशिक्षण काययक्रम सञ्चालन गने । सामाशिक विषयका शिक्षकहरु शिपलागि रुपमा 
छनौट गरी सहभागी छनौट गने व्यिस्था तमलाउने । 

•  

६. अपेशक्षि प्रतिर्ल 
• समािमा रहेका खराब अभ्यासहरु न्त्यूतनकरण गदै सभ्य समाि तनमायणमा 

विद्यालयको सहभातगिा अतभबवृि भई सभ्य समाि विकासमा टेिा पगु्ने । 

७. 
पेि गनुयपने 
कागिािहरु 

• काययदल गठन सम्बन्त्िी तनणयय 

• ियार भएको विषयिस्ि/ुसामातग्र 

• काययक्रमसँग सम्बशन्त्िि खचयका बील भरपाइहरु  

८. अनगुमन  
शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय, सामाशिक विकास 
कायायलय र सम्बशन्त्िि स्थानीय िहहरु 

 



पाना -28- 



2.15 सामदुावयक िथा साियितनक पसु्िकालयहरुलाई स्िरोन्निी अनदुान (E-Learning समेि) 

 खचय िीषयक इकाई लक्ष्य 
वितनयोशिि ििेट 
(रु.हिारमा) चौमातसक अिति 

 26413 पटक १ 30०0 पवहलो र दोस्र्ो चौमातसक 
 

 िीषयक वििरण 

१. पररचय 

प्रदेि तभर सञ्चातलि साियितनक िथा सामदुावयक पसु्िकालयहरुको स्िरोन्निी गरी 
पसु्िकालयहरुलाई समदुायको ज्ञान व्यिस्थापन केन्त्रको रुपमा विकास गनय िथा 
गण्डकी प्रदेिको भौगतलक अिस्था, इतिहास, िमय̧  संस्कृति, पययटन¸ कलाकौिल एिम ्
यस प्रदेिका स्र्ष्टाहरुद्वारा तलशखि पसु्िक िथा पठन सामग्री व्िस्थापन गरी प्रदेिको 
पवहचान िथा शचनारीलाई मििदु िनाउन आिश्यक छ । साथै पसु्िकालयको 
आिश्यकिाका आिारमा अन्त्य पसु्िक खररद, र्तनयचर व्यिस्थापन, सूचना प्रविति 
व्यिस्थापन र इ-लतनयङका सफ्टिेयर व्यिस्थापन लगायिका काययहरु सञ्चालन गनय 
आिश्यक भएकोले यो काययक्रमलाई व्यिशस्थि रुपमा सञ्चालन गनय यो मापदण्ड 
तनमायण गररएको हो ।  

२. काययक्रमको 
उद्देश्य 

सञ्चातलि पसु्िकालयहरुको स्िरोन्निी गरी समदुायमा पठन संस्कृतिको विकास गने । 

३. 
काययक्रम 
कायायन्त्ियन गने 
तनकाय 

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय, छनौटमा परेका 
पसु्िकालयहरु 

४. बिेट िाँडर्ाँट 

• प्रस्िाि मूपयाङ्कन एिम ्छनौटका लातग बैठक व्यिस्थापन 

• आिश्यकिा पवहचान 

• काययक्रम अतभमशुखकरण  

• पसु्िकालयका लातग अनदुान 

• अनगुमन 

५. सञ्चालन गररन े
वक्रयाकलाप 

• साियितनक सूचना मार्य ि प्रस्िाि आव्हान गने (प्रस्िािपरको ढाँचा अनसुचुी- 
१०  मा भए बमोशिम हनुेछ) । 

• प्रस्िाि मूपयाङ्कन एिम ्तसर्ाररस (प्रस्िाि मूपयाङ्कनका आिारहरु अनसूुची-१२  
मा भए बमोशिम हनुेछ) । 

• काययक्रम कायायन्त्ियनका लातग दिाय भएका प्रस्िािहरु मूपयाङ्कन गरी 
मन्त्रालयका सशचि समक्ष तसर्ाररस गनयका लातग देहाय बमोशिमको प्रस्िाि¸ 
छनौट¸ मूपयाङ्कन िथा तसर्ाररस सतमति रहनेछ ।  

१. उच्च शिक्षा िथा संस्कृति महािाखा प्रमखु- संयोिक 

२. प्रिासन िथा योिना महािाखा प्रमखु- सदस्य 

३. मन्त्रालयले िोकेको पसु्िकालय विज्ञ- सदस्य 

४. आतथयक प्रिासन िाखा प्रमखु- सदस्य 
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 िीषयक वििरण 

५. िाखा अतिकृि, उच्च शिक्षा िथा संस्कृति िाखा- सदस्य सशचि 

• सम्झौिा एिं अतभमखुीकरण 

• काययक्रम काययन्त्ियन 

• अनगुमन एिम ्प्रतििदेन ।  

६. अपेशक्षि प्रतिर्ल 
• समदुायको ज्ञान व्यिस्थापन केन्त्रको रुपमा विकास हनुे, 
• पसु्िकालयको स्िरोन्निी हनु े। 

७. पेि गनुयपने 
कागिािहरु  

• प्रस्िाि साथ पेि गनुयपने कागिािहरु- 
− पसु्िकालय व्यिस्थापन सतमतिको तनणयय र माग तनिदेन सवहिको प्रस्िािपर 

− पसु्िकालय िथ्याङ्क र्ाराम (अनसूुची ११  मा भए बमोशिमको) 
− लागि अनमुान 

− पसु्िकालय व्यिस्थापन सतमतिका तनणययहरु  

− सम्िशन्त्िि स्थानीय िहको तसर्ाररस 

 

• रीिपूियकका सक्कल िील भरपाइहरु 

• स्थानीय िहको तसर्ाररस  पर 

• पसु्िकालय व्यिस्थापन सतमतिको खचय अनमुोदन सवहिको भिुानी माग सम्िन्त्िी  
तनणयय प्रतितलपी 

• काययक्रमका र्ोटाहरु 

• सामग्री खरीदको हकमा खरीद आदेि¸ दाशखला प्रतििदेन¸खचय भएर निाने शिन्त्सी 
खािाको प्रतितलवप 

• कायय सम्पन्न प्रतििेदन 

• अनगुमन प्रतििदेन 

८. अनगुमन  
शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय, सामशिक विकास 
कायायलय, स्थातनय िह 
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2.16 नया ँपाठ्यक्रम कक्षा 5 र 8 को पररक्षण अभ्यास भएका शिपलाहरुमा कायायन्त्ियनको अिस्था पवहचान 
र अनशुिक्षण 

 खचय िीषयक इकाई लक्ष्य 

वितनयोशिि 
ििेट 

)रु .हिारमा(  

चौमातसक अिति 

 22522 शिपला २ 200 दोस्र्ो चौमातसक 
 

 िीषयक वििरण 

१. पररचय 

पाठ्यक्रम विकास केन्त्रको स्िीकृि कायय िातलका अनसुार चाल ुिैशक्षक सरमा कक्षा 5 
र 8 मा नमूना परीक्षण अभ्यास गने काययक्रम रहेको छ । पाठ्यक्रम परीक्षण 
अभ्यासमा रहेका विद्यालयहरुलाई कायायन्त्ियनका लातग थप क्षमिा विकास गनय 
सम्बशन्त्िि विद्यालयका शिक्षकहरुलाई बैठक/छलर्ल िथा काययिाला सञ्चालन गरी 
पाठ्यकम कायायन्त्ियनमा देशखएका सबल एिम ्सिुार गनुयपने विषयका सम्बन्त्िमा साझा 
िारणा विकास गरी पाठ्यक्रम पररमाियनका लातग पाठ्यक्रम विकास केन्त्रलाई सझुाि 
सवहिको प्रतििेदन पठाउने काययलाई व्यिशस्थि बनाउन यो मापदण्ड तनमायण गररएको हो 
। 

२. काययक्रमको 
उद्देश्य 

• पाठ्यक्रम परीक्षणको स्थलगि अध्ययन/अनगुमन गरी सिुारका लातग पषृ्ठपोषण ददने  

३. 
काययक्रम 
कायायन्त्ियन गने 
तनकाय 

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय 

४. बिेट िाँडर्ाँट 
स्टेिनरी, दै .भ्र. भ., आिेिािे खचय ‚ खािा‚ खाना‚ विविि खचय ‚ प्रतििेदन लेखन िथा 
सम्पादन 

५. सञ्चालन गररन े
वक्रयाकलाप 

• विद्यालयहरुको वििरण सङ्कलन,  

पाठ्यक्रम कायायन्त्ियनको अिस्था अनगुमन गरी विद्यालयमा पषृ्ठपोषण प्रदान गनय र 
पाठ्यक्रम विकास केन्त्रमा सझुाि सवहिको प्रतििदेन प्रदान गनय मन्त्रालयमा देहाय 
बमोशिमको एक सतमति रहनेछ । 
• उच्च शिक्षा िथा संस्कृति महािाखा प्रमखु - संयोिक 

• पाठ्यक्रम विज्ञ २ िना- सदस्य 

• विज्ञान प्रविति र प्रावितिक िथा व्यािसावयक शिक्षा िाखा- सदस्य सशचि  

• अनगुमन िथा कक्षा अिलोकन सािन तनमायण  

• सम्बशन्त्िि कक्षामा पढाउने शिक्षक, प्र.अ. र वि.व्य.स. अध्यक्ष सवहि 
छलर्ल/अन्त्िरवक्रया,  

• स्थलगि अनगुमन, 

• प्रतििदेन ियार ।   

६. अपेशक्षि 
उपलव्िी • पाठ्यक्रम कायायन्त्ियनमा प्रभािकारीिा आउने । 
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 िीषयक वििरण 

७. पेि गनुयपने 
कागिािहरु 

• काययक्रम सञ्चालनसँग सम्बशन्त्िि कागिािहरु (विद्यालयको वििरण, उपशस्थिी), 

• खचयका बील भरपाइहरु, 

• प्रतििदेन । 

८. 
अनगुमन गने 
तनकाय 

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय 
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2.17 स्थानीय पाठ्यक्रम विकास, तनमायण र कायायन्त्ियनमा स्थानीय िहलाई सहिीकरण 

खचय िीषयक इकाई लक्ष्य 
वितनयोशिि ििेट 

)रु .हिारमा(  
चौमातसक अिति 

२२५२२ पटक १ ३००  दोस्र्ो चौमातसक 
 

 िीषयक वििरण 

१ . पररचय 

पाठ्यक्रम समग्र शिक्षा पितिको मागयदियक एिम ् गतििील योिना हो । 
स्थानीय आिश्यकिा र पररिेिलाई सम्बोिन गने गरी स्थानीय पाठ्यक्रम 
िथा पाठ्यसामग्री विकास गनय आिश्यक छ । यस काययमा स्थानीय िहमा 
क्षमिा विकास र विज्ञहरुिाट सहशिकरण गरी मािभृाषा /स्थानीय विषयको 
पाठ्यक्रम तनमायण काययलाई उद्दशे्यमूलक बनाउन िथा रावष्ट्रय पाठ्यक्रम 
प्रारूप, २०७६ को ममय िमोशिम स्थानीय पाठ्यक्रम तनमायण गरी 
कायायन्त्ियनमा पयाउने काययमा सघाउ परु् याउन आिश्यक भएकोले यो 
मापदण्ड ियार गररएको हो । 

२ . काययक्रमको उद्दशे्य 
• स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम ियार गनय स्थानीय िहको क्षमिा विकास र 

प्रावितिक सहयोग गने ।  

३ . काययक्रम कायायन्त्ियन गने 
तनकाय 

• शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय र 
स्थानीय िहहरु 

४ . बिेट िाँडर्ाँट 
• बैठक भिा‚ स्टेिनरी‚ दै.भ्र.भ.‚ आिेिािे खचय‚ खािा‚ खाना‚ काययिाला 

सम्बन्त्िी खचय, प्रतििेदन लेखन िथा सम्पादन 

५ . सञ्चालन गररन े
वक्रयाकलाप 

• स्थानीय िहहरुबाट माग सङ्कलन र छनौट, 

• स्थानीय िहमा स्थानीय पाठ्यक्रम विकास एिं तनमायण सतमति गठनका 
लातग सहशिकरण गने, 

• मन्त्रालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम तनमायण सहशिकरणका लातग पाठ्यक्रम 
तनमायणका अनभुवि दक्ष व्यशिहरुको सहशिर्करण समहु बनाउने,   

• सहशिकरण समहुको सहभागीिामा स्थानीय िहमा गदठि पाठ्यक्रम 
विकास एिं तनमायण सतमतिलाई सहशिकरण काययिाला सञ्चालन गने, 

• काययिाला सञ्चालनको लातग समय, स्थान र सहभागी एिं काययक्रम संख्या 
बिेट अनसुार िय गने, 

• स्थानीय िहले पाठ्यक्रमको मसौदा तनमायण गनय लगाउने, 
• स्थानीय िहले तनमायण गरेको मसौदालाई मन्त्रालयमा गठन भएको दक्ष 

समहुबाट आिश्यकिा अनसुार भच ुयअल माध्यमद्वारा सहिीकरण गनय  
सवकने छ, 

• समग्र काययक्रमको प्रतििेदन ियार गने । 

६ . अपेशक्षि प्रतिर्ल 
• स्थानीय िहहरुमा स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम िथा पाठ्यपसु्िक ियार 

भई कायायन्त्ियनमा आएको हनु े। 

७ . पेि गनुयपने कागिािहरु • स्थानीय पाठ्यक्रम विकास एिं तनमायण सहशिकरण दक्ष समहु गठन 
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 िीषयक वििरण 

सम्बन्त्िी कागिाि 

• बैठकका तनणयय प्रतितलपी/सहिीकरणको उपशस्थति 

• पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्िक/पाठ्यसामग्रीका मसौदाहरु । 

• समग्र काययक्रमको प्रतििेदन 

८ . अनगुमन गने तनकाय शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय 
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2.18 आिारभिू िह उिीणय परीक्षा संचालन िथा व्यिस्थापन काययविति/तनदेशिका तनमायण िथा अतभमखुीकरण 
काययक्रम 

 खचय िीषयक इकाई लक्ष्य 
वितनयोशिि ििेट 

)रु .हिारमा(  
चौमातसक अिति 

 २२५२२ पटक १ १०० पवहलो र िेश्रो चौमातसक 

 िीषयक वििरण 

१. पररचय 

संघीयिा कायायन्त्ियनसँगै माध्यतमक िहसम्मको शिक्षाको शिम्मिेारी स्थानीय िहमा छ 
। स्थानीय िहहरुले आ-आफ्नै ििरिाट आिारभिू िहका परीक्षाहरु सञ्चालन एिं 
व्यिस्थापन गदै आएका छन ् । परीक्षा प्रणालीलाई प्रदेिभर एकरुपिा कायम गदै 
मयायददि, व्यिशस्थि एिं विश्वसनीय ििरिाट सम्पन्न गनय स्थानीय िहहरुलाई सहि होस ्
भन्नका लातग आिश्यक तनदेशिका ियार गरी सो सम्बन्त्िमा अतभमखुीकरण गनय 
आिश्यक भएकोले यो मापदण्ड तनमायण गररएको हो । 

२. काययक्रमको 
उद्देश्य 

आिारभिू िह उतियण परीक्षा संचालन िथा व्यिस्थापन काययविति/तनदेशिका तनमायण भई 

आिारभिू िह कक्षा ८ को परीक्षा एकरुपकिा व्यिशस्थि एिं स्िरीय िनाउन टेिा 
पगु्न ु 

 

३. 
काययक्रम 
कायायन्त्ियन गने 
तनकाय 

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय 

४. बिेट िाँडर्ाँट बैठक भिा‚ यािायाि खचय, खािा‚ खाना िथा प्रतििदेन लेखन 

५. सञ्चालन गररन े
वक्रयाकलाप 

• काययसिय ियारी एिं स्िीकृिी 
तनदेशिका ियारी सतमति गठन 

क) उच्च शिक्षा िथा संस्कृति महािाखा प्रमखु-संयोिक 

ख) शिक्षा विकास तनदेिनालयको तनदेिक-सदस्य 

ग) इकाइ प्रमखुहरू मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको १ िना इकाइ प्रमखु-
सदस्य 

घ) माध्यतमक िहको प्र.अ./शिक्षक मध्येबाट संयोिकले मनोनयन गरेको १ िना-
सदस्य 

ङ) उच्च शिक्षा िथा िैशक्षक गणुस्िर िाखा-सदस्य सशचि 

• तनदेशिकाको मसौदा ियार गने  

• सरोकारिाला विच छलर्ल गने । 

• तनदेशिका स्िीकृतिका लातग पेि गने ।  

६. अपेशक्षि प्रतिर्ल 
• आिारभिू िह उशिणय परीक्षा सञ्चालन िथा व्यिस्थापन तनदेशिका तनमायण भएको 

हनुछे । 

७. पेि गनुयपने 
कागिािहरु 

• काययदल गठन भएका कागिािहरु, 

• बील भरपाईहरु 
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• उपशस्थिीहरु 

• बैठकका तनणयय प्रतितलपी, 
८. अनगुमन  शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय 
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2.19 स्थानीय िह िथा सामदुावयक क्षरेसँगको समन्त्ियमा प्रवितिमैरी साक्षरिा काययक्रम तनरन्त्िरिा 

