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राि��य िवकासका िविवध पक्षम�ये सामािजक िवकासको मह� �वपूणर् पक्षको �पमा रहकेो िशक्षा के्षत्रलाई िलई�छ । िशक्षाको समिुचत 
िवकासमाफर् त  आिथर्क सामािजक �पा�तरणको संवाहकको �पमा िवकास गदैर् सबै तह एवम् िवधाको िशक्षामा समतामलूक पहुचँ सिुनि�त गनेर्, 
िशक्षालाई रोजगारी उ�मखु बनाउने, गणु�तरमा सुधार एवम् �यव�थापकीय क्षमतामा अिभवदृ ्िध गरी आिथर्क सामािजक िवकासका ल�यह� 
हािसल गनेर्तफर्  िशक्षा नीित तथा  कायर्क्रमह� उ�मखु रहकेा छन् । दशे िवकासका लािग राि��य एवम ्अ�तराि��य �तरमा भएका प्रितवद्धता 
आधारमा शैिक्षक िवकासका प्रयासह� सबैका लािग िशक्षा सन ्२०००-१५, सह�ा�दी िवकास ल�य २०१५ एवम ् ते�ौ योजना लायायतका 
शैिक्षक योजना तथा कायर्क्रमको अविध समा� भएको तथा नेपालको संिवधान २०७२ जारी भइ िशक्षालाई आधारभतू मौिलक अिधकारको 
�पमा �थािपत गरेको छ । २०७२ सालको िवनासकारी भकू�पको अनभुवका आधारमा िशक्षा के्षत्रको पनुिनर्माण गनेर् चाल ुआ व २०७३।०७४ 
को नीित कायर्क्रम तथा बजेटमा िशक्षा के्षत्रको िवकासका लािग अगािड सािरएका शैिक्षक कायर्क्रम कायार्�वयन गनुर् तथा  पवूर् प्रितवद ्धता एवम् 
नया नीित िनदेर्श अन�ुप परूा हुन वाँकी कायर्ह� स�पादन गरी नेपाललाई अ�पिवकिसत रा��ह�को सचूीबाट िवकासो�मखु रा��को सचूीमा 
समावेश गराउन एवम् िदगो िवकासका ल�यअन�ुप समावेशी र सम�यायमा आधािरत िशक्षा सबैमा परुय्ाउनसमेत िशक्षा के्षत्रको िवकास 
अपिरहायर् छ । ियनै स�दभर्लाई आधार मा�द ै िवद ्यालय िशक्षाको िवकासका लािग समता, गणु�तर, समक्षमता र सा�दिभर्कता िवकास गनेर् 
अिभप्रायल ेिवद ्यालय के्षत्र िवकास योजना २०१६।०१७-२०२२।०२३ कायार्�यनमा आएको छ । यस ैयोजनाले पिरलिक्षत उपलि�ध हािसल गनर् 
कायर्क्रमह� तय भइ  कायार्�वयन पिहलो वषर्का लािग कायर्क्रम तय भएका छन ्। िवगतका वषर्ह�का उपलि�धह� र कायार्�वयनमा दिेखएका 
चनुौतीह�बाट िसिकएका पाठह�को आधारमा तयार पािरएको उक्त �वीकृत कायर्क्रमका िनिदर्� ल�यह�लाई समयमै प्रा� गनर्  तथा कायर्क्रम 
कायार्�वयनमा एक�पमा कायम गनर् िवगत वषर् झै कायर्क्रम कायार्�वयन पुि�तका  िवकास गरी कायार्�वयनमा �याइएको छ ।  
िवद ्यालय के्षत्र िवकास कायर्क्रमको पिहलो वषर्  साथ ैचाल ुआिथर्क वषर् २०७३/०७४ मा प्रारि�भक बालिवकास कायर्क्रमलाई पहुचँ योग्य तथा 
गणु�तरीय  वनाउने,संिवधानको ममर् अन�ुप अिनवायर् एवम ्िनःश�ुक िशक्षालाई अिधकारका �पमा िलई िवद ्यालयमा बालमैत्री वातावरणमाफर् त् 
गणु�तरीय िशक्षामा समतामलूक पहुचँको सुिनि�तता गनेर्, िवद ्यालयह�मा सचूना प्रिविध िव�तार गनेर् र िशक्षकको पेशागत िवकास कायर्लाई 
िनर�तरता िदने, संशोिधत िशक्षा ऐनको प्र�ताव अन�ुप कक्षा १-८ लाई आधारभतू िशक्षा एवम ्कक्षा ९-१२ लाई मा�यिमक िशक्षाका �पमा 
पनुस�रचना गरी सबै तहको िशक्षालाई गणु�तरीय एवम ्समतामलूक पहुचँ िब�तार गनेर्, प्रािविधक तथा �यवसाियक िशक्षाको पहुचँ तथा गणु�तर 
सुधार गदैर् मा�यिमक तह(कक्षा ११-१२) मा प्रािविधक िशक्षा सिुनि�त गनेर्,  िवद ्यालय�तरमा सामा�य �यावसाियक सीपह� (Soft skills) 
स�ब�धी िशक्षा र तािलमको प्रव�ध िमलाउने,  सबै िनवार्चन के्षत्रमा कि�तमा १।१ वटा नमनुा िवद ्यालयको िवकास गनेर्, शैिक्षक सधुार 
कायर्ह�को कायार्�वयन गनर् सबै तहको क्षमता अिभवदृ ्िध गनेर् तथा अनगुमन तथा सपुिरवेक्षणलाई योजनामा आधािरत वनाई बढी भ�दा बढी 
नितजामखुी वनाउने उद ्द�ेयका साथ कायर्क्रमह� तजुर्मा गिर कायार्�वयनमा �याइएका छन ् । यसै गरी चाल ुआ.व.मा िवद ्यालय बािहर रहकेा 
बालबािलकाह�को शैिक्षक पहुचँको सुिनि�तता गनर् बैकि�पक िशक्षाका अवसरह�को िव�तार गनेर्, भकू�पको प्रभाव प�ात िवद ्यालयह�को 
पनुिनमार्ण गनेर्, िवद ्यालयको �यनूतम सक्षमताका आधार  (PMEC) नपगुेका िवद ्यालयह�लाई िवशेष प्राथिमकता राखी सहयोग प्रदान गनेर् 
ज�ता कायर्क्रमल े  िवद ्यालय िशक्षाको गणु�तर तथा सेवा प्रवाहमा सधुार �याई योजनाका ल�य प्रा� गनर्मा सहयोगी भिूमका खे�ने अपेक्षा 
गिरएको  छ ।  
 शैिक्षक योजना तथा कायर्क्रम कायार्�वयनमा प्रत�य भिूमका खे�ने औपचिरक एवम ्अनौपचिरक िशक्षासँग स�वद ्ध शैिक्षक संरचनाह� के्षत्रीय 
िशक्षा िनदेर्शनालय, शैिक्षक तािलम के��, िज�ला िशक्षा कायार्लय, �ोतके�� र िवद ्यालय तहस�म गरी िविभ�न  िनकायबाट वषर्भिर कायार्�वयन 
हुने कायर्क्रम कायार्�वयनको अवधारणा, कायार्�वयन प्रिक्रया, खचर् गनेर् आधार  र एकै प्रकारका कामह�लाई दशेभर समान एवम् प्रभावकारी 
ढङ्गले कायार्�वयनमा �याउने अिभप्रायल ेयो कायर्क्रम कायार्�वयन पिु�तका तयार पािरएको छ । यस पिु�तकाबाट िव�ीय अनशुासन कायम 
राख्न, पारदशीर् �पबाट कायर्क्रम सरोकारवालाह�िबच परु ्याई कायार्�वयन गनर् म�त पगु्ने छ भ�ने अपेक्षा िलइएको छ ।  िवशषे गरी कायर्क्रम 
कायार्�वयनकतार्ले  कायर्क्रम कायार्�वय गक्षेर्त्रमा गदार् यस पिु�तकाका अितिरक्त प्रचिलत ऐन काननुको पिरिधिभत्र रही औिच�यता, िनयिमतता, 
कायर्दक्षता, प्रभावकािरता र पारदिशर्ताको आधारमा चाल ुवषर्को कायर्क्रम कायार्�वयन गनुर् हुनेछ । यसै गरी कायर्क्रम कायार्�वयन र अनगुमनमा 
स�बद ्ध सबै सरोकारवालाह�ले यस पिु�तकालाई प्रयोगमा �याई कायर्क्रमका उद ्द�ेयह� समयसीमािभतै्र हािसल गनर् ठोस सहयोग पगु्ने छ भ�ने 
अपेक्षा रािखएको छ  । अ��यमा यस पिु�तकाका िवषयमा प्र� हुने सुझावह�ले िशक्षा िवभागलाई आगामी िदनका लािग थप प�ृपोषण प्रदान गनेर् 
हुनाले सरोकारवालाह�बाट  रचना�मक सुझावको अपेक्षा राख्द ै पुि�तका तयार गनेर् कायर्मा सहयोग परु् याउन ुहुने सबैलाई हािदर्क ध�यवाद िदन 
चाह�छु ।  
काितर्क, २०७३ 
    

बाबरुाम पौडेल 
महािनदेर्शक 
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��� १ 
१.  पिरचय 

नेपाल सरकार िशक्षा म�त्रालय िशक्षा िवभागबाट स�चालन हुने िशक्षा के्षत्रका समग्र योजना र कायर्क्रमह�लाई नेपालको  संिवधान, २०७२ ले िनिदर्� गरेको 
रा�यको िनदेर्शक िसद ्धा�त र नीित, मानव अिधकारको िव��यापी घोषणा तथा नेपाल पक्ष भएर गिरएका अिभसि�धह� र अ�तरराि��य म�चमा नेपालल े
गरेको प्रितबद ्धताह�ले समि�गत�पमा मागर्दशर्न गरेका छन ् । चाल ुआ व २०७३।०७४ को लािग �वीकृत नीित तथा कायर्क्रममा आधारभतू िशक्षामा सबै 
नागिरकको हक सिुनि�त  गदैर् कक्षा १२ स�म क्रमशः अिनवायर् र िनःश�ुक बनाइने, िवद ्यालय क्षेत्र िवकास कायर्क्रम कायार्�वयनमा �याइने, सामदुाियक र 
सं�थागत िवद ्यालयबीचको शैिक्षक गणु�तरको अ�तर घटाइने, सिुवधायकु्त नमुना िवद ्यालय िवकास, गणु�तर अिभवदृ ्िधका कायर्क्रम स�चालन प्रअ 
िशक्षकबीच गिरने करार स�झौताको अनवु�धका आधारमा कायर्स�पादन म�ूयाङ्कन, प्रारि�भक बालिशक्षालाई सरंचनािभत्र आवद ्धता, लिक्षत वगर्मा 
प्रो�साहन कायर्क्रम केि��त, िवद ्यालय र क्या�पसमा इ�टरनेट सेवा िव�तार र िशक्षणमा सचूना तथा स�चार प्रिविधको उपयोग, खलुा र दरू िशक्षाप्रणालीको 
सं�थागत िवकास, शैिक्षक प्रमाणपत्रको आधारमा िन�यार्जी शिैक्षक कजार्, सबै िज�लालाई साक्षर िज�ला घोषणा र नवसाक्षरका लािग जीवनपयर्�त िशक्षा 
कायर्क्रम, प्राथिमक तहमा अिधक हुने िशक्षक पदलाई कक्षा ६-८ मा समायोजन, भूक�पबाट क्षितग्र�त िवद ्यालयह� ३ वषर्िभत्र पनुिनर्माण, राि��य जनशिक्त 
िवकास योजना िनमार्ण गिरने उि�लिखत छ । यसै गरी २०७३/०७४ को बजेटमा िशक्षा के्षत्रका लािग आधारभतू िशक्षालाई िनःश�ुक र अिनवायर् र 
मा�यिमक िशक्षालाई क्रमशः अिनवायर्  तथा िनःश�ुक गदैर् लिगने, िशक्षामा पँहुच िव�तार गणु�तर सधुार र �यव�थापक�य संरचनालाई जवाफदहेी बनाउन 
िवद ्यालय क्षेत्र िवकास कायर्क्रम स�चालन, आधारभतू िशक्षाको सिुनि�तता िनर�तरता र िसकाइ उपलि�ध सधुार �याउन लिक्षत वगर्मा प्रो�साहन सिुवधा 
उपल�धता, मानव िवकास सचूाङ्कमा पिछ परेका िज�लामा िदवा खाजा कायर्क्रम स�चालन, छिरएको ब�ती र िहमालीभेगमा आवासीय िवद ्यालय, 
सीमा�तकृत (वादी, ग�धवर्, मसुहर, डोम, चमार) समहूलाई भौचरमा आधािरत अनदुान, नक्साङ्कनको आधारमा िवद ्यालय र िशक्षक दरब�दी पनुिवर्तरण, 
प्रअको पदको छुटै्ट �यव�था र करार स�झौता तथा िशक्षकको कायर्स�पादन र िवद ्याथीर् उि�णर् प्रितशतको आधारमा िशक्षक म�ूयाङ्कन गरी परु�कार द�ड 
�यव�था, शैिक्षक गणु�तर सुधार अिभयान स�चालन अगं्रेजी मा�यममा पठनपाठन स�चालन, सामािजक पिरक्षण गरी जवाफदहेी कायर्क्रमह� अगािड 
सारेको छ । यसका अितिरक्त यस आ.व.दिेख कायार्�वयनमा आएको िवद ्यालय के्षत्र िवकास कायर्क्रमले पिरलिक्षत गरेका नीित तथा कायर्क्रममा आधारमा 
तय गिरएका िक्रयाकलापह� कायार्�वयन गनेर् अिभप्रायले कायर्क्रम कायार्�वयन पिु�तका िवकास गिरएको छ ।  यसका लािग नेपाल सरकारबाट चाल ुआ.व. 
२०७३/०७४ मा कुल राि��य बजटेको ११.०९ प्रितशत बजेट िशक्षा के्षत्रका लािग छुट्याइएको छ । 

शैिक्षक कायर्क्रमह�लाई �थानीय आव�यकता र बालबािलकाको चाहनासँग मेल खाने, िशक्षाको मलू प्रवाहमा आउन नसकेका अथार्त् सीमा�तकृत, दिलत, 
िपछिडएका जनजाित ज�ता िविभ�न लिक्षत समहूह�को आव�यकतालाई स�बोधन गनेर् िकिसमको रहकेो स�दभर्मा �थानीय िनकाय र समदुायको सिक्रय 
साझेदारीबाट कायर्क्रम कायार्�वयनमा सफलता हािसल गनर् सिकने िवगतका अनभुवबाट प्र� भइ सकेको छ । �थानीय िनकाय र समदुायमा अिधकार र �ोत 
स�प�न गराउन ु नै िवके��ीकरणको वा�तिवक ममर् पिन हो । �थानीय आव�यकताका आधारमा िवकास योजनाह�को छनोट, िनमार्ण, कायार्�वयन र 
अनगुमनलाई प्रभावकारी बनाउन �थानीय िनकायलाई आव�यक �ोत र साधन उपल�ध गराउन ुआव�यक छ । �थानीय तहको सिक्रय सहभािगता र 
सहयोगका लािग योजना िनमार्णदिेख कायार्�वयन र अनगुमनस�मको अिधकार �थानीय तहमा आव�यकता र चाहनाअनसुारका कायर्क्रम िनमार्ण र 
कायार्�वयन हुनसक्छन ्।  यसै त�यलाई म�येनजर गदैर् चाल ुआ व २०७३/०७४ को लािग िज�लागत कायर्क्रम तयारी गनेर् क्रममा िज�ला�तरबाटै तय भएका 
कायर्क्रमह�लाई नै �वीकृत गरी कायार्�वयन गिरएको छ । ियनै वा�तिवकताह�लाई �यान िददँ ै नेपाल सरकार, िशक्षा म�त्रालय एवम ् राि��य योजना 
आयोगबाट �वीकृत कायर्क्रमह� कायार्�वयनमा थप सहजता प्रदान गनर्, बजेटको अिधकतम सदपुयोग, आिथर्क अनशुासन कायम गरी तोिकएका 
शीषर्कह�मा िनयमानसुार खचर् गनेर् तथा �वीकृत कायर्क्रमका अवधारणा, उद ्द�ेय, प्रिक्रया तथा रणनीितह�का स�ब�धमा िज�ला तथा िवद ्यालयतहस�मका 
सबै सरोकारवालाह�लाई पिरिचत गराई कायर्क्रमह� प्रभावकारी �पमा कायार्�वयन गराउने उद ्द�ेयले यो कायर्क्रम कायार्�वयन पिु�तका २०७३/०७४ तयार 
गिरएको छ । 

 कायर्क्रम कायार्�वयन पुि�तका २०७३/०७४ को मूलभूत उद् दे�यह� देहायबमोिजम रहेका छन् : 

1. िज�ला�तरमा  कायर्क्रमलाई प्रभावकारी  कायार्�वयनमा सहजीकरण गरी  एक�पता कायम  गनेर् । 
2. िज�ला र िवद ्यालय तहमा स�चालन हुने शैिक्षक कायर्क्रमह�बारे सरोकारवालालाई सिूचत गनेर् । 
3. कायर्क्रम तजुर्मा तथा  कायार्�वयनमा प्रभावकािरता अिभवदृ ्िध गरी सरोकारवाला िनकायको भूिमका �प� गदैर्  िज�मेवार र जवाफदेही बनाउने, 

कायर्क्रम कायार्�वयन र �ोत पिरचालनमा  िदशािनदेर्श गराउने । 
4. कायर्क्रमको प्रभावकारी कायार्�वयनबाट लिक्षत नितजा सिुनि�त गरी नितजामा आधािरत अनगुमन प्रणाली अवल�वन गनेर् । 

२.  आ.व २०७३/०७४ को कायर्क्रम कायार्�वयन गनर् �यान िदनुपनेर् कुराह�� 
आ.व. २०७३/०७४ को कायर्क्रम कायार्�वयन गनेर् स�दभर्मा िन�न पक्षह�लाई िवशषे �यान िदने: 
कायर्क्रम कायार्�वयनका लािग िशक्षा िवभागबाट पठाइएको आिथर्क वषर् २०७३/०७४ को खचर् गनेर् अि�तयारीस�ब�धी िनदेर्िशकामा उ�लखे भएका 
बुँदाह�लाई िवशषे �यान िदने ।  
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क) कायर्क्रम कायार्��य� �����मा :  

1. �वीकृत/पिरमािजर्त यस कायर्क्रम कायार्�वयन पिु�तकामा उ�लखे भएबमोिजम गनेर् भनी �प� िकटानीसाथ तोिकएका कायर्ह�मा सोहीबमोिजम नै 
गनुर्पनेर्  । 

2. चाल ुआ.व.मा खचर् नहुने िक्रयाकलापह�को बजेटसिहतको िववरण अिनवायर् �पले मङ्िसर मसा�तिभत्र िलिखत �पमा यस िवभागलाई 
जानकारी िदने ।  

3. चाल ुआिथर्क वषर्का लािग �वीकृत हरेक न�सर्, प्रा� अिख्तयारी र �यसस�ब�धी िनदेर्शनसमेतलाई �यानमा राखी तोिकएको बजटे  र समय 
सीमालाई कायर्क्रम कायार्�वयन गदार् कायार्�वयन पिु�तका, �वीकृत िवशषे ख्याल गरी कायार्�वयन गनेर्, गराउने �यव�था गनेर् ।  

4. िज�ला एवम ्क्षते्र �तरीय िनकायह�लाई प्रा� हुने वािषर्क कायर्क्रम तथा बजेट स�ुमै स�चार मा�यमबाट सावर्जिनक गनेर् �यव�था िमलाउने । 
यस कायर्का लािग आ�नो िनकायका कमर्चारीह�, �ोत�यिक्तह�, िशक्षक पेशागत संघसं�थाका प्रितिनिधह�,पत्रकारह�का प्रितिनिधमलूक 
संघसं�थाह�, िज�ला िवकास सिमित र मिहला तथा बालबािलका कायार्लयका प्रितिनिध, िज�लामा िक्रयाशील मिहला, दिलत, 
आिदवासी/जनजाित, मधेशी, अपाङ्ग आिदसँग स�बि�धत संघ सं�थाका प्रितिनिधह�, �थानीय िनकायका प्रितिनिधह� र �थानीय �तरमा 
िशक्षा के्षत्रमा कायर्रतI/NGOs/CBOs/CLCsलगायतका सं�थाका प्रितिनिधह� समेतको सहभािगतामा वािषर्क कायर्क्रमको जानकारी गराउने । 

5. िज�ला�तरमा िक्रयाशील I/NGOs/CBOs/CLCs सँगको सम�वयमा कायर्क्रमको प्रकृितअनसुार साझेदारीमा कायर्क्रम कायार्�वयनका लािग 
वािषर्क कायर्क्रम कायार्�वयन योजना तयार गनेर् ।  

6.  एउटा शीषर्कमा िविनयोजन भएको रकम अक� शीषर्कमा खचर् नगनेर्, �वीकृत न�सर्को पिरिधिभत्र रहरे �वीकृत कायर्क्रम कायार्�वयन पिु�तकामा 
उ�लेख गिरएका  आधार र प्रिक्रयाह� परूा गरेर मात्र खचर् लेख्ने �यव�था िमलाउने । 

7. िशक्षा िवभागबाट �वीकृत कायर्क्रम र अिख्तयारी प्रा� गिरसकेपिछ िज�ला िशक्षा कायार्लयल े िज�ला िशक्षा अिधकारी, कायर्क्रम हनेेर् उप 
िज�ला िशक्षा अिधकारी/अिधकृत, िवद ्यालय िनरीक्षकह�, लेखा तथा अ�य शाखामा कामगनेर् कमर्चारीह�को संयकु्त सहभािगतामा कायर्क्रम 
स�ब�धमा छलफल गरी कायर्क्रम कायार्�वयनको कायर्योजना, खिरद योजना र अनगुमन योजना तयार गनेर् । कायर् योजनामा कायार्�वयन गिरने 
िक्रयाकलाप, सोको कायर् प्रिक्रया, समय, िज�मेवारी, र अनगुमन सूचक ज�ता पक्षह� समावेश गरी के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालयबाट �वीकृत गराई 
कायार्�वयन गनेर् । के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालयह�ल े िज�ला�ारा तयार पािरएका  कायर्क्रम कायार्�वयनमा योजनामा आधािरत भएर आ�नो 
अनगुमन योजना तयार गरी सोको आधारमा िनयिमत अनगुमन तथा कायर्क्रम कायार्�वयनमा सहजीकरण गरी सोको प्रितवेदन िशक्षा िवभागमा 
पेश गनेर् । 

8. िज�ला तथा के्षत्रका लािग �वीकृत वािषर्क कायर्क्रममा उि�लिखत चौमािसक िवभाजनअनसुार कायर्क्रम कायार्�वयन गनेर् । सोही आधारमा 
चौमािसक प्रगित प्रितवदेन तयार गनेर् ।  

9. कायर्क्रम अनगुमन योजना �ोतके���तरको छुट्टाछुटै्ट तयार गनर् लगाउने । िवद ्यालयको अनगुमन गनेर् िज�मेवारी �ोतके��को, �ोतके��बाट 
स�पादन हुने कायर्क्रमको अनगुमन गनेर् िज�मेवारी िज�ला िशक्षा कायार्लयको र िज�ला िशक्षा कायार्लयबाट स�पादन हुने कायर्क्रमह�को 
अनगुमन क्षते्रीय िशक्षा िनदेर्शनालयबाट हुने भएकाले प्र�येक तहको कायार्�वयन योजना र अनगुमन योजना आफूभ�दा मािथ�लो तहमा 
अिनवायर्�पमा पठाउने �यव�था िमलाउने ।  

10. प्रारि�भक बाल िशक्षा कक्षाको �थापना र स�चालनमा प्रभावकािरता �याउन �थानीय िनकायह�सँग सम�वय, साझेदारी तथा सहकायर् गनेर् । 
िज�लामा स�चािलत प्रारि�भक बाल िशक्षा कक्षाका कोटाह� आव�यकता र �िच�यताको आधारमा प्र�येक सामदुाियक िवद ्यालयमा 
�यनूतम १ (एक) ओटा प्रारि�भक बाल िशक्षा कक्षा स�चालन हुने गरी िजिशकाले पनुिवर्तरण गनेर् ।   

11. गत िवगतका िज�लामा भएका िविभ�न घोषणाह� ज�तै अिनवायर् तथा िनःश�ुक  िशक्षा घोषणा, साक्षर िज�ला घोषणा, खलुा िदसामकु् त 
िज�ला घोषणा ज�ता कायर्क्रमका िनणर्य तथा स�बि�धत मह� �वपणूर् सचूनाह�को प्रितवदेन िशक्षा िवभागमा पठाउने । प्र�येक 
�ोतके��अ�तगर्तका गािवसमा िन:श�ुक तथा अिनवायर् िशक्षाको अ�यासलाई िनर�तरता िदने । गत आ.व.मा स�पादन भएका कायर्प्रगाित 
समेतका आधारमा गाउँ/ नगर िशक्षा योजना बनाउने, सबै िवद ्यालयको िवद ्यालय सधुार योजना (SIP) अद ्याविधक गनेर् र यसको नितजा 
आगामी वषर्को िज�लागत वािषर्क रणनीितक योजनामा प्रितिवि�वत गनेर् ।  

12. िशक्षकको पेशागत िवकासस�ब�धी �वीकृत कायर्क्रमह� शिैक्षक जनशिक्त िवकास के��बाट िवकास भएको कायर्क्रम कायार्�वयन 
पिु�तकाअनसुार नै कायार्�वयन गनेर्, गराउने ।  

13. चाल ुआिथर्क वषर्बाट स�चालनमा आउने िनधार्िरत मापद��अनसुार छनोट भएका नमनुा िवद ्यालयको िववरण तयार गरी स�बि�धत के्ष.िश.िन. 
तथा िशक्षा िवभागको सामदुाियक िवद ्यालय �यव�थापन शाखालाई अिनवायर् �पमा उपल�ध गराउने ।  

14. िवद ्यालय क्षेत्र िवकास कायर्क्रम अ�तरगत �वीकृत अ�थायी दरब�दीअ�तगर्त करारमा कायर्रत ईि�जिनयर, सव-ईि�जिनयर, 
के्ष.िश.िन./िज.िश.कामा रहकेा चालकह�को पािर�िमक, �ोत�यिक्तको सट्टामा कायर्रत िशक्षकह�को तलब/भ�ा ब.उ.शी.नं. ३५०८०६ को 
खिसनं २२४१२ बाट मात्र खचर् लेख्ने । �वीकृत दरब�दीमा कायर्रत कायार्लय सहयोगीको तलब/भ�ा ब.उ.शी.नं. ३५००१३ र ब.उ.शी.नं. 
३५००१४ बाट लखे्ने ।  
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15. िवद ्यालय तहमा प्रवाह हुने भौितक िनमार्ण, पाठ्यप�ुतक, छात्रविृ�, लगायत अनदुान रकमह�को पारदशीर् ढङ्गले िवतरण  गरी सोको सही 
सदपुयोग भएनभएको सिुनि�त गनर् �ोतके�� र िज�लातहबाट गिरने अनगुमनलाई अनगुमन सचूक िनमार्ण गरी िनयिमत र  प्रभावकारी बनाउने ।  

16. प्र�येक िवद ्यालय िनरीक्षक र �ोत�यिक्तल ेअनगुमन/सुपरीवेक्षण योजना बनाई  सोको आधारमा अनगुमन गनेर्,गराउने �यव�था िमलाउने र सोको 
कायार्�वयन अव�था बारे िज�ला िशक्षा अिधकारीले के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालयलाई आ�नो रायसिहतको प्रगित िववरण पठाउने । 

17. �ोत�यिक्त एवम ् प्रधाना�यापकह�को कायर् स�पादनमा प्रभावकािरता अिभवदृ ्िध गनर् तोिकएको ढाँचामा कायर्स�पादन करार गनेर् �यव�था 
िमलाउने ।  

18. िवद ्यालगत प्राथिमकता प्रा� �यनूतम िसकाइ अव�था (Prioritized Minimum Enabling Conditions/PMEC) को  अद ्याविधक 
िववरण तयार गरी असोज मसा�तिभत्र अिनवायर् �पमा क्ष.ेिश.िन. तथा िशक्षा िवभागमा पठाउने  र  िज�लाले �यसको कायार्�वयनमा प्राथिमकता 
िदने ।   

19. त�याङ्क ढाँट्ने र झठुो िववरण िदने �यिक्त तथा िनकायलाई ��ाचारकै अिभयोग सरह काननुी कारवाही गिरने हुदँा  िवद ्यालयको  
प्रधाना�यापक�ारा भिरने िववरण यथाथर्परक हुन ुपनेर् छ । झठूो िववरण िदने प्र.अ.लाई िवभागीय कारवाही र �य�तो िववरण प्रमािणत गनेर्लाई 
समेत िवभागीय कारवाही हुने भएकोल े�ोत�यिक्त र िवद ्यालय िनरीक्षकबाट प्रमािणत गदार् यथाथर्तामा आधािरत भइ प्रमाणीकरण गनर्, गराउन 
िनदेर्शन िदने । 

20. िवद ्यालय भवन िनमार्ण, कक्षाकोठा िनमार्ण र शौचालय िनमार्णका लािग तोिकएको मापद�डका आधारमा काितर्क १५ गतेिभत्र िवद ्यालयको 
छनोट गिरसक्ने र सोको िववरण िशक्षा िवभाग, भौितक सेवा शाखामा उपल�ध गराउने । िशक्षा िवभागल ेउक्त िवद ्यालयह�को िववरण वेभ 
साइटमा राखेप�ात स�बि�धत  िवद ्यालयसँग २०७३ काितर्क मसा�तस�म अिनवायर् �पमा स�झौता गिरसक्न ुपनेर् । 

21. लिक्षत कायर्क्रम अ�तगर्त था� समदुायका मकु् त बािलका र िकशोरीलाई मात्र "मकु् त क�लहरी" भनी तोिकएको स�दभर्मा अ�यौलता आउन निदने 
। ��� पीिडत बालबािलकालाई प्रदान गिरने छात्रविृ� िज�लािभत्र पिढरहकेा िवद ्याथीर्ह�लाई  वैिक्तगत ब�क खातामाफर् त उपल�ध गराउने । 
यसस�ब�धी िनदेर्िशकामा सवर्साधारणका छोराछोरील े य�तो छात्रविृ� त पाउने वारे प्र� �यव�था भएकोले सोभ�दा िभ�न ढङ्गल े िज�लाको 
पिरवेशअनसुार भ�द ै�याख्या गरेर काम नगनेर् नगराउन े।  

22. िवद्यालयबाट  िबतरण गिरने  सबै खालको छात्रविृ� त िवद्यालय तहमा अिनवायर् सावर्जिनक गनेर् र सबै खालका अवाशीय छात्रविृ� त (अपाङ्गता 
भएका, मकु्त कमलरी, िहमाली , िफडर, साझेदारी) पाउने  िवद्याथीर्ह�को िवद्यालयबाट फोटोसिहतको प्रमािणत िववरण िलइ  छात्रविृ� त 
अिभलखे कायम गनेर् ,  िज�ला तहमा अ�नो वबेसाइटमा सावर्जिनक र िवभागमा सो प्रमािणत अिभलखेको जानकारी गराउने । 

23. पाठ्यप�ुतक अंग्रेजी वा नेपाली जुन भाषामा भएपिन एउटै म�ूयमा िक�न पाउने �यव�था बारे िनणर्य भइसकेको स�दभर्मा मातभृाषाका 
पाठ्यप�ुतकह� िवद ्यालयमा पढाइ हुने �ि�छक िवषयको सेटिभत्र पछर् भने �यसलाई िवद ्यालयमा पाठ्यप�ुतकका लािग िदइएको रकमबाट 
�यव�था गनर् िवद ्यालयह�लाई  �प� िनदेर्शन िदने । 

24. सचूना तथा स�चार प्रिविधमा िवद ्याथीर्ह�को पहुचँ परु् याउन िवद ्यालयह�मा क��यटुर, �माटर् वोडर् तथा ई�टरनेट सिुवधाका लािग यस पवूर् 
अनदुान उपल�ध गराइएका िवद ्यालयह�को प्रयोगाव�थाको िनयिमत अनगुमन िनरीक्षण गरी क��यटुर तथा ई�टरनेट सिुवधा भएका 
िवद ्यालयह�को नामनामेसी सिहतको  िववरण २०७३ काितर्क २५ गतेिभत्र िशक्षा िवभागमा उपल�ध गराउने ।  

25. िवद ्यालय समायोजन गनुर्पनेर् कारण बारे आम जनचेतनाका लािग सावर्जिनक बहस तथा स�चार मा�यमको पिरचालन गनेर् । दईु वा दईु भ�दा 
बढी िवद ्यालय एकीकरण/समायोजन भएप�ात् कायम नरहकेो िवद ्यालयको स�पि� �ोतके��, सामदुाियक िसकाइ के�� र प्रारि�भक बाल 
िशक्षालाई िदन आव�यक देिखएमा �य�ता सं�थाले प्रयोग गनेर् �यव�था िमलाउने ।  

26. िवद ्यालय शाि�तके्षत्र राि��य ढाँचा र कायार्�वयन िनदेर्िशका, २०६८ अनसुार िज�ला �तरीय संयोजन सिमित गठन गनेर् र िवद ्यालयलाई शाि�त 
के्षत्र बनाउनका लािग िवद ्यालयल े समदुायले पालना गनुर्पनेर् आचारसंिहता उनीह�कै सहभािगतामा िनमार्ण गरी कायार्�वयन गनेर् तथा 
िनदेर्िशकाअनसुारका िक्रयाकलाप स�चालन गनर् सबै िवद ्यालयह�लाई िनदेर्शन िदने ।   

27. चाल ुआ.व. मा �वीकृत िज�ला�तरीय कायर्क्रम अ�तगर्त िवद ्यालय �तरबाट स�पािदत हुने कायर्क्रम कायार्�यनमा एक�पता र �प�ताका लािग 
िज.िश.काले प्र�येक िवद ्यालयलाई यस पिु�तकाकाको पिरिधिभत्र रही आव�यकताअनसुार प्रभावकारी कायर्क्रम कायार्�वयनका लािग थप 
िव�ततृीकरण िवद ्यालयह�लाई उपल�ध गराउने । सोको िववरण िज�लाको वेवसाइटमा अिनवायर् �पमा राख्ने �यव�था िमलाउने साथै 
िनदेर्शनह�को समि�गत १ प्रित तयार गरी िशक्षा िवभागको काय्रर्कम तथा बजेट शाखामा पठाउने । 

28. िजिशका बाट िवद ्यालयमा रकम िनकाशा गदार् िक्रयाकलाप, भौितक ल�य, एकाइ लागत तथा बजेट ज�ता पक्षह� उ�लेख भएको िनकाशा  पत्र 
अिनवायर्�पल े उपल�ध गराउने र िज�ला िशक्षा कायार्लयको वेभसाइटमा अिनवायर् �पमा राख्ने �यव�था िमलाउने । सोस�ब�धी 
�ोतके��िभत्रका िवद ्यालयह�को अिभलेख �ोतके��मा समेत राख्ने �यव�था िमलाउने ।   

29. यस पिु�तकामा उ�लेख गिरएका प्रावधानह� �प� नभएमा के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय तथा  िशक्षा िवभाग, कायर्क्रम तथा बजेट शाखा वा िशक्षा 
िवभागका स�बि�धत शाखामा स�पकर्  राखी �प� भएर मात्र कायर्क्रम कायार्�वयन गनुर् गराउन ुपनेर् । 

30. िज�लामा कायर्रत गैससह�लाई कायर्क्रम र योजना सिहत िजिशकामा पेस गनर् लगाई कायर्क्रममा दोहोरो नपनेर् गरी स�चालन गनर् लगाउने र उक्त 
कायर्क्रमको िनयिमत अनगुमन गनेर् �यव�थाका साथ ैसंघसं�थाबाट भए गरेका कायर्ह�को प्रगित प्रितवदेन िजिशकामा पेश गनेर् �यव�था गनेर् ।  
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ख) िशक्षक तलब ��ा ��ब���ा : 
१) आधारभतू तह (कक्षा १-५) र आधारभतू तह (कक्षा ६-८) मा कायर्रत िशक्षकह�को तलब भ�ा ब.उ.शी.नं. ३५००१६ सबैका लािग िशक्षा 

आधारभतू तह र मा�यिमक तह (कक्षा ९-१०) तथा मा�यिमक तह (कक्षा ११-१२) मा कायर्रत िशक्षकको तलब भ�ा ब.उ.शी.नं. 
३५००१७ मा�यिमक तहको खचर् शीषर्क नं. २६४१२ बाट मात्र िनकासा िदने ।   

२)  िज�ला िशक्षा कायार्लयबाट �वीकृत दरब�दीमा कायर्रत आधारभूत तह (कक्षा १-५) र आधारभतू तह (कक्षा ६-८)  एवम ्मा�यिमक तह 
(कक्षा ९-१०) तथा मा�यिमक तह (कक्षा ११-१२) का िशक्षकह�को तहगत र �ेणीगत िववरण  अद ्यािवधक गनेर् ।  �थायी 
िशक्षक��का ��ब���ा िवद् यालय िशक्षक िकतावखानाबाट तलवी प्रितवेदन पािरत गराई िशक्षक िववरण िशक्षा िवभागमा 
पठाउने । र सोको आधारमा मात्र तलब भ�ा िनकासा िदने �यव�था िमलाउने । िवद ्यालयगत िशक्षकको िववरण TMIS मा अद ्यािवधक 
गरी िजिशका को website मा राख्ने । प्र�येक िजिशका ले सोही िववरणसमेतलाई आधार मानी िनयमानुसार तलब भ�ा िहसाब गरी 
िवद ्यालयको खातामामाफर् त िनकाशा िदने र  िवद ्यालयल ेअिनवायर्�पमा स�बि�धत िशक्षकको ब�क खातामाफर् त  िनजको तलब भ�ा 
उपल�ध गराउने ।  

३) िशक्षा िवभागबाट िज�लागत �वीकृत िशक्षक दरब�दीको आधारमा  तलब भ�ा िहसाव गरी पठाइएको छ । उक्त  रकम अपगु हुने अव�थामा  
औिच�य सिहत अनसुुची ४ मा उ�लेख भएको फारामको िववरणका आधारमा मात्र  िशक्षा िवभागमा  माग गनेर्  । 

४) आधारभतू तह (कक्षा १-५) र आधारभतू तह (कक्षा ६-८)  तथा मा�यिमक तह (कक्षा ९-१०) मा कायर्रत राहत िशक्षकको हकमा िवगतका 
िविभ�न आिथर्क वषर्मा िज�लालाई प्रा� कोटाह�म�य े२०६७ साल आषाढ १० गतेिभत्र िज�ला िशक्षा सिमितबाट िनणर्य भै िवद ्यालयमा 
िवतरण गिरएका  कोटाह�मा कायर्रत िशक्षकह�को  प्रमािणत नाम नामसेीका आधारमा स�बि�धत तहको स�ु �केलले हुन आउने १२ 
मिहनाको तलब र थप एक  मिहनाको चाडपवर् खचर्, महङ्गी भ�ा समेत िहसाब गरी िवद ्यालयलाई िनकासा िदने  र  िवद ्यालयल ेअिनवायर् 
�पमा स�बि�धत िशक्षकको ब�क खातामाफर् त उपल�ध गराउने  । 

५) िज�ला िशक्षा कायार्लयल ेिशक्षकह�को तलबभ�ा र ग्रेड (अनसुचूी ५ मा तोिकएबमोिजम) समेत एिकन गरेर र �थानीय भ� ता प्रयोजनका 
लािग तोिकएबमोिजमका �थानमा रहकेा सामदुाियक िवद ्यालयमा कायर्रत िशक्षकह�लाई मािसक �थानीय भ�ा उपल�ध गराउने । �थानीय 
भ�ा उपल�ध गराउँदा वािषर्क १०.५ मिहनाको मात्र (िहउद/ेवषेर् िवदा १.५ मिहनाको कटाएर ) िनकासा िदने �यव�था गनेर् ।   

६) राहत िशक्षकको हकमा िनयिुक्त भएको िमितसमेत एिकन हुने गरी नामनामेसीसिहतको िववरण तयार गरी िशक्षा िवभागको िवद ्यालय िशक्षक 
�यव�थापन शाखामा पठाउने र �य�ता िशक्षकलाई तलब िनकासा िददँा स�बि�धत तहको ततृीय �ेणील े पाउने आधारभतू तलब 
�केलबमोिजम हुन आउने रकम िनकासा िदने �यव�था िमलाउने ।  

७) ब.उ.शी.नं. ३५००१६ र ३५००१७ मा िविनयोिजत रकमबाट िशक्षकको तलब भ�ा बाहके िनजह�को सि�चत िवदा, औषिध उपचार 
खचर्को भकु्तानी र अ�य प्रयोजनमा समेत िनकासा आदशे िदन र खचर् लेख्न पाइने छैन । �य�तै २०६७ साल आषाढ १० भ�दापिछ 
िजिशकाबाट राहतकोटा िवतरण गरी िशक्षक िनयिुक्त भएको भए �य�ता िशक्षकको तलब भ�ा िनकासा िदन पाइने छैन । यसरी िनधार्िरत 
मापद�ड िवपिरत िनकासा िदएमा वा खचर् लखेेमा स�बि�धत अिधकारीबाट असलुउपर गराइनेछ ।  

८) िवद ्यालयल ेसबै तहका िशक्षकह�को तलब भ�ा ब�कमाफर् त अिनवयर् �पमा पठाउने �यव�था िमलाउने र िज.िश.काले सबै िशक्षकह�को 
ब�क खाता न�वर TMIS मा प्रिव� गराई अद ्याविधक गराउने ।  

ग) आिथर्क तथा आ�तिरक �यव�थापन ��ब���ा  
१) प्र�येक िज�ला िशक्षा कायार्लयले िशक्षा िवभागमा पठाइएको प्रगित िववरणसँग िभड्ने गरी तयार गिरएको मािसक आ�दानी तथा खचर्को 

फाँटवारी िज�लाि�थत कोष तथा लेखा िनय�त्रक कायार्लय र सोको िव�ीय �यव�थापन सचूना प्रणाली (FMIS Database) मा समयमा नै 
प्रिवि� नभएमा िवि� तय अनगुमन प्रितवदेन (Financial Monitoring Report)  तयार गनर् सम�या पनेर् भएकोले अिनवायर् �पमा प्र�येक 
मिहनाको ७ गतेिभत्र नै फाँटवारी पठाई अद ्याविधक गनेर् �यव�था िमलाउने ।  

२) �वीकृत कायर्क्रमको कायार्�वयन योजना, खरीद योजना र अनगुमन योजनाबमोिजमको कायार्�वयन अव�थाको  मािसक �पमा कायार्लय 
तहमा प्रगित समीक्षा गनेर् र मािसक प्रगितका मुख्य बँुदाह� के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालयमा त�काल िछटो साधनबाट पठाउने । िनदेर्शनालयल े
बजेट वक् त�यमा उ�लेख भएका बदुाँह�को कायार्�वयन अव�थाको समेत प्र�येक मिहना समीक्षा गरी अक� मिहनाको ४ गतेिभत्र िशक्षा 
िवभाग अनगुमन शाखामा पगु्ने गरी तोिकएको ढाँचामा प्रगित िववरणह� पठाउने । प्र�येक चौमािसकमा भएको खचर्को िववरण िवद ्यालय 
तथा �ोतके�द्रबाट समयमा नै िलने �यव�था िमलाई समयमा नै कायार्लय तहमा समीक्षा गनेर् । चौमािसक प्रगित सो अविध िबतेको ७ 
िदनिभत्र �वीकृत कायर्क्रम ढाँचामा क�पोने�ट र बजेट उपशीषर्क तथा खचर् शीषर्क समेत खु�ने गरी तयार गरेर स�बि�धत तालकु िनकायमा 
पठाउने । 

३) बे�ज ु फ�य�ट कायर्लाई उ�च प्राथिमकता िदने । म.ले.प. प्रितवेदनमा औ�ँयाएका बढी िनकासा, दोहोरो िनकासाका स�दभर्मा 
िवद ्यालयबाट सो रकम िफतार् गराउने काम चाल ुआिथर्क वषर्को पिहलो चौमािसक िभतै्र गिरसक्ने । यसरी िनकासा गएका िवद ्यालयल े
रकम िफतार् नगरेमा ती िवद ्यालयह�को िनकासा रोक्का गनेर्, िफतार् गराएको रकमको ब�क भौचरको प्रितिलिप सिहतको िववरण के्ष.िश.िन. र 
िशक्षा िवभागमा त�काल पेश गनेर् । गत आिथर्क वषर्को अ��यमा िफ्रज हुने रकम िज�ला िशक्षा सिमितको खातामा वा अ�य खातामा 
�ा�सफर गरी रािखएको अव�था भएका िज�लाह�ले �य�तो रकमह� बढीमा २०७३ भाद्र मसा�तिभत्र अिनवायर् �पमा क १ (६) बे�ज ु
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खातामा ज�मा गरी सो ज�मा गिरएको प्रमाण के्ष.िश.िन.मा पेश गनेर् र के्ष.िश.िन.ले िवभागलाई उपल�ध  गराउने । िज�लाह�ले बे�ज ु
फ�य�टको मािसक योजना बनाई कायर् गनेर् र उक्त मािसक योजनाअन�ुप कायर् भएनभएको के्ष.िश.िन.ले अनगुमन गनेर् । 

४) िज�लाका कमर्चारी िववरण अद ्याविधक गनेर् र  िज�लामा िरक्त दरब�दी एिकन गरी  िनयमानसुार पदपिूतर्को लािग लोकसवेा आयोग तथा 
िवभाग एवम ्म�त्रालयमा पठाउने । 

५) सावर्जिनक खिरद ऐन तथा आिथर्क ऐन िनयमको अिधनमा रही व�त ुतथा सेवा खिरद गनेर्, आिथर्क वषर्को अ��यमा िनयमानसुार खाता ब�द 
गनेर्, खचर् गनेर्, लेखा राख्ने आिद िव�ीय िवषयह�मा स�ब�धमा आिथर्क ऐन तथा िनयम र सावर्जिनक खिरद ऐनमा उि�लिखत कायर्िविध 
अिनवायर् �पमा पालना गनेर् गराउने ।  

६) लेखा परीक्षणको समयमा प्रमािणत बील भरपाई, सक्कल बील भौचर प्र�तुत गरी परीक्षण कायर् स�प�न गराउने । 
७) िवद ्यालय भवन, कक्षा कोठा, शौचालय तथा भौितक िनमार्णस�ब�धी कायर्ह� स�प�न भएप�ात गनुर्पनेर् कायर् स�प�न प्रिदवेदन तयार गरी 

कायर्क्रम कायार्�वयन पिु�तकामा �यव�था भएबमोिजम  स�बि�धत पदािधकारीबाट प्रमािणत गराई लेखा परीक्षणको बखत पेश गनुर्पनेर्मा सो 
कायर् हुन नसकेको कारणल ेब�ेजु कायम हुन आएको हुदँा कायर्स�प�न प्रितवेदन भराई स�बि�धत �यिक्तह�बाट अिनवायर् �पमा प्रमािणत 
गराई बे�ज ुस�परीक्षण गराउने । 

८) महालेखा परीक्षकको कायार्लयबाट िज�लामा डोर खिटई आएका बखत सकेस�म बढी प्रमाण जटुाई, असुल गनुर्पनेर् बे�जु असलु गरी 
स�परीक्षण गराउने । 

घ) िवशेष िशक्षा पिरषद् तफर्  ब.उ.शी.नं. ३५००२३ बाट त.भ. अनुदान िनकासा स�ब��मा :  

 िशक्षा िवभाग समावेशी िशक्षा शाखाबाट प्रमािणत  गरी पठाइएको  दरब�दी िववरणका आधारमा अद ्याविधक अिभलेख राखी कायर्रत िशक्षक 
तथा कमर्चािरह�को तलब भ�ा लगायतका रकम िवद ्यालयगत �पमा एिकन गरी खचर् शीषर्क २६४१२ बाट िनकासा िदने ।  

 िवद ्यालयल ेिशक्षक तथा कमर्चारीको �यिक्तगत ब�क खातामा भकु्तानी िदने �यव�था अिनवायर् �पमा िमलाउने  ।  

 िवशेष िशक्षा तफर्  �वीकृत दरब�दीिभत्र कायर्रत िशक्षक वा कमर्चािरको पद िरक्त रहन गएमा िशक्षा िवभागबाट पवूर् अनुमित प्रा� गरेर मात्र 
िनयिुक्तस�ब�धी प्रिक्रया अगािड बढाउने  ।  

 अ�य आव�यक सम�वयका लािग िशक्षा िवभाग समावेशी िशक्षा शाखामा स�पकर्  गनेर्  ।  
च) सबैका लािग िशक्षा िशशु िवकास कायर्क्रम कायार्�वयन स�ब��मा :  

१) ब.उ.शी.नं. ३५००११८ बाट  प्रा� हुने कायर्क्रम िज�लाह�ल ेिशक्षा िवभागको  िनदेर्शनबमोिजम गनेर् गराउने । 
छ) पढाइ सीप प्रवद्धर्न कायर्क्रम कायार्�वयन स�ब��मा : 

१) ब.उ.शी.नं. ३५००१३८ मा िविनयोिजत िज�लालाई प्रा� बजटेलाई   िशक्षा िवभागबाट प्रा� िनदेर्शनबमोिजम गनेर् गराउने ।  
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यस ���मा िवद् यालय के्षत्र िवकास कायर्क्रम  ब.उ.शी.नं. ३५०८०६अनुसार ि��ला  एमम ्के्षत्र�तरमा कायार्�वयन हुने  प्र�येक कायर्क्रमको अवयवगत कायार्�वयन प्रिक्रयाको िव�तृतीकरण समावेश गिरएको छ । 
ि��लाका लािग वािषर्क कायर्क्रममा �वीकृत भएका िक्रयाकलापह� कायार्�वयन गदार् तोिकएको ल�य हािसल गनेर् गिर स�पादन गनुर् पनेर्छः 

२.१ आधारभूत तथा मा�यिमक िशक्षा  

उद् दे�यह� :  

१. प्रारि�भक बाल िशक्षामा समतामलूक पहुँच िव�तार गनेर् । 
२. ५ वषर् मुिनका बालबािलकाको चौतफीर् िवकास (शािरिरक, बौिद ्धक, सामािजक र संवगेा�मक)  िवकासका लािग अिधकारमा आधािरत प्रारि�भक बाल िशक्षा कक्षाको िव�तार र �यव�थापन गनेर्  र  िवद ्यालय िशक्षाका लािग पवूर् 

तयारी सिुनि�त गनेर् । 
३. ५-१२ वषर् उमेर समहूका बालबािलकाका लािग गणु�तरीय आधारभतू िशक्षामा सवर्�यापी पहुचँ सिुनि�त गनेर् ।  
४. िवद ्याथीर्ह�मा आव�यक िसकाइ सक्षमता सिहतको मा�यिमक िशक्षाको  तयारी सिुनि�त गनेर्  । 
५. िवद ्याथीर्ह�मा जीवनोपयोगी सीप र म�ुयमा आधािरत िशक्षाको प्रवद्धर्न गदैर् राि��य अथर्त�त्र र सामिजक सां�कृितक िविवधता िबच सामज�यता कायम गनर् पवूर् तयारी गनेर्  । 
६. औपचािरक िशक्षाको परूकको �पमा बैकि�पक िशक्षाका अवसरह� िव�तार गनेर् । 
७. मा�यिमक तहलाई सीप िवकासको मा�यमबा� कामको ससंारमा प्रवेश गनर् िवद ्याथीर्ह�लाई तयारी गनेर् । 
८. गणु�तरयकु्त मा�यिमक िशक्षाको पहुचँ िव�तार गनेर् । 
९. साधारण तथा प्रािविधक धारमा आ�ययन गनेर् िवद ्याथीर् िसकाइ सक्षमताको आधारमा समक्षकक्षता िनधार्रण गरी बैकि�पक अवसर प्रदान गनेर्  
१०. उ�च िशक्षामा प्रवेशका लािग स�ंथागत स�ब�ध स�ु� गरी उ�च िशक्षामा प्रवशेका लािग सहजीकरण गनेर् ।  
११. िवद ्याथीर्ह�का लािग नागिरक कतर्�य बहन गनर्का लािग तयारी गनेर्  । 
१२. बेरोजगारी �यनूीकरणका लािग योगदान िदन प्रािविधक धारको मा�यिमक िशक्षामाफर् त आधारभतू प्रािविधक तथा �यावसाियक सीप हािसल गनेर् सिुनि�त गनर्  । 
१३. सचूना तथा स�चारमैत्री िसकाइ वातावरणको िवकास गरी सोको उपयकु्त उपयोगद्वारा िशक्षण िसकाइ पद ्धितमा सधुार �याउने । 
१४. िवद ्यालय हातािभत्र बालबािलकाका लािग लैङ्िगक तथा अपाङ्गता मैत्री एवम ्�व�छ खानेपानी शौचालय तथा सरसफाइयकु्त वातावरण तयार गनेर् । 
यस अवयव अ�तरगत प्रारि�भक बाल िवकास कक्षा, समािहत िशक्षा, पर�परागत तथा धािमर्क िवद ्यालय स�चालनका लािग अनदुान, पाठ्यप�ुतक, बहुभािषक तथा बहुकक्षा िशक्षण, िदवा खाजा, छात्रविृ�, अिनवायर् तथा िनःश�ुक 
िशक्षा, िवद ्यालयका लािग िवद ्यालय सधुार योजना तथा वािषर्क कायर्क्रम कायार्�वयनका लािग अनदुान, Comprehensive मा�यिमक िवद ्यालय सहयोग, अ�य मा�यिमक िवद ्यालय सहयोग (Comprehensive बाहके), 
प्रािविधक तथा �यावसाियक धार स�चालन भएका मा�यिमक िवद ्यालय सहयोग, िशक्षण िसकाइ  सामग्री तथा  Book Corner �यव�थापनका लािग  प्रित िवद ्याथीर् लागत अनदुान (PCF) भौितक सुिवधा िनमार्ण अ�तगर्तका 
िक्रयाकलापह�को िव�ततृीकरण समावशे गिरएको छ ।  

�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया ि��मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 

१ आधारभूत तथा मा�यिमक िशक्षा 
1.1.2.48     प्रारि�भक बाल िशक्षाका बाल िशक्षा िशक्षकह�को पािर�िमक 
क) िवद ्यालय र िवद ्यालयसँग मात ृस�ब�ध �थापना गरी स�चािलत प्रारि�भक बाल िशक्षा िशक्षकको  पािर�िमक प्रित मिहना � ६००० का 

दरले चाडपवर् खचर्सिहत १३ मिहनाको हुन आउने रकम िवद ्यालयको खातामा गरी िनकासा िदने । पािर�िमक िनकासा िददँा स�बि�धत 
िवद ्यालयको हािजरी प्रमािणत र िसफािरस अिनवायर् �पमा पेश गनुर्पनेर् । स�बि�धत िवद ्यालयह�ल े Flash फाराम भदार् प्रारि�भक बाल 

 
 

 िशक्षा िवभाग, प्रारि�भक 
बालिवकास शाखा,  

  िज.िश.का 

पिहलो,दो�ो  तथा 
ते�ो चौिमसक 

  िनकासा आदशे  
  प्रा� प्रारि�भक बाल 

िशक्षा िशक्षकको 
प्रमािणत हािजरी 
प्रितवेदन 

 प्रारि�भक बाल िशक्षा 

 

 

�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया ि��मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
कक्षाको त�याङ्क अिनवायर्�पमा भनेर् �यव�था िमलाउने ।

ख)  हरेक िज�ला िशक्षा कायार्लयले िज�लािभत्रका प्र�येक सामदुाियक िवद ्यालयमा कि�तमा एक प्रारि�भक बाल िशक्षा कक्षा रहने �यव�थाका 
लािग मौजदुा  प्रारि�भक बाल िशक्षा कक्षाह�लाई  िशक्षा  ऐन, िनयमावली तथा िनदेर्िशकामा �यव�था भएको प्रावधानबमोिजम  िमलान 
गनेर् ।  

ग)  प्रारि�भक बाल िशक्षा िशक्षकह�को लािग पािर�िमक िनकासा िददँा स�बि�धत स�ंथाल ेशिैक्षक त�याङ्क २०७३  भरी प्रमािणत भएको 
एिकन गरेर स�बि�धत �ोत�यिक्त तथा िवद ्यायल िनरीक्षकबाट �ज ुगराएर मात्र िनकासा िदने । 

घ)  हालस�म िज�लामा प्रा� भएका र िवतरण भएका प्रारि�भक बाल िशक्षा कक्षाह�को िववरण अद ्याविधक गरी िशक्षा िवभाग प्रारि�भक 
बालिवकास शाखामा अिनवायर् �पमा उपल�ध गराउने ।

 �ोतके�� 
  बालिवकास के��. �यव�थापन 

सिमित 

कक्षा/िवद् यालयले 
भरेको शैिक्षक 
त�याङ्क 

 चौमािसक प्रगित 
िववरण 

 

2.15.11.105  प्रित िवद् याथीर् इकाइ लागतका आधारमा प्रारि��क बाल िवकास/पूवर् प्राथिमक कक्षाका  लािग अनुदान
क) प्रारि�भक बाल िशक्षाका लािग शिैक्षक सामग्री, बालमैत्री कक्षा �यव�थापन गनर्का लािग  प्रित िवद ्याथीर्  वािषर्क � ५०० का दरल ेप्र�येक 

प्रारि�भक बाल िशक्षा कक्षालाई एकम�ु िनकाशा गनेर् । उक्त रकमबाट प्रारि�भक बाल िशक्षा �यव�थापन सिमितको िनणर्य अन�ुप प्रारि�भक 
बाल िशक्षाका लािग मात्र खचर् गनेर् गरी बाल िशक्षा िशक्षकको राय सझुाव िलई  प्रारि�भक बाल िशक्षा को राि��य �यनूतम मापद��मा 
उ�लखे भएका िसकाइ सामग्रीह� ज�तैः �लक, पतुली, नरम खेलौना, नरम बल, िरङ, पजल आिद खिरद गनेर् र �ोत के��मा�र् त  
िज.िश.कामा जानकारी िदने . के��मा रहकेा िसकाइ सामग्रीको  प्रभावकारी  �पमा प्रयोगका लािग िनयिमत िनरीक्षण अनगुमनको �यव�था 
िमलाउने । हरेक वषर् खिरद गिरएको बाल िसकाइ सामग्रीको िववरणको सचूी सबैल ेदखे्ने गरी  प्रारि�भक बाल िशक्षा कक्षामा टाँ�नपुनेर् छ । 

ख) यो अनदुान शैिक्षक त�याङ्क २०७३  भरेका कक्षाह�लाई मात्र अनदुान उपल�ध गराउने र के��ल ेय�ता सामग्री प्र�येक वषर् थ�द ैजाने । 

 िशक्षा िवभाग, प्रारि�भक 
बालिवकास शाखा,  

  िज.िश.का  
   प्रारि��क बाल िशक्षा कक्षा 

�यव�थापन सिमित 
प्रथम चौमािसक 

 िनकासा आदशे 
 प्रा� प्रगित प्रितवेदन 
 कक्षाल े भरेको शैिक्षक 

त�याङ्क 

5.1.9.2 ७५ ि��लामा बाल पु�तकालय �थापना  
अ)   िज�ला िशक्षा कायार्लयल ेनमनुाका �पमा बाल प�ुतकालय �थापना गनर् तपिशल अनसुारका प�ुतकालयका लािग भौितक पवूार्धार भएका 

िज�ला सदरमकुाममा बालबािलकाह�को पहुचँ पगु्ने  तपिशलअनसुारका स�ंथाह�बाट बाल प�ुतकालय �थापना गनर् सावर्जिनक  प्र�ताव 
सिहतको िनवेदन माग गनेर् । 
क) िज�लामा स�चालनमा रहकेा बालमि�दर िवद ्यालय; 
ख) सामदुाियक प�ुतकालय; 
ग) प�ुतकालय �थापना पूवार्धार रहकेा सामदुाियक सं�थाह�; 
घ) गाँउपािलका तथा नगरपािलका; 
ङ) सामदुाियक िसकाइ के��; 

आ) प्रा� प्रा�तावको म�ूयाङ्कन गरी बालबािलकाह�का लािग  बौिद ्धक, सामािजक, स�वेगा�मक, र शारीिरक िवकासमा सघाउ परु ्याउने  
प्रकारका खालका सामग्रीह� ज�तै सरल कथा, िचत्रकथा, किवता, गीत,  िनब�ध,  यात्रा वणर्न श�दकोश,  किमक्स, �यिक्त�व िवकासमा 
सघाउने िकिसमका ��य र ��य ��य लगायत प�ुतकालय लािग अ�याव�यक भौितक   सामग्रीह� खरीद  गरी प�ुतकालय �यव�थापन गनर् 
प्रित प�ुतकालय ३ लाखका दरल ेस�झौता गरी खातामा रकम उपल�ध गराउने ।  

ई)   उि�लिखत सामग्रीका स�ब�धमा केही उपयोगी सामग्रीह�को सूची िशक्षा िवभागल े तयार पारी पठाउने छ । उि�लिखत प�ुतक तथा 
सामग्रीह� िवहान बेलकुाका समयमा प�ुतकालयका सामग्री अ�ययन गनेर् �यव�था िमलाउने । प�ुतकालयमा रािखएका सामग्रीह�को लगत 
तयार गरी प�ुतकालय स�चालन हुनासाथ िशक्षा िवभागको प्रारि�भक बालिवकास शाखामा ति�वरसिहतको प्रितवेदन पठाउने ।  बाल 

 िशक्षा िवभाग, प्रारि�भक 
बालिवकास शाखा,  

  िज.िश.का  
 

 �थापना भएका 
प�ुतकालय 
सङ्ख्या 

 प�ुतकालयका 
सामग्री 
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यस ���मा िवद् यालय के्षत्र िवकास कायर्क्रम  ब.उ.शी.नं. ३५०८०६अनुसार ि��ला  एमम ्के्षत्र�तरमा कायार्�वयन हुने  प्र�येक कायर्क्रमको अवयवगत कायार्�वयन प्रिक्रयाको िव�तृतीकरण समावेश गिरएको छ । 
ि��लाका लािग वािषर्क कायर्क्रममा �वीकृत भएका िक्रयाकलापह� कायार्�वयन गदार् तोिकएको ल�य हािसल गनेर् गिर स�पादन गनुर् पनेर्छः 

२.१ आधारभूत तथा मा�यिमक िशक्षा  

उद् दे�यह� :  

१. प्रारि�भक बाल िशक्षामा समतामलूक पहुँच िव�तार गनेर् । 
२. ५ वषर् मुिनका बालबािलकाको चौतफीर् िवकास (शािरिरक, बौिद ्धक, सामािजक र संवगेा�मक)  िवकासका लािग अिधकारमा आधािरत प्रारि�भक बाल िशक्षा कक्षाको िव�तार र �यव�थापन गनेर्  र  िवद ्यालय िशक्षाका लािग पवूर् 

तयारी सिुनि�त गनेर् । 
३. ५-१२ वषर् उमेर समहूका बालबािलकाका लािग गणु�तरीय आधारभतू िशक्षामा सवर्�यापी पहुचँ सिुनि�त गनेर् ।  
४. िवद ्याथीर्ह�मा आव�यक िसकाइ सक्षमता सिहतको मा�यिमक िशक्षाको  तयारी सिुनि�त गनेर्  । 
५. िवद ्याथीर्ह�मा जीवनोपयोगी सीप र म�ुयमा आधािरत िशक्षाको प्रवद्धर्न गदैर् राि��य अथर्त�त्र र सामिजक सां�कृितक िविवधता िबच सामज�यता कायम गनर् पवूर् तयारी गनेर्  । 
६. औपचािरक िशक्षाको परूकको �पमा बैकि�पक िशक्षाका अवसरह� िव�तार गनेर् । 
७. मा�यिमक तहलाई सीप िवकासको मा�यमबा� कामको ससंारमा प्रवेश गनर् िवद ्याथीर्ह�लाई तयारी गनेर् । 
८. गणु�तरयकु्त मा�यिमक िशक्षाको पहुचँ िव�तार गनेर् । 
९. साधारण तथा प्रािविधक धारमा आ�ययन गनेर् िवद ्याथीर् िसकाइ सक्षमताको आधारमा समक्षकक्षता िनधार्रण गरी बैकि�पक अवसर प्रदान गनेर्  
१०. उ�च िशक्षामा प्रवेशका लािग स�ंथागत स�ब�ध स�ु� गरी उ�च िशक्षामा प्रवशेका लािग सहजीकरण गनेर् ।  
११. िवद ्याथीर्ह�का लािग नागिरक कतर्�य बहन गनर्का लािग तयारी गनेर्  । 
१२. बेरोजगारी �यनूीकरणका लािग योगदान िदन प्रािविधक धारको मा�यिमक िशक्षामाफर् त आधारभतू प्रािविधक तथा �यावसाियक सीप हािसल गनेर् सिुनि�त गनर्  । 
१३. सचूना तथा स�चारमैत्री िसकाइ वातावरणको िवकास गरी सोको उपयकु्त उपयोगद्वारा िशक्षण िसकाइ पद ्धितमा सधुार �याउने । 
१४. िवद ्यालय हातािभत्र बालबािलकाका लािग लैङ्िगक तथा अपाङ्गता मैत्री एवम ्�व�छ खानेपानी शौचालय तथा सरसफाइयकु्त वातावरण तयार गनेर् । 
यस अवयव अ�तरगत प्रारि�भक बाल िवकास कक्षा, समािहत िशक्षा, पर�परागत तथा धािमर्क िवद ्यालय स�चालनका लािग अनदुान, पाठ्यप�ुतक, बहुभािषक तथा बहुकक्षा िशक्षण, िदवा खाजा, छात्रविृ�, अिनवायर् तथा िनःश�ुक 
िशक्षा, िवद ्यालयका लािग िवद ्यालय सधुार योजना तथा वािषर्क कायर्क्रम कायार्�वयनका लािग अनदुान, Comprehensive मा�यिमक िवद ्यालय सहयोग, अ�य मा�यिमक िवद ्यालय सहयोग (Comprehensive बाहके), 
प्रािविधक तथा �यावसाियक धार स�चालन भएका मा�यिमक िवद ्यालय सहयोग, िशक्षण िसकाइ  सामग्री तथा  Book Corner �यव�थापनका लािग  प्रित िवद ्याथीर् लागत अनदुान (PCF) भौितक सुिवधा िनमार्ण अ�तगर्तका 
िक्रयाकलापह�को िव�ततृीकरण समावशे गिरएको छ ।  

�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया ि��मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 

१ आधारभूत तथा मा�यिमक िशक्षा 
1.1.2.48     प्रारि�भक बाल िशक्षाका बाल िशक्षा िशक्षकह�को पािर�िमक 
क) िवद ्यालय र िवद ्यालयसँग मात ृस�ब�ध �थापना गरी स�चािलत प्रारि�भक बाल िशक्षा िशक्षकको  पािर�िमक प्रित मिहना � ६००० का 

दरले चाडपवर् खचर्सिहत १३ मिहनाको हुन आउने रकम िवद ्यालयको खातामा गरी िनकासा िदने । पािर�िमक िनकासा िददँा स�बि�धत 
िवद ्यालयको हािजरी प्रमािणत र िसफािरस अिनवायर् �पमा पेश गनुर्पनेर् । स�बि�धत िवद ्यालयह�ल े Flash फाराम भदार् प्रारि�भक बाल 

 
 

 िशक्षा िवभाग, प्रारि�भक 
बालिवकास शाखा,  

  िज.िश.का 

पिहलो,दो�ो  तथा 
ते�ो चौिमसक 

  िनकासा आदशे  
  प्रा� प्रारि�भक बाल 

िशक्षा िशक्षकको 
प्रमािणत हािजरी 
प्रितवेदन 

 प्रारि�भक बाल िशक्षा 

 

 

�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया ि��मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
कक्षाको त�याङ्क अिनवायर्�पमा भनेर् �यव�था िमलाउने ।

ख)  हरेक िज�ला िशक्षा कायार्लयले िज�लािभत्रका प्र�येक सामदुाियक िवद ्यालयमा कि�तमा एक प्रारि�भक बाल िशक्षा कक्षा रहने �यव�थाका 
लािग मौजदुा  प्रारि�भक बाल िशक्षा कक्षाह�लाई  िशक्षा  ऐन, िनयमावली तथा िनदेर्िशकामा �यव�था भएको प्रावधानबमोिजम  िमलान 
गनेर् ।  

ग)  प्रारि�भक बाल िशक्षा िशक्षकह�को लािग पािर�िमक िनकासा िददँा स�बि�धत स�ंथाल ेशिैक्षक त�याङ्क २०७३  भरी प्रमािणत भएको 
एिकन गरेर स�बि�धत �ोत�यिक्त तथा िवद ्यायल िनरीक्षकबाट �ज ुगराएर मात्र िनकासा िदने । 

घ)  हालस�म िज�लामा प्रा� भएका र िवतरण भएका प्रारि�भक बाल िशक्षा कक्षाह�को िववरण अद ्याविधक गरी िशक्षा िवभाग प्रारि�भक 
बालिवकास शाखामा अिनवायर् �पमा उपल�ध गराउने ।

 �ोतके�� 
  बालिवकास के��. �यव�थापन 

सिमित 

कक्षा/िवद् यालयले 
भरेको शैिक्षक 
त�याङ्क 

 चौमािसक प्रगित 
िववरण 

 

2.15.11.105  प्रित िवद् याथीर् इकाइ लागतका आधारमा प्रारि��क बाल िवकास/पूवर् प्राथिमक कक्षाका  लािग अनुदान
क) प्रारि�भक बाल िशक्षाका लािग शिैक्षक सामग्री, बालमैत्री कक्षा �यव�थापन गनर्का लािग  प्रित िवद ्याथीर्  वािषर्क � ५०० का दरल ेप्र�येक 

प्रारि�भक बाल िशक्षा कक्षालाई एकम�ु िनकाशा गनेर् । उक्त रकमबाट प्रारि�भक बाल िशक्षा �यव�थापन सिमितको िनणर्य अन�ुप प्रारि�भक 
बाल िशक्षाका लािग मात्र खचर् गनेर् गरी बाल िशक्षा िशक्षकको राय सझुाव िलई  प्रारि�भक बाल िशक्षा को राि��य �यनूतम मापद��मा 
उ�लखे भएका िसकाइ सामग्रीह� ज�तैः �लक, पतुली, नरम खेलौना, नरम बल, िरङ, पजल आिद खिरद गनेर् र �ोत के��मा�र् त  
िज.िश.कामा जानकारी िदने . के��मा रहकेा िसकाइ सामग्रीको  प्रभावकारी  �पमा प्रयोगका लािग िनयिमत िनरीक्षण अनगुमनको �यव�था 
िमलाउने । हरेक वषर् खिरद गिरएको बाल िसकाइ सामग्रीको िववरणको सचूी सबैल ेदखे्ने गरी  प्रारि�भक बाल िशक्षा कक्षामा टाँ�नपुनेर् छ । 

ख) यो अनदुान शैिक्षक त�याङ्क २०७३  भरेका कक्षाह�लाई मात्र अनदुान उपल�ध गराउने र के��ल ेय�ता सामग्री प्र�येक वषर् थ�द ैजाने । 

 िशक्षा िवभाग, प्रारि�भक 
बालिवकास शाखा,  

  िज.िश.का  
   प्रारि��क बाल िशक्षा कक्षा 

�यव�थापन सिमित 
प्रथम चौमािसक 

 िनकासा आदशे 
 प्रा� प्रगित प्रितवेदन 
 कक्षाल े भरेको शैिक्षक 

त�याङ्क 

5.1.9.2 ७५ ि��लामा बाल पु�तकालय �थापना  
अ)   िज�ला िशक्षा कायार्लयल ेनमनुाका �पमा बाल प�ुतकालय �थापना गनर् तपिशल अनसुारका प�ुतकालयका लािग भौितक पवूार्धार भएका 

िज�ला सदरमकुाममा बालबािलकाह�को पहुचँ पगु्ने  तपिशलअनसुारका स�ंथाह�बाट बाल प�ुतकालय �थापना गनर् सावर्जिनक  प्र�ताव 
सिहतको िनवेदन माग गनेर् । 
क) िज�लामा स�चालनमा रहकेा बालमि�दर िवद ्यालय; 
ख) सामदुाियक प�ुतकालय; 
ग) प�ुतकालय �थापना पूवार्धार रहकेा सामदुाियक सं�थाह�; 
घ) गाँउपािलका तथा नगरपािलका; 
ङ) सामदुाियक िसकाइ के��; 

आ) प्रा� प्रा�तावको म�ूयाङ्कन गरी बालबािलकाह�का लािग  बौिद ्धक, सामािजक, स�वेगा�मक, र शारीिरक िवकासमा सघाउ परु ्याउने  
प्रकारका खालका सामग्रीह� ज�तै सरल कथा, िचत्रकथा, किवता, गीत,  िनब�ध,  यात्रा वणर्न श�दकोश,  किमक्स, �यिक्त�व िवकासमा 
सघाउने िकिसमका ��य र ��य ��य लगायत प�ुतकालय लािग अ�याव�यक भौितक   सामग्रीह� खरीद  गरी प�ुतकालय �यव�थापन गनर् 
प्रित प�ुतकालय ३ लाखका दरल ेस�झौता गरी खातामा रकम उपल�ध गराउने ।  

ई)   उि�लिखत सामग्रीका स�ब�धमा केही उपयोगी सामग्रीह�को सूची िशक्षा िवभागल े तयार पारी पठाउने छ । उि�लिखत प�ुतक तथा 
सामग्रीह� िवहान बेलकुाका समयमा प�ुतकालयका सामग्री अ�ययन गनेर् �यव�था िमलाउने । प�ुतकालयमा रािखएका सामग्रीह�को लगत 
तयार गरी प�ुतकालय स�चालन हुनासाथ िशक्षा िवभागको प्रारि�भक बालिवकास शाखामा ति�वरसिहतको प्रितवेदन पठाउने ।  बाल 

 िशक्षा िवभाग, प्रारि�भक 
बालिवकास शाखा,  

  िज.िश.का  
 

 �थापना भएका 
प�ुतकालय 
सङ्ख्या 

 प�ुतकालयका 
सामग्री 
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�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया ि��मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
प�ुतकालयमा भ्रमण गनेर् �यिक्तह�को िववरण र प्रितिक्रया सिहतको आग�तकु पिु�तका प�ुतकालयमा राख्न ु पनेर्छ । प�ुतकालयको 
गितिविध र �यसले पारेको सकारा�मक प्रभाव तथा पिरणामका िवषयमा िशक्षा िवभागको प्रारि�भक बालिवकास शाखामा चौमािसक �पमा 
प्रितवेदन पठाउन ुपनेर् छ ।

समािहत िशक्षा 
2.15.11.106 �ोत कक्षा स�चालनका लािग अनुदान 
क)   �ोतकक्षा रहकेो िवद ्यालयका �ोतिशक्षक तथा सट्टा िशक्षकलाई �ोतकक्षा सङ्ख्याअनसुार बजेट शीषर्क नं ३५००१६ अ�तगर्त खचर् 

शीषर्क नं. २६४१२ बाट अ�य प्राथिमक िशक्षक अनदुान कोटा सरहको तलब अनुदान उपल�ध गराउने । 
ख)  िज�लािभत्रका �ोतकक्षाह�को �यव�थापनका लािग ब.उ.शी.नं. ३५०८०६ िवद ्यालय के्षत्र िवकास कायर्क्रमबाट िन�नानसुारको खचर् गनर् 

प्रित �ोतकक्षा वािषर्क �. १,६०,०००।– का दरल ेस�बि�धत �ोतकक्षा रहकेो िवद ्यालयमा अनदुान उपल�ध गराउनेः   
१. �ोतिशक्षक वा घ�ुती िशक्षकले अपाङ्ग बालबािलकाह�का लािग िबहान साँझसमेत अितिरक्त सहयोग गरेवापत �ोतकक्षा �यव�थापन 
सिमितको िनणर्यानसुार थप सिुवधा मािसक �. ५००।– का दरले वािषर्क  �.६,०००।– 
२. �ोतकक्षाका लािग शिैक्षक सामग्री �यव�थापन, िवद ्याथीर्द्वारा िनिमर्त सामग्री प्रदशर्नी, आिदका  लािग  प्रित �ोतकक्षा वािषर्क  �. 
१०,०००।–  
३. आयाको पािर�िमकका लािग मािसक �. १०,००० ।-  का दरल ेवािषर्क १३ मिहनाको लािग �.१,३०,०००।– प्रदान गनेर् । 
४.  �ोत कक्षाका लािग �यव�थापन सामग्री अनदुान (लगुाफाटा, भाँडाकुडा, औषिध आिद) का लािग �. १०,०००।- 
५. अितिरक्त िक्रयाकलापका लािग सामग्री खिरद र परु�कार िवतरण गनर् वािषर्क �. ४०००।- 

ग)   अनदुान िवतरण गनुर् पवूर् यस आ.व.मा िज�लाका लािग �वीकृत कायर्क्रमअनुसार �ोत कक्षाको सङ्ख्या एिकन गरी �यव�थापन खचर्को 
अनदुान स�बि�धत �ोत कक्षा रहकेो िवद ्यालयमा िवतरण गनुर्पनेर् ।  

घ)    िज�लामा स�चालन भएका �ोतकक्षाह�लाई िज�लाको आव�यकताअनसुार सानर्, गा�न र िवधाथीर् सङ्ख्याको आधारमा अपाङ्गताको 
प्रकारअनसुार पिरवतर्न गनर् सिकने छ । यो कायर् लेखाजोखा के�� रहकेो िज�लामा लेखाजोखा के�� �यव�थापन सिमितको िनणर्यबाट गनेर् 
र के�� �थापना नभएका िज�लाका हकमा िज�ला िशक्षा कायार्लयको िनणर्यबाट हुनेछ । सोको जानकारी िशक्षा िवभाग समावेशी िशक्षा 
शाखामा  शैिक्षक सत्र स�ु भएको एक मिहनािभत्र पठाउन ुपनेर्छ । 

ङ)     हाल स�चालनमा रहकेा �ोतकक्षाह�म�ये तोिकएको िवद ्याथीर् सङ्ख्याको ५०% भ�दा कम  िवद ्याथीर् भएमा उक्त �ोतकक्षामा तोिकएको 
बजेट िनकासा नगरी �य�ता �ोत कक्षालाई अपाङ्गताको के्षत्र िम�ने अक� िवद ्यालयको स�बि�धत अपाङ्गता क्षेत्रको �ोतकक्षामा गाभेर 
कक्षा �यव�थापन गरी सोको जानकारी िशक्षा िवभाग समावेशी िशक्षा शाखामा पठाउने । तर िज�लामा उ�तै प्रकारको अपाङ्गताको 
�ोतकक्षा नभएको अव�थामा तोिकएको िवद ्याथीर् सङ्ख्याको ५०% भ�दा कम िवद ्याथीर् भएता पिन िवद ्याथीर्ह�को अ�ययनको 
बैकि�पक �यव�था नभएस�म अनदुानको िनर�तरता िदनपुनेर्छ ।  अपाङ्गता भएका बालबािलका नभएको �ोतकक्षाको हकमा तोिकएको 
सङ्ख्या उपल�ध भएको अ�य अपाङ्गताको प्रकारमा पिरवतर्न गनर् सिकने छ  । 

 च)   िज�ला िशक्षा कायार्लयबाट पिहलो चौमािसक िनकासा गराउनपुवूर् �ोत कक्षाको अिनवायर् �पमा  �थलगत िनरीक्षण अनगुमन गराई 
िनयामानसुार �ोतकक्षा स�चालन भएको िवद ्यालयमा मात्र िनकाशा गनेर् । 

छ)    हाल शारीिरक अपाङ्गता भएकाह�का लािगछुटै्ट �ोतकक्षा नभएको हुनाल ेजिटल खालको शारीिरक अपाङ्गता भएकाह�का लािग समेत 
कुनै पिन िकिसमको �ोत कक्षामा भनार् गरी िनयिमत कक्षामा पठनपाठनको �यव�था िमलाउने । 

 िशक्षा िवभाग समावेशी िशक्षा 
शाखा 

 �ोतकक्षा �यव�थापन सिमित 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 फोकल पसर्न 
 लेखाजोखा के�� संयोजक 
 �ोत िशक्षक  
 
 
 
 

 पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो चौमािसक 

 स�चािलत कक्षा 
सङ्ख्या 

 अनदुान प्रा� गनेर् 
�ोतकक्षा सङ्ख्या 

 

 

�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया िज�मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
ज)  �ोतकक्षाको िवक�पमा कायर्क्रम स�चालन गनर् सिकनेः यस शीषर्कबाट िज�लाको आ�नो आव�यकताअनसुार सेवा पाउने लिक्षत 

बालबािलकाह�को सङ्ख्या बढाउने सतर्मा लेखाजोखा के�� रहकेो िज�लामा के��को िसफािरसमा र के�� नरहकेो िज�लामा िज�ला 
िशक्षा कायार्लयबाटै बैकि�पक कायर्क्रमह� स�चालन गनर् सिकनेछ । िवशषे गरेर बौिद ्धक अपाङ्गता र बहुअपाङ्गता (एउटै �यिक्तमा दईु 
वा सोभ�दा बढी अपाङ्गताको कारण िवद ्यालय जान नसक्ने) भएका बालबािलकाह�का लािग बालबािलका रहकेा ठाउँमा 
�ोतिशक्षकलाई पिरचालन गरेर घ�ुती सेवा प्रदान गनर् सिकनेछ । यस पद ्धितअनसुार अपाङ्गता भएका बालबािलकाह� आ�नो घर वा 
कुनै िनि�त िवद ्यालय वा अिभभावकह�ले स�चालन गरेका के��मा जान ुपदर्छ र पिहल ेनै िनधार्रण गरेअनसुार �ोत िशक्षकले पिन सोही 
ठाउँमा पगुेर िवद ्याथीर्को आ�नो आव�यकताअनसुार सीप िसकाउने काम गनुर्पदर्छ । यसरी घ�ुती सेवा प्रदान गदार् सकेस�म स�बि�धत 
अिभभावकह�लाई समेत यस स�ब�धी ज्ञान, सीप प्रदान गनर् अिभपे्रिरत गनुर्पदर्छ । यो कायर्क्रम स�चालन गदार् आ�नो घर वा घरबाट 
निजकको �थानमा बालबािलकाले सेवा प्रा� गनेर् हुदँा आया आव�यक नपनेर् र सो प्रयोजनको रकम लखेाजोखा के�� �यव�थापन 
सिमितको िनणर्यअनसुार, घ�ुती सेवा प्रदान गनेर् िशक्षकका लािग आव�यकताअनसुार यातायात लगायतमा खचर् गनर् सिकनेछ । 
�ोतकक्षाको िवक�पमा स�चालन गिरने कायर्क्रम िनधार्रण भइसकेपिछ सो कायर्क्रम, �ोतिशक्षकको मािसक कायर्क्रम र यसबाट 
लाभाि�वत हुने िवद ्याथीर् तथा अिभभावकह�को िववरण िज�ला िशक्षा कायार्लयमा उपल�ध गराउन ुपनेर्छ । िनजले बझुाएको िववरण 
�ज ुगरी सोको आधारमा  मात्र िज�ला िशक्षा कायार्लयल ेखचर् लेख्न ु पनेर् छ । �ोत कक्षा वा सोको िवक�पमा सि�चलत कायर्क्रम 
अ�तरगत अ�ययन गनेर् िवद ्याथीर्ह�लाई िनःश�ुक िशक्षाको प्रब�ध िमलाउनु पनेर्छ ।  

(झ)   �ोतकक्षा आवास �यव�थापनः  
�ोतकक्षा स�चालन गनर्का लािग हालस�म आवासमा ब�द ैआएका अपाङ्गता भएका बालबािलकाह� र  भिव�यमा आवासमा ब�न े
िवद ्याथीर्लाई आवासीय �यव�थापन गदार् दहेायअनसुारको �यव�था िमलाउनपुनेर् छः  

१. भौगोिलक अव�था, दरुी र अपाङ्गताको अव�थाको कारणले घरबाट दिैनक�पमा आवतजावत गनर् नसक्ने र पठनपाठनका लािग 
डेरा गरेरै ब�नपुनेर् अव�थाका अपाङ्गता भएका बालबािलकाह�ल े मात्र आवासीय छात्रविृ� त प्रा� गनेर् भएकाले आवास 
�यव�थापनका लािग अ�य बजटे िनकासा नहुने, 

२. डेरा गरी ब�नपुनेर् वा आवास �यव�थापन गनुर्पनेर् बालबािलकाह�का अिभभावकह�सँग स�ुमै छलफलको �यव�था गरी 
अिभभावकह�लाई बालबािलकाह�ले पाउने छात्रविृ� बारे जानकारी गराउने । 

३. िवद ्याथीर्ले पाउने छात्रविृ�बाट अिभभावकसग परामशर् गरी अिभभावकबाटै आवास �यव�थापन गनर् लगाउने वा 
अिभभावकह�बाट नै समहू तयार गरी आवास �यव�थापन गनर् लगाउने । 

४. अिभभावकह�ल े सो �यव�थापन गनर् नसक्ने अव�था भएमा अिभभावकह�को अनरुोधमा स�बि�धत अपाङ्गताको के्षत्रमा 
कायर्रत सघंसँ�था वा �ोतिशक्षक वा िवद ्यालयको प्र.अ. वा �ोतकक्षा �यव�थापन सिमितसँग स�झौता गरी आवास �यव�थापन 
गनेर् �यव�था िमलाउने ।  

५. आवास �यव�थापनका लािग अ�य सङ्घसं�थाह�ले सहकायर् गनर् सक्ने र सोको लािग अिभभावकसिहतका सरोकारवालाह�सँग 
छलफल गरी िज�ला िशक्षा कायार्लयको पवूर् �वीकृित िलएर सहयोगको प्रिक्रया तय गनर् सिकने । 

2.15.11.107  लेखाजोखा के�� स�चालनका लािग अनुदान 
क) लेखाजोखा के��मा कुनै कारणल ेके�� संयोजक पद िरक्त भएमा िज�ला िशक्षा कायार्लयबाट अनमुित िलई तपिशलमा उि�लिखत आधारमा 

लेखाजोखा के��ल ेके�� संयोजकको िनयिुक्त गनेर् ।  

 िशक्षा िवभाग समावेशी िशक्षा 
शाखा 

 �ोतकक्षा �यव�थापन सिमित 

 पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो चौमािसक 

 स�चािलत के�� सङ्ख्या 
 लेखाजोखा के��मा 

रहकेो अिभलेख 
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�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया ि��मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
प�ुतकालयमा भ्रमण गनेर् �यिक्तह�को िववरण र प्रितिक्रया सिहतको आग�तकु पिु�तका प�ुतकालयमा राख्न ु पनेर्छ । प�ुतकालयको 
गितिविध र �यसले पारेको सकारा�मक प्रभाव तथा पिरणामका िवषयमा िशक्षा िवभागको प्रारि�भक बालिवकास शाखामा चौमािसक �पमा 
प्रितवेदन पठाउन ुपनेर् छ ।

समािहत िशक्षा 
2.15.11.106 �ोत कक्षा स�चालनका लािग अनुदान 
क)   �ोतकक्षा रहकेो िवद ्यालयका �ोतिशक्षक तथा सट्टा िशक्षकलाई �ोतकक्षा सङ्ख्याअनसुार बजेट शीषर्क नं ३५००१६ अ�तगर्त खचर् 

शीषर्क नं. २६४१२ बाट अ�य प्राथिमक िशक्षक अनदुान कोटा सरहको तलब अनुदान उपल�ध गराउने । 
ख)  िज�लािभत्रका �ोतकक्षाह�को �यव�थापनका लािग ब.उ.शी.नं. ३५०८०६ िवद ्यालय के्षत्र िवकास कायर्क्रमबाट िन�नानसुारको खचर् गनर् 

प्रित �ोतकक्षा वािषर्क �. १,६०,०००।– का दरल ेस�बि�धत �ोतकक्षा रहकेो िवद ्यालयमा अनदुान उपल�ध गराउनेः   
१. �ोतिशक्षक वा घ�ुती िशक्षकले अपाङ्ग बालबािलकाह�का लािग िबहान साँझसमेत अितिरक्त सहयोग गरेवापत �ोतकक्षा �यव�थापन 
सिमितको िनणर्यानसुार थप सिुवधा मािसक �. ५००।– का दरले वािषर्क  �.६,०००।– 
२. �ोतकक्षाका लािग शिैक्षक सामग्री �यव�थापन, िवद ्याथीर्द्वारा िनिमर्त सामग्री प्रदशर्नी, आिदका  लािग  प्रित �ोतकक्षा वािषर्क  �. 
१०,०००।–  
३. आयाको पािर�िमकका लािग मािसक �. १०,००० ।-  का दरल ेवािषर्क १३ मिहनाको लािग �.१,३०,०००।– प्रदान गनेर् । 
४.  �ोत कक्षाका लािग �यव�थापन सामग्री अनदुान (लगुाफाटा, भाँडाकुडा, औषिध आिद) का लािग �. १०,०००।- 
५. अितिरक्त िक्रयाकलापका लािग सामग्री खिरद र परु�कार िवतरण गनर् वािषर्क �. ४०००।- 

ग)   अनदुान िवतरण गनुर् पवूर् यस आ.व.मा िज�लाका लािग �वीकृत कायर्क्रमअनुसार �ोत कक्षाको सङ्ख्या एिकन गरी �यव�थापन खचर्को 
अनदुान स�बि�धत �ोत कक्षा रहकेो िवद ्यालयमा िवतरण गनुर्पनेर् ।  

घ)    िज�लामा स�चालन भएका �ोतकक्षाह�लाई िज�लाको आव�यकताअनसुार सानर्, गा�न र िवधाथीर् सङ्ख्याको आधारमा अपाङ्गताको 
प्रकारअनसुार पिरवतर्न गनर् सिकने छ । यो कायर् लेखाजोखा के�� रहकेो िज�लामा लेखाजोखा के�� �यव�थापन सिमितको िनणर्यबाट गनेर् 
र के�� �थापना नभएका िज�लाका हकमा िज�ला िशक्षा कायार्लयको िनणर्यबाट हुनेछ । सोको जानकारी िशक्षा िवभाग समावेशी िशक्षा 
शाखामा  शैिक्षक सत्र स�ु भएको एक मिहनािभत्र पठाउन ुपनेर्छ । 

ङ)     हाल स�चालनमा रहकेा �ोतकक्षाह�म�ये तोिकएको िवद ्याथीर् सङ्ख्याको ५०% भ�दा कम  िवद ्याथीर् भएमा उक्त �ोतकक्षामा तोिकएको 
बजेट िनकासा नगरी �य�ता �ोत कक्षालाई अपाङ्गताको के्षत्र िम�ने अक� िवद ्यालयको स�बि�धत अपाङ्गता क्षेत्रको �ोतकक्षामा गाभेर 
कक्षा �यव�थापन गरी सोको जानकारी िशक्षा िवभाग समावेशी िशक्षा शाखामा पठाउने । तर िज�लामा उ�तै प्रकारको अपाङ्गताको 
�ोतकक्षा नभएको अव�थामा तोिकएको िवद ्याथीर् सङ्ख्याको ५०% भ�दा कम िवद ्याथीर् भएता पिन िवद ्याथीर्ह�को अ�ययनको 
बैकि�पक �यव�था नभएस�म अनदुानको िनर�तरता िदनपुनेर्छ ।  अपाङ्गता भएका बालबािलका नभएको �ोतकक्षाको हकमा तोिकएको 
सङ्ख्या उपल�ध भएको अ�य अपाङ्गताको प्रकारमा पिरवतर्न गनर् सिकने छ  । 

 च)   िज�ला िशक्षा कायार्लयबाट पिहलो चौमािसक िनकासा गराउनपुवूर् �ोत कक्षाको अिनवायर् �पमा  �थलगत िनरीक्षण अनगुमन गराई 
िनयामानसुार �ोतकक्षा स�चालन भएको िवद ्यालयमा मात्र िनकाशा गनेर् । 

छ)    हाल शारीिरक अपाङ्गता भएकाह�का लािगछुटै्ट �ोतकक्षा नभएको हुनाल ेजिटल खालको शारीिरक अपाङ्गता भएकाह�का लािग समेत 
कुनै पिन िकिसमको �ोत कक्षामा भनार् गरी िनयिमत कक्षामा पठनपाठनको �यव�था िमलाउने । 

 िशक्षा िवभाग समावेशी िशक्षा 
शाखा 

 �ोतकक्षा �यव�थापन सिमित 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 फोकल पसर्न 
 लेखाजोखा के�� संयोजक 
 �ोत िशक्षक  
 
 
 
 

 पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो चौमािसक 

 स�चािलत कक्षा 
सङ्ख्या 

 अनदुान प्रा� गनेर् 
�ोतकक्षा सङ्ख्या 

 

 

�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया िज�मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
ज)  �ोतकक्षाको िवक�पमा कायर्क्रम स�चालन गनर् सिकनेः यस शीषर्कबाट िज�लाको आ�नो आव�यकताअनसुार सेवा पाउने लिक्षत 

बालबािलकाह�को सङ्ख्या बढाउने सतर्मा लेखाजोखा के�� रहकेो िज�लामा के��को िसफािरसमा र के�� नरहकेो िज�लामा िज�ला 
िशक्षा कायार्लयबाटै बैकि�पक कायर्क्रमह� स�चालन गनर् सिकनेछ । िवशषे गरेर बौिद ्धक अपाङ्गता र बहुअपाङ्गता (एउटै �यिक्तमा दईु 
वा सोभ�दा बढी अपाङ्गताको कारण िवद ्यालय जान नसक्ने) भएका बालबािलकाह�का लािग बालबािलका रहकेा ठाउँमा 
�ोतिशक्षकलाई पिरचालन गरेर घ�ुती सेवा प्रदान गनर् सिकनेछ । यस पद ्धितअनसुार अपाङ्गता भएका बालबािलकाह� आ�नो घर वा 
कुनै िनि�त िवद ्यालय वा अिभभावकह�ले स�चालन गरेका के��मा जान ुपदर्छ र पिहल ेनै िनधार्रण गरेअनसुार �ोत िशक्षकले पिन सोही 
ठाउँमा पगुेर िवद ्याथीर्को आ�नो आव�यकताअनसुार सीप िसकाउने काम गनुर्पदर्छ । यसरी घ�ुती सेवा प्रदान गदार् सकेस�म स�बि�धत 
अिभभावकह�लाई समेत यस स�ब�धी ज्ञान, सीप प्रदान गनर् अिभपे्रिरत गनुर्पदर्छ । यो कायर्क्रम स�चालन गदार् आ�नो घर वा घरबाट 
निजकको �थानमा बालबािलकाले सेवा प्रा� गनेर् हुदँा आया आव�यक नपनेर् र सो प्रयोजनको रकम लखेाजोखा के�� �यव�थापन 
सिमितको िनणर्यअनसुार, घ�ुती सेवा प्रदान गनेर् िशक्षकका लािग आव�यकताअनसुार यातायात लगायतमा खचर् गनर् सिकनेछ । 
�ोतकक्षाको िवक�पमा स�चालन गिरने कायर्क्रम िनधार्रण भइसकेपिछ सो कायर्क्रम, �ोतिशक्षकको मािसक कायर्क्रम र यसबाट 
लाभाि�वत हुने िवद ्याथीर् तथा अिभभावकह�को िववरण िज�ला िशक्षा कायार्लयमा उपल�ध गराउन ुपनेर्छ । िनजले बझुाएको िववरण 
�ज ुगरी सोको आधारमा  मात्र िज�ला िशक्षा कायार्लयल ेखचर् लेख्न ु पनेर् छ । �ोत कक्षा वा सोको िवक�पमा सि�चलत कायर्क्रम 
अ�तरगत अ�ययन गनेर् िवद ्याथीर्ह�लाई िनःश�ुक िशक्षाको प्रब�ध िमलाउनु पनेर्छ ।  

(झ)   �ोतकक्षा आवास �यव�थापनः  
�ोतकक्षा स�चालन गनर्का लािग हालस�म आवासमा ब�द ैआएका अपाङ्गता भएका बालबािलकाह� र  भिव�यमा आवासमा ब�न े
िवद ्याथीर्लाई आवासीय �यव�थापन गदार् दहेायअनसुारको �यव�था िमलाउनपुनेर् छः  

१. भौगोिलक अव�था, दरुी र अपाङ्गताको अव�थाको कारणले घरबाट दिैनक�पमा आवतजावत गनर् नसक्ने र पठनपाठनका लािग 
डेरा गरेरै ब�नपुनेर् अव�थाका अपाङ्गता भएका बालबािलकाह�ल े मात्र आवासीय छात्रविृ� त प्रा� गनेर् भएकाले आवास 
�यव�थापनका लािग अ�य बजटे िनकासा नहुने, 

२. डेरा गरी ब�नपुनेर् वा आवास �यव�थापन गनुर्पनेर् बालबािलकाह�का अिभभावकह�सँग स�ुमै छलफलको �यव�था गरी 
अिभभावकह�लाई बालबािलकाह�ले पाउने छात्रविृ� बारे जानकारी गराउने । 

३. िवद ्याथीर्ले पाउने छात्रविृ�बाट अिभभावकसग परामशर् गरी अिभभावकबाटै आवास �यव�थापन गनर् लगाउने वा 
अिभभावकह�बाट नै समहू तयार गरी आवास �यव�थापन गनर् लगाउने । 

४. अिभभावकह�ल े सो �यव�थापन गनर् नसक्ने अव�था भएमा अिभभावकह�को अनरुोधमा स�बि�धत अपाङ्गताको के्षत्रमा 
कायर्रत सघंसँ�था वा �ोतिशक्षक वा िवद ्यालयको प्र.अ. वा �ोतकक्षा �यव�थापन सिमितसँग स�झौता गरी आवास �यव�थापन 
गनेर् �यव�था िमलाउने ।  

