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समिष्टगत �नद�शन 

सामािजक �वकास मन्त्रालय वा अन्तगर्तका �श�ा, सामािजक सुर�ा, श्रम तथा रोजगार, साँस्कृ�तक 
पुरातत्व, युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ �ते्रसँग सम्बद्ध कायर्क्रमहरूको �न�दर्ष्ट उद्देश्य 
बमोिजम कायार्न्वयनमा द�ता, �मतब्ययीता, एकरूपता तथा सहजीकरण गर� प्रभावका�रता अ�भबदृ्�ध गराउने 
उद्देश्यले देहाय बमोिजमको समिष्टगत �नद�शन तयार ग�रएको छ- 

• स्वीकृत कायर्क्रम तथा प्राप्त अिख्तयार� अनुसारको �नद�शन र खचर् गदार् सावर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३, 

�नयमावल� २०६४ ,कणार्ल� प्रदेशआ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७४, कणार्ल� प्रदेश �व�नयोजन ऐन 
२०७8/७9, कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�व�ध �नयमावल� २०७५, कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका 
२०७५, कणार्ल� प्रदेश भ्रमण खचर् �नयमावल� २०७५ अनुरुप कायर्क्रम सञ्चालन गनुर्पन�छ । यसका 
साथै आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्त्रालय तथा यस मन्त्रालयबाट यस आ�थर्क बषर्का ला�ग ल��त 
गर� जार� ग�रएका �नद��शका तथा प�रपत्र अनुरुप गनुर् पन�छ । 

• कणार्ल� प्रदेश सावर्ज�नक ख�रद ऐन २०७८, कणार्ल� प्रदेश सावर्ज�नक ख�रद �नयमवल� २०७८ अनुसार 
गनुर्पन�छ। 

• आ�थर्क वषर् २०७8/७9 को बजेट तथा कायर्क्रम खचर् गन� मागर्दशर्नलाई पूणर्रूपमा पालन गनुर्पन�छ । 
• प्रा�व�धक �बषयहरूमा आवश्यक मापदण्ड मन्त्रालयले तयार गर� लागू गनर् सक्नेछ । 
• कायर्क्रमहरू सञ्चालन गदार् �मतब्ययीता र उपलब्धीलाई �वशेष ध्यान �दनुपन�छ । 
• स्वीकृत दरबन्द� तथा बजेटको प�र�ध�भत्र रहेर मात्र सेवा सचुारूलाई प्राथ�मकता �दई सेवा करारका 

कमर्चार�को व्यवस्थापन गनुर्पन�छ ।  
• सम्बिन्धत कायार्लयहरूले वा�षर्क कायर्योजना तयार पार� अ�नवायर् रूपमा सामािजक �वकास मन्त्रालय 

तथा �नद�शनालयमा पठाउनु पन�छ ।  
• कायर्क्रम सञ्चालनका ला�ग �व�नयोिजत बजेट सम्बन्धमा यस �नद��शकामा बाँडफाँडका आधार उल्लेख 

ग�रएकोमा सोह◌ी बमोिजम तथा बाँडफाँडका आधार उल्लेख नग�रएकोमा कायर्क्रम तथा �क्रयाकलापको 
उद्देश्य र अपे��त ल�य अनुरुप हुने गर� आवश्यकता तथा �वद्यमान �नयमानुसार बजेटको बाँडफाँड 
गर� कायर्क्रम तथा �क्रयाकलापहर◌ू सञ्चालन गनुर्पन�छ। 

• प्रदेश अन्तगर्तरहेका िजल्ला तहका सामािजक �वकास कायार्लय माफर् त कायार्न्वयन गदार् प्रभावकार� हुने 
कायर्क्रमहरु सो�ह अनुरुप सञ्चालन गर� कायर्क्रमको प्रभावका�रता अ�भबदृ्�ध गनुर्हुनेछ । साथै स्थानीय 
तहहर◌ूसँगको समन्वयमा सञ्चालन गनुर्पन� कायर्क्रम वा स्थानीय तहसँग प्रत्य� सरोकार रा� े
कायर्क्रमहरुलाई प्राथमि◌क◌ीकरण गर� योजनाबद्ध तथा समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालन गनुर्पन�छ । 

• कायर्क्रम तथा सेवा प्रवाहबारेको �ववरणका आधारमा कायर्क्रमहरुको �नय�मत रुपमा अनुगमन ग�रने 
हँुदा प्रदेश तह अन्तगर्त प्रदान ग�रने �श�ा, सामािजक सेवाको तथ्याङ्क�य �ववरण अद्याव�धक 
गराउनु पन�छ। 

• कायर्क्रमहरुको प्रभावकार� कायार्न्वयनका ला�ग आवश्यकता अनुसार प्रा�व�धक सहयोग तथा 
सहजीकरणका ला�ग संघीय र प्रदेशका कायर्क्रमसँग सम्बिन्धत महाशाखा एवं �नद�शनालयसँग समन्वय 
गनर् स�कनेछ। साथै प्रदेशस्तरबाट आवश्यकता अनुसार कायर्क्रमहरुको अनुगममन हुन◌ेछ  

• कायर्क्रम सञ्चालन सम्बन्धमा कुनै समस्या हुन गएमा वा थप जानकार� आवश्यक भएमा कायर्क्रमसँग 
संबद्ध यस मन्त्रालय अन्तगर्तका �नद�शनालय ,महाशाखा वा शाखासँग समन्वय गनर् स�कनेछ ।  

• वैदे�शक सहायता समावेश भएको कायर्क्रमको हकमा आवश्यकता अनुसार सम्बिन्धत �नकायसँगको 
समन्वय तथा यस �नद��शका बमोिजम कायर्क्रम सञ्चालन गर� तो�कए बमोिजमको ढाचँामा प्र�तवेदन 
गनुर्पन�छ । 

• कायर्क्रम सम्पन्न भए पश्चात सामािजक�वकास मन्त्रालय एवं �श�ा �वकास �नद�शनालयमा उल्ले�खत 
कायर्क्रम सम्बन्धी प्र�तवेदन पठाउनुपन�छ ।  
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• हरेक चौमा�सक अव�ध सम्पन्न भएको १ हप्ता �भत्र चौमा�सक प्रग�त �ववरण अ�नवायर् रूपमा 
तो�कएको ढाचँा बमोिजम तयार पार� मन्त्रालयमा पठाउनु पन�छ ।यसर� प्र�तवेदन गदार् प्रमुख तथा 
उल्लेख्य कृयाकलापहरूको फोटो र �भ�डयो समेत पठाउनु पन�छ ।
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क. सामािजक �वकास मन्त्रालय तथा अन्तगर्तका कायार्लयहरुका कृयाकलापहरू 
 

१. �श�ा 
 

१. �वपदमा ��त भएका �वद्यालयहरुको ला�ग भौ�तक पूवार्धार सहयोग (अन्य साबर्ज�नक �नमार्ण): 

कृयाकलाप संकेतः ११.४.२२.१८ खचर् �शषर्कः  ३११५९ 
 

प�रचय बाढ� प�हरो लगायत �व�भन्न �क�समका �वपदले �वद्यालयमा पुग्ने ��तलाई  पुनःस्था�पत गर� 
भौ�तक पूवार्धार �नमार्ण गर� श�ै�क सेवा प्रवाह सुचारु गनर् यो कायर्क्रम तय ग�रएको । 

उद्देश्य �वपदमा ��त भएका �वद्यालयहरुको भौ�तक पूवार्धार �नमार्णमा सहयोग गन�  

अपे��त प्र�तफल �वपदमा ��त भएका �वद्यालयहरुको भौ�तक पूवार्धार �नमार्ण/पनु�नमार्ण भएको हुनेछ   

कायार्न्वयन गन� सामािजक �वकास मन्त्रालय/�श�ा �वकास �नद�शनालय/ सामािजक �वकास कायार्लय 

सञ्चालन प्रकृया • यस कृयाकलापको ला�ग हाल मन्त्रालयमा बजेट �व�नयोजन भएको हँुदा �श�ा 
�बकास �बकास �नद�शनालय/सामािजक �वकास कायार्लयहरूले आवश्यकताको आधारमा 
बजेट माग गन�, 

• �वपदमा ��त भएका �वद्यालयको �नमार्ण/पुनः�नमार्ण सम्बन्धी प्रा�ब�धक लागत 

अनुमान/सम्बिन्धत �बद्यालयको ब्यबस्थापन स�म�तको �नणर्य स�हतको पत्र, 
�े�तको प्रमा�णत फोटो, स्थानीय तहको �सफा�रस/स्थानीय प्रहर� मुचुल्का,  िजल्ला 
प्रशासन कायार्लयको �सफा�रस प्राप्त भएका  �बद्यालयहरुको �श�ा �बकास 
�नद�शनालय/सामािजक �बकास कायार्लय माफर् त ममर्त कायर् अगा�ड बढाउने । 

सञ्चालन गन� अव�ध �नरन्तर, आवश्यकता अनुसार  

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामग्री कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड २०७५  

अनुगमन सूचक �वद्यालय छनौटका �नणर्य/ �नकासा पत्र/पुन�नर्मार्ण भएको �वद्यालय। 
 

२. IEMIS अध्याब�धकरणका ला�ग मंत्रालय िजल्ला र स्था�नय स्तरमा गोष्ठ�  सचंालन तथा अनगुमन  (श�ै�क कायर्क्रम): 

कृयाकलाप संकेतः २.७ .१३ .११४ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय EMIS लाई �श�ाको योजना तनुर्मा कायार्न्वयन तथा अनुगमनमा थप प्रभावकार� बनाउन  

सहयोग गनर्,  तथ्याङ्क अपडटे गनर् आवश्यक छ। 

उद्देश्य IEMIS मा दे�खने सबै प्रकारका समस्याहरुलाइ समयमै समाधान गनर् स्था�नय तह तथा 
�बद्यालयको IEMIS प्रणाल� सुदृढ�करणमा सहयोग गनर् तथा IEMIS लाई �श�ा योजना 
तजुर्मा कायार्न्वयन तथा अनुगमन मा प्रभाबकार� बनाउन सहयोग गनर् सक्ने द� जनशिक्त 
तयार पान� उद्देश्यले प्र�श�क प्र�श�ण कायर्क्रम संचालन गन� । 

अपे��त प्र�तफल IEMIS लाई �श�ाको योजना तनुर्मा कायार्न्वयन तथा अनुगमनमा थप प्रभावकार� बनाउन 
सहयोग गनर्, तथ्याङ्क अपडटे गनर् । 

कायार्न्वयन गन� सामािजक �वकास मन्त्रालय 

सञ्चालन प्रकृया • IEMIS मा दे�खने सब ैप्रकारका समस्याहरुलाई समयमै समाधान गनर् स्था�नय तह तथा 
�बद्यालयको IEMIS प्रणाल� सदुृ�ढकरणमा सहयोग गनर् तथा IEMIS लाई �श�ा योजना 
तजुर्मा कायार्न्वयन तथा अनुगमनमा प्रभाबकार� बनाउन सहयोग गनर् सक्ने द� 
जनशिक्त तयार पान� उद्देश्यले �श�ा तथा मानब श्रोत �बकास केन्द्रसँग र IEMIS 

�व�सँग समन्वय गर� प्र�श�क प्र�श�ण सञ्चालन गन� । 

• आवश्यकता अनुसार �वकास साझेदार संघ संस्थासंग सहकायर् तथा समन्वय गनर् 

स�कनेछ । 

• कायर्क्रमको अनुगमन गन� । 

• प्रदेशको श�ै�क प्रोफाइल तयार गर� प्रकाशन गन� । 
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सञ्चालन अव�ध आ.व. २०७८/८९ को प्रथम, दोश्रो र तेश्रो चौमा�सक �भत्र 
बजेट बाँडफाट ६०० (हजारमा) 

सन्दभर् सामग्री सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ र �नयमावल�, २०६४ र कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन, 
२०७४ र कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ तथा अन्य सम्बिन्धत नी�त 
�नयमहरु । 

अनुगमन सूचक IEMIS अपडटे, सहभा�ग उपिस्थ�त �बबरण 
 

३. उच्च �श�ालाई गुणस्तर�य बनाउन प्रदेश�भत्रका उच्च �श�ा प्रदायक प्रा�व�धक धार समेतका संस्थाहरूको नक्सांकन 

कृयाकलाप संकेतः २.७ .१३ .१११ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय प्रदेशमा उच्च�श�ा तथा प्रा�व�धक उच्च �श�ाको व्यविस्थत नी�त, योजना तयार गनर् 
उच्च�श�ा, प्रा�व�धक �श�ा प्रदायक संस्थाको तथ्यांक संकलन र नक्सांकनका ला�ग यो 
कायर्क्रम तयार ग�रएको हो। 

उद्देश्य उच्च �श�ा तथा प्रा�व�धक उच्च �श�ा प्रदायक संस्थाहरुको तथ्यांक संकलन गर� नक्सांकन 
गनुर् । 

अपे��त प्र�तफल प्रदेश �भत्रका सम्पूणर् उच्च �श�ा तथा प्रा�व�धक उच्च �श�ा प्रदान गन� संस्थाहरुको यथाथर् 
�ववरण संकलन भई नक्सांकन र प्रोफाइल तयार भएको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� सामािजक �वकास मन्त्रालय 

सञ्चालन प्रकृया • �श�ा �ेत्रमा कायर्रत संघ संस्थालाई प्रदेशमा रहेका प्रा�ब�धक तथा साधारण 
�श�ासम्बिन्ध अध्ययन अनुसन्धानका ला�ग सचूना प्रकाशन गन� । 

• परामशर् सेवाका ला�ग संस्था छनौट गन� । 

• सम्झौता गर� अध्ययन अनुसन्धान गनर् लगाउने । 

• प्र�तबेदन प्रकाशन गन� । 

• मन्त्रालयद्धारा अनुगमन गन� गराउने । 
सञ्चालन अव�ध आ.व. २०७८/७९ को प्रथम, दोश्रो र तेश्रो चौमा�सक �भत्र 
बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार (८०० हजार) 
सन्दभर् सामग्री सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ र �नयमावल�, २०६४ र कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन, 

२०७४ र कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ तथा अन्य सम्बिन्धत नी�त 
�नयमहरु । 

अनुगमन सूचक प्रोफाइल, �डिजटल प्रोफाईल प्रकाशन एवम ्�ववरण गुगल अथर्मा अपडटे  । 
 

४. प्रदेशमा रहेका प्रा�ब�धक तथा साधारण �श�ा सम्बिन्ध अध्ययन अनुसन्धान (श�ै�क कायर्क्रम) 

कृयाकलाप संकेतः२.७ .१३ .११० खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय प्रदेशमा रहेका प्रा�ब�धक तथा साधारण �श�ाको गुणस्तर अ�भवदृ्�ध गनर् खोजमुलक  

अनुसन्धानमा आधा�रत रह� प्रदेशमा रहेका प्रा�ब�धक तथा साधारण �श�ा सम्बन्धी श�ै�क 
अनुसन्धानका ला�ग यो कायर्क्रम रा�खएको हो । 

उद्देश्य प्रदेशमा रहेका प्रा�ब�धक तथा साधारण �श�ाको �वद्यमान अवस्थाको अध्ययन गर� उच्च 
�श�ाको गुणस्तर अ�भवदृ्�धमा टेवा �दने ।  

अपे��त प्र�तफल प्रदेशमा रहेका प्रा�ब�धक तथा साधारण �श�ाको गुणस्तर अध्ययन गर� उच्च �श�ाको 
गुणस्तर अ�भवदृ्�धका ला�ग अनसुन्धान प्र�तवेदन प्राप्त हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� सामािजक �वकास मन्त्रालय 
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सञ्चालन प्रकृया • �श�ा �ेत्रमा कायर्रत संघ संस्थालाई प्रदेशमा रहेका प्रा�ब�धक तथा साधारण �श�ा  
सम्बिन्ध अध्ययन अनुसन्धानका ला�ग सचूना प्रकाशन गन� । 

• परामशर् सेवाका ला�गसंस्था छनौट गन� । 

• सम्झौता गर� अध्ययन अनुसन्धान गनर् लगाउने । 

• प्र�तबेदन प्रकाशन गन� । 

• मन्त्रालयद्धारा अनुगमन गन� गराउने । 
 

सञ्चालन अव�ध आ.व. २०७८/७९ को प्रथम, दोश्रो र तेश्रो चौमा�सक �भत्र। 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार ( ८०० हजार) 

सन्दभर् सामग्री उच्च �श�ा सम्बन्धी भएका �व�भन्न अनुसन्धान प्र�तवेदनहरू । सावर्ज�नक ख�रद ऐन, 
२०६३ र �नयमावल�, २०६४ र कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन, २०७४ र कणार्ल� प्रदेश 
खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५  

अनुगमन सूचक अनुगमन �नर��ण प्र�तवेदन, अध्ययन प्र�तवेदन प्रकाशन भएको हुने । 
 

५. बा�षर्क श�ै�क कायर्क्रम अनुगमन �नर��ण प्र�तवेदन 

कृयाकलाप संकेतः २.७.१३.५९ खचर् �शषर्कः २२५२२  
 

प�रचय 
सामािजक �वकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत बा�षर्क कायर्क्रम सम्पादनस्तरको अनुगमन तथा 
�नर��ण गर� सम्पा�दत कायर्क्रमको अवस्थाका बारेमा प्र�तवेदन गन� कायर्क्रम । 

उद्देश्य बा�षर्क श�ै�क कायर्क्रमको अनुगमन तथा �नर��ण गनुर् । 

अपे��त प्र�तफल बा�षर्क कायर्सम्पादनस्तरमा थप प्रभावका�रता अ�भबदृ्�ध हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� सामािजक �वकास मन्त्रालय 

सञ्चालन प्रकृया • श�ै�क कायर्क्रमको अनुगमन गन� 
• अनुगमन तथा �नर��ण प्र�तवेदन तयार� गर� सामािजक �वकास मन्त्रालयमापेश गन� । 

बजेट बाँडफाट ३०००(हजारमा) 

समय अव�ध प्रथम/ द्�व�तय / ततृीय चौमा�सक 

सन्दभर् सामग्री कणार्ल� खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५ 

अनुगमन सूचक अनुगमन योजना, प्र�तवेदन । 

 

६. VIRTUAL LEARNING  का ला�ग आवश्यक सामग्री उत्पादन तथा �बतरण, समन्वय तथा सहिजकरण (श�ै�क 

कायर्क्रम)  

कृयाकलाप संकेतः २.७ .१३ .१०६ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय: को�भड-१९ लगायतका महामार�को समयमा भौ�तक उपिस्थ�तमा प्रत्य� रुपमा संलग्न भई 
�वद्यालयमा �श�ण �सकाई �क्रयाकलाप �नरन्तरता �दन नस�कएको अवस्थामा 
बैकिल्पक/भचुर्अल माध्ययमको प्रयोग गर� �श�ण �सकाइमा �नरन्तरता �दनका ला�ग 
आवश्यक सामग्री उत्पादन तथा �बतरण समन्वय तथा कायर्क्रम संचालन का ला�ग यो 
कायर्क्रम �नमार्ण ग�रएको छ।    

उदेश्य: VIRTUAL LEARNING  का ला�ग आवश्यक सामग्री उत्पादन तथा सहजीकरण गनुर् । 

अपे��त प्र�तफल: VIRTUAL LEARNING  का ला�ग आवश्यक सामग्री उत्पादन र �बरतण तथा सहजीकरण 
ग�रएको हुनेछ। 

कायार्न्वयन गन� सामािजक �वकास मन्त्रालय 

सञ्चालन प्रकृया: • �श�ण �सकाईमा �नरन्तरता �दन VIRTUAL LEARNING  सम्बन्धी प्रदेश/िजल्ला/ स्थानीय 
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स्तरमायोजना तयार�को ला�गसरोकारवाला (�श�क/श�ै�कव्यवस्थापक/ साझेदार संस्थाहरु) 

हरुसंग कायर्शाला संचालन गन�  

• आवश्यकता अनुसार �वकास साझेदार संस्थाहरुसँग समन्वय गर� कायर्क्रम संचालन गनर् 
स�कने  

समय अव�ध : प�हलो/  दोश्रो/  तेस्रो /चौमा�सक । 

बजेट बाँडफाट: PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री: • ,२०७६  COVID 19 Contingency Plan – 2020 ,  

• बैकिल्पक प्रणाल�बाट �वद्याथ�को �सकाइ सहजीकरण �नद��शका, २०७८ , 

• �वद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कायर्ढाँचा, २०७८ 

• कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ । 
अनुगमन सूचक: •  सहभा�ग संख्या, ख�रद सामग्रीको सू�च, प्र�तवेदन । 

 

७. पवर्तीय �वश्व�वद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन (श�ै�क कायक्रर् म) 

कृयाकलाप संकेतः २.७ .१३ .१२५ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय कणार्ल� प्रदेशको पवर्तीय �वश्व�वद्यालय स्थापना गर� सञ्चालन गनर्का ला�ग थप अध्ययन 
अनुसन्धान तथा �वश्व�वद्यालय स्थापना गर� सञ्चालन गनर् यो कायर्क्रम तय ग�रएको हो । 

उद्देश्य पवर्तीय �वश्व�वद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गन� 
अपे��त प्र�तफल पवर्तीय �वश्व�वद्यालयको स्थापना भएको हुने  

कायार्न्वयन गन� सामािजक �वकास मन्त्रालय  

सञ्चालन प्रकृया �वश्व�वद्यालय स्थापना, सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन गन� । 
सञ्चालन अव�ध आ.व. २०७८/७९ को प्रथम, दोश्रो र तेश्रो चौमा�सक �भत्र 

बजेट बाँडफाँड १००००(हजारमा) 

सन्दभर् सामग्री सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ र �नयमावल�, २०६४ र कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन, 
२०७४ र कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ । 

अनुगमन सूचक �वश्व�वद्यालयको स्थापना, सञ्चालन  
 

८.  प्रदेश �श�ा ऐन, �नयम, कानुन नी�त �नमार्ण तथा कायर्�ब�ध प्रकाशन(श�ै�क कायर्क्रम) 

कृयाकलाप संकेतः २.७.१३.१०८ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय प्रदेशमा �श�ा ऐन नी�त,�नयम, कानुन �न�त �नमार्ण ,कायर्�ब�ध प्रकाशन गन� 

उद्देश्य प्रदेशमा आवश्यक �श�ा ऐन नी�त,�नयम, कानुन �न�त �नमार्ण ,कायर्�ब�ध �नमार्ण ग�र 
कायर्सम्पादनमा सहजता प्रदान गनुर् । 

अपे��त प्र�तफल प्रदेशमा �श�ा ऐन नी�त, �नयम, कानुन �न�त �नमार्ण, कायर्�ब�ध प्रकाशन भएको हुनेछ। 

कायार्न्वयन गन�  सामािजक �बकास मन्त्रालय 

सञ्चालन प्रकृया मन्त्रालयको कायर् सम्पादनस्तरमा सुधार हुनेगर� आवश्यक �श�ा ऐन नी�त, �नयम, कानुन, 
�न�त �नमार्ण, कायर्�ब�ध प्रकाशन गन� र �श�ासँग सम्बिन्धत सरोकारवालाहरुको 
सहभा�गतामा परामशर् कायार्शाला संचालन ग�र नी�त तथा कायर्�ब�ध �नमार्ण गन� 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार (५लाख) 

समय अव�ध प्रथम/ द्�वतीय/ततृीय चौमा�सक 

सन्दभर् सामग्री कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ र प्रच�लत ऐन �नयम कानून 
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अनुगमन सूचक प्रदेशस्तरमा �श�ा ऐन नी�त/�नयम/कानुन �न�त �नमार्ण /कायर्�ब�ध प्रकाशन भएको हुने । 

 

 

 

९. माध्य�मक �श�ा पर��ा व्यवस्थापन तथा अनुगमन(अनुगमन मुल्याङकन तथा कायर्क्रम कायार्न्वयन भ्रमण खचर्) 

कृयाकलाप संकेतः २.८ .१ .६ खचर् �शषर्कः  २२६११ 
 

प�रचय माध्य�मक �श�ा पर��ा क�ा १०, ११ र १२ लाई मयार्�दत, अनुशा�सत र व्यविस्थत रुपमा 
सञ्चालन गनर् सहयोग गनर्का ला�ग यो कायर्क्रम तय ग�रएको 

उद्देश्य माध्य�मक �श�ा क�ा १०,११ र १२ को पर��ालाई मयार्�दत, अनुशा�सत र व्यविस्थत रुपमा 
सञ्चालन गनर् सहयोग गन� । 

अपे��त प्र�तफल माध्य�मक �श�ा क�ा १०,११ र १२ को पर��ा अनुगमन भई पर��ा मयार्�दत, अनुशा�सत र 
व्यविस्थत रुपमा सञ्चालन भएको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� सामािजक �वकास मन्त्रालय/�श�ा �वकास �नद�शनालय 

सञ्चालन प्रकृया कणार्ल� प्रदेशका माध्य�मक �श�ा पर��ा क�ा १०,११ र १२ सञ्चालन भएका पर��ा 
केन्द्रहरूको समग्र श�ै�क, भौ�तक वाह्य वातावरणको मन्त्रालयले अनुगमन फाराम �वकास गर� 
अनुगमन �नर��ण गन� ,प्र�तवेदन प्राप्त गन� ,स�म�ा वैठक सञ्चालन गन� ,सुधारका 
उपायहरुबारे आगामी वषर् गनुर्पन� उपायहरू सुझाउने । 

सञ्चालन अव�ध आ.व. २०७८/७९ को दोश्रो र तेश्रो चौमा�सक �भत्र 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार ७५० (हजारमा) 

सन्दभर् सामग्री माध्य�मक �श�ा पर��ा क�ा १०, ११ र १२ सञ्चालन �नद��शका अनुगमनका सूचकहरू, 

सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ र �नयमावल�, २०६४ कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन, 
२०७४ र कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 

अनुगमन सूचक पर��ा केन्द्रहरुको अनुगमन भई प्र�तवेदन तथा समी�ा भएको हुने, अनुगमनमा ख�टएको 
कमर्चार� र पदा�धकार�हरु 

 

१०. स्थानीय तहसँगको साझेदार�मा कणार्ल� प्रदेश सा�र घोषणा कायर्क्रम(सा�ारता कायर्क्रम) 

कृयाकलाप संकेतः २.७ .९ .५ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय सा�र कणार्ल� प्रदेश घोषणा गनर् यस प्रदेशका ५ िजल्ला (हुम्ला, जमु्ला, मुगु, डोल्पा, 
का�लकोट)का स्थानीय तहहरुलाई सा�र घोषणा गनर्का ला�ग आवश्यक सहिजकरण तथा अनुगमन 
गनर्का ला�ग यो कायर्क्रम तय ग�रएको छ । 

उद्देश्य कणार्ल� प्रदेशलाई सा�र घोषणा गनर्का ला�ग स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय सहकायर् गन� । 

अपे��त प्र�तफल सा�र कणार्ल� प्रदेश घोषणाका ला�ग स्थानीय तहहरुसँग सहयोग समन्वय भएको हुनेछ ।  

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय 

सामािजक �वकास मन्त्रालय (यस कायर्क्रममा �श�ा �वकास �नद�शनालय/सामािजक �वकास 
कायार्लय/स्थानीय तहहरूको सहभा�गता गराउने ) 

सञ्चालन प्रकृया सा�र िजल्ला घोषणाका ला�ग िजल्लास्तरमा िजल्ला समन्वय स�म�त, �श�ा �वकास तथा 
समन्वय इकाइ, सामािजक �बकास कायार्लय, स्था�नय तहको सहभा�गतामा छलफल, कायर्शाला, 
परामशर् र अन्त�क्रर् या गन�, साथै अनुगमन मुल्याङ्कन गन�, सा�र गा.पा/न.पा. घोषणामा 
समन्वय गद� सा�र घोषणा भएका स्था�नय तहको अ�भले�खकरण गन� । 

सञ्चालन गन� 
अव�ध 

आ.व. २०७८/७९ को प्रथम, दोश्रो र तेश्रो चौमा�सक । 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार ७५०(हजारमा) 

सन्दभर् सामग्री �श�ा तथा मानव श्रोत �वकास केन्द्रबाट सा�र घोषणासँग सम्बिन्धत प्रका�शत �व�भन्न 
�नद��शकाहरू, सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ र �नयमावल�, २०६४, कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क 
कायर्�व�ध ऐन, २०७४ र कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 

अनुगमन सूचक सा�र घोषणा भएका स्थानीय तहहरुलाई अनुगमन मुल्याङ्कन प्र�तवेदन । 
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११. बीरेन्द्रनगर, चन्दननाथ र चौरजहार�मा �ब�शिष्टकृत प्रा�ब�धक �श�ालय स्थापनाका ला�ग सम्भाब्यता अध्ययन र 

�ड�पआर तयार� अध्ययन/सब��ण/अनुसंधान(श�ै�क कायर्क्रम) 

कृयाकलाप संकेतः  २.७.७.१९ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय बीरेन्द्रनगर, चन्दननाथ र चौरजहार�मा �ब�शिष्टकृत प्रा�ब�धक �श�ालय स्थापनाका  

ला�ग सम्भाब्यता अध्ययन र �ड�पआर तयार� अध्ययन/सब��ण/अनुसंधान(श�ै�क कायर्क्रम) ग�र 
प्रा�ब�धक �श�ालाई �बस्तार गन�। 

उद्देश्य कणार्ल� प्रदेशमा �ब�शिष्टकृत प्रा�ब�धक �श�ालयको �वकास र �वस्तारमा सहयोग पुयार्उन ु

अपे��त प्र�तफल बीरेन्द्रनगर, चन्दननाथ र चौरजहार�मा �ब�शिष्टकृत प्रा�ब�धक �श�ालय स्थापनाका  

ला�ग सम्भाब्यता अध्ययन र �ड�पआर तयार भएको हुनेछ। 

कायार्न्वयन गन�  सामािजक �वकास मन्त्रालय । 

सञ्चालन प्रकृया • सरोकारवालासँग बैठक तथा अन्तर�क्रया 
• स्थानीय तहसँग समन्वय गर� उपयुक्त स्थान छनौट गर� जग्गाको सु�निश्चतता गन� 
• सब��ण,अध्ययन अनुसंधान  प्र�तबेदन तयार� गन� । 

• आवश्यकता अनुसार �व� समूहको परामशर् सेवा ख�रद गनर् स�कने 

• �ड�पआर तयार गन� 

बजेट बाँडफाट बीरेन्द्रनगर, चन्दननाथ र चौरजहार�मा �ब�शिष्टकृत प्रा�ब�धक �श�ालय स्थापनाका ला�ग(६० 
लाख) 

समय अव�ध प्रथम/ द्�वतीय/ ततृीय चौमा�सक   

सन्दभर् सामग्री प्रा�व�धक �श�ा तथा व्यावसा�यक ता�लम सीप �वकास सम्बन्धी नी�त, २०६४ प्रदेश सरकारको बजेट 
तथा कायर्क्रम, २०७८/०७९सामािजक �वकास मन्त्रालयको �व�नयोिजत बजेट, २०७८/०७९ 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५  

अनुगमन सूचक �ड�पआर तयार भएको, परामशर् कायर्शाला संचालनको उपिस्थ�त प्र�तवेदन, अनगुमन प्र�तवेदन, 
लेखापर��ण प्र�तवेदन । 

 

१२. �वद्यालय �दवा सेवा (खाजा) कायर्क्रमको सयुक्त अनुगमन (श�ै�क कायर्क्रम) 

कृयाकलाप संकेतः २.७.१३.११८       खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय �दवा खाजा कायर्क्रम अन्तगर्त स्थानीय तहले �वद्यालयमा प्रत्य� क�ा सञ्चालन रहेको 
अव�धका ला�ग सामुदा�यक �वद्यालयमा प्रारिम्भक बाल �वकास क�ादे�ख क�ा ५ सम्म 
अध्ययनरत बालबा�लकाहरूका ला�ग �वद्यालयगत तथ्याङ्कका आधारमा सा�वकको कणार्ल� 
अञ्चलका मुगु¸ डोल्पा¸ हुम्ला¸ जमु्ला र का�लकोट िजल्लाका स्थानीय तहले १८० �दनका ला�ग  र 
�वश्व खाद्य कायर्क्रमको सहयोगमा �दवा खाजा कायर्क्रम भएका जाजरकोटका तो�कएका 
�वद्यालयहरूमा संचा�लत छ र सयुक्त अनुगमन गनुर् आवश्यक दे�खन्छ, साथै नेपाल सरकारबाट 
संचा�लत अन्य �दवा खाजा कायर्क्रमहरुको अनुगमन गन� । 

उद्देश्य �दवा खाजा कायर्क्रमको प्रभावका�रता, �बद्याथ�को �सकाइ उपलिब्धमा बदृ्�ध, �बद्याथ�को 
�नय�मततामा बदृ्�ध गनुर् 

अपे��त प्र�तफल �दवा खाजा कायर्क्रमको प्रभावका�रता, �बद्या�थर्को �सकाइ उपलिब्धमा बदृ्�ध, �बद्याथ�को 
�नय�मततामा  बदृ्�ध भएको हुनेछ। 

कायार्न्वयन गन� सामािजक �वकास मन्त्रालय 

सञ्चालन प्रकृया • �बश्व खाद्य कायर्क्रमका प्र�त�न�ध लगायत साझदेार संघ संस्थाहरु तथा 
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सरोकारवालाहरुसँग समन्वय बठैक, अनुगमन टोल� गठन, अनुगमन तथा उपलब्धी 
प्र�तवेदन 

सञ्चालन अव�ध प�हलो,दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक, 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार( ३००हजार) 
सन्दभर् सामग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  मापदण्ड �नद��शका २०७५ र 

कणार्ल� प्रदेश सरकारको आ.व. २०७८/०७९बजेट तथा खचर् सम्बन्धी मापदण्ड। 

अनुगमन सूचक अनुगमन प्र�तवेदन 
 

१३. श�ै�क सम्बिन्ध जनचेतनामलुक सूचना सामग्री/ प्रकाशन/ उत्पादन /�बतरण(प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन 
तथा प्रकाशन र �वतरण) 

कृयाकलाप संकेतः २.७.५.१६६ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय श�ै�क समबिन्ध जनचेतनामलुक सुचना सामग्र◌ी /उत्पादन /प्रकाशन तथा �बतरण ग�र श�ै�क 
गुणस्तर बढाउने 

उद्देश्य श�ै�क सम◌्बिन्ध जनचेतनामुलक सुचना सामग्र◌ी उत्पादन /प्रकाशन / तथा �वतरण गनुर् 
अपे��त प्र�तफल श�ै�क समबिन्ध जनचेतनामलुक सुचना सामग्र◌ी /उत्पादन /प्रकाशन �वतरण भएको हुनेछ। 
कायार्न्वयन गन� सामािजक �वकास मन्त्रालय 

सञ्चालन प्रकृया • श�ै�क सम्विन्ध जनचेतनामलुक सुचना सामग्र◌ी उत्पादन /प्रकाशन/�बतरणका ला�ग 
आवश्यक तयार� गन� 

• �श�ा सम्बन्धी जनचेतनामलुक सुचना  सामग्र◌ी / उत्पादन /प्रकाशन का ला�ग 
स्था�नय रे�डयो, टे�ल�भजन, कलाकार ,�म�डया, छापाखानासँग समन्वय गन�। 

• आवश्यक्ता अनुसार �बकास साझेदार संस्थाहरुसँग समेत सहकायर् गनर् स�कनेछ । 
सञ्चालन अव�ध प�हलो, दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक, 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार( ६०० हजार) 
सन्दभर् सामग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  मापदण्ड �नद��शका २०७५ र 

कणार्ल� प्रदेश सरकारको आ.व. २०७८/०७९बजेट तथा खचर् सम्बन्धी मापदण्ड । 

अनुगमन सूचक श�ै�क सम◌्बिन्ध जनचेतनामुलक सुचना सामग्र◌ी /उत्पादन /प्रकाशन /�बतरण ) भएको अ�भलेख  
 
 

१४. प्रदेश �भत्र सफल श�ै�क अभ्यासको प्रवो�धकरण सुचना संकलन(श�ै�ककायर्क्रम) 

कृयाकलाप संकेतः २.७.१३.११२ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय प्रदेश �भत्र सफल श�ै�क अभ्यासको प्रवो�धकरण सुचना संकलन गर� श�ै�क गुणस्तरमा सुधार  
ल्याउन आवश्यक पहल गन� । 

उद्देश्य प्रदेश �भत्र सफल श�ै�क अभ्यासको प्रवो�धकरण सुचना संकलनगर� श�ै�क गुणस्तरमा सुधार 
ल्याउने। 

अपे��त प्र�तफल प्रदेश �भत्र सफल श�ै�क अभ्यासको प्रवो�धकरण सुचना संकलनगर� श�ै�क गुणस्तरमा सुधार  
आएको हुनेछ। 

कायार्न्वयन गन� सामािजक �वकास मन्त्रालय 

सञ्चालन प्रकृया • प्रदेश �भत्र सफल श�ै�क अभ्यासको प्रवो�धकरणको सुचना सकंलनगर� श�ै�क गुणस्तरमा 
सुधार ल्याउन �ब�भन्न �बद्यालय ,क्याम्पस प्रा�ब�धक �श�ालयको अबलोकन 
संकलनगर�सफल श�ै�क अभ्यासहरुको जानकार� प्राप्त गन�। 

• प्रदेश �भत्र सफल श�ै�क अभ्यासहरु संकलन गर� प्रकाशन गन� तथा आवश्यकताअनुसार 
प्रवो�धकरण गन� ।  

सञ्चालन अव�ध प�हलो,दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक 
बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  मापदण्ड �नद��शका २०७५ र 

कणार्ल� प्रदेश सरकारको आ.व. २०७८/०७९बजेट तथा खचर् सम्बन्धी मापदण्ड  
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अनुगमन सूचक प्रदेश �भत्र सफल श�ै�क अभ्यासहरु प्रकाशन भएको हुनेछ। 
 
 

१५. प्रदेश श�ै�क सफ्टवयर �नमार्ण सभ��ण उपलिब्ध �बश्लेशण सकंलन तथा प्रकाशन (श�ै�क कायर्क्रम) 

कृयाकलाप संकेतः २.७.१३.११३ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय प्रदेश श�ै�क सफ्टवयर �नमार्ण सभ��ण उपलिब्ध �बश्लेशण संकलन तथा प्रकाशन ग�र श�ै�क 
तथ्याङक अपडटे गन� । 

उद्देश्य श�ै�क सफ्टवयर �नमार्ण सभ��ण उपलिब्ध �बश्लेशण संकलनतथा प्रकाशन गनुर् । 
अपे��त प्र�तफल प्रदेश श�ै�क सफ्टवयर �नमार्ण सभ��ण उपलिब्ध �बश्लेशण सकंलनतथा प्रकाशन भएको हुनेछ । 
कायार्न्वयन गन� सामािजक �वकास मन्त्रालय 

सञ्चालन प्रकृया सामािजक �वकास मन्त्रालयलाई आवश्यक पन� श�ै�क सफ्टवयर �नमार्णका ला�ग कायर्टो�ल/�ब�संग 
परामशर् सेवा �लई कायर् सम्पन्न ग�रने । 

सञ्चालन अव�ध प�हलो,दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक, 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  मापदण्ड �नद��शका २०७५ र 

कणार्ल� प्रदेश सरकारको आ.व. २०७८/०७९बजेट तथा खचर् सम्बन्धी मापदण्ड । 

अनुगमन सूचक प्रदेश श�ै�क सफ्टवयर का ल�ग कायर्शाला सचंालन भएको हुनेछ । 
 
 

१६. ICT �श�ा तथा सुचना प्र�ब�धमै�त्र �सकाइ कायर्क्रम(श�ै�ककायर्क्रम) 

कृयाकलाप संकेतः २.७.१३.११५ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय ICT शि◌�ा तथा सुचना प्र�ब�ध मै�त्र �सकाइ कायर्क्रम संचालन ग�र  श�ै�क गुणस्तर सुधार 
गन� कायर्क्रम रहेको छ । 

उद्देश्य ICT शि◌�ा तथा सुचना प्र�ब�ध मै�त्र �सकाइ कायर्क्रम संचालन ग�र  श�ै�क गुणस्तर सुधार 
गनुर् । 

अपे��त प्र�तफल ICT शि◌�ा तथा सुचना प्र�ब�ध मै�त्र �सकाइ कायर्क्रम संचालन ग�र  श�ै�क गुणस्तर सुधार 
भएको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� सामािजक �वकास मन्त्रालय 

सञ्चालन प्रकृया सामािजक �वकास मन्त्रालयको E-Governance  सुधारसगं सम्बिन्धत कायर्क्रम वा प्रदेशको 
�श�ाको गुणस्तर सुधार गन� प्र�व�धमैत्री �सकाइ कायर्क्रम संचालन गन� । 

सञ्चालन अव�ध प�हलो,दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक, 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  मापदण्ड �नद��शका २०७५ र 

कणार्ल� प्रदेश सरकारको आ.व. २०७८/०७९बजेट तथा खचर् सम्बन्धी मापदण्ड  

अनुगमन सूचक प्रदेश �भत्र प्र�श�क तयार भएको हुनेछ । 
 

१७. कणार्ल� सावर्ज�नक �श�ा सुधार अ�भयान सञ्चालन(श�ै�क कायर्क्रम) 

कृयाकलाप संकेतः २.७.१३.१२१ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय कणार्ल� प्रदेशको सावर्ज�नक �वद्यालय �श�ामा उल्लेख्य र गणुात्मक सुधार ल्याउन कणार्ल� 
सावर्ज�नक �श�ा सुधार अ�भयान सञ्चालन गन� कायर्क्रम । 

उद्देश्य कणार्ल� सावर्ज�नक �श�ा सुधार अ�भयान सञ्चालन ग�र श�ै�क गुणस्तरमा सुधार गनुर् 
अपे��त प्र�तफल कणार्ल� सावर्ज�नक �श�ा सुधार अ�भयान सञ्चालन गर� श�ै�क गुणस्तरमा अपे��त सुधार भएको 

हुनेछ । 
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कायार्न्वयन गन� सामािजक �बकास मन्त्रालय र अन्तरगतका कायार्लयहरु 

सञ्चालन प्रकृया • कणार्ल� सावर्ज�नक �श�ा सुधार अ�भयानको ला�ग अवधारणा पत्र मागर् �चत्र तयार गन� 
। 

• कणार्ल� सावर्ज�नक �श�ा सुधार सम्बिन्ध अ�भयानात्मक कायर्क्रम संचालन गन� । 

• श�ै�क गुणस्तरमा सुधार ल्याउन कणार्ल� सावर्ज�नक �श�ा सुधार अ�भयान सञ्चालन 
गनर्का ला�ग नेपालमा �भत्र रहेका �श�ाको �ेत्रमा अग्र�ण भु�मका �नवार्ह गरेका 
सामुदा�यक तथा संस्थागत �बद्यालयहरुसँग साझेदार� कायर्क्रम संचालन गन� । 

• कणार्ल�मा �श�ाको गुणस्तर सुधारको ला�ग �श�कहरुको ला�ग �ब�भन्न �क�समका 
का�लमहरुको ब्यबस्था गन� । 

• �वद्यालय �श�ालाई आधु�नक सुचना सचंार तथा प्र�व�धमैत्री, अनलाइन अफलाइन( 
Information CommunicationTechnology Friendly,online ofline)बनाउन �ब�भन्न 
कायर्क्रमहरु संचालन गन� । 

• �वद्यालय �श�ामा (Science Technology, Engineering, Arts and Mathematics 
(STEAM) को अवधारणा संग सम्बिन्धत सुधारका कायर्क्रम कायार्न्वयन गन�  । 

• सरोकारवालाहरूको सहभा�गतामा कणार्ल� सावर्ज�नक �श�ा सुधार अ�भयान 
सम्बिन्धकायर्क्रमको अ�भमुखीकरण तथा प्रवो�धकरण गन� । 

• संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र �वकास साझेदार संघसंस्थाहरूको समेतको सहभा�गतामा 
कणार्ल� सावर्ज�नक �श�ा सुधार अ�भयान कायर्क्रमलाई कायार्न्वयनमा ल्याउने । 

सञ्चालन अव�ध प�हलो,दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक, 

बजेट बाँडफाँट PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  मापदण्ड �नद��शका २०७५ र 

कणार्ल� प्रदेश सरकारको आ.व. २०७८/०७९बजेट तथा खचर् सम्बन्धी मापदण्ड 
अनुगमन सूचक अवधारणा पत्र/मागर्�चत्र, कायर्क्रम सम्पन्न प्र�तवेदन 

 

१८. प्रदेशमा रहेका प्रा�चन जात्रा/ भाषा तथा मेलाहरुका अ�भले�खकरण /अध्ययन(अन्य) 

कृयाकलाप संकेतः2.7.25.342 खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय प्रदेशमा रहेका प्रा�चन/जात्रा/भाषा तथा मेलाहररुकाअ�भलेखीकरण,अध्ययन  संर�ण र संम्बधर्न 
गन� 

उद्देश्य प्रदेशमा रहेका प्रा�चन/जात्रा/भाषातथामेलाहररुकाअ�भलेखीकरण,अध्ययन  संर�ण र संम्बधर्न गन� 
अपे��त प्र�तफल प्रदेशका �ब�भन्न भाषा जात्रा तथा मेलाहरुको अ�भले�खकरण भएको हुने  

कायार्न्वयन गन� सामािजक �बकास मन्त्रालय 

सञ्चालन प्रकृया प्रदेशका �ब�भन्न भाषा जात्रा तथा मेलाहरुको अ�भले�खकरणका ला�ग कायर्दल गठन वा सेवा 
परामशर्बाट कायर् प्र�क्रया अगा�ड बढाउने 

सञ्चालन गन� अव�ध प्रथम/दोस्रो/तसे्रो चौमा�सक अव�धमा 
बजेट बाँडफाँट PLMBIS अनुसार 

सन्दभर् सामग्री साबर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३ तथा �नयमावल� २०६४,कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�ब�ध ऐन 
२०७४,कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७४, र २०७८/०७९को स्वीकृत बा�षर्क 
कायर्क्रम,कणार्ल� प्रदेश सरकारको आ.ब. २०७८/०७९को बजेट तथा खचर् सम्बिन्ध मापदण्ड 

अनुगमन सूचक प्रदेशमारहेकाप्रा�चन/जात्रा/भाषा तथा मेलाहररुको अ�भलेखीकरण 
 

१९. प्रदेशमा रहेका �व�भन्न भाषा,  धमर्,  संस्कृ�त,  पुराताित्वकतथा गु�ठहरुको संर�ण, सम्बधर्नका ला�ग 

अ�भलेखीकरणतथा प्रकाशन (अन्य) 

कृयाकलाप संकेतः2.7.25.101 खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय प्रदेशमा रहेका �व�भन्न भाषा,  धमर्,  संस्कृ�त,  पुराताित्वकस्थलको अ�भलेखीकरणतथा प्रकाशनगर� 
�तनीहरुको द�घर्काल�न संर�ण तथा सम्बद्र्धन गर� भावी पुस्ताहरुलाई सा�ात्कार गराउन । 
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उद्देश्य प्रदेशमा रहेका �व�भन्न भाषा,  धमर्,  संस्कृ�त,  ऐ�तहा�सक पुराताित्वकस्थलको अध्ययन,  

अनुसन्धान,  अ�भलेखीकरण गर� �तनीहरुको द�घर्काल�न रुपमा जीवन्तता प्रदान गन� । 
अपे��त प्र�तफल प्रदेशमा रहेका �व�भन्न भाषा,  धमर्,  संस्कृ�त,  ऐ�तहा�सक पुराताित्वकस्थलको अध्ययन, 

अनुसन्धान,अ�भले�खकरण  भएको हुनेछ। 

कायार्न्वयन गन� सामािजक �बकास मन्त्रालय 

सञ्चालन प्रकृया प्रदेशका �ब�भन्न भाषा जात्रा तथा मेलाहरुको अ�भले�खकरणका ला�ग कायर्दल गठन वा सेवा 
परामशर्बाट कायर् प्र�क्रया अगा�ड बढाउने 

सञ्चालन गन� 
अव�ध 

प्रथम/दोस्रो/तसे्रो चौमा�सक अव�धमा 

बजेट बाँडफाँट PLMBIS अनुसार 

सन्दभर् सामग्री साबर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३ तथा �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�ब�ध ऐन २०७४, 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७४, र २०७८/०७९को स्वीकृत बा�षर्क कायर्क्रम,कणार्ल� 
प्रदेश सरकारको आ.ब. २०७८/०७९को बजेट तथा खचर् सम्बिन्ध मापदण्ड 

अनुगमन सूचक प्रदेशमा रहेका �व�भन्न भाषा, धमर्, संस्कृ�त, ऐ�तहा�सक पुराताित्वकस्थलको अध्ययन, अनुसन्धान, 

अ�भलेखीकरण भइ पेस भएका डकुमेन्ट्र�/प्र�तवेदनहरु 

 

२०. बालपुस्तकालय सामाग्री ख�रद तथा �वतरण (श�ै�क कायर्क्रम): 

कृयाकलाप संकेतः २.७.१३.१२२ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय 

बालपुस्तकालय सामाग्री ख�रद तथा �वतरण कायर्क्रम स◌ंचालन ग�रने छ । 

उद्देश्य बालपुस्तकालय सामाग्री ख�रद तथा �वतरण गन� । 

अपे��त प्र�तफल बालपुस्तकालय सामाग्री ख�रद तथा �वतरण ग�रएको हुनेछ। 

कायार्न्वयन गन� सामािजक �बकास मन्त्रालय 
सञ्चालन प्रकृया प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  मापदण्ड �नद��शका २०७५ र कणार्ल� 

प्रदेश सरकारको आ.व. २०७८/०७९बजेट तथा खचर् सम्बन्धी मापदण्ड  सावर्ज�नक ख�रद ऐन तथा 
�नयामावल� अनुसार कायर् प्र�क्रया अगा�ड बढाउने 

सञ्चालन अव�ध प्रथम/दोस्रो/तेस्रो चौमा�सक 
बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  मापदण्ड �नद��शका २०७५ र 

कणार्ल� प्रदेश सरकारको आ.व. २०७८/०७९बजेट तथा खचर् सम्बन्धी मापदण्ड । 
अनुगमन सूचक  

 

२१. मन्त्रालय मातहतका कायार्लय प्रमुखहरुसँग कायर्क्रम संचालन �नद��शका मा�थ २ �दनेअन्तर�क्रया (श�ै�क कायर्क्रम): 

कृयाकलाप संकेतः २.७.१३.१०५ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय मन्त्रालय(महाशाखा र शाखा प्रमुख) �श�ा �बकास �नद�शनालय/सामािजक �बकास कायार्लय 
लगायतका प्रमखुहरुस◌ँग कायर्क्रम कायर्क्रम सचंालन �नद��शका मा�थ २ �दने अन्तर�क्रया 
कायर्क्रम स◌ंचालन ग�रनेछ ।  

उद्देश्य मन्त्रालय मातहतका �श�ा �बकास �नद�शनालय/सामािजक �बकास कायार्लय लगायतका 
प्रमुखहरुस◌ँग कायर्क्रम कायर्क्रम संचालन �नद��शका स◌ंचालन गन� । 

अपे��त प्र�तफल मन्त्रालय(महाशाखा र शाखा प्रमुख ) रमातहतका कायार्लय प्रमुखहरुस◌ँग कायर्क्रम संचालन 
�नद��शका मा�थ २ �दने अन्तर�क्रया कायर्क्रम स◌ंचालन ग�रएको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� सामािजक �वकास मन्त्रालय 
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सञ्चालन प्रकृया मन्त्रालय मातहतका �श�ा �बकास �नद�शनालय/सामािजक �बकास कायार्लय लगायतका 
प्रमुखहरुस◌ँग कायर्क्रम कायर्क्रम संचालन �नद��शका स◌ंचालन गन� । 

सञ्चालन अव�ध प�हलो,दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक, 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार (४५० हजार) 
सन्दभर् सामग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  मापदण्ड �नद��शका २०७५ र 

कणार्ल� प्रदेश सरकारको आ.व. २०७८/०७९बजेट तथा खचर् सम्बन्धी मापदण्ड । 

अनुगमन सूचक उपिस्थ�त। प्र�तबेदन 
 

 

 

२२. कृयाकलापः कायर्क्रम कायार्न्वयनका ला�ग प्रा�व�धक जनशिक्त प�रचालन खचर् (Engineer 1) : 

कृयाकलाप संकेतः२.५.२.६ खचर् �शषर्कः २२४११  
 

प�रचय �श�ा �वकास �नद�शनालयद्वारा आ.ब.२०७८/०७९मा स्वीकृत भौ�तक �नमार्णका कायर्सम्पादनमा प्रा�व�धक 
सहयोग पुग्ने गर� �व� र सल्लाहकार सेवा माफर् त प्रा�व�धक जनशिक्त प�रचालन गन� कायर्क्रम । 

उद्देश्य कायर्क्रम कायार्न्वयनका ला�ग प्रा�व�धक जनशिक्त प�रचालन गनुर् । 

अपे��त प्र�तफल कायर्क्रम कायार्न्वयनमा  प्रभावकार�ता अ�भबदृ्�ध गनर् प्रा�व�धक सहयोग प्राप्त  भएको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय/ सामािजक �वकास कायार्लय । 

सञ्चालन प्रकृया • प्रा�व�धक द� जनशिक्तको आपु�तर् माफर् त भौ�तक पुवार्धार �नमार्ण कायर्लाई प्रभावकर� रुपमा 
सम्पन्न गनर् करार सम्झौता गर� प्रा�व�धक जनशिक्त प�रचालन गन� । 

• सावर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३, तथा सावर्ज�नक ख�रद �नयमावल� २०६४, बमोिजम इिन्ज�नयरबाट 
परामशर् सेवा �लइनेछ । 

• कणार्ल� प्रदेशका ला�ग �नद�शनालयबाट �नकासा हुनेगर� भौ�तक �नमार्णसम्बिन्ध  कायर्का ला�ग 
इिन्ज�नयरबाट परामशर् सेवा �लइनेछ । 

• �वगतमा तत्काल�न �श�ा �वभाग, �ेत्रीय �श�ा �नद�शनालय र िजल्ला �श�ा कायार्लयमा 
�वद्यालय भौ�तक �नमार्ण कायर्को अनुभव भएका वा अन्य �ेत्रमा भौ�तक �नमार्ण सम्बिन्ध 
कायर् अनुभव हा�सल गरेका  इिन्ज�नयर/सब इिन्ज�नयरलाई कायार्लयले आवश्यक ठानेमा 
प्राथ�मक�करण गर� �नजहरुबाट परामशर् सेवा �लन सक्नेछ । 

• एक जना इन्जी�नयरबाट परामशर् सेवा �लए वापत प्रदेश �नजामती सेवाको छैटौ तहको सुरु 
तलवमानमा नबढ्नेगर� र अन्य सेवा सु�वधा सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएबमोिजम हुनेगर� 
�नद�शनालयबाट उपलव्ध गराइनेछ  

• सेवा करारमा �नयुक्त  इिन्ज�नयरले प्रदेश �नजामती सेवाको छैटौ  पदको कायर्�ववरण अनुसारको 
कायर् सम्पादन गनुर्पन�छ । 

• �नद�शनालयबाट सम्पादन हुने भौ�तक �नमार्ण कायर्को नक्सा र लागत अनुमान तयार गन� , दश 
वटै िजल्लाका सब इिन्ज�नयरहरुको कामको सुपर�वे�ण गन�, भौ�तक �नमार्ण कायर्को डकुमेन्ट 
प्रमा�णत गन� तथा सो कामको समन्वय र समयोजन गन� । 

• परामशर् सेवा �लदा TOR सम्झौता पत्रमा उल्लेख भए बमोिजमको हुनेछ । 

• उम्मेदवारसँग ब�ढमा एक आ�थर्क बषर्का ला�ग करार सम्झौता गर� करार �नयुिक्त �दने । 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध प्रथम/ द्वी�तय/त�ृतय चौमा�सक 

सन्दभर् सामाग्री प्रदेश सरकारको बजेट तथा कायर्क्रम, २०७८/०७९ 

सामािजक �वकास मन्त्रालयको  �व�नयोिजत बजेट,  २०७८/०७९ 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 

अनुगमन सूचक करार समझौता पत्र, TOR 

 

२३. कृयाकलापः कायर्क्रम कायार्न्वयनका ला�ग प्रा�व�धक जनशिक्त प�रचालन खचर् (Sub Engineer -2 ): 
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कृयाकलाप संकेतः २.५.२.८ खचर् �शषर्कः  २२४११ 
 

प�रचय �श�ा �वकास �नद�शनालयद्वारा आ.ब.२०७८/०७९मा स्वीकृत भौ�तक �नमार्णका कायर्सम्पादनमा प्रा�व�धक 
सहयोग पुग्ने गर� �व� र सल्लाहकार सेवा माफर् त प्रा�व�धक जनशिक्त प�रचालन गन� कायर्क्रम । 

उद्देश्य कायर्क्रम कायार्न्वयनका ला�ग प्रा�व�धक जनशिक्त प�रचालन गनुर् 
अपे��त प्र�तफल कायर्क्रम कायार्न्वयनमा  प्रभावकार�ता अ�भबदृ्�ध गनर् प्रा�व�धक सहयोग प्राप्त  भएको हुनेछ 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय/ सामािजक �वकास कायार्लय 

सञ्चालन प्रकृया • प्रा�व�धक द� जनशिक्तको आपु�तर् माफर् त भौ�तक पुवार्धार �नमार्ण कायर्लाई प्रभावकर� रुपमा 
सम्पन्न गनर् करा सम्झौता गर� प्रा�व�धक जनशिक्त प�रचालन गन� । 

• सावर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३, तथा सावर्ज�नक ख�रद �नयमावल� २०६४ , बमोिजम  सब 
इन्जी�नयरबाट परामशर् सेवा �लइनेछ । 

• कणार्ल� प्रदेशका १० िजल्लामध्ये  सुख�त िजल्लाका हकमा  �नद�शनालयले  र अन्य िजल्लाको 
हकमा  सामािजक  �वकास कायार्लयले �वगतमा तत्का�लन �श�ा �वभाग, �ेत्रीय �श�ा 
�नद�शनालय र िजल्ला �श�ा कायार्लयमा �वद्यालय भौ�तक �नमार्ण कायर्को अनुभव भएका एक 
एक जना सब इिन्ज�नयरलाई  उपयुक्त  ठानेमा  �नजहरुबाट वा आवश्यकता अनुसार भौ�तक 
पुवार्धार �नमार्णका �ेत्रमा अनुभवप्राप्त सब इिन्ज�नयरबाट समेत  परामशर् सेवा �लन सक्नेछ ।  

• �श�ा �वकास �नद�शनालयमा दइु जना र िजल्लामा रहेका सामािजक �वकास कायार्लयहरुमा एक 
जनाका दरले सब इिन्ज�नयरबाट परामशर् सेवा �लए वापत प्रदेश �नजामती सेवाको पाँचौ तहको 
सुरु तलबमानमा नबढ्ने गर� र अन्य सेवा सु�वधा सम्झौता पत्रमा उल्लेख भए बमोिजम हुनेगर� 
�श�ा �वकास �नद�शनालय र सामािजक �वकास कायार्लयहरुले उपलव्ध गराउनेछ । 

• सेवा करारमा �नयुक्त सब इिन्ज�नयरले प्रदेश �नजामती सेवाको पाँचौ पदको कायर्�ववरण 
अनुसारको कायर् सम्पादन गनुर्पन�छ । 

• परामशर् सेवा �लदा TOR सम्झौता पत्रमा उल्लेख भए बमोिजमको हुनेछ । 

• छनौट भएको उम्मेदवारसँग ब�ढमा एक आ�थर्क बषर्का ला�ग करार सम्झौता गर� करार �नयुिक्त 
�दने । 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध प्रथम/ द्�व�तय/त�ृतय चौमा�सक 

सन्दभर् सामाग्री प्रदेश सरकारको बजेट तथा कायर्क्रम ,२०७८/०७९ 

सामािजक �वकास मन्त्रालयको  �व�नयोिजत बजेट, २०७८/०७९ 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका,२०७५ 

अनुगमन सूचक करार समझौता पत्र, TOR 

 

२४. कृयाकलापः कमर्चार� �मता �वकास सम्बन्धी ता�लम (कमर्चार� द�ता बदृ्�ध ता�लम प्रमाण पत्र �दने): 

कृयाकलाप संकेतः २.६.१. खचर् �शषर्कः २२५११  
 

प�रचय कायार्लयको कायर् सम्पादनमा सहजीकरण हुने गर� कायर् �ववरण सँग सम्बिन्धत �मता �वकासका 
ला�ग  तजुर्मा ग�रएको कायर्क्रम  

उद्देश्य आवश्यक द�ता अ�भबदृ्र्�ध गर� कायर्सम्पादनमा सहजीकरण गनुर् 
अपे��त प्र�तफल कायर्सम्पादनमा सहजीकरण भएको हुनेछ 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय/ सामािजक �वकास कायार्लयहरू 

सञ्चालन प्रकृया • कमर्चार� �मता �वकासको आवश्यकता प�हचान तथा �वश्लेषण गन�  

• �मता �वकास सम्बिन्ध कायर्क्रमको �वकास गन� 
• प�हँचानका आधारमा �मता अ�भबदृ्�दका कायर्क्रम संचालान गन� 
• कायर्क्रम कायार्न्वयनको �वस्ततृ प्र�तवेदन तयार गन� 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 
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समय अव�ध प्रथम/ द्वी�तय/ त�ृतय चौमा�सक  

सन्दभर् सामाग्री �नजामती सेवा ऐन, २०४९�नयमावल�, २०५० 

प्रदेश सरकारको बजेट तथा कायर्क्रम ,२०७८/०७९ , , 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 

अनुगमन सूचक सहभा�ग संख्या, प्रमाण-पत्र 
 

२५. �क्रयाकलाप: IEMIS को अध्याव�धक, �वकास र ता�लम (श�ै�क कायर्क्रम): 

कृयाकलाप संकेत:    २.७.१३.१०२ खचर् �शषर्क : २२५२२ 

 

प�रचय: प्रदेशस्तरको IEMIS  लाई पहँुचयोग्य, बहुउपयोगी �वश्वसनीय र वस्तु�नष्ट बनाउनको ला�ग ए�ककृत 
श�ै�क सूचना व्यवस्थापन प्रणाल�को अध्याव�धक �वकास र ता�लम सचंालन  गन� उदेश्यका साथ 
संचा�लत कायर्क्रम। 

उदेश्य: प्रदेस्तरको श�ै�क तथ्याङ्कलाई अध्याव�धक र �वकास गर� रा�ु । 

अपे��त प्र�तफल: प्रदेशस्तरको श�ैक तथ्याङ्क अध्याव�धक र �वकास भएको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय /�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय 

सञ्चालन प्रकृया: • मन्त्रालयले तयार गरेको िजल्ला प्र�श�कबाट �नद�शनालयले �श�ा �वकास तथा समन्वय 
इकाई,सामािजक �वकास कायार्लय,स्थानीय तहको �श�ा युवा तथा खेलकुद शाखा र 
पा�लकाको IT अ�फसरहरुको सहभा�गतामा ता�लम कायर्क्रम संचालन गर� आवश्यक तथ्याङ्क 
सङ्कलन गन� । 

• कायर्क्रम संचालनका ला�ग आवश्यकता अनुसार �वकास साझेदार संघसंस्थासगं सहकायर् तथा 

समन्वय गनर् स�कनेछ । 

समया अव�ध : प�हलो/  दोश्रो/  तेस्रो /चौमा�सक । 

बजेट बाँडफाट: PLMBIS अनुसार 

सन्दभर् सामाग्री: राष्ट्र�य योजना आयोग ( २०७६), नेपालको पन्ध्रौ योजना ( २०७६/०७७ – २०८०/८१) काठमाण्डौ, नेपाल । 

कानुन व्वयस्था स�म�त (२०७५),  �श�ा ऐन , २०२८ ( संशोधनस�हत) तथा �श�ा �नयमावल�, २०५९  

(संशोधनस�हत ) , काठमाण्डौ : लेखक । 

नेपाल सरकार, �श�ा , �व�ान तथा प्र�व�ध मन्त्रालय (२०७६ ), �श�ाको राष्ट्र�य नी�त २०७६, 

�सहंदरवार , काठमाण्डौ । 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ । 

अनुगमन सूचक: ता�लमका सहभा�ग संख्या 
कायर्क्रम सम्पन्न प्र�तवेदन 

 
 

२६. कृयाकलापः  पा�लकाको साझेदार� सहकायर्मा प्रा�व�धक माध्य�मक तह संचालन गन� �वद्यालयमा Learn & Earn 

कायर्क्रम संचालन (श�ै�क कायर्क्रम): 

कृयाकलाप संकेतः  २.७.१३.१०३ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय �श�ालाई सीप, सीपलाई श्रम र श्रमलाई रोजगारसँग जोड्ने गर� �श�ण �क्रयाकलाप संचालन गन� 
उदेश्यका साथ पा�लकासंगको साझेदार� सहकायर्मा सहकायर्मा �नद�शनालयबाट संचाल�त कायर्क्रम  । 

उद्देश्य �सकाइलाई आयआजर्नसँग जोडरे �वद्याथ�हरुलाई  आत्म�नभर्र बनाउन ु।  

अपे��त प्र�तफल �सकारुमा अध्ययन सँगसगै आयआजर्न गन� सीपको �वकास भएको हुने । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय 

सञ्चालन प्रकृया • कायर्क्रम सञ्चालन गनर् चाहने स्थानीय तहहरुको ला�ग प्रस्ताव आह्वान  गन� । 

• प्रा�व�धक माध्य�मक �वद्यालय संचालनमा आएको स्थानीय तहले �वद्यालयको छनौट गन�  । 

• प्रा�व�धक माध्य�मक �वद्यालय छनौट गन� सम्बिन्धत �वद्यालय र �श�ा �वकास �नद�शनालयले 



 

19 
 

दश दश लाखको लागत साझेदार�मा Learn & Earn  श�ै�क कायर्क्रम संचालन गनुर्पन�छ । 

• स्थानीय तहको प्रस्तावनाको आधारमा  स्थानीय तहसँग सम्झौता गर�  एकमुष्ट अनुदान �दने । 

• सम्पा�दत कायर्क्रमको लेखापर��ण सम्बिन्धत पा�लकाबाट सम्पन्न गनुर् पन�छ । 
• कायर्क्रम संचालनको �नद�शनालय र स्थानीय तह दवुैले संयुक्त रुपमा अनुगमन गन� । 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध प्रथम/ द्वी�तय/ त�ृतय चौमा�सक  

सन्दभर् सामाग्री प्रा�व�धक �श�ा तथा व्यावसा�यक ता�लम सीप �वकास सम्बन्धी नी�त, २०६४  
प्रदेश सरकारको बजेट तथा कायर्क्रम, २०७८/०७९  
सामािजक �वकास मन्त्रालयको  �व�नयोिजत बजेट,  २०७८/०७८९ 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५  

अनुगमन सूचक कायर्क्रम सम्पादन प्र�तवेदन  

अनुगमन प्र�तवेदन । 

लेखापर��ण प्र�तवेदन । 
 

२७. कृयाकलापः एक �वद्यालय एक स्वास्थ्यकम� कायर्क्रम (स्थानीय तहको समन्वयमा नदोहोर�ने गर� )(श�ै�क कायर्क्रम): 

कृयाकलाप संकेतः २.७.२५.९७ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय सामुदा�यक माध्य�मक �वद्यालयमा स्वास्थ्य तथा सरसफाई ,  पोषण ,स्वास्थ्य आचरण सुधार , 

प्राथ�मक उपचार तथा स्वास्थ्य �श�ा सम्बन्धी सचेतना फैलाउने उदेश्यका साथ संचा�लत  कायर्क्रम । 

उद्देश्य सावर्ज�नक माध्य�मक �वद्यालयमा �वद्यालय स्वास्थ्य कायर्क्रमको प्रबर्द्र्धन गनुर् । 

