वार्षिक कार्िक्रम सञ्चालन र्नर्देर्िका
आ.व. : २०७९/०८०

िैर्िक र्वकास, सामार्िक र्वकास, श्रम तथा रोिगार, र्ुवा
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के न्द्र रप्रर्देि संग्रहालर् तथा अर्भलेखालर्

कर्ािली प्रर्देि सरकार

सामार्िक र्वकास मन्द्रालर्
वीरेन्द्रनगर, सख
ु ेत

समर्िगत र्नर्देिन
सामाजिक जिकास मन्त्रालय िा अन्त्तर्गतका जिक्षा, सामाजिक सरु क्षा, श्रम तथा रोिर्ार, सााँस्कृ जतक
परु ातत्ि, यिु ा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइक्षेरसाँर् सम्बद्ध कायगक्रमहरूको जनजदगष्ट उद्देश्य
बमोजिम कायागन्त्ियनमादक्षता, जमतब्ययीता, एकरूपता तथा सहिीकरण र्री प्रभािकाररता अजभिृजद्ध
र्राउने उद्देश्यले देहाय बमोजिमको समजष्टर्त जनदेिन तयार र्ररएको छ ।
• स्िीकृ त कायगक्रम तथा प्राप्त अजततयारी अनसु ारको जनदेिन र खर्ग र्दाग सािगिजनक खररद ऐन
२०६३,जनयमािली २०६४,कणागली प्रदेिआजथगक कायगजिजि ऐन २०७४, कणागली प्रदेि
जिजनयोिन ऐन २०७९/०८०, कणागली प्रदेि आजथगक कायगजिजि जनयमािली २०७५, कणागली
प्रदेि खर्ग मापदण्ड जनदेजिका २०७५, कणागली प्रदेि भ्रमण खर्ग जनयमािली २०७५ अनरुु प
कायगक्रम सञ्र्ालन र्नगपु नेछ ।यसका साथै आजथगक माजमला तथा योिना मन्त्रालय तथा यस
मन्त्रालयबाट यस आजथगक बर्गका लाजर् लजक्षत र्री िारी र्ररएका जनदेजिका तथा पररपर
अनरुु प र्नगु पनेछ ।
• कणागली प्रदेि सािगिजनक खररद ऐन २०७७, कणागली प्रदेि सािगिजनक खररद जनयमिली
२०७८ अनसु ार र्नगपु नेछ।
• आजथगक िर्ग २०७९/०८० को बिेट तथा कायगक्रम खर्ग र्ने मार्गदिगनलाई पणू गरूपमा पालन
र्नगपु नेछ ।
• प्राजिजिक जबर्यहरूमा आिश्यक मापदण्ड मन्त्रालयले तयार र्री लार्ू र्नग सक्नेछ ।
• कायगक्रमहरू सञ्र्ालन र्दाग जमतब्ययीता र उपलब्िीलाई जििेर् ध्यान जदनपु नेछ ।
• स्िीकृ त दरबन्त्दी तथा बिेटको पररजिजभर रहेर मार सेिा सर्ु ारूलाई प्राथजमकता जदई सेिा
करारका कमगर्ारीको व्यिस्थापन र्नगपु नेछ ।
• सम्बजन्त्ित कायागलयहरूले िाजर्गक कायगयोिनातयार पारी अजनिायग रूपमा सामाजिक जिकास
मन्त्रालय तथा जनदेिनालयमा पठाउनु पनेछ ।
• कायगक्रम सञ्र्ालनका लाजर् जिजनयोजित बिेट सम्बन्त्िमा यस जनदेजिकामा बााँडफााँडका
आिार उल्लेख र्ररएकोमा सोही बमोजिम तथा बााँडफााँडका आिार उल्लेख नर्ररएकोमा
कायगक्रम तथा जक्रयाकलापको उद्देश्य र अपेजक्षत लक्ष्य अनरुु प हुने र्री आिश्यकता तथा
जिद्यमान जनयमानसु ार बिेटको बााँडफााँड र्री कायगक्रम तथा जक्रयाकलापहरु सञ्र्ालन र्नगपु नेछ।
• प्रदेि अन्त्तर्गतरहेका जिल्ला तहका सामाजिक जिकास कायागलय माफग त कायागन्त्ियन र्दाग
प्रभािकारी हुने कायगक्रमहरु सोजह अनरुु प सञ्र्ालन र्री कायगक्रमको प्रभािकाररता अजभबृजद्ध
र्नगहु ुनेछ । साथै स्थानीय तहहरुसाँर्को समन्त्ियमा सञ्र्ालन र्नगपु ने कायगक्रम िा स्थानीय तहसाँर्
प्रत्यक्ष सरोकार रातने कायगक्रमहरुलाईप्राथजमकीकरण र्री योिनाबद्ध तथा समन्त्ियात्मक रुपमा
सञ्र्ालन र्नगपु नेछ
• कायगक्रम तथा सेिा प्रिाहबारे को जििरणका आिारमा कायगक्रमहरुको जनयजमत रुपमा अनर्ु मन
र्ररने हुदाँ ा प्रदेि तह अन्त्तर्गत प्रदान र्ररने जिक्षा, सामाजिक सेिाको तथ्याङ्कीय जििरण
अद्यािजिक र्राउनु पनेछ ।

• कायगक्रमहरुको प्रभािकारी कायागन्त्ियनका लाजर् आिश्यकता अनसु ार प्राजिजिक सहयोर् तथा
सहिीकरणका लाजर् सघं ीय र प्रदेिका कायगक्रमसाँर् सम्बजन्त्ित महािाखा एिं जनदेिनालयसाँर्
समन्त्िय र्नग सजकनेछ। साथै प्रदेिस्तरबाट आिश्यकता अनसु ार कायगक्रमहरुको अनर्ु ममन
हुनेछ
• कायगक्रम सञ्र्ालन सम्बन्त्िमा कुनै समस्या हुन र्एमा िा थप िानकारी आिश्यक भएमा
कायगक्रमसाँर् संबद्ध यस मन्त्रालय अन्त्तर्गतका जनदेिनालय ,महािाखा िा िाखासाँर् समन्त्िय
र्नग सजकनेछ ।
• िैदजे िक सहायता समािेि भएको कायगक्रमको हकमा आिश्यकता अनसु ार सम्बजन्त्ित
जनकायसाँर्को समन्त्िय तथा यस जनदेजिका बमोजिम कायगक्रम सञ्र्ालन र्री तोजकए
बमोजिमको ढााँर्ामा प्रजतिेदन र्नगपु नेछ ।
• कायगक्रम सम्पन्त्न भएपश्चात सामाजिकजिकास मन्त्रालय एिं जिक्षा जिकास जनदेिनालयमा
उल्लेजखत कायगक्रम सम्बन्त्िी प्रजतिेदन पठाउनपु नेछ ।
• हरे क र्ौमाजसक अिजि सम्पन्त्न भएको १ हप्ता जभर र्ौमाजसक प्रर्जत जििरण अजनिायग रूपमा
तोजकएको ढााँर्ा बमोजिम तयार पारी मन्त्रालयमा पठाउनु पनेछ ।यसरी प्रजतिेदन र्दाग प्रमख
ु तथा
उल्लेतय जक्रयाकलापहरूको फोटो र जभजडयो समेत पठाउनु पनेछ ।
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क. सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा अन्त्तर्गतका कायागलयहरुका वियाकलापहरू
१. जिक्षा
१. विपदमा क्षतत भएका विद्यालयहरुको लातर् भौततक पूिागधार सहयोर्(अन्त्य सािगितिक तिमागण):
वियाकलाप सं केतः ११.४.२२.१८, ११.४.२२.१८ खर्ग जिर्गकः ३११५९
पररर्य

बाढी पवहरो लर्ायत वितभन्न वकतसमका विपदले विद्यालयमा पुग्िे क्षततलाई पुिःस्थावपत
र्री भौततक पूिागधार तिमागण र्री िैजक्षक सेिा प्रिाह सुर्ारु र्िग यो कायगिम तय
र्ररएको ।

उद्देश्य

विपदमा क्षतत भएका विद्यालयहरुको भौततक पूिागधार तिमागणमा सहयोर् र्िे

अपेजक्षत प्रततफल

विपदमा क्षतत भएका विद्यालयहरुको भौततक पूिागधार तिमागण/पुितिमागण भएको हुिेछ

कायागन्त्ियि र्िे

सामाजिक विकास मन्त्रालय/जिक्षा विकास तिदे ििालय/ सामाजिक विकास कायागलय

सञ्चालि प्रकृया

•

यस वियाकलापको लातर् हाल मन्त्रालयमा बिेट वितियोिि भएको हुुँदा जिक्षा
विकास तिदे ििालय/सामाजिक विकास कायागलयहरूले आिश्यकताको आधारमा
बिेट मार् र्िे,

•

विपदमा

क्षतत

भएका

विद्यालयको

तिमागण/पुिःतिमागण

सम्बन्त्धी

प्रावितधक

लार्तअिुमाि/सम्बजन्त्धत विद्यालयको व्यिस्थापि सतमततको तिणगय सवहतको
पर,

क्षततको

प्रमाजणत

फोटो,स्थािीय

तहको

तसफाररस/स्थािीय

प्रहरी

मुर् ुल्का,जिल्लाप्रिासि कायागलयको तसफाररस प्राप्त भएका विद्यालयहरुको जिक्षा
विकास तिदे ििालय/सामाजिक विकास कायागलयमाफगत ममगत कायग अर्ाति
बढाउिे ।
सञ्चालि र्िे अितध

तिरन्त्तर, आिश्यकता अिुसार

बिेट बाुँिफाट

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामग्री

प्रर्तलत ऐि तियमहरु

अिुर्मि सूर्क

विद्यालय छिौटका तिणगय/ तिकासा पर/पुितिगमागण भएको विद्यालयको फोटो

२. विपद व्यबस्थापिका लातर् िैजक्षक कायगिम
वियाकलाप सं केतः २.७.१३.८७
पररर्य:

खर्ग जिर्गकः २२५२२

महामारी एिम् विपद्को समयमा भौततक उपजस्थततमा प्रत्यक्ष रुपमा सं लग्ि भई विद्यालयमा
ुग ल
जिक्षण तसकाई वियाकलाप तिरन्त्तरता ददि िसवकएको अिस्थामा बैकजल्पक/ भर्अ

माध्यामको प्रयोर् र्री जिक्षण तसकाइमा तिरन्त्तरता ददिे उदे श्यका साथ सं र्ातलत कायगिम
उदे श्य:

बैकजल्पक माध्यामको प्रयोर् र्री प्रवितधमैरी तसकाइमा सहिीकरण र्िुग ।

अपेजक्षत प्रततफल:

प्रवितधमैरी तसकाई सहिीकरणको बातािरण तयार भएको हुिेछ

कायागन्त्ियि र्िे

सामाजिक तबकास मन्त्रालय

कायागलय /तिकाय

1

सञ्चालि प्रकृया:

• मन्त्रालयले

सरोकारिालाहरूको समन्त्ियमा बैकजल्पक तसकाइ सहजिकरणकायगवितध

अिुसार कायगिमहरु तय र्रर सं र्ालि र्िेछ ।

• विकास साझेदार सं स्थाहरुसुँर् आिश्यकता अिुसार उक्त कायग र्िग सहकायग र्िग

सक्िेछ।

समया अितध :

पवहलो/

बिेट बाुँिफाट:

PLMBIS अिुसार

सन्त्दभग सामाग्री:

दोश्रो/ तेस्रो /र्ौमातसक ।

• ,२०७६COVID 19 Contingency Plan – 2020,
• बैकजल्पक प्रणालीबाट विद्याथीको तसकाइ सहिीकरण तिदे जिका, २०७७,
• विद्यालय सञ्चालि सम्बन्त्धी कायगढाुँर्ा, २०७७

• कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५

३. प्रदे िको

IEMISअध्याितधक

सम्बन्त्धी कायगिाला(िैजक्षक कायगिम):

वियाकलाप सं केतः २.७ .१३ .१०८
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

िैजक्षक योििा तिमागणको लातर् र्ावहिे तथ्याङ्क

(IEMIS)लाई

विश्वसतिय, भरपदो र थप

प्रभािकारी बिाउि उपलब्ध िििजक्तको क्षमता विकासका लातर् सं र्ातलत कायगिम ।
उद्देश्य

IEMIS

IEMIS

मा दे जखिे समस्याहरुलाइ समयमै समाधाि र्िग, स्थािीय तह तथा विद्यालयको
प्रणाली सुदृढीकरणमा सहयोर् र्िग तथा

IEMIS

लाई जिक्षा योििा तिुम
ग ा

कायागन्त्ियि तथा अिुर्मिमा प्रभािकारी बिाउि सहयोर् र्िग सक्िे दक्ष िििजक्त तयार
पािे उद्देश्यले प्रजिक्षक प्रजिक्षण कायगिम सं र्ालि र्िे ।
अपेजक्षत प्रततफल

IEMISलाई

जिक्षाको योििा तिुम
ग ा कायागन्त्ियि तथा अिुर्मिमा थप प्रभािकारी

बिाउि सहयोर् हुिेछ, िैजक्षक तथ्याङ्क अध्याितधकभएको हुिेछ ।
कायागन्त्ियि र्िे
सञ्चालि प्रकृया

सामाजिक विकास मन्त्रालय
•

जिक्षा तथा माििश्रोत विकास केन्त्रसुँर् समन्त्िय र्री कायगिाला सञ्चालि र्िे ।

•

IEMISसुँर्

सम्बजन्त्धत सरोकारिालाहरुको सहभातर्तामा कायगिाला सं र्ालि र्िे

•

आिश्यकता अिुसार विकास साझेदार सं घ सं स्थासं र् सहकायग तथा समन्त्िय र्िग
सवकिेछ ।

•

प्रदे िको िैजक्षक प्रोफाइल तयार र्री प्रकािि र्िे ।

सञ्चालि अितध

प्रथम, दोश्रो र तेश्रो र्ौमातसक तभर

बिेट बाुँिफाट

PLMBIS अिुसार

सन्त्दभग सामग्री

प्रर्तलत ऐि तियमहरु

अिुर्मि सूर्क

सहभातर् उपजस्थतत

2

४. सामाजिक विकास मन्त्रालय र मध्यपजिम विश्वविद्यालयको समन्त्िय र सहकायगमा उच्र् जिक्षा सम्बन्त्धी
कायगिम सं र्ालिः
वियाकलाप सं केतः २.७ .२५ .३७१

खर्ग जिर्गकः २२५२२

पररर्य

सामाजिक विकास मन्त्रालय र मध्यपजिम विश्वविद्यालयको समन्त्िय र सहकायगमा र्ररिे

उद्देश्य

उच्र् जिक्षालाइ र्ुणतररय बिाउि विश्व तबद्यालयसं र् समन्त्िय र सहकायग बढाउिे

अपेजक्षत प्रततफल

सामाजिक विकास मन्त्रालय र मध्यपजिम विश्वविद्यालयको समन्त्िय र सहकायगमा उच्र्

कायागन्त्ियि र्िे

सामाजिक विकास मन्त्रालय

सञ्चालि प्रकृया

•

उच्र् जिक्षा सम्बन्त्धी कायगिम

जिक्षा सम्बन्त्धी कायगिमसं र्ालि भएको हुिेछ ।

मध्यपजिम विश्वविद्यालयसुँर् समझदारी र्री उच्र् जिक्षा सम्बन्त्धी िैजक्षक कायगिम
सञ्चालि र्िे

•

सामाजिक विकास मन्त्रालय र मध्यपजिम विश्वविद्यालयको समन्त्िय र सहकायगमा
उच्र् जिक्षा सम्बन्त्धी कायगिम सं र्ालि र्िग प्राथतमकता तिधागरण र्िे ।

•
•

प्राथतमक्ताका आधारमा योििा छिोट र्िे

छिोट भएका योििाहरु कायागन्त्ियि र्िे र्राउिे

सञ्चालि अितध

प्रथम, दोश्रो र तेश्रो र्ौमातसक तभर

बिेट बाुँिफाट

PLMBIS अिुसार

सन्त्दभग सामग्री

प्रर्तलत कािुि अिुसार

अिुर्मि सूर्क

तिणगयहरु

५. आधारभूत स्िास्थ्य प्रावितधक िििजक्त उत्पादिको लातर् िैजक्षक कायगिमः
वियाकलाप सं केतः2.7.22.658
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

कणागली प्रदे िलाइ आिश्यक पिे आधारभूत स्िास्थ्य प्रावितधक िििजक्त उत्पादिको
लातर् राजखएको िैजक्षक कायगिम हो ।

उद्देश्य

कणागली प्रदे िलाइ आिश्यक पिे आधारभूत स्िास्थ्य प्रावितधक िििजक्त उत्पादि र्िे

अपेजक्षत प्रततफल

कणागली प्रदे िलाइ आिश्यक पिे आधारभूत स्िास्थ्य प्रावितधक िििजक्त उत्पादि भएको
हुिेछ ।

कायागन्त्ियि र्िे
सञ्चालि प्रकृया

सामाजिक विकास मन्त्रालजिक्षा विकास तिदगििालय/ सामाजिक विकास मन्त्रालय/मािि
सं िाधि विकास केन्त्र
•

आधारभूत स्िास्थ्य प्रावितधक िििजक्त उत्पादि र्िगका लातर्जिक्षा विकास

तिदगििालय/ सामाजिक विकास मन्त्रालय/मािि सं िाधि विकास केन्त्र र
अन्त्तरर्त जिक्षालय िा अध्यापि र्िे विश्व तबद्यालय छिोट र्िे
•

कणागली प्रदे िलाइ आिश्यक पिे आधारभूत स्िास्थ्य प्रावितधकिििजक्तको
प्रकार तिधागरण र्िे

3

•

आधारभूत स्िास्थ्य प्रावितधक िििजक्त उत्पादि र्िग वििेर् छारिृतत प्रदाि र्िे
िा आफै जिक्षण सस्था खोल्िे

•

कणागली प्रदे िलाइ आिश्यक पिे आधारभूत स्िास्थ्य प्रावितधक िििजक्त
उत्पादि र्िग अिुदाि ददिे िा प्रदे ि स्तररय जिक्षण सं स्था खोल्िे र सं र्ालि
र्िे

सञ्चालि अितध

आ.ि. २०७७/७८ को प्रथम, दोश्रो र तेश्रो र्ौमातसक तभर।

बिेट बाुँिफाुँि

PLMBIS अिुसार

सन्त्दभग सामग्री

प्रर्तलत कािुि अिुसार

अिुर्मि सूर्क

आिश्यक िििजक्त उतपादि भएको हुिेछ

६. िावर्गक िैजक्षक कायगिम अिुर्मि तिरीक्षण प्रततिेदिः
वियाकलाप सं केतः 2.7.13.105, 2.7.13.59
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्िीकृत िावर्गक कायगिम सम्पादिस्तरको अिुर्मि तथा

उद्देश्य

तिरीक्षण र्री सम्पाददत कायगिमको अिस्थाका बारे मा प्रततिेदि र्िे कायगिम ।
िावर्गक िैजक्षक कायगिमको अिुर्मि तथा तिरीक्षण र्िुग ।

अपेजक्षत प्रततफल

िावर्गक कायगसम्पादिस्तरमा थप प्रभािकाररता अतभिृवि हुिेछ ।

कायागन्त्ियि र्िे

सामाजिक विकास मन्त्रालय

सञ्चालि प्रकृया

• िैजक्षक कायगिमहरुको अिुर्मि र्िे

• अिुर्मि प्रततिेदि तयारी र्री सामाजिक विकास मन्त्रालयमापेि र्िे ।

बिेट बाुँिफाट

PLMBISअिुसार

एक लाख + एकलाख

समय अितध

प्रथम/ दिततय / तृतीय र्ौमातसक

सन्त्दभग सामग्री

प्रर्तलत ऐि तियमहरु

अिुर्मि सूर्क

अिुर्मि योििा, प्रततिेदि ।

७. प्रदे ि जिक्षा ऐि, कािुि, िीतत तियम, कायगवितध, तिदे जिका तिमागण तथा प्रकािि(िैजक्षक कायगिम)
वियाकलाप सं केतः 2.7.13.106

खर्ग जिर्गकः २२५२२

पररर्य

प्रदे ि जिक्षा ऐि, कािुि, िीतत तियम, कायगवितध, तिदे जिका तयार र्िे कायगिम

उद्देश्य

प्रदे ि जिक्षा ऐि, कािुि, िीतत तियम, कायगवितध, तिदे जिका तयार र्री कायगसम्पादिमा
सहिता प्रदाि र्िुग

4

अपेजक्षत प्रततफल

प्रदे ि जिक्षा ऐि, कािुि, िीतत तियम, कायगवितध, तिदे जिका तयारभएको हुिेछ

कायागन्त्ियि र्िे

सामाजिक विकास मन्त्रालय

सञ्चालि प्रकृया

जिक्षासुँर् सम्बजन्त्धत सरोकारिालाहरुको सहभातर्तामा बैठक, परामिग छलफल, कायगिाला
सं र्ालि र्रर आिश्यक प्रदे ि जिक्षा ऐि, कािुि, िीतत तियम, कायगवितध, तिदे जिका
तयारतयार र्िे

बिेट बाुँिफाट

PLMBISअिुसार

समय अितध

प्रथम/ दितीय/तृतीय र्ौमातसक

सन्त्दभग सामग्री

प्रर्तलत ऐि तियम कािूि

अिुर्मि सूर्क

तितमगत जिक्षा ऐि,तियम, कािुि,िीतत तथा तिदे जिका तथाकायगवितध

८. मन्त्रालयसं र् सम्बजन्त्धत तबतभन्न िीतत/कािुि/मापदण्ि/ तिदे जिका / कायगवितध तिमागण तथा प्रकािि
९. (िैजक्षक कायगिम)
वियाकलाप सं केतः 2.7.25.59

खर्ग जिर्गकः २२५२२

पररर्य

मन्त्रालय सं र् सम्बजन्त्धत तबतभन्न िीतत/कािुि/मापदण्ि/तिदे जिका/कायगवितध तिमागण तथा

उद्देश्य

मन्त्रालय सं र् सम्बजन्त्धत तबतभन्न िीतत/कािुि/मापदण्ि/तिदे जिका/कायगवितधतयार र्री

अपेजक्षत प्रततफल

प्रदे िमा मन्त्रालयसं र् सम्बजन्त्धत तबतभन्न िीतत/कािुि/मापदण्ि/तिदे जिका/कायगवितधतिमागण

कायागन्त्ियि र्िे

सामाजिक विकास मन्त्रालय

सञ्चालि प्रकृया

प्रदे िमा मन्त्रालय सं र् सम्बजन्त्धत तबतभन्न िीतत/कािुि/मापदण्ि/तिदे जिका/कायगवितधतिमागण

बिेट बाुँिफाट

PLMBIS अिुसार

समय अितध

प्रथम/ दितीय/तृतीय र्ौमातसक

सन्त्दभग सामग्री

प्रर्तलत ऐि तियम कािूि

अिुर्मि सूर्क

तितमगत जिक्षा ऐि,तियम, कािुि,िीतत तथा तिदे जिका तथाकायगवितध

१०.

प्रकाििर्िे कायगिम

कायगसम्पादिमा सहिता प्रदाि र्िुग
तथा प्रकािितयार भएको हुिेछ

र्िे

दुइ लाख पर्ास हिार

स्थािीय तहसुँर्को साझेदारीमा कणागली प्रदे ि साक्षर घोर्णा कायगिम(साक्षरता कायगिम)

5

वियाकलाप सं केतः २.७ .९ .५

खर्ग जिर्गकः २२५२२

साक्षर कणागली प्रदे ि घोर्णा र्िग यस प्रदे िका ५ जिल्ला (हुम्ला, िुम्ला, मुर्,ु

पररर्य

िोल्पा, कातलकोट)का स्थािीय तहहरुलाई साक्षर घोर्णा र्िगका लातर् आिश्यक
सहजिकरण तथा अिुर्मि र्िगका लातर् यो कायगिम तय र्ररएको छ ।

उद्देश्य

कणागली प्रदे िलाई साक्षर घोर्णा र्िगका लातर् स्थािीय तहसुँर् आिश्यक समन्त्िय

अपेजक्षत प्रततफल

साक्षर कणागली प्रदे ि घोर्णाका लातर् स्थािीय तहहरुसुँर् समन्त्िय भएको हुिछ
े

कायागन्त्ियि

सामाजिक विकास मन्त्रालय (यस कायगिममा जिक्षा विकास तिदे ििालय/सामाजिक

सहकायग र्िे

कायागलय

र्िे

सञ्चालि प्रकृया
सञ्चालि

र्िे

अितध

विकास कायागलय/स्थािीय तहहरूको सहभातर्ता र्राउिे )

कणागली प्रदे िलाइ साक्षर घोर्णा स्थातिय तहसं र् छलफल, कायगिाला, परामिग र
अन्त्तविगया र्िे,

प्रथम, दोश्रो र तेश्रो र्ौमातसक

बिेट बाुँिफाुँि

PLMBIS

अिुसार

सन्त्दभग सामग्री

प्रर्तलत ऐि तियमहरु

अिुर्मि सूर्क

साक्षर घोर्णा भएका स्थािीय तहहरुको अिुर्मि मुल्याङ्कि प्रततिेदि ।

११. मन्त्रालय तथा पुस्तकालयको लातर् आिश्यक पुस्तक (िैजक्षककायगिम)
वियाकलाप सं केतः २.४.९.१

खर्ग जिर्गकः २२३१३

पररर्य

जिक्षासुँर् सम्बजन्त्धत आिश्यक पुस्तकहरु खररद र्िे कायगिम

उद्देश्य

कायगलयको काममा सहिता तथा प्रभािकाररता ल्याउिे

अपेजक्षत प्रततफल

आिश्यक पुस्तकहरु उपलब्ध हुिे

कायागन्त्ियि र्िे

सामाजिक विकास मन्त्रालय

सञ्चालि प्रकृया

प्रर्तलत तियमािुसार पुस्तक खररद र्िे

सञ्चालि अितध

दोस्रो र्ौमातसक

बिेट बाुँिफाट

PLMBIS अिुसार पर्ास हिार

सन्त्दभग सामग्री

प्रर्तलत ऐि कािुि

अिुर्मि सूर्क

पुस्तकहरु

१२.

जिक्षा परकार समूहसुँर् सहकायग र्री कणागली प्रदे िको िैजक्षक अिस्थाको अध्ययि विश्लेर्ण र्री

खोिमूलक सामग्री विकास (िैजक्षक कायगिम)
वियाकलाप सं केतः २.७.१३.११
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

जिक्षा परकार समूहसुँर् सहकायग र्री कणागली प्रदे िको िैजक्षक अिस्थाको अध्ययि
6

विश्लेर्ण र्री खोिमूलक सामग्री विकास र्िे कायगिम
उद्देश्य

कणागली प्रदे िको िैजक्षक अिस्थाको खोिमूलक सामग्री विकास र्री प्रदे िको जिक्षा

अपेजक्षत प्रततफल

खोिमूलक सामग्री विकास भएको हुिेछ

कायागन्त्ियि र्िे

सामाजिक विकास मन्त्रालय

सञ्चालि प्रकृया

जिक्षा परकार समूहसुँर् समन्त्िय र्री मन्त्रालयले तोकेको विर्यमा कणागली प्रदे िको

सञ्चालि अितध

दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक

बिेट बाुँिफाट

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामग्री

प्रर्तलत ऐि कािुि अिुसार

अिुर्मि सूर्क

खोिमूलक सामग्री, अध्ययि प्रततिेदि

१३.

विकासमा योर्दाि पुयागउिे

िैजक्षक अिस्थाको अध्ययि विश्लेर्ण र्री खोिमूलक सामग्री विकास र्िे
तति लाख

कणागली सािगितिक जिक्षा सुधार अतभयाि(िैजक्षक कायगिम)

वियाकलाप सं केतः 2.7.13.110

खर्ग जिर्गकः २२५२२

पररर्य

कणागली प्रदे िको सािगितिक विद्यालय जिक्षामा उल्लेख्य र र्ुणात्मक सुधार ल्याउि

उद्देश्य

कणागली सािगितिक जिक्षा सुधार अतभयाि सञ्चालि र्रर िैजक्षक र्ुणस्तरमा सुधार र्िुग

अपेजक्षत प्रततफल

कणागली सािगितिक जिक्षा सुधार अतभयाि सञ्चालि र्री िैजक्षक र्ुणस्तरमा अपेजक्षत

कायागन्त्ियि र्िे

सामाजिक विकास मन्त्रालय र अन्त्तरर्तका कायागलयहरु

सञ्चालि प्रकृया

कणागली सािगितिक जिक्षा सुधार अतभयाि सञ्चालि र्िे कायगिम

सुधार भएको हुिेछ
•

जिक्षाविद र जिक्षाकमी र जिक्षासुँर् सरोकार राख्नेसुँर् जिक्षा सम्िाद कायगिम
सञ्चालि र्िे

•

कणागली सािगितिक जिक्षा सुधार अतभयािको लातर् अिधारणापर मार्ग जर्र
तयार र्िे ।

•

कणागली सािगितिक जिक्षा सुधार सम्बजन्त्ध अतभयािात्मक कायगिम सं र्ालि
र्िे ।

•

िैजक्षक र्ुणस्तरमा सुधार ल्याउि कणागली सािगितिक जिक्षा सुधार अतभयाि
सञ्चालि र्िगका लातर् िेपालमा तभर रहे का जिक्षाको क्षेरमा अग्रजण भुतमका

तििागह र्रे का सामुदावयक तथा सं स्थार्त विद्यालयहरुसुँर् साझेदारी कायगिम
सं र्ालि र्िे
•

कणागलीमा जिक्षाको र्ुणस्तर सुधारको लातर् जिक्षकहरुको लातर् तबतभन्न
वकतसमका तातलमहरुको सं र्ालि तथा व्यिस्थापि र्िे

•

विद्यालय जिक्षालाई आधुतिक सूर्िा सं र्ार तथा प्रवितधमैरी, अिलाइि

अफलाइि(Information, Communication,Technology,Friendly,Online

Offline)बिाउि

तबतभन्न कायगिमहरु सं र्ालि र्िे
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•

विद्यालय जिक्षामा

(STEAM)को
•

(Science Technology, Engineering, Arts and Mathematics

अिधारणा सं र् सम्बजन्त्धत सुधारका कायगिम कायागन्त्ियि र्िे

सरोकारिालाहरूको सहभातर्तामा कणागली सािगितिक जिक्षा सुधार अतभयाि
सम्बजन्त्धकायगिमको अतभमुखीकरण तथा प्रिोतधकरण र्िे

•

सं घ, प्रदे ि, स्थािीय तह र विकास साझेदार सं घसं स्थाहरूको समेतको
सहभातर्तामा कणागली सािगितिक जिक्षा सुधार अतभयाि कायगिमलाई
कायागन्त्ियिमा ल्याउिे

•
•

कणागली प्रदे िस्तरीय िैजक्षक मेला, प्रदिगिी सं र्ालि र्िे

जिक्षा सम्बन्त्धी बुलेवटि, ब्रोसर, पुस्तक, दपगण, प्रततिेदि, सूर्िा सं र्ालो प्रकािि
र्िे र असल अभ्यासहरु ।

•

उच्र्जिक्षा सम्बन्त्धी तथ्याङ्क सं कलि र अतभलेजखकरणका लातर्

(HEMISSoftwareतिमागण

र्िे)

सञ्चालि अितध

पवहलो,दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक,

बिेट बाुँिफाुँट

PLMBIS अिुसार दुइ करोि

सन्त्दभग सामग्री

प्रर्तलत ऐि तियम तथा कािुिहरु

अिुर्मि सूर्क

अिधारणा पर/मार्गजर्र, कायगिम सम्पन्न प्रततिेदि

१४. विद्यालयमा खािेपािी सरसफाई तथा स्िच्छता सम्बन्त्धी अतभमुजखकरण तथा कायगिम विस्तार
वियाकलाप सं केत2.7.13.118
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

विद्यालय खािेपािी सरसफाई तथा स्िच्छता सम्बन्त्धी

अतभमुजखकरण तथा कायगिम

विस्तार विस्तारर्राउिे उदे श्यका साथ सं र्ातलत कायगिम ।
उद्देश्य

विद्यालय खािेपािी सरसफाई तथा स्िच्छता सम्बन्त्धी

अतभमुजखकरण तथा कायगिम

विस्तार तथा सरोकारिालाको क्षमता अतभिृवि र्िुग ।
अपेजक्षत प्रततफल

विद्यालय खािेपािी सरसफाई तथा स्िच्छता सम्बन्त्धी

अतभमुजखकरण तथा कायगिम

विस्तारअतभमुजखकरण सं र्ालि हुिेछ ।
कायागन्त्ियि र्िे
सञ्चालि प्रकृया

सामाजिक विकास मन्त्रालय
युतिसेफसं र् समन्त्िय र्री कायगिम सञ्चालि र्िे ।

सञ्चालि अवितध

दोश्रो /तेस्रो र्ौमातसक

बिेट बाुँिफाुँि

PLMBIS अिुसार

सन्त्दभग सामग्री

प्रर्तलत कािुि अिुसार

अिुर्मि सूर्क

• सहभार्ी एिम् प्रजिक्षकहरुको वििरण,
• तातलम प्रततिेदि ,

• तीि तारे विद्यालयका सूर्क सवहतका फ्लेक्स वप्रन्त्ट ,
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१५. तबतभन्न जिल्ला र पातलकाहरुमा सयुक्त अिुर्मि ( पुणग सफाइ विद्यालय र स्िास्थ्य सं स्थाहरुमा खािेपािी
सरसफाई तथा स्िच्छता सम्बन्त्धी)
वियाकलाप सं केत2.7.22.482
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

तबतभन्न जिल्ला र पातलकाहरुमा सयुक्त अिुर्मि ( पुणग सफाइ विद्यालय र स्िास्थ्य
सं स्थाहरुमा खािेपािी सरसफाई तथा स्िच्छता सम्बन्त्धी)सं र्ातलत कायगिम ।

उद्देश्य

विद्यालय खािेपािी सरसफाइ तथा स्िच्छता सम्बजन्त्ध योििा तथा िीतत तिमागणमा

अपेजक्षत प्रततफल

तबतभन्न जिल्ला र पातलकाहरुमा सयुक्त अिुर्मि भइ क्षमता विकास भएको हुिेछ ।

कायागन्त्ियि र्िे

सामाजिक तबकास मन्त्रालय

सञ्चालि प्रकृया

युतिसेफसं र् समन्त्िय तबतभन्न जिल्ला र पातलकाहरुमा सयुक्त अिुर्मि र्िे ।

सञ्चालि अवितध

दोश्रो /तेस्रो र्ौमातसक

बिेट बाुँिफाुँि

PLMBIS अिुसार एकलाख पर्ास हिार

सन्त्दभग सामग्री

• प्रर्तलत कािुि अिुसार

अिुर्मि सूर्क

• अिुर्मि प्रततिेदि

१६.

सरोकारिालाको क्षमता अतभिृवि र्िुग ।

कृयाकलापः युिा िैज्ञातिकको प्रततभा पवहर्ाि कायगिम :

वियाकलाप सं केतः 2.7.14.25
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

प्रदे ि तथा जिल्लामा उपलव्ध तबज्ञाि, खोि तथा अिुसन्त्धाि सम्बन्त्धी प्रततभाको पवहर्ाि
र्री युिा बैज्ञातिकको प्रततभा पवहर्ाि तथा सम्माि र्िे प्रयोििका लातर् सं र्ालि र्ररिे
कायगिम ।

उद्देश्य

युिा िैज्ञातिकको प्रततभा पवहर्ािर्िुग ।

अपेजक्षत प्रततफल

युिा िैज्ञातिकको प्रततभापवहुँर्ाि भएको हुिेछ ।

कायागन्त्ियि र्िे

सामाजिक विकास मन्त्रालय

सञ्चालि प्रकृया

प्रदे ि तथा जिल्लातभरका युिा बैज्ञातिकको प्रततभा पवहर्ाि कायगिम व्यिजस्थत रुपमा

कायागलय/तिकाय

सं र्ालि र्िे ।
• आिश्यकता

अिुसार सम्बजन्त्धत क्षेरमा काम र्िे सं घसं स्थाहरुसं र् समन्त्िय र्रर

कायगिम सं र्ालि र्िग सवकिे ।

बिेट बाुँिफाट

• PLMBIS अिुसार दुइलाख

समय अितध

• दोस्रो/ तेस्रो र्ौमातसक

सन्त्दभग सामाग्री

• प्रर्तलत कािुि बमोजिम

अिुर्मि सूर्क

• सतमतत र्ठि

।

।

• कायगिम सर्ालि ।
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१७. उच्र् जिक्षा सं र्ालि तथा व्यबस्थापि
वियाकलाप सं केतः २.७.१३.११७

खर्ग जिर्गकः २२५२२

पररर्य

प्रदे िमा उच्र् जिक्षा सम्बन्त्धी कायगिम सञ्चालि तथा व्यिस्थापि सम्बन्त्धी कायगिम

उद्देश्य

प्रदे िमा उच्र् जिक्षा सम्बन्त्धी कायगिम सञ्चालि तथा व्यिस्थापिका लार्ी कािुिी
सं रर्िा तयार र्री उच्र् जिक्षा सञ्चालि र्िे

अपेजक्षत प्रततफल
कायागन्त्ियि र्िे

सामाजिक विकास मन्त्रालय

सञ्चालि प्रकृया

•

कणागली प्रदे िमा उच्र् जिक्षा सञ्चालि तथा व्यिस्थापिका लार्ी आिश्यक
कािुि तिमागण र्िे

•

कािुि बमोजिम िैजक्षक कायगिम सञ्चालि र्िे ।

सञ्चालि अितध

पवहलो,दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक,

बिेट बाुँिफाट

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामग्री

प्रर्तलत कािुि अिुसार

अिुर्मि सूर्क

उपजस्थतत। प्रततबेदि

एक करोि

जिक्षा विकास तिदे ििालय तथा सामाजिक विकास कायागलय र्िे वियाकलापहरु
१.सामाजिक विकास कायागलयहरुको लातर् कायगिम अतभमुजखकरण कायगिाला (३ ददिे र्ोष्ठी तथा कायगिाला ):
कृयाकलाप सं केतः२.६.६.१४
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५१२

सामाजिक विकास कायागलयको आ.ि.२०७९/०८० मा स्िीकृत िावर्गक कायगिमलाई प्रभािकारी रुपमा
सम्पादि र्िे उदे श्यका साथ सामाजिक विकास कायागलय प्रमुख/ कायगिम हेिे कमगर्ारी/ लेखा हेिे
कमगर्ारी/ प्रावितधकको सहभातर्तामा कायगिाला मोिेलमा सं र्ातलत तीि ददिसीय कायगिम ।

उद्देश्य

कायगिम कायागन्त्ियिको वितध, प्रविया र प्रिन्त्धका सन्त्दभगमा प्रिोतधकरण र्िुग ।

अपेजक्षत प्रततफल

आ. ब. २०७९/८० को स्िीकृत िावर्गक कायगिम सम्पादिमा प्रभािकारीता अतभबृवि हुिेछ ।

कायागन्त्ियि र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय ।

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

•

जिक्षा विकास तिदे ििालय/ सामाजिक विकास कायागलयको आ. ब. २०७८/०७९ को स्िीकृत बावर्गक
(सितग र तिितग) कायगिमको बारे मा अतभमुजखकरण कायगिम सं र्ालि र्िे ।

•

सामाजिक विकास कायागलय प्रमुख/ कायगिम हेिे कमगर्ारी/ लेखा हेिे कमगर्ारी/ प्रावितधकको

सहभातर्तामा स्िीकृत कायगिम, बिेट, कायगिम सं र्ालि वितध र प्रवियाका बारे मा ३ ददिसीय
कायगिम सं र्ालि र्िे ।
•

कायगिमलाई प्रभािकारी रुपमा सम्पादि र्िगका लातर् कायगिाला माफगत साझा अिधारणाको विकास
र्री कायागन्त्ियिका लातर् तसफाररस र्िे ।

बिेट बाुँिफाट

PLMBIS अिुसार

समय अितध

प्रथम र्ौमातसक ।

सन्त्दभग सामाग्री

प्रर्तलत ऐि कािुि, िावर्गक कायगिम सं र्ालि ददग्दिगि
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अिुर्मि सूर्क

•

कायगिममा सहभातर् सङ्खख्या ।

•

प्रततिेदि

१८. स्थािीय तहसुँर् कायगिम सम्बन्त्धी अन्त्तरविया (र्ोष्ठी तथा कायगिाला ):
कृयाकलाप सं केतः२.६.६.१९
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५१२

जिक्षा विकास तिदे ििालय र सामाजिक विकास कायागलयको आ.ब.२०७९/०८० मा स्िीकृत िावर्गक
कायगिमको बारे मा स्थािीयस्तरमा

सरोकारिालाहरुको िीर्मा साक्षात्कार र्िगका लातर् १ददितसय

कायगिाला सं र्ालि र्िग तिुम
ग ा कायगिम ।
उद्देश्य

कायगिम कायागन्त्ियिको वितध, प्रविया र प्रिन्त्धका सन्त्दभगमा प्रिोतधकरण र्िुग ।

अपेजक्षत प्रततफल

आ. ब. २०७९/८० को स्िीकृत बावर्गक कायगिम सम्पादिका लातर् सरोकारिालाहरुबाट समन्त्िय र
सहिीकरण हुिे ।

कायागन्त्ियि र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय / सामाजिक विकास कायागलय

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

•

जिक्षा विकास तिदे ििालय/ सामाजिक विकास कायागलयको आ. ब. २०७८/०७९ को स्िीकृत बावर्गक
( सितग र तिितग) कायगिमको बारे मा अतभमुजखकरण कायगिम सं र्ालि र्िे ।

•

स्थािीय तहका जिक्षा,युिा तथा खेलकुद िाखा प्रमुख, योििा तथा कायगिम िाखा प्रमुख, सामाजिक

विकास सं योिकको सहभातर्तामा स्िीकृत कायगिम, बिेट, कायगिम सं र्ालि वितध र प्रवियाका बारे मा
कायगिाला सं र्ालि र्िे ।
•

कायगिमलाई प्रभािकारी रुपमा सम्पादि र्िगका लातर् कायगिाला माफगत सुझाि सं ङ्कलि र्िे

बिेट बाुँिफाट

PLMBIS अिुसार

समय अितध

प्रथम र्ौमातसक ।

सन्त्दभग सामाग्री

•

प्रदे ि सरकारको बिेट तथा कायगिम, २०७९/०८०

•

सामाजिक विकास मन्त्रालयको

•

कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५

•

कायगिममा सहभातर् सङ्खख्या ।

•

प्रततिेदि

अिुर्मि सूर्क

वितियोजित बिेट, २०७९/०८०,

१९. कृयाकलापः सामाजिक विकास कायागलयहरुको लातर् योििा तिुम
ग ा र्ोष्ठीः
कृयाकलाप सं केतः२.६.६.२१
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५१२

जिक्षा विकास तिदे ििालय र सामाजिक विकास कायागलयको आ.ब.२०८०/०८१ मा सन्त्र्ालि हुिे िावर्गक
कायगिमहरुको योििा बिाउिका लातर् सामाजिक विकास कायागलयका प्रमुख/कायगिम अतधकृतहरुको
िीर्मा दुई ददितसय कायगिाला र्ोष्ठी सं र्ालि र्िग तिुम
ग ा कायगिम ।

उद्देश्य

आर्ामी कायगिमको योििा तिुम
ग ा र्िुग

अपेजक्षत प्रततफल

आ.ब. २०८०/८१मा बन्ने योििा तथा कायगिमको पूिग तयारीको खाका तयार र्री आिश्यकता अिुसारको
योििा तथा कायगिम तयार भएको हुिे

कायागन्त्ियि र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय / सामाजिक विकास कायागलय

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

•

सामाजिक विकास कायागलयका प्रमुख तथा कायगिम हेिे कमगर्ारी/ लेखा हेिे कमगर्ारीको सहभातर्तामा
२ ददिे कायगिाला र्ोष्ठी सं र्ालि र्िे ।

•

जिल्लास्तरमा आिश्यक पिे योििा तथा कायगिमहरु छलफल र्री PLMBIS मा प्रविष्ट र्िे ।

बिेट बाुँिफाट

PLMBIS अिुसार

समय अितध

तेस्रो र्ौमातसक ।
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सन्त्दभग सामाग्री
अिुर्मि सूर्क

•

िीतत कायगिम र बिेट तसतलङ

•

कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५ ।

•

कायगिममा सहभातर् सङ्खख्या ।

•

प्रततिेदि

२०. िावर्गक समीक्षात्मक कायगिाला:
कृयाकलाप सं केतः २.६.६.१७
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५१२

तिदे ििालय र अन्त्तर्गतका कायागलयिारा आ.ब. २०७९/०८० मा सम्पाददत कायगिमको प्रर्ततको अिस्था,

कायगसम्पादिमा भोग्िुपरे का समस्या तथा र् ुिौती र र्ालु आ.ब. का कायगिमलाई प्रभािकारी ििाउिे उपाय
ीँ ाि र्िे समीक्षात्मक कायगिम ।
पहीर्

उद्देश्य

र्त आ.ब. को समीक्षामाफगत र्ालु आ.ब. को कायगसम्पादिमा सुधार र्िुग ।

अपेजक्षत प्रततफल

र्ालु आ.ब. को कायगसम्पादिमा प्रभािकारीता अतभबृवि हुिेछ ।

कायागन्त्ियि र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय ।

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

• सामाजिक विकास कायागलयका कायागलय प्रमुख

तथा लेखा प्रमुख र प्रावितधकको

सहभातर्तामा जिक्षा

विकास तिदे ििालयको िेतत्ृ िमा २ ददितसय समीक्षात्मक कायगिाला सं र्ालि र्िे ।

• समीक्षात्मक कायगिालामा र्त िर्गको प्रर्तत, कायगसम्पादिमा दे खा परे का समस्या तथा र् ुिौती र सुधारका
लातर् सुझाि सं ङ्कलि र्िे ।
• र्ालु आ.ब का कायगिमलाई प्रभािकारी रुपमा सम्पादि र्िगका लातर् साझा विकल्पको विकास र
कायागन्त्ियिका लातर् तसफारीस र्िे ।
बिेट बाुँिफाट

PLMBIS अिुसार

समय अितध

प्रथम र्ौमातसक ।

सन्त्दभग सामाग्री

• प्रदे ि सरकारको बिेट तथा कायगिम, २०७९/०८०
• सामाजिक विकास मन्त्रालयको

वितियोजित बिेट, २०७९/०८०

• कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५ ।
अिुर्मि सूर्क

• कायगिममा सहभातर् सङ्खख्या ।
• प्रततिेदि ।

२१. विज्ञाि खोि तथा अिुसन्त्धाि प्रोत्साहि कायगिम :
कृयाकलाप सं केतः २.७.१३.५
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

प्रदे ि तथा जिल्लामा उपलव्ध तबज्ञाि, खोि तथा अिुसन्त्धाि सम्बन्त्धी प्रततभाको पवहर्ाि र्री युिा
बैज्ञातिकको प्रततभा पवहर्ाि तथा सम्माि र्िे प्रयोििका लातर् सं र्ालि र्ररिे कायगिम ।

उद्देश्य

विज्ञाि, खोि तथा अिुसन्त्धाि सम्बजन्त्ध प्रततभाको पवहुँर्ाि र्िुग ।

अपेजक्षत प्रततफल

विज्ञाि, खोि तथा अिुसन्त्धाि सम्बजन्त्ध िि प्रततभाको पवहुँर्ाि हुिेछ ।

कायागन्त्ियि र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय/सामाजिक विकास कायागलय

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

• प्रदे ि तथा जिल्लातभरका युिा बैज्ञातिकको प्रततभा पवहर्ाि तथा सम्माि र्िे प्रयोििका लातर् उक्त

कायगिमलाई व्यिजस्थत रुपमा सञ्चालि र्िग कायागलय प्रमुखको सं योिकत्िमा दे हाय बमोजिमको कायगिम
सञ्चालि तथा व्यिस्थापि सतमतत र्ठि र्री सतमततले तिणगय र्रे बमोजिमको कायगिम सं र्ालि र्िे
क)कायागलय प्रमुख - सं योिक
ख) सम्बजन्त्धत क्षेरका विर्य विज्ञहरुमध्येबाट कायागलय प्रमुखले मिोियि र्रे को ३ ििा

र्) अतधकृत प्रतततितध, सामाजिक विकास मन्त्रालय - सदस्य (तिदे ििालयको हकमा मार)

- सदस्य
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घ)योििा तथा कायगिम िाखा प्रमुख
ङ)योििा तथा कायगिम हेिे कमगर्ारी

- सदस्य
- सदस्य सजर्ि

• कायगिम सं र्ालि सम्बन्त्धी मापदण्ि सतमततको तिणगय अिुसार हुिछ
े
• सतमततको बैठकमा बवढमा ३ ििालाई आमन्त्रण र्िग सवकिेछ।

• आिश्यकता अिुसार सम्बजन्त्धत क्षेरमा काम र्िे सं घसं स्थाहरुसं र् समन्त्िय सहकायग र्री कायगिम सं र्ालि
र्िग सवकिेछ ।
बिेट बाुँिफाट

• PLMBIS अिुसार

समय अितध

• दोस्रो/ तेस्रो र्ौमातसक

सन्त्दभग सामाग्री

• प्रदे ि सरकारको बिेट तथा कायगिम , २०७८/०७९ ,

।

• सामाजिक विकास मन्त्रालयको

वितियोजित बिेट, २०७८/०७९,

• कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५ ।
अिुर्मि सूर्क

• सतमतत र्ठि

।

• प्रोत्साहि प्राप्त र्िे सङ्खख्या।
• कायगिम प्रततिेदि ।

२२. वियाकलाप:प्रदे ि/ जिल्लास्तरीय िैजक्षक प्रोफाइल तिमागण र वितरण (अध्ययि /सिेक्षण/ अिुसन्त्धाि)विकास :
कृयाकलाप सं केत: २.७.७.१४, २.७.७.१३
पररर्य:

जिक्षा

खर्ग जिर्गक : २२५२२

विकास तिदे ििालय कणागली प्रदे ि/ सामाजिक विकास कायागलयले आ आफ्िा जिल्लाको

िैजक्षक वििरणअध्याितधक र्री िैजक्षक सूर्िालाई व्यिजस्थत र पहुुँर्योग्य बिाउिे उद्देश्य साथ
सं र्ातलत कायगिम।

उदे श्य:

जिल्लार्त रुपमा िैजक्षक तथ्याङ्कलाई अध्याितधक र्री राख्नु ।

अपेजक्षत प्रततफल:

जिल्लार्त िैजक्षक तथ्याङ्क अध्याितधक भएको हुिेछ ।

कायागन्त्ियि र्िे कायागलय

जिक्षा विकास तिदे ििालय/ सामाजिक विकास कायागलयहरु

/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया:

• कायगिम सं र्ालिका लातर् कायगदल र्ठि र्री िैजक्षक प्रोफाईलमा समािेि र्िे विर्यबस्तुहरु
यवकि र्िे
• दि िटै जिल्लाका स्थािीीय तहिाट िैजक्षक तथ्याङ्क तथा वििरण स्थािीय तहको जिक्षा िाखासुँर्
समन्त्िय र्री सङ्कलि र्िे
• सङ्कतलत वििरणहरुलाई अध्याितधक र्री िैजक्षक प्रोफाइल तयार पािे
• आिश्यकता अिुसार विकास साझेदार सं स्थाहरुसं र् समन्त्िय र्री कायगिम सं र्ालि र्िग सवकिेछ
।

समया अितध :

पवहलो/ दोश्रो/ तेस्रो र्ौमातसक ।

बिेट बाुँिफाट:

PLMBIS अिुसार

सन्त्दभग सामाग्री:

• राष्ट्रीय जिक्षा िीतत २०७६,
• कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५
• IEMIS

अिुर्मि सूर्क:

• िैजक्षक प्रोफाइल
• बुकलेट
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२३. SEEपरीक्षा व्यिस्थापि सम्बन्त्धी अतभमुजखकरण(र्ोष्ठी तथा कायगिाला):
वियाकलाप सं केत.२.६.६.४
पररर्य

खर्गजिर्गकः २२५१२
माध्यतमक जिक्षा उत्तीणग

परीक्षा(SEE) लाईथप मयागददत र व्यिजस्थत रुपमा सञ्चालि र्िगका लातर्

सरोकारिालाहरुको सहभातर्तामा कायगिाला मोिेलमा अतभमुजखकरण कायगिम सं र्ालि र्िे उदे श्यका
साथ तिदे ििालयिारा स्िीकृत कायगिम ।
उद्देश्य

SEEपरीक्षालाई व्यिजस्थत र मयागददत रुपमा सञ्चालि र्िगका लातर् सहजिकरण र्िुग

अपेजक्षत प्रततफल

SEEपरीक्षा व्यिजस्थत रुपमा

कायागन्त्ियि

र्िे

कायागलय/

सं र्ालि भएको हुिेछ ।

जिक्षा विकास तिदे ििालय, सुखेत

तिकाय
सञ्चालि प्रविया

• जिक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाई प्रमुख, रावष्ट्रय परीक्षा बोिग प्रदे ि कायागलय , जिक्षा विकास
तिदे ििालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका कमगर्ारी लर्ायतको सहभातर्तामा आिश्यक
िीततर्त, कायगिमर्त तथा व्यिहाररक विर्यमा २ ददिे परीक्षा व्यिस्थापि सम्बन्त्धी अतभमुजखकरण
कायगिाला सञ्चालि र्िे ।
• परीक्षा सम्बजन्त्ध विर्त िर्गका अिुभिहरुका बारे मा सामुवहक छलफल तथा अन्त्तरविया माफगत
आर्ामी परीक्षालाई

प्रभािकारी

रुपमा सम्पादि र्िग व्यिहाररक विकल्पहरुको विकास र्री

कायागन्त्ियिका लातर् सहिीकरण र्िे ।
• सहभातर्हरुलाई परीक्षा सम्बन्त्धी आिश्यक सामग्रीहरु वितरण र्िे

।

बिेट बाुँिफाट

PLMBIS अिुसार

समय अितध

दोस्रो र्ौमातसक

सन्त्दभग सामग्री

माध्यतमक परीक्षा सञ्चालि तथा व्यिस्थापि तिदे जिका ,सामाजिक विकास मन्त्रालयको

वितियोजित

बिेट, २०७९/०८०,कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५
अिुर्मि सूर्क

सहभातर् सं ख्या ,कायगिाला सम्पन्न प्रततिेदि

२४. वियाकलापः प्रदे िस्तर/जिल्लास्तरमा विद्यालय तहको विद्याथी प्रततभा पवहर्ाि कायगिम सञ्चालि (िैजक्षक कायगिम):
वियाकलाप सं केतः २.७.१३.४, २.७.१३.३
पररर्य

खर्गजिर्गकः २२५२२

प्रदे ि अन्त्तर्गत विद्यालय तहमा अध्ययि र्िे विद्याथीहरुको वितभन्न विधामा लुकेर रहेको प्रततभाको
पवहुँर्ाि र्री विद्ममाि क्षमता प्रष्फुटिका लातर् उिार्र र्िे र िि प्रततभालाई प्रोत्साहि र्िे
उद्देश्यका साथ सं र्ालि र्ररिे कायगिम ।

उद्देश्य

प्रदे ि अन्त्तर्गतका विद्याथीमा रहेको प्रततभाको पवहर्ाि र्िुग

अपेजक्षत प्रततफल

वितभन्न विधाका प्रततभाको पवहुँर्ाि भएको हुिेछ

कायागन्त्ियि र्िे कायागलय

जिक्षा विकास तिदे ििालय, सुखेत, सामाजिक विकास कायागलयहरु

सञ्चालि प्रविया

•

विद्याथी प्रतीभा पवहर्ािका लार्जी प्रदे िस्तरमा प्रतीभा पवहर्ाि कायगिमलाइ व्यिजस्थत रुपमा
सन्त्र्ालि तथा व्िस्थापि र्िग कायागलय प्रमुखकको सं योिकत्िमा दे हाय सदस्य रहेको सतमतत
र्ठि र्री कायगिम सन्त्र्ालि र्िे ।
क) तिदे िक जिक्षा विकास तिदे ििालय - सं योिक
ख) तिदे िकले मिोियि र्रे को सम्बजन्त्धत विर्य विज्ञमध्येबाट दुई(२) ििा - सदस्य
र्)अतधकृत प्रतततितध सामाजिक विकास मन्त्रालय-सदस्य
घ)सम्बजन्त्धत िाखा प्रमुख-सदस्य

ङ)सम्बजन्त्ध िाखा हेिे कमगर्ारीसदस्य सजर्ि
सामाजिक विकास कायागलयको हकमा

क)सामाजिकविकासअतधकृत -सं योिक

ख) सामाजिक विकास अतधकृतले मिोिीत र्रे को सम्बजन्त्धत विर्य विज्ञमध्येबाट दुई(२) ििा

-

सदस्य
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र्)जिक्षाविकास तथा समन्त्िय इकाई प्रमुख

- सदस्य

घ)सम्बजन्त्धत िाखाको िाखा हेिे कमगर्ारी

सदस्य सजर्ि

•

प्रर्तलत कािुिको अतधिमा रही सतमततले आफ्िो कायगवितध आफै तिधागरण र्िेछ ।

•

प्रदे िस्तरको विद्याथी प्रततभा पवहुँर्ाि कायगिम सञ्चालि र्िगतिजित मापद्ण्ि र सुर्कको
विकास र्री सतमततले कायग सम्पन्न र्िे

•

।

जिल्लास्तरमा उत्कृष्ट भएका प्रततभालाई प्रदे िस्तरको प्रततभा पवहुँर्ाि कायगिममा समािेि
र्ररिेछ ।

•

प्रदे ि/ जिल्लास्तरको विद्याथी प्रततभा पवहुँर्ाि कायगिम सं र्ालि सतमततको तिणगय अिुसार
हुिेछ ।

•

पुरस्कार, यातायात खर्ग, बैठक खर्ग र कायगिम व्यिस्थापि सम्बन्त्धी बिेट वितियोिि
सतमततको तिणगय बमोजिम हुिेछ ।

•

सतमतको बैठकमा बवढमा ३ ििालाई आमन्त्रण र्िग सवकिेछ ।

बिेट बाुँिफाट

PLMBIS अिुसार

समय अितध

दोस्रो र तेस्रो र्ौमासीक

सन्त्दभग सामग्री

• प्रदे ि सरकारको बिेट तथा कायगिम , २०७९/०८०
• सामाजिक विकास मन्त्रालयको वितियोजित बिेट, २०७९/०८०
• कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५

अिुर्मि सूर्क

• सतमतत र्ठि
• मापदण्ि विकास
• पुरस्कार तथा प्रमाण- पर सं ख्या

२५. वियाकलापः

प्रदे ि परीक्षा सन्त्र्ालि तथा व्यिस्थापि सतमतत र SEEपरीक्षाको िाम थर, िन्त्मतमतत संसोधि सतमततको बैठक

व्यिस्थापि खर्ग
वियाकलाप सं केत २.२.४.९
पररर्य

खर्गजिर्गक 21134

माध्यतमक जिक्षा परीक्षीालाईव्यिजस्थत एबम मयागददत ढङ्गले सं र्ालि र्िगका लातर् आिश्यक व्यिस्थापकीय
प्रिन्त्ध तमलाउिे, परीक्षालाई हरतहबाट व्यिजस्थत ििाउिे तथा SEE परीक्षाको िामथर, िन्त्मतमतत सं सोधि र्िग
आएका तििेदि उपर वटप्पणी उठाउिे उदे श्यका साथ तीवकएको सतमततको बैठक सं र्ालि र्िे ।

उद्देश्य

माध्यतमक जिक्षा परीक्षा व्यिजस्थत र मयागददत रुपमा सं र्ालि र्िुग तथा SEE को िामथर िन्त्मतमतत सं सोधि र्िुग

अपेजक्षत प्रततफल

माध्यतमक जिक्षापरीक्षा व्यिजस्थत रुपमा सम्पन्न भएको हुिे र SEEका प्रमाणपरहरुको प्रतततलवप, िाम थर
िन्त्मतमतत सं सोधि भएको हुिे

कायागन्त्ियि

र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय सुखेत

कायागलय
सञ्चालि प्रविया

• माध्यतमक जिक्षा परीक्षा सन्त्र्ालिाथगप्रर्तलत जिक्षा एि तथा तियमािली अिुसारको सतमततको बैठक
आिश्यकता अिुसार बस्िे ।
• आिश्यकता अिुसार SEE को िाम थर िन्त्मतमतत तबग्रेर आएकाहरुको तोवकएको सतमततबाट तिणगय र्री
सं सोधि र्िे ।

बिेट बाुँिफाट

PLMBIS अिुसार

समय अितध

पवहलो, दोस्रो, तेस्रो र्ौमातसक

सन्त्दभग सामग्री

माध्यतमक परीक्षा सञ्चालि तथा व्यिस्थापि तिदे जिका ,सामाजिक विकास मन्त्रालयको

वितियोजित बिेट,

२०७८/०७९कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५ ।
अिुर्मि सूर्क

वितरण भएका उत्तरपुजस्तका सं ख्या,केन्त्र सं र्ालि बिेट तिकासा भौर्र,परीक्षा अिुर्मि प्रततिेदि ।
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२६. विद्यालयहरुमा ICT ल्याि स्थापिा र सं र्ालि:
कृयाकलाप सं केतः २.७.१३.११४
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

सामुदावयक विद्यालयहरुको िैजक्षक उन्नयिमा सहयोर् पुग्िेर्री ICTल्यािस्थापिा तथा सं र्ालिाथग अिुदाि
सहायता प्रदाि र्िग सं र्ातलत कायगिम

उद्देश्य

सामुदावयक विद्यालयहरुमाICT ल्याि स्थापिा तथा सं र्ालिमा सहयोर् पुर्याउिु ।

अपेजक्षत प्रततफल

सामुदावयक विद्यालयहरुमाICT ल्याि स्थापिा तथा सं र्ालिमा सहायता पुर्ेको हुिेछ ।

कायागन्त्ियि र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय/ सामाजिक विकास कायागलय

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

• कायगिम सं र्ालिका लातर् जिल्ला तभरका यस भन्त्दा अर्ाति ICT ल्याि िभएका सामुदावयक विद्यालयहरु
छिौट र्िे ।
• छिौटमा परे का विद्यालयसं र् सम्झौता र्िे ।
• तोवकएका

सामग्री खररद र्रे को आिश्यक िील भपागई पेि र्रीसकेपतछ मार सोही आधारमा सं स्था /

सतमततका िाममा रकम तिकासा ददिे ।

• कायगिम कायागन्त्ियिको अिस्थािारे कायागलयबाट आिश्यकतािुसार अिुर्मि तथा तिरीक्षण र्िे ।
• कायगसम्पन्न प्रततिेदि पेि र्िे ।
बिेट बाुँिफाट

PLMBIS अिुसार

समय अितध

दोस्रो / तेस्रो र्ौमातसक

सन्त्दभग सामाग्री

• रावष्ट्रय

।

जिक्षा िीतत , २०७६

• प्रदे ि सरकारको बिेट तथा कायगिम , २०७८/०७९
• सामाजिक विकास मन्त्रालयको

वितियोजित बिेट, २०७८/०७९

• , कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका,२०७५ ।
अिुर्मि सूर्क

• सम्झौतापर ,अिुर्मि प्रततिेदि ,कायगसम्पादि प्रततिेदि ।

२७. प्रादे जिक तििागर्ि क्षेर एक विर्ेि जिक्षा सं र्ालि विद्यालय िैजक्षक सामग्री अिुदाि कायगिम (सं स्था/ सतमततलाई अिुदाि):
कृयाकलाप सं केतः २.७.१३.११३
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

विर्ेि जिक्षा सं र्ालि भएका विद्यालयको िैजक्षक र्ुणस्तर सुधारमा टे िा पुग्िे र्री जिक्षा तिदे ििालयबाट
विद्यालयको िाममा अिुदाि सहायता प्रदाि र्ररिे कायगिम ।

उद्देश्य

वििेर् जिक्षा सं र्ालीत विद्यालयलाई िैजक्षक सामग्री अिुदाि सहायता प्रदाि र्िुग ।

अपेजक्षत प्रततफल

विर्ेि जिक्षा सं र्ालीत विद्यालयमा िैजक्षक सामग्री अिुदा सहायता पुर्क
े ो हुिेछ ।

कायागन्त्ियि र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय/ सामाजिक विकास कायागलय ।

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

• र्त आ.ब. मा िदोहोरीिे र्री तबिेि जिक्षा प्रदाि र्िे विद्यालयहरुसुँर् तोवकएका िैजक्षक सामग्री
खररदका लातर् सम्झौता र्िे ।
• िैजक्षक सामग्री खररद र्रे को आिश्यक िील भपागई पेि र्रीसकेपतछ मार सोही आधारमा विद्यालय/
सं स्थाका िाममा

रकम तिकासा ददिे ।

• कायगिम कायागन्त्ियिको अिस्थािारे

कायागलयबाट आिश्यकतािुसार अिुर्मि तथा तिरीक्षण र्िे ।

• कायगसम्पन्न प्रततिेदि पेि र्िे ।
बिेट बाुँिफाट

PLMBIS अिुसार

समय अितध

दोस्रो / तेस्रो र्ौमातसक

।
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सन्त्दभग सामाग्री

• वििेर् जिक्षा िीतत , २०५३
• प्रदे ि सरकारको बिेट तथा कायगिम , २०७८/०७९
• सामाजिक विकास मन्त्रालयको

वितियोजित बिेट, २०७८/०७९

• , कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका,२०७५ ।
अिुर्मि सूर्क

• सम्झौतापर,अिुर्मि प्रततिेदि र कायगसम्पादि प्रततिेदि ।

२८. कणागली िार्ररक अतततथ सेिार्ृह तिमागण( भिि तिमागण ):
कृयाकलाप सं केतः ११.१.२.४४०

खर्ग जिर्गकः ३१११२

कणागली प्रदे ि रािधािीमावितभन्न स्थािहरूबाट आउिेप्रदे ि सरकारका प्राथतमकता प्राप्त अततथीहरुलाई सुलभ
पररर्य

रूपमाआश्रयस्थलको उपलब्धता र्राउिको लातर् भौततक पूिागधार तिमागण र्िे प्रयोििका लातर् सं र्ातलत
कायगिम ।

उद्देश्य

प्रदे ि रािधातिमा अतततथहरूको लातर्

प्रदे िस्तरमा अतततथका लातर् सुरक्षीत र व्यिजस्थत आिासका लातर् िी.पी.आर. सवहतभिि तिमागणसम्पन्न भएको

अपेजक्षत प्रततफल
कायागन्त्ियि

सुरजक्षत र व्यिजस्थत बसाईका लातर् आिास तिमागण र्िुग ।

हुिेछ ।
र्िे

कायागलय/ तिकाय

जिक्षा विकास तिदे ििालय, कणागली प्रदे ि, सुखेत ।
िीरे न्त्रिर्र िर्रपातलकाले उपलब्ध र्राएको िग्र्ा तथा भििको स्िीकृत तिवपआर प्राप्त भए पियात

सञ्चालि प्रकृया

•

बिेट बाुँिफाट

PLMBIS अिुसार

समय अितध

पवहलो, दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक

सन्त्दभग सामग्री

प्रर्तलत ऐि तियम तथा कािुिहरु, स्िीकृत तिवपआर

प्रर्तलत कािुि बमोजिमतिमागण कायग सं र्ालि र्िे ।

२९. वकरीयापुरी भिि तिमागण:
कृयाकलाप सं केतः ११.१.२.४४१

खर्ग जिर्गकः ३१११२

पररर्य

सबैको पहुुँर्का लातर् विश्रामस्थल सवहतको वकरीयापुरी भििको भौततक पूिागधार तिमागणकायगिम।

उद्देश्य

धमग सं स्कार अिुसार उपयुक्त वकरीयापुरी भिि तिमागण र्री सेिा उपलब्ध र्राउिे ।

अपेजक्षत प्रततफल

भिि तिमागण कायग अर्ाति बढ्िेछ

कायागन्त्ियि
कायागलय/ तिकाय

र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय, कणागली प्रदे ि, सुखेत ।
आ.ि. २०७८/०७९ मा िीरे न्त्रिर्र िर्रपातलकाले िलेश्वर धाम उत्तरर्ंर्ा मजन्त्दर पररसर, िीरे न्त्रिर्र

सञ्चालि प्रकृया

•

बिेट बाुँिफाट

PLMBIS अिुसार

समय अितध

पवहलो, दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक

सन्त्दभग सामग्री

प्रर्तलत ऐि तियम, कािुि र स्िीकृत ड्रइङ तििाइि

िर्रपातलका -२ मा उपलब्ध र्राएको िग्र्ामाप्रर्तलत कािुि बमोजिमतिमागण कायग सं र्ालि र्िे ।

३०. सािगितिक विद्यालयहरुको भौततक पूिागधार विकास (भिि तिमागण तथा अन्त्य):
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कृयाकलाप सं केतः ११.१.२.४४३

खर्ग जिर्गकः ३१११२

प्रदे ि तभरका विद्यालयमा भौततक पूिागधार अभािका कारण विद्याथीले भोग्िु परे का समस्यालाई मध्यििर र्री

विद्याथीहरुको जिक्षामा पहुुँर् सुतिजित र्िे उद्देश्यका साथ जिक्षा विकास तिदे ििालय र सामाजिक विकास

पररर्य

कायागलयहरूबाट सं र्ातलत भौततक पुिागधार तिमागण कायगिम।
उद्देश्य

उपयुक्त पुिागधार विकास माफगत विद्याथीको जिक्षामा पहुुँर् अतभबृवि र्री जिक्षण तसकाइ कायगलाईसहि बिाउिे
आ.ब. २०७९/०८० मा स्िीकृत कायगिममा परे का प्रदे ि तभरका विद्यालय भिि िा अन्त्य पूिागधार तिमागण

अपेजक्षत प्रततफल
कायागन्त्ियि
कायागलय/ तिकाय

सम्पन्न भएको हुिेछ ।
र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय,कणागली प्रदे ि, सुखेत र जिल्ला जस्थत सामाजिक विकास कायागलयहरु
•

ु िेछ ।
भौततक पूिागधार तिमागणका लातर् विद्यालयको स्िातमत्िभएकोिग्र्ाधिीलालपुिागिाभोर्ातधकार हुिप

•

विद्यालय व्यिस्थापिसतमततले तिमागण कायग र्दाग दे हाय बमोजिम हुिेछ ।

•

प्रदे िबाट िीपीआर भएकोमा सो बमोजिम र िभएमा साविक जिक्षा तबभार् सािोदठमी भक्तपुरको स्िीकृत

िक्सा िा स्थािीय तहबाट तयार भएको िक्िा बमोजिम स्िीकृत बिेट र लार्त सहभातर्ता िुटाई
सम्झौतामा तोवकए बमोजिमको िक्सा र लार्त अिुमाि अिुसार भिि तथा अन्त्य भौततक पुिागधारको काम
सम्पन्न र्िुप
ग िेछ ।
•

पुरािो भिि िा सं रर्िा िीणग भई प्रयोर् र्िग ितमल्िे अिस्था भएमा उक्त भिि िा सं रर्िालाई भत्काई
ियाुँ भिि िा सं रर्िा तिमागण र्दाग प्रावितधक, स्थािीय तह र सम्बजन्त्धत विद्यालय व्यिस्थापि सतमततको
तिणगय अिुसार र्िुप
ग िेछ ।

•

प्रदे ि सरकारिारा र्त आ.ि.२०७५/०७६, २०७६/०७७,२०७७/०७८ र २०७८/०७९मा तितमगत,
राष्ट्रपतत िैजक्षक सुधार कायगिमबाट तितमगत साविक जिक्षा तबभार्, सािोदठमी भक्तपुरको स्िीकृत िक्सा

बमोजिम तिमागण भएको भुई तले आर.तस.तस. भििमा एक तला मार थप र्िग तिदे ििालय िा
सा.वि.का.ले अिुमतत ददि सक्िेछ ।
•

मुर्,ु हुम्ला र िोल्पाका लातर् आर.सी.सी.पक्की िा फलाम/काठको ट्रष्ट प्रयोर् र्री भिि तिमागण र्िग
सवकिेछ भिे अन्त्य जिल्लामा आर.सी.सी. पक्की भिि बिाउिु पिेछ ।

सञ्चालि प्रकृया

•

भिि िा पूिागधार तिमागण र्िुग पूिग तिदे ििालय/ सामाजिक विकास कायागलयर विद्यालयका वि.व्य.स. अध्यक्ष

र प्रधािाध्यापक तबर् अिुसूर्ी १ बमोजिम कायगिम सं र्ालि र्िग सम्झौता र्िुप
ग िेछ । सम्झौता भएको
१५ ददितभर विद्यालयले कायग सुरु र्िुप
ग िेछ । यस अितधतभर कायग सुरु िर्रे मा सम्झौता र्िे तिकायले
सो सम्झौता रद्द र्िग सक्िेछ ।
•

लार्त अिुमाि तयार र्दाग जिल्लाको स्िीकृत जिल्ला दररे ट प्रयोर् र्िुप
ग िेछ। पूिागधार तिमागण र्िगका
लातर् सािगितिक खररद ऐि२०६३ सािगितिक खररद तियमािली २०६४ तथा कणागली प्रदे ि खर्ग
मापदण्ि तिदे जिका २०७५, कणागली प्रदे ि सािगितिक खररद ऐि २०७७, कणागली प्रदे ि सािगितिक
खररद तियमिली २०७८ अिुसार र्िुप
ग िेछ ।

•

•

विद्यालयको भिि िा अन्त्य पूिागधार तिमागणका लातर् तपतसलको बिेट व्यिस्था र्ररिेछ ।
o

४ कोठे भििका लातर् ४० लाख

o

२ कोठे भििका लातर् २० लाख

तिदे ििालय/सा.वि.का.ले तोकेको प्रावितधकको प्रत्यक्ष रे खदे खमा भिि तिमागण र्िुप
ग िेछ। सो िभएको
अिस्थामा स्थािीय तहको प्रावितधकबाट उक्त काम र्िग सवकिेछ।

•

सम्झौता बमोजिमको तिमागण कायगको ले-आउट भई प्रावितधकको तसफाररस रविद्यालयको तििेदिका
आधारमा पवहलो वकस्ता िापत पेश्की स्िरुप ४० प्रततित रकम तिकासा र्ररिेछ ।

•

कायग प्रर्ततको आधारमा रतिङ्ग िील, भपागई, तिमागण कायगको फोटो, सतमततको तिणगय र प्रदे ि मन्त्रालय/
तिदे ििालयबाट अिुर्मि हुि िसकेको खण्िमा स्थािीय तहको तसफाररसको आधारमा पवहलो वकस्ता
पेश्की फर्छ्यौट र्री थपदोश्रो वकस्ता रकम तिकासा र्ररिेछ ।
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•

कायग सम्पन्न प्रततिेदि, िापी वकताब, बील भपागई, स्थािीय तहको तसफाररस, सतमततको तिणगय, प्रावितधकको
अिुर्मि प्रततिेदि र तितमगत योििाको प्रमाजणत फोटो, सामाजिक परीक्षण प्रततिेदि

सवहत अजन्त्तम

वकस्ता रकम मार् र्िुप
ग िेछ । तिदे ििालय / सामाजिक विकास कायागलयबाट अिुर्मि र्राई तोवकए
बमोजिम कायग सम्पन्न भएको प्रततिेदि प्राप्त भएपतछ अजन्त्तम वकस्ता तिकासा ददइिेछ ।
•

मन्त्रालय, तिदे ििालय, सामाजिक विकास कायागलय र सम्बजन्त्धत स्थािीय तहिारा आिश्यकता अिुसार
तिमागण कायगको तिरीक्षण तथा अिुर्मि र्ररिेछ ।

•

प्रावितधक, अिुर्मि तथा अन्त्य व्यिस्थापकीय कायगका लातर् प्रदे ि सरकारले तिकासा ददएको रकममा
कायग प्रर्ततका आधारमा बढीमा तीि प्रततित(३%)रकम तिदे ििालय / सा.वि.का.ले कजन्त्टिेन्त्सी स्िरुप
कट्टा र्िग सक्िेछ ।

•

ििसहभातर्ता / ििश्रमदाि सामान्त्यतया १० दे जख १५ प्रततित सम्म सुतिजित र्रीिेछ ।

•

विद्यालयले प्रदे ि सरकारबाट प्राप्त रकमको सामाजिक तथा वित्तीय लेखा परीक्षण प्रर्तलत तियमअिुसार
र्िुप
ग िेछ ।

•
•

योििाको सम्पूणग वििरण खुल्िे र्री होतिगङ बोिग तिमागणस्थलमा अतििायग राख्नुपिेछ ।

वितियोजित कुल रकम मध्ये बवढमापवहलो ४०, दोस्रो ३० र अजन्त्तम वकस्तामा ३०प्रततितर्री तीि
र्रणमा तिकासा ददइिेछ ।

बिेट बाुँिफाट

PLMBIS अिुसार

समय अितध

पवहलो, दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक अितध

सन्त्दभग सामग्री

•

प्रर्तलत ऐि तियम तथा कािुिहरु

•

विद्यालयको भौततक पूिागधार तिमागण कायगसम्पन्न प्रततिेदि,

•

तिकासा पर,

•

अिुर्मि प्रततिेदि।

अिुर्मि सूर्क

३१. आिासीय विद्यालयहरुको पूिागधार (भिि) तिमागण हुम्ला, िुम्ला, मुर्,ु कातलकोट र िोल्पाः
वियाकलाप सं केतः वितभन्न
पररर्य

खर्ग जिर्गकः ३१११२

कणागली प्रदे िका पाुँर् वहमाली जिल्लाका पाुँर् माध्यतमक विद्यालयहरुमा आिासीय सुविधा सवहतको भौततक पूिागधार तिमागण र्िे
कायगिम

उद्देश्य

वहमाली जिल्लाहरुमा सुविधायुक्त आिास सवहतको पठिपाठिको व्यिस्था र्िे ।

अपेजक्षत

वहमाली जिल्लाका पाुँर् जिल्लाहरुमा १/१ माध्यातमक विद्यालयको आिासीय सुविधा सवहतको भौततक पूिागधार तिमागण भएको

प्रततफल

हुिछ
े ।

कायागन्त्ि

सामाजिक विकास कायागलय

यि र्िे
सञ्चालि

•

प्रकृया

साविक कणागलीका पाुँर्िटै जिल्लाहरुमा छिौट भएका विद्यालयहरुको तिपाआरका आधारमा तिमागणातधि भिि/
भििको तिमागण कायग अर्ाति बढाउिे

•

ु िेछ।
भौततकपूिागधारतिमागणकालातर्विद्यालयकोस्िातमत्िभएकोिग्र्ाधिीलालपुिागिाभोर्ातधकारहुिप

•

विद्यालयव्यिस्थापिसतमततलेतिमागणकायगर्दागदेहायबमोजिमहुिेछ।

•

प्रदे िबाटिीपीआरभएकोमासोबमोजिमरिभएमासाविकजिक्षातबभार्सािोदठमीभक्तपुरको स्िीकृत िक्सा िा स्थािीय तहबाट
तयार भएको िक्िा बमोजिम स्िीकृत बिेट र लार्त सहभातर्ता िुटाई सम्झौतामा तोवकए बमोजिमको िक्सा र लार्त
अिुमाि अिुसार भिि तथा अन्त्य भौततक पुिागधारको काम सम्पन्न र्िुप
ग िेछ ।

•

पुरािोभिििासं रर्िािीणगभईप्रयोर्र्िगितमल्िेअिस्था भएमा उक्त भिि िा सं रर्िालाई भत्काई ियाुँ भिि िा सं रर्िा
तिमागण र्दाग प्रावितधक, स्थािीय तह र सम्बजन्त्धत विद्यालय व्यिस्थापि सतमततको तिणगय अिुसार र्िुप
ग िेछ ।

•

प्रदे िसरकारिारार्तआ.ि.२०७५/०७६, २०७६/०७७, २०७७/०७८ र २०७८/०७९ मा तितमगत, राष्ट्रपतत िैजक्षक
सुधार कायगिमबाट तितमगत साविक जिक्षा तबभार्, सािोदठमी भक्तपुरको स्िीकृत िक्सा बमोजिम तिमागण भएको भुई तले
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आर.तस.तस. भििमा एक तला मार थप र्िग तिदे ििालय िा सा.वि.का.ले अिुमतत ददि सक्िेछ ।
•

मुर्,ु हुम्ला र िोल्पाका लातर् आर.सी.सी.पक्की िा फलाम/ काठको ट्रष्ट

प्रयोर् र्री भिि तिमागण र्िग सवकिेछ भिे

अन्त्य जिल्लामा आर.सी.सी. पक्की भिि बिाउिु पिेछ ।
•

भिििापूिागधारतिमागणर्िुप
ग ूितग िदे ििालय/

सामाजिकविकासकायागलयरविद्यालयकावि.व्य.स.

अध्यक्षरप्रधािाध्यापकतबर्अिुसूर्ी१बमोजिमकायगिमसं र्ालि र्िग सम्झौता र्िुप
ग िेछ । सम्झौता भएको १५ ददितभर
विद्यालयले कायग सुरु र्िुप
ग िेछ । यस अितधतभर कायग सुरु िर्रे मा सम्झौता र्िे तिकायले सो सम्झौता रद्द र्िग
सक्िेछ ।
•

लार्तअिुमाितयारर्दागजिल्लाकोस्िीकृतजिल्लादररे टप्रयोर्र्िुप
ग िेछ।पूिागधार तिमागण र्िगका लातर् सािगितिक खररद ऐि
२०६३ सािगितिक खररद तियमािली २०६४ तथा कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५, कणागली प्रदे ि
सािगितिक खररद ऐि २०७७, कणागली प्रदे ि सािगितिक खररद तियमिली २०७८ अिुसार र्िुप
ग िेछ ।

•

आिातसय विद्यालयकोभिि तिमागणको लातर् ५० लाख बिेट वितियोिि व्यिस्था र्ररिेछ ।

•

तिदे ििालय/सा.वि.का.लेतोकेकोप्रावितधककोप्रत्यक्षरे खदे खमाभिितिमागणर्िुप
ग िेछ।सोिभएकोअिस्थामास्थािीयतहकोप्रावितध
कबाटउक्तकामर्िगसवकिेछ।

•

सम्झौताबमोजिमकोतिमागणकायगकोलेआउटभईप्रावितधककोतसफाररसरविद्यालयकोतििेदिकाआधारमापवहलोवकस्तािापतपेश्कीस्िरुप४०प्रततितरकमतिकासार्ररिेछ
।

•

कायगप्रर्ततकोआधारमारतिङ्गिील, भपागई, तिमागण कायगको फोटो, सतमततको तिणगय र प्रदे ि मन्त्रालय/ तिदे ििालयबाट
अिुर्मि हुि िसकेको खण्िमा स्थािीय तहको तसफाररसको आधारमा पवहलो वकस्ता पेश्की फर्छ्यौट र्री थप दोश्रो
वकस्ता रकम तिकासा र्ररिेछ ।

•

कायगसम्पन्नप्रततिेदि, िापी वकताब, बील भपागई, स्थािीय तहको तसफाररस, सतमततको तिणगय, प्रावितधकको अिुर्मि प्रततिेदि
र तितमगत योििाको प्रमाजणत फोटो, सामाजिक परीक्षण प्रततिेदि

सवहत अजन्त्तम वकस्ता रकम मार् र्िुप
ग िेछ ।

तिदे ििालय / सामाजिक विकास कायागलयबाट अिुर्मि र्राई तोवकए बमोजिम कायग सम्पन्न भएको प्रततिेदि प्राप्त
भएपतछ अजन्त्तम वकस्ता तिकासा ददइिेछ ।
•

मन्त्रालय, तिदे ििालय, सामाजिक विकास कायागलय र सम्बजन्त्धत स्थािीय तहिारा आिश्यकता अिुसार तिमागण कायगको
तिरीक्षण तथा अिुर्मि र्ररिेछ ।

•

प्रावितधक, अिुर्मि तथा अन्त्य व्यिस्थापकीय कायगका लातर् प्रदे ि सरकारले तिकासा ददएको रकममा कायग प्रर्ततका
आधारमा बढीमा तीि प्रततित(३%) रकम तिदे ििालय/सा.वि.का.ले कजन्त्टिेन्त्सी स्िरुप कट्टा र्िग सक्िेछ ।

•
•
•
•

ििसहभातर्ता/ििश्रमदािसामान्त्यतया१०दे जख१५प्रततितसम्मसुतिजितर्रीिेछ।

विद्यालयलेप्रदे िसरकारबाटप्राप्तरकमकोसामाजिकतथावित्तीयलेखापरीक्षणप्रर्तलततियमअिुसारर्िुप
ग िेछ ।

योििाकोसम्पूणवग ििरणखुल्िेर्रीहोतिगङबोिगतिमागणस्थलमाअतििायगराख्नुपिेछ।

वितियोजितकुलरकममध्येबवढमापवहलो४०, दोस्रो ३० र अजन्त्तम वकस्तामा ३० प्रततित र्री तीि र्रणमा तिकासा
ददइिेछ ।

सञ्चालि

पवहलो, दोश्रो र तेस्रो र्ौमातसक

अवितध
बिेट

PLMBIS अिुसार

बाुँिफाुँि
सन्त्दभग

प्रर्तलत ऐि तियम तथा कािुिहरु

सामग्री
अिुर्मि

•

विद्यालयको भौततक पूिागधार तिमागण कायगसम्पन्न प्रततिेदि,

सूर्क

•

तिकासा पर,

•

अिुर्मि प्रततिेदि।

३२. र्ुभागकोट िर्रपातलकाको सहकायगमा र्ुभागकोट ि पा १३ र १४ र्ुमीमा प्रावितधक जिक्षालय स्थापिाः
कृयाकलाप सं केतः

खर्ग जिर्गकः

20

पररर्य

र्ुिागकोट िर्रपातलका ििा िं १३ र १४ मा प्रावितधक जिक्षालय स्थापिा र्िे कायगिम

उद्देश्य

र्ुिागकोट िर्रपातलका ििा िं १३ र १४ मा प्रावितधक जिक्षालयको भौततक तिमागण (भिि) र्िे

अपेजक्षत प्रततफल

र्ुिागकोट िर्रपातलका ििा िं १३ र १४ मा प्रावितधक जिक्षालयको भौततक तिमागण (भिि) भएको हुिछ
े

कायागन्त्ियि र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय

सञ्चालि प्रकृया

• र्ुिागकोट िर्रपातलकाबाट िग्र्ा प्रातप्त भए पश्च्यात तियमािुसारको प्रकृया अिुसार भिि तिमागण कायग
अर्ाति बढाउिे

बिेट बाुँिफाट

PLMBIS अिुसार

समय अितध

पवहलो, दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक

सन्त्दभग सामग्री

प्रर्तलत तियम कािुिहरु

अिुर्मि सूर्क

ड्रइङ तििाइि, जस्टमेट, कायगसम्पन्न प्रततिेदि

ु ी क्याम्पसको भिि तिमागणः
३३. सुखेत बहुमख
कृयाकलाप सं केतः

खर्ग जिर्गकः

पररर्य

उच्र्जिक्षा अध्ययिका लातर् उपयुक्त भौततक पूिागधार विकास र्िे कायगिम

उद्देश्य

ु ी क्याम्पसमा भौततक पूिागधार (भिि) तिमागण र्िे
सुखेत बहुमख

अपेजक्षत प्रततफल

ु ी क्याम्पसमा भौततक पूिागधार (भिि) तिमागण भएको हुिेछ
सुखेत बहुमख

कायागन्त्ियि र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय

सञ्चालि प्रकृया

ु ी क्याम्पसबाट िग्र्ा प्रातप्त भए पश्च्यात तियमािुसारको प्रकृया अिुसार भिि तिमागण कायग
• सुखेत बहुमख
अर्ाति बढाउिे

बिेट बाुँिफाट

PLMBIS अिुसार

समय अितध

पवहलो, दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक

सन्त्दभग सामग्री

प्रर्तलत तियम कािुिहरु

अिुर्मि सूर्क

ड्रइङ तििाइि, जस्टमेट, कायगसम्पन्न प्रततिेदि

३४. धमग, सं स्कृतत सम्बन्त्धी पूिागधार विकास सहयोर्ः
कृयाकलाप सं केतः
पररर्य

खर्ग जिर्गकः
सुखेत जिल्ला तभरका धातमगक, सं स्कृततक सं घ सं स्थाको पूिागधार तिमागणमा सहयोर् र्री धातमगक सजिष्णुता,
िैततकता र सदार्ाररताको अतभिृवि र्िे कायगिम

उद्देश्य

धमग, सं स्कृतत सम्बन्त्धी पूिागधार विकास र्िे

अपेजक्षत प्रततफल

धमग, सं स्कृतत सम्बन्त्धी पूिागधार विकास भएको हुिेछ

कायागन्त्ियि र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय

सञ्चालि प्रकृया

• सुखेत जिल्ला तभरका धमग सं स्कृतत सम्बन्त्धी सं घ सं स्थाहरुबाट पूिागधार विकास सहयोर्को लातर् मार्
र्रे का मध्येबाट छिौट र्िे

• तिदे ििालय र सम्बजन्त्धत सं स्थासुँर् दुई पजक्षय सम्झौता र्री तियमािुसारको प्रकृया पुरा र्रे र भौततक
पूिागधार तिमागण कायग अर्ाति बढाउिे
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बिेट बाुँिफाट

PLMBIS अिुसार

समय अितध

पवहलो, दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक

सन्त्दभग सामग्री

प्रर्तलत तियम कािुिहरु

अिुर्मि सूर्क

ड्रइङ तििाइि, जस्टमेट, कायगसम्पन्न प्रततिेदि

३५. वि पी स्मृतत रं र्िाला तिमागण पञ्चपुरी िपा ६ सुखेत

दिौँ रावष्ट्रय खेलकूदका लातर् लजक्षत फुटबल रं र्िाला/ मैदाि तिमागण, िीरे न्त्रिर्र-५, जर्सापािी, सुखेत

कृयाकलाप सं केतः 11.4.21.61 र 11.4.21.66

खर्ग जिर्गकः 31159

पररर्य
उद्देश्य
अपेजक्षत प्रततफल
कायागन्त्ियि र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय

सञ्चालि प्रकृया

र्त आिमा तिमागणातधि कायगलाई पुरा र्िगको लातर् तियमािुसारको प्रकृया अर्ाति बढाई तिमागण कायग र्िे

बिेट बाुँिफाट

PLMBIS अिुसार

समय अितध

पवहलो, दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक

सन्त्दभग सामग्री

प्रर्तलत तियम कािुिहरु

अिुर्मि सूर्क

ड्रइङ तििाइि, जस्टमेट, कायगसम्पन्न प्रततिेदि

३६.
१.