५. आवास �यव�थापनका लािग अ�य सङ्घसं�थाह�ले सहकायर् गनर् सक्ने र सोको लािग अिभभावकसिहतका सरोकारवालाह�सँग 
छलफल गरी िज�ला िशक्षा कायार्लयको पवूर् �वीकृित िलएर सहयोगको प्रिक्रया तय गनर् सिकने । 

2.15.11.107  लेखाजोखा के�� स�चालनका लािग अनुदान 
क) लेखाजोखा के��मा कुनै कारणल ेके�� संयोजक पद िरक्त भएमा िज�ला िशक्षा कायार्लयबाट अनमुित िलई तपिशलमा उि�लिखत आधारमा 

लेखाजोखा के��ल ेके�� संयोजकको िनयिुक्त गनेर् ।  

 िशक्षा िवभाग समावेशी िशक्षा 
शाखा 

 �ोतकक्षा �यव�थापन सिमित 

 पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो चौमािसक 

 स�चािलत के�� सङ्ख्या 
 लेखाजोखा के��मा 

रहकेो अिभलेख 
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�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया ि��मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
मोरङ, काभे्र, गोरखा, दाङ र डोटी िज�लामा बिहरा िवद ्याथीर्का लािग आधारभतू तह (कक्षा ६-८) (सािवकको िन�न मा�यिमक तह) र मा�यिमक 
तहका कक्षा स�चालन गनेर् तोिकएका िवद ्यालयलाई एकम�ु िनकासा िदने । 

ख) प्रा� अनदुान रकम �वीकृत तलबमानको पिरिधिभत्र रहरे िशक्षक तलबमा र �यसबाट बचत भएमा िवद ्यालय �यव�थापन सिमितको िनणर्यबाट तोिकएको 
नमर्सअ्नुसार दोहोरो नपनेर् गरी छात्रविृ�मा खचर् गनर् सिकनेछ ।

 िवशेष िशक्षा फोकल पसर्न 
 िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 

िवद ्याथीर् सङ्ख्या 
 िवद ्यालयमा कायर्रत 

िशक्षक सङ्ख्या 

पर�परागत तथा धािमर्क िवद् यालय स�चालनका लािग अनुदान
2.15.11.110.1 कक्षा १-५ स�चािलत पर�परागत तथा धािमर्क िवद् यालय स�चालनका लािग अनुदान
2.15.11.110.2 कक्षा १-८ स�चािलत पर�परागत तथा धािमर्क िवद् यालय स�चालनका लािग अनुदान 
(गु�कुल वा आ�म, मदरसा, ग�ुबा वा िवहार )   
क) धािमर्क प्रकृितका िवद ्यालय वा बैकि�पक शैिक्षक कायर्क्रमको �पमा अनमुित िलई स�चालनमा रहकेा आधारभतू तहका 

मदरसा/ग�ुबा/िवहार/ग�ुकुल/ आ�मका लािग “धािमर्क प्रकृितका सामदुाियक िवद ्यालयह�लाई अ�यापन, �यव�थापन कायर्मा सहयोगका 
लािग एकम�ु अनुदान कायार्�वयन  िनदेर्िशका, २०६९ (संशोधन सिहत)” को अधीनमा रही आधारभतू तह (कक्षा १-५) का लािग �. 
१८८०००।– र   आधारभूत तह (कक्षा १-८) तहका लािग �. ३८७०००।– एकम�ु िनकासा िदने ।  िवद ्यालयलाई अनदुान िनकासा 
गनुर्भ�दा पिहल े नै िजिशअ वा तोिकएको अिधकृतबाट �थलगत िनरीक्षण गरी तोिकएबमोिजमको  सङ्ख्यामा िवद ्याथीर् िनयिमत �पमा 
अ�ययनरत भएमा मात्र िनकासा िदने । यसरी िवतिरत रकम कुन कुन धािमर्क िवद ्यालयह�लाई िवतरण गिरएको हो, सोको िववरण र 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या समेत  िशक्षा िवभाग, बैकि�पक िशक्षा शाखामा अिनवायर्�पमा पठाउने �यव�था िमलाउने । यस खालका अनदुान प्रा� 
गरेको धािमर्क िवद ्यालयह�लाई छुटै्ट पाठ्यप�ुतक र छात्रविृ� उपल�ध नगराउने तथा िवद ्यायलह�लाई त�याङ्क अिनवायर्�पमा भनर् 
लागाउने ।  

ख) यस प्रकृितका िवद ्यालयह�मा राहत िशक्षक अनदुान उपल�ध गराइएको  भए यो अनदुान उपल�ध नगराउने । अनमुित िलई स�चालनमा 
आएका धािमर्क िवद ्यालयह�लाई शैिक्षक त�याङ्कअनसुार छात्र छात्राह�को सङ्ख्या एिकन गरी अ�य िवद ्यालयल े पाए सरहको 
पाठ्प�ुतक र  छात्रविृ�को रकम िनकासा स�बि�धत शीषर्कह�बाटै िदने । 

ग) िज�लामा स�चालन भएका धािमर्क प्रकृितका िवद ्यालयह�को अनमुित पत्र, कक्षागत/तहगत िवद ्याथीर् िववरण, िशक्षक �यव�थापन लगायत 
स�चालनको अव�थाको �थलगत िनरीक्षण प्रितवेदन सिहत काितर्क मसा�तिभत्र िशक्षा िवभाग, बैकि�पक िशक्षा शाखामा अिनवायर् �पमा 
लेिखपठाउने ।

 िशक्षा िवभाग बैकि�पक िशक्षा 
शाखा  

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 

पिहलो, दो�ो तथा  
चौमािसक  

 अनदुान पाउने धािमर्क 
िवद ्यालय सङ्ख्या 

 लाभाि�वत हुने िवद ्याथीर् 
सङ्ख्या 

2.15.11.111 अित िवकट िहमाली ि��लाका लािग घु�ती  िवद् यालय स�चालनका लािग अनुदान
अित दगुर्म के्षत्र र िवकट िहमाली के्षत्रमा स�चािलत िवद ्यालयका  बालबािलकाह�को लािग उनीह�लाई पायक पनेर् �थानमा िनि�त समयको 
लािग अ�ययन गनेर् �यब�था िमलाउन िवद ्यालयलाई एकमु� ३ लाख ५० हजार रकम अनदुान िदने ।   

 

 िशक्षा िवभाग, सामदुाियक 
िवद ्यालय �यव�थापन शाखा  

 िज�ला िशक्षा कायार्लय  
दो�ो चौमािसक 

 घिु�त िवद ्यालय सङ्ख्या 
 िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

पाठ्यपु�तक 

 2.15.11.112 कक्षा १-५ मा अ�ययनरत िवद् याथ�ह�का लािग पाठ्यपु�तक 
2.15.11.113  कक्षा ६-८ मा अ�ययनरत िवद् याथ�ह�का लािग पाठ्यपु�तक 
2.15.11.121.1 कक्षा ९-१० मा अ�ययनरत िवद् याथ�ह�का लािग पाठ्यपु�तक 

प्रितिवद ्याथीर् लागतका आधारमा कक्षा १ दिेख १० स�म अ�ययनरत िवद ्याथीर्का लािग िनःश�ुक पाठ्यप�ुतक उपल�ध गराउन र सोको 

 िशक्षा िवभाग शैिक्षक सामग्री 
�यव�थापन शाखा 

 कायार्क्रम तथा बजटे शाखा 
  िज�ला िशक्षा कायार्लय 

दो�ो चौमािसक 

 िनःश�ुक पाठ्यप�ुतक 
प्रा� गनेर् िवद ्याथीर् 
सङ्ख्या 

  शैिक्षक सत्र स�ु भएको 

 

 

�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया ि��मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
१. क�तीमा प्रमाणपत्र वा सो सरह शैिक्षक योग्यता भएको भइ अपाङ्गता के्षत्रस�ब�धी अनभुव भएको ।
२. त�याङ्क सङ्कलन, अनगुमन, छनोट तथा लखेाजोखा ज�ता कायर्ह� स�चालन गनर् िफ�� जान सक्ने । 
३. अपाङ्गता लगायतका संघसं�थाह�सगँ सम�वय र सहकायर् गरी तोिकएका कायर्क्रम स�चालन गनर् गराउन सक्ने अनभुव एवम ्

क्षमता भएको हुनपुनेर् । 
४. के�� संयोजक भै उि�लिखत काम गनर् सक्ने अपाङ्गता भएका �यिक्तलाई छनोटमा प्राथिमकता िदने । 

 प्राथिमकता ; 
 मािथका आधारह� परूा गरेका िज�लािभत्रका सामदुाियक िवद ्यालयमा कायर्रत प्राथिमक तहका  इ�छुक िशक्षकह�म�येबाट 

काजमा लगी कामकाज गराउन सक्ने, 
 सोअनसुारको �यिक्त नपाइएमा िशक्षा िनयमावली २०५९ (संशोधन सिहत) को िनयम ९७ मा भएको �यव�थाअनसुार प्राथिमक तह 

ततृीय (राहत िशक्षक) सरह करारमा िनयिुक्त गनेर्  ।  
 यसरी काजमा जानका लािग कामकाज गराइएको वा िनयिुक्त भएको लखेाजोखा संयोजकको िववरण १ मिहनािभत्र िशक्षा िवभाग 

समावेशी िशक्षा शाखामा पठाउने  । 
ख) िवगत वषर्दिेख कायर्रत के�� सयंोजकको �याद थप लखेाजोखा के�� �यव�थापन सिमितको िनणर्यअनसुार गनेर्  
ग) लेखाजोखा संयोजकको तलब भ�ा बजटे शीषर्क नं. ३५००१६ अ�तगर्त खचर् शीषर्क नं. २६४१२ मा रहकेो बजेटबाट प्रा.िश.तृतीय �णेीको 

िशक्षक तलब अनदुान सरह हुनेगरी स�बि�धत िवद ्यालयमा िनकासा िदने । 
घ) �थापना भएको लेखाजोखा के��मा के�� �यव�थापन सिमित नभएमा तोिकए बमोिजमको के�� �यव�थापन सिमितको  गठन गनेर् । 
ङ) लेखाजोखा तथा छनोट गनेर् कायर्का लािग प्रा� एकम�ु बजेट िज�ला िशक्षा कायार्लयले स�बि�धत लखेाजोखा के�� रहकेो िवद ्यालयको 

खातामा िनकासा िदनुपनेर् छ र यसरी प्रा� रकमलाई दहेायअनुसार खचर् गनर् सिकनेछः 
१. छनोट एवम ्लखेाजोखा गनेर् प्रयोजनका लािग स�चालन खचर् �. १२,०००।–  
२. त�याङ्क फाराम िवकास तथा मसल�दका लािग �.  ६,०००।– 
३. त�याङ्क सङ्कलन, कायर्क्रम िनरीक्षण, अनगुमन तथा लखेाजोखा गनेर् कायर्का लािग (के�� संयोजक वा फोकल पसर्न)  � 

३०,०००।–  
४. त�याङ्क वा अिभलेखीकरण, प्रितवेदन तयारी वा अ�य िविवध कायर्का लािग �. २,०००।–  

च) के�� संयोजकलाई अगवुा �ोतके�� भएको िज�लामा अगवुा �ोतके��मा र सो नभएका िज�लामा िज�ला सदरमकुाम निजकको कुनै 
�ोतकक्षा िवद ्यालयलाई लेखाजोखा के�� तोकेर िनजलाई अिनवायर् �पमा �यही रहरे कायर् गनर् लगाउने । के��मा �यनूतम हुन ुपनेर् पूवार्धारको 
सिुनि�तता कायम गनेर् ।  के�� संयोजकलाई िवशषे िशक्षा स�चालनस�ब�धी िनदेर्िशकामा तोिकएबमोिजमको कायर् गराई आ.व. समा� भएको ७ 
िदनिभत्र तोिकएको ढाँचामा प्रगित प्रितवदेन िज�ला िशक्षा कायार्लयमाफर् त िशक्षा िवभाग समावशेी िशक्षा शाखामा पठाउने �यव�था िमलाउने । 
छ) सबै िज�ला िशक्षा कायार्लयले समावेशी िशक्षा हनेेर् गरी एकजना अिधकृत �तरको कमर्चारीलाई अिनवायर्�पमा स�पकर्  �यिक्त ( Focal 

person) तोकी सो को जानकारी असोज मिहनािभत्र िशक्षा िवभाग, समावेशी िशक्षा शाखामा पठाउने ।

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 फोकल पसर्न 
 लेखाजोखा के�� संयोजक  

2.15.11.108 िवशेष �व�यकता भएका िवद् याथीर् अ�ययनरत िवद् यालयलाई अनुदान (�ि�िवहीन िवद् यालय ६ , बिहरा कक्षा 
स�चािलत िवद् यालय ६ ) 

क)  यस शीषर्कमा िविनयोजन भएको रकम जु�ला, �प�दहेी, पा�पा, गोरखा, बारा र रौतहट िज�लामा �ि�िवहीन िवद ्याथीर् पठनपाठन गराउन तथा झापा, 

 िशक्षा िवभाग समावेशी िशक्षा 
शाखा 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 दो�ो चौमािसक 

 अनदुान पाउने िवद ्यालय 
सङ्ख्या 

 िवद ्यालयमा अ�ययनरत 
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�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया ि��मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
मोरङ, काभे्र, गोरखा, दाङ र डोटी िज�लामा बिहरा िवद ्याथीर्का लािग आधारभतू तह (कक्षा ६-८) (सािवकको िन�न मा�यिमक तह) र मा�यिमक 
तहका कक्षा स�चालन गनेर् तोिकएका िवद ्यालयलाई एकम�ु िनकासा िदने । 

ख) प्रा� अनदुान रकम �वीकृत तलबमानको पिरिधिभत्र रहरे िशक्षक तलबमा र �यसबाट बचत भएमा िवद ्यालय �यव�थापन सिमितको िनणर्यबाट तोिकएको 
नमर्सअ्नुसार दोहोरो नपनेर् गरी छात्रविृ�मा खचर् गनर् सिकनेछ ।

 िवशेष िशक्षा फोकल पसर्न 
 िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 

िवद ्याथीर् सङ्ख्या 
 िवद ्यालयमा कायर्रत 

िशक्षक सङ्ख्या 

पर�परागत तथा धािमर्क िवद् यालय स�चालनका लािग अनुदान
2.15.11.110.1 कक्षा १-५ स�चािलत पर�परागत तथा धािमर्क िवद् यालय स�चालनका लािग अनुदान
2.15.11.110.2 कक्षा १-८ स�चािलत पर�परागत तथा धािमर्क िवद् यालय स�चालनका लािग अनुदान 
(गु�कुल वा आ�म, मदरसा, ग�ुबा वा िवहार )   
क) धािमर्क प्रकृितका िवद ्यालय वा बैकि�पक शैिक्षक कायर्क्रमको �पमा अनमुित िलई स�चालनमा रहकेा आधारभतू तहका 

मदरसा/ग�ुबा/िवहार/ग�ुकुल/ आ�मका लािग “धािमर्क प्रकृितका सामदुाियक िवद ्यालयह�लाई अ�यापन, �यव�थापन कायर्मा सहयोगका 
लािग एकम�ु अनुदान कायार्�वयन  िनदेर्िशका, २०६९ (संशोधन सिहत)” को अधीनमा रही आधारभतू तह (कक्षा १-५) का लािग �. 
१८८०००।– र   आधारभूत तह (कक्षा १-८) तहका लािग �. ३८७०००।– एकम�ु िनकासा िदने ।  िवद ्यालयलाई अनदुान िनकासा 
गनुर्भ�दा पिहल े नै िजिशअ वा तोिकएको अिधकृतबाट �थलगत िनरीक्षण गरी तोिकएबमोिजमको  सङ्ख्यामा िवद ्याथीर् िनयिमत �पमा 
अ�ययनरत भएमा मात्र िनकासा िदने । यसरी िवतिरत रकम कुन कुन धािमर्क िवद ्यालयह�लाई िवतरण गिरएको हो, सोको िववरण र 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या समेत  िशक्षा िवभाग, बैकि�पक िशक्षा शाखामा अिनवायर्�पमा पठाउने �यव�था िमलाउने । यस खालका अनदुान प्रा� 
गरेको धािमर्क िवद ्यालयह�लाई छुटै्ट पाठ्यप�ुतक र छात्रविृ� उपल�ध नगराउने तथा िवद ्यायलह�लाई त�याङ्क अिनवायर्�पमा भनर् 
लागाउने ।  

ख) यस प्रकृितका िवद ्यालयह�मा राहत िशक्षक अनदुान उपल�ध गराइएको  भए यो अनदुान उपल�ध नगराउने । अनमुित िलई स�चालनमा 
आएका धािमर्क िवद ्यालयह�लाई शैिक्षक त�याङ्कअनसुार छात्र छात्राह�को सङ्ख्या एिकन गरी अ�य िवद ्यालयल े पाए सरहको 
पाठ्प�ुतक र  छात्रविृ�को रकम िनकासा स�बि�धत शीषर्कह�बाटै िदने । 

ग) िज�लामा स�चालन भएका धािमर्क प्रकृितका िवद ्यालयह�को अनमुित पत्र, कक्षागत/तहगत िवद ्याथीर् िववरण, िशक्षक �यव�थापन लगायत 
स�चालनको अव�थाको �थलगत िनरीक्षण प्रितवेदन सिहत काितर्क मसा�तिभत्र िशक्षा िवभाग, बैकि�पक िशक्षा शाखामा अिनवायर् �पमा 
लेिखपठाउने ।

 िशक्षा िवभाग बैकि�पक िशक्षा 
शाखा  

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 

पिहलो, दो�ो तथा  
चौमािसक  

 अनदुान पाउने धािमर्क 
िवद ्यालय सङ्ख्या 

 लाभाि�वत हुने िवद ्याथीर् 
सङ्ख्या 

2.15.11.111 अित िवकट िहमाली ि��लाका लािग घु�ती  िवद् यालय स�चालनका लािग अनुदान
अित दगुर्म के्षत्र र िवकट िहमाली के्षत्रमा स�चािलत िवद ्यालयका  बालबािलकाह�को लािग उनीह�लाई पायक पनेर् �थानमा िनि�त समयको 
लािग अ�ययन गनेर् �यब�था िमलाउन िवद ्यालयलाई एकमु� ३ लाख ५० हजार रकम अनदुान िदने ।   

 

 िशक्षा िवभाग, सामदुाियक 
िवद ्यालय �यव�थापन शाखा  

 िज�ला िशक्षा कायार्लय  
दो�ो चौमािसक 

 घिु�त िवद ्यालय सङ्ख्या 
 िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

पाठ्यपु�तक 

 2.15.11.112 कक्षा १-५ मा अ�ययनरत िवद् याथ�ह�का लािग पाठ्यपु�तक 
2.15.11.113  कक्षा ६-८ मा अ�ययनरत िवद् याथ�ह�का लािग पाठ्यपु�तक 
2.15.11.121.1 कक्षा ९-१० मा अ�ययनरत िवद् याथ�ह�का लािग पाठ्यपु�तक 

प्रितिवद ्याथीर् लागतका आधारमा कक्षा १ दिेख १० स�म अ�ययनरत िवद ्याथीर्का लािग िनःश�ुक पाठ्यप�ुतक उपल�ध गराउन र सोको 

 िशक्षा िवभाग शैिक्षक सामग्री 
�यव�थापन शाखा 

 कायार्क्रम तथा बजटे शाखा 
  िज�ला िशक्षा कायार्लय 

दो�ो चौमािसक 

 िनःश�ुक पाठ्यप�ुतक 
प्रा� गनेर् िवद ्याथीर् 
सङ्ख्या 

  शैिक्षक सत्र स�ु भएको 

 

 

�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया ि��मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
१. क�तीमा प्रमाणपत्र वा सो सरह शैिक्षक योग्यता भएको भइ अपाङ्गता के्षत्रस�ब�धी अनभुव भएको ।
२. त�याङ्क सङ्कलन, अनगुमन, छनोट तथा लखेाजोखा ज�ता कायर्ह� स�चालन गनर् िफ�� जान सक्ने । 
३. अपाङ्गता लगायतका संघसं�थाह�सगँ सम�वय र सहकायर् गरी तोिकएका कायर्क्रम स�चालन गनर् गराउन सक्ने अनभुव एवम ्

क्षमता भएको हुनपुनेर् । 
४. के�� संयोजक भै उि�लिखत काम गनर् सक्ने अपाङ्गता भएका �यिक्तलाई छनोटमा प्राथिमकता िदने । 

 प्राथिमकता ; 
 मािथका आधारह� परूा गरेका िज�लािभत्रका सामदुाियक िवद ्यालयमा कायर्रत प्राथिमक तहका  इ�छुक िशक्षकह�म�येबाट 

काजमा लगी कामकाज गराउन सक्ने, 
 सोअनसुारको �यिक्त नपाइएमा िशक्षा िनयमावली २०५९ (संशोधन सिहत) को िनयम ९७ मा भएको �यव�थाअनसुार प्राथिमक तह 

ततृीय (राहत िशक्षक) सरह करारमा िनयिुक्त गनेर्  ।  
 यसरी काजमा जानका लािग कामकाज गराइएको वा िनयिुक्त भएको लखेाजोखा संयोजकको िववरण १ मिहनािभत्र िशक्षा िवभाग 

समावेशी िशक्षा शाखामा पठाउने  । 
ख) िवगत वषर्दिेख कायर्रत के�� सयंोजकको �याद थप लखेाजोखा के�� �यव�थापन सिमितको िनणर्यअनसुार गनेर्  
ग) लेखाजोखा संयोजकको तलब भ�ा बजटे शीषर्क नं. ३५००१६ अ�तगर्त खचर् शीषर्क नं. २६४१२ मा रहकेो बजेटबाट प्रा.िश.तृतीय �णेीको 

िशक्षक तलब अनदुान सरह हुनेगरी स�बि�धत िवद ्यालयमा िनकासा िदने । 
घ) �थापना भएको लेखाजोखा के��मा के�� �यव�थापन सिमित नभएमा तोिकए बमोिजमको के�� �यव�थापन सिमितको  गठन गनेर् । 
ङ) लेखाजोखा तथा छनोट गनेर् कायर्का लािग प्रा� एकम�ु बजेट िज�ला िशक्षा कायार्लयले स�बि�धत लखेाजोखा के�� रहकेो िवद ्यालयको 

खातामा िनकासा िदनुपनेर् छ र यसरी प्रा� रकमलाई दहेायअनुसार खचर् गनर् सिकनेछः 
१. छनोट एवम ्लखेाजोखा गनेर् प्रयोजनका लािग स�चालन खचर् �. १२,०००।–  
२. त�याङ्क फाराम िवकास तथा मसल�दका लािग �.  ६,०००।– 
३. त�याङ्क सङ्कलन, कायर्क्रम िनरीक्षण, अनगुमन तथा लखेाजोखा गनेर् कायर्का लािग (के�� संयोजक वा फोकल पसर्न)  � 

३०,०००।–  
४. त�याङ्क वा अिभलेखीकरण, प्रितवेदन तयारी वा अ�य िविवध कायर्का लािग �. २,०००।–  

च) के�� संयोजकलाई अगवुा �ोतके�� भएको िज�लामा अगवुा �ोतके��मा र सो नभएका िज�लामा िज�ला सदरमकुाम निजकको कुनै 
�ोतकक्षा िवद ्यालयलाई लेखाजोखा के�� तोकेर िनजलाई अिनवायर् �पमा �यही रहरे कायर् गनर् लगाउने । के��मा �यनूतम हुन ुपनेर् पूवार्धारको 
सिुनि�तता कायम गनेर् ।  के�� संयोजकलाई िवशषे िशक्षा स�चालनस�ब�धी िनदेर्िशकामा तोिकएबमोिजमको कायर् गराई आ.व. समा� भएको ७ 
िदनिभत्र तोिकएको ढाँचामा प्रगित प्रितवदेन िज�ला िशक्षा कायार्लयमाफर् त िशक्षा िवभाग समावशेी िशक्षा शाखामा पठाउने �यव�था िमलाउने । 
छ) सबै िज�ला िशक्षा कायार्लयले समावेशी िशक्षा हनेेर् गरी एकजना अिधकृत �तरको कमर्चारीलाई अिनवायर्�पमा स�पकर्  �यिक्त ( Focal 

person) तोकी सो को जानकारी असोज मिहनािभत्र िशक्षा िवभाग, समावेशी िशक्षा शाखामा पठाउने ।

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 फोकल पसर्न 
 लेखाजोखा के�� संयोजक  

2.15.11.108 िवशेष �व�यकता भएका िवद् याथीर् अ�ययनरत िवद् यालयलाई अनुदान (�ि�िवहीन िवद् यालय ६ , बिहरा कक्षा 
स�चािलत िवद् यालय ६ ) 

क)  यस शीषर्कमा िविनयोजन भएको रकम जु�ला, �प�दहेी, पा�पा, गोरखा, बारा र रौतहट िज�लामा �ि�िवहीन िवद ्याथीर् पठनपाठन गराउन तथा झापा, 

 िशक्षा िवभाग समावेशी िशक्षा 
शाखा 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 दो�ो चौमािसक 

 अनदुान पाउने िवद ्यालय 
सङ्ख्या 

 िवद ्यालयमा अ�ययनरत 
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�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया ि��मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
बमोिजम गनेर् गराउने ।   

 
2.15.11.121.2  कक्षा ११-१२ मा अ�ययनरत तोिकएका लिक्षतवगर्का िवद् याथ�ह�का लािग पाठ्यपु�तक उपल�ध गराउन 
िवद् यालयलाई अनुदान 
क)  सामदुाियक मा�यिमक िवद ्यालयमा कक्षा ११-१२ मा अ�ययनरत लिक्षत समहू (छात्रा, दिलत, कणार्ली अ�चल, सीमा�तकृत र लोपो�मखु 

समहू) का िवद ्याथीर्ह�लाई प�ुतकालयबाट नै पाठ्यप�ुतक लैजाने �याउने गरी �यव�थापन गनर् प्रित िवद ्यालय �. ५०,०००।– का दरल े
िवद ्यालयलाई एकमु� िनकासा उपल�ध गराउने ।  

ख) िवद ्यालयमा  िनदेर्िशकामा तोिकए बमोिजम �यनूतम िवद ्याथीर् सङ्ख्या पगुकेा  सामदुाियक िवद ्यालयलाई िनकाशा िदने ।  
ग) िवद ्यालयल ेप्रा� िनकासा रकमबाट पा.प.ु खिरद गरी प�ुतकालयमा राख्ने र कक्षा ११-१२ अ�ययन गनेर् लिक्षत समहूका िवद ्याथीर्का लािग 
प�ुतकालय काडर्को �यव�था गरी िवद ्याथीर्ह�ले प�ुतकालयबाट अविध तोिक पा.प.ु लैजाने �यव�था िमलाउने र अिनवायर् �पमा िफतार् गनेर् 
�यव�था समते िमलाउने । उक्तअनसुार भए नभएको िनयिमत अनगुमन गनेर् गराउने र यसबाट लाभाि�वत िवद ्याथीर् सङ्ख्याको िववरण सिहतको 
प्रितवेदन िशक्षा िवभाग शैिक्षक सामग्री �यव�थापन शाखामा पठाउने ।

 िशक्षा िवभाग, शैिक्षक सामग्री 
�यव�थापन शाखा  

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 �ोतके�� 
 सामदुाियक कक्षा ११ -१२ कक्षा 

स�चािलत मा�यिमक 
िवद ्यालयह� 

दो�ो चौमािसक 

 लिक्षत समूहका 
बालबािलका सङ्ख्या 

 िनःश�ुक पाठ्यप�ुतक 
प्रा� गनेर् िवद ्याथीर् 
सङ्ख्या 

 अनगुमन प्रितवेदन 

 
बहुभािषक तथा बहुकक्षा िशक्षण
2.15.11.114.1  हाल स�चालनमा रहेका बहुकक्षा अ�तरगत MGML Methodology मा िशक्षण गनेर्  िवद् यालयलाई िशक्षण

सामाग्री अनुदान 
ि��ला �तरमा कायार्�वयन हुने प्रकृयाः   
क) िवगत दिेख नै बहुकक्षा बहु�तर िशक्षणिविधबाट पठनपाठन कायर्क्रम स�चालन गिररहकेा िवद ्यालयह�लाई प्रित िवद ्यालय �. ५०,०००।–  का दरले 
अनदुान उपल�ध गराउने । कुनै िवद ्यालयलाई अ�य संघ/सं�थाबाट अनदुान  प्रा� भएको भए दोहोरो नपनेर् गरी अनदुान उपल�ध गराउने । 

 
िवद् यालय �तरमा कायार्�वयन हुने प्रकृयाः   

क) िवद ्यालयह�ले सो रकमबाट िसकाइका सामग्रीह� मखु्यतया कायर्पुि�तका (work book) को �यव�था गनेर् । िसकाइका लािग अ�य समाग्रीह� 
नपगु भएमा वा �याितएमा सो सामग्रीको �यव�था गनेर् । यसका लािग फोटोकपी, लेमीनेसन आिद ज�ता सामग्री �यव�थापन लगायत िसकाइ 
सामग्री िनमार्ण कायर्शाला समेत गनर् सिकने गरी िनदेर्शन िदने ।

 िशक्षा िवभाग वहुभािषक िशक्षा  
शाखा 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 �ोतके�� 
 िवद ्यालय 

पिहलो चौमािसक  अनदुान प्रा� गनेर् 
िवद ्यालय सङ्ख्या 

 अ�ययनरत िवद ्याथीर् 
सङ्ख्या 

 िवद ्यालयमा उपल�ध 
सामग्रीको सूची 

2.15.11.114.2  नयाँ �थापना हने बहुकक्षा िशक्षण अ�तरगत MGML Methodology मा िशक्षण गनेर् िवद् यालयलाई अनुदान 
ि��ला �तरमा कायार्�वयन हुने प्रकृयाः   
क)   भौगोिलक �ि�ले एकीकरण समायोजन गनर् किठन तथा िशक्षक सङ्ख्या �यनू भएका िवद ्यायलह�बाट बहुकक्षा बहु�तर तिरका  ( 

Multi Grade Multi Level/MGML Methodology) बाट िशक्षण गनर् चाहने िवद् यालयह�बाट िनवेदन माग गनेर्  । प्रा� 
िनवेदनका आधारमा तोिकएका मापद�डअनसुार २०७३ को चैत्र मिहनािभत्र िवद ्यालय छनोट गरी  प्रित िवद ्यालय वािषर्क �पमा एकम�ु 
�. ७५,०००।  िवद ्यालय खातामा िनकासा िदने । सो अनदुान रकमबाट  कक्षा कोठा �यव�थापन लगायतका कायर्, बहुकक्षा बहु�तर 
िशक्षणिविधबाट पठनपाठन गराउनका लािग �यनूतम �पमा हुनपुनेर् सामग्री �यव�थापन गदार् पाठ्यप�ुतक िवद ्याथीर्को सहयोगी सामाग्री 
भएकोल ेउपल�ध गराउने गरी बालमैत्री िसकाइ वातावरणको सिुन�त गनर् लगाउने । 

ख)  शैिक्षक सामग्री राख्नका लािग काठको र् याकह�, काडर् अट्ने खालका टे्र, भुइमँा कापेर्िटङ्ग,  ब�नका लािग कुसन, िभ�ामा विरपिर 

१. रकम िनकासा गिरएका 
िवद ्यालय सङ्ख्या । 
२. �यव�थापन गिरएका कक्षा 
कोठा सङ्ख्या 
२. बहुकक्षा बहु�तर 

िशक्षणिविधद्धारा 
पठनपाठन स�ु भएका 
िवद ्यालय सङ्ख्या । 

 

 

�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया ि��मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
लािग अनदुान रकम उपल�ध गराउन िज�ला एवम ्िवद ्यालयल ेिन�नानसुार गनेर् :

क  िज�ला:  कक्षा १ दिेख १० स�म अ�ययनरत िवद ्याथीर्का लािग प्रित िवद ्याथीर् एकाइ लागतको आधारमा  दहेायअनसुार  िनःश�ुक 
पाठ्यप�ुतक बापत सामदुाियक िवद ्यालयह�लाई अनदुान  उपल�ध गनेर् गराउने : 
१ स�बि�धत िवद ्यालयबाट कक्षागत िवद ्याथीर्ह�को यथाथर् त� याङ्क  सङ्कलन गरी स�बि�धत िविन/�ोत�यिक्तबाट प्रमािणत गराउने र 
सोको आधारमा स�बि�धत के्षत्रका िविन र �ोत�यिक्त समेतको संयकु्त बैठकबाट आव�यक पनेर् कक्षागत पाठयप�ुतक सङ्ख्या एिकन गनेर् ।

२ एिकन सङ्ख्याका आधारमा दो�ो चौमािसकिभत्र िवद ्यालयह�लाई अनदुान िनकासा िदने । यसरी िनकासा िददँा पिहलो पटकमा 
िवद ्याथीर् सङ्ख्याको ७५ प्रितशत सङ्ख्यालाई मात्र िनकासा िदने । बाँकी २५ प्रितशत रकम िवद ्याथीर् भनार् भएको िववरण‚ पाठ्यप�ुतक  
खिरद र िवतरण गरेको िववरणका आधारमा नपगु हुने रकम मात्र थप िनकासा िदने �यव�था गनेर् । 

३  म�त्रालयबाट �वीकृत दर बमोिजम पाठ्यप�ुतकको लािग अनदुान िनकासा िदने । पाठ्य प�ुतकको कक्षागत दर प्रा� भएपिछ िशक्षा 
िवभागको वेब साइटमा रािखनकुा साथै िज�लाह�मा समेत पठाइने छ । 

४ 'पाठयप�ुतक िवतरण �यव�थापन िज�ला अनगुमन सिमित' ले िज�लािभत्रका सामदुाियक िवद ्यालयका िवद ्याथीर्ह�ल ेशिैक्षक सत्रको 
स�ुमै पाठ्यप�ुतक पाएनपाएको अनगुमन गनेर् र फोकल पसर्नलाई िवतरणको लगत राख्न लगाउने । पाठ्यप�ुतक िवतरण �यव�थापन 
िज�ला अनगुमन सिमितका सद�य सिचवलाई हरेक िवद ्यालयमा पाठ्यप�ुतक िवतरण तथा िनयमानसुार प्रयोग स�ब�धमा सम�वय गनेर् 
गरी फोकल पसर्न समेतको िज�मेवारी तोक्ने । फोकल पसर्नल े शैिक्षक सत्रको स�ुमै पाठ्यप�ुतकको उपल�धता‚ िवतरण‚ िवके्रता र 
िवद ्यालय बीच सम�वय गनेर् र सोको  प्रितवेदन के्षत्रीय  िशक्षा िनदेर्शनालय तथा िशक्षा िवभागमा िनर�तर �पमा पठाउने । 

५ पाठ्यप�ुतक �यव�थापनस�ब�धी स�पणूर् कायर् "पाठ्यप�ुतक तथा पाठ्य सामग्री छपाइ तथा िवतरण िनदेर्िशका २०६७" बमोिजम गनेर् 
गराउने । 

ख िवद् यालय�तर 
 १ िवद ्यालयले नयाँ पाठ्यप�ुतकको लािग स�यापन परीक्षणबाट एिकन भएको कक्षागत िवद ्याथीर् सङ्ख्या �ोत�यिक्त र िविनलाई 
तोिकएको समयमा उपल�ध गराउने । 

२ िज�ला िशक्षा कायार्लयबाट प्रा� िनकासा रकमबाट शैिक्षक सत्रको स�ुमै पाठ्यप�ुतक खिरद गरी अिभभावकह�को भेला गरी 
िवद ्याथीर्ह�लाई िवतरण गनेर् । 

३ िवद ्यालयले िवद ्याथीर्ह�लाई हरेक वषर् हरेक कक्षामा नयाँ पाठ्यप�ुतक खिरद गरी िवतरण गनुर् पनेर् ।  
४ िवद ्यालयले िवद ्याथीर्ह�लाई नयाँ पाठ्यप�ुतक िवतरण गनुर्भ�दा पिहले अि��लो वषर् िनजह�लाई िवतिरत पाठ्य प�ुतकह� िफतार् िलई 
उपयोग गनर् योग्य पु�तकह� प�ुतकालय वा  कक्षा कोठािभत्र प�ुतक कुना (Book Corner) मा राख्ने �यव�था गनेर् । 

५ िवद ्यालयले समयमा पाठ्यप�ुतक खिरद नगरेमा‚ परुाना पाठ्यप�ुतक प्रयोग गरी िनःश�ुक पाठ्य प�ुतकका लािग िनकासा भएको  रकम 
अ�य शीषर्कमा खचर् गरेमा‚ अनमुित प्रा� नगरेको स�ंथाबाट छपाइ भएको पाठ्यप�ुतक खिरद गरी प्रगोग गरेमा काननु बमोिजम कारबाही 
हुनेछ । 

६ िज�ला िशक्षा कायार्लयबाट यस शीषर्कमा िनकासा भएको रकमबाट �ि�छक िवषय तथा मातभृाषाका पाठ्यप�ुतकह�‚ बहुकक्षा 
बहु�तरका पाठ्यसमग्री तथा यसस�ब�धी अ�यास पिु�तका‚ अङ्ग्रजेी मा�यमबाट पठनपाठन गनेर् सामदुाियक िवद ्यालयह�ले अङ्ग्रेजी 
मा�यमका पाठ्य प�ुतकह� खिरद गनर् सिकने छ । 

७ पाठ्यप�ुतक �यव�थापन स�ब�धी स�पणूर् कायर् "िवद ्यालय पाठ्यपु�तक तथा पाठ्य सामग्री छपाइ तथा िवतरण िनदेर्िशका २०६७�

  �ोत के��ह� 
  िवद ्यालयह� 
  

१५ िदनिभत्र पाठ्यप�ुतक 
उपल�ध हुने 
बालबािलकाको सङ्ख्या 

  अनगुमन प्रितददेन 
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�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया ि��मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
बमोिजम गनेर् गराउने ।   

 
2.15.11.121.2  कक्षा ११-१२ मा अ�ययनरत तोिकएका लिक्षतवगर्का िवद् याथ�ह�का लािग पाठ्यपु�तक उपल�ध गराउन 
िवद् यालयलाई अनुदान 
क)  सामदुाियक मा�यिमक िवद ्यालयमा कक्षा ११-१२ मा अ�ययनरत लिक्षत समहू (छात्रा, दिलत, कणार्ली अ�चल, सीमा�तकृत र लोपो�मखु 

समहू) का िवद ्याथीर्ह�लाई प�ुतकालयबाट नै पाठ्यप�ुतक लैजाने �याउने गरी �यव�थापन गनर् प्रित िवद ्यालय �. ५०,०००।– का दरल े
िवद ्यालयलाई एकमु� िनकासा उपल�ध गराउने ।  

ख) िवद ्यालयमा  िनदेर्िशकामा तोिकए बमोिजम �यनूतम िवद ्याथीर् सङ्ख्या पगुकेा  सामदुाियक िवद ्यालयलाई िनकाशा िदने ।  
ग) िवद ्यालयल ेप्रा� िनकासा रकमबाट पा.प.ु खिरद गरी प�ुतकालयमा राख्ने र कक्षा ११-१२ अ�ययन गनेर् लिक्षत समहूका िवद ्याथीर्का लािग 
प�ुतकालय काडर्को �यव�था गरी िवद ्याथीर्ह�ले प�ुतकालयबाट अविध तोिक पा.प.ु लैजाने �यव�था िमलाउने र अिनवायर् �पमा िफतार् गनेर् 
�यव�था समते िमलाउने । उक्तअनसुार भए नभएको िनयिमत अनगुमन गनेर् गराउने र यसबाट लाभाि�वत िवद ्याथीर् सङ्ख्याको िववरण सिहतको 
प्रितवेदन िशक्षा िवभाग शैिक्षक सामग्री �यव�थापन शाखामा पठाउने ।

 िशक्षा िवभाग, शैिक्षक सामग्री 
�यव�थापन शाखा  

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 �ोतके�� 
 सामदुाियक कक्षा ११ -१२ कक्षा 

स�चािलत मा�यिमक 
िवद ्यालयह� 

दो�ो चौमािसक 

 लिक्षत समूहका 
बालबािलका सङ्ख्या 

 िनःश�ुक पाठ्यप�ुतक 
प्रा� गनेर् िवद ्याथीर् 
सङ्ख्या 

 अनगुमन प्रितवेदन 

 
बहुभािषक तथा बहुकक्षा िशक्षण
2.15.11.114.1  हाल स�चालनमा रहेका बहुकक्षा अ�तरगत MGML Methodology मा िशक्षण गनेर्  िवद् यालयलाई िशक्षण

सामाग्री अनुदान 
ि��ला �तरमा कायार्�वयन हुने प्रकृयाः   
क) िवगत दिेख नै बहुकक्षा बहु�तर िशक्षणिविधबाट पठनपाठन कायर्क्रम स�चालन गिररहकेा िवद ्यालयह�लाई प्रित िवद ्यालय �. ५०,०००।–  का दरले 
अनदुान उपल�ध गराउने । कुनै िवद ्यालयलाई अ�य संघ/सं�थाबाट अनदुान  प्रा� भएको भए दोहोरो नपनेर् गरी अनदुान उपल�ध गराउने । 

 
िवद् यालय �तरमा कायार्�वयन हुने प्रकृयाः   

क) िवद ्यालयह�ले सो रकमबाट िसकाइका सामग्रीह� मखु्यतया कायर्पुि�तका (work book) को �यव�था गनेर् । िसकाइका लािग अ�य समाग्रीह� 
नपगु भएमा वा �याितएमा सो सामग्रीको �यव�था गनेर् । यसका लािग फोटोकपी, लेमीनेसन आिद ज�ता सामग्री �यव�थापन लगायत िसकाइ 
सामग्री िनमार्ण कायर्शाला समेत गनर् सिकने गरी िनदेर्शन िदने ।

 िशक्षा िवभाग वहुभािषक िशक्षा  
शाखा 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 �ोतके�� 
 िवद ्यालय 

पिहलो चौमािसक  अनदुान प्रा� गनेर् 
िवद ्यालय सङ्ख्या 

 अ�ययनरत िवद ्याथीर् 
सङ्ख्या 

 िवद ्यालयमा उपल�ध 
सामग्रीको सूची 

2.15.11.114.2  नयाँ �थापना हने बहुकक्षा िशक्षण अ�तरगत MGML Methodology मा िशक्षण गनेर् िवद् यालयलाई अनुदान 
ि��ला �तरमा कायार्�वयन हुने प्रकृयाः   
क)   भौगोिलक �ि�ले एकीकरण समायोजन गनर् किठन तथा िशक्षक सङ्ख्या �यनू भएका िवद ्यायलह�बाट बहुकक्षा बहु�तर तिरका  ( 

Multi Grade Multi Level/MGML Methodology) बाट िशक्षण गनर् चाहने िवद् यालयह�बाट िनवेदन माग गनेर्  । प्रा� 
िनवेदनका आधारमा तोिकएका मापद�डअनसुार २०७३ को चैत्र मिहनािभत्र िवद ्यालय छनोट गरी  प्रित िवद ्यालय वािषर्क �पमा एकम�ु 
�. ७५,०००।  िवद ्यालय खातामा िनकासा िदने । सो अनदुान रकमबाट  कक्षा कोठा �यव�थापन लगायतका कायर्, बहुकक्षा बहु�तर 
िशक्षणिविधबाट पठनपाठन गराउनका लािग �यनूतम �पमा हुनपुनेर् सामग्री �यव�थापन गदार् पाठ्यप�ुतक िवद ्याथीर्को सहयोगी सामाग्री 
भएकोल ेउपल�ध गराउने गरी बालमैत्री िसकाइ वातावरणको सिुन�त गनर् लगाउने । 

ख)  शैिक्षक सामग्री राख्नका लािग काठको र् याकह�, काडर् अट्ने खालका टे्र, भुइमँा कापेर्िटङ्ग,  ब�नका लािग कुसन, िभ�ामा विरपिर 

१. रकम िनकासा गिरएका 
िवद ्यालय सङ्ख्या । 
२. �यव�थापन गिरएका कक्षा 
कोठा सङ्ख्या 
२. बहुकक्षा बहु�तर 

िशक्षणिविधद्धारा 
पठनपाठन स�ु भएका 
िवद ्यालय सङ्ख्या । 

 

 

�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया ि��मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
लािग अनदुान रकम उपल�ध गराउन िज�ला एवम ्िवद ्यालयल ेिन�नानसुार गनेर् :

क  िज�ला:  कक्षा १ दिेख १० स�म अ�ययनरत िवद ्याथीर्का लािग प्रित िवद ्याथीर् एकाइ लागतको आधारमा  दहेायअनसुार  िनःश�ुक 
पाठ्यप�ुतक बापत सामदुाियक िवद ्यालयह�लाई अनदुान  उपल�ध गनेर् गराउने : 
१ स�बि�धत िवद ्यालयबाट कक्षागत िवद ्याथीर्ह�को यथाथर् त� याङ्क  सङ्कलन गरी स�बि�धत िविन/�ोत�यिक्तबाट प्रमािणत गराउने र 
सोको आधारमा स�बि�धत के्षत्रका िविन र �ोत�यिक्त समेतको संयकु्त बैठकबाट आव�यक पनेर् कक्षागत पाठयप�ुतक सङ्ख्या एिकन गनेर् ।

२ एिकन सङ्ख्याका आधारमा दो�ो चौमािसकिभत्र िवद ्यालयह�लाई अनदुान िनकासा िदने । यसरी िनकासा िददँा पिहलो पटकमा 
िवद ्याथीर् सङ्ख्याको ७५ प्रितशत सङ्ख्यालाई मात्र िनकासा िदने । बाँकी २५ प्रितशत रकम िवद ्याथीर् भनार् भएको िववरण‚ पाठ्यप�ुतक  
खिरद र िवतरण गरेको िववरणका आधारमा नपगु हुने रकम मात्र थप िनकासा िदने �यव�था गनेर् । 

३  म�त्रालयबाट �वीकृत दर बमोिजम पाठ्यप�ुतकको लािग अनदुान िनकासा िदने । पाठ्य प�ुतकको कक्षागत दर प्रा� भएपिछ िशक्षा 
िवभागको वेब साइटमा रािखनकुा साथै िज�लाह�मा समेत पठाइने छ । 

४ 'पाठयप�ुतक िवतरण �यव�थापन िज�ला अनगुमन सिमित' ले िज�लािभत्रका सामदुाियक िवद ्यालयका िवद ्याथीर्ह�ल ेशिैक्षक सत्रको 
स�ुमै पाठ्यप�ुतक पाएनपाएको अनगुमन गनेर् र फोकल पसर्नलाई िवतरणको लगत राख्न लगाउने । पाठ्यप�ुतक िवतरण �यव�थापन 
िज�ला अनगुमन सिमितका सद�य सिचवलाई हरेक िवद ्यालयमा पाठ्यप�ुतक िवतरण तथा िनयमानसुार प्रयोग स�ब�धमा सम�वय गनेर् 
गरी फोकल पसर्न समेतको िज�मेवारी तोक्ने । फोकल पसर्नल े शैिक्षक सत्रको स�ुमै पाठ्यप�ुतकको उपल�धता‚ िवतरण‚ िवके्रता र 
िवद ्यालय बीच सम�वय गनेर् र सोको  प्रितवेदन के्षत्रीय  िशक्षा िनदेर्शनालय तथा िशक्षा िवभागमा िनर�तर �पमा पठाउने । 

५ पाठ्यप�ुतक �यव�थापनस�ब�धी स�पणूर् कायर् "पाठ्यप�ुतक तथा पाठ्य सामग्री छपाइ तथा िवतरण िनदेर्िशका २०६७" बमोिजम गनेर् 
गराउने । 

ख िवद् यालय�तर 
 १ िवद ्यालयले नयाँ पाठ्यप�ुतकको लािग स�यापन परीक्षणबाट एिकन भएको कक्षागत िवद ्याथीर् सङ्ख्या �ोत�यिक्त र िविनलाई 
तोिकएको समयमा उपल�ध गराउने । 

२ िज�ला िशक्षा कायार्लयबाट प्रा� िनकासा रकमबाट शैिक्षक सत्रको स�ुमै पाठ्यप�ुतक खिरद गरी अिभभावकह�को भेला गरी 
िवद ्याथीर्ह�लाई िवतरण गनेर् । 

३ िवद ्यालयले िवद ्याथीर्ह�लाई हरेक वषर् हरेक कक्षामा नयाँ पाठ्यप�ुतक खिरद गरी िवतरण गनुर् पनेर् ।  
४ िवद ्यालयले िवद ्याथीर्ह�लाई नयाँ पाठ्यप�ुतक िवतरण गनुर्भ�दा पिहले अि��लो वषर् िनजह�लाई िवतिरत पाठ्य प�ुतकह� िफतार् िलई 
उपयोग गनर् योग्य पु�तकह� प�ुतकालय वा  कक्षा कोठािभत्र प�ुतक कुना (Book Corner) मा राख्ने �यव�था गनेर् । 

५ िवद ्यालयले समयमा पाठ्यप�ुतक खिरद नगरेमा‚ परुाना पाठ्यप�ुतक प्रयोग गरी िनःश�ुक पाठ्य प�ुतकका लािग िनकासा भएको  रकम 
अ�य शीषर्कमा खचर् गरेमा‚ अनमुित प्रा� नगरेको स�ंथाबाट छपाइ भएको पाठ्यप�ुतक खिरद गरी प्रगोग गरेमा काननु बमोिजम कारबाही 
हुनेछ । 

६ िज�ला िशक्षा कायार्लयबाट यस शीषर्कमा िनकासा भएको रकमबाट �ि�छक िवषय तथा मातभृाषाका पाठ्यप�ुतकह�‚ बहुकक्षा 
बहु�तरका पाठ्यसमग्री तथा यसस�ब�धी अ�यास पिु�तका‚ अङ्ग्रजेी मा�यमबाट पठनपाठन गनेर् सामदुाियक िवद ्यालयह�ले अङ्ग्रेजी 
मा�यमका पाठ्य प�ुतकह� खिरद गनर् सिकने छ । 

७ पाठ्यप�ुतक �यव�थापन स�ब�धी स�पणूर् कायर् "िवद ्यालय पाठ्यपु�तक तथा पाठ्य सामग्री छपाइ तथा िवतरण िनदेर्िशका २०६७�

  �ोत के��ह� 
  िवद ्यालयह� 
  

१५ िदनिभत्र पाठ्यप�ुतक 
उपल�ध हुने 
बालबािलकाको सङ्ख्या 

  अनगुमन प्रितददेन 
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�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया िज�मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
ख) िज�ला िशक्षा कायार्लयको सहयोगमा िवद ्याथीर्का मातभृाषाका िशक्षण सहयोगी सामग्रीह� तयार पानेर् । सो सामग्री तयार पानर्का 

लािग �थानीय भािषक समदुायको, भाषािवदह्�को पिन सहयोग िलन सिकने ।  
ग) शैिक्षक सामग्री तयार पानर्का लािग आव�यक �टेसनरी सामग्री यसबाट खिरद गनेर् । िशक्षकह� तथा अ�य �थानीय भाषािवदक्ो 

उपि�थितमा कायर्शाला तथा सामग्री िनमार्णको कायर् गनर् सिकने  । य�ता काम गदार् खाजाको लािग प्रितिदन प्रित�यिक्त �. १००। मा 
नबढने गरी खचर् गनर् सिकने  । उपि�थत �यिक्त�वह�को उपि�थित अिनवायर् �पमा गिर बैठकको �प िदइ िनणर्ह� गरी अिभलेख 
राख्ने । सो रकमबाट कुनै खालको भ�ा िवतरण नगनेर्  । 

िदवा खाजा 
2.15.11.115.1 तोिकएका १४ िज�लाह� अ�तगर्त लिक्षत समूहका बालबािलकाह�का लािग िदवा खाजा उपल�ध गराउन

िवद् यालयह�ला� अनुदान 
 तोिकएका १४ िज�ला समेतमा िदवा खाजा कायर्क्रम  कक्षा ५ स�मका िवद ्याथीर् कोटाका आधारमा प्रारि�भक बालिवकास कक्षाका 
िवद ्याथीर्ह�लाई समेत प्रित िवद ्याथीर् दिैनक �. १५।– का दरले िदवा खाजाको �यव�था गनर् छनोट भएका  िवद ्यालयको खातामा िनकासा 
िदने । अनदुान िनकासा िददँा िवद ्यालय स�चालन भएको िदनलाई मात्र आधार मानेर िनकासा िदने । िज�ला िशक्षा कायार्लयले िदवाखाजा 
उपल�ध गराइएका िवद ्यालयको िवद ्याथीर् दिैनक हािजरी पिु�तका (परीक्षामा सामेल भएको िदन समेत) को प्रितिलिप िवद ्यालयका 
प्रधाना�यापक र िव�यस अ�यक्षबाट प्रमािणत गराई िज�ला िशक्षा कायार्लयमा सङ्कलन गरी सङ्ख्या एिकन भएप�ात् मात्र थप िनकासा 
िदने �यव�था िमलाउने । यसरी ते�ो चौमािसकमा िनकाशा गदार् पिहलो र दो�ो चौमािसकमा िनकाशा गिरएको रकम सदपुयोग भएको 
सिुनि�त गनेर् ।  िवद ्यालयमा िदवाखाजा उपल�ध गराउन िदवाखाजा स�चालन कायर्िविध, २०६६अनसुार स�चालन गनेर् गराउने । सोको 
प्रगित िववरण िशक्षा िवभाग, िवद ्यालय �वा��य, पोषण तथा  िवद ्यालय स�पि� �यव�थापन शाखामा पठाउने । 

(नोटः चौध िज�लाह�ः– कैलाली,  बिदर्या, दाङ, �यठुान, रो�पा, किपलव�त,ु नवलपरासी,  बारा, धािदङ, िस�धपुा�चोक, रसुवा, िसराहा, स�री 
र सुनसरी)   िज�लाका अितरक्त अ�य िज�लाह�मा अ�यनरत ५ कक्षास�म अ�ययनरत बालबािलकाका लािग िदवाखाजा उपल�ध 
गराउँदा लोपो�मखु समूहमा पनेर् जातजाितह� कुस�ुडा, बनकटिरया, राउटे, सरेुल, हाय,ु राजी, िकसान, ले�चा, मेचे, कुशवािडया तथा 
अितिसमा�तकृत समूहमा पनेर् जातजातीह� माझी, िसयार, �होमी, थुदाम, धानकु, चेपाङ, सतार,थामी, झागड, बोटे, दनवुार, बराम ुसमूहका 
बालबािलकालाई तपिसल अनसुार गनेर् :  

१     उपयकु्त दइुर् समहूमा पनेर् २२ जाितम�य ेिज�लाको अव�थाअनसुार कुन के्षत्रमा कुन जाितको मखु्य बसोबास (Pocket Area) छ सोको 
पिहचान गरी त�याङक सङ्कलन गनेर् । 

२     सङ्कलन गिरएको त�याङ्कलाई स�बि�धत िवद ्यालयको प्र. अ., �ोत�यि�बाट िसफािरस गराउने र िवद ्यालय िनरीक्षकबाट प्रमाणीकरण 
गराउने । 

३    चौमािसक �पमा िज�ला िशक्षा कायार्लयल ेरकम िनकासा िददँा मािथ उ�लखे गिरएका समदुायका बालबािलकाह� िवद ्यालयमा िनयिमत 
उपि�थत भएको घरबाट खाजा �याउने गरेको कुराको िनयिमत प्रितवेदन �ोत�यिक्त, िवद ्यालय िनरीक्षकबाट िलने । 

४   �यसैले िवद ्यालयमा उपि�थत, हािजर भएको, घरबाट खाजा �यउने गरेको िवद ्याथीर्को नामनामेसी बुँदा ४अनसुार प्रमाणीकरण भइ प्रा� 
भएपिछ मात्र िनकासा िदने । 

५   िवद ्यालयल ेिवद ्याथीर्का अिभभावकलाई िनयिमत घरबाट खाजा �यउने शतर्मा नगद नै रकम िवतरण गनेर् र �यसको भरपाइ गराई राख्ने । 
६   यस कायर्क्रमको उद ्द�ेय समाजमा अ�य�तै पछािड परेका समदुायका बालबािलकाह�लाई िवद ्यालयमा �याउने र िटकाइ राख्ने रहकेो हुदँा 

 िशक्षा िवभाग िवद ्यालय �वा��य, 
पोषण तथा  िवद ्यालय स�पि� 
�यव�थापन शाखा  

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 �ोतके�� 
 िवद ्यालय 

पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो 
चौमािसक  

 िदवा खाजा प्रा� गनेर् 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 िवद ्याथीर्को हािजरी  
 प्रगित प्रितवदेन 

 

 

�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया ि��मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
बालबािलकाह�ल ेलखे्न िम�ने गरी कालो पाटी वा सेतो पाटी, शैिक्षक सामग्री झ�ुडाउने गरी तार टाँिगएको िसिलङ्गको �यव�था, भइु ँ 
टेबलुको �यव�था गनर् लगाउने । 

ग)  उपल�ध रकमका अितिरक्त िवद ्यालयले थप �ोत समेत समावेश गरी �यव�थापन गनर् सक्ने ।   
घ)  शैिक्षक सत्र २०७४ बाट कक्षा १,२ र ३ मा नै एकैपटकमा उक्त िविधबाट पठनपाठन गराइने हँुदा सोहीअनसुार िवद ्यालयलाई तयार पानेर् । 

नयाँ �थापना हुने बहुकक्षा बहु�तरका िवद ्यालयको लािग िशक्षण सामग्री िवभागमा माग गनेर् र िवद ्यालयलाई उपल�ध गराउने ।  
ङ)  एउटा गा.िव.स.मा एउटा मात्र िवद ्यालय छनोट गनेर् । एउटै �ोत के��िभत्र स�भव नभएमा  तािलम स�चालन र अनगुमन, सपुिरवेक्षण तथा 

िनरीक्षण गनर्का लािग सहज हुने गरी तथा अ�य िवद ्यालयह�लाई पिन मोडेल िवद ्यालय दखेाउन सिकने गरी जोिडएको िछमेकी 
�ोतके��िभत्र पनेर् गरी अ�य िवद ्यालय पिन छनोट गनेर् । यी िवद ्यालयह�लाई समहू (Cluster) का �पमा िवकास गनेर् । आगामी वषर्मा 
िज�लाका अ�य िवद ्यालयमा िव�तार गनर् सहज बनाउने । 

च)  िशक्षक तािलम अिनवायर् भएकोल ेतािलमका लािग िवभाग वा शिैक्षक जनशिक्त िवकास के��मा अिग्रम जानकारी गराउने । 
 
िवद् यालय �तरमा कायार्�वयन हुने प्रकृयाः  
क) िव�लयह�ले िज�ला िशक्षा कायार्लयको िनदेर्शनअनसुार कक्षा �यव�थापन अनुदानबाट प्रा� रकमबाट कक्षाकोठािभत्रको �यव�थापन 
बालमैत्री �पमा गनेर् । यसको अनभुव नभएमा िछमेकी िवद ्यालय वा यो िविधबाट कक्षा स�चालन गरेका िवद ्यालयको भ्रमण गरी सोअनसुार 
कक्षा कोठाको �यव�थापन गनेर् ।  
ख) सामा�यतया  शिैक्षक सामग्री राख्नका लािग काठको र् याकह�, काडर् अट्ने खालका टे्र, भईूमा कापेर्िटङ्ग,  व�नका लािग कुसन, िभ�ामा 
विरपिर बालवािलकाह�ले लखे्न िम�ने गरी कालो पाटी वा सेतो पाटी, शैिक्षक सामग्री झ�ुडाउने गरी तार टाँिगएको िसिलङ्गको �यव�था, 
भइुटेँबलुको �यव�था लगायत बालवािलकाह� सरुिक्षत रहने गिर सहज �पमा बसेर अ�ययन गनेर् खालको वातावरणयकु्त कक्षा कोठा बनाउने । 
ग) िजिशका ले उपल�ध गराएको बजेटमा िवद ्यालयल ेथप �ोत समेत समावेश गरी �यव�थापन गनुर्पछर् ।  
घ) यस िविधबाट पठनपाठन गनर्का लािग िवद ्यालयल ेअिभभावक भेलाबाट िनणयर् समेत गदार् उिचत हुने हुदँा अिभभावक भेला गरी यस िविधको 

जानकरी गराई िनणर्य समेत गनेर् । 
ङ) िशक्षक तािलम अिनवायर् भएकोल ेिजिशकामा स�पकर्  गिर तािलम प�ात मात्र कक्षा स�चालन गनेर् गिर �यव�था गनेर् ।
2.15.11.114.3 हाल स�चालनमा रहेका बहुभािषक िशक्षा अ�यासरत िवद् यालयलाई िशक्षण सामाग्री अनुदान
ि��ला �तरमा कायार्�वयन हुने प्रकृयाः  क) मातभृाषामा आधािरत बहुभािषक िशक्षा िवगतदिेख स�चालन गिररहकेा िवद ्यालय भएमा सो 
िवद ्यालयह�लाई नै िनर�तरता िदने गरी प्रित िवद ्यालय �. ५० हजारका दरले िवद ्याललाई िनकासा िदने । 

ख) नयाँ छनोट गनुर्पनेर् हो भने प्राथिमक तहका कक्षा कोठामा िवद ्याथीर्को मातभृाषा मा�यमको �पमा प्रयोग गिर पठनपाठन गरी 
आएका िवद ्यालयह� मात्र छनोट गनेर् । 
ग) अनदुानका लािग तोिकएको सङ्ख्याभ�दा यिद िवद ्यालय बढी भएमा उ�कृ� तवरमा स�चालन गरेका िवद ्यालयलाई प्राथिमकता 
िदई  तोिकएको रकम अनदुान िदने ।  

िवद् यालय �तरमा कायार्�वयन हुने प्रकृयाः  
क) िवद ्यालयह�ले कक्षा कोठामा मातृभाषा मा�यमको �पमा प्रयोग गरी पठनपाठन गराउनका लािग बहुभािषक िशक्षा कायर्क्रम 

कायार्�वयन िनदेर्िशका, २०६६अनसुार स�चालनको �यव�था िमलाउने ।  

 िशक्षा िवभाग वहुभािषक िशक्षा  
शाखा 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 �ोतके�� 
 िवद ्यालय 

पिहलो चौमािसक  अनदुान प्रा� गनेर् 
िवद ्यालय सङ्ख्या 

 अ�ययनरत िवद ्याथीर् 
सङ्ख्या 

 िवद ्यालयमा उपल�ध 
सामग्रीको सूची 
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�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया िज�मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
ख) िज�ला िशक्षा कायार्लयको सहयोगमा िवद ्याथीर्का मातभृाषाका िशक्षण सहयोगी सामग्रीह� तयार पानेर् । सो सामग्री तयार पानर्का 

लािग �थानीय भािषक समदुायको, भाषािवदह्�को पिन सहयोग िलन सिकने ।  
ग) शैिक्षक सामग्री तयार पानर्का लािग आव�यक �टेसनरी सामग्री यसबाट खिरद गनेर् । िशक्षकह� तथा अ�य �थानीय भाषािवदक्ो 

उपि�थितमा कायर्शाला तथा सामग्री िनमार्णको कायर् गनर् सिकने  । य�ता काम गदार् खाजाको लािग प्रितिदन प्रित�यिक्त �. १००। मा 
नबढने गरी खचर् गनर् सिकने  । उपि�थत �यिक्त�वह�को उपि�थित अिनवायर् �पमा गिर बैठकको �प िदइ िनणर्ह� गरी अिभलेख 
राख्ने । सो रकमबाट कुनै खालको भ�ा िवतरण नगनेर्  । 

िदवा खाजा 
2.15.11.115.1 तोिकएका १४ िज�लाह� अ�तगर्त लिक्षत समूहका बालबािलकाह�का लािग िदवा खाजा उपल�ध गराउन

िवद् यालयह�ला� अनुदान 
 तोिकएका १४ िज�ला समेतमा िदवा खाजा कायर्क्रम  कक्षा ५ स�मका िवद ्याथीर् कोटाका आधारमा प्रारि�भक बालिवकास कक्षाका 
िवद ्याथीर्ह�लाई समेत प्रित िवद ्याथीर् दिैनक �. १५।– का दरले िदवा खाजाको �यव�था गनर् छनोट भएका  िवद ्यालयको खातामा िनकासा 
िदने । अनदुान िनकासा िददँा िवद ्यालय स�चालन भएको िदनलाई मात्र आधार मानेर िनकासा िदने । िज�ला िशक्षा कायार्लयले िदवाखाजा 
उपल�ध गराइएका िवद ्यालयको िवद ्याथीर् दिैनक हािजरी पिु�तका (परीक्षामा सामेल भएको िदन समेत) को प्रितिलिप िवद ्यालयका 
प्रधाना�यापक र िव�यस अ�यक्षबाट प्रमािणत गराई िज�ला िशक्षा कायार्लयमा सङ्कलन गरी सङ्ख्या एिकन भएप�ात् मात्र थप िनकासा 
िदने �यव�था िमलाउने । यसरी ते�ो चौमािसकमा िनकाशा गदार् पिहलो र दो�ो चौमािसकमा िनकाशा गिरएको रकम सदपुयोग भएको 
सिुनि�त गनेर् ।  िवद ्यालयमा िदवाखाजा उपल�ध गराउन िदवाखाजा स�चालन कायर्िविध, २०६६अनसुार स�चालन गनेर् गराउने । सोको 
प्रगित िववरण िशक्षा िवभाग, िवद ्यालय �वा��य, पोषण तथा  िवद ्यालय स�पि� �यव�थापन शाखामा पठाउने । 

(नोटः चौध िज�लाह�ः– कैलाली,  बिदर्या, दाङ, �यठुान, रो�पा, किपलव�त,ु नवलपरासी,  बारा, धािदङ, िस�धपुा�चोक, रसुवा, िसराहा, स�री 
र सुनसरी)   िज�लाका अितरक्त अ�य िज�लाह�मा अ�यनरत ५ कक्षास�म अ�ययनरत बालबािलकाका लािग िदवाखाजा उपल�ध 
गराउँदा लोपो�मखु समूहमा पनेर् जातजाितह� कुस�ुडा, बनकटिरया, राउटे, सरेुल, हाय,ु राजी, िकसान, ले�चा, मेचे, कुशवािडया तथा 
अितिसमा�तकृत समूहमा पनेर् जातजातीह� माझी, िसयार, �होमी, थुदाम, धानकु, चेपाङ, सतार,थामी, झागड, बोटे, दनवुार, बराम ुसमूहका 
बालबािलकालाई तपिसल अनसुार गनेर् :  

१     उपयकु्त दइुर् समहूमा पनेर् २२ जाितम�य ेिज�लाको अव�थाअनसुार कुन के्षत्रमा कुन जाितको मखु्य बसोबास (Pocket Area) छ सोको 
पिहचान गरी त�याङक सङ्कलन गनेर् । 

२     सङ्कलन गिरएको त�याङ्कलाई स�बि�धत िवद ्यालयको प्र. अ., �ोत�यि�बाट िसफािरस गराउने र िवद ्यालय िनरीक्षकबाट प्रमाणीकरण 
गराउने । 

३    चौमािसक �पमा िज�ला िशक्षा कायार्लयल ेरकम िनकासा िददँा मािथ उ�लखे गिरएका समदुायका बालबािलकाह� िवद ्यालयमा िनयिमत 
उपि�थत भएको घरबाट खाजा �याउने गरेको कुराको िनयिमत प्रितवेदन �ोत�यिक्त, िवद ्यालय िनरीक्षकबाट िलने । 

४   �यसैले िवद ्यालयमा उपि�थत, हािजर भएको, घरबाट खाजा �यउने गरेको िवद ्याथीर्को नामनामेसी बुँदा ४अनसुार प्रमाणीकरण भइ प्रा� 
भएपिछ मात्र िनकासा िदने । 

५   िवद ्यालयल ेिवद ्याथीर्का अिभभावकलाई िनयिमत घरबाट खाजा �यउने शतर्मा नगद नै रकम िवतरण गनेर् र �यसको भरपाइ गराई राख्ने । 
६   यस कायर्क्रमको उद ्द�ेय समाजमा अ�य�तै पछािड परेका समदुायका बालबािलकाह�लाई िवद ्यालयमा �याउने र िटकाइ राख्ने रहकेो हुदँा 

 िशक्षा िवभाग िवद ्यालय �वा��य, 
पोषण तथा  िवद ्यालय स�पि� 
�यव�थापन शाखा  

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 �ोतके�� 
 िवद ्यालय 

पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो 
चौमािसक  

 िदवा खाजा प्रा� गनेर् 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 िवद ्याथीर्को हािजरी  
 प्रगित प्रितवदेन 

 

 

�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया ि��मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
बालबािलकाह�ल ेलखे्न िम�ने गरी कालो पाटी वा सेतो पाटी, शैिक्षक सामग्री झ�ुडाउने गरी तार टाँिगएको िसिलङ्गको �यव�था, भइु ँ 
टेबलुको �यव�था गनर् लगाउने । 

ग)  उपल�ध रकमका अितिरक्त िवद ्यालयले थप �ोत समेत समावेश गरी �यव�थापन गनर् सक्ने ।   
घ)  शैिक्षक सत्र २०७४ बाट कक्षा १,२ र ३ मा नै एकैपटकमा उक्त िविधबाट पठनपाठन गराइने हँुदा सोहीअनसुार िवद ्यालयलाई तयार पानेर् । 

नयाँ �थापना हुने बहुकक्षा बहु�तरका िवद ्यालयको लािग िशक्षण सामग्री िवभागमा माग गनेर् र िवद ्यालयलाई उपल�ध गराउने ।  
ङ)  एउटा गा.िव.स.मा एउटा मात्र िवद ्यालय छनोट गनेर् । एउटै �ोत के��िभत्र स�भव नभएमा  तािलम स�चालन र अनगुमन, सपुिरवेक्षण तथा 

िनरीक्षण गनर्का लािग सहज हुने गरी तथा अ�य िवद ्यालयह�लाई पिन मोडेल िवद ्यालय दखेाउन सिकने गरी जोिडएको िछमेकी 
�ोतके��िभत्र पनेर् गरी अ�य िवद ्यालय पिन छनोट गनेर् । यी िवद ्यालयह�लाई समहू (Cluster) का �पमा िवकास गनेर् । आगामी वषर्मा 
िज�लाका अ�य िवद ्यालयमा िव�तार गनर् सहज बनाउने । 

च)  िशक्षक तािलम अिनवायर् भएकोल ेतािलमका लािग िवभाग वा शिैक्षक जनशिक्त िवकास के��मा अिग्रम जानकारी गराउने । 
 
िवद् यालय �तरमा कायार्�वयन हुने प्रकृयाः  
क) िव�लयह�ले िज�ला िशक्षा कायार्लयको िनदेर्शनअनसुार कक्षा �यव�थापन अनुदानबाट प्रा� रकमबाट कक्षाकोठािभत्रको �यव�थापन 
बालमैत्री �पमा गनेर् । यसको अनभुव नभएमा िछमेकी िवद ्यालय वा यो िविधबाट कक्षा स�चालन गरेका िवद ्यालयको भ्रमण गरी सोअनसुार 
कक्षा कोठाको �यव�थापन गनेर् ।  
ख) सामा�यतया  शिैक्षक सामग्री राख्नका लािग काठको र् याकह�, काडर् अट्ने खालका टे्र, भईूमा कापेर्िटङ्ग,  व�नका लािग कुसन, िभ�ामा 
विरपिर बालवािलकाह�ले लखे्न िम�ने गरी कालो पाटी वा सेतो पाटी, शैिक्षक सामग्री झ�ुडाउने गरी तार टाँिगएको िसिलङ्गको �यव�था, 
भइुटेँबलुको �यव�था लगायत बालवािलकाह� सरुिक्षत रहने गिर सहज �पमा बसेर अ�ययन गनेर् खालको वातावरणयकु्त कक्षा कोठा बनाउने । 
ग) िजिशका ले उपल�ध गराएको बजेटमा िवद ्यालयल ेथप �ोत समेत समावेश गरी �यव�थापन गनुर्पछर् ।  
घ) यस िविधबाट पठनपाठन गनर्का लािग िवद ्यालयल ेअिभभावक भेलाबाट िनणयर् समेत गदार् उिचत हुने हुदँा अिभभावक भेला गरी यस िविधको 

जानकरी गराई िनणर्य समेत गनेर् । 
ङ) िशक्षक तािलम अिनवायर् भएकोल ेिजिशकामा स�पकर्  गिर तािलम प�ात मात्र कक्षा स�चालन गनेर् गिर �यव�था गनेर् ।
2.15.11.114.3 हाल स�चालनमा रहेका बहुभािषक िशक्षा अ�यासरत िवद् यालयलाई िशक्षण सामाग्री अनुदान
ि��ला �तरमा कायार्�वयन हुने प्रकृयाः  क) मातभृाषामा आधािरत बहुभािषक िशक्षा िवगतदिेख स�चालन गिररहकेा िवद ्यालय भएमा सो 
िवद ्यालयह�लाई नै िनर�तरता िदने गरी प्रित िवद ्यालय �. ५० हजारका दरले िवद ्याललाई िनकासा िदने । 

ख) नयाँ छनोट गनुर्पनेर् हो भने प्राथिमक तहका कक्षा कोठामा िवद ्याथीर्को मातभृाषा मा�यमको �पमा प्रयोग गिर पठनपाठन गरी 
आएका िवद ्यालयह� मात्र छनोट गनेर् । 
ग) अनदुानका लािग तोिकएको सङ्ख्याभ�दा यिद िवद ्यालय बढी भएमा उ�कृ� तवरमा स�चालन गरेका िवद ्यालयलाई प्राथिमकता 
िदई  तोिकएको रकम अनदुान िदने ।  

िवद् यालय �तरमा कायार्�वयन हुने प्रकृयाः  
क) िवद ्यालयह�ले कक्षा कोठामा मातृभाषा मा�यमको �पमा प्रयोग गरी पठनपाठन गराउनका लािग बहुभािषक िशक्षा कायर्क्रम 

कायार्�वयन िनदेर्िशका, २०६६अनसुार स�चालनको �यव�था िमलाउने ।  

 िशक्षा िवभाग वहुभािषक िशक्षा  
शाखा 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 �ोतके�� 
 िवद ्यालय 

पिहलो चौमािसक  अनदुान प्रा� गनेर् 
िवद ्यालय सङ्ख्या 

 अ�ययनरत िवद ्याथीर् 
सङ्ख्या 

 िवद ्यालयमा उपल�ध 
सामग्रीको सूची 
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�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया िज�मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
क) िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन सिमितल ेिज�लामा प्रा� कोटा र रकमसमेतलाई �यानमा राखी छात्रविृ� िवतरण स�ब�धी नीित र  आधारह� 

तय गनेर् । 
ख) यसरी नीित तय गदार् िवद ्यालयमा आधारभतू तहमा अ�ययनरत स�पणूर् छात्राह�लाई समेट्ने, �टेसनरी र पोसाक दबैु पाउने गरी छात्रविृ� 

प्रदान गदार् दिलत, गिरब, असहाय, िवप�न, ���पीिडत आिदलाई पिहलो प्राथिमकतामा राख्न िवद ्यालय �यव�थापन सिमितलाई िनदेर्शन 
िदने । छात्रविृ� िवतरणका आधारह� र रकम िवद ्यालयको सचूनापाटीमा अिनवायर् �पल ेटाँ�ने ।  

ग) िवद ्यालय �यव�थापन सिमितले िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन सिमितको िनदेर्शनको आधारह�लाई �यानमा राखी िशक्षक, िशक्षक 
अिभभावक सङ्घ समेतको सहभािगता मा छात्रविृ�पाउने नामावली िवद ्यालयको सूचना पाटीमा अिनवायर्�पमा टाँ�न लगाउने । 

घ) िवद ्यालयमा उपल�ध अनदुान (छात्रविृ�) म�येबाट िवद ्यालय �यव�थापन सिमितले िनि�त आधारह� िवकास गरी रकम पाउने छात्राको 
नामावली तयार गरी िनणर्य गनेर् र सो िवद ्यालयको सूचना पाटीमा टाँ�न लगाउने । 

ङ)  िवद ्यालय �यव�थापन सिमितल ेिवद ्याथीर्को अिभभावकको िवप�नताको �तरअनसुार �टेसनरी मात्र वा पोसाक मात्र पाउने वा �टेसनरी र 
पोसाक दबुै पाउने िवद ्याथीर्को छनोट गनेर्, अिभभावकह�को रोहवरमा छात्रविृ� िवतरण गरी सोको िववरण िज�ला िशक्षा कायार्लयमा 
उपल�ध गराउने ।

समिवकास शाखा,
 िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन 

सिमित 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय  
  िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 

िवद ्याथीर् सङ्ख्या 
 िनणर्य पिु�तका 
 छात्रविृ� िवतरणको 

भरपाई 
 छात्रविृ� प्रा� गनेर् 

िवद ्याथीर्को 
नामनामेसी सिहतको 
िववरण  

6.3.1.6.3  आधारभूत तहमा अ�ययनरत लिक्षत समूह -२२ जनजाित तथा िसमा�तकृत समूह, मुक् त कमैया, वादी, हिलया, च�.वाका
स�तित समेत) का िवद् याथीर्का लािग छात्रविृ� 

क)    िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन सिमितले िज�लामा प्रा� कोटा र रकमका आधारमा छात्रविृ� िवतरणस�ब�धी नीितगत आधारह� तय गनेर् । 
ख)   यसरी नीितगत आधारह� तय गदार् िवद ्यालयको आधारभूत तहमा अ�ययनरत चेपाङ, राउटे, कुस�ुडा, हाय,ु वनकिरया, राझी, िकसान, 

माझी, ले�चा, थामी, दनवुार, वराम,ू सतार (स�थाल), झाँगड, कुसबौडीया, मेचे, सरेुल, थुडाम, िसयार, लोहमी (िसङसावा भोटे, धानकु 
जाितका बालबािलकाह�का साथै बादी, मसुहर, मकु् त कमैया, हिलया एवम् च�वाका छात्रछात्राह�ले छात्रविृ� पाउने �यव�था सिुनि�त 
गनर् िवद ्यालय �यव�थापन सिमितलाई �प� िनदेर्शन िदने । छात्रविृ� िवतरणका आधारह� र रकम िवद ्यालयको सचूना पाटीमा 
अिनवायर्�पल ेटाँ�न लगाउने ।  

ग)    िवद ्यालय �यव�थापन सिमितले िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन सिमितको िनदेर्शन एवम ्आधारह�लाई �यानमा राखी िशक्षक, िशक्षक 
अिभभावक सङ्घ समेतको सहभािगतामा िवद ्यालयमा उपल�ध अनदुान (छात्रविृ�) म�येबाट िवद ्यालय �यव�थापन सिमितले िनि�त 
आधारह� िवकास गरी छात्रविृ� पाउने बालबािलकाह�को नामावली छनोट गनेर् । सो नामावली िवद ्यालयको सचूना पाटीमा 
अिनवायर्�पमा टाँ�न लगाउने । यो छात्रविृ� अ�य कुनै िकिसमको छात्रविृ� नपाएका र छात्रविृ� िवतरण गदार्को समयमा िवद ्यालय 
खलेुको िदनको  िनयिमत हािजर भएका छात्रछात्राह�लाई मात्र दोहोरो नपनेर् गरी अिभभावकह� तथा िज.िश.काको प्रितिनिधको रोहवरमा 
उपल�ध  गराउने । 

घ)    आधारभूत तह कक्षा (१–८) मा अ�ययन गनेर् लिक्षत समहूका छात्रछात्रालाई प्रित छात्रछात्रा वािषर्क  � ४००।– दिेख � ६००।– स�मका 
दरले छात्रविृ� �यव�थापन सिमितबाट नीितगत िनणर्य गराई िवतरण गनेर् गराउने �यव�था िमलाई  सोको नामनामेसी सिहतको िववरण 
िज�ला िशक्षा कायार्लयमा अद ्याविधक गरी राख्ने र सोको समि�गत िववरण िशक्षा िवभागमा उपल�ध गराउने ।

 िशक्षा िवभाग, लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

 िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन 
सिमित 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय  
  िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 

प्रथम चौमािसक 

 छात्रविृ� पाउने 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 िनणर्य पिु�तका 
 छात्रविृ� िवतरणको 

भरपाई 
 छात्रविृ� प्रा� गनेर् 

िवद ्याथीर्को 
नामनामेसी सिहतको 
िववरण  

6.3.4.14  आधारभूत तहमा अ�ययनरत अपाङ्ग िवद् याथीर्का लािग छात्रवृि� कक्षा १-८ (आवसीय) 
क) छात्रविृ� िवतरणका आधारह�� 

१. अपाङ्गता भएका बालबािलकाह�को अ�ययन अवसरमा अिभबिृद ्ध गनर् र िसकाइमा गणु�तर कायम गनर्का लािग आवासीय, सहयोगी 

 िशक्षा िवभाग समावेशी िशक्षा 
शाखा 

 �ोतकक्षा �यव�थापन सिमित 
पिहलो चौमािसक 

 छात्रव�ृी प्रा� गनेर् 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 छात्रविृ� बझेुको भरपाई 

 

 

�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया िज�मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
िवद ्यालयले �य�ता समहूका बालबािलकालाई भनार् गनर् प्रो�साहन गनेर् ।

७   िनयिमत हािजरी र घरबाट खाजा �याउने िवद ्याथीर्को अनगुमन गरी अिभलखे राख्ने ।
2.15.11.115.2 कणार्ली अ�चलका  िज�ला��मा प्रारि��क बाल िवकास/पूवर् प्राथिमक कक्षा र कक्षा ५ स�म अ�ययनरत  

अ�तरगत बालबािलका��का लािग िदवा खाजा उपल�ध गराउन िवद् यालय��ला� अनुदान 
क)   िदवा खाजा कायर्क्रम लाग ूभएका कणार्ली अ�चलका पाँच िज�लाका प्रारि�भक वाल िशक्षा कक्षा दिेख कक्षा ५ स�म अ�ययनरत सबै छात्र 

छात्राह�लाई प्रित िवद ्याथीर् दिैनक �. २०।– का दरले िदवा खाजाको लािग चौमािसक �पमा िवद ्यालयको खातामा  उपल�ध गराउने । 
ख)   अनदुान िनकासा िददँा िवद ्यालय स�चालन भएको िदनलाई मात्र आधार मानेर  िनकासा िदने । िज�ला िशक्षा कायार्लयल े िदवाखाजा 

उपल�ध गराइएका िवद ्यालयको िवद ्याथीर् दिैनक हािजरी पिु�तका (परीक्षामा सामेल भएको िदन समेत) को प्रितिलिप िवद ्यालयका 
प्रधाना�यापक र िव�यस अ�यक्षबाट प्रमािणत गराई िज�ला िशक्षा कायार्लयमा सङ्कलन गरी सङ्ख्या एिकन भएप�ात् मात्र थप िनकासा 
िदने �यव�था िमलाउने । यसरी  ते�ो चौमािसकमा िनकाशा गदार् पिहलो र दो�ो चौमािसकमा िनकाशा गिरएको रकम सदपुयोग भएनभएको 
सिुनि�त गनेर् ।  "िवद् यालयमा िदवाखाजा स�चालन कायर्िविध, २०६६"अनसुार स�चालन गनेर् गराउने । सोको प्रगित िववरण िशक्षा 
िवभाग िवद ्यालय �वा��य, पोषण तथा  िवद ्यालय स�पि� �यव�थापन शाखा र अनगुमन तथा िनरीक्षण शाखामा पठाउने ।

 िशक्षा िवभाग िवद ्यालय �वा��य, 
पोषण तथा  िवद ्यालय स�पि� 
�यव�थापन शाखा 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 �ोतके�� 
 िवद ्यालय 

पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो 
चौमािसक  

 िदवा खाजा प्रा� गनेर् 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 िवद ्याथीर्को हािजरी  
 प्रगित प्रितवदेन 

छात्रविृ� 
6.3.1.6.1 छात्रा छात्रविृ� कक्षा १-८ (कणार्ली �याकेज समेत) (गैर आवसीय)
क)  िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन  सिमितल े�वीकृत कायर्क्रमअनसुार िज�लामा प्रा� कोटा र  रकमसमेतलाई �यानमा राखी छात्रविृ� िवतरणस�ब�धी 

नीितगत आधारह� तय गनेर् । 
ख)  यसरी नीितगत आधार तय गदार् िवद ्यालयमा अ�ययनरत स�पणूर्  छात्राह�ले छात्रविृ� पाउने अव�था सिुनि�त गनर् िवद ्यालय �यव�थापन सिमितलाई 

िनदेर्शन िदने । छात्रविृ� िवतरणका आधारह� र रकम िवद ्यालयको सचूना पाटीमा अिनवायर् �पले टाँस गनर् िवद ्यालयलाई िनदेर्शन िदने । 
 ग)  िवद ्यालय �यव�थापन सिमितले िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन सिमितको िनदेर्शन एवम ्आधारह�लाई �यानमा राखी िशक्षक, िशक्षक अिभभावक सङ्घ 

समेतको सहभािगतामा िवद ्यालयमा उपल�ध अनदुान (छात्रविृ�) म�येबाट िवद ्यालय �यव�थापन सिमितले िनि�त आधारह� तय गरी छात्रविृ� पाउने 
छात्राह�को नामावली सिहतको िववरण अद ्याविधक गनेर् । सो नामावली िवद ्यालयको सूचना पाटीमा अिनवायर् �पमा टाँ�न लगाउने । 

घ)  यो छात्रविृ� अ�य कुनै िकिसमको छात्रविृ� नपाएका र छात्रविृ� िवतरण गदार्को समयमा िवद ्यालय खलुेको िदनको  िनयिमत हािजर भएका छात्राह�लाई 
मात्र दोहोरो नपनेर् गरी अिभभावकह�को  रोहवरमा छात्रविृ� िवतरण गनेर् गराउने �यव�था िमलाई  सोको नाम नामेसीसिहतको िववरण िज�ला िशक्षा 
कायार्लयमा अद ्याविधक गरी राख्ने र सोको समि�गत िववरण िशक्षा िवभागमा उपल�ध गराउने । 

ङ)  कणार्ली अ�चलमा अ�ययनरत छात्राह�म�ये अ�य छात्रविृ�मा दोहोरो नपनेर् गरी कक्षा १-५ मा अ�ययनरत छात्राह�का लािग वािषर्क �. 
१००० (एकहजार) र  कक्षा ६-८ मा अ�ययनरत छात्राह�का लािग �. १५०० (एक हजार पाँच सय) का दरले प्रमािणत त�याङ्कका 
आधारमा िनकासा  िदने । 

च) िवद ्यालय �यव�थापन सिमितले िवद ्याथीर्को अिभभावकको िवप�नताको �तरअनसुार �टेसनरी मात्र पाउने वा पोसाक मात्र पाउने वा 
�टेसनरी र पोसाक दवु ै पाउने िवद ्याथीर्को छनोट गनेर्, अिभभावकह�को रोहवरमा छात्रविृ� िवतरण गरी सोको िववरण िज�ला िशक्षा 
कायार्लयमा उपल�ध गराउने ।  

नोटः कुनै पिन छात्रविृ� दोहोरो नपनेर् गरी िवतरण गनेर् र २०७३ साल वैशाखदिेख भनार् भएकाल ेमात्र छात्रविृ� पाउन े

 िशक्षा िवभाग, लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

 िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन 
सिमित 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय  
  िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 

प्रथम चौमािसक 

 छात्रविृ� पाउने 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 िनणर्य पिु�तका 
 छात्रविृ� िवतरणको 

भरपाई 
 छात्रविृ� प्रा� गनेर् 

िवद ्याथीर्को 
नामनामेसी सिहतको 
िववरण  

6.3.1.6.2 दिलत  छात्रबृ�ी कक्षा १-८  (गैर आवसीय)  िशक्षा िवभाग, लैङ्िगक प्रथम चौमािसक  छात्रविृ� पाउने 



17 ÷ sfo{j|md sfof{Gjog k'l:tsf 2073÷074
 

 

�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया िज�मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
क) िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन सिमितल ेिज�लामा प्रा� कोटा र रकमसमेतलाई �यानमा राखी छात्रविृ� िवतरण स�ब�धी नीित र  आधारह� 

तय गनेर् । 
ख) यसरी नीित तय गदार् िवद ्यालयमा आधारभतू तहमा अ�ययनरत स�पणूर् छात्राह�लाई समेट्ने, �टेसनरी र पोसाक दबैु पाउने गरी छात्रविृ� 

प्रदान गदार् दिलत, गिरब, असहाय, िवप�न, ���पीिडत आिदलाई पिहलो प्राथिमकतामा राख्न िवद ्यालय �यव�थापन सिमितलाई िनदेर्शन 
िदने । छात्रविृ� िवतरणका आधारह� र रकम िवद ्यालयको सचूनापाटीमा अिनवायर् �पल ेटाँ�ने ।  

ग) िवद ्यालय �यव�थापन सिमितले िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन सिमितको िनदेर्शनको आधारह�लाई �यानमा राखी िशक्षक, िशक्षक 
अिभभावक सङ्घ समेतको सहभािगता मा छात्रविृ�पाउने नामावली िवद ्यालयको सूचना पाटीमा अिनवायर्�पमा टाँ�न लगाउने । 

घ) िवद ्यालयमा उपल�ध अनदुान (छात्रविृ�) म�येबाट िवद ्यालय �यव�थापन सिमितले िनि�त आधारह� िवकास गरी रकम पाउने छात्राको 
नामावली तयार गरी िनणर्य गनेर् र सो िवद ्यालयको सूचना पाटीमा टाँ�न लगाउने । 

ङ)  िवद ्यालय �यव�थापन सिमितल ेिवद ्याथीर्को अिभभावकको िवप�नताको �तरअनसुार �टेसनरी मात्र वा पोसाक मात्र पाउने वा �टेसनरी र 
पोसाक दबुै पाउने िवद ्याथीर्को छनोट गनेर्, अिभभावकह�को रोहवरमा छात्रविृ� िवतरण गरी सोको िववरण िज�ला िशक्षा कायार्लयमा 
उपल�ध गराउने ।

समिवकास शाखा,
 िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन 

सिमित 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय  
  िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 

िवद ्याथीर् सङ्ख्या 
 िनणर्य पिु�तका 
 छात्रविृ� िवतरणको 

भरपाई 
 छात्रविृ� प्रा� गनेर् 

िवद ्याथीर्को 
नामनामेसी सिहतको 
िववरण  

6.3.1.6.3  आधारभूत तहमा अ�ययनरत लिक्षत समूह -२२ जनजाित तथा िसमा�तकृत समूह, मुक् त कमैया, वादी, हिलया, च�.वाका
स�तित समेत) का िवद् याथीर्का लािग छात्रविृ� 

क)    िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन सिमितले िज�लामा प्रा� कोटा र रकमका आधारमा छात्रविृ� िवतरणस�ब�धी नीितगत आधारह� तय गनेर् । 
ख)   यसरी नीितगत आधारह� तय गदार् िवद ्यालयको आधारभूत तहमा अ�ययनरत चेपाङ, राउटे, कुस�ुडा, हाय,ु वनकिरया, राझी, िकसान, 

माझी, ले�चा, थामी, दनवुार, वराम,ू सतार (स�थाल), झाँगड, कुसबौडीया, मेचे, सरेुल, थुडाम, िसयार, लोहमी (िसङसावा भोटे, धानकु 
जाितका बालबािलकाह�का साथै बादी, मसुहर, मकु् त कमैया, हिलया एवम् च�वाका छात्रछात्राह�ले छात्रविृ� पाउने �यव�था सिुनि�त 
गनर् िवद ्यालय �यव�थापन सिमितलाई �प� िनदेर्शन िदने । छात्रविृ� िवतरणका आधारह� र रकम िवद ्यालयको सचूना पाटीमा 
अिनवायर्�पल ेटाँ�न लगाउने ।  

ग)    िवद ्यालय �यव�थापन सिमितले िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन सिमितको िनदेर्शन एवम ्आधारह�लाई �यानमा राखी िशक्षक, िशक्षक 
अिभभावक सङ्घ समेतको सहभािगतामा िवद ्यालयमा उपल�ध अनदुान (छात्रविृ�) म�येबाट िवद ्यालय �यव�थापन सिमितले िनि�त 
आधारह� िवकास गरी छात्रविृ� पाउने बालबािलकाह�को नामावली छनोट गनेर् । सो नामावली िवद ्यालयको सचूना पाटीमा 
अिनवायर्�पमा टाँ�न लगाउने । यो छात्रविृ� अ�य कुनै िकिसमको छात्रविृ� नपाएका र छात्रविृ� िवतरण गदार्को समयमा िवद ्यालय 
खलेुको िदनको  िनयिमत हािजर भएका छात्रछात्राह�लाई मात्र दोहोरो नपनेर् गरी अिभभावकह� तथा िज.िश.काको प्रितिनिधको रोहवरमा 
उपल�ध  गराउने । 

घ)    आधारभूत तह कक्षा (१–८) मा अ�ययन गनेर् लिक्षत समहूका छात्रछात्रालाई प्रित छात्रछात्रा वािषर्क  � ४००।– दिेख � ६००।– स�मका 
दरले छात्रविृ� �यव�थापन सिमितबाट नीितगत िनणर्य गराई िवतरण गनेर् गराउने �यव�था िमलाई  सोको नामनामेसी सिहतको िववरण 
िज�ला िशक्षा कायार्लयमा अद ्याविधक गरी राख्ने र सोको समि�गत िववरण िशक्षा िवभागमा उपल�ध गराउने ।

 िशक्षा िवभाग, लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

 िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन 
सिमित 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय  
  िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 

प्रथम चौमािसक 

 छात्रविृ� पाउने 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 िनणर्य पिु�तका 
 छात्रविृ� िवतरणको 

भरपाई 
 छात्रविृ� प्रा� गनेर् 

िवद ्याथीर्को 
नामनामेसी सिहतको 
िववरण  

6.3.4.14  आधारभूत तहमा अ�ययनरत अपाङ्ग िवद् याथीर्का लािग छात्रवृि� कक्षा १-८ (आवसीय) 
क) छात्रविृ� िवतरणका आधारह�� 

१. अपाङ्गता भएका बालबािलकाह�को अ�ययन अवसरमा अिभबिृद ्ध गनर् र िसकाइमा गणु�तर कायम गनर्का लािग आवासीय, सहयोगी 

 िशक्षा िवभाग समावेशी िशक्षा 
शाखा 

 �ोतकक्षा �यव�थापन सिमित 
पिहलो चौमािसक 

 छात्रव�ृी प्रा� गनेर् 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 छात्रविृ� बझेुको भरपाई 

 

 

�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया िज�मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
िवद ्यालयले �य�ता समहूका बालबािलकालाई भनार् गनर् प्रो�साहन गनेर् ।

७   िनयिमत हािजरी र घरबाट खाजा �याउने िवद ्याथीर्को अनगुमन गरी अिभलखे राख्ने ।
2.15.11.115.2 कणार्ली अ�चलका  िज�ला��मा प्रारि��क बाल िवकास/पूवर् प्राथिमक कक्षा र कक्षा ५ स�म अ�ययनरत  

अ�तरगत बालबािलका��का लािग िदवा खाजा उपल�ध गराउन िवद् यालय��ला� अनुदान 
क)   िदवा खाजा कायर्क्रम लाग ूभएका कणार्ली अ�चलका पाँच िज�लाका प्रारि�भक वाल िशक्षा कक्षा दिेख कक्षा ५ स�म अ�ययनरत सबै छात्र 

छात्राह�लाई प्रित िवद ्याथीर् दिैनक �. २०।– का दरले िदवा खाजाको लािग चौमािसक �पमा िवद ्यालयको खातामा  उपल�ध गराउने । 
ख)   अनदुान िनकासा िददँा िवद ्यालय स�चालन भएको िदनलाई मात्र आधार मानेर  िनकासा िदने । िज�ला िशक्षा कायार्लयल े िदवाखाजा 

उपल�ध गराइएका िवद ्यालयको िवद ्याथीर् दिैनक हािजरी पिु�तका (परीक्षामा सामेल भएको िदन समेत) को प्रितिलिप िवद ्यालयका 
प्रधाना�यापक र िव�यस अ�यक्षबाट प्रमािणत गराई िज�ला िशक्षा कायार्लयमा सङ्कलन गरी सङ्ख्या एिकन भएप�ात् मात्र थप िनकासा 
िदने �यव�था िमलाउने । यसरी  ते�ो चौमािसकमा िनकाशा गदार् पिहलो र दो�ो चौमािसकमा िनकाशा गिरएको रकम सदपुयोग भएनभएको 
सिुनि�त गनेर् ।  "िवद् यालयमा िदवाखाजा स�चालन कायर्िविध, २०६६"अनसुार स�चालन गनेर् गराउने । सोको प्रगित िववरण िशक्षा 
िवभाग िवद ्यालय �वा��य, पोषण तथा  िवद ्यालय स�पि� �यव�थापन शाखा र अनगुमन तथा िनरीक्षण शाखामा पठाउने ।

 िशक्षा िवभाग िवद ्यालय �वा��य, 
पोषण तथा  िवद ्यालय स�पि� 
�यव�थापन शाखा 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 �ोतके�� 
 िवद ्यालय 

पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो 
चौमािसक  

 िदवा खाजा प्रा� गनेर् 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 िवद ्याथीर्को हािजरी  
 प्रगित प्रितवदेन 

छात्रविृ� 
6.3.1.6.1 छात्रा छात्रविृ� कक्षा १-८ (कणार्ली �याकेज समेत) (गैर आवसीय)
क)  िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन  सिमितल े�वीकृत कायर्क्रमअनसुार िज�लामा प्रा� कोटा र  रकमसमेतलाई �यानमा राखी छात्रविृ� िवतरणस�ब�धी 