अपे��त प्र�तफल सावर्ज�नक माध्य�मक �वद्यालयहरुमा स्वास्थ्य �श�ा सम्बन्धी सचेतना अ�भबदृ्र्�ध भएको  हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय । 

सञ्चालन प्रकृया • कणार्ल� प्रदेश सरकारको स्वीकृत �वद्यालय स्वास्थ्यकम� प�रचालन तथा व्यवस्थापन कायर्�व�ध 
अनुसार कायर्क्रम कायार्न्वयन गन� । 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध प्रथम/ दोस्रो / तसे्रो चौमा�सक  

सन्दभर् सामाग्री प्रदेश सरकारको बजेट तथा कायर्क्रम , २०७८/०७९  

सामािजक �वकास मन्त्रालयको  �व�नयोिजत बजेट,  २०७८/०७९  

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५  

अनुगमन सूचक बजेट �नकासा भौचर 

�नयुक्त स्वास्थ्यकम�को संख्या 
प्र�तवेदन  

 

२८. बैकिल्पक/ भचुर्अल प्र�व�धमैत्री �सकाई ब्यवस्थापन (श�ै�क कायर्क्रम ): 

कृयाकलाप संकेत:    २.७.१३.१२४ खचर् �शषर्क : २२५२२ 
 

प�रचय: को�भड- १९ लगायतका महामार�को समयमा भौ�तक उपिस्थ�तमा प्रत्य� रुपमा संलग्न भई 
�वद्यालयमा �श�ण �सकाई �क्रयाकलाप �नरन्तरता �दन नस�कएको अवस्थामा बैकिल्पक/ भचुर्अल 
माध्ययमको प्रयोग गर� �श�ण �सकाइमा �नरन्तरता �दने उदेश्यका साथ संचा�लत कायर्क्रम    

उदेश्य: बैकिल्पक माध्ययमको प्रयोग गर�  प्र�व�धमैत्री �सकाइमा सहजीकरण गनुर् । 

अपे��त प्र�तफल: प्र�व�धमैत्री �सकाई सहजीकरणको बातावरण तयार भएको हुनेछ  
कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय /�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय 

सञ्चालन प्रकृया: • �नद�शनालयले  सरोकारवालाहरूको समन्वयमा बकैिल्पक तथा भरचुअल �सकाइ व्यवस्थापन 
सम्बन्धी कायर्क्रमहरुको प्रस्ताव तयार गर� मन्त्रालयमा पेश गन� । 

• मन्त्रालयबाट स्वीकृत भए बमोिजमको कायर्क्रम सञ्चालन गन� । 
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• �वकास साझेदार संस्थाहरुसँग आवश्यकता अनुसार उक्त कायर् गनर् सहकायर् गन� । 
समया अव�ध : प�हलो/  दोश्रो/  तेस्रो /चौमा�सक । 

बजेट बाँडफाट: PLMBIS अनुसार  
सन्दभर् सामाग्री: • ,२०७६ COVID 19 Contingency Plan – 2020, 

• बैकिल्पक प्रणाल�बाट �वद्याथ�को �सकाइ सहजीकरण �नद��शका, २०७८, 

• �वद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कायर्ढाँचा, २०७८ 

• कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 
अनुगमन सूचक: • सहभा�ग संख्या  

• �वक�सत सामग्री 
• ख�रद सामग्रीको सू�च 

• प्र�तवेदन । 
 

२९. �वद्यालय सुर��त खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी  योजना तथा नी�त �नमार्ण सधुार �वस्तार �मता 

अ�भबदृ्�ध र कायार्न्वयन (वातावरण संर�ण /सरसफाई कायर्क्रम) 

�क्रयाकलाप संकेत २.७.२१.१० खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय �वद्यालय सुर��त खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी कायर्�व�धको सम्बन्धमा 
सरोकारवालाहरुको सहभा�गतामा �वस्ततृ जानकार� प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गराउने उदेश्यका साथ  
संचा�लत कायर्क्रम । 

उद्देश्य �वद्यालय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बिन्ध योजना तथा नी�त �नमार्णमा सरोकारवालाको 
�मता अ�भवदृ्�ध गनुर् । 

अपे��त प्र�तफल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी योजना तथा नी�त �नमार्ण �मता �वकास अ�भमु�खकरण 
काशार्ला संचालन हुनेछ  । 

कायार्न्वयन गन� �श�ा  �वकास �नद�शनालय । 

सञ्चालन प्रकृया • यु�नसेफसगं समन्वय गर� तो�कए बमोिजमका कायर्क्रम सञ्चालन गन� । 

सञ्चालन अ�व�ध दोश्रो /तेस्रो चौमा�सक  

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार 

सन्दभर् सामग्री • सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ र �नयमावल�,२०६४, 

• कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन, २०७४ , 

• कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५, 

• �वद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी कायर्�व�ध २०७४ । 
अनुगमन सूचक • सहभागी एवम ्प्र�श�कहरुको �ववरण, 

• ता�लम प्र�तवेदन , 

• तीन तारे �वद्यालयका सूचक स�हतका फ्लेक्स �प्रन्ट , 
 
 

३०. कृयाकलापः सामािजक �वकास कायार्लयहरुको ला�ग कायर्क्रम अ�भमु�खकरण कायर्शाला ( ३ �दने गोष्ठ� तथा कायर्शाला 
): 

कृयाकलाप संकेतः२.६.६.१४ खचर् �शषर्कः  २२५१२ 
 

प�रचय सामािजक �वकास कायार्लयको आ.ब.२०७८/०७९ मा स्वीकृत बा�षर्क कायर्क्रमलाई प्रभावकार� रुपमा 
सम्पादन गन� उदेश्यका साथ सामािजक �वकास कायार्लय प्रमुख/ लेखा हेन� कमर्चार�  र प्रा�व�धकको 
सहभा�गतामा कायर्शाला मोडलेमा संचा�लत  तीन �दवसीय कायर्क्रम । 

उद्देश्य कायर्क्रम कायार्न्वयनको �व�ध, प्र�क्रया र प्रवन्धका सन्दभर्मा प्रवो�धकरण गनुर् ।  

अपे��त प्र�तफल आ. ब. २०७८/७९ को स्वीकृत बा�षर्क कायर्क्रम सम्पादनमा प्रभावकार�ता अ�भबदृ्�ध हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय । 
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सञ्चालन प्रकृया • �श�ा �वकास �नद�शनालय/ सामािजक �वकास कायार्लयको  आ. ब. २०७८/०७९को स्वीकृत बा�षर्क 
( सशतर् र �नशतर्)  कायर्क्रमको बारेमा अ�भमु�खकरण कायर्क्रम संचालन गन� । 

• सामािजक �वकास कायार्लय प्रमखु र प्रा�व�धकको सहभा�गतामा स्वीकृत कायर्क्रम, बजेट, कायर्क्रम 
संचालन �व�ध र प्र�क्रयाका बारेमा ३ �दवसीय कायर्क्रम संचालन गन� । 

• कायर्क्रमलाई प्रभावकार� रुपमा सम्पादन गनर्का ला�ग कायर्शाला माफर् त साझा अवधारणाको 
�वकास गर� कायार्न्वयनका ला�ग �सफा�रस गन� । 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध प्रथम चौमा�सक । 

सन्दभर् सामाग्री • प्रदेश सरकारको बजेट तथा कायर्क्रम, २०७८/०७९ , 

• सामािजक �वकास मन्त्रालयको  �व�नयोिजत बजेट,  २०७८/०७९, 

• कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ । 

अनुगमन सूचक • कायर्क्रममा सहभा�ग सङ्ख्या । 

• प्र�तवेदन 
 

३१. कृयाकलापः स्थानीय तहसँग कायर्क्रम सम्बन्धी अन्तर�क्रया (गोष्ठ� तथा कायर्शाला ): 

कृयाकलाप संकेतः२.६.६.१९ खचर् �शषर्कः  २२५१२ 
 

प�रचय �श�ा �वकास �नद�शनालय र सामािजक �वकास कायार्लयको आ.ब.२०७८/०७९ मा स्वीकृत बा�षर्क 
कायर्क्रमको बारेमा स्थानीयस्तरमा  सरोकारवालाहरुको वीचमा सा�ात्कार गनर्का ला�ग एक �दव�सय 
कायर्शाला संचालन गनर् तजुर्मा कायर्क्रम । 

उद्देश्य कायर्क्रम कायार्न्वयनको �व�ध, प्र�क्रया र प्रवन्धका सन्दभर्मा प्रवो�धकरण गनुर् ।  

अपे��त प्र�तफल आ. ब. २०७८/७९ को स्वीकृत बा�षर्क कायर्क्रम सम्पादनका ला�ग सरोकारवालाहरुबाट समन्वय र 
सहजीकरण हुने । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय / सामािजक �वकास कायार्लय 

सञ्चालन प्रकृया • �श�ा �वकास �नद�शनालय/ सामािजक �वकास कायार्लयको  आ. ब. २०७८/०७९को स्वीकृत बा�षर्क 
( सशतर् र �नशतर्)  कायर्क्रमको बारेमा अ�भमु�खकरण कायर्क्रम संचालन गन� । 

•  स्थानीय तहका �श�ा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख, योजना तथा कायर्क्रम शाखा प्रमुख, 

सामािजक �वकास संयोजक र लेखा प्रमुखर प्रा�व�धकको सहभा�गतामा स्वीकृत कायर्क्रम, बजेट, 

कायर्क्रम संचालन �व�ध र प्र�क्रयाका बारेमा कायर्शाला संचालन गन� । 

• कायर्क्रमलाई प्रभावकार� रुपमा सम्पादन गनर्का ला�ग कायर्शाला माफर् त सुझाव संङ्कलन गन�   

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध प्रथम चौमा�सक । 

सन्दभर् सामाग्री • प्रदेश सरकारको बजेट तथा कायर्क्रम, २०७८/०७९ 

• सामािजक �वकास मन्त्रालयको  �व�नयोिजत बजेट,  २०७८/०७९,  

• कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ । 

अनुगमन सूचक • कायर्क्रममा सहभा�ग सङ्ख्या । 

• प्र�तवेदन 
 
 

३२. कृयाकलापः वा�षर्क समी�ात्मक कायर्शाला  (गोष्ठ� तथा कायर्शाला): 
कृयाकलाप संकेतः २.६.६.१७ खचर् �शषर्कः  २२५१२ 

 

प�रचय �नद�शनालय र अन्तगर्तका कायार्लयद्वारा आ.ब. २०७८/०७९ मा सम्पा�दत कायर्क्रमको प्रग�तको अवस्था, 
कायर् सम्पादनमा भोग्नु परेका समस्या तथा चनुौती र चालु आ.ब. का कायर्क्रमलाई प्रभावकार� वनाउने 
उपाय पह�ँचान गन� समी�ात्मक कायर्क्रम । 

उद्देश्य गत आ.ब. को समी�ामाफर् त चालु आ.ब. को कायर् सम्पादनमा सुधार गनुर् । 

अपे��त प्र�तफल चाल ुआ.ब. को कायर्सम्पादनमा प्रभावकार�ता अ�भबदृ्�ध हुनेछ । 
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कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय । 

सञ्चालन प्रकृया • सामािजक �वकास कायार्लयका कायार्लय प्रमुख  तथा लेखा प्रमखु र प्रा�व�धकको  सहभा�गतामा 
�श�ा �वकास �नद�शनालयको नेततृ्वमा तीन �दव�सय समी�ात्मक कायर्शाला संचालन गन� । 

• समी�ात्मक कायर्शालामा गत वषर्को प्रग�त, कायर्सम्पादनमा देखा परेका समस्या तथा चुनौती र 
सुधारका ला�ग सुझाव संङ्कलन गन� । 

•  चालु आ.ब का कायर्क्रमलाई प्रभावकार� रुपमा सम्पादन गनर्का ला�ग साझा �वकल्पको �वकास र 
कायार्न्वयनका ला�ग �सफार�स गन� । 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध प्रथम चौमा�सक । 

सन्दभर् सामाग्री • प्रदेश सरकारको बजेट तथा कायर्क्रम, २०७८/०७९ 

• सामािजक �वकास मन्त्रालयको  �व�नयोिजत बजेट,  २०७८/०७९  

• कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ । 

अनुगमन सूचक • कायर्क्रममा सहभा�ग सङ्ख्या । 

• प्र�तवेदन । 

३३. कृयाकलापः वाल�वकास सहयोगी �श�क वा�षर्क प्रोत्साहन सहयोग (चाडपवर्): 

कृयाकलाप संकेतः१.२.८.३ खचर् �शषर्कः  २११३९ 
 

प�रचय कणार्ल� प्रदेश अन्तगर्तका ७९ वटा पा�लकामा कायर्रत बाल�वकास सहयोगी �श�कलाई प्रोत्साहान 
सहयोग स्वरुप चाडपवर् खचर् बाफत प्र�त �श�क रु १० हजारका दरले सम्बिन्धत �श�कको बैङ्क 
खातामा �नकासा �दने प्रयोजनका ला�ग सचंाल�त कायर्क्रम । 

उद्देश्य वाल�वकास सहयोगी �श�कलाई प्रोत्साहन गनुर् । 

अपे��त प्र�तफल वाल�वकास सहयोगी �श�कले प्रोत्साहन सहयोग प्राप्त गरेका हुनेछन । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय / सामािजक �वकास कायार्लय । 

सञ्चालन प्रकृया • पा�लका �भत्र कायर्रत वाल�वकास सहयोगी �श�कको �ववरण माग गन� । 

• पा�लकाबाट प्राप्त �ववरणका आधारमा पा�लकास्तरको �ववरण अध्याव�धक गन� । 

• अध्याव�धक �ववरणलाई रुज ुर �श�कको बैङ्क र खाता नम्बर ए�कन गर� सम्बिन्धत �श�कको 
नाममा रकम �नकासा गन� । 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध प्रथम चौमा�सक । 

सन्दभर् सामाग्री • प्रदेश सरकारको बजेट तथा कायर्क्रम , २०७८/०७९  

• , सामािजक �वकास मन्त्रालयको  �व�नयोिजत बजेट,  २०७८/०७९  

• , कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 

अनुगमन सूचक • लाभािन्वत �श�क संख्या । 

• �नकासा रकम । 
 
 

३४. कृयाकलापः �व�ान खोज तथा अनुसन्धान प्रोत्साहन कायर्क्रम : 

कृयाकलाप संकेतः २.७.१३.५ खचर् �शषर्कः २२५२२  
 

प�रचय प्रदेश तथा िजल्लामा उपलव्ध �ब�ान, खोज तथा अनुसन्धान सम्बन्धी प्र�तभाको प�हचान गर� युवा 
बै�ा�नकको प्र�तभा प�हचान तथा सम्मान गन� प्रयोजनका ला�ग संचालन ग�रने कायर्क्रम । 

उद्देश्य �व�ान , खोज तथा अनुसन्धान सम्बिन्ध प्र�तभाको प�हँचान गनुर् । 

अपे��त प्र�तफल �व�ान , खोज तथा अनुसन्धान सम्बिन्ध नव प्र�तभाको प�हँचान हुनेछ । 
कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय/ िजल्ला सामािजक �वकास कायार्लय  
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सञ्चालन प्रकृया • प्रदेश तथा िजल्ला�भत्रका युवा बै�ा�नकको प्र�तभा प�हचान तथा सम्मान गन� प्रयोजनका ला�ग उक्त 
कायर्क्रमलाई व्यविस्थत रुपमा सञ्चालन गनर् कायार्लय प्रमुखको संयोजकत्वमा देहाय बमोिजमको 
कायर्क्रम सञ्चालन तथा  व्यवस्थापन स�म�त गठन गर� स�म�तले �नणर्य गरे बमोिजमको कायर्क्रम 
संचालन गन�  

क)  कायार्लय प्रमुख  - संयोजक 

ख)  सम्बिन्धत �ेत्रका �वषय �व�हरुमध्येबाट कायार्लय प्रमुखले मनोनयन गरेको तीन जना    - 

सदस्य   

ग) अ�धकृत प्र�त�न�ध, सामािजक �वकास मन्त्रालय  - सदस्य  (�नद�शनालयको हकमा मात्र) 

घ) �श�ा �वकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख/प्र�त�न�ध - सदस्य                                                                              

ङ) योजना तथा कायर्क्रम शाखा प्रमुख   - सदस्य  

च) योजना तथा कायर्क्रम हेन� कमर्चार�       - सदस्य स�चव  

• स�म�तको बैठकमा ब�ढमा ३ जनालाई आमन्त्रण गनर् स�कनेछ । 

• आवश्यकता प�हचान गर� स�म�तले तोके अनुसारको कायर्क्रम संचालन गन� । 

• आवश्यकता अनुसार सम्बिन्धत �ेत्रमा काम गन� संघसंस्थाहरुसगं समन्वय सहकायर् गर� कायर्क्रम 
संचालन गनर् स�कनेछ । 

बजेट बाँडफाट • PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध • दोस्रो/ तेस्रो चौमा�सक  । 

सन्दभर् सामाग्री • प्रदेश सरकारको बजेट तथा कायर्क्रम , २०७८/०७९ ,  

• सामािजक �वकास मन्त्रालयको  �व�नयोिजत बजेट,  २०७८/०७९,  

• कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ । 

अनुगमन सूचक • स�म�त गठन  । 

• पुरस्कृत हुने सङ्ख्या। 

• प्र�तवेदन । 

 
 

३५. �क्रयाकलाप: उत्कृष्ट �श�क प्रोत्साहन (श�ै�क कायर्क्रम ) : 

कृयाकलाप संकेत:    २.७.१३.६ खचर् �शषर्क : २२५२२ 

 

प�रचय: • कणार्ल� प्रदेशमा रहेका सामुदा�यक �वद्यालयमा कायर्रत �श�कहरुलाइ प्रोत्साहन गर� 
�वद्यालयमा गणुस्तर�य �श�ा अ�भव�ृद गन� प्रयोजनका ला�ग संचाल�त कायर्क्रम । 

उदेश्य: • �श�कको पेशागत उ�रदा�यत्व अ�भव�ृद गनुर्  

अपे��त प्र�तफल: • पुरस्कृत �श�कको कायर्सम्पादनस्तर प्रभावकार� भएको हुनेछ  

कायार्न्वयन गन� कायार्लय 
/�नकाय 

• �श�ा �वकास �नद�शनालय/ सामािजक �वकास कायार्लय  कणार्ल� प्रदेश सुख�त 

सञ्चालन प्रकृया: • उत्कृष्ठ �श�क प्रोत्साहन कायर्क्रमलाई व्यविस्थत रुपमा संचालन गनर् �श�ा �वकास 
�नद�शनालय/ सामािजक �वकास कायार्लयको प्रमुख संयोजक रहने गर� देहायको सदस्य 
रहेको स�म�त रहनेछ: 

क) प्रमुख, �श�ा �वकास �नद�शनालय/सामािजक �वकास कायार्लय - संयोजक 

ख) अ�धकृत प्र�त�न�ध, सामािजक �वकास मन्त्रालय - सदस्य (�नद�शनालयको हकमा 
मात्र) 

ग) अ�धकृत प्र�त�न�ध, मानव संशाधन �वकास केन्द्र - सदस्य (�नद�शनालयको हकमा 
मात्र) 

घ) अ�धकृत प्र�त�न�ध, �श�ा �वकास तथा समन्वय इकाई - सदस्य 

ङ) शाखा प्रमुख योजना तथा कायर्क्रम - सदस्य 

च) लेखा शाखा प्रमुख - सदस्य  
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छ) अ�धकृत प्र�त�न�ध, िजल्ला प्रशासन कायार्लय –सदस्य 

ज) योजना तथा कायर्क्रम हेन� कमर्चार� - सदस्य स�चव 

• स�मत�तको बैठकमा आवश्यकतानुसार ब�ढमा ३ जनालाई आमिन्त्रत गनर् स�कनेछ  
•  सामुदा�यक �वद्यालयमा अध्यापनरत स्थायी दरवन्द�मा कम्तीमा पाँच वषर् एकै तहमा 

कायर्रत �श�कहरुवाट सावर्ज�नक सूचना प्रकाशन गर� आवश्यक मापदण्ड स�हत 
तो�कएवमोिजमको �नवेदन �श�ा �वकास �नद�शनालयले स्थानीय तहसँग माग गनुर्पन�छ । 

• आफुले अध्यापन गराएको कुनै एउटा क�ाको एक �वषयमा लगातार ३ वषर्को औषत �सकाइ 
उपलब्धी (क�ा  १० र १२ को वाष�क न�तजाल◌ाइ आधार मान्ने)लाई  शत प्र�तशत मानी 
१०० अकंमा मूल्याङ्कन गर◌ेर उच्चतम अकं प्राप्त गन� �श�क छनौट ग�रनेछ  

•  प्रत्येक स्थानीय तहले उत्कृष्ठ �श�क छनौट गर� िजल्ला सामािजक �वकास कायार्लय 
माफर् त �श�ा �वकास �नद�शनालयमा पेश गन� ।  

•  �नवेदकले �नवेदन संग सम्विन्धत �श�ा �वकास तथा समन्वय इकाइवाट प्रमा�णत न�तजा 
�सट भनार् भएको �वद्याथ� संख्या र पर��ामा सामेल भएको �वद्याथ� संख्या लगायतको 
प्रमा�णत �ववरण पेश गनुर्पन�छ । 

• उत्कृष्ट �श�क प्रोत्साहान सम्बिन्ध कायर्सम्पादनलाई पुणर्ता �दन �श�ा �वकास 
�नद�शनालयको �नद�शक संयोजक रहेको स�म�तको  �नणर्य अिन्तम हुनेछ । 

समय अव�ध  तेस� चौमा�सक 
बजेट बाँडफाट: PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री: • प्रदेश सरकारको बजेट तथा कायर्क्रम , २०७८/०७८९ 

• , सामािजक �वकास मन्त्रालयको  �व�नयोिजत बजेट,  २०७८/०७९, 

• कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५  
अनुगमन सूचक: • पुरस्कार  

• सम्मान पत्रहरु  
 

३६. कृयाकलापः  अनलाईन/अफलाईन अध्ययन सामग्री �वकास र �वतरण (श�ै�क कायर्क्रम): 

कृयाकलाप संकेतः २.७.१३.१०१ खचर् �शषर्कः २२५२२  
 

प�रचय को�भड -१९ महामार�बाट अवरुद्ध सावर्ज�नक �वद्यालयका श�ै�क कायर्क्रमको  �नरन्तरता �दन 
सहजीकरणका ला�ग  �श�ा तथा मानव स्रोत �वकास केन्द्रद्वारा �वकास गर�एका श�ै�क सामग्री 
�वतरण गन� उदेश्यका साथ  �श�ा �वकास �नद�शनालयबाट स्वीकृत बाष�क कायर्क्रम  

उद्देश्य सावर्ज�नक �वद्यालयको �सकाइलाई सहजीकरण गनुर् ।  

अपे��त प्र�तफल सावर्ज�नक �वद्यालयको �सकाइ सहजीकरण हुनेछ ।  

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय । 

सञ्चालन प्रकृया • बैकिल्पक प्रणाल�बाट �वद्याथ�को �सकाई सहजीकरण �नद��शका ,२०७८  का आधारमा �श�ा 
तथा मानव स्रोत �वकास केन्द्रबाट �वक�सत श�ै�क सामग्री सङ्कलन गन� । 

• सङ्क�लत श�ै�क सामग्री �निश्चत मापदण्डका आधारमा सम्बिन्धत �वद्यालयहरुलाई पा�लका 
माफर् त �वतरण गर� �सकाई सहजीकरण गन� । 

• �वक�सत सामग्रीलाई स्थानीय एफ एम तथा सञ्चार माध्ययमबाट �सकाई सहजीकरणका 
ला�ग प्रसारण गन� व्यवस्था �मलाउने । 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 
समय अव�ध प्रथम/ द्वी�तय / त�ृतय चौमा�सक  

सन्दभर् सामाग्री • बैकिल्पक प्रणाल�बाट �वद्याथ�को �सकाइ सहजीकरण �नद��शका , २०७८ 

• �वद्यालय सचंालन सम्बन्धी कायर्ढाँचा ,२०७८ 

• सामािजक �वकास मन्त्रालयको  �व�नयोिजत बजेट,  २०७८/०७९  

• कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 
अनुगमन सूचक 
 

•  �वक�सत सामग्री 
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•  �वतर�त सामाग्रीको सू�च  
 

३७. �क्रयाकलाप:प्रदेस/ िजल्लास्तर�य श�ै�क प्रोफाइल �नमार्ण र �वतरण (अध्ययन /सव��ण/ अनुसन्धान)�वकास  : 

कृयाकलाप संकेत:    २.७.७.१४, २.७.७.१३ खचर् �शषर्क : २२५२२ 
 

प�रचय: �श�ा  �वकास �नद�शनालय कणार्ल� प्रदेश/ सामािजक �वकास कायार्लयले आ आफ्ना  
िजल्लाको श�ै�क �ववरणअध्याव�धक गर� श�ै�क सुचनालाई व्यविस्थत र पहँुचयोग्य बनाउने 
उदेश्यका साथ संचा�लत कायर्क्रम। 

उदेश्य: िजल्लागत रुपमा श�ै�क तथ्याङ्कलाई अध्याव�धक गर� रा�ु । 

अपे��त प्र�तफल: िजल्लागत  श�ैक तथ्याङ्क अध्याव�धक भएको हुनेछ । 
कायार्न्वयन गन� कायार्लय 
/�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय/ सामािजक �वकास कायार्लय  कणार्ल� प्रदेश सुख�त । 

सञ्चालन प्रकृया: • कायर्क्रम संचालनका ला�ग कायर्दल गठन गर� श�ै�क प्रोफाईलमा समावेश गन� 
�वषयबस्तुहरु य�कन गन� 

• दश वटै िजल्लाका  स्थान◌ीय तहवाट श�ै�क तथ्याङ्क तथा �ववरण स्थानीय तहको �श�ा 
शाखासँग समन्वय गर� सङ्कलन गन�  । 

• सङ्कल�त �ववरणहरुलाई अध्याव�धक गर� श�ै�क प्रोफाइल तयार पान�  

• आवश्यकता अनुसार �वकास साझेदार संस्थाहरुसंग समन्वय गर� कायर्क्रम संचालन गनर् 
स�कनेछ । 

समया अव�ध : प�हलो/  दोश्रो/  तेस्रो /चौमा�सक । 

बजेट बाँडफाट: PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री: • राष्ट्र�य �श�ा नी�त २०७६,  

• कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५  
अनुगमन सूचक: • श�ै�क प्रोफाइल  

• बुकलेट 
 

३८. �क्रयाकलाप:श�ै�क तथा साँस्कृ�तक अध्ययन अनुसन्धान(अध्ययन /सव��ण/ अनसुन्धान) 

कृयाकलाप संकेत:    २.७.७.१५ खचर् �शषर्क : २२५२२ 

 

प�रचय: प्रदेश �श�ा �नद�शनालयको बा�षर्क कायर्सम्पादन स्तर एव प्रादे�शक भाषा,धमर् तथा संस्कृ�तको 
अध्ययन तथा अनुसन्धान गर�  सुधारका ला�ग सुझाव वा प्र�तवेदन पेश गन� प्रयोजनका ला�ग 
संचाल�त कायर्क्रम  

उदेश्य: प्रादे�शक अध्ययन तथा अनुसन्धानद्वारा सुझाव प्राप्त गनुर्   । 

अपे��त प्र�तफल: अध्ययन तथा अनुसन्धानद्वारा प्राप्त सुझावको कायार्न्वयन भएको हुनेछ  
कायार्न्वयन गन� कायार्लय 
/�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय/ सामािजक �वकास कायार्लय  । 

सञ्चालन प्रकृया: • प्रदेश सरकारबाट संचा�लत सवै खाले छात्रब�ृतको प्रभावकार�ता/ भाषा, धमर् तथा संस्कृ�तको 
बारेमा सम्बिन्धत �ेत्रका �व�को प्रयोग गर� कायार्लयद्वारा स्वयंम वा कुनै ससं्था वा 
पाट�लाई संलग्न गराई अध्ययन अनुसन्धान प्र�क्रया अ�घ बढाइनेछ । 

•  अध्ययनको �ते्र र TOR को �कटान गर� सम्बिन्धत प�लाई अध्ययनका ला�ग अनुम�त 
प्रदान गन� । 

• अध्ययन तथा अनुसन्धानको �वद्यु�तय तथा हाडर्कपी �श�ा �वकास �नद�शनालयमा पेश 
गरेप�छमात्र सम्बिन्धत प�लाई भुक्तानी हुने व्यवस्था गन� । 

 समय अव�ध : प्रथम चौमा�सक । 

बजेट बाँडफाट: PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री: • राष्ट्र�य  �श�ा नी�त २०७६, 
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• कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका ,२०७५  
अनुगमन सूचक: • अध्ययन प्र�तवेदन  । 

• TOR । 
 

 

प�रचय माध्य�मक �श�ा उ�ीणर्  पर��ा(SEE) लाईथप मयार्�दत र व्यविस्थत रुपमा सञ्चालन गनर्का 
ला�ग सरोकारवालाहरुको सहभा�गतामा कायर्शाला मोडलेमा अ�भमु�खकरण कायर्क्रम संचालन गन� 
उदेश्यका साथ �नद�शनालयद्वारा स्वीकृत कायर्क्रम । 

उद्देश्य SEE पर��ालाई व्यविस्थत र मयार्�दत रुपमा सञ्चालन गनर्का ला�ग सहिजकरण गनुर्  

अपे��त प्र�तफल SEE पर��ा व्यविस्थत  रुपमा  संचालन भएको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� कायार्लय/ 

�नकाय 
सामािजका �वकास कायार्लय/  �श�ा �वकास �नद�शनालय, सुख�त । 
 

सञ्चालन प्र�क्रया • �श�ा �वकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख, , �श�ा �वकास �नद�शनालय र सामािजक �वकास 
मन्त्रालयका कमर्चार� लगायतको सहभा�गतामा आवश्यक नी�तगत, कायर्क्रमगत तथा 
व्यवहा�रक �वषयमा एक �दने पर��ा व्यवस्थापन सम्बन्धी अ�भमु�खकरण कायर्शाला 
सञ्चालन गन�  । 

• पर��ा सम्बिन्ध �वगत बषर्का  अनुभवहरुका बारेमा सामु�हक छलफल तथा अन्तर�क्रया 
माफर् त आगामी पर��ालाई  प्रभावकार�  रुपमा सम्पादन गनर्  व्यवहार�क  �वकल्पहरुको  
�वकास गर� कायार्न्वयनका ला�ग सहजीकरण गन� । 

• सहभा�गहरुलाई पर��ा सम्बन्धी आवश्यक सामग्रीहरु �वतरण गन�  । 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध दोस्रो चौमा�सक 

सन्दभर् सामग्री माध्य�मक पर��ा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन �नद��शका ,सामािजक �वकास मन्त्रालयको  
�व�नयोिजत बजेट,  २०७८/०७९,कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५  

अनुगमन सूचक सहभा�ग संख्या ,कायर्शाला सम्पन्न प्र�तवेदन 
 

४०. �क्रयाकलापः प्रदेशस्तर /िजल्लास्तरमा �वद्यालय तहको �वद्याथ� प्र�तभा प�हचान कायर्क्रम सञ्चालन (श�ै�क कायर्क्रम): 

�क्रयाकलाप संकेतः २.७.१३.४, २.७.१३.३ खचर्�शषर्कः २२५२२ 
 

प�रचय प्रदेश अन्तगर्त �वद्यालय तहमा अध्ययन गन� �वद्याथ�हरुको �व�भन्न �वधामा लुकेर रहेको 
प्र�तभाको प�हँचान गर� �वद्ममान �मता प्रष्फुटनका ला�ग उजागर गन� र नव प्र�तभालाई 
प्रोत्साहन गन� उदेश्यका साथ सचंालन ग�रने कायर्क्रम ।  

उद्देश्य प्रदेश अन्तगर्तका �वद्याथ�मा रहेको प्र�तभाको प�हचान गनुर्  

अपे��त प्र�तफल �व�भन्न �वधाका प्र�तभाको प�हँचान  भएको हुनेछ  

कायार्न्वयन गन� कायार्लय �श�ा �वकास �नद�नालय, सुख�त  

सञ्चालन प्र�क्रया • �वद्याथ� प्रतीभा प�हचानका लागी प्रदेशस्तरमा प्रतीभा प�हचान कायर्क्रमलाइ व्यविस्थत 
रुपमा सन्चालन तथा व्वस्थापन गनर् कायार्लय प्रमुखकको संयोजकत्वमा देहाय सदस्य रहेको 
स�म�त गठन गर� कायर्क्रम सन्चालन गन� । 

क) �नद�शक �श�ा �वकास �नद�शनालय - संयोजक  

ख)  �नद�शकले मनोनयन गरेको सम्बिन्धत �वषय �व�मध्येबाट चार (३) जना - सदस्य  

ग) सम्बिन्धत शाखा प्रमुख - सदस्य 

घ)  प्रमुख योजना शाखा – सदस्य 

ङ) �श�ा �वकास तथा समन्वय इकाई प्र�त�न�ध - सदस्या 
च) अ�धकृत प्र�त�न�ध सामािजक �वकास मन्त्रालय   -    सदस्य 

छ) सम्बिन्धत शाखाको शाखा हेन� अ�धकृत कमर्चार�  सदस्य स�चव  

३९. �क्रयाकलापःSEE पर��ा व्यवस्थापन सम्बन्धी अ�भमु�खकरण(गोष्ठ� तथा कायर्शाला): 
�क्रयाकलाप संकेत.२.६.६.४ खचर्�शषर्कः २२५१२ 
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सामािजक �वकास कायार्लयको हकमा 
क) सामािजक �वकास अ�धकृत             -संयोजक  

ख)  सामािजक �वकास अ�धकृतले मनोनीत गरेको सम्बिन्धत �वषय �व�मध्येबाट चार (२) 

जना   -सदस्य  

ग) �श�ा �वकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख  - सदस्य                                                                                            

घ) सम्बिन्धत शाखाको शाखा हेन� कमर्चार�              सदस्य स�चव  

• प्रच�लत कानुनको अ�धनमा रह� स�म�तले आफ्नो कायर्�व�ध आफै �नधार्रण गन�छ । 

• प्रदेस्तरको �वद्याथ� प्र�तभा  प�हँचान कायर्क्रम सञ्चालन  गनर् �निश्चत मापद्ण्ड र 
सुचकको �वकास गर� स�मते कायर् सम्पन्न गन�  । 

• िजल्लास्तरमा उत्कृष्ट भएका प्र�तभालाई प्रदेशस्तरको प्र�तभा प�हँचान कायर्क्रममा 
समावेश ग�रनेछ । 

• प्रदेश/ िजल्लास्तरको �वद्याथ� प्र�तभा प�हँचान कायर्क्रम संचालन स�म�तको �नणर्य 
अनुसार हुनेछ । 

• पुरस्कार, यातायात खचर्, बैठक खचर् र कायर्क्रम व्यवस्थापन सम्बन्धी बजेट �व�नयोजन 
स�म�तको �नणर्य बमोिजम हुनेछ । 

• स�मतको बैठकमा ब�ढमा ३ जनालाई आमन्त्रण गनर् स�कनेछ । 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध दोस्रो र तेस्रो चौमासीक 

सन्दभर् सामग्री • प्रदेश सरकारको बजेट तथा कायर्क्रम , २०७८/०७९ 

•  सामािजक �वकास मन्त्रालयको �व�नयोिजत बजेट,  २०७८/०७९ 

• कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 
अनुगमन सूचक • स�म�त गठन 

• मापदण्ड �वकास 

• पुरस्कार तथा प्रमाण- पत्र संख्या 

 

४१. कायार्लयको पुस्तकालय सुदृ�ढकरण (अन्य): 

कृयाकलाप संकेतः २.७.२५.३५४ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय कायार्लयको कायर्सम्पादनमा सहजीकरण हुनेगर� कायर्सम्पादनसँग सम्बिन्धत  पुस्तकहरुको खर�द 
गर� पुस्तकालयलाई स्रोतका रुपमा �वकास गनर् स्वीकृत कायर्क्रम । 

उद्देश्य कायर् सम्पादनमा सहजीकरण गनुर्  

अपे��त प्र�तफल कायर् सम्पादनमा सहजीकरण भएको हुनेछ  

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय/ सामािजक �वकास कायार्लय  

सञ्चालन प्रकृया • कायार्लय सञ्चालनसँग सम्बिन्ध अत्यावश्यक पुस्तकहरुको सूची तयार गन�।  

• सावर्ज�नक खर�द ऐन २०६३, सावर्ज�नक खर�द �नयमावल� २०६३ कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड 
�नद��शका, २०७५ को प्र�क्रया पुरा गर� पुस्तक खर�द गन� । 

• पुराना तथा नया खर�द गर�एका पुस्तकहरुलाई ब्यविस्थत ढङ्गले रा�का ला�ग बुकर् याक/E-Library  

को व्यवस्था गर�  अ�भले�खकरण तथा क्याटलग �सष्टममा रा� े। 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध दोस्रो / तेस्रो चौमा�सक  । 

सन्दभर् सामाग्री • प्रदेश सरकारको बजेट तथा कायर्क्रम, २०७८/०७९  

• सामािजक �वकास मन्त्रालयको  �व�नयोिजत बजेट,  २०७८/०७९ 

• , कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका,२०७५ । 

अनुगमन सूचक •  शाखागत माग सङ्कलन सू�च, ख�रद पुस्तक संख्या । 
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४२. अ�टजम केयर सम्बन्धी सहयोग कायर्क्रम (अन्य) 
कृयाकलाप संकेतः २.७.२५.३५६ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 

 

प�रचय अ�टजम भएका बालबा�लकाहरुको उपयुक्त स्याहारको वातावरण �नमार्ण गनर्का ला�ग स्वीकृत 
कायर्क्रम । 

उद्देश्य अ�टजम भएका बालबा�लकाहरुलाई सहयोग प्रदान गनुर् 
अपे��त प्र�तफल कायर् सम्पादनमा सहजीकरण भएको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय  

सञ्चालन प्रकृया • अ�टजमका �ेत्रमा कामगन� सघंसंस्थाहरुसंग प्रस्ताव माग गर� अनुदान �नकासा �दने 
बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध प्रथम चौमा�सक   

सन्दभर् सामाग्री • प्रदेश सरकारको बजेट तथा कायर्क्रम , २०७८/०७९  

• सामािजक �वकास मन्त्रालयको  �व�नयोिजत बजेट,  २०७८/०७९ 

• कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५  

अनुगमन सूचक •  प्रस्तावना पत्र, �नकासा आदेश 
 

 

४३. �क्रयाकलापः  माध्य�मक �श�ा पर��ा व्यवस्थापन तथा अनुगमन( अनगुमन मुल्याङ्कन तथा कायर्क्रम कायार्न्वयन 

भ्रमण खचर्) : 

�क्रयाकलाप संकेत २.८.१.६ खचर्�शषर्क २२६११ 

 

प�रचय माध्य�मक �श�ा पर��◌ालाई व्यविस्थत एबम मयार्�दत ढङ्गले संचालन गनर्का ला�ग आवश्यक 
व्यवस्थापक�य प्रवन्ध �मलाउने तथा पर��ालाई हरतहबाट व्यविस्थत वनाउने उदेश्यका साथ सम्बिन्धत 
सरोकारवालाहरुको सहभा�गतामा पर��ा संचालन सहजीकरणका ला�ग ग�रने व्यवस्थापन तथा अनुगमन 
कायर्क्रम । 

उद्देश्य माध्य�मक �श�ा पर��ा व्यविस्थत र मयार्�दत रुपमा संचालन गनुर्  

अपे��त प्र�तफल माध्य�मक �श�ापर��ा व्यविस्थत रुपमा सम्पन्न भएको हुनेछ 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय सुख�त 

सञ्चालन प्र�क्रया • माध्य�मक �श�ा पर��ा सन्चालनाथर् आवश्यक रकम नम्सका अधारमा कणार्ल� प्रदेशका दश वटै 
�श�ा �वकास तथा समन्वय इकाइलाइ पठाउने ।  

• समयमा उ�रपुिस्तका प्रश्नपत्रहरु केन्द्रसम्म पुर् याउने प्रवन्ध �मलाइ समयमा उ�रपुिस्तका तथा अन्य 
आवश्यक सामग्री प्राप्त भए नभएको तत्काल ए�कन गर� आवश्यक व्यवस्था �मलाउने  ।  

• माध्य�मक �श�ाप�र�ाका लागी तो�कएका पर��ा केन्द्रहरुको अवस्थाका बारेमा समुहगत तथा एकल 
रुपमा अनुगमन तथा �न�र�ण गन� प्रबन्ध �मलाउने । 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध तेस्रो चौमा�सक 

सन्दभर् सामग्री माध्य�मक पर��ा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन �नद��शका ,सामािजक �वकास मन्त्रालयको  �व�नयोिजत 
बजेट,  २०७८/०७९ कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ । 

अनुगमन सूचक �वतरण भएका उ�रपुिस्तका संख्या, केन्द्र संचालन बजेट �नकासा भौचर, पर��ा अनुगमन प्र�तवेदन । 
 

४४. कृयाकलापः प्रादे�शक �नवार्चन �ते्र एक सामुदा�यक क्याम्पस इ- पुस्तकालय अनुदान कायर्क्रम (संस्था/ स�म�तलाई 
अनुदान): 

कृयाकलाप संकेतः २.७.२३.२ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय प्रादे�शक �नवार्चन �ेत्र अन्तगर्तका सामुदा�यक क्याम्पसहरुको श�ै�क उन्नयनमा सहयोग पुग्नेगर� 
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प्रत्येक �नबार्चन �ेत्रमा �वद्यु�तय पुस्तकालय स्थापनाथर् अनुदान सहायता प्रदान गनर् सचंा�लत 
कायर्क्रम रहेको छ । 

उद्देश्य सामुदा�यक क्याम्पसको  �वद्यु�तय पुस्तकालय सुधारमा सहयोग पुर् याउनु ।  

अपे��त प्र�तफल सामुदा�यक  क्याम्पसको �वद्यतुीय पुस्तकालय  सुधारमा सहायता पुगेको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय/ सामािजक �वकास कायार्लय । 

सञ्चालन प्रकृया • प्रत्येक �नबार्चन �ेत्र समेट�ने गर� सामुदा�यक क्याम्पसहरुसँग �वद्यु�तय पुस्तकालय  स्थापना 
गनर् आवश्यक श�ै�क पुवार्धार �वकासका ला�ग तो�कएको मापदण्डका आधारमा प्रत्येक सामुदा�यक 
क्याम्पसहरुसँग सम्झौता गर�  �वधुतीय पुस्तकालय कायर्क्रम प्र�क्रया अ�घ बढाइनेछ  

•  तो�कएका  सामग्री ख�रद गरेको आवश्यक वील भपार्ई पेश गर�सकेप�छ मात्र सोह� आधारमा 
संस्था / स�म�तका नाममा  रकम �नकासा �दने । 

• कायर्क्रम कायार्न्वयनको अवस्थावारे  कायार्लयबाट आवश्यकतानुसार अनुगमन तथा �नर��ण गन� 
। 

• कायर्सम्पन्न प्र�तवेदन पेश गन� । 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध दोस्रो / तेस्रो चौमा�सक  । 

सन्दभर् सामाग्री • रािष्ट्रय  �श�ा नी�त , २०७६  

• प्रदेश सरकारको बजेट तथा कायर्क्रम , २०७८/०७९  

• सामािजक �वकास मन्त्रालयको  �व�नयोिजत बजेट,  २०७८/०७९ 

• , कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका,२०७५ । 

अनुगमन सूचक • सम्झौतापत्र ,अनगुमन प्र�तवेदन ,कायर्सम्पादन प्र�तवेदन । 
 
 
 
 

४५. कृयाकलापः  एक पा�लका एक बाल�वकास केन्द्र श�ै�क सामग्री अनुदान कायर्क्रम (संस्था/ स�म�तलाई अनुदान): 

कृयाकलाप संकेतः २.७.२३.३ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय बाल�वकास कायर्क्रम संचालन भएका �वद्यालयको श�ै�क गुणस्तर सुधारमा सहजीकरण हुनेगर�  
बाल�वकास केन्द्रलाई श�ै�क सहायता अनुदान प्रदान गनर् सचंा�लत कायर्क्रम । 

उद्देश्य बाल�वकास केन्द्रलाई श�ै�क सामग्री अनुदान सहायता प्रदान गनुर् 
अपे��त प्र�तफल बाल�वकास केन्द्रहरुमा श�ै�क सामग्री अनुदा सहायता पुगेको हुनेछ 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय/ सामािजक �वकास कायार्लय 

सञ्चालन प्रकृया •  गत आ.ब. मा नदोहोर�ने गर� बाल�वकास केन्द्रहरुसँग तो�कएका श�ै�क सामग्री ख�रदका ला�ग 
सम्झौता गन� ।  

•  श�ै�क सामग्री ख�रद गरेको आवश्यक वील भपार्ई पेश गर�सकेप�छ मात्र सोह� आधारमा 
�वद्यालय /संस्था / स�म�तका नाममा  रकम �नकासा �दने । 

• कायर्क्रम कायार्न्वयनको अवस्थावारे  कायार्लयबाट आवश्यकतानुसार अनुगमन तथा �नर��ण गन� 
। 

• कायर्सम्पन्न प्र�तवेदन पेश गन� । 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध दोस्रो / तेस्रो चौमा�सक  । 

सन्दभर् सामाग्री • बालबा�लका सम्बन्धी ऐन , २०७५ 
• प्रदेश सरकारको बजेट तथा कायर्क्रम , २०७८/०७९  

• सामािजक �वकास मन्त्रालयको  �व�नयोिजत बजेट,  २०७८/०७९ 

• कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका,२०७५ । 

अनुगमन सूचक • सम्झौतापत्र । 
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• अनुगमन प्र�तवेदन । 

• कायर्सम्पादन प्र�तवेदन । 
 

४६. कृयाकलापः  एक पा�लका एक आधारभूत �वद्यालय श�ै�क सामग्री अनुदान कायर्क्रम (संस्था/ स�म�तलाई अनुदान): 

कृयाकलाप संकेतः २.७.२३.३ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय आधारभूत �वद्यालयको श�ै�क गुणस्तर सुधारमा सहजीकरण हुनेगर�  श�ै�क सहायता अनुदान 
प्रदान गनर् सचंा�लत कायर्क्रम । 

उद्देश्य आधारभूत �वद्यालयमा श�ै�क सामग्री अनुदान सहायता प्रदान गनुर् 
अपे��त प्र�तफल आधारभूत �वद्यालयमा श�ै�क सामग्री अनुदान सहायता पुगेको हुनेछ 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय/ सामािजक �वकास कायार्लय 

सञ्चालन प्रकृया •  गत आ.ब.हरुमा सहायता प्राप्त �वद्यालय नदोहोर�ने गर� आधारभूत �वद्यालयमा तो�कएका 
श�ै�क सामग्री ख�रदका ला�ग सम्झौता गन� ।  

•  श�ै�क सामग्री ख�रद गरेको आवश्यक वील भपार्ई पेश गर�सकेप�छ मात्र सोह� आधारमा 
�वद्यालय /संस्था / स�म�तका नाममा  रकम �नकासा �दने । 

• कायर्क्रम कायार्न्वयनको अवस्थावारे  कायार्लयबाट आवश्यकतानुसार अनुगमन तथा �नर��ण गन� 
। 

• कायर्सम्पन्न प्र�तवेदन पेश गन� । 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध दोस्रो / तेस्रो चौमा�सक 

सन्दभर् सामाग्री • प्रदेश सरकारको बजेट तथा कायर्क्रम , २०७८/०७९  

• सामािजक �वकास मन्त्रालयको  �व�नयोिजत बजेट,  २०७८/०७९ 

• , कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका,२०७५ 

अनुगमन सूचक • सम्झौतापत्र, अनगुमन प्र�तवेदन र कायर्सम्पादन प्र�तवेदन 
 
 
 

४७. कृयाकलापः प्रादे�शक �नवार्चन �ते्र एक �वषेश �श�ा संचालन �वद्यालय श�ै�क सामग्री अनुदान कायर्क्रम (संस्था/ 

स�म�तलाई अनदुान): 

कृयाकलाप संकेतः २.७.२३.५ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय �वषेश �श�ा संचालन भएका �वद्यालयको श�ै�क गुणस्तर सधुारमा टेवा पुग्ने गर� �श�ा 
�नद�शनालयबाट �वद्यालयको नाममा अनुदान सहायता प्रदान ग�रने कायर्क्रम । 

उद्देश्य �वशषे �श�ा संचाल�त �वद्यालयलाई श�ै�क सामग्री अनुदान सहायता प्रदान गनुर् । 

अपे��त प्र�तफल �वषेश �श�ा संचाल�त �वद्यालयमा श�ै�क सामग्री अनुदा सहायता पुगेको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय/ सामािजक �वकास कायार्लय । 

सञ्चालन प्रकृया • गत आ.ब. मा नदोहोर�ने गर� �बशशे �श�ा प्रदान गन� �वद्यालयहरुसँग तो�कएका श�ै�क सामग्री 
ख�रदका ला�ग सम्झौता गन� ।  

• श�ै�क सामग्री ख�रद गरेको आवश्यक वील भपार्ई पेश गर�सकेप�छ मात्र सोह� आधारमा 
�वद्यालय/ संस्थाका नाममा  रकम �नकासा �दने । 

• कायर्क्रम कायार्न्वयनको अवस्थावारे  कायार्लयबाट आवश्यकतानुसार अनुगमन तथा �नर��ण गन� 
। 

• कायर्सम्पन्न प्र�तवेदन पेश गन� । 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध दोस्रो / तेस्रो चौमा�सक  । 
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सन्दभर् सामाग्री • �वशषे �श�ा नी�त , २०५३  

• प्रदेश सरकारको बजेट तथा कायर्क्रम , २०७८/०७९  

• सामािजक �वकास मन्त्रालयको  �व�नयोिजत बजेट,  २०७८/०७९ 

• , कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका,२०७५ । 

अनुगमन सूचक • सम्झौतापत्र, अनगुमन प्र�तवेदन र कायर्सम्पादन प्र�तवेदन । 
 

४८. कणार्ल� नाग�रक अ�त�थ सेवागहृ �नमार्ण (डी.पी.आर. स�हत )( भवन �नमार्ण ): 

कृयाकलाप संकेतः ११.१.२.५००  खचर् �शषर्कः ३१११२  

 

प�रचय 

कणार्ल� प्रदेश राजधानीमा �व�भन्न स्थानहरूबाट आउने प्रदेश सरकारका प्राथ�मकता प्राप्त अ�तथीहरुलाई 
सुलभ रूपमा आश्रयस्थलको उपलब्धता गराउनको ला�ग भौ�तक पूवार्धार �नमार्ण गन� प्रयोजनका ला�ग 
संचा�लत कायर्क्रम गन� रहेकोछ।  

उद्देश्य प्रदेश राजधा�नमा अ�त�थहरूको ला�ग  सुर��त र व्यविस्थत बसाईका ला�ग  आवास �नमार्ण गनुर् । 

अपे��त प्र�तफल 
प्रदेशस्तरमा अ�त�थका ला�ग सुर�ीत र व्यविस्थत आवासका ला�ग डी.पी.आर. स�हत भवन �नमार्ण 
सम्पन्न भएको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/ �नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय, कणार्ल� प्रदेश, सुख�त । 

सञ्चालन प्रकृया 

• वीरेन्द्रनगर नगरपा�लकासँगको सहकायर्मा भवन �नमार्णस्थलको सु�निश्चतता गर� जग्गा प्राप्ती 
गन�। 

• डी.पी.आर.  तयार गन� । 

• डी.पी.आर. को आधारमा  प्रच�लत कानुन बमोिजम�नमार्ण कायर् संचालन गन� । 
बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध आ.व.२०७८।०७९ को प�हलो, दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक अव�ध । 

सन्दभर् सामग्री 

• कणार्ल� प्रदेश सरकारको बजेट तथा कायर्क्रम, २०७८/०७९, 

• सामािजक �वकास मन्त्रालयको �व�नयोिजत बजेट, २०७८/०७९  

• सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३, सावर्ज�नक ख�रद �नयमावल�, २०६४ 

• कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 
 

४९. �क�रयापुत्री भवनको सम्भाव्यता अध्ययन, डी.पी.आर. तयार� र प्रारिम्भक �नमार्ण कायर् ( साझेदार�मा  भवन �नमार्ण ): 

कृयाकलाप संकेतः ११.१.२.५०१  खचर् �शषर्कः ३१११२  

 

प�रचय 
सबैको पहँुचका ला�ग �वश्रामस्थल स�हतको �क�रयापुत्री भवनको सम्भाव्यता अध्ययन, डी.पी.आर. तयार� र 
प्रारिम्भक भौ�तक पूवार्धार �नमार्ण सु�निश्चत गन�।  

उद्देश्य धमर् संस्कार अनुसार उपयुक्त �कर�यापुत्री भवन �नमार्ण गर� सेवा उपलब्ध गराउने । 

अपे��त प्र�तफल आ.ब. २०७८/०७९मा स्वीकृत कायर्क्रममा डी.पी.आर. स�हतभवन �नमार्णसम्पन्न भएको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/ �नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय, कणार्ल� प्रदेश, सुख�त । 

सञ्चालन प्रकृया 

• वीरेन्द्रनगर नगरपा�लकासंगको सहकायर् तथा साझेदार�मा �नमार्णस्थलको सु�निश्चतता गर� जग्गा 
प्रािप्त गन� । 

• डी.पी.आर.  तयार गन� । 

• डी.पी.आर. को आधारमा प्रच�लत कानुन बमोिजम �नमार्ण कायर् संचालन गन� । 
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बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध आ.व.२०७८।०७९ को प�हलो, दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक अव�ध । 

सन्दभर् सामग्री 

• कणार्ल� प्रदेश सरकारको बजेट तथा कायर्क्रम, २०७८/०७९, 

• सामािजक �वकास मन्त्रालयको �व�नयोिजत बजेट, २०७८/०७९  

• सावर्ज�नक ख�रद ऐन२०६३, सावर्ज�नक ख�रद �नयमावल� २०६४ 

• कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५ 
 

५०. �वद्यालयहरुको भौ�तक पूवार्धार �वकास (भवन �नमार्ण तथा अन्य): 

कृयाकलाप संकेतः ११.१.२.३९६, ११.१.२.४९८ र ११.१.२.४९९ खचर् �शषर्कः ३१११२  

 

प�रचय 

प्रदेश �भत्रका �वद्यालयमा भौ�तक पूवार्धार अभावका कारण �वद्याथ�ले भोग्नु परेका समस्यालाई 
मध्यनजर गर� �वद्याथ�हरुको �श�ामा पहँुच स�ुनिश्चत गन� उद्देश्यका साथ आ.ब. २०७८/०७९ मा �श�ा 
�वकास �नद�शनालय र सामािजक �वकास कायार्लयहरूबाट संचा�लत भौ�तक पुवार्धार �नमार्ण कायर्क्रम। 

उद्देश्य उपयुक्त पुवार्धार �वकास माफर् त �वद्याथ�को �श�ामा पहँुच अ�भबदृ्�ध गर� �श�ण �सकाइ कायर्लाई 
सहज बनाउने  

अपे��त प्र�तफल 
आ.ब. २०७८/०७९ मा स्वीकृत कायर्क्रममा परेका प्रदेश �भत्रका �वद्यालय / क्याम्पस/ �श�ालयमा भवन वा 
अन्य पूवार्धार �नमार्ण सम्पन्न भएको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/ �नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय,कणार्ल� प्रदेश, सुख�त र िजल्ला िस्थत सामािजक �वकास कायार्लयहरु । 

सञ्चालन प्रकृया 

• भौ�तक पूवार्धार �नमार्णका ला�ग �वद्यालयको स्वा�मत्व भएको जग्गाधनी लालपुजार् वा भोगा�धकार 
हुनु पन�छ ।  

• आवा�सय �वद्यालयको हकमा गत  �वगतको कायर् प्रग�तका आधारमा बजेट व्यवस्था गन�  

• �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�तले �नमार्ण कायर् गन� भएमा देहाय बमोिजम हुनेछ । 

• प्रदेशबाट डीपीआर भएकोमा सो बमोिजम र नभएमा सा�वक �श�ा �बभाग सानो�ठमी भक्तपुरको 
स्वीकृत नक्सा वा स्थानीय तहबाट तयार भएको नक्शा बमोिजम स्वीकृत बजेट र लागत 
सहभा�गता जटुाई सम्झौतामा तो�कए बमोिजमको नक्सा र लागत अनमुान अनुसार भवन तथा 
अन्य भौ�तक पुवार्धारको काम सम्पन्न गनुर्पन�छ । 

• �वशषे �श�ा सञ्चालन भएका �वद्यालयहरुको आवश्यकता बमोिजम बजेट व्यवस्था गन� । 

• पुरानो भवन वा संरचना जीणर् भई प्रयोग गनर् न�मल्ने अवस्था भएमा उक्त भवन वा संरचनालाई 
भत्काई नयाँ भवन वा संरचना �नमार्ण गदार् प्रा�व�धक, स्थानीय तह र सम्बिन्धत �वद्यालय 
व्यवस्थापन स�म�तको �नणर्य अनुसार गनुर्पन�छ ।  

• प्रदेश सरकारद्वारा गत आ.व.२०७५/०७६, २०७६/०७७  र  २०७८/०७९मा �न�मर्त सा�वक �श�ा �बभाग, 
सानो�ठमी भक्तपुरको स्वीकृत नक्सा बमोिजम �नमार्ण भएको भुई तले आर.�स.�स. भवनमा एक 
तला मात्र थप गनर् �नद�शनालय वा सा.�व.का.ले अनुम�त �दन सक्नेछ । 

• मुगु, हुम्ला र डोल्पाका ला�ग आर.सी.सी.पक्क� वा काठ र फलामको ट्रष्ट भवन बनाउन स�कनेछ 
भने अन्य िजल्लामा आर.सी.सी. पक्क� भवन बनाउनु पन�छ । 

• भवन वा पूवार्धार �नमार्ण गनुर् पूवर् �नद�शनालय/ सामािजक �वकास कायार्लयर �वद्यालय�बच 
अनुसूची १ बमोिजम कायर्क्रम संचालन गनर् सम्झौता गनुर्पन�छ । सम्झौता भएको १५ �दन�भत्र 
�वद्यालयले कायर् सुरु गनुर्पन�छ । यस अव�ध�भत्र कायर् सुरु नगरेमा सम्झौता गन� �नकायले सो 
सम्झौता रद्द गनर् सक्नेछ । 

• लागत अनुमान तयार गदार् िजल्लाको स्वीकृत िजल्ला दररेट प्रयोग गनुर्पन�छ। पूवार्धार �नमार्ण 
गनर्का ला�ग सावर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३ सावर्ज�नक ख�रद �नयमावल� २०६४ तथा कणार्ल� प्रदेश 
खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५, कणार्ल� प्रदेश सावर्ज�नक ख�रद ऐन २०७८, कणार्ल� प्रदेश 
सावर्ज�नक ख�रद �नयमवल� २०७८ अनुसार गनुर्पन�छ । 
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• �बद्यालयको भवन वा अन्य पूवार्धार �नमार्णका ला�ग तप�सलको बजेट व्यवस्था ग�रनेछ । 

o ६ कोठे भवनका ला�ग ५० लाख 

o ४ कोठे भवनका ला�ग ४० लाख 

o २ कोठे भवनका ला�ग २० लाख 

o सौचालय वा घेरावार, खेलमैदान र कम्पाउण्ड,ममर्त सम्भार तथा�नमार्ण सुधारका 
ला�ग ५ दे�ख १५ लाख । 

• �नद�शनालय/सा.�व.का.ले तोकेको प्रा�व�धकको प्रत्य� रेखदेखमा भवन �नमार्ण गनुर्पन�छ। सो नभएको 
अवस्थामा स्थानीय तहको प्रा�व�धकबाट उक्त काम गनर् स�कनेछ। 

• सम्झौता बमोिजमको �नमार्ण कायर्को ले-आउट भई प्रा�व�धकको �सफा�रस र �वद्यालयको 
�नवेदनका आधारमा प�हलो �कस्ता वापत पेश्क� स्वरुप ४० प्र�तशत रकम �नकासा ग�रनेछ ।  

• कायर् प्रग�तको आधारमा र�नङ्ग वील, भपार्ई, �नमार्ण कायर्को फोटो, स�म�तको �नणर्य र प्रदेश 
मन्त्रालय/ �नद�शनालयबाट अनगुमन हुन नसकेको खण्डमा स्थानीय तहको �सफा�रसको आधारमा 
प�हलो �कस्ता पेश्क� फछ्र्यौट गर� थप दोश्रो �कस्ता रकम �नकासा ग�रनेछ । 

• कायर् सम्पन्न प्र�तवेदन, नापी �कताब, बील भपार्ई, स्थानीय तहको �सफा�रस, स�म�तको �नणर्य, 

प्रा�व�धकको अनुगमन प्र�तवेदन र �न�मर्त योजनाको प्रमा�णत फोटो, सामािजक पर��ण प्र�तवेदन  
स�हत अिन्तम �कस्ता रकम माग गनुर्पन�छ । �नद�शनालय / सामािजक �वकास कायार्लयबाट 
अनुगमन गराई तो�कए बमोिजम कायर् सम्पन्न भएको प्र�तवेदन प्राप्त भएप�छ अिन्तम �कस्ता 
�नकासा �दइनेछ ।  

• मन्त्रालय, �नद�शनालय, सामािजक �वकास कायार्लय र सम्बिन्धत स्थानीय तहद्वारा आवश्यकता 
अनुसार �नमार्ण कायर्को �नर��ण तथा अनुगमन ग�रनेछ । 

• प्रा�व�धक, अनुगमन तथा अन्य व्यवस्थापक�य कायर्का ला�ग प्रदेश सरकारले �नकासा �दएको 
रकममा कायर् प्रग�तका आधारमा बढ�मा तीन प्र�तशत(३%) रकम �नद�शनालय / सा.�व.का.ले 
किन्टजेन्सी स्वरुप कट्टा गनर् सक्नेछ । 

• जनसहभा�गता / जनश्रमदान सामान्यतया १० दे�ख १५ प्र�तशत सम्म सु�निश्चत गर�नेछ ।  

• �वद्यालयले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमको सामािजक तथा �व�ीय लेखा पर��ण प्रच�लत 
�नयमअनसुार गनुर्पन�छ ।  

• योजनाको सम्पूणर् �ववरण खुल्ने गर� हो�ड र्ङ बोडर् �नमार्णस्थलमा अ�नवायर् रा�ु पन�छ । 

• �व�नयोिजत कुल रकम मध्ये ब�ढमा प�हलो ४०, दोस्रो ३० र अिन्तम �कस्तामा ३० प्र�तशत गर� 
तीन चरणमा �नकासा �दइनेछ । 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध आ.व.२०७८।०७९ को प�हलो, दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक अव�ध । 

सन्दभर् सामग्री 

• कणार्ल� प्रदेश सरकारको बजेट तथा कायर्क्रम, २०७८/०७९, 

• सामािजक �वकास मन्त्रालयको �व�नयोिजत बजेट, २०७८/०७९  

• प्रारिम्भक बाल�वकास केन्द्रको रािष्ट्रय न्युनतम मापदण्ड मागर्दशर्न पुिस्तका २०६७ 

• सावर्ज�नक ख�रद ऐन२०६३, सावर्ज�नक ख�रद �नयमावल� २०६४ 

• कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५ 

• �श�ा तथा मानव स्रोत �वकास केन्द्रको कायर्क्रम कायार्न्वन पुिस्तका २०७५/०७६ 

अनुगमन सूचक 
• �वद्यालयक◌ो भौ�तक पूवार्धार �नमार्ण (भवन तथा अन्य) कायर्सम्पन्न प्र�तवेदन, 

• �नकासा पत्र, 

• अनुगमन प्र�तवेदन । 
 

५१. मे�शनर� औजार, यन्त्र, उपकरण, फ�नर्चरतथा �फक्चसर् र अन्य �नमार्ण ख�रद: 

कृयाकलाप संकेतः ११.३.७.२६, ११.६.१३.६ र ११.६.१८.२ खचर् �शषर्कः ३११२२ र ३११२३  

 

प�रचय आ.व.२०७८/०७९ मा आवश्यक पन� मेशीनर� औजार, यन्त्र, उपकरण, फ�नर्चरतथा �फक्चसर् र अन्य 
�नमार्ण ख�रद गर� कायार्लयकोउपयुक्त व्यवस्थापन र कायार्लयको कायर्सम्पादनमा प्रभावका�रता 
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अ�भवदृ्�ध गन� प्रयोजनका ला�ग �नद�शनालय / सामािजक �वकास कायार्लयद्वारा स्वीकृत कायर्क्रम । 

उद्देश्य कायार्लय व्यवस्थापन तथा कायर्सम्पादन स्तरमा प्रभावका�रता अ�भबदृ्�ध गनुर्  । 

अपे��त प्र�तफल कायार्लय संचालनका ला�ग आवश्यक सामग्री ख�रद गर� कायर् सम्पादनमा सहजता प्राप्त भएको हुनेछ 
। 

कायार्न्वयन गन� �श�ा �वकास �नद�शनालय/ सामािजक �वकास कायार्लय । 

सञ्चालन प्रकृया • कायार्लयको ख�रद इकाईको �नणर्यानुसार ख�रद योजना तयार ग�रनेछ । 

• ख�रद योजनाका आधारमा सामग्री ख�रदका ला�ग दरभाउ रेट स�हतको कोटेशन आह्वान ग�रनेछ । 

• सामग्रीको गुणस्तर र मूल्यका आधारमा तुलनात्मक �वश्लेषण गर� सावर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३, 

सावर्ज�नक ख�रद �नयमावल� २०६४ र कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५ बमोिजम ख�रद 
ग�रनेछ । 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध • आ.व.२०७८।०७९ सम्म ( चौमा�सक �व�नयोिजत बजेटको आधारमा)। 

सन्दभर् सामग्री • कणार्ल� प्रदेश सरकारको बजेट तथा कायर्क्रम, २०७८/०७९, सामािजक �वकास मन्त्रालयको �व�नयोिजत 
बजेट,  २०७८/०७९  

• सावर्ज�नक ख�रद ऐन२०६३, सावर्ज�नक ख�रद �नयमावल� २०६४ 

• कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५ 
अनुगमन सूचक ख�रद योजना, ख�रद आदेश, कोटेशन, तुलनात्मक �वश्लेषण, बील र दा�खला �रपोटर् 

 

५२. प्रादे�शक �नवार्चन �ेत्र एक सामुदा�यक क्याम्पस ई-पुस्तकालय अनुदान कायर्क्रम 
कृयाकलाप संकेतः २.७.२३.२ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 

 

प�रचय सामुदा�यकरुपमा सञ्चालन भएका क्याम्पसहरुको श�ै�क गुणस्तर सुधारमा टेवा पुग्ने गर�ई-

पुस्तकालयका ला�ग क्याम्पसलाई अनुदान सहायता । 

उद्देश्य सामुदा�यकरुपमा संचा�लत क्याम्पसलाई अनुदान सहायता प्रदान गनुर् । 

अपे��त प्र�तफल सामुदा�यकरुपमा संचा�लत क्याम्पसलाई आ�थर्क सहायता पुगेको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� �श�ा �वकास �नद�शनालय/ सामािजक �वकास कायार्लय ।  

सञ्चालन प्रकृया • गत �वगतमा यस कायर्क्रममा नपरेका मध्येबाट एक प्रादे�शक �नवार्चन �ेत्र एक सामुदा�यक 
क्याम्पस छनोट गन� । 

• छनोट भएका सामुदा�यक क्याम्पससँग सम्झौता गन� ।  

• क्याम्पसलाई काम सम्पन्न भएको आधारमा रकम �नकासा �दने । 

• कायर्क्रम कायार्न्वयनको अवस्थावारे कायार्लयबाट आवश्यकतानुसार अनुगमन तथा �नर��ण गन� र 
कायर्सम्पन्न प्र�तवेदन पेश गन� । 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध प�हलो / दोस्रो चौमा�सक  । 