 खचय िीषयक इकाई लक्ष्य 
वितनयोशिि ििेट 
(रु.हिारमा) चौमातसक अिति 

 २२५२२ पटक/सङ्खख्या १ 1000 दोस्र्ो चौमातसक 
 

 िीषयक वििरण 

१. पररचय 

आ.ि. २०७8/०७9 मा प्रवितिमैरी वििीय साक्षरिा पाठ्यसामग्री पररमाियन 
गरी प्रदेि तभरका 38  िटा कक्षामा प्रवितिमैरी वििीय साक्षरिा कक्षा 
सञ्चालन एिम ् व्यिस्थापन भएको छ । समदुायका निसाक्षरहरुलाई 
उनीहरुको आिश्यकिा अनकुुल हनुे गरी नविनिम प्रविति र विशिय 
कारोबारसँग सम्बशन्त्िि विषयिस्िहुरुको बारेमा सामदुावयक तसकाइ 
केन्त्रमार्य ि कक्षा सञ्चालन गरी साक्षरिा र तनरन्त्िर शिक्षा काययक्रम व्यशस्थि 
रुपमा सञ्चालन गनय आिश्यक भएकोले यो मापदण्ड ियार गररएको हो । 

२. काययक्रमको उद्दशे्य 
प्रवितिमैरी साक्षरिा िथा तनरन्त्िर शिक्षाका लातग लशक्षि समहुको आिश्यकिा 
अनकूुलको प्रवितिमैरी साक्षरिाको माध्यमिाट िीिन पययन्त्ि तसकाइ अिसर 
प्रदान गने । 

३. 
काययक्रम कायायन्त्ियनमा 
संलग्न हनु ेतनकाय 

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय, सामदुावयक 
तसकाइ केन्त्रहरु 

४. बिेट िाँडर्ाँट 

• आिश्यकिा अनसुार पाठ्यसामग्री पररमाियन गनय सवकन े

• साक्षरिा काययक्रम सञ्चालन पूिय सहिकिायका लातग िातलम सञ्चालन 

• कक्षा व्यिस्थापन एिम ्सञ्चालन 

• सहिकिाय प्रोत्साहन खचय 
• अनगुमन 

५. सञ्चालन गररने वक्रयाकलाप 

• सूचना प्रकािन गरी प्रस्िाि माग  गने । प्रस्िािको ढाँचा अनसुचुी- १३   
बमोशिम हनुेछ । 

• प्रस्िाि मूपयाङ्कन एिम ् छनौट गने । प्रस्िाि मूपयाङ्कनको मापदण्ड 
अनसुचुी-१४  बमोशिम हनुछे । 

• काययक्रम कायायन्त्ियनका लातग प्रस्िािहरु मूपयाङ्कन गरी मन्त्रालयका 
सशचि समक्ष तसर्ाररस गनयका लातग देहाय बमोशिमको प्रस्िाि मूपयाङ्कन, 

छनौट िथा तसर्ाररस सतमति रहनेछ । 

१. उच्च शिक्षा िथा संस्कृति महािाखा प्रमखु- संयोिक 

२. प्रिासन िथा योिना महािाखा प्रमखु- सदस्य 

३. आतथयक प्रिासन िाखा प्रमखु- सदस्य 
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 िीषयक वििरण 

४. संयोिकले िोकेको सम्बशन्त्िि के्षरको अनभुि भएको व्यशि- सदस्य 

५. उच्च शिक्षा िथा िैशक्षक गणुस्िर िाखा प्रमखु- सदस्य सशचि 

• मन्त्रालयले स्थान तनिायरण गरी सामदुावयक तसकाइ केन्त्रका सहिकिायका 
लातग िातलम सञ्चालन गने । 

• काययक्रम कायायन्त्ियन सम्झौिा गरी साक्षरिा कक्षा सञ्चालन गने । 

• आिश्यक पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्िक, मसलन्त्द सामग्री, कक्षा व्यिस्थापन 
खचय उपलव्ि गराउने ।  

६. अपेशक्षि उपलव्िी निसाक्षरहरुमा प्रविति मैरी ज्ञान र सीप विकास हनु े

७. पेि गनुयपने कागिािहरु 

प्रस्िािसाथ पेि गनुयपने कागिािहरु 

• अनसूुची १३ बमोशिमको प्रस्िाि र संलग्न गनुयपने भतन उपलेख भएका 
कागिािहरू 

 

भिुानीका लातग पेि गनुयपने कागिािहरु 

• िातलम सञ्चालनसँग सम्बशन्त्िि कागिािहरु 

• कक्षा सञ्चालन सम्बन्त्िी सहिकिाय र सहभागीहरुको हाशिरी, 
• तबल भरपाईहरु 

• काययक्रमको र्रर्ारकका लातग स्थानीय िहको तसर्ाररस िथा 
सामदुवयक तसकाइ केन्त्रको खचय अनमुोदन सम्बन्त्िी तनणयय 

• काययक्रम सञ्चालनका िशस्िरहरु 

• स्थानीय िहबाट भएको अनगुमन प्रतििदेन र तसर्ाररस  

• समग्र काययक्रमको प्रतििेदन 

८. अनगुमन एिम ्प्रतििदेन 
काययक्रमको अनगुमन शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास 
मन्त्रालय/सामाशिक विकास कायायलय/सम्बशन्त्िि स्थानीय िह।  
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2.20 सामदुावयक तसकाइ केन्त्रको व्यिस्थापकीय क्षमिा विकास काययक्रम 

 खचय िीषयक इकाई लक्ष्य 
वितनयोशिि ििेट 
(रु.हिारमा) चौमातसक अिति 

 २२५२२ पटक/सङ्खख्या १ 250 दोस्र्ो चौमातसक 
 

 िीषयक वििरण 

१. पररचय 

समदुायको आिश्यकिा अनसाुर साक्षरिा, तनरन्त्िर शिक्षा, िीिनपययन्त्ि  तसकाइ 
िथा सामदुावयक विकास काययक्रम पवहचान, व्यिस्थापन, कायायन्त्ियन िथा 
समन्त्िय गनयका लातग सञ्चातलि सामदुावयक तसकाइ केन्त्रका समदुाय 
पररचालकहरुको व्यिस्थापकीय क्षमिा विकास गरी उपयिु र प्रभािकारी 
ििरले कायय सम्पादन गनय सक्षम बनाउन आिश्यक भएकोले यो मापदण्ड 
ियार गररएको हो । 

२. काययक्रमको उद्दशे्य • सामदुावयक तसकाइ केन्त्रका पररचालकहरुको क्षमिा विकास गने । 

३. 
काययक्रम कायायन्त्ियनमा 
संलग्न हनु ेतनकाय शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय 

४. बिेट िाँडर्ाँट 
• काययक्रम सञ्चालन एिम ्व्यिस्थापन 

• सामग्री छपाइ, मसलन्त्द 

• अनगुमन, बैठक, खािा खाना खचय 

५. सञ्चालन गररने वक्रयाकलाप 

• क्षमिा विकास अििारणापर ियार गने 

• सहिीकरण सामग्री ियार गने 

• प्रशिक्षक छनौट 

• काययक्रमका सहभागी छनौट 

• काययक्रम सञ्चालन 

• प्रतििदेन 

६. अपेशक्षि उपलव्िी सामदुावयक तसकाइ केन्त्रहरुको क्षमिा विकास भई तसकाइ केन्त्र 
व्यिस्थापनमा प्रभािकाररिा आएको हनुे । 

७. पेि गनुयपने कागिािहरु 
• अििारणा पर 

• काययक्रम सञ्चालन सम्बन्त्िी कागिािहरु, खचयका बील भरपाईहरु 

• प्रतििदेन 

८. अनगुमन गने तनकाय शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय 
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2.21 तरिेणी  गिेन्त्रमोक्ष ददव्यिाम क्षरेविकास  (काययक्रम विकास एिं कायायन्त्ियन) 

 खचय िीषयक इकाई लक्ष्य 
वितनयोशिि ििेट 
(रु.हिारमा) 

चौमातसक अिति 

 26412 शिपला १ 250०० प्रथम र दोस्र्ो 
 

 िीषयक वििरण 

१. पररचय 

निलपरासी (िदयघाट ससु्िापूिय) विनयी तरिेणी गाउँपातलका िडा नं-6 र ७ 
शस्थि पविर तरिेणी संगम गिेन्त्रमोक्ष ददव्य िामलाई पौराणीक र ऐतिहातसक 
महत्िको िातमयक साँस्कृतिक िथा पययटवकय स्थलका रुपमा विकास र 
सञ्चालन गनय आिश्यक भएको सन्त्दभयमा गण्डकी प्रदेि सरकार 
मन्त्रीपररषदको  प्रस्िाि र प्र.म.प.िै.सं.32/078 तमति 2078/07/29 
को तनणययानसुार तरिेणी गिेन्त्रमोक्ष ददव्यिाम के्षर विकास सतमति (गठन) 
आदेि, 2078 स्िीकृि भई कायायन्त्ियन भएको छ। तरिेणी गिने्त्रमोक्ष 
ददव्य िाम क्षेर विकास  काययक्रममार्य ि िातमयक साँस्कृतिक िथा पययटवकय 
स्थलका रुपमा विकास र सञ्चालन गनय यो मापदण्ड तनमायण गररएको हो । 

२. काययक्रमको उद्दशे्य 

तरिेणी संगम गिेन्त्रमोक्ष ददव्य िामलाई पौराणीक र ऐतिहातसक महत्िको 
िातमयक साँस्कृतिक िथा पययटवकय स्थलका रुपमा विकास र सञ्चालन गनय । 

३. काययक्रम कायायन्त्ियनमा 
संलग्न हनु ेतनकाय 

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय र तरिेणी 
गिेन्त्रमोक्ष ददव्य िाम के्षर विकास सतमति 

४. बिेट िाँडर्ाँट 

• तरिेणी गिेन्त्रमोक्ष ददव्य िाम क्षेर विकास सतमतिको तनणयय 
अनसुार। 

• अनगुमन खचय । 

५. सञ्चालन गररने वक्रयाकलाप 

• के्षर विकास सतमतिको यस िषयको िावषयक काययक्रम सवहिको प्रस्िाि माग 
गने । 

• प्रस्िाि िथा कायययोिना स्िीकृि गरी अशख्ियारी प्रदान गने । 

• चौमातसक प्रगति/खचय वििरण मन्त्रालयमा पेि गने । 

६. अपेशक्षि उपलव्िी तरिेणी गिने्त्रमोक्ष ददव्य िाम के्षर विकासको िातमयक साँस्कृतिक िथा 
पययटवकय स्थलका रुपमा विकास हनुे  

७. पेि गनुयपने कागिािहरु 

• प्रस्िािना एिं कायययोिना  

• िावषयक कायययोिना सवहिको वक्रयाकलाप  

• िावषयक प्रगति प्रतििेदन 

८. अनगुमन गने तनकाय 
मखु्यमन्त्री िथा मशन्त्रपरीषदको कायायलय र शिक्षा संस्कृति, विज्ञान प्रविति 
िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय‚  
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2.22 गण्डकी प्रदेिको संस्कृति संरक्षण काययक्रम 

 खचय िीषयक इकाई लक्ष्य 
वितनयोशिि ििेट 

रु.हिारमा चौमातसक अिति 

 २२५२२ पटक १ 1000  पवहलो, दोस्र्ो र िेश्रो चौमातसक 

 िीषयक वििरण 

१. पररचय 

मानि िातिले आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमिाको उपयोग गरी तनमायण िा रचना गरेका 
यािि तसियना अनरुुपको िीिनिैली न ै मानि संस्कृति हो । यस प्रदेिका वितभन्न 
समदुाय, िाति, भाषा, िमय र सम्प्रदायसँग सम्बशन्त्िि भौतिक र अभौतिक तसियनाहरुको 
संरक्षणमा सहयोग पयुायउन यो काययक्रम समािेि गररएको छ । संस्कृति संरक्षणसगँ 
सम्बशन्त्िि मलेा, पिय, उत्िस,िारा, गायन  िस्िा प्रतियोतगिा लगायि काययक्रम 
सञ्चालनमा सहयोग परु् याउन ेहनु्त्छ ।  

२. काययक्रमको 
उद्देश्य 

गण्डकी प्रदेिमा रहेका संस्कृतिहरुको संरक्षण गने । 

३. 
काययक्रम 
कायायन्त्ियन गने 
तनकाय  

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय 

४. बिेट िाँडर्ाँट 

काययक्रम सञ्चालन गने संस्थाले पेि गरे बमोशिमको लागि अनमुान (काययक्रम 
सञ्चालनको क्रममा संलग्न हनुे सवङ्गिकमी, संस्कृतिकमीहरुको यािायाि खचय, पोषाक 
भाडा, परुस्कार, प्रसंिा एिम ्सम्मान पर व्यिस्थापन, काययक्रम सञ्चालन सम्बन्त्िमा 
प्रचार प्रसार) अतिकिम रु. ५० हिारको तसमा तभर रही काययक्रम सञ्चालन 
व्यिस्थापनका लातग अनदुान उपलव्ि गराउने । 

५. सञ्चालन गररन े
वक्रयाकलाप 

• संस्कृति संरक्षणसँग सम्बशन्त्िि रवह मन्त्रालयमा प्राप्त हनु ेतनिदेनहरुको संकलन 

• संस्थाहरुसँग सम्झौिा गने 

• सम्झौिा भएको संस्था/सतमति मार्य ि काययक्रम सञ्चालन 

६. अपेशक्षि प्रतिर्ल गण्डकी प्रदेिको संस्कृति संरक्षणमा सहयोग पगु्न े

७. पेि गनुयपने 
कागिािहरु 

प्रस्िाि पेि गदाय पेि गनुयपने कागिािहरुः 
 

• अनसूुची १५ अनसुारको प्रस्िािना 
• प्रस्िाि पेि गने संस्था व्यिस्थापन/ सञ्चालक सतमतिको काययक्रम माग गने 

तनणयय 

• समूह/सतमति/क्लब दिाय एिम ् नविकरण प्रमाणपर (आमा समूह लगायिका 
समूहले पेि गदाय समूहको दिाय एिम ्नविकरण प्रमाणपर पेि गनुयपने) 

• सम्बशन्त्िि स्थानीय िहको तसर्ाररस पर 

• काययक्रम कायायन्त्ियको प्रस्िािना सवहिको कायययोिना  

• काययक्रमको लागि अनमुान 
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भिुानी मागका लातग पेि गनुयपने कागिािहरुः 
१. काययसम्पन्न भए पिाि सतमतिको खचय अनमुोदन सवहिको भिुानी माग गने 

तनणयय 

२. खचयका बील भरपाईहरु 

३. काययसञ्चालनसँग सम्बशन्त्िि र्ोटो सवहिको प्रतििदेन 

८. अनगुमन  शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय 
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2.23 िवहद थम्मन महेि स्मतृि प्रतिष्ठान, कास्कीलाई सावहत्य संरक्षणका लातग अनदुान 

 खचय िीषयक इकाई लक्ष्य 
वितनयोशिि ििेट 
(रु.हिारमा) चौमातसक अिति 

 26413 पटक/संख्या १ 500 दोस्र्ो चौमातसक 
 

 िीषयक वििरण 

१. पररचय 

वितभन्न िाििाति, भाषा, िमय र संस्कृति एिं सावहत्यको उत्थान, अध्ययन 
अनसुन्त्िान गरी िगेनाय गनय आिश्यक छ । त्यसका लातग प्रतिष्ठान िथा 
सतमतिहरुबाट काययहरु भईरहेका हनु्त्छन । यसै तसलतसलामा सावहत्यको 
संरक्षण सम्बन्त्िी काययका लातग िवहद थम्मन महेि स्मतृि प्रतिष्ठानलाई 
अनदुानका रुपमा संलग्न काययक्रमलाई व्यिशस्थि रुपले सञ्चालन गनय यो 
मापदण्ड तनमायण गररएको हो ।  

२. काययक्रमको उद्दशे्य सावहत्य संरक्षण सम्बन्त्िी काययक्रमहरु सञ्चालन गने । 

३. काययक्रम कायायन्त्ियनमा 
संलग्न हनु ेतनकाय 

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय र िवहद 
थम्मन महेि स्मतृि प्रतिष्ठान 

४. बिेट िाँडर्ाँट 
सावहत्य सम्बन्त्िी प्रतियोतगिात्मक काययक्रमहरु, लेख रचना प्रकािन, सावहत्य 
सम्बन्त्िी अध्ययन अनसुन्त्िान िस्िा काययहरु 

५. सञ्चालन गररने वक्रयाकलाप 

• पराचार गरी प्रस्िािना माग गने 

प्रस्िािका साथमा प्रतिष्ठानले पेि गनुयपने आिश्यक कागिािहरुः 
o प्रतिष्ठान दिाय सम्बन्त्िी कागिाि 

o प्रतिष्ठानले सम्पादन गने काययको कायययोिना सवहि प्रस्िाि 

o काययक्रम कायायन्त्ियन सम्बन्त्िमा प्रतिष्ठानको तनणयय, 

• सम्बशन्त्िि स्थानीय िहको तसर्ाररस 

मन्त्रालयसँग सम्झौिा 
• कायय सम्पन्न प्रतििदेन र सक्कल बील भरपाई पेि भए पिाि अनदुान 

उपलव्ि गराउने,  

• अनगुमन गने,  

• प्रतििदेन ियार गने । 

रकम खचय गदाय प्रदेि सरकारको खचयको मापदण्ड, २०७५ बमोशिम खचय 
गनुय पनेछ । 

६. अपेशक्षि उपलव्िी सावहत्य संरक्षण/िगेनायमा मद्दि पगु्ने । 

७. पेि गनुयपने कागिािहरु 

• प्रतियोतगिात्मक काययक्रमको उपशस्थति 

• ररि पूियक गररएका खचयका िील भरपाइहरु 

• सामग्री खररद गररएकोमा शिन्त्सी दाशखला ररपोटय  

• भिुानीका लातग स्थानीय िहको तसर्ाररस 

• काययक्रमसँग सम्िशन्त्िि र्ोटाहरु 
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 िीषयक वििरण 

• काययक्रमको समग्र प्रतििेदन 

८. अनगुमन गने तनकाय शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय 
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2.24 गण्डकी प्रदेिको िमय, संस्कृति संरक्षण िथा सम्बियन काययक्रम 

 खचय  िीषयक इकाई लक्ष्य 
वितनयोशिि ििेट 

रु.हिारमा चौमातसक अिति 

 २६४१३ पटक १ 1000  सबै चौमातसक 

 िीषयक वििरण 

१. पररचय 

गण्डकी प्रदेिमा रहेका िमय एिम ्संस्कृति (परम्परागि रुपमा मनाउँदै आएका चाडपिय, 
मेला, नाच लगायिको) संरक्षण एिम ् सम्बियन गरी िातमयक सवहष्णिुा, साँस्कृतिक 
विविििाले यिु प्रदेिको रुपमा पवहचान स्थापीि गनयका लातग िमय र संस्कृति 
संरक्षणका लातग स्थावपि संस्था, सतमति, समूहहरुले कायायन्त्ियन गने काययक्रममा सहयोग 
परु् याउने काययलाई सरल, व्यिशस्थि एिम ्पारदिी बनाउनका लातग यो मापदण्ड ियार 
गररएको हो । 

२. 
काययक्रमको  

उद्देश्य 
गण्डकी प्रदेिमा रहेका संस्कृतिहरुको संरक्षण गने । 

३. 