नीितगत आधारह� तय गनेर् । 
ख)  यसरी नीितगत आधार तय गदार् िवद ्यालयमा अ�ययनरत स�पणूर्  छात्राह�ले छात्रविृ� पाउने अव�था सिुनि�त गनर् िवद ्यालय �यव�थापन सिमितलाई 

िनदेर्शन िदने । छात्रविृ� िवतरणका आधारह� र रकम िवद ्यालयको सचूना पाटीमा अिनवायर् �पले टाँस गनर् िवद ्यालयलाई िनदेर्शन िदने । 
 ग)  िवद ्यालय �यव�थापन सिमितले िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन सिमितको िनदेर्शन एवम ्आधारह�लाई �यानमा राखी िशक्षक, िशक्षक अिभभावक सङ्घ 

समेतको सहभािगतामा िवद ्यालयमा उपल�ध अनदुान (छात्रविृ�) म�येबाट िवद ्यालय �यव�थापन सिमितले िनि�त आधारह� तय गरी छात्रविृ� पाउने 
छात्राह�को नामावली सिहतको िववरण अद ्याविधक गनेर् । सो नामावली िवद ्यालयको सूचना पाटीमा अिनवायर् �पमा टाँ�न लगाउने । 

घ)  यो छात्रविृ� अ�य कुनै िकिसमको छात्रविृ� नपाएका र छात्रविृ� िवतरण गदार्को समयमा िवद ्यालय खलुेको िदनको  िनयिमत हािजर भएका छात्राह�लाई 
मात्र दोहोरो नपनेर् गरी अिभभावकह�को  रोहवरमा छात्रविृ� िवतरण गनेर् गराउने �यव�था िमलाई  सोको नाम नामेसीसिहतको िववरण िज�ला िशक्षा 
कायार्लयमा अद ्याविधक गरी राख्ने र सोको समि�गत िववरण िशक्षा िवभागमा उपल�ध गराउने । 

ङ)  कणार्ली अ�चलमा अ�ययनरत छात्राह�म�ये अ�य छात्रविृ�मा दोहोरो नपनेर् गरी कक्षा १-५ मा अ�ययनरत छात्राह�का लािग वािषर्क �. 
१००० (एकहजार) र  कक्षा ६-८ मा अ�ययनरत छात्राह�का लािग �. १५०० (एक हजार पाँच सय) का दरले प्रमािणत त�याङ्कका 
आधारमा िनकासा  िदने । 

च) िवद ्यालय �यव�थापन सिमितले िवद ्याथीर्को अिभभावकको िवप�नताको �तरअनसुार �टेसनरी मात्र पाउने वा पोसाक मात्र पाउने वा 
�टेसनरी र पोसाक दवु ै पाउने िवद ्याथीर्को छनोट गनेर्, अिभभावकह�को रोहवरमा छात्रविृ� िवतरण गरी सोको िववरण िज�ला िशक्षा 
कायार्लयमा उपल�ध गराउने ।  

नोटः कुनै पिन छात्रविृ� दोहोरो नपनेर् गरी िवतरण गनेर् र २०७३ साल वैशाखदिेख भनार् भएकाल ेमात्र छात्रविृ� पाउन े

 िशक्षा िवभाग, लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

 िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन 
सिमित 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय  
  िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 

प्रथम चौमािसक 

 छात्रविृ� पाउने 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 िनणर्य पिु�तका 
 छात्रविृ� िवतरणको 

भरपाई 
 छात्रविृ� प्रा� गनेर् 

िवद ्याथीर्को 
नामनामेसी सिहतको 
िववरण  

6.3.1.6.2 दिलत  छात्रबृ�ी कक्षा १-८  (गैर आवसीय)  िशक्षा िवभाग, लैङ्िगक प्रथम चौमािसक  छात्रविृ� पाउने 
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�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया ि��मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
यसरी िवतरण गदार् कुनै सङ्घ स�थाले  स��ौता गरी अपाङ्गता भएका बालबािलकाको लािग आवास �यव�थापन गनर् रकम उपल�ध 
गराएमा  सोही प्रयोजनको लािग दोहोरो पनेर् गरी आवासीय छात्रविृ� उपल�ध नगराउन े। 

घ) �ोतकक्षा स�चािलत िवद ्यालयमा अपाङ्गता भएका १० जनाभ�दा बढी वा उपल�ध छात्रविृ� कोटाभ�दा बढी िवद ्याथीर् भनार् निलने भनी 
भनार् हुन आएका अपाङ्गता भएका बालबािलकालाई फकार्उन पाइने छैन । भनार् हुन आएका अपाङ्गता भएका बालबािलकालाई अिनवायर् 
�पमा भनार् गराई िवद ्याथीर् भनार्अनसुार छात्रविृ� नपगु भएमा नामनामसेी सिहत थप गनुर्पनेर् छात्रविृ� माग गनेर् । 

ङ) कुनै पिन छात्रविृ� दोहोरो नपनेर् गरी िवतरण गनुर्पनेर् छ । छात्रविृ� िवतरणको प्रकारका आधारमा तोिकएको ढाँचामा िववरण तयार गरी 
अिनवायर् �पमा िशक्षा िवभाग समावेशी िशक्षा शाखामा पठाउनपुनेर्छ ।  

च) छात्रविृ� िवतरण गदार् अपाङ्गता पिरचय पत्र अिनवायर् �पल े पेश गरेको हुन ु पनेर्छ तर  िवद ्यालयमा अ�ययनरत अपाङ्गता भएका 
(िवद ्याथीर्ह�लाई िदइने छात्रविृ�को रकम अपाङ्गता पिरचय पत्रको �ेणीअनसुार नभइ मािथको  बुदँा "ख" अनसुार तोिकएको प्रकारका 
आधारमा िवतरण गनुर्पनेर्छ ।) 

2.15.11.331 कक्षा १० मा अ�ययनरत �ा�ा��क� िसकाइ�पलि�ध अिभवद्ृ िध लािग (Remedial Learning) सुधारा�मक िसकाइ 
अनुदान  

क) कायर्क्रम रहकेा िज�लाह�ले सामदुाियक िवद ्यायलमा अ�ययनरत छात्राह�को मा�यिमक तह कक्षा १० को अिनवायर् िवषयको औषत 
िसकाइउपलि�ध कम रहकेा िवद ्यालय पिहचान गरी सधुारा�मक िसकाइ(Remedial Learning)का लािग प्रित िवद ्यालय �. २५ हजारका 
दरले िवद ्यालय लाई िनकासा िदने ।  
ख) िवद ्यायलले िसकाइ उपलि�ध कमजोर रहकेा �यनूतम ३ ओटा िवषयमा िसकाइ उपलि�ध कमजोर रहकेा छात्राह�का लािग  िसकाइउपलि�ध 
अिभवदृ ्िधका लािग क�तीमा २ मिहना (Remedial Learning) का लािग अितिरक्त कक्षा, Day Borders आिद छात्रा लिक्षत सहयोग 
कायर्क्रमह� स�चालन गनेर् । िवद ्यालयल े१०-१५ जना स�मको समहू बनाई कक्षा स�चालन गनेर् । य�तो कायर्क्रममा सहभागी िवद ्याथीर्ह�सँग 
अितिरक्त श�ुक निलने ।    

िज�ला िशक्षा कायार्लय 
िवद ्यालय  

पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो 
चौमािसक 

 अनदुान प्रा� गनेर् 
िवद ्यालय  

 छात्राह�को िसकाइ 
उपलि�ध 

 िसकाइ �पल�धी 
अिभबिृ�का लािग 
(Remedial 
Learning) का 
कयर्क्रम�� 

अिनवायर् तथा िनःशु�क िशक्षा
2.15.11.116.1 िवद् याथीर् भनार् अिभयान स�चालन 
क) िवद ्यालयलाई  आ�नो गाँउ तथा सेवा क्षेत्रिभत्र िवद ्यालय उमेर समहूका बालबािलका िवद ्यालय बािहर नभएको घोषणा गनर् लगाउने तथा 

वषर्भिर िटकाइराख्न बालकेि��त िशक्षण िसकाइमा िनर�तरता िदनको लािग सचेतना अिभयान, अिभभावक भलेा ज�ता कायर्क्रम  स�चालन 
गनर् लगाउने । वडा/गािवस/नपाका व�तीलाई िवद ्यालय उमेर समहूका बालबािलका िवद ्यालय बािहर नरहकेोका �पमा घोषणा गदैर् जाने ।   

ख) प्राथिमक िशक्षाका लािग उमेर नपगुेका बालबािलकाह�लाई बालिवकास कायर्क्रममा र कक्षागत उमेर निमलेका बालबािलकाह�लाई 
बैकि�पक कक्षामा भनार् गरी तोिकएको उपलि�ध�तर परूा गराई उमेरअनसुारको कक्षामा भनार् गराउने । 

ग) यस शीषर्कमा िविनयोिजत रकमबाट कायर्क्रमलाई सहयोग परु् याउने िविभ�न चेतनामलूक कायर्क्रम स�चालन गनर् खचर् गनुर्पनेर् । यसका साथै 
िविनयोिजत बजेटबाट एफ.एम.् रेिडयो, टेिलिभजन, पत्रपित्रकामाफर् त प्रचारप्रसार, पत्रकार स�मेलनको आयोजना तथा बैठक स�चालन आिद 
गदार् लाग्ने शीषर्क समतेमा खचर् गनर् सिकने । यी कायर्ह�का स�ब�धमा िवद ्याथीर् भनार् तथा िवद ्यालय �वागत कायर्क्रम िनदेर्िशका तथा 
िशक्षा िवभागको िनदेर्शन  बमोिजम गनुर्पनेर् । 

घ) िज�ला िशक्षा कायार्लयल े�थानीय�तरको आव�यकतासँग तादा�यता हुने गरी नारा तथा सामग्रीह� (पो�र, ि�टकर, िनम�त्रणा काडर् ज�ता 

 िशक्षा िवभाग अिनवायर् िशक्षा तथा 
बाल अिधकार शाखा 

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 �थानीय सङ्घसँ�थाह� ते�ो चौमािसक 

 बैठक सङ्ख्या 
 अिभयानको सङ्ख्या 
 चेतनामलूक सामग्रीको 

प्रकार 
 िवद ्याथीर् भनार् सङ्ख्या 

 

 

�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया ि��मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
सहायता  सेवा, यातायात सेवा र शिैक्षक सामग्री एवम् प्रो�साहन गरी चार प्रकारको छात्रविृ�को �यव�था गिरएको छ । िवद ्यालयमा 
रहकेा अपाङ्गता भएका िवद ्याथीर्लाई अपाङ्गताको तह र अव�थाअनसुार दहेायमा उि�लिखत प्रकारका आधारमा छात्रविृ� उपल�ध 
गराउनका लािग लखेाजोखा के�� �थापना भएका िज�लामा स�पकर्  �यिक्त ( Focal Person) र  सबै �ोत िशक्षकह�को सहभािगतामा 
लेखाजोखा �यव�थापन सिमित र अ�य िज�लामा िज�ला िशक्षा कायार्लयका स�पकर्  �यिक्त ( Focal Person) एवम ् सबै �ोत 
िशक्षकह�को सहभािगतामा िज�ला िशक्षा कायार्लयल ेनै छात्रविृ�को प्रकारका आधारमा िवद ्यालयका लािग छात्रविृ� िनधार्रण गनेर् । 
िनधार्रण भएअनसुार छात्रविृ�को रकम िवद ्याथीर्ह�लाई िवतरणका लािग स�बि�धत िवद ्यालयमा िनकासा गनेर् । 

२. �ोतकक्षा िवद ्यालयमा प्रा� छात्रविृ�को रकम िवद ्यालयबाटै आवास  स�चालन भएको भए िवद ्यालयले आवास खचर्मा प्रयोग गनेर् र 
अिभभावकह�बाट आवास स�चालन गरेको भए अिभभावकह�को रोहवरमा िवद ्याथीर्ह�लाई बझुाउने । साथै कुनै सं�थाबाट आवास 
�यव�थापन गरेको अव�था भएमा उक्त सं�थालाई सझंौताअनसुार तोिकएको रकम िदने , 

३. �ोत कक्षामा आवासीय�पमा नब�ने वा �ोतकक्षा नभएको अ�य िवद ्यालयह�मा अ�ययन गनेर् अपाङ्गता भएका िवद ्याथीर्ह�लाई 
छात्रविृ� रकम स�बि�धत अिभभावकको रोहवरमा िवद ्यालयले बझुाउने । 

ख)  छात्रविृ�को प्रकार िवभाजनका आधारह� र िवद ्याथीर्ले पाउने छात्रविृ� दहेाय बमोिजम रहकेा छनः्   
१. आवासीय छात्रविृतः भौगोिलक अव�था, दरूी र अपाङ्गताको अव�थाको कारणले घरबाट दिैनक�पमा आवतजावत गनर् 
नसक्ने एवम ्अ�ययनका लािग डेरा गरी वा िवद ्यालयले �यव�था गरेको आवासमा ब�ने अपाङ्गता भएका िवप�न बालबािलकाको 
तोिकएको कोटा सङ्ख्याको आधारमा प्रित िवद ्याथीर् प्रित मिहना �. ४,०००।- का दरले १० मिहनाका लािग �. ४०,०००।– का 
दरले िवद ्यालयलाई िनकासा िदने । यस प्रकारको छात्रविृ� रकमबाट छात्रावासमा ब�ने छात्रछात्राह�को लािग खाना तथा खाजा, 
आवास �यव�थापन लगायतका कायर्मा खचर् गनेर् । सोम�ये  �यिक्तगत सरसफाइको लािग आव�यक पनेर् सामग्रीह� (ज�तै: साबनु, 
काइयो, द�तम�जन, ब�ुस, नेलकटर, को�डि�म, �या�प ु�माल, �यानेटरी �याँि�कन आिद) खिरद गनर् प्रित िवद ्याथीर् मािसक 
�.५००/- का दरल े१० मिहनाको ज�मा �. ५,०००।– स�बि�धत छात्रछात्राह�लाई भरपाई गराई नगद नै अिनवायर् �पमा उपल�ध 
गराउने र बाँकी रकमबाट आवास �यव�थापन गनेर्  । 
२. सहयोगी सहायता सेवा छात्रविृ�: घरबाट आउँदाजाँदा र िवद ्यालयमा रहदँा िनर�तर �पमा अ�को सहयोग र साधन 
आव�यक पनेर् अपाङ्गता भएका प्रित िवद ्याथीर् प्रित मिहना �.५००।- का दरले १० मिहनाको लािग �.५,०००।–, 
३. यातायात सेवा छात्रविृ�: घरबाट आउँदा जाँदा यातायातका साधन वा अ�य उपकरण प्रयोग गनुर्पनेर् अपाङ्गता भएका 
बालबािलकालाई  प्रित िवद ्याथीर् प्रित मिहना �.३००।- का दरले १० मिहनाको लािग �.३,०००।– 
४. शैिक्षक सामग्री छात्रवृि� : घरबाट आउन जान सक्ने सामा�य अपाङ्गता भएका  प्रित िवद ्याथीर् प्रित मिहना �.१००।- का 
दरले १० मिहनाको �. १,०००।— 
पनु� च ; कुनै सङ्घ/सं�था/िनकाय/�यिक्तले स�झौता गरी अपाङ्गता भएका बालबािलकाको लािग आवास �यव�थापन गनर् रकम 
उपल�ध गराएको भएमा सोही प्रयोजनको लािग दोहोरो नपनेर् गरी आवासीय छात्रविृ� उपल�ध गराउने । 

ग) िवशेष िशक्षा पिरषदक्ो अनदुानमा अपाङ्गता भएका िवद ्याथीर् अ�ययन गराउने िवद ्यालयलाई सोही पिरषद ् अ�तगर्तको बजेट 
(ब.उ.शी.नं.३५००२३) बाट छात्रविृ�का लािग एकम�ु रकम अनदुान उपल�ध  गराइएको छ । उक्त रकम मािथ उि�लिखत छात्रविृ�को प्रकार 
र मापद�डका आधारमा िवतरण गनेर् । �य�ता िवद ्यालयका लािग उपल�ध गराइएको उक्त छात्रविृ� रकम नपगु भएमा ती िवद ्यालयका लािग 
पिन साधारणतफर्  अपाङ्गता भएका बालबािलकाह�का लािग पठाइएको छात्रविृ� रकमबाट  तोिकएको  प्रकारका आधारमा िवतरण गनेर् । 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 फोकल पसर्न 
 लेखाजोखा संयोजक  
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�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया ि��मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
यसरी िवतरण गदार् कुनै सङ्घ स�थाले  स��ौता गरी अपाङ्गता भएका बालबािलकाको लािग आवास �यव�थापन गनर् रकम उपल�ध 
गराएमा  सोही प्रयोजनको लािग दोहोरो पनेर् गरी आवासीय छात्रविृ� उपल�ध नगराउन े। 

घ) �ोतकक्षा स�चािलत िवद ्यालयमा अपाङ्गता भएका १० जनाभ�दा बढी वा उपल�ध छात्रविृ� कोटाभ�दा बढी िवद ्याथीर् भनार् निलने भनी 
भनार् हुन आएका अपाङ्गता भएका बालबािलकालाई फकार्उन पाइने छैन । भनार् हुन आएका अपाङ्गता भएका बालबािलकालाई अिनवायर् 
�पमा भनार् गराई िवद ्याथीर् भनार्अनसुार छात्रविृ� नपगु भएमा नामनामसेी सिहत थप गनुर्पनेर् छात्रविृ� माग गनेर् । 

ङ) कुनै पिन छात्रविृ� दोहोरो नपनेर् गरी िवतरण गनुर्पनेर् छ । छात्रविृ� िवतरणको प्रकारका आधारमा तोिकएको ढाँचामा िववरण तयार गरी 
अिनवायर् �पमा िशक्षा िवभाग समावेशी िशक्षा शाखामा पठाउनपुनेर्छ ।  

च) छात्रविृ� िवतरण गदार् अपाङ्गता पिरचय पत्र अिनवायर् �पल े पेश गरेको हुन ु पनेर्छ तर  िवद ्यालयमा अ�ययनरत अपाङ्गता भएका 
(िवद ्याथीर्ह�लाई िदइने छात्रविृ�को रकम अपाङ्गता पिरचय पत्रको �ेणीअनसुार नभइ मािथको  बुदँा "ख" अनसुार तोिकएको प्रकारका 
आधारमा िवतरण गनुर्पनेर्छ ।) 

2.15.11.331 कक्षा १० मा अ�ययनरत �ा�ा��क� िसकाइ�पलि�ध अिभवद्ृ िध लािग (Remedial Learning) सुधारा�मक िसकाइ 
अनुदान  

क) कायर्क्रम रहकेा िज�लाह�ले सामदुाियक िवद ्यायलमा अ�ययनरत छात्राह�को मा�यिमक तह कक्षा १० को अिनवायर् िवषयको औषत 
िसकाइउपलि�ध कम रहकेा िवद ्यालय पिहचान गरी सधुारा�मक िसकाइ(Remedial Learning)का लािग प्रित िवद ्यालय �. २५ हजारका 
दरले िवद ्यालय लाई िनकासा िदने ।  
ख) िवद ्यायलले िसकाइ उपलि�ध कमजोर रहकेा �यनूतम ३ ओटा िवषयमा िसकाइ उपलि�ध कमजोर रहकेा छात्राह�का लािग  िसकाइउपलि�ध 
अिभवदृ ्िधका लािग क�तीमा २ मिहना (Remedial Learning) का लािग अितिरक्त कक्षा, Day Borders आिद छात्रा लिक्षत सहयोग 
कायर्क्रमह� स�चालन गनेर् । िवद ्यालयल े१०-१५ जना स�मको समहू बनाई कक्षा स�चालन गनेर् । य�तो कायर्क्रममा सहभागी िवद ्याथीर्ह�सँग 
अितिरक्त श�ुक निलने ।    

िज�ला िशक्षा कायार्लय 
िवद ्यालय  

पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो 
चौमािसक 

 अनदुान प्रा� गनेर् 
िवद ्यालय  

 छात्राह�को िसकाइ 
उपलि�ध 

 िसकाइ �पल�धी 
अिभबिृ�का लािग 
(Remedial 
Learning) का 
कयर्क्रम�� 

अिनवायर् तथा िनःशु�क िशक्षा
2.15.11.116.1 िवद् याथीर् भनार् अिभयान स�चालन 
क) िवद ्यालयलाई  आ�नो गाँउ तथा सेवा क्षेत्रिभत्र िवद ्यालय उमेर समहूका बालबािलका िवद ्यालय बािहर नभएको घोषणा गनर् लगाउने तथा 

वषर्भिर िटकाइराख्न बालकेि��त िशक्षण िसकाइमा िनर�तरता िदनको लािग सचेतना अिभयान, अिभभावक भलेा ज�ता कायर्क्रम  स�चालन 
गनर् लगाउने । वडा/गािवस/नपाका व�तीलाई िवद ्यालय उमेर समहूका बालबािलका िवद ्यालय बािहर नरहकेोका �पमा घोषणा गदैर् जाने ।   

ख) प्राथिमक िशक्षाका लािग उमेर नपगुेका बालबािलकाह�लाई बालिवकास कायर्क्रममा र कक्षागत उमेर निमलेका बालबािलकाह�लाई 
बैकि�पक कक्षामा भनार् गरी तोिकएको उपलि�ध�तर परूा गराई उमेरअनसुारको कक्षामा भनार् गराउने । 

ग) यस शीषर्कमा िविनयोिजत रकमबाट कायर्क्रमलाई सहयोग परु् याउने िविभ�न चेतनामलूक कायर्क्रम स�चालन गनर् खचर् गनुर्पनेर् । यसका साथै 
िविनयोिजत बजेटबाट एफ.एम.् रेिडयो, टेिलिभजन, पत्रपित्रकामाफर् त प्रचारप्रसार, पत्रकार स�मेलनको आयोजना तथा बैठक स�चालन आिद 
गदार् लाग्ने शीषर्क समतेमा खचर् गनर् सिकने । यी कायर्ह�का स�ब�धमा िवद ्याथीर् भनार् तथा िवद ्यालय �वागत कायर्क्रम िनदेर्िशका तथा 
िशक्षा िवभागको िनदेर्शन  बमोिजम गनुर्पनेर् । 

घ) िज�ला िशक्षा कायार्लयल े�थानीय�तरको आव�यकतासँग तादा�यता हुने गरी नारा तथा सामग्रीह� (पो�र, ि�टकर, िनम�त्रणा काडर् ज�ता 

 िशक्षा िवभाग अिनवायर् िशक्षा तथा 
बाल अिधकार शाखा 

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 �थानीय सङ्घसँ�थाह� ते�ो चौमािसक 

 बैठक सङ्ख्या 
 अिभयानको सङ्ख्या 
 चेतनामलूक सामग्रीको 

प्रकार 
 िवद ्याथीर् भनार् सङ्ख्या 

 

 

�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया ि��मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
सहायता  सेवा, यातायात सेवा र शिैक्षक सामग्री एवम् प्रो�साहन गरी चार प्रकारको छात्रविृ�को �यव�था गिरएको छ । िवद ्यालयमा 
रहकेा अपाङ्गता भएका िवद ्याथीर्लाई अपाङ्गताको तह र अव�थाअनसुार दहेायमा उि�लिखत प्रकारका आधारमा छात्रविृ� उपल�ध 
गराउनका लािग लखेाजोखा के�� �थापना भएका िज�लामा स�पकर्  �यिक्त ( Focal Person) र  सबै �ोत िशक्षकह�को सहभािगतामा 
लेखाजोखा �यव�थापन सिमित र अ�य िज�लामा िज�ला िशक्षा कायार्लयका स�पकर्  �यिक्त ( Focal Person) एवम ् सबै �ोत 
िशक्षकह�को सहभािगतामा िज�ला िशक्षा कायार्लयल ेनै छात्रविृ�को प्रकारका आधारमा िवद ्यालयका लािग छात्रविृ� िनधार्रण गनेर् । 
िनधार्रण भएअनसुार छात्रविृ�को रकम िवद ्याथीर्ह�लाई िवतरणका लािग स�बि�धत िवद ्यालयमा िनकासा गनेर् । 

२. �ोतकक्षा िवद ्यालयमा प्रा� छात्रविृ�को रकम िवद ्यालयबाटै आवास  स�चालन भएको भए िवद ्यालयले आवास खचर्मा प्रयोग गनेर् र 
अिभभावकह�बाट आवास स�चालन गरेको भए अिभभावकह�को रोहवरमा िवद ्याथीर्ह�लाई बझुाउने । साथै कुनै सं�थाबाट आवास 
�यव�थापन गरेको अव�था भएमा उक्त सं�थालाई सझंौताअनसुार तोिकएको रकम िदने , 

३. �ोत कक्षामा आवासीय�पमा नब�ने वा �ोतकक्षा नभएको अ�य िवद ्यालयह�मा अ�ययन गनेर् अपाङ्गता भएका िवद ्याथीर्ह�लाई 
छात्रविृ� रकम स�बि�धत अिभभावकको रोहवरमा िवद ्यालयले बझुाउने । 

ख)  छात्रविृ�को प्रकार िवभाजनका आधारह� र िवद ्याथीर्ले पाउने छात्रविृ� दहेाय बमोिजम रहकेा छनः्   
१. आवासीय छात्रविृतः भौगोिलक अव�था, दरूी र अपाङ्गताको अव�थाको कारणले घरबाट दिैनक�पमा आवतजावत गनर् 
नसक्ने एवम ्अ�ययनका लािग डेरा गरी वा िवद ्यालयले �यव�था गरेको आवासमा ब�ने अपाङ्गता भएका िवप�न बालबािलकाको 
तोिकएको कोटा सङ्ख्याको आधारमा प्रित िवद ्याथीर् प्रित मिहना �. ४,०००।- का दरले १० मिहनाका लािग �. ४०,०००।– का 
दरले िवद ्यालयलाई िनकासा िदने । यस प्रकारको छात्रविृ� रकमबाट छात्रावासमा ब�ने छात्रछात्राह�को लािग खाना तथा खाजा, 
आवास �यव�थापन लगायतका कायर्मा खचर् गनेर् । सोम�ये  �यिक्तगत सरसफाइको लािग आव�यक पनेर् सामग्रीह� (ज�तै: साबनु, 
काइयो, द�तम�जन, ब�ुस, नेलकटर, को�डि�म, �या�प ु�माल, �यानेटरी �याँि�कन आिद) खिरद गनर् प्रित िवद ्याथीर् मािसक 
�.५००/- का दरल े१० मिहनाको ज�मा �. ५,०००।– स�बि�धत छात्रछात्राह�लाई भरपाई गराई नगद नै अिनवायर् �पमा उपल�ध 
गराउने र बाँकी रकमबाट आवास �यव�थापन गनेर्  । 
२. सहयोगी सहायता सेवा छात्रविृ�: घरबाट आउँदाजाँदा र िवद ्यालयमा रहदँा िनर�तर �पमा अ�को सहयोग र साधन 
आव�यक पनेर् अपाङ्गता भएका प्रित िवद ्याथीर् प्रित मिहना �.५००।- का दरले १० मिहनाको लािग �.५,०००।–, 
३. यातायात सेवा छात्रविृ�: घरबाट आउँदा जाँदा यातायातका साधन वा अ�य उपकरण प्रयोग गनुर्पनेर् अपाङ्गता भएका 
बालबािलकालाई  प्रित िवद ्याथीर् प्रित मिहना �.३००।- का दरले १० मिहनाको लािग �.३,०००।– 
४. शैिक्षक सामग्री छात्रवृि� : घरबाट आउन जान सक्ने सामा�य अपाङ्गता भएका  प्रित िवद ्याथीर् प्रित मिहना �.१००।- का 
दरले १० मिहनाको �. १,०००।— 
पनु� च ; कुनै सङ्घ/सं�था/िनकाय/�यिक्तले स�झौता गरी अपाङ्गता भएका बालबािलकाको लािग आवास �यव�थापन गनर् रकम 
उपल�ध गराएको भएमा सोही प्रयोजनको लािग दोहोरो नपनेर् गरी आवासीय छात्रविृ� उपल�ध गराउने । 

ग) िवशेष िशक्षा पिरषदक्ो अनदुानमा अपाङ्गता भएका िवद ्याथीर् अ�ययन गराउने िवद ्यालयलाई सोही पिरषद ् अ�तगर्तको बजेट 
(ब.उ.शी.नं.३५००२३) बाट छात्रविृ�का लािग एकम�ु रकम अनदुान उपल�ध  गराइएको छ । उक्त रकम मािथ उि�लिखत छात्रविृ�को प्रकार 
र मापद�डका आधारमा िवतरण गनेर् । �य�ता िवद ्यालयका लािग उपल�ध गराइएको उक्त छात्रविृ� रकम नपगु भएमा ती िवद ्यालयका लािग 
पिन साधारणतफर्  अपाङ्गता भएका बालबािलकाह�का लािग पठाइएको छात्रविृ� रकमबाट  तोिकएको  प्रकारका आधारमा िवतरण गनेर् । 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 फोकल पसर्न 
 लेखाजोखा संयोजक  
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�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया िज�मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
2.15.11.117.4 िवद् यालय कमर्चारी �यव�थापन अनुदान आधारभूत िवद् यालय कक्षा १-८
आधारभूत तह स�चािलत सामुदाियक िवद ्यालयम�ये दहेायबमोिजम कक्षा स�चालन भएका िवद ्यालयका लािग दहेायबमोिजम िवद ्यालय 

कमर्चारीका लािग पा�र�िमक अनदुान उपल�ध गराउनेः 
क) कक्षा १-२ स�म चलेका िवद ्यालयलाई १ जना िवद ्यालय सहयोगीका लािग वािषर्क �. २६,०००।– पा�र�िमक अनदुान उपल�ध 

गराउने ।  
ख) कक्षा १–३ स�म चलेका िवद ्यालयलाई १ जना िवद ्यालय सहयोगीका लािग मािसक ४,०००।  का दरल े१३  मिहना बराबरको  

पा�र�िमक अनदुान उपल�ध गराउने । 
ग) कक्षा १–५ स�म चलेका िवद ्यालयमा १ जना िवद ्यालय सहयोगीका लािग मािसक ४,५००।  का दरल े१३  मिहना बराबरको 

पा�र�िमक अनदुान उपल�ध गराउने ।  
घ) कक्षा १–८ स�म चलेका िवद ्यालयलाई १ जना िवद ्यालय सहयोगीका लािग मािसक ७,५००।  का दरल े१३  मिहना बराबरको 

पा�र�िमक अनदुान उपल�ध गराउने । 
 

2.15.11.122.1  िवद् यालय कमर्चारी �यव�थापन अनुदान मा�यिमक िवद् यालय कक्षा १-१० (१ जना सहयोगी र १ जना कक्षा १० 
स�म अ�ययन गरेको सहायक कमर्चारी) 

क) कक्षा १–१० स�म चलेका मा�यिमक िवद ्यालयमा १ जना िवद ्यालय सहयोगीका लािग मािसक ७,५००।  का दरल े१३  मिहना  
बराबरको पा�र�िमक अनदुान  उपल�ध गराउने 

ख) कक्षा १–१० स�म चलेका िवद ्यालयमा १ जना िवद ्यालय सहायक कमर्चारीका लािग मािसक ११,५००। का दरल े १३ मिहना 
बराबरको पा�र�िमक अनदुान उपल�ध गराउने ।    

 
2.15.11.122.2  िवद् यालय कमर्चारी �यव�थापन अनुदान मा�यिमक िवद् यालय कक्षा १-१२ (१ जना सहयोगी र १ जना कक्षा १० 
पास गरेको सहायक कमर्चारी) 

क) कक्षा १–१२ स�म चलेका मा�यिमक िवद ्यालयमा १ जना िवद ्यालय सहयोगीका लािग मािसक ७,५००।  का दरल े१३  मिहना  
बराबरको पा�र�िमक अनदुान  उपल�ध गराउने । 

ख) कक्षा १–१२ स�म चलेका िवद ्यालयमा १ जना िवद ्यालय सहायक कमर्चारीका लािग मािसक ११,५००। का दरल े १३ मिहना 
बराबरको पा�र�िमक अनदुान उपल�ध गराउने ।    

१) यस शीषर्कमा िविनयोिजत बजेट िवद ्यालय कमर्चारीका लािग नै खचर् हुने गरी िवद ्यालयलाई िनदेर्शन सिहत िनकासा िदने । िवद ्यालय 
कमर्चारीह�को लािग िनकासा िदन ुअगािड नै सबै िवद ्यालय कमर्चारीको अिभलेख िज�ला िशक्षा कायार्लयमा राख्ने र िवद ्यालय 
कमर्चारीका लािग उि�लिखत आधार एवम ्मापद�डका आधारमा अनदुान रकम  िनधार्रण गरी िनकासा िदने ।  

२) िज�लालाई िविनयोिजत रकम नपगु भएको हदस�म अनमुित पाएका िमितल ेजे�ताका आधारमा िवद ्यालयमा अनदुान पठाउने । 
३) िज�लालाई प्रा� बजेट मािथ उि�लिखत आधारमा िवतरण गदार् अपगु हुने भएमा �यनू िवद ्याथीर् सङ्ख्या  भएका र हाल सालै अनमुित 

प्रा� गरेका िवद ्यालयह�लाई कम प्रथािमकतामा राख्ने । 
मािथ उि�लिखत आधारमा  िवद् यालय कमर्चारी �यव�थापनका लािग अनुदान उपल�ध गराउँदा २०६३ बैशाख १० गतेभ�दा 

 िशक्षा िवभाग, िवद ्यालय कमर्चारी 
तथा �ोत के��  �यव�थापन शाखा

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 िवद ्यालयह� 

प्रथम चौमािसक 

 अनदुान प्रा� गनेर् 
िवद ्यालय सङ्ख्या 

 िवद ्यालयमा उपल�ध 
िवद ्यालय कमर्चारी 
सङ्ख्या 

 पा�र�िमक बझेुको भरपाई 

 

 

�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया िज�मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
सामग्री) छपाइ तथा िवतरण गनेर् �यव�था िमलाउने साथै सो कायर् (छपाइ र िवतरणसमेत) गदार् �थानीय िनकाय, गैरसरकारी संघसं�थासँग 
आिथर्क र प्रािविधक सहयोग िलई उक्त सङ्घ सं�थाह�सँग सहकायर् तथा सम�वय गरी कायर्क्रमलाई प्रभावकारी बनाउने । सामग्री छपाइ गदार् 
�थानीय मातभृाषालाई प्राथिमकता िदनपुनेर् । 

(ङ) िवद ्यालयमा भनार् भएका बालबािलकाह�लाई वषर्भरी नै िटकाईराख्न र िसकाइ उपलि�धमा सधुार �याउनका लािग सहयोगी हुने िविभ�न 
िक्रयाकलापह� तय गरी स�चालन गनेर् ।   

(च)   यो िक्रयाकलाप स�चालन गदार् िवद ्यालय उमेर  समहूका बालबािलकाह� िवद ्यालय बािहर रहकेा िवशेष के्षत्रमा केि��त गनेर् ।   
(छ)  भनार् अिभयान स�चालन गदार् अिनवायर् आधारभतू िशक्षा कायर्क्रमसँग आवद ्ध गरी स�चालन गनेर् । 

2.15.1.142.1 अिवभावक िशक्षा अिभमुखीकरणको प्रिशक्षक प्रिशक्षण 
क)  िजिशकाले शैजिवकेको सम�वयमा २ िदने अिभभावक िशक्षा प्रिशक्षक प्रिशक्षणका िवषयव�तु सिहतको तािलम �याकेज तयार गनेर् । उक्त 

�याकेज िज�ला तािलम सम�वय सिमितबाट �वीकृत गनेर् ।  
ख)  �वीकृत �याकेजका आधारमा िज�लाका िविन �ोत�यिक्तह�को सहभािगतमा २ िदने िज�ला �तरीय प्रिशक्षक प्रिशक्षक स�चालन गनेर् । 
ग)  प्रिशक्षणका सहभागीह�ल ेसोतके���तरीय प्रिशक्षक प्रिशक्षण तथा िवद ्यालय�तरीय अिभमखुीकरण स�चालनमा सहजीकरण गनेर् ।  

 शैजिवके  
 िज�ला िशक्षा कायार्लय  
 �ोत�यिक्त िवद ्यायल िनरीक्षक 
 िवद ्यालयह� 

पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो 
चौमािसक 

 िवकिसत �यकेज 
सङ्ख्या  

 िज�ला एवम ्
�ोतके���तरीय 
प्रिशक्षक प्रिशक्षणका 
सहभागी सङ्ख्या 

आधारभूत तह तथा िवद् यालयका लािग िवद् यालय सुधार योजना तथा वािषर्क कायर्क्रम कायार्�वयनका लािग अनुदान
2.15.11.117.1  स�चालन तथा �यव�थापन अनुदान कक्षा १-५
2.15.11.117.2 स�चालन तथा �यव�थापन अनुदान कक्षा ६-८ 
2.15.11.122.7  स�चालन तथा �यव�थापन अनुदान कक्षा ९-१० 
2.15.11.122.8  स�चालन तथा �यव�थापन अनुदान कक्षा ११-१२ 
िवद ्यालय स�चालन मसल�द खचर्लाई दहेायको आधारमा िवद ्यालयमा अनदुान िदने । यस कायर्क्रमबाट िवद ्यालय स�चालन, �यव�थापनका 
लािग पठाइने एकम�ु स�चालन मसल�दबाट गिरने कायर्ह�को कायर्योजना र बजेट आ.व. को स�ुमै (अनदुान प्रा� भएपिछ) िवद ्यालय 
�यव�थापन सिमितबाट �वीकृत गराई कायार्�वयन र खचर् गनेर् । 
(क) आधारभतू तह (कक्षा १-५) स�चािलत सामुदाियक िवद ्यालयको लािगः प्रित िवद ्यालय वािषर्क �. १५,०००/– का दरले िवद ्यालय 

स�चालन मसल�दका लािग अनदुान उपल�ध गराउने ।  
(ख) आधारभूत तह (कक्षा १-८ तथा कक्षा ६-८) स�चािलत सामदुाियक िवद ्यालयका लािगः प्रित िवद ्यालय वािषर्क �. २०,०००/– 

िवद ्यालय स�चालन मसल�दका अनदुान उपल�ध गराउने ।  
(ग) मा�यिमक तह (कक्षा ९-१० र  कक्षा ११-१२) स�चािलत सामदुाियक िवद ्यालयका लािगः 

१) मा�यिमक तह (कक्षा १–१०, कक्षा ६–१०, कक्षा ९-१०) स�चािलत सामदुाियक िवद ्यालयलाई प्रित िवद ्यालय वािषर्क �. २५,०००/– 
िवद ्यालय स�चालन तथा �यव�थापनको लािग अनदुान उपल�ध गराउने ।  

२) मा�यिमक तह (कक्षा ११-१२) स�चालन भएका िवद ्यालयका लािग प्रित िवद ्यालय वािषर्क �. ३०,०००/-  िवद ्यालय स�चालन तथा 
�यव�थापनको लािग अनदुान उपल�ध गराउने  

(घ)  Flash फारम नभरेका िवद ्यालयलाई यसप्रकारका अनदुान उपल�ध नगराउने  ।

 िशक्षा िवभाग, शिैक्षक सामग्री 
�यव�थापन शाखा 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 िवद ्यालयह� 

प्रथम चौमािसक 

 अनदुान प्रा� गनेर् 
िवद ्यालय सङ्ख्या 

 िवद ्यालयमा उपल�ध 
शैिक्षक सामग्री र 
प्रयोगको अव�था 

 िवद ्यालयमा िदएको 
िनकासा पत्र 
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�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया िज�मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
2.15.11.117.4 िवद् यालय कमर्चारी �यव�थापन अनुदान आधारभूत िवद् यालय कक्षा १-८
आधारभूत तह स�चािलत सामुदाियक िवद ्यालयम�ये दहेायबमोिजम कक्षा स�चालन भएका िवद ्यालयका लािग दहेायबमोिजम िवद ्यालय 

कमर्चारीका लािग पा�र�िमक अनदुान उपल�ध गराउनेः 
क) कक्षा १-२ स�म चलेका िवद ्यालयलाई १ जना िवद ्यालय सहयोगीका लािग वािषर्क �. २६,०००।– पा�र�िमक अनदुान उपल�ध 

गराउने ।  
ख) कक्षा १–३ स�म चलेका िवद ्यालयलाई १ जना िवद ्यालय सहयोगीका लािग मािसक ४,०००।  का दरल े१३  मिहना बराबरको  

पा�र�िमक अनदुान उपल�ध गराउने । 
ग) कक्षा १–५ स�म चलेका िवद ्यालयमा १ जना िवद ्यालय सहयोगीका लािग मािसक ४,५००।  का दरल े१३  मिहना बराबरको 

पा�र�िमक अनदुान उपल�ध गराउने ।  
घ) कक्षा १–८ स�म चलेका िवद ्यालयलाई १ जना िवद ्यालय सहयोगीका लािग मािसक ७,५००।  का दरल े१३  मिहना बराबरको 

पा�र�िमक अनदुान उपल�ध गराउने । 
 

2.15.11.122.1  िवद् यालय कमर्चारी �यव�थापन अनुदान मा�यिमक िवद् यालय कक्षा १-१० (१ जना सहयोगी र १ जना कक्षा १० 
स�म अ�ययन गरेको सहायक कमर्चारी) 

क) कक्षा १–१० स�म चलेका मा�यिमक िवद ्यालयमा १ जना िवद ्यालय सहयोगीका लािग मािसक ७,५००।  का दरल े१३  मिहना  
बराबरको पा�र�िमक अनदुान  उपल�ध गराउने 

ख) कक्षा १–१० स�म चलेका िवद ्यालयमा १ जना िवद ्यालय सहायक कमर्चारीका लािग मािसक ११,५००। का दरल े १३ मिहना 
बराबरको पा�र�िमक अनदुान उपल�ध गराउने ।    

 
2.15.11.122.2  िवद् यालय कमर्चारी �यव�थापन अनुदान मा�यिमक िवद् यालय कक्षा १-१२ (१ जना सहयोगी र १ जना कक्षा १० 
पास गरेको सहायक कमर्चारी) 

क) कक्षा १–१२ स�म चलेका मा�यिमक िवद ्यालयमा १ जना िवद ्यालय सहयोगीका लािग मािसक ७,५००।  का दरल े१३  मिहना  
बराबरको पा�र�िमक अनदुान  उपल�ध गराउने । 

ख) कक्षा १–१२ स�म चलेका िवद ्यालयमा १ जना िवद ्यालय सहायक कमर्चारीका लािग मािसक ११,५००। का दरल े १३ मिहना 
बराबरको पा�र�िमक अनदुान उपल�ध गराउने ।    

१) यस शीषर्कमा िविनयोिजत बजेट िवद ्यालय कमर्चारीका लािग नै खचर् हुने गरी िवद ्यालयलाई िनदेर्शन सिहत िनकासा िदने । िवद ्यालय 
कमर्चारीह�को लािग िनकासा िदन ुअगािड नै सबै िवद ्यालय कमर्चारीको अिभलेख िज�ला िशक्षा कायार्लयमा राख्ने र िवद ्यालय 
कमर्चारीका लािग उि�लिखत आधार एवम ्मापद�डका आधारमा अनदुान रकम  िनधार्रण गरी िनकासा िदने ।  

२) िज�लालाई िविनयोिजत रकम नपगु भएको हदस�म अनमुित पाएका िमितल ेजे�ताका आधारमा िवद ्यालयमा अनदुान पठाउने । 
३) िज�लालाई प्रा� बजेट मािथ उि�लिखत आधारमा िवतरण गदार् अपगु हुने भएमा �यनू िवद ्याथीर् सङ्ख्या  भएका र हाल सालै अनमुित 

प्रा� गरेका िवद ्यालयह�लाई कम प्रथािमकतामा राख्ने । 
मािथ उि�लिखत आधारमा  िवद् यालय कमर्चारी �यव�थापनका लािग अनुदान उपल�ध गराउँदा २०६३ बैशाख १० गतेभ�दा 

 िशक्षा िवभाग, िवद ्यालय कमर्चारी 
तथा �ोत के��  �यव�थापन शाखा

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 िवद ्यालयह� 

प्रथम चौमािसक 

 अनदुान प्रा� गनेर् 
िवद ्यालय सङ्ख्या 

 िवद ्यालयमा उपल�ध 
िवद ्यालय कमर्चारी 
सङ्ख्या 

 पा�र�िमक बझेुको भरपाई 

 

 

�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया िज�मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
सामग्री) छपाइ तथा िवतरण गनेर् �यव�था िमलाउने साथै सो कायर् (छपाइ र िवतरणसमेत) गदार् �थानीय िनकाय, गैरसरकारी संघसं�थासँग 
आिथर्क र प्रािविधक सहयोग िलई उक्त सङ्घ सं�थाह�सँग सहकायर् तथा सम�वय गरी कायर्क्रमलाई प्रभावकारी बनाउने । सामग्री छपाइ गदार् 
�थानीय मातभृाषालाई प्राथिमकता िदनपुनेर् । 

(ङ) िवद ्यालयमा भनार् भएका बालबािलकाह�लाई वषर्भरी नै िटकाईराख्न र िसकाइ उपलि�धमा सधुार �याउनका लािग सहयोगी हुने िविभ�न 
िक्रयाकलापह� तय गरी स�चालन गनेर् ।   

(च)   यो िक्रयाकलाप स�चालन गदार् िवद ्यालय उमेर  समहूका बालबािलकाह� िवद ्यालय बािहर रहकेा िवशेष के्षत्रमा केि��त गनेर् ।   
(छ)  भनार् अिभयान स�चालन गदार् अिनवायर् आधारभतू िशक्षा कायर्क्रमसँग आवद ्ध गरी स�चालन गनेर् । 

2.15.1.142.1 अिवभावक िशक्षा अिभमुखीकरणको प्रिशक्षक प्रिशक्षण 
क)  िजिशकाले शैजिवकेको सम�वयमा २ िदने अिभभावक िशक्षा प्रिशक्षक प्रिशक्षणका िवषयव�तु सिहतको तािलम �याकेज तयार गनेर् । उक्त 

�याकेज िज�ला तािलम सम�वय सिमितबाट �वीकृत गनेर् ।  
ख)  �वीकृत �याकेजका आधारमा िज�लाका िविन �ोत�यिक्तह�को सहभािगतमा २ िदने िज�ला �तरीय प्रिशक्षक प्रिशक्षक स�चालन गनेर् । 
ग)  प्रिशक्षणका सहभागीह�ल ेसोतके���तरीय प्रिशक्षक प्रिशक्षण तथा िवद ्यालय�तरीय अिभमखुीकरण स�चालनमा सहजीकरण गनेर् ।  

 शैजिवके  
 िज�ला िशक्षा कायार्लय  
 �ोत�यिक्त िवद ्यायल िनरीक्षक 
 िवद ्यालयह� 

पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो 
चौमािसक 

 िवकिसत �यकेज 
सङ्ख्या  

 िज�ला एवम ्
�ोतके���तरीय 
प्रिशक्षक प्रिशक्षणका 
सहभागी सङ्ख्या 

आधारभूत तह तथा िवद् यालयका लािग िवद् यालय सुधार योजना तथा वािषर्क कायर्क्रम कायार्�वयनका लािग अनुदान
2.15.11.117.1  स�चालन तथा �यव�थापन अनुदान कक्षा १-५
2.15.11.117.2 स�चालन तथा �यव�थापन अनुदान कक्षा ६-८ 
2.15.11.122.7  स�चालन तथा �यव�थापन अनुदान कक्षा ९-१० 
2.15.11.122.8  स�चालन तथा �यव�थापन अनुदान कक्षा ११-१२ 
िवद ्यालय स�चालन मसल�द खचर्लाई दहेायको आधारमा िवद ्यालयमा अनदुान िदने । यस कायर्क्रमबाट िवद ्यालय स�चालन, �यव�थापनका 
लािग पठाइने एकम�ु स�चालन मसल�दबाट गिरने कायर्ह�को कायर्योजना र बजेट आ.व. को स�ुमै (अनदुान प्रा� भएपिछ) िवद ्यालय 
�यव�थापन सिमितबाट �वीकृत गराई कायार्�वयन र खचर् गनेर् । 
(क) आधारभतू तह (कक्षा १-५) स�चािलत सामुदाियक िवद ्यालयको लािगः प्रित िवद ्यालय वािषर्क �. १५,०००/– का दरले िवद ्यालय 

स�चालन मसल�दका लािग अनदुान उपल�ध गराउने ।  
(ख) आधारभूत तह (कक्षा १-८ तथा कक्षा ६-८) स�चािलत सामदुाियक िवद ्यालयका लािगः प्रित िवद ्यालय वािषर्क �. २०,०००/– 

िवद ्यालय स�चालन मसल�दका अनदुान उपल�ध गराउने ।  
(ग) मा�यिमक तह (कक्षा ९-१० र  कक्षा ११-१२) स�चािलत सामदुाियक िवद ्यालयका लािगः 

१) मा�यिमक तह (कक्षा १–१०, कक्षा ६–१०, कक्षा ९-१०) स�चािलत सामदुाियक िवद ्यालयलाई प्रित िवद ्यालय वािषर्क �. २५,०००/– 
िवद ्यालय स�चालन तथा �यव�थापनको लािग अनदुान उपल�ध गराउने ।  

२) मा�यिमक तह (कक्षा ११-१२) स�चालन भएका िवद ्यालयका लािग प्रित िवद ्यालय वािषर्क �. ३०,०००/-  िवद ्यालय स�चालन तथा 
�यव�थापनको लािग अनदुान उपल�ध गराउने  

(घ)  Flash फारम नभरेका िवद ्यालयलाई यसप्रकारका अनदुान उपल�ध नगराउने  ।

 िशक्षा िवभाग, शिैक्षक सामग्री 
�यव�थापन शाखा 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 िवद ्यालयह� 

प्रथम चौमािसक 

 अनदुान प्रा� गनेर् 
िवद ्यालय सङ्ख्या 

 िवद ्यालयमा उपल�ध 
शैिक्षक सामग्री र 
प्रयोगको अव�था 

 िवद ्यालयमा िदएको 
िनकासा पत्र 
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�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया िज�मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
हािजरीज�ता िविभ�न अिभलखे समेत राखी ितनीह�को आधारमा म�ूयाङ्कन गनेर् पिरपाटी बसाउनपुनेर् र उक्त फाइल मािथ�लो कक्षामा
समेत उपयोग गनेर् । 

७.  िनर�तर िवद ्याथीर् म�ूयाङ्कन अिभलखे फाराम पाठ्यक्रम िवकास के��को वेबसाइटमा उपल�ध हुने । 
2.15.11.117.6 िशक्षण िसकाइ  सामग्री तथा  Book Corner �यव�थापनका लािग  प्रित िवद् याथीर् लागत अनुदान (PCF )  
कक्षा १-५ 
2.15.11.117.7 िशक्षण िसकाइ  सामग्री तथा  Book Corner �यव�थापनका लािग  प्रित िवद् याथीर् लागत अनुदान (PCF )  
कक्षा ६-८ 
2.15.11.122.3 िशक्षण िसकाइ  सामग्री तथा  Book Corner �यव�थापनका लािग  प्रित िवद् याथीर् लागत अनुदान (PCF )  
कक्षा ९-१० 
2.15.11.122.4  िशक्षण िसकाइ  सामग्री तथा  Book Corner �यव�थापनका लािग  प्रित िवद् याथीर् लागत अनुदान (PCF )  
कक्षा ११-१२ 
 
क)  प्र�येक सामदुाियक िवद ्यालयको (कक्षा १-५), (कक्षा ६-८), (कक्षा ९-१०) र (कक्षा ११-१२) तहका िवद ्याथीर् सङ्ख्या एिकन गनेर् ।
ख)  बुँदा (क) अनसुार एिकन गिरएको प्र�यके तहगत िवद ्याथीर् सङ्ख्याले िन�न तािलकाबमोिजम तहअनसुार िनधार्रण गिरएको प्रित 

िवद ्याथीर् लागत रकमले गणुन गरी आएको अङ्क बराबरको रकम िवद ्यालयलाई एकम�ु अनदुान िनकासा िदने । िवद ्यालयमा िनकासा 
हुने उक्त रकम िव.�य.स. को िनणर्यबमोिजम िवद ्यालय सधुार योजना कायार्�वयन, शैिक्षक सामग्री �यव�थापन, िवद ्यालय िशक्षाको 
गणु�तर सधुार, सामा�य ममर्त स�भार तथा PMEC को Book Corner तथा िसकाइ सामग्री लगायतका के्षत्रमा खचर् गनर् सिकने �यहोरा 
सिहत िवद ्यालयलाई �प� िनदेर्शन गनेर् ।   

तह दर 
आधारभतू  तह(कक्षा १-५)  प्रित िवद ्याथीर् �. १५०
आधारभतू  तह(कक्षा ६-८) प्रित िवद ्याथीर् �. २००
मा�यिमक तह (कक्षा ९-१०) प्रित िवद ्याथीर् �. २००
मा�यिमक तह (कक्षा ११-१२) प्रित िवद ्याथीर् �. २५० 

 िशक्षा िवभाग, शिैक्षक सामग्री 
�यव�थापन शाखा 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 िवद ्यालयह� 

प्रथम चौमािसक 

 अनदुान प्रा� गनेर् 
िवद ्यालय सङ्ख्या 

 िवद ्यालयमा उपल�ध 
शैिक्षक सामग्री र 
प्रयोगको अव�था 

 िवद ्यालयमा िदएको 
िनकासा पत्र 

 
2.15.11.117.8 आधारभूत तह स�चािलत िवद् यालयह�ला� िवद् यालय सुधार योजना, समुदाय तथा िव.�य.स.ह�को क्षमता 

िवकासका लािग अ�तिक्रर् या, अिभभावक िशक्षा स�चालन, अितिरक्त िक्रयाकलाप स�चालन आिदका लािग एकमु� अनुदान 
2.15.11.122.5 मा�यिमक तह स�चािलत िवद् यालयह�ला� िवद् यालय सुधार योजना, समुदाय तथा िव.�य.स.ह�को क्षमता 

िवकासका लािग अ�तिक्रर् या, अिभभाबक िशक्षा स�चालन,अितिरक्त िक्रयाकलाप स�चालन आिदका लािग एकमु� अनुदान 
क) िज�ला िशक्षा कायार्लयल े िज�लामा स�चािलत सामदुाियक िवद ्यालयम�ये आधारभतू तह स�चािलत िवद ्यालयका लािग प्रित 

िवद ्यायलय �. १० हजारका दरले तथा मा�यिमक तह स�चािलत िवद ्यालयका लािग प्रित िवद ्यालाय �. २० हजारका दरले 
िनकासा िदने । यसप्रकारका अनदुान िवद ्यालय सधुार योजना िनमार्ण सहयोगी पिु�तका, २०७१ बमोिजम SIP िनमार्ण तथा 
अद ्याविधक गरेका िवद ्यालयह�लाई मात्र उपल�ध गराउने । 

 िशक्षा िवभाग,  
 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 

दो�ो चौमािसक  अद ्याविधक िवसुयो 
सङ्ख्या  

 स�चािलत क्षमता 
िवकासका लािग 
अ�तिक्रर् याह� 

  अिभभाबक िशक्षा 
कायर्क्रम 

 

 

�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया ि��मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
अगािडदेिख िनयुिक्त पाई कायर्रत भएको कमर्चारीका हकमा देहायअनुसार हुने गरी �यव�थापन गरी प्रथािमकता िदने :

(क) िवद ्यालय सहायक एवम ्िवद ्यालय सहयोगीको �पमा कायर्रत कमर्चारीह�लाई नै समायोजन गनेर् । 
(ख) रकम प्रा� भएको आधारमा मात्र िवद ्यालयमा हाल कायर्रत कमर्चारी िव�थािपत हुने गरी नयाँ कमर्चारी कुनै कारणले िनयिुक्त नगनेर् 

। िनयिुक्त गनुर्पनेर् अव�था रहमेा िज�ला िशक्षा कायार्लयको सहमित िलएर मात्र िनयिुक्तको �यव�था गनेर् । 
(ग) िवद ्यालयमा तोिकएभ�दा बढी कमर्चारी कायर्रत भएको अव�थामा, अनदुान जाने तर कमर्चारी िनयिुक्त नभएका अ�य 

िवद ्यालयमा स�बि�धत िवद ्यालय �यव�थापन सिमितको सहमित िलई तोिकएकै सङ्ख्यामा समायोजन गनेर् । 
(घ) कुनै िवद ्यालयमा तोिकएभ�दा बढी कमर्चारी कायर्रत रहकेो अव�थामा िवद ्यालयसँग प्र�यक्ष �पमा स�बि�धत आिथर्क प्रशासन 

तथा सहयोगीको�पमा काम गनेर् कमर्चारीह�म�ये जे�ताका आधारमा तलबभ�ा खाने कमर्चारीको �पमा िवद ्यालयबाटै तोक्ने 
�यव�था िमलाउने र सोको अिभलखे िज�ला िशक्षा कायार्लयमा राख्ने । ज�तै कायर्रतम�ये िवद ्यालय सहायक, लेखा प्रशासनको 
काम गनेर् कमर्चारी, �वीपर, शरुक्षा गाडर्, माली, आिद भएमा िवद ्यालय सहयोगी र आिथर्क प्रशासन (लेखा) को काम गनेर् 
कमर्चारीलाई प्राथिमकता िदई राख्ने । 

(ङ) िवद ्यालय कमर्चारीका लािग नेपाल सरकारबाट उपल�ध अनदुानमा िवद ्यालयले आ�नो आ�तिरक �ोतबाट �यव�था गरी थप 
रकम उपल�ध गराउन सक्नेछ । 

2.15.11.117.5  िनर�तर िवद् याथीर् मू�या�्कन लािग ���यक सामाग्री  अनुदान (कक्षा १ र अ�य कक्षाह�मा नयाँ भनार्को लािग) 
१. िनर�तर िवद ्याथीर् म�ूयाङ्कनलाई िसकाइसँग आबद ्ध गरी िसकाइका लािग िनर�तर िवद ्याथीर् म�ूयाङ्कनको अवधारणाबमोिजम 

कायार्�वयन गनेर् । 
२.  िसकाइका लािग िनर�तर िवद ्याथीर् मू�याङ्कनको उद ्द�ेय, चक्र, िविध, सामा�य मापद�ड उपयोग र िसकाइ सहजीकरण स�बद ्ध पाठगत 

योजनाको सामा�य खाका िनमार्ण गनर् सहजीकरण गनेर् । 
३.  िवद ्याथीर्को िसकाइको �तर, िसकाइ सम�या/असहजता तथा प्रगित/�यवहार पिरवतर्नको लेखाजोखा गदैर् िशक्षकले िनदानमा आधािरत भइ 

योजनाबद ्ध पिरमािजर्त िसकाइ सहजीकरण िक्रयाकलाप अथार्त ्उपचारा�मक िविध अवल�बन गरी आव�यकतामा आधािरत िसकाइ 
सहजीकरण गरी िसकाइलाई सिुनि�त गनर् प्रािविधक सहयोग गनेर् । 

४. पाठ्यक्रममा उि�लिखत अिभलखे फाराम, �विनिमर्त फाराम तथा कायर् स�चियकामाफर् त रेकडर् गिरएका सूचना, िववरण तथा त�य 
त�याङ्कका आधारमा िनर�तर परीक्षा िलने प्रिक्रया एवम् प्र�येक पाठको अ�यापनपिछ एकै पटक रेजा (√) लगाई िवद ्याथीर्को �ेणी 
िवभाजन गनुर् मात्र पिन िनर�तर िवद ्याथीर् म�ूयाङ्कन होइन ।  

५.  यस कायर्का लािग कक्षा १ मा नयाँ भनार् भएका िवद ्याथीर् सङ्ख्यालाई एकाइ लागत िनधार्रण गनेर् आधार मानी प्रित िवद ्याथीर् �. १०० 
का दरले रकम िविनयोजन भएको छ । सो रकम िन�नानसुारका कायर्मा खचर् गनेर् �यव�था िमलाउने । 

क) कक्षा १ मा नयाँ भनार् भएका िवद ्याथीर्का कायर् स�चियका फाराम �यव�था गनेर् । 
ख) कक्षा १-७ का िवद ्याथीर्को �यिक्तगत िसकाइ योजना िनमार्ण र कायार्�वयन गनर् पठाउने �यव�था िमलाउने । 
ग) तोिकएका िसकाइउपलि�ध र िवद ्याथीर्को �यिक्तगत िसकाइ योजनाअनसुार िसकाइ सिुनि�तता गनर् िसकाइ लेखाजोखा र उपचारा�मक 

िशक्षण गनर् । िवद ्यालयह�ले िज�लाबाट प्रा� रकमबाट आधारभतू तह कक्षा १ मा नयाँ भनार् भएका प्र�येक िवद ्याथीर्को लािग एक एक 
ओटा फायल खडा गनेर् र यस कायर्क्रमको लािग रकम पगु्ने भएमा प्र�येक िवद ्याथीर्को िवषयगत �पमा समेत फायल राख्न सिकने । 

६. िवद ्याथीर्को फाइल आव�यकताअनसुार िवद ्याथीर्का िसजर्ना�मक कायर्, पिरयोजना कायर्, �यवहार पिरवतर्न, कक्षा सहभािगता, 

 पाठ्यक्रम िवकास के�� 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 �ोतके�� 
 िवद ्यालय 
 कक्षा िशक्षक 

ते�ो चौमािसक 

 िवद ्याथीर्को प्रोफाइल 
सङ्ख्या 

 िवद ्याथीर् म�ूयाङ्कन 
अिभलखे 
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�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया िज�मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
हािजरीज�ता िविभ�न अिभलखे समेत राखी ितनीह�को आधारमा म�ूयाङ्कन गनेर् पिरपाटी बसाउनपुनेर् र उक्त फाइल मािथ�लो कक्षामा
समेत उपयोग गनेर् । 

७.  िनर�तर िवद ्याथीर् म�ूयाङ्कन अिभलखे फाराम पाठ्यक्रम िवकास के��को वेबसाइटमा उपल�ध हुने । 
2.15.11.117.6 िशक्षण िसकाइ  सामग्री तथा  Book Corner �यव�थापनका लािग  प्रित िवद् याथीर् लागत अनुदान (PCF )  
कक्षा १-५ 
2.15.11.117.7 िशक्षण िसकाइ  सामग्री तथा  Book Corner �यव�थापनका लािग  प्रित िवद् याथीर् लागत अनुदान (PCF )  
कक्षा ६-८ 
2.15.11.122.3 िशक्षण िसकाइ  सामग्री तथा  Book Corner �यव�थापनका लािग  प्रित िवद् याथीर् लागत अनुदान (PCF )  
कक्षा ९-१० 
2.15.11.122.4  िशक्षण िसकाइ  सामग्री तथा  Book Corner �यव�थापनका लािग  प्रित िवद् याथीर् लागत अनुदान (PCF )  
कक्षा ११-१२ 
 
क)  प्र�येक सामदुाियक िवद ्यालयको (कक्षा १-५), (कक्षा ६-८), (कक्षा ९-१०) र (कक्षा ११-१२) तहका िवद ्याथीर् सङ्ख्या एिकन गनेर् ।
ख)  बुँदा (क) अनसुार एिकन गिरएको प्र�यके तहगत िवद ्याथीर् सङ्ख्याले िन�न तािलकाबमोिजम तहअनसुार िनधार्रण गिरएको प्रित 

िवद ्याथीर् लागत रकमले गणुन गरी आएको अङ्क बराबरको रकम िवद ्यालयलाई एकम�ु अनदुान िनकासा िदने । िवद ्यालयमा िनकासा 
हुने उक्त रकम िव.�य.स. को िनणर्यबमोिजम िवद ्यालय सधुार योजना कायार्�वयन, शैिक्षक सामग्री �यव�थापन, िवद ्यालय िशक्षाको 
गणु�तर सधुार, सामा�य ममर्त स�भार तथा PMEC को Book Corner तथा िसकाइ सामग्री लगायतका के्षत्रमा खचर् गनर् सिकने �यहोरा 
सिहत िवद ्यालयलाई �प� िनदेर्शन गनेर् ।   

तह दर 
आधारभतू  तह(कक्षा १-५)  प्रित िवद ्याथीर् �. १५०
आधारभतू  तह(कक्षा ६-८) प्रित िवद ्याथीर् �. २००
मा�यिमक तह (कक्षा ९-१०) प्रित िवद ्याथीर् �. २००
मा�यिमक तह (कक्षा ११-१२) प्रित िवद ्याथीर् �. २५० 

 िशक्षा िवभाग, शिैक्षक सामग्री 
�यव�थापन शाखा 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 िवद ्यालयह� 

प्रथम चौमािसक 

 अनदुान प्रा� गनेर् 
िवद ्यालय सङ्ख्या 

 िवद ्यालयमा उपल�ध 
शैिक्षक सामग्री र 
प्रयोगको अव�था 

 िवद ्यालयमा िदएको 
िनकासा पत्र 

 
2.15.11.117.8 आधारभूत तह स�चािलत िवद् यालयह�ला� िवद् यालय सुधार योजना, समुदाय तथा िव.�य.स.ह�को क्षमता 

िवकासका लािग अ�तिक्रर् या, अिभभावक िशक्षा स�चालन, अितिरक्त िक्रयाकलाप स�चालन आिदका लािग एकमु� अनुदान 
2.15.11.122.5 मा�यिमक तह स�चािलत िवद् यालयह�ला� िवद् यालय सुधार योजना, समुदाय तथा िव.�य.स.ह�को क्षमता 

िवकासका लािग अ�तिक्रर् या, अिभभाबक िशक्षा स�चालन,अितिरक्त िक्रयाकलाप स�चालन आिदका लािग एकमु� अनुदान 
क) िज�ला िशक्षा कायार्लयल े िज�लामा स�चािलत सामदुाियक िवद ्यालयम�ये आधारभतू तह स�चािलत िवद ्यालयका लािग प्रित 

िवद ्यायलय �. १० हजारका दरले तथा मा�यिमक तह स�चािलत िवद ्यालयका लािग प्रित िवद ्यालाय �. २० हजारका दरले 
िनकासा िदने । यसप्रकारका अनदुान िवद ्यालय सधुार योजना िनमार्ण सहयोगी पिु�तका, २०७१ बमोिजम SIP िनमार्ण तथा 
अद ्याविधक गरेका िवद ्यालयह�लाई मात्र उपल�ध गराउने । 

 िशक्षा िवभाग,  
 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 

दो�ो चौमािसक  अद ्याविधक िवसुयो 
सङ्ख्या  

 स�चािलत क्षमता 
िवकासका लािग 
अ�तिक्रर् याह� 

  अिभभाबक िशक्षा 
कायर्क्रम 

 

 

�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया ि��मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
अगािडदेिख िनयुिक्त पाई कायर्रत भएको कमर्चारीका हकमा देहायअनुसार हुने गरी �यव�थापन गरी प्रथािमकता िदने :

(क) िवद ्यालय सहायक एवम ्िवद ्यालय सहयोगीको �पमा कायर्रत कमर्चारीह�लाई नै समायोजन गनेर् । 
(ख) रकम प्रा� भएको आधारमा मात्र िवद ्यालयमा हाल कायर्रत कमर्चारी िव�थािपत हुने गरी नयाँ कमर्चारी कुनै कारणले िनयिुक्त नगनेर् 

। िनयिुक्त गनुर्पनेर् अव�था रहमेा िज�ला िशक्षा कायार्लयको सहमित िलएर मात्र िनयिुक्तको �यव�था गनेर् । 
(ग) िवद ्यालयमा तोिकएभ�दा बढी कमर्चारी कायर्रत भएको अव�थामा, अनदुान जाने तर कमर्चारी िनयिुक्त नभएका अ�य 

िवद ्यालयमा स�बि�धत िवद ्यालय �यव�थापन सिमितको सहमित िलई तोिकएकै सङ्ख्यामा समायोजन गनेर् । 
(घ) कुनै िवद ्यालयमा तोिकएभ�दा बढी कमर्चारी कायर्रत रहकेो अव�थामा िवद ्यालयसँग प्र�यक्ष �पमा स�बि�धत आिथर्क प्रशासन 

तथा सहयोगीको�पमा काम गनेर् कमर्चारीह�म�ये जे�ताका आधारमा तलबभ�ा खाने कमर्चारीको �पमा िवद ्यालयबाटै तोक्ने 
�यव�था िमलाउने र सोको अिभलखे िज�ला िशक्षा कायार्लयमा राख्ने । ज�तै कायर्रतम�ये िवद ्यालय सहायक, लेखा प्रशासनको 
काम गनेर् कमर्चारी, �वीपर, शरुक्षा गाडर्, माली, आिद भएमा िवद ्यालय सहयोगी र आिथर्क प्रशासन (लेखा) को काम गनेर् 
कमर्चारीलाई प्राथिमकता िदई राख्ने । 

(ङ) िवद ्यालय कमर्चारीका लािग नेपाल सरकारबाट उपल�ध अनदुानमा िवद ्यालयले आ�नो आ�तिरक �ोतबाट �यव�था गरी थप 
रकम उपल�ध गराउन सक्नेछ । 

2.15.11.117.5  िनर�तर िवद् याथीर् मू�या�्कन लािग ���यक सामाग्री  अनुदान (कक्षा १ र अ�य कक्षाह�मा नयाँ भनार्को लािग) 
१. िनर�तर िवद ्याथीर् म�ूयाङ्कनलाई िसकाइसँग आबद ्ध गरी िसकाइका लािग िनर�तर िवद ्याथीर् म�ूयाङ्कनको अवधारणाबमोिजम 

कायार्�वयन गनेर् । 
२.  िसकाइका लािग िनर�तर िवद ्याथीर् मू�याङ्कनको उद ्द�ेय, चक्र, िविध, सामा�य मापद�ड उपयोग र िसकाइ सहजीकरण स�बद ्ध पाठगत 

योजनाको सामा�य खाका िनमार्ण गनर् सहजीकरण गनेर् । 
३.  िवद ्याथीर्को िसकाइको �तर, िसकाइ सम�या/असहजता तथा प्रगित/�यवहार पिरवतर्नको लेखाजोखा गदैर् िशक्षकले िनदानमा आधािरत भइ 

योजनाबद ्ध पिरमािजर्त िसकाइ सहजीकरण िक्रयाकलाप अथार्त ्उपचारा�मक िविध अवल�बन गरी आव�यकतामा आधािरत िसकाइ 
सहजीकरण गरी िसकाइलाई सिुनि�त गनर् प्रािविधक सहयोग गनेर् । 

४. पाठ्यक्रममा उि�लिखत अिभलखे फाराम, �विनिमर्त फाराम तथा कायर् स�चियकामाफर् त रेकडर् गिरएका सूचना, िववरण तथा त�य 
त�याङ्कका आधारमा िनर�तर परीक्षा िलने प्रिक्रया एवम् प्र�येक पाठको अ�यापनपिछ एकै पटक रेजा (√) लगाई िवद ्याथीर्को �ेणी 
िवभाजन गनुर् मात्र पिन िनर�तर िवद ्याथीर् म�ूयाङ्कन होइन ।  

५.  यस कायर्का लािग कक्षा १ मा नयाँ भनार् भएका िवद ्याथीर् सङ्ख्यालाई एकाइ लागत िनधार्रण गनेर् आधार मानी प्रित िवद ्याथीर् �. १०० 
का दरले रकम िविनयोजन भएको छ । सो रकम िन�नानसुारका कायर्मा खचर् गनेर् �यव�था िमलाउने । 

क) कक्षा १ मा नयाँ भनार् भएका िवद ्याथीर्का कायर् स�चियका फाराम �यव�था गनेर् । 
ख) कक्षा १-७ का िवद ्याथीर्को �यिक्तगत िसकाइ योजना िनमार्ण र कायार्�वयन गनर् पठाउने �यव�था िमलाउने । 
ग) तोिकएका िसकाइउपलि�ध र िवद ्याथीर्को �यिक्तगत िसकाइ योजनाअनसुार िसकाइ सिुनि�तता गनर् िसकाइ लेखाजोखा र उपचारा�मक 

िशक्षण गनर् । िवद ्यालयह�ले िज�लाबाट प्रा� रकमबाट आधारभतू तह कक्षा १ मा नयाँ भनार् भएका प्र�येक िवद ्याथीर्को लािग एक एक 
ओटा फायल खडा गनेर् र यस कायर्क्रमको लािग रकम पगु्ने भएमा प्र�येक िवद ्याथीर्को िवषयगत �पमा समेत फायल राख्न सिकने । 

६. िवद ्याथीर्को फाइल आव�यकताअनसुार िवद ्याथीर्का िसजर्ना�मक कायर्, पिरयोजना कायर्, �यवहार पिरवतर्न, कक्षा सहभािगता, 

 पाठ्यक्रम िवकास के�� 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 �ोतके�� 
 िवद ्यालय 
 कक्षा िशक्षक 

ते�ो चौमािसक 

 िवद ्याथीर्को प्रोफाइल 
सङ्ख्या 

 िवद ्याथीर् म�ूयाङ्कन 
अिभलखे 



24 ÷ sfo{j|md sfof{Gjog k'l:tsf 2073÷074
 

 

�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया ि��मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
क.३)  तोिकए वमोिजमको आ.आ�नो िवद ्यालयको Excel based को Electronic EMIS File आगामी २०७३ चैत्र २३ गते र

२०७४ जे� ७ गतेिभत्रमा तयार गनर् लगाई २०७४ जे� २० गतेिभत्रमा िजिशकामा र २०७४ जे� मसा�तस�ममा िशक्षा िवभाग, शैिक्षक 
सचूना �यव�थापन शाखामा पठाउने �यव�था िमलाउने ।  आ-आ�नो िवद ्यालयको Excel based को Electronic EMIS File 
तयार भएपिछ िजिशकाको िनदेर्शन अनसुार तयार गनुर् पनेर् िवद ्याथीर् िरपोटर् काडर् र अ�य कायर्ह� गरी िवद ्यालयका मखु्य मखु्य सचूक 
सिहतका सचूनाह�लाई प्रकािशत गरी सरोकारकालाह� समक्ष प्रवोधीकरण गनेर् �यव�था िमलाउने ।   मखु्य मखु्य सचूक सिहतको 
शैिक्षक गितिविध समेिट वािषर्क�पमा बलुिेटन प्रकाशन गरी सोको प्रित िजिशका, �ोतके�� साथै िशक्षा िवभागमा समेत पठाउने 
�यव�था िमलाउने । िवद ्यालयले उि�लिखत िक्रयाकलापका अितिरक्त िवद ्यालय �यव�थापन सिमितको िनणर्य बमोिजम अ�याव�यक 
अ�य िक्रयाकलाप सञचालन गनर् सक्ने । 

क.४)  स�वि�धत िजिशकाह�ल े मािथ उि�लिखत वुदँा नं. क.१ देिख क.३ स�मका कायर्ह�ला� िजिशकाबाट प्रदान गिरने सबै 
प्रकारका सुिवधाह�सँग अिनवायर् �पमा जोड्ने र उि�लिखत कायर्ह� समयमै स�प�न नगनेर् िवद ्यालयलाई िजिशकाबाट प्रदान गिरने 
सबै प्रकारका सिुवधाह�बाट बि�चत गिरने सचूना गनेर् साथै सोको कडाइकासाथ कायार्�वयन गनेर् गराउने । 

 मा�यािमक िशक्षा 
Comprehensive मा�यिमक िवद् यालय सहयोग 
8.5.14.16.२४० ओटा नमुना िवद् यालयमा  पु�तकालय �यव��ापनका लािग िफिक्सङ्ग र िकताब खिरद

क) तोिकएको मापद�डबमोिजम छनोटमा परेका नमनुा िवद ्यालयह�मा िशक्षा िवभागबाट िनधार्रण गिरएको  Specification का आधारमा 
प�ुतकालय �थापना, स�चालन र �यव�थापनका लािग तोिकएको एकम�ु  अनदुान रकम उपल�ध गराउने ।  

ख) िवद ्यालयल ेप�ुतकालय �यव�थापनका लािग Specification का आधारमा आव�यक प�ुतक, फिनर्चर, प�ुतकालयस�ब�धी उपकरण र 
स�टवेयर सावर्जिनक खरीद ऐन तथा िनयमावलील ेिनधार्रण गरेका  प्रकृयाअनसुार  खरीद गरी प�ुतकालय �यव�थापन गनेर् ।  

ग) िवद ्यालयले हरेक िवद ्याथीर्लाई प�ुतकालय काडर् िवतरण गरी प�ुतकालयबाट अविध तोकी पु�तक घर लगेर अ�ययन गनेर् बानीको 
िवकास गनर् प्रो�साहन गनेर् ।  

घ) िवद ्यालयले १ जना िशक्षक वा िवद ्यालय सहायक कमर्चारीलाई फोकल पसर्न तोकी प�ुतकालय स�चालन �यव�थापनको िज�मेवारी 
िदने ।  

िशक्षा िवभाग
िजिशका  
िवद ्यालय 

पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो 
चौमािसक 

छनोट भएका नमनुा 
िवद ्यालय  

िनकासा पत्र  
प�ुतकालय सङख्या 

 

 

�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया िज�मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
ख) िवद ्यालयल ेयस िक्रयाकलाप अ�तगर्त प्रा� रकमबाट सरोकारवालाह�को सहभािगतामा िवद ्यालय सधुार योजनाका आधारमा तयार 

गिरएको वािषर्क कायार्�वयन योजनाअनसुारको प्रगित चौमािसक �पमा सिमक्षा गनेर् । 
िव�यस/िशअसं/अिभभावक/िशक्षक/िवद ्याथ�ह�को क्षमता अिभवदृ ्िध गनर् क्षमता िवकासका िक्रयाकलाप तथा  िवद ्याथ�ह�को 
प्रितभा िवकासका लािग अितिरक्त िक्रयाकलाप स�चालन गनेर् ।  

ग) िवद ्यालयह�ले िवपद ् �यव�थापनलाई समेत समावेश गरी िवद ्यालय सुधार योजनाको आगािम शैिक्षक सत्रको लािग वािषर्क 
कायार्�वयन योजना अिनवायर् �पल े िनमार्ण गनेर् । वािषर्क अद ्यावधीकरणका लािग कि�तमा एक िदने िवद ्यालय�तरीय कायर्शाला 
सरोकारवालाह�को सहभािगतामा स�चालन गनेर् । िवद ्यालय सुधार योजना तयार गदार् िवद ्यालय सधुार योजना िनमार्ण सहयोगी 
पिु�तका २०७१ तथा  िवद ्यालय सधुार योजना अद ्याविधक एवम ् 'िवद ्यालय िवपद तयारी �ोत सामग्री' ल े तोकेको ढाँचाका 
आधारमा िनधार्िरत समयाविधमा कायर् स�प�न गरी स�बि�धत िनकायमा पठाउने �यव�था िमलाउने ।  

 अितिरक्त िक्रयाकलाप  

2.15.11.117.9 आधारभूत तह स�चािलत िवद् यालयह�लाई सामािजक परीक्षण तथा आिथर्क लेखा पिरक्षण, िवद् याथीर् िरपोटर्
काडर्, िवद् यालय त�याङ्क �यव�थापन, बुलेिटन प्रकाशन लगायतका िक्रयाकलाप स�चालनका लािग एकमु� अनुदान 

2.15.11.122.6  मा�यिमक तह स�चािलत िवद् यालयह�लाई सामािजक परीक्षण तथा आिथर्क लेखा पिरक्षण, िवद् याथीर् िरपोटर् 
काडर्, िवद् यालय त�याङ्क �यव�थापन, बुलेिटन प्रकाशन लगायतका िक्रयाकलाप स�चालनकालािग एकमु� अनुदान 

क) िज�ला िशक्षा कायार्लयल े िज�लामा स�चािलत सामदुाियक िवद्यावलयम�ये आधारभूत तह (कक्षा १-५, कक्षा १-८) स�चािलत 
िवद ्यालयह�का लािग प्रित िवद ्यालय �. ८ हजारका दरले र मा�यिमक तह (कक्षा १-१०, कक्षा १-१२) स�चािलत प्रित 
िवद ्यालयलाई ११ हजारका दरले िनकासा िदने । यस वजेटबाट िन�नानसुारका कायर्ह� स�प�न गनेर् गराउने, जसबाट सबै   सामदुाियक 
िवद ्यालय साथै सं�थागत िवद ्यालयह�ले आ�नो �ोतबाट लेखापिरक्षण गरी गराई पारदिशर्ता, जवाफदहेीता र िवद ्यालयमा हुनपुनेर् 
सबै प्रकारका र त�याङ्क एवम ्सचूनाह�को �यव�थापनको सुिनि�तता गराउनेः 

क.१)  िज�ला िशक्षा कायार्लयह�ले िवद ्यालयह�का लािग चौमािसक �पमा िनकाशा गिरने कायर्क्रमह�का वारेमा �ोतके��ह� माफर् त 
सबै सामदुाियक िवद्यालयह�लाई आ.व. २०७३/७४ को आि�न मिहनािभत्र �ोतके���तरीय प्र.अ. बैठकद्वारा जानकारी गराई 
सोहीअनसुार िवद्यालयगत वािषर्क कायर्क्रम कायार्�वयन योजना तयार गनर् लगाई िवद्यालय �यव�थापन सिमितको बैठकबाट �वीकृत 
गराउन लगाउने (यस प्रकारका बैठकह�मा सबै प्रकार तहका धािमर्क र सं�थागत िवद्यलायका प्र.अ.ह�लाई समेत अिनवायर्�.पमा 
उपि�थत गराउने) र सो योजना सूचना पाटीमा अिनवायर् �पमा टाँ�न िनदेर्शन िदने । 

क.२)  िवद ् यालह�ले आ–आ�नो कायर्योजना वमोिजम यस कायर्क्रमका लािग ज�मा प्रा� रकम   म�येबाट  िशक्षा ऐन, िनयम तथा 
सामािजक परीक्षण िनदेर्िशका (पिहलो संशोधन २०७१ सिहत) २०६५ मा तोिकएअनसुार  र वुँदा नं. क.३ मा उ�लखे भएका दहेायका 
कायर्ह� अिनवायर्�.पमा स�प�न गनेर् गरी रकमको बाँड फाँड गनेर्ः 
अ) �ोतके��मा �ोत�यिक्तल ेसब ै िवद्यालयमा सामिजक परीक्षण तथा आिथर्क परीक्षण गनर् लगाई सो कायर् भए नभएको एिकन गरी 

िजिशकामा िववरण पेश गनेर् । 
आ) िवद ्यालयह�बाट स�प�न सामािजक परीक्षण र  लेखा परीक्षण प्रितवदेन िवद ्यालयह�ल ेस�बि�धत �ोतके��मा र �ोत�यिक्त 

तथा िवद ्यालय िनरीक्षकले आ�नो िनरीक्षण के्षत्र तथा �ोतके��को समि�गत प्रितवेदन िजिशकामा पेश गनेर् । सबै प्रितवदेनह� 
प्रा� भएपिछ  िजिशकाले सोको िव�ेषण गरी प्रितवेदन तयार गनेर् र एक–एक प्रित के्ष.िश.िन. र िशक्षा िवभागको आिथर्क प्रशासन 
र िवद ्यालय कमर्चारी तथा �ोतके�� �यव�थापन शाखामा पठाउने ।

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 �ोत के�� 
 िवद ्यालय  

पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो 
चौमािसक 

 सामािजक तथा 
लेखापरीक्षण स�प�न 
भएका िवद ्यालय 
सङ्ख्या 

 सामिजक तथा 
लेखापरीक्षण प्रितवेदन 

 िवद् याथीर् िरपोटर् 
काडर्, िवद् यालय 
त�याङ्कन 
�यव�थापन,  

 प्रकािसत बलेुिटन 
सङ्ख्या 
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�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया ि��मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
क.३)  तोिकए वमोिजमको आ.आ�नो िवद ्यालयको Excel based को Electronic EMIS File आगामी २०७३ चैत्र २३ गते र

२०७४ जे� ७ गतेिभत्रमा तयार गनर् लगाई २०७४ जे� २० गतेिभत्रमा िजिशकामा र २०७४ जे� मसा�तस�ममा िशक्षा िवभाग, शैिक्षक 
सचूना �यव�थापन शाखामा पठाउने �यव�था िमलाउने ।  आ-आ�नो िवद ्यालयको Excel based को Electronic EMIS File 
तयार भएपिछ िजिशकाको िनदेर्शन अनसुार तयार गनुर् पनेर् िवद ्याथीर् िरपोटर् काडर् र अ�य कायर्ह� गरी िवद ्यालयका मखु्य मखु्य सचूक 
सिहतका सचूनाह�लाई प्रकािशत गरी सरोकारकालाह� समक्ष प्रवोधीकरण गनेर् �यव�था िमलाउने ।   मखु्य मखु्य सचूक सिहतको 
शैिक्षक गितिविध समेिट वािषर्क�पमा बलुिेटन प्रकाशन गरी सोको प्रित िजिशका, �ोतके�� साथै िशक्षा िवभागमा समेत पठाउने 
�यव�था िमलाउने । िवद ्यालयले उि�लिखत िक्रयाकलापका अितिरक्त िवद ्यालय �यव�थापन सिमितको िनणर्य बमोिजम अ�याव�यक 
अ�य िक्रयाकलाप सञचालन गनर् सक्ने । 

क.४)  स�वि�धत िजिशकाह�ल े मािथ उि�लिखत वुदँा नं. क.१ देिख क.३ स�मका कायर्ह�ला� िजिशकाबाट प्रदान गिरने सबै 
प्रकारका सुिवधाह�सँग अिनवायर् �पमा जोड्ने र उि�लिखत कायर्ह� समयमै स�प�न नगनेर् िवद ्यालयलाई िजिशकाबाट प्रदान गिरने 
सबै प्रकारका सिुवधाह�बाट बि�चत गिरने सचूना गनेर् साथै सोको कडाइकासाथ कायार्�वयन गनेर् गराउने । 

 मा�यािमक िशक्षा 
Comprehensive मा�यिमक िवद् यालय सहयोग 
8.5.14.16.२४० ओटा नमुना िवद् यालयमा  पु�तकालय �यव��ापनका लािग िफिक्सङ्ग र िकताब खिरद

क) तोिकएको मापद�डबमोिजम छनोटमा परेका नमनुा िवद ्यालयह�मा िशक्षा िवभागबाट िनधार्रण गिरएको  Specification का आधारमा 
प�ुतकालय �थापना, स�चालन र �यव�थापनका लािग तोिकएको एकम�ु  अनदुान रकम उपल�ध गराउने ।  

ख) िवद ्यालयल ेप�ुतकालय �यव�थापनका लािग Specification का आधारमा आव�यक प�ुतक, फिनर्चर, प�ुतकालयस�ब�धी उपकरण र 
स�टवेयर सावर्जिनक खरीद ऐन तथा िनयमावलील ेिनधार्रण गरेका  प्रकृयाअनसुार  खरीद गरी प�ुतकालय �यव�थापन गनेर् ।  

ग) िवद ्यालयले हरेक िवद ्याथीर्लाई प�ुतकालय काडर् िवतरण गरी प�ुतकालयबाट अविध तोकी पु�तक घर लगेर अ�ययन गनेर् बानीको 
िवकास गनर् प्रो�साहन गनेर् ।  

घ) िवद ्यालयले १ जना िशक्षक वा िवद ्यालय सहायक कमर्चारीलाई फोकल पसर्न तोकी प�ुतकालय स�चालन �यव�थापनको िज�मेवारी 
िदने ।  

िशक्षा िवभाग
िजिशका  
िवद ्यालय 

पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो 
चौमािसक 

छनोट भएका नमनुा 
िवद ्यालय  

िनकासा पत्र  
प�ुतकालय सङख्या 

 

 

�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया िज�मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
ख) िवद ्यालयल ेयस िक्रयाकलाप अ�तगर्त प्रा� रकमबाट सरोकारवालाह�को सहभािगतामा िवद ्यालय सधुार योजनाका आधारमा तयार 

गिरएको वािषर्क कायार्�वयन योजनाअनसुारको प्रगित चौमािसक �पमा सिमक्षा गनेर् । 
िव�यस/िशअसं/अिभभावक/िशक्षक/िवद ्याथ�ह�को क्षमता अिभवदृ ्िध गनर् क्षमता िवकासका िक्रयाकलाप तथा  िवद ्याथ�ह�को 
प्रितभा िवकासका लािग अितिरक्त िक्रयाकलाप स�चालन गनेर् ।  

ग) िवद ्यालयह�ले िवपद ् �यव�थापनलाई समेत समावेश गरी िवद ्यालय सुधार योजनाको आगािम शैिक्षक सत्रको लािग वािषर्क 
कायार्�वयन योजना अिनवायर् �पल े िनमार्ण गनेर् । वािषर्क अद ्यावधीकरणका लािग कि�तमा एक िदने िवद ्यालय�तरीय कायर्शाला 
सरोकारवालाह�को सहभािगतामा स�चालन गनेर् । िवद ्यालय सुधार योजना तयार गदार् िवद ्यालय सधुार योजना िनमार्ण सहयोगी 
पिु�तका २०७१ तथा  िवद ्यालय सधुार योजना अद ्याविधक एवम ् 'िवद ्यालय िवपद तयारी �ोत सामग्री' ल े तोकेको ढाँचाका 
आधारमा िनधार्िरत समयाविधमा कायर् स�प�न गरी स�बि�धत िनकायमा पठाउने �यव�था िमलाउने ।  

 अितिरक्त िक्रयाकलाप  

2.15.11.117.9 आधारभूत तह स�चािलत िवद् यालयह�लाई सामािजक परीक्षण तथा आिथर्क लेखा पिरक्षण, िवद् याथीर् िरपोटर्
काडर्, िवद् यालय त�याङ्क �यव�थापन, बुलेिटन प्रकाशन लगायतका िक्रयाकलाप स�चालनका लािग एकमु� अनुदान 

2.15.11.122.6  मा�यिमक तह स�चािलत िवद् यालयह�लाई सामािजक परीक्षण तथा आिथर्क लेखा पिरक्षण, िवद् याथीर् िरपोटर् 
काडर्, िवद् यालय त�याङ्क �यव�थापन, बुलेिटन प्रकाशन लगायतका िक्रयाकलाप स�चालनकालािग एकमु� अनुदान 

क) िज�ला िशक्षा कायार्लयल े िज�लामा स�चािलत सामदुाियक िवद्यावलयम�ये आधारभूत तह (कक्षा १-५, कक्षा १-८) स�चािलत 
िवद ्यालयह�का लािग प्रित िवद ्यालय �. ८ हजारका दरले र मा�यिमक तह (कक्षा १-१०, कक्षा १-१२) स�चािलत प्रित 
िवद ्यालयलाई ११ हजारका दरले िनकासा िदने । यस वजेटबाट िन�नानसुारका कायर्ह� स�प�न गनेर् गराउने, जसबाट सबै   सामदुाियक 
िवद ्यालय साथै सं�थागत िवद ्यालयह�ले आ�नो �ोतबाट लेखापिरक्षण गरी गराई पारदिशर्ता, जवाफदहेीता र िवद ्यालयमा हुनपुनेर् 
सबै प्रकारका र त�याङ्क एवम ्सचूनाह�को �यव�थापनको सुिनि�तता गराउनेः 

क.१)  िज�ला िशक्षा कायार्लयह�ले िवद ्यालयह�का लािग चौमािसक �पमा िनकाशा गिरने कायर्क्रमह�का वारेमा �ोतके��ह� माफर् त 
सबै सामदुाियक िवद्यालयह�लाई आ.व. २०७३/७४ को आि�न मिहनािभत्र �ोतके���तरीय प्र.अ. बैठकद्वारा जानकारी गराई 
सोहीअनसुार िवद्यालयगत वािषर्क कायर्क्रम कायार्�वयन योजना तयार गनर् लगाई िवद्यालय �यव�थापन सिमितको बैठकबाट �वीकृत 
गराउन लगाउने (यस प्रकारका बैठकह�मा सबै प्रकार तहका धािमर्क र सं�थागत िवद्यलायका प्र.अ.ह�लाई समेत अिनवायर्�.पमा 
उपि�थत गराउने) र सो योजना सूचना पाटीमा अिनवायर् �पमा टाँ�न िनदेर्शन िदने । 

क.२)  िवद ् यालह�ले आ–आ�नो कायर्योजना वमोिजम यस कायर्क्रमका लािग ज�मा प्रा� रकम   म�येबाट  िशक्षा ऐन, िनयम तथा 
सामािजक परीक्षण िनदेर्िशका (पिहलो संशोधन २०७१ सिहत) २०६५ मा तोिकएअनसुार  र वुँदा नं. क.३ मा उ�लखे भएका दहेायका 
कायर्ह� अिनवायर्�.पमा स�प�न गनेर् गरी रकमको बाँड फाँड गनेर्ः 
अ) �ोतके��मा �ोत�यिक्तल ेसब ै िवद्यालयमा सामिजक परीक्षण तथा आिथर्क परीक्षण गनर् लगाई सो कायर् भए नभएको एिकन गरी 

िजिशकामा िववरण पेश गनेर् । 
आ) िवद ्यालयह�बाट स�प�न सामािजक परीक्षण र  लेखा परीक्षण प्रितवदेन िवद ्यालयह�ल ेस�बि�धत �ोतके��मा र �ोत�यिक्त 

तथा िवद ्यालय िनरीक्षकले आ�नो िनरीक्षण के्षत्र तथा �ोतके��को समि�गत प्रितवेदन िजिशकामा पेश गनेर् । सबै प्रितवदेनह� 
प्रा� भएपिछ  िजिशकाले सोको िव�ेषण गरी प्रितवेदन तयार गनेर् र एक–एक प्रित के्ष.िश.िन. र िशक्षा िवभागको आिथर्क प्रशासन 
र िवद ्यालय कमर्चारी तथा �ोतके�� �यव�थापन शाखामा पठाउने ।

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 �ोत के�� 
 िवद ्यालय  

पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो 
चौमािसक 

 सामािजक तथा 
लेखापरीक्षण स�प�न 
भएका िवद ्यालय 
सङ्ख्या 

 सामिजक तथा 
लेखापरीक्षण प्रितवेदन 

 िवद् याथीर् िरपोटर् 
काडर्, िवद् यालय 
त�याङ्कन 
�यव�थापन,  

 प्रकािसत बलेुिटन 
सङ्ख्या 
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�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया िज�मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
िमलाउने ।  

च) िजिशकाले प्र�तावअनसुार अनदुान रकमको उपयोगको अव�था वारे िनयिमत अनगुमन गनेर् ।   
2.15.11.119.2 ��कृ� िसकाइ�पलि�ध प्रा� छनोट भएका िवद् यालयलाई िसकाइ सु��ीकरणका लागी प्रो�सा�न अनुदान 

क) िवद ्यालय छनौट गदार् अनसुिूचमा ५ मा समावेश िवद्यायल छनौटका आधारमा िवद्यालय छनोट गनेर् । 
ख) पिहचान भएको िवद ्यालयलाई िसकाइउपलि�धमा थप बिृद ्ध गनर् र आ�ना असल अ�यासह� �यनू िसकाइउपलि�ध भएका 

िवद ्यालयह�लाई अनभुव आदानप्रदान गनर्का लािग प्रवतर्ना�मक िक्रयाकलाप सिहतको प्र�तावपत्र प्रथम चौमािसकिभत्र पेश गनर् 
लगाउने ।  

ग) िजिशकाले िवद ्यायले पेश गरेको प्र�तावको मू�याङ्कन गरी लािग �वीकृत बजेट तथा कायर्क्रमको पिरिधिभत्र रही  िज�लािभत्रका 
उ�कृ� नितजा हािसल गनेर् सफल एउटा िवद ्यालयलाई एकम�ु �. २ लाख प्रो�साहन�व�प अनदुान रकम िनकासा िदन सिकने  ।  

घ) िवद ्यालयल े �वीकृत प्र�तावअनसुारका िक्रयाकलाप स�चालन गरी सोको आविधक प्रगित प्रितवेदन �ोतके�� तथा िज.िश.कामा 
िनयिमत �पमा पठाउने । 

ङ) िजिशकाले प्र�तावअनसुार अनदुान रकमको उपयोगको अव�था वारे िनयिमत अनगुमन गनेर् । 

िज.िश.का
�ोत के��  
िवद ्यालय  

पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो 
चौमािसक 

उ�कृ� िसकाइ उपल�धी 
भएका िवद ्यालय 

िवद ्यालय िसकाइ उपलि�ध 
�वीकृत प्र�ताव 
िसकाइउपलि�ध विृद ्ध 
कायर्क्रलाप 

2.15.11.119.3 िवज्ञान/गिणत/अंगे्रजी प्रयोगशाला �यव��ापन र  सामाग्री खरीद अनुदान 
क) िजिशकाले मा�यिमक िवद ्यालयमा िवज्ञान/गिणत/भाषा िवषयमा िवद ्याथीर्को िसकाइमा सधुार �याउन सहयोग परु् याउने िसकाइ 

सामग्री, स�दभर् सामग्री, प्रयोगा�मक सामग्री, िशक्षकल े कक्षा िशक्षणमा प्रयोग गनेर् शैिक्षक सामग्री, आिद �यव�थापन सिहतको 
प्रयोगशाला �यव�थापन गनर् िज�लाका लािग �वीकृत बजेट तथा कायर्क्रमको पिरिधिभत्र रही प्रित िवद ्यालय  �. १ लाख ५० 
हजारस�म अनदुान उपल�ध गराउने ।  

ख) य�ता अनदुान उपल�ध गराउन िज�लामा स�चािलत यस पवूर् प्रयोगशाला िनमार्णका लािग अनदुान प्रा� नगरेका सामदुाियक मा�यिमक 
िवद ्यालयह�म�येबाट प्र�तावसिहतको िनवेदन आ� वान गनेर् । प्रा� प्र�तावको म�ूयाङ्कन गरी उ�कृ�ताको आधारमा िवद ्यालयको 
प्राथिमकताको सूची तयार गनेर् । प्राथिमकताको सचूीम�येबाट िज�लाको लािग �वीकृत कोटाको आधारमा तोिकएको अनदुान रकम 
उपल�ध गराउने ।  

