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स्टेम शिक्षा व्यवस्थापन ननरे्दशिका , 207७  

माननीय (मन्त्री स्तर) बाट नमनत २०७७।०६।१३ गते स्वीकृत 

प्रस्तावनााः ववज्ञान, प्रववनि, इशन्त्िननयररङ् र गशित ववषयलाई संस्थागत गरी शिक्षालाई प्ररे्दि ववकासको लानग 
आवश्यक पने मानव पुुँिी ननमााि गने संयन्त्रको रुपमा रुपान्त्तरि गने प्ररे्दि सरकारको आनथाक वषा 
२०७७।७८ को नीनत कायाान्त्वयन गना र ववद्यालय शिक्षाको सबलीकरिबाट गशित ववज्ञान ववषयको ननतिा 
सिुारमा ल्याउने कायालाई व्यवशस्थत गना वाञ्छननय रे्दशिएकाले सामाशिक ववकास मन्त्रालय, प्ररे्दि नं. 5 ले 
रे्दहायको ननरे्दशिका बनाई िारी गरेको छ । 

पररच्छेर्द -1 

प्रारशभिक 

1. संशक्षप्त नाम र प्रारभिाः  (१) यो ननरे्दशिकाको नाम “स्टेम शिक्षा व्यवस्थापन ननरे्दशिका , 207७  

  रहेको छ। 

(2) यो ननरे्दशिका स्वीकृत िएको नमनतरे्दशि लागू हनुेछ। 

 

2. पररिाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ननरे्दशिकामा; 

क) “प्ररे्दि” िन्नाले प्ररे्दि नं. 5 लाई सभझनपुर्दाछ। 

ि)  “मन्त्रालय” िन्नाले प्ररे्दिको सामाशिक ववकास मन्त्रालयलाई सभझनपुर्दाछ।  
ग)  “ननरे्दिनालय” िन्नाले शिक्षा तथा सामाशिक ववकास ननरे्दिनालय, प्ररे्दि नं. 5 लाई सभझनपुर्दाछ। 

घ) “तानलम केन्त्र” िन्नाले प्ररे्दि शिक्षा तानलम केन्त्र प्ररे्दि नं ५ लाई संझनपुर्दाछ ।  
ङ)  “निनििन कायाालय” िन्नाले आफु माताहत पने र्दईु शिल्लामा प्रारे्दशिक कायाक्रमहरुको कायाान्त्वयनमा 

सहयोग पयुााउन रुपन्त्रे्दही, पाल्पा, कवपलबस्त ु,र्दाङ , प्यठुान र बाके शिल्लामा रहेका सामाशिक ववकास 
निनििन कायाालय िने्न सभझनपुर्दाछ। 

च)  “स्टेम शिक्षा” ववज्ञान, प्रववनि, इशन्त्िननयररङ् र गशितका ववषयका आिारितु ज्ञानलाई एवककृत 
सहसभबन्त्िका माध्यमबाट कायाान्त्वयन ल्याई ववद्यालय शिक्षाको सबनलकरि गना सहयोग पयुााउन े
शिक्षालाई सभझनपुर्दाछ। 

छ)  “सामरु्दावयक ववद्यालय” सरकारको आनथाक र्दावयत्वमा सञ्चालनमा रहेका सािारि, िानमाक र वविषे 
ववद्यालयहरुलाई संझनपुर्दाछ । 

ि) “कन्त्सोवटायम” िन्नाले स्टेम शिक्षाको माध्यमबाट हालको ववद्यालय शिक्षामा सवनलकरि गने उद्दशे्यले 
प्रत्येक शिल्लामा सक्षम िनिशि, प्रयोगिाला, सचुना प्रववनि र पवुाािार िन्त्य क्षमता िएको ववद्यालयलाई 
कन्त्सोवटायम संझनपुर्दाछ िनु शिल्लाको नलिर स्कुल हनुेछ । 

झ) “वफिर स्कुल” शिल्लामा कक्षा ११ र १२ मा ववज्ञान ववषय सञ्चालन गरेका सबै र कक्षा १० सभम 
सञ्चानलत ववद्यालयमा रहेको ववज्ञान ववषयको िनिशि, प्रयोगिाला क्षमता र सचुना प्रववनि सवहतको 
उशचत िौनतक पवुाािार क्षमताका आिारमा छाननएका ववद्यालयहरुलाई संझनपुर्दाछ । 

