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भरू्मका  
आिािभिू, मध्र्मतििीर् िथा उच्चतििीर् प्राववर्िक दक्ष जनिस्क्त उत्पादन िने उदे्दश्र्ले प्राववर्िक स्िक्षा िथा व्र्ावसावर्क िालीम परिर्द् 
ऐन, २०४५ वमोस्जम तथावपि र्स परिर्द्ले प्राववर्िक िथा व्र्ावसावर्क स्िक्षा एवं िार्लम कार्यक्रमहरूको ववकास, ववतिाि, समिामूलक 
पहुुँच, िणुतििको प्रत्र्ाभरू्ि, पाठ्यक्रम र्नमायण िथा परिमाजयन, तिि र्निायिण एवं प्रमाणीकिण, प्रस्िक्षकहरुको क्षमिा अर्भववृिका साथै 
प्राववर्िक स्िक्षाका क्षेत्रमा अध्र्र्न िथा अनसुन्िान, अनिुमन िथा मूल्र्ाङ्कन िनुयका साथै सिोकाि र्नकार्हरु ीीच समन्वर् िददै  आएको छ । 
 

परिर्द्लाई िोवकएको वक्रर्ाकलाप सम्पादन िनय नपेाल सिकािीाट परिर्द् लाई वावर्यक रुपमा अनदुान उपलब्ि हदैु आएको छ । र्सका साथै 
नेपाल सिकाि ि ववर्भन्न ववकास साझेदाि संतथाहरु ववच भएको सम्झािा अनसुाि प्रात स सहर्ोि ि परिर्द्को आन्िरिक रोतोिीाट प्रात स आर्लाई 
समेि ीजेटमा समावेि िरि वावर्यक कार्यक्रम िथा ीजेट िर् भएका छन ्। परिर्द्ले  सम्पादन िददै  आएका प्रमखु वक्रर्ाकलापहरुमा र्िप्लोमा 
िथा प्राववर्िक एसएससी कार्यक्रमको र्नर्र्मि प्रस्िक्षण,पिीक्षण,मूल्र्ांकन, छोटो अवर्िका सीपमूलक िार्लम, औद्योर्िक प्रस्िक्षाथी (एप्रने्टीर्सप) 
ि कार्यतथल र्सकाइ िार्लम, प्रववर्िक स्िक्षालर्/ववद्यालर्/िार्लम केन्रको तथापना, तििोन्नर्ि,सामदुावर्क ववद्यालर्हरुलाई ससिय 
अनदुान,छात्रवरृ्ि व्र्वतथापन,स्िक्षालर्हरुको िैस्क्षक भवन र्नमायण, उपकिण खरिद िथा ममयि सम्भाि, प्रस्िक्षक/कमयचािीको क्षमिा अर्भवसृ्ध्द, 
प्रस्िक्षक िर्ािी, अध्र्ार्न अनसुन्िान,पाठ्यक्रम र्नमायण िथा परिमाजयन, प्रस्िक्षण सामाग्रीको ववकास, औपचािीक िथा अनापचािीक रुपमा 
र्सकेका सीपको प्रमास्णकिण, साझेदािी तवरुपमा प्राववर्िक स्िक्षालर्हरुको संचालन िथा व्र्वतथापन, प्रदेि िथा तथानीर् िहका प्रमखु िथा 
प्रर्िर्नर्िहरुसुँि समन्वर्ात्मक िोवि िथा अन्ििवक्रर्ा, सामदुावर्क ववद्यालर्का प्रिानध्र्ापकहरु सहभार्ि भएको  व्र्वतथापन िोवि आठद िहेका 
छन ्। 
ववििका वर्यहरुमा अपेस्च्छि उपलस्ब्िहरु हासील िनय कार्ायन्वर्नमा देस्खएका अवसि ि चनुािीहरुीाट र्सवकएका पािहरुको आिािमा परिर्द्ले 
संघीर् िथा प्रदेि िहीाट सम्पादन िनुयपने कार्यक्रमहरुीाट िोवकएको समर् र्भतै्र, िोवकएको परिमाण ि लाििमा िोवकएका लक्ष्र्हरु प्रात स िने 
कार्यमा  सहस्जकिण िने उध्देश्र्ले र्स कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिका ववकास ििीएको छ। र्स पसु्तिकामा कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको 
अविािण, कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा, खचय िने आिाि, वक्रर्ाकलाप कार्यन्वर्न िने स्जम्मेवाि िह िथा पदार्िकािी,  समर् सीमा ि अनिुमन 
परिमाण सूचकहरुको सम्ीन्िमा उल्लेख िरिएको छ । एउटै प्रकृर्िका वक्रर्ाकलापहरुलाई एकरुपिाका साथ व्र्वस्तथि, र्मिव्र्र्ी ि 
प्रभावकािी रुपमा संचालन िनय ि कार्यक्रम कार्ायन्वर्न िदाय प्रचर्लि ऐन, र्नर्म ि काननुको परिपालना सरु्नस्िि िनय ििाउन समेि र्स 
पसु्तिकाले सहर्ोि परु्ाउनले उध्देश्र् र्लईएको छ । 
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संघीर् िहीाट सम्पादन  
िरिन ेकार्यक्रम,२०७६ 
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वक्रर्ाकलाप नं वक्रर्ाकलाप ि कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा स्जम्मेवाि िह समर्ावर्ि 
अनिुमन परिणाम 

सूचक 

1.1.1.31 

1.1.1.32 

1.1.1.33 

1.1.1.34 

1.1.1.35 

1.1.1.39 

1.1.1.40 

1.1.3.1 

1.1.3.2 

1.2.2.2 

1.3.1.2 

िा.प. प्रथम(तथार्ी कमयचािी) को िलव 

िा.प. ठििीर्(तथार्ी कमयचािी) को िलव 

िा.प. ििृीर्(तथार्ी कमयचािी) को िलव 

िा.प.अनं. प्रथम(तथार्ी कमयचािी) को िलव 

िा.प.अनं.ठििीर्(तथार्ी कमयचािी) को िलव 

सवािी चालक वा सो सिहका कमयचािीको िली 

शे्रणीवववहन कार्ायलर् सहर्ोिी वा सो सिहका कमयचािीको िली 

उपाध्र्क्षको िलीको िलव 

सदतर् सस्चवको िली को िलव 

तथार्ी कमयचािीको महंिी भ्ा 
कमयचािीहरूको पोिाक खचय 

क. नेपाल सिकािको तवीकृि िलीमान अनसुाि मार्सक रुपमा 
िली ि महंिी भ्ा भकु्तानी िने, 

ख. नेपाल सिकािको तवीकृि पोिाक खचय दि अनसुाि चैत्र 
मवहनाको िलीी भपायईमा संलन न िरि एक पटक मात्र 
भकु्तानी िने, 

ि. नेपाल सिकािको तवीकृि चािपवय खचय चैत्र मसान्ि र्भत्र 
(ीर्यको एकपटक मात्र) उपलब्ि ििाउने । 

प्रिासन महािाखा 
 

प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक  

 िलीी भपायई 

 ीैक वहसाी ववविण  

1.2.4.1 ववर्भन्न सर्मर्िहरूको ीैिक भ्ा 
क. ववर्नर्मावली िथा र्नदेस्िकामा उल्लेख भए अनसुाि वर्यभरि 

अर्नवार्यरुपले सञ्चालन िनुयपने वैिकको सूस्च िर्ाि ििी 
अनमुार्नि लािि िर्ाि िने, 

ख. र्नर्मानसुाि वैिक सञ्चालन ििी तवीकृि नम्सयका आिािमा 
सहभािीहरूलाई ीैिक भ्ा, खाजा खचय ि ीैिक व्र्वतथापन 

लेखा िथा प्रिासन 
िाखा 

प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक 

 ीैिक पसु्तिका 
 उपस्तथर्ि 

 ीैिकको प्रर्िवेदन 
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वक्रर्ाकलाप नं वक्रर्ाकलाप ि कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा स्जम्मेवाि िह समर्ावर्ि 
अनिुमन परिणाम 

सूचक 

खचय भकु्तानी िने, 
ि. ीैिक भ्ाको खचय लेख्दा नेपाल सिकाि, कार्य संचालन 

र्नदेस्िका, २०७५को ७.१.१ मा ब्र्वतथा भए अनसुाि 
कार्ायलर् समर् र्भत्र, एउटै र्नकार् ि अन्ियििका  पदार्िकािी, 
कमयचािी मात्र उपस्तथि हनु ेवैिकमा भ्ा उपलब्ि नििाउन े
। 

1.2.5.1 

1.2.7.2 
कमयचािीलाइय प्रदान िरिन ेप्रोत्साहन भ्ा 
कमयचािीहरूको िोवकएको प्रोत्साहन भ्ा 

क. कार्ायलर् समर् भन्दा अर्िरिक्त समर्मा कामकाज लिाए 
ीापि सवािी चालक कमयचािीहरूलाई अर्िरिक्त समर् 
कामकाज ििेको प्रमास्णि ििी मार्सक अर्िकिम ७० घण्टा 
अववर्िको अर्िरिक्त समर् भ्ा उपलब्ि ििाउने । 

ख. अर्िरिक्त समर्मा काम ििेको प्रमास्णि ओभिटार्म फािाम 
। 

प्रिासन महािाखा प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक  

 हास्जिी प्रर्िवेदन 

 िकम ीझेुको 
भिपाइय/ीैंक भिपाइय 

1.5.1.1 

1.5.3.1 
सेवामा िहेका तथार्ी कमयचािीको और्िी उपचाि खचय 
अवकास हनु ेकमयचािीहरूको और्िी उपचाि खचय 

क. सेवामा िहेका तथार्ी कमयचािीहरूलाई वविामी भई उपचाि 
ििाउदा लािेको खचयको आिािमा ववर्नर्मावली अनसुाि 
पाउने और्िी उपचाि खचयमा समार्ोजन हनुे ििी और्िी 
उपचाि खचय उपलब्ि ििाउने। 

ख. र्सिी सेवा मै िहदा ठदएको और्र्ि उपचाि खचयको अर्भलेख 
सम्ीस्न्िि कमयचािीको व्र्स्क्तिि खािा खोर्ल अध्र्ावर्ि िने  

ि. सेवावाट अवकास हनु ेतथार्ी कमयचािीहरूलाई ववर्नर्मावलीमा  
व्र्वतथा भए ीमोस्जम अर्ग्रम रुपमा भकु्तानी ििेको और्िी 
उपचाि खचयमा समार्ोजन ििी  ीांकी और्िी उपचाि खचय 

प्रिासन महािाखा प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक  

 िकम ीझेुको 
भिपाइय/ीैंक भिपाइय 
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वक्रर्ाकलाप नं वक्रर्ाकलाप ि कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा स्जम्मेवाि िह समर्ावर्ि 
अनिुमन परिणाम 

सूचक 

उपलब्ि ििाउने। 
2.1.1.1 

2.1.2.1 

2.1.3.1 

2.1.6.1 

2.1.7.1 

2.2.3.1 

िािाको महसलु 

र्ीद्यिु महिलु 

जािको वपउन ेपानी 
टेर्लफोन महसलु 

इन्टिनटे महसलु 

र्नदेिक/स्िक्षालर् प्रमखु कमयचािीको सञ्चाि सवुविा 
क. लेखा िाखाीाट सवै कािजािको अध्र्र्न िरि र्नर्मानसुाि 

भकु्तानी ठदने, 
ख. उल्लेस्खि महिलु समर्मा नै भकु्तानी ििी छुट सवुविा 

उपलब्ि भएसम्म र्लने िि जरिवानावापिको िकम भकु्तानी 
सम्ीन्िीि कमयचािीले व्र्होनुयपने । 

प्रिासन महािाखा प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक  

 ववल भिपाइय 

2.2.2.3 

2.10.1.2 
पेट्रोल- चाि पाङ्ग्ग्र े

जेनिेेटि िथा वहटिहरूको लार्ि इन्िन 

क. सवािी लिीकु प्रमास्णि ििी कार्ायलर्को सवािी सािनलाइय 
पेट्रोल  ,र्िजेल ि मोर्ील उपलब्ि ििाउने,  

ख. ववदाका ठदनमा काममा खवटने कमयचािीहरूको हकमा सोको 
व्र्होिा प्रमास्णि ििी र्नजी सवािी सािनको लार्ि पेट्रोल १० 
र्लटि मार्सक रुपमा उपलब्ि ििाउने, 

ि. र्नर्र्मि ववद्यिु आपरु्िय नभएको समर्मा जेनेिेटि सञ्चालन िनय 
िथा जािो मासममा न र्ाुँस वहटिको लार्ि आवश्र्क इन्िनको 
व्र्वतथापन िने, 

घ. इन्िन कुपन प्रमास्णि ििी मार्सक रुपमा भकु्तानी िने । 

प्रिासन महािाखा प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक  

 सवािी लिीकु 

 इन्िन ववििण 
कुपन प्रर्िवेदन 

2.4.12.1 

2.4.13.1 

कार्ायलर् सामाग्री छपाई 

कार्ायलर्को पत्रपर्त्रका िथा पसु्तिका 
प्रिासन महािाखा प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो 

चामार्सक  
 छपाइय भएका 

सामग्री 
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वक्रर्ाकलाप नं वक्रर्ाकलाप ि कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा स्जम्मेवाि िह समर्ावर्ि 
अनिुमन परिणाम 

सूचक 

2.4.14.1 ववज्ञापन िथा सूचना प्रकािन 

क. कार्ायलर्का लार्ि आवश्र्क छपाइय सामग्रीहरूको र्कीन ििी 
छपाइय र्ोजना र्नमायण िने, 

ख. सावयजर्नक खरिद ऐन, र्नर्म ीमोस्जम कार्ायलर् सामाग्री 
छपाइय िनय सम्झािा िने, 

ि. कार्ायलर्मा आवश्र्क पत्रपर्त्रकाहरूको ववविण िर्ाि ििी 
आपिुी िने । 

घ. दास्खला प्रर्िवेदनको आिािमा भकु्तानी िने । 

 पत्रपर्त्रका िथा 
पसु्तिका 

2.6.3.1 

2.12.3.2 
सवािी सािनको ववमा (िेरोतो पक्ष समेि) खचय 
सवािी सािनको नववकिण अन्र् िलु्क 

क. चाल ुअवतथामा िहेका सवािी सािनको र्नर्मानसुाि ववमा िथा  
नववकिण िदाय लान ने खचय भकु्तानी ठदने । 

ख. र्ीमा अविी खलेुको कािजाि सिुस्क्षि िाख्न े। 

प्रिासन महािाखा प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक  

 सवािी नववकिण 

2.6.1.6 प्रस्िक्षक/कमयचािीहरूलाई लामो अवर्िको उच्च स्िक्षा अध्र्र्न 

क. प्राववर्िक स्िक्षाको िणुतिि अर्भीवृि िनय प्राववर्िक स्िक्षा 
क्षेत्रमा कार्यिि प्रस्िक्षक/कमयचारिहरूको क्षमिा अर्भीवृि िनय 
लामो अवर्िको उच्च स्िक्षा अध्र्र्नको लार्ि ववर्र् छनाट 
ििी कमयचािी सेवा सिय िथा सवुविा सम्ीन्िी ववर्नर्मावली 
ीमोस्जम प्रस्िक्षक/कमयचािीहरू छनाट िने। 

ख. अध्र्र्नको लार्ि छनाट भएका कमयचािीलाई परिर्द्को 
कमयचािी सेवा ििय सम्ीन्िी ववर्नर्मावली वमोस्जम अध्र्र्न 
समात स भएपर्छ िोवकएको अवर्िसम्म परिर्द् सेवा िनय 
कीरु्लर्ि ििाउन े

ि. उच्च स्िक्षा अध्र्र्नको लार्ि ववश्वववद्यालर् छनाट ि सम्झािा 
ििी अध्र्र्नको प्रिर्ि समेिलाई ध्र्ानमा िाखी र्नर्मानसुाि 

प्रिासन महािाखा प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक  

 अध्र्र्निि 
कमयचािीहरू 
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वक्रर्ाकलाप नं वक्रर्ाकलाप ि कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा स्जम्मेवाि िह समर्ावर्ि 
अनिुमन परिणाम 

सूचक 

भकु्तानी ठदन।े 
2.7.10.26 ीढुवा िथा पदपूर्िय सम्ीस्न्ि वक्रर्ाकलाप 

क. परिर्द्को कमयचािी सेवा ििय सम्ीन्िी ववर्नर्मावली अनसुाि 
कमयचािीको ीढुवा िथा पदपूर्ियको लार्ि प्रश्न पत्र र्नमायण िथा 
परिमाजयन, पिीक्षा सञ्चालन िथा अन्िवायिा ि नर्िजा प्रकािन 
वक्रर्ाकलाप िदाय लोक सेवा आर्ोि सुँिको समन्वर्मा 
कार्यिालीका/ववज्ञापन प्रकासन िने, 

ख. आर्ोिको तवीकृि मापदण्ि ीमोस्जम भकु्तानी ठदने । 

ि. पिीक्षा सम्ीन्िी कामको पारिश्रर्मक भकु्तानीमा १५ प्रर्ििि 
अर्ग्रम कि कट्टी ििी तथार्ी लेखा नम्ीि न सवहि कि 
दास्खला िने  

प्रिासन महािाखा प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक  

 ववज्ञापन, पिीक्षा 
सञ्चालन ि नर्िजा 
प्रकासनका सूचना 

2.8.1.8 लेखा/तटोि/स्जन्सी र्नरिक्षण अनिुमन 

क. परिर्द् अन्िियिका र्नकार्हरूको लेखा/तटोि/स्जन्सी र्नरिक्षण 
अनिुमन/मलु्र्ाङ्कन र्ोजना र्नमायण िने,  

ख. ववर्र् ववज्ञहरूको िोष्टि िर्ाि िने, 

ि. परिर्द् कार्ायलर्ीाट तवीकृि अनिुमन सचुांक सवहिको 
नर्िजामूलक अनिुमन औजाि, अनिुमन र्नदेस्िका िथा 
मापदण्िका ववर्र्मा अर्भमसु्खकिण कार्यिाला/िोिी सञ्चालन 
िने, 

घ. अनिुमन सचुांक सवहि नर्िजामूलक अनिुमन औजािका 
आिािमा लेखा/तटोि/स्जन्सी र्नरिक्षण अनिुमन/मलु्र्ाङ्कन िने, 

ङ. लेखा/तटोि/स्जन्सी र्नरिक्षण अनिुमन/मलु्र्ाङ्कन प्रर्िीेदन 
िर्ाि ििी पेि िने । 

प्रिासन महािाखा प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक  

 अनिुमन प्रर्िवेदन 

2.8.1.13 आन्िरिक लेखा पिीक्षण िथा लेखा अनिुमन 

क. परिर्द् अन्िियिका र्नकार्हरूको आन्िरिक लेखा पिीक्षण 
प्रिासन महािाखा प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो 

चामार्सक  
 आलेप प्रर्िवेदन 
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वक्रर्ाकलाप नं वक्रर्ाकलाप ि कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा स्जम्मेवाि िह समर्ावर्ि 
अनिुमन परिणाम 

सूचक 

र्ोजना र्नमायण िने,  

ख. लेखा परिक्षण र्नदेस्िकामा आिारिि िही सचुांक सवहिको 
आन्िरिक लेखा पिीक्षण चेक र्लष्ट  िर्ाि िने, 

ि. सचुांक सवहिको लेखा पिीक्षण चेक र्लष्टको आिािमा 
आन्िरिक लेखा परिक्षण  िने, 

घ. आन्िरिक लेखा पिीक्षण सम्पन्न भएपर्छ ववहिमयन (Exit 

Meeting) वैिक ििी व्र्वतथापनको भनाई समेि समावेि 
ििी आन्िरिक लेखा परिक्षण प्रर्िीेदन िर्ाि िने । 

ङ. आन्िरिक लेखा परिक्षणमा देस्खएका कैवफर्िहरुलाई अस्न्िम 
लेखा पिीक्षण िनुयपूवयनै सम्पिीक्षण िने, ििाउने । 

2.12.1.65 

2.12.1.66 
परिर्द् कार्ालर्को िाटा इन्ट्री/र्ीिरे्ज्ञ सेवा/काननुी सेवा किाि 

परिर्द् कार्ायलर्को परिसिमा टेर्लफोन, ववद्यिु, इन्टिनटे लिार्िका 
ममयि सेवा किाि (कम्पनी माफय ि सेवा किाि) 

क. परिर्द् कार्ायलर्लाई आवश्र्क काननुी सेवा ि सल्लाहको 
लार्ि काननुी सल्लाहकाि र्नर्कु्तको लार्ि सम्झािा िने, 

ख.  परिर्द् कार्ायलर्को परिसिमा टेर्लफोन, ववद्यिु, इन्टिनेट 
लिाएिका ममयि सेवा उपलब्ि ििाउन सावयजर्नक खिीद ऐन 
र्नर्म अनसुाि र्स सम्ीन्िी सेवा प्रदान िने संतथा 
/कम्पनीहरूसंि ीावर्यक ममयि किाि (Annual 

Maintenance Contract) सम्झािा िने,   

ि. सम्झािा ीमोस्जम कार्य सम्पन्न ििेको प्रमास्णकिणको 
आिािमा पारिश्रर्मक उपलब्ि ििाउन,े   

घ. भकु्तानीमा र्नर्मानसुाि अर्ग्रम कि कट्टी ििी तथार्ी लेखा नं 
सवहि आन्िरिक िाजश्व कार्ायलर्मा दास्खला िने । 

प्रिासन महािाखा प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक  

 सेवािि 
कमयचािी/संतथा 

2.3.1.2 हलकुा सवािी सािन ममयि खचय प्रिासन महािाखा प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो  स्जन्सी प्रर्िवेदन 



Page 9 of  75    कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिका, २०७६ 

 
 

वक्रर्ाकलाप नं वक्रर्ाकलाप ि कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा स्जम्मेवाि िह समर्ावर्ि 
अनिुमन परिणाम 

सूचक 

2.3.14.1 

2.5.2.2 

11.3.2.6 

2.11.4.2 

11.4.16.1 

11.4.22.2 

11.4.22.3 

फर्नयचि िथा वफक्चसयको ममयि िथा सम्भाि 

मेस्िनिी उपकिण ममयि संभाि ज्र्ाला ि सामान समेि 

ववद्यमान सवािी सािनको िुला ममयि सम्भाि 

भवन ममयि संभाि 

खानपेानी संिचना र्नमायण 

ढल/नाली र्नकास/कम्पाउण्ि वाल/र्भत्री सिक जतिा संिचना र्नमायण 

भवन ममयि सम्भाि पूुँजीिि 

क. स्जन्सी र्निीक्षण प्रर्िवेदनको आिािमा तथार्ी सम्पस््को ममयि 
िनय ममयि ईकाईले वावर्यक रुपमा ममयि िनुयपने िैस्क्षक 
उपकिण िथा मेस्िनिी औजाि, सवािी सािन, िैस्क्षक भवन,  
प्रर्ोििाला लिार्िका अन्र् भार्िक पूवायिाि ममयिका लार्ि 
ममयि र्ोजना (Maintenance Plan) िर्ाि िने, 

ख. ममयि िरिने सम्पस््को ममयि लािि अनमुान िर्ाि िने, 

ि. िर्ाि भएको ममयि र्ोजनालाई तवीकृि िरि सावयजनीक खरिद 
ऐन, र्नर्म अनसुाि ममयि कार्य िने । 

चामार्सक  

2.13.1.7 

2.13.1.8 

2.13.2.2 

2.13.2.3 

2.13.2.4 

2.13.2.5 

सवािी चालक सेवा किाि 

कार्ायलर् सहर्ोिी सेवा किाि 

सिसफाई सेवा किाि 

कार्ायलर् सिुक्षा सेवा किाि 

ीिैचे सेवा किाि 

स्चठ्ठी पत्र ओसािपसाि सेवा किाि 

क. दैर्नक कार्य संचालनका लार्ि आवश्र्क हलकुा सवािी 
चालक, कार्ायलर् सहर्ोिी, कार्ायलर् सिुक्षा, सिसफाई ि 
विैचेहरूको संख्र्ा एवकन िने, 

ख. साववक सेवा किािको हकमा कार्यसम्पादन सम्झािा ीमोस्जम 

प्रिासन महािाखा प्रथम दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक 

 किािनामा 
 िकम भकु्तानी 
ििेको भिपाई 

 ीैंक निदी वहसाी 
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वक्रर्ाकलाप नं वक्रर्ाकलाप ि कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा स्जम्मेवाि िह समर्ावर्ि 
अनिुमन परिणाम 

सूचक 

नववकिण/खािेजी िने, 
ि. सेवा खरिदका लार्ि एवकन भएका संख्र्ाहरूमा तवीकृि नम्सय 

िथा प्रकृर्ाको आिािमा सावयजर्नक खरिद ऐन, र्नर्म िथा 
प्रचर्लि र्नर्मानसुाि किाि सेवाका व्र्स्क्त/संतथासुँि सम्झािा 
िने, 

घ. हास्जिी प्रमास्णि ििी पारिश्रर्मक मार्सक भकु्तानी िने, 
2.19.2.2 एक स्िक्षालर्ीाट अको स्िक्षालर्मा भ्रमण िथा सरुवा भइ जान े

कमयचािी ि र्नजको परिवािले पाउन ेभ्रमण खचय 
क. एक कार्ायलर्/स्िक्षालर्ीाट अको कार्ायलर्/स्िक्षालर्मा 

सरुवाभै जाने प्रस्िक्षक/कमयचािीहरूलाई भ्रमण खचय 
र्नर्मावली, २०६४ मा व्र्वतथा भए अनसुाि सरुवाभै आएको 
कार्ायलर्/स्िक्षालर्ीाट दैर्नक भ्रमण भ्ा उपलब्ि ििाउन,े 