ग)  िवद ्यालयको प्रािथमकताको सचूी तयार गदार् हालस�म यस प्रकृितको अनदुान प्रा� नगरेको, िवद ्यालयमा िवद ्याथीर् सङ्ख्या अिधक 
भएको, प्रयोगशाला �थापनाका लािग भवन र कक्षा कोठाको सरुक्षाको लागी घेरावार समेतको �यव�था भएको र पेश गिरएको 
प्र�तावको उ�कृ�ता ज�ता मापद��का आधारमा प्राथिमकताको सचूी तयार गरी िवद ्यालय छनोट गनेर् ।  

घ) भाषा/गिणत/िवज्ञान िवषयको प्रयोगशालाको स�चालन �यव�थापन र उपयोगमा Math/English/Science िवषयका िशक्षाकसँग 
सम�वय  गनेर् ।  

ङ) िवद ्यालयल े प्रा� बजेटबाट प्रयोगशालाका लािग प्रा� सचूीका आधारमा सावर्जिनक खरीद ऐन िनयमअनसुार सामग्री खरीद गनेर् । 
प्रयोगशालाका सामग्रीको िशक्षक, िवद ्याथीर्को प्रयोगको अिभलेख राख्ने । साथै िजिशकामा प्रितवेदन पेश गनेर् । 

िज.िश.का 
�ोत के��  
िवद ्यालय  

 पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो चौमािसक 

छनोट भएका िवद ्यालय 
सङ्ख्या  

�थापना भएका प्रयोगशाला  
खरीद भएका सामग्री  

 

 

�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया ि��मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
2.18.5.14.17 २४० नमुना िवद् यालयका लािग  ICT �याब �यव�थापनका लािग िफिक्सङ्ग र क��युटर Equipment तथा kits 
खिरद अनुदान 

क) िज�ला �तरमा अपनाउन ुपनेर् कायर्िविध 
- तोिकएको मापद��का आधारमा छनोटमा परेका नमनुा िवद ्यालयलाई  िशक्षा िवभागबाट िनधार्रण गिरएको  Specification का 

आधारमा ICT �याब �यव�थापनका लािग आव�यक फिनर्चर, क��यटुर/उपकरण/स�टवेयर/िवद ्यतुीय अ�तरिक्रया�मक ��य - 
��य िसकाइ सामग्री �यव�थापन  गनर् तोिकएको एकमु�  अनदुान रकम उपल�ध गराउने ।  

- िजिशकाले अनदुान प्रा� िवद ्यालयल े िनधार्िरत मापद�� र प्रिक्रया अन�ुप कायार्�वयन गरेनगरेको िनयिमत �पमा अनगुमन गरी 
सोको प्रितवेदन के्ष.िश.िन. तथा िवभागमा पेश गनेर् ।  

ख) िवद ्यालय �तरमा अपनाउन ुपनेर् कायर्िविध 
 - अनदुान प्रा� गरेका नमनुा िवद ्यालयल ेICT in Education का लािग  िशक्षा िवभागबाट �वीकृत Specification बमोिजम आव�यक 

ICT equipments, interactive digital Learning materials, e-library, computer/server लगायतका सामग्री खरीद गनेर् । 
उक्त सामग्रीह� खरीद गदार्  सावर्जिनक खरीद ऐन िनयमावलीअनसुारका प्रकृयाह� परूा गनेर्,  

 िशक्षा िवभाग  
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 िवद ्यालय  

पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो 
चौमािसक 

 Approved 
specification  

 ICT Lab �थापना 
भएका िवद ्यालय 
सङ्ख्या  

 specification 
बमोिजम का 
खरीद गरेका 
सामाग्रीह� 

2.18.5.14.18 २४० नमुना िवद् यालयका लागी  िवज्ञान प्रयोगशाला �यव�थापनका लािग िफक्सीङ्ग र प्रयोगशाला सामाग्री खरीद
अनुगमन 
क) तोिकएको मापद��का आधारमा छनोटमा परेका नमनुा िवद ्यालयमा  िशक्षा िवभागबाट िनधार्रण गिरएको  Specification का

आधारमा िवज्ञान प्रयोगशाला �थापना, स�चालन �यव�थापनका लािग तोिकएको एकमु�  अनदुान रकम उपल�ध गराउने ।  
ख) िवद ्यालयल े तोिकएको Specification बमोिजम आव�यक फिनर्चर, प्रयोगशालाका समग्री, उपकरण आिद  सावर्जिनक खरीद ऐन 

िनयमावलीअनसुार प्रकृया परूा खरीद गरी िवज्ञान प्रयोगशाला �यव�थापन गनेर् ।

िशक्षा िवभाग 
िजिशका  
िवद ्यालय 

पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो 
चौमािसक 

�थापना भएका प्रयोगशाला 
सङ्ख्या 

खरीद गिरएका सामाग्री 
सङ्ख्या 

अ�य मा�यिमक िवद् यालय सहयोग (Comprehensive बाहेक)
2.15.11.119.1 �यून िसकाइउपलि�ध भएका िवद् यालयह�लाई िसकाइउपलि�ध बृिद् धका लािग अनुदान (additional class, 

coaching, remedial class,  mentoring, volunteer teacher mobilization, audio video material 
management……. Etc) 
क)  िजिशकाले २०७२ को एस.एल.सी. परीक्षाको नितजाको िव�ेषण गरी �यनू िसकाइउपलि�ध भएका िवद ्यालयह�को पिहचान गरी 

सोको सचूी तयार गनेर् ।  
ख) पिहचान भएका िवद ्यालयबाट िसकाइउपलि�ध सधुारका लािग थप कक्षा स�चालन, coaching, उपचारा�मक िशक्षण, 

mentoring, �वयम् सेवक िशक्षक/िवषय िवज्ञ पिरचालन, ��य-��य िसकाइ सामग्री �यव�थापन तथा िवद ्यालय सधुार योजनामा 
प्र�तािवत िक्रयाकलाप समेत समेटी प्रथम चौमािसकिभत्र प्र�तावपत्र पेश गनर् लगाउने । 

ग)  िजिशकाले प्र�तावको म�ूयाङ्कन गरी िज�लाका लािग �वीकृत बजटे तथा कायर्क्रमअनसुार प्रित िवद ्यालय �. १ लाख दिेख  �. १ 
लाख २५ हजारस�म िनकासा िदई  प्र�तावमा उि�लिखत कायर्क्रम स�चालन गनर् िवद ्यालयसगँ स��ौता गनेर्  ।  

घ) िवद्यलयले �वीकृत प्र�तावअनुसारका िक्रयाकलाप स�चालन गरी सोको आविधक प्रगित �ोतके�� तथा िज.िश.कामा िनयिमत �पमा 
पठाउने ।   

ङ) िवद ्यालयल ेयस प्रकृितका कायर्क्रमह� िवद ्यालय सधुार योजनामा समावशे गरी आगामी शैिक्षक सत्रह�मा िनर�तरता िदने �यव�था 

िज.िश.का
�ोत के��  
िवद ्यालय  

पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो 
चौमािसक 

�यनू िसकाइ उपलि�ध भएका 
िवद ्यालय 

िवद ्यालय िसकाइ उपलि�ध 
�वीकृत प्र�ताव 
िसकाइउपलि�ध विृद ्ध 
कायर्क्रलाप 
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�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया िज�मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
िमलाउने ।  

च) िजिशकाले प्र�तावअनसुार अनदुान रकमको उपयोगको अव�था वारे िनयिमत अनगुमन गनेर् ।   
2.15.11.119.2 ��कृ� िसकाइ�पलि�ध प्रा� छनोट भएका िवद् यालयलाई िसकाइ सु��ीकरणका लागी प्रो�सा�न अनुदान 

क) िवद ्यालय छनौट गदार् अनसुिूचमा ५ मा समावेश िवद्यायल छनौटका आधारमा िवद्यालय छनोट गनेर् । 
ख) पिहचान भएको िवद ्यालयलाई िसकाइउपलि�धमा थप बिृद ्ध गनर् र आ�ना असल अ�यासह� �यनू िसकाइउपलि�ध भएका 

िवद ्यालयह�लाई अनभुव आदानप्रदान गनर्का लािग प्रवतर्ना�मक िक्रयाकलाप सिहतको प्र�तावपत्र प्रथम चौमािसकिभत्र पेश गनर् 
लगाउने ।  

ग) िजिशकाले िवद ्यायले पेश गरेको प्र�तावको मू�याङ्कन गरी लािग �वीकृत बजेट तथा कायर्क्रमको पिरिधिभत्र रही  िज�लािभत्रका 
उ�कृ� नितजा हािसल गनेर् सफल एउटा िवद ्यालयलाई एकम�ु �. २ लाख प्रो�साहन�व�प अनदुान रकम िनकासा िदन सिकने  ।  

घ) िवद ्यालयल े �वीकृत प्र�तावअनसुारका िक्रयाकलाप स�चालन गरी सोको आविधक प्रगित प्रितवेदन �ोतके�� तथा िज.िश.कामा 
िनयिमत �पमा पठाउने । 

ङ) िजिशकाले प्र�तावअनसुार अनदुान रकमको उपयोगको अव�था वारे िनयिमत अनगुमन गनेर् । 

िज.िश.का
�ोत के��  
िवद ्यालय  

पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो 
चौमािसक 

उ�कृ� िसकाइ उपल�धी 
भएका िवद ्यालय 

िवद ्यालय िसकाइ उपलि�ध 
�वीकृत प्र�ताव 
िसकाइउपलि�ध विृद ्ध 
कायर्क्रलाप 

2.15.11.119.3 िवज्ञान/गिणत/अंगे्रजी प्रयोगशाला �यव��ापन र  सामाग्री खरीद अनुदान 
क) िजिशकाले मा�यिमक िवद ्यालयमा िवज्ञान/गिणत/भाषा िवषयमा िवद ्याथीर्को िसकाइमा सधुार �याउन सहयोग परु् याउने िसकाइ 

सामग्री, स�दभर् सामग्री, प्रयोगा�मक सामग्री, िशक्षकल े कक्षा िशक्षणमा प्रयोग गनेर् शैिक्षक सामग्री, आिद �यव�थापन सिहतको 
प्रयोगशाला �यव�थापन गनर् िज�लाका लािग �वीकृत बजेट तथा कायर्क्रमको पिरिधिभत्र रही प्रित िवद ्यालय  �. १ लाख ५० 
हजारस�म अनदुान उपल�ध गराउने ।  

ख) य�ता अनदुान उपल�ध गराउन िज�लामा स�चािलत यस पवूर् प्रयोगशाला िनमार्णका लािग अनदुान प्रा� नगरेका सामदुाियक मा�यिमक 
िवद ्यालयह�म�येबाट प्र�तावसिहतको िनवेदन आ� वान गनेर् । प्रा� प्र�तावको म�ूयाङ्कन गरी उ�कृ�ताको आधारमा िवद ्यालयको 
प्राथिमकताको सूची तयार गनेर् । प्राथिमकताको सचूीम�येबाट िज�लाको लािग �वीकृत कोटाको आधारमा तोिकएको अनदुान रकम 
उपल�ध गराउने ।  

ग)  िवद ्यालयको प्रािथमकताको सचूी तयार गदार् हालस�म यस प्रकृितको अनदुान प्रा� नगरेको, िवद ्यालयमा िवद ्याथीर् सङ्ख्या अिधक 
भएको, प्रयोगशाला �थापनाका लािग भवन र कक्षा कोठाको सरुक्षाको लागी घेरावार समेतको �यव�था भएको र पेश गिरएको 
प्र�तावको उ�कृ�ता ज�ता मापद��का आधारमा प्राथिमकताको सचूी तयार गरी िवद ्यालय छनोट गनेर् ।  

घ) भाषा/गिणत/िवज्ञान िवषयको प्रयोगशालाको स�चालन �यव�थापन र उपयोगमा Math/English/Science िवषयका िशक्षाकसँग 
सम�वय  गनेर् ।  

ङ) िवद ्यालयल े प्रा� बजेटबाट प्रयोगशालाका लािग प्रा� सचूीका आधारमा सावर्जिनक खरीद ऐन िनयमअनसुार सामग्री खरीद गनेर् । 
प्रयोगशालाका सामग्रीको िशक्षक, िवद ्याथीर्को प्रयोगको अिभलेख राख्ने । साथै िजिशकामा प्रितवेदन पेश गनेर् । 

िज.िश.का 
�ोत के��  
िवद ्यालय  

 पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो चौमािसक 

छनोट भएका िवद ्यालय 
सङ्ख्या  

�थापना भएका प्रयोगशाला  
खरीद भएका सामग्री  

 

 

�वीकृत िक्रयाकलाप नं, िक्रयाकलाप र कायार्�वयन प्रिक्रया ि��मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/पिरणाम सूचक 
2.18.5.14.17 २४० नमुना िवद् यालयका लािग  ICT �याब �यव�थापनका लािग िफिक्सङ्ग र क��युटर Equipment तथा kits 
खिरद अनुदान 

क) िज�ला �तरमा अपनाउन ुपनेर् कायर्िविध 
- तोिकएको मापद��का आधारमा छनोटमा परेका नमनुा िवद ्यालयलाई  िशक्षा िवभागबाट िनधार्रण गिरएको  Specification का 

आधारमा ICT �याब �यव�थापनका लािग आव�यक फिनर्चर, क��यटुर/उपकरण/स�टवेयर/िवद ्यतुीय अ�तरिक्रया�मक ��य - 
��य िसकाइ सामग्री �यव�थापन  गनर् तोिकएको एकमु�  अनदुान रकम उपल�ध गराउने ।  

- िजिशकाले अनदुान प्रा� िवद ्यालयल े िनधार्िरत मापद�� र प्रिक्रया अन�ुप कायार्�वयन गरेनगरेको िनयिमत �पमा अनगुमन गरी 
सोको प्रितवेदन के्ष.िश.िन. तथा िवभागमा पेश गनेर् ।  

ख) िवद ्यालय �तरमा अपनाउन ुपनेर् कायर्िविध 
 - अनदुान प्रा� गरेका नमनुा िवद ्यालयल ेICT in Education का लािग  िशक्षा िवभागबाट �वीकृत Specification बमोिजम आव�यक 

ICT equipments, interactive digital Learning materials, e-library, computer/server लगायतका सामग्री खरीद गनेर् । 
उक्त सामग्रीह� खरीद गदार्  सावर्जिनक खरीद ऐन िनयमावलीअनसुारका प्रकृयाह� परूा गनेर्,  

 िशक्षा िवभाग  
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 िवद ्यालय  

पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो 
चौमािसक 

 Approved 
specification  

 ICT Lab �थापना 
भएका िवद ्यालय 
सङ्ख्या  

 specification 
बमोिजम का 
खरीद गरेका 
सामाग्रीह� 

2.18.5.14.18 २४० नमुना िवद् यालयका लागी  िवज्ञान प्रयोगशाला �यव�थापनका लािग िफक्सीङ्ग र प्रयोगशाला सामाग्री खरीद
अनुगमन 
क) तोिकएको मापद��का आधारमा छनोटमा परेका नमनुा िवद ्यालयमा  िशक्षा िवभागबाट िनधार्रण गिरएको  Specification का

आधारमा िवज्ञान प्रयोगशाला �थापना, स�चालन �यव�थापनका लािग तोिकएको एकमु�  अनदुान रकम उपल�ध गराउने ।  
ख) िवद ्यालयल े तोिकएको Specification बमोिजम आव�यक फिनर्चर, प्रयोगशालाका समग्री, उपकरण आिद  सावर्जिनक खरीद ऐन 

िनयमावलीअनसुार प्रकृया परूा खरीद गरी िवज्ञान प्रयोगशाला �यव�थापन गनेर् ।

िशक्षा िवभाग 
िजिशका  
िवद ्यालय 

पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो 
चौमािसक 

�थापना भएका प्रयोगशाला 
सङ्ख्या 

खरीद गिरएका सामाग्री 
सङ्ख्या 

अ�य मा�यिमक िवद् यालय सहयोग (Comprehensive बाहेक)
2.15.11.119.1 �यून िसकाइउपलि�ध भएका िवद् यालयह�लाई िसकाइउपलि�ध बृिद् धका लािग अनुदान (additional class, 

coaching, remedial class,  mentoring, volunteer teacher mobilization, audio video material 
management……. Etc) 
क)  िजिशकाले २०७२ को एस.एल.सी. परीक्षाको नितजाको िव�ेषण गरी �यनू िसकाइउपलि�ध भएका िवद ्यालयह�को पिहचान गरी 

सोको सचूी तयार गनेर् ।  
ख) पिहचान भएका िवद ्यालयबाट िसकाइउपलि�ध सधुारका लािग थप कक्षा स�चालन, coaching, उपचारा�मक िशक्षण, 

mentoring, �वयम् सेवक िशक्षक/िवषय िवज्ञ पिरचालन, ��य-��य िसकाइ सामग्री �यव�थापन तथा िवद ्यालय सधुार योजनामा 
प्र�तािवत िक्रयाकलाप समेत समेटी प्रथम चौमािसकिभत्र प्र�तावपत्र पेश गनर् लगाउने । 

ग)  िजिशकाले प्र�तावको म�ूयाङ्कन गरी िज�लाका लािग �वीकृत बजटे तथा कायर्क्रमअनसुार प्रित िवद ्यालय �. १ लाख दिेख  �. १ 
लाख २५ हजारस�म िनकासा िदई  प्र�तावमा उि�लिखत कायर्क्रम स�चालन गनर् िवद ्यालयसगँ स��ौता गनेर्  ।  

घ) िवद्यलयले �वीकृत प्र�तावअनुसारका िक्रयाकलाप स�चालन गरी सोको आविधक प्रगित �ोतके�� तथा िज.िश.कामा िनयिमत �पमा 
पठाउने ।   

ङ) िवद ्यालयल ेयस प्रकृितका कायर्क्रमह� िवद ्यालय सधुार योजनामा समावशे गरी आगामी शैिक्षक सत्रह�मा िनर�तरता िदने �यव�था 

िज.िश.का
�ोत के��  
िवद ्यालय  

पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो 
चौमािसक 

�यनू िसकाइ उपलि�ध भएका 
िवद ्यालय 

िवद ्यालय िसकाइ उपलि�ध 
�वीकृत प्र�ताव 
िसकाइउपलि�ध विृद ्ध 
कायर्क्रलाप 
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ग) िजिशकाबाट फिनर्चर �यव�थापन तथा प्रयोगको िनयिमत अनगुमन गनेर्  ।
2.15.11.120.2 �याब �थापना र सामाग्री खरीद अनुदान
ि��ला �तरमा अपनाउनु पनेर् कायर्िविध 

क) िज�ला िशक्षा कायार्लयल ेप्रािविधक तथा �यवसाियक धार (कक्षा ९- १२ ) स�चालन भएका िवद ्यालयह�लाई यस शीषर्कमा 
िविनयोिजत रकमबाट �वीकृत बजटे तथा कायर्क्रमअनसुार   प्रित िवद ्यालय �. १,००,०००।  उपल�ध गराउने । 

िवद् यालय �तरमा अपनाउनु पनेर् कायर्िविध                                
िज�ला िशक्षा कायार्लयबाट प्रा� अनदुानबाट िवषयअनसुार तोिकएबमोिजम �याव स�ु�ीकरण गनेर् । 

 प्रािविधक तथा �यवसाियक िशक्षा 
शाखा - िशक्षा िवभाग ) 
 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
िवद ्यालय 

 िवद ्यालयगत 
िनकासा िववरण 

 खरीद गिरएका 
सामग्री सङ्ख्या 

2.15.11.365 १४० िवद्यालयका लािग �याव सामग्री सामग्री �थापनाको अनुदान आ व २०७२।०७३ को क्रमागत
िज�ला�तरमा अपनाउन ुपनेर् कायर्िविध  

आ. व. २०७२।०७३ मा �थापना भएका प्रािविधक तथा �यावसाियक धारका िवद ्यालयह�लाई क्रमागत �याव सामग्री अनदुान 
िन�नानसुार िनकासा िदने : 

क) िसिभल इि�जिनयिरङ् िवषय स�चालन भएको प्रित िवद ्यालय �. २०,००,०००। 
ख) क��यटुर इि�जिनयिरङ् िवषय स�चालन भएको प्रित िवद ्यालय  �. १०,००,०००। 
ग) इलेिक्ट्रकल इि�जिनयिरङ् िवषय स�चालन भएको प्रित िवद ्यालय  �. १०,६०,०००। 
घ) पश ुर बाली िवज्ञान िवषय स�चालन भएको प्रित िवद ्यालय  �. १०,००,०००। 
ङ) िजिशकाले य�ता िवद ्यालयह�मा  िनयिमत अनगुमन गरी तोिकएको मापद��अनुसार �याव स�चालन �यव�थापन र उपयोग गराउने र 

सोको  प्रितवदेन िशक्षा िवभागमा पठाउने । 
िवद ्यालय �तरमा अपनाउन ुपनेर् कायर्िविध                                

क) िज�ला िशक्षा कायार्लयबाट प्रा� अनदुानबाट सावर्जिनक खरीद ऐन िनयमअनसुार �याव सामग्री  खिरद गनेर् । 

 प्रािविधक तथा �यवसाियक िशक्षा 
शाखा - िशक्षा िवभाग ) 
 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
िवद ्यालय  पिहलो, दो�ो तथा 

ते�ो चौमािसक 

 िवद ्यालयगत 
िनकासा िववरण 

 खरीद गिरएका 
सामग्री सङ्ख्या 

प्रो�साहन तथा छात्रब�ृ�ी 
6.3.4.15.1 मुक् त क�लहरी,िहमाली छात्रावास,िफडर छात्रावास,नमुना िवद् यालय,िहमाली आवासीय,अित सीमा�तकृत समुदायका
लािग स��ािलत आवािसय बालबािलकाह�ला� आवािसय छात्रविृ� 
मुक् त क�लहरी  

मकु् त क�लहरी िवद ्याथीर्को शैिक्षक अवसरको सिुनि�तता, अ�ययनको िनर�तरता र िसकाइ उपलि�धमा अिभविृद ्धका लािग  आवासीय 
छात्रविृ� िददँा प्रित िवद ्याथीर् मािसक �.  ४,०००।-  का दरल े१० मिहनाका लािग ज�मा ४० हजार िवद ्यालयलाई िनकासा िदने । उक्त 
रकमम�येबाट छात्रावासमा ब�ने छात्राह�को �यिक्तगत सरसफाइको लािग आव�यक पनेर् सामग्रीह� (साबनु, द�तम�जन, दाँत मा�ने 
ब्रस, नेलकटर, को��िक्रम, �या�प,ु �माल, �यानेटरी �याि�कन, आिद) खिरद गनर् प्रित छात्रा मािसक �. ५००/- का दरल े १० 
मिहनाको ज�मा ५,०००।– स�बि�धत छात्रछात्राह�लाई नै उपल�ध गराउने । बाँकी रकमबाट आवासीय प्रब�ध िमलाउने । 

िहमाली छात्रावास, 
क)  कक्षा ६–१२ मा अ�ययनरत िहमाली छात्रावासमा ब�ने िवद ्याथीर्का लािग आवासीय छात्रविृ� िददँा प्रित िवद ्याथीर् मािसक �.  

४,०००।-  का दरल े१० मिहनाका लािग ज�मा ४० हजार (म�ुताङ, हु�ला र ज�ुला) िवद ्यालयलाई िनकासा िदने । उक्त रकमबाट 
छात्रावासमा ब�ने छात्रछात्रह�को �यिक्तगत सरसफाइको लािग आव�यक पनेर् सामग्रीह� (साबनु, द�तम�जन, दाँत मा�ने ब्रस, 
नेलकटर, को��िक्रम, �या�प,ु �माल, �यानेटरी �याि�कन आिद) खिरद गनर् प्रित छात्र छात्रा मािसक �. ५००/- का दरल े१० मिहनाको 

 िशक्षा िवभाग, लैङ्िगक 
समिवकास शाखा 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 

छात्रावास 

प्रथम चौमािसक 

 छात्रविृ� पाउने 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 िनणर्य पिु�तका 
 छात्रविृ� िवतरणको 

भरपाई 
 छात्रविृ� प्रा� गनेर् 

िवद ्याथीर्को 
नामनामेसी सिहतको 
िववरण  

 

 

 
प्रािविधक तथा �यवसाियक धार स�चालन भएका मा�यिमक िवद् यालय सहयोग

2.15.11.120.1 िशक्षण िसकाइ  सामग्री तथा  (Lab assistant, equipment and  practical material, OJT, operation cost)  
�यव�थापनका लािग  प्रित िवद् याथीर् लागत अनुदान  कक्षा 9-12 

ि��ला �तरमा अपनाउनु पनेर् कायर्िविध : 
क) िज�ला िशक्षा कायार्लयबाट प्रािविधक तथा �यवसाियक धार (कक्षा ९- १२) स�चालन भएका िवद ्यालयह� तोिकएको 

मापद�डअनसुार स�चालन �यव�थापन भएनभएको अनगुमन गनेर् । 
ख)  यस प्रकृितका िवद ्यालयमा अ�ययनरत िवद ्याथीर् सङ्ख्या एिकन गरी िशक्षण िसकाइ सामग्री, Lab assistant को लािग पािर�िमक, 

equipment and  practical material, OJT operation cost �यव�थापनका लािग प्रित िवद ्याथीर् �. ११,०००।- का दरले 
हुन आउने रकम एकम�ु अनदुानको �पमा िवद ्यालयलाई िनकासा िदने ।                                                             

िवद् यालय �तरमा अपनाउनु पनेर् कायर्िविध :                           
क) िज�ला िशक्षा कायार्लयबाट प्रा� अनदुान रकम प्राथिमकताका आधारमा िन�नानसुार गनेर् :                                

अ)   प्रा.िव. तिृतय �तरको  १ जना Lab Assistant को लािग पािर�िमकको �यव�था गनेर् ।                                                       
आ) OJT operation cost �यव�थापन गदार् कक्षा १० का लािग  िहमाली के्षत्रमा प्रित िवद ्याथीर् �. ७०००। पहाडी के्षत्रमा �. 
६०००। र उप�यका/तराइमा �. ५०००। का दरले OJT कायर्िविधअनसुार खचर् गनेर् गरी �यव�था िमलाउने  । 
ई) िशक्षण िसकाइ सामग्री �यव�थापन गनेर् । 

  प्रािविधक तथा �यवसाियक िशक्षा 
शाखा - िशक्षा िवभाग ) 
 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
  िवद ्यालय 

पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो 
चौमािसक 

 िवदf्यथीर्को 
सङ्ख्या एिकन 
प्रमािणत िववरण 

  िज�ला िशक्षा 
कयार्लयको 
िनकासा िववरण 

  Lab 
assistant ले 
तलब वझेुको 
भरपाई 

  OJT गनेर् 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

  िशक्षण 
सामग्रीको 
सङ्ख्या,  

 
8.2.8.9 सबै िनवार्चन के्षत्र समेट्ने गरी प्रािविधक धार तफर्  ३८ िवद् यालयमा (कक्षा ९-१२) को �यावसाियक िशक्षा स�चालन  
ि��ला �तरमा अपनाउनु पनेर् कायर्िविध : 

क) शैिक्षक सत्र २०७० र ०७३ मा अनिुमत िददँा नसमेिटएका सािवकका िनवार्चन के्षत्रमा १।१ वटा प्रािविधक तथा �यावसाियक धारको 
िवद ्यालय स�चालन गनर् तोिकएको �यनूतम पवूार्धार पगेुका इ�छुक सामदुाियक िवद ्यालयह�बाट िशक्षा िवभागको सावर्जिनक 
सचूनाका आधारमा िनवेदनह� सङ्कलन गरी  िनदेर्िशकामा उ�लखे भएबमोिजमका प्रिक्रया पूरा गरी के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालयमा 
पठाउने ।  

ख) के्ष.िश.िन.ले िजिशकाबाट प्रा� िनवेदन छानिवन गरी तोिकएको मापद�डिभत्र पनेर् प्रित िनवार्चन के्षत्रबाट प्रथािमकता क्रम तोकी बढीमा 
३ वटा िवद ्यालय िनदेर्िशकामा तोिकएबमोिजम िसफािरस सिहत िशक्षा िवभागमा पठाउने ।  

ग) िशक्षा िवभागबाट अनमुित प्रा� गरेका िवद ्यालयलाई तोिकएअन�ुप स�चालन गनर् अनदुान उपल�ध गराउने ।  

 प्रािविधक तथा �यवसाियक िशक्षा 
शाखा - िशक्षा िवभाग ) 
 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 िवद ्यालय 

 अनमुित प्रा� 
िवद ्यालय  

 िनणर्यह� 

8.3.3.1.64 एस.एल.सी. परीक्षा के�� रहेका िवद् यालयह�को लािग फिनर्चर �यव�था  
क) िजिशकाले �वीकृत वािषर्क कायर्क्रमअनसुार  एस.एल.सी. परीक्षा के�� रहकेा कमजोर भौितक अव�था भएका िवद ्यालयह�को 

पिहचान गरी कायर्क्रममा �वीकृत न�सर्का आधारमा परीक्षा के��मा फिनर्चर �यव�था गनर् अनदुान उपल�ध गराउने । 
 ख) िवद ्यालयले  एस.एल.सी. परीक्षा स�चालनका क्रममा आव�यक पनेर् फिनर्चरह� सावर्जिनक खरीद ऐन िनयमावलीअनसुार खरीद गरी 

सोको जानकारी िजिशकालाई िदने ।  

िज�ला िशक्षा कायार्लय 
एस.एल.सी. परीक्षा के�� 

पिहलो तथा दो�ो 
चामािसक 

 छनोट भएका 
िवद ्यालय  

 खरीद गिरएका 
फिनर्चर सङ्ख्या 
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ग) िजिशकाबाट फिनर्चर �यव�थापन तथा प्रयोगको िनयिमत अनगुमन गनेर्  ।
2.15.11.120.2 �याब �थापना र सामाग्री खरीद अनुदान
ि��ला �तरमा अपनाउनु पनेर् कायर्िविध 

क) िज�ला िशक्षा कायार्लयल ेप्रािविधक तथा �यवसाियक धार (कक्षा ९- १२ ) स�चालन भएका िवद ्यालयह�लाई यस शीषर्कमा 
िविनयोिजत रकमबाट �वीकृत बजटे तथा कायर्क्रमअनसुार   प्रित िवद ्यालय �. १,००,०००।  उपल�ध गराउने । 

िवद् यालय �तरमा अपनाउनु पनेर् कायर्िविध                                
िज�ला िशक्षा कायार्लयबाट प्रा� अनदुानबाट िवषयअनसुार तोिकएबमोिजम �याव स�ु�ीकरण गनेर् । 

 प्रािविधक तथा �यवसाियक िशक्षा 
शाखा - िशक्षा िवभाग ) 
 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
िवद ्यालय 

 िवद ्यालयगत 
िनकासा िववरण 

 खरीद गिरएका 
सामग्री सङ्ख्या 

2.15.11.365 १४० िवद्यालयका लािग �याव सामग्री सामग्री �थापनाको अनुदान आ व २०७२।०७३ को क्रमागत
िज�ला�तरमा अपनाउन ुपनेर् कायर्िविध  

आ. व. २०७२।०७३ मा �थापना भएका प्रािविधक तथा �यावसाियक धारका िवद ्यालयह�लाई क्रमागत �याव सामग्री अनदुान 
िन�नानसुार िनकासा िदने : 

क) िसिभल इि�जिनयिरङ् िवषय स�चालन भएको प्रित िवद ्यालय �. २०,००,०००। 
ख) क��यटुर इि�जिनयिरङ् िवषय स�चालन भएको प्रित िवद ्यालय  �. १०,००,०००। 
ग) इलेिक्ट्रकल इि�जिनयिरङ् िवषय स�चालन भएको प्रित िवद ्यालय  �. १०,६०,०००। 
घ) पश ुर बाली िवज्ञान िवषय स�चालन भएको प्रित िवद ्यालय  �. १०,००,०००। 
ङ) िजिशकाले य�ता िवद ्यालयह�मा  िनयिमत अनगुमन गरी तोिकएको मापद��अनुसार �याव स�चालन �यव�थापन र उपयोग गराउने र 

सोको  प्रितवदेन िशक्षा िवभागमा पठाउने । 
िवद ्यालय �तरमा अपनाउन ुपनेर् कायर्िविध                                

क) िज�ला िशक्षा कायार्लयबाट प्रा� अनदुानबाट सावर्जिनक खरीद ऐन िनयमअनसुार �याव सामग्री  खिरद गनेर् । 

 प्रािविधक तथा �यवसाियक िशक्षा 
शाखा - िशक्षा िवभाग ) 
 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
िवद ्यालय  पिहलो, दो�ो तथा 

ते�ो चौमािसक 

 िवद ्यालयगत 
िनकासा िववरण 

 खरीद गिरएका 
सामग्री सङ्ख्या 

प्रो�साहन तथा छात्रब�ृ�ी 
6.3.4.15.1 मुक् त क�लहरी,िहमाली छात्रावास,िफडर छात्रावास,नमुना िवद् यालय,िहमाली आवासीय,अित सीमा�तकृत समुदायका
लािग स��ािलत आवािसय बालबािलकाह�ला� आवािसय छात्रविृ� 
मुक् त क�लहरी  

मकु् त क�लहरी िवद ्याथीर्को शैिक्षक अवसरको सिुनि�तता, अ�ययनको िनर�तरता र िसकाइ उपलि�धमा अिभविृद ्धका लािग  आवासीय 
छात्रविृ� िददँा प्रित िवद ्याथीर् मािसक �.  ४,०००।-  का दरल े१० मिहनाका लािग ज�मा ४० हजार िवद ्यालयलाई िनकासा िदने । उक्त 
रकमम�येबाट छात्रावासमा ब�ने छात्राह�को �यिक्तगत सरसफाइको लािग आव�यक पनेर् सामग्रीह� (साबनु, द�तम�जन, दाँत मा�ने 
ब्रस, नेलकटर, को��िक्रम, �या�प,ु �माल, �यानेटरी �याि�कन, आिद) खिरद गनर् प्रित छात्रा मािसक �. ५००/- का दरल े १० 
मिहनाको ज�मा ५,०००।– स�बि�धत छात्रछात्राह�लाई नै उपल�ध गराउने । बाँकी रकमबाट आवासीय प्रब�ध िमलाउने । 

िहमाली छात्रावास, 
क)  कक्षा ६–१२ मा अ�ययनरत िहमाली छात्रावासमा ब�ने िवद ्याथीर्का लािग आवासीय छात्रविृ� िददँा प्रित िवद ्याथीर् मािसक �.  

४,०००।-  का दरल े१० मिहनाका लािग ज�मा ४० हजार (म�ुताङ, हु�ला र ज�ुला) िवद ्यालयलाई िनकासा िदने । उक्त रकमबाट 
छात्रावासमा ब�ने छात्रछात्रह�को �यिक्तगत सरसफाइको लािग आव�यक पनेर् सामग्रीह� (साबनु, द�तम�जन, दाँत मा�ने ब्रस, 
नेलकटर, को��िक्रम, �या�प,ु �माल, �यानेटरी �याि�कन आिद) खिरद गनर् प्रित छात्र छात्रा मािसक �. ५००/- का दरल े१० मिहनाको 

 िशक्षा िवभाग, लैङ्िगक 
समिवकास शाखा 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 

छात्रावास 

प्रथम चौमािसक 

 छात्रविृ� पाउने 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 िनणर्य पिु�तका 
 छात्रविृ� िवतरणको 

भरपाई 
 छात्रविृ� प्रा� गनेर् 

िवद ्याथीर्को 
नामनामेसी सिहतको 
िववरण  

 

 

 
प्रािविधक तथा �यवसाियक धार स�चालन भएका मा�यिमक िवद् यालय सहयोग

2.15.11.120.1 िशक्षण िसकाइ  सामग्री तथा  (Lab assistant, equipment and  practical material, OJT, operation cost)  
�यव�थापनका लािग  प्रित िवद् याथीर् लागत अनुदान  कक्षा 9-12 

ि��ला �तरमा अपनाउनु पनेर् कायर्िविध : 
क) िज�ला िशक्षा कायार्लयबाट प्रािविधक तथा �यवसाियक धार (कक्षा ९- १२) स�चालन भएका िवद ्यालयह� तोिकएको 

मापद�डअनसुार स�चालन �यव�थापन भएनभएको अनगुमन गनेर् । 
ख)  यस प्रकृितका िवद ्यालयमा अ�ययनरत िवद ्याथीर् सङ्ख्या एिकन गरी िशक्षण िसकाइ सामग्री, Lab assistant को लािग पािर�िमक, 

equipment and  practical material, OJT operation cost �यव�थापनका लािग प्रित िवद ्याथीर् �. ११,०००।- का दरले 
हुन आउने रकम एकम�ु अनदुानको �पमा िवद ्यालयलाई िनकासा िदने ।                                                             

िवद् यालय �तरमा अपनाउनु पनेर् कायर्िविध :                           
क) िज�ला िशक्षा कायार्लयबाट प्रा� अनदुान रकम प्राथिमकताका आधारमा िन�नानसुार गनेर् :                                

अ)   प्रा.िव. तिृतय �तरको  १ जना Lab Assistant को लािग पािर�िमकको �यव�था गनेर् ।                                                       
आ) OJT operation cost �यव�थापन गदार् कक्षा १० का लािग  िहमाली के्षत्रमा प्रित िवद ्याथीर् �. ७०००। पहाडी के्षत्रमा �. 
६०००। र उप�यका/तराइमा �. ५०००। का दरले OJT कायर्िविधअनसुार खचर् गनेर् गरी �यव�था िमलाउने  । 
ई) िशक्षण िसकाइ सामग्री �यव�थापन गनेर् । 

  प्रािविधक तथा �यवसाियक िशक्षा 
शाखा - िशक्षा िवभाग ) 
 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
  िवद ्यालय 

पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो 
चौमािसक 

 िवदf्यथीर्को 
सङ्ख्या एिकन 
प्रमािणत िववरण 

  िज�ला िशक्षा 
कयार्लयको 
िनकासा िववरण 

  Lab 
assistant ले 
तलब वझेुको 
भरपाई 

  OJT गनेर् 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

  िशक्षण 
सामग्रीको 
सङ्ख्या,  

 
8.2.8.9 सबै िनवार्चन के्षत्र समेट्ने गरी प्रािविधक धार तफर्  ३८ िवद् यालयमा (कक्षा ९-१२) को �यावसाियक िशक्षा स�चालन  
ि��ला �तरमा अपनाउनु पनेर् कायर्िविध : 

क) शैिक्षक सत्र २०७० र ०७३ मा अनिुमत िददँा नसमेिटएका सािवकका िनवार्चन के्षत्रमा १।१ वटा प्रािविधक तथा �यावसाियक धारको 
िवद ्यालय स�चालन गनर् तोिकएको �यनूतम पवूार्धार पगेुका इ�छुक सामदुाियक िवद ्यालयह�बाट िशक्षा िवभागको सावर्जिनक 
सचूनाका आधारमा िनवेदनह� सङ्कलन गरी  िनदेर्िशकामा उ�लखे भएबमोिजमका प्रिक्रया पूरा गरी के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालयमा 
पठाउने ।  

ख) के्ष.िश.िन.ले िजिशकाबाट प्रा� िनवेदन छानिवन गरी तोिकएको मापद�डिभत्र पनेर् प्रित िनवार्चन के्षत्रबाट प्रथािमकता क्रम तोकी बढीमा 
३ वटा िवद ्यालय िनदेर्िशकामा तोिकएबमोिजम िसफािरस सिहत िशक्षा िवभागमा पठाउने ।  

ग) िशक्षा िवभागबाट अनमुित प्रा� गरेका िवद ्यालयलाई तोिकएअन�ुप स�चालन गनर् अनदुान उपल�ध गराउने ।  

 प्रािविधक तथा �यवसाियक िशक्षा 
शाखा - िशक्षा िवभाग ) 
 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 िवद ्यालय 

 अनमुित प्रा� 
िवद ्यालय  

 िनणर्यह� 

8.3.3.1.64 एस.एल.सी. परीक्षा के�� रहेका िवद् यालयह�को लािग फिनर्चर �यव�था  
क) िजिशकाले �वीकृत वािषर्क कायर्क्रमअनसुार  एस.एल.सी. परीक्षा के�� रहकेा कमजोर भौितक अव�था भएका िवद ्यालयह�को 

पिहचान गरी कायर्क्रममा �वीकृत न�सर्का आधारमा परीक्षा के��मा फिनर्चर �यव�था गनर् अनदुान उपल�ध गराउने । 
 ख) िवद ्यालयले  एस.एल.सी. परीक्षा स�चालनका क्रममा आव�यक पनेर् फिनर्चरह� सावर्जिनक खरीद ऐन िनयमावलीअनसुार खरीद गरी 

सोको जानकारी िजिशकालाई िदने ।  

िज�ला िशक्षा कायार्लय 
एस.एल.सी. परीक्षा के�� 

पिहलो तथा दो�ो 
चामािसक 

 छनोट भएका 
िवद ्यालय  

 खरीद गिरएका 
फिनर्चर सङ्ख्या 
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च) िवतिरत छात्रविृ�को िववरण स�बि�धत िवद ्यालयबाट सङ्कलन गरी सोको एकम�ु प्रितवेदन स�बि�धत के्ष.िश.िन र िशक्षा 
िवभागको लङ्ैिगक समिवकास शाखामा पठाउने । 

नोटः कुनै पिन छात्रविृ� दोहोरो नपनेर् गरी िवतरण गनेर् । 
नमुना िवद् यालय, 
क) शैिक्षक शत्र २०६७ बाट सु� भएको  कक्षा ५ दिेख १० कक्षास�म अ�ययन गनेर् िवद ्याथीर्का लािग छात्रविृ�का िदन दशेका िविभ�न 

भागबाट िवद ्याथीर् छनोट भइ तोिकएका िवद ्यालयह�मा अ�ययनरत िवद ्याथीर्ह� तथा प्र�येक वषर् तोिकएका िवद ्यालयमा अ�ययन 
गनर्का लािग छनोट भइ िसफािरस भएका िवद ्याथीर्ह�लाई ती िवद ्यालयह�मा छात्रविृ�मा अ�ययन गनेर् सिुवधा प्रदान गनेर् ।  

ख) �य�ता िवद ्यालयमा अ�ययन गनेर् तोिकएको िवद ्याथीर्को सङ्ख्या ब�ुानीलक�ठ �कुलबाट िसफािरस गिरएका िवद ्याथीर्ह� एिकन 
गनेर् ।  छात्रविृ� कोटामा परी अ�ययन गिररहकेा िवद ्याथीर्ह�लाई मात्र यस प्रकारको छात्रविृ� उपल�ध गराउने �यब�था िमलाउने ।  

ग) सं�थागत प्रकृितका सावर्जिनक िवद ्यालयबाट छात्रविृ�मा अ�ययन गनेर् िवद ्याथीर्ह�लाई  आबासीय सिुवधा �यव�था गनर् प्रित 
मिहना �. ४,००० का दरल ेचाल ुवषर्मा १० मिहनाको लािग ज�मा �.४०,०००।– (चािलस हजार) छात्रविृ�  रकम स�वि�धत 
िवद ्यालयलाई उपल�ध गराउने । यस वषर् SLC परीक्षा सहभागी हुने िवद ्याथीर्ह�का लािग २०७३ चैत्र स�मका लािग छात्रविृ� 
वापतको रकम उपल�ध गराउने ।  

ङ) यस िकिसमको छात्रविृ� (PPP) सिुवधा पाएका िवदयालयह�ल े  िवद ्यालय साझेदारी तथा सहयोग िनदेर्िशका, २०६६(संसोधन 
सिहत) मा �यब�था भएअनसुारको िवद ्यालय �यव�थापन सिमित गठन गनुर् पनेर् । 

च) िनधार्िरत कोटाअनसुार छात्रविृ� िवतरण गरे नगरेका अनगुमन गनेर् । 
   छ) िवतिरत छात्रविृ�को िववरण स�बि�धत िवद ्यालयबाट सङ्कलन गरी सोको एकमु� प्रितवेदन स�बि�धत के्ष.िश.िन र िशक्षा िवभागको 
स�थागत िवद ्यालय �यव�थापन  शाखामा पठाउने । 
 
िहमाली आवासीय, 
(कक्षा  ६–१० का लािग छात्रविृ�ः ता�लेजङ्ुग, संखवुासभा, सोलखु�ुबु, रसुवा, गोरखा, ज�ुला, दाचुर्ला) 
िज�ला�तरमा रहकेो छात्रविृ� �यव�थापन सिमितल ेछात्रविृ� िवतरणका लािग योजना तजुर्मा र कायार्�वयन गनेर्, जसअ�तगर्तः  
िज�ला िशक्षा कायार्लयलःे  
क) िहमाली आवासीय छात्रावासमा अ�ययन गनेर् िवद ्याथीर्ह�का लािग प्रित िवद ्याथी मािसक �. ४०००।– का दरले १० मिहनाका लािग 

वािषर्क � ४०,०००।– (१० मिहनाको) छात्रविृ�वापतको रकम उपल�ध गराउने । 
ख) यो छात्रविृ� २०६८ वैशाखबाट यसभ�दा अगािड छात्रविृ� पाइ अ�ययन गनेर् िवद ्याथीर्ह�को लािग मात्र उपल�ध गराउन ुपनेर् । 
ग) िनधार्िरत कोटाअनसुार छात्रविृ� िवतरण गरे नगरेको अनगुमन गनेर् । 
िवतिरत छात्रविृ�को िववरण स�बि�धत िवद ्यालयबाट सङ्कलन गरी सोको एकम�ु प्रितवेदन स�बि�धत के्ष.िश.िन र िशक्षा िवभागको लैङ्िगक 
समिवकास शाखामा पठाउने । 
अित िसमा�तकृत समुदायका लािग स��ािलत आवासीय  छात्रवृि�� 
कक्षा  ६–१० का लािग छात्रविृ�ः  अित िसमा�तकृत वगर्का िवद ्याथीर् िवशेष गरी राउटे, तराईका  िसमा�तकृत वादी चपेाङ ज�ता वगर्का 
बालबािलकालाई  लिक्षत गरी छात्रविृ� िवतरण गनेर् । यसका लािग िज�ला�तरमा रहकेो छात्रविृ� �यव�थापन सिमितले छात्रविृ� िवतरणका 
लािग योजना तजुर्मा र कायार्�वयन गनेर्, जसअ�तगर्तः  

 

 

ज�मा ५,०००।– स�बि�धत छात्रछात्राह�ला� नै उपल�ध गराउने । बाँकी रकमबाट आवासीय प्रब�ध िमलाउने । िज�ला�तरमा रहकेो 
छात्रविृ� �यव�थापन सिमितल ेछात्रविृ� िवतरणका लािग योजना तजुर्मा र कायार्�वयन गनेर्, जसअ�तगर्तः  

ख) िज�ला िशक्षा कायार्लयलःे  
१. यस प्रकारको छात्रविृ� गत वषर् छात्रविृ� पाएकाह�ला� िनर�तरता िदइने भएकाल ेसोका आधारमा दोहोरो नपनेर् गरी नयाँ िवद ्याथीर् 

छनोट गरी कायर्क्रम स�चालन गनेर् �यव�था गनेर्, 
२. छात्रविृ�को रकम, छनोटका आधार तथा िवतरणस�ब�धी िज�ला एवम ्िवद ्यालय�तरमा प्रचारप्रसार गनेर्,  
३. छात्रविृ�का लािग के��बाट उपल�ध गराइएको कोटाको आधारमा स�पणूर् सामदुाियक िवद ्यालयह�बाट शै.स.को स�ुमै (िवद ्याथीर् 

भनार् भएप�ात्) छात्रविृ� पाउने नयाँ िवद ्याथीर्ह�को छनोट गनेर् िनधार्िरत कोटाअनसुारको रकम छात्रावास रहेको िवद ्यालयको 
खातामा िनकासा िदने ,  

४. िनधार्िरत छात्रविृ� कोटाअनसुार िवतरण गरे नगरेको  अनगुमन गनेर्, 
५. िवतिरत छात्रविृ�को िववरण िवद ्यालयबाट सङ्कलन गरी सोको एकम�ु प्रितवेदन स�बि�धत के्ष.िश.िन र िशक्षा िवभागको ल�ङ्िगक 

समिवकास शाखामा पठाउने । 
नोटः कुनै पिन छात्रविृ� दोहोरो नपनेर् गरी िवतरण गनेर् । 
िफडर छात्रावास, 

कक्षा ९ दिेख कक्षा १२ स�म अ�यनरत छात्राह�को लािग छात्रविृ� (इलाम, ओखलढंुगा, महो�री, सलार्ही, नवुाकोट, पा�पा, 
किपलव�तु, दाङ्ग, वाग्लङ्ुग, रो�पा, डो�पा, कैलाली, जाजरकोट, ज�ुला, हु�ला, डोटी, बैतडी, दोलखा, मकवानपरु र रौतहट) 

िहमाली र पहाडी िज�लामा रहकेा िफडर छात्रावासमा अ�ययनरत प्रित छात्रा िवद ्याथी मािसक �. ४०००।– का दरल े१० मिहनाका 
लािग ज�मा ४०,०००/–  िवद ्यालय खातामा िनकासा िदने ।  
जसम�ये, 

१. छात्रावासमा ब�ने छात्राह�को �यि�गत सरसफाइको लािग आव�यक पनेर् साम�ीह�( साबनु, द�तम�जन, दाँत मा�ने ब्रस, 
नेलकटर, को�डिक्रम, �य�फु, �माल, �यानेटरी �याँक्पीन आिद) खिरद गनर् प्रित छात्र छात्रा मािसक �. ५००/- का दरल े१० 
मिहनाको ज�मा ५,०००।– स�बि�धत छात्रछात्राह�ला� नै उपल�ध गराउने । 

२. गत आ.व. मा स�चालन भएका छात्रावासह�को िनर�तरता ।  
३. िज�ला�तरमा रहकेो छात्रविृ� �यव�थापन सिमितल ेछात्रविृ� िवतरणका लािग योजना तजुर्मा र कायार्�वयन गनेर्, जसअ�तगर्त  

ि��ला िशक्षा कायार्लयले 
क) गत वषर् छात्रविृ� पाएकाह�ला� िनर�तरता िदइने भएकोल ेगतवषर् छात्रविृ� पाएका िवद ्याथीर्ह�को Verification गरेर मात्र 

कायर्क्रम स�चालन गनेर् �यव�था गनेर्, 
ख) छात्रविृ�को रकम, छनोटका आधार तथा िवतरणस�ब�धी �यव�थाका बारेमा िज�ला एवम ्िवद ्यालय�तरमा प्रचारप्रसार गनेर्,  
ग) छात्रविृ�का लािग के��बाट उपल�ध गराइएको कोटाको आधारमा स�पणूर् सामदुाियक िवद ्यालयह�बाट श.ैस.को स�ुमै 

(िवद ्याथीर् भनार् भएप�ात्) छात्रविृ� पाउने नयाँ छात्राह�को छनोट गनेर् र छात्रविृ�को रकम िनधार्िरत कोटाअनसुारको रकम 
छात्राबास रहकेो स�बि�धत िवद ्यालयको खातामा िनकासा िदने,  

घ) िज.िश.काले छात्रविृ� र छात्राबास �यव�थापन खचर् िवतरण गनेर् �यव�था िमलाउने,  
ङ) िनधार्िरत कोटाअनसुार छात्रविृ� िवतरण गरे नगरेको  अनगुमन गनेर्, 
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च) िवतिरत छात्रविृ�को िववरण स�बि�धत िवद ्यालयबाट सङ्कलन गरी सोको एकम�ु प्रितवेदन स�बि�धत के्ष.िश.िन र िशक्षा 
िवभागको लङ्ैिगक समिवकास शाखामा पठाउने । 

नोटः कुनै पिन छात्रविृ� दोहोरो नपनेर् गरी िवतरण गनेर् । 
नमुना िवद् यालय, 
क) शैिक्षक शत्र २०६७ बाट सु� भएको  कक्षा ५ दिेख १० कक्षास�म अ�ययन गनेर् िवद ्याथीर्का लािग छात्रविृ�का िदन दशेका िविभ�न 

भागबाट िवद ्याथीर् छनोट भइ तोिकएका िवद ्यालयह�मा अ�ययनरत िवद ्याथीर्ह� तथा प्र�येक वषर् तोिकएका िवद ्यालयमा अ�ययन 
गनर्का लािग छनोट भइ िसफािरस भएका िवद ्याथीर्ह�लाई ती िवद ्यालयह�मा छात्रविृ�मा अ�ययन गनेर् सिुवधा प्रदान गनेर् ।  

ख) �य�ता िवद ्यालयमा अ�ययन गनेर् तोिकएको िवद ्याथीर्को सङ्ख्या ब�ुानीलक�ठ �कुलबाट िसफािरस गिरएका िवद ्याथीर्ह� एिकन 
गनेर् ।  छात्रविृ� कोटामा परी अ�ययन गिररहकेा िवद ्याथीर्ह�लाई मात्र यस प्रकारको छात्रविृ� उपल�ध गराउने �यब�था िमलाउने ।  

ग) सं�थागत प्रकृितका सावर्जिनक िवद ्यालयबाट छात्रविृ�मा अ�ययन गनेर् िवद ्याथीर्ह�लाई  आबासीय सिुवधा �यव�था गनर् प्रित 
मिहना �. ४,००० का दरल ेचाल ुवषर्मा १० मिहनाको लािग ज�मा �.४०,०००।– (चािलस हजार) छात्रविृ�  रकम स�वि�धत 
िवद ्यालयलाई उपल�ध गराउने । यस वषर् SLC परीक्षा सहभागी हुने िवद ्याथीर्ह�का लािग २०७३ चैत्र स�मका लािग छात्रविृ� 
वापतको रकम उपल�ध गराउने ।  

ङ) यस िकिसमको छात्रविृ� (PPP) सिुवधा पाएका िवदयालयह�ल े  िवद ्यालय साझेदारी तथा सहयोग िनदेर्िशका, २०६६(संसोधन 
सिहत) मा �यब�था भएअनसुारको िवद ्यालय �यव�थापन सिमित गठन गनुर् पनेर् । 

च) िनधार्िरत कोटाअनसुार छात्रविृ� िवतरण गरे नगरेका अनगुमन गनेर् । 
   छ) िवतिरत छात्रविृ�को िववरण स�बि�धत िवद ्यालयबाट सङ्कलन गरी सोको एकमु� प्रितवेदन स�बि�धत के्ष.िश.िन र िशक्षा िवभागको 
स�थागत िवद ्यालय �यव�थापन  शाखामा पठाउने । 
 
िहमाली आवासीय, 
(कक्षा  ६–१० का लािग छात्रविृ�ः ता�लेजङ्ुग, संखवुासभा, सोलखु�ुबु, रसुवा, गोरखा, ज�ुला, दाचुर्ला) 
िज�ला�तरमा रहकेो छात्रविृ� �यव�थापन सिमितल ेछात्रविृ� िवतरणका लािग योजना तजुर्मा र कायार्�वयन गनेर्, जसअ�तगर्तः  
िज�ला िशक्षा कायार्लयलःे  
क) िहमाली आवासीय छात्रावासमा अ�ययन गनेर् िवद ्याथीर्ह�का लािग प्रित िवद ्याथी मािसक �. ४०००।– का दरले १० मिहनाका लािग 

वािषर्क � ४०,०००।– (१० मिहनाको) छात्रविृ�वापतको रकम उपल�ध गराउने । 
ख) यो छात्रविृ� २०६८ वैशाखबाट यसभ�दा अगािड छात्रविृ� पाइ अ�ययन गनेर् िवद ्याथीर्ह�को लािग मात्र उपल�ध गराउन ुपनेर् । 
ग) िनधार्िरत कोटाअनसुार छात्रविृ� िवतरण गरे नगरेको अनगुमन गनेर् । 
िवतिरत छात्रविृ�को िववरण स�बि�धत िवद ्यालयबाट सङ्कलन गरी सोको एकम�ु प्रितवेदन स�बि�धत के्ष.िश.िन र िशक्षा िवभागको लैङ्िगक 
समिवकास शाखामा पठाउने । 
अित िसमा�तकृत समुदायका लािग स��ािलत आवासीय  छात्रवृि�� 
कक्षा  ६–१० का लािग छात्रविृ�ः  अित िसमा�तकृत वगर्का िवद ्याथीर् िवशेष गरी राउटे, तराईका  िसमा�तकृत वादी चपेाङ ज�ता वगर्का 
बालबािलकालाई  लिक्षत गरी छात्रविृ� िवतरण गनेर् । यसका लािग िज�ला�तरमा रहकेो छात्रविृ� �यव�थापन सिमितले छात्रविृ� िवतरणका 
लािग योजना तजुर्मा र कायार्�वयन गनेर्, जसअ�तगर्तः  

 

 

ज�मा ५,०००।– स�बि�धत छात्रछात्राह�ला� नै उपल�ध गराउने । बाँकी रकमबाट आवासीय प्रब�ध िमलाउने । िज�ला�तरमा रहकेो 
छात्रविृ� �यव�थापन सिमितल ेछात्रविृ� िवतरणका लािग योजना तजुर्मा र कायार्�वयन गनेर्, जसअ�तगर्तः  

ख) िज�ला िशक्षा कायार्लयलःे  
१. यस प्रकारको छात्रविृ� गत वषर् छात्रविृ� पाएकाह�ला� िनर�तरता िदइने भएकाल ेसोका आधारमा दोहोरो नपनेर् गरी नयाँ िवद ्याथीर् 

छनोट गरी कायर्क्रम स�चालन गनेर् �यव�था गनेर्, 
२. छात्रविृ�को रकम, छनोटका आधार तथा िवतरणस�ब�धी िज�ला एवम ्िवद ्यालय�तरमा प्रचारप्रसार गनेर्,  
३. छात्रविृ�का लािग के��बाट उपल�ध गराइएको कोटाको आधारमा स�पणूर् सामदुाियक िवद ्यालयह�बाट शै.स.को स�ुमै (िवद ्याथीर् 

भनार् भएप�ात्) छात्रविृ� पाउने नयाँ िवद ्याथीर्ह�को छनोट गनेर् िनधार्िरत कोटाअनसुारको रकम छात्रावास रहेको िवद ्यालयको 
खातामा िनकासा िदने ,  

४. िनधार्िरत छात्रविृ� कोटाअनसुार िवतरण गरे नगरेको  अनगुमन गनेर्, 
५. िवतिरत छात्रविृ�को िववरण िवद ्यालयबाट सङ्कलन गरी सोको एकम�ु प्रितवेदन स�बि�धत के्ष.िश.िन र िशक्षा िवभागको ल�ङ्िगक 

समिवकास शाखामा पठाउने । 
नोटः कुनै पिन छात्रविृ� दोहोरो नपनेर् गरी िवतरण गनेर् । 
िफडर छात्रावास, 

कक्षा ९ दिेख कक्षा १२ स�म अ�यनरत छात्राह�को लािग छात्रविृ� (इलाम, ओखलढंुगा, महो�री, सलार्ही, नवुाकोट, पा�पा, 
किपलव�तु, दाङ्ग, वाग्लङ्ुग, रो�पा, डो�पा, कैलाली, जाजरकोट, ज�ुला, हु�ला, डोटी, बैतडी, दोलखा, मकवानपरु र रौतहट) 

िहमाली र पहाडी िज�लामा रहकेा िफडर छात्रावासमा अ�ययनरत प्रित छात्रा िवद ्याथी मािसक �. ४०००।– का दरल े१० मिहनाका 
लािग ज�मा ४०,०००/–  िवद ्यालय खातामा िनकासा िदने ।  
जसम�ये, 

१. छात्रावासमा ब�ने छात्राह�को �यि�गत सरसफाइको लािग आव�यक पनेर् साम�ीह�( साबनु, द�तम�जन, दाँत मा�ने ब्रस, 
नेलकटर, को�डिक्रम, �य�फु, �माल, �यानेटरी �याँक्पीन आिद) खिरद गनर् प्रित छात्र छात्रा मािसक �. ५००/- का दरल े१० 
मिहनाको ज�मा ५,०००।– स�बि�धत छात्रछात्राह�ला� नै उपल�ध गराउने । 

२. गत आ.व. मा स�चालन भएका छात्रावासह�को िनर�तरता ।  
३. िज�ला�तरमा रहकेो छात्रविृ� �यव�थापन सिमितल ेछात्रविृ� िवतरणका लािग योजना तजुर्मा र कायार्�वयन गनेर्, जसअ�तगर्त  

ि��ला िशक्षा कायार्लयले 
क) गत वषर् छात्रविृ� पाएकाह�ला� िनर�तरता िदइने भएकोल ेगतवषर् छात्रविृ� पाएका िवद ्याथीर्ह�को Verification गरेर मात्र 

कायर्क्रम स�चालन गनेर् �यव�था गनेर्, 
ख) छात्रविृ�को रकम, छनोटका आधार तथा िवतरणस�ब�धी �यव�थाका बारेमा िज�ला एवम ्िवद ्यालय�तरमा प्रचारप्रसार गनेर्,  
ग) छात्रविृ�का लािग के��बाट उपल�ध गराइएको कोटाको आधारमा स�पणूर् सामदुाियक िवद ्यालयह�बाट श.ैस.को स�ुमै 

(िवद ्याथीर् भनार् भएप�ात्) छात्रविृ� पाउने नयाँ छात्राह�को छनोट गनेर् र छात्रविृ�को रकम िनधार्िरत कोटाअनसुारको रकम 
छात्राबास रहकेो स�बि�धत िवद ्यालयको खातामा िनकासा िदने,  

घ) िज.िश.काले छात्रविृ� र छात्राबास �यव�थापन खचर् िवतरण गनेर् �यव�था िमलाउने,  
ङ) िनधार्िरत कोटाअनसुार छात्रविृ� िवतरण गरे नगरेको  अनगुमन गनेर्, 
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लाख ५० हजार रकम िवद ्यालयलाई एकम�ु अनदुान उपल�ध गराउने । उक्त रकमबाट िवद ्यालयल ेिन�नानसुार �यव�थापन गनेर्ः 
 

क) प्र�येक छात्राबासका लािग प्रित समहू प्रित मिहना वाडेर्नका लािग � ३,०००।–, भा�सकेा लािग � ६,०००।– र पालेका लािग 
� ३०००।– का दरल े१२ मिहनाको रकम उपल�ध गराउने । 

ख) िवषय िशक्षक, प्रअ तथा वाडेर्न को सहभािगतामा िवषयगत तािलका बनाई िवद ्यालय समयका अितिरक्त समयमा अगं्रेजी, 
गिणत, िवज्ञान िवषयमा कोिचङ् कक्षा स�चालन गनर्  प्रित िदन प्रित िवषय १ घ�टाका दरल ेह�ामा  कि�तमा ४ िदन  अ�यापन 
गनेर् गरी प्रित मिहना प्रित िशक्षक  � २,५००। का दरल े६ मिहनाको लािग � ४५,०००।– 

ग) िव�यसको िनणर्यानसुार स�चालन हुने अितिरक्त िक्रयाकलापका लािग एकम�ु �पमा � ५,०००।– 
घ) धारा पानी, िवजलुीव�ी, ममर्त स�भार र प्राथिमक उपचार लगायतका खचर्का लािग एकम�ु �पमा �.१६,०००।– 
ङ) स�बि�धत िवद ्यालयमा िव�यसको िनणर्यअनसुार िसकाइ सुधारमा टेवा परु् याउने स�दभर् सामग्रीह�,��य��य सामग्री,पाठ्यक्रम, 

पाठ्यप�ुतक, िशक्षक िनदेर्िशका लगायतका सामग्री सिहतको प�ुतकालय स�ु�ीकरणका लािग �. १५,०००।– 
च) छात्राह�का लािग सीप तालीम स�चालन एवम ्सामग्री खिरद गनर् एकमु� �पमा �. २००००।– 
छ) छात्रावास �यव�थापन सिमितको बैठक खचर् (वािषर्क ६ ओटा) �. ५०००।– 

नयाँ छनोट भइ आएका िवद ्याथीर्का लािग पलङ, िसरक डसना लयायतका  वसाइ �यव�थापन गनर् एक पटकका लािग प्रित िवद ्याथीर् एकमु� �. 
६ हजार िवद ्यालयलाई उपल�ध गराउने । 
अित िसमा�तकृत समुदायका �ाल�ािलकाह�क� लािग स�चालन हुने छात्रावास स�चालन खचर् 
आ) छात्रावासमा स�चालन �यव�थापनका लािग प्रित िवद ्यालय एकम�ु  �. २ लाख ५० हजार  रकम िवद ्यालयलाई एकम�ु अनदुान उपल�ध 
गराउने । उक्त रकमबाट िवद ्यालयले िन�नानसुार �यव�थापन गनेर्ः   
प्र�येक समहूका लािग िन�नानसुार गनेर् : 

क) प्र�येक छात्राबासका लािग प्रित समहू प्रित मिहना वाडेर्नका लािग � ३,०००।–, भा�सकेा लािग � ६,०००।– र पालकेा लािग � 
३०००।– का दरले १२ मिहनाको रकम उपल�ध गराउने । 

ख) िवषय िशक्षक, प्रअ तथा वाडेर्न को सहभािगतामा िवषयगत तािलका बनाई िवद ्यालय समयका अितिरक्त समयमा अगं्रेजी, गिणत, 
िवज्ञान िवषयमा कोिचङ् कक्षा स�चालन गनर्  प्रित िदन प्रित िवषय १ घ�टाका दरले ह�ामा  कि�तमा ४ िदन  अ�यापन गनेर् गरी प्रित 
मिहना प्रित िशक्षक  � २,५००। का दरल े६ मिहनाको लािग � ४५,०००।– 

ग) िव�यसको िनणर्यानसुार स�चालन हुने अितिरक्त िक्रयाकलापका लािग एकम�ु �पमा � ५,०००।– 
घ) धारा पानी, िवजलुीव�ी, ममर्त स�भार र प्राथिमक उपचार लगायतका खचर्का लािग एकम�ु �पमा �.१६,०००।– 
ङ) स�बि�धत िवद ्यालयमा िव�यसको िनणर्यअनसुार िसकाइ सधुारमा टेवा परु् याउने स�दभर् सामग्रीह�,��य��य सामग्री,पाठ्यक्रम, 

पाठ्यप�ुतक, िशक्षक िनदेर्िशका लगायतका सामग्री सिहतको प�ुतकालय स�ु�ीकरणका लािग �. १५,०००।– 
च) छात्राह�का लािग सीप तालीम स�चालन एवम ्सामग्री खिरद गनर् एकमु� �पमा �. २००००।– 
छ) छात्रावास �यव�थापन सिमितको बैठक खचर् (वािषर्क ६ ओटा) �. ५०००।– 

नयाँ छनोट भइ आएका िवद ्याथीर्का लािग पलङ, िसरक डसना लयायतका  वसाइ �यव�थापन गनर् एक पटकका लािग प्रित िवद ्याथीर् एकमु� �. 
६ हजार िवद ्यालयलाई उपल�ध गराउने । 

 

 

 

िज�ला िशक्षा कायार्लयलःे 
क) तोिकएका िवद ्यालयमा अ�ययन गनेर् िवद ्याथीर् सङ्ख्याको आधारमा छात्रविृ�वापत प्रित िवद ्याथीर् प्रित मिहना � ४,०००।– का दरले १० 

मिहना बराबरको  वािषर्क �. ४०००० । रकम िनकासा िदने । 
ख) िनधार्िरत कोटाअनसुार छात्रविृ� िवतरण गरे नगरेको अनगुमन गनेर् । 
िवतिरत छात्रविृ�को िववरण स�बि�धत िवद ्यालयबाट सङ्कलन गरी सोको एकम�ु प्रितवेदन स�बि�धत के्ष.िश.िन र िशक्षा िवभागको लैङ्िगक 
समिवकास शाखामा पठाउने ।
6.3.4.15.2  आवासीय छात्रवृि� प्रा� बालबािलकाह�ला� आबास स�चालन अनुदान
मुक् त क�लहरीह�का लािग आवास स�चालन :  (२५ िवद्याथीर् वरावर १ समूह मािन थप रकम िनकासा िदने) 
 अ) मकु् त क�लहरीका लािग िशक्षा िनदेर्िशका २०६८ अनसुार हुने गरी छात्रावासमा बसी अ�ययन गनेर् मकु् त क�लहरीह�को बसाइलाई थप 
�यवि�थत गनर् दहेाय बमोिजमका आधारमा रकम खचर् गनेर् । 
आ) छात्रावासमा स�चालन �यव�थापनका लािग प्रित िवद ्यालय एकम�ु  �. २ लाख ५० हजार  रकम िवद ्यालयलाई एकम�ु अनदुान उपल�ध 
गराउने । उक्त रकमबाट िवद ्यालयले िन�नानसुार �यव�थापन गनेर्ः   
प्र�येक समहूका लािग िन�नानसुार गनेर् : 

क) प्र�येक छात्राबासका लािग प्रित समहू प्रित मिहना वाडेर्नका लािग � ३,०००।–, भा�सकेा लािग � ६,०००।– र पालकेा लािग � 
३०००।– का दरले १२ मिहनाको रकम उपल�ध गराउने । 

ख) िवषय िशक्षक, प्रअ तथा वाडेर्न को सहभािगतामा िवषयगत तािलका बनाई िवद ्यालय समयका अितिरक्त समयमा अगं्रेजी, गिणत, 
िवज्ञान िवषयमा कोिचङ् कक्षा स�चालन गनर्  प्रित िदन प्रित िवषय १ घ�टाका दरले ह�ामा  कि�तमा ४ िदन  अ�यापन गनेर् गरी प्रित 
मिहना प्रित िशक्षक  � २,५००। का दरल े६ मिहनाको लािग � ४५,०००।– 

ग) िव�यसको िनणर्यानसुार स�चालन हुने अितिरक्त िक्रयाकलापका लािग एकम�ु �पमा � ५,०००।– 
घ) धारा पानी, िवजलुीव�ी, ममर्त स�भार र प्राथिमक उपचार लगायतका खचर्का लािग एकम�ु �पमा �.१६,०००।– 
ङ) स�बि�धत िवद ्यालयमा िव�यसको िनणर्यअनसुार िसकाइ सधुारमा टेवा परु् याउने स�दभर् सामग्रीह�,��य��य सामग्री,पाठ्यक्रम, 

पाठ्यप�ुतक, िशक्षक िनदेर्िशका लगायतका सामग्री सिहतको प�ुतकालय स�ु�ीकरणका लािग �. १५,०००।– 
च) छात्राह�का लािग सीप तालीम स�चालन एवम ्सामग्री खिरद गनर् एकमु� �पमा �. २००००।– 
छ) छात्रावास �यव�थापन सिमितको बैठक खचर् (वािषर्क ६ ओटा) �. ५०००।– 

नयाँ छनोट भइ आएका िवद ्याथीर्का लािग पलङ, िसरक डसना लयायतका  वसाइ �यव�थापन गनर् एक पटकका लािग प्रित िवद ्याथीर् एकमु� �. 
६ हजार िवद ्यालयलाई उपल�ध गराउने । 
नमुना िवद् यालय �यव�थापन स�चालन खचर् (PPP मोडलमा स�चािलत) 
अ) छात्रावासमा स�चालन �यव�थापनका लािग प्रित िवद ्यालय एकम�ु  �. २ लाख ५० हजार  रकम िवद ्यालयलाई एकम�ु अनदुान उपल�ध 
गराउने । 
आ) नयाँ छनोट भइ आएका िवद ्याथीर्का लािग पलङ, िसरक डसना लयायतका  वसाइ �यव�थापन गनर् एक पटकका लािग प्रित िवद ्याथीर् 
एकम�ु �. ६ हजार िवद ्यालयलाई उपल�ध गराउने । 
िहमाली आवासीय िवद् यालय छात्रावास स�चालन खचर् 

�यनूतम २० जना आवासीय िवद ्याथीर् भएका यस प्रकृितका छात्रावासमा स�चालन �यव�थापनका लािग प्रित िवद ्यालय एकमु�  �. २ 

 िशक्षा िवभाग, लैङ्िगक 
समिवकास शाखा 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 
 छात्रावास 

प्रथम चौमािसक 

 छात्रावास सिुवधा प्रा� 
गनेर् िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 िनणर्य पिु�तका 
 छात्रावासमा उपल�ध 

सिुवधा 
 अनगुमन प्रितवेदन 
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लाख ५० हजार रकम िवद ्यालयलाई एकम�ु अनदुान उपल�ध गराउने । उक्त रकमबाट िवद ्यालयल ेिन�नानसुार �यव�थापन गनेर्ः 
 

क) प्र�येक छात्राबासका लािग प्रित समहू प्रित मिहना वाडेर्नका लािग � ३,०००।–, भा�सकेा लािग � ६,०००।– र पालेका लािग 
� ३०००।– का दरल े१२ मिहनाको रकम उपल�ध गराउने । 

ख) िवषय िशक्षक, प्रअ तथा वाडेर्न को सहभािगतामा िवषयगत तािलका बनाई िवद ्यालय समयका अितिरक्त समयमा अगं्रेजी, 
गिणत, िवज्ञान िवषयमा कोिचङ् कक्षा स�चालन गनर्  प्रित िदन प्रित िवषय १ घ�टाका दरल ेह�ामा  कि�तमा ४ िदन  अ�यापन 
गनेर् गरी प्रित मिहना प्रित िशक्षक  � २,५००। का दरल े६ मिहनाको लािग � ४५,०००।– 

ग) िव�यसको िनणर्यानसुार स�चालन हुने अितिरक्त िक्रयाकलापका लािग एकम�ु �पमा � ५,०००।– 
घ) धारा पानी, िवजलुीव�ी, ममर्त स�भार र प्राथिमक उपचार लगायतका खचर्का लािग एकम�ु �पमा �.१६,०००।– 
ङ) स�बि�धत िवद ्यालयमा िव�यसको िनणर्यअनसुार िसकाइ सुधारमा टेवा परु् याउने स�दभर् सामग्रीह�,��य��य सामग्री,पाठ्यक्रम, 

पाठ्यप�ुतक, िशक्षक िनदेर्िशका लगायतका सामग्री सिहतको प�ुतकालय स�ु�ीकरणका लािग �. १५,०००।– 
च) छात्राह�का लािग सीप तालीम स�चालन एवम ्सामग्री खिरद गनर् एकमु� �पमा �. २००००।– 
छ) छात्रावास �यव�थापन सिमितको बैठक खचर् (वािषर्क ६ ओटा) �. ५०००।– 

नयाँ छनोट भइ आएका िवद ्याथीर्का लािग पलङ, िसरक डसना लयायतका  वसाइ �यव�थापन गनर् एक पटकका लािग प्रित िवद ्याथीर् एकमु� �. 
६ हजार िवद ्यालयलाई उपल�ध गराउने । 
अित िसमा�तकृत समुदायका �ाल�ािलकाह�क� लािग स�चालन हुने छात्रावास स�चालन खचर् 
आ) छात्रावासमा स�चालन �यव�थापनका लािग प्रित िवद ्यालय एकम�ु  �. २ लाख ५० हजार  रकम िवद ्यालयलाई एकम�ु अनदुान उपल�ध 
गराउने । उक्त रकमबाट िवद ्यालयले िन�नानसुार �यव�थापन गनेर्ः   
प्र�येक समहूका लािग िन�नानसुार गनेर् : 

क) प्र�येक छात्राबासका लािग प्रित समहू प्रित मिहना वाडेर्नका लािग � ३,०००।–, भा�सकेा लािग � ६,०००।– र पालकेा लािग � 
३०००।– का दरले १२ मिहनाको रकम उपल�ध गराउने । 

ख) िवषय िशक्षक, प्रअ तथा वाडेर्न को सहभािगतामा िवषयगत तािलका बनाई िवद ्यालय समयका अितिरक्त समयमा अगं्रेजी, गिणत, 
िवज्ञान िवषयमा कोिचङ् कक्षा स�चालन गनर्  प्रित िदन प्रित िवषय १ घ�टाका दरले ह�ामा  कि�तमा ४ िदन  अ�यापन गनेर् गरी प्रित 
मिहना प्रित िशक्षक  � २,५००। का दरल े६ मिहनाको लािग � ४५,०००।– 

ग) िव�यसको िनणर्यानसुार स�चालन हुने अितिरक्त िक्रयाकलापका लािग एकम�ु �पमा � ५,०००।– 
घ) धारा पानी, िवजलुीव�ी, ममर्त स�भार र प्राथिमक उपचार लगायतका खचर्का लािग एकम�ु �पमा �.१६,०००।– 
ङ) स�बि�धत िवद ्यालयमा िव�यसको िनणर्यअनसुार िसकाइ सधुारमा टेवा परु् याउने स�दभर् सामग्रीह�,��य��य सामग्री,पाठ्यक्रम, 

पाठ्यप�ुतक, िशक्षक िनदेर्िशका लगायतका सामग्री सिहतको प�ुतकालय स�ु�ीकरणका लािग �. १५,०००।– 
च) छात्राह�का लािग सीप तालीम स�चालन एवम ्सामग्री खिरद गनर् एकमु� �पमा �. २००००।– 
छ) छात्रावास �यव�थापन सिमितको बैठक खचर् (वािषर्क ६ ओटा) �. ५०००।– 

नयाँ छनोट भइ आएका िवद ्याथीर्का लािग पलङ, िसरक डसना लयायतका  वसाइ �यव�थापन गनर् एक पटकका लािग प्रित िवद ्याथीर् एकमु� �. 
६ हजार िवद ्यालयलाई उपल�ध गराउने । 

 

 

 

िज�ला िशक्षा कायार्लयलःे 
क) तोिकएका िवद ्यालयमा अ�ययन गनेर् िवद ्याथीर् सङ्ख्याको आधारमा छात्रविृ�वापत प्रित िवद ्याथीर् प्रित मिहना � ४,०००।– का दरले १० 

मिहना बराबरको  वािषर्क �. ४०००० । रकम िनकासा िदने । 
ख) िनधार्िरत कोटाअनसुार छात्रविृ� िवतरण गरे नगरेको अनगुमन गनेर् । 
िवतिरत छात्रविृ�को िववरण स�बि�धत िवद ्यालयबाट सङ्कलन गरी सोको एकम�ु प्रितवेदन स�बि�धत के्ष.िश.िन र िशक्षा िवभागको लैङ्िगक 
समिवकास शाखामा पठाउने ।
6.3.4.15.2  आवासीय छात्रवृि� प्रा� बालबािलकाह�ला� आबास स�चालन अनुदान
मुक् त क�लहरीह�का लािग आवास स�चालन :  (२५ िवद्याथीर् वरावर १ समूह मािन थप रकम िनकासा िदने) 
 अ) मकु् त क�लहरीका लािग िशक्षा िनदेर्िशका २०६८ अनसुार हुने गरी छात्रावासमा बसी अ�ययन गनेर् मकु् त क�लहरीह�को बसाइलाई थप 
�यवि�थत गनर् दहेाय बमोिजमका आधारमा रकम खचर् गनेर् । 
आ) छात्रावासमा स�चालन �यव�थापनका लािग प्रित िवद ्यालय एकम�ु  �. २ लाख ५० हजार  रकम िवद ्यालयलाई एकम�ु अनदुान उपल�ध 
गराउने । उक्त रकमबाट िवद ्यालयले िन�नानसुार �यव�थापन गनेर्ः   
प्र�येक समहूका लािग िन�नानसुार गनेर् : 

क) प्र�येक छात्राबासका लािग प्रित समहू प्रित मिहना वाडेर्नका लािग � ३,०००।–, भा�सकेा लािग � ६,०००।– र पालकेा लािग � 
३०००।– का दरले १२ मिहनाको रकम उपल�ध गराउने । 

ख) िवषय िशक्षक, प्रअ तथा वाडेर्न को सहभािगतामा िवषयगत तािलका बनाई िवद ्यालय समयका अितिरक्त समयमा अगं्रेजी, गिणत, 
िवज्ञान िवषयमा कोिचङ् कक्षा स�चालन गनर्  प्रित िदन प्रित िवषय १ घ�टाका दरले ह�ामा  कि�तमा ४ िदन  अ�यापन गनेर् गरी प्रित 
मिहना प्रित िशक्षक  � २,५००। का दरल े६ मिहनाको लािग � ४५,०००।– 

ग) िव�यसको िनणर्यानसुार स�चालन हुने अितिरक्त िक्रयाकलापका लािग एकम�ु �पमा � ५,०००।– 
घ) धारा पानी, िवजलुीव�ी, ममर्त स�भार र प्राथिमक उपचार लगायतका खचर्का लािग एकम�ु �पमा �.१६,०००।– 
ङ) स�बि�धत िवद ्यालयमा िव�यसको िनणर्यअनसुार िसकाइ सधुारमा टेवा परु् याउने स�दभर् सामग्रीह�,��य��य सामग्री,पाठ्यक्रम, 

पाठ्यप�ुतक, िशक्षक िनदेर्िशका लगायतका सामग्री सिहतको प�ुतकालय स�ु�ीकरणका लािग �. १५,०००।– 
च) छात्राह�का लािग सीप तालीम स�चालन एवम ्सामग्री खिरद गनर् एकमु� �पमा �. २००००।– 
छ) छात्रावास �यव�थापन सिमितको बैठक खचर् (वािषर्क ६ ओटा) �. ५०००।– 

नयाँ छनोट भइ आएका िवद ्याथीर्का लािग पलङ, िसरक डसना लयायतका  वसाइ �यव�थापन गनर् एक पटकका लािग प्रित िवद ्याथीर् एकमु� �. 
६ हजार िवद ्यालयलाई उपल�ध गराउने । 
नमुना िवद् यालय �यव�थापन स�चालन खचर् (PPP मोडलमा स�चािलत) 
अ) छात्रावासमा स�चालन �यव�थापनका लािग प्रित िवद ्यालय एकम�ु  �. २ लाख ५० हजार  रकम िवद ्यालयलाई एकम�ु अनदुान उपल�ध 
गराउने । 
आ) नयाँ छनोट भइ आएका िवद ्याथीर्का लािग पलङ, िसरक डसना लयायतका  वसाइ �यव�थापन गनर् एक पटकका लािग प्रित िवद ्याथीर् 
एकम�ु �. ६ हजार िवद ्यालयलाई उपल�ध गराउने । 
िहमाली आवासीय िवद् यालय छात्रावास स�चालन खचर् 

�यनूतम २० जना आवासीय िवद ्याथीर् भएका यस प्रकृितका छात्रावासमा स�चालन �यव�थापनका लािग प्रित िवद ्यालय एकमु�  �. २ 

 िशक्षा िवभाग, लैङ्िगक 
समिवकास शाखा 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 
 छात्रावास 

प्रथम चौमािसक 

 छात्रावास सिुवधा प्रा� 
गनेर् िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 िनणर्य पिु�तका 
 छात्रावासमा उपल�ध 

सिुवधा 
 अनगुमन प्रितवेदन 
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ग) यो छात्रविृ� िवतरणको लािग िवद ्यालयबाट लोप�ुमखु तथा अित सीमा�तकृत जनजाितका  जाितगत तथा समहूगत िवद ्याथीर्को िववरण 
ख�ुनेगरी नामावली तयार गनेर् र सोको समि�गत िज�लाको िववरण तयार गरी िशक्षा िवभागमा पठाउने । 

घ) ब�क सिुवधा भएका �थानह�मा िवद ्यालयबाट िवद ्याथीर्को नाउँमा �यिक्तगत खाता खो�ने �यव�था िमलाई ब�कमाफर् त छात्रविृ� भकु्तानी 
िदने �यव�था िमलाउने । 

नोटः कुनै पिन छात्रविृ� दोहोरो नपनेर् गरी िवतरण गनेर् । 

िववरण 

6.3.2.18 कक्षा १० मा सव��कृ� अङ्क प्रा� गरेका िवद् याथीर् लाई िशक्षा सङ्कायमा िवज्ञान गिणत अंगे्रजी िवषयमा कक्षा ११-१२ 
अ�ययन गनर्  सहयोग �याकेज  (गैर अवासीय) 
(क)    शैिक्षक सत्र २०७२ को प्रविेशका परीक्षामा  िज�लाभिरमा सव��कृ� नितजा हािसल गरी उ�ीणर् गरेका  िशक्षा संकायमा   िवज्ञान, गिणत 

अगं्रेजी िवषय अ�ययन गनर् ई�छुक िवद ्याथीर्ह�का लािग छात्रविृ�मा अ�ययन अ�यापन गराउने �यब�था िमलाउनको लािग  िवद ्याथीर् 
छनोट गनेर् ।  िज�लाि�त्रका िवद् यालयमा  कक्षा ११-१२ अ�ययन गनेर् िवद् याथीर्लाई प्राथिमकता िदने । भनार् भएको प्रमाण पेश 
गरे पिछ �यिक्तगत व�क खाता खो�न लगाई िनकासा िदने �यव�था िमलाउने ।  

ख)  कायार्�वयनस�ब�धी अ�य �यव�था िशक्षा िवभाग लिैगक सम िवकास शाखाको िनदेर्शनअनसुार गनेर् । 
  

 िशक्षा िवभाग, लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

 िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन 
सिमित 

 िशक्षा िवभाग लैिगक सम िवकास 
शाखा 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय  
  िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 

प्रथम चौमािसक 

 छात्रविृ� पाउने 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 िनणर्य पिु�तका 
 छात्रविृ� िवतरणको 

भरपाई 
 छात्रविृ� प्रा� गनेर् 

िवद ्याथीर्को 
नामनामेसी सिहतको 
िववरण  

6.3.2.16  दिलत छात्रविृ� (कक्षा ९-१०)  गैर अवासीय 
िज�ला�तरमा रहकेो छात्रविृ� �यव�थापन सिमितल ेयो छात्रविृ� िवतरणका लािग योजना तजुर्मा र कायार्�वयन गनेर्, जसअ�तगर्तः 
यो छात्रविृ�मा कक्षा ९–१० मा भनार् भइ अ�ययनरत दिलत छात्रछात्राह�लाई उपल�ध गराउनपुनेर् र कुनै कक्षामा एकपटक छात्रविृ� पाइसकेको 
िवद ्याथीर्लाई कक्षा १० स�म यो छात्रविृ� िनर�तर�पमा िदनपुनेर् । यो छात्रविृ�को रकम वािषर्क � ५००/– हुनेछ । 

 िशक्षा िवभाग, लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

 िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन 
सिमित 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय  
  िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 

प्रथम चौमािसक 

 छात्रविृ� पाउने 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 िनणर्य पिु�तका 
 छात्रविृ� िवतरणको 

भरपाई 
 छात्रविृ� प्रा� गनेर् 

िवद ्याथीर्को 
नामनामेसी सिहतको 
िववरण  

6.3.2.19 ��� िपिडत छात्रविृ� गैर अवासीय 
क) नागिरक राहत, क्षितपिूतर् तथा आिथर्क सहायता स�ब�धी कायर्िविध, २०६६(सशोधन सिहत) अनसुार गनेर् गराउने । उक्त िनदेर्शनको 
स�बि�धत अशं  यसै पिु�तकाको अनसुचूी ६ मा िदइएको छ । 

 

 िशक्षा िवभाग, लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

 िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन 
सिमित 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय  
  िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 

चौमािसक �पमा 

 छात्रविृ� पाउने 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 िनणर्य पिु�तका 
 छात्रविृ� िवतरणको 

भरपाई 
 छात्रविृ� प्रा� गनेर् 

िवद ्याथीर्को 

 

 

6.3.4.15.3 अित िवप�न वगर्बाट कक्षा ८ बाट ��ी�र् भएर कक्षा ९ मा भनार् हुन नसकेर िवद् यालय छोड्ने अव�था भएका 
बालबािलकाह�लाई comprehensive िवद् यालयमा अ�ययनका लािग आवासीय छात्रवृि� 

क) यस कायर्क्रमका लािग िजिशकाल ेअित िवप�न वगर्को पिहचान गरी यस वगर्बाट कक्षा ८  उि�णर् भइ कक्षा ९ मा भनार् हुन नसकेका 
बालबािलकाको सङ्ख्या एिकन गनेर् । य�ता बालबािलकाह�को शिैक्षक िनर�तरताका लािग आवास सिुवधा भएको पायक पनेर्  
िवद ्यालयमा अ�ययन गनेर् �यव�था िमलाउने ।  

ख) खाना, खाजा लगायतका  �यव�थापनका लािग प्रित िवद ्याथीर् मािसक ४ हजारका दरले १० मिहना बराबरको ४० हजारका दरले हुन 
आउने रकम िवद ्यालय खातामा िनकासा िदने ।  

ख) िवद ्यायलले यस प्रकृितका बालबािलका पिहचान गरी आवासमा राखी पढाई िनर�तरता िदने �यव�था िमलाउने ।  
ग) छात्रावासमा ब�ने छात्राह�को �यिक्तगत सरसफाइको लािग आव�यक पनेर् साम�ीह� (साबनु, द�तम�जन, ब�ुस, नेलकटर, को�डिक्रम, 

�य�पु, �माल, �यानेटरी �याँि�कन आिद) खिरद गनर् प्रित िवद ्याथीर् मािसक �. ५००/- का दरल े१० मिहनाको ज�मा ५,०००।– 
स�बि�धत छात्रछात्राह�लाई नै उपल�ध गराउने । 

नयाँ छनोट भइ आएका िवद ्याथीर्का लािग पलङ, िसरक डसना लयायतका  वसाइ �यव�थापन गनर् एक पटकका लािग प्रित िवद ्याथीर् एकमु� �. 
६ हजार िवद ्यालयलाई उपल�ध गराउने ।  

िज.िश.का 
�ोत के��  
comprehensive िवद् यालय 
 

 पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो चौमािसक 

िनकासा पत्र
comprehensive 
िवद् यालयमा 
आ�यनरत िवद् याथीर् 
सङ्ख्या  

6.3.2.15 मा�यिमक िशक्षा छात्रविृ� (कक्षा ९-१०) गैर अवासीय
िज�ला�तरमा रहकेो छात्रविृ� �यव�थापन सिमितल ेयो छात्रविृ� िवतरणका लािग योजना तजुर्मा र कायार्�वयन गनेर्, जसअ�तगर्तः 

क) यो छात्रविृ� कक्षा ९–१० मा भनार् भइ अ�ययनरत छात्रछात्राह�लाई उपल�ध गराउन ु पनेर् । कुनै कक्षामा एकपटक छात्रविृ� 
पाइसकेको िवद ्याथीर्लाई कक्षा १० स�म यो छात्रविृ� िनर�तर�पमा िदनपुनेर् तर छात्रविृ� उपल�ध गराउँदा िवद ्यालयमा िनयिमत 
हािजरी र कक्षा उ�ीणर् नहुने िवद ्याथीर्लाई िनर�तरता निदने । छात्रविृ� पाउने िवद ्याथीर्म�ये दईु ितहाई छात्राह� अिनवायर्�पमा हुनपुनेर् । 

ख) कोटा िरक्त भएमा वा कक्षा १० उ�ीणर् भएपिछ उक्त कोटामा नयाँ िवद ्याथीर्ह� छनोट गदार् कक्षा ८ मा आिथर्क �पले िवप�न 
(गिरवीको राि��य पिरचय पत्र प्रा� पिरवार भएमा), सामािजक �पमा पछािड परेका समदुायका पिरवारका बालबािलकाह�लाई 
पिहलो प्राथिमकता िदई छनोट गनेर् ।  

ग) यो छात्रविृ�को रकम  वािषर्क � १७००/– हुने । 
ब�क सिुवधा भएका �थानह�मा िवद ्यालयबाट िवद ्याथीर्को नाउँमा �यिक्तगत खाता खो�ने �यव�था िमलाई ब�कमाफर् त छात्रविृ� भकु्तानी िदने 
�यव�था िमलाउने । 

 िशक्षा िवभाग, लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

 िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन 
सिमित 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय  
  िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 

प्रथम चौमािसक 

 छात्रविृ� पाउने 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 िनणर्य पिु�तका 
 छात्रविृ� िवतरणको 

भरपाई 
 छात्रविृ� प्रा� गनेर् 

िवद ्याथीर्को 
नामनामेसी सिहतको 
िववरण  

6.3.2.17 लोपो�मुख तथा अित सीमा�तकृतका लािग छात्रविृ�  (मुक् त कमैया, हिलया, च�.वा र वादीका स�ततीलाई समेत)गैर
अवासीय 

क) सामदुाियक िवद ्यालयमा अ�ययनरत लोपो�मखु तथा अित सीमा�तकृत  जनजाितका िवद ्याथीर्ह� तथा िवप�न पिरवारका िवद ्याथीर्ह� 
बादीका स�तितह�, हिलया, च�वा  तथा मकु् त कमैयाका स�तितह�लाई  प्रित वषर्   � १,७००/– का दरल ेछात्रविृ�  िवतरण गनेर् ।  

ख) यो छात्रविृ�कक्षा ९–१० मा भनार् भइ  अ�ययनरत बादी, मसुहर, चेपाङ्ग, राउटे, डोम, दसुाद, वनकिरया, कुस�ुडा, हाय,ु िकसान, 
कुसबौिडया, ले�चा, मेचे, राजी, सुरेल, बराम,ु बोटे, दनवुार, धानकु, झाँगड, लोहमी, माझी, सतार (स�थाल), िसयार, थामी, थडुाम 
पिरवारका िवद ्याथीर्ह� अिनवायर् �पमा समेिटने गरी न�स्र्अनसुार िवतरण गनेर् र सो को िववरण िशक्षा िवभाग, लैङ्िगक समिवकास 
शाखामा उपल�ध गराउने । 

 िशक्षा िवभाग, लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

 िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन 
सिमित 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय  
  िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 

प्रथम चौमािसक 

 छात्रविृ� पाउने 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 िनणर्य पिु�तका 
 छात्रविृ� िवतरणको 

भरपाई 
 छात्रविृ� प्रा� गनेर् 

िवद ्याथीर्को 
नामनामेसी सिहतको 



35 ÷ sfo{j|md sfof{Gjog k'l:tsf 2073÷074
 

 

ग) यो छात्रविृ� िवतरणको लािग िवद ्यालयबाट लोप�ुमखु तथा अित सीमा�तकृत जनजाितका  जाितगत तथा समहूगत िवद ्याथीर्को िववरण 
ख�ुनेगरी नामावली तयार गनेर् र सोको समि�गत िज�लाको िववरण तयार गरी िशक्षा िवभागमा पठाउने । 

घ) ब�क सिुवधा भएका �थानह�मा िवद ्यालयबाट िवद ्याथीर्को नाउँमा �यिक्तगत खाता खो�ने �यव�था िमलाई ब�कमाफर् त छात्रविृ� भकु्तानी 
िदने �यव�था िमलाउने । 

नोटः कुनै पिन छात्रविृ� दोहोरो नपनेर् गरी िवतरण गनेर् । 

िववरण 

6.3.2.18 कक्षा १० मा सव��कृ� अङ्क प्रा� गरेका िवद् याथीर् लाई िशक्षा सङ्कायमा िवज्ञान गिणत अंगे्रजी िवषयमा कक्षा ११-१२ 
अ�ययन गनर्  सहयोग �याकेज  (गैर अवासीय) 
(क)    शैिक्षक सत्र २०७२ को प्रविेशका परीक्षामा  िज�लाभिरमा सव��कृ� नितजा हािसल गरी उ�ीणर् गरेका  िशक्षा संकायमा   िवज्ञान, गिणत 

अगं्रेजी िवषय अ�ययन गनर् ई�छुक िवद ्याथीर्ह�का लािग छात्रविृ�मा अ�ययन अ�यापन गराउने �यब�था िमलाउनको लािग  िवद ्याथीर् 
छनोट गनेर् ।  िज�लाि�त्रका िवद् यालयमा  कक्षा ११-१२ अ�ययन गनेर् िवद् याथीर्लाई प्राथिमकता िदने । भनार् भएको प्रमाण पेश 
गरे पिछ �यिक्तगत व�क खाता खो�न लगाई िनकासा िदने �यव�था िमलाउने ।  

ख)  कायार्�वयनस�ब�धी अ�य �यव�था िशक्षा िवभाग लिैगक सम िवकास शाखाको िनदेर्शनअनसुार गनेर् । 
  

 िशक्षा िवभाग, लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

 िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन 
सिमित 

 िशक्षा िवभाग लैिगक सम िवकास 
शाखा 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय  
  िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 

प्रथम चौमािसक 

 छात्रविृ� पाउने 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 िनणर्य पिु�तका 
 छात्रविृ� िवतरणको 

भरपाई 
 छात्रविृ� प्रा� गनेर् 

िवद ्याथीर्को 
नामनामेसी सिहतको 
िववरण  

6.3.2.16  दिलत छात्रविृ� (कक्षा ९-१०)  गैर अवासीय 
िज�ला�तरमा रहकेो छात्रविृ� �यव�थापन सिमितल ेयो छात्रविृ� िवतरणका लािग योजना तजुर्मा र कायार्�वयन गनेर्, जसअ�तगर्तः 
यो छात्रविृ�मा कक्षा ९–१० मा भनार् भइ अ�ययनरत दिलत छात्रछात्राह�लाई उपल�ध गराउनपुनेर् र कुनै कक्षामा एकपटक छात्रविृ� पाइसकेको 
िवद ्याथीर्लाई कक्षा १० स�म यो छात्रविृ� िनर�तर�पमा िदनपुनेर् । यो छात्रविृ�को रकम वािषर्क � ५००/– हुनेछ । 

 िशक्षा िवभाग, लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

 िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन 
सिमित 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय  
  िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 

प्रथम चौमािसक 

 छात्रविृ� पाउने 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 िनणर्य पिु�तका 
 छात्रविृ� िवतरणको 

भरपाई 
 छात्रविृ� प्रा� गनेर् 

िवद ्याथीर्को 
नामनामेसी सिहतको 
िववरण  

6.3.2.19 ��� िपिडत छात्रविृ� गैर अवासीय 
क) नागिरक राहत, क्षितपिूतर् तथा आिथर्क सहायता स�ब�धी कायर्िविध, २०६६(सशोधन सिहत) अनसुार गनेर् गराउने । उक्त िनदेर्शनको 
स�बि�धत अशं  यसै पिु�तकाको अनसुचूी ६ मा िदइएको छ । 

 

 िशक्षा िवभाग, लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

 िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन 
सिमित 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय  
  िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 

चौमािसक �पमा 

 छात्रविृ� पाउने 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 िनणर्य पिु�तका 
 छात्रविृ� िवतरणको 

भरपाई 
 छात्रविृ� प्रा� गनेर् 

िवद ्याथीर्को 

 

 

6.3.4.15.3 अित िवप�न वगर्बाट कक्षा ८ बाट ��ी�र् भएर कक्षा ९ मा भनार् हुन नसकेर िवद् यालय छोड्ने अव�था भएका 
बालबािलकाह�लाई comprehensive िवद् यालयमा अ�ययनका लािग आवासीय छात्रवृि� 

क) यस कायर्क्रमका लािग िजिशकाल ेअित िवप�न वगर्को पिहचान गरी यस वगर्बाट कक्षा ८  उि�णर् भइ कक्षा ९ मा भनार् हुन नसकेका 
बालबािलकाको सङ्ख्या एिकन गनेर् । य�ता बालबािलकाह�को शिैक्षक िनर�तरताका लािग आवास सिुवधा भएको पायक पनेर्  
िवद ्यालयमा अ�ययन गनेर् �यव�था िमलाउने ।  

ख) खाना, खाजा लगायतका  �यव�थापनका लािग प्रित िवद ्याथीर् मािसक ४ हजारका दरले १० मिहना बराबरको ४० हजारका दरले हुन 
आउने रकम िवद ्यालय खातामा िनकासा िदने ।  

ख) िवद ्यायलले यस प्रकृितका बालबािलका पिहचान गरी आवासमा राखी पढाई िनर�तरता िदने �यव�था िमलाउने ।  
ग) छात्रावासमा ब�ने छात्राह�को �यिक्तगत सरसफाइको लािग आव�यक पनेर् साम�ीह� (साबनु, द�तम�जन, ब�ुस, नेलकटर, को�डिक्रम, 

�य�पु, �माल, �यानेटरी �याँि�कन आिद) खिरद गनर् प्रित िवद ्याथीर् मािसक �. ५००/- का दरल े१० मिहनाको ज�मा ५,०००।– 
स�बि�धत छात्रछात्राह�लाई नै उपल�ध गराउने । 

नयाँ छनोट भइ आएका िवद ्याथीर्का लािग पलङ, िसरक डसना लयायतका  वसाइ �यव�थापन गनर् एक पटकका लािग प्रित िवद ्याथीर् एकमु� �. 
६ हजार िवद ्यालयलाई उपल�ध गराउने ।  

िज.िश.का 
�ोत के��  
comprehensive िवद् यालय 
 

 पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो चौमािसक 

िनकासा पत्र
comprehensive 
िवद् यालयमा 
आ�यनरत िवद् याथीर् 
सङ्ख्या  

6.3.2.15 मा�यिमक िशक्षा छात्रविृ� (कक्षा ९-१०) गैर अवासीय
िज�ला�तरमा रहकेो छात्रविृ� �यव�थापन सिमितल ेयो छात्रविृ� िवतरणका लािग योजना तजुर्मा र कायार्�वयन गनेर्, जसअ�तगर्तः 

क) यो छात्रविृ� कक्षा ९–१० मा भनार् भइ अ�ययनरत छात्रछात्राह�लाई उपल�ध गराउन ु पनेर् । कुनै कक्षामा एकपटक छात्रविृ� 
पाइसकेको िवद ्याथीर्लाई कक्षा १० स�म यो छात्रविृ� िनर�तर�पमा िदनपुनेर् तर छात्रविृ� उपल�ध गराउँदा िवद ्यालयमा िनयिमत 
हािजरी र कक्षा उ�ीणर् नहुने िवद ्याथीर्लाई िनर�तरता निदने । छात्रविृ� पाउने िवद ्याथीर्म�ये दईु ितहाई छात्राह� अिनवायर्�पमा हुनपुनेर् । 

ख) कोटा िरक्त भएमा वा कक्षा १० उ�ीणर् भएपिछ उक्त कोटामा नयाँ िवद ्याथीर्ह� छनोट गदार् कक्षा ८ मा आिथर्क �पले िवप�न 
(गिरवीको राि��य पिरचय पत्र प्रा� पिरवार भएमा), सामािजक �पमा पछािड परेका समदुायका पिरवारका बालबािलकाह�लाई 
पिहलो प्राथिमकता िदई छनोट गनेर् ।  

ग) यो छात्रविृ�को रकम  वािषर्क � १७००/– हुने । 
ब�क सिुवधा भएका �थानह�मा िवद ्यालयबाट िवद ्याथीर्को नाउँमा �यिक्तगत खाता खो�ने �यव�था िमलाई ब�कमाफर् त छात्रविृ� भकु्तानी िदने 
�यव�था िमलाउने । 

 िशक्षा िवभाग, लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

 िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन 
सिमित 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय  
  िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 

प्रथम चौमािसक 

 छात्रविृ� पाउने 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 िनणर्य पिु�तका 
 छात्रविृ� िवतरणको 

भरपाई 
 छात्रविृ� प्रा� गनेर् 

िवद ्याथीर्को 
नामनामेसी सिहतको 
िववरण  

6.3.2.17 लोपो�मुख तथा अित सीमा�तकृतका लािग छात्रविृ�  (मुक् त कमैया, हिलया, च�.वा र वादीका स�ततीलाई समेत)गैर
अवासीय 

क) सामदुाियक िवद ्यालयमा अ�ययनरत लोपो�मखु तथा अित सीमा�तकृत  जनजाितका िवद ्याथीर्ह� तथा िवप�न पिरवारका िवद ्याथीर्ह� 
बादीका स�तितह�, हिलया, च�वा  तथा मकु् त कमैयाका स�तितह�लाई  प्रित वषर्   � १,७००/– का दरल ेछात्रविृ�  िवतरण गनेर् ।  

ख) यो छात्रविृ�कक्षा ९–१० मा भनार् भइ  अ�ययनरत बादी, मसुहर, चेपाङ्ग, राउटे, डोम, दसुाद, वनकिरया, कुस�ुडा, हाय,ु िकसान, 
कुसबौिडया, ले�चा, मेचे, राजी, सुरेल, बराम,ु बोटे, दनवुार, धानकु, झाँगड, लोहमी, माझी, सतार (स�थाल), िसयार, थामी, थडुाम 
पिरवारका िवद ्याथीर्ह� अिनवायर् �पमा समेिटने गरी न�स्र्अनसुार िवतरण गनेर् र सो को िववरण िशक्षा िवभाग, लैङ्िगक समिवकास 
शाखामा उपल�ध गराउने । 

 िशक्षा िवभाग, लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

 िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन 
सिमित 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय  
  िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 

प्रथम चौमािसक 

 छात्रविृ� पाउने 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 िनणर्य पिु�तका 
 छात्रविृ� िवतरणको 

भरपाई 
 छात्रविृ� प्रा� गनेर् 

िवद ्याथीर्को 
नामनामेसी सिहतको 
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ग) िवद ्याथीर्ले िब्रजकोषर् वा छोटो अविधको सीप िवकास तािलम स�प�न गरेको प्रमाण पत्र स�बि�धत  िज.िश.कामा अिनवायर् �पमा पेश 
गनर् लगाउने ।  

6.3.4.15.4 अपाङ्ग छात्रवृि� (कक्षा ९-१०) आवासीय  
6.3.2.21 अपाङ्ग छात्रविृ� (कक्षा ९-१०) u}/ cfjf;Lo 
क)  कक्षा १–८ का लािग िनधार्रण गिरएको प्रकार र आधारअनसुार नै कक्षा ९-१२ का अपाङ्गता भएका बालबािलकाह�लाई यस शीषर्कबाट 

छात्रविृ� िवतरण गनेर् । यसरी िवतरण गनुर् पवूर् त�याङ्क एिकन गरेर मात्र िनकासा िदने ।   
ख) िज�ला छात्रविृ� िवतरण सिमितको बैठकबाट यस पिु�तकाको आधारभूत तहका लािग िनधार्िरत मापद�डका आधारमा छात्रविृ�को प्रकार 

सिहत िवद ्यालयगत सङ्ख्या एिकन गरी रकम िनकासा गनेर् । 
ग) अ�ययन गिररहकेो िवद ्यालयमा रकम िनकासा र िवतरणको �यव�था गनेर् । 
घ) के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय तथा िशक्षा िवभाग समावेशी िशक्षा शाखामा प्रगित प्रितवेदन पठाउने । 

 िशक्षा िवभाग, लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

 िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन 
सिमित 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय  
  िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 

प्रथम चौमािसक 

 छात्रविृ� पाउने 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 िनणर्य पिु�तका 
 छात्रविृ� िवतरणको 

भरपाई 
 छात्रविृ� प्रा� गनेर् 

िवद ्याथीर्को 
नामनामेसी सिहतको 
िववरण  

6.3.2.2 रामनारायण िम� िवशेष  छात्रविृ� ( तराइ मधेसका दिलत तथा िपछडा वगर्का कक्षा ११-१२
क) तराईका दिलत, मुि�लम, िपछडा वगर्, िसमा�तकृत लोपो�मखु समहूका सामुदाियक िवद ्यालयमा कक्षा ११-१२ अ�यननरत 

छात्राह�.बाट िनवेदन माग गरी िवद ्याथीर् छनोट गनेर् ।  
ख) िवद ्याथीर्लाई छात्रविृ� उपल�ध गराउँदा िशक्षा िवभाग लैङिगक समिवकास शाखाको िनदेर्शन बमोिजम गनेर् र िवद ्यालयले 

िवद ्याथीर्लाई खाता खो�न लगाइ  िवद ्यालयले स�बि�धत िवद ्याथीर्को खातामा एकमु� ज�मा गनर् लगाउने  ।   
ग) सो रकमबाट छात्राह�को पठनपाठनमा सहयोग पगु्ने सामग्रीह�  िसकाइसँग स�बि�धत  सामग्री खरीद गनर् लगाउने ।

 िज.िश.का  
 िवद ्यालय 

प्रथम चौमािसक  लाभाि�वत िवद ्याथीर् 
सङ्ख्या  

 
समािहत िशक्षा 
2.15.11.123.1  बिहरा मा�यािमक िवद् यालयह�लाई क��युटर िशक्षा  िसकाइ अनुदान
कायर्क्रमका लािग छनोट भएका िज�ला अ�तरगतका बिहरा िवद ्याथीर्ह� अ�यननरत िवद ्यालयह�लाई प्रित िवद ्यालय  �. १ लाख ५० हजार 
का दरल े  िनकाशा िदने र सो रकमबाट िवद ्यालयह�ल ेदहेायअनसुारका सामग्री खिरद गरी बिहरा िवद ्याथीर्ह�का लािग क��यटुरमा आधािरत 
िसकाइ सहयोग कायर्क्रमको आव�यक �यव�था िमलाउने  । िज�ला िशक्षा कायार्लयल ेउक्त कायर्को िनरीक्षण गिर सोको जानकारी िशक्षा िवभाग 
समाबेशी िशक्षा शाखामा पठाउने  । 
िवद् यालयले खिरद गनुर्पनेर् साम�ीह�  

 क��यटुर  (Desktop, LED Monitor, CPU, ) 
 प्रोजेक्टर  
 Electriciy Backup , Inverter सिहत  
 िवद ्यालयल ेगनेर् कायर्ह� समावेश गरी िवद ्यालयसँग स��ौता गरी िनकाशा िदने �यव�था िमलाउने ।  

    उि�लिखत  कायर्ह� िशक्षा िवभाग समावेशी िशक्षा शाखाको सम�वयमा रही स�पादन गनेर्  ।

 िशक्षा िवभाग समावेशी िशक्षा 
शाखा  

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 िवद ्यालय 

दो�ो चौिमसक 

 खिरद भएका क��यटुर 
सङ्ख्या  

 �थापना भएका क��यटुर 
कक्ष सङ्ख्या  

 

 

 

नामनामेसी सिहतको 
िववरण  

6.3.2.20 सिहदका छोराछारीह�का लािग छात्रवृि� गैर अवासीय
क)   सिहदका छोराछोरीका छात्रविृ� प्रा� गनेर् आधार परूा गरेका बालबािलकाका लािग प्रारि�भक बाल िशक्षा कक्षा र कक्षा १–५ को हकमा �. 