सन्दभर् सामग्री कणार्ल� खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५ 

अनुगमन सूचक सम्झौतापत्र ।अनुगमन प्र�तवेदन ।कायर्सम्पादन प्र�तवेदन । 

 

५३. एक पा�लका एक बाल �वकासकेन्द्र श�ै�क सामाग्री अनुदान कायर्क्रम 

कृयाकलाप संकेतः २.७.२३.३ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
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प�रचय बाल �वकास केन्द्र सञ्चालन भएका �वद्यालयको श�ै�क गुणस्तर सुधारमा टेवा पुग्ने गर� 
�वद्यालयको नाममा अनुदान सहायता । 

उद्देश्य बाल �वकासकेन्द्र संचा�लत �वद्यालयलाई अनुदान सहायता प्रदान गनुर् । 

अपे��त प्र�तफल बाल �वकास केन्द्र संचालनमा आ�थर्क सहायता पुगेको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� �श�ा �वकास �नद�शनालय/ सामािजक �वकास कायार्लय ।  

सञ्चालन प्रकृया • �वगत वषर्हरुमा यस कायर्क्रममा नपरेका मध्येबाट एक पा�लका एक बाल �वकास केन्द्र छनोट 
ग�रनेछ । 

• छनोट भएका बाल �वकासकेन्द्र संचालन गन� �वद्यालयहरुसँग सम्झौता गन� ।  

• �वद्यालयलाई काम सम्पन्न भएको आधारमा रकम �नकासा �दने । 

• कायर्क्रम कायार्न्वयनको अवस्थावारे कायार्लयबाट आवश्यकतानुसार अनुगमन तथा �नर��ण गन� र 
कायर्सम्पन्न प्र�तवेदन पेश गन� । 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध प�हलो / दोस्रो चौमा�सक  । 

सन्दभर् सामग्री कणार्ल� खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५ 

अनुगमन सूचक सम्झौतापत्र ।अनुगमन प्र�तवेदन ।कायर्सम्पादन प्र�तवेदन । 

 

५४. एक पा�लका एक आधारभूत �वद्यालय श�ै�क सामाग्री अनुदान कायर्क्रम 

कृयाकलाप संकेतः २.७.२३.४ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय आधारभूत �वद्यालयसञ्चालन भएका �वद्यालयको श�ै�क गुणस्तर सुधारमा टेवा पुग्ने गर� 
�वद्यालयको नाममा अनुदान सहायता । 

उद्देश्य आधारभूत �वद्यालयलाई अनुदान सहायता प्रदान गनुर् । 

अपे��त प्र�तफल आधारभूत �वद्यालय संचालनमा आ�थर्क सहायता पुगेको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� �श�ा �वकास �नद�शनालय/ सामािजक �वकास कायार्लय ।  

सञ्चालन प्रकृया • �वगतवषर्हरुमा यस कायर्क्रममा नपरेका मध्येबाट एक पा�लका एक आधारभूत �वद्यालय छनोट 
ग�रनेछ । 

• छनोट भएका आधारभूत �वद्यालय संचालन गन� �वद्यालयहरुसँग सम्झौता गन� ।  

• �वद्यालयलाई काम सम्पन्न भएको आधारमा रकम �नकासा �दने । 

• कायर्क्रम कायार्न्वयनको अवस्थावारे कायार्लयबाट आवश्यकतानुसार अनुगमन तथा �नर��ण गन� र 
कायर्सम्पन्न प्र�तवेदन पेश गन� । 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध प�हलो / दोस्रो चौमा�सक  । 

सन्दभर् सामग्री कणार्ल� खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५ 

अनुगमन सूचक सम्झौतापत्र ,अनगुमन प्र�तवेदन र कायर्सम्पादन प्र�तवेदन । 

 

५५. प्रादे�शक �नवार्चन �ेत्र एक �वशषे �श�ा संचालन भएका �वद्यालयहरुलाई अनुदान सहयोग 

कृयाकलाप संकेतः २.७.२५.१३ खचर् �शषर्कः  २६४१२ 
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प�रचय �वशषे �श�ा सञ्चालन भएका �वद्यालयको श�ै�क गुणस्तर सधुारमा टेवा पुग्ने गर� �वद्यालयको 
नाममा अनुदान सहायता । 

उद्देश्य �वशषे �श�ा संचा�लत �वद्यालयलाई अनुदान सहायता प्रदान गनुर् । 

अपे��त प्र�तफल �वशषे �श�ा संचालनमा आ�थर्क सहायता पुगेको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� �श�ा �वकास �नद�शनालय/ सामािजक �वकास कायार्लय ।  

सञ्चालन प्रकृया • �वगतवषर्हरुमा यस कायर्क्रममा नपरेका मध्येबाट एक पा�लका एक आधारभूत �वद्यालय छनोट 
ग�रनेछ । 

• �बशषे �श�ा प्रदान गन� �वद्यालयहरुसँग सम्झौता गन� ।  

• �वद्यालयलाई काम सम्पन्न भएको आधारमा रकम �नकासा �दने । 

• कायर्क्रम कायार्न्वयनको अवस्थावारे कायार्लयबाट आवश्यकतानुसार अनुगमन तथा �नर��ण गन� र 
कायर्सम्पन्न प्र�तवेदन पेश गन� । 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध दोस्रो / तेस्रो चौमा�सक  । 

सन्दभर् सामग्री कणार्ल� खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५ 

अनुगमन सूचक सम्झौतापत्र ।अनुगमन प्र�तवेदन ।कायर्सम्पादन प्र�तवेदन । 
 

५६. गैरनाफामूलक �वद्यालय पूवार्धार �वकासको ला�ग सहयोग(भवन �नमार्ण) 

कृयाकलाप संकेतः ११.१४ .२१ .१३६ खचर् �शषर्कः  ३११५९ 
 

प�रचय गैरनाफामूलक �वद्यालय पूवार्धार �वकासको ला�ग सहयोग कायर्क्रम रहेको छ । 

उद्देश्य गैरनाफामूलक �वद्यालय पूवार्धार �वकासको ला�ग सहयोग गन� । 

अपे��त प्र�तफल गैरनाफामूलक �वद्यालयलाई सहयोग भएको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� सामािजक �वकास मन्त्रालय 

सञ्चालन प्रकृया • कायर्क्रम संचालनको ला�ग गैरनाफामुलक �वद्यालयहरुबाट प्रस्ताव माग गन�  

• प्रस्ताव पेश भएका �वद्यालयहरु छनौटको ला�ग सामािजक �वकास मन्त्रालयमा पेश गन� 
• छनौट भई आएका �वद्यालयहरुसंग MOU (समझदार� पत्र)गर� कायर्क्रम संचालन गन�  

• स्वीकृत इिस्टमेट, ड्रइङ, �डजाइन अनुसार �वद्यालय व्यवस्थापन स�म�त माफर् त �नमार्ण 
कायर् सम्पन्न गन� ।  

सञ्चालन गन� अव�ध आव २०७८/७९ को प्रथम/दोस्रो/तेस्रो चौमा�सक 

बजेट बाँडफाट PLMIS अनुसार 

सन्दभर् सामग्री सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ र �नयमावल�, २०६४ र कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन, २०७४ 
र कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ तथा अन्य सम्बिन्धत नी�त �नयमहरु । 

अनुगमन सूचक प्रग�त प्र�तवेदन । 
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छात्रव�ृ� कायर्क्रम: 

१. जन आन्दोलन र जनयुद्ध श�हदका सन्त�तको ला�ग उच्च �श�ा छात्रव�ृ�ः 

कृयाकलाप संकेतः २.७.१३.१२६ खचर् �शषर्कः २२५२२ 
 

प�रचय जन आन्दोलन र जनयुद्ध श�हदका सन्त�तको ला�ग उच्च �श�ाअध्ययनको अवसर सु�निश्चत गनर् 
प्रदेश सरकारबाट सञ्चा�लत छात्रव�ृ� कायर्क्रम  । 

उद्देश्य जन आन्दोलन र जनयुद्ध श�हदका सन्त�तको ला�ग उच्च �श�ा अध्ययन सहायता  प्रदान गनुर् 

अपे��त प्र�तफल जन आन्दोलन र जनयुद्ध श�हदका सन्त�तले उच्च �श�ा अध्ययनका ला�ग छात्रव�ृ� प्राप्त गरेका 
हुनेछन 

कायार्न्वयन गन� �श�ा �वकास �नद�शनालय 

सञ्चालन प्रकृया • प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत ए�ककृत छात्रव�ृत �वतरण तथा व्यवस्थापन कायर्�व�ध अनुसार 
�वतरण गन�  

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक 

सन्दभर् सामग्री संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका प्रच�लत ऐन कानून, योजना दस्तावेज 

अनुगमन सूचक न�तजा प्रकाशन, लाभािन्वत �वद्याथ� संख्या 

 
 

२. प्रा�व�धक छोर� बुहार� छात्रव�ृ� (३ बष� �डप्लोमा/प्रवीणता प्रमाण पत्र वा सो सरह): 

कृयाकलाप संकेतः ७.२.३.२ खचर् �शषर्कः  २७२११ 
 

प�रचय कणार्ल� प्रदेश �भत्र स्थायी रुपमा बसोवास गर�रहेका छोर�बुहार�लाई प्रा�व�धक ३ वष� �डप्लोमा/प्र�वणता 
प्रमाणपत्र वा सो सरहको प्रा�व�धक �वषयको अध्ययनमा सहयोग पुग्ने गर� �श�ामा समावेशी र 
सहभा�गतामुलक पहँुच स्था�पत गन� प्रयोजनका ला�ग कणार्ल� प्रदेश सरकारबाट सञ्चा�लत कायर्क्रम । 

उद्देश्य प्रा�व�धक �वषयको अध्ययनमा छोर� बुहार�को पहँुच अ�भबदृ्�ध गनुर् 

अपे��त प्र�तफल प्रा�व�धक �वषयको अध्ययनमा छोर� बुहार�को पहँुच अ�भबदृ्�ध भएको हुनेछ 

कायार्न्वयन गन� �श�ा �वकास �नद�शनालय / सामािजक �वकास कायार्लयहरू  

सञ्चालन प्रकृया • प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत ए�ककृत  छात्रव�ृत �वतरण तथा व्यवस्थापन कायर्�व�ध अनुसार 
�वतरण गन� । 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक 

सन्दभर् सामग्री प्रच�लत ऐन कानून 

अनुगमन सूचक न�तजा प्रकाशन, लाभािन्वत �वद्याथ� संख्या 

 

३. उच्च �श�ा द�लत छात्रव�ृ�  

कृयाकलाप संकेतः ७.२.३.३ खचर् �शषर्कः   २७२११ 
 

प�रचय कणार्ल� प्रदेश �भत्रका द�लत �वद्याथ�लाई उच्च �श�ा अध्ययनमा सहयोग पुग्ने गर� �श�ामा 
समावेशी र सहभा�गतामलुक पहँुच स्था�पत गन� प्रयोजनका ला�ग प्रदेश सरकारबाट सञ्चा�लत 
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कायर्क्रम । 

उद्देश्य द�लत �वद्याथ�को उच्च �श�ामा पहँुच सु�निश्चत गनुर् 

अपे��त प्र�तफल द�लत �वद्याथ�को उच्च �श�ामा पहँुच सु�निश्चत भएको हुनेछ 

कायार्न्वयन गन� �श�ा �वकास �नद�शनालय / सामािजक �वकास कायार्लय  

सञ्चालन प्रकृया • प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत ए�ककृतछात्रव�ृत �वतरण तथा व्यवस्थापन कायर्�व�ध अनुसार 
�वतरण गन� । 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक । 

सन्दभर् सामग्री प्रच�लत ऐन कानून 

अनुगमन सूचक छात्रब�ृ� छनौटको मापदण्ड ।न�तजा प्रकाशन ।लाभािन्वत �वद्याथ� संख्या । 

 

४. उच्च �श�ा अपाङ्ग छात्रव�ृ� 

कृयाकलाप संकेतः ७.२.३ .४ खचर् �शषर्कः  २७२११ 
 

प�रचय कणार्ल� प्रदेश �भत्रका अपाङ्गता भएका �बद्याथ�लाई उच्च �श�ा अध्ययनमा सहयोग पुग्ने तथा 
�श�ामा समावेशी र सहभा�गतामुलक पहँुच स्था�पत गन� प्रयोजनका ला�ग प्रदेश सरकारबाट संचा�लत 
कायर्क्रम रहेको छ । 

उद्देश्य अपाङ्गता भएका �बद्याथ�को उच्च �श�ामा पहँुच सु�निश्चत गनुर् 

अपे��त प्र�तफल अपाङ्गता भएका �वद्याथ�को उच्च �श�ामा पहँुच सु�निश्चत भएको हुनेछ 

कायार्न्वयन गन� �श�ा �वकास �नद�शनालय / सामािजक �वकास कायार्लयहरू 

सञ्चालन प्रकृया • प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत ए�ककृत छात्रव�ृत �वतरण तथा व्यवस्थापन कायर्�व�ध अनुसार 
�वतरण गन� । 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक  

सन्दभर् सामग्री संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका प्रच�लत ऐन कानून, योजना दस्तावेज 

अनुगमन सूचक छात्रब�ृ� छनौटको मापदण्ड । न�तजा प्रकाशन । लाभािन्वत �वद्याथ� संख्या । 

 
 

५. आधारभूत तथा माध्य�मक �श�ामा ग�रब तथा जेहेन्दार छात्रव�ृ�का ला�ग सावर्ज�नक �नजी साझेदार� कायर्क्रम 

कृयाकलाप संकेतः ७.२.३.७ खचर् �शषर्कः २७२११ 
 

प�रचय आधारभूत तथा माध्य�मक �श�ामा गर�ब तथा जेहेन्दार �वद्याथ�का ला�ग  प्रदेश सरकारबाट 
सावर्ज�नक नीिज साझेदार� मोडलेमा नीिज श�ै�क संस्थाहरुसँग सहकायर् गर� सहायता प्रदान ग�रने 
छात्रव�ृ� कायर्क्रम । 

उद्देश्य आधारभूत तथा माध्य�मक �श�ामा गर�ब तथा जेहेन्दार �वद्याथ�को सावर्ज�नक नीिज साझेदार� 
कायर्क्रम माफर् त श�ै�क गुणस्तर सुधार गनुर् 

अपे��त प्र�तफल गर�ब तथा जेहेन्दार श�ै�क गुणस्तर सुधार भएको हुनेछ 
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कायार्न्वयन गन� �श�ा �वकास �नद�शनालय 

सञ्चालन प्रकृया • प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत ए�ककृत छात्रव�ृत �वतरण तथा व्यवस्थापन कायर्�व�ध अनुसार 
�वतरण गन� । 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक 

सन्दभर् सामग्री संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका प्रच�लत ऐन कानून, योजना दस्तावेज 

अनुगमन सूचक छात्रव�ृ� छनौटको मापदण्ड, न�तजा प्रकाशन र लाभािन्वत �वद्याथ� संख्या । 

 

६. उच्च �श�ा जेहेन्दार छात्रब�ृ� 

कृयाकलाप संकेतः ७.२.५.१३ खचर् �शषर्कः २७२११ 
 

प�रचय कणार्ल� प्रदेशका जेहेन्दार �वद्याथ�को ला�ग उच्च �श�ाअध्ययनको अवसर सु�निश्चत गनर्का ला�ग 
प्रदेश सरकारबाट सञ्चा�लत छात्रव�ृ� कायर्क्रम  । 

उद्देश्य कणार्ल� प्रदेशका जेहेन्दार �वद्याथ�को ला�ग उच्च �श�ाअध्ययनका ला�ग सहायता  प्रदान गनुर् 

अपे��त प्र�तफल कणार्ल� प्रदेशका जेहेन्दार �वद्याथ�ले उच्च �श�ा प्राप्त गरेका हुनेछन ्

कायार्न्वयन गन� �श�ा �वकास �नद�शनालय 

सञ्चालन प्रकृया • प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत ए�ककृत  छात्रव�ृत �वतरण तथा व्यवस्थापन कायर्�व�ध अनुसार 
�वतरण गन� । 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक 

सन्दभर् सामग्री संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका प्रच�लत ऐन कानून, योजना दस्तावेज 

अनुगमन सूचक छात्रब�ृ� छनौटको, न�तजा प्रकाशन र लाभािन्वत �वद्याथ� सखं्या । 

 

७. उच्च �श�ा �समान्तकृत तथा लोपुन्मुख वगर् छात्रब�ृ� 

कृयाकलाप संकेतः ७.२.५.१४ खचर् �शषर्कः २७२११ 
 

प�रचय कणार्ल� प्रदेशका �समान्तकृत तथा लोपुन्मुख वगर्का �वद्याथ�को ला�ग उच्च �श�ाअध्ययनको अवसर 
सु�निश्चत गनर्का ला�ग प्रदेश सरकारबाट सञ्चा�लत छात्रव�ृ� कायर्क्रम  । 

उद्देश्य कणार्ल� प्रदेशका �समान्तकृत तथा लोपुन्मुख वगर्का �वद्याथ�को ला�ग उच्च �श�ाअध्ययनका ला�ग 
सहायता  प्रदान गनुर् । 

अपे��त प्र�तफल कणार्ल� प्रदेशका �समान्तकृत तथा लोपुन्मुख वगर्का �वद्याथ�ले उच्च �श�ा प्राप्त गरेका हुनेछन ्

कायार्न्वयन गन� �श�ा �वकास �नद�शनालय 

सञ्चालन प्रकृया • प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत ए�ककृतछात्रव�ृत �वतरण तथा व्यवस्थापन कायर्�व�ध अनुसार 
�वतरण गन� । 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक 

सन्दभर् सामग्री संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका प्रच�लत ऐन कानून, योजना दस्तावेज 
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अनुगमन सूचक छात्रव�ृ� छनौटको मापदण्ड । न�तजा प्रकाशन । लाभािन्वत �वद्याथ� संख्या । 

 
 

८. �च�कत्सा, इिन्ज�नय�रङ, कृ�ष र भेटेनर� उच्च�श�ा छात्रब�ृ� 
कृयाकलाप संकेतः ७.२.६.२ खचर् �शषर्कः २७२११ 

 

प�रचय कणार्ल� प्रदेश�भत्र प्र�व�धमा पहँुच �वस्तारका ला�ग आवश्यक �च�कत्सा, इिन्ज�नय�रङ, कृ�ष र भेटेनर� 
�ेत्रमा प्रा�व�धक जनशिक्त आपु�त र् गन� उद्देश्यका साथ उच्च प्रा�व�धक �श�ा अध्ययनका ला�ग 
�वद्याथ�लाई आ�थर्क सहायता प्रदान गन� गर� संचा�लत कायर्क्रम । 

उद्देश्य प्रदेशका ला�ग आवश्यक उच्च प्रा�व�धक जनशिक्त उत्पादन गनुर् । 

अपे��त प्र�तफल स्थानीय तहमा उच्च तहको प्रा�व�धक जनशिक्त उत्पादन भएको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� �श�ा �वकास �नद�शनालय 

सञ्चालन प्रकृया • प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत ए�ककृत  छात्रव�ृत �वतरण तथा व्यवस्थापन कायर्�व�ध अनुसार 
�वतरण गन� । 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 

समय अव�ध दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक । 

सन्दभर् सामग्री संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका प्रच�लत ऐन कानून, योजना दस्तावेज 

अनुगमन सूचक छात्रव�ृ� छनौटको मापदण्ड, न�तजा प्रकाशन र लाभािन्वत �वद्याथ� संख्या । 
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२. युवा तथा खेलकुद  
 

१. युवा नवप्रवतर्न केन्द्र अ�भमुखीकरण कायर्क्रम (खेलकुद तथा अ�त�रक्त �क्रयाकलाप) 

कृयाकलाप संकेतः २.७.१४.१६ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय कणार्ल� प्रदेशका युवालाई समय सापे� �ान, सीप र प्र�व�धबाट प्र�तष्प्रध� बनाउदै सूचना प्र�व�ध 
,कृ�ष ,उजार् ,स्वास्थ्य ,पयर्टन, �श�ा, उद्योग र �व�वध �ेत्रका वारेमा न�वन सोचको �वकास 
गराइ मुलुक�भत्र रोजगार�को सजृनाको संवाहक बनाइ देश �वकासमा लगाउनका ला�ग युवा नवप्रवतर्न 
केन्द्र स्थापना गनुर् पूवर् ग�रने कायर्क्रम नै युवा नवप्रवतर्न केन्द्र अ�भमुखीकरण (खेलकुद तथा 
अ�त�रक्त �क्रयाकलाप) कायर्क्रम हो । 

 

उद्देश्य प्रदेशमा युवा �वकासको ए�ककृत केन्द्र स्थापनामा सहयोग पुयार्उन रािष्ट्रय र प्रादे�शक प्राथ�मकता  
बमोिजम युवामा सकारात्मक भावनाको �वकास गर� केन्द्र स्थापना तथा प�रचालन कायर्मा अग्रसर 
वनाउनु । 

अपे��त प्र�तफल कणार्ल� प्रदेशका ल��त युवाहरूमा सकरात्मक भावना �वकास भइ युवा नवप्रवतर्न केन्द्र स्थापना तथा 
प�रचालन गनर् अग्रसर भएको हुने । 
 

कायार्न्वयन गन� सामािजक �वकास मन्त्रालय  

सञ्चालन प्रकृया • कायर्क्रम संचालनको TOR  तथा मापदण्ड �नमार्ण गन�। 

• TOR तथा मापदण्डको आधारमा कायर्क्रमको सञ्चालन, समन्वय र सहिजकरणमा सामािजक 
�वकास मन्त्रालयले संचालन गन�।   

सञ्चालन गन� अव�ध प�हलो/दास्रो चौमा�सक �भत्र 
 

बजेट बाँडफाँड रु. ५ लाख मात्र । 

 कणार्ल� खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५/रािष्ट्रय युवा प�रषद्ले वनाएका कायर्क्रम मापदण्ड तथा 
�नद��शका 

अनुगमन सूचक कायर्क्रम सञ्चालन तथा पषृ्ठपोषण स�हतको �वस्ततृ प्र�तवेदन । 
 

२. युवा परामशर् तथा मागर्दशर्नका ला�ग सहजीकरण  (खेलकुद तथा अ�त�रक्त �क्रयाकलाप) 

कृयाकलाप संकेतः २.७.१४.४९ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
प�रचय कणार्ल� प्रदेशका युवाहरुलाई रािष्ट्रय �वकासको मुल प्रवाहमा समा�हत गन� मुख्य उदेश्यका साथ 

�व�भन्न सामािजक �वकृ�त, लागू औषध दबु्यर्सन, कुलत तथा अन्य समस्यालाई परामशर्का 
माध्यमबाट युवाकावीच पुयार्इ त्यसलाई न्युनीकरण गद� लैजान तय गर�एको सचेतना मलुक कायर्क्रम 
हो । 
 

उद्देश्यः सामािजक �वकृ�त र रािष्ट्रय समस्याको न्यु�नकरण तथा देश �वकास र समाज रुपान्तरणमा युवाहरुको 
सहभा�गता मुलक भु�मका �वकास गन� । 

अपे��त प्र�तफल सकारात्मक सोचका साथ कणार्ल� प्रदेशका ल��त युवाहरु समािजक रूपान्तरणकाला�ग प�रचा�लत हुन 
स�म हुने छन ।   

कायार्न्वयन गन� सामािजक �वकास मन्त्रालय 

सञ्चालन प्रकृया �व�भन्न �ेत्रमा आवद्ध युवाहरुको सहभा�गता तथा  उपिस्थ�तमा प्रदेशको राजधानी सुख�तमा यो 
कायर्क्रम संचालन हुनेछ । 

सञ्चालन गन� 
अव�ध 

स्वीकृत कायर्योजनाको आधारमा दोस्रो चौमा�सक �भत्र ।  

बजेट बाँडफाट रु.३ लाख मात्र । 
सन्दभर् सामग्री कणार्ल� खचर् मापदण्ड २०७५, रािष्ट्रय युवा प�रषदले वनाएका कायर्क्रम संचालन गाइड लाइन । 

अनुगमन सूचक कायर्क्रममा युवाहरुको सहभा�गता/ फोटोहरु/उपिस्थ�त हािजर� स�हतको प्र�तवेदन 
 



 

43 
 

३. खेलकुद सञ्चालन �नद��शका, युवा ऐन, �नयमावल�, �नयम, कायर्�व�ध �नमार्ण(खेलकुद तथा अ�त�रक्त) 

कृयाकलाप संकेतः २.७.१४.५० खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय सामािजक �वकास मन्त्रालयले युवा तथा खेलकुदका �ेत्रमा आवश्यक पन� ऐन �नयम �नयमावल� 
कायर्�व�ध �नद��शका �नमार्ण तथा बनेका दस्तावेजहरुको समसाम�यक संशोधन र अध्या�वधक कायर् 
गनर् यो कायर्क्रम तय ग�रएकोछ। 
 

उद्देश्य युवा तथा खेलकुदका �ेत्रमा आवश्यक पन� ऐन �नयम �नयमावल� कायर्�व�ध �नद��शका �नमार्ण गन�  

अपे��त प्र�तफल युवा तथा खेलकुदका �ेत्रमा आवश्यक पन� ऐन �नयम �नयमावल� कायर्�व�ध �नद��शका �नमार्ण हुने  

कायार्न्वयन गन� सामािजक �वकास मन्त्रालय  

सञ्चालन प्रकृया सामािजक �वकास मन्त्रालयको �नणर्यअनुसार मस्यौदा स�म�त गठन गर� सम्बिन्धत कानुनी 
दस्तावेजको प्रारिम्भक मस्यौदा तयार गन�,सरोकार प� बीच छलफल गराउने र मन्त्रालयमा अिन्तम 
छलफल गर� स्वीकृ�तका ला�ग सम्बिन्धत �नकायमा तो�कएको प्र�कया अनुसार अगाडी बढाउने । 

सञ्चालन गन� अव�ध आ.व. २०७८/७९ को प्रथम, दोश्रो र तेश्रो चौमा�सक �भत्र 

बजेट बाँडफाट रु.३ लाख मात्र। 

सन्दभर् सामग्री युवा तथा खेलकुदका �ेत्रमा आवश्यक पन� ऐन �नयम �नयमाव�ल कायर्�व�ध �नद��शकासँग सम्बिन्धत 
पुराना दस्तावेज/कणार्ल� प्रदेश खचर् मापडण्ड �नद��शका २०७५ 

अनुगमन सूचक युवा तथा खेलकुद �ेत्रसँग सम्बिन्धत तजुर्मा ग�रएका काननूी मस्यौदा तथा स्वीकृत दस्तावेजहरु 
 
 

४. युवाका ला�ग �व�ान तथा प्र�व�ध प्रवद्र्धन कायर्क्रम सहजीकरण(खेलकुद तथा अ�त�रक्त) 

कृयाकलाप संकेतः २.७.१४.५२ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय बै�ा�नक खोज, अध्ययन, सव��ण, अनुसन्धान कायर्प्र�त कणार्ल� प्रदेशमा रहेका युवाहरुलाई 
प्रोत्सा�हत गर� उक्त कायर्क्रमको प्रभावका�रता सम्बन्धमा प्रचारप्रसार गनर् प्रबर्धद्धनात्मक रुपमा 
तयार ग�रएको कायर्क्रम हो ।�बशषेग�र कणार्ल� प्रदेशका �वल�ण �मता भएका वाल तथा युवा 
वै�ा�नक हरुका ला�ग �व�ानका �ेत्रमा भएका नयाँ खोजी तथा आ�वष्कारका �निम्त सहजीकरण तथा 
प्रोत्साहनका ला�ग यो कायर्क्रमको मुल ल� हो। 

उद्देश्य कणार्ल� प्रदेशमा बै�ा�नक खोज, अध्ययन, सव��ण, अनसुन्धान कायर्प्र�त युवालाई उत्पे्र�रत गर� 
�ान �व�ानका �ेत्रमा प्रोत्साहन स�हत सहयोग गन�। 

अपे��त प्र�तफल एकल वा अन्य �नकाय तथा संस्थाको साझदेार�मा प्रदेश स्तर�य युवा वै�ा�नक हरुको सम्मेलन 
ग�रएको हुनेछ। 

कायार्न्वयन गन� सामािजक �वकास मन्त्रालय  

सञ्चालन प्रकृया • सामािजक �वकास मन्त्रालयले अन्य �नकाय तथा संस्थाको सहकायर्मा कणार्ल� प्रदेशका 
�वद्यालय �भत्र तथा बा�हर रहेका १६ दे�ख ४०  बषर्का युवामा गुिम्सएर रहेका युवाका 
�सजर्ना, सचूना तथा �व�ान प्र�व�धमा गरेका आ�वष्कारहरुको सावर्ज�नक सुचना तथा 
पत्राचार गर� प्रदेश स्त�रय कायर्शाला संचालनका ला�ग नामावल� छनौट गन� र युवाका 
�ान, सीप तथा आ�वष्कार र सुचनालाई पुरस्कृत प्रोत्साहन तथा सहयोग गर� कायार्न्वयन 
गन� गराउने 

• रािष्ट्रय युवा प�रषदका युवा वै�ा�नक कायर्क्रम संचालन कायर्�वधी अनुसार कायर्क्रम संचालन 
गन�  

सञ्चालन गन� अव�ध आ.व. २०७८/७९ को प्रथम, दोश्रो र तेश्रो चौमा�सक �भत्र 

बजेट बाँडफाट रु.६ लाख मात्र। 

सन्दभर् सामग्री रािष्ट्रय युवा प�रषदका युवा वै�ा�नक कायर्क्रम संचालन कायर्�वधी /अन्य �नयम �नद��शका 
अनुगमन सूचक युवा वै�ा�नक प्रदेश स्तर�य सम्मेलन संचालन भएको हुने। 
 

५. युवा �दवश तथा महोत्सवः (खेलकुद तथा अ�त�रक्त �क्रयाकलाप) 

कृयाकलाप संकेतः २.७ .१४ .५३    खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
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प�रचय कणार्ल� प्रदेशमा अन्तरािष्ट्रय युवा �दवस तथा अन्य रािष्ट्रय तथा अन्तरािष्ट्रय �दवसको आयोजना 
गनर्,उक्त �दवसका �दनमा युवा प�रचालन ग�र स्वयंसेवक�य कायर् माफर् त सकारात्मक भावना जगाउन 
यो कायर्क्रम रा�खएको छ । 

उद्देश्य युवाहरुमा भाईचारा र स्वयंसेवक�य भावना जगाइ युवा �दवश मनाउने ।  

अपे��त प्र�तफल युवा �दवश तथा खेल महोत्सव सम्विन्ध कायर्क्रम संञ्लचान भएको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� सामािजक �वकास मन्त्रालय  

सञ्चालन प्रकृया • मन्त्रालयको �नणर्य अनुसार �व�भन्न मन्त्रालय तथा सम्बद्ध �नकायसंग समन्वय गन� । 

• तो�कएको �म�तमा �नधार्�रत कायर्क्रम अनुसार �दवस तथा महोत्सव मनाउने । 

• कायर्क्रम सम्पन्न भइसके प�छ प्र�तवेदन पेश गन� । 

सञ्चालन गन� अव�ध आ.व. २०७८ अन्तरािष्ट्रय युवा �दवशको �दन। 

बजेट बाँडफाँड रु.१ लाख मात्र। 

सन्दभर् सामग्री सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 

अनुगमन सूचक युवा �दवश संचालन भएको  प्र�तवेदन प्राप्त हुने । 
 

६. युवा सहु�लयतपणूर् कजार्का सहिजकरणका ला�ग उद्यम�शलता तथा �वतीय सा�रता ता�लमका ला�ग 

सहकायर्(खेलकुद तथा अ�त�रक्त �क्रयाकलाप) 

कृयाकलाप संकेतः २.७ .१४ .५४    खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय �ान सीप र द�ता भएका उत्पे्र�रत युवाहरुलाई देश �भत्र ै स्वरोजगा�रको अवसर अवलम्बन गन� 
नेपाल सरकारको सहु�लयत पणुर् व्यवस्थाका सम्बन्धमा �व�भन्न उद्यम तथा रोजगारका �ेत्रमा 
युवाहरुका ला�ग वैङकहरुले प्रदान गन� ऋण लगानी तथा कजार् सम्बन्धमा युवा/युवतीलाई जानकार� 
�दने तथा स्वरोजगार हुन आ�थर्क सरकार� तथा �व��य सहयोगमा पहँुच पुयार्उने उद्देश्यले कायर्क्रम 
रा�खएको छ । 

उद्देश्य उद्यम तथा स्वरोजगार उन्मुख युवा ला�ग सरकार तथा वैङक र �व��य सुंथाहरुले सहु�लयतपुणर् 
कजार्/ऋण तथा अनुदान प्राप्त गनर् सहिजकरण गर� आधारभूत �ान सीप बारे जानकार� �दन । 

अपे��त प्र�तफल �व��य संस्था र युवाका �ेत्रमा कृया�शल संस्थाको सहकायर्मा सहु�लयतपूणर् कजार् तथा अनुदान 
सहजीकरण उद्यम�शलता तथा �व�ीय स�रता कायर्क्रम सञ्चालन हुने  

कायार्न्वयन गन� सामािजक �वकास मन्त्रालयको समन्वयमा �व��य संस्था तथा युवाका �ेत्रमा कृया�शल संस्थाहरु  

सञ्चालन प्रकृया • मन्त्रालयको �नणर्य अनुसार कृ�ष,पशपुालन,फलफुल खेती उद्योग पयर्टन लगाएत �व�भन्न 
रोजगार�का �ेत्रहरुको प�हचान ग�र युवालाई व्यवसा�यक वनाउनका ला�ग सहु�लयतपुणर् कजार् 
तथा अनुदान प्रदायक �व�ीय संस्थाहरु द्�धप��य वातार्को माध्यमबाट सहकायर्का ला�ग छनोट 
ग�रने, 

• रोजगार र परामशर् प्रलायक युवासंग सम्वद्ध संस्था माफर् त समन्वय र पत्राचार गरेर 
कायर्क्रमका ला�ग युवा  सहभागी छनोट कायर्मा सहयोग माग गन�, 

• प्रदेशका सफल युवा व्यवसा�यहरु प्रदेशको राजधानी सुख�तमा रहेका युवा रोजगारका �ेत्रमा 
लगानीमा सहभागी भै वैङ्क तथा �व��य संस्थाहरुलाई स्रोतव्यक्तीका रुपमा प�रचालन गर�नेछ 
। 

•  

सञ्चालन गन� अव�ध आ.व. २०७८ दोस्रो चौमा�सक मा यो काम समपन्न भइसकेको हुनेछ। 

बजेट बाँडफाँड रु.३ लाख मात्र। 

सन्दभर् सामग्री सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 

अनुगमन सूचक कायर्शालाको कायर्क्रम सम्पन्न प्र�तवेदन, फोटोहरु प्राप्त हुने । 
 

७. कायर्क्रम अनुगमन तथा स्थलगत सहिजकरण कायर्क्रम (खेलकुद तथा अ�त�रक्त �क्रयाकलाप) 

कृयाकलाप संकेतः २.७ .१४ .५९    खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय सामािजक �वकास मन्त्रालय र अन्तरगतका प्रदेश खेलकुद प�रषद तथा िजल्ला खेलकुद स�म�तबाट 
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सञ्चा�लत �व�भन्न कायर्क्रमगत ग�त�व�धको कायार्व्वयनको अवस्था समयमै प�ालगाई 
आवश्यकताका आधारमा सुधार गनर्का ला�ग कायर्क्रम अनुगमन तथा स्थलगत सहिजकरण कायर्क्रम 
रा�खएको हो । 

उद्देश्य कायर्क्रम कायार्न्वयनको स्थलगत अनुगमनबाट कायर्न्वयनको वास्त�वक अवस्था प�ा लगाइ तत्काल 
सुधार गनर् र �दघर्काल�न योजना �नमार्णमा पषृ्ठपोषण �दन । 

अपे��त प्र�तफल मन्त्रालय र मतहातका �नकायका युवा तथा खेलकुद �ेत्रका कायर्क्रमहरु समय सापे� सुधार हुने। 

कायार्न्वयन गन� सामािजक �वकास मन्त्रालय 

सञ्चालन प्रकृया • मन्त्रालयको �नणर्य अनुसार अनुगमन साधान �नमार्ण गन� र कायर्क्रम कायर्न्वयनको 
�सल�सलामा सम्बन्धीत �ेत्रका कायर्रत जनशिक्त खटाई अनुगमन गराउने र पषृ्ठपोषणको 
माध्यमबाट चाल ुतथा भावी कायर्क्रममा सधुार ल्याउने । 

सञ्चालन गन� अव�ध आ.व. २०७८ तेस्रो चौमा�सकमा सम्म  �नरन्तर चालु हुने छ । 

बजेट बाँडफाँड रु.३ लाख मात्र। 

सन्दभर् सामग्री सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 

अनुगमन सूचक अनुगमन प्र�तवेदन,फोटोहरु प्राप्त हुने । 
 

८. युवा स्वरोजगार परामशर् सेवा (खेलकुद तथा अ�त�रक्त �क्रयाकलाप) 

कृयाकलाप संकेतः २.७ .१४ .६१    खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय कणार्ल�का युवालाई स्वरोजगार�मा आकषर्ण वढाउने उदेश्यले युवामा रहेको �ान सीपमा आधु�नक 
प्र�व�ध र बजारसँग जोडरे पेशा व्यवसायको �ते्रमा परामशर् सेवा प्रादान गनर् यो कायर्क्रम रा�खएको 
छ । 

उद्देश्य युवाहरु माझ स्वदेशमा रहेका रोजगार�को अवसर र उनीहरुमा रहेका �ानसीप एउटै थलोबाट उजागर 
गर� स्वरोजगार बन्न उत्पे्र�रत गनुर् । 

अपे��त प्र�तफल यस प्रदेशका ल��त युवाका �ान सीप उजागर भै स्वरोजगारतफर्  उत्पे्र�रत उन्मुख हुने । 

कायार्न्वयन गन� सामािजक �वकास मन्त्रालय 

सञ्चालन प्रकृया • मन्त्रालयको �नणर्य अनुसार कृ�ष, पशपुालन, फलफुल खेती उद्योग पयर्टन लगाएत �व�भन्न 
रोजगार�का �ेत्रहरुको प�हचान ग�र युवालाई व्यवसा�यक वनाउनका ला�ग यो कायर्क्रम 
परामशर्का माध्यमबाट सचंालन ग�रने, 

• रोजगार र परामशर् प्रदायक युवासँग सम्वद्ध संस्था माफर् त समन्वय र पत्राचार गरेर 
कायर्क्रमका ला�ग युवा  सहभा�ग छनोट कायर्मा सहयोग माग गन�, 

• प्रदेशका सफल युवा व्यवसा�यहरुलाई यो कायर्क्रममा स्रोतव्यिक्तका रुपमा सहभागी गराउने 
 

सञ्चालन गन� अव�ध आ.व. २०७८ दोस्रो चौमा�सक �भत्र  

बजेट बाँडफाँड रु.३ लाख मात्र। 

सन्दभर् सामग्री सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 

अनुगमन सूचक कायर्शालाको कायर्क्रम समपन्न प्र�तवेदन, फोटोहरु प्राप्त हुने । 
 

९. खेल तथा खेलकुद कायर्क्रम सहयोग(खेलकुद तथा अ�त�रक्त �क्रयाकलाप) 

कृयाकलाप संकेतः २.७ .१४ .६५    खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय कणार्ल� प्रदेशलाई खेलकुलका �ते्रबाट �चनाउनका ला�ग खेलकुद कायर्क्रम सचंालन गन� संघ, संस्था 
तथा खेलकुद क्लवहरुलाई खेल सामाग्री  सहयोग गन� उदेश्यले यो कायर्क्रम तय ग�रएको । 

उद्देश्य खेलकुदको �वकास तथा सहयोग गन�। 

अपे��त प्र�तफल खेलकुद कायर्क्रमहरु संचालन भएको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� सामािजक �वकास मन्त्रालय 

सञ्चालन प्रकृया • खेलकुदको �ेत्रमा कायर्रत संघ संस्था तथा ब्यिक्तबाट माग सकंलन गन� । 

• खेलकुदको �ेत्रमा �बकास पुयार्उने संस्था, खेलाडी र ब्यिक्तलाई सहयोग पुयार्उने । 



 

46 
 

सञ्चालन गन� अव�ध आ.व. २०७८/०७९ प�हलो, दोस्रो, तेस्रो चौमा�सक �भत्र 

बजेट बाँडफाँड रु.९ लाख मात्र । 

सन्दभर् सामग्री सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 

अनुगमन सूचक खेलकुद सञ्चालन कतार् सम्बिन्धत संस्थाले कायर्क्रमको प्र�तवेदन प�रषद माफर् त मन्त्रालयमा पेश 
गन�, खेलकुद कायर्क्रम सम्पन्न प्र�तवेदन, फोटोहरु  आ�द प्राप्त हुने । 

 

१०. खेलकुदका ला�ग खेल सामाग्री सहयोग कायर्क्रम (खेलकुद तथा अ�त�रक्त �क्रयाकलाप) 

कृयाकलाप संकेतः २.७ .१४ .६६    खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय कणार्ल� प्रदेश �भत्र खेलकुलका �ेत्रमा संस्थागत रुपमा आबद्धर�ह खेलकुद कायर्क्रम संचालन गन� 
संघ, संस्था तथा खेलकुद कायर्क्रम चलाउने क्लवहरुलाई खेलकुद  सामग्री  सहयोग। 

उद्देश्य खेलकुदको �वकास तथा खेलकुद संचालन गनर् संस्थाहरुलाई खेल समाग्री सहयोग गन�। 

अपे��त प्र�तफल �व�भन्न खेलकुद सम्बद्ध संस्थाले खेलकुद समाग्री प्राप्तग�र कायर्क्रमहरु संचालन गरेका हुनेछन । 

कायार्न्वयन गन� सामािजक �वकास मन्त्रालय 

सञ्चालन प्रकृया • खेलकुदको �ेत्रमा कायर्रत संघ संस्था तथा ब्यिक्तबाट आएको मागको आधारमा �बबरण 
संकलन गन� । 

• प्रदेश तथा िजल्लामा रहेका  खेलकुद ग�त�व�ध संचालन गन� िजल्ला खेलकुद �वकास स�म�त, 
खेल सम्वद्ध क्लवहरुको खेलकुद सामाग्री मागको �नणर्य तथा �सफा�रशका आधारमा 
मन्त्रालयले सम्विन्धत संस्थालाई  खेलकुद सामग्री तथा अन्य सहयोगको गन�, 

सञ्चालन गन� अव�ध आ.व. २०७८/०७९ प�हलो, दोस्रो, तेस्रो चौमा�सक �भत्र  

बजेट बाँडफाँड रु.१० लाख मात्र। 

सन्दभर् सामग्री सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 

अनुगमन सूचक �वतरण ग�रएका खेलकुद समा�ग्र र कायर्क्रम सम्पन्न प्र�तवेदन, फोटोहरु  स�हतको कायर्क्रमको 
प्र�तवेदन सम्बिन्धत प�ले मन्त्रालयमा पेश गन�, 

 

११. युवाका वै�ा�नकका ला�ग सहयोग (खेलकुद तथा अ�त�रक्त �क्रयाकलाप ) 

कृयाकलाप संकेतः २.७.१४.६७ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय कणार्ल� प्रदेशका �वल�ण �मता भएका वाल तथा युवा वै�ा�नक हरुका ला�ग �व�ानका �ेत्रमा 
भएका नयाँ खोजी तथा आ�वष्कारका �निम्त आ�थर्क सहयोग तथा प्रोत्साहनका ला�ग यो 
कायर्क्रमको तय ग�रएको हो । 

उद्देश्य युवा वै�ा�नकका ला�ग आ�थर्क सहयोग प्रदान तथा प्रोत्साहन गन� । 

अपे��त प्र�तफल युवा वै�ा�नकका अनुसन्धान तथा आ�वष्कारलाई सहयोग पुग्ने प्रोत्साहन ग�रने । 

कायार्न्वयन गन� सामािजक �वकास मन्त्रालय  

सञ्चालन प्रकृया मन्त्रालयको सावर्ज�नक सुचनाको माध्यमबाट प्रदेशमा रहेका �वल�ण प्र�तभाका धनी युवा 
वै�ा�नकहरुलाई उनीहरुको अनुसन्धान तथा प्रयोगशालामा चा�हने सामाग्रीको प्रस्ता�वत मागका 
आधारमा मन्त्रालयले युवा वै�ा�नकलाई आ�थर्क सहयोग प्रदान गन� । 

सञ्चालन गन� अव�ध आ.व. २०७८/७९ को प्रथम, दोश्रो र तेश्रो चौमा�सक �भत्र । 

बजेट बाँडफाट रु.२ लाख मात्र। 

सन्दभर् सामग्री रािष्ट्रय युवा प�रषदका युवा वै�ा�नक कायर्क्रम संचालन कायर्�वधी /अन्य �नयम �नद��शका/कणार्ल� 
खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५ 

अनुगमन सूचक युवा वै�ा�नकका ला�ग आ�थर्क सहयोग भएको हुने । 
 

१२. मुख्यमन्त्री कप खेलकुद (अन्य) 

कृयाकलाप संकेतः २.७.२५.९७ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
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प�रचय प्रदेशस्तर�य खेलकुदका माध्यमबाट �व�भन्न खेलका खेलाडीहरुमा प्र�तस्पधार्को वातावरण सजृना 
गर�, खेलाडीको �मता �वकासको अवसर उपलब्ध गराई, यहाँका खेलाडीहरु रािष्ट्रय तथा 
अन्तरािष्ट्रय स्तरका खेलकुद प्र�तयो�गतामा द�ता स�हतको पहँुच पुयार्उन र खेलकुदको �वकासमा 
उच्च प्राथ�मकता �दन सरकार प्रमुखको नाममा यो कायर्क्रम तय ग�रएको हो । 
 

उद्देश्य खेलकुद �ेत्रको �वकास गन� । 

अपे��त प्र�तफल कणार्ल� प्रदेशमा मुख्य मन्त्री कप खेलकुद कायर्क्रम संचालन हुने । 

द� खेलाडी उत्पादन हुने । 

कायार्न्वयन गन�ः सामािजक �वकास मन्त्रालय 

सञ्चालन प्रकृयाः • मुख्य मन्त्री कप प्र�तयो�गता प्रदेशस्तरमा अन्तरिजल्ला बीच सञ्चालन हुनेछ । 

• सामािजक �वकास मन्त्रालयले यो कायर्क्रम सचंालन गन� गराउनेछ र प्रदेश खेलकुद 
प�रषदको सहयोग समेत �लन सक्नेछ । 

• तो�कएको बजेट भन्दा बढ� व्ययभार भएमा सामािजक �वकास मन्त्रालयबाट व्यवस्थापन 
ग�रनेछ । 

सञ्चालन गन� अव�ध आ.व. २०७८/७९  दोस्रो चौमा�सक अव�धमा कायर्क्रम सम्पन्न ग�रसक्ने । 

बजेट बाँडफाट रु.४० लाख मात्र । 

सन्दभर् सामग्रीः खेलसम्बिन्ध ऐन, �नयम, कायर्�व�ध  र �नद��शका  । 

अनुगमन सूचकः प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कप खेलकुद कायर्क्रम संचालन भएको हुनेछ । 
 

१३. �व�भन्न खेलकुद आयोजना, खेलाडी प्रोत्साहन तथा सहयोग (खेलकुद तथा अ�त�रक्त �क्रयाकलाप) 

कृयाकलाप संकेतः २.७ .२५ .९९ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय कणार्ल� प्रदेशलाई खेलकुदका माध्यमबाट रािष्ट्रय र अन्तरािष्ट्रय खेलकुद प्र�तस्पधार्हरूमा सहभागी 
गराइ प्रदेशमा सकृय उपिस्थ�त गराउन �व�भन्न अवसरमा खेलकुद कायर्क्रम सञ्चालन गनर् समय 
सापे� रुपमा प्रदेशस्तरमा उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन, खेल सामाग्री �वतरण तथा  सहयोग 
गनर् यो कायर्क्रम तय ग�रएको हो । 

उद्देश्य प्रदेशस्तर�य �ब�भन्न खेलकुद प्र�तयो�गताको आयोजना गन� र रािष्ट्रय अन्तरािष्ट्रयरुपमा ख्या�त प्राप्त 
गन� खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर� खेल�ेत्रमा प्रादे�शक गौरव बढाउने । 

अपे��त प्र�तफल खेलकुदको �वकासमा सहयोग पगु्ने र रािष्ट्रय अन्तरािष्ट्रय प्र�तयो�गताहरूमा खेलाडीहरू सहभागी हुने 
खेलाडीहरू तयार हुने, खेलकुद संस्थाले खेलकुद आयोजना गदार् खेल सामाग्री प्राप्त गरेको हुने ।  

कायार्न्वयन गन� सामािजक �वकास मन्त्रालय 

सञ्चालन प्रकृया • खेलकुदको �ेत्रमा कायर्रत संघ संस्था तथा ब्यिक्तबाट आएको मागको आधारमा �बबरण संकलन 
गन� । 

• प्रदेश तथा िजल्लामा रहेका  खेलकुद ग�त�व�ध संचालन गन� िजल्ला खेलकुद �वकास 
स�म�त,खेल सम्वद्ध क्लवहरुको खेलकुद सामाग्री मागको �नणर्य तथा �सफा�रशका आधारमा 
मन्त्रालयले सम्विन्धत संस्थालाई  खेलकुद सामग्री तथा अन्य सहयोगको गन� । 

सञ्चालन गन� 
अव�ध 

आ.व. २०७८/७९ को प्रथम, दोश्रो र तेश्रो चौमा�सक �भत्र । 

बजेट बाँडफाट रु.९ लाख मात्र। 

सन्दभर् सामग्री खेलकुद ऐन, �नयमहरु, सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, 
२०७५ 

अनुगमन सूचक खेल  सामाग्री �वतरणको भपार्इ,खेल संख्या र पुरस्कृत खेलाडी संख्या र प्र�तवेदन । 
 

१४. खेलकुद पूवार्धार �वकास (अन्य सावर्ज�नक �नमार्ण) 

कृयाकलाप संकेतः ११.४ .२२ .४५ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय कणार्ल� प्रदेशका प्रत्येक प्रादे�शक �नवार्चन �ेत्रमा एक/एक वटा न्यूनतम खेलकुद पूवार्धारको �वकास 
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गनर् यस आ.व. २०७८।७९ बाट खेल पूवार्धार �वकास तथा �नमार्ण कायर्क्रम तय गर� सबै िजल्लामा 
बजेट व्यवस्था ग�रएको छ । 

उद्देश्य कणार्ल� प्रदेशका प्रत्येक प्रादे�शक �नवार्चन �ेत्रमा न्यूनतम खेलकुद पूवार्धारको �वकास गनुर् 
अपे��त प्र�तफल कणार्ल� प्रदेशका प्रत्येक प्रादे�शक �नवार्चन �ते्रमा खेलकुद पवूार्धारहरुको �वकास भै सञ्चालनमा 

आउने  

कायार्न्वयन गन� �श�ा �बकास �नद�शनालय/ सामािजक �बकास कायर्लय 

सञ्चालन प्रकृया • सामािजक �बकास मन्त्रालयले मातहतका �श�ा �बकास �नद�शनालय /सामािजक �बकास 
कायार्लय को समन्वयमा योजना छनौट गन� र छनौट भएकायोजनाहरुको �नयमानसुार 
सम्झौता ग�र कायार्न्वयन गन� । 

• कणार्ल� प्रदेशका प्रत्येक प्रादे�शक�नवार्चन �ते्रमा एक/एक वटा खेलकुदका पुवार्धारहरु 
स्थापना गन� । 

• �बद्यालयमा रहेका खेलकुद पुवार्धारका योजनाहरुलाइ प्राथ�मकता �दने । 

• आवश्यक्ता अनुसार अन्य स्था�नय तहमा प�न खेलकुदका पुवार्धार �नमार्ण गनर् स�कनेछ 
। 

 

सञ्चालन गन� अव�ध आव २०७८/७९ को प्रथम/दोस्रो/तेस्रो चौमा�सक 
बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामग्री सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ र �नयमावल�,२०६४ र कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन,२०७४ र 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ तथा अन्य सम्बिन्धत नी�त �नयमहरु 

अनुगमन सूचक प्रग�त प्र�तवेदन कायर्सम्पन्न प्र�तवेदन 
 

१५. िजल्ला खेलकुद �वकास स�म�त सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (खेलकुद तथा अ�त�रक्त �क्रयाकलाप) 

कृयाकलाप संकेतः २.७.१४.६ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय िजल्ला खेलकुद �वकास स�म�तको कायार्लय सञ्चालन तथा िजल्लास्त�रय खेलकुद ग�त�व�ध 
सञ्चालनको ला�ग यो �शषर्क अन्तरगतको बजेट व्यवस्था ग�रएको हो ।  

उद्देश्य िजल्ला खेलकुद �वकास स�म�तको कायार्लय स्थापना व्यवस्थापन ग�र खेल ग�त�व�ध स�हत 
सञ्चालनमा रा� े 

अपे��त प्र�तफल िजल्ला खेलकुद स�म�तको कायार्लय सञ्चालन भएको हुन◌े  । 

कायार्न्वयन गन�  �श�ा �वकास �नद�शनालय, सामािजक �वकास कायार्लय 

सञ्चालन प्रकृया सामािजक �वकास कायार्लयले प्राप्त बजेट अनुसारको रकम िजल्ला खेलकुद �वकास स�म�तको 
�नणर्यानुसार प्रस्तावका आधारमा प्रच�लत �नयमानुसार खचर् गन� व्यवस्था �मलाउने । 

सञ्चालन गन� अव�ध आव २०७८/७९ को प्रथम/दोस्रो/तेस्रो चौमा�सक 

बजेट बाँडफाट PLMIS अनुसार 
सन्दभर् सामग्री सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ र �नयमावल�, २०६४ र कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन, २०७४ 

र कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ तथा अन्य सम्बिन्धत नी�त �नयमहरु । 

अनुगमन सूचक प्रग�त प्र�तवेदन । 
 

१६. चौरजहार� �े�त्रय रङगशाला पूवार्धार �नमार्ण (रङगशाला /खेलमदैान) 

कृयाकलाप संकेतः ११.१४ .२१ .१३६ खचर् �शषर्कः  ३११५९ 
 

प�रचय प्रदेश सरकारबाट �े�त्रयस्तरमा खेलकुदको �वकास र �वस्तारको  ला�ग प्रदेश राजधानीबाट निजक 
रािष्ट्रय स्तरका खेल सञ्चालन गनर् सक्ने ग�र रङगशाला �नमार्णका ला�ग रुकुम पिश्चमको 
चौरजहार�मा एक �े�त्रय स्तरको रङगशाला �नमार्ण गनर् यो कायर्क्रम तय गर�एकोछ । 

उद्देश्य �े�त्रय स्तरमा खेलकुदको �वकास  र �वस्तारको  पूवार्धार तयार गनर् । 

अपे��त प्र�तफल रुकुम पिश्चमको चौरजहार�मा एक �े�त्रय स्तरको रङगशाला �नमार्ण हुने । 

कायार्न्वयन गन� सामािजक �वकास कायार्लय  
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सञ्चालन प्रकृया • जग्गा व्यवस्थापन गन�,  

• रंङगशालाको गुरुयोजना �नमार्ण गन�, 
• लागत अनुमान गन�, 
• बहुब�षर्य ठेक्काको स्रोत सु�निश्चतता स�हतको स्वीकृती, 
• ख�रद प्र�क्रया गर� �नमार्णको संझौता । 

सञ्चालन गन� अव�ध आव २०७८/७९ को प्रथम/दोस्रो/तेस्रो चौमा�सक 

बजेट बाँडफाट रु .५ करोड मात्र ( PLMIS अनुसार) 

सन्दभर् सामग्री सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ र �नयमावल�,२०६४ र कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन,२०७४ र 
कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ तथा अन्य सम्बिन्धत नी�त �नयमहरु । 

अनुगमन सूचक प्रग�त प्र�तवेदन । 
 
 

 

१७. बेरोजगार युवायुवत◌ीहरुका लागी सीप �वकास ता�लम(अन्य) 

कृयाकलाप संकेतः २.७.२५.१७९/२.७.२५.१७९ खचर् �शषर्कः  २२५२२/२२५२२ 
 

प�रचय प्रदेश�भत्र ैरोजगार� तथा उद्यम गनर् स�म बनाउने गर� बेरोजगार युवायुवतीहरुका लागी सीप �वकास 
ता�लमको अवसर प्रदान गनर् यो कायर्क्रम तय ग�रएको छ । 

उद्देश्य स्वदेश तथा बैदे�शक रोजगार�बाट �वस्था�पत बेरोजगार युवायुवतीहरुलाई रोजगारमा जोडन सीपयकु्त 
ता�लमको �दन । 

अपे��त प्र�तफल तो�कएको ल��त बेरोजगार युवायुव�तहरुलाई मागमा आधा�रत सीप �वकास ताल�म प्राप्त गरेका 
हुनेछन । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय 

सामािजक �वकास मन्त्रालय 

सञ्चालन प्रकृया • सामािजक �वकास मन्त्रालयले �नणर्य अनुसार परामशर् सेवा तथा सीट�इ�भट�का ता�लम प्रदायक 
संस्था छनौट गन�।  

• बेरोजगार युवायुवतीहरुको मागमा आधा�रत सीप�वकास सम्बिन्धत ता�लम प्रदान गनर् संझौता गन� 
। 

• सम्बिन्धत ता�लम प्रदायक संस्थामाफर् त सावर्ज�नक सुचना गर� बेरोजगार युवायुव�तको माग 
संकलन गराउने ।  

• तो�कएको संख्यामा ता�लम �दने र श्रम बजार तथा �व�ीय संस्थासँग समन्वय गनर् सहजीकरण 
गनर् लगाउने । 

• प्र�तबेदन प्रकाशन गन�  

• मन्त्रालयद्धारा अनुगमन गन� गराउने । 
सञ्चालन अव�ध आ.ब. २०७८/७९ को असार मसान्तसम्म । 

बजेट बाँडफाँड रु.३ लाख मात्र।  
सन्दभर् सामग्री कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५,  श्रम तथा रोजगार प्रवधर्न �न�त २०७५, कणर्ल� प्रदेश 

सरकारले तजुर्मा गरेका अन्य सम्बिन्धत प्रच�लत कानूनहरु 
 

अनुगमन सूचक अनुगमन प्र�तवेदन / ता�लम प्राप्त युवायुवतीको संख्या 
 

१८. बेरोजगार युवायुवत◌ीहर◌ूका लागी सीप �वकास ता�लम(अन्य) 

कृयाकलाप संकेतः २.७.२५.१७९ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय प्रदेश�भत्र ैरोजगार� तथा उद्यम गनर् स�म बनाउने गर� बेरोजगार युवायुवतीहरुका लागी सीप 
�वकास ता�लमको अनुगमन गनर् । 

उद्देश्य देश�भत्र ैतथा बदेै�शक रोजगार�बाट �वस्था�पत यवुायुवतीहरुलाई रोजगारमुलक सीपयुक्त ता�लमको 
अनुगमन गन�  
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अपे��त प्र�तफल अनुगमन प्र�तवेदन प्राप्त भएको हुने 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय 

सामािजक �वकास मन्त्रालय 

सञ्चालन प्रकृया • सामािजक �वकास मन्त्रालयले �नणर्य अनुसारपरामशर् सेवा तथा सीट�इ�भट�का ता�लम 
प्रदायक संस्था छनौट गन� । 

• बेरोजगार युवायुवतीहरुको मागमा आधा�रत सीप�वकास सम्बिन्धत ता�लम प्रदान गनर् संझौता 
गन� । 

• सम्बिन्धत ता�लम प्रदायक संस्थामाफर् त सावर्ज�नक सुचना गर� बेरोजगार युवायुव�तको माग 
संकलन गराउने ।  

• तो�कएको संख्यामा ता�लम �दने र श्रम बजार तथा �व�ीय संस्थासँग समन्वय गनर् 
सहजीकरण गनर् लगाउने। 

• प्र�तबेदन प्रकाशन गन� । 

• मन्त्रालयद्धारा अनुगमन गन� गराउने । 
सञ्चालन अव�ध आ.ब. २०७८/७९ को असार मसान्तसम्म । 

बजेट बाँडफाँड ८०० (हजारमा) 
सन्दभर् सामग्री कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 

अनुगमन सूचक अनुगमन प्र�तवेदन 

 
 

३. सामािजक �वकास 

 
१. मयार्�दत म�हनावार� प्रवर्द्धन तथा छाउपडी प्रथा �नवारणकाला�ग अ�भयान सचंालन कायर्क्रम(राहत तथा 

पुनर्स्थापन/��ेतपु�त र् कायर्क्रम) 

�क्रयाकलाप संकेतः- २.७.१२.३ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय प्राकृ�तक ज�ैवक प्र�क्रयाको रुपमा रहेको म�हनाबार�लाई केह� समुदायमा धा�मर्क संस्कारसँग जोडी 
गलत सामािजक अभ्यासका रुपमा छाउगोठमा बस्नु पन� तथा सरसफाई सम्बन्धी जानकार�का कारण 
प्रजनन स्वास्थ्यका �हसाबले जो�खममा रहेकोकारण स�ह सचूना तथा जानकार� पुर् याउनुका साथै 
म�हनावार�का कारण हुने �वभेद जन्य घटनालाई न्यु�नकरण गनर् र म�हनावार� तथा छाउगोठको 
सोचलाई मयार्�दत म�हनावार�मा रुपान्तरणकाला�ग यो कायर्क्रम सञ्चालन गनर् लागीएको हो । 

उद्देश्य मयार्�दत म�हनावार�लाई प्रवधर्न गन� ।  

अपे��त प्र�तफल • सचेतना अ�भबदृ्�ध भएको हुनेछ, 
• म�हनावार�को समयमा छाउगोठमा बस्ने प्रचलनमा क�म भएको हुनेछ, 
• म�हनावार�का समयमा हुने �वभेदमा कमी भएको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

सामािजक �वकास मन्त्रालय,सामािजक �वकास कायार्लयहरु डोल्पा, जमु्ला, काल�कोट र सल्यान 
 

सञ्चालन प्रकृया • समन्वय बैठक  
• प्रभा�वत स्थानीय तह छनौट 
• कायर्क्रमः अ�भमुखीकरण/ अन्तर�क्रया/ प्र�श�ण/ गोष्ठ�/ से�मनार/ सडक नाटक/ 

वतृ�चत्र प्रदशर्नी / सूचना तथा सञ्चार सम्पे्रषण/अनलाईन अ�भयान आद� 
• स्था�नय तह तथा �व�भन्न गै स स तथा अ गै स स को साझेदार�मा समेत गन� स�कनेछ 
• भौ�तक  उपिस्थ�त वा अनलाइन माफर् त प�न गनर् स�कनेछ। 

सञ्चालन गन� 
अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

प्रथम,दोस्रो र तसे्रो चौमा�सक स्वीकृत कायर्योजना बमोिजम 

बजेट बाँडफाँट PLMBIS अनुसार  
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सन्दभर् सामाग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्मापदण्ड �नद��शका २०७५ । 
अनुगमन सूचक बैठक �नणर्य, कायर्क्रम संचालनको उपिस्थ�त, कायर्प्र�तवेदन  

 

२. राउटे समुदायको मुलप्रवाह�करण कायर्क्रम(राहत तथा पुनर्स्थापना/�े�तपु�त र् कायर्क्रम) 

कृयाकलाप संकेतः  २.७.१२.१२ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय नेपालको एकमात्र घुमन्ते जा�तको रुपमा रहेको  राउटे समुदायलाई दै�नक सहिजकरण माफर् त 
सरसफाई सम्बन्धी जानकार�का साथ ैआधारभतु आवश्यकताको प�रपु�त र् माफर् त मौ�लकताको संर�ण 
गद� अन्य समुदायसंग सामािज�ककरण गनर् यस कायर्क्रम सञ्चालन गनर् लागीएको हो । 

उद्देश्य • पछाडी परेका/पा�रएका जातजा�तहरु र त्यसमा प�न घमुन्ते जा�तको रुपमा रहेको 
राउटेसमुदायलाई सामािज�ककरण गन�, 

• सीप र कलायकु्त िजवनयापनमा सहिजकरण गनर् आवश्यक भएकाले मानवीय र 
�व��यसाधन स�हतको सेवा उपलब्ध गराउने। 

अपे��त प्र�तफल  दै�नक िजवनयापनमा सहजता हुनुका साथै सामािज�ककरण हुनेछ। 
कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

सामािजक �वकास मन्त्रालय  
 

सञ्चालन प्रकृया • मन्त्रालयका स�चवको अध्य�तामासमन्वय व◌ैठक, 
• राउटे वस्तीमा सहजीकरण गन� सहजकतार्को व्यवस्था(जनशिक्त व्यबस्था), 
• घुम्ती �सकाइ र ब्यबहार प�रबतर्नका माध्यमबाट अनौपचा�रक �श�ा 
• कपडा तथा खाद्यान्न �वतरण, 
• स्वास्थ्य �श�वर,स्वास्थ्योपचार तथा सरसफाई कायर्क्रम संचालन, 
• अस्थाई बसाई ब्यवस्थापन, 
• राउटेका उत्पा�दत सामग्री ख�रद तथा वजार�करणका प्रदशर्न कायर्क्रम 

सञ्चालन गन� 
अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

प्रथम चौमा�सकमा समन्वय बठैक गर� आवश्यकता अनुसार क्रमश अन्य ग�त�व�ध कायर्योजना 
बमोिजम संचालन ग�रने । 

बजेट बाँडफाँट PLMBIS अनुसार  
सन्दभर् सामाग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  मापदण्ड �नद��शका २०७५ र 

कणार्ल� प्रदेश सरकारको आ.व.२०७८/०७९ बजेट तथा खचर् सम्बन्धी मापदण्ड । 
अनुगमन सूचक बैठकको �नणर्य, कायर्योजना, कायर् सम्पन्न प्र�तवेदन 

 
३. बालसरं�ण प्रणाल�को सुदृढ�करण(सडक हराएका अ�भभावक �ब�हन र जो�खममा रहेका 

बालबा�लका)(राहततथापुनर्स्थापना/��तपु�त र्कायर्क्रम 
�क्रयाकलाप संकेतः-२.७.१२.१३  खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय बालबा�लका हराउने वा वेप�ा हुने अपहरण तथा ओसारपासरमा परेका र �हसंा, दवु्यर्वहार, 
शोषण र वेवास्ताबाट जो�खममा परेका बालबा�लकाहरुको उद्धार व्यवस्थापन र पा�रवा�रक 
पुनर्�मलन गर� बाल संर�ण गन� र �व�भन्न कारणले जो�खममा परेका बालबा�लकाको हक 
�हत �वप�रतका घटना व्यवस्थापन गनुर् तथा आपतका�लन प�रिस्थतीमा स�हत त्यस्ता घटना 
घटेमा आवश्यक सहयोग प्रदान गनर्का लागी यस कायर्क्रम सञ्चालन गनर् लागीएको हो । 

उद्देश्य • बालबा�लकालाई �हसंा, शोषण, दवु्यर्वहार र उपे�ाबाट जोगाउनु । 

• रािष्ट्रय बाल अ�धकार प�रषदको सहकायर्मा प्रदेश बालबा�लका खोजतलास समन्वय 

केन्द्र १०४ स्थापना कायर्मा सहयोग तथा सहजीकरण गन� । 

अपे��त प्र�तफल • बालबा�लका खोजतलास प्रदेश समन्वय केन्द्र १०४ स्थापना भएको हुनेछ ।  
• बाल संर�णको अत्यावश्यक सेवा प्र�क्रया र घटना व्यवस्थापनको स्तरोन्न�त भएको 
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हुनेछ । 
• आपतका�लन अवस्थामा रहेका बालबा�लकाको संर�ण भएको हुनेछ। 
• �हसंा र दवु्यर्वहार बाट सुर��त भएका हुनेछन ् 
• जो�खममा रहेका बालबा�लकाहरुले सहायता तथा राहत प्राप्त गरेका हुनेछन ्।  

