नेपाल सरकार
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कायययोजना, २०७७
क्र.सं.

कायययोजनाका क्रक्रयाकलापहरु

१

तथयाांक सांकलन

१.१

बसाइ

स्थानान्त्तरण

(कक्षा

उन्त्नतत

कायायन्ियन प्रक्रक्रया

भएका • वििरण सांकलन गनत सूचना जारी गने ।

शसकाइमा • बैकजपपक शसकाइका विशभन्त्न माध्यममा विद्याथीको सुवििा असोज दोस्रो विद्यालय

शिक्षा तथा मानि

भई

जाने

प्राप्त

गने

विद्याथीका

तथयाांक

पहुुँच

सम्बन्त्िी

अशभभािकले

नजजकको हप्तासम्म

विद्यालयमा सम्पकत गने र कुनै समस्या भएमा सम्बजन्त्ित
स्थानीय तहमा जानकारी गराउने ।

• विद्यालयले

आफ्नो

सेिा

IEMIS मा अद्यािधिक गने।

विद्याथीको

ननकाय

सहयोगी ननकाय

शिक्षा तथा मानि

तथा विद्यालय पररिततन गने • सूचना

िैकजपपक

कायायन्ियन गने

असोज दोस्रो विद्यालय

समेत) विद्याथीको वििरण

१.२

सियािधध

क्षेरशभरका

विद्याथीको

स्थानीय तह

स्रोत विकास केन्त्र

वििरण

पुगे नपुगेको सम्बन्त्िमा दे हायका िगीकरण सहहतको तथयाांक हप्तासम्म
सांकलन गने ।

o सबै ककशसमको प्रविधिको पहुुँचभन्त्दा िाहहर रहे का विद्याथी

स्थानीय तह

स्रोत विकास केन्त्र
ििा कायातलय

।

o रे डियो, एफ एम रे डियोको पहुुँच भएका विद्याथी ।
o टे शलशभजनमा पहुुँच भएका विद्याथी

o कम्प्यट
ु र भएको तर अनलाइन कनेजटटशभटी नभएका
विद्याथी ।

o इन्त्टनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका सािनमा पहुुँच
1

क्र.सं.

कायययोजनाका क्रक्रयाकलापहरु

कायायन्ियन प्रक्रक्रया

सियािधध

कायायन्ियन गने
ननकाय

सहयोगी ननकाय

भएका विद्याथी ।

•

वििरण सांकलनमा स्थानीय तहलाई विद्यालय, सम्बजन्त्ित
ििा कायातलयले सहयोग गने ।

२.

सबै

विद्याथीले

पाठ्यपस्
ु तक • बसाई

पाउने कुरा सतु नजचचत गने

स्थानान्त्तरण

पुरयाउने ।

भएका

विद्याथीसम्म

पाठ्यपस्
ु तक असोज दोस्रो विद्यालय

• ब्रेल शलवपमा छपाई भएका पाठ्यपुस्तक विद्याथीले प्राप्त गनत

हप्तासम्म

स्थानीय तह

बाुँकी भए लक्षक्षत विद्याथीसम्म पुरयाउने ।

शिक्षा तथा मानि
स्रोत विकास केन्त्र

३.

विद्याथी भनात

• विद्यालयमा भनात हुन बाुँकी र स्थानान्त्तररत विद्याथीहरुलाई असोज दोस्रो विद्यालय
भनात गने ।
हप्तासम्म

स्थानीय तह

४.

शिक्षक कायतस्थलमा पग्ु ने

• कुनै

स्थानीय प्रिासन

कारणले

विद्यालयमा

पग्ु न

नसकेका

कायतस्थलमा पुग्न सूचना र सहजीकरण गने ।

• स्थानीय

प्रिासनले

सहजीकरण गने ।

शिक्षकलाई

आफ्नो

शिक्षकलाई असोज

कायतस्थल

पहहलो

स्थानीय तह

पुग्न हप्तासम्म

शिक्षा विकास तथा
समन्त्िय इकाइ
विद्यालय

• विद्यालय रहे को स्थानीय तहले जनस्िास्थय र सुरक्षाका
आिचयक मापदण्ि अिलम्बन गराउने।

५.

