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!= e"ldsfM 
 

g]kfn ;/sf/ -sfo{ljefhg_ lgodfjnL, @)^$ df विभ  म ऽालले ;Dkfbg ug'{kg]{ sfo{x? tf]lsPsf] x'G5 . यी काय 
स पादन गन म ऽालय अ तगत विभ  वभाग, कायालय एवं आयोजनाह को ःथापना ग रएको हु छ। यीनै k|zf;lgs 

;+/rgfsf]] dfWodaf6 cfˆgf कायबम स पादन ug{] ub{5 . k|zf;lgs lgsfo ;/sf/sf lg0f{onfO{ sfof{Gjog ug{] k|d'v 

cË tyf /fHo Joj:yf ;~rfng ug{] ;Ifd dfWod klg xf] . सरकारले o:tf lgsfo/कायालयaf6 ePsf sfo{sf] 

;'kl/j]If0f, cg'udg tyf d"NofÍg गर  ;ldIff ug{] tyf b]lvPsf sdL sdhf]/L Go"lgs/0f ug]{ pkfosf] Joj:yf 

ldnfPsf] x'G5 . सामा य ूशासन म ऽालयवाट स पादन ग रन ेJoj:yfkg k/LIf0f To:t} कमी कमजोर  हटा {{{ई सधुारका 

उपाय प ह याउने ] ;+oGq xf]। विभ  िनकाय/कायालयमा s] s:tf ढंगवाट sfo{x? ;Dkfbg ePsf 5g\ < sfo{ ;Dkfbgsf] 

l;nl;nfdf ूचिलत ऐन/िनयमको] kl/kfngf ePsf] 5 ÷5}g < र, s] s:tf ;d:of ;[hgf x'g k'u]sf] छन ् < eGg] 

ljifosf] अनगुमन तथा मू या न गर  आवँयक lgoGq0f ;d]t ug{ lghfdtL ;]jf P]g @)$(, -bf]>f] ;+zf]wg_ sf] bkmf 

&@s= tyf lghfdtL ;]jf lgodfjnL, @)%) sf] lgod #…sÚ df "Joj:yfkg k/LIf0f"  sf] Joj:yf ul/Psf] 5 . g]kfn 

;/sf/  -dlGqkl/ifb\_ sf] ldlt @)^&.(.!! sf] lg0f{oaf6 Joj:yfkg k/LIf0f lgb]{lzsf nfu" eO{ सोह  िनदिशका cg';f/ 
यवःथापन k/LIf0f ug{] ul/Psf] 5 . यसको अित र  नपेाल, सरकार अत म ऽालयवाट व ीय यवःथापन सधुार 

स ब धी कायताल का तयार भई छािनएका १०(दश)  वटा आयोजनाको यवःथापन पर ण गर  ूा  नितजा एवं 

ूितवेदनको आधारमा कमचार  ूशासन तथा यवःथापनका कारणले आयोजना काया वयनमा देिखएको समःयाको प हचान 

गर  यसको िनदानका लािग यथोिचत माग अवल बन गन सझुाव दइने छ।o;} ;Gbe{df ldlt २०६७।११।२३ गते 

देिख २०६७।१२।०३ गतेस म िश ा म ऽालय अ तगत रहेको " व ालय ऽे सधुार योजना"को Joj:yfkg k/LIf0f 

ul/Psf] हो . 
 

@= Joj:yfkg पर णमा ूयु  ljlw M– 

!= Joj:yfkg k/LIf0fsf] nflu clen]v lng tof/ ul/Psf] kmf/fd tyf यवःथापन पर ण lgb]{lzsf ;DalGwt 

lgsfodf pknAw u/fO{ kmf/fd e/fO{Psf] .  

@=  k|zf;sLo tyf cGo Joj:yfksLo sfd sf/jfxLx? lgod ;Ddt eP÷gePsf] ;DaGwdf ;DalGwt sfof{noको

 sfof{no k|d'v -pkl:yt eP;Ddsf]_ sf] pkl:yltdf txfF sfo{/t sd{rf/Lx?sf] ;xof]udf lg/LIf0f÷k/LIf0f ul/Psf] 

.  

#= k/LIf0faf6 b]lvPsf clgoldt sfd sf/jfxL tyf ;]jfu|fxLx?nfO{ pknAw u/fpg kg]{ ;]jf ;'ljwf af/] sfof{no 

k|d'v;Fu 5nkmn u/L q'6L / ;d:of klxrfg u/L cfufdL दनमा To:tf q'6Lx? x'g न दनकुा साथै  यःता 
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िनकायवाट ूदान ग रन े सेवा ूवाहलाई cem यविःथत agfpg] उपायका ;DaGwdf 5nkmn u/L lgZsif{ 

lgsflnPsf] . 

४. यवःथापन पर णको मा यमवाट हाल कायम रहेको संगठन संरचना र काय ूकृित उपयु  छ/ छैन? य कन 

ग रएको। योजनालाई अझ ूभावकार  पमा संचालन गन हालको योजना संचालनको ढाँचा र संगठन संरचनामा 

प रवतन वा प रमाजन गनपुन देिखए सझुाव पेश गन। 

५. योजनाको मानव संशाधन यवःथापनको वतमान अवःथा र भ वंयमा यस स ब धमा  ग रनपुन सधुारका वषय। 

६= िश ा वभागका योजनासँग स बि धत कमचार सँग सामु हक 5nkmn तथा अ तबया ul/Psf] . 

#= Joj:yfkg k/LIf0f 6f]nL M– 

 िश ा वभाग अ तगत रहेको " व ालय ेऽ सधुार योजना" को यवःथापन पर ण गन देहाय वमोिजमको टोल  

ख टएको िथयो। 

   -s_  उपसिचव एवं 6f]nL k|d'v ौी ljZjk|sfz cof{n 

 -v_ dGqfno÷sfof{no M  ;fdfGo k|zf;g dGqfno, l;+xb/jf/, sf7df8f}+ 

 -u_ 6f]nLdf vl6Psf cGo sd{rf/Lsf] ljj/0f M उपसिचव >L k|]d k|;fb l3ld/], उपसिचव >L kjg s'df/ ltldN;]gf, 

n]vf clws[t ( व.) >L afa'/fd yfkf र gfoa ;'Aaf >L /f]zg cf]emf . 

$= Joj:yfkg k/LIf0f ul/Psf] lgsfo÷sfof{no M- ljBfno If]q ;'wf/ योजना, ;fgf]l7dL, eQmk'/ .  

 -s_ sfof{no k|d'vsf] gfd M 8f= njb]j cj:yL 

 -v_  kb / >]0fL M महािनदशक, /f=k=k|yd >]0fL, िश ा सेवा। 

 -u_ sfof{no cjl:yt /x]sf] lhNnf, c~rn / If]q M ;fgf]l7dL, eQmk'/, afUdtL, dWodf~rn ljsf; If]q . 

 -3_ sfof{nosf] k[i7e"ld M  

मलुकुको शैि क ेऽ ितु गितमा वकिसत एवम ् वःता रत भइरहेको प रूे मा िश ा म ऽालय माफत स ािलत 
नीित, योजना र कायबमह लाई देश यापी पमा ूभावकार  ढ बाट काया वयन र अनगुमन गन िनकायका पमा 
िश ा वभागको ःथापना भएको हो । त कािलन अवःथामा स ािलत आधारभतू तथा ूाथिमक िश ा प रयोजना र 
मा यिमक िश ा वकास प रयोजनाअ तगत स ािलत कायबमह लाई िनर तरता दई एक कृत पमा साथक 
काया वयनको लािग वभाग ःथापना भयो। नेपाल सरकारबाट २०५६ जेठ ९ गते राजपऽमा सूचना ूकािशत गर  
आधारभतू तथा ूाथिमक िश ा प रयोजना र मा यिमक िश ा वकास प रयोजना ारा स ािलत कायबमह लाई 
िनर तरता ूदान गन तथा ेऽीय िश ा िनदशनालय एवम ्िज ला िश ा कायालयह लाई सबय बनाई व ालयको 
व मान शैि क ूणाल लाई अझ बढ  ूभावकार  बनाउन िश ा म ऽालय अ तगत िश ा वभागको गठन ग रएको 
हो । व ालय ेऽ सधुार योजना छु ै योजनाको पमा संचािलत नभई िश ा वभागवाटै संचािलत भएकोले यसै 
वमोिजमका ववरण ूःततु ग रएको छ। वगतमा संचािलत "सवैका लािग िश ा" प रयोजनाको िनर तरताको पमा 
समेत " व ालय ऽे सधुार योजना" आएको देिख छ। 
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१) िश ा वभागको प रक पना  
 