िुभाघाट लाग्िे र्ौर खैरेिी पयगटकीय क्षेरमा जिि मजन्त्दर भौततक पूिागधार तिमागण र्ुभागकोट ८

कृयाकलाप सं केतः11.4.22.36

खर्ग जिर्गकः 31159

पररर्य
उद्देश्य
अपेजक्षत प्रततफल
कायागन्त्ियि र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय

सञ्चालि प्रकृया

र्ुिागकोट िर्रपातलकाको तसफाररस र सम्बजन्त्धत मजन्त्दर व्यिस्थापि सतमततको तिणगयका आधारमा लार्त

बिेट बाुँिफाट

PLMBIS अिुसार

समय अितध

पवहलो, दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक

सन्त्दभग सामग्री

प्रर्तलत तियम कािुिहरु

अिुर्मि सूर्क

ड्रइङ तििाइि, जस्टमेट, कायगसम्पन्न प्रततिेदि

इजस्टमेट तयार र्री तियमािुसारको प्रकृया अर्ावढ बढाई भौततक पूिागधार तिमागण र्िे

२.
१.

विद्यालयको पूिागधार विकास अन्त्तरतर्त िौर्ालय तिमागण

कृयाकलाप सं केतः11.4.22.29

खर्ग जिर्गकः 31159
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पररर्य
उद्देश्य
अपेजक्षत प्रततफल
कायागन्त्ियि र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय, सामाजिक विकास कायागलयहरु

सञ्चालि प्रकृया

•

ु िेछ
भौततक पूिागधार तिमागणका लातर् विद्यालयको स्िातमत्िभएकोिग्र्ाधिीलालपुिागिाभोर्ातधकार हुिप
।

•
•

विद्यालय व्यिस्थापिसतमततले तिमागण कायग र्दाग दे हाय बमोजिम हुिेछ ।

प्रदे िबाट िीपीआर भएकोमा सो बमोजिम र िभएमा साविक जिक्षा तबभार् सािोदठमी भक्तपुरको
स्िीकृत िक्सा िा स्थािीय तहबाट तयार भएको िक्िा बमोजिम स्िीकृत बिेट र लार्त सहभातर्ता

िुटाई सम्झौतामा तोवकए बमोजिमको िक्सा र लार्त अिुमाि अिुसार भिि तथा अन्त्य भौततक
पुिागधारको काम सम्पन्न र्िुप
ग िेछ ।
•

मुर्,ु हुम्ला र िोल्पाका लातर् आर.सी.सी.पक्की िा फलाम/ काठको ट्रष्ट प्रयोर् र्रीिौर्ालयतिमागण र्िग
सवकिेछ भिे अन्त्य जिल्लामा आर.सी.सी. पक्की िौर्ालय बिाउिु पिेछ ।

•

भिि िा पूिागधार तिमागण र्िुग पूिग तिदे ििालय/ सामाजिक विकास कायागलयर विद्यालयका वि.व्य.स.

अध्यक्ष र प्रधािाध्यापक तबर् अिुसूर्ी २ बमोजिम कायगिम सं र्ालि र्िग सम्झौता र्िुप
ग िेछ ।
सम्झौता भएको १५ ददितभर विद्यालयले कायग सुरु र्िुप
ग िेछ । यस अितधतभर कायग सुरु िर्रे मा
सम्झौता र्िे तिकायले सो सम्झौता रद्द र्िग सक्िेछ ।
•

लार्त अिुमाि तयार र्दाग जिल्लाको स्िीकृत जिल्ला दररे ट प्रयोर् र्िुप
ग िेछ। पूिागधार तिमागण र्िगका
लातर् सािगितिक खररद ऐि२०६३ सािगितिक खररद तियमािली २०६४ तथा कणागली प्रदे ि खर्ग
मापदण्ि तिदे जिका २०७५, कणागली प्रदे ि सािगितिक खररद ऐि २०७७, कणागली प्रदे ि सािगितिक
खररद तियमिली २०७८ अिुसार र्िुप
ग िेछ ।

•

तिदे ििालय/सा.वि.का.ले तोकेको प्रावितधकको प्रत्यक्ष रे खदे खमा िौर्ालय तिमागण र्िुप
ग िेछ। सो
िभएको अिस्थामा स्थािीय तहको प्रावितधकबाट उक्त काम र्िग सवकिेछ।

•

सम्झौता बमोजिमको तिमागण कायगको ले-आउट भई प्रावितधकको तसफाररस रविद्यालयको तििेदिका
आधारमा पवहलो वकस्ता िापत पेश्की स्िरुप ४० प्रततित रकम तिकासा र्ररिेछ ।

•

कायग प्रर्ततको आधारमा रतिङ्ग िील, भपागई, तिमागण कायगको फोटो, सतमततको तिणगय र प्रदे ि
मन्त्रालय/ तिदे ििालयबाट अिुर्मि हुि िसकेको खण्िमा स्थािीय तहको तसफाररसको आधारमा
पवहलो वकस्ता पेश्की फर्छ्यौट र्री थपदोश्रो वकस्ता रकम तिकासा र्ररिेछ ।

•

कायग सम्पन्न प्रततिेदि, िापी वकताब, बील भपागई, स्थािीय तहको तसफाररस, सतमततको तिणगय,
प्रावितधकको अिुर्मि प्रततिेदि र तितमगत योििाको प्रमाजणत फोटो, सामाजिक परीक्षण प्रततिेदि
सवहत अजन्त्तम वकस्ता रकम मार् र्िुप
ग िेछ । तिदे ििालय / सामाजिक विकास कायागलयबाट अिुर्मि
र्राई तोवकए बमोजिम कायग सम्पन्न भएको प्रततिेदि प्राप्त भएपतछ अजन्त्तम वकस्ता तिकासा ददइिेछ ।

•

मन्त्रालय, तिदे ििालय, सामाजिक विकास कायागलय र सम्बजन्त्धत स्थािीय तहिारा आिश्यकता
अिुसार तिमागण कायगको तिरीक्षण तथा अिुर्मि र्ररिेछ ।

•

प्रावितधक, अिुर्मि तथा अन्त्य व्यिस्थापकीय कायगका लातर् प्रदे ि सरकारले तिकासा ददएको रकममा
कायग प्रर्ततका आधारमा बढीमा तीि प्रततित(३%)रकम तिदे ििालय / सा.वि.का.ले कजन्त्टिेन्त्सी स्िरुप
कट्टा र्िग सक्िेछ ।

•

ििसहभातर्ता / ििश्रमदाि सामान्त्यतया १० दे जख १५ प्रततित सम्म सुतिजित र्रीिेछ ।

•

विद्यालयले

प्रदे ि

सरकारबाट

प्राप्त

रकमको

सामाजिक

तथा

वित्तीय

लेखा

परीक्षण

प्रर्तलत

तियमअिुसार र्िुप
ग िेछ ।
•

योििाको सम्पूणग वििरण खुल्िे र्री होतिगङ बोिग तिमागणस्थलमा अतििायग राख्नुपिेछ ।

वितियोजित कुल रकम मध्ये बवढमापवहलो ४०, दोस्रो ३० र अजन्त्तम वकस्तामा ३०प्रततितर्री तीि
र्रणमा तिकासा ददइिेछ ।
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बिेट बाुँिफाट

PLMBIS अिुसार

समय अितध

पवहलो, दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक

सन्त्दभग सामग्री

प्रर्तलत तियम कािुिहरु

अिुर्मि सूर्क

ड्रइङ तििाइि, जस्टमेट, कायगसम्पन्न प्रततिेदि

१.

आधारभूत तथा माध्यातमक विद्यालयको भौततक ममगत सुधार तथा घेरािाराः

कृयाकलाप सं केतः11.1.3.2

खर्ग जिर्गकः 31161

पररर्य
उद्देश्य
अपेजक्षत प्रततफल
कायागन्त्ियि र्िे
सञ्चालि प्रकृया

जिक्षा विकास तिदे ििालय, सामाजिक विकास कायागलयहरु
•

छिौट भएका विद्यालयहरुको तिणगय अिुसार लार्त जस्टमेट तयार र्री विद्यालयको भौततक ममगत
सुधार/घेरािारा कायग तियमािुसार प्रकृया अर्ाति बढाइ कायग सम्पन्न र्िे ।

बिेट बाुँिफाट

PLMBIS अिुसार

समय अितध

पवहलो, दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक

सन्त्दभग सामग्री

प्रर्तलत तियम कािुिहरु

अिुर्मि सूर्क

ड्रइङ तििाइि, जस्टमेट, सम्झौता, कायगसम्पन्न प्रततिेदि

२.
३.

मेजििरी औिार, यन्त्र, उपकरण, फतिगर्रतथा वफक्र्सग र अन्त्य तिमागण खररद:

कृयाकलाप सं केतः ११.३.७.२६, ११.६.१३.६ र ११.६.१८.२
पररर्य

खर्ग जिर्गकः ३११२२ र ३११२३

आ.ि.२०७८/०७९ मा आिश्यक पिे मेिीिरी औिार, यन्त्र, उपकरण, फतिगर्रतथा वफक्र्सग र अन्त्य तिमागण
खररद र्री कायागलयकोउपयुक्त व्यिस्थापि र कायागलयको कायगसम्पादिमा प्रभािकाररता अतभिृवि र्िे
प्रयोििका लातर् तिदे ििालय / सामाजिक विकास कायागलयिारा स्िीकृत कायगिम ।

उद्देश्य

कायागलय व्यिस्थापि तथा कायगसम्पादि स्तरमा प्रभािकाररता अतभबृवि र्िुग ।

अपेजक्षत प्रततफल

कायागलय सं र्ालिका लातर् आिश्यक सामग्री खररद र्री कायगसम्पादिमा सहिता प्राप्त भएको हुिेछ ।

कायागन्त्ियि र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय/ सामाजिक विकास कायागलय ।

सञ्चालि प्रकृया

• कायागलयको खररद इकाईको तिणगयािुसार खररद योििा तयार र्ररिेछ ।
• खररद योििाका आधारमा सामग्री खररदका लातर् दरभाउ रे ट सवहतको कोटे िि आह्वाि र्ररिेछ ।
• सामग्रीको र्ुणस्तर र मूल्यका आधारमा तुलिात्मक विश्लेर्ण र्री सािगितिक खररद ऐि२०६३, सािगितिक
खररद तियमािली २०६४ र कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५ बमोजिम खररद र्ररिेछ ।

बिेट बाुँिफाट

PLMBIS अिुसार

समय अितध

• आ.ि.२०७८।०७९ सम्म ( र्ौमातसक वितियोजित बिेटको आधारमा)।

सन्त्दभग सामग्री

• कणागली प्रदे ि सरकारको बिेट तथा कायगिम, २०७८/०७९, सामाजिक विकास मन्त्रालयको वितियोजित
बिेट, २०७८/०७९
• सािगितिक खररद ऐि२०६३, सािगितिक खररद तियमािली २०६४
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• कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५
अिुर्मि सूर्क

४.

खररद योििा, खररद आदे ि, कोटे िि, तुलिात्मक विश्लेर्ण, बील र दाजखला ररपोटग

एक पातलका एक बाल विकासकेन्त्र िैजक्षक सामाग्री अिुदाि कायगिम

कृयाकलाप सं केतः २.७.२३.३
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

बाल विकासकेन्त्रसञ्चालि भएका विद्यालयको िैजक्षक र्ुणस्तर सुधारमा टे िा पुग्िे र्री विद्यालयको िाममा
अिुदाि सहायता ।

उद्देश्य

बाल विकासकेन्त्रसं र्ातलत विद्यालयलाई अिुदाि सहायता प्रदाि र्िुग ।

अपेजक्षत प्रततफल

बाल विकासकेन्त्रसं र्ालिमा आतथगक सहायता पुर्ेको हुिेछ ।

कायागन्त्ियि र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय/ सामाजिक विकास कायागलय ।

सञ्चालि प्रकृया

• विर्तिर्गहरुमा यस कायगिममा िपरे का मध्येबाट एक पातलका एक बाल विकासकेन्त्र छिोट र्ररिेछ ।
• छिोट भएका बाल विकासकेन्त्र संर्ालि र्िे विद्यालयहरुसुँर् सम्झौता र्िे ।
• विद्यालयलाई काम सम्पन्न भएको आधारमा रकम तिकासा ददिे ।

• कायगिम कायागन्त्ियिको अिस्थािारे कायागलयबाट आिश्यकतािुसार अिुर्मि तथा तिरीक्षण र्िे र
कायगसम्पन्न प्रततिेदि पेि र्िे ।
बिेट बाुँिफाट

PLMBIS अिुसार

समय अितध

पवहलो / दोस्रो र्ौमातसक

सन्त्दभग सामग्री

कणागली खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५

अिुर्मि सूर्क

सम्झौतापर ।अिुर्मि प्रततिेदि ।कायगसम्पादि प्रततिेदि ।

५.

।

एक पातलका एक आधारभूत विद्यालय िैजक्षक सामाग्री अिुदाि कायगिम

कृयाकलाप सं केतः २.७.२३.४
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

आधारभूत विद्यालयसञ्चालि भएका विद्यालयको िैजक्षक र्ुणस्तर सुधारमा टे िा पुग्िे र्री विद्यालयको िाममा
अिुदाि सहायता ।

उद्देश्य

आधारभूत विद्यालयलाई अिुदाि सहायता प्रदाि र्िुग ।

अपेजक्षत प्रततफल

आधारभूत विद्यालय सं र्ालिमा आतथगक सहायता पुर्ेको हुिेछ ।

कायागन्त्ियि र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय/ सामाजिक विकास कायागलय ।

सञ्चालि प्रकृया

• विर्तिर्गहरुमा यस कायगिममा िपरे का मध्येबाट एक पातलका एक आधारभूत विद्यालय छिोट र्ररिेछ
।
• छिोट भएका आधारभूत विद्यालय सं र्ालि र्िे विद्यालयहरुसुँर् सम्झौता र्िे ।
• विद्यालयलाई काम सम्पन्न भएको आधारमा रकम तिकासा ददिे ।
• कायगिम कायागन्त्ियिको अिस्थािारे कायागलयबाट आिश्यकतािुसार अिुर्मि तथा तिरीक्षण र्िे र
कायगसम्पन्न प्रततिेदि पेि र्िे ।

बिेट बाुँिफाट

PLMBIS अिुसार

समय अितध

पवहलो / दोस्रो र्ौमातसक

सन्त्दभग सामग्री

कणागली खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५

।
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अिुर्मि सूर्क

६.

सम्झौतापर ,अिुर्मि प्रततिेदि रकायगसम्पादि प्रततिेदि ।

प्रादे जिक तििागर्ि क्षेर एक वििेर् जिक्षा सं र्ालि भएका विद्यालयहरुलाई अिुदाि सहयोर्

कृयाकलाप सं केतः २.७.२५.१३
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २६४१२

वििेर् जिक्षा सञ्चालि भएका विद्यालयको िैजक्षक र्ुणस्तर सुधारमा टे िा पुग्िे र्री विद्यालयको िाममा
अिुदाि सहायता ।

उद्देश्य

वििेर् जिक्षा सं र्ातलत विद्यालयलाई अिुदाि सहायता प्रदाि र्िुग ।

अपेजक्षत प्रततफल

वििेर् जिक्षा सं र्ालिमा आतथगक सहायता पुर्ेको हुिेछ ।

कायागन्त्ियि र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय/ सामाजिक विकास कायागलय ।

सञ्चालि प्रकृया

• विर्तिर्गहरुमा यस कायगिममा िपरे का मध्येबाट एक पातलका एक आधारभूत विद्यालय छिोट र्ररिेछ
।
• तबिेर् जिक्षा प्रदाि र्िे विद्यालयहरुसुँर् सम्झौता र्िे ।
• विद्यालयलाई काम सम्पन्न भएको आधारमा रकम तिकासा ददिे ।
• कायगिम कायागन्त्ियिको अिस्थािारे कायागलयबाट आिश्यकतािुसार अिुर्मि तथा तिरीक्षण र्िे र
कायगसम्पन्न प्रततिेदि पेि र्िे ।

बिेट बाुँिफाट

PLMBIS अिुसार

समय अितध

दोस्रो / तेस्रो र्ौमातसक

सन्त्दभग सामग्री

कणागली खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५

अिुर्मि सूर्क

सम्झौतापर ।अिुर्मि प्रततिेदि ।कायगसम्पादि प्रततिेदि ।

७.

।

र्ैरिाफामूलक विद्यालय पूिागधार विकासको लातर् सहयोर्(भिि तिमागण)

कृयाकलाप सं केतः ११.१४२१..१३६

खर्ग जिर्गकः ३११५९

पररर्य

र्ैरिाफामूलक विद्यालय पूिागधार विकासको लातर् सहयोर् कायगिम रहेको छ ।

उद्देश्य

र्ैरिाफामूलक विद्यालय पूिागधार विकासको लातर् सहयोर् र्िे ।

अपेजक्षत प्रततफल

र्ैरिाफामूलक विद्यालयलाई सहयोर् भएको हुिेछ ।

कायागन्त्ियि र्िे

सामाजिक विकास मन्त्रालय

सञ्चालि प्रकृया

•

कायगिम सं र्ालिको लातर् र्ैरिाफामुलक विद्यालयहरुबाट प्रस्ताि मार् र्िे

•

प्रस्ताि पेि भएका विद्यालयहरु छिौटको लातर् सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पेि र्िे

•

छिौट भई आएका विद्यालयहरुसं र्MOU(समझदारी पर)र्री कायगिम सं र्ालि र्िे

•

स्िीकृत इजस्टमेट, ड्रइङ, तििाइि अिुसार विद्यालय व्यिस्थापि सतमतत माफगत तिमागण कायग
सम्पन्न र्िे ।

सञ्चालि र्िे अितध

आि २०७८/७९ को प्रथम/दोस्रो/तेस्रो र्ौमातसक

बिेट बाुँिफाट

PLMISअिुसार

सन्त्दभग सामग्री

सािगितिक खररद ऐि, २०६३ र तियमािली,२०६४ र कणागली प्रदे ि आतथगक कायगवितध ऐि,२०७४ र
कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५ तथा अन्त्य सम्बजन्त्धत िीतत तियमहरु ।

अिुर्मि सूर्क

प्रर्तत प्रततिेदि ।
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छारिृजत्त कायगिम:
१.

िि आन्त्दोलि र िियुि िवहदका सन्त्तततको लातर् उच्र् जिक्षा छारिृजत्तः

कृयाकलाप सं केतः २.७.१३.१२६
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

िि आन्त्दोलि र िियुि िवहदका सन्त्तततको लातर् उच्र् जिक्षाअध्ययिको अिसर सुतिजित र्िग प्रदे ि
सरकारबाट सञ्चातलत छारिृजत्त कायगिम

।

उद्देश्य

िि आन्त्दोलि र िियुि िवहदका सन्त्तततको लातर् उच्र् जिक्षाअध्ययिसहायता

अपेजक्षत प्रततफल

िि आन्त्दोलि र िियुि िवहदका सन्त्तततले उच्र् जिक्षा अध्ययिका लातर् छारिृजत्त प्राप्त र्रे का हुिेछि

कायागन्त्ियि र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय

सञ्चालि प्रकृया

•

प्रदे ि सरकारबाट स्िीकृत एवककृतछारिृतत वितरण तथा व्यिस्थापि कायगवितध अिुसार वितरण र्िे

बिेट बाुँिफाट

PLMBIS अिुसार

समय अितध

दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक

सन्त्दभग सामग्री

सं घीय सरकार र प्रदे ि सरकारका प्रर्तलत ऐि कािूि, योििा दस्तािेि

अिुर्मि सूर्क

िततिा प्रकािि, लाभाजन्त्ित विद्याथी सं ख्या

२.

प्रदाि र्िुग

प्रावितधक छोरी बुहारी छारिृजत्त (३ बर्े तिप्लोमा/प्रिीणता प्रमाण पर िा सो सरह):

कृयाकलाप सं केतः ७.२.३.२
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २७२११

कणागली प्रदे ि तभर स्थायी रुपमा बसोिास र्रीरहेका छोरीबुहारीलाई प्रावितधक ३ िर्े तिप्लोमा/प्रविणता
प्रमाणपर िा सो सरहको प्रावितधक विर्यको अध्ययिमा सहयोर् पुग्िे र्री जिक्षामा समािेिी र

सहभातर्तामुलक पहुुँर् स्थावपत र्िे प्रयोििका लातर्कणागली प्रदे ि सरकारबाट सञ्चातलत कायगिम ।
उद्देश्य

प्रावितधक विर्यको अध्ययिमा छोरी बुहारीको पहुुँर् अतभबृवि र्िुग

अपेजक्षत प्रततफल

प्रावितधक विर्यको अध्ययिमा छोरी बुहारीको पहुुँर् अतभबृवि भएको हुिेछ

कायागन्त्ियि र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय / सामाजिक विकास कायागलयहरू

सञ्चालि प्रकृया

•

प्रदे ि सरकारबाट स्िीकृत एवककृतछारिृतत वितरण तथा व्यिस्थापि कायगवितध अिुसार वितरण र्िे
।

बिेट बाुँिफाट

PLMBIS अिुसार

समय अितध

दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक

सन्त्दभग सामग्री

प्रर्तलत ऐि कािूि

अिुर्मि सूर्क

िततिा प्रकािि, लाभाजन्त्ित विद्याथी सं ख्या

३.

उच्र् जिक्षा दतलत छारिृजत्त

कृयाकलाप सं केतः ७.२.३.३
पररर्य

खर्ग जिर्गकः

२७२११

कणागली प्रदे ि तभरका दतलत विद्याथीलाई उच्र् जिक्षा अध्ययिमा सहयोर् पुग्िे र्री जिक्षामा समािेिी र
सहभातर्तामुलक पहुुँर् स्थावपत र्िे प्रयोििका लातर् प्रदे ि सरकारबाट सञ्चातलत कायगिम ।
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उद्देश्य

दतलत विद्याथीको उच्र् जिक्षामा पहुुँर् सुतिजित र्िुग

अपेजक्षत प्रततफल

दतलत विद्याथीको उच्र् जिक्षामा पहुुँर् सुतिजित भएको हुिेछ

कायागन्त्ियि र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय / सामाजिक विकास कायागलय

सञ्चालि प्रकृया

प्रदे ि सरकारबाट स्िीकृत एवककृतछारिृतत वितरण तथा व्यिस्थापि कायगवितध अिुसार वितरण

•

र्िे ।
बिेट बाुँिफाट

PLMBIS अिुसार

समय अितध

दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक ।

सन्त्दभग सामग्री

प्रर्तलत ऐि कािूि

अिुर्मि सूर्क

छारबृजत्त छिौटको मापदण्ि ।िततिा प्रकािि ।लाभाजन्त्ित विद्याथी सं ख्या ।

४.

उच्र् जिक्षा अपाङ्ग छारिृजत्त

कृयाकलाप सं केतः ७.२.३ .४
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २७२११

कणागली प्रदे ि तभरका अपाङ्गता भएका तबद्याथीलाई उच्र् जिक्षा अध्ययिमा सहयोर् पुग्िे तथा जिक्षामा

समािेिी र सहभातर्तामुलक पहुुँर् स्थावपत र्िे प्रयोििका लातर् प्रदे ि सरकारबाट सं र्ातलत कायगिम रहेको
छ ।

उद्देश्य

अपाङ्गता भएका तबद्याथीको उच्र् जिक्षामा पहुुँर् सुतिजित र्िुग

अपेजक्षत प्रततफल

अपाङ्गता भएका विद्याथीको उच्र् जिक्षामा पहुुँर् सुतिजित भएको हुिछ
े

कायागन्त्ियि र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय / सामाजिक विकास कायागलयहरू

सञ्चालि प्रकृया

•

प्रदे ि सरकारबाट स्िीकृत एवककृतछारिृतत वितरण तथा व्यिस्थापि कायगवितध अिुसार वितरण र्िे
।

बिेट बाुँिफाट

PLMBISअिुसार

समय अितध

दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक

सन्त्दभग सामग्री

सं घीय सरकार र प्रदे ि सरकारका प्रर्तलत ऐि कािूि, योििा दस्तािेि

अिुर्मि सूर्क

छारबृजत्त छिौटको मापदण्ि । िततिा प्रकािि । लाभाजन्त्ित विद्याथी सं ख्या ।

५.

आधारभूत तथा माध्यतमक जिक्षामा र्ररब तथा िेहेन्त्दार छारिृजत्तका लातर् सािगितिक तििी साझेदारी कायगिम

कृयाकलाप सं केतः ७.२.३.७

खर्ग जिर्गकः २७२११

पररर्य

आधारभूत तथा माध्यतमक जिक्षामा र्रीब तथा िेहेन्त्दार विद्याथीका लातर्

प्रदे ि सरकारबाट सािगितिक िीजि

उद्देश्य

आधारभूत तथा माध्यतमक जिक्षामा र्रीब तथा िेहेन्त्दार विद्याथीको सािगितिक िीजि साझेदारी कायगिम

साझेदारी मोिेलमा िीजि िैजक्षक संस्थाहरुसुँर् सहकायग र्री सहायता प्रदाि र्ररिे छारिृजत्त कायगिम ।

माफगत िैजक्षक र्ुणस्तर सुधार र्िुग
अपेजक्षत प्रततफल

र्रीब तथा िेहेन्त्दार िैजक्षक र्ुणस्तर सुधार भएको हुिेछ

कायागन्त्ियि र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय

सञ्चालि प्रकृया

•

प्रदे ि सरकारबाट स्िीकृत एवककृतछारिृतत वितरण तथा व्यिस्थापि कायगवितध अिुसार वितरण र्िे
।
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बिेट बाुँिफाट

PLMBISअिुसार

समय अितध

दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक

सन्त्दभग सामग्री

सं घीय सरकार र प्रदे ि सरकारका प्रर्तलत ऐि कािूि, योििा दस्तािेि

अिुर्मि सूर्क

छारिृजत्त छिौटको मापदण्ि, िततिा प्रकािि र लाभाजन्त्ित विद्याथी संख्या ।

६.

उच्र् जिक्षा िेहेन्त्दार छारबृजत्त

कृयाकलाप सं केतः ७.२.५.१३
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २७२११

कणागली प्रदे िका िेहेन्त्दार विद्याथीको लातर् उच्र् जिक्षाअध्ययिको अिसर सुतिजित र्िगका लातर् प्रदे ि
सरकारबाट सञ्चातलत छारिृजत्त कायगिम

।

उद्देश्य

कणागली प्रदे िका िेहेन्त्दार विद्याथीको लातर् उच्र् जिक्षाअध्ययिका लातर् सहायता

अपेजक्षत प्रततफल

कणागली प्रदे िका िेहेन्त्दार विद्याथीले उच्र् जिक्षा प्राप्त र्रे का हुिेछि्

कायागन्त्ियि र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय

सञ्चालि प्रकृया

•

प्रदाि र्िुग

प्रदे ि सरकारबाट स्िीकृत एवककृतछारिृतत वितरण तथा व्यिस्थापि कायगवितध अिुसार वितरण र्िे
।

बिेट बाुँिफाट

PLMBISअिुसार

समय अितध

दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक

सन्त्दभग सामग्री

सं घीय सरकार र प्रदे ि सरकारका प्रर्तलत ऐि कािूि, योििा दस्तािेि

अिुर्मि सूर्क

छारबृजत्त छिौटको,िततिा प्रकािि र लाभाजन्त्ित विद्याथी सं ख्या ।

७.

उच्र् जिक्षा तसमान्त्तकृत तथा लोपुन्त्मुख िर्ग छारबृजत्त

कृयाकलाप सं केतः ७.२.५.१४

खर्ग जिर्गकः २७२११

कणागली प्रदे िका तसमान्त्तकृत तथा लोपुन्त्मुख िर्गका विद्याथीको लातर् उच्र् जिक्षाअध्ययिको अिसर सुतिजित

पररर्य

र्िगका लातर् प्रदे ि सरकारबाट सञ्चातलत छारिृजत्त कायगिम

।

कणागली प्रदे िका तसमान्त्तकृत तथा लोपुन्त्मुख िर्गका विद्याथीको लातर् उच्र् जिक्षाअध्ययिका लातर् सहायता

उद्देश्य

प्रदाि र्िुग ।
अपेजक्षत प्रततफल

कणागली प्रदे िका तसमान्त्तकृत तथा लोपुन्त्मुख िर्गका विद्याथीले उच्र् जिक्षा प्राप्त र्रे का हुिेछि्

कायागन्त्ियि र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय

सञ्चालि प्रकृया

•

प्रदे ि सरकारबाट स्िीकृत एवककृतछारिृतत वितरण तथा व्यिस्थापि कायगवितध अिुसार वितरण र्िे
।

बिेट बाुँिफाट

PLMBISअिुसार

समय अितध

दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक

सन्त्दभग सामग्री

सं घीय सरकार र प्रदे ि सरकारका प्रर्तलत ऐि कािूि, योििा दस्तािेि

अिुर्मि सूर्क

छारिृजत्त छिौटको मापदण्ि । िततिा प्रकािि । लाभाजन्त्ित विद्याथी सं ख्या ।

८.

जर्वकत्सा, इजन्त्ितियररङ, कृवर् र भेटेिरी उच्र्जिक्षा छारबृजत्त
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कृयाकलाप सं केतः ७.२.६.२
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २७२११

कणागली प्रदे ितभर प्रवितधमा पहुुँर् विस्तारका लातर् आिश्यक जर्वकत्सा, इजन्त्ितियररङ, कृवर् र भेटेिरी क्षेरमा
प्रावितधक िििजक्त आपुततग र्िे उद्देश्यका साथ उच्र् प्रावितधक जिक्षा अध्ययिका लातर् विद्याथीलाई आतथगक
सहायता प्रदाि र्िे र्री सं र्ातलत कायगिम ।

उद्देश्य

प्रदे िका लातर् आिश्यक उच्र् प्रावितधक िििजक्त उत्पादि र्िुग ।

अपेजक्षत प्रततफल

स्थािीय तहमा उच्र् तहको प्रावितधक िििजक्त उत्पादि भएको हुिेछ ।

कायागन्त्ियि र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय

सञ्चालि प्रकृया

•

प्रदे ि सरकारबाट स्िीकृत एवककृतछारिृतत वितरण तथा व्यिस्थापि कायगवितध अिुसार वितरण र्िे
।

बिेट बाुँिफाट

PLMBISअिुसार

समय अितध

दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक ।

सन्त्दभग सामग्री

सं घीय सरकार र प्रदे ि सरकारका प्रर्तलत ऐि कािूि, योििा दस्तािेि

अिुर्मि सूर्क

छारिृजत्त छिौटको मापदण्ि, िततिा प्रकािि र लाभाजन्त्ित विद्याथी संख्या ।
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२. युिा तथा खेलकुद
१.

युिा ििप्रितगि केन्त्र अतभमुखीकरण कायगिम (खेलकुद तथा अततररक्त वियाकलाप)

कृयाकलाप सं केतः २.७.१४.१६

खर्ग जिर्गकः २२५२२

कणागली प्रदे िका युिालाई समय सापेक्ष ज्ञाि, सीप र प्रवितधबाट प्रततष्प्रधी बिाउदै सूर्िा प्रवितध ,कृवर् ,उिाग

पररर्य

ु तभर रोिर्ारीको
,स्िास्थ्य ,पयगटि, जिक्षा, उद्योर् र विविध क्षेरका िारे मा िविि सोर्को विकास र्राइ मुलक
सृििाको सं िाहक बिाइ दे ि विकासमा लर्ाउिकालातर्युिा ििप्रितगि केन्त्र स्थापिा र्िुग पूिग र्ररिे
कायगिम िै युिा ििप्रितगि केन्त्र अतभमुखीकरण (खेलकुद तथा अततररक्त वियाकलाप) कायगिम हो।
प्रदे िमा युिा विकासको एवककृत केन्त्र स्थापिामा सहयोर् पुयागउि रावष्ट्रय र प्रादे जिक प्राथतमकता

उद्देश्य

बमोजिम

युिामा सकारात्मक भाििाको विकास र्री केन्त्र स्थापिा तथा पररर्ालि कायगमा अग्रसर ििाउिु।
अपेजक्षत प्रततफल

कणागली प्रदे िका लजक्षत युिाहरूमा सकरात्मक भाििा विकास भइ युिा ििप्रितगि केन्त्र स्थापिा तथा
पररर्ालि र्िग अग्रसर भएको हुिे ।

कायागन्त्ियि र्िे

सामाजिक विकास मन्त्रालय

सञ्चालि प्रकृया

•

कायगिम सं र्ालिको TOR तथा मापदण्ि तिमागण र्िे।

•

TOR तथा मापदण्िकोआधारमा कायगिमको सञ्चालि, समन्त्िय र सहजिकरणमा सामाजिक विकास
मन्त्रालयले सं र्ालि र्िे।

सञ्चालि र्िे अितध

पवहलो/दास्रो र्ौमातसक तभर

बिेट बाुँिफाुँि

रु. ५ लाख मार ।
कणागली खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५/रावष्ट्रय युिा पररर्द्ले ििाएका कायगिम मापदण्ि तथा तिदे जिका

अिुर्मि सूर्क
२.

कायगिम सञ्चालि तथा पृष्ठपोर्ण सवहतको विस्तृत प्रततिेदि ।

युिा परामिग तथा मार्गदिगिका लातर् सहिीकरण

(खेलकुद तथा अततररक्त वियाकलाप)

कृयाकलाप सं केतः २.७.१४.४९
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

कणागली प्रदे िका युिाहरुलाई रावष्ट्रय विकासको मुल प्रिाहमा समावहत र्िे मुख्य उदे श्यका साथ वितभन्न

सामाजिक विकृतत, लार्ू और्ध दुब्यगसि, कुलत तथा अन्त्य समस्यालाई परामिगका माध्यमबाट युिाकािीर्
पुयागइ त्यसलाई न्त्युिीकरण र्दै लैिाि तय र्रीएको सर्ेतिा मुलक कायगिम हो ।
सामाजिक विकृतत र रावष्ट्रय समस्याको न्त्युतिकरण तथा दे ि विकास र समाि रुपान्त्तरणमा युिाहरुको

उद्देश्यः

सहभातर्ता मुलक भुतमका विकास र्िे ।
अपेजक्षत प्रततफल

सकारात्मक सोर्का साथ कणागली प्रदे िका लजक्षत युिाहरु समाजिक रूपान्त्तरणकालातर्पररर्ातलत हुि सक्षम
हुिछ
े ि।

कायागन्त्ियि र्िे

सामाजिक विकास मन्त्रालय

सञ्चालि प्रकृया

वितभन्न क्षेरमा आिि युिाहरुको सहभातर्ता तथा

उपजस्थततमा प्रदे िको रािधािी सुखेतमा यो कायगिम

सं र्ालि हुिेछ।
सञ्चालि र्िे अितध

स्िीकृत कायगयोििाको आधारमा दोस्रो र्ौमातसक तभर ।

बिेट बाुँिफाट

रु.३ लाख मार।

सन्त्दभग सामग्री

कणागली खर्ग मापदण्ि २०७५, रावष्ट्रय युिा पररर्दले ििाएका कायगिम सं र्ालि र्ाइि लाइि ।

अिुर्मि सूर्क

कायगिममा युिाहरुको सहभातर्ता/ फोटोहरु/उपजस्थतत हाजिरी सवहतको प्रततिेदि

३.

खेलकुद सञ्चालि तिदे जिका,युिाऐि,तियमािली,तियम, कायगवितध तिमागण(खेलकुद तथा अततररक्त)

कृयाकलाप सं केतः २.७.१४.५०

खर्ग जिर्गकः २२५२२
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सामाजिक विकास मन्त्रालयले युिा तथा खेलकुदका क्षेरमा आिश्यक पिे ऐि तियम तियमािली कायगवितध

पररर्य

तिदे जिका तिमागण तथा बिेका दस्तािेिहरुको समसामवयक सं िोधि र अध्याविधक कायग र्िग यो कायगिम
तय र्ररएकोछ।
उद्देश्य

युिा तथा खेलकुदका क्षेरमा आिश्यक पिे ऐि तियम तियमािली कायगवितध तिदे जिका तिमागण र्िे

अपेजक्षत प्रततफल

युिा तथा खेलकुदका क्षेरमा आिश्यक पिे ऐि तियम तियमािली कायगवितध तिदे जिका तिमागण हुिे

कायागन्त्ियि र्िे

सामाजिक विकास मन्त्रालय

सञ्चालि प्रकृया

सामाजिक विकास मन्त्रालयको तिणगयअिुसार मस्यौदा सतमतत र्ठि र्री सम्बजन्त्धत कािुिी दस्तािेिको
प्रारजम्भक मस्यौदा तयार र्िे,सरोकार पक्ष बीर् छलफल र्राउिे र मन्त्रालयमा अजन्त्तम छलफल र्री
स्िीकृततका लातर् सम्बजन्त्धत तिकायमा तोवकएको प्रवकया अिुसार अर्ािी बढाउिे ।

सञ्चालि र्िे अितध

आ.ि. २०७८/७९ को प्रथम, दोश्रो र तेश्रो र्ौमातसक तभर

बिेट बाुँिफाट

रु.३ लाख मार।

सन्त्दभग सामग्री

युिातथा खेलकुदका क्षेरमा आिश्यक पिे ऐि तियम तियमाितल कायगवितध तिदे जिकासुँर् सम्बजन्त्धत पुरािा

अिुर्मि सूर्क

युिा तथा खेलकुद क्षेरसुँर् सम्बजन्त्धत तिुम
ग ा र्ररएका कािूिी मस्यौदा तथा स्िीकृत दस्तािेिहरु

४.

दस्तािेि/कणागली प्रदे ि खर्ग मापिण्ि तिदे जिका २०७५

युिाका लातर् विज्ञाि तथा प्रवितध प्रििगि कायगिम सहिीकरण(खेलकुद तथा अततररक्त)

कृयाकलाप सं केतः २.७.१४.५२
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

बैज्ञातिक खोि, अध्ययि, सिेक्षण, अिुसन्त्धाि कायगप्रतत कणागली प्रदे िमा रहेका युिाहरुलाई प्रोत्सावहत र्री
उक्त कायगिमको प्रभािकाररता सम्बन्त्धमा प्रर्ारप्रसार र्िग प्रबगधििात्मक रुपमा तयार र्ररएको कायगिम हो
।तबिेर्र्रर कणागली प्रदे िका विलक्षण क्षमता भएका िाल तथा युिा िैज्ञातिक हरुका लातर् विज्ञािका क्षेरमा
भएका ियाुँ खोिी तथा आविष्कारका तिजम्त सहिीकरण तथा प्रोत्साहिका लातर् यो कायगिमको मुल लक्ष
हो।

उद्देश्य

कणागली प्रदे िमा बैज्ञातिक खोि, अध्ययि, सिेक्षण, अिुसन्त्धाि कायगप्रतत युिालाई उत्प्रेररतर्री ज्ञाि विज्ञािका
क्षेरमा प्रोत्साहि सवहत सहयोर् र्िे।

अपेजक्षत प्रततफल

एकल िा अन्त्य तिकाय तथा सं स्थाको साझेदारीमा प्रदे ि स्तरीय युिा िैज्ञातिक हरुको सम्मेलि र्ररएको
हुिेछ।

कायागन्त्ियि र्िे
सञ्चालि प्रकृया

सामाजिक विकास मन्त्रालय
•

सामाजिक विकास मन्त्रालयले अन्त्य तिकाय तथा सं स्थाको सहकायगमा कणागली प्रदे िका विद्यालय
तभर तथा बावहर रहेका १६ दे जख ४०

बर्गका युिामा र्ुजम्सएर रहेका युिाका तसिगिा, सूर्िा

तथा विज्ञाि प्रवितधमा र्रे का आविष्कारहरुको सािगितिक सुर्िा तथा परार्ार र्री प्रदे ि स्तररय
कायगिाला सं र्ालिका लातर् िामािली छिौट र्िे र युिाका ज्ञाि, सीप तथा आविष्कार र
सुर्िालाई पुरस्कृत प्रोत्साहि तथा सहयोर् र्री कायागन्त्ियि र्िे र्राउिे
•

रावष्ट्रय युिा पररर्दका युिा िैज्ञातिक कायगिम सं र्ालि कायगविधी अिुसार कायगिम सं र्ालि र्िे

सञ्चालि र्िे अितध

आ.ि. २०७८/७९ को प्रथम, दोश्रो र तेश्रो र्ौमातसक तभर

बिेट बाुँिफाट

रु.६ लाख मार।

सन्त्दभग सामग्री

रावष्ट्रय युिा पररर्दका युिा िैज्ञातिक कायगिम सं र्ालि कायगविधी /अन्त्य तियम तिदे जिका

अिुर्मि सूर्क

युिा िैज्ञातिक प्रदे ि स्तरीय सम्मेलि सं र्ालि भएको हुिे।

५.

युिा ददिि तथा महोत्सिः (खेलकुद तथा अततररक्त वियाकलाप)

कृयाकलाप सं केतः २.७ .१४ .५३
पररर्य

खर्ग जिर्गकः

२२५२२

कणागली प्रदे िमा अन्त्तरावष्ट्रय युिा ददिस तथा अन्त्य रावष्ट्रय तथा अन्त्तरावष्ट्रय ददिसको आयोििा र्िग,उक्त
ददिसका ददिमा युिा पररर्ालि र्रर स्ियंसेिकीय कायग माफगत सकारात्मक भाििा िर्ाउि यो कायगिम
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राजखएको छ ।
उद्देश्य

युिाहरुमा भाईर्ारा र स्ियंसेिकीय भाििा िर्ाइ युिा ददिि मिाउिे ।

अपेजक्षत प्रततफल

युिा ददिि तथा खेल महोत्सि सम्िजन्त्ध कायगिम सं ञ्लर्ाि भएको हुिेछ ।

कायागन्त्ियि र्िे

सामाजिक विकास मन्त्रालय

सञ्चालि प्रकृया

•

मन्त्रालयको तिणगय अिुसार वितभन्न मन्त्रालय तथा सम्बि तिकायसं र् समन्त्िय र्िे ।

•

तोवकएको तमततमा तिधागररत कायगिम अिुसार ददिस तथा महोत्सि मिाउिे ।

•

कायगिम सम्पन्न भइसके पतछ प्रततिेदि पेि र्िे ।

सञ्चालि र्िे अितध

आ.ि. २०७८ अन्त्तरावष्ट्रय युिा ददििको ददि।

बिेट बाुँिफाुँि

रु.१ लाख मार।

सन्त्दभग सामग्री

सािगितिक खररद ऐि, २०६३ तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५

अिुर्मि सूर्क

युिा ददिि सं र्ालि भएको प्रततिेदि प्राप्त हुिे ।

६.

युिा सहुतलयतपूण ग किागका सहजिकरणका लातर् उद्यमजिलता तथा वितीय साक्षरता तातलमका लातर् सहकायग(खेलकुद तथा

अततररक्त वियाकलाप)
कृयाकलाप सं केतः २.७ .१४ .५४
पररर्य

खर्ग जिर्गकः

२२५२२

ज्ञाि सीप र दक्षता भएका उत्प्रेररत युिाहरुलाई दे ि तभरै स्िरोिर्ाररको अिसर अिलम्बि र्िे िेपाल
सरकारको सहुतलयत पुणग व्यिस्थाका सम्बन्त्धमा वितभन्न उद्यम तथा रोिर्ारका क्षेरमा युिाहरुका लातर्
िैङकहरुले प्रदाि र्िे ऋण लर्ािी तथा किाग सम्बन्त्धमा युिा/युितीलाई िािकारी ददिे तथा स्िरोिर्ार हुि
आतथगक सरकारी तथा विजत्तय सहयोर्मा पहुुँर् पुयागउिे उद्देश्यले कायगिम राजखएको छ ।

उद्देश्य

उद्यम तथा स्िरोिर्ार उन्त्मुख युिा लातर् सरकार तथा िैङक रविजत्तय सुंथाहरुले सहुतलयतपुणग किाग/ऋण तथा
अिुदाि प्राप्त र्िग सहजिकरण र्री आधारभूत ज्ञाि सीप बारे िािकारी ददि ।

अपेजक्षत प्रततफल

विजत्तय सं स्था र युिाका क्षेरमा कृयाजिल सं स्थाको सहकायगमा सहुतलयतपूणग किाग तथा अिुदाि सहिीकरण
उद्यमजिलता तथा वित्तीय सक्षरता कायगिम सञ्चालि हुिे

कायागन्त्ियि र्िे

सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्त्ियमा विजत्तय सं स्था तथा युिाका क्षेरमा कृयाजिल सं स्थाहरु

सञ्चालि प्रकृया

•

मन्त्रालयको तिणगय अिुसार कृवर्,पिुपालि,फलफुल खेती उद्योर् पयगटि लर्ाएत वितभन्न रोिर्ारीका
क्षेरहरुको पवहर्ाि र्रर युिालाई व्यिसावयक ििाउिका लातर् सहुतलयतपुणग किाग तथा अिुदाि प्रदायक
वित्तीय सं स्थाहरु विपजक्षय िातागको माध्यमबाट सहकायगका लातर् छिोट र्ररिे,

•

रोिर्ार र परामिग प्रलायक युिासं र् सम्िि सं स्था माफगत समन्त्िय र परार्ार र्रे र कायगिमका लातर् युिा
सहभार्ी छिोट कायगमा सहयोर् मार् र्िे,

•

प्रदे िका सफल युिा व्यिसावयहरु प्रदे िको रािधािी सुखेतमा रहेका युिा रोिर्ारका क्षेरमा लर्ािीमा
सहभार्ी भै िैङ्क तथा विजत्तय सं स्थाहरुलाई स्रोतव्यक्तीका रुपमा पररर्ालि र्रीिेछ ।

•
सञ्चालि र्िे अितध

आ.ि. २०७८ दोस्रो र्ौमातसक मा यो काम समपन्न भइसकेको हुिछ
े ।

बिेट बाुँिफाुँि

रु.३ लाख मार।

सन्त्दभग सामग्री

सािगितिक खररद ऐि, २०६३ तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५

अिुर्मि सूर्क

कायगिालाको कायगिम सम्पन्न प्रततिेदि,फोटोहरु प्राप्त हुिे ।

७.

कायगिम अिुर्मि तथा स्थलर्त सहजिकरण कायगिम (खेलकुद तथा अततररक्त वियाकलाप)

कृयाकलाप सं केतः २.७ .१४ .५९
पररर्य

खर्ग जिर्गकः

२२५२२

सामाजिक विकास मन्त्रालय र अन्त्तरर्तका प्रदे ि खेलकुद पररर्द तथा जिल्ला खेलकुद सतमततबाट सञ्चातलत
वितभन्न कायगिमर्त र्ततवितधको कायागव्ियिको अिस्था समयमै पत्तालर्ाई आिश्यकताका आधारमा सुधार
र्िगका लातर् कायगिम अिुर्मि तथा स्थलर्त सहजिकरण कायगिम राजखएको हो ।

उद्देश्य

कायगिम कायागन्त्ियिको स्थलर्त अिुर्मिबाट कायगन्त्ियिको िास्तविक अिस्था पत्ता लर्ाइ तत्काल सुधार र्िग
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र ददघगकालीि योििा तिमागणमा पृष्ठपोर्ण ददि ।
अपेजक्षत प्रततफल

मन्त्रालय र मतहातका तिकायका युिा तथा खेलकुद क्षेरका कायगिमहरु समय सापेक्ष सुधार हुिे।

कायागन्त्ियि र्िे

सामाजिक विकास मन्त्रालय

सञ्चालि प्रकृया

•

मन्त्रालयको तिणगय अिुसार अिुर्मि साधाि तिमागण र्िे र कायगिम कायगन्त्ियिको तसलतसलामा सम्बन्त्धीत
क्षेरका कायगरत िििजक्त खटाई अिुर्मि र्राउिे र पृष्ठपोर्णको माध्यमबाट र्ालु तथा भािी कायगिममा
सुधार ल्याउिे ।

सञ्चालि र्िे अितध

आ.ि. २०७८ तेस्रो र्ौमातसकमा सम्म

बिेट बाुँिफाुँि

रु.३ लाख मार।

सन्त्दभग सामग्री

सािगितिक खररद ऐि, २०६३ तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५

अिुर्मि सूर्क

अिुर्मि प्रततिेदि,फोटोहरु प्राप्त हुिे ।

८.

तिरन्त्तर र्ालु हुिे छ ।

युिा स्िरोिर्ार परामिग सेिा (खेलकुद तथा अततररक्त वियाकलाप)

कृयाकलाप सं केतः २.७ .१४ .६१

खर्ग जिर्गकः

२२५२२

पररर्य

कणागलीका युिालाई स्िरोिर्ारीमाआकर्गण िढाउिे उदे श्यले युिामा रहेको ज्ञाि सीपमा आधुतिक प्रवितध र

उद्देश्य

युिाहरुमाझ स्िदे िमा रहेका रोिर्ारीको अिसर रउिीहरुमा रहेका ज्ञािसीप एउटै थलोबाट उिार्र र्री

बिारसुँर् िोिेर पेिा व्यिसायको क्षेरमा परामिग सेिा प्रादाि र्िग यो कायगिम राजखएको छ ।
स्िरोिर्ार बन्न उत्प्रेररत र्िु।
ग

अपेजक्षत प्रततफल

यस प्रदे िका लजक्षत युिाका ज्ञािसीप उिार्र भै स्िरोिर्ारतफग उत्प्रेररत उन्त्मुख हुिे ।

कायागन्त्ियि र्िे

सामाजिक विकास मन्त्रालय

सञ्चालि प्रकृया

•

मन्त्रालयको तिणगय अिुसार कृवर्,पिुपालि,फलफुल खेती उद्योर् पयगटि लर्ाएतवितभन्न रोिर्ारीका
क्षेरहरुको पवहर्ाि र्रर युिालाई व्यिसावयक ििाउिका लातर् यो कायगिम परामिगका माध्यमबाट
सं र्ालि र्ररिे,

•

रोिर्ार र परामिग प्रदायक युिासुँर् सम्िि सं स्था माफगत समन्त्िय र परार्ार र्रे र कायगिमका लातर् युिा
सहभातर् छिोट कायगमा सहयोर् मार् र्िे,

•

प्रदे िका सफल युिा व्यिसावयहरुलाई यो कायगिममा स्रोतव्यजक्तका रुपमा सहभार्ी र्राउिे

सञ्चालि र्िे अितध

आ.ि. २०७८ दोस्रो र्ौमातसक तभर

बिेट बाुँिफाुँि

रु.३ लाख मार।

सन्त्दभग सामग्री

सािगितिक खररद ऐि, २०६३ तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५

अिुर्मि सूर्क

कायगिालाको कायगिम समपन्न प्रततिेदि,फोटोहरु प्राप्त हुिे ।

९.

खेल तथा खेलकुद कायगिम सहयोर्(खेलकुद तथा अततररक्त वियाकलाप)

कृयाकलाप सं केतः २.७ .१४ .६५
पररर्य

खर्ग जिर्गकः

२२५२२

कणागली प्रदे िलाई खेलकुलका क्षेरबाट जर्िाउिका लातर् खेलकुद कायगिम सं र्ालि र्िे सं घ,सं स्था तथा
खेलकुद क्लिहरुलाई खेल सामाग्री

सहयोर् र्िे उदे श्यले यो कायगिम तय र्ररएको।

उद्देश्य

खेलकुदको विकास तथा सहयोर् र्िे।

अपेजक्षत प्रततफल

खेलकुद कायगिमहरु सं र्ालि भएको हुिेछ ।

कायागन्त्ियि र्िे

सामाजिक विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास कायागलयहरू

सञ्चालि प्रकृया

•
•
•

खेलकुदको क्षेरमा कायगरत सं घ संस्था तथा ब्यजक्तबाट मार् सं कलि र्िे ।

खेलकुदको क्षेरमा तबकास पुयागउिे सं स्था, खेलािी र ब्यजक्तलाई सहयोर् पुयागउिे ।

सामाजिक विकास कायागलयले प्राप्त बिेट अिुसारको रकम प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द्को तिणगयािुसार
प्रर्तलत कािूि अिुसार खर्ग र्िे व्यिस्था तमलाउिे ।

सञ्चालि र्िे अितध

आ.ि. २०७८/०७९ पवहलो,दोस्रो,तेस्रो र्ौमातसकतभर
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बिेट बाुँिफाुँि

रु.९ लाख मार।

सन्त्दभग सामग्री

सािगितिक खररद ऐि, २०६३ तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५

अिुर्मि सूर्क

खेलकुद सञ्चालि कताग सम्बजन्त्धत सं स्थाले कायगिमको प्रततिेदि पररर्द माफगत मन्त्रालयमा पेि र्िे, खेलकुद
कायगिम सम्पन्न प्रततिेदि,फोटोहरु आदद प्राप्त हुिे ।

१०. खेलकुदका लातर् खेल सामाग्री सहयोर् कायगिम (खेलकुद तथा अततररक्त वियाकलाप)
कृयाकलाप सं केतः २.७ .१४ .६६
पररर्य

खर्ग जिर्गकः

२२५२२

कणागली प्रदे ि तभर खेलकुलका क्षेरमा सं स्थार्त रुपमा आबिरवह खेलकुद कायगिम सं र्ालि र्िे सं घ,सं स्था
तथा खेलकुद कायगिम र्लाउिे क्लिहरुलाई खेलकुद

सामग्री

सहयोर्।

उद्देश्य

खेलकुदको विकास तथा खेलकुद सं र्ालि र्िग सं स्थाहरुलाई खेल समाग्री सहयोर् र्िे।

अपेजक्षत प्रततफल

वितभन्न खेलकुद सम्बि सं स्थाले खेलकुद समाग्री प्राप्तर्रर कायगिमहरु सं र्ालि र्रे का हुिेछि ।

कायागन्त्ियि र्िे

सामाजिक विकास मन्त्रालय

सञ्चालि प्रकृया

•

खेलकुदको क्षेरमा कायगरत सं घ संस्था तथा ब्यजक्तबाट आएको मार्को आधारमा तबबरण सं कलि र्िे ।

•

प्रदे ि तथा जिल्लामा रहेका

खेलकुद र्ततवितध सं र्ालि र्िे जिल्ला खेलकुद विकास सतमतत,खेल सम्िि

क्लिहरुको खेलकुद सामाग्री मार्को तिणगय तथा तसफाररिका आधारमा मन्त्रालयले सम्िजन्त्धत सं स्थालाई
खेलकुद सामग्री तथा अन्त्यसहयोर्को र्िे,
सञ्चालि र्िे अितध

आ.ि. २०७८/०७९ पवहलो,दोस्रो,तेस्रो र्ौमातसक तभर

बिेट बाुँिफाुँि

रु.१० लाख मार।

सन्त्दभग सामग्री

सािगितिक खररद ऐि, २०६३ तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५

अिुर्मि सूर्क

वितरण र्ररएका खेलकुद समातग्र र कायगिम सम्पन्न प्रततिेदि,फोटोहरु

सवहतको कायगिमको प्रततिेदि

सम्बजन्त्धत पक्षले मन्त्रालयमा पेि र्िे,
११. युिाका िैज्ञातिकका लातर् सहयोर् (खेलकुद तथा अततररक्त वियाकलाप )
कृयाकलाप सं केतः २.७.१४.६७
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

कणागली प्रदे िका विलक्षण क्षमता भएका िाल तथा युिा िैज्ञातिक हरुका लातर् विज्ञािका क्षेरमा भएका ियाुँ
खोिी तथा आविष्कारका तिजम्त आतथगक सहयोर् तथा प्रोत्साहिका लातर् यो कायगिमको तय र्ररएको हो ।

उद्देश्य

युिा िैज्ञातिकका लातर् आतथगक सहयोर् प्रदाि तथा प्रोत्साहि र्िे ।

अपेजक्षत प्रततफल

युिा िैज्ञातिकका अिुसन्त्धाि तथा आविष्कारलाई सहयोर् पुग्िे प्रोत्साहिर्ररिे ।

कायागन्त्ियि र्िे

सामाजिक विकास मन्त्रालय

सञ्चालि प्रकृया

मन्त्रालयको सािगितिक सुर्िाको माध्यमबाट प्रदे िमा रहेका विलक्षण प्रततभाका धिी युिा िैज्ञातिकहरुलाई
उिीहरुको अिुसन्त्धाि तथा प्रयोर्िालामा र्ावहिे सामाग्रीको प्रस्तावित मार्का आधारमा मन्त्रालयले युिा
िैज्ञातिकलाई आतथगक सहयोर् प्रदाि र्िे।

सञ्चालि र्िे अितध

आ.ि. २०७८/७९ को प्रथम, दोश्रो र तेश्रो र्ौमातसक तभर ।

बिेट बाुँिफाट

रु.२ लाख मार।

सन्त्दभग सामग्री

रावष्ट्रय युिा पररर्दका युिा िैज्ञातिक कायगिम सं र्ालि कायगविधी /अन्त्य तियम तिदे जिका/कणागली खर्ग
मापदण्ि तिदे जिका २०७५

अिुर्मि सूर्क

युिा िैज्ञातिकका लातर् आतथगक सहयोर् भएको हुिे ।

१२. मुख्यमन्त्री कप खेलकुद (अन्त्य)
कृयाकलाप सं केतः २.७.२५.९७
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

प्रदे िस्तरीय खेलकुदका माध्यमबाट वितभन्न खेलका खेलािीहरुमा प्रततस्पधागको िातािरण सृििा र्री, खेलािीको
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क्षमता विकासको अिसर उपलब्ध र्राई, यहाुँका खेलािीहरु रावष्ट्रय तथा अन्त्तरावष्ट्रय स्तरका खेलकुद
ुँ पुयागउि र खेलकुदको विकासमा उच्र् प्राथतमकता ददि सरकार प्रमुखको
प्रततयोतर्तामा दक्षता सवहतको पहुर्
िाममा यो कायगिम तय र्ररएको हो ।
उद्देश्य

खेलकुद क्षेरको विकास र्िे।

अपेजक्षत प्रततफल

कणागली प्रदे िमा मुख्य मन्त्री कप खेलकुद कायगिम सं र्ालि हुिे।
दक्ष खेलािी उत्पादि हुिे।

कायागन्त्ियि र्िेः

सामाजिक विकास मन्त्रालय

सञ्चालि प्रकृयाः

•
•

मुख्य मन्त्री कप प्रततयोतर्ता प्रदे िस्तरमा अन्त्तरजिल्ला बीर् सञ्चालि हुिेछ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो कायगिम सं र्ालि र्िे र्राउिेछ र प्रदे ि खेलकुद पररर्दको
सहयोर् समेत तलि सक्िेछ ।

•

तोवकएको बिेट भन्त्दा बढी व्ययभार भएमा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट व्यिस्थापि र्ररिेछ ।

सञ्चालि र्िे अितध

आ.ि. २०७८/७९

दोस्रो र्ौमातसकअितधमा कायगिम सम्पन्न र्ररसक्िे ।

बिेट बाुँिफाट

रु.४० लाख मार।

सन्त्दभग सामग्रीः

खेलसम्बजन्त्ध ऐि, तियम, कायगवितध र तिदे जिका

अिुर्मि सूर्कः

प्रदे िमा मुख्यमन्त्री कप खेलकुद कायगिम सं र्ालि भएको हुिेछ।

।

१३. वितभन्न खेलकुद आयोििा, खेलािी प्रोत्साहि तथा सहयोर् (खेलकुद तथा अततररक्त वियाकलाप)
कृयाकलाप सं केतः २.७ .२५ .९९
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

कणागली प्रदे िलाई खेलकुदका माध्यमबाट रावष्ट्रय र अन्त्तरावष्ट्रय खेलकुद प्रततस्पधागहरूमा सहभार्ी र्राइ
प्रदे िमा सकृय उपजस्थतत र्राउि वितभन्न अिसरमा खेलकुद कायगिम सञ्चालि र्िग समय सापेक्ष रुपमा
प्रदे िस्तरमा उत्कृष्ट खेलािीहरूलाई प्रोत्साहि,खेल सामाग्री वितरण तथा

सहयोर् र्िग यो कायगिम तय

र्ररएको हो ।
उद्देश्य

प्रदे िस्तरीय तबतभन्न खेलकुद प्रततयोतर्ताको आयोििा र्िे र रावष्ट्रय अन्त्तरावष्ट्रयरुपमा ख्यातत प्राप्त र्िे
खेलािीहरूलाई प्रोत्साहि र्री खेलक्षेरमा प्रादे जिक र्ौरि बढाउिे ।

अपेजक्षत प्रततफल

खेलकुदको विकासमा सहयोर् पुग्िे र रावष्ट्रय अन्त्तरावष्ट्रय प्रततयोतर्ताहरूमा खेलािीहरू सहभार्ी हुिे

कायागन्त्ियि र्िे

सामाजिक विकास मन्त्रालय

सञ्चालि प्रकृया

•

खेलािीहरू तयार हुिे,खेलकुद सं स्थाले खेलकुद आयोििा र्दाग खेल सामाग्री प्राप्त र्रे को हुिे ।

खेलकुदको क्षेरमा कायगरत सं घ सं स्था तथा ब्यजक्तबाट आएको मार्को आधारमा तबबरण सं कलि र्िे
।
प्रदे ि तथा जिल्लामा रहेका

•

खेलकुद र्ततवितध सं र्ालि र्िे जिल्ला खेलकुद विकास सतमतत,खेल

सम्िि क्लिहरुको खेलकुद सामाग्री मार्को तिणगय तथा तसफाररिका आधारमा मन्त्रालयले सम्िजन्त्धत
सं स्थालाई

खेलकुद सामग्री तथा अन्त्य सहयोर्को र्िे ।

सञ्चालि र्िे अितध

आ.ि. २०७८/७९ को प्रथम, दोश्रो र तेश्रो र्ौमातसक तभर ।

बिेट बाुँिफाट

रु.९ लाख मार।

सन्त्दभग सामग्री

खेलकुद ऐि, तियमहरु, सािगितिक खररद ऐि, २०६३ कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका,२०७५

अिुर्मि सूर्क

खेल

सामाग्री वितरणको भपागइ,खेल सं ख्या र पुरस्कृत खेलािी संख्या र प्रततिेदि ।

१४. खेलकुद पूिागधार विकास (अन्त्य सािगितिक तिमागण)
कृयाकलाप सं केतः ११.४२२..४५
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

कणागली प्रदे िका प्रत्येक प्रादे जिक तििागर्ि क्षेरमा एक/एक िटा न्त्यूितम खेलकुद पूिागधारको विकास र्िग
यस आ.ि. २०७८।७९बाट खेल पूिागधार विकास तथा तिमागण कायगिम तय र्री सबै जिल्लामा बिेट
व्यिस्था र्ररएको छ ।
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उद्देश्य

कणागली प्रदे िका प्रत्येक प्रादे जिक तििागर्ि क्षेरमा न्त्यूितम खेलकुद पूिागधारको विकास र्िुग

अपेजक्षत प्रततफल

कणागली प्रदे िका प्रत्येक प्रादे जिक तििागर्ि क्षेरमा खेलकुद पूिागधारहरुको विकास भै सञ्चालिमा आउिे

कायागन्त्ियि र्िे

जिक्षा तबकास तिदे ििालय/ सामाजिक तबकास कायगलय

सञ्चालि प्रकृया

•

सामाजिक तबकास मन्त्रालयले मातहतका जिक्षा तबकास तिदे ििालय /सामाजिक तबकास कायागलय
को समन्त्ियमा योििा छिौट र्िे र छिौट भएकायोििाहरुको तियमािुसार सम्झौता र्रर
कायागन्त्ियि र्िे।

•

कणागली प्रदे िका प्रत्येक प्रादे जिकतििागर्ि क्षेरमा एक/एक िटा खेलकुदका पुिागधारहरु स्थापिा
र्िे ।

•
•

तबद्यालयमा रहेका खेलकुद पुिागधारका योििाहरुलाइ प्राथतमकता ददिे ।

आिश्यक्ता अिुसार अन्त्य स्थातिय तहमा पति खेलकुदका पुिागधार तिमागण र्िग सवकिेछ ।

सञ्चालि र्िे अितध

आि २०७८/७९ को प्रथम/दोस्रो/तेस्रो र्ौमातसक

बिेट बाुँिफाट

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामग्री

सािगितिक खररद ऐि, २०६३ र तियमािली,२०६४ र कणागली प्रदे ि आतथगक कायगवितध ऐि,२०७४ र
कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५ तथा अन्त्य सम्बजन्त्धत िीतत तियमहरु

अिुर्मि सूर्क

प्रर्तत प्रततिेदि कायगसम्पन्न प्रततिेदि

१५. जिल्ला खेलकुद विकास सतमतत सञ्चालि तथा व्यिस्थापि (खेलकुद तथा अततररक्त वियाकलाप)
कृयाकलाप सं केतः २.७.१४.६
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

जिल्ला खेलकुद विकास सतमततको कायागलय सञ्चालि तथा जिल्लास्तररय खेलकुद र्ततवितध सञ्चालिको
लातर् यो जिर्गक अन्त्तरर्तको बिेट व्यिस्था र्ररएको हो ।

उद्देश्य

जिल्ला खेलकुद विकास सतमततको कायागलय स्थापिा व्यिस्थापि र्रर खेल र्ततवितध सवहत सञ्चालिमा
राख्ने

अपेजक्षत प्रततफल

जिल्ला खेलकुद सतमततको कायागलय सञ्चालि भएको हुिीे

कायागन्त्ियि र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय, सामाजिक विकास कायागलय

सञ्चालि प्रकृया

सामाजिक विकास कायागलयले प्राप्त बिेट अिुसारको रकम प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द्को तिणगयािुसार

।

प्रर्तलत कािूि अिुसार खर्ग र्िे व्यिस्था तमलाउिे ।
सञ्चालि र्िे अितध

आि २०७८/७९ को प्रथम/दोस्रो/तेस्रो र्ौमातसक

बिेट बाुँिफाट

PLMISअिुसार

सन्त्दभग सामग्री

सािगितिक खररद ऐि, २०६३ र तियमािली,२०६४ र कणागली प्रदे ि आतथगक कायगवितध ऐि,२०७४ र
कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५ तथा अन्त्य सम्बजन्त्धत िीतत तियमहरु ।

अिुर्मि सूर्क

प्रर्तत प्रततिेदि ।

१६. र्ौरिहारी क्षेतरय रङर्िाला पूिागधार तिमागण (रङर्िाला /खेलमैदाि)
कृयाकलाप सं केतः ११.१४२१..१३६
पररर्य

खर्ग जिर्गकः ३११५९

प्रदे ि सरकारबाट क्षेतरयस्तरमा खेलकुदको विकासर विस्तारको

लातर् प्रदे ि रािधािीबाट िजिक रावष्ट्रय

स्तरका खेल सञ्चालि र्िग सक्िे र्रर रङर्िाला तिमागणका लातर् रुकुम पजिमको र्ौरिहारीमा एक क्षेतरय
स्तरको रङर्िाला तिमागण र्िग यो कायगिम तय र्रीएकोछ ।

उद्देश्य

क्षेतरय स्तरमा खेलकुदको विकास र विस्तारको

अपेजक्षत प्रततफल

रुकुम पजिमको र्ौरिहारीमा एक क्षेतरय स्तरको रङर्िाला तिमागण हुिे ।

कायागन्त्ियि र्िे

सामाजिक विकास कायागलय

सञ्चालि प्रकृया

•
•

पूिागधार तयार र्िग ।

िग्र्ा व्यिस्थापि र्िे,

रं ङर्िालाको र्ुरुयोििा तिमागण र्िे,
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•

लार्त अिुमाि र्िे,

•

बहुबवर्गय ठे क्काको स्रोत सुतिजितता सवहतको स्िीकृती,

•

खररद प्रविया र्री तिमागणको सं झौता।

सञ्चालि र्िे अितध

आि २०७८/७९ को प्रथम/दोस्रो/तेस्रो र्ौमातसक

बिेट बाुँिफाट

रु ५.करोि मार (PLMISअिुसार)

सन्त्दभग सामग्री

सािगितिक खररद ऐि, २०६३ र तियमािली,२०६४ र कणागली प्रदे ि आतथगक कायगवितध ऐि,२०७४ र
कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५ तथा अन्त्य सम्बजन्त्धत िीतत तियमहरु ।

अिुर्मि सूर्क

प्रर्तत प्रततिेदि ।

१७. बेरोिर्ार युिायुितीीहरुका लार्ी क्षमता तथा सीप विकास कायगिम
कृयाकलाप सं केतः २.६.४.३८
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५१२

वितभन्नखाले क्षमता तथा सीप विकास तातलमिारा रोिर्ारी तथा उद्यम र्िग सक्षम बिाउिे र्री बेरोिर्ार
युिायुितीहरुका लार्ी क्षमता तथा सीप विकास कायगिम माफगत अिसर प्रदाि र्िग यो कायगिम तय र्ररएको छ
।

उद्देश्य

स्िदे ि तथा बैदेजिक रोिर्ारीबाट विस्थावपत बेरोिर्ार युिायुितीहरुलाई रोिर्ारमा िोिि सीपयुक्त तातलमको ददि
।

अपेजक्षत प्रततफल

तोवकएको लजक्षत बेरोिर्ार युिायुिततहरुलाई मार्मा आधाररत सीप विकास तालीम प्राप्त र्रे का हुिेछि ।

कायागन्त्ियि र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय सुखेत

कायागलय
सञ्चालि प्रकृया

•

समन्त्िय सतमततको तिणगय अिुसारसीपको छिौट र्िे।

•

छिौट र्रीएको सीपसुँर् सम्बन्त्धीत सरोकारिालाहरुलाइ क्षमता तथा सीप विकास तातलम कायगिमको
आयोििा र्िे ।
सो कायगका लातर् सम्बजन्त्धत सं घ/सं स्थाहरुिारा कायगिम सन्त्र्ालि र्िग र्राउि समन्त्िय सहकायग र्िग सवकिे

•

छ ।
सञ्चालि अितध

दोस्रो र्ौमातसक

बिेट बाुँिफाुँि

रु.५ लाख मार।

सन्त्दभग सामग्री

कर्णाली प्रदे श खर्ा मणपदण्ड निदे शशकण, २०७५, श्रम तथण रोजगणर प्रवर्ाि निनत२०७५, कर्ाली प्रदे श सरकणरले
तजम
जा ण गरे कण अन्य सम्बन्न्र्त प्रर्शलत कणिूिहरु

अिुर्मि सूर्क

प्रततिेदि, तातलम हाजिरी वििरण

३.सामाजिक विकास
१. मवहला तथा बाल सं रक्षण कायगिम (राहत तथा पुिस्ग थापि/क्षततपुततग कायगिम
कृयाकलाप सं केतः २.७.१२.१५

खर्ग जिर्गकः २२५२२

पररर्य

मवहला तथा बालबातलकालाई वहं सा, दुव्यगिहार, िोर्ण र िेिास्ताबाट िोर्ाइ उतिहरुलाइ सामाजिक

उद्देश्य

मवहला तथा बालबातलकालाई वहं सा, दुव्यगिहार, िोर्ण र िेिास्ताबाट िोर्ाउिु ।

अपेजक्षत प्रततफल

मवहला तथा बालबातलका विरुि हुिे वहं सामा कतम आएको हुिेछ।

कायागन्त्ियि

न्त्यायको पहुुँर्मा पुयागउिका लार्ी यो कायगिमको सञ्चालि र्िग लार्ीएको हो।

र्िे

सामाजिक विकास मन्त्रालय
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कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

•

समन्त्िय िैठक तथा िािकारी ,

•

िििजक्त ब्यिस्थापि,

•

पुित
ग ािर्ी अतभमुजखकरण,

•

तातलम/ अन्त्तरविया/र्ोष्ठी /सेतमिार सं र्ालि,

•

सुर्िा तथा सं र्ार सम्प्रेर्ण ,

भौततक उपजस्थतत िा अिलाइि माफगत पति र्िग सवकिेछ।
पवहलो र दोस्रो र्ौमातसकस्िीकृत कायगयोििा बमोजिम

सञ्चालि र्िे
अितध र अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाट

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि २०७५,प्रदे ि सरकार खर्ग

मापदण्ि तिदे जिका २०७५ र

कणागली प्रदे ि सरकारको आ.ि. २०७७/०७८ बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्धी मापदण्ि ।
अिुर्मि सूर्क

अतभमूखीकरण कायगिमका सहभातर्हरुको उपजस्थत रे किग, कायगिम सम्पन्न प्रततिेदि,अिुर्मि
प्रततिेदि

२. छु िाछु त विरुिको अतभयाि(अन्त्य )
वियाकलाप सं केतः- २.७.२५.२९
पररर्य

िातीय

खर्ग जिर्गकः २२५२२
विभेद

तथा

छु िाछु त

िस्ता

सामाजिककुरीततहरुकोअन्त्त्यर्िगतथासबैिातिातीहरुकोमाििअतधकारकोसुतिजितताकोप्रत्याभूततददलाउिसाथैपर
म्परार्तसामाजिककुररततिन्त्यमुल्यमान्त्यता,

प्रथा,परम्पराआददमासकारात्मकरुपान्त्तरणर्री सामाजिक

सदभाि

विकास र्िग योकायगिम सञ्चालि र्ररएकोछ।
उद्देश्य

िातीय विभेदको अन्त्त्य र्री सामाजिक सदभािको विकास र्िुग ।

अपेजक्षत प्रततफल

िातीय विभेद तथा छु िाछु त िस्ता सामाजिक कुरीततमा कतम आएको हुिेछ।
सामाजिक सदभाि कायम भएको हुिेछ ।

कायागन्त्ियि

र्िे

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

सामाजिक विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास कायागलयहरु िोल्पा ,िुम्ला, दै लेख कालीकोट, सल्याि र
रुकुमपजिम
•

वियाकलाप छिौट तथा कायगयोििा तयार।

•

स्थािीय तहसुँर्को समन्त्िय ।

•

कायगिम

वियाकलापःसर्ेतिामुलक

अन्त्तविगया/छलफल/र्ोवष्ठ/सेतमिार/रे तियो

कायगिम/

सिकिाटक/सुर्िा तथा सं र्ार प्रसारण/अिलाइि कायगिम/बृत्तजर्र तिमागण तथा प्रदिगि।
•

सहभार्ीःछु िाछु तलाई
तथा

ु ,पुरोवहत,पजण्ित,धामीझाुँिी
प्रश्रयददिेखालकामूल्यमान्त्यताअिलम्ििर्िेधमगर्रु

मवहलासमुहहरु,वकिोरीसमुहहरु,विधालयका

विधाथी

जिक्षक

लर्ायत

अन्त्य

सरोकारिालातिकाय ।

सञ्चालि र्िे अितध

•

स्थािीय तह तथा र्ै.स.स. /अ.र्ै.स.स. को सहकायगमा समेत र्िग सवकिे।

•

कायगिम भौततक उपजस्थतत िा अिलाइि माफगत र्िग सवकिेछ।

प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक स्िीकृत कायगयोििा बमोजिम

र अिुमातित तमतत
बिेटबाुँिफाुँट
सन्त्दभग सामाग्री

PLMBISअिुसार
िेपालको सं विधाि २०७२, रावष्ट्रय तथा अन्त्तराष्ट्रीय कािुिहरु,प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि २०७५,
प्रदे ि सरकार खर्ग तिदे जिका २०७५ ।

अिुर्मि सूर्क

कायगिम उपजस्थतत वििरण, कायगिम प्रततबेदि

40

३. िोजखममा रहेका मवहला बालबातलकाहरुलाई सहयोर् (अन्त्य)
कृयाकलाप सं केतः२.७.१२.१०
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

विविध

कारणबाट

िोजखममा

रहेका

मवहला

तथा

बालबातलकाहरुलाई

घटिा

व्यिस्थापिको

माध्यमबाट मवहला तथा बालअतधकार सं रक्षण र सम्बिगि र्िग यो कायगिम सं र्ालि र्ररिेछ।
उद्देश्य

िोजखमपूणग अिस्थामा रहेका मवहला तथा बालबातलकाहरुलाईआपतकातलि उिार, पुिस्थागपिा र
राहत पुर्याउिु ।

अपेजक्षत प्रततफल

िोजखममा रहेका मवहला तथा बालबातलकाहरुको उपयुक्त वितधबाट घटिा व्यबस्थापि र्दै
उिार,पुिस्थागपिा, पुितमगलि, पुिःएकीकरण, माििीय सहायता माफगतमवहला तथा बालअतधकारको
सं रक्षण र सं म्बधगि भएको हुिेछ।

कायागन्त्ियि

र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय सुखेत

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

•

िोजखम अिस्थामा रहेका मवहला तथा बालबातलकाहरु सम्बन्त्धीसूर्िा प्रातप्त तथा दताग,

•

पीतित तथा प्रभावित मवहला तथा बालबातलकाहरुको सूर्िाको विश्लेर्ण,

•

सरोकारिालाहरुसुँर् समन्त्िय,

•

सहयोर्का क्षेर पवहर्ाि,

•

िैठकको तिणगय,

•

सहयोर् प्रदाि,
यस कायगका लातर् तपजिल बमोजिमको सतमतत रहिेछ ।
जिक्षा विकास तिदे ििालयका लातर्
सं योिक – तिदे िक जिक्षा विकास तिदे ििालय
सदस्य- प्रमुख योििा तथा प्रिासि िाखा जिविति
सदस्य – प्रमुख आतथगक प्रिासि जिविति
सदस्य- प्रमुख सामाजिक विकास महािाखा साविम
सदस्य सजर्ि – प्रमुख सामाजिक विकास िाखा जिविति
सामाजिक विकास कायागलय

सं योिक – सामाजिक विकास अतधकृत साविका
सदस्य – प्रमुख आतथगक प्रिासि िाखा
सदस्य – प्रमुख मवहला बालबातलका िाखा (सदरमुकामको स्थािीय तह)
बैठकमा आिश्यकता अिुसार बढीमा ३ ििा सरोकारिाला/विज्ञलाई आमन्त्रण र्िग
सवकिेछ ।
बैठक खर्ग ब्यिस्थापि कायगिम जिर्गकबाट र्िग सवकिेछ ।

िोजखममा रहेका बालबातलका भन्नाले अिुसूजर् १ बमोजिम हुिेछ ।
सञ्चालि

र्िे

अितध

र

दोस्रो र्ौमातसक

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाट
सन्त्दभग सामाग्री

PLMBISअिुसार
बालबातलका सम्बन्त्धी ऐि, २०७५, प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि २०७५,
खर्ग

प्रदे ि सरकार

मापदण्ि तिदे जिका २०७५ र कणागली प्रदे ि सरकारको आ.ि.आ.ि. २०७९/०८०बिेट तथा

खर्ग सम्बन्त्धी मापदण्ि ।
अिुर्मि सूर्क

घटिा दताग रजिष्टर, बैठकको तिणगय,भरपाई, प्रततिेदि

९.मवहला बालबातलका अपाङ्गता ज्येष्ठिार्ररक सम्बन्त्धी सूर्िा
कृयाकलाप सं केतः२.७.२५.१८४

तथा सन्त्दे िमूलक सामाग्री तयारी तथा प्रकािि(अन्त्य)
खर्ग जिर्गकः २२५२२
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पररर्य

मवहला, बालबातलका, िेष्ठ िार्ररक,अपाङ्खता भएका व्यजक्तहरु तथालैं तर्क तथा यौतिक
अल्पसं ख्यकहरुकालातर् व्यिस्था र्रे का कािुिी तथा िीततर्त व्यिस्था

तथा व्यिहार

पररितगिसम्बन्त्धी

तथ्याङ्कहरुलाई

सन्त्दे िमूलक

सामाग्री

सं कलि

र

सूर्िा

तथा

विश्लेर्ण,प्रिोधि र्री सूर्िामूलक सामाग्री प्रकािि र्िग यो कायगिम सञ्चालि र्रीिेछ ।
उद्देश्य

सन्त्दभग सामाग्री तयारर्री सर्ेतिा अतभबृवि

अपेजक्षत प्रततफल

सूर्िा प्रिाहमा सहिता भई सूर्िाको पहुर्मा अतभबृिजीभएको हुिेछ ।

कायागन्त्ियि

र्िे

र्िुक
ग ा साथै कायग सम्पादिमा प्रभािकारीता ल्याउिे

सामाजिक विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास कायागलयहरु िोल्पा, िुम्ला, हुम्ला, दै लेख,

कायागलय/तिकाय

कालीकोट, र सल्याि

सञ्चालि प्रकृया

कायगदल र्ठि,
सुर्िाको मस्यौदा तयारी.
सूर्िा तथा तथ्यांक प्रकािि तथा वितरण।

सञ्चालिर्िे

अितध

र

प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँट

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि २०७५,

प्रदे ि सरकार खर्ग

मापदण्ि तिदे जिका २०७५

र कणागली प्रदे ि सरकारको आ.ि.२०७७/०७८ बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्धी मापदण्ि ।
अिुर्मि सूर्क

प्रकाजित सूर्िा तथा सन्त्देिमुलक सामाग्रीहरु

९. वितभन्न समन्त्िय सतमतत र अन्त्य सतमततको बैठक व्यिस्थापि खर्ग
कृयाकलाप सं केतः२.१.४.१०

खर्ग जिर्गकः २२१३४

पररर्य

मवहला, बालबातलका,अपाङ्गतातथा ज्येष्ठ िार्ररक, लैं तर्क तथा यौतिक अल्पसं ख्यक लर्ायत
समािमा पछािी परे का/पारीएका लजक्षत िर्गमार्िुप
ग िे

विविध वियाकलाप फलदायी तथा

प्रभािकारी रुपसुँर्सरोकार राख्नेसुँर् समन्त्िय तथा सहकायग र्िग यो कायगिम प्रस्ताि र्ररएको छ
।
उद्देश्य

कायगसञ्चालिमा दोहोरोपि हटाई सेिा प्रिाहमा समन्त्िय कायम र्दे प्रभािकारी बिाउिे ।र
आफ्िा कायगिमहरुलाई सरोकारिालाहरुमाझ िािकारी र्राउि ।

अपेजक्षत प्रततफल

सरोकारिाला तिकायसं र् समन्त्िय भईकायग सं र्ालिमामा दोहोरोपिा हटे को हुिेछर कायगिम बारे
सरोकारिालालाई िािकारी भएको हुिेछ ।

कायागन्त्ियि

र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालयर सामाजिक विकास कायागलय

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

•

सतमतत र्ठिको िािकारी

•

कायगिम भौततक उपजस्थतत िा अिलाइि माफगत र्ररिे।

•
सञ्चालि

र्िे

अितध

र

र परार्ार आबश्यकता अिुसारको बैठक सञ्चालि ।

समन्त्िय सतमततका सदस्यहरु अिुसूजर् २ मा सं लग्ि छ।

प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसकस्िीकृत कायगयोििा बमोजिम

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि
सन्त्दभग सामाग्री
अिुर्मि सूर्क

PLMBISअिुसार
प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि २०७५,

प्रदे ि सरकार खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५

बैठकको तिणगय।

११.बैं क खाता छोरीको सुरक्षा जिििभरीको कायगिमको सतमक्षा तथा अतभमुखीकरण(अन्त्य)
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कृयाकलाप सं केत२.६.६.२०

खर्ग जिर्गकः २२५१२

पररर्य

आ ि २०७६/०७७ बाट सं र्ातलत बैंकखाता छोरीको सुरक्षा जिििभरीको कायगिमको
अतभलेखलाई

प्रभािकारी

ल्याउि,सरोकारिाला

र

व्यबजस्थत

तिकायलाईअपित्ि

बिाउि,
ग्रहण

तथा

साथै

प्रर्तत

जिम्मेिार

प्रततिेदि
बिाउि,

मा

तथा

सहिता
विश्वसिीय

बिाउिकालातर्यो कायगिम सञ्चालि र्ररिेछ।
उद्देश्य

बैंकखाता छोरीको सुरक्षा जििि भररको कायगिम अतभलेख र प्रततिेदि प्रणालीलाई सहि सरल
र विश्वसतिय बिाउिे ।
बैंकखाता छोरीको सुरक्षा जििि भररको कायगिमको सफ्टियरलाई पातलकास्तरमा सुरुिात र्दे
प्रादे जिकप्राणालीमा अतभलेख व्यबस्थापि र्िे ।

अपेजक्षत प्रततफल

अतभलेख प्रणाली व्यिजस्थत र कायगिममा दे जखएका समस्या समाधाि भएको हुिेछ ।

कायागन्त्ियि

र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय, सामाजिक विकास कायागलयहरु

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

•

कायगयोििा तथा कायगतातलका तिमागण

•

सामाजिक विकास मन्त्रालयले जिक्षा विकास तिदे ििालय र जिल्ला जस्थत सामाजिक विकास
कायागलयकाकमगर्ारीहरुलाई सहजिकरण र्िे ।

•

सामाजिक विकास कायागलय र जिक्षा विकास तिदे ििालयले जिल्ला जस्थत स्थातिय तहको
अतभलेखलाई जिल्ला तथा प्रदे ि सम्म पुर्याउिका लातर्सतमक्षा तथा अतभमुखीकरण
कायगिम र्िे ।

सञ्चालि

र्िे

अितध

र

•

कोटे सि माफगत काम र्िग सवकिे।

•

कायगिम भौततक उपजस्थतत िा अिलाइि माफगत र्िग सवकिे।

•

साथै यस सम्बजन्त्ध सुर्िा तथा सन्त्देि रे तियोबाट प्रिारण समेत र्िग सवकिेछ।

दोस्रो र्ौमातसकस्िीकृत कायगयोििा बमोजिम

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँट

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि २०७५,

अिुर्मि सूर्क

प्रदे ि सरकार खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५

कायगिम उपजस्थतत वििरण, कायगिम प्रततबेदि ।

१२. दतलत तथा तसमान्त्तकृत समुदायको मुलप्रिाहीकरण कायगिम(अन्त्य)
वियाकलाप सं केत २.७.२५.१९२
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

सन्त्तुतलत तथा समािेिी विकासको तसद्दान्त्त अिलम्बि र्री समग्र समाि र राष्ट्रको ददर्ो
विकासलाई टे िा पुर्याउि दतलत तथा

तसमान्त्तकृत समुदायलाई तसप क्षमता तथा दक्षता

अतभबृविको माध्यमबाट मुलप्रिाहीकरण र्िग यो कायगिम प्रस्ताि र्ररएको छ ।
उद्देश्य

•

दतलततथातसमान्त्तकृतसमुदायकोक्षमताविकासमासघाउपुर्याउिे।

अपेजक्षत प्रततफल

•

दतलततथातसमान्त्कृतसमुदायकोवितभन्न सेिामा पहुुँर् भएकोहुिेछ।

कायागन्त्ियि
कायागलय/तिकाय

र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय, सामाजिक विकास कायागलयहरु िोल्पा, िुम्ला, हुम्ला, कालीकोट,
सल्याि र रुकुम पजिम
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सञ्चालि प्रकृया

•

सहभार्ीछिौट

•

अतभमुखीकरण/अन्त्तरविया /र्ोष्ठी /सेतमिार/सुर्िा तथा

सं र्ार

प्रकािि/सर्ेतिामुलक अन्त्य कायगिम तथा प्रजिक्षणकायगिमसं र्ालिविविध स्थाि
तथा घटिाको अिलोकि तथा अिुर्मि तथा सहिीकरण

सञ्चालि

र्िे

अितध

•

कायगिम भौततक उपजस्थतत िा अिलाइि माफगत र्ररिे।

•

स्थािीयतहसुँर्को सहकायगमा र्िग सवकिे।

पवहलो दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक,स्िीकृत कायगयोििा बमोजिम

र

अिुमातित तमतत
बिेटबाुँिफाुँट

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि २०७५,

प्रदे ि सरकार खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५

।
अिुर्मि सूर्क

बैठक तिणगय, तातलम अिुर्मि, प्रततिेदि , कायगिम उपजस्थतत

१३.अल्पकातलि आश्रय सवहतको जिल्लासेिाकेन्त्र सं र्ालि व्यिस्थापि(अन्त्य)
कृयाकलाप सं केतः२.७.२५.१९४

खर्ग जिर्गकः २२५२२
ु था लैवङ्गक वहं साबाट पीतित तथा प्रभावित व्यजक्तको सं रक्षण र पररपूरणको व्यिस्था र्री
घरे लत

पररर्य

सम्मािपूिक
ग बाुँच्ि पाउिे अतधकारको रक्षा र्िे र वहं सा प्रभावित मवहला तथा बालबातलकाहरुको
सं रक्षण तथा न्त्यायमा पहुुँर्कालातर् यो कायगिम सञ्चालि र्रीिेछ।
उद्देश्य

पीतित तथा प्रभावितहरुलाई तत्काल उिार, व्यिस्थापि, स्िास्थ्य उपर्ार, िाररररक तथा
माितसक उपर्ार, मिोविमगि सेिा, कािूिी उपर्ारलर्ायतका अल्पकातलि सेिा प्रदाि र्री
सामाजिक रुपमा पुिस्थागपिा र पाररिाररक पुितमगलि र्राउिे।

अपेजक्षत प्रततफल

वहं सा पीतित तथा प्रभावित मवहला तथा बालबातलकाको सं रक्षण भएकोहुिेछ ।

कायागन्त्ियि

र्िे

सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिक्षा विकास तिदे ििालयर सामाजिक विकास कायागलयहरु

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

सञ्चालि

र्िे

अितध

र

•

१५ ददिको म्याद राखी प्रस्ताि मार् र्िे,

•

समन्त्िय बैठक र सं स्थाको छिौट,

•

छिौट भएको सं स्थासं र् सम्झौता,

•

सेिा सं र्ालि,

•

अिुर्मि,

•

प्रर्तत समीक्षा (सामाजिक विकास मन्त्रालय िारा),

•

प्रततिेदि,

•

प्रर्तत सतमक्षा भौततक उपजस्थतत िा अिलाइि समेत हुि सक्िे।

प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक स्िीकृत कायगयोििा बमोजिम

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि
सन्त्दभग सामाग्री
अिुर्मि सूर्क

PLMBISअिुसार
प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि २०७५,

प्रदे ि सरकार खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५

िैठक तिणगय,प्रभावितको हाजिरी, घटिा व्यिस्थापि अतभलेख,
प्रततिेदि अतभलेख, लेखा प्रणाली, कायगिम उपजस्थतत वििरण

१४. बाल वििाह बालश्रम सामाजिक विकृतत तथा छाउपिीप्रथा तबरुिको अतभयाि सं र्ालि(अन्त्य)
वियाकलाप सं केतः- २.७.२५.१९६

खर्ग जिर्गकः २२५२२
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परम्परार्त हातिकारक अभ्यास तथा सामाजिक कुररततको रुपमा रहेको बाल वििाह, बालश्रम,

पररर्यः

छाउपिी प्रथा र प्रर्लिले मवहला, बालबातलका तथा वकिोरवकिोरीहरु वितभन्न अिसरबाट िजञ्चत
भएको अिस्था रहेको छ । कािुिले तोकेको उमेर भन्त्दा कम उमेरमा हुिे वििाहलाई अन्त्त्य र्िग
बालश्रमको तिरुत्सावहत र्िग र कुसं स्कारका रुपमा रहेका छाउपिीलाई न्त्यूिीकरण र्दै मयागददत
मवहिािारी प्रिधगि र्िे उदे श्यले यो अतभयािात्मक कायगिम सं र्ालि र्रीिेछ ।
समािमा रहेका तबकृती, तबसं र्तीतथा परम्परार्त र्लत हातिकारक अभ्यास न्त्युतिकरण र्िुग ।

उद्देश्य
अपेजक्षत प्रततफल

•
•
•

कायागन्त्ियि

र्िे

बाल वििाहमा कमी भएको हुिे।

बालबातलकाहरुलाई श्रममा लर्ाउिे कायग न्त्यूिीकरण भएको हुिे ।
छाउर्ोठ मुक्त र मयागददत मवहिािारी प्रिधगि भएको हुिे।