स्िीकृत

पाठ्यक्रम

अनस
ु ार • विज्ञ समूह पररचालन गरी विषयिस्तुलाई विद्याथी स्ियांले असोज दोस्रो पाठ्यक्रम विकास शिक्षा तथा मानि

चालु िैक्षक्षक सरमा विद्याथीले
शसटनु पने विषयिस्त,ु शिक्षण
विधिर

मूपयाांकन

ढाुँचा विकास

शसटन

सटने

िगीकरण गने।

र

शिक्षकको

सहयोग

आिचयक

हुने

गरी हप्तासम्म

केन्त्र

स्रोत विकास केन्त्र

प्रकक्रयाको • सो विषयिस्तुको शिक्षण शसकाइ विधि तथा मप
ू याांकनका
प्रकक्रयाहरु (मोड्युल) तनिातरण गने ।
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६.

कायययोजनाका क्रक्रयाकलापहरु

क्र.सां.

५

स्िाध्यायन
समेतका
विकास

को

कायायन्ियन प्रक्रक्रया

सियािधध

ढाुँचाअनस
ु ार • विज्ञ समूहबाट सहयोग शलई प्रत्येक मोड्युलको लाधग नमूना पहहलो

गनत

शमपने

शसकाइ

शसकाइ सामग्री विकास गने।

चरणको

िा पररयोजना कायतको नमन
ू ा ईत्याहद समािेि गने।

असोज

सामग्री • त्यस्तो सामग्रीमा हयाण्ि-आउट्स/िकत-िट
ु स/अभ्यास पजु स्तका सामग्री
• विकशसत सामग्रीलाई िेबसाइटमा राख्ने ।

कायायन्ियन गने
ननकाय

शिक्षा

सहयोगी ननकाय

तथा पाठ्यक्रम

मानि

विकास केन्त्र

स्रोत केन्त्र

विकास

मसान्त्तसम्म,
तत्पचचात

क्रमि:पौष

मसान्त्तसम्म
७.

क्र.सां. ६ बमोजजमको नमूना • स्थानीय
शसकाइ

सामग्रीलाई

मानी

आिचयकता
सामग्री
गने
८.

स्थानीय

आिार

अनुसार

विकास

तथा

तहले

तहले

विषयगत

रोष्टर

सामग्री विकासगने ।

थप • प्रविधिमा

छपाई

विकास

गरी तनरन्त्तर

हदइएका नमूना सामग्री समेतलाई आिार मानी थप शसकाइ
पहुुँच नपुगेको समूहले पाउने
विकशसत सामग्री छपाई र वितरण गने ।

• विद्यालयले

यस्ता

सामग्रीको

शसकाइमा सहजीकरण गने।

साितजतनक

शिक्षकको

प्रयोगमा

सुतनजचचत
प्रोत्साहन

गने

घरिरु ी समेहटने गरी प्रतत घरिरु ी एउटा सीमकाित तथा सो मसान्त्तसम्म

प्रयोजनका

गने ।

लाधग

गराउने

मोबाइल

स्रोत विकास केन्त्र,
पाठ्यक्रम

विद्यालयका प्रत्येक शिक्षकको सीमकाितको फोन नां. सांकलन

विकास

केन्त्र, सम्बजन्त्ित
विद्यालय

र

विद्यालयका • साितजतनक विद्यालयमा अध्ययन गने विद्याथी भएका प्रत्येक असोज

कायम

शिक्षा तथा मानि

गरी

शिक्षक र विद्याथीबीच शसकाइ
सम्पकत

स्थानीय तह

विद्यालय

स्थानीय तह
सांचार

सूचना

अथत मन्त्रालय
शिक्षा,विज्ञान

तथा

तथा प्रविधि मन्त्रालय

प्रविधि

3

क्र.सं.

कायययोजनाका क्रक्रयाकलापहरु
सेिाको

कायायन्ियन प्रक्रक्रया

सियािधध

Closed User Group • प्रत्येक विद्यालयका लाधग यी फोन नां. लाई CUG सेिामा

(CUG) मा आिद्ि गने

कायायन्ियन गने
ननकाय

सहयोगी ननकाय

मन्त्रालय

आिद्ि गराउने ।

• यो सेिा िापतको िुपक नेपाल सरकार, प्रयोगकतात र सेिा
प्रदायकले साझेदारीमा िेहोने ।

९.

शिक्षा

विकास

तथा

मानि

केन्त्र

स्रोत • CEHRD को Web-Portal (learning.cehrd.edu.np) Access गदात

(CEHRD) को

Web-Portal Access गदात िप
ु क

Mobile Data तनिप
ु क गने।

नलाग्ने व्यिस्था
१०.