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

सामािजक �वकास मन्त्रालय 

सञ्चालन प्रकृया • आवश्यकता अनुसार समन्वय वठैक तथा जानकार�  
• अ�भमु�खकरण  अन्तर�क्रया गोष्ठ� से�मनार सचंालन/सचूना तथा संचार सम्पे्रषण/ 

पा�रवा�रक सहयोग तथा राहत �वतरण 
• स्था�नय तहको साझेदार�मा समेत गनर् स�कने 
• भौ�तक  उपिस्थ�त वा अनलाइन माफर् त प�न गनर् स�कनेछ। 
• स्था�नय नाकामा अनुगमनको ब्यबस्था �मलाउन हेल्प डसे्क संचालन गनर् स�कनेछ 

। 
कसञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

प�हलो , दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक स्वीकृत कायर्योजना बमोिजम 

बजेट बाँडफाँट PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  �नद��शका २०७५ रस्थानीय 

सरकार संचालन ऐन २०७४। 
बालबा�लका खोजतलास नं. १०४ सञ्चालन �नद��शका २०७८ 

अनुगमन सूचक अ�भमूखीकरण कायर्क्रमका सहभा�गहरुको उपिस्थत रेकडर्, कायर्क्रम सम्पन्न प्र�तवेदन, भपार्ई 

 
४. म�हला तथा बाल संर�ण कायर्क्रम (राहत तथा पुनर्स्थापन/��तपु�त र् कायर्क्रम 

कृयाकलाप संकेतः २.७.१२.१५ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय म�हला तथा बालबा�लकालाई �हसंा, दवु्यर्वहार, शोषण र वेवास्ताबाट जोगाइ उ�नहरुलाइ 
सामािजक न्यायको पहँुचमा पुयार्उनका लागी यो कायर्क्रमको सञ्चालन गनर् लागीएको हो। 

उद्देश्य म�हला तथा बालबा�लकालाई �हसंा, दवु्यर्वहार, शोषण र वेवास्ताबाट जोगाउनु । 
अपे��त प्र�तफल म�हला तथा बालबा�लका �वरुद्ध हुने �हसंामा क�म आएको हुनेछ। 
कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

सामािजक �वकास मन्त्रालय  

सञ्चालन प्रकृया • समन्वय वैठक तथा जानकार� , 
• जनशिक्त ब्यवस्थापन, 
• पुनर्ताजगी अ�भमु�खकरण, 
• ता�लम/ अन्तर�क्रया/गोष्ठ� /से�मनार संचालन, 
• सुचना तथा संचार सम्पे्रषण , 

भौ�तक उपिस्थ�त वा अनलाइन माफर् त प�न गनर् स�कनेछ । 
सञ्चालन गन�  
अव�ध र अनुमा�नत 
�म�त 

प�हलो र दोस्रो चौमा�सकस्वीकृत कायर्योजना बमोिजम 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५, प्रदेश सरकार खचर्  मापदण्ड �नद��शका २०७५ र 

कणार्ल� प्रदेश सरकारको आ.व. २०७८/०७९बजेट तथा खचर् सम्बन्धी मापदण्ड । 
अनुगमन सूचक अ�भमूखीकरण कायर्क्रमका सहभा�गहरुको उपिस्थत रेकडर्, कायर्क्रम सम्पन्न प्र�तवेदन,अनुगमन 

प्र�तवेदन 
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५. अपाङ्गता पुनस्थार्पना केन्द्र स्थापना/ सचंालन सहयोग(राहत तथा पुनस्थार्पना /��तपू�त र् कायर्क्रम) 

कृयाकलाप संकेतः २.७.१२.१८ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय संर�णको आवश्यकता भएका र संर�क �व�हन अपाङ्गता भएका व्यिक्तलाई सहजरुपमा 
िजवनयापन �नवार्ह गर� आ�थर्क तथा सामािजक रुपमा सवल बनाइ सामािजक न्याय प्रदान 
गनर् यो कायर्क्रम सञ्चालन गनर् लागीएको हो । 

उद्देश्य  केह� नभएका अपांगता व्यिक्तहरु जसलाई संर�णको आवश्यकता छ उनीहरुलाई तत्काल 
उद्धार तथा व्यवस्थापन गनुर्, स्वास्थ्य उपचार, शा�र�रक तथा मान�सक उपचार, मनो�वमशर् 
सेवा, लगायत गास बास र कपासको व्यवस्था गनुर् 

अपे��त प्र�तफल अपांगता भएका व्यक्तीको पुनस्थापना भएको हुनेछ। 
कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

सामािजक �वकास मन्त्रालय  

सञ्चालन प्रकृया • १५ �दनको म्याद राखी प्रस्ताव माग गन�, 
• समन्वय बैठक र संस्थाको छनौट, 
• छनौट भएको संस्थासंग सम्झौता, 
• सेवा संचालन, 
• अनुगमन, 
• प्र�तवेदन । 

 

सञ्चालन गन�  
अर्व�ध र अनुमा�नत 
�म�त 

प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक स्वीकृत कायर्योजना बमोिजम 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  मापदण्ड �नद��शका २०७५ र 

कणार्ल� प्रदेश सरकारको आ.व. २०७८/०७९बजेट तथा खचर् सम्बन्धी मापदण्ड । 
अनुगमन सूचक हािजर�, घटना व्यवस्थापन अ�भलेख, 

प्र�तवेदन, अ�भलेख, लेखा प्रणाल�,अनुगमन प्र�तवेदन 
 

६. छुवाछुत �वरुद्धको अ�भयान(अन्य ) 

�क्रयाकलाप संकेतः- २.७.२५.२९ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय जातीय �वभेद तथा छुवाछुत जस्ता सामािजक कुर��तहरुको अन्त्य गनर् तथा सबै जातजातीहरुको 
मानवअ�धकारको सु�निश्चतताको प्रत्याभू�त �दलाउन साथै परम्परागत सामािजक कु�र�तजन्य मुल्य 
मान्यता, प्रथा, परम्परा आ�दमा सकारात्मक रुपान्तरण गर� सामािजक सदभाव �वकास गनर् यो 
कायर्क्रम सञ्चालन ग�रएकोछ। 

उद्देश्य जातीय �वभेदको अन्त्य गर� सामािजक सदभावको �वकास गनुर् । 

अपे��त प्र�तफल जातीय �वभेद तथा छुवाछुत जस्ता सामािजक कुर��तमा क�म आएको हुनेछ। 

सामािजक सदभाव कायम भएको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

सामािजक �वकास मन्त्रालय र सामािजक �वकास कायार्लयहरु डोल्पा ,जमु्ला, दैलेख काल�कोट, 
सल्यान र रुकुमपिश्चम  
 

सञ्चालन प्रकृया • �क्रयाकलाप छनौट तथा कायर्योजना तयार । 
• स्थानीय तहसँगको समन्वय । 
• कायर्क्रम �क्रयाकलापःसचेतनामलुक अन्त�क्रर् या/छलफल/गोिष्ठ/से�मनार/रे�डयो कायर्क्रम/ 

सडकनाटक/सुचना तथा सचंार प्रसारण/अनलाइन कायर्क्रम/ब�ृ�चत्र �नमार्ण तथा प्रदशर्न। 
• सहभागीः छुवाछुतलाई प्रश्रय �दने खालका मूल्य मान्यता अवलम्वन गन� धमर्गुरु, पुरो�हत, 
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पिण्डत, धामीझाँक्र� तथा म�हला समुहहरु, �कशोर� समुहहरु, �वधालयका �वधाथ� �श�क 
लगायत अन्य सरोकारवाला �नकाय । 

• स्थानीय तह तथा गै.स.स. /अ.गै.स.स. को सहकायर्मा समेत गनर् स�कने । 
• कायर्क्रम भौ�तक उपिस्थ�त वा अनलाइन माफर् त गनर् स�कनेछ । 

सञ्चालन गन� 
अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक स्वीकृत कायर्योजना बमोिजम 

बजेट बाँडफाँट PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री नेपालको सं�वधान २०७२, रािष्ट्रय तथा अन्तराष्ट्र�य कानुनहरु, प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन 

२०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  �नद��शका २०७५ । 
अनुगमन सूचक कायर्क्रम उपिस्थ�त �ववरण, कायर्क्रम प्र�तबेदन 

 
७. जो�खममा रहेका बालबा�लकाहरुलाई सहयोग (अन्य) 

कृयाकलाप संकेतः२.७.२५.१५६               खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय �व�वध कारणबाट जो�खममा रहेका बालबा�लकाहरुलाई घटना व्यवस्थापनको माध्यमबाट 
बालअ�धकार संर�ण र सम्बद्र्धन गनर् यो कायर्क्रम संचालन ग�रनेछ।  

उद्देश्य जो�खमपूणर् अवस्थामा रहेका बालबा�लकाहरुलाई आपतका�लन उद्धार, पुनस्थार्पना र राहत 
पुर् याउनु । 

अपे��त प्र�तफल जो�खममा रहेका बालबा�लकाहरुको उपयुक्त �व�धबाट घटना व्यबस्थापन गद� 
उद्धार,पुनस्थार्पना, पुन�मर्लन, पुनःएक�करण, मानवीय सहायता माफर् त बालअ�धकारको संर�ण 
र संम्बधर्न भएको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

सामािजक �वकास मन्त्रालय, सामािजक �वकास कायार्लयहरु डोल्पा, जमु्ला, हुम्ला, काल�कोट, 
सल्यान र रुकुमपिश्चम   

सञ्चालन प्रकृया • जो�खम अवस्थामा रहेका बालबा�लकाहरु सम्बन्धीसूचना प्रािप्त तथा दतार्, 
• पी�डत तथा प्रभा�वत बालबा�लकाहरुको सूचनाको �वश्लेषण, 
• सरोकारवालाहरुसँग समन्वय, 
• सहयोगका �ेत्र प�हचान,  
• वैठकको �नणर्य, 
• सहयोग प्रदान,  

जो�खममा रहेका बालबा�लका भन्नाले अनुसू�च १ बमोिजम हुनेछ । 
सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक 
 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री बालबा�लका सम्बन्धी ऐन, २०७५, प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार 

खचर्  मापदण्ड �नद��शका २०७५ र कणार्ल� प्रदेश सरकारको आ.व.आ.व. २०७८/०७९बजेट तथा 
खचर् सम्बन्धी मापदण्ड । 

अनुगमन सूचक घटना दतार् रिजष्टर, बैठकको �नणर्य,भरपाई, प्र�तवेदन   
 

८. गै.स.स. तथा अ.गै.स.स. को �नयमन तथा अनुगमन (बालगहृ समेत) 

कृयाकलाप संकेतः २.७.२५.१८३       खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय कणार्ल� प्रदेशमा म�हला, बालबा�लका, ज्येष्ठ नाग�रक, अशक्त एवं अपाङ्गता द�लत लगायत 
सामािजक समाबेशीकरणका �ेत्रमा कायर्रत गै.स.स. स्थानीय स्तरमा कायर्रत अन्तरािष्ट्रय 
ग.ैस.स. तथा बालगहृहरुको कायर्मा  प्रभावकार�ता तथा समन्वय, सहजीकरण, व्यविस्थत र 
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पारदश� बनाउनुका लागि◌ यो कायर्क्रम संचालन ग�रने छ । 
उद्देश्य सामािजक �ेत्रमा कायर्रत संस्थाको सेवा प्रवाह प्रभावकार�, पारदश� बनाउने र एकरुपता कायम 

गन�। 
अपे��त प्र�तफल • सेवा प्रवाहमा एकद्धार प्रणा�ल लागु हुनेछ । 

• ग.ैस.स.हरुको कायर्मा समन्वय कायम गद� सेवा प्रवाह पारदश� र उ�रदायी हुनेछ । 
कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

सामािजक �वकास मन्त्रालय 

सञ्चालन प्रकृया समन्वय बैठक, 
अनुगमन टोल� गठन, 
अनुगमन ता�लका �नमार्ण, 
अनुगमन तथा उपलब्धी प्र�तवेदन । 

सञ्चालन गन�  
अर्व�ध र अनुमा�नत 
�म�त 

 दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक, स्वीकृत कायर्योजना बमोिजम 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  मापदण्ड �नद��शका २०७५ र 

कणार्ल� प्रदेश सरकारको आ.व. २०७८/०७९बजेट तथा खचर् सम्बन्धी मापदण्ड । 
अनुगमन सूचक अनुगमन प्र�तवेदन 

 

९. म�हला बालबा�लका अपाङ्गता ज्येष्ठनाग�रक सम्बन्धी सूचना  तथा सन्देशमलूक सामाग्री  तयार� तथा 
प्रकाशन(अन्य)  

कृयाकलाप संकेतः२.७.२५.१८४ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय म�हला, बालबा�लका, जेष्ठ नाग�रक, अपाङ्ता भएका व्यिक्तहरु तथा  ल��गक तथा 
यौ�नक अल्पसखं्यकहरुकाला�ग व्यवस्था गरेका कानुनी तथा नी�तगत व्यवस्था  तथा 
व्यवहार प�रवतर्नसम्बन्धी सन्देशमूलक सामाग्री संकलन र सूचना तथा तथ्याङ्कहरुलाई 
�वश्लेषण, प्रशोधन गर� सूचनामूलक सामाग्री प्रकाशन गनर् यो कायर्क्रम सञ्चालन 
गर�नेछ । 

उद्देश्य सन्दभर् सामाग्री तयारगर� सचेतना अ�भबदृ्�ध  गनुर्का साथ ैकायर् सम्पादनमा प्रभावकार�ता 
ल्याउने  

अपे��त प्र�तफल सूचना प्रवाहमा सहजता भई सचूनाको पहुचमा अ�भबदृ्धि◌ भएको हुनेछ । 
कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

सामािजक �वकास मन्त्रालय, सामािजक �वकास कायार्लयहरु डोल्पा, जमु्ला, हुम्ला, दैलेख, 
काल�कोट, र सल्यान  
 

सञ्चालन प्रकृया कायर्दल गठन, 
सुचनाको मस्यौदा तयार�. 
सूचना तथा तथ्यांक प्रकाशन तथा �वतरण । 

सञ्चालनगन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक 

बजेट बाँडफाँट PLMBIS अनुसार  
सन्दभर् सामाग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  मापदण्ड �नद��शका २०७५ 

र कणार्ल� प्रदेश सरकारको आ.व.२०७८/०७९बजेट तथा खचर् सम्बन्धी मापदण्ड । 
अनुगमन सूचक प्रका�शत सूचना तथा सन्देशमलुक सामाग्रीहरु 

 

१०. समन्वय बठैक (म�हला, बालबा�लका, अपाङ्गतातथाज्येष्ठ नाग�रक)(अन्य) 
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कृयाकलाप संकेतः२.७.२५.१८७              खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय म�हला, बालबा�लका, अपाङ्गता तथा ज्येष्ठ नाग�रक लगायत समाजमा पछाडी 
परेका/पार�एका ल��त वगर्मा गनुर्पन�   प्रभावकार� तथा फलदायी �क्रयाकलापलाई �व�वध

यस ला�ग बनाउनका सँग  सरोकार रा�सँेग  समन्वय  तथा सहकायर् गनर् यो कायर्क्रम 
प्रस्ताव ग�रएको छ । 

उद्देश्य कायर्सञ्चालनमा दोहोरोपन हटाई सेवा प्रवाहमा समन्वय कायम गद� प्रभावकार� बनाउने । 
अपे��त प्र�तफल सरोकारवाला �नकायसंग समन्वय भईकायर् संचालनमामा दोहोरोपना हटेको हुनेछ । 
कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

सामािजक �वकास मन्त्रालय, �श�ा �वकास �नद�शनालयर सामािजक �वकास कायार्लय 

सञ्चालन प्रकृया • स�म�त गठनको जानकार�  र पत्राचार आबश्यकता अनुसारको बैठक सञ्चालन । 
• कायर्क्रम भौ�तक उपिस्थ�त वा अनलाइन माफर् त ग�रने। 
• समन्वय स�म�तका सदस्यहरु अनुसू�च २ मा सलंग्न छ। 

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक  बमोिजम कायर्योजना कृतस्वी  
 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  मापदण्ड �नद��शका २०७५  
अनुगमन सूचक बैठकको �नणर्य। 

 

११. ब�क खाता छोर�को सुर�ा िजवनभर�को कायर्क्रमको स�म�ा तथा अ�भमुखीकरण(अन्य) 

कृयाकलाप संकेतः२.७.२५.१८९/२.६.४.६१ खचर् �शषर्कः  २२५२२/२२५१२ 
 

प�रचय आ व २०७६/०७७ बाट संचा�लत ब�कखाता छोर�को सुर�ा िजवनभर�को कायर्क्रमको 
अ�भलेखलाई प्रभावकार� र व्यबिस्थत बनाउन, साथ ैप्रग�त प्र�तवेदन मा सहजता ल्याउन, 
सरोकारवाला �नकायलाई अपनत्व ग्रहण तथा िजम्मेवार बनाउन, तथा �वश्वसनीय 
बनाउनका ला�ग यो कायर्क्रम सञ्चालन ग�रनेछ। 

उद्देश्य ब�कखाता छोर�को सुर�ा िजवन भ�रको कायर्क्रम अ�भलेख र प्र�तवेदन प्रणाल�लाई सहज 
सरल र �वश्वस�नय बनाउने । 
ब�कखाता छोर�को सुर�ा िजवन भ�रको कायर्क्रमको सफ्टवयरलाई पा�लकास्तरमा सुरुवात 
गद� प्रादे�शक प्राणाल�मा अ�भलेख व्यबस्थापन गन� । 
 

अपे��त प्र�तफल अ�भलेख प्रणाल� व्यविस्थत र कायर्क्रममा दे�खएका समस्या समाधान भएको हुनेछ । 
कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

सामािजक �वकास मन्त्रालय, �श�ा �वकास �नद�शनालय, सामािजक �वकास कायार्लयहरु 

सञ्चालन प्रकृया • कायर्योजना तथा कायर्ता�लका �नमार्ण सामािजक �वकास मन्त्रालयले �श�ा �वकास 
�नद�शनालय र िजल्ला िस्थत सामािजक �वकास कायार्लय काकमर्चार�हरुलाई 
सहिजकरण गन� । 

• सामािजक �वकास कायार्लय र �श�ा �वकास �नद�शनालयले िजल्ला िस्थत स्था�नय 
तहको अ�भलेखलाई िजल्ला तथा प्रदेश सम्म पुर् याउनका ला�ग स�म�ा तथा 
अ�भमुखीकरण कायर्क्रम गन� । 

• कोटेसन माफर् त काम गनर् स�कने । 
• कायर्क्रम भौ�तक उपिस्थ�त वा अनलाइन माफर् त गनर् स�कने । 
• साथै यस सम्बिन्ध सुचना तथा सन्देश रे�डयोबाट प्रशारण समेत गनर् स�कनेछ । 

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक स्वीकृत कायर्योजना बमोिजम 
 

बजेट बाँडफाँट PLMBIS अनुसार 
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सन्दभर् सामाग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  मापदण्ड �नद��शका २०७५  
अनुगमन सूचक कायर्क्रम उपिस्थ�त �ववरण, कायर्क्रम प्र�तबेदन । 

 

१२. द�लत तथा �समान्तकृत समुदायको मुलप्रवाह�करण कायर्क्रम(अन्य) 

�क्रयाकलाप संकेत २.७.२५.१९२ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय सन्तु�लत तथा समावेशी �वकासको �सद्दान्त अवलम्बन गर� समग्र समाज र राष्ट्रको 
�दगो �वकासलाई टेवा पुर् याउन द�लत तथा  �समान्तकृत समदुायलाई �सप �मता तथा 
द�ता अ�भबदृ्�धको माध्यमबाट मुलप्रवाह�करण गनर् यो कायर्क्रम प्रस्ताव ग�रएको छ । 

उद्देश्य • द�लत तथा �समान्तकृत समुदायको �मता �वकासमा सघाउ पुर् याउने। 
 

अपे��त प्र�तफल • द�लत तथा �समान्कृत समुदायको �व�भन्न सेवामा पहँुच भएको हुनेछ। 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय, सामािजक �वकास कायार्लयहरु डोल्पा, जमु्ला, हुम्ला, 
काल�कोट, सल्यान र रुकुम पिश्चम 

सञ्चालन प्रकृया • सहभागीछनौट 
• अ�भमुखीकरण/अन्तर�क्रया /गोष्ठ� /से�मनार/सुचना तथा  सचंार 

प्रकाशन/सचेतनामुलक अन्य कायर्क्रम तथा प्र�श�ण कायर्क्रम सचंालन �व�वध 
स्थान तथा घटनाको अवलोकन तथा अनुगमन तथा सहजीकरण 

• कायर्क्रम भौ�तक उपिस्थ�त वा अनलाइन माफर् त ग�रने। 
• स्थानीय तहसँगको सहकायर्मा गनर् स�कने।  

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

प�हलो दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक, स्वीकृत कायर्योजना बमोिजम 

बजेटबाँडफाँट PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  मापदण्ड �नद��शका 

२०७५ । 

अनुगमन सूचक बैठक �नणर्य, ता�लम अनगुमन, प्र�तवेदन , कायर्क्रम उपिस्थ�त 

 

१३. अल्पका�लन आश्रय स�हतको िजल्ला सेवा केन्द्र संचालन व्यवस्थापन (अन्य) 

कृयाकलाप संकेतः२.७.२५.१९४ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय घरेलु तथा लैङ्�गक �हसंाबाट पी�डत तथा प्रभा�वत व्यिक्तको संर�ण र प�रपूरणको 
व्यवस्था गर� सम्मानपूवर्क बाँच्न पाउने अ�धकारको र�ा गन� र �हसंा प्रभा�वत म�हला 
तथा बालबा�लकाहरुको संर�ण तथा न्यायमा पहँुचकाला�ग यो कायर्क्रम सञ्चालन गर�नेछ। 

उद्देश्य पी�डत तथा प्रभा�वतहरुलाई तत्काल उद्धार, व्यवस्थापन, स्वास्थ्य उपचार, शा�र�रक तथा 
मान�सक उपचार, मनो�वमर्श सेवा, कानूनी उपचारलगायतका अल्पका�लन सेवा प्रदान गर� 
सामािजक रुपमा पुनस्थार्पना र पा�रवा�रक पुन�मर्लन गराउने। 

अपे��त प्र�तफल �हसंा पी�डत तथा प्रभा�वत म�हला तथा बालबा�लकाको संर�ण भएको हुनेछ । 
कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

सामािजक �वकास मन्त्रालय, �श�ा �वकास �नद�शनालय र सामािजक �वकास कायार्लयहरु 
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सञ्चालन प्रकृया • १५ �दनको म्याद राखी प्रस्ताव माग गन�, 
• समन्वय बैठक र संस्थाको छनौट, 
• छनौट भएको संस्थासंग सम्झौता, 
• सेवा संचालन, 
• अनुगमन, 
• प्रग�त समी�ा (सामािजक �वकास मन्त्रालय द्धारा), 
• प्र�तवेदन, 
• प्रग�त स�म�ा भौ�तक उपिस्थ�त वा अनलाइन समेत हुन सक्ने । 

 

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक स्वीकृत कायर्योजना बमोिजम 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  मापदण्ड �नद��शका २०७५  
अनुगमन सूचक वैठक �नणर्य, प्रभा�वतको हािजर�, घटना व्यवस्थापन अ�भलेख, 

प्र�तवेदन अ�भलेख, लेखा प्रणाल�, कायर्क्रम उपिस्थ�त �ववरण 
 

१४. बाल �ववाह बालश्रम सामािजक �वकृ�त तथा छाउपडीप्रथा �बरुद्धको अ�भयान संचालन (अन्य) 

�क्रयाकलाप संकेतः- २.७.२५.१९६ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचयः परम्परागत हा�नकारक अभ्यास तथा सामािजक कु�र�तको रुपमा रहेको बाल �ववाह, बालश्रम, 
छाउपडी प्रथा र प्रचलनले म�हला, बालबा�लका तथा �कशोर�कशोर�हरु �व�भन्न अवसरबाट 
विञ्चत भएको अवस्था रहेको छ । कानुनले तोकेको उमेर भन्दा कम उमेरमा हुने �ववाहलाई 
अन्त्य गनर् बालश्रमको �नरुत्सा�हत गनर् र कुससं्कारका रुपमा रहेका छाउपडीलाई न्यूनीकरण 
गद� मयार्�दत म�हनावार� प्रवधर्न गन� उदेश्यले यो अ�भयानात्मक कायर्क्रम संचालन गर�नेछ । 
 

उद्देश्य समाजमा रहेका �बकृती, �बसंगतीतथा परम्परागत गलत हा�नकारक अभ्यास न्यु�नकरण गनुर् । 

अपे��त प्र�तफल • बाल �ववाहमा कमी भएको हुने। 
• बालबा�लकाहरुलाई श्रममा लगाउने कायर् न्यूनीकरण भएको हुने ।  
• छाउगोठ मुक्त र मयार्�दत म�हनावार� प्रवधर्न भएको हुने।  

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

 सामािजक �वकास मन्त्रालय, र सामािजक �वकास कायार्लयहरु 

सञ्चालन प्रकृया • �बषय �ेत्रको छनौट, 
• प्रभा�वत स्था�नय तह छनौट, 
• ल��त सहभा�ग छनौट  
• कायर्क्रम संचालन अ�भमुखीकरण/अन्तर�क्रया /गोष्ठ� /से�मनार/सुचना तथा  संचार 

प्रकाशन/सचेतनामुलक अन्य कायर्क्रम तथा प्र�श�ण कायर्क्रम सचंालन 
• कायर्क्रम भौ�तक उपिस्थ�त वा अनलाइन माफर् त ग�रने। 
• स्था�नय तह तथा गै स सको सहकायर्मा समेत कायर्क्रम संचालन गनर् स�कने। 

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

दोस्रो चौमा�सक, 
कायर्क्रमको प्रकृ�त अनुसार कायर्योजना बमोिजम संचालन ग�रने  । 

बजेट बाँडफाँट  PLMBIS अनुसार  
सन्दभर् सामाग्री सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३, �नयमावल�, २०६४प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  

प्रदेश सरकार खचर्  �नद��शका २०७५  
अनुगमन सूचक • बैठकको �नणर्य 

• कायर्क्रम संचालन गदार्को उपिस्थत रेकडर् 
• कायर्क्रम सम्पन्न प्र�तवेदन  
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१५. बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवधर्न कायर्क्रम (अन्य) 

�क्रयाकलाप संकेतः- २.७.२५.१९९ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय बालबा�लकाहरुका सवालहरुलाई स्थानीय तहको नी�त, संरचना, प्रणाल�, कायर्प्र�क्रया र 
व्यवहारमा संस्थागत गन� शासक�य पद्ध�त न ैबालमैत्री स्थानीय शासन हो । बालबा�लकाको 
सव�तम �हत कायम हुने गर�  स्थानीय तहमा बाल अ�धकार प्रवद्र्धन गर� समुदाय वडा  र 
स्थानीयतहलाई  बालमैत्री वनाउन स्थानीयतहमा कायर्रत कमर्चार� तथा सरोकारवाला 
�नकायहरुको �मता अ�भवदृ्�ध  कायर्मा आवश्यक सहयोग पुर् याउन यो कायर्क्रम सचंालन 
गर�नेछ।  

उद्देश्य बालबा�लकाहरुका सवालहरुलाई स्थानीय तहको नी�त, संरचना, प्रणाल�, कायर्प्र�क्रया र 
व्यवहारमा संस्थागत गन� कायर्लाइ सहयोग पुयार्उन ु। 

अपे��त प्र�तफल • बालमैत्री स्थनीय शासन अवधारणा र महत्व वारे जानकार� पाएका हुनेछन ्। 
• स्थानीयतहको योजना तजुर्मा प्र�क्रयामा बालबा�लकाहरुको सहभा�गता अ�भवदृ्�ध 

भएको हुनेछ । 
• बालबा�लकाहरुका सवालहरुको सम्वोधन गनर् स्थानीय तहको संयन्त्रहरु �क्रयाशील 

भएका हुनेछन ्।  
कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

 सामािजक �वकास कायार्लय,सामािजक �वकास कायार्लयहरु 

सञ्चालन प्रकृया • समन्वय वैठक तथा जानकार� । 
• सहभा�ग छनौट । 
• बालमत्री स्थानीय शासन सम्वन्धी अ�भमूखीकरण कायर्क्रम संचालन । 
• अ�भमु�खकरण कायर्ता�लका अनुसूची ३ मा सलंग्न छ । 

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

दोस्रो र चौमा�सकस्वीकृत कायर्योजना बमोिजम 

बजेटबाँडफाँट PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री नेपालको सं�वधान बालबा�लका सम्वन्धी ऐन २०७५, प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन 

२०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  �नद��शका, बालमैत्री स्थानीय शासन रािष्ट्रय रणनी�त र कायर्�व�ध 
२०६८, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ 

अनुगमन सूचक • अ�भमूखीकरण कायर्क्रमका सहभा�गहरुको उपिस्थत रेकडर् 
• कायर्क्रम सम्पन्न प्र�तवेदन  

 
 
१६. �दव�सय कायर्क्रमहरु संचालन(अन्य) 
कृयाकलाप संकेतः२.७.२५.२०३ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 

 
प�रचय समाजका�व�भन्न प�लाइ �वकासको मूलधारमा समावेश गनर् तथा समाजमा पछाडी परेका/ 

पार�एका वगर्का आवाज उठाउन तथा सामािजक हा�नकारक अभ्यासलाई न्यु�नकरण गनर् 
�व�भन्न �दवसहरुको आयोजना गर� कानुनी प्रावधानलाई समुदायमा सुस�ुचत गराई म�हला, 
बालबा�लका जेष्ठनागर�क अपांगता भएका व्यिक्�हरु तथा सामािजक समाबे�शकरणमा पन� वगर् 
प्र�त हुने �व�भन्न खालका �हसंाहरुको दरमा कमी ल्याउन कायर्क्रमको संचालन गर�नेछ। 

उद्देश्य �दवसका माध्यम बाट सचेतना अ�भबदृ्�ध गनुर् । 

अपे��त प्र�तफल • समुदायमा सचेतना अ�भबदृ्धी भएको हुनेछ । 
• �व�वध प्रकारका �हसंाप्र�त खवरदार� भएको हुनेछ । 
• सम्बिन्धत सरोकारवालाहरुमा िजम्मेबार� बोध भएको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

सामािजक �वकास मन्त्रालय, �श�ा �वकास �नद�शनालय, सामािजक �वकास कायार्लयहरु 

सञ्चालन प्रकृया • सम्विन्धत प�हरुसँग समन्वय बैठक, 
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• समन्वय वैठकको �नणर्य बमोिजम कायर्क्रम/�क्रयाकलाप छनौट, 
• सम्बिन्धत प�सँग समन्वय र साझेदार�मा कायर्क्रम संचालन । 

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

प�हलो र दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक मा आबश्यकता अनुसार स्वीकृत कायर्योजना बमोिजम 

बजेटबाँडफाँट PLMBIS अनुसार  

सन्दभर् सामाग्री �व�वध �नणर्य तथा सम्बिन्धत  कानुनी व्यवस्थाहरु,प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  
प्रदेश सरकार खचर्  �नद��शका २०७५। 

अनुगमन सूचक कायर्क्रम उपिस्थ�त �ववरण, प्र�तबेदन 
 
१७. संर�ण सम्बन्धी आपतका�लन सहयोग तथा मनो�वमशर् सेवा संचालन कायर्क्रम(अन्य) 

�क्रयाकलाप संकेतः- २.७.२५.३१४  खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय असहाय, अनाथ, �वपद् र �व�भन्न कारणले जो�खम अवस्थामा रहेका तथा �वशषे संर�णका 
आवश्यकता भएका बालबा�लकाहरुलाई संर�ण, पालनपोषण �श�ाद��ा, अल्पका�लन तथा 
द�घर्का�लन पा�रवा�रक सहयोग, न्यायमा पहँुच र मनो�वमशर् सेवा प्रदान गर� 
बालबा�लकाहरुलाई संर�ण र अ�धकारको सुर��त गनर् यो कायर्क्रम संचालन गर�नेछ।   

उद्देश्य संर�णको आवश्यकता भएका बालबा�लकालाई तत्काल आपतका�लन सहयोग प्रदान गनुर् । 
अपे��त प्र�तफल • जो�खममा रहेका बालबा�लकाहरुले मानवीय सहयोग(राहत रकम) तथा संर�कहरुले 

पा�रवा�रक सहयोग प्राप्त गरेका हुनेछन ्। 
• पी�डत तथा प्रभा�वत बालबा�लकाहरु र अ�भभावकहरुले मनो�वमशर् सेवा प्राप्त गरेका 

हुनेछन ्। 
कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

सामािजक �वकास मन्त्रालय 

सञ्चालन प्रकृया • जो�खम अवस्थामा रहेका बालबा�लकाहरु सम्बिन्धसूचना प्रािप्त तथा दतार्, 
• पी�डत तथा प्रभा�वत बालबा�लकाहरुको सूचनाको �वश्लेषण, 
• सरोकारवालाहरुसँग समन्वय, 
• सहयोगका �ेत्र प�हचान,  
• वैठकको �नणर्य,  
• सहयोग प्रदान,  
• आवश्यकता अनुसार मनो�वमशर् सेवा,  
• �सफा�रस र व्यवस्थापनमा सहयोग । 

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक आवश्यकतानुसारस्वीकृत कायर्योजना बमोिजम  

 

बजेटबाँडफाँट PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  �नद��शका २०७५ र 

बालबा�लका सम्वन्धी ऐन २०७५, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ 
अनुगमन सूचक पी�डत र प्रभा�वतहरुको दतार् अ�भलेख , वैठकको �नणर्य ,वा�षर्क प्र�तवेदन  

 
 
 

१८. स्थानीय तहमा कायर्रत म�हला बालबा�लका शाखाका कमर्चार�हरु माझअन्तर�क्रयात्मक ताजगी तथा �मता�वकास 
कायर्क्रम (उद्यमशीलता ,रोजगार� मुलक /सशिक्तकरण / सीप �वकास तथा �मता अ�भवदृ्�ध ता�लम) 

कृयाकलाप संकेतः  २.६.४.५७ खचर् �शषर्कः  २२५१२ 
 

प�रचय म�हला बालबा�लका अपाङ्गता ज्येष्ठ नाग�रक तथा यौ�नक अलपसंख्यक सम्बिन्ध �व�वध 
�वषयमा सरोकार राखी कायर् गन� स्थानीय म�हला बालबा�लका शाखा/ उपशाखा/ ईकाईहरुमा 
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कायर्रत कमर्चार�हरुलाई समग्र िजल्लाका स्थानीय तहका काम कायर्वाह� तथा साझा बुझाई एंव 
�मता �वकास र ताजगीका ला�ग  अन्त�कर् या कायर्क्रम गनर् आवश्यक भएको हुदाँ यो 
कायर्क्रम सञ्चालन गनर् ला�गएको हो । 

उद्देश्य सबै स्थानीय तहका म�हला बालबा�लका शाखाका कमर्चार�को साझा बुझाई गराउने 

कमर्चार�हरुको �मता �वकास तथा ताजगी प्रदान गन� 
अपे��त प्र�तफल कायर्सम्पादनमा चुस्तता आएको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

 �श�ा �वकास �नद�शनालय  जाजरकोट र मगु कायार्लय �वकास सामािजक तथा  
 

सञ्चालन प्रकृया • कायर्योजना �नमार्ण 

• स्थानीय तहमा पत्राचार  

• कायर्क्रम सञ्चालन Physical/Virtual  माध्यमबाट 

• कायर्�ेत्रका अनुभव आदानप्रदान (साझा समस्या, सुझाव आ�द), तनाव 
व्यवस्थापन, मनोसामािजक परामशर्, मो�टभेसनल क�ा, उद्घोषण कला �वकास, 
नेततृ्व/व्यिक्तत्व �वकास, सूचना प्र�व�धको प्रा�व�धक �ान, सेवाग्राह� लाई 
गुणस्तर�य सेवा प्रवाहका तौर त�रका लगाएतका अन्य �वषयबस्तुबाट क�ा संचालन 
गनर् स�कने 

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

दोस्रो चौमा�सक 

बजेट बाँडफाँट  PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  मापदण्ड �नद��शका २०७५ र 

कणार्ल� प्रदेश सरकारको आ.व.२०७८/०७९बजेट तथा खचर् सम्बन्धी मापदण्ड । 

अनुगमन सूचक कायर्योजना, कायर् सम्पन्न प्र�तवेदन 

  
 

१९. नेततृ्व तहमा रहेका तथा सावर्ज�नक पद धारण गरेका व्यिक्तहरुका ला�ग ल��गक समानता तथा म�हला 

सशिक्तकरणकाला�ग पुरुषजनको सहभा�गतात्मक सहकायर्  सचेतना कायर्क्रम (उद्यमशीलता ,रोजगार� मुलक / 

सशिक्तकरण / सीप �वकास तथा �मता अ�भवदृ्�ध ता�लम) 

कृयाकलाप संकेतः  २.६.४.५८ खचर् �शषर्कः  २२५१२ 
 

प�रचय �व�वध कारण बाट म�हला र पुरुष तथा यौ�नक अल्पसंख्यकमाझ �वषेश गर� म�हलाहरु �हसंा 
र अवसरमा पछा�ड परेको हुदाँ म�हला पुरुष सम�वकास तथा सहकायर्बाट मात्र �वकासले ग�त 
�लन सक्ने यथाथर्लाई मध्येनजर गर� �वशषेतः नेततृ्व तहमा रहेका र सावर्ज�नक पद धारण 
गरेका व्यिक्तत्वहरुमाझ म�हला सशिक्तकरण गद� ल��गकताको खाडल कम गर� समुन्नत 
समाज �नमार्ण गनर् आवश्यक भएको हुदाँ यो कायर्क्रम सञ्चालन गनर् ला�गएको हो । 

उद्देश्य ल��गकताले �सजर्ना गरेको असमान खाडल कम गराउने ।  

म�हला सशिक्तकरण गन� । 

म�हला पुरुष सम�वकास गन� । 

अपे��त प्र�तफल ल��गक �हसंा न्य�नकरण भएको हुनेछ । 

ल��गक भु�मका प�रवतर्न गनर् सचेतना बढेको हुनेछ । 
 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय+ 

�श�ा �वकास �नद�शनालयर सामािजक �वकास कायार्लय मुगु र जाजरकोट ३/३ लाख  

सञ्चालन प्रकृया • सहभागी छनौट। 

• पत्राचार । 

• अन्त�क्रर् या/अ�भमुखीकरण/सडकनाटक/रे�डयो/�ट�भ/अनलाईन/बतृ�चत्र �नमार्ण गर� 
कायर्क्रम प�न सञ्चालन गनर् स�कने । 

• �लङ्ग, लैङ्�गकता, लैङ्�गकतामा आधा�रत �हसंा, लैङ्�गक भ�ुमका, लैङ्�गक 
भु�मका प�रवतर्न, म�हला शसिक्तकरणका ला�ग पुरुषजनको भु�मका लगाएतका 
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अन्य �वषयबस्तबुाट क�ा संचालन गनर् स�कने 

• ल��गक समानता तथा समताका ला�ग उदाहरणीय जो�ड/प�रवार सदस्य प�हचान 
तथा सम्मान गनर् स�कने । 

• गै स स को सहकायर्मा समेत गनर् स�कने छ । 
 

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

दोस्रो चौमा�सक 
 

बजेट बाँडफाँट  PLMBIS अनुसार  
सन्दभर् सामाग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,   प्रदेश सरकार खचर्  मापदण्ड �नद��शका २०७५ र 

कणार्ल� प्रदेश सरकारको आ.व.आ.व. २०७८/०७९बजेट तथा खचर् सम्बन्धी मापदण्ड । 
अनुगमन सूचक प्र�तवेदन   

 
 

२०. ल��गक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण सम्बन्धी सरोकारवालामाझ अ�भमुखीकरण कायर्क्रम(उद्यमशीलता 

,रोजगार� मुलक/सशिक्तकरण/सीप�वकास तथा�मताअ�भवदृ्�ध ता�लम) 

कृयाकलाप संकेतः२.६.४.५९ खचर् �शषर्कः  २२५१२ 
 

प�रचय ल��गक समानता तथा सामािजक समावे�शकरणको माध्यमबाट समाजमा रहेका म�हला पुरुष 
बालबा�लका अपाङ्गता ज्येष्ठ नाग�रक ल��गक अल्पसंख्यक आ�दवासी जनजा�त �समान्तकृत 
समुदाय आ�दको �वशषे आवश्यकता बमोिजम राज्यले उ�चत सम्बोधन गर� सेवा प्रवाह  
गनुर्पन� �न�तगत व्यवस्थालाई सरोकारवालालाई महसुशीकरण गराउनका ला�ग यो 
अ�भमुखीकरण कायर्क्रम सञ्चालन गनर् ला�गएको हो । 

उद्देश्य राज्यले प्रदान गन� सेवा सु�वधा/लाभ तथा अवसरमा सामािजक समावेशीकरणको मुल्य 
मान्यतालाई व्यवहार�करुपमा स्था�पत गन�। 

अपे��त प्र�तफल लै.स.सा.स. पर��ण गन� प�रपाट�को व्यवस्था भएको हुनेछ । 

सावर्ज�नक सेवामा ल��गक संवेदनशील आवश्यकताको सम्वोधन भएको हुनेछ । जस्तै 
स्तनपान क� अपाङ्गतामैत्री शौचालय आ�द 
 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालयर सामािजक �वकास कायार्लय मुगु र जाजरकोट  

सञ्चालन प्रकृया • सहभागी छनौट, 

• पत्राचार, 

• Physical/ Virtual  माध्यमबाट अ�भमुखीकरण कायर्क्रम सञ्चालन वा  

• अवलोकन तथा अनुगमनका ला�ग सुचक तथा फाराम �नमार्ण, 

• सावर्ज�नक सेवा प्रदायक �नकाय/संघ संस्थामा/ �वद्यालय लै.स.सा.स. 
कायार्न्वयनको अवस्था अनुगमन, 

• �लङ्ग, लैङ्�गकता, लैङ्�गक सब्दावल�/लैङ्�गक भु�मका, लैङ्�गक भु�मका 
प�रवतर्न, लैङ्�गक सम्बेदन�शलता, लैङ्�गकतामा आधा�रत �हसंा, लैङ्�गक 
समानता तथा समता, सामािजक समावे�शकरण इत्या�द �वषयबस्तुबाट क�ा 
संचालन गनर् स�कने 

• प्र�तबेदन । 
सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

दोस्रो चौमा�सक 
 

बजेट बाँडफाँट  PLMBIS अनुसार  
सन्दभर् सामाग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  मापदण्ड �नद��शका २०७५ र 

कणार्ल� प्रदेश सरकारको आ.व.आ.व. २०७८/०७९बजेट तथा खचर् सम्बन्धी मापदण्ड । 
अनुगमन सूचक प्र�तवेदन   
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२१. म�हला उद्यम�शलता सम्बन्धी �व�भन्न खाले आयमूलक/रोजगारमूलक सीप�वकास ता�लम संचालन(उद्यमशीलता 

,रोजगार� मुलक / सशिक्तकरण / सीप�वकास तथा�मताअ�भवदृ्�ध ता�लम) 

कृयाकलाप संकेतः२.६.४.६० खचर् �शषर्कः  २२५१२ 
 

प�रचय म�हला सशिक्तकरणका ला�ग आ�थर्क रुपले आत्म�नभर्र बनाउन म�हलाहरुका ला�ग �व�भन्न 
उद्यम/सीप �सकाई तथा �मता �वकासको माध्यमबाट आयआजर्न गर� स्वाबलम्बी बनाउन 
यो कायर्क्रम सञ्चालन गनर् ला�गएको हो । 

उद्देश्य �वशषे गर� �हसंा प्रभा�वत, एकल, अपाङ्गता भएका, आ�थर्क रुपले कमजोर म�हलाहरुलाई 
रोजगारमूलक सीप �सकाई आ�थर्क सवल�करण गन� 

अपे��त प्र�तफल म�हला �हसंा कम भएको हुनेछ । 

म�हलाहरु रोजगार�मा संलग्न भएका हुनेछन ्। 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालयर सामािजक �वकास कायार्लय 

सञ्चालन प्रकृया  

• �व�भन्न म�हला समुहको मागका अधारमा समुह छनौट । 

• कायर्क्रम/सीप छनौट । 

• सहभागी छनौट । 

• कायर्क्रम सञ्चालन । 

• आवश्यक परेको खण्डमा सीप सञ्चालन गन� ता�लम केन्द्र/ससं्थासँगको सहकायर्मा 
�सधै सीप �सकाई । कायर्क्रम सञ्चालन गनर् समेत स�कनेछ । 

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

दोस्रो  चौमा�सक 
 

बजेबाँडफाँट  PLMBIS अनुसार  
सन्दभर् सामाग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  मापदण्ड �नद��शका २०७५ र 

कणार्ल� प्रदेश सरकारको आ.व.आ.व. २०७८/०७९बजेट तथा खचर् सम्बन्धी मापदण्ड । 
अनुगमन सूचक  बैठकको �नणर्य, भरपाई र  प्र�तवेदन   

 

२२.  कम्प्युटर सम्बन्धी खचर् तथा सफ्टवेयर �नमार्ण(�नय�मत सुधार खचर्) 

कृयाकलाप संकेतः२.५.६.१ खचर् �शषर्कः  २२४१२ 
 

प�रचय सामािजक �वकास मन्त्रालय सामािजक �वकास �ेत्रको एक महत्वपुणर् �ेत्रप्रदेश भर�काअपांगता 
भएका व्यिक्तहरुको अ�भले�खकरण तथा प्र�तवेदन प्रणाल�लाई व्यबिस्थत र �वश्वस�नय 
बनाउनका लागी   कायर्क्रम कायार्न्वन गर�नेछ । 

उद्देश्य अपांगता भएका व्यिक्तहरुको अ�भलेख र प्र�तवेदन प्रणाल�लाई सहज सरल र �वश्वस�नय 
बनाउने । 

अपे��त प्र�तफल सफ्टवेयर �नमार्णभएको हुनेछ । 
कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

सामािजक �वकास मन्त्रालय 

सञ्चालन प्रकृया • समन्वय बैठक, 
• सफ्टवेयर तयार�, 
• सफ्टवेयरको बारेमा अ�भमुखीकरण, 
• पर��ण र प्रयोग । 

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक 
 

बजेट बाँडफाँट PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  मापदण्ड �नद��शका २०७५  
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अनुगमन सूचक सफ्टवेयर र इ अ�भलेखीकरण  
 
 

२३. सीप �सकेका म�हलाहरुका ला�ग व्यवसाय स्थापना टेवा तथा व्यवसायस्तरोन्न�त सेवा प्रदान तथा अ�भमु�खकरण 

कायर्क्रम(उद्यमशीलता,रोजगार� मुलक /सशिक्तकरण / सीप �वकास तथा �मता अ�भवदृ्�ध ता�लम) 

कृयाकलाप संकेतः२.६.४.६२ खचर् �शषर्कः  २२५१२ 

 

प�रचय �व�भन्न खाले �सप �सकेका र व्यवसाय स्थापना गनर् लागेका तथा व्यवसाय ग�ररहेका 
म�हलाहरुलाई आवश्यक पन� व्यवसाय सञ्चालन टेवा माफर् त म�हलाहरुको व्यवसायलाई 
स्तरोन्नतीका ला�ग  सहयोग गन� हेतुले यो कायर्क्रम सञ्चालन गनर् ला�गएको हो । 

उद्देश्य व्यवसाय गनर् लागेका तथा गरेका म�हलाहरुलाई व्यवसाय सञ्चालनका ला�ग टेवा रकम उपलब्ध 
गराउने । 

म�हलाहरुको आ�थर्क सशिक्तकरण गन� । 

अपे��त प्र�तफल म�हलाहरुले व्यवसाय स्थापना गरेका हुनेछन ्। 

म�हलाहरुको व्यवसायको स्तरोन्नती भएको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय र सामािजक �वकास कायार्लय मुग ु

सञ्चालन प्रकृया • �नद�शक/कायार्लय प्रमुखको संयोजकत्वमा समन्वय स�म�तको बैठक, 

• �नवेदन �दनका ला�ग सचुना सम्पे्रषण,  

• प्राप्त �नवेदनको प्राथ�मक�करण, 

• बस्तुगत टेवा तथा पूँजी हस्तान्तरण, 

• प्र�तवेदन । 

�श�ा �वकास �नद�शनालयको ला�ग 

संयोजक:  �नद�शक �श.�व.�न.                                                                

सदस्य: प्रमुख सामािजक �वकास महाशाखा  सा.�व.म.                              

सदस्य: प्रशासन तथा योजना शाखा   �श.�व.�न.              

सदस्य: लेखा अ�धकृतस्तर  प्र.ले. �न. का. 
सदस्य: घरेलु तथा साना उद्योग स�म�तको प्रमुख  

सदस्य: स�चव सामािजक �वकास शाखा  

 आवश्यकता अनुसार ३ जना �व� आमन्त्रण गनर् स�कने छ ।                               
                            

िजल्लास्तरको ला�ग 

संयोजक: प्रमुख सामािजक �वकास कायार्लय                                     

सदस्य: प्रशासन तथा योजना शाखा/फाँटसा �व का 
सदस्य: अ�धकृतस्तर लेखा प्रदेशको लेखा कायार्लय  

सदस्य: घरेलु तथा साना उद्योग स�म�तको प्रमुख                                

सदस्य स�चव:  सामािजक �वकास शाखा    

 आवश्यकता अनुसार ३ जना �व� आमन्त्रण गनर् स�कने छ ।                               
सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

दोस्रो  चौमा�सक 
 

बजेट बाँडफाँट PLMBIS अनुसार  
सन्दभर् सामाग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  मापदण्ड �नद��शका २०७५ र 

कणार्ल� प्रदेश सरकारको आ.व.आ.व. २०७८/०७९बजेट तथा खचर् सम्बन्धी मापदण्ड । 
अनुगमन सूचक  बैठकको �नणर्य,भरपाई , अ�भलेख प्र�तवेदन   

 

२४. समुदायमा आधा�रत बाल संर�ण प्रणाल� अन्तगर्त स्थानीय तहकाआमाबुबा �व�हन (मतृ्य ुभएको, बेखवर, सम्पकर्  
�व�हन, अ�त अशक्त अपांगता भएको, मान�सक सन्तुलन गुमाएको लगायत बालबा�लका सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोिजम 
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जो�खममारहेका) बालबा�लकाहरुका ला�ग संर�कजी�वकोपाजर्न तथा बाल संर�णकायर्क्रम(राहत तथा पुनस्थार्पना 
/��तपू�त र् कायर्क्रम) 

 

कृयाकलाप संकेतः२.७.१२.७ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय कुनै प�न कारणले जो�खममा परेका बालबा�लकाले उ�चत संर�कत्वको अभावमा बैकिल्पक 
हेरचाह वा बालगहृमा स्थानान्तरण हुनुपन� वाध्यात्मक प�रिस्थ�तलाई �वस्था�पत गर� आफ्नो 
प�रवार र समुदायमा न ैरह� आफ्नो जीवन व्य�तत गनर् पाउने अ�धकारको सु�निश्चतता गनर् 
आ�थर्क अवस्था कमजोर रहेका संर�कले त्यस्ता बालबा�लकाको उ�चत पालनपोषण गनर् र 
बालबा�लकालाई मेरो प�न केह� छ भन्ने भावनाको �वकास गराई �हनताबोधबाट छुटकारा 
�दलाउन र राज्यको उपिस्थ�त जनाउन अ�भभावकसँग बस्नपुन� बालबा�लकाका ला�ग बाल 
संर�ण र अ�भभावक/संर�क िज�वकोपाजर्न कायर्क्रम सञ्चालन गनर् ला�गएको हो ।  

उद्देश्य बाल अ�धकारको जगेनार् गन� 
समुदायमा आधा�रत बाल संर�ण प्रणाल�को स्थापना गन� । 

अपे��त प्र�तफल बालबा�लकाका अ�धकार सु�निश्चत भएको हुनेछ । 

सामािजक सुर�ा तथा संर�णको मान्यता स्था�पत भएको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय+ 

�श�ा �वकास �नद�शनालय र सामािजक �वकास कायार्लय 

सञ्चालन प्रकृया • �नद�शक/कायार्लय प्रमुखको संयोजकत्वमा समन्वय स�म�तको बैठक, 

• जो�खममा रहेका बालबा�लकामध्ये आ�थर्क अवस्था कमजोर भएकाको �ववरण 
�सफा�रस गर� पे्रषण गर��दन स्थानीय तहलाई पत्राचार गन�, 

• बालबा�लका/संर�कलाई ३० हजार सम्मको रकमबाट १० हजारको बालबा�लकालाई 
आवश्यक पन� जस्तै श�ै�क तथा सरसफाई  सामग्री �वद्यालय पोशाक, पकेट मनी  
आ�द र बाँक� रकम बालबा�लकाका संर�कले बालबा�लकालाई पालनपोषण गनर् 
िज�वकोपाजर्न टेवाका ला�ग खचर् गन� गर� आकंलन गर� प्राथ�मक�करण 
गर�बालबा�लका/संर�क छनौट गन�, 

• बालबा�लका /सरं�क छनौट �नद�शक/कायार्लय प्रमुखको संयोजकत्वको स�म�तले नै 
गन�छ, 

• स�म�तको बैठक तथा सहयोग रकम हस्तान्तरण तथा सोको अनुगमन कायर्का 
ला�ग आवश्यक पन� बजेट व्यवस्थापन कायर्क्रमबाट प�न गनर् स�कनेछ, 

• स्थानीय तहको समन्वयमा रकम हस्तान्तरण, 

• अनुगमन । 

�श�ा �वकास �नद�शनालयको ला�ग 

संयोजक:  �नद�शक �श.�व.�न.                                 

सदस्य: प्रमुख सामािजक �वकास महाशाखा  सा.�व.म.  

सदस्य: अ�धकृतस्तर  िजल्ला प्रशासन कायार्लय 

सदस्य: प्रशासन तथा योजना शाखा �श.�व.�न.                                         

सदस्य स�चव: प्रमुख सामािजक �वकास शाखा                                    
 

सामािजक �वकास कायार्लयको ला�ग 

संयोजक: प्रमुख सामािजक �वकास कायार्लय  

सदस्य: प्र�त�न�ध िजल्ला प्रशासन कायार्लय 

सदस्य: प्रशासन तथा योजना शाखा/फाँट सा �व का 
सदस्य: कायार्लय रहेको स्थानीय तहको म�हला बालबा�लका शाखाको कमर्चार�  

सदस्य स�चव: सामािजक �वकास शाखा                                    

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

दोस्रो  चौमा�सक 
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बजेट बाँडफाँट PLMBIS अनुसार  

सन्दभर् सामाग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  मापदण्ड �नद��शका २०७५ र 
कणार्ल� प्रदेश सरकारको आ.व.आ.व. २०७८/०७९बजेट तथा खचर् सम्बन्धी मापदण्ड । 

अनुगमन सूचक  बैठकको �नणर्य, भरपाई, अ�भलेख प्र�तवेदन   
 
 

२५. सामािजक �वकृ�त (छाउपडी, छुवाछुत, बाल�ववाह, मानव वेच�वखन तथा ओसारपसार, साईवर अपराध, लागू औषद 

द्रवु्यर्सन आ�द) न्यू�नकरणका ला�ग �व�भन्नखाले सचेतना तथा सन्देशमुलककायर्क्रम(राहत तथा पुनस्थार्पना 

/��तपू�त र्कायर्क्रम) 

कृयाकलाप संकेतः२.७.१२.८ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 

 

प�रचय समाजमा �वद्यमान �व�भन्न सामािजक �वकृतीहरुले मानवीय जीवनलाई नकारात्मक प्रभाव 
पार� सामािजक सुर�ा अमन चैन र सद्भावमा खलल पुयार्उने गरेको हुदाँ यस्ता हानीकारक 
अभ्यासहरु तथा �वकृ�तहरुलाई व्यवहा�रक तथा कानुनी सचेतनाद्धारा न्यू�नकरण गनर् 
आवश्यक र महत्वपूणर् भएकोले यो कायर्क्रम गनर् ला�गएको हो । 

उद्देश्य सामािजक �वकृ�तजन्य कायर्हरु छाउपडी, छुवाछुत, बाल�ववाह, मानव वेच�वखन तथाओसारपसार, 

साईवर अपराध, लागू औषद द्रवु्यर्सन आ�द बारे सचेतना फैलाउने 
अपे��त प्र�तफल सामािजक सद्भावको �वकास भएको हुनेछ । 

सामािजक �वकृ�तहरु न्यू�नकरण भएको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालयर सामािजक �वकास कायार्लय मुगु र जाजरकोट 

सञ्चालन प्रकृया • �क्रयाकलाप छनौट 

• कायर्क्रम सञ्चालन स्थान छनौट 

• कायर्क्रम सञ्चालनअन्त�क्रर् या/अ�भमुखीकरण/सडक 
नाटक/रे�डयो/�ट�भ/अनलाईन/बतृ�चत्र �नमार्ण गर� कायर्क्रम प�न सञ्चालन गनर् 
स�कने 

• आवश्यक परेको खण्डमा सामािजक साझा सवालहरु सम्बिन्ध कायर् गन� 
संघ/संस्थासँगको सहकायर्मा कायर्क्रम सञ्चालन गनर् समेत स�कनेछ । 

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

प�हलो, दोस्रो र चौमा�सक 
 

बजेट बाँडफाँट PLMBIS अनुसार  
सन्दभर् सामाग्री  २०७५, प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  मापदण्ड �नद��शका 

२०७५  
अनुगमन सूचक कायर्क्रम हाजीर� बैठकको �नणर्य,भरपाई , प्र�तवेदन   

 
 

२६. अपाङ्गता सहायता सामग्री ख�रद तथा �वतरण(राहत तथा पुनस्थार्पना /��तपू�त र् कायर्क्रम) 

कृयाकलाप संकेतः२.७.१२.९ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 

 

प�रचय सहायक सामग्रीको अभावमा आफ्नो दै�नक जीवनयापन गनर् क�ठनाई भएका व्यिक्तहरुलाई 
उनीहरुको िजवनयापनमा सहजता प्रदान गन� सहायक सामाग्री ख�रद गर�  �वपन्न अपांगता 
भएका ब्यिक्तलाई सहयोग गनर् यो कायर्क्रम सञ्चालन गनर् ला�गएको हो  ।  

उद्देश्य • अपाङ्गता भएका व्यिक्तहरुलाई सामाग्री उपलब्ध गराई उनीहरुको जीवनयापनलाई सहज 
बनाउने । 

अपे��त प्र�तफल • अपांगता सहायक सामाग्रीको प्रयोगले अपांगता भएका ब्यिक्तको िजबनयापनमा सहजता 
भएको हुनेछ 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय, सामािजक �वकास कायार्लय जाजरकोट, का�लकोट र मुग ु
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सञ्चालन प्रकृया • सहायता सामाग्री माग संकलन गन�, 
• संक�लत मागका आधारमा खर�द गनर् स�कने सामाग्री प�हचान साथै सहायता 

सामाग्री प्राप्त गन� व्यिक्तको प�हचान गन�, 
• सामाग्री खर�द तथा �वतरण,  

• अपाङ्गता सम्बिन्ध कायर् गन�  संस्थासँगको  सहकायर्मा  सामग्री खर�द तथा 
�वतरण गनर् समेत स�कनेछ । 

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमा�सकस्वीकृत कायर्योजना बमोिजम 

बजेट बाँडफाँट  PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री अपांगता सम्बन्धी ऐन, सावर्ज�नक खर�द �नयमाव�ल२०६४, प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध 

ऐन २०७५,प्रदेश सरकार खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५ 

अनुगमन सूचक बैठकको �नणर्य, दा�खला प्र�तवेदन, �वतरण भपार्ई । 

 

२७. अपाङ्गता भएका व्यिक्तहरुका ला�ग सीप/�मता �वकास कायर्क्रम तथाव्यवसाय स्थापना टेवा तथा 

व्यवसायप्रबद्र्धन कायर्क्रम(राहत तथा पुनस्थार्पना /��तपू�त र् कायर्क्रम) 

कृयाकलाप संकेतः२.७.१२.१० खचर् �शषर्कः  २२५२२ 

 

प�रचय �व�वध कारणले अपाङ्गता हुन पुगेका व्यिक्तहरुलाई सीप/�मता �वकास कायर्क्रम सञ्चालन 
गर� रोजगार�मा आवद्ध हुन स�म बनाई स्वाबलम्बी आत्म�नभर्र बनाउन र अपाङ्गता भएका 
व्यिक्तहरुले सञ्चालन गनर् लागेको/गरेको व्यवसायलाई स्तरोन्ती/प्रवद्र्धन गनर् आ�थर्क टेवा 
प्रदान गनर् यो कायर्क्रम सञ्चालन गनर् ला�गएको हो । 

उद्देश्य • अपाङ्गता भएका व्यिक्तहरुलाई सीप/�मता �वकासका कायर्क्रम माफर् त सशक्त गराउने 
। 

• अपाङ्गता भएका व्यिक्तहरुले सञ्चालन गनर् लागेको/गरेको व्यवसायलाई आ�थर्क टेवा 
प्रदान गर� सशिक्तकरण गन� । 

अपे��त प्र�तफल अपांगता भएका ब्यिक्तहरुको आत्म�नभर्रता बढेको हुनेछ  

आ�थर्क सबल�करण भएको हुनेछ  

अपाङ्गता भएका व्यिक्तहरुले व्यवसाय स्थापना गरेका हुनेछन ्  र व्यवसाय स्तरोन्नती 
भएको हुनेछ  

अपाङ्गहरुमा�थ हुने �हसंा कम भएको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय सामािजक �वकास कायार्लय जाजरकोट का�लकोट मुगु 
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सञ्चालन प्रकृया • अपाङ्गता सम्बिन्ध कायर् गन� संघ/संस्थाहरुसँग समन्वय गन� । 

• कायर्क्रम सञ्चालनका ला�ग सीपको छनौट गन� । 

• कायर्क्रम सञ्चालनका ला�ग सहभागी छनौट गन� । 

• कायर्क्रम सञ्चालन गन� वा 
• आ�थर्क टेवा प्रदानका ला�ग आवेदन माग गन� । 

• मागको �वश्लेषण गन� र प्राथ�म�ककरण गन� । 

• व्यवसायको प्रकृ�त हेर� २० दे�ख ५० हजार सम्म टेवा रकम प्रदान गन� । 

�श�ा �वकास �नद�शनालयको ला�ग 

संयोजक: �नद�शक �श.व.�न.                                                                   

सदस्य: प्रमुख सामािजक �वकास महाशाखा सा.�व.म.  

