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दईु शब्द 

शवद्यालय शशक्षा के्षरमा शवद्यमान शशक्षा नीशत तथा कायतक्रमहरु शशक्षामा समतामलूक पहुरँ् सशुनशित गन,े शशक्षालाई रोजगारी उन्मखु बनाउने, 

गुणस्तरमा सिुार एवम ्व्यवस्थापकीय क्षमतामा अशभवशृि गरी आशथतक सामाशजक शवकासका लक्ष्यहरू हाशसल गने तर्त  लशक्षत छन् । नेपालको 

संशविानले शशक्षालाई मौशलक अशिकारको रूपमा स्थाशपत गरेको छ भने आिारभतू शशक्षा अशनवायत र शनिःशलु्क हुने तथा माध्यशमक शशक्षा 

शनिःशलु्क हुने व्यवस्था गरेको छ ।  नेपालले सबैका लाशग गुणस्तरीय आिारभतू शशक्षाको सशुनशितता गनत राशरिय एवम् अन्तरातशरियस्तरमा 

प्रशतविता जनाएको छ । सन ्२०२२ सम्ममा नेपाललाई मध्यम आयस्तरको मुलुकमा स्तरोन्नशत गने तथा सन ्२०३० सम्म दीगो शवकासका लक्ष्य 

हाशसल गनत सघाउ पगु्ने  गरी शैशक्षक कायतक्रम तथा नीशतहरु तय भएका छन् । शयनै सन्दभतको पषृ्ठभमूीमा शवद्यालय शशक्षाको समग्र शैशक्षक 

शवकासका लाशग सरकारले सन ्२०१६/१७-२०२२/२३ का लाशग ७ वरे् शवद्यालय शशक्षा के्षर शवकास योजना कायातन्वयनमा ल्याएको हो । यसै 

योजना अनरुुप ५ वरे् शवद्यालय के्षर शवकास कायतक्रम गत आ.व. २०१६/१७ देशख कायातन्वयनमा आएको छ । यस पषृ्ठभशुममा शवद्यालय शशक्षाको 

शवकासका लाशग समता, गुणस्तर, समक्षमता र सान्दशभतकता शवकास गने यस योजना कायातन्यनमा आएको छ । यसै योजनाले पररलशक्षत उपलशव्ि 

हाशसल गनत कायतक्रमहरू तय भई कायातन्वयनको दोश्रो वर्तका लाशग कायतक्रम तय भएका छन ्। शवगतका वर्तहरूका उपलशव्िहरू र कायातन्वयनमा 

देशखएका र्नुौतीहरूबाट शसशकएका पािहरूको आिारमा तयार पाररएको उक्त स्वीकृत कायतक्रमका शनशदतष्ट लक्ष्यहरूलाई समय मै प्राप्त गनत तथा 

कायतक्रम कायातन्वयनमा एकरूपमा कायम गनत शवगत वर्त झै कायतक्रम कायातन्वयन पशुस्तका शवकास गरी कायातन्वयनमा ल्याईएको छ ।  

 

शवद्यालय के्षर शवकास कायतक्रमको र्ौथो वर्तमा साथै र्ाल ुआशथतक वर्त २०७६/७७ मा  नमनूा शवद्यालय सञ्र्ालन, शैशक्षक सिुार कायतहरूको 

कायातन्वयन गनत सबै तहको क्षमता अशभवदृ ्शि गने तथा अनगुमन तथा सपुरीवेक्षणलाई योजनामा आिाररत वनाई बढी भन्दा बढी नशतजामखुी 

वनाउन े उद ्देश्यका साथ कायतक्रमहरू तजुतमा गरर कायातन्वयनमा ल्याईएका छन ् । यसै गरी र्ाल ु आ.व.मा शवद्यालय बाशहर रहकेा 

बालबाशलकाहरूको शैशक्षक पहुरँ्को सुशनशितता गनत बैकशल्पक शशक्षाका अवसरहरूको शवस्तार गने, भकूम्पको प्रभाव पिात शवद्यालयहरूको 

पनुशनमातण गने, शवद्यालयको प्राथाशमकताका न्यनूतम सक्षमताका आिार (PMEC) नपगेुका शवद्यालयहरूलाई शवशेर् प्राथशमकता राखी सहयोग 

प्रदान गनेजस्ता कायतक्रमले शवद्यालय शशक्षाको गुणस्तर तथा सेवा प्रवाहमा सुिार ल्याई योजनाका लक्ष्य प्राप्त गनतमा सहयोगी भशूमका खेल्ने 

अपेक्षा गररएको  छ । आिारभतू तथा  माध्यशमक शशक्षा व्यवस्थापनका शजम्मेवारी स्थानीय तहमा रहने संवैिाशनक व्यवस्था अनरुुप र्ालु आ 

वको शैशक्षक कायतक्रम सञ्र्ालनका लाशग स्थानीय तहका लाशग सशतत अनदुान अन्तरगत स्थानीय तहका लाशग सामदुाशयक शवद्यालय तहको 

स्वीकृत दरबन्दी तथा अनदुानमा कायतरत शशक्षक कमतर्ारीको तलब भत्ता, पाि्यपसु्तक, शवद्यालय सञ्र्ालन मसलन्द, प्रशतशवद्याथी लागत 

अनदुान  छारवशृत्त शवद्यालय भौशतक सुशविा  शवस्तार लगायत अशिकंश शैशक्षक कायतक्रम बजेट स्थानीय तहमा उपलव्ि गराईएको छ । उक्त 

कायतक्रमहरुलाई कायातन्वयन गनत सहशजकरण गनत यो पुशस्तका सहयोगी हुने शवश्वास शलएको छु ।  

 

शैशक्षक योजना तथा कायतक्रम कायातन्वयनमा प्रतक्ष्य भशूमका खेल्न ेऔपर्ररक एवम ्अनौपर्ररक शशक्षासँग सम्वद ्ि संरर्नाहरू स्थानीय तह, 

शवद्यमान शैशक्षक संरर्नाहरु, शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइ, स्रोतकेन्र र शवद्यालय तहसम्म गरी शवशभन्न  तहबाट वर्त भरी कायातन्वयन हुने 

कायतक्रम कायातन्वयनको अविारणा, कायातन्वयन प्रशक्रया, खर्त गन ेआिार  र एकै प्रकारका कामहरूलाई देशभर समान एवम् प्रभावकारी ढङ््कगले 

कायातन्वयनमा ल्याउने अशभप्रायले यो कायतक्रम कायातन्वयन पशुस्तका तयार पाररएको छ । यस पशुस्तकाबाट शवत्तीय अनशुासन कायम राख्न, 

पारदशी रूपबाट कायतक्रम सरोकारवालाहरूशबर् परु ्याई कायातन्वयन गनत मद्दत पगु्ने छ भन्न े अपेक्षा शलईएको छ ।  शवशेर् गरी कायतक्रम 

कायातन्वयनकतातलेयस पशुस्तकाका अशतररक्त प्रर्शलत ऐन कानुनको पररशिशभर रही औशर्त्यता, शनयशमतता, कायतदक्षता, प्रभावकाररता र 

पारदशशतताको आिारमा र्ालु वर्तको कायतक्रम कायातन्वयन गनुत हुनेछ । यसै गरी कायतक्रम कायातन्वयन र अनगुमनमा सम्बद ्ि सबै 

सरोकारवालाहरूले यस पशुस्तकालाई प्रयोगमा ल्याई कायतक्रमका उद ्देश्यहरू समयसीमा शभर ै हाशसल गनत िोस सहयोग पगु्ने छ भन्न े अपेक्षा 

राशखएको छ  । अन्त्यमा यस पुशस्तकाका शवर्यमा प्राप्त हुने सझुावहरूले शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रलाई आगामी शदनका लाशग थप 

पषृ्ठपोर्ण प्रदान गने हुनाले सरोकारवालाहरूबाट  रर्नात्मक सझुावको अपेक्षा राख्दै पशुस्तका तयार गन ेकायतमा सहयोग परु याउन ु हुने सबैलाई 

हाशदतक िन्यवाद शदन र्ाहन्छु ।  
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अनसुरू्ी १३ : तलबमान तथा स्थानीय भत्ता 
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खण्ड १ 

कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सम्बन्धी  मार्यदर्यन 

१) कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सम्वन्धी ससं्िप्त पृष्ठभसू्म 

शशक्षा क्षरेका समग्र योजना र कायतक्रमहरूलाई नेपालको  संशविानमा उल्लेशखत मौशलक हक सम्बन्िी व्यवस्था, राज्यको दाशयत्व र 

राज्यका शनदशेक शसिान्त र नीशत, मानव अशिकारको शवश्वव्यापी घोर्णा तथा नपेाल पक्ष भएर गररएका अशभसशन्िहरू र दीगो 

शवकासका लक्ष्य लगायतका अन्तराशरिय मञ्र्मा नेपालले गरेको प्रशतबिताहरू तथा नपेाल सरकारले कायातन्वयनमा ल्याएको पन्रौ 

योजनाको आिारपर तथा शवद्यालय क्षेर शवकास योजना (आ.व. २०७३/७४ – २०७९/८०) समेतले समशष्टगत रूपमा मागतदशतन गरेका 

छन ् ।  

आ.व. २०७६/७७ को नीशत तथा कायतक्रम एवम ् बजेट बक्तव्यमा आिाररत भएर स्थानीय एवम ् प्रदशे तहमा शशक्षासँग सम्बशन्ित 

शवशभन्न कायतक्रमहरु कायातन्वयनका लाशग सशतत अनदुानको रुपमा बजेट हस्तान्तरण भएको छ । प्रदशे एवम ्स्थानीय तहमा कायतक्रम 

कायातन्वयमा एकरुपता र प्रभावकारीता कायम गनत, स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको एकमषु्ट सशतत अनदुानलाई तोशकएको लक्ष्य प्राप्त 

गने गरी पररर्ालन गनत, तोशकएको शीर्तक तथा शक्रयाकलापमा खर्त गने वातवारण सशुनशित गनत, उपलब्ि स्रोतको अशिकतम रुपमा 

उपयोगका लाशग सहजीकरण गनत, आशथतक अनशुासन कायम गरी तोशकएका शीर्तकहरूमा शनयमानसुार खर्त गनत, स्वीकृत कायतक्रमका 

अविारणा, उद्दशे्य, प्रशक्रया तथा रणनीशतहरूका सम्बन्िमा प्रदशे र स्थानीय तह तथा शवद्यालयतहसम्मका सबै सरोकारवालाहरूलाई 

पररशर्त गराई कायतक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कायातन्वयन गराउनका अशतररक्त शवद्यालय क्षरे शवकास कायतक्रमका DLI 

Disbursement Linked Indicater & PRF progress Result Framework मा उल्लेशखत उपलशब्ि सरु्कहरुको 

कायातन्वयनको सशुनशितता गनत  यो कायतक्रम कायातन्वयन पशुस्तका २०७६/७७ तयार गररएको छ । 

संघीय सरकारबाट सशतत रुपमा शवत्तीय हस्तान्तरण हुने अनदुानको सञ्र्ालन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा शवद्यालय क्षरे 

शवकास योजनाले राखेका वहृत्तर लक्ष्यलाई कायातन्वयन गद ै अशिकारमा आिाररत शशक्षाको अविारणालाई  प्रत्येक प्रदशे तथा 

स्थानीय तहले शनमातण गने शैशक्षक योजना एवम ्वाशर्तक शैशक्षक कायतक्रम र बजेटको एउटा महत्वपणूत अवयवको रुपमा संघबाट  प्राप्त 

योजना कायतक्रमलाई समावेश गने अपके्षा राशखएको छ ।  

२) कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पुस्तिका २०७६/७७ का उदे्दश्र्हरू : 

क) शवद्यालय क्षरे शवकास योजना अन्तरगतका स्वीकृत कायतक्रमहरु शवशेर्त स्थानीय तह र शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइ, 

प्रदशे तहमा प्रभावकारी रुपमा  कायातन्वयनमा सहजीकरण गरी  एकरूपता कायम  गनुत,  

ख) प्रदशे, स्थानीय तह र इकाइ एवम ्शवद्यालय स्तरमा सञ्र्ालन हुन ेशैशक्षक कायतक्रमहरूबारे सरोकारवालालाई सशूर्त गनुत, 

ग) वाशर्तक कायतक्रम तजुतमा तथा कायातन्वयनमा प्रभावकाररता अशभवशृि गरी सम्बशन्ित तह/ शनकायको  भशूमका स्पष्ट गरी 

अपशेक्षत नशतजा हाशसल गनत शजम्मवेार र जवार्दहेी बनाउन,ु 

घ) वाशर्तक कायतक्रम कायातन्वयन र स्रोत पररर्ालन प्रशतवेदन पिशतलाई शदशाशनदशे गनुत गराउन,ु 

ङ्क) कायतक्रमको प्रभावकारी कायातन्वयनबाट लशक्षत नशतजा सशुनशित गनत  नशतजामा आिाररत अनगुमन प्रणाली अवलम्बन गनुत, 

र्) कायतक्रमको तेश्रो पक्षबाट हुन ेप्रभावकाररता मलू्यांकन, सामाशजक तथा लेखा परीक्षण लगायतका कायतलाई आवश्यकता 

अनसुार सहशजकरण गनुत । 
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३) कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका मार्यदर्यन :  

कायतक्रम कायातन्वयनका लाशग सशतत अनदुान अन्तरगत प्रदशे, स्थानीय तह शजल्ला एवम ्शवद्यालयलाई उपलव्ि गराईएको आशथतक 

वर्त २०७६/७७ को कायतक्रम तथा बजेट कायातन्वयन गदात दहेायका बुदँाहरूलाई शवशेर् ध्यान शदने : 

1. चालु आस्थयक वर्यका लास्र् तवीकृि नम्सय, प्राप्त स्नदेर्न र त्र्स सम्बन्धी अन्र् स्नदेर्न समेिलाई ध्र्ानमा राखी 

कार्ायन्वर्न पुस्तिकाको आधारमा िोस्कएको बजेट  र समर् सीमा स्भतै्र सम्पन्न र्ने र्री कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 

र्ने, र्राउने । तथानीर् िहले सर्िय अनुदानबाट स्वद्यालर्मा हुने स्क्रर्ाकलापर्ि बजेट स्वद्यालर्बाट आवश्र्क 

स्ववरण स्लई स्वद्यालर्को खािामा उपलव्ध र्राउने । सोको खचयको फााँटवारी/ वील भरपाई स्वद्यालर्मा 

प्रमास्णि र्री अस्भलेख राख्ने व्र्वतथा  स्मलाउने    ।   

2. स्थानीय तह तथा प्रदशे सरकारले सशतत अनदुानको रुपमा पिाईएको बजेट यस कायतक्रम कायातन्वयन पशुस्तकामा उल्लेशखत 

शक्रयाकलाप शभरका उपशक्रयाकलापहरुलाई आिार माशन शवशनयोजन भएकोले शक्रयाकलापगत शवस्तशृतकरण सशहत 

अध्यावशिक शैशक्षक तथयांकका आिारमा बजेट बाँडर्ाँड गरी र्ौमाशसक तथा वाशर्तक कायातन्वयन योजना शनमातण गरी 

कायातन्वयन गन े।   

3. शवद्यालय क्षरे शवकास कायतक्रमको शवत्तीय  प्रवन्ि नशतजा प्राशप्तमा आिाररत सोिभनात सरू्क DLI (Disbursement 

Linked Indictor) मा आिाररत भएकोले  शवत्तीय हस्तान्तरण भएका कायतक्रमहरु  शभर समावेश भएका नमनूा शवद्यालय 

शवकास, कायत सम्पादन सम्पन्न गन ेशवद्यालयलाई कायत सम्पादनमा आिाररत अनदुान, शशक्षकको शशक्षण शसकाइमा शबताउन े

समयाविी सिुार योजना कायातन्वयन, माध्यशमक शवद्यालयमा पसु्तकालय स्थापना तथा व्यवस्थापन, शशक्षण शसकाइमा ICT 

सरू्ना प्रशवशि को प्रयोग (कम््यटूर, ईन्टरनेट, कनेशक्टशभटी ईक्यपूमेन्टस ् तथा Kit व्यवस्थापन), माध्यशमक शवद्यालयमा 

शवज्ञान प्रयोगशाला, प्रारशम्भक पढाई सीप शवकासका लाशग न्यनुतम ्याकेज कायातन्वयन, गशणत शवज्ञान र अङ््कगेजी शवर्यका 

लाशग शक्रयाकलापमा आिाररत सामग्री व्यवस्थापन (Kit), शवद्यालय प्रवशलकरण (Retrofitting), शवद्यालय बाशहर 

रहकेा बालबाशलकाहरुलाई शवद्यालय भनात शसकाइ शनरन्तरता, शवपन्न लशक्षत छारवशृत्त लगायतका कार्यक्रमहरुको 

प्रर्स्िका आधारमा वैदेस्र्क अनुदान िथा ऋण सोधभनाय हुने भएकोले र्ी स्क्रर्ाकलापहरुमा बजेट समावेर् 

भएकाले सो अनुदान प्राप्त र्ने स्वद्यालर्को नामनामेसी स्ववरण चौमास्सक िथा वास्र्यकरुपमा अस्नवार्य रुपमा 

र्स केन्रको र्ोजना िथा अनुर्मन र्ाखामा पठाउनु हुन ।   

4. स्थानीय तथा प्रदशे सरकारले सशतत अनदुानमा बजेट शवशनयोजन भएको कायतक्रमहरुमा आवश्यकता अनसुार आफ्नो 

स्रोतबाट बजेट थप गरी कायतक्रम कायातन्वयन गनत सशकनछे ।  

5. तथानीर् िहले र्स पुस्तिकामा उल्लेस्खि आधारमा सािर तथानीर् िह र स्वद्यालर् उमेर समूहका कुनै पस्न 

बालबास्लका स्वद्यालर् बास्हर नरहेको घोर्णा र्नय स्वरे्र् कार्यर्ोजना तवीकृि र्री कार्ायन्वर्न र्ने ।  

6. स्थानीय तहले आफ्नो मातहतका शवद्यालयहरुलाई  IEMIS अशनवायत रुपले भनत लगाउन े । प्राप्त सशतत अनदुान 

शवद्यालयलाई अनदुान शददँा अध्यावशिक गररएको शशैक्षक तथयाङ््कक २०७६ का आिारमा अनदुान शदने । यस कायतमा 

शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइले सहशजकरण गनुत पनेछ । तथयांक  नभने र अध्यावशिक नगने  शवद्यालयलाई  IEMIS 

भराइ /अध्यावशिक गराएर मार अनदुान उपलव्ि गराउन े।   

7. सशतत अनदुान उपलव्ि गराउन ु भन्दा पशहले न ै स्थानीय तहबाट स्थलगत शनरीक्षण गरी  शवद्यालय/ संस्था सञ्र्ालनको 

अवस्था, तोशकएबमोशजमको सङ््कख्यामा शवद्याथी शनयशमतरूपमा अध्ययनरत  भएको यशकन गने  । 

8. प्रदशे सामाशजक शवकास मन्रालयले संघीय सरकारबाट प्राप्त सशतत अनदुानका शक्रयाकलापहरुलाई आफ्नो मातहतका 

शनकायहरुको कायत शजम्मेवारी अनसुार कायातन्वयनका लाशग कायतक्रम तथा अशख्तयारी उपलव्ि गराउन े।  
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9. शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइले स्थानीय तहमा संर्ालन हुन ेशैशक्षक कायतक्रम कायातन्वयनका लाशग मागका आिारमा  

आवश्यक प्राशवशिक सहयोग¸ शैशक्षक तथयाङ््कक र अशभलेख उपलव्ि गराई समन्वय¸ सहकायत र सहशजकरण गने । 

10. स्थानीय तहमा सशतत अनदुान शीर्तकमा शवशनयोशजत शशक्षक तलब भत्ता तथा  शैशक्षक कायतक्रम सञ्र्ालन अनदुान शशक्षा 

शवकास तथा समन्वय इकाइबाट प्राप्त प्रमाशणत तहगत श्रेणीगत शशक्षक संख्या तथा शैशक्षक तथयांकका आिारमा शहसाब गरी 

पिाईएको छ । उक्त बजेटमा छुट एवम ् स्वीकृत नम्सत अनसुार नपगु हुने वा बर्त हुने भएमा स्थानीय तहले तपशशलको 

ढाँर्ामा शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइमा लेशख पिाउने र इकाइले शजल्ला शभरका सब ै स्थानीय तहको  एशककृत 

शववरण तयार गरी शसर्ाररस सशहत  शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रमा २०७६ पुस  मसान्िस्भत्र  पठाउनु पने छ । 

िोस्कएको स्मस्िमा स्ववरण प्राप्त नभई रकम प्राप्त हुन नक्ने अवतथा आएमा सम्बस्न्धि तथानीर् िह नै शजम्मेवार 

हुनेछ ।  

              कार्य्तक्रमको नाम :………………….                ब.उ.शी.नं. ८०१…  

 

क्र. स. 

 

शक्रयाकलाप  

कोड 

वाशर्तक 

भौशतक  

लक्ष्य 

वाशर्तक  

बजेट 

घटाई कायम 

गनुत पने लक्ष्य 

घटाई कायम 

गनुत पने बजेट 

थप गरी 

कायम गनुत 

पने भौशतक 

लक्ष्य 

थप गरी 

कायम गनुत 

पने बजेट 

 

कायतक्रम संसोिन 

गनुत पनातका कारण 

         

11. कायतक्रम कायतन्वयन पशुस्तकाका सम्वन्िमा शजल्ला शभरका स्थानीय तहका सम्बशन्ित शवर्य क्षेरका पदाशिकारीहरुका लाशग 

शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइले भार मशहना शभर अशभमशुखकरण सञ्र्ालन गने । 

12. स्थानीयस्तरमा शक्रयाशील गैरसरकारी संस्था/ सामदुायमा आिाररत संस्था/ सामदुाशयक शसकाइ केन्रहरु 

(I/NGOs/CBOs/CLCs) सँगको समन्वयमा कायतक्रमको प्रकृशत अनसुार साझेदारीमा कायतक्रम कायातन्वयनका लाशग 

वाशर्तक कायतक्रम कायातन्वयन योजना तयार गरी कायातन्वयन गन े।  

13. प्रदशे तथा स्थानीय तहमा कायातन्वयन हुने कायतक्रमको अनगुमनको दाशयत्व सम्बशन्ित तहको हुनछे । प्रदशे तथा स्थानीय 

तहल ेशशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइ¸ शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्र तथा  संघ र प्रदशे तहका शनकायबाट हुन े

अनगुमनमा  सहशजकरण गनुत पनछे ।  

14. तथयाङ््कक ढाँट्ने र झिुो शववरण शदने पदाशिकारीलाई प्रर्शलत भ्रष्टार्ार शनवारण सम्वन्िी  काननु बमोशजम कारवाही हुन ेहुदँा 

प्रिानाध्यापकद्वारा भररन े शववरण यथाथतपरक हुनपुनछे । साथै तोशकएको समयमा तथयाङ््कक नबझुाउन,े झिूो शववरण शदन े

प्र.अ. र त्यस्तो शववरण प्रमाशणत गने पदाशिकारीलाई समेत शवभागीय कारवाही हुन े भएकोले यथाथततामा आिाररत भई  

प्रमाणीकरण गने गराउने । 

15. शवद्यालयले यस पशुस्तकामा उल्लेख भएका कायतक्रम सञ्र्ालन गनत  आवश्यक बजेट र्ौमाशसक रुपमा स्थानीय तहमा माग 

गने । स्थानीय तहले प्राप्त माग र्ारमलाई अध्यावशिक तथयांकसँग रुज ुगरी अनदुान शदने व्यवस्था शमलाउने । शवद्यालयबाट 

शबतरण गररन ेप्रशत शवद्याथी लागतको आिारमा खर्त गररन ेशक्रयाकलाप जस्तै– छारवशृत्त, शन:शलु्क पाि्यपसु्तक लगायतका  

कायतक्रमको सावतजशनकरण गने । शन:शलु्क पाि्यपसु्तक सेटमा न ै उपलब्ि गराउन े गरी स्वीकृत मलू्यसरू्ीको आिारमा 

शवद्यालयहरुलाई रकम उपलव्ि गराउने ।  

16. स्थानीय तहबाट शवद्यालयमा रकम शनकाशा गदात अनदुान शीर्तक, गनुतपन ेकामको शववरण र बजेट उल्लेख भएको अनदुान 

पर शवद्यालयलाई उपलब्ि गराउन े र सम्बशन्ित शनकायले वेभसाईटमा  राख्ने व्यवस्था शमलाउन े। 

17. सर्िय अनुदान अन्िरर्ि तथानीर् िहमा प्राप्त भएका स्वद्यालर् भौस्िक ससु्वधा स्वतिार कार्यक्रमको लास्र् प्राप्त 

रकमबाट  कस्न्टनजेन्सी रकम कटौिी र्नय पाईने छैन । शवद्यालयलाई भौशतक सशुविा शवस्तारको लाशग तोशकएको सशतत 
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अनदुान रकम अपयातप्त भएमा स्थानीय तहले स्वीकृत लागत अनमुानको आिारमा आफ्नो स्रोतबाट थप गनत सक्नछे । शनमातण 

कायतको प्राशवशिक एवम ्प्रशासशनक कायत गनुत स्थानीय सरकारको दाशयत्व हुनेछ ।  

18.  आस्थयक  अनुर्ासन िथा स्वत्तीर् प्रस्िवेदन : 

क) एउटा सब-बजेट उपशीर्तकमा शवशनयोजन भएको रकम अको सब-बजेट उपशीर्तकमा खर्त नगन,े स्वीकृत नम्सतको पररशिशभर रहरे 

कायतक्रम कायातन्वयन पशुस्तकामा उल्लेख गररएका  आिार र प्रशक्रया अनरुुप खर्त लेख्न ेव्यवस्था शमलाउन े। 

ख)  शवद्यालय क्षेर शवकास योजनाका संयकु्त शवत्तीय साझेदार (Joint Financing Partners) सँग नपेाल सरकारले गरेको सम्झौतामा 

आयोजना कायातन्वयन गने (Implementing Agency) शनकायले प्रत्येक र्ौमाशसक सशकएको ४५ शदनशभर शवत्तीय अनगुमन 

प्रशतवेदन (Financial Monitoring Report - FMR) पेश गनुत पने व्यवस्था रहकेो छ । सो व्यवस्था कायातन्वयन गनत प्रत्रे्क  

तथानीर् िहले चौमास्सक अवस्ध समाप्त भएको १५ स्दनस्भत्र  सम्बस्न्धि कोर् िथा लेखा स्नर्न्त्रक कार्ायलर्मा 

"मलेप फारम नं २७५ को अनुसचूी ७ र ८ (ख)"  बमोस्जम  प्रस्िवेदन र्ने र सोको एक/ एक प्रस्ि स्र्िा िथा मानव 

स्रोि स्वकास केन्र िथा  सम्बस्न्धि स्र्िा स्वकास िथा समन्वर् इकाइमा पिाउन ुपनछे । यस्तो प्रशतवेदन पेश नभए सम्म 

कोलेशनकाबाट  स्थानीय तहको र्ौमाशसक शनकासा  रोक्का राशखनेछ ।  ( प्रशतवेदनको ढाँर्ा अनसुरू्ी ११  मा समावेश छ  ।) 

ग)  शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइले शजल्ला शस्थत स्थानीय तहहरु तथा कोर् तथा लेखा शनयन्रक कायातलयसँग समन्वय गरी  

सब ै स्थानीय तहको एशककृत र्ौमाशसक प्रगशत प्रशतवेदन र्ौमाशसक समाप्त भएको २१ शदन शभर केन्रमा अशनवायत रुपमा 

पिाउनपुनछे ।  

घ)   सब ै प्रदशे/स्थानीय सरकारले शवत्तीय हस्तान्तरण भएको सशतत अनदुानका कायतक्रमहरुको महालेखा परीक्षक कायातलयबाट 

अशन्तम लेखापरीक्षण गराई प्राप्त लेखा परीक्षण प्रशतवेदन यस केन्रमा उपलव्ि गराउनपुनछे । साथै लेखापरीक्षणबाट ओल्याईएका 

वेरुजकुो समयम ैर्स्यौट तथा संपरीक्षण गराई सोको जानकारी समेत शनयशमत रुपमा केन्रलाई गराउनपुनछे ।   

ङ्क)  माशथ "ख" तथा "घ" बमोशजमको कायत नगरेका कारण वैदशेशक अनदुान तथा ऋणको सोिभनात हुन नसकेमा वा  दात ृशनकायलाई 

अयोग्य खर्त (In-eligible Expenditure) शर्तात गनुतपरेमा सम्बशन्ित प्रदशे तथा स्थानीय तहको आगामी आशथतक वर्तको शवत्तीय 

समाशनकरण अनदुानबाट कट्टा गनत केन्रले अथत मन्रालयमा अनरुोि गरी पिाउनछे  ।  

र्)  संघीय सरकारबाट सशतत अनदुानका रुपमा प्राप्त बजेट तथा कायतक्रम कायातन्वयन गदात नपेाल सरकार अथत मन्रालयबाट स्वीकृत 

खर्त गने मापदण्ड (Norms) का आिारमा खर्त गन े । प्रदशे स्तरका शशक्षा ताशलम केन्रले ताशलम सञ्र्ालन गदात साशवकको 

शैशक्षक जनशशक्त शवकास केन्रका लाशग स्वीकृत नम्सत अनसुार खर्त गने ।  

छ) शवद्यालयमा हुने खरीद कायत सावतजशनक खरीद ऐन तथा शनयमावली एवम ्शवद्यालय खरीद शदग्दशतनका आिारमा गने । सो कायतको 

अनगुमन स्थानीय तहले गन ेव्यवस्था शमलाउन े(शवद्यालय खररद शदग्दशतन  शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रको वेभ साईट : 

www.doe.gov.np बाट प्राप्त गनत सशकन)े ।  

ज)  स्थानीय तहबाट सञ्र्ालन हुने शशैक्षक कायतक्रमहरु स्थानीय सरकार सञ्र्ालन ऐन २०७४ ले गरेका व्यवस्था समेतको आिारमा 

हुने भएकोले शवद्यालयका लाशग कायम भएका वेरुज ुर्छौट गन ेशजम्मा सम्बशन्ित शवद्यालय र स्थानीय तह र  शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइको  हुनछे ।  
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झ) स्वीकृत कायतक्रमको कायातन्वयन योजना, खरीद योजना र अनगुमन योजना बमोशजमको कायातन्वयन अवस्थाको  र्ौमाशसक रूपमा 

स्थानीय/ प्रदशे तहमा प्रगशत समीक्षा गरी तोशकएको ढाँर्ामा  र्ौमाशसक समाप्त भएको १५ शदन शभर स्थानीय तहले शशक्षा शवकास 

तथा समन्वय इकाइ मार्त त तथा प्रदशे तहले सोझै शशक्षा तथा  मानव स्रोत शवकास केन्रमा पिाउन े। 

ञ) स्थानीय तहले बेरुज ुर्र्छ्यौट कायतलाई उच्र् प्राथशमकता शदने । म.ले.प. प्रशतवेदनमा औलं्याएका बढी अनदुान, दोहोरो अनदुानका 

सन्दभतमा शवद्यालयबाट सो रकम शर्तात गराउने काम र्ाल ुआशथतक वर्तको पशहलो र्ौमाशसक शभर ैगररसक्ने । यसरी अनदुान गएका 

शवद्यालयले रकम शर्तात नगरेमा ती शवद्यालयहरूको अनदुान रोक्का गने ।  शवद्यालयबाट शर्तात गराएको रकमको बैंक भौर्रको 

सशहतको शववरण महालेखा परीक्षकको कायातलयमा पेश गरी वेरुज ुर्र्छ्यौटको व्यवस्था शमलाउने र सो को  प्रशतवेदन शशक्षा तथा 

मानव स्रोत शवकास केन्रमा गने ।   

ट) महालेखा परीक्षकको कायातलयबाट  डोर खशटई आएका बखत आवश्यक प्रमाण जटुाई, असलु गनुतपने बेरूज ु असलु गरी 

सम्परीक्षण गराउने र आशथतक कारोवारको लेखाङ््ककन गदात सक्कल बील प्रमाशणत गरी भकु्तानी भएको छाप समते लगाई पयातप्त 

कागजात संलग्न राखी अशभलेखन गन ेव्यवस्था शमलाउने र शवद्यालय भवन, कक्षा कोिा, शौर्ालय लगायतका भौशतक शनमातण 

सम्बन्िी कायतहरू सम्पन्न भएपिात कायत सम्पन्न प्रशतवेदन तयार गरी लेखा परीक्षणको व्यवस्था शमलाउने ।  

ि) स्थानीय तहले शवद्यालयमा जान े सबै प्रकारका अनदुानहरुलाई व्यवशस्थत गनत र शशक्षामा हुने लगानीलाई प्रभावकारी बनाउन 

आफ्नो तहको संयन्रमा अनदुान व्यवस्थापन यशुनट (GMU) शनमातण गरी अनदुान शनकासा गन ेव्यवस्था शमलाउने ।  

ड) प्रदशे तथा स्थानीय तहमा सशतत अनदुानको शवत्तीय हस्तान्तरण तथा सो सम्वन्िी अन्य व्यवस्था अथत मन्रालयको र्.न.८२३ 

शमशत २०७६।०२।२० को परबाट मागतदशतन भए वमाशजम हुनछे ।  शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइले शशक्षा, शवज्ञान तथा 

प्रशवशि मन्रालयबाट प्राप्त मागतदशतन अनसुार खर्त गन ेव्यवस्था शमलाउने ।  

१९. यस पशुस्तकामा उल्लेख गररएका प्राविानहरूको सम्बन्िमा कुन ै शद्वशविा भएमा शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रको 

योजना तथा अनगुमन शाखामा सम्पकत  राखी प्रष्ट हुन सशकने छ । 



6÷कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिका २०७६/७७ 

 

 

खण्ड २ 

तथानीर् िहबाट सम्पादन हुने सर्िय अनुदानका सव बजेट उपर्ीर्यकहरुका कार्यक्रमका  कार्ायन्वर्न प्रस्क्रर्ा एवम ्मापदण्ड 

यस खण्डमा  सबकैा लाशग शशक्षा आिारभतू शशक्षा  ( ब.उ.शी.न.ं 35000014), माध्यशमक शशक्षक तलब भत्ता (ब.उ. शस न ं35000015), शवद्यालय क्षरे शवकास कायतक्रम   शजल्ला स्तर (ब.उ.शी.न.ं 

35000801), सबकैा लाशग शशक्षा- शशसशुवकास कायतक्रम (ब.उ.शी.नं. 35000102) बाट स्थानीय तहमा शवत्तीय हस्तान्तरण भइ गएका सशतत अनदुानका शशैक्षक कायतक्रमहरुको कायातन्वयन प्रशक्रया 

शनम्नानसुार हुनछे । 

१) स्र्िकको िलब भत्ता : सबैका लास्र् स्र्िा आधारभिू स्र्िा, माध्र्स्मक स्र्िक िलब भत्ता   

(क) स्क्रर्ाकलाप नं. 1.1.1.67: आधारभूि िहका तवीकृि दरबन्दीका स्र्िक, राहि अनुदान स्र्िकका लास्र् िलब भत्ता अनुदान (स्वरे्र् स्र्िा पररर्द अन्िरर्िका स्र्िक/कमयचारीहरु 

समेि)  

(ख) स्क्रर्ाकलाप नं.1.1.3.4: माध्र्स्मक िहका तवीकृि दरबन्दीका स्र्िक, राहि अनुदान स्र्िक लास्र् िलब भत्ता अनुदान (स्वरे्र् स्र्िा पररर्द अन्िरर्िका स्र्िक/ कमयचारी, 

प्रास्वस्धक धारका प्रस्र्िक र सहार्क प्रस्र्िक समेि)  

१ स्थानीय तहले कायतरत शशक्षकको तलब भत्ता सम्वन्िी एकीन शववरण शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइबाट  प्राप्त गरी वा अध्याशवक गरी  सोही अनसुार दरबन्दीमा, शशक्षक अनदुानकोटा (राहत)मा र 

प्राशवशिक िार तर्त का अनदुानमा कायतरत शशक्षक तथा प्रशशक्षकहरुको लाशग शवद्यालयबाट प्राप्त माग र्ारम रुज ु गरी अनदुान गन े व्यवस्था शमलाउनपुनछे । स्थायी शशक्षकहरुको तलवी प्रशतवेदन 

शजल्लाको शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइ मार्त त शवद्यालय शशक्षक शकताबखानाबाट पाररत गराई प्राप्त तलवी प्रशतवेदनका आिारमा अनदुान शदन ेव्यवस्था शमलाउने । यस शक्रयाकलापमा दहेायका 

शशक्षकहरुको तलबभत्ता समावेश गररएको छ: 

 (क) आिारभतू तह कक्षा १-५ (प्राथशमक तह) र कक्षा ६-८ (शनम्नमाध्यशमक तह) मा कायतरत शशक्षकहरुको तलब भत्ता (स्वीकृत दरबन्दीमा कायतरत स्थायी तथा अस्थायी/करार र शशक्षण अनदुान कोटा 

(राहत) मा कायतरत शशक्षक) 

 (ख) माध्यशमक तहको कक्षा ९-१० मा कायतरत शशक्षकहरु (माध्यशमक शशक्षक) को तलब भत्ता (स्वीकृत दरबन्दीमा कायतरत स्थायी तथा अस्थायी/करार र शशक्षण (राहत) अनदुान कोटा (राहत) मा 

कायतरत शशक्षक) 

 (ग)  माध्यशमक तह (कक्षा ११-१२) दरबन्दी र अनदुानमा कायतरत शशक्षकको तलब भत्ता 

 (घ)  प्राशवशिक िार अन्तरगत कक्षा ९-१० एवम ्कक्षा ११-१२ मा प्रशशक्षक/सहायक प्रशशक्षक, र अनदुानमा कायतरत शशक्षकको तलब भत्ता 

 (ङ्क)  लेखाजोखा संयोजकको रुपमा कायतरत शशक्षकहरुको तलबभत्ता 

 (र्)  शवशेर् शशक्षा पररर्द ् अन्तरगत सञ्र्ालनमा रहकेा शवद्यालयहरुले सालवसाली पाउँद ै गरेको अनदुानमा कायतरत शशक्षक तथा कमतर्ारीको तलबभत्ता: शवशेर् शशक्षा तर्त  शवगतमा संस्था वा 

शवद्यालयबाट स्थायी शनयशुक्त पाएका शशक्षक र कमतर्ारीहरुका लाशग नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी तथा अनदुानमा कायतरत शशक्षकहरुले तपशशल अनसुारका तलब भत्ता लागयतका सशुविा प्राप्त गन े

गरी प्रशत व्यशक्त तहगत तथा श्रेणीगत शशक्षकको तलब भत्ता शहसाब गरी शवद्यालय खातामा उपलव्ि गराउन े 



7÷कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिका २०७६/७७ 

 

 

(छ) स्थानीय तहले स्नर्मानुसार स्र्िकले पाउने िलबमान स्हसाब र्दाय िलब भत्ता नपुर् भएमा अनुसचूी १ अनुसारको फारम भरी २०७६ कास्ियक मसान्िसम्म स्र्िा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइमा पठाउने र स्र्िा स्वकास िथा समन्वर् इकाइले स्जल्लाका लास्र् तवीकृि दरबन्दी िथा राहि अनुदान कोटासाँर्  स्भडान र्री एस्कन र्ने । र्स्कन भएको स्ववरण 

अनुसार िलब भत्ता अपर्ायप्त हुने देस्खएमा स्सफाररससाथ २०७६ साल मंस्र्र मसान्िसम्म स्र्िा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रमा पठाउने  ।  

 

शशक्षकको तलब भत्ता तथा सेवा सशुविा शववरण 

सशुविा/ शशक्षक 

सब ैतहका स्वीकृत 

दरबन्दीमा कायतरत स्थायी 

शशक्षक 

सबै तहका 

स्वीकृत 

दरबन्दीमा 

कायतरत 

अस्थायी शशक्षक 

सब ैतहका स्वीकृत 

राहत अनदुान 

कोटामा कायतरत 

शशक्षक 

साशवकको उच्र् 

माध्यशमक तह (कक्षा 

११-१२) अनदुान 

कोटामा कायतरत 

शशक्षक 

प्राशवशिक िारमा कक्षा ९-

१० मा कायतरत प्रशशक्षक, 

सहायक प्रशशक्षक 

प्राशवशिक िारमा 

कक्षा ११-१२ मा 

कायतरत प्रशशक्षक 

शवशेर् शशक्षा पररर्द ्

अन्तरगत सञ्र्ालनमा रहकेा 

शवद्यालयहरुले सालवसाली 

पाउँद ैगरेको अनदुानमा 

कायतरत शशक्षक तथा 

कमतर्ारी 

तलब  

  अथत मन्रालयबाट 

स्वीकृत स्केल अनसुारको 

१२ मशहनाको तलब 

  अथत 

मन्रालयबाट 

स्वीकृत स्केल 

तलब 

अनसुारको १२ 

मशहनाको तलब 

  अथत मन्रालयबाट 

स्वीकृत  

तलबस्केल 

अनसुारको १२ 

मशहनाको तलब 

  अथत मन्रालयबाट 

स्वीकृत  तलब स्केल 

अनसुारको १२ 

मशहनाको तलब 

(माध्यशमक तह दत्ीय 

श्रेणी सरहको) 

 प्रशशक्षकले  अथत 

मन्रालयबाट स्वीकृत 

तलब स्केल साशवकको 

माध्यशमक तह ततृीय श्रेणी 

सरह र सहायक 

प्रशशक्षकले साशवकको 

शनम्न माध्यशमक तह ततृीय 

श्रेणी  १२ मशहनाको शरुु 

स्केल अनसुारको तलब  

माध्यशमक तह 

शितीय श्रेणी सरह  

१२ मशहनाको शरुु 

स्केल अनसुारको 

तलब  

  अथत मन्रालयबाट स्वीकृत  

तलबस्केल अनसुारको १२ 

मशहनाको तलब 

ग्रेड  शनयमानसुारको  ग्रेड रकम - - - - - 
संस्थाबाट स्थायी शनयशुक्त 

पाएका 

संर्य कोर् थप  संर्य कोर् थप - - - - - संर्य कोर् थप (माशसक) 

शवमा कोर् थप शवमा कोर् थप  - - - - - - 

र्ाडपवत खर्त 
१ मशहना बराबरको 

र्ाडपवत खर्त  

१ मशहना 

बराबरको 

र्ाडपवत खर्त  

१ मशहना बराबरको 

र्ाडपवत खर्त  

१ मशहना बराबरको 

र्ाडपवत खर्त  

 १ मशहना बराबरको 

र्ाडपवत खर्त  

 १ मशहना 

बराबरको र्ाडपवत 

खर्त  

१ मशहना बराबरको र्ाडपवत 

खर्त  

महगंी भत्ता तोशकए अनसुारको महगंी तोशकए तोशकए अनसुारको तोशकए अनसुारको तोशकए अनसुारको महगंी तोशकए तोशकए अनसुारको महगंी 
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सशुविा/ शशक्षक 

सब ैतहका स्वीकृत 

दरबन्दीमा कायतरत स्थायी 

शशक्षक 

सबै तहका 

स्वीकृत 

दरबन्दीमा 

कायतरत 

अस्थायी शशक्षक 

सब ैतहका स्वीकृत 

राहत अनदुान 

कोटामा कायतरत 

शशक्षक 

साशवकको उच्र् 

माध्यशमक तह (कक्षा 

११-१२) अनदुान 

कोटामा कायतरत 

शशक्षक 

प्राशवशिक िारमा कक्षा ९-

१० मा कायतरत प्रशशक्षक, 

सहायक प्रशशक्षक 

प्राशवशिक िारमा 

कक्षा ११-१२ मा 

कायतरत प्रशशक्षक 

शवशेर् शशक्षा पररर्द ्

अन्तरगत सञ्र्ालनमा रहकेा 

शवद्यालयहरुले सालवसाली 

पाउँद ैगरेको अनदुानमा 

कायतरत शशक्षक तथा 

कमतर्ारी 

भत्ता अनसुारको 

महगंी भत्ता 

महगंी भत्ता महगंी भत्ता भत्ता अनसुारको महगंी 

भत्ता 

भत्ता 

पोशाक सशुविा पोशाक खर्त पोशाक खर्त पोशाक खर्त पोशाक खर्त पोशाक खर्त पोशाक खर्त पोशाक खर्त 

स्थानीय भत्ता 

स्थानीय भत्ता पाउन े

शजल्लामा भए वर्तभररको 

जम्मा १०.५ मशहनाको  

    स्थानीय भत्ता 

पाउन ेशजल्लामा 

भए जम्मा 

वर्तभररको १०.५ 

मशहनाको   

- - 

    स्थानीय भत्ता पाउन े

शजल्लामा भए जम्मा 

वर्तभररको १०.५ 

मशहनाको  

    स्थानीय भत्ता 

पाउन ेशजल्लामा 

भए जम्मा 

वर्तभररको १०.५ 

मशहनाको  

- 

प्राशवशिक भत्ता - - - - 

प्राशवशिक भत्ता (प्रशत 

मशहना ३ हजारका दरले 

१० मशहनाको मार) 

·         प्राशवशिक 

भत्ता (प्रशत मशहना 

३ हजारका दरले 

१० मशहनाको 

मार) 

- 

प्र.अ. भत्ता  प्राथशमक :  माशसक रु २००।, शनम्नमाध्यशमक तह: माशसक रु ३००,  माध्यशमक : माशसक रु ५००)  

२. माशथ उल्लेशखत शक्रयाकलाप न.ं 1.1.1.67 र शक्रयाकलाप न.ं 1.1.3.4 को शीर्तक सशतत अनदुानका रुपमा आएको हुनाले उक्त रकमबाट तलब भत्ता वाहके अन्य शीर्तक (जस्तै शशक्षक सशञ्र्त 

शवदा, और्िी उपर्ार खर्तको भकु्तानी र अन्य प्रयोजन) मा अनदुान तथा खर्त लेख्न पाईन ेछैन । 

३. यस आ.व. २०७६ र्ैरमा शदईन ेपोशाक सशुविा आगामी शशैक्षक सर २०७७ मा शवद्यालयमा अध्यापन गन ेशशक्षकका लाशग भएकोले दोहोरो नपने गरी शवतरण गन े।  

४. शवद्यालयले शशक्षक र कमतर्ारीको तलब भत्ता वैंक मार्त त भकु्तानी हुन ेव्यवस्था शमलाउन ुपनछे ।  
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ख) स्वद्यालर् िेत्र स्वकास कार्यक्रम  (ब.उ.र्ी.नं. ३५०००८०१), 

कार्यक्रमका उद् देश्र्हरू :  

आधारभूि स्र्िा  

 ५ वर्त भन्दा कम उमेरका बालबाशलकाको शारीररक, सामाशजक-संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, सांस्कृशतकक तथा नैशतक क्षमताको शवकास गरी प्रारशम्भक बाल शशक्षा तथा शवकास/पवुत प्राथशमक 

शशक्षालाई अशिकारमा आिाररत बनाउन ुर शवद्यालय प्रवेशको तयारी गराउन,ु 

 ४-१२ वर्तउमेर समहूका सब ैबालबाशलकाका लाशग गणुात्मक आिारभतू शशक्षामा पहुरँ् सशुनशित गनुत, 

  शनिातररत शसकाइ सक्षमता हाशसल गरेका शवद्याथीलाई माध्यशमक शशक्षामा प्रवेशको तयारी गराउन,ु 

 सामाशजक-सांस्कृशतक शवशवितामा सामाञ्जस्य र राशरिय अथततन्रप्रशत अशभमखु गरी बालबाशलकामा जीवनोपयोगी सीप तथा मलू्यमा आिाररत शशक्षा हाशसल गराउन,ु 

 वैकशल्पक तथा लशर्ला मोडका शशक्षा कायतक्रमम मार्त त औपर्ाररक शशक्षालाई सहयोग परुय्ाउन ु। 

माध्र्स्मक स्र्िा  

 सीपयकु्त मानवीय स्रोतको शवकास गरेर शवद्याथीलाई कामको संसारमा प्रवेशका लाशग तयार राख्न,ु 

 गणुस्तरमा सम्झौता नगरी शशक्षाको पहुरँ्मा जोड शदन,ु 

 शवद्याथीहरूको शसकाइलाई प्रमाणीकृत गरी प्राशवशिक र सािारण माध्यशमक शशक्षामा जान ेशवकल्प प्रदान गनुत, 