विद्यालयमा
विस्तार

असोज

सांचार

हप्तासम्म

मन्त्रालय

दोस्रो

सूचना

तथा अथत मन्त्रालय

प्रविधि शिक्षा,विज्ञान

प्रविधि मन्त्रालय
नेपाल

सेिा • इन्त्टरनेट सेिाको पहुुँच नपग
ु ेका विद्यालयमा इन्त्टरनेट सुवििा असोजबाट
पुर्याउने कायतयोजना तयार गरी लागु गने ।
तनरन्त्तर

सांचार

सूचना

मन्त्रालय

प्रत्येक घर पररिारलाई आफ्ना • प्रत्येक
बालबाशलकाको

शसकाइमा

Schooling)

को

कायातन्त्ियन गने

अििारणा

एकजना

सहजकतातका रुपमा छनौट गने ।

सघन रुपमा सहभागी बनाउने • उटत
गरी गह
विद्यालय (Home
ृ

पररिारबाट

अशभभािकलाई

विद्याथीले

अशभभािकलाई
स्िाध्यायन

शसकाइ असोज तेस्रो विद्यालय
गने

हप्तादे खख

कायत तनरन्त्तर

तथा अथत मन्त्रालय

प्रविधि शिक्षा,विज्ञान

स्थानीय तह
११.

दरू

प्राधिकरण

इन्त्टरनेट

तथा

स्थानीय तह

सांचार

तथा

प्रविधि मन्त्रालय
विद्यालय

शिक्षा तथा मानि
स्रोत विकास केन्त्र

ताशलका, शसकाइ सामग्री र स्िाध्यायनका लाधग उपलब्ि

माध्यमको बारे मा प्रत्यक्ष भेटेर िा टे शलफोनबाट अशभमुखीकरण
गने ।
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कायायन्ियन प्रक्रक्रया

सियािधध

कायायन्ियन गने
ननकाय

सहयोगी ननकाय

• तनयशमत रुपमा विद्याथीको शसकाइ सम्बन्त्िमा सहजीकरण र
ररपोहटतङ्ग गने ।

१२.

१३.

अस्थायी शसकाइ सहजीकरण • शिक्षक-विद्याथी सम्पकत स्थानका रुपमा अस्थायी शसकाइ असोज तेस्रो स्थानीय तह
केन्त्र स्थापना

सहजीकरण केन्त्र स्थापना गरी विद्यालय सम्म पग्ु न नसटने हप्तादे खख
विद्याथीको लाधग सहजीकरण गने ।

तनरन्त्तर

शसकाइ सहजीकरण केन्त्रलाई • यस्ता केन्त्रहरुमा इन्त्टरनेटको पहुुँच विस्तार गरी तन:िुपक कातततकदे खख
Free Wi-Fi Zone बनाउने
िाइफाइ सेिा उपलब्ि गराउने ।
तनरन्त्तर

विद्यालय

स्थानीय तह
विद्यालय

शिक्षा, विज्ञान तथा
प्रविधि

मन्त्रालय

अथत मन्त्रालय

सांचार तथा सूचना
प्रविधि मन्त्रालय
अथत मन्त्रालय
दरू

सांचार

प्रदायक सांस्था
१४.

विद्याथीको

िततमान

शसकाइ • शिक्षकले

शसकाइ

सहजीकरणको

योजना

तयार

गरी असोज दोस्रो विद्यालय

आिारमा

शिक्षक

माफतत • शिक्षकले विद्याथीसुँग टे शलफोन सम्पकत गरी पररिेि अनस
ु ार तनरन्त्तर

अिस्था र पररिेि समेतका

विद्याथीलाई जानकारी गराउने र सोही बमोजजम काम गने।

विद्याथीको

Online-Learning,

सहजीकरण

शसकाइ

श्रव्य-दृचय

िा

श्रव्य

हप्तादे खख

सेिा

स्थानीय तह

सामग्री

उपलब्िता/प्रसारणको बारे मा विद्याथीलाई जानकारी हदने र

क्र.सां. ६ र ७ बमोजजम विकास गररएका शसकाइ सामग्री प्रयोग
गरी शसकाइ सहजीकरण गने ।

• शिक्षकले विद्यालयमा बसी थप शसकाइ सामग्री तथा प्रत्येक
हप्ताको

लाधग

गह
ृ कायत

तयार

विद्याथीसम्म पुर्याउने व्यिस्था गने।

गने

र

विद्यालयले
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कायायन्ियन प्रक्रक्रया

सियािधध

कायायन्ियन गने
ननकाय

सहयोगी ननकाय

• यसका लाधग विद्याथीहरुलाई छुट्टाछुट्टै समयमा विद्यालयमा

िा शसकाइ केन्त्रमा बोलाएर शसकाइ सामग्री/गह
ृ कायत वितरण
गने, विद्याथीले गरे का गह
ृ कायत सांकलन गने,

विद्याथीको

समस्या समािान गने र आिचयक पष्ृ ठपोषण हदई तनरन्त्तर
१५.