ख. काज सरुवा भएका कमयचािीहरूलाई काजमा आउुँदाको दैर्नक 
भ्रमण भ्ा उपलब्ि ििाउन े। 

प्रिासन महािाखा   िकम ीझेुको 
भिपाइय 

2.20.2.1 अर्िर्थ सत्काि िथा जलपान ि सभा/परिर्द्/सर्मर्ि/उपसर्मर्िको 
ीैिकमा खाजा स्चर्ा 

क. कार्ायलर्मा हनुे ीैिक, छलफल, अन्िवक्रय र्ा जतिा कार्यक्रम 
िथा अन्र् ववर्भन्न र्नकार्हरूीाट हनुे अनिुमन, सपुिीीेक्षण 
िथा सहजीकिणमा अर्िर्थ सत्काि खचयको व्र्वतथापन िने,  

ख. सभा वैिक आठदको हकमा उपस्तथर्ि ववविण समावेि िने । 

   अर्िथी सत्काि 
िरिएको प्रर्िवेदन 

6.4.2.2 

6.4.3.2 

6.4.4.2 

6.4.5.1 

7.3.3.1 

तथार्ी कमयचािीहरूको उपदान 

सेवा र्नीिृ कमयचािीहरूको संस्चि ववदा 
र्नवृ्  तथार्ी कमयचािीहरूको और्ार्ि उपचाि 

मिृक कमयचािीको सवुविा िथा सहार्िा 
सेवा र्नवृ्  कमयचािीको उपदान 

   अवकास पत्र 

 िकम ीझेुको 
भिपाइय 
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वक्रर्ाकलाप नं वक्रर्ाकलाप ि कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा स्जम्मेवाि िह समर्ावर्ि 
अनिुमन परिणाम 

सूचक 

7.3.5.1 

7.3.7.1 
सेवा र्नवृ्  स्िक्षकको संस्चि र्ीदा 
सेवा र्नवृ्  स्िक्षकको और्िी उपचाि 

क. सेवावाट अवकास हनु ेतथार्ी कमयचािीहरूलाई ववर्नर्मावलीमा  
व्र्वतथा भए ीमोस्जम सेवा उपदान, संस्चि ववदा िथा और्र्ि 
उपचाि खचय उपलब्ि ििाउने,  

ख. कमयचािीको सेवा अवर्ि खलु्न े प्रमास्णि कािजाि, पवहला 
और्िी उपचाि खचय र्लए नर्लएको अर्भलेख संलन न िने, 

ि. अवकास हनुे कमयचािीले विवझुािथ ििेको प्रमाण पत्र, 

घ. परिर्द्का कुनै कमयचािी मतृ्र् ु भएमा सो कमयचािीको 
परिवािलाईर्नर्मानसुाि सवुविा िथा सहार्िा उपलब्ि ििाउन े
। 

2.12.3.1 

11.3.20.6 

11.6.4.1 

11.6.4.3 

सफ्टवेर्ि नववकिण िथा अन्र् िलु्क 

सभयि खिीद  

सफ्टवेि खिीद/अध्र्ाविीक 

लेखाप्रणाली सम्ीन्िी सफ्टवेर्ि खिीद 

क. हाल सञ्चालनमा िहेको सफ्टवेर्िहरूलाई अद्यावर्िक िनुयका 
साथै आवश्र्किा अनसुाि थप सवुविाहरू िाख्नका लार्ि 
प्रचर्लि सावयजर्नक खरिद ऐन, र्नर्म अनसुाि पिामिय सेवा 
खरिद िरि कार्य सम्पन्न िने, 

ख. नर्ाुँ सफ्टवेर्ि खरिद िदाय सावयजर्नक खरिद ऐन, र्नर्म 
अनसुाि खरिद िने । 

   प्रात स सभयि िथा 
सफ्टवेर्ि 

2.4.15.1 

2.4.1.1 

11.3.2.4 

11.3.7.8 

कार्ायलर् अरुमालसामान खचय 
कार्ायलर् मसलन्द सामान खचय 
हलकुा सवािी सािन खरिद 

कार्ायलर् सञ्चालनसुँि सम्ीन्िी उपकण िथा मेर्सनिी औजाि खरिद 

   स्जन्सी प्रर्िवेदन 
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अनिुमन परिणाम 

सूचक 

11.6.13.5 

11.6.13.6 
नर्ाुँ भवनको लार्ि फर्नयचि, पदाय, कापेट आठद 

ीैिक कक्ष िर्ािीका लार्ि फर्नयचि िथा वफक्चसय 
क. मार्थ उल्लेस्खि वक्रर्ाकलापहरू कार्ायन्वर्न िदाय वावर्यक 

खरिद र्ोजना  िथा ममयि र्ोजना र्नमायण ििी तवीकृि नम्सय 
िथा प्रकृर्ाको आिािमा सावयजर्नक खरिद ऐन, र्नर्म िथा 
प्रचर्लि र्नर्मको परिर्ि र्भत्र िवह खरिद िरिने  

ख. मालसामानको हकमा सावयजर्नक खरिद ऐन, र्नर्ममा भएको 
व्र्वतथा अनसुाि व.स.व्र्ा. अर्िकृिको संर्ोजकत्वमा 
लेखा/प्रिासन ि ववर्र्िि प्राववर्िक कमयचािी िहेको ३ 
सदतर्ीर् खरिद एकाई ििन ििी खरिद िरिने सामाग्रीको 
ववविण, परिमाण समेि उल्लेख िरि खरिद र्ोजना िर्ाि ििी 
सामग्री खरिद िने, 

ि. खरिद एकाईीाट खरिद िरिएका सामाग्रीको परिमाण ि 
िणुतिि जाुँच ििी आम्दानी वाध्ने ि सो को जानकािी सवहि 
भकु्तानीका लार्ि कािजाि लेखा िाखामा ठदने, 

घ. लेखा िाखाीाट सवै कािजािको अध्र्र्न िरि र्नर्मानसुाि 
भकु्तानी ठदन े। 

 २.६.४.१७ 

 
र्ीर्भन्न स्िक्षण संतथाहरूीाट अध्र्र्न ििेका र्िप्लोमा िह सम्मका 
प्रमाणपत्रको समकक्षिा 
क. तवदेि िथा ववदेिका ववर्भन्न ववश्वववद्यालर् िथा स्िक्षण 

संतथाहरूीाट अध्र्र्न पिुा ििेका ववद्याथीहरूको प्रमाणपत्रको 
समकक्षिा प्रदान िनय आवेदन संकलन िने, 

ख. आवेदनका साथ पेि भएका प्रमाणपत्र िथा अन्र् कािजािहरू 
रुज ुििी अध्र्र्न ििेको ववश्वववद्यालर् िथा स्िक्षणसंतथाहरूको 
कार्यक्रम िथा आर्िकारिकिा जाुँच िने, 

पाठ्यक्रम ववकास िथा 
समकक्षिा र्निायिण 
महािाखा 

प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक  

 समकक्षिा 
सर्मर्िको माईन्रू्ट 

 समकक्षिा प्रमाण 
पत्र जािी भएको 
अर्भलेख 
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वक्रर्ाकलाप नं वक्रर्ाकलाप ि कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा स्जम्मेवाि िह समर्ावर्ि 
अनिुमन परिणाम 

सूचक 

ि. नर्ाुँ ववश्वववद्यालर् िथा स्िक्षण संतथाहरूको हकमा प्रमाणपत्र, 

पाठ्यक्रम िथा अन्र् कािजािहरू ३ जनाको र्ीज्ञ समूहलाई 
अध्र्र्न ििी िार् माि िने, 

घ. र्ीज्ञ समूहको िार् सवहिको र्ीीिण िर्ाि पािी समकक्षिा 
सर्मर्ि समक्ष तवीकृर्िको लार्ि पेि िने, 

ङ. समकक्षिा सर्मर्िीाट तवीकृि प्रमाण पत्रहरूलाई समकक्षिा पत्र 
प्रदान िने, 

च. ीावर्यक रुपमा समकक्षिा प्रदान ििेकाहरूको अर्भलेख अध्र्ावर्ि 
िाख्न।े 

2.7.6.6 र्िप्लोमा िहमा प्राववर्िक ववर्र्मा सकु्ष्म (MICRO) पाठ्यक्रम र्नमायण 

क. र्िप्लोमा िहमा प्राववर्िक ववर्र्मा सकु्ष्म पाठ्यक्रम र्नमायणका 
लार्ि ववर्र्हरुको छनाट ििी ववज्ञहरुको सहर्ोिमा कार्य 
सम्पन्न िने । 

   

२.६.६.१९ क्षरे्त्रर्तििमा पाठ्यक्रम ववकास सम्ीन्िी अर्भमसु्खकिण ि कार्यिाला 
संचालन  

क. अर्भमसु्खकिण िथा कार्ायिाला संचालनका लार्ि प्रदेि 
कार्ायलर्हरूसुँि समन्वर् ििी कार्यक्रम संचालन हनु ेर्मर्ि, समर् 
ि तथान र्निायिण िने 

ख. कार्यिालमा प्रतििु िरिन ेववर्र्वतिहुरूको सामाग्री िर्ाि िने  

ि. परिर्द्का आविक, साझेदािी, सामदुावर्क ववद्यालर्मा प्राववर्िक 
स्िक्षा िथा र्नजी प्राववर्िक स्िक्षालर्का प्राचार्य, संर्ोजक िथा 
प्रस्िक्षकहरूलाई पाठ्यक्रम ववकास िथा कार्यन्वर्न सम्ीन्िी 
अर्भमसु्खकिण कार्ायिाला सािवटै प्रदेिमा संचालन िने, 

घ. तवीकृि नम्सयका आिािमा सहभािीहरूको खाना, खाजा, िैस्क्षक 
सामाग्री िथा तटेिनिी लिार्िका खचयहरू िने । 

पाठ्यक्रम ववकास िथा 
समकक्षिा र्निायिण 
महािाखा 

प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक  

 अर्भमसु्खकिणका 
सहभािीहरूको 
हास्जिी 

 अर्भमखुीकिण 
प्रर्िवेदन 
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वक्रर्ाकलाप नं वक्रर्ाकलाप ि कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा स्जम्मेवाि िह समर्ावर्ि 
अनिुमन परिणाम 

सूचक 

२.७.६.८ 

२.७.६.९ 

2.7.6.10 

२.७.६.१1 

 

 

र्िप्लोमा िह प्राववर्िक र्ीर्र्का पाठ्यक्रम र्नमायण 

र्िप्लोमा िह प्राववर्िक र्ीर्र्का पाठ्यक्रम परिमाजयन 

व्र्ावसावर्क सीप िार्लम र्ीर्र्को पाठ्यक्रम र्नमायण 

व्र्ावसावर्क सीप िार्लम र्ीर्र्को पाठ्यक्रम परिमाजयन 

क. श्रम ीजािको माि अनसुािका मध्र्मतििीर् प्राववर्िक जनिस्क्त 
उत्पादन िने क्रममा र्िप्लोमा िहका नर्ाुँ र्नमायण िने २ ओटा 
ि परिमाजयन िने ३ ओटा पाठ्यक्रमका साथै छोटो अवर्िकका 
सीपमूलक िार्लम िफय  ६ ओटा नर्ाुँ पाठ्यक्रम  र्नमायण ि ६ 
ओटा पाठ्यक्रम परिमाजयनका लार्ि र्ीर्र् छनाट िने, 

ख. पाठ्यक्रम र्नमायणको लार्ि उद्योिी, व्र्ावसावर्, िोजिािदािा, र्नजी 
क्षेत्र, पेिािि परिर्द्, स्िक्षण संतथा िथा ववश्वववद्यालर् समेिको 
संतथािि सहभार्ििा हनुे ििी र्ीज्ञहरूको सूची िर्ाि िने, 

ि. र्ीज्ञहरूसंि पिामिय/छलफल िने, र्ीचाि संकलन िने, 
पाठ्यक्रमसंि सम्ीस्न्िि दतिावेजहरू पनुिावलोकन िने, 

घ. पाठ्यसंिचना िर्ाि ििL पाठ्यक्रम लेखन कार्य िने, 
ङ. िर्ािी पाठ्यक्रमलाई प्राववर्िक सर्मर्िमा पेि ििी पिृपोर्ण 

सवहि अस्न्िम रुप ठदने, 
च. पाठ्यक्रम सर्मर्िीाट तवीकृि ििी कार्ायन्वर्न िने, 
छ. उल्लेस्खि कार्य सम्पादन िदाय ववज्ञहरूको पारिश्रर्मक, र्ािार्ाि, 

खाजा खचय िथा तटेिनिी वापि हनुे खचय तवीकृि नम्सयका 
आिािमा िने । 

पाठ्यक्रम ववकास िथा 
समकक्षिा र्निायिण 
महािाखा 

प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक  

 र्िप्लोमा िहमा २ 
ओटा नर्ाुँ 
पाठ्यक्रम र्नमायण  

 र्िप्लोमा िहमा ३ 
ओटा पाठ्यक्रम 
परिमाजयन 

 छोटो अवर्िको 
सीप ववकास 
िार्लममा ६ ओटा 
नर्ाुँ पाठ्यक्रम 
र्नमायण  

 छोटो अवर्िको 
सीप ववकास 
िार्लममा ६ ओटा 
पाठ्यक्रम परिमाजयन  

 

  

2.6.6.18 
र्ोजना/कार्यक्रम िजुयमा सम्ीन्िी अर्भमखुीकिण/कार्यिाला 

क. चाल ुआ.व. २०७६/७७ को वावर्यक कार्यक्रम िथा ीजेटको 
प्रभावकािी कार्ायन्वर्नका लार्ि ववर्र् ववज्ञको सहर्ोि र्लई 
कार्यक्रम कार्यन्वर्न पसु्तिकाको मतर्ादा िर्ाि िने,  

नीर्ि र्नमायण िथा 
र्ोजना महािाखा 
 

प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक  

 कार्यिाला प्रर्िवेदन 
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वक्रर्ाकलाप नं वक्रर्ाकलाप ि कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा स्जम्मेवाि िह समर्ावर्ि 
अनिुमन परिणाम 

सूचक 

ख. परिर्द् कार्ायलर्का महािाखा/स्िक्षालर्/ प्रदेि कार्ायलर्सुँि 
समन्वर् ििी िर्ाि भएको मतर्ादा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 
पसु्तिका मार्थ छलफल ििी पिृपोर्ण र्लन े

ि. पिृपोर्णका आिािमा मतर्ादालाई अस्न्िम रुप ठदन े 

घ. कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिका छपाई ििी ववििण िने, 

ङ.  आिामी आ.व. २०७७/७८ को ीजेट िजुयमालाइय ीतििुि 
एवं सहभार्ििामलुक ीनाउनका लार्ि स्िक्षालर्/कार्ायलर्का 
प्रमखु ि लेखा प्रमखुहरूको सहभार्ििा हनुे ििी दइुय ठदन े
कार्यिाला सञ्चालन िने, 

च. कार्यिाला सञ्चालनको प्रर्िवेदन अनसुाि भकु्तानी िने । 

2.8.1.5 कार्यक्रम सञ्चालन िथा प्रिर्ि अनिुमन िथा अध्र्र्न भ्रमण 

क. चाल ुआ.व. २०७६/७७ को कार्यक्रम ीजेट कार्ायन्वर्नको 
प्रभावकािीिाका लार्ि तथलिि अनिुमन ि प्रिर्ि सर्मक्षा िने 
। 

ख. भ्रमण प्रर्िवेदन नीर्ि र्नमायण िथा र्ोजना महािाखामा पेि 
भएको र्नतसा र्लइय र्नर्मानसुाि भकु्तानी िने । 

नीर्ि र्नमायण िथा 
र्ोजना महािाखा 

प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक  

 भ्रमण प्रर्िवेदन 

2.7.7.37 परिर्दको िणनैर्िक र्ोजना िजुयमा (र्निन्िििा) 
क. आिामी चाि ीर्यको लार्ि परिर्द्को िणनैर्िक र्ोजना 

िजुयमाका कार्यहरूको र्निन्िििा ठदने, 
ख. ववज्ञ ि सिोकािवालाहरुको सहभार्ििामा िणनैर्िक र्ोजनाको 

प्रािस्म्भक मतर्ादा मार्थ छलफल िने, 
ि. छलफल अन्ियिवक्रर्ालाई प्रदेि िहसम्म परु्ाउने । 

घ. सिोकािवालाको िार् िथा सझुाीको आिािमा चाि ीरे् 
िणनैर्िक र्ोजना िर्ाि ििी तवीकृि िने । 

नीर्ि र्नमायण िथा 
र्ोजना महािाखा, 
सक्षमिा परिर्ोजना 

प्रथम ि दोरोतो 
चामार्सक  

 तवीकृि िणनैर्िक 
र्ोजना 

2.6.6.22 प्रदेि िथा तथानीर् र्नकार्का प्रम्रखु िथा प्रर्िर्निीहरूसुँि सम्ीन्िीि नीर्ि र्नमायण िथा प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो  ९ वटा िोिी 
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वक्रर्ाकलाप नं वक्रर्ाकलाप ि कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा स्जम्मेवाि िह समर्ावर्ि 
अनिुमन परिणाम 

सूचक 

संतथाहरू (लामो िथाछोटो अविीका) ीीच 
समन्वर्ात्मक/ववचाि/अन्िवक्रय र्ा/कार्यिाला 

क. परिर्द्को िणनैर्िक र्ोजना, प्रमखु कार्यक्रमहरू, उपलब्िी 
िथा समग्र प्राववर्िक स्िक्षा एवं सीपमलुक िालीमको ववर्र्मा 
तथानीर् र्नकार्का प्रमखु िथा प्रर्िर्निीहरूसुँि ववचाि िोिी 
आर्ोजना िने, 

ख. िोिी सञ्चालन भएको प्रर्िवेदनको आिािमा भकु्तानी िने । 

र्ोजना महािाखा, प्रदेि 
कार्ायलर्, सक्षमिा 
परिर्ोजना 

चामार्सक  सञ्चालन भएको हनुे 

 2.4.14.3 ीावर्यक प्रिर्ि प्रर्िवेदन  

क. ीावर्यक प्रिर्ि प्रर्िवेदन िर्ािीका लार्ि सम्पादन सर्मर्ि ििन 
ििी सर्मर्िको TOR िर्ाि िने, 

ख. प्राववर्िक स्िक्षा िथा व्र्ावसावर्क िालीम परिर्द् कार्ायलर्का 
महािाखा/ प्रर्ििान/सर्मर्ि/कार्ायलर् ि स्िक्षालर्हरुसुँि 
समन्वर् ििी आ.व.२०७५-२०७६ मा सम्पादन ििेका मखु्र् 
मखु्र् उपलस्ब्िहरुलाई संकलन िने, 

ि. संकलन भएका उपलस्ब्िहरुलाई समेटेि प्रिर्ि प्रर्िवेदन िर्ाि 
िने, 

घ. सावयजर्नक खरिद ऐन, र्नर्मावलीमा भएको व्र्वतथा अनसुाि 
प्रर्िवेदन छपाईका लार्ि प्रसे (आपूर्िय किाय) को छनाट िने, 

छपाई  िरिने संख्र्ा एवकन िरि वावर्यक प्रर्िवेदन छपाई िने, 
ङ. छपाई भएका वावर्यक प्रर्िवेदनलाई परिर्द कार्ायलर्, स्िक्षालर्  

ि सिोकािवालाहरुलाई उपलब्ि ििाउने ।   

नीर्ि र्निायिण िथा 
र्ोजना महािाखा 
सूचना िथा अनसुन्िान 
महािाखा 

पवहलो चामार्सक  वावर्यक प्रिर्ि 
प्रर्िवेदन 

११.३.२०.२ सामदुावर्क ववद्यालर्मा प्राववर्िक स्िक्षा कार्यक्रम थप ििी प्राववर्िक 
स्िक्षाको िणुतिि सरु्नस्ििाको लार्ि पवुायिाि सहर्ोि अनदुान (िैस्क्षक 
उपकिण िथा औजाि (१६२ ववद्यालर्हरुको लार्ि) 

क. प्राववर्िक स्िक्षाको पहूुँच नपिेुको तथानीर् िहमा चाल ुिैस्क्षक 

सामदुावर्क ववद्यालर्मा 
प्राववर्िक स्िक्षा 
महािाखा 

पवहलो ि  दोश्रो 
चामार्सक 

 ववद्यालर् छनाटको 
ववविण 

 ववद्यालर्को वैक 
खािाका िकम 
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अनिुमन परिणाम 

सूचक 

सत्रमा तवीकृि र्लएि कार्यक्रम सञ्चामालनमा िहेका 
सामदुावर्क ववद्यालर्हरू (ीढीमा 162 ववद्यालर्हरूको लार्ि 
मात्र) लाई िैस्क्षक उपकिण िथा औजाि खरिदका लार्ि रु. 
१० लाख अनदुान उपलब्ि ििाउने,  

ख. अनदुान प्रात स ववद्यालर्हरूको अनिुमन िने । 

जम्मा भएको 
ववविण 

२.४.१४.४ ीलेुवटन ववकास िथा प्रकािन 

क. ीलेुवटन ववकास िनयका लार्ि सम्पादन सर्मर्ि ििन ििी 
सर्मर्िको TOR िर्ाि िने, 

ख. चामार्सक रुपमा परिर्द् कार्ायलर्का ववर्भन्न महािाखा, 
सर्मर्ि, प्रर्ििान, कार्ायलर् िथा स्िक्षालर्सुँि समन्वर् ििी 
सम्पादन भएका मखु्र् िर्िववर्िको सूचना संकलन िने, 

ि. संकलन िरिएका मखु्र् िर्िववर्ि िथा उपलस्ब्िहरुलाई समेटेि 
ीलेुवटनको ववकास ििी प्रकािन िनय प्रसेमा पिाउन,े 

घ. छपाई भएका ीलेुवटनहरुलाई परिर्द् कार्ायलर्, स्िक्षालर्  ि 
सिोकािवालाहरुलाई उपलब्ि ििाउने,   

सूचना िथा अनसुन्िान 
महािाखा 

पवहलो, दोश्रो िेश्रो 
चामार्सक 

 न्र्जु ीलेुवटन 

  

२.४.१४.५ ीृ् स्चत्र र्नमायण िथा प्रिािण 

क. प्राववर्िक स्िक्षा िथा व्र्ावसावर्क िालीम परिर्द्का 
वक्रर्ाकलाप िथा परिर्द् ीाट सञ्चालन हनुे िैस्क्षक 
कार्यक्रमहरुलाई समेटेि  सवयसािािण जनिालाई जानकािी 
ििाउने उद्दशे्र्का साथ ीृ् स्चत्र र्नमायणका लार्ि पिामियदािा 
छनाट िनय TOR  िर्ाि ििी सावयजर्नक खरिद ऐन. 
र्नर्मावली अनसुाि पिामियदािा छनाट िने  । 

ख. छनाट भएका फमयहरुलाई परिर्द्ले सम्पादन ििेका 
वक्रर्ाकलापहरुीाट प्रात स उल्लेख्र् उपलस्ब्ि, प्राववर्िक िथा 
व्र्ावसावर्क स्िक्षा एव िार्लम र्लएि उद्यमस्िल भएका 

सूचना िथा अनसुन्िान 
महािाखा 

प्रथम, दोश्रो  िथा 
िेश्रो चामार्सक 

 स्तक्रप्ट 

 ीृ् स्चत्रको सफ्ट 
कपी 
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अनिुमन परिणाम 

सूचक 

व्र्स्क्तहरुको सफलिाका उदाहिणहरु उपलब्ि ििाउने, 
ि.  प्राववर्िक िथा व्र्ावसावर्क स्िक्षा एवं िार्लम सम्ीस्न्ि 

जनचेिनामूलक कार्यक्रम संचालन िनय सामाग्री उपलब्ि 
ििाउने, 

घ. परिर्द् कार्ायलर्का ववर्भन्न महािाखा, सर्मर्ि, प्रर्ििान, 
कार्ायलर् िथा स्िक्षालर्सुँि फुटेज, संवाद संकलन िथा िर्ाि 
िने, 

ङ. उत्पाठदि सामाग्रीहरुलाई प्रिािण िने, 
च. परिर्द्को Website मा िाख्न,े  

छ. पिामियदािा सुँि भएको सम्झािा अनसुािको िकम भकु्तानी 
िने । 

२.४.१४.६ िेर्िर्ो िथा टेर्लर्भजन कार्यक्रम र्नमायण िथा प्रिािण 

क. परिर्द् कार्ायलर् ि अन्ियिका कार्ायलर् स्िक्षालर्हरुले 
संचालन ििेका िर्िववर्िहरुको वािेमा  सवयसािािणलाई 
जानकािी ठदन े उध्देश्र्ले कुन र्मर्ि ि समर्मा के कतिा 
जानकािी ठदन सास्न्दयभक हनु ेहो सो को र्ोजना िर्ाि िने, 

ख. र्ोजना अनसुािका कार्यक्रमहरु संचालनका लार्ि उपर्कु्त 
माध्र्म एवकन िरि सो को लार्ि िेर्िर्ो िथा टेर्लर्भजन 
कार्यक्रम िर्ाि िने संतथा फमयहरुको छनाटका लार्ि TOR 
िर्ाि ििी सावयजर्नक खरिद ऐन र्नर्मावली अनसुाि 
पिामियदािा छनाट िने, 

ि. नीर्ि र्नमायण िहमा िहेका पदार्िकािी, TVET ववज्ञहरुलाई 
आमन्त्रण ििी प्राववर्िक िथा व्र्ावसावर्क स्िक्षामा िणुतिि 
सरु्नस्िििा िददै  समिामूलक पहूुँच ववतिािका सम्ीन्िमा भावी 
कार्य ठदिा लिार्िका ववर्र्हरुमा talk Show  कार्यक्रम 