ञ)  “शिक्षक नेटवका ” कन्त्सोवटायम र वफिर ववद्यालयका गशित र ववज्ञान ववषय शिक्षकहरुलाई एउटा साझा 
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प्लेटफमामा आवद्ध गने सञ्जाललाई संझनपुर्दाछ । 

ट) “फोकल पसान” िन्नाले ववज्ञान ववषयका स्नातकोत्तर गरी स्टेम शिक्षाको कन्त्सोवटायम सञ्चालनको लानग 
प्राववनिक तथा प्रववनििन्त्य सक्षमता हानसल गरेका प्रत्येक निनििन कायाालय रहेको शिल्लाको नलिर 
स्कुलमा रहने प्राववनिक िनिशिलाई संझनपुर्दाछ । 

ठ) “प्ररे्दि स्टेम सञ्जाल” िन्नाले र्दफा ९ वमोशिम गठठत सञ्जाललाई संझनपुर्दाछ । 

ि) “एक्सन लननाङ् ग्रपु” िन्नाले कन्त्सोवटायम र वफिर ववद्यालयमा स्टेम शिक्षा कायाान्त्वयनका लानग गशित र 
ववज्ञान ववषय शिक्षकहरु र ववद्यालय प्रिानाध्यापक सशभमनलत संयन्त्रलाई संझनपुर्दाछ । 

ढ) ननरे्दशिका” िन्नाले स्टेम शिक्षा व्यवस्थापन ननरे्दशिका, 207७ सभझनपुर्दाछ। 

 

 

पररच्छेर्द –  २ 

उद्दशे्य सभबन्त्िी व्यवस्था 

३.उद्दशे्याः यस ननरे्दशिकाको उद्देश्य रे्दहाय बमोशिम रहेका छन।् 

१. स्टेम शिक्षाको प्रिावकारी व्यवस्थापनका समग्र पक्षमा सहयोग गने । 

२. स्टेम शिक्षा कन्त्सोवटायमको स्थापना,  ववकास र सञ्चालनमा सहयोग गने । 

३. नलिर, वफिर ववद्यालयहरुका ववषयगत शिक्षकहरुको सञ्जालको स्थापना र क्षमता ववकास कायाक्रमहरु 
सञ्चालनमा सहयोग। 

४. स्टेम शिक्षाका माध्यमबाट गशित र नबज्ञान ववषयको नतीिा सिुार गना फोकल पसानको प्राववनिक 
सहयोगबाट शिक्षकहरुको क्षमता अनिवृवद्ध गरी  ववद्याथीको नसकाई उपलशधिमा सिुार ल्याउने । 

 

पररच्छेर्द–३ 

ववनिन्न सनमनत‚ सञ्जाल तथा कन्त्सोवटायम सभबन्त्िी व्यवस्था 

४.  ननरे्दिक सनमनत सभबशन्त्ि व्यवस्थााः (१) स्टेम शिक्षालाई व्यवशस्थत रुपमा संचालन गना मागार्दिान गने 
प्रयोिनका लानग सामाशिक ववकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा ननभनानसुारको एक ननरे्दिक सनमनत रहनेछ । 

अध्यक्षाः मन्त्री, सामाशिक ववकास मन्त्रालय 

सर्दस्याः सशचव‚ सामाशिक ववकास मन्त्रालय 

सर्दस्याः ननरे्दिक, शिक्षा तथा सामाशिक ववकास ननरे्दिनालय 

सर्दस्य  तानलम प्रमिु, शिक्षा तानलम केन्त्र  

सर्दस्य सशचवाः महािािा प्रमिु‚ सामाशिक ववकास मन्त्रालय 

५. ननरे्दिक सनमनतको काम‚ कताव्य र अनिकाराः  ननरे्दिक सनमनतको काम‚ कताव्य र अनिकार रे्दहाय 
बमोशिम हनुेछाः 
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क) स्टेम शिक्षा सभबन्त्िी प्रारे्दशिक नीनतहरु तयार गने । 

ि) स्टेम शिक्षा सभबद्ध कायाक्रमहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन गरी आवश्यक सिुारहरु गने । 

ग) स्टेम शिक्षाको कायाान्त्वयनका सन्त्र्दिामा सशभमनलत ननकाय र सञ्जालहरुका काम कारवाहीको 
अनगुमन र ननरे्दिन । 

 

