नेऩार सयकाय

शिऺा भन्त्रारम

तत्कार सध
ु ायको कामयमोजना २०७२/०७३ दे खि २०७३/०७४
उद्धेश्महरु
१ नमाॉ सबफधानअनरु
ु ऩ शिऺा ऺेत्रको नीततगत सध
ु ाय गने ।
२ िैक्षऺक सेवा प्रवाहभा प्रबावकायीता ल्माउने ।
३ बूकम्ऩीम ऺततको ऩुनतनिभािण गने ।
४ िैक्षऺक मोजना तथा कामिक्रभहरुको तजभ
ुि ा य कामािन्वमन गदाि रक्षऺत फगि केन्द्न्ित गने ।

१ सॊक्रभणकारीन ब्मफस्थाऩन
क्र.स

सुधायको ऺेत्र

सभमसीभा

अऩेक्षऺत उऩरन्द्धध

हार सम्भको ( २०७३ भाघ भहहना सम्भको) प्रमास

१.१

नेऩारको सॊबफधानको प्रावधान अनरु
ु ऩ शिऺा ऺेत्रसॉग सम्फन्द्न्धत ऐन तनमभ

आधथिक फर्ि

नेऩारको सॊबफधानको प्राफधान अनरु
ु ऩ ऐन

क) छाता ऐन भन्त्न्त्रऩरयषदवाट ऩास बएको ।

क)बफश्व बफद्मारम छाता ऐन तनभािण गने ।

सम्भ

तथा तनदे शिकाहरुभा साभतमक सॊसोधन तथा सुधाय गने ।

ख)सॊफध
ै ातनक प्रावधान अनरु
ु ऩ शिऺा ऐन तथा तनमभावरीभा सॊसोधन गयी

२०७४ भॊशसय

तनमभ सॊसोधन बएको हुने ।

ि) शिऺा ऐन कामायन्त्वमनभा आएको , ननमभावरीको भस्मौदा तमाय बै
स्वीकृनतका रागि छरपरको क्रभभा यहे को ।
ि) तमायी बई यहे को ।
घ)ननमभावरी सिोधनको प्रक्रक्रमाभा यहे को ।

तनिुल्क तथा अतनफामि आधायबुत शिऺा सम्फन्धी धमफस्था एफॊ फार अधधकाय
सम्फन्धी प्राफधान रगामतका ऩऺहरु सभावेि गने ।

ग)शिऺाका ऺेत्रगत तनदे शिकाहरुभा सभसाभतमक सुधाय गने ।

घ)शिऺक सेवा आमोग तनमभावरीभा साभतमक सॊिोधन गने ।
१.२

क) सॊबफधानको प्रावधान अनरु
ु ऩ सॊघ, प्रदे ि य स्थानीमस्तयको सॊयचनागत

आधथिक फर्ि

ख) सॊबफधानको प्रावधान अनरु
ु ऩ शिऺा भन्त्रारम य अन्तगितको तनकामको

सम्भ

बएको हुने ।
O&Mसबेऺणबै शिऺा भन्त्रारम अन्तगित

खाका तमाय गने ।

सॊगठन तथा धमफस्थाऩन (O & M) सबेऺण गने ।

२०७२/०७३

सॊतघम सॊयचना अनरु
ु ऩ सॊस्थागत सॊयचना खडा

प्रनतफेदन फनाई प्रिासन सुधाय आमोिभा ऩेि िये को । ?