सूचना िथा अनसुन्िान 
महािाखा 

प्रथम, दोश्रो  िथा 
िेश्रो चामार्सक 

 स्तक्रप्ट 

 सफ्ट कपी 
 वटभी िेर्िर्ो 

कार्यक्रम प्रसािण 
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वक्रर्ाकलाप नं वक्रर्ाकलाप ि कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा स्जम्मेवाि िह समर्ावर्ि 
अनिुमन परिणाम 

सूचक 

र्नमायण लार्ि सहर्ोि िने, 
घ. उत्पाठदि सामाग्रीहरुलाई प्रिािण िने, 
ङ.  पिामियदािा सुँि भएको सम्झािा अनसुािको कार्यसम्पन्न 

भएको प्रमास्णि ििी िकम भकु्तानी िने । 
२.६.१.७ Integrated Training Management System (ITMS) 

सम्ीन्िी अर्भमखुीकिण िालीम 

क. पिीक्षा ि मलु्र्ाङ्कन प्रणाली अन्िियि अर्भलेख व्र्वस्तथि, 
प्रभावकािी ि ववश्वासर्नर् ीनाउन हाल संचालनमा िहेको 
ITMS को प्रर्ोि ि र्सको उपर्ोििा सम्ीन्िमा  जानकािी 
ठदलाउनका सामाग्री ववकास ि समर् िार्लका र्निायिण िने, 

ख. कार्यक्रममा सहभार्ििाका लार्ि प्रदेि कार्ायलर् ि प्राववर्िक 
स्िक्षालर्हरूमा पिीक्षामा काम िने िने १/१ जना 
कमयचािीहरूलाई पिाईठदनका लार्ि पत्राचाि िने, 

ि. तवीकृि नम्सय अनसुाि खचय िने ििी पिीक्षामा काम िने 
कमयचािीहरुको क्षमिा ववकास हनुेििी २ ठदने अर्भमखुीकिण 
िार्लम संचालन िने, 

घ. िार्लम प्रर्िवेदन िर्ाि िरि भकु्तानी ठदन े। 

सूचना िथा अनसुन्िान 
महािाखा 

दोश्रो   

चामार्सक 
 कार्यक्रमा म्र्ानअुल 

 िालीम प्रर्िवेदन 

 प्रमाण पत्र 

२.६.१.८ GESI सम्वन्िी अर्भमसु्खकिण िालीम 

क. अर्भमसु्खकिण िार्लमका लार्ि सामाग्रीहरुको ववकास  िने, 
ख. िार्लमका लार्ि परिर्द्का ववर्भन्न महािाखाहरु, सर्मर्ि, 

प्रर्ििान, कार्ायलर्मा काम िने कमयचािीहरु मध्रे्ीाट २० 
जनाको एक समहु िर्ाि िने, 

ि. ववर्र् ववज्ञको छनाट ििी GESI का सम्ीन्िमा अर्भमसु्खकिण 
ििाउने उद्दशे्र्का साथ िालीम सुँचालन िने, 

घ. २ ठदने क्षमिा ववकास कार्यक्रम सञ्चालन िने,  

सूचना िथा अनसुन्िान 
महािाखा  
प्राववर्िक प्रस्िक्षण 
प्रर्ििान 

िेश्रो चामार्सक  कार्यक्रमा म्र्ानअुल 

 िालीम/कार्यिाला 
प्रर्िवेदन 

 प्रमाणपत्र 
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अनिुमन परिणाम 

सूचक 

२.७.७.३४ प्राववर्िक स्िक्षा िथा व्र्ावसावर्क िालीम सम्ीन्िी सम्भाव्र्िा अध्र्र्न 

क. र्स वर्य सम्भाव्र्िा अध्र्र्नका लार्ि क्षेत्र ि ववर्र्हरुको 
एवकन ििी सो को TOR िर्ाि िने, 

ख. िर्ाि भएको TOR अनसुािका काम िनय सावयजर्नक खरिद ऐन 
र्नर्मावली अनसुाि ववज्ञहरुको छनाट िने, 

ि. छनाट भएका ववज्ञहरुसुँि सम्झािा ििी काम सम्पन्न िने, 

घ. कार्य सम्पन्न प्रर्िवेदनको आिािमा भकु्तानीको लार्ि पेि िने, 

ङ. िर्ाि भएका अध्र्र्नहरुमा परिर्द् का कमयचािी िथा 
सिोकािवालाहरुको पहूुँच पनु न े ििी परिर्द्को Website मा 
िाख्न े।  

सूचना िथा अनसुन्िान 
महािाखा  
 

प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक 

 प्रर्िवेदन 

  

 २.७.७.३५ कृवर् ि इस्न्जर्नर्रिड्ग क्षते्र प्राववर्िक स्िक्षा कार्यक्रमको टे्रसि अध्र्र्न 

क. र्िप्लोमा इन र्सर्भल इस्न्जर्नर्रिड्ग िफय  प्रदेि ३ का आरं्िक 
िथा प्राववर्िक एस.एल.सी िफय  इलेस्क्ट्रकल इस्न्जर्नर्रिड्गमा 
प्रदेि ४ का र्नजी स्िक्षालर्हरुीाट टे्रसि अध्र्र्न िने । 

ख. र्िप्लोमा इन agriculture िफय  प्रदेि ३ का आरं्िक िथा 
प्राववर्िक एस.एल.सी िफय  agriculture .मा प्रदेि ४ का 
र्नजी स्िक्षालर्हरुीाट टे्रसि अध्र्र्न िने, 

ि. TOR/Concept paper िर्ाि िने, प्रश्नावलीहरु िर्ाि िने, 
संकर्लि िथर्ांकहरुलाई ववश्लरे्ण ििी प्रर्िवेदन िर्ाि िने । 

सूचना िथा अनसुन्िान 
महािाखा  
 

प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक 

 प्रर्िवेदन 

२.७.७.३६ र्िप्लोमा िहमा र्सर्भल इस्न्जर्नर्रिड्ग कार्यक्रममा न्रू्न उस््ण दि 
सम्वन्िी अध्र्र्न 

क. र्िप्लोमा िहमा र्सर्भल इस्न्जर्नर्रिड्ग कार्यक्रममा न्रू्न उर्ियण 
िनुयका कािण प्ा लिाउन कािमाण्िा उपत्र्काका आर्िंक 
स्िक्षालर्हरुमा सवेक्षण िने । 

ख. TOR/Concept paper िर्ाि िने, प्रश्नावलीहरु िर्ाि िने, 

सूचना िथा अनसुन्िान 
महािाखा  
 

दोरोतो चामार्सक  प्रर्िवेदन 
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अनिुमन परिणाम 

सूचक 

संकर्लि िथर्ांकहरुलाई ववश्लरे्ण ििी प्रर्िवेदन िर्ाि िने । 
२.७.८.११ सूचना िथा सञ्चाि र्नदेस्िका र्नमायण 

क. सूचना िथा सञ्चाि र्नदेस्िकाको िर्ािीका लार्ि TOR सवहि 
र्ीज्ञ/संतथा छनाट ििी सम्झािा िने, 

ख. प्रतिाववि र्नदेस्िकाको मतर्ादामार्थ पिृपोर्णका लार्ि परिर्द 
अन्िियिका  सीै कार्ायलर्हरूमा जानकािी पिाउने,  

ि. प्रात स सझुावहरुलाई समावेि ििी र्नदेस्िकाको अस्न्िम रुप 
ठदने,  

घ. र्नर्मानसुाि भकु्तानी िने । 

सूचना िथा अनसुन्िान 
महािाखा 

प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक 

 र्नदेस्िका 

२.६.६.२० 

 

CPSC in Country कार्यिाला िोवि सञ्चालन 

क. CPSC सुँिको समन्वर्मा कार्ायिाला/िालीममा समावेि िरिने 
"Leadership for the 21st Century" ववर्र्मा िालीम 
सामग्रीको संकलन ििी ववकास िने, 

ख. कार्यक्रमका सहभािीहरु प्राववर्िक िथा व्र्ावसावर्क स्िक्षा 
एवं िालीम प्रदार्क संतथाका सञ्चालक, प्रववर्िक स्िक्षालर्का 
प्रमखु/प्रस्िक्षक, उद्योिी/व्र्ावसार्ी, स्िक्षाववदको छनाट िने, 

ि. कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रतिोिा पवहचान ििी ववर्र्ीतिसुवहि 
सूचना प्रवावहि िने,  

घ. CPSC सुँिको समझदािी ीमोस्जम कार्यक्रम व्र्वतथापन एवं 
सञ्चालनका िने, 

ङ. कार्यक्रमको ववर्र्वति,ु सहभािीको नाम, कार्यक्रममा कार्यपत्र 
प्रतिोिाको कार्यपत्र समेि समावेि ििी िार्लमको प्रर्िवेदन 
िर्ाि िने  

च. तवीकृि नम्सय अनसुाि सहभािीहरुलाई खाना, खाजाका साथै 
कार्ायिालामा प्रर्ोि हनु े तटेिनिी लिार्िका अन्र् खचय िने 

प्राववर्िक महािाखा  पवहलो ि दोश्रो 
चामार्सक 

 कार्यिाला िोवि 
प्रर्िवेदन 

 २५ TVET 

व्र्वतथापकहहरूले 
िार्लम र्लएको 
प्रमाण पत्र  
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अनिुमन परिणाम 

सूचक 

। 
२.६.६.२३ 

 
परिर्द्को व्र्वतथापन सर्मक्षा िोवि िथा कार्यिाला 

क. कार्यक्रम सञ्चालन हनु े र्मर्ि, समर् ि तथान एवकन िरि 
परिर्द्का र्नदेिक, परिर्ोजना प्रमखु, प्रदेि कार्ायलर्का 
प्रमखु, आरं्िक िथा साझेदािी स्िक्षालर्का प्रमखुहरूलाई 
सहभार्ििाका लार्ि सूचना संम्प्ररे्ण िने, 

ख. कार्यिाला/िोविमा प्रतििु िरिने ववर्र्वतिकुो Format  
Develop ििी सम्भाववि सहभािीहरुलाई पिाउने,  

ि. वावर्यक वक्रर्ाकलापहरूको सर्मक्षा िददै  आिार्म आर्थयक वर्यको 
लार्ि र्लईन े िणनीर्िमा सम्ीन्िमा समूहिि छलफल ि 
प्रतिरु्िकिण िने, 

घ. भावव र्ोजनाको लार्ि घोर्णापत्र िर्ाि  िने, 
ङ. कार्यक्रमको ववर्र्वति,ु सहभािीको नाम, िोविमा उिेका 

ववर्र्वति ुि भावव िणनीर्िका लार्ि सझुाव सवहिको प्रर्िवेदन 
िर्ाि िने, 

च. तवीकृि नम्सय अनसुाि सहभािीहरुलाई खाना, खाजाका साथै 
कार्ायिालामा प्रर्ोि हनु े तटेिनिी लिार्िका अन्र् खचय िने 
। 

केन्रीर् कार्ायलर्, 
प्राववर्िक महािाखा, 
प्रदेि कार्ायलर्हरू ि 
प्राववर्िक स्िक्षालर्हरू 

पवहलो  घोर्णापत्र 

 प्रर्िवेदन 

२.६.६.३३ 

 
CPSC Regional कार्यिाला िोवि 

(Regional Program and International Conference on 

Strengthening TVET Quality and Relevance through 
Institute-Industry Linkages) 

क. CPSC सुँिको समन्वर्मा के्षत्रीर् तििको कार्ायिाला/ 
िालीममा समावेि िरिने ववर्र्वतिहुरूको संकलन ि ववकास 
िने, 

ख. कार्यक्रमका सहभािीहरु नेपाल िथा ववदेिमा TVET क्षेत्रमा 

केस्न्रर् कार्ायलर्, 
प्राववर्िक महािाखा, 
र्ोजना िथा नीर्ि-
र्नमायण महािाखा, 
प्रिासन महािाखा 

पवहलो, दोश्रो   

 
 कार्यक्रम 
म्र्ानअुल 

 सेर्मनाि प्रर्िवेदन 
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अनिुमन परिणाम 

सूचक 

काम िददै  आएका व्र्वतथापक िथा उद्योिी/व्र्ावसार्ी  ि 
िोजिािदािाहरुको छनाटको लार्ि पत्राचाि िने, 

ि. कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रतिोिा पवहचान ििी ववर्र्ीतिसुवहि 
सूचना प्रवावहि िने,  

घ. CPSC सुँिको समझदािी ीमोस्जम कार्यक्रम व्र्वतथापन एवं 
सञ्चालनका िने, 

ङ. कार्यक्रम सञ्चालनीाट प्रात स उपलस्ब्िलाई सिोकािवालसम्म 
परु्ायउनका लार्ि Press met िने । 

च. कार्यक्रमको ववर्र्वति,ु सहभािीको नाम, कार्यक्रममा कार्यपत्र 
प्रतिोिाको कार्यपत्र समेि समावेि ििी िार्लमको प्रर्िवेदन 
िर्ाि िने 

छ. तवीकृि नम्सय अनसुाि सहभािीहरुलाई खाना, खाजाका साथै 
कार्ायिालामा प्रर्ोि हनु े तटेिनिी लिार्िका अन्र् खचय िने 
। 

 

२.७.६.०५ 
 

आरं्िक स्िक्षालर्हरूको िणुतिि जाुँचको लार्ि मापदण्ि र्नमायणका साथै 
अनिुमन मूल्र्ाङ्कन िणुतिि पिीक्षण 

क. िणुतिि मापदण्ि ि िणुतिि जाुँचको लार्ि अनिुमन औजाि 
(Monitoring Tools) र्नमायण िनय कार्यटोली ििन िने, 

ख. िर्ाि भएको िणुतिि मापदण्ि ि िणुतिि जाुँचको लार्ि 
अनिुमन औजािलाई परिर्द् कार्ायलर्ीाट तवीकृि िने,  

ि. तवीकृि मापदण्ि िथा सूचकहरुको प्रर्ोिकिायहरू (स्िक्षालर् 
प्रमखु/उपप्रमखु/ ववभािीर् प्रमखु) लाई प्रदेि िहमा २ ठदन े
अर्भमसु्खकिण प्रस्िक्षण ठदन े

घ. प्राववर्िक प्रस्िक्षण प्रर्ििानसुँि समन्वर् ििी QIP Auditor  
िर्ाि िनय १ हते स िार्लम सञ्चालन िने, 

केन्रीर् कार्ायलर्, 
प्राववर्िक महािाखा, 
प्रदेि कार्ायलर्हरू ि 
प्राववर्िक स्िक्षालर् 

 
 

पवहलो, दोश्रो   

चामार्सक 

 

 िणुतिि कार्यर्ीर्ि  

 कार्यक्रम 
म्र्ानअुल 

 िणुतिि जाुँचको 
लार्ि अनिुमन 
औजाि 

 िालीम प्रर्िवेदन 

 िणुतिि पिीक्षण 
प्रर्िवेदन िर्ाि 
िने।  
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अनिुमन परिणाम 

सूचक 

ङ. QIP Auditor  ीाट सवै आरं्िक िथा साझेदािी 
स्िक्षालर्हरूका साथै हिेक प्रदेिमा एक एक ीटा सामदुावर्क 
ववद्यालर्मा प्राववर्िक स्िक्षा सञ्चालन भएका ववद्यालर्हरुको 
िणुतिि पिीक्षण (Quality Audit) िने, 

च. QIP Auditor  ीाट प्रात स िणुतिि पिीक्षण प्रर्िवेदनलाई 
एवककृि ििी व्र्वतथापन सर्मक्षा िोवि वा कार्यिाला माफय ि 
प्रर्िवेदनलाई प्रवोर्िकिण िने ।  

२.८.१.९ 

  
र्समान्िकृि वियका लार्ि सञ्चार्लि वविरे् कार्यक्रम अनिुमन मूल्र्ाङ्कन 
िथा कार्यक्रम भ्रमण 

क. कार्यक्रमको अवतथा ि वक्रर्ाकलापका वािे सहज ढंिले 
जानकािी प्रात स हनुे ििी अनिुमन फािामलाई आवश्र्किा 
अनसुाि परिमाजयन िने, 

ख. प्रदेि कार्ायलर्हरुसुँि समन्वर् ििी वविेर् कार्यक्रम सञ्चालन 
भएका १५ ओटा स्िक्षालर्हरुको अियवावर्यक रुपमा कस्म्िमा 
अर्िकृितिि ठििीर् शे्रणीका अर्िकृिको नेितृ्वमा 
अर्िकृि/र्ीज्ञ सवहिको समहुीाट अनिुमन र्निीक्षण िने, 

ि. आवश्र्क सिुािको लार्ि सम्ीस्न्िि स्िक्षालर्/िार्लम 
प्रदार्क सतथालाई पिृपोर्ण प्रदान िने, 

घ. सञ्चार्लि कार्यक्रमको ववतििृ जानकािी ठदने उध्देश्र्ले 
प्रर्िवेदन िर्ाि िने । 

प्राववर्िक महािाखा ि 
प्रदेि कार्यलर्  

पवहलो, दोश्रो, िेरोतो   

चामार्सक 
 अनिुमन प्रर्िवेदन 

२.८.१.११ सम्वन्िन प्रात स संतथा, प्राववर्िक स्िक्षा कार्यक्रम सञ्चार्लि सामदुावर्क 
ववद्यालर् संतथाहरूको छोटो िथा लामो अवर्िको कार्यक्रमको अनिुमन 
मूल्र्ाङ्कन 

आरं्िक स्िक्षालर्, सम्ीन्िन प्रात स संतथा िथा प्राववर्िक स्िक्षा कार्यक्रम 
संचार्लि सामदुावर्क ववद्यालर् संतथाहरुको छोटो िथा लामो अवर्िको 

केन्रीर् कार्ायलर् ि 
प्रदेि कार्ायलर्हरू  

दोश्रो ि िेरोतो   

चामार्सक 
 परिमास्जयि 
अनिुमन फािाम 

 अनिुमन प्रर्िवेदन 

 ववज्ञहरूको िोष्टि 
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सूचक 

कार्यक्रमको अनिुमन/मलु्र्ाङ्कन ि भ्रमण खचय 
(प्राववर्िक/पोर्लटेस्क्नक/िालीम/टेक्स महािाखासंि समन्वर् ििी प्रदेि 
कार्ायलर् माफय ि एवककृिरुपमा संचालन हनु े ििी)(अनिुमन मलु्र्ाङ्कन 
िथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न भ्रमण खचय) 

क. कार्यक्रम नर्िजामलुक अनिुमन/मलु्र्ाङ्कन र्ोजना र्नमायण िने, 
ख. कार्यक्रम अनिुमन सचुाङ्कसवहिको नर्िजामलुक अनिुमन 

औजाि र्नमायण िथा परिमाजयन ििी तवीकृि िने, 
ि. प्रदेि तिरिर् ववर्र् ववज्ञहरूको िोष्टि िर्ाि िने, 
घ. प्रदेि तििीर् 

ङ. अनिुमन र्नदेस्िका िथा मापदण्िका ववर्र्मा अर्भमसु्खकिण 
कार्यिाला/िोिी सञ्चालन िने, 

च. प्रदेि कार्ायलर् माफय ि कस्म्िमा अर्िकृितिि ठििीर् शे्रणीका 
अर्िकृिको निेतृ्वमा अर्िकृि/र्ीज्ञ सवहिको समहुीाट 
अनिुमन र्निीक्षण िने, 

छ. प्रदेि कार्ायलर्ले एकीकृि अनिुमन/मलु्र्ाङ्कन प्रर्िीेदन िर्ािी 
केन्रीर् कार्ायलर्मा चामार्सक प्रर्िवेदन पेि िने । 

७.२.६.१९ 

 
प्राववर्िक स्िक्षामा वविरे् छात्रवसृ्् अपाि, दर्लि, मसुलमान, ववपन्न 
र्समान्िकृि समदुार् लिार्िका छात्रछात्रालाई प्राववर्िक र्िप्लोमा िह 
ि प्राववर्िक एसएलसी िहमा अध्र्र्न िनय छात्रवसृ्् 

क. वविेर् छात्रवृस्् समन्वर् सर्मर्िको माफय ि लस्क्षि ीियको 
पवहचानलाइय थप ववस्िवष्टकृि ीनाउने, 

ख. िहिि रुपमा तवीकृि कार्यक्रम अनसुाि संख्र्ा ि जम्मा 
छात्रवृस््को ववस्िवष्टकृि कोटा र्निायिण िने, 

ि. स्िक्षण/प्रस्िक्षण हनुे परिर्दको आुँर्िक स्िक्षालर् छनाट ििी 
सम्झािा िने, 

प्राववर्िक महािाखा, 
पिीक्षा र्नर्न्त्रण 
कार्ायलर्, प्रदेि 
कार्ायलर्हरू ि छनाट 
भएका स्िक्षालर्हरू 

दोश्रो ि िेरोतो   

चामार्सक 
 प्राववर्िक एसएलसी 
िहमा २८० जना ि  
र्िप्लोमा िथा 
प्रमाणपत्र िहमा 
िहमा २८० जना 
र्ीद्याथीहरूको 
िस्जषे्ट्रसन 
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सूचक 

घ. छात्रवृस्् कार्यक्रम ीािेमा िेर्िर्ो ि पत्रपर्त्रका माफय ि 
सावयजार्नक सूचाना प्रिािण िने, 

ङ. पिीक्षा र्नर्न्त्रण कार्ायलर्ले पिीक्षा सम्ीन्िी प्रचर्लि कानून 
अनसुाि प्रवेि पिीक्षाको सञ्चालन ििी सोही पिीक्षाको 
र्ोन र्िाक्रमका आिािमा ववद्याथी छनाट ििी िोवकएका 
स्िक्षालर्हरूमा स्िक्षण/प्रस्िक्षणका लार्ि र्सफारिस िने, 

च. स्िक्षण/प्रस्िक्षण सम्वन्िी कार्यक्रम सञ्चालन िने, 
छ. छात्रवस्् ीापि िोवकएको िकम ववद्याथीहरूको व्र्स्क्तिि ीैंक 

खािा माफय ि उपलब्ि ििाउने । 
2.7.6.7 

 

2.7.8.12 

 
 

2.7.8.13 

लामो िथा छोटो अवर्िका प्राववर्िक स्िक्षा कार्यक्रमको पूवायिाि 
र्नदेस्िका र्नमायण िथा परिमाजयन (िणुतिि परिक्षण) 
ीह ुप्राववर्िक स्िक्षालर्हरुको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न, जन िा प्रार्त स, पिुतकाि 
िथा दस्ण्िि िने,́ पवुायिाि र्नरिक्षण सम्ीन्िी र्नदेस्िका र्नमायण(प्रस्िक्षण) 
ीह ुप्राववर्िक स्िक्षालर्हरुको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न, जन िा प्रार्त स, पिुतकाि 
िथा दस्ण्िि िने, ́ पवुायिाि र्नरिक्षण सम्ीन्िी र्नदेस्िका र्नमायण 
(प्रस्िक्षण) 

क. र्नदेस्िका िर्ाि िनयका लार्ि ववज्ञ सवहिको कार्यदल ििन 
िने 

ख. सिोकािवालहरु सुँि छलफल ििी र्नदेस्िक िर्ाि िने  

ि. र्नर्मानसुाि कार्यदलका पदार्िकािीहरुलाई पािीश्रर्मक 
भकु्तानी िने  

पोर्लटेस्क्नक महािाखा प्रथम, दोश्रो ि िेरोतो   

चामार्सक 
 र्नर्मयि िथा 
परिमास्जयि 
र्नदेस्िकाहरू 

2.7.8.15 दमक पोर्लटेस्क्नक इस्न्टच्र्टुमा र्िप्लोमा िहमा प्रस्िक्षण िथा सञ्चालन 

क. तवीकृि कार्यक्रम अनसुाि कार्यक्रम सञ्चालन िनय एकमषु्ट 
रुपमा ववर्नर्ोस्जि िकम खचय स्िर्यकिि वाुँिफाुँि िने,  

ख. कार्यक्रम सञ्चालनको भार्िक िथा ववस््र् प्रिर्ि ववविण 

दमक पोर्लटेस्क्नक 
इस्न्टच्र्टु 

प्रथम, दोश्रो ि िेरोतो   

चामार्सक 
 र्नर्मयि िथा 
परिमास्जयि 
र्नदेस्िकाहरू 
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वक्रर्ाकलाप नं वक्रर्ाकलाप ि कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा स्जम्मेवाि िह समर्ावर्ि 
अनिुमन परिणाम 

सूचक 

मार्सक रुपमा प्रात स ििी तवीकृि वाुँिफाुँिको आिािमा 
चामार्सक रुपमा र्नकािा ठदने । 

2.7.13.125 िस्क्तखोि पोर्लटेस्क्नक तथापनाका लर्ि सम्भाव्र्िा अध्र्र्न ि पूवय 
िर्ािी (िैस्क्षक कार्यक्रम)(िैस्क्षक कार्यक्रम) 