   ६․ कन्त्सोवटायमको स्थापनााः (१) स्टेम शिक्षाको प्रिावकारी पररचालनका लानग प्रत्येक शिल्लाका गशित र 
ववज्ञान प्रयोगिालाहरुमा ववषयगत सामग्री तथा अन्त्य सन्त्र्दिा सामग्रीको व्यवस्थापन गरी क्रमिाः स्रोतपिुा 
बनाउने गरी नलिर स्कुललाई कन्त्सोवटायको रुपमा स्थापना  गररनेछ । 

(२) स्टेम शिक्षाका माध्यमबाट ववद्यालय शिक्षाको सवनलकरिका लानग कन्त्सोवटायम अन्त्तगात 
पररचालन हनुेगरी ववज्ञान ववषयमा स्नातक गरेका वा  अशन्त्तम वषा वा सेमेष्टरको परीक्षा ठर्दई बसेका 
ववद्याथीहरुलाई प्राववनिक सहयोगको लानग पररचालन गररनेछ । 

(३) शिल्लामा स्थापना हनुे गशित र ववज्ञान शिक्षकको नेटवका  कन्त्सोवटायमको एक महत्वपिुा पक्ष 
रहनेछ ।  

(४) ननशित समयाविीमा अनिुवको आर्दान प्रर्दान गने गरी प्रत्येक ववद्यालयमा एक्सन लननाङ् ग्रपुको 
गठन गररनेछ । 

 
७. शिक्षक नेटवका  गठनाः (१) प्रत्यके ववद्यालयमा स्थापना हनुे एक्सन लननाङ्क ग्रपु पवहलो तहको र शिल्लामा 
स्थापना हनुे कन्त्सोवटायम र फोकल पसान सुँग िोनिने नटेवका  र्दोस्रो तहको र सबै वफिर स्कुलहरुका गशित 
ववज्ञान ववषय शिक्षकहरुको नेटवका  गरी नतन तहमा शिक्षक नेटवका  गठन गररनेछ । गठठत नेटवका को 
िनुमका ननभनानसुारको हनुेछ । 

(क) प्रत्येक ववद्यालयमा स्टेम शिक्षाको आिारितु अविारिालाई कायाान्त्वयनमा ल्याउन सोिपछु र 
सहयोग नलने पवहलो ननकायको रुपमा शिल्लाको कन्त्सोवटायम स्थावपत ववद्यालयका ववषयगत 
शिक्षकहरु हनुेछन । 

(ि) स्टेम कायाान्त्वयनमा शिल्लाका असल अभ्यास र समस्याहरुको प्रनतवरे्दन तयार गरी कन्त्सोवटायम 
रहेको वा नलिर ववद्यालयले स्टेम फोकल पसान समक्ष राख्न ुपनेछ । त्यसरी स्टेम फोकल पसानबाट 
प्राप्त प्राववनिक सहयोगलाई कन्त्सोवटायममा हनु ेआर्दान प्रर्दान बैठकमा प्रस्ततु गने । 

(ग) नेटवका ले िवहले पनन नवप्रवतानलाई उच्च महत्व ठर्दई त्यसरी शिक्षकहरुबाट िएका 
नवप्रवतानहरुलाई प्ररे्दिस्तरमा गठन हनुे स्टेम सञ्जालमा प्रस्तनुतको अवसरका साथै सञ्चालले यस 
वकनसमको नमनुालाई मन्त्रालयमा पेि गनेछ र मन्त्रालयले त्यस िालका नवप्रवतानलाई परुस्कृत गना 
सक्नेछ ।  

८. फोकल पसान सञ्जाल गठनाः (१) प्ररे्दि स्तरमा रहेका निनििन कायाालय अन्त्तगातका शिल्लाहरुका 
कन्त्सोवटायम वा नलिर ववद्यालयमा रहने फोकल पसानहरुको ववचमा सञ्चाल स्थापना गरी उननहरुका काम 
कारवाही र काया अनिुव आर्दान प्रर्दानको अवसर सिृना गररनेछ । 
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९.  प्ररे्दि स्तरीय स्टेम सञ्जालको गठनाः (१) स्टेम शिक्षामा माध्यमबाट ववद्यालय शिक्षाको सवनलकरि गने 
ववषयमा कायाान्त्वयन पक्षको सनमक्षा र थप प्रिावकारी बनाउनका लानग नलनपुने कर्दमका सन्त्र्दिामा आवश्यक 
छलफल गरी ननिाय नलनका लानग तपशिल अनसुारको सनमनत गठन गररनेछ । 

