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१.ऩष्ृ टभूमम
कामाक्रभहरुको प्रबावकायी कामाान्वनको राचग अनग
ु भनराई एक भहत्वऩण
ू ा साधनको रुऩभा
अङ्चगकाय गयी कामाक्रभको अशबन्न अङ्गको रुऩभा स्थापऩत गरयएको छ । शिऺा

, बफऻानतथा

प्रबफचध भन्रारमको अनुगभन तथा भुल्माङकन िाखा वाट बफगतका सभम दे खख नै बफशबन्न
जजल्राहरुभा तम बए फभोजजभको कामाक्रभहरुको अनुगभन गने

, बफद्मारम शिऺा ऩयीऺा

सञ्चारन अनुगभन , शिऺा ऺेरभा सॊरग्न गैय सयकायी सस्थाहरुको िैक्षऺक बफकास सम्फन्धका
सञ्चारन बएका कामाहरुको अनग
ु भन , फेरुजु पछा मौट अनग
ु भन जस्ता कामाक्रभ कामाान्वमनभा
प्रतऺ प्रबाव ऩाने भहत्वऩुणा बफषमहरुभा तनमशभत रुऩभा अनुगभन गदै आईयहे को छ । मसै
अनुगभनको क्रभभा अनुगभन, भुल्माङन तथा तनयीऺण भहिाखा वाट भ्रभण आदे ि स्वीकृत गयाई
शभतत २०७५।०३।१८ दे खख २०७५।०३।२३ शिऺा बफकास तथा सभन्वम ईकाइ फाया य

शिऺा बफकास

तथा सभन्वम ईकाइ ऩसााको अनुगभन गरयएको चथमो । अनुगभनको क्रभभा उऩमक्
ुा त
कामाारमहरुको स्थरगत अनग
ु भनको अततरयक्त जजल्रा शिऺा कामाारमराई ईकाइभा रुऩान्तयण
ऩतछ बफगतका सभम दे खखको जजल्राको िैक्षऺक अशबरेखको सुयऺा तथा यहे को फेरुजु पछा मौट
सम्फन्धी कामाहरुराई कसयी तनमशभतता ददन सककने सन्दबाभा सभेत बफचाय बफभिा बएको चथमो
। मसको अततरयक्त शिऺक दयफन्दी शभरान सम्फन्धभा यहे को सभस्माहरु य सभस्मा सभाधानका
उऩामहरु फाये आऩसी छरपर बएको चथमो ।
२. अनग
ु मन टोऱी
अनुगभन कामाको राचग शिऺा

, बफऻानतथा प्रबफचध भन्रारमको फताभान अवस्थाभा कामभ

यहे को कामाक्रभ अनग
ु भन सभन्वम िाखाका िाखा प्रभख
ु उऩ सचचव प्रेभयाज खये रराई खटाईएको
चथमो ।
३. अनुगमनका उद्येश्यहरु
कामाक्रभ अनुगभनको भुख्म प्रमोजन याखी म्रभण आदे ि स्वीकृत गयाएको मस अनुगभनका भुख्म
उद्मेश्महरु तनम्नानुसाय यहे का छन ।


तोककएका शिऺा बफकास तथा सभन्वम ईकाइहरुभा चारु आचथाक फषा २०७४

/०७५ भा

तोककएका कामाक्रभहरुको कामाान्वमन अवस्थाको मचाथाता अफगत गयी प्रततवेदन ददनु ।
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तोककएका जजल्राहरुभा शिऺा ऺेरभा सॊरग्न गैय सयकायी सॊस्थाहरुको कामाक्रभहरु
सॊचारन सभन्वम सम्फन्धभा गये का गततबफचधहरुको मथाताता ऩदहचान गनुा ।



तोककएका शिऺा बफकास तथा सभन्वम इकाईहरुभा यहे को फेरुजुको अफस्था ऩदहचान य
फेरुनु घटाउन अऩनाउन सककने उऩामहरुको छरपरको भाध्मभवाट ऩदहचान गयी
कामाान्वमनभा उऩमोग गना प्रोत्साहन ददनु ।