सामाजिक विकास मन्त्रालय, र सामाजिक विकास कायागलयहरु

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

•

तबर्य क्षेरको छिौट,

•

प्रभावित स्थातिय तह छिौट,

•

लजक्षत सहभातर् छिौट

•

कायगिम सं र्ालि अतभमुखीकरण/अन्त्तरविया /र्ोष्ठी /सेतमिार/सुर्िा तथा

सं र्ार

प्रकािि/सर्ेतिामुलक अन्त्य कायगिम तथा प्रजिक्षण कायगिम सं र्ालि

सञ्चालि

र्िे

अितध

र

•

कायगिम भौततक उपजस्थतत िा अिलाइि माफगत र्ररिे।

•

स्थातिय तह तथा र्ै स सको सहकायगमा समेत कायगिम सं र्ालि र्िग सवकिे।

दोस्रो र्ौमातसक,

अिुमातित तमतत

कायगिमको प्रकृतत अिुसार कायगयोििा बमोजिम सं र्ालि र्ररिे

बिेट बाुँिफाुँट

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

।

सािगितिक खररद ऐि, २०६३, तियमािली, २०६४प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि २०७५,
प्रदे ि सरकार खर्ग तिदे जिका २०७५

अिुर्मि सूर्क

• बैठकको तिणगय
• कायगिम सं र्ालि र्दागको उपजस्थत रे किग
• कायगिम सम्पन्न प्रततिेदि

१५. बालमैरी स्थािीय िासि प्रिधगि कायगिम(अन्त्य)
वियाकलाप सं केतः- २.७.२५.१९९
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

बालबातलकाहरुका सिालहरुलाई स्थािीय तहको िीतत, सं रर्िा, प्रणाली, कायगप्रविया र व्यिहारमा
सं स्थार्त र्िे िासकीय पितत िै बालमैरी स्थािीय िासि हो । बालबातलकाको सिोतम वहत
कायम हुिे र्री

स्थािीय तहमा बाल अतधकार प्रििगि र्री समुदाय ििा

र स्थािीयतहलाई

बालमैरी ििाउि स्थािीयतहमा कायगरत कमगर्ारी तथा सरोकारिाला तिकायहरुको क्षमता अतभिृवि
कायगमा आिश्यक सहयोर् पुर्याउि यो कायगिम सं र्ालि र्रीिेछ।
उद्देश्य

बालबातलकाहरुका सिालहरुलाई स्थािीय तहको िीतत, सं रर्िा, प्रणाली, कायगप्रविया र व्यिहारमा
सं स्थार्त र्िे कायगलाइ सहयोर् पुयागउिु ।

अपेजक्षत प्रततफल

•
•

बालमैरी स्थिीय िासि अिधारणा र महत्ि िारे िािकारी पाएका हुिेछि् ।

स्थािीयतहको योििा तिुम
ग ा प्रवियामा बालबातलकाहरुको सहभातर्ता अतभिृवि भएको
हुिेछ ।

•

बालबातलकाहरुका सिालहरुको सम्िोधि र्िग स्थािीयतहको सं यन्त्रहरु वियािील भएका
हुिेछि् ।

कायागन्त्ियि

र्िे

सामाजिक विकास कायागलय,सामाजिक विकास कायागलयहरु

कायागलय/तिकाय
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सञ्चालि प्रकृया

•

समन्त्िय िैठक तथा िािकारी ।

•

सहभातर् छिौट ।

•

बालमरी स्थािीय िासि सम्िन्त्धी अतभमूखीकरण कायगिम सं र्ालि ।

•
सञ्चालि

र्िे

अितध

र

अतभमुजखकरण कायगतातलका अिुसूर्ी ३ मा सं लग्ि छ ।

दोस्रो र र्ौमातसकस्िीकृत कायगयोििा बमोजिम

अिुमातित तमतत
बिेटबाुँिफाुँट

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

िेपालको सं विधाि बालबातलका सम्िन्त्धी ऐि २०७५, प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि २०७५,
प्रदे ि सरकार खर्ग

तिदे जिका, बालमैरी स्थािीयिासि रावष्ट्रय रणिीतत र कायगवितध २०६८,स्थािीय

सरकार सं र्ालि ऐि २०७४
अिुर्मि सूर्क

• अतभमूखीकरण कायगिमका सहभातर्हरुको उपजस्थत रे किग
• कायगिम सम्पन्न प्रततिेदि

१६.ददितसय कायगिमहरु सं र्ालि(अन्त्य)
कृयाकलाप सं केतः२.७.२५.२०३
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

समािकावितभन्न पक्षलाइ विकासको मूलधारमा समािेि र्िग तथा समािमा पछािी परे का/ पारीएका
िर्गका आिाि उठाउि तथा सामाजिक हातिकारक अभ्यासलाई न्त्युतिकरण र्िग वितभन्न ददिसहरुको
आयोििा र्री कािुिी प्रािधािलाई समुदायमा सुसजु र्त र्राई मवहला, बालबातलका िेष्ठिार्रीक
अपांर्ता भएका व्यजक्त्तहरु तथा सामाजिक समाबेजिकरणमा पिे िर्ग प्रतत हुिे वितभन्न खालका
वहं साहरुको दरमा कमी ल्याउिकायगिमको सं र्ालि र्रीिेछ।

उद्देश्य

ददिसका माध्यम बाट सर्ेतिा अतभबृवि र्िुग ।

अपेजक्षत प्रततफल

•
•
•

कायागन्त्ियि

र्िे

समुदायमा सर्ेतिा अतभबृिी भएको हुिेछ ।

विविध प्रकारका वहं साप्रतत खिरदारी भएको हुिेछ ।

सम्बजन्त्धत सरोकारिालाहरुमा जिम्मेबारी बोध भएको हुिेछ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिक्षा विकास तिदे ििालय, सामाजिक विकास कायागलयहरु

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

सञ्चालि

र्िे

अितध

र

•

सम्िजन्त्धत पक्षहरुसुँर् समन्त्िय बैठक,

•

समन्त्िय िैठकको तिणगय बमोजिम कायगिम/वियाकलाप छिौट,

•

सम्बजन्त्धत पक्षसुँर् समन्त्िय र साझेदारीमा कायगिम सं र्ालि।

पवहलो र दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक मा आबश्यकता अिुसार स्िीकृत कायगयोििा बमोजिम

अिुमातित तमतत
बिेटबाुँिफाुँट
सन्त्दभग सामाग्री

PLMBISअिुसार
विविध तिणगय तथा सम्बजन्त्धत

कािुिी व्यिस्थाहरु,प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि २०७५,

प्रदे ि सरकार खर्ग तिदे जिका २०७५।
अिुर्मि सूर्क

कायगिम उपजस्थतत वििरण, प्रततबेदि

१८.स्थािीय तहमा कायगरत मवहला बालबातलका िाखाका कमगर्ारीहरु माझअन्त्तरवियात्मक तािर्ी तथा क्षमताविकास कायगिम
कृयाकलाप सं केतः
पररर्य

२.६.४.३९

खर्ग जिर्गकः २२५१२

मवहला बालबातलका अपाङ्गता ज्येष्ठ िार्ररक तथा यौतिक अलपसंख्यक सम्बजन्त्ध विविध विर्यमा
सरोकार राखी कायग र्िे स्थािीय मवहला बालबातलका िाखा/ उपिाखा/ ईकाईहरुमा कायगरत
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कमगर्ारीहरुलाई समग्र जिल्लाका स्थािीय तहका काम कायगिाही तथा साझा बुझाई एंि क्षमता
विकास र तािर्ीका लातर्

अन्त्तवकगया कायगिम र्िग आिश्यक भएको हुदाुँ यो कायगिम सञ्चालि

र्िग लातर्एको हो ।
उद्देश्य

सबै स्थािीय तहका मवहला बालबातलका िाखाका कमगर्ारीको साझा बुझाई र्राउिे
कमगर्ारीहरुको क्षमता विकास तथा तािर्ी प्रदाि र्िे
कायगसम्पादिमा र् ुस्तता आएको हुिेछ ।

अपेजक्षत प्रततफल
कायागन्त्ियि

र्िे

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

जिक्षा विकास तिदे ििालयतथा सामाजिक विकास कायागलय मर्ु र िािरकोट
•

कायगयोििा तिमागण

•

स्थािीय तहमा परार्ार

•

कायगिम सञ्चालिPhysical/Virtualमाध्यमबाट

•

कायगक्षेरका अिुभि आदािप्रदाि (साझा समस्या, सुझाि आदद), तिाि व्यिस्थापि,
मिोसामाजिक परामिग, मोवटभेसिल कक्षा, उद्घोर्ण कला विकास, िेतत्ृ ि/व्यजक्तत्ि

विकास, सूर्िा प्रवितधको प्रावितधक ज्ञाि, सेिाग्राही लाई र्ुणस्तरीय सेिा प्रिाहका तौर
तररका लर्ाएतका अन्त्य विर्यबस्तुबाट कक्षा सं र्ालि र्िग सवकिे
सञ्चालि

र्िे

अितध

र

पवहलो र्ौमातसक

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँट

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि २०७५, प्रदे ि सरकार खर्ग

मापदण्ि तिदे जिका २०७५ र

कणागली प्रदे ि सरकारको आ.ि.२०७९/०८० बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्धी मापदण्ि ।
अिुर्मि सूर्क
२०.लैं तर्क

कायगयोििा, कायग सम्पन्न प्रततिेदि
समािता तथा सामाजिक

समािेिीकरण सम्बन्त्धी सरोकारिालामाझअतभमुखीकरण कायगिम(उद्यमिीलता ,रोिर्ारी

मुलक/सिजक्तकरण/सीपविकास तथाक्षमताअतभिृवि तातलम)
कृयाकलाप सं केतः२.६.४.४०
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५१२
लैं तर्क समािता तथा सामाजिक समािेजिकरणको माध्यमबाट समािमा रहेका मवहला पुरुर्

बालबातलका अपाङ्गता ज्येष्ठ िार्ररक लैं तर्क अल्पसं ख्यक आददिासी िििातत तसमान्त्तकृत समुदाय
आददको वििेर् आिश्यकता बमोजिम राज्यले उजर्त सम्बोधि र्री सेिा प्रिाह

र्िुप
ग िे तिततर्त

व्यिस्थालाई सरोकारिालालाई महसुिीकरण र्राउिका लातर् यो अतभमुखीकरण कायगिम सञ्चालि
र्िग लातर्एको हो ।
उद्देश्य

राज्यले प्रदाि र्िे सेिा सुविधा/लाभ तथा अिसरमा सामाजिक समािेिीकरणको मुल्य मान्त्यतालाई
व्यिहारीकरुपमा स्थावपत र्िे।

अपेजक्षत प्रततफल

लै.स.सा.स. परीक्षण र्िे पररपाटीको व्यिस्था भएको हुिेछ ।

सािगितिक सेिामा लैं तर्क सं िेदििील आिश्यकताको सम्िोधि भएको हुिेछ । िस्तै स्तिपाि
कक्ष अपाङ्गतामैरी िौर्ालय आदद
कायागन्त्ियि

र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालयर सामाजिक विकास कायागलयहरु

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

•

सहभार्ी छिौट,

•

परार्ार,

•

Physical/ Virtualमाध्यमबाटअतभमुखीकरण कायगिम सञ्चालि िा

•

अिलोकि तथा अिुर्मिका लातर् सुर्क तथा फाराम तिमागण,

•

सािगितिक सेिा प्रदायक तिकाय/संघ सं स्थामा/ विद्यालय लै.स.सा.स. कायागन्त्ियिको
अिस्था अिुर्मि,
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तलङ्ग, लैवङ्गकता, लैवङ्गक सब्दािली/लैवङ्गक भुतमका, लैवङ्गक भुतमका पररितगि, लैवङ्गक

•

सम्बेदिजिलता, लैवङ्गकतामा आधाररत वहं सा, लैवङ्गक समािता तथा समता, सामाजिक
समािेजिकरण इत्यादद विर्यबस्तुबाट कक्षा सं र्ालि र्िग सवकिे
प्रततबेदि।

•
सञ्चालि

र्िे

अितध

र

पवहलो र्ौमातसक

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँट

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि २०७५, प्रदे ि सरकार खर्ग

मापदण्ि तिदे जिका २०७५ र

कणागली प्रदे ि सरकारको आ.ि.आ.ि. २०७९/०८०बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्धी मापदण्ि ।
अिुर्मि सूर्क

प्रततिेदि

२१.मवहला उद्यमजिलता सम्बन्त्धी क्षमता विकास तातलम
कृयाकलाप सं केतः२.६.४.४१
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५१२
मवहला सिजक्तकरणका लातर् आतथगक रुपले आत्मतिभगर बिाउि मवहलाहरुका लातर् वितभन्न
उद्यम/सीप तसकाई तथा क्षमता विकासको माध्यमबाट आयआिगि र्री स्िाबलम्बी बिाउि यो
कायगिम सञ्चालि र्िग लातर्एको हो ।

उद्देश्य

वििेर्

र्री

वहं सा

प्रभावित,

एकल, अपाङ्गता

अपेजक्षत प्रततफल

मवहला वहं सा कम भएको हुिेछ ।

भएका, आतथगक रुपले

रोिर्ारमूलक सीप तसकाई आतथगक सिलीकरण र्िे

कमिोर मवहलाहरुलाई

मवहलाहरु रोिर्ारीमा सं लग्ि भएका हुिेछि् ।
कायागन्त्ियि

र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालयर सामाजिक विकास कायागलय

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

•

आिश्यकताका आधारमा कायगिम/सीप छिौट ।

•

सहभार्ी छिौट ।

•

कायगिम सञ्चालि ।

•

आिश्यक परे को खण्िमा सीप सञ्चालि र्िे तातलम केन्त्र/सं स्थासुँर्को सहकायगमा तसधै
सीप तसकाई । कायगिम सञ्चालि र्िग समेत सवकिेछ ।

सञ्चालि

र्िे

अितध

र

दोस्रो

र्ौमातसक

अिुमातित तमतत
बिेबाुँिफाुँट

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि २०७५, प्रदे ि सरकार खर्ग

मापदण्ि तिदे जिका २०७५ र

कणागली प्रदे ि सरकारको आ.ि.आ.ि. २०७९/०८०बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्धी मापदण्ि ।
अिुर्मि सूर्क

बैठककोतिणगय, भरपाई रप्रततिेदि

२३. सीप तसकेका मवहलाहरुका लातर् व्यिसाय स्थापिा टे िा तथा व्यिसायस्तरोन्नतत सेिा प्रदाि तथाअतभमुजखकरण
कायगिम(उद्यमिीलता,रोिर्ारी मुलक /सिजक्तकरण / सीप विकास तथा क्षमता अतभिृवि तातलम)
कृयाकलाप सं केतः२.६.४.६२
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५१२

वितभन्न खाले तसप तसकेका र व्यिसाय स्थापिा र्िग लार्ेका तथा व्यिसाय र्रररहेका मवहलाहरुलाई
आिश्यक पिे व्यिसाय सञ्चालि टे िा माफगत मवहलाहरुको व्यिसायलाई स्तरोन्नतीका लातर्
ु े यो कायगिम सञ्चालि र्िग लातर्एको हो ।
र्िे हेतल

सहयोर्

48

उद्देश्य

व्यिसाय र्िग लार्ेका तथा र्रे का मवहलाहरुलाई व्यिसाय सञ्चालिका लातर् टे िा रकम उपलब्ध
र्राउिे ।
मवहलाहरुको आतथगक सिजक्तकरण र्िे ।

अपेजक्षत प्रततफल

मवहलाहरुले व्यिसाय स्थापिा र्रे का हुिेछि् ।

मवहलाहरुको व्यिसायको स्तरोन्नती भएको हुिेछ ।
कायागन्त्ियि

र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालयर सामाजिक विकास कायागलय मुर् ु

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

•

तिदे िक/कायागलय प्रमुखको सं योिकत्िमा समन्त्ियसतमततको बैठक,

•

तििेदि ददिका लातर् सुर्िा सम्प्रेर्ण,

•

प्राप्त तििेदिको प्राथतमकीकरण,

•

ुँ ी हस्तान्त्तरण,
बस्तुर्त टे िा तथा पूि

•

प्रततिेदि।

जिक्षा विकास तिदे ििालयको लातर्
सं योिक:तिदे िक जि.वि.ति.
सदस्य: प्रमुख सामाजिक विकास महािाखा
सदस्य: प्रिासि तथा योििा िाखा
सदस्य: लेखा अतधकृतस्तर

सा.वि.म.

जि.वि.ति.

प्र.ले. ति. का.

सदस्य: घरे ल ु तथा सािा उद्योर् सतमततको प्रमुख
सदस्य: सजर्ि सामाजिक विकास िाखा
आिश्यकता अिुसार ३ ििा विज्ञ आमन्त्रण र्िग सवकिे छ ।
जिल्लास्तरको लातर्
सं योिक: प्रमुख सामाजिक विकास कायागलय
सदस्य: प्रिासि तथा योििा िाखा/फाुँटसा वि का
सदस्य: अतधकृतस्तर लेखा प्रदे िको लेखा कायागलय
सदस्य: घरे ल ु तथा सािा उद्योर् सतमततको प्रमुख
सदस्यसजर्ि: सामाजिक विकास िाखा
आिश्यकता अिुसार ३ ििा विज्ञ आमन्त्रण र्िग सवकिे छ ।
सञ्चालि र्िे अितध र

दोस्रो

र्ौमातसक

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँट

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि २०७५,

प्रदे ि सरकार खर्ग

मापदण्ि तिदे जिका २०७५ र

कणागली प्रदे ि सरकारको आ.ि.आ.ि. २०७७/०७८बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्धी मापदण्ि ।
अिुर्मि सूर्क

बैठकको तिणगय,भरपाई , अतभलेख प्रततिेदि

२४.समुदायमा आधाररत बाल सं रक्षण प्रणाली अन्त्तर्गत स्थािीय तहकाआमाबुबा विवहि (मृत्यु भएको, बेखिर, सम्पकग विवहि, अतत
अिक्त अपांर्ता भएको, माितसक सन्त्तुलि र्ुमाएको लर्ायत बालबातलका सम्बन्त्धी ऐि, २०७५ बमोजिम िोजखममारहेका)
बालबातलकाहरुका लातर् सं रक्षकिीविकोपािगि तथा बाल सं रक्षणकायगिम(राहत तथा पुिस्थागपिा /क्षततपूततग कायगिम)
कृयाकलाप सं केतः२.७.१२.७
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२
कुिै पति कारणले िोजखममा परे का बालबातलकाले उजर्त सं रक्षकत्िको अभािमा बैकजल्पक हेरर्ाह

ु िे िाध्यात्मक पररजस्थततलाई विस्थावपत र्री आफ्िो पररिार र
िा बालर्ृहमा स्थािान्त्तरण हुिप
समुदायमा िै रही आफ्िो िीिि व्यततत र्िग पाउिे अतधकारको सुतिजितता र्िग आतथगक अिस्था
कमिोर रहेका सं रक्षकले त्यस्ता बालबातलकाको उजर्त पालिपोर्ण र्िग र बालबातलकालाई मेरो
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पति केही छ भन्ने भाििाको विकास र्राई वहिताबोधबाट छु टकारा ददलाउि र राज्यको उपजस्थतत
ििाउि

अतभभािकसुँर्

बस्िुपिे

बालबातलकाका

लातर्

बाल

सं रक्षण

र

अतभभािक/सं रक्षक

जिविकोपािगि कायगिम सञ्चालि र्िग लातर्एको हो ।
उद्देश्य

बाल अतधकारको िर्ेिाग र्िे
समुदायमा आधाररत बाल सं रक्षण प्रणालीको स्थापिा र्िे ।

अपेजक्षत प्रततफल

बालबातलकाका अतधकार सुतिजित भएको हुिेछ ।

सामाजिक सुरक्षा तथा सं रक्षणको मान्त्यता स्थावपत भएको हुिेछ ।
कायागन्त्ियि

र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालयर सामाजिक विकास कायागलय

कायागलय/तिकाय+
सञ्चालि प्रकृया

•

तिदे िक/कायागलय प्रमुखको सं योिकत्िमा समन्त्िय सतमततको बैठक,

•

िोजखममा रहेका बालबातलकामध्ये आतथगक अिस्था कमिोर भएकाको वििरण तसफाररस
र्री प्रेर्ण र्रीददि स्थािीय तहलाई परार्ारर्िे,

•

बालबातलका/सं रक्षकलाई ३० हिार सम्मको रकमबाट १० हिारको बालबातलकालाई
आिश्यक पिे िस्तै िैजक्षक तथा सरसफाई

सामग्री विद्यालय पोिाक, पकेट मिी

आदद

र बाुँकी रकम बालबातलकाका सं रक्षकले बालबातलकालाई पालिपोर्ण र्िग जिविकोपािगि

टे िाका लातर् खर्ग र्िे र्री आंकलि र्री प्राथतमकीकरण र्रीबालबातलका/सं रक्षक छिौट
र्िे,
•

बालबातलका /सं रक्षक छिौट तिदे िक/कायागलय प्रमुखको सं योिकत्िको सतमततले िै
र्िेछ,

•

सतमततको बैठक तथा सहयोर् रकम हस्तान्त्तरण तथा सोको अिुर्मि कायगका लातर्
आिश्यक पिे बिेट व्यिस्थापि कायगिमबाट पति र्िग सवकिेछ,

•

स्थािीय तहको समन्त्ियमा रकम हस्तान्त्तरण,

•

अिुर्मि।
जिक्षा विकास तिदे ििालयको लातर्
सं योिक: तिदे िकजि.वि.ति.
सदस्य: प्रमुख सामाजिक विकास महािाखा
सदस्य: अतधकृतस्तर

सा.वि.म.

जिल्ला प्रिासि कायागलय

सदस्य: प्रिासि तथा योििा िाखा जि.वि.ति.
सदस्य सजर्ि: प्रमुख सामाजिक विकास िाखा
सामाजिक विकास कायागलयको लातर्
सं योिक: प्रमुख सामाजिक विकास कायागलय
सदस्य: प्रतततितध जिल्ला प्रिासि कायागलय
सदस्य: प्रिासि तथा योििा िाखा/फाुँट सा वि का
सदस्य: कायागलय रहेको स्थािीय तहको मवहला बालबातलका िाखाको कमगर्ारी
सदस्य सजर्ि: सामाजिक विकास िाखा
सञ्चालि

र्िे

अितध

र

दोस्रो

र्ौमातसक

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँट

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि २०७५, प्रदे ि सरकार खर्ग

मापदण्ि तिदे जिका २०७५ र

कणागली प्रदे ि सरकारको आ.ि.आ.ि. २०७७/०७८बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्धी मापदण्ि ।
अिुर्मि सूर्क

बैठकको तिणगय,भरपाई,अतभलेख प्रततिेदि
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२५.सामाजिक विकृतत (छाउपिी, छु िाछु त, बालवििाह, मािि िेर्विखि तथाओसारपसार, साईिर अपराध, लार्ू और्द रव्यग
ु सि आदद)
न्त्यूतिकरणका लातर् वितभन्नखाले सर्ेतिा तथा सन्त्देिमुलककायगिम(राहत तथा पुिस्थागपिा /क्षततपूततगकायगिम)
कृयाकलाप सं केतः२.७.१२.८

खर्ग जिर्गकः २२५२२
समािमा विद्यमाि वितभन्न सामाजिक विकृतीहरुले माििीय िीििलाई िकारात्मक प्रभाि पारी

पररर्य

सामाजिक सुरक्षा अमि र्ैि र सद्भािमा खलल पुयागउिे र्रे को हुदाुँ यस्ता हािीकारक अभ्यासहरु

तथा विकृततहरुलाई व्यिहाररक तथा कािुिी सर्ेतिािारा न्त्यूतिकरण र्िग आिश्यक र महत्िपूणग
भएकोले यो कायगिम र्िग लातर्एको हो ।
सामाजिक विकृततिन्त्य कायगहरु छाउपिी, छु िाछु त, बालवििाह, मािि िेर्विखि तथाओसारपसार,

उद्देश्य

साईिर अपराध, लार्ू और्द रव्यग
ु सि आदद बारे सर्ेतिा फैलाउिे

अपेजक्षत प्रततफल

सामाजिक सद्भािको विकास भएको हुिेछ ।

सामाजिक विकृततहरु न्त्यूतिकरण भएको हुिेछ ।

कायागन्त्ियि

र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालयर सामाजिक विकास कायागलय मुर् ु र िािरकोट

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

•

वियाकलाप छिौट

•

कायगिम सञ्चालि स्थाि छिौट

•

कायगिम सञ्चालिअन्त्तविगया/अतभमुखीकरण/सिक
िाटक/रे तियो/वटतभ/अिलाईि/बृतजर्र तिमागण र्री कायगिम पति सञ्चालि र्िग सवकिे

•

आिश्यक परे को खण्िमा सामाजिक साझा सिालहरु सम्बजन्त्ध कायग र्िे सं घ/सं स्थासुँर्को
सहकायगमा कायगिम सञ्चालि र्िग समेत सवकिेछ ।

सञ्चालि

र्िे

अितध

र

दोस्रोर्ौमातसक

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँट

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

२०७५, प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि २०७५, प्रदे ि सरकार खर्ग

मापदण्ि तिदे जिका

२०७५
अिुर्मि सूर्क

कायगिम हािीरी बैठकको तिणगय,भरपाई , प्रततिेदि

२६.अपाङ्गता सहायता सामग्री खररद तथा वितरण(राहत तथा पुिस्थागपिा /क्षततपूततग कायगिम)
कृयाकलाप सं केतः२.७.१२.९
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२
सहायक सामग्रीको अभािमा आफ्िो दै तिक िीिियापि र्िग कदठिाई भएका व्यजक्तहरुलाई
उिीहरुको जििियापिमा सहिता प्रदाि र्िे सहायक सामाग्री खररद र्री
ब्यजक्तलाई सहयोर् र्िग यो कायगिम सञ्चालि र्िग लातर्एको हो

उद्देश्य

•

विपन्न अपांर्ता भएका

।

अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरुलाई सामाग्री उपलब्ध र्राई उिीहरुको िीिियापिलाई सहि
बिाउिे ।

अपेजक्षत प्रततफल

•

अपांर्ता सहायक सामाग्रीको प्रयोर्ले अपांर्ता भएका ब्यजक्तको जिबियापिमा सहिता भएको
हुिेछ

कायागन्त्ियि

र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय, सामाजिक विकास कायागलय िािरकोट, कातलकोट र मुर् ु

कायागलय/तिकाय

51

सञ्चालि प्रकृया

•

सहायता सामाग्री मार् सं कलि र्िे,

•

सं कतलत मार्का आधारमा खरीद र्िग सवकिे सामाग्री पवहर्ाि साथै सहायता सामाग्री प्राप्त
र्िे व्यजक्तको पवहर्ाि र्िे,

•

सामाग्री खरीद तथा वितरण,

•

अपाङ्गता सम्बजन्त्ध कायग र्िे

सं स्थासुँर्को

सहकायगमा

सामग्री खरीद तथा वितरण र्िग

समेत सवकिेछ ।
सञ्चालि

र्िे

अितध

र

प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसकस्िीकृत कायगयोििा बमोजिम

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँट

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

अपांर्ता सम्बन्त्धी ऐि, सािगितिक खरीद तियमाितल२०६४, प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि
२०७५,प्रदे ि सरकार खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५

अिुर्मि सूर्क

बैठकको तिणगय, दाजखला प्रततिेदि, वितरण भपागई ।

२७.अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरुका लातर् सीप/क्षमता विकास कायगिम तथाव्यिसाय स्थापिा टे िा तथा व्यिसायप्रबिगि कायगिम(राहत
तथा पुिस्थागपिा /क्षततपूततग कायगिम)
कृयाकलाप सं केतः२.७.१२.१०
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

विविध कारणले अपाङ्गता हुि पुर्क
े ा व्यजक्तहरुलाई सीप/क्षमता विकास कायगिम सञ्चालि र्री
रोिर्ारीमा आिि हुि सक्षम बिाई स्िाबलम्बी आत्मतिभगर बिाउि र अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरुले

सञ्चालि र्िग लार्ेको/र्रे को व्यिसायलाई स्तरोन्त्ती/प्रििगि र्िग आतथगक टे िा प्रदाि र्िग यो
कायगिम सञ्चालि र्िग लातर्एको हो ।
उद्देश्य

•

अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरुलाई सीप/क्षमता विकासका कायगिम माफगत सिक्त र्राउिे ।

•

अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरुले सञ्चालि र्िग लार्ेको/र्रे को व्यिसायलाई आतथगक टे िा प्रदाि
र्री सिजक्तकरण र्िे ।

अपेजक्षत प्रततफल

अपांर्ता भएका ब्यजक्तहरुको आत्मतिभगरता बढे को हुिेछ
आतथगक सबलीकरण भएको हुिेछ
अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरुले व्यिसाय स्थापिा र्रे का हुिेछि् र व्यिसाय स्तरोन्नती भएको हुिेछ
अपाङ्गहरुमातथ हुिे वहं सा कम भएको हुिेछ ।

कायागन्त्ियि

र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय सामाजिक विकास कायागलय िािरकोट कातलकोट मुर् ु

कायागलय/तिकाय
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सञ्चालि प्रकृया

•

अपाङ्गता सम्बजन्त्ध कायग र्िे सं घ/सं स्थाहरुसुँर् समन्त्िय र्िे।

•

कायगिम सञ्चालिका लातर् सीपको छिौट र्िे ।

•

कायगिम सञ्चालिका लातर् सहभार्ी छिौट र्िे ।

•

कायगिम सञ्चालि र्िेिा

•

आतथगक टे िा प्रदािका लातर् आिेदि मार् र्िे ।

•

मार्को विश्लेर्ण र्िे र प्राथतमवककरण र्िे ।

•

व्यिसायको प्रकृतत हेरी २० दे जख ५० हिार सम्म टे िा रकम प्रदाि र्िे ।
जिक्षा विकास तिदे ििालयको लातर्
सं योिक: तिदे िकजि.ि.ति.
सदस्य: प्रमुख सामाजिक विकास महािाखा सा.वि.म.
सदस्य: जिल्ला/प्रदे ि अपाङ्ग महासं घ

प्रमुख/प्रततिीतध

सदस्य: प्रिासि तथा योििा िाखा जि.वि.ति.
सदस्य: लेखा प्रमुखजि.वि.ति.
सदस्य सजर्ि:

सामाजिक विकास िाखा

आिश्यकता अिुसार ३ ििा विज्ञ आमन्त्रण र्िग सवकिे छ ।
सामाजिक विकास कायागलयको लातर्
सं योिक: प्रमुख सामाजिक विकास कायागलय
सदस्य: जिल्ला अपाङ्ग महासं घ

प्रमुख/प्रततिीतध

सदस्य: प्रिासि तथा योििा िाखा सा.वि.का.
सदस्य: लेखा प्रमुख सा.वि.का.
सदस्य सजर्ि: सामाजिक विकास िाखा
आिश्यकता अिुसार ३ ििा विज्ञ आमन्त्रण र्िग सवकिे छ ।
सञ्चालि

र्िे

अिुमातित तमतत

अितध

र

प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसकस्िीकृत कायगयोििा बमोजिम

बिेट बाुँिफाुँट

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

अपांर्ता सम्बन्त्धी ऐि, सािगितिक खरीद तियमािली २०६४, प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि
२०७५, प्रदे ि सरकार खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५

अिुर्मि सूर्क

बैठकको तिणगय, कायगिम हाजिरी प्रततिेदि, वितरण भरपाई ।

२८.मािि सेिा प्रििगि कायगिम
कृयाकलाप सं केतः२.७.१२.१५
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

विविध कारणले सहयोर्ापेक्षी बेसहारा बिेका तथा टुहरु ा र माितसक तथा िारीररक अपाङ्गता भएका
व्यजक्तहरुको पालि पोर्ण हेरर्ाह उपर्ार मिोपरामिग आदद कायगको व्यिस्थापि र्िगको लातर्

ु े यो कायगिमको प्रस्ताि र्ररएको हो
सेिारत सं स्था मािि सेिा आश्रमलाई सहयोर् प्रदाि र्िे हेतल
।
उद्देश्य

•

विविध कारणले बेसहारा बिेका तथा टुहरु ा र माितसक तथा िारीररक अपाङ्गता भएका
व्यजक्तहरुको पालि पोर्ण हेरर्ाह उपर्ार मिोपरामिग आदद कायगको व्यिस्थापि र्िे

अपेजक्षत प्रततफल

विविध कारणले बेसहारा बिेका तथा टुहरु ा र माितसक तथा िारीररक अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरुको
पालि पोर्ण हेरर्ाह उपर्ार मिोपरामिग आदद कायगको व्यिस्थापि भएको हुिेछ ।

कायागन्त्ियि

र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय

कायागलय/तिकाय
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सञ्चालि प्रकृया

सञ्चालि

र्िे

अितध

र

•

प्रस्ताि मार् र्िे ।

•

दुईपक्षीय सम्झौता र्री रकम उपलब्ध र्राउिे ।

•

अिुर्मि ।

•

प्रततिेदि ।

प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसकस्िीकृत कायगयोििा बमोजिम

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँटः-

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

सािगितिक खरीद तियमाितल२०६४, प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि २०७५, प्रदे ि सरकार
खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५

अिुर्मि सूर्क

सम्झौता पर, भुक्तािी वििरण भौर्र

२९.मािि सेिा आश्रम, सुखेतकोलातर् सञ्चालि सहयोर्(राहत तथापुिस्थागपिा /क्षततपूततग कायगिम)
कृयाकलाप सं केतः२.७.१२.१३
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

सहयोर्ापेक्षी सिक माििमुक्त राष्ट्र तिमागणको लातर् सेिारत कणागली प्रदे ि सुखेतमा सञ्चातलत मािि
सेिा आश्रम सञ्चालि तथा व्यिस्थापिको लातर् आतथगक सहयोर् प्रदाि र्री सं रक्षक विवहि
माििहरुको दीर्ो व्यिस्थापि र्िग यो कायगिम सञ्चालि र्िग लातर्एको हो ।

उद्देश्य

विविध कारणले सिक पेटी तथा सािगितिक स्थलमा रात विताउि बाध्य सहयोर्ापेक्षी सिक
माििहरुलाई पालि पोर्ण हेरर्ाह उपर्ार मिोपरामिग पारीिाररक पुितमगलि आदद कायगको
व्यिस्थापि र्िे

अपेजक्षत प्रततफल

विविध कारणले सिक पेटी तथा सािगितिक स्थलमा रात विताउि बाध्य सहयोर्ापेक्षी सिक
माििहरुलाई पालि पोर्ण हेरर्ाह उपर्ार मिोपरामिग पारीिाररक पुितमगलि आदद कायगको
व्यिस्थापि भएको हुिेछ ।
सिक माििमुक्त समुदायको तिमागण भएको हुिेछ ।

कायागन्त्ियि

र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

सञ्चालि

र्िे

अितध

र

•

मािि सेिा आश्रमसुँर् प्रस्ताि मार् र्िे।

•

सो बमोजिम दुईपक्षीय सम्झौता र्री रकम उपलब्ध र्राउिे ।

प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसकस्िीकृत कायगयोििा बमोजिम

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँटः-

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

सािगितिक खरीद तियमािली २०६४, प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि २०७५, प्रदे ि सरकार
खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५

अिुर्मि सूर्क

सम्झौता पर, भुक्तािी वििरण भौर्र

३२.प्रिान्त्ती िृिाश्रम सुखेत सन्त्र्ालि तथा व्यिस्थापि सहयोर्
कृयाकलाप सं केतः
पररर्य

२.७.१२.११

खर्ग जिर्गकः २२५२२

सं रक्षण विवहि, िेसहारा, पररत्यक्त अिस्थामा रहेका िेष्ठिार्रीकको उिार र्री पालिपोर्ण, सं रक्षण तथा
आबासीय सेिा प्रदािका साथै

पाररिाररक पुितमगलि समेत र्री सेिा प्रदाि र्री रहेको यस आश्रम

सञ्चालि तथा व्यिस्थापि र्िग यो सहयोर् कायगिम तय र्रीएको हो ।
उद्देश्य

सं रक्षक विवहि ज्येष्ठिार्ररकलाई सं रक्षण प्रदाि र्री जििियापिलाई सहि बिाउिे।

अपेजक्षत प्रततफल

सं रक्षकविवहि ज्येष्ठिार्ररकहरुलेसंरक्षण प्राप्त र्रे का हुिेछि।
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कायागन्त्ियि

र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

सञ्चालि र्िे अितध र

•

प्रिान्त्ती िृिाश्रम सुँर् प्रस्ताि मार् र्िे

•

प्रस्तािका आधारमा दुई पक्षीय सम्झौता र्िे

•

सेिा सं र्ालि,

•

रकम उपलब्ध र्राउिे

•

अिुर्मि।

पवहलो, दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक स्िीकृत कायगयोििा बमोजिम

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाटः-

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि २०७५, प्रदे ि सरकार खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५ ।

अिुर्मि सूर्क

बैठक तिणगय, दताग अतभलेख, प्रततिेदि अतभलेख, लेखा प्रणाली

३३.ज्येष्ठ िार्ररकका लातर् जिल्ला ददिा सेिाकेन्त्र सं र्ालि तथाव्यिस्थापि
वियाकलाप सं केतः-२.७.२५.३२६
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

ज्येष्ठ िार्रीकहरुको ज्ञाि, तसप, अिुभि आदाि प्रदाि,मिोरञ्जि तथा एक्लोपि हटाउिे र्री

समय

व्यततत र्िग सं र्ालिमा आएका ददिा सेिाकेन्त्रहरुलाई तियतमत रुपमा सं र्ालि तथा व्यिस्थापि र्िग
यो कायगिम प्रस्ताि र्ररएको छ।
उद्देश्य
अपेजक्षत प्रततफल

िेष्ठिार्रीकहरुको ज्ञाि, सीप र अिुभि आदाि प्रदाि तथा मिोरञ्जिप्रदाि र्िुग ।
•
•

कायागन्त्ियि र्िे
सञ्चालि प्रकृया

िेष्ठिार्रीकको ज्ञाि सीप अिुभि एक आपसमा साटासाट भएको हुिछ
े ।

िेष्ठिार्ररकमा एक्लोपि तथा तिाि व्यिस्थापि भै आत्मविश्वास बढे को हुिछ
े ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिक्षा विकास तिदे ििालय र सामाजिक विकास कायागलयहरु
•

िेष्ठिार्ररक ददिा सेिा कायगिम तथा ज्येष्ठ िार्रीक तमलि केन्त्र सं र्ालि र्िग र्ाहिे िा
सं र्ालि र्रररहेका िेष्ठ िार्रीकको क्षेरमा वियाजिल सं घ सं स्थाहरुको पवहर्ाि,

•

अजख्तयारी प्राप्त तिकायिारा स्थलर्त अिुर्मि,

•

प्रस्ताि मार् सं कलि,

•

सं स्था छिौट,

•

छिौट भएका सं स्थासुँर् सम्झौता र कायगिम सं र्ालि।

ददिासेिा केन्त्रले र्िे कायगहरुः
•

ज्येष्ठ िार्ररकहरुको ज्ञािसीप अिुभि आदािप्रदाि र्िे,

•

मिोरञ्जिात्मक कायगिम सं र्ालि र्िे,

•

तमलि केन्त्र व्यबस्थापि,

•

खािा व्यिस्थापि ।

ददिासेिाकेन्त्र सं र्ालिका लातर् आिश्यक आधारहरुः
•

ददिासेिाकेन्त्र सं र्ालिका लातर् कजम्तमा दै तिक २५ ििा सम्म ज्येष्ठ िार्ररक उपजस्थतत
भएको हुिपु िे,

•
•
•

कजम्तमा दै तिक ४ घन्त्टा ददिासेिा केन्त्रमा बस्िे व्यिस्था तमलाउिु पिे,
ु िे,
बस्िे ठाउुँ ज्येष्ठ िार्ररकमैरी हुिप

ु िे।
सं र्ालिमा रहेका ददिासेिा केन्त्रहरुले पति स्थािीय तहसुँर् समन्त्िय र्रे को हुिप

ददिा सेिा केन्त्रहरुले पेि र्िुप
ग िे कार्िातहरु:
•

बावर्गक कायगयोििा,
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सञ्चालि

र्िे

अितध

र

•

सं स्था दताग िविकरण,

•

र्त आ.ि.को लेखा पररक्षण प्रततिेदि,

•

स्थािीय तहको तसफाररस,

•

र्त आ.ि.को प्रर्तत प्रततिेदि।

पवहलो र दोस्रो र्ौमातसक तभर

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँट
सन्त्दभग सामाग्री

PLMBIS बमोजिम
विविध तिणगय तथा सम्बजन्त्धत
सरकार खर्ग

कािुिी व्यिस्थाहरु,प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि २०७५, प्रदे ि

तिदे जिका २०७५ र कणागली प्रदे ि सरकारको आ.ि.२०७९/०८० बिेट तथा खर्ग

सम्बन्त्धी मापदण्ि ।
अिुर्मि सूर्क

कायगिम उपजस्थतत वििरण, कायगिम प्रततबेदि

३३.िृि सेिा केन्त्र िीरे न्त्रिर्र ८ सुखेतको लातर् सन्त्र्ालि सहयोर्
वियाकलाप सं केतः-२.७.१२.१६
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

ज्येष्ठ िार्रीकहरुको ज्ञाि, तसप, अिुभि आदाि प्रदाि,मिोरञ्जि तथा एक्लोपि हटाउिे र्री

समय

व्यततत र्िग सं र्ालिमा आएको यस ददिा सेिाकेन्त्रलाई तियतमत रुपमा सं र्ालि तथा व्यिस्थापि र्िग
यो कायगिम तय र्ररएको छ।
उद्देश्य
अपेजक्षत प्रततफल

िेष्ठिार्रीकहरुको ज्ञाि, सीप र अिुभि आदाि प्रदाि तथा मिोरञ्जिप्रदाि र्िुग ।
•
•

कायागन्त्ियि र्िे
सञ्चालि प्रकृया

िेष्ठिार्रीकको ज्ञाि सीप अिुभि एक आपसमा साटासाट भएको हुिछ
े ।

िेष्ठिार्ररकमा एक्लोपि तथा तिाि व्यिस्थापि भै आत्मविश्वास बढे को हुिेछ ।

जिक्षा विकास तिदे ििालय
•
•

िृि सेिा केन्त्रसुँर् प्रस्ताि मार् सं कलि,
सं स्थासुँर् सम्झौता र

•

अिुर्मि तिरीक्षण

•

रकम उपलब्ध र्राउिे

•

प्रततिेदि ।

कायगिम सं र्ालि।

ददिासेिा केन्त्रले र्िे कायगहरुः
•

ज्येष्ठ िार्ररकहरुको ज्ञािसीप अिुभि आदािप्रदाि र्िे,

•

मिोरञ्जिात्मक कायगिम सं र्ालि र्िे,

•

तमलि केन्त्र व्यबस्थापि,

•

खािा व्यिस्थापि ।

ददिासेिाकेन्त्र सं र्ालिका लातर् आिश्यक आधारहरुः
•

ददिासेिाकेन्त्र सं र्ालिका लातर् कजम्तमा दै तिक २५ ििा सम्म ज्येष्ठ िार्ररक उपजस्थतत
भएको हुिपु िे,

•
•
•

कजम्तमा दै तिक ४ घन्त्टा ददिासेिा केन्त्रमा बस्िे व्यिस्था तमलाउिु पिे,
ु िे,
बस्िे ठाउुँ ज्येष्ठ िार्ररकमैरी हुिप

ु िे।
सं र्ालिमा रहेका ददिासेिा केन्त्रहरुले पति स्थािीय तहसुँर् समन्त्िय र्रे को हुिप

ददिा सेिा केन्त्रहरुले पेि र्िुप
ग िे कार्िातहरु:
•

बावर्गक कायगयोििा,

•

सं स्था दताग िविकरण,

•

र्त आ.ि.को लेखा पररक्षण प्रततिेदि,

•

स्थािीय तहको तसफाररस,

•

र्त आ.ि.को प्रर्तत प्रततिेदि।
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सञ्चालि

र्िे

अितध

र

पवहलो दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक तभर

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँट

PLMBIS बमोजिम

सन्त्दभग सामाग्री

विविध तिणगय तथा सम्बजन्त्धत
सरकार खर्ग

कािुिी व्यिस्थाहरु,प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि २०७५, प्रदे ि

तिदे जिका २०७५ र कणागली प्रदे ि सरकारको आ.ि.२०७९/०८० बिेट तथा खर्ग

सम्बन्त्धी मापदण्ि ।
अिुर्मि सूर्क

कायगिम उपजस्थतत वििरण, कायगिम प्रततबेदि

३५.बाल अतधकार तथा िारीररक एिं माितसक दण्ि सिाय विरुिको अतभयाि सन्त्र्ालि
कृयाकलाप सं केतः२.७.२५.३19
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

बाल अतधकारको सं िैधातिक व्यिस्थालाई विद्यालयमा तथा समुदायमा के कतत कायागन्त्ियि भएको
छ अथिा यस सम्बजन्त्ध बुझाईको अिस्था सुदृढ र्राउि तथा बाल अतधकारको सं बिगि र्िग र
बालबातलकामातथ हुिे िारररीक तथा माितसक दण्ि सिाय विरुिको अतभयािमाफगत सर्ेत तथा
असल

िातािरणको

समुदाय

तथा

विद्यालयतिमागणमा

सघाउ

पुराउि

सो

सम्बजन्त्ध

व्यिस्था

कायागन्त्ियिका लातर् िार्रुक र्राउि यो कायगिम सञ्चालि र्िग लातर्एको हो ।
उद्देश्य

बाल अतधकारको व्यिस्था स्थावपत र्िे,
िारीररक तथा माितसक दण्ि सिाय विरुि अतभमुखीकरण र्िे,
विद्यालय तथा समुदायमा अिुर्मि र्िे।

अपेजक्षत प्रततफल

विद्यालय तथा समुदायमा बालबातलकालाई िारीररक तथा माितसक दण्ि सिाय ददिे पररपाटीको
अन्त्त्य भएको हुिेछ र बालअतधकारको सं रक्षण भएको हुिेछ ।

कायागन्त्ियि

र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालयर सामाजिक विकास कायागलय

कायागलय/तिकाय+
सञ्चालि प्रकृया

•

विद्यालय /समुदाय छिौट,

•

विद्यालय तथा स्थािीय तहसुँर् समन्त्िय

•

बाल अतधकार तथा िारररीक तथा माितसक दण्ि सिाय विरुि विद्यालय/समुदायमा
अतभमुखीकरण र्ररिे,

•
सञ्चालि

र्िे

अितध

र

प्रततिेदि पेि

तेस्रो र्ौमातसक

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाट
सन्त्दभग सामाग्री

PLMBISअिुसार
बालबातलका सम्बन्त्धी ऐि, २०७५, प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि २०७५, प्रदे ि सरकार खर्ग
मापदण्ि तिदे जिका २०७५ र कणागली प्रदे ि सरकारको आ.ि.आ.ि. २०७९/०८०बिेट तथा खर्ग
सम्बन्त्धी मापदण्ि ।

अिुर्मि सूर्क

घटिा दताग रजिष्टर, बैठककोतिणगय, भरपाई, प्रततिेदि अिुर्मि फाराम

३६.सूर्िा सन्त्दे ि तथा िािकारी आदद सम्प्रेर्णका लातर् रे तियो एिं वटभीकायगिम तथा सामग्री छपाई तथावितरण(अन्त्य)
कृयाकलाप सं केतः२.७.२५.३३०
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२
मवहला बालबातलका िेष्ठ िार्ररक तथा अपाङ्खता भएका तथा लैं तर्क अल्पसंख्यक व्यजक्तहरुका
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लातर्

व्यिस्था

र्रे का

कािुिी

सन्त्दे िमूलक सामाग्री सं कलि र

तथा

िीततर्त

व्यिस्था

तथा

व्यिहार

पररितगिसम्बन्त्धी

सूर्िा तथा तथ्याङ्कहरुलाई विश्लेर्ण,प्रिोधि र्री सूर्िामूलक

सामाग्री प्रकािि र्िग यो कायगिम सञ्चालि र्िग लातर्एको हो ।
उद्देश्य

सन्त्दभग सामाग्री तयार र्री सर्ेतिा अतभबृवि

र्िुक
ग ा साथै कायग सम्पादिमा प्रभािकारीता ल्याउिे

।
अपेजक्षत प्रततफल

सूर्िा प्रिाहमा सहिता भई सूर्िाको पहुर्मा अतभबृिी भएको हुिेछ ।
सम्भावित र्लत व्यिहारहरु पररितगि भएका हुिेछि् ।

जिक्षा विकास तिदे ििालयर सामाजिक विकास कायागलयहरुकालीकोट, रुकुमपजिम, मुर् ु

कायागन्त्ियि र्िे
सञ्चालि प्रकृया

•

समन्त्िय बैठक,

•

आिश्यकता परे मा कायगदल र्ठि,

•

सुर्िाको मस्यौदा तयारी,

•

रे तियो तथा वट भी कायगिमिारा सर्ेतिा तथा सन्त्दे ि सम्प्रेर्ण कायग र्िेका लातर्
सम्बजन्त्धत पक्षसुँर् सम्झौता र्िे,

•
सञ्चालिर्िे

अितध

सूर्िा तथा तथ्यांक प्रिारण/प्रकािि तथा वितरण।

र

प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक

रु

PLMBIS बमोजिमजिक्षा विकास तिदे ििालय/ सामाजिक विकास कायागलय

अिुमातित तमतत
बिेट

बाुँिफाुँट

बिेट

लाखमा
सन्त्दभग सामाग्री

प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि २०७५, प्रदे ि सरकार खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५ र

अिुर्मि सूर्क

प्रकाजित/प्रिाररत सूर्िा तथा सन्त्दे िमुलक सामाग्रीहरु

कणागली प्रदे ि सरकारको आ.ि.२०७९/०८० बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्धी मापदण्ि ।

३८.आददिासी, िििाती, दतलत, भोटे तथा स्थािीय तसमान्त्तकृत समूदायकोपरम्परार्त सीप िर्ेिा कायगिम
वियाकलाप िं२.७.२५.३१८
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

सामाजिक समािेिीकरणको तसिान्त्त अिुसार आतथगक िसजक्तकरण माफगत आददिासी िििातत दतलत भोटे

तथा स्थािीय तसमान्त्तकृत समुदायको परम्परार्त सीपलाई िर्ेिाग र्री तसपको विकास र्िे र त्यस्ता
समुदाय र

िर्गलाई विकासको मूलप्रिाहमा ल्याउि यो कायगिम सञ्चालि र्िग लातर्एको हो ।

आददिासी /िििाती/ दतलत/ भोटे / स्थािीय तसमान्त्तकृत समुदायलाई उिीहरुको परम्पारर्त सीपको

उद्देश्य

िर्ेिाग र्राई आयआिगि तथा व्यिसाय र्िग उत्प्रेररत र्री आतथगक सिजक्तकरण र्िे ।
अपेजक्षत प्रततफल
कायागन्त्ियि

परम्परार्त सीपको िर्ेिाग भई पवहर्ाि भएको हुिेछ र उिीहरु आतथगकरुपमा आत्मतिभगर भएका हुिेछि्
।
र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय, सामाजिक विकास कायागलयहरु

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

•

कायगिमहरुको पवहर्ाि र छिौट,

•

सहभार्ी छिौट,

•

कायगिम सं र्ालि ।
जिक्षा विकास तिदे ििालयको बैठकका लातर् तपजिल बमोजिमको ५ सदस्यीय सतमतत हुिेछ ।

तिदे िक, जि.वि. ति.

प्रमुख,घरे ल ु तथा सािा उद्योर् विकास सतमतत

-सं योिक
-सदस्य

सम्बजन्त्धत क्षेरमा काम र्िे सं स्थाहरुमध्येबाट जि.वि. ति. का
तिदे िक.ले मिोतित र्रे को व्यजक्त्त

-सदस्य

प्रमुख, सामाजिक विकास महािाखा सा.वि.म.-सदस्य
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सामाजिक विकास िाखा प्रमुख

-सदस्य सजर्ि

आिश्यकता अिुसार ३ ििा आमजन्त्रत सदस्य थप र्िग सवकिेछ
सामाजिक विकास कायागलयका लातर् समन्त्िय बैठकका लातर् तपजिल बमोजिमको ५ सदस्यीय सतमतत
हुिेछ ।
प्रमुख, सामाजिक विकास कायागलय-सं योिक

प्रमुख, घरे ल ु तथा सािा उद्योर् विकास सतमतत -सदस्य
सम्बजन्त्धत क्षेरमा काम र्िे सं स्थाहरुमध्येबाट सा.वि.अ.ले मिोतित र्रे को व्यजक्त्त-सदस्य
जिल्ला सदरमुकाममा रहेको स्थािीय तहको मवहला बालबातलका तथा िेष्ठ िार्ररक िाखा प्रमुख

-

सदस्य
सामाजिक विकास िाखा -सदस्य सजर्ि
आिश्यकता अिुसार ३ ििा आमजन्त्रत सदस्य थप र्िग सवकिेछ
सञ्चालि र्िे अितध र

पवहलो र्ौमातसक, स्िीकृत कायगयोििा बमोजिम

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँटः

PLMBIS बमोजिम

सन्त्दभग सामाग्री

प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि २०७५, प्रदे ि सरकार खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५ ।

अिुर्मि सूर्क

बैठक तिणगय, तातलम अिुर्मि, प्रततिेदिर कायगिम उपजस्थतत

३९.अपांर्ता, मवहला, लोपोन्त्मूख, दतलत, िििाततहरुका लातर् क्षमता विकास कायगिम
कृयाकलाप सं केतः

२.७.२५.३२७

पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५१२

अपाङ्गता, मवहला, लोपोन्त्मूख, दतलल, िििातत व्यजक्तहरुलाइ क्षामता तथा सीप विकास कायगिमको

माध्यमबाट आतथगक तथा सामाजिक रुपमा सिक्त बिाइ राज्य सं र्ालिका विविध पक्षमा अथगपूणग
सहभार्ीता, समाबेिीकरण, मुलप्रिाहीकरण र्रर अतधकार सं रक्षण र्िगयो कायगिम सञ्चालि र्िग लार्ीएको
हो ।

उद्देश्य

अपाङ्गता, मवहला, लोपोन्त्मूख, दतलल, िििातत व्यजक्तहरुको क्षमता र सीपको विकास र्रर सामाजिक तथा
आतथगक रुपमा सक्षम बिाउिे ।

अपेजक्षत प्रततफल

•

अपाङ्गता, मवहला, लोपोन्त्मूख, दतलल, िििाततव्यजक्तहरुकोअतधकारबारे िािकारीभएकोहुिछ
े ,

•

अपाङ्गता, मवहला, लोपोन्त्मूख, दतलल, िििाततव्यजक्तहरुकोसेिामापहुुँर्अतभबृवि भएको हुिेछ,

•

अपाङ्गता, मवहला, लोपोन्त्मूख, दतलल, िििाततव्यजक्तहरुलेवितभन्नखालेसीपतसकी
आतथगकरुपमाआत्मतिभगरभएका हुिछ
े ि्।

कायागन्त्ियि

र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय/ सामाजिक विकास कायागलय

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

सञ्चालि र्िे अितध र

•

समन्त्ियबैठक,

•

कायगिमपवहर्ाि,

•

सहभार्ीछिौट,

•

कायगिमसं र्ालि।

पवहलो,दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक, स्िीकृत कायगयोििा बमोजिम

अिुमातित तमतत
बिेटबाुँिफाटः-बिेट

रु

जिक्षा विकास तिदे ििालय६००/-रसामाजिकविकासकायागलय िोल्पा १००/-

हिारमा
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सन्त्दभग सामाग्री

आतथगककायगवितधऐि२०६३, प्रदे िसरकारआतथगककायगवितधऐि२०७५,
प्रदे िसरकारखर्गमापदण्ितिदे जिका२०७५।

अिुर्मि सूर्क

बैठक तिणगय, सहभार्ीको उपजस्थतत हाजिरी, कायग सम्पन्न प्रततिेदि

४०. िििातत मवहलाहरुको लातर् परम्परार्त सीप

तातलम

वियाकलाप सं केत २.७.२५.३०५
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

िििातत मवहलाहरुको परम्परार्त सीपहरुको पवहर्ाि र्री त्यस्ता सीपहरुलाई व्यबसावयकरण तथा
आधुतिवककरण र्री सीप तातलम सं र्ालिको माध्यमबाट टे िा पुयागउि यो कायगिम सञ्चालि र्िग
लार्ीएको हो।

उद्देश्य

परम्परार्तसीपहरुलाई सं रक्षण तथा िििातत मवहलाहरुको आतथगक सिजक्तकरण र्िे

अपेजक्षत प्रततफल

िििातत मवहलाहरु आतथगकरुपमा आत्मतिभगर भएका हुिेछि् ।

कायागन्त्ियि

र्िे

कायागलय/तिकाय

सामाजिक विकास कायागलयहरु रुकुमपजिम, सल्याि, िोल्पा, मुर्,ु हुम्ला,कालीकोट,िुम्ला र दै लेख

सञ्चालि प्रकृया

•

वियाकलाप छिौट

•

कायगिम सञ्चालि स्थाि छिौट

•

आिश्यक परे को खण्िमा सामाजिक साझा सिालहरु सम्बजन्त्ध कायग र्िे सं घ/सं स्थासुँर्को
सहकायगमा कायगिम सञ्चालि र्िग समेत सवकिेछ,

सञ्चालि र्िे अितध र

•

सीपहरुको पवहर्ाि र छिौट,

•

सहभार्ी छिौट,

•

सीपविकास तातलम सं र्ालि।

पवहलो, दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक, स्िीकृत कायगयोििा बमोजिम

अिुमातित तमतत
बिेटबाुँिफाटः-बिेट

रु

सामाजिक विकास कायागलयहरुरुकुमपजिम/४, सल्याि/४, िोल्पा/, कालीकोट/४.५, हुम्ला/४,

हिारमा

िुम्ला/४ र दै लेख/४

सन्त्दभग सामाग्री

प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि२०७५रप्रदे िसरकारखर्गमापदण्ितिदे जिका२०७५।

अिुर्मि सूर्क

बैठक तिणगय, तातलम अिुर्मि, प्रततिेदि, कायगिम उपजस्थतत

४१. मवहलाआयआिगिकायगिम
वियाकलाप िं२.७.२५.३०३
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

मवहला ससजक्तकरण लातर् मवहलाको योर्दािलाई आयआिगिका कायगमा समेत रुपान्त्तरण र्री मवहलाको
आत्मतिभगरता अतभबृवि र्िे ितगमाि आिश्यकतालाई सम्बोधि र्िग यो कायगिम प्रस्ताि र्ररएको छ ।

उद्देश्य

अपेजक्षत प्रततफल

•

मवहलाहरुलाईआयआिगिर्िगउत्प्रेररतर्िे ।

•

मवहलाहरुकोआतथगकसिजक्तकरणर्िे।

•

मवहलाहरु आतथगक रुपमा सक्षममा भएका हुिेछि् ।

•

मवहला वहं सा न्त्यूतिकरण भएको हुिछ
े ।
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कायागन्त्ियि

र्िे

सामाजिक विकास कायागलयहरु रुकुमपजिम, सल्याि, िोल्पा, कालीकोट, हुम्ला र िुम्ला

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

•

वियाकलाप छिौट,

•

कायगिम सञ्चालि स्थाि छिौट,

•

आिश्यक परे को खण्िमा सामाजिक साझा सिालहरु सम्बजन्त्ध कायग र्िे सं घ/सं स्थासुँर्को
सहकायगमा कायगिम सञ्चालि र्िग समेत सवकिेछ,

सञ्चालि र्िे अितध र

•

सीपहरुको पवहर्ाि र छिौट,

•

सहभार्ी छिौट,

•

सीपविकास तातलम सं र्ालि।

पवहलो दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक,स्िीकृत कायगयोििा बमोजिम

अिुमातित तमतत
बिेटबाुँिफाटः-बिेट

रु

सामाजिकविकास कायागलयहरु रुकुमपजिम/४, सल्याि/४, िोल्पा/४, कालीकोट/४.५, हुम्ला/४, र

हिारमा

िुम्ला/४

सन्त्दभग सामाग्री

प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि २०७५,

अिुर्मि सूर्क

प्रदे ि सरकार खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५

।

बैठक तिणगय, तातलम अिुर्मि, प्रततिेदि , कायगिम उपजस्थतत

४२. दतलत आयआिगि कायगिम
वियाकलाप िं२.७.२५.३०४
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२
सामाजिक समािेिीकरणको तसिान्त्त अिुसार आतथगक िसजक्तकरण माफगत
दतलत िर्गलाई विकासको मूलप्रिाहमा ल्याउियो कायगिम प्रस्ताि र्ररएको छ
।

उद्देश्य

•

दतलतहरुलाईआयआिगितथा व्यिसाय
र्िगउत्प्रेररतर्रीआतथगकसिजक्तकरणर्िे।

अपेजक्षत प्रततफल
कायागन्त्ियि र्िे कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

•

कमिोरआतथगकअिस्थाकादतलतहरुआतथगकरुपमा आत्मतिभगरभएकाहुिछ
े ि्।

सामाजिक विकास कायागलयहरु रुकुमपजिम, सल्याि, िोल्पा, हुम्ला, र िुम्ला
•

वियाकलाप छिौट,

•

कायगिम सञ्चालि स्थाि छिौट,

•

आिश्यक परे को खण्िमा सामाजिक साझा सिालहरु सम्बजन्त्ध कायग र्िे
सं घ/सं स्थासुँर्को सहकायगमा कायगिम सञ्चालि र्िग समेत सवकिेछ,

•

सीपहरुको पवहर्ाि र छिौट,

•

सहभार्ी छिौट.

•

सीपविकासतातलम

सं र्ालि,

व्यबसावयककायगयोििाकोआधारमाबस्तुर्तटे िाप्रततव्यजक्तरु.१००००/दिहिारकादरलेमार।
सञ्चालि र्िे अितध र अिुमातित तमतत

पवहलो,दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक,स्िीकृत कायगयोििा बमोजिम

बिेटबाुँिफाुँटः-बिेट रु हिारमा

सामाजिकविकासकायागलयहरु रुकुमपजिम/४, सल्याि/४, िोल्पा/४, हुम्ला/४, र
िुम्ला/४
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सन्त्दभग सामाग्री

प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि२०७५,
प्रदे िसरकारखर्गमापदण्ितिदे जिका,२०७५।

अिुर्मि सूर्क

बैठक तिणगय, तातलम अिुर्मि, प्रततिेदि, कायगिम उपजस्थतत

४३ वकिोर वकिोरीहरुका लातर् रुपान्त्तरण कायगिम
वियाकलाप सं केतः- २.७.२५.१९८
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

वकिोरवकिोरीहरुको समग्र विकासका लातर् उिीहरुको अतधकारको सं रक्षण र सम्बिगि र्िग
स्िस्थ र सुरजक्षत िातािरण, जिक्षा, िीविकोपािगि तथा आतथगक सिजक्तकरण, िार्ररक सं लर्िता
लैवङ्गक समािता. समािेिीकरण िस्ता सिालहरुको सम्िोधि र्िुक
ग ा साथै ज्ञाि सीप अतभिृवि
र्िग यो कायगिम प्रस्ताि र्ररएको छ।

उद्देश्य

वकिोर वकिोरीहरुको समग्र विकासमा सहयोर् पुयागउिु ।

अपेजक्षत प्रततफल

•
•

प्रजिक्षक प्रजिक्षण तातलम पिात सक्षम सहिकताग तयार हुिेछि् ।

विद्यालयमा अध्ययिरत बालबातलकाहरुको वकिोरी जिक्षा माफगत िीिि उपयोर् ज्ञाि
सीपको विकास भएको हुिेछ ।

•

वकिोरवकिोरीहरुमा िाररररक माितसक पररितगि र त्यसले मिोविज्ञािमा पिे असर र
त्यसलाई सकारात्मक रुपान्त्तरण र्िे ज्ञाि तसपको विकास भएको हुिछ
े

कायागन्त्ियि

र्िे

सामाजिक विकास कायागलयहरु िोल्पा, सल्याि, कालीकोट, हुम्ला र िुम्ला

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

सञ्चालि

र्िे

अितध

र

अिुमातित तमतत

•

समन्त्िय िैठक तथा िािकारी

•

सहभातर् पवहर्ाि

•

रुपान्त्तरण तातलम

•

कायगिम अिुर्मि

•

प्रततिेदि

पवहलो, दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक मा जिल्ला जस्थत कायागलय बाट कायगिम सं र्ालि
आबश्यकता अिुसार मन्त्रालयबाट अिुर्मिको कायग र्ररिे

बिेटबाुँिफाुँटः-बिेट

रु

सामाजिक विकास कायागलयहरुिोल्पा/२, सल्याि/२, कालीकोट/२, हुम्ला/२ र िुम्ला/२ ।

हिारमा
सन्त्दभग सामाग्री

प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि २०७५,

प्रदे ि सरकार खर्ग तिदे जिका २०७५ र

कणागली प्रदे ि सरकारको आ.ि.२०७७/०७८ बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्धी मापदण्ि,रुपान्त्तरण
सहिकताग तातलम पुजस्तका ।
अिुर्मि सूर्क

• अतभमूखीकरण कायगिमका सहभातर्हरुको उपजस्थत रे किग
• कायगिम सम्पन्न प्रततिेदि

४४. दतलत समुदायको सिजक्तकरण तथा क्षमता विकास कायगिम(उद्यमिीलता,रोिर्ारी मुलक /सिजक्तकरण/सीप विकास तथा क्षमता
अतभिृवि तातलम)
वियाकलाप सं केत २.६.४.२९
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५१२

सन्त्तुतलत तथा समािेिी विकासको तसद्दान्त्त अिलम्बि र्री समग्र समाि र राष्ट्रको ददर्ो विकासलाई टे िा
पुर्याउि दतलत समुदायलाई

क्षमता तथा दक्षता अतभबृविको माध्यमबाट मुलप्रिाहीकरण र्िग यो

कायगिम प्रस्ताि र्ररएको छ ।
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उद्देश्य

•

दतलतसमुदायकोक्षमताकोविकासमासघाउपुर्याउिे।

अपेजक्षत प्रततफल

•

दतलतसमुदायकोवितभन्न सेिामा पहुर् भएकोहुिेछ।

कायागन्त्ियि

र्िे

सामाजिक विकास कायागलय िोल्पा

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

•

आिश्यक परे को खण्िमा सामाजिक साझा सिालहरु सम्बजन्त्ध कायग र्िे सं घ/सं स्थासुँर्को
सहकायगमा कायगिम सञ्चालि र्िग समेत सवकिेछ ।

•

समन्त्ियबैठक,

•

सहभार्ीछिौट

•

अतभमुखीकरण/अन्त्तरविया /र्ोष्ठी /सेतमिार/सुर्िा तथा

सं र्ार प्रकािि/सर्ेतिामुलक अन्त्य

कायगिम तथा प्रजिक्षण कायगिम सं र्ालि/आयमुलक तथा रोिर्ारीमुलक/उधमजिलता विकास
र्िे कायगिम कायगिम
•
सञ्चालि र्िे अितध र

कायगिम भौततक उपजस्थतत िा अिलाइि माफगत र्ररिे।

पवहलो दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक,स्िीकृत कायगयोििा बमोजिम

अिुमातित तमतत
बिेटबाुँिफाटः-बिेट

रु

सामाजिक विकास कायागलय िोल्पा ३ ।

लाखमा
सन्त्दभग सामाग्री

प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि २०७५,

प्रदे ि सरकार खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५ ।

अिुर्मि सूर्क

बैठक तिणगय, तातलम अिुर्मि, प्रततिेदि , कायगिम उपजस्थतत

४५.प्रत्येक तििागर्ि क्षेरमा मवहला तथा दतलत समुदायको तसप तथा क्षमता विकास कायगिम(अन्त्य)
वियाकलाप सं केत २.७.२५.१९२
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

समािमा पछािी परे का तथा पारीएका मवहला तथा दतलतसमुदायलाई तसप क्षमता तथा दक्षता अतभबृविको
माध्यमबाट

राज्यको

मुलप्रिाह

ल्याउितथा

सन्त्तुतलत

तथा

समािेिी

विकासको

तसद्दान्त्त

लाइ

व्यिहारीकरुपमा कायागन्त्ियि र्री समग्र समाि र राष्ट्रको ददर्ो विकासलाई टे िा पुर्याउि यो कायगिम
सं र्ालि र्िग लार्ीएको हो ।
उद्देश्य

•

मवहला तथा दतलतसमुदायकोक्षमताकोविकासमासघाउपुर्याउिे।

अपेजक्षत प्रततफल

•

मवहला तथा दतलतसमुदायकोवितभन्न सेिामा पहुर् भएकोहुिेछ।

कायागन्त्ियि

र्िे

सामाजिक विकास कायागलय िुम्ला

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

•

सामाजिक साझा सिालहरु सम्बजन्त्ध कायग र्िे सं घ/सं स्थासुँर्को सहकायगमा,

•

समन्त्िय बैठक,

•

सहभार्ी छिौट

•

अतभमुखीकरण/अन्त्तरविया /र्ोष्ठी /सेतमिार/सुर्िा तथा

सं र्ार प्रकािि/सर्ेतिामुलक अन्त्य

कायगिम तथा प्रजिक्षण कायगिम सं र्ालि/आयमुलक कायगिम,
•

कायगिम भौततक उपजस्थतत िा अिलाइि माफगत र्ररिे,

•

स्थातियतह सुँर्को सहकायगमा र्िग सवकिे।
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सञ्चालि र्िे अितध र

पवहलो दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक,स्िीकृत कायगयोििा बमोजिम

अिुमातित तमतत
बिेटबाुँिफाटः-बिेट

रु

सामाजिक विकास कायागलय िुम्ला ४

लाखमा
सन्त्दभग सामाग्री

प्रदे ि सरकार आतथगक कायगवितध ऐि २०७५,

प्रदे ि सरकार खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५ ।

अिुर्मि सूर्क

बैठक तिणगय, तातलम अिुर्मि, प्रततिेदि , कायगिम उपजस्थतत

४६. वियाकलापको िाम –बैदेजिक रोिर्ारीमा िाि खोिेका युिायुितीहरुका लातर् सुरजक्षत आप्रिासि परामिग तथा अतभमुजखकरण
सहायता कक्ष तथा सेिा प्रिाह कायगिम तिरन्त्तरता ।
वियाकलाप सं केत िं.२.७.२५.३२५
पररर्य

खर्ग िीर्गक 22522

सुरजक्षत आप्रिासि सहायता कक्ष सञ्चालि र्री बैदेजिक रोिर्ारीलाई सुरजक्षत, मयागददत र भरभदो र

प्रततफलयुक्त बिाइिे र प्राप्त विप्रेर्णलाई उत्पादिमुलक क्षेरमा पररर्ालि र्िग उत्प्रेररत र्िे उद्देश्यका साथ
लजक्षत िर्गलाई बैदेजिक रोिर्ारीको प्रकृया तबदे िी भुमीको पररर्य व्यायसायिन्त्य सुरक्षा, सेिा ितग
लर्ायतका वितभन्न वियाकलापको विर्यमा परामिग ।
उद्देश्य

बैदेजिक रोिर्ारीमा िािेहरुलाई उजर्त परामिग र िािकारी प्रदाि र्िे ।

अपेजक्षत प्रततफल

*बैदेजिक रोिर्ारीमा िािेहरुले उजर्त परामिग तथा िािकारी प्राप्त र्रे को हुिेछि ।
*प्राप्त विप्रेर्ण उत्पादिमुलक क्षेरमा लर्ाइएको हुिेछ ।

*बैदेजिक रोिार्री सम्बन्त्धी अन्त्यौलताको अन्त्त्य भएको हुिेछ ।
कायागन्त्ियि र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय तथा मातहतका कायागलयहरु ।

तिकाय/कायागलय
सञ्चालि प्रविया

सम्बजन्त्धत जिल्लाको जिल्ला प्रिासि कायागलयसुँर् समन्त्िय र्री आिश्यकताको एवकि र्ररिेछ ।
•

जिल्ला प्रिासि कायागलय माफगत् सहायता कक्ष(हेल्प िेस्क) सञ्चालिका लातर् सम्झौता (MOU)
र्री

•

कायगिम कायागन्त्ियि र्िे ।

र आिश्यकता अिुसार तिदे ििालयले समेत सर्ेतिामूलक अतभमुजखकरण कायगिम सन्त्र्ालि
र्िग सक्िे

सञ्चालि र्िे अबतध र

पवहलो, दोश्रोर तेश्रो र्ौमातसक ।

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBIS अिुसार ।

सन्त्दभग सामग्री

सािगितिक खररद ऐि तथा तियमाितल, कणागली खर्ग मापदण्ि तथा अन्त्य प्रर्तलत ऐि तथा कायगवितधहरु
।

अिुर्मि सूर्क

सम्झौता पर, प्रततिेदि तथा तस्िीरहरु ।

४८. वियाकलापको िाम –व्यिसाय र्रररहेका मवहला उद्यमी सम्माि तथा सम्मेलि कायगिम(अन्त्य)
वियाकलाप सं केत िं.2.7.25.350
पररर्य

खर्ग िीर्गक 22522

स्िरोिर्ारी माफगत आफ्िै व्यसाय तथा उद्योर् सञ्चालि र्री समािमा मवहला सिजक्तकरणको उदाहरणीय
भुतमका प्रस्तुत र्रे का मवहलाहरुको सम्माि तथा उद्यमी मवहलाहरुको सम्मेलि र्री उद्यम, स्िरोिर्ारमा
ु कै आतथगक उन्नतीमा योर्दाि पुयागउि आिश्यक रहेको ।
सहभार्ी र्राइ पाररिारीक तथा मुलक

उद्देश्य

स्िरोिर्ार तथा उद्यमी मवहलाहरुको सम्माि तथा सम्मेलि माफगत पाररिारीक तथा सामुदावयक रुपमा
ओझेलमा परे का मवहलाउद्यमीहरुलाई उत्प्रेरणा प्रदाि र्िे ।
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अपेजक्षत प्रततफल

•
•

कायागन्त्ियि र्िे

जिल्लाका वितभन्न मवहला उद्यमहरुको सम्माि भएको हुिेछ ।

उद्यमी तथा स्िरोिर्ार मवहलाहरुको सम्मेलि भएको हुिेछ ।

जिक्षा विकास तिदे ििालय तथा मातहतका कायागलयहरु ।

तिकाय/कायागलय
सञ्चालि प्रविया

समन्त्िय बैठक,कायगिम पवहर्ाि,सहभार्ी छिौठ तथा कायगिम सञ्चालि ।

सञ्चालि र्िे अबतध र

आ.ब. पवहलो, दोश्रो तथा तेश्रो र्ौमातसक

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBIS अिुसार ।

सन्त्दभग सामग्री

सािगजििक खररद ऐि तथा तियमाितल, कणागली खर्ग मापदण्ि, अन्त्य प्रर्तलत कािुि तथा कायगवितधहरु ।

अिुर्मि सूर्क

कायगिम सम्पन्न प्रततिेदि ।

४९. वियाकलापको िाम –स्थािीय कला, हस्तकला तथा सांसकृततक पवहर्ाि, िर्ेणाग तथा प्रििगि कायगिम ।
वियाकलाप सं केत

खर्ग िीर्गक 22522

पररर्य

ु को सांस्कृततक, सामाजिक तथा ऐततहातसक महत्ि
मुलधारमा पवहर्ाि िभएका र स्थािीय पवहर्ाि र मुलक

द्देश्य

स्थािीय कला, हस्तकला तथा सांसकृततक पवहर्ाि, िर्ेणाग तथा प्रििगि र्िग समन्त्िय बैठकको तिणगयका

िं.२.७.२५.३२०

बोकेका स्थािीय कला,हस्तकला तथा सांस्कृततक पवहर्ाि, िर्ेणाग तथा प्रििगि र्िग आिश्यक रहेको ।
आधारमा तिधागररत कायगिम सञ्चालि र्िे ।

अपेजक्षत प्रततफल

स्थािीय तहमा प्रर्तलत कला, हस्तकला तथा िर्ेणाग तथा प्रििग ि भएको हुिेछ ।

कायागन्त्ियि र्िे

जिक्षा विकास तिदे ििालय तथा मातहतका कायागलयहरु ।

तिकाय/कायागलय
सञ्चालि प्रविया

समन्त्िय बैठक, कायगिम कायगयोििा तथा मापदण्ि तिधागरण, कायगिम सञ्चालि ।

सञ्चालि र्िे अबतध र

दोश्रो तथा तेश्रो र्ौमातसक

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBIS अिुसार ।

सन्त्दभग सामग्री

सािगितिक खररद ऐि तथा तियमाितल, कणागली खर्ग मापदण्ि तथा अन्त्य प्रर्तलत कािुि तथा
कायगवितधहरु ।

अिुर्मि सूर्क

तस्िीर, सुझाि तथा आर्ामी योििा सवहतको कायगसम्पन्न प्रततिेदि ।

अिुसूर्ी १
िोजखममा रहेका बालबातलका भन्नाले तिम्ि बालबातलका लाइ बुझाउछ ।
•
•

अिाथ बालबातलका

अस्पताल िा अन्त्य कुिै सािगितिक स्थािमा अलपर अिस्थामा छातिएका िा फेला परे का, बाबुआमाबाट
अलजग्र्एका िा बाबुआमा पत्ता िलार्ी बेिाररसे भएका बालबातलका,

•

बाबुआमालाई र्म्भीर िारीररक िा माितसक अपाङ्गता िा अिक्तता भएको कारण उजर्त हेरर्ाह िपाएका
बालबातलका,

•

कािूिी वििादमा परे का बालबातलकामध्ये ददिान्त्तर प्रविया अन्त्तर्गत िैकजल्पक हेरर्ाहको लातर् तसफाररस भएका
बालबातलका,

•
•

थुिामा रहेका िा बन्त्दी बाबु िा आमासुँर् आजश्रत भई कारार्ारमा रहेका बालबातलका,

िबरिस्ती करणी िा कािूि बमोजिम सिाय हुिे हाििाताबाट िजन्त्मएको जििुलाई आफूले पालिपोर्ण र्िग
िसक्िे भिी बाल कल्याण अतधकारी समक्ष तििेदि परे का बालबातलका,
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•

बाबु, आमा िा अतभभािकबाट दुव्यगिहार, वहं सा िा बेिास्ता भएको कारणले बालबातलकाको उच्र्तम वहतको लातर्
पररिारबाट अलर् र्ररएका बालबातलका,

•

ु ा प्रकृततका िा िोजखमपूणग िा तिकृष्ट प्रकृततको िा प्रर्तलत कािूि विपरीत श्रममा सं लग्ि भई
िबरिस्ती िा बुँधि
िीिियापि र्रररहेका, धू मपाि, मद्यपाि एिं अन्त्य लार्ूऔर्धको कुलतमा फसेका, एर्सङ्खितमत

.भी.आई.

बालबातलका,
•

र्म्भीर िारीररक िा माितसक स्िास्थ्य समस्या िा र्म्भीर अपाङ्गता भएको कारण िीिि िोजखममा रही बाबुआमा
िा पररिारबाट उपर्ारको व्यिस्था हुि िसकेको िा सामान्त्य िीिियापि र्िग कदठिाइ भएका बालबातलका,

•
•

बालबातलका विरुिको कसूरबाट पीतित भएका िा त्यस्तो िोजखममा रहेका बालबातलका,

विपद् िा सिस्त्र िन्त्िका कारणले बाबुआमा दुिै िा आमा बाबुमध्ये एक र्ुमाएका, बेपत्ता भएका िा आफू िै
िारीररक िा माितसक रूपमा घाइते भएका िा अपाङ्गता भएका बालबातलका,

•

विपन्न दतलत समुदायका बालबातलका,

•

सामाजिक विकास मन्त्रालयले वििेर् सं रक्षणको आिश्यकता भएका बालबातलका भिी तोकेका अन्त्य बालबातलका
।

अिुसूजर् २
समन्त्िय बीैठकअिुसूजर् २ बमोजिमको सतमतत
क मन्त्रालयमा रहिे समन्त्िय सतमतत
१ सजर्ि,

सामाजिक विकास मन्त्रालय

-संयोिक

२ प्रतततितध,मुख्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररर्दको कायागलय

- सदस्य

३ प्रतततितध, आन्त्तररक मातमला तथा कािुि मन्त्रालय
४

-सदस्य

प्रतततितध, आतथगक मातमला तथा योििा मन्त्रालय-सदस्य

५ तिदे िक स्िास्थ्य सेिा तिदे ििालय
६ तिदे िक, प्रदे ि अस्पताल

-सदस्य
-सदस्य

७ तिदे िक, जिक्षा विकास तिदे ििालय

-सदस्य

८ प्रदे ि प्रहरी, प्रमुख

-सदस्य

९ महािाखा प्रमुखहरु सामाजिक विकास मन्त्रालय

-सदस्य

१० सम्बजन्त्धत क्षेरमा कायगरत संघ सं स्था मध्येबाट सतमततले
मिोतित र्रे कोकजम्तमा २ ििा मवहला सवहत ३ ििा प्रतततितध
११ सामाजिक विकास महािाखा प्रमुख

-सदस्य सजर्ि

सतमततको िैठकमा आबश्यकता अिुसार सम्बजन्त्धत तबज्ञ तथा विकास साझेदार सं स्थाका प्रतततितधलाइ आमन्त्रण र्िग सवकिेछ।
ख तिदे ििालय तथा जिल्लास्तरमा रहिे समन्त्िय सतमतत
जिल्ला समन्त्िय प्रमुख

जिल्ला प्रिासि कायागलयको अतधकृतस्तर प्रतततितध
स्िास्थ्य सेिा कायागलय प्रमुख

-अध्यक्ष
-सदस्य

- सदस्य

जिल्ला प्रहरी कायागलय प्रमुख

-सदस्य

सरकारी िवकल कायागलय प्रमुख

-सदस्य

जिल्ला सदरमुकामजस्थत पातलकाको मवहला तथा
बालबातलका िाखा हेिे कमगर्ारी

-सदस्य

सम्बजन्त्धत क्षेरमा काम र्िे सं घ संस्था मध्ये बाट १ ििा मवहला सवहत २ ििा-सदस्य
जिक्षा विकास तिदे िक/सामाजिक विकास कायागलय प्रमुख

- सदस्य सजर्ि

सतमततको िैठकमा आबश्यकता अिुसार सम्बजन्त्धत तबज्ञ तथा विकास साझेदार सं स्थाका प्रतततितधलाइ आमन्त्रण र्िग सवकिेछ।
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अिुसजु र् ३
बालमैरी स्थािीय िासि विर्यक२ ददिे अतभमूखीकरण कायगिमको कायगतातलका
समय

वियाकलाप

उदे श्य

तबतध र प्रविया

कायगिमकोउदघाटि

वितधितउद्घाटि

मातथ

कायगिमको

आिश्यक सामग्री

पवहलो ददि
१०.००१०.३०

÷पररर्य÷उदे श्य
दताग

१०.३०११.००

प्रकाि

अपेक्षा

िाम

सं कलि

आर्ारसं वहता तयार

र

िीर्

सहभातर्हरु

पररर्यका
िारे

र्रउिे

सहभातर्हरुबाट
सं कलि

साथै

र्िे

िािकारी

र

२

अपेक्षा

ददि

एक

अकागम

पररर्य

कायगिमको उदे श्य प्रस्तुती

छलफल र प्रस्तुती

व्यािर,

मेटाकािग

र

मेटाकािग

ब्राउिपेपर

र

माकगर

माकगर

कायगिम प्रभािकारी ििाउि
आर्ारसं वहता तयार र्िे

११.००१२.३०

बाल अतधकार बाल

बाल

अतधकार

महासजन्त्ध

तथा

अन्त्तरागवष्ट्रय

अतधकार

सम्बन्त्धी

िीततर्त

तथा

कािुिी

व्यिस्थाहरु
१२.३०-

जर्या व्रे क

१.००-२.३०

बालमैरी

१.००

वकि

सं भावित
४.००-५.००

र

लर्ािीका

क्षेरहरु

स्थािीय

िसिका

र्राउिे

अिधारण र

यसको

रावष्ट्रय

कािुिी

महत्ि

समूह

कायग,

दृश्यात्मक

सामग्री, दोहरो छलफल

प्रोिेक्टर

व्राउिपेर

माकगर रावष्ट्रय अन्त्तरावष्ट्रय
कािुिी व्यिस्थाहरु

समूह कायग, प्रस्तुती, छलफल

प्रोिेक्टर,

समूह कायग, प्रस्तुती, छलफल

प्रोिेक्टर

खेल, प्रस्तुती

बल

ु
िेलि

प्रोिेक्टर

ु
िेलि

प्रोिेक्टर

माकगर

व्राउिपेर

र

र

बालबातलकामा
लर्ािी

िािकारी

िारे िािकारी र्राउिे

प्रततफल

घोर्णा)
२.३०-४.००

िारे

तसिान्त्त

रणिीतत

अिलम्बि

व्यिस्था

बालमैरी

अिधारण

बाल

सम्िन्त्धी

स्थािीय

िासिको
(पररभार्ा

र

अतधकार

बालमैरी

घोर्णा

र्रे का अभ्यासहरुको
श्रव्यदृश्य र पवहलो

बालबातलकामा लर्ािी वकि
र्िे

र यसको महत्ि

िािकारी

र्राउिुका

लर्ािीका क्षेर पवहर्ाि
पवहलो

ददिको

सतमक्षा

र्री

िारे

साथै

तातलमको

सहभातर्बाट

माकगर

व्राउिपेर माकगर

सूझाि सं कलि र्िे

व्राउिपेर

ददिको

कायगिमको

१०.००-

अजघलो

ददिको

अजघलो ददिको कायगिमको

प्रस्तुती, समूह छलफल, खेल

बल

१०.३०-

बालमैरी

स्थािीय

सहभातर्हरुलाई सूर्कहरुको

समूह

र

प्रोिेक्टर

व्राउिपेर

समूह कायग प्रस्तुती छलफल

प्रोिेक्टर

व्राउिपेर

समूह कायग, प्रस्तुती, छलफल

प्रोिेक्टर

व्राउिपेर

सतमक्षा
दोस्रो ददि
१०.३०
१२.००

पुिरािलोकि

िासिका सूर्कह र
सूर्कको विष्लेर्ण

१२.३०-

जर्या व्रे क

१.००-२.३०

स्थािीय

१.००

योििा
बाल

र

सहभातर्ता

सम्िन्त्धी (अभ्यास)
२.३०-४.००

सं घीय

बालमैरी

िािकारी

र्राउिे

र

विर्यर्त िाखाको जिम्मेिारी

छलफल

कायग

प्रस्तुती

व्राउिपेर माकगर
माकगर

िोध हुिे

तहको

तिुम
ग मा

तसकाई िारे िािकारी हुिे

सं रर्िामा
स्थािीय

स्थािीय तहमा योििा तिुम
ग ा
र्रणहरु र बाल सहभातर्ता
र्राउिे

क्षेरको

िािकारी र्राउिे
तीि

तहको

सं रर्िाको

सं रर्िा

भूतमकार

िारे

र

बाल

र अभ्यास

माकगर

माकगर
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समय

वियाकलाप
िासिको
सं रर्िा
भूतमका
प्रणागली

४.००-५.००

उदे श्य
सं स्थार्त

र

यसको

सं रक्षण

तबतध र प्रविया

सं रक्षण

प्रणागली

िािकारी र्राउिे ।

सहभातर्हरुबाट

कायगयोििा

प्रततििता,

सवहत

कायगयोििा तिमागण ,
अतभमूखीकरण
कायगिमको

पुिरािलोकि
समापि

कायगन्त्ियिको
र्िे

तयार

कायगिमको

आिश्यक सामग्री

िारे

भई

प्रततििता
समापि

अिुभि

आदािप्रदाि,

छलफल, समूह कायग, प्रस्तुती

प्रोिेक्ट
माकगर

र

व्राउिपेर

र
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४.

श्रम तथा रोिर्ारका कायगिमहरू:
१.