सदस्य: िजल्ला/प्रदेश अपाङ्ग महासंघ  प्रमुख/प्र�तनी�ध                                                        

सदस्य: प्रशासन तथा योजना शाखा �श.�व.�न.                                         

सदस्य: लेखा प्रमुख  �श.�व.�न.                                                          

सदस्य स�चव:   सामािजक �वकास शाखा 
आवश्यकता अनुसार ३ जना �व� आमन्त्रण गनर् स�कने छ ।                                                          

 

सामािजक �वकास कायार्लयको ला�ग 

संयोजक: प्रमुख सामािजक �वकास कायार्लय                                 

सदस्य: िजल्ला अपाङ्ग महासंघ  प्रमुख/प्र�तनी�ध                            

सदस्य: प्रशासन तथा योजना शाखा सा.�व.का. 
सदस्य: लेखा प्रमुख सा.�व.का.                                                     

सदस्य स�चव:  सामािजक �वकास शाखा   

आवश्यकता अनुसार ३ जना �व� आमन्त्रण गनर् स�कने छ ।                                          

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमा�सकस्वीकृत कायर्योजना बमोिजम 

बजेट बाँडफाँट PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री अपांगता सम्बन्धी ऐन, सावर्ज�नक खर�द �नयमावल� २०६४, प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध 

ऐन २०७५, प्रदेश सरकार खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५ 

अनुगमन सूचक बैठकको �नणर्य, कायर्क्रम हािजर� प्र�तवेदन, �वतरण भरपाई । 
 

२८. बेसहारा, टुहुरा, शा�रर�क मान�सक अपांगहरूको आश्रयब्यवस्थापनकोला�ग मानवसेवा आश्रमलाइ सहयोग (राहत तथा 
पुनस्थार्पना  /��तपू�त र् कायर्क्रम) 

कृयाकलाप संकेतः२.७.१२.११ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 

 

प�रचय �व�वध कारणले सहयोगापे�ी बेसहारा बनेका तथा टुहुरा र मान�सक तथा शार��रक अपाङ्गता 
भएका व्यिक्तहरुको पालन पोषण हेरचाह उपचार मनोपरामशर् आ�द कायर्को व्यवस्थापन 
गनर्को ला�ग सेवारत संस्था मानव सेवा आश्रमलाई सहयोग प्रदान गन� हेतुले यो कायर्क्रमको 
प्रस्ताव ग�रएको हो । 

उद्देश्य • �व�वध कारणले बेसहारा बनेका तथा टुहुरा र मान�सक तथा शार��रक अपाङ्गता भएका 
व्यिक्तहरुको पालन पोषण हेरचाह उपचार मनोपरामशर् आ�द कायर्को व्यवस्थापन गन� 

अपे��त प्र�तफल �व�वध कारणले बेसहारा बनेका तथा टुहुरा र मान�सक तथा शार��रक अपाङ्गता भएका 
व्यिक्तहरुको पालन पोषण हेरचाह उपचार मनोपरामशर् आ�द कायर्को व्यवस्थापन भएको हुनेछ 
। 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय  
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सञ्चालन प्रकृया • प्रस्ताव माग गन� । 

• दईुप�ीय सम्झौता गर� रकम उपलब्ध गराउने । 

• अनुगमन ।  

• प्र�तवेदन । 

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमा�सकस्वीकृत कायर्योजना बमोिजम 

बजेट बाँडफाँटः-  PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री  सावर्ज�नक खर�द �नयमाव�ल२०६४, प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५, प्रदेश सरकार 

खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५ 

अनुगमन सूचक सम्झौता पत्र, भकु्तानी �ववरण भौचर 
 

२९. मानव सेवा आश्रम, सुख�तकोला�ग सञ्चालन सहयोग (राहत तथापुनस्थार्पना /��तपू�त र् कायर्क्रम) 

कृयाकलाप संकेतः२.७.१२.१६ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 

  

प�रचय सहयोगापे�ी सडक मानवमुक्त राष्ट्र �नमार्णको ला�ग सेवारत कणार्ल� प्रदेश सुख�तमा 
सञ्चा�लत मानव सेवा आश्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको ला�ग आ�थर्क सहयोग प्रदान 
गर� संर�क �व�हन मानवहरुको द�गो व्यवस्थापन गनर् यो कायर्क्रम सञ्चालन गनर् ला�गएको 
हो । 

उद्देश्य �व�वध कारणले सडक पेट� तथा सावर्ज�नक स्थलमा रात �वताउन बाध्य सहयोगापे�ी सडक 
मानवहरुलाई पालन पोषण हेरचाह उपचार मनोपरामशर् पार�वा�रक पुन�मर्लन आ�द कायर्को 
व्यवस्थापन गन� 

अपे��त प्र�तफल �व�वध कारणले सडक पेट� तथा सावर्ज�नक स्थलमा रात �वताउन बाध्य सहयोगापे�ी सडक 
मानवहरुलाई पालन पोषण हेरचाह उपचार मनोपरामशर् पार�वा�रक पुन�मर्लन आ�द कायर्को 
व्यवस्थापन भएको हुनेछ । 

सडक मानवमुक्त समुदायको �नमार्ण भएको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय  

सञ्चालन प्रकृया • मानव सेवा आश्रमसँग प्रस्ताव माग गन� । 

• सो बमोिजम दईुप�ीय सम्झौता गर� रकम उपलब्ध गराउने । 

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमा�सकस्वीकृत कायर्योजना बमोिजम 

बजेट बाँडफाँटः-  PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री सावर्ज�नक खर�द �नयमावल� २०६४, प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५, प्रदेश सरकार 

खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५ 

अनुगमन सूचक सम्झौता पत्र, भकु्तानी �ववरण भौचर 

 

३०. िजल्लास्तर�य युवाप्र�तभा प�हचान (Youth Talent Hunt)  तथा प्रोत्साहन कायर्क्रम (खेलकुद तथा अ�त�रक्त 

�क्रयाकलाप) 

कृयाकलाप संकेतः २.७.१४.२० खचर् �शषर्कः २२५२२ 

प�रचय युवाहरुमा रहेको अन्तर�न�हत प्र�तभा प�हचान गर� त्यस्ता प्र�तभावान युवाहरुलाई पे्ररणा 
प्रदान गनर् यो कायर्क्रम सञ्चालन गनर् ला�गएको हो । 

उद्देश्य युवाहरुको प्र�तभा प�हचान गर� प्रोत्सा�हत गन� ।  

अपे��त प्र�तफल प्र�तभावान युवाहरुको प�हचान भै प्रोत्सा�हत भएका हुनेछन ्।  

कायार्न्वयन गन� �श�ा �वकास �नद�शनालय  
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कायार्लय/�नकाय 
सञ्चालन प्रकृया • कायर्क्रम संचालनका ला�ग कायार्लय प्रमुखको सयंोजकत्वमा �नम्नानुसारको स�म�त गठन 

गन� 
�नद�शक/प्रमुख, �श�ा �वकास �नद�शनालय/सा.�व.का-   संयोजक 
योजना शाखा प्रमुख/कायर्क्रम हेन� कमर्चार� -    सदस्य 
स�म�तले मनोनयन गरेको �वषय �व�मध्येबाट ३ जना-  सदस्य 
सामािजक �वकास शाखा हेन� कमर्चार�  -      सदस्य स�चव 
आवश्यकता अनुसार ३ जना आमिन्त्रत सदस्य थप गनर् स�कनेछ  

• स�म�तले प्रस्ताव गरेको कला सा�हत्य खोज अन्तगर्त नतृ्य, गायन, वाद्यवादन, 
�चत्रकला, मू�त र्कला आ�द जस्ता प्र�तभाका �वषयमा प्र�तस्पधार् गराउने,  

• प्र�तभा प�हचानका ला�ग आवेदन सुचना प्रकाशन,  
• Physical/Virtual माध्यमबाट कायर्क्रम सञ्चालन गनर् स�कने 
• स�म�तले मापदण्ड र सूचकको �नमार्ण गर� कायर्क्रम सञ्चालन गर�ने । 

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमा�सकस्वीकृत कायर्योजना बमोिजम 

बजेट बाँडफाँटः-  PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री सावर्ज�नक खर�द �नयमाव�ल२०६४, प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५, प्रदेश सरकार 

खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५ 

अनुगमन सूचक पत्र, सहभागी नामावल� दतार् �ववरण, कायर् सम्पन्न प्र�तवेदन बैठक �नणर्य आ�द 
 
 

३१ प्रदेशस्तर�य युवा प्र�तभा प�हचान (Youth Talent Hunt) तथा प्रोत्साहन कायर्क्रम (खेलकुद तथा अ�त�रक्त 
�क्रयाकलाप) 

कृयाकलाप संकेतः२.७.१४.२१ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 

 

प�रचय कणार्ल� प्रदेश भ�रका �वशषे ग�र युवाहरुमा रहेको अन्तर�न�हत प्र�तभा प�हचान गर� त्यस्ता 
प्र�तभावान युवाहरुलाई पे्ररणा प्रदान गनर् यो कायर्क्रम सञ्चालन गनर् ला�गएको हो । 

उद्देश्य युवाहरुको प्र�तभा प�हचान गर� प्रोत्सा�हत गन� ।  

अपे��त प्र�तफल प्र�तभावान युवाहरुको प�हचान भै प्रोत्सा�हत भएका हुनेछन ्।  

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय  

सञ्चालन प्रकृया • कायर्क्रम संचालनका ला�ग कायार्लय प्रमुखको सयंोजकत्वमा �नम्नानुसारको स�म�त गठन 
गन� 
�नद�शक, �श�ा �वकास �नद�शनालय-   सयंोजक 
योजना शाखा प्रमुख -    सदस्य 
स�म�तले मनोनयन गरेको �वषय �व�मध्येबाट ३ जना-  सदस्य 
सामािजक �वकास शाखा हेन� कमर्चार�  -      सदस्य स�चव 
आवश्यकता अनुसार ३ जना आमिन्त्रत सदस्य थप गनर् स�कनेछ  

• स�म�तले प्रस्ताव गरेको कला सा�हत्य खोज अन्तगर्त नतृ्य, गायन, वाद्यवादन, 
�चत्रकला, मू�त र्कला आ�द जस्ता प्र�तभाका �वषयमा प्र�तस्पधार् गराउने,  

• प्र�तभा प�हचानका ला�ग आवेदन सुचना प्रकाशन,  
• Physical/Virtual माध्यमबाट कायर्क्रम सञ्चालन गनर् स�कने 
• स�म�तले मापदण्ड र सूचकको �नमार्ण गर� कायर्क्रम सञ्चालन गर�ने । 

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमा�सकस्वीकृत कायर्योजना बमोिजम 

बजेट बाँडफाँटः-  PLMBIS बमोिजम 
सन्दभर् सामाग्री  सावर्ज�नक खर�द �नयमाव�ल२०६४, प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५, प्रदेश सरकार 
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खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५ 

अनुगमन सूचक पत्र, सहभागी नामावल� दतार् �ववरण, कायर् सम्पन्न प्र�तवेदन बैठक �नणर्य आ�द 
 

 

३२. वदृ्धाश्रमलाई सञ्चालन सहयोग(संस्था / स�म�तलाई अनदुान) 

कृयाकलाप संकेतः  २.७.२३.९ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय संर�ण �व�हन, वेसहारा, प�रत्यक्त अवस्थामा रहेका जेष्ठनागर�कको उद्धार गर� पालनपोषण, 

संर�ण तथा आबासीय सेवा प्रदानका साथ ै  पा�रवा�रक पुन�मर्लन समेत गनर् यो कायर्क्रम 
सञ्चालन गनर् ला�गएको हो । 

उद्देश्य संर�क �व�हन ज्येष्ठनाग�रकलाई संर�ण प्रदान गर� िजवनयापनलाई सहज बनाउने। 

अपे��त प्र�तफल संर�क�व�हन ज्येष्ठनाग�रकहरुले संर�ण प्राप्त गरेका हुनेछन। 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय 

सञ्चालन प्रकृया • समन्वय बैठक, 

• बदृ्धाश्रम सञ्चालन गन� संस्थाहरुलाई सु�चकृत हुन आउने सूचना सम्पे्रषण गन�, 
• एक भन्दा बढ� संस्था सम्पकर् मा आएमा सेवा सञ्चालनका ला�ग प्रस्ताव आव्हान गन� 

अन्यथा सेवा सञ्चालन ग�ररहेको संस्थालाई न ैसेवा �नरन्तरताका ला�ग सम्झौता गर� 
रकम उपलब्ध गराउने, 

• संस्थाको छनौट, 

• छनौट भएको संस्थासंग सम्झौता, 
• सेवा संचालन, 

• अनुगमन । 

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

प�हलो, दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक स्वीकृत कायर्योजना बमोिजम 
 

बजेट बाँडफाटः- PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५ । 

अनुगमन सूचक बैठक �नणर्य, दतार् अ�भलेख, प्र�तवेदन अ�भलेख, लेखा प्रणाल�  

 

३३. ज्येष्ठ नाग�रकका ला�ग िजल्ला �दवा सेवाकेन्द्र संचालन तथाव्यवस्थापन(अन्य)/ज्येष्ठ नाग�रक �मलन केन्द्र 
�क्रयाकलाप संकेतः-२.७.२५.३४०/२.७.२५१९७ खचर् �शषर्कः २२५२२  

 

प�रचय ज्येष्ठ नागर�कहरुको �ान, �सप, अनुभव आदान प्रदान, मनोरञ्जन तथा एक्लोपन हटाउने गर�  
समय व्य�तत गनर् संचालनमा आएका �दवा सेवाकेन्द्रहरुलाई �नय�मत रुपमा संचालन तथा 
व्यवस्थापन गनर् यो कायर्क्रम प्रस्ताव ग�रएको छ। 

उद्देश्य  जेष्ठनागर�कहरुको �ान, सीप र अनुभव आदान प्रदान तथा मनोरञ्जनप्रदान गनुर् । 
अपे��त प्र�तफल • जेष्ठनागर�कको �ान सीप अनुभव एक आपसमा साटासाट भएको हुनेछ । 

• जेष्ठनाग�रकमा एक्लोपन तथा तनाव व्यवस्थापन भै आत्म�वश्वास बढेको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन�  सामािजक �वकास मन्त्रालय, �श�ा �वकास �नद�शनालय र  सामािजक �वकास कायार्लयहरु 

सञ्चालन प्रकृया • जेष्ठनाग�रक �दवा सेवा कायर्क्रम तथा ज्येष्ठ नागर�क �मलन केन्द्र संचालन गनर् 
चाहने वा सचंालन ग�ररहेका जेष्ठ नागर�कको �ेत्रमा �क्रया�शल संघ संस्थाहरुको 
प�हचान, 

• अिख्तयार� प्राप्त �नकायद्धारा स्थलगत अनगुमन,  

• प्रस्ताव माग सकंलन, 

• संस्था छनौट,  

• छनौट भएका संस्थासँग सम्झौता र  कायर्क्रम संचालन । 
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�दवा सेवा केन्द्रले गन� कायर्हरुः 
• ज्येष्ठ नाग�रकहरुको �ानसीप अनुभव आदानप्रदान गन�, 
• मनोरञ्जनात्मक कायर्क्रम संचालन गन�, 
• �मलन केन्द्र व्यबस्थापन, 

• खाजा व्यवस्थापन । 

�दवा सेवा केन्द्र संचालनका ला�ग आवश्यक आधारहरुः 
• �दवासेवाकेन्द्र संचालनका ला�ग किम्तमा दै�नक २५ जना सम्म ज्येष्ठ नाग�रक 

उपिस्थ�त भएको हुनुपन�, 
• किम्तमा दै�नक ४ घन्टा �दवासेवा केन्द्रमा बस्ने व्यवस्था �मलाउनु पन�,  

• बस्ने ठाउँ ज्येष्ठ नाग�रकमैत्री हुनुपन�,  

• संचालनमा रहेका �दवासेवा केन्द्रहरुले प�न स्थानीय तहसँग समन्वय गरेको हुनुपन� । 

�दवा सेवा केन्द्रहरुले पेश गनुर्पन� कागजातहरु:  

• बा�षर्क कायर्योजना,  

• संस्था दतार् न�वकरण, 

• गत आ.व.को लेखा प�र�ण प्र�तवेदन, 

• स्थानीय तहको �सफा�रस,  

• गत आ.व.को प्रग�त प्र�तवेदन । 
सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

 प�हलो र दोस्रो चौमा�सक �भत्र 

बजेट बाँडफाँट  PLMBIS बमोिजम 
 

सन्दभर् सामाग्री �व�वध �नणर्य तथा सम्बिन्धत  कानुनी व्यवस्थाहरु,प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  

प्रदेश सरकार खचर्  �नद��शका २०७५ र कणार्ल� प्रदेश सरकारको आ.व.२०७८/०७९बजेट तथा खचर् 
सम्बन्धी मापदण्ड । 

अनुगमन सूचक कायर्क्रम उपिस्थ�त �ववरण, कायर्क्रम प्र�तबेदन 
 
 

३४. ज्येष्ठ नाग�रक/संस्थाका जनशिक्तका ला�ग �सकाइमलूक/ताजगी भ्रमण तथा स�क्रय ज्येष्ठ नाग�रकका ला�ग 
सीप �वकास कायर्क्रम(अन्य) 

�क्रयाकलाप संकेतः-२.७.२५.३४६ खचर् �शषर्कः २२५२२  
 

प�रचय ज्येष्ठ नागर�कहरुको �ान �सप अनुभव आदान प्रदान,मनोरञ्जन तथा एक्लोपन हटाउने गर� 
समय व्य�तत गनर् संचालनमा आएका �दवा सेवा केन्द्रहरुलाई �नय�मत रुपमा संचालन तथा 
व्यवस्थापन गनर् संस्था तथा केन्द्रकमा कायर्रत जनशिक्तलाई �सकाईमूलक तथा ताजगी 
प्रािप्तका ला�ग र �व�भन्न �दवा सेवा केन्द्रमा आवद्ध  सक्र�य ज्येष्ठ नाग�रकहरुलाई सीप 
�वकास कायर्क्रम गनर् यो कायर्क्रम सञ्चालन गनर् ला�गएको हो । 

उद्देश्य �दवा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा न�वनता तथा प्रभावकार�ता ल्याउनु ।  

सक्र�य ज्येष्ठ नाग�रकहरुलाई सीप �सकाई आ�थर्क सबल�करण गनुर् । 
अपे��त प्र�तफल • �दवा सेवा केन्द्रको सेवा प्रवाह थप प्रभावकार� भएको हुनेछ । 

• �दवा सेवा केन्द्रका जनशिक्तलाई अन्य केन्द्रको असल अभ्यास �सकाई भएको हुनेछ । 

• �सप �सकेका ज्येष्ठ नाग�रकहरु आत्म�नभर्र भएका हुनेछन ्। 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

 �श�ा �वकास �नद�शनालय र  सामािजक �वकास कायार्लय मगुु का�लकोट रुकुम पिश्चम 

 

सञ्चालन प्रकृया • ज्येष्ठ नाग�रक संघसँग समन्वय बैठक सञ्चालन, 

भ्रमण कायर्क्रमका ला�ग 

• �दवा सेवा केन्द्रहरुलाई पत्राचार, 

• भ्रमण स्थान छनौट, 

• सहभागी दतार् गन�, 
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• भ्रमणका ला�ग पार�वा�रक स्वीकृती पत्र संलग्न गराउन लगाउने,  

• भ्रमण गराउने र प्र�तवेदन पेश गन� । 

सीप �वकास कायर्क्रमका ला�ग 

• सीप छनौट गन�, 
• सहभागी छनौट गन�, 
• �सप �वकास ता�लम सञ्चालन गन�, 
• बजेटको पर��ध�भत्र रह� भ्रमण तथा सीप �वकास दवुै कायर्क्रम सञ्चालन गनर् स�कनेछ 

। अथवा दवुै मध्य कुनै एक मात्र कायर्क्रम प�न सञ्चालन गनर् स�कनेछ । कायर्क्रम 
सञ्चालनका ला�ग ज्येष्ठ नाग�रक सम्बिन्ध कायर् गन� संघ/संस्थासँग सहकायर्मा 
समेत गनर्  स�कनेछ ।  

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

 प�हलो र दोस्रो चौमा�सक �भत्र 

 बजेट बाँडफाँटः- PLMBIS बमोिजम 
सन्दभर् सामाग्री �व�वध �नणर्य तथा सम्बिन्धत  कानुनी व्यवस्थाहरु,प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  

प्रदेश सरकार खचर्  �नद��शका २०७५ र कणार्ल� प्रदेश सरकारको आ.व.२०७८/०७९बजेट तथा खचर् 
सम्बन्धी मापदण्ड । 

अनुगमन सूचक सम्झौता पत्र भकु्तानी भौचर कायर्क्रम उपिस्थ�त �ववरण, कायर्क्रम प्र�तबेदन 
 

३५. बाल अ�धकार तथा शार��रक एवं मान�सक दण्ड सजाय �वरुद्धको अवधारणा कायार्न्वयनको अवस्था अध्ययन 

अनुगमन कायर्क्रम(अन्य) 

कृयाकलाप संकेतः२.७.२५.३४८             खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय बाल अ�धकारको संवैधा�नक व्यवस्थालाई �वद्यालयमा तथा समुदायमा के क�त कायार्न्वयन 
भएको छ अथवा यस सम्बिन्ध बुझाईको अवस्थाको अध्ययन गनर् र सो सम्बिन्ध व्यवस्था 
कायार्न्वयनका ला�ग जागरुक गराउन यो कायर्क्रम सञ्चालन गनर् ला�गएको हो । 

उद्देश्य बाल अ�धकारको व्यवस्था स्था�पत गन�, 
शार��रक तथा मान�सक दण्ड सजाय �वरुद्ध अ�भमुखीकरण गन�, 
�वद्यालय तथा समुदायमा अनगुमन गन� । 

अपे��त प्र�तफल �वद्यालय तथा समुदायमा बालबा�लकालाई शार��रक तथा मान�सक दण्ड सजाय �दने 
प�रपाट�को अन्त्य भएको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय+ 

�श�ा �वकास �नद�शनालय र सामािजक �वकास कायार्लय 

सञ्चालन प्रकृया • समन्वय बैठक, 

• अनुगमन सूचक तथा फाराम तयार�, 
• �वद्यालय /समदुाय छनौट, 

• अनुगमन तथा अध्ययन गर� प्र�तवेदन पेश गन� र दण्ड सजायको मात्रा बढ� भएको 
�वद्यालय/समुदायमा अ�भमुखीकरण ग�रने, 

• अध्ययन अनुगमन सचूक भदार् �श�क �वद्याथ� अ�भभावकलाई प्रश्न सो�धने, 

• आवश्यकता भएमा अध्ययन अनुगमन व्यवस्थापन खचर् कायर्क्रमबाट समेत व्यहोनर् 
स�कनेछ । 

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

प्रथम, दोस्रो र तसे्रो चौमा�सक 
 

बजेट बाँडफाट PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री बालबा�लका सम्बन्धी ऐन, २०७५, प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  

मापदण्ड �नद��शका २०७५ र कणार्ल� प्रदेश सरकारको आ.व.आ.व. २०७८/०७९बजेट तथा खचर् 
सम्बन्धी मापदण्ड । 

अनुगमन सूचक घटना दतार् रिजष्टर, बैठकको �नणर्य, भरपाई,  प्र�तवेदन अनुगमन फाराम   
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३६. सूचना सन्देश तथा जानकार� आ�द सम्पे्रषणका ला�ग रे�डयो एव ं �टभीकायर्क्रम तथा सामग्री छपाई 

तथा�वतरण(अन्य) 

कृयाकलाप संकेतः२.७.२५.३५१ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 

 

प�रचय म�हला बालबा�लका जेष्ठ नाग�रक तथा अपाङ्ता भएका तथा ल��गक अल्पसंख्यक 
व्यिक्तहरुका ला�ग व्यवस्था गरेका कानुनी तथा नी�तगत व्यवस्था  तथा व्यवहार 
प�रवतर्नसम्बन्धी सन्देशमूलक सामाग्री संकलन र  सूचना तथा तथ्याङ्कहरुलाई 
�वश्लेषण,प्रशोधन गर� सूचनामलूक सामाग्री प्रकाशन गनर् यो कायर्क्रम सञ्चालन गनर् 
ला�गएको हो । 

उद्देश्य सन्दभर् सामाग्री तयार गर� सचेतना अ�भबदृ्�ध  गनुर्का साथ ैकायर् सम्पादनमा प्रभावकार�ता 
ल्याउने । 

अपे��त प्र�तफल सूचना प्रवाहमा सहजता भई सचूनाको पहुचमा अ�भबदृ्धी भएको हुनेछ । 

सम्भा�वत गलत व्यवहारहरु प�रवतर्न भएका हुनेछन ्। 

कायार्न्वयन गन�  �श�ा �वकास �नद�शनालयर सामािजक �वकास कायार्लयहरुकाल�कोट, रुकुमपिश्चम, मुग ु
सञ्चालन प्रकृया • समन्वय बैठक, 

• आवश्यकता परेमा कायर्दल गठन, 

• सुचनाको मस्यौदा तयार�, 
• रे�डयो तथा �ट भी कायर्क्रमद्धारा सचेतना तथा सन्देश सम्पे्रषण कायर् गन�का 

ला�ग सम्बिन्धत प�सँग सम्झौता गन�, 
• सूचना तथा तथ्यांक प्रशारण/प्रकाशन तथा �वतरण । 

सञ्चालनगन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

प्रथम, दोस्रो र तसे्रो चौमा�सक 

बजेट बाँडफाँट बजेट रु 
लाखमा  

PLMBIS बमोिजम�श�ा �वकास �नद�शनालय/३र सामािजक �वकास कायार्लयहरुकाल�कोट/१, 

रुकुमपिश्चम/३, मुगु/२  
सन्दभर् सामाग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  मापदण्ड �नद��शका २०७५ र 

कणार्ल� प्रदेश सरकारको आ.व.२०७८/०७९बजेट तथा खचर् सम्बन्धी मापदण्ड । 
अनुगमन सूचक प्रका�शत/प्रशा�रत सूचना तथा सन्देशमुलक सामाग्रीहरु 

 

३७. म�हला, बालबा�लका, अपाङ्गता तथा जेष्ठ नाग�रक सम्बन्धी �व�भन्न �दवसीय कायर्क्रमहरु(मेला आयोजना तथा 

�दवस) 

कृयाकलाप संकेतः२.७.२७.२       खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय समाजका  �व�भन्न प�लाई �वकासको मूलधारमा समावेश गनर् तथा समाजमा पछाडी परेका/ 
पा�रएका वगर्का आवाज उठाउन तथा सामािजक हा�नकारक अभ्यासलाई न्य�ुनकरण गनर् �व�भन्न 
�दवसहरुको आयोजना गर� कानुनी प्रावधानलाई समुदायमा सुसु�चत गराई म�हला, बालबा�लका 
जेष्ठनाग�रक अपांगता भएका व्यिक्�हरु तथा सामािजक समाबे�शकरणमा पन� वगर् प्र�त हुने 
�व�भन्न खालका �हसंाहरुको दरमा कमी ल्याउन र यी वगर्हरुलाई �व�भन्न मेलामा समेट्न 
सहयोग गनर् यो कायर्क्रमसंचालन गनर् ला�गएको हो  । 

उद्देश्य �दवसका माध्यम बाट सचेतना बदृ्धी गराउनु । 

ताजगी प्रदान गनुर् । 

�व�भन्न मेला कायर्क्रममा सहभा�गताका ला�ग आ�थर्क सहयोग गन� । 

अपे��त प्र�तफल • समुदायमा सचेतना अ�भबदृ्धी भएको हुनेछ । 

• �व�वध प्रकारका �हसंाप्र�त खवरदार� भएको हुनेछ । 

• सम्बिन्धत सरोकारवालाहरुमा िजम्मेबार� बोध भएको हुनेछ । 
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• सरोकारवालाहरुलाई ताजगी प्राप्त भएको हुनेछ । 

• �व�भन्न मेला कायर्क्रममा सहभा�गता बदृ्�ध भएको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय, सामािजक �वकास कायार्लयहरु 

सञ्चालन प्रकृया • सम्विन्धत सरोकारवाला प�हरुसँग समन्वय बठैक । 

• समन्वय वैठकको �नणर्य बमोिजम कायर्क्रम/�क्रयाकलाप छनौट । 

• सम्बिन्धत प�सँग समन्वय र साझेदार�मा कायर्क्रम संचालन । 
सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

प�हलो र दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक मा आबश्यकता अनुसार स्वीकृत कायर्योजना बमोिजम 

बजेट बाँडफाँटः PLMBIS बमोिजम 

सन्दभर् सामाग्री �व�वध �नणर्य तथा सम्बिन्धत  कानुनी व्यवस्थाहरु,प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  

प्रदेश सरकार खचर्  �नद��शका २०७५। 
अनुगमन सूचक कायर्क्रम उपिस्थ�त �ववरण, प्र�तबेदन 
 
 

३८. आ�दवासी, जनजाती, द�लत, भोटे तथा स्थानीय �समान्तकृत समूदायको परम्परागत सीप जग�ना कायर्क्रम (अन्य) 
�क्रयाकलाप नं २.७.२५.३४५ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 

 

प�रचय सामािजक समावेशीकरणको �सद्धान्त अनुसार आ�थर्क शसिक्तकरण माफर् त आ�दवासी जनजा�त 
द�लत भोटे तथा स्थानीय �समान्तकृत समुदायको परम्परागत सीपलाई जगेनार् गर� �सपको �वकास 
गन� र त्यस्ता समुदाय र  वगर्लाई �वकासको मूलप्रवाहमा ल्याउन यो कायर्क्रम सञ्चालन गनर् 
ला�गएको हो । 

उद्देश्य आ�दवासी /जनजाती/ द�लत/ भोटे/ स्थानीय �समान्तकृत समदुायलाई उनीहरुको परम्पारगत 
सीपको जगेनार् गराई आयआजर्न तथा व्यवसाय गनर् उत्पे्र�रत गर� आ�थर्क सशिक्तकरण गन� । 

अपे��त प्र�तफल परम्परागत सीपको जगेनार् भई प�हचान भएको हुनेछ र उनीहरु आ�थर्करुपमा आत्म�नभर्र भएका 
हुनेछन ्। 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय, सामािजक �वकास कायार्लयहरु 

सञ्चालन प्रकृया • समन्वय बैठक, 

• कायर्क्रमहरुको प�हचान र छनौट, 

• सहभागी छनौट,  

• कायर्क्रम संचालन । 

�श�ा �वकास �नद�शनालयको समन्वय बठैकका ला�ग तप�शल बमोिजमको ५ सदस्यीय 
स�म�त हुनेछ । 

�नद�शक, �श.�व. �न.                                                                   -संयोजक 

प्रमुख, घरेलु तथा साना उद्योग �वकास स�म�त       -सदस्य 

सम्बिन्धत �ेत्रमा काम गन� संस्थाहरुमध्येबाट �श.�व. �न. का  

�नद�शक.ले मनो�नत गरेको व्यिक्�                                 -सदस्य 

प्रमुख, सामािजक �वकास महाशाखा सा.�व.म.          -सदस्य 

सामािजक �वकास शाखा प्रमुख                              -सदस्य स�चव 

   आवश्यकता अनुसार ३ जना आमिन्त्रत सदस्य थप गनर् स�कनेछ  
 

सामािजक �वकास कायार्लयका ला�ग समन्वय बैठकका ला�ग तप�शल बमोिजमको ५ सदस्यीय 
स�म�त हुनेछ । 
 

प्रमुख, सामािजक �वकास कायार्लय                                  -संयोजक 

प्रमुख,  घरेलु तथा साना उद्योग �वकास स�म�त                         -सदस्य                                      

सम्बिन्धत �ेत्रमा काम गन� संस्थाहरुमध्येबाट सा.�व.अ.ले मनो�नत गरेको व्यिक्� -सदस्य                                                                                          
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िजल्ला सदरमुकाममा रहेको स्थानीय तहको म�हला बालबा�लका तथा जेष्ठ नाग�रक शाखा 
प्रमुख                                                          -

सदस्य 
          सामािजक �वकास शाखा                                       -सदस्य स�चव 

    आवश्यकता अनुसार ३ जना आमिन्त्रत सदस्य थप गनर् स�कनेछ                                                                                       

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

प�हलो, दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक, स्वीकृत कायर्योजना बमोिजम 

बजेट बाँडफाँटः PLMBIS बमोिजम 
सन्दभर् सामाग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  मापदण्ड �नद��शका, २०७५ । 

अनुगमन सूचक बैठक �नणर्य, ता�लम अनगुमन, प्र�तवेदन  र कायर्क्रम उपिस्थ�त 
 

३९. अपांगता भएका व्यिक्तहरुको �सप तथा �मता �वकास कायर्क्रम 

कृयाकलाप संकेतः  २.६.४.३० खचर् �शषर्कः  २२५१२ 
 

प�रचय अपाङ्गता भएका व्यिक्तहरुलाइ आ�थर्क तथा सामािजक रुपमा सशक्त बनाइ राज्य संचालनका 
�व�वध प�मा अथर्पूणर् सहभागीता, समाबेशीकरण, मुलप्रवाह�करण ग�र अ�धकार संर�ण गनर्यो 
कायर्क्रम सञ्चालन गनर् लागीएको हो । 

उद्देश्य अपाङ्गता भएका व्यिक्तहरुको �मता र सीपको �वकास ग�र सामािजक तथा आ�थर्क रुपमा स�म 
बनाउने । 

अपे��त प्र�तफल • अपाङ्गता भएका व्यिक्तहरुको अ�धकार बारे जानकार� भएको हुनेछ, 

• अपाङ्गता भएका व्यिक्तहरुको सेवामा पहँुच अ�भबदृ्�ध भएको हुनेछ, 

• अपाङ्गता भएका व्यिक्तहरुले �व�भन्न खाले सीप �सक� आ�थर्क रुपमा आत्म�नभर्र भएका 
हुनेछन।् 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

सामािजक �वकास कायार्लय 

सञ्चालन प्रकृया • समन्वय बैठक, 
• कायर्क्रम प�हचान, 
• सहभागी छनौट, 
• कायर्क्रम संचालन । 

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

प�हलो,दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक, स्वीकृत कायर्योजना बमोिजम 

बजेटबाँडफाटः-बजेट रु 
हजारमा 

�श�ा �वकास �नद�शनालय ६००/- र सामािजक �वकास कायार्लय डोल्पा १००/-  

सन्दभर् सामाग्री आ�थर्क कायर् �व�ध ऐन२०६३, प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर् �व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर् 
मापदण्ड �नद��शका२०७५। 

अनुगमन सूचक बैठक �नणर्य, सहभागीको उपिस्थ�त हािजर�, कायर् सम्पन्न प्र�तवेदन 
 

४०. जनजा�त म�हलाहरुको ला�ग परम्परागत सीप  ता�लम 

 �क्रयाकलाप सकेंत २.७.२५.३०५ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय जनजा�त म�हलाहरुको परम्परागत सीपहरुको प�हचान गर� त्यस्ता सीपहरुलाई व्यबसा�यकरण तथा 
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आधु�न�ककरण गर� सीप ता�लम संचालनको माध्यमबाट टेवा पुयार्उन यो कायर्क्रम सञ्चालन गनर् 
लागीएको हो। 

उद्देश्य परम्परागतसीपहरुलाई संर�ण तथा जनजा�त म�हलाहरुको आ�थर्क सशिक्तकरण गन� 

अपे��त प्र�तफल जनजा�त म�हलाहरु आ�थर्करुपमा आत्म�नभर्र भएका हुनेछन ्। 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

सामािजक �वकास कायार्लयहरु रुकुमपिश्चम, सल्यान, डोल्पा, मुगु, हुम्ला,काल�कोट,जमु्ला र दैलेख  
 

सञ्चालन प्रकृया • �क्रयाकलाप छनौट 

• कायर्क्रम सञ्चालन स्थान छनौट 

• आवश्यक परेको खण्डमा सामािजक साझा सवालहरु सम्बिन्ध कायर् गन� संघ/संस्थासँगको 
सहकायर्मा कायर्क्रम सञ्चालन गनर् समेत स�कनेछ, 

• सीपहरुको प�हचान र छनौट, 
• सहभागी छनौट, 
• सीप�वकास ता�लम सचंालन। 

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

प�हलो, दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक, स्वीकृत कायर्योजना बमोिजम 

बजेटबाँडफाटः-बजेट रु 
हजारमा 

सामािजक �वकास कायार्लयहरु रुकुम पिश्चम/४, सल्यान/४, डोल्पा/, काल�कोट/४.५, हुम्ला/४, 
जमु्ला/४ र दैलेख/४ 
 

सन्दभर् सामाग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५ र  प्रदेश सरकार खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५। 

अनुगमन सूचक बैठक �नणर्य, ता�लम अनगुमन, प्र�तवेदन, कायर्क्रम उपिस्थ�त 
 

४१. म�हला आय आजर्न कायर्क्रम 

�क्रयाकलाप नं२.७.२५.३०३ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय म�हला ससिक्तकरण ला�ग म�हलाको योगदानलाई आयआजर्नका कायर्मा समेत रुपान्तरण गर� 
म�हलाको आत्म�नभर्रता अ�भबदृ्�ध गन� वतर्मान आवश्यकतालाई सम्बोधन गनर्  यो कायर्क्रम 
प्रस्ताव ग�रएको छ । 

उद्देश्य • म�हलाहरुलाई आयआजर्न गनर् उत्पे्र�रत गन� । 
• म�हलाहरुको आ�थर्क सशिक्तकरण गन� । 

अपे��त प्र�तफल • म�हलाहरु आ�थर्क रुपमा स�ममा भएका हुनेछन ्। 
• म�हला �हसंा न्यू�नकरण भएको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

सामािजक �वकास कायार्लयहरु रुकुमपिश्चम, सल्यान, डोल्पा, काल�कोट, हुम्ला र जमु्ला   
 

सञ्चालन प्रकृया • �क्रयाकलाप छनौट, 

• कायर्क्रम सञ्चालन स्थान छनौट, 

• आवश्यक परेको खण्डमा सामािजक साझा सवालहरु सम्बिन्ध कायर् गन� संघ/संस्थासँगको 
सहकायर्मा कायर्क्रम सञ्चालन गनर् समेत स�कनेछ, 

• सीपहरुको प�हचान र छनौट, 
• सहभागी छनौट, 
• सीप�वकास ता�लम सचंालन । 

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

प�हलो दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक, स्वीकृत कायर्योजना बमोिजम 
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बजेटबाँडफाटः-बजेट रु 
हजारमा 

सामािजक�वकास कायार्लयहरु रुकुमपिश्चम/४, सल्यान/४, डोल्पा/४, काल�कोट/४.५, हुम्ला/४, र 
जमु्ला/४  
 

सन्दभर् सामाग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  मापदण्ड �नद��शका २०७५  । 

अनुगमन सूचक बैठक �नणर्य, ता�लम अनगुमन, प्र�तवेदन , कायर्क्रम उपिस्थ�त  
 

 

४२. द�लत आयआजर्न कायर्क्रम 

�क्रयाकलाप नं२.७.२५.३०४ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 
प�रचय सामािजक समावेशीकरणको �सद्धान्त अनुसार आ�थर्क शसिक्तकरण 

माफर् त द�लत वगर्लाई �वकासको मूलप्रवाहमा ल्याउनयो कायर्क्रम प्रस्ताव 
ग�रएको छ । 

उद्देश्य • द�लतहरुलाई आयआजर्न तथा व्यवसाय गनर् उत्पे्र�रत गर� आ�थर्क 
सशिक्तकरण गन�। 

अपे��त प्र�तफल • कमजोर आ�थर्क अवस्थाका द�लतहरु आ�थर्क रुपमा आत्म�नभर्र भएका 
हुनेछन।् 

कायार्न्वयन गन� कायार्लय/�नकाय सामािजक �वकास कायार्लयहरु रुकुमपिश्चम, सल्यान, डोल्पा, हुम्ला, र जमु्ला  
 

सञ्चालन प्रकृया • �क्रयाकलाप छनौट, 

• कायर्क्रम सञ्चालन स्थान छनौट, 

• आवश्यक परेको खण्डमा सामािजक साझा सवालहरु सम्बिन्ध कायर् 
गन� संघ/संस्थासँगको सहकायर्मा कायर्क्रम सञ्चालन गनर् समेत 
स�कनेछ, 

• सीपहरुको प�हचान र छनौट, 
• सहभागी छनौट. 
• सीप �वकास ता�लम संचालन, व्यबसा�यक कायर् योजनाको आधारमा 

बस्तुगत टेवा प्र�त व्यिक्त रु.१००००/- दश हजारका दरले मात्र। 
सञ्चालन गन� अव�ध र अनुमा�नत 
�म�त 

प�हलो, दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक, स्वीकृत कायर्योजना बमोिजम 

बजेटबाँडफाँटः-बजेट रु हजारमा सामािजक �वकास कायार्लयहरु रुकुमपिश्चम/४, सल्यान/४, डोल्पा/४, हुम्ला/४, 
र जमु्ला/४  
 
 

सन्दभर् सामाग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन२०७५,  प्रदेश सरकार खचर् मापदण्ड 
�नद��शका,२०७५। 

अनुगमन सूचक बैठक �नणर्य, ता�लम अनगुमन, प्र�तवेदन, कायर्क्रम उपिस्थ�त  
 

 

४३ �कशोर �कशोर�हरुका ला�ग रुपान्तरण कायर्क्रम 

�क्रयाकलाप संकेतः- २.७.२५.१९८ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 
प�रचय �कशोर�कशोर�हरुको समग्र �वकासका ला�ग उनीहरुको अ�धकारको संर�ण र सम्बद्र्धन गनर् 

स्वस्थ र सुर��त वातावरण, �श�ा, जी�वकोपाजर्न तथा आ�थर्क सशिक्तकरण, नाग�रक 
संलगनता लैङ्�गक समानता. समावेशीकरण जस्ता सवालहरुको सम्वोधन गनुर्का साथै �ान 
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सीप अ�भवदृ्�ध गनर् यो कायर्क्रम प्रस्ताव ग�रएको छ।  
उद्देश्य �कशोर �कशोर�हरुको समग्र �वकासमा सहयोग पयुार्उनु । 

अपे��त प्र�तफल • प्र�श�क प्र�श�ण ता�लम पश्चात स�म सहजकतार् तयार हुनेछन ्। 
• �वद्यालयमा अध्ययनरत बालबा�लकाहरुको �कशोर� �श�ा माफर् त जीवन उपयोग 

�ान सीपको �वकास भएको हुनेछ ।  
• �कशोर�कशोर�हरुमा शा�र�रक मान�सक प�रवतर्न र त्यसले मनो�व�ानमा पन� 

असर र त्यसलाई सकारात्मक रुपान्तरण गन� �ान �सपको �वकास भएको हुनेछ 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

सामािजक �वकास कायार्लयहरु डोल्पा, सल्यान, काल�कोट, हुम्ला र जमु्ला 

सञ्चालन प्रकृया • समन्वय वैठक तथा जानकार�  
• सहभा�ग प�हचान  
• रुपान्तरण ता�लम  
• कायर्क्रम अनुगमन 
• प्र�तवेदन  

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

प�हलो, दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक मा िजल्ला िस्थत कायार्लय बाट कायर्क्रम संचालन 
आबश्यकता अनुसार मन्त्रालयबाट अनुगमनको कायर् ग�रने 

बजेटबाँडफाँटः-बजेट रु 
हजारमा 

सामािजक �वकास कायार्लयहरुडोल्पा/२, सल्यान/२, काल�कोट/२, हुम्ला/२ र जुम्ला/२ । 

सन्दभर् सामाग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  �नद��शका २०७५ र 
कणार्ल� प्रदेश सरकारको आ.व.२०७८/०७९बजेट तथा खचर् सम्बन्धी मापदण्ड,रुपान्तरण 
सहजकतार् ता�लम पुिस्तका । 

अनुगमन सूचक • अ�भमूखीकरण कायर्क्रमका सहभा�गहरुको उपिस्थत रेकडर् 
• कायर्क्रम सम्पन्न प्र�तवेदन 

 

४४. द�लत समदुायको सशिक्तकरण तथा �मता �वकास कायर्क्रम(उद्यमशीलता,रोजगार� मुलक /सशिक्तकरण/सीप �वकास 

तथा �मता अ�भवदृ्�ध ता�लम) 

�क्रयाकलाप संकेत २.६.४.२९ खचर् �शषर्कः  २२५१२ 
 

प�रचय सन्तु�लत तथा समावेशी �वकासको �सद्दान्त अवलम्बन गर� समग्र समाज र राष्ट्रको �दगो 
�वकासलाई टेवा पुर् याउन द�लत समुदायलाई  �मता तथा द�ता अ�भबदृ्�धको माध्यमबाट 
मुलप्रवाह�करण गनर् यो कायर्क्रम प्रस्ताव ग�रएको छ । 

उद्देश्य • द�लत समुदायको �मताको �वकासमा सघाउ पुर् याउने। 
 

अपे��त प्र�तफल • द�लत समुदायको �व�भन्न सेवामा पहुच भएको हुनेछ। 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

सामािजक �वकास कायार्लय डोल्पा  

सञ्चालन प्रकृया • आवश्यक परेको खण्डमा सामािजक साझा सवालहरु सम्बिन्ध कायर् गन� संघ/संस्थासँगको 
सहकायर्मा कायर्क्रम सञ्चालन गनर् समेत स�कनेछ । 

• समन्वयबैठक, 
• सहभागीछनौट 
• अ�भमुखीकरण/अन्तर�क्रया /गोष्ठ� /से�मनार/सुचना तथा  सचंार प्रकाशन/सचेतनामलुक 

अन्य कायर्क्रम तथा प्र�श�ण कायर्क्रम संचालन/आयमुलक तथा 
रोजगार�मुलक/उधम�शलता �वकास गन� कायर्क्रम कायर्क्रम 

• कायर्क्रम भौ�तक उपिस्थ�त वा अनलाइन माफर् त ग�रने। 
सञ्चालन गन� अव�ध र प�हलो दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक,स्वीकृत कायर्योजना बमोिजम 
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अनुमा�नत �म�त 
बजेटबाँडफाटः-बजेट रु 
लाखमा 

 सामािजक �वकास कायार्लय डोल्पा ३ । 

सन्दभर् सामाग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५ । 

अनुगमन सूचक बैठक �नणर्य, ता�लम अनगुमन, प्र�तवेदन , कायर्क्रम उपिस्थ�त 
 

४५. प्रत्येक �नवार्चन �ेत्रमा म�हला तथा द�लत समुदायको �सप तथा �मता �वकास कायर्क्रम(अन्य) 

�क्रयाकलाप संकेत २.७.२५.१९२ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय समाजमा पछाडी परेका तथा पार�एका म�हला तथा द�लत समुदायलाई �सप �मता तथा द�ता 
अ�भबदृ्�धको माध्यमबाट राज्यको मुलप्रवाह ल्याउन तथा सन्तु�लत तथा समावेशी �वकासको 
�सद्दान्त लाइ व्यवहार�क रुपमा कायार्न्वयन गर� समग्र समाज र राष्ट्रको �दगो �वकासलाई टेवा 
पुर् याउन यो कायर्क्रम संचालन गनर् लागीएको हो । 

उद्देश्य • म�हला तथा द�लत समुदायको �मताको �वकासमा सघाउ पुर् याउने। 
 

अपे��त प्र�तफल • म�हला तथा द�लत समुदायको �व�भन्न सेवामा पहुच भएको हुनेछ। 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

सामािजक �वकास कायार्लय जमु्ला  

सञ्चालन प्रकृया • सामािजक साझा सवालहरु सम्बिन्ध कायर् गन� संघ/संस्थासँगको सहकायर्मा,  
• समन्वय बैठक, 
• सहभागी छनौट 
• अ�भमुखीकरण/अन्तर�क्रया /गोष्ठ� /से�मनार/सुचना तथा  सचंार प्रकाशन/सचेतनामलुक 

अन्य कायर्क्रम तथा प्र�श�ण कायर्क्रम संचालन/आयमुलक कायर्क्रम, 
• कायर्क्रम भौ�तक उपिस्थ�त वा अनलाइन माफर् त ग�रने, 
• स्था�नयतह सँगको सहकायर्मा गनर् स�कने।  

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

प�हलो दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक, स्वीकृत कायर्योजना बमोिजम 

बजेटबाँडफाटः-बजेट रु 
लाखमा 

सामािजक �वकास कायार्लय जमु्ला ४ 

सन्दभर् सामाग्री प्रदेश सरकार आ�थर्क कायर्�व�ध ऐन २०७५,  प्रदेश सरकार खचर्  मापदण्ड �नद��शका २०७५ । 

अनुगमन सूचक बैठक �नणर्य, ता�लम अनगुमन, प्र�तवेदन , कायर्क्रम उपिस्थ�त 
 
 

४६. �क्रयाकलापको नाम –बैदे�शक रोजगार�मा जान खोजेका युवायुवतीहरुका ला�ग सुर��त आप्रवासन परामशर् तथा 

अ�भमु�खकरण सहायता क� तथा सेवा प्रवाह कायर्क्रम �नरन्तरता । 

�क्रयाकलाप संकेत नं. २.७.२५.३४९ खचर् शीषर्क 22522 
 

प�रचय सुर��त आप्रवासन सहायता क� सञ्चालन गर� बैदे�शक रोजगार�लाई सुर��त, मयार्�दत र भरभद� 
र प्र�तफलयुक्त बनाइने र प्राप्त �वपे्रषणलाई उत्पादनमुलक �ेत्रमा प�रचालन गनर् उत्पे्र�रत गन� 
उद्देश्यका साथ ल��त वगर्लाई बैदे�शक रोजगार�को प्रकृया �बदेशी भुमीको प�रचय व्यायसायजन्य 
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सुर�ा, सेवा शतर् लगायतका �व�भन्न �क्रयाकलापको �वषयमा परामशर् । 
उद्देश्य बैदे�शक रोजगार�मा जानेहरुलाई उ�चत परामशर् र जानकार� प्रदान गन� । 
अपे��त प्र�तफल *बैदे�शक रोजगार�मा जानेहरुले उ�चत परामशर् तथा जानकार� प्राप्त गरेको हुनेछन । 

*प्राप्त �वपे्रषण उत्पादनमुलक �ते्रमा लगाइएको हुनेछ । 
*बैदे�शक रोजागर� सम्बन्धी अन्यौलताको अन्त्य भएको हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� 
�नकाय/कायार्लय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय तथा मातहतका कायार्लयहरु । 

सञ्चालन प्र�क्रया सम्बिन्धत िजल्लाको िजल्ला प्रशासन कायार्लयसँग समन्वय गर� आवश्यकताको ए�कन ग�रनेछ । 
• िजल्ला प्रशासन कायार्लय माफर् त ्सहायता क�(हेल्प डसे्क) सञ्चालनका ला�ग सम्झौता 

(MOU) गर�  कायर्क्रम कायार्न्वयन गन� । 
सञ्चालन गन� अब�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

आ.ब. प�हलो, दोश्रोर तेश्रो चौमा�सक । 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार । 
सन्दभर् सामग्री सावर्ज�नक ख�रद ऐन तथा �नयमाव�ल, कणार्ल� खचर् मापदण्ड तथा अन्य प्रच�लत ऐन तथा 

कायर्�व�धहरु । 
अनुगमन सूचक सम्झौता पत्र, प्र�तवेदन तथा तस्वीरहरु । 
 
४७. �क्रयाकलापको नाम-श्रम तथा रोजगार प�हचान तथा बैदे�शक आप्रवासी पुनस्थार्पनाका ला�ग सहु�लयत कजार् तथा 
व्यवस्थापक�य कौशल कायर्क्रम 
 

�क्रयाकलाप संकेत नं. 

२.७.२५.३४७ 
खचर् शीषर्क 22522 

प�रचय को�भड-19 बाट सवार्�धक आक्रान्त स्वास्थ्य प�छको श्रम तथा रोजगार �ेत्र रहेको र बैदे�शक 
रोजगार� यसको प्रत्य� चपेटामा परेको । बैदे�शक रोजगार�बाट �वस्था�पत नाग�रकहरुलाई प्रदेश�भत्र ै
श्रम तथा रोजगारका नवीनतम �ेत्रहरु प�हचान ग�र पुनस्थार्पना गनर् आवश्यक रहेको । 

उद्देश्य श्रम तथा रोजगारका नवीनत �ते्रमा बैदे�शक रोजगार� बाट �वस्थाप�त नाग�रकलाई पुनस्थार्पना गनर् 
ब�क तथा �व�ीय �ेत्रसँगको समन्वयमा सहु�लयत कजार् उपलब्ध गराउने तथा व्यवसाय उत्थानका 
ला�ग व्यवस्थापक�य कौशल अ�भवद्�व गन� । 

अपे��त प्र�तफल क�रव 1० जना बैदे�शक रोजागर�बाट �वस्था�पत नाग�रकले व्यवसाय स्थापना गरेको हुने 

कायार्न्वयन गन� 
�नकाय/कायार्लय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय र मातहतका कायार्लयहरु  

सञ्चालन प्र�क्रया समन्वय बैठक, कायर्क्रम प�हचान र छनौठ, सहभागी छनौठ, कायर्क्रम सञ्चालन । 
सञ्चालन गन� अब�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

आ.ब. २०७८/89 को प�हलो, दोश्रो तथा तेश्रो चौमा�सक । 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार । 
सन्दभर् सामग्री श्रम ऐन तथा �नयमाव�ल, रोजगार�को हकसम्बन्धी ऐन तथा �नयमाव�ल, प्रदेश श्रम तथा रोजगार 

प्रवद्र्वन नी�त, २०७५ र अन्य प्रच�लत कानुन तथा कायर्�व�धहरु । 
अनुगमन सूचक  

 
४८. �क्रयाकलापको नाम –व्यवसाय ग�ररहेका म�हला उद्यमी सम्मान तथा सम्मेलन कायर्क्रम(अन्य) 

�क्रयाकलाप संकेत नं.2.7.25.350 खचर् शीषर्क 22522 
 

प�रचय स्वरोजगार� माफर् त आफ्न ैव्यसाय तथा उद्योग सञ्चालन गर� समाजमा म�हला सशिक्तकरणको 
उदाहरणीय भु�मका प्रस्तुत गरेका म�हलाहरुको सम्मान तथा उद्यमी म�हलाहरुको सम्मेलन गर� 
उद्यम, स्वरोजगारमा सहभागी गराइ पा�रवार�क तथा मुलुककै आ�थर्क उन्नतीमा योगदान पुयार्उन 
आवश्यक रहेको । 

उद्देश्य स्वरोजगार तथा उद्यमी म�हलाहरुको सम्मान तथा सम्मेलन माफर् त पा�रवार�क तथा सामुदा�यक 
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रुपमा ओझेलमा परेका म�हलाउद्यमीहरुलाई उत्पे्ररणा प्रदान गन� । 
अपे��त प्र�तफल • िजल्लाका �व�भन्न म�हला उद्यमहरुको सम्मान भएको हुनेछ । 

• उद्यमी तथा स्वरोजगार म�हलाहरुको सम्मेलन भएको हुनेछ । 
कायार्न्वयन गन� 
�नकाय/कायार्लय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय तथा मातहतका कायार्लयहरु । 

सञ्चालन प्र�क्रया  समन्वय बैठक,कायर्क्रम प�हचान,सहभागी छनौठ तथा कायर्क्रम सञ्चालन । 
सञ्चालन गन� अब�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

आ.ब. प�हलो, दोश्रो तथा तेश्रो चौमा�सक 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार । 
सन्दभर् सामग्री सावर्िजनक ख�रद ऐन तथा �नयमाव�ल, कणार्ल� खचर् मापदण्ड, अन्य प्रच�लत कानुन तथा 

कायर्�व�धहरु । 
अनुगमन सूचक कायर्क्रम सम्पन्न प्र�तवेदन । 
 

 

४९. �क्रयाकलापको नाम –स्थानीय कला, हस्तकला तथा सांसकृ�तक प�हचान, जगेणार् तथा प्रवद्र्धन कायर्क्रम । 

�क्रयाकलाप संकेत नं. 
2.7.25.344 

खचर् शीषर्क 22522 

प�रचय मुलधारमा प�हचान नभएका र स्थानीय प�हचान र मुलुकको सांस्कृ�तक, सामािजक तथा ऐ�तहा�सक 
महत्व बोकेका स्थानीय कला,हस्तकला तथा सांस्कृ�तक प�हचान, जगेणार् तथा प्रवद्र्धन गनर् 
आवश्यक रहेको । 

द्देश्य स्थानीय कला, हस्तकला तथा सांसकृ�तक प�हचान, जगेणार् तथा प्रवद्र्धन गनर् समन्वय बैठकको 
�नणर्यका आधारमा �नधार्�रत कायर्क्रम सञ्चालन गन� । 

अपे��त प्र�तफल स्थानीय तहमा प्रच�लत कला, हस्तकला तथा जगेणार् तथा प्रवद्र्वन भएको हुनेछ । 
कायार्न्वयन गन� 
�नकाय/कायार्लय 

�श�ा �वकास �नद�शनालय तथा मातहतका कायार्लयहरु । 

सञ्चालन प्र�क्रया समन्वय बैठक, कायर्क्रम कायर्योजना तथा मापदण्ड �नधार्रण, कायर्क्रम सञ्चालन । 
सञ्चालन गन� अब�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

आ.ब. 2078/79 को प�हलो,दोश्रो तथा तेश्रो चौमा�सक  

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार । 
सन्दभर् सामग्री सावर्ज�नक ख�रद ऐन तथा �नयमाव�ल, कणार्ल� खचर् मापदण्ड तथा अन्य प्रच�लत कानुन तथा 

कायर्�व�धहरु । 
अनुगमन सूचक तस्वीर, सुझाव तथा आगामी योजना स�हतको कायर्सम्पन्न प्र�तवेदन । 

 
 
अनुसूची १ 

जो�खममा रहेका बालबा�लका भन्नाले �नम्न बालबा�लका लाइ बुझाउछ । 
 

• अनाथ बालबा�लका 
• अस्पताल वा अन्य कुनै सावर्ज�नक स्थानमा अलपत्र अवस्थामा छा�डएका वा फेला परेका, 

बाबुआमाबाट अलिग्गएका वा बाबुआमा प�ा नलागी बेवा�रसे भएका बालबा�लका, 
• बाबुआमालाई गम्भीर शार��रक वा मान�सक अपाङ्गता वा अशक्तता भएको कारण उ�चत हेरचाह 

नपाएका बालबा�लका, 
• कानूनी �ववादमा परेका बालबा�लकामध्ये �दशान्तर प्र�क्रया अन्तगर्त वैकिल्पक हेरचाहको ला�ग 

�सफा�रस भएका बालबा�लका, 
• थुनामा रहेका वा बन्द� बाबु वा आमासँग आ�श्रत भई कारागारमा रहेका बालबा�लका, 
• जबरजस्ती करणी वा कानून बमोिजम सजाय हुने हाडनाताबाट जिन्मएको �शशुलाई आफूले 

पालनपोषण गनर् नसक्ने भनी बाल कल्याण अ�धकार� सम� �नवेदन परेका बालबा�लका, 
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• बाबु, आमा वा अ�भभावकबाट दवु्यर्वहार, �हसंा वा बेवास्ता भएको कारणले बालबा�लकाको उच्चतम 
�हतको ला�ग प�रवारबाट अलग ग�रएका बालबा�लका, 

• जबरजस्ती वा बँधुवा प्रकृ�तका वा जो�खमपूणर् वा �नकृष्ट प्रकृ�तको वा प्रच�लत कानून �वपर�त 
श्रममा संलग्न भई जीवनयापन ग�ररहेका, धूमपान, मद्यपान एवं अन्य लागऔूषधको कुलतमा 
फसेका, एच .आई.भी .बालबा�लका सङ्क्र�मत , 

• गम्भीर शार��रक वा मान�सक स्वास्थ्य समस्या वा गम्भीर अपाङ्गता भएको कारण जीवन 
जो�खममा रह� बाबुआमा वा प�रवारबाट उपचारको व्यवस्था हुन नसकेको वा सामान्य जीवनयापन 
गनर् क�ठनाइ भएका बालबा�लका, 

• बालबा�लका �वरुद्धको कसूरबाट पी�डत भएका वा त्यस्तो जो�खममा रहेका बालबा�लका, 
• �वपद् वा सशस्त्र द्वन्द्वका कारणले बाबुआमा दवुै वा आमा बाबुमध्ये एक गुमाएका, बेप�ा भएका 

वा आफू नै शार��रक वा मान�सक रूपमा घाइत ेभएका वा अपाङ्गता भएका बालबा�लका, 
• �वपन्न द�लत समुदायका बालबा�लका, 
• सामािजक �वकास मन्त्रालयले �वशषे संर�णको आवश्यकता भएका बालबा�लका भनी तोकेका अन्य 

बालबा�लका । 
 
 अनुसू�च २ 

समन्वय ब◌ैठकअनुसू�च २ बमोिजमको स�म�त 
क मन्त्रालयमा रहने समन्वय स�म�त  
१ स�चव,  सामािजक �वकास मन्त्रालय                    -संयोजक  
२ प्र�त�न�ध,मखु्यमन्त्री तथा मिन्त्रप�रषदको कायार्लय   - सदस्य  
३ प्र�त�न�ध, आन्त�रक मा�मला तथा कानुन मन्त्रालय         -सदस्य 
४  प्र�त�न�ध, आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्त्रालय          - सदस्य  
५ �नद�शक स्वास्थ्य सेवा �नद�शनालय  -            सदस्य 
६ �नद�शक, प्रदेश अस्पताल                       -सदस्य 
७ �नद�शक, �श�ा �वकास �नद�शनालय         -    सदस्य 
८ प्रदेश प्रहर�, प्रमुख    -    सदस्य 
९ महाशाखा प्रमुखहरु सामािजक �वकास मन्त्रालय    -          सदस्य 
१० सम्बिन्धत �ेत्रमा कायर्रत संघ संस्था मध्येबाट स�म�तले  
मनो�नत गरेकोकिम्तमा २ जना म�हला स�हत ३ जना प्र�त�न�ध    
११ सामािजक �वकास महाशाखा प्रमुख       - सदस्य स�चव 
स�म�तको वैठकमा आबश्यकता अनुसार सम्बिन्धत �ब� तथा �वकास साझेदार संस्थाका प्र�त�न�धलाइ आमन्त्रण गनर् 
स�कनेछ। 
ख �नद�शनालय तथा िजल्लास्तरमा रहने समन्वय स�म�त 

िजल्ला समन्वय प्रमुख                              -अध्य� 
िजल्ला प्रशासन कायार्लयको अ�धकृतस्तर प्र�त�न�ध       -सदस्य  
स्वास्थ्य सेवा कायार्लय प्रमुख                       - सदस्य 
िजल्ला प्रहर� कायार्लय प्रमुख                        -सदस्य 
सरकार� व�कल कायार्लय प्रमुख                      - सदस्य  
िजल्ला सदरमुकामिस्थत पा�लकाको म�हला तथा 
बालबा�लका शाखा हेन� कमर्चार�                      - सदस्य  
सम्बिन्धत �ेत्रमा काम गन� संघ संस्था  मध्ये बाट १ जना म�हला स�हत २ जना-   सदस्य                   

�श�ा �वकास �नद�शक/सामािजक �वकास कायार्लय प्रमुख      - सदस्य स�चव 

स�म�तको वैठकमा आबश्यकता अनुसार सम्बिन्धत �ब� तथा �वकास साझेदार संस्थाका प्र�त�न�धलाइ आमन्त्रण गनर् 
स�कनेछ। 

अनुसु�च ३  
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बालमैत्री स्थानीय शासन �वषयक २ �दने अ�भमूखीकरण कायर्क्रमको कायर्ता�लका  

समय �क्रयाकलाप उदेश्य  �ब�ध र प्र�क्रया  आवश्यक सामग्री  

प�हलो �दन  
१०.००-१०.३० कायर्क्रमकोउदघाटन

÷प�रचय÷उदेश्य 
मा�थ प्रकाश नाम 
दतार्  

�व�धवतउद्घाटन 
सहभा�गहरु वीच प�रचयका 
साथ ै कायर्क्रमको वारे 
जानकार� गरउने 

एक अकार्म प�रचय 
कायर्क्रमको उदेश्य प्रस्तुती 

व्यानर, मेटाकाडर् र 
माकर् र 

१०.३०-११.०० अपे�ा संकलन र 
आचारसं�हता तयार 

सहभा�गहरुबाट अपे�ा 
संकलन गन� र २ �दन 
कायर्क्रम प्रभावकार� 
वनाउन आचारसं�हता तयार 
गन� 

छलफल र प्रस्तुती मेटाकाडर् ब्राउनपेपर र 
माकर् र 

११.००-१२.३० बाल अ�धकार बाल 
अ�धकार सम्बन्धी 
महासिन्ध नी�तगत 
तथा कानुनी 
व्यवस्थाहरु 

बाल अ�धकार र बाल 
अ�धकार सम्वन्धी रािष्ट्रय 
तथा अन्तरार्िष्ट्रय कानुनी 
व्यवस्था वारे जानकार� 
गराउने 

समूह कायर्, दृश्यात्मक 
सामग्री, दोहरो छलफल 

प्रोजेक्टर व्राउनपेर 
माकर् र रािष्ट्रय 
अन्तरािष्ट्रय कानुनी 
व्यवस्थाहरु 

१२.३०-१.०० �चया वे्रक    

१.००-२.३० बालमैत्री स्थानीय 
शासनको अवधारण 
(प�रभाषा 
�सद्धान्त रणनी�त 
प्र�तफल अवलम्बन 
र घोषणा) 

बालमैत्री स्थानीय शसनका 
अवधारण र यसको महत्व 
वारे जानकार� गराउने 

समूह कायर्, प्रस्तुती, 
छलफल 

प्रोजेक्टर, व्राउनपेर र 
माकर् र  

२.३०-४.०० बालबा�लकामा 
लगानी �कन र 
संभा�वत लगानीका 
�ेत्रहरु 

बालबा�लकामा लगानी �कन 
गन� र यसको महत्व वारे 
जानकार� गराउनुका साथै 
लगानीका �ेत्र प�हचान 

समूह कायर्, प्रस्तुती, 
छलफल 

प्रोजेक्टर व्राउनपेर 
माकर् र  

४.००-५.०० बालमैत्री घोषणा 
गरेका अभ्यासहरुको 
श्रव्यदृश्य र प�हलो 
�दनको कायर्क्रमको 
स�म�ा 

प�हलो �दनको ता�लमको 
स�म�ा गर� सहभा�गबाट 
सूझाव संकलन गन�  

खेल, प्रस्तुती  बल वेलुन प्रोजेक्टर 
व्राउनपेर माकर् र 

दोस्रो �दन  
१०.००-१०.३० अ�घलो �दनको 

पुनरावलोकन 
अ�घलो �दनको कायर्क्रमको 
�सकाई वारे जानकार� हुने 

प्रस्तुती, समूह छलफल, 

खेल  
बल वेलुन प्रोजेक्टर 
व्राउनपेर माकर् र 

१०.३०-१२.०० बालमैत्री स्थानीय 
शासनका सूचकह र 
सूचकको �वष्लेषण 

सहभा�गहरुलाई सूचकहरुको 
जानकार� गराउने र 
�वषयगत शाखाको 
िजम्मेवार� वोध हुने 

समूह कायर् प्रस्तुती र 
छलफल 

प्रोजेक्टर व्राउनपेर 
माकर् र 

१२.३०-१.०० �चया वे्रक    

१.००-२.३० स्थानीय तहको 
योजना तजुर्ममा र 
बाल सहभा�गता 
सम्वन्धी 
(अभ्यास) 

स्थानीय तहमा योजना 
तजुर्मा चरणहरु र बाल 
सहभा�गता गराउने �ेत्रको 
वारे जानकार� गराउने  

समूह कायर् प्रस्तुती 
छलफल र अभ्यास  

प्रोजेक्टर व्राउनपेर 
माकर् र 

२.३०-४.०० संघीय संरचनामा 
बालमैत्री स्थानीय 
शासनको संस्थागत 
संरचना यसको 
भू�मका र संर�ण 
प्रणार्ल�  

तीन तहको संरचना र 
संरचनाको भू�मकार बाल 
संर�ण प्रणार्ल� वारे 
जानकार� गराउने । 

समूह कायर्, प्रस्तुती, 
छलफल 

प्रोजेक्टर व्राउनपेर 
माकर् र 
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समय �क्रयाकलाप उदेश्य  �ब�ध र प्र�क्रया  आवश्यक सामग्री  

४.००-५.०० सहभा�गहरुबाट 
कायर्योजना �नमार्ण 
, प्र�तवद्धता, 
अ�भमूखीकरण 
कायर्क्रमको 
पुनरावलोकन र 
समापन  

कायर्योजना तयार भई 
कायर्न्वयनको प्र�तवद्धता 
स�हत कायर्क्रमको समापन 
गन�  

अनुभव आदानप्रदान, 

छलफल, समूह कायर्, 
प्रस्तुती 

प्रोजेक्ट र व्राउनपेर 
माकर् र 
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४. श्रम तथा रोजगारका कायर्क्रमहरू:   

१. �क्रयाकलापको नाम –बेरोजगार युवायुवतीहरुको ला�ग सीप �वकास ता�लम 

�क्रयाकलाप संकेत नं.2.7.25.179 खचर् शीषर्क: 22522 
 

प�रचय प्रदेश�भत्र ैरोजगार� तथा उद्यम गनर् स�म बनाउने ग�र बेरोजगार युवायुवतीहरुका ला�ग 
सीप �वकास ता�लम सञ्चालन गनर् 

उद्देश्य देश�भत्र ैतथा बदेै�शक रोजगार�बाट �वस्था�पत बेरोजगार युवायुवतीहरु लाई रोजगारयुक्त 
ता�लमको प्रदान गन� 

अपे��त प्र�तफल बेरोजगार युवायुवतीहरुले सीप �वकास ता�लम प्राप्त गरेको हुने । 
कायार्न्वयन गन� 
�नकाय/कायार्लय 

सामािजक �वकास मन्त्रालय/�श�ा �वकास �नद�शनालय/ मानव संशाधन �वकास 
केन्द्र/सामािजक �वकास कायार्लयहरु  

सञ्चालन प्र�क्रया समन्वय बैठक,सीप�वकास ता�लम प्रकार, �ेत्र तथा रुपरेखा �नमार्ण, सावर्ज�नक सुचना 
प्रकाशन, सहभागी छनौठ,ता�लम सञ्चालन ।सहभागी छनौठ गदार् ग�रव, सीमान्तकृत, तेश्रो 
�लङ्�ग तथा यो�नक अल्पसंख्यकहरुलाई �वशषे ग्राहयता �दने 

सञ्चालन गन� अब�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

आ.ब. २०७८/०७९ को असार मसान्तसम्म । 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार । 
सन्दभर् सामग्री कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका-२०७५ र अन्य प्रच�लत कानुनहरु 

अनुगमन सूचक ता�लम सञ्चालन प्र�तवेदन  
 
2.�क्रयाकलापको नाम –श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान (अध्ययन/सव��ण/अनुसन्धान/प्र�तवेदन) 

�क्रयाकलाप संकेत नं.2.7.7.18 खचर् शीषर्क 22522 
 

प�रचय कणार्ल� प्रदेशमा श्रम तथा रोजगारका �ेत्रमा स्पष्ट तथा ठोस तथ्य तथा तथ्याङ्कको 
अभाव �वद्यमान रहेको र तत ्�ेत्रमा आवश्यक कायर्क्रम तथा बजेटको यथो�चत 
व्यवस्थापनको अभावमा अपे�ाकृत ल�य हाँ�सल गनर् नस�कएको अवस्था जगजाहेर न ैछ 
। तसथर् प्रदेशको श्रम तथा रोजगारको �ेत्रलाई व्यविस्थत र �नय�मत गनर् तथा 
नाग�रकको रोजगार�को हक तथा श्रमको हकको प्रत्याभुत गनर् र गराउन यस �ेत्रको 
सवार्ङ्�गन अध्ययन अनुसन्धान गनर् आवश्यक दे�खएको । 

उद्देश्य कणार्ल� प्रदेशको श्रम तथा रोजगारको �ेत्रमा भएका �वद्यमान व्यवस्था तथा तथा 
आगामी आवश्यक नी�त तथा कायर्क्रमको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान तथा सव��ण 
गन� यस कायर्क्रमको उद्देश्य रहेको छ । 

अपे��त प्र�तफल कणार्ल� प्रदेशको श्रम तथा रोजगारका �ेत्रको �वद्यमान अवस्था र आगामी कायर्�दशाका 
बारेमा अध्ययन अनुसन्धान तथा सव��ेण भएको हुने । 

कायार्न्वयन गन� 
�नकाय/कायार्लय 

सामािजक �वकास मन्त्रालय, कणार्ल� प्रदेश । 

सञ्चालन प्र�क्रया कायर्योजना स्वीकृत,अध्ययन अनुसन्धानको �ेत्र तथा दायरा �नमार्ण, अन्य गैरसरकार� 
संस्था वा �व�हरु माफर् त वा संघीय सरकार तथा स्थानीय तहहरुसँगको समन्वयमा । 

सञ्चालन गन� अब�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

आ.ब. २०७८/०७९ को प�हलो, दोश्रो तथा तेश्रो चौमा�सक । 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार । 
सन्दभर् सामग्री सावर्ज�नक ख�रद ऐन,२०६३ र �नयमावल�, श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्वन नी�त, २०७५ तथा 