काययक्रम  

कायायन्त्ियन गने  

तनकाय 

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक  विकास  मन्त्रालय र प्रस्िाि स्िीकृि भएका 
संघ संस्था, सतमति िा समूहहरु 

४. बिेट िाँडर्ाँट 

काययक्रम सञ्चालन गने संस्थाले पेि गरे बमोशिमको लागि अनमुान (िमय संस्कृतिसगँ 
सम्बशन्त्िि बािा, बाद्यिािनका सामग्रीहरु, िातमयक पसु्िकहरु, परम्परागि पोषाक संरक्षण, 

परम्परा अनसुार मनाइने िारा, पिय, नाच) र वक्रयाकलापका लातग लाग्ने खचय, अतिकिम 
रु. ५० हिारको तसमा तभर रही काययक्रम सञ्चालन व्यिस्थापनका लातग अनदुान 
उपलव्ि गराउन े। 

५. 
सञ्चालन  गररन े  

वक्रयाकलाप 

• संस्कृति संरक्षणसँग सम्बशन्त्िि रवह मन्त्रालयमा प्राप्त हनुे तनिेदन/प्रस्िािहरुको 
संकलन गने प्रस्िािको ढाँचा अनसुचुी- १५ मा उपलेख भए बमोशिम हनुछे । 

• गण्डकी प्रदेिको िमय, संस्कृति संरक्षणका लातग वक्रयाशिल संस्था, समूह/ 
सतमतिको प्रस्िाि सम्बन्त्िमा मन्त्रालयमा छलर्ल गरी उपयिु प्रस्िाि पेि 
गरेका संस्था/सतमति/ समूह/ क्लिहरुसँग सम्झौिा गने । 

• सम्झौिा भएको संस्था मार्य ि काययक्रम सञ्चालन । 

• काययक्रमको समग्र प्रतििेदन ियारी 
६. अपेशक्षि प्रतिर्ल गण्डकी प्रदेिको संस्कृति संरक्षणमा सहयोग पगु्न े

७. 
पेि गनुयपने  

कागिािहरु 

प्रस्िाि पेि गदाय पेि गनुयपने कागिािहरुः  

• काययक्रम कायायन्त्ियनको प्रस्िािना 
• प्रस्िाि पेि गने संस्था/समूह/सतमति/क्लि व्यिस्थापन/सञ्चालक सतमतिको 

काययक्रम माग गने तनणयय 

• संस्था/समूह/सतमति/क्लब दिाय प्रमाणपर 

• सम्बशन्त्िि स्थानीय िहको तसर्ाररस पर 



पाना -45- 



• व्यिस्थापन/ सञ्चालक सतमतिबाट स्िीकृि भएको काययक्रमको लागि अनमुान 

भिुानी मागका लातग पेि गनुयपने कागिािहरुः 
१. काययसम्पन्न भए पिाि सतमतिको खचय अनमुोदन सवहिको भिुानी माग गने 

तनणयय 

२. खचयका बील भरपाईहरु 

३. काययसञ्चालनसँग सम्बशन्त्िि र्ोटो सवहिको प्रतििदेन 

८. अनगुमन   शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय 
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2.25 िवहद पाकय  व्यिस्थापन अनदुान (आ.ि.2078/79 को तनरन्त्िरिा समेि) 

 खचय िीषयक इकाई लक्ष्य वितनयोशिि ििेट (रु.हिारमा) चौमातसक अिति 

 31159 पटक १ 50०० 
पवहलो, दोस्र्ो र िेस्र्ो 

चौमातसक 

 िीषयक वििरण 

१. पररचय 

राज्यले िहीद भतन घोषणा गरेका व्यशिको सम्झना र सम्मान हनुे गरी 
गण्डकी प्रदेि तभरका िहीद पाकय  स्थापना एिम ्सञ्चालन गनुय आिश्यक छ 
। पाकय को स्थापनाले सियसािारण नागररकहरुसम्म िहीदहरुको पवहचान एिम ्
इतिहासको संरक्षण, िहीदहरु प्रतिको सम्मान, राष्ट्र र रावष्ट्रयिा प्रति 
नागररकहरुमा कियव्यबोि गराउन िथा पययटन प्रबियनमा समेि सहयोग पगु्न े
भएकोले यो काययक्रम समाििे गररएको छ । यस काययक्रम अन्त्िगयि यसपूिय 
स्थापना भएका पाकय हरुको स्िरोन्नतिलाई समेि समेवटने छ । 

२. काययक्रमको उद्देश्य गण्डकी प्रदेिमा िहीद पाकय  तनमायण एि ्स्िरोन्निी गने । 

३. 
काययक्रम कायायन्त्ियनमा 
संलग्न हनु ेतनकाय शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय/स्थानीय िह 

४. बिेट िाँडर्ाँट 
 विस्ििृ आयोिना प्रतििदेन 

तनमायण िथा स्िरोन्निी खचय 
बैठक व्यिस्थापन िथा अनगुमन खचय 

५. 
सञ्चालन गररने 
वक्रयाकलाप 

१.पररभाषा:- विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा,- 
“मन्त्रालय” भन्नाले शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास 
मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेिलाई सम्झन ुपछय । 

“स्थानीय िह” भन्नाले गण्डकी प्रदेि तभर रहेका महानगरपातलका, नगरपातलका 
र गाउँपातलका सम्झन ुपछय । 

“िहीद” भन्नाले व्यशिगि स्िाथय तबना काम गने र देि र िनिाको भलाईका 
लातग आफ्नो ज्यानको बतलदानी ददन ेव्यशिलाई िहीद भतनन्त्छ । िहीद 
िव्दले राज्यले िहीद भतन घोषणा गरेका व्यशिलाई िनाउँदछ । 

“िहीद पाकय ” भन्नाले िहीदहरुको योगदान र पवहचान खपुने गरी िहीदहरुको 
सम्मानमा स्थापना  भएका िा हनुे पाकय लाई बशुझन्त्छ ।  

२. पाकय  तभर तनमायण गनुयपने पूिायिार:- (१) यस मापदण्ड बमोशिम तनमायण गनय 
सवकने िहीद पाकय  तभर देहायका पूिायिारहरु तनमायण क्रमिः गदै  िान ु
पनेछ:- 

• िहीदहरुको पररचय, योगदान र सूचना समेवटएको सूचना केन्त्र,  

• िहीदहरुको िस्िीर/ िातलक,  

• बगैंचा िथा उद्यान,  

• िाशन्त्ि स्मारक/स्िम्भ,  
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• कम्पाउण्ड िथा गेट 

• सभा/बैठक कक्ष, चमेना गहृ 

• सम्बशन्त्िि क्षरेको साँस्कृतिक िथा विविििा झपकन ेपूिायिारहरु  

• खानेपानी िथा िौचालय 

 

३.  नयाँ पाकय  तनमायणका तनशम्ि कशम्िमा २ (दईु) रोपनी क्षेरर्ल भएको 
िग्गा उपलव्ि हनु ुपनेछ । 

४. प्रस्िाि माग गनेः पाकय  स्थापना एिम ्स्िरोन्निीका लातग मन्त्रालयले 
सतमति, संघ संस्था िा स्थानीय िहिाट कम्िीमा १५ ददनको म्याद ददइ 
साियितनक सूचना गरी प्रस्िाि माग गररनछे । पेि गररने प्रस्िाि अनसूुची- 
१६ बमोशिमको ढाँचामा वििरण खलेुको हनु ुपनेछ । 

४. पाकय  तनमायणका लातग स्थान छनौट गने आिार:- 
• यस पूिय पाकय  तनमायण भएका पाकय को हकमा स्थान छनौट गरररहन ु

नपने, 
• स्थानीय िहिाट िग्गाको भोगातिकार उपलव्ििा, न्त्यूनिम २ (दईु) 

रोपनी िग्गा हनुपुने, 
• स्थानीय िह िा अन्त्य सतमति, संघ संस्थािाट हनु सक्ने साझेदारी, 
• काययक्रमबाट लाभाशन्त्िि हनु ेिनसङ्खख्या, 
• काययक्रमिाट अपेशक्षि प्रतिर्ल 

• उपयिु भौगोतलक अिस्था¸ 
• यािायाि, विद्यिु िथा सञ्चारको सवुििा भएको स्थान¸ 
• मन्त्रालयिाट गररएको स्थलगि अध्ययन प्रतििदेन । 

५. स्थान  छनौट िथा  अनदुान तसर्ाररस सतमति:- 
(१) काययक्रम कायायन्त्ियनका लातग प्रस्िाि मूपयाङ्कन गरी मन्त्रालयका सशचि 
समक्ष तसर्ाररस गनय देहाय बमोशिमको प्रस्िाि छनौट¸ मूपयाङ्कन िथा 
तसर्ाररस सतमति रहनेछ । 

• उच्च शिक्षा िथा संस्कृति महािाखा प्रमखु- संयोिक 

• प्रिासन िथा योिना महािाखा प्रमखु- सदस्य 

• मन्त्रालयले िोकेको विज्ञ – सदस्य 

• मखु्यमन्त्री िथा मशन्त्रपररषद्को कायायलयले िोकेको अतिकृि - सदस्य 

• आतथयक प्रिासन िाखा प्रमखु- सदस्य 

• िाखा अतिकृि, उच्च शिक्षा िथा िैशक्षक गणुस्िर िाखा सदस्य- 
सशचि 

(२) बुदँा (२) बमोशिमको सतमतिको बैठकले छनौट सम्बन्त्िी आिारहरु 
आर्ैँ  तनिायरण गनय सक्नेछ । 

• प्रस्िाि अनगुमन गरी मूपयांकनको अंक प्रदान गने । 
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६. काययक्रम सञ्चालनमा मन्त्रालयिाट साझेदारी हनु नसक्न े र ििेट िथा 
काययक्रम प्रस्िाि गनय नपाइन ेविषयहरु :- 

• रावष्ट्रय एकिा िथा सामाशिक सास्कृतिक सद् भाि खपबतलने विषय, 

• बािािरण संरक्षणमा प्रतिकुल असर परु् याउन ेविषय । 

७. लागि साझेदारी र सो को रकम तनकासा िथा भिुानी प्रवक्रया:- (१) यस 
काययविति बमोशिम िहीद पाकय  पूिायिार तनमायणको लातग लागि साझेदारी गनुय 
पने भएमा साझेदारी गनय सवकनेछ । 

८. सम्झौिा गनुयपने:- छनौट भएका सतमति¸ संघ संस्था िा स्थानीय िहले िहीद 
पाकय  तनमायणका लातग मन्त्रालयसँग सम्झौिा गनुयपने छ । 
१०. सतमति¸ संघ संस्था िा स्थानीय िहको  काम र कियव्य:- (१) यस 
काययविति बमोशिम छनौट भएका सतमति¸ संघ संस्था िा स्थानीय िहको काम 
र कियव्य देहाय बमोशिम हनुेछ:- 

• तनमायण  िा स्िरोन्त्िी गररने िहीद पाकय सम्म यािायाि िथा सञ्चार¸ 
खानेपानीको सवुििा पयुायउने, 

• िनु काययक्रमका लातग सम्झौिा गररएको हो सोही काययक्रममा  
मन्त्रालयलाई सहयोग गने । 

११. उपलेख गनुयपने:- यस मापदण्ड बमोशिम तनमायण िा स्िरोन्निी हनुे िहीद 
पाकय  पूिायिारको कायय प्रारम्भ गदायका बखि नै सबैले देशखने ठाउँमा स्पष्ट 
रुपमा साझेदारहरुको (मन्त्रालय र सम्बशन्त्िि सतमति¸ संघ संस्था िा स्थानीय 
िह) नाम उपलेख गरी सूचना पाटी राख्न ुपनेछ । 

१२. साझेदारी गने:- सम्बशन्त्िि सतमति¸ संघ संस्था िा स्थानीय िहले यो 
मापदण्ड स्िीकृि हनु ुअशघ कुनै प्रवक्रयाबाट िरुु भई सञ्चालनमा आएका  
पाकय , स्मारक िस्िा पूिायिारको स्िरोन्निी कायय गने गरी िहीद पाकय  तनमायणको 
प्रस्िाि पेि गरेमा मन्त्रालयले त्यस्िा पाकय हरुको स्िरोन्निी गनय सक्नछे । 

१३. पाकय  संरक्षण सतमति:- यस काययविति बमोशिम तनमायण हनुे िहीद पाकय को 
संरक्षण गनय एक पाकय  संरक्षण सतमति गठन गनुय पनेछ । 

६. अपेशक्षि उपलव्िी िहीद पाकय को स्िरोन्निी िथा नयाँ पाकय  तनमायण भएको हनुे । 

७. 
विद्याथीले पेि गनुयपने 
कागिािहरु 

• तडवपआर, लागि अनमुान, स्थानीय िहको तसर्ाररस आदी । 

८. अनगुमन गने तनकाय शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय 
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2.26 लमिङुको क्होलासोथरलाई विश्र्ि सम्पदा सूचीमा सूशचकृि गने सम्िन्त्िी काययक्रम 

 खचय िीषयक इकाई लक्ष्य 
वितनयोशिि ििेट 
(रु.हिारमा) चौमातसक अिति 

 २२५२२ पटक/सङ्खख्या १ २००० दोस्र्ो चौमातसक 
 

 िीषयक वििरण 

१. पररचय 

िातमयक, साँस्कृतिक, प्राकृतिक, भौगोतलक, परुािाशत्त्िक विविि दृवष्टले विश्व 
सम्पदा सूचीमा सचुीकृि हनु सम्भािना भएको लमिङु शस्थि क्होलासोथरलाई  
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृि गनय सवकएमा उि के्षर गण्डकी प्रदेिको एक 
गन्त्िव्यस्थल बनी विश्वकै एक पययटकीय क्षेरको रुपमा विकास भई यस 
के्षरमा विविि पक्षको विकास हनु े प्रिस्ि सम्भािना बोकेको यस के्षरलाई 
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृि गनय टेिा परु् याउने उद्देश्यले राशखएको यस 
काययक्रमलाई प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन गनय यो मापदण्ड तनमायण गररएको हो 
। 

२. काययक्रमको उद्दशे्य 

• लमिङुको क्होलासोथरलाई विश्र्ि सम्पदा सूचीमा सूचीकृि गनय 
सम्भाव्यिा अध्ययन गने, 

• विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृि हनु आिार ियार हनुे । 

३. 
काययक्रम कायायन्त्ियनमा 
संलग्न हनु ेतनकाय • शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय  

४. बिेट िाँडर्ाँट अनगुमन, काययिाला, समन्त्िय बैठक, सेिा परामिय, विविि 

५. सञ्चालन गररने वक्रयाकलाप 

− स्थलगि अनगुमन 

− काययदल गठन 

− सझुाि सङ्कलन काययिाला 
− सेिा परामिय 
− वितभन्न तनकायहरुसँग समन्त्िय 

६. अपेशक्षि उपलव्िी लमिङुको क्होलासोथरलाई विश्र्ि सम्पदा सूचीमा सूचीकृि गनयका लातग 
आिार ियार हनु े

७. पेि गनुयपने कागिािहरु काययक्रम प्रतििेदन 

खचयका िील भरपाइहरु 

८. अनगुमन गने तनकाय शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय 
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2.27 उत्कृष्ट विद्याथी प्रोत्साहन (गशणि र विज्ञान मखु्य विषय तलई कक्षा ११ र १२ िथा स्नािक गदै गरेका 
दतलि िथा असहाय छारालाई छारिृशि काययक्रम) 