जनिन्द्तत धमफस्थाऩन बएको हुने ।

१.३

यान्द्रिम शिऺा आमोग गठन गयी शिऺा ऺेत्रको ऩन
ु सियचना गने कामि अगाडी

२०७३ असाय

शिऺा ऺेत्रको सॊयचना चस्
ु त तथा सेवा प्रवाह

आन्त्तरयक रुऩभा ब्माऩक िृहकामय बइयहे को ।

१.४

बफद्मारमहरुको नतसाङनको आधायभा बफद्मारम ऩन
ु बफितयण गने ।

२ फर्ि शबत्र

शिऺा तनमभावरी अनस
ु ायको बफद्माथॉ

थऩ एक न्त्जल्रा िोटाङको GISdata update and verification बएको

फढाउने ।

प्रबावकायी बएको हुने ।

सॊख्माराई सेवा ऩग
ु ेको हुने ।

1

।उक्त थऩ सहहत ४१ न्त्जल्राको Data update तथा Verification कामय
सम्ऩन्त्न बएको ।

२ सावयजननक सेवा प्रफाह
क्र.स

सुधायको ऺेत्र

सभमसीभा

अऩेक्षऺत उऩरन्द्धध

हार सम्भको ( २०७३ भाघ भहहना सम्भको) प्रमास

२.१

शिऺक धमफस्थाऩन सुधाय य ऺभता अशबफद्धृ ि ,बफर्म शिऺक,बफद्मारमका

२ फर्ि शबत्र

शिऺक धमफस्थाऩन सुधाय य ऺभता

शिऺक व्मवस्थाऩन सुधाय य ऺभता अशबवद्धृ द्ध

प्रधानाध्माऩक य धमफस्थाऩन

भाऩदण्ड य कामय सम्ऩादन सूचक फनाई कामायन्त्वमन िनय साभुदानमक

प्रधानाध्माऩक य धमफस्थाऩन सशभततकाराधग छुट्टा छुट्टै न्मन
ु तभ भाऩदण्ड य

कामि सम्ऩादन सच
ु क फनाई कामािन्वमन गने । मसका आधायभा ऩयु स्काय य
दण्ड धमफस्था कामिन्वमन गरय बफद्मारम शिऺाराई गुणस्तय य जवापदे ही

सशभततकाराधग छुट्टा छुट्टै न्मन
ु तभ

फनाईने ।
२.२

२.३

ऩाठ्मऩस्
ु तक उऩरधधताराई सहज फनाउने ।

साभद
ु ातमक बफद्मारमहरु एफभ ् शिऺण सॊस्थाभा सच
ू ना प्रबफधधभा आधायीत
ऩठन ऩाठनराई अफरम्फन गने ।

अशबफद्धृ ि,बफर्म शिऺक,बफद्मारमका

भाऩदण्ड य कामि सम्ऩादन सुचक फनाई

,

द्धवषम शिऺक ,

प्रधानाध्माऩक, द्धवद्मारम व्मवस्थाऩन सशभनतका रागि छुट्टाछुटै न्त्मूनतभ
द्धवद्मारम सञ्चारन भाऩदण्ड ननदे शिका तमाय िने प्रक्रक्रमाभा यहे को ।

कामािन्वमन बएको हुने ।
हये क िै

िैक्षऺक सत्र सरु
ु बएको २ हप्ता शबत्र

भहहना

हुने ।

सत्रको सुरु

२०७३ असाय
भसान्त

बफद्माथॉहरुरे ऩाठ्मऩस्
ु तक प्राप्त गये को

सच
ू ना प्रबफधधभा आधायीत ऩठन ऩाठन िरु
ु

पाल्िुण १ ितेदेखि िैक्षऺक सर िुरु हुने ५ न्त्जल्राभा सभमभा ऩाठ्म
ऩुस्तक ऩुमायउन भुद्रक ,बफकेे्यता तथा न्त्जल्रासॊि सभन्त्वम िने काभ

बएको । ज.शि.सा.के.शर.रे कऺा ६ –१० का २०००१८४० थान ऩा.ऩु.छऩाइ
िनुऩ
य नेभा २०७३।१०।२९ को रयऩोटय अनुसाय हारसम्भ ९४५३४३० थान
ऩा.ऩु.छऩाइ बएको ।