कणार्ल� प्रदेश सरकारले तजुर्मा गरेका अन्य मापदण्ड तथा कायर्�व�धहरु । 
अनुगमन सूचक प्र�तवेदन प्रकाशन । 
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3.�क्रयाकलापको नाम –प्रदेशस्तरमा रोजगार प्रवद्र्वन सम्बन्धी ऐन/�नयम/नी�त/कायर्�व�ध तजुर्मा । 

�क्रयाकलाप संकेत नं. 2.7.25.43 खचर् शीषर्क 22522 
 

प�रचय प्रादे�शक श्रम तथा रोजगारलाई व्यविस्थत, �नय�मत र उत्पादनमूलक बनाउदै श्र�मक र 
रोजगारदाताबीच असल श्रम सम्बन्ध स्था�पत गन�, श्रमप्र�त सम्मान अ�भवदृ्�ध गन� तथा 
नाग�रकको रोजगार�को हक तथा श्रमसम्बिन्ध हकको प्रत्याभु�त गनर् तत्सम्बन्धमा 
आवश्यक ऐन, �नयम, कानुन, कायर्�व�ध तथा �नद��शका तजुर्मा तथा कायार्न्वयन  

उद्देश्य प्रादे�शक श्रम तथा रोजगारको �ेत्रलाई मयार्�दत, व्यविस्थत र �नय�मत बनाउन र प्रदेशको 
आबश्यकता अनुरुपको श्रमशिक्तको �वकास माफर् त नाग�रकको रोजगार�को रोजगार�को हक 
तथा श्रमसम्बन्धी हकको प्रत्याभुत गनर् आवश्यक ऐन, �नयम, कानुन, कायर्�व�ध तथा 
�नद��शकाको �नमार्ण गन� यस कायर्क्रमको उद्देश्य रहेको छ । 

अपे��त प्र�तफल प्रदेश श्रम ऐन तथा �नयमावल�, कायर्�व�ध तथा �नद��शकाको आ�दको �नमार्ण भएको हुने 
कायार्न्वयन गन� 
�नकाय/कायार्लय 

सामािजक �वकास मन्त्रालय, कणार्ल� प्रदेश । 

सञ्चालन प्र�क्रया • सरोकारवालाहरुबीच अन्तरकृया, गोष्ठ�, बैठक सञ्चालन 

• सुझाव संकलन र प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदा तयार ग�र पेश गन� 
• संक�लत सझुाव र आवश्यक कुराको समावेश ग�र प्रदेशको आवश्यकता अनुकुल 

प्रदेश श्रम ऐन तथा �नयमाव�ल, कायर्�व�ध �नद��शका आ�दको �नमार्ण । 
सञ्चालन गन� अब�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

आ.ब. २०७८/०७९ को प्रथम, दोश्रो तथा तेश्रो चौमा�सक । 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार । 
सन्दभर् सामग्री श्रम ऐन,२०७४ र �नयमावल�, २०७५, रोजगार�को हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ र �नयमावल�, 

कणार्ल� प्रदेशको श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्वन नी�त, २०७५ तथा अन्य प्रच�लत कानुन । 
अनुगमन सूचक बैठक, गोष्ठ�, अन्तरकृया कायर्क्रमको उपिस्थ�त, संक�लत सझुावहरु र प्र�तवेदन स�हतका 

�न�मर्त ऐन, �नयमाव�ल, कायर्�व�ध, �नद��शका आ�द। 
 

4.�क्रयाकलापको नाम –श्रम, सीप तथा रोजगार सम्बन्धी सरोकारवालाहरुबीच अन्तरकृया गोष्ठ� सञ्चालन । 

�क्रयाकलाप संकेत नं. 2.7.25.44 खचर् शीषर्क: 25522 
 

प�रचय कणार्ल� प्रदेश अन्तगर्त औद्यो�गक �ेत्र, होटेल व्यवसाय �ेत्र, �नमार्ण �ेत्र लगायत अन्य 
�व�भन्न �ेत्रका उद्यमी व्यवसायी, मजदरु लगायत सरोकारवाला प�हरुबीच अन्तरसम्बन्ध 
कायम रा�, श्रम सम्बन्धी ऐन �नयमहरुका बारेमा अ�भमुखीकरण गन� । 

उद्देश्य कणार्ल� प्रदेश�भत्रका औद्यो�गक �ेत्र, यातायात �ेत्र, होटल ब्यवसाय �ेत्र, �नमार्ण �ेत्र 
लगायत अन्य �व�भन्न �ेत्रका उद्यमी व्यवसायी, मजदरु लगायत सरोकारवाला प�हरुबीच 
अन्तरसम्बन्ध कायम रा�, श्रम सम्बन्धी ऐन �नयमहरुको बारेमा अ�भमुखीकरण गर� 
आफ्नो कायर्�ेत्रप्र�त िजम्मेवार बनाउनु यो कायर्क्रमको उद्देश्य रहेको छ । 

अपे��त प्र�तफल • प्रदेश अन्तगर्त रोजगारदाताका प्र�त�न�धमुलक संस्था, श्र�मकका टे्रड यु�नयन 
लगायत सरोकारवाला �नकायका प्र�त�न�धहरु ग�र प्रत्य� रुपमा श्रम सम्बन्धी 
ऐन �नयम तथा अन्य सम्बिन्धत नी�तका बारेमा जानकार� प्राप्त हुने 

• रोजगारदाता तथा श्र�मकका बीचमा असल श्रम सम्बन्ध स्था�पत हुने । 
कायार्न्वयन गन� 
�नकाय/कायार्लय 

सामािजक �वकास मन्त्रालय तथा मातहतका कायार्लयहरुमाफर् त । 

सञ्चालन प्र�क्रया • कायर्क्रमको तजुर्मा गन�, सहभागी आमन्त्रण गन�, 
• गोष्ठ�को सहजीकरणका ला�ग सहजकतार्सँग समन्वय गन� र सहभागीता गराउने 

। 
• सहभागीहरुको सझुाव र सल्लाहहरुलाई आगामी प्रदेश श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी 

ऐन तथा कायर्�व�ध आ�दमा समावेश गन� 
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सञ्चालन गन� अब�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

आ.ब. २०७८/०७९ को प�हलो, दोश्रो तथा तेश्रो चौमा�सक । 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार । 
सन्दभर् सामग्री श्रम ऐन, २०७४ र �नयमावल�, रोजगार�को हकसम्बन्धी ऐन, 2०७५ र �नयमावल� तथा 

अन्य संघीय तथा प्रादे�शक श्रम सम्बन्धी प्रच�लत ऐन कानुनहरु । 
अनुगमन सूचक तजुर्मा ग�रएको कायर्क्रम, सहभागीहरुको उपिस्थ�त, प्रस्तुतीकरण तथा प्र�तवेदन । 
 

5.�क्रयाकलापको नाम –रोजगारमूलक सीप �वकास ता�लम तथा उद्यमीहरुको स्तरोन्नती कायर्क्रम 

�क्रयाकलाप संकेत नं. 2.7.25.177 खचर् शीषर्क: 22522 
 

प�रचय रोजगारमुलक सीप तथा ता�लम प्रदान ग�र बैदे�शक रोजगार�लाई प्र�तस्थापन गनर् तथा 
उद्यमीहरुको स्तरोन्न�त ग�र प्रदेश�भत्र ै�टकाइ रा�को ला�ग �व�भन्न रोजगारमुलक 
कायर्क्रमहरु सञ्चालन गन� । 

उद्देश्य उद्यमीहरुलाई उद्यममा �टकाइरा� ता�लम र सचेतना कायर्क्रम सञ्चालन गन� । 
अपे��त प्र�तफल 35 जनालाई छोटो अव�धको ता�लम र तथा उद्यमीहरुलाई स्तरोन्न�तको ला�ग सहयोग 

ग�रएको हुनेछ । 
कायार्न्वयन गन� 
�नकाय/कायार्लय 

सामािजक �वकास मन्त्रालय र मातहतका कायार्लयहरु । 

सञ्चालन प्र�क्रया समन्वय बैठक,कायर्क्रमको प�हचान,प्राथा�मकता �नधार्रण ग�र सहभागी तथा उद्यमी छनौठ 
। मानव �वकास संशाधन केन्द्र, सुख�तर उद्योग तथा उपभोक्ता �हत संर�ण 
�नद�शनालयसँग समन्वय ग�र सीप �वकास ता�लम सञचालन गन� । 

सञ्चालन गन� अब�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

आ.ब. २०७८/078 को प�हलो, दोश्रो र तेश्रो चौमा�सक । 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार । 
सन्दभर् सामग्री श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्वन नी�त, २०७५ तथ कणार्ल� प्रदेश सरकारले तजुर्मा गरेका अन्य 

मापदण्ड तथा कायर्�व�धहरु । सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३, कणार्ल� खचर् मापदण्ड 
�नद��शका,२०७५ । 

अनुगमन सूचक सहभागीहरुको उपिस्थ�त, सीपको गुणस्तर,तथा उद्यमीहरुद्वारा प्राप्त ता�लम प्र�तवेदन । 
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6.�क्रयाकलापको नाम –राउटे लगायत लोपोन्मखु तथा सीमान्तकृत समुदायको ला�ग आय आजर्न कायर्क्रम ( राहत तथा 
पुनस्थार्पना/��तपू�त र् कायर्क्रम) 

�क्रयाकलाप संकेत नं. 2.7.12.14 खचर् शीषर्क: 22522 
 

प�रचय लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समदुायको हक�हत तथा संर�णको दा�यत्व सरकारको भएकाले 
प्रदेश सरकारले समेत आफ्नो �ते्र�भत्र रहेका तत ्वगर्का समुदायको द�घर्का�लन तथा 
अल्पका�लन उत्थान तथा सशिक्तकरणका ला�ग आयआजर्न एवं िज�वकोपाजर्नका कायर्क्रमहरु 
तजुर्मा ग�र सञ्चालन गनर् आवश्यक दे�खन्छ । 

उद्देश्य राज्यको मुलधारबाट ब�हष्करणमा परेका भुमीह�न तथा ग�रवीको रेखामुनी रहेका एव ंराज्यको 
�वशषे संर�ण अपे�ा गन� लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत राउटे, बाद�, राजी समुदाय एवं मुक्त 
ह�लयाका ला�ग �दघर्का�लन एवं अल्पका�लन आयआजर्न तथा िज�वकोपाजर्नका सीप �वकासका 
ता�लमहरु सञ्चालन गन� र आिजर्त सीपसँग सम्बिन्धत पेशा व्यवसाय सञ्चालन गनर् अनुदान 
तथा प्र�व�ध हस्तान्तरण ग�र उनीहरुको िजवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार गन� ।साथ ैस्वास्थ्य 
�ेत्रमा सहु�लयत तथा पहुच अ�भवदृ्�व गनर् स्वास्थ्य वीमा कायर्क्रमलाई समेत अगा�ड बढाउने 
 

अपे��त प्र�तफल • क�रव 250/150/50 बाद�/राजी समुदाय/मुक्त ह�लयाका युवायुवतीहरुले �व�भन्न 
सीपमुलक ता�लम प्राप्त ग�र तत्सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुने 

• घुमन्ते जीवन �बताउने राउटेहरुलाई क्रमश: अस्थायी बासस्थानको व्यवस्था भएको 
हुनेछ, उनीहरुको अल्पका�लन तथा �दघर्का�लन आयआजर्नमा सहभागी बनाउने प्रयत्न 
ग�रनेछ 

• क�रव ३०० जना ज�तको स्वास्थ्य �वमा ग�रनेछ 

कायार्न्वयन गन� 
�नकाय/कायार्लय 

सामािजक �वकास मन्त्रालय, कणार्ल� प्रदेश र मातहतका कायार्लयहरु 

सञ्चालन प्र�क्रया • सामािजक �वकास मन्त्रालयका मा. मन्त्रीज्यूको अध्य�तामा �नद�शक स�म�तको बैठक 
सञ्चालन 

• �नद�शक स�म�तबाट �नद��शत �नद�शन तथा मागर्दशर्नका आधारमा �व�भन्न 
कायर्क्रमहरुको रुपरेखा तथा प्रकार �नमार्ण 

• राउटे वस्तीमा सहजीकरण गन� सहजकतार्को व्यवस्था 
• �व�भन्न सरोकारवालाहरुसँग समन्वय र सहकायर् 
• आयआजर्नका ला�ग सीप �वकास ता�लमको कायर्योजना र अनुमा�नत समयको तजुर्मा 

र कायार्न्वयन  

• िजल्ला कायर्क्रम तथा व्यवस्थापन तथा अनुगमन स�म�तको कायर्क्रम सञ्चालनका 
सम्बन्धमा �नय�मत अनुगमन र सुपे�रवे�ण । 

• यस कायर्क्रमको सहजीकरणका ला�ग थप �नद�शक स�म�तले थप मागर्दशर्न बनाउन 
सक्ने 
 

सञ्चालन गन� अब�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

आ.ब. २०७८/०७९ को असार मसान्तसम्म । 

बजेट बाँडफाँड 5 करोड । 
सन्दभर् सामग्री • लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समदुायको ला�ग जी�वकोपाजर्न र आयआजर्न कायर्क्रम 

सञ्चालन कायर्�व�ध, २०७८ 

• सावर्ज�नक ख�रद ऐन,२०६३ र �नयमावल� 
• प्रदेश श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्वन नी�त, २०७५ 

• संघ तथा प्रदेशका अन्य प्रच�लत कानुनहरु । 
अनुगमन सूचक सहभागीहरुको उपिस्थ�त, आयआजर्न सीप �वकास ता�लम प्राप्त गरेका प्रमाणपत्रहरुका प्र�त�ल�प, 

व्यवसाय स्थापना गरेको/नगरेको सम्बन्धमा अनगुमन प्र�तवेदन, अन्य प्र�तवेदन । 
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६. प्रदेश संग्राहलय र अ�भलेखालय सम्बिन्ध कृयाकलापहरु: 
 

१. कृयाकलापः सग्रहालयको पुस्तकालय प्रशास�नक तथा सभाक�का ला�ग �नमार्णा�धन भबनको पुणर्ता तथा तला थप 
गन� कायर् 

कृयाकलाप संकेतः११.१.२.४८४ खचर् �शषर्कः ३१११२ 
 

प�रचय कायार्लयको �नय�मत तथा प्रशास�नक कामकाज संचालनको ला�ग, एउटा श�ै�क हबकोरुपमा 
कायर्क�हरुको व्यबस्थापन गन� पुस्तकालय तथा बाचन क�हरुको स्थापना गन�  सग्रहालयको ला�ग 
प्रशास�नक पुस्तकालय तथा सभाक�का ला�ग भबन �नमार्ण गनर् ला�गएको छ । 

उद्देश्य कायार्लयको �नय�मत तथा प्रशास�नक कामकाज संचालनको ला�ग कायर्क�हरुको व्यबस्थापन गन� 
पुस्तकालय तथा बाचन क�हरुको स्थापना गन� । 

अपे��त प्र�तफल प्रा�गक �ेत्रको व्यापक �वस्तार गन� । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

प्रदेश संग्रहालय तथा अ�भलेखालय सुख�त  

सञ्चालन प्रकृया अपुरो भबन भएकोले सरकार� �नणर्यानुसार म्याद थप ⁄बोलपत्र/�शलबिन्द दरभाउ पत्र  लगायत 
अन्य �ब�भन्न कानुनी प्र�क्रयाहरु । 

सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

• आब२०७८⁄०७९ सम्म सम्पन्न गन� । 
• प्रथम दोस्रो तथा तेस्रो चौमा�सक अब�ध 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री साबर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३, तथा �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�ब�ध एन २०७४, 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड २०७४, र २०७८/०७९को िस्वकृत बा�षर्क कायर्क्रम, कणार्ल� प्रदेश 
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट तथा खचर् सम्बिन्ध मापदण्ड  

अनुगमन सूचक प्रा�ब�धक तथा कायर् सम्पन्न प्र�तबेदनहरु साथ ै�न�मर्त भौ�तक संरचनाहरु 
 

२. कृयाकलापः कायार्लय भबन रङ्गरोगन तथा ममर्त 

कृयाकलाप संकेतः११.१.३.१० खचर् �शषर्कः  ३११६१ 
 

प�रचय कायार्लय भबन रङ्गरोगन तथा ममर्त ग�र व्यबिस्थत बनाउने र सो कायर्बाट कायार्लय व्यबिस्थत 
भइ नाग�रक मतै्री बनाउन टेवा पुग्नेछ । 

उद्देश्य संग्रहालयबाट प्रबाह हुने सेवालाइ चुस्त दरुुस्त �छटो छ�रतो तथा व्यबिस्थत गन� तथा आकषर्क 
बनाउने । 

अपे��त प्र�तफल फोहोरमैला तथा पुरानो संरचनालाई ब्यबस्थीत बनाइ िजणर् हुने समस्या समाधान गनर् । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

प्रदेश संग्रहालय तथा अ�भलेखालय सुख�त । 

सञ्चालन प्रकृया  कोटेशन लगायतका प्र�क्रयाहरु 
सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

PLMBIS अनुसार 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार 

सन्दभर् सामाग्री साबर्ज�नक ख�रद एन २०६३ तथा �नयमावल� २०६४,कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�ब�ध एन 
२०७४,कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड २०७४, र २०७८/०७९ को िस्वकृत बा�षर्क कायर्क्रम,कणार्ल� प्रदेश 
सरकारको आब २०७८/०७९ को बजेट तथा खचर् सम्बिन्ध मापदण्ड 

अनुगमन सूचक प्रा�ब�धक तथा कायर् सम्पन्न प्र�तबेदनहरु साथ ै�न�मर्त भौ�तक संरचनाहरु 
 

३. कृयाकलापः मोटरसाइकल स्कुटर  

कृयाकलाप संकेतः११.३.२.२ खचर् �शषर्कः  ३११२१ 
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प�रचय मोटरसाइकल स्कुटर ख�रद ग�र कायार्लयको आवागमनलाइ प्रभाबकार� बनाइ सेवा प्रबाहलाइ 
�छटोछर�तो बनाउने। 

उद्देश्य संग्रहालयबाट प्रबाह हुने सेवालाइ चुस्त दरुुस्त �छटो छ�रतो तथा व्यबिस्थत र बेलाबेला मा 
भैरहने आवागमनको समस्यालाइ सु�वधा सम्पन्न बनाउने । 

अपे��त प्र�तफल  

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

प्रदेश संग्रहालय तथा अ�भलेखालय 

सञ्चालन प्रकृया कोटेशन लगायतका प्र�क्रयाहरु 
सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

PLMBIS अनुसार 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री साबर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३, तथा �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�ब�ध ऐन २०७४, 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड २०७४, र २०७८/०७९ को िस्वकृत बा�षर्क कायर्क्रम, कणार्ल� प्रदेश 
सरकारको आब २०७८/०७९ को बजेट तथा खचर् सम्बिन्ध मापदण्ड  

अनुगमन सूचक सवार� साधन ख�रद  
 

४.  कृयाकलाप कम्प्यूटर �प्रन्टर लगायतका आवश्यक पन� अन्य मे�शनर� सामाग्रीहरु 

कृयाकलाप संकेतः११.३.७.१४ खचर् �शषर्कः  ३११२३ 
 

प�रचय कम्प्यूटर �प्रन्टर लगायतका आवश्यक पन� अन्य मे�शनर� सामाग्रीहरु ख�रद गर� कायार्लयको सेवा 
प्रवाहमा सरलता ल्याउन स�कन्छ  

उद्देश्य कायार्लयको कामकाज �छटो छ�रतो गर� सेवा प्रवाहलाई प्रभावकार� बनाउने 

अपे��त प्र�तफल सेवा प्रवाह प्रभावकार� भई नाग�रक सन्तुिष्ट 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

प्रदेश संग्रहालय तथा अ�भलेखालय सुख�त । 

सञ्चालन प्रकृया कोटेशन 
सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

PLMBIS अनुसार 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री साबर्ज�नक ख�रद एन २०६३ तथा �नयमावल� २०६४,कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�ब�ध एन 

२०७४,कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड २०७४, र २०७८/०७९ को िस्वकृत बा�षर्क कायर्क्रम, कणार्ल� प्रदेश 
सरकारको आब २०७८/०७९ को बजेट तथा खचर् सम्बिन्ध मापदण्ड  

अनुगमन सूचक मे�सनर� औजार ख�रद ग�रएको 
 

५. कृयाकलाप संग्रहालयमा �वधु�तकरण तथा �वधुत तथा संग सम्बिन्धत अन्य यन्त्र उपकरणहरुको व्यवस्थापन सगं 
सम्बिन्ध कायर्हरु 

कृयाकलाप संकेतः११.३.१९.४ खचर् �शषर्कः  ३११२२ 
 

प�रचय संग्रहालयमा �वधु�तकरण तथा �वधुत तथा संग सम्बिन्धत अन्य यन्त्र उपकरणहरुको व्यवस्थापन 
संग सम्बिन्ध कायर्हरु लगायत �वजलु� एंव �वधुत उत्पादन सगं सम्बिन्धत उपकरण सामान औजार 
यन्त्र आद� ख�रद गन�   

उद्देश्य संग्रहालयमा �वधु�तकरण तथा �वधुत तथा संग सम्बिन्धत अन्य यन्त्र उपकरणहरुको व्यवस्थापन 
संग सम्बिन्ध कायर् गन� 

अपे��त प्र�तफल यन्त्र उपकरणहरुको उपलब्धता 
कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

प्रदेश संग्रहालय तथा अ�भलेखालय सुख�त 
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सञ्चालन प्रकृया बोलपत्र �शलबिन्दपत्र तथा कोटेशन लगायतका प्र�क्रया 
सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

PLMBIS अनुसार 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री साबर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३, तथा �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�ब�ध ऐन २०७४, 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड २०७४, र २०७८/०७९ को िस्वकृत बा�षर्क कायर्क्रम, कणार्ल� प्रदेश 
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट तथा खचर् सम्बिन्ध मापदण्ड  

अनुगमन सूचक प्रा�ब�धक तथा कायर् सम्पन्न प्र�तबेदनहरु साथ ै�वधु�तकरण सम्बन्धी कायर् 
 

६. कृयाकलापः कायार्लयको प्रदर्शनी क�मा सोलार प्रणाल� ख�रद तथा जडान लगायत व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायर्  

कृयाकलाप संकेतः११.३.२२.१ खचर् �शषर्कः  ३११२२ 
 

प�रचय संग्रहालयमा �वधु�तकरण तथा �वद्धुत तथा सगं सम्बिन्धत अन्य यन्त्र उपकरणहरुको 
व्यवस्थापनसँग सम्बिन्ध कायर्हरु गन� रहेको छ । 

उद्देश्य संग्रहालयमा �वधु�तकरण तथा �वद्धुत तथा सगं सम्बिन्धत अन्य यन्त्र उपकरणहरुको 
व्यवस्थापनसँग सम्बिन्ध कायर्हरु गर� प्रदर्शनी क�मा हुने �वध�ुतय समस्या समाधान गन�  

अपे��त प्र�तफल ग्याल� सुदृ�ढकरण तथा दशर्कहरुलाई अवलोकनमा सहजता 
कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

प्रदेश संग्रहालय तथा अ�भलेखालय सुख�त 

सञ्चालन प्रकृया बोलपत्र �शलबन्द� पत्र तथा कोटेशन लगायतका प्र�क्रया 
सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

PLMBIS अनुसार 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री साबर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३, तथा �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�ब�ध ऐन २०७४, 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड २०७४, र २०७८/०७९ को िस्वकृत बा�षर्क कायर्क्रम, कणार्ल� प्रदेश 
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट तथा खचर् सम्बिन्ध मापदण्ड 

अनुगमन सूचक प्रा�ब�धक तथा कायर् सम्पन्न प्र�तबेदनहरु साथ ैख�रद ग�रएका सोलारहरु 
 

७. कृयाकलापः सग्रहालयमा बगचैा सुधार �वस्तार तथा �नरन्तर कायर् लगायतका कायर्हरु 

कृयाकलाप संकेतः११.५.४२.९ खचर् �शषर्कः  ३११६१ 
 

प�रचय सग्रहालयमा बगचैा सुधार �वस्तार तथा �नरन्तर कायर् लगायतका कायर्हरु गन� गर� उक्त कायर्बाट 
कायार्लय प�रसरमा भएको बगैचा आक�षर्त दे�खनेछ । 

उद्देश्य सग्रहालयमा बगचैा सुधार �वस्तार लगायतका कायर्हरु गर� पयर्टकहरुलाई आक�षर्त गन� । 
अपे��त प्र�तफल संग्रहालयलाइ आधु�न�ककरण तथा स्तरोन्न�त गद� लैजाने । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

प्रदेश संग्रहालय तथा अ�भलेखालय सुख�त  

सञ्चालन प्रकृया प्रच�लत ऐन �नयममा तो�कए बमोिजमका प्र�क्रयाहरु 
सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

PLMBIS अनुसार 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार 

सन्दभर् सामाग्री साबर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३ तथा �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�ब�ध ऐन २०७४, 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड २०७४, र २०७८/०७९ को िस्वकृत बा�षर्क कायर्क्रम, कणार्ल� प्रदेश 
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट तथा खचर् सम्बिन्ध मापदण्ड  

अनुगमन सूचक बगैचा �वस्तारबाट कायार्लय प�रसर आकषर्क हुनेछ । 
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८. कृयाकलापः संग्रहालय प�रसरमा ब्लक �वच्छ्याउने लगायत व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायर्  

कृयाकलाप संकेतः.११.५.४२.१० खचर् �शषर्कः ३११६१ 
 

प�रचय संग्रहालय प�रसरमा ब्लक �वच्छ्याउने लगायत व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायर् गन� 
उद्देश्य संग्रहालय प�रसर आकषर्क बनाउने । 

अपे��त प्र�तफल संग्रहालयलाइ आधु�न�ककरण तथा स्तरोन्न�त गद� लैजाने । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

प्रदेश संग्रहालय तथा अ�भलेखालय सुख�त  

सञ्चालन प्रकृया बोलपत्र/�शलबिन्ददरभाउ पत्र/कोटेशन लगायतका प्र�क्रयाहरु 
सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

PLMBIS अनुसार 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री साबर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३ तथा �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�ब�ध ऐन २०७४, 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड २०७४, र २०७८/०७९ को िस्वकृत बा�षर्क कायर्क्रम, कणार्ल� प्रदेश 
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट तथा खचर् सम्बिन्ध मापदण्ड  

अनुगमन सूचक प्रा�ब�धक तथा कायर् सम्पन्न प्र�तबेदनहरु साथ ै�न�मर्त भौ�तक संरचनाहरु 
 

९. कृयाकलापः पुरानो तथा नयाँ ग्यालर� क�हरुमा टायल मावर्ल लगायतका कायर्हरु 

कृयाकलाप संकेतः ११.5.42.11 खचर् �शषर्कः  ३११६१ 
 

प�रचय पुरानो तथा नयाँ ग्यालर� क�हरुमा टायल मावर्ल लगायतका कायर्हरु गर� संग्रहालयलाई आकषर्क र 
सु�वधा सम्पन्न बनाउने 

उद्देश्य पुरानो तथा नयाँ ग्यालर� क�हरुमा टायल मावर्ल लगायतका कायर्हरु गर� संग्रहालयलाई आकषर्क र 
सु�वधा सम्पन्न बनाउने 

अपे��त प्र�तफल संग्रहालयलाइ आधु�न�ककरण तथा स्तरोन्न�त गद� लैजाने । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

प्रदेश संग्रहालय तथा अ�भलेखालय सुख�त  

सञ्चालन प्रकृया बोलपत्र/�शलबिन्ददरभाउ पत्र/कोटेशन लगायतका प्र�क्रयाहरु 
सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

PLMBIS अनुसार 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री साबर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३, तथा �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�ब�ध ऐन २०७४, 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड २०७४, र २०७८/०७९ को िस्वकृत बा�षर्क कायर्क्रम, कणार्ल� प्रदेश 
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट तथा खचर् सम्बिन्ध मापदण्ड 

अनुगमन सूचक कायर्सम्पन्न प्र�तवेदनहरु भौ�तक संरचनाहरु 
 

१०. कृयाकलापःसंग्रहालय प्रदशर्नी क�को ला�ग Showcase हरु �नमार्ण तथा ख�रद कायार्लयको ला�ग फ�नर्चर �फक्चसर् 
कृयाकलाप संकेतः११.६.१३.१३ खचर् �शषर्कः  ३११२३ 

 

प�रचय संग्रहालय प्रदशर्नी क�को ला�ग Showcase हरु �नमार्ण तथा ख�रद(कायार्लयकोला�ग फ�नर्चर 
�फक्चसर्) भएको हुनेछ । 

उद्देश्य संक�लत सामग्रीहरुलाई प्रदर्शनीको ला�ग सुर��त त�रकाले रा� तथा पुस्तकहरुलाई रा� ेर बाचनको 
ला�ग सु�बधायुक्� आबश्यक फ�नर्चर बनाउने । 

अपे��त प्र�तफल ग्याल� सुदृ�ढकरण तथा पुस्तकालय �बस्तार गन� । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

प्रदेश संग्रहालय तथा अ�भलेखालय सुख�त 

सञ्चालन प्रकृया बोलपत्र �शलबिन्दपत्र तथा कोटेशन लगायतका प्र�क्रया 
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सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

PLMBIS अनुसार 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री साबर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३, तथा �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�ब�ध ऐन २०७४, 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड २०७४, र २०७८/०७९ को िस्वकृत बा�षर्क कायर्क्रम, कणार्ल� प्रदेश 
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट तथा खचर् सम्बिन्ध मापदण्ड 

अनुगमन सूचक प्रा�ब�धक तथा कायर् सम्पन्न प्र�तबेदनहरु साथ ै�न�मर्त भौ�तक संरचनाहरु 
 

११. कृयाकलापःपुस्तकालयको ला�ग आवश्यक फ�नर्चर ख�रद 

कृयाकलाप संकेतः११.६.१३.१४ खचर् �शषर्कः  ३११२३ 
 

प�रचय पुस्तकालयको ला�ग आवश्यक फ�नर्चर ख�रद गर� पठनपाठन कायर् सहज सुलभ गराउन स�कन्छ । 
उद्देश्य पुस्तकालयको ला�ग आवश्यक फ�नर्चर ख�रद गर� पठनपाठन कायर् सहज सुलभ गराउने । 

अपे��त प्र�तफल ग्याल� सुदृ�ढकरण तथा पुस्तकालय �बस्तार गन� । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

प्रदेश संग्रहालय तथा अ�भलेखालय सुख�त 

सञ्चालन प्रकृया बोलपत्र �शलबिन्दपत्र तथा कोटेशन लगायतका प्र�क्रया 
सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

PLMBIS अनुसार 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार 

सन्दभर् सामाग्री साबर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३, तथा �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�ब�ध ऐन २०७४, 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड २०७४, र २०७८/०७९ को िस्वकृत बा�षर्क कायर्क्रम, कणार्ल� प्रदेश 
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट तथा खचर् सम्बिन्ध मापदण्ड 

अनुगमन सूचक प्रा�ब�धक तथा कायर् सम्पन्न प्र�तबेदनहरु साथ ै�न�मर्त भौ�तक संरचनाहरु 
 

१२. कृयाकलापः सग्रहालयका ला�ग पुराताित्वक सामग्री संकलन  प्रचार प्रसार तथा  सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र 

�वतरण गन� 

कृयाकलाप संकेतः.२.७.5.13 खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय सग्रहालयका ला�ग पुराताित्वक सामाग्र◌ी संकलन गन� प्रयोजनका ला�ग कायार्लयलाई आबश्यक पन� 
पुराताित्वक सामग्रीहरु पुरातत्व �बद्हरुसँग समन्वय गर� संकलन ग�रनेछ। 

उद्देश्य ए�तहाँ�सक तथा पुराताित्वक लोपोन्मुख बस्तुहरुको संकलन ग�र संर�ण तथा प्रदशर्�नको ला�ग 
प्रदशर्�न क�मा रा� े

अपे��त प्र�तफल संग्रहालयलाई आधु�न�ककरण तथा स्तरोन्न�त गद� लैजाने । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

प्रदेश संग्रहालय तथा अ�भलेखालय सुख�त  

सञ्चालन प्रकृया प्रच�लत ऐन �नयममा तो�कए बमोिजमका प्र�क्रयाहरु, बैठक,  �नणर्यहरु,  मुल्य �नधार्रण लगायतका 
प्र�क्रयाहरु 

सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

PLMBIS अनुसार 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार 

सन्दभर् सामाग्री साबर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३, तथा �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�ब�ध ऐन २०७४, 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड २०७४, र २०७८/०७९ को िस्वकृत बा�षर्क कायर्क्रम, कणार्ल� प्रदेश 
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट तथा खचर् सम्बिन्ध मापदण्ड 

अनुगमन सूचक संकलन तथा ख�रद भइ कायार्लयमा आम्दा�न बाँ�धएका बस्तुहरु, अनुगमन प्र�तवेदनहरु, मुल्य 
�नधार्रण प्र�तवेदनहरु । 
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१३. कृयाकलापः अ�भलेखालय सम्बिन्ध कायर् 

कृयाकलाप संकेतः.2.7.25.218 खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय प्रदेशमा रहेका तथा कणार्ल� प्रदेश सरकार र सरकारसँग सम्बिन्धत �नकायबाट भएका महत्वपुणर्  
�नणर्यहरु संकलन गन� तथा कायार्लयमा प्रदशर्�नमा रहेका पुराताित्वक बस्तुहरुको अ�भलेख तयार 
गनर् स�कनेछ । 

उद्देश्य प्रदेशमा रहेका तथा कणार्ल� प्रदेश सरकार र सरकारसँग सम्बिन्धत �नकायबाट भएका महत्वपुणर्  
�नणर्यहरु संकलन ग�र आबश्यक परेको बखत जानकार� गराउन अ�भलेखको ला�ग कायर् गन� । 

अपे��त प्र�तफल संग्रहालयलाई आधु�न�ककरण तथा स्तरोन्न�त गद� लैजाने । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

प्रदेश संग्रहालय तथा अ�भलेखालय सुख�त  

सञ्चालन प्रकृया प्रच�लत ऐन �नयमानुसार 
सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

प्रथम/दोस्रो/तसे्रो चौमा�सक अब�धमा 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री साबर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३, तथा �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�ब�ध ऐन २०७४, 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड २०७४, र २०७८/०७९ को िस्वकृत बा�षर्क कायर्क्रम, कणार्ल� प्रदेश 
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट तथा खचर् सम्बिन्ध मापदण्ड 

अनुगमन सूचक क� स्थापना ग�र अ�भलेख तयार गन�, अनुगमन प्र�तवेदनहरु । 
 

१४. कृयाकलापः संग्रहालय �श�ा कायर्क्रम (श�ै�क कायर्क्रम) 

कृयाकलाप संकेतः.2.7.१३.1०० खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय संग्रहालय �श�ा लागू भएका सखु�त िजल्लामा अबस्थीत �वद्यालयहरुबाट �वद्याथ�हरुलाई 
श�ै�क कायर्क्रममा सहभागी गराई भ्रमणको अवसर प्रदान गनर् स�कनेछ ।  

उद्देश्य सुख�त उपत्यका �भत्रका �वद्यालयहरुबाट �वद्याथ�हरुलाई श�ै�क कायर्क्रममा सहभागी गराई 
भ्रमणको अवसर प्रदान गन� । 

अपे��त प्र�तफल श�ैीक कायर्क्रमबाट संग्रहालयहरुको बारेमा �वद्याथ�हरुलाई जानकार� हुनेछ  

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

प्रदेश संग्रहालय तथा अ�भलेखालय सुख�त । 

सञ्चालन प्रकृया �वद्यालयहरुलाई पत्राचार गन�, �व�भन्न प्र�तयो�गतात्मक कायर्क्रम संचालन गन� तथा भ्रमण 
�लने । 

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

PLMBIS अनुसार 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री साबर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३, तथा �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�ब�ध ऐन 

२०७४, कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड २०७४, र २०७८/०७९ को िस्वकृत बा�षर्क कायर्क्रम, कणार्ल� 
प्रदेश सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट तथा खचर् सम्बिन्ध मापदण्ड 

अनुगमन सूचक भ्रमण प्र�तबेदनहरु, भ्रमणका फोटोहरु, �वल र भरपाईहरु । 
 

१५. कृयाकलापः कायार्लय प�रसरमा �स�स �ट�भ जडान तथा ममर्त लगायत व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायर् (अन्य) 

कृयाकलाप संकेतः.2.7.25.३१८ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय कायार्लय प�रसरमा �स�स �ट�भ जडान कायर् ग�र कायार्लयको सरु�ा प्रणाल�लाइ भरपद� तथा 
�बश्वस�नय बनाउने साथै पुरानो �स�स �टभी ममर्त/प�रवतर्न ग�रनेछ ।  

उद्देश्य कायार्लय प�रसरमा कायार्लयलाइ असर पनर् सक्ने अबािन्छत ग�त�बधीको �नगरा�न तथा �नयन्त्रण 
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गन� । 

अपे��त प्र�तफल संग्रहालयलाइ आधु�न�ककरण तथा स्तरोन्न�त गद� लैजाने । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

प्रदेश संग्रहालय तथा अ�भलेखालय सुख�त  

सञ्चालन प्रकृया कोटेशन लगायतका प्र�क्रयाहरु 
सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

PLMBIS अनुसार 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री साबर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३, तथा �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�ब�ध ऐन २०७४, 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड २०७४, र २०७८/०७९ को िस्वकृत बा�षर्क कायर्क्रम, कणार्ल� प्रदेश 
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट तथा खचर् सम्बिन्ध मापदण्ड 

अनुगमन सूचक ख�रद भै िजन्सी आम्दा�न बाँधी कायार्लयमा जडान भएको हुन ुपन�, �बल भरपाईहरु । 
 

१६.कृयाकलापः सेवाग्राह�का ला�ग प्र�त�ालय �नमार्ण (अन्य) 

कृयाकलाप संकेतः.2.7.25.३१९ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
रकम रु. हजारमा 

प�रचय सेवाग्राह�को ला�ग सहज बसोबास गनर् प्र�त�ालय �नमार्ण ग�रनेछ। 
उद्देश्य सेवाग्राह�लाई सहज बसोबासका ला�ग प्र�त�ालय �नमार्ण गन�। 

अपे��त प्र�तफल संग्रहालयलाइ आधु�न�ककरण तथा स्तरोन्न�त गद� लैजाने, सेवाग्राह�लाई बसोबासको ब्यवस्थापन 
�मलाइने   छ । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

प्रदेश संग्रहालय तथा अ�भलेखालय सुख�त  

सञ्चालन प्रकृया कोटेशन लगायतका आवश्यक कानुनी प्र�क्रयाहरु 
सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

PLMBIS  अनुसार गन� । 

बजेट बाँडफाँड ५००/- 

सन्दभर् सामाग्री साबर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३, तथा �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�ब�ध ऐन २०७४, 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड २०७४, र २०७८/०७९ को िस्वकृत बा�षर्क कायर्क्रम, कणार्ल� प्रदेश 
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट तथा खचर् सम्बिन्ध मापदण्ड 

अनुगमन सूचक प्रा�ब�धक तथा कायर् सम्पन्न प्र�तबेदनहरु साथ ै�न�मर्त भौ�तक संरचनाहरु 

१७. कृयाकलापः स्त�रय वालटेक्स, क्यापसन, �प�डए लेखन तथा �नमार्ण कायर् 

कृयाकलाप संकेतः.2.7.25.३२० खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
रकम रु. हजारमा 

प�रचय संग्रहालयमा रहेका ऐ�तहा�सक पुराताित्वक बस्तुहरुको स्तर�य वालटेक्स क्याप्सन तयार गर� 
दशर्कहरुलाई स्प्ष्ट जानकार� �दन सहयोग गन�छ ।  

उद्देश्य संग्रहालयमा रहेका ऐ�तहा�सक पुराताित्वक बस्तुहरुको स्तर�य वालटेक्स क्याप्सन तयार गर� 
दशर्कहरुलाई स्प्ष्ट जानकार� �दने । 

अपे��त प्र�तफल संग्रहालयलाइ आधु�न�ककरण तथा स्तरोन्न�त गद� लैजाने । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

प्रदेश संग्रहालय तथा अ�भलेखालय सुख�त  

सञ्चालन प्रकृया प्रच�लत ऐन �नयमानुसार/कोटेशन प्र�क्रया/पा�रत �नणर्यहरु 
सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

PLMBIS  अनुसार गन� । 

बजेट बाँडफाँड ५००/- 

सन्दभर् सामाग्री साबर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३, तथा �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�ब�ध ऐन २०७४, 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड २०७४, र २०७८/०७९ को िस्वकृत बा�षर्क कायर्क्रम, कणार्ल� प्रदेश 
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सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट तथा खचर् सम्बिन्ध मापदण्ड 
अनुगमन सूचक तयार ग�रएका वालटेक्स क्यापसन, �वल, र भरपाईहरु लगायत अन्य प्र�क्रया  
 

१८. कृयाकलापः Gallery Redesign लगायत अन्य कायर् 

कृयाकलाप संकेतः.2.7.25.३२१ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
रकम रु. हजारमा 

प�रचय Gallery redesign  बाट संग्रहालयलाई सु�वधा सम्पन्न बनाउन सगं्रहालय �वदहरुको राय �लई 
आकषर्क तथा सु�बधा सम्पन्न बनाइने छ ।  

उद्देश्य Gallery redesign  बाट संग्रहालयलाई सु�वधा सम्पन्न बनाउन सगं्रहालय �वदहरुको राय �लई 
आकषर्क बनाइने । 

अपे��त प्र�तफल संग्रहालयलाइ आधु�न�ककरण तथा स्तरोन्न�त गद� लैजाने । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

प्रदेश संग्रहालय तथा अ�भलेखालय सुख�त  

सञ्चालन प्रकृया प्रच�लत ऐन �नयमानुसार/कोटेशन प्र�क्रया 
सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

PLMBIS  अनुसार गन� । 

बजेट बाँडफाँड ५००/- 

सन्दभर् सामाग्री साबर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३, तथा �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�ब�ध ऐन २०७४, 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड २०७४, र २०७८/०७९ को िस्वकृत बा�षर्क कायर्क्रम, कणार्ल� प्रदेश 
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट तथा खचर् सम्बिन्ध मापदण्ड 

अनुगमन सूचक तयार ग�रएका कायर्सम्पन्न प्र�तवेदन, �न�मर्त भौ�तक संरचना लगायत अन्य 
 

१९. कृयाकलापः संग्रहालयको प्रदर्शनीमा रा�खएका फोटाहरु सुधार तथा नयाँ फोटो संकलन (अन्य) 

कृयाकलाप संकेतः.2.7.25.३२२ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय संग्रहालयको प्रदर्शनीमा रा�खएका फोटाहरु सुधार तथा नयाँ फोटाहरु संकलन  गर� संग्रहालयलाई 
आकषर्क बनाउने, �व�भन्न जात जा�त भाषा धमर् संस्कृ�त भेषभषुा तथा ऐ�तहा�सक स्थलहरुको 
जानकार� गराउन फोटा संकलन ग�रनेछ ।  

उद्देश्य संग्रहालयलाई आकषर्क बनाउने, �व�भन्न जात जा�त भाषा धमर् संस्कृ�त भेषभषुा तथा ऐ�तहा�सक 
स्थलहरुको जानकार� गराउन फोटा संकलन ग�रनेछ । 

अपे��त प्र�तफल संग्रहालयलाइ आधु�न�ककरण तथा स्तरोन्न�त गद� लैजाने । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

प्रदेश संग्रहालय तथा अ�भलेखालय सुख�त  

सञ्चालन प्रकृया प्रच�लत ऐन �नयमानुसार/कोटेशन प्र�क्रया/वैठकबाट पा�रत  �नणर्यहरु, �व�हरुको राय सुझाव 
सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

PLMBIS  अनुसार गन� । 

बजेट बाँडफाँड ६००/- 

सन्दभर् सामाग्री साबर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३, तथा �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�ब�ध ऐन २०७४, 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड २०७४, र २०७८/०७९ को िस्वकृत बा�षर्क कायर्क्रम, कणार्ल� प्रदेश 
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट तथा खचर् सम्बिन्ध मापदण्ड 

अनुगमन सूचक तयार ग�रएका फोटाहरु, अनुगमन प्र�तवेदन बैठकका �नणर्हरु  �न�मर्त भौ�तक संरचना लगायत 
अन्य 

 

२०. कृयाकलापः संग्रहालयको प्रदशर्�नमा रा�खएका फोटाहरु सुधार तथा नयाँ  फोटाहरु संकलन (अन्य)  

कृयाकलाप संकेतः.2.7.25.३२२ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
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प�रचय संग्रहालयको प्रदर्शनीमा रा�खएका फोटाहरु सुधार तथा नयाँ फोटाहरु संकलन गर� संग्रहालयलाई 
आकषर्क बनाउने, �व�भन्न जात जा�त भाषा धमर् संस्कृ�त भेषभषुा तथा ऐ�तहा�सक स्थलहरुको 
जानकार� गराउन फोटा संकलन ग�रनेछ । 

उद्देश्य संग्रहालयलाई आकषर्क बनाउने,  �व�भन्न जात जा�त भाषा धमर् संस्कृ�त भेषभषुा तथा ऐ�तहा�सक 
स्थलहरुको जानकार� गराउन फोटा संकलन गनुर् । 

अपे��त प्र�तफल संग्रहालयलाइ आधु�न�ककरण तथा स्तरोन्न�त गद� लैजाने । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

प्रदेश संग्रहालय तथा अ�भलेखालय सुख�त  

सञ्चालन प्रकृया प्रच�लत ऐन �नयमानुसार/कोटेशन प्र�क्रया/वैठकबाट पा�रत  �नणर्यहरु, �व�हरुको राय सुझाव 
सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

PLMBIS अनुसार 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री साबर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३, तथा �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�ब�ध ऐन २०७४, 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड २०७४, र २०७८/०७९ को िस्वकृत बा�षर्क कायर्क्रम, कणार्ल� प्रदेश 
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट तथा खचर् सम्बिन्ध मापदण्ड 

अनुगमन सूचक तयार ग�रएका फोटाहरु, अनुगमन प्र�तवेदन बैठकका �नणर्हरु  �न�मर्त भौ�तक संरचना लगायत 
अन्य 

 

२१. कृयाकलापः कायार्लयमा इ हाजीर� तथा �डजीटल बोडर् �नमार्ण कायर्)अन्य 

कृयाकलाप संकेतः.2.7.25.३२३ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय कायार्लयमा इ हाजीर� तथा �डजीटल बोडर्  �नमार्ण गर� कमर्चार�हरुको �नय�मतता तथा अन्य कायर्मा 
सहजता हुने हुन्छ । यस बाट कायार्लयको काममा सहजता आउनुका साथै दै�नक कायर्लाइ 
प्रभाबकार� बनाउन मद्दत गदर्छ ।  

उद्देश्य कायर्लयको कामलाइ सुधार गन� कायर्का साथै प्रभाबकार� सेवा प्रबाह गन� । 

अपे��त प्र�तफल संग्रहालयलाइ आधु�न�ककरण तथा स्तरोन्न�त गद� लैजाने । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

प्रदेश संग्रहालय तथा अ�भलेखालय सुख�त  

सञ्चालन प्रकृया प्रच�लत ऐन �नयमानुसार/कोटेशन प्र�क्रया/वैठकबाट पा�रत  �नणर्यहरु 
सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

PLMBIS अनुसार 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री साबर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३, तथा �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�ब�ध ऐन २०७४, 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड २०७४, र २०७८/०७९ को िस्वकृत बा�षर्क कायर्क्रम, कणार्ल� प्रदेश 
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट तथा खचर् सम्बिन्ध मापदण्ड 

अनुगमन सूचक �बल भरपाइहरु बैठकका �नणर्हरु  �न�मर्त⁄ भौ�तक रुपमा ख�रद ग�र जडान ग�रएका सामानहरु 
लगायत अन्य 

 

२२. कृयाकलापः संग्रहालयका ला�ग डकुमेिन्ट्र �नमार्ण तथा अध्याब�धक गन�  कायर् (अन्य) 

कृयाकलाप संकेतः.2.7.25.३२४ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय संग्रहालयका ला�ग  नयाँ  डकुमेिन्ट्र �नमार्ण ग�र प्रदेश �भत्रका ए�तहाँ�सक पुराताित्वक तथा 
साँस्कृ�तक सम्पदाहरुको जानकार� �दनुका साथै २०५७ सालमा तयार ग�रएको पुरानो 
डकुमेिन्ट्र अध्याब�ध गन�  कायर् ग�रनेछ ।जस बाट संग्रहालयमा बसेर प्रदेश �भत्रका के�ह महत्वपुणर् 
सम्पदाहरुको जानकार� �दन सहज हुने छ ।साथ ैकाममा सहजता आउनुका साथै दै�नक 
प्रदशर्�नको कायर्लाइ प्रभाबकार� बनाउन मद्दत गदर्छ ।  
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उद्देश्य डकुमेिन्ट्र �नमार्ण ग�र प्रदेश �भत्रका ए�तहाँ�सक पुराताित्वक तथा साँस्कृ�तक सम्पदाहरुको 
जानकार� गन�। 

अपे��त प्र�तफल संग्रहालयमा प्रबेस गन� दशर्कहरूलाइ मनोरन्जन गन� कायर् ग�रनेछ साथै यसबाट कायार्लयको 
आधु�न�ककरण तथा स्तरोन्न�त गद� लैजाने कायर्को थाल�न हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

प्रदेश संग्रहालय तथा अ�भलेखालय सुख�त  

सञ्चालन प्रकृया प्रच�लत ऐन �नयमानुसार/कोटेशन प्र�क्रया/वैठकबाट पा�रत  �नणर्यहरु 
सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

PLMBIS अनुसार 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार 

सन्दभर् सामाग्री साबर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३, तथा �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�ब�ध ऐन २०७४, 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड २०७४, र २०७८/०७९ को िस्वकृत बा�षर्क कायर्क्रम, कणार्ल� प्रदेश 
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट तथा खचर् सम्बिन्ध मापदण्ड 

अनुगमन सूचक �बल भरपाइहरु बैठकका �नणर्हरु तयार ग�रएको �भ�डयो साथै सो सँग सम्बिन्ध जडान ग�रएका 
सामानहरु लगायत अन्य 

 

२३. कृयाकलापः Fire Extinguisher रा� ेकायर् (अन्य) 

कृयाकलाप संकेतः.2.7.25.३२५ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय कायार्लयमा Fire Extinguisher राखि◌ आगला�गबाट हुने अ�प्रय घटनाहरुबाट बचाउन स�कन्छ ।यस 
कायर्बाट कायार्लयमा हुने जो�खमहरुबाट मुक्त हुन स�कन्छ ।यस बाट कायार्लयको काममा सहजता 
आउनुका साथ ैदै�नक कायर्लाइ प्रभाबकार� बनाउन मद्दत गदर्छ ।  

उद्देश्य  कायार्लयमा Fire Extinguisher राखि◌ ⁄ जडान ग�र �बधु�तय जो�खम कम गन� 
अपे��त प्र�तफल संग्रहालयलाइ आधु�न�ककरण तथा स्तरोन्न�त गद� लैजाने साथ ैजो�खम न्यु�नकरण गनुर् । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

प्रदेश संग्रहालय तथा अ�भलेखालय सुख�त  

सञ्चालन प्रकृया प्रच�लत ऐन �नयमानुसार/कोटेशन प्र�क्रया/वैठकबाट पा�रत  �नणर्यहरु 
सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

PLMBIS अनुसार 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार 
सन्दभर् सामाग्री साबर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३, तथा �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�ब�ध ऐन २०७४, 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड २०७४, र २०७८/०७९ को िस्वकृत बा�षर्क कायर्क्रम, कणार्ल� प्रदेश 
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट तथा खचर् सम्बिन्ध मापदण्ड 

अनुगमन सूचक �बल भरपाइहरु बैठकका �नणर्हरु  �न�मर्त⁄ भौ�तक रुपमा ख�रद ग�र जडान ग�रएका सामानहरु 
लगायत अन्य 

 

२४. कृयाकलापः Preliminary works of stat museum and concept  development (अन्य) 

कृयाकलाप संकेतः.2.7.25.३२८ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय प्रदेश संग्रहालयको अबधारणा �बकास ग�र त्यसबाट प्ररिम्भक कायर्हरु ग�रने छ ।यस कायर्को ला�ग 
पुरातत्व �बदहरु सँग खाका तयार ग�र लागु ग�रनेछ ।  

उद्देश्य  प्रदेश संग्रहालयलाइ प्रादे�शक अबधारणाको हबको रुपमा �बकास ग�र प्ररिम्भक कायर्हरु गन� 
अपे��त प्र�तफल संग्रहालयलाइ आधु�न�ककरण तथा स्तरोन्न�त गद� लैजाने  

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

प्रदेश संग्रहालय तथा अ�भलेखालय सुख�त  

सञ्चालन प्रकृया प्रच�लत ऐन �नयमानुसार/कोटेशन प्र�क्रया/वैठकबाट पा�रत  �नणर्यहरु 
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सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

PLMBIS अनुसार 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार 

सन्दभर् सामाग्री साबर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३, तथा �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�ब�ध ऐन २०७४, 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड २०७४, र २०७८/०७९ को िस्वकृत बा�षर्क कायर्क्रम, कणार्ल� प्रदेश 
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट तथा खचर् सम्बिन्ध मापदण्ड 

अनुगमन सूचक �बल भरपाइहरु बैठकका �नणर्हरु  �न�मर्त⁄ भौ�तक रुपमा तयार ग�रएका कायर्हरु लगायत अन्य 
 

२५. कृयाकलापः  ब्राहमण/ठकुर� वा अन्य जा�तको उपयुक्�  साइजको डायरोमा (अन्य) 

कृयाकलाप संकेतः.2.7.25.३२९ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय संग्रहालयमा प्रदशर्नीका ला�ग ब्राहमण/ठकुर� वा अन्य जा�तको उपयु� साइजको डायरोमा  �नमार्ण 
ग�रनेछ, जसबाट दशर्कहरुलाई आनन्द �लनको ला�ग सहजता हुनेछ।  

उद्देश्य  संग्रहालयमा प्रदशर्�नका ला�ग ब्राहमण/ठकुर� वा अन्य जा�तको उपयु� साइजको डायरोमा  �नमार्ण गन� 
अपे��त प्र�तफल संग्रहालयलाइ आधु�न�ककरण तथा स्तरोन्न�त गद� लैजाने र डायरोमाबाट �निश्चत जा�तको 

प�हचान जानकार� हुने 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

प्रदेश संग्रहालय तथा अ�भलेखालय सुख�त  

सञ्चालन प्रकृया प्रच�लत ऐन �नयमानुसार/कोटेशन प्र�क्रया/वैठकबाट पा�रत  �नणर्यहरु, सेवा करार , ज्यालादार�  वा 
अन्य कुनै  प्र�क्रयारहरु 

सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

प्रथम/दोस्रो/तसे्रो चौमा�सक अब�धमा 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार 

सन्दभर् सामाग्री साबर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३, तथा �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�ब�ध ऐन २०७४, 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड २०७४, र २०७८/०७९ को िस्वकृत बा�षर्क कायर्क्रम, कणार्ल� प्रदेश 
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट तथा खचर् सम्बिन्ध मापदण्ड 

अनुगमन सूचक �बल भरपाइहरु बैठकका �नणर्यहरु  �न�मर्त⁄ भौ�तक रुपमा तयार ग�रएका डायरोमा सम्बिन्ध 
कायर्हरु र भौ�तक संरचना । 

 

२६. कृयाकलापः  संग्रहालय  भबनको  द���ण  पखार्ल  सुधार  तथा  गेट  �नमार्ण (अन्य) 

कृयाकलाप संकेतः.2.7.25.३31 खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय प्रदेश संग्रहालय सुख�तको कायार्लय  भबनको  द��ण◌ी  पखार्लमा के�ह  सुधार  तथा  िजणर् भएको ⁄ 
भ��एको  गेट  �नमार्ण गन� प्रयोजनका ला�ग यो कायर्क्रम रा�खएको छ ।यस बाट कायार्लयको 
हाता�भत्र हुने अनाबश्यक ब्यिक्तहरुको �भडभाडलाई �नयन्त्रण गन�छ । 
 

उद्देश्य  प्रदेश संग्रहालयको पखार्ल सुधार तथा गेट �नमार्ण गन� कायर्हरु गन� । 

अपे��त प्र�तफल संग्रहालयलाई आधु�न�ककरण तथा स्तरोन्न�त गद� लैजाने र अनाबश्यक ब्यिक्तहरुको 
आवतजावतलाई रोक लगाउने । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

प्रदेश संग्रहालय तथा अ�भलेखालय सुख�त  

सञ्चालन प्रकृया प्रच�लत ऐन �नयमानुसार/कोटेशन प्र�क्रया/वैठकबाट पा�रत  �नणर्यहरु 
सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

आबश्यकता  अनुसार 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसार 

सन्दभर् सामाग्री साबर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३, तथा �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�ब�ध ऐन २०७४, 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड २०७४, र २०७८/०७९ को िस्वकृत बा�षर्क कायर्क्रम, कणार्ल� प्रदेश 
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सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट तथा खचर् सम्बिन्ध मापदण्ड 
अनुगमन सूचक �बल भरपाइहरु बैठकका �नणर्हरु  �न�मर्त⁄ भौ�तक रुपमा तयार ग�रएका �नमार्ण कायर्हरु लगायत 

अन्य 
 

२७. कृयाकलापः   संग्रहालयको पुरानो प्रदर्श�न क�को चु�हने छाना  ममर्त/प�रबतर्न (अन्य) 

कृयाकलाप संकेतः.2.7.25.३3२ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय प्रदेश संग्रहालय सुख�तको कायार्लय पुरानो  भबनको छाना िजणर् भइ चु�हने भइ त्यसको सुधारका 
ला�ग छाना ममर्त ⁄  सुधार  गन� प्रयोजनका ला�ग यो कायर्क्रम रा�खएको छ ।यस बाट कायार्लयको 
प्रदर्शनी क�मा पानी चु�हएर त्यसबाट हुने �े�त �नयन्त्रण गन�छ । 
 

उद्देश्य  प्रदेश संग्रहालयको पुरानो प्रदशर्�न क�मा चु�हने छाना ममर्त गन� । 

अपे��त प्र�तफल संग्रहालयलाइ आधु�न�ककरण तथा स्तरोन्न�त गद� लैजाने र पानी चु�हएर प्रदशर्�न क�मा 
रा�खएका ए�तहाँ�सक पुराताित्वक बस्तुहरुको ��त कम गनर् सघउ पुग्नेछ । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

प्रदेश संग्रहालय तथा अ�भलेखालय सुख�त  

सञ्चालन प्रकृया प्रच�लत ऐन �नयमानुसार/कोटेशन प्र�क्रया/वैठकबाट पा�रत  �नणर्यहरु 
सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

आबश्यकता  अनुसार प�हलो दोस्रो तथा तसे्रो चौमा�सक 

बजेट बाँडफाँड २००/- 

सन्दभर् सामाग्री साबर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३, तथा �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�ब�ध ऐन २०७४, 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड २०७४, र २०७८/०७९ को िस्वकृत बा�षर्क कायर्क्रम, कणार्ल� प्रदेश 
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट तथा खचर् सम्बिन्ध मापदण्ड  

अनुगमन सूचक �बल भरपाइहरु बैठकका �नणर्हरु  �न�मर्त⁄ भौ�तक रुपमा तयार ग�रएका ममर्त भएको �नमार्ण 
कायर्हरु लगायत अन्य 

 

२८. कृयाकलापः   संग्रहालयका  दइुवटा  पर्दर्शनी क�मा सहज आवत जावतका ला�ग  भयार्ङ (भरेङ) तथा  ढोका �नमार्ण (अन्य) 

कृयाकलाप संकेतः.2.7.25.३3३ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय प्रदेश संग्रहालय सुख�तको कायार्लय नयाँ र पुरानो  भबनको प्रदर्शनी क�हरुमा सहज आवतजावत 
गन� प्रयोजनका ला�ग भरेङ तयार गनर् यो कायर्क्रम रा�खएको हो ।त्यसबाट दशर्कहरुले सहज 
रुपमा संग्रहालयमा रा�खएका सामानहरुको अबलोकन गनर् पाउनेछन । 
 

उद्देश्य  संग्रहालयका दइुवटा प्रदशर्�न क�मा सहज आवत जावतका ला�ग  भयार्ङ  तथा  ढोका �नमार्ण गन� । 

अपे��त प्र�तफल संग्रहालयलाइ आधु�न�ककरण तथा स्तरोन्नती गद� लैजाने र दइुवटा प्रदर्शनी क�हरुमा सहज 
आवतजावत गनर् सिजलो हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

प्रदेश संग्रहालय तथा अ�भलेखालय सुख�त  

सञ्चालन प्रकृया प्रच�लत ऐन �नयमानुसार/कोटेशन प्र�क्रया/वैठकबाट पा�रत  �नणर्यहरु 
सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

PLMBIS अनुसार 

बजेट बाँडफाँड ५००/- 

सन्दभर् सामाग्री साबर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३, तथा �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�ब�ध ऐन २०७४, 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड २०७४, र २०७८/०७९ को िस्वकृत बा�षर्क कायर्क्रम, कणार्ल� प्रदेश 
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट तथा खचर् सम्बिन्ध मापदण्ड 

अनुगमन सूचक �बल भरपाइहरु बैठकका �नणर्हरु  �न�मर्त⁄ भौ�तक रुपमा तयार भएको �नमार्ण कायर्हरु लगायत 
अन्य 
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२९. कृयाकलापः   प्रदर्शनी क�मा  भएका पुराना तथा टुटफुट भएका स्वकेसहरुको  ममर्त तथा सधुार (अन्य) 

कृयाकलाप संकेतः.2.7.25.३3५ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
 

प�रचय   प्रदेश संग्रहालय सुख�तको कायार्लय नयाँ र पुरानो  भबनको प्रदर्शनी क�हरुमा  रहेका 
पुराताित्वक सामानहरु रा�खएका सो केसहरु पुरानो ⁄िजणर् भएकोले त्यसको सुधार गन� प्रयोजनका 
ला�ग यो कायर्क्रम रा�खएको हो ।यसबाट सो केसहरु सुधार ग�र सामानहरु प्रभाबकार� रुपमा 
प्रदशर्न गनर् स�कन्छ । 
 

उद्देश्य  संग्रहालयक◌ो प्रदशर्�न क�मा भएका पुराना तथा टुटफुट भएका स्वकेसहरुको  ममर्त तथा  सुधार सुधार 
गन� । 

अपे��त प्र�तफल संग्रहालयलाइ आधु�न�ककरण तथा स्तरोन्न�त गद� लैजाने र नयाँ भएका सो केसहरुबाट दइुवटा 
प्रदर्शनी क�हरुमा सामानहरु अबलोकन  गनर् सिजलो हुनेछ ।  

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

प्रदेश संग्रहालय तथा अ�भलेखालय सुख�त  

सञ्चालन प्रकृया प्रच�लत ऐन �नयमानुसार/कोटेशन प्र�क्रया/वैठकबाट पा�रत  �नणर्यहरु⁄ममर्त आदेश लगायत अन्य 
आबश्यक प्र�क्रयाहरु  

सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

PLMBIS अनुसार 

बजेट बाँडफाँड ३००/- 

सन्दभर् सामाग्री साबर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३, तथा �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश आ�थर्क कायर्�ब�ध ऐन २०७४, 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड २०७४, र २०७८/०७९ को िस्वकृत बा�षर्क कायर्क्रम, कणार्ल� प्रदेश 
सरकारको आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट तथा खचर् सम्बिन्ध मापदण्ड 

अनुगमन सूचक �बल भरपाइहरु बैठकका �नणर्हरु  �न�मर्त⁄ भौ�तक रुपमा तयार भएको �नमार्ण कायर्हरु लगायत 
अन्य र सुधार भएका सो केसहरु 
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ङ) मानब संशाधन �बकास केन्द्रको �श�ा शाखा अन्तगर्तका कृयाकलापहरु:  
 

१. कृयाकलाप : �श�कहरुकोला�ग अनलाईन �श�ण सम्बन्धी �मता �वकास ता�लम (कमर्चार� द�ता बदृ्�ध ता�लम 
(प्रमाण पत्र न�दने)) 

कृयाकलाप संकेतः2.6.२.८ खचर् �शषर्कः  2251१ 
 

प�रचय अ�हलेको सुचना तथा संचार प्र�व�धको युगमा अनलाइन माफर् त �श�ण �सकाइ �क्रयाकलाप 
सञ्चालन गनर्को ला�ग �श�कमा आधु�नक श�ै�क प्रयोग सम्बन्धी �ान तथा सीप हुनुपदर्छ । 

उद्देश्य �श�कहरुमा आधु�नक सुचना तथा संचार प्र�व�धसम्बन्धी �मता अ�भवदृ्�ध गनुर् यो कायर्क्रमको 
उद्देश्य रहेको छ । 

अपे��त प्र�तफल ता�लम प्राप्त �श�क  
कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

मानव ससंाधन �वकास केन्द्र 

सञ्चालन प्रकृया कायार्न्वयन गन� �नकायको �नणर्य अनुसार केन्द्र प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बिन्धत शाखा प्रमुख, 

कायर्क्रम अ�धकृत  तथा प्र�श�क अ�धकृत, र �वषय �व� समेतको बढ�मा सात सदस्यीय कायर्दल 
गठन गर� ता�लम सञ्चालनको ला�ग ता�लम प्याकेज तयार गन� । यो �क्रयाकलाप सञ्चालन गनर् 
बजेटको प�र�धमा रह� कायर्योजना बनाइ केन्द्र प्रमुखबाट स्वीकृत गन� र  बजेट  बाँडफाड 
स�हतको कायर्योजनाबमोिजम  अनलाइन/भरचअुल/ दरु �श�ा/फेस टु फेस ता�लम कायर्क्रम 
सञ्चालन गन� । उक्त कायर्हरु गनर्का ला�ग कायर्योजनाबमोिजम यस �शषर्कबाट खचर् गन� । 

सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

 दोस्रो चौमा�सक 

बजेट बाँडफाँड सहभा�गको दै�नक भ्रमण भ�ा, खाजा खचर्, मसलन्द खचर्, प्याकेज बैठक खचर् तथा व्यवस्थापन 
खचर्, इन्धन खचर्, हलभाडा प्र�श�क सहिजकरण भ�ा, ह्यानड्सआउट खचर्, ता�लम सामाग्री, अनुगमन 
खचर्, पर��ा सञ्चालन खचर्, �व�वध खचर् आ�द �शषर्कहरुमा  कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका 
२०७५, कणार्ल� प्रदेश भ्रमण खचर् �नयमावल� २०७५ तथा अनलाइन ता�लम सञ्चालन  नम्स 
बमोिजम केन्द्र प्रमुखबाट स्वीकृत भए बमोिजम �व�नयोजन गर� खचर् हुनेछ । 
 

सन्दभर् सामाग्री  

अनुगमन सूचक सहभा�ग संख्या हािजर� प्र�तवेदन 
 

२. कृयाकलाप :�श�ा ता�लमका सरोकारवालासँग वा�षर्क कायर्क्रम प्रवो�धकरण गोष्ठ� सञ् चालन(कमर्चार� द�ता बदृ्�ध 
ता�लम (प्रमाण पत्र न�दने) 

कृयाकलाप संकेतः2.6.२.५ खचर् �शषर्कः  2251१ 
 

प�रचय यस प्रदेश अन्तरगत कायर्रत �श�क तथा कमर्चार�हरुको �मता �वकास गनर्को ला�ग प्रदेश तथा 
संघीय सरकारले �व�भन्न ता�लम कायर्क्रम चालु आवको वा�षर्क कायर्क्रममा व्यवस्था गरेकोछ । 

उद्देश्य �श�ा तथा �श�क ता�लमसगं सम्बन्धीत प्रदेशस्तरका �नकाय ,स्थानीय पा�लका �श�ा शाखा 
तथा �श�ा �वकास तथा समन्वय इकाइलाइ वा�षर्क ता�लम कायर्क्रमको  अ�भमु�खकरण गर� 
ता�लमहरु प्रभावकार� रुपले सञ्चालन गनर् समन्वय तथा  सहयोग अ�भवदृ्�ध गनुर् यो कायर्क्रमको 
उद्देश्य रहेको छ । 