जीवनोपयोगी र गणुा मक िश ाको मा यम ारा िशि त, ससंुःकृत र समु त तथा गितशील समाजको ःथापना र 
वकास गन सहयोग पु  याउन गणुःतर य िश ाको वकास तथा वःतार गन । 

 
२) िश ा वभागको लआय  

 
िश ालाई वकासको संवाहक बनाउने कोणले सबैलाई आधारभतू िश ा उपल ध गराउने तथा सोभ दा 
अगािडको व ालयःतर य शैि क अवसर सहज बनाउने । 

 
३) िश ा वभागको रणनीित 
 

•  िश ामा सबैको पहुँच बढाउन र गणुःतर य िश ाको वकास र वःतार गन दशामा ःथानीय तहलाई नै 
िज मेवार र उ रदायी बनाई व ालय स ालन गन अिधकारलाई वकेि ित गद उनीह को भिूमकालाई 
सवल करण गन ःथानीय र सामदुा यक तहलाई सहयोग पु  याउन,े 

 
•   ूितःपध , समयसापे  र समथ जनशि  तयार गन, व ालय िश ाको वकासलाई तीो बनाउन सावजिनक, 

गैरसरकार  र िनजी ेऽको साम ःयपूण सहकायलाई ूब न एवम ्सहजीकरण गन, 
 
•   के िदेिख व ालय तहबाट ग रने शैि क काय र ू बयालाई पारदश  बनाई सेवा ूवाहलाई िछटो, छ रतो 

र ूभावकार  बनाउन वभाग र अ तगतका कायालयह को संःथागत मता वकासमा सहयोग पु  याउन,े 
 
•  सवै सरोकारवाला प ह लाई िज मेवार र जवाफदेह  बनाई व ालय िश ाको समम वकास गन र शैि क 

ले पछिडएका वग, समूह र म हलाह को िश ामा पहुँच बढाउन ेकायबिमक योजनाह  तयार गन । 
 
४) िश ा वभागको कायनीित 
 

• शैि क संःथा एवम ्िनकायह लाई आवँयक ूा विधक सहयोग गर  उनीह को सवल करण गन, 
 
• िश ामा सवैको पहुँच बढाउने, िश ाको वकास र वःतार गन तथा गणुःतर य िश ा ूदान गन उ ेँयका 
लािग शैि क संःथाह को मता वकास गन,  

 
• व ालय िश ाको उपलि धलाई सिुनि त गन उ ेँयले अनगुमन तथा मू या न ूणाल लाई सश  बनाउन,े  
 
• स वि धत शैि क संःथा तथा िनकायह लाई माग िनदशन गन र व ालय िश ाको रा य उ ेँय हािसल 
गनका लािग िनयामकको भिूमका िनवाह गन । 

 
   (ङ)  िश ा वभागका उ ेँ यह :- 

 
• िनधा रत नीित–िनयमका आधारमा आधारभतू तथा ूाथिमक, िन नमा यिमक र मा यिमक िश ाको योजना तथा 

बजेट तयार गर  िश ा म ऽालयमा पेस गन, 
 
• िश ा म ऽालयले बनाएका नीित–िनयमह का आधारमा ूाथिमक र मा यिमक िश ाका कायबमह  

काया वयन गन गराउन,े 
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• ूाथिमक, िन नमा यिमक, मा यिमक, र उ च मा यिमक िश ास ब धी कायबमह को रेखदेख, अनगुमन एवम ्
मू या न गन र यसको ूगित ूितवेदन म ऽालय र स बि धत िनकायमा पठाउन,े 

 
• कमचार ह को विृ  वकासका लािग योजना तयार गर  िश ा म ऽालयमा पेश गन, 
 
• िश ा वभागको कायबम काया वयन गदा के ि य िनकायह का कायबमसँग सम वय हनु े गर  कायबम 

काया वयनको यवःथा िमलाउने, 
 
• िश ा म ऽालय र म ऽालयिसत स बि धत िनकायह बाट ेऽ र िज लाःतरमा स ालन हनुे विभ  

कायबमह का िनिम  आवँयक पन जनशि  उपल ध गराई सहयोग गन, 
 
• दातसंृःथाह को सहयोगबाट स ािलत शैि क कायबमह को बजेट खच स बि धत िनकायबाट गन/गराउने र 

यसको लेखा पर णको यवःथा गर –गराई समयमै सोधभना िलन े यवःथासमेत गन, 
 
• िज लाःतरमा ॐोतके िह को ःथापना र ितनीह को यवःथापन गन । 

       
 

(१) व ालय ऽे सधुार योजनाको प रचय:- 

    नेपाल सरकार, िश ा म ऽालय ारा प रलि त आधारभतू तथा मा यिमक िश ाका लआय तथा उदेँयह  ूा  गन 

आ.व. २०६६/६७ देिख २०७२/७३ स म ७ (सात) वषका लािग तयार ग रएको एउटा द धकाल न रणनीितक 

योजनाको पमा " व ालय ऽे सधुार योजना" काया वयनमा आएको हो। व ालय ेऽ सधुार योजना हाल 

संचालनमा आईरहेका कायबमह , जःतै: सवैका लािग िश ा कायबम, मा यिमक िश ा सहयोग कायबम, 

सामदुा यक व ालय सहयोग कायबम तथा िश क िश ण योजनाह को िनर तरता न हो।यो योजनाले व ालय 

वा हर रहेका वालवािलकाह लाई िश ामा पहुँच पु  याउन जोड दँदै िश ा ेऽको स मता तथा सेवा ूवाहको 

ूभावका रता वृ  गर  सवै वालवािलकाह लाई िसकाईको अवसरको ू याभिूत दने लआय िलएको छ। 

 व ालय ेऽ सधुार योजना सवैका लािग िश ा, रा य काययोजना, सन 2011-2015, िऽ-वष य अ त रम योजना 

तथा व ालय ेऽ सधुार योजनाको मूल दःतावेजलाई आधार मानी वकास ग रएको हो।यस योजनाका लिग ूथम 

पाँच वषको लािग अनमुािनत बजेट रकम अमे रक  डलर २.६२६ विलयन रहेको छ। नेपाल सरकारवाट पाँच बषका 

लािग ूा  हनुे अनमुािनत रकम अमे रक  डलर २.००२ विलयन छ। वकास साझेदारह ले ५०० िमिलयन 

अमे रक  डलर ूदान गन ूितव ता य  गरेका छन भने योजना काया वयनको लािग १२४ िमिलयन अमे रक  

डलर अझै नपगु रहेको छ। 
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(२) lzIff ljefusf ljsf;fTds sfo{x? 

s_ ljutdf ;DkGg ePsf cfof]hgf tyf sfo{qmdx?  

  != ;a}sf nflu lzIff sfo{qmd -@))$–@))(_ 

  @= dfWolds lzIff ;xof]u sfo{qmd -@))#–@))(_ 

  #= ;fd'bflos ljBfno ;xof]u sfo{qmd -@))#–@))&_ 

  $= ljBfno ef}lts ;'ljwf lj:tf/ cfof]hgf -@))*–@))(_ 

v_ rfn' cfof]hgf tyf sfo{qmdx? 

 != ljBfno If]q ;'wf/ योजना -@))(–@)!#_ 

 @= bf]>f] pRr lzIff kl/of]hgf -@))&–@)!@_ 

 #= ;a}sf nflu lzIff lzz' ljsf; sfo{qmd 

 $= ;fd'bflos ljBfno Ifdtf clej[l4 sfo{qmd  

 
 
 
(३) ljBfno If]q ;'wf/ योजना -@))(–@)!#_ sf] k|d'v nIoह :- 
 

 != cfwf/e"t lzIffsf] hunfO{ ;'b[9 kf/L afnaflnsfsf] rf}tkmL{ ljsf; ug'{। 

 @= lzIffnfO{ clwsf/sf] ?kdf lnO{ ljBfnodf afnd}qL jftfj/0f dfkm{t u'0f:t/Lo lzIffdf ;dtfd"ns kx'Frsf]    
;'lglZrttf ug'{। 

 #= k|lt:kwL{ tyf ;Lko'Qm hgzlQmsf] pTkfbg u/L /fli6«o ljsf;sf] cfjZostf k"/f ug]{ tyf pRr lzIffsf  nflu 

e/kbf]{ cfwf/zLnf tof/ kfg'{। 

(४) ljBfno If]q ;'wf/ of]hgf  -@))(–@)!#_ sf pkIf]qut sfo{qmdx?  