क. पोर्लटेस्क्नक तथापनाका लार्ि आवश्र्क जन िा प्रात स िने  

ख. सम्भाव्र्िा अध्र्र्न िनय पिामियदािा छनाट ििी कार्य िने । 

ि. सम्भाव्र्िा अध्र्र्न सम्ीन्िी प्रर्िवेदनका आिािमा भकु्तानी 
िने । 

पोर्लटेस्क्नक महािाखा दोश्रो ि िेरोतो   

चामार्सक 
 अध्र्र्न प्रर्िवेदन 

11.5.24.2 

11.5.34.1 

11.5.34.2 

उद्योिी व्र्वसार्ीसुँि समन्वर् ििी आवश्र्किाको आिािमा प्राववर्िक 
स्िक्षा कार्यक्रम सञ्चालन अध्र्र्न अनसुन्िान िथा सम्ीन्िन(भवन 
सम्ीन्िी अनसुन्िान िथा पिामिय)(भवन सम्ीन्िी अनसुन्िान िथा 
पिामिय) 
प्रादेस्िक सन्िलुन कार्म हनु े ििी पहुुँच नपिेुको तथानीर् िहमा 
पिोपकािी संतथाहरु माफय ि आवश्र्किाको आिािमा प्राववर्िक स्िक्षा 
कार्यक्रम संचालन सम्भाब्र्िा अध्र्र्न अनसुन्िान ि सम्ीन्िन (भवन 
सम्ीन्िी अनसुन्िान िथा पिामिय)(भवन सम्ीन्िी अनसुन्िान िथा 
पिामिय) 
प्रादेस्िक सन्िलुन कार्म हनु े ििी पहुुँच नपिेुको तथानीर् िहहरुमा 
आवश्र्किाको आिािमा प्रदेि िथा तथानीर् िहसंि समन्वर् ििी 
प्राववर्िक स्िक्षालर् सञ्चालनको लािी िैस्क्षक सम्भाव्र्िा अध्र्र्न 
िर्ािी पिामिय िथा जन िा प्रात सी(िैस्क्षक अनसुन्िान िथा 
पिामिय)(िैस्क्षक अनसुन्िान िथा पिामिय) 

क. प्राववर्िक िथा व्र्वसावर्क स्िक्षा एवं िार्लममा िणुतिि 
सरु्नस्िििा सवहिको ;dfj]zL, समिामूलक पहूुँच ववतिािका 
लार्ि िैह्रनाफामूलक संतथा उद्योि व्र्ावसावर्कहरुलाई कसिी 

पोर्लटेस्क्नक महािाखा प्रथम, दोश्रो ि िेरोतो   

चामार्सक 
 अध्र्र्न प्रर्िवेदन 
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वक्रर्ाकलाप नं वक्रर्ाकलाप ि कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा स्जम्मेवाि िह समर्ावर्ि 
अनिुमन परिणाम 

सूचक 

सहभािी ििाउन सवकन्छ भने्न सम्ीन्िमा अध्र्र्न िनुयका 
साथै साझेदािी तवरुपमा कार्यक्रम संचालनका लार्ि उत्प्ररेिि 
िने । 

ख. कार्यक्रम संचालन िनय चाहने संतथाको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न 
लिार्ि प्राववर्िक सहर्ोि िने । 

11.1.2.41 

11.1.2.42 

11.1.2.43 

11.1.2.44 

11.1.2.45 

11.1.2.46 

11.1.2.47 

11.1.2.48 

11.1.2.49 

11.1.2.50 

11.1.2.51 

11.1.2.52 

11.1.2.53 

11.1.2.54 

11.1.2.55 

11.1.2.56 

11.1.2.57 

11.1.2.58 

नमनुा पोर्लटेस्क् नक इस्न्ष्टच्र्टुको भवन र्नमायण(भवन र्नमायण) 
िवलार्ििी पोर्लटेस्क्नक इस्न्टच्र्टु भवन र्नमायण र्निन्िििा  

मदन पोखिा पोर्लटेस्क्नक इस्न्टच्र्टु भवन र्नमायण र्निन्िििा 
िामेछाप पोर्लटेस्क्नक इस्न्टच्र्टु भवन र्नमायण र्निन्िििा 
जर्वकसान पोर्लटेस्क्नक इस्न्टच्र्टु भवन र्नमायण र्निन्िििा 
सन्ि अल्पमाइय िामनािार् नर्सयङ कलेज भवन र्नमायण र्निन्िििा 
ीलिा पोर्लटेस्क्नक इस्न्टच्र्टु भवन र्नमायण र्निन्िििा 
नािार्णी पोर्लटेस्क्नक इस्न्टच्रू्ट भवन र्नमायण र्निन्िििा 
पास्णनी पोर्लटेस्क्नक इस्न्टच्रू्ट भवन र्नमायण र्निन्िििा 
एग्रो फिेष्ट्री पोर्लटेस्क्नक इस्न्टच्रू्ट भवन र्नमायण र्निन्िििा 
िोिखा पोर्लटेस्क्नक इस्न्टच्रू्ट भवन र्नमायण र्निन्िििा 
ित्नकुमाि वान्िवा पोर्लटेस्क्नक इस्न्टच्रू्ट भवन र्नमायण र्निन्िििा 
र्नमयल लामा पोर्लटेस्क्नक इस्न्टच्रू्ट भवन र्नमायण र्निन्िििा 
ठदवाकाि तमिृी पोर्लटेस्क्नक इस्न्टच्रू्ट भवन र्नमायण र्निन्िििा 
कृष्णसेन इच्छुक पोर्लटेस्क्नक इस्न्टच्रू्ट भवन र्नमायण र्निन्िििा 
वटकापिु पोर्लटेस्क्नक इस्न्टच्रू्ट भवन र्नमायण र्निन्िििा 
कणायली प्राववर्िक स्िक्षालर् भवन र्नमायण र्निन्िििा 
ीी.पी पोर्लटेस्क्नक इस्न्टच्रू्ट भवन र्नमायण र्निन्िििा 

क. र्नमायणार्िन पोर्लटेस्क्नक इस्न्टच्रू्टहरुको भवन र्नमायण 
कार्यलाई र्निन्िििा ठददै कार्य सम्पन्निाको आिािमा भकु्तानी 

पोर्लटेस्क्नक महािाखा प्रथम, दोश्रो ि िेरोतो   

चामार्सक 
 भवन र्नमायण वा 
हतिान्ििण प्रर्िवेदन 
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वक्रर्ाकलाप नं वक्रर्ाकलाप ि कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा स्जम्मेवाि िह समर्ावर्ि 
अनिुमन परिणाम 

सूचक 

ठदने, 
ख. सम्पन्न भवनको कार्य सम्पन्न प्रर्िवेदन ि AS BUILT नक्सा 

र्लइय अस्न्िम भकु्तानी िने, 
ि. कार्य सम्पन्न भवनको ममयि सम्भाि अविीको अर्भलेख िाख्न े 

पिीक्षा र्नर्न्त्रण कार्ायलर् 
1.2.4.1 ववर्भन्न सर्मर्िहरूको ीैिक भ्ा (सभा/परिर्द्/सर्मर्ि/उपसर्मर्ि/ 

कार्यटोली) 
क. ऐन, र्नर्म, ववर्नर्मावली िथा र्नदेस्िकामा उल्लेख भए 

अनसुाि वर्यभरि अर्नवार्यरुपले सञ्चालन िनुयपने वैिकको सूस्च 
िर्ाि ििी अनमुार्नि लािि अनमुान िर्ाि िने, 

ख. र्नर्मानसुाि वैिक सञ्चालन ििी तवीकृि नम्सयका आिािमा 
सहभािीहरूलाई ीैिक भ्ा, खाजा खचय ि ीैिक व्र्वतथापन 
खचय भकु्तानी िने । 

पिीक्षा र्नर्न्त्रण 
कार्ायलर् 

प्रथम, दोश्रो ि िेश्रो 
चामार्सक 

 माइनटु िथा 
र्नणयर्हरू 

 िकम ीझेुको 
भिपाइय/ीैंक भाचि 

1.2.7.2 कमयचािीहरूको िोवकएको प्रोत्साहन भ्ा 
क. परिर्दले र्निायिण ििेको मापदण्ि ीमोस्जम मार्सक रुपमा 

अर्िरिक्त समर् काम ििेको हास्जिी प्रमास्णि ििी भकु्तानी 
ठदने, 

पिीक्षा र्नर्न्त्रण 
कार्ायलर् 

प्रथम, दोश्रो ि िेश्रो 
चामार्सक 

 हास्जिी प्रर्िवेदन 

 िकम ीझेुको 
भिपाइय/ीैंक भाचि 

2.1.1.1 

2.1.2.1 

2.1.3.1 

2.1.6.1 

2.1.7.1 

िािाको महसलु खचय 
र्ीद्यिु महिलु खचय 
जािको वपउन ेपानी खचय 
टेर्लफोन महसलु खचय 
इन्टिनटे महसलु खचय 

क. लेखा िाखाीाट सवै कािजािको अध्र्र्न िरि र्नर्मानसुाि 
भकु्तानी ठदने, 

ख. उल्लेस्खि महिलु समर्मा नै भकु्तानी ििी छुट सवुविा 

पिीक्षा र्नर्न्त्रण 
कार्ायलर् 

प्रथम, दोश्रो ि िेश्रो 
चामार्सक 

 र्ील भिपाइ 
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वक्रर्ाकलाप नं वक्रर्ाकलाप ि कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा स्जम्मेवाि िह समर्ावर्ि 
अनिुमन परिणाम 

सूचक 

उपलब्ि भएसम्म र्लने िि जरिवानावापिको िकम भकु्तानी 
सम्ीन्िीि कमयचािीले व्र्होनुयपने । 

2.2.2.3 

2.10.1.2 
पेट्रोल - चाि पाङ्ग्ग्र ेसवािी सािन 

जेनिेेटि िथा वहटिहरूको लार्ि इन्िन 

ङ. सवािी लिीकु प्रमास्णि ििी कार्ायलर्को सवािी सािनलाइय 
पेट्रोल, र्िजेल ि मोर्ील उपलब्ि ििाउने, 

च. अर्िरिक्त समर्मा काममा खवटने कमयचािीहरूको हकमा र्नजी 
सवािी सािनको लार्ि पेट्रोल १० र्लटि मार्सक रुपमा 
उपलब्ि ििाउने, 

छ. र्नर्र्मि ववद्यिु आपरु्िय नभएको समर्मा जेनेिेटि सञ्चालन िनय 
िथा जािो मासममा न र्ाुँस वहटिको लार्ि आवश्र्क इन्िनको 
व्र्वतथापन िने, 

ज. इन्िन कुपन प्रमास्णि ििी मार्सक रुपमा भकु्तानी िने । 

पिीक्षा र्नर्न्त्रण 
कार्ायलर् 

प्रथम, दोश्रो ि िेश्रो 
चामार्सक 

 सवािी लिीकु 

 कुपन ववििणको 
ववविण 

2.2.3.1 र्नदेिक/स्िक्षालर् प्रमखु कमयचािीको सञ्चाि सवुविा 
क. पिीक्षा र्नर्न्त्रकको सञ्चाि सवुविाको लार्ि मार्सक रुपमा 

भकु्तानी िने। 

पिीक्षा र्नर्न्त्रण 
कार्ायलर् 

प्रथम, दोश्रो ि िेश्रो 
चामार्सक 

 भकु्तार्न भिपाइय 

2.2.4.1 कुरिर्ि खचय 
क. हलुाक सेवा, कुरिर्ि सेवा िथा एर्ि कािो सेवा माफय ि 

स्चठ्ठीपत्र िथा मालवतिकुो ओसाि-प्रसाि िने, 
ख. हलुाक सेवा, कुरिर्ि िथा एर्ि कािो िरिएको र्ील प्रमास्णि 

ििी भकु्तानी िने । 

पिीक्षा र्नर्न्त्रण 
कार्ायलर् 

प्रथम, दोश्रो ि िेश्रो 
चामार्सक 

 कािो र्ील 

2.4.1.1 कार्ायलर् मसलन्द सामान खचय 
क. कार्ायलर् सञ्चालनका लार्ि आवश्र्क तटेसनिी समानहरूको 

खपि अनमुान ििी खिीद िने । 

पिीक्षा र्नर्न्त्रण 
कार्ायलर् 

प्रथम, दोश्रो ि िेश्रो 
चामार्सक 

 स्जन्सी प्रर्िवेदन 

2.4.12.1 कार्ायलर् सामाग्री छपाई पिीक्षा र्नर्न्त्रण प्रथम, दोश्रो ि िेश्रो  दास्खला प्रर्िवेदन 
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क. कार्ायलर् लेटिप्र्ाि, खाम, फाइल, वटप्पणी आदेि लिाएिका 
कार्ायलर् सञ्चालनका अन्र् कािजािाहरू ि पिीक्षा सम्ीन्िी 
अनसूुची फािामहरूको एकीन ििी छपाइय िने, 

ख. दास्खला प्रर्िवेदनको आिािमा भकु्तानी ठदन े

कार्ायलर् चामार्सक 

2.4.13.1 कार्ायलर्को पत्रपर्त्रका िथा पसु्तिका 
क. कार्ायलर्का लार्ि आि वटा िावष्ट्रर् दैर्नक पर्त्रका 

लािाएिका अन्र् सात सावहक/पास्क्षक/मार्सक पत्रपर्त्रका िथा 
पसु्तिका खिीद ििी मार्सक रुपमा भकु्तानी ठदन े

पिीक्षा र्नर्न्त्रण 
कार्ायलर् 

प्रथम, दोश्रो ि िेश्रो 
चामार्सक 

 पर्त्रका आपरु्ियको 
प्रर्िवेदन 

2.4.14.1 ववज्ञापन िथा सूचना प्रकािन 

क. िावष्ट्रर् दैर्नक पर्त्रका सुँि सम्झािा िने, 
ख. पिीक्षा सञ्चालन िथा व्र्वतथापन सम्ीन्िी सूचना प्रकासन 

िने, 
ि. प्रकार्सि सूचनाको प्रमास्णकिण ििी मार्सक रुपमा भकु्तानी 

िने । 

पिीक्षा र्नर्न्त्रण 
कार्ायलर् 

प्रथम, दोश्रो ि िेश्रो 
चामार्सक 

 प्रकार्सि सूचना 

2.11.4.2 

2.3.1.2 

11.3.2.6 

2.3.14.1 

2.4.15.1 

 

2.5.2.2. 

भवन ममयि खचय 
हलकुा सवािी सािन ममयि खचय 
ववद्यमान सवािी सािनको िुला ममयि सम्भाि 

फर्नयचि िथा वफक्चसयको ममयि िथा सम्भाि 

कार्ायलर् अरुमालसामान खचय (फोटोकपी िथा वप्रन्टि टोनि िथा स-
साना उपकिण) 
मेस्िनिी उपकिण ममयि सम्भाि ज्र्ाला ि सामान समेि 

क. स्जन्सी र्निीक्षण प्रर्िवेदनको आिािमा तथार्ी सम्पस््को ममयि 
िनय ममयि ईकाईले वावर्यक रुपमा ममयि िनुयपने िैस्क्षक 
उपकिण िथा मेस्िनिी औजाि, सवािी सािन, िैस्क्षक भवन, 
प्रर्ोििाला लिार्िका अन्र् भार्िक पूवायिाि ममयिका लार्ि 

   म ले प फा न २ 
मा दास्खला 

 ववल भिपाइ 
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सूचक 

ममयि र्ोजना (Maintenance Plan) िर्ाि िने, 
ख. ममयि िरिने सम्पस््को ममयि लािि अनमुान िर्ाि िने, 

ि. िर्ाि भएको ममयि र्ोजनालाई तवीकृि िरि सावयजनीक खरिद 
ऐन, र्नर्म अनसुाि ममयि कार्य िने । 

2.6.3.1 

2.12.3.2 
सवािी सािनको ववमा िेरोतो पक्ष समेि 

सवािी सािनको नववकिण 

क. चाल ुअवतथामा िहेका सवािी सािनको र्नर्मानसुाि ववमा ििी 
नववकिण िदाय लान ने खचय भकु्तानी ठदने । 

   ववमा ििेको ववल 
भिपाइ 

2.6.6.1 पिीक्षा सम्ीन्िी िोिी िथा कार्यिाला 
क. पिीक्षा प्रणालीलाइय व्र्वस्तथि, मर्ायठदि एवं एकरुपिा कार्म 

ििाउन अर्भमखुीकिण िनय प्रदेि कार्ायलर् ि केन्रीर् 
कार्ायलर्सुँि समन्वर् ििी कार्यिाला िोिी सञ्चालन िने, 

ख. हिेक स्िक्षालर्हरूका वप्रस्न्सपल सवहि पिीक्षामा काम िने 
१/१ जना कमयचािीहरूको सहभार्ििा हनुेििी २ ठदन े
अर्भमखुीकिण िार्लम सञ्चालन िने, 

ि. िार्लम प्रर्िवेदन िर्ाि िरि भकु्तानी ठदन े। 

पाठ्यकम ववकास 
महािाखा, टेक्स 
महािाखा  

  कार्ायिालाको 
प्रर्िवेदन 

2.7.10.1 परिर्द्का प्राववर्िक स्िक्षा कार्यक्रमको पिीक्षाको िस्जष्रेिन, प्रश्नपत्र 
र्नमायण, छपाइ, ढुवानी, परिक्षा अनिुमन, उ्िपसु्तिका पिीक्षण ि निीजा 
प्रकािन 

क. िस्जषे्ट्रसनः 
१. पिीक्षा र्नर्न्त्रण कार्ायलर्को सूचना ीमोस्जम िस्जषे्ट्रसन 

फािामहरू प्रदेि कार्ायलर्मा संकलन िने, 
२. प्रदेि कार्ायलर्को समन्वर्मा प.र्न.का.ीाट िस्जषे्ट्रसन 

फािाम रुज ुिने, 
३. पिीक्षा सम्ीन्िी ववर्नर्मावली, २०७१ ि भनाय सम्ीन्िी 

   प्रस्िक्षाथीको 
िस्जषे्टिन फािाम 

 प्रश्न पत्र र्नमायण 

 पिीक्षा संचालनको 
सूचना अन्र् ववविण 

 उ्ि पसु्तिका 
छपाईको वववविण 
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र्नदेस्िका ीमोस्जम िस्जषे्ट्रसन कार्म ििी िस्जषे्ट्रसन कािय 
उपलब्ि ििाउने, 

४. िस्जषे्ट्रसन कार्म भएको ववविण सवहिको प्रर्िवेदन पिीक्षा 
र्नर्न्त्रकलाइय पेि िने । 

ख. प्रश्नपत्र र्नमायण, छपाइय ि ढुवानी 
१. ववर्र्ववज्ञको िोष्टि र्नमायण/अध्र्ाीर्िक िने, 
२. प्रास्श्नकहरूको र्नर्सु्क्त िने, 
३. कच्चा प्रश्नपत्र र्नमायण िने, 
५. प्रश्नपत्र परिमाजयन िने, 
६. प्रश्नपत्र टाइयवपङ/प्रफु रिर्िङ िने 

७. सेक्र्रुिटी छापाखानामा िोप्र्र्नर्िा पवुयक छपाइय ििी 
स्िलीन्दी पिीक्षा केन्र अनसुाि प्र्ाकेस्जङ िने, 

८. िािी भािामा र्लइ नेपाल प्रहिीको सिुक्षामा प्रदेि 
कार्ायलर्मा ढुवानी िने । 

ि. उ्िपसु्तिका पिीक्षण ि निीजा प्रकािन 

१. प्रवेि पिीक्षाहरूको उ्िपसु्तिका पिीक्षण, नर्िजा प्रकासन 
िने, 

२. उ्िपसु्तिका पिीक्षणको लार्ि प्रदेि कार्ायलर्हरूलाइय 
समन्वर् िने, 

३. प्रदेि कार्ायलर्हरूसुँि समन्वर् ििी प्राववर्िक एसएलसी 
िहको नर्िजा प्रकािन िने, 

४. र्िप्लोमा िहको प्रात स माकय तलीम प्रववष्ट ििी नर्िजा 
प्रकािन िने, 

५. पनुर्ोि नर्िजा प्रकािन िने । 

घ. पिीक्षा अनिुमन 
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१. पिीक्षा प्रणालीलाइय व्र्वस्तथि ि मर्ायठदि ीनाउनका लार्ि 
पिीक्षा केन्र िथा सैिास्न्िक एवं प्रर्ोिात्मक 
पिीक्षाहरूको अनिुमन िने, 

२. अनिुमन प्रर्िवेदन पिीक्षा र्नर्न्त्रकलाइय पेि िने, 
ङ. उ्िपसु्तिका छपाइय 

१. पिीक्षा सञ्चालनका लार्ि आवश्र्क उ्पसु्तिका िोप्र् ि 
सिुस्क्षि छपाइय ििी दास्खला प्रर्िवेदनको आिािमा 
भकु्तानी िने, 

2.7.10.2 

2.7.10.3 

2.7.10.4 

प्रर्ोिात्मक पिीक्षा व्र्वस्तथि िथा िणुतिरिर् ीनाइ र्नदेस्िका ीनाउन े

प्रमाणपत्र िह नर्सयङ कार्यक्रमको मलु्र्ाङ्कन टुल्स परिमाजयन 

पिीक्षा प्रणाली व्र्वतथापन सम्ीन्िी मापदण्ि/र्नदेस्िकाको परिमाजयन 
िथा र्नमायण 

क. र्िप्लोमा िह ि प्राववर्िक एसएलसी िहमा प्रर्ोिात्मक 
पिीक्षणलाइय व्र्वस्तथि ीनाउने र्नदेस्िका र्नमायण िनय TOR 

सवहि कार्यटोली ििन िने, 
ख. ववज्ञ सवहिको संलन निामा कार्यटोलीले र्नदेस्िकाको मतर्ादा 

िर्ाि िने, 
ि. सिोकािवालको सहभार्ििा हनुेििी कार्यटोलीले र्नदेस्िकाको 

मतर्ादामा छलफल िनय कार्यिाला िोिी आर्ोजना िने, 
घ. पिृपोर्ण सवहिको र्नदेस्िकाको अस्न्िम मतर्ादा पिीक्षा 

र्नर्न्त्रकलाइय पेि िनय, 
ङ. पिीक्षा सर्मर्ि माफय ि र्नदेस्िका तवीकृि िने, 
च. समग्र प्रर्िवेदनको आिािमा नम्सय अनसुाि भकु्तानी िने 

   २ वटा र्नदेस्िका 
िर्ाि भएको हनु े

 १ वटा र्नदेस्िका 
परिमाजयन भएको 
हनुे । 

2.12.1.1 िाटा इन्ट्री/र्ीिरे्ज्ञ सेवा/काननुी सेवा किाि 

क. ONLINE नर्िजा प्रकासन ि वेभ सभयि सम्ीन्िी कामकाज 
   १ जना ववज्ञसुँिको 

सम्झािा 
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िनेििी ववज्ञ सेवा र्लन TOR सवहि ववज्ञसुँि सम्झािा/सेवा 
किाि िने, 

ख. सम्झािा ीमोस्जम कार्यसम्पादन/हास्जिी प्रमास्णि ििी भकु्तानी 
िने 

2.13.1.7 

2.13.2.2 

2.13.2.3 

2.13.2.4 

सवािी चालक सेवा किािको पारिश्रर्मक 

सिसफाई सेवा किािको पारिश्रर्मक 

कार्ायलर् सिुक्षा सेवा किािको पारिश्रर्मक 

ीिैचे सेवा किािको पारिश्रर्मक 

क. स्िक्षालर्/पोर्लटेस्क्नक/िार्लम केन्रको दैर्नक कार्य 
सञ्चलानका लार्ि आवश्र्क हलकुा सवािी चालक कार्ायलर् 
सहर्ोिी कार्ायलर् सिुक्षा सिसफाई ि विैचे के कर्ि संख्र्ामा 
आवश्र्क पने हो सो को एवकन िने, 

ख. नर्ाुँ सेवा किाि िनुयपनेको हकमा केस्न्रर् कार्ायलर्ीाट 
अस्ख्िर्ािी प्रात स िने िथा साववक सेवा किािको र्निन्िििाको 
लार्ि कार्यसम्पादन सम्झािा ीमोस्जम नववकिण/खािेजी िने, 

ि. सेवा खरिदका लार्ि एवकन भएका संख्र्ाहरूमा तवीकृि 
नम्सयको आिािमा सावयजर्नक खरिद ऐन र्नर्म िथा प्रचर्लि 
र्नर्मको पूणयरुपले पालना िरि किाि सेवाका व्र्ास्क्त/संतथा 
सुँि सम्झािा िने, 

घ. हास्जिी प्रमास्णि ििी पारिश्रर्मक भकु्तानी िने । 

   किाि सम्झािा 
 मार्सक हाजीि 

ववविण 

2.19.2.2 एक स्िक्षालर्ीाट अको स्िक्षालर्मा भ्रमण िथा सरुवा भइ जान े
कमयचािी ि र्नजको परिवािले पाउन ेभ्रमण खचय 

क. एक कार्ायलर्/स्िक्षालर्ीाट अको कार्ायलर्/स्िक्षालर्मा 
सरुवाभै जाने प्रस्िक्षक/कमयचािीहरूलाई भ्रमण खचय 
र्नर्मावली, २०६४ मा व्र्वतथा भए अनसुाि सरुवाभै आएको 

   भ्रमण ववल 

 भ्रमण प्रर्िवेदन 
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कार्ायलर्/स्िक्षालर्ीाट दैर्नक भ्रमण भ्ा उपलब्ि ििाउन,े 

ख. काज सरुवा भएका कमयचािीहरूलाई काजमा आउुँदाको दैर्नक 
भ्रमण भ्ा उपलब्ि ििाउन े। 

2.20.2.1 अर्िर्थ सत्काि िथा जलपान ि सभा/परिर्द्/सर्मर्ि/उपसर्मर्िको 
ीैिकमा खाजा स्चर्ा 

क. कार्ायलर्मा हनुे ीैिक, छलफल, अन्िवक्रय र्ा जतिा कार्यक्रम 
सहजीकिणका लार्ि आउनभुएका अर्िथीहरूको खाना/खाजा 
लिाएिका लार्ि व्र्वतथापन िने । 