वियाकलापको िाम –बेरोिर्ार युिायुितीहरुको लातर् सीप विकास तातलम

वियाकलाप सं केत िं.2.7.25.179
पररर्य

खर्ग िीर्गक: 22522
प्रदे ितभरै रोिर्ारी तथा उद्यम र्िग सक्षम बिाउिे र्रर बेरोिर्ार युिायुितीहरुका लातर् सीप
विकास तातलम सञ्चालि र्िग

उद्देश्य

दे ितभरै तथा बैदेजिक रोिर्ारीबाट विस्थावपत बेरोिर्ार युिायुितीहरु लाई रोिर्ारयुक्त
तातलमको प्रदाि र्िे

अपेजक्षत प्रततफल

बेरोिर्ार युिायुितीहरुले सीप विकास तातलम प्राप्त र्रे को हुिे ।

कायागन्त्ियि र्िे तिकाय/कायागलय

सामाजिक विकास मन्त्रालय/जिक्षा विकास तिदे ििालय/ मािि सं िाधि विकास
केन्त्र/सामाजिक विकास कायागलयहरु

सञ्चालि प्रविया

समन्त्िय बैठक,सीपविकास तातलम प्रकार, क्षेर तथा रुपरे खा तिमागण, सािगितिक सुर्िा प्रकािि,
सहभार्ी छिौठ,तातलम सञ्चालि ।सहभार्ी छिौठ र्दाग र्ररि, सीमान्त्तकृत, तेश्रो तलवङ्ग तथा
योतिक अल्पसं ख्यकहरुलाई वििेर् ग्राहयता ददिे

सञ्चालि र्िे अबतध र अिुमातित

आ.ब. २०७८/०७९ को असार मसान्त्तसम्म ।

तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBIS अिुसार ।

सन्त्दभग सामग्री

कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका-२०७५ र अन्त्य प्रर्तलत कािुिहरु

अिुर्मि सूर्क

तातलम सञ्चालि प्रततिेदि

2.वियाकलापको िाम –श्रम तथा रोिर्ार सम्बन्त्धी अध्ययि अिुसन्त्धाि (अध्ययि/सिेक्षण/अिुसन्त्धाि/प्रततिेदि)
वियाकलाप सं केत िं.2.7.7.18
पररर्य

खर्ग िीर्गक 22522
कणागली प्रदे िमा श्रम तथा रोिर्ारका क्षेरमा स्पष्ट तथा ठोस तथ्य तथा तथ्याङ्कको अभाि
विद्यमाि रहेको र तत् क्षेरमा आिश्यक कायगिम तथा बिेटको यथोजर्त व्यिस्थापिको

अभािमा अपेक्षाकृत लक्ष्य हाुँतसल र्िग िसवकएको अिस्था िर्िाहेर िै छ । तसथग प्रदे िको
श्रम तथा रोिर्ारको क्षेरलाई व्यिजस्थत र तियतमत र्िग तथा िार्ररकको रोिर्ारीको हक तथा
श्रमको हकको प्रत्याभुत र्िग र र्राउि यस क्षेरको सिागवङ्गि अध्ययि अिुसन्त्धाि र्िग आिश्यक
दे जखएको ।
उद्देश्य

कणागली प्रदे िको श्रम तथा रोिर्ारको क्षेरमा भएका विद्यमाि व्यिस्था तथा तथा आर्ामी
आिश्यक िीतत तथा कायगिमको सम्बन्त्धमा अध्ययि अिुसन्त्धाि तथा सिेक्षण र्िे यस
कायगिमको उद्देश्य रहेको छ ।

अपेजक्षत प्रततफल

कणागली प्रदे िको श्रम तथा रोिर्ारका क्षेरको विद्यमाि अिस्था र आर्ामी कायगददिाका बारे मा

कायागन्त्ियि र्िे तिकाय/कायागलय

सामाजिक विकास मन्त्रालय, कणागली प्रदे ि ।

सञ्चालि प्रविया

कायगयोििा स्िीकृत,अध्ययि अिुसन्त्धािको क्षेर तथा दायरा तिमागण, अन्त्य र्ैरसरकारी सं स्था िा

अध्ययि अिुसन्त्धाि तथा सिेक्षेण भएको हुिे ।

विज्ञहरु माफगत िा सं घीय सरकार तथा स्थािीय तहहरुसुँर्को समन्त्ियमा ।
सञ्चालि र्िे अबतध र अिुमातित

आ.ब. २०७८/०७९ को पवहलो, दोश्रो तथा तेश्रो र्ौमातसक ।

तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBIS अिुसार ।

सन्त्दभग सामग्री

सािगितिक खररद ऐि,२०६३ र तियमािली, श्रम तथा रोिर्ार प्रििग ि िीतत, २०७५ तथा
कणागली प्रदे ि सरकारले तिुम
ग ा र्रे का अन्त्य मापदण्ि तथा कायगवितधहरु ।

अिुर्मि सूर्क

प्रततिेदि प्रकािि ।
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3.वियाकलापको िाम –प्रदे िस्तरमा रोिर्ार प्रििग ि सम्बन्त्धी ऐि/तियम/िीतत/कायगवितध तिुम
ग ा ।
वियाकलाप सं केत िं. 2.7.25.43
पररर्य

खर्ग िीर्गक 22522
प्रादे जिक श्रम तथा रोिर्ारलाई व्यिजस्थत, तियतमत र उत्पादिमूलक बिाउदै श्रतमक र
रोिर्ारदाताबीर् असल श्रम सम्बन्त्ध स्थावपत र्िे, श्रमप्रतत सम्माि अतभिृवि र्िे तथा
िार्ररकको रोिर्ारीको हक तथा श्रमसम्बजन्त्ध हकको प्रत्याभुतत र्िग तत्सम्बन्त्धमा आिश्यक
ऐि, तियम, कािुि, कायगवितध तथा तिदे जिका तिुम
ग ा तथा कायागन्त्ियि

उद्देश्य

प्रादे जिक श्रम तथा रोिर्ारको क्षेरलाई मयागददत, व्यिजस्थत र तियतमत बिाउि र प्रदे िको
आबश्यकता अिुरुपको श्रमिजक्तको विकास माफगत िार्ररकको रोिर्ारीको रोिर्ारीको हक
तथा श्रमसम्बन्त्धी हकको प्रत्याभुत र्िग आिश्यक ऐि, तियम, कािुि, कायगवितध तथा
तिदे जिकाको तिमागण र्िे यस कायगिमको उद्देश्य रहेको छ ।

अपेजक्षत प्रततफल

प्रदे ि श्रम ऐि तथा तियमािली, कायगवितध तथा तिदे जिकाको आददको तिमागण भएको हुिे

कायागन्त्ियि र्िे तिकाय/कायागलय

सामाजिक विकास मन्त्रालय, कणागली प्रदे ि ।

सञ्चालि प्रविया

•

सरोकारिालाहरुबीर् अन्त्तरकृया, र्ोष्ठी, बैठक सञ्चालि

•

सुझाि सं कलि र प्राप्त सुझािका आधारमा मस्यौदा तयार र्रर पेि र्िे

•

सं कतलत सुझाि र आिश्यक कुराको समािेि र्रर प्रदे िको आिश्यकता अिुकुल
प्रदे ि श्रम ऐि तथा तियमाितल, कायगवितध तिदे जिका आददको तिमागण ।

सञ्चालि र्िे अबतध र अिुमातित

आ.ब. २०७८/०७९ को प्रथम, दोश्रो तथा तेश्रो र्ौमातसक ।

तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBIS अिुसार ।

सन्त्दभग सामग्री

श्रम ऐि,२०७४ र तियमािली, २०७५, रोिर्ारीको हकसम्बन्त्धी ऐि, २०७५ र तियमािली,
कणागली प्रदे िको श्रम तथा रोिर्ार प्रििग ि िीतत, २०७५ तथा अन्त्य प्रर्तलत कािुि ।

अिुर्मि सूर्क

बैठक, र्ोष्ठी, अन्त्तरकृया कायगिमको उपजस्थतत, सं कतलत सुझािहरु र प्रततिेदि सवहतका तितमगत
ऐि, तियमाितल, कायगवितध, तिदे जिका आदद।

4.वियाकलापको िाम –श्रम, सीप तथा रोिर्ार सम्बन्त्धी सरोकारिालाहरुबीर् अन्त्तरकृया र्ोष्ठी सञ्चालि ।
वियाकलाप सं केत िं. 2.7.25.44
पररर्य

खर्ग िीर्गक: 25522
कणागली प्रदे ि अन्त्तर्गत औद्योतर्क क्षेर, होटे ल व्यिसाय क्षेर, तिमागण क्षेर लर्ायत अन्त्य वितभन्न
क्षेरका उद्यमी व्यिसायी, मिदुर लर्ायत सरोकारिाला पक्षहरुबीर् अन्त्तरसम्बन्त्ध कायम राख्न,
श्रम सम्बन्त्धी ऐि तियमहरुका बारे मा अतभमुखीकरण र्िे ।

उद्देश्य

कणागली प्रदे ितभरका औद्योतर्क क्षेर, यातायात क्षेर, होटल ब्यिसाय क्षेर, तिमागण क्षेर लर्ायत
अन्त्य वितभन्न क्षेरका उद्यमी व्यिसायी, मिदुर लर्ायत सरोकारिाला पक्षहरुबीर् अन्त्तरसम्बन्त्ध
कायम राख्न, श्रम सम्बन्त्धी ऐि तियमहरुको बारे मा अतभमुखीकरण र्री आफ्िो कायगक्षेरप्रतत
जिम्मेिार बिाउिु यो कायगिमको उद्देश्य रहेको छ ।

अपेजक्षत प्रततफल

•

प्रदे ि अन्त्तर्गत रोिर्ारदाताका प्रतततितधमुलक सं स्था, श्रतमकका ट्रेि युतियि लर्ायत

सरोकारिाला तिकायका प्रतततितधहरु र्रर प्रत्यक्ष रुपमा श्रम सम्बन्त्धी ऐि तियम तथा
अन्त्य सम्बजन्त्धत िीततका बारे मा िािकारी प्राप्त हुिे
•
कायागन्त्ियि र्िे तिकाय/कायागलय
सञ्चालि प्रविया

रोिर्ारदाता तथा श्रतमकका बीर्मा असल श्रम सम्बन्त्ध स्थावपत हुिे ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा मातहतका कायागलयहरुमाफगत ।
•

कायगिमको तिुम
ग ा र्िे, सहभार्ी आमन्त्रण र्िे,

•

र्ोष्ठीको सहिीकरणका लातर् सहिकतागसुँर् समन्त्िय र्िे र सहभार्ीता र्राउिे ।

•

सहभार्ीहरुको सुझाि र सल्लाहहरुलाई आर्ामी प्रदे ि श्रम तथा रोिर्ारसम्बन्त्धी ऐि
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तथा कायगवितध आददमा समािेि र्िे
सञ्चालि र्िे अबतध र अिुमातित

आ.ब. २०७८/०७९ को पवहलो, दोश्रो तथा तेश्रो र्ौमातसक ।

तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBIS अिुसार ।

सन्त्दभग सामग्री

श्रम ऐि, २०७४ र तियमािली, रोिर्ारीको हकसम्बन्त्धी ऐि, 2०७५ र तियमािली तथा अन्त्य
सं घीय तथा प्रादे जिक श्रम सम्बन्त्धी प्रर्तलत ऐि कािुिहरु ।

अिुर्मि सूर्क

तिुम
ग ा र्ररएको कायगिम, सहभार्ीहरुको उपजस्थतत, प्रस्तुतीकरण तथा प्रततिेदि ।

5.वियाकलापको िाम –रोिर्ारमूलक सीप विकास तातलम तथा उद्यमीहरुको स्तरोन्नती कायगिम
वियाकलाप सं केत िं. 2.7.25.177
पररर्य

खर्ग िीर्गक: 22522

रोिर्ारमुलक सीप तथा तातलम प्रदाि र्रर बैदेजिक रोिर्ारीलाई प्रततस्थापि र्िग तथा

उद्यमीहरुको स्तरोन्नतत र्रर प्रदे ितभरै वटकाइ राख्नको लातर् वितभन्न रोिर्ारमुलक कायगिमहरु
सञ्चालि र्िे ।
उद्देश्य

उद्यमीहरुलाई उद्यममा वटकाइराख्न तातलम र सर्ेतिा कायगिम सञ्चालि र्िे ।

अपेजक्षत प्रततफल

35 ििालाई छोटो अितधको तातलम र तथा उद्यमीहरुलाई स्तरोन्नततको लातर् सहयोर् र्ररएको
हुिेछ ।

कायागन्त्ियि र्िे तिकाय/कायागलय

सामाजिक विकास मन्त्रालय र मातहतका कायागलयहरु ।

सञ्चालि प्रविया

समन्त्िय बैठक,कायगिमको पवहर्ाि,प्राथातमकता तिधागरण र्रर सहभार्ी तथा उद्यमी छिौठ ।
मािि विकास सं िाधि केन्त्र, सुखेतर उद्योर् तथा उपभोक्ता वहत सं रक्षण तिदे ििालयसुँर्
समन्त्िय र्रर सीप विकास तातलम सञर्ालि र्िे ।

सञ्चालि र्िे अबतध र अिुमातित

आ.ब. २०७७/078 को पवहलो, दोश्रो र तेश्रो र्ौमातसक ।

तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBIS अिुसार ।

सन्त्दभग सामग्री

श्रम तथा रोिर्ार प्रििग ि िीतत, २०७५ तथ कणागली प्रदे ि सरकारले तिुम
ग ा र्रे का अन्त्य
मापदण्ि तथा कायगवितधहरु । सािगितिक खररद ऐि, २०६३, कणागली खर्ग मापदण्ि
तिदे जिका,२०७५ ।

अिुर्मि सूर्क

सहभार्ीहरुको उपजस्थतत, सीपको र्ुणस्तर,तथा उद्यमीहरुिारा प्राप्त तातलम प्रततिेदि ।
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6.वियाकलापको िाम –राउटे लर्ायत लोपोन्त्मुख तथा सीमान्त्तकृत समुदायको लातर् आय आिगि कायगिम ( राहत तथा
पुिस्थागपिा/क्षततपूततग कायगिम)
वियाकलाप सं केत िं. 2.7.12.14
पररर्य

खर्ग िीर्गक: 22522

लोपोन्त्मुख तथा सीमान्त्तकृत समुदायको हकवहत तथा सं रक्षणको दावयत्ि सरकारको भएकाले प्रदे ि
सरकारले समेत आफ्िो क्षेरतभर रहेका तत् िर्गका समुदायको दीघगकातलि तथा अल्पकातलि उत्थाि
तथा सिजक्तकरणका लातर् आयआिगि एिं जिविकोपािगिका कायगिमहरु तिुम
ग ा र्रर सञ्चालि र्िग
आिश्यक दे जखन्त्छ ।

उद्देश्य

राज्यको मुलधारबाट बवहष्करणमा परे का भुमीहीि तथा र्ररिीको रे खामुिी रहेका एिं राज्यको वििेर्

ु तथा सीमान्त्तकृत राउटे , बादी, रािी समुदाय एिं मुक्त हतलयाका लातर्
सं रक्षण अपेक्षा र्िे लोपोन्त्मख
ददघगकातलि एिं अल्पकातलि आयआिगि तथा जिविकोपािगिका सीप विकासका तातलमहरु सञ्चालि र्िे
र आजिगत सीपसुँर् सम्बजन्त्धत पेिा व्यिसाय सञ्चालि र्िग अिुदाि तथा प्रवितध हस्तान्त्तरण र्रर
उिीहरुको जिििस्तरमा उल्लेखिीय सुधार र्िे ।साथै स्िास्थ्य क्षेरमा सहुतलयत तथा पहुर् अतभिृदि
र्िग स्िास्थ्य िीमा कायगिमलाई समेत अर्ाति बढाउिे

अपेजक्षत प्रततफल

•

कररि 250/150/50 बादी/रािी समुदाय/मुक्त हतलयाका युिायुितीहरुले वितभन्न
सीपमुलक तातलम प्राप्त र्रर तत्सम्बन्त्धी व्यिसाय सञ्चालि र्रे को हुिे

•

घुमन्त्ते िीिि तबताउिे राउटे हरुलाई िमि: अस्थायी बासस्थािको व्यिस्था भएको हुिेछ,
उिीहरुको अल्पकातलि तथा ददघगकातलि आयआिगिमा सहभार्ी बिाउिे प्रयत्न र्ररिेछ

•
कायागन्त्ियि र्िे

कररि ३०० ििा िततको स्िास्थ्य विमा र्ररिेछ

सामाजिक विकास मन्त्रालय, कणागली प्रदे ि र मातहतका कायागलयहरु

तिकाय/कायागलय
सञ्चालि प्रविया

•

सामाजिक विकास मन्त्रालयका मा. मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा तिदे िक सतमततको बैठक
सञ्चालि

•

तिदे िक सतमततबाट तिदे जित तिदे िि तथा मार्गदिगिका आधारमा वितभन्न कायगिमहरुको
रुपरे खा तथा प्रकार तिमागण

•

राउटे िस्तीमा सहिीकरण र्िे सहिकतागको व्यिस्था

•

वितभन्न सरोकारिालाहरुसुँर् समन्त्िय र सहकायग

•

आयआिगिका लातर् सीप विकास तातलमको कायगयोििा र अिुमातित समयको तिुम
ग ा र
कायागन्त्ियि

•

जिल्ला कायगिम तथा व्यिस्थापि तथा अिुर्मि सतमततको कायगिम सञ्चालिका सम्बन्त्धमा
तियतमत अिुर्मि र सुपेररिेक्षण ।

•
सञ्चालि र्िे अबतध र

यस कायगिमको सहिीकरणका लातर् थप तिदे िक सतमततले थप मार्गदिगि बिाउि सक्िे

आ.ब. २०७८/०७९ को असार मसान्त्तसम्म ।

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

5 करोि ।

सन्त्दभग सामग्री

•

लोपोन्त्मुख तथा सीमान्त्तकृत समुदायको लातर् िीविकोपािगि र आयआिगि कायगिम सञ्चालि
कायगवितध, २०७७

अिुर्मि सूर्क

•

सािगितिक खररद ऐि,२०६३ र तियमािली

•

प्रदे ि श्रम तथा रोिर्ार प्रििग ि िीतत, २०७५

•

सं घ तथा प्रदे िका अन्त्य प्रर्तलत कािुिहरु ।

सहभार्ीहरुको उपजस्थतत, आयआिगि सीप विकास तातलम प्राप्त र्रे का प्रमाणपरहरुका प्रतततलवप,
व्यिसाय स्थापिा र्रे को/िर्रे को सम्बन्त्धमा अिुर्मि प्रततिेदि, अन्त्य प्रततिेदि ।
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६. प्रदे ि सं ग्राहलय र अतभलेखालय सम्बजन्त्ध कृयाकलापहरु:
१. कृयाकलापः सग्रहालयको पुस्तकालय प्रिासतिक तथा सभाकक्षका लातर् तिमागणातधि भबिको पुणत
ग ा तथा तला थप र्िे कायग
कृयाकलाप सं केतः११.१.२.४८४
पररर्य

खर्ग जिर्गकः ३१११२

कायागलयको

तियतमत

तथा

प्रिासतिक

कामकाि

सं र्ालिको

लातर्,एउटा

िैजक्षक

कायगकक्षहरुको व्यबस्थापि र्िे पुस्तकालय तथा बार्ि कक्षहरुको स्थापिा र्िे

हबकोरुपमा

सग्रहालयको लातर्

प्रिासतिक पुस्तकालय तथा सभाकक्षका लातर् भबि तिमागण र्िग लातर्एको छ ।
उद्देश्य

कायागलयको तियतमत तथा प्रिासतिक कामकाि सं र्ालिको लातर् कायगकक्षहरुको व्यबस्थापि र्िे
पुस्तकालय तथा बार्ि कक्षहरुको स्थापिा र्िे ।

अपेजक्षत प्रततफल

प्रातर्क क्षेरको व्यापक विस्तार र्िे ।

कायागन्त्ियि र्िे

प्रदे ि सं ग्रहालय तथा अतभलेखालय सुखेत

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

अपुरो भबि भएकोले सरकारी तिणगयािुसार म्याद थप ∕बोलपर/जिलबजन्त्द दरभाउ पर लर्ायत अन्त्य
तबतभन्न कािुिी प्रवियाहरु ।

सञ्चालि र्िे अितध र
अिुमातित तमतत

•

आब२०७८∕०७९ सम्म सम्पन्न र्िे ।

•

प्रथम दोस्रो तथा तेस्रो र्ौमातसक अबतध

बिेट बाुँिफाुँि

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

साबगितिक खररद ऐि २०६३, तथा तियमािली २०६४,कणागली प्रदे ि आतथगक कायगतबतध एि

२०७४,कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि २०७४, र २०७७/०७८ को जस्िकृत बावर्गक कायगिम,कणागली
प्रदे ि सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ध मापदण्ि

अिुर्मि सूर्क

प्रातबतधक तथा कायग सम्पन्न प्रततबेदिहरु साथै तितमगत भौततक सं रर्िाहरु

२. कृयाकलापः कायागलय भबि रङ्गरोर्ि तथा ममगत
कृयाकलाप सं केतः११.१.३.१०

खर्ग जिर्गकः ३११६१

पररर्य

कायागलयभबि रङ्गरोर्ितथाममगत र्रर व्यबजस्थत बिाउिे र सो कायगबाट कायागलय व्यबजस्थत भइ िार्ररक

उद्देश्य

सं ग्रहालयबाट प्रबाह हुिे सेिालाइ र् ुस्त दुरुस्त तछटो छररतो तथा व्यबजस्थत र्िे तथा आकर्गक बिाउिे ।

अपेजक्षत प्रततफल

फोहोरमैला तथा पुरािो सं रर्िालाई ब्यबस्थीत बिाइ जिणग हुिे समस्या समाधाि र्िग ।

कायागन्त्ियि र्िे

प्रदे ि सं ग्रहालय तथा अतभलेखालय सुखेत ।

मैरी बिाउि टे िा पुग्िेछ ।

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया
सञ्चालि र्िे अितध र

कोटे िि लर्ायतका प्रवियाहरु
PLMBISअिुसार

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

साबगितिक खररद एि २०६३ तथा तियमािली २०६४,कणागली प्रदे ि आतथगक कायगतबतध एि

२०७४,कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि २०७४, र २०७८/०७९ को जस्िकृत बावर्गक कायगिम,कणागली
प्रदे ि सरकारको आब २०७८/०७९ को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ध मापदण्ि

अिुर्मि सूर्क

प्रातबतधक तथा कायग सम्पन्न प्रततबेदिहरु साथै तितमगत भौततक सं रर्िाहरु

३. कृयाकलापः मोटरसाइकल स्कुटर
कृयाकलाप सं केतः११.३.२.२

खर्ग जिर्गकः ३११२१
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पररर्य

मोटरसाइकल स्कुटर खररद र्रर कायागलयको आिार्मिलाइ प्रभाबकारी बिाइ सेिा प्रबाहलाइ
तछटोछरीतो बिाउिे।

उद्देश्य

सं ग्रहालयबाट प्रबाह हुिे सेिालाइ र् ुस्त दुरुस्त तछटो छररतो तथा व्यबजस्थत र बेलाबेला मा भैरहिे
आिार्मिको समस्यालाइ सुविधा सम्पन्न बिाउिे ।

अपेजक्षत प्रततफल
कायागन्त्ियि र्िे

प्रदे ि सं ग्रहालय तथा अतभलेखालय

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

कोटे िि लर्ायतका प्रवियाहरु

सञ्चालि र्िे अितध र

PLMBISअिुसार

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

साबगितिक खररद ऐि २०६३, तथा तियमािली २०६४,कणागली प्रदे ि आतथगक कायगतबतध ऐि

२०७४,कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि २०७४, र २०७८/०७९ को जस्िकृत बावर्गक कायगिम,कणागली
प्रदे ि सरकारको आब २०७८/०७९ को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ध मापदण्ि

अिुर्मि सूर्क

सिारी साधि खररद

४. कृयाकलाप कम्प्यूटर वप्रन्त्टर लर्ायतका आिश्यक पिे अन्त्य मेजििरी सामाग्रीहरु
कृयाकलाप सं केतः११.३.७.१४
पररर्य

खर्ग जिर्गकः ३११२३

कम्प्यूटर वप्रन्त्टर लर्ायतका आिश्यक पिे अन्त्य मेजििरी सामाग्रीहरु खररद र्री कायागलयको सेिा
प्रिाहमा सरलता ल्याउि सवकन्त्छ

उद्देश्य

कायागलयको कामकाि तछटो छररतो र्री सेिा प्रिाहलाई प्रभािकारी बिाउिे

अपेजक्षत प्रततफल

सेिा प्रिाह प्रभािकारी भई िार्ररक सन्त्तुवष्ट

कायागन्त्ियि र्िे

प्रदे ि सं ग्रहालय तथा अतभलेखालय सुखेत ।

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

कोटे िि

सञ्चालि र्िे अितध र

PLMBISअिुसार

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

साबगितिक खररद एि २०६३ तथा तियमािली २०६४,कणागली प्रदे ि आतथगक कायगतबतध एि

२०७४,कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि २०७४, र २०७८/०७९ को जस्िकृत बावर्गक कायगिम, कणागली
प्रदे ि सरकारको आब २०७८/०७९ को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ध मापदण्ि

अिुर्मि सूर्क

मेतसिरी औिार खररद र्ररएको

५. कृयाकलाप सं ग्रहालयमा विधुततकरण तथा विधुत तथा सं र् सम्बजन्त्धत अन्त्य यन्त्र उपकरणहरुको व्यिस्थापि सं र् सम्बजन्त्ध कायगहरु
कृयाकलाप सं केतः११.३.१९.४
पररर्य

खर्ग जिर्गकः ३११२२

सं ग्रहालयमा विधुततकरण तथा विधुत तथा सं र् सम्बजन्त्धत अन्त्य यन्त्र उपकरणहरुको व्यिस्थापि सं र्
सम्बजन्त्ध कायगहरु लर्ायत वििुली एंि विधुत उत्पादि सं र् सम्बजन्त्धत उपकरण सामाि औिार यन्त्र आदी
खररद र्िे

उद्देश्य

सं ग्रहालयमा विधुततकरण तथा विधुत तथा सं र् सम्बजन्त्धत अन्त्य यन्त्र उपकरणहरुको व्यिस्थापि सं र्
सम्बजन्त्ध कायग र्िे

अपेजक्षत प्रततफल

यन्त्र उपकरणहरुको उपलब्धता

कायागन्त्ियि र्िे

प्रदे ि सं ग्रहालय तथा अतभलेखालय सुखेत
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कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

बोलपर जिलबजन्त्दपर तथा कोटे िि लर्ायतका प्रविया

सञ्चालि र्िे अितध र

PLMBISअिुसार

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

साबगितिक खररद ऐि २०६३, तथा तियमािली २०६४,कणागली प्रदे ि आतथगक कायगतबतध ऐि

२०७४,कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि २०७४, र २०७८/०७९ को जस्िकृत बावर्गक कायगिम,कणागली
प्रदे ि सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ध मापदण्ि

अिुर्मि सूर्क

प्रातबतधक तथा कायग सम्पन्न प्रततबेदिहरु साथै विधुततकरण सम्बन्त्धी कायग

६. कृयाकलापः कायागलयको प्रदगििी कक्षमा सोलार प्रणाली खररद तथा ििाि लर्ायत व्यिस्थापि सम्बन्त्धी अन्त्य कायग
कृयाकलाप सं केतः११.३.२२.१
पररर्य

खर्ग जिर्गकः ३११२२

सं ग्रहालयमा विधुततकरण तथा वििुत तथा सं र् सम्बजन्त्धत अन्त्य यन्त्र उपकरणहरुको व्यिस्थापिसुँर्
सम्बजन्त्ध कायगहरु र्िे रहेको छ ।

उद्देश्य

सं ग्रहालयमा विधुततकरण तथा वििुत तथा सं र् सम्बजन्त्धत अन्त्य यन्त्र उपकरणहरुको व्यिस्थापिसुँर्
सम्बजन्त्ध कायगहरु र्री प्रदगििी कक्षमा हुिे विधुततय समस्या समाधाि र्िे

अपेजक्षत प्रततफल

ग्याली सुदृवढकरण तथा दिगकहरुलाई अिलोकिमा सहिता

कायागन्त्ियि र्िे

प्रदे ि सं ग्रहालय तथा अतभलेखालय सुखेत

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

बोलपर जिलबन्त्दी पर तथा कोटे िि लर्ायतका प्रविया

सञ्चालि र्िे अितध र

PLMBISअिुसार

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

साबगितिक खररद ऐि २०६३, तथा तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि आतथगक कायगतबतध ऐि २०७४,
कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि २०७४, र २०७८/०७९ को जस्िकृत बावर्गक कायगिम, कणागली प्रदे ि
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ध मापदण्ि

अिुर्मि सूर्क

प्रातबतधक तथा कायग सम्पन्न प्रततबेदिहरु साथै खररद र्ररएका सोलारहरु

७. कृयाकलापः सग्रहालयमा बर्ैर्ा सुधार विस्तार तथा तिरन्त्तर कायग लर्ायतका कायगहरु
कृयाकलाप सं केतः११.५.४२.९
पररर्य

खर्ग जिर्गकः ३११६१

सग्रहालयमा बर्ैर्ा सुधार विस्तार तथा तिरन्त्तर कायग लर्ायतका कायगहरु र्िे र्री उक्त कायगबाट
कायागलय पररसरमा भएको बर्ैर्ाआकवर्गत दे जखिेछ ।

उद्देश्य

सग्रहालयमा बर्ैर्ा सुधार विस्तार लर्ायतका कायगहरु र्री पयगटकहरुलाई आकवर्गत र्िे ।

अपेजक्षत प्रततफल

सं ग्रहालयलाइ आधुतिवककरण तथा स्तरोन्नतत र्दै लैिािे ।

कायागन्त्ियि र्िे

प्रदे ि सं ग्रहालय तथा अतभलेखालय सुखेत

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

प्रर्तलत ऐि तियममा तोवकए बमोजिमका प्रवियाहरु

सञ्चालि र्िे अितध र

PLMBISअिुसार

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

साबगितिक खररद ऐि २०६३ तथा तियमािली २०६४,कणागली प्रदे ि आतथगक कायगतबतध ऐि

२०७४,कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि २०७४, र २०७८/०७९ को जस्िकृत बावर्गक कायगिम,कणागली
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प्रदे ि सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ध मापदण्ि
अिुर्मि सूर्क

बर्ैर्ा विस्तारबाट कायागलय पररसर आकर्गक हुिेछ।

८. कृयाकलापः सं ग्रहालय पररसरमा ब्लक विच्र्छ्याउिे लर्ायत व्यिस्थापि सम्बन्त्धी अन्त्य कायग
कृयाकलाप सं केतः.११.५.४२.१०

खर्ग जिर्गकः ३११६१

पररर्य

सं ग्रहालय पररसरमा ब्लक विच्र्छ्याउिे लर्ायत व्यिस्थापि सम्बन्त्धी अन्त्य कायग र्िे

उद्देश्य

सं ग्रहालय पररसर आकर्गक बिाउिे ।

अपेजक्षत प्रततफल

सं ग्रहालयलाइ आधुतिवककरण तथा स्तरोन्नतत र्दै लैिािे ।

कायागन्त्ियि र्िे

प्रदे ि सं ग्रहालय तथा अतभलेखालय सुखेत

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

बोलपर/जिलबजन्त्ददरभाउ पर/कोटे िि लर्ायतका प्रवियाहरु

सञ्चालि र्िे अितध र

PLMBISअिुसार

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

साबगितिक खररद ऐि २०६३ तथा तियमािली २०६४,कणागली प्रदे ि आतथगक कायगतबतध ऐि

२०७४,कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि २०७४, र २०७८/०७९ को जस्िकृत बावर्गक कायगिम,कणागली
प्रदे ि सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ध मापदण्ि

अिुर्मि सूर्क

प्रातबतधक तथा कायग सम्पन्न प्रततबेदिहरु साथै तितमगत भौततक सं रर्िाहरु

९. कृयाकलापः पुरािो तथा ियाुँ ग्यालरी कक्षहरुमा टायल मािगल लर्ायतका कायगहरु
कृयाकलाप सं केतः ११.5.42.11
पररर्य

खर्ग जिर्गकः ३११६१

पुरािो तथा ियाुँ ग्यालरी कक्षहरुमा टायल मािगल लर्ायतका कायगहरु र्री सं ग्रहालयलाई आकर्गक र
सुविधा सम्पन्न बिाउिे

उद्देश्य

पुरािो तथा ियाुँ ग्यालरी कक्षहरुमा टायल मािगल लर्ायतका कायगहरु र्री सं ग्रहालयलाई आकर्गक र

अपेजक्षत प्रततफल

सं ग्रहालयलाइ आधुतिवककरण तथा स्तरोन्नतत र्दै लैिािे ।

कायागन्त्ियि र्िे

प्रदे ि सं ग्रहालय तथा अतभलेखालय सुखेत

सुविधा सम्पन्न बिाउिे

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

बोलपर/जिलबजन्त्ददरभाउ पर/कोटे िि लर्ायतका प्रवियाहरु

सञ्चालि र्िे अितध र

PLMBISअिुसार

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

साबगितिक खररद ऐि २०६३, तथा तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि आतथगक कायगतबतध ऐि २०७४,
कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि २०७४, र २०७८/०७९ को जस्िकृत बावर्गक कायगिम, कणागली प्रदे ि
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ध मापदण्ि

अिुर्मि सूर्क

कायगसम्पन्न प्रततिेदिहरु भौततक संरर्िाहरु

१०. कृयाकलापःसं ग्रहालय प्रदिगिी कक्षको लातर् Showcase हरु तिमागण तथा खररद कायागलयको लातर् फतिगर्र वफक्र्सग
कृयाकलाप सं केतः११.६.१३.१३
पररर्य

खर्ग जिर्गकः ३११२३

सं ग्रहालय प्रदिगिी कक्षको लातर् Showcase हरु तिमागण तथा खररद(कायागलयकोलातर् फतिगर्र वफक्र्सग)
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भएको हुिेछ ।
उद्देश्य

सं कतलत सामग्रीहरुलाई प्रदगििीको लातर् सुरजक्षत तररकाले राख्न तथा पुस्तकहरुलाई राख्ने र बार्िको
लातर् सुतबधायुक्त्त आबश्यक फतिगर्र बिाउिे ।

अपेजक्षत प्रततफल

ग्याली सुदृवढकरण तथा पुस्तकालय तबस्तार र्िे ।

कायागन्त्ियि र्िे

प्रदे ि सं ग्रहालय तथा अतभलेखालय सुखेत

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

बोलपर जिलबजन्त्दपर तथा कोटे िि लर्ायतका प्रविया

सञ्चालि र्िे अितध र

PLMBISअिुसार

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

साबगितिक खररद ऐि २०६३, तथा तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि आतथगक कायगतबतध ऐि २०७४,
कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि २०७४, र २०७८/०७९ को जस्िकृत बावर्गक कायगिम, कणागली प्रदे ि
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ध मापदण्ि

अिुर्मि सूर्क

प्रातबतधक तथा कायग सम्पन्न प्रततबेदिहरु साथै तितमगत भौततक सं रर्िाहरु

११. कृयाकलापःपुस्तकालयको लातर् आिश्यक फतिगर्र खररद
कृयाकलाप सं केतः११.६.१३.१४

खर्ग जिर्गकः ३११२३

पररर्य

पुस्तकालयको लातर् आिश्यक फतिगर्र खररद र्री पठिपाठि कायग सहि सुलभ र्राउि सवकन्त्छ ।

उद्देश्य

पुस्तकालयको लातर् आिश्यक फतिगर्र खररद र्री पठिपाठि कायग सहि सुलभ र्राउिे ।

अपेजक्षत प्रततफल

ग्याली सुदृवढकरण तथा पुस्तकालय तबस्तार र्िे ।

कायागन्त्ियि र्िे

प्रदे ि सं ग्रहालय तथा अतभलेखालय सुखेत

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

बोलपर जिलबजन्त्दपर तथा कोटे िि लर्ायतका प्रविया

सञ्चालि र्िे अितध र

PLMBISअिुसार

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

साबगितिक खररद ऐि २०६३, तथा तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि आतथगक कायगतबतध ऐि २०७४,
कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि २०७४, र २०७८/०७९ को जस्िकृत बावर्गक कायगिम, कणागली प्रदे ि
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ध मापदण्ि

अिुर्मि सूर्क

प्रातबतधक तथा कायग सम्पन्न प्रततबेदिहरु साथै तितमगत भौततक सं रर्िाहरु

१२. कृयाकलापः सग्रहालयका लातर् पुराताजत्िक सामग्री सं कलि प्रर्ार प्रसार तथासामाग्री उत्पादि तथा प्रकािि र वितरण र्िे
कृयाकलाप सं केतः.२.७.5.13
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

सग्रहालयका लातर् पुराताजत्िक सामाग्रीीसं कलि र्िे प्रयोििका लातर् कायागलयलाई आबश्यक पिे
पुराताजत्िक सामग्रीहरु पुरातत्ि तबद्हरुसुँर् समन्त्िय र्री सं कलि र्ररिेछ।

उद्देश्य

ु बस्तुहरुको सं कलि र्रर सं रक्षण तथा प्रदिगतिकोलातर् प्रदिगति
एततहाुँतसक तथा पुराताजत्िक लोपोन्त्मख
कक्षमा राख्ने

अपेजक्षत प्रततफल

सं ग्रहालयलाई आधुतिवककरण तथा स्तरोन्नतत र्दै लैिािे ।

कायागन्त्ियि र्िे

प्रदे ि सं ग्रहालय तथा अतभलेखालय सुखेत

सञ्चालि प्रकृया

प्रर्तलत ऐि तियममा तोवकए बमोजिमका प्रवियाहरु,बैठक,तिणगयहरु, मुल्य तिधागरण लर्ायतका प्रवियाहरु

सञ्चालि र्िे अितध र

PLMBISअिुसार

कायागलय/तिकाय
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अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

साबगितिक खररद ऐि २०६३, तथा तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि आतथगक कायगतबतध ऐि २०७४,
कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि २०७४, र २०७८/०७९ को जस्िकृत बावर्गक कायगिम, कणागली प्रदे ि
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ध मापदण्ि

अिुर्मि सूर्क

सं कलि तथा खररद भइ कायागलयमा आम्दाति बाुँतधएका बस्तुहरु, अिुर्मि प्रततिेदिहरु, मुल्य तिधागरण
प्रततिेदिहरु ।

१३. कृयाकलापः अतभलेखालय सम्बजन्त्ध कायग
कृयाकलाप सं केतः.2.7.25.218
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

प्रदे िमा रहेका तथा कणागली प्रदे ि सरकार र सरकारसुँर् सम्बजन्त्धत तिकायबाट भएका महत्िपुणग
तिणगयहरु सं कलि र्िे तथा कायागलयमा प्रदिगतिमा रहेका पुराताजत्िक बस्तुहरुको अतभलेख तयार र्िग
सवकिेछ ।

उद्देश्य

प्रदे िमा रहेका तथा कणागली प्रदे ि सरकार र सरकारसुँर् सम्बजन्त्धत तिकायबाट भएका महत्िपुणग
तिणगयहरु सं कलि र्रर आबश्यक परे को बखत िािकारी र्राउि अतभलेखको लातर् कायग र्िे ।

अपेजक्षत प्रततफल

सं ग्रहालयलाई आधुतिवककरण तथा स्तरोन्नतत र्दै लैिािे ।

कायागन्त्ियि र्िे

प्रदे ि सं ग्रहालय तथा अतभलेखालय सुखेत

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

प्रर्तलत ऐि तियमािुसार

सञ्चालि र्िे अितध र

प्रथम/दोस्रो/तेस्रो र्ौमातसक अबतधमा

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

साबगितिक खररद ऐि २०६३, तथा तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि आतथगक कायगतबतध ऐि २०७४,
कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि २०७४, र २०७८/०७९ को जस्िकृत बावर्गक कायगिम, कणागली प्रदे ि
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ध मापदण्ि

अिुर्मि सूर्क

कक्ष स्थापिा र्रर अतभलेख तयार र्िे, अिुर्मि प्रततिेदिहरु ।

१४.कृयाकलापः सं ग्रहालय जिक्षा कायगिम (िैजक्षक कायगिम)
कृयाकलाप सं केतः.2.7.१३.1००
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

सं ग्रहालय जिक्षा लार्ू भएका सुखेत जिल्लामा अबस्थीत विद्यालयहरुबाट विद्याथीहरुलाई िैजक्षक
कायगिममा सहभार्ी र्राई भ्रमणको अिसर प्रदाि र्िग सवकिेछ ।

उद्देश्य

सुखेत उपत्यका तभरका विद्यालयहरुबाट विद्याथीहरुलाई िैजक्षक कायगिममा सहभार्ी र्राई भ्रमणको
अिसर प्रदाि र्िे ।

अपेजक्षत प्रततफल

िैक्षीक कायगिमबाट सं ग्रहालयहरुको बारे मा विद्याथीहरुलाई िािकारी हुिेछ

कायागन्त्ियि र्िे

प्रदे ि सं ग्रहालय तथा अतभलेखालय सुखेत ।

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

विद्यालयहरुलाई परार्ार र्िे, वितभन्न प्रततयोतर्तात्मक कायगिम सं र्ालि र्िे तथा भ्रमण तलिे ।

सञ्चालि र्िे अितध र

PLMBISअिुसार

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

साबगितिक खररद ऐि २०६३, तथा तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि आतथगक कायगतबतध ऐि

२०७४, कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि २०७४, र २०७८/०७९ को जस्िकृत बावर्गक कायगिम,
कणागली प्रदे ि सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ध मापदण्ि

78

अिुर्मि सूर्क

भ्रमण प्रततबेदिहरु, भ्रमणका फोटोहरु, विल र भरपाईहरु ।

१५. कृयाकलापः कायागलय पररसरमा तसतस वटतभ ििाि तथा ममगत लर्ायत व्यिस्थापि सम्बन्त्धी अन्त्य कायग (अन्त्य)
कृयाकलाप सं केतः.2.7.25.३१८
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

कायागलय पररसरमा तसतस वटतभ ििाि कायग र्रर कायागलयको सुरक्षा प्रणालीलाइ भरपदो तथा तबश्वसतिय
बिाउिे साथै पुरािो तसतस वटभी ममगत/पररितगि र्ररिेछ ।

उद्देश्य

कायागलय पररसरमा कायागलयलाइ असर पिग सक्िे अबाजन्त्छत र्तततबधीको तिर्राति तथा तियन्त्रण र्िे ।

अपेजक्षत प्रततफल

सं ग्रहालयलाइ आधुतिवककरण तथा स्तरोन्नतत र्दै लैिािे ।

कायागन्त्ियि र्िे

प्रदे ि सं ग्रहालय तथा अतभलेखालय सुखेत

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

कोटे िि लर्ायतका प्रवियाहरु

सञ्चालि र्िे अितध र

PLMBISअिुसार

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

साबगितिक खररद ऐि २०६३, तथा तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि आतथगक कायगतबतध ऐि २०७४,
कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि २०७४, र २०७८/०७९ को जस्िकृत बावर्गक कायगिम, कणागली प्रदे ि
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ध मापदण्ि

अिुर्मि सूर्क

खररद भै जिन्त्सी आम्दाति बाुँधी कायागलयमा ििाि भएको हुि ु पिे, तबल भरपाईहरु ।

१६.कृयाकलापः सेिाग्राहीका लातर् प्रततक्षालय तिमागण (अन्त्य)
कृयाकलाप सं केतः.2.7.25.३१९

खर्ग जिर्गकः २२५२२
रकम रु. हिारमा

पररर्य

सेिाग्राहीको लातर् सहि बसोबास र्िग प्रततक्षालय तिमागण र्ररिेछ।

उद्देश्य

सेिाग्राहीलाई सहि बसोबासका लातर् प्रततक्षालय तिमागण र्िे।

अपेजक्षत प्रततफल

सं ग्रहालयलाइ आधुतिवककरण तथा स्तरोन्नतत र्दै लैिािे, सेिाग्राहीलाई बसोबासको ब्यिस्थापि तमलाइिे
छ ।

कायागन्त्ियि र्िे

प्रदे ि सं ग्रहालय तथा अतभलेखालय सुखेत

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

कोटे िि लर्ायतका आिश्यक कािुिी प्रवियाहरु

सञ्चालि र्िे अितध र

PLMBIS अिुसार र्िे ।

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

५००/-

सन्त्दभग सामाग्री

साबगितिक खररद ऐि २०६३, तथा तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि आतथगक कायगतबतध ऐि २०७४,
कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि २०७४, र २०७८/०७९ को जस्िकृत बावर्गक कायगिम, कणागली प्रदे ि
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ध मापदण्ि

अिुर्मि सूर्क

प्रातबतधक तथा कायग सम्पन्न प्रततबेदिहरु साथै तितमगत भौततक सं रर्िाहरु

१७.कृयाकलापः स्तररय िालटे क्स, क्यापसि, वपतिए लेखि तथा तिमागण कायग
कृयाकलाप सं केतः.2.7.25.३२०

खर्ग जिर्गकः २२५२२
रकम रु. हिारमा

पररर्य

सं ग्रहालयमा रहेका ऐततहातसक पुराताजत्िक बस्तुहरुको स्तरीय िालटे क्स क्याप्सि तयार र्री दिगकहरुलाई
स्प्ष्ट िािकारी ददि सहयोर् र्िेछ ।

उद्देश्य

सं ग्रहालयमा रहेका ऐततहातसक पुराताजत्िक बस्तुहरुको स्तरीय िालटे क्स क्याप्सि तयार र्री दिगकहरुलाई
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स्प्ष्ट िािकारी ददिे ।
अपेजक्षत प्रततफल

सं ग्रहालयलाइ आधुतिवककरण तथा स्तरोन्नतत र्दै लैिािे ।

कायागन्त्ियि र्िे

प्रदे ि सं ग्रहालय तथा अतभलेखालय सुखेत

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

प्रर्तलत ऐि तियमािुसार/कोटे िि प्रविया/पाररत तिणगयहरु

सञ्चालि र्िे अितध र

PLMBIS अिुसार र्िे ।

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

५००/-

सन्त्दभग सामाग्री

साबगितिक खररद ऐि २०६३, तथा तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि आतथगक कायगतबतध ऐि २०७४,
कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि २०७४, र २०७८/०७९ को जस्िकृत बावर्गक कायगिम, कणागली प्रदे ि
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ध मापदण्ि

अिुर्मि सूर्क

तयार र्ररएका िालटे क्स क्यापसि, विल,र भरपाईहरु लर्ायत अन्त्य प्रविया

१८. कृयाकलापः Gallery Redesign लर्ायत अन्त्य कायग
कृयाकलाप सं केतः.2.7.25.३२१

खर्ग जिर्गकः २२५२२
रकम रु. हिारमा

पररर्य

Gallery redesign बाट सं ग्रहालयलाई सुविधा सम्पन्न बिाउि सं ग्रहालय विदहरुको राय तलई आकर्गक
तथा सुतबधा सम्पन्न बिाइिे छ ।

उद्देश्य

Gallery redesign बाट सं ग्रहालयलाई सुविधा सम्पन्न बिाउि सं ग्रहालय विदहरुको राय तलई आकर्गक
बिाइिे ।

अपेजक्षत प्रततफल

सं ग्रहालयलाइ आधुतिवककरण तथा स्तरोन्नतत र्दै लैिािे ।

कायागन्त्ियि र्िे

प्रदे ि सं ग्रहालय तथा अतभलेखालय सुखेत

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

प्रर्तलत ऐि तियमािुसार/कोटे िि प्रविया

सञ्चालि र्िे अितध र

PLMBIS अिुसार र्िे ।

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

५००/-

सन्त्दभग सामाग्री

साबगितिक खररद ऐि २०६३, तथा तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि आतथगक कायगतबतध ऐि २०७४,
कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि २०७४, र २०७८/०७९ को जस्िकृत बावर्गक कायगिम, कणागली प्रदे ि
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ध मापदण्ि

अिुर्मि सूर्क

तयार र्ररएका कायगसम्पन्न प्रततिेदि, तितमगत भौततक सं रर्िा लर्ायत अन्त्य

१९. कृयाकलापः सं ग्रहालयको प्रदगििीमा राजखएका फोटाहरु सुधार तथा ियाुँ फोटो सं कलि (अन्त्य)
कृयाकलाप सं केतः.2.7.25.३२२
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

सं ग्रहालयको प्रदगििीमा राजखएका फोटाहरु सुधार तथा ियाुँ फोटाहरु सं कलि

र्री सं ग्रहालयलाई

आकर्गक बिाउिे, वितभन्न िात िातत भार्ा धमग सं स्कृतत भेर्भुर्ा तथा ऐततहातसक स्थलहरुको िािकारी
र्राउि फोटा सं कलि र्ररिेछ ।

उद्देश्य

सं ग्रहालयलाई आकर्गक बिाउिे, वितभन्न िात िातत भार्ा धमग सं स्कृतत भेर्भुर्ा तथा ऐततहातसक
स्थलहरुको िािकारी र्राउि फोटा सं कलि र्ररिेछ ।

अपेजक्षत प्रततफल

सं ग्रहालयलाइ आधुतिवककरण तथा स्तरोन्नतत र्दै लैिािे ।

कायागन्त्ियि र्िे

प्रदे ि सं ग्रहालय तथा अतभलेखालय सुखेत

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

प्रर्तलत ऐि तियमािुसार/कोटे िि प्रविया/िैठकबाट पाररत

तिणगयहरु, विज्ञहरुको राय सुझाि
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सञ्चालि र्िे अितध र

PLMBIS अिुसार र्िे ।

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

६००/-

सन्त्दभग सामाग्री

साबगितिक खररद ऐि २०६३, तथा तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि आतथगक कायगतबतध ऐि २०७४,
कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि २०७४, र २०७८/०७९ को जस्िकृत बावर्गक कायगिम, कणागली प्रदे ि
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ध मापदण्ि

अिुर्मि सूर्क

तयार र्ररएका फोटाहरु, अिुर्मि प्रततिेदि बैठकका तिणगहरु तितमगत भौततक सं रर्िा लर्ायत अन्त्य

२०. कृयाकलापः सं ग्रहालयको प्रदिगतिमा राजखएका फोटाहरु सुधार तथा ियाुँ फोटाहरु सं कलि (अन्त्य)
कृयाकलाप सं केतः.2.7.25.३२२
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

सं ग्रहालयको प्रदगििीमा राजखएका फोटाहरु सुधार तथा ियाुँ फोटाहरु सं कलिर्री सं ग्रहालयलाई आकर्गक

बिाउिे, वितभन्न िात िातत भार्ा धमग सं स्कृतत भेर्भुर्ा तथा ऐततहातसक स्थलहरुको िािकारी र्राउि फोटा
सं कलि र्ररिेछ ।

उद्देश्य

सं ग्रहालयलाई आकर्गक बिाउिे,वितभन्न िात िातत भार्ा धमग सं स्कृतत भेर्भुर्ा तथा ऐततहातसक स्थलहरुको
िािकारी र्राउि फोटा सं कलि र्िु।
ग

अपेजक्षत प्रततफल

सं ग्रहालयलाइ आधुतिवककरण तथा स्तरोन्नतत र्दै लैिािे ।

कायागन्त्ियि र्िे

प्रदे ि सं ग्रहालय तथा अतभलेखालय सुखेत

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

प्रर्तलत ऐि तियमािुसार/कोटे िि प्रविया/िैठकबाट पाररत

सञ्चालि र्िे अितध र

PLMBISअिुसार

तिणगयहरु, विज्ञहरुको राय सुझाि

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

साबगितिक खररद ऐि २०६३, तथा तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि आतथगक कायगतबतध ऐि २०७४,
कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि २०७४, र २०७८/०७९ को जस्िकृत बावर्गक कायगिम, कणागली प्रदे ि
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ध मापदण्ि

अिुर्मि सूर्क

तयार र्ररएका फोटाहरु, अिुर्मि प्रततिेदि बैठकका तिणगहरु तितमगत भौततक सं रर्िा लर्ायत अन्त्य

२१.कृयाकलापः कायागलयमा इ हािीरी तथा तििीटल बोिग तिमागण कायग)अन्त्य
कृयाकलाप सं केतः.2.7.25.३२३
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

कायागलयमा इ हािीरी तथा तििीटल बोिग तिमागण र्री कमगर्ारीहरुको तियतमतता तथा अन्त्य कायगमा सहिता
हुिे हुन्त्छ । यस बाट कायागलयको काममा सहिता आउिुका साथै दै तिक कायगलाइ प्रभाबकारी बिाउि
मद्दत र्दगछ ।

उद्देश्य

कायगलयको कामलाइ सुधार र्िे कायगका साथै प्रभाबकारी सेिा प्रबाह र्िे ।

अपेजक्षत प्रततफल

सं ग्रहालयलाइ आधुतिवककरण तथा स्तरोन्नतत र्दै लैिािे ।

कायागन्त्ियि र्िे

प्रदे ि सं ग्रहालय तथा अतभलेखालय सुखेत

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

प्रर्तलत ऐि तियमािुसार/कोटे िि प्रविया/िैठकबाट पाररत

सञ्चालि र्िे अितध र

PLMBISअिुसार

तिणगयहरु

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

साबगितिक खररद ऐि २०६३, तथा तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि आतथगक कायगतबतध ऐि २०७४,
कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि २०७४, र २०७८/०७९ को जस्िकृत बावर्गक कायगिम, कणागली प्रदे ि
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सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ध मापदण्ि
अिुर्मि सूर्क

तबल भरपाइहरु बैठकका तिणगहरु तितमगत∕ भौततक रुपमा खररद र्रर ििाि र्ररएका सामािहरु लर्ायत
अन्त्य

२२. कृयाकलापः सं ग्रहालयका लातर् िकुमेजन्त्ट्र तिमागण तथा अध्याबतधक र्िे कायग(अन्त्य)
कृयाकलाप सं केतः.2.7.25.३२४
पररर्य

सं ग्रहालयका लातर्

खर्ग जिर्गकः २२५२२
ियाुँ िकुमेजन्त्ट्र तिमागण र्रर प्रदे ि तभरका एततहाुँतसक पुराताजत्िक तथा साुँस्कृततक

सम्पदाहरुको िािकारी ददिुका साथै २०५७ सालमा तयार र्ररएको पुरािो

िकुमेजन्त्ट्र अध्याबतध र्िे कायग र्ररिेछ ।िस बाट सं ग्रहालयमा बसेर प्रदे ि तभरका केवह महत्िपुणग

सम्पदाहरुको िािकारी ददि सहि हुिे छ ।साथै काममा सहिता आउिुका साथै दै तिक प्रदिगतिको
कायगलाइ प्रभाबकारी बिाउि मद्दत र्दगछ ।
उद्देश्य

िकुमेजन्त्ट्र तिमागण र्रर प्रदे ि तभरका एततहाुँतसक पुराताजत्िक तथा साुँस्कृततक सम्पदाहरुको िािकारी
र्िे।

अपेजक्षत प्रततफल

सं ग्रहालयमा प्रबेस र्िे दिगकहरूलाइ मिोरन्त्िि र्िे कायग र्ररिेछ साथै यसबाट कायागलयको
आधुतिवककरण तथा स्तरोन्नतत र्दै लैिािे कायगको थालति हुिेछ ।

कायागन्त्ियि र्िे

प्रदे ि सं ग्रहालय तथा अतभलेखालय सुखेत

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

प्रर्तलत ऐि तियमािुसार/कोटे िि प्रविया/िैठकबाट पाररत

सञ्चालि र्िे अितध र

PLMBISअिुसार

तिणगयहरु

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

साबगितिक खररद ऐि २०६३, तथा तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि आतथगक कायगतबतध ऐि २०७४,
कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि २०७४, र २०७८/०७९ को जस्िकृत बावर्गक कायगिम, कणागली प्रदे ि
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ध मापदण्ि

अिुर्मि सूर्क

तबल भरपाइहरु बैठकका तिणगहरु तयार र्ररएको तभतियो साथै सो सुँर् सम्बजन्त्ध ििाि र्ररएका
सामािहरु लर्ायत अन्त्य

२३. कृयाकलापः Fire Extinguisher राख्ने कायग(अन्त्य)
कृयाकलाप सं केतः.2.7.25.३२५
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

कायागलयमा Fire Extinguisher राखजी आर्लातर्बाट हुिे अवप्रय घटिाहरुबाट बर्ाउि सवकन्त्छ ।यस
कायगबाट कायागलयमा हुिे िोजखमहरुबाट मुक्त हुि सवकन्त्छ ।यस बाट कायागलयको काममा सहिता
आउिुका साथै दै तिक कायगलाइ प्रभाबकारी बिाउि मद्दत र्दगछ ।

उद्देश्य

कायागलयमा Fire Extinguisher राखजी ∕ ििाि र्रर तबधुततय िोजखम कम र्िे

अपेजक्षत प्रततफल

सं ग्रहालयलाइ आधुतिवककरण तथा स्तरोन्नतत र्दै लैिािे साथै िोजखम न्त्युतिकरण र्िुग ।

कायागन्त्ियि र्िे

प्रदे ि सं ग्रहालय तथा अतभलेखालय सुखेत

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

प्रर्तलत ऐि तियमािुसार/कोटे िि प्रविया/िैठकबाट पाररत

सञ्चालि र्िे अितध र

PLMBISअिुसार

तिणगयहरु

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

साबगितिक खररद ऐि २०६३, तथा तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि आतथगक कायगतबतध ऐि २०७४,
कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि २०७४, र २०७८/०७९ को जस्िकृत बावर्गक कायगिम, कणागली प्रदे ि
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सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ध मापदण्ि
अिुर्मि सूर्क

तबल भरपाइहरु बैठकका तिणगहरु तितमगत∕ भौततक रुपमा खररद र्रर ििाि र्ररएका सामािहरु लर्ायत
अन्त्य

२४. कृयाकलापः Preliminary works of stat museum and concept development(अन्त्य)
कृयाकलाप सं केतः.2.7.25.३२८
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

प्रदे ि सं ग्रहालयको अबधारणा तबकास र्रर त्यसबाट प्ररजम्भक कायगहरु र्ररिे छ ।यस कायगको लातर्
पुरातत्ि तबदहरु सुँर् खाका तयार र्रर लार्ु र्ररिेछ ।

उद्देश्य

प्रदे ि सं ग्रहालयलाइ प्रादे जिक अबधारणाको हबको रुपमा तबकास र्रर प्ररजम्भक कायगहरु र्िे

अपेजक्षत प्रततफल

सं ग्रहालयलाइ आधुतिवककरण तथा स्तरोन्नतत र्दै लैिािे

कायागन्त्ियि र्िे

प्रदे ि सं ग्रहालय तथा अतभलेखालय सुखेत

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

प्रर्तलत ऐि तियमािुसार/कोटे िि प्रविया/िैठकबाट पाररत

सञ्चालि र्िे अितध र

PLMBISअिुसार

तिणगयहरु

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

साबगितिक खररद ऐि २०६३, तथा तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि आतथगक कायगतबतध ऐि २०७४,
कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि २०७४, र २०७८/०७९ को जस्िकृत बावर्गक कायगिम, कणागली प्रदे ि
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ध मापदण्ि

अिुर्मि सूर्क

तबल भरपाइहरु बैठकका तिणगहरु तितमगत∕ भौततक रुपमा तयार र्ररएका कायगहरु लर्ायत अन्त्य

२५.कृयाकलापः ब्राहमण/ठकुरी िा अन्त्य िाततको उपयुक्त्त साइिको िायरोमा (अन्त्य)
कृयाकलाप सं केतः.2.7.25.३२९
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

सं ग्रहालयमा प्रदिगिीका लातर् ब्राहमण/ठकुरी िा अन्त्य िाततको उपयुत्त साइिको िायरोमा तिमागण
र्ररिेछ,िसबाट दिगकहरुलाई आिन्त्द तलिको लातर् सहिता हुिेछ।

उद्देश्य

सं ग्रहालयमा प्रदिगतिका लातर् ब्राहमण/ठकुरी िा अन्त्य िाततको उपयुत्त साइिको िायरोमा तिमागण र्िे

अपेजक्षत प्रततफल

सं ग्रहालयलाइ आधुतिवककरण तथा स्तरोन्नतत र्दै लैिािे र िायरोमाबाट तिजित िाततको पवहर्ाि
िािकारी हुिे

कायागन्त्ियि र्िे

प्रदे ि सं ग्रहालय तथा अतभलेखालय सुखेत

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

प्रर्तलत ऐि तियमािुसार/कोटे िि प्रविया/िैठकबाट पाररत

सञ्चालि र्िे अितध र

प्रथम/दोस्रो/तेस्रो र्ौमातसक अबतधमा

कुिै

तिणगयहरु,सेिा करार ,ज्यालादारी

िा अन्त्य

प्रवियारहरु

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

साबगितिक खररद ऐि २०६३, तथा तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि आतथगक कायगतबतध ऐि २०७४,
कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि २०७४, र २०७८/०७९ को जस्िकृत बावर्गक कायगिम, कणागली प्रदे ि
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ध मापदण्ि

अिुर्मि सूर्क

तबल भरपाइहरु बैठकका तिणगयहरु

तितमगत∕ भौततक रुपमा तयार र्ररएका िायरोमा सम्बजन्त्ध कायगहरु र

भौततक सं रर्िा ।
२६. कृयाकलापः सं ग्रहालय भबिको दजक्षजण पखागल सुधार तथा र्ेट तिमागण (अन्त्य)
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कृयाकलाप सं केतः.2.7.25.३31
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

प्रदे ि सं ग्रहालय सुखेतको कायागलय भबिको दजक्षणीी पखागलमा केवह सुधार तथा

जिणग भएको ∕

भजत्तएको र्ेट तिमागण र्िे प्रयोििका लातर् यो कायगिम राजखएको छ ।यस बाट कायागलयको हातातभर
हुिे अिाबश्यक ब्यजक्तहरुको तभिभािलाई तियन्त्रण र्िेछ ।
उद्देश्य

प्रदे ि सं ग्रहालयको पखागल सुधार तथा र्ेट तिमागण र्िे कायगहरु र्िे ।

अपेजक्षत प्रततफल

सं ग्रहालयलाई आधुतिवककरण तथा स्तरोन्नतत र्दै लैिािे र अिाबश्यक ब्यजक्तहरुको आितिाितलाई
रोक लर्ाउिे ।

कायागन्त्ियि र्िे

प्रदे ि सं ग्रहालय तथा अतभलेखालय सुखेत

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

प्रर्तलत ऐि तियमािुसार/कोटे िि प्रविया/िैठकबाट पाररत

सञ्चालि र्िे अितध र

आबश्यकता

तिणगयहरु

अिुसार

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBISअिुसार

सन्त्दभग सामाग्री

साबगितिक खररद ऐि २०६३, तथा तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि आतथगक कायगतबतध ऐि २०७४,
कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि २०७४, र २०७८/०७९ को जस्िकृत बावर्गक कायगिम, कणागली प्रदे ि
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ध मापदण्ि

अिुर्मि सूर्क

तबल भरपाइहरु बैठकका तिणगहरु तितमगत∕ भौततक रुपमा तयार र्ररएका तिमागण कायगहरु लर्ायत अन्त्य

२७. कृयाकलापः सं ग्रहालयको पुरािो प्रदगिति कक्षको र् ुवहिे छािा ममगत/पररबतगि (अन्त्य)
कृयाकलाप सं केतः.2.7.25.३3२
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

प्रदे ि सं ग्रहालय सुखेतको कायागलय पुरािो भबिको छािा जिणग भइ र् ुवहिे भइ त्यसको सुधारका लातर्
छािा ममगत ∕ सुधार र्िे प्रयोििका लातर् यो कायगिम राजखएको छ ।यस बाट कायागलयको प्रदगििी
कक्षमा पािी र् ुवहएर त्यसबाट हुिे क्षेतत तियन्त्रण र्िेछ ।

उद्देश्य

प्रदे ि सं ग्रहालयको पुरािो प्रदिगति कक्षमा र् ुवहिे छािा ममगत र्िे ।

अपेजक्षत प्रततफल

सं ग्रहालयलाइ आधुतिवककरण तथा स्तरोन्नतत र्दै लैिािे र पािी र् ुवहएर प्रदिगति कक्षमा राजखएका
एततहाुँतसक पुराताजत्िक बस्तुहरुको क्षतत कम र्िग सघउ पुग्िेछ ।

कायागन्त्ियि र्िे

प्रदे ि सं ग्रहालय तथा अतभलेखालय सुखेत

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

प्रर्तलत ऐि तियमािुसार/कोटे िि प्रविया/िैठकबाट पाररत

सञ्चालि र्िे अितध र

आबश्यकता

तिणगयहरु

अिुसार पवहलो दोस्रो तथा तेस्रो र्ौमातसक

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

२००/-

सन्त्दभग सामाग्री

साबगितिक खररद ऐि २०६३, तथा तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि आतथगक कायगतबतध ऐि २०७४,
कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि २०७४, र २०७८/०७९ को जस्िकृत बावर्गक कायगिम, कणागली प्रदे ि
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ध मापदण्ि

अिुर्मि सूर्क

तबल भरपाइहरु बैठकका तिणगहरु तितमगत∕ भौततक रुपमा तयार र्ररएकाममगत भएको तिमागण कायगहरु
लर्ायत अन्त्य

२८. कृयाकलापः सं ग्रहालयका दुइिटा प्रदगििी कक्षमा सहि आित िाितका लातर् भयागङ (भरे ङ)तथा ढोका तिमागण (अन्त्य)
कृयाकलाप सं केतः.2.7.25.३3३

खर्ग जिर्गकः २२५२२
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पररर्य

प्रदे ि सं ग्रहालय सुखेतको कायागलय ियाुँ र पुरािो भबिको प्रदगििी कक्षहरुमा सहि आितिाित र्िे
प्रयोििका लातर् भरे ङ तयार र्िग यो कायगिम राजखएको हो ।त्यसबाट दिगकहरुले सहि रुपमा
सं ग्रहालयमा राजखएका सामािहरुको अबलोकि र्िग पाउिेछि ।

उद्देश्य

सं ग्रहालयका दुइिटा प्रदिगति कक्षमा सहि आित िाितका लातर् भयागङ तथा ढोका तिमागणर्िे ।

अपेजक्षत प्रततफल

सं ग्रहालयलाइ आधुतिवककरण तथा स्तरोन्नती र्दै लैिािे र दुइिटा प्रदगििी कक्षहरुमा सहि आितिाित
र्िग सजिलो हुिेछ ।

कायागन्त्ियि र्िे

प्रदे ि सं ग्रहालय तथा अतभलेखालय सुखेत

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

प्रर्तलत ऐि तियमािुसार/कोटे िि प्रविया/िैठकबाट पाररत

सञ्चालि र्िे अितध र

PLMBISअिुसार

तिणगयहरु

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

५००/-

सन्त्दभग सामाग्री

साबगितिक खररद ऐि २०६३, तथा तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि आतथगक कायगतबतध ऐि २०७४,
कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि २०७४, र २०७८/०७९ को जस्िकृत बावर्गक कायगिम, कणागली प्रदे ि
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ध मापदण्ि

अिुर्मि सूर्क

तबल भरपाइहरु बैठकका तिणगहरु तितमगत∕ भौततक रुपमा तयार भएको तिमागण कायगहरु लर्ायत अन्त्य

२९. कृयाकलापः प्रदगििी कक्षमा भएका पुरािा तथा टु टफुट भएका स्िकेसहरुको ममगत तथा सुधार(अन्त्य)
कृयाकलाप सं केतः.2.7.25.३3५
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

प्रदे ि सं ग्रहालय सुखेतको कायागलय ियाुँ र पुरािो भबिको प्रदगििी कक्षहरुमा

रहेका पुराताजत्िक सामािहरु

राजखएका सो केसहरु पुरािो ∕जिणग भएकोले त्यसको सुधार र्िे प्रयोििका लातर् यो कायगिम राजखएको हो
।यसबाट सो केसहरु सुधार र्रर सामािहरु प्रभाबकारी रुपमा प्रदिगि र्िग सवकन्त्छ ।
उद्देश्य

सं ग्रहालयकीो प्रदिगति कक्षमा भएका पुरािा तथा टुटफुट भएका स्िकेसहरुको ममगत तथा सुधार सुधार र्िे ।

अपेजक्षत प्रततफल

सं ग्रहालयलाइ आधुतिवककरण तथा स्तरोन्नतत र्दै लैिािे र ियाुँ भएका सो केसहरुबाट दुइिटा प्रदगििी
कक्षहरुमा सामािहरु अबलोकि र्िग सजिलो हुिेछ ।

कायागन्त्ियि र्िे

प्रदे ि सं ग्रहालय तथा अतभलेखालय सुखेत

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

प्रर्तलत ऐि तियमािुसार/कोटे िि प्रविया/िैठकबाट पाररत

तिणगयहरु∕ममगत आदे ि लर्ायत अन्त्य आबश्यक

प्रवियाहरु
सञ्चालि र्िे अितध र

PLMBISअिुसार

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

३००/-

सन्त्दभग सामाग्री

साबगितिक खररद ऐि २०६३, तथा तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि आतथगक कायगतबतध ऐि २०७४, कणागली
प्रदे ि खर्ग मापदण्ि २०७४, र २०७८/०७९ को जस्िकृत बावर्गक कायगिम, कणागली प्रदे ि सरकारको
आ.ब. २०७८/०७९ को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ध मापदण्ि

अिुर्मि सूर्क

तबल भरपाइहरु बैठकका तिणगहरु तितमगत∕ भौततक रुपमा तयार भएको तिमागण कायगहरु लर्ायत अन्त्य र सुधार
भएका सो केसहरु
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ङ) मािब सं िाधि तबकास केन्त्रको जिक्षा िाखा अन्त्तर्गतका कृयाकलापहरु:
१. कृयाकलाप : जिक्षकहरुकोलातर् अिलाईि जिक्षण सम्बन्त्धी क्षमता विकास तातलम(कमगर्ारी दक्षता बृवि तातलम (प्रमाण पर
िददिे))
कृयाकलाप सं केतः2.6.२.८

खर्ग जिर्गकः 2251१

पररर्य

अवहलेको सुर्िा तथा सं र्ार प्रवितधको युर्मा अिलाइि माफगत जिक्षण तसकाइ वियाकलाप सञ्चालि र्िगको

उद्देश्य

जिक्षकहरुमा आधुतिक सुर्िा तथा सं र्ार प्रवितधसम्बन्त्धी क्षमता अतभिृवि र्िुग यो कायगिमको उद्देश्य रहेको

लातर् जिक्षकमा आधुतिक िैजक्षक प्रयोर् सम्बन्त्धी ज्ञाि तथा सीप हुिपु दगछ ।
छ ।

अपेजक्षत प्रततफल

तातलम प्राप्त जिक्षक

कायागन्त्ियि र्िे

मािि सं साधि विकास केन्त्र

सञ्चालि प्रकृया

कायागन्त्ियि र्िे तिकायको तिणगय अिुसार केन्त्र प्रमुखको सं योिकत्िमा सम्बजन्त्धत िाखा प्रमुख, कायगिम

कायागलय/तिकाय

अतधकृत

तथा प्रजिक्षक अतधकृत, र विर्य विज्ञ समेतको बढीमा सात सदस्यीय कायगदल र्ठि र्री तातलम

सञ्चालिको लातर् तातलम प्याकेि तयार र्िे । यो वियाकलाप सञ्चालि र्िग बिेटको पररतधमा रही
कायगयोििा बिाइ केन्त्र प्रमुखबाट स्िीकृत र्िे र बिेट बाुँिफाि सवहतको कायगयोििाबमोजिम

अिलाइि/भरर् ुअल/ दुर जिक्षा/फेस टु फेस तातलम कायगिम सञ्चालि र्िे । उक्त कायगहरु र्िगका लातर्
कायगयोििाबमोजिम यस जिर्गकबाट खर्ग र्िे ।
सञ्चालि र्िे अितध र

दोस्रो र्ौमातसक

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

सहभातर्को दै तिक भ्रमण भत्ता, खािा खर्ग, मसलन्त्द खर्ग, प्याकेि बैठक खर्ग तथा व्यिस्थापि खर्ग, इन्त्धि खर्ग,
हलभािा प्रजिक्षक सहजिकरण भत्ता, ह्यािड्सआउट खर्ग, तातलम सामाग्री, अिुर्मि खर्ग, परीक्षा सञ्चालि खर्ग,
विविध खर्ग आदद जिर्गकहरुमा कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५, कणागली प्रदे ि भ्रमण खर्ग
तियमािली २०७५ तथा अिलाइि तातलम सञ्चालि
वितियोिि र्री खर्ग हुिेछ ।

िम्स बमोजिम केन्त्र प्रमुखबाट स्िीकृत भए बमोजिम

सन्त्दभग सामाग्री
अिुर्मि सूर्क

सहभातर् सं ख्या हाजिरी प्रततिेदि

२. कृयाकलाप :जिक्षा तातलमका सरोकारिालासुँर् िावर्गक कायगिम प्रिोतधकरण र्ोष्ठी सञ्र्ालि(कमगर्ारी दक्षता बृवि तातलम
(प्रमाण पर िददिे)
कृयाकलाप सं केतः2.6.२.५
पररर्य

खर्ग जिर्गकः 2251१
यस प्रदे ि अन्त्तरर्त कायगरत जिक्षक तथा कमगर्ारीहरुको क्षमता विकास र्िगको लातर् प्रदे ि तथा सं घीय
सरकारले वितभन्न तातलम कायगिम र्ालु आिको िावर्गक कायगिममा व्यिस्था र्रे कोछ ।

उद्देश्य

जिक्षा तथा जिक्षक तातलमसं र् सम्बन्त्धीत प्रदे िस्तरका तिकाय ,स्थािीय पातलका जिक्षा िाखा तथा जिक्षा
विकास तथा समन्त्िय इकाइलाइ िावर्गक तातलम कायगिमको
सञ्चालि र्िग समन्त्िय तथा

अतभमुजखकरण र्री तातलमहरु प्रभािकारी रुपले

सहयोर् अतभिृवि र्िुग यो कायगिमको उद्देश्य रहेको छ ।

अपेजक्षत प्रततफल

सरोकार िाला तिकायबाट तातलम सञ्चालि व्यिस्थापिमा उजर्त समन्त्िय र सहयोर् प्राप्त हुिे

कायागन्त्ियि र्िे

मािि सं साधि विकास केन्त्र

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

अतभमुखीकरण कायगिम सञ्चालि र्िग बिेटको पररतधमा रही कायगयोििा बिाइ तातलम प्रमुखबाट स्िीकृत र्िे
र कायगयोििाबमोजिम

अतभमुखीकरण सञ्चालि र्िे । भौततक रुपले उपजस्थत हुि िसक्िे अिस्था भएमा

भरर् ुअल रुपले सञ्चालि र्िग सवकिे । उक्त कायगहरु र्िगका लातर् यस जिर्गकबाट खर्ग र्िे ।
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सञ्चालि र्िे अितध र

पवहलो

र्ौमातसक

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

सहभातर्को दै तिक भ्रमण भत्ता, खािा खर्ग, मसलन्त्द खर्ग, प्याकेि बैठक खर्ग तथा व्यिस्थापि खर्ग, इन्त्धि

खर्ग, हलभािा प्रजिक्षक सहजिकरण भत्ता, ह्यािड्सआउट खर्ग, तातलम सामाग्री, अिुर्मि खर्ग, परीक्षा सञ्चालि
खर्ग, विविध खर्ग आदद जिर्गकहरुमा

कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५, कणागली प्रदे ि भ्रमण खर्ग

तियमािली २०७५ तथा प्रर्तलत ऐि तियम तथा तिदे जिका बमोजिम केन्त्र प्रमुखबाट स्िीकृत भए बमोजिम
वितियोिि र्री खर्ग हुिेछ ।
सन्त्दभग सामाग्री
अिुर्मि सूर्क

सहभातर् सं ख्या हाजिरी प्रततिेदि

३. कृयाकलाप : केन्त्रका रोष्टर प्रजिक्षकहरुलाई पुित
ग ािकी तातलम
कृयाकलाप सं केतः2.६.३.९
पररर्य
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यस केन्त्रबाट सञ्चालि हुिे वितभन्न तातलम कायगिमहरुमा वितभन्न तिकायमा कायगरत तथा अिकाि प्राप्त विज्ञ
व्यजक्तलाइ रोष्टर प्रजिक्षकको रुपमा प्रयोर् र्ररएको छ । उक्त प्रजिक्षकलाइ समसामवयक विर्यिस्तुमा
प्रजिजक्षत र्राउिका लातर् पुित
ग ािकी तातलमको व्यिस्था र्ररएको छ ।

उद्देश्य

सहिीकरणका समसामवयक वितध र प्रवितधको बारे मा प्रजिक्षकको क्षमता विकास र्िुग यो कायगिमको
उद्देश्य हो ।

अपेजक्षत प्रततफल

सहभार्ी प्रजिक्षकहरु समसामवयक विर्यिस्तुमा

कायागन्त्ियि र्िे

मािि सं साधि विकास केन्त्र

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

अद्याितधक हुिे

कायागन्त्ियि र्िे तिकायको तिणगय अिुसार केन्त्र प्रमुखको सं योिकत्िमा िाखा प्रमुख, कायगिम अतधकृत,

प्रजिक्षक अतधकृत विर्य विज्ञ समेतको बढीमा सात सदस्यीय सदस्यीय कायगदल र्ठि र्री तातलम प्याकेि
तयार र्िे ।प्याकेि अिुसार तातलम सञ्चालि र्िगबिेटको पररतधमा रही कायगयोििा बिाइ केन्त्र प्रमुखबाट
स्िीकृत र्िे र कायगयोििाबमोजिम

कायगिम सञ्चालि र्िे भरर् ुअल माध्यमबाट पति तातलम सञ्चालि र्िग

सवकिे । उक्त कायगहरु र्िगका लातर् कायगयोििाबमोजिम यस जिर्गकबाट खर्ग र्िे ।
सञ्चालि र्िे अितध र

पवहलो र्ौमातसक

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

सहभातर्को दै तिक भ्रमण भत्ता, खािा खर्ग, मसलन्त्द खर्ग, प्याकेि बैठक खर्ग तथा व्यिस्थापि खर्ग, इन्त्धि

खर्ग, हलभािा प्रजिक्षक सहजिकरण भत्ता, ह्यािड्सआउट खर्ग, तातलम सामाग्री, अिुर्मि खर्ग, परीक्षा सञ्चालि
खर्ग, विविध खर्ग आदद जिर्गकहरुमा

कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५, कणागली प्रदे ि भ्रमण

खर्ग तियमािली २०७५ तथा प्रर्तलत ऐि तियम तथा तिदे जिका बमोजिम केन्त्र प्रमुखबाट स्िीकृत भए
बमोजिम वितियोिि र्री खर्ग हुिछ
े ।
सन्त्दभग सामाग्री
अिुर्मि सूर्क

हाजिरी सहभातर् जिक्षक सं ख्या प्रततिेदि

४. कृयाकलाप : जिक्षकहरुको पेिार्त विकासको लातर् पुित
ग ािवक तातलम(कमगर्ारी दक्षताबृवि तातलम (प्रमाण पर िददिे)
कृयाकलाप सं केतः2.६.२.1०
पररर्य
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जिक्षकको पेिार्त विकासको लातर् तिरन्त्तर तातलम तथा अिुभि आदािप्रदािका अिसरहरु प्रदाि र्िुप
ग दछ
।यसका लातर् हरे क जिक्षकले कजम्तमा १ मवहिाको तातलम ददिे व्यिस्था र्ररएको छ । यसैर्री समय
समयमा पुित
ग ािकी तातलम प्रदाि र्िुप
ग दगछ ।

87

उद्देश्य

विद्यालय जिक्षण तसकाइ वियाकलाप लाइ प्रभािकारी बिाउि बाल विकास जिक्षक सवहत सबै तहका
जिक्षकहरुको क्षमता विकास र्िुग यो कायगिमको उद्देश्य हो ।

अपेजक्षत प्रततफल

विर्यिस्तु तथा अन्त्य समसामवयक

कायागन्त्ियि र्िे

मािि सं साधि विकास केन्त्र

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

ज्ञाि तथा तसपबाट प्रदे िमा कायगरत

जिक्षक

अद्याितधक हुिे

कायागन्त्ियि र्िे तिकायको तिणगय अिुसार केन्त्र प्रमुखको सं योिकत्िमा िाखा प्रमुख, कायगिम अतधकृत,

प्रजिक्षक अतधकृत विर्य विज्ञ समेतको बढीमा सात सदस्यीय सदस्यीय कायगदल र्ठि र्री तातलम प्याकेि
तयार र्िे ।प्याकेि अिुसार तातलम सञ्चालि र्िगबिेटको पररतधमा रही कायगयोििा बिाइ केन्त्र प्रमुखबाट
स्िीकृत र्िे र कायगयोििाबमोजिम

कायगिम सञ्चालि र्िे ।भरर् ुअल माध्यमबाट पति तातलम सञ्चालि र्िग

सवकिे । उक्त कायगहरु र्िगका लातर् कायगयोििाबमोजिम यस जिर्गकबाट खर्ग र्िे ।
सञ्चालि र्िे अितध र

पवहलो दोस्रो

तेस्रो र्ौमातसक

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

सहभातर्को दै तिक भ्रमण भत्ता, खािा खर्ग, मसलन्त्द खर्ग, प्याकेि बैठक खर्ग तथा व्यिस्थापि खर्ग, इन्त्धि

खर्ग, हलभािा प्रजिक्षक सहजिकरण भत्ता, ह्यािड्सआउट खर्ग, तातलम सामाग्री, अिुर्मि खर्ग, परीक्षा सञ्चालि
खर्ग, विविध खर्ग आदद जिर्गकहरुमा

कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५, कणागली प्रदे ि भ्रमण

खर्ग तियमािली २०७५ तथा प्रर्तलत ऐि तियम तथा तिदे जिका बमोजिम केन्त्र प्रमुखबाट स्िीकृत भए
बमोजिम वितियोिि र्री खर्ग हुिछ
े ।
सन्त्दभग सामाग्री
अिुर्मि सूर्क

हाजिरी सहभातर् जिक्षक सं ख्या प्रततिेदि

५. कृयाकलाप : विद्यालयका जिक्षक तथा विद्याथीहरुको लातर् मिोपरामिग सर्ेतिा कायगिम
कृयाकलाप सं केतः२.६.2.१३
पररर्य

खर्ग जिर्गकः 22५११

विश्व लर्ायत हाम्रो दे ि विर्त १ िर्गदेजख कोतभि १९ को महामारीबाट आिान्त्त भएको छ ।महामारी

लर्ायत अन्त्य विपद िन्त्य घटिा हरुको िराम्रो माितसक प्रभाि हाम्रो बालबातलका तथा विद्यालयमा बवढ परे को
हुन्त्छ ।यस्ता घटिाहरुको िकारात्मक माितसक प्रभाि कम र्िग मिोपरामिग कायगिम सञ्चालि र्िुप
ग दगछ ।
उद्देश्य

विद्यालयमा आधाररत भइ जिक्षक तथा विद्याथीहरुलाइ मिोपरामिग सर्ेतिा कायगिम सञ्चालि र्िुग यो
कायगिमको उद्देश्य रहेको छ ।

अपेजक्षत प्रततफल

सहभार्ीहरुमा माितसक तिाि तथा वपिा कम हुिे

कायागन्त्ियि र्िे

मािि सं साधि विकास केन्त्र

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

कायागन्त्ियि र्िे तिकायको तिणगय अिुसार केन्त्र प्रमुखको सं योिकत्िमा िाखा प्रमुख कायगिम अतधकृत

प्रजिक्षक अतधकृत विर्य विज्ञ समेतको बढीमा सात सदस्यीय कायगदल र्ठि र्री कायगिम सञ्चालिको लातर्
प्याकेि तयार र्िे । यो वियाकलाप सञ्चालि र्िग बिेटको पररतधमा रही बिेट

बाुँिफाि सवहतको

कायगयोििा बिाइ प्रमुखबाट स्िीकृत र्िे र कायगयोििा बमोजिम कायगिम सञ्चालि र्िे । उक्त कायगहरु
र्िगका लातर् कायगयोििाबमोजिम यस जिर्गकबाट खर्ग र्िे ।उक्त तातलम भरर् ुअल रुपले पति सञ्चालि र्िग

सवकिेछ ।आिश्यकता अिुसार विकास साझेदार सं घसस्थासं र् समन्त्िय र्रर कायगिम सञ्चालि र्िग सवकिेछ
।
सञ्चालि र्िे अितध र

पवहलो दोस्रो र्ौमातसक

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

सहभातर्को दै तिक भ्रमण भत्ता, खािा खर्ग, मसलन्त्द खर्ग, प्याकेि बैठक खर्ग तथा व्यिस्थापि खर्ग, इन्त्धि

खर्ग, हलभािा प्रजिक्षक सहजिकरण भत्ता, ह्यािड्सआउट खर्ग, तातलम सामाग्री, अिुर्मि खर्ग, परीक्षा सञ्चालि
खर्ग, विविध खर्ग आदद जिर्गकहरुमा

कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५, कणागली प्रदे ि भ्रमण
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खर्ग तियमािली २०७५ तथा प्रर्तलत ऐि तियम तथा तिदे जिका बमोजिम केन्त्र प्रमुखबाट स्िीकृत भए
बमोजिम वितियोिि र्री खर्ग हुिछ
े ।
सन्त्दभग सामाग्री
अिुर्मि सूर्क

सहभातर् सं ख्या हाजिरी प्रततिेदि

ु ाई कायगवितध सम्बन्त्धी जिक्षक तातलम
६. कृयाकलाप : विद्यालयमा र्ुिासो सुिि
कृयाकलाप सं केतः२.६.2.१२
पररर्य

खर्ग जिर्गकः 22५११

विद्यालयमा अध्ययि अध्यापिका जिक्षकहरुको लातर् वितभन्न समसामवयक विर्यको तातलम ददिुपदगछ ।िैजक्षक
र्ुणस्तर अतभिृविका लातर् विद्यालयमा बालमैरी तथा

भयरवहत बातािरण तसिगिा र्िुप
ग दगछ । यसै सन्त्दभगमा

ु ाइ कायगवितध िारी र्ररएको छ ।
विद्यालय र्ुिासो सुिि
उद्देश्य

ु ाइ कायगवितधको कायागन्त्ियिका लातर् जिक्षकहरुलाइ अतभमुखीकृत र्िुग यो कायगिमको
विद्यालय र्ुिासो सुिि
उद्देश्य रहेको छ ।

अपेजक्षत प्रततफल

जिक्षकको क्षमता अतभिृवि हुिे

कायागन्त्ियि र्िे

मािि सं साधि विकास केन्त्र

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

कायागन्त्ियि र्िे तिकायको तिणगय अिुसार केन्त्र प्रमुखको सं योिकत्िमा िाखा प्रमुख कायगिम अतधकृत

प्रजिक्षक अतधकृत विर्य विज्ञ समेतको बढीमा सात सदस्यीय कायगदल र्ठि र्री तातलम सञ्चालिको लातर्
तातलम प्याकेि तयार र्िे । यो वियाकलाप सञ्चालि र्िग बिेटको पररतधमा रही बिेट

बाुँिफाि सवहतको

कायगयोििा बिाइ प्रमुखबाट स्िीकृत र्िे र कायगयोििा बमोजिम कायगिम सञ्चालि र्िे । उक्त कायगहरु
र्िगका लातर् कायगयोििाबमोजिम यस जिर्गकबाट खर्ग र्िे ।उक्त तातलम भरर् ुअल रुपले पति सञ्चालि र्िग

सवकिेछ ।आिश्यकता अिुसार विकास साझेदार सं घसस्थासं र् समन्त्िय र्रर कायगिम सञ्चालि र्िग सवकिेछ
।
सञ्चालि र्िे अितध र

तेस्रो

र्ौमातसक

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

सहभातर्को दै तिक भ्रमण भत्ता, खािा खर्ग, मसलन्त्द खर्ग, प्याकेि बैठक खर्ग तथा व्यिस्थापि खर्ग, इन्त्धि

खर्ग, हलभािा प्रजिक्षक सहजिकरण भत्ता, ह्यािड्सआउट खर्ग, तातलम सामाग्री, अिुर्मि खर्ग, परीक्षा सञ्चालि
खर्ग, विविध खर्ग आदद जिर्गकहरुमा

कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५, कणागली प्रदे ि भ्रमण

खर्ग तियमािली २०७५ तथा प्रर्तलत ऐि तियम तथा तिदे जिका बमोजिम केन्त्र प्रमुखबाट स्िीकृत भए
बमोजिम वितियोिि र्री खर्ग हुिछ
े ।
सन्त्दभग सामाग्री
अिुर्मि सूर्क

सहभातर् सं ख्या हाजिरी प्रततिेदि

७. कृयाकलाप : मार्मा आधाररत कस्टमाईि तातलम
कृयाकलाप सं केतः2.६.२.९
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५११
विद्यालयको जिक्षण तसकाइ प्रवियालाइ प्रभािकारर बिाइ विद्याथीको तसकाइ उपलब्धी बढाउिका लातर्
जिक्षकलाइ समसामवयक विर्यिस्तु बारे अद्याितधक हुि तथा

आइ परे का समस्या समाधाि र्िे अिसर

तसिगिा र्िुप
ग दगछ । यसका लातर् जिक्षकको मार्मा आधाररत तातलमको व्यिस्था र्िग सवकन्त्छ ।
उद्देश्य

जिक्षकको मार् आधाररत विर्यिस्तुमा उतिहरुको क्षमता अतभिृवि र्िुग यो कायगिमको उद्देश्य रहेको छ

अपेजक्षत प्रततफल

सहभार्ी जिक्षकको क्षमता विकास हुिे

कायागन्त्ियि र्िे

मािि सं साधि विकास केन्त्र

कायागलय/तिकाय
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सञ्चालि प्रकृया

कायागन्त्ियि र्िे तिकायको तिणगय अिुसार केन्त्र प्रमुखकोसं योिकत्िमा सम्बजन्त्धत िाखा प्रमुख, कायगिम
अतधकृततथा प्रजिक्षक अतधकृतविर्य विज्ञ समेतको बढीमा सात सदस्यीय कायगदलर्ठि र्री तातलम
सञ्चालिको लातर् तातलम प्याकेि तयार र्िे । यो वियाकलाप सञ्चालिर्िग बिेटको पररतधमा रही

बिेटबाुँिफािसवहतको कायगयोििा बिाइप्रमुखबाटस्िीकृत र्िे र कायगयोििाबमोजिमकायगिम सञ्चालि र्िे

ुग ल वितधबाट पति
। उक्त कायगहरु र्िगका लातर् कायगयोििाबमोजिमयस जिर्गकबाट खर्ग र्िे ।तातलम भर्अ
सञ्चालि र्िग सवकिेछ ।
सञ्चालि र्िे अितध र

दोस्रो र्ौमातसक

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

सहभातर्को दै तिक भ्रमण भत्ता, खािा खर्ग, मसलन्त्द खर्ग, प्याकेि बैठक खर्ग तथा व्यिस्थापि खर्ग, इन्त्धि

खर्ग, हलभािा प्रजिक्षक सहजिकरण भत्ता, ह्यािड्सआउट खर्ग, तातलम सामाग्री, अिुर्मि खर्ग, परीक्षा सञ्चालि
खर्ग, विविध खर्ग आदद जिर्गकहरुमा

कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५, कणागली प्रदे ि भ्रमण

खर्ग तियमािली २०७५ तथा प्रर्तलत ऐि तियम तथा तिदे जिका बमोजिम केन्त्र प्रमुखबाट स्िीकृत भए
बमोजिम वितियोिि र्री खर्ग हुिछ
े ।
सन्त्दभग सामाग्री
अिुर्मि सूर्क

सहभातर् सं ख्या हाजिरी प्रततिेदि

८. कृयाकलाप :स्थािीय पाठ्यिम तिमागण क्षमता विकास तातलम
कृयाकलाप सं केतः2.६.२.१६
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५११

स्थािीय तहले विद्यालयको सहभातर्तामा स्थािीय विज्ञ, अतभभािक तथा जिक्षकको सहयोर्मा स्थािीय
विर्यको पाठ्यिम विकास र्री कायागन्त्ियिमा ल्याउिुपिे िीततर्त व्यिस्था र्ररएको छ । स्थािीय
पाठ्यव्रmमको कायागन्त्ियि स्थािीय तहबाटै हुिे भएकाले क्षमता विकास र्री सबै विद्यालयमा मातृभार्ा िा
मातृभार्ा र स्थािीय विर्यको पठिपाठि सुतिजित र्िे दावयत्ि पति स्थािीय तहमै रहेको छ । रावष्ट्रय

पाठ्यव्रmम प्रारूपअिुसारको सं रर्िामा स्थािीय पाठ्यव्रmम विकास र्री कायागन्त्ियिमा ल्याउुँ दा स्थािीय
आिश्यकता पूततग हुिाका साथै तसकाइप्रततको अपित्िसमेत विकास हुन्त्छ ।
उद्देश्य

स्थािीय स्तरमा विद्यालयले स्थािीय आिश्यकतामा आधाररत स्थािीय पाठ्यिम छिौट र्री लार्ु र्िे

प्रािधाि रहेकोले जिल्ला तथा स्थािीय तहमा कायगरत िििजक्तको स्थािीय पाठ्यिम विकास सम्बन्त्धी
क्षमता अतभिृवि र्िुग यो कायगिमको उद्देश्य रहेको छ ।

अपेजक्षत प्रततफल

स्थािीय िििजक्तको क्षमता विकास हुिे

कायागन्त्ियि र्िे

मािि सं साधि विकास केन्त्र

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

कायागन्त्ियि र्िे तिकायको तिणगय अिुसार केन्त्र प्रमुखकोसं योिकत्िमा सम्बजन्त्धत िाखा प्रमुख, कायगिम
अतधकृततथा प्रजिक्षक अतधकृतविर्य विज्ञ समेतको बढीमा सात सदस्यीय कायगदलर्ठि र्री तातलम
सञ्चालिको लातर् तातलम प्याकेि तयार र्िे । यो वियाकलाप सञ्चालिर्िग बिेटको पररतधमा रही

बिेटबाुँिफािसवहतको कायगयोििा बिाइप्रमुखबाटस्िीकृत र्िे र कायगयोििाबमोजिमकायगिम सञ्चालि र्िे

ुग ल वितधबाट पति
। उक्त कायगहरु र्िगका लातर् कायगयोििाबमोजिमयस जिर्गकबाट खर्ग र्िे ।तातलम भर्अ
सञ्चालि र्िग सवकिेछ ।
सञ्चालि र्िे अितध र