 खचय िीषयक इकाई लक्ष्य वितनयोशिि ििेट (रु.हिारमा) चौमातसक अिति 

 26413 िना  ५0०० दोस्र्ो र िेस्र्ो चौमातसक 
 

 िीषयक वििरण 

१. पररचय 

आ.ि. २०७९/०८० मा कक्षा ११ र १२ मा गशणि िा विज्ञान मूल विषय 
तलई अध्ययन गने िथा स्नािक िहमा भनाय भई मलु विषय गशणि िा विज्ञान 
िा गशणि विज्ञान अध्ययनरि विद्याथीहरुलाई आतथयक समस्या भएका, गण्डकी 
प्रदेिमा स्थायी बसोबास गने, नेपालतभरका सरकारी िा सामदुावयक विद्यालय 
एिम ् क्याम्पसमा अध्ययनरि दतलि िथा असाहाय छाराहरुलाई छारिृशि  
प्रदान गरी िी विषयहरुमा सो समहुको पहुँच िवृि गनय, सामाशिक न्त्याय िथा 
िनिशि कमीको समस्या समािान गनय, उत्कृष्ट विद्याथी प्रोत्साहन काययक्रमका 
लातग बिेट व्यिस्था गररएकोले यो काययक्रम कायायन्त्ियन गनय यो मापदण्ड 
ियार गररएको छ । 

२. काययक्रमको उद्दशे्य 

 कक्षा ११- १२ मा गशणि िा  विज्ञान मूल विषय अध्ययन गने िथा स्नािक 
िहमा गशणि िा विज्ञान िा गशणि विज्ञान मूल विषय तलई अध्ययन गने 
छाराहरुलाई छारिृिी प्रदान गरी उि िह पूरा गनय सहयोग परु् याउने । 

३. 
काययक्रम कायायन्त्ियनमा 
संलग्न हनु ेतनकाय 

शिक्षा विकास तनदेिनालय 

४. बिेट िाँडर्ाँट 

छारिृिी मापदण्ड ियारी सतमतिका खचयहरु- रु. २ लाख ५० हिार  

सूचना प्रकािन, तनिदेन मूपयाङ्कन र छनौट िथा छारिृशि-४७ लाख ५० 
हिार 

५. सञ्चालन गररने 
वक्रयाकलाप 

पररभाषाः विषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस मापदण्डमा, 

(क) “उत्कृष्ट विद्याथी ” भन्नाले  विद्यालय िा क्याम्पसगि वहसाबले तनयतमि 
उपशस्थि हनु,े अनिुातसि एिं उपलशव्िका दृवष्टले राम्रो छारालाई 
बझुाउछ।  

(ख) “छारिृशि” भन्नाले िोवकएका िह र विषयहरुमा अध्ययनरि 
िोवकएबमोशिमका छाराहरुलाई िावषयक रुपमा एकममषु्ट रुपमा ददइन े
आतथयक अनदुानलाई बझुाउछ। 

 ग) "दतलि विद्याथी" भन्नाले काननु िमोशिम दतलि भनी िोवकएको िातिका 
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विद्याथीलाई सम्झन ुपदयछ । 

(घ) असहाय छारिृिी भन्नाले िीिनयापान गने कुन ैआिार, आयस्र्ोि िा 
सम्पिी नभएको, नेपाल सरकारले रािपरमा सूचना प्रकािन गरी 
िोकेको न्त्यून आयस्र्ोि भएका पररिारका सन्त्ििीका लातग प्रदान गररन े
छारिृिी सम्झन ुपदयछ । 

"प्रोत्साहन छारिृशि"  कक्षा ११-१२ मा विज्ञान िा गशणि मूल विषय िथा 
स्नािक िहमा गशणि िा विज्ञान िा गशणि विज्ञान विषय अध्ययन गनयका 
लातग विद्यालय, क्याम्पस िा विश्वविद्यालयमा भनाय भइ अध्ययन िरुु गरेका 
छाराहरुको अध्ययनका लातग चावहने खचयको अभािमा अध्ययनलाई 
तबचैमा छाड्न ुनपरोस भनी उपलव्ि गराइने थप सहायिा रकम सम्झन ु
पदयछ । 

सूचना प्रकािन: (१) छारिृशि प्रदान गनयका लातग कक्षा 11-12 र स्नािक 

िहमा भनाय भएका गशणि िा विज्ञान िा गशणि विज्ञान मूल विषय 
अध्ययनरि विद्याथीहरुसँग कशम्िमा १५ ददनको साियितनक सूचना प्रकािन 
गरी िोवकएका कागिाि सवहि तनिेदन माग गररनेछ। 

 (२) उपदर्ा (१) बमोशिमको सूचना मन्त्रालयको ििेसाइट िा अन्त्य विद्यिुीय 
माध्यम िथा रावष्ट्रयस्िरको  पतरकामा  प्रकािन गररनछे । 

 सतमति गठनः गण्डकी प्रदेिमा छारिृशि व्यिस्थापन सम्बन्त्िी काययलाई 
व्यिशस्थि एिम ् विश्वसतनय रुपमा सञ्चालन गनयका लातग प्रदेिस्िरीय 
छािृिी व्यिस्थापन मापदण्ड तनमायण गनयका लातग यसै काययक्रम अन्त्िगयि 
रही मन्त्रालयमा छारिृिी व्यिस्थापन मापदण्ड तसर्ाररस सतमति गठन 
गरी मापदण्ड ियार गने । 

• तनिेदन पेि गनेः (१) कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान िा गशणि मूल विषय 
तलएका विद्याथीले अनसूुची-१७ बमोशिमको ढाँचामा विद्यालयमा तनिेदन 
ददन ु पनेछ भने सम्बशन्त्िि विद्यालयले स्थानीय िहको तसर्ाररस र 
िोवकएका कागिािहरु संलग्न राशख अनसूुची- १८ बमोशिम वििरण ियार 
गरी सूचनामा िोवकएको म्याद तभर शिक्षा विकास तनदेिनालयमा सक्कलै 
तनिदेन पेि गनुयपनेछ भने स्नािक िहमा गशणि िा विज्ञान विषय अध्ययन 
गनयका लातग छनौट भई भनाय भएका असहाय िथा दतलि िातिका 
छाराहरुले सम्बशन्त्िि शिक्षण संस्थाको तसर्ाररस संलग्न गरी िोवकएको 
समय तभर अनसूुची-१७ को ढाँचामा शिक्षा विकास तनदेिनालय समक्ष 
छारिृशि दोहोरो नपरेको सतुनशिििा सवहि तनिदेन पेि गनुय पनेछ ।  

(२) सामदुावयक विद्यालयबाट SLC/SEE उिीणय गरेको भए सम्बशन्त्िि 
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शिपलाको शिक्षा विकास िथा समन्त्िय ईकाइबाट प्रदान गररएको 
तसर्ाररस पर संलग्न गरेको हनुपुनेछ । साथै िहीदस्मतृि आिासीय 
विद्यालयबाट SLC/SEE उिीणय गरेको भए पतन सामदुावयक विद्यालय सरह 
अङ्क प्रदान गररनेछ। िैशक्षक िषय २०७९ मा भनाय भइय स्नािक िह 
अध्ययनरि विद्याथीहरुले उि क्याम्पस िा विश्वविद्यालयमा भनाय भइ 
अध्ययन गरररहेको वििरण खपुने गरी तसर्ाररस पेि गनुयपनेछ । 

छारिृशि रकम सम्बन्त्िमाः  छारिृशि बापिको रकम विद्याथीको खािामा 
देहाय बमोशिम उपलव्ि हनुछे । 

क) कक्षा ११-१२ मा विज्ञान विषय अध्ययन गने छाराका लातग प्रति 
विद्याथी िावषयक रु. २४ हिारका दरले  

ख) स्नािक िहमा विज्ञान िा गशणि िा विज्ञान गशणि अध्ययि गने 
दतलि िथा असहाय विद्याथीका लातग प्रति विद्याथी िावषयक रु 30 
हिारका दरले 

छारिृशि कोटा तनिायरणः  

कक्षा ११-१२ मा विज्ञान गशणि विषय अध्ययन गने दतलि र असहाय छारा- 
१०० (एकसय) िनाका लातग २४,००,000।- 

स्नािक िह अध्ययन गने दतलि िथा असहाय विद्याथीका लातग- ७0 (सिरी) 
िनाका लातग २१,००,000।- 

मूपयाङ्कन सतमति  

प्रिासन िथा योिना िाखा प्रमखु- संयोिक 

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालयका अतिकृि 
प्रतितनति-सदस्य 

शिक्षा विकास तनदेिनालयले िोकेको सामदुावयक क्याम्पसका प्रमखु-सदस्य 

आतथयक प्रिासन िाखा-सदस्य 
सम्बशन्त्िि िाखाको अतिकृि- सदस्य सशचि-शिक्षा विकास तनदेिनालय 

मूपयाङ्कनका आिारहरु अनसूुची-१९ मा उपलेख भए बमोशिम हनुेछ । 

६. अपेशक्षि उपलव्िी • दतलि िथा असहाय पररिारका बालबातलकाले अध्ययन पूरा गरी प्रदेिको 
लातग आिश्यक िनिशि उत्पादन हनुे । 

७. 
तनिदेनका साथ विद्याथीले 
पेि गनुयपने कागिािहरु 

तनिेदनका साथमा पेि गनुयपने कागिािहरु 

• नागररकिा प्रमाणपरको प्रतितलपी 
• दतलि विद्याथीको हकमा दतलि भतन सम्बशन्त्िि तनकायले ददएको प्रमाशणि 
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कागिाि  

• गरीब असहाय खपुन ेसम्बशन्त्िि स्थानीय िहको तसर्ाररस पर 

• िै.स २०७९ मा भनाय भएको प्रमाण खपुन ेविद्यालय/क्याम्पस िा 
विश्वविद्यालयको प्रमाशणि पर  

• कक्षा ११-१२ मा अध्ययन गने विद्याथीका ले SEE को प्रमाणपर र  

• स्नािक िहको प्रथम िषयमा अध्ययनरि विद्याथीले कक्षा १२ उिीणय 
प्रमाणपर पेि गनुयपनेछ । 

• यस अगािै कुनै तनकायबाट दतलि िथा असहाय छारिृिी प्राप्त नगरेको 
भनी विद्यालय/क्याम्पस/ विश्वविद्यालयले स्पष्ट वकटान गरी ददएको 
तसर्ाररस पर । 

• बैङ्क खािाको वििरण  

८. अनगुमन गने तनकाय शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय 
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2.28 अपाङ्ग उच्च शिक्षा छारिृशि  

 खचय िीषयक इकाई लक्ष्य वितनयोशिि ििेट (रु.हिारमा) चौमातसक अिति 

 26413 िना  10०० दोस्र्ो र िेस्र्ो चौमातसक 
 

 िीषयक वििरण 

१. पररचय 

स्नािक र स्नािकोिर िहमा अध्ययनरि गण्डकी प्रदेिका अपाङ्गिा भएका 
विद्याथीहरुका लातग थप प्रोत्साहन गनय अपाङ्ग उच्च शिक्षा छारिशृि 
काययक्रमका लातग बिेट व्यिस्था गररएको छ । अपाङ्गिा भएका 
विद्याथीहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गनय प्रोत्साहन  गनुय  पदयछ । अपाङ्ग उच्च 
शिक्षा  छारिशृि काययक्रम प्रभािकारी रुपमा कायायन्त्ियन गनयका लातग यो 
मापदण्ड ियार गररएको छ । 

२. काययक्रमको उद्देश्य 
स्नािक र स्नािकोिर िहमा अध्ययनरि अपाङ्गिा भएका विद्याथीहरुका 
लातग थप प्रोत्साहन गने । 

३. 
काययक्रम कायायन्त्ियनमा 
संलग्न हनु ेतनकाय शिक्षा विकास तनदेिनालय 

४. बिेट िाँडर्ाँट प्रस्िाि छनौट एिम ्व्यिस्थापन 

५. 
सञ्चालन गररने 
वक्रयाकलाप 

पररभाषाः विषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस मापदण्डमा, 

(क) “अपाङ्गिा भएका व्यशि” भन्नाले िारीररक, मानतसक, बौविक िा ईन्त्रीय 
सम्बन्त्िी दीघयकालीन अिििा, काययगि सीतमििा िा विद्यमान अिरोिका 
कारण अन्त्य व्यशि सरह समान आिारमा पूणय र प्रभािकारी ढंगले 
सामाशिक िीिनमा सहभागी हनु बािा भएका व्यशि सम्झन ुपदयछ ।  

(ख) "प्रोत्साहन छारिृशि" भन्नाले स्नािक र स्नािकोिर िहमा अध्ययन गनयका 
लातग विश्वविद्यालयमा भनाय भइ अध्ययन िरुु गरेका अपाङ्ग विद्याथीहरुको 
अध्ययनका लातग चावहने खचयको अभािमा अध्ययनलाई तबचैमा छाड्न ु
नपरोस भनी उपलव्ि गराइने थप सहायिा रकम सम्झन ुपदयछ । 

(ख)  “उच्च  शिक्षा” भन्नाले स्नािक र स्नािकोिर िहलाई सम्झन ुपदयछ । 

• सूचना प्रकािन: (१) छारिशृि प्रदान गनयका लातग स्नािक र स्नािकोिर 
िहमा भनाय भएका विद्याथीहरुसँग कशम्िमा १५ ददनको साियितनक सूचना 
प्रकािन गरी िोवकएका कागिाि सवहि तनिदेन माग गररनेछ। 

• (२) उपदर्ा (१) बमोशिमको सूचना मन्त्रालयको िेिसाइट िा अन्त्य 
विद्यिुीय माध्यम िथा रावष्ट्रयस्िरको  पतरकामा  प्रकािन गररनेछ । 

• तनिेदन पेि गनेः (१) स्नािक र स्नािकोिर िहमा अध्ययनरि 
विद्याथीहरुले सम्बशन्त्िि विश्वविद्यालय/क्याम्पसबाट अध्ययनरि रहेको 
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तसर्ाररसको सक्कल प्रति, अपाङ्गिा पररचयपरको प्रतितलपी र सूचनामा 
िोवकएका अन्त्य कागिाि सवहि िोवकएको समय तभर शिक्षा विकास 
तनदेिनालयमा तनिदेन पेि गनुय पनेछ । 

(२) तनिदेनको ढाँचा अनसूुची - २०  मा उपलेख भए बमोशिम हनुेछ ।  

छारिृशिको रकम दोहोरो नपरेको सतुनशिििा हनुपुनेछ । 

छारिृशि रकम सम्बन्त्िमाः  छारिृशि बापिको रकम विद्याथीको खािामा 
देहाय बमोशिम उपलव्ि हनुछे । 

छारिृशि कोटा तनिायरणः  

शे्रणी अनसुारको कोटा िथा रकम तनिायरण तनिेदन सङ्खख्या र प्रकृतिका 
आिारमा मपुयाङ्कन सतमतिले गनय सक्नेछ । 

मूपयाङ्कन सतमति  

प्रिासन िथा योिना िाखा प्रमखु- संयोिक 

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालयका अतिकृि 
प्रतितनति-सदस्य 

रावष्ट्रय अपाङ्ग महासंघ गण्डकी प्रदेिको प्रतितनति-सदस्य 

आतथयक प्रिासन िाखा-सदस्य 
सम्बशन्त्िि िाखाको अतिकृि, शिक्षा विकास तनदेिनालय - सदस्य सशचि 

मूपयाङ्कनका आिारहरु अनसुचुी- २१ मा उपलेख भए बमोशिम हनुेछ । 

६. अपेशक्षि उपलव्िी • स्नािक र स्नािकोिर िहमा अध्ययनरि अपाङ्गिा भएका विद्याथीहरुका 
लातग थप प्रोत्साहन हनुेछ । 

७. 
विद्याथीले पेि गनुयपने 
कागिािहरु 

• अनसुचुी -२० अनसुारको तनिेदन । 

• नागररकिाको प्रमाणपर 

• भनाय भएको प्रमाण खपुने क्याम्पसको प्रमाशणि पर 

• अपाङ्गिा पररचय परको प्रतितलवप 

• सम्बशन्त्िि स्थानीय िहको स्थायी बातसन्त्दा भएको तसर्ाररस पर  

• िैशक्षक योग्यिाको प्रमाणपरहरु 

८. अनगुमन गने तनकाय 
शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा विकास 
तनदेिनालय 
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2.29 प्रदेिमा रहेका गाईने, बोटे, मसुहर, चेपाङ्ग, दरुा, छन्त्त्याल िस्िा तसमान्त्िकृि/लोपोन्त्मखु िातिको 
संरक्षण एिम उत्थान काययक्रम 

 खचय िीषयक इकाई लक्ष्य 
वितनयोशिि ििेट 
(रु.हिारमा) 