 != k|fylds afn ljsf; tyf िश ा 

 @= cfwf/e"t lzIff 

 #= dfWolds lzIff 

 $= ;fIf/tf tyf hLjgko{Gt l;sfO{ 

 %= k|fljlws lzIff tyf Joj;flos tflnd  

 ^= lzIfssf] k]zfut ljsf;  

 &= Ifdtf ljsf; 

 *= cg'udg tyf d"NofÍg 
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(५) ljBfno If]q ;'wf/ योजना -@))(–@)!#_ sf मू य r'gf}tLx? 

s_  k|efjsf/L sfof{Gjog ;DaGwL M– 

 != of]hgfsf] cjwf/0ff adf]lhdsf] gLltut ;'wf/ / sfg"gL k|jGw ldnfpg] 

 @= z}lIfs एवं k|zf;lgs ;+/rgfx?sf] ;'wf/ ug]{  

v_ clgjfo{ cfwf/e"t lzIffsf] sfof{Gjog स ब धी:- 

 != sfg"gL k|jGw 

  @= :yfgLo lgsfosf] ;xeflutf 

 #= ljBfno aflx/ /x]sf ljBfno pd]/ ;d"xsf afnaflnsfx?nfO{ ljBfnodf Nofpg] ljifodf nlIft ljBfyL{sf]      
klxrfg, bLuf] ;|f]tsf] Joj:yfkg / cj;/ एवं nfut  

u_ मा यिमक tx lgz'Ns ug]{ स ब धी:- 

!= Plss[t एवं bLuf] >f]tsf] Joj:yfkg PsLs[t 

    @= dfWolds lzIff sIff ((–!@) sf] sfof{Gjog 

3_ lhNnf txdf ;]jf k|jfxsf] k|efjsfl/tf clea[l4 स ब धी:- 

 != lhNnf lzIff ;ldlt u7g 

 @= sd{rf/L Joj:yfkg र kbk"lt{ 
#= a9\bf] cfly{s cg'zf;glxgtf / a]?h' km5\of}{6 ug]{ ljifo 

$= >f]t s]Gb|sf sfdsf] k|efjsfl/tf clea[l4 ug]{ 

ª_ lzIfs Joj:yfkg स ब धी:- 

!= lhNnf txdf ljBfyL{sf] cg'kftdf lzIfs b/jGbL ldnfg 

@= :yfoL पदपूित ug]{ ljifo 

#= pRr dfljsf lzIfsx?sf] Joj:yfkg 

r_ ljBfno txdf k|efjsf/L Joj:yfkg / u'0f:t/Lo l;sfईsf] ;'lglZrttf स ब धी:- 

  != ljBfno Jojj:yfkg ;ldlt u7g / lqmofzLntf 

  @= ljBfno cg'dlt lbg] k|s[ofnfO{ Jojl:yt ug]{ 

  #= ljBfno ufEg] ljifo 

  $= ljBfnodf sd{rf/Lsf] k|jGw 

  %= ljBfno Joj:yfkg / n]vfk/LIf0f u/fpg] 

  ̂= ljBfnosf] lgoldt cg'udg 

  &= ;+:yfut ljBfnox?>sf] lgodg 

  *= :yfgLo txdf Ifdtf ljsf; ;DaGwL 
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(६) व ालय ऽे सधुार योजनाको मू य मू य समःयाह :- 

   != ljBfno lzIffsf] ;du| u'0f:t/df ;'wf/ 

 @= u'0f:t/sf] kl/efiff / dfkb08 lgwf{/0f 

 #= ljBfnodf Go"gtd l;sfO{ jftfj/0fsf] ;'lglZrttf 

 $= िनजी / ;fd'bflos ljBfnosf] aLrdf /x]sf] glthfsf] c;dfgtfnfO{ sd ug]{ 

 %= kf7\ok':tssf] ;dodf g} pknJwtf 

 ६. g/Gt/ ljBfyL{ d"NofÍgsf] k|efjsf/L k|of]u / l;sfO{ pknlJwsf] ;'lglZrtf 

-r_ cfly{s jif{ @)^^.^& sf मू य jflif{s sfo{qmd / k|ult M 

           िश ा वभागवाट ूा  ूगित ववरणअनसुार देहाय वमोिजमको भौितक ूगित भएको देिख छ:- 

 ब.सं. योजनाका ूमखु बयाकलापह  एकाई लआय ूगित ूगित ूितशत कैफयत 

१. ूारि भक वाल वकास र िश ा  ६५.००  

२. पहुँचमा सधुार  ९५.८१  

३. सा रता र िनर तर िश ा  १००.००  

४. शैि क गणुःतर अिभवृ   ९६.६७  

५. िश क र िश ा वकास  ९९.२४  

६. ूभावकार  सेवा ूवाहका लािग मता 

अिभवृ  

 ९९.४४  

७. व ालय यवःथापन र अनगुमन  १००.००  

८. ूो साहन  तथा सहयोग  १००.००  

 

-5_ jflif{s nIo / k|ult aLrsf] cGt/ M  

;du|df भौितक ूगित ९७ ूितशत र व ीय ूगित ७२ ूितशत ePsf] b]lvG5 . देहायका कारणले लआय 
अनु प ूगित हाँिसल हनु नसकेको देिखयो:-  

 != ;dodf /sd lgsf;f geO{ 6]G8/ k|lqmofdf l9nfO{, 

 @= bft[ ;+:yfaf6 k|ltj4 ePsf] /sd ;dodf pknAw gePsf]। 

 ३. कायबम तथा वजेट समयमै ःवीकृत हनुे नगरेको। 
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%= :ynut Joj:yfkg k/LIf0fsf] अविध:- 

  ldlt @)^&.!!.@# b]lv @)^&.!@.)# ;Dd hDdf !) lbg 

^= Joj:yfkg k/LIf0faf6 b]lvPsf] glthf M  

 s_ ;+u7g ;+/rgf ;DaGwL M 

(१) राजपऽां कत ूथम ौेणीको dxflgb]{zs ljefuLo k|d'v /xg] / ३ j6f dxfzfvf /x]sf] o; ljefudf s"n b/jGbL 

;+Vof *$ /x]sf]df * kb l/Qm /x]sf] b]lvof] . कूल ःवीकृत दरव द  र र   पदको ववरण देहाय वमोिजम छ:- 

  

l;=

g+= 

kb  >]0fL / ;]jf ;d"x÷pk–

;d"x 

:jLs[t 

b/jGbL 

;+Vof 

kbk"lt{ 

;+Vof 

l/Qm 

;+Vof 

l/Qm 

ldlt 

l/Qm  

x'gfsf] 

sf/0f 

s}lkmot

1. dxflgb]{zs /f=k=k|yd  ! १ -    

2. lgb]{zs /f=k=k|yd lzIff 

k|zf;g 

@ २ -    

3. lgb]{zs /f=k=k|yd k|zf;g ! १ -    

4. pklgb]{zs /f=k=låtLo lzIff 

k|zf;g 

! १ -    

5. pklgb]{zs /f=k=låtLo lzIff 

k|zf;g 

( ९ -    

6. k|d'v n]vf lgoGqs /f=k=låtLo n]vf ! १ -    

७. l;lgo/ l8lehg 

Ol~hlgo/ 

/f=k=låtLo ljN8LË P08 

cfls{6]S6 

१ १ -    

८. Zffvf clws[t /f=k=t[tLo ;fdfGo 

k|zf;g 

३ ३ -    

९. Zffvf clws[t /f=k=t[tLo lzIff 

k|zf;g 

१७ १७ -    

१०. l;len Ol~hlgo/ /f=k=t[tLo ljN8LË P08 

cfls{6]S6 

२ १ १    

११. n]vf clws[t /f=k=t[tLo n]vf २ २ -    

१२. sDKo"6/ Ol~hlgo/ /f=k=t[tLo ljljw १ १ -    

१३. Gffoj ;'Jaf  /f=k=cg+=k|yd ;fdfGo 

k|zf;g 

७ ४ ३    

१४. n]vfkfn /f=k=cg+=k|yd n]vf २ २ -    
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१५. k||fljlws ;xfos /f=k=cg+=k|yd lzIff १३ १२ १    