आ.व.२०७३।०७४ भा २४० नभूना द्धवद्मारमका रागि

ICT

LABव्मवस्थाऩनको रागि अनुदानको व्मवस्था बएको ।

बएको हुने ।



चारु आ.व.भा ICT का भाध्मभफाट शिऺण शसकाइका रागि कम््मुटय
इक्मुऩभेन्त्ट तथा

KITS िरयद अनुदान शिषयकभा रु ७५ कयोड

द्धवननमोजन िरयएको ।


इच्छुक सफै भा.द्धव. य अगधकाॊि ननभाद्धवहरुका रागि ऩुग्ने ियी द्धवित

आ.व.हरुसम्भभा राित सहबागिताका आधायभा रु १,४०,००० का दयरे
अनुदान प्रदान िरयएको


न्त्जल्राित द्धवद्मारमभा बएका ICT सम्फन्त्धी स्रोत साधनको द्धववयण
भाि बएको ।



िैक्षऺक जनिन्त्क्त द्धवकास केन्त्द्र भापयत १०० वटा द्धवद्मारमहरुभा

virtual classसचारन
२.४

प्रदे िस्तयभा नभुनाको रुऩभा एक एकवटा बुकम्ऩफाट अतत प्रबाबफत १४
न्द्जल्राभा सुबफधा सम्ऩन्न आवाशिम बफद्मारम सञ्चारन गने ।

िैक्षऺक सत्र

२०७३ फैिाख

आवासीम बफद्मारम सञ्चारनभा आएको
हुने ।



िरयएको ।

बुकम्ऩफाट अनत प्रबाद्धवत १४ न्त्जल्राभा सुद्धवधा सम्ऩन्त्न आवािीम
१४ ओटा नभुना द्धवद्मारम स्थाऩना िने य उक्त कामयको रागि
नभुना द्धवद्मारम छनौटका आधायहरु २०७३ अनुसाय १
द्धवद्मारम छनौट बइसकेको।

२.५

आमोजना प्रभख
ु , न्द्जल्रा शिऺा अधधकायी, प्रधानाध्माऩक तथा शिऺकसॉग
कामिसम्ऩादन कयायको प्रावधानराई क्रभि कामािन्वमनभा ल्माउने ।

२ फर्ि शबत्र

शिऺकहरुको उत्तयदातमत्व य िैक्षऺक
नततजाभा फद्धृ ि बएको हुने ।

३ न्त्जल्राका

 ७५ न्त्जल्राका न्त्जल्रा शिऺा अगधकायीसॉि कामयसम्ऩादन कयाय सम्ऩन्त्न

।

 न्त्जल्रा शिऺा अगधकायी य प्र।अ।हरूफीच कामयसम्ऩादन कयाय १२

न्त्जल्राभा सम्ऩन्त्न , २५ न्त्जल्राका अगधकाॊि प्र।अ।सॉि सम्ऩन्त्न

, ५

न्त्जल्राभा आॊशिक रूऩभा कयाय सम्ऩन्त्न बएको , ३३ न्त्जल्राभा कामय
िुरूको तमायीभा यहे को ।

२.६

फेरुजु पछि मौट कामिराई प्रथशभतताका साथ सम्ऩन्न गने ।

तनयन्तय

फेरुजक
ु ो भात्रा उल्मेखतनम रुऩभा घटने ।

२०७३।७४ को भाघ भसान्त्तसम्भ द्धवननमाजन तपय ९. .१०८ य सशभनततपय

२.७

कभिचायी सरुवाको स्ऩस्ट भाऩदण्ड तनधाियण गयी कामािन्वमन गने ।

तनयन्तय

शिऺा भन्त्रारम य भाताहतका तनकामहरुभा

भाऩदण्ड द्धवकास बएको । कामायन्त्वमनको ननशभत्त िृहकामय बैहहे को ।

प्रिासतनक धमफस्थाऩनभा सुधाय आउने ।

2

१..७४ प्रनतित फेरुजु पछ्र्मोट बएको ।

क्र.स

सध
ु ायको ऺेत्र

सभमसीभा

अऩेक्षऺत उऩरन्द्धध

हार सम्भको ( २०७३ भाघ भहहना सम्भको) प्रमास

२.८

भानव बफकास सुचाङ्क न्मन
ु तथा छात्रा बनािदय कभ बएका न्द्जल्राका

िैक्षऺक सत्र

आवासीम सुबफधा सहहतको बफद्मारमभा

चारु आ.व.०७३।०७४ भा आवासीम छारावास : भुक्त कभरयी ६ ओटा,

शसभान्तकृत सभुदामको छात्रछात्राहरुराई आवािीम सुबफधा सहहतको
बफद्मारमभा अध्ममनको अवसय क्रभि् बफस्ताय गने ।