संयोिकाः उपसशचव, िैशक्षक योिना तथा अनसुन्त्िान, महािािा सामाशिक ववकास मन्त्रालय  

सर्दस्यहरुाः अनिकृत प्रनतनननि, शिक्षा तानलम केन्त्र  

सर्दस्याः अनिकृत प्रनतनननि, शिक्षा तथा सामाशिक ववकास ननरे्दिनालय 

सर्दस्यहरुाः निनििन कायाालय प्रमिुहरु 

सर्दस्यहरुाः स्टेम फोकल पसानहरु 

सर्दस्यहरुाः कन्त्सोवटायम ववद्यालय तथा वफिर ववद्यालयबाट मन्त्रालयले मनोननत गरेका शिक्षकहरु 

सर्दस्य सशचवाः िािा अनिकृत, सामाशिक ववकास मन्त्रालय 

१०. प्ररे्दि स्तरीय सञ्जालको काम कताव्य र अनिकाराः (१) स्टेम सञ्जालको काम कताव्य र अनिकार 
रे्दहायवमोशिम हनुेछ । 

क) मन्त्रालयद्वारा ववकास गररएको स्टेम शिक्षाको अविारिा वा मागा शचरलाई सञ्जालमा 
अनिमशुिकरि गने, 

ि) स्टेम शिक्षाको प्रिावकारी कायाान्त्वयनका लानग अनिुवहरुको आर्दान प्रर्दान गने र 
आवश्यकता अनसुार ववकास र पररमािानका लानग अध्ययन अनसुन्त्िानको काया गने र प्राप्त 
प्रनतवरे्दनलाई मन्त्रालयमा पेि गने, 

ग) स्टेम शिक्षाका माध्यमबाट ववद्यालय शिक्षाको सवनलकरिमा के कस्तो प्रिाव रे्दशिएको छ 
कायाक्रमको स्थलगत अनगुमन गरी अनगुमन प्रनतवरे्दन मन्त्रालयमा पेि गने, 

घ) सचुना तथा सञ्चार प्रववनिको प्रयोग गरी सञ्जालका गनतववनिलाई शिबन्त्त बनाउने,  

ङ) शिक्षकहरुको सक्षमता अनिवृवद्धका लानग आवश्यक क्षमता ववकास तानलम र तानलम 
प्याकेिहरुको ननमाािमा तानलम केन्त्रलाई प्राववनिक सहयोग गने, 

च) तानलम कायाक्रम सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गने गराउने । 

पररच्छेर्द ४ 
फोकल पसान सभबन्त्िी व्यवस्था 

 
११. फोकल पसानको ननयशुिाः (१) स्टेम शिक्षाको माध्यमबाट ववद्यालय शिक्षाको सबनलकरि गने 
महत्वपिुा िनुमकाको लानग ववज्ञान ववषयमा स्नातकोत्तर गरेका व्यशिहरुबाट प्रनतष्पिााको आिारमा प्रत्येक 
निनििन कायाालय अन्त्तगात रहने शिल्लाका कन्त्सोवटायममा रहने गरी ६ िना फोकल पसानको ननयशुि 
गररनेछ ।  
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(२) ननयशुि तथा सेवा सवुविा सभबन्त्िी अन्त्य व्यवस्था स्वयमसेवक पररचालन कायाववनि २०७५ र 
ननरे्दिक सनमनतको ननिाय अनसुार हनुे छ । 

१२. फोकल पसानको िनुमकााः (१) र्दफा ११ वमोशिम ननयशुि हनुे फोकल पसानहरुको िनुमका रे्दहाय 
अनसुार हनुेछ । 

(क) स्टेम शिक्षाका सन्त्र्दिामा ववकनसत अविारिा तथा ववनिन्न मलुकुको कायाान्त्वयन अनिुव 
समेत िानकारी हानसल गरी प्रिावकारी कायाान्त्वयनमा पवहलो िनुमका िेल्ने,  

(ि) आफ्नो सेवा के्षर निर पने शिल्लाका कन्त्सोवटायम तथा वफिर ववद्यालयहरुलाई स्टेमको 
ववकनसत अविारिाको सहशिकरिका साथै त्यसबाट सामरु्दावयक ववद्यालयको शिक्षामा कसरी 
सहयोग पयुााउन सवकन्त्छ प्राववनिक एवम कायाान्त्वयन योग्य क्षमताको ववकास गने, 