पवहलो र दोस्रो र्ौमातसक

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

सहभातर्को दै तिक भ्रमण भत्ता, खािा खर्ग, मसलन्त्द खर्ग, प्याकेि बैठक खर्ग तथा व्यिस्थापि खर्ग, इन्त्धि

खर्ग, हलभािा प्रजिक्षक सहजिकरण भत्ता, ह्यािड्सआउट खर्ग, तातलम सामाग्री, अिुर्मि खर्ग, परीक्षा सञ्चालि
खर्ग, विविध खर्ग आदद जिर्गकहरुमा

कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५, कणागली प्रदे ि भ्रमण
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खर्ग तियमािली २०७५ तथा प्रर्तलत ऐि तियम तथा तिदे जिका बमोजिम केन्त्र प्रमुखबाट स्िीकृत भए
बमोजिम वितियोिि र्री खर्ग हुिछ
े ।
सन्त्दभग सामाग्री
अिुर्मि सूर्क

सहभातर् सं ख्या हाजिरी प्रततिेदि

९. कृयाकलाप : स्थािीय तहका जिक्षा सम्बन्त्धी पदातधकारीहरुको क्षमता विकासतातलम
कृयाकलाप सं केतः2.६.२.१4
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५११

िेपालको सं विधाि अिुसार विद्यालय जिक्षाको व्यिस्थापिको अतधकार स्थािीय तहमा रहेको छ । तर
धेरैिसो स्थािीय तहमा सो अिुसारको प्रावितधक िििजक्तको अभाि भएको दे जखएको छ । ।

उद्देश्य

विद्यालय जिक्षा व्यिस्थापिका

वितभन्न आयामहरुको बारे मा त्यहाुँ कायगरत स्थािीय तहका कमगर्ारी

तथा सामाजिक विकास सतमतत सं योिकहरुको क्षमता विकास र्िुग कायगिमको उद्देश्य रहेको छ
अपेजक्षत प्रततफल

क्षमता अतभिृवि हुिे

कायागन्त्ियि र्िे

मािि सं साधि विकास केन्त्र

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

कायागन्त्ियि र्िे तिकायको तिणगय अिुसार केन्त्र प्रमुखकोसं योिकत्िमा सम्बजन्त्धत िाखा प्रमुख, कायगिम
अतधकृततथा प्रजिक्षक अतधकृतविर्य विज्ञ समेतको बढीमा सात सदस्यीय कायगदलर्ठि र्री तातलम
सञ्चालिको लातर् तातलम प्याकेि तयार र्िे । यो वियाकलाप सञ्चालिर्िग बिेटको पररतधमा रही
बिेटबाुँिफािसवहतको कायगयोििा बिाइ

प्रमुखबाट स्िीकृत र्िे र कायगयोििाबमोजिमकायगिम

ुग ल
सञ्चालि र्िे । उक्त कायगहरुर्िगका लातर् कायगयोििाबमोजिम यस जिर्गकबाट खर्ग र्िे ।भर्अ
वितधबाट पति सञ्चालि र्िग सवकिेछ ।
सञ्चालि र्िे अितध र

पवहलो र दोस्रो र्ौमातसक

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

सहभातर्को दै तिक भ्रमण भत्ता, खािा खर्ग, मसलन्त्द खर्ग, प्याकेि बैठक खर्ग तथा व्यिस्थापि खर्ग,
इन्त्धि खर्ग, हलभािा प्रजिक्षक सहजिकरण भत्ता, ह्यािड्सआउट खर्ग, तातलम सामाग्री, अिुर्मि खर्ग,
परीक्षा सञ्चालि खर्ग, विविध खर्ग आदद जिर्गकहरुमा

कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५,

कणागली प्रदे ि भ्रमण खर्ग तियमािली २०७५ तथा प्रर्तलत ऐि तियम तथा तिदे जिका बमोजिम केन्त्र
प्रमुखबाट स्िीकृत भए बमोजिम वितियोिि र्री खर्ग हुिछ
े ।
सन्त्दभग सामाग्री
अिुर्मि सूर्क

सहभातर् सं ख्या हाजिरी प्रततिेदि

१0.कृयाकलाप :पातलकार्त रुपमा विद्यालयको लातर् लेखा व्यिस्थापि तातलम
कृयाकलाप सं केतः2.7.13.52
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५22
विद्यालयमा लेखा प्रणाली र् ुस्त दुरुस्त राख्नको लातर् लेखा सम्बि िििजक्तको क्षमता विकास आिश्यक
हुन्त्छ ।

उद्देश्य

विद्यालयको प्र.अ. र लेखा हेिे जिक्षकको लातर् लेखा सम्बन्त्धी ज्ञाि सीप अतभिृवि र्िुग यो कायगिमको
उद्देश्य रहेको छ ।

अपेजक्षत प्रततफल

क्षमता अतभिृवि हुिे

कायागन्त्ियि र्िे

मािि सं साधि विकास केन्त्र

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

कायागन्त्ियि र्िे तिकायको तिणगय अिुसार केन्त्र प्रमुखको सं योिकत्िमा सम्बन्त्धीत िाखा प्रमुख, कायगिम
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अतधकृत, लेखा अतधकृत र विर्य विज्ञ समेतको बढीमा सात सदस्यीय कायगदल र्ठि र्री तातलम
सञ्चालिको लातर् तातलम प्याकेि तयार र्िे । यो वियाकलाप सञ्चालि र्िग बिेटको पररतधमा रही बिेट
बाुँिफाि सवहतको कायगयोििा बिाइ केन्त्र प्रमुखबाट स्िीकृत र्िे र कायगयोििाबमोजिम तातलम सञ्चालि
र्िे । उक्त कायगहरु र्िगका लातर् कायगयोििा बमोजिम यस जिर्गकबाट खर्ग र्िे ।
सञ्चालि र्िे अितध र

पवहलो दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

सहभातर्को दै तिक भ्रमण भत्ता, खािा खर्ग, मसलन्त्द खर्ग, प्याकेि बैठक खर्ग तथा व्यिस्थापि खर्ग, इन्त्धि

खर्ग, हलभािा प्रजिक्षक सहजिकरण भत्ता, ह्यािड्सआउट खर्ग, तातलम सामाग्री, अिुर्मि खर्ग, परीक्षा सञ्चालि
खर्ग, विविध खर्ग आदद जिर्गकहरुमा

कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५, कणागली प्रदे ि भ्रमण

खर्ग तियमािली २०७५ तथा प्रर्तलत ऐि तियम तथा तिदे जिका बमोजिम केन्त्र प्रमुखबाट स्िीकृत भए
बमोजिम वितियोिि र्री खर्ग हुिछ
े ।
सन्त्दभग सामाग्री
अिुर्मि सूर्क

सहभातर् सं ख्या हाजिरी प्रततिेदि

११.कृयाकलापः प्रदे ि स्तरमा िैजक्षक तातलम प्याकेि / तातलम सामाग्री/ जिक्षकविकास ििगल तयारी तथा प्रकािि
कृयाकलाप सं केतः2६.२६.
पररर्य

खर्ग जिर्गकः 225११
केन्त्रबाट सञ्चालि र्ररिे वितभन्न तातलम कायगिम का लातर् वितभन्न प्याकेि सामग्री तथा ििरल तयार र्री
उपयोर् र्िुप
ग दछग ।

उद्देश्य

केन्त्रबाट सञ्चातलत कायगिम सञ्चालि र्िग आिश्यक सामग्री विकास तथा छपाइ र्िुग

अपेजक्षत प्रततफल

केन्त्रबाट सञ्चातलत कायगिम सञ्चालि र्िग आिश्यक सामग्री विकास तथा छपाइ भएको हुिेछ ।

कायागन्त्ियि र्िे

मािि सं साधि विकास केन्त्र, िीरन्त्रिर्र सुखेत ।

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

कायागन्त्ियि र्िे तिकायको तिणगय अिुसार आिश्यक सामग्री संकलि,तयारी, विकास र्िे तथा छपाइ, प्रकािि
र्री प्रयोर् र्िे

।

सञ्चालि र्िे अितध र

र्ालु आ.ि.मा सञ्चालि र्ररिे सबै प्रकारका तातलम सञ्चालि पिात

अिुमातित तमतत

र्ालु आ.ि. भरी

बिेट बाुँिफाुँि

बैठक खर्ग तथा व्यिस्थापि खर्ग, इन्त्धि खर्ग, लेखि तयारी विकास तथा छपाइ विकास

सन्त्दभग सामाग्री

कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५, कणागलीप्रदे ि भ्रमण खर्ग तियमािली २०७५ तथा प्रर्तलत
ऐि तियम तथा तिदे जिका बमोिम साथैकायगदल सतमतको तिणगय बमोजिम हुिेछ ।

अिुर्मि सूर्क

छपाई प्रकािि प्रततिेदि

१२.कृयाकलापः िैजक्षक तातलम सं र्ालि अितधमा व्याक स्टवपङ्ग
कृयाकलाप सं केतः2.६.२.१५
पररर्य
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जिक्षकको पेिार्त विकास तातलमको एक र्रणमा १० ददिे तातलम केन्त्रमा आधाररत कायागिाला सञ्चालि

र्ररन्त्छ भिे ५ ददिे विद्यालयमा आधाररत स्िअध्यि पररयोििा कायग सञ्चालि र्िुप
ग दगछ । तातलम केन्त्रबाट
उक्त विद्यालयमा आधाररत कायगमा तिरन्त्तर सहिीकरण तथा अिुर्मि र्िगपदगछ ।
उद्देश्य

तातलम सञ्चालि तथा प्रिातको अितधमा सहभार्ीलाइ तिरन्त्तर सहयोर् तथा सहिीकरण

र अिुर्मि

प्रदाि र्िुग यस कायगिमको उद्देश्य हो ।
अपेजक्षत प्रततफल

सहभार्ी जिक्षकहरु लाइ तिरन्त्तर पेिार्त सहयोर् प्राप्त हुिेछ ।
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कायागन्त्ियि र्िे
कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया
सञ्चालि र्िे अितध र

मािि सं साधि विकास केन्त्र, िीरन्त्रिर्र सुखेत ।
सहभार्ी जिक्षकको समन्त्ियमा विद्यालय अिुर्मि र्रर पृष्ठपोर्ण प्रदाि र्िे ।
तिरन्त्तर

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

भ्रमण भत्ता, भ्रमण खर्ग ईत्यादी

सन्त्दभग सामाग्री

कणागली प्रदे िको भ्रमण खर्ग तियमाितल २०७५

अिुर्मि सूर्क

भ्रमण अतभलेख, अिुर्मि तथा सुपररिेक्षण प्रततिेदि

१३.अिलाइि कायगिम सञ्चालि सम्बजन्त्ध खर्गको िम्स्
अिलाइि/ भरर् ुअलमाध्यमबाट सञ्चालि हुिे तातलम/कायगिाला/र्ोष्ठी /छलफल/अन्त्तरविया/बैठकसञ्चालि सम्बन्त्धमा हुिे खर्गको
िम्स्

हाल कोतभि महामारी तसिगिा र्रे को बन्त्दाबन्त्दीको अिस्था िा त्यसप्रिातको सामान्त्य अिस्थामा अिलाइि/भरर् ुअल माध्यममाफगत
तातलम/कायगिाला/र्ोष्ठी /छलफल/अन्त्तरविया/बैठक लर्ायतका कायगिम सञ्चालि र्िुप
ग िे⁄र्िग सवकिे र अिलाइि माध्यममा
कायगिम सञ्चालि र्दाग समय तथा लर्ाति कम लाग्िे,अिलाइि माफगत कायगिम सञ्चालि र्दाग हुिे खर्गको िम्स् सम्बन्त्धमा कणागली
प्रदे िखर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५ ले ितोकेकोले तपतसल बमोजिम खर्ग र्िे ।
िस

जिर्गक

इकाइ

दर

तातलम होष्ट
१

कैवफयत
भरर् ुअलतातलम सञ्चालिका लातर्तातलम सत्र्र्ालिप्लेटफमग

िेसि

१०००

सम्बन्त्धी प्रावितधक सं योिि र्िग, िेसि अितधमा प्रवितध
अपरे टर/व्यिस्थापक/अिुमर्ि कतागको रुपमा काम र्िे
िििजक्त आिश्यक हुिे भएकोले थपर्ररएको ।
भरर् ुअलतातलम सञ्चालिका लातर् तातलम होष्टको तिदे िि
अिुसारका प्रावितधक कायग र्िग, सहभार्ीहरुलाइ इन्त्ट्री र्िग,

२

तातलम कोहोष्ट

िेसि

७००

उपजस्थतत र्राउि, ग्र ुवपङ्ग र्िग तथा मोतिटर र्िेकायग र्िग
सहायक िििजक्त आिश्यक हुिे भएकोले थप र्ररएको
।

कणागलीप्रदे ि खर्ग मापदण्ि
३

प्रजिक्षक

िेसि

तिदे जिका २०७५ ले तोके
बमोजिम

िेसि सामग्री तयारीकोलातर् ह्याण्िस्आउटस् बापतको
तोकेको रकम ददिे

कणागलीप्रदे ि खर्ग मापदण्ि
४

प्रततिेदक

ददि

तिदे जिका २०७५ ले तोके
बमोजिम

६

सहभार्ी भत्ता

ददि

कणागलीप्रदे ि खर्ग मापदण्ि

सहभार्ीहरुलाई तातलममा उत्पेररत र्िे प्रयोििका

तिदे जिका २०७५ ले तोके

लातर्तियमािुसारको रकममा करकट्टी र्री िर्द उपलब्ध

बमोजिम

र्राउिे
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सहभार्ी
५

/व्यिस्थापक

कणागलीप्रदे ि खर्ग मापदण्ि
ददि

खािा

तिदे जिका २०७५ ले तोके
बमोजिम

सहभार्ी प्रवितध
६

व्यिस्थापि खर्ग

ददि

२००

प्रतत सहभार्ी

७

मसलन्त्द प्रतत
सहभार्ी

पटक

तातलम सुविधा

बैठक भत्ता

प्रतत
बैठक

लातर्िर्द उपलब्ध र्राउिे

तिदे जिका २०७५ ले तोके

प्रयोििका लातर् प्रतत तातलम एकपटक उपलब्धर्राउिे

तिदे जिका २०७५ ले तोके
बमोजिम

९

सहभार्ीहरुलाई इन्त्टरिेट व्यिस्थापि र्िे प्रयोििका

तातलममा सहभार्ी हुदा िायरी िट्पेि व्यिस्थापि

बमोजिम

प्रततसमूह

तियमािुसारकोखािािापतको रकम िर्दउपलब्ध र्राउिे

कणागलीप्रदे ि खर्ग मापदण्ि

कणागलीप्रदे ि खर्ग मापदण्ि
८

व्यिस्थापक तथा सहभार्ीहरुलाई

।
तातलमसञ्चालिका सफ्टिेयर/इन्त्टरिेट तथा अन्त्य सामग्री
व्यिस्थापि

कणागलीप्रदे ि खर्ग मापदण्ि
तिदे जिका २०७५ ले तोके
बमोजिम
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श्रम तथा रोिर्ार ( मािब सं िाधि तबकास केन्त्र) अन्त्तरर्तका कृयाकलापहरु:

१०. वियाकलापः कमगर्ारी क्षमता विकास(उद्यमिीलता ,रोिर्ारी मुलक / सिजक्तकरण / सीपविकास तथा क्षमता अतभिृवि तातलम)
वियाकलाप सं केतः2.6.४.१
पररर्य
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केन्त्रमा कायगरत कमगर्ारीहरुको क्षमता अतभिृवि र्री समग्र कायगसम्पादािमा टे िा पुर्याउिको लातर्
कमगर्ारीहरुलाई तातलम प्रदाि र्िग आिश्यक हुदा यो कायगिम तय र्ररएको हो ।

उद्देश्य

केन्त्रमा कायगरत कमगर्ारीको

िृतत विकास/ सीप विकास/ दक्षता अतभिृवि तथाकामप्रतत सकारात्मक ऊिाग

केन्त्रमा कायगरत कमगर्ारीको

िृतत विकास/ सीप विकास/ दक्षता अतभिृवि र्री कायगसम्पादिमा प्रभािकारीता

विकास र्री कायगसम्पादिमा प्रभािकारीता ल्याउिु
अपेजक्षत प्रततफल

दे जखएको हुिेछ ।
कायागन्त्ियि र्िे
कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

मािि सं साधि विकास केन्त्र, िीरन्त्रिर्र सुखेत ।
कायागन्त्ियि र्िे तिकायको तिणगय अिुसार प्रिासि तथा कायगिम व्यिस्थापि िाखाले अन्त्य िाखा सुँर् उजर्त
समन्त्िय र्री केन्त्रमा कायगरत कमगर्ारीको क्षमता अतभिृवि सुँर् सम्बजन्त्धत तातलमको आिश्यकता पवहर्ाि

र्री कमगर्ारीको क्षमता अतभिृविको लातर् उजर्त कायगिमको तय र्री सं र्ालि र्िे । उक्त कायगहरु र्िगका
लातर् कायग योििा बमोजिम यस जिर्गकबाट खर्ग र्िे ।
सञ्चालि र्िे अितध र

प्रथम र्ौमातसक

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBIS अिुसारको बिेट बैठक खर्ग तथा व्यिस्थापि खर्ग, इन्त्धि खर्ग, प्रजिक्षक सहजिकरण भत्ता, तातलम
सामाग्री तथा विविधमा खर्ग र्िग सवकिेछ ।

सन्त्दभग सामाग्री

कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५, कणागलीप्रदे ि भ्रमण खर्ग तियमािली २०७५ तथा प्रर्तलत ऐि
तियम तथा तिदे जिका बमोिम साथैकायगदलको तिणगय बमोजिम हुिेछ ।

अिुर्मि सूर्क

सहभार्ी, हाजिरी, प्रततिेदि, प्रमाणपरआदद ।

११. वियाकलापः व्यिसाय उन्त्मुख स्तरोन्त्ती तातलम (उद्यमजिलता तातलम)(उद्यमिीलता ,रोिर्ारी मुलक / सिजक्तकरण / सीप
विकास तथा क्षमता अतभिृवि तातलम)
वियाकलाप सं केतः2.6.4.४०
पररर्य
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सीपमूलक तातलम प्राप्त र्री व्यिसाय सं र्लाि र्रररहेका उद्यमीहरुको स्तरोन्त्ती तथा व्यिसाय सं र्ालिमा उन्त्मुख
भएकाहरुलाई उद्यमजिलता विकास सम्बन्त्धी अतभमूजखकरण तातलम प्रदाि र्िग यो कायगिम राजखएको हो।
िसले सीप विकास तातलमहरु प्राप्त र्रे का व्यजक्तहरुलाई व्यिसावयक बिाई उद्यमीजिलता

विकासमा सहयोर्

पुर्याउिे दे जखन्त्छ ।
उद्देश्य

ु
सीपमूलक तातलम प्राप्त र्री व्यिसाय सं र्लाि र्रररहेका उद्यमीहरु तथा व्यिसाय सं र्ालिमा उन्त्मख
भएकाहरुलाई उद्यमजिलता विकास सम्बन्त्धी कािूिी, िीततर्त तथा व्याहाररक विर्य क्षेरमा अतभमुजखकरण
तातलम प्रदाि र्री व्यिसायको सञ्र्ालि,तिरन्त्तरता तथा स्तरोन्त्ितीका लातर् सकारात्मक तथा ऊिागजिल सोर्को
विकासमा सहयोर् पुर्याउिु

अपेजक्षत प्रततफल

सीपमूलक तातलम प्राप्त र्री व्यिसाय सं र्लाि र्रररहेका उद्यमीहरुको स्तरोन्त्ती तथा व्यिसाय सं र्ालिमा उन्त्मुख
भएकाहरुलाई उद्यमजिलता विकास सम्बन्त्धी अतभमुजखकरण तातलम तलइग उद्यम, व्यिसायको सञ्र्ालि,
तिरन्त्तरता तथा स्तरोन्त्ितत विर्यमा कािूिी, िीततर्त तथा व्यिहाररक विर्यमा ज्ञाि हातसल र्री सकारात्मक
ऊिाग विकास भएको हुिेछि ।

कायागन्त्ियि र्िे
कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

मािि सं साधि विकास केन्त्र, िीरन्त्रिर्र सुखेत ।
केन्त्र प्रमुखको सं योिकत्िमा सम्बजन्त्धत िाखा प्रमुख, कायगिम अतधकृत तथा विर्य विज्ञ समेतको बढीमा सात
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सदस्यीय कायगदल र्ठि र्िे । कायगदलको तिणगयीािुसारकणागली प्रदे िका स्थातिय तहहरुतथा उद्योर् तथा
उपभोक्ता वहत सं रक्षण कायागलयहरुसुँर् समन्त्िय र्रर सीपमूलक तातलम प्राप्त र्री व्यिसाय सं र्ालि र्रररहेका
तथा सं र्ालि र्िग इच्छु क व्यजक्तहरुलाई सहभातर् छिौट र्िे । यो वियाकलाप सञ्चालि र्िग बिेटको पररतधमा
रही बिेट बािफाि सवहतको कायगयोििा बिाइ तिदे िकबाट स्िीकृत र्िे र कायगयोििा बमोजिम

कायगिम

सञ्चालि र्िे । उक्त कायगहरु र्िगका लातर् कायगयोििा बमोजिम यस जिर्गकबाट खर्ग र्िे ।
सञ्चालि र्िे अितध

कायग योििा बमोजिम प्रत्येक र्ौमातसकमा

र अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBIS अिुसारको बिेट कायगदलको बैठक तथा अन्त्य व्यिस्थापि खर्ग,खािा खर्ग,सहभातर्को भत्ता, , इन्त्धि
खर्ग, हलभािा प्रजिक्षकको पाररश्रतमक/ सहजिकरण भत्ता, ह्यािड्सआउट खर्ग, तातलम सामाग्री, अिुर्मि खर्ग,
कोतभि-१९ सम्बन्त्धी सुरक्षा सामाग्री खर्ग विविध खर्ग इत्यादीमा खर्ग र्िग सवकिेछ ।

सन्त्दभग सामाग्री

कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५, कणागली प्रदे ि भ्रमण खर्ग तियमािली २०७५ तथा प्रर्तलत ऐि
तियम तथा तिदे जिका बमोिम साथै कायगदलको तिणगय बमोजिम हुिेछ ।

अिुर्मि सूर्क

तिणगय,सहभार्ी सं ख्या, हाजिरी, प्रततिेदि

१२. वियाकलापः हेयर कवटङ्ग तातलम(उद्यमिीलता ,रोिर्ारी मुलक / सिजक्तकरण / सीपविकास तथा क्षमता अतभिृवि तातलम)
वियाकलाप सं केतः2.6.4.४४
पररर्य

खर्ग जिर्गकः 22५१२

रोिर्ारमूलक तसपको अभािमा बेरोिर्ार भएकाकणागली प्रदे ि तभरका व्यजक्तहरुलाई प्रथातमकतामा राखी
कवटङ्ग सम्बन्त्धी

हेयर

सीप विकास तातलम ददि यो कायगिम तय र्ररएको हो ।

उद्देश्य

बेरोिर्ारलाईहेयर कवटङ्ग सम्बन्त्धी सीप विकास तातलम ददइग स्िरोिर्ार बिाउिु

अपेजक्षत प्रततफल

हेयर कवटङ्ग सम्बन्त्धी सीप विकास तातलम माफगत यस क्षेरमा बेरोिर्ारहरुले रोिर्ार िा हेयर कवटङ्ग व्यिसाय
सञ्र्ालिका लातर् श्रम बिारमा सीप युक्त िििजक्तको उपलब्धता भएको हुिछ
े

कायागन्त्ियि र्िे
कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

मािि सं साधि विकास केन्त्र, िीरन्त्रिर्र सुखेत ।
केन्त्र प्रमुखको सं योिकत्िमा सम्बजन्त्धत िाखा प्रमुख, कायगिम अतधकृत तथा विर्य विज्ञ समेतको बढीमा सात

सदस्यीयकायगदल र्ठि र्िे । कायगदलको तिणगयािुसार पन्त्र ददिको सािगितिक सूर्िा प्रकािि र्री कणागली
प्रदे िको दि िटै जिल्लाहरुका उम्मेदिारहरुबाटआिेदि मार् र्िे ।प्राप्त आिेदकहरुको अन्त्तिागता तलइ सहभातर्
छिौट र्िे

िा प्रदे ि तभरका स्थािीय तहहरुलाई हेयर कवटङ्ग तातलम तलि इच्छु क पूणरु
ग पमा बेरोिर्ार

व्यजक्तहरुलाई तसफाररस र्री पठाउिकोलातर् परार्ार र्िे र सम्बजन्त्धत पातलकाको तसफाररसमासहभार्ी छिौट
र्री सो पातलकासुँर्को समन्त्िय तथा सहकायगमा सम्बजन्त्धत पातलकामा तातलम सं र्ालि र्िग सवकिेछ । यो
वियाकलाप सञ्चालि र्िग बिेटको पररतधमा रही बिेट

बाुँिफाि सवहतको कायगयोििा बिाइ तिदे िकबाट

स्िीकृत र्िे र कायगयोििा बमोजिम कायगिम सञ्चालि र्िे साथै केन्त्रमा उल्लेजखत तातलमहरु प्रदाि र्िग
प्रजिक्षकहरु उपलब्ध िभएको खण्िमा सम्बजन्त्धत विर्यको प्रजिक्षकहरुसुँर् तातलम अितधको लातर् सेिा करार
सम्झौता र्िग सवकिेछ िा

सो सम्बन्त्धी तातलम सञ्चालि र्दै आएका सं घ सस्थाहरुसुँर् प्रस्ताि मार् र्री केन्त्रको

मूल्याङ्कि सतमततबाट स्िीकृत प्रस्ताि बमोजिम तातलम सञ्चालि र्िे तिकाय सुँर् सम्झौता र्री तातलम सञ्चालि र्िग
सवकिे छ ।उक्त कायगहरु र्िगका लातर् कायगयोििा बमोजिम यस जिर्गकबाट खर्ग र्िे ।
सञ्चालि र्िे अितध

कायग योििा बमोजिम प्रत्येक र्ौमातसकमा

र अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBIS अिुसारको बिेट कायगदलको बैठक तथा अन्त्य व्यिस्थापि खर्ग,खािा खर्ग,सहभातर्को भत्ता, , इन्त्धि
खर्ग, हलभािा प्रजिक्षकको पाररश्रतमक/ सहजिकरण भत्ता, ह्यािड्सआउट खर्ग, तातलम सामाग्री, अिुर्मि खर्ग,
कोतभि-१९ सम्बन्त्धी सुरक्षा सामाग्री खर्ग विविध खर्ग इत्यादीमा खर्ग र्िग सवकिेछ ।

सन्त्दभग सामाग्री

कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५, कणागली प्रदे ि भ्रमण खर्ग तियमािली, २०७५ तथा प्रर्तलत ऐि
तियम तथा तिदे जिका बमोिम साथै कायगदल सतमतको तिणगय बमोजिम हुिछ
े ।

अिुर्मि सूर्क

तिणगय,सहभार्ी सं ख्या, हाजिरी, प्रततिेदि
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१३. वियाकलापः होजियारी सम्बन्त्धी तातलम(उद्यमिीलता ,रोिर्ारी मुलक / सिजक्तकरण /सीप विकास तथा क्षमता अतभिृवि तातलम)
वियाकलाप सं केतः2.6.4.४५
पररर्य

खर्ग जिर्गकः 22512

रोिर्ारमूलक तसपको अभािमा बेरोिर्ार भएका कणागली प्रदे ि तभरका व्यजक्तहरलाई प्रथातमकतामा राखी
होजियारी सम्बन्त्धी सीप विकास तातलम ददि यो कायगिम तय र्ररएको हो ।

उद्देश्य

प्रदे ि तभरका बेरोिर्ारलाई होजियारी सम्बन्त्धी सीप विकास तातलम ददिु ।

अपेजक्षत प्रततफल

प्रदे ि तभरका बेरोिर्ारलाई होजियारी सम्बन्त्धी सीप विकास तातलम तलएका हुिेछि ।

कायागन्त्ियि र्िे

मािि सं साधि विकास केन्त्र, िीरन्त्रिर्र सुखेत ।

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

केन्त्र प्रमुखको सं योिकत्िमा सम्बजन्त्धत िाखा प्रमुख, कायगिम अतधकृत तथा विर्य विज्ञ समेतको बढीमा सात
सदस्यीय कायगदल र्ठि र्िे । कायगदलको तिणगय अिुसार पन्त्र ददिको सािगितिक सूर्िा प्रकािि र्री कणागली
प्रदे िको दििटै जिल्लाहरुकाउम्मेदिारहरुबाट आिेदि मार् र्िे ।प्राप्त आिेदकहरुको अन्त्तिागता तलइ सहभातर्
छिौट र्िे िा प्रदे ि तभरका स्थािीय तहहरुलाई होजियारी सम्बन्त्धी तातलम तलि इच्छु क पूणरु
ग पमा बेरोिर्ार
व्यजक्तहरुलाई तसफाररस र्री पठाउिकोलातर् परार्ार र्िे र सम्बजन्त्धत पातलकाको तसफाररसमासहभार्ी
छिौटर्रीसो पातलकासुँर्को समन्त्िय तथा सहकायगमा सम्बजन्त्धत पातलकामा तातलम सं र्ालि र्िग सवकिेछ। यो

वियाकलाप सञ्चालि र्िग बिेटको पररतधमा रही बिेटबाुँिफाि सवहतको कायगयोििा बिाइ तिदे िकबाट स्िीकृत
र्िे र कायगयोििा बमोजिम कायगिम सञ्चालि र्िे साथै केन्त्रमा उल्लेजखत तातलमहरु प्रदाि र्िग प्रजिक्षकहरु

उपलब्ध िभएको खण्िमा सम्बजन्त्धत विर्यको प्रजिक्षकहरुसुँर् तातलम अितधको लातर् सेिा करार सम्झौता र्िग
सवकिेछ िा

सो सम्बन्त्धी तातलम सञ्चालि र्दै आएका सं घ सस्थाहरुसुँर् प्रस्ताि मार् र्री केन्त्रको मूल्याङ्कि

सतमततबाट स्िीकृत प्रस्ताि बमोजिम तातलम सञ्चालि र्िे तिकाय सुँर् सम्झौता र्री तातलम सञ्चालि र्िग सवकिे
छ । उक्त कायगहरु र्िगका लातर् कायगयोििा बमोजिम यस जिर्गकबाट खर्ग र्िे ।
सञ्चालि र्िे अितध

कायग योििा बमोजिम

र अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBIS अिुसारको बिेट कायगदलको बैठक तथा अन्त्य व्यिस्थापि खर्ग,खािा खर्ग,सहभातर्को भत्ता, , इन्त्धि
खर्ग, हलभािा प्रजिक्षकको पाररश्रतमक/ सहजिकरण भत्ता, ह्यािड्सआउट खर्ग, तातलम सामाग्री, अिुर्मि खर्ग,
कोतभि-१९ सम्बन्त्धी सुरक्षा सामाग्री खर्ग विविध खर्ग इत्यादीमा खर्ग र्िग सवकिेछ ।

सन्त्दभग सामाग्री

कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५, कणागली प्रदे ि भ्रमण खर्ग तियमािली २०७५ तथा प्रर्तलत ऐि
तियम तथा तिदे जिका बमोिम साथै कायगदल सतमतको तिणगय बमोजिम हुिेछ ।

अिुर्मि सूर्क

तिणगय,सहभार्ी सं ख्या, हाजिरी, प्रततिेदि

१४. कम्प्युटर तथा ल्याप्टप ममगत तातलम(उद्यमिीलता ,रोिर्ारी मुलक /सिजक्तकरण / सीप विकास तथा क्षमता अतभिृवि तातलम)
वियाकलाप सं केतः2.6.4.४६
पररर्य

खर्ग जिर्गकः 22512

रोिर्ारमूलक तसपको अभािमा बेरोिर्ार भएका कणागली प्रदे ि तभरका व्यजक्तहरलाई प्रथातमकतामा राखी
कम्प्युटर तथा ल्याप्टप ममगत सम्बन्त्धी सीप विकास तातलम ददि यो कायगिम तय र्ररएको हो ।

उद्देश्य

प्रदे ि तभरका बेरोिर्ारलाई कम्प्युटर तथा ल्याप्टप ममगत तातलम ददइग सूर्िा तथा प्रितधयुक्त श्रम बिारमा मार्
बमोजिमको सीपयुक्त िििजक्त उपलब्ध र्राउिु

अपेजक्षत प्रततफल

प्रदे ि तभरका बेरोिर्ारहरु कम्प्युटर तथा ल्याप्टप ममगत तातलम तलइग यसैसुँर् सम्बजन्त्धत श्रमबिारमा रोिर्ारी
िा स्िरोिर्ारी माफगत लाभ हातसल र्िग सक्षम हुिेछि् ।

कायागन्त्ियि र्िे

मािि सं साधि विकास केन्त्र, िीरन्त्रिर्र सुखेत ।

सञ्चालि प्रकृया

केन्त्र प्रमुखको सं योिकत्िमा सम्बजन्त्धत िाखा प्रमुख, कायगिम अतधकृत तथा विर्य विज्ञ समेतको बढीमा सात

कायागलय/तिकाय

सदस्यीय कायगदल र्ठि र्िे । कायगदलको तिणगय अिुसार पन्त्र ददिको सािगितिक सूर्िा प्रकािि र्री कणागली
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प्रदे िको दििटै जिल्लाहरुकाउम्मेदिारहरुबाट आिेदि मार् र्िे ।प्राप्त आिेदकहरुको अन्त्तिागता तलइ सहभातर्
छिौट र्िे

िा प्रदे ि तभरका स्थािीय तहहरुलाई कम्प्युटर तथा ल्याप्टप ममगत सम्बन्त्धी तातलम तलि इच्छु क

पूणरु
ग पमा बेरोिर्ार व्यजक्तहरुलाई तसफाररस र्री पठाउिको लातर् परार्ार र्िे र सम्बजन्त्धत पातलकाको
तसफाररसमासहभार्ी छिौट र्री सो पातलकासुँर्को समन्त्िय तथा सहकायगमा सम्बजन्त्धत पातलकामा तातलम
सं र्ालि र्िग सवकिेछ। यो वियाकलाप सञ्चालि र्िग बिेटको पररतधमा रही बिेटबाुँिफाि सवहतको कायगयोििा

बिाइ तिदे िकबाट स्िीकृत र्िे र कायगयोििा बमोजिम कायगिम सञ्चालि र्िे साथै केन्त्रमा उल्लेजखत
तातलमहरु प्रदाि र्िग प्रजिक्षकहरु उपलब्ध िभएको खण्िमा सम्बजन्त्धत विर्यको प्रजिक्षकहरुसुँर् तातलम
अितधको लातर् सेिा करार सम्झौता र्िग सवकिेछ िा

सो सम्बन्त्धी तातलम सञ्चालि र्दै आएका सं घ

सस्थाहरुसुँर् प्रस्ताि मार् र्री केन्त्रको मूल्याङ्कि सतमततबाट स्िीकृत प्रस्ताि बमोजिम तातलम सञ्चालि र्िे

तिकाय सुँर् सम्झौता र्री तातलम सञ्चालि र्िग सवकिेछ उक्त कायगहरु र्िगका लातर् कायगयोििा बमोजिम यस
जिर्गकबाट खर्ग र्िे ।
सञ्चालि र्िे अितध

कायग योििा बमोजिम

र अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBIS अिुसारको बिेट कायगदलको बैठक तथा अन्त्य व्यिस्थापि खर्ग,खािा खर्ग,सहभातर्को भत्ता, , इन्त्धि
खर्ग, हलभािा प्रजिक्षकको पाररश्रतमक/ सहजिकरण भत्ता, ह्यािड्सआउट खर्ग, तातलम सामाग्री, अिुर्मि खर्ग,
कोतभि-१९ सम्बन्त्धी सुरक्षा सामाग्री खर्ग विविध खर्ग इत्यादीमा खर्ग र्िग सवकिेछ ।

सन्त्दभग सामाग्री

कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५, कणागली प्रदे ि भ्रमण खर्ग तियमािली २०७५ तथा प्रर्तलत ऐि
तियम तथा तिदे जिका बमोिम साथै कायगदल सतमतको तिणगय बमोजिम हुिेछ ।

अिुर्मि सूर्क

तिणगय,सहभार्ी सं ख्या, हाजिरी, प्रततिेदि

१५. ड्राईतभङ्ग तातलम(उद्यमिीलता ,रोिर्ारी मुलक / सिजक्तकरण / सीपविकास तथा क्षमता अतभिृवि तातलम)
वियाकलाप सं केतः2.6.4.४७
पररर्य

खर्ग जिर्गकः 22512

रोिर्ारमूलक तसपको अभािमा बेरोिर्ार भएका कणागली प्रदे ि तभरका न्त्यूि आय भएका, दतलत, िििातत तथा
तसमान्त्तकृत मवहलाहरुलाई प्रथातमकतामा राखी अटो ड्राइगतभङ/ हलुका सिारी साधि ड्राईतभङ्ग सम्बन्त्धी सीप
विकास तातलम ददि यो कायगिम तय र्ररएको हो ।

उद्देश्य

प्रदे ि तभरका बेरोिर्ारलाई ड्राइगतभङ तातलम ददइग श्रम बिारमा मार् बमोजिमको सीपयुक्त िििजक्त उपलब्ध
र्राउिु

अपेजक्षत प्रततफल

प्रदे ि तभरका बेरोिर्ारहरुलेअटो ड्राइगतभङ/ हलुका सिारी साधि ड्राईतभङ्ग सम्बन्त्धी सीप विकास तातलम

तलई

सम्बजन्त्धत श्रमबिारमा रोिर्ारी िा स्िरोिर्ारी माफगत लाभ हातसल र्िग सक्षम हुिेछि् ।
कायागन्त्ियि र्िे
कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

मािि सं साधि विकास केन्त्र, िीरन्त्रिर्र सुखेत ।
केन्त्र प्रमुखको सं योिकत्िमा सम्बजन्त्धत िाखा प्रमुख, कायगिम अतधकृत तथा विर्य विज्ञ समेतको बढीमा सात
सदस्यीय कायगदल र्ठि र्िे । कायगदलको तिणगय अिुसार पन्त्र ददिको सािगितिक सूर्िा प्रकािि र्री कणागली
प्रदे िको दििटै जिल्लाहरुकाउम्मेदिारहरुबाट आिेदि मार् र्िे ।प्राप्त आिेदकहरुको अन्त्तिागता तलइ सहभातर्
छिौट र्िे

िा प्रदे ि तभरका स्थािीय तहहरुलाई ड्राइगतभङ् सम्बन्त्धी तातलम तलि इच्छु क पूणरु
ग पमा बेरोिर्ार

व्यजक्तहरुलाई तसफाररस र्री पठाउिको लातर् परार्ार र्िे र सम्बजन्त्धत पातलकाको तसफाररसमा सहभार्ी छिौट
र्री सो पातलकासुँर्को समन्त्िय तथा सहकायगमा सम्बजन्त्धत पातलकामा तातलम सं र्ालि र्िग सवकिेछ। यो

वियाकलाप सञ्चालि र्िग बिेटको पररतधमा रही बिेटबाुँिफाि सवहतको कायगयोििा बिाइ तिदे िकबाट स्िीकृत
र्िे र कायगयोििा बमोजिम कायगिम सञ्चालि र्िे साथै केन्त्रमा उल्लेजखत तातलमहरु प्रदाि र्िग प्रजिक्षकहरु

उपलब्ध िभएको खण्िमा सम्बजन्त्धत विर्यको प्रजिक्षकहरुसुँर् तातलम अितधको लातर् सेिा करार सम्झौता र्िग
सवकिेछ िा

सो सम्बन्त्धी तातलम सञ्चालि र्दै आएका सं घ सस्थाहरुसुँर् प्रस्ताि मार् र्री केन्त्रको मूल्याङ्कि

सतमततबाट स्िीकृत प्रस्ताि बमोजिम तातलम सञ्चालि र्िे तिकाय सुँर् सम्झौता र्री तातलम सञ्चालि र्िग
सवकिेछ उक्त कायगहरु र्िगका लातर् कायगयोििा बमोजिम यस जिर्गकबाट खर्ग र्िे ।
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सञ्चालि र्िे अितध

कायग योििा बमोजिम

र अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBIS अिुसारको बिेट कायगदलको बैठक तथा अन्त्य व्यिस्थापि खर्ग,खािा खर्ग,सहभातर्को भत्ता, , इन्त्धि
खर्ग, तातलमका लातर् आिश्यक उपकरण साधि, प्रजिक्षकको पाररश्रतमक/ सहजिकरण भत्ता, ह्यािड्सआउट खर्ग,
तातलम सामाग्री, अिुर्मि खर्ग, कोतभि-१९ सम्बन्त्धी सुरक्षा सामाग्री खर्ग विविध खर्ग इत्यादीमा खर्ग र्िग
सवकिेछ

सन्त्दभग सामाग्री

।

कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५, कणागली प्रदे ि भ्रमण खर्ग तियमािली २०७५ तथा प्रर्तलत ऐि
तियम तथा तिदे जिका बमोिम साथै कायगदल सतमतको तिणगय बमोजिम हुिेछ ।

अिुर्मि सूर्क

तिणगय,सहभार्ी सं ख्या, हाजिरी, प्रततिेदि

१६. कम्प्युटर तातलम(उद्यमिीलता ,रोिर्ारी मुलक / सिजक्तकरण / सीप विकासतथा क्षमता अतभिृवि तातलम)
वियाकलाप सं केतः2.6.4.४८
पररर्य

खर्ग जिर्गकः 22512

रोिर्ारमूलक तसपको अभािमा बेरोिर्ार भएका कणागली प्रदे ि तभरका व्यजक्तहरुलाई प्रथातमकतामा राखी
कम्प्युटर सम्बन्त्धी सीप विकास तातलम ददि यो कायगिम तय र्ररएको हो ।

उद्देश्य

प्रदे ि तभरका बेरोिर्ारलाई कम्प्युटर सम्बजन्त्ध तातलम ददइग श्रम बिारमा मार् बमोजिमको सीपयुक्त िििजक्त
उपलब्ध र्राउिुका साथै सूर्िा तथा प्रवितधमैरी िातािरणमा Technology friendly र्राइग उिीहरुको क्षमता
अतभिृवि र्िुग

अपेजक्षत प्रततफल

प्रदे ि तभरका बेरोिर्ारहरुले कम्प्युटर तातलम तलइग सूर्िा तथा प्रवितधमैरी िातािरणमा Technology friendly
भइग सम्बजन्त्धत राजष्ट्रय तथा अन्त्तराजष्ट्रय श्रम बिारमा रोिर्ारी िा स्िरोिर्ारी माफगत लाभ हातसल र्िग सक्षम
हुिेछि् ।

कायागन्त्ियि र्िे
कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

मािि सं साधि विकास केन्त्र, िीरन्त्रिर्र सुखेत ।
केन्त्र प्रमुखको सं योिकत्िमा सम्बजन्त्धत िाखा प्रमुख, कायगिम अतधकृत तथा विर्य विज्ञ समेतको बढीमा सात
सदस्यीय कायगदल र्ठि र्िे । कायगदलको तिणगय अिुसार पन्त्र ददिको सािगितिक सूर्िा प्रकािि र्री कणागली
प्रदे िको दििटै जिल्लाहरुकाउम्मेदिारहरुबाट आिेदि मार् र्िे ।प्राप्त आिेदकहरुको अन्त्तिागता तलइ सहभातर्
छिौट र्िे

िा प्रदे ि तभरका स्थािीय तहहरुलाई कम्प्युटर तातलम तलि इच्छु क पूणरु
ग पमा बेरोिर्ार

व्यजक्तहरुलाई तसफाररस र्री पठाउिको लातर् परार्ार र्िे र सम्बजन्त्धत पातलकाको तसफाररसमा सहभार्ी छिौट
र्री सो पातलकासुँर्को समन्त्िय तथा सहकायगमा सम्बजन्त्धत पातलकामा तातलम सं र्ालि र्िग सवकिेछ। यो
वियाकलाप सञ्र्ालि र्िग बिेटको पररतधमा रही बिेटबाुँिफाि सवहतको कायगयोििा बिाइ तिदे िकबाट

स्िीकृत र्िे र कायगयोििा बमोजिम कायगिम सञ्र्ालि र्िे साथै केन्त्रमा उल्लेजखत तातलमहरु प्रदाि र्िग
प्रजिक्षकहरु उपलब्ध िभएको खण्िमा सम्बजन्त्धत विर्यको प्रजिक्षकहरुसुँर् तातलम अितधको लातर् सेिा करार
सम्झौता र्िग सवकिेछ िा

सो सम्बन्त्धी तातलम सञ्चालि र्दै आएका सं घ सस्थाहरुसुँर् प्रस्ताि मार् र्री

केन्त्रको मूल्याङ्कि सतमततबाट स्िीकृत प्रस्ताि बमोजिम तातलम सञ्चालि र्िे तिकाय सुँर् सम्झौता र्री तातलम
सञ्चालि र्िग सवकिे छ । उक्त कायगहरु र्िगका लातर् कायगयोििा बमोजिम यस जिर्गकबाट खर्ग र्िे ।
सञ्चालि र्िे अितध

कायग योििा बमोजिम

र अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBIS अिुसारको बिेट कायगदलको बैठक तथा अन्त्य व्यिस्थापि खर्ग,खािा खर्ग,सहभातर्को भत्ता, , इन्त्धि
खर्ग, तातलमका लातर् आिश्यक उपकरण साधि, प्रजिक्षकको पाररश्रतमक/ सहजिकरण भत्ता, ह्यािड्सआउट खर्ग,
तातलम सामाग्री, अिुर्मि खर्ग, कोतभि-१९ सम्बन्त्धी सुरक्षा सामाग्री खर्ग विविध खर्ग इत्यादीमा खर्ग र्िग
सवकिेछ ।

सन्त्दभग सामाग्री

कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५, कणागली प्रदे ि भ्रमण खर्ग तियमािली २०७५ तथा प्रर्तलत ऐि
तियम तथा तिदे जिका बमोिम साथै कायगदल सतमतको तिणगय बमोजिम हुिेछ ।
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अिुर्मि सूर्क

तिणगय,सहभार्ी सं ख्या, हाजिरी, प्रततिेदि

१७. श्रृङ्गार पटागर (Beautician)तातलम(उद्यमिीलता ,रोिर्ारी मुलक /सिजक्तकरण / सीप विकास तथा क्षमता अतभिृवि तातलम)
वियाकलाप सं केतः2.6.4.४९
पररर्य

खर्ग जिर्गकः 22512

रोिर्ारमूलक तसपको अभािमा बेरोिर्ार भएका कणागली प्रदे ि तभरका व्यजक्तहरुलाई प्रथातमकतामा राखी श्रृङ्गार
पटागर सम्बन्त्धी सीप विकास तातलम ददि यो कायगिम तय र्ररएको हो ।

उद्देश्य

प्रदे ि तभरका बेरोिर्ारलाई श्रृङ्गार पटागर सम्बजन्त्ध तातलम ददइग श्रम बिारमा मार् बमोजिमको सीपयुक्त िििजक्त
उपलब्ध र्राउिु

अपेजक्षत प्रततफल

प्रदे ि तभरका बेरोिर्ारहरुले श्रृङ्गार पटागर तातलम तलइग सम्बजन्त्धत श्रम बिारमा रोिर्ारी िा स्िरोिर्ारी माफगत
लाभ हातसल र्िग सक्षम हुिेछि् ।

कायागन्त्ियि र्िे
कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

मािि सं साधि विकास केन्त्र, िीरन्त्रिर्र सुखेत ।
केन्त्र प्रमुखको सं योिकत्िमा सम्बजन्त्धत िाखा प्रमुख, कायगिम अतधकृत तथा विर्य विज्ञ समेतको बढीमा सात

सदस्यीय कायगदल र्ठि र्िे । कायगदलको तिणगय अिुसार पन्त्र ददिको सािगितिक सूर्िा प्रकािि र्री कणागली
प्रदे िको दििटै जिल्लाहरुकाउम्मेदिारहरुबाट आिेदि मार् र्िे ।प्राप्त आिेदकहरुको अन्त्तिागता तलइ सहभातर्
छिौट र्िे

िा प्रदे ि तभरका स्थािीय तहहरुलाई श्रृङ्गार पटागर तातलम तलि इच्छु क पूणरु
ग पमा बेरोिर्ार

व्यजक्तहरुलाई तसफाररस र्री पठाउिको लातर् परार्ार र्िे र सम्बजन्त्धत पातलकाको तसफाररसमा सहभार्ी छिौट
र्री सो पातलकासुँर्को समन्त्िय तथा सहकायगमा सम्बजन्त्धत पातलकामा तातलम सं र्ालि र्िग सवकिेछ। यो
वियाकलाप सञ्र्ालि र्िग बिेटको पररतधमा रही बिेटबाुँिफाि सवहतको कायगयोििा बिाइ तिदे िकबाट स्िीकृत

र्िे र कायगयोििा बमोजिम कायगिम सञ्र्ालि र्िे साथै केन्त्रमा उल्लेजखत तातलमहरु प्रदाि र्िग प्रजिक्षकहरु

उपलब्ध िभएको खण्िमा सम्बजन्त्धत विर्यको प्रजिक्षकहरुसुँर् तातलम अितधको लातर् सेिा करार सम्झौता र्िग
सवकिेछ िा

सो सम्बन्त्धी तातलम सञ्चालि र्दै आएका सं घ सस्थाहरुसुँर् प्रस्ताि मार् र्री केन्त्रको मूल्याङ्कि

सतमततबाट स्िीकृत प्रस्ताि बमोजिम तातलम सञ्चालि र्िे तिकाय सुँर् सम्झौता र्री तातलम सञ्चालि र्िग सवकिेछ
उक्त कायगहरु र्िगका लातर् कायगयोििा बमोजिम यस जिर्गकबाट खर्ग र्िे ।
सञ्चालि र्िे अितध

कायग योििा बमोजिम

र अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBIS अिुसारको बिेट कायगदलको बैठक तथा अन्त्य व्यिस्थापि खर्ग,खािा खर्ग,सहभातर्को भत्ता, , इन्त्धि खर्ग,
तातलमका लातर् आिश्यक उपकरण साधि, प्रजिक्षकको पाररश्रतमक/ सहजिकरण भत्ता, ह्यािड्सआउट खर्ग, तातलम
सामाग्री, अिुर्मि खर्ग, कोतभि-१९ सम्बन्त्धी सुरक्षा सामाग्री खर्ग विविध खर्ग इत्यादी ।

सन्त्दभग सामाग्री

कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५, कणागली प्रदे ि भ्रमण खर्ग तियमािली २०७५ तथा प्रर्तलत ऐि
तियम तथा तिदे जिका बमोिम साथै कायगदल सतमतको तिणगय बमोजिम हुिेछ ।

अिुर्मि सूर्क

तिणगय,सहभार्ी सं ख्या, हाजिरी, प्रततिेदि

१८. प्लजम्बङ्ग तातलम (उद्यमिीलता ,रोिर्ारी मुलक / सिजक्तकरण / सीपविकास तथा क्षमता अतभिृवि तातलम)
वियाकलाप सं केतः2.6.4.५०

पररर्य

खर्ग जिर्गकः 22512

रोिर्ारमूलक तसपको अभािमा बेरोिर्ार भएका कणागली प्रदे ि तभरका व्यजक्तहरुलाई प्रथातमकतामा राखी प्लजम्बङ्ग
सम्बन्त्धी सीप विकास तातलम ददि यो कायगिम तय र्ररएको हो ।

उद्देश्य

प्रदे ि तभरका बेरोिर्ारलाई प्लजम्बङ्ग सम्बजन्त्ध तातलम ददइग श्रम बिारमा मार् बमोजिमको सीपयुक्त िििजक्त
उपलब्ध र्राउिु

अपेजक्षत प्रततफल

प्रदे ि तभरका बेरोिर्ारहरुले प्लजम्बङ्ग तातलम तलइग सम्बजन्त्धत श्रम बिारमा रोिर्ारी िा स्िरोिर्ारी माफगत लाभ
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हातसल र्िग सक्षम हुिेछि् ।
कायागन्त्ियि र्िे
कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

मािि सं साधि विकास केन्त्र, िीरन्त्रिर्र सुखेत ।
केन्त्र प्रमुखको सं योिकत्िमा सम्बजन्त्धत िाखा प्रमुख, कायगिम अतधकृत तथा विर्य विज्ञ समेतको बढीमा सात

सदस्यीय कायगदल र्ठि र्िे । कायगदलको तिणगय अिुसार पन्त्र ददिको सािगितिक सूर्िा प्रकािि र्री कणागली
प्रदे िको दििटै जिल्लाहरुकाउम्मेदिारहरुबाट आिेदि मार् र्िे ।प्राप्त आिेदकहरुको अन्त्तिागता तलइ सहभातर्
छिौट र्िे

िा प्रदे ि तभरका स्थािीय तहहरुलाई प्लजम्बङ्ग तातलम तलि इच्छु क पूणरु
ग पमा बेरोिर्ार

व्यजक्तहरुलाई तसफाररस र्री पठाउिको लातर् परार्ार र्िे र सम्बजन्त्धत पातलकाको तसफाररसमा सहभार्ी छिौट
र्री सो पातलकासुँर्को समन्त्िय तथा सहकायगमा सम्बजन्त्धत पातलकामा तातलम सं र्ालि र्िग सवकिेछ। यो
वियाकलाप सञ्र्ालि र्िग बिेटको पररतधमा रही बिेटबाुँिफाि सवहतको कायगयोििा बिाइ तिदे िकबाट स्िीकृत
र्िे र कायगयोििा बमोजिम कायगिम सञ्र्ालि र्िे साथै केन्त्रमा उल्लेजखत तातलमहरु प्रदाि र्िग प्रजिक्षकहरु

उपलब्ध िभएको खण्िमा सम्बजन्त्धत विर्यको प्रजिक्षकहरुसुँर् तातलम अितधको लातर् सेिा करार सम्झौता र्िग
सवकिेछ िा

सो सम्बन्त्धी तातलम सञ्चालि र्दै आएका सं घ सस्थाहरुसुँर् प्रस्ताि मार् र्री केन्त्रको मूल्याङ्कि

सतमततबाट स्िीकृत प्रस्ताि बमोजिम तातलम सञ्चालि र्िे तिकाय सुँर् सम्झौता र्री तातलम सञ्चालि र्िग सवकिे
छ । उक्त कायगहरु र्िगका लातर् कायगयोििा बमोजिम यस जिर्गकबाट खर्ग र्िे ।
सञ्चालि र्िे अितध

कायग योििा बमोजिम

र अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBIS अिुसारको बिेट कायगदलको बैठक तथा अन्त्य व्यिस्थापि खर्ग,खािा खर्ग,सहभातर्को भत्ता, , इन्त्धि खर्ग,
तातलमका लातर् आिश्यक उपकरण साधि, प्रजिक्षकको पाररश्रतमक/ सहजिकरण भत्ता, ह्यािड्सआउट खर्ग, तातलम
सामाग्री, अिुर्मि खर्ग, कोतभि-१९ सम्बन्त्धी सुरक्षा सामाग्री खर्ग विविध खर्ग इत्यादीमा खर्ग र्िग सवकिेछ

।

सन्त्दभग सामाग्री

कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५, कणागली प्रदे ि भ्रमण खर्ग तियमािली २०७५ तथा प्रर्तलत ऐि

अिुर्मि सूर्क

तिणगय,सहभार्ी सं ख्या, हाजिरी, प्रततिेदि

तियम तथा तिदे जिका बमोिम साथै कायगदल सतमतको तिणगय बमोजिम हुिेछ ।

१९. कटाई तसलाई तातलम(उद्यमिीलता ,रोिर्ारी मुलक / सिजक्तकरण / सीपविकास तथा क्षमता अतभिृवि तातलम)
वियाकलाप सं केतः2.6.4.५१

पररर्य
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रोिर्ारमूलक तसपको अभािमा बेरोिर्ार भएका कणागली प्रदे ि तभरका व्यजक्तहरुलाई प्रथातमकतामा राखी कटाइग
तसलाइग सम्बन्त्धी सीप विकास तातलम ददि यो कायगिम तय र्ररएको हो ।

उद्देश्य

प्रदे ि तभरका बेरोिर्ारलाई कटाइग तसलाइग सम्बजन्त्ध तातलम ददइग श्रम बिारमा मार् बमोजिमको सीपयुक्त िििजक्त
उपलब्ध र्राउिु

अपेजक्षत प्रततफल

प्रदे ि तभरका बेरोिर्ारहरुले कटाइग तसलाइग सम्बजन्त्धत श्रम बिारमा रोिर्ारी िा स्िरोिर्ारी माफगत लाभ हातसल
र्िग सक्षम हुिेछि् ।

कायागन्त्ियि र्िे
कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

मािि सं साधि विकास केन्त्र, िीरन्त्रिर्र सुखेत ।
केन्त्र प्रमुखको सं योिकत्िमा सम्बजन्त्धत िाखा प्रमुख, कायगिम अतधकृत तथा विर्य विज्ञ समेतको बढीमा सात

सदस्यीय कायगदल र्ठि र्िे । कायगदलको तिणगय अिुसार पन्त्र ददिको सािगितिक सूर्िा प्रकािि र्री कणागली
प्रदे िको दििटै जिल्लाहरुकाउम्मेदिारहरुबाट आिेदि मार् र्िे ।प्राप्त आिेदकहरुको अन्त्तिागता तलइ सहभातर्
छिौट र्िेिा प्रदे ि तभरका स्थािीय तहहरुलाई कटाइग तसलाइग तातलम तलि इच्छु क पूणरु
ग पमा बेरोिर्ार
व्यजक्तहरुलाई तसफाररस र्री पठाउिको लातर् परार्ार र्िे र सम्बजन्त्धत पातलकाको तसफाररसमा सहभार्ी छिौट
र्री

सो

पातलकासुँर् समन्त्िय तथा सहकायगमा सम्बजन्त्धत पातलकामा तातलम सं र्ालि र्िग सवकिेछ । तातलम

सं र्ालि र्दाग

यो वियाकलाप सञ्र्ालि र्िग बिेटको पररतधमा रही बिेटबाुँिफाि सवहतको कायगयोििा बिाइ

तिदे िकबाट स्िीकृत र्िे र कायगयोििा बमोजिम कायगिम सञ्र्ालि र्िे साथै केन्त्रमा उल्लेजखत तातलमहरु प्रदाि

र्िग प्रजिक्षकहरु उपलब्ध िभएको खण्िमा सम्बजन्त्धत विर्यको प्रजिक्षकहरुसुँर् तातलम अितधको लातर् सेिा करार
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सम्झौता र्िग सवकिेछ िा

सो सम्बन्त्धी तातलम सञ्र्ालि र्दै आएका सं घ सस्थाहरुसुँर् प्रस्ताि मार् र्री

केन्त्रको मूल्याङ्कि सतमततबाट स्िीकृत प्रस्ताि बमोजिम तातलम सञ्र्ालि र्िे तिकाय सुँर् सम्झौता र्री तातलम
सञ्चालि र्िग सवकिे छ । उक्त कायगहरु र्िगका लातर् कायगयोििा बमोजिम यस जिर्गकबाट खर्ग र्िे ।
सञ्चालि र्िे अितध

कायग योििा बमोजिम

र अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBIS अिुसारको बिेट कायगदलको बैठक तथा अन्त्य व्यिस्थापि खर्ग,खािा खर्ग,सहभातर्को भत्ता, , इन्त्धि खर्ग,
तातलमका लातर् आिश्यक उपकरण साधि, प्रजिक्षकको पाररश्रतमक/ सहजिकरण भत्ता, ह्यािड्सआउट खर्ग, तातलम
सामाग्री, अिुर्मि खर्ग, कोतभि-१९ सम्बन्त्धी सुरक्षा सामाग्री खर्ग विविध खर्ग इत्यादीमा खर्ग र्िग सवकिेछ

सन्त्दभग सामाग्री

।

कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५, कणागली प्रदे ि भ्रमण खर्ग तियमािली २०७५ तथा प्रर्तलत ऐि
तियम तथा तिदे जिका बमोिम साथै कायगदल सतमतको तिणगय बमोजिम हुिेछ ।

अिुर्मि सूर्क

तिणगय,सहभार्ी सं ख्या, हाजिरी, प्रततिेदि

२०. कोतभि-19 को कारण बैदेजिक रोिर्ार बाट रोिर्ारी र्ुमाई स्िदे ि फकेकाहरुको ितगमाि रोिर्ारीको अिस्था अध्ययि(उद्यमिीलता
,रोिर्ारी मुलक /सिजक्तकरण / सीप विकास तथा क्षमता अतभिृवि तातलम)

वियाकलाप सं केतः2.6.4.५२
पररर्य
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कोतभि19- को प्रभािले भारत लर्ायत अन्त्य िैदेजिक क्षेरमा काम र्िग र्एका श्रमिजक्त वफताग भएका छि ।

त्यसको समयमा समुजर्त व्यिस्थापि प्रयोर् र्िग सवकएि भिे एकातफग श्रमिजक्तमा िैरास्यता र तिाि तसिगिा ,
हुन्त्छ भिे अकागतफग आतथगक विपन्त्िता बढ्ि र्इग र्ररिी सं ख्या िृवि हुिे हुुँदा उिीहरुले िैदेजिक रोिर्ारिममा

हातसल र्रे का सीप, दक्षता र ितगमाि रोिर्ारीको अिस्था पवहर्ाि र्री सोही बमोजिमको अिसर तातलम सृििाका
लातर् यो कायगिम तय र्ररएको हो ।
उद्देश्य

िैदेजिक रोिर्ारबाट रोिर्ार र्ुमाइग रोिर्ारकािममा हातसल र्रे का सीप, दक्षता र ितगमाि रोिर्ारीको अिस्था
अध्ययि पवहर्ाि र्री सोही बमोजिमको अिसर तातलम सृििाका लातर् सहयोर् पुर्याउिु

अपेजक्षत प्रततफल

िैदेजिक रोिर्ारबाट रोिर्ार र्ुमाइग स्िदे िफकेकाहरुको ितगमाि रोिर्ारीको अिस्थाको िािकारी प्राप्त हुिे
अिस्थाको अध्ययि विश्लेर्ण र्री आिश्यकता बमोजिम सीप विकास तातलमको सृििा हुिे ।

कायागन्त्ियि र्िे
कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

मािि सं साधि विकास केन्त्र, िीरन्त्रिर्र सुखेत ।
केन्त्र प्रमुखको सं योिकत्िमा सम्बजन्त्धत िाखा प्रमुख, कायगिम अतधकृत तथा विर्य विज्ञ समेतको बढीमा सात

सदस्यीय कायगदल र्ठि र्िे । कायगदलको तिणगय अिुसार सिेक्षण फाराम तयार र्रीप्रदे ि तभरका स्थािीय
तहहरुसुँर् समन्त्िय तथा सहकायगमा स्थलर्त अध्ययि, परार्ार माफगत कोतभि-19 को कारण बैदेजिक रोिर्ार
बाट रोिर्ारी र्ुमाई स्िदे ि फकेकाहरुको ितगमाि रोिर्ारीको अिस्था अध्ययि र्री सो को प्रततिेदि तयारी तथा
छपाई र्िग सवकिेछ ।
सञ्चालि र्िे अितध

कायग योििा बमोजिम

र अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBIS अिुसारको बिेट कायगदलको बैठक तथा अन्त्य व्यिस्थापि खर्ग,खािा खर्ग,सहभातर्को भत्ता, , इन्त्धि
खर्ग, तातलमका लातर् आिश्यक उपकरण साधि, प्रजिक्षकको पाररश्रतमक/ सहजिकरण भत्ता, ह्यािड्सआउट खर्ग,
तातलम सामाग्री, अिुर्मि खर्ग, कोतभि-१९ सम्बन्त्धी सुरक्षा सामाग्री खर्ग विविध खर्ग इत्यादीमा खर्ग र्िग सवकिेछ
।

सन्त्दभग सामाग्री

कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५, कणागली प्रदे ि भ्रमण खर्ग तियमािली २०७५ तथा प्रर्तलत ऐि
तियम तथा तिदे जिका बमोिम साथै कायगदल सतमतको तिणगय बमोजिम हुिेछ ।

अिुर्मि सूर्क

तिणगय,दै तिक भ्रमण तबल,स्थातिय तहसुँर्को परार्ार, हाजिरी, प्रततिेदि

२१. सीप विकास तातलमको सीप पररक्षण खर्ग(उद्यमिीलता ,रोिर्ारी मुलक /सिजक्तकरण / सीप विकास तथा क्षमता अतभिृवि तातलम)
वियाकलाप सं केतः2.6.4.५४

खर्ग जिर्गकः 22512
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पररर्य

यस केन्त्रबाट तातलम तलएका सहभार्ीहरुको सीपको उपयोतर्तास्तर पररक्षणका लातर् यो कायगिम तय र्ररएको
हो ।

उद्देश्य

सीप विकास सम्बन्त्धी तातलम तलई प्रमाणपर तलएका सहभार्ीहरुको सीपको पररक्षण र्िुग ।

अपेजक्षत प्रततफल

सीप पररक्षण र्री सहभार्ीहरुलाइग राजष्ट्रय तथा अन्त्तराजष्ट्रय श्रम बिारमा सीप उपयोर् स्तर बढ्िेछ ।

कायागन्त्ियि र्िे

मािि सं साधि विकास केन्त्र, िीरन्त्रिर्र सुखेत ।

कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

केन्त्र प्रमुखको सं योिकत्िमा सम्बजन्त्धत िाखा प्रमुख, कायगिम अतधकृत तथा विर्य विज्ञ समेतको बढीमा सात

सदस्यीय कायगदल र्ठि र्िे । कायगदलको तिणगय बमोजिम कायगयोििा तयार र्री सोही अिुसारCTEVT सुँर्
समन्त्िय र्री सीप विकास सम्बन्त्धी तातलम तलई प्रमाणपर तलएका सहभार्ीहरुको सीपको पररक्षण र्िग सवकिेछ
।
सञ्चालि र्िे अितध र

कायग योििा बमोजिम

अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBIS अिुसारको बिेट कायगदलको बैठक तथा अन्त्य व्यिस्थापि खर्ग,खािा खर्ग,सहभातर्को भत्ता, इन्त्धि
खर्ग, तातलमका लातर् आिश्यक उपकरण साधि, प्रजिक्षकको पाररश्रतमक/ सहजिकरण भत्ता, ह्यािड्सआउट खर्ग,
तातलम सामाग्री, अिुर्मि खर्ग, कोतभि-१९ सम्बन्त्धी सुरक्षा सामाग्री खर्ग विविध खर्ग इत्यादीमा खर्ग र्िग सवकिेछ
।

सन्त्दभग सामाग्री

कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५, कणागली प्रदे ि भ्रमण खर्ग तियमािली २०७५ तथा प्रर्तलत ऐि
तियम तथा तिदे जिका बमोिम साथै कायगदल सतमतको तिणगय बमोजिम हुिेछ ।

अिुर्मि सूर्क

तिणगय,दै तिक भ्रमण तबल,स्थािीयतहसुँर्को परार्ार,हाजिरी,प्रततिेदि

२२. सीप विकास तातलम सम्बन्त्धी आिश्यकता पवहर्ाि कायगिम(उद्यमिीलता ,रोिर्ारी मुलक / सिजक्तकरण / सीप विकास तथा क्षमता
अतभिृवि तातलम)
वियाकलाप सं केतः2.6.4.५५
पररर्य
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उद्यमजिलता विकास माफगत व्यजक्तमा सीप, दक्षता तथा

ु ो साथै श्रम बिारको
व्यिस्थापवकय क्षमता विकास हुिक

यथाथग विश्लेर्ण र्िग सक्िे हुुँदा यस प्रदे िमा सीप विकास तातलम आिश्यक दे जखएको छ ।तर कसलाइग कहाुँ के
कस्तो तातलम आिश्यक छ भति विश्लेर्ण िर्रर तातलम प्रदाि र्दाग उक्त तातलम प्रत्येक क्षेर पररिेि तथा श्रम

बिारको मार् र पुततगबीर्को विश्लेर्ण र्री सीप विकास तातलम प्रदाि र्िे सके उक्त तातलम प्रभािकारी तथा

ुँ ायस प्रदे िको श्रम बिारको मार्बमोजिम िििजक्त उत्पादिका लातर् यो कायगिम तय
जिििउपयोर्ी हुिसक्िे हुद
र्ररएको हो ।
उद्देश्य

श्रम बिारको मार् र पुततगबीर्को विश्लेर्ण र्री यस प्रदे िको श्रम बिारको मार् बमोजिमको िििजक्त विकासका
लातर् आिश्यक सीप विकास तातलमको पवहर्ाि र्िुग हो

अपेजक्षत प्रततफल

यस प्रदे िको श्रम बिारको मार् बमोजिमको िििजक्त विकासका लातर् आिश्यक सीप विकास तातलमको पवहर्ाि
हुिे

कायागन्त्ियि र्िे
कायागलय/तिकाय
सञ्चालि प्रकृया

मािि सं साधि विकास केन्त्र, िीरन्त्रिर्र सुखेत ।
केन्त्र प्रमुखको सं योिकत्िमा सम्बजन्त्धत िाखा प्रमुख, कायगिम अतधकृत तथा विर्य विज्ञ समेतको बढीमा सात

सदस्यीय कायगदल र्ठि र्िे । कायगदलको तिणगय अिुसारसिेक्षण फाराम तयार र्री प्रदे ि तभरका स्थािीय
तहहरुसुँर् समन्त्िय तथा सहकायगमा स्थलर्त अध्ययि, परार्ार माफगत सीप विकास तातलमको आिश्यकता
पवहर्ाि सम्बन्त्धी अध्ययि तथा अिुसन्त्धाि र्री अध्ययिको प्रततिेदि तयारी तथा छपाई र्िग सवकिेछ ।
सञ्चालि र्िे अितध

कायग योििा बमोजिम
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र अिुमातित तमतत
बिेट बाुँिफाुँि

PLMBIS अिुसारको बिेट कायगदलको बैठक तथा अन्त्य व्यिस्थापि खर्ग,खािा खर्ग,सरोकारिाला तिकायसुँर्
अन्त्तविया, अिुर्मि खर्ग, प्रततिेदि तयारी तथा छपाई, कोतभि-१९ सम्बन्त्धी सुरक्षा सामाग्री खर्ग विविध खर्ग
इत्यादीमा खर्ग र्िग सवकिेछ ।

सन्त्दभग सामाग्री

कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५, कणागली प्रदे ि भ्रमण खर्ग तियमािली २०७५ तथा प्रर्तलत ऐि
तियम तथा तिदे जिका बमोिम साथै कायगदल सतमतको तिणगय बमोजिम हुिेछ ।

अिुर्मि सूर्क

तिणगय,दै तिक भ्रमण तबल,स्थातिय तहसुँर्को परार्ार, हाजिरी, प्रततिेदि
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१. कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्दका कृयाकलापहरु:
१. प्रदे ि स्तरीय भतलबल प्रततयोतर्ता(खेलकुद तथा अततररक्त वियाकलाप)

कृयाकलाप सं केतः २.७.१४.३
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

कणागली प्रदे िमा खेल क्षेरमा आबि युिा खेलािी बीर् प्रततस्प्रधाको िातािरण प्रदाि र्री दिौ रावष्ट्रय

खेलकुद प्रततयोतर्ताको आधार तयार र्िग जिल्लाका उत्कृष्टमवहला तथा पुरुर् भतलबल खेलािी समुह बीर्
प्रदे ि स्तररय प्रततस्प्रधा र्री

उद्देश्य

उत्कृष्ट खेलािी उत्पादिको

लक्ष्यका साथ यो कायगिम तय र्ररएको हो।

कणागली प्रदे िलाई खेलकुदका क्षेरमा विकतसत र्िुक
ग ा साथै दे िका लातर् आिश्यक पिे अब्बल खेलािी
उत्पादि र्िुग यसको उदे श्य रहेको छ।

अपेजक्षत प्रततफल

खेलक्षेरको विकास तथा उत्कृष्टभतलिल खेलािी उत्पादि भई खेलक्षेरमा युिा पुस्ताको रुजर् बढिे र
भावि पुस्तामा खेलािी उत्पादिमा सहयोर् पुग्िे

कायागन्त्ियि र्िे

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द्।

सञ्चालि प्रकृया

•
•

पररर्दको तिणगयले कायगिमको उदे श्य सवहतको खेलकुल कायगिम तय र्िे।

जिल्ला स्तरमा हुिे कायगिममा जिल्ला खेलकुद विकास सतमतत र प्रदे ि स्तरमा हुिे कायगिममा

प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्दले वितभन्न प्रायोिक सर्ुँ सहकायग र्रर स्रोत व्यिस्थापि र्िग सक्िे छ
।
•
•

कायगिम सं र्ालिको TOR तथा मापिण्ि तयार र्री लार्त साझेदारीमा खेलकुद कायगिम र्िे।

जिल्ला खेलकुद विकास सतमततहरुको समन्त्ियमा जिल्लामा रहेका वितभन्न क्लब तथा तिकायका
अन्त्तर समुह तथा टीम बीर् जिल्ला स्तरीय भतलिल खेलकुद कायगिम सं र्ालि र्िे।

•

जिल्लाबाट छिोट भई आएका उत्कृष्ट टीम बीर् अन्त्तर जिल्ला भतलिल खेल प्रततयोतर्ता प्रदे ि
स्तरमा खेलकुद पररर्दको समन्त्िय व्यिस्थापि र सहकायगमा हुिे ।

सञ्चालि र्िे अितध

पवहलो

र दोस्रो र्ौमातसक तभर

बिेट बाुँिफाुँि

रु. १० लाख मार
कणागली खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५ कणागली खेलकुद विकास पररर्दले तयार र्रे को खेलकुद
तिदे जिकाको आधारमा।

अिुर्मि सूर्क

कायगिम सञ्चालि तथा पृष्ठपोर्ण सवहतको विस्तृत प्रततिेदि ।

२. राष्ट्रपतत रतिङतसल्ि प्रततयोतर्ता सं र्ालि तथा सहयोर्(खेलकुद तथा अततररक्त वियाकलाप)
कृयाकलाप सं केतः २.७.१४.५
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

कणागली प्रदे ि स्तररय राष्ट्रपतत रतिङतसल्ि प्रततयोतर्ता सं र्ालि तथा सहयोर्का लातर् यो कायगिमको
राजखएको

हो।राष्ट्रपतत रतिङतसल्ि प्रततयोतर्ता सं र्ालिका लातर् सं जघय सरकारले ददिे आतथगक अिुदािमा

सं र्ालि हुिे

खेलकुद क्षेरको कुम्भ मेला हो ।कायगिम सं र्ालिमा प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द र

सामाजिक विकास मन्त्रालयको पति अपन्त्ति होस् भति यो कायगिमको तय र्ररएको हो। ।
उद्देश्यः

जिल्ला तथा प्रदे ि स्तरीय राष्ट्रपतत रतिङतसल्ि प्रततयोतर्ता सं र्ालि र्री राष्ट्रीय स्तरको राष्ट्रपतत रतिङतसल्ि
प्रततयोतर्तामा सहभार्ीता र्राउिे ।

अपेजक्षत प्रततफल

प्रदे ि स्तरीय राष्ट्रपतत रतिङतसल्ि प्रततयोतर्ता सं र्ालि भएको हुिे छ।

कायागन्त्ियि र्िे

सामाजिक विकास मन्त्रालय, कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द्।

सञ्चालि प्रकृया

जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपतत रतिङतसल्ि प्रततयोतर्ता सं र्ालि भइसके पतछ प्रदे ि स्तरीय राष्ट्रपतत रतिङतसल्ि
प्रततयोतर्ता सं र्ालि हुिेछ।

सञ्चालि र्िे अितध

स्िीकृत कायगयोििाको आधारमा जिल्लामा प्रततयोतर्ता सं र्ालि भइ सकेपतछ प्रदे िमा दोस्रो र तेस्रो
र्ौमातसकमा कायगिम सं र्ालि र्ररिे ।

बिेट बाुँिफाट

रु.४ लाख मार।

सन्त्दभग सामग्री

कणागली खर्ग मापदण्ि

तिदे जिका २०७५ ,सािगितिक खररद ऐि २०६३,तियमािली २०६४ र राष्ट्रपतत

रतिङजिल्ि प्रततयोतर्ता सञ्चालि तिदे जिका
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अिुर्मि सूर्क

कायगिम सं र्ालि तथा कायगिम सम्पन्न

आदद।

३. पारा खेलकुद कायगिम आयोििा तथा प्रोत्साहि (खेलकुद तथा अततररक्त वियाकलाप)
कृयाकलाप सं केतः २.७.१४.२३
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

िारीररक विकलाङ्ग खेलािीहरुलाई अन्त्य सफालाङर् खेलािीसरह खेलक्षेरमा आकवर्गत र्िगका लातर् प्रदे ि
स्तररय पारा विकेट , व्याितमन्त्टे ि िा अन्त्य खेलकुद कायगिम आयोििा र्िग र

यस प्रकारका खेल

अन्त्य तिकायबाट आयोििा हुदाुँ सहभातर्ता हुिे प्रदे िका उत्कृष्ट खेलािीलाई प्रोत्साहि तथा सहयोर् र्िग
र खेलकुद कायगिम सं र्ालिाथग पारा खेलकुद कायगिमको तय र्ररएको हो।
उद्देश्य

खेलािी र खेल क्षेरमा िारीररक अपाङ्ग खेलािहरुको मिोिल िृदद्दर्री कणागली प्रदे िमा पारा खेलािीहरुको
क्षमता विकास र्िे।

अपेजक्षत प्रततफल

पारा खेलकुद कायगिममा खेलकुद आयोििा हुिे। सहभातर्ता उत्कृष्ट खेलािी प्रोत्साहि हुि सक्िे
िातािरण बन्ने ।

कायागन्त्ियि र्िे

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द्।

सञ्चालि प्रकृया

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द्को तिणगय तथा आयोििामा पारा खेलकुद सं घ सस्थाहरुको
साझेदारीमा कायगिम सं र्ालि र्ररिे।

सञ्चालि र्िे अितध

आ.ि. २०७८/७९ को दोश्रो र तेश्रो र्ौमातसक तभर

बिेट बाुँिफाट

रु.५लाख मार।

सन्त्दभग सामग्री

कणागली खर्ग मापदण्ितिदे जिका २०७५,सािगितिक खररद ऐि २०६३,तियमािली २०६४ खेल सञ्चालि
तिदे जिका ।

अिुर्मि सूर्क

कायगिम सं र्ालि तथा समपन्न प्रततिेदि।

४. खेलकुद ददिि,ओलजम्पक िे तथा अन्त्य ददिि र समारोहमा खेलकुद कायगिम (खेलकुद तथा अततररक्त)
कृयाकलाप सं केतः २.७.१४.२४
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

रावष्ट्रय तथा अन्त्तरावष्ट्रय खेलकुद ददििका अिसरमा कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द्ले ती ददििहरु
मिाउिका लातर् यो कायगिमको तय र्ररएको हो।

उद्देश्य

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द्ले वितभन्न रावष्ट्रय तथा अन्त्तरावष्ट्रय खेलकुद ददििओलजम्पकिे तथा,

अपेजक्षत प्रततफल

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द्ले वितभन्न ददििहरु मिाएको हुिेछ।

कायागन्त्ियि र्िे

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द्।

सञ्चालि प्रकृया

पररर्दको

सञ्चालि र्िे अितध

आ.ि. २०७८/७९ को प्रथम, दोश्रो र तेश्रो र्ौमातसक तभर

बिेट बाुँिफाट

रु.७ लाख मार।

सन्त्दभग सामग्री

कणागली खर्ग मापदण्ि तिदे जिका २०७५,सािगितिक खररद ऐि २०६३, तियमािली २०६४

अिुर्मि सूर्क

ददिि मिाइका फोटा तथा प्रततिेदिहरु

अन्त्य ददिि र समारोहमा खेलकुद कायगिम सं र्ालि र्री ददिि मिाउिे।

तिणगय अिुसार दे िीय तथा अन्त्तरदे िीय ददिि मिाइिे तततथ तमतत अिुसार कायगिम र्ररिे।

५. खेलकुद परकार अतभमुजखकरण तथा खेलकुद सहजिकरण कायगिम (खेलकुद तथा अततररक्त वियाकलाप)
कृयाकलाप सं केतः २.७ .१४ .२५
पररर्य

खर्ग जिर्गकः

२२५२२

कणागली प्रदे िमा सं र्ालि हुिे खेलकुद वियाकलाप तथा खेलपूिागधारका कायगिमहरुको कणागली प्रदे िका
परकारबीर् र्ररिे अन्त्तरविया तथा छलफल र्िगका तिजम्त यो कायगिमको तय र्ररएको हो।

उद्देश्य

कणागली प्रदे िमा खेलकुदका क्षेरमा भएका प्रर्ततहरुको वििेर्िा तथा सतमक्षा र्िग यो कायगिमको उदे श्य
रहेको छ।

अपेजक्षत प्रततफल

कणागली प्रदे ि खेदकुद विकास पररर्द्ले र्रे का कामहरुको आमििमािसमा िािकारी ददिु।

कायागन्त्ियि र्िे

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द्।
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सञ्चालि प्रकृया

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास

पररर्द्को तिणगय अिुसार तोवकएको मापिण्िका आधारमा कायगिम

सं र्ालि र्ररिे।
सञ्चालि र्िे अितध

आ.ि. २०७८/७९ को प्रथम, दोश्रो र तेश्रो र्ौमातसक तभर

बिेट बाुँिफाुँि

रु.१ लाख मार।

सन्त्दभग सामग्री

सािगितिक खररद ऐि, २०६३ तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५

अिुर्मि सूर्क

कायगिम सं र्ालिका तिणगय/कायगिम सम्पन्न प्रततिेदि आदद।

६. सबैका लातर् खेदकुद कायगिम कायगिम/ िेष्ठ िार्ररक समेत(खेलकुद तथा अततररक्त वियाकलाप)
कृयाकलाप सं केतः २.७ .१४.२६
पररर्य

खर्ग जिर्गकः

२२५२२

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्दले कणागली प्रदे िको रािधािी सुखेतमा प्रदे ि स्तरीय िेष्ठ िार्ररक

सटगफुट(छे लो),कपिी म्याराथि दौि िस्ताखेलकुद कायगिम संर्ालिका लातर् यो कायगिम तय
र्ररएको।

उद्देश्य

िेष्ठ िार्ररकको सम्माि तथा हौसलाका लातर् यो कायगिम तय र्ररएको।

अपेजक्षत प्रततफल

िेष्ठिार्ररक सम्मािका लातर् प्रदे ि स्तररय सटगफुट,कपिीर िोरी तान्ने म्याराथि िस्ता खेलको सं र्ालि
भएको हुिे।

कायागन्त्ियि र्िे

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द्।

सञ्चालि प्रकृया

पररर्दको तिणगय तथा कायगिम सं र्ालि कायगवितधका

सञ्चालि र्िे अितध

आ.ि. २०७८ पवहलो /दोस्रो/तेस्रो र्ौमातसक

बिेट बाुँिफाुँि

रु.३ लाख मार।

सन्त्दभग सामग्री

सािगितिक खररद ऐि, २०६३ तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५

अिुर्मि सूर्क

कायगिम समपन्न प्रततिेदि,फोटोहरु प्राप्त हुिे ।

आधारमा

सं र्ालि हुिे।Sports For All

Commissionको साझेदारीमा िेष्ठ िार्रीक लर्ायतसबैका लातर् खेलकुदकायगिम आयोििा र्िे

७. कणागली खेलकुद र्ुरुयोििा तिमागण(खेलकुद तथा अततररक्त वियाकलाप)
कृयाकलाप सं केतः २.७ .१४.२७
पररर्य

खर्ग जिर्गकः

२२५२२

कणागली प्रदे ि प्राकृततक सम्पदाले भररपूणग प्रदे ि हो । यस प्रदे िको विकासका विविध पक्षलाई मूल्याुँकि
र्दाग

खेल पयगटि सम्भाव्यता राम्रो रहेको र यो क्षेर पति एक भएको र प्रदे िको प्राकृततक स्रोतमुताविक

वितभन्न खेलका पूिागधारको विकास र्रर खेलकुद खेल पयगटि माफगत

रोिर्ार सृििा र्री प्रदे िको

विकास र्िग तथा प्रिधगि र्िे यो कायगिमको लक्ष्य रहेको छ ।
उद्देश्य

प्रदे िका लातर् खेलकुद खेलपूिागधार र खेल पयगटि को विकास सम्बजन्त्ध र्ुरुयोििा बिाउिे ।

अपेजक्षत प्रततफल

कणागली प्रदे िलाई खेलकुद तथा खेल पयगटिको क्षेरमा हब्ब बिाई प्रदे िमा खेलकुदको विकास विस्तार र

कायागन्त्ियि र्िे

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द्।

सञ्चालि प्रकृया

पररर्दको तिणगय अिुसार खेलकुल सुँर् तबज्ञता भएका परामिगदाता तियूक्त र्री प्रदे िका तबतभन्न जिल्लामा

उपयोर् माफगत सम्बृधीमा टे िा पुग्िे ददिा तिदे ि सवहतको खेलकुद र्ुरुयोििा तिमागण हुिे ।

भएका खेलहरुको सम्भाव्यता तथा खेलािीहरुको उपलब्धता पवहर्ाि र्री कणागली प्रदे िले लर्ािी र्िुप
ग िे
खेलको र्ुरुयोििा

तिमागणकायग अर्ािी बढाइिे छ ।

सञ्चालि र्िे अितध

आ.ि. २०७८ पवहलो/दोस्रो/तेस्रो र्ौमातसक ।

बिेट बाुँिफाुँि

रु.३ लाख मार।

सन्त्दभग सामग्री

सािगितिक खररद ऐि, २०६३ तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५

अिुर्मि सूर्क

कायगिम समपन्न प्रततिेदि,फोटोहरु प्राप्त हुिे ।

८.तमसि स्कुल टु ओलजम्पक खेलकुद तथा प्रजिक्षक पररर्ालि कायगिम कायगिम (खेलकुद तथा अततररक्त वियाकलाप)
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कृयाकलाप सं केतः २.७ .१४ .२८
पररर्य

खर्ग जिर्गकः

२२५२२

खेलकुद क्षेरका विकासका लार्ी विद्यालय उमेरका तबद्याथीहरुको रुजर् अिुसारका खेल प्रतत सकारात्मक
भाििाको विकास र्रर खेल क्षेरमा ओलजम्पयि

स्तरका खेलािी बन्न सवकिे मार्गदिगि र्री खेलकुद तथा

उत्कृर्ट खेलािी उत्पादिको िातािरण तयार र्िग यो कायगिम राजखएको हो ।
उद्देश्य

खेल क्षेर प्रतत विद्यालय तह दे जख िै

अपेजक्षत प्रततफल

विद्यालय तह दे जख िै खेलकुद प्रतत सकारात्मक भाििाको विकास भई खेलकुद को ददर्ो विकास हुिे ।

कायागन्त्ियि र्िे

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द्। जि.खे.तब.स. र विद्यालय ।

सञ्चालि प्रकृया

सकारात्मक भाििाको विकास तथाददिातिदे ि र्री िर्ै दे जख

खेलकुदको विकास र्िुग कायगिमको मुख्य उदे श्य रहेको छ ।

•
•

पररर्द्को तिणगय तथा कायगिम सं र्ालि कायगतबतधका आधारमा सं र्ालि हुिे ।
यो कायगिम यस िर्ग कातलकोट र िुम्ला जिल्लामा सञ्चालि हुिेछ।

•

जिल्ला खेलकुद विकास सतमतत समन्त्िय र व्यिस्थापिमा पररर्दबाट सञ्चालि र्ररिे छ ।

•

ओलजम्पक खेलमा िेपालका ओलजम्पयि खेलािीहरुलाई स्थातिय स्थरका मा.तब. हरुमा रहेका

तबद्याथीहरु सुँर् अन्त्तरविया, खेल प्रदसगि तथा खेलकुदमा लाग्ि प्रेररत र्िे यो कायगिमको मूल
ध्यये रहेको छ ।
सञ्चालि र्िे अितध

आ.ि. २०७८ पवहलो/दोस्रो/तेस्रो र्ौमातसक

बिेट बाुँिफाुँि

रु.३लाख मार।

सन्त्दभग सामग्री

सािगितिक खररद ऐि, २०६३ तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५

अिुर्मि सूर्क

कायगिम समपन्न प्रततिेदि,फोटोहरु प्राप्त हुिे ।

९.खेलािी तबमा तथा स्िास्थ्य उपर्ार सहयोर् कायगिम (खेलकुद तथा अततररक्त वियाकलाप)
कृयाकलाप सं केतः २.७ .१४ .३०
पररर्य

खर्ग जिर्गकः

२२५२२

कणागली प्रदे िका तबतभन्न खेल क्षेरका खेलािीहरुलाई प्रदे ि स्तररय, रावष्ट्रय स्तरको र अन्त्तरावष्ट्रय स्तरको

खेलकुद कायगिममा सहभार्ी हुिे खेलािीहरुको तबमा र रावष्ट्रय तथा अन्त्तरावष्ट्रय क्षेरमा कणागली प्रदे िको
प्रतततितधत्ि र्री खेलकुद क्षेरमा तिरन्त्तर लातर् परे का खेलािीहरुको आथीक अिस्थाको मूल्याुँकि र्री
स्िास्थ्य उपर्ारमा सहयोर् होस् भति यो कायगिम तय र्ररएको हो ।

उद्देश्य

खेलािीहरुको स्िास्थ्य तबमा तथा स्िास्थ्य उपर्ारमा सहयोर् र्िुग यो कायगिमको उदे श्य रहेको छ।

अपेजक्षत प्रततफल

प्रदे िका रावष्ट्रय तथा अन्त्तरावष्ट्रय खेलमा सहभार्ी हुिे खेलातिहरुको स्िास्थ्य तबमा
आथगक विपन्नता भएका दीघगरोर्ीहरुले स्िास्थ्य उपर्ार पाएको हुिे।

कायागन्त्ियि र्िे
सञ्चालि प्रकृया

भएको हुिे र प्रदे िका

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द्।
•

खेलकुदमा सं लग्ि खेलािी तथा खेलकमीहरुको लातर् अत्यािश्यक विमा तथा स्िास्थ्य
उपर्ारमा सहयोर् पररर्द्को तिणगय तथा कायगिम सं र्ालि कायगतबतधका आधारमा सं र्ालि हुिे
।

•

विमा कम्पति सुँर् साझेदारीमा खेलािीहरुको विमा तथा उपर्ार सहयोर् प्रदाि र्िे ।

सञ्चालि र्िे अितध

आ.ि. २०७८ तेस्रो र्ौमातसक

बिेट बाुँिफाुँि

रु.४लाख मार।

सन्त्दभग सामग्री

सािगितिक खररद ऐि, २०६३ तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५

अिुर्मि सूर्क

कायगिम सं र्ालिको तिणगय, बैंक भौर्र, विमा कािग,फोटोहरु प्राप्त हुिे ।

10. खेलािीसुँर् मुख्यमन्त्री कायगिम(खेलकुद तथा अततररक्त वियाकलाप)
कृयाकलाप सं केतः २.७ .१४ .३१
पररर्य

खर्ग जिर्गकः

२२५२२

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द्ले कणागली प्रदे िको रािधािी सुखेतमा रहेका रावष्ट्रय तथा
अन्त्तरावष्ट्रय वितभन्न खेलक्षेरका खेलािीहरु तबर् मुख्यमन्त्री सुँर् १ ददिे सं म्िाद कायगिम सं र्ालिका लातर्
यो कायगिम राजखएको हो ।

उद्देश्य

खेलक्षेरमा भएका अिसर तथा र् ुिौततको बारे मा मुख्यमन्त्री सुँर् प्रतक्ष्य सं िाद र्िुग ।
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अपेजक्षत प्रततफल

मुख्यमन्त्री तथा खेलािीहरु तबर् सं िाद कायगिम भएको हुिे ।

कायागन्त्ियि र्िे

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द्।

सञ्चालि प्रकृया

पररर्द्को तिणगय तथा कायगिम सं र्ालि कायगतबतधका आधारमा खेलािीहरुलाई खेलकुदमा

•

आकिगण बढाउि

यस क्षेरमा रहेका समस्या र समाधािका उपायका सम्बन्त्धमामुख्यमन्त्री र

खेलािीबीर्प्रत्यक्ष अन्त्तरविया तथा छलफल र्िे
सञ्चालि र्िे अितध

आ.ि. २०७८ पवहलो र्ौमातसक तभर

बिेट बाुँिफाुँि

रु.१लाख मार।

सन्त्दभग सामग्री

सािगितिक खररद ऐि, २०६३ तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५

अिुर्मि सूर्क

सं िाद कायगिम समपन्न प्रततिेदि,फोटोहरुप्राप्त हुिे ।

११.खेलकुद प्रजिक्षण कायगिम (खेलकुद तथा अततररक्त वियाकलाप)
कृयाकलाप सं केतः २.७ .१४ .३३
पररर्य

खर्ग जिर्गकः

२२५२२

रावष्ट्रय खेलकुद, मुख्यमन्त्री कप सं र्ालि, प्रदे ि स्तरीय राष्ट्रपतत रतिङ्गजिल्ि कायगिम सं र्ालिका लातर्
जिल्लाहरुमा भएकाप्रजिक्षक खेलािीहरुलाई प्रजिक्षण कायगिम संर्ालिका लातर् यो कायगिम तय
र्ररएको हो।

उद्देश्य

प्रदे ि स्तरीय खेलकुद कायगिम सं र्ालिका लातर् भतलिल, एथलेवटक्स, ब्याटतमन्त्टि, कबड्डी, तेक्िान्त्द,
कराुँते आदी खेलका प्रजिक्षक खेलािीहरुको क्षमता विकास र्िुग र प्रदे िमैदक्ष प्रजिक्षकको

प्राप्त र्िुग

कायगिमको उद्देश्य रहेकोछ ।
अपेजक्षत प्रततफल
कायागन्त्ियि र्िे
सञ्चालि प्रकृया

प्रजिक्षक खेलािीहरुको क्षमता विकास

भएको हुिेछ ।

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द
खेलकुद पररर्दको तिणगय अिुसार कायगिम सञर्ालि हुिे ।

•

सबै जिल्ला बाट खेलािीहरुको सहभार्ीता र्राई रा.खे.प.तथा खेल सं घ को साझेदारीमा प्रजिक्षक

•

प्रजिक्षण र्राउिे।
आिश्यक पाठ्यिम रा.खे.प.ले तिधागरण र्रे बमोजिम हुिेछ ।

•
सञ्चालि र्िे अितध

आ.ि. २०७८/०७९ तेस्रो र्ौमातसक सम्म तिरन्त्तर र्ालु रहिेछ ।

बिेट बाुँिफाुँि

रु.५लाख मार।प

सन्त्दभग सामग्री

सािगितिक खररद ऐि, २०६३ तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५

अिुर्मि सूर्क

अिुर्मिप्रततिेदि, फोटोहरुप्राप्त हुिे ।

१२. तबद्यालय खेलकुद जिक्षक प्रजिक्षण कायगिम (खेलकुद तथा अततररक्त वियाकलाप)
कृयाकलाप सं केतः २.७ .१४ .३४
पररर्य

खर्ग जिर्गकः

२२५२२

कणागली प्रदे िमामाध्यातमक तहका स्िास्थ्य तथा िारीररक जिक्षाका जिक्षक तथा विहाति प्राथगिामा
तबद्याथीका लातर् वप.टी.तथा परे ि र्राउिे तबद्यालय खेल जिक्षकहरुलाई NISप्रजिक्षण कायगिम सं र्ालिका
लातर् यो कायगिम तय र्ररएको हो।

उद्देश्य

तबद्यालय स्तरमा सक्षम खेलकुद िििजक्तको तबकास र्िुग यस कायगिमको उद्देश्य हो ।

अपेजक्षत प्रततफल

खेलकुद जिक्षकले खेलकुद तबर्यमा क्षमता विकास भएको हुिेछ ।

कायागन्त्ियि र्िे

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द

सञ्चालि प्रकृया

•
•

पररर्दको तिणगय र कायगवितध अिुसार कायगिम सञ्चालि हुिे छ ।

विद्यालय खेलकुद जिक्षकहरुलाई जिल्ला खेलकुद तबकास सतमततले छिौट र्री प्रजिक्षणको लातर्
पठाउिे ।

सञ्चालि र्िे अितध

•

रा.खे.प.को साझेदारीमा NIS प्रजिक्षक प्रजिक्षण र्राउिे।

•

आिश्यक पाठ्यिम रा.खे.प.ले तिधागरण र्रे बमोजिम हुिेछ ।

आ.ि. २०७८/०७९ तेस्रो र्ौमातसक सम्म तिरन्त्तर र्ालु रहिेछ ।
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बिेट बाुँिफाुँि

रु.५लाख मार।

सन्त्दभग सामग्री

सािगितिक खररद ऐि, २०६३ तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५

अिुर्मि सूर्क

अिुर्मि प्रततिेदि, फोटोहरु प्राप्त हुिे ।

१३.प्रदे ि स्तरमा विकेट तथा फुटबल प्रततयोतर्ता वटम तयारर तथा सहभार्ीता(खेलकुद तथा अततररक्त वियाकलाप)
कृयाकलाप सं केतः २.७.१४.३५
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

प्रदे ि स्तरका विकेट तथा फुटबल खेलािीहरुको खेल सं र्ालि तथा क्षमता तबकासका लातर् उतिहरुको
पेिार्त कायगक्षमताको अतभबृवि तथा वटम तयारी तथा सहभार्ीताका लातर् यो कायगिमको तय र्ररएको
हो ।

उद्देश्य

खेलकुद प्रततयोतर्ता सं र्ालिमा खेलािीहरुको मिोबल बढाउिे ।

अपेजक्षत प्रततफल

प्रदे ि स्तरमा फुटबल तथा विकेट खेलािीहरुको वटम तयारी तथा प्रजिक्षण कायगिमहरु भएको हुिे ।

कायागन्त्ियि र्िे

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द ।

सञ्चालि प्रकृया

पररर्द्को तिणगयमा कायगिम सं र्ालि कायगवितधका आधारमा कायगिम सं र्ाि र्ररिे ।

सञ्चालि र्िे अितध

आ.ि. २०७८/७९ को प्रथम, दोश्रो र तेश्रो र्ौमातसक तभर

बिेट बाुँिफाट

रु.४लाख मार।

सन्त्दभग सामग्री

सािगितिक खररद ऐि, २०६३ तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५

अिुर्मि सूर्क

तातलम लर्ेका खेलािीहरुको वििरण तथा िाम िामेसी, कायगिम सं र्ालि तथा सम्पन्न प्रततबेदि,
फोटोहरु आदद ।

१४.वितभन्न खेलका खेल सामाग्री सहयोर् कायगिम (खेलकुद तथा अततररक्त वियाकलाप)
कृयाकलाप सं केतः २.७.१४.३८
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

प्रदे िस्तरीय खेलकुदकायगिम सं र्ालिका लातर् आिश्यक पिे वितभन्न खेल सामाग्री सहयोर्का लातर्यो
कायगिम तय र्ररएको हो ।

उद्देश्य

खेलकुद क्षेरमा आिद्ि क्लि, जिल्ला खेलकुद तबकास सतमतत आदद तिकायहरुलाई खेलकुद सामाग्री
सहयोर्।

अपेजक्षत प्रततफल

वितभन्न खेलकुद सामाग्री वितरण भएको हुिे ।

कायागन्त्ियि र्िेः

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास परीर्द

सञ्चालि प्रकृयाः

•

पररर्दको तिणगय अिुसार सामाग्रीहरूको मार् र आिश्यकता पवहर्ािको आधारमा खेलकुदका
लातर् आिश्यक खेल सामाग्री प्रर्तलत ऐि तियम अिुसार खररद र्रर वितरण र्िे।

सञ्चालि र्िे अितध

आ.ि. २०७८/७९ को प्रथम, दोश्रो र तेश्रो र्ौमातसक तभर

बिेट बाुँिफाट

रु.४लाख मार।

सन्त्दभग सामग्रीः

सािगितिक खररद ऐि, २०६३ तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५

अिुर्मि सूर्कः

वितरण र्ररएका खेलकुद सामाग्रीहरुको विल भपागई, प्रततबेदि तथा फोटोहरु

१५.विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रततयोतर्ता म्याजर्ङ फण्ि(खेलकुद तथा अततररक्त वियाकलाप)
कृयाकलाप सं केतः २६७.१४.७.