१,०००।– का दरले १२ मिहनाको �. १२,०००।–,  कक्षा ६ –८ र मा.िव.को हकमा �.. १५००।– का दरले १२ मिहनाको १८,०००।– र 
उ�च मा.िव.तथा सोभ�दा मािथ सब ैतहको हकमा �. २०००।– का दरले १२ मिहनाको �. २४,०००।– का दरले िनकासा िदने ।  

ख)  िज�ला िशक्षा कायार्लयल ेिवभागबाट सिहद छात्रविृ�मा िनकासा भएको रकमबाट आ�नो िज�लामा अ�ययनरत िवद ्याथीर्बाट िनवेदनसाथ 
नेपाल सरकार गहृ म�त्रालयबाट सिहद घोषणा गरेको प्रमाणपत्र िलएको �यिक्त यिकन गरी भकु्तानी िदने ।  

ग)   यसरी पेस हुन आएका िनवेदनम�ये गत आ.व. मा भकु्तानी िलएकाको हकमा िज�ला िशक्षा कायार्लयमा िनकासा भएको रकमबाट भकु्तानी 
िदने र अ�यको हकमा िज�ला िशक्षा कायार्लयले िववरणसिहत िशक्षा िवभाग, लैङ्िगक समिवकास शाखामा  माघ १५ स�ममा माग गरी 
पठाउने । 

घ)   सिहदका छोराछोरीह�ल ेछात्रविृ�को लािग िनवेदन पेश गदार् आफू अ�ययनरत िज�ला िशक्षा कायार्लयमा िनवेदन िदनपुनेर् र सोही िज�ला 
िशक्षा कायार्लयबाट छात्रविृ�को भकु्तानी िलन ुपनेर् । 

ङ)    स�बि�धत िज.िश.काले सिहद छात्रविृ� िवतरणको िववरण िशक्षा िवभाग, लैङ्िगक समिवकास शाखामा पठाउने । 
नोटः कुनै पिन छात्रविृ� दोहोरो नपनेर् गरी िवतरण गनेर् । 

 िशक्षा िवभाग, लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

 िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन 
सिमित 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय  
  िवद ्यालय �यव�थापन सिमित प्रथम चौमािसक 

 छात्रविृ� पाउने 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 िनणर्य पिु�तका 
 छात्रविृ� िवतरणको 

भरपाई 
 छात्रविृ� प्रा� गनेर् 

िवद ्याथीर्को 
नामनामेसी सिहतको 
िववरण  

6.3.2.23 मुक् त क�लहरी छात्रवृि� गैर आवासीय 
मकु् त क�लहरीका लािग िशक्षा िनदेर्िशका २०६८ बमोिजम घरबाट आवतजावत गनेर् मकु् त क�लहरीह�लाई �प� पिहचान गरी दहेायबमोिजम 
छात्रविृ� प्रदान गनेर्ः 

क) आधारभूत तह (१-८) का लािग प्रित िवद ्याथीर् मािसक �  १५०/- का दरल े१० मिहनाको वािषर्क � १,५००/- 
ख) मा�यिमक तहको छात्रविृ� (कक्षा ९-१०) का लािग प्रित िवद ्याथीर् मािसक � १८०/- का दरल े१० मिहनाको वािषर्क � १,८००/- 
ग) मा�यिमक तहको छात्रविृ� (कक्षा ११-१२)का लािग प्रित िवद ्याथीर् मािसक � ५००/- का दरल े१० मिहनाको वािषर्क � ५,०००/- 

उ�च िशक्षाको छात्रविृ�को लािग प्रित िवद ्याथीर् मािसक �. १०००/- का दरल े१० मिहनाको �. १०,०००/-  

 िशक्षा िवभाग, लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

 िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन 
सिमित 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय  
  िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 
 छात्रावास 

प्रथम चौमािसक 

 छात्रविृ� पाउने 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 िनणर्य पिु�तका 
 छात्रविृ� िवतरणको 

भरपाई 
 छात्रविृ� प्रा� गनेर् 

िवद ्याथीर्को 
नामनामेसी सिहतको 
िववरण  

6.3.2.24 एस.एल.सी. मा समावेश भएका दिलत छात्रछात्राह�का लािग िब्रजकोषर् तथा छोटो अविधको सीप िवकास तािलमका
लािग �ो�साह� �व�प पटके छात्रविृ� 

क)  िज�लाको �वीकृत कायर्क्रमबमोिजम एस.एल.सी. परीक्षा २०७३ मा  समावेश भएका  दिलत छात्रछात्राह�का लािग िब्रजकोषर् तथा 
छोटो अविधको सीप िवकास तािलमका लािग प्रो�साहन �व�प छात्रविृ�का लािग अ�ययन गनर् चाहने िवषय उ�लखे गरी 
िवद ्यालयको िसफािरस सिहतको िनवेदन माग गनेर् । प्रा� िनवदेनमा छानिवन गरी िवद ्याथीर् छनोट गनर् िवषयगत कोटा िकटान गनुर् पनेर् 
। िवषयगत उ�कृ�ताका आधारमा छात्रविृ�का लािग िवद ्याथीर् छनोट गनेर् ।  

ख)  छनोट भएका िवद ्याथीर्ह�लाई ब�क खाता खो�न लगाई  १ पटकका लािग प्रित िवद ्याथीर् एकम�ु �. ४ हजारका दरले िनजको 
खातामा रकम ज�मा गिरिदने  ।  

िज.िश.का 
िवद ्यालय  
 

छात्रविृ� िवतरणको िनणर्य  
तािलम तथा ि�ज कोषर्को 
प्रमाणपत्र 
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ग) िवद ्याथीर्ले िब्रजकोषर् वा छोटो अविधको सीप िवकास तािलम स�प�न गरेको प्रमाण पत्र स�बि�धत  िज.िश.कामा अिनवायर् �पमा पेश 
गनर् लगाउने ।  

6.3.4.15.4 अपाङ्ग छात्रवृि� (कक्षा ९-१०) आवासीय  
6.3.2.21 अपाङ्ग छात्रविृ� (कक्षा ९-१०) u}/ cfjf;Lo 
क)  कक्षा १–८ का लािग िनधार्रण गिरएको प्रकार र आधारअनसुार नै कक्षा ९-१२ का अपाङ्गता भएका बालबािलकाह�लाई यस शीषर्कबाट 

छात्रविृ� िवतरण गनेर् । यसरी िवतरण गनुर् पवूर् त�याङ्क एिकन गरेर मात्र िनकासा िदने ।   
ख) िज�ला छात्रविृ� िवतरण सिमितको बैठकबाट यस पिु�तकाको आधारभूत तहका लािग िनधार्िरत मापद�डका आधारमा छात्रविृ�को प्रकार 

सिहत िवद ्यालयगत सङ्ख्या एिकन गरी रकम िनकासा गनेर् । 
ग) अ�ययन गिररहकेो िवद ्यालयमा रकम िनकासा र िवतरणको �यव�था गनेर् । 
घ) के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय तथा िशक्षा िवभाग समावेशी िशक्षा शाखामा प्रगित प्रितवेदन पठाउने । 

 िशक्षा िवभाग, लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

 िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन 
सिमित 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय  
  िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 

प्रथम चौमािसक 

 छात्रविृ� पाउने 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 िनणर्य पिु�तका 
 छात्रविृ� िवतरणको 

भरपाई 
 छात्रविृ� प्रा� गनेर् 

िवद ्याथीर्को 
नामनामेसी सिहतको 
िववरण  

6.3.2.2 रामनारायण िम� िवशेष  छात्रविृ� ( तराइ मधेसका दिलत तथा िपछडा वगर्का कक्षा ११-१२
क) तराईका दिलत, मुि�लम, िपछडा वगर्, िसमा�तकृत लोपो�मखु समहूका सामुदाियक िवद ्यालयमा कक्षा ११-१२ अ�यननरत 

छात्राह�.बाट िनवेदन माग गरी िवद ्याथीर् छनोट गनेर् ।  
ख) िवद ्याथीर्लाई छात्रविृ� उपल�ध गराउँदा िशक्षा िवभाग लैङिगक समिवकास शाखाको िनदेर्शन बमोिजम गनेर् र िवद ्यालयले 

िवद ्याथीर्लाई खाता खो�न लगाइ  िवद ्यालयले स�बि�धत िवद ्याथीर्को खातामा एकमु� ज�मा गनर् लगाउने  ।   
ग) सो रकमबाट छात्राह�को पठनपाठनमा सहयोग पगु्ने सामग्रीह�  िसकाइसँग स�बि�धत  सामग्री खरीद गनर् लगाउने ।

 िज.िश.का  
 िवद ्यालय 

प्रथम चौमािसक  लाभाि�वत िवद ्याथीर् 
सङ्ख्या  

 
समािहत िशक्षा 
2.15.11.123.1  बिहरा मा�यािमक िवद् यालयह�लाई क��युटर िशक्षा  िसकाइ अनुदान
कायर्क्रमका लािग छनोट भएका िज�ला अ�तरगतका बिहरा िवद ्याथीर्ह� अ�यननरत िवद ्यालयह�लाई प्रित िवद ्यालय  �. १ लाख ५० हजार 
का दरल े  िनकाशा िदने र सो रकमबाट िवद ्यालयह�ल ेदहेायअनसुारका सामग्री खिरद गरी बिहरा िवद ्याथीर्ह�का लािग क��यटुरमा आधािरत 
िसकाइ सहयोग कायर्क्रमको आव�यक �यव�था िमलाउने  । िज�ला िशक्षा कायार्लयल ेउक्त कायर्को िनरीक्षण गिर सोको जानकारी िशक्षा िवभाग 
समाबेशी िशक्षा शाखामा पठाउने  । 
िवद् यालयले खिरद गनुर्पनेर् साम�ीह�  

 क��यटुर  (Desktop, LED Monitor, CPU, ) 
 प्रोजेक्टर  
 Electriciy Backup , Inverter सिहत  
 िवद ्यालयल ेगनेर् कायर्ह� समावेश गरी िवद ्यालयसँग स��ौता गरी िनकाशा िदने �यव�था िमलाउने ।  

    उि�लिखत  कायर्ह� िशक्षा िवभाग समावेशी िशक्षा शाखाको सम�वयमा रही स�पादन गनेर्  ।

 िशक्षा िवभाग समावेशी िशक्षा 
शाखा  

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 िवद ्यालय 

दो�ो चौिमसक 

 खिरद भएका क��यटुर 
सङ्ख्या  

 �थापना भएका क��यटुर 
कक्ष सङ्ख्या  

 

 

 

नामनामेसी सिहतको 
िववरण  

6.3.2.20 सिहदका छोराछारीह�का लािग छात्रवृि� गैर अवासीय
क)   सिहदका छोराछोरीका छात्रविृ� प्रा� गनेर् आधार परूा गरेका बालबािलकाका लािग प्रारि�भक बाल िशक्षा कक्षा र कक्षा १–५ को हकमा �. 

१,०००।– का दरले १२ मिहनाको �. १२,०००।–,  कक्षा ६ –८ र मा.िव.को हकमा �.. १५००।– का दरले १२ मिहनाको १८,०००।– र 
उ�च मा.िव.तथा सोभ�दा मािथ सब ैतहको हकमा �. २०००।– का दरले १२ मिहनाको �. २४,०००।– का दरले िनकासा िदने ।  

ख)  िज�ला िशक्षा कायार्लयल ेिवभागबाट सिहद छात्रविृ�मा िनकासा भएको रकमबाट आ�नो िज�लामा अ�ययनरत िवद ्याथीर्बाट िनवेदनसाथ 
नेपाल सरकार गहृ म�त्रालयबाट सिहद घोषणा गरेको प्रमाणपत्र िलएको �यिक्त यिकन गरी भकु्तानी िदने ।  

ग)   यसरी पेस हुन आएका िनवेदनम�ये गत आ.व. मा भकु्तानी िलएकाको हकमा िज�ला िशक्षा कायार्लयमा िनकासा भएको रकमबाट भकु्तानी 
िदने र अ�यको हकमा िज�ला िशक्षा कायार्लयले िववरणसिहत िशक्षा िवभाग, लैङ्िगक समिवकास शाखामा  माघ १५ स�ममा माग गरी 
पठाउने । 

घ)   सिहदका छोराछोरीह�ल ेछात्रविृ�को लािग िनवेदन पेश गदार् आफू अ�ययनरत िज�ला िशक्षा कायार्लयमा िनवेदन िदनपुनेर् र सोही िज�ला 
िशक्षा कायार्लयबाट छात्रविृ�को भकु्तानी िलन ुपनेर् । 

ङ)    स�बि�धत िज.िश.काले सिहद छात्रविृ� िवतरणको िववरण िशक्षा िवभाग, लैङ्िगक समिवकास शाखामा पठाउने । 
नोटः कुनै पिन छात्रविृ� दोहोरो नपनेर् गरी िवतरण गनेर् । 

 िशक्षा िवभाग, लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

 िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन 
सिमित 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय  
  िवद ्यालय �यव�थापन सिमित प्रथम चौमािसक 

 छात्रविृ� पाउने 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 िनणर्य पिु�तका 
 छात्रविृ� िवतरणको 

भरपाई 
 छात्रविृ� प्रा� गनेर् 

िवद ्याथीर्को 
नामनामेसी सिहतको 
िववरण  

6.3.2.23 मुक् त क�लहरी छात्रवृि� गैर आवासीय 
मकु् त क�लहरीका लािग िशक्षा िनदेर्िशका २०६८ बमोिजम घरबाट आवतजावत गनेर् मकु् त क�लहरीह�लाई �प� पिहचान गरी दहेायबमोिजम 
छात्रविृ� प्रदान गनेर्ः 

क) आधारभूत तह (१-८) का लािग प्रित िवद ्याथीर् मािसक �  १५०/- का दरल े१० मिहनाको वािषर्क � १,५००/- 
ख) मा�यिमक तहको छात्रविृ� (कक्षा ९-१०) का लािग प्रित िवद ्याथीर् मािसक � १८०/- का दरल े१० मिहनाको वािषर्क � १,८००/- 
ग) मा�यिमक तहको छात्रविृ� (कक्षा ११-१२)का लािग प्रित िवद ्याथीर् मािसक � ५००/- का दरल े१० मिहनाको वािषर्क � ५,०००/- 

उ�च िशक्षाको छात्रविृ�को लािग प्रित िवद ्याथीर् मािसक �. १०००/- का दरल े१० मिहनाको �. १०,०००/-  

 िशक्षा िवभाग, लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

 िज�ला छात्रविृ� �यव�थापन 
सिमित 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय  
  िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 
 छात्रावास 

प्रथम चौमािसक 

 छात्रविृ� पाउने 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 िनणर्य पिु�तका 
 छात्रविृ� िवतरणको 

भरपाई 
 छात्रविृ� प्रा� गनेर् 

िवद ्याथीर्को 
नामनामेसी सिहतको 
िववरण  

6.3.2.24 एस.एल.सी. मा समावेश भएका दिलत छात्रछात्राह�का लािग िब्रजकोषर् तथा छोटो अविधको सीप िवकास तािलमका
लािग �ो�साह� �व�प पटके छात्रविृ� 

क)  िज�लाको �वीकृत कायर्क्रमबमोिजम एस.एल.सी. परीक्षा २०७३ मा  समावेश भएका  दिलत छात्रछात्राह�का लािग िब्रजकोषर् तथा 
छोटो अविधको सीप िवकास तािलमका लािग प्रो�साहन �व�प छात्रविृ�का लािग अ�ययन गनर् चाहने िवषय उ�लखे गरी 
िवद ्यालयको िसफािरस सिहतको िनवेदन माग गनेर् । प्रा� िनवदेनमा छानिवन गरी िवद ्याथीर् छनोट गनर् िवषयगत कोटा िकटान गनुर् पनेर् 
। िवषयगत उ�कृ�ताका आधारमा छात्रविृ�का लािग िवद ्याथीर् छनोट गनेर् ।  

ख)  छनोट भएका िवद ्याथीर्ह�लाई ब�क खाता खो�न लगाई  १ पटकका लािग प्रित िवद ्याथीर् एकम�ु �. ४ हजारका दरले िनजको 
खातामा रकम ज�मा गिरिदने  ।  

िज.िश.का 
िवद ्यालय  
 

छात्रविृ� िवतरणको िनणर्य  
तािलम तथा ि�ज कोषर्को 
प्रमाणपत्र 
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गरी िजिशकामा पेश गनेर् । 
ग) िवद् यालय��को प्राथिमकताक्रम िनधार्रण र छनोट गनेर्: िज�लाि�थत स�पणूर् िवद ्यालयह�को अनसुचूी १ (क) अनसुार भौितक 

सवेर्क्षणल ेआव�यकता पिहचान भएका िवद ्यालयह�मा कायर्क्रमह� स�चालन गनर् प्राथिमकताक्रम िनधार्रण गरी सचुकाङ्क सिहत 
sflt{s !% ;Dddf िशक्षा िवभाग भौितक सधुार शाखामा पठाउन ुपनेर्छ ।  

घ) िवद् यालय��सँग  स���ता गनेर्:  िज�लाह�बाट छनोट भइ आएका िवद ्यालयको नाम िशक्षा िवभागमा प्रा� भै िवभागबाट 
िवभागको वेभ साईटमा सावर्जिनक भएपिछ मात्र िज�ला िशक्षा कायार्लयले िवद ्यालयसँग स��ौता गनेर् । 

ङ) लागत अनुमान तयार गनेर्: छनोट भएका िवद ्यालयह�मा िवद ्यालय भवन िनमार्णका लािग �वीकृत िडजाइनह�म�ये उपयकु्त 
िडजाइन िवद ्यालयगत �पमा छनोट गनेर् । प्र�येक िवद ्यालयलको लािग छुटृाछुटै पिरमाण तथा लागत अनमुान तयार गरी िज�ला िशक्षा 
कायार्लयल े�वीकृत गनेर् । लागत अनमुान तयार गदार् िज�लाको �वीकृत दररेट तथा �वीकृत सरकारी Norms को प्रयोग गनुर् पनेर्छ । 
यसरी लागत अनमुान तयार गदार् कायर्क्रमतफर्  �यहोिरने खचर्, िवद ्यालयको तफर् बाट �यहोिरने जन�मदान वा नगद खचर् वा अ�य कुनै 
�ोतबाट �यहोिरने खचर् समेत उ�लेख गरी स�प�न गनुर् पनेर् स�पणूर् प्रािविधक कायर्ह� �प� �पमा खुलकेो हुन ुपनेर्छ । िवद ्यालयल ेकुल 
लागतको क�तीमा ५% �मदान (ज�तै साईट सफा गरी जग ख�ने, सामग्री ढुवानी गनेर्, िनमार्ण कायर्को िनयिमत रेखदखे गनेर्, िसमे�ट 
जोडाईका संरचनाह�मा पानी राख्ने (क्यिुरङ्ग), �थािनय िनमार्ण सामग्रीह� ज�तै काठ, बाँस, ढुङ्गा, वालवुा, िगट्टी, आिद सङ्कलन 
गनेर् समेत कायर्का लािग) जटुाउन ुपनेर्छ । 

     यस कायर्क्रम अ�तगर्त ककर् टपाताल ेछाना छाउन चाहने िवद ्यालयह�ले अिनवायर् �पमा ४ िम.िम. बाक्लो �लाईउड वा क�तीमा समान 
गणु�तर भएका अ�य िनमार्ण सामग्रीको िसिलङ्ग सिहतको नयाँ भवन िनमार्ण गनुर् पनेर्छ  । िसिलङ्ग लगाउन नचाहने िवद ्यालयह�ले 
छानामा ककर् टपाताको सट्टा गमीर् (Hot) र ठ�डी (Cold) रोक्न सक्ने क्षमता भएका य.ुिप.िभ.िस. लगायतका समान गणु�तर भएका ३ 
िम.िम. वा सो भ�दा बाक्लो छाना छाउने सामग्री प्रयोग गरी छाना छाउन सक्नेछन ् ।  िवद ्यालय भवन िनमार्ण गदार् असक्तह�ले समेत 
प्रयोग गनर् सक्नेगरी Ramp राखी �ील िचयर (Wheel Chair) जानसक्ने गरी िनमार्ण गनेर् �यव�था समेत िमलाउन ुपनेर्छ । सबै 
ढोकाह� बािहर ख�ुने �यव�था अिनवायर् �प मा गनेर् । 

च) िवद् यालयसगँ स���ता गनेर्: कायर्क्रम स�चालनका लािग छनोट भएका िवद ्यालयह�सँग िव�ततृ लागत अनमुानअनसुारका 
कायर्ह� जनसहभािगता जटुाई स�चालन गनर् स�पणूर् कायर्क्रमह�का लािग िज�ला िशक्षा कायार्लय र िव.�य.स. बीच 
िनमार्ण/ममर्त/प्रबलीकरण कायर् स�प�न गरी सक्ने अविध समेत िकटान गरी एकैपटक प्रथम चौमािसकिभत्र स��ौता गनुर्पनेर्छ । छनोट 
भएका िवद ्यालयह�लाई कायर्क्रम परेको जानकारी सिहत स��ौता गनर् आउनका लािग िजिशकाले पत्र पठाउन ु पनेर्छ । जानकारी 
गराएको ३० िदनिभत्रपिन स��ौता गनर् नआएमा िवद ्यालयलाई जानकारी गराई सो िवद ्यालयलाई परेको कायर्क्रम प्राथिमकताक्रममा 
रहकेो अक� िवद ्यालयलाई उपल�ध गराउने । साथै स��ौता भइ सकेका िवद ्यालयह�ले स��ौता भएको १५ िदनिभत्र कायर् स�ु 
नगरेमा तथा कबिुलयतनामा बमोिजम स��ौता गरी काम स�ु भएका िवद ्यालयम�ये कुनै िवद ्यालयल ेस��ौता गरेको कायर्क्रम म�य े
कुनै कायर्क्रम स�चालन गनर् असमथर्ता जनाए वा नगरेमा सो िवद ्यालयसगँको स��ौता रद ्द गरी प्राथिमकतामा परेको अक� 
िवद ्यालयलाई कायर्क्रम उपल�ध गराउने । सोको िशक्षा जानकारी िवभागलाई जानकारी गराउने । प्रथम चौमािसक अविधिभत्र 
िवद ्यालयह�को छनोट गरी िवद ्यालयसँग स��ौता स�प�न नगनेर् िज�ला िशक्षा कायार्लयह�ल े िवतरण गनर् बाँकी रहकेो कोटा 
(कायर्क्रम) िवतरणको लािग समयमा छनोट हुन नसक्नुका कारणह� उ�लखे गरी िशक्षा िवभागको पवूर् �वीकृित िलएर मात्र िवतरण गनेर् 
। साथै स��ौता भएका िवद ्यालयह� र ितनीह�मा स�चालन हुने कायर्क्रम सिहतको नामावली र सो कायर्क्रम हनेर् तोिकएको 
प्रािविधकको नामावली िशक्षा िवभाग, भौितक सधुार शाखामा अिनवायर् �पमा पठाउनपुनेर्छ ।  

 

 

2.15.11.123.2 हाल स�चालनमा रहेका बिहरा िवद् यालयलाई मा�यिमक तह स�चालन गनर् िसकाइ वातावरण सुधारका लािग
अनुदान 

क)  कायर्कम प्रा� भएका िज�लाले हाल स�चालनमा रहकेा बिहरा िवद ्यालयलाई मा�यिमक तह स�चालन गनर् िसकाइ वातावरण सधुारका 
लािग कायर्क्रमअनसुार अनदुान िदने ।  

ख) िवद ्यालयल े िसकाइ वातावरण सुधारका लािग उपयकु्त हुने सामग्रीह� खरीद गरी कक्षा िशक्षणमा प्रयोग गनेर् �यव�था िमलाउने ।  

िज.िश.का 
िवद ्यालय  
�ोत के��  

रकम िनकास भएका 
िवद ्यालय सङ्ख्या 

खरीद गिरएका सामाग्री 
सङ्ख्या 

2.15.11.123.3 कक्षा ९-१० स�चािलत पर�परागत तथा धािमर्क िवद् यालय स�चालनका लािग अनुदान
क) धािमर्क प्रकृितका िवद ्यालय वा बैकि�पक शैिक्षक कायर्क्रमको �पमा अनमुित िलई स�चालनमा रहकेा मा.िव. तह सरह 

मदरसा/ग�ुबा/िवहार/ग�ुकुल/आ�मका लािग ितनै तहको लािग ज�मा � ५,०६,०००।- एकम�ु रकम िनकासा िदने ।  िवद ्यालयलाई 
अनदुान िनकासा गनुर्भ�दा पिहल ेनै िजिशअ वा िवद ्यालय िनरीक्षकबाट �थलगत िनरीक्षण गरी तोिकएबमोिजमको िवद ्याथीर्  सङ्ख्या 
िनयिमत �पमा अ�ययनरत भएमा मात्र िनकासा िदने । यसरी िवतिरत रकम कुन कुन धािमर्क िवद ्यालयह�लाई िवतरण गिरएको हो, 
सोको िववरण र िवद ्याथीर् सङ्ख्या समेत िशक्षा िवभाग बैकि�पक िशक्षा शाखामा अिनवायर्�पमा पठाउने । 

ख) यस प्रकृितका िवद ्यालयह�मा राहत िशक्षक अनदुान उपल�ध गराइएको भए यो अनदुान उपल�ध नगराउने ।  अनमुित िलई स�चालनमा 
आएका य�ता धािमर्क िवद ्यालयह�लाई शिैक्षक त�याङ्कअनसुार छात्रछात्रा सङ्ख्या एिकन गरी अ�य िवद ्यालयले पाए सरहको 
पाठ्प�ुतक र  छात्रविृ�को रकम िनकासा स�बि�धत शीषर्कह�बाटै िदने । 

ग)     िज�लामा स�चालन भएका धािमर्क प्रकृितका िवद ्यालयह�को अनमुित पत्र, कक्षागत/तहगत िवद ्याथीर् िववरण, िशक्षक �यव�थापन 
लगायत स�चालनको अव�थाको �थलगत िनरीक्षण प्रितवदेन सिहत काितर्क मसा�तिभत्र िशक्षा िवभाग बैकि�पक िशक्षा शाखामा 
अिनवायर् �पमा लिेखपठाउने । 

 िशक्षा िवभाग बैकि�पक िशक्षा 
शाखा  

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 स�बि�धत धािमर्क िवद ्यालय 
 िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 

 पिहलो, दो�ी तथा 
ते�ो चौमािसक  

 अनदुान पाउने धािमर्क 
िवद ्यालय सङ्ख्या 

 िवद ्यालयमा अ�ययनरत 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 िवद ्यालयमा कायर्रत 
िशक्षक सङ्ख्या 

2.11.4.19 एस.एल.सी. उ�रपुि�तका परीक्षण के��को �तरो�नित
क) िजिशकाले कमजोर भौितक अव�था भएका एस.एल.सी. उ�रपिु�तका परीक्षण के��को पिहचान गरी भौितक सुिवधा िव�तारका लािग 

िविनयोिजत बजेटको पिरिधिभत्र रही सवर्जिनक खरीद ऐन िनयमालीअनसुार सामग्री खरीद गरी भौितक �यव�थापन गनेर् ।   

िजिशका
उ�रपुि�तका परीक्षण के�� 
 

 पिहलो, दो�ी तथा 
ते�ो चौमािसक  

खरीद गिरएका भौितक 
सामग्री सडख्या 

2.15.11.383 मदरसाको सं�थागत िवकास र सु��ीकरण
क) िजिशकाले कायर्क्रम  उ�लेिखत अनुदान उपल�ध गराउन मदरसाको सं�थागत िवकास र स�ु�ीकरण सिहतको प्र�ताव माग गनेर्  
ख) प्रा� प्र�ताव म�ूयाङ्कन गरी कायर्क्रममा तोिकएअनसुारको रकम अनदुानका �पमा उपल�ध गराइ कायर् स�पादन स��ौता गनेर्   
ग)   मदरसाले कायर्योजना बनाई स��ौताअनसुार कायर्क्रम स�चालन गरी सोको प्रगित िनयिमत�पमा िजिशकामा पठाउने ।  
घ) िजिशकाले िनयिमत अनगुमन गनेर् �यव�था िमलाउने ।  

िजिशका
मदरसा 
�ोतके��  

प्र�तावना पत्र 
स��ौता पत्र  
िनकासा पत्र  
अनगुमन प्रितवेदन 

 २. िवद् यालय भौितक सुिवधा िनमार्ण 
स�पणूर् िनमार्ण/ममर्त संभार कायर् नेपाल राि��य भवन सिंहता, २०६० मा भएको �यव�थाअनसुार िवपद प्रितरोधी, अपाङ्ग मैत्री, वाल मैत्री, छात्रा मैत्री एवम ्वातावरण मैत्री गनेर्/गराउन ुपनेर्छ । 
८.२.३.३१.१ २ कोठे नयाँ कक्षाकोठा सिहत फिनर्चर िनमार्ण (Comprehensive school building/Lab/Library) 

क) प्रित इकाइ लागत: यस कायर्क्रमका अ�तगर्त २ कोठे नयाँ कक्षाकोठा भवन िनमार्ण (फिनर्चर सिहत) िहमाली, पहाडी र तराई के्षत्रका 
(PMEC नपगुेका िवद ्यालय तथा समदुायद्वारा �यव�थापन भएका िवद ्यालयह�का लािग समेत) फिनर्चर सिहतका लािग प्रित 
कक्षाकोठा �. ८ लाख एकाई लागत कायम गिरएको छ ।  

ख) माग सङ्कलन गनेर्:  �ोतके��गत �पमा �ोत�यिक्तल े�ोतके���तरीय प्र.अ. बैठक राखी सो बैठकल े िसफािरस गरेबमोिजम उक्त 
�ोतके�� अ�तगर्तका िवद ्यालयह�मा उपल�ध गराउन ुपनेर् भौितक सिुवधाह�को िववरण आव�यकताको आधारमा प्राथिमकीकरण 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 

 प्रािविधक जनशिक्त 
(ईि�जिनयर/सव ईि�जिनयर)    

 िवद ्यालय 

 पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो चौमािसक 

 �वीकृत कायर्क्रम तथा 
िनमार्ण स�प�न भएको  
नयाँ कक्षाकोठा 
सङ्ख्या 

 नापी िकताव 
 कायर् स�प�न प्रितवेदन 
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गरी िजिशकामा पेश गनेर् । 
ग) िवद् यालय��को प्राथिमकताक्रम िनधार्रण र छनोट गनेर्: िज�लाि�थत स�पणूर् िवद ्यालयह�को अनसुचूी १ (क) अनसुार भौितक 

सवेर्क्षणल ेआव�यकता पिहचान भएका िवद ्यालयह�मा कायर्क्रमह� स�चालन गनर् प्राथिमकताक्रम िनधार्रण गरी सचुकाङ्क सिहत 
sflt{s !% ;Dddf िशक्षा िवभाग भौितक सधुार शाखामा पठाउन ुपनेर्छ ।  

घ) िवद् यालय��सँग  स���ता गनेर्:  िज�लाह�बाट छनोट भइ आएका िवद ्यालयको नाम िशक्षा िवभागमा प्रा� भै िवभागबाट 
िवभागको वेभ साईटमा सावर्जिनक भएपिछ मात्र िज�ला िशक्षा कायार्लयले िवद ्यालयसँग स��ौता गनेर् । 

ङ) लागत अनुमान तयार गनेर्: छनोट भएका िवद ्यालयह�मा िवद ्यालय भवन िनमार्णका लािग �वीकृत िडजाइनह�म�ये उपयकु्त 
िडजाइन िवद ्यालयगत �पमा छनोट गनेर् । प्र�येक िवद ्यालयलको लािग छुटृाछुटै पिरमाण तथा लागत अनमुान तयार गरी िज�ला िशक्षा 
कायार्लयल े�वीकृत गनेर् । लागत अनमुान तयार गदार् िज�लाको �वीकृत दररेट तथा �वीकृत सरकारी Norms को प्रयोग गनुर् पनेर्छ । 
यसरी लागत अनमुान तयार गदार् कायर्क्रमतफर्  �यहोिरने खचर्, िवद ्यालयको तफर् बाट �यहोिरने जन�मदान वा नगद खचर् वा अ�य कुनै 
�ोतबाट �यहोिरने खचर् समेत उ�लेख गरी स�प�न गनुर् पनेर् स�पणूर् प्रािविधक कायर्ह� �प� �पमा खुलकेो हुन ुपनेर्छ । िवद ्यालयल ेकुल 
लागतको क�तीमा ५% �मदान (ज�तै साईट सफा गरी जग ख�ने, सामग्री ढुवानी गनेर्, िनमार्ण कायर्को िनयिमत रेखदखे गनेर्, िसमे�ट 
जोडाईका संरचनाह�मा पानी राख्ने (क्यिुरङ्ग), �थािनय िनमार्ण सामग्रीह� ज�तै काठ, बाँस, ढुङ्गा, वालवुा, िगट्टी, आिद सङ्कलन 
गनेर् समेत कायर्का लािग) जटुाउन ुपनेर्छ । 

     यस कायर्क्रम अ�तगर्त ककर् टपाताल ेछाना छाउन चाहने िवद ्यालयह�ले अिनवायर् �पमा ४ िम.िम. बाक्लो �लाईउड वा क�तीमा समान 
गणु�तर भएका अ�य िनमार्ण सामग्रीको िसिलङ्ग सिहतको नयाँ भवन िनमार्ण गनुर् पनेर्छ  । िसिलङ्ग लगाउन नचाहने िवद ्यालयह�ले 
छानामा ककर् टपाताको सट्टा गमीर् (Hot) र ठ�डी (Cold) रोक्न सक्ने क्षमता भएका य.ुिप.िभ.िस. लगायतका समान गणु�तर भएका ३ 
िम.िम. वा सो भ�दा बाक्लो छाना छाउने सामग्री प्रयोग गरी छाना छाउन सक्नेछन ् ।  िवद ्यालय भवन िनमार्ण गदार् असक्तह�ले समेत 
प्रयोग गनर् सक्नेगरी Ramp राखी �ील िचयर (Wheel Chair) जानसक्ने गरी िनमार्ण गनेर् �यव�था समेत िमलाउन ुपनेर्छ । सबै 
ढोकाह� बािहर ख�ुने �यव�था अिनवायर् �प मा गनेर् । 

च) िवद् यालयसगँ स���ता गनेर्: कायर्क्रम स�चालनका लािग छनोट भएका िवद ्यालयह�सँग िव�ततृ लागत अनमुानअनसुारका 
कायर्ह� जनसहभािगता जटुाई स�चालन गनर् स�पणूर् कायर्क्रमह�का लािग िज�ला िशक्षा कायार्लय र िव.�य.स. बीच 
िनमार्ण/ममर्त/प्रबलीकरण कायर् स�प�न गरी सक्ने अविध समेत िकटान गरी एकैपटक प्रथम चौमािसकिभत्र स��ौता गनुर्पनेर्छ । छनोट 
भएका िवद ्यालयह�लाई कायर्क्रम परेको जानकारी सिहत स��ौता गनर् आउनका लािग िजिशकाले पत्र पठाउन ु पनेर्छ । जानकारी 
गराएको ३० िदनिभत्रपिन स��ौता गनर् नआएमा िवद ्यालयलाई जानकारी गराई सो िवद ्यालयलाई परेको कायर्क्रम प्राथिमकताक्रममा 
रहकेो अक� िवद ्यालयलाई उपल�ध गराउने । साथै स��ौता भइ सकेका िवद ्यालयह�ले स��ौता भएको १५ िदनिभत्र कायर् स�ु 
नगरेमा तथा कबिुलयतनामा बमोिजम स��ौता गरी काम स�ु भएका िवद ्यालयम�ये कुनै िवद ्यालयल ेस��ौता गरेको कायर्क्रम म�ये 
कुनै कायर्क्रम स�चालन गनर् असमथर्ता जनाए वा नगरेमा सो िवद ्यालयसगँको स��ौता रद ्द गरी प्राथिमकतामा परेको अक� 
िवद ्यालयलाई कायर्क्रम उपल�ध गराउने । सोको िशक्षा जानकारी िवभागलाई जानकारी गराउने । प्रथम चौमािसक अविधिभत्र 
िवद ्यालयह�को छनोट गरी िवद ्यालयसँग स��ौता स�प�न नगनेर् िज�ला िशक्षा कायार्लयह�ल े िवतरण गनर् बाँकी रहकेो कोटा 
(कायर्क्रम) िवतरणको लािग समयमा छनोट हुन नसक्नुका कारणह� उ�लखे गरी िशक्षा िवभागको पवूर् �वीकृित िलएर मात्र िवतरण गनेर् 
। साथै स��ौता भएका िवद ्यालयह� र ितनीह�मा स�चालन हुने कायर्क्रम सिहतको नामावली र सो कायर्क्रम हनेर् तोिकएको 
प्रािविधकको नामावली िशक्षा िवभाग, भौितक सधुार शाखामा अिनवायर् �पमा पठाउनपुनेर्छ ।  

 

 

2.15.11.123.2 हाल स�चालनमा रहेका बिहरा िवद् यालयलाई मा�यिमक तह स�चालन गनर् िसकाइ वातावरण सुधारका लािग
अनुदान 

क)  कायर्कम प्रा� भएका िज�लाले हाल स�चालनमा रहकेा बिहरा िवद ्यालयलाई मा�यिमक तह स�चालन गनर् िसकाइ वातावरण सधुारका 
लािग कायर्क्रमअनसुार अनदुान िदने ।  

ख) िवद ्यालयल े िसकाइ वातावरण सुधारका लािग उपयकु्त हुने सामग्रीह� खरीद गरी कक्षा िशक्षणमा प्रयोग गनेर् �यव�था िमलाउने ।  

िज.िश.का 
िवद ्यालय  
�ोत के��  

रकम िनकास भएका 
िवद ्यालय सङ्ख्या 

खरीद गिरएका सामाग्री 
सङ्ख्या 

2.15.11.123.3 कक्षा ९-१० स�चािलत पर�परागत तथा धािमर्क िवद् यालय स�चालनका लािग अनुदान
क) धािमर्क प्रकृितका िवद ्यालय वा बैकि�पक शैिक्षक कायर्क्रमको �पमा अनमुित िलई स�चालनमा रहकेा मा.िव. तह सरह 

मदरसा/ग�ुबा/िवहार/ग�ुकुल/आ�मका लािग ितनै तहको लािग ज�मा � ५,०६,०००।- एकम�ु रकम िनकासा िदने ।  िवद ्यालयलाई 
अनदुान िनकासा गनुर्भ�दा पिहल ेनै िजिशअ वा िवद ्यालय िनरीक्षकबाट �थलगत िनरीक्षण गरी तोिकएबमोिजमको िवद ्याथीर्  सङ्ख्या 
िनयिमत �पमा अ�ययनरत भएमा मात्र िनकासा िदने । यसरी िवतिरत रकम कुन कुन धािमर्क िवद ्यालयह�लाई िवतरण गिरएको हो, 
सोको िववरण र िवद ्याथीर् सङ्ख्या समेत िशक्षा िवभाग बैकि�पक िशक्षा शाखामा अिनवायर्�पमा पठाउने । 

ख) यस प्रकृितका िवद ्यालयह�मा राहत िशक्षक अनदुान उपल�ध गराइएको भए यो अनदुान उपल�ध नगराउने ।  अनमुित िलई स�चालनमा 
आएका य�ता धािमर्क िवद ्यालयह�लाई शिैक्षक त�याङ्कअनसुार छात्रछात्रा सङ्ख्या एिकन गरी अ�य िवद ्यालयले पाए सरहको 
पाठ्प�ुतक र  छात्रविृ�को रकम िनकासा स�बि�धत शीषर्कह�बाटै िदने । 

ग)     िज�लामा स�चालन भएका धािमर्क प्रकृितका िवद ्यालयह�को अनमुित पत्र, कक्षागत/तहगत िवद ्याथीर् िववरण, िशक्षक �यव�थापन 
लगायत स�चालनको अव�थाको �थलगत िनरीक्षण प्रितवदेन सिहत काितर्क मसा�तिभत्र िशक्षा िवभाग बैकि�पक िशक्षा शाखामा 
अिनवायर् �पमा लिेखपठाउने । 

 िशक्षा िवभाग बैकि�पक िशक्षा 
शाखा  

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 स�बि�धत धािमर्क िवद ्यालय 
 िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 

 पिहलो, दो�ी तथा 
ते�ो चौमािसक  

 अनदुान पाउने धािमर्क 
िवद ्यालय सङ्ख्या 

 िवद ्यालयमा अ�ययनरत 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 िवद ्यालयमा कायर्रत 
िशक्षक सङ्ख्या 

2.11.4.19 एस.एल.सी. उ�रपुि�तका परीक्षण के��को �तरो�नित
क) िजिशकाले कमजोर भौितक अव�था भएका एस.एल.सी. उ�रपिु�तका परीक्षण के��को पिहचान गरी भौितक सुिवधा िव�तारका लािग 

िविनयोिजत बजेटको पिरिधिभत्र रही सवर्जिनक खरीद ऐन िनयमालीअनसुार सामग्री खरीद गरी भौितक �यव�थापन गनेर् ।   

िजिशका
उ�रपुि�तका परीक्षण के�� 
 

 पिहलो, दो�ी तथा 
ते�ो चौमािसक  

खरीद गिरएका भौितक 
सामग्री सडख्या 

2.15.11.383 मदरसाको सं�थागत िवकास र सु��ीकरण
क) िजिशकाले कायर्क्रम  उ�लेिखत अनुदान उपल�ध गराउन मदरसाको सं�थागत िवकास र स�ु�ीकरण सिहतको प्र�ताव माग गनेर्  
ख) प्रा� प्र�ताव म�ूयाङ्कन गरी कायर्क्रममा तोिकएअनसुारको रकम अनदुानका �पमा उपल�ध गराइ कायर् स�पादन स��ौता गनेर्   
ग)   मदरसाले कायर्योजना बनाई स��ौताअनसुार कायर्क्रम स�चालन गरी सोको प्रगित िनयिमत�पमा िजिशकामा पठाउने ।  
घ) िजिशकाले िनयिमत अनगुमन गनेर् �यव�था िमलाउने ।  

िजिशका
मदरसा 
�ोतके��  

प्र�तावना पत्र 
स��ौता पत्र  
िनकासा पत्र  
अनगुमन प्रितवेदन 

 २. िवद् यालय भौितक सुिवधा िनमार्ण 
स�पणूर् िनमार्ण/ममर्त संभार कायर् नेपाल राि��य भवन सिंहता, २०६० मा भएको �यव�थाअनसुार िवपद प्रितरोधी, अपाङ्ग मैत्री, वाल मैत्री, छात्रा मैत्री एवम ्वातावरण मैत्री गनेर्/गराउन ुपनेर्छ । 
८.२.३.३१.१ २ कोठे नयाँ कक्षाकोठा सिहत फिनर्चर िनमार्ण (Comprehensive school building/Lab/Library) 

क) प्रित इकाइ लागत: यस कायर्क्रमका अ�तगर्त २ कोठे नयाँ कक्षाकोठा भवन िनमार्ण (फिनर्चर सिहत) िहमाली, पहाडी र तराई के्षत्रका 
(PMEC नपगुेका िवद ्यालय तथा समदुायद्वारा �यव�थापन भएका िवद ्यालयह�का लािग समेत) फिनर्चर सिहतका लािग प्रित 
कक्षाकोठा �. ८ लाख एकाई लागत कायम गिरएको छ ।  

ख) माग सङ्कलन गनेर्:  �ोतके��गत �पमा �ोत�यिक्तल े�ोतके���तरीय प्र.अ. बैठक राखी सो बैठकल े िसफािरस गरेबमोिजम उक्त 
�ोतके�� अ�तगर्तका िवद ्यालयह�मा उपल�ध गराउन ुपनेर् भौितक सिुवधाह�को िववरण आव�यकताको आधारमा प्राथिमकीकरण 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 

 प्रािविधक जनशिक्त 
(ईि�जिनयर/सव ईि�जिनयर)    

 िवद ्यालय 

 पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो चौमािसक 

 �वीकृत कायर्क्रम तथा 
िनमार्ण स�प�न भएको  
नयाँ कक्षाकोठा 
सङ्ख्या 

 नापी िकताव 
 कायर् स�प�न प्रितवेदन 
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िवद ्यालयको प्र.अ. तथा िव.�य.स. अ�यक्ष वा िवद ्यालय िनमार्ण सिमितका अ�यक्ष र िजिशअको द�तखत गरी/गराई एक प्रित िज�ला 
िशक्षा कायार्लयमा र अक� एक प्रित िवद ्यालयमा राख्न लगाउन ुपनेर् छ । सोको लेखापरीक्षण मौजदुा काननुबमोिजम िवद ्यालयले 
आ�नै �ोतबाट गराउन ु पनेर् भएकाले उक्त कागजातह�को सक्कल ै प्रित िवद ्यालयमा सुरिक्षतसाथ राख्न लगाउनपुनेर्छ । य�तो 
�यव�थाले प्रािविधक सो कामबाट अलग भएमा समेत िनमार्ण/ममर्त कायर्को अिभलेख तयार हुन गई भिव�यमा सं�थागत अिभलेख 
(Institutional Memory) कायम भइ कायर्मा सहजता आउने हु�छ । स�बि�धत िवद ्यालयले िवद ्यालयको आिथर्क लखेा परीक्षण 
भएको समयमा नापी िकताबको समेत लखेापरीक्षण गनर् लगाई लेखापरीक्षकबाट प्रमािणत गराई राख्ने �यव�था िमलाउन ु पनेर्छ । 
स�बि�धत प्रािविधक कमर्चारीले नापी िकताब तयार गरे वा नगरेको तथा िवद ्यालयले समेत सोअनसुार राख्न लाए वा नलगाएको 
स�ब�धमा स�बि�धत �ोत के��बाट अनगुमन गनर् लगाई चौमािसक तथा वािषर्क प्रितवदेन िलने �यव�था िमलाउन ुपनेर्छ र मािथका 
बुँदामा उ�लेख भएअनसुार िवद ्यालयको २ कोठे नयाँ कक्षाकोठा सिहत फिनचर्र िनमार्ण, छात्रा शैचालय िनमार्ण, ४ कोठा भवन सिहत 
फिनचर्र िनमार्ण, िवद ्यालय ममतर् संभार, र िवद ्यालय भकू�पीय सरुक्षा कायर्क्रमअअ�तगर्त िवद ्यालयलाई अि�तम िक�ता वापत वा 
आिथर्क वषर्को अ�तमा िदइने रकम िनकासा िददँा नापी िकताब भरेर मात्र िदनपुनेर् �यव�था िमलाउन ुपनेर्छ । 

ट) िवगत आ.व. ह�क� भौितक िनमार्ण कायर् स���न प्रितवेदन तयार गनेर् स�ब��मा: गत िवगत आिथर्क वषर्ह�मा स�प�न 
िवद ्यालयको भवन िनमार्ण, नयाँ कक्षा कोठा िनमार्ण, भवन ममर्त, शौचालय िनमार्ण र बा� वातावरण सधुारतथा कक्षा कोठा ममर्त 
स�भार कायर्को “कायर् स�प�न प्रितवेदन” अनसुचूी २(घ) मा तोिकए बमोिजमको ढाँचामा स�बि�धत प्रािविधकबाट तयार गनर् लगाई 
िजिशअ, प्रािविधक कमर्चारी, स�बि�धत िवद ्यालयका प्र.अ. तथा िवद ्यालय �यव�थापन सिमितका अ�यक्ष वा सो नभए िव.�य.स. 
का अ�य कुनै पदािधकारी वा सो समते नभए त�कालीन िव.�य.स. मा प्रितिनिध�व गनेर् कुनै िशक्षकबाट समेत प्रमािणत गरी गराई 
िवद ्यालय र िजिशका मा एक एक प्रित राख्ने �यव�था िमलाउन ु पनेर्छ । िवगत वषर्ह�को कायर्स�प�न प्रितवेदन प्रा� नहु�जेल 
िजिशकाले िवद ्यालयको िनकासा रोक्का राख्ने । कायर् स�प�न प्रितवेदन प्रा� भएपिछ मात्र िवद ्यालयमा थप िनकासा छोड्ने �यव�था 
गनेर् । उपयुर्क्त रोक्त बमोिजमको प्रिक्रया परूा नगनेर् स�वि�ध िवद ्यालय तथा िजिशकाका िज�मेवार पदािधकारीमािथ प्रचिलत नेपाल 
काननु बमोिजमको कारबाही हुने हुनाले सो बमोिजमको कायर् अिनवायर्�पमा गनुर् पनेर्छ ।  

ठ) रकम असुली र िवभािगय कारवाही: स��ौता अविधिभत्र समेत िनमार्ण वा ममर्त स�भार कायर् स�प�न नगरी िजिशका बाट िनकासा 
प्रा� रकमको िहनािमना वा द�ुपयोग गनेर् वा िवद ्यालय िनमार्ण वा ममर्त स�भार नगरी अ�य प्रयोजनको लािग खचर् गनेर् वा िनकासा 
गिरएको प्रयोजनमा खचर् नै नगरी िवद ्यालयको खातामा रकम ज�मा गिरराख्ने िवद ्यालयह�बाट �य�तो रकम असलुउपर गनुर् पनेर्छ । 
तर उक्त रकम िफतार् गनर् आनाकानी गनेर् िवद ्यालयलाई आगामी आिथर्क वषर्मा  प्रथम वा दो�ो चौमािसक िनकासा िददँा प्र.अ. को 
तलबभ�ा रकम रोक्का गरेरमात्र िनकासा िदने �यव�था िमलाउन ुपनेर्छ । उपयुर्क्तबमोिजमको प्रिक्रया परूा नगनेर् स�बि�धत िवद ्यालय 
तथा िजिशकाका िज�मेवार पदािधकारीमािथ प्रचिलत नेपाल काननु बमोिजमको कारबाही हुने हुनाल ेसो बमोिजमको कायर् अिनवायर् 
�पमा गनुर् पनेर्छ । साथै गत िवगतको काम स�प�न नगरी फरफारक नगरेका िवद ्यालयह�लाई कुनै पिन िकिसमको िनमार्ण कोटा 
उपल�ध नगराउने । 

ड) गत िवगत आ.व. देिखका बे��ु स�ब��मा� – िजिशकामाफर् त स�चालन हुने भैितक िनमार्ण तथा ममर्त सुधारस�ब�धी 
कायर्क्रमह�का बे�जकुा स�ब�धमा तत ्तत ्आ.व.का लािग �वीकृत कायर्क्रम कायार्�वयन पिु�तका तथा सो स�ब�धमा िज�लामा 
उपल�ध गराइएका िनदेर्शन वमोिजम तदा�कताका साथ कायर्क्रम स�प�न गरी गराई वे�जु फ�य�टलाई स�बि�धत कमर्चारीको  कायर् 
स�पादन म�ूया�्कनको अधारको �पमा कायार्�वन हुने �यव�था गनुर् पनेर्छ ।

 

 

 

छ) िवद् यालयह�ला� रकम िनकासा िदने: स��ौता भएका िवद ्यालयह�लाई तोिकएको काम स�प�न गरी िवद ्यालयल ेसो जानकारी 
गराई रकम माग गरेपिछ प्रािविधकह�ल े िनरिक्षण गरी िदएको प्रितवदेनको आधारमा �वीकृत कायर्क्रमको पिरिधिभत्र रही तपिशल 
बमोिजम रकम िनकासा िदने । 

तपिसलः 
१. �थािनय िनमार्ण सामग्री ज�तै ट्रस, ज�तापाता, ढुङ्गा, ईटा, िगट्टी, बालवुा आिद सङ्कलन गरी जग ख�ने कायर् गनर् पिहलो िक�ताको 

�पमा कुल अनदुान रकमको ३० प्रितशत रकम िनकासा िदने । 
२. Structural Part  को कायर् स�प�न eP प�ात दो�ो िक�ताको �पमा कूल अनदुान रकमको ५०  प्रितशत रकम िनकासा िदने । 
३. sfo{ स�प�न गरे प�ात नापी िकताब भरी कायर्स�प�न प्रितवदेन समेत तयार u/L clGtd िक�ताको �पमा कूल अनदुान रकमको २० 

प्रितशत रकम िनकासा िदने । 
ज) िवद् यालय िनमार्ण कायर् गिरसक्नु पनेर् अविध: िज�ला िशक्षा कायार्लयबाट िवद ्यालय िनमार्ण कायर् वा िवद ्यालय ममर्त तथा 

स�भार/प्रबलीकरण कायर् वापत रकम प्रा� गनेर् िवद ्यालयह�ले आिथर्क वषर्को जे� मसा�तस�ममा िनमार्ण तथा ममर्त स�भार कायर् 
स�प�न गरी सो जानकारी िजिशकामा जानकारी िदन ु पनेर्छ । �यसरी भवन िनमार्ण तथा ममर्त स�भार स�प�न गनेर् िवद ्यालयह�ले 
आषाढ १५ स�ममा कायर् स�प�न प्रितवेदन तयार तथा प्रमािणत गरी एक प्रित िज�ला िशक्षा कायार्लय र एक प्रित स�बि�धत 
िवद ्यालयमा उपल�ध गराउन ुपनेर्छ । सामा�य अव�थामा स�पणूर् कायर्ह� कायर्क्रम प्रा� भएको आ.व.मा नै स�प�न गनुर् पनेर्छ । काम 
स�प�न गनर्/गराउन नसकी अधरुा रहन गएमा स�बि�धत िजिशका/िवद ्यालय िज�मेवार हुने र य�ता अधुरा कायर्का लािग पनुः अक� 
आ.व.मा थप रकम �यव�था गनर् िवभाग बा�य हुने छैन । यसरी अधरुा रहन गएका भवनह�को िनमार्ण स�प�न गनेर्/गराउने दािय�व 
स�बि�धत िजिशका र िवद ्यालयको नै हुनेछ । तर कुनै आिथर्क वषर्मा िवशेष अव�था िसजर्ना भइ प्रथम चौमािसक अविधिभत्र के��ीय 
अिख्तयारी वा �वीकृत वािषर्क कायर्क्रम प्रा� हुन नसकी प्रथम चौमािसक अविधिभत्र िवद ्यालयको छनोट गरी िवद ्यालयसँग स��ौता 
गनेर् कायर् स�प�न हुन नसक्ने अव�था भएमा िशक्षा िवभागबाट उपल�ध गराइने िनदेर्शन अनसुार गनुर् पनेर्छ ।  

झ) िनमार्ण कायर्को रेखदेख गनेर्: िवद ्यालयमा स�चालन हुने स�पणूर् िनमार्ण कायर्को प्रािविधक रेखदखे गनेर् कायर् िज�ला िशक्षा 
कायार्लयल ेतोकेको कायर्रत इि�जिनयर/सव–इि�जिनयरह�को हुनेछ । िज�ला िशक्षा कायार्लयले प्रािविधक तोक्दा �य�तो काम हनेेर् 
गरी िज�ला िशक्षा कायार्लयमा नै प्रािविधक कायर्रत भए िनजह�बाट, वा अ�य कुनै गैरसरकारी सं�थाले कायर्क्रम स�चालन गरेका 
िज�लाह� भए सोही सं�थाबाट र कुनै पिन नभएमा िज.िव.स./िज�ला प्रािविधक कायार्लयमा सम�वय गरी प्रािविधक तोक्न ुपनेर्छ । 
कारणवस िज�ला िशक्षा कायार्लयमा प्रािविधकह� कायर्रत नभएमा िज�लाि�थत इि�जिनयिरङ्ग प्रािविधक सवेा उपल�ध हुन सक्ने 
कुनै पिन सरकारी कायार्लयह�बाट प्रािविधक सेवा िलन सिकनेछ । िनमार्ण/ममर्त कायर्को लािग छुटै्ट साईट रिज�रको �ययव�था गनर् 
लगाई िनरीक्षणका क्रममा (सपुरिभजन) प्रािविधकबाट सो कायर् स�ब�धी िनदेर्शन िदने �यव�था अिनवायर् �पमा गनेर् । स�पणूर् िनमार्ण 
कायर्ह� नेपाल राि�ट्रय भवन संिहता, २०६० मा �यव�था भएअनसुारको गणु�तरीय िनमार्ण गनुर् पनेर्छ । िज�लाह�मा हुने स�पणूर् 
भौितक सिुवधा िव�तारका कायर्ह�को िनयिमत अनगुमन गनेर् तथा आ�नो मातहतका िज�लाह�मा स�चािलत भौितक सिुवधा 
िव�तार कायर्को प्रगित िववरण मािसक, चौमािसक तथा वािषर्क �पमा िवभागमा पठाउने तथा िजिशकाह�लाई पठाउन लगाउने 
दािय�व के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालयको हुनेछ । 

ञ) नापी िकताब/कायर् ;DkGg प्रितवेदन लगायतका कागजात तयार गनेर् : िज�ला िशक्षा कायार्लयल े िवद ्यालयमा भए गरेका िनमार्ण 
कायर्को कागजातह� (भौितक सबेर्क्षण फारम, लागत अनमुान, स��ौता, म�ूयाङ्कन प्रितवेदन, नापी िकताब (Measurement 
Book) तथा कायर् स�प�न प्रितवदेन) २/२ प्रित प्रािविधकबाट तयार गनर् लगाई स�बि�धत साइट इ�चाजर् (इि�जिनयर/सब–इि�जिनयर), 
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िवद ्यालयको प्र.अ. तथा िव.�य.स. अ�यक्ष वा िवद ्यालय िनमार्ण सिमितका अ�यक्ष र िजिशअको द�तखत गरी/गराई एक प्रित िज�ला 
िशक्षा कायार्लयमा र अक� एक प्रित िवद ्यालयमा राख्न लगाउन ुपनेर् छ । सोको लेखापरीक्षण मौजदुा काननुबमोिजम िवद ्यालयले 
आ�नै �ोतबाट गराउन ु पनेर् भएकाले उक्त कागजातह�को सक्कल ै प्रित िवद ्यालयमा सुरिक्षतसाथ राख्न लगाउनपुनेर्छ । य�तो 
�यव�थाले प्रािविधक सो कामबाट अलग भएमा समेत िनमार्ण/ममर्त कायर्को अिभलेख तयार हुन गई भिव�यमा सं�थागत अिभलेख 
(Institutional Memory) कायम भइ कायर्मा सहजता आउने हु�छ । स�बि�धत िवद ्यालयले िवद ्यालयको आिथर्क लखेा परीक्षण 
भएको समयमा नापी िकताबको समेत लखेापरीक्षण गनर् लगाई लेखापरीक्षकबाट प्रमािणत गराई राख्ने �यव�था िमलाउन ु पनेर्छ । 
स�बि�धत प्रािविधक कमर्चारीले नापी िकताब तयार गरे वा नगरेको तथा िवद ्यालयले समेत सोअनसुार राख्न लाए वा नलगाएको 
स�ब�धमा स�बि�धत �ोत के��बाट अनगुमन गनर् लगाई चौमािसक तथा वािषर्क प्रितवदेन िलने �यव�था िमलाउन ुपनेर्छ र मािथका 
बुँदामा उ�लेख भएअनसुार िवद ्यालयको २ कोठे नयाँ कक्षाकोठा सिहत फिनचर्र िनमार्ण, छात्रा शैचालय िनमार्ण, ४ कोठा भवन सिहत 
फिनचर्र िनमार्ण, िवद ्यालय ममतर् संभार, र िवद ्यालय भकू�पीय सरुक्षा कायर्क्रमअअ�तगर्त िवद ्यालयलाई अि�तम िक�ता वापत वा 
आिथर्क वषर्को अ�तमा िदइने रकम िनकासा िददँा नापी िकताब भरेर मात्र िदनपुनेर् �यव�था िमलाउन ुपनेर्छ । 

ट) िवगत आ.व. ह�क� भौितक िनमार्ण कायर् स���न प्रितवेदन तयार गनेर् स�ब��मा: गत िवगत आिथर्क वषर्ह�मा स�प�न 
िवद ्यालयको भवन िनमार्ण, नयाँ कक्षा कोठा िनमार्ण, भवन ममर्त, शौचालय िनमार्ण र बा� वातावरण सधुारतथा कक्षा कोठा ममर्त 
स�भार कायर्को “कायर् स�प�न प्रितवेदन” अनसुचूी २(घ) मा तोिकए बमोिजमको ढाँचामा स�बि�धत प्रािविधकबाट तयार गनर् लगाई 
िजिशअ, प्रािविधक कमर्चारी, स�बि�धत िवद ्यालयका प्र.अ. तथा िवद ्यालय �यव�थापन सिमितका अ�यक्ष वा सो नभए िव.�य.स. 
का अ�य कुनै पदािधकारी वा सो समते नभए त�कालीन िव.�य.स. मा प्रितिनिध�व गनेर् कुनै िशक्षकबाट समेत प्रमािणत गरी गराई 
िवद ्यालय र िजिशका मा एक एक प्रित राख्ने �यव�था िमलाउन ु पनेर्छ । िवगत वषर्ह�को कायर्स�प�न प्रितवेदन प्रा� नहु�जेल 
िजिशकाले िवद ्यालयको िनकासा रोक्का राख्ने । कायर् स�प�न प्रितवेदन प्रा� भएपिछ मात्र िवद ्यालयमा थप िनकासा छोड्ने �यव�था 
गनेर् । उपयुर्क्त रोक्त बमोिजमको प्रिक्रया परूा नगनेर् स�वि�ध िवद ्यालय तथा िजिशकाका िज�मेवार पदािधकारीमािथ प्रचिलत नेपाल 
काननु बमोिजमको कारबाही हुने हुनाले सो बमोिजमको कायर् अिनवायर्�पमा गनुर् पनेर्छ ।  

ठ) रकम असुली र िवभािगय कारवाही: स��ौता अविधिभत्र समेत िनमार्ण वा ममर्त स�भार कायर् स�प�न नगरी िजिशका बाट िनकासा 
प्रा� रकमको िहनािमना वा द�ुपयोग गनेर् वा िवद ्यालय िनमार्ण वा ममर्त स�भार नगरी अ�य प्रयोजनको लािग खचर् गनेर् वा िनकासा 
गिरएको प्रयोजनमा खचर् नै नगरी िवद ्यालयको खातामा रकम ज�मा गिरराख्ने िवद ्यालयह�बाट �य�तो रकम असलुउपर गनुर् पनेर्छ । 
तर उक्त रकम िफतार् गनर् आनाकानी गनेर् िवद ्यालयलाई आगामी आिथर्क वषर्मा  प्रथम वा दो�ो चौमािसक िनकासा िददँा प्र.अ. को 
तलबभ�ा रकम रोक्का गरेरमात्र िनकासा िदने �यव�था िमलाउन ुपनेर्छ । उपयुर्क्तबमोिजमको प्रिक्रया परूा नगनेर् स�बि�धत िवद ्यालय 
तथा िजिशकाका िज�मेवार पदािधकारीमािथ प्रचिलत नेपाल काननु बमोिजमको कारबाही हुने हुनाल ेसो बमोिजमको कायर् अिनवायर् 
�पमा गनुर् पनेर्छ । साथै गत िवगतको काम स�प�न नगरी फरफारक नगरेका िवद ्यालयह�लाई कुनै पिन िकिसमको िनमार्ण कोटा 
उपल�ध नगराउने । 

ड) गत िवगत आ.व. देिखका बे��ु स�ब��मा� – िजिशकामाफर् त स�चालन हुने भैितक िनमार्ण तथा ममर्त सुधारस�ब�धी 
कायर्क्रमह�का बे�जकुा स�ब�धमा तत ्तत ्आ.व.का लािग �वीकृत कायर्क्रम कायार्�वयन पिु�तका तथा सो स�ब�धमा िज�लामा 
उपल�ध गराइएका िनदेर्शन वमोिजम तदा�कताका साथ कायर्क्रम स�प�न गरी गराई वे�जु फ�य�टलाई स�बि�धत कमर्चारीको  कायर् 
स�पादन म�ूया�्कनको अधारको �पमा कायार्�वन हुने �यव�था गनुर् पनेर्छ ।

 

 

 

छ) िवद् यालयह�ला� रकम िनकासा िदने: स��ौता भएका िवद ्यालयह�लाई तोिकएको काम स�प�न गरी िवद ्यालयल ेसो जानकारी 
गराई रकम माग गरेपिछ प्रािविधकह�ल े िनरिक्षण गरी िदएको प्रितवदेनको आधारमा �वीकृत कायर्क्रमको पिरिधिभत्र रही तपिशल 
बमोिजम रकम िनकासा िदने । 

तपिसलः 
१. �थािनय िनमार्ण सामग्री ज�तै ट्रस, ज�तापाता, ढुङ्गा, ईटा, िगट्टी, बालवुा आिद सङ्कलन गरी जग ख�ने कायर् गनर् पिहलो िक�ताको 

�पमा कुल अनदुान रकमको ३० प्रितशत रकम िनकासा िदने । 
२. Structural Part  को कायर् स�प�न eP प�ात दो�ो िक�ताको �पमा कूल अनदुान रकमको ५०  प्रितशत रकम िनकासा िदने । 
३. sfo{ स�प�न गरे प�ात नापी िकताब भरी कायर्स�प�न प्रितवदेन समेत तयार u/L clGtd िक�ताको �पमा कूल अनदुान रकमको २० 

प्रितशत रकम िनकासा िदने । 
ज) िवद् यालय िनमार्ण कायर् गिरसक्नु पनेर् अविध: िज�ला िशक्षा कायार्लयबाट िवद ्यालय िनमार्ण कायर् वा िवद ्यालय ममर्त तथा 

स�भार/प्रबलीकरण कायर् वापत रकम प्रा� गनेर् िवद ्यालयह�ले आिथर्क वषर्को जे� मसा�तस�ममा िनमार्ण तथा ममर्त स�भार कायर् 
स�प�न गरी सो जानकारी िजिशकामा जानकारी िदन ु पनेर्छ । �यसरी भवन िनमार्ण तथा ममर्त स�भार स�प�न गनेर् िवद ्यालयह�ले 
आषाढ १५ स�ममा कायर् स�प�न प्रितवेदन तयार तथा प्रमािणत गरी एक प्रित िज�ला िशक्षा कायार्लय र एक प्रित स�बि�धत 
िवद ्यालयमा उपल�ध गराउन ुपनेर्छ । सामा�य अव�थामा स�पणूर् कायर्ह� कायर्क्रम प्रा� भएको आ.व.मा नै स�प�न गनुर् पनेर्छ । काम 
स�प�न गनर्/गराउन नसकी अधरुा रहन गएमा स�बि�धत िजिशका/िवद ्यालय िज�मेवार हुने र य�ता अधुरा कायर्का लािग पनुः अक� 
आ.व.मा थप रकम �यव�था गनर् िवभाग बा�य हुने छैन । यसरी अधरुा रहन गएका भवनह�को िनमार्ण स�प�न गनेर्/गराउने दािय�व 
स�बि�धत िजिशका र िवद ्यालयको नै हुनेछ । तर कुनै आिथर्क वषर्मा िवशेष अव�था िसजर्ना भइ प्रथम चौमािसक अविधिभत्र के��ीय 
अिख्तयारी वा �वीकृत वािषर्क कायर्क्रम प्रा� हुन नसकी प्रथम चौमािसक अविधिभत्र िवद ्यालयको छनोट गरी िवद ्यालयसँग स��ौता 
गनेर् कायर् स�प�न हुन नसक्ने अव�था भएमा िशक्षा िवभागबाट उपल�ध गराइने िनदेर्शन अनसुार गनुर् पनेर्छ ।  

झ) िनमार्ण कायर्को रेखदेख गनेर्: िवद ्यालयमा स�चालन हुने स�पूणर् िनमार्ण कायर्को प्रािविधक रेखदखे गनेर् कायर् िज�ला िशक्षा 
कायार्लयल ेतोकेको कायर्रत इि�जिनयर/सव–इि�जिनयरह�को हुनेछ । िज�ला िशक्षा कायार्लयले प्रािविधक तोक्दा �य�तो काम हनेेर् 
गरी िज�ला िशक्षा कायार्लयमा नै प्रािविधक कायर्रत भए िनजह�बाट, वा अ�य कुनै गैरसरकारी सं�थाले कायर्क्रम स�चालन गरेका 
िज�लाह� भए सोही सं�थाबाट र कुनै पिन नभएमा िज.िव.स./िज�ला प्रािविधक कायार्लयमा सम�वय गरी प्रािविधक तोक्न ुपनेर्छ । 
कारणवस िज�ला िशक्षा कायार्लयमा प्रािविधकह� कायर्रत नभएमा िज�लाि�थत इि�जिनयिरङ्ग प्रािविधक सवेा उपल�ध हुन सक्ने 
कुनै पिन सरकारी कायार्लयह�बाट प्रािविधक सेवा िलन सिकनेछ । िनमार्ण/ममर्त कायर्को लािग छुटै्ट साईट रिज�रको �ययव�था गनर् 
लगाई िनरीक्षणका क्रममा (सपुरिभजन) प्रािविधकबाट सो कायर् स�ब�धी िनदेर्शन िदने �यव�था अिनवायर् �पमा गनेर् । स�पणूर् िनमार्ण 
कायर्ह� नेपाल राि�ट्रय भवन संिहता, २०६० मा �यव�था भएअनसुारको गणु�तरीय िनमार्ण गनुर् पनेर्छ । िज�लाह�मा हुने स�पणूर् 
भौितक सिुवधा िव�तारका कायर्ह�को िनयिमत अनगुमन गनेर् तथा आ�नो मातहतका िज�लाह�मा स�चािलत भौितक सिुवधा 
िव�तार कायर्को प्रगित िववरण मािसक, चौमािसक तथा वािषर्क �पमा िवभागमा पठाउने तथा िजिशकाह�लाई पठाउन लगाउने 
दािय�व के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालयको हुनेछ । 

ञ) नापी िकताब/कायर् ;DkGg प्रितवेदन लगायतका कागजात तयार गनेर् : िज�ला िशक्षा कायार्लयल े िवद ्यालयमा भए गरेका िनमार्ण 
कायर्को कागजातह� (भौितक सबेर्क्षण फारम, लागत अनमुान, स��ौता, म�ूयाङ्कन प्रितवेदन, नापी िकताब (Measurement 
Book) तथा कायर् स�प�न प्रितवदेन) २/२ प्रित प्रािविधकबाट तयार गनर् लगाई स�बि�धत साइट इ�चाजर् (इि�जिनयर/सब–इि�जिनयर), 
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बाँस, ढंुगा, वालवुा, िगट्टी, आिद सङ्कलन गनेर् समेत कायर्का लािग) जनसहभािगता वापतको रकम तथा सोभ�दा बढी लाग्ने भएमा 
सोसमेतको रकम स�बि�धत िवद ्यालयले आ�नै �ोतबाट जुटाउनपुनेर्छ । 

घ) पिहलो वषर् स�चालन हुने र गत आ.व. को क्रमागत िनमार्ण कायर्का हकमा समेत स��ौता भएका िवद ्यालयह�लाई तोिकएको काम 
स�प�न गरी िवद ्यालयले सो जानकारी गराई रकम माग गरेपिछ तपिशल बमोिजम रकम िनकासा िदने । 

अ) पिहलो वषर् स�चालन हुने िनमार्ण कायर्  
तपिसल 

१. िनमार्ण सामग्री ज�तै Reinforcement steel, ढुङ्गा, ईटा, िगट्टी, बालवुा आिद सङ्कलन गरी जग ख�ने कायर् गनर् पिहलो िक�ताको 
�पमा कूल अनदुान रकमको ३० प्रितशत रकम िनकासा िदने । 

२. Structural Part को कायर् स�प�न eP प�ात दो�ो िक�ताको �पमा कूल अनदुान रकमको ५०  प्रितशत रकम िनकासा िदने । 
३. sfo{ स�प�न गरे प�ात कायर्स�प�न प्रितवदेन समेत तयार u/L clGtd िक�ताको �पमा कूल अनदुान रकमको २० प्रितशत रकम 

िनकासा िदने । 
आ)  क्रमागत (दो�ो वषर्) स�चालन हुने िनमार्ण कायर्  
१.  पिहलो वषर् भएको कामको म�ूयाङ्कन गरी सो वषर् िदइएको अनदुान रकम बराबर (जनसहभािगताको अशं सिहत) को म�ूयाङ्कन 

पगुेमा पिहलो िक�ताको �पमा काितर्क मसा�तस�ममा सो वषर्का लािग प्रा� कूल अनदुान रकमको ३० प्रितशत रकम िनकासा िदने । 
२. िफिनिसङ्ग बाहकेका कामह� स�प�न गरे प�ात दो�ो िक�ताको �पमा सो वषर्का लािग प्रा� कूल अनदुान रकमको ५० प्रितशत रकम 

िनकासा िदने । 
४. स�पणूर् कायर् स�प�न भइसके पिछ नापी िकताब भरी कायर्स�प�न प्रितवदेन समेत तयार गरी अि�तम िक�ताको �पमा सो वषर्का लािग 

प्रा� कूल अनदुान रकमको बाँकी २० प्रितशत रकम (लागत अनमुानको सीमािभत्र जन�मदानको वापतको अंश कट्टा गरी) िनकासा 
िदने । 

ङ) यस कायर्क्रम शीषर्कमा नलेिखएका बाँकी आधार, कायार्�वयन प्रिक्रया र अ�य िवषयह�मा मािथ ८.२.३.३१.२, ८.२.३.३१.३, 
८.२.३.३१.४, ८.२.३.३१.५ र ८.२.३.३१.६      का दईु कोठा नयाँ सिहत फिनचर्र िनमार्णकै प्रिक्रयामा उ�लेख भएबमोिजम  हुनेछ । 

८.२.९.२४ िवद् यालयह�को बािहरी वातावरण सुधार अ�तगर्त शौचालय ममर्त
8.2.3.31.7 शौचालय िनमार्ण WASH सुिवधा भएको (comprensive school building/Lab/Library/ Residential 
facilities) समेत 
8.2.3.5. छात्रा शौचालय (PMEC नपुगेका िवद् यालयका लािग) 
क) अनसुचूी १(क) अनसुार िवद ्यालय छनोट गरी कायर्क्रम स�चालन गनेर् । शौचालय िनमार्ण गदार् छात्रछात्रालाई छुट्टाछुटै्ट िनमार्ण गनुर्पनेर्छ वा 
प्रवेशद्वार िवपिरत िदशाबाट राख्न ु पनेर्छ । शौचालयको सरसफाइको लािग प्रश�त पानीको �यव�था हुनपुदर्छ । यसका लािग पयार्� शौचालय 
भएका िवद ्यालयह�मा लागत अनमुानका आधारमा पानीको �यव�थाका लािग मात्र खचर् गनर् सिकने छ । ट्यवुवेल गाड्दा/जडान गदार् सेि�टक 
ट्याङ्क तथा सोकिपटबाट क�तीमा पिन ३० िमटर टाढा गाड्नपुनेर् छ । िवद ्यालयको हाताको घरेाबेरा, खेल मैदान सधुार गनेर् कायर् आिद ज�ता 
अ�य कायर्ह� िवद ्यालय आफैल ेआ�नै �ोतबाट गनुर्पनेर् । 
ख) यस कायर्क्रम शीषर्कमा नलेिखएका बाँकी आधार, कायार्�वयन प्रिक्रया र अ�य िवषयह�मा मािथ  २ कोठे नयाँ कक्षाकोठा सिहत फिनर्चर 
िनमार्ण (comprehensive school building/Lab/Library) िनमार्णकै प्रिक्रयामा उ�लेख भएबमोिजम  हुनेछ । 

 िज�ला िशक्षा   कायार्लय  
 प्रािविधक जनशिक्त  

)इि�जिनयर /सव इि�जिनयर( 
 िवद ्यालय 

पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो चौमािसक 

 छुट्टाछुटै्ट श�चालय तथा 
िपउने पानी भएका 
िवद ्यालय सङ्ख्या 

 नापी िकताव 
 कायर् स�प�न प्रितवेदन 

 

 

 

८.२.३.३१.३ िवद् यालय भवन िनमार्ण (फिनर्चर िनमार्ण सिहत) (आ.व. ०७२/७३ को क्रमागत) ४ कोठे ८.२.३.३१.४  आ.व. ०७२/७३ 
को क्रमागत ४ कोठे बहुवषीर्य िवद् यालय भवन िनमार्ण (फिनर्चर िनमार्ण सिहत)  
८.२.३.३१.५ आ.व. ०७२–०७३ को बहुवषीर्य ६ कोठे क्रमागत भवन िनमाणर् स���न (फिनर्चर िनमार्ण सिहत)  
८.२.३.३१.६ आ.व. ०७२–०७३ को बहुवषीर्य ८ कोठे क्रमागत भवन िनमाणर् स���न (फिनर्चर िनमार्ण सिहत)  
८.२.३.३१.१ ४ कोठे भवन सिहत फिनर्चर िनमार्ण (comprehensive school building/Lab/Library) 
 

क)  दईु आयोजनाको �पमा यी कायर्क्रमह�को कुल अनदुान, चाल ुआ. व. मा छनोट भएका नयाँ िवद ्यालयह�लाई िदने अनदुान र 
आगामी आ.व.मा िदइने अनदुान रकम प्रित िवद ्यालय तपिसल बमोिजम कायम गिरएको छः 

कायर्क्रमको नाम 

२०७२।७३
मा  िदइएको 
कूल अनुदान 

(�..) 

२०७३।७४ मा 
िदइने अनुदान 

रकम  
(�..) 

��मा कुल 
रकम  
(�..) 

८.२.३.३१.३  िवद ्यालय भवन िनमार्ण (फिनर्चर िनमार्ण सिहत) (आ.व. ०७२/७३ को
क्रमागत ) ४ कोठा १८ लाख १४ लाख ३२लाख 

८.२.३.३१.४  आ.व. ०७२/७३ को क्रमागत ४ कोठे बहुविषर्य िवद ्यालय भवन 
िनमार्ण (फिनर्चर िनमार्ण सिहत)  १४ लाख १८ लाख ३२ लाख  

८.२.३.३१.५ आ.व. ०७२/७३ को बहुविषर्य ६ कोठे क्रमागत भवन िनमार्ण स�प�न 
(फिनर्चर िनमार्ण सिहत) १८ लाख ३० लाख ४८ लाख 

८.२.३.३१.६ आ.व. ०७२/७३ को बहुविषर्य ८ कोठे  क्रमागत भवन िनमार्ण स�प�न
(फिनर्चर िनमार्ण सिहत) २४ लाख ३६ लाख ६० लाख 

८.२.३.३१.१ ४ कोठे भवन सिहत फिनर्चर िनमार्ण (comprehensive school 
building/Lab/Library) १८ लाख १४ लाख ३२ लाख  

ख) भौितक सवेर्क्षणले आव�यकता पिहचान भएका मा�यािमक txsf िवद ्यालयह�मा कायर्क्रमह� स�चालन गनर् अनसुचूी २(क) 
बमोिजमको प्रिक्रया अपनाई िवद ्यालयह� छनोट गनुर्पनेर्छ । प्राथिमकता क्रममा परेका िवद ्यालयह�को नामावली िशक्षा िवभागमा 
पठाउँदा छनोट भएको िवद ्यालयको अितिरक्त �यसका िनकटतम क्रममा परेका अ�य २ िवद ्यालयह�को त�याङ्क सिहतको 
नामावली पठाउन ुपनेर्छ ।  

ग)  छनोट भएका िवद ्यालयह�मा Multi-storey को अवधारणाअनसुार आर.सी.सी. फे्रम ��क्चर वा �टील फे्रम ��क्चर वा �थानीय 
�ोतसाधनको प्रयोग भएको िवभागबाट �वीकृित िलई अ�य बैकि�पक िडजाइन तयार गरी सोहीअनसुार बनाउन ुपनेर्छ । भवनको 
��क्चर भकू�प प्रितरोधा�मक र स�बि�धत िनकाय नगरपािलका के्षत्र िभत्रका भए स�बि�धत महानगरपािलका / उपमहानगरपािलका / 
नगरपािलका तथा अ�य क्षते्रह�को हकमा स�बि�धत शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभागको िडिभजन कायार्लयबाट प्रमािणत 
गिरएको हुन ु पनेर्छ । प्राथिमकताक्रमअनसुार छनोटमा परेका िवद ्यालयह�सँग नक्सा, कागजात तथा �वीकृित िलई िनयमानसुार 
स��ौता गनेर् िडजाईन बमोिजमको िनमार्ण कायर् स�प�न गनर् क�तीमा ५% (ज�तै साइट सफा गरी जग ख�ने, सामग्री ढुवानी गनेर्, 
िनमार्ण कायर्को िनयिमत रेखदखे गनेर्, िसमे�ट जोडाईका संरचनाह�मा पानी राख्ने (क्यिुरङ्ग), �थािनय िनमार्ण सामग्रीह� ज�तै काठ, 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 

 प्रािविधक जनशिक्त 
(ईि�जिनयर/सव ईि�जिनयर)    

 िवद ्यालय 

 पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो चौमािसक 

 �वीकृत कायर्क्रम तथा 
िनमार्ण स�प�न भएको  
नयाँ िवद ्यालय भवन 
सङ्ख्या 

 नापी िकताव 
 कायर् स�प�न प्रितवेदन 
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बाँस, ढंुगा, वालवुा, िगट्टी, आिद सङ्कलन गनेर् समेत कायर्का लािग) जनसहभािगता वापतको रकम तथा सोभ�दा बढी लाग्ने भएमा 
सोसमेतको रकम स�बि�धत िवद ्यालयले आ�नै �ोतबाट जुटाउनपुनेर्छ । 

घ) पिहलो वषर् स�चालन हुने र गत आ.व. को क्रमागत िनमार्ण कायर्का हकमा समेत स��ौता भएका िवद ्यालयह�लाई तोिकएको काम 
स�प�न गरी िवद ्यालयले सो जानकारी गराई रकम माग गरेपिछ तपिशल बमोिजम रकम िनकासा िदने । 

अ) पिहलो वषर् स�चालन हुने िनमार्ण कायर्  
तपिसल 

१. िनमार्ण सामग्री ज�तै Reinforcement steel, ढुङ्गा, ईटा, िगट्टी, बालवुा आिद सङ्कलन गरी जग ख�ने कायर् गनर् पिहलो िक�ताको 
�पमा कूल अनदुान रकमको ३० प्रितशत रकम िनकासा िदने । 

२. Structural Part को कायर् स�प�न eP प�ात दो�ो िक�ताको �पमा कूल अनदुान रकमको ५०  प्रितशत रकम िनकासा िदने । 
३. sfo{ स�प�न गरे प�ात कायर्स�प�न प्रितवदेन समेत तयार u/L clGtd िक�ताको �पमा कूल अनदुान रकमको २० प्रितशत रकम 

िनकासा िदने । 
आ)  क्रमागत (दो�ो वषर्) स�चालन हुने िनमार्ण कायर्  
१.  पिहलो वषर् भएको कामको म�ूयाङ्कन गरी सो वषर् िदइएको अनदुान रकम बराबर (जनसहभािगताको अशं सिहत) को म�ूयाङ्कन 

पगुेमा पिहलो िक�ताको �पमा काितर्क मसा�तस�ममा सो वषर्का लािग प्रा� कूल अनदुान रकमको ३० प्रितशत रकम िनकासा िदने । 
२. िफिनिसङ्ग बाहकेका कामह� स�प�न गरे प�ात दो�ो िक�ताको �पमा सो वषर्का लािग प्रा� कूल अनदुान रकमको ५० प्रितशत रकम 

िनकासा िदने । 
४. स�पणूर् कायर् स�प�न भइसके पिछ नापी िकताब भरी कायर्स�प�न प्रितवदेन समेत तयार गरी अि�तम िक�ताको �पमा सो वषर्का लािग 

प्रा� कूल अनदुान रकमको बाँकी २० प्रितशत रकम (लागत अनमुानको सीमािभत्र जन�मदानको वापतको अंश कट्टा गरी) िनकासा 
िदने । 

ङ) यस कायर्क्रम शीषर्कमा नलेिखएका बाँकी आधार, कायार्�वयन प्रिक्रया र अ�य िवषयह�मा मािथ ८.२.३.३१.२, ८.२.३.३१.३, 
८.२.३.३१.४, ८.२.३.३१.५ र ८.२.३.३१.६      का दईु कोठा नयाँ सिहत फिनचर्र िनमार्णकै प्रिक्रयामा उ�लेख भएबमोिजम  हुनेछ । 

८.२.९.२४ िवद् यालयह�को बािहरी वातावरण सुधार अ�तगर्त शौचालय ममर्त
8.2.3.31.7 शौचालय िनमार्ण WASH सुिवधा भएको (comprensive school building/Lab/Library/ Residential 
facilities) समेत 
8.2.3.5. छात्रा शौचालय (PMEC नपुगेका िवद् यालयका लािग) 
क) अनसुचूी १(क) अनसुार िवद ्यालय छनोट गरी कायर्क्रम स�चालन गनेर् । शौचालय िनमार्ण गदार् छात्रछात्रालाई छुट्टाछुटै्ट िनमार्ण गनुर्पनेर्छ वा 
प्रवेशद्वार िवपिरत िदशाबाट राख्न ु पनेर्छ । शौचालयको सरसफाइको लािग प्रश�त पानीको �यव�था हुनपुदर्छ । यसका लािग पयार्� शौचालय 
भएका िवद ्यालयह�मा लागत अनमुानका आधारमा पानीको �यव�थाका लािग मात्र खचर् गनर् सिकने छ । ट्यवुवेल गाड्दा/जडान गदार् सेि�टक 
ट्याङ्क तथा सोकिपटबाट क�तीमा पिन ३० िमटर टाढा गाड्नपुनेर् छ । िवद ्यालयको हाताको घरेाबेरा, खेल मैदान सधुार गनेर् कायर् आिद ज�ता 
अ�य कायर्ह� िवद ्यालय आफैल ेआ�नै �ोतबाट गनुर्पनेर् । 
ख) यस कायर्क्रम शीषर्कमा नलेिखएका बाँकी आधार, कायार्�वयन प्रिक्रया र अ�य िवषयह�मा मािथ  २ कोठे नयाँ कक्षाकोठा सिहत फिनर्चर 
िनमार्ण (comprehensive school building/Lab/Library) िनमार्णकै प्रिक्रयामा उ�लेख भएबमोिजम  हुनेछ । 

 िज�ला िशक्षा   कायार्लय  
 प्रािविधक जनशिक्त  

)इि�जिनयर /सव इि�जिनयर( 
 िवद ्यालय 

पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो चौमािसक 

 छुट्टाछुटै्ट श�चालय तथा 
िपउने पानी भएका 
िवद ्यालय सङ्ख्या 

 नापी िकताव 
 कायर् स�प�न प्रितवेदन 

 

 

 

८.२.३.३१.३ िवद् यालय भवन िनमार्ण (फिनर्चर िनमार्ण सिहत) (आ.व. ०७२/७३ को क्रमागत) ४ कोठे ८.२.३.३१.४  आ.व. ०७२/७३ 
को क्रमागत ४ कोठे बहुवषीर्य िवद् यालय भवन िनमार्ण (फिनर्चर िनमार्ण सिहत)  
८.२.३.३१.५ आ.व. ०७२–०७३ को बहुवषीर्य ६ कोठे क्रमागत भवन िनमाणर् स���न (फिनर्चर िनमार्ण सिहत)  
८.२.३.३१.६ आ.व. ०७२–०७३ को बहुवषीर्य ८ कोठे क्रमागत भवन िनमाणर् स���न (फिनर्चर िनमार्ण सिहत)  
८.२.३.३१.१ ४ कोठे भवन सिहत फिनर्चर िनमार्ण (comprehensive school building/Lab/Library) 
 

क)  दईु आयोजनाको �पमा यी कायर्क्रमह�को कुल अनदुान, चाल ुआ. व. मा छनोट भएका नयाँ िवद ्यालयह�लाई िदने अनदुान र 
आगामी आ.व.मा िदइने अनदुान रकम प्रित िवद ्यालय तपिसल बमोिजम कायम गिरएको छः 

कायर्क्रमको नाम 

२०७२।७३
मा  िदइएको 
कूल अनुदान 

(�..) 

