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हाम्रो भनाइ 

शवद्यालय शशक्षा के्षरमा शवद्यमान शशक्षा नीशत तथा कायतक्रमह शशक्षामा समतामूलक पहुचँ सशुनशित गने, शशक्षालाई रोजगारी उन्मखु बनाउन,े 

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

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

शनिःशलु्क हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपालले सबैका लाशग गणुस्तरीय आिारभतू शशक्षाको सशुनशितता गनत राशरिय एवम ् अन्तरातशरियस्तरमा 

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

हाशसल गनत सघाउ पगु्ने गरी शैशक्षक कायतक्रम तथा नीशतहरू तय भएका छन ्। यही पषृ्ठभमूीमा शवद्यालय शशक्षाको समग्र शैशक्षक शवकासका लाशग 

सरकारले सन ्२०१६/१७-२०२२/२३ का लाशग ७ वर्े शवद्यालय शशक्षा के्षर शवकास योजना कायातन्वयनमा ल्याएको हो । यसै योजना अनरुूप ५ 

वर्े शवद्यालय के्षर शवकास कायतक्रम गत आ.व. २०१६/१७ दशेख कायातन्वयनमा आएको छ । शवद्यालय शशक्षाको शवकासका लाशग समता, 

गणुस्तर, समक्षमता र सान्दशभतकता शवकास गने यस योजना कायातन्यनमा आएको छ । योजनाले पररलशक्षत उपलशव्ि हाशसल गनत कायतक्रमहरू तय 

भई कायातन्वयनको पाँचौ वर्तका लाशग कायतक्रम तय भएका छन ् । शवगतका वर्तहरूका उपलशव्िहरू र कायातन्वयनमा देशखएका चनुौतीहरूबाट 

शसशकएका पािका आिारमा तयार पाररएको उक् त स्वीकृत कायतक्रमका शनशदतष्ट लक्ष्यहरूलाई समय मै प्राप्त गनत तथा कायतक्रम कायातन्वयनमा 

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

 

आशथतक वर्त २०७७/७८ मा साक्षर नेपाल घोर्णा गन,े शवद्यालय उमेर समहू सब ैवालशवलकालाइ शैशक्षक पहुचँको सशुनशितता गने शवद्यालयलाई 

गणुस्तरीय शशक्षाको केन्रका रूपमा शवकास गने, सावतजशनक शवद्यालय सवशलकरण दशक २०७६-८५ कायातन्वयन जस्ता नीशत तथा कायतक्रम सो 

अनसुार बजेट वक्तव्यमा शैशक्षक गणुस्तर अशभवशृिका लाशग रारिपशत शैशक्षक सिुार कायतक्रम, प्रशवशिमा आिाररत शशक्षा व्यवस्था, बाल 

शवकासदशेख कक्षा ५ सम्म बालवाशलकाहरूका लाशग शदवा खाजा व्यवस्था कक्षा ६-१२ सम्म शनिःशलु्क सेनेटरी प्याड व्यवस्था जस्ता 

कायतकमहरू कायातन्वयनमा ल्याइएको छ । आिारभतू तथा  माध्यशमक शशक्षा व्यवस्थापनका शजम्मेवारी स्थानीय तहमा रहने संवैिाशनक व्यवस्था 

अनरुूप चाल ुआ व को शैशक्षक कायतक्रम सञ्चालनका लाशग स्थानीय तहका लाशग ससतत अनदुान अन्तगतत स्थानीय तहका लाशग सामदुाशयक 

शवद्यालय तहको स्वीकृत दरबन्दी तथा अनदुानमा कायतरत शशक्षक कमतचारीको तलब भत्ता, पाि्यपसु्तक, शवद्यालय सञ्चालन मसलन्द, 

प्रशतशवद्याथी लागत अनदुान,  छारवशृत्त, शवद्यालय भौशतक सशुविा शवस्तार, सावतजशनक शवद्यालयमा अध्ययनरत छाराहरूका लाशग शनशलु्क 

सेशनटरी प्याड व्यवस्थापन लगायत अशिकंश शैशक्षक कायतक्रम बजेट स्थानीय तहमा उपलब्ि गराईएको छ । उक् त कायतक्रमहरूलाई कायातन्वयन 

गनत सहजीकरण गनत यो पशुस्तका सहयोगी हुने शवश्वास शलएको छु ।  

 

शैशक्षक योजना तथा कायतक्रम कायातन्वयनमा प्रतक्ष्य भशूमका खेल्न ेऔपचररक एवम ्अनौपचररक शशक्षासँग सम्वद ्ि संरचनाहरू स्थानीय तह, 