 संस्थागत सम्बन्ि सदुृढ गनुत र उच्र् शशक्षामा प्रवेशका लाशग सहजीकरण गनुत, 

  शवद्याथीहरूलाई नागररक दाशयत्व शनवातहका लाशग तयार पानुत 

  माध्यशमक तहमा प्राशवशिक तथा व्यावसाशयक शशक्षामार्त  शवद्याथीको आिारभतू सीप प्राशप्तको सशुनशित गरी शकशोर शकशोरीहरूलाई शवशभन्न सीप हाशसल गनत सहयोग गनुत 

सािरिा िथा जीवनपर्यन्ि स्सकाइ 

 यवुा तथा प्रौढहरूमा कायतमलूक साक्षरताको अशभवशृि गनुत र पढ्न ेबानीको शवकास गराउन ु। 

अन्िरसम्बस्न्धि स्वर्र्हरु 

क) स्र्िक व्र्वतथापन र पेसार्ि स्वकास 

 शवद्याथीको शसकाइ प्रशक्रयामा सहजीकरण गनत शशक्षकको योग्यता तथा पेसागत सक्षमताको अशभवशृि गनुत, 

 योग्य तथा सक्षम शशक्षक उपलब्ि गराउन,ु 

 शशक्षण शसकाइको शदन र शशक्षकले कामम ैशबताउन ेसमय सरकारको शनयम तथा शनदशेन अनसुार पररपाशलत भएको सशुनशित गनुत, 

  शशक्षक तथा शवद्याथी बीर् शशक्षण शसकाइका लाशग उच्र् अशभप्ररेणा तथा मनोबल कायम राख्न ु। 
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ख) स्वद्यालर् सञ्चालन र व्र्वतथापन 

 सावतजशनक शशक्षामा शवकेशन्रत व्यवस्थापनको संरर्ना अन्तरगत प्रभावकारी तथा गणुस्तरीय सेवा प्रवाह गराउन ु। 

र्) सतंथार्ि िमिा स्वकास 

  मलुुकको संघीय शासन प्रणालीका लाशग आवश्यक पन ेशशक्षा क्षेरको मानवीय संसािनको क्षमता अशभवशृि गनुत, 

  सावतजशनक शशक्षा क्षेरमा सक्षम तथा नशतजाउन्मखु जनशशक्तको उत्पादन गरी शशक्षाको गणुस्तर तथा सक्षमता अशभवशृि गनुत । 

घ) स्वपि ्जोस्खम न्र्ूनीकरण र स्वद्यालर् सरुिा 

 सबै शवद्याथीका लाशग अनकुुल र सरुशक्षत शवद्यालय वातावरण सशुनशित गनुत ।  

 शवद्यालय तहमा शवपद जोशखम न्यशूनकरणको व्यवस्थापन तथा समदुायबीर् सहकायत तथा सौहारतपणुत वातावरण सजृना गरी शशक्षा क्षेरमा समग्र शवद्यालय सरुक्षा तथा शवपद जोशखम न्यशूनकरणलाई 

मलु प्रवाशहकरण गनुत ।  

ङ) अनुर्मन िथा मूल्र्ांकन 

 कायतक्रमको लगानी, प्रशक्रया तथा उपलशब्िको अनगुमन र कायतक्रमका प्रभावको मलू्यांकन गनुत, 

 नीशत शनमातताहरूका लाशग शैशक्षक प्रणालीको अवस्था र शसकाइ उपलशब्िको सरू्ना तथा जानकारी उपलब्ि गराउन,ु 

 कायतक्रमको अवस्था र शक्रयाकलाप बारे कायातन्वयनकतातलाई शनयशमत पषृ्ठपोर्ण प्रदान गनुत, 

  स्थानीय तथा शजल्ला तहका सरोकारवाला तथा शजम्मेवार अशिकारीहरूलाई योजनाका लाशग सरू्नाको उपलब्िता सशुनशित गनुत । 

च) परीिा िथा प्रमाणीकरण 

 शवद्याथीको शैशक्षक स्तर र शैशक्षक उपलव्िीको परीक्षण गरी प्रमाणीकरण गनुत 

 प्रमाणीकरण तथा शैशक्षक योग्यताको शवश्वसनीय परीक्षण प्रणालीको शवकास गनुत, 

 मलुुकभरका प्रमाण परलाई प्रमाणीकरण गरी मान्यता प्रदान गनुत, 

छ) स्र्िामा सचूना िथा सञ्चार प्रस्वस्धको प्रर्ोर् 

 शशक्षण शसकाइ शक्रयाकपालमा सिुार गन,े 

 शसकाइ सामग्रीमा पहुर् वढाउन,े 

 शैशक्षक प्रशासन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी तथा सक्षम वनाउने, 

 शशक्षामा प्रशवशिको प्रयोग मार्त त गणुस्तर अशभवशृिमा सहयोग पयुातउने 
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ज) स्वद्यालर्मा तवात्र् िथा पोर्ण 

 जकुा शनयन्रण, सकू्ष्मपोर्क तत्वको परूण, औलोको उपर्ार तथा दृशष्ट एवम ्श्रवणको जाँर् लगायत शवद्यालयका स्वास्थय एवम ्पोर्ण सेवा वशृि गनुत, 

  सबै शवद्यालयमा सब ैबालबाशलका र अपांगता भएका शवद्याथी एवम ्शशक्षकका लाशग खान ेपानी तथा सरसर्ाईको व्यवस्था सशुनशित गनुत, 

  बाशलकाहरूको गोपनीयता तथा मशहनावारी सम्बन्िी स्वास्थयको आवश्यकता परूा गरी शतनको शवद्यालय सहभाशगता तथा शसकाइ उपलशब्ि बढाउन,ु शवद्यालय छाड्न ेदर कम गराउन,ु 

 एर्आईभी/एड्स शनवारण लगायत सीपमा आिाररत स्वस्थकर व्यवहारको उत्थान गनुत, स्वास्थय तथा पोर्ण कायतक्रम मार्त त शवद्याथीमा स्वस्थकर व्यवहारको शवकास गनुत  

शक्रयाकलाप नं̧  शक्रयाकलाप  र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवारी प्रगशत सरू्क 

१. स्क्रर्ाकलाप १.१.४.१ प्रारस्म्भक बाल स्वकास  सहजकिायहरुको पाररश्रस्मक  िथा स्वद्यालर् कमयचारी व्र्बतथापन अनुदान  

१.१ प्रारस्म्भक बाल स्वकास /पूबय प्राथस्मक किाका सहजकिायहरुको पाररश्रस्मक : शवद्यालय र शवद्यालयसँग मात ृसम्बन्ि स्थापना गरी 

सञ्र्ालनमा रहकेा प्रारशम्भक बालशवकास केन्रका सहजकतातको पाररश्रशमक प्रशत मशहना रू ६०००। का दरले र्ाडपवत खर्तसशहत १३ मशहनाको 

हुन आउने रकम शवद्यालयको खातामा अनदुान शदने । पाररश्रशमक अनदुान शददँा सम्बशन्ित शवद्यालयले  प्रमाशणत हाशजरी र शसर्ाररस पेश गनुतपने । 

सम्बशन्ित शवद्यालयहरूले शैशक्षक तथयांक (IEMIS) भदात प्रारशम्भक बाल कक्षाको तथयाङ््कक अशनवायतरुपमा भने व्यवस्था शमलाउने । समदुायमा 

सञ्र्ाशलत बाल शवकास केन्रका सहजकतातहरुको पाररश्रशमक अनदुान शददँा सम्बशन्ित संस्थाले शैशक्षक तथयाङ््कक २०७६ भरी प्रमाशणत भएको 

यशकन गरेर अनदुान शदन े। 

१.२ स्वद्यालर् कमयचारी व्र्बतथापन अनुदान : आिारभतू तथा माध्यशमक तह सञ्र्ालन भएका शवद्यालयहरुमा शवद्यालय सहयोगी कमतर्ारी 

र शवद्यालय सहायक कमतर्ारी व्यवस्थापनका लाशग दहेाय अनसुारको रकम पाररश्रशमकको रुपमा अनदुान शदन े। शवद्यालय कमतर्ारीहरुको लाशग 

अनदुान शदन ुअगाशड न ैसब ैशवद्यालय कमतर्ारीको अशभलेख स्थानीय तहको कायातलयमा राख्न ेव्यवस्था शमलाउने र शवद्यालय कमतर्ारीका लाशग 

दहेायका आिार एवं मापदण्डका आिारमा अनदुान रकम  अनदुान शदने ।  

आधारभूि स्वद्यालर् : 

क) कक्षा १-२ सम्म र्लेका शवद्यालयलाई १ जना शवद्यालय सहयोगीका लाशग वाशर्तक एकमषु्ठ रु.२६,०००।  पाररश्रशमक अनदुान  

ख) कक्षा १–३ सम्म र्लेका शवद्यालयलाई १ जना शवद्यालय सहयोगीका लाशग माशसक रु.४,०००।  का दरले १३  मशहना बराबरको  

पाररश्रशमक अनदुान  

ग) कक्षा १–५ सम्म र्लेका शवद्यालयमा १ जना शवद्यालय सहयोगीका लाशग माशसक रु.४,५००।  का दरले १३  मशहना बराबरको पाररश्रशमक 

अनदुान  

घ) कक्षा १–८ सम्म र्लेका शवद्यालयलाई १ जना शवद्यालय सहयोगीका लाशग माशसक रु.७,५००।  का दरले १३  मशहना बराबरको 

पाररश्रशमक अनदुान  

   

मुख्र् स्जम्मेवार 

 गाँउपाशलका/न.पा. 

 बालशवकासकेन्र 

व्यवस्थापन सशमशत 

 शवद्यालयहरु 

सहस्जकरण/समन्वर् 

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 

 

 पाररश्रशमक अनदुान 

आदशे  

  हाशजरी प्रशतवेदन 

 शवद्यालयले भरेको 

शैशक्षक तथयाङ््कक 

 अनदुान प्राप्त गन े

शवद्यालय सङ््कख्या 

 पाररश्रशमक बझेुको 

भरपाई 
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शक्रयाकलाप नं̧  शक्रयाकलाप  र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवारी प्रगशत सरू्क 

माध्र्स्मक स्वद्यालर् :  

क) कक्षा १–१० तथा कक्षा १–१२  सम्म र्लेका माध्यशमक शवद्यालयमा १ जना शवद्यालय सहयोगीका लाशग माशसक ७,५००। का दरले १३ 

मशहना बराबरको पाररश्रशमक अनदुान  उपलब्ि गराउन े। 

ख) कक्षा १–१० तथा कक्षा कक्षा १–१२ सम्म र्लेका शवद्यालयमा १ जना शवद्यालय सहायक कमतर्ारीकालाशग माशसक ११,५००। का 

दरले १३ मशहना बराबरको पाररश्रशमक अनदुान उपलब्ि गराउने ।  

१.३. बाल स्वकास केन्रका सहजकिाय, स्वद्यालर् सहर्ोर्ी एवम ् स्वद्यालर् कमयचारीहरुलाई  िोस्कएको स्हमाली स्जल्लामा  

कार्यरिका लास्र् वास्र्यक रु १५ हजार िथा अन्र् स्जल्लाका लास्र् वास्र्यक १० हजार अरु स्र्िकहरुले पाए सरह पोर्ाक खचय 

उपलव्ध र्राउने । 

२. स्क्रर्ाकलाप न 2.7.13.8 प्रस्ि स्वद्याथी  लार्िका आधारमा स्र्िण स्सकाइ  सामग्री एवम ्किा ८ को  परीिा 

व्र्वतथापन अनुदान 

२.१. यस शीर्तकमा शनम्नानसुारका उपशक्रयाकलापको बजेट समावेश गररएको छ । सो आिारमा स्थानीय तहले बजेट बाँडर्ाँड गरी शवद्यालयमा 

अनदुान शदन े।  

प्रशत शवद्याथी इकाइ लागतका आिारमा प्रारशम्भक बाल शवकास / पबूत प्राथशमक कक्षाका  लाशग अनदुान 
प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रु ५०० 

शसकाइका लाशग शनरन्तर शवद्याथी मलू्याङ््ककन: आबश्यक सामग्री, सुिारात्मक शशक्षण अनदुान र कक्षा १ मा 

नयाँ भनात भएका शवद्याथीको पोटतर्ोशलयो समते ब्यवस्थापनका लाशग  प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रु १०० 

शशक्षण शसकाइ  सामग्री तथा  Book Corner ब्यवस्थापनका लाशग  प्रशत शवद्याथी लागत अनदुान कक्षा १-५ प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रु १५० 

शशक्षण शसकाइ  सामग्री ब्यवस्थापनका लाशग  प्रशत शवद्याथी लागत अनदुान कक्षा ६-८ प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रु २०० 

शशक्षण शसकाइ  सामग्री ब्यवस्थापनका लाशग  प्रशत शवद्याथी लागत अनदुान कक्षा ९-१० प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रु २०० 

राशरिय परीक्षा बोडतबाट शवकास गररएको कक्षा ८ को परीक्षा  सञ्र्ालन सम्वन्िी मागतदशतन समतेका आिारमा 

परीक्षा सञ्र्ालन  प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रु २०० 

शशक्षण शसकाइ सामग्री तथा Lab assistant, equipments and Practical material, OJT , Operation 

cost) व्यवस्थापनका लाशग प्रशत शवद्याथी लागत अनदुान कक्षा ९-१२ 

प्रशत शवद्याथी वाशर्तक १५ 

हजार 

शशक्षण शसकाइ  सामग्री ब्यवस्थापनका लाशग  प्रशत शवद्याथी लागत अनदुान कक्षा ११-१२ प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रु २५० 

२.२.  स्र्िण स्सकाइ सामग्री िथा बुक कनयर ब्र्वतथापन :  प्रत्येक सामदुाशयक शवद्यालयको बाल शवकास कक्षा, (कक्षा १-५), (कक्षा ६-

८), (कक्षा ९-१०) र (कक्षा ११-१२) तहका शवद्याथी सङ््कख्या यशकन गन े। यशकन गररएको प्रत्येक तहगत शवद्याथी सङ््कख्याले माशथ उल्लेशखत 

मुख्र् स्जम्मेवार 

  गाँउपाशलका/नगरपाशलका 

 शवद्यालय  

सहस्जकरण/समन्वर् 

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 शनकाशा आदशे 

 कक्षा ८ को परीक्षामा 

संशमशलत शवद्याथी 

संख्या 

 शनरन्तर शवद्याथी 

मलु्यांकनका लाशग 

तयार भएको 

पोटतर्ोशलयो  

 OJT गन े शवद्याथी 

संख्या 

 प्रगशत प्रशतवेदन 

 शवद्यालयले भरेको 

शैशक्षक तथयाङ््कक 
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शक्रयाकलाप नं̧  शक्रयाकलाप  र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवारी प्रगशत सरू्क 

ताशलका बमोशजम तह अनसुार शनिातरण गररएको प्रशत शवद्याथी लागत रकमले गणुन गरी आएको अङ््कक बराबरको रकम शवद्यालयलाई एकमषु्ठ 

अनदुान अनदुान शदने ।  

२.३. स्थानीय तहले उक्त रकम शवद्यालयले शव.व्य.स. को शनणतयबमोशजम शवद्यालय सिुार योजना कायातन्वयन, शैशक्षक सामग्री व्यवस्थापन, 

शवद्यालय शशक्षाको गणुस्तर सिुार, सामान्य ममतत सम्भार, बकु कनतर तथा शसकाइ सामग्री लगायतका क्षेरमा खर्त गनत सशकने व्यहोरा सशहत 

शवद्यालयलाई स्पष्ट शनदशेन गने । प्रारशम्भक बाल शशक्षाका लाशग शैशक्षक सामग्री, बालमैरी कक्षा व्यवस्थापन गनतका लाशग प्रशत शवद्याथी लागतका 

आिारमा प्रत्येक प्रारशम्भक बाल शशक्षा कक्षालाई एकमषु्ठ अनदुान शदने । प्राप्त अनदुान रकमबाट शवद्यालय/बाल शवकास केन्रले प्रारशम्भक बाल 

शशक्षाका लाशग मार खर्त गने गरी बाल शशक्षा सहजकतातको राय सझुाव शलई  प्रारशम्भक बाल शशक्षाको राशरिय न्यनूतम मापदण्डमा उल्लेख 

भएका शसकाइ सामग्रीहरू जस्तैिः ब्लक, पतुली, नरम खेलौना, नरम बल, ररङ्क, पजल आशद खररद गने । स्थानीय तहल ेकेन्रमा रहकेा शसकाइ 

सामग्रीको  प्रभावकारी  रूपमा प्रयोगका लाशग शनयशमत शनरीक्षण अनगुमनको व्यवस्था शमलाउने र यो अनदुान शैशक्षक तथयाङ््कक २०७६ भरेका 

प्रारशम्भक बाल कक्षाहरूलाई मार उपलब्ि गराउन ेर बाल शवकास केन्रले यस्ता सामग्री प्रत्येक वर्त थ्द ैजान े। 

२.४. स्नरन्िर  स्वद्याथी मुल्र्ांकनका लास्र् प्रस्ि स्वद्याथी लार्ि अनुदान: स्थानीय तहले कक्षा १ मा नयाँ भनात भएका शवद्याथी सङ््कख्यालाई 

आिार मानी प्रशत शवद्याथी रू.१०० का दरले शवद्यालयलाई रकम उपलव्ि गराउन े । शवद्यालयले सो रकमबाट कक्षा १ मा भनात भएका प्रत्येक 

शवद्याथीको प्रोटतर्ोशलयो तयार गन,े कक्षा २ दशेख ७ सम्मका अन्य शवद्याथीहरुका हकमा यस अशघदशेख न ैप्रोटतर्ोशलयो तयार गनत रकम प्राप्त भई 

सकेकोल ेतयार भएको प्रोटतर्ोशलयोलाई न ैअध्यावशिक गरी शनरन्तर उपयोग गन,े कक्षा १-७ का शवद्याथीको व्यशक्तगत शसकाइ योजना शनमातण र 

कायातन्वयन गन े । तोशकएका शसकाइ उपलशब्ि र शवद्याथीको व्यशक्तगत शसकाइ योजना अनसुार शसकाइ सशुनशितता गनत शसकाइ लेखाजोखा र 

उपर्ारात्मक शशक्षण गन े। शवद्याथीको र्ाईलमा आवश्यकता अनसुार शवद्याथीका शसजतनात्मक कायत, पररयोजना कायत, व्यवहार पररवततन, कक्षा 

सहभाशगता, हाशजरी जस्ता शवशभन्न अशभलेख समेत राखी शतनीहरूको आिारमा मलू्याङ््ककन गन ेपररपाटी बसाउनपुन ेर उक्त र्ाईल माशथल्लो 

कक्षामा समेत उपयोग गने । शनरन्तर शवद्याथी मलू्याङ््ककन अशभलेख र्ारम पाि्यक्रम शवकास केन्रको वेबसाईट www.moecdc.gov.np मा 

उपलब्ि छ । 

२.५. रास्रिर् परीिा बोडयबाट स्वकास र्ररएको किा ८ को परीिा  सञ्चालन सम्वन्धी मार्यदर्यन समेिका आधारमा परीिा 

सञ्चालन : स्थानीय तहले स्वीकृत पाि्यक्रम, शवशशष्टीकरण ताशलका, प्रयोगात्मक परीक्षाका लाशग शनिातररत व्यवस्था र राशरिय परीक्षा बोडतबाट 

शवकशसत स्तरीकृत परीक्षा संर्ालन शनदशेशका बमोशजम कक्षा ८ को परीक्षा संर्ालन गन े गराउन े । कक्षा ८ को स्थानीय तहस्तरीय परीक्षा 

सञ्र्ालनका लाशग शवद्याथीसँग शलु्क वापत कुन ै रकम नशलने गरी स्थानीय तहले परीक्षा सञ्र्ालन गन े। शवद्यालय एवम ्स्थानीय तहले कक्षा ८ 

को स्तरीकृत परीक्षासम्बन्िी शवर्यमा राशरिय परीक्षा बोडत र शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइसँग समन्वय गरी संर्ालन गने । 

२.६. स्र्िण स्सकाइ सामग्री िथा Lab assistant, equipments and Practical material) व्र्वतथापनका लास्र् प्रस्ि स्वद्याथी 

लार्ि अनुदान किा ९-१२ : स्थानीय तहल े अनदुान शवतरण गनुतपवूत प्राशवशिक तथा व्यवसाशयक िार (कक्षा ९- १२) सञ्र्ालन भएका 

शवद्यालयहरू तोशकएको मापदण्ड अनसुार सञ्र्ालन व्यवस्थापन भए नभएको अनगुमन गन े । यस प्रकृशतका शवद्यालयमा अध्ययनरत शवद्याथी 
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शक्रयाकलाप नं̧  शक्रयाकलाप  र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवारी प्रगशत सरू्क 

सङ््कख्या यशकन गरी शशक्षण शसकाइ सामग्री, ल्याव अशसष्टणे्टको लाशग पाररश्रशमक, उपकरण तथा प्रयोगात्मक सामग्रीहरु व्यवस्थापनका तथा 

व्यवहाररक अभ्यास लाशग प्रशत शवद्याथी रू.१५,०००।– का दरले हुन आउने रकम एकमषु्ट अनदुानको रूपमा शवद्यालयलाई अनदुान शदन े। 

स्थानीय तहबाट प्राप्त अनदुान रकम शवद्यालयले प्राथशमकताका आिारमा शनम्नानसुार गने :                                

क) प्राथशमक तह ततृीय श्रेणीका शशक्षक सरहको १ जना ल्याव अशसष्टणे्टको लाशग पाररश्रशमकको व्यवस्था गने । 

ख) प्रावशिक िार अन्तरगत अध्ययनरत शवद्याथीले तोशकएको कक्षामा व्यवहाररक अभ्यास गनत  व्यवहाररक अभ्यास कायातन्वयन शनदशेशका 

२०७३, प्रावशिक तथा व्यवसाशयक माध्यशमक शशक्षामा गररएको दवैु ढाँर्ा अथातत कक्षा १० पशछ ३ मशहना, कक्षा ११ पशछ ३ मशहना, 

कक्षा १२ पशछ ६ मशहनाको व्यवहाररक अभ्यास वा कक्षा १२ पशछ १२ मशहनाको व्यवहाररक अभ्यास गन े । यसको व्यवस्थापन 

तपशशल अनसुार गने ।  

१. शवद्याथी शनवातह खर्त : प्रशत मशहना १ हजारका दरले हुन आउने रकम शवद्याथीलाई शवद्यालय मार्त त रकम उपलव्ि गराउने ।  

२. आन्तररक अनगुमन सहशजकरण : सम्बशन्ित  शवद्यालयका प्रशशक्षकहरुबाट गने व्यवस्था शमलाउने । सहशजकरण  बढीमा ३ 

मशहनाका लाशग १ पटक,  ६ मशहनाका लाशग ३ पटक गने । अनगुमनमा खशटने प्रशशक्षकलाई माध्यशमक शशक्षक ततृीय 

श्रेणीले पाउने शनयमानसुारको दशैनक भ्रमण भत्ता उपलव्ि गराउने ।  

३. वाह् य अनगुमन मलु्यांकन : वाह्य अनगुमन गदात व्यवहाररक अभ्यासका लाशग शनिातररत ढाँर्ा अनसुार वर्तमा एकपटक  गन े। 

यसका लाशग अनगुमन मलु्यांकन शनदशेशकामा उल्लेख भएको आिार शलई शजल्ला शभरकै रोष्टर प्रशशक्षकलाई परीक्षा बोडतले 

तोक्न ेछ । शजल्ला शभर प्रशशक्षक नपाईएमा नशजकको शजल्लाबाट पिाईनछे । अनगुमनमा खशटन ेप्रशशक्षकलाई माध्यशमक 

शशक्षक ततृीय श्रेणील ेपाउन ेशनयमनसुारको दशैनक भ्रमण भत्ता शवद्यालयले प्राप्त रकमबाट उपलव्ि गराउन ुपनछे । 

ग) बर्त रकमबाट ल्यावमा प्रयोग हुने दशैनक सामग्री एवम ् शशक्षण शसकाइ सामग्री व्यवस्थापन गन े। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३. स्क्रर्ाकलाप न  2.4.6.1 सावयजस्नक स्वद्यालर्का  स्वद्याथीहरुका लास्र् स्न:रु्ल्क पाठ्र्पुतिक अनुदान 

३.१. प्रस्ि स्वद्याथी लार्िका आधारमा किा १ देस्ख १० सम्म अध्र्र्नरि स्वद्याथीका लास्र् स्निःरु्ल्क पाठ्र्पतुिक अनुदान : यस 

शीर्तकमा रहकेो अनदुान रकम शनम्नानसुार व्यवस्थापन गन े: 

क) तथानीर् िह :  

1)  IEMIS मा प्रशवष्ट तथयांकलाई सम्बशन्ित शवद्यालयबाट कक्षागत शवद्याथीहरूको यथाथत तथ याङ््ककसँग सत्यापन गराई सत्याशपत शववरण शशक्षा 

अशिकृतबाट प्रमाशणत गरी सोका आिारमा आवश्यक कक्षागत र शवर्यगत पाि्ययपसु्तकको सङ््कख्या यशकन गने । यस कायतमा स्थानीय 

तहको मागका आिारमा शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइले सहशजकरण गने ।  

2)  परंपरागत शवद्यालयका रुपमा सञ्र्ाशलत मदरसा, गमु्वा एवम ्गरुुकुलमा अध्ययनरत शवद्याथीका लाशग शवद्यालयले भरेको शैशक्षक तथयांकका 

आिारमा पाि्यक्रम शवकास केन्रबाट स्वीकृत पाि्यपसु्तकका व्यवस्था लाशग अनदुान उपलव्ि गराउन े।  

मुख्र् स्जम्मेवार 

  गाँउपाशलका/नगरपाशलका 

 शवद्यालय  

सहस्जकरण/समन्वर् 

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 

 शनिःशलु्क 

पाि्यपसु्तक प्राप्त गन े

शवद्याथी सङ््कख्या 

  पसु्तकालय अनदुान 

प्राप्त गन े

उच्र्माध्यशमक 

शवद्यालय संख्या 

  अनगुमन प्रशतददेन 
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शक्रयाकलाप नं̧  शक्रयाकलाप  र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवारी प्रगशत सरू्क 

3) एकीन सङ््कख्याका आिारमा दोस्रो र्ौमाशसकशभर शवद्यालयहरूलाई अनदुान शदन े। यसरी अनदुान शददँा पशहलो पटकमा शवद्याथी सङ््कख्याको 

७५ प्रशतशत सङ््कख्यालाई मार अनदुान शदने । २०७७ वैशाखबाट शरुु हुने शैशक्षक सरको शवद्याथी भनातको शववरण‚ पाि्यपसु्तक  खररद र 

शवतरण गरेको शववरणका आिारमा  यशकन गरी नपगु हुन ेरकम मार थप अनदुान शदन ेव्यवस्था गन े। 

4) पाि्यक्रम शवकास केन्रबाट स्वीकृत दररेट बमोशजम पाि्यपसु्तकको लाशग अनदुान शदने ।  

5) शवद्याथील ेशैशक्षक सरको सरुुवात मै परुा सेटमा नयाँ पाि्यपसु्तक पाए नपाएको अनगुमन गरी उपलब्िताको सशुनशितता गन ेकायत स्थानीय 

तहको हुन े।  

6) पाि्यपसु्तक शवतरण व्यवस्थापन : स्थानीय तहले शैशक्षक सरको सरुूम ै पाि्यपसु्तकको उपलब्िता र शवतरणको सम्वन्िमा शवके्रता र 

शवद्यालयबीर् समन्वय गन े । सोको  प्रशतवेदन शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइ मार्त त शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रमा जेिको पशहलो 

हप्ता शभर अशनवायत रूपमा पिाउने । 

7)  पाि्यपसु्तक व्यवस्थापनसम्बन्िी कायत "पाि्यपसु्तक तथा पाि्यसामग्री छपाई तथा शवतरण शनदशेशका २०६७" बमोशजम गने   गराउने । 

ख)  स्वद्यालर्तिर 

१)  शवद्यालयले आवश्यक नयाँ पाि्यपसु्तकको कक्षागत र शवर्यगत यशकन शववरण स्थानीय तहमा समयमा न ैउपलब्ि गराउन े। 

२)  स्थानीय तहबाट प्राप्त अनदुान रकमबाट शैशक्षक सरको सरुूमै पाि्यपसु्तक खररद गरी शवद्याथी भनातसँग ैपाि्यपसु्तक उपलव्ि गराउन े। 

३) शवद्यालयले शवद्याथीहरूका लाशग हरेक कक्षामा ऐशच्छक शवर्य समेत सेटमा न ैनयाँ पाि्यपसु्तक खररद गरी शवतरण गनुत पन े।  

३.२. किा ११-१२ मा अध्र्र्नरि स्वद्याथीहरुका लास्र् पुतिकालर्मा आधाररि हुने र्री पाठ्र्पुतिक उपलब्ध र्राउन 

स्वद्यालर्लाई अनुदान :  

क) स्थानीय तहले सामदुाशयक माध्यशमक शवद्यालयमा कक्षा ११-१२ मा अध्ययनरत शवद्याथीहरूलाई पसु्तकालयबाट नै पाि्यपसु्तक लैजान े

ल्याउने गरी व्यवस्थापन गनत प्रशत शवद्यालय  वाशर्तक रू. ५०,०००।– का दरले शवद्यालयलाई एकमषु्ठ अनदुान उपलब्ि गराउन े।  

ख) शवद्यालयले प्राप्त अनदुान रकमबाट पा.प.ु खररद गरी पसु्तकालयमा राख्न ेर कक्षा ११-१२ अध्ययन गने शवद्याथीका लाशग पसु्तकालय काडतको 

व्यवस्था गरी शवद्याथीहरूले पसु्तकालयबाट अवशि तोशक पाि्यपसु्तक लैजान ेव्यवस्था शमलाउने र अशनवायत रूपमा शर्तात गन ेव्यवस्था समते 

शमलाउन े।  

ग)  यो रकमबाट पाि्यपसु्तक र स्वीकृत पाि्यक्रममा भएको वा पाि्यक्रम शवकास केन्रले सम्बशन्ित कक्षाका लाशग भनेर स्वीकृत गरी 

सावतजशनक गरेको सन्दभत सरू्ी भन्दा बाशहरका पसु्तक/परपशरकाहरु खररद गनत पाईन ेछैन । 

३.३. स्वद्यालर्ले समर्मा पाठ्र्पुतिक खररद नर्रेमा‚ पुराना पाठ्र्पुतिक प्रर्ोर् र्री स्निःरु्ल्क पाठ्र्पुतिकका लास्र् अनुदान 

भएको  रकम अन्र् र्ीर्यकमा खचय र्रेमा‚ अनुमस्ि प्राप्त नर्रेको सतंथाबाट छपाई भएको पाठ्र्पुतिक खररद र्री प्रर्ोर्  र्रेमा 

कानुन बमोस्जम कारबाही  हुनेछ । 
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४. स्क्रर्ाकलाप नं. 7.2.1.1 सावयजस्नक स्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि स्वद्याथीहरुका लास्र् छात्रवृस्त्त (आवासीर् िथा 

रै्रआवासीर्) 

यस शक्रयाकलापमा शनम्नानसुारका उपशक्रयाकलापहरुको बजेट समावेश गररएको छ । कायतक्रमका लाशग स्वीकृत बजेटको बाँडर्ाँड गरी 

शवद्यालयहरुमा अनदुान उपलव्ि गराउन े। स्थानीय तहले शवगतदशेख आवासीय छारावास सञ्र्ालनमा रहकेा तपशशल अनसुारको प्रकृशत पशहर्ान 

गरी सञ्र्ालनको अवस्था एवम ्शवद्याथी संख्या यशकन गने । शवद्यालयको रकम मागका आिारमा र्ौमाशसक रुपमा शवद्यालयहरुलाई अनदुान शदन े 

४.१. आवासीर् छात्रवृस्त्त 

छारवशृत्त दर 

मकु्त कम्लहरी छारवशृत्त (आवासीय) प्रशत शवद्याथी वाशर्तक ४० हजार 

अपाङ््कग शवद्याथीका लाशग छारवशृत्त कक्षा १-१२(आवासीय) प्रशत शवद्याथी वाशर्तक ४० हजार 

शर्डर छारावासमा अध्यनरत छारालाई  छारवशृत्त (आवासीय)  प्रशत शवद्याथी वाशर्तक ४० हजार 

सावतजशनक शनजी साझेदारीमा सञ्र्ाशलत नमनूा शवद्यालयमा स्वीकृत कोटामा अध्यनररत 

छारछारालाई छारवशृत्त  (आवासीय) (६ वटा) प्रशत शवद्याथी वाशर्तक ४० हजार 

शहमाली आवासीय छारवशृत्त प्रशत शवद्याथी वाशर्तक ४० हजार 

अशत शसमान्तकृत समदुायका लाशग सञ्र्ाशलत  शवद्यालयमा अध्ययनरत शवद्याथीका 

लाशग आ.व.सासीय छारवशृत्त प्रशत शवद्याथी वाशर्तक ४० हजार 

सडक बालबाशलका तथा बालश्रशमकको लाशग आवासीय शैशक्षक प्रवन्िका लाशग  

छारवशृत्त प्रशत शवद्याथी रु ४० हजार 

४.१.१ शवद्यालय छारवशृत्त व्यवस्थापन शनदशेशका २०७४ अनसुार हुने गरी छारावासमा बसी अध्ययन गन ेशवद्याथीहरूको बसाईलाई व्यवशस्थत  

गनत रकम खर्त गन े।   

४.१.२ आवासमा बसी अध्ययन गने शवद्याथीहरुका लाशग प्रशत शवद्याथी प्रशत मशहना ४ हजारको दरले शहसाब गरी दश मशहनाको ४०¸००० 

(र्ाशलस हजार) अनदुान बराबरको अनदुान शदने ।  

४.१.३ आवासीय शवद्यालयको छारावास व्यवस्थापन खर्त शक्रयाकलाप नं  2.7.13.10 मा शवशनयोजन भएको छ । 

४.१.४ अपाङ्र् छात्रवृस्त्त स्विरणका आधारहरूिः 

क) अपाङ््कगता भएका बालबाशलकाहरूको अध्ययन अवसरमा अशभवशृि र शसकाइमा गणुस्तर कायम गनतका लाशग आवासीय शैशक्षक सेवा, 

सहयोगी सहायता सेवा, यातायात सेवा र शैशक्षक सामग्री एवम ् प्रोत्साहन गरी र्ार प्रकारको छारवशृत्तको व्यवस्था गररएको छ । शवद्यालयका  

रहकेा अपाङ््कगता भएका शवद्याथीलाई अपाङ््कगताको तह र अवस्थाअनसुार छारवशृत्तको प्रकार शनिातरण गरी शवद्यालयगत छारवशृत्तको व्यवस्था 

मुख्र् स्जम्मेवार 

  गाँउपाशलका/नगरपाशलका 

 शवद्यालय  

 शवद्यालय व्यवस्थापन 

सशमशत 

सहस्जकरण/समन्वर् 

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 

 छारवशृत्त पाउने 

शवद्याथी सङ््कख्या 

 शनणतय पशुस्तका 

 छारवशृत्त शवतरणको 

भरपाई 

 छारवशृत्त प्राप्त गने 

शवद्याथीको 

नामनामेसी 

सशहतको शववरण  



17÷कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिका २०७६/७७ 

 

 

शक्रयाकलाप नं̧  शक्रयाकलाप  र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवारी प्रगशत सरू्क 

शमलाई शवद्याथीले पाउन ेगरी शवद्यालयमा अनदुानको व्यवस्था गन े।  

ख) शवगतदशेख स्रोतकक्षा संर्ालनमा रहकेा शवद्यालयमा प्राप्त रकम उपयोग गरी शवद्यालयबाटै आवास सञ्र्ालन भएको भए शवद्यालयले साशवक 

बमोशजम आवासीय शैशक्षक सशुविा ब्यवस्थापन खर्तमा प्रयोग गने र अशभभावकहरूबाट आवास सञ्र्ालन गरेको भए अशभभावकहरूको 

रोहवरमा शवद्याथीहरूलाई बझुाउन े ।   कुनै संस्थासँग सम्झौता भई आवास व्यवस्थापन गरेको भए उक्त संस्थालाई शवद्यालय मार्त त तोशकएको 

रकम शदने । 

ग) स्रोत कक्षामा आवासीयरूपमा नबस्ने वा स्रोतकक्षा नभएको अन्य शवद्यालयहरूमा अध्ययन गन ेअपाङ््कगता भएका शवद्याथीहरूलाई छारवशृत्त 

रकम सम्बशन्ित अशभभावकको रोहवरमा शवद्यालयले शवतरण गन े। 

घ) अपाङ््कता भएका बालबाशलकाहरुको सामाशजकीकरणको उद्दशे्यले समदुायमा स्थाशपत भई सहज जीवनयापनमा मद्दत पगु्ने गरी समदुाय/ 

पररवारमा बस्ने व्यवस्था गनत प्रोत्साहन गने । 

ङ्क) छारवशृत्तको प्रकार,  शवभाजनका आिारहरू र शवद्याथीले पाउने छारवशृत्त दहेाय बमोशजम रहकेा छनि्ः   

१. आवासीय छारवशत्त: स्थानीय तहले भौगोशलक अवस्था, दरूी र अपाङ््कगताको अवस्थाको कारणले घरबाट दशैनक रूपमा शवद्यालयमा 

आउनजान नसक्ने एवम ्अध्ययनका लाशग डेरा गरी वा शवद्यालयले व्यवस्था गरेको आवासमा बस्ने अपाङ््कगता भएका शवपन्न बालबाशलकाको 

तोशकएको कोटा सङ््कख्याको आिारमा प्रशत शवद्याथी प्रशत मशहना रू. ४,०००।- का दरले १० मशहनाको लाशग जम्मा रू. ४०,०००।– का दरले 

हुन आउन े रकम शवद्यालयलाई अनदुान शदन े । शवद्यालयले यस प्रकारको छारवशृत्त रकमबाट छारावासमा बस्ने छारछाराहरूको लाशग खाना 

तथा खाजा, आवास व्यवस्थापन लगायतका कायतमा खर्त गन े। सो मध्ये व्यशक्तगत सरसर्ाईको लाशग आवश्यक पने सामग्रीहरू (जस्तै: साबनु, 

काईयो, दन्तमञ्जन, बरुूस, नेलकटर, कोल्डशक्रम, स्याम्प,ु रूमाल, स्यानेटरी न्याँश्कन आशद) खररद गनत प्रशत शवद्याथी माशसक रू. ५००/- का 

दरले १० मशहनाको जम्मा रू. ५,०००।- सम्बशन्ित छारछाराहरूलाई भरपाई गराई नगद नै अशनवायत रूपमा उपलब्ि गराउने र बाँकी रकमबाट 

आवास व्यवस्थापन गने  । 

२. सहयोगी सहायता सेवा छारवशृत्त (गैर आवासीय): घरबाट आउँदाजाँदा र शवद्यालयमा रहदँा शनरन्तर रूपमा अरूको सहयोग र सािन 

आवश्यक पन ेअपाङ््कगता भएका प्रशत शवद्याथी प्रशत मशहना रू.५००।- का दरले १० मशहनाको लाशग रू.५,०००।-, 

३. यातायात सेवा छारवशृत्त (गैर आवासीय): घरबाट आउँदा जाँदा यातायातका सािन वा अन्य उपकरण प्रयोग गनुतपने अपाङ््कगता भएका 

बालबाशलकालाई  प्रशत शवद्याथी प्रशत मशहना रू.३००।- का दरले १० मशहनाको लाशग रू.३,०००।- 

४. शैशक्षक सामग्री छारवशृत्त (गैर आवासीय): घरबाट शवद्यालयसम्म आउन जान सक्ने अवस्थाको अपाङ््कगता भएका प्रशत शवद्याथी प्रशत मशहना 

रू.१००।- का दरले १० मशहनाको रू.१,०००।- 

पनुश् र्: कुन ै सङ््कघ/ संस्था/ तह/ व्यशक्तले सम्झौता गरी अपाङ््कगता भएका बालबाशलकाको लाशग आवास व्यवस्थापन गनत रकम उपलब्ि 

गराएको भएमा सोही प्रयोजनको लाशग दोहोरो नपन ेगरी आवासीय छारवशृत्त उपलब्ि गराउन े। 

र्) कुन ैपशन छारवशृत्त दोहोरो नपन ेगरी शवतरण गनुतपन ेछ । छारवशृत्त शवतरण गदात अपाङ््कगता पररर्य परको आिारमा गन े। 
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छ) अपाङ््कगता भएका शवद्याथी पशहर्ाg गरी छारवशृत्तको शनिातरण गनतको लाशग स्थानीय तहको शशक्षा हने ेप्रमखुको संयोजकत्वमा अपाङ््कगता 

क्षेरमा काम गने संघसंस्थाका प्रशतशनशि, स्थानीय तहको स्वास्थय शाखाको प्रशतशनशि, स्रोत शशक्षक र सम्बशन्ित क्षरेका शवज्ञ प्रशतशनशिहरु र 

शजल्लाको लेखाजोखा केन्रको संयोजक समेतको सहभाशगता रहने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा शवद्याथी लेखाजोखा प्राशवशिक सशमशत गिन  गने ।  

ज) अपाङ््कगता भएका बालबाशलकाहरुको शैशक्षक सx'लीयत  तथा सशुविाहरुको उपलब्िताको सशुनशितता र  प्रभावकाररताको शवर्यमा अनगुमन 

र शनरीक्षण गने र सिुारको लाशग आवश्यक काये  गने दाशयत्व र शजम्मेवारी शवद्याथी लेखाजोखा प्राशवशिक सशमशतको हुनछे । 

४.१.५ सडक बाल वास्लका िथा बालश्रस्मकको लास्र् आवासीर् रै्स्िक प्रवन्ध : बजेट प्राप्त भएका महानगरपाशलकाहरुले शवद्यालय 

उमेर समहूका शवद्यालय बाशहर रहकेा सडक बालबाशलका तथा बालश्रशमक बालवाशलकाहरु पशहर्ान गरी बालबाशलकाहरुको पढाई सशुनशिताका 

लाशग शशक्षाको क्षेरमा शक्रयाशशल संघसंस्थाहरुसँग सहकायत गरी आवासको प्रवन्ि शमलाउन नशजकको शवद्यालयसँग सहकायत गनत गत आशथतक 

वर्तबाट सञ्र्ालनमा रहकेा शवद्यालयलाई शनरन्तरतता शदन े।  

४.२ रै्ह्आवासीर् छात्रवृस्त्त : IEMIS मा प्रशवष्ट तथयांकलाई सम्बशन्ित शवद्यालयबाट कक्षागत शवद्याथीहरूको यथाथत तथ याङ््ककसँग सत्यापन 

गराई शशक्षा अशिकृतबाट प्रमाशणत गरी सोका आिारमा शवद्यालयहरुलाई तपशशल अनसुार छारवशृत्त रकम अनदुान शदन े: 

छारवशृत्त दर 

छारा छारवशृत्त कक्षा १-८ कणातली ्याकेज समेत (गैर आवासीय) क) मगु,ु डोल्पा, हुम्ला, जमु्ला र काशलकोट शजल्लाको हकमा १-५ मा 

अध्ययनरत छाराहरूका लाशग वाशर्तक रू .१०००। (एक हजार) र  

कक्षा ६-८ मा अध्ययनरत छाराहरूका लाशग वाशर्तक रू .१५००। 

(एक हजार पाँर् सय) का दरले । 

ख) अन्य शजल्लाको हकमा प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रु ४००।- का दरले । 

दशलत  छारवशृत्त कक्षा १-८  (गैर आवासीय) प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रु ४०० । 

आिारभतू तहमा अध्ययनरत लशक्षत समहू -२२ जनजाती तथा 

शसमान्तकृत समहू, मकु्त कमैया, वादी, हशलया, र्रुवाका सन्तशत 

समेतका शवद्याथीका लाशग छारवशृत्त प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रु ५०० । 

मकु्त कम्लहरीका लाशग छारवशृत्त गरै आवासीय शनदशेशका अनसुार 

अपांग छारवशृत्त (कक्षा १-१२) गैर आवासीय वगत अनसुार 

४.२.१  मुक्त कम्लहरीका लास्र् छात्रवृस्त्त : 
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क) शवद्यालय छारवशृत्त व्यवस्थापन शनदशेशका २०७४ बमोशजम घरबाट आ.व.तजावत गने मकु् त कम्लहरीहरूलाई स्पष्ट पशहर्ान गरी दहेाय 

बमोशजम छारवशृत्त प्रदान गनेिः 

ख) आिारभतू तह (१-८) का लाशग प्रशत शवद्याथी माशसक रू  १५०/- का दरले १० मशहनाको वाशर्तक रू १,५००/- 

ग) माध्यशमक तहको छारवशृत्त (कक्षा ९-१०) का लाशग प्रशत शवद्याथी माशसक रू १८०/- का दरले १० मशहनाको वाशर्तक रू १,८००/- 

घ) माध्यशमक तहको छारवशृत्त (कक्षा ११-१२) का लाशग प्रशत शवद्याथी माशसक रू ५००/- का दरले १० मशहनाको वाशर्तक रू ५,०००/- 

४.२.२ अपांर् छात्रवृस्त्त (किा १-१२) : आवासीय छारवशृत्तमा उल्लेशखत छारवशृत्त शवतरणका आिारमा अपाङ््कगता भएका 

बालबाशलकाहरूलाई (आवासीय वाहके) का शवद्याथीलाई अपाङ््कग शवद्याथीको वगीकरणको दररेट अनसुार यस शशर्तकबाट छारवशृत्त शवतरण 

गने । छारवशृत्त व्यवस्थापन गदात शवद्यालयले : 

क) यस शीर्तकमा उल्लेशखत आवासीय एवम ्गैह्आवासीय  छारवशृत्त  प्राप्त गने संख्या  यशकन गरी तोशकएको दर अनसुारको शीर्तक खोली स्थानीय 

तहमा बजेट  माग गन े।   

ख) छारवशृत्त अनदुान प्राप्त शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतले स्थानीय तहको शनदशेन एवम ्आिारहरूलाई ध्यानमा राखी शशक्षक, शशक्षक अशभभावक 

सङ््कघ समतेको सहभाशगतामा शवद्यालयमा उपलब्ि अनदुान (छारवशृत्त) मध्येबाट शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतले थप आिारहरू तय गरी 

छारवशृत्त पाउन ेछारछाराहरूको नामावली सशहतको शववरण अद्यावशिक गने । सो नामावली शवद्यालयको सरू्ना पाटीमा अशनवायत रूपमा टाँस्न 

लगाउन े। 

ग) आवासीय छारवशृत आवासमा शनरन्तर अध्ययनरत शवद्याथीलाई आिार माशन अनदुान एवम ्खर्त गने एवम ्गहै्रआवासीय  छारवशृत्त शैशक्षक सर 

२०७७ साल वैशाखमा भनात भएकाले मार पाउने व्यवस्था शमलाउन े।  

४.२.३  स्वपन्न लस्िि छात्रवृस्त्त (PPTS) सम्वन्धमा अनुसचूी २ मा उल्लेख भए अनुसार र्ने ।   
५. स्क्रर्ाकलाप नं 2.7.13.10 स्वद्यालर् सञ्चालन िथा व्र्वतथापन अनुदान 

५.१. यस शक्रयाकलापमा शनम्नानसुारका उपशक्रयाकलापहरुको बजेट समावेश गररएको छ । स्थानीय तहले शवद्यालय सञ्र्ालनको अवस्था यशकन 

गरी तपशशलका कायतक्रमका लाशग स्वीकृत बजेटको बाँडर्ाँड गरी शवद्यालयहरुमा अनदुान उपलव्ि गराउने: 