२.९

प्राबफधधक धमफसातमक शिऺाको अवसय बफस्ताय गने ।

क)रक्षऺत फगि य ऺेत्रको सन्तुरन हुने गयी प्राबफधधक शिऺारमहरुको स्थाऩना य
सञ्चारन गने य प्राबफधधक शिऺाराई भागभा आधायीत फनाउने ।

२०७२ शबत्र

अध्ममनको अवसय द्धवस्ताय बएको हुने।

हहभारी छारावास १५ ओटा, क्रपडय छारावास २० ओटा, नभूना द्धवद्मारम ५
ओटाफाट २१२५ फारफाशरकाहरुराई आवासीम छारवन्त्त्तको व्मवस्था
िरयएको ।

२०७२ बाि

रक्षऺत सभुदामका प्रबफधधक तथा



भसान्त

ख) बफद्मारम शिऺाभा प्राबफधधक धायको शिऺा सञ्चारन गने ।

धमफसातमक सीऩमत
ु त मव
ु ा जनिन्द्तत

(क)–१६ वटा ऩोलऱटे क्ननक लनर्ााणालधन

उत्ऩादन बएको हुने ।
छातनएका उभाबफहरुभा प्राबफधधक



,

६ वटा नया

ऩोलऱटे क्ननकइक्टटच्युटहरुको भवन लनर्ााण प्रकृयार्ा ।लनर्ााणालधन
र्ध्य४ वटार्ा लिप्ऱोर्ा तहर्ाआंसीक कायाक्रर् सं चाऱन भएको

।लनजीस्तरर्ालिप्ऱोर्ातहकाकायाक्रर् सञ्चाऱनका ऱालिस्थऱित लनररऺण

शिऺा कऺा सञ्चारन बएको हुने ।

भइरहेको।छोटो अवधीका ताऱीर् कायाक्रर्को सम्वटधन ददनका
ऱािीऩूवााधार लनररऺण भएर प्रलतवेदन प्राप्तसं थाऱाइ सम्वटधन
ददनेकार्भइरहेको ।

–

सार्ुदाययक यवधाऱयर्ालिप्ऱोर्ा तहका २८वटा र TSLC तहका २२ वटा
यवधाऱयऱाई सम्वटधन ददइ यसै शेक्ऺकसत्रवाट कऺा सं चाऱन

भइरहेको ।सार्ुदाययक यवधाऱयर्ा प्रायवलधक क्शऺा सं चाऱनर्ारहेका
थऩ २५ वटा यवधाऱयको लनररऺण सुऩररवेऺण भइरहेको ।

(ि)२४० द्धवद्मारमभा प्राद्धवगधक धायको (कऺा ९ -१०) य ९५ द्धवद्मारमभा

कऺा ११ य ८३ द्धवद्मारमभा कऺा १२ को प्राद्धवगधक शिऺा सञ्चारन
बैयहे को ।

२.१०

उच्च शिऺाको अवसय बफस्ताय तथा सान्दशबितताभा सुधाय गने । धचककत्सा

शिऺाराई धमफन्द्स्थत य ऩायदिॉ फनाउने । नेऩारराई ऺेबत्रम उच्च शिऺाको
केन्ि फनाउने सॊबाधमता अध्ममन गने ।