१६. sDo"6/ ck/]6/ /f=k=cg+=k|yd ljljw ३ ३ -    

१७. ;jOl~hlgo/ 

(8«fˆ6Dofg_ 
/f=k=cg+=k|yd  १ १ -    

१८. ;jOl~hlgo/ /f=k=cg+=k|yd ljN8LË P08 

cfls{6]S6 

१ - १    

१९. vl/bf/ /f=k=cg+=låtLo ;fdfGo 

k|zf;g 

२ १ १    

२०. xn'sf ;jf/L rfns >]0fLljxLg d]sflgsn 

OlGhlgol/Ë 

४ ४ -    

२१. sfof{no ;xof]uL >]0fLljxLg  १० ९ १    

ज मा ८४ ७६ ८    

 

(२) व ालय ेऽ सधुार कायबम (SSR) का लािग िश ा वभाग र अ तगत (दोौो उ च िश ा प रयोजना समेत) का 

लािग चाल ुआ.व. २०६७/६८ का लािग ःवीकृत अःथायी दरव द  देहाय वमोिजम रहेको पाइयो:- 

(अ) राजपऽां कत तफ:- 

ब.स. पद ौेणी सेवा समूह आ.व.२०६७/६८ का 

लािग ःवीकृत सं या 

कै फयत 

१. इि जिनयर रा.प.ततृीय इि जिनय र  िसिभल इि जिनय र  २८  

२. इि जिनयर रा.प.ततृीय इि जिनय र  इ भारोमे ट १  

३. स टवेयर क यटुर 

इि जिनयर 

रा.प.ततृीय 

 

व वध  १  

४. लेखा अिधकृत रा.प.ततृीय 

 

ूशासन लेखा १  

५. शाखा अिधकृत रा.प.ततृीय 

 

िश ा िश ा ूशासन ११  

6. कानून अिधकृत रा.प.ततृीय याय १  

७. ॐोत यि  मा.िश. 

ततृीय 

१०९१  

ज मा ...........  
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                  व ालय ेऽ सधुार कायबम (SSR)  (अनौपचा रक िश ा तफ) 
ब.स. पद ौेणी सेवा समूह आ.व.२०६७/६८ का लािग ःवीकृत सं या कै फयत 

१. शाखा अिधकृत रा.प.ततृीय िश ा िश ा ूशासन ४  

 

(आ) राजपऽ अनं कत तफ:- 

व ालय ेऽ सधुार कायबम (SSR) का लािग िश ा वभाग र अ तगत (दोौो उ च िश ा प रयोजना समेत) का लािग चाल ु

आ.व. २०६७/६८ का लािग ःवीकृत अःथायी दरव द  देहाय वमोिजम रहेको पाइयो:- 

ब.स. पद ौेणी सेवा समूह आ.व.२०६७/६८ का 

लािग ःवीकृत सं या 

कै फयत 

१. सवइि जिनयर रा.प.अनं. ू. इि जिनय र  िसिभल १६२  

२. लेखापाल रा.प.अनं. ू. ूशासन लेखा ४१  

३. क यटुर अपरेटर/सहायक 

क यटुर अपरेटर 

रा.प.अनं. ू./ 

रा.प.अनं. . 

व वध  १०  

४. ल बर रा.प.अनं. ू.   1  

5. ख रदार रा.प.अनं. . ूशासन सा.ूशासन 4  

6. पःुतकालय सहायक रा.प.अनं. . िश ा प ु. व. 1  

7. सह लेखापाल रा.प.अनं. . ूशासन लेखा ३७  

८. इलेि शिसयन रा.प.अनं. . 1  

९. ह.स.चा./भा.स.चा. ौेणी वह न इि जिनय र मेकािनकल 35  

१०. कायालय सहयोगी ौेणी वह न 12  

 
व ालय ेऽ सधुार कायबम (SSR)कायबम अ तगत खा  कायबम(कणाल  अ ल) तफ 
ब.स. पद ौेणी सेवा समूह आ.व.२०६७/६८ का लािग 

ःवीकृत सं या 

कै फयत 

1. नायव सु वा रा.प.अनं.ूथम ूशासन सा.ू. 2  

2. ख रदार रा.प.अनं. ूशासन सा.ू. २  

3. कायालय सहयोगी/पाले ौेणी वह न 3  
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-v_ sfo{k|lqmof / sfof{no ljGof; स ब धी:-  

िश ा वभाग अ तगत ूशासन महाशाखा, शैि क यवःथापन महाशाखा र योजना तथा अनगुमन महाशाखा गर  ३ 
(तीन)वटा महाशाखा, ५(पाँच) वटा ऽेीय िनदशनालय,  ७५ वटा िज ला िश ा कायालय, १३३१ वटा ॐोत के ि 
रहेका छन।३ (तीन) वटा महाशाखा अ तगत १२(वा  ह) वटा शाखाह  रहेका छन। 

ूशासन महाशाखा अ तगत सामा य तथा कमचार  ूशासन शाखा, आिथक ूशासन शाखा, भौितक सेवा शाखा र शैि क 
साममी यवःथापन शाखा गर  ४ (चार) वटा शाखा, शैि क यवःथापन महाशाखा अ तगत ूारि भक बाल वकास 
शाखा, व ालय यवःथापन शाखा (मा यिमक), व ालय यवःथापन शाखा (ूाथिमक), लै क सम वकास शाखा शाखा 
र समा हत िश ा शाखा गर  ५(पाँच) वटा र योजना तथा अनगुमन महाशाखा  अ तगत अनसु धान तथा शैि क सूचना 
यवःथापन शाखा, अनगुमन तथा िनर ण शाखा र कायबम तथा बजेट शाखा गर  ३ (तीन) वटा शाखा रहेका छन। 

ljefusf] sfo{ / dxfzfvf tyf zfvfx?sf] ;+u7gfTds ;+/rgf, ejgsf] agf}6 cg';f/ Layout ldn]sf]    
b]lvG5 . Pp6} sDkfp08df ePsf]n] cfjt–hfjt nufotsf sfo{df ;xof]u ldn]sf] b]lvof] . sfof{nosf] 
;/;kmfO{ nufot सजावट यवःथा राॆो /x]sf] kfOof] .  

-u_ फािजल दरव द :- 

     िश ा वभागमा फािजलमा कुनै पिन कमचार  कायरत नरहेको पाइयो। 

(घ)  sfh  M 

िश ा वभागबाट काज खटएका/ काजमा आएका कमचार ह को ववरण 

िस॰ 
न॰ 

पद नाम, थर पदािधकार 
रहको 
कायालय 

काज 
खटएको 
कायालय 

अविध काज 
खटाउन े
िनकाय 

कै फयत 

१ उपसिचव ौी राधाकृंण िघिमरे िश ा 
म ऽालय 

िश ा वभाग २०६७।०६।१९ 
देिख हालस म 

िश ा 
म ऽालय 

 

२ व ालय 
िनर क  

ौी दपक माझी सदरु 
पि मा ल 
ेऽीय िश ा 

िनदशनालय 

िश ा वभाग २०६७।०८।१२ 
देिख हालस म 

िश ा 
वभाग 

 

३ उपिनदशक ौी गणेश पौडेल िज ला िश ा 
कायालय, 
स यान 

िश ा वभाग २०६७।०९।०१ 
देिख हालस म 

िश ा 
म ऽालय 

वभागको 
र  
उपिनदशक 
पदमा 

४ उपिनदशक ौी दामोदर अचाय िज ला िश ा 
कायालय, 
रसवुा 

िश ा वभाग २०६७।०९।०४ 
देिख हालस म 

िश ा 
म ऽालय 

 

५ उपिनदशक ौी जीवन शमा पौडेल िश ा वभाग िज ला िश ा 
कायालय, 
रसवुा 

२०६७।०९।०४ 
देिख हालस म 

िश ा 
म ऽालय 

िज. िश. अ.
पदमा 



 12

-ª_ tnjL k|ltj]bg / a]?h" M 

!= आ.व.२०६४/६५ देिख हालस म तलवी ूितवेदन पा रत नगराई कमचार लाई तलव वतरण ग रएको पाइयो। 