कायतक्रम दर 

सञ्र्ालन तथा व्यबस्थापन अनदुान कक्षा १-५ प्रशत शवद्यालय वाशर्तक १५ हजार 

सञ्र्ालन तथा व्यबस्थापन अनदुान कक्षा १-८ प्रशत शवद्यालय वाशर्तक २०हजार 

सञ्र्ालन तथा व्यबस्थापन अनदुान कक्षा १-१० प्रशत शवद्यालय वाशर्तक २५ हजार 

सञ्र्ालन तथा व्यबस्थापन अनदुान कक्षा १-१२ प्रशत शवद्यालय वाशर्तक ३० हजार 

मुख्र् स्जम्मेवार 

  गाँउपाशलका/नगरपाशलका 

 शवद्यालय  

 शवद्यालय व्यवस्थापन 

सशमशत 

सहस्जकरण/समन्वर् 

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 

 अनुदान प्राप्त र्ने 

स्वद्यालर् सङ्ख्र्ा 

 स्वद्यालर्मा उपलब्ध 

रै्स्िक सामग्री र 

प्रर्ोर्को अवतथा 

 स्वद्यालर्मा स्दएको 

स्नकासा पत्र 

 स्नमायण िथा 

अध्र्ावस्धक भएका 

स्वद्यालर् सधुार 
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आिारभतू तह सञ्र्ाशलत शवद्यालयहरुलाई शवद्यालय सिुार योजना, समदुाय तथा शव.व्य.स.हरुको 

क्षमता शवकासका लाशग अन्तशक्रत या, अशभभाबक शशक्षा सञ्र्ालन,अशतररक्त शक्रयाकलाप सञ्र्ालन 

जस्ता कायतक्रमका लाशग एकमषु्ठ अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक १५ हजार 

आिारभतू तह सञ्र्ाशलत शवद्यालयहरुलाई सामाशजक परीक्षण तथा आशथतक लेखा परीक्षण, 

शवद्याथी ररपोटत काडत, शवद्यालय तथयांकन व्यबस्थापन, बलेुशटन प्रकासन लगायतका शक्रयाकलाप 

सञ्र्ालनका लाशग एकमषु्ठ अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक १०  हजार 

माध्यशमक तह सञ्र्ाशलत शवद्यालयहरुलाई शवद्यालय सिुार योजना, समदुाय तथा शव.व्य.स.हरुको 

क्षमता शवकासका लाशग अन्तशक्रत या, अशभभाबक शशक्षा सञ्र्ालन, अशतररक्त शक्रयाकलाप सञ्र्ालन 

आशदका लाशग एकमषु्ठ अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक २०  हजार 

माध्यशमक तह सञ्र्ाशलत शवद्यालयहरुलाई सामाशजक परीक्षण तथा आशथतक लेखा परीक्षण, शवद्याथी 

ररपोटत काडत, शवद्यालय तथयांक व्यबस्थापन, बलेुशटन प्रकासन लगायतका शक्रयाकलाप सञ्र्ालनका 

लाशग एकमषु्ठ अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक १५  हजार 

माध्यशमक शवद्यालयमा ईन्टरनेट जडान तथा सञ्र्ालन खर्त प्रशत शवद्यालय वाशर्तक रु १२ हजार 

आवासीय छारवशृत्त प्राप्त बालबाशलकाहरुलाई आवास सञ्र्ालन अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक २ लाख ५० 

हजार 

स्रोत कक्षा व्यवस्थापन अनदुान प्रशत कक्षा वाशर्तक १ लाख ६० हजार 

शवशेर् आवश्यकता भएका शवद्याथी अध्ययनरत शवद्यालय अनदुान (दृशष्टशवहीन शवद्यालय, बशहरा 

कक्षा सञ्र्ाशलत शवद्यालय  ) प्रशत शवद्याथी वाशर्तक  ४ हजार 

शबशेर् शशक्षा पररर्द अन्तगतत सञ्र्ाशलत शवद्यालयका लाशग शशैक्षक सामग्री तथा मसलन्द खर्त साशवकमा पररर्दबाट तोशकए बमोशजम 

प्राशवशिक शवर्य अध्यापन हुन ेशवद्यालयलाई ल्याव सामग्री सहयोग अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक २ लाख 

हाल सञ्र्ालनमा रहकेा बहुकक्षा  MG/ML सञ्र्ालन अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक ५० हजार 

हाल सञ्र्ालनमा रहकेा बहुभाशर्क शशक्षा  शवद्यालय अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक ५० हजार 

५.२.  स्वद्यालर् सञ्चालन िथा व्र्वतथापन : यस उपशक्रयाकलापमा शवशनयोशजत बजेटबाट शवद्यालयका लाशग आवश्यक मसलन्द, शवद्यालय 

तहको Excel Based को Electronic Based IEMIS को तयारी र प्रयोग सम्वन्िी सब ैकायतहरू गन ेगराउन े । शवद्यालयमा पिाइने एकमषु्ठ 

सञ्र्ालन मसलन्दबाट गररन ेकायतहरूको कायत-योजना शवव्यसबाट स्वीकृत गराई कायातन्वयन र खर्त गन ेव्यवस्था शमलाउन े।  

र्ोजना सखं्र्ा  

 स्वद्यालर्को 

सामास्जक परीिण 

प्रस्िवेदन 

 सञ्चालनमा रहेका 

MGML िथा 

वहुभास्र्क स्वद्यालर् 

सखं्र्ा 
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५.३. आधारभूि िह िथा माध्र्स्मक िह सञ्चास्लि स्वद्यालर्हरूलाई स्वद्यालर् सधुार र्ोजना, समुदार् िथा स्व.व्र्.स.हरूको िमिा 

स्वकासका लास्र् अन्िस्क्रय र्ा, अस्भभावक स्र्िा सञ्चालन, अस्िररक्त स्क्रर्ाकलाप सञ्चालन आस्दका लास्र् एकमुष्ठ अनुदान : 

शवद्यालय सिुार योजना शनमातण सहयोगी पशुस्तका, २०७४ बमोशजम शवद्यालय सिुार योजना (SIP) शनमातण तथा अद्यावशिक गरेका 

शवद्यालयहरूलाई मार उपलब्ि गराउन े ।  शवद्यालयले यस शक्रयाकलाप अन्तगतत प्राप्त रकमबाट सरोकारवालाहरूको सहभाशगतामा शवद्यालय 

सिुार योजनाका आिारमा तयार गररएको वाशर्तक कायातन्वयन योजनाअनसुारको प्रगशत र्ौमाशसक रूपमा सशमक्षा गने । 

शवव्यस/शशअसं/अशभभावक/शशक्षक/शवद्याथीहरूको क्षमता अशभवशृि गनत क्षमता शवकासका शक्रयाकलाप तथा  शवद्याथीहरूको प्रशतभा शवकासका 

लाशग अशतररक्त शक्रयाकलाप सञ्र्ालन गने ।  

५.४. आधारभिू िथा माध्र्स्मक िह सञ्चास्लि स्वद्यालर्हरूलाई सामास्जक परीिण िथा आस्थयक लेखापरीिण, स्वद्याथी ररपोटय 

काडय, स्वद्यालर् ि्र्ाङ्क व्र्वतथापन, बुलेस्टन प्रकार्न लर्ार्िका स्क्रर्ाकलाप सञ्चालनका लास्र् एकमुष्ठ अनुदान : शवद्यालयले 

सामाशजक परीक्षण शनदशेशका (पशहलो संशोिन२०७१ सशहत) २०६५ अनसुार सामाशजक परीक्षण गने  गराउन ेतथा तोशकएबमोशजमको आआफ्नो 

शवद्यालयको Excel based को Electronic EMIS File  तयार गरी  शवद्याथी ररपोटत काडत र अन्य कायतहरू गरी शवद्यालयका मखु्य मखु्य सरू्क 

सशहतका सरू्ना सावतजशनकरण गने । संस्थागत शवद्यालयहरूले आफ्नो स्रोतबाट लेखापरीक्षण गरी गराई पारदशशतता, जवार्दहेीता र शवद्यालयमा 

हुनपुने सब ैप्रकारका र तथयाङ््कक एवम ्सरू्नाहरूको व्यवस्थापनको सशुनशितता गराउन े। 

५.५. माध्र्स्मक स्वद्यालर्मा ईन्टरनेट जडान िथा सञ्चालन : सरू्ना तथा सञ्र्ार प्रशवशिमा आिाररत शशक्षण शसकाइ व्यवस्थापन गने नीशत 

रहकेोले कम््यटूर उपलव्ि भई सञ्र्ालनमा रहकेा शवद्यालयहरुमा ईन्टरनटे जडान गन,े जशडत ईन्टरनटे शलु्क भकु्तानी गनत खर्त गने सो कायतको 

शनयशमत अनगुमन गने । 

५.६. स्रोि किा सञ्चालनका लास्र् अनुदान : स्रोत कक्षाहरूको व्यवस्थापनका लाशग सम्बशन्ित स्रोत कक्षा रहकेो शवद्यालयमा अनदुान 

उपलब्ि गराउन े। स्रोत कक्षा सत्र्र्ालन गन ेशवद्यालयले प्राप्त रकम व्यवस्थापन गदात तपशशल अनसुार खर्त गने : 
क)  स्रोत शशक्षक वा घमु्ती शशक्षकले अपाङ््कग बालबाशलकाहरूका लाशग शबहान साँझ समेत अशतररक्त सहयोग गरेवापत स्रोत कक्षा व्यवस्थापन 

सशमशतको शनणतयानसुार थप सशुविा माशसक रू.५००।–का दरले वाशर्तक रू ६,०००।– 

ख) स्रोत कक्षाका लाशग शैशक्षक सामग्री व्यवस्थापन, शवद्याथीद्वारा शनशमतत सामग्री प्रदशतनी, आशदका लाशग प्रशत स्रोत कक्षा वाशर्तक रू. 

१०,०००।– 

ग) आयाको पाररश्रशमकका लाशग माशसक रू. १०,००० ।-  का दरले वाशर्तक १३ मशहनाको लाशग रू.१,३०,०००।– प्रदान गन े। 

घ) स्रोत कक्षाका लाशग व्यवस्थापन सामग्री अनदुान (लुगार्ाटा, भाँडाकुडा, और्शि आशद) का लाशग रू. १०,०००।- 

ङ्क)  अशतररक्त शक्रयाकलापका लाशग सामग्री खररद र परुस्कार शवतरण गनत वाशर्तक रू. ४०००।–  

५.७. आवासीर् छात्रवृस्त्त प्राप्त बालबास्लकाहरुलाई आवास सञ्चालन अनुदान : छारावास सञ्र्ालन खर्त न्यनूतम २० जना आवासीय 

शवद्याथी भएका माशथ उल्लेशखत प्रकृशतका छारावासमा सञ्र्ालन व्यवस्थापनका लाशग स्रोत कक्षा सञ्र्ालनमा रहकेा शवशेर् प्रकृशतका शवद्यालय 
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शक्रयाकलाप नं̧  शक्रयाकलाप  र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवारी प्रगशत सरू्क 

वाहकेका आवासीय छारबास सञ्र्ालनमा रहकेा शवद्यालयले २५ जना बराबरको १ समहू माशन प्रशत समहू  रू.२ लाख ५० हजार रकम शहसाब 

गरी  शवद्यालयलाई एकमषु्ठ अनदुान उपलब्ि गराउन े। छारावास व्यवस्थापन/ सञ्र्ालनका लाशग शवद्यालय संर्ालन तथा व्यवस्थापन संर्ालन 

अनदुान शशर्तकबाट एकमषु्ठ अनदुान शदने । उक्त रकम दहेाय अनसुार शवद्यालयले खर्त गने : 

क) प्रत्येक छाराबासका लाशग प्रशत समहू प्रशत मशहना वाडेनका लाशग रू ३,०००।–, भान्सेका लाशग रू ६,०००।– र पालेका लाशग रू ३०००।– 

का दरले १२ मशहनाको रकम उपलब्ि गराउन े। 

ख) शवर्य शशक्षक, प्रअ तथा वाडेनको सहभाशगतामा शवर्यगत ताशलका बनाई शवद्यालय समयका अशतररक्त समयमा अंगे्रजी, गशणत, शवज्ञान 

शवर्यमा कोशर्ङ््क कक्षा सञ्र्ालन गनत  प्रशत शदन प्रशत शवर्य १ घण्टाका दरले हप्तामा  कशम्तमा ४ शदन  अध्यापन गने गरी प्रशत मशहना प्रशत 

शशक्षक  रू २,५००। का दरले ६ मशहनाको लाशग रू ४५,०००।– 

ग) शवव्यसको शनणतयानसुार सञ्र्ालन हुने अशतररक्त शक्रयाकलापका लाशग एकमषु्ठ रूपमा रू ५,०००।– 

घ) िारा पानी, शवजलुी वत्ती, ममतत सम्भार र प्राथशमक उपर्ार लगायतका खर्तका लाशग एकमषु्ठ रूपमा रू.१६,०००।– 

ङ्क) सम्बशन्ित शवद्यालयमा शवव्यसको शनणतयअनसुार शसकाइ सिुारमा टेवा परु याउन े सन्दभत सामग्रीहरू, श्रव्यदृश्य सामग्री, पाि्यक्रम, 

पाि्यपसु्तक, शशक्षक शनदशेशका लगायतका सामग्री सशहतको पसु्तकालय सदुृढीकरणका लाशग रू. १५,०००।– 

र्) छाराहरूका लाशग सीप तालीम सञ्र्ालन एवम ्सामग्री खररद गनत एकमषु्ठ रूपमा रू. २०,०००।– 

छ) छारावास व्यवस्थापन सशमशतको बिैक खर्त (बढीमा वाशर्तक ६ ओटा) रू. ५,०००।– 

ज) नयाँ छनोट भई आएका शवद्याथीका लाशग पलङ्क, शसरक डसना लगायतका  बसाई व्यवस्थापन गनत एक पटकका लाशग प्रशत शवद्याथी एकमषु्ठ 

रू. ६ हजार शवद्यालयलाई उपलब्ि गराउन े। 

५.८. स्वरे्र् आवश्र्किा भएका स्वद्याथी अध्र्र्नरि स्वद्यालर्लाई अनुदान (दृस्िस्वहीन स्वद्यालर्, बस्हरा किा सञ्चास्लि 

स्वद्यालर्) : यस शीर्तकबाट प्राप्त अनदुान  बाँडर्ाँड गदात यस प्रकृशतको यस केन्रबाट स्वीकृत भई सञ्र्ालन भएको यशकन गने ।  शवद्यालयबाट अनदुान 

माग गनत लगाई माशथ उल्लेशखत नम्सतका आिारमा बजेट शहसाब गरी शवद्यालयलाई अनदुान उपलव्ि गराउने । सो अनसुार शवद्यालयलाई प्राप्त हुन े

अनदुानबाट स्वीकृत तलबमानको पररशि शभर रहरे शशक्षक तलब तथा अन्य क्षेर शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतको शनणतयबाट तोशकएको नमतस ्अनसुार दोहोरो 

नपन ेगरी छारवशृत्तमा खर्त गनत सशकनेछ । 

५.९. स्बरे्र् स्र्िा पररर्द अन्िर्यि सञ्चास्लि स्वद्यालर्का लास्र् रै्स्िक सामग्री िथा मसलन्द खचय अनुदान :  यस प्रकृशतका 

शवद्यालय सञ्र्ालनको अवस्था यशकन गरर यस प्रकारको अनदुान उपलव्ि गराउँदा शशक्षा तथा मानवस्रोत  शवकास केन्रसँग समन्वय गरर रकम 

उपलब्ि गराउन े। 

५.१०. बहुकिा (MG/ML Methodology) स्वद्यालर्लाई सामग्री अनुदान : शवगत दशेख नै बहुकक्षा बहुस्तर शशक्षण शवशिबाट पिनपािन 

गरी  कायतक्रम सञ्र्ालनको शनरन्तरता  सशुनशित गरी  शवद्यालयहरूलाई अनदुान उपलब्ि गराउन े। शवद्यालयबाट स्थानीय तहले अनदुान माग गनत 

लगाउने ।  कुनै शवद्यालयलाई अन्य संघ/संस्थाबाट अनदुान  प्राप्त भएको भए दोहोरो नपन ेगरी अनदुान उपलब्ि गराउन े । शवद्यालयहरूले सो 



23÷कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिका २०७६/७७ 

 

 

शक्रयाकलाप नं̧  शक्रयाकलाप  र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवारी प्रगशत सरू्क 

रकमबाट शसकाइका सामग्रीहरू मखु्यतया कायतपशुस्तका (Work Book) को व्यवस्था गन े । शसकाइका लाशग अन्य सfमग्रीहरू नपगु भएमा वा 

च्याशतएमा सो सामग्रीको व्यवस्था गन े । यसका लाशग र्ोटोकपी, लेशमनेसन आशद जस्ता व्यवस्थापन लगायत शसकाइ सामग्री शनमातण 

कायतशालामा समेत खर्त गनत सशकने गरी शनदशेन शदन े। 

५.११. बहुभास्र्क स्र्िा अभ्र्ासरि स्वद्यालर्लाई स्र्िण सामग्री अनुदान : स्थानीय तहले मातभृार्ामा आिाररत बहुभाशर्क शशक्षा 

शवगतदशेख सञ्र्ालन गरररहकेो यशकन गरी  सञ्र्ालनमा रहकेा शवद्यालय भएमा सो शवद्यालयहरूलाई नै शनरन्तरता शदन ेगरी शवद्यालयबाट माग 

गनत लगाई अनदुान शदन े। अनदुानका लाशग तोशकएको सङ््कख्या भन्दा यशद शवद्यालय बढी भएमा उत्कृष्ठ तवरमा सञ्र्ालन गरेका शवद्यालयलाई 

प्राथशमकता शदई  तोशकएको रकम अनदुान शदन े ।  शवद्यालयहरूले कक्षा कोिामा मातभृार्ा माध्यमको रूपमा प्रयोग गरी पिनपािन गराउनका 

लाशग बहुभाशर्क शशक्षा कायतक्रम कायातन्वयन शनदशेशका, २०६६ अनसुार शवर्य शवज्ञको सहभागीतामा थप सामग्री शवकास गरी प्रयोगमा ल्याउन े

व्यवस्था शमलाउन े। 

५.१२. प्रास्वस्धक स्वर्र् अध्र्ापन हुने स्वद्यालर्लाई  ल्र्ाव सामग्री सहर्ोर् अनुदान :  स्थानीय तहले शशैक्षक सर २०७६ मा शशक्षा तथा 

मानव स्रोत शवकास केन्रबाट कक्षा ९ बाट प्राशवशिक िार सरुु गरेका शवद्यालय वाहके साशवकको शशक्षा शवभागबाट अनमुशत प्राप्त गरर संर्ालनमा 

रहकेा प्राशवशिक िारका शवद्यालयहरुका लाशग प्रयोगशालाको स्तरोन्नशत  गनत  प्रशत शवद्यालय २ लाख रकम उपलव्ि गराउने । 

६. स्क्रर्ाकलाप नं 2.7.13.11 रै्स्िक पहुाँच ससु्नस्िििा, अनौपचाररक िथा वैकस्ल्पक स्र्िा कार्यक्रम  

६.१. यस शक्रयाकलापमा शनम्नानसुारका उपशक्रयाकलापहरुको बजेट समावेश गररएको छ । कायतक्रमका लाशग स्वीकृत बजेटको बाँडर्ाँड गरी 

शवद्यालयहरुमा अनदुान उपलव्ि गराउने । स्थानीय तहले प्रत्येक स्थानीय तहले तपशशल अनसुारका आिारमा कायतक्रम सञ्र्ालन रहकेा 

शवद्यालय तथा शैशक्षक संस्था  यशकन गने । संस्थाबाट रकम माग गनत लगाई शवद्यालयहरुलाई अनदुान शदने : 

कायतक्रम दर 

परम्परागत शवद्यालय अनदुान कक्षा १-५ सञ्र्ाशलत शवद्यालयका लाशग वाशर्तक एकमषु्ठ : २ लाख ४१ 

हजार  

कक्षा १-८ सञ्र्ाशलत शवद्यालयका लाशग एकमषु्ठ : ५ लाख 

कक्षा १-१० सञ्र्ाशलत शवद्यालयका लाशग एकमषु्ठ : ७ लाख १५ हजार 

अशत शवकट शहमाली शजल्लाका लाशग घशुम्त  शवद्यालय अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक ३ लाख ५० हजार 

खलुा शवद्यालय  सञ्र्ालन अनदुान तह १ र २  (कक्षा ६-८)  प्रशत शवद्यालय वाशर्तक १ लाख १० हजार 

अनौपर्ाररक प्रौढ शवद्यालय सञ्र्ालन अनदुान  कक्षा १-५ सञ्र्ाशलत शवद्यालयका लाशग एकमषु्ठ : २ लाख ४१ हजार  

कक्षा १-८ सञ्र्ाशलत शवद्यालयका लाशग एकमषु्ठ : ५  

कक्षा १-१० सञ्र्ाशलत शवद्यालयका लाशग एकमषु्ठ : ७ लाख १५ हजार 

मुख्र् स्जम्मेवार 

  गाँउपाशलका/नगरपाशलका 

 शवद्यालय  

 शवद्यालय व्यवस्थापन 

सशमशत 

 सामदुाशयक शसकाइ केन्र 

सहस्जकरण/समन्वर् 

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 

 अनदुान  प्राप्त गने 

शवद्यालय  

 भनात भएका 

शवद्याथी संख्या 

 सञ्र्ालन भएका 

साक्षरता कक्षा  

 साक्षर भएको 

जनसंख्या 

 अनदुान प्राप्त गने 

सामदुाशयक शसकाइ 

केन्र 

 कायतक्रम प्रगशत 

प्रशतवेदन 
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खलुा शवद्यालय सञ्र्ालन अनदुान  माध्यशमक प्रशत शवद्यालय वाशर्तक १ लाख ५२ हजार 

अनौपर्ाररक वैकशल्पक कक्षा कायतक्रम (FSP) ८९ हजार( शैशक्षक सर २०७६ पिात रे्ज आउट हुन)े  

शवद्यालय बाशहर रहकेा बालबाशलकाहरुलाई शवदयालय भनात 

शसकाइ शनरन्तरताका लाशग  अनदुान  तोशकएका स्थानीय तहमा शवद्याथी संख्या अनसुार 

साक्षर नपेाल अशभयान सञ्र्ालन  तोशकएका स्थानीय तह अनसुार 

सामदुाशयक शसकाइ केन्र सञ्र्ालन अनदुान   सञ्र्ालन व्यवस्थापनका लाशग १ लाख सबलैाई र थप अशिकतम १ 

लाख प्रस्तावनाका आिारमा  

६.२. परम्परार्ि स्वद्यालर्लाई अनुदान:  स्थानीय तहले परम्परागत शशक्षा शदन े गरुुकुल/आश्रम,गमु्बा/शबहार, मदरसा जस्ता सामदुाशयक 

शवद्यालय, सावतजशनक शशैक्षक गिुी वा वैकशल्पक शैशक्षक कायतक्रमको रूपमा अनमुशत शलई सञ्र्ालनमा रहकेा शवद्यालय यशकन गने । यो 

प्रकृशतका शवद्यालयबाट अनदुान मागका आिारमा एकमषु्ट रकम अनदुान शदन े। यसरी शवतररत रकम कुन कुन शवद्यालयहरूलाई शवतरण गररएको 

हो, सो को शववरण र शवद्याथी सङ््कख्या समेत अशनवायत रुपमा शशक्षा तथा समन्वय इकाइमार्त त शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रमा पिाउन े। 

अनमुशत शलई सञ्र्ालनमा आएका यस्ता शवद्यालयहरूलाई शैशक्षक तथयाङ््कक अनसुार शवद्याथी सङ््कख्या यशकन गरी पाि्यपसु्तक र छारवशृत्तको 

रकम सम्बशन्ित शीर्तकहरूबाट अनदुान शदने  ।  

६.३. घुम्िी स्वद्यालर् सञ्चालनका लास्र् अनुदान : अशत दगुतम क्षेर र शवकट शहमाली क्षेरमा सञ्र्ाशलत शवद्यालयका बालबाशलकाहरूको 

लाशग उनीहरूलाई पायक पन ेस्थानमा शनशित समयको लाशग अध्ययन गने ब्यबस्था शमलाउन शवद्यालयलाई एकमषु्ट ३ लाख ५० हजार रकम 

अनदुान शदन े। 

६.४. अनौपचाररक प्रौढ स्वद्यालर्  लास्र् अनुदान :  स्थानीय तहले प्रौढका लाशग सञ्र्ाशलत अनौपर्ाररक वा बैकशल्पक शवद्यालयहरूको 

शववरण (स्थापना शमशत, सञ्र्ाशलत कक्षा, शवद्याथी स ख्या र सञ्र्ालनको अवस्था सशहतको) शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइबाट समेत यशकन 

भई आएपशछ मार  सम्बशन्ित शवद्यालयको मागका आिारमा सहजकतातहरूको पाररश्रशमक तथा शशक्षण शसकाइका लाशग आवश्यक जनशशक्तका 

लाशग एकमषु्ट शवद्यालयको खातामा  अनदुान शदन े । स्थानीय तहद्वारा सामदुाशयकरूपमा सञ्र्ालन गनत अनमुशत पाएका प्रौढका लाशग सञ्र्ाशलत 

अनौपर्ाररक शवद्यालयहरूको शवद्याथी शववरण  Flash Report  मा समावेश  गने  ।  शवद्यालयले प्राप्त रकमबाट लघ ुपसु्तकालय,  शैशक्षक सामग्री र 

व्यवस्थापकीय क्षेरमा खर्त गन ेव्यवस्था शमलाउन े। यस प्रकृशतका  शवद्यालयमा अध्ययनरत शवद्याथीका लाशग शनिःशलु्क  पाि्यपसु्तक  उपलब्ि  गराउन े। 

६.५. खुला स्वद्यालर्  सञ्चालन अनुदान :  स्थानीय तहले सञ्र्ालनमा रहकेा  खलुा शवद्यालय तह १ र २  ( कक्षा ९-१०) शवद्यालयको 

अनगुमन गरी स्वीकृत शवद्यालयहरुलाई मागको आिारमा तोशकए अनसुार एकमषु्ट रुपमा शवद्यालयलाई अनदुान शदने  ।  शवद्यालयले  कायतक्रम 

सञ्र्ालन प्रशक्रयाका सम्बन्िमा “दरू शशक्षा तथा खलुा शसकाइ शनदशेशका, –२०६३ र खलुा शवद्यालय सञ्र्ालन कायातन्वयन 

पशुस्तका/शनदशेशका”अनसुार गन े। शवद्यालयले प्राप्त रकमलाई कायतक्रम सञ्र्ालनको लाशग खर्तको हकमा दहेाय अनसुार उपलब्ि भएको रकम 
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खर्त गन े।  

१. संयोजकका लाशग माशसक रू ७००।- का दरले १२ मशहनाको जम्मा रू.८,४००।– 

२. सहजकतातको लाशग प्रशत सेसन रू ३००।- का दरले दशैनक ४ सेसन ३५ शदनका लाशग जम्मा रू ४२,०००।– 

३. सहायक कमतर्ारीका लाशग माशसक रू ८००।– का दरले १२ मशहनाको रू ९,६००।– 

४. शवद्यालय सहयोगीका लाशग माशसक रू.५००। का दरले १२ मशहनाको रू.६०००। 

५. शैशक्षक सामग्रीका लाशग माशसक रू ६००।– का दरले १२ मशहनाको रू.७,२००।– 

६. सञ्र्ालन खर्त (पानी, शवजलुी, सरसर्ाई) का लाशग माशसक रू ५०० का दरले वाशर्तक रू ६,०००।– 

७. ईन्टरनटे/शमशडयाको प्रयोगका लाशग माशसक रू १,५००।– का दरले ९ मशहनाको रू १३,५००।–  

८. गहृकायत परीक्षणका लाशगरू. ३,२००।– प्रशत पटकका दरले ४ पटकको रू. १२,८००।– कापी प्रशत शवर्य रू.८।–का दरले 

९. परीक्षा सञ्र्ालन (मध्यावशि र वाह्य) रू. ६४००।– प्रशत पटकका दरले २ पटकको रू. १२,८००।– (प्रश्नपर शनमातण रू.३००।–

प्रशत सेट, उ.प.ु परीक्षण रू ८।– प्रशत कापी प्रशत शवर्य) 

१०. पसु्तकालयका लाशग एकमषु्ठ रू १०,०००।– 

११. शजल्ला तहमा अनगुमनका लाशग एकमषु्ठ रू १०,०००।– 

उशल्लशखत बाँडर्ाँडमा नघट्न ेगरी शवद्यालयले आवश्यक अन्य क्षेरहरूमा  खर्त गनत सक्ने । 

६.६. खुला स्वद्यालर् िह १ र २  (किा ६-८) सञ्चालन अनुदान : स्थानीय तहले सञ्र्ालनमा रहकेा  शवद्यालय यशकन गरर अनदुान माग 

गनत लगाउने । शवद्यालयलाई तोशकए अनसुारको अनदुान उपलव्ि गराई  शवद्यालयले शनम्नानसुार खर्त गने ।  

क) स्रोत शशक्षकका लाशग पाररश्रशमकिः प्रशत घण्टा रू.२००का दरले दशैनक २ घण्टा सम्पकत  कक्षाको लाशग माशसक २४ शदनको दरले जम्मा 

रू.९६००।  शवद्यालयले स्रोत कक्षा शलने शशक्षकलाई पाररश्रशमक उपलब्ि गराउने । 

ख) प्रिानाध्यापकको लाशग भत्तािः माशसक रु ५०० का दरले १२ मशहना बराबर हुन आउने रकम रू. ६००० शवद्यालयको खातामा अनदुान शदने । 

शवद्यालयले सम्बशन्ित प्रिानाध्यापकलाई शनयमानसुार माशसक रूपमा उपलब्ि गराउन े। 

ग) सहायक कमतर्ारीको लाशग पाररश्रशमक : प्रशतव्यशक्त माशसक रु. ३०० का दरले १२ मशहनाको रू. ३६०० पाउने गरी प्रशतकेन्र २ जनाका लाशग 

हुन आउने एकमषु्ट रकम रू. ७२००।- सम्बशन्ित शवद्यालयको खातामा  शनकाशा शदने । शवद्यालयले काम गनत तोशकएका सहायक कमतर्ारीहरूलाई 

शनयमानसुार माशसक रूपमा उपलब्ि गराउन े। 

घ) शवद्याथीका लाशग सामग्री खर्त : प्रशत शवद्याथी माशसक रू.५०।– ले २० जनाको लाशग कापी, डटपने, पेशन्सल कटर, स्केल, ईरेजर, ज्याशमशत 
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बक्स आशद शैशक्षक सामग्रीको व्यवस्था गनत रू. १,०००।– का दरले प्रशत केन्र १० मशहनाको जम्मा रू.१०,०००।– 

शवद्यालयका लाशग मसलन्द खर्तिः कक्षा सञ्र्ालनको लाशग मसलन्द प्रशत मशहना (र्क, डस्टर, माकत र, रशजष्टर, र्ोटोकापी आशद) रू.५००।– का 

दरले प्रशत केन्र १० मशहनाको रू.५,०००।– 

ङ्क) शैशक्षक सामग्री  व्यवस्थापन  खर्तिः शवशभन्न शवर्यगत शसकाइ शक्रयाकलापका लाशग आवश्यक पन े शैशक्षक सामग्री व्यवस्थापन गनत प्रशत 

शवद्यालय प्रशत मशहना (शसकाइसहयोगी सामग्रीहरूिः ग्लोब, र्ाटत, नक्सा, माकत र, र्ोटोकपी आशद) रू.५००।– का दरले प्रशत केन्र १० मशहनाको 

जम्मा रू. ५,०००।–  

र्) शवद्यालयका लाशग पसु्तकालय : स्थानीय तहले प्रत्येक शवद्याथीलाई पाि्यपसु्तक पहुरँ्को सशुनशितता गनत पसु्तकालय व्यवस्थापनका लाशग 

खलुा शवद्यालय तह एक र दईुमा अध्ययनरत शवद्याथीका लाशग पाि्यपसु्तक लगायत अन्य सन्दभतसामग्रीको व्यवस्था पसु्तकालयमार्त त गनत प्रशत 

केन्र प्रशत तहका लाशग एकमषु्ट रू. १०,०००। का दरले दईु तहको लाशग रू.२०,०००। रकम उपलब्ि गराउने । यस रकमबाट सम्बशन्ित 

शवद्यालयले शनयमानसुार पसु्तकालयको व्यवस्थापन गन े । शवद्याथीहरूले पसु्तकालयबाट पसु्तक शलई अध्ययन गन े र अध्ययन पिात 

पसु्तकालयमा शर्तात गने व्यवस्था शमलाउने । 

६.७. सामुदास्र्क स्सकाइ केन्रको सञ्चालन अनुदान : स्थानीय तहले शनयशमतरूपमा र्लेका सामदुाशयक शसकाइ केन्रको व्यवस्थापन 

सशमशतले गरेको शसर्ाररसको शनणतय र स्थलगत शनरीक्षण प्रशतवेदनका आिारमा हाशजरी प्रमाण प्राप्त भएपशछ सामदुाशयक पररर्ालकको रकम 

अनदुान शदन े। समदुाशयक शसकाइ केन्रले व्यवस्थापन सशमशतको शनणतयानसुार सामदुाशयक पररर्ालकका लाशग रू. ६२००। का दरले १२ मशहना 

बराबरको पाररश्रशमक भकु्तानी गन े । स्थानीय तहमा सञ्र्ालनमा रहकेा सामदुाशयक शसकाइ केन्रहरू यशकन गरी न्यनूतम तलबभत्ताको रकम 

उपलव्ि गराई बाँकी रकम प्रस्तावका आिारमा उपलव्ि गराउन े  स्थानीय तहमा सञ्र्ालनमा रहकेा सामदुाशयक शसकाइ केन्रहरुको कायत 

प्रभावकाररताका आिारमा स्थानीय तहले स्थानान्तरण गनत सक्नेछन ्। 

६.८. स्वद्यालर् बास्हर रहेका बालबास्लकाहरुलाई लस्िि र्रर स्वद्यालर् स्र्िामा भनाय िथा स्नरन्िरिाका लास्र् रै्स्िक कार्यक्रमका 

लास्र् अनुदान : यस कायतक्रमका लाशग Equity Index का आिारमा सरू्ीकृत गदात  पशछ परेका शजल्लाका अनसुरू्ीमा ३ मा रहकेा स्थानीय 

तहका शवद्यालय बाशहर रहकेा बालबाशलकाको संख्याका आिारमा बजेट शवशनयोजन गररएकोले सम्बशन्ित स्थानीय तहले कायतक्रम कायातन्वयन 

गरी सब ै बालबाशलकाहरुको शवद्यालय शशक्षाको सशुनशितता कायम गने गरी शवशेर् कायतयोजना शनमातण गरी कायतपाशलकाबाट स्वीकृत गने । 

कायतयोजनामा आफ्नो स्थानीय तहमा शवद्यालय बाशहर रहकेा बालबाशलकाहरुहरुको शवस्ततृ सवेक्षण गन े। सवके्षणका आिारमा शवद्यालय भनात र 

शनरन्तरताका लाशग योजना वनाउने । यसलाई गाउ/नगर शशक्षा योजनाको अशभन्न अगं वनाउन े । शवद्यालय बाशहर रहकेा बालबाशलकाहरुलाई 

लशक्षत गरी शवद्यालय शशक्षामा भनातका लाशग छारवशृत्त, शदवाखाजा, वैकशल्पक शैशक्षक कायतक्रम लगायत स्थानीय आवश्यकताका आिारमा 

कायतक्रम तय गरी शवद्यालय शशक्षाको अवसर सशुनशितता कायम गन े जस्ता कयतक्रम समावेश गने । यस कायतक्रमका लाशग स्थानीय तहले बजेट 

थप गरी कायातन्वयन गरी शवद्यालय उमरेका सब ैबालबाशलकाको शवद्यालय शशक्षा सशुनशितता भएको स्थानीय तह घोर्णा गन े । यसको प्रगशत 

प्रशतवेदन यस केन्रमा शनयशमतरुपमा पिाउने ।    
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६.९. सािर नेपाल अस्भर्ान सञ्चालन : आशथतक वर्त २०७६/७७ मा साक्षरता अशभयान कायतक्रमका लाशग साक्षर नेपालको अविारणापर 

२०७५ अनसुार वशगतकृत शजल्लाका स्थानीय तहमा शनम्नानसुार बजेट व्यवस्था गररकोले यस शक्रयाकलापमा शवशनयोशजत बजेट बाँडर्ाँडमा 

तपशशल अनसुारका शजल्लाका स्थानीय तहले यस वर्त स्थानीय तहलाई पणुत साक्षर बनाउन गरी बजेट तथा शक्रयाकलाप सशहतको शवस्ततृ 

कायतयोजना शनमातण गरी कायतपाशलकाबाट स्वीकृत गन ेगराउन े।  

क) अविारणा परमा "ग" वगतमा परेका शहमाली शजल्लाहरु : मगु,ु जमु्ला, काशलकोट, अछाम, बझाङ््क, बाजरुा का प्रशत स्थानीय तह रु ४ लाख, 

ख) अविारणा परमा "घ" वगतमा परेका शहमाली शजल्लाहरु : सोलुखमु्व,ुहुम्ला र डोल्पाका प्रशत स्थानीय तह रु ५ लाख,  

ग) अविारणा परमा "ग" वगतमा परेका तराईका शजल्लाहरु : कन्र्नपरु र महोत्तरीका प्रशत स्थानीय तह रु १० लाख 

घ) अविारणा परमा "घ" वगतमा परेका तराईका शजल्लाहरु : िनरु्ा, रौतहट, सतलाही, शसराहा, सप्तरी, वारा र पसातका प्रशत स्थानीय तह रु १४ लाख 

१. साक्षर नपेाल २०७६ अविारणापर र अनौपर्ाररक शशक्षा कायतक्रम सञ्र्ालन शनदशेशका २०७५ बमोशजम कायतक्रम सञ्र्ालन गने ।  

२. शनरक्षरता पशहर्ान, पवुत तयारी, सामग्रीहरुको व्यवस्थापन लगायतका कायत भार मशहना सम्ममा सम्पन्न गरी २०७६ असोज १ बाट 

कक्षा सञ्र्ालनको व्यवस्था शमलाउने र माघ/र्ागनु सम्ममा स्थानीय तहलाई साक्षर घोर्णा गराउन े। 

३. शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइले स्थानीय तह तथा शजल्लालाई साक्षर घोर्णा गनत समन्वय र सहशजकरण गने ।  

४. माशथ उल्लेशखतका साथै अन्य  सम्वशन्ित कायत गनतका लाशग प्रदशे तथा स्थानीय तहबाट आफ्नो बजेटबाट बजेट थप गरी कायतक्रम 

सञ्र्ालन गनत सशकनछे ।   

७  स्क्रर्ाकलाप नं 2.7.11.1 िोस्कएका  स्वद्याथीको स्दवा खाजाका लास्र्  स्वद्यालर्लाई अनुदान 

७.१. शवद्याथीका लाशग शदवा खाजा कायतक्रम प्राप्त भएका स्थानीय तहल े कायतक्रम कायातन्वयन गदात सामदुाशयक शवद्यालयमा प्रारशम्भक 

बालशवकास कक्षा दशेख कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत बालबाशलकाहरुका लाशग उपलब्ि गराउन शवद्यालयगत तथयाङ््ककका आिारमा साशवकको 

कणातली अञ्र्लका मगुु̧  डोल्पा¸ हुम्ला¸ जमु्ला र काशलकोट शजल्लाका स्थानीय तहले प्रशत शवद्याथी दशैनक रू. २०।– का दरले तथा अन्य 

स्थानीय तहले प्रशत शवद्याथी दशैनक रू. १५।– का दरले १८० शदनका लाशग शवद्यालयको खातामा अनदुान शनकासा शदने । शवद्यालय सञ्र्ालन 

भएको शदनलाई मार आिार मानेर अनदुान शदन ेव्यवस्था शमलाउने । स्थानीय तहल ेशदवाखाजा उपलब्ि गराईएका शवद्यालयको शवद्याथी दशैनक 

हाशजरी पशुस्तका (परीक्षामा सामेल भएको शदन समेत) को प्रशतशलशप शवद्यालयका प्रिानाध्यापक र शवव्यस अध्यक्षबाट प्रमाशणत गराई स्थानीय 

तहमा सङ््ककलन गरी सङ््कख्या यशकन भए पिात् मार थप अनदुान शदने व्यवस्था शमलाउने । यसरी तेश्रो र्ौमाशसकमा शनकाशा गदात पशहलो र दोश्रो 

र्ौमाशसकमा शनकाशा गररएको रकम सदपुयोग भएको सशुनशित गने ।  

७.२. लस्िि समूहका लास्र् स्दवाखाजा कार्यक्रम: यस कायतक्रमका लाशग  बजेट प्राप्त भएका स्थानीय तहले  सामदुाशयक शवद्यालयमा 

अध्ययनरत प्रारशम्भक बालशवकास कक्षा दशेख कक्षा ५ सम्म प्रशत शवद्याथी दशैनक रू. १५।– का दरले १८० शदनका लाशग शवद्यालयलाई अनदुान 

शदन े। लशक्षत समहूमा दहेायका जातजाशतहरु रहकेा छन : 

क) लोपोन्मखु समहूमा पने १० जातजाशतहरू: कुसणु्डा, बनकटररया, राउटे, सरेुल, हाय,ु राजी, शकसान, ले्र्ा, मेर्,े कुशवाशडया । 

मुख्र् स्जम्मेवार 

  गाँउपाशलका/नगरपाशलका 

 शवद्यालय  

 शवद्यालय व्यवस्थापन 

सशमशत 

 सामदुाशयक शसकाइ केन्र 

सहस्जकरण/समन्वर् 

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 

 शदवा खाजा प्राप्त गन े

शवद्याथी सङ््कख्या 

 शवद्याथीको हाशजरी  

 प्रगशत प्रशतवेदन 
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ख) अशत शसमान्तकृत समहूमा पन े१२ जातजाशतहरू: माझी, शसयार, ल्होमी, थदुाम, िानकु, र्पेाङ्क, सतार,थामी, झागड, बोटे, दनवुार, बराम ु। 

ग) माशथ “क” र “ख” अनसुारका २२ जातजाशतका बालबाशलका र मसुहर जातका शवद्याथीलाई  शदवाखाजाका लाशग शवद्यालयले शवद्याथीका 

अशभभावकलाई शनयशमत घरबाट खाजा ल्याउन ेशततमा नगद नै रकम शवतरण गन ेर त्यसको भरपाई गराई राख्न े। 

घ)  यस कायतक्रमको उद्दशे्य अत्यन्तै पछाशडपरेका समदुायका बालबाशलकाहरूलाई शवद्यालयमा ल्याउने र शटकाई राख्न ेरहकेो हुदँा शवद्यालयले 

त्यस्ता समहूका बालबाशलकालाई भनात गनत प्रोत्साहन गने । शनयशमत हाशजरी र घरबाट खाजा ल्याउन े शवद्याथीको अनगुमन गरी अशभलेख 

राख्न े। 

७.३. स्थानीय तहले शदवा खाजा कायतक्रमका लाशग शवद्यालयलाई अनदुान उपलब्ि गराउदा अशभभावक आमाहरुको सशक्रय सहभाशगतामा खाजा 

व्यवस्थापनको प्रवन्ि शमलाउने ।    

७.४. अनदुानमा आिाररत शदवाखाजा कायतक्रम लाग ू भएका  शजल्लाहरु : कैलाली,  बशदतया, दाङ्क, ्यिुान, रोल्पा, कशपलवस्त,ु नवलपरासी 

(ससु्ता पवूत), नवलपरासी (ससु्ता पशिम), बारा, िाशदङ्क, शसन्िपुाल्र्ोक, रसवुा, शसराहा, सप्तरी¸ सनुसरी, ओखलढुङ््कगा¸ िनरु्ा¸ महोतरी¸ सलातही¸ 

शसन्िलुी¸ रामेछाप¸ दोलखा¸ नवुाकोट¸ रौतहट¸ पसात¸ गलु्मी¸ सल्यान, मगुु̧  डोल्पा¸ हुम्ला¸ जमु्ला, काशलकोट, डडेल्िरुा र वैतडीका सब ैस्थानीय 

तहहरु । 

७.५. शवश्व खाद्य कायतक्रमको सहयोगमा शदवाखाजा कायतक्रम भएका शजल्लाहरु : दार्ुतला, बझाङ्क, बाजरुा, अछाम, डोटी, रुकुम पवूत, रुकुम पशिम, 

जाजरकोट र दलेैखका तोशकएका शवद्यालयहरु ।  

७.६ शदवा खाजाको मापदण्ड, गणुस्तर र व्यवस्थापनका नमनूा अनसुरू्ी ४ मा राशखएको छ ।  

८ स्क्रर्ाकलाप नं 11.1.2.1 स्वद्यालर् भौस्िक पुवायधार स्नमायण अनुदान 

८.१. प्रत्येक स्थानीय तहले प्राप्त शवद्यालय भौशतक कायतक्रमहरु कायातन्वयन गदात सम्पणूत शनमातण कायत नेपाल राशरिय भवन संशहता, २०६० मा 

भएको व्यवस्था अनसुार भकुम्प प्रशतरोिी, अपाङ््कग मैरी, बाल मैरी, छारा मैरी एवम ्वातावरण मरैी गनुत/गराउन ुपनछे । शवद्यालय भौशतक सिुार 

सम्वन्िी कायत गदात वातावरणीय र सामाशजक पक्षलाई आिार माशन कायत सम्पादन गने  । Social/ Environmental Framework ले तोकेका  

वातावरणीय र सामाशजक पक्षहरुलाई ध्यान शदई कायातन्वयन गने ।   

८.२. स्थानीय तह अन्तरगतका शवद्यालयमा हुन े भौशतक शनमातणका कायतहरु स्थानीय तहल े आफ्ना  प्राशवशिक मार्त त सपुरीवेक्षण गराउने र 

कायतसम्पादन  प्रशतवदेन तयार गने । यस सम्वन्िी समाशजक तथा वातावरणीय लेखाजोखा गन ेर्केशलष्ट अनसुरु्ी ५ मा समावेश गररएको छ ।   

८.३. भकुम्प प्रभाशवत ३१ शजल्लाका शवद्यालयहरुको पनुशनमातण राशरिय पनुशनमातण प्राशिकरणबाट हुन ेभएकोले उक्त शजल्लाका स्थानीय तहको 

बजेटमा कक्षाकोिा शनमातण अनदुान शक्रयाकलापको बजेट समावेश भएको छैन । उक्त शजल्ला अन्तरगतका स्थानीय तहले यस वाहकेा 

शक्रयाकलापहरुमा प्राप्त बजेट शहसाब गरी कायतक्रम कायातन्वयन गनुतपनेछ ।  यस शक्रयाकलापमा शनम्नानसुारका उपशक्रयाकलापहरुको बजेट 

समावेश गररएको छ । कायतक्रमका लाशग स्वीकृत बजेटको बाँडर्ाँड गरी शवद्यालयहरुमा अनदुान उपलव्ि गराउन े। 

कायतक्रम  इकाइ दर 

मुख्र् स्जम्मेवार 

 र्ााँउपास्लका/नर्रपास्लका 

 स्वद्यालर् 

 प्रास्वस्धक जनर्स्क्त 

(ईस्ञ्जस्नर्र/सव ईस्न्जस्नर्र) 

सहस्जकरण/समन्वर् 

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 

 तवीकृि कार्यक्रम िथा 

स्नमायण सम्पन्न 

भौस्िक पुवायधार 

सङ्ख्र्ा 

 नापी स्किाव 

 ल्र्ाव सामग्री उपलव्ध 

र्राएका स्वद्यालर् 

सखं्र्ा 

 कार्य सम्पन्न 

प्रस्िवेदन 
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कक्षाकोिा शनमातण अनदुान (र्शनतर्र सशहत)   

प्रशतकोिा ८ लाखका दरले २ कोिे ब्लकका लाशग 

कुल १६ लाख 

शवद्यालय प्रशवलकरण ( Retrofitting)  कायतक्रम स्वीकृत ड्रइङ्क शडजाइन लागत अनमुानका 

आिारमा  

नमनूा शवद्यालय सिुार गरुुयोजना अनरुुप भौशतक शनमातण अनदुान प्रशत शवद्यालय जम्मा १ करोड ५० लाख 

WASH सशुविा भएको शौर्ालय शनमातण अनदुान 

प्रशत शवद्यालय जम्मा रु ७ लाख 

तोशकएको मापदण्डको आिारमा कक्षा १० सञ्र्ालनमा रहकेा प्राशवशिक िारका 

शवद्यालयमा कक्षा ११ स्तरोन्नशत ल्याव व्यवस्थापन 

िार अनसुार तोशकएको अनदुान (वदुाँ न ं ८.७ मा 

उल्लेख भए अनसुार)  