अपे��त प्र�तफल सरोकार वाला �नकायबाट ता�लम सञ्चालन व्यवस्थापनमा उ�चत समन्वय र सहयोग प्राप्त हुने 
कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

मानव ससंाधन �वकास केन्द्र 

सञ्चालन प्रकृया अ�भमुखीकरण कायर्क्रम सञ्चालन गनर् बजेटको प�र�धमा रह� कायर्योजना बनाइ ता�लम प्रमुखबाट 
स्वीकृत गन� र कायर्योजनाबमोिजम  अ�भमुखीकरण सञ्चालन गन� । भौ�तक रुपले उपिस्थत हुन 
नसक्ने अवस्था भएमा भरचुअल रुपले सञ्चालन गनर् स�कने । उक्त कायर्हरु गनर्का ला�ग यस 
�शषर्कबाट खचर् गन� । 
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सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

प�हलो  चौमा�सक 

बजेट बाँडफाँड सहभा�गको दै�नक भ्रमण भ�ा, खाजा खचर्, मसलन्द खचर्, प्याकेज बैठक खचर् तथा व्यवस्थापन 
खचर्, इन्धन खचर्, हलभाडा प्र�श�क सहिजकरण भ�ा, ह्यानड्सआउट खचर्, ता�लम सामाग्री, अनुगमन 
खचर्, पर��ा सञ्चालन खचर्, �व�वध खचर् आ�द �शषर्कहरुमा  कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका 
२०७५, कणार्ल� प्रदेश भ्रमण खचर् �नयमावल� २०७५ तथा प्रच�लत ऐन �नयम तथा �नद��शका 
बमोिजम केन्द्र प्रमुखबाट स्वीकृत भए बमोिजम �व�नयोजन गर� खचर् हुनेछ । 
 

सन्दभर् सामाग्री  

अनुगमन सूचक सहभा�ग संख्या हािजर� प्र�तवेदन 
 

३. कृयाकलाप : केन्द्रका रोष्टर प्र�श�कहरुलाई पुनर्ताजक� ता�लम 

कृयाकलाप संकेतः2.६.३.९ खचर् �शषर्कः  225११ 
 

प�रचय यस केन्द्रबाट सञ्चालन हुने �व�भन्न ता�लम कायर्क्रमहरुमा �व�भन्न �नकायमा कायर्रत तथा 
अवकाश प्राप्त �व� व्यिक्तलाइ रोष्टर प्र�श�कको रुपमा प्रयोग ग�रएको छ । उक्त प्र�श�कलाइ 
समसाम�यक �वषयवस्तुमा प्र�श��त गराउनका ला�ग पुनर्ताजक� ता�लमको व्यवस्था ग�रएको छ । 

उद्देश्य सहजीकरणका समसाम�यक �व�ध र प्र�व�धको बारेमा प्र�श�कको �मता �वकास गनुर् यो 
कायर्क्रमको उद्देश्य हो । 

 
अपे��त प्र�तफल सहभागी प्र�श�कहरु समसाम�यक �वषयवस्तुमा  अद्याव�धक हुने 
कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

मानव ससंाधन �वकास केन्द्र 

सञ्चालन प्रकृया कायार्न्वयन गन� �नकायको �नणर्य अनुसार केन्द्र प्रमुखको संयोजकत्वमा शाखा प्रमुख, कायर्क्रम 
अ�धकृत, प्र�श�क अ�धकृत  �वषय �व� समेतको बढ�मा सात सदस्यीय सदस्यीय कायर्दल गठन 
गर� ता�लम प्याकेज तयार गन� ।प्याकेज अनुसार ता�लम सञ्चालन गनर्बजेटको प�र�धमा रह� 
कायर्योजना बनाइ  केन्द्र प्रमुखबाट स्वीकृत गन� र कायर्योजनाबमोिजम  कायर्क्रम सञ्चालन गन� 
भरचुअल माध्यमबाट प�न ता�लम सञ्चालन गनर् स�कने । उक्त कायर्हरु गनर्का ला�ग 
कायर्योजनाबमोिजम यस �शषर्कबाट खचर् गन� । 

सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

प�हलो चौमा�सक 

बजेट बाँडफाँड सहभा�गको दै�नक भ्रमण भ�ा, खाजा खचर्, मसलन्द खचर्, प्याकेज बैठक खचर् तथा व्यवस्थापन 
खचर्, इन्धन खचर्, हलभाडा प्र�श�क सहिजकरण भ�ा, ह्यानड्सआउट खचर्, ता�लम सामाग्री, अनुगमन 
खचर्, पर��ा सञ्चालन खचर्, �व�वध खचर् आ�द �शषर्कहरुमा  कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका 
२०७५, कणार्ल� प्रदेश भ्रमण खचर् �नयमावल� २०७५ तथा प्रच�लत ऐन �नयम तथा �नद��शका 
बमोिजम केन्द्र प्रमुखबाट स्वीकृत भए बमोिजम �व�नयोजन गर� खचर् हुनेछ । 
 

सन्दभर् सामाग्री  

अनुगमन सूचक हािजर� सहभा�ग �श�क संख्या प्र�तवेदन 
 

४. कृयाकलाप : �श�कहरुको पेशागत �वकासको ला�ग पुनर्ताज�क ता�लम(कमर्चार� द�ताबदृ्�ध ता�लम (प्रमाण पत्र 
न�दने) 

कृयाकलाप संकेतः2.६.२.1० खचर् �शषर्कः  225११ 
 

प�रचय �श�कको पेशागत �वकासको ला�ग �नरन्तर ता�लम तथा अनभुव आदानप्रदानका अवसरहरु प्रदान 
गनुर्पदछ ।यसका ला�ग हरेक �श�कले किम्तमा १ म�हनाको ता�लम �दने व्यवस्था ग�रएको छ । 
यसैगर� समय समयमा पुनर्ताजक� ता�लम प्रदान गनुर्पदर्छ । 
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उद्देश्य �वद्यालय �श�ण �सकाइ �क्रयाकलाप लाइ प्रभावकार� बनाउन बाल �वकास �श�क स�हत सब ै
तहका �श�कहरुको �मता �वकास गनुर् यो कायर्क्रमको उद्देश्य हो । 

 
अपे��त प्र�तफल �वषयवस्तु तथा अन्य समसाम�यक  �ान तथा �सपबाट प्रदेशमा कायर्रत  �श�क  अद्याव�धक 

हुने 
कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

मानव ससंाधन �वकास केन्द्र 

सञ्चालन प्रकृया कायार्न्वयन गन� �नकायको �नणर्य अनुसार केन्द्र प्रमुखको संयोजकत्वमा शाखा प्रमुख, कायर्क्रम 
अ�धकृत, प्र�श�क अ�धकृत  �वषय �व� समेतको बढ�मा सात सदस्यीय सदस्यीय कायर्दल गठन 
गर� ता�लम प्याकेज तयार गन� ।प्याकेज अनुसार ता�लम सञ्चालन गनर्बजेटको प�र�धमा रह� 
कायर्योजना बनाइ  केन्द्र प्रमुखबाट स्वीकृत गन� र कायर्योजनाबमोिजम  कायर्क्रम सञ्चालन गन� 
।भरचुअल माध्यमबाट प�न ता�लम सञ्चालन गनर् स�कने । उक्त कायर्हरु गनर्का ला�ग 
कायर्योजनाबमोिजम यस �शषर्कबाट खचर् गन� । 

सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

प�हलो दोस्रो  तसे्रो चौमा�सक 

बजेट बाँडफाँड सहभा�गको दै�नक भ्रमण भ�ा, खाजा खचर्, मसलन्द खचर्, प्याकेज बैठक खचर् तथा व्यवस्थापन 
खचर्, इन्धन खचर्, हलभाडा प्र�श�क सहिजकरण भ�ा, ह्यानड्सआउट खचर्, ता�लम सामाग्री, अनुगमन 
खचर्, पर��ा सञ्चालन खचर्, �व�वध खचर् आ�द �शषर्कहरुमा  कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका 
२०७५, कणार्ल� प्रदेश भ्रमण खचर् �नयमावल� २०७५ तथा प्रच�लत ऐन �नयम तथा �नद��शका 
बमोिजम केन्द्र प्रमुखबाट स्वीकृत भए बमोिजम �व�नयोजन गर� खचर् हुनेछ । 
 

सन्दभर् सामाग्री  

अनुगमन सूचक हािजर� सहभा�ग �श�क संख्या प्र�तवेदन 
 

५. कृयाकलाप : �वद्यालयका �श�क तथा �वद्याथ�हरुको ला�ग मनोपरामशर् सचेतना कायर्क्रम 

कृयाकलाप संकेतः२.६.2.१३ खचर् �शषर्कः  22५११ 
 

प�रचय �वश्व लगायत हाम्रो देश �वगत १ वषर्दे�ख को�भड १९ को महामार�बाट आक्रान्त भएको छ 
।महामार� लगायत अन्य �वपद जन्य घटना हरुको नराम्रो मान�सक प्रभाव हाम्रो बालबा�लका तथा 
�वद्यालयमा ब�ढ परेको हुन्छ ।यस्ता घटनाहरुको नकारात्मक मान�सक प्रभाव कम गनर् 
मनोपरामशर् कायर्क्रम सञ्चालन गनुर्पदर्छ । 

उद्देश्य �वद्यालयमा आधा�रत भइ �श�क तथा �वद्याथ�हरुलाइ मनोपरामशर् सचेतना कायर्क्रम सञ्चालन 
गनुर् यो कायर्क्रमको उद्देश्य रहेको छ । 

अपे��त प्र�तफल सहभागीहरुमा मान�सक तनाव तथा �पडा कम हुने  
कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

मानव ससंाधन �वकास केन्द्र 

सञ्चालन प्रकृया कायार्न्वयन गन� �नकायको �नणर्य अनुसार केन्द्र प्रमुखको संयोजकत्वमा शाखा प्रमुख कायर्क्रम 
अ�धकृत प्र�श�क अ�धकृत  �वषय �व� समेतको बढ�मा सात सदस्यीय कायर्दल गठन गर� 
कायर्क्रम सञ्चालनको ला�ग  प्याकेज तयार गन� । यो �क्रयाकलाप सञ्चालन गनर् बजेटको 
प�र�धमा रह� बजेट  बाँडफाड स�हतको कायर्योजना बनाइ  प्रमुखबाट स्वीकृत गन� र कायर्योजना 
बमोिजम  कायर्क्रम सञ्चालन गन� । उक्त कायर्हरु गनर्का ला�ग कायर्योजनाबमोिजम यस 
�शषर्कबाट खचर् गन� ।उक्त ता�लम भरचुअल रुपले प�न सञ्चालन गनर् स�कनेछ ।आवश्यकता 
अनुसार �वकास साझेदार संघसस्थासंग समन्वय ग�र कायर्क्रम सञ्चालन गनर् स�कनेछ । 

सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

प�हलो दोस्रो  चौमा�सक 

बजेट बाँडफाँड सहभा�गको दै�नक भ्रमण भ�ा, खाजा खचर्, मसलन्द खचर्, प्याकेज बैठक खचर् तथा व्यवस्थापन 
खचर्, इन्धन खचर्, हलभाडा प्र�श�क सहिजकरण भ�ा, ह्यानड्सआउट खचर्, ता�लम सामाग्री, अनुगमन 
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खचर्, पर��ा सञ्चालन खचर्, �व�वध खचर् आ�द �शषर्कहरुमा  कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका 
२०७५, कणार्ल� प्रदेश भ्रमण खचर् �नयमावल� २०७५ तथा प्रच�लत ऐन �नयम तथा �नद��शका 
बमोिजम केन्द्र प्रमुखबाट स्वीकृत भए बमोिजम �व�नयोजन गर� खचर् हुनेछ । 
 

सन्दभर् सामाग्री  

अनुगमन सूचक सहभा�ग संख्या हािजर� प्र�तवेदन 
 

६. कृयाकलाप : �वद्यालयमा गुनासो सुनुवाई कायर्�व�ध सम्बन्धी �श�क ता�लम 

कृयाकलाप संकेतः२.६.2.१२ खचर् �शषर्कः  22५११ 
 

प�रचय �वद्यालयमा अध्ययन अध्यापनका �श�कहरुको ला�ग �व�भन्न समसाम�यक �वषयको ता�लम 
�दनुपदर्छ ।श�ै�क गुणस्तर अ�भवदृ्�धका ला�ग �वद्यालयमा बालमैत्री तथा  भयर�हत बातावरण 
�सजर्ना गनुर्पदर्छ । यसै सन्दभर्मा �वद्यालय गनुासो सुनुवाइ कायर्�व�ध जार� ग�रएको छ । 

उद्देश्य �वद्यालय गनुासो सुनुवाइ कायर्�व�धको कायार्न्वयनका ला�ग �श�कहरुलाइ अ�भमुखीकृत गनुर् यो 
कायर्क्रमको उद्देश्य रहेको छ । 

अपे��त प्र�तफल �श�कको �मता अ�भवदृ्�ध हुने 
कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

मानव ससंाधन �वकास केन्द्र 

सञ्चालन प्रकृया कायार्न्वयन गन� �नकायको �नणर्य अनुसार केन्द्र प्रमुखको संयोजकत्वमा शाखा प्रमुख कायर्क्रम 
अ�धकृत प्र�श�क अ�धकृत  �वषय �व� समेतको बढ�मा सात सदस्यीय कायर्दल गठन गर� 
ता�लम सञ्चालनको ला�ग ता�लम प्याकेज तयार गन� । यो �क्रयाकलाप सञ्चालन गनर् बजेटको 
प�र�धमा रह� बजेट  बाँडफाड स�हतको कायर्योजना बनाइ  प्रमुखबाट स्वीकृत गन� र कायर्योजना 
बमोिजम  कायर्क्रम सञ्चालन गन� । उक्त कायर्हरु गनर्का ला�ग कायर्योजनाबमोिजम यस 
�शषर्कबाट खचर् गन� ।उक्त ता�लम भरचुअल रुपले प�न सञ्चालन गनर् स�कनेछ ।आवश्यकता 
अनुसार �वकास साझेदार संघसस्थासंग समन्वय ग�र कायर्क्रम सञ्चालन गनर् स�कनेछ । 

सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

 तेस्रो  चौमा�सक 

बजेट बाँडफाँड सहभा�गको दै�नक भ्रमण भ�ा, खाजा खचर्, मसलन्द खचर्, प्याकेज बैठक खचर् तथा व्यवस्थापन 
खचर्, इन्धन खचर्, हलभाडा प्र�श�क सहिजकरण भ�ा, ह्यानड्सआउट खचर्, ता�लम सामाग्री, अनुगमन 
खचर्, पर��ा सञ्चालन खचर्, �व�वध खचर् आ�द �शषर्कहरुमा  कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका 
२०७५, कणार्ल� प्रदेश भ्रमण खचर् �नयमावल� २०७५ तथा प्रच�लत ऐन �नयम तथा �नद��शका 
बमोिजम केन्द्र प्रमुखबाट स्वीकृत भए बमोिजम �व�नयोजन गर� खचर् हुनेछ । 
 

सन्दभर् सामाग्री  

अनुगमन सूचक सहभा�ग संख्या हािजर� प्र�तवेदन 
 

७. कृयाकलाप : मागमा आधा�रत कस्टमाईज ता�लम 

कृयाकलाप संकेतः2.६.२.९ खचर् �शषर्कः  २२५११ 
 

प�रचय �वद्यालयको �श�ण �सकाइ प्र�क्रयालाइ प्रभावका�र बनाइ �वद्याथ�को �सकाइ उपलब्धी बढाउनका 
ला�ग �श�कलाइ समसाम�यक �वषयवस्तु बारे अद्याव�धक हुन तथा   आइ परेका समस्या 
समाधान गन� अवसर �सजर्ना गनुर्पदर्छ । यसका ला�ग �श�कको मागमा आधा�रत ता�लमको 
व्यवस्था गनर् स�कन्छ । 

उद्देश्य �श�कको माग आधा�रत �वषयवस्तुमा उ�नहरुको �मता अ�भवदृ्�ध गनुर् यो कायर्क्रमको उद्देश्य 
रहेको छ  

अपे��त प्र�तफल सहभागी �श�कको �मता �वकास हुने 
कायार्न्वयन गन� मानव ससंाधन �वकास केन्द्र 
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कायार्लय/�नकाय 
सञ्चालन प्रकृया कायार्न्वयन गन� �नकायको �नणर्य अनुसार केन्द्र प्रमुखकोसंयोजकत्वमा सम्बिन्धत शाखा प्रमुख, 

कायर्क्रम अ�धकृततथा प्र�श�क अ�धकृत�वषय �व� समेतको बढ�मा सात सदस्यीय कायर्दलगठन 
गर� ता�लम सञ्चालनको ला�ग ता�लम प्याकेज तयार गन� । यो �क्रयाकलाप सञ्चालनगनर् 
बजेटको प�र�धमा रह� बजेटबाँडफाडस�हतको कायर्योजना बनाइप्रमुखबाटस्वीकृत गन� र 
कायर्योजनाबमोिजमकायर्क्रम सञ्चालन गन� । उक्त कायर्हरु गनर्का ला�ग कायर्योजनाबमोिजमयस 
�शषर्कबाट खचर् गन� ।ता�लम भचुर्अल �व�धबाट प�न सञ्चालन गनर् स�कनेछ । 
 

सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

 दोस्रो चौमा�सक 

बजेट बाँडफाँड सहभा�गको दै�नक भ्रमण भ�ा, खाजा खचर्, मसलन्द खचर्, प्याकेज बैठक खचर् तथा व्यवस्थापन 
खचर्, इन्धन खचर्, हलभाडा प्र�श�क सहिजकरण भ�ा, ह्यानड्सआउट खचर्, ता�लम सामाग्री, अनुगमन 
खचर्, पर��ा सञ्चालन खचर्, �व�वध खचर् आ�द �शषर्कहरुमा  कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका 
२०७५, कणार्ल� प्रदेश भ्रमण खचर् �नयमावल� २०७५ तथा प्रच�लत ऐन �नयम तथा �नद��शका 
बमोिजम केन्द्र प्रमुखबाट स्वीकृत भए बमोिजम �व�नयोजन गर� खचर् हुनेछ । 
 

सन्दभर् सामाग्री  

अनुगमन सूचक सहभा�ग संख्या हािजर� प्र�तवेदन 
 

८. कृयाकलाप :स्थानीय पाठ्यक्रम �नमार्ण �मता �वकास ता�लम 

कृयाकलाप संकेतः2.६.२.१६ खचर् �शषर्कः  २२५११ 
 

प�रचय स्थानीय तहले �वद्यालयको सहभा�गतामा स्थानीय �व�, अ�भभावक तथा �श�कको सहयोगमा 
स्थानीय �वषयको पाठ्यक्रम �वकास गर� कायार्न्वयनमा ल्याउनुपन� नी�तगत व्यवस्था ग�रएको छ 
। स्थानीय पाठ्यव्रmमको कायार्न्वयन स्थानीय तहबाटै हुने भएकाले �मता �वकास गर� सब ै
�वद्यालयमा मातभृाषा वा मातभृाषा र स्थानीय �वषयको पठनपाठन सु�निश्चत गन� दा�यत्व प�न 
स्थानीय तहम ैरहेको छ । रािष्ट्रय पाठ्यव्रmम प्रारूपअनुसारको संरचनामा स्थानीय पाठ्यव्रmम 
�वकास गर� कायार्न्वयनमा ल्याउँदा स्थानीय आवश्यकता पू�त र् हुनाका साथै �सकाइप्र�तको 
अपनत्वसमेत �वकास हुन्छ । 

उद्देश्य स्थानीय स्तरमा �वद्यालयले स्थानीय आवश्यकतामा आधा�रत स्थानीय पाठ्यक्रम छनौट गर� 
लागु गन� प्रावधान रहेकोले िजल्ला तथा स्थानीय तहमा कायर्रत जनशिक्तको स्थानीय पाठ्यक्रम 
�वकास सम्बन्धी �मता अ�भवदृ्�ध गनुर् यो कायर्क्रमको उद्देश्य रहेको छ । 

अपे��त प्र�तफल स्थानीय जनशिक्तको �मता �वकास हुने 
कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

मानव ससंाधन �वकास केन्द्र 

सञ्चालन प्रकृया कायार्न्वयन गन� �नकायको �नणर्य अनुसार केन्द्र प्रमुखकोसंयोजकत्वमा सम्बिन्धत शाखा प्रमुख, 

कायर्क्रम अ�धकृततथा प्र�श�क अ�धकृत�वषय �व� समेतको बढ�मा सात सदस्यीय कायर्दलगठन 
गर� ता�लम सञ्चालनको ला�ग ता�लम प्याकेज तयार गन� । यो �क्रयाकलाप सञ्चालनगनर् 
बजेटको प�र�धमा रह� बजेटबाँडफाडस�हतको कायर्योजना बनाइप्रमुखबाटस्वीकृत गन� र 
कायर्योजनाबमोिजमकायर्क्रम सञ्चालन गन� । उक्त कायर्हरु गनर्का ला�ग कायर्योजनाबमोिजमयस 
�शषर्कबाट खचर् गन� ।ता�लम भचुर्अल �व�धबाट प�न सञ्चालन गनर् स�कनेछ । 
 

सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

प�हलो र दोस्रो चौमा�सक 

बजेट बाँडफाँड सहभा�गको दै�नक भ्रमण भ�ा, खाजा खचर्, मसलन्द खचर्, प्याकेज बैठक खचर् तथा व्यवस्थापन 
खचर्, इन्धन खचर्, हलभाडा प्र�श�क सहिजकरण भ�ा, ह्यानड्सआउट खचर्, ता�लम सामाग्री, अनुगमन 
खचर्, पर��ा सञ्चालन खचर्, �व�वध खचर् आ�द �शषर्कहरुमा  कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका 
२०७५, कणार्ल� प्रदेश भ्रमण खचर् �नयमावल� २०७५ तथा प्रच�लत ऐन �नयम तथा �नद��शका 
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बमोिजम केन्द्र प्रमुखबाट स्वीकृत भए बमोिजम �व�नयोजन गर� खचर् हुनेछ । 
 

सन्दभर् सामाग्री  

अनुगमन सूचक सहभा�ग संख्या हािजर� प्र�तवेदन 
 
 

९. कृयाकलाप : स्थानीय तहका �श�ा सम्बन्धी पदा�धकार�हरुको �मता �वकास ता�लम 

कृयाकलाप संकेतः2.६.२.१4 खचर् �शषर्कः  २२५११ 
 

प�रचय नेपालको सं�वधान अनुसार �वद्यालय �श�ाको व्यवस्थापनको अ�धकार स्थानीय तहमा रहेको छ 
। तर धेरैजसो स्थानीय तहमा सो अनुसारको प्रा�व�धक जनशिक्तको अभाव भएको दे�खएको छ । 
। 

उद्देश्य �वद्यालय �श�ा व्यवस्थापनका  �व�भन्न आयामहरुको बारेमा त्यहाँ कायर्रत स्थानीय तहका 
कमर्चार� तथा सामािजक �वकास स�म�त संयोजकहरुको �मता �वकास गनुर् कायर्क्रमको उद्देश्य 
रहेको छ 

अपे��त प्र�तफल �मता अ�भवदृ्�ध हुने 
कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

मानव ससंाधन �वकास केन्द्र 

सञ्चालन प्रकृया कायार्न्वयन गन� �नकायको �नणर्य अनुसार केन्द्र प्रमुखकोसंयोजकत्वमा सम्बिन्धत शाखा प्रमुख, 

कायर्क्रम अ�धकृततथा प्र�श�क अ�धकृत�वषय �व� समेतको बढ�मा सात सदस्यीय कायर्दलगठन 
गर� ता�लम सञ्चालनको ला�ग ता�लम प्याकेज तयार गन� । यो �क्रयाकलाप सञ्चालनगनर् 
बजेटको प�र�धमा रह� बजेटबाँडफाडस�हतको कायर्योजना बनाइ  प्रमुखबाट स्वीकृत गन� र 
कायर्योजनाबमोिजमकायर्क्रम सञ्चालन गन� । उक्त कायर्हरुगनर्का ला�ग कायर्योजनाबमोिजम यस 
�शषर्कबाट खचर् गन� ।भचुर्अल �व�धबाट प�न सञ्चालन गनर् स�कनेछ । 
 

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

प�हलो र दोस्रो चौमा�सक 

बजेट बाँडफाँड सहभा�गको दै�नक भ्रमण भ�ा, खाजा खचर्, मसलन्द खचर्, प्याकेज बैठक खचर् तथा व्यवस्थापन 
खचर्, इन्धन खचर्, हलभाडा प्र�श�क सहिजकरण भ�ा, ह्यानड्सआउट खचर्, ता�लम सामाग्री, अनुगमन 
खचर्, पर��ा सञ्चालन खचर्, �व�वध खचर् आ�द �शषर्कहरुमा  कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका 
२०७५, कणार्ल� प्रदेश भ्रमण खचर् �नयमावल� २०७५ तथा प्रच�लत ऐन �नयम तथा �नद��शका 
बमोिजम केन्द्र प्रमुखबाट स्वीकृत भए बमोिजम �व�नयोजन गर� खचर् हुनेछ । 
 

सन्दभर् सामाग्री  

अनुगमन सूचक सहभा�ग संख्या हािजर� प्र�तवेदन 
 
१0. कृयाकलाप :पा�लकागत रुपमा �वद्यालयको ला�ग लेखा व्यवस्थापन ता�लम               

कृयाकलाप संकेतः2.7.13.52 खचर् �शषर्कः  २२५22 
 

प�रचय �वद्यालयमा लेखा प्रणाल� चुस्त दरुुस्त रा�को ला�ग लेखा सम्बद्ध जनशिक्तको �मता �वकास 
आवश्यक हुन्छ । 

उद्देश्य �वद्यालयको प्र.अ. र लेखा हेन� �श�कको ला�ग लेखा सम्बन्धी �ान सीप अ�भवदृ्�ध गनुर् यो 
कायर्क्रमको उद्देश्य रहेको छ ।                                               

अपे��त प्र�तफल �मता अ�भवदृ्�ध हुने 
कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

मानव ससंाधन �वकास केन्द्र 

सञ्चालन प्रकृया कायार्न्वयन गन� �नकायको �नणर्य अनुसार केन्द्र प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धीत शाखा प्रमुख, 

कायर्क्रम अ�धकृत, लेखा अ�धकृत र �वषय �व� समेतको बढ�मा सात सदस्यीय कायर्दल गठन 
गर� ता�लम सञ्चालनको ला�ग ता�लम प्याकेज तयार गन� । यो �क्रयाकलाप सञ्चालन गनर् 
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बजेटको प�र�धमा रह� बजेट  बाँडफाड स�हतको कायर्योजना बनाइ केन्द्र प्रमुखबाट स्वीकृत गन� र 
कायर्योजनाबमोिजम ता�लम सञ्चालन गन� । उक्त कायर्हरु गनर्का ला�ग कायर्योजना बमोिजम 
यस �शषर्कबाट खचर् गन� ।  

सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

प�हलो दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक 

बजेट बाँडफाँड सहभा�गको दै�नक भ्रमण भ�ा, खाजा खचर्, मसलन्द खचर्, प्याकेज बैठक खचर् तथा व्यवस्थापन 
खचर्, इन्धन खचर्, हलभाडा प्र�श�क सहिजकरण भ�ा, ह्यानड्सआउट खचर्, ता�लम सामाग्री, अनुगमन 
खचर्, पर��ा सञ्चालन खचर्, �व�वध खचर् आ�द �शषर्कहरुमा  कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका 
२०७५, कणार्ल� प्रदेश भ्रमण खचर् �नयमावल� २०७५ तथा प्रच�लत ऐन �नयम तथा �नद��शका 
बमोिजम केन्द्र प्रमुखबाट स्वीकृत भए बमोिजम �व�नयोजन गर� खचर् हुनेछ । 
 

सन्दभर् सामाग्री  

अनुगमन सूचक सहभा�ग संख्या हािजर� प्र�तवेदन 
 
 

११. कृयाकलापः प्रदेश स्तरमा शै��क ता�लम प्याकेज / ता�लम सामाग्री/ �श�क�वकास जनर्ल तयार� तथा प्रकाशन 

कृयाकलाप संकेतः2६.२६. खचर् �शषर्कः  225११ 
 

प�रचय केन्द्रबाट सञ्चालन ग�रने �व�भन्न ता�लम कायर्क्रम का ला�ग �व�भन्न प्याकेज सामग्री तथा 
जनरल तयार गर� उपयोग गनुर्पदछर् । 

उद्देश्य केन्द्रबाट सञ्चा�लत कायर्क्रम सञ्चालन गनर् आवश्यक सामग्री �वकास तथा छपाइ गनुर् 
अपे��त प्र�तफल केन्द्रबाट सञ्चा�लत कायर्क्रम सञ्चालन गनर् आवश्यक सामग्री �वकास तथा छपाइ भएको हुनेछ 

। 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

मानव ससंाधन �वकास केन्द्र, वीरन्द्रनगर सुख�त । 

सञ्चालन प्रकृया कायार्न्वयन गन� �नकायको �नणर्य अनुसार आवश्यक सामग्री सकंलन,तयार�, �वकास गन� तथा 
छपाइ, प्रकाशन गर� प्रयोग गन�  । 

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

चालु आ.व.मा सञ्चालन ग�रने सबै प्रकारका ता�लम सञ्चालन पश्चात  

चालु आ.व. भर� 
बजेट बाँडफाँड बैठक खचर् तथा व्यवस्थापन खचर्, इन्धन खचर्, लेखन तयार� �वकास तथा छपाइ �वकास 

सन्दभर् सामाग्री कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५, कणार्ल�प्रदेश भ्रमण खचर् �नयमावल� २०७५ तथा 
प्रच�लत ऐन �नयम तथा �नद��शका बमोजम साथैकायर्दल स�मतको �नणर्य बमोिजम हुनेछ । 
 

अनुगमन सूचक छपाई प्रकाशन प्र�तवेदन 
 

१२.कृयाकलापः श�ै�क ता�लम संचालन अव�धमा व्याक स्ट�पङ्ग 

कृयाकलाप संकेतः2.६.२.१५ खचर् �शषर्कः  225११ 
 

प�रचय �श�कको पेशागत �वकास ता�लमको एक चरणमा १० �दने ता�लम केन्द्रमा आधा�रत कायार्शाला 
सञ्चालन ग�रन्छ भने ५ �दने �वद्यालयमा आधा�रत स्वअध्यन प�रयोजना कायर् सञ्चालन 
गनुर्पदर्छ । ता�लम केन्द्रबाट उक्त �वद्यालयमा आधा�रत कायर्मा �नरन्तर सहजीकरण तथा 
अनुगमन गनर्पदर्छ । 
 

उद्देश्य  ता�लम सञ्चालन तथा प्रश्चातको  अव�धमा सहभागीलाइ �नरन्तर सहयोग तथा सहजीकरण  
र अनुगमन प्रदान गनुर् यस कायर्क्रमको उद्देश्य हो । 

अपे��त प्र�तफल सहभागी �श�कहरु लाइ �नरन्तर पेशागत सहयोग प्राप्त हुनेछ । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

मानव ससंाधन �वकास केन्द्र, वीरन्द्रनगर सुख�त । 
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सञ्चालन प्रकृया सहभागी �श�कको समन्वयमा �वद्यालय अनुगमन ग�र पषृ्ठपोषण प्रदान गन� । 

सञ्चालन गन� अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

 �नरन्तर  

बजेट बाँडफाँड भ्रमण भ�ा, भ्रमण खचर् ईत्याद�  

सन्दभर् सामाग्री कणार्ल� प्रदेशको भ्रमण खचर् �नयमाव�ल २०७५ 

अनुगमन सूचक भ्रमण अ�भलेख, अनुगमन तथा सुप�रवे�ण प्र�तवेदन  
 

१३.अनलाइन कायर्क्रम सञ्चालन सम्बिन्ध खचर्को नम्स ्

अनलाइन/ भरचअुल माध्यमबाट सञ्चालन हुने ता�लम/कायर्शाला/गोष्ठ� /छलफल/अन्तर�क्रया/बैठकसञ्चालन सम्बन्धमा हुने 
खचर्को नम्स ्

हाल को�भड महामार� �सजर्ना गरेको बन्दाबन्द�को अवस्था वा त्यसप्रश्चातको सामान्य अवस्थामा अनलाइन/भरचुअल 
माध्यममाफर् त ता�लम/कायर्शाला/गोष्ठ� /छलफल/अन्तर�क्रया/बैठक लगायतका कायर्क्रम सञ्चालन गनुर्पन�⁄गनर् स�कने र 
अनलाइन माध्यममा कायर्क्रम सञ्चालन गदार् समय तथा लगा�न कम लाग्ने,अनलाइन माफर् त कायर्क्रम सञ्चालन गदार् हुने 
खचर्को नम्स ्सम्बन्धमा कणार्ल� प्रदेशखचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५ ले नतोकेकोले तप�सल बमोिजम खचर् गन� । 

क्रस �शषर्क इकाइ दर कै�फयत 

१ 

ता�लम होष्ट 

शसेन १००० 

भरचुअल ता�लम सञ्चालनका ला�ग ता�लम सत्र्चालन 
प्लेटफमर् सम्बन्धी प्रा�व�धक सयंोजन गनर्, शसेन 
अव�धमा प्र�व�ध अपरेटर/व्यवस्थापक/अनुमगन कतार्को 
रुपमा काम गन� जनशिक्त आवश्यक हुने भएकोले 
थपग�रएको । 

२ ता�लम कोहोष्ट शसेन ७०० 

भरचुअल ता�लम सञ्चालनका ला�ग ता�लम होष्टको 
�नद�शन अनुसारका प्रा�व�धक कायर् गनर्, 
सहभागीहरुलाइ इन्ट्र� गनर्, उपिस्थ�त गराउन, ग्रु�पङ्ग 
गनर् तथा मो�नटर गन�कायर् गनर् सहायक जनशिक्त 
आवश्यक हुने भएकोले थप ग�रएको । 

३ प्र�श�क शसेन 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड 
�नद��शका २०७५ ले तोके 
बमोिजम 

शसेन सामग्री तयार�को ला�ग ह्याण्डस ्आउटस ्
बापतको तोकेको रकम �दने 

४ प्र�तवेदक �दन 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड 
�नद��शका २०७५ ले तोके 
बमोिजम 

  

६ सहभागी भ�ा �दन 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड 
�नद��शका २०७५ ले तोके 
बमोिजम 

सहभागीहरुलाई ता�लममा उत्पे�रत गन� प्रयोजनका 
ला�ग �नयमानसुारको रकममा करकट्ट� गर� नगद 
उपलब्ध गराउने 

५ 

सहभागी 
/व्यवस्थापक 
खाजा 

�दन 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड 
�नद��शका २०७५ ले तोके 
बमोिजम 

व्यवस्थापक तथा सहभागीहरुलाई �नयमानसुारको 
खाजा वापतको रकम नगदउपलब्ध गराउने 

६ 

सहभागी प्र�व�ध 
व्यवस्थापन खचर् 
प्र�त सहभागी 

�दन २०० 
सहभागीहरुलाई इन्टरनेट व्यवस्थापन गन� प्रयोजनका 
ला�ग नगद उपलब्ध गराउने 
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७ 
मसलन्द प्र�त 
सहभागी 

पटक 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड 
�नद��शका २०७५ ले तोके 
बमोिजम 

ता�लममा सहभागी हुदा डायर� डट्पेन व्यवस्थापन 
प्रयोजनका ला�ग प्र�त ता�लम एकपटक उपलब्ध 
गराउने । 

८ ता�लम सु�वधा प्र�तसमूह 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड 
�नद��शका २०७५ ले तोके 
बमोिजम 

ता�लम सञ्चालनका सफ्टवेयर/इन्टरनेट तथा अन्य 
सामग्री व्यवस्थापन 

९ बैठक भ�ा 
प्र�त 
बैठक 

कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड 
�नद��शका २०७५ ले तोके 
बमोिजम 
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श्रम तथा रोजगार ( मानब संशाधन �बकास केन्द्र) अन्तरगतका कृयाकलापहरु: 

१०. �क्रयाकलापः कमर्चार� �मता �वकास(उद्यमशीलता ,रोजगार� मुलक / सशिक्तकरण / सीप�वकास तथा �मता 
अ�भवदृ्�ध ता�लम) 

�क्रयाकलाप संकेतः2.6.४.१ खचर् �शषर्कः  2251२ 
 

प�रचय केन्द्रमा कायर्रत कमर्चार�हरुको �मता अ�भवदृ्�ध गर� समग्र कायर्सम्पादानमा टेवा पुर् याउनको 
ला�ग कमर्चार�हरुलाई ता�लम प्रदान गनर् आवश्यक हुदा यो कायर्क्रम तय ग�रएको हो ।   

उद्देश्य केन्द्रमा कायर्रत कमर्चार�को  व�ृत �वकास/ सीप �वकास/ द�ता अ�भवदृ्�ध तथाकामप्र�त 
सकारात्मक ऊजार् �वकास गर� कायर्सम्पादनमा प्रभावकार�ता ल्याउनु 

अपे��त प्र�तफल केन्द्रमा कायर्रत कमर्चार�को  व�ृत �वकास/ सीप �वकास/ द�ता अ�भवदृ्�ध गर� कायर्सम्पादनमा 
प्रभावकार�ता दे�खएको हुनेछ । 
 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

मानव ससंाधन �वकास केन्द्र, वीरन्द्रनगर सुख�त । 

सञ्चालन प्रकृया कायार्न्वयन गन� �नकायको �नणर्य अनुसार प्रशासन तथा कायर्क्रम व्यवस्थापन शाखाले अन्य 
शाखा सँग उ�चत समन्वय गर� केन्द्रमा कायर्रत कमर्चार�को �मता अ�भवदृ्�ध सँग सम्बिन्धत 
ता�लमको आवश्यकता प�हचान गर� कमर्चार�को �मता अ�भवदृ्�धको ला�ग उ�चत कायर्क्रमको तय 
गर� संचालन गन� । उक्त कायर्हरु गनर्का ला�ग कायर् योजना बमोिजम यस �शषर्कबाट खचर् गन� 
। 

सञ्चालन गन� अव�ध 
र अनुमा�नत �म�त 

प्रथम चौमा�सक 

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसारको बजेट बैठक खचर् तथा व्यवस्थापन खचर्, इन्धन खचर्, प्र�श�क सहिजकरण भ�ा, 
ता�लम सामाग्री तथा �व�वधमा खचर् गनर् स�कनेछ । 

सन्दभर् सामाग्री कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५, कणार्ल�प्रदेश भ्रमण खचर् �नयमावल� २०७५ तथा 
प्रच�लत ऐन �नयम तथा �नद��शका बमोजम साथैकायर्दलको �नणर्य बमोिजम हुनेछ । 
 

अनुगमन सूचक सहभागी, हािजर�, प्र�तवेदन,  प्रमाणपत्रआ�द । 
 

११. �क्रयाकलापः व्यवसाय उन्मुख स्तरोन्ती ता�लम (उद्यम�शलता ता�लम)(उद्यमशीलता ,रोजगार� मुलक / 
सशिक्तकरण / सीप �वकास तथा �मता अ�भवदृ्�ध ता�लम) 

�क्रयाकलाप संकेतः2.6.4.४० खचर् �शषर्कः  22512 
 

प�रचय सीपमूलक ता�लम प्राप्त गर� व्यवसाय सचंलान ग�ररहेका उद्यमीहरुको स्तरोन् ती तथा व्यवसाय 
संचालनमा उन्मखु भएकाहरुलाई उद्यम�शलता �वकास सम्बन्धी अ�भमू�खकरण ता�लम प्रदान गनर् यो 
कायर्क्रम रा�खएको हो। जसले सीप �वकास ता�लमहरु प्राप्त गरेका व्यिक्तहरुलाई व्यवसा�यक बनाई 
उद्यमी�शलता  �वकासमा सहयोग पुर् याउने दे�खन्छ । 

उद्देश्य सीपमूलक ता�लम प्राप् त गर� व्यवसाय सचंलान ग�ररहेका उद्यमीहरु तथा व्यवसाय संचालनमा उन्मुख 
भएकाहरुलाई उद्यम�शलता �वकास सम्बन्धी कानूनी, नी�तगत तथा व्याहा�रक �वषय �ेत्रमा 
अ�भमु�खकरण ता�लम प्रदान गर� व्यवसायको सञ् चालन,�नरन्तरता तथा स्तरोन् नतीका ला�ग 
सकारात्मक तथा ऊजार्�शल सोचको �वकासमा सहयोग पुर् याउन ु

अपे��त प्र�तफल सीपमूलक ता�लम प्राप्त गर� व्यवसाय सचंलान ग�ररहेका उद्यमीहरुको स्तरोन् ती तथा व्यवसाय 
संचालनमा उन्मखु भएकाहरुलाई उद्यम�शलता �वकास सम्बन्धी अ�भमु�खकरण ता�लम �लइर् उद्यम, 

व्यवसायको सञ् चालन, �नरन्तरता तथा स्तरोन् न�त �वषयमा कानूनी, नी�तगत तथा व्यवहा�रक 
�वषयमा �ान हा�सल गर� सकारात्मक ऊजार् �वकास भएको हुनेछन । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

मानव ससंाधन �वकास केन्द्र, वीरन्द्रनगर सुख�त । 

सञ्चालन प्रकृया केन्द्र प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बिन्धत शाखा प्रमुख, कायर्क्रम अ�धकृत तथा �वषय �व� समेतको 
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बढ�मा सात सदस्यीय कायर्दल गठन गन� । कायर्दलको �नणर्य◌ानुसारकणार्ल� प्रदेशका स्था�नय 
तहहरुतथा उद्योग तथा उपभोक्ता �हत संर�ण कायार्लयहरुसँग समन्वय ग�र सीपमूलक ता�लम प्राप्त 
गर� व्यवसाय संचालन ग�ररहेका तथा संचालन गनर् इच्छुक व्यिक्तहरुलाई सहभा�ग छनौट गन� । यो 
�क्रयाकलाप सञ्चालन गनर् बजेटको प�र�धमा रह� बजेट बाडफाड स�हतको कायर्योजना बनाइ 
�नद�शकबाट स्वीकृत गन� र कायर्योजना बमोिजम  कायर्क्रम सञ्चालन गन� । उक्त कायर्हरु गनर्का 
ला�ग कायर्योजना बमोिजम यस �शषर्कबाट खचर् गन� । 

सञ्चालन गन� 
अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

कायर् योजना बमोिजम प्रत्येक चौमा�सकमा  

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसारको बजेट कायर्दलको बैठक तथा अन्य व्यवस्थापन खचर्,खाजा खचर्,सहभा�गको भ�ा, , 
इन्धन खचर्, हलभाडा प्र�श�कको पा�रश्र�मक/ सहिजकरण भ�ा, ह्यानड्सआउट खचर्, ता�लम सामाग्री, 
अनुगमन खचर्, को�भड-१९ सम्बन्धी सुर�ा सामाग्री खचर् �व�वध खचर् इत्याद�मा खचर् गनर् स�कनेछ । 

सन्दभर् सामाग्री कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५, कणार्ल� प्रदेश भ्रमण खचर् �नयमावल� २०७५ तथा 
प्रच�लत ऐन �नयम तथा �नद��शका बमोजम साथ ैकायर्दलको �नणर्य बमोिजम हुनेछ । 

अनुगमन सूचक �नणर्य,सहभागी संख्या, हािजर�, प्र�तवेदन 
 

१२. �क्रयाकलापः हेयर क�टङ्ग ता�लम(उद्यमशीलता ,रोजगार� मुलक / सशिक्तकरण / सीप�वकास तथा �मता 
अ�भवदृ्�ध ता�लम) 

�क्रयाकलाप संकेतः2.6.4.४४ खचर् �शषर्कः  22५१२ 
 

प�रचय रोजगारमूलक �सपको अभावमा बेरोजगार भएकाकणार्ल� प्रदेश �भत्रका व्यिक्तहरुलाई प्रथा�मकतामा 
राखी  हेयर क�टङ्ग सम्बन्धी  सीप �वकास ता�लम �दन यो कायर्क्रम तय ग�रएको हो । 

उद्देश्य बेरोजगारलाईहेयर क�टङ्ग सम्बन्धी सीप �वकास ता�लम �दइर् स्वरोजगार बनाउनु 

अपे��त प्र�तफल हेयर क�टङ्ग सम्बन्धी सीप �वकास ता�लम माफर् त यस �ेत्रमा बेरोजगारहरुले रोजगार वा हेयर 
क�टङ्ग व्यवसाय सञ् चालनका ला�ग श्रम बजारमा सीप युक्त जनशिक्तको उपलब्धता भएको हुनेछ 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

मानव ससंाधन �वकास केन्द्र, वीरन्द्रनगर सुख�त । 

सञ्चालन प्रकृया केन्द्र प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बिन्धत शाखा प्रमुख, कायर्क्रम अ�धकृत तथा �वषय �व� समेतको 
बढ�मा सात सदस्यीयकायर्दल गठन गन� । कायर्दलको �नणर्यानुसार पन्ध्र �दनको सावर्ज�नक सूचना 
प्रकाशन गर� कणार्ल� प्रदेशको दश वटै िजल्लाहरुका उम्मेदवारहरुबाटआवेदन माग गन� ।प्राप्त 
आवेदकहरुको अन्तवार्ता �लइ सहभा�ग छनौट गन�  वा प्रदेश �भत्रका स्थानीय तहहरुलाई हेयर 
क�टङ्ग ता�लम �लन इच्छुक पूणर्रुपमा बेरोजगार व्यिक्तहरुलाई �सफा�रस गर� पठाउनकोला�ग पत्राचार 
गन� र सम्बिन्धत पा�लकाको �सफा�रसमासहभागी छनौट गर� सो पा�लकासँगको समन्वय तथा 
सहकायर्मा सम्बिन्धत पा�लकामा ता�लम सचंालन गनर् स�कनेछ । यो �क्रयाकलाप सञ्चालन गनर् 
बजेटको प�र�धमा रह� बजेट  बाँडफाड स�हतको कायर्योजना बनाइ �नद�शकबाट स्वीकृत गन� र 
कायर्योजना बमोिजम कायर्क्रम सञ्चालन गन� साथ ै केन्द्रमा उल्ले�खत ता�लमहरु प्रदान गनर् 
प्र�श�कहरु उपलब्ध नभएको खण्डमा सम्बिन्धत �वषयको प्र�श�कहरुसँग ता�लम अव�धको ला�ग सेवा 
करार सम्झौता गनर् स�कनेछ वा  सो सम्बन्धी ता�लम सञ्चालन गद� आएका संघ सस्थाहरुसँग 
प्रस्ताव माग गर� केन्द्रको मूल्याङ्कन स�म�तबाट स्वीकृत प्रस्ताव बमोिजम ता�लम सञ्चालन गन� 
�नकाय सँग सम्झौता गर� ता�लम सञ्चालन गनर् स�कने छ ।उक्त कायर्हरु गनर्का ला�ग कायर्योजना 
बमोिजम यस �शषर्कबाट खचर् गन� । 

सञ्चालन गन� 
अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

कायर् योजना बमोिजम प्रत्येक चौमा�सकमा  

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसारको बजेट कायर्दलको बैठक तथा अन्य व्यवस्थापन खचर्,खाजा खचर्,सहभा�गको भ�ा, , 
इन्धन खचर्, हलभाडा प्र�श�कको पा�रश्र�मक/ सहिजकरण भ�ा, ह्यानड्सआउट खचर्, ता�लम सामाग्री, 
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अनुगमन खचर्, को�भड-१९ सम्बन्धी सुर�ा सामाग्री खचर् �व�वध खचर् इत्याद�मा खचर् गनर् स�कनेछ । 

सन्दभर् सामाग्री कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५, कणार्ल� प्रदेश भ्रमण खचर् �नयमावल�, २०७५ तथा 
प्रच�लत ऐन �नयम तथा �नद��शका बमोजम साथै कायर्दल स�मतको �नणर्य बमोिजम हुनेछ । 

अनुगमन सूचक �नणर्य,सहभागी संख्या, हािजर�, प्र�तवेदन 
 

१३. �क्रयाकलापः होिजयार� सम्बन्धी ता�लम(उद्यमशीलता ,रोजगार� मुलक / सशिक्तकरण /सीप �वकास तथा �मता 
अ�भवदृ्�ध ता�लम) 

�क्रयाकलाप संकेतः2.6.4.४५ खचर् �शषर्कः  22512 
 

प�रचय रोजगारमूलक �सपको अभावमा बेरोजगार भएका कणार्ल� प्रदेश �भत्रका व्यिक्तहरलाई प्रथा�मकतामा 
राखी होिजयार� सम्बन्धी सीप �वकास ता�लम �दन यो कायर्क्रम तय ग�रएको हो । 

उद्देश्य प्रदेश �भत्रका बेरोजगारलाई होिजयार� सम्बन्धी सीप �वकास ता�लम �दन ु। 

अपे��त प्र�तफल प्रदेश �भत्रका बेरोजगारलाई होिजयार� सम्बन्धी सीप �वकास ता�लम �लएका हुनेछन । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

मानव ससंाधन �वकास केन्द्र, वीरन्द्रनगर सुख�त । 

सञ्चालन प्रकृया केन्द्र प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बिन्धत शाखा प्रमुख, कायर्क्रम अ�धकृत तथा �वषय �व� समेतको 
बढ�मा सात सदस्यीय कायर्दल गठन गन� । कायर्दलको �नणर्य अनुसार पन्ध्र �दनको सावर्ज�नक 
सूचना प्रकाशन गर� कणार्ल� प्रदेशको दशवटै िजल्लाहरुकाउम्मेदवारहरुबाट आवेदन माग गन� ।प्राप्त 
आवेदकहरुको अन्तवार्ता �लइ सहभा�ग छनौट गन� वा प्रदेश �भत्रका स्थानीय तहहरुलाई होिजयार� 
सम्बन्धी ता�लम �लन इच्छुक पूणर्रुपमा बेरोजगार व्यिक्तहरुलाई �सफा�रस गर� पठाउनकोला�ग 
पत्राचार गन� र सम्बिन्धत पा�लकाको �सफा�रसमासहभागी छनौटगर�सो पा�लकासँगको समन्वय तथा 
सहकायर्मा सम्बिन्धत पा�लकामा ता�लम संचालन गनर् स�कनेछ। यो �क्रयाकलाप सञ्चालन गनर् 
बजेटको प�र�धमा रह� बजेटबाँडफाड स�हतको कायर्योजना बनाइ �नद�शकबाट स्वीकृत गन� र 
कायर्योजना बमोिजम कायर्क्रम सञ्चालन गन� साथ ै केन्द्रमा उल्ले�खत ता�लमहरु प्रदान गनर् 
प्र�श�कहरु उपलब्ध नभएको खण्डमा सम्बिन्धत �वषयको प्र�श�कहरुसँग ता�लम अव�धको ला�ग 
सेवा करार सम्झौता गनर् स�कनेछ वा  सो सम्बन्धी ता�लम सञ्चालन गद� आएका संघ सस्थाहरुसँग 
प्रस्ताव माग गर� केन्द्रको मूल्याङ्कन स�म�तबाट स्वीकृत प्रस्ताव बमोिजम ता�लम सञ्चालन गन� 
�नकाय सँग सम्झौता गर� ता�लम सञ्चालन गनर् स�कने छ । उक्त कायर्हरु गनर्का ला�ग 
कायर्योजना बमोिजम यस �शषर्कबाट खचर् गन� । 

सञ्चालन गन� 
अव�ध र अनुमा�नत 
�म�त 

कायर् योजना बमोिजम  

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसारको बजेट कायर्दलको बैठक तथा अन्य व्यवस्थापन खचर्,खाजा खचर्,सहभा�गको भ�ा, , 
इन्धन खचर्, हलभाडा प्र�श�कको पा�रश्र�मक/ सहिजकरण भ�ा, ह्यानड्सआउट खचर्, ता�लम सामाग्री, 
अनुगमन खचर्, को�भड-१९ सम्बन्धी सुर�ा सामाग्री खचर् �व�वध खचर् इत्याद�मा खचर् गनर् स�कनेछ । 

सन्दभर् सामाग्री कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५, कणार्ल� प्रदेश भ्रमण खचर् �नयमावल� २०७५ तथा 
प्रच�लत ऐन �नयम तथा �नद��शका बमोजम साथै कायर्दल स�मतको �नणर्य बमोिजम हुनेछ । 

अनुगमन सूचक �नणर्य,सहभागी संख्या, हािजर�, प्र�तवेदन 
 

१४. कम्प्युटर तथा ल्याप्टप ममर्त ता�लम(उद्यमशीलता ,रोजगार� मुलक /सशिक्तकरण / सीप �वकास तथा �मता 
अ�भवदृ्�ध ता�लम) 

�क्रयाकलाप संकेतः2.6.4.४६ खचर् �शषर्कः  22512 
 

प�रचय रोजगारमूलक �सपको अभावमा बेरोजगार भएका कणार्ल� प्रदेश �भत्रका व्यिक्तहरलाई प्रथा�मकतामा 
राखी कम्प्युटर तथा ल्याप्टप ममर्त सम्बन्धी सीप �वकास ता�लम �दन यो कायर्क्रम तय ग�रएको 
हो । 
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उद्देश्य प्रदेश �भत्रका बेरोजगारलाई कम्प्युटर तथा ल्याप् टप ममर्त ता�लम �दइर् सूचना तथा प्रव�धयकु्त श्रम 
बजारमा माग बमोिजमको सीपयकु्त जनशिक्त उपलब्ध गराउन ु

अपे��त प्र�तफल प्रदेश �भत्रका बेरोजगारहरु कम्प्युटर तथा ल्याप् टप ममर्त ता�लम �लइर् यसैसँग सम्बिन्धत 
श्रमबजारमा रोजगार� वा स्वरोजगार� माफर् त लाभ हा�सल गनर् स�म हुनेछन ्। 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

मानव ससंाधन �वकास केन्द्र, वीरन्द्रनगर सुख�त । 

सञ्चालन प्रकृया केन्द्र प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बिन्धत शाखा प्रमुख, कायर्क्रम अ�धकृत तथा �वषय �व� समेतको 
बढ�मा सात सदस्यीय कायर्दल गठन गन� । कायर्दलको �नणर्य अनुसार पन्ध्र �दनको सावर्ज�नक 
सूचना प्रकाशन गर� कणार्ल� प्रदेशको दशवटै िजल्लाहरुकाउम्मेदवारहरुबाट आवेदन माग गन� ।प्राप्त 
आवेदकहरुको अन्तवार्ता �लइ सहभा�ग छनौट गन�  वा प्रदेश �भत्रका स्थानीय तहहरुलाई कम्प्युटर 
तथा ल्याप् टप ममर्त सम्बन्धी ता�लम �लन इच्छुक पूणर्रुपमा बेरोजगार व्यिक्तहरुलाई �सफा�रस गर� 
पठाउनको ला�ग पत्राचार गन� र सम्बिन्धत पा�लकाको �सफा�रसमासहभागी छनौट गर� सो 
पा�लकासँगको समन्वय तथा सहकायर्मा सम्बिन्धत पा�लकामा ता�लम संचालन गनर् स�कनेछ। यो 
�क्रयाकलाप सञ्चालन गनर् बजेटको प�र�धमा रह� बजेटबाँडफाड स�हतको कायर्योजना बनाइ 
�नद�शकबाट स्वीकृत गन� र कायर्योजना बमोिजम कायर्क्रम सञ्चालन गन� साथ ै केन्द्रमा उल्ले�खत 
ता�लमहरु प्रदान गनर् प्र�श�कहरु उपलब्ध नभएको खण्डमा सम्बिन्धत �वषयको प्र�श�कहरुसँग 
ता�लम अव�धको ला�ग सेवा करार सम्झौता गनर् स�कनेछ वा  सो सम्बन्धी ता�लम सञ्चालन गद� 
आएका संघ सस्थाहरुसँग प्रस्ताव माग गर� केन्द्रको मूल्याङ्कन स�म�तबाट स्वीकृत प्रस्ताव बमोिजम 
ता�लम सञ्चालन गन� �नकाय सँग सम्झौता गर� ता�लम सञ्चालन गनर् स�कनेछ उक्त कायर्हरु 
गनर्का ला�ग कायर्योजना बमोिजम यस �शषर्कबाट खचर् गन� । 

सञ्चालन गन� 
अव�ध र अनुमा�नत 
�म�त 

कायर् योजना बमोिजम  

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसारको बजेट कायर्दलको बैठक तथा अन्य व्यवस्थापन खचर्,खाजा खचर्,सहभा�गको भ�ा, , 
इन्धन खचर्, हलभाडा प्र�श�कको पा�रश्र�मक/ सहिजकरण भ�ा, ह्यानड्सआउट खचर्, ता�लम सामाग्री, 
अनुगमन खचर्, को�भड-१९ सम्बन्धी सुर�ा सामाग्री खचर् �व�वध खचर् इत्याद�मा खचर् गनर् स�कनेछ । 

सन्दभर् सामाग्री कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५, कणार्ल� प्रदेश भ्रमण खचर् �नयमावल� २०७५ तथा 
प्रच�लत ऐन �नयम तथा �नद��शका बमोजम साथै कायर्दल स�मतको �नणर्य बमोिजम हुनेछ । 

अनुगमन सूचक �नणर्य,सहभागी संख्या, हािजर�, प्र�तवेदन 
 

१५. ड्राई�भङ्ग ता�लम(उद्यमशीलता ,रोजगार� मुलक / सशिक्तकरण / सीप�वकास तथा �मता अ�भवदृ्�ध ता�लम) 
 

�क्रयाकलाप संकेतः2.6.4.४७ खचर् �शषर्कः  22512 
 

प�रचय रोजगारमूलक �सपको अभावमा बेरोजगार भएका कणार्ल� प्रदेश �भत्रका न्यून आय भएका, द�लत, 

जनजा�त तथा �समान्तकृत म�हलाहरुलाई प्रथा�मकतामा राखी अटो ड्राइर्�भङ/ हलुका सवार� साधन 
ड्राई�भङ्ग सम्बन्धी सीप �वकास ता�लम �दन यो कायर्क्रम तय ग�रएको हो । 

उद्देश्य प्रदेश �भत्रका बेरोजगारलाई ड्राइर्�भङ ता�लम �दइर् श्रम बजारमा माग बमोिजमको सीपयुक्त जनशिक्त 
उपलब्ध गराउन ु

अपे��त प्र�तफल प्रदेश �भत्रका बेरोजगारहरुलेअटो ड्राइर्�भङ/ हलुका सवार� साधन ड्राई�भङ्ग सम्बन्धी सीप �वकास 
ता�लम  �लई सम्बिन्धत श्रमबजारमा रोजगार� वा स्वरोजगार� माफर् त लाभ हा�सल गनर् स�म 
हुनेछन ्।  

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

मानव ससंाधन �वकास केन्द्र, वीरन्द्रनगर सुख�त । 

सञ्चालन प्रकृया केन्द्र प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बिन्धत शाखा प्रमुख, कायर्क्रम अ�धकृत तथा �वषय �व� समेतको 
बढ�मा सात सदस्यीय कायर्दल गठन गन� । कायर्दलको �नणर्य अनुसार पन्ध्र �दनको सावर्ज�नक 
सूचना प्रकाशन गर� कणार्ल� प्रदेशको दशवटै िजल्लाहरुकाउम्मेदवारहरुबाट आवेदन माग गन� ।प्राप्त 
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आवेदकहरुको अन्तवार्ता �लइ सहभा�ग छनौट गन�  वा प्रदेश �भत्रका स्थानीय तहहरुलाई ड्राइर्�भङ् 
सम्बन्धी ता�लम �लन इच्छुक पूणर्रुपमा बेरोजगार व्यिक्तहरुलाई �सफा�रस गर� पठाउनको ला�ग 
पत्राचार गन� र सम्बिन्धत पा�लकाको �सफा�रसमा सहभागी छनौट गर� सो पा�लकासँगको समन्वय 
तथा सहकायर्मा सम्बिन्धत पा�लकामा ता�लम संचालन गनर् स�कनेछ। यो �क्रयाकलाप सञ्चालन गनर् 
बजेटको प�र�धमा रह� बजेटबाँडफाड स�हतको कायर्योजना बनाइ �नद�शकबाट स्वीकृत गन� र 
कायर्योजना बमोिजम कायर्क्रम सञ्चालन गन� साथ ै केन्द्रमा उल्ले�खत ता�लमहरु प्रदान गनर् 
प्र�श�कहरु उपलब्ध नभएको खण्डमा सम्बिन्धत �वषयको प्र�श�कहरुसँग ता�लम अव�धको ला�ग 
सेवा करार सम्झौता गनर् स�कनेछ वा  सो सम्बन्धी ता�लम सञ्चालन गद� आएका संघ सस्थाहरुसँग 
प्रस्ताव माग गर� केन्द्रको मूल्याङ्कन स�म�तबाट स्वीकृत प्रस्ताव बमोिजम ता�लम सञ्चालन गन� 
�नकाय सँग सम्झौता गर� ता�लम सञ्चालन गनर् स�कनेछ उक्त कायर्हरु गनर्का ला�ग कायर्योजना 
बमोिजम यस �शषर्कबाट खचर् गन� । 

सञ्चालन गन� 
अव�ध र अनुमा�नत 
�म�त 

कायर् योजना बमोिजम  

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसारको बजेट कायर्दलको बैठक तथा अन्य व्यवस्थापन खचर्,खाजा खचर्,सहभा�गको भ�ा, , 
इन्धन खचर्, ता�लमका ला�ग आवश् यक उपकरण साधन, प्र�श�कको पा�रश्र�मक/ सहिजकरण भ�ा, 
ह्यानड्सआउट खचर्, ता�लम सामाग्री, अनुगमन खचर्, को�भड-१९ सम्बन्धी सुर�ा सामाग्री खचर् �व�वध 
खचर् इत्याद�मा खचर् गनर् स�कनेछ  । 

सन्दभर् सामाग्री कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५, कणार्ल� प्रदेश भ्रमण खचर् �नयमावल� २०७५ तथा 
प्रच�लत ऐन �नयम तथा �नद��शका बमोजम साथै कायर्दल स�मतको �नणर्य बमोिजम हुनेछ । 

अनुगमन सूचक �नणर्य,सहभागी संख्या, हािजर�, प्र�तवेदन 
 
 

१६. कम्प्युटर ता�लम(उद्यमशीलता ,रोजगार� मुलक / सशिक्तकरण / सीप �वकासतथा �मता अ�भवदृ्�ध ता�लम) 
 

�क्रयाकलाप संकेतः2.6.4.४८ खचर् �शषर्कः  22512 
 

प�रचय रोजगारमूलक �सपको अभावमा बेरोजगार भएका कणार्ल� प्रदेश �भत्रका व्यिक्तहरुलाई प्रथा�मकतामा 
राखी कम्प्युटर सम्बन्धी सीप �वकास ता�लम �दन यो कायर्क्रम तय ग�रएको हो । 

उद्देश्य प्रदेश �भत्रका बेरोजगारलाई कम्प्युटर सम्बिन्ध ता�लम �दइर् श्रम बजारमा माग बमोिजमको सीपयुक्त 
जनशिक्त उपलब्ध गराउनुका साथ ैसूचना तथा प्र�व�धमैत्री वातावरणमा Technology friendly गराइर् 
उनीहरुको �मता अ�भवदृ्�ध गनुर् 

अपे��त प्र�तफल प्रदेश �भत्रका बेरोजगारहरुले कम्प्युटर ता�लम �लइर् सूचना तथा प्र�व�धमैत्री वातावरणमा Technology 

friendly भइर् सम्बिन्धत रािष् ट्रय तथा अन्तरािष् ट्रय श्रम बजारमा रोजगार� वा स्वरोजगार� माफर् त लाभ 
हा�सल गनर् स�म हुनेछन ्।  

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

मानव ससंाधन �वकास केन्द्र, वीरन्द्रनगर सुख�त । 

सञ्चालन प्रकृया केन्द्र प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बिन्धत शाखा प्रमुख, कायर्क्रम अ�धकृत तथा �वषय �व� समेतको 
बढ�मा सात सदस्यीय कायर्दल गठन गन� । कायर्दलको �नणर्य अनुसार पन्ध्र �दनको सावर्ज�नक 
सूचना प्रकाशन गर� कणार्ल� प्रदेशको दशवटै िजल्लाहरुकाउम्मेदवारहरुबाट आवेदन माग गन� ।प्राप्त 
आवेदकहरुको अन्तवार्ता �लइ सहभा�ग छनौट गन�  वा प्रदेश �भत्रका स्थानीय तहहरुलाई कम्प्युटर 
ता�लम �लन इच्छुक पूणर्रुपमा बेरोजगार व्यिक्तहरुलाई �सफा�रस गर� पठाउनको ला�ग पत्राचार गन� 
र सम्बिन्धत पा�लकाको �सफा�रसमा सहभागी छनौट गर� सो पा�लकासँगको समन्वय तथा 
सहकायर्मा सम्बिन्धत पा�लकामा ता�लम संचालन गनर् स�कनेछ। यो �क्रयाकलाप सञ् चालन गनर् 
बजेटको प�र�धमा रह� बजेटबाँडफाड स�हतको कायर्योजना बनाइ �नद�शकबाट स्वीकृत गन� र 
कायर्योजना बमोिजम कायर्क्रम सञ् चालन गन� साथ ै केन्द्रमा उल्ले�खत ता�लमहरु प्रदान गनर् 
प्र�श�कहरु उपलब्ध नभएको खण्डमा सम्बिन्धत �वषयको प्र�श�कहरुसँग ता�लम अव�धको ला�ग 
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सेवा करार सम्झौता गनर् स�कनेछ वा  सो सम्बन्धी ता�लम सञ्चालन गद� आएका संघ सस्थाहरुसँग 
प्रस्ताव माग गर� केन्द्रको मूल्याङ्कन स�म�तबाट स्वीकृत प्रस्ताव बमोिजम ता�लम सञ्चालन गन� 
�नकाय सँग सम्झौता गर� ता�लम सञ्चालन गनर् स�कने छ । उक्त कायर्हरु गनर्का ला�ग 
कायर्योजना बमोिजम यस �शषर्कबाट खचर् गन� । 

सञ्चालन गन� 
अव�ध र अनुमा�नत 
�म�त 

कायर् योजना बमोिजम  

बजेट बाँडफाँड PLMBIS  अनुसारको बजेट कायर्दलको बैठक तथा अन्य व्यवस्थापन खचर्,खाजा खचर्,सहभा�गको भ�ा, , 
इन्धन खचर्, ता�लमका ला�ग आवश् यक उपकरण साधन, प्र�श�कको पा�रश्र�मक/ सहिजकरण भ�ा, 
ह्यानड्सआउट खचर्, ता�लम सामाग्री, अनुगमन खचर्, को�भड-१९ सम्बन्धी सुर�ा सामाग्री खचर् �व�वध 
खचर् इत्याद�मा खचर् गनर् स�कनेछ । 

सन्दभर् सामाग्री कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५, कणार्ल� प्रदेश भ्रमण खचर् �नयमावल� २०७५ तथा 
प्रच�लत ऐन �नयम तथा �नद��शका बमोजम साथै कायर्दल स�मतको �नणर्य बमोिजम हुनेछ । 

अनुगमन सूचक �नणर्य,सहभागी संख्या, हािजर�, प्र�तवेदन 
 

१७. श्रङृ्गार पटार्र (Beautician) ता�लम(उद्यमशीलता ,रोजगार� मुलक /सशिक्तकरण / सीप �वकास तथा �मता 
अ�भवदृ्�ध ता�लम) 
 

�क्रयाकलाप संकेतः2.6.4.४९ खचर् �शषर्कः  22512 
 

प�रचय रोजगारमूलक �सपको अभावमा बेरोजगार भएका कणार्ल� प्रदेश �भत्रका व्यिक्तहरुलाई प्रथा�मकतामा 
राखी श्रङृ्गार पटार्र सम्बन्धी सीप �वकास ता�लम �दन यो कायर्क्रम तय ग�रएको हो । 