२. िश ा वभागको गत आ.व. २०६६/६७ स मको वे ज ुरकम क रव ४ अव २१ करोड रहेको मौिखक जानकार  
पाइएको। व ालय ेऽ सधुार योजना गत आ.व. वाट माऽ शु  भएको र यसको वे ज ुरकमको ववरण वभागले 
उपल ध नगराएको। 

 

  -r_ k/LIf0fsf] qmddf b]lvPsf clgoldttf M 

 != lzIff ljefudf l/Qm x'g cfPsf] s'g} klg kb kbk"lt{sf] nflu lghfdtL ;]jf P]g, @)$( sf] bkmf 

७क तथा िनजामती सेवा िनयमावल , २०५० को िनयम १३ वमोिजम dfu cfs[lt kmf/fd e/L nf]s 

;]jf cfof]udf नपठाइएको।       
 @= िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ख को उपदफा (२) df कुनै पिन िनजामती कमचार लाई tnjL 

k|ltj]bg पास नगराई tnj v'jfpg नहनुे] Joj:yf भएको तर आ.व. २०६४/६५ देिख हालस म 

tnjL k|ltj]bg पास नगराई तलव ूदान गरेको ] पाइयो। 

३. िनजामती सेवा ऐन तथा िनयमावल मा कुनै पिन िनजामती कमचार लाई ३(तीन) म हना भ दा वढ  

अविधस मको लािग काजमा खटाउन नपाइने यवःथा भएको तर िश ा म ऽालयले उपसिचव, उपिनदशक, 

िज ला िश ा अिधकार   र व ालय िनर कलाई समेत अिनि तकाल न काजमा राखेको पाईयो। कायालय 

ूमखुलाई समेत िश ा वभागमा िनयम वप रत काजमा खटाइएको पाइयो। 

 4.  सावजिनक ख रद ऐन तथा िनयमावल  अनसुार ू येक वष िज सी िनर ण गनपुन यवःथा भएता पिन गत  

आ.व. ०६६/६७ देिख िज सी िनर ण नभएको पाइयो।िज सी िनर णका लािग हालस म चारपटक 

सिमित गठन भएको तर कुनै काय ूगित हनु नसकेको। यसवाट सरकार  स पितको वाःत वक अवःथा 

थाहा हनु नसकेको। 

5. िश ा वभागमा ठूलो सं यामा रहेका सवार  साधन, फिनचर, विभ  व तुीय उपकरण तथा मेिसन 

औजारको यथोिचत ूयोग र ममत संभार नगर  सरकार  स पितको संर ण नगरेको पाइयो।ूयोगमा 

नआउने िज सी सामान वगत ४(चार) वषदेिख िललाम नग रएको। सवार  साधन, फिनचर, विभ  

व तुीय उपकरण तथा मेिसन औजारको यथोिचत ममत संभार गर  ूयोगमा याउन ुपन र ूयोगमा आउन 

नस न े िज सी मालसमान भए सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ तथा सावजिनक ख रद िनयमावल , २०६४ 

वमोिजम आवँयक ू बया पु  याई िललाम गन ुपनमा यसो गरेको पाइएन। 
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 ६.   िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४०घ वमोिजम कुनै पिन िनजामती कमचार ले सरकार  मनोनयनमा 

अ ययन गन,  ताल म िलन वा अ ययन ॅमण गन जानभु दा अिघ यःतो अ ययन, ताल म वा अ ययन 

ॅमण पूरा गर  फकर आई दफा ४०ग. मा तो कए वमोिजमको अविधस म अिनवाय पले सेवा गन ुपन 

गर  कबिुलयत गन/ु गराउनपुनमा यसो गरे/ गराएको पाइएन। 

         ७.  वगतका लेखा पर ण ूितवेदनले औं याएका पेँक  र वे ज ुफछयौट  गन काय ूाथिमकतामा पन सकेको 

देिखएन। 

         ८.  ूगित ववरण, आिथक ववरण तथा अ य ूशासिनक अिभलेख यविःथत ढंगवाट राखेको पाइएन। यवःथापन    

पर ण टोल ले मागेको वखत यःता ववरणको अिभलेख चःुत दु ःत ढंगवाट समयमै ूा  हनु नसकेको। 

         ९.  वगत वषह  देिख न ठोस अ ययन र काययोजना वना न ठूलो प रणाममा विभ  किसमका ूचार तथा अ य    

साममीह  छपाई ग रएको तर लि त वगलाई यसको वतरण/ ूयोग नगर  यसै ःटोरमा थपुारेर राखेको 

पाईयो। 

         १०. कायालयलाई चा हन ेिज सी मालसामानको ख रद, दािखला र खच गराई यविःथत र पारदश  ढंगवाट भएको 

पाइएन। 

         ११. कमचार  यि गत ववरण अिभलेख, वरवझुारथ, कमचार  स वा भै जाँदा वा आउँदा तयार ग रने रमाना पऽ 

र त  स ब धी अिभलेख यवःथापन चःुत दु ःत भएको पाइएन। 

 

&= ljutsf k|ltj]bgdf plNnlvt ljifox?sf] km/kmf/s / sfof{Gjog M 

 ljutdf Joj:yfkg k/LIf0f gePsf] . 

*= k/LIf0f 6f]nLsf] ;du| cjnf]sg / wf/0ff M– 

 -s_  ;Ë7gn] u/]sf cg's/0fLo ljifo M  

   कुनै उ ले य अनकुरणीय वषय नदेिखएको। 

  -v_ tTsfn ;'wf/ ug'{kg]{ gLltut ljifo M 

१.  व ालय ेऽ सधुार योजनालाई िश ा वभागवाट अलग गर  छु ै संःथाको पमा संचालन ग रनपुन। 

जसका लािग छु ै आयोजना वनाई आयोजनामाफत कायबम संचालन ग रन ु उपयु  हनेु। यःता 

कायबमले िनर तरता पाइरहने भएकोले  Organization and Management (O & M)  Survey  गर  ूा  हनेु 

ूितवेदनका आधारमा आयोजनाको संगठन संरचना तयार गर  आयोजना संचालन ग रन ु उपयु  हनेु 

देिखएको।िश ा वभागले आ नो िनयिमत कामको अलावा योजनासमेत संचालन गदा काममा ूभावका रता 
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आउन नसकेको।िश ा वभागवाट योजना संचालन ग रदा योजना तजमुा, काया वयन, अनगुमन तथा 

मू या न, िनय ऽण र दात ृिनकायह सँग ूभावकार  ढंगवाट सम वय हनु नसकेको। 

2.  िश ा म ऽालयवाट योजना ूमखु (महािनदशक) िछटो िछटो प रवतन हनेु गरेको पाईएकोले योजना तजमुा, 

काया वयन, अनगुमन तथा मू या नमा ूभावका रता आउन नसक  िनधा रत लआय हािसल गन क ठनाई 

हनेु गरेको देिखएकोले योजना ूमखु (महािनदशक) लाई खटाउँदा काय स पादन स झौता गरेर माऽ 

खटाउने र िनजले स झौता वमोिजम काय स पादन गन नसकेको अवःथामा माऽ िनजलाई स वा गन 

अ यथा िनजलाई पूरा अविध काम गन दने यवःथालाई कडाईका साथ लागू गनपुन। 

३.  िनजामती सेवा ऐन तथा िनयमावल मा यवःथा भए वमोिजम िश ा वभागले आ त रक स वा 

िनित/िनदिशका वनाई लाग ुगनपुन। 

 

      ४.  योजनाको अःथायी दरव द मा  सेवा करारमा कमचार  िनयिु  गदा ःप  मापद ड वनाई द  यि ह लाई 
माऽ सेवा करारमा िलइनपुन। 

 
 

९. व ालय ऽे सधुार योजनाको नीितगत काया वयन : 
 

          अवलोकन ॅमणको स दभमा िश ा वभागवाट तयार भएको SSRP Policy Matrix  (Status as of February 

2011) लाई अ ययन गदा व ालय पनुसरचना, िन: शु क िश ा, गणुःतर सधुार, गणुःतर मानक र मापन 
विध, सामािजक समावेशीकरण, लेखाजोखा, पा बम तथा पा पःुतक, िशश ुिश ा र वकास, िश क 
यवःथापन, शासन र जवाफदे हता, मता वकास र व ालय ेऽ सधुार योजनाको सममतम यवःथापन 
आद शीषकमा नीितगत व षेण गरेको देिखयो।सो अनसुार फेोअुर  २०११(२०६७ माघ) स म हािसल 
भएका उपल धीह  देहाय अनसुार छन:- 