   ववल भिपाइ 

11.3.16.1 र्िस्जटल प्रसे खिीद/र्नमायण 

क. र्िस्जटल प्रसेको तपेसीवफकेसन िर्ाि ििी सोको लािि 
अनमुान तवीकृि िने, 

ख. सावयजार्नक खिीदको ऐन, र्नर्म अनसुाि र्िस्जटल प्रसे 
खिीद/जिान िने, 

ि. अस्न्िम ववल भकु्तानी िनुयपूवय र्िस्जटल प्रिे जिान,  िार्लम ि 
तपेर्सवफकेिन अनसुाि भएको प्रमास्णि ििी दास्खला िने  

घ. दास्खला प्रर्िवेदन एवं जिान प्रर्िवेदनको आिािमा 
र्नर्मानसुाि भकु्तानी िने ।  

   दास्खला प्रर्िवेदन 

11.6.4.1 सफ्टवेि खिीद/अध्र्ाविीक 

क. हाल सञ्चालनमा िहेको सफ्टवेर्िहरूलाई अद्यावर्िक िनुयका 
साथै आवश्र्किा अनसुाि थप सवुविाहरू िाख्नका लार्ि 
प्रचर्लि सावयजर्नक खरिद ऐन, र्नर्म अनसुाि पिामिय सेवा 
खरिद िरि कार्य सम्पन्न िने, 

ख. नर्ाुँ सफ्टवेर्ि खरिद िदाय सावयजर्नक खरिद ऐन, र्नर्म 
अनसुाि खरिद िने । 

   दास्खला प्रर्िवेदन 

 सफ्टवेर्िले काम 
ििेको प्रमास्णि 
कािजान 

11.3.2.4 हलकुा सवािी सािन खिीद    दास्खला प्रर्िवेदन 
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11.3.7.8 

11.3.20.1 

 

11.4.22.2 

11.4.22.6 

11.6.13.5 

11.6.13.6 

कार्ायलर् सञ्चालनसुँि सम्ीन्िी उपकण िथा मेर्सनिी औजाि खरिद 

िैस्क्षक उपकिण िथा कार्ायलर् सञ्चालन सम्ीन्िी उपकिण िथा 
मेस्िनिी औजाि 

ढल/नाली र्नकास/कम्पाउण्ि वाल/र्भत्री सिक जतिा संिचना र्नमायण 

कम्पाउण्ि वाल/फेस्न्सङ र्नमायण 

नर्ाुँ भवनको लार्ि फर्नयचि, पदाय, कापेट आठद 

ीैिक कक्ष िर्ािीका लार्ि फर्नयचि िथा वफक्चसय 
क. कार्ायलर् िथा स्िक्षण/प्रस्िक्षणका लार्ि आवश्र्क फर्नयचि 

िथा वफक्चि खरिदका लार्ि सामाग्रीको ववविण ि ईकाई 
एवकन ििी खरिद र्ोजना िर्ाि िने, 

ख. खरिद िरिने सामाग्रीहरूको तपेर्सवफकेिन ि लािि अनमुान 
िर्ाि िने, 

ि. सावयजर्नक खरिद ऐन र्नर्म िथा प्रचर्लि ऐन र्नर्म अनसुाि 
वोलपत्र र्सलीन्दी /वोलपत्र/ र्सिै खरिदका ववर्ि प्रकृर्ा 
अनसुाि खरिद िने ि र्नर्मानसुाि भकु्तानी ठदने । 

प्राववर्िक प्रस्िक्षण प्रर्ििान 
1.2.4.1 ीैिक भ्ा 

क. प्रर्ििान संचालक सर्मर्िको वैिक वर्यमा कम्िीमा ४ पटक 
आर्ोजना िने, 

ख. सहभािीहरुलाई तवीकृि नमयस ् अनसुाि ीैिक भ्ा, भ्रमण 
खचय, खाजा खचय ि ीैिक व्र्वतथापन खचय भकु्तानी िने ।  

प्रिासन, लेखा िाखा  प्रथम,दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक 

 ीैिक पसु्तिका 
 उपस्तथर्ि 

 भ्ा ववििण ििेको 
भिपाई 

1.2.5.1 

1.2.7.2 

कमयचािीलाइय प्रदान िरिन ेप्रोत्साहन भ्ा 
कमयचािीहरुको िोवकएको प्रोत्साहन भ्ा 

क. तवीकृि मापदण्ि अनसुाि कमयचािीले प्रात स िने प्रोत्साहन भ्ा 
एवकन िने, 

प्रिासन, लेखा िाखा प्रथम,दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक 

 भ्ा प्रात स िने 
कमयचािीहरु 

 भ्ा ववििणको 
भपायई 
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ख. कमयचािीहरूको कार्य सम्पादनको आिािमा मार्सक रुपमा 
भकु्तानी िने । 

2.2.2.3 

2.10.1.2 

पेट्रोल- चाि पाङ्ग्ग्र े

जेनिेेटि िथा वहटिहरूको लार्ि इन्िन 

क. सवािी लिीकु प्रमास्णि ििी कार्ायलर्को सवािी सािनलाइय 
पेट्रोल  ,र्िजेल ि मोर्ील उपलब्ि ििाउने,  

ख. ववदाका ठदनमा काममा खवटने कमयचािीहरूको हकमा सोको 
व्र्होिा प्रमास्णि ििी र्नजी सवािी सािनको लार्ि पेट्रोल १० 
र्लटि मार्सक रुपमा उपलब्ि ििाउने, 

ि. र्नर्र्मि ववद्यिु आपरु्िय नभएको समर्मा जेनेिेटि सञ्चालन िनय 
िथा जािो मासममा न र्ाुँस वहटिको लार्ि आवश्र्क इन्िनको 
व्र्वतथापन िने, 

घ. इन्िन कुपन प्रमास्णि ििी मार्सक रुपमा भकु्तानी िने । 

लेखा, सम्प्ी 
ब्र्ावतथापन  िाखा 

प्रथम,दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक 

 ववल, भपायई 

2.4.12.1 

2.4.13.1 

2.4.14.1 

कार्ायलर् सामाग्री छपाई  

कार्ायलर्को पत्रपर्त्रका िथा पसु्तिका 
ववज्ञापन िथा सूचना प्रकािन  

क. कार्ायलर्का लार्ि आवश्र्क छपाइय सामग्रीहरूको एकीन ििी 
छपाइय र्ोजना र्नमायण िने, 

ख. सावयजर्नक खरिद ऐन, र्नर्म ीमोस्जम कार्ायलर् सामाग्री 
छपाइय िनय सम्झािा िने, 

ि. दास्खला प्रर्िवेदनको आिािमा भकु्तानी िने । 

लेखा, सम्प्ी 
ब्र्ावतथापन  िाखा  

प्रथम,दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक 

 ववल, भपायई 

 दास्खला रिपोटय 

2.3.1.2 

2.3.2.2 

2.3.9.1 

2.3.14.1 

हलकुा सवािी सािन ममयि खचय 
ममयि संभाि (फोटोकपी, ल्र्ापटप, कम्पूटि, प्रोजेक्टि आदी) 
भवन (सञ्चालन िथा ममयि संभाि) 
फर्नयचि िथा वफक्चसयको ममयि िथा सम्भाि 

लेखा, सम्प्ी 
ब्र्ावतथापन  िाखा 

प्रथम,दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक 

 ववल, भपायई 

 म ले प फान २ मा 
दास्खला 
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2.3.18.1 

2.4.1.1 

2.4.15.1 

 

2.5.2.2 

2.11.7.1 

2.11.4.2 

11.1.3.2 

11.3.2.6 

िाचालर्, ीिैचा, परिसि आठद 

कार्ायलर् मसलन्द सामान खचय 
कार्ायलर् अरुमालसामान खचय (फोटोकपी िथा वप्रन्टि टोनि िथा स-
साना उपकिण) 
मेस्िनिी उपकिण ममयि, सम्भाि, ज्र्ाला ि सामान समेि 

अन्र् सम्पस््को ममयि सम्भाि 

भवन ममयि सम्भाि 

भवन ममयि सम्भाि 

ववद्यमान सवािी सािनको िुला ममयि सम्भाि 

क. स्जन्सी र्निीक्षण प्रर्िवेदनको आिािमा तथार्ी सम्पस््को ममयि 
िनय ममयि ईकाईले वावर्यक रुपमा ममयि िनुयपने िैस्क्षक 
उपकिण िथा मेस्िनिी औजाि, सवािी सािन, िैस्क्षक भवन,  
प्रर्ोििाला लिार्िका अन्र् भार्िक पूवायिाि ममयिका लार्ि 
ममयि र्ोजना (Maintenance Plan) िर्ाि िने, 

ख. ममयि िरिने सम्पस््को ममयि लािि अनमुान िर्ाि िने, 

ि. िर्ाि भएको ममयि र्ोजनालाई तवीकृि िरि सावयजनीक खरिद 
ऐन, र्नर्म अनसुाि ममयि कार्य िने । 

2.6.1.1 

2.14.1.58 

2.6.1.9 

परिर्द् का मानव संसािन क्षमिा अर्भीवृि िालीम सञ्चालन 

परिर्द् का मानव संसािन क्षमिा अर्भीवृि िालीम सञ्चालन 

सामदुावर्क ववद्यालर्का प्रस्िक्षक/कमयचािीहरूलाइ छोटो अविीको 
पेिािि प्रस्िक्षण 

क. िार्लम सञ्चालन कार्यर्ीर्ि र्नमायण िथा परिमाजयन िने, 
ख. ववर्र्िि िार्लम छनोट । 

ि. पािर्क्रम र्नमाणय एी परिमाजयन िने । 

घ. िार्लमका सहभािी छनोट । 

िालीम, प्रिासन, ीजाि 
व्र्वतथापन िाखा 

प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक 

 5400 जना  
व्र्स्क्त/हत सा को  
िालीम प्रर्िवेदन 
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ङ. िालीम प्रर्िवेदन । 
२.6.3.१ 

 

लाइट सवािी सािनको ववमा, नववकिण खचय 
क. स्िक्षालर्/पोर्लटेस्क्नक/िार्लम केन्रमा िहेका सवािी 

सािनको र्नर्मानसुाि ववमा ििी नववकिण िदाय लान ने खचय 
भकु्तानी ठदन े। 

लेखा, सम्प्ी 
ब्र्ावतथापन  िाखा 

प्रथम चामार्सक  5 सवािी सािनको 
ीीमा ि नववकिण 

2.6.4.25 GESI fund तथापना ििी कार्यक्रम सञ्चालन िने 

क. िार्लम सञ्चालन कार्यर्ीर्ि र्नमायण िथा परिमाजयन िने, 
ख. ववर्र्िि िार्लम छनोट । 

ि. पािर्क्रम र्नमाणय एी परिमाजयन िने । 

घ. िार्लमका सहभािी छनोट । 

ङ. िालीम प्रर्िवेदन । 

िालीम, प्रिासन, ीजाि 
व्र्वतथापन िाखा 

प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक 

 िालीम प्रर्िवेदन 

 
 

2.7.5.1 प्राववर्िक स्िक्षा िथा व्र्वसार्ीक िालीमसुँि सम्ीस्न्िि लेख िचना, 
ीलेुवटन िथा प्रोफाइल ववकास छपाई िथा ववििण 

क. ीलेुवटन ववकास िनय सम्पादन समहु ििन िने, 
ख. प्राववर्िक स्िक्षा िथा व्र्वसार्ीक िालीम प्रस्िक्षणसुँि 

सम्ीस्न्िि लेख िचना, ीलेुवटन ववकास ििी प्रकासन िने 

सूचना िथा अनसुन्िान 
िाखा 

प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक 

 प्रकास्िि ीलेुवटन 

 दास्खला प्रर्िवेदन 

 ववििण ववविण 

2.7.8.4 व्र्वसार्िि तकील कािय र्नमायण (प्रस्िक्षण) 
क. र्ीज्ञ छनोट िने ।    

ख. कार्यिाला िने । 

ि. र्ीर्र्िि तकील कािय र्नमायण िने । 

घ. प्रतििु िने । 

ङ. तवीकृि िने । 

िालीम िाखा प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक 

 कार्यिाला प्रर्िवेदन 

 कािय िर्ाि 

2.7.8.16 व्र्वसार्िि िालीम कोर्य र्नमायण (प्रस्िक्षण) 
क. र्ीज्ञ छनोट िने 

ख. कार्यिाला िने 

िालीम िाखा प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक 

 कार्यिाला प्रर्िवेदन 

 कोर्य िर्ाि 
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ि. ववर्र्िि कोर्य र्नमायण िने 

घ. प्रतििु िने 

ङ. तवीकृि िने 
2.9.4.6 पतुिकालर्का लार्ि पतुिक 

क. पतुिकालर्का लार्ि आवश्र्क पतुिकको वविा पवहचान ििी 
खिीद र्ोजना ीनाउनऋे 

ख. प्रचर्लि खिीद ऐन र्नर्मावली ीमोस्जक पतुिको आपरु्िय िने  

 
लेखा, सम्प्ी 
ब्र्ावतथापन  िाखा 

  दास्खला रिपोटय 

2.12.3.1 सफ्टवेि नववकिण  

क. आीतर्किा पवहचान िने  

ख.  आदेि ििाउने  

ि.  तटीमेट ििाउने  

घ. ससु्चकृि फमयीाट खरिद िने  

ङ. दास्खला िने । 

सम्प्ी ब्र्ावतथापन 
िाखा 

प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक 

 आदेि ििाउन े

 ससु्चकृि फमयीाट 
खरिद िने  

 

2.13.2.2 सवािी चालक सेवा किाि 

कार्ायलर् सहर्ोिी सेवा किाि 

सिसफाई सेवा किाि 

कार्ायलर् सिुक्षा सेवा किाि 

ीिैचे सेवा किाि 

स्चठ्ठी पत्र ओसािपसाि सेवा किाि 

क. दैर्नक कार्य संचालनका लार्ि आवश्र्क हलकुा सवािी 
चालक, कार्ायलर् सहर्ोिी, कार्ायलर् सिुक्षा, सिसफाई ि 
विैचेहरूको संख्र्ा एवकन िने, 

ख. साववक सेवा किािको हकमा कार्यसम्पादन सम्झािा ीमोस्जम 
नववकिण /खािेजी िने,  

ि. सेवा खरिदका लार्ि एवकन भएका संख्र्ाहरूमा तवीकृि नम्सय 

लेखा, प्रिासन िाखा प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक 

 सम्झािा िने 

 प्रमास्णि हास्जिी 
 ववल, भपायई 
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अनिुमन परिणाम 

सूचक 

िथा प्रकृर्ाको आिािमा सावयजर्नक खरिद ऐन, र्नर्म िथा 
प्रचर्लि र्नर्मानसुाि किाि सेवाका व्र्स्क्त /संतथासुँि सम्झािा 
िने, 

घ. हास्जिी प्रमास्णि ििी पारिश्रर्मक मार्सक भकु्तानी िने, 
2.15.6.5 ववटेक िहमा प्रस्िक्षण 

क. कािमाण्िौं ववश्वववद्यालर्को िैस्क्षक िालीकाको आिािमा 
BACHELOR’S IN TECHNICAL EDUCATION IN 

LIVESTOCK MAGANEMENT कार्यक्रममा ववद्याथी भनाय 
सम्ीन्िी सूचना प्रकासन िने, 

ख. ववर्र्िि वविाका वविेर्ज्ञहरूको िोष्टि अपिेट िने, 
ि. तवीकृि स्िक्षण/प्रस्िक्षण कार्ायिालीका ीमोस्जम र्नर्र्मि 

प्रस्िक्षण  (सैिास्न्िक/प्रर्ोिात्मक) अभ्र्ासमा 
प्रस्िक्षाथीहरूलाई सहभािी ििाउन,े 

घ. प्रस्िक्षाथीहरूको िस्जषे्ट्रिन िने, 

ङ. ववद्याथीहरूलाइय आन्िरिक पिीक्षाको अर्िरिक्त 
ववश्वववद्यालर्िािा सञ्चालन हनुे सेमेष्टि िथा वावर्यक पिीक्षामा 
सहभार्ििा ििाउने, 

च. प्रर्ोिात्मक अभ्र्ास ििाने । 

स्िक्षा  िाखा प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक 

 

 प्रमास्णि हास्जिी 

2.19.2.2  एक स्िक्षालर्ीाट अको स्िक्षालर्मा भ्रमण िथा सरुवा भइ जान ेभ्रमण 
खचय 

क. एक कार्ायलर्/स्िक्षालर्ीाट अको कार्ायलर्/स्िक्षालर्मा 
सरुवाभै जान े प्रस्िक्षक  / कमयचािीहरूलाई भ्रमण खचय 
र्नर्मावली, २०६४ मा व्र्वतथा भए अनसुाि सरुवाभै आएको 
कार्ायलर्/स्िक्षालर्ीाट दैर्नक भ्रमण भ्ा उपलब्ि ििाउन,े 

ख. काज सरुवा भएका कमयचािीहरूलाई काजमा आउुँदाको दैर्नक 
भ्रमण भ्ा उपलब्ि ििाउन े। 

लेखा, प्रिासन िाखा प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक 

 भपायई  
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अनिुमन परिणाम 

सूचक 

2.20.2.1 अर्िर्थ सत्काि िथा जलपान 

क. प्रर्ििानमा हनुे ीैिक, छलफल, अन्िवक्रय र्ा जतिा कार्यक्रममा 
सहभािी अर्िथीहरूको खाना/खाजा लिाएिका लार्ि 
व्र्वतथापन िने । 

लेखा, प्रिासन िाखा प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक  

 ववल भपायई 

11.3.2.4 

11.3.20.1 

हलकुा सवािी सािन खरिद 

िैस्क्षक उपकिण िथा कार्ायलर् सञ्चालन सम्ीन्िी उपकिण िथा 
मेस्िनिी औजाि 

क. मार्थ उल्लेस्खि वक्रर्ाकलापहरू कार्ायन्वर्न िदाय वावर्यक 
खरिद र्ोजना  िथा ममयि र्ोजना र्नमायण ििी तवीकृि नम्सय 
िथा प्रकृर्ाको आिािमा सावयजर्नक खरिद ऐन, र्नर्म िथा 
प्रचर्लि र्नर्मको परिर्ि र्भत्र िवह खरिद िरिने, 

ख. सवािी सािन िथा उपकिणको खरिद िनुयपूवय तपेसीवफकेसन 
िथा लािि अनमुान िर्ाि ििी तवीकृि ििाउने ।  

ि. मालसामानको हकमा सावयजर्नक खरिद ऐन, र्नर्ममा भएको 
व्र्वतथा अनसुाि व.स.व्र्ा. अर्िकृिको संर्ोजकत्वमा 
लेखा/प्रिासन ि ववर्र्िि प्राववर्िक कमयचािी िहेको ३ 
सदतर्ीर् खरिद एकाई ििन ििी खरिद िरिने सामाग्रीको 
ववविण, परिमाण समेि उल्लेख िरि खरिद र्ोजना िर्ाि ििी 
सामग्री खरिद िने, 

घ. खरिद एकाईीाट खरिद िरिएका सामाग्रीको परिमाण ि 
िणुतिि जाुँच ििी आम्दानी वाध्ने ि सो को जानकािी सवहि 
भकु्तानीका लार्ि कािजाि लेखा िाखामा ठदने, 

ङ. लेखा िाखाीाट सवै कािजािको अध्र्र्न िरि र्नर्मानसुाि 
भकु्तानी ठदन े। 

लेखा, सम्प्ी 
ब्र्ावतथापन  िाखा 

प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक 

 ववल, भपायई 

 दास्खला रिपोटय 
 

11.6.4.1 सफ्टवेि खिीद/अध्र्ाविीक  लेखा, सम्प्ी प्रथम, दोरोतो ि िेरोतो  ववल, भपायई 
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सूचक 

क. हाल सञ्चालनमा िहेको सफ्टवेर्िहरूलाई अद्यावर्िक िनुयका 
साथै आवश्र्किा अनसुाि थप सवुविाहरू िाख्नका लार्ि 
प्रचर्लि सावयजर्नक खरिद ऐन, र्नर्म अनसुाि पिामिय सेवा 
खरिद िरि कार्य सम्पन्न िने, 

ख. नर्ाुँ सफ्टवेर्ि खरिद िदाय सावयजर्नक खरिद ऐन, र्नर्म 
अनसुाि खरिद िने । 

ब्र्ावतथापन  िाखा चामार्सक  सम्झािा िने 
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प्रदेि िहीाट सम्पादन  
िरिन ेकार्यक्रम,२०७६ 
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1.1.1.31 

1.1.1.32 

1.1.1.33 

1.1.1.34 

1.1.1.35 

1.1.1.36 

1.1.1.37 

1.2.1.2 

1.2.1.3 

1.2.1.4 

1.2.1.5 

1.2.1.6 

1.2.1.7 

1.2.1.8 

1.2.2.2 

िा.प. प्रथमको  िलव 
िा.प. ठििीर्को  िलव  

िा.प. ििृीर्को  िलव  

िा.प.अनं. प्रथमको  िलव  

िा.प.अनं. ठििीर्को  िलव  

ह.स.चा. पाुँचौं तििको  िलव  

का. स. पाुँचौं तििको  िलव  

िा प प्रथमको तथानीर् भ्ा 
िाप वििीर्को तथानीर् भ्ा 
िाप ििृीर्को तथानीर् भ्ा 
िाप अनं प्रथमको तथनीर् भ्ा 
िाप अनं स्ध्दर्िको तथनीर् भ्ा 
सवािी चालकको तथानीर् भ्ा 
कार्यलर् सहर्ोिीको तथानीर् भ्ा 
तथार्ी कमयचािीको महंिी भ्ा 

क. नेपाल सिकािको तवीकृि िलीमान अनसुाि मार्सक रुपमा 
िली ि महंिी भ्ा भकु्तानी िने, 

ख. नेपाल सिकािको तवीकृि पोिाक खचय दि अनसुाि रु दि 
हजाि चैत्र मवहनाको िलीी भपायईमा संलन न िरि एक पटक 
मात्र भकु्तानी िने, 

ि. नेपाल सिकािको तवीकृि चािपवय खचय एक मवहनाको िलव 
चैत्र मसान्ि र्भत्र (ीर्यको एकपटक मात्र) उपलब्ि ििाउने, 

घ. र्नर्मानसुाि िरिएको सञ्चर्कोर् कट्टी (थप समेि) ि नािरिक 
लिानीकोर्को तवेस्च्छक कट्टी िकम ववविण ि भाचि सवहि 
सम्ीस्न्िि कोर्मा पिाउने , 

प्रिासन महािाखा 
(केन्रीर् कार्ायलर्), 
प्रिासन, लेखा िाखा 

प्रथम, दोरोतो ि 
िेरोतो चामार्सक 

 िलीी भपायई 

 ीैक वहसाी ववविण 
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ङ. िली भ्ा भकु्तानीका लार्ि पान नं. अर्नीार्य िने । 
1.2.4.1 ववर्भन्न सर्मर्िहरूको ीैिक भ्ा 

क) ववर्नर्मावली िथा र्नदेस्िकामा उल्लेख भए अनसुाि वर्यभरि 
अर्नवार्यरुपले सञ्चालन िनुयपने वैिकको सूस्च िर्ाि ििी 
अनमुार्नि लािि िर्ाि िने, 

ख) र्नर्मानसुाि वैिक सञ्चालन ििी तवीकृि नम्सयका आिािमा 
सहभािीहरूलाई ीैिक भ्ा, खाजा खचय ि ीैिक व्र्वतथापन 
खचय भकु्तानी िने, 

ि) ीैिक भ्ाको खचय लेख्दा नेपाल सिकाि, कार्य सञ्चालन 
र्नदेस्िका, २०७५ को ७.१.१ मा ब्र्वतथा भए अनसुाि 
कार्ायलर् समर् र्भत्र, एउटै र्नकार् ि अन्ियििका  
पदार्िकािी, कमयचािी मात्र उपस्तथि हनु े वैिकमा भ्ा 
उपलब्ि ििाउन नर्मल्न े। 

लेखा, प्रिासन िाखा प्रथम, दोरोतो ि 
िेरोतो चामार्सक 

 ीैिक पसु्तिका 
 उपस्तथर्ि 

 ीैिकको प्रर्िवेदन 

1.2.१०.1 दिै र्िहािको अर्िरिक्त समर् भ्ा 
क. उल्लेस्खि ववदाको समर्मा अत्र्ावश्र्क कमयचािीहरूलाई 

मात्र काम काज िनय खटाउने, 
ख. कामकाजमा खवटएका कमयचािीहरूले सम्पादन ििेको कामको 

ववविण प्रमास्णि ििी र्नर्मानसुाि अर्िरिक्त समर् भ्ा 
उपलब्ि ििाउने । 

स्िक्षालर् प्रिासन, 
लेखा 

प्रथम 
चामार्सक 

 काममा खटाइएको पत्र 

 प्रमास्णि हास्जिी  

1.2.११.1 

1.2.११.२ 

1.2.११.५ 

1.2.११.६ 

1.2.११.७ 

स्िक्षालर् प्रमखु/कार्ायलर् प्रमखुको िोवकएको भ्ा 
उप स्िक्षालर् प्रमखुको िोवकएको भ्ा 
कोअर्ियनटेिको िोवकएको भ्ा 
प्रस्िक्षण कार्यमा संलन न प्रस्िक्षक/कमयचािीको प्रस्िक्षण भ्ा 
र्िप्लोमा िहको कार्यकम सञ्चार्लि स्िक्षालर्हरूका प्रिासर्नक 
कमयचािीको अर्िरिक्त भ्ा 