उद्देश्य प्रदेश �भत्रका बेरोजगारलाई श्रङृ्गार पटार्र सम्बिन्ध ता�लम �दइर् श्रम बजारमा माग बमोिजमको 
सीपयुक्त जनशिक्त उपलब्ध गराउनु  

अपे��त प्र�तफल प्रदेश �भत्रका बेरोजगारहरुले श्रङृ्गार पटार्र ता�लम �लइर् सम्बिन्धत श्रम बजारमा रोजगार� वा 
स्वरोजगार� माफर् त लाभ हा�सल गनर् स�म हुनेछन ्।  

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

मानव ससंाधन �वकास केन्द्र, वीरन्द्रनगर सुख�त । 

सञ्चालन प्रकृया केन्द्र प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बिन्धत शाखा प्रमुख, कायर्क्रम अ�धकृत तथा �वषय �व� समेतको 
बढ�मा सात सदस्यीय कायर्दल गठन गन� । कायर्दलको �नणर्य अनुसार पन्ध्र �दनको सावर्ज�नक 
सूचना प्रकाशन गर� कणार्ल� प्रदेशको दशवटै िजल्लाहरुकाउम्मेदवारहरुबाट आवेदन माग गन� ।प्राप्त 
आवेदकहरुको अन्तवार्ता �लइ सहभा�ग छनौट गन�  वा प्रदेश �भत्रका स्थानीय तहहरुलाई श्रङृ्गार 
पटार्र ता�लम �लन इच्छुक पूणर्रुपमा बेरोजगार व्यिक्तहरुलाई �सफा�रस गर� पठाउनको ला�ग पत्राचार 
गन� र सम्बिन्धत पा�लकाको �सफा�रसमा सहभागी छनौट गर� सो पा�लकासँगको समन्वय तथा 
सहकायर्मा सम्बिन्धत पा�लकामा ता�लम संचालन गनर् स�कनेछ। यो �क्रयाकलाप सञ् चालन गनर् 
बजेटको प�र�धमा रह� बजेटबाँडफाड स�हतको कायर्योजना बनाइ �नद�शकबाट स्वीकृत गन� र 
कायर्योजना बमोिजम कायर्क्रम सञ् चालन गन� साथै केन्द्रमा उल्ले�खत ता�लमहरु प्रदान गनर् 
प्र�श�कहरु उपलब्ध नभएको खण्डमा सम्बिन्धत �वषयको प्र�श�कहरुसँग ता�लम अव�धको ला�ग 
सेवा करार सम्झौता गनर् स�कनेछ वा  सो सम्बन्धी ता�लम सञ्चालन गद� आएका संघ सस्थाहरुसँग 
प्रस्ताव माग गर� केन्द्रको मूल्याङ्कन स�म�तबाट स्वीकृत प्रस्ताव बमोिजम ता�लम सञ्चालन गन� 
�नकाय सँग सम्झौता गर� ता�लम सञ्चालन गनर् स�कनेछ उक्त कायर्हरु गनर्का ला�ग कायर्योजना 
बमोिजम यस �शषर्कबाट खचर् गन� । 

सञ्चालन गन� 
अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

कायर् योजना बमोिजम  

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसारको बजेट कायर्दलको बैठक तथा अन्य व्यवस्थापन खचर्,खाजा खचर्,सहभा�गको भ�ा, , 
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इन्धन खचर्, ता�लमका ला�ग आवश् यक उपकरण साधन, प्र�श�कको पा�रश्र�मक/ सहिजकरण भ�ा, 
ह्यानड्सआउट खचर्, ता�लम सामाग्री, अनुगमन खचर्, को�भड-१९ सम्बन्धी सुर�ा सामाग्री खचर् �व�वध 
खचर् इत्याद� । 

सन्दभर् सामाग्री कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५, कणार्ल� प्रदेश भ्रमण खचर् �नयमावल� २०७५ तथा 
प्रच�लत ऐन �नयम तथा �नद��शका बमोजम साथ ैकायर्दल स�मतको �नणर्य बमोिजम हुनेछ । 

अनुगमन सूचक �नणर्य,सहभागी संख्या, हािजर�, प्र�तवेदन 
 

 
१८. प्लिम्बङ्ग ता�लम (उद्यमशीलता ,रोजगार� मुलक / सशिक्तकरण / सीप�वकास तथा �मता अ�भवदृ्�ध ता�लम) 
�क्रयाकलाप संकेतः2.6.4.५० खचर् �शषर्कः  22512 
 

प�रचय रोजगारमूलक �सपको अभावमा बेरोजगार भएका कणार्ल� प्रदेश �भत्रका व्यिक्तहरुलाई प्रथा�मकतामा 
राखी प्लिम्बङ्ग सम्बन्धी सीप �वकास ता�लम �दन यो कायर्क्रम तय ग�रएको हो । 

उद्देश्य प्रदेश �भत्रका बेरोजगारलाई प्लिम्बङ्ग सम्बिन्ध ता�लम �दइर् श्रम बजारमा माग बमोिजमको 
सीपयुक्त जनशिक्त उपलब्ध गराउनु  

अपे��त प्र�तफल प्रदेश �भत्रका बेरोजगारहरुले प्लिम्बङ्ग ता�लम �लइर् सम्बिन्धत श्रम बजारमा रोजगार� वा स्वरोजगार� 
माफर् त लाभ हा�सल गनर् स�म हुनेछन ्।  

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

मानव ससंाधन �वकास केन्द्र, वीरन्द्रनगर सुख�त । 

सञ्चालन प्रकृया केन्द्र प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बिन्धत शाखा प्रमुख, कायर्क्रम अ�धकृत तथा �वषय �व� समेतको 
बढ�मा सात सदस्यीय कायर्दल गठन गन� । कायर्दलको �नणर्य अनुसार पन्ध्र �दनको सावर्ज�नक 
सूचना प्रकाशन गर� कणार्ल� प्रदेशको दशवटै िजल्लाहरुकाउम्मेदवारहरुबाट आवेदन माग गन� ।प्राप्त 
आवेदकहरुको अन्तवार्ता �लइ सहभा�ग छनौट गन�  वा प्रदेश �भत्रका स्थानीय तहहरुलाई प्लिम्बङ्ग 
ता�लम �लन इच्छुक पूणर्रुपमा बेरोजगार व्यिक्तहरुलाई �सफा�रस गर� पठाउनको ला�ग पत्राचार गन� 
र सम्बिन्धत पा�लकाको �सफा�रसमा सहभागी छनौट गर� सो पा�लकासँगको समन्वय तथा 
सहकायर्मा सम्बिन्धत पा�लकामा ता�लम सचंालन गनर् स�कनेछ। यो �क्रयाकलाप सञ् चालन गनर् 
बजेटको प�र�धमा रह� बजेटबाँडफाड स�हतको कायर्योजना बनाइ �नद�शकबाट स्वीकृत गन� र 
कायर्योजना बमोिजम कायर्क्रम सञ् चालन गन� साथ ै केन्द्रमा उल्ले�खत ता�लमहरु प्रदान गनर् 
प्र�श�कहरु उपलब्ध नभएको खण्डमा सम्बिन्धत �वषयको प्र�श�कहरुसँग ता�लम अव�धको ला�ग 
सेवा करार सम्झौता गनर् स�कनेछ वा  सो सम्बन्धी ता�लम सञ्चालन गद� आएका संघ सस्थाहरुसँग 
प्रस्ताव माग गर� केन्द्रको मूल्याङ्कन स�म�तबाट स्वीकृत प्रस्ताव बमोिजम ता�लम सञ्चालन गन� 
�नकाय सँग सम्झौता गर� ता�लम सञ्चालन गनर् स�कने छ । उक्त कायर्हरु गनर्का ला�ग 
कायर्योजना बमोिजम यस �शषर्कबाट खचर् गन� । 

सञ्चालन गन� 
अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

कायर् योजना बमोिजम  

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसारको बजेट कायर्दलको बैठक तथा अन्य व्यवस्थापन खचर्,खाजा खचर्,सहभा�गको भ�ा, , 
इन्धन खचर्, ता�लमका ला�ग आवश् यक उपकरण साधन, प्र�श�कको पा�रश्र�मक/ सहिजकरण भ�ा, 
ह्यानड्सआउट खचर्, ता�लम सामाग्री, अनुगमन खचर्, को�भड-१९ सम्बन्धी सुर�ा सामाग्री खचर् �व�वध 
खचर् इत्याद�मा खचर् गनर् स�कनेछ  । 

सन्दभर् सामाग्री कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५, कणार्ल� प्रदेश भ्रमण खचर् �नयमावल� २०७५ तथा 
प्रच�लत ऐन �नयम तथा �नद��शका बमोजम साथै कायर्दल स�मतको �नणर्य बमोिजम हुनेछ । 

अनुगमन सूचक �नणर्य,सहभागी संख्या, हािजर�, प्र�तवेदन 
 
१९. कटाई �सलाई ता�लम(उद्यमशीलता ,रोजगार� मुलक / सशिक्तकरण / सीप�वकास तथा �मता अ�भवदृ्�ध ता�लम) 

 
�क्रयाकलाप संकेतः2.6.4.५१ खचर् �शषर्कः  22512 
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प�रचय रोजगारमूलक �सपको अभावमा बेरोजगार भएका कणार्ल� प्रदेश �भत्रका व्यिक्तहरुलाई प्रथा�मकतामा 
राखी कटाइर् �सलाइर् सम्बन्धी सीप �वकास ता�लम �दन यो कायर्क्रम तय ग�रएको हो । 

उद्देश्य प्रदेश �भत्रका बेरोजगारलाई कटाइर् �सलाइर् सम्बिन्ध ता�लम �दइर् श्रम बजारमा माग बमोिजमको 
सीपयुक्त जनशिक्त उपलब्ध गराउनु  

अपे��त प्र�तफल प्रदेश �भत्रका बेरोजगारहरुले कटाइर् �सलाइर् सम्बिन्धत श्रम बजारमा रोजगार� वा स्वरोजगार� माफर् त 
लाभ हा�सल गनर् स�म हुनेछन ्।  

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

मानव ससंाधन �वकास केन्द्र, वीरन्द्रनगर सुख�त । 

सञ्चालन प्रकृया केन्द्र प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बिन्धत शाखा प्रमुख, कायर्क्रम अ�धकृत तथा �वषय �व� समेतको 
बढ�मा सात सदस्यीय कायर्दल गठन गन� । कायर्दलको �नणर्य अनुसार पन्ध्र �दनको सावर्ज�नक 
सूचना प्रकाशन गर� कणार्ल� प्रदेशको दशवटै िजल्लाहरुकाउम्मेदवारहरुबाट आवेदन माग गन� ।प्राप्त 
आवेदकहरुको अन्तवार्ता �लइ सहभा�ग छनौट गन� वा प्रदेश �भत्रका स्थानीय तहहरुलाई कटाइर् �सलाइर् 
ता�लम �लन इच्छुक पूणर्रुपमा बेरोजगार व्यिक्तहरुलाई �सफा�रस गर� पठाउनको ला�ग पत्राचार गन� 
र सम्बिन्धत पा�लकाको �सफा�रसमा सहभागी छनौट गर�  सो  पा�लकासँग समन्वय तथा 
सहकायर्मा सम्बिन्धत पा�लकामा ता�लम सचंालन गनर् स�कनेछ । ता�लम संचालन गदार्  यो 
�क्रयाकलाप सञ् चालन गनर् बजेटको प�र�धमा रह� बजेटबाँडफाड स�हतको कायर्योजना बनाइ 
�नद�शकबाट स्वीकृत गन� र कायर्योजना बमोिजम कायर्क्रम सञ् चालन गन� साथ ै केन्द्रमा उल्ले�खत 
ता�लमहरु प्रदान गनर् प्र�श�कहरु उपलब्ध नभएको खण्डमा सम्बिन्धत �वषयको प्र�श�कहरुसँग 
ता�लम अव�धको ला�ग सेवा करार सम्झौता गनर् स�कनेछ वा  सो सम्बन्धी ता�लम सञ् चालन गद� 
आएका संघ सस्थाहरुसँग प्रस्ताव माग गर� केन्द्रको मूल्याङ्कन स�म�तबाट स्वीकृत प्रस्ताव बमोिजम 
ता�लम सञ् चालन गन� �नकाय सँग सम्झौता गर� ता�लम सञ्चालन गनर् स�कने छ । उक्त कायर्हरु 
गनर्का ला�ग कायर्योजना बमोिजम यस �शषर्कबाट खचर् गन� । 

सञ्चालन गन� 
अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

कायर् योजना बमोिजम  

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसारको बजेट कायर्दलको बैठक तथा अन्य व्यवस्थापन खचर्,खाजा खचर्,सहभा�गको भ�ा, , 
इन्धन खचर्, ता�लमका ला�ग आवश् यक उपकरण साधन, प्र�श�कको पा�रश्र�मक/ सहिजकरण भ�ा, 
ह्यानड्सआउट खचर्, ता�लम सामाग्री, अनुगमन खचर्, को�भड-१९ सम्बन्धी सुर�ा सामाग्री खचर् �व�वध 
खचर् इत्याद�मा खचर् गनर् स�कनेछ  । 

सन्दभर् सामाग्री कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५, कणार्ल� प्रदेश भ्रमण खचर् �नयमावल� २०७५ तथा 
प्रच�लत ऐन �नयम तथा �नद��शका बमोजम साथै कायर्दल स�मतको �नणर्य बमोिजम हुनेछ । 

अनुगमन सूचक �नणर्य,सहभागी संख्या, हािजर�, प्र�तवेदन 
 

२०. को�भड-19 को कारण बैदे�शक रोजगार बाट रोजगार� गुमाई स्वदेश फक� काहरुको वतर्मान रोजगार�को अवस्था 
अध्ययन(उद्यमशीलता ,रोजगार� मुलक /सशिक्तकरण / सीप �वकास तथा �मता अ�भवदृ्�ध ता�लम) 
 

�क्रयाकलाप संकेतः2.6.4.५२ खचर् �शषर्कः  22512 
 

प�रचय को�भड -19  को प्रभावले भारत लगायत अन्य वदेै�शक �ेत्रमा काम गनर् गएका श्रमशिक्त �फतार् 
भएका छन । त्यसको समयमा समु�चत व्यवस्थापन , श्रमशिक्तमा एकातफर् भने स�कएन गनर् प्रयोग

संख्या ग�रवी गइर् बढ्न ता�वपन् न आ�थर्क अकार्तफर् भने हुन्छ �सजर्ना तनाव र नैरास्यता  वृ हु द्�ध ने 
हँुदा उनीहरुले वैदे�शक रोजगारक्रममा हा�सल गरेका सीप, द�ता र वतर्मान रोजगार�को अवस्था 
प�हचान गर� सोह� बमोिजमको अवसर ता�लम सजृनाका ला�ग यो कायर्क्रम तय ग�रएको हो । 

उद्देश्य वैदे�शक रोजगारबाट रोजगार गुमाइर् रोजगारकाक्रममा हा�सल गरेका सीप, द�ता र वतर्मान 
रोजगार�को अवस्था अध्ययन प�हचान गर� सोह� बमोिजमको अवसर ता�लम सजृनाका ला�ग सहयोग 
पुर् याउन ु

अपे��त प्र�तफल वैदे�शक रोजगारबाट रोजगार गुमाइर् स्वदेशफक� काहरुको वतर्मान रोजगार�को अवस्थाको जानकार� प्राप् त 
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हुने 

अवस्थाको अध्ययन �वश् लेषण गर� आवश् यकता बमोिजम सीप �वकास ता�लमको सजृना हुने । 

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

मानव ससंाधन �वकास केन्द्र, वीरन्द्रनगर सुख�त । 

सञ्चालन प्रकृया केन्द्र प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बिन्धत शाखा प्रमुख, कायर्क्रम अ�धकृत तथा �वषय �व� समेतको 
बढ�मा सात सदस्यीय कायर्दल गठन गन� । कायर्दलको �नणर्य अनुसार सव��ण फाराम तयार 
गर�प्रदेश �भत्रका स्थानीय तहहरुसँग समन्वय तथा सहकायर्मा स्थलगत अध्ययन, पत्राचार माफर् त 
को�भड-19 को कारण बैदे�शक रोजगार बाट रोजगार� गुमाई स्वदेश फक� काहरुको वतर्मान रोजगार�को 
अवस्था अध्ययन गर� सो को प्र�तवेदन तयार� तथा छपाई गनर् स�कनेछ । 

सञ्चालन गन� 
अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

कायर् योजना बमोिजम  

बजेट बाँडफाँड PLMBIS  अनुसारको बजेट कायर्दलको बैठक तथा अन्य व्यवस्थापन खचर्,खाजा खचर्,सहभा�गको भ�ा, , 
इन्धन खचर्, ता�लमका ला�ग आवश् यक उपकरण साधन, प्र�श�कको पा�रश्र�मक/ सहिजकरण भ�ा, 
ह्यानड्सआउट खचर्, ता�लम सामाग्री, अनुगमन खचर्, को�भड-१९ सम्बन्धी सुर�ा सामाग्री खचर् �व�वध 
खचर् इत्याद�मा खचर् गनर् स�कनेछ । 

सन्दभर् सामाग्री कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५, कणार्ल� प्रदेश भ्रमण खचर् �नयमावल� २०७५ तथा 
प्रच�लत ऐन �नयम तथा �नद��शका बमोजम साथै कायर्दल स�मतको �नणर्य बमोिजम हुनेछ । 

अनुगमन सूचक �नणर्य,दै�नक भ्रमण �बल,स्था�नय तहसँगको पत्राचार, हािजर�, प्र�तवेदन 
 

२१. सीप �वकास ता�लमको सीप प�र�ण खचर्(उद्यमशीलता ,रोजगार� मुलक /सशिक्तकरण / सीप �वकास तथा �मता 
अ�भवदृ्�ध ता�लम) 

�क्रयाकलाप संकेतः2.6.4.५४ खचर् �शषर्कः  22512 
 

प�रचय यस केन्द्रबाट ता�लम �लएका सहभागीहरुको सीपको उपयो�गतास्तर प�र�णका ला�ग यो कायर्क्रम 
तय ग�रएको हो । 

उद्देश्य सीप �वकास सम्बन्धी ता�लम �लई प्रमाणपत्र �लएका सहभागीहरुको सीपको प�र�ण गनुर् । 

अपे��त प्र�तफल सीप प�र�ण गर� सहभागीहरुलाइर् रािष् ट्रय तथा अन्तरािष् ट्रय श्रम बजारमा सीप उपयोग स्तर बढ्नेछ 
।  

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

मानव ससंाधन �वकास केन्द्र, वीरन्द्रनगर सुख�त । 

सञ्चालन प्रकृया केन्द्र प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बिन्धत शाखा प्रमुख, कायर्क्रम अ�धकृत तथा �वषय �व� समेतको 
बढ�मा सात सदस्यीय कायर्दल गठन गन� । कायर्दलको �नणर्य बमोिजम कायर्योजना तयार गर� 
सोह� अनुसार CTEVT सँग समन्वय गर� सीप �वकास सम्बन्धी ता�लम �लई प्रमाणपत्र �लएका 
सहभागीहरुको सीपको प�र�ण गनर् स�कनेछ । 

सञ्चालन गन� 
अव�ध र अनुमा�नत 
�म�त 

कायर् योजना बमोिजम  

बजेट बाँडफाँड PLMBIS  अनुसारको बजेट कायर्दलको बैठक तथा अन्य व्यवस्थापन खचर्, खाजा खचर्, सहभा�गको 
भ�ा,  इन्धन खचर्, ता�लमका ला�ग आवश् यक उपकरण साधन, प्र�श�कको पा�रश्र�मक/ सहिजकरण 
भ�ा, ह्यानड्सआउट खचर्, ता�लम सामाग्री, अनुगमन खचर्, को�भड-१९ सम्बन्धी सुर�ा सामाग्री खचर् 
�व�वध खचर् इत्याद�मा खचर् गनर् स�कनेछ । 

सन्दभर् सामाग्री कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५, कणार्ल� प्रदेश भ्रमण खचर् �नयमावल� २०७५ तथा 
प्रच�लत ऐन �नयम तथा �नद��शका बमोजम साथै कायर्दल स�मतको �नणर्य बमोिजम हुनेछ । 

अनुगमन सूचक �नणर्य, दै�नक भ्रमण �बल, स्थानीयतहसँगको पत्राचार,  हािजर�,  प्र�तवेदन 
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२२. सीप �वकास ता�लम सम्बन्धी आवश्यकता प�हचान कायर्क्रम(उद्यमशीलता ,रोजगार� मुलक / सशिक्तकरण / सीप 
�वकास तथा �मता अ�भवदृ्�ध ता�लम) 

�क्रयाकलाप संकेतः2.6.4.५५ खचर् �शषर्कः  22512 
 

प�रचय उद्यम�शलता �वकास माफर् त व्यिक्तमा सीप, द�ता तथा  व्यवस्थाप�कय �मता �वकास हुनुको साथै 
श्रम बजारको यथाथर् �वश् लेषण गनर् सक्ने हँुदा यस प्रदेशमा सीप �वकास ता�लम आवश् यक दे�खएको 
छ ।तर कसलाइर् कहाँ के कस्तो ता�लम आवश् यक छ भ�न �वश् लेषण नग�र ता�लम प्रदान गदार् उक्त 
ता�लम प्रत्येक �ेत्र प�रवेश तथा श्रम बजारको माग र पु�त र्बीचको �वश् लेषण गर� सीप �वकास 
ता�लम प्रदान गन� सके उक्त ता�लम प्रभावकार� तथा िजवनउपयोगी हुनसक्ने हँुदायस प्रदेशको श्रम 
बजारको मागबमोिजम जनशिक्त उत्पादनका ला�ग यो कायर्क्रम तय ग�रएको हो । 

उद्देश्य श्रम बजारको माग र पु�त र्बीचको �वश् लेषण गर� यस प्रदेशको श्रम बजारको माग बमोिजमको 
जनशिक्त �वकासका ला�ग आवश् यक सीप �वकास ता�लमको प�हचान गनुर् हो 

अपे��त प्र�तफल यस प्रदेशको श्रम बजारको माग बमोिजमको जनशिक्त �वकासका ला�ग आवश् यक सीप �वकास 
ता�लमको प�हचान हुने  

कायार्न्वयन गन� 
कायार्लय/�नकाय 

मानव ससंाधन �वकास केन्द्र, वीरन्द्रनगर सुख�त । 

सञ्चालन प्रकृया केन्द्र प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बिन्धत शाखा प्रमुख, कायर्क्रम अ�धकृत तथा �वषय �व� समेतको 
बढ�मा सात सदस्यीय कायर्दल गठन गन� । कायर्दलको �नणर्य अनुसारसव��ण फाराम तयार गर� 
प्रदेश �भत्रका स्थानीय तहहरुसँग समन्वय तथा सहकायर्मा स्थलगत अध्ययन, पत्राचार माफर् त सीप 
�वकास ता�लमको आवश्यकता प�हचान सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर� अध्ययनको 
प्र�तवेदन तयार� तथा छपाई गनर् स�कनेछ ।   

सञ्चालन गन� 
अव�ध र 
अनुमा�नत �म�त 

कायर् योजना बमोिजम  

बजेट बाँडफाँड PLMBIS अनुसारको बजेट कायर्दलको बैठक तथा अन्य व्यवस्थापन खचर्, खाजा खचर्, सरोकारवाला 
�नकायसँग अन्त�क्रया, अनुगमन खचर्,  प्र�तवेदन तयार� तथा छपाई, को�भड-१९ सम्बन्धी सुर�ा 
सामाग्री खचर् �व�वध खचर् इत्याद�मा खचर् गनर् स�कनेछ  । 

सन्दभर् सामाग्री कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५, कणार्ल� प्रदेश भ्रमण खचर् �नयमावल� २०७५ तथा 
प्रच�लत ऐन �नयम तथा �नद��शका बमोजम साथ ैकायर्दल स�मतको �नणर्य बमोिजम हुनेछ । 

अनुगमन सूचक �नणर्य,दै�नक भ्रमण �बल,स्था�नय तहसँगको पत्राचार, हािजर�, प्र�तवेदन 
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१. कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषदका कृयाकलापहरु: 
१. प्रदेश स्तर�य भ�लबल प्र�तयो�गता (खेलकुद तथा अ�त�रक्त �क्रयाकलाप) 

कृयाकलाप संकेतः २.७.१४.३ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
प�रचय कणार्ल� प्रदेशमा खेल �ेत्रमा आबद्ध युवा खेलाडी बीच प्र�तस्प्रधाको वातावरण प्रदान गर� दशौ 

रािष्ट्रय खेलकुद प्र�तयो�गताको आधार तयार गनर् िजल्लाका उत्कृष्टम�हला तथा पुरुष भ�लबल 
खेलाडी समुह बीच प्रदेश स्त�रय प्र�तस्प्रधा गर�  उत्कृष्ट खेलाडी उत्पादनको  ल�यका साथ यो 
कायर्क्रम तय ग�रएको हो। 

उद्देश्य कणार्ल� प्रदेशलाई खेलकुदका �ेत्रमा �वक�सत गनुर्का साथै देशका ला�ग आवश्यक पन� अब्बल 
खेलाडी उत्पादन गनुर् यसको उदेश्य रहेको छ।  

अपे��त प्र�तफल खेल�ेत्रको �वकास तथा उत्कृष्ट भ�लवल खेलाडी उत्पादन भई खेल�ेत्रमा युवा पुस्ताको रु�च बढने र 
भा�व पुस्तामा खेलाडी उत्पादनमा सहयोग पुग्ने  

कायार्न्वयन गन� कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषद्। 

सञ्चालन प्रकृया • प�रषदको �नणर्यले कायर्क्रमको उदेश्य स�हतको खेलकुल कायर्क्रम तय गन�। 
• िजल्ला स्तरमा हुने कायर्क्रममा िजल्ला खेलकुद �वकास स�म�त र प्रदेश स्तरमा हुने 

कायर्क्रममा प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषदले �व�भन्न प्रायोजक सगँ सहकायर् ग�र स्रोत 
व्यवस्थापन गनर् सक्ने छ । 

• कायर्क्रम संचालनको TOR  तथा मापडण्ड तयार गर� लागत साझेदार�मा खेलकुद कायर्क्रम गन�। 
• िजल्ला खेलकुद �वकास स�म�तहरुको समन्वयमा िजल्लामा रहेका �व�भन्न क्लब तथा 

�नकायका अन्तर समुह तथा ट�म बीच िजल्ला स्तर�य भ�लवल खेलकुद कायर्क्रम संचालन 
गन�। 

• िजल्लाबाट छनोट भई आएका उत्कृष्ट ट�म बीच अन्तर िजल्ला भ�लवल खेल प्र�तयो�गता 
प्रदेश स्तरमा खेलकुद प�रषदको समन्वय व्यवस्थापन र सहकायर्मा हुने । 

सञ्चालन गन� अव�ध प�हलो  र दोस्रो चौमा�सक �भत्र 
बजेट बाँडफाँड रु. १० लाख मात्र  
 कणार्ल� खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५ कणार्ल� खेलकुद �वकास प�रषदले तयार गरेको खेलकुद 

�नद��शकाको आधारमा। 
अनुगमन सूचक कायर्क्रम सञ्चालन तथा पषृ्ठपोषण स�हतको �वस्ततृ प्र�तवेदन । 
 

२. राष्ट्रप�त र�नङ�सल्ड प्र�तयो�गता संचालन तथा सहयोग(खेलकुद तथा अ�त�रक्त �क्रयाकलाप) 

कृयाकलाप संकेतः २.७.१४.५ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
प�रचय कणार्ल� प्रदेश स्त�रय राष्ट्रप�त र�नङ�सल्ड प्र�तयो�गता सचंालन तथा सहयोगका ला�ग यो कायर्क्रमको 

रा�खएको  हो।राष्ट्रप�त र�नङ�सल्ड प्र�तयो�गता संचालनका ला�ग सं�घय सरकारले �दने आ�थर्क 
अनुदानमा संचालन हुने  खेलकुद �ेत्रको कुम्भ मेला हो ।कायर्क्रम संचालनमा प्रदेश खेलकुद �वकास 
प�रषद र सामािजक �वकास मन्त्रालयको प�न अपन्तव होस ्भ�न यो कायर्क्रमको तय ग�रएको हो। । 

उद्देश्यः िजल्ला तथा प्रदेश स्तर�य राष्ट्रप�त र�नङ�सल्ड प्र�तयो�गता संचालन गर� राष्ट्र�य स्तरको राष्ट्रप�त 
र�नङ�सल्ड प्र�तयो�गतामा सहभागीता गराउने । 

अपे��त प्र�तफल प्रदेश स्तर�य राष्ट्रप�त र�नङ�सल्ड प्र�तयो�गता संचालन भएको हुने छ। 
कायार्न्वयन गन� सामािजक �वकास मन्त्रालय, कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषद्। 
सञ्चालन प्रकृया िजल्ला स्तर�य राष्ट्रप�त र�नङ�सल्ड प्र�तयो�गता सचंालन भइसके प�छ प्रदेश स्तर�य राष्ट्रप�त 

र�नङ�सल्ड प्र�तयो�गता सचंालन हुनेछ। 
सञ्चालन गन� 
अव�ध 

स्वीकृत कायर्योजनाको आधारमा िजल्लामा प्र�तयो�गता संचालन भइ सकेप�छ प्रदेशमा दोस्रो र तेस्रो 
चौमा�सकमा कायर्क्रम संचालन ग�रने ।  

बजेट बाँडफाट रु.४ लाख मात्र।  
सन्दभर् सामग्री कणार्ल� खचर् मापदण्ड  �नद��शका २०७५ ,सावर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३,�नयमावल� २०६४ र राष्ट्रप�त 

र�नङ�शल्ड प्र�तयो�गता सञ्चालन �नद��शका 
अनुगमन सूचक कायर्क्रम संचालन तथा कायर्क्रम सम्पन्न  आ�द। 
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३. पारा खेलकुद कायर्क्रम आयोजना तथा प्रोत्साहन (खेलकुद तथा अ�त�रक्त �क्रयाकलाप) 

कृयाकलाप संकेतः २.७.१४.२३ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
प�रचय शार��रक �वकलाङ्ग खेलाडीहरुलाई अन्य सफालाङग खेलाडीसरह खेल�ेत्रमा आक�षर्त गनर्का ला�ग 

प्रदेश स्त�रय पारा �क्रकेट , व्याड�मन्टेन वा अन्य खेलकुद कायर्क्रम आयोजना गनर् र  यस 
प्रकारका खेल अन्य �नकायबाट आयोजना हुदाँ सहभा�गता हुने प्रदेशका उत्कृष्ट खेलाडीलाई 
प्रोत्साहन तथा सहयोग गनर्  र खेलकुद कायर्क्रम संचालनाथर् पारा खेलकुद कायर्क्रमको तय ग�रएको 
हो।  

उद्देश्य खेलाडी र खेल �ेत्रमा शार��रक अपाङ्ग खेलाडहरुको मनोवल वदृ्�दगर� कणार्ल� प्रदेशमा पारा 
खेलाडीहरुको �मता �वकास गन�। 

अपे��त प्र�तफल पारा खेलकुद कायर्क्रममा खेलकुद आयोजना हुने। सहभा�गता उत्कृष्ट खेलाडी प्रोत्साहन हुन सक्ने 
वातावरण बन्ने । 

कायार्न्वयन गन� कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषद्। 
सञ्चालन प्रकृया कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषद्को �नणर्य तथा आयोजनामा पारा खेलकुद संघ सस्थाहरुको 

साझेदार�मा कायर्क्रम संचालन ग�रने। 
सञ्चालन गन� अव�ध आ.व. २०७८/७९ को दोश्रो र तेश्रो चौमा�सक �भत्र 
बजेट बाँडफाट रु.५लाख मात्र। 
सन्दभर् सामग्री कणार्ल� खचर् मापदण्ड�नद��शका २०७५,सावर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३,�नयमावल� २०६४ खेल सञ्चालन 

�नद��शका । 
अनुगमन सूचक कायर्क्रम संचालन तथा समपन्न प्र�तवेदन। 
 

४. खेलकुद �दवश,ओलिम्पक ड ेतथा अन्य �दवश र समारोहमा खेलकुद कायर्क्रम (खेलकुद तथा अ�त�रक्त) 

कृयाकलाप संकेतः २.७.१४.२४ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
प�रचय रािष्ट्रय तथा अन्तरािष्ट्रय खेलकुद �दवशका अवसरमा कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषद्ले ती 

�दवशहरु मनाउनका ला�ग यो कायर्क्रमको तय ग�रएको हो। 

उद्देश्य कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषद्ले �व�भन्न रािष्ट्रय तथा अन्तरािष्ट्रय खेलकुद 
�दवश ,तथा ओलिम्पकडे  अन्य �दवश र समारोहमा खेलकुद कायर्क्रम संचालन गर� �दवश मनाउने। 

अपे��त प्र�तफल कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषद्ले �व�भन्न �दवशहरु मनाएको हुनेछ। 
कायार्न्वयन गन� कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषद्। 
सञ्चालन प्रकृया प�रषदको  �नणर्य अनुसार देशीय तथा अन्तरदेशीय �दवश मनाइने �त�थ �म�त अनुसार कायर्क्रम 

ग�रने। 
सञ्चालन गन� अव�ध आ.व. २०७८/७९ को प्रथम, दोश्रो र तेश्रो चौमा�सक �भत्र 
बजेट बाँडफाट रु.७ लाख मात्र। 
सन्दभर् सामग्री कणार्ल� खचर् मापदण्ड �नद��शका २०७५,सावर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३, �नयमावल� २०६४ 
अनुगमन सूचक �दवश मनाइका फोटा तथा प्र�तवेदनहरु 
 

५. खेलकुद पत्रकार अ�भमु�खकरण तथा खेलकुद सहिजकरण कायर्क्रम (खेलकुद तथा अ�त�रक्त �क्रयाकलाप) 

कृयाकलाप संकेतः २.७ .१४ .२५    खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
प�रचय कणार्ल� प्रदेशमा संचालन हुने खेलकुद �क्रयाकलाप तथा खेलपूवार्धारका कायर्क्रमहरुको कणार्ल� 

प्रदेशका पत्रकारबीच ग�रने अन्तर�क्रया तथा छलफल गनर्का �निम्त यो कायर्क्रमको तय ग�रएको 
हो। 

उद्देश्य कणार्ल� प्रदेशमा खेलकुदका �ेत्रमा भएका प्रग�तहरुको �ववेचना तथा स�म�ा गनर् यो कायर्क्रमको 
उदेश्य रहेको छ। 

अपे��त प्र�तफल कणार्ल� प्रदेश खेदकुद �वकास प�रषद्ले गरेका कामहरुको आमजनमानसमा जानकार� �दनु। 
कायार्न्वयन गन� कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषद्। 
सञ्चालन प्रकृया कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास  प�रषद्को �नणर्य अनुसार तो�कएको मापडण्डका आधारमा कायर्क्रम 
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संचालन ग�रने। 
सञ्चालन गन� अव�ध आ.व. २०७८/७९ को प्रथम, दोश्रो र तेश्रो चौमा�सक �भत्र 
बजेट बाँडफाँड रु.१ लाख मात्र। 
सन्दभर् सामग्री सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 
अनुगमन सूचक कायर्क्रम संचालनका �नणर्य/कायर्क्रम सम्पन्न प्र�तवेदन आ�द। 
 

६. सबैका ला�ग खेदकुद कायर्क्रम कायर्क्रम/ जेष्ठ नाग�रक समेत(खेलकुद तथा अ�त�रक्त �क्रयाकलाप) 

कृयाकलाप संकेतः २.७ .१४.२६    खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
प�रचय कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषदले कणार्ल� प्रदेशको राजधानी सुख�तमा प्रदेश स्तर�य जेष्ठ 

नाग�रक सटर्फुट(छेलो),कपडी म्याराथन दौड जस्ताखेलकुद कायर्क्रम संचालनका ला�ग यो कायर्क्रम 
तय ग�रएको। 

उद्देश्य जेष्ठ नाग�रकको सम्मान तथा हौसलाका ला�ग यो कायर्क्रम तय ग�रएको। 
अपे��त प्र�तफल जेष्ठनाग�रक सम्मानका ला�ग प्रदेश स्त�रय सटर्फुट,कपडीर डोर� तान्ने म्याराथन जस्ता खेलको 

संचालन भएको हुने। 
कायार्न्वयन गन� कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषद्। 
सञ्चालन प्रकृया प�रषदको �नणर्य तथा कायर्क्रम सचंालन कायर्�व�धका आधारमा संचालन हुने।Sports For All 

Commissionको साझेदार�मा जेष्ठ नागर�क लगायतसबैका ला�ग खेलकुदकायर्क्रम आयोजना गन�  
सञ्चालन गन� अव�ध आ.व. २०७८ प�हलो /दोस्रो/तसे्रो चौमा�सक  
बजेट बाँडफाँड रु.३ लाख मात्र। 
सन्दभर् सामग्री सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 
अनुगमन सूचक कायर्क्रम समपन्न प्र�तवेदन,फोटोहरु प्राप्त हुने । 
 

७. कणार्ल� खेलकुद गुरुयोजना �नमार्ण(खेलकुद तथा अ�त�रक्त �क्रयाकलाप) 

कृयाकलाप संकेतः २.७ .१४.२७    खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
प�रचय कणार्ल� प्रदेश प्राकृ�तक सम्पदाले भ�रपूणर् प्रदेश हो । यस प्रदेशको �वकासका �व�वध प�लाई 

मूल्याँकन गदार्  खेल पयर्टन सम्भाव्यता राम्रो रहेको र यो �ेत्र प�न एक भएको र प्रदेशको 
प्राकृ�तक स्रोतमतुा�वक �व�भन्न खेलका पूवार्धारको �वकास ग�र खेलकुद खेल पयर्टन माफर् त  
रोजगार सजृना गर� प्रदेशको �वकास गनर् तथा प्रवधर्न गन� यो कायर्क्रमको ल�य रहेको छ । 

उद्देश्य प्रदेशका ला�ग खेलकुद खेलपूवार्धार र  खेल पयर्टन को �वकास सम्बिन्ध गुरुयोजना बनाउने । 
अपे��त प्र�तफल 
 

कणार्ल� प्रदेशलाई खेलकुद तथा खेल पयर्टनको �ेत्रमा हब्ब बनाई प्रदेशमा खेलकुदको �वकास 
�वस्तार र उपयोग माफर् त सम्बधृीमा टेवा पुग्ने �दशा �नद�श स�हतको खेलकुद गुरुयोजना �नमार्ण 
हुने । 

कायार्न्वयन गन� कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषद्। 
सञ्चालन प्रकृया प�रषदको �नणर्य अनुसार खेलकुल सँग �ब�ता भएका परामशर्दाता �नयूक्त गर� प्रदेशका �ब�भन्न 

िजल्लामा भएका खेलहरुको सम्भाव्यता तथा खेलाडीहरुको उपलब्धता प�हचान गर� कणार्ल� प्रदेशले 
लगानी गनुर्पन� खेलको गुरुयोजना  �नमार्णकायर् अगाडी बढाइने छ । 
 

सञ्चालन गन� अव�ध आ.व. २०७८ प�हलो/दोस्रो/तेस्रो चौमा�सक । 
बजेट बाँडफाँड रु.३ लाख मात्र। 
सन्दभर् सामग्री सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 
अनुगमन सूचक कायर्क्रम समपन्न प्र�तवेदन,फोटोहरु प्राप्त हुने । 
 

८. �मसन स्कुल टु ओलिम्पक खेलकुद तथा प्र�श�क प�रचालन कायर्क्रम कायर्क्रम (खेलकुद तथा अ�त�रक्त �क्रयाकलाप) 

कृयाकलाप संकेतः २.७ .१४ .२८    खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
प�रचय खेलकुद �ेत्रका �वकासका लागी �वद्यालय उमेरका �बद्याथ�हरुको रु�च अनुसारका खेल प्र�त 

सकारात्मक भावनाको �वकास ग�र खेल �ते्रमा ओलिम्पयन  स्तरका खेलाडी बन्न स�कने 



 

125 
 

मागर्दशर्न गर� खेलकुद तथा उत्कृषट खेलाडी उत्पादनको वातावरण तयार गनर् यो कायर्क्रम 
रा�खएको हो । 

उद्देश्य खेल �ेत्र प्र�त �वद्यालय तह दे�ख नै  सकारात्मक भावनाको �वकास तथा�दशा�नद�श गर� जगै 
दे�ख खेलकुदको �वकास गनुर् कायर्क्रमको मुख्य उदेश्य रहेको छ । 

अपे��त प्र�तफल �वद्यालय तह दे�ख नै खेलकुद प्र�त सकारात्मक भावनाको �वकास भई खेलकुद को �दगो �वकास 
हुने । 

कायार्न्वयन गन� कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषद्। िज.खे.�ब.स. र �वद्यालय ।  
सञ्चालन प्रकृया • प�रषद्को �नणर्य तथा कायर्क्रम संचालन कायर्�ब�धका आधारमा संचालन हुने । 

• यो कायर्क्रम यस वषर् का�लकोट र जमु्ला िजल्लामा सञ्चालन हुनेछ। 
• िजल्ला खेलकुद �वकास स�म�त समन्वय र व्यवस्थापनमा प�रषदबाट सञ्चालन ग�रने छ 

। 
• ओलिम्पक खेलमा नेपालका ओलिम्पयन खेलाडीहरुलाई स्था�नय स्थरका मा.�ब. हरुमा 

रहेका �बद्याथ�हरु सँग अन्तर�क्रया, खेल प्रदसर्न तथा खेलकुदमा लाग्न पे्र�रत गन� यो 
कायर्क्रमको मूल ध्यये रहेको छ । 

सञ्चालन गन� अव�ध आ.व. २०७८ प�हलो/दोस्रो/तेस्रो चौमा�सक 
बजेट बाँडफाँड रु.३लाख मात्र। 
सन्दभर् सामग्री सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 
अनुगमन सूचक कायर्क्रम समपन्न प्र�तवेदन,फोटोहरु प्राप्त हुने । 
 

९. खेलाडी �बमा तथा स्वास्थ्य उपचार सहयोग कायर्क्रम (खेलकुद तथा अ�त�रक्त �क्रयाकलाप) 

कृयाकलाप संकेतः २.७ .१४ .३०    खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
प�रचय कणार्ल� प्रदेशका �ब�भन्न खेल �ेत्रका खेलाडीहरुलाई प्रदेश स्त�रय, रािष्ट्रय स्तरको र अन्तरािष्ट्रय 

स्तरको खेलकुद कायर्क्रममा सहभागी हुने खेलाडीहरुको �बमा र रािष्ट्रय तथा अन्तरािष्ट्रय �ेत्रमा 
कणार्ल� प्रदेशको प्र�त�न�धत्व गर� खेलकुद �ेत्रमा �नरन्तर ला�ग परेका खेलाडीहरुको आथ�क 
अवस्थाको मूल्याँकन गर� स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग होस ्भ�न यो कायर्क्रम तय ग�रएको हो । 

उद्देश्य खेलाडीहरुको स्वास्थ्य �बमा तथा स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग गनुर् यो कायर्क्रमको उदेश्य रहेको छ। 
अपे��त प्र�तफल प्रदेशका रािष्ट्रय तथा अन्तरािष्ट्रय खेलमा सहभागी हुने खेला�डहरुको स्वास्थ्य �बमा  भएको हुने र 

प्रदेशका आथर्क �वपन्नता भएका द�घर्रोगीहरुले स्वास्थ्य उपचार पाएको हुने। 
कायार्न्वयन गन� कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषद्। 
सञ्चालन प्रकृया • खेलकुदमा संलग्न खेलाडी तथा खेलकम�हरुको ला�ग अत्यावश्यक �वमा तथा स्वास्थ्य 

उपचारमा सहयोग प�रषद्को �नणर्य तथा कायर्क्रम संचालन कायर्�ब�धका आधारमा 
संचालन हुने । 

• �वमा कम्प�न सँग साझेदार�मा खेलाडीहरुको �वमा तथा उपचार सहयोग प्रदान गन� । 
सञ्चालन गन� अव�ध आ.व. २०७८ तेस्रो चौमा�सक 
बजेट बाँडफाँड रु.४लाख मात्र। 
सन्दभर् सामग्री सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 
अनुगमन सूचक कायर्क्रम संचालनको �नणर्य, ब�क भौचर, �वमा काडर्,फोटोहरु प्राप्त हुने । 
 

10. खेलाडीसँग मखु्यमन्त्री कायर्क्रम(खेलकुद तथा अ�त�रक्त �क्रयाकलाप) 
कृयाकलाप संकेतः २.७ .१४ .३१    खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
प�रचय कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषद्ले कणार्ल� प्रदेशको राजधानी सुख�तमा रहेका रािष्ट्रय तथा 

अन्तरािष्ट्रय �व�भन्न खेल�ेत्रका खेलाडीहरु �बच मुख्यमन्त्री सँग १ �दने संम्वाद कायर्क्रम 
संचालनका ला�ग यो कायर्क्रम रा�खएको हो । 

उद्देश्य खेल�ेत्रमा भएका अवसर तथा चुनौ�तको बारेमा मुख्यमन्त्री सँग प्रत�य संवाद गनुर् । 
अपे��त प्र�तफल मुख्यमन्त्री तथा खेलाडीहरु �बच संवाद कायर्क्रम भएको हुने । 
कायार्न्वयन गन� कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषद्। 
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सञ्चालन प्रकृया • प�रषद्को �नणर्य तथा कायर्क्रम संचालन कायर्�ब�धका आधारमा खेलाडीहरुलाई खेलकुदमा 
आकशर्ण बढाउन  यस �ेत्रमा रहेका समस्या र समाधानका उपायका सम्बन्धमामुख्यमन्त्री 
र खेलाडीबीचप्रत्य� अन्तर�क्रया तथा छलफल गन� 

सञ्चालन गन� अव�ध आ.व. २०७८ प�हलो चौमा�सक �भत्र  
बजेट बाँडफाँड रु.१लाख मात्र। 
सन्दभर् सामग्री सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 
अनुगमन सूचक संवाद कायर्क्रम समपन्न प्र�तवेदन,फोटोहरुप्राप्त हुने । 
 

११. खेलकुद प्र�श�ण कायर्क्रम (खेलकुद तथा अ�त�रक्त �क्रयाकलाप) 

कृयाकलाप संकेतः २.७ .१४ .३३    खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
प�रचय रािष्ट्रय खेलकुद, मुख्यमन्त्री कप संचालन, प्रदेश स्तर�य राष्ट्रप�त र�नङ्ग�शल्ड कायर्क्रम 

संचालनका ला�ग िजल्लाहरुमा भएकाप्र�श�क खेलाडीहरुलाई प्र�श�ण कायर्क्रम संचालनका ला�ग यो 
कायर्क्रम तय ग�रएको हो। 

उद्देश्य प्रदेश स्तर�य खेलकुद कायर्क्रम सचंालनका ला�ग भ�लवल, एथले�टक्स, ब्याट�मन्टन, कबड्डी, 
तेक्वान्द, कराँते आद� खेलका प्र�श�क खेलाडीहरुको �मता �वकास गनुर् र प्रदेशमैद� प्र�श�कको  
प्राप्त गनुर् कायर्क्रमको उद्देश्य रहेकोछ । 

अपे��त प्र�तफल प्र�श�क खेलाडीहरुको �मता �वकास  भएको हुनेछ । 
कायार्न्वयन गन�  कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषद 
सञ्चालन प्रकृया • खेलकुद प�रषदको �नणर्य अनुसार कायर्क्रम सञचालन हुने । 

• सबै िजल्ला बाट खेलाडीहरुको सहभागीता गराई रा.खे.प.तथा खेल सघं को साझेदार�मा 
प्र�श�क प्र�श�ण गराउने। 

• आवश्यक पाठ्यक्रम रा.खे.प.ले �नधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ । 
सञ्चालन गन� अव�ध आ.व. २०७८/०७९ तेस्रो चौमा�सक सम्म �नरन्तर चालु रहनेछ । 
बजेट बाँडफाँड रु.५लाख मात्र।प 
सन्दभर् सामग्री सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 
अनुगमन सूचक अनुगमनप्र�तवेदन, फोटोहरुप्राप्त हुने । 
 

१२. �बद्यालय खेलकुद �श�क प्र�श�ण कायर्क्रम (खेलकुद तथा अ�त�रक्त �क्रयाकलाप) 

कृयाकलाप संकेतः २.७ .१४ .३४    खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
प�रचय कणार्ल� प्रदेशमामाध्या�मक तहका स्वास्थ्य तथा शार��रक �श�ाका �श�क तथा �वहा�न प्राथर्नामा 

�बद्याथ�का ला�ग �प.ट�.तथा परेड गराउने �बद्यालय खेल �श�कहरुलाई NISप्र�श�ण कायर्क्रम 
संचालनका ला�ग यो कायर्क्रम तय ग�रएको हो। 

उद्देश्य �बद्यालय स्तरमा स�म खेलकुद जनशिक्तको �बकास गनुर् यस कायर्क्रमको उद्देश्य हो । 
अपे��त प्र�तफल खेलकुद �श�कले खेलकुद �बषयमा �मता �वकास भएको हुनेछ । 
कायार्न्वयन गन� कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषद 
सञ्चालन प्रकृया • प�रषदको �नणर्य र कायर्�व�ध अनुसार कायर्क्रम सञ्चालन हुने छ । 

• �वद्यालय खेलकुद �श�कहरुलाई िजल्ला खेलकुद �बकास स�म�तले छनौट गर� प्र�श�णको 
ला�ग पठाउने । 

• रा.खे.प.को साझेदार�मा NIS प्र�श�क प्र�श�ण गराउने। 
• आवश्यक पाठ्यक्रम रा.खे.प.ले �नधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ । 

सञ्चालन गन� अव�ध आ.व. २०७८/०७९ तेस्रो चौमा�सक सम्म �नरन्तर चालु रहनेछ । 
बजेट बाँडफाँड रु.५लाख मात्र। 
सन्दभर् सामग्री सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 
अनुगमन सूचक अनुगमन प्र�तवेदन, फोटोहरु प्राप्त हुने । 
 

१३. प्रदेश स्तरमा �क्रकेट तथा फुटबल प्र�तयो�गता �टम तया�र तथा सहभागीता(खेलकुद तथा अ�त�रक्त �क्रयाकलाप) 
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कृयाकलाप संकेतः २.७.१४.३५ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
प�रचय प्रदेश स्तरका �क्रकेट तथा फुटबल खेलाडीहरुको खेल संचालन तथा �मता �बकासका ला�ग 

उ�नहरुको पेशागत कायर्�मताको अ�भबदृ्�ध तथा �टम तयार� तथा सहभागीताका ला�ग यो 
कायर्क्रमको तय ग�रएको हो । 

उद्देश्य खेलकुद प्र�तयो�गता संचालनमा खेलाडीहरुको मनोबल बढाउने । 
अपे��त प्र�तफल प्रदेश स्तरमा फुटबल तथा �क्रकेट खेलाडीहरुको �टम तयार� तथा प्र�श�ण कायर्क्रमहरु भएको हुने ।  
कायार्न्वयन गन� कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषद । 
सञ्चालन प्रकृया प�रषद्को �नणर्यमा कायर्क्रम सचंालन कायर्�व�धका आधारमा कायर्क्रम संचान ग�रने । 
सञ्चालन गन� अव�ध आ.व. २०७८/७९ को प्रथम, दोश्रो र तेश्रो चौमा�सक �भत्र 
बजेट बाँडफाट रु.४लाख मात्र। 
सन्दभर् सामग्री सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 
अनुगमन सूचक ता�लम लगेका खेलाडीहरुको �ववरण तथा नाम नामेसी, कायर्क्रम संचालन तथा सम्पन्न प्र�तबेदन, 

फोटोहरु आ�द । 
 

     १४. �व�भन्न खेलका खेल सामाग्री सहयोग कायर्क्रम (खेलकुद तथा अ�त�रक्त �क्रयाकलाप) 

कृयाकलाप संकेतः २.७.१४.३८ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
प�रचय प्रदेशस्तर�य खेलकुदकायर्क्रम संचालनका ला�ग आवश्यक पन� �व�भन्न खेल सामाग्री सहयोगका 

ला�गयो कायर्क्रम तय ग�रएको हो । 
उद्देश्य खेलकुद �ेत्रमा आवद्द्ध क्लव, िजल्ला खेलकुद �बकास स�म�त आ�द �नकायहरुलाई खेलकुद 

सामाग्री सहयोग। 
अपे��त प्र�तफल �व�भन्न खेलकुद सामाग्री �वतरण भएको हुने । 
कायार्न्वयन गन�ः कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास पर�षद 
सञ्चालन प्रकृयाः • प�रषदको �नणर्य अनुसार सामाग्रीहरूको माग र आवश्यकता प�हचानको आधारमा 

खेलकुदका ला�ग आवश्यक खेल सामाग्री प्रच�लत ऐन �नयम अनुसार ख�रद ग�र �वतरण 
गन�। 

सञ्चालन गन� अव�ध आ.व. २०७८/७९ को प्रथम, दोश्रो र तेश्रो चौमा�सक �भत्र 
बजेट बाँडफाट रु.४लाख मात्र। 
सन्दभर् सामग्रीः सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 
अनुगमन सूचकः �वतरण ग�रएका खेलकुद सामाग्रीहरुको �वल भपार्ई, प्र�तबेदन तथा फोटोहरु 
 

१५. �वश्व�वद्यालय स्तर�य खेलकुद प्र�तयो�गता म्या�चङ फण्ड(खेलकुद तथा अ�त�रक्त �क्रयाकलाप) 

कृयाकलाप संकेतः २ .७.१४.६७  खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
प�रचय �वश्व�वद्यालय र प्रदेशको कुनै प�न खेलसँग आवद्ध संघ तथा �टम सँग भ�लवल/फुटवल/टेवलटे�नस 

आ�द खेल मध्ये एक खेलमा प्रदेश स्त�रय खेलकुद कायर्क्रम संचालनका ला�ग यो कायर्क्रम तय 
ग�रएको हो । 

उद्देश्य कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषद् र �वश्व�वद्यालय वीच मैत्रीपूणर् खेलकुद कायर्क्रमको आयोजना 
तथा संचालन गनुर् । 

अपे��त प्र�तफल �वश्व�वद्यालय र कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषद्को संयूक्त आयोजनामा खेलकुद कायर्क्रम 
भएको हुने ।  

कायार्न्वयन गन� कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषद् 
सञ्चालन प्रकृया • कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषद्को �नणर्य तथा कायर्क्रम संचालन कायर्�वधी २०७८ 

बमोिजम हुनेछ  
• �वश्व�वद्यालय खेलकुद संघ सँघको साझेदार�मा कायर्क्रम संचालन ग�रनेछ । 

सञ्चालन गन� 
अव�ध 

आ.व. २०७८/७९ को प्रथम, दोश्रो र तेश्रो चौमा�सक �भत्र 

बजेट बाँडफाट रु.५लाख मात्र। 
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सन्दभर् सामग्री सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 
अनुगमन सूचक कायर्क्रम सम्पन्नताकोप्र�तवेदन तथा अन्य आवश्यक वस्तुहरु 
 

१६. िजल्ला स्तरमा मुख्यमन्त्री कपट�म तयार� खेलकुद प्र�तयो�गता (खेलकुद तथा अ�त�रक्त �क्रयाकलाप) 

कृयाकलाप संकेतः २.७.१४.४० खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
प�रचय प्रदेश स्तर�य मुख्यमन्त्री कप सचंालन पूवर् िजल्लामा संचालन हुने कायर्क्रमका ला�ग खेलकुख सामाग्री, 

खेलाडी पोषाक तथा अन्य सहयोगका ला�गयो कायर्क्रम तय ग�रएको छ । 
उद्देश्य मुख्यमन्त्री कप को तयार� गनुर् । 
अपे��त प्र�तफल -मुख्यमन्त्री कप संचालनका ला�ग िजल्लाबाट खेलाडीहरुको छनौट भएको हुने । 

-कणार्ल� प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कप खेलकुद कायर्क्रम भएको हुने । 
कायार्न्वयन गन�  कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषद् 
सञ्चालन प्रकृया • मुख्यमन्त्री कप प्र�तयो�गता प्रदेश स्तरमा सचंालनका ला�ग िजल्ला स्तर�य प्र�तयो�गता सचंालन 

गनर् िजल्ला खेलकुद �वकास स�म�तलाई पत्रचार गन� । 
• िजल्ला स्तर�य प्र�तयो�गता संचालनको िजम्मा िजल्ला खेलकुद �वकास स�म�तलाई �दने। 
• प�रषद्को �नणर्यको आधारमा संचालन हुने । 
• िजल्लाको समन्वय तथा सहकायर्मा यो कायर्क्रम हुने । 

सञ्चालन अव�ध आ.ब. २०७८/७९ प�हलो /दोस्रो चौमा�सक सम्म गर� सक्ने । 
बजेट बाँडफाँड रु.८ लाख मात्र। 
सन्दभर् सामग्री सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 
अनुगमन सूचक अनुगमन प्र�तवेदन / फोटोहरु / खेलाडीको नाम तथा खेल ता�लका 
 

५७. दशौ रािष्ट्रय खेलकुद प्र�तयो�गता झण्डा ग्रहण कायर्क्रम(खेलकुद तथा अ�त�रक्त �क्रयाकलाप) 
कृयाकलाप संकेतः २.७.१४.४१ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
प�रचय �नकट भ�वष्यमा कणार्ल� प्रदेशमा संचालन हुने दश� रािष्ट्रय खेलकुद प्र�तयो�गता संचालनको 

आ�धका�रकता प्राप्त गनर् झण्डा ग्रहण कायर्क्रम तय ग�रएको हो । 
उद्देश्य कणार्ल� प्रदेशमा संचालन हुने दश� रािष्ट्रय खेलकुद प्र�तयो�गताका ला�ग झण्डा ग्रहणमा खेलाडीहरु 

प�रचालन गन� मुख्य उद्देश्य रहेकोछ । 
अपे��त प्र�तफल झण्डा ग्रहण कायर्क्रम सफल भएको दईु बषर् �भत्र कणार्ल� प्रदेशमा दश� रािष्ट्रय खेलकुद प्र�तयो�गता 

सम्पन्न भएको हुनेछ । 
कायार्न्वयन गन�  कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषद् 
सञ्चालन प्रकृया • नेपाल सरकार बाट दश� रािष्ट्रय खेलकुद कायर्क्रमको घोषणा भए पश्चात प�रषद्ले सो�ह 

�नणर्य बमोिजम गन�छ । 
• दश� रािष्ट्रय खेलकुद संचालनको झण्डा ग्रहणका ला�ग कुन-कुन खेलाडी छनौट गर� पठाउने 

भ�नप�रषद्ले गरेको �नणर्य अिन्तम हुनेछ । 
सञ्चालन अव�ध आ.ब. २०७८/७९ प�हलो /दोस्रो र तस्रो चौमा�सक  

बजेट बाँडफाँड रु .४  लाख मात्र। 

सन्दभर् सामग्री सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 

अनुगमन सूचक अनुगमन प्र�तवेदन तथा फोटोहरु/खेलाडीका नामावल� 
 

५८. रािष्ट्रय तथा अन्तरािष्ट्रय प्र�तयो�गतामा सहभा�गता (खेलकुद तथा अ�त�रक्त �क्रयाकलाप) 
कृयाकलाप संकेतः २.७.१४.४६ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
प�रचय कणार्ल� प्रदेशका स्था�नय खेलाडीहरु, नेपाल सरकार, रािष्ट्रय क्लव तथा खेलकुद संघ-सस्थाले 

आयोजना गन� कायर्क्रम र अन्तरािष्टय संघ-सस्थाको आयोजनामा संचालन हुने खेलकुद कायर्क्रममा यो 
प्रदेश बाट सहभा�ग हुने खेलाडीहरुको ला�ग आ�थर्क सहयोग गनर् यो कायर्क्रम तय ग�रएको हो । 

उद्देश्य रािष्ट्रय तथा अन्तरािष्टय स्तरका खेलकुद कायर्क्रममा कणार्ल� प्रदेश बाट सहभागीहुने खेलाडीहरुलाई 
आ�थर्क सहयोग गन� । 
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अपे��त प्र�तफल रािष्ट्रय तथा अन्तरािष्टय स्तरका खेलकुद कायर्क्रममा कणार्ल� प्रदेश बाट खेलाडीहरु सहभागी भएको हुने 
कायार्न्वयन गन�  कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषद् 

सञ्चालन प्रकृया कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषद्को �नणर्य तथा कायर्क्रम सचंालन कायर्�व�ध । 

सञ्चालन अव�ध आब २०७८/२०७९ को प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक  �भत्र । 

बजेट बाँडफाँड रु .९  लाख मात्र ।  

सन्दभर् सामग्री सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 

अनुगमन सूचक खेलमा सहभागी भएका खेलाडीहरुको �बवरण, प्राप्त पदक र फोटोहरु 
 

५९. प्रदेश स्तर�य ट�म तयार� (भ�लवल/ब्याट�मन्टन/एथले�टक्स/कराँते/तेक्वान्दो/कुस्ती/कबड्डी/ हक्क�/उसू/ 
बिक्सङ/भारो�ोलन) खेलकुद प्र�तयो�गता (खेलकुद तथा अ�त�रक्त �क्रयाकलाप) 

कृयाकलाप संकेतः २.७.१४.४७ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
प�रचय कणार्ल� प्रदेशका खेलाडीहरुलाई रािष्ट्रय तथा अन्तरािष्ट्रय �ेत्रमा प्र�तस्पध� तथा पदक प्रािप्तको ल�य 

रा�ख प्रदेश स्तरमा आवश्यक पूवर् तयार�का ला�ग यो कायर्क्रमको तय ग�रएको हो । 
उद्देश्य प्रदेश स्तरमा रहेका �व�भन्न खेल सम्बद्ध क्लब तथा संघ-संस्थाहरुलाई खेलाडी प्र�श�ण तथा ट�म 

तयार�का ला�ग आ�थर्क सहयोग गनुर् । 
अपे��त प्र�तफल प्रदेश स्तर�य �ब�भन्न खेलका खेलाडीहरुको ट�म तयार� भएको हुने । 
कायार्न्वयन गन�  कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषद् 
सञ्चालन प्रकृया कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषद्को �नणर्य तथा शतर् अनुसार खेल संघ संस्थाहरुको साझेदार�मा 

तयार गरेको प्रश्तावका आधारमा सम्झौता गर� कायर्क्रम संचालन गन� । 
सञ्चालन अव�ध आब २०७८/२०७९ को प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक  �भत्र । 

बजेट बाँडफाँड रु.२४ लाख मात्र । 

सन्दभर् सामग्री कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास ऐन २०७६, सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ �नयमावल� २०६४, कणार्ल� प्रदेश 
खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 

अनुगमन सूचक प्र�श�ण कायर्क्रममा सहभा�ग भएका प्र�श�क तथा खेलाडीहरुको �बवरण, प्राप्त पदक र फोटोहरु । 
 

६०. प्रदेश स्तरमा नी�त, रणनी�त, मापदण्डहरु, आव�धक कायर्क्रम, �नद�शका आद� तयार�का ला�ग छलफल बैठक 
अन्तर�क्रया र गोष्ठ� 

कृयाकलाप संकेतः २.७.२२.१८ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 
प�रचय प�रषद्ले चालु तथा पूँिजगत कायर्क्रम संचालनका ला�ग कायर्�व�ध, �नद��शका, नी�त आ�द तयार� तथा 

�नमार्णका ला�ग यो कायर्क्रमको तय ग�रएको हो । 
उद्देश्य प�रषद्ले चालु तथा पूँिजगत कायर्क्रम संचालनका ला�ग कायर्�व�ध, �नद��शका, नी�त आ�द तयार� तथा 

�नमार्ण गनुर् हो । 
अपे��त प्र�तफल प�रषद्का ला�ग आवश्यक पन� कायर्�व�ध, �नद��शका, नी�त आ�द बनेका हुनेछन ्। 
कायार्न्वयन गन�  कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषद् 
सञ्चालन प्रकृया कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषद्को �नणर्य तथा कायर्क्रम सचंालन कायर्�व�ध २०७८/२०७९ । 
सञ्चालन अव�ध आब २०७८/२०७९ को प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक  �भत्र । 
बजेट बाँडफाँड रु .२  लाख मात्र । 
सन्दभर् सामग्री कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास ऐन २०७६, सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ �नयमावल� २०६४, कणार्ल� 

प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 
अनुगमन सूचक आवश्यक कायर्क्रम संचालनका नी�त तथा कायर्�व�ध पुिस्तका तथा प्र�त�ल�पहरु । 
 

६१. सुख�तको वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश रंगशाला �नमार्ण (रंगशाला/खेलमदैान) 

कृयाकलाप संकेतः ११.४.२१.१ खचर् �शषर्कः  २२५२२ 

प�रचय कणार्ल� प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुख�तमा �नमार्ण ग�रने प्रदेश सरकारको प�हलो गौरवको 
आयोजना प्रदेश रंगशाला �नमार्णका ला�ग यो कायर्क्रम तय ग�रएको हो । 
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उद्देश्य दश� रािष्ट्रय खेलकुद प्र�तयो�गतालाई ल��त गर� प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुख�तमा प्रदेश रंगशाला 
�नमार्ण गनुर् 

अपे��त प्र�तफल वीरेन्द्रनगर सुख�तमा प्रदेश रंगशाला �नमार्ण गनुर् हो  

कायार्न्वयन गन�  कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास प�रषद् 

सञ्चालन प्रकृया • प�रषद्ले प्रदेश रंगशाला �नमार्णका ला�ग २०७८ को असार मसान्तमा अन्तरािष्ट्रय स्तरको 
ठेक्काको ला�ग अन्तरािष्ट्रय स्तरको बोलपत्र आवाहन ग�रसकेको, 

• अन्तरािष्ट्रय स्तरको ठेक्काप्रकृयामा छनौट भएका �नमार्ण व्यवसायी सँग प�रषद्ले कायर्क्रम 
संचालनको ला�ग सम्झौता ग�र अगा�ड बढाउनेछ, 

• �नमार्ण ब्यवसा�यको कामको प्रग�तका आधारमा सम्झौताको शतर्अनुसारभुक्ता�न �दनेछ, 
• प्रदेश गौरवको आयोजना भएको हँुदा प्रदेश सरकारले यो कायर्क्रमको प्र�त चौमा�सक प्रग�त 

स�म�ा गर� कायर् अगा�ड बढाउनका ला�ग सहयोग ग�रनु पन�हुन्छ, 
• कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकासको वोडर् बैठकले गरेका �नणर्य अनुसार सामािजक �वकास 

मन्त्रालय माफर् त प्रदेश सरकार सँग �नमार्णका ला�ग अपुग बजेट माग गनर् सक्नेछ, 
• �नमार्ण लागतको ४ %प्र�तसत सम्म किन्टन्जेन्सी वापत खचर् गनर् स�कनेछ, 
• किन्टन्जेन्सी वापत हुन आउने रकम कायार्लय बाट �नमार्ण कायर्मा ख�टएकाकमर्चार�का लागी 

अ�त�रक्त समय काम गरे वापत भ�ा तथा दै�नक कायार्लय संचालनमा भएको खचर् र 
कायार्लय सुर�ा तथा सरसफाईमा खचर् ग�रनेछ । 

सञ्चालन अव�ध 
आ.ब. २०७८/०७९को प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमा�सक  �भत्र कायर्क्रम सम्पन्न गन�। 

बजेट बाँडफाँड 
कुल लागत १,७००,०००,०००।भएता प�न यस आ.व.मा ३५०,०००,०००।मात्र 

सन्दभर् सामग्री 
कणार्ल� प्रदेश खेलकुद �वकास ऐन २०७६, सावर्ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ �नयमावल� २०६४, कणार्ल� 
प्रदेश खचर् मापदण्ड �नद��शका, २०७५ 

अनुगमन सूचक कायर्क्रम �नमार्ण स्थल अनुगमन/प्रग�त �ववरण/ लेखा भुक्तानी रकम आ�द । 
 

 
 
 

 