 

     १.   िश ा ऐनको संशोधन ूःताव तयार भई मि ऽप रष  माफत यवःथा पका संसदमा पेश गन बममा रहेको। 

 

     २.   क ा (९-१२) को पाइलट कायबम मि ऽप रषदवाट ःवीकृत भएको। 

 

     ३.   अिनवाय ूाथिमक िश ाका लािग काटमाड  र काॅमेा पाइलट कायबम शु  भएको। 

 

     ४.  िश ा सेवा आयोग िनयमावल मा संशोधन गर  कूल र  पद म ये ४५ (पताल स) ूितशत पदमा आर णको 
यवःथा भएको। 

 

           यस स ब धी वःततृ ववरण अनसुचुी-....मा उ लेख ग रएको छ। 

१०. व ालय ऽे सधुार योजनाको वतीय यवःथा : 
          यो योजना वहदुात ृ संःथा भएको आयोजना हो। व  वकको ख रद िनदिशका (Procurement Guideline ) 

अनसुार वःत ुतथा सेवा र िनमाणकाय ख रद ग रने ूावधान रहेको छ। से टर एूोच मतुा वक िश ा ेऽमा 
ग रने स पूण लगानीलाई एउटै डालो ूणाल  (Basket system) माफत खच गदा साधन ॐोतको दु पयोग 
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नहनेु, साधन नछ रने, दोहोरो ूयोग नहनेु भई एक कृत ववरण एवं आकँडा एकै ठाँउवाट ूा  भई नीित 
िनमाणमा म त पु ने देिख छ। यस स ब धमा हालस म वकास प ितम ये यसलाई सवैभ दा राॆो 
मािन छ। 

          िश ा वभागले उपल ध गराएको व ीय त या , आकँडा, ववरण, दात ृ संःथावाट ूा  ूितकृया, 
अ ाविधक पमा हनेु िमसन र यू (Mission Review) का ःमरण पऽ (Aide-memmorie) अ ययन  गदा धेरै 
ऽटृ ह  देिखए।दात ृप ले सहज भाषामा गंभीर आपि  जनाएको समेत पाइयो। 

 

          वैदेिशक ॐोत/ साधन प रचालन गन अथ म ऽालय, महालेखा िनय ऽक कायालय, िश ा म ऽालय, 
महालेखाका पर कको वभाग दात ृ समूह लगायत सरोकारवालाह को अ या त ठूलो भिूमका 
रह छ।योजनाको व ीय ःवाः य हेदा (Financial Health) दात ृ प ह  िश ामा लगानी गन जनु पमा 
देिख छन, यह  पमा नेपाल सरकारवाट ूदान ग रने व ीय ववरण (Financial Management Reports -

FMRS) आविधक ूितवेदन, सयु  पनुरावलोकन (Joiont Review) ूितवेदन, अनदुान सहमित पऽ (Grant 

Assistance Agreement) मा उ लेिखत कोशेढु ा (Mile Stones) ह को पालना लगायतका ववरणह  
समयमा तयार गरेको पाइएन।उदाहरणको लािग िश ा ऐनमा प रवतन गन कुरा उ लेख भएको तर यसवारे 
मि ऽप रषद माफत यवःथा पका संसदमा ूःताव ल ने कायका लािग माऽ १८(अठार) म हना वतेको 
देिख छ।यस कायका लािग म ऽालयले पार गरेका चरणह (अथ म ऽालय र कानून म ऽालयको सहमित, 
सरोकारवालावीचको छलफल- वमित-मतै य आदको ौंृखला इ याद ) को ःप  देिखने गर  िलिखत अिभलेख 
राखेको भए दात ृ प लाई जानकार  र जनाउ दन सिजलो हनेु िथयो।यसका लािग आवँयक परे दात ृ
प सँग छलफल गर  थप ॐोतको  यवःथा गन र िनयमानसुार द  कमचार  एवं परामशदाता िनयिु  गन ु
पन देिख छ। 

 

           योजनाको व ीय यवःथापनका खास खास ॐेःताह  रहेका छन।तर सहायक ॐेःताह  जःतै; सोधभनाका 
लािग दात ृ संःथागत ॐोतगत ॐेःता(रिज र) रा  ेर अ ाविधक गन, ख रद योजना वनाउने र अ ाविधक 
गन, कमचार को स वा गदा हाल सा वक गर  ॐेःता अ ाविधक गन, खचको ववरण(Statement of 

Expenditure- SOE) तयार गन चा हने सहायक कागजात समयमै िज ला िःथत कायालयवाट मगाउने र 
अ ाविधक गन प रपाट  वसािलएको देिखएन।यसका लािग  अनभुवी, यो य र द  कमचार को यवःथा हनु 
ज र  छ। व ीय ववरण (FMRS) र खचको ववरण (SOE) तयार मा संल न कमचार लाई सघन ताल मको 
यवःथा हनु ज र  छ।आिथक ूशासन शाखा, योजना शाखा र कमचार  ूशासन शाखामा काम गन यःता 
कमचार ह लाई चरणव पमा ६(छ) म हना िभऽ तािलम दने, द दशन वनाई लाग ु गन, ेऽीय 
िनदशनालयह वाट अनगुमन तथा मू या न गर  गराई ववरण संकलनमा िज मेवार  दने यवःथा िमलाए 
दात ृप वाट ूवाह हनुपुन वैदेिशक अनदुान सहायता रकम िनवाध पमा ूा  हनेु िथयो। 

  
 

 -u_  ;Ë7gn] sfo{ k|lqmofdf tTsfn ;'wf/ ug'{kg]{ ljifo M 

 १.  वभागमा कायरत सवै िनजामती कमचार ह को आवँयक ू बया पु  याई त काल तलवी ूितवेदन पा रत 

गराउनपुन। 
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 २.  िज सी िनर ण काय अ वल व स प  गर  ूा  ूितवेदनका आधारमा ूयोगमा आउने िज सी 

मालसामानको पनु: ूयोग, ममत संभार गन ुपनको ममत संभार र ूयोगमा नआउने तथा ममत नहनेु 

िज सी सामान भए अ वल ब िललाम ू बया अिघ वढाउने। 

 ३.  j]?h'÷k]ZsL /sd km5\of}{6 sfo{ tTsfn k|f/De u/L j]?h' km5\of}{6nfO{ उ च k|fyldstfdf  
/flvg' kg]{ . वे ज/ुपेँक  फ  य ट गन अटेर गन वा नगन कमचार , यि  वा संःथालाई ूचिलत 

कानून वमोिजम कारवाह का लािग ू बया अिघ वढाउने। 

 -3_ 5nkmn÷cGt/lqmof M 

   Joj:yfkg k/LIf0fsf] qmddf ldlt @)^&.!.)# ut]sf lbg िश ा वभागको सभाहलमा 5nkmn÷cGt/lqmof  

    sfo{qmd ;DkGg ग रयो]. Joj:yfkg k/LIf0f 6f]nLdf vl6Psf टोल  ूमखु उपसिचव ौी व ूकाश अयाल तथा 
अ य सहयोगी sd{rf/Lx?, ;fdfGo k|zf;g dGqfnoaf6 यस कायबमको अनगुमनको बममा cfpg' ePsf ;x–

;lrj >L b'uf{lglw zdf{ तथा उपसिचव ौी भोजराज खितवडा र lzIff ljefusf lgb]{zs ौी ह रूसाद वःयाल 
nufot ljleGg dxfzfvf tyf zfvfsf k|d'v tyf cGo sd{rf/Lx?sf] ;xeflutfdf छलफल/अ तबया 
sfo{qmd संचालन ग रएको ] lyof] . cGt/lqmof sfo{qmddf स व  ;a} kIfsf] ;lqmo ;xeflutf /x]sf] lyof] . 
Joj:yfkg k/LIf0fsf] qmddf ljleGg k/LIf0f ljlw cg';f/ ul/Psf k/LIf0faf6 b]lvPsf ljifo, cGt/lqmof 
sfo{qmddf p7fg ePsf ljifo tyf ;d:of ;d]tnfO{ समेटेर k/LIf0f 6f]nLsf] l;kmfl/; v08 tof/ ul/Psf] 
5 .cGt/lqmof sfo{qmdsf] sfo{ tflnsf tyf cGt/lqmofdf ;xefuLx?sf] gfdfjnL cg';"rLdf pNn]v ul/Psf] 
5 . छलफल/ अ तबयामा देहायका वषयह  उठेका िथए:- 