खर्ग जिर्गकः २२५२२

पररर्य

विश्वविद्यालय र प्रदे िको कुिै पति खेलसुँर् आिि सं घ तथा वटम सुँर् भतलिल/फुटिल/टे िलटे तिस आदद

उद्देश्य

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द् र विश्वविद्यालय िीर् मैरीपूणग खेलकुद कायगिमको आयोििा तथा

खेल मध्ये एक खेलमा प्रदे ि स्तररय खेलकुद कायगिम सं र्ालिका लातर् यो कायगिम तय र्ररएको हो ।
सं र्ालि र्िुग ।

अपेजक्षत प्रततफल

विश्वविद्यालय र कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द्को सं यूक्त आयोििामा खेलकुद कायगिम भएको हुिे ।

कायागन्त्ियि र्िे

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द्

सञ्चालि प्रकृया

•

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द्को तिणगय तथा कायगिम सं र्ालि कायगविधी २०७८ बमोजिम
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हुिेछ
•

विश्वविद्यालय खेलकुद सं घ सुँघको साझेदारीमा कायगिम सं र्ालि र्ररिेछ ।

सञ्चालि र्िे अितध

आ.ि. २०७८/७९ को प्रथम, दोश्रो र तेश्रो र्ौमातसक तभर

बिेट बाुँिफाट

रु.५लाख मार।

सन्त्दभग सामग्री

सािगितिक खररद ऐि, २०६३ तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५

अिुर्मि सूर्क

कायगिम सम्पन्नताकोप्रततिेदि तथा अन्त्य आिश्यक िस्तुहरु

१६.जिल्ला स्तरमा मुख्यमन्त्री कपटीम तयारी खेलकुद प्रततयोतर्ता (खेलकुद तथा अततररक्त वियाकलाप)
कृयाकलाप सं केतः २.७.१४.४०
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

प्रदे ि स्तरीय मुख्यमन्त्री कप सं र्ालि पूिग जिल्लामा सं र्ालि हुिे कायगिमका लातर् खेलकुख सामाग्री, खेलािी
पोर्ाक तथा अन्त्य सहयोर्का लातर्यो कायगिम तय र्ररएको छ ।

उद्देश्य

मुख्यमन्त्री कप को तयारी र्िुग ।

अपेजक्षत प्रततफल

-मुख्यमन्त्री कप सं र्ालिका लातर् जिल्लाबाट खेलािीहरुको छिौट भएको हुिे ।

कायागन्त्ियि र्िे

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द्

सञ्चालि प्रकृया

•

-कणागली प्रदे िमा मुख्यमन्त्री कप खेलकुद कायगिम भएको हुिे ।

मुख्यमन्त्री कप प्रततयोतर्ता प्रदे ि स्तरमा सं र्ालिका लातर् जिल्ला स्तरीय प्रततयोतर्ता सं र्ालि र्िग जिल्ला
खेलकुद विकास सतमततलाई परर्ार र्िे ।

•

जिल्ला स्तरीय प्रततयोतर्ता सं र्ालिको जिम्मा जिल्ला खेलकुद विकास सतमततलाई ददिे।

•

पररर्द्को तिणगयको आधारमा सं र्ालि हुिे ।

•

जिल्लाको समन्त्िय तथा सहकायगमा यो कायगिम हुिे ।

सञ्चालि अितध

आ.ब. २०७८/७९ पवहलो /दोस्रो र्ौमातसक सम्म र्री सक्िे ।

बिेट बाुँिफाुँि

रु.८ लाख मार।

सन्त्दभग सामग्री

सािगितिक खररद ऐि, २०६३ तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५

अिुर्मि सूर्क

अिुर्मि प्रततिेदि / फोटोहरु / खेलािीको िाम तथा खेल तातलका

८. दिौ रावष्ट्रय खेलकुद प्रततयोतर्ता झण्िा ग्रहण कायगिम(खेलकुद तथा अततररक्त वियाकलाप)
कृयाकलाप सं केतः २.७.१४.४१
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

तिकट भविष्यमा कणागली प्रदे िमा सं र्ालि हुिे दिौं रावष्ट्रय खेलकुद प्रततयोतर्ता सं र्ालिको आतधकाररकता प्राप्त
र्िग झण्िा ग्रहण कायगिम तय र्ररएको हो ।

उद्देश्य

कणागली प्रदे िमा सं र्ालि हुिे दिौं रावष्ट्रय खेलकुद प्रततयोतर्ताका लातर् झण्िा ग्रहणमा खेलािीहरु पररर्ालि
र्िे मुख्य उद्देश्य रहेकोछ ।

अपेजक्षत प्रततफल

झण्िा ग्रहण कायगिम सफल भएको दुई बर्ग तभर कणागली प्रदे िमा दिौं रावष्ट्रय खेलकुद प्रततयोतर्ता सम्पन्न
भएको हुिेछ ।

कायागन्त्ियि र्िे
सञ्चालि प्रकृया

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द्
•

िेपाल सरकार बाट दिौं रावष्ट्रय खेलकुद कायगिमको घोर्णा भए पिात पररर्द्ले सोवह तिणगय
बमोजिम र्िेछ ।

•

दिौं रावष्ट्रय खेलकुद सं र्ालिको झण्िा ग्रहणका लातर् कुि-कुि खेलािी छिौट र्री पठाउिे
भतिपररर्द्ले र्रे को तिणगय अजन्त्तम हुिेछ ।

सञ्चालि अितध

आ.ब. २०७८/७९ पवहलो /दोस्रो र तस्रो र्ौमातसक

बिेट बाुँिफाुँि

रु४. लाख मार।

सन्त्दभग सामग्री

सािगितिक खररद ऐि, २०६३ तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५

अिुर्मि सूर्क

अिुर्मि प्रततिेदि तथा फोटोहरु/खेलािीका िामािली
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९. रावष्ट्रय तथा अन्त्तरावष्ट्रय प्रततयोतर्तामा सहभातर्ता (खेलकुद तथा अततररक्त वियाकलाप)
कृयाकलाप सं केतः २.७.१४.४६
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

कणागली प्रदे िका स्थातिय खेलािीहरु, िेपाल सरकार, रावष्ट्रय क्लि तथा खेलकुद सं घ-सस्थाले आयोििा र्िे
कायगिम र अन्त्तरावष्टय सं घ-सस्थाको आयोििामा सं र्ालि हुिे खेलकुद कायगिममा यो प्रदे ि बाट सहभातर्
हुिे खेलािीहरुको लातर् आतथगक सहयोर् र्िग यो कायगिम तय र्ररएको हो ।

उद्देश्य

रावष्ट्रय तथा अन्त्तरावष्टय स्तरका खेलकुद कायगिममा कणागली प्रदे ि बाट सहभार्ीहुिे खेलािीहरुलाई आतथगक
सहयोर् र्िे ।

अपेजक्षत प्रततफल

रावष्ट्रय तथा अन्त्तरावष्टय स्तरका खेलकुद कायगिममा कणागली प्रदे ि बाट खेलािीहरु सहभार्ी भएको हुिे

कायागन्त्ियि र्िे

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द्

सञ्चालि प्रकृया

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द्को तिणगय तथा कायगिम सं र्ालि कायगवितध ।

सञ्चालि अितध

आब २०७८/२०७९ को प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक

बिेट बाुँिफाुँि

रु९. लाख मार ।

सन्त्दभग सामग्री

सािगितिक खररद ऐि, २०६३ तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५

अिुर्मि सूर्क

खेलमा सहभार्ी भएका खेलािीहरुको तबिरण, प्राप्त पदक र फोटोहरु

तभर ।

१०. प्रदे ि स्तरीय टीम तयारी (भतलिल/ब्याटतमन्त्टि/एथलेवटक्स/कराुँते/तेक्िान्त्दो/कुस्ती/कबड्डी/ हक्की/उसू/ बजक्सङ/भारोत्तोलि)
खेलकुद प्रततयोतर्ता (खेलकुद तथा अततररक्त वियाकलाप)

कृयाकलाप सं केतः २.७.१४.४७
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

कणागली प्रदे िका खेलािीहरुलाई रावष्ट्रय तथा अन्त्तरावष्ट्रय क्षेरमा प्रततस्पधी तथा पदक प्रातप्तको लक्ष्य राजख
प्रदे ि स्तरमा आिश्यक पूिग तयारीका लातर् यो कायगिमको तय र्ररएको हो ।

उद्देश्य

प्रदे ि स्तरमा रहेका वितभन्न खेल सम्बि क्लब तथा सं घ-सं स्थाहरुलाई खेलािी प्रजिक्षण तथा टीम तयारीका
लातर् आतथगक सहयोर् र्िुग ।

अपेजक्षत प्रततफल

प्रदे ि स्तरीय तबतभन्न खेलका खेलािीहरुको टीम तयारी भएको हुिे ।

कायागन्त्ियि र्िे

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द्

सञ्चालि प्रकृया

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द्को तिणगय तथा ितग अिुसार खेल सं घ सं स्थाहरुको साझेदारीमा तयार
र्रे को प्रश्तािका आधारमा सम्झौता र्री कायगिम सं र्ालि र्िे ।

सञ्चालि अितध

आब २०७८/२०७९ को प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक

तभर ।

बिेट बाुँिफाुँि

रु.२४ लाख मार ।

सन्त्दभग सामग्री

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास ऐि २०७६, सािगितिक खररद ऐि, २०६३ तियमािली २०६४, कणागली प्रदे ि
खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५

अिुर्मि सूर्क

प्रजिक्षण कायगिममा सहभातर् भएका प्रजिक्षक तथा खेलािीहरुको तबिरण, प्राप्त पदक र फोटोहरु ।

११. प्रदे ि स्तरमा िीतत, रणिीतत, मापदण्िहरु, आितधक कायगिम, तिदे िका आदी तयारीका लातर् छलफल बैठक अन्त्तरविया र र्ोष्ठी
कृयाकलाप सं केतः २.७.२२.१८
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

पररर्द्ले र्ालु तथा पूजुँ िर्त कायगिम सं र्ालिका लातर् कायगवितध, तिदे जिका, िीतत आदद तयारी तथा तिमागणका
लातर् यो कायगिमको तय र्ररएको हो ।

उद्देश्य

पररर्द्ले र्ालु तथा पूजुँ िर्त कायगिम सं र्ालिका लातर् कायगवितध, तिदे जिका, िीतत आदद तयारी तथा तिमागण
र्िुग हो ।

अपेजक्षत प्रततफल

पररर्द्का लातर् आिश्यक पिे कायगवितध, तिदे जिका, िीतत आदद बिेका हुिेछि् ।

कायागन्त्ियि र्िे

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द्

सञ्चालि प्रकृया

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द्को तिणगय तथा कायगिम सं र्ालि कायगवितध २०७८/२०७९ ।

सञ्चालि अितध

आब २०७८/२०७९ को प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक

बिेट बाुँिफाुँि

रु२. लाख मार ।

तभर ।
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सन्त्दभग सामग्री

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास ऐि २०७६, सािगितिक खररद ऐि, २०६३ तियमािली २०६४, कणागली
प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५

अिुर्मि सूर्क

आिश्यक कायगिम सं र्ालिका िीतत तथा कायगवितध पुजस्तका तथा प्रतततलवपहरु ।

१२. सुखेतको िीरे न्त्रिर्रमा प्रदे ि रं र्िाला तिमागण(रं र्िाला/खेलमैदाि)
कृयाकलाप सं केतः ११.४.२१.१
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

कणागली प्रदे िको रािधािी िीरे न्त्रिर्र सुखेतमा तिमागण र्ररिे प्रदे ि सरकारको पवहलो र्ौरिको आयोििा प्रदे ि
रं र्िाला तिमागणका लातर् यो कायगिम तय र्ररएको हो ।

उद्देश्य

दिौं रावष्ट्रय खेलकुद प्रततयोतर्तालाई लजक्षत र्री प्रदे िको रािधािी िीरे न्त्रिर्र सुखेतमा प्रदे ि रं र्िाला तिमागण
र्िुग

अपेजक्षत प्रततफल

िीरे न्त्रिर्र सुखेतमा प्रदे ि रं र्िाला तिमागण र्िुग हो

कायागन्त्ियि र्िे

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास पररर्द्

सञ्चालि प्रकृया

•

पररर्द्ले प्रदे ि रं र्िाला तिमागणका लातर् २०७७ को असार मसान्त्तमा अन्त्तरावष्ट्रय स्तरको ठे क्काको
लातर् अन्त्तरावष्ट्रय स्तरको बोलपर आिाहि र्ररसकेको,

•

अन्त्तरावष्ट्रय स्तरको ठे क्काप्रकृयामा छिौट भएका तिमागण व्यिसायी सुँर् पररर्द्ले कायगिम सं र्ालिको
लातर् सम्झौता र्रर अर्ाति बढाउिेछ,

•
•

तिमागण ब्यिसावयको कामको प्रर्ततका आधारमा सम्झौताको ितगअिुसारभुक्ताति ददिेछ,

प्रदे ि र्ौरिको आयोििा भएको हुुँदा प्रदे ि सरकारले यो कायगिमको प्रतत र्ौमातसक प्रर्तत सतमक्षा
र्री कायग अर्ाति बढाउिका लातर् सहयोर् र्ररिु पिेहन्त्ु छ,

•

कणागली प्रदे ि खेलकुद विकासको िोिग बैठकले र्रे का तिणगय अिुसार सामाजिक विकास मन्त्रालय
माफगत प्रदे ि सरकार सुँर् तिमागणका लातर् अपुर् बिेट मार् र्िग सक्िेछ,

•

तिमागण लार्तको ४ %प्रततसत सम्म कजन्त्टन्त्िेन्त्सी िापत खर्ग र्िग सवकिेछ,

•

कजन्त्टन्त्िेन्त्सी िापत हुि आउिे रकम कायागलय बाट तिमागण कायगमा खवटएकाकमगर्ारीका लार्ी
अततररक्त समय काम र्रे िापत भत्ता तथा दै तिक कायागलय सं र्ालिमा भएको खर्ग र कायागलय सुरक्षा
तथा सरसफाईमा खर्ग र्ररिेछ ।

सञ्चालि अितध
बिेट बाुँिफाुँि
सन्त्दभग सामग्री
अिुर्मि सूर्क

आ.ब. २०७८/७९/८०/८१ को प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमातसक

तभर कायगिम सम्पन्न र्िे।

कुल लार्त १,७००,०००,०००।भएता पति यस आ.ि.मा ३५०,०००,०००।मार
कणागली प्रदे ि खेलकुद विकास ऐि २०७६, सािगितिक खररद ऐि, २०६३ तियमािली २०६४, कणागली
प्रदे ि खर्ग मापदण्ि तिदे जिका, २०७५
कायगिम तिमागण स्थल अिुर्मि/प्रर्तत वििरण/ लेखा भुक्तािी रकम आदद ।
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३७. र्वु ा तथा खेलकुर्द
१८. र्वु ा नवप्रवतिन के न्द्र अर्भमख
ु ीकरर् कार्िक्रम (खेलकुर्द तथा अर्तररक्त र्क्रर्ाकलाप)
कृ याकलाप संकेतः २.७.१४.१६
खर्ग जिर्गकः २२५२२

पररर्य

कणागली प्रदेिका यिु ालाई समय सापेक्ष ज्ञान, सीप र प्रजिजिबाट प्रजतष्प्प्रिी बनाउदै सर्ू ना
प्रजिजि,कृ जर्,उिाग,स्िास्थ्य,पयगटन, जिक्षा, उद्योर् र जिजिि क्षेरका िारे मा निीन सोर्को
जिकास र्राइग मल
ु क
ु जभर रोिर्ारी सृिनाको संिाहक बनाइग देि जिकासमा
लर्ाउनकालाजर्यिु ा निप्रितगन के न्त्र स्थापना र्नगु पिू ग र्ररने कायगक्रम नै यिु ा निप्रितगन
के न्त्र अजभमख
ु ीकरण (खेलकुद तथा अजतररक्त जक्रयाकलाप) कायगक्रम हो।

प्रदेिमा यिु ा जिकासको एजककृ त के न्त्र स्थापनामा सहयोर् पर्ु याउन राजष्प्िय र प्रादेजिक
उद्देश्य
प्राथजमकता बमोजिम यिु ामा सकारात्मक भािनाको जिकास र्री के न्त्र स्थापना तथा
पररर्ालन कायगमा अग्रसर बनाउन।ु
कणागली प्रदेिका लजक्षत यिु ाहरूमा सकारात्मक भािना जिकास भइग यिु ा निप्रितगन के न्त्र
अपेजक्षत प्रजतफल स्थापना तथा पररर्ालन र्नग अग्रसर भएको हुने ।
कायागन्त्ियन र्ने
सञ्र्ालन प्रकृ या
सञ्र्ालन र्ने
अिजि
सन्त्दभग सामग्री
अनर्ु मन सर्ू क

सामाजिक जिकास मन्त्रालय
• यिु ा तथा खेलकुद महािाखाले कायगक्रम संर्ालनको TOR जनमागण र्ने।
• TOR कोआिारमा कायगक्रमको सञ्र्ालन, समन्त्िय र सहजिकरण सामाजिक
जिकास मन्त्रालयले र्ने।
• अनर्ु मन तथा प्रजतिेदन जदने ।
पजहलो/दास्रो र्ौमाजसक
कणागली खर्ग मापदण्ड जनदेजिका २०७५/राजष्प्िय यिु ा पररर्दल
् े बनाएका कायगक्रम
मापदण्ड तथा जनदेजिका
कायगक्रम सञ्र्ालन तथा पृष्ठपोर्ण सजहतको जिस्तृत प्रजतिेदन ।

१९. र्ुवा तथा खेलकुर्दसंग सम्िर्न्द्धत ऐन, कानुन, र्नर्म, र्नर्देर्िका, कार्िर्वर्ध र्र्दग्र्दििन तर्ारी
(खेलकुर्द तथा अर्तररक्त)
कृ याकलाप संकेतः २.७.१४.२३
खर्ग जिर्गकः २२५२२
पररर्य

सामाजिक जिकास मन्त्रालयले यिु ा तथा खेलकुदका क्षेरमा आिश्यक पने ऐन, काननू ,
जनयम, जनदेजिका, कायगजिजि जनमागण तथा बनेका ऐन, काननू , जनयम, जनदेजिका,
114

कायगजिजि आजदको समसामजयक सि
ं ोिन र अध्याजििक एिम् जनमागण र्नग यो कायगक्रम
तय र्ररएकोछ।
यिु ा तथा खेलकुदका क्षेरमा आिश्यक पने ऐन जनयम जनयमािली कायगजिजि जनदेजिका
जनमागण तथा संिोिन र्ने
यिु ा तथा खेलकुदसंर् सम्बजन्त्ित ऐन, काननू , जनयम, जनदेजिका, कायगजिजि जदग्दिगन
अपेजक्षत प्रजतफल
जनमागण तथा संिोिन हुने ।
कायागन्त्ियन र्ने सामाजिक जिकास मन्त्रालय
सामाजिक जिकास मन्त्रालयको जनणगयअनसु ार सम्बजन्त्ित महािाखाले िा मस्यौदा सजमजत
र्ठन र्री सम्बजन्त्ित काननु ी दस्तािेिको प्रारजम्भक मस्यौदा तयार र्ने, संिोिन र्ने र
सञ्र्ालन प्रकृ या
सरोकार पक्ष बीर् छलफल र्राउने र मन्त्रालयमा अजन्त्तम छलफल र्री स्िीकृ जतका लाजर्
सम्बजन्त्ित जनकायमा तोजकएको प्रजकया अनसु ार अर्ाडी बढाउने ।
सञ्र्ालन र्ने
आ.ि. २०७९/८० को प्रथम, दोश्रो र तेश्रो र्ौमाजसक
अिजि
बिेट बााँडफाट
PLMBISअनसु ार।
यिु ा तथा खेलकुदका क्षेरमा आिश्यक पने ऐन, काननू , जनयम, जनयमािली, कायगजिजि,
सन्त्दभग सामग्री
जनदेजिकासाँर् सम्बजन्त्ित परु ाना दस्तािेि/कणागली प्रदेि खर्ग मापडण्ड जनदेजिका २०७५
यिु ा तथा खेलकुद क्षेरसाँर् सम्बजन्त्ित तिगमु ा र्ररएका काननू ी मस्यौदा तथा स्िीकृ त
अनर्ु मन सर्ू क
दस्तािेिहरु
उद्देश्य

२०.
र्निामर्त सेवा र्र्दवस, र्ििा र्र्दवस, श्रम र्र्दवस, र्वु ा
र्र्दवि लगार्तका र्र्दवस सञ्चालन : (खेलकुर्द तथा अर्तररक्त र्क्रर्ाकलाप)
कृ याकलाप सक
खर्ग जिर्गकः २२५२२
ं े तः २.७ .१४ .२४
कणागली प्रदेिमा जनिामजत सेिा जदिस, जिक्षा जदिस, जिक्षा जदिस, श्रम जदिस, यिु ा
जदिि लर्ायतका जदिस सञ्र्ालन र्रीउक्त जदनमा जनिामजत कमगर्ारी, जिक्षक जिद्याथी,
पररर्य
मिदरु , यिु ाहरुलाई प्रोत्साहन माफग त सकारात्मक भािना िर्ाउन यो कायगक्रम राजखएको
छ।
जनिामजत कमगर्ारी, जिक्षक जिद्याथी, मिदरु , यिु ाहरुमा सकारात्मक भािना िर्ाई
उद्देश्य
जिजभन्त्न जदिि मनाउने ।
जनिामजत कमगर्ारी, जिक्षा, मिदरु , यिु ा जदिि सम्िन्त्िी कायगक्रम सञ्र्ालन भएको हुनेछ
अपेजक्षत प्रजतफल
।
कायागन्त्ियन र्ने सामाजिक जिकास मन्त्रालय
सञ्र्ालन प्रकृ या • मन्त्रालयको जनणगय अनसु ार जिजभन्त्न मन्त्रालय तथा सम्बद्ध जनकायसंर् समन्त्िय र्ने ।
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• तोजकएको जमजतमा जनिागररत कायगक्रम अनसु ार जदिस तथा महोत्सि मनाउने ।
• कायगक्रम सम्पन्त्न भइसके पजछ प्रजतिेदन पेि र्ने ।
सञ्र्ालन र्ने
अिजि
बिेट बााँडफााँड
सन्त्दभग सामग्री
अनर्ु मन सर्ू क

आ.ि. २०७९ का जनिामजत कमगर्ारी, जिक्षा, जिक्षक, मिदरु , यिु ा जदििको जदन।
PLMBIS को ििेट अनसु ार।
प्रर्जलत ऐन काननू
जिजभन्त्न जदििहरु सर्ं ालन भएको प्रजतिेदन प्राप्त हुने ।

२१. खेल तथा खेलकुर्द कार्िक्रम सहर्ोग(खेलकुद तथा अततरिक्त तियाकलाप)
कृ याकलाप संकेतः २.७ .१४ .२१
खर्ग जिर्गकः २२५२२
पररर्य
उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने

सञ्र्ालन प्रकृ या

सञ्र्ालन र्ने
अिजि
बिेट बााँडफााँड
सन्त्दभग सामग्री
अनर्ु मन सर्ू क

कणागली प्रदेिलाई खेलकुलका क्षेरबाट जर्नाउनका लाजर् खेलकुद कायगक्रम संर्ालन र्ने
संघ, संस्थाहरुलाई खेलकुद सञ्र्ालन खर्ग, पुरस्कर प्रदान र्नग, एिम् खेलकुद र्जतजिजि
सञ्र्ालनमा प्रोत्साहन, सामाग्री जितरणमा सहयोर् र्ने उदेश्यले यो कायगक्रम तय र्ररएको ।
खेलकुदको जिकास तथा सहयोर् र्ने।
खेलकुद कायगक्रमहरु संर्ालन भएको हुनेछ ।
सामाजिक जिकास मन्त्रालय
• खेलकुदको क्षेरमा कायगरत जनयमानसु ार दताग भएका सघं , संस्थाबाट खेल सञ्र्ालन
र्नगका लाजर् मार् संकलन र्ने ।
• सञ्र्ालन भएको खेलकुद कायगक्रमको मन्त्रालयबाट स्थलर्त अनर्ु मन र्री उक्त
खेलकुद सञ्र्ालन र्ने संस्थालाई सञ्र्ालन खर्ग तथा खेलाडीलाई परु स्कार आजदमा
रकम भक्त
ु ानी जदने ।
पजहलो, दोस्रो, तेस्रो र्ौमाजसक
PLMBIS अनसु ार ।
प्रर्जलन ऐन काननू ।
सम्बजन्त्ित संस्थाले खेलकुद कायगक्रमसञ्र्ालन भएको प्रजतिेदन मन्त्रालयमा पेि र्ने,
कायगक्रम सम्पन्त्न प्रजतिेदन, फोटोहरु आजद ।

२२. र्वर्भन्द्न खेलकुर्द आर्ोिना, खेलाडी प्रोत्साहन तथा सहर्ोग (खेलकुर्द तथा अर्तररक्त
र्क्रर्ाकलाप)
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कृ याकलाप सक
ं े तः २.७ .२५ .९९

खर्ग जिर्गकः २२५२२

कणागली प्रदेिलाई खेलकुदका माध्यमबाट राजष्प्िय र अन्त्तराजष्प्िय खेलकुद प्रजतस्पिागमा
सहभार्ी र्राई प्रदेिको सजक्रय उपजस्थजत र्राउन जिजभन्त्न अिसरमा खेलकुद कायगक्रम
पररर्य
सञ्र्ालन र्नग समय सापेक्ष रुपमा प्रदेिस्तरमा उत्कृ ष्ट खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन, खेल
सामाग्री जितरण तथा सहयोर् र्नग यो कायगक्रम तय र्ररएको हो ।
प्रदेिस्तरीय जबजभन्त्न खेलकुद प्रजतयोजर्ताको आयोिना र्ने र राजष्प्िय तथा
उद्देश्य
अन्त्तरागजष्प्ियस्तरमा पदक प्राप्त र्ने खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन र्री खेल क्षेरमा प्रादेजिक
र्ौरि बढाउने ।
खेलकुदको जिकासमा सहयोर् पग्ु ने र राजष्प्िय अन्त्तरागजष्प्िय प्रजतयोजर्ताहरूमा खेलाडीहरू
अपेजक्षत
सहभार्ी हुने खेलाडीहरू तयार हुने खेल सम्िद्ध संस्थाहरुले खेलकुद सामाग्री प्राप्त र्रे को
प्रजतफल
हुने।
कायागन्त्ियन र्ने सामाजिक जिकास मन्त्रालय
• खेलकुदको क्षेरमा कायगरत संघ संस्था तथा ब्यजक्तबाट आएको सहयोर् सम्बन्त्िी
मार्को आिारमा जबबरण संकलन र्ने ।
सञ्र्ालन प्रकृ या • प्रदेि तथा जिल्लामा रहेका खेलकुद र्जतजिजि संर्ालन र्ने जिल्ला खेलकुद
जिकास सजमजत, सामदु ाजयक जिद्यालय, खेल सम्िद्ध क्लिहरुको खेलकुद सामाग्री
मार्को जनणगय तथा जसफाररसका आिारमा मन्त्रालयले सम्िजन्त्ित सस्ं थालाई
खेलकुद सामग्री तथा अन्त्य सहयोर्को र्ने ।
सञ्र्ालन र्ने
प्रथम, दोश्रो र तेश्रो र्ौमाजसक ।
अिजि
बिेट बााँडफाट PLMBIS को ििेट अनसु ार ।
खेलकुद ऐन, जनयमहरु, सािगिजनक खररद ऐन, २०६३ कणागली प्रदेि खर्ग मापदण्ड
सन्त्दभग सामग्री
जनदेजिका, २०७५
अनर्ु मन सर्ू क खेल सामाग्री जितरणको भपागइ, खेल सतं या र परु स्कृ त खेलाडी सतं या र प्रजतिेदन ।
२३.
पररषर्दसगं को अन्द्तर्क्रिर्ा कार्िक्रम
कृ याकलाप संकेतः २.७.१४.२०
पररर्य
उद्देश्य

प्रर्देि खेलकुर्द पररषर्द र र्िल्ला खेलकुर्द
खर्ग जिर्गकः २२५२२

कणागली प्रदेि खेलकुद पररर्द र जिल्ला खेलकुद पररर्दका पदाजिकारीहरुसर्ं
खेलकुदको जिकासका लाजर् छलफल तथा र्ोष्ठी सञ्र्ालन र्नग यो कायगक्रम तय
र्ररएको छ ।
जिल्लामा खेलकुदका क्षेरमा भएका र्जतजिजि र खेलकुद सम्बन्त्िी भािी योिनाका
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अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने

सञ्र्ालन प्रकृ या

सञ्र्ालन र्ने
अिजि
बिेट बााँडफाट
सन्त्दभग सामग्री
अनर्ु मन सर्ू क

सम्बन्त्िमा अन्त्तजक्रया सञ्र्ालन र्री खेलकुदको क्षेरमा सिु ार र्ने ।
प्रदेि तथा जिल्लाको खेलकुद क्षेरमा सिु ार भएको हुने ।
सामाजिक जिकास मन्त्रालय
• सामाजिक जिकास मन्त्रालयले प्रदेि खेलकुद पररर्द र जिल्ला खेलकुद
जिकास सजमजतका अध्यक्षहरुसर्ं एक जदने छलफल तथा अन्त्तजक्रगया र्ने ।
• खेलकुदको क्षेरमा हालसम्म भएका कायगक्रमहरुको समीक्षा
• कणागली प्रदेिमा खेलकुद जिकासका लाजर् र्नग सजकने कायगहरुको
प्राथजमकताकरण र्ने ।
• आिश्यक्ता अनसु ार खेलकुद र्जतजिजि सञ्र्ालन र्नग आइपने समस्या तथा
अन्त्य जिर्यमा अन्त्तजकग या र्नग सजकनेछ ।
प्रथम/दोस्रो/तेस्रो र्ौमाजसक ।
PLMBIS अनसु ार
प्रर्जलत ऐन जनयमहरु ।
कायगसम्पन्त्न प्रजतिेदन

२४.
कृ याकलाप सक
ं े तः २.७.१४.२२
पररर्य
उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने

सञ्र्ालन प्रकृ या

र्वद्यालर्का खेल र्ििकसंगको अन्द्तर्क्रिर्ा कार्िक्रम
खर्ग जिर्गकः २२५२२

प्रदेिजभरका जिद्यालयहरुमा खेलकुदको जिकास तथा व्यिस्थापन र्नग जिद्यालयका खेल
जिक्षकहरुसर्ं छलफल तथा अन्त्तजक्रगया सञ्र्ालन र्नग यो कायगक्रम तय र्ररएको छ ।
कणागली प्रदेिका जिद्यालयहरुमा खेलकुद र्जतजिजि सञ्र्ालन तथा व्यिस्थापन
सहिीकरण र्नगु ।
जिद्यालयहरुमा खेलकुदको सञ्र्ालन तथा व्यिस्थापनमा सहयोर् भएको हुने ।
सामाजिक जिकास मन्त्रालय
• प्रदेिका जिजभन्त्न जिल्लाका खेल जिक्षकहरुसंर् मन्त्रालयले जनिागरण र्रे को
जिल्ला र स्थानमा एक जदने छलफल तथा अन्त्तजक्रगया र्ने ।
• खेलकुदको क्षेरमा जिद्यालयले हालसम्म र्रे का कायगको समीक्षा र्ने।
• जिद्यालयहरुमा खेलकुद सञ्र्ालन तथा व्यिस्थापनका लाजर् आर्ामी जदनका
कायगक्रमहरुको प्राथजमजककरण र्ने ।
• खेलकुदका कायगक्रम सञ्र्ालन र्नग आइपने समस्या र समािान तथा अन्त्य
जिर्यमा छलफल अन्त्तजकग या र्नग सजकनेछ ।
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सञ्र्ालन र्ने
अिजि
बिेट बााँडफाट
सन्त्दभग सामग्री

प्रथम/दोस्रो/तेस्रो र्ौमाजसक
PLMBIS अनसु ार
प्रर्जलत ऐन काननू नीजत जनयमहरु

२५. प्रर्देिस्तरमा नीर्त, रर्नीर्त, मापर्दण्डहरु, आवर्धक कार्िक्रम, र्नर्देर्िका आर्र्द तर्ारीका लार्ग
छलफल िैठक अन्द्तर्क्रिर्ा र गोष्ठी
कृ याकलाप संकेतः २.७.२२.१८
खर्ग जिर्गकः २२५२२
पररर्य
उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
सञ्र्ालन प्रकृ या
सञ्र्ालन र्ने
अिजि
बिेट बााँडफाट
सन्त्दभग सामग्री
अनर्ु मन सर्ू क
२६.

जिक्षा यिु ा तथा खेलकुद लर्ायतका जिर्यसंर् सम्बजन्त्ित नीजत, रणनीजत, मापदण्ड,
अद्यािजिक र्ने र कायगजिजि तथा जनदेजिका तयारीका लाजर् छलफल तथा अन्त्तजक्रगया
सञ्र्ालन र्ररने ।
आिश्यकतानसु ार जिक्षा यिु ा तथा खेलकुद लर्ायतक नीजत, रणनीजत, मापदण्ड,
कायगजिजि, जनदेजिका तयारी तथा अद्यािजिकर्ने ।भएको हुने ।
आिश्यकतानसु ार जिक्षा यिु ा तथा खेलकुद लर्ायतक नीजत, रणनीजत, मापदण्ड,
कायगजिजि, जनदेजिका तयारी तथा अद्यािजिकभएको हुने ।
सामाजिक जिकास कायागलय
सामाजिक जिकास मन्त्रालयले आिश्यकतानसु ार जिक्षा यिु ा तथा खेलकुद लर्ायतक
नीजत, रणनीजत, मापदण्ड, कायगजिजि, जनदेजिका तयारीका लाजर् सजमजत र्ठन बैठक
सञ्र्ालन छलफल अन्त्तजक्रगया र्री आिश्यकतानसु ारका नीजत, रणनीजत, कायगजिजि,
जनदेजिका तयारी र्ने ।
प्रथम/दोस्रो/तेस्रो र्ौमाजसक
PLMISअनसु ार
प्रर्जलन ऐन काननू जनयमािली तथा जनदेजिकाहरु ।
प्रर्जत प्रजतिेदन ।

कर्ािली प्रज्ञा प्रर्तष्ठान स्थापना र सञ्चालन

कृ याकलाप सक
खर्ग जिर्गकः २२५२२
ं े तः २.७.१४.३१
कणागली प्रदेिमा रहेका भार्ा, सस्ं कृ जत, िमग, मेला, पिग, िारा, सभ्यता, परम्परा
पररर्य
ररजतररिाि, रहनसहन, िातिाजत, जलजप लर्ायतका जिर्यमा सम्बजन्त्ित क्षेरका जिर्य
जिज्ञद्वारा खोि, अध्ययन अनसु न्त्िानएिम् सरं क्षणको लाजर् कणागली प्रदेिको राििानी
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उद्देश्य

अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने

सञ्र्ालन प्रकृ या

सञ्र्ालन र्ने
अिजि
बिेट बााँडफाट
सन्त्दभग सामग्री
अनर्ु मन सर्ू क

सख
ु ेतको िीरे न्त्रनर्रमा कणागली प्रज्ञा प्रजतष्ठानको स्थापना, सञ्र्ालन र व्यिस्थापन
र्ररनेछ ।
प्रदेिमा रहेका भार्ा, संस्कृ जत, िमग, मेला, पिग, िारा, सभ्यता, परम्परा ररजतररिाि,
रहनसहन, िातिाजत, जलजप लर्ायतका जिर्यमा जिज्ञद्वारा खोि, अध्ययन
अनसु न्त्िानएिम् संरक्षण र्ने ।
कणागली प्रज्ञा प्रजतष्ठान स्थापना तथा सञ्र्ालन भइग कणागली प्रदेिमा प्रर्जलत भार्ा,
संस्कृ जत, िमग, मेला, पिग, िारा, सभ्यता, परम्परा, ररजतररिाि, रहनसहन, िातिाजत,
जलजप लर्ायतका जिर्यमा सम्बजन्त्ित क्षेरका जिर्य जिज्ञद्वारा खोि, अध्ययन
अनसु न्त्िान अजभलेखीकरण एिम् संरक्षण भएको हुने ।
सामाजिक जिकास मन्त्रालय
• कणागली प्रज्ञा प्रजतष्ठान स्थापना, सञ्र्ालन तथा व्यिस्थापनका लाजर् आिश्यक
ऐन, काननू , कायगजिजि जनमागण र स्िीकृ जत।
• प्रदेि सरकारद्वारा स्िीकृ त ऐन, काननू , कायगजिजि अनसु ार कणागली प्रज्ञा
प्रजतष्ठान स्थापना, सञ्र्ालन र व्यिस्थापन र्ने।
जनरन्त्तर
(PLMISअनसु ार)
प्रर्जलत ऐन काननू जनयम कायगजिजि अनसु ार
सम्पाजदत कायगहरुको प्रर्जत प्रजतिेदन ।

120

३८. सामार्िक र्वकास
१) मर्ािर्र्दत मर्हनावारी प्रविद्धन तथा छाउपर्ड प्रथा र्नवारर्कालागी अर्भर्ान सच
ं ालन
कार्िक्रम(राहत तथा पुनिस्थापना/िेर्तपुर्ति कार्िक्रम)
जक्रयाकलाप संकेतः- २.७.१२.३

खर्ग जिर्गकः २२५२२

प्राकृ जतक िैजिक प्रजक्रयाको रुपमा रहेको मजहनाबारीलाई के ही समदु ायमा िाजमगक
संस्कारसाँर् िोडी र्लत सामाजिक अभ्यासका रुपमा छाउर्ोठमा बस्नु पने तथा प्रयागप्त
सरसफाई सम्बन्त्िी िानकारी नहुदा प्रिनन स्िास्थ्यका जहसाबले िोजखममा रहेको कारण
पररर्य
सजह सर्ू ना तथा िानकारी पर्ु याउनक
ु ा साथै मजहनािारीका कारण हुने जिभेद िन्त्य
घटनालाई न्त्यजु नकरण र्नग तथा छाउर्ोठको सोर्लाई रुपान्त्तरण र्दै मयागजदत मजहनािारी
प्रबद्धगनका लाजर् यो कायगक्रम सञ्र्ालन र्नग लाजर्एको हो ।
उद्देश्य
मयागजदत मजहनािारीलाई प्रििगन र्ने ।
• सर्ेतना अजभबृजद्ध भएको हुनेछ,
अपेजक्षत प्रजतफल
• मजहनािारीको समयमा छाउर्ोठमा बस्ने प्रर्लनमा कजम भएको हुनेछ,
• मजहनािारीका समयमा हुने जिभेदमा कमी भएको हुनेछ ।
कायागन्त्ियन र्ने सामाजिक जिकास मन्त्रालय
कायागलय/जनकाय
• कायगक्रमः अजभमख
ु ीकरण/ अन्त्तरजक्रया/ र्ोष्ठी/ सर्ू ना तथा सञ्र्ार
सम्प्रेर्ण/अनलाईन अजभयान आदी
सञ्र्ालन प्रकृ या
• स्थाजनय तह तथा जिजभन्त्न र्ै स स तथा अ र्ै स स को साझेदारीमा समेत र्ने
सजकनेछ
• भौजतक उपजस्थजत िा अनलाइन माफग त पजन र्नग सजकनेछ।
सञ्र्ालन र्ने
अिजि र
प्रथम,दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसक स्िीकृ त कायगयोिना बमोजिम
अनमु ाजनत जमजत
बिेट बााँडफााँट(रु
PLMBIS प्रजिष्ट अनसु ार
लाखमा)
प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्गमापदण्ड जनदेजिका
सन्त्दभग सामाग्री
२०७५ ।
अनर्ु मन सर्ू क बैठक जनणगय, कायगक्रम संर्ालनको उपजस्थजत, कायगप्रजतिेदन
२)

िोर्खममा रहेका िालिार्लकाहरूलाई सहर्ोग \ िोर्खममा रहेका मर्हला तथा
िालिार्लकाहरुलाई सहर्ोग
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कृ याकलाप सक
ं े तः२.७.२५.१५६,
२.७.१२.१०
पररर्य
उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय

सञ्र्ालन प्रकृ या

खर्ग जिर्गकः २२५२२

जबजिि कारणबाट िोजखममा रहेका मजहला र बालबाजलकाहरुलाई घटना ब्यबस्थापनको
माध्यमबाट मजहला तथा बालबाजलकाको अजिकार सरं क्षण र सम्बद्धगन र्नग यो कायगक्रम
संर्ालन र्ररनेछ।
िोजखमपणू ग अिस्थामा रहेका मजहला तथा बालबाजलकाहरुलाई आपतकाजलन उद्धार,
पनु स्थागपना र राहत पर्ु याउनु ।
िोजखममा रहेका मजहला तथा बालबाजलकाहरुको उपयक्त
ु जिजिबाट घटना व्यबस्थापन
र्दै उद्धार, पनु स्थागपना, पुनजमगलन, पनु ःएकीकरण, मानिीय सहायता माफग त मजहला र
बालबाजलकाको अजिकार सरं क्षण र संम्बिगन भएको हुनेछ।
सामाजिक जिकास मन्त्रालय, जिक्षा जिकास जनदेिनालय, सामाजिक जिकास
कायागलयहरु डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट, सल्यान, रुकुम पजश्र्म र मर्ु ु
• िोजखम अिस्थामा रहेका मजहला तथा बालबाजलकाहरु सम्बन्त्िी सर्ू ना प्राजप्त
तथा दताग
• पीजडत तथा प्रभाजितको सर्ू ना जिश्लेर्ण
• सरोकारिालाहरुसाँर् समन्त्िय
• सहयोर्का क्षेर पजहर्ान
• िैठकको जनणगय
• सहयोर् प्रदान (मनोजिमिग सेिा, िैजक्षक सामग्री सहयोर्, पारीिारीक सहयोर्,
उद्धारमा सहयोर्, पारीिारीक पनु जमगलनमा सहयोर् )
िोजखममा रहेका बालबाजलका भन्त्नाले अनसु जू र् १ बमोजिम हुनेछ ।

सञ्र्ालन र्ने
प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसक
अिजि र अनमु ाजनत
जमजत
बिेट बााँडफाट
PLMBIS प्रजिष्ट अनसु ार
सन्त्दभग सामाग्री
अनर्ु मन सर्ू क

बालबाजलका सम्बन्त्िी ऐन, २०७५, प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि
सरकार खर्ग मापदण्ड जनदेजिका २०७५ र कणागली प्रदेि सरकारको आ.ि. २०७९/०८०
बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्िी मापदण्ड ।
घटना दताग रजिष्टर, बैठकको जनणगय,भरपाई, प्रजतिेदन
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३)

गै.स.स. तथा अ.गै.स.स. को र्नर्मन तथा अनुगमन (िालगृह समेत)

कृ याकलाप संकेतः २.७.२५.१८३

पररर्य

उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल

खर्ग जिर्गकः २२५२२

कणागली प्रदेिमा मजहला, बालबाजलका, ज्येष्ठ नार्ररक, अिक्त एिं अपाङ्र्ता दजलत
लर्ायत सामाजिक समाबेिीकरणका क्षेरमा कायगरत र्ै.स.स. स्थानीय स्तरमा कायगरत
अन्त्तराजष्प्िय र्ै.स.स. तथा बालर्ृहहरुको कायगमा प्रभािकारीता तथा समन्त्िय,
सहिीकरण, व्यिजस्थत र पारदिी बनाउनक
ु ा लार्ी यो कायगक्रम संर्ालन र्ररने छ ।
सामाजिक क्षेरमा कायगरत सस्ं थाको सेिा प्रिाह प्रभािकारी, पारदजिग बनाउने र एकरुपता
कायम र्ने।
• सेिा प्रिाहमा एकद्धार प्रणाजल लार्ु हुनेछ ।
• र्ैससहरुको कायगमा समन्त्िय कायम र्दै सेिा प्रिाह पारदिी र उत्तरदायी हुनेछ ।

कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय

सामाजिक जिकास मन्त्रालय

सञ्र्ालन प्रकृ या

समन्त्िय बैठक
अनर्ु मन टोली र्ठन
अनर्ु मन ताजलका जनमागण
अनर्ु मन तथा उपलब्िी प्रजतिेदन

सञ्र्ालन र्ने
अिजि र अनमु ाजनत पजहलो, दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसक, स्िीकृ त कायगयोिना बमोजिम
जमजत
बिेट बााँडफाट
PLMBIS अनसु ार
रु लाखमा
प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड जनदेजिका
सन्त्दभग सामाग्री
२०७५ र कणागली प्रदेि सरकारको आ.ि. २०७९/०८० बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्िी
मापदण्ड ।
अनर्ु मन सर्ू क
अनर्ु मन प्रजतिेदन
४)

मर्हला िालिार्लका अपाङ्गता ज्र्ेष्ठ नागररक सम्िन्द्धी सूचना तथा सन्द्र्देिमूलक सामाग्री
तर्ारी तथा प्रकािन

कृ याकलाप संकेतः२.७.२५.१८४
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

मजहला, बालबाजलका, िेष्ठ नार्ररक, अपाङ्ता भएका व्यजक्तहरु तथा लैंजर्क तथा
यौजनक अल्पसतं यकहरुका लाजर् व्यिस्था र्रे का काननु ी तथा नीजतर्त व्यिस्था तथा
व्यिहार पररितगन सम्बन्त्िी सन्त्दि
े मल
ू क सामाग्री सक
ं लन र सर्ू ना तथा
123

उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय
सञ्र्ालन प्रकृ या

तथ्याङ्कहरुलाई जिश्लेर्ण, प्रिोिन र्री सर्ू नामल
ू क सामाग्री प्रकािन र्नग यो कायगक्रम
सञ्र्ालन र्रीनेछ ।
सन्त्दभग सामाग्री तयार र्री सर्ेतना अजभबृजद्ध र्नगक
ु ा साथै कायग सम्पादनमा
प्रभािकारीता ल्याउने
सर्ू ना प्रिाहमा सहिता भई सर्ू नाको पहुर्मा अजभबृद्धी भएको हुनेछ ।
सामाजिक जिकास मन्त्रालय।
कायगदल र्ठन
सर्ू नाको मस्यौदा तयारी
सर्ू ना तथा तथ्यांक प्रकािन तथा जितरण

सञ्र्ालनर्ने अिजि
प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसक
र अनमु ाजनत जमजत
बिेट बााँडफााँट
PLMBIS अनसु ार
रु लाखमा
प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड जनदेजिका
सन्त्दभग सामाग्री
२०७५ र कणागली प्रदेि सरकारको आ.ि.२०७९/०८० बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्िी
मापदण्ड ।
अनर्ु मन सर्ू क
प्रकाजित सर्ू ना तथा सन्त्दि
े मल
ु क सामाग्रीहरु
५)

समन्द्वर् िैठक (मर्हला, िालिार्लका, अपाङ्गता तथा ज्र्ेष्ठ नागररक)/ र्वर्भन्द्न समन्द्वर् सर्मर्त
र अन्द्र् सर्मर्तको वैठक व्र्वस्थापन खचि

कृ याकलाप संकेतः२.७.२५.१८७/१.२.४.१०
खर्ग जिर्गकः २२५२२
मजहला, बालबाजलका, अपाङ्र्ता तथा ज्येष्ठ नार्ररक लर्ायत समािमा पछाडी
परे का/पारीएका िर्ग लजक्षतकायगक्रममा र्नगपु ने जिजिि जक्रयाकलापलाई फलदायी तथा
पररर्य
प्रभािकारी बनाउनका लाजर् यस साँर् सरोकार रातने क्षेरसाँर् समन्त्िय तथा सहकायग र्नग
यो कायगक्रम प्रस्ताि र्ररएको छ ।
उद्देश्य
कायगसञ्र्ालनमा दोहोरोपन हटाई सेिा प्रिाहमा समन्त्िय कायम र्दे प्रभािकारी बनाउने ।
अपेजक्षत प्रजतफल सरोकारिाला जनकायसंर् समन्त्िय भईकायग संर्ालनमामा दोहोरोपना हटेको हुनेछ ।
कायागन्त्ियन र्ने
सामाजिक जिकास मन्त्रालय, जिक्षा जिकास जनदेिनालय र सामाजिक जिकास कायागलय
कायागलय/जनकाय मर्ु ,ु हुम्ला र काजलकोट
• आबश्यकता अनसु ारको बैठक सञ्र्ालन।
सञ्र्ालन प्रकृ या • कायगक्रम भौजतक उपजस्थजत िा अनलाइन माफग त र्ररने।
• समन्त्िय सजमजतका सदस्यहरु अनसु जू र् २ मा संलग्न छ।
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• अनसु जु र् २ बाहेक समन्त्िय सजमजत भन्त्नाले कायगक्षेरर्त जिर्यको कायगका लार्ी प्रदेि
मजन्त्रपररर्दको जनणगय बमोजिम र्जठत कायगदल िा सजमजत र मन्त्रालयको जनणगय बाट
र्जठत सजमजत िा कायगदललाई समेत बजु झनेछ ।
सञ्र्ालन र्ने
अिजि र
अनमु ाजनत जमजत
बिेट बााँडफााँड
रु लाखमा
सन्त्दभग सामाग्री
अनर्ु मन सर्ू क
६)

प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसक स्िीकृ त कायगयोिना बमोजिम

PLMBIS अनसु ार
प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड जनदेजिका
२०७५ र कणागली प्रदेि सरकारको आ.ि.२०७९/०८० बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्िी मापदण्ड
।
बैठकको जनणगय।

िैंक खाता छोरीको सुरिा र्िवनभरीको कार्िक्रमको सर्मिा तथा अर्भमुखीकरर्(अन्द्र्) / िैक
खाता छोरीको सुरिा िीवनभरीको कार्िक्रमको अर्भलेखीकरर् तथा प्रर्तवेर्दन र्वषर्क
र्िल्लास्तरीर् अर्भमूखीकरर्

कृ याकलाप सक
ं े तः२.७.२५.१८९/२.६.६.२०

पररर्य

उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय

सञ्र्ालन प्रकृ या

खर्ग जिर्गकः २२५२२/२२५१२

आ ि २०७६/०७७ बाट संर्ाजलत बैंक खाता छोरीको सरु क्षा जििन भरीको
कायगक्रमको अजभलेखलाई प्रभािकारी र व्यबजस्थत बनाउन, साथै प्रर्ती प्रजतिेदनमा
सहिता ल्याउन, सरोकारिाला जनकायलाई अपनत्ि ग्रहण, जिम्मेिार तथा जिश्वसनीय
बनाउनका लाजर् यो कायगक्रम सञ्र्ालन र्ररनेछ।
बैंक खाता छोरीको सरु क्षा जििन भररको कायगक्रम अजभलेख र प्रजतिेदन प्रणालीलाई
सहि सरल र जिश्वसजनय बनाउने ।
बैंक खाता छोरीको सरु क्षा जििन भररको कायगक्रमको सफ्टियरलाई पाजलकास्तरमा
सरुु िात र्दे प्रादेजिक प्रणालीमा अजभलेख व्यबस्थापन र्ने ।
अजभलेख प्रणाली व्यिजस्थत र कायगक्रममा देजखएका समस्या समािान भएको हुनेछ ।
सामाजिक जिकास मन्त्रालय, जिक्षा जिकास जनदेिनालय, सामाजिक जिकास
कायागलयहरु सल्यान, हुम्ला र दैलेख
• मन्त्रालयले सजमक्षा तथा अजभमजु खकरण कायगक्रम संर्ालन, सामाजिक जिकास
कायागलय र जिक्षा जिकास जनदेिनालयले जिल्ला जस्थत स्थाजनय तहको
अजभलेखलाई जिल्ला तथा प्रदेि सम्म पर्ु याउनका लाजर् सजमक्षा तथा
अजभमख
ु ीकरण कायगक्रम र्ने
• कायगक्रम भौजतक उपजस्थजत िा अनलाइन माफग त र्नग सजकने।
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• साथै यस सम्बजन्त्ि सर्ू ना तथा सन्त्दि
े रे जडयोबाट प्रिारण समेत र्नग सजकनेछ।
सञ्र्ालन र्ने अिजि र प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसक स्िीकृ त कायगयोिना बमोजिम
अनमु ाजनत जमजत
बिेट बााँडफााँट
PLMBIS अनसु ार
रु लाखमा
प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड जनदेजिका
सन्त्दभग सामाग्री
२०७५ र कणागली प्रदेि सरकारको आ.ि.२०७९/०८० बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्िी
मापदण्ड ।
अनर्ु मन सर्ू क
कायगक्रम उपजस्थजत जििरण, कायगक्रम प्रजतबेदन
७)

अल्पकार्लन आश्रर् सर्हतको र्िल्लासेवाके न्द्र सच
ं ालन व्र्वस्थापन(अन्द्र्)

कृ याकलाप संकेतः२.७.२५.१९४
पररर्य

उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय

सञ्र्ालन प्रकृ या

खर्ग जिर्गकः २२५२२

घरे लु तथा लैङ्जर्क जहसं ाबाट पीजडत तथा प्रभाजित व्यजक्तको संरक्षण र व्यिस्थापन र्री
सम्मानपिू गक बााँच्न पाउने अजिकारको रक्षा र्ने र जहसं ा प्रभाजित मजहला तथा
बालबाजलकाहरुको संरक्षण तथा न्त्यायमा पहुर्ाँ का लाजर् यो कायगक्रम सञ्र्ालन र्रीनेछ।
पीजडत तथा प्रभाजितहरुलाई तत्काल उद्धार, व्यिस्थापन, स्िास्थ्य उपर्ार, िाररररक
तथा मानजसक उपर्ार, मनोजिमिग सेिा, काननू ी उपर्ारलर्ायतका अल्पकाजलन सेिा
प्रदान र्री सामाजिक रुपमा पनु स्थागपना र पाररिाररक पनु जमगलन र्राउने।
जहसं ा पीजडत तथा प्रभाजित मजहला तथा बालबाजलकाको संरक्षण भएको हुनेछ ।
सामाजिक जिकास मन्त्रालय, जिक्षा जिकास जनदेिनालय,सामाजिक जिकास कायागलय
सल्यान, िम्ु ला, मर्ु ,ु हुम्ला, काजलकोट, िािरकोट र दैलेख
• सेिा के न्त्रबाट प्रस्ताि मार् र्ने,
• समन्त्िय बैठक र जनणगय
• सम्झौता,
• सेिा संर्ालन,
• अनर्ु मन
• प्रर्जत समीक्षा (सामाजिक जिकास मन्त्रालय द्बारा)
• प्रजतिेदन
• प्रर्जत सजमक्षा भौजतक उपजस्थजत िा अनलाइन समेत हुन सक्ने

सञ्र्ालन र्ने
प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसक स्िीकृ त कायगयोिना बमोजिम
अिजि र अनमु ाजनत
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जमजत
बिेट बााँडफााँड
रु लाखमा
सन्त्दभग सामाग्री
अनर्ु मन सर्ू क
८)

PLMBIS अनसु ार
प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड जनदेजिका
२०७५ र कणागली प्रदेि सरकारको आ.ि.२०७९/०८० बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्िी
मापदण्ड ।
िैठक जनणगय ,प्रभाजितको हाजिरी, घटना व्यिस्थापन अजभलेख,
प्रजतिेदन अजभलेख, लेखा प्रणाली, कायगक्रम उपजस्थजत जििरण

िाल र्ववाह िालश्रम सामार्िक र्वकृर्त तथा छाउपडीप्रथा र्िरुद्धको अर्भर्ान संचालन

जक्रयाकलाप संकेतः- २.७.२५.१९६

पररर्यः

उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय

सञ्र्ालन प्रकृ या

सञ्र्ालन र्ने

खर्ग जिर्गकः २२५२२

परम्परार्त हाजनकारक अभ्यास तथा सामाजिक कुररजतको रुपमा रहेको ल जििाह, बालश्रम,
छाउपडी प्रथा र प्रर्लनले मजहला, बालबाजलका तथा जकिोरजकिोरीहरु जिजभन्त्न
अिसरबाट िजञ्र्त भएको अिस्था रहेको छ। काननु ले तोके को उमेर भन्त्दा कम उमेरमा हुने
जििाहलाई अन्त्त्य र्नग, बालश्रम जनरुत्साजहत र्नग र कुसंस्कारका रुपमा रहेका छाउपडीलाई
न्त्यनू ीकरण र्दै मयागजदत मजहनािारी प्रिद्धगन र्ने उदेश्यले यो अजभयानात्मक कायगक्रम
सर्ं ालन र्रीनेछ ।
समािमा रहेका जबकृ ती, जबसर्ं ती तथा परम्परार्त र्लत हाजनकारक अभ्यास न्त्यजु नकरण
र्नगु ।
• बाल जििाहमा कमी भएको हुने।
• बालबाजलकाहरुलाई श्रममा लर्ाउने कायग न्त्यनू ीकरण भएको हुने ।
• छाउर्ोठ मक्त
ु र मयागजदत मजहनािारी प्रिद्धगन भएको हुने।
सामाजिक जिकास मन्त्रालय, र सामाजिक जिकास कायागलय हुम्ला
• जबर्य क्षेरको छनौट,
• लजक्षत सहभाजर् छनौट
• कायगक्रम सर्ं ालन अजभमख
ु ीकरण/अन्त्तरजक्रया /र्ोष्ठी /सर्ू ना तथा संर्ार
प्रकािन/सर्ेतनामल
ु क अन्त्य कायगक्रम तथा प्रजिक्षण कायगक्रम संर्ालन
• कायगक्रम भौजतक उपजस्थजत िा अनलाइन माफग त र्ररने।
• स्थाजनय तह तथा र्ै. स.स.को सहकायगमा समेत कायगक्रम संर्ालन र्नग सजकने।
दोस्रो र्ौमाजसक,
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अिजि र
अनमु ाजनत जमजत
बिेट बााँडफााँटःबिेट रु लाखमा
सन्त्दभग सामाग्री
अनर्ु मन सर्ू क

कायगक्रमको प्रकृ जत अनसु ार कायगयोिना बमोजिम सर्ं ालन र्ररने ।
PLMBIS अनसु ार
प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड जनदेजिका
२०७५ र कणागली प्रदेि सरकारको आ.ि.२०७९/०८० बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्िी मापदण्ड ।
• बैठकको जनणगय
• कायगक्रम संर्ालन र्दागको उपजस्थत रे कडग
• कायगक्रम सम्पन्त्न प्रजतिेदन

९.

र्र्दवसीर् कार्िक्रमहरु सञ्चालन/र्र्दवसीर् कार्िक्रम(मर्हला, िालिार्लका, अपाङ्गता िेष्ठ
नागररक) सम्िन्द्धी र्वर्भन्द्न र्र्दवसीर् कार्िक्रमहरु(मेला आर्ोिना तथा र्र्दवस )
कृ याकलाप सक
खर्ग जिर्गकः २२५२२
ं े तः२.७.२७.२/२.७.२५.१८६
समािका जिजभन्त्न पक्षलाइ जिकासको मल
ू िारमा समािेि र्नग तथा समािमा पछाडी
परे का/ पारीएका िर्गका आिाि उठाउन तथा सामाजिक हाजनकारक अभ्यासलाई
न्त्यजु नकरण र्नग जिजभन्त्न जदिसहरुको आयोिना र्री काननु ी प्राििानलाई समदु ायमा
पररर्य
ससु जु र्त र्राई मजहला, बालबाजलका, िेष्ठनार्रीक, अपार्ं ता भएका व्यजक्त तथा सामाजिक
समाबेजिकरणमा पने िर्ग प्रजत हुने जिजभन्त्न खालका जहसं ाहरुको दरमा कमी ल्याउन र यी
िर्गहरुलाई जिजभन्त्न मेलामा समेट्न सहयोर् र्नग यो कायगक्रम सर्ं ालन र्नग लाजर्एको हो।
जदिसका माध्यम बाट सर्ेतना बृद्धी र्राउनु ।
उद्देश्य
जिर्यमा तािर्ी प्रदान र्नगु ।
जिजभन्त्न मेला कायगक्रममा सहभाजर्ताका लाजर् आजथगक सहयोर् र्ने
• समदु ायमा सर्ेतना अजभबृद्धी भएको हुनेछ ।
• जिजिि प्रकारका जहसं ाप्रजत खिरदारी भएको हुनेछ ।
अपेजक्षत प्रजतफल
• सम्बजन्त्ित सरोकारिालाहरुमा जिम्मेबारी बोि भएको हुनेछ ।
• सरोकारिालाहरुलाई तािर्ी प्राप्त भएको हुनेछ ।
• जिजभन्त्न मेला कायगक्रममा सहभाजर्ता बृजद्ध भएको हुनेछ ।
कायागन्त्ियन र्ने मन्त्रालय, जिक्षा जिकास जनदेिनालय, सामाजिक जिकास कायागलयहरु रुकुम, सल्यान,
कायागलय/जनकाय डोल्पा, िम्ु ला, मर्ु ,ु हुम्ला, िािरकोट र दैलेख
• सम्िजन्त्ित सरोकारिाला पक्षहरुसाँर् समन्त्िय बैठक
सञ्र्ालन प्रकृ या
• समन्त्िय िैठकको जनणगय बमोजिम कायगक्रम/जक्रयाकलाप छनौट
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• सम्बजन्त्ित पक्षसाँर् समन्त्िय र साझेदारीमा कायगक्रम सर्ं ालन
सञ्र्ालन र्ने
अिजि र
अनमु ाजनत जमजत
बिेट बााँडफााँटः
सन्त्दभग सामाग्री
अनर्ु मन सर्ू क

पजहलो र दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसक मा आबश्यकता अनसु ार स्िीकृ त कायगयोिना बमोजिम
PLMBIS बमोजिम
प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड जनदेजिका २०७५
र कणागली प्रदेि सरकारको आ.ि.२०७९/०८० बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्िी मापदण्ड ।
कायगक्रम उपजस्थजत जििरण, प्रजतबेदन

१०. छुवाछुत र्वरुद्धको अर्भर्ान(अन्द्र् )
जक्रयाकलाप सक
ं े तः- २.७.२५.२९

खर्ग जिर्गकः २२५२२

िातीय जिभेद तथा छुिाछुत िस्ता सामाजिक कुरीजतहरुको अन्त्त्य र्नग तथा सबै
िातिातीहरुको मानिअजिकारको सजु नजश्चतताको प्रत्याभजू त जदलाउन साथै परम्परार्त
पररर्य
सामाजिक कुररजतिन्त्य मल्ु य मान्त्यता, प्रथा, परम्परा आजदमा सकारात्मक रुपान्त्तरण र्री
सामाजिक सदभाि
् जिकास र्नग यो कायगक्रम सञ्र्ालन र्नग लाजर्एको हो।
उद्देश्य
िातीय जिभेदको अन्त्त्य र्री सामाजिक सदभािको जिकास र्नगु ।
िातीय जिभेद तथा छुिाछुत िस्ता सामाजिक कुरीजतमा कजम आएको हुनेछ।
अपेजक्षत प्रजतफल
सामाजिक सदभाि
् कायम भएको हुनेछ ।
कायागन्त्ियन र्ने सामाजिक जिकास मन्त्रालय
कायागलय/जनकाय
• जक्रयाकलाप छनौट तथा कायगयोिना तयार
• कायगक्रम जक्रयाकलापः अन्त्तजक्रगया/छलफल/र्ोजष्ठ/रे जडयो कायगक्रम/सर्ु ना तथा
सञ्र्ालन प्रकृ या
सर्ं ार प्रसारण/अनलाइन कायगक्रम/बृत्तजर्र जनमागण तथा प्रदिगन,
• स्थानीय तह तथा जिकास साझेदारहरुको सहकायगमा समेत र्नग सजकने,
• कायगक्रम भौजतक उपजस्थजत िा अनलाइन माफग त र्नग सजकनेछ।
सञ्र्ालन र्ने
अिजि र
प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसक स्िीकृ त कायगयोिना बमोजिम
अनमु ाजनत जमजत
बिेटबााँडफााँटःPLMBIS अनसु ार
बिेट रु लाखमा
प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड जनदेजिका २०७५
सन्त्दभग सामाग्री
र कणागली प्रदेि सरकारको आ.ि.२०७९/०८० बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्िी मापदण्ड ।
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अनर्ु मन सर्ू क

कायगक्रम उपजस्थजत जििरण, कायगक्रम प्रजतबेदन

११) संरिर् सम्िन्द्धी आपतकार्लन सहर्ोग तथा मनोर्वमिि सेवा संचालन कार्िक्रम (अन्द्र्)
जक्रयाकलाप संकेतः- २.७.२५.३१४

खर्ग जिर्गकः २२५२२

असहाय, अनाथ, जिपद् र जिजभन्त्न कारणले िोजखम अिस्थामा रहेका तथा जििेर्
सरं क्षणका आिश्यकता भएका बालबाजलकाहरुलाई सरं क्षण, पालनपोर्ण, जिक्षा,
पररर्य
अल्पकाजलन तथा दीघगकाजलन पाररिाररक सहयोर्, न्त्यायमा पहुर्ाँ र मनोजिमिग सेिा प्रदान
र्री बालबाजलकाहरुलाई संरक्षण र अजिकारको सरु जक्षत र्नग यो कायगक्रम संर्ालन र्रीनेछ।
मनोसामाजिक सस्ु िास्थ्यका लाजर् जबद्यालय तथा समदु ायस्तरीय सर्ेतना अजभबृजद्ध र्नग।ु
उद्देश्य
संरक्षणको आिश्यकता भएका बालबाजलकालाई तत्काल आपतकाजलन सहयोर् प्रदान
र्नग।ु
• पीजडत तथा प्रभाजित बालबाजलकाहरु र अजभभािकहरुले मनोजिमिग सेिा प्राप्त
र्रे का हुनेछन।्
अपेजक्षत प्रजतफल
• मनोसामाजिक सस्ु िास्थ्यका लाजर् सर्ेतना अजभबृजद्ध भएको हुनेछ,
• िोजखममा रहेका बालबाजलकाहरुको संरक्षण भएको हुनेछ।
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय

सञ्र्ालन प्रकृ या

सञ्र्ालन र्ने
अिजि र
अनमु ाजनत जमजत
बिेट बााँडफााँटःबिेट रु लाखमा
सन्त्दभग सामाग्री

सामाजिक जिकास मन्त्रालय
• सर्ू ना प्राजप्त तथा दताग
• सरोकारिालाहरुसाँर् समन्त्िय
• सहयोर् प्रदान
• आिश्यकता अनसु ार मनोजिमिग सेिा तथा सर्ेतनामल
ु क कायगक्रम सञ्र्ालन
• व्यिस्थापनमा सहयोर्
प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसक स्िीकृ त कायगयोिना बमोजिम

PLMBIS अनसु ार
प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड जनदेजिका
२०७५ र कणागली प्रदेि सरकारको आ.ि.२०७९/०८० बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्िी मापदण्ड
।
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अनर्ु मन सर्ू क
१२

पीजडत र प्रभाजितहरुको दताग अजभलेख , िैठकको जनणगय ,िाजर्गक प्रजतिेदन

मर्हला, िालिार्लका अपांगता भएका व्र्क्ती िेष्ठ नागररक सम्िन्द्धी अन्द्तरार्रिर् महासर्न्द्ध तथा
र्वद्यमान काननू सम्िन्द्धी अर्भमर्ु खकरर्

जक्रयाकलाप संकेतः- २.७.२५.३५९

पररर्य
उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय

खर्ग जिर्गकः २२५२२

मजहला, बालबाजलका, अपाङ्र्ता भएका व्यजक्त र िेष्ठ नार्ररकहरुलाई प्रदान र्ररने
सेिा प्रािहलाई प्रभाकारी िनाउन र सम्िजन्त्ित सरोकारलाहरुको जनकायहरुको क्षमता
जिकास तथा काननू ी सर्ेतना अजभिृजद्धका लाजर् यो अजभमख
ू ीकरण कायगक्रम
संर्ालन र्नग लाजर्एको हो ।
जिद्यमान काननू ी व्यिस्था िारे मा िानकारी र्राउने
• सहभाजर्को क्षमता जिकास भएको हुनेछ
• जिद्यमान काननू को प्रभाकारी कायागन्त्ियन हुनेछ
सामाजिक जिकास मन्त्रालय

• सहभाजर् छनौट
सञ्र्ालन प्रकृ या
• अजभमख
ू ीकरण कायगक्रम सर्ं ालन
• प्रजतिेदन
सञ्र्ालन र्ने अिजि प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसक स्िीकृ त कायगयोिना बमोजिम
र अनमु ाजनत जमजत
बिेटबााँडफााँटः-बिेट
PLMBIS अनसु ार
रु लाखमा
प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड जनदेजिका
सन्त्दभग सामाग्री
२०७५ र कणागली प्रदेि सरकारको आ.ि.२०७९/०८० बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्िी
मापदण्ड ।
हाजिरी रे कडग र प्रजतिेदन
अनर्ु मन सर्ू क
१३.

िाल हेल्पलाइन सेवा सुदृढीकरर्

जक्रयाकलाप सक
ं े तः- २.७.२५.३६०
पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

जिजभन्त्न कारणले िोजखम अिस्थामा रहेका बालबाजलकालाई तत्काल उद्धार, अस्थायी
संरक्षण सेिा, मनोजिमिग सेिा, पनु स्थागपना र पाररिाररक पनु जमगलन लर्ायत आिश्यकीय
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उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय

सेिा प्रदान र्री बालबाजलकाको समस्यालाई सम्िोिनका लाजर् बाल हेल्पलाइन
(१०९८) सेिा सदृु ढीकरणका लाजर् यो कायगक्रम संर्ालन र्नग लाजर्एको हो ।
िोजखम अिस्थामा रहेका बालबाजलकाको आिश्यक सेिा तथा संरक्षणको प्रिन्त्ि र्नगु
• िोजखम तथा जििेर् सरं क्षणका आिश्यकता भएका बालबाजलकाको सरं क्षणको
सजु नश्चतता भएको हुनेछ ।
सामाजिक जिकास मन्त्रालय

• हेल्पलाइनबाट प्रस्ताि मार् र्ने,
• समन्त्िय बैठक र जनणगय
• सम्झौता,
सञ्र्ालन प्रकृ या
• सेिा सर्ं ालन,
• अनर्ु मन
• प्रजतिेदन
सञ्र्ालन र्ने अिजि प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसक स्िीकृ त कायगयोिना बमोजिम
र अनमु ाजनत जमजत
बिेटबााँडफााँटः-बिेट
PLMBIS अनसु ार
रु लाखमा
प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड जनदेजिका
सन्त्दभग सामाग्री
२०७५ र कणागली प्रदेि सरकारको आ.ि.२०७९/०८० बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्िी
मापदण्ड ।
बाल हेल्पलाइनको प्रजतिेदन र अनर्ु मन प्रजतिेदन
अनर्ु मन सर्ू क
१४.

िेष्ठनागररक सम्िन्द्धी अन्द्तरर्क्रर्ा कार्िक्रम

जक्रयाकलाप सक
ं े तः- २.७.२५.३६१

पररर्य
उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल

खर्ग जिर्गकः २२५२२

ज्येष्ठ नार्ररक भनेका ज्ञान जसप अनभु िले भररएका व्यजक्त हुन ।उनीहरु िीर् अन्त्तरजक्रया
र्री एक अकागमा अनभु ि आदान प्रदान र्ने, सरं क्ष कले ज्येष्ठ नार्ररक प्रजत र्ररने व्यिहार
र ज्येष्ठ नार्ररकको भजू मका प्रजत समिझु ाई र्नगक
ु ा साथै काननू ी व्यिस्था र सेिासजु ििा िारे
िानकारी र्राउन यो अन्त्तरजक्रया कायगक्रम संर्ालन र्नग लाजर्एको हो ।
ज्येष्ठ नार्ररकहरुको सम्मानपणू ग र सहि िीिन यापनमा सहयोर् पर्ु याउने
• ज्येष्ठ नार्ररक सम्न्त्िी काननू ी व्यिस्था र राज्यले प्रदान र्रे का सेिा सजु ििा िारे
िानकारी हुने
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• ज्येष्ठ नार्ररक र सरं क्षकका जबर्मा समबझु ाइ भएको हुनछ
े ।
• ज्येष्ठनार्ररक प्रजत सम्मान र्ने सस्ं कारको जिकास भएको हुनेछ ।
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय
सञ्र्ालन प्रकृ या
सञ्र्ालन र्ने
अिजि र
अनमु ाजनत जमजत
बिेटबााँडफााँटःबिेट रु लाखमा
सन्त्दभग सामाग्री
अनर्ु मन सर्ू क

सामाजिक जिकास मन्त्रालय
• सहभाजर् छनौट
• अजभमख
ू ीकरण कायगक्रम सर्ं ालन
• प्रजतिेदन
प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसक स्िीकृ त कायगयोिना बमोजिम

PLMBIS अनसु ार
प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड जनदेजिका
२०७५ र कणागली प्रदेि सरकारको आ.ि.२०७९/०८० बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्िी मापदण्ड
।
हाजिरी रे कडग र प्रजतिेदन

१५. िालर्ववाह र िालश्रम र्नवारर्का लार्ग प्रार्देर्िक रर्र्नर्त तर्ारी
जक्रयाकलाप संकेतः- २.७.२५.३६२

पररर्य
उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय
सञ्र्ालन प्रकृ या

खर्ग जिर्गकः २२५२२

बाल जििाह र बालश्रमलाइ न्त्यनू ीकरण र्नगका लाजर् प्रदेि सरकार तथा स्थानीय
सरकारलाई जिम्मेिार िनाउन काननू ी तथा नीजतर्त व्यिस्थाको आिश्यकता
पदगछ।त्यसैले बालजििाह र बालश्रम सम्िन्त्िी प्रादेजिक रणनीजत तयार र्नग यो कायगक्रम
संर्ालन र्नग लाजर्एको हो ।
बाल जििाह र बालश्रम जनिारणका प्रादेजिक रणजनजत तयार र्नगु ।
• बाल जििाह अन्त्त्य \ बालश्रम जनिारणका लाजर् प्रादेजिक रणनीजत तयार भएको
हुनेछ।
सामाजिक जिकास मन्त्रालय
• मस्यौदा सजमजत र्ठन (मस्यौदा सजमजत तपजसल बमोजिम हुनेछ ।)
सामाजिक जिकास मन्त्रालय महािाखा प्रमख
ु
संयोिक
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सामाजिक जिकास मन्त्रालय सामाजिक जिकास महािाखा अजिकृ त
सदस्य
सामाजिक जिकास मन्त्रालय काननु अजिकृ त
सदस्य
आन्त्तररक माजमला तथा काननु मन्त्रालय अजिकृ त प्रजतजनजि
सदस्य
आजथगक माजमला तथा योिना मन्त्रालय अजिकृ त प्रजतजनजि
सदस्य
राजष्प्िय बालअजिकार पररर्द समन्त्िय अजिकृ त
सदस्य
सामाजिक जिकास मन्त्रालय सामाजिक जिकास महािाखा अजिकृ त
सदस्य सजर्ि
मस्यौदा सजमजतको िैठकमा अन्त्य जिज्ञ लाइ समेत आमजन्त्रत र्नग सजकनेछ ।
• प्रारजम्भक मस्यौदा तयार
• सरोकारिाला जनकायहरुसाँर् सझु ाि संकलन तथा परामिग र्ोष्ठी
• सझु ाि समािेि र्री मस्यौदा जनमागण र प्रजतिेदन तयार
दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसक स्िीकृ त कायगयोिना बमोजिम

सञ्र्ालन र्ने
अिजि र अनमु ाजनत
जमजत
बिेटबााँडफााँटःPLMBIS अनसु ार
बिेट रु लाखमा
प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड जनदेजिका
सन्त्दभग सामाग्री
२०७५ र कणागली प्रदेि सरकारको आ.ि.२०७९/०८० बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्िी
मापदण्ड ।
मस्यौदा र प्रजतिेदन
अनर्ु मन सर्ू क
१६. र्ौर्नक तथा लैंर्गक अल्पसंख्र्कको अर्धकार सम्िन्द्धी अर्भमुर्खकरर्
जक्रयाकलाप सक
ं े तः- २.७.२५.३६३

पररर्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

स्िाभाजिक माजनआएको भन्त्दा पृथक् यौजनक र लैंजर्क प्रिृजत्तको कारक तत्त्ि िैजिक
भए पजन यसप्रजतको दृजष्टकोण भने समािजसजिगत मल्ू यमा आिाररत रहेको छ। समािले
यौजनक अल्पसंतयकहरुको पजहर्ान र अजस्तत्िलाई सामाजिक स्िीकायगता जदइसके को
छै न । घरपररिार, छरजछमेक, जिद्यालय, सािगिजनक सेिाप्रदायक जनकाय, कायगस्थल
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लर्ायतमा भेदभाि र सकस बेहोनगपु रररहेको अिस्था छ।यौजनक तथा लैंजर्क
अल्पसंतयकहरुलाइ समािमा पजहर्ान र अजस्तत्िलाइ सामाजिक स्िीकायगता प्रदान
र्नग साथै समािमा सम्मान र मयागदापिु क
ग जििनयापनमा सहिता प्रदान र्ने साथै
यौजनक तथा लैंजर्क अल्पसंतयक समदु ायले भोग्दै आएको समस्या सम्बोिनका लाजर्
यो कायगक्रम संर्ालन र्नग लाजर्एको हो ।

उद्देश्य

• समािमा लैंजर्क तथा यौजनक अल्पसंतयकहरुको पजहर्ान र अजस्तत्िलाई
सामाजिक स्िीकायगता प्रदान र्ने िातािरण तयार र्नगु ।
• यौजनक तथा लैंजर्क अल्पसंतयक समदु ायले भोग्दै आएको समस्या समािानका
लाजर् पहल र्नगु ।

अपेजक्षत प्रजतफल

यौजनक तथा लैंजर्क अल्पसंतयकहरुलाई समािले र्ने व्यिहारमा सकारात्मक
पररितगन भएको हुनेछ ।

कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय

सामाजिक जिकास मन्त्रालय

• सहभाजर् छनौट
सञ्र्ालन प्रकृ या
• अजभमख
ू ीकरण कायगक्रम सर्ं ालन
• प्रजतिेदन
सञ्र्ालन र्ने अिजि प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसक स्िीकृ त कायगयोिना बमोजिम
र अनमु ाजनत जमजत
बिेटबााँडफााँटः-बिेट
PLMBIS अनसु ार
रु लाखमा
प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड जनदेजिका
सन्त्दभग सामाग्री
२०७५ र कणागली प्रदेि सरकारको आ.ि.२०७९/०८० बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्िी
मापदण्ड ।
हाजिरी रे कडग र प्रजतिेदन
अनर्ु मन सर्ू क
१७.

अपांगता भएका ब्र्र्क्तहरुको लार्ग र्िर्वकोपाििन सम्िन्द्धी अर्भमर्ु खकरर्
जक्रयाकलाप सक
खर्ग जिर्गकः २२५२२
ं े तः- २.७.८.१९
पररर्य

अपाङ्र्ता भएका व्यजक्तहरुलाई जिजिकोपािगन सम्बजन्त्ि क्षमता जिकास कायगक्रम
सञ्र्ालन र्री रोिर्ारीमा आिद्ध हुन सहयोर् पयु ागउन यो कायगक्रम सञ्र्ालन र्नग
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उद्देश्य

अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय

लाजर्एको हो ।
• अपाङ्र्ता भएका व्यजक्तहरुलाई क्षमता जिकासका कायगक्रम माफग त सिक्त र्राउने
।
अपांर्ता भएका ब्यजक्तहरुको आत्मजनभगरता बढेको हुनेछ ।
अपांर्ता भएका ब्यजक्तहरुले र्नग सक्ने जसपका क्षेरहरु पजहर्ान भएको हुनेछ।
सामाजिक जिकास मन्त्रालय

• सहभाजर् छनौट
सञ्र्ालन प्रकृ या
• अजभमख
ू ीकरण कायगक्रम सर्ं ालन
• प्रजतिेदन
सञ्र्ालन र्ने अिजि प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसक स्िीकृ त कायगयोिना बमोजिम
र अनमु ाजनत जमजत
बिेटबााँडफााँटः-बिेट
PLMBIS अनसु ार
रु लाखमा
प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड जनदेजिका
सन्त्दभग सामाग्री
२०७५ र कणागली प्रदेि सरकारको आ.ि.२०७९/०८० बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्िी
मापदण्ड ।
हाजिरी रे कडग र प्रजतिेदन
अनर्ु मन सर्ू क
१८. िालर्ववाह सम्िन्द्धी रार्रिर् रर्र्नर्त कार्ािन्द्वन गनिका लागी सहकार्ि (र्र्ु नसेफ)
जक्रयाकलाप संकेतः- २.७.२५.३६४

खर्ग जिर्गकः २२५२२

उद्देश्य

बालजििाह अन्त्त्यका लाजर् राजष्प्िय रणजनजत, २०७२ जनमागण भइ कायागन्त्ियनमा
रहेको छ। कणागली प्रदेिमा सो राजष्प्िय रणजनजतको कायागन्त्ियनको अिस्था बारे
सर्ु ना तथा िानकारी प्राजप्तका लाजर् सजमक्षा तथा रणजनजतको पणु ग कायागन्त्ियनका
लाजर् सरोकारिालासाँर् पैरिी अजभयानका लाजर् यो कायगक्रम सर्ं ालन र्नग
लाजर्एको हो ।
बालजििाह अन्त्त्यका लाजर् राजष्प्िय रणजनजत, २०७२ को कायागन्त्ियनको अिस्था
सजमक्षा र्नगु ।

अपेजक्षत प्रजतफल

बालजििाह अन्त्त्यका लाजर् राजष्प्िय रणजनजत, कायागन्त्ियनमा सरोकारिाला जिर्

पररर्य
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सहकायगमा अजभबृजद्ध भै बालजििाह हुने दरमा कजम आएको हुनेछ ।
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय

सञ्र्ालन प्रकृ या

सञ्र्ालन र्ने अिजि र
अनमु ाजनत जमजत
बिेटबााँडफााँटः-बिेट रु
लाखमा
सन्त्दभग सामाग्री
अनर्ु मन सर्ू क

सामाजिक जिकास मन्त्रालय
•
•
•
•

सरोकारिाला जनकाय साँर् समन्त्िय
सर्ु क सजहतको र्ेक जलस्ट तयारी
सरोकारिाला जनकाय बाट सर्ु ना सक
ं लन
सरोकारिाला माझ राजष्प्िय रणजनजतको कायागन्त्ियनको अिस्था बारे सजमक्षा तथा
अन्त्तरजक्रया सर्ं ालन
• प्रजतिेदन
प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसक स्िीकृ त कायगयोिना बमोजिम

PLMBIS अनसु ार
प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड
जनदेजिका २०७५ र कणागली प्रदेि सरकारको आ.ि.२०७९/०८० बिेट तथा खर्ग
सम्बन्त्िी मापदण्ड ।
सर्ु क सजहतको र्ेक जलस्ट, उपजस्थजत हाजिरी, प्रजतिेदन

१९. रार्रिर् िालसरं िर् सूचना प्रर्ाली र िाल अर्धकार अनुगमन प्रर्ालीको कार्ािन्द्वर्न (र्र्ु नसेफ)
जक्रयाकलाप संकेतः- २.७.२५.३६५

पररर्य

उद्देश्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

बालसरं क्षण सम्िन्त्िी एजककृ त सर्ू ना संकलन तथा बाल संरक्षण घटना
व्यिस्थापन कायगलाई व्यिजस्थत र्नग स्थानीय तहका मजहला तथा बालबाजलका
िाखामा कायगरत कमगर्ारी, बाल कल्याण अजिकारी र अन्त्य सम्िद्ध सरोकारिाला
जनकायहरुको क्षमता जिकासका लाजर् राजष्प्िय बालसरं क्षण सर्ू ना प्रणाली र बाल
अजिकार अनर्ु मन प्रणालीको कायागन्त्ियनका लाजर् यो कायगक्रम सर्ं ालन र्नग
लाजर्एको हो ।
बालसंरक्षण घटना व्यिस्थापन र सर्ू ना व्यिस्थापन सम्िन्त्िी क्षमता अजभिृजद्ध
र्ने ।
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अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय

सञ्र्ालन प्रकृ या

सञ्र्ालन र्ने अिजि र
अनमु ाजनत जमजत
बिेटबााँडफााँटः-बिेट रु
लाखमा
सन्त्दभग सामाग्री
अनर्ु मन सर्ू क
२०.