तोककएका शिऺा बफकास तथा सभन्वम इकाईहरुभा शिऺक दयफन्दी बफतयणको अफस्था य
बफद्माथॉ सॊख्मा य बफषमगत आवश्मकताको आधायभा स्थानीम तनकामहरुको सभन्वमभा
शभरान गना सककने सम्बाब्मता सम्फन्धभा इकाईहरुराई सजक तुल्माउने ।



अनग
ु भन गरयएका इकाईहरुभा अन्म इकाईहरुको तर
ु नाभा फढी सभस्माहरु आउने गये को
सन्दबाभा तत इकाईहरुको तनमशभत दै तनक प्रिासतनक कामाहरुभा सुधायका राचग आवश्मक
सल्राह सुझावहरु उऩरब्ध गयाउनु ।

४. अनग
ु मनका बिधधहरु
कामाक्रभ कामाान्वमनको सम्फन्धभा कामाक्रभ कामाान्वमनभा जजम्भेवाय यहे का ऩदाचधकायीहरु सॉग
छरपर गयी अन्तयकक्रमाको भाध्मभवाट कामाक्रभ कामाान्वमनको मथाथा अवस्थाको ऩदहचान गयी
सभाधानका उऩामहरु ऩदहल्माउने कोशिस गरयएको , शिऺा बफकास तथा सभन्वम ईकाइभा यहे को
अशबरेखहरुको अध्ममन तथा बएका गततबफचधहरु सम्फन्धभा सयोकायवाराहरु सॉग सभेत छरपर
गरयएको । मसको अततरयक्त इकाईहरुवाट प्रदान गरयएका सेवा प्रवाहको अफस्था अफरोकन य
सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी फनाउन आवश्मक सुझावहरु प्रदान गरयएको चथमो ।
५. अनुगमनका क्रममा दे खिएका यथाथयता
क) मिऺा ऺेत्रमा संऱग्न गैर सरकारी ऺेत्र वाट सञ्चामऱत काययक्रमहरुको समन्वय अनग
ु मन
अनग
ु भन गरयएका दव
ु ै जजल्राहरुभा शिऺा ऺेरभा सॊरग्न गैय सयकायी सॊस्थाहरुको ऩदहचान तथा
तत सॊस्थाहरुरे सञ्चारन गये का कामाक्रभहरु सम्फन्धभा बएको सभन्वमात्भक प्रमास बएका
गततबफचधहरुको ऩदहचान गरयएको चथमो । फाया जजल्राभा शिऺा ऺेरभा सॊरग्न गैय सयकायी
सॊस्थाहरु त्मतत सकक्रम नबएको य सभन्वम ऩतन कम्जोय यहे को शिऺा बफकास ईकाइ वाट
जानकायी प्राप्त बमो । ऩसाा जजल्राभा बने आसभान नेऩार
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, गैय सयकायी सॊस्था सभन्वम

सशभतत, आय आय एन / शस डड पऩ जस्ता गैय सयकायी तनकामहरु वाट सुिासन सम्फन्धी , बौततक
तनभााण, भदहरा सचेतना, भदहरा दहॊसा न्मुतनकयण य बफद्मारम बनाा अशबमानभा सहमोग बएको
जानकायी शिऺा बफकास तथा सभन्वम इकाई

फाट प्राप्त बएको ।

ि) काययक्रम अनुगमन
मिऺा बिकास तथा समन्वय ईकाइ िारा


जजल्रा शिऺा कामाारम फायाको साबफक बवनभा यहे को मस ईकाइभा बफशबन्न
जानकायीभर
ु क बफफयणहरु प्रदिान गरयएको दे खखमो तय तत बफफयणहरु अद्माफचधक बएको
बने



ऩाईएन साथै कामाारमको सयसपाईभा ऩतन कभी

यहे को ऩाईमो ।

मस इकाई यहे को बवन कम्ऩाउण्ड प्रमााप्त यहे ता ऩतन जशभनको उचचत सदऩ
ु मोग तथा
अकपस कोठाहरुको सभुचचत उऩमोगभा कभी यहे को साथै अकपस पतनाचय रगामतका
साभाग्रीहरुको उचचत स्माहय सम्बाय बएको ऩाईएन ।