    १.  कायबमलाई ूभावकार  वनाउन ४१६ जना व ालय िनर कवाट िनर तर अनगुमन भईरहेको, १०५३ जना ॐोत 
यि ह  कायरत रहेका, अनगुमन तथा मू या नका लािग केह  अःथायी दरव द  ःवीकृत भई सोह  दरव द मा 
कायरत कमचार , िश कका ूितिनिध, पऽकार तथा अ वभावक, सेवा िनवतृ कमचार वाट समेत अनगुमन भई 
रहेको।यसको अलावा िश ा वभागवाटसमेत िनयिमत अनगुमन हनु ेगरेको जानकार  पाईयो। 

 

२. व ालय ेऽ सधुार योजना िश ा वभागवाट संचािलत कायबमह को छाता कायबम हो। 

 

३. िश ा वभागको कूल वे जमु ये हाल ४०(चाल स) ूितशत वे ज ुफ  यौट भई सकेको छ।अझै फ  य ट हनु 
वाँक  पेँक को प रमाण ठूलो माऽामा भएको। 

 

४. नपेालको िश ा ूणाल लाई समय सापे  सु ढ वनाउन नया ँिश ा ऐन आउन ज र  भै सकेको छ। 

 

५. िज ला िश ा अिधकार को िछटो िछटो स वा हनुे गरेका कारण यस कायबमको काया वयनमा असर परेको छ। 

 

६. कायबम काया वयनमा संल न कमचार ह को राजनैितक आःथाका आधारमा समेत स वा हुँदा योजना संचालनमा 
वाधा पगुेको छ। 

 

7. योजनामा कायरत कमचार  उ ूे रत भई काय गन वातावरण नभएको। 

 

८. िश ा वभागमा Project Account  तयार पान व को समेत अभाव भएको। 
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९. अःथायी दरव द मा अःथायी वा सेवा करारमा कमचार  नराखी ःथायी कमचार लाई काजमा रािख काममा लगाउदा 
कमचार को आकार सानो भएको। 

 

१०. कमचार लाई अ ययन, ताल म वा अ ययन ॅमणमा जान म ऽालयले न ःवीकृत दन े गरेकोले यसको रेकड 
वभागमा हनु ेनगरेको। 

 

११. यस आ.व. मा हालस म ४(चार) पटक िज सी िनर णको लािग सिमित गठन भए पिन हालस म कुनै काय हनु 
नसकेको। 

 

१२. वभागमा र  दरव द  पदपूितका लािग म ऽालयवाट माग आकृित फाराम भर  लोक सेवा आयोगमा पठाउन े
ग रएको। 

 

१३. गनुासो सनुवुाईको लािग Special Desk रािखएको। 

 
१४. असहाय सहयोग के िको पमा एउटा छु ै शाखा खोिलएको। 

 

१५. िश ा वभागले चचको जमीन िश ा म ऽालयको ःवािम वमा रहेको। 

 

१६. योजनाको Audited project Account  तयार भै सकेको तर ूमािणत हनु वाँक  रहेको। 

 

१७. वभागको आ त रक स वा िनदिशक तयार भई ःवीकृितका लािग िश ा म ऽालय पठाईएको। 

 

१८.आयोजना ूमखु ( वभागको महािनदशक) को िछटो िछटो स वा हुँदा िनधा रत कायबम काया वयनमा वाधा पु े 
गरेको। 

 
११. k/LIf0f 6f]nLsf] l;kmfl/; M– 

!= lzIff ljefudf l/Qm x'g cfPsf] s'g} klg kb kbk"lt{sf] nflu lghfdtL ;]jf P]g, @)$( sf] bkmf ७क तथा 
िनजामती सेवा िनयमावल ,२०५० को िनयम १३ cg';f/ dfu cfs[lt kmf/fd e/L lgoldt ?kdf nf]s ;]jf 
cfof]udf k7fpg] Joj:yf ldnfpg] .  

 
@= वभागमा कायरत िनजामती कमचार ह लाई cf=j= @)^$.^% b]lv tnjL k|ltj]bg kf; gu/fO{ tnj उपल ध 

गराएको देिखएकोले िनजामती सेवा ऐनले tf]s]sf] ;dofjlw leq tnjL ूितवेदन पास गराएर माऽ कमचार लाई 
tnj उपल ध गराउने यवःथा िमलाउने।  

#= cf=j= २०६६/६७ b]lv lhG;L lg/LIf0f gePsf] / ूयोगमा नआउन े dfn;fdfgsf] lnnfd ;d]t gePsf]n] 
cljnDj lhG;L lg/LIf0f u/fO{ lnnfd ू बया अिध a9fpg] . 

 
$= िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४०घ वमोिजम कुनै पिन िनजामती कमचार लाई अ ययन गन, ताल म िलन वा 

अ ययन ॅमणका लािग मनोनयन गदा वा अ ययन वदा ःवीकृत गदा यःतो अ ययन, ताल म वा अ ययन ॅमण पूरा 
गर  फकर आई ऐनको दफा ४०ग. मा तो कए वमोिजमको अविधस म अिनवाय पले सेवा गनपुन कबिुलयत गराएर 
माऽ मनोनयन वा वदा ःवीकृत गनपुनमा यसो गरेको नपाइएकोले अव आइ दा िनजामती सेवा ऐन तथा िनयमावल मा 
यवःथा भए वमोिजमको ू बया पु  याई कविुलयत गराएर माऽ मनोनयन वा वदा ःवीकृत गन यवःथा िमलाउन।े 
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%= ;?jf eO{ hfg] jf ;?jf e} cfpg] sd{rf/Lsf] /dfgf Jojl:yt 9+un] /fVg] u/]sf] gkfO{sf]n] यसको { 
यविःथत ढंगवाट अिभलेख रा /े रा  लगाउने यवःथा गन। 

 

^= िज ला िश ा अिधकार लाई  िश ा वभागमको उपिनदशक kbdf र िश ा वभागको उपिनदशकलाई िज ला िश ा 
अिधकार को पदमा र व ालय िनर कलाई िश ा वभागमा nfdf] ;dob]lv sfhdf v6fOPsf] kfOPsf] x'Fbf 
nfdf] ;do;Dd s'g sfg"gL k|s[ofåf/f sfhdf v6fOPsf] xf] ;f]sf] hfgsf/L dfu ug]{ / ca cfOGbf P]g 
lgodn] tf]s]sf] kl/lw leq /x]/ dfq sfhdf v6fpg] Joj:yfnfO{ s8fOsf ;fy nfu" ug{] . 

  
 ७.  ;+u7g / Joj:yfkg ;j]{If0f sfo{nfO{ ूाथिमकतामा रािख ;+u7g संरचना / b/jGbL lglZrt ug]{ .  

  ८.  ;?jf gLlt agfP/ ;?jfsf dfkb08sf cfwf/df dfq ;?jf ug]{ k|s[ofnfO{ yfngL ug{]] .  