लेखा िाखा¸ 
कोअर्ियनेटि¸ िाखा 
प्रमखु 

प्रथम, दोरोतो ि 
िेरोतो चामार्सक 

 हास्जिी 
 स्जम्मेवािी िोवकएको पत्र 

 पाि र्ोजना 
 समर्िार्लका 
 लि वकु 
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क. परिर्दको आर्थयक प्रिासन सम्वस्न्ि ववर्नर्मावलीको 
अनसूुचीमा िोवकए अनसुािको स्िक्षालर् प्रमखु/उपप्रमखु/को-
अर्ियनेटि/प्रस्िक्षक/कमयचािीलाइय भ्ा उपलव्ि ििाउन,े 

ख. प्रस्िक्षण भ्ा कार्यववर्िले िर् ििेको मापदण्ि अनसुाि 
प्रस्िक्षकहरूलाई प्रस्िक्षण भ्ा उपलव्ि ििाउन,े 

ि. उल्लेस्खि भ्ा उपलब्ि ििाउुँदा भ्ा प्रात स िने 
पदार्िकािीहरूले अर्िरिक्त समर् वा िोवकएको स्जम्मेवािी 
अनसुािको कार्य सम्पादन पिुा भएको आिाि समावेि िने   

2.1.1.1 

2.1.2.1 

2.1.3.1 

2.1.9.1 

2.1.6.1 

2.1.7.1 
 

िािाको महसलु 

र्ीद्यिु महिलु 

जािको वपउन ेपानी 
टेर्लफोन महसलु 

हलुाक/कुरिर्ि खचय 
इन्टिनटे महिलु 

क. लेखा िाखाीाट सवै कािजािको अध्र्र्न िरि र्नर्मानसुाि 
भकु्तानी ठदने, 

ख. उल्लेस्खि महिलु समर्मा नै भकु्तानी ििी छुट सवुविा 
उपलब्ि भएसम्म र्लने िि जरिवानावापिको िकम भकु्तानी 
सम्ीन्िीि कमयचािीले व्र्होनुयपने । 

सम्पर्ि व्र्वतथापन 
िाखा लेखा िाखा 

प्रथम, दोरोतो ि 
िेरोतो चामार्सक 

 लािि अनमुान खरिद 
आदेि, कार्य आदेि  
ववल भिपाई, दास्खला 
रिपोटय, कार्य सम्पन्न 
प्रर्िवेदन 

2.2.2.3 

2.2.3.2 
पेट्रोल- चाि पाङ्ग्ग्र े

जेनिेेटि िथा वहटिहरूको लार्ि इन्िन 

क. सवािी लिीकु प्रमास्णि ििी कार्ायलर्को सवािी सािनलाइय 
पेट्रोल  ,र्िजेल ि मोर्ील उपलब्ि ििाउने,  

ख. र्नर्र्मि ववद्यिु आपरु्िय नभएको समर्मा जेनेिेटि सञ्चालन 
िनय िथा जािो मासममा न र्ाुँस वहटिको लार्ि तवीकृि 

सम्पर्ि व्र्वतथापन 
िाखा लेखा िाखा 

प्रथम, दोरोतो ि 
िेरोतो चामार्सक 

 लािि अनमुान खरिद 
आदेि, कार्य आदेि  
ववल भिपाई, दास्खला 
रिपोटय, कार्य सम्पन्न 
प्रर्िवेदन 
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ीजेटको सीमा ननाघ्ने ििी आवश्र्क इन्िनको व्र्वतथापन 
िने, 

ि. इन्िन कुपन प्रमास्णि ििी मार्सक रुपमा भकु्तानी िने । 
2.4.1.1 

2.4.9.1 

2.4.12.1 

2.4.13.1 

2.4.14.1 

2.4.15.1 

कार्ायलर् मसलन्द सामान खचय 
पतुिकालर्को लािी पतुिक खरिद 

कार्ायलर् सामाग्री छपाई  

कार्ायलर्को पत्रपर्त्रका िथा पसु्तिका 
ववज्ञापन िथा सूचना प्रकािन 

कार्ायलर् अरुमालसामान खचय (फोटोकपी िथा वप्रन्टि  टोनि िथा स-
साना उपकिण) 

क. मार्थ उल्लेस्खि वक्रर्ाकलापहरू कार्ायन्वर्न िदाय वावर्यक 
खरिद र्ोजना  िथा ममयि र्ोजना र्नमायण ििी तवीकृि नम्सय 
िथा प्रकृर्ाको आिािमा सावयजर्नक खरिद ऐन, र्नर्म िथा 
प्रचर्लि र्नर्मको परिर्ि र्भत्र िवह खचय िने । 

ख. खरिद िरिने मालसामानको हकमा सावयजर्नक खरिद ऐन, 
र्नर्ममा भएको व्र्वतथा अनसुाि अर्िकृि तििको 
कमयचािी/प्रस्िक्षकको संर्ोजकत्वमा लेखा/प्रिासन ि 
प्राववर्िक सहार्क/सहार्क तििको कमयचािी िहेको ३ 
सदतर्ीर् खरिद एकाई ििन ििी खरिद िरिन े सामाग्रीको 
ववविण, परिमाण समेि उल्लेख िरि खरिद र्ोजना िर्ाि ििी 
सामग्री खरिद िने । 

ि. खरिद इकाईीाट खरिद िरिएका सामाग्रीको परिमाण ि 
िणुतिि जाुँच ििी आम्दानी वाध्ने ि सो को जानकािी सवहि 
भकु्तानीका लार्ि कािजाि लेखा िाखामा ठदने । 

घ. लेखा िाखाीाट सवै कािजािको अध्र्र्न िरि र्नर्मानसुाि 

सम्पर्ि व्र्वतथापन 
िाखा लेखा िाखा 

प्रथम, दोरोतो ि 
िेरोतो चामार्सक 

 लािि अनमुान खरिद 
आदेि, कार्य आदेि  
ववल भिपाई, दास्खला 
रिपोटय, कार्य सम्पन्न 
प्रर्िवेदन 
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भकु्तानी ठदन े। 

ङ. भकु्तानी िदाय श्रोिमा (मअुक-VAT मा दिाय भएका र्ील 
र्ीजकको कि र्ोन र् िकमको 1.5% ि अन्र् र्ील र्ीजकको 
15%) कि कट्टी िने । 

च. कट्टी िरिएको कि पर्छल्लो मवहनाको 15 ििे र्भत्र 
सम्ीस्न्िि कि कार्ायलर्मा दास्खला िने । 

2.5.7.2 

2.5.7.3 

2.5.8.2 

2.5.8.3 

2.5.8.4 

हलकुा सवािी चालक (व्र्स्क्त किाि) को पारिश्रमर्मक  

कार्ायलर् सहर्ोिी (व्र्स्क्त किाि) को पारिश्रमर्मक 

कार्ायलर् सिुक्षा (सेवा किाि) को पारिश्रमर्मक 

सिसफाइ (सेवा किाि) को पारिश्रमर्मक 

ीिैचे (सेवा किाि) को पारिश्रमर्मक 

क. स्िक्षालर्/पोर्लटेस्क्नक/ िार्लम केन्रको दैर्नक कार्य 
सञ्चालनका लार्ि आवश्र्क हलकुा सवािी चालक, कार्ायलर् 
सहर्ोिी, कार्ायलर् सिुक्षा, सिसफाई ि विैचे के कर्ि 
संख्र्ामा आवश्र्क पने हो सो को एवकन िने, 

ख. नर्ाुँ सेवा किाि िनुयपनेको हकमा केस्न्रर् कार्ायलर्ीाट 
अस्ख्िर्ािी प्रात स िने िथा साववक सेवा किािको र्निन्िििाको 
लार्ि कार्यसम्पादन सम्झािा ीमोस्जम नववकिण/खािेजी िने, 

ि. सेवा खरिदका लार्ि एवकन भएका संख्र्ाहरूमा तवीकृि नम्सय 
िथा प्रकृर्ाको आिािमा सावयजर्नक खरिद ऐन, र्नर्म िथा 
प्रचर्लि र्नर्मानसुाि किाि सेवाका व्र्स्क्त / संतथासुँि 
सम्झािा िने, 

घ. हास्जिी प्रमास्णि ििी पारिश्रर्मक भकु्तानी िने । 

स्िक्षालर् प्रमखु प्रथम, दोरोतो ि 
िेरोतो चामार्सक 

 किािनामा 
 प्रमास्णि हास्जिी 
 िकम भकु्तानी ििेको 
भिपाई 

2.6.1.3 GESI सम्ीन्िी अर्भमखुीकिण िालीम 

क. तवीकृि ीजेटको सीमामा िहेि िालीमको लािि अनमुान 
 प्रथम, दोरोतो ि 

िेरोतो चामार्सक 
 िार्लम सम्पन्न प्रर्िवेदन 

 प्रस्िक्षाथीको हाजीिी 
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िर्ाि िने, 
ख. GESI अर्भमखुीकिण प्रस्िक्षणका लार्ि ववज्ञ आमन्त्रण िने, 
ि. िार्लम सामग्रीको ववकास िने, 
घ. स्िक्षालर्का प्रस्िक्षक/कमयचािीहरू समेि सहभािीिा हनु ेििी 

स्िक्षालर्का प्रस्िक्षाथीहरूका लार्ि एक ठदने अर्भमखुीकिण 
िार्लम सञ्चालन िने, 

ङ. लैंर्िक समानिा ि सामास्जक समावेिीकिण सम्ीन्िी 
ववद्याथीहरूमा िचनात्मक/प्रर्िर्ोिी कार्यक्रमहरू (र्नीन्ि 
लेखन/वादवववाद/सामवुहक अन्िवक्रय र्ा) सञ्चालन िने । 

2.7.7.2 स्िक्षालर्ीाट प्राववर्िक र्ीर्र् उर्िणय ििी ीजािमा कार्यिि िहेकाहरूको 
टे्रसि तटिी सञ्चालन 

क. तवीकृि ीजेटको सीमामा िहेि िालीमको लािि अनमुान 
िर्ाि िने, 

ख. स्िक्षालर्ीाट हालसम्म उत्पाठदि जनिस्क्त िोतटि/लिि 
अध्र्ावर्िक िने,  

ि. आवश्र्किा अनसुाि अध्र्र्न अनसुन्िान किायको छनाट िने, 
घ. उत्पाठदि जनिस्क्तहरूको कार्य संलन निा अध्र्र्न िनय 

प्रश्नावली िर्ाि िने, 
ङ. प्रश्नावलीको आिािमा िथर्ाङ्क संकलन िने, 
च. प्रात स िथथाकहरूलाई ववश्लरे्ण ििी अध्र्र्न प्रर्िवेदन िर्ाि 

िने, 
छ. अध्र्र्न प्रर्िवेदन परिर्द्को केन्रीर् कार्ायलर् ि प्रदेि 

कार्ायलर्मा पिाउने, 
ज. अध्र्र्न प्रर्िवेदनको आिािमा र्नर्मानसुाि भकु्तानी िने । 

स्िक्षालर्/ 
पोर्लटेस्क्नक/िार्लम 
केन्र 

प्रथम ि दोरोतो 
चामार्सक  

 टे्रसि तटिी प्रर्िवेदन 

2.7.8.1 प्राववर्िक एसएलसी िहमा प्रस्िक्षण स्िक्षालर्/ प्रथम, दोरोतो ि  नर्ाुँ भनायको सूचना 
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2.7.8.2 र्िप्लोमा िहमा प्रस्िक्षण 

क. र्िप्लोमा िथा प्रमाण पत्र िहको प्रवेि पिीक्षा सञ्चालन, 
छात्रवृस्् ववििण एवं भनाय सम्ीन्िी र्नदेस्िका, २०७३ 
अनसुाि आवेदन फािम संकलन िने, 

ख. पिीक्षा र्नर्न्त्रण कार्ायलर्ीाट र्लईएको प्रवेि पिीक्षामा 
सहभािी भई उिीणय भएका  ववद्याथीहरूलाई र्ोन र्िा क्रमका 
आिािमा भनाय िने,  

ि. तवीकृि स्िक्षण/प्रस्िक्षण कार्य िालीका ीमोस्जम र्नर्र्मि 
प्रस्िक्षण  (सैिास्न्िक/प्रर्ोिात्मक) अभ्र्ासमा 
प्रस्िक्षाथीहरूलाई सहभािी ििाउने, 

घ. प्रस्िक्षाथीहरूको िस्जषे्ट्रिन फािाम भिाउन,े 

ङ. ववद्याथीहरूलाइय प्रर्ोिात्मक िथा आन्िरिक पिीक्षाको 
अर्िरिक्त पिीक्षा र्नर्न्त्रण कार्ायलर्िािा सञ्चालन हनु ेसेमेष्टि 
िथा वावर्यक पिीक्षामा सहभािी ििाउने, 

च. प्रस्िक्षक, कमयचािी िथा प्रस्िक्षाथीहरू ववच सद्भाव कार्म 
िनुयका साथै प्रस्िक्षाथीहरूलाई अनिुार्सि, तवतथर् ि 
िन्दरुुति ीनाउनका लार्ि वावर्यक र्ोजना वनाई खेलकुद 
िथा अर्िरिक्त वक्रर्ाकलापहरू सञ्चालन िने,   

छ. उल्लेस्खि वक्रर्ाकलापमा एकमषु्ट रुपमा ीजेट ववर्नर्ोजन 
भएकोले स्िक्षालर्हरूले आन्िरिक रुपमा ीजेट ववतिरृ्िकिण 
ििी तवीकृि िने, 

ज. प्रस्िक्षाथीहरूको र्नर्र्मि प्रस्िक्षण कार्यमा मात्र खचय िने ििी 
ब्र्वस्तथि, र्मिव्र्र्ी, दक्ष एवं प्रभावकािी रुपमा कार्यक्रम 
सञ्चालन िने ।   

पोर्लटेस्क्नक/िार्लम 
केन्र, पिीक्षा र्नर्न्त्रण 
कार्ायलर् 

िेरोतो चामार्सक  प्रस्िक्षाथी भनाय ि 
िस्जषे्ट्रिन 

2.8.1.7 प्रस्िक्षाथीहरूको ओजेटी/वफल्ि अभ्र्ास र्ीभार्िर् प्रमखु प्रथम, दोरोतो ि  िालीमको िार्लका 
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क. स्िक्षालर्मा अध्र्र्निि प्रस्िक्षाथीहरूलाइय पाठ्यक्रमले िोके 
अनसुाि प्रर्ोिात्मक अभ्र्ास िने अवसि उपलब्ि ििाउन 
वफल्ि अभ्र्ास िथा कार्यिि िार्लमका लार्ि तथान/संतथा 
छनाट ििी कार्य ववविण (TOR)  सवहि सम्झािा िने, 

ख. वावर्यक कार्य र्ोजना वनाई प्रस्िक्षाथीहरूलाई प्रर्ोिात्मक 
अभ्र्ास/कार्यिि िार्लमका लार्ि र्ीर्भन्न र्नकार्मा पिाउन े

ि. कार्यिि िार्लमका प्रस्िक्षाथीहरूको अनिुमन िथा मलु्र्ाङ्कन 
िने । 

िेरोतो चामार्सक  सहभािीहरूको ववविण 

 िार्लमको मलु्र्ांकन 
प्रर्िवेदन 

२.८.२.१ सरुवा भ्रमण खचय 
क. एक कार्ायलर्/स्िक्षालर्ीाट अको कार्ायलर्/स्िक्षालर्मा 

सरुवाभै आउने प्रस्िक्षक/कमयचािीहरू ि स्िक्षालर्को कामको 
र्सलर्सलामा भ्रमण िदाय भ्रमण खचय र्नर्मावली, २०६४ मा 
व्र्वतथा भए अनसुाि दैर्नक भ्रमण भ्ा उपलब्ि ििाउने, 

ख. कमयचािीको सरुवा भएको अवतथामा मलेप फािाम नं. ९०६ 
संलन न ििी पारिवारिक भ्रमण खचय भकु्तानी िने, 

ि. काज सरुवा भएका कमयचािीहरूलाई काजमा आउदाको 
दैर्नक भ्रमण भ्ा उपलब्ि ििाउने । 

प्रिासन, लेखा िाखा प्रथम, दोरोतो ि 
िेरोतो चामार्सक 

 भ्रमण भ्ाको ववल 

 भ्रमण प्रर्िवेदन 

२.९.२.२ 

२.९.४.१ 

 

लाइट सवािी सािनको ववमा  

ववमा नववकिण खचय 
क. स्िक्षालर्/पोर्लटेस्क्नक/िार्लम केन्रमा िहेका सवािी 

सािनको र्नर्मानसुाि ववमा ििी नववकिण िदाय लान न ेखचय 
भकु्तानी ठदन।े 

तटोि िाखा प्रथम, दोरोतो ि 
िेरोतो चामार्सक 

 ववमा/ नववकिणको ववल 

2.9.5.1 पि ुिथा पंछीहरूको आहाि 

क. कृवर् पि ु ववज्ञान कार्यक्रममा अध्र्र्न िने प्रस्िक्षाथीहरूको 
प्रर्ोिात्मक अभ्र्ासका लार्ि पार्लएका पि ु पंक्षीहरूको 

तटोि िाखा प्रथम, दोरोतो ि 
िेरोतो चामार्सक 

 खरिद आदेि  

 ववल भिपाई 

 दास्खला प्रर्िवेदन 
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दैर्नक आहािको र्नर्म् नम्सय अनसुाि आहाि आपूर्िय िदाय 
सावयजार्नक खिीद ऐन, र्नर्मको प्रवक्रर्ा अपनाइ व्र्वतथापन 
िने । 

ख. पिपंुक्षीको लार्ि आहाि खिीद िदाय उपलब्ििाको आुँकलन 
ििी आवश्र्किा अनसुािको परिमाण खिीद िने 

ि. आहाि खरिद िदाय भण्िािण लािि, क्षमिा ि आवश्र्किा 
ववचाि ििी समर् समर्मा खिीद िने । 

2.9.6.1 अर्िर्थ सत्काि िथा जलपान ि सभा/परिर्द्/सर्मर्ि/उपसर्मर्िको 
ीैिकमा खाजा स्चर्ा 

क. स्िक्षालर्मा हनुे ीैिक, छलफल, अन्िवक्रय र्ा जतिा कार्यक्रम 
िथा प्रदेि/केन्रीर् कार्ायलर् लिार्िका र्नकार्हरूीाट हनुे 
अनिुमन, सपुिीीेक्षण िथा सहजीकिणमा  अर्िर्थ सत्काि 
खचयको व्र्वतथापन िने। 

ख. खाजा खचय लेख्दा तवीकृि नम्सय अनसुाि ीजेटको सीमा र्भत्र 
िही िने । 

प्रिासन िाखा प्रथम, दोरोतो ि 
िेरोतो चामार्सक 

 ववल भिपाइय 
 उपस्तथर्ि, माइन्र्टु, 
प्रर्िवेदन 

2.3.1.2 

2.3.2.2 

2.3.9.1 

2.3.14.1 

2.3.18.1 

11.3.2.3 

11.3.20.4 

 

11.5.24.1 

हलकुा सवािी सािन ममयि खचय 
ममयि संभाि (फोटोकपी, ल्र्ापटप, कम्पूटि, प्रोजेक्टि आदी) खचय 
भवन (सञ्चालन िथा ममयि संभाि) खचय 
फर्नयचि िथा वफक्चसयको ममयि िथा सम्भाि खचय 
िाचालर्, ीिैचा, परिसि आठद खचय 
ववद्यमान सवािी सािनको िुला ममयि सम्भाि खचय 
स्िक्षण/प्रस्िक्षण सम्ीन्िी िैस्क्षक उपकिण िथा मेस्िनिी औजाि 
(िैस्क्षक उपकिण िथा औजाि) खचय  

भवन ममयि सम्भाि पूुँजीिि खचय 
क. स्िक्षालर्/पोर्लटेस्क्नक/िार्लम केन्रमा िहेका भार्िक 

तटोि िाखा प्रथम, दोरोतो ि 
िेरोतो चामार्सक 

 ममयि र्ोजना 
 म ले प फा न २ मा 
दास्खला भएको िेकिय 

 कार्य सम्पन्न प्रर्िवेदन 
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पूवायिाि िथा िैस्क्षक उपकिण िथा मेिीनहरू ममयि 
सम्ीन्िी कामका र्नमायण प्रस्िक्षक/प्रस्िक्षकको संर्ोजकत्वमा 
लेखा/प्रिासन ि ममयि सहार्क/सहार्क तििको कमयचािी 
एक जना प्रर्िर्नर्ि िहने ििी ३ सदतर्ीर् ममयि ईकाई ििन 
िने, 

ख. स्जस्न्स र्निीक्षण प्रर्िवेदनको आिािमा तथार्ी सम्पस््को 
ममयि िनय ममयि ईकाईले वावर्यक रुपमा ममयि िनुयपने िैस्क्षक 
उपकिण िथा मेस्िनिी औजाि, सवािी सािन, िैस्क्षक भवन,  
प्रर्ोििाला लिार्िका अन्र् भार्िक पूवायिाि ममयिका लार्ि 
ममयि र्ोजना (Maintenance Plan) िर्ाि िने, 

ि. ममयि िरिने सम्पस््को ममयि लािि अनमुान िर्ाि िने, 

घ. िर्ाि भएको ममयि र्ोजनालाई तवीकृि िरि सावयजनीक 
खरिद ऐन, र्नर्म अनसुाि ममयि कार्य िने । 

11.1.2.1 

11.1.2.2 

11.1.2.18 

11.2.1.1 

11.2.1.3 

11.2.1.4 

11.2.1.5 

11.2.1.6 

11.2.1.10 

11.3.2.11 

11.3.19.1 

11.3.19.2 

भवन र्नमायण (अििुो भवन र्नमायण समेि) 
भवन र्नमायण र्निन्िििा  

अन्र् भार्िक संिचनाको र्नमायण 

कम्पाउण्ि वाल/फेस्न्सङ र्नमायण 

जन िा िर्ािीका लार्ि माटो वफर्लङ िने 

रुखका जिा र्नकाली जन िा सम्र्ाइय जन िाको र्समाना ीाध्न े

अन्र् सावयजार्नक र्नमायणको र्निन्िििा 
र्भर्त्र सिकको तििोन्नर्ि ििी वपच िने 

स्िक्षालर् परिसि र्भत्र र्ीजलुीको पोल, ीस्् ि िाि ममयि/जिान 

िैस्क्षक प्रर्ोजनको लार्ि ट्याक्टि खिीद 

ववद्यरु्िर् उपकिण खिीद ि जिान 

ववद्यरु्िर् उपकिण (ट्रान्सफमयि) खिीद ि जिान  

तटोि िाखा प्रथम, दोरोतो ि 
िेरोतो चामार्सक 

 तवीकृि ड्रईि र्िजाईन, 

लािि अनमुान, 
 कार्य सम्पन्न  प्रर्िवेदन 
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11.3.20.1 

11.4.16.1 

11.4.22.2 

11.4.22.10 

िैस्क्षक उपकिण िथा कार्ायलर् सञ्चालन सम्ीन्िी उपकिण िथा 
मेस्िनिी औजाि 

खानपेानी संिचना र्नमायण  

ढल/नाली र्नकास/कम्पाउण्ि वाल/र्भत्री सिक जतिा संिचना र्नमायण 

प्रर्ोिात्मक अभ्र्ासको लार्ि इस्न्जर्नर्रिङ ीकय सप र्नमायण 

क. स्िक्षालर्/पोर्लटेस्क्नक/िार्लम केन्रको कम्पाउण्ि र्भत्र 

र्नमायण िनुयपने भार्िक संिचना (ढल/नाली र्नकास/कम्पाउण्ि 

वाल/र्भत्री सिक) र्नमायणका लार्ि प्राथर्मकिा िोवक ड्रईि 
र्िजाईनका साथै ववतििृ लािि अनमुान िर्ाि िने, 

ख. िर्ाि भएको लािि अनमुानलाई अर्िकाि प्रात स अर्िकािीीाट 
तवीकृि ििी लािि अनमुानको परिर्ि र्भत्र िही सावयजर्नक 
खरिद ऐन र्नर्म अनसुाि खरिद सम्झािा िने, 

ि. सम्झािा अनसुािको कार्यको सपुरिवेक्षण िनय एक प्राववर्िक 
िोक्ने, 

ङ. प्राववर्िकहरूीाट सपुरिवेक्षण ििी प्रर्िवेदन र्लई िर्नि ववल 
भकु्तानी िने, 

च. कार्य तवीकाि सम्पादन प्रर्िवेदनको आिािमा अस्न्िम ववल 
भकु्तानी िने । 

छ. र्नमायण कार्य सम्पन्न भएपर्छ AS BUILT नक्सा समेिलाई 
सिुस्क्षि िाख्न।े 

11.6.4.2 लेखाप्रणाली सम्ीन्िी सफ्टवेर्ि खिीद 

क. हाल सञ्चालनमा िहेको सफ्टवेर्िलाई अद्यावर्िक िनुयका साथै 
आवश्र्किा अनसुाि थप सवुविाहरू िाख्नका लार्ि प्रचर्लि 
सावयजर्नक खरिद ऐन, र्नर्म अनसुाि पिामिय सेवा खरिद 
िरि कार्य सम्पन्न िने, 

लेखा/तटोि िाखा प्रथम, दोरोतो ि 
िेरोतो चामार्सक 

 खरिद सम्झािा 
 सफ्टवेर्ि सञ्चालनमा 
भएको  
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ख. नर्ाुँ सफ्टवेर्ि खरिद िदाय सावयजर्नक खरिद ऐन, र्नर्म 
अनसुाि खरिद िने । 

ि. नर्ाुँ सफ्टवेि खिीदको हकमा प्रर्ोि र्नदेस्िका समेि र्लइय 
सिुक्षाको लार्ि प्रर्ोँिकिाय ि र्नमायणकिायको अलि अलि 
पासविय को व्र्वतथा िने । 

11.6.13.1 

11.6.13.2 

कार्ायलर्को लार्ि फर्नयचि वफक्चसय 
स्िक्षण/प्रस्िक्षण सम्ीन्िी फर्नयचि िथा वफक्चसय  