२०७२-२०७४

उच्च शिऺाको सॊगठन, कामिक्रभ तथा



धमफस्थाऩनभा सध
ु ाय बएको हुने ।
उच्च शिऺाको ऩाठ्मक्रभ सुधाय



बएको हुने ।

उच्च शिऺा नीनत भन्त्न्त्रऩरय षदफाट स्वीकृत बई , नीनत अनुसाय कानूनी
व्मवस्था शभराउने कामय बैयहे को अवस्थाभा उच्च शिऺाको अवसय द्धवस्ताय
तथा सान्त्दशबयकता सुधाय िनय उच्च शिऺा द्धवकास तथा सुधायको यान्त्रिम
कामयक्रभ ननभायण बएको ।

मसै कामयक्रभको एक बािको रुऩभा

नेऩार

सयकायको ननमशभत कामयक्रभ तथा द्धवश्व फैंकको सहुशरमतऩूणय ऋण
सहमोिभा उच्च शिऺा सुधाय ऩरयमोजना कामयन्त्वमनभा यहे को
। उच्च

शिऺा सुधाय ऩरयमोजनारे ननम्न ऺेरहरु सभेटेको छ ।िुणस्तय सुननन्त्श्चता
तथा प्रत्मामन सम्फन्त्धी प्रणारीको स्थाऩना य सॊचारन

, कामय सम्ऩादन

तथा सूरभा आधारयत रिानी /अनुदान हदने नीनत कामायन्त्वमन ,सॊस्थाित
तथा प्राक्षऻक स्वामत्तताको अशबवद्धृ द्ध , बर.द्धव.को ऩयीऺा प्रणारीभा सुधाय
तथा िैक्षऺक क्मारेण्डय तमाय ियी सो को प्रबावकायी कामायन्त्वमन
,
ऩाठ्मक्रभ ऩरयभाजयन तथा नमाॉ कामयक्रभको द्धवकास तथा

कामायन्त्वमन,द्धवऩन्त्न वियका द्धवद्माथी रक्षऺत द्धवत्तीम सहामता यप्राक्षऻक
उत्कृरटताका रागि अनुसन्त्धान, द्धवकास य प्रवत्र्तनभा सहमोि ।
गचक्रकत्सा शिऺाराई ब्मफन्त्स्थत य ऩायदिी फनाउने सन्त्दबयभा नेऩार

सयकाय य डा िोबफन्त्द के सी फीच बएको सम्झौता कामायन्त्वमन िने

ियाउने वातावयण ननभायण िनय द्धवश्व द्धवद्मारम सभन्त्वम सशभनतको

फैठकभा ऩटक ऩटक छरपर ियी सम्फन्त्न्त्धत द्धवश्वद्धवद्मारमहरुराई
ननदे िन हदईएको ।

नेऩारराई ऺेबरम उच्च शिऺा केन्त्द्र फनाउन साकय ऺेरका यारिको

Heads

of UGC and equivalent bodiesफैठक ननमशभत रुऩभा बैयहे को छ ।
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क्र.स

सध
ु ायको ऺेत्र

सभमसीभा

अऩेक्षऺत उऩरन्द्धध

हार सम्भको ( २०७३ भाघ भहहना सम्भको) प्रमास

मसका भहत्वऩूणय द्धवषम (ननम्नानुसाय) भा कामय बैयहे को छ्

Mutual Recognition of professional degrees, common regional
educational standard, QAA, harmonization of the
curriculum,SAARC chairs, fellowship and scholarship schemes,
Open and distance learning
नेऩारराई ऺेबरम उच्च शिऺा केन्त्द्र फनाउन प्राथशभकता ऺेर तमाय

िरयएको य सॊबाव्मता अध्ममन िने कामयका रागि TOR रिबि तमाय हुने
क्रभभा यहे को । दक्षऺण एशसमारी द्धवश्वद्धवद्मारमको प्रफन्त्धक्रकम सशभनतको
अध्मऺको हैशसमतरे फोडयको २०१७ जुनभा फैठक आमोजना िने
सम्फन्त्धभा प्रायन्त्म्बक तमायी कामय बइयहे को ।
२.११