• बाल सरं क्षण सम्िन्त्िी सर्ू ना व्यिस्थापनका ज्ञान सीप हााँजसल र्री
अजभलेख व्यिजस्थत भएको हुनेछ ।
सामाजिक जिकास मन्त्रालय
राजष्प्िय बालअजिकार पररर्द साँर् समन्त्िय
सहभार्ी छनौट
तालीम संर्ालन
प्रजतिेदन
प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसक स्िीकृ त कायगयोिना बमोजिम

PLMBIS अनसु ार
प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड
जनदेजिका २०७५ र कणागली प्रदेि सरकारको आ.ि.२०७९/०८० बिेट तथा खर्ग
सम्बन्त्िी मापदण्ड ।
उपजस्थजत हाजिरी, प्रजतिेदन

रुपान्द्तरर् कार्िक्रमको प्रर्देि स्तरीर् सर्मिा तथा पुनताििगी कार्िक्रम \ र्किोर र्किोरीका
लार्ग रुपान्द्तरर् कार्िक्रम

जक्रयाकलाप संकेतः- २.७.२५.३६६ \ २.७.२५.१८९

पररर्य

उद्देश्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२

जकिोरजकिोरीहरुको समग्र जिकासका लाजर् उनीहरुको अजिकारको संरक्षण र
सम्बद्धगन र्नग स्िस्थ र सरु जक्षत िातािरण, जिक्षा, िीजिकोपािगन तथा आजथगक
सिजक्तकरण, नार्ररक संलग्नता, लैङ्जर्क समानता. समािेिीकरण िस्ता
सिालहरुको सम्िोिन र्नगक
ु ा साथै ज्ञान, सीप अजभिृजद्ध र्नग साथै जिल्लामा
संर्ाजलत रुपान्त्तरण कायगक्रमको सजमक्षा र्नग कायगक्रम सर्ं ालन र्नग लाजर्एको छ ।
• जकिोर जकिोरीहरुको समग्र जिकासमा सहयोर् पयु ागउनु ।
• सहिकतागको क्षमता अजभबृजद्ध र्नगु ।
• जिल्लामा संर्ाजलत रुपान्त्तरण कायगक्रममा रहेका सिल पक्ष र सिु ार र्नगु पने
पक्ष िानकारी ।
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अपेजक्षत प्रजतफल

कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय

• जिल्लामा रहेका रुपान्त्तरण कायगक्रम सहिकतागको क्षमता जिकास भएको
हुनेछ ।
• बालबाजलकाहरुको जकिोरी जिक्षा माफग त िीिन उपयोर् ज्ञान सीपको
जिकास भएको हुनेछ ।
• कायगक्रम सर्ं ालनमा सहिता हुनेछ ।
सामाजिक जिकास मन्त्रालय सामाजिक जिकास कायागलय मर्ु ु र हुम्ला

• जििालय तथा सहभाजर् पजहर्ान
• रुपान्त्तरण कायगक्रम सर्ं ालन
सञ्र्ालन प्रकृ या
• रुपान्त्तरण सजमक्षा तथा पनु तागिजर् ताजलम सर्ं ालन (सामाजिक जिकास
मन्त्रालय)
• कायगक्रम अनर्ु मन
• प्रजतिेदन
सञ्र्ालन र्ने अिजि र पजहलो, दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसक
अनमु ाजनत जमजत
बिेटबााँडफााँटः-बिेट रु
• PLMBIS अनसु ार
लाखमा
प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग जनदेजिका २०७५
सन्त्दभग सामाग्री
र कणागली प्रदेि सरकारको आ.ि.२०७९/०८० बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्िी मापदण्ड,
रुपान्त्तरण सहिकताग ताजलम पजु स्तका ।
अनर्ु मन सर्ू क
उपजस्थजत हाजिरी , प्रजतिेदन
२१.

राउटे लगार्त लोपोन्द्मुख तथा र्समान्द्तकृत समुर्दार्को लार्ग आर् आििन कार्िक्रम

जक्रयाकलाप सक
ं े तः- २.७.१२.१२
पररर्य
उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल

खर्ग जिर्गकः २२५२२

कणागली प्रदेिमा बसोबास र्ने राउटे लर्ायत लोपोन्त्मख
ु तथा सीमान्त्तकृ त समदु ायको
लाजर् िीजिकोपािगन तथा आयआिगन कायगक्रम सञ्र्ालन र्री िीिनस्तरमा सिु ार र्नग
यो कायगक्रम सर्ं ालन र्नग लाजर्एको हो ।
िीजिकोपािगन तथा आयआिगन कायगक्रम माफग त िीिनस्तरमा सिु ार र्ने।
सामाजिक सास्ं कृ जतक तथा आजथगक अिस्थामा रुपान्त्तरण र्ने ।
सामाजिक सांस्कृ जतक तथा आजथगक अिस्थामा रुपान्त्तरण भएको हुनेछ।
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कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय

सामाजिक जिकास मन्त्रालय

• राउटे लर्ायत लोपोन्त्मख
ु तथा जसमान्त्तकृ त समदु ायको लाजर् आय आिगन
कायगक्रम २०७८ कायगजिजि जनमागण ।
• िादी समदु ायको उत्थान र जिकासका लार्ी प्रजतिेदन तयार र्ने कायगका लार्ी
र्जठत कायगदलको िैठक संर्ालन, सो प्रजतिेदन लेखन तथा प्रजतिेदन
सञ्र्ालन प्रकृ या
तयारीका लार्ी र्ररने अन्त्तरजक्रया कायगक्रम संर्ालन।
• राउटे लर्ायत लोपोन्त्मख
ु तथा जसमान्त्तकृ त समदु ायको लाजर् आय आिगन
कायगक्रम कायगजिजि जनमागण पश्चात सोही कायगजिजि अनसु ार कायगक्रम संर्ालन
र्ररने ।
सञ्र्ालन र्ने अिजि पजहलो, दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसक
र अनमु ाजनत जमजत
बिेटबााँडफााँटः-बिेट PLMBIS अनसु ार
रु लाखमा
प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग जनदेजिका २०७५ र
सन्त्दभग सामाग्री
कणागली प्रदेि सरकारको आ.ि.२०७९/०८० बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्िी मापदण्ड
अनर्ु मन सर्ू क
२२.

प्रर्देि स्तरीर् सामार्िक सरु िाको अवसर र चुनौर्त िारे कार्ििाला गोष्ठी साथै िैंकखाता
छोरीको सरु िा िीवन भरीको कार्िक्रमको मल्ू र्ांकन प्रर्तवेर्दन प्रस्तर्ु त र छलफल

जक्रयाकलाप संकेतः- २.७.२५.३६७

पररर्य

उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय

खर्ग जिर्गकः २२५२२

जतनै तहका सरकार बाट जिजभन्त्न जकजसमका सामाजिक सरु क्षा कायगक्रम संर्ालनमा
रहेको छ । जत कायगक्रम संर्ालनका क्रममा आएका समस्या र र्नु ौजतलाइ सहिरुपमा
समािान र्नगका लार्ी साथै यस सामाजिक सरु क्षालाइ र्नु ौजतका रुपमा मार नभएर
एक अिसरका रुपमा ग्रहण र्नगकालाजर् सरोकारिालालाइ आफ्नो भजु मकामा
प्रजतबद्ध र्राउनका साथै बैंक खाता छोरीको सरु क्षा िीिनभरीको कायगक्रमको
मल्ु यांकन प्रजतिेदन कायगिाला र्ोष्ठी कायगक्रम संर्ालन र्नग लाजर्एको हो ।
सामाजिक सरु क्षा कायगक्रमलाइ अझ बढी प्रभािकारी र्राउनु
बैंक खाता छोरीको सरु क्षा िीिनभरीको कायगक्रमको सिल पक्ष तथा सिु ार र्नगपु ने
पक्षमा मल्ु याक
ं न र्नगु
कायगक्रममा देजखएका समस्या समािान भएको हुनेछ ।
सामाजिक जिकास मन्त्रालय,
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सञ्र्ालन प्रकृ या
सञ्र्ालन र्ने अिजि र
अनमु ाजनत जमजत
बिेटबााँडफााँटः-बिेट रु
लाखमा
सन्त्दभग सामाग्री
अनर्ु मन सर्ू क
२३.

• कायगक्रमका सहभार्ी छनौट
• र्ोष्ठी सर्ं ालन
• प्रजतिेदन
प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसक स्िीकृ त कायगयोिना बमोजिम
PLMBIS अनसु ार
प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड जनदेजिका
२०७५ र कणागली प्रदेि सरकारको आ.ि.२०७९/०८० बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्िी
मापदण्ड ।
कायगक्रम उपजस्थजत जििरण, कायगक्रम प्रजतबेदन

िैंक खाता छोरीको सुरिा िीवन भरीको कार्िक्रमको सुदृढीकरर्को लार्ग तर्ार पाररएको
सफ्टवेर्रको िारेमा सम्िर्न्द्धत पार्लका तथा प्रर्देिका कमिचारीहरुका लार्ग अर्भमुखीकरर् \
िैंक खाता छोरीको सुरिा िीवन भरीको कार्िक्रमको कार्िक्रमको अर्भलेर्खकरर् तथा
प्रर्तवेर्दन र्वषर्क र्िल्ला स्तरीर् अर्भमुर्खकरर्

जक्रयाकलाप संकेतः- २.७.२५.३६८\ २.६.६.२०

पररर्य

उद्देश्य

खर्ग जिर्गकः २२५२२, २२५१२

बैंकखाता छोरीको सरु क्षा जििन भरीको कायगक्रमको अजभलेखलाई प्रभािकारी र
व्यबजस्थत बनाउन,साथै प्रर्ती प्रजतिेदन मा सहिता ल्याउन,सरोकारिाला जनकायलाई
अपनत्ि ग्रहण तथा जिम्मेिार बनाउन, तथा जिश्वसनीय बनाउनका लाजर् यो कायगक्रम
सञ्र्ालन र्ररनेछ।
बैंकखाता छोरीको सरु क्षा जििन भररको कायगक्रम अजभलेख र प्रजतिेदन प्रणालीलाई
सहि सरल र जिश्वसजनय बनाउने ।
बैंकखाता छोरीको सरु क्षा जििन भररको कायगक्रमको सफ्टियरलाई पाजलकास्तरमा
सरुु िात र्दे प्रादेजिक प्राणालीमा अजभलेख व्यबस्थापन र्ने ।

अपेजक्षत प्रजतफल

अजभलेख प्रणाली व्यिजस्थत र कायगक्रममा देजखएका समस्या समािान भएको हुनेछ ।

कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय

सामाजिक जिकास मन्त्रालय, जिक्षा जिकास जनदेिनालय, सामाजिक जिकास
कायागलयहरु सल्यान, हुम्ला र दैलेख
• िैंक खाता छोरीको सरु क्षा िीिन भरीको कायगक्रम हेने कमगर्ारी छनौट
• अजभमजू खकरण कायगक्रम सर्ं ालन र्ने
• सामाजिक जिकास कायागलय र जिक्षा जिकास जनदेिनालयले जिल्ला जस्थत

सञ्र्ालन प्रकृ या
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स्थाजनय तहको अजभलेखलाई जिल्ला तथा प्रदेि सम्म पर्ु याउनका लाजर्
अजभमख
ु ीकरण कायगक्रम र्ने
• कायगक्रम भौजतक उपजस्थजत िा अनलाइन माफग त र्नग सजकने।
• साथै यस सम्बजन्त्ि सर्ू ना तथा सन्त्दि
े रे जडयोबाट प्रिारण समेत र्नग सजकनेछ।
सञ्र्ालन र्ने अिजि प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसक स्िीकृ त कायगयोिना बमोजिम
र अनमु ाजनत जमजत
बिेटबााँडफााँटः-बिेट
PLMBIS अनसु ार
रु लाखमा
प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड जनदेजिका
सन्त्दभग सामाग्री
२०७५ र कणागली प्रदेि सरकारको आ.ि.२०७९/०८० बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्िी
मापदण्ड ।
अनर्ु मन सर्ू क
कायगक्रम उपजस्थजत जििरण, कायगक्रम प्रजतबेदन
२४.

िैंक खाता छोरीको सुरिा िीवन भरीको सञ्चालन र्नर्देर्िकाको पररमाििन तथा सम्प्रेषर्

जक्रयाकलाप संकेतः- २.७.२५.३६९

पररर्य

उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय

खर्ग जिर्गकः २२५२२

बैंकखाता छोरीको सरु क्षा जििन भरीको कायगक्रम व्यिजस्थत तथा प्रभाकारी िनाउन
जनदेजिका/कायगजिजिका के ही व्यिस्थाहरुलाई सि
ं ोिन र्री यस कायगक्रममा पहुर्ाँ
अजभिृजद्ध र्नगक
ु ा साथै कायगक्रम सर्ं ालनमा देजखएका समस्या समािान र्नग
जनदेजिकाको पररमािगन र्नग आिश्यक भएकोले यो कायगक्रम संर्ालन र्ररएको हो ।
बैक खाता छोरीको सरु क्षा िीिन भरीको कायगक्रममको कायगजिजिको संिोिन र्ने
संिोिन कायगजिजि अनसु ार कायग र्नग स्थानीयतहलाई सर्ू ना सम्प्रेर्ण र सहयोर् र्ने
• कायगजिजि संिोिन भइ छोरीहरुको सेिामा पहुर्ाँ िृजद्ध भएको हुनेछ
• अजभलेख व्यिजस्थत भएको हुनेछ
सामाजिक जिकास मन्त्रालय

• सम्िजन्त्ित मन्त्रालयहरुका प्रजतजनजि सजहत समन्त्िय बैठक
• कायगदल र्ठन
सञ्र्ालन प्रकृ या
• कायगजिजि सि
ं ोिनको मस्यौदा तयार
• प्रदेि मजन्त्रपररर्दबाट स्िीकृ तका लाजर् प्रस्ताि पेि
सञ्र्ालन र्ने अिजि र प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसक स्िीकृ त कायगयोिना बमोजिम
अनमु ाजनत जमजत
बिेटबााँडफााँटः-बिेट रु PLMBIS अनसु ार
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लाखमा
सन्त्दभग सामाग्री
अनर्ु मन सर्ू क
२५.

प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड जनदेजिका
२०७५ र कणागली प्रदेि सरकारको आ.ि.२०७९/०८० बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्िी
मापदण्ड ।
िैठकको उपजस्थजत, कायगजिजिको मस्यौदा जनमागण र प्रजतिेदन

िैंक खाता छोरीको सुरिा िीवन भरीको कार्िक्रमको िारेमा पार्लका तथा प्रर्देिका
पर्दार्धकारीहरुसँगको छलफल तथा सम्िार्द कार्िक्रम

जक्रयाकलाप सक
ं े तः- २.७.२५.३७०

पररर्य

उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय

खर्ग जिर्गकः २२५२२

बैंकखाता छोरीको सरु क्षा जििन भरीको कायगक्रम प्रभािकारी र व्यबजस्थत
बनाउन,सरोकारिाला जनकायलाई अपनत्ि ग्रहण तथा जिम्मेिार बनाउन, साथै यो
कायगक्रम सर्ं ालनका क्रममा भए र्रे का कायग प्रर्जत, समस्या, समस्या समािानका
लाजर् र्ररएका प्रयास, समन्त्िय र सहजिकरणका जिर्यमा अनभु ि आदान प्रदान र्नग
यो कायगक्रम सञ्र्ालन र्ररनेछ ।
बैंकखाता छोरीको सरु क्षा जििन भररको कायगक्रम थप प्रभािकारी बनाउनु ।
बैंकखाता छोरीको सरु क्षा जििन भरीको कायगक्रम थप प्रभािकारी र व्यबजस्थत बनाउन
सरोकारिाला जनकायले अपनत्ि ग्रहण र्नगु साथै जिम्मेिार हुनेछन ।
सामाजिक जिकास मन्त्रालय,

• सहभार्ी पजहर्ान
सञ्र्ालन प्रकृ या
• कायगक्रम संर्ालन र्ने
• प्रजतिेदन
सञ्र्ालन र्ने अिजि र प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसक स्िीकृ त कायगयोिना बमोजिम
अनमु ाजनत जमजत
बिेटबााँडफााँटः-बिेट रु
PLMBIS अनसु ार
लाखमा
प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड जनदेजिका
सन्त्दभग सामाग्री
२०७५ र कणागली प्रदेि सरकारको आ.ि.२०७९/०८० बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्िी
मापदण्ड ।
अनर्ु मन सर्ू क
कायगक्रम उपजस्थजत जििरण, कायगक्रम प्रजतबेदन
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२६.

स्थानीर् तहमा कार्िरत मर्हला िालिार्लका िाखाका कमिचारीहरुमाझ अन्द्तरर्क्रर्ात्मक
तािगी तथा िमतार्वकास कार्िक्रम

कृ याकलाप संकेतः २.६.४.३९

पररर्य

उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय

सञ्र्ालन प्रकृ या

खर्ग जिर्गकः २२५१२

मजहला बालबाजलका अपाङ्र्ता ज्येष्ठ नार्ररक तथा यौजनक अल्पसंतयक सम्बजन्त्ि
जिजिि जिर्यमा सरोकार राखी कायग र्ने स्थानीय मजहला बालबाजलका िाखा/
उपिाखा/ ईकाईहरुमा कायगरत कमगर्ारीहरुलाई समग्र जिल्लाका स्थानीय तहका काम
कायगिाही तथा साझा बझु ाई एंि क्षमता जिकास र तािर्ीका लाजर् अन्त्तजकग या
कायगक्रम र्नग आिश्यक भएको हुदााँ यो कायगक्रम सञ्र्ालन र्नग लाजर्एको हो ।
सबै स्थानीय तहका मजहला बालबाजलका िाखाका कमगर्ारीको साझा बझु ाई र्राउने
कमगर्ारीहरुको क्षमता जिकास तथा तािर्ी प्रदान र्ने
कायगसम्पादनमा र्स्ु तता आएको हुनेछ ।
जिक्षा जिकास जनदेिनालय, सामाजिक जिकास कायागलय सल्यान र हुम्ला
•
•
•
•

कायगयोिना जनमागण
स्थानीय तहमा परार्ार
कायगक्रम सञ्र्ालन Physical/Virtual माध्यमबाट
कायगक्षेरका अनभु ि आदानप्रदान (साझा समस्या, सझु ाि आजद), तनाि
व्यिस्थापन, मनोसामाजिक परामिग, मोजटभेसनल कक्षा, उद्घोर्ण कला
जिकास, नेतत्ृ ि/व्यजक्तत्ि जिकास, सर्ू ना प्रजिजिको प्राजिजिक ज्ञान, सेिाग्राही
लाई र्णु स्तरीय सेिा प्रिाहका तौर तररका लर्ाएतका अन्त्य जिर्यबस्तबु ाट
कक्षा संर्ालन र्नग सजकने

सञ्र्ालन र्ने अिजि
पजहलो र्ौमाजसक
र अनमु ाजनत जमजत
बिेट बााँडफााँट
PLMBIS अनसु ार
प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड जनदेजिका
सन्त्दभग सामाग्री
२०७५ र कणागली प्रदेि सरकारको आ.ि.२०७९/०८० बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्िी
मापदण्ड ।
अनर्ु मन सर्ू क
कायगयोिना, कायग सम्पन्त्न प्रजतिेदन
२७.

लैंर्गक समानता तथा सामार्िक समावेिीकरर् सम्िन्द्धी सरोकारवालामाझ अर्भमुखीकरर्
कार्िक्रम
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कृ याकलाप सक
ं े तः२.६.४.४०

पररर्य

उद्देश्य

अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय

खर्ग जिर्गकः २२५१२

लैंजर्क समानता तथा सामाजिक समािेजिकरणको माध्यमबाट समािमा रहेका मजहला
परुु र् बालबाजलका अपाङ्र्ता ज्येष्ठ नार्ररक लैंजर्क अल्पसंतयक आजदिासी िनिाजत
जसमान्त्तकृ त समदु ाय आजदको जििेर् आिश्यकता बमोजिम राज्यले उजर्त सम्बोिन
र्री सेिा प्रिाह र्नगपु ने जनजतर्त व्यिस्थालाई सरोकारिालालाई महसि
ु ीकरण
र्राउनका लाजर् यो अजभमख
ु ीकरण कायगक्रम सञ्र्ालन र्नग लाजर्एको हो ।
राज्यले प्रदान र्ने सेिा सजु ििा/लाभ तथा अिसरमा सामाजिक समािेिीकरणको मल्ु य
मान्त्यतालाई व्यिहारीकरुपमा स्थाजपत र्ने।
लै.स.सा.स. परीक्षण र्ने पररपाटीको व्यिस्था भएको हुनेछ ।
सािगिजनक सेिामा लैंजर्क सिं ेदनिील आिश्यकताको सम्िोिन भएको हुनेछ । िस्तै
स्तनपान कक्ष अपाङ्र्तामैरी िौर्ालय आजद
जिक्षा जिकास जनदेिनालय र सामाजिक जिकास कायागलयहरु िम्ु ला र कालीकोट
•
•
•
•
•

सहभार्ी छनौट,
परार्ार,
Physical/ Virtual माध्यमबाट अजभमख
ु ीकरण कायगक्रम सञ्र्ालन िा
अिलोकन तथा अनर्ु मनका लाजर् सर्ु क तथा फाराम जनमागण,
सािगिजनक सेिा प्रदायक जनकाय/संघ संस्थामा/ जिद्यालय लै.स.सा.स.
सञ्र्ालन प्रकृ या
कायागन्त्ियनको अिस्था अनर्ु मन,
• जलङ्र्, लैङ्जर्कता, लैङ्जर्क सब्दािली/लैङ्जर्क भजु मका, लैङ्जर्क भजु मका
पररितगन, लैङ्जर्क सम्बेदनजिलता, लैङ्जर्कतामा आिाररत जहसं ा, लैङ्जर्क
समानता तथा समता, सामाजिक समािेजिकरण इत्याजद जिर्यबस्तबु ाट कक्षा
संर्ालन र्नग सजकने
• प्रजतबेदन ।
सञ्र्ालन र्ने अिजि पजहलो र्ौमाजसक
र अनमु ाजनत जमजत
बिेट बााँडफााँट
PLMBIS अनसु ार
प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड जनदेजिका
सन्त्दभग सामाग्री
२०७५ र कणागली प्रदेि सरकारको आ.ि.आ.ि. २०७९/०८०बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्िी
मापदण्ड ।
अनर्ु मन सर्ू क
प्रजतिेदन
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२८. मर्हला उद्यमर्िलता सम्िन्द्धी िमता र्वकास तार्लम
कृ याकलाप सक
खर्ग जिर्गकः २२५१२
ं े तः२.६.४.४१

पररर्य

उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय

सञ्र्ालन प्रकृ या

सञ्र्ालन र्ने अिजि र
अनमु ाजनत जमजत
बिेबााँडफााँट
सन्त्दभग सामाग्री
अनर्ु मन सर्ू क

मजहला सिजक्तकरणका लाजर् आजथगक रुपले आत्मजनभगर बनाउन जिजभन्त्न उद्यमजिल
तथा उद्यमउन्त्मख
ु मजहलाका लाजर् जिजिि जिर्यमा क्षमता जिकास र्री उद्यमजिलता
सम्बजन्त्ि ज्ञान सीप िारणामा अजभिृजद्ध र्राई सक्षम उद्यमी बन्त्न उत्प्रेररत र्राउनका
लाजर् यो कायगक्रम सञ्र्ालन र्नग लाजर्एको हो ।
मजहला उद्यमी तथा उद्यमउन्त्मख
ु मजहलाका लाजर् उद्यमजिलता सम्बजन्त्ि जिजिि
जिर्यमा सीप तथा क्षमता जिकास र्ने ।
आजथगक रुपमा सिक्त भएका हुनेछन् ।
व्यिसाय/ उद्यम सञ्र्ालनमा जनरन्त्तरता भएको हुनेछ ।
मजहलाहरु रोिर्ारीमा संलग्न भएका हुनेछन् ।
जिक्षा जिकास जनदेिनालय र सामाजिक जिकास कायागलय सल्यान ,िािरकोट,
दैलेख र िम्ु ला
• कायगयोिना जनमागण
• स्थानीय तहमा सहभार्ीताका लाजर् परार्ार
• कायगक्रम/ताजलम सञ्र्ालन
• आिश्यक परे को खण्डमा ताजलम सञ्र्ालन र्ने ताजलम के न्त्र/संस्थासाँर्को
सहकायगमा जसिै कायगक्रम सञ्र्ालन र्नग समेत सजकनेछ ।
• कायगयोिना अनसु ार व्यिसाजयक सभ्भाव्यता भएको सीप जिकासका लाजर्
सीप जिकास ताजलम समेत सञ्र्ालन र्नग सजकनेछ ।
• जिर्यिस्तहु रुः व्यिसाजयक योिना जनमागण, बिारीकरण, प्रस्ताि लेखन,
व्यिसाजयक प्रबन्त्िीकरण, उद्यम के जकन कसरी, उद्यमजिलता, मजहला
उद्यमीका अिसर समस्या तथा र्नु ौती, जलर्ं लैंजर्कता लैंजर्क जहसं ाले
मजहला उद्यमजिलतामा पारेको प्रभािहरु, आजद
पजहलो दोस्रो र्ौमाजसक
PLMBISअनसु ार
प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड
जनदेजिका २०७५ र कणागली प्रदेि सरकारको आ.ि.आ.ि. २०७९/०८० बिेट तथा
खर्ग सम्बन्त्िी मापदण्ड ।
बैठकको जनणगय, भरपाई र प्रजतिेदन
146

२८.

समर्दु ार्मा आधाररत िाल संरिर् प्रर्ाली अन्द्तगित स्थानीर् तहका आमािुिा र्वर्हन (मृत्र्ु
भएको, िेखवर, सम्पकि र्वर्हन, अर्त अिक्त अपांगता भएको, मानर्सक सन्द्तुलन गुमाएको
लगार्त िालिार्लका सम्िन्द्धी ऐन, २०७५ िमोर्िम िोर्खममा रहेका) िालिार्लकाका लार्ग
संरिक िीर्वकोपाििन तथा िाल संरिर् कार्िक्रम(राहत तथा पुनस्थािपना /िर्तपूर्ति कार्िक्रम)
कृ याकलाप संकेतः२.७.१२.७
खर्ग जिर्गकः २२५२२

पररर्य

उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय+

सञ्र्ालन प्रकृ या

िोजखममा परे का बालबाजलकाले उजर्त सरं क्षकत्िको अभािमा बैकजल्पक हेरर्ाह िा
बालर्ृहमा स्थानान्त्तरण हुनपु ने िाध्यात्मक पररजस्थजतलाई जिस्थाजपत र्री आफ्नो
पररिार र समदु ायमा नै रही आफ्नो िीिन व्यजतत र्नग पाउने अजिकारको सजु नजश्चतता
र्नग आजथगक अिस्था कमिोर रहेका संरक्षकले त्यस्ता बालबाजलकाको उजर्त
पालनपोर्ण र्नग र बालबाजलकालाई मेरो पजन के ही छ भन्त्ने भािनाको जिकास र्राई
जहनताबोिबाट छुटकारा जदलाउन र राज्यको उपजस्थजत िनाउन अजभभािकसाँर् बस्नपु ने
बालबाजलकाका लाजर् बाल संरक्षण र अजभभािक/संरक्षक जिजिकोपािगन कायगक्रम
सञ्र्ालन र्नग लाजर्एको हो ।
बाल अजिकारको िर्ेनाग र्ने
समदु ायमा आिाररत बाल सरं क्षण प्रणालीको स्थापना र्ने ।
बालबाजलकाका अजिकार सजु नजश्चत भएको हुनेछ ।
सामाजिक सरु क्षा तथा सरं क्षणको मान्त्यता स्थाजपत भएको हुनेछ ।
सामाजिक जिकास कायागलय िािरकोट, िम्ु ला र दैलेख
• कायागलय प्रमख
ु को सयं ोिकत्िमा समन्त्िय सजमजतको बैठक,
• िोजखममा रहेका बालबाजलकामध्ये आजथगक अिस्था कमिोर भएकाको
जििरण जसफाररस र्री प्रेर्ण र्रीजदन स्थानीय तहलाई परार्ार र्ने,
• बालबाजलका/सरं क्षकलाई ३० हिार सम्मको रकमबाट १० हिारको
बालबाजलकालाई आिश्यक पने िस्तै िैजक्षक तथा सरसफाई सामग्री
जिद्यालय पोिाक, आजद र बााँकी रकम बालबाजलकाका संरक्षकले
बालबाजलकालाई पालनपोर्ण र्नग जिजिकोपािगन टेिाका लाजर् खर्ग र्ने र्री
आंकलन र्री प्राथजमकीकरण र्री बालबाजलका/संरक्षक छनौट र्ने,
• बालबाजलका /संरक्षक छनौट जनदेिक/कायागलय प्रमख
ु को संयोिकत्िको
सजमजतले नै र्नेछ,
• सजमजतको बैठक तथा सहयोर् रकम हस्तान्त्तरण तथा सोको अनर्ु मन कायगका
लाजर् आिश्यक पने बिेट व्यिस्थापन कायगक्रमबाट पजन र्नग सजकनेछ,
• स्थानीय तहको समन्त्ियमा रकम हस्तान्त्तरण,
147

• अनर्ु मन ।
सामाजिक जिकास कायागलय
सयं ोिक: प्रमख
ु सामाजिक जिकास कायागलय
सदस्य: प्रजतजनजि जिल्ला प्रिासन कायागलय
सदस्य: प्रिासन तथा योिना िाखा/फााँट सा जि का
सदस्य: कायागलय रहेको स्थानीय तहको मजहला बालबाजलका िाखाको
कमगर्ारी
सदस्य सजर्ि: सामाजिक जिकास िाखा
सञ्र्ालन र्ने अिजि पजहलो दोस्रो तेस्रो र्ौमाजसक
र अनमु ाजनत जमजत
बिेट बााँडफााँट
PLMBIS अनसु ार
प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड जनदेजिका
सन्त्दभग सामाग्री
२०७५ र कणागली प्रदेि सरकारको आ.ि.आ.ि. २०७७/०७८बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्िी
मापदण्ड ।
अनर्ु मन सर्ू क
बैठकको जनणगय, भरपाई, अजभलेख प्रजतिेदन

२९.

सामार्िक र्वकृर्त (छाउपडी, छुवाछुत, िालर्ववाह, मानव वेचर्वखन तथा ओसारपसार,
साईवर अपराध, लागू औषर्द रुव्र्िसन आर्र्द) न्द्र्ूर्नकरर्का लार्ग र्वर्भन्द्नखाले सचेतना तथा
सन्द्र्देिमल
ु ककार्िक्रम
कृ याकलाप संकेतः२.७.१२.८
खर्ग जिर्गकः २२५२२

पररर्य

उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय

समािमा जिद्यमान जिजभन्त्न सामाजिक जिकृ तीहरुले मानिीय िीिनलाई नकारात्मक
प्रभाि पारी सामाजिक सरु क्षा अमन र्ैन र सद्भािमा खलल पयु ागउने र्रे को हुदााँ यस्ता
हानीकारक अभ्यासहरु तथा जिकृ जतहरुलाई व्यिहाररक तथा काननु ी सर्ेतनाद्धारा
न्त्यजू नकरण र्नग आिश्यक र महत्िपणू ग भएकोले यो कायगक्रम र्नग लाजर्एको हो ।
सामाजिक जिकृ जतिन्त्य कायगहरु छाउपडी, छुिाछुत, बालजििाह, मानि िेर्जिखन
तथाओसारपसार, साईिर अपराि, लार्ू और्द रुव्यगसन आजद बारे सर्ेतना फै लाउने
सामाजिक सद्भािको जिकास भएको हुनेछ ।
सामाजिक जिकृ जतहरु न्त्यजू नकरण भएको हुनेछ ।
जिक्षा जिकास जनदेिनालय र सामाजिक जिकास कायागलय िम्ु ला
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सञ्र्ालन प्रकृ या

•
•
•
•

कायगयोिना जनमागण
जक्रयाकलाप छनौट
कायगक्रम सञ्र्ालन
कायगक्रम सञ्र्ालन अन्त्तजक्रगया/अजभमख
ु ीकरण/सडक
नाटक/रे जडयो/जटजभ/अनलाईन/बृतजर्र जनमागण र्री कायगक्रम पजन सञ्र्ालन
र्नग सजकने
• सामाजिक साझा सिालहरु सम्बजन्त्ि कायग र्ने सघं /सस्ं थासाँर्को सहकायगमा
कायगक्रम सञ्र्ालन र्नग समेत सजकनेछ ।
पजहलो दोस्रो तेस्रो र्ौमाजसक

सञ्र्ालन र्ने अिजि
र अनमु ाजनत जमजत
बिेट बााँडफााँट
PLMBIS अनसु ार
२०७५, प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड
सन्त्दभग सामाग्री
जनदेजिका २०७५
अनर्ु मन सर्ू क
कायगक्रम हािीरी बैठकको जनणगय, भरपाई, प्रजतिेदन
२९. अपाङ्गता भएका व्र्र्क्तहरुका लार्ग सीप/िमता र्वकास तार्लम
कृ याकलाप संकेतः२.७.१२.१०
खर्ग जिर्गकः २२५२२

पररर्य

उद्देश्य

जिजिि कारणले अपाङ्र्ता हुन पर्ु ेका व्यजक्तहरुलाई सीप/क्षमता जिकास कायगक्रम
सञ्र्ालन र्री रोिर्ारीमा आिद्ध हुन सक्षम बनाई स्िाबलम्बी आत्मजनभगर बनाउन र
अपाङ्र्ता भएका व्यजक्तहरुले सञ्र्ालन र्नग लार्ेको/र्रेको व्यिसायलाई
स्तरोन्त्ती/प्रिद्धगन र्नग आजथगक टेिा प्रदान र्नग यो कायगक्रम सञ्र्ालन र्नग लाजर्एको हो ।
• अपाङ्र्ता भएका व्यजक्तहरुलाई सीप/क्षमता जिकासका कायगक्रम माफग त सिक्त
र्राउने ।
• अपाङ्र्ता भएका व्यजक्तहरुले सञ्र्ालन र्नग लार्ेको/र्रेको व्यिसायलाई
आजथगक टेिा प्रदान र्री सिजक्तकरण र्ने ।
अपार्ं ता भएका ब्यजक्तहरुको आत्मजनभगरता बढेको हुनेछ
आजथगक सबलीकरण भएको हुनेछ

अपेजक्षत प्रजतफल

अपाङ्र्ता भएका व्यजक्तहरुले व्यिसाय स्थापना र्रे का हुनेछन् र व्यिसाय स्तरोन्त्नती
भएको हुनेछ
अपाङ्र्हरुमाजथ हुने जहसं ा कम भएको हुनेछ ।
149

कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय

सञ्र्ालन प्रकृ या

सामाजिक जिकास कायागलय दैलेख, िािरकोट, काजलकोट र िम्ु ला
•
•
•
•
•
•

अपाङ्र्ता सम्बजन्त्ि कायग र्ने सघं /सस्ं थाहरुसाँर् समन्त्िय र्ने ।
कायगक्रम सञ्र्ालनका लाजर् सीपको छनौट र्ने ।
कायगक्रम सञ्र्ालनका लाजर् सहभार्ी छनौट र्ने ।
कायगक्रम सञ्र्ालन र्ने
कायगक्रममा सहभार्ी कजम्तमा १० िना हुनु पने ।
ताजलम प्राप्त र्रे का सहभाजर्लाइ आजथगक टेिा प्रदान

सञ्र्ालन र्ने अिजि
प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसक स्िीकृ त कायगयोिना बमोजिम
र अनमु ाजनत जमजत
बिेट बााँडफााँट
PLMBIS अनसु ार
अपार्ं ता सम्बन्त्िी ऐन, सािगिजनक खरीद जनयमािली २०६४, प्रदेि सरकार आजथगक
सन्त्दभग सामाग्री
कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड जनदेजिका २०७५
अनर्ु मन सर्ू क
बैठकको जनणगय, कायगक्रम हाजिरी प्रजतिेदन, जितरण भरपाई ।
३०.

मानव सेवा प्रवद्धिन कार्िक्रम

कृ याकलाप संकेतः२.७.१२.१५

पररर्य

उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय

खर्ग जिर्गकः २२५२२

देिकै पजहलो सहयोर्ापेक्षी सडकमानिमक्त
ु प्रदेि कणागली प्रदेि हो । सहयोर्ापेक्षी,
संरक्षण जिजहन, बेसहारा, लर्ायत मनोरोर्ीहरुको उद्धार पालन पोर्ण हेरर्ाह उपर्ार
मनोपरामिग आजद कायगको व्यिस्थापन कणागली प्रदेि स्थानीयतह र मानि सेिा
आश्रमको सहकायगमा भइरहेको छ । मानिता प्रिद्धनका कायगहरुद्धारा असहाय बेसहारा
सडक उन्त्मख
ु मानिलाई पररिार तथा समदु ायस्तरमा सरु जक्षत र सरं जक्षत िातािरणमा
िीिन यापन र्नग र्राउन सकारात्मक उत्प्रेरणारुपी कायगक्रम र्नग र संरक्षणाजिजहन
सडकमानि व्यिस्थापनका लाजर् मािन सेिा आश्रममा प्रेर्ण र्नग सम्बजन्त्ित
सरोकारिालामाझ यो कायगक्रम संर्ालन र्नग लाजर्एको हो ।
कुनै पजन व्यजक्त िेसाहारा र संरक्षणजिजहन भइ सडकमा आउने िातािरणको अन्त्त्य र्नगु ।
बेसहारा,संरक्षण जिजहन भएर सडकमा आउनपु ने अबस्थामा कमी आएको हुनेछ।
जिक्षा जिकास जनदेिनालय
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सञ्र्ालन प्रकृ या

•
•
•
•
•
•
•

कायगयोिना जनमागण।
जक्रयाकलाप पजहर्ान ।
सहभाजर् पजहर्ान ।
कायगक्रम संर्ालन ।
र्ै स स तथा अ र्ै स स साँर्को सहकायग तथा समन्त्ियमा समेत र्नग सजकनेछ ।
कायगक्रम भौजतक उपजस्थजत िा अनलाइन माफग त समेत र्नग सजकनेछ।
प्रजतिेदन ।

सञ्र्ालन र्ने अिजि
प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसकस्िीकृ त कायगयोिना बमोजिम
र अनमु ाजनत जमजत
बिेट बााँडफााँटःPLMBIS अनसु ार
सािगिजनक खरीद जनयमािजल२०६४, प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५,
सन्त्दभग सामाग्री
प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड जनदेजिका २०७५
अनर्ु मन सर्ू क
सम्झौता पर, भक्त
ु ानी जििरण भौर्र
३१. मानव सेवा आश्रम, सुखेतकोलार्ग सञ्चालन सहर्ोग (राहत तथापुनस्थािपना /िर्तपूर्ति कार्िक्रम)
कृ याकलाप सक
ं े तः२.७.१२.१३

पररर्य

उद्देश्य

अपेजक्षत प्रजतफल

खर्ग जिर्गकः २२५२२

सहयोर्ापेक्षी सडक मानिमक्त
ु राष्प्ि जनमागणको लाजर् सेिारत कणागली प्रदेि सख
ु ेतमा
सञ्र्ाजलत मानि सेिा आश्रम सञ्र्ालन तथा व्यिस्थापनको लाजर् आजथगक सहयोर्
प्रदान र्री सरं क्षक जिजहन मानिहरुको दीर्ो व्यिस्थापन र्नग यो कायगक्रम सञ्र्ालन र्नग
लाजर्एको हो ।
सडक पेटी तथा सािगिजनक स्थलमा रात जिताउन बाध्य सहयोर्ापेक्षी सडक
मानिहरुलाई पालन पोर्ण हेरर्ाह उपर्ार मनोपरामिग पारीिाररक पनु जमगलन आजद
कायगको व्यिस्थापन र्ने
जिजिि कारणले सडक पेटी तथा सािगिजनक स्थलमा रात जिताउन बाध्य सहयोर्ापेक्षी
सडक मानिहरुलाई पालन पोर्ण हेरर्ाह उपर्ार मनोपरामिग पारीिाररक पनु जमगलन
आजद कायगको व्यिस्थापन भएको हुनेछ ।
सडक मानिमक्त
ु समदु ायको जनमागण भएको हुनेछ ।

कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय
सञ्र्ालन प्रकृ या

जिक्षा जिकास जनदेिनालय
• मानि सेिा आश्रमसाँर् प्रस्ताि मार् र्ने ।
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•
•
•
•
•

प्रस्तािका आिारमा दईु पक्षीय सम्झौता र्ने
सेिा सर्ं ालन,
रकम उपलब्ि र्राउने
अनर्ु मन ।
प्रजतिेदन

सञ्र्ालन र्ने अिजि
प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसकस्िीकृ त कायगयोिना बमोजिम
र अनमु ाजनत जमजत
बिेट बााँडफााँटःPLMBIS अनसु ार
सािगिजनक खरीद जनयमािली २०६४, प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५,
सन्त्दभग सामाग्री
प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड जनदेजिका २०७५
अनर्ु मन सर्ू क
सम्झौता पर, भक्त
ु ानी जििरण भौर्र
३२. प्रिान्द्ती वद्ध
ृ ाश्रम सख
ु ेत सन्द्चालन तथा व्र्वस्थापन सहर्ोग
कृ याकलाप संकेतः २.७.१२.११
खर्ग जिर्गकः २२५२२

पररर्य
उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय

सञ्र्ालन प्रकृ या

सञ्र्ालन र्ने अिजि र

सरं क्षण जिजहन, िेसहारा, पररत्यक्त अिस्थामा रहेका िेष्ठनार्रीकको उद्धार र्री
पालनपोर्ण, संरक्षण तथा आबासीय सेिा प्रदानका साथै पाररिाररक पनु जमगलन समेत
र्री सेिा प्रदान र्री रहेको यस आश्रम सञ्र्ालन तथा व्यिस्थापन र्नग यो सहयोर्
कायगक्रम तय र्रीएको हो ।
संरक्षक जिजहन ज्येष्ठनार्ररकलाई संरक्षण प्रदान र्री जििनयापनलाई सहि बनाउने।
संरक्षकजिजहन ज्येष्ठनार्ररकहरुले संरक्षण प्राप्त र्रे का हुनेछन।
जिक्षा जिकास जनदेिनालय
• प्रिान्त्ती िृद्धाश्रम साँर् प्रस्ताि मार् र्ने
• प्रस्तािका आिारमा दईु पक्षीय सम्झौता र्ने
• सेिा संर्ालन,
• रकम उपलब्ि र्राउने
• अनर्ु मन ।
• प्रजतिेदन
पजहलो, दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसक स्िीकृ त कायगयोिना बमोजिम
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अनमु ाजनत जमजत
बिेट बााँडफाटःसन्त्दभग सामाग्री
अनर्ु मन सर्ू क

PLMBIS अनसु ार
प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड जनदेजिका
२०७५ ।
बैठक जनणगय, दताग अजभलेख, प्रजतिेदन अजभलेख, लेखा प्रणाली

३३.

ज्र्ेष्ठ नागररकका लार्ग र्िल्ला र्र्दवा सेवाके न्द्र संचालन तथा व्र्वस्थापन/ िेष्ठ नागररक र्मलन
के न्द्र संचालन
जक्रयाकलाप संकेतः-२.७.२५.३२६/ २.७.२५.१९७
खर्ग जिर्गकः २२५२२
पररर्य
उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने

सञ्र्ालन प्रकृ या

ज्येष्ठ नार्रीकहरुको ज्ञान, जसप, अनभु ि आदान प्रदान, मनोरञ्िन तथा एक्लोपन हटाउने
र्री समय व्यजतत र्नग संर्ालनमा आएका जदिा सेिाके न्त्रहरुलाई जनयजमत रुपमा संर्ालन
तथा व्यिस्थापन र्नग यो कायगक्रम प्रस्ताि र्ररएको छ।
िेष्ठनार्रीकहरुको ज्ञान, सीप र अनभु ि आदान प्रदान तथा मनोरञ्िनप्रदान र्नगु ।
• िेष्ठनार्रीकको ज्ञान सीप अनभु ि एक आपसमा साटासाट भएको हुनेछ ।
• िेष्ठनार्ररकमा एक्लोपन तथा तनाि व्यिस्थापन भै आत्मजिश्वास बढेको हुनेछ ।
जिक्षा जिकास जनदेिनालय र सामाजिक जिकास कायागलयहरु सल्यान, मर्ु ,ु हुम्ला, िािरकोट, दैलेख
र िम्ु ला
• िेष्ठनार्ररक जदिा सेिा कायगक्रम तथा ज्येष्ठ नार्रीक जमलन के न्त्र संर्ालन र्नग
र्ाहने िा संर्ालन र्रररहेका िेष्ठ नार्रीकको क्षेरमा जक्रयाजिल संघ संस्थाहरुको
पजहर्ान,
• अजततयारी प्राप्त जनकायद्धारा स्थलर्त अनर्ु मन,
• प्रस्ताि मार् संकलन,
• संस्था छनौट,
• छनौट भएका संस्थासाँर् सम्झौता र कायगक्रम संर्ालन ।
जदिा सेिा के न्त्रले र्ने कायगहरुः
• ज्येष्ठ नार्ररकहरुको ज्ञानसीप अनभु ि आदानप्रदान र्ने,
• मनोरञ्िनात्मक कायगक्रम संर्ालन र्ने,
• जमलन के न्त्र व्यबस्थापन,
• खािा व्यिस्थापन ।
जदिा सेिा के न्त्र संर्ालनका लाजर् आिश्यक आिारहरुः
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• जदिासेिाके न्त्र सर्ं ालनका लाजर् कजम्तमा दैजनक २५ िना सम्म ज्येष्ठ नार्ररक
उपजस्थजत भएको हुनपु ने,
• कजम्तमा दैजनक ४ घन्त्टा जदिासेिा के न्त्रमा बस्ने व्यिस्था जमलाउनु पने,
• बस्ने ठाउाँ ज्येष्ठ नार्ररकमैरी हुनपु ने,
• सर्ं ालनमा रहेका जदिासेिा के न्त्रहरुले पजन स्थानीय तहसाँर् समन्त्िय र्रे को हुनपु ने
।
जदिा सेिा के न्त्रहरुले पेि र्नगपु ने कार्िातहरु:
• बाजर्गक कायगयोिना,
• सस्ं था दताग नजिकरण,
• र्त आ.ि.को लेखा पररक्षण प्रजतिेदन,
• स्थानीय तहको जसफाररस,
• र्त आ.ि.को प्रर्जत प्रजतिेदन ।
सञ्र्ालन र्ने अिजि
पजहलो र दोस्रो र्ौमाजसक जभर
र अनमु ाजनत जमजत
PLMBIS बमोजिम
बिेट बााँडफााँट
सन्त्दभग सामाग्री
अनर्ु मन सर्ू क

जिजिि जनणगय तथा सम्बजन्त्ित काननु ी व्यिस्थाहरु,प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन
२०७५, प्रदेि सरकार खर्ग जनदेजिका २०७५ र कणागली प्रदेि सरकारको
आ.ि.२०७९/०८० बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्िी मापदण्ड ।
कायगक्रम उपजस्थजत जििरण, कायगक्रम प्रजतबेदन

३४. वृद्ध सेवा के न्द्र वीरेन्द्रनगर ८ सुखेतको लार्ग सन्द्चालन सहर्ोग
जक्रयाकलाप संकेतः-२.७.१२.१६
खर्ग जिर्गकः २२५२२
पररर्य
उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
सञ्र्ालन प्रकृ या

ज्येष्ठ नार्रीकहरुको ज्ञान, जसप, अनभु ि आदान प्रदान, मनोरञ्िन तथा एक्लोपन हटाउने
र्री समय व्यजतत र्नग संर्ालनमा आएको यस जदिा सेिाके न्त्रलाई जनयजमत रुपमा
संर्ालन तथा व्यिस्थापन र्नग यो कायगक्रम तय र्ररएको छ।
िेष्ठनार्रीकहरुको ज्ञान, सीप र अनभु ि आदान प्रदान तथा मनोरञ्िनप्रदान र्नगु ।
• िेष्ठनार्रीकको ज्ञान सीप अनभु ि एक आपसमा साटासाट भएको हुनेछ ।
• िेष्ठनार्ररकमा एक्लोपन तथा तनाि व्यिस्थापन भै आत्मजिश्वास बढेको हुनेछ ।
जिक्षा जिकास जनदेिनालय
• िृद्ध सेिा के न्त्रसाँर् प्रस्ताि मार् संकलन,
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• सस्ं थासाँर् सम्झौता र कायगक्रम सर्ं ालन ।
• अनर्ु मन जनरीक्षण
• रकम उपलब्ि र्राउने
• प्रजतिेदन ।
जदिा सेिा के न्त्रले र्ने कायगहरुः
• ज्येष्ठ नार्ररकहरुको ज्ञानसीप अनभु ि आदानप्रदान र्ने,
• मनोरञ्िनात्मक कायगक्रम संर्ालन र्ने,
• जमलन के न्त्र व्यबस्थापन,
• खािा व्यिस्थापन ।
जदिा सेिा के न्त्र संर्ालनका लाजर् आिश्यक आिारहरुः
• जदिासेिाके न्त्र संर्ालनका लाजर् कजम्तमा दैजनक २५ िना सम्म ज्येष्ठ नार्ररक
उपजस्थजत भएको हुनपु ने,
• कजम्तमा दैजनक ४ घन्त्टा जदिासेिा के न्त्रमा बस्ने व्यिस्था जमलाउनु पने,
• बस्ने ठाउाँ ज्येष्ठ नार्ररकमैरी हुनपु ने,
• संर्ालनमा रहेका जदिासेिा के न्त्रहरुले पजन स्थानीय तहसाँर् समन्त्िय र्रे को हुनपु ने
।
जदिा सेिा के न्त्रहरुले पेि र्नगपु ने कार्िातहरु:
• बाजर्गक कायगयोिना,
• संस्था दताग नजिकरण,
• र्त आ.ि.को लेखा पररक्षण प्रजतिेदन,
• स्थानीय तहको जसफाररस,
• र्त आ.ि.को प्रर्जत प्रजतिेदन ।
सञ्र्ालन र्ने अिजि
पजहलो दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसक जभर
र अनमु ाजनत जमजत
PLMBIS बमोजिम
बिेट बााँडफााँट
सन्त्दभग सामाग्री
अनर्ु मन सर्ू क

जिजिि जनणगय तथा सम्बजन्त्ित काननु ी व्यिस्थाहरु,प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन
२०७५, प्रदेि सरकार खर्ग जनदेजिका २०७५ र कणागली प्रदेि सरकारको
आ.ि.२०७९/०८० बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्िी मापदण्ड ।
कायगक्रम उपजस्थजत जििरण, कायगक्रम प्रजतबेदन
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३५. िाल अर्धकार तथा िारीररक एवं मानर्सक र्दण्ड सिार् र्वरुद्धको अर्भर्ान सन्द्चालन
कृ याकलाप संकेतः२.७.२५.३19
खर्ग जिर्गकः २२५२२
बाल अजिकारको संिैिाजनक व्यिस्थालाई जिद्यालयमा तथा समदु ायमा के कजत
कायागन्त्ियन भएको छ अथिा यस सम्बजन्त्ि बझु ाईको अिस्था सदृु ढ र्राउन तथा बाल
अजिकारको संबद्धगन र्नग र बालबाजलकामाजथ हुने िारररीक तथा मानजसक दण्ड सिाय
पररर्य
जिरुद्धको अजभयानमाफग त सर्ेत तथा असल िातािरणको समदु ाय तथा जिद्यालय
जनमागणमा सघाउ पयु ागउन सो सम्बजन्त्ि व्यिस्था कायागन्त्ियनका लाजर् िार्रुक र्राउन यो
कायगक्रम सञ्र्ालन र्नग लाजर्एको हो ।
िारीररक तथा मानजसक दण्ड सिाय जिरुद्ध अजभमख
ु ीकरण र्ने,
उद्देश्य
जिद्यालय तथा समदु ायमा अनर्ु मन र्ने ।
जिद्यालय तथा समदु ायमा बालबाजलकालाई िारीररक तथा मानजसक दण्ड सिाय जदने
अपेजक्षत प्रजतफल
पररपाटीको अन्त्त्य भएको हुनेछ र बालअजिकारको सरं क्षण भएको हुनेछ ।
कायागन्त्ियन र्ने
जिक्षा जिकास जनदेिनालय र सामाजिक जिकास कायागलय िम्ु ला, सल्यान, दैलेख र
कायागलय/जनकाय+
िािरकोट
• जिद्यालय /समदु ाय छनौट,
• जिद्यालय तथा स्थानीय तहसाँर् समन्त्िय
सञ्र्ालन प्रकृ या
• बाल अजिकार तथा िारररीक तथा मानजसक दण्ड सिाय जिरुद्ध
जिद्यालय/समदु ायमा अजभमख
ु ीकरण र्ररने,
• प्रजतिेदन पेि
सञ्र्ालन र्ने अिजि पजहलो दोस्रो तेस्रो र्ौमाजसक
र अनमु ाजनत जमजत
बिेट बााँडफाट
PLMBIS अनसु ार
बालबाजलका सम्बन्त्िी ऐन, २०७५, प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि
सन्त्दभग सामाग्री
सरकार खर्ग मापदण्ड जनदेजिका २०७५ र कणागली प्रदेि सरकारको आ.ि.आ.ि.
२०७९/०८०बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्िी मापदण्ड ।
अनर्ु मन सर्ू क
सहभार्ी हािीरी, प्रजतिेदन
३६.

सच
ू ना सन्द्र्देि तथा िानकारी आर्र्द सम्प्रेषर्का लार्ग रेर्डर्ो एवं र्टभी कार्िक्रम तथा सामग्री
छपाई तथा र्वतरर्(अन्द्र्)
कृ याकलाप सक
खर्ग जिर्गकः २२५२२
ं े तः२.७.२५.३३०
पररर्य

मजहला बालबाजलका िेष्ठ नार्ररक तथा अपाङ्ता भएका तथा लैंजर्क अल्पसंतयक
156

व्यजक्तहरुका लाजर् व्यिस्था र्रे का काननु ी तथा नीजतर्त व्यिस्था तथा व्यिहार
पररितगनसम्बन्त्िी सन्त्दि
े मल
ू क सामाग्री संकलन र सर्ू ना तथा तथ्याङ्कहरुलाई
जिश्लेर्ण, प्रिोिन र्री सर्ू नामल
ू क सामाग्री प्रिारण/ प्रकािन र्नग यो कायगक्रम
सञ्र्ालन र्नग लाजर्एको हो ।
सन्त्दभग सामाग्री तयार र्री सर्ेतना अजभबृजद्ध र्नगक
ु ा साथै कायग सम्पादनमा
प्रभािकारीता ल्याउने ।
सर्ू ना प्रिाहमा सहिता भई सर्ू नाको पहुर्मा अजभबृद्धी भएको हुनेछ ।
सम्भाजित र्लत व्यिहारहरु पररितगन भएका हुनेछन् ।
जिक्षा जिकास जनदेिनालय र सामाजिक जिकास कायागलयहरु सल्यान र दैलेख
• कायगदल र्ठन,
• सर्ु नाको मस्यौदा तयारी,
• रे जडयो तथा जट भी कायगक्रमद्धारा सर्ेतना तथा सन्त्दि
े सम्प्रेर्ण कायग र्नेका
लाजर् सम्बजन्त्ित पक्षसाँर् सम्झौता र्ने,
• सर्ू ना तथा तथ्यांक प्रिारण/प्रकािन तथा जितरण ।

उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने

सञ्र्ालन प्रकृ या

सञ्र्ालनर्ने अिजि र
अनमु ाजनत जमजत
बिेट बााँडफााँट बिेट रु
लाखमा
सन्त्दभग सामाग्री
अनर्ु मन सर्ू क

प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसक
PLMBIS बमोजिम
प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड जनदेजिका
२०७५ र कणागली प्रदेि सरकारको आ.ि.२०७९/०८० बिेट तथा खर्ग सम्बन्त्िी
मापदण्ड ।
प्रकाजित/प्रिाररत सर्ू ना तथा सन्त्दि
े मल
ु क सामाग्रीहरु

३७.

आर्र्दवासी, िनिाती, र्दर्लत, भोटे तथा स्थानीर् र्समान्द्तकृत समर्दू ार्को परम्परागत सीप िगेना
कार्िक्रम
जक्रयाकलाप नं २.७.२५.३१८
खर्ग जिर्गकः २२५२२

पररर्य

उद्देश्य

सामाजिक समािेिीकरणको जसद्धान्त्त अनसु ार आजथगक िसजक्तकरण माफग त आजदिासी
िनिाजत दजलत भोटे तथा स्थानीय जसमान्त्तकृ त समदु ायको परम्परार्त सीपलाई िर्ेनाग र्नग
परम्परार्त सीपको पररस्कृ त स्िरुपलाई निजपढींलाई हस्तान्त्तरण र्दै जसपको जिकास र्री
त्यस्ता समदु ाय र िर्गलाई जिकासको मल
ू प्रिाहमा ल्याउन यो कायगक्रम सञ्र्ालन र्नग
लाजर्एको हो ।
आजदिासी /िनिाती/ दजलत/ भोटे/ स्थानीय जसमान्त्तकृ त समदु ायलाई उनीहरुको
परम्पारर्त सीपको िर्ेनाग र्राई आयआिगन तथा व्यिसाय र्नग उत्प्रेररत र्री आजथगक
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कायागन्त्ियन र्ने
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सिजक्तकरण र्ने ।
परम्परार्त सीपको िर्ेनाग भई पजहर्ान भएको हुनेछ र उनीहरु आजथगकरुपमा आत्मजनभगर
भएका हुनेछन् ।
जिक्षा जिकास जनदेिनालय, सामाजिक जिकास कायागलयहरु हुम्ला िािरकोट दैलेख र
िम्ु ला
• समन्त्िय सजमजतको बैठक
• कायगक्रमहरुको पजहर्ान र छनौट,
• सहभार्ी छनौट,
• कायगक्रम संर्ालन ।
आिश्यकता अनसु ार ३ िना आमजन्त्रत सदस्य थप र्नग सजकनेछ

सञ्र्ालन र्ने
अिजि र अनमु ाजनत पजहलो दोस्रो तेस्रो र्ौमाजसक,
जमजत
बिेट बााँडफााँटः
PLMBIS बमोजिम
प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड जनदेजिका,
सन्त्दभग सामाग्री
२०७५ ।
अनर्ु मन सर्ू क
बैठक जनणगय, ताजलम अनर्ु मन, प्रजतिेदन र कायगक्रम उपजस्थजत
३८. अपांगता, मर्हला, लोपोन्द्मूख, र्दर्लत, िनिार्तहरुका लार्ग िमता र्वकास कार्िक्रम
कृ याकलाप सक
खर्ग जिर्गकः २२५१२
ं े तः २.७.२५.३२७

पररर्य

उद्देश्य

अपेजक्षत प्रजतफल

अपाङ्र्ता, मजहला, लोपोन्त्मख
ू , दजलल, िनिाजत व्यजक्तहरुलाइ क्षमता तथा सीप
जिकास कायगक्रमको माध्यमबाट आजथगक तथा सामाजिक रुपमा सिक्त बनाइ राज्य
सर्ं ालनका जिजिि पक्षमा अथगपणू ग सहभार्ीता, समाबेिीकरण, मल
ु प्रिाहीकरण र्रर
अजिकार सरं क्षण र्नगयो कायगक्रम सञ्र्ालन र्नग लार्ीएको हो ।
अपाङ्र्ता, मजहला, लोपोन्त्मख
ू , दजलल, िनिाजत व्यजक्तहरुको क्षमता र सीपको
जिकास र्रर सामाजिक तथा आजथगक रुपमा सक्षम बनाउने ।
• अपाङ्र्ता, मजहला, लोपोन्त्मख
ू , दजलल, िनिाजत व्यजक्तहरुको अजिकार बारे
िानकारी भएको हुनेछ,
• अपाङ्र्ता, मजहला, लोपोन्त्मख
ू , दजलल, िनिाजत व्यजक्तहरुको सेिामा पहुर्ाँ
अजभबृजद्ध भएको हुनेछ,
• अपाङ्र्ता, मजहला, लोपोन्त्मख
ू , दजलल, िनिाजत व्यजक्तहरुले जिजभन्त्न खाले
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सञ्र्ालन र्ने अिजि र
अनमु ाजनत जमजत
बिेटबााँडफाटः-बिेट रु
हिारमा

जिक्षा जिकास जनदेिनालय, सामाजिक जिकास कायागलय सल्यान, िािरकोट, िम्ु ला
र दैलेख
• समन्त्िय बैठक,
• कायगक्रम पजहर्ान,
• सहभार्ी छनौट,
• कायगक्रम संर्ालन ।
• सम्बजन्त्ित सरोकारिाला जिकास साझेदारसाँर्को समन्त्िय सहकायगमा समेत
कायगक्रम सञ्र्ालन र्नग सजकनेछ ।
पजहलो,दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसक, स्िीकृ त कायगयोिना बमोजिम
PLMBIS अनसु ार

सन्त्दभग सामाग्री

आजथगक कायग जिजि ऐन२०६३, प्रदेि सरकार आजथगक कायग जिजि ऐन २०७५, प्रदेि
सरकार खर्ग मापदण्ड जनदेजिका२०७५।

अनर्ु मन सर्ू क

सहभार्ीको उपजस्थजत हाजिरी, कायग सम्पन्त्न प्रजतिेदन

३९. र्दर्लत समुर्दार्को सिर्क्तकरर् तथा िमता र्वकास कार्िक्रम
जक्रयाकलाप संकेत २.६.४.२९
खर्ग जिर्गकः २२५१२

पररर्य
उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय

सन्त्तजु लत तथा समािेिी जिकासको जसद्दान्त्त अिलम्बन र्री समग्र समाि र राष्प्िको
जदर्ो जिकासलाई टेिा पर्ु याउन दजलत समदु ायलाई क्षमता तथा दक्षता अजभबृजद्धको
माध्यमबाट मल
ु प्रिाहीकरण र्नग यो कायगक्रम सञ्र्ालन र्नग लाजर्एको हो ।
• दजलत समदु ायको क्षमताको जिकासमा सघाउ पर्ु याउने।
• दजलत समदु ायको जिजभन्त्न सेिामा पहुर् भएको हुनेछ।
सामाजिक जिकास कायागलय िम्ु ला
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• कायगयोिना जनमागण
• सहभार्ी छनौट
• अजभमख
ु ीकरण/अन्त्तरजक्रया /र्ोष्ठी /सेजमनार/सर्ु ना तथा सर्ं ार
प्रकािन/सर्ेतनामल
ु क अन्त्य कायगक्रम तथा प्रजिक्षण कायगक्रम
संर्ालन/आयमल
ु क तथा रोिर्ारीमल
ु क/उिमजिलता जिकास र्ने कायगक्रम
सञ्र्ालन
• कायगक्रम भौजतक उपजस्थजत िा अनलाइन माफग त र्ररने।
• सामाजिक साझा सिालहरु सम्बजन्त्ि कायग र्ने संघ/संस्थासाँर्को सहकायगमा
कायगक्रम सञ्र्ालन र्नग समेत सजकनेछ ।

सञ्र्ालन र्ने अिजि र
पजहलो दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसक,स्िीकृ त कायगयोिना बमोजिम
अनमु ाजनत जमजत
बिेटबााँडफाटः-बिेट रु
सामाजिक जिकास कायागलय डोल्पा
लाखमा
प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग मापदण्ड जनदेजिका
सन्त्दभग सामाग्री
२०७५ ।
अनर्ु मन सर्ू क
बैठक जनणगय, ताजलम अनर्ु मन, प्रजतिेदन , कायगक्रम उपजस्थजत
सन्त्दभग सामग्री
सािगिजनक खररद ऐन तथा जनयमािजल, कणागली खर्ग मापदण्ड तथा अन्त्य प्रर्जलत
ऐन तथा कायगजिजिहरु ।
अनर्ु मन सर्ू क
सम्झौता पर, प्रजतिेदन तथा तस्िीरहरु ।
४०) िालमैरी स्थानीर् िासन प्रवधिन कार्िक्रम
जक्रयाकलाप संकेतः- २.७.२५.१९९

पररर्य

उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल

खर्ग जिर्गकः २२५२२

बालबाजलकाहरुका सिालहरुलाई स्थानीय तहको नीजत, संरर्ना, प्रणाली, कायगप्रजक्रया र
व्यिहारमा संस्थार्त र्ने िासकीय पद्धजत नै बालमैरी स्थानीय िासन हो ।
बालबाजलकाको सिोतम जहत कायम हुने र्री स्थानीय तहमा बाल अजिकार प्रिद्धगन र्री
समदु ाय िडा र स्थानीयतहलाई बालमैरी िनाउन स्थानीयतहमा कायगरत कमगर्ारी तथा
सरोकारिाला जनकायहरुको क्षमता अजभिृजद्ध कायगमा आिश्यक सहयोर् पर्ु याउन यो
कायगक्रम सर्ं ालन र्रीनेछ।
बालबाजलकाहरुका सिालहरुलाई स्थानीय तहको नीजत, सरं र्ना, प्रणाली, कायगप्रजक्रया र
व्यिहारमा सस्ं थार्त र्ने कायगलाइ सहयोर् पयु ागउनु ।
• बालमैरी स्थनीय िासन अििारणा र महत्ि िारे िानकारी पाएका हुनेछन् ।
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• स्थानीयतहको योिना तिगमु ा प्रजक्रयामा बालबाजलकाहरुको सहभाजर्ता
अजभिृजद्ध भएको हुनेछ,
• बालबाजलकाहरुका सिालहरुको सम्िोिन र्नग स्थानीयतहको सयं न्त्रहरु
जक्रयािील भएका हुनेछन् ।
सामाजिक जिकास कायागलयहुम्ला
•
•
•
•

कायगयोिना जनमागण
सहभाजर् छनौट
बालमरी स्थानीय िासन सम्िन्त्िी अजभमख
ू ीकरण कायगक्रम सर्ं ालन
अजभमजु खकरण कायगताजलका अनसु र्ू ी ३ मा संलग्न छ ।

सञ्र्ालन र्ने अिजि
प्रथम, दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसकस्िीकृ त कायगयोिना बमोजिम
र अनमु ाजनत जमजत
बिेटबााँडफााँटः-बिेट
रु लाखमा
नेपालको सजं ििान बालबाजलका सम्िन्त्िी ऐन २०७५, प्रदेि सरकार आजथगक कायगजिजि
सन्त्दभग सामाग्री
ऐन २०७५, प्रदेि सरकार खर्ग जनदेजिका, बालमैरी स्थानीयिासन राजष्प्िय रणनीजत र
कायगजिजि २०६८,स्थानीय सरकार संर्ालन ऐन २०७४
•अजभमख
ू ीकरण कायगक्रमका सहभाजर्हरुको उपजस्थत रे कडग
अनर्ु मन सर्ू क
•कायगक्रम सम्पन्त्न प्रजतिेदन
अनसु र्ू ी १
िोजखममा रहेका बालबाजलका भन्त्नाले जनम्न बालबाजलका लाइ बझु ाउछ ।
• अनाथ बालबाजलका
• अस्पताल िा अन्त्य कुनै सािगिजनक स्थानमा अलपर अिस्थामा छाजडएका िा फे ला परे का,
बाबआ
ु माबाट अलजग्र्एका िा बाबआ
ु मा पत्ता नलार्ी बेिाररसे भएका बालबाजलका,
• बाबआ
ु मालाई र्म्भीर िारीररक िा मानजसक अपाङ्र्ता िा अिक्तता भएको कारण उजर्त
हेरर्ाह नपाएका बालबाजलका,
• काननू ी जििादमा परे का बालबाजलकामध्ये जदिान्त्तर प्रजक्रया अन्त्तर्गत िैकजल्पक हेरर्ाहको
लाजर् जसफाररस भएका बालबाजलका,
• थनु ामा रहेका िा बन्त्दी बाबु िा आमासाँर् आजश्रत भई कारार्ारमा रहेका बालबाजलका,
• िबरिस्ती करणी िा काननू बमोजिम सिाय हुने हाडनाताबाट िजन्त्मएको जििल
ु ाई आफूले
पालनपोर्ण र्नग नसक्ने भनी बाल कल्याण अजिकारी समक्ष जनिेदन परे का बालबाजलका,
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• बाब,ु आमा िा अजभभािकबाट दव्ु यगिहार, जहसं ा िा बेिास्ता भएको कारणले बालबाजलकाको
उच्र्तम जहतको लाजर् पररिारबाट अलर् र्ररएका बालबाजलका,
• िबरिस्ती िा बाँििु ा प्रकृ जतका िा िोजखमपणू ग िा जनकृ ष्ट प्रकृ जतको िा प्रर्जलत काननू जिपरीत
श्रममा संलग्न भई िीिनयापन र्रररहेका, िमू पान, मद्यपान एिं अन्त्य लार्औ
ू र्िको कुलतमा
फसेका, एर्.आई.भी. सङ्क्रजमत बालबाजलका,
• र्म्भीर िारीररक िा मानजसक स्िास्थ्य समस्या िा र्म्भीर अपाङ्र्ता भएको कारण िीिन
िोजखममा रही बाबआ
ु मा िा पररिारबाट उपर्ारको व्यिस्था हुन नसके को िा सामान्त्य
िीिनयापन र्नग कजठनाइ भएका बालबाजलका,
• बालबाजलका जिरुद्धको कसरू बाट पीजडत भएका िा त्यस्तो िोजखममा रहेका बालबाजलका,
• जिपद् िा सिस्त्र द्वन्त्द्वका कारणले बाबआ
ु मा दिु ै िा आमा बाबमु ध्ये एक र्मु ाएका, बेपत्ता
भएका िा आफू नै िारीररक िा मानजसक रूपमा घाइते भएका िा अपाङ्र्ता भएका
बालबाजलका,
• जिपन्त्न दजलत समदु ायका बालबाजलका,
• सामाजिक जिकास मन्त्रालयले जििेर् संरक्षणको आिश्यकता भएका बालबाजलका भनी
तोके का अन्त्य बालबाजलका ।

अनस
ु र्ू च २
समन्त्िय बैठकअनसु जू र् २ बमोजिमको सजमजत
क मन्त्रालयमा रहने समन्त्िय सजमजत
१ सजर्ि, सामाजिक जिकास मन्त्रालय
२ प्रजतजनजि,मतु यमन्त्री तथा मजन्त्रपररर्दको कायागलय
३ प्रजतजनजि, आन्त्तररक माजमला तथा काननु मन्त्रालय
४ प्रजतजनजि, आजथगक माजमला तथा योिना मन्त्रालय
५ जनदेिक स्िास्थ्य सेिा जनदेिनालय
६ जनदेिक, प्रदेि अस्पताल
७ जनदेिक, जिक्षा जिकास जनदेिनालय
८ प्रदेि प्रहरी, प्रमख
ु
९ महािाखा प्रमख
ु हरु सामाजिक जिकास मन्त्रालय
१० सम्बजन्त्ित क्षेरमा कायगरत सघं सस्ं था मध्येबाट सजमजतले
मनोजनत र्रे कोकजम्तमा २ िना मजहला सजहत ३ िना प्रजतजनजि
११ सामाजिक जिकास महािाखा प्रमख
ु

-सयं ोिक
- सदस्य
-सदस्य
-सदस्य
- सदस्य
-सदस्य
- सदस्य
- सदस्य
- सदस्य

-सदस्य सजर्ि
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सजमजतको िैठकमा आबश्यकता अनसु ार सम्बजन्त्ित जबज्ञ तथा जिकास साझेदार संस्थाका प्रजतजनजिलाइ
आमन्त्रण र्नग सजकनेछ।
ख जनदेिनालय तथा जिल्लास्तरमा रहने समन्त्िय सजमजत
जिल्ला समन्त्िय प्रमख
-अध्यक्ष
ु
जिल्ला प्रिासन कायागलयको अजिकृ तस्तर प्रजतजनजि
-सदस्य
स्िास्थ्य सेिा कायागलय प्रमख
- सदस्य
ु
जिल्ला प्रहरी कायागलय प्रमख
-सदस्य
ु
सरकारी िजकल कायागलय प्रमख
- सदस्य
ु
जिल्ला सदरमक
ु ामजस्थत पाजलकाको मजहला तथा
बालबाजलका िाखा हेने कमगर्ारी
- सदस्य
सम्बजन्त्ित क्षेरमा काम र्ने संघ संस्था मध्ये बाट १ िना मजहला सजहत २ िना
- सदस्य
जिक्षा जिकास जनदेिक/सामाजिक जिकास कायागलय प्रमख
- सदस्य सजर्ि
ु
सजमजतको िैठकमा आबश्यकता अनसु ार सम्बजन्त्ित जबज्ञ तथा जिकास साझेदार सस्ं थाका प्रजतजनजिलाइ
आमन्त्रण र्नग सजकनेछ।
अनस
ु ुर्च ३
बालमैरी स्थानीय िासन जिर्यक २ जदने अजभमख
ू ीकरण कायगक्रमको कायगताजलका
समय
जक्रयाकलाप
पजहलो जदन
१०.००- कायगक्रमकोउदघाटन÷प
१०.३०
ररर्य÷उदेश्य
माजथ
प्रकाि नाम दताग

१०.३०११.००

अपेक्षा सक
ं लन
आर्ारसंजहता तयार

र

११.००१२.३०

बाल अजिकार बाल
अजिकार
सम्बन्त्िी
महासजन्त्ि नीजतर्त तथा
काननु ी व्यिस्थाहरु

उदेश्य

जबजि र प्रजक्रया

जिजिितउद्घाटन
सहभाजर्हरु
िीर्
पररर्यका
साथै
कायगक्रमको
िारे
िानकारी र्रउने
सहभाजर्हरुबाट अपेक्षा
संकलन र्ने र २ जदन
कायगक्रम प्रभािकारी
िनाउन आर्ारसंजहता
तयार र्ने
बाल अजिकार र बाल
अजिकार
सम्िन्त्िी
राजष्प्िय
तथा
अन्त्तरागजष्प्िय काननु ी
व्यिस्था िारे िानकारी

एक अकागम व्यानर, मेटाकाडग र माकग र
पररर्य
कायगक्रमको
उदेश्य प्रस्ततु ी
छलफल
प्रस्ततु ी

आिश्यक सामग्री

र मेटाकाडग ब्राउनपेपर र
माकग र

समहू
कायग, प्रोिेक्टर व्राउनपेर माकग र
दृश्यात्मक
राजष्प्िय अन्त्तराजष्प्िय काननु ी
सामग्री, दोहरो व्यिस्थाहरु
छलफल
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र्राउने
१२.३०१.००
१.००२.३०

जर्या व्रेक

२.३०४.००

बालबाजलकामा लर्ानी
जकन र्ने र यसको
महत्ि िारे िानकारी
र्राउनक
साथै
ु ा
लर्ानीका क्षेर पजहर्ान
बालमैरी घोर्णा र्रे का पजहलो
जदनको
अभ्यासहरुको श्रव्यदृश्य ताजलमको सजमक्षा र्री
र पजहलो जदनको सहभाजर्बाट सझू ाि
कायगक्रमको सजमक्षा
संकलन र्ने

समहू
कायग, प्रोिेक्टर व्राउनपेर माकग र
प्रस्ततु ी,
छलफल

अजघलो
पनु रािलोकन

जदनको अजघलो
जदनको
कायगक्रमको जसकाई िारे
िानकारी हुने
बालमैरी
स्थानीय सहभाजर्हरुलाई
िासनका सर्ू कह र सर्ू कहरुको िानकारी
सर्ू कको जिष्प्लेर्ण
र्राउने र जिर्यर्त
िाखाको जिम्मेिारी
िोि हुने
जर्या व्रेक

प्रस्ततु ी, समहू बल िेलनु
प्रोिेक्टर
छलफल, खेल व्राउनपेर माकग र

स्थानीय तहको योिना
तिगमु मा र बाल
सहभाजर्ता सम्िन्त्िी
(अभ्यास)

समहू
कायग प्रोिेक्टर व्राउनपेर माकग र
प्रस्ततु ी छलफल
र अभ्यास

सघं ीय
बालमैरी

समहू
कायग, प्रोिेक्टर व्राउनपेर माकग र
प्रस्ततु ी,

४.००५.००

दोस्रो जदन
१०.००१०.३०
१०.३०१२.००

१२.३०१.००
१.००२.३०

२.३०४.००

बालमैरी
स्थानीय
िासनको अििारण
(पररभार्ा
जसद्धान्त्त
रणनीजत
प्रजतफल
अिलम्बन र घोर्णा)
बालबाजलकामा लर्ानी
जकन र संभाजित
लर्ानीका क्षेरहरु

बालमैरी
स्थानीय समहू
कायग, प्रोिेक्टर, व्राउनपेर र माकग र
िसनका अििारण र प्रस्ततु ी,
यसको महत्ि िारे छलफल
िानकारी र्राउने

स्थानीय तहमा योिना
तिगमु ा र्रणहरु र बाल
सहभाजर्ता
र्राउने
क्षेरको िारे िानकारी
र्राउने
संरर्नामा तीन तहको संरर्ना र
स्थानीय संरर्नाको भजू मकार

खेल, प्रस्ततु ी

बल िेलनु
प्रोिेक्टर
व्राउनपेर माकग र

समहू
कायग प्रोिेक्टर व्राउनपेर माकग र
प्रस्ततु ी
र
छलफल
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४.००५.००

िासनको
सस्ं थार्त
संरर्ना यसको भजू मका र
संरक्षण प्रणागली
सहभाजर्हरुबाट
कायगयोिना जनमागण ,
प्रजतिद्धता,
अजभमख
ू ीकरण
कायगक्रमको
पनु रािलोकन र समापन

बाल सरं क्षण प्रणागली छलफल
िारे िानकारी र्राउने ।
कायगयोिना तयार भई
कायगन्त्ियनको
प्रजतिद्धता
सजहत
कायगक्रमको समापन र्ने

अनभु ि
प्रोिेक्ट र व्राउनपेर माकग र
आदानप्रदान,
छलफल, समहू
कायग, प्रस्ततु ी

४१) र्क्रर्ाकलापको नाम –िेरोिगार र्वु ार्वु तीहरुको लार्ग सीप र्वकास तार्लम
जक्रयाकलाप सक
खर्ग िीर्गक: 22522
ं े त न.ं 2.7.25.179
पररर्य
उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
जनकाय/कायागलय
सञ्र्ालन प्रजक्रया
सञ्र्ालन र्ने अबजि र
अनमु ाजनत जमजत
बिेट बााँडफााँड
सन्त्दभग सामग्री
अनर्ु मन सर्ू क

प्रदेिजभरै रोिर्ारी तथा उद्यम र्नग सक्षम बनाउने र्रर बेरोिर्ार यिु ायिु तीहरुका
लाजर् सीप जिकास ताजलम सञ्र्ालन र्नग
देिजभरै तथा बैदजे िक रोिर्ारीबाट जिस्थाजपत बेरोिर्ार यिु ायिु तीहरु लाई
रोिर्ारयक्त
ु ताजलमको प्रदान र्ने
बेरोिर्ार यिु ायिु तीहरुले सीप जिकास ताजलम प्राप्त र्रे को हुने ।
सामाजिक जिकास मन्त्रालय/जिक्षा जिकास जनदेिनालय/ मानि सि
ं ािन
जिकास के न्त्र/सामाजिक जिकास कायागलयहरु
समन्त्िय बैठक,सीपजिकास ताजलम प्रकार, क्षेर तथा रुपरे खा जनमागण,
सािगिजनक सर्ु ना प्रकािन, सहभार्ी छनौठ,ताजलम सञ्र्ालन ।सहभार्ी
छनौठ र्दाग र्ररि, सीमान्त्तकृ त, तेश्रो जलङ्जर् तथा योजनक अल्पसंतयकहरुलाई
जििेर् ग्राहयता जदने
आ.ब. २०७८/०७९ को असार मसान्त्तसम्म ।
PLMBIS अनसु ार ।
कणागली प्रदेि खर्ग मापदण्ड जनदेजिका-२०७५ र अन्त्य प्रर्जलत काननु हरु
ताजलम सञ्र्ालन प्रजतिेदन
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४१. श्रम तथा रोिगार
१. र्क्रर्ाकलापः होर्िर्ारी सम्िन्द्धी लेभल २ तार्लम(उद्यमिीलता ,रोिगारी मल
ु क / सिर्क्तकरर्
/सीप र्वकास तथा िमता अर्भवर्ृ द्ध तार्लम)
जक्रयाकलापसक
खर्गजिर्गकः 22512
ं े तः2.6.4.४६
रोिर्ारमल
ू क जसपको अभािमा बेरोिर्ार भएका कणागलीप्रदेि जभरका व्यजक्तहरुलाई
पररर्य
प्रथाजमकतामा राखी होजियारी सम्बन्त्िी लेभल १ ताजलमपरु ा र्रे को व्यजक्तहरुलाई सो
सम्बन्त्िी लेभल २ ताजलम जदन यो कायगक्रम तय र्ररएकोहो ।
उद्देश्य

प्रदेि जभरकाबेरोिर्ारलाई होजियारी सम्बन्त्िी सीप जिकास ताजलमको स्तरिृजद्ध र्नगु ।

अपेजक्षतप्रजतफल
कायागन्त्ियनर्ने
कायागलय/जनकाय

होजियारी सम्बन्त्िी सीप जिकास ताजलमकोस्तरिृजद्ध भएकोहुनेछ ।

सञ्र्ालन प्रकृ या

मानि संसािनजिकास के न्त्र, िीरन्त्रनर्र सख
ु ेत ।
के न्त्र प्रमख
ु को संयोिकत्िमा सम्बजन्त्ित िाखा प्रमख
ु , कायगक्रम अजिकृ त तथा जिर्य
जिज्ञ समेतको बढीमा सात सदस्यीय कायगदल र्ठन र्ने । कायगदलको जनणगय अनसु ार
पन्त्र जदनको सािगिजनक सर्ू ना प्रकािन र्री कणागली प्रदेिको दििटै जिल्लाहरुका
उम्मेदिारहरुबाट आिेदन मार् र्ने ।प्राप्त आिेदकहरुको अन्त्तिागता जलइ सहभाजर् छनौट
र्ने िाप्रदेि जभरका स्थानीय तहहरुलाई होजियारी सम्बन्त्िीजिजभन्त्न सरकारी तथा
र्ैरसरकारी संस्थाबाट लेभल१ ताजलम सम्पन्त्न र्रे को र सो ताजलमको लेभल २
ताजलमजलन इच्छुक व्यजक्तहरुलाई जसफाररस र्री पठाउनकोलाजर् परार्ार र्ने र
सम्बजन्त्ित पाजलकाको जसफाररसमा सहभार्ीछनौट र्री ताजलमसंर्ालन र्ने
सजकनेछ।साथै पाजलकासाँर्को समन्त्िय तथा सहकायगमा सम्बजन्त्ित पाजलकामासमेत
ताजलम संर्ालन र्नग सजकनेछ। यो जक्रयाकलाप सञ्र्ालन र्नग बिेटको पररजिमा रही
बिेट बााँडफाड सजहतको कायगयोिना बनाइ जनदेिकबाट स्िीकृ त र्ने र कायगयोिना
बमोजिम कायगक्रम सञ्र्ालन र्नेसाथै के न्त्रमा उल्लेजखत ताजलमहरु प्रदान र्नग
प्रजिक्षकहरु उपलब्ि नभएको खण्डमासम्बजन्त्ितजिर्यको प्रजिक्षकहरुसाँर् ताजलम
अिजिको लाजर् सेिा करार सम्झौता र्नग सजकनेछ िा सो सम्बन्त्िी ताजलम सञ्र्ालन
र्दै आएका प्राईभेटफमग/सघं सस्थाहरुसाँर् प्रस्ताि मार् र्री के न्त्रको मल्ू याङ्कन
सजमजतबाट स्िीकृ त प्रस्ताि बमोजिम ताजलम सञ्र्ालन र्ने जनकाय साँर् सम्झौता र्री
ताजलम सञ्र्ालन र्नग सजकने छ । उक्त कायगहरु र्नगका लाजर् कायगयोिना बमोजिम यस
जिर्गकबाट खर्ग र्ने ।

सञ्र्ालनर्ने अिजि
कायग योिनाबमोजिम
र अनमु ाजनत जमजत
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बिेटबााँडफााँड

सन्त्दभगसामाग्री
अनर्ु मन सर्ू क

PLMBIS अनसु ारको बिेट कायगदलको बैठक तथा अन्त्य व्यिस्थापन खर्ग,खािा
खर्ग,सहभाजर्को भत्ता, , इन्त्िन खर्ग, हलभाडा प्रजिक्षकको पाररश्रजमक/सहजिकरण
भत्ता, ह्यानड्सआउट खर्ग, ताजलम सामाग्री, अनर्ु मन खर्ग, कोजभड-१९ सम्बन्त्िी
सरु क्षा सामाग्री खर्ग जिजििखर्ग इत्यादीमा खर्ग र्नग सजकनेछ ।
कणागलीप्रदेि खर्ग मापदण्ड जनदेजिका २०७५, कणागली प्रदेि भ्रमण खर्गजनयमािली
२०७५ तथा प्रर्जलत ऐन जनयम तथा जनदेजिका बमोिम साथै कायगदल सजमतकोजनणगय
बमोजिम हुनेछ ।
जनणगय,सहभार्ीसतं या, हाजिरी, प्रजतिेदन

२. कम््र्टु र तार्लम(उद्यमिीलता ,रोिगारी मुलक / सिर्क्तकरर् / सीप र्वकासतथा िमता अर्भवृर्द्ध
तार्लम)
जक्रयाकलापसंकेतः2.6.4.४२
खर्गजिर्गकः 22512
रोिर्ारमल
ू क जसपको अभािमा बेरोिर्ार भएकाकणागली प्रदेिजभरका व्यजक्तहरुलाई
पररर्य
प्रथाजमकतामा राखी कम््यटु र सम्बन्त्िी सीप जिकास ताजलमजदन यो कायगक्रम तय र्ररएको
हो ।
प्रदेिजभरका बेरोिर्ारलाई कम््यटु र सम्बजन्त्ि ताजलम जदइग श्रम बिारमा मार्
उद्देश्य
बमोजिमकोसीपयक्त
ु िनिजक्त उपलब्ि र्राउनक
ु ा साथै सर्ू ना तथा प्रजिजिमैरी
िातािरणमा Technology friendlyर्राइग उनीहरुको क्षमता अजभिृजद्ध र्नगु
प्रदेिजभरका बेरोिर्ारहरुले कम््यटु र ताजलम जलइग सर्ू ना तथा प्रजिजिमैरी िातािरणमा
अपेजक्षतप्रजतफल Technology friendly भइग सम्बजन्त्ित राजष्प्िय तथा अन्त्तराजष्प्िय श्रमबिारमा रोिर्ारी िा
स्िरोिर्ारी माफग त लाभ हाजसल र्नग सक्षम हुनेछन् ।
कायागन्त्ियनर्ने
मानि संसािनजिकास के न्त्र, िीरन्त्रनर्र सख
ु ेत ।
कायागलय/जनकाय
के न्त्र प्रमख
ु को संयोिकत्िमा सम्बजन्त्ित िाखा प्रमख
ु , कायगक्रम अजिकृ त तथा जिर्य जिज्ञ
समेतको बढीमा सात सदस्यीय कायगदल र्ठन र्ने । कायगदलको जनणगय अनसु ार पन्त्र
जदनको सािगिजनक सर्ू ना प्रकािन र्री कणागली प्रदेिको दििटै
जिल्लाहरुकाउम्मेदिारहरुबाट आिेदन मार् र्ने ।प्राप्त आिेदकहरुको अन्त्तिागता जलइ
सञ्र्ालनप्रकृ या सहभाजर् छनौट र्ने िा प्रदेि जभरकास्थानीय तहहरुलाई कम््यटु र ताजलम जलन इच्छुक
पणू गरुपमा बेरोिर्ार व्यजक्तहरुलाईजसफाररस र्री पठाउनको लाजर् परार्ार र्ने र सम्बजन्त्ित
पाजलकाको जसफाररसमा सहभार्ीछनौट र्री सो पाजलकासाँर्को समन्त्िय तथा सहकायगमा
सम्बजन्त्ित पाजलकामा समेत ताजलमसंर्ालन र्नग सजकनेछ। यो जक्रयाकलाप सञ्र्ालन र्नग
बिेटको पररजिमा रही बिेटबााँडफाड सजहतको कायगयोिना बनाइ जनदेिकबाट स्िीकृ त र्ने
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र कायगयोिना बमोजिम कायगक्रम सञ्र्ालन र्नेसाथै के न्त्रमा उल्लेजखत ताजलमहरु प्रदान
र्नग प्रजिक्षकहरु उपलब्ि नभएको खण्डमासम्बजन्त्ितजिर्यको प्रजिक्षकहरुसाँर् ताजलम
अिजिको लाजर् सेिा करार सम्झौता र्नग सजकनेछ िा सो सम्बन्त्िी ताजलम सञ्र्ालन र्दै
आएका संघ सस्थाहरुसाँर् प्रस्ताि मार् र्री के न्त्रको मल्ू याङ्कन सजमजतबाट स्िीकृ त
प्रस्ताि बमोजिम ताजलम सञ्र्ालन र्ने जनकाय साँर् सम्झौता र्री ताजलम सञ्र्ालन र्नग
सजकने छ । उक्त कायगहरु र्नगका लाजर् कायगयोिना बमोजिम यस जिर्गकबाट खर्ग र्ने ।
सञ्र्ालनर्ने
अिजि र
अनमु ाजनत जमजत