क. कार्ायलर् िथा स्िक्षण/प्रस्िक्षणका लार्ि आवश्र्क फर्नयचि 
वफक्चि खरिदका लार्ि सामग्रीको ववविण ि परिमाण एवकन 
ििी खरिद र्ोजना िर्ाि िने, 

ख. खरिद िरिने सामाग्रीहरूको तपेर्सवफकेिन ि लािि अनमुान 
िर्ाि िने,  

ि. सावयजर्नक खरिद ऐन, र्नर्मको प्रकृर्ा पिुा ििी आवश्र्किा 
अनसुाि र्सलीन्दी दिभाउपत्र/वोलपत्र/ र्सिै खरिदका ववर्ि 
अनसुाि खरिद िने,  

घ. तपेर्सवफकेिन ि मूल्र् सवहिको दास्खला प्रर्िवेदन समावेि 
ििी भकु्तानी िने ।  

तटोि िाखा प्रथम, दोरोतो ि 
िेरोतो चामार्सक 

 वावर्यक खरिद र्ोजना 
 खरिद आदेि / सम्झािा 
 दास्खला प्रर्िवेदन 

 भवन र्नमायण  

घ. ववतििृ ड्रईि र्िजाईनका ववतििृ लािि अनमुान िर्ाि िने, 
ङ. खरिदको प्र्ाकेज र्निायिण ििी खरिदको ववर्ि छनाट िने, 
च. खरिद र्ोजना वनाउने,  

छ. खरिद सम्झािा िने, 
ज. र्नमायण कार्यको सपुरिवेक्षक िोक्ने, 
झ. कार्य सम्पन्न प्रर्िवेदन ि As Built नक्सा का आिािमा 

अस्न्िम ववल भकु्तानी िने,  

   ववतििृ ड्रईि, र्िजाईन, 

लािि अनमुान, 
 कार्य सम्पन्न प्रर्िवेदन 
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ञ. ममयि सम्भाि अवर्ि पर्छ मात्र रिटेन्सन मनी वफिाय िने । 
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1.2.5.1 

1.2.9.1 
कमयचािीलाइय प्रदान िरिन ेप्रोत्साहन भ्ा 
कार्ायलर् समर् ीाहेक अर्िरिक्त समर् काम ििे वापिको खाना, खाजा 
खचय 

क. पिीक्षा सम्ीन्िी ववर्नर्मावली  ,२०७१ मा ब्र्वतथा भए 
ीमोस्जम प्रदेि कार्ायलर्मा पिीक्षा सम्ीन्िी कामकाज िनय 
िोवकएका कमयचािीहरूलाइय अर्िरिक्त समर् कामकाज ििेको 
प्रमास्णि ििी प्रोत्साहन भ्ा भकु्तानी िने ।  

पिीक्षा िाखा/प्रिासन 
िाखा 

प्रथम, दोरोतो ि 
िेरोतो चामार्सक 

 भकु्तानी भिपाइय 
 अर्िरिक्त समर् काम 
ििेको प्रमास्णि हास्जिी 

2.4.12.2 क्र्ालेण्िि िथा िार्िी ि अन्र् सामग्री प्रकािन/छपाइ िथा ववििण 

क. प्रदेि िहमा सञ्चालन हनु े प्राववर्िक स्िक्षा िथा व्र्ावसावर्क 
िालीम सम्ीन्िी िर्िवविीहरू समेटी सिोकािवालाहरूलाइय 
जानकािी ठदने उद्दशे्र्ले जानकािीमलुक सामाग्रीको प्रकािन 
िथा ववििण िने, 

ख. प्रकािन िथा छपाई कार्य सावजयर्नक खरिद ऐन,  र्नर्म 
अनसुाि िने । 

 दोरोतो ि िेरोतो 
चामार्सक 

  

2.5.2.1 वविरे्ज्ञ पिामिय सेवा 
क. कार्ायलर्को सूचना प्रववर्ि सेवालाइय प्रभावकािी ीनाउनका 

लार्ि परिर्द् केन्रीर्का कार्ायलर्सुँि समन्वर् ििी परिर्द 
कार्ायलर्ले िोकेको वविरे्ज्ञसुँि  सूचना प्रववर्ि सेवा र्लन 
वविेर्ज्ञको सेवा किाि िरि सेवा र्लने ।  

प्रिासन िाखा प्रथम, दोरोतो ि 
िेरोतो चामार्सक 

 सम्झािापत्र 

2.5.3.1 

2.5.4.1 

11.6.3.1 

11.6.4.1 

11.6.4.2 

सभयि िथा नटेववकय ि  अद्यावर्िक 

सफ्टेवि नववकिण िथा पिामिय सेवा 
सफ्टवेर्ि र्नमायण िथा पिामिय 
सफ्टवेि खिीद/अद्यावर्िक 

लेखाप्रणाली सम्ीन्िी सफ्टवेर्ि खरिद 

क. कार्ायलर्को वेभसाइट  अद्यावर्िक  िने, 
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ख. लेखाप्रणाली सम्ीन्िी सफ्टवेर्ि अद्यावर्िक/खिीद/नववकिण 
िने, 

ि. पिामिय सेवा र्लदा सावजयर्नक खरिद ऐन,  र्नर्म अनसुाि िने, 
घ. नर्ाुँ सफ्टवेि खिीदको हकमा प्रर्ोि र्नदेस्िका समेि र्लइय 

सिुक्षाको लार्ि प्रर्ोँिकिाय ि र्नमायणकिायको अलि अलि 
व्र्वतथा िने । 

2.5.7.1 

2.5.7.2 

2.5.7.3 

2.5.8.1 

2.5.8.2 

2.5.8.3 

2.5.8.4 

2.5.8.5 

प्रस्िक्षक/कमयचािी सेवा किाि(व्र्स्क्त किाि) 
हलकुा सवािी चालक(व्र्स्क्त किाि)(व्र्स्क्त किाि) 
कार्ायलर् सहर्ोिी(व्र्स्क्त किाि)(व्र्स्क्त किाि) 

सेवा किाि(सेवा िथा पिामिय )(सेवा किाि) 
कार्ायलर् सिुक्षा(सेवा किाि)(सेवा किाि) 
सिसफाइ(सेवा किाि)(सेवा किाि) 
ीिैचे (सेवा किाि)(सेवा किाि) 
स्चठ्ठी पत्र ओसािपसाि सेवा किाि(सेवा किाि) 

क. स्िक्षालर्/पोर्लटेस्क्नक/िार्लम केन्रको दैर्नक कार्य 
सञ्चलानका लार्ि आवश्र्क हलकुा सवािी चालक कार्ायलर् 
सहर्ोिी कार्ायलर् सिुक्षा सिसफाई ि विैचेहरूको आवश्र्क 
संख्र्ा एवकन िने, 

ख. परिर्द् कार्ायलर्ीाट अस्ख्िर्ािी प्रात स र्लने, 
ि. सेवा खरिदका लार्ि एवकन भएका संख्र्ाहरूमा तवीकृि नम्सय 

िथा प्रकृर्ाको आिािमा सावयजर्नक खरिद ऐन, र्नर्म पालना 
िरि व्र्ास्क्त /संतथा सुँि सम्झािा ििी सेवा र्लने , 

घ. संतथा माफय ि सेवा किाि िदाय सामास्जक सिुक्षाकोर्मा दिाय 
भएका संतथाहरू छनोट िने, 

ङ. र्नर्मानसुाि भकु्तानी िने । 

प्रिासन महािाखा प्रथम, दोरोतो ि 
िेरोतो चामार्सक 

 सम्झािा  

 हास्जिी प्रमास्णि 

2.6.1.2 

2.6.1.3 
ITMS सम्ीन्िी अर्भमखुीकिण िालीम 

GESI सम्ीन्िी अर्भमखुीकिण िालीम 

पिीक्षा िाखा  
 िालीम प्रर्िवेदन 
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क. परिर्द् कार्ायलर् सूचना िथा अनसुन्िान महािाखासुँि समन्वर् 
ििी ITMS को प्रभावकािी उपर्ोि िनय प्रदेि कार्ायलर्  ि  
प्राववर्िक स्िक्षालर्हरूमा पिीक्षा िाखामा काम िने १/१ 
जना कमयचािीहरूलाई २ ठदने अर्भमखुीकिण िार्लम सञ्चालन 
िने, 

ख. प्रदेि र्भत्र िहेका स्िक्षालर्हरूसुँि समन्वर् ििी प्रस्िक्षक, 
कमयचािी ि प्रस्िक्षाथीहरूलाइय ववज्ञहरूीाट GESI अर्भमखुीकिण 
िालीम सञ्चालन िने, 

ि. िार्लम प्रर्िवेदन िर्ाि िरि भकु्तानी ठदन े। 
2.6.4.24 सीै भािोर्लक के्षत्र एवं समदुार्को आवश्र्किालाई सम्ीोिन हनु ेििी  

िोजिाि उन्मखु घमु्िी िथा िालीम केन्रमा २० जनाको समूहमा छोटो 
अवर्िको सीप  ववकास िार्लम 

क) प्रदेि सामास्जक ववकास मन्त्रालर्सुँि समन्वर् ििी तथानीर् 
िहको आवश्र्किा अनसुाि आिािभिू िहका दक्ष प्राववर्िक 
जनिस्क्त िर्ाि िनय छोटो अवर्िका सीपमूलक िार्लम सञ्चालन 
सम्ीन्िी कार्यववर्ि, २०७६ अनसुाि िार्लम सञ्चालन िने । 

िालीम िाखा 
 

पवहलो, दोरोतो ि 
िेरोतो चामार्सक 

 िार्लम सम्झािा 
 िार्लम सम्पन्न प्रर्िवेदन 

२.६.५.१ िोजिाि  प्रवियन,  Placement & counseling सम्वन्िी ववचाि िोिी/ 
कार्यिाला 

क. सामास्जक ववकास मन्त्रालर् ि सूचना िथा अनसुन्िान 
महािाखा सुँि समन्वर् ििी उत्पाठदि जनिस्क्तको िोजिािीका 
क्षेत्रहरू पवहचान िनय उद्योिी, व्र्ावसार्ी (Business Industry 

Associations,BIA’s) ि िोजिािदािाहरू सुँि छलफल ि 
अन्िवक्रर्ाको कार्यर्ोजना िर्ाि िने, 

ख. िोवकएको ीजेटको सीमा र्भत्र िही तवीकृि नम्सयका आिािमा 
िोवि/कार्यिाला सञ्चालनका लार्ि सहभािीको ववविण ि 
अनमुार्नि खचयको ीाुँिफाुँि ििी तवीकृि ििी िोवि/कार्यिाला 
सञ्चालन िने, 

िालीम िाखा पवहलो, दोरोतो ि 
िेरोतो चामार्सक 

 िोिी/कार्यिालाको 
उपस्तथि ववविण 

 कार्यिाला प्रर्िवेदन  
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ि. अन्िवक्रय र्ामा उिेका ववर्र्हरूलाई समेटेि प्रर्िवेदन िर्ाि िरि 
प्रदेि सामास्जक मन्त्रालर् ि परिर्द् कार्ायलर्मा पिाउने, 

घ. प्रर्िवेदन कार्ायन्वर्नको लार्ि कार्य र्ोजना िर्ाि िने । 
2.6.6.2 प्रदेि िथा तथानीर् र्नकार्का प्रमखु िथा प्रर्िर्निीहरूसुँि सम्ीन्िीि 

संतथाहरू (लामो िथा छोटो अविीका) ीीच समन्वर्ात्मक/ववचाि/ 

अन्िवक्रय र्ा/कार्यिाला 
क. प्रदेि सामास्जक ववकास मन्त्रालर् सुँि समन्वर् ििी प्रदेि 

र्भत्र िहेका तथानीर् िहका प्रमखु िथा प्रर्िर्नर्िहरूसुँि 
प्राववर्िक िथा व्र्ावसावर्क स्िक्षा एव िार्लमको ववकास ि 
ववतिाि का साथै िणुतिरिर्िा ि सान्दयर्भकिाका ववर्र्मा १ 
ठदने कार्यिाला सञ्चालन िनय कार्य र्ोजना िर्ाि िने,  

ख. िोवकएको ीजेटको सीमा र्भत्र िही िोवि/कार्यिाला 
सञ्चालनका लार्ि स्जल्ला समन्वर् सर्मर्िको समन्वर्मा 
तथानीर् िहका प्रमखु िथा सहभािीको छनाट ििीख तवीकृि 
नम्सयका आिािमा  अनमुार्नि खचयको ीाुँिफाुँि ििी तवीकृि 
ििी िोवि/कार्यिाला सञ्चालन िने, 

ि. प्रदेि र्भत्र िहेका प्राववर्िक िथा व्र्ावसावर्क स्िक्षा एवं 
िार्लम (TVET) प्रदार्क संतथाका प्रर्िर्निी ि TVET र्ीज्ञहरूको 
समेि सहभार्ििा ीढाउने, 

घ. कार्यिालामा समावेि िने ववर्र् सामाग्रीहरूको िर्ािी िने, 
ङ. अन्िवक्रय र्ामा उिेका ववर्र्हरूलाई समेटेि प्रर्िवेदन िर्ाि िरि 

प्रदेि सामास्जक मन्त्रालर् ि परिर्द् कार्ायलर्मा पिाउने, 
च. प्रर्िवेदन कार्ायन्वर्नको लार्ि कार्य र्ोजना िर्ाि िने । 

परिर्द्को प्रदेि 
कार्ायलर् 

 

 पवहलो, 
दोरोतो ि 
िेरोतो 
चामार्सक 

 िोिी/कार्यिालाको 
उपस्तथि ववविण 

 कार्यिाला प्रर्िवेदन  

2.6.6.3 प्राववर्िक स्िक्षा कार्यक्रम सञ्चार्लि सामदुावर्क ववद्यालर् व्र्वतथापन 
समीक्षा 

क. प्रदेि र्भत्र सञ्चालनमा िहेका सामदुावर्क ववद्यालर्मा प्राववर्िक 
स्िक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका ववद्यालर्हरूको  ववविण 

परिर्द्को टेक्स 
महािाखा, पिीक्षा 
र्नर्न्त्रण कार्ायलर् 

परिर्द्को प्रदेि 

पवहलो 
चामार्सक 

 िोिी/कार्यिालाको 
उपस्तथि ववविण 

 समीक्षा प्रर्िवेदन 
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अद्यावर्िक िने, 

ख. िोवकएको ीजेटको सीमा र्भत्र िही िोवि सञ्चालनका लार्ि 
लान ने अनमुार्नि खचयको ीाुँिफाुँि ििी तवीकृि ििाउन,े 

ि. पिीक्षा र्नर्न्त्रण कार्ायलर्, प्राववर्िक महािाखासुँि ि 
सामास्जक ववकास मन्त्रालर्सुँि समन्वर् ििी ववद्यालर्हरूको 
वावर्यक सर्मक्षा िनय प्रिानाध्र्ापक ि को-अर्ियनेटिको 
सहभार्ििामा दइुय ठदने कार्यिाला/िोिी सञ्चालन िने 

घ. िोविमा परिर्द्को पिीक्षा प्रणाली, अनिुमन िथा मलु्र्ाङ्कन 
प्रणाली, पाठ्यक्रमको र्नमायण िथा प्रर्ोि ववर्ि,  प्रस्िक्षकहरूको 
क्षमिा ववकास िार्लम ि  छोटो अवर्िका िार्लम सञ्चालन 
ववर्ि ि प्रकृर्ाका वािेमा ववतििृ जानकािी ििाउन,े 

ङ. िोविको प्रर्िवेदन िर्ाि ििी सामास्जक ववकास मन्त्रालर् ि 
परिर्द् कार्ायलर्मा पेि िने, 

च. प्रर्िवेदन कार्ायन्वर्न कार्य र्ोजना िर्ाि िने ।  

कार्ायलर् 

2.7.7.1 प्राववर्िक स्िक्षा िथा व्र्वसावर्क िार्लम सम्वन्िी सम्भाव्र्िा अध्र्र्न 

क. प्रदेिमा प्राववर्िक स्िक्षा िथा व्र्ावसावर्क िालीमको 
ववकासका लार्ि सम्भाव्र्ािा अध्र्र्न/अनसुन्िानको कार्य 
र्ोजना िर्ाि िने, 

ख. पिामिय सेवा खिीद िनुयपने भएमा सावयजार्नक खिीद ऐन, 
र्नर्म ीमोस्जम पिामियदािा/ववज्ञ व्र्स्क्त/संतथासुँि सम्झािा 
िने, 

ि. तवीककृि नम्सयको आिािमा सम्भाव्र्ािा अध्र्र्नको लािि 
अनमुान तवीकृि िने, 

घ. प्राववर्िक स्िक्षा िथा व्र्वसावर्क िार्लमको आवश्र्किा ि 
ववकासका लार्ि नक्िाङ्कन िने, 

ङ. ववज्ञको सहभार्ििामा अध्र्र्न अनसुन्िान िने, 
च. अध्र्र्न प्रर्िवेदनको एक/एक प्रर्ि सामास्जक ववकास 

परिर्द् प्रदेि कार्ायलर् दोरोतो ि 
िेरोतो 
चामार्सक 

 अध्र्र्न/सवेक्षण 
प्रर्िवेदन 
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मन्त्रालर् ि परिर्द कार्ायलर्मा उपलब्ि ििाउने, 
छ. प्रात स प्रर्िवेदनको आिािमा र्नर्मानसुाि भकु्तानी िने । 

2.7.8.3 सामदुावर्क ववद्यालर्मा प्राववर्िक एसएलसी/र्िप्लोमा िहमा प्रस्िक्षण 

क. परिर्दीाट र्नर्र्मि रुपमा अनदुान प्रात स ििी सामदुावर्क 
ववद्यालर्मा प्राववर्िक स्िक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका ७५ 
वटा सामदुावर्क ववद्यालर्हरूलाइय प्रस्िक्षकहरूको िली भ्ा 
सवहि  कार्यक्रम सञ्चालनका लार्ि प्रर्ि ववद्यालर् ीावर्यक रु. 
दि लाख अनदुान ठदने, 

ख. अनदुान िकम कार्य प्रिर्िका आिािमा चामार्सक रुपमा 
उपलब्ि ििाउने, 

 

परिर्द् प. र्न. का प्रदेि 
कार्ायलर्, सम्ीस्न्िि 
स्िक्षालर् 

पवहलो, दोरोतो ि 
िेरोतो चामार्सक 

 प्रिर्ि प्रर्िवेदन )प्रवेि 
पिीक्षा नर्िजा  ,ववद्याथी 

िस्जषे्ट्रसन ,ववद्याथीहरूको 
र्नर्र्मि हास्जिी ,वावर्यक 

पिीक्षा , नर्िजा ववविण( 

2.7.8.6 िवलार्ििी ीवहिा माववमा र्िप्लोमा िहमा प्रस्िक्षण 

क. सामदुावर्क ववद्यालर्मा प्राववर्िक स्िक्षा कार्यक्रम अन्िियि िीन 
ीरे् र्िप्लोमा िहमा अध्र्र्निि ीवहिा ववद्याथीहरूको लार्ि 
आवार्सर् सवुविा सवहिको छात्रवृस्् उपलब्ि ििाइ र्नर्र्मि 
प्रस्िक्षण िने, 

ख. अनदुान िकम कार्यप्रिर्िका आिािमा चामार्सक रुपमा 
उपलब्ि ििाउने, 

प्रिासन िाखा पवहलो, दोरोतो ि 
िेरोतो चामार्सक 

 ीावर्यक प्रििी प्रर्िवेदन 
(प्रवेि पिीक्षा नर्िजा, 
ववद्याथी िस्जषे्ट्रसन, 
हाजीिी ीावर्यक पिीक्षा ि 
नर्िजा) 

2.7.8.7 

2.7.8.9 

थाहा  ीह ुप्राववर्िक स्िक्षालर्मा र्िप्लोमा िहमा प्रस्िक्षण 

नर्ाुँ तथापना हनु े प्राववर्िक स्िक्षालर्मा र्िप्लोमा िहको प्रस्िक्षण 
(र्सन्िपुाल्चोक स्जल्ला) 

क. तवीकृि कार्यक्रम अनसुाि कार्यक्रम सञ्चालन िनय एकमषु्ट 
रुपमा ववर्नर्ोस्जि िकम खचय स्िर्यकिि वाुँिफाुँि िने,  

ख. कार्यक्रम सञ्चालनको भार्िक िथा ववस््र् प्रिर्ि ववविण 
मार्सक रुपमा प्रात स ििी तवीकृि वाुँिफाुँिको आिािमा 
चामार्सक रुपमा र्नकािा ठदने । 

परिर्द् प्रदेि कार्ायलर् 

थाहा  ीहपु्राववर्िक 
स्िक्षालर् 

 

पवहलो, दोरोतो ि 
िेरोतो चामार्सक 

 ीावर्यक प्रििी प्रर्िवेदन 
(प्रवेि पिीक्षा नर्िजा, 
ववद्याथी िस्जषे्ट्रसन, 
हाजीिी ीावर्यक पिीक्षा ि 
नर्िजा) 

२.७.८.८ 

 

महानिि पार्लकासुँिको साझेदािीमा मवहला पोर्लटेस्क्नक इस्न्टच्रू्ट 
सञ्चालन 

परिर्द्को पोर्लटेस्क्नक 
महािाखा, परिर्द्को 

पवहलो, 
दोरोतो ि 

 ववद्याथी भनाय ववविण 

 र्िप्लोमा िहमा र्नर्र्मि 
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११.३.२०.३ मवहला  पोर्लटेस्क् नक इस्न्ष्टच्र्टुको िैस्क्षक उपकिण िथा कार्ायलर् 
सञ्चालन सम्ीन्िी उपकिण  िञथा मेस्िनिी औजाि 

क. भििपिु, पोखिा ि वविाटनिि महानििपार्लका ि परिर्द् 
कार्ायलर् ववच ठिपस्क्षर् सम्झािा ििी साझेदािी तवरुपमा 
सञ्चालन हनुे मवहला पोर्लटेस्क्नकको लार्ि कार्यक्रम 
सञ्चालनको सरु्नस्िििा भएपर्छ िैस्क्षक उपकिण िथा 
कार्ायलर् सञ्चालन सम्ीन्िी उपकिण िथा मेस्िनिी औजाि 
खरिद िनय अनदुान उपलब्ि ििाउन,े  

ख. र्िप्लोमा िहको कार्यक्रम सञ्चालन िनय इस्न्टच्रू्टमा ववद्याथी 
भनाय ििी र्नर्र्मि प्रस्िक्षण सञ्चालन िनयका लार्ि अनदुान 
उपलब्ि ििाउने । 

प्रदेि कार्ायलर्, 
भििपिु महानििपार्लका  

िेरोतो 
चामार्सक 

प्रस्िक्षण 

 िैस्क्षक उपकिण  

2.7.10.1 पिीक्षा सञ्चालन 

क. प्रदेि मािहिका र्िप्लोमा िथा प्रमाण पत्र ि प्राववर्िक 
एसएलसी िहको पूणयिूस्ल्कर् प्रवेि पिीक्षा सञ्चालन िने, 

ख. प्रदेि मािहिका र्िप्लोमा िथा प्रमाण पत्र ि प्राववर्िक 
एसएलसी िहको वावर्यक िथा सेमेष्टि पिीक्षा सञ्चालन िने, 

ि. पिीक्षा र्नर्न्त्रण कार्ायलर्ले िोके ीमोस्जम र्िप्लोमा िथा 
प्रमाण पत्र िहको उ्पसु्तिका पिीक्षण सम्मको कार्य िने, 

घ. पिीक्षा र्नर्न्त्रण कार्ायलर्ले िोके ीमोस्जम प्राववर्िक एसएलसी 
िहको वावर्यक पिीक्षाको उ्िपसु्तिका पिीक्षण ि नर्िजा 
िर्ािी िने, 

ङ. पिीक्षा अनिुमन - पिीक्षा प्रणालीलाइय व्र्वस्तथि ि मर्ायठदि 
ीनाउनका लार्ि पिीक्षा केन्र िथा सैिास्न्िक/प्रर्ोिात्मक 
पिीक्षाहरूको अनिुमन िथा प्रर्िवेदन पेि िने। 

पिीक्षा िाखा, पिीक्षा 
र्नर्न्त्रण कार्ायलर् 

 
 र्नर्र्मि पिीक्षा सञ्चालन 

  TSLC िहको अस्न्िम 
नर्िजा प्रकासन 

 उ्िपसु्तिका पिीक्षण 

2.7.25.1 

 

2.7.25.2 

पत्रपर्त्रका, पम्पलेट पोतटि न्र्जु वलेुवटन जतिा छपाई माध्र्महरू 
माफय ि सामास्जक ीजािीकिण कार्यक्रम 

वट भी िथा िेर्िर्ो जतिा श्रब्र् दृष्र् माध्र्महरू माफय ि सामास्जक 

  
 खरिद आदेि 

 स्जन्सी प्रर्िवेदन 
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ीजािीकिण कार्यक्रम 

क. प्रदेि िहीाट सम्पादन िरिने प्राववर्िक िथा व्र्ावसावर्क 
स्िक्षा एवं िार्लम सम्ीन्िी प्रचािप्रसािका लार्ि जानकािीमूलक 
सूचनाहरूको ववकास ििी प्रकािन, ववििण िथा प्रिािण िने, 

ख. सामास्जक ीजािीकिणको लार्ि प्रचाि सामग्रीहरू सम्भव 
भएसम्म सीै तथानीर् िहसम्म पनु ने व्र्वतथा िने, 

ि. तवीकृि ीजेटको सीमार्भत्र िही सावयजार्नक खिीद ऐन र्नर्म 
अनसुाि खिीद ििी दास्खला प्रर्िवेदनको आिािमा भकु्तानी िने 