अपांगताको प्रकृशत अनरुुप आवश्यकताको आिारमा  प्रत्येक  प्रदशेमा पवुातिारयकु्त 

शवशेर् शशक्षा आवासीय शवद्यालय सञ्र्ालन 
प्रशत शवद्यालय १ करोड 

 ८.२.स्वद्यालर् भौस्िक स्नमायण : कायतक्रम सञ्र्ालन गदात शनम्नानसुारको प्रशक्रया अवलम्बन गनुतपनछे : 

क) प्रस्ि इकाइ लार्ि: यस कायतक्रमका अन्तगतत  कक्षाकोिा भवन शनमातण (र्शनतर्र सशहत) इकाइ लागत माशथ उल्लेशखत भए अनसुार कायम 

गररएको छ ।  

ख) मार् सङ्कलन र्ने:  स्थानीय तहले शवद्यालयको शवद्यालय सिुार योजनामा उल्लेख भई आएको आिारमा  शवद्यालयहरूमा उपलब्ि 

गराउन ुपने भौशतक सशुविाका आवश्यकताको आिारमा प्राथशमकता क्रमको सरू्ी गने । शवद्यालय छनौटका लाशग स्थानीय तहले आवश्यकता 

अनसुार प्रअ वैिक राख्न वा शसर्ाररस सशमशत बनाउन शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइको सहयोग शलन सक्नेछन ्।     

ग)  स्वद्यालर्हरूको प्राथस्मकिाक्रम स्नधायरण र छनोट र्ने: स्थानीय तहशस्थत सम्पणूत शवद्यालयहरूको अनसुरू्ी ५ मा उल्लेशखत 

मापदण्डका आिारमा भौशतक सवके्षण गरी आवश्यकता पशहर्ान भएका शवद्यालयहरूमा कायतक्रमहरू सञ्र्ालन गनत प्राथशमकताक्रम शनिातरण 

गरी सरु्काङ््कक सशहतको शववरण तयार गन े। 

घ)  तथानीर् िहले लर्ानी थप र्नय सक्ने : प्रावशिकले तयार गरेको लागत अनमुानमा स्थानीय तहले बजेट थप गनत सक्ने । शशक्षा तथा मानव 

स्रोत शवकास केन्र / साशवकको शशक्षा शवभागबाट उपलव्ि गराईएको प्रोटोटाईप ड्रईङ्क शडजानईन पररवततन गनत र्ाहमेा भवन शनमातणको ड्ईङ्क 

शडजाईन स्वीकृत गने काननु बमोशजम अशिकार प्राप्त वा तोशकएको शनकायको स्वीकृशत अशनवायत रुपमा शलनपुनेछ । त्यसै गरी २ कोिे ब्लकको 

अनदुानमा स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वीकृशतमा शवद्यालयले  रकम थप गरी ४ कोिे भवन शनमातण गनत सक्नेछ तर यसको समयम ैकायत 

सम्पन्न गरी र्छौट गने शजम्मेवारी स्थानीय तहको हुनछे ।  

ङ्क) स्वद्यालर्हरूसाँर्  सम्झौिा र्ने :  सरु्कका आिारमा भौशतक शनमातणका लाशग आवश्यक रहकेा शवद्यालयहरु छनौट गरी स्थानीय तहले 
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शवद्यालयसँग सम्झौता गने । सम्झौता भई सकेका शवद्यालयहरूले सम्झौता भएको १५ शदनशभर कायत शरुू नगरेमा सो शवद्यालयसँगको सम्झौता 

रद ्द गरी प्राथशमकतामा परेको अको शवद्यालयलाई कायतक्रम उपलब्ि गराउने गरी व्यवस्था शमलाउने ।  

र्) लार्ि अनुमान िर्ार र्ने: छनोट भएका शवद्यालयहरूमा शवद्यालय भवन शनमातणका लाशग शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रबाट स्वीकृत 

शडजाईनहरूमध्ये उपयकु्त शडजाईन शवद्यालयगत रूपमा छनोट गन े। प्रत्येक शवद्यालयको लाशग छुटृाछुटै्ट लागत अनमुान तयार गरी स्थानीय तहल े

स्वीकृत गन े। लागत अनमुान तयार गदात शजल्लाको स्वीकृत दररेट तथा स्वीकृत सरकारी Norms को प्रयोग गनुत पनछे । यसरी लागत अनमुान 

तयार गदात कायतक्रमबाट व्यहोररने खर्त, शवद्यालयको तर्त बाट व्यहोररने जनश्रमदान वा नगद खर्त वा अन्य कुनै श्रोतबाट व्यहोररने खर्त समते 

उल्लेख गरी सम्पन्न गनुत पने सम्पणूत प्राशवशिक कायतहरू स्पष्ट रूपमा खलेुको हुनपुनेछ । शवद्यालयले कुल लागतको कम्तीमा ५% श्रमदान  

जटुाउन ुपनछे । यस कायतक्रम अन्तगतत ककत टपाताले छाना छाउन र्ाहने शवद्यालयहरूले अशनवायत रूपमा ४ शम.शम. बाक्लो ्लाईउड वा कम्तीमा 

समान गणुस्तर भएका अन्य शनमातण सामग्रीको शसशलङ््कग सशहतको नयाँ भवन शनमातण गनुत पनछे । शसशलङ््कग लगाउन नर्ाहने शवद्यालयहरूले 

छानामा ककत टपाताको सट्टा गमी (Hot) र िण्डी (Cold) रोक्न सक्ने क्षमता भएका य.ुशप.शभ.शस. लगायतका समान गणुस्तर भएका ३ शम.शम. वा 

सो भन्दा बाक्लो छाना छाउने सामग्री प्रयोग गरी छाना छाउन सक्नछेन ्।  शवद्यालय भवन शनमातण गदात असक्तहरूले समेत प्रयोग गनत सक्नेगरी 

Ramp राखी ह्वील शर्यर (Wheel Chair) जानसक्ने गरी शनमातण गन े व्यवस्था समते शमलाउन ुपनछे ।  भवनका ढोकाहरु जडान गदात सब ै

ढोकाहरू बाशहर खलु्ने व्यवस्था अशनवायत रूपमा गनुतपनछे ।  शवद्यालय भवन शनमातण कायतक्रमको मापदण्ड अनसुरू्ी ५ र ६ का आिारमा गने ।  

छ) स्वद्यालर्हरूलाई रकम अनुदान स्दने: सम्झौता भएका शवद्यालयहरूलाई तोशकएको काम सम्पन्न गरी शवद्यालयले सो जानकारी गराई रकम 

माग गरेपशछ प्राशवशिकहरूले शनरीक्षण गरी शदएको प्रशतवेदनको आिारमा स्वीकृत कायतक्रमको पररशिशभर रही तपशशल बमोशजम रकम अनदुान 

शदने । 

तपशसलिः 

१. शवद्यालयसँग सम्झौता भए पिात पशहलो शकस्ताको रूपमा कुल अनदुान रकमको ३० प्रशतशत रकम अनदुान शदन े। 

२. Structural Part को कायत सम्पन्न भए पिात दोश्रो शकस्ताको रूपमा कूल अनदुान रकमको ५० प्रशतशत रकम अनदुान शदने । 

३. कायत सम्पन्न गरे पिात नापी शकताब भरी कायतसम्पन्न प्रशतवेदन समेत तयार गरी अशन्तम शकस्ताको रूपमा कूल अनदुान रकमको २० प्रशतशत 

रकम अनदुान शदने । 

ज) स्वद्यालर् स्नमायण कार्य र्ररसक्नु पने अवस्ध:  स्थानीय तहबाट शवद्यालय शनमातण कायत, प्रबलीकरण कायत वापत रकम प्राप्त गन े

शवद्यालयहरूले आशथतक वर्तको जषे्ठ मसान्तसम्ममा शनमातण कायत सम्पन्न गरी सो को जानकारी स्थानीय तहलाई र शशक्षा शवकास तथा समन्वय 

इकाइलाई शदनपुनेछ । ईकाइले प्राप्त शववरणका आिारमा शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रलाई जानकारी शदन ुपनेछ । त्यसरी भवन शनमातण 

सम्पन्न गने शवद्यालयहरूले आर्ाढ १५ सम्ममा कायत सम्पन्न प्रशतवदेन तयार तथा प्रमाशणत गरी एक प्रशत स्थानीय तह र एक प्रशत सम्बशन्ित 

शवद्यालयमा उपलब्ि गराउन ुपनछे । 

झ) स्नमायण कार्यको रेखदेख र्ने: शवद्यालयमा सञ्र्ालन हुन े सम्पणूत शनमातण कायतको प्राशवशिक रेखदखे गने कायत स्थानीय तहमा कायतरत 
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ईशन्जशनयर/सव–ईशन्जशनयरहरूको हुनेछ । कारणवस स्थानीय तहमा प्राशवशिकहरू कायतरत नभएमा शजल्लाशस्थत ईशन्जशनयररङ््कग प्राशवशिक सेवा 

उपलब्ि हुन सक्ने कुनै पशन सरकारी कायातलयहरूबाट प्राशवशिक सेवा शलन सशकनेछ । शनमातण/ममतत कायतको लाशग छुटै्ट साईट रशजष्टरको 

व्ययवस्था गनत लगाई शनरीक्षणका क्रममा (सपुरशभजन) प्राशवशिकबाट सो कायत सम्बन्िी शनदशेन शदने व्यवस्था अशनवायत रूपमा गररनपुदतछ । 

स्थानीय तहहरूमा हुने सम्पणूत भौशतक सशुविा शवस्तारका कायतहरूको शनयशमत अनगुमन गने तथा आफ्नो मातहतका सञ्र्ाशलत भौशतक सशुविा 

शवस्तार कायतको प्रगशत शववरण र्ौमाशसक तथा वाशर्तक रूपमा केन्रलाई स्थानीय तहले पिाउनपुनछे ।  

ञ) नापी स्किाब/कार्य सम्पन्न प्रस्िवेदन लर्ार्िका कार्जाि िर्ार र्ने: स्थानीय तहले शवद्यालयमा भए गरेका शनमातण कायतको 

कागजातहरू (भौशतक सबेक्षण र्ारम, लागत अनमुान, सम्झौता, मलू्याङ््ककन प्रशतवेदन, नापी शकताब (Measurement Book) तथा कायत 

सम्पन्न प्रशतवदेन) २/२ प्रशत प्राशवशिकबाट तयार गनत लगाई सम्बशन्ित साईट ईन्र्ाजत (ईशन्जशनयर/सब–ईशन्जशनयर), शवद्यालयको प्र.अ. तथा 

शव.व्य.स. अध्यक्ष वा शवद्यालय शनमातण सशमशतका अध्यक्ष तथा प्रमखुको दस्तखत गरी/गराई एक प्रशत स्थानीय तहमा र अको एक प्रशत 

शवद्यालयमा राख्न लगाउन ु पने छ । सोको लेखापरीक्षण मौजदुा काननुबमोशजम शवद्यालयले आफ्नै स्रोतबाट गराउन ु पने भएकाले उक्त 

कागजातहरूको सक्कलै प्रशत शवद्यालयमा सरुशक्षतसाथ राख्न लगाउनपुनेछ । सम्बशन्ित शवद्यालयले शवद्यालयको आशथतक लेखा परीक्षण भएको 

समयमा नापी शकताबको समते लेखापरीक्षण गनत लगाई लेखापरीक्षकबाट प्रमाशणत गराई राख्न ेव्यवस्था शमलाउन ुपनेछ । सम्बशन्ित प्राशवशिक 

कमतर्ारीले नापी शकताब तयार गरे वा नगरेको तथा शवद्यालयले समते सोअनसुार राख्न लाए वा नलगाएको स्थानीय तहबाट अनगुमन गनत लगाई 

र्ौमाशसक तथा वाशर्तक प्रशतवेदन शलने व्यवस्था शमलाउन ुपनछे । माशथका बुँदामा उल्लेख भएअनसुार नयाँ कक्षाकोिा सशहत र्शनर्तर शनमातण, 

शैर्ालय शनमातण, शवद्यालय भकूम्पीय सरुक्षा कायतक्रमबाट शवद्यालयलाई अशन्तम शकस्ता वापत वा आशथतक वर्तको अन्तमा शदईने रकम अनदुान 

शददँा नापी शकताब भरेर मार शदनपुने व्यवस्था शमलाउन ुपनेछ । 

ट) स्वर्ि आ.व.हरूको भौस्िक स्नमायण कार्य सम्पन्न प्रस्िवेदन िर्ार र्ने सम्बन्धमा: गत शवगत आशथतक वर्तहरूमा सम्पन्न शवद्यालयको 

भवन शनमातण, नयाँ कक्षा कोिा शनमातण, भवन ममतत, शौर्ालय शनमातण लगायतका भौशतक शनमातण कायतको “कायय सम्पन्त्न प्रशतिेदन” अनसुरू्ी 

७ मा तोशकए बमोशजमको ढाँर्ामा सम्बशन्ित प्राशवशिकबाट तयार गनत लगाई स्थानीय तहका शशक्षा अशिकृत/ प्रशासकीय प्रमखु, प्राशवशिक 

कमतर्ारी, सम्बशन्ित शवद्यालयका प्र.अ. तथा शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतका अध्यक्षबाट समेत प्रमाशणत गरी गराई शवद्यालय र स्थानीय तहमा 

एक एक प्रशत राख्ने व्यवस्था शमलाउन ुपनेछ । शवगत वर्तहरूको भौशतक शनमातण तर्त को वेरुज ुरहकेा र  कायतसम्पन्न प्रशतवेदन यस प्रयोजनका 

लाशग शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइ र साशवकको शजल्ला शशक्षा कायातलयबाट भएको शनणतय¸सम्झौता र अन्य कागजातको प्रशतशलपी 

आवश्यक भएमा स्थानीय तहको माग बमोशजम इकाइले उपलव्ि गराउन ुपन ेछ । 

ि)  रकम असलुी र स्वभार्ीर् कारवाही: सम्झौता अवशिशभर समते शनमातण कायत सम्पन्न नगरी स्थानीय तहबाट अनदुान प्राप्त रकमको 

शहनाशमना वा दरुूपयोग गने वा शवद्यालय शनमातण वा ममतत सम्भार नगरी अन्य प्रयोजनको लाशग खर्त गने वा अनदुान गररएको प्रयोजनमा खर्त न ै

नगरी शवद्यालयको खातामा रकम जम्मा गरी राख्न ेशवद्यालयहरूबाट त्यस्तो रकम असलुउपर गनुतपनेछ । तर उक्त रकम शर्तात गनत आनाकानी गन े

शवद्यालयलाई आगामी आशथतक वर्तमा  प्रथम वा दोस्रो र्ौमाशसक अनदुान शददँा प्र.अ. को तलबभत्ता रकम रोक्का गरेरमार अनदुान शदन े
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शक्रयाकलाप नं̧  शक्रयाकलाप  र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवारी प्रगशत सरू्क 

व्यवस्था शमलाउन ुपनेछ । उपयुतक्तबमोशजमको प्रशक्रया परूा नगने सम्बशन्ित शवद्यालय तथा स्थानीय तहका शजम्मेवार पदाशिकारीमाशथ प्रर्शलत 

नेपाल काननु बमोशजमको कारबाही हुने हुनाले सो बमोशजमको कायत अशनवायत रूपमा गनुत पनछे ।  भौशतक शनमातण तर्त को वेरुज ु रहकेा 

शवद्यालयहरुको कायत सम्पन्न प्रशतवेदन  प्राप्त नहुञ्जेल सम्म यस शीर्तकबाट अनदुान शदन ुहुदनै ।  

ड) र्ि स्वर्ि आ.व. देस्खका बेरूजु सम्बन्धमािः  स्थानीय तह मार्त त सञ्र्ालन हुने भैशतक शनमातण तथा ममतत सिुारसम्बन्िी कायतक्रमहरूका 

बेरूजकुा सम्बन्िमा तत् तत् आ.व.का लाशग स्वीकृत कायतक्रम कायातन्वयन पशुस्तका तथा सो सम्बन्िमा शजल्लामा उपलब्ि गराईएका शनदशेन 

बमोशजम तदारूकताका साथ कायतक्रम सम्पन्न गरी गराई वेरूज ुर्र्छ्योटलाई सम्बशन्ित कमतर्ारीको  कायत सम्पादन मलू्याङ््ककनको अिारको 

रूपमा कायातन्वन हुन ेव्यवस्था गनुत पनेछ । 

ढ)  शहमाली आबसीय शवद्यालयका रुपमा केन्रबाट छनौट भएका सामदुाशयक शवद्यालयमा छारावास शनमातण गनत आवश्यक भएमा सो प्रयोजनका 

लाशग समेत यो शीर्तकबाट बढीमा ४ कोिाका लाशग रकम उपलव्ि गराउन सशकन ेछ । 

८.४. स्वद्यालर् प्रस्वलकरण ( Retrofitting)  कार्यक्रम : शवद्यालय भवन प्रबलीकरण (Retrofitting) कायतका लाशग छनोट भएका 

शवद्यालयहरूको शडजाईन शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रबाट उपलब्ि गराईनछे । स्वीकृत ड्रईङ्क/शडजाशनङ्क प्राप्त भए पिात मार 

शवद्यालयलाई सो कायतका लाशग अनदुान उपलव्ि गराउन े।  

८.५. नमूना स्वद्यालर् सधुार रु्रुर्ोजना अनुरुप भौस्िक स्नमायण अनुदान : नमनूा शवद्यालयले गत आ.व. पवूतका वर्तमा प्राप्त गरेको बजेटबाट 

स्वीकृत गरुुयोजनाको पररशि शभर रही न्यनूतम पवुातिारहरुको प्रथाशमकता गरी आईशसशट ल्याव (ICT Lab),  शवज्ञान प्रयोगशाला, पसु्तकालय 

व्यवस्थापन जस्ता पुँजीगत शनमातण र  सिुारका क्षरेमा खर्त गने ।  गत आशथतक वर्तबाट भौशतक पवुातिार शनमातणाशिन रहकेो शवद्यालयहरुको 

स्वीकृत  गरुुयोजना तोकेको क्षरेमा शवद्यालय भौशतक शनमातण कायतमा खर्त गन ेप्रयोजनका लाशग यस आशथतक वर्तमा प्रशत शवद्यालय रु १ करोड ५० 

लाख रकम थप उपलव्ि गराउने । बजेट शवशनयोजन भएका शवद्यालयको नामावली अनसुरू्ी ९ मा समावेश छ ।  शवद्यालयले भौशतक शनमातण कायत 

गदात खरीद शदग्दशतन सावतजशनक खररद ऐन तथा सावतजशनक खररद शनयमावली र शवद्यालय खरीद शदग्दशतन  शभर रशह शनमातण कायत संर्ालन गने ।   

स्थानीय तह र शशक्षा शवकास तथा समन्वय ईकाइले भौशतक शनमातण तथा शैशक्षक शवकासको शनयशमत अनगुमन गरी सोको प्रशतवेदन  शशक्षा तथा 

मानवस्रोत शवकास केन्रमा उपलव्ि गराउन े । यस शनदशेशकाको अनसुरू्ी मा उल्लशखत खण्ड क र ख मा रहकेा शवद्यालयहरुका लाशग अनदुान 

सम्बशन्ित स्थानीय तह मार्त त उपलव्ि गराईएको छ । खण्ड "ग" मा उल्लेशखत शवद्यालयहरुको ड्रईङ्क शडजाईशनङ्क सशहतको गरुुयोजना शनमातणका 

लाशग प्राशविक कायतमा यस केन्रबाट सहशजकरण हुनेछ ।  

८.६. WASH ससु्वधा भएको र्ौचालर् स्नमायण अनुदान :  स्थानीय तहले अनसुरू्ी ५ मा उशल्लशखत आिार अनसुार शवद्यालय छनोट गरी 

कायतक्रम सञ्र्ालन गने । छनौट भएका शवद्यालयहरुका लाशग प्रशत शवद्यालय रु.७ लाख उपलव्ि गराउन े । शवद्यालयले शौर्ालय शनमातण गदात 

छारछारालाई छुट्टाछुटै्ट शनमातण गनुतपनेछ वा प्रवेशद्वार शवपररत शदशाबाट राख्न ुपनछे । शौर्ालयको सरसर्ाईको लाशग प्रशस्त पानीको व्यवस्था 

गने । शवद्यालयमा छारा शौर्ालय शनमातण गदात प्रयोग भैसकेको स्याशनटरी ्याडलाई इशन्सनरेेटर (Incinerator) को प्रयोग गरी नष्ट गने सशहतको 

व्यवस्था गने । ट्यबु्वले गाड्दा/जडान गदात सेश्टक ट्याङ््कक तथा सोकशपटबाट कम्तीमा पशन ३० शमटर टाढा गाड्नपुन ेछ । शौर्ालयको ड्रईङ्क 
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शक्रयाकलाप नं̧  शक्रयाकलाप  र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवारी प्रगशत सरू्क 

शडजाईन शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रबाट स्वीकृत भए अनसुारका आिारमा  शनमातण गने ।   

८.७. किा १० सञ्चालनमा रहेका प्रावस्धक धारका स्वद्यालर्लाई किा ११ तिरोन्नस्िका लास्र् ल्र्ाव अनुदान : 

क) शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रबाट अनमुशत प्राप्त गरी शवगतमा कक्षा १० सञ्र्ालनमा रहकेा माध्यशमक शशक्षा परीक्षाको नशतजा र अन्य 

तोशकएका मापदण्ड र प्रशक्रया समतेका आिारमा शैशक्षक सर २०७६ बाट प्राशवशिक िार सञ्र्ालनका लाशग कक्षा ११ को अनमुशत प्राप्त 

गरेका शवद्यालयहरुका लाशग यस शीर्तकमा बजेट प्राप्त भएका स्थानीय तहले कक्षा ११ मा स्वीकृत भए अनसुारको िार सञ्र्ालन गरेको 

सशुनशितता कायम गरी शनम्नानसुारका िार अनसुार ल्याव सहयोग अनदुानको रकम गराउने ।  

परु्/कृस्र् स्वज्ञान - ९ लाख,  स्सस्भल ईस्न्जस्नर्ररङ - १८ लाख  कम््र्ूटर ईस्न्जस्नर्ररङ - १० लाख  ईलेस्क्िक ईस्न्जस्नर्ररङ - १८ 

लाख  

ख) ल्यावको शनमातण प्रावशिक िार सम्वन्िी शवद्यालयमा प्रावशिक तथा व्यवसाशयक शशक्षा सञ्र्ालन शनदशेशका २०६९ (संसोिन सशहत) र 

पाि्यक्रमले तकेका आिारमा शवद्यालयले सावतजशनक खररद ऐन तथा शनयमावली एवम ्शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रबाट स्वीकृत खरीद 

शदग्दशतन बमोशजम ल्याव सामग्री खरीद गन े।  

ग) शवद्यालयमा ल्याव सशहतको प्रावशिक िार सञ्र्ालनको शनयशमत अनगुमन गन े। 

८.८.अपाङर्िाको प्रकृस्ि अनुरुप आवश्र्किाको आधारमा  प्रत्रे्क  प्रदेर्मा पुवायधारर्कु्त स्वरे्र् स्र्िा आवासीर् स्वद्यालर् 

सञ्चालन : र्ि आस्थयक वपयमा छनौट भएका र्स प्रकृस्िका स्वद्यालर् र्स्कन र्री शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रबाट शवकास 

भएको अविारणापर तथा तोशकएको मापदण्डका आिारमा शवद्यालय शवकासको गरुुयोजना शनमातण गरी स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराउने ।  

शवद्यालयमा हुने भौशतक संरर्नाको ड्रइङ्क शडजाइन शहरी शवकास तथा भवन शनमातण शवभागबाट स्वीकृत गराउने ।  शवद्यालय भौशतक शनमातण 

सम्वन्िी कायत  वुँदा न ं८.२ अनसुार गने । यस प्रकृशतको शवद्यालयमा शनम्नानसुारका पवुातिार हुन ुपनछे : 

१) आवासीय शवद्यालयमा २०० जना बालबाशलका आवासमा बस्न सक्ने क्षमताको हुनपुनछे । 

२) शवद्यालयमा Dark Room, Audio Proof Room, Councilling Room, प्रशासशनक भवन,वाडेन कक्ष, IT सशुबिा 

सशहतको पसु्तकालय, आिारभतू उपकरण सशहतको थेरापी कक्ष र शवशभन्न शकशसमका अपांगता भएका बालबाशलकाहरुका लाशग नमनूा 

स्रोत कक्षाको व्यवस्था गनत सशकन ेगरी भवन शनमातण गनुत पनेछ ।  

३) अपांगता अनकुुल खेलमदैान, संशगत, योगाभ्यास र कमतयोगको माध्यमबाट स्वावलम्बी बनाउन करेसाबारीका लाशग आवश्यक पन े

जग्गाको समेत व्यवस्था गनुत पन ेछ ।    

४) पवुतव्यावसाशयक सीप शवकासका लाशग अभ्यास गन ेआवश्यक सामग्री सशहतको कक्ष शनमातण गन े।  

९ स्क्रर्ाकलाप नं   2.7.13.13 स्वद्यालर्मा रै्स्िक रु्णतिर सदुृढीकरण  एवम ्कार्यसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन अनुदान 

९.१. यस शक्रयाकलापमा शनम्नानसुारका उपशक्रयाकलापहरुको बजेट समावेश गररएको छ । कायतक्रमका लाशग स्वीकृत बजेटको बाँडर्ाँड गरी 

मुख्र् स्जम्मेवार 

  गाँउपाशलका/नगरपाशलका 
 प्रोत्साहन अनदुान 

प्राप्त गन े शवद्यालय 
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शक्रयाकलाप नं̧  शक्रयाकलाप  र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवारी प्रगशत सरू्क 

शवद्यालयहरुमा अनदुान उपलव्ि गराउन े।  

कायतक्रम दर 

तोशकएको सरू्कांकको आिारमा कायत सम्पादन सम्पन्न गने शवद्यालयलाई कायत सम्पादनमा 

आिाररत अनदुान(Performance Based Grants)(छनौट भएका शवद्यालय) प्रशत शवद्यालय वाशर्तक रु ५० हजार 

उत्कृष्ट शसकाइ उपलशव्ि भएका शवद्यालयलाई शसकाइ सदुृढीकरणका लाशग प्रोत्साहन अनदुान 

(छनौट भएका शवद्यालय) प्रशत शवद्यालय वाशर्तक रु २ लाख 

शशक्षकको शशक्षण शसकाइमा शवताउन े समयाविी सिुार योजना कायातन्वयनका लाशग 

शवद्यालयलाई अनदुान (सब ैशवद्यालय) प्रशत शवद्यालय  वाशर्तक रु २ हजार 

माध्यशमक शवद्यालयमा पसु्तकालय स्थापना तथा व्यवस्थापन (र्शनतशसङ्क, शकताव खररद, तथा ई 

पसु्तकालय समते) (छनौट भएका शवद्यालय) 

प्रशत शवद्यालय  वाशर्तक रु ६ लाख  ५० 

हजार 

शशक्षण शसकाइमा ICT को प्रयोग( कम््यटूर, ईन्टरनेट, कनेशक्टशभटी ईक्यपूमने्टस तथा Kits 

खररद) का लाशग अनदुान (छनौट भएका शवद्यालय) 

प्रशत शवद्यालय  वाशर्तक रु ६ लाख  ५० 

हजार 

माध्यशमक शवद्यालयमा शवज्ञान प्रयोगशाला अनदुान (छनौट भएका शवद्यालय) प्रशत शवद्यालय  वाशर्तक रु ६ लाख  ५० 

हजार 

प्रारशम्भक पढाइ सीप शवकासका लाशग न्यनुतम ्याकेजका लाशग अनदुान (छनौट भएका 

शवद्यालय) प्रशत कक्षा  वाशर्तक रु ३ हजार 

गशणत शवज्ञान र अङ््कगेजी शवर्यका लाशग शक्रयाकलापमा आिाररत सामग्री Kits अनदुान 

(छनौट भएका शवद्यालय) प्रशत शवद्यालय  वाशर्तक रु  ५० हजार 

नमनूा शवद्यालयमा कायतसम्पादन करारका आिारमा प्र.अ र शशक्षकका लाशग शवद्यालय मार्त त 

प्रोत्साहन अनदुान  प्रशत शवद्यालय ५० हजार 

नमनूा शवद्यालयको गरुुयोजना अनरुुप शशैक्षक सिुारका लाशग  शवज्ञान प्रयोगशाला, ICT Lab, 

E-resourecs र अंगे्रजी शवज्ञान एवम ् गशणत शवर्यका Kits तगायतका लाशग अनदुान  

(तोशकएका  शवद्यालय) प्रशत शवद्यालय ५० लाख 

९.२. िोस्कएको सचूकांकको आधारमा कार्य सम्पादन सम्पन्न र्ने स्वद्यालर्लाई कार्यसम्पादनमा आधाररि अनुदान( 

Performance based Grants) : शवद्यालय अनदुान व्यवस्थापन शनदशेशका २०७४ मा उल्लेशखत कायत सम्पादन मलु्यांकन सरु्कका 

आिारमा शवद्यालयलाई प्रस्ताव पशे गनत लगाउने । प्राप्त प्रस्तावका आिारमा शवद्यालयको कायतसम्पादन स्तरको मलु्याकन गरी प्रशत शवद्यालय रु 

 शवद्यालय  

 शवद्यालय व्यवस्थापन 

सशमशत 

सहस्जकरण/समन्वर् 

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 

संख्या  

 TST लाग ु गरेका 

शवद्यालय संख्या 

 पसु्तकालय 

अनदुान प्राप्त गने 

शवद्यालय संख्या 

 ICT अनदुान प्राप्त 

गन े शवद्यालय 

संख्या 

 शवज्ञान अनदुान 

प्राप्त गन े शवद्यालय  

संख्या 

 प्रोत्तसाहन भत्ता 

प्राप्त गन े प्रअ 

शशक्षक संख्या 

 प्रगशत प्रशतवेदन 

 EGR न्यनूतम 

्यकेज 

कायातन्वयनका 

लाशग अनदुान प्राप्त 

गने शवद्यालय 
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शक्रयाकलाप नं̧  शक्रयाकलाप  र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवारी प्रगशत सरू्क 

५० हजारका दरले अनदुान उपल्व्ि गाराउने । शवद्यालयले प्राप्त अनदुान शवव्यसको  शनणतय अनसुार शशैक्षक गणुस्तर सिुारका क्षेर पशहर्ान गरी 

खर्त गने ।  यस प्रकारका कायतसम्पादनमा आिाररत अनदुानहरु शददँा कुन ैपशन शवद्यालयलाई दोहोरो नपन ेगरी शदनपुनेछ । साथै अनदुान शदनपवूत 

शवद्यालयले शशक्षण शसकाइ समयमापन सम्वन्िी कायतशवशि लाग ुगरेको सशुनशितता गनुत पदतछ । यो कायतशवशि शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास 

केन्रको वभेसाईट www.doe.gov.np मा उपलव्ि छ । 

९.३. उत्कृि स्सकाइ उपलव्धी भएका स्वद्यालर्लाई स्सकाइ सदुृढीकरण िथा स्वद्यालर्लाई कार्यसम्पादनमा आधाररि अनुदान        

(Performance based Grants) :  स्थानीय तहले उत्कृष्ट शवद्यालयलाई अनदुान उपलव्ि गराउन ेप्रयोजनका लाशग शवद्यालय छनौट गदात 

कक्षा ८, कक्षा १० र कक्षा १२ को परीक्षा नशतजा, शशक्षक उपशस्थशत शवद्याथी संख्या, शसकाइ उपलशव्ि  शवद्याथी कक्षा छाडने दोहोयातउन ेदर 

शवद्यलय बाशहरका बाललाशवकाको अवस्था जस्ता आिारमा कम्तीमा १०० पणुातक रहने गरी मापदण्ड शनिातरण गन े । सो मापदण्ड शवद्यालयमा 

उपलव्ि गराई यस प्रकृशतको अनदुान प्राशप्तका लाशग प्रस्ताव पेश गनत लगाउने । मापदण्डका आिारमा शवद्यालयको प्राप्त गन े अकं सशहत 

शवद्यालयले शसकाइ उपलशब्िमा थप बशृि गनत र आफ्ना असल अभ्यासहरू न्यनू शसकाइ उपलशब्ि भएका शवद्यालयहरूलाई अनभुव आदानप्रदान 

गनतका लाशग प्रवततनात्मक शक्रयाकलाप सशहतको प्रथम र्ौमाशसक शभर पेश गनत लगाउने ।  स्थानीय तहले शवद ्यायले पेश गरेको प्रस्तावको 

मलू्याङ््ककन गरी  स्वीकृत बजेट तथा कायतक्रमको पररशिशभर रही स्थानीय तह शभरका उत्कृष्ट नशतजा हाशसल गन ेसर्ल एउटा शवद्यालयलाई 

एकमषु्ठ रू. २ लाख प्रोत्साहन स्वरूप अनदुान रकम अनदुान शदन सशकने । शवद्यालयले स्वीकृत प्रस्ताव अनसुारका शक्रयाकलाप सञ्र्ालन गरी 

सोको आवशिक प्रगशत प्रशतवेदन स्थानीय तह र शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रमा शनयशमत रूपमा पिाउने ।  स्थानीय तहले प्रस्तावअनसुार 

अनदुान रकमको उपयोगको अवस्था वारे शनयशमत अनगुमन गने । 

९.४. स्र्िकको स्र्िण स्सकाइमा स्विाउने समर्ावस्ध सधुार र्ोजना कार्ायन्वर्नका लास्र् स्वद्यालर्लाई अनुदान : शशक्षक शवद्याथी 

शनयशमतता मार्त त शशक्षण शसकाइ समयलाई अशिकतम उपयोग गरी प्रभावकारी शशक्षण शसकाइ शक्रयाकलापमा शशक्षकहरुको जवार्दशेहता तथा 

शवद्याथी शसकाइ उपलब्िी अशभवशृद्वमा सहजीकरण गने गरी शशक्षण शसकाइ समय मापन/कायातन्वयन कायतशवशि-२०७४ का आिारमा 

कायतसम्पादन गन ेगरी प्रशत शवद्यालय २ हजारका दरले शवद्यालयलाई अनदुान शदन े। अनदुान उपलव्ि गराउँदा कायतशवशि लाग ूगन ेशनणतय शवद्यालय 

व्यवस्थापन सशमशतबाट भै आउन ुपने । यस शीर्तकमा प्राप्त रकलाई शवद्यालयले व्यवथापकीय क्षरेमा खर्त गन े।  शवद्यालयले कायतशवशि अनसुार 

कायत सम्पादन गन े स्थानीय तह र इकाइले शनयशमत कायत सम्पादनको अनगुमन गन ेव्यवस्था शमलाउन े। शशक्षक शनयशमतताको अनगुमन अशभलेख 

शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइ मार्त त शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्दरमा पिाउने । यस सम्वन्िी कायतशवशि शशक्षा तथा मानव स्रोत 

शवकास केन्रको वेभसाईट www.doe.gov.np मा उपलव्ि छ । 

 

९.५. माध्र्स्मक स्वद्यालर्मा पतुिकालर् तथापना िथा व्र्वतथापन (फस्नयस्सङ, स्किाव खररद, िथा ई-पुतिकालर् समेि) (छनौट 

भएका स्वद्यालर्) :  शवद्यालय छनौट गदात दहेायका आिारमा शवद्यालयको प्रथाशमकता तय गरी शवद्यालय छनौट  गनिेः 

क) लाईवे्ररी नभएका माध्यशमक शवद्यालयहरु 

http://www.doe.gov.np/
http://www.doe.gov.np/
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शक्रयाकलाप नं̧  शक्रयाकलाप  र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवारी प्रगशत सरू्क 

ख) गत आ.व.मा लाईवे्ररी व्यवस्थापन अनदुान प्राप्त नगरेका माध्यशमक शवद्यालयहरु  

ग) माध्यशमक तहमा शवद्याथी संख्या उच्र् रहकेा शवद्यालयहरु 

घ) लाईवे्ररी व्यवस्थपनका लाशग  आवश्यक कक्षाकोिा रहकेा शवद्यालयहरु  

ङ्क) स्थानीय तहका सब ैमाध्यशमक तहले यस प्रकारको एक पटक अनदुान प्राप्त गरी सकेको  भए उच्र् शवद्याथी संख्या भएको अनमुशतले 

जेष्ठता क्रममा आिारभतू तह कक्षा १-८ सञ्र्ाशलत शवद्यालयहरुलाई अनदुान उपलव्ि गराउन सशकनछे ।    

 ९.६. छनौट भएका शवद्यालयलाई प्रशत शवद्यालय एकमषु्ठ ६ लाख ५० हजारका दरले अनदुान शदन े। उक्त अनदुानबाट शवद्यालयले पाि्यपसु्तक, 

पाि्यक्रम,शशक्षक शनदशेशका, सन्दभत सामग्री तथा लाईवे्ररीका लाशग आवश्यक र्शनतर्रहरु जस्तै पसु्तक र याक, बसाई व्यवस्थाका लाशग कुसी 

टेवलु लगायतका सामग्रीहरुमा सावतजशनक खरीद ऐन अनसुार खर्त गने । शवद्यालयले खरीद गरेका पसु्तकहरुको सशूर् अशनवायतरुले शशक्षा शवकास 

तथा समन्वय इकाइमा पेश गनुत पनछे । 

नोटः यस िापत प्राप्त अनदुानबाट शिद्याथीको दशैनक पठन पाठनसँग असम्बशन्त्ित र असान्त्दशभयक पसु्तक तथा सामग्रीहरु खररद गनय पाईन ेछैन । 

९.७. स्र्िण स्सकाइमा ICT  को प्रर्ोर् ( कम््र्ूटर, ईन्टरनेट, कनेस्क्टस्भटी ईक्र्पूमेन्टस िथा Kits खररद ) का लास्र् अनुदान :  

स्थानीय तहले ईन्टरनेटको पहुरँ् भएका तथा शवद्यतुको शनयशमत आपशुतत भएका शवद्यालयहरुको शववरण तयार गरी ती शवद्यालयबाट प्रस्ताव माग 

गन े । शवद्यालयले माध्यशमक तहमा गशणत अंग्रेजी र शवज्ञान शवर्य पढाईरहकेा ,कम््यटूर ऐशच्छक शवर्यका रुपमा अध्यापन गराएका एवम ्   

शशक्षकको ICT का माध्यमबाट शशक्षण गनत सक्ने क्षमता र तत्परता खलु्न े शववरण सशहत प्रस्ताव पेश गन े । प्रस्तावहरुको मलू्याङ््ककन गरी 

शवद्यालयहरुको छनौट गने । छनौट भएका शवद्यालयहरुलाई गशणत शवज्ञान र अंगे्रजी शवर्यका kits र networking, internet आशद व्ययवस्थापन 

गनत लगाउदा आवश्यक र्शनतर्र, कम््यटुर/उपकरण/सफ्टवेयर/शवद्यतुीय अन्तरशक्रयात्मक श्रव्य-दृरय शसकाइ सामग्री व्यवस्थापन गन े सशुनशिता 

कायम गरी प्रशत शवद्यालय ६ लाख ५० हजार एकमषु्ठ अनदुान रकम उपलब्ि गराउन े । शवद्यालयले नमनूा माध्यशमक शवद्यालय व्यवस्थापन 

शनदशेशका, २०७४ को सम्बशन्ित खण्ड र अनसुरू्ीमा भएको आिार तथा स्पशेसशर्केसनको पररशिशभर रहरे सावतजशनक खरीद ऐन शनयमावली 

तथा शवद्यालय खररद शदग्दशतन अनसुारका प्रकृयाहरू परूा गरी सामग्री खरीद गने अनदुान प्राप्त शवद्यालयले शनिातररत मापदण्ड र प्रशक्रया अनरुूप 

कायातन्वयन गरेन गरेको शनयशमत रूपमा अनगुमन गरी सोको एकप्रशत शशक्षा तथा मावन स्रोत शवकास केन्रमा पशन पिाउन े। स्थानीय तहका सब ै

माध्यशमक तहले यस प्रकारको एक पटक अनदुान प्राप्त गरी सकेको  भए उच्र् शवद्याथी संख्या भएको अनमुशतले परुानो क्रममा आिारभतू तह 

कक्षा १-८ सञ्र्ाशलत शवद्यालयहरुलाई अनदुान उपलव्ि गराउन सशकनेछ । 

९.८. माध्र्स्मक स्वद्यालर्मा स्वज्ञान प्रर्ोर्र्ाला अनुदान :  शवगतमा यस प्रकृशतको अनदुान नपाएका माध्यशमक शवद्यालयहरुको पशहर्ान 

गरी प्रशत शवद्यालय रु ६ लाख ५० हजारको दरले एकमषु्ठ शवद्यालयलाई उपलव्ि गराउन े। यसरी अनदुान शददँा शवद्यालयको शवद्याथी संख्या, जेष्ठता 

समेतलाई आिार माशन सशूर् बनाउन े।  यसै गरी शवज्ञान शवर्य पढाई भएका शवद्यालय¸ प्राशवशिक िार संर्ाशलत शवद्यालय र नमनूा शवद्यालयलाई 

प्रदान गने तर यस प्रकृशतको बजेट शवगत वर्तमा त्यस्ता शवद्यालयले प्राप्त गरेको भए  दोहोरो नशदन े । यशद यस शीर्तकमा रकम बर्त भएमा 

आिारभतू (शनम्न माध्यशमक) तह संर्ालन भएको शवद्यालयलाई उपलव्ि गराउने । यस शशर्तकबाट रकम प्राप्त गरेका शवद्यालयहरुले नमनूा 
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शक्रयाकलाप नं̧  शक्रयाकलाप  र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवारी प्रगशत सरू्क 

शवद्यालय सञ्र्ालन शनदशेशका २०७४ को अनसुरू्ीमा उल्लेशखत मापदण्डका आिारमा शवज्ञान प्रयोगशाला  व्यवस्थापन गन े। स्थानीय तहका 

सब ै माध्यशमक तहल े यस प्रकारको एक पटक अनदुान प्राप्त गरी सकेको  भए उच्र् शवद्याथी संख्या भएको अनमुशतले जेष्ठता क्रममा रहकेो 

आिारभतू तह कक्षा १-८ सञ्र्ाशलत शवद्यालयहरुलाई अनदुान उपलव्ि गराउन सशकनछे । 

९.९. प्रारस्म्भक पढाई सीप स्वकासका लास्र् न्र्ुनिम ्र्ाकेज कार्यन्वर्न : पढाई सीप प्रवितन कायतक्रम लाग ुभएका शजल्ला तथा स्थानीय 

तहले कक्षा १ दशेख ३ सम्म सञ्र्ालनमा रहकेा शवद्यालयहरुको संख्या यशकन गरर प्रशतकक्षा ३ हजारको दरले जम्मा रु ९ हजार रकम शवद्यालयमा 

उपलव्ि गराउन े। उक्त रकमबाट शवद्यालयले कक्षा कोिा पढाई सीप प्रवितनका लाशग न्यनूतम ्याकेज अन्तरगतका शक्रयाकलापहरु सशुनशित गनत  

खर्त गने । न्यनुतम ्याकेज अन्तगतत कक्षागत रुपमा एक सेट शसकाई सामग्री, प्रशत शवद्याथी एक सेट अभ्यास पशुस्तका उपलब्ि गराउने । कायतक्रम 

सम्बन्िमा अशभभावकहरुलाई अशभमखुीकरण गन ेर शवद्याथीहरुको शनरन्तर मलू्याङ््ककन गन े। यी शक्रयाकलापका लाशग यस शीर्तकमा रकम नपगु 

भएको अवस्थामा प्रशत शवद्याथी लागतका आिारमा प्राप्त हुने बजेटबाट रकम उपलब्ि गराउन ुपनछे । (कायतक्रम लाग ुभएका ३० शजल्लाहरु:  

ता्लेजङु्क, िनकुटा, सप्तरी, िनरु्ा, भक्तपरु, रसवुा, पसात, तनहु, कास्की, मनाङ्क, मसु्ताङ्क, रुपन्दहेी, दाङ्क, वाँके, वशदतया, सखुेत, डोल्पा, कैलाली, 

कञ्र्नपरु, डडेल्िरुा, खोटाङ्क, रौतहट, सलातही, महोत्तरी, शसन्िपुाल्र्ोक, म्याग्दी, कपशललवस्त,ु दलेैख, अछाम र नवलपरासी ससु्ता पशिम) 

९.१०. र्स्णि, स्वज्ञान र अङ्रे्जी स्वर्र्का लास्र् स्क्रर्ाकलापमा आधाररि सामग्री (Kits) अनुदान :  स्थानीय तहले शवगतमा यस 

प्रकृशतको अनदुान नपाएका आिारभतू तह कक्षा ६-८ का लाशग शवद्यालयहरु यशकन गरी प्राप्त बजेटको पररशि शभर रशह प्रशत शवद्यालय रु ५० 

हजारका दरले शवद्यालयलाई अनदुान उपलव्ि गराउन े । शवद्यालयले पाि्यक्रम शवकास केन्रबाट शवकास एवम ्स्वीकृत भएका गशणत¸शवज्ञान र 

अङ््कगे्रजी शवर्यका सामग्रीहरु व्यवस्था गरी शवद्याथीको शशक्षण शसकाइ शक्रयाकलापमा सहजीकरण गने व्यवस्था शमलाउन े। 

९.११. नमूना स्वद्यालर्मा कार्यसम्पादन करारका आधारमा प्र.अ र स्र्िकका लास्र् स्वद्यालर् माफय ि प्रोत्साहन अनुदान: शशक्षा तथा 

मानव स्रोत शवकास केन्रबाट छनोटमा भएका, नमनूा शवद्यालयको गरुुयोजना स्थानीय तहबाट स्वीकृत भई सञ्र्ालनमा रहकेा, नमनूा शवद्यालय 

व्यवस्थापन शनदशेशका, २०७४ बमोशजम छनौट भएका प्र.अ. तथा शवद्यालयका शशक्षकहरुले यो पोत्साहन प्राप्त गनेछन । यसका लाशग प्रशत 

शवद्यालय र ५० हजारका दरले शहसाब भएकोले यसलाई शवद्यालयमा अनदुान शदन ु पवुत अनसुरू्ी १० मा उल्लेशखत आिारमा शवद्यालयका 

प्रिानाध्यापकसँग स्थानीय तहले कायत सम्पादन करार गन े । प्रिानाध्यापकले आफ्नो शवद्यालयका माध्यशमक तहका कम्तीमा २ जना शवर्य 

शशक्षकसँग कायतसम्पादन करार गन ेसोको प्रगशत शनयशमत रुपमा यस केन्रमा पिाउने । 

९.१२. नमूना स्वद्यालर्को रु्रुर्ोजना अनुरुप रै्स्िक सधुारका लास्र्  स्वज्ञान प्रर्ोर्र्ाला, ICT Lab, E-resourecs र अंगे्रजी 

स्वज्ञान  एवम ्र्स्णि स्वर्र्का Kits लर्ार्िका लास्र् अनुदान : शवगत आशथतक वर्तहरुमा  नमनूा शवद्यालयका रुपमा छनौट भएका र पनु 

शनमातण प्राशिकरण अन्तरगत केन्रीय आयोजना कायातन्वयन ईकाइबाट शवद्यालयमा भौशतक पवुातिार शनमातण कायत सम्पन्न भई सकेका 

शवद्यालयलाई स्वीकृत गरुुयोजनामा उल्लेशखत शैशक्षक सिुारका लाशग पशहर्ान भएका  शवज्ञान प्रयोगशाला, ICT Lab, E-resourecs र अंगे्रजी 

शवज्ञान  एवम ्गशणत शवर्यका Kits तगायतका कायतक्रम कायातन्वयनका लाशग आवश्यक बजेट सशहतको प्रस्ताव शवद्यालयबाट पेश गनत लगाउन े। 

गरुुयोजना र नमनूा शवद्यालय सत्र्र्ालन शनदशेशका उल्लेशखत शैशक्षक सिुारका शक्रयाकलापका आिारमा तत्काशलन रुपमा शशैक्षक सिुार हुन े



38÷कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिका २०७६/७७ 

 

 

शक्रयाकलाप नं̧  शक्रयाकलाप  र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवारी प्रगशत सरू्क 

शक्रयाकलाप तोशक स्थानीय तह र शवद्यालयबीर् सम्झौता गरी शवद्यालयलाई ५० लाख अनदुान उपलव्ि गराउने । शवद्यालयले सम्झौता अनरुुप 

काम गरे नगरेको शनयशमत अनगुमन गरी कायत प्रगशत यस केन्रमा पिाउने ।  

स्क्रर्ाकलाप नं. द्वन्द्व पीस्डि पररवार स्र्िा कार्यक्रम (र्स्हद प्रस्िष्ठान माफय ि सञ्चालन हुने) वउस्र्न (३५०००१०५) 