२०७३।७४ मा 
िदइने अनुदान 

रकम  
(�..) 

��मा कुल 
रकम  
(�..) 

८.२.३.३१.३  िवद ्यालय भवन िनमार्ण (फिनर्चर िनमार्ण सिहत) (आ.व. ०७२/७३ को
क्रमागत ) ४ कोठा १८ लाख १४ लाख ३२लाख 

८.२.३.३१.४  आ.व. ०७२/७३ को क्रमागत ४ कोठे बहुविषर्य िवद ्यालय भवन 
िनमार्ण (फिनर्चर िनमार्ण सिहत)  १४ लाख १८ लाख ३२ लाख  

८.२.३.३१.५ आ.व. ०७२/७३ को बहुविषर्य ६ कोठे क्रमागत भवन िनमार्ण स�प�न 
(फिनर्चर िनमार्ण सिहत) १८ लाख ३० लाख ४८ लाख 

८.२.३.३१.६ आ.व. ०७२/७३ को बहुविषर्य ८ कोठे  क्रमागत भवन िनमार्ण स�प�न
(फिनर्चर िनमार्ण सिहत) २४ लाख ३६ लाख ६० लाख 

८.२.३.३१.१ ४ कोठे भवन सिहत फिनर्चर िनमार्ण (comprehensive school 
building/Lab/Library) १८ लाख १४ लाख ३२ लाख  

ख) भौितक सवेर्क्षणले आव�यकता पिहचान भएका मा�यािमक txsf िवद ्यालयह�मा कायर्क्रमह� स�चालन गनर् अनसुचूी २(क) 
बमोिजमको प्रिक्रया अपनाई िवद ्यालयह� छनोट गनुर्पनेर्छ । प्राथिमकता क्रममा परेका िवद ्यालयह�को नामावली िशक्षा िवभागमा 
पठाउँदा छनोट भएको िवद ्यालयको अितिरक्त �यसका िनकटतम क्रममा परेका अ�य २ िवद ्यालयह�को त�याङ्क सिहतको 
नामावली पठाउन ुपनेर्छ ।  

ग)  छनोट भएका िवद ्यालयह�मा Multi-storey को अवधारणाअनसुार आर.सी.सी. फे्रम ��क्चर वा �टील फे्रम ��क्चर वा �थानीय 
�ोतसाधनको प्रयोग भएको िवभागबाट �वीकृित िलई अ�य बैकि�पक िडजाइन तयार गरी सोहीअनसुार बनाउन ुपनेर्छ । भवनको 
��क्चर भकू�प प्रितरोधा�मक र स�बि�धत िनकाय नगरपािलका के्षत्र िभत्रका भए स�बि�धत महानगरपािलका / उपमहानगरपािलका / 
नगरपािलका तथा अ�य क्षते्रह�को हकमा स�बि�धत शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभागको िडिभजन कायार्लयबाट प्रमािणत 
गिरएको हुन ु पनेर्छ । प्राथिमकताक्रमअनसुार छनोटमा परेका िवद ्यालयह�सँग नक्सा, कागजात तथा �वीकृित िलई िनयमानसुार 
स��ौता गनेर् िडजाईन बमोिजमको िनमार्ण कायर् स�प�न गनर् क�तीमा ५% (ज�तै साइट सफा गरी जग ख�ने, सामग्री ढुवानी गनेर्, 
िनमार्ण कायर्को िनयिमत रेखदखे गनेर्, िसमे�ट जोडाईका संरचनाह�मा पानी राख्ने (क्यिुरङ्ग), �थािनय िनमार्ण सामग्रीह� ज�तै काठ, 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 

 प्रािविधक जनशिक्त 
(ईि�जिनयर/सव ईि�जिनयर)    

 िवद ्यालय 

 पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो चौमािसक 

 �वीकृत कायर्क्रम तथा 
िनमार्ण स�प�न भएको  
नयाँ िवद ्यालय भवन 
सङ्ख्या 

 नापी िकताव 
 कायर् स�प�न प्रितवेदन 
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८.२.२.३ के्ष िशिन तथा िजिशका भवन िनमार्ण क्रमागत भूक�पबाट क्षित��तको पुनिनमार्ण
८.२.९.३ के्ष िशिन तथा िजिशका भवन ममर्त क्रमागत भूक�पबाट क्षित��त समेत 
8.2.9.24 िज�ला िशक्षा कायार्लयको बािहरी वातावरण सुधार शौचालय ममर्त �यव�थापन 

क. िशक्षा िवभागबाट उपल�ध वा िजिशका आफैले परामशर्दाताबाट तयार गराएको िडजाइन/ड्रइङ्ग स�बि�धत िनकायबाट (नगरपािलकामा 
अवि�थत रहकेो भए स�बि�धत नगरपािलकाबाट र गा.िव.स.मा अवि�थत रहकेो भए शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभागको 
स�बि�धत िडिभजन कायार्लय) नक्सा पास गरी सो बमोिजम भवन िनमार्ण गनर् �वीकृत सरकारी नमर्स ् तथा िज�लाको �वीकृत 
दररेटअनसुार लागत अनमुान तयार गरी सावर्जिनक खरीद ऐन २०६३ तथा सावर्जिनक खरीद िनयमावली २०६४ मा उ�लखे भएका 
प्रिक्रयाअनसुार:  

ख. टे�डर/िसलब�दी दरभाउ पत्रको डकुमे�ट तयार गनेर् र सोको एकप्रित अिभलखेका लािग िशक्षा िवभाग, भौितक सधुार शाखामा पठाउने,   
ग.  टे�डरको सचूना प्रकािशत गनेर्,   
घ.  टे�डर म�ूयाङ्कन भएपिछ ठेक्का स�झौता गनेर्,  
ङ टे�डर डकुमे�ट, टे�डर खोलकेो माइ�यटु, टे�डर मू�याङ्कन प्रितवेदन र ठेक्का स�झौताको एकप्रित अिभलेखको लािग िशक्षा िवभाग, 

भौितक सधुार शाखामा पठाउने,                  
च.  प्रािविधकको सपुिरवेक्षणमा िनमार्ण कायर् स�चालन गनेर्,                                   
छ.  िनयमानसुार ठेकेदारको बील भकु्तानी गनेर्,  
ज.   Variation स�ब�धी वा थप भकु्तानीको लािग िशक्षा िवभागलाई अिग्रम जानकारी िदने,  
झ.  कायर् स�प�न प्रितवेदन २ प्रित तयार गनेर् र सोको एकप्रित िज�ला िशक्षा कायार्लयमा राख्ने र एकप्रित अिभलेखका लािग िशक्षा िवभाग, 

भौितक सेवा शाखामा पठाउने ।   
ञ.  असक्तह�ले समेत प्रयोग गनर् सक्ने गरी Ramp राखी Wheel Chair जान सक्ने �यव�था िमलाई िनमार्ण गनेर् ।

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 

 िज�ला िशक्षा   कायार्लय  
 प्रािविधक जनशिक्त 

(ईि�जिनयर/सव ईि�जिनयर) 

 पिहलो दो�ो र 
ते�ो चौमािसक
  

 िनमार्ण तथा ममर्त  
भएका िजिशका  को 
सङ्ख्या 

 नापी िकताव 
 कायर् स�प�न प्रितवेदन 

८.२.९.२१ के्ष.िश.िन. तथा िज.िश.काका ममर्त 
8.2.2.10 िज�ला िशक्षा कायार्लय �या�्गजाको सभाहल तथा कोठाथप 

क. िशक्षा िवभागबाट उपल�ध वा िजिशका आफैले परामशर्दाताबाट तयार गराएको िडजाइन/ड्रइङ्ग स�बि�धत िनकायबाट (नगरपािलकामा 
अवि�थत रहकेो भए स�बि�धत नगरपािलकाबाट र गा.िव.स.मा अवि�थत रहकेो भए शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभागको 
स�बि�धत िडिभजन कायार्लय) नक्शा पास गरी सो बमोिजम भवन िनमार्ण गनर् �वीकृत सरकारी नमर्स ् तथा िज�लाको �वीकृत 
दररेटअनसुार लागत अनमुान तयार गरी सावर्जिनक खरीद ऐन २०६३ तथा सावर्जिनक खरीद िनयमावली २०६४ मा उ�लखे भएका 
प्रिक्रयाअनसुार :  

ख. टे�डर/िसलब�दी दरभाउ पत्रको डकुमे�ट तयार गनेर् र सोको एकप्रित अिभलखेका लािग िशक्षा िवभाग, भौितक सवेा शाखामा पठाउने,   
ग.  टे�डरको सचूना प्रकािशत गनेर्,   
घ.  टे�डर म�ूयाङ्कन भएपिछ ठेक्का स�झौता गनेर्,  
ङ टे�डर डकुमे�ट, टे�डर खोलकेो माइ�यटु, टे�डर मू�याङ्कन प्रितवेदन र ठेक्का स�झौताको एकप्रित अिभलेखको लािग िशक्षा िवभाग, 

भौितक सेवा शाखामा पठाउने,                  
च.  प्रािविधकको सपुिरवेक्षणमा िनमार्ण कायर् स�चालन गनेर्,                                   
छ.  िनयमानसुार ठेकेदारको बील भकु्तानी गनेर्,  

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 

 िज�ला िशक्षा   कायार्लय  
 प्रािविधक जनशिक्त 

(ईि�जिनयर/सव ईि�जिनयर) 

पिहलो तथा दो�ो 
चौमािसक 

 िनमार्ण भएका 
शौचालय सख्या 

 

 

8.2.3.31.8  िवद् यालय ममर्त तथा स�भार 
क) परूानो भवनको गारो, �याल ढोका, कक्षाकोठाको उचाइ आिद पनुः�थापना गनुर् पनेर् भएमा सकभर िज�ला िशक्षा कायार्लयको नयाँ 

कक्षाकोठाको नाप नक्साअनुसार भवनको बनावटमा सधुार �याई पनुः�थापन कायर् स�चालन गनेर्, साथै यो कायर्क्रमबाट िवद ्यालय 
भवन बाढी/पिहरो लगायत अ�य िवपदका कारण क्षित हुन लागेको अव�था रहकेोमा टेवा पखार्ल (Retaining Wall) समेत लगाउन 
सिकने छ । यस कायर्क्रमबाट फिनर्चर िनमार्ण तथा ममर्तको कायर् र शौचालय िनमार्ण समेत गनर् सिकनेछ । शौचालय k|lt �लक
अिधकतम �. २५०००।- pknJw u/fOg] 5 . 

ख) �याद ैजीणर् अव�थामा रहकेो कक्षा कोठा वा भवनको पुनः�थपना गनुर्पदार् कायर्क्रमको लगानी मात्र खेर जाने भएकोल े�य�ता भवनको 
पनुः�थापना कायर् नगनेर् । कुनै िवद ्यालयको ममर्त तथा पनुः�थापनाको लािग तोिकएको रकमभ�दा कम लागत लाग्ने भएमा िजिशका ल े
�यसरी नै कायर्क्रम उपल�ध गराउन पिन सक्ने छ । अव�यकताअनसुार लागत अनमुानको आधारमा प्रित कक्षा कोठा अिधकतम � 
२५,०००।- उपल�ध गराउन सिकने छ । िवद ्यालयले कुल लागतको क�तीमा ५% �मदान जटुाउन ुपनेर्छ । cfjZostf cg';f/ 

k|lt ljb\ofno a9Ldf $ j6f sf]6f ;Dd pknAw u/fpg ;lsg]5 .  
ग) यस कायर्क्रम अ�तगर्त कक्षाकोठा ममर्त /िवद ्यालय पनुः�थापना गदार् कक्षा कोठा ममर्तको हकमा िज�ला िशक्षा कायार्लयले नै 

कायर्तािलका बनाई आषाढ १५ स�ममा कायर् स�प�न प्रितवेदन प्रा� गनेर् �यव�था िमलाई िवद ्यालयको छनोट गनेर्, िवद ्यालयसँग 
स��ौता गनेर् र िनकासा िदने कायर् स�प�न गनुर् पनेर्छ ।  

घ) स��ौता भएका िवद ्यालयह�लाई तोिकएको काम स�प�न गरी िवद ्यालयले सो जानकारी गराई रकम माग गरेपिछ तपिशल बमोिजम 
रकम (लागत अनमुानको सीमािभत्र जन�मदानको अशं कट्टा गरी) िनकासा िदने । 

तपिसल 
१. �थानीय िनमार्ण सामग्री ज�तै ढुङ्गा, इटँा, िगट्टी, बालवुा आिद सङ्कलन गरी कायर् स�ु गरे प�ात पिहलो िक�ताको �पमा काितर्क 

मसा�तस�ममा कूल अनदुान रकमको ५० प्रितशत रकम िनकासा िदने । 
२. स�पूणर् कायर् स�प�न भइसके पिछ नापी िकताब भरी कायर्स�प�न प्रितवेदन समेत तयार गरी अि�तम िक�ताको �पमा कूल अनदुान 

रकमको बाँकी ५० प्रितशत रकम िनकासा िदने । 
ङ) यस कायर्क्रम शीषर्कमा नलेिखएका बाँकी आधार, कायार्�वयन प्रिक्रया र अ�य िवषयह�मा मािथ २ कोठे नयाँ कक्षाकोठा सिहत 

फिनर्चर िनमार्ण (comprehensive school building/Lab/Library) िनमार्णकै प्रिक्रयामा उ�लेख भएबमोिजम  हुनेछ । 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 

 प्रािविधक जनशिक्त 
(ईि�जिनयर/सव ईि�जिनयर)    

 िवद ्यालय 

पिहलो र दो�ो 
चौमािसक 

 पनुः�थापना भएको कक्षा 
कोठा/िवद ्यालय 
सङ्ख्या 

 नापी िकताव 
 कायर् स�प�न प्रितवेदन 

8.2.3.31.9  िवद् यालय भूक�प�य सुरक्षा कायर्क्रम (क्रमागत) समेत 
िवद ्यालय भवन प्रबलीकरण (Retrofitting) कायर्का लािग छनोट भएका िवद ्यालयह�को िडजाइन िशक्षा िवभागबाट उपल�ध गराइने छ । 
िवद ्यालय भवन प्रबलीकरण (Retrofitting) कायर् हालस�म स�ु. नभएका िवद ्यालयह�को हकमा अबल�बन गिरएका Retrofitting ले 
भकू�पप�ातको असरका कारण उक्त भवनको प्रबलीकरण हुने नहुने स�ब�धमा यिकन गनर् प्रािविधक िनरीक्षण गरी मात्र कायर् अगािड बढाउने । यस 
स�ब�धमा थप जानकारी आव�यक भएमा िशक्षा िवभाग भौितक सधुार  शाखामा लेखी पठाउने । 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 

 प्रािविधक जनशिक्त 
(ईि�जिनयर/सव ईि�जिनयर)    

 िवद ्यालय 

पिहलो र दो�ो 
चौमािसक 

 पनुःप्रबलीकरण 
(Retrofitting) भएका 
िवद ्यालय सङ्ख्या 

 नापी िकताव 
 कायर् स�प�न प्रितवेदन 

८.३.१.३६ के्ष.िश.िन. र िजिशका ह�क� लािग फिनर्चर  
प्रा� बजटेको पिरिधिभत्र रही आव�यकताअनसुारको फिनर्चर प्रचिलत सावर्जिनक खिरद ऐन तथा िनयमावलीको प्रिक्रयाअनसुार खिरद गनेर् । 

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 

 िज�ला िशक्षा   कायार्लय  
 प्रािविधक जनशिक्त 

(ईि�जिनयर/सव ईि�जिनयर) 

दो�ो र ते�ो 
चौमािसक  

 ममर्त भएको भवन 
सख्या 

 नापी िकताव 
 कायर् स�प�न प्रितवेदन 
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८.२.२.३ के्ष िशिन तथा िजिशका भवन िनमार्ण क्रमागत भूक�पबाट क्षित��तको पुनिनमार्ण
८.२.९.३ के्ष िशिन तथा िजिशका भवन ममर्त क्रमागत भूक�पबाट क्षित��त समेत 
8.2.9.24 िज�ला िशक्षा कायार्लयको बािहरी वातावरण सुधार शौचालय ममर्त �यव�थापन 

क. िशक्षा िवभागबाट उपल�ध वा िजिशका आफैले परामशर्दाताबाट तयार गराएको िडजाइन/ड्रइङ्ग स�बि�धत िनकायबाट (नगरपािलकामा 
अवि�थत रहकेो भए स�बि�धत नगरपािलकाबाट र गा.िव.स.मा अवि�थत रहकेो भए शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभागको 
स�बि�धत िडिभजन कायार्लय) नक्सा पास गरी सो बमोिजम भवन िनमार्ण गनर् �वीकृत सरकारी नमर्स ् तथा िज�लाको �वीकृत 
दररेटअनसुार लागत अनमुान तयार गरी सावर्जिनक खरीद ऐन २०६३ तथा सावर्जिनक खरीद िनयमावली २०६४ मा उ�लखे भएका 
प्रिक्रयाअनसुार:  

ख. टे�डर/िसलब�दी दरभाउ पत्रको डकुमे�ट तयार गनेर् र सोको एकप्रित अिभलखेका लािग िशक्षा िवभाग, भौितक सधुार शाखामा पठाउने,   
ग.  टे�डरको सचूना प्रकािशत गनेर्,   
घ.  टे�डर म�ूयाङ्कन भएपिछ ठेक्का स�झौता गनेर्,  
ङ टे�डर डकुमे�ट, टे�डर खोलकेो माइ�यटु, टे�डर मू�याङ्कन प्रितवेदन र ठेक्का स�झौताको एकप्रित अिभलेखको लािग िशक्षा िवभाग, 

भौितक सधुार शाखामा पठाउने,                  
च.  प्रािविधकको सपुिरवेक्षणमा िनमार्ण कायर् स�चालन गनेर्,                                   
छ.  िनयमानसुार ठेकेदारको बील भकु्तानी गनेर्,  
ज.   Variation स�ब�धी वा थप भकु्तानीको लािग िशक्षा िवभागलाई अिग्रम जानकारी िदने,  
झ.  कायर् स�प�न प्रितवेदन २ प्रित तयार गनेर् र सोको एकप्रित िज�ला िशक्षा कायार्लयमा राख्ने र एकप्रित अिभलेखका लािग िशक्षा िवभाग, 

भौितक सेवा शाखामा पठाउने ।   
ञ.  असक्तह�ले समेत प्रयोग गनर् सक्ने गरी Ramp राखी Wheel Chair जान सक्ने �यव�था िमलाई िनमार्ण गनेर् ।

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 

 िज�ला िशक्षा   कायार्लय  
 प्रािविधक जनशिक्त 

(ईि�जिनयर/सव ईि�जिनयर) 

 पिहलो दो�ो र 
ते�ो चौमािसक
  

 िनमार्ण तथा ममर्त  
भएका िजिशका  को 
सङ्ख्या 

 नापी िकताव 
 कायर् स�प�न प्रितवेदन 

८.२.९.२१ के्ष.िश.िन. तथा िज.िश.काका ममर्त 
8.2.2.10 िज�ला िशक्षा कायार्लय �या�्गजाको सभाहल तथा कोठाथप 

क. िशक्षा िवभागबाट उपल�ध वा िजिशका आफैले परामशर्दाताबाट तयार गराएको िडजाइन/ड्रइङ्ग स�बि�धत िनकायबाट (नगरपािलकामा 
अवि�थत रहकेो भए स�बि�धत नगरपािलकाबाट र गा.िव.स.मा अवि�थत रहकेो भए शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभागको 
स�बि�धत िडिभजन कायार्लय) नक्शा पास गरी सो बमोिजम भवन िनमार्ण गनर् �वीकृत सरकारी नमर्स ् तथा िज�लाको �वीकृत 
दररेटअनसुार लागत अनमुान तयार गरी सावर्जिनक खरीद ऐन २०६३ तथा सावर्जिनक खरीद िनयमावली २०६४ मा उ�लखे भएका 
प्रिक्रयाअनसुार :  

ख. टे�डर/िसलब�दी दरभाउ पत्रको डकुमे�ट तयार गनेर् र सोको एकप्रित अिभलखेका लािग िशक्षा िवभाग, भौितक सवेा शाखामा पठाउने,   
ग.  टे�डरको सचूना प्रकािशत गनेर्,   
घ.  टे�डर म�ूयाङ्कन भएपिछ ठेक्का स�झौता गनेर्,  
ङ टे�डर डकुमे�ट, टे�डर खोलकेो माइ�यटु, टे�डर मू�याङ्कन प्रितवेदन र ठेक्का स�झौताको एकप्रित अिभलेखको लािग िशक्षा िवभाग, 

भौितक सेवा शाखामा पठाउने,                  
च.  प्रािविधकको सपुिरवेक्षणमा िनमार्ण कायर् स�चालन गनेर्,                                   
छ.  िनयमानसुार ठेकेदारको बील भकु्तानी गनेर्,  

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 

 िज�ला िशक्षा   कायार्लय  
 प्रािविधक जनशिक्त 

(ईि�जिनयर/सव ईि�जिनयर) 

पिहलो तथा दो�ो 
चौमािसक 

 िनमार्ण भएका 
शौचालय सख्या 

 

 

8.2.3.31.8  िवद् यालय ममर्त तथा स�भार 
क) परूानो भवनको गारो, �याल ढोका, कक्षाकोठाको उचाइ आिद पनुः�थापना गनुर् पनेर् भएमा सकभर िज�ला िशक्षा कायार्लयको नयाँ 

कक्षाकोठाको नाप नक्साअनुसार भवनको बनावटमा सधुार �याई पनुः�थापन कायर् स�चालन गनेर्, साथै यो कायर्क्रमबाट िवद ्यालय 
भवन बाढी/पिहरो लगायत अ�य िवपदका कारण क्षित हुन लागेको अव�था रहकेोमा टेवा पखार्ल (Retaining Wall) समेत लगाउन 
सिकने छ । यस कायर्क्रमबाट फिनर्चर िनमार्ण तथा ममर्तको कायर् र शौचालय िनमार्ण समेत गनर् सिकनेछ । शौचालय k|lt �लक
अिधकतम �. २५०००।- pknJw u/fOg] 5 . 

ख) �याद ैजीणर् अव�थामा रहकेो कक्षा कोठा वा भवनको पुनः�थपना गनुर्पदार् कायर्क्रमको लगानी मात्र खेर जाने भएकोल े�य�ता भवनको 
पनुः�थापना कायर् नगनेर् । कुनै िवद ्यालयको ममर्त तथा पनुः�थापनाको लािग तोिकएको रकमभ�दा कम लागत लाग्ने भएमा िजिशका ल े
�यसरी नै कायर्क्रम उपल�ध गराउन पिन सक्ने छ । अव�यकताअनसुार लागत अनमुानको आधारमा प्रित कक्षा कोठा अिधकतम � 
२५,०००।- उपल�ध गराउन सिकने छ । िवद ्यालयले कुल लागतको क�तीमा ५% �मदान जटुाउन ुपनेर्छ । cfjZostf cg';f/ 

k|lt ljb\ofno a9Ldf $ j6f sf]6f ;Dd pknAw u/fpg ;lsg]5 .  
ग) यस कायर्क्रम अ�तगर्त कक्षाकोठा ममर्त /िवद ्यालय पनुः�थापना गदार् कक्षा कोठा ममर्तको हकमा िज�ला िशक्षा कायार्लयले नै 

कायर्तािलका बनाई आषाढ १५ स�ममा कायर् स�प�न प्रितवेदन प्रा� गनेर् �यव�था िमलाई िवद ्यालयको छनोट गनेर्, िवद ्यालयसँग 
स��ौता गनेर् र िनकासा िदने कायर् स�प�न गनुर् पनेर्छ ।  

घ) स��ौता भएका िवद ्यालयह�लाई तोिकएको काम स�प�न गरी िवद ्यालयले सो जानकारी गराई रकम माग गरेपिछ तपिशल बमोिजम 
रकम (लागत अनमुानको सीमािभत्र जन�मदानको अशं कट्टा गरी) िनकासा िदने । 

तपिसल 
१. �थानीय िनमार्ण सामग्री ज�तै ढुङ्गा, इटँा, िगट्टी, बालवुा आिद सङ्कलन गरी कायर् स�ु गरे प�ात पिहलो िक�ताको �पमा काितर्क 

मसा�तस�ममा कूल अनदुान रकमको ५० प्रितशत रकम िनकासा िदने । 
२. स�पूणर् कायर् स�प�न भइसके पिछ नापी िकताब भरी कायर्स�प�न प्रितवेदन समेत तयार गरी अि�तम िक�ताको �पमा कूल अनदुान 

रकमको बाँकी ५० प्रितशत रकम िनकासा िदने । 
ङ) यस कायर्क्रम शीषर्कमा नलेिखएका बाँकी आधार, कायार्�वयन प्रिक्रया र अ�य िवषयह�मा मािथ २ कोठे नयाँ कक्षाकोठा सिहत 

फिनर्चर िनमार्ण (comprehensive school building/Lab/Library) िनमार्णकै प्रिक्रयामा उ�लेख भएबमोिजम  हुनेछ । 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 

 प्रािविधक जनशिक्त 
(ईि�जिनयर/सव ईि�जिनयर)    

 िवद ्यालय 

पिहलो र दो�ो 
चौमािसक 

 पनुः�थापना भएको कक्षा 
कोठा/िवद ्यालय 
सङ्ख्या 

 नापी िकताव 
 कायर् स�प�न प्रितवेदन 

8.2.3.31.9  िवद् यालय भूक�प�य सुरक्षा कायर्क्रम (क्रमागत) समेत 
िवद ्यालय भवन प्रबलीकरण (Retrofitting) कायर्का लािग छनोट भएका िवद ्यालयह�को िडजाइन िशक्षा िवभागबाट उपल�ध गराइने छ । 
िवद ्यालय भवन प्रबलीकरण (Retrofitting) कायर् हालस�म स�ु. नभएका िवद ्यालयह�को हकमा अबल�बन गिरएका Retrofitting ले 
भकू�पप�ातको असरका कारण उक्त भवनको प्रबलीकरण हुने नहुने स�ब�धमा यिकन गनर् प्रािविधक िनरीक्षण गरी मात्र कायर् अगािड बढाउने । यस 
स�ब�धमा थप जानकारी आव�यक भएमा िशक्षा िवभाग भौितक सधुार  शाखामा लेखी पठाउने । 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 

 प्रािविधक जनशिक्त 
(ईि�जिनयर/सव ईि�जिनयर)    

 िवद ्यालय 

पिहलो र दो�ो 
चौमािसक 

 पनुःप्रबलीकरण 
(Retrofitting) भएका 
िवद ्यालय सङ्ख्या 

 नापी िकताव 
 कायर् स�प�न प्रितवेदन 

८.३.१.३६ के्ष.िश.िन. र िजिशका ह�क� लािग फिनर्चर  
प्रा� बजटेको पिरिधिभत्र रही आव�यकताअनसुारको फिनर्चर प्रचिलत सावर्जिनक खिरद ऐन तथा िनयमावलीको प्रिक्रयाअनसुार खिरद गनेर् । 

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 

 िज�ला िशक्षा   कायार्लय  
 प्रािविधक जनशिक्त 

(ईि�जिनयर/सव ईि�जिनयर) 

दो�ो र ते�ो 
चौमािसक  

 ममर्त भएको भवन 
सख्या 

 नापी िकताव 
 कायर् स�प�न प्रितवेदन 
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िवद ्यालय सधुार योजना तथा छात्रविृ�को रकमसमेत एकम�ु �पमा िहसाब गरी उपल�ध गराउने । मातिृवद ्यालयले औपचािरक 
कक्षाका िवद ्याथीर्ह�ले पाए सरहको छात्रविृ� र पाठ्यप�ुतक लगायतका अ�य सबै सिुवधाह� शिैक्षक त�याङ्क (Flash Report)  
को आधारमा दोहोरो नपनेर्गरी उपल�ध गराउने । 

2.15.11.124.1 खुला िवद् यालय तह १ र २  (कक्षा ६-८) स�चालन अनुदान
खलुा िवद ्यालयका लािग िज�लाका लािग प्रा� रकम  खुला िवद ्यालय तह १ र २ (कक्षा ६-८) स�चालन  भएका िवद ्यालयलाई तपिसल 
अनसुार खचर् गनेर् गरी िनकासा िदने । िवद ्यालयले िन�न के्षत्रमा  प्रथािमकताका आधारमा खचर् गनेर्: 
�ोतिशक्षकका लािग पा�र�िमकः 
प्रित ��टा �.१०० का दरल ेदिैनक २ ��टा स�पकर्  कक्षाको लािग मािसक २४ िदनको दरले ज�मा �. ४८०० स�बि�धत िवद ्यालयको खातामा 
िनकासा िदने । िवद ्यालयले �ोत कक्षा िलने िशक्षकलाई पािर�िमक उपल�ध गराउने । 
��ाना�यापकको लािग ��ाः 
मािसक �. ५०० का दरल े १२ मिहना बराबर हुन आउने रकम �. ६००० िवद ्यालयको खातामा िनकासा िदने । िवद ्यालयले स�बि�धत 
प्रधाना�यापकलाई िनयमानसुार मािसक �पमा उपल�ध गराउने । 
 
सहायक कमर्चारीको लािग पा�र�िमक 
प्रित�यिक्त मािसक �. ३०० का दरल े१२ मिहनाको �. ३६०० पाउने गरी प्रितके�� २ जनाका लािग हुन आउने एकम�ु रकम �. ७२०० 
स�बि�धत िवद ्यालयको खातामा  िनकाशा िदने । िवद ्यालयल ेकाम गनर् तोिकएका सहायक कमर्चारीह�लाई िनयमानसुार मािसक�पमा उपल�ध 
गराउने । 
िवद् याथीर्का लािग सामग्री खचर् 
प्रित िवद ्याथीर् मािसक �.५०।– ले २० जनाको लािग कापी, डटपेन, पेि�सल कटर, �केल, इरेजर, �यािमित बक्स आिद शैिक्षक सामग्रीको 
�यव�था गनर् �. १,०००।– का दरले प्रित के�� १० मिहनाको ज�मा �.१०,०००।– एकम�ु रकम स�बि�धत िवद ्यालयको खातामा िनकासा िदने 
र उक्त कायर्को लािग िवद ्यालयले �यव�थापन सिमितको िनणर्यबमोिजम आव�यकताअनसुारका सामग्री खरीद गरी िवद ्याथीर्लाई उपल�ध गराउने 
। 
िवद् यालयका लािग मसल�द खचर्ः 
कक्षा स�चालनको लािग मसल�द प्रित मिहना (चक, ड�टर, माकर् र, रिज�र,फोटोकापी आिद) �.५००।– का दरले प्रित के�� १० मिहनको 
�.५,०००।– िवद ्यालयको खातामा िनकासा िदने । िवद ्यालयले �यव�थापन सिमितको िनणर्यबमोिजम खचर् गनेर् । 
शैिक्षक सामग्री  �यव�थापन  खचर्ः 
िविभ�न िवषयगत िसकाइ िक्रयाकलापका लािग आव�यक पनेर् शिैक्षक सामग्री �यव�थापन गनर् प्रित िवद ्यालय प्रित मिहना (िसकाइ सहयोगी 
सामग्रीह�� ग्लोब, चाटर्, नक्सा, माकर् र, फोटोकपी आिद) �.५००।– का दरले प्रित के�� १० मिहनाको ज�मा �. ५,०००।– स�बिधत 
िवद ्यालयको खातामा िनकासा िदने र उक्त कायर्को लािग िवद ्यालयले �यव�थापन सिमितको िनणर्यबमोिजम खचर् गनेर् । 
िवद् यालयका लािग पु�तकालय 
प्र�येक िवद ्याथीर्लाई पाठ्यपु�तक पहुचँको सिुनि�तता गनर् प�ुतकालय �यव�थापनका लािग खुला िवद ्यालय तह एक र दईुमा अ�ययनरत 
िवद ्याथीर्का लािग पाठ्यप�ुतक लगायत अ�य स�दभर् सामग्रीको �यव�था प�ुतकालयमाफर् त गनर् प्रित के�� प्रित तहका लािग एकम�ु �. १०,००० 
का दरल ेदईु तहको लािग �. २०,००० रकम स�बि�धत िवद ्यालयको खातामा िनकासा िदने । सो रकमबाट स�बि�धत िवद ्यालयल ेिनयमानसुार 

 अनौपचािरक िशक्षा के�� 
 िशक्षा िवभाग बैकि�पक िशक्षा 

शाखा 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 

पिहलो,दो�ो  तथा  
ते�ो चौिमसक 

 खलुा िवद ्यालय 
सङ्ख्या 

 �ोत िशक्षक सँख्या  
 पािर�िमक भरपाई 
 प्रधाना�यापकल े भ�ा 

बझेुको भरपाई 
 सहायक कमर्चारील े

पािर�िमक बझेुको 
भरपाई 

 सामग्री प्रा� गनेर् 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 िवद ्यालयमा उपल�ध 
सामग्री 

 िवद ्यालयमा उपल�ध 
सामग्री 

 िवद ्यालयमा उपल�ध 
प�ुतकालयको अव�था 
र प�ुतकको सचूी 

 

 

ज.   Variation स�ब�धी वा थप भकु्तानीको लािग िशक्षा िवभागलाई अिग्रम जानकारी िदने, 
झ.  कायर् स�प�न प्रितवेदन २ प्रित तयार गनेर् र सोको एकप्रित िज�ला िशक्षा कायार्लयमा राख्ने र एकप्रित अिभलेखका लािग िशक्षा िवभाग, 

भौितक सेवा शाखामा पठाउने ।   
ञ.  असक्तह�ले समेत प्रयोग गनर् सक्ने गरी Ramp राखी Wheel Chair जान सक्ने �यव�था िमलाई िनमार्ण गनेर् ।   

8.5.1.55 िज�ला िशक्षा कायार्लय/के्ष िश िन / तािलमके�� / अगुवा �ोतके�� तथा �ोतके����ला� क�यटुर तथा िप्र�टर
8.5.1.56 िज�ला िशक्षा कायार्लय/के्ष िश िन / तािलमके�� / अगुवा �ोतके�� तथा �ोतके����ला� फोटोकपी 
(क) प्रा� कोटाका आधारमा  गत आ.व. मा क��यटुर �यापटप िप्र�टर उपल�ध गराउन बाँकी रहकेा �ोत के��लाई उपल�ध गराउने । �ोत के�� 
छनोट गदार् �ोत�यिक्तको क��यटुर प्रयोग गनेर् क्षमता, सोतके��मा िवद्यतुको उपल�धतालाई समेत �यान िदने ।  
ख)  सामान खरीद गदार् �वीकृत सरकारी नमर्स ्तथा िज�लाको �वीकृत दरभाउ अनसुार लागत अनमुान तयार गरी सावर्जिनक खरीद ऐन, २०६३ 
तथा सावर्जिनक खरीद िनयमावली २०६४ मा उ�लखे भएका प्रिक्रयाअनसुार गनेर्/गराउने ।  

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 

 के्ष िश िन  
  तािलमके��  
 अगगुा  �ोत के��  
 �ोत के�� 

पिहलो तथा दो�ो 
चौमािसक 

 खरीद �यापटप, 
क��यटुर, िप्र�टर 
फोटोकपी सङ्ख्या 

 

8.5.1.36  सी.सी. क्यामेरा जडान र स�चालन 
8.5.1.58  अगुवा �ोतके�� तथा �ोतके����ला� बैकि�पक उजार् जडान 
8.5.1.68   िज�ला िशक्षा कायार्लयको लािग सोलार �याकअप  
क) कायर्क्रम प्रा� भएका िज�ला��ले कायर्क्रमको ल�य अनु�पमा  सामान खरीद गदार् �वीकृत सरकारी न�सर् तथा िज�लाको �वीकृत 
दरभाउअनसुार लागत अनमुान तयार गरी सावर्जिनक खरीद ऐन २०६३ तथा सावर्जिनक खरीद िनयमावली २०६४ मा उ�लखे भएका 
प्रिक्रयाअनसुारगनेर्/गराउने । 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 

 के्ष िश िन  
  तािलमके��  

 
 

पिहलो तथा दो�ो 
चौमािसक 

 खरीद योजना  
 जडान गिरएका िसिस 

क्यमरा  सोलार 
�याकअप सङ्ख्या 
 

 
३.अनौपचािरक िशक्षा तथा िनर�तर िशक्षा 
उद् दे�य�� 
१. कायर्मलूक साक्षरता सुिनि�त गनेर् र यवुा तथा प्रौढह�मा पढाइ तथा िसकाइ बानीको िवकास गनेर्  । 
यस अवयव अ�तरगत आधारभूत िशक्षाका लािग बैकि�पक कायर्क्रम, खलुा िवद ्यालय स�चालन, िवद ्यालय बािहरका बालबािलकाह�को लािग मलुधारमा समाहीकरण,सामदुाियक अ�ययन के�� तथा अनौपचािरक प्रौढ िवद ्यालय 
अ�तरगतका कायर्क्रमह� रहकेा छ  ।  

 
आधारभूत िशक्षाका लािग बैकि�पक कायर्क्रम 
2.15.11.124.3 अनौपचािरक प्राथिमक िशक्षा कायर्क्रम (FSP)

क) गत वषर् अनौपचािरक प्रथािमक िशक्षा  कायर्क्रम प्रथम तह स�चालन गरेका कक्षामा सहजीकरण गनेर् सहयोगी कायर्कतार्लाई मात ृ
िवद ्यालयको िसफािरसमा सहयोगी कायर्कतार्ले पाउने गरी कायर्क्रममा उ�लखे भएको रकमबाट मािसक � ६,२००।– का दरले 
दहेायबमोिजम हुने गरी पािर�िमक िवतरण गनेर् । िनर�तर स�चालनमा रहकेा २०७३ �ावणदिेख २०७४ असारस�म स�चालन हुनेका 
लािग १३ मिहना वरावरको पािर�िमक र शिैक्षक सत्र २०७३ चैत्रमा समापन हुनेको हकमा २०७३ �ावणदिेख २०७३ चैत्रस�म चाडपवर् 
खचर् समेत  गरी १० मिहनाको हुन आउने पािर�िमक रकम िनकासा िदने । 

ख) कक्षा �यव�थापन सिमितले सो पािर�िमक भकु्तानीको लािग मात ृ िवद ्यालयलाई िसफािरस गनेर् र सहयोगी कायर्कतार्को हािजरी 
प्रमािणत मातिृवद ्यालयल ेगनेर् । 

ग) अनौपचािरक प्राथिमक िशक्षा कायर्क्रममा अ�ययनरत  बालबािलका सङ्ख्या एिकन गरी आव�यक पनेर् िसकाइ सामग्रीका प्रितके�� 
वािषर्क �. ४०००। का दरल ेसोझै मातिृवद ्यालयलाई िनकासा िदने । यस शीषर्कमा गएको रकम र िवद ्यालयमा गएको पाठ्यप�ुतक 

 अनौपचािरक िशक्षा के�� 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 िशक्षा िवभाग बैकि�पक िशक्षा 

शाखा 
 �ोतके�� 
 मातृ िवद ्यालय 

 

पिहलो,दो�ो  तथा  
ते�ो चौिमसक 
 

 पािर�िमक पाउने 
सहयोगी कायर्कतार्को 
सङ्ख्या  

 पािर�िमक िनकासा 
 प्रितवेदन 
 कक्षाके��मा उपल�ध 

िसकाइ सामग्री र अ�य 
सिुवधा 
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िवद ्यालय सधुार योजना तथा छात्रविृ�को रकमसमेत एकम�ु �पमा िहसाब गरी उपल�ध गराउने । मातिृवद ्यालयले औपचािरक 
कक्षाका िवद ्याथीर्ह�ले पाए सरहको छात्रविृ� र पाठ्यप�ुतक लगायतका अ�य सबै सिुवधाह� शिैक्षक त�याङ्क (Flash Report)  
को आधारमा दोहोरो नपनेर्गरी उपल�ध गराउने । 

2.15.11.124.1 खुला िवद् यालय तह १ र २  (कक्षा ६-८) स�चालन अनुदान
खलुा िवद ्यालयका लािग िज�लाका लािग प्रा� रकम  खुला िवद ्यालय तह १ र २ (कक्षा ६-८) स�चालन  भएका िवद ्यालयलाई तपिसल 
अनसुार खचर् गनेर् गरी िनकासा िदने । िवद ्यालयले िन�न के्षत्रमा  प्रथािमकताका आधारमा खचर् गनेर्: 
�ोतिशक्षकका लािग पा�र�िमकः 
प्रित ��टा �.१०० का दरल ेदिैनक २ ��टा स�पकर्  कक्षाको लािग मािसक २४ िदनको दरले ज�मा �. ४८०० स�बि�धत िवद ्यालयको खातामा 
िनकासा िदने । िवद ्यालयले �ोत कक्षा िलने िशक्षकलाई पािर�िमक उपल�ध गराउने । 
��ाना�यापकको लािग ��ाः 
मािसक �. ५०० का दरल े १२ मिहना बराबर हुन आउने रकम �. ६००० िवद ्यालयको खातामा िनकासा िदने । िवद ्यालयले स�बि�धत 
प्रधाना�यापकलाई िनयमानसुार मािसक �पमा उपल�ध गराउने । 
 
सहायक कमर्चारीको लािग पा�र�िमक 
प्रित�यिक्त मािसक �. ३०० का दरल े१२ मिहनाको �. ३६०० पाउने गरी प्रितके�� २ जनाका लािग हुन आउने एकम�ु रकम �. ७२०० 
स�बि�धत िवद ्यालयको खातामा  िनकाशा िदने । िवद ्यालयल ेकाम गनर् तोिकएका सहायक कमर्चारीह�लाई िनयमानसुार मािसक�पमा उपल�ध 
गराउने । 
िवद् याथीर्का लािग सामग्री खचर् 
प्रित िवद ्याथीर् मािसक �.५०।– ले २० जनाको लािग कापी, डटपेन, पेि�सल कटर, �केल, इरेजर, �यािमित बक्स आिद शैिक्षक सामग्रीको 
�यव�था गनर् �. १,०००।– का दरले प्रित के�� १० मिहनाको ज�मा �.१०,०००।– एकम�ु रकम स�बि�धत िवद ्यालयको खातामा िनकासा िदने 
र उक्त कायर्को लािग िवद ्यालयले �यव�थापन सिमितको िनणर्यबमोिजम आव�यकताअनसुारका सामग्री खरीद गरी िवद ्याथीर्लाई उपल�ध गराउने 
। 
िवद् यालयका लािग मसल�द खचर्ः 
कक्षा स�चालनको लािग मसल�द प्रित मिहना (चक, ड�टर, माकर् र, रिज�र,फोटोकापी आिद) �.५००।– का दरले प्रित के�� १० मिहनको 
�.५,०००।– िवद ्यालयको खातामा िनकासा िदने । िवद ्यालयले �यव�थापन सिमितको िनणर्यबमोिजम खचर् गनेर् । 
शैिक्षक सामग्री  �यव�थापन  खचर्ः 
िविभ�न िवषयगत िसकाइ िक्रयाकलापका लािग आव�यक पनेर् शिैक्षक सामग्री �यव�थापन गनर् प्रित िवद ्यालय प्रित मिहना (िसकाइ सहयोगी 
सामग्रीह�� ग्लोब, चाटर्, नक्सा, माकर् र, फोटोकपी आिद) �.५००।– का दरले प्रित के�� १० मिहनाको ज�मा �. ५,०००।– स�बिधत 
िवद ्यालयको खातामा िनकासा िदने र उक्त कायर्को लािग िवद ्यालयले �यव�थापन सिमितको िनणर्यबमोिजम खचर् गनेर् । 
िवद् यालयका लािग पु�तकालय 
प्र�येक िवद ्याथीर्लाई पाठ्यपु�तक पहुचँको सिुनि�तता गनर् प�ुतकालय �यव�थापनका लािग खुला िवद ्यालय तह एक र दईुमा अ�ययनरत 
िवद ्याथीर्का लािग पाठ्यप�ुतक लगायत अ�य स�दभर् सामग्रीको �यव�था प�ुतकालयमाफर् त गनर् प्रित के�� प्रित तहका लािग एकम�ु �. १०,००० 
का दरल ेदईु तहको लािग �. २०,००० रकम स�बि�धत िवद ्यालयको खातामा िनकासा िदने । सो रकमबाट स�बि�धत िवद ्यालयल ेिनयमानसुार 

 अनौपचािरक िशक्षा के�� 
 िशक्षा िवभाग बैकि�पक िशक्षा 

शाखा 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 

पिहलो,दो�ो  तथा  
ते�ो चौिमसक 

 खलुा िवद ्यालय 
सङ्ख्या 

 �ोत िशक्षक सँख्या  
 पािर�िमक भरपाई 
 प्रधाना�यापकल े भ�ा 

बझेुको भरपाई 
 सहायक कमर्चारील े

पािर�िमक बझेुको 
भरपाई 

 सामग्री प्रा� गनेर् 
िवद ्याथीर् सङ्ख्या 

 िवद ्यालयमा उपल�ध 
सामग्री 

 िवद ्यालयमा उपल�ध 
सामग्री 

 िवद ्यालयमा उपल�ध 
प�ुतकालयको अव�था 
र प�ुतकको सचूी 

 

 

ज.   Variation स�ब�धी वा थप भकु्तानीको लािग िशक्षा िवभागलाई अिग्रम जानकारी िदने, 
झ.  कायर् स�प�न प्रितवेदन २ प्रित तयार गनेर् र सोको एकप्रित िज�ला िशक्षा कायार्लयमा राख्ने र एकप्रित अिभलेखका लािग िशक्षा िवभाग, 

भौितक सेवा शाखामा पठाउने ।   
ञ.  असक्तह�ले समेत प्रयोग गनर् सक्ने गरी Ramp राखी Wheel Chair जान सक्ने �यव�था िमलाई िनमार्ण गनेर् ।   

8.5.1.55 िज�ला िशक्षा कायार्लय/के्ष िश िन / तािलमके�� / अगुवा �ोतके�� तथा �ोतके����ला� क�यटुर तथा िप्र�टर
8.5.1.56 िज�ला िशक्षा कायार्लय/के्ष िश िन / तािलमके�� / अगुवा �ोतके�� तथा �ोतके����ला� फोटोकपी 
(क) प्रा� कोटाका आधारमा  गत आ.व. मा क��यटुर �यापटप िप्र�टर उपल�ध गराउन बाँकी रहकेा �ोत के��लाई उपल�ध गराउने । �ोत के�� 
छनोट गदार् �ोत�यिक्तको क��यटुर प्रयोग गनेर् क्षमता, सोतके��मा िवद्यतुको उपल�धतालाई समेत �यान िदने ।  
ख)  सामान खरीद गदार् �वीकृत सरकारी नमर्स ्तथा िज�लाको �वीकृत दरभाउ अनसुार लागत अनमुान तयार गरी सावर्जिनक खरीद ऐन, २०६३ 
तथा सावर्जिनक खरीद िनयमावली २०६४ मा उ�लखे भएका प्रिक्रयाअनसुार गनेर्/गराउने ।  

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 

 के्ष िश िन  
  तािलमके��  
 अगगुा  �ोत के��  
 �ोत के�� 

पिहलो तथा दो�ो 
चौमािसक 

 खरीद �यापटप, 
क��यटुर, िप्र�टर 
फोटोकपी सङ्ख्या 

 

8.5.1.36  सी.सी. क्यामेरा जडान र स�चालन 
8.5.1.58  अगुवा �ोतके�� तथा �ोतके����ला� बैकि�पक उजार् जडान 
8.5.1.68   िज�ला िशक्षा कायार्लयको लािग सोलार �याकअप  
क) कायर्क्रम प्रा� भएका िज�ला��ले कायर्क्रमको ल�य अनु�पमा  सामान खरीद गदार् �वीकृत सरकारी न�सर् तथा िज�लाको �वीकृत 
दरभाउअनसुार लागत अनमुान तयार गरी सावर्जिनक खरीद ऐन २०६३ तथा सावर्जिनक खरीद िनयमावली २०६४ मा उ�लखे भएका 
प्रिक्रयाअनसुारगनेर्/गराउने । 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 

 के्ष िश िन  
  तािलमके��  

 
 

पिहलो तथा दो�ो 
चौमािसक 

 खरीद योजना  
 जडान गिरएका िसिस 

क्यमरा  सोलार 
�याकअप सङ्ख्या 
 

 
३.अनौपचािरक िशक्षा तथा िनर�तर िशक्षा 
उद् दे�य�� 
१. कायर्मलूक साक्षरता सुिनि�त गनेर् र यवुा तथा प्रौढह�मा पढाइ तथा िसकाइ बानीको िवकास गनेर्  । 
यस अवयव अ�तरगत आधारभूत िशक्षाका लािग बैकि�पक कायर्क्रम, खलुा िवद ्यालय स�चालन, िवद ्यालय बािहरका बालबािलकाह�को लािग मलुधारमा समाहीकरण,सामदुाियक अ�ययन के�� तथा अनौपचािरक प्रौढ िवद ्यालय 
अ�तरगतका कायर्क्रमह� रहकेा छ  ।  

 
आधारभूत िशक्षाका लािग बैकि�पक कायर्क्रम 
2.15.11.124.3 अनौपचािरक प्राथिमक िशक्षा कायर्क्रम (FSP)

क) गत वषर् अनौपचािरक प्रथािमक िशक्षा  कायर्क्रम प्रथम तह स�चालन गरेका कक्षामा सहजीकरण गनेर् सहयोगी कायर्कतार्लाई मात ृ
िवद ्यालयको िसफािरसमा सहयोगी कायर्कतार्ले पाउने गरी कायर्क्रममा उ�लखे भएको रकमबाट मािसक � ६,२००।– का दरले 
दहेायबमोिजम हुने गरी पािर�िमक िवतरण गनेर् । िनर�तर स�चालनमा रहकेा २०७३ �ावणदिेख २०७४ असारस�म स�चालन हुनेका 
लािग १३ मिहना वरावरको पािर�िमक र शिैक्षक सत्र २०७३ चैत्रमा समापन हुनेको हकमा २०७३ �ावणदिेख २०७३ चैत्रस�म चाडपवर् 
खचर् समेत  गरी १० मिहनाको हुन आउने पािर�िमक रकम िनकासा िदने । 

ख) कक्षा �यव�थापन सिमितले सो पािर�िमक भकु्तानीको लािग मात ृ िवद ्यालयलाई िसफािरस गनेर् र सहयोगी कायर्कतार्को हािजरी 
प्रमािणत मातिृवद ्यालयल ेगनेर् । 

ग) अनौपचािरक प्राथिमक िशक्षा कायर्क्रममा अ�ययनरत  बालबािलका सङ्ख्या एिकन गरी आव�यक पनेर् िसकाइ सामग्रीका प्रितके�� 
वािषर्क �. ४०००। का दरल ेसोझै मातिृवद ्यालयलाई िनकासा िदने । यस शीषर्कमा गएको रकम र िवद ्यालयमा गएको पाठ्यप�ुतक 

 अनौपचािरक िशक्षा के�� 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 िशक्षा िवभाग बैकि�पक िशक्षा 

शाखा 
 �ोतके�� 
 मातृ िवद ्यालय 

 

पिहलो,दो�ो  तथा  
ते�ो चौिमसक 
 

 पािर�िमक पाउने 
सहयोगी कायर्कतार्को 
सङ्ख्या  

 पािर�िमक िनकासा 
 प्रितवेदन 
 कक्षाके��मा उपल�ध 

िसकाइ सामग्री र अ�य 
सिुवधा 
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िसकाइका लािग आव�यक जनशिक्तका लािगप्रित सहजकतार् पािर�िमका लािग कायर्क्रममा �यव�था भएअनससार  अनौपचािरक  
प्रौढ  िवद ्यालय स�चालन िनदेर्िशका  बमोिजम िनयकु्त सहजकतार्को लािग पािर�िमक उपल�ध गराराउने गरी रकम �वीकृत वाषर्क 
कायर्क्रमअनसुार िवद ्यालयमा िनकाशा िदने  । िजिशका द्वारा सामदुाियक�पमा स�चालन गनर् अनमुित पाएका प्रौढका लािग स�चािलत 
अनौपचािरक वा बैकि�पक िवद ्यालयह�को िवद ्याथीर् िववरण  Flash  Report मा समावेश गनेर्  ।  �यनूतम िवद ्याथीर् सख्या नपगुेका 
िवद ्यालयलाई व�द  गराउने र  तह विृद्ध गनुर् परेमा के्ष.िश.िन.को पवूर् �वीकृित िलन ुपनेर् ।   

ख)  िवद ्यालयलाई अनदुान िनकासा गनुर् भ�दा पिहले नै िजिशअ वा िविनबाट �थलगत िनरीक्षण गरी तोिकएबमोिजमको िवद ्याथीर्  सङ्ख्या िनयिमत 
�पमा अ�ययनरत भएमा मात्र िनकासा िदने ।  

ग)  िवद ्यालयह�को कक्षागत/तहगत िवद ्याथीर् िववरण, िशक्षक �यव�थापन लगायत स�चालनको अव�थाको िववरण अद ्याविधक गरी 
िशक्षा िवभाग बैकि�पक िशक्षा शाखामा अिनवायर् �पमा लेखी पठाउने । 

घ) अनौपचािरक प्रौढ िवद ्यालय(मा�यिमक तह) का लािग शैिक्षक सामग्री तथा प�ुतकालयमा�र् त पा.प.ु �यव�थापन सहयोग अ�तरगत वािषर्क 
�यव�थापन खचर् र प�ुतकालय तथा पाठ्यप�ुतक �यव�थापनका लािग वािषर्क एकम�ु प्रित िवद ्यालय �.२५,०००।– का दरल ेअनौपचािरक प्रौढ 
िवद ्यालयको खातामा िनकासा िदने । यस रकमबाट िवद ्यालय �यव�थापन खचर्का अितिरक्त लघ ुप�ुतकालय,  शैिक्षक सामग्री र �यव�थापन 
अनुदान िज.िश.काल ेसमयम ैस�बि�धत िवद ्यालयलाई िनकासा िदने �यव�था िमलाउने । िवद ्यालयल े�यव�थापन खचर्बापत अिधकतम �. 
५०००। खचर् गनर् सक्ने । यस प्रकृितका िवद ्यायलमा अ�ययनरत िवद ्याथीर्का लािग िनःश�ुक  पाठ्यप�ुतक उपल�ध गराउने ।  

 िवद ्यालय �यव�थापन सिमित प�ुतकालय तथा सामग्री 
सङख्या 

2.15.11.369 कक्षा ११-१२ मा खुला िवद् यालय स��ाल�का लािग तयारी कायर् 
क) िजिशकाले �वीकृत कायर्क्रमअनसुार  कक्षा ११-१२ मा खलुा िवद ्यालय स�चालनका  िशक्षा िवभागबाट प्रा� िनदेर्शनअनसुार खुला 

िवद ्यालय स�चालनका लािग तयारी कायर् गनेर् । 

िशक्षा िवभाग 
िजिशका  
िवद ्यालय 

प्रथम तथा दो�ो 
चौमािसक 

 कक्षा ११-१२ मा खुला 
िवद ्यालय स�चालन भएको 
सङ्ख्या 

िवद् यालय बािहरका बालबािलकाह�क� लािग मूलधारमा समाहीकरण
2.15.11.127 प्र�तावका आधारमा सामुदाियक िसकाइ के�द्रमाफर् त िवद् यालय बािहरका बालबािलकाह�ला� िसकाइ िक्रयाकलाप
स��ाल� 

क) सामदुाियक िसकाइ के��ले आ�नो सेवा के्षत्रका िवद ्यालय बािहर रहकेा बालबािलकाह�को िव�ततृ सवेर्क्षण गरी सङ्ख्या एिकन गरी 
प्र�तावनाका िज.िश.कामा रकम माग गनेर् ।  

ख) िज�लाको शिैक्षक त�याङ्कमा �यनु भनार् दर रहकेा गािवस तथा नपाको पिहचान गरी उक्त क्षते्रमा स�चािलत सामदुाियक िसकाइ 
के��लाई िवद ्यालय बािहर रहकेा वालबालबािलकाको शिैक्षक पहुचँ सुिनि�तताका लािग पेश गरेको प्र�तावनाका आधारमा 
िजिशकाबाट समेत सवेर्क्षण िनरीक्षण अनगुमन गरी अनदुान उपल�ध गराउने  ।   

ग) िज�लाबाट प्रा� रकमका आधारमा  िवद ्यालय बािहरका बालबािलकाह�लाई अनौपचािरक प्राथिमक िशक्षा (FSP) कायर्क्रमको 
ढाँचामा िसकाइ िक्रयाकलाप स�चालन गरी शैिक्षक पहुचँ सिुनि�त गनेर् ।  

अिशके 
िज.िश.का  
के्ष.िश.िन.  
सािसके  
 

प्रथम, दो�ो तथा ते�ो 
चौमािसक 

िनकासा पत्र 
सािसकेको प्र�तावना पत्र  
िवद ्यालय बािहर रहकेा 
वालवािलको सङ्ख्या 
अनौपचािरक प्राथिमक 
िशक्षा (FSP) कायर्क्रम 
  

2.15.11.128  आ ब २०७२/७३ बाट स��ाल�मा रहेका िसकाइ के�द्र स��ाल� 
ि��लाले िसकाइ के�द्र �थाप�ा तथा स��ाल� गदार् :  

क)  िनःश�ुक तथा अिनवायर् आधारभतू िशक्षा लाग ूभएका िज�लािभत्र आधारभतू तहको िवद ्यालय जाने उमेर समहू (५-१२ वषर्) का 
िवद ्यालयमा भनार् नै नभएका  लिक्षत वगर्का बालबािलकाह� भेला हुन सक्ने �थानह� (बसपाकर् , इटाभट्टा, औद्योिगक के��ह�, 
होटल �यवसाय स�चालन भएका �थानह�, बालसधुार गहृ, �िमक बालबािलका बढी हुने �थान, �ममकु् त भएका 
बालबािलकाह�को सङ्ख्या बढी भएका के्षत्रह�, मकु् त कमैया, मकु् त क�लहरी, अनाथ, बादी, सकुु�बासी, सडक बालबािलका, एड्स 

 िशक्षा िवभाग अिनवायर् िशक्षा 
तथा बाल अिधकार शाखा 

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 �ोतके�� 

 पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो चौमािसक 

 लाभाि�वत िवद ्याथीर् 
सङ्ख्या 

 अिनवायर् आधारभतू 
िशक्षा कायर्क्रम लागू 
भएका गािवस  तथा 
िज�ला सङ्ख्या 

 

 

प�ुतकालयको �यव�थापन गनेर् । िवद ्याथीर्ह�ल ेप�ुतकालयबाट प�ुतक िलई अ�ययन गनेर् र अ�ययन प�ात् प�ुतकालयमा िफतार् गनेर् �यव�था 
िमलाउने । 
2.15.11.124.2 अनौपचािरक प्रौढ िवद् यालय (कक्षा १-८) का लािग अनुदान
क) िज�लामा प्रौढका लािग स�चािलत अनौपचािरक वा बैकि�पक िवद ्यालयह�को िववरण (�थापना िमित, स�चािलत कक्षा, िवद ्याथीर् स ख्या 

र स�चालनको अव�था सिहतको) िज�ला िशक्षा कायार्लयमा एिकन भइ आएपिछ मात्र सहजकतार्ह�को पािर�िमक तथा िशक्षण िसकाइका 
लािग आव�यक जनशिक्तका लािगप्रित िवद ्यालय �. १,९५,०००। रकम एकमु�  िनकाशा िदने  । िजिशका द्वारा सामदुाियक  �पमा स�चालन 
गनर् अनमुित पाएका प्रौढका लािग स�चािलत अनौपचािरक  िवद ्यालयह�को िवद ्याथीर् िववरण  Flash  Report मा समावेश गनेर्  ।   

ख) िवद ्यालयह�मा शैिक्षक सामग्री तथा प�ुतकालयमाफर् त पा.प.ु  �यव�थापन खचर्का लािग वािषर्क एकमु�  �. २५,०००।– स�म खचर् गनेर् । 
यस रकमबाट िवद ्यालयमा लघ ुप�ुतकालय,  शैिक्षक सामग्री र   �यव�थापक�य  के्षत्रमा खचर् गनेर् �यव�था िमलाउने । यस प्रकृितका िवद ्यायलमा 
अ�ययनरत िवद ्याथीर्का लािग िनःश�ुक  पाठ्यप�ुतक उपल�� गराउने ।  

 अनौपचािरक िशक्षा के�� 
 िशक्षा िवभाग बैकि�पक िशक्षा 

शाखा 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 

पिहलो,दो�ो  तथा  
ते�ो चौिमसक 

 अनदुान प्रा� गनेर् 
िवद ्यालय सङ्ख्या 

 पािर�िमक प्रा� 
सहजकतार् सङख्या 

 खिरद गिरएका सामग्री 
सङ्ख्या 

 प�ुतकालय सङ्ख्या 

मा�यिमक िशक्षाका लािग बैकि�पक कायर्क्रम 
2.15.11.125.1 खुला िवद् यालय तह १ र २  (कक्षा ९-१०) स�चालन अनुदान

क) िज.िश.काल ेस�चिलत  खुला िवद् यालय तह १ र २  (कक्षा ९-१०) स�चालनमा रहकेा िवद ्यालयको अनुगमन गरी िज�लाका 
लािग �वीकृत वािषर्क कायर्क्रमअनसुार प्रा� बजेट िवद ्यालयलाई िनकासा िदने  ।  
ख) िवद ्यायलले कायर्क्रम स�चालन प्रिक्रयाका स�ब��मा शैिक्षक जनशिक्त िवकास के��बाट पठाइएको “दरू िशक्षा तथा खलुा िसकाइ 
िनदेर्िशका, – २०६३ र खलुा िवद ्यालय स�चालन कायार्�वयन पिु�तका/िनदेर्िशका” अनसुार गनेर् । कायर्क्रम स�चालनको लािग खचर्को 
हकमा दहेायअनसुार गनर् प्रित के��का दरल ेउपल�� भएको रकम खचर् गरी सो को िववरण िज.िश.कालाई उपल�� गराउने ।  
१. संयोजकका लािग मािसक � ७००।- का दरले १२ मिहनाको ज�मा �.८,४००।– 
२. सहजकतार्को लािग प्रित सेसन � ३००।- का दरले दिैनक ४ सेसन ३५ िदनका लािग ज�मा � ४२,०००।– 
३. सहायक कमर्चारीका लािग मािसक � ८००।– का दरले १२ मिहनाको � ९,६००।– 
४. िवद ्यालय सहयोगीका लािग मािसक �.५००।– का दरले १२ मिहनाको �.६०००।–  
५. शैिक्षक सामग्रीका लािग मािसक � ६००।– का दरले १२ मिहनाको �.७,२००।– 
६. स�चालन खचर् (पानी, िवजलुी, सरसफाइ) का लािग मािसक � ५०० का दरल ेवािषर्क � ६,०००।– 
७. इ�टरनेट/िमिडयाको प्रयोगका लािग मािसक � १,५००।– का दरले ९ मिहनाको � १,३५,००।–  
८. गहृकायर् परीक्षणका लािग �. ३,२००।– प्रित पटकका दरल े४ पटकको �. १२,८००।– कापी प्रित िवषय �.८।– का दरल े
९. परीक्षा स�चालन (म�यावि� र वा�) �. ६४००।– प्रित पटकका दरल े२ पटकको �. १२,८००।– (प्र�पत्र िनमार्ण �.३००।–प्रित 

सेट, उ.प.ु परीक्षण � ८।– प्रित कापी प्रित िवषय) 
१०. प�ुतकालयका लािग एकमु� � १०,०००।– 

िज�ला तहमा अनगुमनका लािग एकमु� � १०,०००।– 
उि�लिखत वाँडफाँडमा नघट्ने गरी िवद्यालयले आव�यक अ�य के्षत्रह�मा  खचर् गनर् सक्ने । 

 शैिक्षक जनशिक्त िवकास के�� 
 िशक्षा िवभाग बैकि�पक िशक्षा 

शाखा  
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 स�बि��त िवद ्यालय 

पिहलो, दो�ो तथा 
चौमािसक  

 खलुा िवद ्यालय 
सङ्ख्या 

 खलुा िवद ्यालयबाट 
लाभाि�वत हुने 
बालबािलका सङ्ख्या  

2.15.11.125.2 अनौपचािरक प्रौढ िवद् यालय (कक्षा ९-१०) का लािग अनुदान
क) िज�लामा प्रौढका लािग स�चािलत अनौपचािरक वा बैकि�पक िवद ्यालयह�को िवबरण (�थापना िमित, स�चािलत कक्षा, िवद ्याथीर् 

स ख्या र स�चालनको अव�था सिहतको) िज�ला िशक्षा कायार्लयबाट एिकन भएपिछ मात्र सहजकतार्ह�को पािर�िमक तथा िशक्षण 

 िशक्षा िवभाग बैकि�पक िशक्षा 
शाखा  

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
पिहलो  चौमािसक 

 अनदुान पाउने 
िवद ्यालय सङ्ख्या 

 िवद ्यालयको 



49 ÷ sfo{j|md sfof{Gjog k'l:tsf 2073÷074
 

 

िसकाइका लािग आव�यक जनशिक्तका लािगप्रित सहजकतार् पािर�िमका लािग कायर्क्रममा �यव�था भएअनससार  अनौपचािरक  
प्रौढ  िवद ्यालय स�चालन िनदेर्िशका  बमोिजम िनयकु्त सहजकतार्को लािग पािर�िमक उपल�ध गराराउने गरी रकम �वीकृत वाषर्क 
कायर्क्रमअनसुार िवद ्यालयमा िनकाशा िदने  । िजिशका द्वारा सामदुाियक�पमा स�चालन गनर् अनमुित पाएका प्रौढका लािग स�चािलत 
अनौपचािरक वा बैकि�पक िवद ्यालयह�को िवद ्याथीर् िववरण  Flash  Report मा समावेश गनेर्  ।  �यनूतम िवद ्याथीर् सख्या नपगुेका 
िवद ्यालयलाई व�द  गराउने र  तह विृद्ध गनुर् परेमा के्ष.िश.िन.को पवूर् �वीकृित िलन ुपनेर् ।   

ख)  िवद ्यालयलाई अनदुान िनकासा गनुर् भ�दा पिहले नै िजिशअ वा िविनबाट �थलगत िनरीक्षण गरी तोिकएबमोिजमको िवद ्याथीर्  सङ्ख्या िनयिमत 
�पमा अ�ययनरत भएमा मात्र िनकासा िदने ।  

ग)  िवद ्यालयह�को कक्षागत/तहगत िवद ्याथीर् िववरण, िशक्षक �यव�थापन लगायत स�चालनको अव�थाको िववरण अद ्याविधक गरी 
िशक्षा िवभाग बैकि�पक िशक्षा शाखामा अिनवायर् �पमा लेखी पठाउने । 

घ) अनौपचािरक प्रौढ िवद ्यालय(मा�यिमक तह) का लािग शैिक्षक सामग्री तथा प�ुतकालयमा�र् त पा.प.ु �यव�थापन सहयोग अ�तरगत वािषर्क 
�यव�थापन खचर् र प�ुतकालय तथा पाठ्यप�ुतक �यव�थापनका लािग वािषर्क एकम�ु प्रित िवद ्यालय �.२५,०००।– का दरल ेअनौपचािरक प्रौढ 
िवद ्यालयको खातामा िनकासा िदने । यस रकमबाट िवद ्यालय �यव�थापन खचर्का अितिरक्त लघ ुप�ुतकालय,  शैिक्षक सामग्री र �यव�थापन 
अनुदान िज.िश.काल ेसमयम ैस�बि�धत िवद ्यालयलाई िनकासा िदने �यव�था िमलाउने । िवद ्यालयल े�यव�थापन खचर्बापत अिधकतम �. 
५०००। खचर् गनर् सक्ने । यस प्रकृितका िवद ्यायलमा अ�ययनरत िवद ्याथीर्का लािग िनःश�ुक  पाठ्यप�ुतक उपल�ध गराउने ।  

 िवद ्यालय �यव�थापन सिमित प�ुतकालय तथा सामग्री 
सङख्या 

2.15.11.369 कक्षा ११-१२ मा खुला िवद् यालय स��ाल�का लािग तयारी कायर् 
क) िजिशकाले �वीकृत कायर्क्रमअनसुार  कक्षा ११-१२ मा खलुा िवद ्यालय स�चालनका  िशक्षा िवभागबाट प्रा� िनदेर्शनअनसुार खुला 

िवद ्यालय स�चालनका लािग तयारी कायर् गनेर् । 

िशक्षा िवभाग 
िजिशका  
िवद ्यालय 

प्रथम तथा दो�ो 
चौमािसक 

 कक्षा ११-१२ मा खुला 
िवद ्यालय स�चालन भएको 
सङ्ख्या 

िवद् यालय बािहरका बालबािलकाह�क� लािग मूलधारमा समाहीकरण
2.15.11.127 प्र�तावका आधारमा सामुदाियक िसकाइ के�द्रमाफर् त िवद् यालय बािहरका बालबािलकाह�ला� िसकाइ िक्रयाकलाप
स��ाल� 

क) सामदुाियक िसकाइ के��ले आ�नो सेवा के्षत्रका िवद ्यालय बािहर रहकेा बालबािलकाह�को िव�ततृ सवेर्क्षण गरी सङ्ख्या एिकन गरी 
प्र�तावनाका िज.िश.कामा रकम माग गनेर् ।  

ख) िज�लाको शिैक्षक त�याङ्कमा �यनु भनार् दर रहकेा गािवस तथा नपाको पिहचान गरी उक्त क्षते्रमा स�चािलत सामदुाियक िसकाइ 
के��लाई िवद ्यालय बािहर रहकेा वालबालबािलकाको शिैक्षक पहुचँ सुिनि�तताका लािग पेश गरेको प्र�तावनाका आधारमा 
िजिशकाबाट समेत सवेर्क्षण िनरीक्षण अनगुमन गरी अनदुान उपल�ध गराउने  ।   

ग) िज�लाबाट प्रा� रकमका आधारमा  िवद ्यालय बािहरका बालबािलकाह�लाई अनौपचािरक प्राथिमक िशक्षा (FSP) कायर्क्रमको 
ढाँचामा िसकाइ िक्रयाकलाप स�चालन गरी शैिक्षक पहुचँ सिुनि�त गनेर् ।  

अिशके 
िज.िश.का  
के्ष.िश.िन.  
सािसके  
 

प्रथम, दो�ो तथा ते�ो 
चौमािसक 

िनकासा पत्र 
सािसकेको प्र�तावना पत्र  
िवद ्यालय बािहर रहकेा 
वालवािलको सङ्ख्या 
अनौपचािरक प्राथिमक 
िशक्षा (FSP) कायर्क्रम 
  

2.15.11.128  आ ब २०७२/७३ बाट स��ाल�मा रहेका िसकाइ के�द्र स��ाल� 
ि��लाले िसकाइ के�द्र �थाप�ा तथा स��ाल� गदार् :  

क)  िनःश�ुक तथा अिनवायर् आधारभतू िशक्षा लाग ूभएका िज�लािभत्र आधारभतू तहको िवद ्यालय जाने उमेर समहू (५-१२ वषर्) का 
िवद ्यालयमा भनार् नै नभएका  लिक्षत वगर्का बालबािलकाह� भेला हुन सक्ने �थानह� (बसपाकर् , इटाभट्टा, औद्योिगक के��ह�, 
होटल �यवसाय स�चालन भएका �थानह�, बालसधुार गहृ, �िमक बालबािलका बढी हुने �थान, �ममकु् त भएका 
बालबािलकाह�को सङ्ख्या बढी भएका के्षत्रह�, मकु् त कमैया, मकु् त क�लहरी, अनाथ, बादी, सकुु�बासी, सडक बालबािलका, एड्स 

 िशक्षा िवभाग अिनवायर् िशक्षा 
तथा बाल अिधकार शाखा 

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 �ोतके�� 

 पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो चौमािसक 

 लाभाि�वत िवद ्याथीर् 
सङ्ख्या 

 अिनवायर् आधारभतू 
िशक्षा कायर्क्रम लागू 
भएका गािवस  तथा 
िज�ला सङ्ख्या 

 

 

प�ुतकालयको �यव�थापन गनेर् । िवद ्याथीर्ह�ल ेप�ुतकालयबाट प�ुतक िलई अ�ययन गनेर् र अ�ययन प�ात् प�ुतकालयमा िफतार् गनेर् �यव�था 
िमलाउने । 
2.15.11.124.2 अनौपचािरक प्रौढ िवद् यालय (कक्षा १-८) का लािग अनुदान
क) िज�लामा प्रौढका लािग स�चािलत अनौपचािरक वा बैकि�पक िवद ्यालयह�को िववरण (�थापना िमित, स�चािलत कक्षा, िवद ्याथीर् स ख्या 

र स�चालनको अव�था सिहतको) िज�ला िशक्षा कायार्लयमा एिकन भइ आएपिछ मात्र सहजकतार्ह�को पािर�िमक तथा िशक्षण िसकाइका 
लािग आव�यक जनशिक्तका लािगप्रित िवद ्यालय �. १,९५,०००। रकम एकमु�  िनकाशा िदने  । िजिशका द्वारा सामदुाियक  �पमा स�चालन 
गनर् अनमुित पाएका प्रौढका लािग स�चािलत अनौपचािरक  िवद ्यालयह�को िवद ्याथीर् िववरण  Flash  Report मा समावेश गनेर्  ।   

ख) िवद ्यालयह�मा शैिक्षक सामग्री तथा प�ुतकालयमाफर् त पा.प.ु  �यव�थापन खचर्का लािग वािषर्क एकमु�  �. २५,०००।– स�म खचर् गनेर् । 
यस रकमबाट िवद ्यालयमा लघ ुप�ुतकालय,  शैिक्षक सामग्री र   �यव�थापक�य  के्षत्रमा खचर् गनेर् �यव�था िमलाउने । यस प्रकृितका िवद ्यायलमा 
अ�ययनरत िवद ्याथीर्का लािग िनःश�ुक  पाठ्यप�ुतक उपल�� गराउने ।  

 अनौपचािरक िशक्षा के�� 
 िशक्षा िवभाग बैकि�पक िशक्षा 

शाखा 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 िवद ्यालय �यव�थापन सिमित 

पिहलो,दो�ो  तथा  
ते�ो चौिमसक 

 अनदुान प्रा� गनेर् 
िवद ्यालय सङ्ख्या 

 पािर�िमक प्रा� 
सहजकतार् सङख्या 

 खिरद गिरएका सामग्री 
सङ्ख्या 

 प�ुतकालय सङ्ख्या 

मा�यिमक िशक्षाका लािग बैकि�पक कायर्क्रम 
2.15.11.125.1 खुला िवद् यालय तह १ र २  (कक्षा ९-१०) स�चालन अनुदान

क) िज.िश.काल ेस�चिलत  खुला िवद् यालय तह १ र २  (कक्षा ९-१०) स�चालनमा रहकेा िवद ्यालयको अनुगमन गरी िज�लाका 
लािग �वीकृत वािषर्क कायर्क्रमअनसुार प्रा� बजेट िवद ्यालयलाई िनकासा िदने  ।  
ख) िवद ्यायलले कायर्क्रम स�चालन प्रिक्रयाका स�ब��मा शैिक्षक जनशिक्त िवकास के��बाट पठाइएको “दरू िशक्षा तथा खलुा िसकाइ 
िनदेर्िशका, – २०६३ र खलुा िवद ्यालय स�चालन कायार्�वयन पिु�तका/िनदेर्िशका” अनसुार गनेर् । कायर्क्रम स�चालनको लािग खचर्को 
हकमा दहेायअनसुार गनर् प्रित के��का दरल ेउपल�� भएको रकम खचर् गरी सो को िववरण िज.िश.कालाई उपल�� गराउने ।  
१. संयोजकका लािग मािसक � ७००।- का दरले १२ मिहनाको ज�मा �.८,४००।– 
२. सहजकतार्को लािग प्रित सेसन � ३००।- का दरले दिैनक ४ सेसन ३५ िदनका लािग ज�मा � ४२,०००।– 
३. सहायक कमर्चारीका लािग मािसक � ८००।– का दरले १२ मिहनाको � ९,६००।– 
४. िवद ्यालय सहयोगीका लािग मािसक �.५००।– का दरले १२ मिहनाको �.६०००।–  
५. शैिक्षक सामग्रीका लािग मािसक � ६००।– का दरले १२ मिहनाको �.७,२००।– 
६. स�चालन खचर् (पानी, िवजलुी, सरसफाइ) का लािग मािसक � ५०० का दरल ेवािषर्क � ६,०००।– 
७. इ�टरनेट/िमिडयाको प्रयोगका लािग मािसक � १,५००।– का दरले ९ मिहनाको � १,३५,००।–  
८. गहृकायर् परीक्षणका लािग �. ३,२००।– प्रित पटकका दरल े४ पटकको �. १२,८००।– कापी प्रित िवषय �.८।– का दरल े
९. परीक्षा स�चालन (म�यावि� र वा�) �. ६४००।– प्रित पटकका दरल े२ पटकको �. १२,८००।– (प्र�पत्र िनमार्ण �.३००।–प्रित 

सेट, उ.प.ु परीक्षण � ८।– प्रित कापी प्रित िवषय) 
१०. प�ुतकालयका लािग एकमु� � १०,०००।– 

िज�ला तहमा अनगुमनका लािग एकमु� � १०,०००।– 
उि�लिखत वाँडफाँडमा नघट्ने गरी िवद्यालयले आव�यक अ�य के्षत्रह�मा  खचर् गनर् सक्ने । 

 शैिक्षक जनशिक्त िवकास के�� 
 िशक्षा िवभाग बैकि�पक िशक्षा 

शाखा  
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 स�बि��त िवद ्यालय 

पिहलो, दो�ो तथा 
चौमािसक  

 खलुा िवद ्यालय 
सङ्ख्या 

 खलुा िवद ्यालयबाट 
लाभाि�वत हुने 
बालबािलका सङ्ख्या  

2.15.11.125.2 अनौपचािरक प्रौढ िवद् यालय (कक्षा ९-१०) का लािग अनुदान
क) िज�लामा प्रौढका लािग स�चािलत अनौपचािरक वा बैकि�पक िवद ्यालयह�को िवबरण (�थापना िमित, स�चािलत कक्षा, िवद ्याथीर् 

स ख्या र स�चालनको अव�था सिहतको) िज�ला िशक्षा कायार्लयबाट एिकन भएपिछ मात्र सहजकतार्ह�को पािर�िमक तथा िशक्षण 

 िशक्षा िवभाग बैकि�पक िशक्षा 
शाखा  

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
पिहलो  चौमािसक 

 अनदुान पाउने 
िवद ्यालय सङ्ख्या 

 िवद ्यालयको 
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 के��मा आधारभतू �वा��य तथा पोषणका लािग िदवा खाजाको �यव�थापन, जुकाको औषधी िवतरण, बालबािलकाह�को आविधक �वा��य 
परीक्षण ज�ता िक्रयाकलापह� स�चालन गनेर् 
सामुदाियक अ�ययन के�द्र
2.15.11.129.1 सामुदाियक िसकाइ के�द्रको स�चालन अनुदान

क)  िज�लामा स�चालनमा रहकेा सामदुाियक िसकाइ के��ह� एिकन गरी िज.िश.काले तपिसल अनसुारका  कायर् गनेर् गरी  प्रित के�� �. 
१ लाखका दरले िनकासा िदने ।  

ख)  िनयिमत�पमा चलकेा सामदुाियक िसकाइ के��को �यव�थापन सिमितल ेगरेको िसफारीसको िनणर्य र स�बि�धत के्षत्रका �ोत�यिक्तल े
गरेको हािजर प्रमाण प्रा� भए पिछ िजिशका ल ेरकम िनकासा िदने । समदुाियक िसकाइ के��ले सामदुाियक िसकाइ के�� �यव�थापन 
सिमितको िनणर्यानसुार सामुदाियक पिरचालका लािग �यनूतम १२ मिहनाका लािग �. ६२०० का दरल े १२ मिहना बराबरको 
पािर�िमक भकु्तानी गनेर् ।  

 बाँकी रकमबाट  सामदुाियक िसकाइ के��को प�ुतकालय �यव�थापन, पत्रपित्रका र अ�य कायार्लय स�चालनका लािग आव�यक 
सामग्री �यव�थापन गनेर् ।  

अिशके 
िज.िश.का  
के्ष.िश.िन.  
सािसके  
 

 पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो चौमािसक 

िनकासा पत्र 
पािर�िमक वझेुको भरपाई 
�यवसथापन सिमितको 
िनणर्य  
खरीद सामग्रीको िववरण 

2.15.11.129.2 उ�कृ� उ�लि�ध हासील गरेकाम�ये छनोट भएका  सामुदाियक अ�ययन के�द्रला� प्र�ताव �वीकृत गिर कायार्�वयन
गनर् जोडकोषमा आधािरत प्रो�साहन अनुदान 

क) िज�लाल े सामदुाियक  अ�ययन के�� स�चालन एवम ् �यव�थापन िनदेर्िशका २०६२ संसोधन सिहत) का आधारमा सािसकेको 
म�ू याङ्कन गरी उ�कृ� कायर् स�पादन गनेर्  सिसके छनोट गनेर् । छनोट भएका सािसकेलाई अनदुान िलनका लािग िजिशका ले प्र�ताव 
माग गनेर् ।  

ख) छनोटमा गरेका सािसकेले समदुायमा उपयोगी हुने सीप िवकास, आयआजर्न  िशक्षाको पहुचँ सिुनि�ता हुने खालका कायर्क्रम 
समेिटएकोस�बि�धत सामदुाियक िसकाइ के�� �यव�थापन सिमितको िनणर्यअनसुार कि�तमा प्र�तािवत रकमको २० प्रितशत 
जोडकोषमा ज�मा गनेर्  प्रितवद ्धता उ�लेख  भएको प्र�तावना पेश गनर् लगाउने ।  

ग)  प्रा� प्र�तावह� म�ूयाकनका आधारमा �वीकृत भएका  प्र�तावमा उि�लिखत  प्र�तािवत रकमको कि�तमा २० प्रितशत रकम ज�मा 
गरेको ब�क भौचर प्रा� भए प�ात स�बि�धत सामदुाियक िसकाइ के��लाई  रकम िनकासा िदने  ।  

घ)  सामदुाियक िसकाइ के��ल ेिज.िश.काकाट �वीकृत प्र�तावमा उि�लिखत कायर्ह� कायर्योजना वनाई  स�पादन स�पादन गनेर् ।  
ङ)  प्र�तावना वमोिजम स�प�न भएको प्रितवदेन, �यव�थापन सिमितको िनणर्य र �ोत�यिक्तको कायर् स�प�न भएको भनी गरीएको िसफािरस 

िजिशका मा पेश गनेर् । 

अिशके 
िज.िश.का  
के्ष.िश.िन.  
सािसके  
  पिहलो, दो�ो तथा 

ते�ो चौमािसक 

िनकासा पत्र 
प्र�तावना पत्र  
जोडकोषको ब�क भौचर  
स�पािदत कायर्ह� 
 
 

2.15.11.330  िवद् यालय बािहर रहेका बालबािलकाह�ला� िवद् यालयमा भनार् एवम् िनर�तर िटकाइ राख्न अिभभावक िशक्षा
अिभयान सचालन 

क) कायर्क्रम �वीकृत भएका िज�लाह�ले िज�लामा स�चालन भएको अिभमावक िशक्षा प्रिशक्षणका सहभागीह�ल ेतय गरेको िवषयव�त ु
तथा कायर्योजनाका आधारमा कायर्क्रम स�चालन गनेर्  ।  

ख)  िज�लामा  िवद ्यालय बािहर रहकेा बालबािलकाका अिभभावकह�लाई तोिकएको क्षते्रमा क�तीमा २ िदने अिभमखुीकरण अिभयान 
स�चालन गनेर् ।   

के्ष.िश.िन.
िज.िश.का  
 
 

 पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो चौमािसक 

अिभमखुीकरण कायर्क्रम 
सङ्ख्या  

िवकास भएको �याकेज 
सहभागीह�को हािजरी 
  

 
 

 

 

पीिडत बालबािलका, अपाङ्गता भएका बालबािलका भएको �थान लगायतका के्षत्र वा �थान) लगायत तथा भनार् भएर पिन बीचैमा 
िवद ्यालय छाडेका बालबािलकाह� के��ीय त�याङ्क िवभागबाट प्रा� भइ िज�लामा उपल�ध गराइएको त�याङ्क समेतको 
आधारमा पिहचान गरी नामनामेसी सिहतको अिभलखे अद ्याविधक गनेर् �यव�था िमलाउने, सो का आधारमा नपा तथा गािवसको 
अनमुित िलइ  गािवस तथा नपाले तोकेको �थानमा गत वषर् स�चालन भएका के��ह�को तपिशलअनसुार िनर�तरताको �यव�था 
िमलाउने ।  

ख) कक्षा स�चलन गदार् सहभागीह�को समयको उपयकु्तता हरेी िवहान तथा वलेकुाको समयमा दिैनक ४ घ�टाका दरले कक्षा स�चालन 
गनेर् ।  

ग) कक्षा स�चालन गनेर् �थान सबै सहभागीह�लाई पायक पनेर् �थान खोजी कुनै सरकारी, सावर्जिनक �थानमा स�चालन गनेर् । य�तो 
�थान प्रा� नभएमा भवन भाडामा िलइ कक्षा स�चालन गनर् सिकने ।  

घ) कक्षामा िशक्षण गनेर् िवषयव�त ुFSP/SOP कायर्क्रमका लािग िनधार्रण भएको कोषर्का अितिरक्त जीवनोपयोगी सीप तथा िक्रया�मक 
सीप (Functional Skill) समेत समावेस गरी खे�दै िसक्द ैगनेर् वातावरण सजृना गनेर् ।  

ङ) कक्षा समाि� प�ात सहभागी बालबािलकाह�को िसकाइको �तर िनधार्रण गरी िवद ्यालयमा भनार् गनेर् �यव�था िमलाउने ।  
च) प्रित के�� �. २,८८,००० एकम�ु रकम  सामदुाियक अ�ययन के��लाई  िनकाशा िदन ेसाअके नभएमा �ोतके��लाई िनकाशा िदने  

र  सो रकमबाट साअकेले आ�नो कायर्के्षत्रिभत्रका लिक्षत वगर् पिहचान गरी िसकाइ के�� स�चालन गनेर्  उक्त रकम  तपिसलका के्षत्रमा 
खचर् गनेर् । 

i. सहजकतार् पािर�िमक प्रितके��  २ जनाका लािग िशक्षण गरेको मिहनाको �. ६,२०० का दरल े१० मिहनाको ज�मा  १,२४,०००। 
ii. पाठ्यप�ुतक र िसकाइ सामग्री प्रितके�� एकम�ु �. २५,०००।  

iii.  के�� �यव�थापन खचर् प्रितके�� एकम�ु  �. १५,०००।  
iv.  िवद ्याथीर् खाजा (मािसक २५ िदन दिैनक �. १५ का दरल े२५ जना का लािग १० मिहनाको) �. ९३,७५०। 
v.  भाडा, िवजुली, उजार्  �. २५,०००।  

vi. स�ुकक्षा स�चालनका लािग आव�यक पनेर् सामग्री �यव�थापनका लािग �.  ५०,०००।  
vii.   साअके वा �ोतके��बाट कक्षा अनगुमन    ५,०००।  

(२ जना सहजकतार्ल ेआलो पालो गरी खाजा �यव�थान तथा दिैनक िशक्षण िसकाइ िक्रयाकलाप िनयकु्त गनेर् ।  
छ)  सहजकतार्को िनयिुक्त प्रिकया अनौपचािरक प्रौढ िवद ्यालय स�चालन िनदेर्िशका २०६५ अनसुार गनेर् ।   
ज) िसकाइ के��लाई िवद ्यालय बािहर रहकेा भनी िवशेष के्षत्र भए सोको समेत पिहचान गिरएका बालबािलकालाई िवद ्यालय �याउन र 

िटकाउनका लािग ल�य �प� तोिकएको कायर्योजना तयार गनर् लगाउने, 
झ) �थानीय तहका सरकारी िनकायह�, िज�ला बालक�याण सिमित, बालक्लवह�, गैरसरकारी सङ्घस�ंथाह�, सामदुाियक समहूह�, 

सरोकारवाला सँ�थाह� (उद्योग, वािण�य, �यापार, होटल, यातायात लगायतका �यवसायसगँ स�बि�धत सङ्घसं�थाह�), �थानीय 
स�चार मा�यमह�सँगको सम�वय र सहकायर्मा आव�यक सहयोग जटुाउने, के��लाई  सहजीकरण गनेर् ज�ता आव�यक�य कायर्ह�मा 
सहकायर् गनेर्, 

ञ) �थानीय आव�यकता र उपल�ध �ोतसाधनको उपल�धता समेतलाई म�यनजर राखी �थानीय सरोकारवाला स�ँथाका दक्षता समेतका 
आधारमा आकि�मक �पमा आइपनेर् दवैी प्रकोपज�य घटनाह� (बाढी, पिहरो, भूक�प, आगजनी आिद) ज�ता कारणबाट अ�थायी 
�पमा पठनपाठनको �यव�था गनुर् पनेर् प्रब�ध िमलाउने, 

 गाउँ िशक्षा सिमित 
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 के��मा आधारभतू �वा��य तथा पोषणका लािग िदवा खाजाको �यव�थापन, जुकाको औषधी िवतरण, बालबािलकाह�को आविधक �वा��य 
परीक्षण ज�ता िक्रयाकलापह� स�चालन गनेर् 
सामुदाियक अ�ययन के�द्र
2.15.11.129.1 सामुदाियक िसकाइ के�द्रको स�चालन अनुदान

क)  िज�लामा स�चालनमा रहकेा सामदुाियक िसकाइ के��ह� एिकन गरी िज.िश.काले तपिसल अनसुारका  कायर् गनेर् गरी  प्रित के�� �. 
१ लाखका दरले िनकासा िदने ।  

ख)  िनयिमत�पमा चलकेा सामदुाियक िसकाइ के��को �यव�थापन सिमितल ेगरेको िसफारीसको िनणर्य र स�बि�धत के्षत्रका �ोत�यिक्तल े
गरेको हािजर प्रमाण प्रा� भए पिछ िजिशका ल ेरकम िनकासा िदने । समदुाियक िसकाइ के��ले सामदुाियक िसकाइ के�� �यव�थापन 
सिमितको िनणर्यानसुार सामुदाियक पिरचालका लािग �यनूतम १२ मिहनाका लािग �. ६२०० का दरल े १२ मिहना बराबरको 
पािर�िमक भकु्तानी गनेर् ।  

 बाँकी रकमबाट  सामदुाियक िसकाइ के��को प�ुतकालय �यव�थापन, पत्रपित्रका र अ�य कायार्लय स�चालनका लािग आव�यक 
सामग्री �यव�थापन गनेर् ।  

अिशके 
िज.िश.का  
के्ष.िश.िन.  
सािसके  
 

 पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो चौमािसक 

िनकासा पत्र 
पािर�िमक वझेुको भरपाई 
�यवसथापन सिमितको 
िनणर्य  
खरीद सामग्रीको िववरण 

2.15.11.129.2 उ�कृ� उ�लि�ध हासील गरेकाम�ये छनोट भएका  सामुदाियक अ�ययन के�द्रला� प्र�ताव �वीकृत गिर कायार्�वयन
गनर् जोडकोषमा आधािरत प्रो�साहन अनुदान 

क) िज�लाल े सामदुाियक  अ�ययन के�� स�चालन एवम ् �यव�थापन िनदेर्िशका २०६२ संसोधन सिहत) का आधारमा सािसकेको 
म�ू याङ्कन गरी उ�कृ� कायर् स�पादन गनेर्  सिसके छनोट गनेर् । छनोट भएका सािसकेलाई अनदुान िलनका लािग िजिशका ले प्र�ताव 
माग गनेर् ।  

ख) छनोटमा गरेका सािसकेले समदुायमा उपयोगी हुने सीप िवकास, आयआजर्न  िशक्षाको पहुचँ सिुनि�ता हुने खालका कायर्क्रम 
समेिटएकोस�बि�धत सामदुाियक िसकाइ के�� �यव�थापन सिमितको िनणर्यअनसुार कि�तमा प्र�तािवत रकमको २० प्रितशत 
जोडकोषमा ज�मा गनेर्  प्रितवद ्धता उ�लेख  भएको प्र�तावना पेश गनर् लगाउने ।  

ग)  प्रा� प्र�तावह� म�ूयाकनका आधारमा �वीकृत भएका  प्र�तावमा उि�लिखत  प्र�तािवत रकमको कि�तमा २० प्रितशत रकम ज�मा 
गरेको ब�क भौचर प्रा� भए प�ात स�बि�धत सामदुाियक िसकाइ के��लाई  रकम िनकासा िदने  ।  

घ)  सामदुाियक िसकाइ के��ल ेिज.िश.काकाट �वीकृत प्र�तावमा उि�लिखत कायर्ह� कायर्योजना वनाई  स�पादन स�पादन गनेर् ।  
ङ)  प्र�तावना वमोिजम स�प�न भएको प्रितवदेन, �यव�थापन सिमितको िनणर्य र �ोत�यिक्तको कायर् स�प�न भएको भनी गरीएको िसफािरस 

िजिशका मा पेश गनेर् । 

अिशके 
िज.िश.का  
के्ष.िश.िन.  
सािसके  
  पिहलो, दो�ो तथा 

ते�ो चौमािसक 

िनकासा पत्र 
प्र�तावना पत्र  
जोडकोषको ब�क भौचर  
स�पािदत कायर्ह� 
 
 

2.15.11.330  िवद् यालय बािहर रहेका बालबािलकाह�ला� िवद् यालयमा भनार् एवम् िनर�तर िटकाइ राख्न अिभभावक िशक्षा
अिभयान सचालन 

क) कायर्क्रम �वीकृत भएका िज�लाह�ले िज�लामा स�चालन भएको अिभमावक िशक्षा प्रिशक्षणका सहभागीह�ल ेतय गरेको िवषयव�त ु
तथा कायर्योजनाका आधारमा कायर्क्रम स�चालन गनेर्  ।  

ख)  िज�लामा  िवद ्यालय बािहर रहकेा बालबािलकाका अिभभावकह�लाई तोिकएको क्षते्रमा क�तीमा २ िदने अिभमखुीकरण अिभयान 
स�चालन गनेर् ।   

के्ष.िश.िन.
िज.िश.का  
 
 

 पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो चौमािसक 

अिभमखुीकरण कायर्क्रम 
सङ्ख्या  

िवकास भएको �याकेज 
सहभागीह�को हािजरी 
  

 
 

 

 

पीिडत बालबािलका, अपाङ्गता भएका बालबािलका भएको �थान लगायतका के्षत्र वा �थान) लगायत तथा भनार् भएर पिन बीचैमा 
िवद ्यालय छाडेका बालबािलकाह� के��ीय त�याङ्क िवभागबाट प्रा� भइ िज�लामा उपल�ध गराइएको त�याङ्क समेतको 
आधारमा पिहचान गरी नामनामेसी सिहतको अिभलखे अद ्याविधक गनेर् �यव�था िमलाउने, सो का आधारमा नपा तथा गािवसको 
अनमुित िलइ  गािवस तथा नपाले तोकेको �थानमा गत वषर् स�चालन भएका के��ह�को तपिशलअनसुार िनर�तरताको �यव�था 
िमलाउने ।  