शिक्षक

विद्यालय

स्थानीय तह

प्रारजम्भक बाल विकास शिक्षा • अशभभािक शिक्षा कायतक्रम सञ्चालनका लाधग सहयोगी सामग्री असोज दोस्रो विद्यालय

स्थानीय तह

सांचालन

घरदै लो

मूपयाांकन गने ।

कायतक्रम • जनस्िाथयको दृजष्टकोणबाट सुरक्षक्षत र सम्भि भएका स्थानमा असोज
शिक्षकहरुले अपाांगता भएका विद्याथीलाई प्राथशमकतामा राखी पहहलो
ततनको

घरदै लोमा

सहजीकरण गने।

पुगी

शसकाई

सुतनजचचतताको

लाधग हप्ताबाट

• क्र.सां. २ अनुसार छुट भएका विद्याथीहरुलाई ब्रेल पाठ्यपुस्तक

तनरन्त्तर

उपलब्ि गराउने ।

• अपाांगता भएका विद्याथीहरुलाई घर दै लो सेिा प्रदान गदात

वििेष शिक्षा सम्बन्त्िी ताशलम प्राप्त शिक्षक पररचालनमा
प्राथशमकता हदने।

१६.

सञ्चालन तथा सहजीकरण

विकास, वितरण र प्रयोग ।

हप्ताबाट

• शसकाइ तथा खेल सामग्रीको व्यिस्था गने।

• बाल विकास केन्त्रका सहजकतातको क्षमता विकास गने ।
१७.

स्थानीय

सहजीकरण

प्रिासनले

शसकाइ • स्थानीय

सुतनचचततामा

प्रिासनले

माधथ

उपलेख

भएका

तनरन्त्तर
शसकाइ असोज

सुतनजचचतताका प्रयासहरु अिरुद्ि हुन नहदने गरी सहजीकरण पहहलो

बाल

केन्त्र

विकास

स्थानीय प्रिासन

स्थानीय तह
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आिचयक सहयोग गने ।

१८.

कायायन्ियन प्रक्रक्रया

सियािधध

गररहदने ।

तनरन्त्तर

• थप स्टुडियोहरु समेतको पहहचान गरी कायतक्रम तनमातणलाई

तनरन्त्तर

गतत हदने ।

अनुसरण गने ।
तथा

स्थानीय

केिल

टे शलशभजन

सेिा

सांस्थाहरुसुँगको सहकायतलाई थप प्रभािकारी बनाउने ।
१९.

Dedicated

Education

Channel सञ्चालन गने

शिक्षा

तथा मन्त्रालय

मानि

विकास केन्त्र

• श्रव्य-दृष्य सामग्री विकास गदात क्र.सां. ५ अनुसारको ढाुँचालाई
• Dish

ननकाय

२१.

प्रसारण

सामग्री

विकास

सांचार तथा सूचना
प्रविधि मन्त्रालय

प्रदायक

TV • Dedicated Education Channel सञ्चालन गने ।

तथा
कातततकदे खख

• श्रव्य-दृचय सामग्री प्रसारणको एकीकृत ताशलका तयार गरी तनरन्त्तर

र • हाल प्रसाररत कायतक्रमहरु विकास र विस्तार गने।

• कायतक्रमहरु तयार गदात क्र.सां. ५ अनुसारको ढाुँचालाई अनुसरण

सांचार

सूचना

नागररक

मन्त्रालय

तनरन्त्तर

मूपयाांकन प्रकक्रयामा सामतयक • क्र.सां ५ को ढाुँचा बमोजजम गह
ृ कायत, पररयोजना कायत, घरमै कातततकदे खख

तथा अथत मन्त्रालय

प्रविधि शिक्षा, विज्ञान तथा

शिक्षा

गने ।

• श्रव्य सामाग्री प्रसारणको एकीकृत ताशलका साितजतनक गने ।

पयतटन

उड्ययन मन्त्रालय

तथा

प्रविधि मन्त्रालय

मानि

स्रोत

शिक्षा

तथा पाठ्यक्रम

विकास केन्त्र
श्रव्य

स्रोत अथत मन्त्रालय

सांस्कृतत,

साितजतनक गने ।

२०.