 ९.   योजनामा चा हन ेअःथायी दरव द का पदमा ःथायी कमचार ह वाट पदपूित गन स दभमा दगुम िज लावाट काजमा 

िझकाउने प रपाट  अ य ग रनपुछ। के ि य िनकाय(िश ा वभाग) कै कमचार वाट यःतो दरव द मा कमचार  पूित 

गन स कन ेवातावरण तयार गन ुपदछ। 
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cg';"rL – ! 

ljefuLo :t/ Joj:yfkg k/LIf0f sfo{qmdsf] cGt/lqmof 

- व ालय ेऽ सधुार योजना_ 

cGt/lqmof sfo{qmdsf] sfo{tflnsf 

ldlt @)^&.!@.)# 

qm=

;+= 

s[ofsnfk ;do d'Vo Pj+ ;xof]uL s}lkmot

! ;xefuL gfd btf{  

-kmf]N8/ ljt/0f_ 

@=)) ah] शा.अ. मधसुधुन पराजलु  – 

@ cGt/lqmof k|f/De 

@s=cGt/lqmof af/] k|sfz 

@=!% ah] pk;lrj ljZj k|sfz cof{n – 

# cGt/lqmofsf] lj:t[t ljj/0f  

#s= lj:t[t k|:t'tL 

२.३० ah] Zfvf clws[t kjg s'df/ 

ltldlN;gf 

 

$ #v= यसभ दा अिघ ग रएको यवःथापन पर णका 

वारेमा या या ग रएको 

#=०० ah] उपसिचब भोजराज खितवडा – 

 lrofkfg ३.३० ah] – – 

% ;xefuLx?af6 cGt/lqmofdf 5nkmn ३.४५ ah] v'Nnf 5nkmn – 

^= lzIff ljefudf dxfzfvf k|d'vaf6 cGt/lqmofdf 

p7]sf k|Zgsf af/]df hfgsf/L 

४.१५ ah] सहसिचव ह रूसाद वःयाल – 

& lzIff ljefu sf pklgb]{zsHo"af6 आ-आ ना 

शाखाको गित विध af/] hfgsf/L 

४.४० ah]  – 

* सामा य ूशासन म ऽालयवाट अनगुमनका लािग 

ख टन ुभएका अनगुमनकतावाट sfo{qmdsf] 

pknAwL, g]kfn ;/sf/sf] ljBdfg P]g sfg"gdf 

ePsf] Joj:yf / lghfdtL k|zf;gdf ग रन े
ूःता वत ;'wf/ योजनामा यवःथापन पर णवाट 

हनुे उपलि धका वारे hfgsf/L ;lxt p7]sf 

k|Zgsf hjfkm Pj+ sfo{qmd lj;h{g .  

५.०० ah] सहसिचव दगुािनिध शमा  

:yfg M lzIff ljefusf] ;efxn, ;fgf]l7dL, eQmk'/ .  
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cg';"rL – @ 

व ालय ेऽ सधुार योजनामा भएको cGt/lqmof÷5nkmn sfo{qmddf ;xefuLx?sf] gfdfjnL 

l;=g+= kb sd{rf/Lsf] gfd, y/ sfof{nosf] gfd 
! ;x–;lrj >L b'uf{lglw zdf{ ;fdfGo k|zf;g dGqfno 
@ lgb]{zs >L xl/ k|;fb a:ofn lzIff ljefu 
# lgb]{zs >L vu/fh a/fn lzIff ljefu 
$ k|d'v n]vf lgoGqs >L xl/ k|;fb kGyL lzIff ljefu 
% pklgb]{zs >L bLks zdf{ lzIff ljefu 
^ pk;lrj >L s[i0f 9'+ufgf lzIff ljefu 
& pklgb]{zs >L an/fd ltldlN;gf lzIff ljefu 
* pklgb]{zs >L lji0f' axfb'/ lh=;L= lzIff ljefu 
( pk;lrj >L xf]dgfy Gof}kfg] lzIff ljefu 
!) pk;lrj >L s0f{ axfb'/ e'jfhL lzIff ljefu 
!! pk;lrj >L ljZj k|sfz cof{n ;fdfGo k|zf;g dGqfno 
!@ pk;lrj >L ef]h/fh vltj8f ;fdfGo k|zf;g dGqfno 
!# Zffvf clws[t >L kjg s'df/ ltldlN;gf ;fdfGo k|zf;g dGqfno 
!$ Zffvf clws[t >L ूमेूसाद  िघिमरे ;fdfGo k|zf;g dGqfno 

१५. लेखा अिधकृत ौी वावरुाम थापा ;fdfGo k|zf;g dGqfno 

१६. zfvf clws[t >L d'w;''wg k/fh'nL lzIff ljefu 

१७. नायव सु वा ौी रोशन ओझा ;fdfGo k|zf;g dGqfno 
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अनसूुची-३ 

िश ा वभागबाट २०६७ ौावण म हनादेिख  हालस म वैदेिशक ॅमणमा गएका कमचार ह को ववरण 
 
िस॰ 
न॰ 

पद नाम, थर देश अविध कै फयत 

१ महािनदशक डा॰ लवदेव अवःथी फन या ड २०६७।०७।०१ देिख 
२०६७।०७।०९ स म 
 

 

२ िनदशक ौी ह र ूसाद बःयाल जापान २०६७।०९।०२ देिख 
२०६७।०९।१० स म 

 

३ िनदशक ौी िड ल राम रमाल इ डोनेिसया २०६७।०६।११ देिख 
२०६७।०६।१८ स म 

 

४ िनदशक ौी िड ल राम रमाल वगलादेश २०६७।०८।१७ देिख 
२०६७।०८।२५ स म 

 

५ िनदशक ौी िड ल राम रमाल वेलायत २०६७।११।१७। 
देिख 

 

६ िनदशक ौी खगराज बराल फन या ड २०६७।०७।०१ देिख 
२०६७।०७।०९ स म 
 

 

७ िनदशक ौी खगराज बराल जेनेभा २०६७।१०।०७  
देिख २०६७।१०।१६ 
स म 
 

 

८ उपिनदशक ौी अ ण कुमार  ितवार जापान २०६७।०८।१८ देिख 
२०६७।०८।२४ स म 

 

९ उपसिचव ौी शंकर बहादरु थापा थाइ या ड २०६७।०६।२२ देिख 
२०६७।०६।२८ स म 

 

१० उपसिचव ौी सरेु ि आचाय िसगापरु २०६७।०६।०१ देिख 
२०६७।०६।२४ स म 

 

 
 
िश ा वभागबाट हाल अ ययन वदामा रहेका कमचार ह को ववरण 

िस॰ 
न॰ 

पद नाम, थर देश अविध कै फयत 

१ उपसिचव ौी कृंण ूसाद िघिमरे िचन २०६७।०५।१२  

२ इि जिनयर ौी यवुराज पौडेल जापान २०६६।०६।०६ देिख 
२०६९।०६।०५ स म  

तलवी अ ययन वदा  
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        िश ा वभागमा ःथापनाकालदेिख हालस म कायरत महािनदशकह को नामावल /कायाविध 

            ःथापना िमित २०५६।०२।०९ 

िस॰ 
न॰ 

 

नाम, थर 
 

अविध कै फयत 
देिख स म  

१ ौी ख मान िसह २०५६।०४। २०५७।०६।१५  

२ ौी च ि बहादरु ख का २०५७।०६।१६ २०५७।०६।१६  

३ ौी चमुान िसंह बःनेत २०५७।०६।१७ २०५९।०७।१२  

४ ौी स य बहादरु ौे  २०५९।०७।२७ २०६१।११।२१  

५ ौी चमुान िसंह बःनेत २०६०।१२।२३ २०६१।११।  

६ ौी जनादन नपेाल २०६१।११।२२ २०६५।०८।०३  

७ ौी महाौम शमा २०६५।०५।०४ २०६६।१०।०५  

८ ौी ह रबोल खनाल २०६६।१०।०१ २०६७।०५।२२  

९ डा॰ लवदेव अवःथी २०६७।०६।०८ हालस म  
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>Ldfg\ ;lrjHo",          ldlt M– @)^&.!@.२३ 

;fdfGo k|zf;g dGqfno, l;+xb/jf/ .  

 

ljifo M– k|ltj]bg k]z u/]sf] ;DaGwdf . 

 

 k|:t't ljifodf o; dGqfnosf] ldlt @)^&.!).$ sf] lg0f{o cg';f/ lzIff ljefu cGtu{tsf] ljBfno 

If]q ;'wf/ sfo{qmdsf] Joj:yfkg k/LIf0f ug{sf nflu ldlt @)^&.!!.@# b]lv ldlt @)^&.!@.)# ;Dd vl6 

uPsf]df ;f] ljefusf] Joj:yfkg k/LIf0fsf] sfo{ ;DkGg u/L ;f]sf]] k|ltj]bg k]z u/]sf 5f}+ .  

          

k|ltj]bg k|:tf]tfx? M 

cg'udgstf{ 

            ;x;lrj b'uf{lglw zdf{  

pk;lrj ef]h/fh vltj8f 

kl/If0f 6f]nL  

pk;lrj ljZj k|sfz cof{n 

zfvf clws[t k|]d k|;fb l3ld/] 

zfvf clws[t >L kjg s'df/ ltldlN;gf 

n]vf clws[t >L afa'/fd yfkf 

gfoa ;'Aaf >L /f]zg cf]emf 