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

कायतक्रम कायातन्वयनको अविारणा, कायातन्वयन प्रशक्रया, खचत गन ेआिार  र एकै प्रकारका कामहरूलाई दशेभर समान एवम ्प्रभावकारी ढङ््कगले 

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

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

कायातन्वयनकतातले यस पशुस्तकाका अशतररक्त प्रचशलत ऐन काननुको पररशिशभर रही औशचत्यता, शनयशमतता, कायतदक्षता, प्रभावकाररता र 

पारदशशतताको आिारमा चाल ु वर्तको कायतक्रम कायातन्वयन गनुत हुनेछ । यसै गरी कायतक्रम कायातन्वयन र अनुगमनमा सम्बद ्ि सबै 

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

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

पषृ्ठपोर्ण प्रदान गन े हुनाले सरोकारवालाहरूबाट  रचनात्मक सझुावको अपेक्षा राख्द ैपशुस्तका तयार गन ेकायतमा सहयोग परु् याउन ु हुने सबैलाई 

हाशदतक िन्यवाद शदन चाहन्छु ।  
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खण्ड १ 

कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सम्बन्धी  मार्यदर्यन 

१) कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सम्बन्धी सङ््कषिप्त पृष ठभूम षम 

शशक्षा क्षेरका समग्र योजना र कायतक्रमहरूलाई नेपालको  सशंविानमा उल्लेशखत मौशलक हक सम्बन्िी व्यवस्था, राज्यको दाशयत्व र 

राज्यका शनदशेक शसिान्त र नीशत, मानव अशिकारको शवश्वव्यापी घोर्णा तथा नेपाल पक्ष भएर गररएका अशभसशन्िहरू र शदगो 

शवकासका लक्ष्य लगायतका अन्तरर्ाशरिय मञ्चमा नेपालले गरेको प्रशतबिताहरू तथा नेपाल सरकारले कायातन्वयनमा ल्याएको पन््ौ ँ

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

आ.व. २०७७/७८ को नीशत तथा कायतक्रम एवम ् बजेट वक्तव्यमा आिाररत भएर स्थानीय एवम ् प्रदेश तहमा शशक्षासगँ सम्बशन्ित 

शवशभन्न कायतक्रमहरू कायातन्वयनका लाशग ससतत अनुदानको रूपमा बजेट हस्तान्तरण भएको छ । प्रदशे एवम् स्थानीय तहमा कायतक्रम 

कायातन्वयमा एकरूपता र प्रभावकारीता कायम गनत, स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको ससतत अनदुानलाई तोशकएको लक्ष्य प्राप्त गने गरी 

पररचालन गनत, तोशकएको शीर्तक तथा शक्रयाकलापमा खचत गने वातावारण सशुनशित गरी स्रोतको अशिकतम उपयोगका लाशग 

सहजीकरण गनत, आशथतक अनशुासन कायम गरी तोशकएका शीर्तकहरूमा शनयमानुसार खचत गनत, स्वीकृत कायतक्रमका अविारणा, 

उद्देश्यहय, प्रशक्रया तथा रणनीशतहरूका सम्बन्िमा प्रदशे र स्थानीय तह तथा शवद्यालय तहसम्मका सबै सरोकारवालाहरूलाई पररशचत गराई 

कायतक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कायातन्वयन गनत सघाउ पुयातउन यो पुशस्तका तयार गररएको छ । शवद्यालय क्षेर शवकास कायतक्रमका 

लाशग प्राप्त हुने वैदशेशक सहयता पशन नशतजामा आिाररत रहकेाले तोशकएको नशतजामा आिाररत सचूक (Disbursement Linked 

Indicater- DLI) प्राशप्तको सशुनशितता र योजनाको नशतजा (Programme Result Framework- PRF) प्राशप्तको सशुनशितताका 

लाशग यस पशुस्तकाले सहयोग पुयातउने छ ।   

२) कार्यक्रम कार्ायन्वर्न ठुषतिका २०७७/७८ का उदे्दश्र् : 

क) शवद्यालय क्षेर शवकास योजना अन्तगततका स्वीकृत कायतक्रमहरू शवशेर्त स्थानीय तह र शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइ, 

प्रदशे तहमा प्रभावकारी रूपमा  कायातन्वयनमा सहजीकरण गरी  एकरूपता कायम  गनुत,  

ख) प्रदशे, स्थानीय तह र इकाइ एवम ्शवद्यालय स्तरमा सञ्चालन हनेु शैशक्षक कायतक्रमहरूका सम्बन्िमा सरोकारवालाहरूलाई 