सहयोगी ननकाय

हप्ताबाट

श्रव्य-दृचय सामग्री विकास र • हाल प्रसारण भैरहे को श्रव्य-दृष्य कायतक्रम विस्तार गने ।
प्रसारण

कायायन्ियन गने

मानि

विकास केन्त्र
विद्यालय

स्रोत केन्त्र

विकास

स्थानीय तह
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सि
ु ार

२२.

गरी

मूपयाांकन गने ।
विद्याथीमा

नकारात्मक

विद्याथीको
पनत

कायायन्ियन प्रक्रक्रया

सियािधध

हदन सटने परीक्षा लगायत तनरन्त्तर मप
ू याांकनका आिारमा तनरन्त्तर
विद्याथीको मूपयाांकन गने।

कायायन्ियन गने
ननकाय

पाठ्यक्रम विकास
केन्त्र

सटने • सामग्री विकास गरी शिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्त्रको असोज दोस्रो शिक्षा

मनोिैज्ञातनक

िेबसाइटमा राख्ने ।

हप्ताबाट

असर कम गनत सहयोगी हुने • रे डियो टे शलशभजनबाट प्रिारण गने।
तनरन्त्तर
सामग्री विकास गरी प्रचार • यस सम्बन्त्िमा शिक्षकको क्षमता विकास गरी विद्याथीलाई
प्रिार गने

सहयोग गने ।

• स्िास्थय क्षेरका सरोकारिालहरुसुँग परामित गरी काम गने ।

सहयोगी ननकाय

तथा स्थानीय तह,

मानि

स्रोत शिक्षा

विकास केन्त्र,
प्रदे ि

विकास

सामाजजक

मन्त्रालय,
शिक्षा

केन्त्र,

क्षेरमा

कक्रयाशिल गैसस

ताशलम

विद्यालय
२३.

शिक्षक-विद्याथी
स्थापना
तनजी

गने

कक्रयाकलापमा

क्षेरको

पररचालन गने।
२४.

शसकाइ

बाशलकाहरुको

सतु नजचचत गने ।
२५.

शसकाइका

सम्पकत • तनजी क्षेरले शसकाइ केन्त्रमा सामग्री, पानी, WASH सम्बन्त्िी असोज तेस्रो तनजी क्षेर

दृजष्टले

सहयोग

व्यिस्थापन गनुक
त ा साथै
पुरयाउन

सघाउने।

यातायात

शिक्षकलाई शसकाइ केन्त्रसम्म हप्तादे खख

व्यिस्थापन

लगायतका

कक्रयाकलापमा तनरन्त्तर

प्रकक्रयामा • घर पररिारशभर बाशलकाहरुलाई विभेद हुन नहदन आमसांचारका असोज
सहभाधगता
माध्यम र गैसस पररचालन गरी सचेतनामूलक कायतक्रम पहहलो
सञ्चालन गने ।

जोखखममा • जोखखममा

रहे का

हप्तादे खख

स्थानीय तह
विद्यालय

तनरन्त्तर
बालबाशलकाहरुको

पहहचान

गरी असोज दोस्रो स्थानीय तह

विद्यालय

स्थानीय तह

शिक्षा तथा मानि
स्रोत विकास केन्त्र
प्रदे ि

सामाजजक

विकास मन्त्रालय

शिक्षा तथा मानि
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रहे का समह
ू लक्षक्षत कायतक्रम
सञ्चालन

कायायन्ियन प्रक्रक्रया

सियािधध

अशभलेखीकरण गने ।

हप्तादे खख

• यस प्रकारका बालबाशलकाहरुका लाधग शसकाइ सामग्री, पोषाक तनरन्त्तर

कायायन्ियन गने
ननकाय

विद्यालय

सहयोगी ननकाय
स्रोत विकास केन्त्र
प्रदे ि

तथा खाजा उपलब्ि गराउने लगायतका लक्षक्षत कायतक्रमहरु

सामाजजक

विकास मन्त्रालय

तजम
ुत ा गरी कायातन्त्ियन गने ।

• अपाांगता अनुकूलका शसकाइ सामग्री विकास र वितरणको
व्यिस्था गने ।

२६.

२७.

२८.