चौमातसक अिति 

 22522 पटक १ 10०० दोस्र्ो चौमातसक 
 

 िीषयक वििरण 

१. पररचय 

गण्डकी प्रदेि कला र लोक संस्कृतिको िनी प्रदेि हो । यस प्रदेिमा रहेका 
गाईने, बोटे, मसुहर, चेपाङ्ग, दरुा, छन्त्त्याल िस्िा तसमान्त्िकृि/लोपोन्त्मखु 
िातिको संरक्षण एिम उत्थान काययक्रम स्थानीय कला र लोक संस्कृतिको 
संरक्षणसँग सम्बशन्त्िि वितभन्न काययक्रम एिम ् प्रतियोतगिाहरु सञ्चालन एिम ्
व्यिस्थापन कायय ११ िटै शिपलामा प्रदेिमा रहेका गाईने, बोटे, मसुहर, 
चेपाङ्ग, दरुा, छन्त्त्याल िस्िा तसमान्त्िकृि/लोपोन्त्मखु िातिको संरक्षण एिम 
उत्थान काययक्रम मार्य ि  समदुायका व्यशिको क्षमिा विकास गनयका लातग 
यो मापदण्ड तनमायण गररएको हो । 

२. काययक्रमको उद्दशे्य 

प्रदेिमा रहेका गाईने, बोटे, मसुहर, चेपाङ्ग, दरुा, छन्त्त्याल िस्िा 
तसमान्त्िकृि/लोपोन्त्मखु िातिको संरक्षण एिम उत्थान सम्बन्त्िी काययक्रमहरु 

सञ्चालन गने  । 

३. काययक्रम कायायन्त्ियनमा 
संलग्न हनु ेतनकाय 

गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान 

४. बिेट िाँडर्ाँट 

• तसमान्त्िकृि/लोपोन्त्मखु िातिको संरक्षण एिम उत्थानका लातग काययक्रम 
पवहचान गने,  

• काययक्रम कायायन्त्ियनका लातग अििारणा पर ियार गने, 
• संरक्षण र उत्थान सम्बन्त्िी काययक्रमको प्रस्िाि माग गने 

• काययक्रम सञ्चालन एिम ्व्यिस्थापन, 
• अनगुमन िथा बैठक व्यिस्थापन 

५. सञ्चालन गररने वक्रयाकलाप 

• तसमान्त्िकृि/लोपोन्त्मखु िातिको संरक्षण एिम उत्थानको अििारणा पर 
ियार गने,  

• तसमान्त्िकृि र लोपोन्त्मखु िातिको संरक्षण एिं उत्थानका काययक्रम 
सञ्चालन गने सम्बशन्त्िि िातिको संलग्निा रहेको संघसंस्थाबाट प्रस्िाि 
माग गरी काययक्रम सञ्चालन गनय सवकनेछ, 

• पवहचान भएको आिश्यकिा अनसुारको काययक्रम सञ्चालन गने, 

• काययक्रम सञ्चालनको लातग गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले मन्त्रालयसँग समन्त्िय 
र सहकायय गने,  
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• प्रतििदेन । 

६. अपेशक्षि उपलव्िी 
प्रदेिमा रहेका गाईने, बोटे, मसुहर, चेपाङ्ग, दरुा, छन्त्त्याल िस्िा 
तसमान्त्िकृि/लोपोन्त्मखु िातिको संरक्षण एिम उत्थान सम्बन्त्िी काययक्रमहरु 

सञ्चालन भएका हनुे  । 

७. पेि गनुयपने कागिािहरु 

• तसमान्त्िकृि/लोपोन्त्मखु िातिको संरक्षण एिम उत्थान अििारणा पर 

• काययक्रम सञ्चालन सम्बन्त्िी कागिािहरु, खचयका बील भरपाईहरु 

• प्रतििदेन 

८. अनगुमन गने तनकाय 
शिक्षा संस्कृति, विज्ञान प्रविति िथा सामाशिक विकास मन्त्रालय‚ गण्डकी प्रज्ञा 
प्रतिष्ठान¸ 

 

 

 

 

 

 
 

  



अनसूुची- १ 

नननमित सामदुायिक शैक्षिक संस्थाहरुको भौनतक संरचनाहरुको ममित सम्भार 

प्रस्तावको ढााँचा 

यवद्यालिको नाम : 
ठेगाना : स्थानीि तह : ......................... वटा नं...................... टोल : .................. 
सम्पकि  नं.: 
सञ्चानलत किा : ............. यवद्याथी संख्िा :....................... 
भवन संख्िा :................ किा कोठा संख्िा : ................. 
प्रिोग भएका किा कोठा संख्िा:..................... प्रिोग नभएका किा कोठा संख्िा : ................. 
ममित गनुिपने कोठा संख्िा : ............... 
ममित गनुिपनािको कारण :.......................... 
ममित गनुिपने भवन, किाकोठा, फननिचर लगाित र ममित गदाि लाग्ने लागत अनमुानको यववरण: 
ममित गनुिपने ठाउाँ/सामग्री/संरचनाको फोटो  
किाकोठामा फननिचरको अवस्था 

किा 
यवद्याथी 
संख्िा 

फननिचर सेट 
यवद्याथी संख्िाको 
आधारमा पिािप्त 

यवद्याथी संख्िाको 
आधारमा अपिािप्त 

ममित गनुिपने सेट 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

पेश गनुिपने कागजातहरु 

क) व्िवस्थापन सनमनत/सञ्चालक सनमनतको ननणिि  

ख) प्रायवनधकबाट तिार भएको लागत अनमुान र आवश्िकता अनसुार ड्रइङ्ग निजाइन  

ग) स्थानीि तहको नसफाररस 

घ) ममित सम्भार गने भवन/किा लगाितको फोटो 
ङ) यवद्यालिको आिस्रोत सम्बन्धी कागजात 
यवद्यालिको छाप 

प्रधानाध्िापकको हस्तािर : 
प्रधानाध्िापकको नाम : 
मोवाइल नं. 

 

 

  



अनसूुची- २ 

साझेदारीमा िातािातको साधन खररद गनि चाहने यवद्यालिले प्रस्ताव पेश गने ढााँचा 

१. यवद्यालिको यववरण 

यवद्यालिको नामः 
ठेगानाः 
स्थानीि तहः       विा नं.   टोलः 
सम्पकि  नम्बरः     ईमेल ठेगानाः 
यवद्यालिको प्रकारः साधारण/ प्रायवनधक 

यवद्याथी सङ्खख्िा 
 शैक्षिक 
सत्र 

किा 
१ 

किा 
२ 

किा 
3 

किा 
4 

किा 
5 

किा 
6 

किा 
7 

किा 
8 

किा 
9 

किा 
10 

किा 
11 

किा 
12 

2078             

2079             

कुल जम्मा         

 

शैक्षिक 
सत्र 

जम्मा यवद्याथी जनजानत यवद्याथी दनलत यवद्याथी 

छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा 
2078          
2079          

 

२. िातािातको साधन प्रिोग गनि आवश्िक भएका यवद्याथी सङ्खख्िाः 
३. हाल यवद्यालिमा िातािातको साधन (बस) उपलव्धताः भएको/ नभएको 
4. भएको भए सङ्खख्िा उल्लेख गनुिहोसः 
5. यवद्यालि र िातािातको साधन प्रिोग गनुिपने यवद्याथीको घर सम्म िातािात साधन सञ्चालनका 

लानग सिक सञ्जाल उपलव्ध भए नभएको स्पष्ट यववरण : 
६. यवद्यालि बस सेवा सञ्चालन व्िवस्थापनको ददगोपनाको िोजना : 
 

प्रधानाध्िापकको 
दस्तखत : 
नाम थर : 
मोवाइल नं.: 

यवद्यालिको छाप 
  



अनसूुची- ३ 

साझेदारीमा िातािातको साधन खररद गनि चाहने यवद्यालिको प्रस्ताव मूल्िाङ्कनका आधारहरु 

 

क्रस मूल्िाङ्कनका आधारहरु अंकन  व्िाख्िा 

1 

चाल ुशैक्षिक सत्रका किा 
१-10 सम्मका यवद्याथी 
सङ्खख्िा 
 

10 

गाउाँपानलकामा यवद्याथी सङ्खख्िा 
१. ३०० जना सम्म भए- ८ अंक 

२. ३0१ देक्षख मानथ-10 अंक 

नगरपानलकामा यवद्याथी सङ्खख्िा 
१. 500 जना सम्म-८ अंक 

२. ५०० भन्दा बढी- 10 अंक 

२ 
एयककरण/ समािोजन हनुे 
यवद्यालि संख्िा ५ 

समािोजन हनु ेयवद्यालि सङ्खख्िा  

१. कम्तीमा १ वटा यवद्यालि -३ अंक 

२. सो भन्दा बढी भए- ५ अंक 

3 साझेदारी (स्थानीि तह/ 
अन्ि संघ संस्था/ यवद्यालि) २0 

साझेदारीको रकम  

१. 25 प्रनतशत वा १० लाखसम्म 
भएमा- १२ अंक 

२. २५ प्रनतशत भन्दा बयढ ४० प्रनतशत 
वा १६ लाखसम्म भएमा- १८ अंक 

३. ४० प्रनतशत वा १६ लाख भन्दा बढी 
भएमा-२0 अंक 

४ काििक्रमको ननिनमतता एवं 
ददगोपना १०  

५ आवश्िकता र औक्षचत्ि ५  
कुल अंक ५0  

 
नोटः कुल अंकको ४० प्रनतशत वा सो भन्दा बढी अंक प्राप्त गने यवद्यालिलाई सनमनतले अनदुान 
प्राप्तीका लानग मन्त्रालिमा उपलव्ध बजेट समेतलाई आधार मानी अनदुान प्रानप्तको लानग 
नसफाररस गनि सकनेछ । अंक बराबर भएमा पयहलो प्राथनमकता एयककरण समािोजन हनुे 
यवद्यालि सङ्खख्िा बढी भएको यवद्यालिलाई प्राथनमकतामा राखी नसफाररस गनुिपनेछ । 

 

 
  



अनसूुची- ४ 

नसक्दै कमाउाँदै काििक्रमका लानग प्रायवनधक तथा व्िावसायिक क्षशिा सञ्चालन गने यवद्यालिहरुले पेश गने प्रस्तावको 
ढााँचा 

१. यवद्यालिको यववरण 

यवद्यालिको नामः 
ठेगानाः 
स्थानीि तहः       विा नं.   टोलः 
सम्पकि  नम्बरः     ईमेल ठेगानाः 
प्रायवनधक तथा व्िावसायिक यवषि सञ्चालनका लानग अनमुनत ददने ननकािको नामः 
सञ्चानलत यवषिः 
अनमुनत प्राप्त नमनतः 
यवद्याथी यववरणः 
 शैक्षिक सत्र किा 9 किा 10 किा 11 किा 12 कुल जम्मा 
2077      

2078      

2079      

कुल जम्मा  

 

शैक्षिक 
सत्र 

जनजानत यवद्याथी दनलत यवद्याथी 
किा 
9 

किा 
10 

किा 
11 

किा 
12 

कुल 
जम्मा 

किा 
9 

किा 
10 

किा 
11 

किा 
12 

जम्मा 

2077           

2078           

2079           

कुल जम्मा       

प्रक्षशिक सम्बन्धी यववरण 

क्रस नाम थर शैक्षिक िोग्िता कािि अनभुव कैयफित 
     

2. पूवािधार सम्बन्धी जानकारी 
 क. जग्गा सम्बन्धी यववरण 

यवद्यालिको नाममा रहेको जग्गाको िेत्रफलः 
यवद्यालिले ननिनमत भोगचलन गदै आएको जग्गाको िेत्रफलः 
ख. भवन सम्बन्धी यववरण 

क्रस भवन सङ्खख्िा कोठा सङ्खख्िा प्रिोगको अवस्था कैयफित (पिािप्त अपिािप्त खलुाउने) 
१ पक्की     

२ कच्ची     

ग. िन्त्र उपकरण सम्बन्धी यववरण 

क्रस िन्त्र उपकरणको नाम 

सङ्खख्िा कैयफित 

प्रिोगमा रहेको 
ममित सम्भार गरी प्रिोगमा 
ल्िाउन सयकन े

 

     



घ. अस्थािी संरचना सम्बन्धी यववरणः पोखरी, टहरा, गोठ, खोर, कटेज, स्टल, वकि सप लगाित यवद्यालिमा उपलव्ध संरचनाहरु 

क्रस यववरण प्रिोगको अवस्था कैयफित  

    

    

    

३. औक्षचत्ि पयुष्टगनुिपने यवषिहरुः 

क. काििक्रम कािािन्विनबाट उत्पादन गनि सयकने वस्त ुतथा सेवाको यववरणः 

ख. उत्पाददत वस्त ुतथा सेवा यवयक्र यवतरण/ खपतका लानग उपलव्ध बजारको उपलव्धताः 

    (स्थानीि बजार/ अन्ि बजारको खोक्षज गनुिपने प्रष्ट खलुाउन)े 

ग. उत्पादन इकाइबाट नै यवयक्र यवतरण गनि सयकने वा नसयकने प्रष्ट खलुाउन े

घ. उत्पादनका लानग आवश्िक कच्चा पदाथिको उपलव्धताको अवस्थाः 

ङ. उक्षल्लक्षखत काििक्रमका लानग स्थानीि तह, समदुाि एवम ्अनभभावकहरुबाट हनु सक्ने सहिोगः 

च. काििक्रम कािािन्विनको सम्बन्धमा यवद्यालि व्िवस्थापन सनमनतबाट स्वीकृत कािििोजनाः 

 

प्रस्ताव पेश गने यवद्यालिको तफि बाट 

प्र.अ.को नाम थर       अध्ििको नामः 

हस्तािरः   यवद्यालिको छाप   हस्तािरः 

पदः         पदः 

नमनतः         नमनतः 

 

प्रस्ताव साथ पेश गनुिपने कागजातहरुः 

• यवद्यालि व्िवस्थापन सनमनतको काििक्रम माग गने प्रनतबद्धता सयहतको ननणिि प्रनतनलपी 
• स्थानीि तहमा सम्बक्षन्धत वस्त ुतथा सेवा उत्पादन गने व्िावसायिक फमिहरु भए नभएको खलु्ने गरी 

स्थानीि आवश्िकता यवश्लषेण सयहतको स्थानीि तहको नसफाररस पत्र 

• सम्बक्षन्धत स्थानीि तहको साझेदारीको हनु सक्ने भएमा साझेदारीको यववरण खलेुको नसफाररस पत्र 

• काििक्रम कािािन्विको प्रस्तावनामा उल्लेख भए बमोक्षजम औक्षचत्ि पयुष्ट सयहतको कािििोजना  

• प्रक्षशिक समेतको सहभानगतामा लागत अनमुान तिार गरी यवद्यालिबाट क्षस्वकृत भएको लागत अनमुान 

• यवद्यालिको नाममा रहेको जग्गाको जग्गाधनी दताि पजुाि वा भोगानधकार प्राप्त प्रमाण वा नलजमा प्रिोग 
गने भए सम्झौतापत्रको प्रनतनलपी 

 

 

  



अनसूुची- ५ 
नसक्दै कमाउाँदै काििक्रमका लानग मूल्िाङ्कनका आधारहरु 

क्रस यववरण अङ्कन कैयफित 

१ 

िस अक्षघ नसक्दै कमाउाँदै सम्बन्धी काििक्रम 
सञ्चालन 

भएको 
10  

 
 

काििक्रम कािािन्वनि नभएको 
भए अंक प्रदान नगने 

२ 
प्रिोगात्मक अभ्िासको नसलनसलामा बस्त ु
तथा सेवाको पररिण उत्पादन 

5 

३ 
तोयकए बमोक्षजमको सङ्खख्िामा प्रक्षशिकको 
उपलव्धता 5 

4 क्षशिा ननिमावलीमा तोयकए बमोक्षजम न्िनुतम 
कुल यवद्याथी सङ्खख्िा (किा ९-12) 10 न्िनुतम भन्दा कम सङ्खिामा 

यवद्याथी भएमा ३ अंक प्रदान गने  

5 सम्बक्षन्धत यवषिको प्रिोगशाला 5 
प्रिोगशाला नभएकोमा अंक प्रदान 
नगने 

६ उत्पादन तथा सेवा इकाइ सञ्चालनका लानग 
प्रिाप्त भवन वा किाकोठाको उपलव्धता 10 

भािामा नलएर व्िवस्थापन गनुिपने 
भएमा -7 अंक 

ननमािण गनुिपने भएमा-5 अंक 

७ 
उत्पादन तथा सेवा इकाइ सञ्चालनका लानग 
प्रिाप्त आवश्िक औजार तथा उपकरणहरु 
प्रिाप्तता 

10 
भािामा नलन सम्भव भएमा-7 
अंक 

उपलव्ध हनु नसक्ने-0 अंक 

8 स्थानीि तहको लागत साझेदारी हनु सक्ने 
प्रनतबद्धता भएमा 15 साझेदारी हनु नसक्ने भएमा अंक 

प्रदान नगने 

९ उत्पाददत वस्त ुतथा सेवा नबयक्रका लानग 
स्थानीि बजार भएमा 10 अन्ि बजारमा लैजान ुपने भएमा 

७ अंक 

10 उत्पादनको यवयक्र यवतरण उत्पादन 
इकाइबाट नै यवयक्र यवतरण हनु सक्ने भएमा 

10 

बजारसम्म परु् िाउन ुपने भएमा-3 
अंक 

बजारका लाग यवशषे पहल 
गनुिपने भएमा 2 अंक 

११ 

ग्रानमण िेत्रका यवद्यालिले कृयष तथा पश ु
यवषिलाई प्राथनमकता र शहरर 5 िेत्रले 
सेवा उत्पादनसाँग सम्बक्षन्धत रयह प्रस्ताव पेश 
गरेकोमा  