कऺा ८ को ऩयीऺा स्थातनम तनकामहरुको सहभतत अनस
ु ाय मस इकाई फाटै सञ्चारन
बएको जानकायी प्राप्त बएको ।



आचथाक फषा २०७४ /०७५ भा मस ईकाइ भापात सञ्चारन हुने बतन तोककएका बफशबन्न
कामाक्रभहरु रगामत शिऺक ब्मफस्थाऩन सम्फधी कामाहरु सभन्वमात्भक रुऩभा सम्ऩादन
प्रमास बईयहे को ।



आवश्मक पतनाचय सदहतको २१२ वटा नमाॉ कऺा कोठा य खानेऩानी सदहतको ४० वटा
सौचारम तनभााणको बौततक सुधाय सम्फन्धी कामाक्रभ मस जजल्राभा ऩये को य कामाान्वमन
बईयहे को ।



अनुगभनको क्रभभा इकाई भापात श्री बोजबगत भाध्मशभक बफद्मारमभा बफतयण बएको
४ कोठे बफद्मारम बवनको स्थरगत अनग
ु भन गदाा बवन तनभााण बएको तय प्राष्टय
रगामत अन्म कपतनशसङ सम्फन्धी कामा फाॉकी यहे को दे खखमो ।



साभुदातमक अध्ममन केन्र ४० भापात तनयन्तय तथा जीवनोऩमोगी शिऺा कामाक्रभ
सञ्चारन तथा ब्मफस्थाऩन बईयहे को जानकायी प्राप्त बएको ।



स्थानीम ऩाठ्मक्रभ कामाान्वमनको सन्दबाभा भहागदढभाई नगय ऩाशरकारे बोजऩुयी
बफषमको ऩाठ्मक्रभ प्रमोगभा ल्माएको जानकायी प्राप्त बएको ।

3



बफषमगत तथा भागको आधायभा शिऺक दयवन्दी ब्मफस्थाऩनभा जोड ददईएको , तनयन्तय
बफद्माथॉ भुल्मङ्कन प्रणारी आशसक रुऩभा भार प्रमोगभा आएको ।



मस जजल्राभा बफगतका सभम दे खखनै जजम्भेवायी तोककएका ऩदाचधकायीहरु तथा शिऺक
ऩेिागत सघ सगठनका ऩदाचधकायीहरु सभेतको सहकामाभा शिऺक दयफन्दी शभरान
सम्फन्धी प्रमास



बएता ऩतन दयफन्दी शभरान हुन नसकेको ।

शिऺा ऺेरभा कामायत गैय सयकायी सॊस्थाहरु य मस इकाई फोच उचचत सभन्वम हुन
नसकेको ।



अशबरेख ब्मफस्थाऩन सम्फन्धभा कामाारमभा चादहने सफै अशबरेखहरु ब्मफजस्थत नयहे को ,
अशबरेखहरुराई अद्माफचधक गनुा ऩने , तनणाम कामाान्वमन अवस्था सम्फन्धभा जजल्रा
शिऺा सशभततको फैठक ४ ऩटक फसेको , जजल्रा अनौऩचायीक शिऺा सशभततको फैठक ३
ऩटकय दव्नन्द पऩडडत छारफतृ त छनौट शभततको फैठक हारसम्भ नफसेको

, १ ऩटक

फस्नेतखायभा यहे को ऩाईमो । अशबरेख हरुको उचचत ब्मफस्थाऩनभा कभी दे खखएको साथै
जजम्भेवाय ब्मजक्तरे अकपशसमर सूचनाहरु आपूभा भार शसशभत याख्ने प्रफतृ त दे खखएको ।


हार शिऺक सेवा आमोग वाट बएको शिऺक ऩदऩतु ता बफऻाऩन अनस
ु ाय दयखास्त शरन
तथा दयखास्त स्वीकृतको राचग कामाारमरे आवश्मक ब्मफस्था शभराएको ।



आचथाक फषा २०७३ /०७४ सम्भको जम्भा फेरुजु रु८४ कयोड

यहे कोभा हार सम्भ पछा मौट

यकभ सुन्मयहे को छ ।
मिऺा बिकास तथा समन्वय


ईकाइ ऩसाय

मस ईकाइको आफ्नै कामाारम बवन यहे को

, जजल्राका िैक्षऺक सच
ु क रगामतका

बफफयणहरुको ईकाइ प्रभुखको कामाकऺभा ब्मफजस्थत ककशसभ वाट प्रदिान हुनु ऩनेभा सो
फभोजजभ बएको बने ऩाईएन ।