ससुशूचत गनुत, 

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

अपेशक्षत नशतजा हाशसल गनत शजम्मेवार र जवार्देही बनाउनु, 

घ) वाशर्तक कायतक्रम कायातन्वयन र स्रोत पररचालन एवम ्प्रशतवेदन पिशतलाई शदशाशनदशे गनुत/ गराउन,ु 

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

च) कायतक्रमको तेस्रो पक्षबाट हनेु प्रभावकाररता मलू्याङ््ककन, सामाशजक तथा लेखा परीक्षण लगायतका कायतलाई आवश्यहयकता 

अनसुार सहजीकरण गनुत  

३) कार्यक्रम कार्ायन्वर्न मार्यदर्यन :  

कायतक्रम कायातन्वयनका लाशग ससतत अनुदान अन्तगतत प्रदेश, स्थानीय तह शजल्ला एवम ्शवद्यालयलाई उपलब्ि गराईएको आशथतक वर्त 

२०७७/७८ को कायतक्रम तथा बजेट कायातन्वयन गदात देहायका बुँदाहरूलाई शवशेर् ध्यान शदने : 
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क) चालु आषथयक वर्यका लाषर् तवीकभ ि नम्सय, प्राप्त पृष षनदेर्न र त्र्स सम्बन्धी अन्र् षनदेर्न समेिलाई ध्र्ानमा राखी 

र्स कार्ायन्वर्न ठुषतिकाको आधारमा िोषकएको कार्यक्रम र बजेट, षनधायररि समर् सीमा षमतै्र सम्ठन्न हुने र्री 

कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्ने/ र्राउने, 

ख) तथानीर् िहले ससिय अनुदानबाट षवद्यालर्मा हुने षक्रर्ाकलाठर्ि बजेट षवद्यालर्बाट आवश्र्क षववरण षलई 

खािामा षनकासा षदने । सोको खचयको फााँटवारी/बील मरठाइ षवद्यालर्मा प्रमाषणि र्री अषमलेख राख्ने 

व्र्वतथा  षमलाउने, 

ग) स्थानीय तह तथा प्रदशे सरकारलाइ उपलब्ि ससतत अनदुान यस कायतक्रम कायातन्वयन पशुस्तकामा शक्रयाकलाप 

उपशक्रयाकलापका रूपमा रशखएका छ । उक् त  शक्रयाकलापहरू अद्यावशिक शैशक्षक तथ्याङ््ककका आिारमा चौमाशसक 

रूपमा बजेट शनिातरण गरी कायातन्वयन गने,   

घ) शवद्यालय क्षेर शवकास कायतक्रमको शवत्तीय प्रबन्ि नशतजामा आिाररत सचूक DLI (Disbursement Linked Indictor) 

मा आिाररत छ ।  यस प्रबन्ि अन्तगतत शवत्तीय हस्तान्तररत नमनुा शवद्यालय शवकास, कायत सम्पादनमा आिाररत अनदुान, 

शशक्षकको शशक्षण शसकाइमा शबताउने समयावशि सिुार योजना कायातन्वयन, माध्यशमक शवद्यालयमा पसु्तकालय स्थापना 

तथा व्यवस्थापन, शशक्षण शसकाइमा सचूना प्रशवशिको प्रयोग (कम्प्युटर, इन्टरनेट, कनेशक्टशभटी इक्युपमेन्टस ्तथा Learning 

Kits व्यवस्थापन), माध्यशमक शवद्यालयमा शवज्ञान प्रयोगशाला, प्रारशम्भक पढाइ शसप शवकासका लाशग न्यूनतम प्याकेज 

कायातन्वयन, गशणत शवज्ञान र अङ््कगेजी शवर्यका लाशग शक्रयाकलापमा आिाररत सामग्री व्यवस्थापन (Kits), शवद्यालय 

प्रवलीकरण (Retrofitting),शवद्यालय बाशहर रहकेा बाल बाशलकालाई शवद्यालय भनात र शसकाइ शनरन्तरता, शवपन्न लशक्षत 

छारवशृत्त लगायतका कार्यक्रमहरूको प्रर्षिका आधारमा वैदेषर्क अनुदान िथा ऋण सोधमनाय हुने मएकाले सो 

अनुदान प्राप्त पृष र्ने षवद्यालर्को नामनामेसी  सषहिको षववरण चौमाषसक िथा वाषर्यकरूठमा अषनवार्य रूठमा 

र्स केन्रको र्ोजना िथा अनुर्मन र्ाखामा ठठाउने,  

ङ्क) शशक्षा ताशलम केन्रले यस पशुस्तकाको अनसुचूी १७ मा उल्लेशखत भौशतक लक्ष्य, इकाइ लागत र बजेटको पररशि शभर रही 