5 
सो भन्दा फरक भएमा २ अंक 

 
 

 

12 
किा 9-12 मा अध्ििन गने यवद्याथीहरु 
मध्िे 50 प्रनतशत यवद्याथी जनजाती र दनलत 
यवद्याथी भएमा 

5 50 प्रनतशत भन्दा कम भएमा 2 
अंक 

 कूल जम्मा 100  
नोट : कूल पूणािङ्कको ४० प्रनतशत वा सो भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गने यवद्यालिलाई नसफाररस सनमनतले 
प्राथनमकता ननधािरण गरी नसफाररस गनि सक्नेछ । 

  



अनसूुची- ६ 

 नसक्दै कमाउाँदै काििक्रमका लानग प्रायवनधक तथा व्िावसायिक क्षशिा सञ्चालन गने यवद्यालिहरुले प्रगनत 
प्रनतवेदन पेश गने ढााँचा 

यवद्यालिको नामः        ठेगानाः 

स्थानीि तहः       विा नं.   टोलः 

क. नसक्दै कमाउाँदै काििक्रममा सहभानग भई लाभाक्षन्वत भएका यवद्याथी सङ्खख्िा 
 शैक्षिक सत्र किा 9 किा 10 किा 11 किा 12 कुल जम्मा 
2079      

कुल जम्मा  

 

शैक्षिक सत्र 

जनजानत यवद्याथी दनलत यवद्याथी 
किा 
9 

किा 
10 

किा 
11 

किा 
12 

कुल 
जम्मा 

किा 
9 

किा 
10 

किा 
11 

किा 
12 जम्मा 

2079           

कुल जम्मा       

ख. अस्थािी संरचना सम्बन्धी यववरणः पोखरी, टहरा, गोठ, खोर, कटेज, स्टल, वकि सप लगाित संरचनाहरु 
ननमािण गरेको भए सो सम्बन्धी यववरण 

क्रस यववरण प्रिोगको अवस्था कैयफित  

    

ग. नसक्दै कमाउाँदै काििक्रमबाट यवद्याथीले गरेको आम्दानीको यववरणः 

1. काििक्रम कािािन्विनबाट उत्पादन भएका वस्त ुतथा सेवाको यववरणः 
2. उत्पादन इकाइबाट न ैयवक्री यवतरण भएको वा स्थानीि बजारमा यवयक्र यवतरण भएको अन्ि 

बजारमा लैजान ुपरेको सो सम्बन्धी यववरणः 
3. उत्पादनका लानग आवश्िक कच्चा पदाथिको उपलव्धताको अवस्थाः 
4. उक्षल्लक्षखत काििक्रमका लानग स्थानीि तह, समदुाि एवम ्अनभभावकहरुबाट प्राप्त भएको सहिोगः 

प्रनतवेदन पेश गने यवद्यालिको तफि बाट 

प्र.अ.को नाम थर       अध्ििको नामः 

हस्तािरः   यवद्यालिको छाप   हस्तािरः 

पदः         पदः 

 

 

 



अनसूुची- ७ 

गरुुकुल, गमु्बा, आश्रम, मदरसा लगाित धानमिक क्षशिा प्रदान गने यवद्यालिहरुलाई मलु प्रवाहीकरण अनदुानका लानग प्रस्ताव पेश 
गने ढााँचा 

 

क) क्षशिण संस्थाको यववरण 

१. नामः 
२. ठेगानाः 
३. क्षजल्ला:   स्थानीि तह:      

४. इमेल ठेगानाः 
५. सञ्चानलत किा/तह: 

६. अनमुनत प्राप्त किा र नमनत : 
७. प्रधानाध्िापको नामः    सम्पकि  नम्बरः 
८. बैँकको नाम: 

९. बैँकको खाता नं.:  

ख ) यवस्ततृ यववरणः 

१. यवद्यालिको प्रकारः गरुुकुल/गमु्बा/आश्रम/मदरसा/बैकक्षल्पक यवद्यालि ........ 

२. अध्ििनरत यवद्याथी संख्िाः (बैकक्षल्पक यवद्यालिका लानग तहगत नसकारु संख्िा) 

किा १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ जम्मा 
आवासीि यवद्याथी  संख्िा                           

घरबाटै यवद्यालि आउने यवद्याथी संख्िा              

जम्मा यवद्याथी संख्िा              

३. यवद्यालिमा सञ्चालन गनि आवश्िक काििक्रमः 
क) शैक्षिक सामग्री 
ख) किाकोठामा बसाइ व्िवस्थापन 

ग) आवासीि व्िवस्थापन 

घ)  भान्सा व्िवस्थापन 
ङ)  अन्ि.....  

४. आवश्िक पनुिको कारणः 
५. लागत अनमुानः 
६. यवद्यालिमा उपलव्ध शैक्षिक सामग्रीको यववरण 

क्र.सं. सामग्रीको यववरण संख्िा/सेट पिािप्त/अपिािप्त 
१    

२    

३    

४    

७. काििक्रम कािािन्विनको कािििोजनाः 
८. काििक्रम कािािन्विनबाट प्राप्त हनु ेमखु्ि उपलव्धीः 
९. स्थानीि तहबाट हनुसक्ने साझेदारीको यववरण :  

प्रस्ताव पेश गनेको तफि बाट 

  नाम 

हस्तािरः 

पद    

प्रधानाध्िापक/प्रमखु      नमनतः 

मोवाइल नं. : 

यवद्यालिको छापः  



अनसूुची  - ८ 

गरुुकुल, गमु्बा, आश्रम, मदरसा लगाित धानमिक एवम ्एवम ्अनौपचाररक प्रौढ क्षशिा प्रदान गने यवद्यालिहरुलाई 
मलु प्रवाहीकरण अनदुान प्रस्ताव मूल्िाङ्कनका आधारहरु 

क्र  .सं  सूचकहरु 
पूणािङ्क प्राप्ताङ्क कैयफित 

१ यवद्यालि अनमुनत १० 
 प्रनत वषि १ का दरले बढीमा - १० अङ्क 

२ क्षशिण नसकाइ सामग्री उपलव्धता   २० 

 यवद्याथी अनपुातमा क्षशिण नसकाइ सामग्री न्िून 
उपलव्ध भएको भए-२० अङ्क 

सामग्री उपलव्ध भएको तर प्रिोगमा नआएकोमा 
– १० अङ्क 

३ यवद्याथी संख्िा १० 

 प्रनत किा औषत न्िूनतम १० जना भएमा -१० 
अङ्क 

कम भएमा – ५ अङ्क 

४ 

स्थानीि तहको आवश्िकता 
सयहतको नसफाररस तथा लागत 
साझेदारी सनुनक्षितता 

१० 

 लागत सहभानगता सनुनक्षित भए- १० अङ्क 

आवश्िकता नसफाररस – ५ अङ्क 

जम्मा ५०   

नोटः कुल अंक मध्िे न्िूनतम २० अंक वा सो भन्दा बढी अंक प्राप्त गने यवद्यालिलाई छनौट सनमनतले िोग्िता 
सूचीका आधारमा स्वीकृतीका लानग नसफाररस गनेछ ।अङ्क वरावर भएमा छनौट सनमनतले गरेको ननणिि अक्षन्तम 
हनुेछ । 

  



अनसूुची- ९ 

कोरोना महामारीबाट अनभभावक गमुाएका बालबानलकाहरुले राहत अनदुान उपलव्ध गराउन ददइन े

ननवेदनको ढााँचा 
श्रीमान ्सक्षचवज्िू 

क्षशिा, संस्कृनत, यवज्ञान प्रयवनध तथा सामाक्षजक यवकास मन्त्रालि, गण्िकी प्रदेश, पोखरा 
 

मैले तपनसलमा उक्षल्लक्षखत यववरण सयहत कोरोना महामारीबाट अनभभावक गमुाएका बालबानलकाहरुको लानग राहत अनदुान पाउन 
ननवेदन पेश गरेको छु । 
 

क्र.सं. बालबानलकाको नाम थर जन्म नमनत नलङ्ग (बालक/बानलका/अन्ि) 

अक्षघल्लो वषि 
मन्त्रालिबाट 
राहत 
पाएको/नपाएको 

     

     

     

     

 

क) स्थािी ठेगाना : क) स्थानीि तह : ...................... ख) विा नं.: ........... ग) टोल : ................ 
ख) अध्ििनरत भए यवद्यालिको नाम र ठेगाना :  

ग) मतृकको नाम थर : ...................................... घ) मतृकको बालबानलकासाँगको नाता : ............ 
ङ) मतृ्ि ुभएको स्थान : .................................... च) मतृ्ि ुभएको नमनत : ........................... 
छ) हाल कोसाँग बसोबास गरेको छ : नाम थर :......................................... नाता : ................... 
ज) संरिकको नाम र मोवाइल नम्बर : नाम :.............................................. मोवाइल नं.................. 
झ) बालबानलकाको नाउाँमा खाता खोलेको बैँकको नाम र ठेगाना : 
ञ) बैँक खाता नं. : 

मैले ननम्नानसुारको यववरण तथा कागजातहरु संलग्न गरी कोरोना महामारीका कारण अनभभावक गमुाएका बालबानलकाहरुले पाउन े
राहत अनदुानका लानग ननवेदन ददएको छु । यववरण तथा कागजातहरु झठु्ठा ठहररएमा प्रचनलत कानून बमोक्षजम सहुाँला बझुाउाँला 
। 

 

क्र.सं. यववरण 
संलग्न 
छ/छैन 

१ जन्मदतािको प्रनतनलयप  

२ मतृकको यपनसआर वा एक्षण्टजेन ररपोटिको प्रनतनलयप  

३ मतृकको मतृ्िदुताि प्रमाणपत्रको प्रनतनलयप  

४ मतृकसाँगको नाता खलेुको नाता प्रमाक्षणत प्रनतनलयप  

५ स्थानीि तहको संरिक खलेुको नसफाररस  

६ संरिकको नागररकताको प्रनतनलयप  

७ अध्ििनरत भए यवद्यालिको नसफाररस  

८ बालबानलकाको नाउाँमा खोनलएको बैँक खाताको रद्द गररएको चेकको पत्ता  

९ िदद यवदेशमा मतृ्ि ुभएको भए सोका कागजातहरु  

१० अस्पतालमा मतृ्ि ुभएको भए मतृ्ि ुप्रमाणपत्र  

११ अस्पतालमा लैँजादै गदाि मतृ्ि ुभएको भए सम्बक्षन्धत गाउाँपानलका वा नगरपानलकाको नसफाररस  

ननवेदक 

नाम थर : 
स्थािी ठेगाना : स्थानीि तह: ........................... गाउाँपानलका/नगरपानलका/महानगरपानलका, विा नं..... 
सम्पकि  मोवाइल नं. (१) ......................................................(२) .................................. 



 

अनसूुची- १० 
सामदुायिक तथा साविजननक पसु्तकालिहरुलाई स्तरोन्नतीका लानग अनदुानका लानग प्रस्तावको ढााँचा 

भाग १ 

पसु्तकालिको यववरणः 

नामः 

ठेगानाः 

क्षजल्लाः      स्थानीि तहको नामः    विा नं.  

सम्पकि  नं.         इमलेः 

स्वीकृनत पाएको नमनतः 

अध्ििको नामः 

सम्पकि  मो.नं.                      इमलेः 

भाग २ 

काििक्रमको संक्षिप्त यववरण 

क) पसु्तकालिको मखु्ि आवश्िकताः (पसु्तकालि भवन ननमािण र कमिचारी तलबभत्ता बाहेक) 

ख) भौगनलक अवस्था, इनतहास, धमि̧  संस्कृनत, पििटन¸ कलाकौशल एवम ्िस प्रदेशका स्रष्टाहरुद्वारा नलक्षखत 

पसु्तक तथा पठन सामग्री व्वस्थापन गरी प्रदेशको पयहचान तथा क्षचनारी  गराउने पसु्तक तथा पठन सामग्री 
थप गने िोजनाः 

ग)  काििक्रम कािािन्विनको लागत अनमुानः 
घ)  सम्पादन गनुिपने मखु्िमखु्ि कामहरु  : (पसु्तक थप, फननिचर व्िवस्थापन, सूचना प्रयवनध र इन्टरनेट, ई-

लननिङ व्िवस्थापन मध्िे) 

ङ)  पसु्तकालिमा ई-लननिङको व्िवस्था : 
च) काििक्रम सञ्चालनको कािििोजनाः  

छ) लक्षित समूहः 
ज) काििक्रमको व्िवस्थापकीि पिः 
झ) कारोवार गने बैंकको नामः 
ञ)  खाता नं. 
ट) संलग्न गनुिपने कागजातहरुः  

अ) स्थानीि तहको नसफाररश पत्र 

आ) पसु्तकालि सञ्चालन सम्बन्धी अनमुनतपत्र 

इ) पसु्तकालि नवीकरण गरेको पत्र 

ई) पसु्तकालि व्िवस्थापन सनमनतको ननणििको प्रनतनलयप 

उ) पसु्तकालि तथ्िाङ्क फाराम 

पसु्तकालिको तफि बाट  

हस्तािरः  
नामः  

पदः  

नमनतः  

पसु्तकालिको छापः 



अनसूुची- 1१ 

पसु्तकालि तथ्िाङ्क यववरण फाराम  

१. पसु्तकालिको नाम र ठेगाना (क्षजल्ला, गापा/नपा, विा र टोल) 
........................................................................................................................ 

स्थापना नमनत ........................................... दताि नं.  ...............................  

इमले ..................................................... ववेसाइटः  ..................................... 

फोन नं.  ................................. पसु्तकालि खलु्न ेर बन्द हनुे समि.............................. 

२. पसु्तकालि दताि भएको ननकाि   ........................................................................ 
 

३. पसु्तकालिमा काम गने कमिचारीको यववरण  

पूणिकालीन .......................जना, आंक्षशक......................जना, स्विंसेवक ..................जना ।  

शैक्षिक िोग्िताः  पसु्तकालि यवज्ञानमा उच्चक्षशिा हानसल गरेको वा पसु्तकालि सम्बन्धी यवषिमा तानलम 
गरेको भए सो बारे उल्लेख गनुिपने  ................................................................... 

४. पठन सामग्रीहरुको यववरणः 

(क) जम्मा पसु्तक सङ्खख्िा ............................. 

नेपाली भाषाका .........................  अङ्खग्रजेी भाषाका .............................................. 

(ख) पत्रपनत्रका सङ्खख्िा/शीषिक.............................. 

नेपाली भाषाका .........................   अङ्खग्रजेी भाषाका .................................... 

दैननक..........., साप्तायहक ......... पाक्षिक ........ मानसक ......... अन्ि ........................... 

जनिलहरु/रायिि/अन्तराियिि ..................बे्रल/अनििो पसु्तक सङ्खख्िा ..................... 

(ग) यवद्यतुीि पसु्तकालि सेवा (ई/लाइबे्ररी) ..................................................................... 

५. पसु्तकालि सफ्टविरको प्रिोग गररएको भए सोको नामःः ................................................. 

६. दैननक सरदर पाठक सङ्खख्िा ...........................मयहला .................., परुुष  

७. पसु्तकालिको वायषिक बजेट  ..................................................................................  

८. आम्दानीका प्रमखु स्रोतहरु ....................................................................................... 

९. सङ्घीि, प्रदेश सरकार वा स्थानीि तहबाट आनथिक अनदुान प्राप्त गरेको भए सो रकम उल्लेख गनुिपने 
................................................................................................................ 

१०. पसु्तकालि यवकास कोष (अिि कोष) स्थापना गररएको भए उल्लेख गनुिपने ...........................  

११. पसु्तकालिको भौनतक पूवािधार  

(क) भवन/जग्गाः  ............. (पसु्तकालिको नाममा जनमन/भवन छ वा छैन ? वा कुन 
भवन/कोठामा सञ्चानलत छ सो बारे उल्लेख गने) ..................................................... 

(ख) कोठा सङ्खख्िा  .....................  पसु्तकालि भवन/कोठाको कुल िेत्रफल .....................
  



(ग) यवद्यतुीि उपकरण/मेनसन औजार संख्िा 
कम््िटुरः 
ल्िापटपः 
यप्रन्टरः 
फोटोकपी मेनसनः 
मक्षल्टनमनििा प्रोजेक्टरः  

इन्टरनेटको व्िवस्था : 
अन्ि सामग्रीहरु ................................................................................................. 

(घ) चाल ुआ.व.मा थप भएका पसु्तक ............., पत्रपनत्रकाः............, अन्ि ......................... 

(ङ) गत/चाल ुआ.व.मा सम्पन्न गररएका प्रमखु काििहरु  .................................................. 

(च) चाल/ुआगामी आ.व. का लानग ननधािररत प्रमखु काििहरु ............................................. 
 ...................................................................................................................... 