2.8.1.1 

2.8.1.2 

प्राववर्िक स्िक्षा िथा व्र्ावसावर्क िार्लम सम्ीन्िी पवुायिाि र्निीक्षण 

आरं्िक स्िक्षालर्, सम्ीन्िन प्रात स संतथा िथा प्राववर्िक स्िक्षा कार्यक्रम 
सञ्चार्लि सामदुावर्क ववद्यालर् संतथाहरूको छोटो िथा लामो अवर्िको 
कार्यक्रमको अनिुमन/मलु्र्ाङ्कन ि भ्रमण खचय 
(प्राववर्िक/पोर्लटेस्क्नक/िालीम/टेक्स महािाखासंि समन्वर् ििी प्रदेि 
कार्ायलर् माफय ि एवककृिरुपमा सञ्चालन हनु े ििी)(अनिुमन मलु्र्ाङ्कन 
िथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न भ्रमण खचय)(अनिुमन मलु्र्ाङ्कन िथा 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न भ्रमण खचय) 

क. कार्यक्रम अनिुमन /मलु्र्ाङ्कन र्ोजना र्नमायण िने , 
ख. ववर्र् ववज्ञहरूको िोष्टि िर्ाि ििी अनिुमनमा संलन न 

हनुे ववज्ञको छनाट िने, 
ि. तवीकृि ीजेटको सीमामा िहेि तवीकृि नम्सयको आिािमा  

अनिुमन खचयको लािि अनमुान िर्ाि िने, 
घ. परिर्द् कार्ायलर्ीाट तवीकृि अनिुमन सचुांक सवहिको 

नर्िजामूलक अनिुमन औजाि, अनिुमन र्नदेस्िका िथा 
मापदण्िका ववर्र्मा अर्भमसु्खकिण कार्यिाला /िोिी 
सञ्चालन िने,  

ङ. अनिुमन सचुांक सवहि नर्िजामूलक अनिुमन औजािका 

परिर्द्को प्रदेि 
कार्ायलर् 

पवहलो, 
दोरोतो ि 
िेरोतो 
चामार्सक 

 अनिुमन र्निीक्षण 
सािन (Tools)  सवहिको 
र्ोजना 

 प्रर्िवेदन 
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आिािमा कार्यक्रम अनिुमन /मलु्र्ाङ्कन िने,  

च. िोवकएको  ढाुँचामा अनिुमनकिायीाट प्रात स प्रर्िवेदनको 
आिािमा दैर्नक भ्रमण भ्ा लिाएिका खचय भकु्तानी िने, 

छ. प्रदेि तििीर् अनिुमन /मलु्र्ाङ्कन प्रर्िीेदन िर्ाि ििी 
परिर्द् कार्ायलर्मा चामार्सक प्रर्िवेदन पेि िने । 

 

2.8.1.3 प्रस्िक्षाथीहरूको ओजेटी अनिुमन िथा मलु्र्ाकंन 

क. स्िक्षालर्हरूीाट प्रर्ोिात्मक पिीक्षा िथा ओजेटी कार्यक्रमको 
तथलिि अनिुमनका लार्ि सम्ीन्िीि स्िक्षालर्हरूसुँि 
समन्वर् ििी अर्िकृि कमयचािी िथा ववज्ञहरूीाट अनिुमन 
िने, 

ख. अनिुमन प्रर्िवेदन प्रात स भए पर्छ र्नर्मानसुािको अनिुमन खचय 
भकु्तानी िने । 

   भ्रमण आदेि भ्रमण 
भ्ाको ववल 

 ओजेटी अनिुमन िथा 
मलु्र्ांकन प्रर्िवेदन 

2.8.1.6 प्रदेि िहमा सञ्चालन भएका प्राववर्िक स्िक्षा कार्यक्रमहरूको सामास्जक 
ववकास मन्त्रालर् माफय ि अनिुमन िथा मलु्र्ाकंन 

क. प्रदेि िहीाट सम्पादन हदैु आएका प्राववर्िक िथा 
व्र्ावसावर्क स्िक्षा एव िार्लम सम्ीन्िी वक्रर्ाकलापहरूको 
र्नर्र्मि रुपमा नर्िजामूलक अनिुमन िथा मलु्र्ाङ्कनका लार्ि 
सामास्जक ववकास मन्त्रालर्लाई अनिुोि िने, 

ख. अनिुमन िथा मलु्र्ाङ्कन प्रर्िवेदन प्रात स ििी प्रर्िवेदन 
कार्ायन्वर्नको लार्ि कार्य र्ोजना ीनाई कार्ायन्वर्न िने । 

ि. अनिुमन प्रर्िवेदनको आिािमा अनिुमन मलु्र्ाङ्कन िथा 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न भ्रमण खचय भकु्तानी िने ।  

  
 भ्रमण आदेि भ्रमण 
भ्ाको ववल 

 भ्रमण प्रर्िवेदन 

2.8.2.1 सरुवा भ्रमण खचय 
क. एक कार्ायलर्/स्िक्षालर्ीाट अको कार्ायलर्/स्िक्षालर्मा 

सरुवाभै आउने प्रस्िक्षक / कमयचािीहरू ि स्िक्षालर्को कामको 
र्सलर्सलामा भ्रमण िदाय भ्रमण खचय र्नर्मावली, २०६४ मा 

  
 भ्रमण ववल 

 भ्रमण प्रर्िवेदन 
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व्र्वतथा भए अनसुाि दैर्नक भ्रमण भ्ा उपलब्ि ििाउने, 
ख. कमयचािीको सरुवा भएको अवतथामा म.ले.प फािाम नं. ९०६ 

संलन न ििी पारिवारिक भ्रमण खचय भकु्तानी िने, 
ि. काज सरुवा भएका कमयचािीहरूलाई काजमा आउदाको दैर्नक 

भ्रमण भ्ा उपलब्ि ििाउन े। 
2.9.2.2 

2.9.4.1 
लाइट सवािी सािनको ववमा 
ववमा नववकिण खचय 

क. प्रदेि कार्ायलर्मा िहेका सवािी सािनको र्नर्मानसुाि ववमा 
ििी नववकिण िदाय लान ने खचय भकु्तानी ठदन।े 

  
 सवािी सािन 
नववकिणको कािजाि 

2.9.6.1 अर्िर्थ सत्काि िथा जलपान ि सभा/परिर्द्/सर्मर्ि/उपसर्मर्िको 
ीैिकमा खाजा स्चर्ा 

क. प्रदेि कार्ायलर्मा हनुे ीैिक, छलफल, अन्िवक्रय र्ा जतिा 
कार्यक्रम िथा परिर्द् कार्ायलर् लिार्िका र्नकार्हरूीाट हनुे 
अनिुमन, सपुिीीेक्षण िथा सहजीकिणमा अर्िर्थ सत्काि 
खचयको व्र्वतथापन िने। 

  
 ववल भिपाई 

7.2.6.1 

7.2.6.2 

 
 

7.2.6.3 

 

7.2.6.4 

7.2.6.6 

 
 
 

7.2.6.7 

 
 

7.2.6.8 

नर्सयि िहमा अध्र्र्न िने छात्रालाई छात्रवसृ्् र्निन्िििा 
सामान्र् स्चवकत्सा िहमा अध्र्र्न िने छात्रछात्रालाई छात्रवसृ्् 
र्निन्िििा 
र्सर्भल र्िप्लोमा िहमा अध्र्र्न िने छात्रछात्रालाई छात्रवसृ्् र्निन्िििा 
पि ुतवातथर् िहमा अध्र्र्न िने छात्रछात्रालाई छात्रवसृ्् र्निन्िििा 
इलेक्ट्रीकल र्िप्लोमा िहमा अध्र्र्न िने छात्रछात्रालाई छात्रवसृ्् 
र्निन्िििा 
र्िप्लोमा इन फामेसी िहमा अध्र्र्न िने छात्रछात्रालाई छात्रवसृ्् 
र्निन्िििा 
र्िप्लोमा इन ज्र्ोमेवटक्स िहमा अध्र्र् िने छात्रछात्रालाई छात्रवसृ्् 
र्निन्िििा(उच्च माध्र्र्मक) 
र्िप्लोमा इन वफस्जर्ोथेिापी िहमा अध्र्र् िने छात्रछात्रालाई छात्रवसृ्् 

परिर्द् प्रदेि कार्ायलर्, 
प्राववर्िक स्िक्षालर्हरू 

 

 पवहलो, 
दोरोतो ि 
िेरोतो 
चामार्सक 

 छात्रवृस््मा अध्र्र्निि 
छात्रछात्राहरूको 
र्नर्र्मि हास्जिी 

 सम्वस्न्िि ववद्याथीको 
खािामा छात्रवृस्् 
वापको िकम दास्खला 
ििेको ीैँक 
भाचि/तटेटमेन्ट 

 स्िक्षालर्लाई ठदइएको 
र्नर्र्मि र्नकासा  

 र्नर्र्मि अनिुमन ,
मलु्र्ाङ्कन प्रर्िवेदन 
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7.2.6.9 

 

7.2.6.10 

7.2.6.11 

7.2.6.14 

7.2.6.15 

 

7.2.6.16 

 

7.2.6.17 

7.2.6.18 

 

7.2.6.19 

7.2.6.20 

7.2.6.21 

7.2.6.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.6.25 

र्निन्िििा(उच्च माध्र्र्मक) 
र्िप्लोमा ईन अटोमोवाईल िहमा अध्र्र्न िने छात्रछालाई छात्रवसृ्् 
र्निन्िििा 
र्िप्लोमा ईन फुि एण्ि िेिी िहमा अध्र्र्न िने छात्रछालाई छात्रविृी 
र्िप्लोमा िहमा कृर्ी पि ु र्ीज्ञान कार्यक्रममा अध्र्र्न िने 
छात्रछात्रालाई छात्रवसृ्् र्निन्िििा 
आरं्िक स्िक्षालर् माफय ि र्िप्लोमा िहमा छत्रीसृ्् र्निन्िििा 
िवलार्ििी ीवहिा मा ववमा र्िप्लोमा िहमा छात्रीसृ्् र्निन्िििा 
TSLC िहमा कृर्ी पि ु र्ीज्ञान कार्यक्रममा अध्र्र्न िने छात्रछात्रालाई 
छात्रवसृ्् र्निन्िििा 
TSLC िहमा कृर्ी ीाली र्ीज्ञान कार्यक्रममा अध्र्र्न िने छात्रछात्रालाई 
छात्रवसृ्् र्निन्िििा 
TSLC िहमा मेकार्नकल कार्यक्रममा अध्र्र्न िने छात्रछात्रालाई 
छात्रवसृ्् र्निन्िििा 
TSLC िहमा अनमी कार्यक्रममा अध्र्र्न िने छात्रछात्रालाई छात्रवसृ्् 
र्निन्िििा 
TSLC िहमा र्सर्भल कार्यक्रममा अध्र्र्न िने छात्रछात्रालाई छात्रवसृ्् 
र्निन्िििा 
र्िप्लोमा िहमा इन्टिप्रनेिसीप कार्यक्रममा अध्र्र्न िने छात्रछात्रालाई 
छात्रवसृ्् र्निन्िििा 
र्िप्लोमा िहमा होटल म्र्ानजेमेन्ट कार्यक्रममा अध्र्र्न िने 
छात्रछात्रालाई छात्रवसृ्् र्निन्िििा 

क. परिर्द् कार्ायलर् सुँि समन्वर् ििी िि वर्य देस्ख ववर्भन्न 
स्िक्षालर्हरूमा छात्रवृस््मा प्राववर्िक एसएलसी )TSLC) िहमा 
अध्र्र्न िरििहेका छात्रछात्राहरू ि संतथाहरू (स्िक्षालर्) को 
ववविण प्रात स िने । 

ख. छात्रवृस्् पाउने छात्रछात्राका लार्ि मार्सक र्नवायह भ्ा 
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तवरुप रु ३५०० का दिले १२ मवहना ीिाीिको िकम ि 
पोिाक ीापि वावर्यक रु २५०० ि र्ािार्ाि खचय ीापि 
एकमिु रु १५०० ववद्याथीको ीैँक खािा माफय ि ् भकु्तानी 
ठदने । 

ि. छात्रवृस््मा अध्र्र्न ििाउने संतथाहरू  (स्िक्षालर्) लाई 
प्रस्िक्षण, प्रस्िक्षाथीहरूको प्रर्ोिात्मक अभ्र्ास, िैस्क्षक 
उपकिण िथा सामग्री खरिद लिार्ि कार्यक्रम सञ्चालनका 
लार्ि परिर्द्सुँि भएको सम्झािा अनसुाि प्रिर्ि प्रर्िवेदन ि 
प्रस्िक्षाथीको हास्जिी िेकिय प्रात स ििी भकु्तानी ठदन वाुँकी 
िकम भकु्तानी ठदने । 

8.1.1.1 

8.1.3.1 
स्िक्षालर्/कार्ायलर्को जन िा भािा 
कार्ायलर्को घि भािा 

क. सम्झािामा उल्लेख भए अनसुाि कार्ायलर्ले भािामा र्लएका 
घिको मार्सक रुपमा घिभािा कि कट्टी ििी भकु्तानी ठदने । 

ख. सम्झािामा उल्लेख भए अनसुाि कार्ायलर्ले भािामा र्लएका 
घिको मार्सक रुपमा घिभािा कि कट्टी ििी भकु्तानी ठदने, 

ि. कट्टी िरिएको कि िोवकएीमोस्जम दास्खला िने । 

  
 स्ध्दपक्षीर् सम्झािा 
 ववल भिपाइ 

11.1.2.19 

11.1.2.22 

11.1.2.1 

11.1.2.2 

11.1.2.18 

थाहा ीहपु्राववर्िक स्िक्षालर्, स्चत्लाङ मकवानपिु को लार्ि भवन र्नमायण 

ीलिा  पोर्लटेस्क्नक इस्न्ष्टच्र्टु, ीलिा,  सलायहीको भवन र्नमायण 

भवन र्नमायण (अििुो भवन र्नमायण समेि) 
भवन र्नमायण र्निन्िििा 
अन्र् भार्िक संिचनाको र्नमायण 

क. सावयजर्नक खरिद ऐन र्नर्म अनसुाि र्नमायण कार्य िनय िनय 
वाुँकी कामहरूको ववतििृ ड्रईि, र्िजाईन ि लािि अनमुान 
िर्ाि ििी अर्िकाि प्रात स अर्िकािीीाट तवीकृि ििाउन,े 

ख. खरिदको प्र्ाकेज र्निायिण ििी खरिदको ववर्ि छनाट िने, 
ि. खरिद र्ोजना अद्यावर्िक िने, 

  
 ड्रइङ र्िजाइन, 
 टेण्िि सूचना  ,िेक्का 

सम्झािा ,संिचनाको 
र्नमायणको तथलिि 
अनिुमन प्रर्िवेदन 
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घ. खरिद सम्झािा िने, 
ङ. र्नमायण कार्यको सपुरिवेक्षक िोक्ने, 
च. कार्य सम्पन्न प्रर्िवेदन ि As Built नक्साका आिािमा अस्न्िम 

ववल भकु्तानी िने,  

छ. ममयि सम्भाि अवर्ि पर्छ मात्र रिटेन्सन मनी वफिाय िने । 
11.3.2.4 हलकुा सवािी सािन खिीद 

क. खिीद इकाइीाट  र्नणयर् िने, 
ख. तपेर्सवफकेसन िर्ाि ििी लािि अनमुान िर्ाि िने, 
ि. खरिद र्ोजना अद्यावर्िक िने, 
घ. सावयजार्नक खिीद ऐन  ,र्नर्म  अनसुाि खरिद वविी छनाट िने, 
ङ. खरिद सम्झािा िने, 
च. खिीद कार्य सम्पन्न ििी प्राववर्िक जाुँच पास प्रर्िवेदनको 

आिािमा दास्खला ििी भकु्तानी िने । 

  
 खरिद आदेि 

 दास्खला प्रर्िवेदन 

11.3.2.11 

11.3.7.2 

11.3.19.1 

 

11.3.19.2 

11.3.20.1 

 
 
 

11.3.20.4 

11.3.20.5 

िैस्क्षक प्रर्ोजनको लार्ि ट्याक्टि खिीद(सवािी सािन) 
ICT र्सतटम ववकासको लार्ि र्न्त्र,उपकिण िथा मेिीन औजाि 

ववद्यरु्िर् उपकिण खिीद ि जिान(र्ीजलुी एवं र्ीद्यिु उत्पादनसंि 
सम्ीन्िी उपकिण, सामान, औजाि, र्न्त्र आठद ।) 
ववद्यरु्िर् उपकिण (ट्रान्सफमयि) खिीद ि जिान  

िैस्क्षक उपकिण िथा कार्ायलर् सञ्चालन सम्ीन्िी उपकिण िथा 
मेस्िनिी औजाि 

स्िक्षण/प्रस्िक्षण सम्ीन्िी िैस्क्षक उपकिण िथा िथा मेस्िनिी औजाि  

नर्ाुँ सञ्चालन हनु े प्राववर्िक स्िक्षालर्को लार्ि िैस्क्षक उपकिण िथा 
मेर्सनिी औजाि (र्सन्िपुाल्चोक स्जल्ला) 

क. खिीद इकाइीाट  र्नणयर् िने, 
ख. खरिद र्ोजना अद्यावर्िक िने, 
ि. खरिद ववविण िर्ाि िने , 
घ. तपेर्सवफकेसन िर्ाि ििी लािि अनमुान िर्ाि िने, 

  
 खरिद आदेि 

 दास्खला प्रर्िवेदन 
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ङ. सावयजार्नक खिीद ऐन  ,र्नर्म  अनसुाि खरिद वविी छनाट िने, 
च. खरिद सम्झािा िने, 
छ. खिीद कार्य सम्पन्न ििी प्राववर्िक जाुँच पास प्रर्िवेदनको 

आिािमा दास्खला ििी भकु्तानी िने । 
11.4.16.1 

11.4.22.2 

11.4.22.10 

11.5.24.1 

खानपेानी संिचना र्नमायण (खानपेानी िथा सिसफाई संिचना र्नमायण) 
ढल/नाली र्नकास/कम्पाउण्ि वाल/र्भत्री सिक जतिा संिचना र्नमायण 

प्रर्ोिात्मक अभ्र्ासको लार्ि इस्न्जर्नर्रिङ ीकय सप र्नमायण 

भवन ममयि सम्भाि पूुँजीिि 

क. सावयजर्नक खरिद ऐन र्नर्म अनसुाि र्नमायण कार्य िनय िनय 
वाुँकी कामहरूको ववतििृ ड्रईि, र्िजाईन ि लािि अनमुान 
िर्ाि ििी अर्िकाि प्रात स अर्िकािीीाट तवीकृि ििाउन,े 

ख. खरिदको प्र्ाकेज र्निायिण ििी खरिदको ववर्ि छनाट िने, 
ि. खरिद र्ोजना अद्यावर्िक िने, 
घ. खरिद सम्झािा िने, 
ङ. र्नमायण कार्यको सपुरिवेक्षक िोक्ने, 
च. कार्य सम्पन्न प्रर्िवेदन ि As Built नक्साका आिािमा अस्न्िम 

ववल भकु्तानी िने,  

छ. ममयि सम्भाि अवर्ि पर्छ मात्र रिटेन्सन मनी वफिाय िने । 

  
 ड्रईि, र्िजाईन ि 
तवीकृि लािि अनमुान 

  कार्य सम्पन्न भएको 
प्रर्िवेदन 

२.७.८.८ 

11.3.20.3 

 

महानििपार्लकासुँिको साझेदािीमा मवहला पोर्लटेस्क्नक इस्न्ष्टच्र्टुको 
संचालन (प्रस्िक्षण) 
मवहला पोर्लटेस्क् नक इस्न्ष्टच्र्टुको िैस्क्षक उपकिण िथा कार्ायलर् 
सञ्चालन सम्ीन्िी उपकिण िथा मेस्िनिी औजाि 

क) वविाटनिि, भििपिु ि पोखिा महानििपार्लकामा संचालन हनुे 
मवहला पोर्लटेस्क्नक इस्न्ष्टच्र्टुको र्िप्लोमा िहको प्रस्िक्षण लार्ि 
संचालन खचय र्नकाि उपलब्ि ििाउने । 

ख) िैस्क्षक उपकिण िथा कार्ायलर् सञ्चालन सम्ीन्िी उपकिण िथा 
मेस्िनिी औजाि खरिदका लार्ि सम्ीस्न्िि पोर्लटेस्क्नक ईवष्टच्रू्टलाई 
िोवकएको िकम र्नकािा उपलब्ि ििाउने। 

   कार्यक्रम संचालन िने 
तवीकृि पत्र 

 प्रस्िक्षाथी भनायको सूचना 
 प्रस्िक्षाथी भनाय भै र्नर्र्मि 
प्रस्िक्षण 
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11.5.24.3 

11.1.2.20 

 

11.1.2.21 

नर्ाुँ तथापना हनु े प्राववर्िक स्िक्षालर्को िैस्क्षक सम्भाव्र्िा अध्र्र्न, 

एजकेुिन विफ,अनसुन्िान, सवेक्षण, नक्साकन, र्िजाइन, ड्रइि पिामिय 
(नवुाकोट स्जल्ला) 
िणेिमानर्संह पोर्लटेस्क्नक इस्न्टच्रू्ट, कीर्ियपिुको लार्ि जन िा प्रात सी 
ड्रइङ, र्िजाइन 

जी.पी कोइिाला पोर्लटेस्क्नक इस्न्टच्रू्ट, कवपलीतिकुो लार्ि जन िा प्रात सी 
ड्रइङ, र्िजाइन 

क. सम्भाव्र्िा अध्र्र्नका लार्ि Terms of Reference-TOR िथा 
लािि अनमुान िर्ाि िने, 

ख. उल्लेस्खि इस्न्टच्रू्टहरूको लार्ि जन िा प्रात सी िनय उपर्कु्त 
तथलको छनाट ििी जन िा प्रात सीको लािि अनमुान िर्ाि िने, 

ि. जन िा प्रात सीको वविी छनाट िने, 
घ. िर्ाि भएको TOR अनसुािका काम िनय सावयजर्नक खरिद ऐन 

र्नर्म अनसुाि ववज्ञहरूको छनाट िने, 

ङ. छनाट भएका ववज्ञहरूसुँि सम्झािा ििी काम सम्पन्न िने, 

च. अध्र्र्न प्रर्िवेदन प्रात स भएपिाि र्नर्मानसुाि भकु्तानी िने ।  

छ. प्रात स अध्र्र्न प्रर्िवेदन परिर्द् कार्ायलर्मा पेि िने, 

पोर्लटेस्क्नक महािाख  
 जन िा प्रात सीको कािजाि 

 र्नमायण हनुे िैस्क्षक 
भवनको  ड्रइङ, र्िजाइन 

11.6.13.1 

11.6.13.5 

11.6.13.6 

कार्ायलर्को लार्ि फर्नयचि वफक्चसय 
स्िक्षण/प्रस्िक्षण सम्ीन्िी फर्नयचि िथा वफक्चसय  

नर्ाुँ तथपना हनु े प्राववर्िक स्िक्षालर्को लार्ि फर्नयचि िथा वफक्चसय 
(र्सन्िपुाल्चोक स्जल्ला) 

क. खिीद इकाइीाट  र्नणयर् िने, 
ख. खरिद र्ोजना अद्यावर्िक िने, 
ि. खरिद ववविण िर्ाि िने , 
घ. तपेर्सवफकेसन िर्ाि ििी लािि अनमुान िर्ाि िने, 
ङ. सावयजार्नक खिीद ऐन  ,र्नर्म  अनसुाि खरिद वविी छनाट िने, 
च. खरिद सम्झािा िने, 

प्रिासन महािाखा पवहलो, 
दोरोतो ि 
िेरोतो 
चामार्सक 

 खरिद आदेि  

 दास्खला प्रर्िवेदन 
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छ. खिीद कार्य सम्पन्न ििी प्राववर्िक जाुँच पास प्रर्िवेदनको 
आिािमा दास्खला ििी भकु्तानी िने । 

7.2.6.15 आरं्िक स्िक्षालर् माफय ि  र्िप्लोमा िहमा छात्रवसृ्् र्निन्िििा  
क. आविक स्िक्षालर्हरूमा र्िप्लोमा/प्रमाणपत्र िहको ववर्भन् न 

कार्यक्रमहरूमा अध्र्र्निि छात्रछात्रालाई िोवकए वमोस्जम  
मार्सक रू ५००० का दिले छात्रवृस्् प्रदान िनय प्रदेि 
कार्ायलर्सुँि समन्वर् िने , 

ख.  प्रदेि र्भत्र िोवकएका कोटा एवकन ििी ववर्र्हरूको छनाट 
िने , 

ि. अध्र्र्निि प्रस्िक्षाथीहरूीाट र्नवेदन संकलन ििी िोवकएको 
मापदण्ि अनसुाि  छात्रवृर्िको लार्ि प्रस्िक्षाथीको छनाट िने, 

घ. मार्सक रुपमा िोवकएको छात्रवृर्ि िकम छात्रवृर्िको लार्ि  
छनाट भएका प्रस्िक्षाथीको वैक खािामा जम्मा िने  । 

परिर्द् प र्न का, 
परिर्द्को प्रदेि 
कार्ायलर् 

पवहलो, 
दोरोतो ि 
िेरोतो 
चामार्सक 

 आन्िरिक मूल्र्ाङ्कन 
पिीक्षाथीको नर्िजा, 

 कार्यववर्ि   ,छात्रवृस््को 
लार्ि छनाट भएका 
छात्रछात्राको ववविण,  

 छात्रवृस्् िकम र्नकासा  