सस्हद तमृस्ि स्वद्यालर्लाई अनुदान 

क) यस शशर्तक अन्तगतत वजेट प्राप्त भएको स्थानीय तहले आफ्नो क्षरेशभर सञ्र्ाशलत प्रशतष्ठान अन्तगतत संर्ाशलत शवद्यालयलाई एकमषु्ठ अनदुान 

शदने र अनदुानबाट शवद्यालय संर्ालन सम्वशन्ि सम्पणुत शक्रयाकलाप गने । 

ख) प्रशतष्ठानले तोकेको आिारमा वजेट  खर्त गन ेर प्रगशत शनयशमत रुपमा स्थानीय तहमा पिाउन े।  

 गाँउपाशलका/ 

नगरपाशलका  

 सशहद स्मशृत प्रशतष्ठान 

 शवद्यालय 

 अनदुान प्राप्त गरेका 

शवद्यालय संख्या 

शवद्यालय क्षेर शवकास कायतक्रम- केन्र स्तर  (350013301) 
यस  बजेट उपशीर्तक अन्तरगतका शक्रयाकलापहरु स्थानीय तहमा थप गरी शवत्तीय हस्तान्तरण गररनछे। कायतक्रम तथा बजेट प्राप्त भए पिात कायातन्वयन गनुत पनेछ ।   

 स्क्रर्ाकलाप नं  2.7.13.215 कार्य प्रर्स्िको आधारमा नमूना स्वद्यालर्लाई  पूवायधार स्वकासका लास्र् थप अनुदान 

क) भौशतक शनमातण कायत सम्पन्न गरेका नमनूा शवद्यालयले शशैक्षक पवुातिारका क्षेरमा लगानी गनत र्ाहमेा शवद्यालयको भौशतक अवस्थाको शवस्ततृ 

प्रशतवेदन सशहत स्वीकृत गरुुयोजना तथा नमनूा शवद्यालय शनदशेशकामा उल्लेशखत शैशक्षक सिुारका कायतक्रम कायातन्वयन गनत शक्रयाकलाप तथा 

बजेट सशहतको प्रस्ताव २०७६ काशततक मसान्त शभर यस केन्रमा पशे गने । केन्रले प्रस्ताव मलु्यांकन गरी शैशक्षक पक्ष सिुारका लाशग थप 

अनदुान उपलव्ि गराईनछे ।  

 शवद्यालय  

 स्तानीय तह  

 शशक्षा तथा मानव स्रोत 

शवकास केन्र  

 शवद्यालयको 

प्रस्ताव  

 अनदुान थप भएका 

शवद्यालय 

स्क्रर्ाकलाप नं  11.3.20.5 किा ९ मा थप प्रास्वस्धक धारका स्वद्यालर् सञ्चालनका लास्र् ल्र्ाव व्र्वतथापन अनुदान 

क) शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रबाट छनौट भएका प्राशवशिक िार सञ्र्ालनका लाशग स्थानीय तहबाट अनमुशत प्राप्त गरेका 

शवद्यालयहरुका लाशग यस शीर्तकमा बजेट प्राप्त भएका स्थानीय तहले कक्षा ९ मा स्वीकृत भए अनसुारको िार सञ्र्ालन गरेको सशुनशितता 

कायम गरी शनम्नानसुारका िार अनसुार ल्याव सहयोग अनदुानको रकम  उपलव्ि गराउन े।  

 पश/ुकृशर् शवज्ञान - २६ लाख  

 शसशभल ईशन्जशनयररङ्क - ५० लाख  

 कम््यटूर ईशन्जशनयररङ्क - २५ लाख  

 ईलेशक्िकल ईशन्जशनयररङ्क - २५ लाख  

ख) अनदुान प्राप्त गरेका शवद्यालयले सावतजशनक खररद ऐन तथा शनयमावली एवम ्शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रबाट स्वीकृत  शवद्यालय 

स्तरीय खरीद शदग्दशतन बमोशजम ल्याव सामग्री खरीद गने ।  

 गाउँपाशलका/ 

नगरपाशलका 

 शशक्षा तथा मानव स्रोत 

शवकास केन्र 

 शवद्यालय  

 खरीद भएका ल्याव 

सामग्री 
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शक्रयाकलाप नं̧  शक्रयाकलाप  र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवारी प्रगशत सरू्क 

ग) ल्यावको शनमातण प्रावशिक िार सम्वन्िी शवद्यालयमा प्राशवशिक तथा व्यवसाशयक शशक्षा सञ्र्ालन शनदशेशका २०६९ (संसोिन सशहत) र 

पाि्यक्रमले तोकेका मापदण्ड बमोशजम हुनपुने ।  

घ) स्थानीय तहले शवद्यालयमा ल्याव सशहतको प्राशवशिक िार सञ्र्ालनको शनयशमत अनगुमन गने ।   

स्क्रर्ाकलाप नं  2.7.13.74 किा ९ मा थप प्रस्वस्धक धारका स्वद्यालर् सञ्चालनका लास्र् स्र्िण सहर्ोर् अनुदान 

क) शैशक्षक वर्त २०७७ बाट कक्षा ९ मा प्राशवशिक िार सञ्र्ालन गन ेगरी अनमुशत प्राप्त सामदुाशयक शवद्यालयलाई यस शीर्तकमा बजेट प्राप्त 

भएका स्थानीय तहल े शनयमानसुार शशक्षक शनयकु्त भई शवद्यालयमा हाशजर भए पिात २०७७ वैशाख दशेख असार सम्म ३ मशहनाका लाशग 

माध्यशमक तह ततृीय श्रेणी सरहको १ जना प्रशशक्षक तथा १ जना शनम्नमाध्यशमक ततृीय श्रेणी सरहको सहायक प्रशशक्षकले शनयमानसुार पाउन े

तलब भत्ता शवद्यालयलाई उपलव्ि गराउन े । यसै गरी प्रशशक्षक तथा सहायक प्रशशक्षकका लाशग प्रशतमशहना ३ हजारका दरले ३ मशहनाको 

प्राशवशिक भत्ता समते उपलव्ि गराउने । 

 गाउँपाशलका/ 

नगरपाशलका 

 शशक्षा तथा मानव स्रोत 

शवकास केन्र 

 शवद्यालय  

 प्रशशक्षकको शनयशुक्त 

 शनकासा पर  

 तलब वझेुको 

भरपाई 

सबैका लास्र् स्र्िा: स्र्रु् स्वकास कार्यक्रम (व.उ.स्र्.न.  35000102) 
स्क्रर्ाकलाप नं 2.7.13.14 अस्भभावक स्र्िा 

क) गत वर्तसम्म यशुनसेर् नेपालसँगको सहकायतमा अशभभावक शशक्षा कायतक्रम लाग ुभएका बालशवकास केन्रका ताशलम प्राप्त सहजकतात तथा 

शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रको वेभसाईटमा उपलब्ि अशभभावक शशक्षा ्याकेजको उपयोग गरी २० सेसन कक्षा सञ्र्ालन गने । 

ख) अशभभावक शशक्षा कायतक्रम सञ्र्ालन गने सहजकतातकालाशग प्रशत सेसन रु २००। उपलब्ि गराउन े। प्राशवशिक सहयोगका लाशग स्थानीय 

तहल ेयस सम्बन्िी ताशलम प्राप्त संघसंस्था वा यशुनसेर्को प्रादशेशक कायतलयसँग समन्वय गन े। 

 गाउँपाशलका/ 

नगरपाशलका  

 बालशवकास केन्र 

 अशभभावक शशक्षा 

कक्षाको हाशजरी 

स्क्रर्ाकलाप नं 2.7.13.12 तथानीर् िह तिरीर् एस्ककृि बालस्वकास र्ोजना कार्यर्ाला 

क) संघीय माशमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयबाट प्रकाशशत स्थानीय तहमा एकीकृत प्रारशम्भक बालशवकासकालाशग योजना तजुतमा 

कायतशाला स्रोत सामग्री, २०७५ बमोशजम कायतशाला सञ्र्ालन गरी नयाँ योजना तजुतमा गने । तजुतमा भईसकेका योजनालाई अद्यावशि गने । 

स्रोत सामग्री शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रको वेभसाईटमा उपलब्ि गराईएको छ । प्रशत कायतशाला रु ५०,०००। व्यवस्था गररएको । नपगु 

रकम स्थानीय सरकारले थप गनुतपन े। 

ख) प्राशवशिक सहयोगकालाशग स्थानीय तहमा कायतरत यस सम्बन्िी ताशलम प्राप्त संघसंस्था वा यशुनसेर्को प्रादशेशक कायातलयसँग समन्वय गने । 

 गाउँपाशलका/ 

नगरपाशलका  

 शवद्यालय 

 कायतशालाका 

सहभागीको हाशजरी  

 एशककृत 

बालशवकास योजना 

 स्क्रर्ाकलाप नं 2.7.13.15 प्रारस्म्भक किा स्सकाइ िथा समावेर्ी स्र्िा कार्यक्रम  

क) यस कायतक्रमका लाशग  बजेट प्राप्त भएका स्थानीय तहले कातयातन्वयन गदात तपशशल अनसुार कायातन्वयन गने :  

१. दईु शदने समीक्षा र योजना बैिक सञ्र्ालन (प्र.अ., वडा सदस्य, शशक्षक र अन्य शशक्षा सरोकारवाला) का लाशग अशिकतम रु ८००००।  

 गाउँपाशलका/ 

नगरपाशलका 

 शवद्यालय  

 शवकास भएका 

सामग्री  

 अनगुमन योजना  
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शक्रयाकलाप नं̧  शक्रयाकलाप  र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवारी प्रगशत सरू्क 

२. संयकु्त अनगुमन रु. ३००००। 

३. अशत शवपन्न शवद्यालयका प्रारशम्भक कक्षा (कक्षा १ दशेख ३)  सिुार र व्यवस्थापन (कापटे, र्शनतर्र, ढोका, झ्याल, छाना ममतत) का 

लाशग जोड कोर् रु. १४०,०००। 

४. नगरस्तरीय शसकाइ मलेाको व्यवस्थापन र सामग्रीका लाशग रु ५००००। 

  अनगुमन प्रशतवेदन 

 

स्क्रर्ाकलाप नं 2.7.13.7 स्कर्ोरी सािरिा िथा स्जवनोपर्ोर्ी सीप  

क) बजेट प्राप्त भएका स्थानीय तह शभर रहकेा शकशोर शकशोरी (१० दशेख १४ वर्त उमेर समहू) का लाशग जीवनोपयोगी सीप सम्वन्िी शशक्षा तथा 

उपयकु्त उमेरमा ओपर्ाररक एवम ् अनौपर्ाररक कक्षा मार्त त शवद्यालय शशक्षा सशुनशितता कायम गनत शवद्यालय बाशहर रहकेा 

बालबाशलकाहरुको पशहर्ान गन े। कक्षा ९ मशहना सञ्र्ालन गन े। 

ख)  पशहर्ान भएका शकशोरीहरुलाई अनौपर्ाररक शशक्षाका कक्षा मार्त त औपर्ाररक शशक्षामा भनात गरी शनयशमत शशक्षाको व्यवस्था शमलाउन 

योजना तजुतमा गने । योजना अनसुारका कायतक्रम तय गरी कायातन्वयन गने ।  

ग) प्रत्येक कक्षाको खर्त शनम्न अनसुार व्यवस्था गने  

१. सहजकतातको पाररश्रशमक प्रशत मशहना रु. ४०००। का दरले ९ मशहनाको जम्मा रु. ३६००० ।  

२. सपुरीवेक्षकको पाररश्रशमक प्रशत कक्षा रु. १६००। का दरले १० वटा कक्षाको जम्मा रु. १६००० ।  

३. मसलन्द प्रशत कक्षा, प्रशत मशहना रु. ४००। का दरले ९ मशहनाको जम्मा रु. ३६००।  

४. बस्ने व्यवस्था (र्कटी, ्लाशष्टक सीट) प्रशत कक्षा रु. ४०००।  

५. प्रोजेक्ट कायत (दईु पटक) प्रशत पटक रु. १७००। का दरले जम्मा रु. ३४००।  

६. शप्रटेष्ट, पोष्ट टेष्टका रु. १०००। का दरले रु.२०००।  

७. संर्ालक सशमशतको बैिक शर्या खर्त रु. १०००। का दरले र्ार पटकको रु. ४०००। 

८. शकताव ढुवानी खर्त रु. १०००। 

९. अनगुमन दईु पटक रु. १००००। का दरले रु. २००००।    

 गाउँपाशलका/ 

नगरपाशलका 

 शवद्यालय  

 

 

 सञ्र्ाशलत कक्षा 

संख्या  

 अनगुमन प्रशतवदने  

 

 

स्क्रर्ाकलाप नं 2.7.13.5 लैङ्स्र्क सम्पकय  स्वन्दु िथा लैङ्स्र्क सञ्जाल िास्लम एवम स्वद्यालर्मा सझुाव पेस्टका तथापना 

क) कायतक्रम तथा बजेट रहकेा स्थानीय तहले शशक्षा क्षेरका लाशग लैशगक सम्पकत  शवन्द ु तोक्न े । शवद्यालयहरुमा समेत सम्पकत  शवन्द ु 

तोक्नलगाई सञ्जाल शवकास गन े। सञ्जालको स्थानीय स्तरमा वैिक बसी लैशगक सर्ेतनाका सामग्रीहरुको अशभमशुखकरण गने ।  

ख) स्थानीय तह अन्तरगतका सब ै शवद्यालयहरुमा सझुाव पशेटका स्थापना गनत लगाई सोका लाशग आवश्यक भौशतक तथा प्राशवशिक 

 गाउँपाशलका/ 

नगरपाशलका 

 शवद्यालय  

 लैशगक सम्पकत  शवन्द ु

 तोशकएका लैशगक 

सम्पकत  शवन्द ुसंख्या 

 गिन भएका 

सञ्जाल संख्या  
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शक्रयाकलाप नं̧  शक्रयाकलाप  र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवारी प्रगशत सरू्क 

सहायता उपलव्ि गराई प्रभावकाररताको समीक्षा गने प्रणाली शवकास गने ।   

ग) स्थानीय तहले २० जना प्रअ र शशक्षक, प्रत्येक नगरपाशलकामा ३० जना प्रअ र शशक्षकको अशभमखुीकरण गने । (प्रशत सहभागी रु. 
१५०० का दरले खर्त गने ।) 

घ) लैशगकं सञ्जालको वर्तको दईु पटक बैिक सञ्र्ालन गन े। (प्रशत बैिक रु. १३००० का दरले खर्त गने ।) 

ङ्क) लैशगकं सञ्जालले वर्तको दईु पटक शवद्यालय अनगुमन गने । (प्रत्येक अनगुमनका लाशग रु. ७००० का दरले खर्त गने ।)  

 ताशलमका सहभागी 

संख्या 

स्क्रर्ाकलाप नं 2.7.13.6 सरुस्िि स्वद्यालर् िथा स्वद्यालर् र्ास्न्ि िेत्र 

क) स्थानीय तहले समशष्टगत शवद्यालय सरुक्षा न्यनूतम ्याकेज कायातन्वयन सम्वन्िी अशभमशुखकरण सञ्र्ालन गने । (एक पटक, २५ 

सहभागी, प्रशत सहभागी रु. १५०० का दरले खर्त गने ।) 

ख) छाशनएका स्थानीय तहको प्र.अ. र शवपद ्व्यवस्थापन सम्पकत  शशक्षकसँग समीक्षा बैिक गन े। (दईु पटक, ३० सहभागी, प्रशत सहभागी 

रु. ५०० का दरले खर्त गने ।) 

ग) स्थानीय तहका पदाशिकारीहरु र शशक्षा शाखा कमतर्ारीबाट अनगुमन गन े। (दईु पटकको जम्मा रु. ७५००) 

 गाउँपाशलका/ 

नगरपाशलका 

 शवद्यालय 

 तयार भएका योजना 

 अनगुमन प्रशतवेदन  

 शाशन्त क्षेर घोर्णा 

भएका शवद्यालय 

संख्या  
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खण्ड ३ 

प्रदेर् िहबाट सम्पादन हुने सर्िय अनुदानका सवबजेट उपर्ीर्यकहरुका कार्यक्रमको कार्ायन्वर्न प्रस्क्रर्ा र मापदण्ड 

स्वद्यालर् िेत्र स्वकास कार्यक्रम (स्जल्लातिर) 

शक्रयाकलाप नं.  शक्रयाकलाप र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवार तह प्रगशत सरू्क 

स्क्रर्ाकलाप नं.  11.1.2.22. वौस्िक अपाङ्र्िा भएका बालबास्लकाहरुका लास्र् प्रत्रे्क प्रदेर्मा पुवायधारर्कु्त 

आवासीर् स्वद्यालर् सचंालन 

क) बौशिक अपाङ््कगता भएका बालबाशलकाहरुका लाशग पवूातिारयकु्त आवासीय शवद्यालय सञ्र्ालनका लाशग 

सामाशजक शवकास मन्रालयले स्थान पशहर्ान गरी गरुुयोजना र शडशपआर तयार गने । 

ख) बहुवर्ीय कायतक्रमका रुपमा सम्पन्न गने गरी सावतजशनक खररद प्रशक्रया अपनाई गरुुयोजना र डीशपआर बमोशजम 

शनमातण कायत सञ्र्ालन गने । 

 गरुूयोजनामा दहेायका शवर्य क्षरेलाई समेत समेट्न ुपने : 

१. आवासीय शवद्यालयमा २०० जना बालबाशलका आवासमा बस्न सक्नेगरी बढीमा २ तलाको अपाङ््कग मरैी छारावास 

भवन, भान्छा र डाइशनङ््क कक्ष हुनपुनेछ । 

२. शवद्यालयमा अपाङ््कगताको Screening र लेखाजोखा कक्ष, कक्षाकोिाहरु, अशभभावक र बालबाशलकाको लाशग परामशत 

कक्ष, , IT सशुबिा सशहतको पसु्तकालय, आिारभतू उपकरण सशहतको शर्शजयोथेरापी कक्ष, संशगत थेरापी, शस्पर् थेरापी 

लगायतका थेरापीहरु गनत सशकने कक्ष, प्राथशमक उपर्ार कक्ष, खेलमैदान, प्रशासशनक भवन,वाडेन कक्ष समेत रहन ेगरी 

भवन शनमातण गनुत पनेछ ।  

३. पवुतव्यावसाशयक सीप शवकासका लाशग अभ्यास गन ेआवश्यक सामग्री सशहतको कक्ष शनमातण गन े। 

४. आवाशसय शवद्यालयको पवूातिार शनमातण गदात मनोसामाशजक अपांगता, हमेोशर्शलया, अशटजमसम्बन्िी अपांगता र 

बहुअपांगता भएका बालबाशलकाहरुको लाशग छुट्टाछुटै्ट ब्लक शनमातण हुन ुपनछे । 

 सामाशजक शवकास मन्रालय 

 शशक्षा शवकास शनदशेनालय 

 आवासीय शवद्यालय 

स्थापनाको स्थान शनिातरण 

भएको हुन े 

 गरुुयोजना र शडशपआर तयार हुन े

 पवूातिार शनमातण कायत शरुु हुन े

स्क्रर्ाकलाप नं.  2.8.1.14. कार्यक्रम व्र्वतथापन, अनुर्मन िथा मूल्र्ांकन 

क) सामाशजक शवकास मन्रालयले प्रदशे तहबाट तथा स्थानीय तहबाट सञ्र्ालन हुने  शैशक्षक कायतक्रमको अनगुमन तथा 

मलू्याङ््ककन गनत वाशर्तक अनगुमन योजना र अनगुमन सािन शनमातण गने र सोशह आिारमा अनगुमन गरी प्रशतवेदन तयार गने 

। यसो गदात नपेाल सरकार  स्वीकृत नम्सत र प्राप्त बजेटको अिीनमा रही खर्त गने । 

 सामाशजक शवकास मन्रालय 

 शशक्षा शवकास शनदशेनालय 

 अनगुमन सािन, अनगुमन 

योजना तथा अनगुमन 

प्रशतवेदनहरु 

स्क्रर्ाकलाप नं. 2.7.13.1. रै्स्िक अनुसन्धान प्रदेर्/ तथानीर् पाठ्र्क्रम स्वकास िथा सचुना व्र्वतथापन 

क) यस शीर्तकमा प्राप्त बजेटबाट सामशजक शवकास मन्रालयले शशक्षा क्षेरको गणुस्तर¸ पहुरँ् तथा व्यवस्थापनसँग सम्बशन्ित  

 सामाशजक शवकास मन्रालय  अनसुन्िान प्रशतवेदनहरु 

 शवकास भएका स्थानीय 
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शक्रयाकलाप नं.  शक्रयाकलाप र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवार तह प्रगशत सरू्क 

कक्षा शशक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन समसामशयक मदु्दाहरुमा प्रदशेशभर संर्ाशलत शवश्वशवद्यालय तथा क्याम्पसहरुको 

सहकायतमा  अनसुन्िान गरी अनसुन्िानका प्रशतवेदन सावतजशनकीकरण गन े। 

ख) प्रदशेले स्थानीय एवम ्शवद्यालय तहमा शनमातण हुन ेस्थानीय पाि्यक्रमको कायातन्वयनमा सहजीकरण गन े। 

ग) प्रदशे स्तरीय शशैक्षक सरू्ना व्यवस्थापन प्रशतवेदन तयार गरी सावतजशनक गन े। 

 शशक्षा शवकास शनदशेनालय 

 शवश्वशवद्यालय तथा क्याम्पस 

 शवद्यालय 

पाि्यक्रम 

 शैशक्षक सरू्ना व्यवस्थापन 

प्रशतवेदन 

स्क्रर्ाकलाप नं 2.7.13. कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका लार्ी आबश्र्क Logistics व्र्वतथापनका लास्र् कार्यक्रम 

व्र्वतथापन खचय 

क) शशक्षासँग सम्बशन्ित नीशतगत बैिक संर्ालन¸ अशभमखुीकरण तथा समीक्षा कायतक्रममा व्यवस्थापन गनुतपने स्टेशनरी¸ 

शर्याखाजा¸ र्ोटोकपी, प्रशतवेदन तयारी एवम ् प्रकाशन लगायतका कायत गनत सम्बशन्ित प्रदशेको सामाशजक शवकास 

मन्रालयको शनणतयानसुार खर्त गन े। 

 सामाशजक शवकास मन्रालय 

 शशक्षा शवकास शनदशेनालय 

 बैिक संख्या 

 खररद सामग्री संख्या  

स्क्रर्ाकलाप नं  2.7.13.3. वास्र्यक, चौमास्सक प्रस्िवेदन िर्ारी िथा Status Report  लर्ार्िका Document 

स्वकास एवम ् प्रकार्न 

क) सामाशजक शवकास मन्रालयका लाशग शशक्षा¸ शवज्ञान तथा प्रशवशि मन्रालय अन्तगतत शवशभन्न बजेट उपशीर्तकमा सशतत 

अनदुानमा प्राप्त भएका बजेटहरुको र्ौमाशसक तथा वाशर्तक प्रगशत प्रशतवेदन तयार गने ।  

ख)  प्राप्त बजेटबाट प्रदशे स्तरीय IEMIS प्रशतवेदन तयार गन े।  

ग) आशथतक वर्तको अन्त्यमा प्रदशेस्तरीय प्रगशत सशहतको Status Report तयार गरी सरोकारवाला शनकायहरुमा संपे्रर्ण गन े। 

 सामाशजक शवकास मन्रालय 

  शशक्षा शवकास शनदशेनालय 

 र्ौमाशसक, वाशर्तक प्रशतवेदन 

 Status Report 

 IEMIS Report 

स्क्रर्ाकलाप नं.  2.7.13.4 रै्स्िक नीस्ि, कार्यक्रम िथा स्नदेस्र्का सम्बन्धमा अस्भमुखीकरण 

क) प्रदशे तहको क्षमता शवकासको आ.व.श्यक्ता शवशे्लर्ण गरर सामाशजक शवकास मन्रालयले स्वीकृत वाशर्तक कायतक्रम प्राप्त 

भएपिात्  शशक्षा शवकास शनदशेनालय तथा  तथा सामाशजक शवकास मन्रालय तथा शशक्षा ताशलम केन्रका शशक्षा शाखाका 

अशिकृतलाई २ शदने शैशक्षक नीशत¸ कायतक्रम तथा यस शनदशेशकाको बारेमा अशभमखुीकरण संर्ालन तथा कायतक्रम 

कायातन्वयन सम्बन्िी क्षमता शवकासका कायतक्रमहरु संर्ालन गन े। 

ख) अन्तरशक्रयामा संघीय मन्रालय तथा केन्रीय शनकायहरुको सहभागीतामा संयकु्त अशभमखुीकरण कायतशाला संर्ालन गन े

व्यवस्था शमलाउने । 

 सामाशजक शवकास मन्रालय 

 शशक्षा¸ शवज्ञान तथा प्रशवशि 

मन्रालय तथा केन्रीय 

शनकायहरु 

 शशक्षा शवकास शनदशेनालय 

 सञ्र्ालन भएका 

अशभमखुीकरण कायतक्रमको 

संख्या  

 अशभमशुखकरणमा 

सहभागीहरुको हाशजरी 

शववरण 

स्क्रर्ाकलाप नं. 2.7.13.6 प्रादेस्र्क स्र्िा स्वज्ञान िथा प्रस्वस्धको र्ोजना स्नमायण अद्यावस्धक 

क)  सामाशजक शवकास मन्रालयले आफ्नो क्षेर अन्तगततको वाशर्तक शशैक्षक योजना शनमातण गनत शशक्षा शवकास शनदशेनालयको 

 सामाशजक शवकास मन्रालय 

 शशक्षा शवकास शनदशेनालय 

 शनमातण भएका योजनाहरु 

 र्ौमाशसक तथा वाशर्तक 
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शक्रयाकलाप नं.  शक्रयाकलाप र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवार तह प्रगशत सरू्क 

समेत सहभाशगता हुने गरी कायतशवशि तय गने । कायतशवशिको आिारमा  योजना तजुतमा गरी एक प्रशत शशक्षा तथा मानव स्रोत 

शवकास केन्रमा पिाउने ।  

ख) तोशकएको शवशि र प्रशक्रया अनसुार योजना शनमातण गने । 

ग) मन्रालयलाई प्राप्त भएका शशक्षासँग सम्बशन्ित ब.उ.शी.नं. सँग सम्बशन्ित कायतक्रमको र्ौमाशसक तथा वाशर्तक प्रशतवेदन 

तयार गरी तोशकएको शनकायहरुमा शनयशमत रुपमा पेस गन े। 

प्रशतवेदन 

स्क्रर्ाकलाप नं.  2.7.13.5 रै्स्िक मापदण्ड, सामग्री, प्रारुप, स्नदेस्र्का एवम ्कार्यस्वस्ध स्वकास 

क) सामाशजक शवकास मन्रालयले आवश्यकता अनसुार प्रदशेस्तरीय शनकाय एवम ् स्थानीय तहलाई संघीय शशक्षा नीशत 

सहजीकरण गनत शशैक्षक मापदण्ड, सामग्री, प्रारुप, शनदशेशका एवम ्कायतशवशि शवकास गन े। 

ख) प्रदशेस्तरमा संर्ालन हुन ेशैशक्षक गशतशवशिहरुलाई व्यवशस्थत गनत आवश्यक पन ेशनदशेशका, कायतशवशिको शवकास गने । 

 सामाशजक शवकास मन्रालय 

 शशक्षा शवकास शनदशेनालय 

 शवकास भएका शनदशेशका¸ 

मापदण्ड तथा प्रारुपको संख्या 

स्क्रर्ाकलाप नं.  11.1.2.24 स्वद्यालर्हरुलाई स्वपद् व्र्वतथापनका लास्र् अनुदान 

क) सामाशजक शवकास मन्रालयले शवपद ्बाट क्षशतग्रस्त शवद्यालयको मागको आिारमा अनगुमन गरी तत्कालीन 

व्यवस्थापनको लाशग अनदुान उपलब्ि गराउने । 

ख) यस शीर्तकमा शवत्तीय हस्तान्तरण भएको अनदुानको बढीमा २० प्रशतशतसम्म बजेटबाट सामाशजक शवकास मन्रालयले 

शवपद ् जोशखम न्यनूीकरण सम्बन्िी पवूततयारीका अशभमखुीकरण ताशलम, सामग्री शनमातण तथा शवतरण लगायतका 

कायतक्रमहरु सञ्र्ालन गनत/गराउन सक्नेछ । 

 सामाशजक शवकास मन्रालय 

 शशक्षा शवकास शनदशेनालय 

 शवकास भएका शनदशेशका¸ 

मापदण्ड तथा प्रारुपको संख्या 

स्र्िा, स्वज्ञान िथा प्रस्वस्ध मन्त्रालर्  (व.उ.स्स.नं. 35000011) 

स्क्रर्ाकलाप नं.  7.2.5.1 उच्च स्र्िामा अध्र्र्न र्ने अपाङ स्वद्याथीका लास्र् छात्रवृस्त्त 

क) शशक्षा शवकास शनदशेनालयले उच्र् शशक्षामा अध्ययन गने अपाङ््कग शवद्याथीका लाशग छारवशृत्त छनौटका लाशग 

सरू्ना प्रकाशन गने । 

ख) प्राप्त शनवदेनको आिारमा अपाङ््कगताको लेखाजोखा गरी छारवशृत्त प्राप्त गन ेशवद्याथी छनौट गन े। 

ग) छनौट भएका शवद्याथीहरुलाई अपाङ््कगताको प्रकृशत  अनसुार यस शनदशेशकाको स्थानीय तह अन्तरगतको को अपाङ्क 

शवद्याथीको वशगतकरणमा  उल्लेख भएको अपाङ््कग शवद्याथीको वगत अनरुुप  छारवशृत्त वापतको रकम शवद्याथीलाई बैकँ 

खातामा उपलव्ि गराउने । 

 सामाशजक शवकास मन्रालय 

 शशक्षा शवकास शनदशेनालय 

 छारवशृत्त प्राप्त गने शवद्याथी 

संख्या  

 बैङ््कक स्टेटमेन्ट 

स्क्रर्ाकलाप नं.2.4.92 सावयजस्नक िथा सामुदास्र्क पुतिकालर्हरुलाई स्तवकृि कार्यस्वस्धका आधारमा अनुदान  सामाशजक शवकास मन्रालय  अनदुान प्राप्त गरेका 
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शक्रयाकलाप नं.  शक्रयाकलाप र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवार तह प्रगशत सरू्क 

क) बजेट प्राप्त भएको प्रदशेले शशक्षा, शवज्ञान तथा प्रशवशि मन्रालयबाट स्वीकृत कायतशवशिको Norms अनसुार पसु्तकालय 

छनौट गरी बजेट उपलव्ि गराउन े । 

  पसु्तकालय पसु्तकालय संख्या 

स्क्रर्ाकलाप नं.  7.2.3.1 सामुदास्र्क कलेजबाट प्रथम शे्रणीमा तनािक िह र किा १२ बाट प्रथम शे्रणीमा उत्तीणय 

डुम, मुसहर र चमारको लास्र् छात्रवृस्त्त 

क) शशक्षा शवकास शनदशेनालयले सामदुाशयक कलेजबाट प्रथम श्रेणीमा स्नातक तह र कक्षा १२ बाट प्रथम श्रेणीमा उत्तीणत  

गरेका तथा अक्षरांकन प्रणाली अनसुार  २.८  GPA  वा सो भन्दा माशथको GPA प्राप्त गरेका डुम, मसुहर र र्मार 

जाशतका शवद्याथीका लाशग छारवशृत्त छनौटका  सरू्ना प्रकाशन गन े। 

ख) कायतक्रम तथा बजेटको पररशिशभर रही  उच्र्तम  अंक/ GPA प्राप्त शवद्याथीलाइ प्रथाशमकताक्रममा छारवशृत्तका लाशग 

छनौट गरी  माशसक रु. २,५००/- का दरले१० मशहना वरावरको रकम शवद्याथीको बैङ््कक खातामा उपलव्ि गराउन े। 

 सामाशजक शवकास मन्रालय 

 शशक्षा शवकास शनदशेनालय 

 क्याम्पस एवम ्शवद्यालय 

 

 

 छनौट भएका शवद्याथी संख्या 

 वैङ््कक स्टेटमेन्ट 

मनमोहन तमृस्ि पोस्लटेस्क्नक  (व.उ.स्स.नं. 35000106) 

मनमोहन तमृस्ि पोस्लटेस्क्नक   

क)  प्रदशे नम्बर १ ले यस शीर्तकमा शवशनयोशजत अनदुान रकम उपलव्ि गराउँदा सम्बशन्ित संस्थाबाट शवस्ततृ शक्रयाकलापगत 

रकम बाँडर्ाँड सशहतको कायतयोजना माग गरी  सोही आिारमा अनदुान शदन े। 

ख)  सम्बशन्ित पोशलटेशक्नकले शवस्ततृ शक्रयाकलापगत रकम बाँडर्ाँड सशहतको कायतयोजना प्रदशे सामाशजक शवकास 

मन्रालयमा पशे गरी अनदुान शनकासा शलने र सोको र्ौमाशसक र वाशर्तक प्रगशत प्रशतवेदन सामाशजक शवकास मन्रालय, 

प्राशवशिक शशक्षा तथा व्यावसाशयक ताशलम पररर्द ्र शशक्षा, शवज्ञान तथा प्रशवशि मन्रालयमा पेश गनुत पन े। 

 सामाशजक शवकास मन्रालय 

 मनमोहन स्मशृत पोलीटेशक्नक 

 अनदुान पर 

रास्रिर् परीिा बोडय (ब.उ.र्ी.नं. 35031011) 

स्क्रर्ाकलाप नं. 2.7.10.3 किा १० (SEE) परीिा सञ्चालन 

क) शशक्षा, शवज्ञान तथा प्रशवशि मन्रालय र राशरिय परीक्षा बोडतको मापदण्ड तथा परीक्षा संर्ालनका आिार अनसुार गने । 

ख) शनयशमत तथा गे्रडवशृि परीक्षामा समेतका लाशग उत्तरपशुस्तका छपाई तथा ढुवानी, परीक्षा सञ्र्ालन तथा व्यवस्थापन 

र अनगुमन लगायतका कायतमा खर्त गने । 

 राशरिय परीक्षा बोडत 

 सामाशजक शवकास मन्रालय  

 शशक्षा शवकास शनदशेनालय 

 परीक्षामा सशम्मशलत शवद्याथी 

संख्या 

सबैका लास्र् स्र्िा- स्र्रु् स्वकास कार्यक्रम (ब.उ.र्ी.नं. 35000102) 

स्क्रर्ाकलाप 2.7.13.7स्वद्यालर्मा लैस्रं्क सम्पकय  स्बन्दु िथा लैंस्र्कसञ्जाल एवम ्सझुाव पेस्टका सम्बन्धी िास्लम 

क) लैङ््कशगक सञ्जाल एवम ्सझुाब पशेटका सम्बन्िी  प्रदशे स्तरका सराकारवालाहरु सहभाशगता हुन ेगरी प्रदशे स्तरीय 
 सामाशजक शवकास मन्रालय 

 शशक्षा शवकास शनदशेनालय 

 सञ्र्ालन भएका 

अशभमखुीकरण कायतक्रम  
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शक्रयाकलाप नं.  शक्रयाकलाप र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवार तह प्रगशत सरू्क 

अशभमखुीकरण सञ्र्ालन गन े। 

ख) शवद्यालयमा लैङ््कशगक सम्पकत  शबन्द ुतथा सझुाव पेशटका शवर्यमा अशभमखुीकरण सञ्र्ालन गन े। 
 सहभागी हाशजरी 

 

स्र्िा िास्लम केन्रबाट कार्ायन्वर्न हुने कार्यक्रमको कार्ायन्वर्न प्रस्क्रर्ा 

 स्क्रर्ाकलाप  एवम ्कार्ायन्वर्न प्रस्क्रर्ा स्जम्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

स्क्रर्ाकलाप नं.   2.6.1.10 स्र्िक िास्लम 
  

१. प्रदेर्मा कार्म हुने िास्लम स्नकार्हरुको भौस्िक ससु्वधा सदुृढीकरण िथा तिरीकरण,  होतटल व्र्वतथापन 

क) सामाशजक शवकास मन्रालयले आफ्नो प्रदशेको शशक्षा ताशलम केन्र/ताशलम शनकायहरुको भौशतक सदुृढीकरण तथा स्तरीकरण 

र होस्टल व्यवस्थापन गनत बजेट बाँडर्ाँड गरी सावतनशजक खरीद ऐन शनयमको पररशि शभर रही कायत गने ।  

 सामाशजक शवकास 

मन्रालय 

 शशक्षा ताशलम केन्र 

 र्ौमाशसक र वाशर्तक 

प्रशतवेदन 

 सिुार भौशतक अवस्था 

२. राजपत्रअनङ्स्कि प्रथम शे्रणीका कमयचारीका लास्र् सेवाकालीन १-मस्हने रै्स्िक व्र्वतथापन िास्लम सञ्चालन 

क) शशक्षा ताशलम केन्रले आफ्नो प्रदशे शभरका संघ, प्रदशे र स्थानीय तहमा  कायतरत शशक्षा सेवाका राजपर अनशंकत प्रथम 

श्रेणीका कमतर्ारीहरुको लगत तयार गरी सहभाशगताको शनणतय सशहत परार्ार गन े। 

ख) शशक्षा सेवाका राजपर अनङ्ं्कशकत प्रथम श्रेणीका कमतर्ारीहरुको १ मशहन े सेवाकालीन शैशक्षक प्रशासन ताशलम सामग्री 

तयार/अद्यावशिक गने । 

ग) आफ्नो प्रदशेशभर (संघ, प्रदशे, स्थानीय तह) मा कायतरत शशक्षा सेवाका राजपर अनङ््कशकत प्रथम श्रणेीका कमतर्ारीहरुबाट 

आवेदन माग गने र प्राप्त हुन आएका आवेदनको आिारमा सम्बशन्ित स्थानीय तह समतेको समन्वयमा यस अशघ नै यस्तो 

ताशलम शलईसकेका कमतर्ारीहरु नदोहोररने गरी सेवाको जेष्ठता भएका  २५ जनाको समहू शनमातण गरी कमतर्ारी र्यन गरी 

ताशलम प्रदान गन े। 

घ) शशक्षा ताशलम केन्रले ताशलम सम्पन्न गरेका कमतर्ारीहरुलाई प्रमाण पर प्रदान गरेर सोको आिारमा अशभलेख राख् न े। 

ङ्क) ताशलम शलएका कमतर्ारीहरुको सेवा प्रवाह सम्बन्िी अनगुमन गन े। 

 सामाशजक शवकास 

मन्रालय  

 सम्बशन्ित प्रदशेका संघीय 

कायातलय र स्थानीय तह 

 शशक्षा ताशलम केन्र 

 

 ताशलम प्राप्त गरेका 

कमतर्ारी संख्या 

 ताशलम प्राप्त कमतर्ारीको 

अशभलेख 

 सिुाररएको सेवा प्रवाह 

३. पररर्द् बाट तवीकृि िास्लम पाठ्र्क्रमका आधारमा माध्र्स्मक िहका  स्र्िकका लास्र् स्टस्पडी प्रमाणीकरण 

िास्लम (अाँगे्रजी,  स्वज्ञान,  र्स्णि ICT Module  समेि) सञ्चालन 

क)  शैशक्षक  जनशशक्त शवकास पररर्द ्बाट स्वीकृत पाि्यक्रमका आिारमा माध्यशमक तहको अंगे्रजी, शवज्ञान, गशणतको ICT 

Module समेतको ताशलम ्याकेज शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रको मानव संसािन मशाशाखाबाट प्राप्त गन े।  

 सामाशजक शवकास 

मन्रालय 

 शशक्षा ताशलम केन्र 

ताशलम प्राप्त गरेका शशक्षकको 

संख्या 

 ताशलम प्राप्त शशक्षक 

अशभलेख 
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 स्क्रर्ाकलाप  एवम ्कार्ायन्वर्न प्रस्क्रर्ा स्जम्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

ख) प्रदशेशभरका सामदुाशयक माध्यशमक शवद्यालयमा कायतरत अंगे्रजी, शवज्ञान, गशणत शवर्यका शशक्षकहरुको लगत अशभलेखका 

आिारमा सम्बशन्ित स्थानीय तह समेतको समन्वयमा शशक्षक छनौट गरी शटशपडी ताशलम सञ्र्ालन गन े। 

ग) ताशलम सम्पन्न गने शशक्षकहरुलाई प्रमाणपर प्रदान गरेर सोको अशभलेख राख् ने । 

घ) ताशलम शलएका शशक्षकहरुको शशक्षण शसकाइ कायतकलापको अनगुमन संयन्र शनमातण गरी अनगुम गन ेगराउन े। 

 स्थानीय तह 

 शवद्यालय 

 

 सिुाररएको शशक्षण शसकाइ 

शक्रयाकलाप 

४. खुला स्वश्व स्वद्यालर्साँर्को सहकार्यमा माध्र्स्मक स्र्िकका लास्र् (९-१२)  Online Professional Training 

Degree   प्रमाणीकरण िास्लम (अाँगे्रजी, स्वज्ञान, र्स्णि) सञ्चालन 

क) शशक्षा ताशलम केन्रले खलुा शवश्वशवद्यालयसँगको सहकायतमा Online Professional Training Degree को अंगे्रजी, 

शवज्ञान, गशणत शवर्य शशक्षण गन े शशक्षकहरुको लाशग स्वीकृत ताशलम ्याकेज शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रको 

मानव संसािन महाशाखाबाट प्राप्त गने । 

ख) प्रदशे शभरका सामदुाशयक माध्यशमक शवद्यालयमा कायतरत अंगे्रजी, शवज्ञान, गशणत शवर्यका शशक्षकहरुको माग र 

अशभलेखका आिारमा सम्बशन्ित स्थानीय तह समेतको समन्वयमा शशक्षक छनौट गरी Online Professional Training 

Degree ताशलम सञ्र्ालन गने । 

ग) ताशलम सम्पन्न गने शशक्षकहरुबाट शशक्षण शसकाइ सिुार सम्बन्िी प्रशतवितामा प्रमाणपर प्रदान गरी  अशभलेख राख् न े। 

घ) Online Professional Training Degree ताशलम शलएका शशक्षकहरुको शशक्षण शसकाइ कायतकलापको अनगुमन संयन्र 

शनमातण गरी अनगुम गने गराउने । 

 सामाशजक शवकास 

मन्रालय 

 शशक्षा ताशलम केन्र 

 स्थानीय तह 

 शवद्यालय 

 

 

 ताशलम प्राप्त गरेका 

शशक्षकको संख्या 

 ताशलम प्राप्त शशक्षक 

अशभलेख 

 सिुाररएको शशक्षण शसकाइ 

शक्रयाकलाप 

५. पररर्दबाट तवीकृि िास्लम पाठ्र्क्रमका आधारमा माध्र्स्मक िह (९-१२) का अंगे्रजी, र्स्णि, स्वज्ञान स्वर्र् 

वाहेकका (ICT Module सस्हि) स्र्िककालास्र् स्टस्पडी प्रमाणीकरण िास्लम सञ्चालन 

क) शशक्षा ताशलम केन्रले माध्यशमक तह (९-१२) को अंगे्रजी, शवज्ञान, गशणत बाहकेका शवर्यका शशक्षकको लाशग ताशलम 

्याकेज (ICT Module सशहत) स्वीकृत ताशलम ्याकेज शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रको मानव संसािन 

महाशाखाबाट प्राप्त गन े। 

ख) प्रदशे शभरका सामदुाशयक माध्यशमक शवद्यालयमा कायतरत माध्यशमक तह (९-१२) को अंगे्रजी, शवज्ञान, गशणत बाहकेका 

शवर्यका शशक्षकको माग र लगत अशभलेखका आिारमा सम्बशन्ित स्थानीय तह समतेको समन्वयमा शशक्षक छनौट गरी 

शटशपडी ताशलम सञ्र्ालन गन े।  

 सामाशजक शवकास 

मन्रालय 

 शशक्षा ताशलम केन्र 

 स्थानीय तह 

 शवद्यालय 

 

 

 ताशलम प्राप्त गरेका 

शशक्षकको संख्या 

 ताशलम प्राप्त शशक्षक 

अशभलेख 

 सिुाररएको शशक्षण शसकाइ 

कायतकलाप 
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 स्क्रर्ाकलाप  एवम ्कार्ायन्वर्न प्रस्क्रर्ा स्जम्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

ग) ताशलम सम्पन्न गने शशक्षकहरुलाई प्रमाणपर प्रदान गरेर सोको अशभलेख राख् ने । 

घ) ताशलम शलएका शशक्षकहरुको शशक्षण शसकाइ कायतकलापको अनगुमन संयन्र शनमातण गरी अनगुम गन ेगराउन े। 

६.   पररर्दबाट तवीकृि िास्लम पाठ्र्क्रमका आधारमा अधारभूि िह (६-८)का  स्र्िककालास्र् स्टस्पडी 

प्रमाणीकरण िास्लम (अाँगे्रजी, स्वज्ञान, र्स्णि) सञ्चालन 

क) शशक्षा ताशलम केन्रले सामदुाशयक आिारभतू तहको अंगे्रजी, शवज्ञान, गशणतको ताशलम ्याकेज ्याकेज शशक्षा तथा मानव 

स्रोत शवकास केन्रको मानव संसािन मशाशाखाबाट प्राप्त गने । 

ख) प्रदशेशभरका सामदुाशयक आिारभतू शवद्यालयमा कायतरत अंगे्रजी, शवज्ञान, गशणत शवर्यका शशक्षकहरुको लगत अशभलेखका 

आिारमा सम्बशन्ित स्थानीय तह समेतको समन्वयमा शशक्षक छनौट गरी शशक्षा ताशलम केन्र/ताशलम शनकाय मार्त त ्शटशपडी 

ताशलम सञ्र्ालन गन े। 

ग) ताशलम सम्पन्न गने शशक्षकहरुलाई प्रमाणपर प्रदान गरेर सोको अशभलेख राख् ने । 

घ) ताशलम शलएका शशक्षकहरुको शशक्षण शसकाइ कायतकलापको अनगुमन संयन्र शनमातण गरी अनगुम गन ेगराउन े। 

 सामाशजक शवकास 

मन्रालय 

 शशक्षा ताशलम केन्र 

 ताशलम शनकाय 

 स्थानीय तह 

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ 

 शवद्यालय 

 

 ताशलम प्राप्त गरेका 

शशक्षकको संख्या 

 ताशलम प्राप्त शशक्षक 

अशभलेख 

 सिुाररएको शशक्षण शसकाइ 

कायतकलाप 

७.  पररर्दबाट तवीकृि िास्लम पाठ्र्क्रमका आधारमा अधारभूि िह (६-८)का अंगे्रजी र्णीि स्वज्ञान स्वर्र् वाहेकका 

स्र्िककालास्र् स्टस्पडी प्रमाणीकरण िास्लम  सञ्चालन 

क) शशक्षा ताशलम केन्रले आिारभतू तह (६-८) को अंगे्रजी, शवज्ञान, गशणत बाहकेका शवर्यका शशक्षकको लाशग स्वीकृत ताशलम 

्याकेज शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रको मानव संसािन मशाशाखाबाट प्राप्त गने । 

ख) प्रदशेशभरका सामदुाशयक आिारभतू शवद्यालयमा कायतरत आिारभतू तह (६-८) को अंगे्रजी, शवज्ञान, गशणत बाहकेका 

शवर्यका शशक्षकको लगत अशभलेखका आिारमा सम्बशन्ित स्थानीय तह समतेको समन्वयमा शशक्षक छनौट गरी शशक्षा 

ताशलम केन्र/ताशलम शनकाय मार्त त् शटशपडी ताशलम सञ्र्ालन गन े। 

ग) ताशलम सम्पन्न गने शशक्षकहरुलाई प्रमाणपर प्रदान गरेर सोको अशभलेख राख् ने । 

घ) ताशलम शलएका शशक्षकहरुको शशक्षण शसकाइ कायतकलापको अनगुमन संयन्र शनमातण गरी अनगुम गन ेगराउन े। 

 सामाशजक शवकास 

मन्रालय 

 शशक्षा ताशलम केन्र 

 ताशलम शनकाय 

 स्थानीय तह 

 शवद्यालय 

 

 