(ग) शिल्ला स्तरमा शिक्षकको क्षमता ववकासका ववनिन्न रिनीनतहरुको ववकास गरी 
कायाान्त्वयनमा ल्याउन े त्यसरी ववकास गरेका रिनीनतहरुको कायाान्त्वयन गनुा पवुा प्ररे्दि स्तरीय 
स्टेम सञ्जालमा सहमतीको लानग पेि गने, 

(४) आफ्नो क्षमता अनिवृवद्धका लानग ननरन्त्तर लानग रहने र शिक्षकहरुलाई नवप्रवतानीय बनाउन 
संकशल्पत हनुे, 

(५) शिक्षकहरुको कक्षा अवलोकन गरी उननहरुको क्षमतामा थप सिुार ल्याउन सझुाव उपलधि 
गराउने वा नमनुा कक्षा पर्दािन गने,  

(६) कन्त्सोवटायम रहेको ववद्यालयबाट पररचालन हनुे स्वयमसेवकहरुको क्षमता अनिवृवद्ध गरी 
इन्नोिेसनका नमनुाका रुपमा ववकास गरी पररचालनको सनुनशितता गने,  

(७) सभबशन्त्ित निनििन कायाालय, ननरे्दिनालय र मन्त्रालयले ठर्दएका ननरे्दिनहरुको पालना गने 
। 

पररच्छेर्द ५ 

स्टेम शिक्षाका सन्त्र्दिामा सञ्चालन हनुे कायाक्रम सभबन्त्िी व्यवस्था 

 

१३.  स्टेम अविारिा तथा मागाशचरको अनिमशुिकरिाः (१) स्टेम शिक्षाका सन्त्र्दिामा शिल्ला िर एकरुपता   
कायम गना मन्त्रालयले स्टेम अविारिा तथा मागाशचर तयार गरी सभबद्ध सरोकारवालाहरुलाई अनिमशुिकरि 
गनेछ ।  

१४. वेसलाईन तयार गनेाः (१) स्टेम शिक्षाको िरुुवात सुँगै आउने सकारात्मक प्रिावको वास्तववक 
मापनका लानग स्टेम शिक्षा कायाान्त्वयन पवुाको अवस्थाको िानकारीका लानग वेसलाईन तयार गरर 
कायाान्त्वयनमा ल्याईनछे । वेसलाईन तयारको काया ननरे्दिनालय र मन्त्रालयको सहकायामा ननमााि गररनेछ 
। 
१५. िौनतक पवुाािार ववकास सहयोग कायाक्रमाः (१) स्टेम शिक्षाको माध्यमबाट ववद्यालय शिक्षाको 
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सबनलकरिमा सहयोग गना यो कायाक्रम लाग ु हनु े ववद्यालयहरुको आवश्यकताका आिारमा पवुाािार 
सिुारको लानग कायाक्रम कायाान्त्वयनमा ल्याइने छ । पवहलो वषा सञ्चालन हनुे पवुाािार सिुारका 
कायाक्रमहरु ननभमानसुारका हनुेछन । 

(क) नबज्ञान पसु्तकालयहरुलाई सहयोग कायाक्रम 
(ि) ल्याव तथा कक्षाकोठा सदुृढीकरि कायाक्रम        
(ग) ववद्यालयहरुमा नसमलेुटेि प्लानेटोररयमको स्थापना  
(घ)  स्टेम सामग्री ननमााि सहयोग कायाक्रम  

१६. क्षमता ववकास तानलम कायाक्रमाः (१) स्टेम शिक्षाको वास्तववक कायाान्त्वयनको आिारशिला 
कक्षाकोठा िएकाले कक्षाकोठामा सहशिकरि गने शिक्षकहरुको क्षमता ववकास यसको सबैिन्त्र्दा महत्वपिुा 
पक्ष हो ।स्टेम शिक्षाको अविारिा र मागाशचरमा आिाररत िई तानलम प्याकेिको ननमााि गरी 
मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई प्ररे्दि शिक्षा तानलम केन्त्रबाट गशित र ववज्ञान ववषयका ४०० शिक्षकलाई 
तानलम ठर्दइनछे । 

(२) क्षमता ववकास तानलमलाई पररयोिनामा आिाररत बनाई बालबानलकामा ववकास गना िोशिएको 
नवप्रवतानकारी सोच र िोिको लानग साना साना ववद्याथी केशन्त्रत पररयोिना ननमाािमा केशन्त्रत गनुापनेछ । 

