प्रदे श सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
जशक्षा विकास निदे शिालय
सुदूरपजिम प्रदे श,ददपायल

िानिरक िडापर

क्र.सं .

सेिाको प्रकार

सेिा प्राप्त ििन आिश्यक पिे काििात

सेिा शुल्क

िुिासो

सेिा प्राप्त
ििे कोठा

सेिा प्राप्त िदान

जिम्मेिार

सुन्न े

लाग्िे समय

कमनचारी

अनिकारी

उच्च तथा प्राविनिक जशक्षा शाखा
एस.इ.इ./एस.एल सी.

१. सजम्बन्त्ित व्यजिको नििेदि

िजन्त्मनमनत सच्याउिे

३. रजिष्ट्रेसिको अिनकट्टी

परीक्षाको िाम थर र
१.

(उपनसनमतको

उपनसनमतको

४. ग्रेडनसट/माकननसट र मूल प्रमाणपर

प्रनत कपी रु२५०।–

बैठकबाट सक्कल प्रिेश ५. विद्यालयको नसफाररस पर
पर तथा रजिष्ट्रेसिको
आिारमा

एस.इ.इ./एस.एल सी.

परीक्षाको िाम थर र

सजम्बन्त्ित
शाखा
प्रमुख

निदे शक

कोठा िं.
१७

नििेदि

२. सक्कल प्रिेश पर

प्रमाण परको अिुसार

४. ग्रेडनसट/ माकननसट र मूल प्रमाणपर

उपनसनमतको

३. सक्कल रजिष्ट्रेसिको अिनकट्टी

प्रजिअको फैसला

५. विद्यालयको नसफाररस पर

परीक्षाफल प्रकासि

७. सम्बजन्त्ित जिल्ला प्रशासि कायानलयको फैसला पचान

पचानको आिारमा

निणनयको लानि र
५ ददि

७ नियमािुसारको रािश्व दस्तुर नतरे को रनसद
१. सजम्बन्त्ित व्यजिको

बैठकको

तयार ििन कजम्तमा

६. सजम्बन्त्ित इकाइको नसफाररस पर

िजन्त्मनमनत

सच्याउिे (िािररकता
२.

२. सक्कल प्रिेश पर

६. सजम्बन्त्ित इकाइको नसफाररस पर

भएको ६ मवििा नभर) ८. नियमािुसारको रािश्व दस्तुर नतरे को रनसद

प्रनत कपी रु२५०। –

बैठकको

निणनयको लानि र

तयार ििन कजम्तमा
५ ददि

सजम्बन्त्ित
शाखा
प्रमुख

निदे शक

कोठा िं.
१७

एस.इ.इ./एस.एल सी.
३.

परीक्षाको प्रमाण

परिरुको प्रनतनलवप
वितरण

एस.इ.इ परीक्षा
४.

५.

सं चालि सम्बन्त्िी

बिेट व्यिस्थापि

अपाङ्ग छारिृजि
सम्बन्त्िी नििेदि
सं कलि

१. सजम्बन्त्ित व्यजिको

नििेदि

सजम्बन्त्ित

२ विद्यालयको नसफाररस पर

प्रनत कपी रु२५०। –

३. ग्रेडनसट/ माकननसट र मूल प्रमाणपर

सोिी ददि

नियमािुसार रकम निकासा ििे ।

कोठा िं.
१७

शाखा

परीक्षा समय भन्त्दा कजम्तमा

२ मवििा अिाडी प्रदे श अन्त्तिनत रिेका जिल्लािरुको

निदे शक

प्रमुख

४ नियमािुसारको रािश्व दस्तुर नतरे को रनसद

रावष्ट्रय परीक्षा बोडनले तोकेको

शाखा

-

एक िप्ता

प्रमुख र
आनथनक

प्रशासि

निदे शक

कोठा िं.
१७

शाखा

सजम्बन्त्ित

१. सजम्बन्त्ित व्यजिको नििेदि

२. अध्ययि ििे सं स्थाको नसफाररस पर

दस्तुर िलाग्िे

३. योग्यता र िानिरकताको प्रमाण पर

सोिी ददि

शाखा

निदे शक

प्रमुख

कोठा िं.
२

जशक्षक सेिा शाखा
–
७५% बढु िाको
१

पुिरािलोकि नििेदि
सं कलि

प्रावि दितीय रु ३५०।
१. सजम्बन्त्ित जशक्षकको सक्कल नििेदि
२.रािश्व दस्तुर नतरे को भौचर

प्रावि प्रथम रु ५००।

जशक्षक से िा

निमावि दितीय रु ५००। आयोि नियमािली
निमावि प्रथम रु ६००।

अिुसारको अिनि

सजम्बन्त्ित
शाखा

निदे शक

प्रमुख

कोठा िं.
१०

मावि दितीय रु ६००।
मावि प्रथम रु ७५०।

सजम्बन्त्ित

७५% बढु िा
२.

िनतिाको स्थाि र

कूल प्राप्ताङ्क बारे मा
सूचिा ददिे

योििा तथा कायनक्रम शाखा

सम्बजन्त्ित जशक्षकको सक्कल नििेदि

दस्तुर िलाग्िे

सोिी ददि १
घण्टा

शाखा
प्रमुख

निदे शक

कोठा िं.
१०

१.

विद्यालयलाई वितरण
ििे अिुदािको
प्रस्ताि नलिे

सजम्बन्त्ित
कायनविनिमा तोवकए बमोजिमको काििातिरु

दस्तुर िलाग्िे

सोवि ददि

शाखा

निदे शक

प्रमुख

कोठा िं.
२

विद्यालय क्याम्पस
उपभोिा
२.

सनमनतिरुसँि निमानण
लिायतका

कायनक्रमिरुको

१. सम्झौता पर
२. कायानदेश

सजम्बन्त्ित
दस्तुर िलाग्िे

तोवकएको

शाखा

अिनि नभर

प्रमुख

सोिी ददिमा

सजम्बन्त्ित

निदे शक

कोठा िं.
२

सम्झौता िरी

कायानदेश ददिे
अिुसन्त्िाि तथा तथयांक शाखा
PIEMIS सम्बन्त्िी
१.

सूचिा ददिे

सजम्बन्त्ित व्यजिको नििेदि

ििे

PIM मा तोके बमोजिम

अध्ययि अिुसन्त्िाि

दस्तुर िलाग्िे

(तथयांक
अद्यािनिक
भएमा)

शाखा
प्रमुख

निदे शक

कोठा िं.
८