 ताशलम प्राप्त गरेका 

शशक्षकको संख्या 

 ताशलम प्राप्त शशक्षक 

अशभलेख 

 सिुाररएको शशक्षण शसकाइ 

कायतकलाप 

८. पररर्दबाट तवीकृि िास्लम पाठ्र्क्रमका आधारमा अधारभूि िह (१-५)का िास्लम अप्राप्त स्र्िकका लास्र् 

स्टस्पडी प्रमाणीकरण िास्लम  सञ्चालन (एस्ककृि पाठ्र्क्रम समेि) 

क) शशक्षा ताशलम केन्रले आिारभतू तह (१-५) को स्वीकृत ताशलम ्याकेज शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रको मानव 

 सामाशजक शवकास 

मन्रालय 

 शशक्षा ताशलम केन्र 

 

 ताशलम प्राप्त गरेका 

शशक्षकको संख्या 



49÷कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिका २०७६/७७ 

 

 

 स्क्रर्ाकलाप  एवम ्कार्ायन्वर्न प्रस्क्रर्ा स्जम्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

संसािन मशाशाखाबाट प्राप्त गने । 

ख) प्रदशे शभरका सामदुाशयक आिारभतू शवद्यालयमा कायतरत आिारभतू तह (१-५) का शशक्षकको लगत अशभलेखका 

आिारमा सम्बशन्ित स्थानीय तह समेतको समन्वयमा शशक्षक छनौट गरी शशक्षा ताशलम केन्र/ताशलम शनकाय मार्त त ्शटशपडी 

ताशलम सञ्र्ालन गन े। 

ग) ताशलम सञ्र्ालन गदात ताशलम शलने शशक्षक संख्याको आिारमा पायक पने स्थानीय तहमा ताशलम हव खडा गरी उपलब्ि 

रोष्टरहरुको उपयोग गरी ताशलम सञ्र्ालन गन ेव्यवस्था शमलाउन े।  

घ) ताशलम सम्पन्न गने शशक्षकहरुलाई प्रमाणपर प्रदान गरेर सोको अशभलेख राख्ने । 

ङ्क) ताशलम शलएका शशक्षकहरुको शशक्षण शसकाइ कायतकलापको अनगुमन संयन्र शनमातण गरी अनगुम गन ेगराउन े। 

 ताशलम शनकाय 

 स्थानीय तह 

 शवद्यालय 

 

 ताशलम प्राप्त शशक्षक 

अशभलेख 

 सिुाररएको शशक्षण शसकाइ 

कायतकलाप 

९. पररर्दबाट तवीकृि िास्लम पाठ्र्क्रमका आधारमा िास्लम अप्राप्त बालस्बकास स्र्िक/सहर्ोर्ी कार्यकिायलाई 

स्टस्पस्ड प्रमाणीकरण िास्लम सचालन (रै्ससको सहकार्यमा) 

क) शशक्षा ताशलम केन्रले  स्वीकृत पाि्यक्रमका आिारमा बालशवकास शशक्षक/सहयोगी कायतकतातको  ताशलम सञ्र्ालन  गन े। 

ख) प्रदशेशभरका समदुायमा आिाररत तथा सामदुाशयक शवद्यालयमा रहकेा बालशवकास केन्रमा कायतरत बालशवकास 

शशक्षक/सहयोगी कायतकतातहरुको लगत अशभलेख तयार गरी त्यसको आिारमा सम्बशन्ित स्थानीय तह समतेको समन्वयमा 

छनौट गरी शशक्षा ताशलम केन्र/ताशलम शनकाय/ताशलम हब मार्त त ्शटशपडी ताशलम सञ्र्ालन गन े। 

ग) ताशलम सम्पन्न गने बालशवकास शशक्षक/सहयोगी कायतकतातलाई प्रमाणपर प्रदान गरी सोको अशभलेख राख् ने । 

घ) ताशलम शलएका बालशवकास शशक्षक/सहयोगी कायतकतातको शसकाइ कायतकलापको अनगुमन संयन्र शनमातण गरी अनगुम गन े। 

 सामाशजक शवकास 

मन्रालय 

 शशक्षा ताशलम केन्र 

 ताशलम शनकाय 

 

 ताशलम प्राप्त गरेका 

बालशवकास 

शशक्षक/सहयोगी 

कायतकतातको संख्या 

/अशभलेख 

 सिुाररएको शसकाइ 

कायतकलापको प्रयोग 

१०. पररर्दबाट तवीकृि िास्लम पाठ्र्क्रमका आधारमा आधारमूि र मास्व िहका प्रअलाई एकीकृि रुपमा 

प्रमाणीकरण नेिृत्व स्वकास िास्लम सञ्चालन 

क) शशक्षा ताशलम केन्रले स्वीकृत पाि्यक्रमका आिारमा आिारभतू र माध्यशमक तहका प्रअको नतेतृ्व शवकासका लाशग 

स्वीकृत ताशलम ्याकेजका आिारमा ताशलम सञ्र्ालन  गन े। 

ख) शशक्षा ताशलम केन्रले प्रदशेशभरका सामदुाशयक शवद्यालयका प्रअको लगत अशभलेख तयार गरी त्यसको आिारमा सम्बशन्ित 

स्थानीय तह समतेको समन्वयमा ताशलम नपाएका प्रअ छनौट गरी एकीकृत नेततृ्व शवकास ताशलम सञ्र्ालन गन े। 

ग) नेततृ्व शवकास ताशलम सम्पन्न गने प्रअबाट प्रशतविता शलई  प्रमाणपर प्रदान गरेर सोको अशभलेख राख् ने । 

 सामाशजक शवकास 

मन्रालय 

 शशक्षा ताशलम केन्र 

 स्थानीय तह 

 शवद्यालय 

 

 ताशलम प्राप्त प्रअको 

अशभलेख 

 ताशलम प्राप्त गरेका प्रअको 

संख्या 

 प्रअको सिुाररएको सेवा 

प्रवाह 
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घ) ताशलम शलएका प्रअहरुको शशक्षण शसकाइ कायतकलापको अनगुमन संयन्र शनमातण गरी अनगुम गने गराउने । 

११.  नमूना र प्रास्वस्धक स्वद्यालर्का स्र्िकहरुका लास्र् प्रमाणीकरण िास्लम सञ्चालन 

क) शशक्षा ताशलम केन्रले नमनूा र प्राशवशिक शवद्यालयका शशक्षकहरुका लाशग छुट्टाछुटै्ट स्वीकृत पाि्क्रक्रमका आिारमा  ताशलम 

सञ्र्ालन गन े । 

ख) प्रदशेशभरका नमनूा र प्राशवशिक शवद्यालयका शशक्षकको लगत अशभलेख तयार गरी त्यसको आिारमा शशक्षक छनौट गरी 

छुट्टाछुटै्ट ताशलम सञ्र्ालन गन े। 

ग) ताशलम सम्पन्न गने शशक्षकहरुलाई प्रमाणपर प्रदान गरेर सोको अशभलेख राख् ने । 

घ) ताशलम शलएका शशक्षकहरुको शशक्षण शसकाइ कायतकलापको अनगुमन संयन्र शनमातण गरी अनगुम गन ेगराउन े। 

 सामाशजक शवकास 

मन्रालय 

 शशक्षा ताशलम केन्र 

 स्थानीय तह 

 शवद्यालय 

 

 ताशलम प्राप्त गरेका 

शशक्षकको संख्या 

 ताशलम प्राप्त शशक्षकको 

अशभलेख 

 सिुाररएको शशक्षण शसकाइ 

कायतकलाप 

१२. केन्रबाट स्वकस्सि नमूना िास्लम स्रोि सामग्री र स्र्िा िास्लम केन्रबाट स्वकस्सि िास्लम सामग्री छपाई 

क) शशक्षा ताशलम केन्रले शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रबाट शवकास गररएका ताशलम स्रोत सामग्री र आरँै्ले शवकशसत 

गरेका ्याकेज/सामग्री छपाउन,े ताशलमका सहभागीहरुलाई उपलब्ि गराउन े। 

 सामाशजक शवकास 

मन्रालय 

 शशक्षा ताशलम केन्र 

 छाशपएका स्रोत 

सामग्री/्याकेज तथा 

अशभलेख 

१३. EGRP लारु् भएका थप १० स्जल्ला स्र्िकहरुका लास्र् िास्लम 

क) शशक्षा ताशलम केन्रले राशरिय प्रारशम्भक पिन सीप कायतक्रम लाग ूभएका थप १० शजल्ला (खोटाङ्क, रौतहट, सलातही, 

महोत्तरी, शसन्िपुाल्र्ोक, म्याग्दी, कपशललवस्त,ु दलेैख, आछाम र नवलपरासी) का शशक्षकहरुका लाशग स्वीकृत ताशलम 

्याकेजका आिारमा ताशलम सञ्र्ालन गने । 

ख) आिारभतू तह कक्षा (१-३) मा अध्यापनरत  शशक्षकहरु छनौट गरी ताशलम सञ्र्ालन गने । 

ग) ताशलम सम्पन्न गने प्रमाणपर प्रदान गरी सोको अशभलेख राख् ने । 

घ) ताशलम शलएका शशक्षकहरुको शशक्षण शसकाइ कायतकलापको अनगुमन संयन्र शनमातण गरी अनगुम गन ेगराउन े। 

ङ्क) सहभागी शशक्षकहरुलाई EGRP सम्बन्िी एक सेट ताशलम सामग्रीका लाशग आवश्यक बजेट शशक्षक ताशलमको इकाइ 

लागतमै समावेश गररएको छ । 

 सामाशजक शवकास 

मन्रालय 

 शशक्षा ताशलम केन्र 

 स्थानीय तह 

 शवद्यालय 

 ताशलम प्राप्त गरेका शशक्षक 

संख्या/अशभलेख 

 EGRP ताशलम प्राप्त गरेका 

शशक्षकको सिुाररएको 

शशक्षण शसकाइ कायतकलाप 

 १४. िास्लम सञ्चालन अवस्धमा तथलर्ि अनुर्मन िथा प्रास्वस्धक सहर्ोर् िथा स्तथस्ि प्रस्िवेदन िथा अनुर्मन 

प्रस्िवेदन िर्ारी 

क) शशक्षा ताशलम केन्रले सञ्र्ालन गरेका शटशपडी ताशलमका सहभागीहरुको शकै्षशणक परामशतको अनगुमन संयन्र र अनगुमन 

 सामाशजक शवकास 

मन्रालय 

 शशक्षा शवकास 

 शवकाशसत अनगुमन संयन्र 

र सािन 

 अनगुमन गररएका   ताशलम 



51÷कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिका २०७६/७७ 

 

 

 स्क्रर्ाकलाप  एवम ्कार्ायन्वर्न प्रस्क्रर्ा स्जम्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

सािन शवकास गरी अनगुमन गन ेगराउन े। 

ख) अनगुमनपशछ ताशलम सञ्र्ालन बारे अनभुव आदान प्रदान गरी बाँकी ताशलम सञ्र्ालनमा   सिुार ल्याउने । 

ग) शशक्षा ताशलम केन्रले वर्तभरर सञ्र्ालन भएका ताशलमको शस्थशत प्रशतवेदन तयार पान े। 

शनदशेनालय 

 शशक्षा ताशलम केन्र 

कायतक्रम 

 अनगुमन प्रशतवेदन 

  शस्थशत प्रशतवेदन 

 

 

खण्ड ४ 

स्र्िा स्वकास िथा समन्वर् इकाइ ( व.उ.सि.नं. 35001013) 

स्वीकृत शक्रयाकलाप नं̧ शक्रयाकलाप र कायातन्वयन प्रकृया शजम्मेवार तह प्रगशत सरू्क 

कमयचारीहरुको िलब भत्ता¸महंर्ी भत्ता¸ पोर्ाक खचय 

स्वीकृत दरबन्दीमा कायतरत कमतर्ारीहरुको नपेाल सरकारले तोकेको तलबभत्ता भकु्तानी शदन े। 
 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ 

 वैङ््कक स्टेटमेन्ट 

स्क्रर्ाकलाप नं. 2.1.2.1 स्बदु्यि महरु्ल, 2.1.3.5 खानेपानी महरु्ल, 2.1.6.1 टेस्लफोन महसलु 2.1.7.1 ईमेल/ ईन्टरनेट/वेवसाईट 

महसलु 2.1.9.1 हुलाक/कुररर्र खचय 2.2.2.3 स्डजेल 2.3.1.5 ममयि सभंार (कार, स्जप, भ्र्ान र मोटर साईकल) 2.9.2.5 र्ाडी 

िथा मोटर साईकल बीमा रु्ल्क 2.3.2.5 ममयि सभंार (फोटोकपी, ल्र्ापटप, कम्पूटर, प्रोजेक्टर आदी) 2.3.9.1 कार्ायलर् भवन 

ममयि िथा सधुार 2.3.14.1 फस्नयचर िथा स्फक्चसयको ममयि िथा सम्भार 2.4.9.4 पुतिक िथा जनयल खररद 2.4.1.1 कार्ायलर् 

सामान खररद 2.2.3.6 सवारी साधन बाहेकका मेस्सनरी औजारमा प्रर्ोर् हुने ईन्धन खचय 2.4.12.1 कार्ायलर् सामग्री छपाई  

2.4.13.1 कार्ायलर्को पत्रपस्त्रका िथा पुस्तिका 2.4.14.1 स्वज्ञापन िथा सचुना प्रकार्न  2.5.8.5 सरसफाई िथा सरुिा  

2.9.6.1 कार्ायलर् स्चपापान खचय (स्चर्ापान खचय) 2.9.2.5 र्ाडी िथा मोटर साईकल बीमा रु्ल्क (वीमा सवारी साधन)  

2.8.2.1 सरुवा भ्रमण खचय (आन्िररक भ्रमण) 

क) माशथ उल्लेशखत कायतक्रम कायातन्वयन गदात वाशर्तक खरीद योजना शनमातण गन ेस्वीकृत नम्सतका आिारमा सावतजशनक खरीद ऐन 

शनयम तथा प्रर्शलत ऐन शनयमको परीशि शभर रही खर्त गने । 

 

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ 

 खरीद योजना  

 खरीद भएका 

समग्रीहरु  

 शजन्सी शनरीक्षण 

प्रशतवेदन 

स्क्रर्ाकलाप नं.  2.7.13.126 एस्ककृि रै्स्िक सचूना िथा व्र्वतथापन प्रणाली व्र्वतथापन 

क) शजल्ला शभर रहकेा सब ै शवद्यालय लगायत शशैक्षक संस्थाहरुको एशककृत शैशक्षक सरू्ना तथा व्यवस्थापन प्रणाली भरेको 

सशुनशितता गनत स्थानीय तह एवम ् शवद्यालयलाई सहशजकरण गने । एशककृत शैशक्षक सरू्ना तथा व्यवस्थापन प्रणाली अनसुार 

स्थानीय तहसँग समन्वय गरी शजल्लाको समशष्टगत शववरण तयार गरी यस केन्रमा पिाउन ेव्यवस्था शमलाउने ।   

 स्थानीय तह  

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 शवद्यालय 

 IEMIS र्ारम भरेका 

शवद्याललय एवम ्

शैशक्षक संस्थाको 

शववरण 

 शजल्ला स्तरीय 
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स्वीकृत शक्रयाकलाप नं̧ शक्रयाकलाप र कायातन्वयन प्रकृया शजम्मेवार तह प्रगशत सरू्क 

प्रशतवेदन  

स्क्रर्ाकलाप नं.  2.7.13.127 चौमास्सक िथा वास्र्यक प्रर्स्ि प्रस्िवेदन िर्ारी सम्पे्रर्ण (तथानीर् िहको समेि) 

क) इकाइका  लाशग स्वीकृत कायतक्रमको र्ौमाशसक तथा वाशर्तक प्रगशत  प्रशतवेदन र्ौमाशसक समाप्त भएको ७ शदन तयार गरी शभर यस 

केन्रमा अशनवायत रुपले पिाउन े। 

ख) शजल्ला शभरका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी र्ौमाशसक समाशप्त भए पिात सशतत अनदुानमा शवत्तीय हस्तान्तरण भएका 

शक्रयाकलापको प्रगशत तोशकएको ढाँर्ामा संकलन गरी शजल्लागत सारांश तयार गरी र्ौमाशसक समाप्त भएको १५ शदन शभर यस 

केन्रमा Hard copy & Soft copy अशनवायत रुपले पिाउने ।   

 स्थानीय तह  

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 शवद्यालय 

 शजल्लाको 

र्ौमाशसक/वाशपतक 

प्रगशत प्रशतवेदन 

 स्थानीय तहको 

र्ौमाशसक/वाशपतक 

प्रगशत प्रशतवेदन   

स्क्रर्ाकलाप नं. 2.7.13.128 स्वद्यालर् एवम तथानीर् िहका पदास्धकारीहरुलाई रै्स्िक नीस्ि अस्भमुस्खकरण (EMF and 

SMF सस्हि) 

क) र्ालु आ.व.मा इकाइका लाशग स्वीकृत कायतक्रम एवम ् स्थानीय तहमा शवत्तीय हस्तान्तरण भएका कायतक्रम सम्वन्िमा केन्रीय 

स्तरको कायतशालाका सहभागीले शजल्ला शभर रहकेा  प्रत्येक स्थानीय तहबाट  १ जना शशक्षा शाखाको प्रमखु/ प्रशतशनशि तथा १ 

जना जनप्रशतशनशिका सहभाशगता हुने गरी ३ शदने अशभमशुखकरण सञ्र्ालन गने । कायतशालामा स्थानीय तहमा ससतत अनदुानको 

रुपमा शवत्तीय हस्तान्तरण भएका कायतक्रम तथा बजेट कायातन्वयन सहजीकरण गनत शवकास गररएको कायातन्वयन पशुस्तका २०७६ 

तथा स्वीकृत Environmental Management Framework ( EMF) र Social Management Framework (SMF) 

लगायतका शवर्यवस्तु समावेश गरी सेसन सञ्र्ालन गन े।  कायतक्रम अशभमशुखकरण गदात स्वीकृत कायतक्रम कायातन्वयन पशुस्तका 

२०७६।७७ का आिारमा कायतक्रमको प्रगशत प्रशतवेदन गन ेशवर्यवस्त ुसमावेश गने  ।   

 स्थानीय तह  

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 शवद्यालय 

  कायतयोजना 

 अशभमशुखकरणका 

सहभागीहरुको 

हाशजरी  

  अशभमशुखकरण 

प्रशतवेदन 

स्क्रर्ाकलाप नं.  2.7.13.129 स्वद्यालर् लेखापालन िथा सावयजस्नक खररद िास्लम 

क) इकाइले शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रबाट स्वीकृत ताशलम ्याकेजका आिारमा सावतजशनक खरीद तथा लेखा व्यवस्थापन 

ताशलम शलएका प्रशशक्षकहरुबाट ताशलम सञ्र्ालन गने ।  शजल्लाका माध्यशमक शवद्यालयबाट प्रिानाध्यापक/शशक्षक तथा लेखा 

हनेे कमतर्ारी गरी कशम्तमा २ जना तथा आिारभतू तह कक्षा (१-८) सञ्र्ाशलत शवद्यालयको १जना प्रिानाध्यापक/शशक्षक 

आिारभतू तह कक्षा (१-५) शशक्षण गने  १ जना शशक्षक सहभागी हुने गरी ताशलम कायतक्रमको योजना शनमातण गरी ५ शदने ताशलम 

सञ्र्ालन गन े। ताशलमका सहभागीहरुको शवद्यालयगत नामनामेसी शववरण शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रमा अशनवायत रुपमा 

पिाउन े। कायतक्रम सञ्र्ालन गदात ताशलम सम्वन्िी नम्सतका अिारमा खर्त गन े।   

 स्थानीय तह  

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 शवद्यालय 

  प्रशशक्षकको हाशजरी 

 शजल्लाको कायतयोजना  

 ताशलमका 

सहभागीहरुको हाशजरी  

 ताशलम प्रशतवेदन 

स्क्रर्ाकलाप नं.  2.7.13.130 लेखाजोखा केन्र व्र्वतथापन 

क) लेखाजोखा केन्र संयोजकले शवद्यालयमा अध्ययनरत शवद्याथीहरुको अपाङ््कगतासँग सम्बशन्ित संिसंस्थाहरुको सहकायत एवम ्स्थानीय 

तहसँग समन्वय गरी लेखाजोखा गनत लगाउने । यस शशर्तकमा प्राप्त अनदुानलाई लेखाजोखा केन्रलाई प्रशतकेन्र ५०¸०००।- का दरले 

 स्थानीय तह  

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 लेखाजोखा गररएका 

शवद्याथी संख्या 

 प्रशतवेदन 
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स्वीकृत शक्रयाकलाप नं̧ शक्रयाकलाप र कायातन्वयन प्रकृया शजम्मेवार तह प्रगशत सरू्क 

शनकासा शदने  । लेखाजोखा तथा छनोट गन ेकायतका लाशग प्राप्त रकमलाई दहेाय अनसुार खर्त गनत सशकनेछिः 

१. छनोट एवम ्लेखाजोखा गन ेप्रयोजनका लाशग सञ्र्ालन खर्त रू. १२,०००।– 

२. तथयाङ््कक र्ारम शवकास तथा मसलन्दका लाशग रू.  ६,०००।– 

३. तथयाङ््कक सङ््ककलन, कायतक्रम शनरीक्षण,अनगुमन तथा लेखाजोखा गने कायतका लाशग (केन्रसंयोजक वा र्ोकल पसतन)  रू 

३०,०००।– 

४. तथयाङ््कक वा अशभलेखीकरण, प्रशतवेदन तयारी वा अन्य शवशवि कायतका लाशग रू. २,०००।– 

ख) यस पवुत शजल्लामा कायतरत लेखाजोखा संयोजक भएको भए शनजलाई न ै शनरन्तरता शदन े । शनजले सब ैस्थानीय तहसँग समन्वय गरी 

शजल्ला शभर अध्ययनरत अपाङ््कग शवद्याथीहरुको अपाङ््कगता तोशकएको आिारमा लेखाजोखा केन्र व्यवस्थापन सशमशतको सहयोगमा  

लेखाजोखा गरी स्थाशनय तहलाई उपलव्ि गराउन े । लेखाजोखा संयोजकको तलबभत्ता पदाशिकार रहकेो शवद्यालयबाटै प्राथशमक तह 

ततृीय श्रेणीको सरहको शशक्षक तलब अनदुान सम्बशन्ित शवद्यालयमा शनकासा स्थानीय तहले अनदुान उपलव्ि गराउन े  । केन्र 

संयोजकले शजल्लाका सब ैस्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अपांगता भएका बालबाशलकाहरुको तथयांक संकलन गन,े छारवशृत्तका लाशग 

शशर्ाररस गन,े स्रोतकक्षा एवं शवशरे् शवद्यालयमा भनातका लाशग शशर्ाररस गनुतपन ेभएकाले शजल्लाभरीको शशक्षाका लाशग काम गन ेगरी 

व्यवस्थापन भएको शजल्ला तहको शनकाय वा सो नभएको अवस्थामा शजल्ला शभरको शवशेर् शवद्यालय वा स्रोतकक्षा रहकेोशवद्यालयमा 

लेखाजोखा केन्र रहन े  । यस प्रयोजनका लाशग यस अशघ शजल्ला शभर शवद्यालयमा लेखाजोखा केन्र तोकी कामकाज गरररहकेाहरुको 

हकमा सोही शवद्यालयलाई केन्र कायम गने । लेखाजोखा केन्र सञ्र्ालनका लाशग स्थानीय तहमा पिातईएको रकमबाट यस पशुस्तकामा 

उल्लेख भए बमोशजमको आिारमा शजल्लाभररका अपांगता भएका बालबाशलकाहरुको शशक्षाको व्यवस्थापनका लाशग काम गनुतपन े। 

यसका लाशग केन्र संयोजकले आरु्ले सम्पादन गन ेकायत योजना  सशहत  स्थानीय तहमा बजेट माग गन ेर सम्बशन्ित स्थानीय तहले 

तोशकएको शीर्तकमा शवशनयोशजत रकम उपलब्ि गराई कायतसम्पन्न प्रशतवेदन शलन ेव्यवस्था गने ।  

 लेखा जोखा 

संसोजक 

स्क्रर्ाकलाप नं.  2.7.13.171 आधारभूि िहका स्र्िकहरुका लास्र् एस्ककृि पाठ्र्क्रम सम्वन्धी अस्भमुस्खकरण 

क) इकाइले पाि्यक्रम शवकास केन्रबाट प्रशशक्षक प्रशशक्षणमा सहभागी भएका प्रशशक्षकबाट शजल्ला शभरका प्रअ, स्थानीय तहका शशक्षा 

शाखा पदाशिकारी, शशक्षा ताशलम केन्रका प्रशशक्षक,शवर्यगत शशक्षकहरुको सहभाशगतामा ३ शदने शजल्लास्तरीय प्रशशक्षक प्रशशक्षण 

सञ्र्ालन गने । शजल्लाका सब ैशवद्यालयबाट कशम्तमा २ जना शशक्षक आिारभतू तहमा कक्षा (१-५) शशक्षण गन ेशशक्षक सहभागी हुन े

गरी ताशलम कायतक्रमको योजना शनमातण गरी ३ शदने अशभमशुखकरण सञ्र्ालन गने । अशभमशुखकरण सम्वन्िी अन्य कायत पाि्यक्रम 

शवकास केन्रको शनदशेनका आिारमा गन े  । कायतक्रम सञ्र्ालन गदात ताशलम सम्वन्िी नम्सतका अिारमा खर्त गने । 

 स्थानीय तह  

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 शवद्यालय 

 शजल्ला प्रशशक्षकको 

हाशजरी, कायतयोजना  

 अशभमशुखकरणका 

सहभागीहरुको 

हाशजरी  

 ताशलम प्रशतवेदन 

स्क्रर्ाकलाप नं.  2.7.13.172 तथानीर् िहका लास्र् र्ोजना िजुयमा प्रस्िवेदन िर्ारी लर्ार्िका कार्यका लास्र् प्रास्वस्धक 

सहर्ोर् िथा िमिा स्वकास 

 स्थानीय तह  

 शशक्षा शवकास तथा 

 सहशजकरण 

कायतशाला संख्या 
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स्वीकृत शक्रयाकलाप नं̧ शक्रयाकलाप र कायातन्वयन प्रकृया शजम्मेवार तह प्रगशत सरू्क 

क) शजल्ला शभरका स्थानीय तहहरुलाई मागका आिारमा वाशर्तक योजना तजुतमा माशसक र्ौमाशसक वाशर्तक प्रशतवेदनहरु तयारीका 

लाशग स्थलगत प्राशवशिक साहयता उपलव्ि गराउने । आवश्यकता अनसुार क्षमता शवकासका गोष्ठी कायतशाला सञ्र्ालन गने । 

कायतक्रम सञ्र्ालन गदात शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रसँग समन्वय गने ।  

समन्वय इकाइ   प्रगशत प्रशतवेदन 

स्क्रर्ाकलाप नं. 2.7.13.30 ऐन स्नर्म िथा स्नदेस्र्कामा उल्लेस्खि स्वस्भन्न सस्मस्िहरुको बैठक सञ्चालन 

क) इकाइले ऐन शनयम तथा शनदशेशकामा उल्लेशखत वर्त भरर अशनवायतरुपले सञ्र्ालन गनुतपन े वैिकको सरू्ी तयार गरी अनमुाशनत 

लागत तयार गन े। शनयमनसुार वैिक सञ्र्ालन गरी स्वीकृत नम्सतका आिारमा खर्त गने ।  

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ 

 सञ्र्ाशलत वैिक  

 वैिक सञ्र्ालन 

प्रशतवेदन 

स्क्रर्ाकलाप नं.7.2.3.2 द्वन्दस्पस्डि छात्रवसृ्त्त (रै्रआवासीर्) 

क) इकाइले शवद्यालयमा अध्ययनरत दन्ि शपशडत छारवशृत्त प्राप्त गनत योग्य शवद्याथीहरुको प्रमाण सशहतको शनवेदन संकलन गरी  कक्षागत 

नामनामेसी शववरणका आिारमा शवशनयोशजत बजेट तथा कायतक्रमको अशिनमा रही छारवशृत्त उपलव्ि गराउने । बजेट नपगु हुने भएमा पसु 

मसान्त शभर अशनवायतरुले शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रमा उपलव्ि गराउन े । सो शववरणका आिारमा केन्रले इकाइलाई थप बजेट 

उपलव्ि गराउनेछ ।   
ख) इकाइले यस शक्रयाकलापमा प्राप्त हुने बजेट नागररक राहत, क्षशतपशूतत तथा आशथतक सहायता सम्बन्िी (र्ौथो संसोिन २०७४) 

कायतशवशि, २०६६  अनसुार  शवद्याथी छनौट गन े। छनौट भएका शवद्याथीका लाशग तपशशल अनसुारको दरमा शवद्याथीको खातामा रकम 

उपलव्ि गने गराउने ।  

प्राथशमक शवद्यालय तह .......... रू. १२,०००।– (बाह्र हजार रूपैया मार) 

शनम्नमाध्यशमक तह .......... रू. १४,०००।– (र्ौि हजार रूपैया मार) 

माध्यशमक शवद्यालय तह .......... रू. १६,०००।– (सोह्र हजार रूपैया मार) 

प्रमाणपर तह वा उच्र् माध्यशमक तह .......... रू. १८,०००।– (अिार हजार रूपयैा मार) 

१.२.२. उमरेको हदवन्दीिः  

यस्तो छारवशृत्त १८ (अिार) वर्तको उमेरसम्मका छार छारालाई मार उपलब्ि गराईनेछ । यो कायतशवशि शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास 

केन्रको वभेसाइटमा उपलव्ि छ ।  

 शशक्षा तथा मानव स्रोत 

शवकास केन्र 

 गाउँपाशलका/ 

नगरपाशलका 

 शवद्यालय 

 छारवशृत्त पाउन े

शवद्याथी सङ््कख्या 

 शनणतय पशुस्तका 

 छारवशृत्त शवतरणको 

भरपाई 

स्क्रर्ाकलाप नं. 7.2.3.1 सहीदका छोराछारीहरुका लास्र् छात्रवृस्त्त 

क)  इकाइले शवद्यालयमा अध्ययनरत सहीदका छोराछोरीहरुहरुको कक्षागत नामनामेसी शववरण तयार गरी प्राप्त कायतक्रम तथा बजेटका 

आिारमा छारवशृत्त शवतरण गने । नपगु हुने भएमा सशहदका छोराछोरीको नाम नामेसी सशहत परु् मसान्त शभर अशनवायतरुले शशक्षा तथा 

मानव स्रोत शवकास केन्रमा उपलव्ि गराउन े। सो शववरणका आिारमा केन्रले  बजेट उपलव्ि गराउनछे ।  

 शशक्षा तथा मानव स्रोत 

शवकास केन्र 

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ 

 छारवशृत्त पाउन े

शवद्याथी सङ््कख्या 

 शनणतय पशुस्तका 

 छारवशृत्त शवतरणको 
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स्वीकृत शक्रयाकलाप नं̧ शक्रयाकलाप र कायातन्वयन प्रकृया शजम्मेवार तह प्रगशत सरू्क 

ख) सशहदका छोराछोरीको छारवशृत्त प्राप्त गन ेआिार परूा गरेका बालबाशलकाका लाशग प्रारशम्भक बाल शशक्षा कक्षा र कक्षा १–५ को हकमा 

रु १,०००।– का दरले १२ मशहनाको रु. १२,०००।–,  कक्षा ६ –८ र माध्यशमक तहको हकमा रू. १५००।– का दरले १२ मशहनाको 

१८,०००।– र कक्षा ११ र १२ तथा सोभन्दा माशथ सबै तहको हकमा रू. २०००।– का दरले १२ मशहनाको रू. २४,०००।– का दरले 

शनकासा शदने ।  

ग) इकाइले शवद्यालयमा अध्ययनरत शवद्याथीबाट शनवेदनसाथ नपेाल सरकार गहृ मन्रालयबाट सशहद घोर्णा गरेको प्रमाणपर शलएको व्यशक्त 

हो भन्न ेयशकन गरी भकु्तानी शदन े।  

घ) सशहदका छोराछोरीहरूले छारवशृत्तको लाशग शनवेदन पेश गदात आरू् अध्ययनरत स्थानीय तहमामा शनवेदन शदनपुन े र सोही तहबाट 

छारवशृत्तको भकु्तानी शलन ुपन े।  

नोटिः कुन ैपशन छारवशृत्त दोहोरो नपने गरी शवतरण गने । 

 शवद्यालय भरपाई 

2.8.1.4 कार्यक्रम िथा Compliance अनुर्मन 

क) इकाइले वाशर्तक अनगुमन योजना बनाउने । योजना अनसुार अनगुमन सरू्क बनाउने र सरू्कमा आिाररत अनगुमन गरी त्यसको समशष्टगत 

प्रशतवेदन र्ौमाशसक र वाशर्तक रूपमा यस केन्रमा पिाउने ।  अनगुमनको माशसक प्रशतवेदन तथा आशथतक वर्तको अन्तमा शजल्लाको समशष्टगत 

अनगुमन र त्यसको प्रभाव झशल्कन ेगरी बनाएको प्रशतवेदन  अशनवायत रूपमा यस केन्रको योजना तथा अनगुमन शाखामा पिाउने । 

 शशक्षा तथा समन्वय 

इकाइ 

 शवद्यालय 

 अनगुमन योजना  

 अनगुमन तथा 

शनरीक्षण प्रशतवेदन 
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अनसुरू्ी १ 
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अनसुरू्ी २ 

शवपन्न लशक्षत छारवशृत्त  

शशक्षा, शवज्ञान तथा प्रशवशि मन्रालयले आ.व. २०७४/७५ दशेख अशत आवश्यक भएका शवपन्न वगतलाई लशक्षत गरी कक्षा ९ दशेख १२ 

सम्मका शवद्याथीहरुलाई शवपन्न लशक्षत छारवशृत्त शदन ेकायत शरुु गरेको छ । यस आ.व.दशेख माध्यशमक तहका शवद्याथीहरुलाई शवगतमा 

प्रदान गररद ै आएको अन्य सब ै प्रकारका छारवशृत्तहरु (सशहद तथा द्वन्द्वपीशडत पररवारका छोराछोरीका लाशग र अपाङ््कगता भएका 

व्यशक्तका लाशग छारवशृत्तबाहके) लाई पररमाजतन गरी शवपन्नताको आिारमा शवपन्न लशक्षत छारवशृत्त कायम भएको छ  । यसका लाशग 

छनौट भएका शवद्याथीमध्य ेछारवशृत्त पाउन योग्य भई छनौटमा परेका कक्षा ८ का शवद्याथीहरुले २०७६ साल वैशाखको शैशक्षक सरमा 

कक्षा ९ मा भनात भएपशछ, कक्षा १० का शवद्याथीहरुले २०७५ को एसतइतइ परीक्षाको नशतजा प्राप्त गरे पिात २०७६ मा कक्षा ११ मा 

भनात भएपशछ र कक्षा ११ मा र्ारम भरेका शवद्याथील े यसै शैशक्षक सरमा छारवशृत्त प्राप्त गनछेन ् । शवपन्न लशक्षत छारवशृत्तको 

प्रभावकारी शवतरणका लाशग शवपन्न लशक्षत छारवशृत्त कायातन्वयन कायतशवशि, २०७४ कायातन्वयनमा ल्याइएको छ ।   

छारवशृत्तका लाशग आवेदन शदन ेप्रशक्रया :  

केन्रले यो छारवशृत्त कायातन्वयनका लाशग शवद्याथी पशहर्ान, आवश्यक र्ारमको शवकास, सफ्टवेयरको व्यवस्था तथा आवश्यक 

प्राशवशिक कायतको लाशग शवद्याथी शवशत्तय सहयोग कोर् शवकास सशमशतसँग सहकायत गरी काम गरररहकेो छ । शवपन्न लशक्षत 

छारवशृत्तका लाशग शवद्याथी छनौट गनत शवद्यालयमार्त  अनलाईनबाट र्ारम भनत सशकन े व्यवस्था छ । अनलाईनबाट र्ारम भनत 

iemis.doe.gov.np मा जान ेर आर्नो शवद्यालयको कोड र पासतवडत हालेर लशगन गनुतपनछे । यसका लाशग केन्रले कक्षा ८ र १० 

मा अध्ययनरत शवद्याथीहरुलाई अनलाईनमार्त  र्ारम भनत गोरखापर तथा यस केन्रको वेभसाइटमा सूर्ना प्रकाशन गरी सम्बशन्ित 

सरोकारवालाहरुलाई सरू्ना गन ेगदतछ । 

शवद्याथी छनौट प्रशक्रया :  

र्ारममा तोशकएको सरू्कहरुलाई आिार मानी शवद्याथील ेप्राप्त गरेको अंकको आिारमा सबैभन्दा शवपन्न दशेखएका मध्येबाट शवपन्न 

लशक्षत छारवशृत्त प्राप्त गनत योग्य शवद्याथीको छनौट गररनेछ । यसरी शवद्याथी छनौट गदात शवज्ञान शवर्य शलइ कक्षा ११ मा अध्ययन गन े

छाराहरुको तीन क्वाइन्टाइलसम्म र छारहरुको दइु क्वाइन्टाइलसम्म छारवशृत्त प्राप्त गनत योग्य हुनेछन ्भने अन्य शवर्यको कक्षा ११ को 

हकमा प्रथम क्वाइन्टाइलसम्मको शवद्याथीहरु छारवशृत्त प्राप्त गनत योग्य हुनेछन ् । त्यस्तै कक्षा ९ मा भन े प्रथम क्वाइन्टाइलमा पन े

शवद्याथीहरु शवपन्न लशक्षत छारवशृत्त प्राप्त गनत योग्य हुनेछन ्। 

छारवशृत्त शवतरण प्रशक्रया   

शवपन्न लशक्षत छारवशृत्तका लाशग छनौट भएका शवद्याथीहरुलाई छारवशृत्त रकम शनकासा शवद्याथीको नाममा बैंक खाता खोल्न लगाई 

सोही खातामा रकम शनकासा शदन ेव्यवस्था छ । यसको लाशग स्थानीय तहमा सञ्र्ाशलत क वगतका बैंकसँग सहकायत गररनछे ।  

छारवशृत्तको रकम :  

कक्षा ११ र १२ मा शवज्ञान शवर्यमा शवपन्न लशक्षत छारवशृत्त पाउन ेछारछाराहरुको लाशग बाशर्कत  २४,०००। छारवशृत्त पाउनछेन ् । 

कक्षा ११ र १२ मा शवज्ञान शवर्य बाहके अन्य शवर्यमा अध्ययन गन ेशवपन्न लशक्षत छारवशृत्त पाउन ेशवद्याथीहरुले बाशर्कत  १८,०००। 

का दरले छारवशृत्त पाउनेछन ्। त्यस्तै कक्षा ९ र १० मा छनौट भएका शवद्याथीहरुको लाशग बाशर्कत  ६,०००। का दरले छारवशृत्त प्रदान 

गररनेछ । 
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अनसुरू्ी ३  

स्वद्यालर् बास्हर रहेका बालबास्लकाहरुलाई लस्िि र्रर स्वद्यालर् स्र्िामा भनाय िथा स्नरन्िरिाका लास्र् रै्स्िक 

कार्यक्रमका लास्र् अनुदान स्वस्नर्ोस्जि तथानीर् िहरु 

 

स्स नं स्जल्ला तथानीर् िह 

१ सप्तरी शतरहुत गाउपाशलका 

२ शसराहा अनातमा गाँउपाशलका 

३ शसराहा  औरही गाँउपाशलका 

४ शसराहा नवराजपरु गाँउपाशलका 

५ शसराहा वाररयापट्टी गाँउपाशलका 

६ शसराहा भगवानपरु गाँउपाशलका 

७ शसराहा शवरणपुरु गाँउपाशलका 

८ शसराहा साखवुान्कारकट्टी गाँउपाशलका 

९ सलातही वागमती नगरपाशलका 

१० सलातही हररपवुात नगरपाशलका 

११ सलातही कशवलासी नगरपाशलका 

१२ सलातही िनकौल गाँउपाशलका 

१३ सलातही रामनगर गाँउपाशलका 

१४ सलातही शवरण ुगाँउपाशलका 

१५ रौतहट गरुडा नगरपाशलका 

१६ रौतहट कटहररया नगरपाशलका 

१७ रौतहट गजरुा नगरपाशलका 

१८ रौतहट दगुात भगवाती गाँउपाशलका 

१९ रौतहट मािवनारायण नगरपाशलका 

२० रौतहट मौलापरु नगरपाशलका 

२१ रौतहट राजपरु  नगरपाशलका 

२२ बारा पर्रौता गाउँपाशलका  

२३ बारा परवानीपरुगाउँपाशलका  

२४ बारा सवुणत गाउँपाशलका  

२५ पसात पोखररया नगरपाशलका 

२६ पसात जगरनाथपरु गाउपाशलका 

२७ पसात वहोदरमाई नगरपाशलका 

२८ पसात शवन्दवाशसनीमाई गाउपाशलका 
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स्स नं स्जल्ला तथानीर् िह 

२९ पसात काशलकामाई गाउपाशलका 

३० रोल्पा लङ्ु्कग्री गाउँपाशलका 

३१ रोल्पा सनुछहरी गाउँपाशलका 

३२ डोल्पा 
काइके र्ाउपास्लका 

३३ डोल्पा 
छाकायिारङसोङ र्ाउपास्लका 

३४ डोल्पा 
डोल्पोवुि र्ाउपास्लका 

३५ डोल्पा 
रे्फोक्सणु्डो र्ाउपास्लका 

३६ डोटी शशखर नगरपाशलका  

३७ डोटी पवूीर्ौकी गाउँपाशलका 

३८ डोटी बडीकेदार गाउँपाशलका 

३९ डोटी बोगटान गाउँपाशलका  

४० डोटी सायल गाउँपाशलका 
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स्दवा खाजाको मापदण्ड, रु्णतिर र व्र्वतथापनका नमूना 

खाना भोक हटाउन मार नभई शरीरलाई आवश्यक पने सकु्ष्म पोर्क तत्व (Micronutrient) र वहृतपोर्क तत्व (Macronutrient) 

आपशूततको लाशग अत्यावश्यक हुन्छ । शनिातररत मारामा आवश्यक पोर्कतत्व भएको स्वच्छ खाना स्वस्थयकर माशनन्छ । स्वस्थयकर 

खानाले शारीररक स्वास्थय कायम गनत सहयोग गने भएकोले खाना पोर्क तत्वयकु्त सर्ा र स्वच्छ हुनपुछत । खानामा उपलब्ि हुनपुन े

पोर्कतत्वको माराको राशरिय मापदण्ड शनिातरण गरी सो मापदण्ड अनरुुपका खाना मार उपलब्ि गराउने प्रर्लन संसारका िेरै 

दशेहरुमा छ ।  

शवश्वस्वास्थय संगिनले ४ दशेख १० वर्त उमेर समहुका बालबाशलकाको उपभोग्य खानामा उपलब्ि हुनपुने वहृद पोर्क तत्व (क्यालेरी, 

प्रोशटन र फ्याट) र सकु्ष्मपोर्क तत्व (आयोशडन, आइरन, शजङ््कक, शभटाशमन ए र शब) को मारा र सो मध्ये शदवा खाजाबाट आपशूतत हुनपुन े

पोर्क तत्वको मारा शनिातरण गरेको छ । सामान्यतया ४–९ उमेर समहूका बालबाशलकाको उपभोग्य खाना तथा खाजाका उपलब्ि 

हुनपुने वहृद र सकु्ष्म पोर्क तत्वको मारा सशहतको शदवा खाजाको पोर्णस्तरको मापदण्ड तपाशसलको ताशलका अनरुुपको अपनाउन 

सशकने ।   

४-९ वर्य उमेरका बालबास्लकाका लास्र् दैस्नक आवश्र्क पने वृहद र सकु्ष्म पोर्क ित्वको मात्रा 

पोर्क ित्व दैस्नक अवश्र्क पोर्क ित्वको मात्रा  स्दवा खाजाबाट आपूस्िय हुनु पने पोर्क ित्वको मात्रा 

(३०%) 

वृहि पोर्क ित्व 

क्यालोरी 

प्रोटीन 

फ्याट (ग्राम) 

 

१८५० 

५७ 

४८ 

 

५५५ 

१७  

१४  

सकु्ष्म पोर्क ित्व 

आयोशडन (माइक्रोग्राम) 

आइरन (शमशलग्राम) 

शजङ््कक 

शभटाशमन ए 

शभटाशमन शब 

 

१२० 

१७.८ 

११.२ 

३३ 

१२ 

 

३६ 

५.४ 

३.४ 

११  

४.१  

स्रोत: दशैनक अिश्यक पोषक तत्िको मारा शिश्व खाद्य संगठनिाट प्रकाशित सामग्री
1
िाट शलइएको ।  

 

 दिवा खाजा कार्यक्रम व्र्वस्थापनका सम्भाव्र् मोडलहरु: 

क) तोशकएको उमेर समहूका बालबाशलकालाई आवश्यक पने मारा, स्वच्छता र पोर्णतत्वयकु्त हुन ेगरी शदवाखाजा 

घरबाटै तयार गरी पिाउने व्यवस्था गन े। यसका लाशग नपेाल सरकारले तोशकएका शजल्लामा स्थानीय तहमार्त त 

सशतत अनदुानको रुपमा शवत्तीय हस्तान्तरण गरी पिाएको रकम स्थानीय तहले शवद्यालयमा शनकासा शदन ुपन े । 

शवद्यालयले अशभभावक आमाहरुको भलेा बोलाई बालबाशलकाको खाजामा आवश्यक पन े मारा, स्वच्छता र 

पोर्क तत्वका सम्बन्िमा अशभमखुीकरण गने । शवद्यालयले माशसक रुपमा तोशकएको रकम शवद्याथीका सम्बशन्ित 

अशभभावक आमालाई उपलब्ि गराउन े । शवद्यालयका सम्बशन्ित कक्षा शशक्षकले बालबाशलकाहरुको खाजाको 

अनगुमन गरी आवश्यक सल्लाह सझुाव शदन ेव्यवस्था गनुत पनछे ।  

                             
1
 Energy-FAO (2001); Carbohydrates, protein and fat-WHO (2003); Fibre, vitamins and minerals- IOM 

(1997–2000–2001) 
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ख. अदभभावक आमा समुह मार्य त दिवा खाजा व्र्वस्थापन:  शवद्यालयमा शदवा खाजा व्यवस्थापन 

सम्बन्िी कायत शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतको शनणतयबाट अशभभावक आमा समहूमार्त त सञ्र्ालन गराउन े

। शदवा खाजाको व्यवस्था गदात खाजाका लाशग आवश्यक पने मारा, स्वच्छता र पोर्क तत्वका सम्बन्िमा 

ध्यान परु ्याउन शवद्यालयले सम्बशन्ित आमा समहूलाई अशभमखुीकरण गन े । शवद्यालयले माशसक रुपमा 

तोशकएको रकम शदवा खाजा व्यवस्थापनका लाशग सम्बशन्ित अशभभावक आमालाई उपलब्ि गराउने । 

व्यवस्थापन सशमशतले शवद्यालय शदवा खाजा व्यवस्थापनको अनगुमन गरी आवश्यक सिुारका लाशग 

आवश्यक सझुाव शदने ।  

ग. स्वद्यालर्बाट स्दवा खाजा व्र्वतथापन: संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा सशतत अनदुानको रुपमा 

शवत्तीय हस्तान्तरण भएको रकम सम्बशन्ित शवद्यालयले शनकासा शलई उक्त रकमबाट शवद्यालयले 

शवद्याथीहरुका लाशग शदवा खाजा व्यवस्थापन गनत सक्नेछन ्। शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतबाट अशभभावक 

आमा समहू गिन गरी उक्त समहूको प्रत्यक्ष रेखदखेमा शदवा खाजा खवुाउने व्यवस्था शमलाउन ुपन ेछ । यसरी 

व्यवस्था गदात शदवा खाजामा हुन ुपने आवश्यक मारा, स्वच्छता र पोर्क तत्वका सम्बन्िमा ध्यान परु ्याउन ु

पन ेछ । खाजा व्यवस्थापनको शवर्यमा सम्बशन्ित आमा समहूबाट समेत अनगुमन हुन ेव्यवस्था शमलाउन ुपन े

छ । 

घ. लार्ि साझेदारी : संघीय सरकारबाट सशतत अनदुानको रुपमा शवत्तीय हस्तान्तररत रकमबाट शदवा खाजा 

व्यवस्थापन गनत रकम अपयातप्त भएमा स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतबाट समते थप स्रोत ब्यवस्थापन गनत 