छात्रफतृ त बफतयण प्रणारीराई धमफन्द्स्थत गने ।

क) बफद्मारम शिऺाभा एकककृत छात्रफतृ त प्रणारी रागु गने ।

ख) उच्च तथा प्राबफधधक शिऺाको राधग प्रदान गरयने छात्रफतृ त बफतयण

२०७२ दे खख

२०७४ सम्भ

रक्षऺत फगिको शिऺाभा सहबाधगता फद्धृ ि
बएको हुने ।

क) िृहकामय बईयहे को ।
ि) * छारफन्त्ृ त्त प्रमोजनको ऩयीऺाराई ऐन ननमभाफरीभा ब्मफस्था ियी
सम्वन्त्न्त्धत बफश्वबफद्मारमराई न्त्जम्भेवाय फनाईएको ।

* छारफन्त्ृ त्तराई मोग्मता प्रणारीभा आधारयत फनाई रक्षऺत फिय

प्रणारीराई धमफन्द्स्थत य रक्षऺत फगि केन्द्न्ित गने ।

केन्त्न्त्द्रत िरय बफशबन्त्न सभुदामको रागि आयऺणको ब्मफस्था सभेत

ग) सॊस्थागत बफद्मारम तनमभन भाऩदण्ड कामािन्वमन य त्मस्ता बफद्मारमरे

िरयएको

प्रदान गने

* छारफन्त्ृ त्तको प्रा्त कोटा सॊख्माको आधायभा छारफन्त्ृ त्त ननधाययण

सशभनतको ननणयम फभोन्त्जभ आवश्मकताको आधायभा बफषमित कोटा
ननधाययण िने िरयएको ।

* प्रा्त बफषमित कोटाराई छारफन्त्ृ त्त छनोट सशभनतको ननणयम

फभोन्त्जभ सूचना दै ननक ऩबरका िोयिाऩर , मस भन्त्रारमको वेव

साईट य छारफन्त्ृ त्तको सूचना ऩाटीभा जायी िने िरयएको ।
ि) भाऩदण्ड ननदे शिका जायी बई कामायनवमनभा िएको ।
सॊस्थाित
द्धवद्मारम ननमभनको रागि न्त्ज.शि.का.तथा ऺे.शि.नन.राई ननदे िन
हदइएको
२.१२

एस एर सी ऩयीऺाको नततजाभा Letter Gradingको धमफस्था गने ।

२०७२ को

एस एर सी
ऩयीऺा फाट

२.१३

क) फैदेशिक अध्ममन सम्फन्धी प्रबावकायी धमफस्थाऩन गने ।

ख) िैक्षऺक ऩयाभसि दात ृ सॊघसॊस्थाहरुको तनमभन, अनग
ु भन तथा भुल्माङ्कन
हार सञ्चारनभा यहे का िैक्षऺक मोजनाहरु

(बफद्मारम ऺेत्र सुधाय कामिक्रभ,

बफद्मारम ऺेत्र बफकास कामिक्रभ, अनौऩचायीक शिऺा तथा तनयन्तय शसकाई,
शिऺाका राधग खाद्म कामिक्रभ, प्राबफधधक शिऺा तथा धमफसातमक ताशरभ

Letter

Gradingको धमफस्था बएको हुने ।

द्धवद्मारम शिऺाभा अऺयाङ्कन ऩद्धनत कामायन्त्वमन कामयद्धवगध २०७२

स्वीकृत बई कऺा ११ य १२ भा अध्ममनका रागि बनायको आधायहरु
सभेत ताकी कामायन्त्वमनभा यहे को ।

तनयन्तय

फैदेशिक अध्ममनभा जान बफद्माथॉहरु

िैक्षऺक ऩयाभिय दाता सॊघसॊस्थाको दताय, सेवा स्वीकृनत, अनुिभन रिामत
ननमभन िने ऩरयऩाटी द्धवकास बएको ।