सबै कायतक्रमहरू सञ्चालन गने,  

च) स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले ससतत अनुदानमा हस्तान्तररत कायतक्रम र बजेटलाई  आफ्नो नीशत. कायतक्रम एवम ् बजेटमा 

अशनवायतरूपले समावेश गने । उक् त कायतक्रमहरूमा आवश्यहयकता अनसुार आफ्नो स्रोतबाट बजेट थप गरी कायतक्रम 

कायातन्वयन गनत सशकनेछ, 

छ) स्थानीय तहमा शवत्तीय हस्तान्तरण भएका कायतक्रम यस केन्रको वेबसाइटमा रहकेो च. नं २७४ शमशत २०७७।०३।०७ को 

परमा उल्लेख भए अनुसारको भौशतक लक्ष्य हाशसल गने गरी कायातन्वयन गने,  

ज) आ व २०७६/७७ मा नमनुा शवकासक लाशग छनोट भएका अनसुचूी ११ को खण्ड घ मा उल्लेशखत शवद्यालयको  चालु 

आव २०७७/७८ मा गरुूयोजना शनमातण गने लक्ष्य रहकेो छ । योजना शनमातणका लाशग शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास 

केन्रबाट सहजीकरण हनेुछ । छनोट भएका शवद्यालयहरूलाई यस आवमा नमनुा शवद्यालय शवकासका लाशग बजेट 

छुट्याइएको छैन,   

झ) स्थानीय तहसगँ प्रभावकारी समन्वय एवम ्कायतसम्पादनमा सहजीकरण गनतका लाशग शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइले 

शजल्लाशभरका स्थानीय तहका शशक्षा शाखा प्रमखुहरू वा प्रमखुले तोकेको पदाशिकारी सशहतको संयन्र शनमातण गने । 

सयंन्रका पदाशिकारीसगँ माशसक, चौमाशसक रूपमा बैिक, छलर्ल, अन्तरशक्रया आयोजना गने,  

ञ) तथानीर् िहले र्स ठुषतिकामा उल्लेषखि आधारमा सािर तथानीर् िह र षवद्यालर् उमेर सम हका कुनै ठषन बाल 

बाषलका षवद्यालर् बाषहर नरहेको घोर्णा र्नय षवरे्र् कार्यर्ोजना तवीकभ ि र्री कार्ायन्वर्न र्ने, 
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ट) स्थानीय तहका लाशग शनिातरण हुने अनदुान शवद्यालयबाट भररने शैशक्षक तथ्याङ््कक (IEMIS) मा आिाररत हुने व्यवस्था छ ।  

शवद्यालयबाट तथ्याङ््कक नभरेका/अद्यावशिक नगरेका कारणबाट स्थानीय तहले पाउने अनदुानमा र्रक पनत जाने भएकाले 

आफ्नो मातहतका शवद्यालयहरूलाई IEMIS अशनवायत रूपले भनत/अद्यावशिक गनत लगाउने । प्राप्त ससतत अनदुान 

शवद्यालयलाई शनकासा शददँा अद्यावशिक शैशक्षक तथ्याङ््कक २०७७ लाई आिार शलने  । यस कायतमा शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइले सहजीकरण गनुतपनेछ, 

ि) ससतत अनुदान उपलब्ि गराउनभुन्दा पशहले नै स्थानीय तहबाट स्थलगत शनरीक्षण गरी  शवद्यालय/ ससं्था सञ्चालनको 

अवस्था, तोशकएबमोशजमको सङ््कख्यामा शवद्याथी शनयशमत रूपमा अध्ययनरत  भएको यकीन गने, 

ड) प्रदशे सामाशजक शवकास मन्रालयले सङ््कघीय सरकारबाट प्राप्त ससतत अनदुानका शक्रयाकलापहरूलाई आफ्नो मातहतका 

शनकायहरूको कायत शजम्मेवारी अनुसार कायातन्वयनका लाशग कायतक्रम तथा अशख्तयारी उपलब्ि गराउने,  

ढ) शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइले स्थानीय तहमा सञ्चालन हनेु वाशर्तक शैशक्षक कायतक्रम कायातन्वयनका लाशग 

आवश्यहयक शैशक्षक तथ्याङ््कक र अशभलेखको उपलब्िता, क्षमता शवकासमा सहजीकरण लगायतका प्राशवशिक सहयोग 

उपलब्ि   गराउने, 

ण) नेपाल सरकार मशन्रपररर्दक्ो २०७६।०५।०४ को शनणतयको आिारमा शशक्षा,शवज्ञान तथा प्रशवशि मन्रालयबाट पुनशवततररत 