सक्नेछन ्। यस्तो लागत साझेदारी कायतक्रम शवद्यालय र शशक्षा तथा खाद्य क्षेरमा शक्रयाशशल गैर सरकारी संघ 

संस्थाबीर् समते संर्ालन गनत सशकनेछ ।  

 दवद्यालर् व्र्वस्थापन सदमदत: शवद्यालयमा समग्र व्यवस्थापनको मखु्य शजम्मेवारी काननूी रुपमै शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतको 

हुने भएकोले मापदण्ड अनसुारको गणुस्तरीय खाजा उपलब्ि गराउने शजम्मेवारी पशन शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतको हुनेछ । 

सशमशतको शजम्मेवारी शनम्नानसुार हुनेछ:  

१. शवद्यालय शदवा खाजा कायतक्रमको कायतयोजना शनमातण गन ेसो अनरुुप कायातन्वय गने ।  

२. शवद्यालयमा तोशकएको मापदण्ड अनरुुपको मारा, स्वच्छता र पोर्क तत्वयकु्त शदवा खाजा व्यवस्थापनको सशुनशितता गने ।  

३. खाजा तयारी, व्यवस्थापन तथा रेखदखेमा अशभभावक आमाहरूको संग्नता र सहभाशगता सशुनशित गन े।  

४. शवद्यालय शदवा खाजाको अशभलेख राख्ने र राख्न लगाउन े।  

५. शशक्षण शसकाइको समय न्यनू हुन नशदन खाजा तयारी तथा व्यवस्थापनमा शशक्षक संग्नतालाई सकभर हटाउने । 

६. स्थानीय कृशर् उत्पादनबाट शदवा खाजाका लाशग आवश्यक खाद्य सामग्री वा तयारी खाजा उपलब्ि हुन ेव्यवस्था शमलाउन े।  

७. शदवा खाजा व्यवस्थापनमा दखेापरेका समस्या पशहर्ान गरी समािानका उपाय अवलम्बन गने ।  

८. प्रत्येक शैशक्षक सर प्रारम्भ हुनपुवूत शदवा खाजा व्यवस्थापन तथा कायातन्वयनको सम्बन्िमा  अशभभावक आमा समहू र 

शशक्षक स्टार्बीर् समीक्षा गरी प्रशतवेदन र वाशर्तक कायतयोजना शनमातण गनत लगाउन े। 
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अनसुरू्ी  ५  

स्वद्यालर् िेत्र स्वकास कार्यक्रम (SSDP) 

भौस्िक ससु्वधा स्वतिार कार्यक्रमका लास्र् स्वद्यालर् छनोट र्ने आधारहरू 

 स्थानीय तहमा रहकेा ;Dk"0f{  शवद्यालयहरूलाई शनम्न बमोशजमका सरूका आिारमा प्राथशमकताक्रममा राख्ने । 

प्राप्त भौशतक शनमातणको कायतक्रम स्थानीय तहले आवश्यकता पशहर्ान गरी शवद्यालयहरुमा उपलव्ि गराउन सक्नेछ ।  

१. शजल्लाहरूका हकमा सम्पणूत शवद्यालयहरूको तलको सरूका आिारमा प्राथशमकताक्रम शनिातरण गन े। 

क. दशलत शवद्याथीको भनात दर (X) 
  =  

शवद्यालयमा रहकेा  दशलत शवद्याथीहरूको कुल सङ््कख्या 

शवद्यालयमा  रहकेा सम्पणूत शवद्याथीहरूको सङ््कख्या 

     (Enrollment of Dalit Students)  

X को भार = १०% 

ख. छाराहरूको भनात दर (Y)              

(Enrollment of Girl students) 
= 

शवद्यालयमा रहकेा छाराहरूको कुल सङ््कख्या 

शवद्यालयमा रहकेा सम्पणूत शवद्याथीहरूको सङ््कख्या 
 

Y को भार = १०% 

ग. कक्षा ‘क’ र कक्षा १ का शवद्याथी सङ््कख्याको अनपुात 

(Z) 
  =  

कक्षा ‘क’ मा रहकेा शवद्याथीहरूको कुल सङ््कख्या 

कक्षा १ मा रहकेा शवद्याथीहरूको कुल सङ््कख्या 

यहाँ कक्षा ‘क’ भन्नाले कक्षा १–१० सञ्र्ालन भएका शवद्यालयको हकमा कक्षा १०, कक्षा १–१२ सञ्र्ालन भएका 

शवद्यालयको हकमा कक्षा १२ र कक्षा १–८ सञ्र्ालन भएका शवद्यालयको हकमा कक्षा ८ लाई सम्झन ुपदतछ । यसमा भागर्ल १ 

भन्दा बढी आउनेको हकमा अशिकतम १ अङ््कक मार शदन े। 

Z को भार = १५% 

घ. Priority Minimum Enabling Condition (PMEC) नपगुेका शवद्यालयहरू (a)                                                   १.० 

नोट: सञ्र्ाशलत कक्षाको आिारमा कक्षाकोिाको संख्या नपगु भएका शवद्यालयहरू  भन्ने वशुझन्छ । 

 

a को भार = २५% 

ङ्क आवश्यकता  b 

i. स्थानीय तह  स्तरीय प्रअ वैिकको प्राथशमकता क्रममा परेका शवद्यालयहरु  

ii. प्राशवशिक शशक्षा तथा शवज्ञान संकाय सञ्र्ालन भएका शवद्यालयहरुमा कक्षाकोिा अप्रयाप्त भएका शवद्यालयहरु  

iii. भकुम्पबाट क्षशतग्रस्त भई पनुशनमातण गनुतपने शवद्यालयहरुमध्ये तत् काल कक्षाकोिा शनमातण गनुतपने शवद्यालयहरु 

iv. अशिकतम शवद्याथी भई सेक्सन थप गनुतपने शवद्यालय र सोको लाशग कक्षाकोिा अपगु भएका शवद्यालयहरु  

v. बाढीपशहरो, हुरीबतास, आगलागी, तथा अन्य दवैीप्रकोपका कारणबाट क्षशत हुन पगुेका  तत् काल कक्षाकोिा शनमातण गनुतपन े

शवद्यालयहरु 

vi.  शवद्यालय भौशतक सवके्षणका आिारमा नयाँ शनमातण नगरी नहुन े दशेखएका शवद्यालयहरू । 

vii.  दईु वा दईु भन्दा वढी शवद्यालय भौगोशलक शनकटता र शवद्याथी सङ््कख्याको न्यनूता जस्ता कारणले एकआपसमा गाशभने भएको 

अवस्था रहकेा मध्य ेगाशभई आउन ेशवद्यालयमा कक्षाकोिाको संख्या अपगु रहकेा शवद्यालयहरु  

viii. शवशेर् कक्षा सञ्र्ालन भएका शवद्यालयहरू मध्य ेकक्षाकोिा नपगु भएको अवस्था भएका शवद्यालयहरु 

ix.  शव.सं. २००७ साल अगाशड स्थापना भएका शवद्यालयहरू, छारावास सञ्र्ालनमा रहकेा शवद्यालयहरू , ECD सञ्र्ालन रहकेा 
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शवद्यालय समेत / 

b को भार = ४०%       hDdf c+s  

सरू्काङ््कक  (Index) = 0.10X+0.10Y+0.15Z+0.25a+0.40b 

@. माशथ प्रकरण नं. १ अनसुारका भौशतक सशुविा आवश्यक भएका शवद्यालयहरूलाई सबैभन्दा माशथ राखी त्यसपशछ 

सरू्काङ््ककको आिारमा सबैभन्दा बढी भएकोलाई राखी घट्दो क्रममा सम्पणूत आिारभतू तहसम्मका तथा माध्यशमक 

शवद्यालयहरूको प्राथशमकता क्रमको सरू्ी तयार गने । 5gf}6 ubf{ cfwf/e"t tx;Dd dfq ;ञ्र्ालन ePsf 

ljBfnox?nfO{ k|fyldstfqmddf cufl8 /fVg] . 

३. सरकारी स्रोतभन्दा बाशहर (शवशभन्न राजदतुाबासहरू, गैरसरकारी सङ््कघसंस्था, भतूपवूत सैशनक सङ््कगिन आशद) बाट िूलो रकम 

अनदुान पाई शनमातण गररएका पयातप्त कक्षाकोिाहरू भएको शवद्यालयहरूलाई छनोटका क्रममा पछाशड राख्न े। 

४.  शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशत गिन नभएका शवद्यालयहरुलाई कायतक्रम शवतरण नगन े।  

५.  शशक्षक अशभभावक सङ््कघ गिन नभएका, शवगतमा सामाशजक परीक्षण र लेखापरीक्षण प्रशतवेदन पेश नगरेका शवद्यालयहरूलाई 

छनोटका क्रममा प्राथशमकतामा पछाशड पाने ।  

६. गत २ (दईु) आ.व. मा कायतक्रम परेका (शवद्यालय भवन शनमातण तथा दईु कोिे कक्षाकोिा भवनहरु मार) लाई प्राथशमकता 

क्रममा पछाशड राख्न े। 

७. प्रयातप्त सङ््कख्यामा कक्षाकोिा, पसु्तकालय, प्रयोगशाला र सभाकक्ष भएका शवद्यालयहरूलाई प्राथशमकता क्रममा पछाशड पाने । 

८. शनमातणका लाशग पयातप्त जग्गा नभएका,जग्गाका स्वाशमत्व नभएका,लालपजूात वा भोगाशिकार नभएका शवद्यालयलाई 

प्राथशमकता क्रममा नराख्न े। साथै शवपदका दृशर्टले असरुशक्षत शनमातणस्थल ( Site ) भएका शवद्यालयहरू लाई प्राथशमकतामा 

नराख्न े। 

!). शवगतमा उपलब्ि गराईएका शनमातण कायतक्रम सम्पन्न नगरेका र तोशकएको कोटा को पररशिशभर रही शनमातण कायत सम्पन्न 

नगरेका शवद्यालयहरूलाई छनोट नगने । 

!!. स्थानीय तह शस्थत परम्परागतरुपमा सञ्र्ाशलत शवद्यालयहरू गमु्बा/शवहार, मदरसा, गरुुकुल तथा मातभृार्ामा अध्यापन हुन े

जस्ता शवद्यालयमध्य ेस्वीकृत प्राप्त तथा अनमुशत प्राप्त शवद्यालयहरूलाई समते क्रशमक रूपमा समावेश गद ैजाने क्रममा, कम्तीमा 

१ वटा शवद्यालय अशनवायत रूपमा छनोट गने । 

!@. दईु शैशक्षक सर परुा नगरेका अनमुती तथा स्वीकृत प्राप्त गरी नयाँ स्थापना भएका शवद्यालयहरुलाई प्राथशमकता क्रममा समावशे 

नगने । नयाँ कक्षाकोिा पाएका शवद्यालयहरू बाहकेका प्राथशमकताक्रममा रहकेा अन्य शवद्यालयहरूलाई सोही 

प्राथशमकताक्रमलाई आिार मानी भौशतक सवके्षणबाट आवश्यकता दशेखएका शवद्यालयहरुलाई मार कक्षाकोिा पनुिःस्थापनाका 

कोटाहरू क्रमश उपलब्ि गराउद ैजाने ।  

ख) शौर्ालय शनमातण WASH सशुविा भएको  समेत शनमातणका हकमा तपशशल बमोशजमको प्राथशमकताक्रमअनसुार शवतरण गनेिः 

१. हालसम्म कुन ैपशन शकशसमका शौर्ालय तथा खानपेानीको व्यवस्था नभएका शवद्यालयहरू तथा छारा शौर्ालयका हकमा सब ै

शवद्यालयमा छारा शौर्ालय परु याउन े नीशतअनरुूप एउटापशन छारा शौर्ालय नभएका शवद्यालयहरू । 

२. शवद्याथी सङ््कख्या अत्यशिक भई एक भन्दा बढी बाशहरी वातावरण सिुार तथा छारा शौर्ालयको आवश्यकता भएका 

शवद्यालयहरू । 

३.  खलुा शदशा मकु्त क्षरे घोशर्त हुन ेगाँउपशलका/नगरपशलकाहरूमा रहकेा शवद्यालयहरू ।  
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अनसुरू्ी  ६ 

स्वद्यालर् भवन स्डजाईन िथा स्नमायणका लास्र् स्र्िा िथा मानव ससंाधन को मापदण्ड 

शवद्यालय भवन शडजाईन तथा शनमातण गदात नपेाल राशरिय भवन संशहता २०६० (Nepal National Building Code) अनसुार मार हुन ेगरी तपशसलको समेत शतत परूा हुन ेगरी गने । 

Guiding principle: 

Child-friendly (well lighted and well ventilated), seismically resistant, aesthetically pleasing school maximizing use of local construction materials and resources 

with no adverse effect on environment like deforestation and having low maintenance requirement. 

तपशसल 

१. कक्षाकोिाको शडजाईन गदात प्रशत शवद्याथी क्षरेर्ल कम्तीमा तपशसल बमोशजम हुने गरी शडजाईन गन े। 

क) आिारभतू तहको लाशग न्यनूतम ०.९ वगत शम.  (१.० वगत शम. सम्म राख्दा अझै उपयकु्त हुने) गरी कायम गने । 

ख) मा.शव. तहको लाशग न्यनुतम १.०  वगत मी.  (१.२ वगत मी. सम्म राख्दा अझै  उपयकु्त हुने) गरी कायम गने । 

२. कक्षाकोिाको क्षरेर्ल शवशभन्न भौगोशलक क्षेरको लाशग प्रशत शशक्षक अनपुात तपशसलको सङ््कख्यामा शवद्याथी अट्न ेगरी शडजाईन गन े।  

भौगोशलक क्षेर  आिारभतू तह  मा.शव. 

तराई तथा उपत्यका  ४० ३५ 

पहाड  ३५ ३० 

शहमाल  ३० २५ 

३. उपलब्ि जग्गा अनकूुल हुने गरी शवद्यालय भवनको शडजाईन गरी भवन शनमातण गनुत परेमा नक्सा सम्बशन्ित शहरी शवकास तथा भवन शनमातण शवभाग/शडशभजन कायातलयको स्वीकृशत शलएर मार शनमातण गन े

। 

४. शवद्यालय भवन सकभर एक तले मार बनाउने । सकभर वगातकार वा आयातकार भवन बनाउने - _ आकारका भवन सकभर नबनाउने । - _ आकारका भवन बनाउनै परेमा कररब २ 

ईन्र् ग्याप राखी टुक्रा टुक्रा - _ गरेर बनाउने ।   

५. भवनको लम्बाई र्ौडाईको ३ गणुा वा सो भन्दा कम बनाउन,े उर्ाई र्ौडाईको ३ गणुा . भन्दा कम बनाउने ।  

६. कक्षाकोिाको बाशहर अगाशड पट्टी छानाले ढाकेको बरण्डा (Covered Verandah) बनाउन े। 

७. बहु तल्ले आर.शस.शस. भवन तराई, पहाडी र शहमाली शजल्लाहरूमा बनाउँदा Site Plan सशहतको Detail design and drawing बनाई नगरपाशलका क्षरेशभरका भए सम्बशन्ित महानगरपाशलका / 

उपमहानगरपाशलका / नगरपाशलका तथा अन्य क्षेरहरूको हकमा सम्बशन्ित शहरी शवकास तथा भवन शनमातण शवभागको शडशभजन कायातलयको स्वीकृशत शलने यस्तो स्वीकृशत शहमाली क्षेरमा शनमातण गररने 

शवद्यालयहरूले समते शलन ुपन ेछ र सो को शनमातणका लाशग सम्बशन्ित शव.व्य.स.ले शनणतय गरी प्राशवशिकबाट पणूतकालीन सपुरीवेक्षण हुन ेव्यवस्था शमलाई शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइको शसर्ाररस 

सशहत अशन्तम स्वीकृतीको लाशग शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रमा अनशवायत रूपमा पेस गने ।  



66 ÷ कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पुस्तिका २०७६/७७ 

 

 

सांकेशतक जानकारीको लाशग यस्तो भवनलाई नेपाल राशरिय भवन संशहता बमोशजम हुने गरी शनमातण गदात तपसीलका न्यनूतम आवश्यकता परूा गनुतपन ेछ । 

क) शपलर (Column/Pillar) को साईज कम्तीमा 12" x 12"'  हुनपुने । 

ख) शपलरको Foundation (Column Footing ) को साईज कम्तीमा 5' x 5'  हुनपुन े।  

ग) श्लन्थ शबमको साईज कम्तीमा 9" x 14"  हुनपुन े। 

घ) शसशलङ््कग शबमको साईज कम्तीमा 9" x 16"  हुनपुने । 

ङ्क) छज्जी (Cantilever Projection)  १.० शमटर भन्दा बढी हुन नहुन े।  

र्) आर.शस.शस. गदात M 20 Grade (शसमेण्ट एक भाग, बालुवा डेढ भाग र शगट्टी ३ भाग) को ढलान मसला (Concrete)  प्रयोग गररन ुपने । 

छ) शपलर (Column/Pillar) मा Reinforcement कम्तीमा १६ शम.शम. ब्यासको ८ वटा हुन ुपने । 

ज) माटेको जोडाईमा गारो लगाउन ेकायत नगन े।   

 यस्तो प्रकृशतको भवन एक संवेदनशील शनमातण कायत भएकोले यसको शडजाईन तथा शनमातण सपुरशभजनमा दक्ष प्राशवशिकको संलग्नता अत्यन्त जरूरी छ । साथै भवनको जग, शपलर, शबम, स्लाव 

आशदमा प्रयोग हुने छडको साईज र सङ््कख्या जग बस्ने माटोको प्रकार, शपलर–शपलरबीर्को दरूी, कोिाको साईज, भवनको तला आशदमा भर पने हुदँा माशथ उशल्लशखत न्यनूतम आवश्यकता 

साङ््ककेशतक मार भएकोले सो को अशन्तम आवश्यकता स्िक्र्रल शडजाईन (Load Calculation आशद) गरेर मार तोक्न ुपन ेहुन्छ ।  

८.  कक्षाकोिा सकभर वगातकार भएमा राम्रो हुन्छ । कक्षाकोिाको र्ौडाईको दवैुतर्त  ८ शर्ट × ४ शर्टको कालोपाटी राख्ने । पशहलो डेस्क र कालोपाटीको दरूी न्यनूतम २ शम. र अशन्तम बेन्र् र 

कालोपाटीको दरूी बढीमा ७ शम. कायम गन े। कालोपाटीको माशथपरट्ट शशक्षण सामग्री झणु्ड्याउन काँटी िोक्ने र तलपरट्ट बोडतर नलगाउने  (सादा) तर एक कुनामा र्क डस्टर राख्ने िाँउ शमलाउन े। 

९.  भवनको बाशहर १:४ शसमेण्ट ्वाईशन्टङ्क (Pointing) गने वा १ :४ शसमेण्ट ्लाष्टर गने  ।  

१०.   अपाङ््कगहरूका लाशग कक्षाकोिाशभर गड्ुन ेकुसी (Wheel Chair) लैजान छड्के सतह/ याम्प (Ramp) अशनवायत रूपमा बनाउन ेर कक्षाकोिाको एउटा ढोका र शौर्ालयको ढोका Wheel Chair  

शछन ेगरी िूलो बनाउने । (साईज कम्तीमा १.१० शमटर हुन ुपन)े 
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अनसुरू्ी : ७ 

 

कार्य तवीकार / सम्पन्न प्रस्िवेदन 

सङ्घ/ प्रदेर् / तथानीर् िह  
 

............... मन्त्रालर् / स्वभार् / कार्ायलर् 

कार्ायलर् कोड नं.: 

कार्य तवीकार / सम्पन्न प्रस्िवेदन 

                 आयोजनाको नामिः 

             

प्रशतवेदनको शमशतिः 

 कामको नामिः 

                लागत अनुमानको कुल रकमिः 

            

काम सुरु भएको शमशतिः 

 खर्त भएको कुल् रकमिः 

            

काम सम्पन्न गनुत पने शमशतिः 

सरुु लागत अनुमान भन्दा घटी बढीको प्रशतशतिः 

          

सम्पन्न भएको शमशतिः  

 भेररएसनपशछको कुल लागत अनुमान भन्दा घटी बढीको प्रशतशतिः 

           

                 

कामको स्ववरण सुरु लार्ि अनुमानबमोस्जमको  

भेररएसन भएकोमा 

सोबमोस्जमको कुल लार्ि 

अनुमान खुद भएको कामको फरक (सुरु लार्ि अनुमानको आधारमा) 

फरक (भेररएसनपस्छको लार्ि अनुमानको 

आधारमा) 

कैस्फर्

ि 

  पररमाण  दर  जम्मा पररमाण  दर  जम्मा पररमाण  दर  जम्मा पररमाण  दर  जम्मा पररमाण  दर  जम्मा   

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११=२-८ १२=३-९ १३=११*१२ १४=५-८ १५=६-९ १६=१४*१५ १७ 

                                  

                                  

                                  

                                  

 

                    

 

          

                                  

जम्मा                                 

                 

क) स्वीकृत लागत अनुमान (ईशष्टमेट) भन्दा घशट बढी खर्त रू...........प्रशतशत (%)...... 

उपयुतक्तबमोशजम भएको कायत सरुु सम्झौताको स्वीकृत शडजाईन र स्पेशसशर्केसनबमोशजम भएको छ/छैन ।  भेररएशन आदशे र 

सततहरूबमोजशम भए/नभएकोहुदँा उक्त कायत सम्पन्न भएको स्वीकार/ अस्वीकार गररएको छ ।  

म.ले.प.फारम नं: ५१० 
साबिकको फारम नं:  १७६ 
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घटी/बढीको पुस्ट्याइ.ँ.................................................................   

  

      

    

       

  

स्वीकृत लागत अनुमान, शडजाईन र स्पेशसशर्केसनअनुसार काम भएको छ भनी शसर्ाररस गने    

       

  

  

      

    

       

  

तयार गनेिः 

  

जाँर् गनेिः 

   

    

      

स्वीकृत गन े   

सहीिः 

  

सहीिः 

   

    

      

सहीिः   

नामिः 

  

नामिः 

   

    

      

कायतलय प्रमखुको नामिः 

दजातिः 

  

दजातिः 

   

    

      

दजातिः   

शमशतिः     शमशतिः                       शमशतिः   

                 उद्देश्र् 

                

कायत स्वीकार गदात र सम्पन्न भएको अवस्थामा कामको यथाथत शववरण तयार गनुत ।शनमातण कामको सम्पादन भएपशछ सरुु ईशस्टमेटको पररमाणमा खदु भएको काम 

 घटी बढी के कशत भएको छ  र स्वीकृत ईशस्टमेट तथा शडजाईनबमोशजम काम भएको  छ शक छैन भनी प्रमाशणत  गनतका लाशग यो र्ारमको तजुतमा भएको हो । 

                 फारम भने िररकािः 

                १ आयोजना िेक्काको काम सम्पन्नपशछ स्वीकार गदात अनमुाशनत काम तथा खदु भएको कामको र्ेक जाँर्को लाशग यस र्ारम (प्रशतवेदन) प्रयोग गनुतपछत । 

२ यसमा सरुुमा आयोजनाको नाम, कामको नाम, लागत अनमुानको कुल रकम, खर्त भएको कुल रकम र लागत अनमुानभन्दा घटी वा बढीको प्रशतशत खलुाउनपुछत । 

३ यस प्रशतवेदन तयार गदात यस प्रशतवदेनको शमशत, कायत सम्पन्न तयार गररन थालेको काम सरुु भएको शमशत, िेक्काअनसुार काम सम्पन्न गनुतपन ेशमशत र  

वास्तशवक काम सम्पन्न भएको शमशत लेख्नपुछत । 

४ महल १ मा कामको शववरण वा नाम लेख्नपुछत । 

          ५ महल २, ३ र ४ मा लागत अनमुानबमोशजमको क्रमशिः पररमाण, दर र जम्मा रकम लेख्नपुछत । 

     

 

महल ५, ६ र ७ मा भोररएसनबमोशजम कायम लागत अनमुानबमोशजमको क्रमशिः पररमाण, दर र जम्मा रकम लेख्नपुछत । 

  उशल्लशखत पररमाण र दर भरेरएसन भएको अवसथामा सोपशछ कायम भएको दर र पररमाण सम्झनपुदतछ । 

६ महल ८, ९ र १० मा खदु (वास्तशवक) काम भएको शववरण क्रमशिः पररमाण, दर र जम्मा रकम लेख्नपुछत । 

    

७ 

महल ११, १२ र १३ मा लागत अनमुान (महल २, ३ र ४) बाट खदु काम भएको (महल ८, ९ र १०) घटाउँदा आउन ेबाँकी र्रक रकम क्रमशिः  

पररमाण, दर र जम्मा रकम लेख्नपुछत । 
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महल १४, १५ र १६ मा भरेरएसनपशछको र्रक रकम क्रमशिः पररमाण, दर र जम्मा रकम लेख्नपुछत । 

    ८ महल १७ मा कुन ैकैशर्यत भएमा सो कैशर्यत लेख्नपुछत । 

         ९ जम्मा हरर्मा रकमको कुल जोड जम्मा लेख्नपुछत । 

          १० अनमुान भन्दा घटी वा बढी भएको र्रक रकम र सो को प्रशतशत तथा सो को पसु्ट्याइ ँसमेत राख्नपुछत । 

    

११ 

यस कायत सम्पन्न प्रशतवेदन तयार गने तथा आयोजना िेक्काको काम ईशष्टमटेअनसुार भएको छ वा छैन सो को जाँर् गने कमतर्ारीले आफ्नो नाम,  

पद र शमशत लेखरे हस्ताक्षर गनुतपछत । 

 १२ लागत अनमुानअनसुार काम भएको वा नभएको बारे स्पष्ट तोकी स्वीकृत गने कायातलय प्रमखुको नाम, पद र शमशत लेखरे हस्ताक्षर राख्नपुछत । 
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अनसुरू्ी ८ 

स्वद्यालर् भौस्िक स्नमायणमा वािावरणीर् िथा सामास्जक सरुिा सम्वन्धी रुजुससू्च 

!=cfof]hgfsf] gfdM 

@= cfof]hgf;Fu ;DalGwt hfgsf/L 

ljBfnosf] gfd  

7]ufgf  

k|WofgfWofkssf] gfd  

6]nLkmf]g÷km\ofS;  

O{d]n  

k|:tfljt lgdf{0fsf] sfd 

-s[kof s'g sfd x'g uO{/x]sf] 5 ToxL 

dfq hgfpg'xf];\_ 

 

 

#= jftfj/0fLo tyf ;fdflhs 5gf}6 k|Zgx?  

  k|Zgx? 5 

(√) 

5}g 

(√) 

c;/ kg{;Sg] cj:yf(√) ;d:ofsf] 

ljj/0f÷s}lkmot 

;+efljt ;dfwfgsf 

pkfox? pRr dWod Go"g 

s_ k"jf{wf/ lgdf{0f x'g] 7fFpsf] cjl:ytL        

!= ;'/lIft If]q -h:t} /fli6«o lgs'~h, jGohGt' ;+/If0f 

s]Gb|, lzsf/ If]q,  cflb_  

       

@= dWojtL{ If]q         

#= l;d;f/ If]q         

$= h}ljs ljljwtf ;+/If0fsf nflu tf]lsPsf] s'g} ljz]if 

If]q -h:t} af]6flgsn uf8]{g, lrl8of vfgf cflb_ 

       

%= klx/f] tyf e'Ifo ePsf] 7fpFaf6 glhs        

^= jiff{sf] kfgL hDg] jf lgsf; gx'g] cj:yf        

&= hdLg d'gL ePsf ef}tLs ;+/rgf -h:Tff] vfg]kfgLsf] 

kfOk, 9n cflb_ nfO{ c;/ kg]{  
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  k|Zgx? 5 

(√) 

5}g 

(√) 

c;/ kg{;Sg] cj:yf(√) ;d:ofsf] 

ljj/0f÷s}lkmot 

;+efljt ;dfwfgsf 

pkfox? pRr dWod Go"g 

*= df6f], 9'+uf, jfn'jf cflb lgsflng] If]q        

(= gbL, vf]nf gfnf glhs        

!)= k|;f/0f nfOg - Transmission Lines) glhs        

!!=;f+:s[lts÷wfld{s÷;Dkbf leq jf glhs        

!@= dfly pNn]lvt If]qx?df ljBfnosf] k"jf{wf/ 

lgdf{0fn] cltqmd0f x'g ;Sg] ;+efjgf 5< 

       

v_ lgdf{0f sfo{sf sf/0f ;+efljt jftfj/0fLo tyf 

;fdflhs c;/sf] cj:yf 

       

!= 

le/fnf]kgf 

lgdf{0f :yndf le/fnf]kgfsf] sf/0fn] 

klx/f] hfg;Sg] cj:yf 5 ls 5}g< 

       

lgdf{0f :yndf ;lhn} aUg] jf gaUg] 

df6f] 5 ls 5}g< 

       

@= kfgLsf] 

Joj:yfkg 

lgdf{0f :yndf kof{Kt dfqfdf kfgLsf] 

Joj:yf 5< 

       

tTsfn jf eljiodf vfg]kfgL -;txL / 

e"ldut_ sf] u'0f:t/ dfly s'g} c;/ k5{ 

ls kb}{g< 

       

lgdf{0f sfo{n] kfgLsf] >f]t÷d'xfgnfO{ 

c;/ kfg{ ;S5< 

       

l;+rfO{ gx/nfO{ c;/ kfg{ ;S5<        

#=kmf]xf]/ 

Joj:yfkg 

lgdf{0f sfo{df k|of]u ul/Psf] ;fdfu|L    

-lj6'ldg, l;d]G6 k]G6, HjngzLn kbfy{ 

cflb_ af6 s'g} hf]lvdo'Qm kbfy{÷ 

s]ldsnx? lg:s]sf] 5< 

       

lgdf{0f sfo{af6 lg:s]sf] kmf]x/n] 9ndf        
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  k|Zgx? 5 

(√) 

5}g 

(√) 

c;/ kg{;Sg] cj:yf(√) ;d:ofsf] 

ljj/0f÷s}lkmot 

;+efljt ;dfwfgsf 

pkfox? pRr dWod Go"g 

c;/ kf/]sf] 5< 

lgdf{0f sfo{af6 lg:s]sf] k|b'lift kbfy{n] 

df6f], xfjf / kfgLnfO{ c;/ kf/]sf] 5< 

       

$=af;:yfg

df k'Ug;Sg] 

Iflt 

lgdf{0f sfo{n] glhs}sf] b'n{e jf 

hf]lvddf k/]sf] jf nf]k x'gnfu]sf] h+unL 

k|f0fLsf] af;:yfgdf s'g} c;/ k5{< 

       

lgdf{0f sfo{ ubf{ 7"nf] dfqfdf jg kmF8fgL 

jf ?v dfl;g] x'g;S5< -dfl;g] ?vsf] 

kl/df0f s}lkmotdf n]Vg'xf]nf_ 

       

%=Wjlg tyf 

jfo' k|b'if0f  

ljikmf]6g jf vibration sfo{af6 glhs}sf] 

a:tLdf c;/ kg{;S5< 

       

lgdf{0f sfo{af6 pTkGg x'g] w'nf]sf] sf/0f 

jfo' k|b'if0f x'g;S5< 

       

^=:jf:Yo 

tyf ;'/Iff 

/;folgs, h}ljs, ef}lts, tyf 

ljls/0fsf] c;/af6 :yfgLoaf;L tyf 

hgfj/ hf]vLddf kg{;Sg] ;+efjgf 5< 

       

dhb'/af6 :yfgLoaf;LGbfdf /f]u ;g{;Sg]] 

;+efjgf 5< 

       

&=hUuf 

;DaGwL 

ljifo 

ljBfnosf] gfddf hUuf 5< -cfjZos 

sfuhkq ePdf s}lkmotdf hgfpg' 

xf]nf_ 

       

hUufsf] gfddf s'g} jfbljjfb jf emu8f 

ePsf] 5< 

       

s'g} v]tL of]Uo hldgsf] gf]S;fgL x'g] 

;+efjgf 5< 
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  k|Zgx? 5 

(√) 

5}g 

(√) 

c;/ kg{;Sg] cj:yf(√) ;d:ofsf] 

ljj/0f÷s}lkmot 

;+efljt ;dfwfgsf 

pkfox? pRr dWod Go"g 

s'g} ;d'bfo lj:yflkt x'g] ;+efjgf 5<        

*=hf]vLd 

;d'bfo 

u/La, dlxnf tyf afnaflnsfnfO{ 

gsf/fTds c;/ kfg]{ ;+efjgf 5< 

       

(=cflbjf;L 

;d'x 

cflbjf;LnfO{ gsf/fTds c;/ kg]{ 

;+efjgf 5< 

       

lgdf0f{ sfo{ / o;sf c;/x? af/] 

cflbjf;L jf :yfgLoaf;L hfgsf/ 5g\< 

-hfgsf/L s;/L lbg] ug'{ ePsf] 5 

s}lkmotdf hgfpg' xf]nf_ 

       

!)=;fdflhs 

åGb 

olb dhb'/÷sfdbf/x? cGoqaf6 NofO{ 

sfd nufPdf åGb x'g] ;+efjgf 5< 

       

u_ k|fs[lts k|sf]ksf] k|efj x'g] ;+efjgf        

 

Ldlt  

tflnsf eg]{ JolStsf] gfd   

kb ÷ k]zf   

sfo{/t ;+:yfsf] gfd   

7]ufgf   
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अनसुरू्ी : ९ 

नमूना स्वद्यालर्को नामावली   

s_ cf j @)&%.&^ cufj} 5gf}6 ePsf  @@@ ljBfnox? 

j|m= ;+= lhNnf  ljBfno 7]ufgf 

1 tfKn]h'ª l;gfd df=lj=, t]Nnf]s, l;/Lh+uf ufkf, ! 

2 tfKn]h'ª ;/:jtL df=lj= xfªkfª,  cf7/fO lqj]0fL ufkf, # 

3 Onfd lkmSsn df=lj=, lkmSsn ;'of]{bo gu/kflnsf !) 

4 Onfd hLtk'/ df=lj=hLtk'/ b]pdfO gu/kflnsf  ( 

5 Onfd cd/sNof0f df=lj= gofFahf/ dfOhf]udfO ufkf ! 

6 Onfd gfD;flnª df=lj=, gfD;flnª dfOhf]udfO ufkf # 

7 Emfkf w'nfaf/L df=lj=,  d]rLgu/ gkf !) 

8 Emfkf xlNbaf/L df=lj=,  xlNbaf/L ufkf @ 

9 Emfkf nIdLk|;fb b]jsf]6f df=lj,  srgsjn ufkf 

10 Emfkf sgsfO{ df=lj=,  sgsfO{ gkf 

11 Emfkf l8NnL/fh df=lj=  emfkf ufkf $ 

12 Emfkf k|ult df=lj=,  uf}/fbx gkf 

13 Emfkf lxdfn df=lj=,  bds gkf @ 

14 Emfkf dx]Gb|/Tg df=lj=,  ljtf{df]8 gkf % 

15 df]/Ë c/lgsf] df=lj=,  pnf{jf/L gkf * b'uf{k'/L, /fd3f6 

16 df]/Ë k~rfot df=lj=  ky/LzlgZr/] gkf ! 

17 df]/Ë hgtf df=lj= afx'gL ! j]njf/L gu/kflnsf 

18 df]/Ë klAns df=lj= /+u]nL /+u]nL gu/kflnsf 

19 df]/Ë ;/:jtL df=lj=, emf]/fxf6  u|fdyfg ufkf 

20 df]/Ë ;'s'gf df=lj=, sf];Lx/}rf ! ;'Gb/x/}rf gkf !) 

21 df]/Ë /flwsf df=lj=,  pnf{jf/L gu/kflnsf ^ 

22 df]/ª g/u|fd df=lj=,  a'l9uª\uf ufpkflnsf ! 

23 ;'g;/L hgtf df=lj=,  O6x/L pkdxfgu/kflnsf ( 

24 ;'g;/L ;/:jtL df=lj=,  b'xjL gu/kflnsf % 

25 ;'g;/L cd/l;+x df=lj=, ;f]x]auGh ( b]jfguGh gkf % 

26 ;'g;/L xl/gu/f df=lj=,  xl/gu/f ufpkflnsf $ 

27 ;'g;/L cfbz{ df=lj=,  a/fx gu/kflnsf @ 

28 wgs'6f k'0o df=lj= /fhf/fgL ^ rf}lj;] ufkf ^ 

29 wgs'6f hgtf df=lj= lhtk'/ %  dxfnIdL gu/kflnsf & 

30 wgs'6f uf]s'08]Zj/ afndlGb/ df=lj=,  wgs'6f gkf % 

31 t]x|y'd a;Gt df=lj= j;Gtk'/,  nfnLu'/f+;, gkf, @ 

32 ;+v'jf;ef dgsfdgf /TgclDasf df=lj=  vfbjf/L gkf ( t'lDnª6f/ 

33 ;+v'jf;ef /fd]Zj/ df=lj=  wd{b]jL gkf % dflDnª 

34 ef]hk'/ jL/]Gb| df=lj= s'n'ª\ ;fNkfl5ln5f] ufkf ! 

35 ef]hk'/ ljBf]bo df=lj=  ef]hk'/ gu/kflnsf & 

36 ef]hk'/ if8fgGb df=lj=, lbª\nf if8fgGb gu/kflnsf & 

37 ;f]n'v'Da lxdfnbz{g df=lj, g]rf g]rf;Nofg ufpkflnsf 

38 cf]vn9'Ëf k|a'4 df=lj=, Rofgd ;'gsf];L ufkf & 

39 cf]vn9'+uf ?Dhf6f/ df lj ?Dhf6f/ l;l4r/0f gkf  $ 

40 cf]vn9'+uf a?g]Zj/ df lj /fdk'/ df]n'ª ufkf @ 

41 vf]6fË lr;fkfgL df=lj=, lr;fkfgL hGt]9'ª\uf ufkf  % 

42 pbok'/ hgtf df=lj=, x8Lof  rf}bG8Lu9L gkf ( 
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j|m= ;+= lhNnf  ljBfno 7]ufgf 

43 pbok'/ qLo'uf df=lj= ufO3f6 lqo'uf gkf 

44 pbok'/ qLj]0fL df=lj= s6f/L,  s6f/L gkf $ 

45 ;Kt/L  sGt rGb| df=lj=, kftf] 8fSg]Zj/L gkf 

46 ;Kt/L  j'=lj=d'= df=lj= eujtk'/ j8x/L zDe'gfy gkf 

47 ;Kt/L  rGb|f df=lj=  af]ba;f{Og gkf 

48 l;/xf hgtf 8f]dL rf}w/L p=df=lj=, kf]v/fle08f,l;/xf  nIdLktf/L ufkf 

49 l;/xf hgtf df=lj=, df}jfxL, l;/xf ;v'jfgGsf/s6\6L gkf 

50 l;/xf hgtf df=lj=,  ;'lvk'/ gkf * 

51 l;/xf hgtf df=lj=, rGb|nfnk'/ rf]xjf{ uf]njhf/ gkf * 

52 l;/xf hgtf agjfnL df=lj=, a5f{]jf g/xf g/xf ufkf $ 

53 l;/fxf df]xg df= lj=  ldr}{of gkf 

54 wg'iff hgtf df=lj=, luåfj]nfk6\6L ljb]x gkf ^ 

55 wg'iff uf]unk|;fb df= lj=, a;lxof hgsk'/ pkdxfgu/kflnsf @$ 

56 wg'iff o1jnSo ;+= df=lj=, 1fgs'k hgsk'/ pkdxfgu/kflnsf 

57 wg'iff df=lj= s'd/f}n /db}of, ejf/L lIf/]Zj/ gkf 

58 wg'iff /fdhfgsL df=lj=, ;tf]if/ ;j}nf gkf 

59 wg'iff lzjzlSt df=lj=,  j6]Zj/ ufpkflnsf 

60 ;nf{xL hgHof]lt df=lj=,  nfnaGbL gkf * 

61 ;nf{xL dxfb]j hgtf df=lj=,  xl/jg gkf * 

62 ;nf{xL dx]Gb| /Tg huGgfy nlIdlgofF df=lj=,  j/xyjf gkf !), ;Ltfk'/ 

63 ;nf{xL hnw/ sdnb]j df=lj=,  a|Dxk'/L ufkf ! 

64 ;nf{xL j]0fLef]nf gd"gf df=lj=,  uf]8]}tf gkf * 

65 ;nf{xL hgtf df=lj=, l;d/f eujtLk/  uf]8]tf gkf ^ 

66 l;Gw'nL ;/:jtL df=lj=, 8sfxf b'wf}nL gkf $ 

67 l;Gw'nL hgHof]tL df=lj=, kmf];|]6f/ sdnfdfO gkf % 

68 l;Gw'nL sdnf df lj en'jfxL b'wf}nL gkf 

69 l;Gw'nL slknfsf]6 df lj 5fk dl/0f ufkf 

70 /fd]5fk hghfu[t df=lj= a]tfnL uf]s'nu+uf ufkf $ 

71 /fd]5fk dGynL df=lj=,  dGynL gkf ! 

72 /fd]5fk zf/bf df lj 7f];] uf]s'nu+uf ufkf ^ 

73 /fd]5fk sflnsf df lj nvfgk'/ bf]/Djf ufkf ^ 

74 bf]nvf lqe'jg df=lj=,  d]n'ª ufkf ^, 

75 bf]nvf IfdfjtL df=lj=, led]Zj/ gkf ! ;':kf IfdfjtL 

76 bf]nvf xg'dGt]Zj/ df lj sfe|] j}t]Zj/ ufkf $ 

77 l;Gw'kfn~rf]s P];]n'vs{ df=lj=  OGb|fjtL ufpFkflnsf % af8]ufpF 

78 l;Gw'kfn~rf]s af3e}/a df lj 7f]s/kf ;'gsf]zL ufkf 

79 l;Gw'kfn~rf]s s[ig/Tg df lj  rf}tf/f;fFufrf]s u9L gkf 

80 sfe|]knfGrf]s kfj{tL df=lj= 9+'vs{ * j]yfgrf]s ufkf 

81 sfe|]knfGrf]s k|ef df lj sflQs]b]p/fnL rf}/Lb]p/fnL ufkf 

82 sfe|]knfGrf]s ;l~hjgL df lj  w'lnv]n gkf 

83 nlntk'/ lsl6gL df=lj=  uf]bfj/L gkf # 

84 nlntk'/ ah|af/fxL df lj rfkfufpF uf]bfj/L gkf !! 

85 eStk'/ >Lkb\d df lj b/jf/:SjfP/ eQk'/ gkf # 

86 sf7df8f}+ cfbz{ df=lj=  sfu]Zj/L, dgx/f # 

87 sf7df8f}+ ltnuf+6f/ df=lj=, wfkf;L 6f]vf gkf & 

88 sf7df8f}+ sflnsfb]jL df=lj=,  tf/s]Zj/ gu/kflnsf 

89 sf7df8f}+ zfGtL lgs'Gh df=lj= eujtLjf/L sfdgkf @) 
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90 sf7df8f}+ s+sfnL df=lj= g}sfk rGb|flu/L gkf 

91 sf7df8f}+ d+un df=lj=  lslt{k'/ gkf !) 

92 sf7df8f}+ hg;]jf df lj kfFuf lslt{k'/ gkf % 

93 sf7df8f}+ ljZj lgs]tg df=lj=, lqk'/]Zj/ sfdgkf !# 

94 g'jfsf]6 dxfb]j df=lj= /ftdf6] j]nsf]6u9L ufkf 

95 g'jfsf]6 If]qkfn df=lj= rf}38f lnv' ufkf 

96 g'jfsf]6 P];]n'e"d] df=lj= sfx'n] ls:kfª ufkf 

97 g'jfsf]6 lqe'jg lqz'nL df lj  ljb'/ gu/kflnsf 

98 g'jfsf]6 dx]Gb| df=lj=, rt'/fn] ssgL ufkf 

99 g'jfsf]6 r08]Zj/L df=lj=,  ljb'/ gu/kflnsf & 

100 /;'jf sflnsf lxdfno df lj w}a'ª sflnsf ufkf @ 

101 wflbª /fgLkf}jf df=lj= ;Nofg6f/ lqk'/f;'Gb/L ufkf 

102 wflbª ;TojtL df=lj= s'Dk'/ l;4n]s ufkf 

103 wflbª rGb|f]bo df=lj=  j]gL3f6 /f]/fË ufkf ljzfn6f/ 

104 wflbª lgns07 df lj wflbªj];L gLns07 gkf 

105 dsjfgk'/ dx]Gb| df=lj=, as}of ufpFkflnsf $ 

106 dsjfgk'/ rGb|f]bo df=lj=,  x]6f}8f pdgkf * 

107 dsjfgk'/ hglk|o df lj x]6f}8f x]6f}8f pkgkf !^ 

108 dsjfgk'/ cfw'lgs /fli6«o df=lj=,  x]6f}8f pkgkf $ 

109 /f}tx6 g]dwf/L af;'b]a df=lj= d'8jnjf /fhb]jL gkf 

110 /f}tx6 hgtf df=lj=, /fhk'/ km/xbjf /fhk'/ gkf 

111 /f}tx6 ho ls;fg df=lj= w/x/L b]jfxLuf]gfxL ufkf 

112 /f}tx6 df=lj= u?8f,  u?8f gkf  ! 

113 /f}tx6 hgHof]lt df=lj= rk'/ rGb|k'/ gkf 

114 /f}tx6 hgtf df lj  s6xl/of gkf 

115 /f}tx6 hgtf df=lj=, ;f]g/lgof df}nfk'/ gkf 

116 jf/f u9LdfO{ dx]Gb| df=lj= dugkf ! u9LdfO gkf 

117 jf/f b'uf{ df=lj= a/]jf, a}l/of sn}of pkdxfgu/kflnsf 

118 jf/f g]=/f=df=lj= js'lnof lhtk'/ l;d/f pkdxfgu/kflnsf 

119 jf/f g]=/f=df=lj=  sf]NxjL gkf $ ;kxL 

120 
af/f g]=/f=df=lj=,  lhtk'/l;d/f pkdxfguf/kflnsf 

@  

121 k;f{ g[l;+x df=lj=, lkk/fd7,  lj/u+h dxfgu/kflnsf 

122 k;f{ b]jgGbg b]j/fh df=lj= /fdgu/L, k;f{ jx'b/dfO gkf 

123 k;f{ lh=p=/f=s=df=lj,  kf]v/Lof gkf  

124 k;f{ ;/:jtL df=lj=, uf}tdgu/ 7f]/L * 7f]/L ;'j0f{k'/ ufkf @ 

125 Lrtjg g]kfn df=lj=,  /Tggu/ gkf 

126 Lrtjg gf/fo0fL gd"gf df=lj=,  e/tk'/ dxfgu/kflnsf 

127 Lrtjg b'uf{z]ifsfGt clwsf/L df=lj=  e/tk'/ dxfgu/kflnsf  

128 uf]/vf k/f]ksf/ cfbz{ df=lj=,  l;/f~rf]s ufkf ! 

129 uf]/vf b'Nne df=lj=,  eLd;]g ufkf ! 

130 uf]/vf dx]Gb| df lj  uf]/vf g kf s'Gb'/ 

131 uf]/vf ;'o{Hof]tL df=lj=,  ;'nLsf]6 ufkf % 

132 ndh'ª zf}efUobo df=lj= cNs6f/ /fOgf; gkf 

133 ndh'ª d+unf df=lj=, ;f]tLk;n dWog]kfn gkf 

134 ndh'ª z}nk'qL df=lj=, wldlns'jf /fOgf; gkf 

135 tgx'F /fdzfx df=lj=,  cfFa'v}/]gL uf=kf= 
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136 tgx'F lgd{n df=lj=  Jof; gkf 

137 tgx'F k~rd'gLb]j df=lj=,  z'Snfu08sL gkf 

138 tgx'F ;TojtL df=lj=,  Jof; gkf 

139 :ofª\hf lqe'jg cfbz{ df=lj= :ofª\hf k'tnLjhf/ gkf 

140 :ofª\hf /0flj/ hglxt df=lj= vx/] jfln+u gkf 

141 :ofª\hf euatL gd'gf df=lj= lddL{ sflnu08sL ufkf 

142 :ofª\hf lq ;lxb df=lj=, k+rd'n cflwFvf]nf ufkf 

143 :ofª\hf dx]Gb| df=lj=, hut e~Hofª jfln+u gkf % 

144 :ofª\hf u+ufnfn df=lj=, rfkfsf]6 rfkfsf]6 gkf ( 

145 sf:sL lqe'jgzflGt df=lj= kf]v/fn]vgfy dgkf #) 

146 sf:sL sflnsf df=lj=, kf]v/fn]vgfy dgkf !) 