बिेटबााँडफााँड

सन्त्दभगसामाग्री
अनर्ु मन सर्ू क

कायग योिनाबमोजिम
PLMBIS अनसु ारको बिेट कायगदलको बैठकतथा अन्त्य व्यिस्थापन खर्ग,खािा
खर्ग,सहभाजर्कोभत्ता, , इन्त्िन खर्ग, ताजलमका लाजर्आिश्यक उपकरण
सािन,प्रजिक्षकको पाररश्रजमक/सहजिकरण भत्ता, ह्यानड्सआउट खर्ग, ताजलम सामाग्री,
अनर्ु मन खर्ग, कोजभड-१९ सम्बन्त्िी सरु क्षा सामाग्री खर्ग जिजििखर्ग इत्यादीमा खर्ग र्नग
सजकनेछ ।
कणागलीप्रदेि खर्ग मापदण्ड जनदेजिका २०७५, कणागली प्रदेि भ्रमण खर्गजनयमािली
२०७५ तथा प्रर्जलत ऐन जनयम तथा जनदेजिका बमोिम साथै कायगदल सजमतकोजनणगय
बमोजिम हुनेछ ।
जनणगय,सहभार्ीसतं या, हाजिरी, प्रजतिेदन

३. व्र्ुर्टर्सर्न लेभल २ तार्लम(उद्यमिीलता ,रोिगारी मुलक /सिर्क्तकरर् / सीप र्वकास तथा िमता
अर्भवृर्द्ध तार्लम)
जक्रयाकलापसंकेतः2.6.4.४३
खर्गजिर्गकः 22512
रोिर्ारमल
ू क जसपको अभािमा बेरोिर्ार भएकाकणागली प्रदेिजभरका व्यजक्तहरुलाई
पररर्य
प्रथाजमकतामा राखी व्यजु टजसयन सम्बन्त्िी सीप जिकास ताजलमकोस्तरिृजद्ध र्नग(Level
Up)यो कायगक्रम तय र्ररएको हो ।
प्रदेिजभरका बेरोिर्ारलाई व्यजु टजसयन सम्बन्त्िी सीप जिकास ताजलमको स्तरिृजद्ध
उद्देश्य
र्रीबिारमा मार् बमोजिमको सीपयक्त
ु िनिजक्त उपलब्ि र्राउनु
प्रदेिजभरका बेरोिर्ारहरुले व्यजु टजसयन ताजलम जलइग सम्बजन्त्ित श्रम बिारमा रोिर्ारी
अपेजक्षतप्रजतफल
िास्िरोिर्ारी माफग त लाभ हाजसल र्नग सक्षम हुनेछन् ।
कायागन्त्ियनर्ने
मानि संसािनजिकास के न्त्र, िीरन्त्रनर्र सख
ु ेत ।
कायागलय/जनकाय
सञ्र्ालनप्रकृ या के न्त्र प्रमख
ु को सयं ोिकत्िमा सम्बजन्त्ित िाखा प्रमख
ु , कायगक्रम अजिकृ त तथा जिर्य जिज्ञ
168

समेतको बढीमा सात सदस्यीय कायगदल र्ठन र्ने । कायगदलको जनणगय अनसु ार पन्त्र
जदनको सािगिजनक सर्ू ना प्रकािन र्री कणागली प्रदेिको दििटै
जिल्लाहरुकाव्यजु टजसयनसम्बन्त्िी लेभल १ ताजलम प्राप्त र्रे काउम्मेदिारहरुबाट आिेदन
मार् र्ने ।प्राप्त आिेदकहरुको अन्त्तिागता जलइ सहभाजर् छनौट र्ने िा प्रदेि जभरका
स्थानीय तहहरुलाई व्यजु टजसयनताजलमको स्तरिृजद्ध ताजलम जलन इच्छुक व्यजक्तहरुलाई
जसफाररस र्री पठाउनको लाजर्परार्ार र्ने र सम्बजन्त्ित पाजलकाको जसफाररसमा सहभार्ी
छनौट र्री सो पाजलकासाँर्कोसमन्त्िय तथा सहकायगमा सम्बजन्त्ित पाजलकामा ताजलम
संर्ालन र्नग सजकनेछ। यो जक्रयाकलाप सञ्र्ालन र्नग बिेटको पररजिमा रही बिेट
बााँडफाड सजहतको कायगयोिना बनाइ जनदेिकबाट स्िीकृ त र्ने र कायगयोिना बमोजिम
कायगक्रम सञ्र्ालन र्नेसाथै के न्त्रमा उल्लेजखत ताजलमहरु प्रदान र्नग प्रजिक्षकहरु उपलब्ि
नभएको खण्डमासम्बजन्त्ितजिर्यको प्रजिक्षकहरुसाँर् ताजलम अिजिको लाजर् सेिा करार
सम्झौता र्नग सजकनेछ िासो सम्बन्त्िी ताजलम सञ्र्ालन र्दै आएका संघ सस्थाहरुसाँर्
प्रस्ताि मार् र्री के न्त्रको मल्ू याङ्कन सजमजतबाट स्िीकृ त प्रस्ताि बमोजिम ताजलम
सञ्र्ालन र्ने जनकाय साँर् सम्झौता र्री ताजलम सञ्र्ालन र्नग सजकनेछ उक्त कायगहरु
र्नगका लाजर् कायगयोिना बमोजिम यस जिर्गकबाट खर्ग र्ने ।
सञ्र्ालनर्ने
अिजि र
अनमु ाजनत जमजत
बिेटबााँडफााँड

सन्त्दभगसामाग्री
अनर्ु मन सर्ू क

कायग योिनाबमोजिम
PLMBIS अनसु ारको बिेट कायगदलको बैठक तथा अन्त्य व्यिस्थापन खर्ग,खािा
खर्ग,सहभाजर्को भत्ता, , इन्त्िन खर्ग, ताजलमका लाजर् आिश्यक उपकरण
सािन,प्रजिक्षकको पाररश्रजमक/सहजिकरण भत्ता, ह्यानड्सआउट खर्ग, ताजलम सामाग्री,
अनर्ु मन खर्ग, कोजभड-१९सम्बन्त्िी सरु क्षा सामाग्री खर्ग जिजिि खर्ग इत्यादी ।
कणागलीप्रदेि खर्ग मापदण्ड जनदेजिका २०७५, कणागली प्रदेि भ्रमण खर्गजनयमािली
२०७५ तथा प्रर्जलत ऐन जनयम तथा जनदेजिका बमोिम साथै कायगदल सजमतकोजनणगय
बमोजिम हुनेछ ।
जनणगय,सहभार्ीसतं या, हाजिरी, प्रजतिेदन

४. ्लर्म्िङ्ग तार्लम (उद्यमिीलता ,रोिगारी मुलक / सिर्क्तकरर् / सीपर्वकास तथा िमता
अर्भवृर्द्ध तार्लम)
जक्रयाकलापसंकेतः2.6.4.४५
खर्गजिर्गकः 22512
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रोिर्ारमल
ू क जसपको अभािमा बेरोिर्ार भएकाकणागली प्रदेिजभरका व्यजक्तहरुलाई
पररर्य
प्रथाजमकतामा राखी ्लजम्बङ्र् सम्बन्त्िी सीप जिकास ताजलमजदन यो कायगक्रम तय र्ररएको हो
।
प्रदेिजभरका बेरोिर्ारलाई ्लजम्बङ्र् सम्बजन्त्ि ताजलम जदइग श्रम बिारमा मार्
उद्देश्य
बमोजिमकोसीपयक्त
ु िनिजक्त उपलब्ि र्राउनु
प्रदेिजभरका बेरोिर्ारहरुले ्लजम्बङ्र् ताजलम जलइग सम्बजन्त्ित श्रम बिारमा रोिर्ारी
अपेजक्षतप्रजतफल
िास्िरोिर्ारी माफग त लाभ हाजसल र्नग सक्षम हुनेछन् ।
कायागन्त्ियनर्ने
मानि संसािनजिकास के न्त्र, िीरन्त्रनर्र सख
ु ेत ।
कायागलय/जनकाय
के न्त्र प्रमख
ु को सयं ोिकत्िमा सम्बजन्त्ित िाखा प्रमख
ु , कायगक्रम अजिकृ त तथा जिर्य जिज्ञ
समेतको बढीमा सात सदस्यीय कायगदल र्ठन र्ने । कायगदलको जनणगय अनसु ार पन्त्र जदनको
सािगिजनक सर्ू ना प्रकािन र्री कणागली प्रदेिको दििटै जिल्लाहरुका उम्मेदिारहरुबाट
आिेदन मार् र्ने ।प्राप्त आिेदकहरुको अन्त्तिागता जलइ सहभाजर् छनौट र्ने िा प्रदेि जभरका
स्थानीय तहहरुलाई्लजम्बङ्र् ताजलम जलन इच्छुक पणू गरुपमा बेरोिर्ार व्यजक्तहरुलाई
जसफाररस र्रीपठाउनको लाजर् परार्ार र्ने र सम्बजन्त्ित पाजलकाको जसफाररसमा सहभार्ी
छनौट र्री सोपाजलकासाँर्को समन्त्िय तथा सहकायगमा सम्बजन्त्ित पाजलकामा ताजलम संर्ालन
सञ्र्ालनप्रकृ या र्नग सजकनेछ। यो जक्रयाकलाप सञ्र्ालन र्नग बिेटको पररजिमा रही बिेट बााँडफाड सजहतको
कायगयोिना बनाइ जनदेिकबाट स्िीकृ त र्ने र कायगयोिना बमोजिम कायगक्रम सञ्र्ालन
र्नेसाथै के न्त्रमा उल्लेजखत ताजलमहरु प्रदान र्नग प्रजिक्षकहरु उपलब्ि नभएको
खण्डमासम्बजन्त्ित जिर्यकोप्रजिक्षकहरुसाँर् ताजलम अिजिको लाजर् सेिा करार सम्झौता र्नग
सजकनेछ िा सो सम्बन्त्िी ताजलम सञ्र्ालन र्दै आएका संघ सस्थाहरुसाँर् प्रस्ताि मार् र्री
के न्त्रको मल्ू याङ्कन सजमजतबाट स्िीकृ त प्रस्ताि बमोजिम ताजलम सञ्र्ालन र्ने जनकाय साँर्
सम्झौता र्री ताजलम सञ्र्ालन र्नग सजकने छ । उक्त कायगहरु र्नगका लाजर् कायगयोिना
बमोजिम यस जिर्गकबाट खर्ग र्ने ।
सञ्र्ालनर्ने
अिजि र
कायग योिनाबमोजिम
अनमु ाजनत जमजत
PLMBIS अनसु ारको बिेट कायगदलको बैठक तथा अन्त्य व्यिस्थापन खर्ग,खािा
खर्ग,सहभाजर्को भत्ता, , इन्त्िन खर्ग, ताजलमका लाजर् आिश्यक उपकरण सािन,प्रजिक्षकको
बिेटबााँडफााँड
पाररश्रजमक/सहजिकरण भत्ता, ह्यानड्सआउट खर्ग, ताजलम सामाग्री, अनर्ु मन खर्ग, कोजभड१९सम्बन्त्िी सरु क्षा सामाग्री खर्ग जिजिि खर्ग इत्यादीमा खर्ग र्नग सजकनेछ।
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सन्त्दभगसामाग्री
अनर्ु मन सर्ू क

कणागलीप्रदेि खर्ग मापदण्ड जनदेजिका २०७५, कणागली प्रदेि भ्रमण खर्गजनयमािली २०७५
तथा प्रर्जलत ऐन जनयम तथा जनदेजिका बमोिम साथै कायगदल सजमतकोजनणगय बमोजिम हुनेछ
।
जनणगय,सहभार्ीसतं या, हाजिरी, प्रजतिेदन

५. कटाई र्सलाई तार्लम(उद्यमिीलता ,रोिगारी मुलक / सिर्क्तकरर् / सीपर्वकास तथा िमता
अर्भवृर्द्ध तार्लम)
जक्रयाकलापसंकेतः2.6.4.४८
खर्गजिर्गकः 22512
रोिर्ारमल
ू क जसपको अभािमा बेरोिर्ार भएकाकणागली प्रदेिजभरका व्यजक्तहरुलाई
पररर्य
प्रथाजमकतामा राखी कटाइग जसलाइग सम्बन्त्िी सीप जिकासताजलम जदन यो कायगक्रम तय
र्ररएको हो ।
प्रदेिजभरका बेरोिर्ारलाई कटाइग जसलाइग सम्बजन्त्ि ताजलम जदइग श्रम बिारमा
उद्देश्य
मार्बमोजिमको सीपयक्त
ु िनिजक्त उपलब्ि र्राउनु
प्रदेिजभरका बेरोिर्ारहरुले कटाइग जसलाइग सम्बजन्त्ित श्रम बिारमा रोिर्ारी
अपेजक्षतप्रजतफल
िास्िरोिर्ारी माफग त लाभ हाजसल र्नग सक्षम हुनेछन् ।
कायागन्त्ियनर्ने
मानि ससं ािनजिकास के न्त्र, िीरन्त्रनर्र सख
ु ेत ।
कायागलय/जनकाय
के न्त्र प्रमख
ु को सयं ोिकत्िमा सम्बजन्त्ित िाखा प्रमख
ु , कायगक्रम अजिकृ त तथा जिर्य
जिज्ञ समेतको बढीमा सात सदस्यीय कायगदल र्ठन र्ने । कायगदलको जनणगय अनसु ार
पन्त्र जदनको सािगिजनक सर्ू ना प्रकािन र्री कणागली प्रदेिको दििटै
जिल्लाहरुकाउम्मेदिारहरुबाट आिेदन मार् र्ने ।प्राप्त आिेदकहरुको अन्त्तिागता जलइ
सहभाजर् छनौट र्नेिा प्रदेि जभरका स्थानीय तहहरुलाई कटाइग जसलाइग ताजलमजलन
इच्छुक पणू गरुपमा बेरोिर्ार व्यजक्तहरुलाई जसफाररस र्री पठाउनको लाजर्परार्ार र्ने र
सम्बजन्त्ित पाजलकाको जसफाररसमा सहभार्ी छनौट र्रीसोपाजलकासाँर् समन्त्िय तथा
सञ्र्ालनप्रकृ या सहकायगमा सम्बजन्त्ित पाजलकामा ताजलम संर्ालन र्नगसजकनेछ।ताजलम संर्ालन र्दाग
यो जक्रयाकलाप सञ्र्ालन र्नग बिेटको पररजिमा रही बिेटबााँडफाड सजहतको
कायगयोिना बनाइ जनदेिकबाट स्िीकृ त र्ने र कायगयोिना बमोजिम कायगक्रम सञ्र्ालन
र्नेसाथै के न्त्रमा उल्लेजखत ताजलमहरु प्रदान र्नग प्रजिक्षकहरु उपलब्ि नभएको
खण्डमासम्बजन्त्ितजिर्यको प्रजिक्षकहरुसाँर् ताजलम अिजिको लाजर् सेिा करार
सम्झौता र्नग सजकनेछ िा सो सम्बन्त्िी ताजलम सञ्र्ालन र्दै आएका संघ सस्थाहरुसाँर्
प्रस्ताि मार् र्री के न्त्रको मल्ू याङ्कन सजमजतबाट स्िीकृ त प्रस्ताि बमोजिम ताजलम
सञ्र्ालन र्ने जनकाय साँर् सम्झौता र्री ताजलम सञ्र्ालन र्नग सजकने छ । उक्त कायगहरु
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र्नगका लाजर् कायगयोिना बमोजिम यस जिर्गकबाट खर्ग र्ने ।
सञ्र्ालनर्ने
अिजि र
अनमु ाजनत जमजत

बिेटबााँडफााँड

सन्त्दभगसामाग्री
अनर्ु मन सर्ू क

कायग योिनाबमोजिम
PLMBIS अनसु ारको बिेट कायगदलको बैठक तथा अन्त्य व्यिस्थापन खर्ग,खािा
खर्ग,सहभाजर्को भत्ता, , इन्त्िन खर्ग, ताजलमका लाजर् आिश्यक उपकरण
सािन,प्रजिक्षकको पाररश्रजमक/सहजिकरण भत्ता, ह्यानड्सआउट खर्ग, ताजलम सामाग्री,
अनर्ु मन खर्ग, कोजभड-१९सम्बन्त्िी सरु क्षा सामाग्री खर्ग जिजिि खर्ग इत्यादीमा खर्ग
र्नग सजकनेछ।
कणागलीप्रदेि खर्ग मापदण्ड जनदेजिका २०७५, कणागली प्रदेि भ्रमण खर्गजनयमािली
२०७५ तथा प्रर्जलत ऐन जनयम तथा जनदेजिका बमोिम साथै कायगदल सजमतकोजनणगय
बमोजिम हुनेछ ।
जनणगय,सहभार्ीसतं या, हाजिरी, प्रजतिेदन

६. र्वद्यतु िडान तार्लम २० िना (उद्यमिीलता ,रोिगारी मुलक / सिर्क्तकरर् / सीपर्वकास तथा
िमता अर्भवर्ृ द्ध तार्लम)
जक्रयाकलापसंकेतः2.6.4.२७
खर्गजिर्गकः 22512
रोिर्ारमल
ू क जसपको अभािमा बेरोिर्ार भएकाकणागली प्रदेिजभरका व्यजक्तहरुलाई
पररर्य
प्रथाजमकतामा राखी जिद्यतु िडान सम्बन्त्िी सीप जिकास ताजलमजदन यो कायगक्रम तय
र्ररएको हो ।
प्रदेिजभरका बेरोिर्ारलाई जिद्यतु िडान सम्बजन्त्ि ताजलम जदइग श्रम बिारमा
उद्देश्य
मार्बमोजिमको सीपयक्त
ु िनिजक्त उपलब्ि र्राउनु
प्रदेिजभरका बेरोिर्ारहरुले जिद्यतु िडान सम्बजन्त्ित श्रम बिारमा रोिर्ारी
अपेजक्षतप्रजतफल
िास्िरोिर्ारी माफग त लाभ हाजसल र्नग सक्षम हुनेछन् ।
कायागन्त्ियनर्ने
मानि संसािनजिकास के न्त्र, िीरन्त्रनर्र सख
ु ेत ।
कायागलय/जनकाय
के न्त्र प्रमख
ु को सयं ोिकत्िमा सम्बजन्त्ित िाखा प्रमख
ु , कायगक्रम अजिकृ त तथा जिर्य
जिज्ञ समेतको बढीमा सात सदस्यीय कायगदल र्ठन र्ने । कायगदलको जनणगय अनसु ार
पन्त्र जदनको सािगिजनक सर्ू ना प्रकािन र्री कणागली प्रदेिको दििटै जिल्लाहरुका
सञ्र्ालनप्रकृ या
उम्मेदिारहरुबाट आिेदन मार् र्ने ।प्राप्त आिेदकहरुको अन्त्तिागता जलइ सहभाजर् छनौट
र्नेिा प्रदेि जभरका स्थानीय तहहरुलाई जिद्यतु िडान ताजलम जलन इच्छुक
पणू गरुपमाबेरोिर्ार व्यजक्तहरुलाई जसफाररस र्री पठाउनको लाजर् परार्ार र्ने र
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सम्बजन्त्ितपाजलकाको जसफाररसमा सहभार्ी छनौट र्रीसोपाजलकासाँर् समन्त्िय तथा
सहकायगमा सम्बजन्त्ितपाजलकामा ताजलम संर्ालन र्नग सजकनेछ।ताजलम संर्ालन र्दाग यो
जक्रयाकलाप सञ्र्ालन र्नग बिेटको पररजिमा रही बिेट बााँडफाड सजहतको कायगयोिना
बनाइ जनदेिकबाट स्िीकृ त र्ने र कायगयोिना बमोजिम कायगक्रम सञ्र्ालन र्नेसाथै
के न्त्रमा उल्लेजखत ताजलमहरु प्रदान र्नग प्रजिक्षकहरु उपलब्ि नभएको
खण्डमासम्बजन्त्ित जिर्यको प्रजिक्षकहरुसाँर् ताजलम अिजिको लाजर् सेिाकरार सम्झौता
र्नग सजकनेछ िा सो सम्बन्त्िी ताजलम सञ्र्ालन र्दै आएका संघ सस्थाहरुसाँर् प्रस्ताि
मार् र्री के न्त्रको मल्ू याङ्कन सजमजतबाट स्िीकृ त प्रस्ताि बमोजिम ताजलम सञ्र्ालन
र्ने जनकाय साँर् सम्झौता र्री ताजलम सञ्र्ालन र्नग सजकने छ । उक्त कायगहरु र्नगका
लाजर् कायगयोिना बमोजिम यस जिर्गकबाट खर्ग र्ने ।
सञ्र्ालनर्ने
अिजि र
कायग योिनाबमोजिम
अनमु ाजनत जमजत
PLMBIS अनसु ारको बिेट कायगदलको बैठक तथा अन्त्य व्यिस्थापन खर्ग,खािा
खर्ग,सहभाजर्को भत्ता, , इन्त्िन खर्ग, ताजलमका लाजर् आिश्यक
बिेटबााँडफााँड औिार/उपकरण/सािन खररद,प्रजिक्षककोपाररश्रजमक/सहजिकरण भत्ता,
ह्यानड्सआउटखर्ग, ताजलम सामाग्री, अनर्ु मन खर्ग, कोजभड-१९ सम्बन्त्िी सरु क्षा
सामाग्री खर्ग जिजििखर्ग इत्यादीमा खर्ग र्नग सजकनेछ।
कणागलीप्रदेि खर्ग मापदण्ड जनदेजिका २०७५, कणागली प्रदेि भ्रमण खर्गजनयमािली
सन्त्दभगसामाग्री २०७५ तथा प्रर्जलत ऐन जनयम तथा जनदेजिका बमोिम साथै कायगदल सजमतकोजनणगय
बमोजिम हुनेछ ।
अनर्ु मन सर्ू क जनणगय,सहभार्ीसतं या, हाजिरी, प्रजतिेदन
७. सीप र्वकास सम्िन्द्धी छोटो अवर्धका तार्लमहरु (उद्यमिीलता ,रोिगारी मल
ु क / सिर्क्तकरर् /
सीपर्वकास तथा िमता अर्भवृर्द्ध तार्लम)
जक्रयाकलापसक
खर्गजिर्गकः 22512
ं े तः2.6.4.४७
रोिर्ारमल
ू क जसपको अभािमा बेरोिर्ार भएकाकणागली प्रदेिजभरका व्यजक्तहरुलाई
पररर्य
प्रथाजमकतामा राखीसीप जिकास सम्बन्त्िी छोटो अिजिका (७ देजख ३० जदन
सम्मका)जिजभन्त्न ताजलमहरु जदन यो कायगक्रम तय र्ररएको हो ।
प्रदेिजभरका बेरोिर्ारलाई सीप जिकास सम्बन्त्िी छोटो अिजिका जिजभन्त्न ताजलमहरु
उद्देश्य
जदइगश्रम बिारमा मार् बमोजिमको सीपयक्त
ु िनिजक्त उपलब्ि र्राउनु
अपेजक्षतप्रजतफल प्रदेिजभरका बेरोिर्ारहरुले सीप जिकास सम्बन्त्िी छोटो अिजिका जिजभन्त्न ताजलमहरु
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जलईसम्बजन्त्ित श्रम बिारमा रोिर्ारी िा स्िरोिर्ारी माफग त लाभ हाजसल र्नग
सक्षमहुनेछन् ।
कायागन्त्ियनर्ने
मानि संसािनजिकास के न्त्र, िीरन्त्रनर्र सख
ु ेत ।
कायागलय/जनकाय
के न्त्र प्रमख
ु को संयोिकत्िमा सम्बजन्त्ित िाखा प्रमख
ु , कायगक्रम अजिकृ त तथा जिर्य
जिज्ञ समेतको बढीमा सात सदस्यीय कायगदल र्ठन र्ने । कायगदलको जनणगय
अनसु ारबिेटको आकारहेरी सीप जिकास सम्बन्त्िी जिजभन्त्न जिर्य क्षेरसाँर् सम्बजन्त्ित
सीप जिकास सम्बन्त्िीछोटो अिजिका जिजभन्त्न ताजलमहरु छनौट र्ने र सो ताजलमको
लाजर् बिेट छुट्याउने रताजलमका सहभार्ी छनौटको लाजर् पन्त्र जदनको सािगिजनक
सर्ू ना प्रकािन र्री कणागली प्रदेिको दििटै जिल्लाहरुका उम्मेदिारहरुबाट आिेदन
मार् र्ने ।प्राप्त आिेदकहरुको अन्त्तिागता जलइ सहभाजर् छनौट र्नेिा प्रदेि जभरका
स्थानीय तहहरुलाई कायगदलको जनणगयानसु ार छनौट र्ररएकाछोटोअिजिका ताजलमहरु
जलन इच्छुकपणू गरुपमा बेरोिर्ार व्यजक्तहरुलाई जसफाररस र्री पठाउनको लाजर् परार्ार
सञ्र्ालनप्रकृ या र्ने रसम्बजन्त्ित पाजलकाको जसफाररसमा सहभार्ी छनौट र्री सो पाजलकासाँर् समन्त्िय
तथासहकायगमा सम्बजन्त्ित पाजलकामा ताजलम संर्ालन र्नग सजकनेछ।ताजलम संर्ालन
र्दाग यो जक्रयाकलाप सञ्र्ालन र्नग बिेटको पररजिमा रही बिेट बााँडफाड सजहतको
कायगयोिना बनाइ जनदेिकबाट स्िीकृ त र्ने र कायगयोिना बमोजिम कायगक्रम सञ्र्ालन
र्नेसाथै के न्त्रमा उल्लेजखत ताजलमहरु प्रदान र्नग प्रजिक्षकहरु उपलब्ि नभएको
खण्डमासम्बजन्त्ितजिर्यको प्रजिक्षकहरुसाँर् ताजलम अिजिको लाजर् सेिा करार सम्झौता
र्नग सजकनेछ िासो सम्बन्त्िी ताजलम सञ्र्ालन र्दै आएका संघ सस्थाहरुसाँर् प्रस्ताि
मार् र्री के न्त्रको मल्ू याङ्कन सजमजतबाट स्िीकृ त प्रस्ताि बमोजिम ताजलम सञ्र्ालन
र्ने जनकाय साँर् सम्झौता र्री ताजलम सञ्र्ालन र्नग सजकने छ । उक्त कायगहरु र्नगका
लाजर् कायगयोिना बमोजिम यस जिर्गकबाट खर्ग र्ने ।
सञ्र्ालनर्ने
अिजि र
कायग योिनाबमोजिम
अनमु ाजनत जमजत
PLMBIS अनसु ारको बिेट कायगदलको बैठक तथा अन्त्य व्यिस्थापन खर्ग,खािा
खर्ग,सहभाजर्को भत्ता, , इन्त्िन खर्ग, ताजलमका लाजर् आिश्यक
बिेटबााँडफााँड औिार/उपकरण/सािन खररद,प्रजिक्षककोपाररश्रजमक/सहजिकरण भत्ता,
ह्यानड्सआउटखर्ग, ताजलम सामाग्री, अनर्ु मन खर्ग, कोजभड-१९ सम्बन्त्िी सरु क्षा
सामाग्री खर्ग जिजििखर्ग इत्यादीमा खर्ग र्नग सजकनेछ।
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सन्त्दभगसामाग्री
अनर्ु मन सर्ू क

कणागलीप्रदेि खर्ग मापदण्ड जनदेजिका २०७५, कणागली प्रदेि भ्रमण खर्गजनयमािली
२०७५ तथा प्रर्जलत ऐन जनयम तथा जनदेजिका बमोिम साथै कायगदल सजमतकोजनणगय
बमोजिम हुनेछ ।
जनणगय,सहभार्ीसतं या, हाजिरी, प्रजतिेदन

८. कर्ािली प्रर्देिको व्र्वसार्र्क सीप नक्साङ्कन र सीप र्वकास सम्िन्द्धी र्वर्भन्द्न सीपमूलक तार्लम
संचालन (उद्यमिीलता ,रोिगारी मुलक / सिर्क्तकरर् / सीप र्वकास तथा िमता अर्भवृर्द्ध
तार्लम)
जक्रयाकलापसंकेतः2.6.4.४९
खर्गजिर्गकः 22512
उद्यमजिलता जिकास माफग त व्यजक्तमा सीप, दक्षतातथा व्यिस्थापजकय क्षमता
जिकास हुनक
ु ोसाथै श्रम बिारको यथाथग जिश्लेर्ण र्नग सक्ने हुदाँ ा यस प्रदेिमा सीप
जिकास ताजलम आिश्यकदेजखएको छ ।तर कसलाइग कहााँ के कस्तो ताजलम
आिश्यक छ भजन जिश्लेर्ण नर्री ताजलमप्रदान र्दाग उक्त ताजलम प्रत्येक क्षेर
पररिेि तथा श्रम बिारको मार् र पजु तगबीर्को जिश्लेर्ण र्री सीप जिकास ताजलम
पररर्य
प्रदान र्ने सके उक्त ताजलम प्रभािकारीतथा जििनउपयोर्ी हुनसक्ने हुदाँ ायस
प्रदेिको श्रमबिारको मार् बमोजिम िनिजक्त उत्पादनका लाजर् कणागली प्रदेिको
व्यिसाजयक सीपनक्साङ्कन र्री मार् आिश्यकताको आिारमा जिजभन्त्न
सीपमल
ू क ताजलम सर्ं ालन र्ने योकायगक्रम तय र्ररएको हो ।
श्रम बिारकोमार् र पजु तगबीर्को जिश्लेर्ण र्री यस प्रदेिको श्रम बिारको मार्
बमोजिमको िनिजक्तजिकासका लाजर् कणागली प्रदेिमा व्यिसाजयकसीप
उद्देश्य
नक्साङ्कन र्री सीमपल
ू क ताजलमको आिश्यकतापजहर्ान र्री सो बमोजिमको
ताजलमहरु संर्ालन र्नगु हो
यस प्रदेिकोव्यिसाजयक सीप नक्साङ्कन भई जिजभन्त्न सीपमल
ू क ताजलमहरु
अपेजक्षतप्रजतफल
सर्ं ालन भएका हुनेछ ।
कायागन्त्ियनर्ने
मानि संसािनजिकास के न्त्र, िीरन्त्रनर्र सख
ु ेत ।
कायागलय/जनकाय
के न्त्र प्रमख
ु को संयोिकत्िमा सम्बजन्त्ित िाखा प्रमख
ु , कायगक्रम अजिकृ त तथा
जिर्य जिज्ञ समेतको बढीमा सात सदस्यीय कायगदल र्ठन र्ने । कायगदलको जनणगय
सञ्र्ालनप्रकृ या अनसु ार कणागली प्रदेिमा व्यिसाजयक सीपको नक्साङ्कनर्नग प्रदेि जभरका
स्थानीय तह, जिल्ला जस्थत सामाजिक जिकासकायागलय सजहत जिजभन्त्न
सरोकारिाला साँर् समन्त्िय तथा छलफल र्री सीप नक्साङ्कन कोलाजर् आिश्यक
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जिजि तय र्ने र सो को लाजर् पाजलकार्त रुपमा िा घरिरु ी
सिेक्षण,स्थलर्तअध्ययन लर्ायतका कायग र्नग आिश्यक पने फाराम तथा फम्यागट
तयार र्ने।कायागलयमा कायगरत िनिजक्तबाट यो काम र्नग सम्भि नभएको खण्डमा
सम्बजन्त्ित काममाजिज्ञता हाजसल र्रे को जिज्ञ व्यजक्त िा फमगलाई परामिगदाताबाट
कणागली प्रदेिकोव्यिसाजयक सीप नक्साङ्कन र्रीसोकोप्रजतिेदन तयारी तथा
छपाई/प्रिासन र्नग सजकनेछ।व्यिसाजयकसीप नक्साङ्कनबाट सीप जिकास सम्बन्त्िी
जिजभन्त्न सीपमल
ू क ताजलमको आिश्यकता पजहर्ानभए पश्चात सम्बजन्त्ित
पाजलकामा तत् तत् ताजलमहरु संर्ालन र्नग सजकनेछ । योकृ याकलाप संर्ालन
र्दागबिेटको पररजिमा रही बिेट बााँडफाड सजहतको कायगयोिनाबनाई सर्ं ालन र्नगु
पनेछ ।
सञ्र्ालनर्ने
अिजि र
अनमु ाजनत जमजत
बिेटबााँडफााँड

सन्त्दभगसामाग्री
अनर्ु मन सर्ू क

कायग योिनाबमोजिम
PLMBIS अनसु ारको बिेट कायगदलको बैठक तथा अन्त्य व्यिस्थापन खर्ग,खािा
खर्ग, परामिग खर्ग, सरोकारिालाजनकायसाँर् अन्त्तजक्रया, अनर्ु मन खर्ग, प्रजतिेदन
तयारी तथा छपाई, कोजभड-१९ सम्बन्त्िी सरु क्षा सामाग्री खर्गजिजिि खर्ग इत्यादीमा
खर्ग र्नग सजकनेछ।
कणागलीप्रदेि खर्ग मापदण्ड जनदेजिका २०७५, कणागली प्रदेि भ्रमण
खर्गजनयमािली २०७५ तथा प्रर्जलत ऐन जनयम तथा जनदेजिका बमोिम साथै
कायगदल सजमतकोजनणगय बमोजिम हुनेछ ।
जनणगय,दैजनकभ्रमण जबल,स्थाजनय तहसाँर्को परार्ार, हाजिरी, प्रजतिेदन

श्रम तथा रोिगारका कार्िक्रमहरू:
१. जक्रयाकलापको नाम –बेरोिर्ार यिु ायिु तीहरुको लाजर् सीप जिकास ताजलम
जक्रयाकलापसक
खर्गिीर्गक: 22522
ं े त न.ं 2.7.25.179
पररर्य
उद्देश्य
अपेजक्षतप्रजतफल
कायागन्त्ियनर्ने
जनकाय/कायागलय

प्रदेिजभरैरोिर्ारी तथा उद्यम र्नग सक्षम बनाउने र्री बेरोिर्ार यिु ायिु तीहरुका
लाजर् सीपजिकास ताजलम सञ्र्ालन र्नग
देिजभरैतथा बैदजे िक रोिर्ारीबाट जिस्थाजपत बेरोिर्ार यिु ायिु तीहरु लाई
रोिर्ारयक्त
ु ताजलमको प्रदान र्ने
बेरोिर्ारयिु ायिु तीहरुले सीप जिकास ताजलम प्राप्त र्रे को हुने ।
सामाजिकजिकास मन्त्रालय/जिक्षा जिकास जनदेिनालय/ मानि संिािन
जिकास के न्त्र/सामाजिकजिकास कायागलयहरु
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सञ्र्ालनप्रजक्रया
सञ्र्ालनर्ने अिजि र
अनमु ाजनत जमजत
बिेटबााँडफााँड
सन्त्दभगसामग्री
अनर्ु मनसर्ू क

समन्त्ियबैठक,सीपजिकास ताजलम प्रकार,क्षेर तथा रुपरे खाजनमागण,सािगिजनक
सर्ु ना प्रकािन,सहभार्ी छनौठ,ताजलम सञ्र्ालन । सहभार्ी छनौट र्दाग
र्ररि,सीमान्त्तकृ त,दजलत,तेश्रोजलङ्र्ी तथा योजनक अल्पसंतयकहरुलाई जििेर्
ग्राहयता जदने
आ.ब.२०७९/०८० को असार मसान्त्तसम्म ।
PLMBIS अनसु ार ।
कणागलीप्रदेि खर्ग मापदण्ड जनदेजिका-२०७५ र अन्त्य प्रर्जलत काननु हरु
ताजलमसञ्र्ालन प्रजतिेदन

२. र्क्रर्ाकलापको नाम –प्रर्देिस्तरमा रोिगार प्रवर्द्िन सम्िन्द्धी ऐन/र्नर्म,नीर्त/कार्िर्वर्ध तििमु ा ।
जक्रयाकलापसंकेत नं. 2.7.25.43
खर्गिीर्गक 22522

पररर्य

उद्देश्य

अपेजक्षतप्रजतफल

प्रादेजिकश्रम तथा रोिर्ारलाई व्यिजस्थत,जनयजमत र उत्पादनमल
ू क बनाउदै
श्रजमक र रोिर्ारदाताबीर्असल श्रमसम्बन्त्ि स्थाजपत र्ने,श्रमप्रजत सम्मान
अजभिृजद्ध र्ने तथानार्ररकको रोिर्ारीको हक तथा श्रमसम्बन्त्िी हकको
प्रत्याभजु त र्नग तत्सम्बन्त्िमाआिश्यक ऐन,जनयम,काननु ,कायगजिजि तथा
जनदेजिका तिगमु ा तथा कायागन्त्ियन
प्रादेजिकश्रम तथा रोिर्ारको क्षेरलाई मयागजदत,व्यिजस्थत र जनयजमत बनाउन
रप्रदेिको आिश्यकता अनरुु पको श्रमिजक्तको जिकास माफग त नार्ररकको
रोिर्ारीको हक तथाश्रमसम्बन्त्िी हकको प्रत्याभतु र्नग आिश्यक
ऐन,जनयम,काननु ,कायगजिजि तथा जनदेजिकाको जनमागण र्नेयस कायगक्रमको
उद्देश्य रहेको छ ।
प्रदेिश्रम ऐन तथा जनयमािली,कायगजिजि तथा जनदेजिकाको आजदको जनमागण
भएको हुने

कायागन्त्ियनर्ने
जनकाय/कायागलय

सामाजिकजिकास मन्त्रालय,कणागली प्रदेि ।

सञ्र्ालनप्रजक्रया

सरोकारिालाहरुबीर्अन्त्तरकृ या,र्ोष्ठी,बैठक सञ्र्ालन,सझु ािसंकलन र प्राप्त
सझु ािका आिारमा मस्यौदा तयार र्री पेि र्ने
संकजलतसझु ाि र आिश्यक कुराको समािेि र्री प्रदेिको आिश्यकता
अनक
ु ू ल प्रदेि श्रम ऐन तथा जनयमािली,कायगजिजि जनदेजिका आजदको जनमागण
।

सञ्र्ालनर्ने अबजि र
अनमु ाजनत जमजत
बिेटबााँडफााँड

आ.ब.२०७९/०८० को प्रथम,दोश्रो तथा तेश्रो र्ौमाजसक ।
PLMBISअनसु ार ।
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सन्त्दभगसामग्री
अनर्ु मनसर्ू क

श्रमऐन,२०७४ र जनयमािली,२०७५,रोिर्ारीको हकसम्बन्त्िी ऐन,२०७५ र
जनयमािली,कणागली प्रदेिको श्रम तथा रोिर्ार प्रिद्वगन नीजत,२०७५ तथा अन्त्य
प्रर्जलत काननु ।
बैठक,र्ोष्ठी,अन्त्तरकृ या कायगक्रमको उपजस्थजत,संकजलत सझु ािहरु र प्रजतिेदन
सजहतका जनजमगत ऐन,जनयमािजल,कायगजिजि,जनदेजिकाआजद।

३.र्क्रर्ाकलापको नाम –श्रम, सीप तथा रोिगार सम्िन्द्धी सरोकारवालाहरुिीच अन्द्तरकृर्ा गोष्ठी
सञ्चालन ।
जक्रयाकलापसंकेत नं. 2.7.25.44
खर्गिीर्गक: 25522

पररर्य

उद्देश्य

अपेजक्षतप्रजतफल

कणागलीप्रदेि अन्त्तर्गत औद्योजर्क क्षेर,होटेल व्यिसाय क्षेर,जनमागण क्षेर
लर्ायत अन्त्य जिजभन्त्न क्षेरका उद्यमी व्यिसायी,मिदरु लर्ायत सरोकारिाला
पक्षहरुबीर् अन्त्तरसम्बन्त्ि कायम रातन,श्रम सम्बन्त्िी ऐन जनयमहरुका बारे मा
अजभमख
ु ीकरण र्ने ।
कणागलीप्रदेिजभरका औद्योजर्क क्षेर,यातायात क्षेर,होटल ब्यिसाय क्षेर,जनमागण
क्षेर लर्ायतअन्त्य जिजभन्त्न क्षेरका उद्यमी व्यिसायी,मिदरु
लर्ायतसरोकारिाला पक्षहरुबीर् अन्त्तरसम्बन्त्ि कायम रातन,श्रमसम्बन्त्िी ऐन
जनयमहरुको बारे मा अजभमख
ु ीकरण र्री आफ्नो कायगक्षेरप्रजत जिम्मेिारबनाउनु
यो कायगक्रमको उद्देश्य रहेको छ ।
प्रदेिअन्त्तर्गत रोिर्ारदाताका प्रजतजनजिमल
ु क संस्था,श्रजमकका िेड यजु नयन
लर्ायतसरोकारिाला जनकायका प्रजतजनजिहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा श्रम सम्बन्त्िी
ऐन जनयम तथाअन्त्य सम्बजन्त्ित नीजतका बारे मा िानकारी प्राप्त हुने रोिर्ारदाता
तथा श्रजमककाबीर्मा असल श्रमसम्बन्त्ि स्थाजपत हुने ।

कायागन्त्ियनर्ने
जनकाय/कायागलय

सामाजिकजिकास मन्त्रालय तथा मातहतका कायागलयहरुमाफग त ।

सञ्र्ालनप्रजक्रया

कायगक्रमकोतिगमु ा र्ने,सहभार्ी आमन्त्रण र्ने,
र्ोष्ठीकोसहिीकरणका लाजर् सहिकतागसाँर् समन्त्िय र्ने र सहभाजर्ता र्राउने ।
सहभार्ीहरुकोसझु ाि र सल्लाहहरुलाई आर्ामी प्रदेि श्रम तथा
रोिर्ारसम्बन्त्िी ऐन तथा कायगजिजिआजदमा समािेि र्ने

सञ्र्ालनर्ने अबजि र
अनमु ाजनत जमजत
बिेटबााँडफााँड
सन्त्दभगसामग्री

आ.ब.२०७९/०८० को पजहलो,दोश्रो तथा तेश्रो र्ौमाजसक ।
PLMBISअनसु ार ।
श्रमऐन,२०७४ र जनयमािली,रोिर्ारीको हकसम्बन्त्िी ऐन, 2०७५ र
जनयमािली तथा अन्त्य संघीय तथा प्रादेजिक श्रम सम्बन्त्िी प्रर्जलतऐन
काननु हरु ।
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अनर्ु मनसर्ू क

तिगमु ार्ररएको कायगक्रम,सहभार्ीहरुको उपजस्थजत,प्रस्ततु ीकरण तथाप्रजतिेदन ।

४.र्क्रर्ाकलापको नाम –रोिगारमूलक सीप र्वकास तार्लम तथा उद्यमीहरुको स्तरोन्द्नती कार्िक्रम
जक्रयाकलापसंकेत नं. 2.7.25.177
खर्गिीर्गक: 22522
पररर्य
उद्देश्य
अपेजक्षतप्रजतफल

रोिर्ारमल
ु कसीप तथा ताजलम प्रदान र्री बैदजे िक रोिर्ारीलाई प्रजतस्थापन
र्नग तथा उद्यमीहरुकोस्तरोन्त्नजत र्रर प्रदेिजभरै जटकाइ रातनको लाजर् जिजभन्त्न
रोिर्ारमल
ु ककायगक्रमहरु सञ्र्ालन र्ने ।
उद्यमीहरुलाईउद्यममा जटकाइरातन ताजलम र सर्ेतना कायगक्रम सञ्र्ालन र्ने ।
35 िनालाई छोटो अिजिको ताजलम र तथा उद्यमीहरुलाई स्तरोन्त्नजतको लाजर्
सहयोर् र्ररएकोहुनेछ ।

कायागन्त्ियनर्ने
जनकाय/कायागलय

सामाजिकजिकास मन्त्रालय र मातहतका कायागलयहरु ।

सञ्र्ालनप्रजक्रया

समन्त्ियबैठक,कायगक्रमको पजहर्ान,प्राथाजमकता जनिागरण र्रीसहभार्ी तथा
उद्यमी छनौट । मानि जिकास संिािन के न्त्र,सख
ु ेत र उद्योर् तथा उपभोक्ता जहत
संरक्षण जनदेिनालयसाँर् समन्त्िय र्री सीप जिकासताजलम सञ्र्ालन र्ने ।

सञ्र्ालनर्ने अबजि र
अनमु ाजनत जमजत
बिेटबााँडफााँड
सन्त्दभगसामग्री
अनर्ु मनसर्ू क

आ.ब.२०७९/08० को पजहलो,दोश्रो र तेश्रो र्ौमाजसक ।
PLMBIS अनसु ार ।
श्रमतथा रोिर्ार प्रिद्वगन नीजत, २०७५ तथ कणागली प्रदेि सरकारले तिगमु ार्रेका
अन्त्य मापदण्ड तथा कायगजिजिहरु । सािगिजनक खररद ऐन,२०६३,कणागली खर्ग
मापदण्ड जनदेजिका,२०७५ ।
सहभार्ीहरुकोउपजस्थजत,सीपको र्णु स्तर,उद्यमीहरुद्वारा प्राप्त ताजलमप्रजतिेदन ।

५.र्क्रर्ाकलापको नाम –व्र्वसार्िन्द्र् सरु िा तथा स्वास््र् सम्िन्द्धी काननू ी मापर्दण्डहको िारेमा
रोिगारर्दाता, िे डर्र्ु नर्न र मन्द्रालर्को प्रर्तर्नर्ध िीच र्रपिीर् सचेतना कार्िक्रम ।
जक्रयाकलापसक
खर्गिीर्गक: 25522
ं े त न.ं 2.7.25.३४६
पररर्य

उद्देश्य
अपेजक्षतप्रजतफल

कणागलीप्रदेि अन्त्तर्गत जिजभन्त्न क्षेरका रोिर्ारदाता र श्रजमक िेडयजु नयन
एिंश्रजमकहरुका बीर् उजर्त श्रमसम्बन्त्ि कायम रातन व्यसायिन्त्य सरु क्षा तथा
स्िास्थ्यसम्बन्त्िी काननू ी मापदण्डका बारे मा िानकारी र्राउने ।
कणागलीप्रदेिजभरका रोिर्ारदाता र श्रजमक िेडयजु नयन एिं श्रजमकहरुका बीर्
उजर्तश्रमसम्बन्त्ि कायम रातनु र व्यसायिन्त्य सरु क्षा तथा स्िास्थ्य सम्बन्त्िी
काननू ीमापदण्डका बारे मा सर्ेतीकरण र्नगु यो कायगक्रमको उद्देश्य रहेको छ ।
प्रदेिअन्त्तर्गत रोिर्ारदाता र श्रजमक िेडयजु नयन एिं श्रजमकहरुका बीर् उजर्त
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श्रमसम्बन्त्िकायम भएको हुने , व्यसायिन्त्य सरु क्षा तथा स्िास्थ्य सम्बन्त्िी
काननू ी मापदण्डकाबारे मा रोिर्ारदाता र श्रजमकहरुले िानकारी प्राप्त र्रे का हुने ।
कायागन्त्ियनर्ने
जनकाय/कायागलय
सञ्र्ालनप्रजक्रया
सञ्र्ालनर्ने अबजि र
अनमु ाजनत जमजत
बिेटबााँडफााँड
सन्त्दभगसामग्री
अनर्ु मनसर्ू क

सामाजिकजिकास मन्त्रालयमाफग त ।
कायगक्रमकोतिगमु ा र्ने,सहभार्ी आमन्त्रण र्ने,र्ोष्ठीको सहिीकरणका
लाजर्सहिकतागसाँर् समन्त्िय र्ने र सहभार्ीता र्राउने ।
आ.ब.२०७९/०८० को पजहलो,दोश्रो तथा तेश्रो र्ौमाजसक ।
PLMBISअनसु ार ।
श्रमऐन,२०७४ र जनयमािली २०७५,रोिर्ारीको हकसम्बन्त्िी ऐन, 2०७५ र
जनयमािली तथा अन्त्य संघीय तथा प्रादेजिक श्रम सम्बन्त्िी प्रर्जलतऐन
काननु हरु ।
तिगमु ार्ररएको कायगक्रम,सहभार्ीहरुको उपजस्थजत,प्रस्ततु ीकरण तथाप्रजतिेदन ।

६.र्क्रर्ाकलापको नाम –श्रम ििार अध्र्र्न कार्िस्थल सुरिा तथा कारखाना र्नरीिर् सम्िन्द्धी
कार्िर्वर्ध र्नमािर् ।
जक्रयाकलापसंकेत नं. 2.7.25.३४९
खर्गिीर्गक 22522

पररर्य

उद्देश्य

अपेजक्षतप्रजतफल
कायागन्त्ियनर्ने
जनकाय/कायागलय

कणागलीप्रदेिजभर उद्योर् प्रजतष्ठानहरुमा कायगरत श्रजमक मिदरु हरुको
अिस्था,स्िास्थ्य सरु क्षासम्बन्त्िी कायगस्थलको िातािरण,श्रजमकहरुको
मार्दाबी, श्रजमक र रोिर्ारदाताबीर्को सम्बन्त्ििस्ता श्रजमक मिदरु साँर्
सम्बजन्त्ित न्त्यनू तम श्रमसम्बन्त्िी मापदण्् डहरु उद्योर्प्रजतष्ठानको व्यिस्थापनबाट
कायागन्त्ियन भए/नभएकोसम्बन्त्िमा जनरीक्षण अनर्ु मन र्री न्त्यनू तम मापदण्डहरु
कायागन्त्ियन र्राउने कायगलाईमार्गदिगन प्रदान र्नग आिश्यक कायगजिजि तिगमु ा
र्नग यो कायगक्रम तिगमु ार्ररएको हो ।
प्रदेिजभर श्रम तथा रोिर्ारको क्षेरलाई मयागजदत रव्यिजस्थत बनाउन, न्त्यनू तम
श्रमसम्बन्त्िी मापदण्् डहरु उद्योर्प्रजतष्ठानको व्यिस्थापनबाट कायागन्त्ियन
भए/नभएकोसम्बन्त्िमा जनरीक्षण अनर्ु मन र्री न्त्यनू तम मापदण्डहरु कायागन्त्ियन
र्राउन रप्रदेिजभरका उद्योर् प्रजतष्ठानलाई श्रजमकमैरी बनाउन आिश्यक
कायगजिजि तथाजनदेजिकाको जनमागण र्ने यस कायगक्रमको उद्देश्य रहेको छ ।
श्रमबिार अध्ययन कायगस्थल सरु क्षा तथा कारखाना जनरीक्षण
सम्बन्त्िीकायगजिजि जनमागण भएको हुने
सामाजिकजिकास मन्त्रालय,कणागली प्रदेि ।
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सञ्र्ालनप्रजक्रया

सञ्र्ालनर्ने अबजि र
अनमु ाजनत जमजत
बिेटबााँडफााँड
सन्त्दभगसामग्री
अनर्ु मनसर्ू क

सरोकारिालाहरुबीर्अन्त्तरकृ या,र्ोष्ठी,बैठक सञ्र्ालन
सझु ािसंकलन र साथै आिश्यकताअनसु ार कमगर्ारीहरुको पााँर्
िनासम्मकोटोली र्ठन र्री अन्त्तर प्रदेिमा अध्ययन भ्रमणर्री सझु ाि सजहतको
प्रजतिेदन तयारी आजदका आिारमा मस्यौदा तयार र्री पेि र्ने र
प्रदेिकोआिश्यकता अनक
ु ु ल कायगजिजि जनदेजिकाकोजनमागण ।
आ.ब.२०७९/०८० को प्रथम,दोश्रो तथा तेश्रो र्ौमाजसक ।
PLMBISअनसु ार ।
श्रमऐन,२०७४ र जनयमािली,२०७५,रोिर्ारीको हकसम्बन्त्िी ऐन,२०७५ र
जनयमािली,कणागली प्रदेिको श्रम तथा रोिर्ार प्रिद्वगन नीजत,२०७५ तथा अन्त्य
प्रर्जलत काननु ।
बैठक,र्ोष्ठी,अन्त्तरकृ या कायगक्रमको उपजस्थजत,अध्ययन भ्रमण प्रजतिेदन,
संकजलत सझु ािहरु सजहतकाजनजमगत कायगजिजि,जनदेजिका आजद।

७. र्क्रर्ाकलापको नाम –वेरोिगार र्वु ाहरुको त्र्ाङ्क सक
ं लन तथा सोको आर्दानप्रर्दानको लार्ग
प्रर्देिर्भरका स्थानीर् तहको र मन्द्रालर्का प्रर्तर्नर्ध िीच अन्द्तरर्क्रर्ा कार्ाििाला गोष्ठी।
जक्रयाकलापसक
खर्गिीर्गक: 25522
ं े त न.ं 2.7.25.३५४

पररर्य

उद्देश्य

अपेजक्षतप्रजतफल
कायागन्त्ियनर्ने
जनकाय/कायागलय

कणागलीप्रदेि जभर स्थानीय तहहरुमा रोिर्ार संयोिकहरुबाट संकलन र्ररएका
बेरोिर्ारयिु ायिु तीहरुको तथ्यांकलाई प्रदेि सरकारको समेत पहुर्ाँ सजु नजश्चत
र्नग आिश्यकमोडाजलटी तय र्नग स्थानीय तहहरु र मन्त्रालयका प्रजतजनजिबीर्
औपर्ाररकरुपमा सम्िादतथा अन्त्तरजक्रया र्नग यो कायगक्रम तिगमु ा र्ररएको हो ।
कणागलीप्रदेिजभरका बेरोिर्ार यिु ायिु तीहरुको तथ्याक
ं संकलन कायगलाई अझ
बढी व्यिजस्थतर यथाथगपरक बनाई तथ्याक
ं साझेदारीका माध्यमबाट प्रदेि
सरकारबाट सर्ं ालन र्ररनेसीपमल
ू क ताजलमहरुलाई बेरोिर्ार यिु ायिु ती
के जन्त्रत बनाउनु यो कायगक्रमकोउद्देश्य रहेको छ ।
स्थानीयतहहरुमा रोिर्ार सयं ोिकहरुबाट सक
ं लन र्ररएका बेरोिर्ार
यिु ायिु तीहरुको तथ्यांकलाईप्रदेि सरकारको समेत पहुर्ाँ सजु नजश्चत र्नग
आिश्यक मोडाजलटी तय र्ररएको हुने ।
सामाजिकजिकास मन्त्रालयमाफग त ।

सञ्र्ालनप्रजक्रया

कायगक्रमकोतिगमु ा र्ने,सहभार्ी आमन्त्रण र्ने,मन्त्रालयबाट कायगपरप्रस्तजु त,
स्थानीय तहबाट उपजस्थत सहभार्ीहरुबाट प्राप्तसझु ाि सक
ं लन,

सञ्र्ालनर्ने अबजि र

आ.ब.२०७९/०८० को पजहलो,दोश्रो तथा तेश्रो र्ौमाजसक ।
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अनमु ाजनत जमजत
बिेटबााँडफााँड
सन्त्दभगसामग्री
अनर्ु मनसर्ू क

PLMBISअनसु ार ।
श्रमऐन,२०७४ र जनयमािली,रोिर्ारीको हकसम्बन्त्िी ऐन, 2०७५ र
जनयमािली तथा अन्त्य संघीय तथा प्रादेजिक श्रम सम्बन्त्िी प्रर्जलतऐन
काननु हरु ।
तिगमु ार्ररएको कायगक्रम,सहभार्ीहरुको उपजस्थजत,प्रस्ततु ीकरण तथा
तथ्याक
ं साझेदारीको मोडाजलटी तयारी सजहतको प्रजतिेदन ।

८.र्क्रर्ाकलापको नाम –श्रर्मक र्ििा सचेतनामूलक कार्िक्रम ।
जक्रयाकलापसंकेत नं. 2.7.25.३४८
खर्गिीर्गक: 25522
पररर्य
उद्देश्य
अपेजक्षतप्रजतफल
कायागन्त्ियनर्ने
जनकाय/कायागलय
सञ्र्ालनप्रजक्रया
सञ्र्ालनर्ने अबजि र
अनमु ाजनत जमजत
बिेटबााँडफााँड
सन्त्दभगसामग्री
अनर्ु मनसर्ू क

कणागलीप्रदेिजभरका श्रजमकहरुलाई श्रम ऐन जनयमािली लर्ायत श्रमसम्बन्त्िी
राजष्प्ियकाननु का बारे मा सर्ेतना र्राउन यो कायगक्रम तिमगु ा र्ररएको हो ।
कणागलीप्रदेिजभरका श्रजमकहरुलाई काननू ी जिर्यमा िानकार र्राउन,ु
उनीहरुकोअजिकार तथा कतगव्यका बारे मा बोि र्राउनु र असल श्रम सम्बन्त्ि
स्थाजपत र्राउनु योकायगक्रमको उद्देश्य रहेको छ ।
प्रदेिजभरकाकजम्तमा १०० िना श्रजमकले श्रमसम्बन्त्िी काननू का बारे मा
िानकारी पाएका हुनेछन् , साथै असल श्रमसम्बन्त्ि स्थाजपत भएको हुनेछ ।
सामाजिकजिकास मन्त्रालयमाफग त ।
कायगक्रमकोतिगमु ा र्ने,सहभार्ी आमन्त्रण र्ने,सहभार्ीता र्राउने ।
आ.ब.२०७९/०८० को पजहलो,दोश्रो तथा तेश्रो र्ौमाजसक ।
PLMBISअनसु ार ।
श्रमऐन,२०७४ र जनयमािली,रोिर्ारीको हकसम्बन्त्िी ऐन, 2०७५ र
जनयमािली तथा अन्त्य संघीय तथा प्रादेजिक श्रम सम्बन्त्िी प्रर्जलतऐन
काननु हरु ।
तिगमु ार्ररएको कायगक्रम,सहभार्ीहरुको उपजस्थजत,प्रस्ततु ीकरण तथाप्रजतिेदन ।
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क. प्रर्देि सग्रं ाहलर् तथा अर्भलेखालर् अन्द्तगितका र्क्रर्ाकलापहरू:
१. कृर्ाकलापःसग्रहालर्को पस्ु तकालर् प्रिासर्नक तथा सभाकिका लार्ग र्नमािर्ार्धन भिनको
पुर्िता तथा तला थप गने कार्ि
रकम रु. हिारमा
जक्रयाकलाप सक
खर्ग जिर्गकः
ं े तः
पररर्य
उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय
सञ्र्ालन प्रकृ या

कायागलयको जनयजमत तथा प्रिासजनक कामकािमा सहिता ल्याउन , पस्ु तकालय
संर्ालन र सभा कक्षको उपयक्त
ु व्यिस्थापन र्ने प्रयोिनका लाजर् स्िीकृ त कायगक्रम ।
कायागलयको जनयजमत तथा प्रिासजनक कामकािमा सहिता ल्याउन, पस्ु तकालय
संर्ालन र सभा कक्षको लाजर् भौजतक पिु ागिार तयार र्ने ।
प्रिासजनक कायगकक्ष, पस्ु तकालय र सभा कक्षको जनमागण भएको हुनेछ।
प्रदेि सग्रं हालय तथा अजभलेखालय सख
ु ते ।
अपरु ो भबन भएकोले सरकारी जनणगयानसु ार म्याद थप ∕बोलपर/जिलबजन्त्द दरभाउ पर
लर्ायत अन्त्य जबजभन्त्न काननु ी प्रजक्रयाहरु ।

सञ्र्ालन र्ने
अिजि र अनमु ाजनत आब २०७९∕०८० सम्म सम्पन्त्न र्ने ,
प्रथम दोस्रो तथा तेस्रो र्ौमाजसक
जमजत
बिेट बााँडफााँड
PLMBIS अनसु ार
साबगिजनक खररद ऐन २०६३ तथा जनयमािली २०६४,कणागली प्रदेि आजथगक कायगजबजि
ऐन २०७४,कणागली प्रदेि खर्ग मापदण्ड २०७५, र २०७९/०८० को जस्िकृ त बाजर्गक
सन्त्दभग सामाग्री
कायगक्रम,कणागली प्रदेि सरकारको आब २०७९/०८० को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ि
मापदण्ड ।
अनर्ु मन सर्ू क
प्राजबजिक तथा कायग सम्पन्त्न प्रजतबेदनहरु साथै जनजमगत भौजतक संरर्नाहरु ।
२. र्क्रर्ाकलापकम््र्ूटर र्प्रन्द्टर लगार्तका आवश्र्क पने अन्द्र् मेर्िनरी सामाग्रीहरु
जक्रयाकलाप संकेतः११.३.७.१४
खर्ग जिर्गकः ३११२२
पररर्य
उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय
सञ्र्ालन प्रकृ या

कम््यटू र जप्रन्त्टर लर्ायतका आिश्यक पने अन्त्य मेजिनरी सामाग्रीहरु खररद र्ने प्रयोिनका
लाजर् स्िीकृ त कायगक्रम ।
कायागलयको कामकाि जछटो छररतो र्री सेिा प्रिाहलाई प्रभािकारी बनाउने।
कायागलयको सेिा प्रिाहमा सहिता हुने ।
प्रदेि संग्रहालय तथा अजभलेखालय सख
ु ते ।
कोटेिन
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सञ्र्ालन र्ने
अिजि र अनमु ाजनत प्रथम र्ौमाजसक/ दोस्रो र्ौमाजसक
जमजत
बिेट बााँडफााँड
PLMBIS अनसु ार
साबगिजनक खररद एन २०६३ तथा जनयमािली २०६४,कणागली प्रदेि आजथगक कायगजबजि
एन २०७४,कणागली प्रदेि खर्ग मापदण्ड २०७४, र २०७८/०७९ को जस्िकृ त बाजर्गक
सन्त्दभग सामाग्री
कायगक्रम, कणागली प्रदेि सरकारको आब २०७८/०७९ को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ि
मापदण्ड
अनर्ु मन सर्ू क
खररद सामाग्रीको िील, उपकरण ।
३. कृर्ाकलापःसग्रहालर्मा िगैचा सध
ु ार तथा र्वस्तार कार्िहरु:
जक्रयाकलाप संकेतः११.१.३.१७
खर्ग जिर्गकः ३११६१
पररर्य
उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय
सञ्र्ालन प्रकृ या
सञ्र्ालन र्ने
अिजि र अनमु ाजनत
जमजत
बिेट बााँडफााँड
सन्त्दभग सामाग्री
अनर्ु मन सर्ू क

सग्रहालयमा बर्ैर्ा सिु ार तथा जिस्तार र्ने कायगका लाजर् स्िीकृ त बाजर्गक कायगक्रम ।
सग्रहालयमा बर्ैर्ा सिु ार तथा जिस्तार र्री रमाइलो िातािरण तयार र्नगु ।
संग्रहालयमा बर्ैर्ा जिस्तार भएको हुनेछ ।
प्रदेि संग्रहालय तथा अजभलेखालय सख
ु ते
प्रर्जलत ऐन जनयममा व्यिस्था भए बमोजिम बर्ैर्ा जिस्तारको कायग संर्ालन र्ने ।
PLMBIS अनसु ार ।
PLMBIS अनसु ार ।
साबगिजनक खररद ऐन २०६३ तथा जनयमािली २०६४,कणागली प्रदेि आजथगक कायगजबजि
एन २०७४,कणागली प्रदेि खर्ग मापदण्ड २०७५, र २०७९/०८० को जस्िकृ त बाजर्गक
कायगक्रम,कणागली प्रदेि सरकारको आब २०७९/०८० को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ि
मापदण्ड ।
बर्ैर्ा जिस्तार तथा सिु ार कायग सम्पन्त्न िील भपागई , कायग सम्पन्त्न प्रजतिेदन ।

४. कृर्ाकलापःसंग्रहालर् लार्ग Showcase र्नमािर्
जक्रयाकलाप संकेतः११.६.१३.२४
पररर्य

खर्ग जिर्गकः ३११२३

सग्रं हालय प्रदिगनी कक्षको लाजर् Showcase हरु जनमागण तथा खरीद कायगका लाजर्
स्िीकृ त बाजर्गक कायगक्रम ।
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उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय
सञ्र्ालन प्रकृ या
सञ्र्ालन र्ने
अिजि र अनमु ाजनत
जमजत
बिेट बााँडफााँड
सन्त्दभग सामाग्री
अनर्ु मन सर्ू क

सक
ं जलत सामजग्रहरुलाइ प्रदगिजनको लाजर् सरु क्षीत तररकाले राखी प्रदिगन र्राउनु ।
ग्याली सदृु जढकरण भएको हुनेछ ।
प्रदेि संग्रहालय तथा अजभलेखालय सख
ु ते ।
बोलपर जिलबजन्त्दपर तथा कोटेिन लर्ायतका प्रजक्रया ।
प्रथम/ जद्वजतय/तृजतय र्ौमाजसक अिजिभर ।
PLMBIS अनसु ार
साबगिजनक खररद ऐन २०६३ तथा जनयमािली २०६४,कणागली प्रदेि आजथगक कायगजबजि
ऐन २०७४,कणागली प्रदेि खर्ग मापदण्ड २०७५, र २०७९/०८० को जस्िकृ त बाजर्गक
कायगक्रम,कणागली प्रदेि सरकारको आब २०७८/०७९ को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ि
मापदण्ड ।
प्राजबजिक तथा कायग सम्पन्त्न प्रजतबेदनहरु साथै जनजमगत भौजतक संरर्नाहरु ।

५.कृर्ाकलापःसामाग्री संङ्कलन ( पुरातात्वीक/ऐर्तहाँर्सक/धार्मिक तथा साँस्कृर्तक )
जक्रयाकलाप संकेतः. ११.१.३.१९
खर्ग जिर्गकः ३११६१

पररर्य
उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय
सञ्र्ालन प्रकृ या

प्रदेि अन्त्तर्गतका जिल्लामा उपलब्ि परु ाताजत्िक,ऐजतहााँजसक, िाजमगक तथा सााँस्कृ जतक
सम्पदासर्ं सम्बजन्त्ित सामाग्रीको सङ्कलन र्ने प्रयोिनका लाजर् स्िीकृ त बाजर्गक
कायगक्रम ।
परु ाताजत्िक,ऐजतहााँजसक, िाजमगक तथा सााँस्कृ जतक सम्पदासंर् सम्बजन्त्ित सामाग्रीको
सङ्कलन र्री आर्न्त्तक
ु हरुको सतयामा अजभबृजद्ध र्नगु ।
संग्रहालयमा थप सामाग्री संङ्कलन भएको हुनेछ ।
प्रदेि संग्रहालय तथा अजभलेखालय सख
ु ते
सामग्री संङ्कलन सम्बन्त्िी स्िीकृ त TOR , प्रर्जलत ऐन जनयममा तोजकए बमोजिमका
प्रजक्रयाहरु, बैठक, जनणगयहरुको आिारमा सामाग्री संङ्कलन र्ररने।

सञ्र्ालन र्ने
अिजि र अनमु ाजनत प्रथम/जद्वजतय/तृजतय र्ौमाजसक अिजिभर ।
जमजत
बिेट बााँडफााँड
PLMBIS अनसु ार ।
साबगिजनक खररद ऐन २०६३ तथा जनयमािली २०६४,कणागली प्रदेि आजथगक कायगजबजि
सन्त्दभग सामाग्री
ऐन २०७४,कणागली प्रदेि खर्ग मापदण्ड २०७५, र २०७९/०८० को जस्िकृ त बाजर्गक
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अनर्ु मन सर्ू क

कायगक्रम,कणागली प्रदेि सरकारको आब २०७९/०८० को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ि
मापदण्ड ।
संङ्कजलत सामग्री, स्थलर्त अनर्ु मन प्रजतिेदन र सम्झौता पर ।

६. कृर्ाकलापः लामा/िेरी िातीहरुको लार्ग डार्रोमा र्नमािर्
जक्रयाकलाप संकेतः ११.१.३.२१
पररर्य
उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय
सञ्र्ालन प्रकृ या
सञ्र्ालन र्ने
अिजि र अनमु ाजनत
जमजत
बिेट बााँडफााँड
सन्त्दभग सामाग्री

अनर्ु मन सर्ू क

खर्ग जिर्गकः३११६१

सग्रं हालयमा प्रदिगजनका लाजर् लामा/ क्षेरी िातीको डायरोमा जनमागण र्ने प्रयोिनका
लाजर् स्िीकृ त बाजर्गक कायगक्रम ।
संग्रहालयमा प्रदिगजनका लाजर् उपयक्त
ु साइिको डायरोमा जनमागण र्नगु ।
डायरोमाको प्रदिगनीबाट जनश्चत िाजतको िनिीिन पजहाँर्ान हुनेछ ।
प्रदेि संग्रहालय तथा अजभलेखालय सख
ु ते ।
प्रर्जलत ऐन जनयमानसु ार/कोटेिन प्रजक्रया/िैठकबाट पाररत जनणगयहरु ।
PLMBIS अनसु ार ।
PLMBIS अनसु ार
साबगिजनक खररद ऐन २०६३ तथा जनयमािली २०६४,कणागली प्रदेि आजथगक कायगजबजि
ऐन २०७४,कणागली प्रदेि खर्ग मापदण्ड २०७५, र २०७९/०८० को जस्िकृ त बाजर्गक
कायगक्रम,कणागली प्रदेि सरकारको आब २०७९/०८० को बिेट तथा खर्ग सम्बजन्त्ि
मापदण्ड ।
जबल भरपाई, कायग सम्पन्त्न प्रजतिेदन, भौजतक रुपमा तयार र्ररएका डायरोमा सम्बजन्त्ि
कायगहरु र भौजतक संरर्ना ।

ख. मानि संसािन जिकास के न्त्र, जिक्षा ताजलम िाखा अन्त्तर्गतका जक्रयाकलापहरू
९. र्क्रर्ाकलाप : रोिर प्रर्ििकहरुको लार्ग पनु ितािकी तार्लम
जक्रयाकलाप संकेतः2.६.३.११
खर्ग जिर्गकः 225११

पररर्य

यस के न्त्रबाट सञ्र्ालन हुने जिजभन्त्न ताजलम कायगक्रमहरुमा जिजभन्त्न जनकायमा कायगरत तथा
अिकाि प्राप्त जिज्ञ व्यजक्तलाइ रोष्टर प्रजिक्षकको रुपमा प्रयोर् र्ररएको छ । उक्त
प्रजिक्षकलाइ समसामजयक जिर्यिस्तमु ा प्रजिजक्षत र्राउनका लाजर् पनु गतािकी ताजलमको
व्यिस्था र्ररएको छ ।
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उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय

सञ्र्ालन प्रकृ या

सहिीकरणका समसामजयक जिजि र प्रजिजिको बारे मा प्रजिक्षकको क्षमता जिकास र्नगु
यो कायगक्रमको उद्देश्य हो ।
सहभार्ी प्रजिक्षकहरु समसामजयक जिर्यिस्तमु ा अद्यािजिक हुने
मानि संसािन जिकास के न्त्र
कायागन्त्ियन र्ने जनकायको जनणगय अनसु ार के न्त्र प्रमख
ु को संयोिकत्िमा िाखा प्रमख
ु ,
कायगक्रम अजिकृ त, प्रजिक्षक अजिकृ त जिर्य जिज्ञ समेतको बढीमा सात सदस्यीय
सदस्यीय कायगदल र्ठन र्री ताजलम ्याके ि तयार र्ने ।्याके ि अनसु ार ताजलम सञ्र्ालन
र्नग बिेटको पररजिमा रही कायगयोिना बनाइ के न्त्र प्रमख
ु बाट स्िीकृ त र्ने र
कायगयोिनाबमोजिम कायगक्रम सञ्र्ालन र्ने भरर्अ
ु ल माध्यमबाट पजन ताजलम सञ्र्ालन
र्नग सजकने । उक्त कायगहरु र्नगका लाजर् कायगयोिनाबमोजिम यस जिर्गकबाट खर्ग र्ने ।

सञ्र्ालन र्ने
अिजि र अनमु ाजनत पजहलो र्ौमाजसक
जमजत
सहभाजर्को दैजनक भ्रमण भत्ता, खािा खर्ग, मसलन्त्द खर्ग, ्याके ि बैठक खर्ग तथा
व्यिस्थापन खर्ग, इन्त्िन खर्ग, हलभाडा प्रजिक्षक सहजिकरण भत्ता, ह्यानड्सआउट खर्ग,
ताजलम सामाग्री, अनर्ु मन खर्ग, परीक्षा सञ्र्ालन खर्ग, जिजिि खर्ग आजद जिर्गकहरुमा
बिेट बााँडफााँड
कणागली प्रदेि खर्ग मापदण्ड जनदेजिका २०७५, कणागली प्रदेि भ्रमण खर्ग जनयमािली
२०७५ तथा प्रर्जलत ऐन जनयम तथा जनदेजिका बमोजिम के न्त्र प्रमख
ु बाट स्िीकृ त भए
बमोजिम जिजनयोिन र्री खर्ग हुनेछ ।
सन्त्दभग सामाग्री
अनर्ु मन सर्ू क

हाजिरी सहभाजर् जिक्षक संतया प्रजतिेदन

१०. र्क्रर्ाकलाप : र्ििा सम्िन्द्धी तार्लमहरुको प्रगर्त सर्मिा गोष्ठी कार्िक्रम
जक्रयाकलाप संकेतः2.6.३.१२
खर्ग जिर्गकः 2251१
पररर्य

उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल

यस प्रदेि अन्त्तरर्त कायगरत जिक्षक तथा कमगर्ारीहरुको क्षमता जिकास र्नगको लाजर् प्रदेि
तथा संघीय सरकार माफग त जिजभन्त्न ताजलम कायगक्रम र्त आिको िाजर्गक कायगक्रममा
व्यिस्था रहेको र सो अनरुु प जिजभन्त्न ताजलमहरु सञ्र्ालन र्ररएकोछ ।
र्त आिको कायगक्रम प्रर्जत सजमक्षा र्री अनभु ि र्रे का जसकाइ, समस्या तथा
र्नु ौजतहरुलाइ ध्यान जदइ र्ालु आिको कायगक्रम कायागन्त्ियन योिना तिगमु ा र्नग सहयोर्
पयु ागउनु यो कायगक्रमको उद्देश्य रहेको छ ।
र्त आिको प्रर्जत प्रजतिेदन प्रस्ततु भइ सरोकार िाला जनकायबाट ताजलम सञ्र्ालन
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व्यिस्थापन सम्बन्त्िमा उजर्त समन्त्िय र सहयोर् प्राप्त हुने
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय

मानि संसािन जिकास के न्त्र

सञ्र्ालन प्रकृ या

अजभमख
ु ीकरण कायगक्रम सञ्र्ालन र्नग बिेटको पररजिमा रही कायगयोिना बनाइ ताजलम
प्रमख
ु बाट स्िीकृ त र्ने र कायगयोिनाबमोजिम अजभमख
ु ीकरण सञ्र्ालन र्ने । भौजतक
रुपले उपजस्थत हुन नसक्ने अिस्था भएमा भरर्अ
ु ल रुपले सञ्र्ालन र्नग सजकने । उक्त
कायगहरु र्नगका लाजर् यस जिर्गकबाट खर्ग र्ने ।

सञ्र्ालन र्ने
अिजि र अनमु ाजनत पजहलो र्ौमाजसक
जमजत
सहभाजर्को दैजनक भ्रमण भत्ता, खािा खर्ग, मसलन्त्द खर्ग, ्याके ि बैठक खर्ग तथा
व्यिस्थापन खर्ग, इन्त्िन खर्ग, हलभाडा प्रजिक्षक सहजिकरण भत्ता, ह्यानड्सआउट खर्ग,
ताजलम सामाग्री, अनर्ु मन खर्ग, परीक्षा सञ्र्ालन खर्ग, जिजिि खर्ग आजद जिर्गकहरुमा
बिेट बााँडफााँड
कणागली प्रदेि खर्ग मापदण्ड जनदेजिका २०७५, कणागली प्रदेि भ्रमण खर्ग जनयमािली
२०७५ तथा प्रर्जलत ऐन जनयम तथा जनदेजिका बमोजिम के न्त्र प्रमख
ु बाट स्िीकृ त भए
बमोजिम जिजनयोिन र्री खर्ग हुनेछ ।
सन्त्दभग सामाग्री
अनर्ु मन सर्ू क

सहभाजर् सतं या हाजिरी प्रजतिेदन

११. र्क्रर्ाकलाप :र्ििा सम्िन्द्धी तार्लम कार्िक्रम सञ्चालन कार्िर्ोिना र्नमािर् गोष्ठी
जक्रयाकलाप संकेतः2.6.३.१३
खर्ग जिर्गकः 2251१
पररर्य

उद्देश्य

अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय

यस प्रदेि अन्त्तरर्त कायगरत जिक्षक तथा कमगर्ारीहरुको क्षमता जिकास र्नगको लाजर् प्रदेि
तथा संघीय सरकारले जिजभन्त्न ताजलम कायगक्रम र्ालु आिको िाजर्गक कायगक्रममा व्यिस्था
र्रे कोछ ।
जिक्षा तथा जिक्षक ताजलमसंर् सम्बन्त्िीत प्रदेिस्तरका जनकाय ,स्थानीय पाजलका जिक्षा
िाखा तथा जिक्षा जिकास तथा समन्त्िय इकाइबाट के न्त्रको िाजर्गक ताजलम कायगक्रम
सञ्र्ालन कायगयोिना तिगमु ा र्नगको लाजर् सझु ाि समन्त्िय तथा सहयोर् अजभिृजद्ध र्नगु
यो कायगक्रमको उद्देश्य रहेको छ ।
सरोकार िाला जनकायबाट ताजलम सञ्र्ालन कायगयोिना जनमागणमा उजर्त सझु ाि समन्त्िय
र सहयोर् प्राप्त हुने
मानि संसािन जिकास के न्त्र
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सञ्र्ालन प्रकृ या

अजभमख
ु ीकरण कायगक्रम सञ्र्ालन र्नग बिेटको पररजिमा रही कायगयोिना बनाइ ताजलम
प्रमख
ु बाट स्िीकृ त र्ने र कायगयोिनाबमोजिम अजभमख
ु ीकरण सञ्र्ालन र्ने । भौजतक
रुपले उपजस्थत हुन नसक्ने अिस्था भएमा भरर्अ
ु ल रुपले सञ्र्ालन र्नग सजकने । उक्त
कायगहरु र्नगका लाजर् यस जिर्गकबाट खर्ग र्ने ।

सञ्र्ालन र्ने
अिजि र अनमु ाजनत पजहलो र्ौमाजसक
जमजत
सहभाजर्को दैजनक भ्रमण भत्ता, खािा खर्ग, मसलन्त्द खर्ग, ्याके ि बैठक खर्ग तथा
व्यिस्थापन खर्ग, इन्त्िन खर्ग, हलभाडा प्रजिक्षक सहजिकरण भत्ता, ह्यानड्सआउट खर्ग,
ताजलम सामाग्री, अनर्ु मन खर्ग, परीक्षा सञ्र्ालन खर्ग, जिजिि खर्ग आजद जिर्गकहरुमा
बिेट बााँडफााँड
कणागली प्रदेि खर्ग मापदण्ड जनदेजिका २०७५, कणागली प्रदेि भ्रमण खर्ग जनयमािली
२०७५ तथा प्रर्जलत ऐन जनयम तथा जनदेजिका बमोजिम के न्त्र प्रमख
ु बाट स्िीकृ त भए
बमोजिम जिजनयोिन र्री खर्ग हुनेछ ।
सन्त्दभग सामाग्री
अनर्ु मन सर्ू क

सहभाजर् सतं या हाजिरी प्रजतिेदन

१२. र्क्रर्ाकलाप :र्ििा सम्िन्द्धी वार्षिक कार्िक्रमहरुको अर्भमुखीकरर् कार्िक्रम (कमिचारी
र्दिता िर्ृ द्ध तार्लम (प्रमार् पर नर्र्दने)
जक्रयाकलाप संकेतः2.6.३.१४
खर्ग जिर्गकः 2251१

पररर्य

उद्देश्य

अपेजक्षत प्रजतफल

यस प्रदेि अन्त्तरर्त कायगरत जिक्षक तथा कमगर्ारीहरुको क्षमता जिकास र्नगको लाजर् प्रदेि
तथा सघं ीय सरकारले जिजभन्त्न ताजलम कायगक्रम र्ालु आिको िाजर्गक कायगक्रममा व्यिस्था
र्रे कोछ ।
जिक्षा तथा जिक्षक ताजलमसर्ं सम्बन्त्िीत प्रदेिस्तरका जनकाय ,स्थानीय पाजलका जिक्षा
िाखा तथा जिक्षा जिकास तथा समन्त्िय इकाइलाइ िाजर्गक ताजलम कायगक्रमको
अजभमजु खकरण र्री ताजलमहरु प्रभािकारी रुपले सञ्र्ालन र्नग समन्त्िय तथा सहयोर्
अजभिृजद्ध र्नगु यो कायगक्रमको उद्देश्य रहेको छ ।
सरोकार िाला जनकायबाट ताजलम सञ्र्ालन व्यिस्थापनमा उजर्त समन्त्िय र सहयोर् प्राप्त
हुने

कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय

मानि ससं ािन जिकास के न्त्र

सञ्र्ालन प्रकृ या

अजभमख
ु ीकरण कायगक्रम सञ्र्ालन र्नग बिेटको पररजिमा रही कायगयोिना बनाइ ताजलम
प्रमख
ु बाट स्िीकृ त र्ने र कायगयोिनाबमोजिम अजभमख
ु ीकरण सञ्र्ालन र्ने । भौजतक
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रुपले उपजस्थत हुन नसक्ने अिस्था भएमा भरर्अ
ु ल रुपले सञ्र्ालन र्नग सजकने । उक्त
कायगहरु र्नगका लाजर् यस जिर्गकबाट खर्ग र्ने ।
सञ्र्ालन र्ने
अिजि र अनमु ाजनत पजहलो र्ौमाजसक
जमजत
सहभाजर्को दैजनक भ्रमण भत्ता, खािा खर्ग, मसलन्त्द खर्ग, ्याके ि बैठक खर्ग तथा
व्यिस्थापन खर्ग, इन्त्िन खर्ग, हलभाडा प्रजिक्षक सहजिकरण भत्ता, ह्यानड्सआउट खर्ग,
ताजलम सामाग्री, अनर्ु मन खर्ग, परीक्षा सञ्र्ालन खर्ग, जिजिि खर्ग आजद जिर्गकहरुमा
बिेट बााँडफााँड
कणागली प्रदेि खर्ग मापदण्ड जनदेजिका २०७५, कणागली प्रदेि भ्रमण खर्ग जनयमािली
२०७५ तथा प्रर्जलत ऐन जनयम तथा जनदेजिका बमोजिम के न्त्र प्रमख
ु बाट स्िीकृ त भए
बमोजिम जिजनयोिन र्री खर्ग हुनेछ ।
सन्त्दभग सामाग्री
अनर्ु मन सर्ू क

सहभाजर् सतं या हाजिरी प्रजतिेदन

५.र्क्रर्ाकलाप :पार्लकागत रुपमा र्वद्यालर्को लार्ग लेखा व्र्वस्थापन तार्लम
जक्रयाकलाप संकेतः2.7.13.52
खर्ग जिर्गकः २२५22
पररर्य
उद्देश्य
अपेजक्षत प्रजतफल
कायागन्त्ियन र्ने
कायागलय/जनकाय

सञ्र्ालन प्रकृ या

जिद्यालयमा लेखा प्रणाली र्स्ु त दरुु स्त रातनको लाजर् लेखा सम्बद्ध िनिजक्तको क्षमता
जिकास आिश्यक हुन्त्छ ।
जिद्यालयको प्र.अ. र लेखा हेने जिक्षकको लाजर् लेखा सम्बन्त्िी ज्ञान सीप अजभिृजद्ध र्नगु
यो कायगक्रमको उद्देश्य रहेको छ ।
सरोकारिालाइ लेखा सम्बन्त्िी क्षमता अजभिृजद्ध हुने
मानि संसािन जिकास के न्त्र
कायागन्त्ियन र्ने जनकायको जनणगय अनसु ार के न्त्र प्रमख
ु को सयं ोिकत्िमा सम्बन्त्िीत िाखा
प्रमख
ु , कायगक्रम अजिकृ त, लेखा अजिकृ त र जिर्य जिज्ञ समेतको बढीमा सात सदस्यीय
कायगदल र्ठन र्री ताजलम सञ्र्ालनको लाजर् ताजलम ्याके ि तयार र्ने । यो
जक्रयाकलाप सञ्र्ालन र्नग बिेटको पररजिमा रही बिेट बााँडफाड सजहतको कायगयोिना
बनाइ के न्त्र प्रमख
ु बाट स्िीकृ त र्ने र कायगयोिनाबमोजिम ताजलम सञ्र्ालन र्ने । उक्त
कायगहरु र्नगका लाजर् कायगयोिना बमोजिम यस जिर्गकबाट खर्ग र्ने ।

सञ्र्ालन र्ने
अिजि र अनमु ाजनत पजहलो दोस्रो र तेस्रो र्ौमाजसक
जमजत
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बिेट बााँडफााँड

सन्त्दभग सामाग्री
अनर्ु मन सर्ू क

सहभाजर्को दैजनक भ्रमण भत्ता, खािा खर्ग, मसलन्त्द खर्ग, ्याके ि बैठक खर्ग तथा
व्यिस्थापन खर्ग, इन्त्िन खर्ग, हलभाडा प्रजिक्षक सहजिकरण भत्ता, ह्यानड्सआउट खर्ग,
ताजलम सामाग्री, अनर्ु मन खर्ग, परीक्षा सञ्र्ालन खर्ग, जिजिि खर्ग आजद जिर्गकहरुमा
कणागली प्रदेि खर्ग मापदण्ड जनदेजिका २०७५, कणागली प्रदेि भ्रमण खर्ग जनयमािली
२०७५ तथा प्रर्जलत ऐन जनयम तथा जनदेजिका बमोजिम के न्त्र प्रमख
ु बाट स्िीकृ त भए
बमोजिम जिजनयोिन र्री खर्ग हुनेछ ।

सहभाजर् संतया हाजिरी प्रजतिेदन

१३.अनलाइन कार्िक्रम सञ्चालन सम्िर्न्द्ध खचिको नम्स्
अनलाइन/ भरर्अ
ु ल माध्यमबाट सञ्र्ालन हुने ताजलम/कायगिाला/र्ोष्ठी /छलफल/अन्त्तरजक्रया/बैठकसञ्र्ालन
सम्बन्त्िमा हुने खर्गको नम्स्
हाल कोजभड महामारी जसिगना र्रे को बन्त्दाबन्त्दीको अिस्था िा त्यसप्रश्चातको सामान्त्य अिस्थामा
अनलाइन/भरर्अ
ु ल माध्यममाफग त ताजलम/कायगिाला/र्ोष्ठी /छलफल/अन्त्तरजक्रया/बैठक लर्ायतका कायगक्रम
सञ्र्ालन र्नगपु ने⁄र्नग सजकने र अनलाइन माध्यममा कायगक्रम सञ्र्ालन र्दाग समय तथा लर्ाजन कम
लाग्न,े अनलाइन माफग त कायगक्रम सञ्र्ालन र्दाग हुने खर्गको नम्स् सम्बन्त्िमा कणागली प्रदेिखर्ग मापदण्ड
जनदेजिका २०७५ ले नतोके कोले तपजसल बमोजिम खर्ग र्ने ।
इकाइ
क्रस जिर्गक
दर
कै जफयत
प्रजत
ताजलम होष्ट
भरर्अ
ु ल ताजलम सञ्र्ालनका लाजर् ताजलम
सत्र्र्ालन ्लेटफमग सम्बन्त्िी प्राजिजिक सयं ोिन
र्नग, िेसन अिजिमा प्रजिजि
१
िेसन
१०००
अपरे टर/व्यिस्थापक/अनमु र्न कतागको रुपमा काम
र्ने िनिजक्त आिश्यक हुने भएकोले थपर्ररएको
।
भरर्अ
ु ल ताजलम सञ्र्ालनका लाजर् ताजलम
होष्टको जनदेिन अनसु ारका प्राजिजिक कायग र्नग,
२ ताजलम कोहोष्ट िेसन
७००
सहभार्ीहरुलाइ इन्त्िी र्नग, उपजस्थजत र्राउन,
ग्रजु पङ्र् र्नग तथा मोजनटर र्नेकायग र्नग सहायक
िनिजक्त आिश्यक हुने भएकोले थप र्ररएको ।
कणागली प्रदेि खर्ग
िेसन सामग्री तयारीको लाजर् ह्याण्डस् आउटस्
३ प्रजिक्षक
िेसन
मापदण्ड जनदेजिका
बापतको तोके को रकम जदने
२०७५ ले तोके
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बमोजिम

४ प्रजतिेदक

जदन

६ सहभार्ी भत्ता

जदन

सहभार्ी
५ /व्यिस्थापक
खािा

जदन

सहभार्ी
प्रजिजि
६ व्यिस्थापन
खर्ग प्रजत
सहभार्ी

जदन

कणागली प्रदेि खर्ग
मापदण्ड जनदेजिका
२०७५ ले तोके
बमोजिम
कणागली प्रदेि खर्ग
मापदण्ड जनदेजिका
२०७५ ले तोके
बमोजिम
कणागली प्रदेि खर्ग
मापदण्ड जनदेजिका
२०७५ ले तोके
बमोजिम

सहभार्ीहरुलाई ताजलममा उत्पेररत र्ने प्रयोिनका
लाजर् जनयमानसु ारको रकममा करकट्टी र्री नर्द
उपलब्ि र्राउने

२००

सहभार्ीहरुलाई इन्त्टरनेट व्यिस्थापन र्ने
प्रयोिनका लाजर् नर्द उपलब्ि र्राउने

कणागली प्रदेि खर्ग
मसलन्त्द प्रजत
मापदण्ड जनदेजिका
७
पटक
सहभार्ी
२०७५ ले तोके
बमोजिम
कणागली प्रदेि खर्ग
मापदण्ड जनदेजिका
८ ताजलम सजु ििा प्रजतसमहू
२०७५ ले तोके
बमोजिम
कणागली प्रदेि खर्ग
प्रजत
मापदण्ड जनदेजिका
९ बैठक भत्ता
बैठक
२०७५ ले तोके
बमोजिम

घ.

व्यिस्थापक तथा सहभार्ीहरुलाई जनयमानसु ारको
खािािापतको रकम नर्दउपलब्ि र्राउने

ताजलममा सहभार्ी हुदा डायरी डट्पेन व्यिस्थापन
प्रयोिनका लाजर् प्रजत ताजलम एकपटक उपलब्ि
र्राउने ।
ताजलम सञ्र्ालनका सफ्टिेयर/इन्त्टरनेट तथा अन्त्य
सामग्री व्यिस्थापन

कर्ािली प्रर्देि खेलकुर्द र्िकास पररषर्द अन्द्तगितका र्क्रर्ाकलापहरु
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