१२. सदस्िता सम्बन्धी यववरण   

सदस्िताको प्रकार सङख्िा कैयफित 

पाठक सदस्ि   

साधारण    

आजीवन   

संस्थागत   

संरिक    

मानाथि    

जम्मा     

१३. पसु्तकालि व्िवस्थापन सनमनतको यववरणः 

पद नाम सम्पकि  नं. 
अध्िि    

उपाध्िि   

कोषाध्िि   

सदस्िहरू         

   

   

   

सञ्चालक सनमनतको गत आ.ब. को बैठक सङ्खख्िा : 

(च) सम्पन्न गनुिपने यक्रिाकलापहरुः  

(छ) आशानतत उपलक्ष्धः   

(ज) बैंकको नामः       नं खाता = 

प्रस्ताव पेश गने पसु्तकालि/ यवद्यालिको तफि बाटः 
 हस्तािरः     नामः 
 पदः      नमनतः 
 छापः 

  



 

अनसूुची- १२ 

सामदुायिक तथा साविजननक पसु्तकालिहरुको स्तरोन्नतीका लानग प्रस्ताव मूल्िाङ्कनका आधारहरु 

क्र .सं  सूचक पूणािङ्क प्राप्ताङ्क व्िाख्िा 

१ दैननक औषत पाठक संख्िा १०  ५० जना सम्म भए १० 
अङ्क¸ २५ जनासम्म भए ५ 
अङ्क 

२ पसु्तकालिमा प्रदेशको भौगनलक अवस्था, 
इनतहास, धमि̧  संस्कृनत, पििटन¸ कलाकौशल 
एवम ् िस प्रदेशका स्रष्टाहरुद्वारा नलक्षखत 

पसु्तक तथा पठन सामग्री व्वस्थापन गरी 
प्रदेशको पयहचान तथा क्षचनारी झल्काउन े
पसु्तक खरीद िोजना 

१०  राम्रो १० अङ्क¸ सामान्ि ५ 
अङ्क 

३ ई लननिङ्ग सयुवधा  
५   

४ सूचना प्रयवनध तथा इन्टरनेट व्िवस्था ५   

५ पसु्तकालिको ननिनमत नयवकरण 
५   

६ समग्र प्रस्ताव मूल्िाङ्कन १५   

 जम्मा ५०   

नोटः कुल अंक मध्िे न्िूनतम २० अंक वा सो भन्दा बढी अंक प्राप्त गने यवद्यालिलाई छनौट सनमनतले 
िोग्िता सूचीका आधारमा स्वीकृतीका लानग नसफाररस गनेछ ।अङ्क वरावर भएमा छनौट सनमनतले गरेको 
ननणिि अक्षन्तम हनुेछ । 

  



अनसूुची – १३ 
प्रयवनधमैत्री यवत्तीि सािरता काििक्रम प्रस्तावको ढााँचा 

भाग १ 

सामदुायिक नसकाइ केन्र  /काििक्रम माग गने संस्थाको यववरणः 

क  नामः 

ख ठेगानाः 

 क्षजल्लाः                                 स्थानीि तहको नामः                     विा 
नं . 

 टेनलफोन नः                                       इमलेः  

  ग. सा.नस.के /.काििक्रम माग गने संस्था  व्िवस्थापन सनमनतको अध्ििको को 
नामः                                              

सम्पकि  मो .नं                                     .इमेलः 

घ  पररचालकको नामः 

सम्पकि  मो .नं                                     .इमेलः 

ङ नयवकरण भएको नमनतः 

भाग २ 

च  काििक्रमको संक्षिप्त यववरणः 

(काििक्रमको नामः प्रयवनधमैत्री यवक्षत्ति सािरता 

काििक्रम संचालन हनु ेस्थान माग गररएको रकमः 

 सम्पादन गनुिपने मखु्ि मखु्ि कामहरुः 

 सेवा िेत्रनभत्रका जम्मा सहभागी हनुेको संख्िाः 

 सञ्चालन हनुे किा संख्िाः 

भाग ३ 

 काििक्रमको यवस्ततृ यववरणः 

आवश्िकता / औक्षचत्िः 

काििक्रमको उद्दशे्ि 

काििक्रमवाट प्राप्त हनु ेउपलक्ष्ध 

यक्रिाकलापः 

कािािन्विन यवनधः 

 लक्षित समूहः  



 काििक्रमको व्िवस्थापकीि पिः 

सामदुायिक नसकाइ केन्रको : कमिचारी, स्रोत /साधन र भवन  

कम््िटुर र इन्टरनेटको उपलव्धता  ):  

कारोवार गने बैंकको नामः 

खःाता नं.: 

सा.नस.के. को  तफि बाट                                               

हस्तािरः                 

नाम थरः  पदः   

नमनतः संस्थाको छाप 

संलग्न गनुिपने कागजातहरु 

1. सािर नेपाल अनभिानमा काििक्रम सञ्चालनमा कािि गरेको भएमा सो सम्बक्षन्ध प्रष्ट हनुे कागजातहरु 

2. वायषिक कािििोजना एवम ्सािरता काििक्रम सञ्चालनको कािििोजना 
3. वायषिक प्रगती प्रनतवदेन 

4. िेत्रगत रुपमा काििक्रम सञ्चालन गरेको भएमा सोको यववरण खलु्ने कागजातहरु 

5. व्िवस्थापन सनमनत गठन र बैठक ननरन्तरता खलु्ने कागजातहरु 

6. स्थानीि स्रोतको पररचालन गने गरेको भएमा सो सम्बन्धी कागजातहरु 

7. यवनभन्न ननकािसाँग समन्वि र बैठक पकु्षस्तकाको फोटोकपी 
8. पेशागत समूह गठन/आिआजिन समूह गठन र पररचालन सम्वन्धी यववरण 

9. साधारण सभाको ननिनमतता र नयवकरण सम्बन्धी कागजातहरु 

10. लेखापररिण प्रनतवेदनको फोटोकपी  

11. सामदुायिक पसु्तकालिको स्थापना र प्रिोगको अवस्था झल्कने फोटोहरु 

12. सामदुायिक नसकाइकेन्रको प्रोफाइल  

13. सम्बक्षन्धत स्थानीि तहको नसफाररस पत्र 

 



अनसूुची - १४ 

प्रयवनधमैत्री यवक्षत्ति सािरता काििक्रम कािािन्विनका लानग सामदुायिक नसकाइ केन्रको  

प्रस्ताव मूल्िाङ्कन फाराम 

सामदुायिक नसकाइ केन्रको नाम 

स्थानीि तह 

क्षजल्ला 

क्रस सूचकहरु अंकभार प्राप्ताङ्क व्िख्िा 

१ वायषिक कािििोजना ४   

यवगत र चाल ुवषिको कािि िोजना 
भए ४, चाल ुवषिको भए २ र नभए 
० अंक 

२ 
वायषिक प्रगती प्रनतवेदन बनाइ सम्बक्षन्धत ननकािमा 
पेश गरेको 

२   

यवगत र चाल ुवषिको कािि िोजना 
भए २, चाल ुवषिको भए १ र नभए 
० अंक 

३ 
प्रयवनधमैत्री /यवत्तीि  सािरता काििक्रम सञ्चालनका 
लानग आवश्िक पूवािधार एवं सयुवधाको उपल्धता  

५   

प्रयवनधमैत्री /यवत्तीि सािरता  
काििक्रम सञ्चालनका लानग  
आवश्िक ईमेल तथा कम््िटुरको 
सयुवधा भएको भए ५  

४ िेत्रगत रुपमा काििक्रम सञ्चालन ४   

क्षशिा, स्वस्थ्ि, कृयष, पशपुालन, 

वातावरण, वालबानलका आददका 
िेत्रमा काम गरेकामा प्रनत िेत्र १ 
अंकका दरले बढीमा ४ अंक 

५ व्िवस्थापन सनमनत गठन र बैठक ननरन्तरता ३   

व्िवस्थापन सनमनत गठन भई बैठक 
ननरन्तरता भएकोमा ३ र सनमनत 
गठन भएको तर ननरन्तर बैठक 
नभएमा १ अंक 

६ 
सेवा िेत्रको सािता सम्बक्षन्ध तथ्िाङ्क संकलन र 
अद्यावनधक 

९   

सानसकेको सेवािेत्रका१५ -६० वषि 
उमेर समूहका   सािर र ननरिर 
यववरण संकलन गरेको भए ३ अंक 
तथा यवद्यालि जाने र नजानेको 
यववरण संकलन गरेको भए २ र 
हाल सम्मको  तथ्िाङ्क अद्यावनधक 
गरेको भए थप ४ अंक 

७ स्थानीि स्रोतको पररचालन २   
स्थानीि स्रोतको पररचालन गरेको 
भए २ अंक  

८ यवनभन्न ननकािसाँग समन्वि र बैठक ४   

यवनभन्न ननकािसाँग समन्वि र बैठक 
गरेको भए प्रनत वैठक १ अंकका 
दरले  बयढमा ४ अंक 

९ 
पेशागत समूह गठन / आिआजिन समूह गठन र 
पररचालन 

५   

पेशागत समूह गठन / आिआजिन 
समूह गठन र पररचालन  )कृयष , 

मयहला,बचत तथा ऋण, िवुा 



क्रस सूचकहरु अंकभार प्राप्ताङ्क व्िख्िा 
बालबानलका तथा समूह गठन (
गरेको भए प्रनत समूह १ अंकका 
दरले बयढमा ५   अंक 

१० साधारण सभाको ननिनमतता र नयवकरण २   

वषिमा १ पटक साधारण सभा 
बसेको भए १ अंक र नयवकरण 
गरेको भए १  अंक 

११ लेखापररिण २   
यवगत २ वषिको लेखापररिण गरेको 
भए बढीमा २  अंक 

१२ सामदुायिक पसु्तकालिको स्थापना र सञ्चालन ३   
सामदुायिक पसु्तकालिको स्थापना र 
प्रिोग गरेको भए बढीमा ३  अंक 

१३ 
सामदुायिक नसकाइकेन्रको प्रोफाइल तिार भइ 
अद्यावनधक गरेको 

३   

सामदुायिक नसकाइकेन्रको प्रोफाइल 
तिार भइ अद्यावनधक गरेको गरेको 
भए २  अंक र अद्यावनधक पनन गने 
गरेको भए बढीमा १ अंक 

१४ सािरता काििक्रम सञ्चालनको कािििोजना २   

सािरता काििक्रम सञ्चालनको 
कािििोजना तिार गरेको भए बढीमा 
२  अंक 

  जम्मा ५०     

 

नोटः कुल अंक मध्िे न्िूनतम २० अंक वा सो भन्दा बढी अंक प्राप्त गने यवद्यालिलाई छनौट सनमनतले 
िोग्िता सूचीका आधारमा स्वीकृतीका लानग नसफाररस गनेछ ।अङ्क वरावर भएमा छनौट सनमनतले गरेको 
ननणिि अक्षन्तम हनुेछ । 

  



अनसूुची- १५ 

गण्िकी प्रदेशको धमि संस्कृनत संरिण काििक्रमका लानग पेश गने प्रस्तावको ढााँचा 

1. प्रस्ताव पेश गने संस्था/सनमनत/समूह/क्लवको यववरण 

2. संस्था/सनमनत/समूह/क्लवको नामः 
3. क्षजल्लाः     स्थानीि तहः    विा नं. 
4. स्थापना नमनतः 
5. अध्ििको नामः     मोवाइल नम्बरः 
6. प्रस्तायवत काििक्रमको नामः 
7. काििक्रमको उद्दशे्िः 
8. गनुिपने कामहरु (प्राथनमकताका आधारमा उल्लेख गनुिहोस) 

9. काििक्रमबाट लाभाक्षन्वत हनु ेभौगोनलक िेत्रः 
10. काििक्रमबाट लाभाक्षन्वत हनु ेसमूदािः    
11. लाभाक्षन्वत हनुे माननसहरुको कुल सङ्खख्िाः 
12. काििक्रमको अनमुाननत कुल लागतः   

13. संस्था/ सनमनत/ समूह/ क्लवको साझेदारी हनु सक्ने अनमुाननत रकमः  

14. काििक्रम सञ्चालन सम्बन्धी िस पूविको अनभुवः 
15. काििक्रम सञ्चालनको अवनधः............................. देक्षख......................................... सम्म 

16. सञ्चालन गररने काििक्रमको संक्षिप्त यववरण  

17. कािििोजना 
  



अनसूुची- 1६ 

शहीद पाकि  व्िवस्थापन अनदुान 
काििक्रम साझेदारीको लानग पेश गने ननवेदनको ढााँचा 

नमनत :-…………….. 

श्रीमान ्सक्षचवज्िू, 

क्षशिा, संस्कृनत, यवज्ञान प्रयवनध तथा सामाक्षजक यवकास मन्त्रालि 

गण्िकी प्रदेश, पोखरा । 

 

यवषि :  पाकि  स्थापना सम्वन्धमा । 

 

प्रस्ततु यवषिमा त्िस मन्त्रालिबाट नमनत …………….. मा प्रकाक्षशत सूचना अनसुार सञ्चालन हनु लागेको 
काििक्रमको उद्देश्ि, लागत, समिावनध, लाभाक्षन्वत जनसंख्िा लगाितको यववरण तपनसलमा उल्लेख गररएको 
छ । काििक्रम सञ्चालन गनि व्िवस्थाका लानग अनरुोध छ । 

तपनसल: 
(क) माग गने सनमनत , संघसंस्था¸स्थानीि तहको नाम : 
(ख) ठेगाना: 
(ग) काििक्रमको नाम : शहीद पाकि  व्िवस्थापन अनदुान 
(घ) काििक्रमको आवश्िकता तथा उद्देश्ि: 
(ङ) पाकि  स्थापना गनुि पनािको पने कारण: 
(च) उपलव्ध हनु सक्ने जग्गाः ………….. रोपनी/यवघा 
(छ) स्थानीि तह वा सम्वद्ध ननकािवाट हनु सक्ने िोगदानः 
(ज) स्थापना हनुे जग्गामा िातािात, यवद्यतु तथा सञ्चारको सयुवधाः 
(झ) साझेदारीका लानग सम्बद्ध सनमनत ,संघसंस्था¸स्थानीि तहको ननणिि तथा नसफाररस: 
(ञ) सनमनत , संघ संस्थाले प्रस्ताव पेश गदाि स्थानीि तहको नसफाररसः 
(ट) काििक्रम सञ्चालन गनि अनमुाननत लागत (प्रमाक्षणत लागत अनमुान सयहत): 
(ठ) काििक्रम सम्पन्न गनि लाग्ने समि: 
(ि) काििक्रमबाट लाभाक्षन्वत सम्भाव्ि जनसंख्िा: 
(ढ) काििक्रमवाट प्राप्त हनुे अपेक्षित प्रनतफलः 
(ण) जग्गाको यववरणः 
(त) ननमािणस्थलको जग्गाको भोगानधकार खलेुको पत्र वा जग्गाधनी प्रमाणपत्र: 
(थ) अन्ि यववरणः 

 
 

पेश गनेको 
नाम थर: 
पद: 
  



अनसूुची-17 

 

किा ११ र १२ मा यवज्ञान वा गक्षणत यवषि अध्ििनरत दनलत तथा असहाि छात्रालाई छात्रवृक्षत्त 
ननवेदनको ढााँचा 

 

 ननवेदकको व्िक्षिगत यववरण 

नाम थरः       नलङ्गः 

जातः 

स्थािी ठेगानाः 

क्षजल्लाः     स्थानीि तहको नामः     विा नं . 

बाबकुो नामः 

आमाको नामः 

अनभभावकको मोवाइल नम्बरः 

बाबकुो पेसा:      आमाको पेसा: 

पररवारको वायषिक आम्दानी : 

SEE उत्तीणि यवद्यालिको नामः   ठेगानाः 

उत्तीणि सालः        प्राप्ताङ्क प्रनतशत/क्षजयपए : 

SEE उत्तीणि गरेको यवद्यालि :  साविजननक यवद्यालि,   संस्थागत यवद्यालि 

यवपन्न लक्षित छात्रवृक्षत्त प्राप्त गरेको   छात्रवकृ्षत्त प्राप्त नगरेको  

छात्रवृक्षत्त वापत प्राप्त रकमको यववरण : क) रकम रु.......................  

ख) रकम प्राप्त गरेको ननकाि: ................... 

किा ११-१२ भनाि भएको यवद्यालिको  नामः    ठेगानाः 

भनाि भएको शैक्षिक सत्रः       भनाि रोल नम्बरः 

भनाि भएको मूल यवषिः 

खाता रहेको बैङ्कको नामः                                  ठेगानाः 

खाता नः         

यवद्याथीको मोवाइल नं. :       इमले ठेगाना : 

यवद्याथीको हस्तािरः 

  
 

 

 

 

पासपोर्ट 
साइजको फोर्ो 

 



 

अननवािि संलग्न गनुिपने कागजातहरु 

१. नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाक्षणत प्रनतनलपी  वा जन्म दतािको प्रमाक्षणत प्रनतनलपी, 

२. बसाईँसराइ भई िस प्रदेशमा बसोवास भएको भए बसाईँसराइ प्रमाणपत्रको प्रमाक्षणत प्रनतनलपी, 

३. किा १० (SEE) गरेको ग्रिेनसटको प्रमाक्षणत प्रनतनलपी (यवदेशी वोििवाट उत्तीणि भएको भए समकिता 
समेत), 

४. किा १० (SEE) उत्तीणि गरेको यवद्यालि सामदुायिक भएमा स्थानीि तहको क्षशिा महाशाखा/शाखाले 
प्रमाक्षणत गरेको पत्र, 

५. चाल ुआ.ब ०७८/७९ मा भनाि भई अध्ििन गरेको सम्बक्षन्धत यवद्यालिको नसफाररस सक्कलै पत्र, 

६. गरीबी खलेुको स्थानीि तहको सक्कलै नसफाररस पत्र (सबै समूहका लानग), 

७. दनलत जानत खलेुको सम्बक्षन्धत क्षजल्ला प्रशासन कािािलि वा सम्बक्षन्धत आिोगबाट प्रमाक्षणत गररएको 
प्रमाक्षणत प्रनतनलपी । 

८. नेपाल सरकारबाट यवतरण हनुे यवपन्न लक्षित छात्रवृक्षत्तमा छनौट नभएको भनी सम्बक्षन्धत स्थानीि तहको 
क्षशिा महाशाखा/शाखा र यवद्यालि/क्िाम्पसले प्रष्ट खलुाएको पत्र । 

 

 

 
 

 
 

  
  



अनसूुची- 1७ 

स्नातक तहमा यवज्ञान वा गक्षणत वा यवज्ञान गक्षणत मूल यवषि नलई अध्ििनरत दनलत तथा असहाि 
छात्रालाई छात्रवृक्षत्त ननवेदनको ढााँचा 

 

 ननवेदकको व्िक्षिगत यववरण 

नाम थरः       नलङ्गः 

जातः 

स्थािी ठेगानाः 

क्षजल्लाः     स्थानीि तहको नामः     विा नं . 