शिक्षक

कायतक्रम

तनजी

क्षमता

विकास • क्र.सां. ५ को ढाुँचा अनुरुप शसकाइ सहजीकरण गनत शिक्षकको असोज तेस्रो प्रदे ि
क्षमता विकास गने गरी अनलाइन िा अफलाइन विधिबाट हप्तादे खख
शिक्षक ताशलम कायतक्रम सञ्चालन गने ।

लगानीका/

विद्यालयको

पुनरािलोकन गने

बजेट व्यिस्थापन

तनरन्त्तर

सामाजजक शिक्षा तथा मानि

विकास मन्त्रालय स्रोत विकास केन्त्र
तथा

शिक्षा

ताशलम केन्त्र

सांस्थागत • यस कायत योजना अनुसार सञ्चालन हुने शसकाइ सहजीकरण असोज दोस्रो स्थानीय तह
िप
गनत तनजी लगानीका/सांस्थागत विद्यालयको लाधग स्थानीय हप्तासम्म
ु क
तहले नयाुँ िुपक तनिातरण गरी कायातन्त्ियन गराउने ।

• शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्त्तगतत वितनयोजजत असोज दोस्रो अथत मन्त्रालय
बजेटका विशभन्त्न िीषतकबाट यो कायतयोजना कायातन्त्ियन गनत हप्तासम्म
आिचयक बजेटको व्यिस्था गने।

विद्यालय

शिक्षा विज्ञान तथा
प्रविधि मन्त्रालय

• स्थानीय तह र प्रदे िमा सितत अनुदानको रुपमा हस्तान्त्तररत
मध्येबाट खचत नहुने
बजेट यस कायत योजनामा उजपलखखत
कायत सञ्चालन गनत स्िीकृतत हदने।

• सो

सम्बन्त्िी

कायतक्रम

सांिोिन,

रकमान्त्तरको

तनणतय
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कायायन्ियन प्रक्रक्रया

सियािधध

कायायन्ियन गने
ननकाय

सहयोगी ननकाय

प्राथशमकतामा राखी गने।
२९.

समन्त्िय,अनुगमन
मूपयाांकनः

तथा • समन्त्िय,

अनुगमन

तथा

मूपयाांकनको

लाधग

विद्यालय, तनरन्त्तर

स्थानीय तह तथा प्रदे ि सरकारहरुले छुट्टा छुट्टै व्यिस्था
गने।

तीन

सरकारबाट

तहको विषयगत

मन्त्रालयहरु

• केन्त्रीय स्तरमा समन्त्िय र अनुगमनको लाधग ३ तहको सांयन्त्र
रहने,

o

मन्त्रालयका मा. मन्त्रीको सांयोजकत्िमा, मा. अथतमन्त्री, मा.

सांघीय माशमला तथा सामान्त्य प्रिासन मन्त्री, मुख्य सधचि,
अथत सधचि, सांघीय माशमला तथा सामान्त्य प्रिासन सधचि,
मन्त्रालयका सधचि सहहतको तनदे िक सशमतत
o

मन्त्रालयका
सशमतत

o

सधचिको

सांयोजकत्िमा

केन्त्रीय

अनग
ु मन

शिक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्त्रका महातनदे िकको
सांयोजकत्िमा समन्त्िय सशमतत

३०.

कायतयोजना
प्रभािकारी

बनाउन

सञ्चालन गने
३१.

सरोकारिालाहरुसुँग

कायातन्त्ियन • कायतयोजना कायातन्त्ियन अशभयानमा शिक्षा क्षेरमा कक्रयािील असोज दोस्रो स्थानीय तह
अशभयान

सरकारी तनकाय, गैह्रसरकारी सांघ-सांस्था, नागररक समाज, हप्तादे खख
तनजी

क्षेर,

आम

सञ्चार

सरोकारिालाहरुलाई आिद्ि गराउने
परामित • स्थानीय

तथा कायत योजना पररमाजतन

तह,

प्रदे ि

सरकार

र

माध्यम
अन्त्य

लगायत

सबै

सरोकारिालाहरुसुँग तनरन्त्तर

तनरन्त्तर परामितका आिारमा कायतयोजना पररमाजतन गने ।

विद्यालय

शिक्षा,
तथा

विज्ञान शिक्षा तथा मानि
प्रविधि स्रोत विकास केन्त्र

10

क्र.सं.

कायययोजनाका क्रक्रयाकलापहरु

कायायन्ियन प्रक्रक्रया
• कायतयोजना पररमाजतन सम्बन्त्िी तनणतय शिक्षा, विज्ञान तथा
प्रविधि मन्त्रालयले गने।

सियािधध

कायायन्ियन गने
ननकाय

सहयोगी ननकाय

मन्त्रालय
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