शिऺक अशबरेख रगामतका आवश्मक अशबरेखहरु अद्माफचधक यहे को ऩाईएन । अशबरेख
हरुको उचचत ब्मफस्थाऩनभा कभी दे खखएको साथै जजम्भेवाय ब्मजक्तरे अकपशसमर
सच
ू नाहरु आपूभा भार शसशभत याख्ने प्रफतृ त दे खखएको ।



आचथाक फषा २०७४ /०७५ भा मस कामाारम भापात सञ्चारन हुने बतन तोककएका बफशबन्न
कामाक्रभहरु रगामत शिऺक ब्मफस्थाऩन सम्फधी कामाहरु सभन्वमात्भक रुऩभा सम्ऩादन
प्रमास बईयहे को ।
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आवश्मक पतनाचय सदहतको नमाॉ कऺा कोठा १४८ य खानेऩानी सदहतको २० वटा सौचारम
तनभााणको बौततक सुधाय सम्फन्धी कामाक्रभ मस जजल्राभा ऩये को य बफद्मारमहरुभा
बफतयण बई कामाान्वमन बईयहे को ।



स्थानीम तहभा स्रोतब्मजब्तहरु खदटएको , शिऺकहरुको तरव बत्ता स्थानीम तहभापात
तनकािा बएता ऩतन अन्म शिऺक ब्मफस्थाऩन रगामतका तनफत
ृ शिऺक ऩेन्सन उऩादान
सम्फन्धी य अन्म आवश्मक कामाहरु मथाजस्थततभा सञ्चारनभा यहे को । बफगतभा यहे का
जजल्रा शिऺा कामाारमका काभ कावााहीभा मस इकाई वाट तनयन्तयता ऩाईयहे को ।



अशबरेख ब्मफस्थाऩन सम्फन्धभा कामाारमभा चादहने सफै अशबरेखहरु ब्मफजस्थत यहे को
ऩाईएन साथै अद्माफचधक ऩतन हुन नसकेको ऩाईमो । तनणाम कामाान्वमन अवस्था
सम्फन्धभा जजल्रा शिऺा सशभततको फैठक १ ऩटक ऩतन

नफसेको

, जजल्रा अनौऩचायी

शिऺा सशभततको फैठक १ ऩटक फसेको य द्वन्द पऩडडत छारफतृ त छनौट सशभततको फैठक
हार सम्भ नफसेको ऩाईमो।


जजल्राभा शिऺक दयफन्दी शभरानको राचग आवश्मक प्रमास बएता ऩतन सवास्वीकामा
सहभतत जट
ु न नसकेको कायण दयफन्दी शभरान हुन नसकेको । बफद्माथॉ सॊख्मा य
बफषमगत आवश्मकताको आधायभा बफद्मारमहरुको सहभतत अनुसाय दयफन्दीहरुभा सरुवा
गने तथा अस्थामी ऩदऩुतता गने गरयएको ।



बफगतका सभमभा कामाारम प्रभुख कामाारमभा तनमशभत रुऩभा कामाारमभा यदह
कामाारमका सभस्माहरुभा उचचत तनदे िन तथा सभस्मा सभाधानभा कभ तत्ऩयता दे खाउने
गये को अफस्था यहे को कायण सेवाग्राही सन्तजु ष्टभा कभी यहे को दे खखन्छ । अनग
ु भनका
क्रभभा फताभान कामाारम प्रभुखरे कामाकऺभा यदह सभस्मा सभाधानभा प्रमास गरययहे को
दे खखमो ।



जजल्राको फेरुजु पछा मौट प्रगतत सम्फन्धभाअनुगभनको क्रभभा मस इकाईभ यहे को आचथाक
फषा २०७३ /०७४ सम्भको कुर जम्भा फेरुजुभा ऩेस्की फेरुजु २०३२४ हजाय