147 sf:sL df5fk'R5]| df=lj=  cGgk"0f{ ufpFkflnsf @ 

148 kj{t gjhfu[t df=lj= ltnfxf/ df]bL ufkf 

149 kj{t ejfgL ljBflk7 df=lj=, vfgLufFp kmn]jf; gkf 

150 kj{t gf/fo0f df=lj=,  s'Zdf gu/kflnsf 

151 kj{t lxdfn df=lj=, v'sf]{6 s'Zdf gkf 

152 kj{t df6]b]jn df=lj=, d'l8s'jf kmn]jf; gkf 

153 jfun'ª unsf]6 df=lj=, xl6of unsf]6 gkf 

154 jfun'ª lqe'jg df=lj=, vjf{ª, buft'G8fF8f & j8Luf8 ufkf 

155 afUn'ª cd/ df=lj=, ljx'Fsf]6 sf7]vf]nf % sfF7]vf]nf ufkf 

156 u'NdL 1fgf]bo df=lj= dh'jf rGb|sf]6 gkf * 

157 u'NdL dx]Gb| df=lj= /]gkf, tD3f; /];'+uf gkf 

158 kfNkf /fdt'n;L df=lj=,  /fdk'/ gu/kflnsf % 

159 kfNkf bds8f df=lj= dbgkf]v/f tfg;]g gkf ( 

160 kfNkf u+uf df=lj=, vflnjg /fdk'/ /fdk'/ gu/kflnsf 

161 gjnk/f;L g]kfn df=lj= lbJok'/L  b]jr'ln gkf !! 

162 gjnk/f;L lzj df=lj=  sfjf;f]tL gu/kflnsf @ 

163 gjnk/f;L gjhfu/0f df=lj= rf]/df/f,  dWoljGb' gu/kflnsf 

164 gjnk/f;L dxfslj b]jsf]6f df=lj=  ;'gjn gu/kflnsf 

165 gjnk/f;L /fhf dxfTd k'0f{eb| df=lj= k+rgu/  jb{3f6 gu/kflnsf 

166 gjnk/f;L lqe'jg df=lj= j]nf6f/L  k|tfkk'/ ufpkflnsf 

167 gjnk/f;L sflnsf df=lj=,  u}8fsf]6 gkf * 

168 gjnk/f;L hgs df=lj=,  u}8fsf]6 gkf % 

169 gjnk/f;L ;/:jtL df=lj=, x;f}/f  sfjf;f]tL gu/kflnsf  

170 gjnk/f;L efg'bo df=lj=, b'DsLjf;  ljgoL lqj]0fL ufpkflnsf 

171 gjnk/f;L hgtf df=lj=, dg/L  ;/fjn ufpkflnsf 

172 ?kGb]xL  /fd g/]z ofbj cf=df=lj=,  /f]lx0fL ufkf # 

173 ?kGb]xL  kz'klt df=lj=, ltnf]Ttdf gkf  !% 

174 ?kGb]xL  zflGt gd"gf df=lj,   ltnf]Ttdf gkf % 

175 ?kGb]xL  sflnsf df=lj=  j'6jn pdgkf !) 

176 ?kGb]xL  k|ult df=lj=,  s~rg ufkf 

177 ?kGb]xL  v'bfju/ df=lj=,  n'=;f=g=kf ( 

178 slknj:t' g]kfn cbz{ df lj  lza/fh gu/kflnsf 

179 c3f{{vfrL hgtfs[i0f df=lj=  ;lGwvs{ gkf * 

180 c3f{{vfrL xl/x/ ;+ tyf ;f df=lj=  kl0fgL ufpFkflnsf @ 

181 Ko"7fg ;/:jtL df=lj=, af+u];fn  ;?df/fgL ufpkflnsf 

182 Ko"7fg hgtf df=lj=, afUb'nf Ko'7fg gkf * 
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183 /f]Nkf afnsNof0f df=lj=, /f]Nkf, lnjfª /fNkf gkf @ 

184 /f]Nkf g]kfn /fli6«o df=lj=, /fËsf]6  kl/j{tg ufpkflnsf % 

185 ?s'd lqj]0fL df=lj=, l;d|'t' lqj]0fL ufkf 

186 ?s'd /fKtL 1fgf]bo df=lj=, l;DnL ;fgLe]/L ufkf 

187 ?s'd ?lSd0fL df=lj=, ?s'dsf]6 l;:g] ufkf 

188 ;Nofg hgsNof0f df=lj=, yf/df/]  jf3rf}/ gkf, @ 

189 ;Nofg lqe'jg hgtf df=lj=, n'xflkª, vn+uf, zfgkf, @ zf/bf gu/kflnsf @ 

190 bfª cfbz{ df=lj=, b]pk'/ ndxL gkf 

191 bfª cfbz{ df=lj=, nfndl6of /fKtL ufkf 

192 bfª kbdf]bo klAns df=lj=, e/tk'/  3f]/fxL pkdxfgu/kflnsf 

193 bfª u'? hh'/ df=lj=, /Iffrf}/ t'n;Lk'/ pkdxfgu/kflnsf 

194 bfª jL=kL= sf]O/fnf df=lj=, aofn] zflGtgu/ ufkf # 

195 afFs] lqe'jg df=lj=,  sf]xnk'/ gu/kflnsf !) 

196 afFs] 1fgf]bo df=lj=, , jfu]Zj/L @ vh'/f ufkf 

197 afFs] hgtf df lj ;Gts'6L vh'/f ufkf 

198 alb{of ljBfHof]lt df=lj=, s07k'/,  a9}oftfn ufpkflnsf * 

199 alb{of g]=/f=df=lj= 9f]8/L dw'jg gkf 

200 ;'v]{t g]kfn /fli6«o df=lj=, a8fvf]nL, u'df{sf]6 ^ u'ef{sf]6 gu/kflnsf 

201 ;'v]{t hg df=lj=, ;'v]{t jL/]Gb| gu/kflnsf  

202 ;'v]{t hgHof]tL df=lj=, a8\l8rf}/, s'gfy/L $ j/fxtfn ufkf 

203 b}n]v lxdfno df=lj=, 8fF8Ldf8L  e}/jL ufkf $ 

204 b}n]v ljhof df=lj=,  b'Nn' gu/kflnsf & 

205 8f]Nkf cfb{z df=lj, h'kmfn 7'nLe]/L gkf 

206 h'Dnf rGbggfy df=lj=, vn+uf rGbggfy gkf $ 

207 h'Dnf hgtf df=lj=,  dxtufpF rGbggfy gkf ^ 

208 sflnsf]6 dxfb]j df=lj=, kmf]Osf]6 kmf]Odxfb]j ltnfu'kmf gkf # 

209 afh'/f dflnsf df=lj=, j=g=kf= !) dft{8L j8Ldflnsf gkf * 

210 aemfª ;TojfbL df=lj= ef]k'/, aemfË hok[YjL gkf !! 

211 aemfª ;'gs'8f df=lj= lr/ aemfË ljTy8lr/ ufpkflnsf 

212 c5fd ;'o{rGb| df=lj= sflndf6L, ;f=g=kf ;fkm]ju/ gu/kflnsf ! 

213 c5fd ljBfdlGb/ df=lj=, lagfos k~rb]jn  

214 8f]6L /fdk'/ df=lj= a'8/, 8f]6L hf]/fon ufkf @ 

215 s}nfnL hgtf df=lj=, d'g'jf,  hfgsL ufpFkflnsf—$ 

216 s}nfnL dx'Gofn df=lj= ehgL,  ehgL g=kf= ! 

217 s}nfnL bz/y df=lj= ;f8]kfgL,  3f]8f3f]8L g=kf=—@ 

218 s}nfnL b'uf{nIdL df=lj= cQl/of,  uf]bfj/L g=kf= @ 

219 s}nfnL wgu9L df=lj=  wgu9L pkdgkf * 

220 s}nfnL /fli6«o df lj  ndlsr'xf gkf @ 

221 88]nw'/f e'jg]Zj/L df=lj= kgkf %, kl/ufpF k/z'/fd gu/kflnsf % 

222 bfr'{nf dflnsfh{'g df=lj= wfk, bfr'{nf dxfsfnL gkf & 

v_ cf=j= @)&%.&^ df klxnf] r/0fdf 5gf}6 ePsf  lgjf{rg If]qut cfwf/df 5gf}6 ePsf !^ ljBfnox? 

 

j|m ;++ lhNNff :yfgLo tx 5gf]6 ePsf ljBfnox? 

! s~rgk'/ a]nf}/L gkf >L hggd"gf dflj 

@ s~rgk'/ s[i0fk'/ gkf–^ dxfsfnL dflj 

# s~rgk'/ ledbQ gkf–! dx]Gb|gu/ dflj 

$ a}t8L d]nf}nL gkf–^ dl0fn]s dflj 
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u _ cf=j= @)&%.&^ df bf]>f] r/0fdf 5gf}6 ePsf ePsf yk *$ ljBfnox? 

j|m ;++ lhNNff :yfgLo tx ljBfno 

! tfKn]h'ª km'ªlnª gkf >L efg'hg dflj, clDa6f/ 

@ KfFfry/ फाल्र्ुनन्द र्ापा lz4b]jL dflj, gjdL8fF8f         

# Onfd /f]ª ufkf zflGtlgs]tg df=lj=s'6L8fF8f 

$ Onfd ONffd gkf cd/ df=lj= a/af]6] 

% Emfkf eb|k'/ gkf lxdfnL df=lj=eb|k'/ 

^ Emfkf a'4zflGt ufkf a'4cfbz{ dflj a'waf/] 

& df]/ª ldSnfh'ª ufkf dgf]x/ hgtf df=lj=dw'dNnf 

* df]/ª lj/f6gu/ dgkf kf]vl/of df=lj= kf]vl/of 

( ;'g;/L w/fg pdgkf klJns xfO{ :s'n rtf/fnfOg 

!) wgs'6f 5y/ hf]/kf6L ufkf ;/:jtL df=lj=l;+w'jf 

!! wgs'6f ;fFu'/Lu9L ufkf efg' df=lj=8fF8fahf/ 

!@ t]x|y'd Dofªn'ª gkf ;/:jtL df=lj=tDkm'nf 

!# ef]hk'/ c?0f ufkf zf/bf dflj KofpnL 

!$ ;f]n'v'Da' ;f]tfª ufkf jL/]Gb| Hof]lt df=lj=lzj6f/ 

!% cf]vn9'+uf lnv' ufkf u|fdf]bo o'uslj l;l4r/0f df=lj=l;GsLrf}/ 

!^ vf]6fª ?kfsf]6 dem'jfu9L gkf ;/:jtL dflj lbSt]n 

!& pbok'/ pbok'/u9L ufkf >L df=lj= enfof8fF8f 

!* ;Kt/L cUgL;flx/ s[i0f;/fjg ufkf dflxs/ df=lj=k|;jgL 

!( l;/fxf l;/fxf gkf rGb| dflj l;/fxf   

@) l;/fxf jl/ofk6\6L ufkf hgtf df=lj= jl/ofk6\6L 

@! wg'iff d'l;ofk6\6L d';xl/of ufkf j}=b]=h dflj= t'n;LofxL 

@@ wg'iff ldlynf gkf ;fj{hlgs df=lj= j]ªuf8fj/       
@# dxf]Tt/L anjf gkf of]us'df/ df=lj= anjf 

@$ dxf]Tt/L uf}zfnf gkf lqe'jg dflj uf}zfnf 

@% ;nf{xL OZj/k'/ gkf gf/fo0f df=lj= s]z/u~h 

@^ ;nf{xL afudtL gkf hgtf df=lj=;f]N6Lahf/ 

@& af/f cfbz{ sf]tjfn ufkf /fdrl/q df=lj=hogu/ 

@* k;f{ ;v'jf k|;gL ufkf bLkgf/fo0f cfbz{ df=lj= cf}/xf 

@( /f}tx6 kmt'jf ljhok'/ gkf >L df=lj= b'lwcjf 

#) /f}tx6 j[Gbfjg gkf >L df=lj= a/uhjf  

#! l;Gw'nL ;'gsf]zL ufkf k|ultlzn df=lj=af]xf]/]6f/ 

#@ /fd]5fk /fd]5fk gkf lxdu+uf df=lj=;fF3'6f/ 

## bf]nvf sflnGrf]s ufkf sflngfu df=lj= ;'gvfgL 

#$ sfe|]knf~rf]s gdf]a'4 gkf hgs df=lj=d]lygsf]6 

#% sfe|]knf~rf]s kgf}tL gkf efn]Zj/ df=lj= dNkL 

% hfh/sf]6 e]/L gkf–@ lqe'jg dflj 

^ d'u 5fofFgfy gkf–!' dxfsfNfL dflj 

& x'Dnf vfk'{gfy ufkf–$ ;Ltf dflj 

* DofUbL cGgk"0f{ ufkf–# 1fgk|sfz dflj 

( dxf]Tt/L dxf]Q/L ufkf – # hgtf dflj 

!) dxf]Tt/L hn]Zj/ gkf nIdL r08L d'/f/sf dflj 

!! dxf]Tt/L /fduf]kfnk'/ gkf –% dx]Gb| /fli6«o dflj 

!@ dxf]Tt/L  jlb{jf; gkf– @ hgtf dflj 

!# kfFry/ lkmlbd gkf–! lkmlbd dflj 

!$ d':tfª w/fkemf]ª ufkf–$ hglxt dflj 

!% slknj:t' jf0fu+uf gkf – @ hgtf dflj, 

!^ slknj:t' a'4e"dL gkf–@ uf}td a'4 dflj 
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j|m ;++ lhNNff :yfgLo tx ljBfno 

#^ sf7df8f}F uf]s0f]{Zj/ gkf rfd'08f df=lj= 

#& /;'jf uf];fOs'08 ufkf sf]ldËZofd] jfª\km]n dflj :ofk|m|'a];L  

#* wflbª u+ufhd'gf ufkf d08nL df=lj=km'nvs{ 

#( Lrtjg /fKtL gkf e08f/f df=lj= xbL{ 

$) dsjfgk'/ jfUdtL ufkf hgtf df=lj= kmfk/af/L 

$! uf]/vf kfn'ª6f/ cd/Hof]lt hgtf df=lj=n'O6]n 

$@ uf]vf{ u08sL ufkf 1fgdfu{ df=lj=£ofnrf]s 

$# nDh'ª ;'Gbahf/ gkf elSt gd'gf df=lj= ef]6]cf]8f/ 

$$ :ofªhf uNofª gkf ;fj{hlgs df=lj=dfn'ªuf  
$% sf:sL ?kf ufkf /fdsf]6 df=lj=/fdsf]6 

$^ dgfª rfd] ufkf nf]slk|o df=lj=rfd] 

$& d':tfª yf;fª ufkf of]u]Gb| dflj  yf;fª ! 
$* DofUbL d+unf ufkf d+unf dflj aflfofrf}/ 

$( afUn'ª 9f]/kf6g pQ/u+uf df=lj a'tL{afª 
%) gjnk'/ b]jr'nL gkf led;]g cfbz{ df=lj=/fdaf; 

%! gjnk/f;L k= /fdu|fd gkf cfbz{ dflj k/f;L 

%@ u'NdL d';Lsf]6 gkf dx]Gb| cfbz{ dflj jfdL6S;f/ 

%# u'NdL ?? ufkf hgaf]w dflj /fgLjf; 

%$ kfNkf dfyu9L ufkf lbJoHof]tL dflj s;]gL;/xL 

%% ?kGb]xL l;of/L ufkf klJns dflj s[i0fk'/ 

%^ slknj:t' dfofb]jL ufkf 5qkfnL tLyf{b]jL dflj ks8L 

%& c3f{vfFrL e"ldsf:yfg gkf hghfu[lt df=lj= wgrf}/ 

%* Ko'7fg P]/fjtL ufkf df]tL df=lj a/f}nf 

%( /f]Nkf u+ufb]j ufkf =l;4fy{ df=lj 3f]K6]cf]8f/ 

^) /f]Nkf yjfª ufkf jL/eb| df=lj yjfª ems]afª 
^! bfª /fhk'/ ufkf ;fwf/0f dflj ;fnef}8L 

^@ bfª aunfr'nL ufkf dx]Gb| df=lj >Laf/L 

^# afFs] j}hgfy ufkf k|eft df=lj hLufpF 

^$ alb{of 7fs'/afaf gkf lqe'jg df=lj e'/LufpF 

^% ?s'd k= rf}/hxf/L gkf lxdfno df=lj=vf]nfufpF 

^^ ;Nofg lqj]0L ufkf hgtf dflj l/8\8frf}/  

^& ;'v]{t n]sa];L gkf hLjgHof]tL dflj bz/yk'/ 

^* b}n]v rfd'08f ljGb|f;}gL gkf rfd'08f dflj xfHsf]6 

^( hfh/sf]6 5]kfuf8 gkf hgk|Lo dflj b;]/f 

&) 8f]Nkf d'8s]r'nf ufkf cGgk"0f{ dflj ;dL{ 

&! h'Dnf tftf]kfgL ufkf g]qHof]tL dflj xFfs' 

&@ sflnsf]6 /f:sf]6 al8dflnsf dflj ljhok'/ 

&# d'u' vTof8 dxfb]jd:6f dflj  

&$ x'Dnf l;dLsf]6 dfg;/f]j/ dflj nfb]cf]8f 

&% afh'/f a'9Lu+uf gkf efgf]bo dflj sf]6jf8f 

&^ aemfª 5lj;kfyLe/f ufkf hglk|o df=lj au8fufpF 

&& c5fd rf}/kf6L ufkf a}hgfy df=lj 

&* c5fd /fdf/f]zg ufkf ljGb]Zj/L dflj 

&( 8f]6L lbkfon l;nu9L gkf kb\d klAns df=lj=l;nu9L 

*) s}nfnL 6Lsfk'/ gkf s0ff{nL dflj 6Lsfk'/ 

*! s~rgk'/ j]bsf]6 gkf j}hgfy dflj 

*@ 88]Nw'/f efu]Zj/ ufkf ;/:jtL dflj af]u6f 

*# a}t8L kf6g gkf 1fg]Zj/ dflj, ljhok'/ 

*$ bfr'{nf n]sd ufkf n6Lgfy dflj rGbgk'/ 
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अनुसचूी १० 

 

नमूना स्वद्यालर्का प्र.अ र स्र्िकका लास्र् कार्यसम्पादन करारका  न्र्ूिमम आधारहरु : 

१) प्रधानाध्र्ापकको हकमा 

 नमनूा शवद्यालय शवकास एवम सञ्र्ालन शनशदतशका २०७४ बमोशजम प्रिानाध्यापकको करार शनयशुक्त भएको हुनपुने । 

 शवद्यालय सिुार योजना तयार गरी प्रत्येक बर्त अद्यावशिक गरेको हुनपुने 

 हरेक बर्तको बाशर्तक कृयाकलापहरुको लेखापरीक्षण तथा सामाशजक परीक्षण गरेको हुनपुने  

 शवद्यालयको तथयाङ्कक शववरण व्यवशस्थत र अद्यावशिक गरेको हुनपुने । 

 प्रशतवेदन सम्बशन्ित शनकायहरुमा पेश गरेको हुनपुने । 

 प्रत्येक मशहनाको २ पटक शशक्षण शसकाइ सिुार सङ््कग सम्बशन्ित शवर्यमा शशक्षक स्टार्को वैिक बसेको हुनपुन े। 

 शशक्षण शसकाइ समय मापन कायतन्वयन भएको हुनपुने । 

 आरू्ले पेश गरेको शवद्यालय शवकास प्रस्ताव बमोशजम दहेायमा उल्लेख भए अनसुारको शैशक्षक भौशतक र व्यवस्थापकीय 

पक्षमा सरू्कगत रुपमा मापन गनत सशकने कायतहरु उल्लेख गनुतपने । 

                   भौशतक पक्ष 

क                         

ख                          

                      शौशक्षक पक्ष 

क                       

ख                            

                  व्यवस्थापकीय पक्ष 

क                         

ख                           

२) शशक्षकको हकमा 

 आरू्ले अध्यापन गरेको शवर्यमा प्रशतवर्त कशम्तमा ५ प्रशतशतका दरले शसकाइ उपलशव्ि विृी गरेको हुनपुन े

 शशक्षकले प्रत्येक घन्टी कक्षामा शवताउन ेसमय योजनामै तोशकएको हुनपुन े

 बाशर्तक शवद्यालय खलेुको शदनको ९० प्रशतशत भन्दा बढी हाशजरी भएको हुनपुने  । 

 पिनपािनको अशतररक्त शवद्यालयको सहकृयाकलापको कुन ैएक क्षरेमा र्ोकल शशक्षकको रुपमा रही सकृयतापवूवतक कायत 

गरेको हुनपुने । 

 आरू्ले अध्यापन गन ेशवर्यको कायतगत अनसुन्िान तथा पररयोजना कायत गने तथा शवद्याथीहरुलाई गनत लगाएको हुनपुन े। 

 मशहनाको एक पटक कक्षागत रुपमा अशभभावक भेटघाट तथा अन्तरकृया कायतक्रम सञ्र्ालन गरेको हुनपुन े। 

 उल्लेशखत कृयाकलापहरु प्रअको हकमा सम्बशन्ित शवव्यस र स्थानीय तहबाट र शशक्षकको हकमा सम्बशन्ित प्रिानाध्यापक र शवव्यस 

बाट कायत शववरण प्रमाशणत भएको हुनपुनेछ ।  

 माशि उल्लेशखत आिारहरुमा स्थानीय तह तथा प्रिानाध्यापकले आिारहरु थप गरी कायतसम्पादन करार गनत सशकनछे ।
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अनसुरू्ी  ११ 

                        प्रगति प्रतिवेदनको ढााँचा 
 

……………………………. प्रदेश/ सामाजिक ववकास मन्त्रालय / महानगरपातलका /उपमहानगरपातलका/ नगरपातलका/गाउाँपातलका 
  म.ले.प.फा.नं. २७५ को अनसूुची-७ 

  आतथिक बर्ि :  २०७६/७७       चौमातसक 

  संघीय¸ प्रदेश सरकार वा अन्त्य कायिक्रम 

  

        

तस.नं. 

बिेट उपशीर्िक हाल  (िेश्रो चौमातसक) सम्मको तनकासा  

रैमातसकमा तनकासा तलएको 
रकम 

 

रैमातसकमा  भएको खचि 
रकम 

िम्मा खचि 

  

  

संघीय सरकारका 
कायिक्रम 

        
  

  

सबैको लातग जशक्षा – 

आधारभिू िह  
        

  

  
माध्यतमक िह 

        
  

  

ववद्यालय क्षेर ववकास 
कायिक्रम –जिल्लास्िर 
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ववद्यालय क्षेर ववकास 
कायिक्रम –केन्त्रस्िर 

        
  

  

सबैको लातग जशक्षा- जशश ु
ववकास कायिक्रम 

        
  

        ववद्यालय क्षरे ववकास कायिक्रम (जिल्लास्िर)/ राविय प्रारजम्भक कक्षा पढाई कायिक्रम/सबैका लातग जशक्षा जशश ुववकास कायिक्रमको प्रगति वववरण 

तस.नं. वक्रयाकलाप नं.  वक्रयाकलापको नाम ववतनयोजिि कुल 
रकम 

खचि 
भएको 
रकम 

भौतिक 
लक्ष्य 

भौतिक 
प्रगति 

कैवफयि 

1 1.1.1.67 

आधारभिू िहका स्वीकृि दरबन्त्दीका जशक्षक, राहि अनदुान 
जशक्षकका लातग  िलब भत्ता अनदुान (ववशेर् जशक्षा पररर्द 

अन्त्िरगिका जशक्षक/कमिचारीहरु समेि) 
          

2 

1.1.3.4 

माध्यतमक िहका स्वीकृि दरबन्त्दीका जशक्षक, राहि अनदुान 
जशक्षक  लातग िलब भत्ता अनदुान (ववशेर् जशक्षा पररर्द 

अन्त्िरगिका जशक्षक/कमिचारी,प्राववतधक धारका प्रजशक्षक समेि) 
          

3 

1.1.4.1 
प्रारजम्भक बाल ववकास  सहिकिािहरुको पाररश्रतमक िथा ववद्यालय 
कमिचारी व्यबस्थापन अनदुान  

          

4 
11.1.2.1 ववद्यालय भौतिक पवुािधार तनमािण अनदुान 
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5 2.4.6.1 

साविितनक ववद्यालयका  ववद्याथीहरुका लातग तनशलु्क पाठ्यपसु्िक 
अनदुान 

          

6 
2.7.13.10 ववद्यालय सञ्चालन िथा व्यवस्थापन अनदुान 

          

7 

2.7.13.11 

शैजक्षक पहुाँच सतुनजिििा, अनौपचाररक िथा वैकजल्पक जशक्षा 
कायिक्रम (परंपरागि ववद्यालय, वैकजल्पक ववद्यालय, साक्षरिा र 
तनरन्त्िर जशक्षाका कायिक्रम समेि) 

          

8 

2.7.13.13 
ववद्यालयमा शैजक्षक गणुस्िर सदुृढीकरण  एवम ्कायिसम्पादनमा 
आधाररि प्रोत्साहन अनदुान 

          

9 

2.7.13.8 
प्रति ववद्याथी  लागिका आधारमा जशक्षण तसकाइ  सामग्री एवम ्कक्षा 
८ को  परीक्षा व्यवस्थापन अनदुान  

          

10 

7.2.1.1 
साविितनक ववद्यालयमा अध्ययनरि ववद्याथीहरुका लातग छारवजृत्त 
(आवासीय िथा गैरआवासीय)  

          

11 

2.7.11.1  िोवकएका  ववद्याथीको ददवा खािाका लातग  ववद्यालयलाई अनदुान  

          

िम्मा           

  
  सबैका लातग जशक्षा जशशवुवकास कायिक्रम 

          

12 2.7.13.14 अभििावक भिक्षा           

13 2.7.13.7 ककिोरी साक्षरता तथा जिवनोपयोगी सीप           
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14 2.7.13.15 
प्रारजम्भक कक्षा तसकाइ िथा समावेशी जशक्षा कायिक्रम 

          

15 2.7.13.5 

लैङ्गगक सम्पकक  ववन्द ुतथा लैङ्गगक सञ्िाल ताभलम एवम ववद्यालयमा 
सुझाव पेटिका स्थापना           

16 2.7.13.6 सुरक्षक्षत ववद्यालय तथा ववद्यालय िाजन्तक्षेत्र            

17 2.7.13.12 स्थानीय स्तरीय एकककृत प्रारजम्िक बालववकास योिना कायाकिाला           

  

िम्मा           

18   
ववद्यालय क्षेर ववकास कायिक्रम जिल्लास्िर ( प्रदेश िह) 

          

19 2.7.13.2 

कायकक्रम कायाकन्वयनका लागी आबश्यक Logistics ब्यबस्थापनका लागग 

कायकक्रम व्यबस्थापन खर्क           

20 2.8.1.14 कायकक्रम व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मुलयाांकनप           

21 2.7.13.6 प्रादेभिक भिक्षा ववज्ञान तथा प्रववगिको योिना ननमाकण अध्यागिक           

22 2.7.13.3 

वावषकक, र्ौमाभसक प्रनतवेदन तयारी तथा Status Reprt लगायतका  
Document ववकास एवम ् प्रकािन           

23 11.1.2.24 ववदयालयहरुलाई ववपद व्यवस्थापनका लागग अनुदान           

24 11.1.2.22 

वौद्गिक अपाङ्गता िएका बालबाभलकाहरुका लागग प्रत्येक प्रदेिमा 
पुवाकिारयुक्त आवासीय ववद्यालय सांर्ालन           

25 2.6.1.10 भिक्षक ताभलम सांर्ालन           

26 2.7.13.1 िैक्षक्षक अनुसन्िान प्रदेि/ स्थानीय पाठ्यक्रम ववकास तथा सुर्ना व्यवस्थापन           

27 2.7.13.4 िैक्षक्षक नीनत, कायकक्रम तथा ननदेभिका सम्बन्िमा अभिमुखीकरण           

28 2.7.13.5 िैक्षक्षक मापदण्ड, सामग्री, प्रारुप, ननदेभिका एवम ्कायकववगि ववकास           

िम्मा           
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कायािन्त्वयनका क्रममा िहााँबाट गररएका असल अभ्यास भए उल्लेख गने :  

  यस अवतधमा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देजखएका समस्या भए बुाँदागि रुपमा उल्लेख गने :  

  समाधानका लातग िहााँबाटै गररएका प्रयासहरु भए बुाँदागि रुपमा उल्लेख गने :  

  आगामी बर्िको कायिक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लातग सझुावहरु भए बुाँदागि रुपमा उल्लेख गने : 

  
                                                                                                                                                 

   

हस्िाक्षर : 

  

    

       पद : 

 कायािलयको छाप :  

     मातथ उजल्लजखि प्रतिवेदनको फारम (Excel Sheet) यस केन्त्रको बेवसाईट www.doe.gov.np मा उपलब्ध छ ।उक्त फारम Download  गरी सफ्टकपी र 
प्रमाजणि Hard Copy,  education.interaction@gmail.com  मा समेि पठाउन ुहनु अनरुोध छ । Online Reporting System ियार भए पतछ सोही माफि ि 

प्रतिवेदन गनुि पनेछ ।   
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तथानीर् िहबाट सम्पादन हुने  स्वद्यालर् िेत्र स्वकास कार्यक्रम स्जल्ला तिरको स्क्रर्ाकलापको इकाइ लार्ि 

आ व २०७६।७७ 
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१ 

आिारभतू तहका स्वीकृत 

दरबन्दीका शशक्षक, राहत अनदुान 

शशक्षकका लाशग  तलब भत्ता 

अनदुान (शवशेर् शशक्षा पररर्द 

अन्तरगतका शशक्षक/कमतर्ारीहरु 

समेत) 

आिारभतू तहका स्वीकृत दरबन्दीका शशक्षक, राहत अनदुान शशक्षकका 

लाशग  तलब भत्ता अनदुान (शवशेर् शशक्षा पररर्द अन्तरगतका 

शशक्षक/कमतर्ारीहरु समते) स्वीकृत तलब भत्ता स्केल अनसुार 

२ 

 माध्यशमक तहका स्वीकृत 

दरबन्दीका शशक्षक, राहत अनदुान 

शशक्षक  लाशग तलब भत्ता अनदुान 

(शवशेर् शशक्षा पररर्द अन्तरगतका 

शशक्षक/कमतर्ारी,प्राशवशिक िारका 

प्रशशक्षक समेत) 

माध्यशमक तहका स्वीकृत दरबन्दीका शशक्षक, राहत अनदुान शशक्षक  लाशग 

तलब भत्ता अनदुान (शवशेर् शशक्षा पररर्द अन्तरगतका 

शशक्षक/कमतर्ारी,प्राशवशिक िारका प्रशशक्षक समते) स्वीकृत तलब भत्ता स्केल अनसुार 

३ 

प्रारशम्भक बाल शवकास  

सहजकतातहरुको पाररश्रशमक तथा 

शवद्यालय कमतर्ारी व्यबस्थापन 

अनदुान  

प्रारशम्भक बाल शवकास / पबूत प्राथशमक कक्षाका सहजकतातहरुको 

पाररश्रशमक प्रशत मशहना ६ हजारका दरले १३ मशहना 

शवद्यालय कमतर्ारी व्यबस्थापन अनदुान माध्यशमक शवद्यालय कक्षा १-१२ 

(१ जना सहयोगी र १ जना  सहायक कमतर्ारी) तोशकएको अनदुान अनसुार 

शवद्यालय कमतर्ारी व्यबस्थापन अनदुान आिारभतू शवद्यालय कक्षा १-८ तोशकएको अनदुान अनसुार 

४ 
प्रशत शवद्याथी  लागतका आिारमा 

शशक्षण शसकाइ  सामग्री एवम ्कक्षा 

प्रशत शवद्याथी इकाइ लागतका आिारमा प्रारशम्भक बाल शवकास / पबूत 

प्राथशमक कक्षाका  लाशग अनदुान प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रु ५०० 
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८ को  परीक्षा व्यवस्थापन अनदुान  शसकाइका लाशग शनरन्तर शवद्याथी मलू्याङ््ककन:आबश्यक सामग्री, 

सिुारात्मक शशक्षण अनदुान,कक्षा १ मा नयाँ भनात भएका शवद्याथीको 

पोटतर्ोशलयो समतेका लाशग  प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रु १०० 

शशक्षण शसकाइ  सामग्री तथा  Book Corner ब्यवस्थापनका लाशग  प्रशत 

शवद्याथी लागत अनदुान कक्षा १-५ प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रु १५० 

शशक्षण शसकाइ  सामग्री ब्यवस्थापनका लाशग  प्रशत शवद्याथी लागत अनदुान 

कक्षा ६-८ प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रु २०० 

शशक्षण शसकाइ  सामग्री ब्यवस्थापनका लाशग  प्रशत शवद्याथी लागत अनदुान 

कक्षा ९-१० प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रु २०० 

राशरिय परीक्षा बोडतबाट शवकास गररएको कक्षा ८ को परीक्षा  सञ्र्ालन 

सम्वन्िी मागतदशतन समतेका आिारमा परीक्षा सञ्र्ालन  प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रु २०० 

शशक्षण शसकाइ सामग्री तथा Lab assistant, equipments and 

Practical material, OJT , Operation cost) व्यवस्थापनका लाशग 

प्रशत शवद्याथी लागत अनदुान कक्षा ९-१२ प्रशत शवद्याथी वाशर्तक १५ हजार 

शशक्षण शसकाइ  सामग्री ब्यवस्थापनका लाशग  प्रशत शवद्याथी लागत अनदुान 

कक्षा ११-१२ प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रु २५० 

५ 

सावतजशनक शवद्यालयका  

शवद्याथीहरुका लाशग शनशलु्क 

पाि्यपसु्तक अनदुान 

कक्षा १-५ मा अध्ययनरत शवद्याथीहरुका लाशग पाि्यपसु्तक पाि्यक्रम शवकास केन्रले तोकेअनसुार 

कक्षा ६-८ मा अध्ययनरत शवद्याथीहरुका लाशग पाि्यपसु्तक पाि्यक्रम शवकास केन्रले तोकेअनसुार 

 कक्षा ९-१० मा अध्ययनरत शवद्याथीहरुका लाशग पाि्यपसु्तक पाि्यक्रम शवकास केन्रले तोकेअनसुार 

 कक्षा ११-१२ मा अध्ययनरत  शवद्याथीहरुका लाशग पाि्यपसु्तक उपलब्ि 

गराउन शवद्यालयलाई अनदुान प्रशत शवद्यालय एकमषु्ठ रु ५० हजार 

६ 
सावतजशनक शवद्यालयमा अध्ययनरत 

शवद्याथीहरुका लाशग छारवशृत्त 

छारा छारवशृत्त कक्षा १-८ कणातली ्याकेज समेत  (गैर आ.व.शसय) प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रु ४०० कणातली ्यकेज तोशकए अनसुार 

दशलत  छारवशृत्त कक्षा १-८  (गैर आ.व.शसय) प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रु ४०० 
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(आवासीय तथा गरैआवासीय)  आिारभतू तहमा अध्ययनरत लशक्षत समहू -२२ जनजाती तथा शसमान्तकृत 

समहू, मकु्त कमैया, वादी, हशलया, र्रुवाका सन्तशत समेत)का शवद्याथीका 

लाशग छारवशृत्त प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रु ५०० 

मकु्त कम्लहरीका लाशग छारवशृत्त गरै अवासीय शनदशेशका अनसुार 

अपांग छारवशृत्त (कक्षा १-१२) गैर आवासीय वगत अनसुार 

मकु्त कम्लहरी छारवशृत्त (आवासीय) प्रशत शवद्याथी वाशर्तक ४० हजार 

 अपाङ््कग शवद्याथीका लाशग छारवशृत्त कक्षा १-१२ ( आवासीय) प्रशत शवद्याथी वाशर्तक ४० हजार 

शर्डर छारावासमा अध्यनरत छारालाई  छारवशृत्त आवासीय  प्रशत शवद्याथी वाशर्तक ४० हजार 

सावतजशनक शनजी साझेदारीमा सञ्र्ाशलत नमनूा शवद्यालयमा स्वीकृत 

कोटामा अध्यनररत छारछारालाई छारवशृत्त  आवासीय (६ वटा) प्रशत शवद्याथी वाशर्तक ४० हजार 

शहमाली आवासीय छारवशृत्त प्रशत शवद्याथी वाशर्तक ४० हजार 

अशत शसमान्तकृत समदुायका लाशग सञ्र्ाशलत  शवद्यालयमा अध्ययनरत 

शवद्याथीका लाशग आ.व.सासीय छारवशृत्त प्रशत शवद्याथी वाशर्तक ४० हजार 

सडक बालबाशलका तथा बालश्रशमकको लाशग आवासीय शैशक्षक प्रवन्िका 

लाशग  छारवशृत्त प्रशत शवद्याथी रु ४० हजार 

७ 

शवद्यालय सञ्र्ालन तथा 

व्यवस्थापन अनदुान 

कायतक्रम दर 

सञ्र्ालन तथा व्यबस्थापन अनदुान कक्षा १-५ प्रशत शवद्यालय वाशर्तक १५ हजार 

सञ्र्ालन तथा व्यबस्थापन अनदुान कक्षा १-८ प्रशत शवद्यालय वाशर्तक २०हजार 

सञ्र्ालन तथा व्यबस्थापन अनदुान कक्षा १-१० प्रशत शवद्यालय वाशर्तक २५ हजार 

सञ्र्ालन तथा व्यबस्थापन अनदुान कक्षा १-१२ 

प्रशत शवद्यालय वाशर्तक ३० हजार 
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आिारभतू तह सञ्र्ाशलत शवद्यालयहरुलाई शवद्यालय सिुार योजना, 

समदुाय तथा शव.व्य.स.हरुको क्षमता शवकासका लाशग अन्तशक्रत या, 

अशभभाबक शशक्षा सञ्र्ालन,अशतररक्त शक्रयाकलाप सञ्र्ालन जस्ता 

कायतक्रमका लाशग एकमषु्ठ अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक १५ हजार 

आिारभतू तह सञ्र्ाशलत शवद्यालयहरुलाई सामाशजक परीक्षण तथा 

आशथतक लेखा परीक्षण, शवद्याथी ररपोटत काडत, शवद्यालय तथयांकन 

व्यबस्थापन, बलेुशटन प्रकासन लगायतका शक्रयाकलाप सञ्र्ालनकालाशग 

एकमषु्ठ अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक १०  हजार 

माध्यशमक तह सञ्र्ाशलत शवद्यालयहरुलाई शवद्यालय सिुार योजना, 

समदुाय तथा शव.व्य.स.हरुको क्षमता शवकासका लाशग अन्तशक्रत या, 

अशभभाबक शशक्षा सञ्र्ालन,अशतररक्त शक्रयाकलाप सञ्र्ालन आदी 

कालाशग एकमषु्ठ अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक २०  हजार 

माध्यशमक तह सञ्र्ाशलत शवद्यालयहरुलाई सामाशजक परीक्षण तथा 

आशथतक लेखा परीक्षण, शवद्याथी ररपोटत काडत, शवद्यालय तथयांक 

व्यबस्थापन, बलेुशटन प्रकासन लगायतका शक्रयाकलाप सञ्र्ालनकालाशग 

एकमषु्ठ अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक १५  हजार 

माध्यशमक शवद्यालयमा ईन्टरनेट जडान तथा सञ्र्ालन खर्त प्रशत शवद्यालय वाशर्तक रु १२ हजार 

आवासीय छारवशृत्त प्राप्त बालबाशलकाहरुलाई आवास सञ्र्ालन अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक २ लाख ५० हजार 

स्रोत कक्षा व्यवस्थापन अनदुान प्रशत कक्षा वाशर्तक १ लाख ६० हजार 

शवशेर् आ.व.श्यत्ता भएका शवद्याथी अध्ययनरत शवद्यालय अनदुान 

(दृशष्टशवहीन शवद्यालय, बशहरा कक्षा सञ्र्ाशलत शवद्यालय  ) प्रशत शवद्याथी वाशर्तक  ४ हजार 

शबशेर् शशक्षा पररर्द अन्तगतत सञ्र्ाशलत शवद्यालयका लाशग शैशक्षक 

सामग्री तथा मसलन्द खर्त साशवकमा पररर्दबाट तोशकए बमोशजम 

प्राशवशिक शवर्य अध्यापन हुन े शवद्यालयलाई ल्याव सामग्री सहयोग प्रशत शवद्यालय वाशर्तक २ लाख 
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अनदुान 

हाल सञ्र्ालनमा रहकेा बहुकक्षा  MGML सत्र्र्ालन अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक ५० हजार 

८ 

शैशक्षक पहुरँ् सशुनशितता, 

अनौपर्ाररक तथा वैकशल्पक शशक्षा 

कायतक्रम  

(परंपरागत शवद्यालय, वैकशल्पक 

शवद्यालय, साक्षरता र शनरन्तर 

शशक्षाका कायतक्रम समेत) 

परम्परागत शवद्यालय अनदुान कक्षा १-५ सञ्र्ाशलत शवद्यालयका लाशग वाशर्तक एकमषु्ठ : २ लाख ४१ हजार  

कक्षा १-८ सञ्र्ाशलत शवद्यालयका लाशग एकमषु्ठ : ५ लाख 

कक्षा १-१० सञ्र्ाशलत शवद्यालयका लाशग एकमषु्ठ : ७ लाख १५ हजार 

अशत शवकट शहमाली शजल्लाका लाशग घशुम्त  शवद्यालय अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक ३ लाख ५० हजार 

खलुा शवद्यालय  सञ्र्ालन अनदुान तह १ र २  (कक्षा ६-८)  प्रशत शवद्यालय वाशर्तक १ लाख १० हजार 

अनौपर्ाररक प्रौढ शवद्यालय सञ्र्ालन अनदुान  कक्षा १-५ सञ्र्ाशलत शवद्यालयका लाशग एकमषु्ठ : २ लाख ४१ हजार  

कक्षा १-८ सञ्र्ाशलत शवद्यालयका लाशग एकमषु्ठ : ५  

कक्षा १-१० सञ्र्ाशलत शवद्यालयका लाशग एकमषु्ठ : ७ लाख १५ हजार 

खलुा शवद्यालय सञ्र्ालन अनदुान  माध्यशमक प्रशत शवद्यालय वाशर्तक १ लाख ५२ हजार 

अनौपर्ाररक वैकशल्पक कक्षा कायतक्रम (FSP) ८९ हजार( शैशक्षक सर २०७६ पिात रे्ज आउट हुन)े  

शवद्यालय बाशहर रहकेा बालबाशलकाहरुलाई शवदयालय भनात शसकाइ 

शनरन्तरताका लाशग  अनदुान  तोशकएका स्थानीय तहमा शवद्याथी संख्या अनसुार 

साक्षर नपेाल अशभयान सञ्र्ालन  तोशकएका स्थानीय तह अनसुार 

सामदुाशयक शसकाइ केन्र सञ्र्ालन अनदुान   सञ्र्ालन व्यवस्थापनका लाशग १ लाख सबैलाई र थप अशिकतम १ लाख 

प्रस्तावनाका आिारमा  

९ 

 तोशकएका  शवद्याथीको शदवा 

खाजाका लाशग  शवद्यालयलाई 

अनदुान  

तोशकएका शजल्लाका लाशग शदवा खाजा कायतक्रम प्रशत शवद्याथी दशैनक रु १५       (१८० शदन) 

लशक्षत समहू केशन्रत शदवा खाजा प्रशतशवद्याथी अनदुान प्रशत शवद्याथी दशैनक रु १५       (१८० शदन) 

कणातली अञ्र्लका ५ शजल्लामा शवद्याथी शदवा खाजा कायतक्रम प्रशत शवद्याथी दशैनक रु २०      (१८० शदन) 

१० 
शवद्यालय भौशतक पवुातिार शनमातण 

अनदुान 

कक्षाकोिा शनमातण अनदुान (र्शनतर्र सशहत)   प्रशतकोिा ८ लाखका दरले २ कोिे ब्लकका लाशग कुल १६ लाख 

शवद्यालय प्रशवलकरण ( Retrofitting)  कायतक्रम स्वीकृत ड्रइङ्क शडजाइन लागत अनमुानका आिारमा  

नमनूा शवद्यालय सिुार गरुुयोजना अनरुुप भौशतक शनमातण अनदुान प्रशत शवद्यालय जम्मा १ करोड ५० लाख 
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WASH सशुविा भएको शौर्ालय शनमातण अनदुान 

प्रशत शवद्यालय जम्मा रु ७ लाख 

तोशकएको मापदण्डको आिारमा कक्षा १० सञ्र्ालनमा रहकेा प्राशवशिक 

िारका शवद्यालयमा कक्षा ११ स्तरोन्नशत ल्याव व्यवस्थापन िार अनसुार तोशकएको अनदुान (वदुाँ न ं८.७ मा उल्लेख भए अनसुार)  

अपांगताको प्रकृशत अनरुुप आवश्यकताको आिारमा  प्रत्येक  प्रदशेमा 

पवुातिारयकु्त शवशेर् शशक्षा आवासीय शवद्यालय सञ्र्ालन 
प्रशत शवद्यालय १ करोड 

  

११ 

शवद्यालयमा शैशक्षक गणुस्तर 

सदुृढीकरण  एवम ्कायतसम्पादनमा 

आिाररत प्रोत्साहन अनदुान 

  

तोशकएको सरू्कांकको आिारमा कायत सम्पादन सम्पन्न गने शवद्यालयलाई 

कायत सम्पादनमा आिाररत अनदुान(Performance Based 

Grants)(छनौट भएका शवद्यालय) प्रशत शवद्यालय वाशर्तक रु ५० हजार 

उत्कृष्ट शसकाइ उपलशव्ि भएका शवद्यालयलाई शसकाइ सदुृढीकरणका लाशग 

प्रोत्साहन अनदुान (छनौट भएका शवद्यालय) प्रशत शवद्यालय वाशर्तक रु २ लाख 

शशक्षकको शशक्षण शसकाइमा शवताउने समयाविी सिुार योजना 

कायातन्वयनका लाशग शवद्यालयलाई अनदुान (सबै शवद्यालय) प्रशत शवद्यालय  वाशर्तक रु २ हजार 

माध्यशमक शवद्यालयमा पसु्तकालय स्थापना तथा व्यवस्थापन (र्शनतशसङ्क, 

शकताव खररद, तथा ई पसु्तकालय समेत) (छनौट भएका शवद्यालय) प्रशत शवद्यालय  वाशर्तक रु ६ लाख  ५० हजार 

शशक्षण शसकाइमा ICT  को प्रयोग( कम््यटूर, ईन्टरनेट, कनेशक्टशभटी 

ईक्यपूमेन्टस तथा Kits खररद) का लाशग अनदुान (छनौट भएका शवद्यालय) प्रशत शवद्यालय  वाशर्तक रु ६ लाख  ५० हजार 

माध्यशमक शवद्यालयमा शवज्ञान प्रयोगशाला अनदुान (छनौट भएका 

शवद्यालय) प्रशत शवद्यालय  वाशर्तक रु ६ लाख  ५० हजार 

प्रारशम्भक पढाइ सीप शवकासका लाशग न्यनुतम ्याकेजका लाशग अनदुान 

(छनौट भएका शवद्यालय) प्रशत कक्षा  वाशर्तक रु ३ हजार 

गशणत शवज्ञान र अङ््कगेजी शवर्यका लाशग शक्रयाकलापमा आिाररत सामग्री प्रशत शवद्यालय  वाशर्तक रु  ५० हजार 
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Kits अनदुान (छनौट भएका शवद्यालय) 

नमनूा शवद्यालयमा कायतसम्पादन करारका आिारमा प्र.अ र शशक्षकका 

लाशग शवद्यालय मार्त त प्रोत्साहन अनदुान (तोशकएका  शवद्यालय) प्रशत शवद्यालय ५० हजार 

नमनूा शवद्यालयको गरुुयोजना अनरुुप शैशक्षक सिुारका लाशग  शवज्ञान 

प्रयोगशाला, ICT Lab, E-resourecs र अंगे्रजी शवज्ञान  एवम ् गशणत 

शवर्यका Kits तगायतका लाशग अनदुान  (तोशकएका  शवद्यालय) प्रशत शवद्यालय ५० लाख 
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