 
१७. प्रनतयोनगतात्मक  कायाक्रमहरुाः(१) स्टेम शिक्षामा आिाररत प्रनतयोनगताहरु स्थानीय तह स्तरमा, 
शिल्लास्तरमा र प्ररे्दि स्तरमा संचालन गना सवकने छ । 

(२) गशित‚ नबज्ञान तथा नवप्रवतानमा आिाररत प्रनतयोनगता ववद्याथीहरुका ववच र शिक्षकहरुका ववचमा 
ववद्यालय तथा अन्त्तर ववद्यालय रुपमा सञ्चालन गररने छ ।  

 

पररच्छेर्द ५ 

ववववि 

१८. ववद्याथी पररचालनाः (१) सामरु्दावयक ववद्यालयमा रहेको ववज्ञान ववषयको िनिशि अिावलाई केही हर्द 
सभम कम गना उच्च शिक्षा हानसल गरररहेका तािा ठर्दमागलाई कक्षाकोठाका गनतववनि सुँग िोिेर नयाुँ  र 
पवुा अनिुवीहरुका ववच अनिुवहरुको आर्दान प्रर्दानको वातावरि तयार गना ववज्ञान ववषयमा स्नातक तह 
अशन्त्तम वषा वा सेमेष्टरको परीक्षा ठर्दएर ननतिा पशिारहेका ववद्याथीहरुलाई स्टेम शिक्षाको कायाान्त्वयनमा 
ननशित अवनिको लानग पररचालन गररनेछ । 

(२) यसरी पररचालन हनुे नववन नवप्रवतानकारी मशस्तष्कलाई स्टेम शिक्षा सुँगै ववद्यालय शिक्षामा ववज्ञान 
ववषय सहशिकरिको शिभमेवारी ठर्दईनेछ । 

(३) यसरी पररचालन हनु े ववद्याथीहरुका लानग उपलधि गराईने सेवा सवुविा तथा शिभमवेारी करार 
संझौतामा उल्लेि िए वमोशिम हनुेछ । 

१९· प्रचनलत काननु बमोशिम हनुेाः यस ननरे्दशिकामा उल्लेशित िएको ववषयको हकमा यसै बमोशिम र 
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अन्त्य कुराको हकमा प्रचनलत काननु बमोशिम हनुेछ। 

२१.  फरफारकाः यस ननरे्दशिका वमोशिम सञ्चनलत कायाक्रमको फरफारक मन्त्रालय. ननरे्दिनालय, शिक्षा 
ववकास तानलम केन्त्र र निनििन कायाालयबाट हनुेछ। 

२२.  सरकारी बाुँकी सरह असूल उपर हनुाेः यस ननरे्दशिका वमोशिम सञ्चानलत कायाक्रमहरुका लानग प्राप्त 
रकम वहनानमना िएमा वा तोवकएको मापर्दण्ि अनरुुप  काया निएमा कायाक्रम कायाान्त्वयनमा  संलग्न 
शिभमेवार पर्दानिकारीबाट सरकारी बाुँकी सरह असलु उपर गरी कारवावहका लानग अशततयार प्राप्त ननकायमा 
लेिी पठाइन ेछ।  

२३· प्राववनिक अनगुमन तथा िाुँचपासाः (१) यस ननरे्दशिका अन्त्तरगत हनु ेननमााि कायाको प्राववनिक 
िाुँचपास‚ योग्यता पगेुको प्राववनिकबाट हनुेछ ।  

२४· लागत अनमुानाः कायाक्रमको लागत अनमुान प्रचनलत कानून अनसुार मान्त्यता प्राप्त प्राववनिकबाट तयार 
िएको हनुपुनेछ। 

२५. सामाशिक परीक्षिाः यस ननरे्दशिका बमोशिम कायाक्रम सभपन्न िएपनछ शिभमवेार सनमनत वा अनिकारीले 
कायाक्रमबाट प्रिाववत िनसमरु्दायलाई कायाक्रम सञ्चालन िएको स्थानमा िेला गराई कायाक्रमको आभर्दानी- 
िचा, कायाक्रमबाट नननमात संरचना र िररर्द िएका िौनतक वस्तकुो सावािनीक िानकारी गराउन ुपनेछ। 

२६. संिोिनाः मन्त्रालयले आवश्यक ठानेमा यो ननरे्दशिका संिोिन गना सक्नछे । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