, तनमशभत गने

४१८७३४ हजाय य असर
ु गने ३१३५२ हजाय गयी जम्भा ४७०४१० हजाय फेरुजु दे खखन्छ ।
फेरुनु पछा मौट सम्फन्धभा बएको प्रमास न्मुन दे खखन्छ ।
६. अनुगमनका क्रममा ददईएका सुझावहरु
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मिऺा बिकास तथा समन्वय ईकाइ िारा


कामाारमको ये कडाको सयु ऺाभा ध्मान ददई बफशबन्न बफफयणहरु यहे को अशबरेखराई सयु क्षऺत
याख्न्न जोड ददने साथै अशबरेखहरु अद्माफचधक गयी बफशबन्न तनकामहरुवाट भाग बएका
फखत सभमभा नै उऩरब्ध गयाउने ।



स्थानीम तनकामहरु सॉग प्रबावकायी सभन्वम गयी शिऺा बफकास सम्रन्धी कामा
प्रबावकायी ककशसभवाट सम्ऩन्न गना जोड ददने ।



जजल्राको फेरुजक
ु ो अवस्था उच्च यहे कोरे फेरुजु पछा मौटभा जोड ददनु ऩने दे खखन्छ । फेरुनु
हुनै नददने तथा कामभ बएका फेरुजुहरुराई प्रकृतत हे यी प्राप्त तनदे िन अनुसाय

तनमशभत

गयाउने तथा असुर उऩयको राचग आवश्मक प्रकृमा अतघ फढाउने ।


दयफन्दी शभरानराई उच्च प्राथशभक्ता ददई फस्तुगत आधायभा दयफन्दी शभरान गयी
कामाान्वमन गयाउने ।



िैक्षऺक गण
ु स्तय अशबफपृ ि सम्फन्धी कामाभा जोड ददन थऩ ऩहर गनुा ऩने ।



िैक्षऺक गततबफचधभा सॊरग्न गैय सयकायी सॊस्थाहरुको कामाक्रभहरुको सभन्वम तथा
अनुगभनभा जोड ददने ।



बौततक तनभााण सम्फन्धी कामाभा सके सम्भ फेरुनु कभ गने तपा जोड ददई सभमभा काभ
सम्ऩन्न गना जोड ददने ।



प्राप्त स्रोत साधनहरुको सभचु चत उऩमोगभा जोड ददई स्रोत साधनहरुको दरु
ु ऩमोग हुन
नददने ।



जजल्रागत सूचकराई ब्मफजस्थत ककशसभवाट भाऩन गयी सफैरे जानकायी हाशसर गना
सक्ने ककशसभवाट ब्मफजस्थत गना जोड ददने ।



कामाक्रभहरुको प्रफोचधकयणभा ब्माऩक्ता ददनु आवश्मक छ । सॊगठनरे तोके अनस
ु ायको
कामा जजम्भेवायीको ऩायदिॉ ककशसभवाट फहन गना आफश्मक जोड ददनु ऩने दे खखन्छ ।



कामाक्रभ सञ्चारन गना ऩूवा मोजना तमाय गयी मोजनाफि ककशसभवाट कामा गना
कामामोजना तमाय गयी सो फभोजजभ कामाान्वमनभा जोड ददने ।

मिऺा बिकास तथा समन्वय ईकाइ ऩसाय


कामाारमका अशबरेखहरु अद्माफचधक गने सम्फन्धभा बफिेष जोड ददनु आवश्मक यहे को ।
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स्थानीम तनकामहरु सॉगको प्रबावकायी सभन्वमभा जोड ददई सेवा प्रफाहभा स्तयीमता
कामभ याख्न प्रमत्निीर यहने ।



फेरुजु हुन नददन तथा कामभ बएका फेरुजुहरुराई प्रकृतत हे यी प्राप्त तनदे िन अनुसाय
तनमशभत गयाउन तथा असर
ु उऩयको राचग आवश्मक प्रकृमा अतघ फढाउने ।



कामाक्रभ कामाान्वमन तमाय गयी मोजनाराई प्रदिान हुने गयी याख्ने ब्मफस्था गने साथै
कामाान्वमन सभम तोकक कामाान्वमनको ब्मफस्थाभा जोड ददने