ख) कक्षा स�चलन गदार् सहभागीह�को समयको उपयकु्तता हरेी िवहान तथा वलेकुाको समयमा दिैनक ४ घ�टाका दरले कक्षा स�चालन 
गनेर् ।  

ग) कक्षा स�चालन गनेर् �थान सबै सहभागीह�लाई पायक पनेर् �थान खोजी कुनै सरकारी, सावर्जिनक �थानमा स�चालन गनेर् । य�तो 
�थान प्रा� नभएमा भवन भाडामा िलइ कक्षा स�चालन गनर् सिकने ।  

घ) कक्षामा िशक्षण गनेर् िवषयव�त ुFSP/SOP कायर्क्रमका लािग िनधार्रण भएको कोषर्का अितिरक्त जीवनोपयोगी सीप तथा िक्रया�मक 
सीप (Functional Skill) समेत समावेस गरी खे�दै िसक्द ैगनेर् वातावरण सजृना गनेर् ।  

ङ) कक्षा समाि� प�ात सहभागी बालबािलकाह�को िसकाइको �तर िनधार्रण गरी िवद ्यालयमा भनार् गनेर् �यव�था िमलाउने ।  
च) प्रित के�� �. २,८८,००० एकम�ु रकम  सामदुाियक अ�ययन के��लाई  िनकाशा िदन ेसाअके नभएमा �ोतके��लाई िनकाशा िदने  

र  सो रकमबाट साअकेले आ�नो कायर्के्षत्रिभत्रका लिक्षत वगर् पिहचान गरी िसकाइ के�� स�चालन गनेर्  उक्त रकम  तपिसलका के्षत्रमा 
खचर् गनेर् । 

i. सहजकतार् पािर�िमक प्रितके��  २ जनाका लािग िशक्षण गरेको मिहनाको �. ६,२०० का दरल े१० मिहनाको ज�मा  १,२४,०००। 
ii. पाठ्यप�ुतक र िसकाइ सामग्री प्रितके�� एकम�ु �. २५,०००।  

iii.  के�� �यव�थापन खचर् प्रितके�� एकम�ु  �. १५,०००।  
iv.  िवद ्याथीर् खाजा (मािसक २५ िदन दिैनक �. १५ का दरल े२५ जना का लािग १० मिहनाको) �. ९३,७५०। 
v.  भाडा, िवजुली, उजार्  �. २५,०००।  

vi. स�ुकक्षा स�चालनका लािग आव�यक पनेर् सामग्री �यव�थापनका लािग �.  ५०,०००।  
vii.   साअके वा �ोतके��बाट कक्षा अनगुमन    ५,०००।  

(२ जना सहजकतार्ल ेआलो पालो गरी खाजा �यव�थान तथा दिैनक िशक्षण िसकाइ िक्रयाकलाप िनयकु्त गनेर् ।  
छ)  सहजकतार्को िनयिुक्त प्रिकया अनौपचािरक प्रौढ िवद ्यालय स�चालन िनदेर्िशका २०६५ अनसुार गनेर् ।   
ज) िसकाइ के��लाई िवद ्यालय बािहर रहकेा भनी िवशेष के्षत्र भए सोको समेत पिहचान गिरएका बालबािलकालाई िवद ्यालय �याउन र 

िटकाउनका लािग ल�य �प� तोिकएको कायर्योजना तयार गनर् लगाउने, 
झ) �थानीय तहका सरकारी िनकायह�, िज�ला बालक�याण सिमित, बालक्लवह�, गैरसरकारी सङ्घस�ंथाह�, सामदुाियक समहूह�, 

सरोकारवाला सँ�थाह� (उद्योग, वािण�य, �यापार, होटल, यातायात लगायतका �यवसायसगँ स�बि�धत सङ्घसं�थाह�), �थानीय 
स�चार मा�यमह�सँगको सम�वय र सहकायर्मा आव�यक सहयोग जटुाउने, के��लाई  सहजीकरण गनेर् ज�ता आव�यक�य कायर्ह�मा 
सहकायर् गनेर्, 

ञ) �थानीय आव�यकता र उपल�ध �ोतसाधनको उपल�धता समेतलाई म�यनजर राखी �थानीय सरोकारवाला स�ँथाका दक्षता समेतका 
आधारमा आकि�मक �पमा आइपनेर् दवैी प्रकोपज�य घटनाह� (बाढी, पिहरो, भूक�प, आगजनी आिद) ज�ता कारणबाट अ�थायी 
�पमा पठनपाठनको �यव�था गनुर् पनेर् प्रब�ध िमलाउने, 

 गाउँ िशक्षा सिमित 
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िवद ्याथीर् � ११०।–का दरल ेिहसाब गरी रकम पठाइएको छ । कक्षा ८ को िज�ला�तरीय परीक्षा सिमितले तयार गरेको कायर्योजना र िसफािरसका 
आधारमा गनेर् गराउने । कक्षा ८ को िज�ला�तरीय परीक्षाको नितजा परीक्षा िनय�त्रण कायार्लयसगँ सम�वय गरी गे्रिडङ प्रणालीमा आधािरत भएर 
गनेर् गराउने । 

 िवद ्यालय 

1.2.4.9 ऐन िनयम िनदेर्िशकामा िनिदर्� गिरएका िविभ�न सिमतीह� तथा कायर्दल तथा सम�वय बैठक खचर् 
िज�ला तथा के्षत्र�तरका िविभ�न सिमित तथा कायर्दलह�को लािग बैठक स�चालन गदार् समसामियक शैिक्षक म�ुा तथा चनुौतीह�को 
�यव�थापनको लािग िज�ला तथा क्षते्र�तरमा गठन भएका िविभ�न सिमित, कायर्दल, छानिवन सिमित लगायतको लािग बैठक स�चालनको लािग 
�वीकृत नमर्स् बमोिजम खचर् गनेर् । 
 

 िशक्षा िवभाग, िवद ्यालय 
�यव�थापन शाखा  

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 

पिहलो दो�ो तथा  
ते�ो चौमािसक  

 स�चािलत बैठक 
सङ्ख्या 

 बैठकको माइ�यटु 
 कायर्क्रम स�प�न 

प्रितवेदन 
2.15.11.130 Flash system तथा GIS को सु��ीकरण (ICT based student, teacher, school information)

क) िजिशकाले िवद ्यालयबाट प्रा� त�याङ्कको िज�लागत समि� तयार गरी प्रितवदेन तयार गनेर् ।  
ख) िशक्षा िवभाग, शैिक्षक नक्साङ्कन शाखासँग सम�वय गरी आ. व. २०७२/०७३ मा  School Coordinate स�ब�धी त�याङ्क 

स�यापन र अद ्याविधक गनेर् । 

िज�ला िशक्षा कायार्लय २०७४ जेठ दो�ो 
सातािभत्र 

स�यापन र अद ्याविधक 
गिरएको प्रितवेदन 

2.15.11.131 अगुवा �ोतके��को स�चालन खचर् 
अगवुा �ोतक��को �यव�थापनका लािग छुट्याइएको बजेटबाट दहेायअनसुार मात्र खचर् गनेर् गरी वािषर्क�पमा कायर्क्रम स�चालन गनेर्  �यव�था 
गनेर् ।  वाँकी रहकेो रकम  िनदेर्शन प्रा� भएपिछ मात्र गनेर् �यव�था िमलाउने : 

क) पिरचरका लािग मािसक � ६०००।– का दरले १२ मिहना ज�मा � ७२०००।–, 
ख) िवदु्यतका लािग मािसक � १,०००।– का दरले वषर्भरीको लािग � १२,०००।–, 
ग) टेिलफोन/इमेल, इ�टरनेटका लािग मािसक � २,०००। का दरल ेवािषर्क � २४,०००।– 
घ) मसल�द/�टेसनरी साथै सामा�य ममर्त संभार (टोनर/िप्र�टर) आिदका लािग मािसक � १५००।– का दरले वािषर्क � १८,०००।– 
ङ ) मािसक बठैक, रो�र प्रिशक्षक बैठक स�चालनका लािग िचयापान आिदका लािग वािषर्क � २४,०००।– 

यस बजेटको प्रयोगबाट अगवुा �ोतके�� िनयिमत �पमा स�चालन भएको सिुनि�तता िजिशका ल ेगनेर् र यसको प्रयोगमा अिधकतम जोड िदने । 

 िशक्षा िवभाग, कायर्क्रम तथा बजेट 
शाखा 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 अगवुा �ोतके�� 

पिहलो दो�ो तथा  
ते�ो चौमािसक  

 �यव�थापन खचर् प्रा� 
गनेर् अगवुा �ोतके�� 

 अगवुा �ोतके��मा 
उपल�ध मानवीय र 
भौितक सिुवधा 

 बैठक सङ्ख्या 

2.15.11.132 �ोत के��को स�चालन खचर् 
१) िजिशकाले �ोत�यिक्तबाट  तजुर्मा गिरएको वािषर्क कायर्योजना �वीकृत गनेर्  । कायर्योजना वमोिजमका  िक्रयाकलाप कायार्�वयन गनर् 

�ोत के���तरीय बठैकह�का लािग मािसक �. १०००। का दरल े िचया खाजा के्षत्रमा खचर् �यव�था िमलाउने । बाँकी रकमबाट 
के��का लािग आव�यक पनेर् मसल�द सामग्री खरीद गनेर् ।  

 िशक्षा िवभाग  िवद ्यायय 
कमर्चारी �यव�थापन तथा 
�ोतके�� �यव�थापन शाखा 

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 �ोतके�� 

चौमािसक �पमा  बैठकको माई�यटु  
 खरीद गिरएका 

सामग्री सङ्ख्या 

2.15.11.133 िवद् यालय भौितक सुिवधा िनमार्ण प्रयोजनाथर् प्रािविधक सहयोग तथा सहजीकरणका लािग �यव�था�न खचर्  
भौितक सिुवधा िव�तारका लािग स�चालन गदार् िवद ्यालय भौितक सिुवधा िव�तारका कायर्क्रम स�चालनका लािग  िज�ला िशक्षा 

कायार्लयह�लाई  उपल�ध गराइएको एकम�ु रकमबाट प्रचिलत काननुको अिधनमा रही इि�जिनयर भएको िज�लाह�मा स�बि�धत 
इि�जिनयर तथा इि�जिनयर नभएको िज�लामा बिर�तम सव इि�जिनयरको िसफािरसमा िनमार्ण कायर्मा आव�यक पनेर् मेजिरङ्ग टेप 

 िशक्षा िवभाग, भौितक सवेा शाखा
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 प्रािविधक कमर्चारीह� 
 

पिहलो दो�ो तथा  
ते�ो चौमािसक  

 प्राविधक जनशिक्तको 
उपल�धता 

 प्रािविधक 
कमर्चारीलाई प्रदान 

 

 

४  िशक्षक िवकास तथा  िवकास
िशक्षक िशक्षा तथा िवकास
उदे�य 

 शैिक्षक योग्यताको प्रमािणकरणका लािग िव�सनीय प्रणालीको िवकास गनेर्  
यस अवयवमा शतैाकेमाफर् त कायार्�यमा �या�न ेिशक्षकको पेशागत िवकाससँग स�बि�धत तथा अ�य  िज.िश.काबाट स�चालन हुने  नव िनयकु्त िशक्षकह�का लािग १० िदने सेवा प्रवेश तािलम, िविभ�न मोड्यलुका  लािग िज�ला�तरीय वा 
तािलमके���तिरय प्रिशक्षक प्रिशक्षणह� समावेश छन ्।  
 
2.15.1.143 नव िनयुक्त िशक्षकह�का लािग १० िदने सेवा प्रवेश तािलम

 प्रा� कोटाका आधारमा शजैिवकेले जारी गरेको तािलम कोसर्कोअनसुार िज.िश.काले तािलम �याकेज तयार गरी १० िदने तािलम 
स�चालन गनेर् । 

 िज�लामा यस वषर् िशक्षक सेवा आयोगबाट िसफािरस भइआएका सबै िशक्षकह�ला� शैजिवकेले तयार गरेको तािलम कोसर्का आधारमा 
सात िदनको तािलम प्रदान गनेर् ।  

 �यसरी तािलम िलएका िशक्षकको नामनामेसी िववरण स�बि�धत िज�लाह�ले कायर्क्रम स�प�न भएको १५ िदनिभत्रमा के्ष.िश.िन, 
शै.ज.िव.के. र िशक्षा िवभाग मा पठाउने । 

 

िज.िश.का

 दो�ो चौमािसक 

सेवा प्रवेश तािलम प्रा� 
िशक्षक सङ्ख्या । 

2.15.1.145 िविभ�न मोड्युलका  लािग ि��ला�तरीय वा तािलम के�� �त�रय प्रिशक्षक प्रिशक्षण 
2.15.1.146 िविभ�न मोड्युल ��तरगत आधारभूत तहका िशक्षकह�का लािग   तािलम स��ालन 
2.15.1.147 िविभ�न मोड्युल ��तरगत मा�यािमक तहका िशक्षकह�का लािग   तािलम स��ालन 
क) िजिशकाले शैताके तथा अगवुा �ोत के��को सम�वयमा �वीकृत कायर्क्रमअनसुार िज�ला�तरको प्रिशक्षक प्रिशक्षण एवम ्आधारभतू तथा 
मा�यिमक तहका तािलम स�चालन गनेर् ।  

शैजिवके 
शैताके  
िजिशका 
अगवुा �ोतके��  
�ोतके��  

स�चालन भएका प्रिशक्षक 
प्रिशक्षण सङ्ख्या 

आधारभतू तथा  मा�यिमक 
तहका तािलममा 
सहभागी िशक्षक 
सङ्ख्या 

 ५. शुसासन  तथा �यव�थापन 
उद् दे�यह� 

 िवके��ीकृत शासकीय संरचनािभत्र शैिक्षक सेवा प्रवाहमा प्रभावकािरता र कायर्कुशलाता अिभवदृ ्िध गनेर् । 
 भावी संघीय शासन प्रणालीका लािग िशक्षा के्षत्र िभत सं�थागत संरचना  र मानव संसाधनको तयारी गनेर् । 
 िशक्षा के्षत्रमा दक्ष र नितजामुखी जनशिक्त िवकास गरी श सवेा प्रवाहको गणु�तर र कायर् कुशलतामा सधुार �याउने 
यस अवयव अ�तरगत मखु्य�पमा  ि��ला�तरीय परीक्षा स��ालन, ि��ला �तरमा िविभ�न बैठक स��ालन,नक्साङ्कन, �ोतके�� �यव�थापन , प्रितवेदन तयारी भौितक सुिवधा �यव�थापन, स��ार मा�यम सगँ 
सहकायर् ��ता कायर्क्रम ह� रहेका छन ्।  

2.15.8.106 कक्षा ८ को ि��ला�तरीय परीक्षा स��ालन 
कक्षा ८ को परीक्षा स�चालन गदार् �वीकृत पाठ्यक्रम, िविश�ीकरण तािलका, प्रयोगा�मक परीक्षाका लािग िनधार्िरत �यव�थाबमोिजम गनेर् गराउने  
। कक्षा ८ को िज�ला�तरीय परीक्षा स�चालनका लािग िवद ्याथीर्सँग श�ुक वापत कुनै  रकम निलने गरी परीक्षा स�चालन गनेर् । यसको लािग प्रित 

 परीक्षा िनय�त्रण कायार्लय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 िज�ला�तरीय परीक्षा सिमित 

दो�ो  चौमािसक 
 कक्षा ८ को परीक्षाथीर् 

सङ्ख्या 
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िवद ्याथीर् � ११०।–का दरल ेिहसाब गरी रकम पठाइएको छ । कक्षा ८ को िज�ला�तरीय परीक्षा सिमितले तयार गरेको कायर्योजना र िसफािरसका 
आधारमा गनेर् गराउने । कक्षा ८ को िज�ला�तरीय परीक्षाको नितजा परीक्षा िनय�त्रण कायार्लयसगँ सम�वय गरी गे्रिडङ प्रणालीमा आधािरत भएर 
गनेर् गराउने । 

 िवद ्यालय 

1.2.4.9 ऐन िनयम िनदेर्िशकामा िनिदर्� गिरएका िविभ�न सिमतीह� तथा कायर्दल तथा सम�वय बैठक खचर् 
िज�ला तथा के्षत्र�तरका िविभ�न सिमित तथा कायर्दलह�को लािग बैठक स�चालन गदार् समसामियक शैिक्षक म�ुा तथा चनुौतीह�को 
�यव�थापनको लािग िज�ला तथा क्षते्र�तरमा गठन भएका िविभ�न सिमित, कायर्दल, छानिवन सिमित लगायतको लािग बैठक स�चालनको लािग 
�वीकृत नमर्स् बमोिजम खचर् गनेर् । 
 

 िशक्षा िवभाग, िवद ्यालय 
�यव�थापन शाखा  

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 

पिहलो दो�ो तथा  
ते�ो चौमािसक  

 स�चािलत बैठक 
सङ्ख्या 

 बैठकको माइ�यटु 
 कायर्क्रम स�प�न 

प्रितवेदन 
2.15.11.130 Flash system तथा GIS को सु��ीकरण (ICT based student, teacher, school information)

क) िजिशकाले िवद ्यालयबाट प्रा� त�याङ्कको िज�लागत समि� तयार गरी प्रितवदेन तयार गनेर् ।  
ख) िशक्षा िवभाग, शैिक्षक नक्साङ्कन शाखासँग सम�वय गरी आ. व. २०७२/०७३ मा  School Coordinate स�ब�धी त�याङ्क 

स�यापन र अद ्याविधक गनेर् । 

िज�ला िशक्षा कायार्लय २०७४ जेठ दो�ो 
सातािभत्र 

स�यापन र अद ्याविधक 
गिरएको प्रितवेदन 

2.15.11.131 अगुवा �ोतके��को स�चालन खचर् 
अगवुा �ोतक��को �यव�थापनका लािग छुट्याइएको बजेटबाट दहेायअनसुार मात्र खचर् गनेर् गरी वािषर्क�पमा कायर्क्रम स�चालन गनेर्  �यव�था 
गनेर् ।  वाँकी रहकेो रकम  िनदेर्शन प्रा� भएपिछ मात्र गनेर् �यव�था िमलाउने : 

क) पिरचरका लािग मािसक � ६०००।– का दरले १२ मिहना ज�मा � ७२०००।–, 
ख) िवदु्यतका लािग मािसक � १,०००।– का दरले वषर्भरीको लािग � १२,०००।–, 
ग) टेिलफोन/इमेल, इ�टरनेटका लािग मािसक � २,०००। का दरल ेवािषर्क � २४,०००।– 
घ) मसल�द/�टेसनरी साथै सामा�य ममर्त संभार (टोनर/िप्र�टर) आिदका लािग मािसक � १५००।– का दरले वािषर्क � १८,०००।– 
ङ ) मािसक बठैक, रो�र प्रिशक्षक बैठक स�चालनका लािग िचयापान आिदका लािग वािषर्क � २४,०००।– 

यस बजेटको प्रयोगबाट अगवुा �ोतके�� िनयिमत �पमा स�चालन भएको सिुनि�तता िजिशका ल ेगनेर् र यसको प्रयोगमा अिधकतम जोड िदने । 

 िशक्षा िवभाग, कायर्क्रम तथा बजेट 
शाखा 

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 अगवुा �ोतके�� 

पिहलो दो�ो तथा  
ते�ो चौमािसक  

 �यव�थापन खचर् प्रा� 
गनेर् अगवुा �ोतके�� 

 अगवुा �ोतके��मा 
उपल�ध मानवीय र 
भौितक सिुवधा 

 बैठक सङ्ख्या 

2.15.11.132 �ोत के��को स�चालन खचर् 
१) िजिशकाले �ोत�यिक्तबाट  तजुर्मा गिरएको वािषर्क कायर्योजना �वीकृत गनेर्  । कायर्योजना वमोिजमका  िक्रयाकलाप कायार्�वयन गनर् 

�ोत के���तरीय बठैकह�का लािग मािसक �. १०००। का दरल े िचया खाजा के्षत्रमा खचर् �यव�था िमलाउने । बाँकी रकमबाट 
के��का लािग आव�यक पनेर् मसल�द सामग्री खरीद गनेर् ।  

 िशक्षा िवभाग  िवद ्यायय 
कमर्चारी �यव�थापन तथा 
�ोतके�� �यव�थापन शाखा 

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 �ोतके�� 

चौमािसक �पमा  बैठकको माई�यटु  
 खरीद गिरएका 

सामग्री सङ्ख्या 

2.15.11.133 िवद् यालय भौितक सुिवधा िनमार्ण प्रयोजनाथर् प्रािविधक सहयोग तथा सहजीकरणका लािग �यव�था�न खचर्  
भौितक सिुवधा िव�तारका लािग स�चालन गदार् िवद ्यालय भौितक सिुवधा िव�तारका कायर्क्रम स�चालनका लािग  िज�ला िशक्षा 

कायार्लयह�लाई  उपल�ध गराइएको एकम�ु रकमबाट प्रचिलत काननुको अिधनमा रही इि�जिनयर भएको िज�लाह�मा स�बि�धत 
इि�जिनयर तथा इि�जिनयर नभएको िज�लामा बिर�तम सव इि�जिनयरको िसफािरसमा िनमार्ण कायर्मा आव�यक पनेर् मेजिरङ्ग टेप 

 िशक्षा िवभाग, भौितक सवेा शाखा
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 प्रािविधक कमर्चारीह� 
 

पिहलो दो�ो तथा  
ते�ो चौमािसक  

 प्राविधक जनशिक्तको 
उपल�धता 

 प्रािविधक 
कमर्चारीलाई प्रदान 

 

 

४  िशक्षक िवकास तथा  िवकास
िशक्षक िशक्षा तथा िवकास
उदे�य 

 शैिक्षक योग्यताको प्रमािणकरणका लािग िव�सनीय प्रणालीको िवकास गनेर्  
यस अवयवमा शतैाकेमाफर् त कायार्�यमा �या�न ेिशक्षकको पेशागत िवकाससँग स�बि�धत तथा अ�य  िज.िश.काबाट स�चालन हुने  नव िनयकु्त िशक्षकह�का लािग १० िदने सेवा प्रवेश तािलम, िविभ�न मोड्यलुका  लािग िज�ला�तरीय वा 
तािलमके���तिरय प्रिशक्षक प्रिशक्षणह� समावेश छन ्।  
 
2.15.1.143 नव िनयुक्त िशक्षकह�का लािग १० िदने सेवा प्रवेश तािलम

 प्रा� कोटाका आधारमा शजैिवकेले जारी गरेको तािलम कोसर्कोअनसुार िज.िश.काले तािलम �याकेज तयार गरी १० िदने तािलम 
स�चालन गनेर् । 

 िज�लामा यस वषर् िशक्षक सेवा आयोगबाट िसफािरस भइआएका सबै िशक्षकह�ला� शैजिवकेले तयार गरेको तािलम कोसर्का आधारमा 
सात िदनको तािलम प्रदान गनेर् ।  

 �यसरी तािलम िलएका िशक्षकको नामनामेसी िववरण स�बि�धत िज�लाह�ले कायर्क्रम स�प�न भएको १५ िदनिभत्रमा के्ष.िश.िन, 
शै.ज.िव.के. र िशक्षा िवभाग मा पठाउने । 

 

िज.िश.का

 दो�ो चौमािसक 

सेवा प्रवेश तािलम प्रा� 
िशक्षक सङ्ख्या । 

2.15.1.145 िविभ�न मोड्युलका  लािग ि��ला�तरीय वा तािलम के�� �त�रय प्रिशक्षक प्रिशक्षण 
2.15.1.146 िविभ�न मोड्युल ��तरगत आधारभूत तहका िशक्षकह�का लािग   तािलम स��ालन 
2.15.1.147 िविभ�न मोड्युल ��तरगत मा�यािमक तहका िशक्षकह�का लािग   तािलम स��ालन 
क) िजिशकाले शैताके तथा अगवुा �ोत के��को सम�वयमा �वीकृत कायर्क्रमअनसुार िज�ला�तरको प्रिशक्षक प्रिशक्षण एवम ्आधारभतू तथा 
मा�यिमक तहका तािलम स�चालन गनेर् ।  

शैजिवके 
शैताके  
िजिशका 
अगवुा �ोतके��  
�ोतके��  

स�चालन भएका प्रिशक्षक 
प्रिशक्षण सङ्ख्या 

आधारभतू तथा  मा�यिमक 
तहका तािलममा 
सहभागी िशक्षक 
सङ्ख्या 

 ५. शुसासन  तथा �यव�थापन 
उद् दे�यह� 

 िवके��ीकृत शासकीय संरचनािभत्र शैिक्षक सेवा प्रवाहमा प्रभावकािरता र कायर्कुशलाता अिभवदृ ्िध गनेर् । 
 भावी संघीय शासन प्रणालीका लािग िशक्षा के्षत्र िभत सं�थागत संरचना  र मानव संसाधनको तयारी गनेर् । 
 िशक्षा के्षत्रमा दक्ष र नितजामुखी जनशिक्त िवकास गरी श सवेा प्रवाहको गणु�तर र कायर् कुशलतामा सधुार �याउने 
यस अवयव अ�तरगत मखु्य�पमा  ि��ला�तरीय परीक्षा स��ालन, ि��ला �तरमा िविभ�न बैठक स��ालन,नक्साङ्कन, �ोतके�� �यव�थापन , प्रितवेदन तयारी भौितक सुिवधा �यव�थापन, स��ार मा�यम सगँ 
सहकायर् ��ता कायर्क्रम ह� रहेका छन ्।  

2.15.8.106 कक्षा ८ को ि��ला�तरीय परीक्षा स��ालन 
कक्षा ८ को परीक्षा स�चालन गदार् �वीकृत पाठ्यक्रम, िविश�ीकरण तािलका, प्रयोगा�मक परीक्षाका लािग िनधार्िरत �यव�थाबमोिजम गनेर् गराउने  
। कक्षा ८ को िज�ला�तरीय परीक्षा स�चालनका लािग िवद ्याथीर्सँग श�ुक वापत कुनै  रकम निलने गरी परीक्षा स�चालन गनेर् । यसको लािग प्रित 

 परीक्षा िनय�त्रण कायार्लय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 िज�ला�तरीय परीक्षा सिमित 

दो�ो  चौमािसक 
 कक्षा ८ को परीक्षाथीर् 

सङ्ख्या 
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िनदेर्शनालयले प्र�येक मिहना बजेट वक्त�यमा उ�लेख भएका बदुाँह�को कायार्�वयन अव�थाको समेत समीक्षा गरी अक� मिहनाको ४ 
गतेिभत्र िशक्षा िवभाग अनगुमन शाखामा पगु्ने गरी मखु्य मखु्य प्रगित िववरणह� पठाउने । प्र�येक चौमािसकमा भएको खचर्को िववरण 
िवद ्यालय तथा �ोतके��बाट समयमा नै िलने �यव�था िमलाई समयमा नै कायार्लय तहमा समीक्षा गनेर् । चौमािसक प्रगित मिहना 
िवतेको ७ िदनिभत्र �वीकृत कायर्क्रम ढाँचामा क�पोने�ट र बजेट उपशीषर्कतथा खचर् शीषर्क समेत ख�ुने गरी िशक्षा िवभाग अनगुमन  
शाखाल ेप्रदान गरेको ढाँचाअनसुार तयार गरेर मािथ�लो सबै िनकायह�मा पठाउने ।  

३) िज�ला िशक्षा कायार्लयल ेकायर्क्रम कायार्�वयन प्रगित प्रितवेदन र िव�ीय प्रगित प्रितवदेन कायर्का लािग बजेट बाँडफाँड गरी �यसबाट 
यस स�ब�धी कायर् समयमा नै गनेर् गरी �यव�था िमलाउनपुनेर् । िज�ला िशक्षा कायार्लयले चौमािसक �पमा य�ता प्रगित प्रितवदेन 
तोिकएको समय चौमािसक समा� भएको पिहलो ह�ािभत्र मा िनिदर्� ढाँचामा िशक्षा िवभागमा पठाउन ुपनेर् । वषर्भिर स�चालन गिरएका 
स�पणूर् कायर्क्रमह�को िव�ीय प्रगित िववरण तथा अ�य त�याङ्क तयार गनेर् र यसरी तयार गिरएका िववरण र त�याङ्क आधारमा 
िशक्षा िवभागबाट उपल�ध गराइएको ढाँचाका आधारमा ि�थित प्रितवेदन तयार गनुर्पनेर् । 

४) िज�लाको चौमािसक प्रितवदेन तथा स�प�न कायर्ह�को िववरण चौमािसक सिकएको प�� िदनिभत्र अिनवायर् �पले �ोतके�� र िज�ला 
िशक्षा कायार्लयमा सावर्जिनक गनेर् �यव�था िमलाउने । िज�ला िशक्षा कायार्लय र के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालयह�ल ेसमीक्षा�मक िववरण 
सिहतको िव�ीय अनुगमन प्रितवेदन चौमािसक समा� भएको िमितल ेप�� िदनिभत्रdf िशक्षा िवभागको अनगुमन शाखामा आइपगु्ने 
गरी पठाउने । यसको िवद ्यतुीय प्रित अिनवायर् �पमा इमेल doemonitoring@yahoo.com  मा पठाउने ।

2.15.11.136 िशक्षक तािलम स�चालनका लागी ���यक Logistics �यव�थापनका लािग शैिक्षक तािलम के�द्र तथा Lead 
resource center लाई कायर्क्रम �यव�थापन खचर्  
क)  िशक्षक तािलम स�चालनका लािग आब�यक Logistics �यव�थापनका आव�यक सामग्रीह�को के��का कमर्चारीह�को संयकु्त बैठकको 
िनणर्यानसुार सामग्री खरीद गरी तािलम �यव�थापन गनेर् ।  

िजिशका
तािलम के��  पिहलो, दो�ो तथा 

ते�ो चौमािसक 

बैठकका िनणर्यह�  
खरीद गिरएका समग्री  

2.15.11.137 के्ष िश िन तथा िज�ला िशक्षा कायार्लयमा पु�तकालय तथा सूचना के�द्रको सु��ीकर�
क) के्ष.िश.िन./िज.िश.कामा �थापना भएका प�ुतकालय तथा सचूना के��को �यव�थापन गदार् आव�यक भौितक सामग्रीको �यव�थापन गरी के��, 

के्षत्र, िज�ला �तरमा िवकास भएका सामग्री तथा क�तीमा १ सेट पाठ्यसामाग्रीह� िनदेर्िशका, ऐन, िनयम,पत्रपित्रका तथा अ�य प�ुतक राख्ने 
तथा  सरोकारवालाह� सबैल ेउपयोग गनर् सक्ने गरी �यव�थापन गनेर् । तथा प�ुतकालयमा भएका प�ुतक तथा प्रयोगको अिभलेख राख्ने  
�यव�थाका लािग कायार्लयका  कमर्चारीह� म�येबाट िज�मेवारी तोक्ने ।  

ख) सचूना के�� �थापनाका लािग आव�यक िडिजटल सामग्री खिरद गरी िज�ला तथा �थानीय �तरमा िवकास भएका सचूनाह�को 
सरोकारवालाह�लाई सहज उपल�ध हुने �यव�था िमलाउने । सचूना के�� तथा प�ुतकालय �य�थापनका लािग िज�मेवार �यिक्त तोकी प्रभावकारी 
�यव�थापन गनेर् । सचूना के��लाई सचूना प्रिविधका आधािरत के��का �पमा िवकास गनेर् ।  

 िशक्षा िवभाग, शैिक्षक सामग्री 
�यव�थापन शाखा 

  िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो चौमािसक 

 अद ्याविधक 
प�ुतकालय एबम ्
सचूना के�� सङ्ख्या 

 के��मा उपल�ध 
सामग्री तथा 
उपयोगकतार्को 
सङ्ख्या  

2.15.11.138 शैिक्षक सुधार, पारदशीर्ता तथा जवाफदेहीता िवकासका लािग स�चार के्षत्रसगँको सहकायर्
क) िज�लामा एक जना अिधकृतलाई अिनवायर् �पमा सूचना अिधकृत तोक्ने  र सो को जानकारी िशक्षा िवभागमा गराउने । राि��य �तरका 
स�चार मा�यमका िज�ला स�वाददाता र �थानीय �तरमा स�चािलत स�चारमा�यमका प्रितिनिध लगायतका स�चारकम�ह�सगँ  िनयिमत 
पत्रकार भटेघाट पे्रस िव�ि� जारी गनेर् ।  िज�ला िशक्षा कायार्लय, के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालयमा भएका कायर्क्रम र कायर्ह�का वारेमा िनयिमत 
�पमा �थानीय एफ एम र पत्र पित्रकामा प्रसारण र प्रकाशनका लागी  सहकायर् गनेर् । 
ख) चौमािसक कायर्स�प�न भएको १५ िदनिभत्र प्रगित र कायार्�वयनको अव�था आिदको स�ब�धमा स�चारकम�ह�सँग अ�तरिक्रया कायर्क्रम 

स�चालन गनेर् । शिैक्षक सत्रको स�ु (बैशाख) मिहनामा िवगत वषर्को  शिैक्षक उपलि�ध तथा आगामी शैिक्षक वषर्मा गिरने शिैक्षक 

 
 

 िशक्षा िवभाग, स�चार सम�वय 
शाखा  

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 

 पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो चौमािसक 

 अ�तिक्रर् या 
कायर्क्रमको 
सहभािगता 

 अनुगमन प्रितवेदन 
 �थानीय पत्रपित्रकामा 
प्रकािशत सूचना तथा 

 

 

(सानो ठूलो), नापी िकताब Measurement Book (MB), क्यालकुलेटर इि�मेट फारम, खचर्को तिेरज फाराम, कायर् स�प�न प्रितवदेन 
फाराम, कागज, कलम, पेि�सल, रिज�र, इ�धन लगायतका आव�यक मसल�द खिरद गनर् एवम ् िज.िश.काबाट हुने अनगुमन, 
सपुरीवेक्षण तथा सपुरीवेक्षण कायर्मा आव�यक पनेर् थप प्रािविधक जनशिक्त �यव�थाको लािग खचर् गनर् सिकनेछ । सो को खचर्को 
िव�ततृ िववरण सिहतको प्रितवेदन अद ्याविधक गरी िशक्षा िवभागमा समेत छुटै्ट पेश गनेर् ।

गिरएको सामग्री 
 कायर्स�प�न प्रितवेदन 

2.15.11.134 कायर्क्रम कायार्�वयनका लािग आव�यक Logistics �यव�थापनका लािग कायर्क्रम �यव�थापन खचर्
यस अ�तगर्त प्रा� भएको बजेटको पिरिधिभत्र रही दहेायका कामह� स�चालन गनेर्ः– 

क) िज�ला िशक्षा अिधकारी, कायर्क्रम हनेेर् अिधकृत, िवद ्यालय िनरीक्षक एवम ्�ोत�यिक्तह� एवम ्प्रािविधकह�को बैठकबाट िज�लाले 
गनर् चाहकेो िक्रयाकलापमा बजेट वाँडफाँड गरी उक्त बैठकबाट �वीकृत गराई सोही बमोिजम  स�चालन गनेर् �यव�था िमलाउने । 

ख)  िज�ला�तरमा स�चालन हुने कायर्क्रमह�लाई �यवि�थत गनर् बैठकह� स�चालन, �टेसनरी  आिदमा खचर् गनर् सिकने । 
ग)  बैठकको िचया खाजा खचर्को लािग प्रित मिहना � ३,०००।– का दरले वािषर्क � ३६,०००।– स�म खचर् गनेर् । 
घ) कायर्क्रम स�चालन एवम ्�यव�थापन समेत गनर्, फोटोकपी, प्रितवेदन तयारी एवम ्प्रकाशन आिदका लािग क�तीमा प्रित मिहना लगभग 

�.२,३३०।–का दरल ेवािषर्क � २८,०००।– भ�दा बढी खचर् गनर् नपाइने । 
      ङ) अ�य रकमको हकमा िज.िश.काको िनणर्यानसुार अ�याव�यक क्षते्रमा खचर् गनेर् ।  

 िशक्षा िवभाग, कायर्क्रम तथा बजेट 
शाखा 

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 

चौमािसक �पमा  कायर्क्रम स�चालनको 
प्रभावकािरता 

 बैठक सङ्ख्या 
 कायर्क्रम स�चालनमा 

उपल�ध सिुवधा 

2.15.11.135 वािषर्क, चौमािसक तथा िवि��न चरणमा िवकास तथा प्रकाशन गनुर्पनेर् प्रितवेदन तथा  Document िवकास तथा
प्रकाशन (FMR Report,Status Report,DEP, ASIP/AWPB, Bulletin etc) 
 

१) िज�लाले यस िक्रयाकलाप अ�तरगत कायर्क्रममा तोिकएअनसुारका कायर्कायर् गनर्का लािग तपिशलको प्रिकया अपानाई कायर् स�पादन 
गनेर्  

वािषर्क, चौमािसक बुलेिटन प्रकाशन 

 सबै शाखाह�बाट  शैिक्षक बुलिेटन स�ब�धी  आलखे  सङ्कलन गनेर् ।              
 शैिक्षक बलुिेटन  को CRC का ढाँचा िवकास  ,िवषय क्षते्र चयन,लेखनका लागी  बैठक / कायर्शाला स�चालन  गनेर् ।      
 शैिक्षक बलुिेटन  प्रकािशत हुन ुभ�दा अगािड टाइप  ,लेआउट ,भाषा तथा िवषयव�तु स�पादन गनर्  
 शैिक्षक बलुिेटन  प्रकािशत हुन ुभ�दा अगािड CRC प्रमािणत गरी राख्ने ।  
 शैिक्षक बलुिेटनको  प्रमािणत CRC प्रकाशनको लािग  सचूीकृत छापाखानामा छपाइका लािग पठाउने ।  
 प्र�येक चौमािसक तथा वािषर्क �पमा शिैक्षक बलुेिटन  प्रकािशत गनेर् । 
अ�य प्रितवेदन तयारी  
अ�य प्रितवेदन तथा योजना तयारी गदार् �वीकृत ढाँचामा िज�लाको वािषर्क कायर्योजनामा आधािरत भइ प्रितवेदन तयारी गरी सोको प्रित 

के्ष.िश.िन. िवभागमा अिनवायर् �पल ेपठाउने ।  
२)  िव�ीय अनगुमन प्रितवेदन (FMR),  चौमािसक प्रगित तथा वािषर्क ि�थित प्रितवदेनरकायर्क्रम कायार्क्रम कायार्�वयन प्रगित िववरण 

स�ब�धमा 
     �वीकृत कायर्क्रमको कायार्�वयन योजना, खरीद योजना र अनगुमन योजना बमोिजमको कायार्�वयन अव�थाको  मािसक �पमा 

कायार्लय तहमा प्रगित समीक्षा गनेर् र मािसक प्रगितका मखु्य बुँदाह� क्षते्रीय िशक्षा िनदेर्शनालयमा त�काल िछटो साधनबाट पठाउने । 

िशक्षा िवभाग 
के्ष.िश.िन. 
िज.िश.का 

 पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो चौमािसक 

प्रकासिशत बलुेिटन सङ्ख्या 
FMR Reports 
Status Report 
DEP 
 Asip/awpb, 
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िनदेर्शनालयले प्र�येक मिहना बजेट वक्त�यमा उ�लेख भएका बदुाँह�को कायार्�वयन अव�थाको समेत समीक्षा गरी अक� मिहनाको ४ 
गतेिभत्र िशक्षा िवभाग अनगुमन शाखामा पगु्ने गरी मखु्य मखु्य प्रगित िववरणह� पठाउने । प्र�येक चौमािसकमा भएको खचर्को िववरण 
िवद ्यालय तथा �ोतके��बाट समयमा नै िलने �यव�था िमलाई समयमा नै कायार्लय तहमा समीक्षा गनेर् । चौमािसक प्रगित मिहना 
िवतेको ७ िदनिभत्र �वीकृत कायर्क्रम ढाँचामा क�पोने�ट र बजेट उपशीषर्कतथा खचर् शीषर्क समेत ख�ुने गरी िशक्षा िवभाग अनगुमन  
शाखाल ेप्रदान गरेको ढाँचाअनसुार तयार गरेर मािथ�लो सबै िनकायह�मा पठाउने ।  

३) िज�ला िशक्षा कायार्लयल ेकायर्क्रम कायार्�वयन प्रगित प्रितवेदन र िव�ीय प्रगित प्रितवदेन कायर्का लािग बजेट बाँडफाँड गरी �यसबाट 
यस स�ब�धी कायर् समयमा नै गनेर् गरी �यव�था िमलाउनपुनेर् । िज�ला िशक्षा कायार्लयले चौमािसक �पमा य�ता प्रगित प्रितवदेन 
तोिकएको समय चौमािसक समा� भएको पिहलो ह�ािभत्र मा िनिदर्� ढाँचामा िशक्षा िवभागमा पठाउन ुपनेर् । वषर्भिर स�चालन गिरएका 
स�पणूर् कायर्क्रमह�को िव�ीय प्रगित िववरण तथा अ�य त�याङ्क तयार गनेर् र यसरी तयार गिरएका िववरण र त�याङ्क आधारमा 
िशक्षा िवभागबाट उपल�ध गराइएको ढाँचाका आधारमा ि�थित प्रितवेदन तयार गनुर्पनेर् । 

४) िज�लाको चौमािसक प्रितवदेन तथा स�प�न कायर्ह�को िववरण चौमािसक सिकएको प�� िदनिभत्र अिनवायर् �पले �ोतके�� र िज�ला 
िशक्षा कायार्लयमा सावर्जिनक गनेर् �यव�था िमलाउने । िज�ला िशक्षा कायार्लय र के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालयह�ल ेसमीक्षा�मक िववरण 
सिहतको िव�ीय अनुगमन प्रितवेदन चौमािसक समा� भएको िमितल ेप�� िदनिभत्रdf िशक्षा िवभागको अनगुमन शाखामा आइपगु्ने 
गरी पठाउने । यसको िवद ्यतुीय प्रित अिनवायर् �पमा इमेल doemonitoring@yahoo.com  मा पठाउने ।

2.15.11.136 िशक्षक तािलम स�चालनका लागी ���यक Logistics �यव�थापनका लािग शैिक्षक तािलम के�द्र तथा Lead 
resource center लाई कायर्क्रम �यव�थापन खचर्  
क)  िशक्षक तािलम स�चालनका लािग आब�यक Logistics �यव�थापनका आव�यक सामग्रीह�को के��का कमर्चारीह�को संयकु्त बैठकको 
िनणर्यानसुार सामग्री खरीद गरी तािलम �यव�थापन गनेर् ।  

िजिशका
तािलम के��  पिहलो, दो�ो तथा 

ते�ो चौमािसक 

बैठकका िनणर्यह�  
खरीद गिरएका समग्री  

2.15.11.137 के्ष िश िन तथा िज�ला िशक्षा कायार्लयमा पु�तकालय तथा सूचना के�द्रको सु��ीकर�
क) के्ष.िश.िन./िज.िश.कामा �थापना भएका प�ुतकालय तथा सचूना के��को �यव�थापन गदार् आव�यक भौितक सामग्रीको �यव�थापन गरी के��, 

के्षत्र, िज�ला �तरमा िवकास भएका सामग्री तथा क�तीमा १ सेट पाठ्यसामाग्रीह� िनदेर्िशका, ऐन, िनयम,पत्रपित्रका तथा अ�य प�ुतक राख्ने 
तथा  सरोकारवालाह� सबैल ेउपयोग गनर् सक्ने गरी �यव�थापन गनेर् । तथा प�ुतकालयमा भएका प�ुतक तथा प्रयोगको अिभलेख राख्ने  
�यव�थाका लािग कायार्लयका  कमर्चारीह� म�येबाट िज�मेवारी तोक्ने ।  

ख) सचूना के�� �थापनाका लािग आव�यक िडिजटल सामग्री खिरद गरी िज�ला तथा �थानीय �तरमा िवकास भएका सचूनाह�को 
सरोकारवालाह�लाई सहज उपल�ध हुने �यव�था िमलाउने । सचूना के�� तथा प�ुतकालय �य�थापनका लािग िज�मेवार �यिक्त तोकी प्रभावकारी 
�यव�थापन गनेर् । सचूना के��लाई सचूना प्रिविधका आधािरत के��का �पमा िवकास गनेर् ।  

 िशक्षा िवभाग, शैिक्षक सामग्री 
�यव�थापन शाखा 

  िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो चौमािसक 

 अद ्याविधक 
प�ुतकालय एबम ्
सचूना के�� सङ्ख्या 

 के��मा उपल�ध 
सामग्री तथा 
उपयोगकतार्को 
सङ्ख्या  

2.15.11.138 शैिक्षक सुधार, पारदशीर्ता तथा जवाफदेहीता िवकासका लािग स�चार के्षत्रसगँको सहकायर्
क) िज�लामा एक जना अिधकृतलाई अिनवायर् �पमा सूचना अिधकृत तोक्ने  र सो को जानकारी िशक्षा िवभागमा गराउने । राि��य �तरका 
स�चार मा�यमका िज�ला स�वाददाता र �थानीय �तरमा स�चािलत स�चारमा�यमका प्रितिनिध लगायतका स�चारकम�ह�सगँ  िनयिमत 
पत्रकार भटेघाट पे्रस िव�ि� जारी गनेर् ।  िज�ला िशक्षा कायार्लय, के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालयमा भएका कायर्क्रम र कायर्ह�का वारेमा िनयिमत 
�पमा �थानीय एफ एम र पत्र पित्रकामा प्रसारण र प्रकाशनका लागी  सहकायर् गनेर् । 
ख) चौमािसक कायर्स�प�न भएको १५ िदनिभत्र प्रगित र कायार्�वयनको अव�था आिदको स�ब�धमा स�चारकम�ह�सँग अ�तरिक्रया कायर्क्रम 

स�चालन गनेर् । शिैक्षक सत्रको स�ु (बैशाख) मिहनामा िवगत वषर्को  शिैक्षक उपलि�ध तथा आगामी शैिक्षक वषर्मा गिरने शिैक्षक 

 
 

 िशक्षा िवभाग, स�चार सम�वय 
शाखा  

 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 

 पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो चौमािसक 

 अ�तिक्रर् या 
कायर्क्रमको 
सहभािगता 

 अनुगमन प्रितवेदन 
 �थानीय पत्रपित्रकामा 
प्रकािशत सूचना तथा 

 

 

(सानो ठूलो), नापी िकताब Measurement Book (MB), क्यालकुलेटर इि�मेट फारम, खचर्को तिेरज फाराम, कायर् स�प�न प्रितवदेन 
फाराम, कागज, कलम, पेि�सल, रिज�र, इ�धन लगायतका आव�यक मसल�द खिरद गनर् एवम ् िज.िश.काबाट हुने अनगुमन, 
सपुरीवेक्षण तथा सपुरीवेक्षण कायर्मा आव�यक पनेर् थप प्रािविधक जनशिक्त �यव�थाको लािग खचर् गनर् सिकनेछ । सो को खचर्को 
िव�ततृ िववरण सिहतको प्रितवेदन अद ्याविधक गरी िशक्षा िवभागमा समेत छुटै्ट पेश गनेर् ।

गिरएको सामग्री 
 कायर्स�प�न प्रितवेदन 

2.15.11.134 कायर्क्रम कायार्�वयनका लािग आव�यक Logistics �यव�थापनका लािग कायर्क्रम �यव�थापन खचर्
यस अ�तगर्त प्रा� भएको बजेटको पिरिधिभत्र रही दहेायका कामह� स�चालन गनेर्ः– 

क) िज�ला िशक्षा अिधकारी, कायर्क्रम हनेेर् अिधकृत, िवद ्यालय िनरीक्षक एवम ्�ोत�यिक्तह� एवम ्प्रािविधकह�को बैठकबाट िज�लाले 
गनर् चाहकेो िक्रयाकलापमा बजेट वाँडफाँड गरी उक्त बैठकबाट �वीकृत गराई सोही बमोिजम  स�चालन गनेर् �यव�था िमलाउने । 

ख)  िज�ला�तरमा स�चालन हुने कायर्क्रमह�लाई �यवि�थत गनर् बैठकह� स�चालन, �टेसनरी  आिदमा खचर् गनर् सिकने । 
ग)  बैठकको िचया खाजा खचर्को लािग प्रित मिहना � ३,०००।– का दरले वािषर्क � ३६,०००।– स�म खचर् गनेर् । 
घ) कायर्क्रम स�चालन एवम ्�यव�थापन समेत गनर्, फोटोकपी, प्रितवेदन तयारी एवम ्प्रकाशन आिदका लािग क�तीमा प्रित मिहना लगभग 

�.२,३३०।–का दरल ेवािषर्क � २८,०००।– भ�दा बढी खचर् गनर् नपाइने । 
      ङ) अ�य रकमको हकमा िज.िश.काको िनणर्यानसुार अ�याव�यक क्षते्रमा खचर् गनेर् ।  

 िशक्षा िवभाग, कायर्क्रम तथा बजेट 
शाखा 

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 

चौमािसक �पमा  कायर्क्रम स�चालनको 
प्रभावकािरता 

 बैठक सङ्ख्या 
 कायर्क्रम स�चालनमा 

उपल�ध सिुवधा 

2.15.11.135 वािषर्क, चौमािसक तथा िवि��न चरणमा िवकास तथा प्रकाशन गनुर्पनेर् प्रितवेदन तथा  Document िवकास तथा
प्रकाशन (FMR Report,Status Report,DEP, ASIP/AWPB, Bulletin etc) 
 

१) िज�लाले यस िक्रयाकलाप अ�तरगत कायर्क्रममा तोिकएअनसुारका कायर्कायर् गनर्का लािग तपिशलको प्रिकया अपानाई कायर् स�पादन 
गनेर्  

वािषर्क, चौमािसक बुलेिटन प्रकाशन 

 सबै शाखाह�बाट  शैिक्षक बुलिेटन स�ब�धी  आलखे  सङ्कलन गनेर् ।              
 शैिक्षक बलुिेटन  को CRC का ढाँचा िवकास  ,िवषय क्षते्र चयन,लेखनका लागी  बैठक / कायर्शाला स�चालन  गनेर् ।      
 शैिक्षक बलुिेटन  प्रकािशत हुन ुभ�दा अगािड टाइप  ,लेआउट ,भाषा तथा िवषयव�तु स�पादन गनर्  
 शैिक्षक बलुिेटन  प्रकािशत हुन ुभ�दा अगािड CRC प्रमािणत गरी राख्ने ।  
 शैिक्षक बलुिेटनको  प्रमािणत CRC प्रकाशनको लािग  सचूीकृत छापाखानामा छपाइका लािग पठाउने ।  
 प्र�येक चौमािसक तथा वािषर्क �पमा शिैक्षक बलुेिटन  प्रकािशत गनेर् । 
अ�य प्रितवेदन तयारी  
अ�य प्रितवेदन तथा योजना तयारी गदार् �वीकृत ढाँचामा िज�लाको वािषर्क कायर्योजनामा आधािरत भइ प्रितवेदन तयारी गरी सोको प्रित 

के्ष.िश.िन. िवभागमा अिनवायर् �पल ेपठाउने ।  
२)  िव�ीय अनगुमन प्रितवेदन (FMR),  चौमािसक प्रगित तथा वािषर्क ि�थित प्रितवदेनरकायर्क्रम कायार्क्रम कायार्�वयन प्रगित िववरण 

स�ब�धमा 
     �वीकृत कायर्क्रमको कायार्�वयन योजना, खरीद योजना र अनगुमन योजना बमोिजमको कायार्�वयन अव�थाको  मािसक �पमा 

कायार्लय तहमा प्रगित समीक्षा गनेर् र मािसक प्रगितका मखु्य बुँदाह� क्षते्रीय िशक्षा िनदेर्शनालयमा त�काल िछटो साधनबाट पठाउने । 

िशक्षा िवभाग 
के्ष.िश.िन. 
िज.िश.का 

 पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो चौमािसक 

प्रकासिशत बलुेिटन सङ्ख्या 
FMR Reports 
Status Report 
DEP 
 Asip/awpb, 
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क) �ोत�यिक्तको सट्टामा कायर्रत िशक्षाक इि�जिनयर तथा सब इि�जिनयरह�का लािग �वीकृत नमर्स् बमोिजम तलब िवतरण गनेर्,
ख) �ोत�यिक्तको तलबको हकमा �थायी िशक्षकह�म�ये �ोत�यिक्तका �पमा कायर्रत रहकेा �ोत�यिक्तलाई ब.शी.नं. ३५००१७ बाटै तलबभ�ा 

खवुाउने र �थायी िशक्षकह�म�ये �ोत�यिक्तका �पमा कायर्रत रहकेा िशक्षकको सट्टा वा करारमा रहने िशक्षक र अ�य शदु ्ध अ�थायी 
�ोत�यिक्तको �पमा कायर्रत रहकेाह�लाई ३५०८०६ बाटै तलब भ�ाको �यव�था िमलाउने ।  

ग) तर प्रािव र िनमािव. मा िलयन राखी �ोत�यिक्तको �पमा िनयिुक्त भएकाह�को सट्टामा रहकेा िशक्षकह�ले जुन तहमा पदािधकार रहेको हो 
सोही तहको तलब भ�ामात्र पाउने ।  

घ) मा�यिमक तहको िशक्षकबाट �ोत �यिक्त छनोट भएको अव�थामा �ोत�यिक्तको सट्टामा रहने िशक्षकको मा�यिमक तह ततृीय �ेणीको तलब 
भ�ामात्र िनकासा िदने । अ�थायी �ोत�यिक्तको �पमा कायर्रतह�का लािग मा�यिमक तह ततृीय �णेी अ�थायी िशक्षकको �यनूतम तलब 
भ�ा सुिवधा बमोिजम  हुने । 

ङ) इि�जिनयरको तलब प्रित मिहना रा.प.त.ृ �ेणीको सु� तलब �केल तथा सब–इि�जिनयरह�को तलब रा.प.अनं. प्रथम �ेणीको स�ु तलब 
�केलका दरले भकु्तानी िदने । 

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 

तथा 
सवइि�जिनयरह�को 
सङ्ख्या 

 िनकासा पत्र तथा 
तलवी भरपाई 

1.2.3.2 िवद् यालय िनरीक्षक, �ोत�यिक्त, इि��नीयर र सव इि��नीयरह�का लािग ि��� ��ा
िवद ्यालय िनरीक्षक तथा �ोत�यिक्तका लािग �वीकृत न�स्र् बमोिजम तथा इि�जिनयर र सब–इि�जिनयरह�का लािग मािसक �वीकृत न�स्र्अनुसार 
िफ�डभ�ा र मािसक भ�ा िनकासा िदने । हाल िवद ्यालय िनरीक्षकको हकमा यस िकिसमको भ�ा नेपाल सरकारबाट िनणर्य भएबमोिजम गनेर् र 
इि�जिनयर र सब–इि�जिनयरका हकमा कायर्क्रममा भएको र �वीकृत न�स्र्अनुसार गनेर् ।  
नेपाल सरकारले िनणर्य गरे बमोिजम �थानीय भ�ा प्रा� गनेर् िज�लामा कायर्रत �ोत�यिक्तको सट्टामा रहने िशक्षकह�लाई समेत �थानीय भ�ा 
उपल�ध गराउने । �य�तो �थानीय भ�ापाउने �ोत�यिक्तको सट्टामा रहने िशक्षकह�को नाम नामसेी सिहतको रकममको िववरण िशक्षा िवभागमा 
पठाउने । 
 

 िशक्षा िवभाग, कायर्क्रम तथा बजेट 
शाखा 

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 

पिहलो दो�ो तथा  
ते�ो चौमािसक  

 िफ�डभ�ा प्रा� गनेर् 
िवद ्यालय िनरीक्षक, 
�ोत�यिक्त, इि�जिनयर 
तथा 
सवइि�जिनयरह�को 
सङ्ख्या 

 तलवी भरपाई 

2.12.1.36  ि��ला िशक्षा कायार्लय तथा के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालयह�मा रहेका �ालकह�को पा�र�िमक सुिवधा करार सेवा 
िवद ्यालय के्षत्र सधुार कायर्क्रम लाग ूभएपिछ दरब�दी �वीकृत भइ िशक्षा िवभागबाट पत्र प्रा� गरेका िज�ला िशक्षा कायार्लय तथा के्षत्रीय िशक्षा 
िनदेर्शनालयह�मा रहकेा चालकह�को लािग पा�र�िमक सिुवधा यस शीषर्कबाट उपल�ध गराउने । 

 िशक्षा िवभाग, कायर्क्रम तथा बजेट 
शाखा 

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 

पिहलो दो�ो तथा  
ते�ो चौमािसक  

 तलबभ�ा प्रा� गनेर् 
चालकह�को सङ्ख्या 

 तलवी भरपाई 

2.15.11.141 कक्षा १० को पाठ्यक्रम तथा NQF लगायतका पाठ्यक्रम तथा मू�यांकन लगायतका िव�यह�को�ि�मुखीकरण 
मा�यिमक तह  NQF लगायतका पाठ्यक्रम तथा म�ूयांकन लगायतका िवषयह�को  िज�ला�तरीय प्रिशक्षक प्रिशक्षण र �ोतके�� �तरीय 
अिभमखुीकरण कायर् स�चालन गनर् िन�नानसुारको गनेर्, गराउने के��बाट स�चािलत  प्रबोधीकरणका लािग के्षत्रीय प्रिशक्षक प्रिशक्षणमा 
सहभागीले िनदेर्शनअनसुार िज�लामा प्रिशक्षक प्रिशक्षण स�चालन गदार् तोिकएका मा�यिमक िवद ्यालयसँग स�बि�धत िज�लाका �ोत�यिक्त, 
िवद ्यालय िनरीक्षक, प्रािविधक शाखा अिधकृत र सहायक िजिशअलाई पिन सहभागी गराई स�चालन गनेर् । 

पािवके 
राि�य परीक्षा वोडर् 
िज.िश.का  
 

 पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो चौमािसक 

प्रवोिधकरणमा सहभागी 
सङ्ख्या 

तािलमको उपि�थित 

2.5.2.5 �पकरणह�को स��ालन तथा ममर्त स��ार 
िज�ला िशक्षा कायार्लय तथा के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालयह�मा रहकेा िवद ्यतुीय उपकरणह� (क��यटुर, फोटोकपी मेिसन, �याक्स, �क्यानर र 
एलसीडी प्रोजेक्टर) ममर्तका लािग यस शीषर्कबाट खचर् लेख्ने । 
 

 िशक्षा िवभाग, कायर्क्रम तथा बजेट 
शाखा 

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 

दो�ो तथा  ते�ो 
चौमािसक  

  ममर्त भएका उपकण 
सड्ख्या 

 

 

िक्रयाकलाप स�ब�धी स�चारकमीर्ह�सँग छलफल गनेर् ।
ग) स�चारकमीर्ह�सँग गिरने अ�तरिक्रया कायर्क्रमको जानकारी तथा सो स�प�न भएपिछ सो को प्रितवेदन अिनवायर् �पमा िशक्षा िवभाग, स�चार 
सम�वय  शाखामा उपल�ध गराउने ।   
घ) यस कायर्क्रम अ�तरगत �ोतके��मा तथा िवद ्यालयमा भएका राम्रा अ�यासह� स�ब�धी समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण गनर् 

स�चारमा�यमह�सँग सहकायर् गनेर् । शैिक्षक िक्रयाकलाप र शिैक्षक सचूनाह� प्रकाशन र प्रशारणका लािग �थानीय एफ् एम्, �थानीय 
टेिलिभजन तथा �थानीय पत्र पित्रकाको उपयोग गनेर् । 

ङ) �थानीय पत्रकारह�, िज�ला िशक्षा कायार्लयका अिधकृतह�, िवद ्यालय �यव�थापन सिमितका अ�यक्षसिहतको टोली बनाई िवद ्यालयमा 
स�चािलत शैिक्षक कायर्क्रमह�को अनगुमन गनेर् र �यहाँ दिेखएका समग्र पक्षको समीक्षा गरी प्रितवदेन तयार गनेर् र �यसबाट प्रा� ज्ञान तथा 
अनभुवलाई सरोकारवाला पक्षसगँ प्रवोधीकरण  गनेर् ।  

स��ेशह�

 राम्रा अ�यासह�को 
प्रशारण, प्रकाशन 

2.15.11.148 ि��ला तथा के्षत्रका प�ािधकारीह�लाई कायर्क्रम तथा नीितगत िवषयमा अिभमुखीकरण गो�ी ASIP/AWPW 
तयारी गो�ी तथा बैठक,प्रगती सिमक्षा, बे��ु स�परीक्षण गो�ी, 
क)  के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालयह�ले िशक्षा िवभागसँगको सम�वयमा अ�तगर्त िज�ला तथा शैताकेका  कायर्क्रम अिधकृतह�का लािग कायर्क्रम 

अिभमखुीकरण  तथा नीितगत िवषयमा अिभमखुीकरण आयोजना गरी  के्षत्रीय प्रगित समीक्षा व�ेज ुस�परीक्षण तथा  LMBIS माफर् त 
बजेट तयारी स�ब�धी क्षमता िवकास कायर्शाला स�चालन गनेर् । 

ख)  कायर्शालाको िवषयव�त,ु समयतािलका तथा स�चालन प्रिक्रयाको स�ब�धमा िशक्षा िवभाग कायर्क्रम तथा बजेट शाखा तथा आिथर्क 
प्रशासन शाखासँग सम�वय गरी एिकन गनेर् । 

 िशक्षा िवभाग, कायर्क्रम तथा 
बजेट शाखा,  

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 

दो�ो चौमािसक  कायर्शालाको सहभागी 
सङ्ख्या 

 िज�लाह�ल ेप्र�तुत 
गरेको प्रगित प्रितवदेन 

 कायर्स�प�न प्रितवेदन 

2.15.11.139 ि��ला�तरीय Talent Hunt तथा अितिरक्त िक्रयाकलाप कायर्क्रम स�चालन  
िवज्ञान, गिणत, भाषा तथा सािह�य र िवशेष िसजर्ना�मक कलाका क्षते्रबाट तहगत�पमा प्रितभावान ्िवद ्याथीर्को खोजी गनेर्  । प्र�येक िवद ्यालयल े
उि�लिखत ४ के्षत्रबाट १/१ जना िवद ्याथीर्ह� छनोट गरी �ोतके��मा पठाउने । �ोतके�� �तरमा उि�लिखत ४ के्षत्रबाट १/१ जना िवद ्याथीर्ह� 
छनोट गरी िज�लामा  पठाउने । प्र�येक िज�लाल ेउि�लिखत ४ के्षत्रमा प्रितयोिगताको मा�यमबाट १/१ जना िवद ्याथीर्ह� छनोट गरी के्ष.िश.िन.मा 
पठाउने । क्षते्रीय �तरमा  प्रितयोिगताबाट उि�लिखत ४ के्षत्रबाट १/१ जना उ�कृ� िवद ्याथीर्ह� छनोट तथा परु�कृत गरी के��मा पठाउने । 
के���तरमा उि�लिखत ४ के्षत्रबाट १/१ जना िवद ्याथीर्ह� राि��य �तरको प्रितभाको �पमा परु�कृत गनेर् । 

 िशक्षा िवभाग, सहकायर्कलाप 
तथा समसामियक िशक्षा शाखा 

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय  
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 �ोतके�� 
 िवद ्यालय

दो�ो  चौमािसक 
 छनोट भएका िवद ्याथीर् 
सङ्ख्या 

 कायर्क्रम स�प�न प्रितवेदन  

2.15.11.140 के्ष िश िन तथा ि��ला िशक्षा कायार्लयमा सूचना स�चार तथा प्रिवधीको उपयोग 
यस अ�तगर्त प्रा� भएको बजेटको पिरिधिभत्र रही दहेायका कामह� स�चालन गनेर्ः– 

क) ��टरनेट सेवाका लािग ��टरनेट सेवा प्रदायक (ISP) सँग स��ौता गरी एक वषर्का लािग ��टरनेट सेवा प्रा� गनेर् अथवा वायरलेस 
��टरनेट (Wireless internet) सिुवधाका CDMA Data Card (NTC, UTL तथा अ�य क�पनीको सेवा खिरद गरी वषर्भिर नै 
Internet चलाउने �यव�था िमलाउने । 

ख) कायार्लयमा रहकेा स�पणूर् क�यटूरह�मा एक वषर्को लािग Anti virus install  गनेर् �यव�था िमलाउने । 
ग)  Web-Page स�चालन गनेर् स�दभर्मा िज�लाका शिैक्षक सूचनाह�, जानकारीह� तथा अ�य आव�यक त�याङ्कह� सङ्कलन गनेर् ।  

घ) िशक्षा िवभागबाट प्रा� User Name र Password को प्रयोग गरी िज.िश.का तथा के्ष.िश.िन. आफैले website मा राख्ने �यव�था िमलाउने । 

 िशक्षा िवभाग, शैिक्षक प्रिविध 
प्रवधर्न शाखा 

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 

पिहलो दो�ो तथा  
ते�ो चौमािसक  

 स�चालन भएका 
वेभपेजह� 

 िज�ला तथा के्षत्रमा 
रहकेा क��यटुरह�को 
अव�था 

 कायर्क्रम स�प�न 
प्रितवेदन 

2.13.1.3सव  इि��नीयरका लािग तलब (करार सेवा ) 2.13.1.2 इि��नीयरका लािग तलब (करार सेवा ) 1.1.२.५१. �ोत�यिक्तको
सट्टामा कायर्रत िशक्षक तलब 
यस अ�तगर्त प्रा� भएको बजेटको पिरिधिभत्र रही दहेायका कामह� स�चालन गनेर्ः– 

 िशक्षा िवभाग, कायर्क्रम तथा बजेट 
शाखा 

पिहलो दो�ो तथा  
ते�ो चौमािसक  

 तलबभ�ा प्रा� गनेर् 
िशक्षक, �ि�जिनयर 
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क) �ोत�यिक्तको सट्टामा कायर्रत िशक्षाक इि�जिनयर तथा सब इि�जिनयरह�का लािग �वीकृत नमर्स् बमोिजम तलब िवतरण गनेर्,
ख) �ोत�यिक्तको तलबको हकमा �थायी िशक्षकह�म�ये �ोत�यिक्तका �पमा कायर्रत रहकेा �ोत�यिक्तलाई ब.शी.नं. ३५००१७ बाटै तलबभ�ा 

खवुाउने र �थायी िशक्षकह�म�ये �ोत�यिक्तका �पमा कायर्रत रहकेा िशक्षकको सट्टा वा करारमा रहने िशक्षक र अ�य शदु ्ध अ�थायी 
�ोत�यिक्तको �पमा कायर्रत रहकेाह�लाई ३५०८०६ बाटै तलब भ�ाको �यव�था िमलाउने ।  

ग) तर प्रािव र िनमािव. मा िलयन राखी �ोत�यिक्तको �पमा िनयिुक्त भएकाह�को सट्टामा रहकेा िशक्षकह�ले जुन तहमा पदािधकार रहेको हो 
सोही तहको तलब भ�ामात्र पाउने ।  

घ) मा�यिमक तहको िशक्षकबाट �ोत �यिक्त छनोट भएको अव�थामा �ोत�यिक्तको सट्टामा रहने िशक्षकको मा�यिमक तह ततृीय �ेणीको तलब 
भ�ामात्र िनकासा िदने । अ�थायी �ोत�यिक्तको �पमा कायर्रतह�का लािग मा�यिमक तह ततृीय �णेी अ�थायी िशक्षकको �यनूतम तलब 
भ�ा सुिवधा बमोिजम  हुने । 

ङ) इि�जिनयरको तलब प्रित मिहना रा.प.त.ृ �ेणीको सु� तलब �केल तथा सब–इि�जिनयरह�को तलब रा.प.अनं. प्रथम �ेणीको स�ु तलब 
�केलका दरले भकु्तानी िदने । 

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 

तथा 
सवइि�जिनयरह�को 
सङ्ख्या 

 िनकासा पत्र तथा 
तलवी भरपाई 

1.2.3.2 िवद् यालय िनरीक्षक, �ोत�यिक्त, इि��नीयर र सव इि��नीयरह�का लािग ि��� ��ा
िवद ्यालय िनरीक्षक तथा �ोत�यिक्तका लािग �वीकृत न�स्र् बमोिजम तथा इि�जिनयर र सब–इि�जिनयरह�का लािग मािसक �वीकृत न�स्र्अनुसार 
िफ�डभ�ा र मािसक भ�ा िनकासा िदने । हाल िवद ्यालय िनरीक्षकको हकमा यस िकिसमको भ�ा नेपाल सरकारबाट िनणर्य भएबमोिजम गनेर् र 
इि�जिनयर र सब–इि�जिनयरका हकमा कायर्क्रममा भएको र �वीकृत न�स्र्अनुसार गनेर् ।  
नेपाल सरकारले िनणर्य गरे बमोिजम �थानीय भ�ा प्रा� गनेर् िज�लामा कायर्रत �ोत�यिक्तको सट्टामा रहने िशक्षकह�लाई समेत �थानीय भ�ा 
उपल�ध गराउने । �य�तो �थानीय भ�ापाउने �ोत�यिक्तको सट्टामा रहने िशक्षकह�को नाम नामसेी सिहतको रकममको िववरण िशक्षा िवभागमा 
पठाउने । 
 

 िशक्षा िवभाग, कायर्क्रम तथा बजेट 
शाखा 

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 

पिहलो दो�ो तथा  
ते�ो चौमािसक  

 िफ�डभ�ा प्रा� गनेर् 
िवद ्यालय िनरीक्षक, 
�ोत�यिक्त, इि�जिनयर 
तथा 
सवइि�जिनयरह�को 
सङ्ख्या 

 तलवी भरपाई 

2.12.1.36  ि��ला िशक्षा कायार्लय तथा के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालयह�मा रहेका �ालकह�को पा�र�िमक सुिवधा करार सेवा 
िवद ्यालय के्षत्र सधुार कायर्क्रम लाग ूभएपिछ दरब�दी �वीकृत भइ िशक्षा िवभागबाट पत्र प्रा� गरेका िज�ला िशक्षा कायार्लय तथा के्षत्रीय िशक्षा 
िनदेर्शनालयह�मा रहकेा चालकह�को लािग पा�र�िमक सिुवधा यस शीषर्कबाट उपल�ध गराउने । 

 िशक्षा िवभाग, कायर्क्रम तथा बजेट 
शाखा 

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 

पिहलो दो�ो तथा  
ते�ो चौमािसक  

 तलबभ�ा प्रा� गनेर् 
चालकह�को सङ्ख्या 

 तलवी भरपाई 

2.15.11.141 कक्षा १० को पाठ्यक्रम तथा NQF लगायतका पाठ्यक्रम तथा मू�यांकन लगायतका िव�यह�को�ि�मुखीकरण 
मा�यिमक तह  NQF लगायतका पाठ्यक्रम तथा म�ूयांकन लगायतका िवषयह�को  िज�ला�तरीय प्रिशक्षक प्रिशक्षण र �ोतके�� �तरीय 
अिभमखुीकरण कायर् स�चालन गनर् िन�नानसुारको गनेर्, गराउने के��बाट स�चािलत  प्रबोधीकरणका लािग के्षत्रीय प्रिशक्षक प्रिशक्षणमा 
सहभागीले िनदेर्शनअनसुार िज�लामा प्रिशक्षक प्रिशक्षण स�चालन गदार् तोिकएका मा�यिमक िवद ्यालयसँग स�बि�धत िज�लाका �ोत�यिक्त, 
िवद ्यालय िनरीक्षक, प्रािविधक शाखा अिधकृत र सहायक िजिशअलाई पिन सहभागी गराई स�चालन गनेर् । 

पािवके 
राि�य परीक्षा वोडर् 
िज.िश.का  
 

 पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो चौमािसक 

प्रवोिधकरणमा सहभागी 
सङ्ख्या 

तािलमको उपि�थित 

2.5.2.5 �पकरणह�को स��ालन तथा ममर्त स��ार 
िज�ला िशक्षा कायार्लय तथा के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालयह�मा रहकेा िवद ्यतुीय उपकरणह� (क��यटुर, फोटोकपी मेिसन, �याक्स, �क्यानर र 
एलसीडी प्रोजेक्टर) ममर्तका लािग यस शीषर्कबाट खचर् लेख्ने । 
 

 िशक्षा िवभाग, कायर्क्रम तथा बजेट 
शाखा 

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 

दो�ो तथा  ते�ो 
चौमािसक  

  ममर्त भएका उपकण 
सड्ख्या 

 

 

िक्रयाकलाप स�ब�धी स�चारकमीर्ह�सँग छलफल गनेर् ।
ग) स�चारकमीर्ह�सँग गिरने अ�तरिक्रया कायर्क्रमको जानकारी तथा सो स�प�न भएपिछ सो को प्रितवेदन अिनवायर् �पमा िशक्षा िवभाग, स�चार 
सम�वय  शाखामा उपल�ध गराउने ।   
घ) यस कायर्क्रम अ�तरगत �ोतके��मा तथा िवद ्यालयमा भएका राम्रा अ�यासह� स�ब�धी समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण गनर् 

स�चारमा�यमह�सँग सहकायर् गनेर् । शैिक्षक िक्रयाकलाप र शिैक्षक सचूनाह� प्रकाशन र प्रशारणका लािग �थानीय एफ् एम्, �थानीय 
टेिलिभजन तथा �थानीय पत्र पित्रकाको उपयोग गनेर् । 

ङ) �थानीय पत्रकारह�, िज�ला िशक्षा कायार्लयका अिधकृतह�, िवद ्यालय �यव�थापन सिमितका अ�यक्षसिहतको टोली बनाई िवद ्यालयमा 
स�चािलत शैिक्षक कायर्क्रमह�को अनगुमन गनेर् र �यहाँ दिेखएका समग्र पक्षको समीक्षा गरी प्रितवदेन तयार गनेर् र �यसबाट प्रा� ज्ञान तथा 
अनभुवलाई सरोकारवाला पक्षसगँ प्रवोधीकरण  गनेर् ।  

स��ेशह�

 राम्रा अ�यासह�को 
प्रशारण, प्रकाशन 

2.15.11.148 ि��ला तथा के्षत्रका प�ािधकारीह�लाई कायर्क्रम तथा नीितगत िवषयमा अिभमुखीकरण गो�ी ASIP/AWPW 
तयारी गो�ी तथा बैठक,प्रगती सिमक्षा, बे��ु स�परीक्षण गो�ी, 
क)  के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालयह�ले िशक्षा िवभागसँगको सम�वयमा अ�तगर्त िज�ला तथा शैताकेका  कायर्क्रम अिधकृतह�का लािग कायर्क्रम 

अिभमखुीकरण  तथा नीितगत िवषयमा अिभमखुीकरण आयोजना गरी  के्षत्रीय प्रगित समीक्षा व�ेज ुस�परीक्षण तथा  LMBIS माफर् त 
बजेट तयारी स�ब�धी क्षमता िवकास कायर्शाला स�चालन गनेर् । 

ख)  कायर्शालाको िवषयव�त,ु समयतािलका तथा स�चालन प्रिक्रयाको स�ब�धमा िशक्षा िवभाग कायर्क्रम तथा बजेट शाखा तथा आिथर्क 
प्रशासन शाखासँग सम�वय गरी एिकन गनेर् । 

 िशक्षा िवभाग, कायर्क्रम तथा 
बजेट शाखा,  

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 

दो�ो चौमािसक  कायर्शालाको सहभागी 
सङ्ख्या 

 िज�लाह�ल ेप्र�तुत 
गरेको प्रगित प्रितवदेन 

 कायर्स�प�न प्रितवेदन 

2.15.11.139 ि��ला�तरीय Talent Hunt तथा अितिरक्त िक्रयाकलाप कायर्क्रम स�चालन  
िवज्ञान, गिणत, भाषा तथा सािह�य र िवशेष िसजर्ना�मक कलाका क्षते्रबाट तहगत�पमा प्रितभावान ्िवद ्याथीर्को खोजी गनेर्  । प्र�येक िवद ्यालयल े
उि�लिखत ४ के्षत्रबाट १/१ जना िवद ्याथीर्ह� छनोट गरी �ोतके��मा पठाउने । �ोतके�� �तरमा उि�लिखत ४ के्षत्रबाट १/१ जना िवद ्याथीर्ह� 
छनोट गरी िज�लामा  पठाउने । प्र�येक िज�लाल ेउि�लिखत ४ के्षत्रमा प्रितयोिगताको मा�यमबाट १/१ जना िवद ्याथीर्ह� छनोट गरी के्ष.िश.िन.मा 
पठाउने । क्षते्रीय �तरमा  प्रितयोिगताबाट उि�लिखत ४ के्षत्रबाट १/१ जना उ�कृ� िवद ्याथीर्ह� छनोट तथा परु�कृत गरी के��मा पठाउने । 
के���तरमा उि�लिखत ४ के्षत्रबाट १/१ जना िवद ्याथीर्ह� राि��य �तरको प्रितभाको �पमा परु�कृत गनेर् । 

 िशक्षा िवभाग, सहकायर्कलाप 
तथा समसामियक िशक्षा शाखा 

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय  
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 �ोतके�� 
 िवद ्यालय

दो�ो  चौमािसक 
 छनोट भएका िवद ्याथीर् 
सङ्ख्या 

 कायर्क्रम स�प�न प्रितवेदन  

2.15.11.140 के्ष िश िन तथा ि��ला िशक्षा कायार्लयमा सूचना स�चार तथा प्रिवधीको उपयोग 
यस अ�तगर्त प्रा� भएको बजेटको पिरिधिभत्र रही दहेायका कामह� स�चालन गनेर्ः– 

क) ��टरनेट सेवाका लािग ��टरनेट सेवा प्रदायक (ISP) सँग स��ौता गरी एक वषर्का लािग ��टरनेट सेवा प्रा� गनेर् अथवा वायरलेस 
��टरनेट (Wireless internet) सिुवधाका CDMA Data Card (NTC, UTL तथा अ�य क�पनीको सेवा खिरद गरी वषर्भिर नै 
Internet चलाउने �यव�था िमलाउने । 

ख) कायार्लयमा रहकेा स�पणूर् क�यटूरह�मा एक वषर्को लािग Anti virus install  गनेर् �यव�था िमलाउने । 
ग)  Web-Page स�चालन गनेर् स�दभर्मा िज�लाका शिैक्षक सूचनाह�, जानकारीह� तथा अ�य आव�यक त�याङ्कह� सङ्कलन गनेर् ।  

घ) िशक्षा िवभागबाट प्रा� User Name र Password को प्रयोग गरी िज.िश.का तथा के्ष.िश.िन. आफैले website मा राख्ने �यव�था िमलाउने । 

 िशक्षा िवभाग, शैिक्षक प्रिविध 
प्रवधर्न शाखा 

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 

पिहलो दो�ो तथा  
ते�ो चौमािसक  

 स�चालन भएका 
वेभपेजह� 

 िज�ला तथा के्षत्रमा 
रहकेा क��यटुरह�को 
अव�था 

 कायर्क्रम स�प�न 
प्रितवेदन 

2.13.1.3सव  इि��नीयरका लािग तलब (करार सेवा ) 2.13.1.2 इि��नीयरका लािग तलब (करार सेवा ) 1.1.२.५१. �ोत�यिक्तको
सट्टामा कायर्रत िशक्षक तलब 
यस अ�तगर्त प्रा� भएको बजेटको पिरिधिभत्र रही दहेायका कामह� स�चालन गनेर्ः– 

 िशक्षा िवभाग, कायर्क्रम तथा बजेट 
शाखा 

पिहलो दो�ो तथा  
ते�ो चौमािसक  

 तलबभ�ा प्रा� गनेर् 
िशक्षक, �ि�जिनयर 
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७. अनुगमन तथा मू�या�्कन
उ��ेय�  

 समग्र िशक्षा प्रणाली र िसकाइ उपलि�धको वारेमा नीित िनमार्तालाई सूिचत गनेर्  
 शैिक्षक कायर्क्रमको लगानी प्रिक्रया र प्रितफलको अनगुमन गदैर् सो को  प्रभाव म�ूयाङकन गनेर्  

यस अवयव अ�तरगत मखु्य �पमा  के्ष िश िन  तथा िज.िश.काबाट Compliance तथा कायर्क्रम, के्ष.िश.िन.ह�बाट िवि�य र सामािजक परीक्षण तथा Fund flow Tracking को नमुना परीक्षण र प्रितवेदन अनुगमन कायर्क्रम 
ह� रहेका छन ्। 
2.19.1.47 के्ष िश िन बाट Compliance तथा कायर्क्रम अनुगमन
2.19.1.48 िज�ला िशक्षा कायार्लयबाट Complience तथा कायर्क्रम अनुगमन 
के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालयल े अनगुमन योजना बनाउने र एक प्रित िशक्षा िवभाग, अनगुमन तथा �यव�थापन शाखामा पठाउने । 

योजनाअनसुार अनगुमन सूचक बनाउने र सचूकमा आधािरत अनगुमन गरी �यसको समि�गत प्रितवेदन चौमासक र वािषर्क �पमा 
िशक्षा िवभागमा पठाउने । िज�ला िशक्षा कायार्लयह�को अनगुमन योजना र �यसको कायार्�वयन पक्षको समेत अनगुमन गनेर् । 

ख)  िज�ला िशक्षा कायार्लयह�ले िज�लाका �ोतके�� तथा िवद ्यालयह� तथा बालिवकास के��ह� लगायत िज�ला िशक्षा 
कायार्लयसँग सि�बि�धत िविभ�न कायर्क्रमह�को अनगुमन गनेर् योजना बनाउने र सावर्जिनक गनेर् । कायर्योजनाको एकएक प्रित क्षते्रीय 
िशक्षा िनदेर्शनालय र िशक्षा िवभागको िनरीक्षण तथा मू�याङ्कन शाखामा पठाउने । अनगुमन सचूक बनाइ कायर्योजनामा उ�लेख 
भएअनसुारको अनगुमन कायर् गनेर् । अनगुमन पिछ प्र�येक अनगुमनकतार्ले तोिकएको ढाँचामा प्रितवदेन िदने र �यसको साराँसगत प्रितवदेन 
मािसक �पमा के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय र चौमािसक�पमा िशक्षा िवभाग, िनरीक्षण तथा म�ूयाङ्कन शाखामा पठाउने । आिथर्क वषर्को 
अ�तमा िज�लाको समि�गत अनगुमन र �यसको प्रभाव �ि�कने गरी बनाएको प्रितवेदन  अिनवायर् �पमा िशक्षा िवभाग, िनरीक्षण तथा 
म�ूयाङ्कन शाखामा पठाउने ।

 िशक्षा िवभाग अनगुमन तथा �यव�थापन 
शाखा  

 िशक्षा िवभाग  िनरीक्षण तथा म�ूयाङ्कन 
शाखा 

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 

पिहलो दो�ो तथा  
ते�ो चौमािसक  

 अनगुमन योजना  
 अनगुमन तथा 

िनरीक्षण प्रितवेदन 
 कायर्क्रम 

कायार्�वयनको 
प्रितवेदन 

2.15.11.143 के्ष.िश.िन.ह�बाट िवि�य र सामािजक परीक्षण तथा Fund flow Tracking को नमुना परीक्षण र प्रितवेदन
१. के्ष.िश.िन.ले आ�नो के्षत्र अ�तगर्तका प्र�येक िज�लाको १० ओटा िवद ्यालयह� Random Sampling का अधारमा छनोट गरी 
िव�ीय र सामािजक परीक्षणको �थलगत अवलोकन तथा अनगुमन गनेर् । 
१. सबै िज�लाको प्रितवदेन क�पाइल गरी प्रितवदेन तयार गरी िवभागमा पठाउने । 
२. यसरी प्रितवेदन तयार गदार् िव�ीय लखेा परीक्षण र सामािजक  परीक्षणको छुट्टा छुट्टै प्रितवेदन तयार गनेर् ।

 िशक्षा िवभाग,आिथर्क �यव�थापन शाखा
 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 

दो�ो चौमािसक  अनगुमन गिरएका 
िवद ्यालय सङ्ख्या 

 िव�ीय तथा सामािजक 
परीक्षणको प्रितवदेन 

 

 

 

2.5.1.16 िज�ला िशक्षा कायार्लय/के्ष िश िन / तािलमके��ह�मा रहेका सवारी साधनह�को ममर्त स�भार 
�वीकृत सरकारी नमर्स ्तथा िज�लाको �वीकृत दररेटअनसुार लागत अनमुान तयार गरी सावर्जिनक खरीद ऐन २०६३ तथा सावर्जिनक खरीद 
िनयमावली २०६४ मा उ�लखे भएका प्रिक्रयाअनसुार गनेर्/गराउने । 

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 

 िज�ला िशक्षा   कायार्लय  
 प्रािविधक जनशिक्त  

)�ि�जिनयर /सव �ि�जिनयर 

 दो�ो तथा ते�ो 
चौमािसक 

 ममर्त भएका साधन 
सङख्या 

5.1.8.120 २४० नमुना िवद् यायलमा प्रधाना�यापक र िशक्षक वीच अनुव�धका आधारमा कायर्स�पादन कायर्क्रम 
क) छनोटमा भएका नमनुा िवद ्यालयको िवद ्यालय �यव�थापन सिमितको  प्रितवद ्धता सिहत प्रधाना�यापक िशक्षकह�बाट अनबु�धका 
आधारमा कायर्स�पादन कायर्क्रम सिहतको प्र�ताव माग गनेर् । 
ख) प्र�ताव म�ूयाङ्कन गरी कायर्स�पादन सचुक सिहत िजिशकाल ेस��ौता गरी �वीकृत कायर्क्रम तथा बजेटअनसुार िवद ्यालयलाई िनकासा िदने 
।ग) स��ौताअनसुारको कायर्क्रम स�चालन गरी सोको प्रगित िनयिमत �पमा िजिशकामा पठाउने ।  

िजिशका
�ोत के��  
नमनुा िवद ्यायलका प्रअ िशक्षक 

दो�ो तथा ते�ो 
चौमािसक 

िवद ्यालयको प्र�ताव पत्र  
स��ौता पत्र  
िनकासा पत्र  
स�पािदत कायर्ह� 

६. क्षमता िवकास 
 उ��ेय� भावी संघीय शासन प्रणालीका लािग िशक्षा के्षत्र िभत सं�थागत संरचना  र मानव संसधनको तयारी गनेर्  
 िशक्षा के्षत्रमा दक्ष र नितजामुखी जनशिक्त िवकास गरी श सवेा प्रवाहको गणु�तर र कायर्कुशलतामा सधुार �याउने 

यस अवयव अ�तरगत मखु्य �पमा  �ोतके�� तहबाट स�प�न गनुर्पनेर् गाँउ िशक्षा योजना, नगर िशक्षा योजना, प्र अ बैठक, अिभभावक िशक्षा स�चालन, त�याकं �यव�थापन एवम ्अितिरक्त िक्रयाकलाप आिद कायर् 
स�चालन, िवद् यालय िनरीक्षक तथा �ोत�यिक्तह�को लािग कायर्क्रम कायार्�वयन तथा सहजीकरण एव �यव�थापकीय सुधारका लािग तािलम स�चालन  कायर्क्रम ह� रहेका छन् ।
2.15.11.142 �ोतके�� तहबाट स�प�न गनुर्पनेर् गाँउ िशक्षा योजना, नगर िशक्षा योजना, प्र अ बैठक, अिभभावक िशक्षा स�चालन, 
त�याँक �यव�थापन एवम ्अितिरक्त िक्रयाकलाप आदी कायर् स�चालन   
क) �ोतके��ले  स�वि�धत िवद ्यालय िनरीक्षकको समेत सहभािगतामा िन�नानसुारका कायर्ह� स�पादन गनेर् गरी �ोतके�� �यव�थापन 

सिमितबाट कायर्योजना �वीकृत गराई िजिशकामा पेश गनेर् :  
 गाँउ िशक्षा योजना, नगर िशक्षा योजना िनमार्णमा सहजीकरण  
 प्र अ बैठक स�चालन 
  अिभभावक िशक्षा स�चालन 
  त�याङ्क �यव�थापन  
  अितिरक्त िक्रयाकलाप 
 �ोतके�� �यव�थापन सिमितको िनणर्यअनुसारका  अ�य  प्रवतर्ना�मक कायर्ह�  

v_  o; cGt/ut ;j} lh=lz=sf=x?n] ;jlGwt ;|f]ts]Gb|dfk{mt ;j} k|sf/ / txsf -k"j{ k|f=lj= b]lv df=lj=tx;Ddsf 
;fd'bflos, wfld{s / ;+:yfut ;j}_ ljBfnox?nfO{ slDtdf 1 lbgsf] ljBnfotxsf] Excel based sf] 
Electronic EMIS sfof{Gjog ;DjGwL Orientation clgjfo{?kdf ;|f]ts]Gb| txdf ;~rfng ug]{ u/fpg] 
Joj:yf ldnfpg] . 

ग)  �ोतके��बाट प्रा� कायर् कायर्योजना कायार्�वयनका लािग प्रित �ोतके�� ५५ हजारका दरले  उपल�ध गराउने ।  
घ)  �ोतके��ले स�पादन गरेका स�पणुर् कायर्ह�को वािषर्क प्रितवदेन तयार गरी िज.िश.का के्ष.िश.िन. तथा िशक्षा िवभाग �ोतके�� तथा 

िवद ्यालय कमर्चारी �यव�थापन शाखामा अिनवायर्�पले पठाउने ।  

िशक्षा िवभाग �ोतके�� तथा
िवद ्यालय कमर्चारी �यव�थापन 
शाखा 

िज.िश.का  
के्ष.िश.िन. 
�ोत के�� 

अनदुान िनकासा पाएका 
�ोतके�� सङ्ख्या 

�ोत के�� �यव�थापन 
सिमितको िनणर्य  

प्रितवेदन 

2.15.1.148 िवद् यालय िनरीक्षक तथा �ोत�यिक्तह�को लािग कायर्क्रम कायार्�वयन तथा सहजीकरण एव �यव�थापकीय सुधारका
लािग तािलम स�चालन 

 शैजिवकेबाट �वीकृत कायर्क्रम कायार्�वयन पिु�तका वमोिजम गनेर् गराउने ।  

 पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो चौमािसक 
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७. अनुगमन तथा मू�या�्कन
उ��ेय�  

 समग्र िशक्षा प्रणाली र िसकाइ उपलि�धको वारेमा नीित िनमार्तालाई सूिचत गनेर्  
 शैिक्षक कायर्क्रमको लगानी प्रिक्रया र प्रितफलको अनगुमन गदैर् सो को  प्रभाव म�ूयाङकन गनेर्  

यस अवयव अ�तरगत मखु्य �पमा  के्ष िश िन  तथा िज.िश.काबाट Compliance तथा कायर्क्रम, के्ष.िश.िन.ह�बाट िवि�य र सामािजक परीक्षण तथा Fund flow Tracking को नमुना परीक्षण र प्रितवेदन अनुगमन कायर्क्रम 
ह� रहेका छन ्। 
2.19.1.47 के्ष िश िन बाट Compliance तथा कायर्क्रम अनुगमन
2.19.1.48 िज�ला िशक्षा कायार्लयबाट Complience तथा कायर्क्रम अनुगमन 
के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालयल े अनगुमन योजना बनाउने र एक प्रित िशक्षा िवभाग, अनगुमन तथा �यव�थापन शाखामा पठाउने । 

योजनाअनसुार अनगुमन सूचक बनाउने र सचूकमा आधािरत अनगुमन गरी �यसको समि�गत प्रितवेदन चौमासक र वािषर्क �पमा 
िशक्षा िवभागमा पठाउने । िज�ला िशक्षा कायार्लयह�को अनगुमन योजना र �यसको कायार्�वयन पक्षको समेत अनगुमन गनेर् । 

ख)  िज�ला िशक्षा कायार्लयह�ले िज�लाका �ोतके�� तथा िवद ्यालयह� तथा बालिवकास के��ह� लगायत िज�ला िशक्षा 
कायार्लयसँग सि�बि�धत िविभ�न कायर्क्रमह�को अनगुमन गनेर् योजना बनाउने र सावर्जिनक गनेर् । कायर्योजनाको एकएक प्रित क्षते्रीय 
िशक्षा िनदेर्शनालय र िशक्षा िवभागको िनरीक्षण तथा मू�याङ्कन शाखामा पठाउने । अनगुमन सचूक बनाइ कायर्योजनामा उ�लेख 
भएअनसुारको अनगुमन कायर् गनेर् । अनगुमन पिछ प्र�येक अनगुमनकतार्ले तोिकएको ढाँचामा प्रितवदेन िदने र �यसको साराँसगत प्रितवदेन 
मािसक �पमा के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय र चौमािसक�पमा िशक्षा िवभाग, िनरीक्षण तथा म�ूयाङ्कन शाखामा पठाउने । आिथर्क वषर्को 
अ�तमा िज�लाको समि�गत अनगुमन र �यसको प्रभाव �ि�कने गरी बनाएको प्रितवेदन  अिनवायर् �पमा िशक्षा िवभाग, िनरीक्षण तथा 
म�ूयाङ्कन शाखामा पठाउने ।

 िशक्षा िवभाग अनगुमन तथा �यव�थापन 
शाखा  

 िशक्षा िवभाग  िनरीक्षण तथा म�ूयाङ्कन 
शाखा 

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 

पिहलो दो�ो तथा  
ते�ो चौमािसक  

 अनगुमन योजना  
 अनगुमन तथा 

िनरीक्षण प्रितवेदन 
 कायर्क्रम 

कायार्�वयनको 
प्रितवेदन 

2.15.11.143 के्ष.िश.िन.ह�बाट िवि�य र सामािजक परीक्षण तथा Fund flow Tracking को नमुना परीक्षण र प्रितवेदन
१. के्ष.िश.िन.ले आ�नो के्षत्र अ�तगर्तका प्र�येक िज�लाको १० ओटा िवद ्यालयह� Random Sampling का अधारमा छनोट गरी 
िव�ीय र सामािजक परीक्षणको �थलगत अवलोकन तथा अनगुमन गनेर् । 
१. सबै िज�लाको प्रितवदेन क�पाइल गरी प्रितवदेन तयार गरी िवभागमा पठाउने । 
२. यसरी प्रितवेदन तयार गदार् िव�ीय लखेा परीक्षण र सामािजक  परीक्षणको छुट्टा छुट्टै प्रितवेदन तयार गनेर् ।

 िशक्षा िवभाग,आिथर्क �यव�थापन शाखा
 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 
 िज�ला िशक्षा कायार्लय 
 

दो�ो चौमािसक  अनगुमन गिरएका 
िवद ्यालय सङ्ख्या 

 िव�ीय तथा सामािजक 
परीक्षणको प्रितवदेन 

 

 

 

2.5.1.16 िज�ला िशक्षा कायार्लय/के्ष िश िन / तािलमके��ह�मा रहेका सवारी साधनह�को ममर्त स�भार 
�वीकृत सरकारी नमर्स ्तथा िज�लाको �वीकृत दररेटअनसुार लागत अनमुान तयार गरी सावर्जिनक खरीद ऐन २०६३ तथा सावर्जिनक खरीद 
िनयमावली २०६४ मा उ�लखे भएका प्रिक्रयाअनसुार गनेर्/गराउने । 

 के्षत्रीय िशक्षा िनदेर्शनालय 

 िज�ला िशक्षा   कायार्लय  
 प्रािविधक जनशिक्त  

)�ि�जिनयर /सव �ि�जिनयर 

 दो�ो तथा ते�ो 
चौमािसक 

 ममर्त भएका साधन 
सङख्या 

5.1.8.120 २४० नमुना िवद् यायलमा प्रधाना�यापक र िशक्षक वीच अनुव�धका आधारमा कायर्स�पादन कायर्क्रम 
क) छनोटमा भएका नमनुा िवद ्यालयको िवद ्यालय �यव�थापन सिमितको  प्रितवद ्धता सिहत प्रधाना�यापक िशक्षकह�बाट अनबु�धका 
आधारमा कायर्स�पादन कायर्क्रम सिहतको प्र�ताव माग गनेर् । 
ख) प्र�ताव म�ूयाङ्कन गरी कायर्स�पादन सचुक सिहत िजिशकाल ेस��ौता गरी �वीकृत कायर्क्रम तथा बजेटअनसुार िवद ्यालयलाई िनकासा िदने 
।ग) स��ौताअनसुारको कायर्क्रम स�चालन गरी सोको प्रगित िनयिमत �पमा िजिशकामा पठाउने ।  

िजिशका
�ोत के��  
नमनुा िवद ्यायलका प्रअ िशक्षक 

दो�ो तथा ते�ो 
चौमािसक 

िवद ्यालयको प्र�ताव पत्र  
स��ौता पत्र  
िनकासा पत्र  
स�पािदत कायर्ह� 

६. क्षमता िवकास 
 उ��ेय� भावी संघीय शासन प्रणालीका लािग िशक्षा के्षत्र िभत सं�थागत संरचना  र मानव संसधनको तयारी गनेर्  
 िशक्षा के्षत्रमा दक्ष र नितजामुखी जनशिक्त िवकास गरी श सवेा प्रवाहको गणु�तर र कायर्कुशलतामा सधुार �याउने 

यस अवयव अ�तरगत मखु्य �पमा  �ोतके�� तहबाट स�प�न गनुर्पनेर् गाँउ िशक्षा योजना, नगर िशक्षा योजना, प्र अ बैठक, अिभभावक िशक्षा स�चालन, त�याकं �यव�थापन एवम ्अितिरक्त िक्रयाकलाप आिद कायर् 
स�चालन, िवद् यालय िनरीक्षक तथा �ोत�यिक्तह�को लािग कायर्क्रम कायार्�वयन तथा सहजीकरण एव �यव�थापकीय सुधारका लािग तािलम स�चालन  कायर्क्रम ह� रहेका छन् ।
2.15.11.142 �ोतके�� तहबाट स�प�न गनुर्पनेर् गाँउ िशक्षा योजना, नगर िशक्षा योजना, प्र अ बैठक, अिभभावक िशक्षा स�चालन, 
त�याँक �यव�थापन एवम ्अितिरक्त िक्रयाकलाप आदी कायर् स�चालन   
क) �ोतके��ले  स�वि�धत िवद ्यालय िनरीक्षकको समेत सहभािगतामा िन�नानसुारका कायर्ह� स�पादन गनेर् गरी �ोतके�� �यव�थापन 

सिमितबाट कायर्योजना �वीकृत गराई िजिशकामा पेश गनेर् :  
 गाँउ िशक्षा योजना, नगर िशक्षा योजना िनमार्णमा सहजीकरण  
 प्र अ बैठक स�चालन 
  अिभभावक िशक्षा स�चालन 
  त�याङ्क �यव�थापन  
  अितिरक्त िक्रयाकलाप 
 �ोतके�� �यव�थापन सिमितको िनणर्यअनुसारका  अ�य  प्रवतर्ना�मक कायर्ह�  

v_  o; cGt/ut ;j} lh=lz=sf=x?n] ;jlGwt ;|f]ts]Gb|dfk{mt ;j} k|sf/ / txsf -k"j{ k|f=lj= b]lv df=lj=tx;Ddsf 
;fd'bflos, wfld{s / ;+:yfut ;j}_ ljBfnox?nfO{ slDtdf 1 lbgsf] ljBnfotxsf] Excel based sf] 
Electronic EMIS sfof{Gjog ;DjGwL Orientation clgjfo{?kdf ;|f]ts]Gb| txdf ;~rfng ug]{ u/fpg] 
Joj:yf ldnfpg] . 