बाबकुो नामः 

आमाको नामः 

अनभभावकको मोवाइल नम्बरः 

बाबकुो पेसा:      आमाको पेसा: 

पररवारको वायषिक आम्दानी : 

किा १२ उत्तीणि यवद्यालिको नामः   ठेगानाः 

उत्तीणि सालः        प्राप्ताङ्क प्रनतशत/क्षजयपए : 

किा १२ उत्तीणि गरेको यवद्यालि :  साविजननक यवद्यालि,   संस्थागत यवद्यालि 

हाल अध्ििनरत तहमा कुन ैप्रकारको छात्रवृत्ती प्राप्तः गरेको नगरेकोफ 

छात्रवृत्ती प्राप्त गरेको भए, छात्रवृक्षत्त वापत प्राप्त रकमको यववरण : क) रकम रु.......................  

ख) रकम प्रदान गरेको ननकाि: ................... 

स्नातक तहमा भनाि भएको क्िाम्पस/ यवश्वयवद्यालिको   नामः   ठेगानाः 

क्िाम्पसको प्रकारः (सरकारी/ सामदुायिक/नीक्षज) 

भनाि भएको शैक्षिक सत्रः       भनाि रोल नम्बरः 

भनाि भएको मूल यवषिः 

हाल अध्ििनरत वषि/ सेमेष्टरः 

खाता रहेको बैङ्कको नामः                                  ठेगानाः 

खाता नः         

यवद्याथीको मोवाइल नं. :       इमले ठेगाना : 

यवद्याथीको हस्तािरः 

  

  

पासपोर्ट 
साइजको फोर्ो 

 



पेश गनुिपने कागजातहरुः 
 

1. नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाक्षणत प्रनतनलपी 

2. बसाईँसराइ भई िस प्रदेशमा बसोवास भएको भए बसाईँसराइ प्रमाणपत्रको प्रमाक्षणत प्रनतनलपी, 

3. किा १२ उत्तीणि गरेको ग्रिेनसटको प्रमाक्षणत प्रनतनलपी (यवदेशी वोििवाट उत्तीणि भएको भए समकिता 
समेत), 

4. सरकारी वा सामदुायिक क्िाम्पस/यवश्वयवद्यालिमा भनाि भई गक्षणत वा यवज्ञान वा गक्षणत यवज्ञान मूल 
यवषि नलई ननरन्तर अध्ििन गरेको सम्बक्षन्धत क्िाम्पस/ यवश्वयवद्यालिको नसफाररस सक्कलै पत्र, 

5. असहाि हो भनी खलेुको स्थानीि तहको सक्कलै नसफाररस पत्र (दवैु समूहः असहाि र दनलतका  लानग) 

6. दनलत जानत खलेुको सम्बक्षन्धत क्षजल्ला प्रशासन कािािलि वा सम्बक्षन्धत आिोगबाट प्रमाक्षणत गररएको 
प्रमाक्षणत प्रनतनलपी । 

7. कुनै पनन ननकािबाट दनलत तथा असहाि छात्रवृत्ती नभएको सम्बन्धमा सम्बक्षन्धत क्िाम्पसले प्रष्ट 
खलुाई प्रदान गरेको नसफाररस पत्र । 

 

 

 

  



अनसूुची- 1८ 

किा ११-१२ मा यवज्ञान वा गक्षणत मूल यवषि नलइ अध्ििन गने दनलत तथा असहाि छात्रा यवद्याथीले 
प्राप्त गने छात्रवृक्षत्त लानग यवद्यालिले सम्बक्षन्धत स्थानीि तहमा नसफाररस गरी पठाउन ेयववरणको ढााँचाः 

यवद्यालिको नामः 

ठेगानाः 

प्र को नामः 

सम्पकि  नः       इमले ठेगानाः 

किा ११ मा अध्ििनरत जम्मा यवद्याथी सङ्खख्िाः 

किा १२ मा अध्ििनरत जम्मा यवद्याथी सङ्खख्िाः 

     यवद्याथीको यववरण 

क्र
स 

यवद्याथी
को नाम 

क
िा 

यवद्याथी
को 
ठेगाना 

SEE 

उत्तीणि 
गरेको 
यवद्याल
ि 

SEE उत्तीणि 
गरेको 
यवद्यालि
को प्रकार 

SEE  
मा 
प्राप्त 
क्षजपी
ए 

छात्रवृ
त्ती प्राप्त 
गरररहे
को भए 
प्राप्त 
रकम 

छात्रवृ
त्ती 
प्राप्तीको 
रकम रु 

यवद्याथीको 
समूह(असहाि
/ दनलत) 

          

          

          

 

 

 

 

 

 



अनसूुची- १८ 

किा ११-१२ मा यवज्ञान वा गक्षणत मूल यवषि नलइ अध्ििन गने दनलत तथा असहाि छात्रा यवद्याथीले 
प्राप्त गने छात्रवृक्षत्त लानग छात्रवृत्तीका लानग स्थानीि तहले क्षशिा यवकास ननदेशनालिमा नसफाररस गरी 

पठाउने यववरणको ढााँचाः 

स्थानीि तहको नामः                                   क्षजल्लाः 

छात्रवृत्तीका लानग नसफाररस गरर पठाउने  यवद्याथी एवम ्यवद्यालि सम्बक्षन्ध यववरण 

क्रस यवद्यालिको नाम ठेगाना किा ११ का 
जम्मा असहाि 
यवद्याथी 

किा ११ का 
जम्मा दनलत 
यवद्याथी 

किा १२ 
का जम्मा 
असहाि 
यवद्याथी 

किा १२ 
का जम्मा 
दनलत 
यवद्याथी 

१       

२       

 

स्नातक तहमा यवज्ञान वा गक्षणत वा यवज्ञान गक्षणत मूल यवषि नलइ अध्ििन गने दनलत तथा असहाि 
छात्रा यवद्याथीले प्राप्त गने छात्रवृक्षत्त लानग छात्रवृत्तीका लानग सम्बक्षन्धत क्िाम्पस/ यवद्यालिले क्षशिा 
यवकास ननदेशनालिमा नसफाररस गरी पठाउने यववरणको ढााँचाः 

क्िाम्पसको नाम                                   ठेगानाः 

यवद्याथी यववरणः          भनाि वषि : 

क्रस 

 

यवद्याथीको 
नाम 

स्थािी 
ठेगाना 

किा १२ 
उत्तीणि 
गरेको 
यवद्यालिको 
नाम 

किा १२ 
मा प्राप्त 
गरेको 
जम्मा 
प्राप्ताङ्क 
प्रनतशत/ 
GPA 

हाल 
अध्ििनरत 
वषि/ 
समेष्टर 

ननवदेन पेश गरेको 
समूह 

कैयफित 

दनलत असहाि 

१         

२         

क्िाम्पस प्रमखुको नामः    

हस्तािरः      क्िाम्पसको छापः 

नमनतः 



अनसूुची -  १९ 

किा ११-१२ मा यवज्ञान वा गक्षणत मूल यवषि नलइ अध्ििन गने दनलत तथा असहाि छात्रा यवद्याथीले 
प्राप्त गने दनलत तथा असहाि छात्रा छात्रवृक्षत्तका लानग यवद्याथी छनौटका आधारहरु 

 

क्र .सं . यवषि अंकभार अंक यवभाजन यववरण 

१ 
SLC/SEE को प्राप्ताङ्क 
वा GPA 

70 अङ्क 

SLC/SEE को प्राप्ताङ्कलाई ७०% अङ्कभार प्रदान गररनछे । 
(70 लाई प्राप्त प्रनतशतले गणुा गरी १०० ले भाग गरेर 
अङ्कभार ननकाल्ने) अिराङ्कन पद्धनतबाट प्राप्त ग्रिेनसटलाई 
प्रनतशतमा बदल्दा GPA×0.95×25 सतु्र प्रिोग गररनेछ । 

२ यवद्यालिको प्रकार 15 अङ्क 
सामदुायिक यवद्यालिका लानग 15 अङ्क र संस्थागत 
यवद्यालिका लानग 12 अङ्क प्रदान गररनेछ । 

३ भौगोनलक िते्र 10 अङ्क गाउाँपानलकाका लानग १० अङ्क र नगरपानलका ७ अङ्क 

४. जानत र वगि ५ अङ्क 

क) असहाि–४ अङ्क 

ख) दनलत–५ अङ्क 

जम्मा 
१०० 
अङ्क 

अंक बराबर भएमा प्राथनमकता क्रममा क्रमशः यवपन्न दनलत 
समदुािको यवद्याथीलाई प्राथनमकता ददई छनौट गने । 

नोटः कुल अंक मध्ि े४० अंक वा सो भन्दा बढी अंक प्राप्त गने यवद्याथीहरुलाई छनौट सनमनतले िोग्िता 
सूचीका आधारमा क्षजल्लागत रुपमा छात्रवृत्तीका लानग नसफाररस गनुिपनेछ ।साथै प्राप्त ननवदेनहरुमध्ि े
क्षजल्लागत रुपमा औषत कोटा ननधािरण गरी क्षजल्लागत रुपमा उच्चतम अंक प्राप्त गने यवद्याथीहरुलाई 
छात्रवृत्तीका लानग नसफाररस गनुिपनेछ । 

 

  



अनसूुची- १९ 

स्नातक तहमा यवज्ञान वा गक्षणत वा यवज्ञान गक्षणत मूल यवषि नलइ अध्ििन गने दनलत तथा असहाि 
छात्राले प्राप्त गने दनलत तथा असहाि छात्रा छात्रवृक्षत्तका लानग यवद्याथी छनौटका आधारहरु 

 

क्र .सं . यवषि अंकभार अंक यवभाजन यववरण 

१ 

किा 11-12 को 
प्राप्ताङ्क प्रनतशत वा 
औषत GPA 

70 अङ्क 

किा ११ र १२  को प्राप्ताङ्कलाई ७०% अङ्कभार प्रदान 
गररनेछ । (70 लाई प्राप्त प्रनतशतले गणुा गरी १०० ले 
भाग गरेर अङ्कभार ननकाल्ने) अिराङ्कन पद्धनतबाट प्राप्त 
ग्रिेनसटलाई प्रनतशतमा बदल्दा GPA×0.95×25 सतु्र प्रिोग 
गररनेछ । 

२ 
किा १२ उत्तीणि 
यवद्यालिको प्रकार 

15 अङ्क 
सामदुायिक यवद्यालिका लानग 15 अङ्क र संस्थागत 
यवद्यालिका लानग 12 अङ्क प्रदान गररनेछ । 

३ भौगोनलक िते्र 10 अङ्क गाउाँपानलकाका लानग १० अङ्क र नगरपानलका ७ अङ्क 

४. जानत र वगि ५ अङ्क 

ग) असहाि–४ अङ्क 

घ) दनलत–५ अङ्क 

जम्मा 
१०० 
अङ्क 

अंक बराबर भएमा प्राथनमकता क्रममा क्रमशः यवपन्न दनलत 
समदुािको यवद्याथीलाई प्राथनमकता ददई छनौट गने । 

नोटः कुल अंक मध्ि े४० अंक वा सो भन्दा बढी अंक प्राप्त गने यवद्याथीहरुलाई छनौट सनमनतले िोग्िता 
सूचीका आधारमा छात्रवृत्तीका लानग नसफाररस गनुिपनेछ । साथै प्राप्त ननवदेनहरुमध्िे क्िाम्पसगत रुपमा 
औषत कोटा ननधािरण गरी क्िाम्पसगत रुपमा उच्चतम अंक प्राप्त गने यवद्याथीहरुलाई छात्रवृत्तीका लानग 
नसफाररस गनुिपनेछ । 

 

 

  



अनसूुची- २० 

अपाङ्ग उच्च क्षशिा छात्रवृत्ती ननवेदनको ढााँचा 
 

ननवेदकको व्िक्षिगत यववरण 

नाम थरः       नलङ्गः 

जातः 

स्थािी ठेगानाः 

क्षजल्लाः     स्थानीि तहको नामः     विा नं. 

बाबकुो नामः 

आमाको नामः 

अनभभावकको मोवाइल नम्बरः 

बाबकुो पेसा:      आमाको पेसा: 

पररवारको वायषिक आम्दानी : 

किा १२ उत्तीणि संस्थाको नामः     ठेगानाः 

स्नातक उत्तीणि संस्थाको नामः     ठेगानाः 

उत्तीणि सालः        प्राप्ताङ्क प्रनतशत/क्षजयपए : 

अध्ििन गने तह भन्दा एक तह मनुीको क्षशिण संस्था :  साविजननक    संस्थागत यवद्यालि 

भनाि भएको कलेजको नामः      ठेगानाः 

भनाि भएको शैक्षिक सत्रः       भनाि रोल नम्बरः 

खाता रहेको बैङ्कको नामः                                  ठेगानाः 

खाता नः         

यवद्याथीको मोवाइल नं. :      इमेल ठेगाना : 

यवद्याथीको हस्तािरः 

 अननवािि संलग्न गनुिपने कागजातहरु 

९. नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमाक्षणत प्रनतनलपी, 

१०. बसाईँसराइ भई िस प्रदेशमा बसोवास भएको भए बसाईँसराइ प्रमाणपत्रको प्रमाक्षणत प्रनतनलपी, 

११. किा १२ तथा स्नातक उत्तीणि गरेको ट्रान्सयक्र्टको प्रमाक्षणत प्रनतनलपी (यवदेशी वोििवाट उत्तीणि भएको भए 
समकिता) 

१२. किा १२ उत्तीणि शैक्षिक संस्था सामदुायिक/साविजननक हो भनन सम्बक्षन्धत क्षशिा यवकास तथा समन्वि 
इकाइ तथा स्नातक उत्तीणि संस्था सामदुायिक/साविजननक हो भनन सम्बक्षन्धत क्िाम्पसले प्रमाक्षणत गरेको 
पत्र, 

१३. चाल ु आ. व. मा भनाि भई अध्ििन गरेको सम्बक्षन्धत कलेजको सक्कलै पत्र, 

१४. स्थािी ठेगाना रहेको स्थानीि तहको नसफाररस । 

 

पासपोर्ट 
साइजको फोर्ो 



अनसूुची -  २१ 

अपाङ्ग उच्च क्षशिा छनौट मापदण्ि 

क्र  .सं .  यवषि अंकभार अंक यवभाजन यववरण 

२. 

अध्ििनरत तहभन्दा 
एक तह मनुीको 
प्राप्ताङ्क 

५० 
अङ्क 

प्राप्ताङ्कलाई ५०% अङ्कभार प्रदान गररनेछ । (५० लाई प्राप्त प्रनतशतले गणुा 
गरी १०० ले भाग गरेर अङ्कभार ननकाल्ने) अिराङ्कन पद्धनतबाट प्राप्त 
ग्रिेनसटलाई प्रनतशतमा बदल्दा GPA×0.95×25 सतु्र प्रिोग गररनेछ  

३. अपाङ्गताको प्रकार 
३५ 
अङ्क 

(क) वगि-३५ अङ्क, (ख) वगि-२५ अङ्क, (ग) वगि-२० अङ्क र (घ) वगि-१५ अङ्क 

४. शैक्षिक संस्थाको प्रकार ७ अङ्क सामदुायिकका लानग ७ अङ्क र संस्थागतका लानग २ अंक प्रदान गररनेछ  

४. भौगोनलक िेत्र ५ अङ्क गाउाँपानलका-५ र नगरपानलका-३ 

५. जानत र वगि ३ अङ्क 

ङ) दनलत–३ अङ्क 

च) अन्ि–२ अङ्क 

जम्मा 
 १०० 
अङ्क 

अंक बराबर भएमा प्राथनमकता क्रममा क्रमशः  दनलत र मयहला यवद्याथीहरु 
छनौट गररनेछ । 

नोटः कुल अंक मध्ि ेन्िूनतम ४० अंक वा सो भन्दा बढी अंक प्राप्त गने यवद्यालिलाई छनौट सनमनतले 
िोग्िता सूचीका आधारमा स्वीकृतीका लानग नसफाररस गनेछ ।अङ्क वरावर भएमा छनौट सनमनतले गरेको 
ननणिि अक्षन्तम हनुेछ । 
 

 