।

जजल्राका िैक्षऺक सूचकहरु तमाय गयी कामाारम प्रभुखको कामाकऺभा प्रदिान गने
ब्मफस्था शभराउने ।



नीतत तनदे िनको कामाान्वमनभा जोड ददने ।



ये कडा ब्मफस्थाऩनभा ध्मान ददने साथै अचधरेखहरुराई अध्मावचधक गयी याख्ने साथै
जजन्सी साभानहरुको अशबरेख अद्मावचधक गयाई ऩुयाना तथा काभ नराग्ने साभानहरुको
शरराभी ब्मफस्थाको राचग आवश्मक प्रकक्रमा अतघफढाउने ।



ईकाइको गततबफचधहरुको प्रकािन तपा जोड ददने ।



बफद्मारमको ऩहुॉच फादहय यहे का फारफाशरकाहरुको तथ्माङ्क ब्मफस्थाऩनभा जोड ददने ।



शिऺक दयफन्दी शभरान हुन नसकेको अवस्था यहे कोरे दयफन्दी शभरानराई प्राथशभक्ता
ददने ।



कामाारमका अशबरेखहरु अद्माफचधक गयाई भाग बएका बफफयणहरु तत्कार उऩरब्ध
गयाउन सक्ने अफस्थाको शसजाना गना आवश्मक फातावयण तमायभा जोड ददने ।



कामाारम प्रभख
ु तनमशभत रुऩभा कामाारमभा यदह सेवाग्राहीहरुराई सेवा प्रबावकायी रुऩभा
उऩरब्ध गयाउन जोड ददने ।

७. तनष्कर्य
फताभान सभमभा कामाक्रभ कामाान्वमनको राचग स्थाऩना बएका जजल्रा शिऺा कामाारमहरु
जजल्रा प्रिासन कामाारमको शिऺा बफकास तथा सभन्वम ईकाइभा रुऩान्तयण बईसकेका छन ।
स्थातनम तनकामहरुरे सम्फैधातनक ब्मफस्था अनस
ु ाय प्राप्त आधायबत
ु तथा भाध्मशभक शिऺा
सम्फजन्ध अचधकायहरुको उऩमोग गना आवश्मक सभन्वमको बुशभका उल्रेखखत ईकाइहरु भापात
हुने ब्मफस्था बएको छ । मस आचथाक फषा २०७४

/०७५ का बफशबन्न कामाक्रभहरु जजल्रा शिऺा

कामाारम भापात सञ्चारन हॉ दै आईयहे को ऩरयऩेऺभा सो कामाक्रभहरु सञ्चारनको तनयन्तयता
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शिऺा बफकास तथा सभन्वम ईकाइ भापात हुने बएकोरे अनुगभन सम्फन्धी कामाहरुभा सभेत
तनयन्तयता कामभ गनुा ऩने अवस्था यहे को छ । बबफश्मभा हुने नीततगत तथा कानुनी ब्मफस्था
फाट कामाान्वमन समन्रको बुशभका एककन हुने बएकोरे सोदह अनुसायको अनुगभन समन्र
बफकास हुने नै छ । कामाक्रभभा प्रबावकायीता हाशसर गयी तोककए अनस
ु ायको स्तयीमता कामभ
गनाभा बने अनग
ु भन कामाको बशु भका साथाक यहन्छ ।

अनग
ु भनकताा
प्रेभयाज खये र

उऩ सचचव

कामाक्रभ अनुगभन सभन्वम िाखा
शिऺा, बफऻान तथा प्रबफचध भन्रारम
अनुसुची
१. एकककृत जजल्रा अनग
ु भन पायभ २०७४ फाया तथा ऩसाा जजल्रा
२. अनुगभनको क्रभभा ददईएको सुझावहरु सॊरग्न अनुगभन ऩुजस्तकाको प्रततशरपऩ
३. भ्रभण आदे िको प्रततशरऩी
४. अनुगभन गरयएको सम्फन्धभा सम्फजन्धत जजल्राहरु वाट प्रभाखणत गये को ऩर
५. शिऺा बफकास तथा सभन्वम ईकाइ फाया य ऩसााको फेरुजु पछा मौट अनुगभन पायभ
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