आ व २०७४

बफद्माथॉको शसकाईभा सुधाय बएको हुने ।
प्राबफधधक तथा धमफसातमक ताशरभको

चारु ऩरयमोजनाको हकभा कामायन्त्वमन प्रक्रक्रमाभा सुधाय ियी ननयन्त्तयता

गने ऩयीऩाटीको द्धवकास गने ।

३.१

एस एर सी ऩयीऺाको नततजाभा

भॊसीय सम्भ

धमफहायीक शिऺा सीऩ सहहत,धमफसातमक शिऺा तथा ताशरभ अशबफद्धृ ि

ऩरयमोजना, सीऩ बफकास ऩरयमोजना, उच्च शिऺा सध
ु ाय ऩरयमोजना रगामत )को

राबान्द्न्वत बएको हुने ।

अवसय उऩरधध बएको हुने ।
उच्च शिऺाभा सुधाय आएको हुने ।

हदईएको । द्धवद्मारम ऺेर सुधाय कामयक्रभ सम्ऩन्त्न बइ सो को
ननयन्त्तयताको रुऩभा द्धवद्मारम ऺेर द्धवकास मोजना तमाय बइ
कामायन्त्वमनभा यहे को ।

तनयन्तयता हदने ।
३.२

बफद्मारम ऺेत्र बफकास कामिक्रभ गने तमायी (बफद्मारम ऺेत्र सुधाय कामिक्रभको
सभाप्ती मसै आधथिक फर्िभा हुने हुदा)

आ व

२०७२/०७३

बफद्मारम शिऺाका राधग एकककृत मोजना
तमाय बै कामािन्वमनभा आएको हुने ।
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मोजना तमायी कामय सम्ऩन्त्न बै कामायन्त्वमनको चयणभा यहे को ।

क्र.स

सध
ु ायको ऺेत्र

सभमसीभा

अऩेक्षऺत उऩरन्द्धध

हार सम्भको ( २०७३ भाघ भहहना सम्भको) प्रमास

बफद्मारमभा न्मन
ु तभ सऺभताको अफस्था

 न्त्जशिका भापयत द्धवद्मारम बवन ननभायण तथा भभयत य िौचारम

सम्भ
३.३

बफद्मारम बौततक सुबफधा बफस्ताय गने ।

आ व

२०७२/०७३

तथा तनयन्तय

सुतनन्द्स्चत बएको हुने ।

ननभायण कामय बइयहे को ।

 बुकम्ऩरे प्रबाद्धवत न्त्जल्राहरुभा केन्त्द्रीम आमोजना इकाइभापयत चारु

आ.व.०७३÷०७४ भा ५३४ द्धवद्मारम बवन ननभायण कामयक्रभ यहे को

 शिऺा द्धवबािको द्धवद्मारम ऺेर द्धवकास कामयक्रभ अन्त्तियत चारु

आ.व.भा Wash सुद्धवधा सहहतका िौचारम १०००

, ये िोक्रपहटङ् २००

द्धवद्मारम, ३००० कऺाकोठा भभयत , ११६० क्रभाित बवन सम्ऩन्त्न िने
य २००० वटा २कोठे बवन य १००० वटा ४ कोठे बवन ननभायण

३.४

४.१

सुचना तथा सञ्चाय प्रबफधधराई सभग्र शिऺा प्रणारीको अशबन्न अङ्गको रुऩभा
एकककृत गदै डडन्द्जटर डडबाईडराई कभ गदै जाने ।

मोजना कामािन्वमन इकाई (PIU) गठन तथा जनिन्द्तत धमफस्थाऩन गने ।

२०७२/०७३

डडन्द्जटर डडबाईडराई कभ गदै गएको हुने
।

आ.व.२०७२।०७३ भा २०० वटा साभुदानमक द्धवद्मारमहरुभा सुचना प्रद्धवगध

२०७२

ऩन
ु ्तनभािणको तमायी ऩयु ा बएको हुने ।

छुट्टै कामायरम िडा ियी कामय प्रायम्ब िये को ।

आ व

काततिक

भसान्त
४.२

४.३

िैक्षऺक सॊस्थाहरु तथा द्धवद्मारम ऩन
ु ् तनभािण, बुकम्ऩफाट ऺततग्रस्त
द्धवद्मारमहरुको ऩन
ु तनभािणभा प्रस्ताद्धवत प्राबफधधकयणसॊग सभन्वम
ऺततग्रस्त द्धवश्व द्धवद्मारम य तमाम्ऩस बवन ऩन
ु ् तनभािण गने ।