ग)  �ोतके��बाट प्रा� कायर् कायर्योजना कायार्�वयनका लािग प्रित �ोतके�� ५५ हजारका दरले  उपल�ध गराउने ।  
घ)  �ोतके��ले स�पादन गरेका स�पणुर् कायर्ह�को वािषर्क प्रितवदेन तयार गरी िज.िश.का के्ष.िश.िन. तथा िशक्षा िवभाग �ोतके�� तथा 

िवद ्यालय कमर्चारी �यव�थापन शाखामा अिनवायर्�पले पठाउने ।  

िशक्षा िवभाग �ोतके�� तथा
िवद ्यालय कमर्चारी �यव�थापन 
शाखा 

िज.िश.का  
के्ष.िश.िन. 
�ोत के�� 

अनदुान िनकासा पाएका 
�ोतके�� सङ्ख्या 

�ोत के�� �यव�थापन 
सिमितको िनणर्य  

प्रितवेदन 

2.15.1.148 िवद् यालय िनरीक्षक तथा �ोत�यिक्तह�को लािग कायर्क्रम कायार्�वयन तथा सहजीकरण एव �यव�थापकीय सुधारका
लािग तािलम स�चालन 

 शैजिवकेबाट �वीकृत कायर्क्रम कायार्�वयन पिु�तका वमोिजम गनेर् गराउने ।  

 पिहलो, दो�ो तथा 
ते�ो चौमािसक 
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अनसूुची १ 
g]kfn ;/sf/ 

lzIff dGqfno 
lzIff ljefu 

;fgf]l7dL, eQmk'/ 
cfly{s jif{ @)&#.&$ sf] vr{ ug]{ clVtof/L ;DaGwL lgb]{zg .  

 
cfly{s jif{ @)&#÷&$ sf] nflu cy{ dGqfnosf] r=g+= !)!# ldlt @)&#.#.#) df k|fKt vr{ ug]{ clVtof/L 

kqdf hf/L ePsf lgb]{zgx? tyf o; dGqfnoaf6 ;d]t kl/dfh{g u/L tof/ ul/Psf b]xfo adf]lhdsf lgb]{zgx?nfO{ 
kfngf u/L rfn' cf=j=@)&#.&$ df ljlgof]lht ah]6 tyf :jLs[t jflif{s sfo{qmd cg';f/ vr{ ug'{ u/fpg' x'g 
hfgsf/L u/fpFb5' .   
 

-s _ sfo{qmd :jLs[tL, ah]6 afF8kmfF8 / clVtof/L 

!_ s]Gb|Lo:t/sf klxnf] k|fyldstfdf k/]sf ;a} ljsf; sfo{qmdx?sf] ljifout dGqfno ah]6 ;"rgf 
k|0ffnL -Line Ministry Budgetary Information System_ af6 pknAw x'g] rf}dfl;s ljefhg ;lxtsf] 
sfo{qmd /fli6«o of]hgf cfof]uaf6 / bf]>f] / t]>f] k|fyldstfsf ljsf; sfo{qmdx? o; dGqfnoaf6 
:jLs[t x'g] x'Fbf sfo{qmd :jLs[tsf] nflu @)&# ;fpg & ut] leq k]z ug{ x'g .    

@_ :yfgLo lgsfosf] nflu cg'bfg lzif{sdf ljlgof]lht sfo{qmd afx]s lhNnf:t/Lo sfo{qmdsf] xsdf 
ljifout dGqfno ah]6 ;"rgf k|0ffnL -Line Ministry Budgetary Information System_ af6 
pknAw x'g] rf}dfl;s ljefhg ;lxtsf] sfo{qmd @)&# ;fpg & ut] leq :jLs[t u/L sfof{Gjog ug]{ 
lgsfodf k7fpg' kg]{ ePsf]n] ;f]xL cg';f/ ug{ k]z ug]{ . 

#_ ljifout dGqfno ah]6 ;"rgf k|0ffnL -Line Ministry Budgetary Information System_ df k|lji6 
ePsf cfof]hgf tyf sfo{qmdx?sf] dfq sfo{qmd :jLs[t u/L sfof{Gjog ug'{ u/fpg'   x'g]5 . ljifot 
dGqfno ah]6 ;"rgf k|0ffnL -LMBIS_ df lqmofsnfk Plsg gu/L Psd'i6 ah]6 /flvPsf] jf PsfO{ km/s 
k/]sf] jf bf]xf]/f] k/]sf] ePdf To;sf] sf/0f / k'i6\ofFO{ ;lxt kof{Kt cfwf/ ePdf dfq -LMBIS_ df 
k|lji6 u/fP/ sfo{qmd :jLs[tLsf] nflu k]z ug'{ x'g]5 .  

$_ sfo{qmd :jLs[t ePkl5 ;fpg !% ut]leq ;Dk"0f{ sfo{qmd÷cfof]hgfx?sf] :jLs[t jflif{s sfo{qmd / 
;a} ljlgof]lht ah]6sf] vr{ ug]{ clVtof/L sfof{Gjog OsfO{df k7fpg] Joj:yf ldnfpg' x'g]5 . 
s'g}klg cfof]hgf÷sfo{qmdsf] nflu ljlgof]lht ah]6 v08Ls/0f gug]{ / cj08fdf g/fVg] Joj:yf 
ldnfpg' x'g]5 .  

%_ >f]tsf] ;'lglZrttf geO{ sfo{qmd :jLs[tL jf ;+zf]wgsf] nflu k]z gug]{÷gu/fpg] Joj:yf kfngf ug'{ 
u/fpg' x'g]5 . >f]tsf] ;'lglZrttf geO{ z'? ul/Psf vl/b k|s[of jf cGo sfo{af6 l;h{gf x'g] 
bfloTjsf nflu ah]6 k|fKt gx'g] Joxf]/f hfgsf/L u/fpFb5' . 

^_ rfn' cg'bfg cGtu{t ljlgof]hg ePsf] /sd afF8kmfF8 :jLs[t ubf{ tna, u|]8, :yfgLo eQf, lkmN8 
eQf / kf]zfs eQf ef8f, kfgL ljh'nL, ;+rf/ dxz'n h:tf clgjfo{ bfloTjdf kof{Kt /sd 5'§ofO{ 
jfFsL /sd cGo sfo{sf nflu afF8kmfF8 ug'{ kg]{5 .   

&_ ;zt{ cg'bfgdf /flvPsf] /sd :jLs[t sfo{qmdsf cfwf/df dfq vr{ n]Vg' kg]{5 . 

*_ vr{ zLif{s g+= @@(!! -e}k/L cfpg] – rfn' vr{_ / @(*!! -e}k/L cfpg] – k'FhLut vr{_ df 
ljlgof]lht ah]6 cy{ dGqfnoaf6 afF8kmfF8 :jLs[t u/fP/ dfq vr{ n]Vg' x'g]5 . kmfNu'0f d;fGtleq 
of] zLif{ssf] /sd afF8kmfF8 gu/fPdf cy{ dGqfnon] vr{ cfjZos kg]{ s'g} klg lgsfosf] zLif{sdf 
l;w} /sdfGt/ ug{ ;Sg]5 . cGo vr{ lzif{sx?df ljlgof]lht ah]6 k'/} jf cf+lzs ?kdf vr{ gx'g] 
ePdf kmfNu'g d;fGtleq} clgjfo{ ?kdf cy{ dGqfnodf lkmtf{ ug{ k]z ug'{ x'g]5 .  

(_ @)&# kmfu'g d;fGt;Dd sfd z'? gePsf sfo{qmdx?sf] ;Dk"0f{ ah]6 @)&# r}q ! ut] clgjfo{ ?kdf 
lkmtf{ ug'{kg]{5 .  

 

 

!)_ k|fs[lts k|sf]k, ljkQL / ljz]if cj:yfdf jfx]s bf]>f] rf}dfl;s cjlw;Dd s'g} klg k|sf/sf yk 
lgsf;f÷/sdfGt/ dfux?nfO{ cy{ dGqfnoaf6 ;Daf]wg gul/g] x'Fbf ljlgof]lht ah]6sf] l;dfleq /xL 
;fwf/0f k|zf;gtkm{sf] vr{ Joj:yfkg ug{ / ljsf; sfo{qmd klg ah]6 l;dfleq} /xL sfo{qmd :jLs[t 
u/fO{ sfof{Gjog ug'{ u/fpg' x'g]5 .  

!!_ txfFnfO{ pknAw u/fOPsf] clVtof/L tyf sfo{qmdx?df ljlgof]lht /sd vr{ gu/L gofF sfo{qmdsf 
nflu yk lgsf;f dfu ug'{ x'g] 5}g . cfly{s jif{sf] aLrdf cfP/ s'g} klg gofF cfof]hgf÷sfo{qmd yk 
x'g] 5}}}}}}}}}}}}}g .  

!@_ a}b]lzs >f]ttkm{sf] ah]6 /sd vr{ ug'{ k"j{ pQm >f]taf6 /sd k|fKt x'g] ;'lglZrt u/]/ dfq vr{ ug]{ 
u/fpg] Joj:yf ldnfpg' x'g]5 . s'g} sf/0fn] e'QmfgL ljlw km/s k/]sf]df @)&@ efb| d;fGtleq 
kl/dfh{g ug{ n]vL k7fpg' kg]{5 . ;f] eGbf kl5 k|fKt ePsf dfux? sf/jfxL x'g] 5}g .  

!#_ cfof]hgf nfut cg'dfgleq / k/fdz{ ;]jf leq ;jf/L ;fwg vl/b, a}b]lzs e|d0f ;dfj]z ug'{ x'g] 
5}g, u/]df cfof]hgf k|d'v g} lhDd]jf/ x'g] Joxf]/f hfgsf/L u/fpFb5' . k/fdz{ / ;fj{hlgs lgdf{0fdf 
ljlgof]lht ah]6af6 a}b]lzs e|d0f tyf ;jf/L ;fwg vl/b ug{ kfOg] 5}g .  

 

-v_ ah]6 lgsf;f tyf ah]6 sfof{Gjog Joj:yf M 

!$_ xfn ;+rfngdf /x]sf cfof]hgf÷sfo{qmdsf] vl/b of]hgf ;fpg d;fGtleq / gofF cfof]hgfx?sf] ebf} 
d;fGt leq :jLs[t u/fO{ ;Sg' x'g]5 .  

!%_ ;fpg d;fGtleq cfof]hgfsf] lj:t[t l8hfOg / nfut cg'dfg tof/ u/L ebf} d;fGtleq af]nkq 
cfJxfg u/L ;Sg' x'g]5 . sflt{s d;fGtleq af]nkq d"Nof+sg u/L 7]Ssf ;+emf}tf ug'{ x'g]5 . d+l;/ 
d;fGtleq sfo{ z'? ug]{ u/L sfof{b]z lbg] Joj:yf ldnfpg' x'g]5 . tf]lsPsf] ;doleq sfo{ z'? gug]{ 
/ cfof]hgf sfof{Gjog sfo{of]hgf cg''?k sfd gug]{ lgdf{0f Joj;foL ;Fusf] 7]Ssf ;+emf}tf /2 ug]{ 
Joj:yf ldnfpg' x'g]5 .  

!^_ lgdf{0f Joj;foLn] 7]Ssf ;Demf}tf u/]kl5 ;Demf}tf adf]lhdsf ;a} jf s]xL sfo{x?sf nflu ;xfos 
7]Ssf ;Demf}tf ug]{ ePdf ;DalGwt cfof]hgf k|d'vsf] lnlvt ?kdf k"j{ :jLs[tL lng'kg]{ Joj:yf 
ldnfpg'' x'g]5 . clt cfjZos sfo{sf nflu afx]s Ps txeGbf a9L txdf ;xfos 7]Ssf ;Demf}tf ug{ 
kfOg] 5}g .  

!&_ cfof]hgf÷sfo{qmdsf] ef}lts k|ultsf cfwf/df dfq e'QmfgL x'g]5 . klxnf] rf}dfl;s 
lgsf;f÷e'QmfgLsf] nflu ef}lts k|ult cfjZos kg]{ 5}g . bf]>f] / t]>f] rf}dfl;s lgsf;f÷e'QmfgLsf 
nflu ;f] cjlw;Ddsf] ef}lts k|ult Go"gtd %) k|ltzt x'g' kg]{5 .  

!*_ lgwf{l/t ;do / nfutdf sfd ;DkGg ug]{, lgdf{0f u'0f:t/ sfod ug]{ / cfof]hgf k|d'v tyf lgdf{0f 
Joj:ffoL kl/0ffd k|lt hjfkmb]xL x'g] k|0ffnLsf] ljsf; ug'{ u/fpg' x'g]5 .  

!(_ ljifout dGqfno ah]6 ;"rgf k|0ffnL -Line Ministry Budgetary Information System_ df k|lji6 
ePsf rf}dfl;s ljefhg ;lxtsf] :jLs[t sfo{qmdx?sf] dfq lgsf;f dfu ug'{  x'g]5 .  

@)_ j}b]lzs C0f jf cg'bfg ;Demf}tf k|efjsf/L geP;Dd bftfjf6 Joxf]l/g] ah]6 / g]kfn ;/sf/sf] 
;Dk"/s sf]if (Matching fund) jfkt Joxf]l/g] /sd ;d]t /f]Ssf /x]sf] 5 . t/ Rectroactive 
Financing sf] xsdf cy{ dGqfnosf] cGt/f{li6«o cfly{s ;xfotf ;dGjo dxfzfvfsf] ;xdtLdf 
e'QmfgL lbg ;lsg] k|fjwfg /x]sf] 5 .  

@!_ cfof]hgf÷sfo{qmd ljz]ifsf nflu ;Demf}tf eO{ k|fKt x'g] a}b]lzs ;xof]u afx]s cGo C0f tyf 
cg'bfgsf] e'QmfgL lbg' k"j{ dxfn]vf lgoGqs sfof{no dfkm{t cy{ dGqfnosf] cGt/f{li6«o cfly{s 
;xfotf ;dGjo dxfzfvfsf] :jLs[tL lng' kg]{ x'Fbf ;f] cg';f/ ug]{ Joj:yf ldnfpg' x'g]5 .  

@@_ cfly{s jif{ @)&@.&# ;Dd ax'jifL{o 7]Ssfdf uPsf cfof]hgf÷sfo{qmdsf nflu ljlgof]lht ah]6af6} 
cfjZos /sd 5\6\ofO{ sfo{qmd :jLs[t ug'{ u/fpg' kg]{5 . ax'jifL{o 7]Ssf ;+emf}tfaf6 l;lh{t 
bfloTjsf nflu kof{Kt ah]6 ljlgof]hg u/]/ dfq cGo sfo{qmddf afF8kmfF8 ug'{kg]{5 .  
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!)_ k|fs[lts k|sf]k, ljkQL / ljz]if cj:yfdf jfx]s bf]>f] rf}dfl;s cjlw;Dd s'g} klg k|sf/sf yk 
lgsf;f÷/sdfGt/ dfux?nfO{ cy{ dGqfnoaf6 ;Daf]wg gul/g] x'Fbf ljlgof]lht ah]6sf] l;dfleq /xL 
;fwf/0f k|zf;gtkm{sf] vr{ Joj:yfkg ug{ / ljsf; sfo{qmd klg ah]6 l;dfleq} /xL sfo{qmd :jLs[t 
u/fO{ sfof{Gjog ug'{ u/fpg' x'g]5 .  

!!_ txfFnfO{ pknAw u/fOPsf] clVtof/L tyf sfo{qmdx?df ljlgof]lht /sd vr{ gu/L gofF sfo{qmdsf 
nflu yk lgsf;f dfu ug'{ x'g] 5}g . cfly{s jif{sf] aLrdf cfP/ s'g} klg gofF cfof]hgf÷sfo{qmd yk 
x'g] 5}}}}}}}}}}}}}g .  

!@_ a}b]lzs >f]ttkm{sf] ah]6 /sd vr{ ug'{ k"j{ pQm >f]taf6 /sd k|fKt x'g] ;'lglZrt u/]/ dfq vr{ ug]{ 
u/fpg] Joj:yf ldnfpg' x'g]5 . s'g} sf/0fn] e'QmfgL ljlw km/s k/]sf]df @)&@ efb| d;fGtleq 
kl/dfh{g ug{ n]vL k7fpg' kg]{5 . ;f] eGbf kl5 k|fKt ePsf dfux? sf/jfxL x'g] 5}g .  

!#_ cfof]hgf nfut cg'dfgleq / k/fdz{ ;]jf leq ;jf/L ;fwg vl/b, a}b]lzs e|d0f ;dfj]z ug'{ x'g] 
5}g, u/]df cfof]hgf k|d'v g} lhDd]jf/ x'g] Joxf]/f hfgsf/L u/fpFb5' . k/fdz{ / ;fj{hlgs lgdf{0fdf 
ljlgof]lht ah]6af6 a}b]lzs e|d0f tyf ;jf/L ;fwg vl/b ug{ kfOg] 5}g .  

 

-v_ ah]6 lgsf;f tyf ah]6 sfof{Gjog Joj:yf M 

!$_ xfn ;+rfngdf /x]sf cfof]hgf÷sfo{qmdsf] vl/b of]hgf ;fpg d;fGtleq / gofF cfof]hgfx?sf] ebf} 
d;fGt leq :jLs[t u/fO{ ;Sg' x'g]5 .  

!%_ ;fpg d;fGtleq cfof]hgfsf] lj:t[t l8hfOg / nfut cg'dfg tof/ u/L ebf} d;fGtleq af]nkq 
cfJxfg u/L ;Sg' x'g]5 . sflt{s d;fGtleq af]nkq d"Nof+sg u/L 7]Ssf ;+emf}tf ug'{ x'g]5 . d+l;/ 
d;fGtleq sfo{ z'? ug]{ u/L sfof{b]z lbg] Joj:yf ldnfpg' x'g]5 . tf]lsPsf] ;doleq sfo{ z'? gug]{ 
/ cfof]hgf sfof{Gjog sfo{of]hgf cg''?k sfd gug]{ lgdf{0f Joj;foL ;Fusf] 7]Ssf ;+emf}tf /2 ug]{ 
Joj:yf ldnfpg' x'g]5 .  

!^_ lgdf{0f Joj;foLn] 7]Ssf ;Demf}tf u/]kl5 ;Demf}tf adf]lhdsf ;a} jf s]xL sfo{x?sf nflu ;xfos 
7]Ssf ;Demf}tf ug]{ ePdf ;DalGwt cfof]hgf k|d'vsf] lnlvt ?kdf k"j{ :jLs[tL lng'kg]{ Joj:yf 
ldnfpg'' x'g]5 . clt cfjZos sfo{sf nflu afx]s Ps txeGbf a9L txdf ;xfos 7]Ssf ;Demf}tf ug{ 
kfOg] 5}g .  

!&_ cfof]hgf÷sfo{qmdsf] ef}lts k|ultsf cfwf/df dfq e'QmfgL x'g]5 . klxnf] rf}dfl;s 
lgsf;f÷e'QmfgLsf] nflu ef}lts k|ult cfjZos kg]{ 5}g . bf]>f] / t]>f] rf}dfl;s lgsf;f÷e'QmfgLsf 
nflu ;f] cjlw;Ddsf] ef}lts k|ult Go"gtd %) k|ltzt x'g' kg]{5 .  

!*_ lgwf{l/t ;do / nfutdf sfd ;DkGg ug]{, lgdf{0f u'0f:t/ sfod ug]{ / cfof]hgf k|d'v tyf lgdf{0f 
Joj:ffoL kl/0ffd k|lt hjfkmb]xL x'g] k|0ffnLsf] ljsf; ug'{ u/fpg' x'g]5 .  

!(_ ljifout dGqfno ah]6 ;"rgf k|0ffnL -Line Ministry Budgetary Information System_ df k|lji6 
ePsf rf}dfl;s ljefhg ;lxtsf] :jLs[t sfo{qmdx?sf] dfq lgsf;f dfu ug'{  x'g]5 .  

@)_ j}b]lzs C0f jf cg'bfg ;Demf}tf k|efjsf/L geP;Dd bftfjf6 Joxf]l/g] ah]6 / g]kfn ;/sf/sf] 
;Dk"/s sf]if (Matching fund) jfkt Joxf]l/g] /sd ;d]t /f]Ssf /x]sf] 5 . t/ Rectroactive 
Financing sf] xsdf cy{ dGqfnosf] cGt/f{li6«o cfly{s ;xfotf ;dGjo dxfzfvfsf] ;xdtLdf 
e'QmfgL lbg ;lsg] k|fjwfg /x]sf] 5 .  

@!_ cfof]hgf÷sfo{qmd ljz]ifsf nflu ;Demf}tf eO{ k|fKt x'g] a}b]lzs ;xof]u afx]s cGo C0f tyf 
cg'bfgsf] e'QmfgL lbg' k"j{ dxfn]vf lgoGqs sfof{no dfkm{t cy{ dGqfnosf] cGt/f{li6«o cfly{s 
;xfotf ;dGjo dxfzfvfsf] :jLs[tL lng' kg]{ x'Fbf ;f] cg';f/ ug]{ Joj:yf ldnfpg' x'g]5 .  

@@_ cfly{s jif{ @)&@.&# ;Dd ax'jifL{o 7]Ssfdf uPsf cfof]hgf÷sfo{qmdsf nflu ljlgof]lht ah]6af6} 
cfjZos /sd 5\6\ofO{ sfo{qmd :jLs[t ug'{ u/fpg' kg]{5 . ax'jifL{o 7]Ssf ;+emf}tfaf6 l;lh{t 
bfloTjsf nflu kof{Kt ah]6 ljlgof]hg u/]/ dfq cGo sfo{qmddf afF8kmfF8 ug'{kg]{5 .  
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@#_ ljBfnox?df sfo{/t lzIfsx?sf] tna, eQf / u|]8 /sd lghx?sf] lsl;d / ;+Vof ;d]t Plsg u/]/ 
dfq clVtof/L lbg' x'g]5 . lzIfsx?sf] tna ;Ldf cGtu{tsf] lgoldt u|]8 afx]s yk u|]8 k'/:sf/ lbg 
kfOg] 5}g . 5fqa[lQ, lgMz'Ns kf7o k':ts jfktsf] cg'bfg, ljBfno P+j sIff sf]7f lgdf{0f, 5fqf 
zf}rfno, k':tsfno tyf lj1fg k|of]uzfnf jfkt ljlgof]lht /sd, :yfoL lzIfs cg'bfg / ljBfyL{ 
;+Vofsf] cfwf/df yk ePsf] lzIf0f cg'bfg jfktsf] vr{sf] ljj/0f k|sfzg / ;fj{hlgs u/L kf/bzL{ 
agfpg' kg]{ Joj:yfnfO{ clgjfo{ ul/Psf] 5 .  

@$_ a=p=lz=g+= #%))!^ / #%))!& sf] ljlgof]hg lzIfssf] tnj÷eQfsf nflu dfq ePsfn] plNnlvt 
ah]6 pkzLif{saf6 ;+lrt ljbf, cf}ifwf]krf/ jfktsf] /sd e'QmfgL gug]{ Joj:yf s8fO{sf;fy 
sfof{Gjog ug'{ u/fpg' x'g]5 . a=p=lz=g= #%))@^ sf] ljlgof]hg ;]jf lgj[Q lzIfsx?sf] lgj[lQe/0f 
tyf czQmj[lQ cf}ifwL pkrf/ vr{, ;+lrt ljbf / pkbfgsf] nflu ePsf]]n] ;f] k|of]hgsf nflu dfq 
vr{ ug]{ Joj:yf ldnfpg' x'g]5 . 

@%_ ;fd'bflos ljBfnosf] :jLs[t b/aGbLdf sfo{/t lzIfsx?sf] tna eQf lgsf;f lbFbf :jLs[t b/aGbL / 
sfo{/t lzIfsx?sf] ;+Vof olsg u/]/ dfq ljBfno lzIfs lstfavfgfaf6 clgjfo{ ?kdf tnaL 
k|ltj]bg kfl/t u/fP/ dfq lgsf;f 5f8\g] Joj:yf ldnfpg' x'g]5 . lzIfsx?nfO{ cf}ifwL pkrf/ 
jfktsf] /sd e'QmfgL ubf{ lzIfs lstfavfgfdf clen]v cBfjlws u/fP/ dfq e'QmfgL lbg] Joj:yf 
ug'{ x'g]5 . 

@^_ lqjifL{o vr{ cg'dfgsf] ;Ldfleq /xL /fli6«o uf}/asf cfof]hgf / k|yd k|fyldstf k|fKt cfof]hgfx?sf] 
xsdf /fli6«o of]hgf cfof]uaf6 sfo{qmd :jLs[t u/fO{ ax'jifL{o 7]]Ssf -Multi-Year Contract_ 
nufpg ;lsg] 5 . o:tf] 7]Ssf ;+emf}tf ePkl5 ;f] sf] hfgsf/L cy{ dGqfno / o; dGqfnonfO{ 
clgjfo{ ?kdf lbg' kg]{5 . lqjifL{o vr{ cg'dfgsf] l;df eGbf a9L /sdsf] 7]Ssf nufPdf cy{ 
dGqfnon] >f]t pknAw gu/fpg] x'Fbf o;/L a9L /sdsf] 7]Ssf nufpg' kg]{ ePdf kof{Kt k'i6\ofFO{ 
;lxt cy{ dGqfnosf] k"j{ ;xdtLsf] nflu o; dGqfnodf k]z ug'{ x'g]5 .  

@&_ clVtof/L k|fKt ah]6sf] k|efjsf/L sfof{Gjogsf] nflu ;do ;Ldf ;lxtsf] sfo{ tfnLsf agfO{ sfo{ 
;Dkfbg ug]{ Joj:yf ldnfpg' x'g]5 . cy{ dGqfnon] ah]6 sfof{Gjog l:yltsf] lg/Gt/ cg'udg u/L 
sd k|ult b]lvPsf cfof]hgfx?sf] ljlgof]lht ah]6 ljlgof]hg P]gsf] kl/lwleq /xL /fd|f] k|ult ePsf 
c? cfof]hgftkm{ cfjZostf cg';f/ /sdfGt/ ug{ ;lsg] Joj:yf /x]sf]] 5 .  

@*_ zf]wegf{ ljlwaf6 a}b]lzs ;xfotf /sd k|fKt x'g] u/L ;+rflnt cfof]hgfx?sf] k|rlnt P]g, lgodsf] 
kl/lwleq /xL cfof]hgf n]vf cBfjlws u/L ;dod} zf]wegf{ lng' kg]{5 . zf]wegf{ sfo{ljlw adf]lhd 
y|];xf]N8 k'u]sf]df t'?Gt} / y|];xf]N8 gk'u]sf]df rf}dfl;s cjlw ;dfKt ePkl5 csf]{ rf}dfl;s cjlw 
leq zf]wegf{ dfu u/L ;Sg' kg]{5 . lgwf{l/t ;doleq zf]wegf{ k|lqmof z'? gu/]df csf]{ rf}dfl;ssf] 
lgsf;f /f]Ssf ul/g]5 . ;dod} zf]wegf{ dfu gug]{ cfof]hgf k|d'v / n]vf k|d'vnfO{ sfg"g adf]lhd 
sf/jfxL ug'{ u/fpg' x'g]5 .  

@(_ ;fj{hlgs v/Lb lgodfjnL, @)^$ sf] lgod ($-!)_ adf]lhd 3/hUuf ef8fsf] b//]6df j[4L ug'{ k"j{ 
dxfn]vf lgoGqs sfof{nosf] ;xdlt lng' kg]{5 .  

#)_ :jLs[t b/aGbLsf] ;Ldfleq /x]/ dfq cfjZos ;]jf s/f/df lng ;lsg]5 . ;]jf s/f/df sfo{/t 
JolQmsf] kfl/>lds÷;]jf z'Ns vr{ zLif{s g+= @@$!@ af6 dfq vr{ n]Vg' kg]{5 .  

#!_ ;DalGwt lgsfoaf6 tnaL k|ltj]bg kfl/t u/fP/ dfq tna, eQf jfktsf] /sd e'QmfgL ug'{ kg]{5 .  

 

-u_ ah]6 vr{, /sdfGt/ tyf k|ltj]bg 

#@_ cfly{s jif{ @)&#÷&$ df tna j[4Lsf] sf/0f l;h{gf ePsf] yk bfloTjsf] nflu ljlgof]lht ah]6 
gk'u ePdf jf:tljs vr{sf] cfwf/df sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{no dfkm{t yk /sd lgsf;f dfu 
ug'{ x'g]5 .  

##_ k"+hLut vr{ tyf ljQLo Joj:yftkm{ ljlgof]lht /sd rfn' vr{df / k'FhLut cg'bfgdf ljlgof]lht 
/sd rfn' cg'bfgdf /sdfGt/ x'g]] 5}g .  
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#$_ z'? clVtof/L lbOPsf] /sd Ps ah]6 pkzLif{saf6 csf]{ pkzLif{s jf Ps vr{ zLif{saf6 csf]{ vr{ 
zLif{sdf ah]6 /sdfGt/ ug'{ k/]df 36fpg] ah]6 pkzLif{s jf vr{ zLif{sdf sf]if tyf n]vf lgoGqs 
sfof{Nfoaf6 ah]6 /f]Ssf /fv]sf] hfgsf/L kq ;lxt /sdfGt/ dfu ug'{ u/fpg' x'g]5 .  

#%_ tna, eQf, vfBfGg, kfgL tyf lah'nL, ;+rf/ dx;'n / ef8fdf cfufdL jif{x?sf] nflu bfloTj g;g]{ 
u/L vr{ Joj:yfkg ug'{ u/fpg' x'g]5 . oL vr{ zLif{sx?af6 cy{ dGqfnosf] :jLs[t glnO{ cGoq 
/sdfGt/ ug{ ;lsg] 5}g .  

#^_ sfo{qmd tyf cfof]hgf sfof{Gjogsf nflu ljefuLo k|d'vn] cfof]hgf k|d'v;Fu ebf} !% ut] leq 
sfo{;Dkfbg ;Demf}tf ug'{ u/fpg' x'g]5 . j:t'lgi7 cfwf/df sfo{ ;Dkfbg:t/ dfkg u/L k'/:sf/ / 
;hfFosf] Joj:yf ldnfpg' x'g]5 .  

#&_ ;f]em} e'QmfgL jf j:t'ut ;xfotf cGtu{t ePsf] vr{sf] k|ltj]bg k|To]s dlxgf ;dfKt ePsf] !% 
lbgleq dxfn]vf lgoGqs sfof{noaf6 lgwf{l/t 9fFrfdf sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{nodf clgjfo{ 
?kdf a'emfpg' kg]{5 .  

#*_ s'6gLlts dxTj / cGt/f{li6«o ;DaGwsf] sf/0f clgjfo{ ?kdf ;xefuL x'g kg]{ cGt/f{li6«o ;ef, 
;Dd]ng / cGt/;/sf/L a}7ssf nflu dfq cy{ dGqfnosf] ;xdltdf efu lng hfg kfOg]5 . 
ljlgof]lht ah]6af6 a}b]lzs tflnd, cWoog, cjnf]sg e|d0fdf hfg' k"j{ cy{ dGqfno ah]6 tyf 
sfo{qmd dxfzfvfsf] ;xdlt lngsf] nflu k]z ug'{ x'g]{5 .  

#(_ /fh:j ;+sng / a}b]lzs ;xfotf nufot >f]tsf] pknAwtfsf] cfwf/df cj:yf x]/L ljlgof]lht ah]6 
cy{ dGqfnoaf6 /f]Ssf /fVg jf s6f}tL x'g ;Sg] Joj:yf /x]sf] 5 .  

-3_ ljQLo kf/blz{tf, hjfkmb]lxtf / cg'udg ;DaGwL Joj:yf 

$)_ cfof]hgf÷sfo{qmdsf] lj:t[t lqmofsnfk, ;DkGg ug'{kg]{ cjlw / nfut, pknAw ;"rs / lhDd]jf/ 
sd{rf/L ;lxtsf] cfof]hgf sfof{Gjog sfo{ of]hgf -Project Implementation Action Plan_ efb| !% 
ut]leq tof/ u/L cfof]hgf :yndf / o; dGqfnosf] j]e;fO6 dfkm{t ;fj{hlgs ug'{ x'g]5 .  

$!_ ah]6 sfof{Gjogsf] lgoldt cg'udg tyf ;dLIff u/L If]qut pknAwL ;"rs ;lxtsf] k|ult ljj/0f, 
sfd ;DkGg x'g g;s]sf]df cfOk/]sf ;d:of / sf/0fx? pNn]v u/L o; dGqfnodf k7fpg] Joj:yf 
ug'{ x'g]5 .  

$@_ 7"nf cfof]hgf / dxTjk"0f{ sfo{qmdx?sf] cg'udg ;DdfggLo k|wfgdGqLaf6 ul/g] Joj:yf ul/Psf] 5 . 
cfof]hgf sfof{Gjog;Fu ;DalGwt dGqL, cy{dGqL, /fli6«o of]hgf cfof]usf pkfWoIf / ;DalGwt 
;lrjx? o:tf cfof]hgfsf] cg'udgdf k|ToIf ;+nUg x'g] u/L ljz]if cg'udgsf] Joj:yf ldnfOPsf] 5 .  

$#_ ?= @% s/f]8eGbf a9L ljlgof]hg ePsf 5flgPsf cfof]hgf÷sfo{{qmdx?sf] sfof{Gjogsf] k|ult l:ylt 
;dLIff dfggLo cy{dGqLsf] cWoIftfdf k|To]s b'O{ dlxgfdf ul/g] 5 . o:tf cfof]hgfx?sf] ljlQo / 
ef}lts k|ult ljj/0f k|To]s dlxgf ;dfKt ePsf] & lbg leq cy{ dGqfnodf k7fpg' kg]{ ePsf]n] ;f]xL 
cg';f/ k|ltj]bg ug'{ x'g]5 .  

$$_ ah]6 sfof{Gjogsf] lgoldt cg'udg tyf ;dLIff u/L If]qut pknAwL ;"rs ;lxtsf] k|ult ljj/0f, 
sfd ;DkGg x'g g;s]sf]df cfO{ k/]sf ;d:of / sf/0fx? pNn]v u/L /fli6«o of]hgf cfof]u / o; 
dGqfnodf k7fpg] Joj:yf ug'{ kg]{5 .  

$%_ ;/sf/L sfof{nox? / cg'bfg hfg] lgsfox?sf] cfDbfgL vr{sf ljj/0f dfl;s ?kdf k|sfzg ug'{kg]{ / 
/fh:j cfDbfgL /sdsf] ljj/0f 5'§} xf]l8{Ë af]8{ agfO{ ;j{;fwf/0fn] b]Vg] u/L /fVg'kg]{ Joj:yf u/L 
o;sf] cg'udg ug'{ x'g]5 .  
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$^_ ;fj{hlgs lgsfodf :jb]zL j:t'sf] pkof]u ug]{ ;DaGwL lgb]{lzsf, @)^( cg';f/ dfn;fdfg tyf j:t' 
vl/b ug]{ Joj:yf ldnfpg' x'g]5 .  

$&_ ;/sf/L tyf :yfgLo lgsfoaf6 ul/g] lgdf{0f sfo{:yndf ;f] sfd;+u ;DalGwt ljj/0fx? h:t} 
cfof]hgfsf] gfd, nfut, sfo{ z'? ePsf] ldlt, sfo{ ;DkGg x'g] ldlt, 7]s c+s, 7]Ssf lng]sf] gfd 
tyf 7]ufgf, sfd ;DkGg ePkl5 x'g] ck]lIft pknlJw jf kl/df0f b]lvg] u/L sfd ;DkGg geP;Dd 
;j{;fwf/0fn] b]Vg ;Sg] u/L ;fj{hlgs ug'{ kg]{ 5 . o:tf] sfo{ ?= !) nfv eGbf a9Lsf] lgdf{0f;+u 
;DalGwt 7]Ssfdf clgjfo{ ?kn] ug]{ u/L af]nkqsf] sfuhftdf zt{sf] ?kdf ;+nUg x'g] Joj:yf 
s8fO{sf ;fy kfngf u/fpg' x'g]5 .  

$*_ cfufdL cfly{s jif{ @)&#.&$ b]lv ;/sf/L vr{sf] bfloTj Plsg ug{sf] nflu k|ltj4tf clen]v /fVg] 
Joj:yf u/L cy{ dGqfno / dxfn]vf lgoGqs sfof{nodf ;d]t k|ltj]bg ug]{ Joj:yf ug'{ x'g]5 .  

$(_ k|rlnt sfg"g adf]lhd :yfoL n]vf g+= -kfg_ lng' kg]{ JolQm, kmd{ jf ;+:yfnfO{ ?= %,))).– eGbf a9L 
e'QmfgL ubf{ clgjfo{ ?kdf kfg g+= pNn]v u/L e'QmfgL ug]{ / o:tf] kfg g+= sf] hfgsf/L ;DalGwt 
sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{nox?df k7fpg] e'QmfgL cfb]zdf ;d]t pNn]v ug]{ Joj:yfsf] k|efjsf/L 
?kdf sfof{Gjog ug'{ x'g]5 . t/ tna, eQf, b}lgs e|d0f eQf / sfo{qmd ;+rfng ug{sf] nflu lnO{g] 
k]ZsLx?sf] e'QmfgLdf eg] :yfoL n]vf g= -kfg_ cfjZos kg{] 5}g .  

%)_ gub sf/f]af/ ubf{ x'g ;Sg] hf]lvd sd ug{sf] nflu tna eQf nufotsf cGo /sdx? ;d]t ;a} 
a}+s vftf dfkm{t e'QmfgL ug]{ ;DaGwL Psn vftf sf]if k|0ffnL ;+rfng lgb]{lzsf @)&@ sf] a'Fbf 
(=!=!( sf] Joj:yf clgjfo{ sfof{Gjog ug'{ u/fpg' x'g]5 . @)&$ a}zfv ! ut] b]lv s'g} klg sf/f]af/ 
a}+s vftf dfkm{t dfq ug]{ Joj:yf ldnfpg' x'g]5 .  

%!_ cf}ifwL pkrf/, pkbfg, ;+lrt ljbfsf] /sd e'QmfgL ubf{ hlt;'s} /sd ePklg AC/Payee r]s dfkm{t 
dfq e'QmfgL ug]{ Joj:yf ldnfpg' x'g]5 .  

%@_ rfn' tyf k'FhLut lzif{sdf ljlgof]lht ah]6 vr{ ub{ ldtJooLtfk"j{s ug'{ u/fpg' x'g]5 . ;+rfng vr{ 
lzif{sdf yk /sd lgsf;f gul/g] x'Fbf ljlgof]lht ah]6af6} vr{ Joj:yfkg ug'{ x'g]5 .  

%#_ :jLs[t sfo{qmd, vl/b of]hgf / sfo{qmd sfo{of]hgf cg'?k 7]Ssfk6\6f, sfo{qmd sfof{Gjog, u'0f:t/ 
Pj+ ck]lIft pknAwLnfO{ ;DalGwt cfof]hgf k|d'v÷sd{rf/Lsf] sfo{;Dkfbg d"Nof+sg;Fu cfj4 ug'{ 
x'g]5 .  

%$_ ?= #,)),))).– jf ;f] eGbf a9Lsf] dfnf;fdfg jf ;]jf vl/b sfo{ jf ?= %,)),))).– jf ;f] eGbf 
a9Lsf] ;fj{hlgs lgdf{0f vl/b sfo{ ubf{ u/fpFbf ;fj{hlgs vl/b P]g @)^# / ;fj{hlgs vl/b 
lgodfjnL @)^$ sf] k|fjwfgx?nfO{ cIf/;M kfngf ug'{ u/fpg' x'g]5 .  

%%_ cf=j= )&!.&@ ;Dd km5\of}{6 x'g jfFsL /x]sf] a]?h' /sd dWo] rfn' cf=j= )&#.&$ df Go"gtd ^)Ü 
a]?h' km5\of}{6 ug]{ u/fpg] sfo{nfO{ pRr k|fyldstfsf ;fy sfof{Gjog ug'{ u/fpg'   x'g]5 . a]?h' 
km5\of}{6nfO{ sfof{no k|d'vsf] sfo{ ;Dkfbg;Fu cfj4 ug]{ Joj:yf ;d]t ldnfpg' x'g]5 .  
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अनसुचूी २ (क) 

िवद् यालय के्षत्र िवकास कायर्क्रम (SSDP) 
भौितक सुिवधा िव�तार कायर्क्रमका लािग िवद् यालय छनोट गनेर् आधारह� 

 
िज�लामा रहेका ;Dk"0f{  िवद् यालयह�ला� िन�न बमोिजमका सूत्रका आधारमा प्राथिमकताक्रममा राख्ने । 
२ काठे नयाँ कक्षाकाठा िनमाण फिनचर्र सिहत (  भूक�पवाट क्षित पुगेका १४ िज�लाह� वाहेकका  ६१ िज�ला ) मात्र यी 
कायर् संचालन हुनेछन ्। 

 
१. ता�लजेङु,पाँचथर,इलाम,झापा,संखवुासभा,ते�थमु,भोजपरु,सनुसरी,मोरङ,सोलखु�ुवु,खोटाङ,उदयपरु,ओखलढंुगा,स�री,िसरहा,मकवानपरु,धनषुा,

सर्लाही,महो�री,रौतहट,वारा,पसार्,िचतवन,�प�दहेी,किपलव�तु,अघार्खाची,पा�पा,गु�मी,�याङजा,तनहु,ँमनाङ,लमजुङ,का�क�,पवर्त,वाग्लङु,�या
ग्दी,म�ुताङ,सखुेर्त,मगु,ुडो�पा,हु�ला,ज�ुला,कािलकोट,�कुम,रो�पा,�यठुान,दाङ,स�यान,वाँके,विदर्या,जाजरकोट,दलेैख,कैलाली,डोटी,अछाम,वा
जरुा, वझाङ,दाचुर्ला,वैतडी,डडे�धरुा र क�चनपरु । 

२. मािथ उि�लिखत िज�लाह�का हकमा स�पणूर् िवद ्यालयह�को तलको सतू्रका आधारमा प्राथिमकताक्रम िनधार्रण गनेर् । 
 

क. दिलत िवद ्याथीर्को भनार् दर (X) 
  =  

आधारभतू तहमा रहकेा दिलत िवद ्याथीर्ह�को कुल सङ्ख्या 

आधारभतू तहमा रहकेा स�पणूर् िवद ्याथीर्ह�को सङ्ख्या 
     (Enrollment of Dalit Students)  

X को भार = २०% 
ख. छात्राह�को भनार् दर (Y)              (Enrollment of 

Girl students) = 
आधारभूत तहमा रहकेा छात्राह�को कुल सङ्ख्या 

आधारभूत तहमा रहकेा स�पणूर् िवद ्याथीर्ह�को सङ्ख्या 
 

Y को भार = २०% 
ग. कक्षा ‘क’र कक्षा १ का िवद ्याथीर् सङ्ख्याको अनपुात (Z)

  =  
कक्षा ‘क’ मा रहकेा िवद ्याथीर्ह�को कुल सङ्ख्या 

कक्षा १ मा रहकेा िवद ्याथीर्ह�को कुल सङ्ख्या 
यहाँ कक्षा ‘क’ भ�नाल ेकक्षा १–३ स�चालन भएका िवद ्यालयको हकमा कक्षा ३, कक्षा १–५ स�चालन भएका िवद ्यालयको हकमा कक्षा ५ र कक्षा १–८ 
स�चालन भएका िवद ्यालयको हकमा कक्षा ८ लाई स�झन ुपदर्छ । यसमा भागफल १ भ�दा बढी आउनेको हकमा अिधकतम १ अङ्क मात्र िदने । 
Z को भार = २०% 

घ. Priority Minimum Enabling Condition (PMEC) नपगुेका िवद ्यालयह� (a)                                                  १.० 
नोट: स�चािलत कक्षाको आधारमा कक्षाकोठाको संख्या नपगु भएका िवद ्यालयह�  भ�ने विुझ�छ । 

 

a को भार = २५% 
ङ. आव�यकता (b)                                                                                                                                        १.० 

क. बाढीपिहरो, हुरीबतास, आगलागी, तथा अ�य दवैीप्रकोपका कारणबाट क्षित हुन पगुेका ।  
ख. िवद ्यालय भौितक सवेर्क्षणका आधारमा नयाँ िनमार्ण नगरी नहुने  दिेखएका िवद ्यालयह� । 
ग. दईु वा दईु भ�दा वढी िवद ्यालय भौगोिलक िनकटता र िवद ्याथीर् सङ्ख्याको �यनूता ज�ता कारणले एकआपसमा गािभने भएको अव�थामा । 
घ. िवशेष कक्षा स�चालन भएका िवद ्यालयह� । 
ङ िव.सं. २००७ साल अगािड �थापना भएका िवद ्यालयह�, प्रािवधक िशक्षा स�चालनमा रहकेा िवद ्यालयह�,छात्रावास स�चालनमा रहकेा 

िवद ्यालयह� , ECD स�चालन रहकेा िवद ्यालय समेत / 
b को भार = १५% 
hDdf c+s  
सूचकाङ्क  (Index) = 0.20X+0.20Y+0.20Z+0.25a+0.15b
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@. मािथ प्रकरण नं. १ अनसुारका भौितक सिुवधा आव�यक भएका िवद ्यालयह�लाई सबैभ�दा मािथ राखी �यसपिछ सचूकाङ्कको आधारमा 
सबैभ�दा बढी भएकोलाई राखी घट्दो क्रममा स�पणूर् आधारभतू तहस�मका तथा मा�यिमक िवद ्यालयह�को प्राथिमकता क्रमको सूची तयार गनेर् । 
5gf}6 ubf{ cfwf/e"t tx;Dd dfq ;�चालन ePsf ljBfnox?nfO{ k|fyldstfqmddf cufl8 /fVg] . 

#. यसरी छनोट भएका िवद ्यालयह�को नामावली तपसील बमोिजमको सिमितबाट अिनवायर् �पमा िनणर्य गराई, छनोट गरेको सचुाङ्क सिहतको 
त�याङ्क, �िच�यतासिहतको िववरण तयार गरी sflt{s !%िभत्र िशक्षा िवभागमा पठाउने । िशक्षा िवभागबाट प्रा� नामावली िवभागको वेभ 
साइटमा प्रकािशत भएपिछ मात्र िज�लामा कायर्क्रम िवतरण गरी िवद ्यालयह�सँग स��ौता गरी कायार्�वयन प्रिक्रया अगािड बढाउने ।  

तपसील 
१.   िज�ला िशक्षा अिधकारी, िज�ला िशक्षा कायार्लय संयोजक 

२. योजना तथा कायर्क्रम अिधकृत, िज�ला िशक्षा कायार्लय सद�य 

३. िवद ्यालय िनरीक्षकह� म�येबाट िजिशअल ेतोकेको एक जना सद�य 

४. इि�जिनयर, िज�ला िशक्षा कायार्लय सद�य 

५. �ोत�यिक्तह� म�येबाट िजिशअले तोकेको एक जना सद�य 

६. लेखा प्रमखु, िज�ला  िशक्षा कायार्लय सद�य 

७. सव–इि�जिनयरह� म�येबाट िसिनयर  सव– इि�जिनयर एक जना, िज�ला िशक्षा कायार्लय सद�य 

इि�जिनयरले सद�य सिचवको काम गनेर् तथा नभएको िज�लामा सव–इि�जिनयरह�म�येबाट एक जनाले िसिनयर सव–इि�जिनयरको प्रितिनिध�व गनेर् 
�यव�था िज�ला िशक्षा अिधकारीले िमलाउन ुपनेर्छ ।     
$. सरकारी �ोतभ�दा बािहर (िविभ�न राजदतुाबासह�, गैरसरकारी सङ्घस�ंथा, भूतपवूर् सैिनक सङ्गठन आिद) बाट ठूलो रकम अनदुान पाई िनमार्ण 

गिरएका पयार्� कक्षाकोठाह� भएको िवद ्यालयह�लाई छनोटका क्रममा पछािड राख्ने । 
५. िवद्यालय �यव�थापन सिमित गठन नभएका िवद ्यालयह�लाइ कायर्क्रम िवतरण नगनेर् ।  
^. िशक्षक अिभभावक सङ्घ गठन नभएका, िवगतमा सामािजक पिरक्षण र लखेापिरक्षण प्रितवदेन पेश नगरेका िवद्यालयह�लाई छनोटका क्रममा 

प्राथिमकतामा पछािड पानेर् ।  
&. गत २ (दईु) आ.व. मा कायर्क्रम परेका (िवद्यालय भवन िनमार्ण तथा दईु कोठे कक्षाकोठा भवनह� मात्र) लाई प्राथिमकता क्रममा पछािड राख्ने । 
*. प्रयार्� सङ्ख्यामा कक्षाकोठा, प�ुतकालय, प्रयोगशाला र सभाकक्ष भएका िवद्यालयह�लाई प्राथिमकता क्रममा पछािड पानेर् । 
(. िनमार्णका लािग पयार्� जग्गा नभएका,जग्गाका �वािम�व नभएका,लालपजूार् वा भोगािधकार नभएका िवद्यालयलाई प्राथिमकता क्रममा नराख्ने । 

साथै िवपदका �िषटल ेअसरुिक्षत िनमार्ण�थल ( Site ) भएका िवद्यालयह� लाई प्राथिमकतामा नराख्ने । 
!). िवगतमा उपल�ध गराइएका िनमार्ण कायर्क्रम स�प�न नगरेका र तोिकएको कोटा को पिरिधिभत्र रही िनमार्ण कायर् स�प�न नगरेका िवद्यालयह�लाई 

छनोट नगनेर् । 
!!. िज�लाि�थत धािमर्क/पर�परागत�पमा स�चािलत िवद्यालयह� ग�ुबा/िवहार, मदरसा, ग�ुकुल तथा मातभृाषामा अ�यापन हुने ज�ता िवद्यालयम�य े

�वीकृत प्रा� तथा अनमुित प्रा� िवद्यालयह�लाई समेत क्रिमक �पमा समावेश गदैर् जाने क्रममा, क�तीमा १ वटा िवद्यालय अिनवायर् �पमा छनोट 
गने । 

!@. दईु शिैक्षक सत्र पुरा नगरेका अनमुती तथा �वीकृत प्रा� गरी नयाँ �थापना भएका िवद्यालयह�लाई प्राथिमकता क्रममा समावेश नगनेर् । 
नयाँ कक्षाकोठा पाएका िवद्यालयह� बाहकेका प्राथिमकताक्रममा रहकेा अ�य िवद्यालयह�लाई सोही प्राथिमकताक्रमलाई आधार मानी भौितक 
सवेर्क्षणबाट आव�यकता दिेखएका िवद्यालयह�लाई मात्र कक्षाकोठा पनु��थापनाका कोटाह� क्रमश उपल�ध गराउद ैजाने ।  
 
शौचालय िनमार्ण WASH सुिवधा भएको (comprehensive school building/Lab/Library/ Residential facilities) समेत िनमार्णका 
हकमा तपिशल बमोिजमको प्राथिमकताक्रमअनुसार िवतरण गनेर्ः 
१. हालस�म कुनै पिन िकिसमका शौचालय तथा खानेपानीको �यव�था नभएका िवद ्यालयह� तथा छात्रा शौचालयका हकमा सबै िवद ्यालयमा छात्रा 

शौचालय परु् याउने  नीितअन�ुप एउटापिन छात्रा शौचालय नभएका िवद ्यालयह� । 
२. िवद ्याथीर् सङ्ख्या अ�यिधक भइ एक भ�दा बढी बािहरी वातावरण सधुार तथा छात्रा शौचालयको आव�यकता भएका िवद ्यालयह� । 
३. िज�लाका खलुा िदशा मुक्त के्षत्र घोिषत हुने गा.िव.स./न.पा.ह�मा रहकेा िवद ्यालयह� । 
४. यस स�ब�धी िज�ला ि�थत िज�ला खानेपानी सरसफाइ तथा �व�थता सम�वय सिमित (DWASHCC) को सम�वयमा िज�लाको DWASH 

Plan लाई सहयोग पगु्ने गरी छनोट गनेर् ।
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अनुसूची  २ (ख) 

िवद ्यालय क्षते्र िवकास कायर्क्रम (SSDP) 

 ४ कोठे भवन सिहत फिनर्चर िनमार्ण (comprehensive school building/Lab/Library) िनमार्णका लािग, िवद ्यालय छनोट गनेर् 

आधारह� 

 िज�लामा रहकेा िवद ्यालयह�लाई िन�न बमोिजमका सतू्रका आधारमा प्राथिमकताक्रममा राख्ने । 

क) यस अ�तगर्त प्र�येक िनवार्चन के्षत्रमा क�तीमा एक वटा िवद ्यालय भवन िनमार्ण गनेर् गिर दहेायका आधारह� लाई िलएर िनवार्चन के्षत्रिभत्र 

स�चािलत ljBfnox? बीचमा मात्र प्रित�पधार् गराउन ुपनेर् छ / 

१. िवद ्याथीर् सङ्ख्या (W) – अिधकतम १.०० अङ्क ।                          भारः ०.३५
५०० भ�दा कम िवद ्याथीर् भएमा  ०.३० अङ्क 
५०० – ७०० िवद ्याथीर् ०.३० – ०.५० अङ्क 
७०० – १००० िवद ्याथीर् ०.५० – ०.८० अङ्क 
१००० भ�दा मािथ १.०० अङ्क 

२. पिछ�लो तीन वषर्को िसकाइ SLC kl/Iffsf] नितजा (X) – अिधकतम १.०० अङ्क        भारः ०.३० 
X=िवद ्यालयको औसत प्रितशत 
        िज�लाको औसत प्रितशत 

३. प्रािविधक िशक्षा/ िबज्ञान संकाय स�चालन को  लािग तयारी को आव�था (Y) – अिधकतम १.०० अङ्क       भारः ०.२० 
भएको १.०० अङ्क 
नभएको ०.०० अङ्क 

४. िज�लाको परूानो िवद ्यालय (Z)  – अिधकतम १.०० अङ्क                 भारः ०.१५ 
० – ५ वषर् ०.०० – ०.२५ अङ्क 
५ – १० वषर् ०.२५ – ०.५० अङ्क 
१० – १५ वषर् ०.५० – ०.७५ अङ्क 
१५ – २० वषर् र सो भ�दा मािथ ०.७५ – १.०० अङ्क 

सूचकाङ्क (Index) = 0.35w + 0.30x +0.20y+0.15z

 
मािथ उ�लखे भएको छनोट िविधअनसुार छनोट भएको िवद ्यालयको नामावली �वीकृत गिर छनोट गरेको सुचाङ्क सिहतको त�याङ्क, औिच�यता 
सिहतको िववरण तयार गरी  २०७३ sflt{s !%िभत्र िशक्षा िवभागमा पठाउने । िशक्षा िवभागको website मा प्रकािशत भएपिछ मात्र िज�लामा कायर्क्रम 
कायार्�वयन प्रिक्रया अगािड बढाउने । 
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अनसूुची २ (ग) 
िवद् यालय भवन िडजाईन तथा िनमार्णका लािग िशक्षा िवभागको मापद�ड 

 
िवद ्यालय भवन िडजाईन तथा िनमार्ण गदार् नेपाल राि��य भवन संिहता २०६० (Nepal National Building Code) अनसुार मात्र हुने गरी तपिसलको 
समेत शतर् परूा हुने गरी गनेर् । 
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. 
तपिसल 
१. कक्षाकोठाको िडजाईन गदार् प्रित िवद ्याथीर् के्षत्रफल क�तीमा तपिसल बमोिजम हुने गरी िडजाइन गनेर् । 

 आधारभतू तहको लािग �यनूतम ०.९ वगर्.िम.  (१.० वगर्.िम. स�म राख्दा अझै उपयकु्त हुने) गरी कायम गनेर् । 

 मा.िव. तहको लािग �यनुतम १.०  वगर्.मी.  (१.२ वगर्.मी. स�म राख्दा अझै  उपयकु्त हुने) गरी कायम गनेर् । 
  

२. कक्षाकोठाको के्षत्रफल िविभ�न भौगोिलक के्षत्रको लािग प्रित िशक्षक अनपुात तपिसलको सङ्ख्यामा िवद ्याथीर् अट्ने गरी िडजाइन गनेर् ।  
भौगोिलक के्षत्र आधारभूत तह मा.िव. 

तराई तथा उप�यका  ४० ३५ 
पहाड  ३५ ३० 
िहमाल  ३० २५ 

 
३. उपल�ध जग्गा अनुकूल हुने गरी िवद ्यालय भवनको िडजाइन गरी भवन िनमार्ण गनुर् परेमा नक्सा स�बि�धत शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण 

िवभाग/िडिभजन कायार्लयको �वीकृित िलएर मात्र िनमार्ण गनेर् । 
४. िवद ्यालय भवन सकभर एक तल ेमात्र बनाउने । सकभर वगार्कार वा आयातकार भवन बनाउने - _ आकारका भवन सकभर नबनाउने । -

_ आकारका भवन बनाउनै परेमा किरब २ ई�च ग्याप राखी टुक्रा टुक्रा - _ गरेर बनाउने ।   
५. भवनको ल�बाई चौडाईको ३ गणुा वा सो भ�दा कम बनाउने, उचाइ चौडाइको ३ गणुा . भ�दा कम बनाउने ।  
 
६. कक्षाकोठाको बािहर अगािड पट्टी छानाल ेढाकेको बर�डा (Covered Verandah) बनाउने । 
७. ७. बहु त�ले आर.िस.िस. भवन तराई, पहािड र िहमाली िज�लाह�मा बनाउँदा Site Plan सिहतको Detail design and drawing बनाई 

नगरपािलका के्षत्रिभत्रका भए स�बि�धत महानगरपािलका / उपमहानगरपािलका / नगरपािलका तथा अ�य के्षत्रह�को हकमा स�बि�धत शहरी िवकास 
तथा भवन िनमार्ण िवभागको िडिभजन कायार्लयको �वीकृित िलने य�तो �वीकृित िहमाली के्षत्रमा िनमार्ण गिरने िवद ्यालयह�ल ेसमेत िलन ुपनेर् छ र 
सो को िनमार्णका लािग स�बि�धत िव.�य.स.ल े िनणर्य गरी प्रािविधकबाट पणूर्कालीन सपुिरवेक्षण हुने �यव�था िमलाइ िज�ला िशक्षा कायार्लयको 
िसफािरस सिहत अि�तम �वीकृतीको लािग िशक्षा िवभागमा अनिवायर् �पमा पेस गनेर् ।  
सांकेितक जानकारीको लािग य�तो भवनलाई नेपाल राि��य भवन सिंहता बमोिजम हुने गरी िनमार्ण गदार् तपसीलका �यनूतम आव�यकता परूा गनुर्पनेर् 
छ । 

 िपलर (Column/Pillar) को साईज क�तीमा 12" x 12"'  हुनपुनेर् । 

 िपलरको Foundation (Column Footing ) को साइज क�तीमा 5' x 5'  हुनपुनेर् ।  

 ि�ल�थ िबमको साइज क�तीमा 9" x 14"  हुनपुनेर् । 

 िसिलङ्ग िबमको साइज क�तीमा 9" x 16"  हुनुपनेर् । 

 छ�जी (Cantilever Projection)  १.० िमटर भ�दा बढी हुन नहुने ।  

 आर.िस.िस. गदार् M 20 Grade (िसमे�ट एक भाग, बालवुा डेढ भाग र िगट्टी ३ भाग) को ढलान मसला (Concrete)  प्रयोग गिरन ुपनेर् । 

 िपलर (Column/Pillar) मा Reinforcement क�तीमा १६ िम.िम. �यासको ८ वटा हुन ुपनेर् । 

 माटेको जोडाइमा गारो लगाउने कायर् नगनेर् ।   
 य�तो प्रकृितको भवन एक संवेदनशील िनमार्ण कायर् भएकोल ेयसको िडजाइन तथा िनमार्ण सपुरिभजनमा दक्ष प्रािविधकको संलग्नता अ�य�त 

ज�री छ । साथै भवनको जग, िपलर, िबम, �लाव आिदमा प्रयोग हुने छडको साइज र सङ्ख्या जग ब�ने माटोको प्रकार, िपलर–िपलरबीचको 
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दरूी, कोठाको साइज, भवनको तला आिदमा भर पनेर् हुदँा मािथ उि�लि�त �यनूतम आव�यकता साङ्केितक मात्र भएकोले सो को अि�तम 
आव�यकता ��क्चरल िडजाइन (Load Calculation आिद) गरेर मात्र तोक्न ुपनेर् हु�छ ।  

८.  कक्षाकोठा सकभर वगार्कार भएमा राम्रो हु�छ । कक्षाकोठाको चौडाईको दवुैतफर्  ८ िफट × ४ िफटको कालोपाटी राख्ने । पिहलो डे�क र 
कालोपाटीको दरूी �यनूतम २ िम. र अि�तम बे�च र कालोपाटीको दरूी बढीमा ७ िम. कायम गनेर् । कालोपाटीको मािथपिट्ट िशक्षण सामग्री 
झ�ुड्याउन काँटी ठोक्ने र तलपिट्ट बोडर्र नलगाउने  (सादा) तर एक कुनामा चक ड�टर राख्ने ठाँउ िमलाउने । 

९.  भवनको बािहर १:४ िसमे�ट �वाईि�टङ (Pointing) गनेर् वा १ :४ िसमे�ट �ला�र गनेर्  ।  
१०.   अपाङ्गह�का लािग कक्षाकोठािभत्र गड्ुने कुसीर् (Wheel Chair) लैजान छड्के सतह/ या�प (Ramp) अिनवायर् �पमा बनाउने र 

कक्षाकोठाको एउटा ढोका र शौचालयको ढोका Wheel Chair  िछनेर् गरी ठूलो बनाउने । (साइज क�तीमा १.१० िमटर हुन ुपनेर्) 
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अनसूुची २ (घ) 
कायर्स�प�न प्रितवेदन 

(आव २०६८/६९ दिेखको परुानो) 
मलपे फा नं १७६ 

िवद ्यालयको नामः        
िज�लाः      
गा.िव.स. 
कामको नामः 
इि�मेटको कूल अङ्कः 
इि�मेट भ�दा घटी बढी अङ्क (�..) 
इि�मेटभ�दा घटी बढी प्रितशतः  
काम स�ु भएको िमितः 
काम स�प�न गनुर् पनेर् िमितः 
काम स�प�न भएको िमितः 
कामको िववरण इि�मेट वमोिजमको खदु भएको कामको फरक कैिफयत 

पिरमाण दर ज�मा पिरमाण दर ज�मा पिरमाण दर ज�मा
           
ज�मा           

नोटः  कामको िववरण महलमा इि�मेटमा लेखे बमोिजमको िववरण लेख्ने ।  
फरक महलमा इि�मेट भ�दा बढी भएमा (-) र घटी भएमा (+) दिेखने गरी फरक अङ्क दखेाउने । 
कैिफयत महलमा घटी बढी भएको मखु्य कारण साथै अ�य आव�यक�य कुरा लखे्ने ।  
इि�मेटभ�दा घटी बढी खचर् भएको मखु्य कारणः  
�वीकृत िडजाइन र �पिेशिफकेशन बमोिजम काम भएको छ भनी प्रमािणत गनेर्ः 
___________      __________    _____________    ___________  
सव�ि�जिनयर                             �ि�जिनयर        प्र�ाना�यापक           िव�यस अ�य�                       �ि�जिनयर अ�य� (िव�यस)         िजिशअ 

िनमार्णको लािग प्रा� सहयोगको िववरण
�ोतको प्रकार सहयोग रकम � खचर् रकम �

िजिशका   
जन�मदान   
………………….………………   
………………….………………   
………………….………………   
………………….………………   
ज�मा रकम �   

 

 

 

 
      अनसूुची २ (घ)        
िवद् यालयको नाम:    नेपाल सरकार        
िज�ला:    िशक्षा म��ालय        
गािवस:    िशक्षा िवभाग        

कामको नाम:    कायर्स�प�न प्रितवेदन       
इि�मेटको कूल अङ्क:   मलेप फा नं १७६        
इि�मेट भ�दा घटी वा बढी 
प्रितशत:       िनमार्णका लािग सहयोगको िववरण 

काम सु� भएको िमित:       
�ोतको 
प्रकार   

सहयोग 
�   

खचर् 
रकम � 

काम स�प�न गनुर्पनेर् िमित:       िजिशका     
काम स�प�न भएको िमित:       जन�मदान     
        ज�मा रकम     
             

िसनं कामको िववरण 

एक
ाइ

 

इि�मेट बमोिजम 
खुद भएको कामको 

िववरण 
फरक कैिफयत 

पि
रम
ाण

 

दर
 ज�मा 

पि
रम
ाण

 

दर
 ज�मा 

पि
रम
ाण

 दर
 ज�मा   

                          

                          
  ज�मा                       

नोट: कामको िववरण महलमा इि�मेटमा लखेेबमोिजमको 
िववरण लखे्ने         
  फरक महलमा इि�मटे भ�दा बढी भएमा (-) र घटी भएमा ( + ) देिखने गरी फरक अङ्क देखाउने ।      
  कैिफयत महलमा घटी वा बढी भएको मुख्य कारण साथै अ�य �व�यक�य कुरा लेख्ने ।      
  इि�मेट भ�दा बढी खचर् भएको मखु्य कारण          
  �वीकृत िडजाइन र �पेिशिफकेशन बमोिजम काम भएको छ भनी प्रमािणत गनेर् ।        

             
             
             

 
प्रािविधक 
सव�ि�जिनयर �ि�जिनयर  प्रधाना�यापक 

िव�यस 
अ�यक्ष   

िज�ला िशक्षा 
अिधकारी 
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अनसूुची २ (घ) 
कायर्स�प�न प्रितवेदन 

(आव २०६८/६९ दिेखको परुानो) 
मलपे फा नं १७६ 

िवद ्यालयको नामः        
िज�लाः      
गा.िव.स. 
कामको नामः 
इि�मेटको कूल अङ्कः 
इि�मेट भ�दा घटी बढी अङ्क (�..) 
इि�मेटभ�दा घटी बढी प्रितशतः  
काम स�ु भएको िमितः 
काम स�प�न गनुर् पनेर् िमितः 
काम स�प�न भएको िमितः 
कामको िववरण इि�मेट वमोिजमको खदु भएको कामको फरक कैिफयत 

पिरमाण दर ज�मा पिरमाण दर ज�मा पिरमाण दर ज�मा
           
ज�मा           

नोटः  कामको िववरण महलमा इि�मेटमा लेखे बमोिजमको िववरण लेख्ने ।  
फरक महलमा इि�मेट भ�दा बढी भएमा (-) र घटी भएमा (+) दिेखने गरी फरक अङ्क दखेाउने । 
कैिफयत महलमा घटी बढी भएको मखु्य कारण साथै अ�य आव�यक�य कुरा लखे्ने ।  
इि�मेटभ�दा घटी बढी खचर् भएको मखु्य कारणः  
�वीकृत िडजाइन र �पेिशिफकेशन बमोिजम काम भएको छ भनी प्रमािणत गनेर्ः 
___________      __________    _____________    ___________  
सव�ि�जिनयर                             �ि�जिनयर        प्र�ाना�यापक           िव�यस अ�य�                       �ि�जिनयर अ�य� (िव�यस)         िजिशअ 

िनमार्णको लािग प्रा� सहयोगको िववरण
�ोतको प्रकार सहयोग रकम � खचर् रकम �

िजिशका   
जन�मदान   
………………….………………   
………………….………………   
………………….………………   
………………….………………   
ज�मा रकम �   
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अनसुचूी ३ 
 

नागिरक राहत, क्षितपिूतर् तथा आिथर्क सहायता स�ब�धी कायर्िविध, २०६६ 
���पीिडतह�का लािग राहत, क्षितपिूतर् तथा आिथर्क सहायता 
पिरभाषा 
क)  ���को अविधः यस कायर्िविधको प्रयोजनका लािग ���को अविध भ�नाल े२०५२ फागनु १ गतेदिेख िव�ततृ शाि�त स��ौता हुदँाको िमित अथार्त ्

२०६३ मङ्िसर ५ गतेस�मको अविधलाई ब�ुन ुपदर्छ ।  
ख)  ���पीिडत पक्षः यस कायर्िविधको प्रयोजनका लािग ���पीिडत भ�नाले ���को अविधमा सोका कारणबाट म�ृय ुभएका �यिक्तका आि�तह� (प�नी 

वा पित, छोराछोरी, बाबआुमा र सगोल पिरवारका अ�य सद�यह�), ���को क्रममा अपाङ्ग, अङ्गभङ्ग वा घाइते भएका �यिक्तह�, ���का 
कारणबाट आ�नो ठाउँ छोडी दशेिभत्रकै अ�य ठाउँमा आ�तिरक �पमा िव�थािपत भइ बसेका �यिक्त तथा पिरवारह�, ���को अविधमा ���रत 
पक्षह�ले िनय�त्रणमा िलई हालस�म प�ा नलागेका बेप�ा नागिरक तथा ितनका पिरवारह�, ���को अविधमा ���रत पक्षह�को अपहरणमा परेका 
�यिक्तह� र ���को अविधमा ���रत पक्षह��ारा स�पित क्षित परु् याइएका �यिक्त, पिरवार तथा सं�थाह�लाई ब�ुनपुछर् ।  

१.२.  मतृकका स�तितह�लाई उपल�ध गराइने छात्रविृ�ः 
१.२.१. ���का अविधमा सोका कारण म�ृय ुभइ रा�यका तफर् बाट िनजका हकदारलाई राहत उपल�ध गराइएको भएमा मतृकका बढीमा तीनजना स�तानह� 

(छोरा वा छोरी) लाई रा�य�ारा िनःश�ुक छात्रविृ�को �यव�था िमलाईनेछ । ���का अविधमा बेप�ा भएका नागिरकका बढीमा तीन जना 
स�तानह� (छोरा वा छोरी) लाई समेत बपे�ा अविधभर य�तो छात्रविृ� उपल�ध गराइनेछ ।  

 तर रा�य�ारा यस प्रकारको िनःश�ुक छात्रविृ�को �यव�था नभएस�मको लािग मतृकका बढीमा ३ जनास�म स�तानलाई प्र�येक वषर् एकम�ु�पमा 
दोहोरो नपनेर् गरी दहेायबमोिजमको रकम छात्रविृ� �व�प प्रदान गिरनेछ ।  

प्राथिमक िवद ्यालय तह .......... �. १०,०००।– (दश हजार �पैया मात्र) 
िन�नमा�यिमक तह .......... �. १२,०००।– (बा� हजार �पैया मात्र) 
मा�यिमक िवद ्यालय तह .......... �. १४,०००।– (चौध हजार �पैया मात्र) 
प्रमाणपत्र तह वा उ�च मा�यिमक तह .......... �. १६,०००।– (सो� हजार �पैया मात्र) 
१.२.२. उमेरको हदव�दीः  
य�तो छात्रविृ� १८ (अठार) वषर्को उमेरस�मका छात्र छात्रालाई मात्र उपल�ध गराइनेछ ।  
१.२.३. छात्रविृ� उपल�ध हुने तिरकाः 

क) छात्रविृ�को रकम िशक्षा म�त्रालयले स�बि�धत छात्र–छात्रा अ�ययनरत िज�लाको िज�ला िशक्षा कायार्लयमाफर् त प्र�येक वषर् उपल�ध गराउनेछ ।  
ख) छात्रविृ� रकम एकम�ु �पमा उपल�ध हुनेछ ।  
ग) छात्रविृ� रकम िवद ्यालय वा िव�िवद ्यालयका औपचािरक िशक्षा बाहके अ�य कुनै प्रकारको तािलम वा प्रिशक्षणका लािग उपल�ध हुनेछैन।  

१.२.४. ���का कारण म�ृय ुभएका र बेप�ा पािरएका �यिक्तका छोराछोरीह�लाई छात्रविृ� उपल�ध  गराउने प्रयोजनका लािग दहेायअनसुारको 
िसफािरस सिमित रहनेछः 

क) प्रमखु िज�ला अिधकारी    – अ�यक्ष 

ख) िज�ला िशक्षा अिधकारी    – सद�य 

ग) �थानीय शाि�त सिमितका संयोजक वा िनजल ेतोकेको सिमितका सद�य – सद�य 

घ) �थानीय शाि�त सिमितका मिहला सद�य   – सद�य 

ङ) िज�ला िशक्षा अिधकारीले तोकेको अिधकृत   – सद�य सिचव 

यस सिमितल ेिज�लामा ���का कारण म�ृयु भइ रा�यका तफर् बाट िनजका हकदारलाई राहत उपल�ध गराई सिकएको भएमा िनज मतृकका बढीमा तीनजना 
छोराछोरीलाई छात्रविृ� उपल�ध गराउन िसफािरश गरी िशक्षा म�त्रालयमा पठाउन ुपनेर्छ । िशक्षा म�त्रालयल ेसब ैिज�लाि�थत िज�ला िशक्षा कायार्लयह�मा 
मतृकका बालबािलकाह�ल ेछात्रविृ� बापत प्रा� गनेर् रकम वािषर्क एकम�ु �पमा िनकासा पठाउनेछ । िज�ला िशक्षा कायार्लयले स�बि�धत छात्रछात्रा वा 
िनजका अिभभावकलाई उक्त छात्रविृ� उपल�ध गराउनेछ ।  
यस प्रयोजनका लािग िज�ला िशक्षा अिधकारील े िज�ला प्रशासन कायार्लयबाट ���का कारण म�ृय ुभइ निजकको हकदारलाई राहत उपल�ध गराइएका 
मतृकको िववरण िलन ुपनेर्छ । �यसरी नै छात्रछात्राको नाता प्रमािणत, ज�म दतार् र अ�ययनरत िवद ्यालयको िसफािरससमेत िलई मािथ उि�लिखत सिमितले 
छात्रविृ� उपल�ध गराउन ुपनेर् हो होइन यकीन गरी िसफािरस गनुर्पनेर्छ ।  
१.२.५. छात्रविृ�को लािग रकम माग गदार् िज�ला िशक्षा अिधकारील ेिवचार गनुर्पनेर् िवषयह�ः 

क) हरेक वषर् असार मसा�तस�म िज�ला िशक्षा अिधकारील े िनदेर्िशकाको अनसुचूी अनसुार मतृकका स�तान (छोरा/छोरी) ह�को छात्रविृ� रकम 
िनकासाको लािग िसफािरश सिहत माग गरी पठाउन ुपदर्छ । छात्रविृ� पाउने िवद ्याथीर् अ�य िज�लाह�मा अ�ययनरत भए ती िवद ्याथीर्ह�लाई 
प्रदान गनुर्पनेर् छात्रविृ� रकम पठाउन ुपनेर् िज�ला र िवद ्याथीर्को नाम तोकी पठाउन ुपनेर्छ ।  

ख) मतृकका हकदारले राहत प्रा� गरेको िववरण िज�ला प्रशासन कायार्लयबाट िलई सोही आधारमा मात्र रकम मागको िसफािरस गनुर् पनेर्छ ।  

 

 

ग) छात्रविृ�को लािग रकम माग गदार् छात्रछात्राल ेअ�ययनलाई िनर�तरता िदए निदएको िवषयमा अ�ययनरत शैिक्षक सं�थाबाट िसफािरस प्रा� गरेर 
मात्र माग गनुर् पदर्छ । अिघ�लो वषर् अ�ययन गरेको आधारमा माग गनुर् हुदँनै । यसैगरी तह दोहोर् याएको भए उक्त छात्र वा छात्राको लािग 
छात्रविृ� माग गनुर् हुदँनै ।  

घ) उमेरको लािग ज�मदतार् प्रमाणपत्र वा नेपाली नागिरकताको प्रमाणपत्रलाई प्रमाणका �पमा िलई िसफािरस गनुर्पदर्छ ।  
ङ) िज�ला िशक्षा कायार्लयले छात्रविृ� पाउने िवद ्याथीर्को िज�लागत लगत राखी कुन �यिक्तले किहले दिेख किहलसे�म सो रकम पाउने हो िववरण 

तयार गरी राख्न ुपनेर्छ ।  
च) सवर्साधारण (सरकारी कोषबाट तलब सिुवधा प्रा� गनेर् �यिक्त बाहके) मतृकका छोराछोरी बाहके अ�यको लािग छात्रविृ� रकमको िनकासा माग 

गनुर् हुदँनै । मतृकका हकदारल े प्रकरण १.१.१अनसुार राहत पाए नपाएको एिकन गरी साथै यस अिघ राहत पाउने िनणर्य भएका मतृकका 
छोराछोरीको लािग मात्र छात्रविृ� रकमको िनकासा माग गनुर्पदर्छ ।  

१.२.६   िवदशेमा अ�ययन गनेर् छात्रछात्राको हकमा य�तो छात्रविृ� उपल�ध गराइने छैन ।  
१.२.७   यस प्रकरण बमोिजम उपल�ध गराइने छात्रविृ�को �यव�था २०६५ साल बैशाख मिहनादिेख लाग ूभएको छ । सो अविधभ�दा अिघ प्रकृयामा रही 

भकु्तानी िलन बाँकी भएको हकमा ��� पीि�तह�लाई राहत प्रदान गनेर् िनदेर्िशका, २०६१ बमोिजम छात्रविृ� उपल�ध गराइनेछ ।  
१.२.८  ���को कारण अपाङ्ग भएका छात्रछात्राह� र ���को समयमा अपाङ्ग भएका �यिक्तका छोराछोरीलाई समेत प्रकरण १.२.१ बमोिजमको छात्रविृ� 

उपल�ध गराइने छ । अपाङ्ग छात्रछात्राको लािग छात्रविृ�को िसफािरश गनर् िन�नानसुारको एक सिफािरश गनर् िन�नानसुारको एक सिमित रहनेछः 
क) प्रमखु िज�ला अिधकारी   – अ�यक्ष 
ख) िज�ला िशक्षा अिधकारी   – सद�य 
ग) िज�ला प्रहरी कायार्लयको प्रमखु   – सद�य 
घ) िज�ला जन�वा��य कायार्लयका प्रमुख  – सद�य 
ङ) �थानीय शाि�त सिमितका संयोजक वा िनजल ेतोकेको सिमितका सद�य –सद�य 
च) �थानीय शाि�त सिमितका मिहला सद�य  – सद�य 
छ) मिहला िवकास अिधकृत   – सद�य सिचव 

मािथको सिमितले अपाङ्गताको प्रितशत ५०% भ�दा मािथ भएकाको हकमा मात्र छात्रविृ�को लािग िसफािरश गनेर्छ । अपाङ्गताको प्रितशतको हकमा 
िज�ला प्रशासन कायार्लयल ेउपल�ध गराएको पिरचय पत्रमा उि�लिखत प्रितशतलाई आधार मािननेछ । सिमितले िसफािरश गदार् प्रकरण १.२.७ बमोिजम 
गनेर्छ ।  
अपाङ्ग छात्रछात्रालाई उपल�ध गराइने य�तो छात्रविृ� मतृकका स�तितह�ले पाउने छात्रविृ�कै प्रिक्रया र आधारमा उपल�ध गराइनेछ । य�तो छात्रविृ�को 
�यव�था २०६५ बैशाख मिहनादिेख लाग ूभएको मािननेछ ।  
१.२.९ ���को समयमा अपाङ्ग भएका �यिक्तका छोराछोरीलाई छात्रविृ� �यव�थाः  
सश� ���को समयमा अपाङ्ग भएको भनी ��� प्रभािवत �यिक्त–पिरवार तथा संरचनाको लगत सङ्कलन कायर्दलको प्रितवेदनमा नाम समावेश भएका र 
अपाङ्गता ५० प्रितशत भ�दा बढी भएका �यिक्तका छोराछोरीलाई प्रकरण १.२.८अनसुार ���को अविधमा ���का कारणबाट म�ृय ुभएका �यिक्तका 
छोराछोरीलाई उपल�ध गराइने छात्रविृ� सरहकै रकम उपल�ध गराइने छ । 
यस  प्रकारको छात्रविृ� रकम उपल�ध गराउने प्रिक्रया, आधार, िनकायस�ब�धी स�पणूर् �यव�था ���का कारण म�ृय ुभएका �यिक्तका छोराछोरीलाई उपल�ध 
गराए बमोिजम हुनेछ ।   
१.२.१० कुनै छात्रछात्राल ेसरकारी वा गरैसरकारी सं�थाबाट छात्रविृ� रकम पाइरहेको भए �य�तो छात्रछात्रालाई दोहोरो पनेर् गरी िसफािरश गनर् वा छात्रविृ� 
उपल�ध गराउन सिकने छैन । 
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ग) छात्रविृ�को लािग रकम माग गदार् छात्रछात्राल ेअ�ययनलाई िनर�तरता िदए निदएको िवषयमा अ�ययनरत शैिक्षक सं�थाबाट िसफािरस प्रा� गरेर 
मात्र माग गनुर् पदर्छ । अिघ�लो वषर् अ�ययन गरेको आधारमा माग गनुर् हुदँनै । यसैगरी तह दोहोर् याएको भए उक्त छात्र वा छात्राको लािग 
छात्रविृ� माग गनुर् हुदँनै ।  

घ) उमेरको लािग ज�मदतार् प्रमाणपत्र वा नेपाली नागिरकताको प्रमाणपत्रलाई प्रमाणका �पमा िलई िसफािरस गनुर्पदर्छ ।  
ङ) िज�ला िशक्षा कायार्लयले छात्रविृ� पाउने िवद ्याथीर्को िज�लागत लगत राखी कुन �यिक्तले किहले दिेख किहलसे�म सो रकम पाउने हो िववरण 

तयार गरी राख्न ुपनेर्छ ।  
च) सवर्साधारण (सरकारी कोषबाट तलब सिुवधा प्रा� गनेर् �यिक्त बाहके) मतृकका छोराछोरी बाहके अ�यको लािग छात्रविृ� रकमको िनकासा माग 

गनुर् हुदँनै । मतृकका हकदारल े प्रकरण १.१.१अनसुार राहत पाए नपाएको एिकन गरी साथै यस अिघ राहत पाउने िनणर्य भएका मतृकका 
छोराछोरीको लािग मात्र छात्रविृ� रकमको िनकासा माग गनुर्पदर्छ ।  

१.२.६   िवदशेमा अ�ययन गनेर् छात्रछात्राको हकमा य�तो छात्रविृ� उपल�ध गराइने छैन ।  
१.२.७   यस प्रकरण बमोिजम उपल�ध गराइने छात्रविृ�को �यव�था २०६५ साल बैशाख मिहनादिेख लाग ूभएको छ । सो अविधभ�दा अिघ प्रकृयामा रही 

भकु्तानी िलन बाँकी भएको हकमा ��� पीि�तह�लाई राहत प्रदान गनेर् िनदेर्िशका, २०६१ बमोिजम छात्रविृ� उपल�ध गराइनेछ ।  
१.२.८  ���को कारण अपाङ्ग भएका छात्रछात्राह� र ���को समयमा अपाङ्ग भएका �यिक्तका छोराछोरीलाई समेत प्रकरण १.२.१ बमोिजमको छात्रविृ� 

उपल�ध गराइने छ । अपाङ्ग छात्रछात्राको लािग छात्रविृ�को िसफािरश गनर् िन�नानसुारको एक सिफािरश गनर् िन�नानसुारको एक सिमित रहनेछः 
क) प्रमखु िज�ला अिधकारी   – अ�यक्ष 
ख) िज�ला िशक्षा अिधकारी   – सद�य 
ग) िज�ला प्रहरी कायार्लयको प्रमखु   – सद�य 
घ) िज�ला जन�वा��य कायार्लयका प्रमुख  – सद�य 
ङ) �थानीय शाि�त सिमितका संयोजक वा िनजल ेतोकेको सिमितका सद�य –सद�य 
च) �थानीय शाि�त सिमितका मिहला सद�य  – सद�य 
छ) मिहला िवकास अिधकृत   – सद�य सिचव 

मािथको सिमितले अपाङ्गताको प्रितशत ५०% भ�दा मािथ भएकाको हकमा मात्र छात्रविृ�को लािग िसफािरश गनेर्छ । अपाङ्गताको प्रितशतको हकमा 
िज�ला प्रशासन कायार्लयल ेउपल�ध गराएको पिरचय पत्रमा उि�लिखत प्रितशतलाई आधार मािननेछ । सिमितले िसफािरश गदार् प्रकरण १.२.७ बमोिजम 
गनेर्छ ।  
अपाङ्ग छात्रछात्रालाई उपल�ध गराइने य�तो छात्रविृ� मतृकका स�तितह�ले पाउने छात्रविृ�कै प्रिक्रया र आधारमा उपल�ध गराइनेछ । य�तो छात्रविृ�को 
�यव�था २०६५ बैशाख मिहनादिेख लाग ूभएको मािननेछ ।  
१.२.९ ���को समयमा अपाङ्ग भएका �यिक्तका छोराछोरीलाई छात्रविृ� �यव�थाः  
सश� ���को समयमा अपाङ्ग भएको भनी ��� प्रभािवत �यिक्त–पिरवार तथा संरचनाको लगत सङ्कलन कायर्दलको प्रितवेदनमा नाम समावेश भएका र 
अपाङ्गता ५० प्रितशत भ�दा बढी भएका �यिक्तका छोराछोरीलाई प्रकरण १.२.८अनसुार ���को अविधमा ���का कारणबाट म�ृय ुभएका �यिक्तका 
छोराछोरीलाई उपल�ध गराइने छात्रविृ� सरहकै रकम उपल�ध गराइने छ । 
यस  प्रकारको छात्रविृ� रकम उपल�ध गराउने प्रिक्रया, आधार, िनकायस�ब�धी स�पणूर् �यव�था ���का कारण म�ृय ुभएका �यिक्तका छोराछोरीलाई उपल�ध 
गराए बमोिजम हुनेछ ।   
१.२.१० कुनै छात्रछात्राल ेसरकारी वा गरैसरकारी सं�थाबाट छात्रविृ� रकम पाइरहेको भए �य�तो छात्रछात्रालाई दोहोरो पनेर् गरी िसफािरश गनर् वा छात्रविृ� 
उपल�ध गराउन सिकने छैन । 
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अनसुचूी ४ 
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अनसुचूी ५ 

उ�कृ� िवद्यालय छनौटका आधारह� 
 

अ)  एसएलसीको परीक्षाफलमा आधािरत अङ्क                               ६० अङ्क 
   (एसएलसीको परीक्षा २०७२ को  नितजा अक्षराङ्कन पद्धितमा प्रकाशन भएको र प्र�येक  िवद्याथीर्ले    प्रा� गरेको GPA  अङ्क ०.८० दिेख ४.०० स�म 

रहकेोले दहेायअनसुारको सतू्र प्रयोग गनेर्) 
( सूत्र : ( प्र�येक GPA  �याउने िवद्याथीर् सङ्ख्यालाइर् सोही GPA ले गणुन गरी आएको समि�गत योगफल / परीक्षामा सि�मिलत िवद्याथीर् सङ्ख्या 

*४)*६०) 
आ)  कक्षा ९ को िवद्याथीर् भनार्मा आधािरत अङ्क                        १० अङ्क सूत्र (ख/ग*१०) 
इ) िवद्यालयको  औषत िसकाइ उपलि�धमा आधािरत अङ्ंक           १० अङ्क सतू्र  (िवद्यालयले प्रा� गरेको औसत िसकाइ उपलि�ध/िज�लाको िवद्यायल 

तहको औसत िसकाइ उपलि�ध*१०) 
इर्) एसएलसी परीक्षाको उ�ीणार्ङ्क प्रितशतमा आधािरत अङ्क        १० अङ्क सूत्र  (पिछ�लो ३ वषर्को उ�ीणर् प्रितशतको औसत *१/१०) 
उ ) एसएलसी परीक्षामा समावशे गराइएको िवद्याथीर् सङ्ख्यामा आधािरत अङ्क    १० अङ्क  
 ( सतू्र : (एसएलसी परीक्षामा समावशे गराइएको िवद्याथीर् सङ्ख्या/ राि��य िवद्याथीर् औसत सङ्ख्या (४५) ( छनौटको तह अनसुार ) 
सङ्केत 

क) एसएलसी परीक्षा समावेश गिरएका कुल िवद्याथीर् सङ्ख्या 

ख) एसएलसी परीक्षाका सबै िवषयमा सहभागी भएको कुल िवद्याथीर् सङ्ख्या 

ग) कक्षा ९ को िवद्याथीर् भनार् सङ्ख्या ( रिज��ेसनको आधारमा)                        

बुँदा न. ( उ) मा भएको एसएलसी परीक्षा समावेश गराइएको िवद्याथीर् सङ्ख्यामा आधािरत अङ्क गणना गदार् दहेायअनसुार गनेर् । 
१.िवद्यालय छनौटका लािग एसएलसी परीक्षा समािव� राि��य िवद्याथीर् औसत िवद्याथीर् सङ्ख्याले  स�बि�धत िवद्यालयले एसएलसी परीक्षा समािव� 

गराएको िवद्याथीर् सङ्ख्यालाइर् भाग गरी आएको अङ्क तर यसरी आएको अङ्क बढीमा १० अङ्कस�म मात्र गणना गनेर् ।                                      
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फाराम तयार गदार् चाल ुआ व मा ि��ला�ा लािग �वी�ृत वउिसनं ३५००१६ र ३५००१७ मा उ�लिेखत ि�या�ला��� समावेश गरी तयार गनेर् ।  

 

 

 

अनसुचूी ४ 
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अनसुचूी ५ 

उ�कृ� िवद्यालय छनौटका आधारह� 
 

अ)  एसएलसीको परीक्षाफलमा आधािरत अङ्क                               ६० अङ्क 
   (एसएलसीको परीक्षा २०७२ को  नितजा अक्षराङ्कन पद्धितमा प्रकाशन भएको र प्र�येक  िवद्याथीर्ले    प्रा� गरेको GPA  अङ्क ०.८० दिेख ४.०० स�म 

रहकेोले दहेायअनसुारको सतू्र प्रयोग गनेर्) 
( सूत्र : ( प्र�येक GPA  �याउने िवद्याथीर् सङ्ख्यालाइर् सोही GPA ले गणुन गरी आएको समि�गत योगफल / परीक्षामा सि�मिलत िवद्याथीर् सङ्ख्या 

*४)*६०) 
आ)  कक्षा ९ को िवद्याथीर् भनार्मा आधािरत अङ्क                        १० अङ्क सूत्र (ख/ग*१०) 
इ) िवद्यालयको  औषत िसकाइ उपलि�धमा आधािरत अङ्ंक           १० अङ्क सतू्र  (िवद्यालयले प्रा� गरेको औसत िसकाइ उपलि�ध/िज�लाको िवद्यायल 

तहको औसत िसकाइ उपलि�ध*१०) 
इर्) एसएलसी परीक्षाको उ�ीणार्ङ्क प्रितशतमा आधािरत अङ्क        १० अङ्क सूत्र  (पिछ�लो ३ वषर्को उ�ीणर् प्रितशतको औसत *१/१०) 
उ ) एसएलसी परीक्षामा समावशे गराइएको िवद्याथीर् सङ्ख्यामा आधािरत अङ्क    १० अङ्क  
 ( सतू्र : (एसएलसी परीक्षामा समावशे गराइएको िवद्याथीर् सङ्ख्या/ राि��य िवद्याथीर् औसत सङ्ख्या (४५) ( छनौटको तह अनसुार ) 
सङ्केत 

क) एसएलसी परीक्षा समावेश गिरएका कुल िवद्याथीर् सङ्ख्या 

ख) एसएलसी परीक्षाका सबै िवषयमा सहभागी भएको कुल िवद्याथीर् सङ्ख्या 

ग) कक्षा ९ को िवद्याथीर् भनार् सङ्ख्या ( रिज��ेसनको आधारमा)                        

बुँदा न. ( उ) मा भएको एसएलसी परीक्षा समावेश गराइएको िवद्याथीर् सङ्ख्यामा आधािरत अङ्क गणना गदार् दहेायअनसुार गनेर् । 
१.िवद्यालय छनौटका लािग एसएलसी परीक्षा समािव� राि��य िवद्याथीर् औसत िवद्याथीर् सङ्ख्याले  स�बि�धत िवद्यालयले एसएलसी परीक्षा समािव� 

गराएको िवद्याथीर् सङ्ख्यालाइर् भाग गरी आएको अङ्क तर यसरी आएको अङ्क बढीमा १० अङ्कस�म मात्र गणना गनेर् ।                                      
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अनसुचूी ६ 

िशक्षास�ब�धी सिमितह� 
समािहत िशक्षासँग स�बि�धत सिमितह� 
  
१. �ोतकक्षा �यब��ापन सिमित 

कुनै �ोतकक्षा िवद ्यालयमा �ोतकक्षा �यब��ापन सिमित गठन नभएको भए दहेाय बमोिजम �ोतकक्षा �यव��ापन सिमित अिनवायर् �पमा गठन 
गनेर् गराउनेः 

क)  स�बि�धत िवद ्यालयको �यव��ापन सिमितको अ�यक्ष        — अ�यक्ष 
ख) स�बि�धत िवद ्यालयको प्र.अ.                              — सद�य 
ग) स�बि�धत वडाको अ�यक्ष,                                 — सद�य 
घ) स�बि�धत �ोतके��को �ोत�यि�,                          — सद�य 
ङ) समािहत िशक्षा फोकल पसर्न,                              — सद�य 
च) अपाङ्ग बालबािलकाका अिभभावकह� म�येबाट क�तीमा १ जना मिहलासमेत रहने गरी �ोतकक्षा  
       �यव��ापन सिमितले मनोिनत गरेको २ जना                   —सद�य 
छ) स�बि�धत िवद ्यालयको �ोतिशक्षक                    — सद�य सिचव 
समािहत िशक्षा लेखाजोखा के�� सयंोजकलाई प्र�येक बैठकमा आमि�त्रत सद�यको �पमा राख्न ुपनेर् ।  
 
२. लेखाजोखा के�� �यव��ापन सिमित 
��ापना भएको लेखाजोखा के�दमा  दहेाय बमोिजम के�� �यव��ापन सिमितको  गठन गनेर् । 
क) िज�ला िशक्षा अिधकारी वा िनजल ेतोकेको �यि�        — अ�यक्ष 
ख) िज�ला �वा��य कायार्लयको एक �वा��यकम�       – सद�य 
ग) िज�ला ि��त िवशषे िशक्षा एवम ्अपाङ्गता क्षते्रमा कायर्रत गरैसरकारी सं��ाबाट १ जना अपाङ्ग  
     �यि� समेत पनेर्गरी २ जना                            – सद�य 
घ) �ोत िशक्षक म�ये िविभ�न अपाङ्गताको के्षत्रबाट पनेर्गरी ३ जना                                      – सद�य 
ङ) लेखाजोखा के�� रहकेो िवद ्यालयको प्र.अ.                  – सद�य 
च) िज�लामा आयमलूक कायर्क्रम स�चालन गनेर् सरकारी वा गैरसरकारी सं��ाका पदािधकारी एक जना        – सद�य 
छ) िज�ला िवकास सिमितको प्रितिनिध                       – सद�य 
ज) िवशेष िशक्षा फोकल पसर्न                              –सद�य सिचव 
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91÷ कायम कायावयन पुितका २०७२/०७३ 

 

अनसुचूी ५  नया तलवमान तथा खच सवधी नमसह 

 

 



 

खड १  

 

                                                                                                                                                                    पृ 

१.  परचय १ 
२. आ.व २०७३/०७४ को कायम कायावयन गन यान िदनुपन कुराहः १ 

 
खड २    

िजलातरका कायमह 
 

१. िवद् यालय े िवकास कायम (ब.उ.िश.नं.३५०८०६३/४) ६ 

कायम १ :आधारभूत तथा मायिमक िशा  ६ 
कायम २ :  िवद् यालय भौितक सिुवधा िनमाण ३८ 

कायम ३ :अनौपचारक िशा तथा िनरतर िशा ४६ 
कायम ४ :  िशक िवकास तथा  िवकास ५२ 
कायम ५ : शुसासन  तथा यवथापन ५२ 

कायम ६: मता िवकास ५८ 

कायम ७. अनुगमन तथा मूयाङ्कन ५९ 

अनसुचूी १ : आिथक वष २०७३।०७४ को खच गन अितयारीसबधी िनदिशका  ६० 
अनसुचूी २ (क) : िवद ्यालय े िवकास कायम (SSDP) िवद ्यालय भौितक सिुवधा िवतार कायमका लािग िवद ्यालय   
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