२ फर्ि

(थऩ

१ फर्िको

तनयन्तयता)
२ फर्ि

(थऩ

१ फर्िको

तनयन्तयता)

बूकम्ऩवाट बन्द्त्कएका िैक्षऺक सॊस्था तथा
बफद्मारमको ऩन
ु ्तनभािण हुने ।

ऺततग्रस्त द्धवश्व द्धवद्मारम य तमाम्ऩस
बवन ऩन
ु ् तनभािण बएको हुने।

सुद्धवधा द्धवस्ताय िनय रु २ कयोड ननकासा िरयएको ।
थ्न सक्रकन्त्छ क्रक – शिऺा द्धवबाि भापयत?)

(मस आवको केही

केन्त्द्रभा PIU य बूकम्ऩफाट अनत प्रबाद्धवत १४ न्त्जल्राभा

DLPIUिठन,जनिन्त्क्त व्मवस्थाऩनको कामय बइ कामय सुचारु यहे को ।

केन्त्द्रभा

PIUिठनबइकामयप्रायम्बबएकारेPIUफाटनैप्रागधकयणसॉिसभन्त्वमियीकामयस

म्ऩादन बैयहे को।

ऺनतग्रस्त द्धवश्वद्धवद्मारम य क्माम्ऩस बवन ऩुन् ननभायण िनय सॊक्रभण

व्मवस्थाऩन, बत्केका सॊयचनाको ऩुननय नभायण , सेवा प्रवाह , अन्त्म व्मवस्था
सम्फन्त्धी कामयमोजना मोजना
बएको ।

द्धवश्वद्धवद्मारम अनुदान अमोिफाट प्रा्त

चारु आ.व.भा ऩूनननभायण फजेट द्धवननमाजन बएको , कामयक्रभ स्वीकृनतको
रागि ऩुनननयभायण प्रागधकयणभा ऩेि िरयएको । फजेट द्धवननमोजन बएको ,
कामयक्रभ स्वीकृतीका रागि ऩुनननभायण प्रागधकयणभा ऩेि िरयएको छ ।
उच्च शिऺा तपयको ऩुनननयभायण कामय िनय केन्त्द्रीम तहभा अरग्िै सयचना
तमाय िने फाये NRA सि छरपर बएको । द्धवश्वद्धवद्मारम अनुदान
अमोिरे चारु अवभा प्रदान िये को बौनतक द्धवकासको रागि सहमोि

कामयक्रभभा बूकम्ऩरे ऺनतग्ररत सयचनाको ऩुननयभायणभा सभेत िचय िनय
४.४

साफिजतनक बफद्मारमभा जनबफश्वासको ऩन
ु ् प्रान्द्प्त य शिऺा ऺेत्रभा
दातमत्वफोधको अनब
ु ुतत प्रदान गने ।

२ फर्ि

१ फर्िको

(थऩ

तनयन्तयता)

शिऺाको नीतत कामिक्रभभा सॊरग्न

ऩदाधधकायी, शिऺकका फार फाशरका

सभुदातमक बफद्मारमभा ऩठनऩाठन गने

गयाईने वातावयण तनभािण हुने य नैततक
दवाव सज
ृ ना गनि यान्द्रिम फहसको प्रायम्ब
बएको हुने ।
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सक्ने िरय अनुदान यकभ उऩरब्ध ियाएको

शिऺाको नीनत ननभायण तहका ऩदागधकायी एवभ े् शिऺकहरुका

फारवाशरकाराई साभुदानमक द्धवद्मारमभा ऩठनऩाठन ियाउनका रागि
द्धवशबन्त्न तहभा फहसरे ननयन्त्तयता ऩाइयहे को ।
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