शशक्षक दरबन्दी शववरण अनसुार पलुमा रहकेा शशक्षकहरूको तलब भत्ता शबशनयोजन गररएको छैन, 

त) कायतक्रम कायतन्वयन पशुस्तकाका सम्वन्िमा शजल्ला शभरका स्थानीय तहका सम्बशन्ित शवर्य क्षेतर्का पदाशिकारीहरूका 

लाशग शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइले भार मशहना शभर अशभमखुीकरण सञ्चालन गने, 

थ) स्थानीय स्तरमा शक्रयाशील गैर सरकारी ससं्था/सामदुायमा आिाररत ससं्था/सामदुाशयक शसकाइ केन्रहरू 

(I/NGOs/CBOs/CLCs) सगँको समन्वयमा कायतक्रमको प्रकृशत अनुसार साझेदारीमा कायतक्रम कायातन्वयनका लाशग 

वाशर्तक कायतक्रम कायातन्वयन योजना तयार गरी कायातन्वयन गने,  

द) प्रदशे तथा स्थानीय तहमा कायातन्वयन हनेु कायतक्रमको अनगुमनको दाशयत्व सम्बशन्ित तहको हनेुछ । प्रदशे तथा स्थानीय 

तहले शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइ¸ शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्र तथा  सङ््कघ र प्रदशे तहका शनकायबाट हनेु 

अनगुमनमा सहजीकरण गनुत पनेछ, 

ि) तथ्याङ््कक ढाँट्ने र झिुो शववरण शदने पदाशिकारीलाई प्रचशलत भ्रष्टाचार शनवारण सम्बन्िी  कानुन बमोशजम कारवाही हनेु हुँदा 

प्रिानाध्यापकद्वारा भररने शववरण यथाथतपरक हनुपुनेछ । साथै तोशकएको समयमा तथ्याङ््कक नबझुाउने, झिुो शववरण शदने 

प्र.अ. र त्यस्तो शववरण प्रमाशणत गने पदाशिकारीलाई समेत शवभागीय कारवाही हनेु भएकाले यथाथततामा आिाररत भई  

प्रमाणीकरण गने गराउने, 

न) शवद्यालयले यस पशुस्तकामा उल्लेख भएका कायतक्रम सञ्चालन गनत  आवश्यहयक बजेट चौमाशसक रूपमा स्थानीय तहमा माग 

गने । स्थानीय तहले प्राप्त माग र्ारामलाई अद्यावशिक तथ्याङ््ककसगँ रूजु गरी अनदुान शदने व्यवस्था शमलाउने । 

शवद्यालयबाट शबतरण गररने प्रशत शवद्याथी लागतको आिारमा खचत गररने शक्रयाकलाप जस्त–ै छारवशृत्त, शन:शलु्क 

पाि्यपसु्तक लगायतका  कायतक्रमको सावतजशनकरण गने । शन:शलु्क पाि्यपसु्तक सटेमा नै उपलब्ि गराउने गरी स्वीकृत 

मलू्यसचूीको आिारमा शवद्यालयहरूलाई रकम उपलब्ि गराउने ।  

ऩ) स्थानीय तहबाट शवद्यालयमा रकम शनकासा गदात अनदुान शीर्तक, गनुतपने कामको शववरण र बजेट उल्लेख भएको अनदुान 

पर शवद्यालयलाई उपलब्ि गराउने  र सम्बशन्ित शनकायले वेबसाइटमा राख्न ेव्यवस्था शमलाउने । त्यसको शवद्यतुीय प्रशत यस 

केन्रमा पिाउने, 

प) ससिय अनुदान अन्िर्यि तथानीर् िहमा प्राप्त पृष मएका षवद्यालर् मौषिक सुषवधा षवतिार कार्यक्रमको रकमबाट  

कषन्टनजेन्सी रकम कटौिी र्नय ठाइने छैन । शवद्यालयलाई भौशतक सशुविा शवस्तारका लाशग तोशकएको ससतत अनुदान 
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रकम अपयातप्त भएमा स्थानीय तहले स्वीकृत लागत अनमुानका आिारमा आफ्नो स्रोतबाट थप गनत सक्नेछ । शनमातण कायतको 

प्राशवशिक सपुररवेक्षण एवम ्प्रशासशनक  अनगुमन गनुत स्थानीय सरकारको दाशयत्व हुनेछ ।  

४)  आषथयक  अनुर्ासन िथा षवत्तीर् प्रषिवेदन : 

क) एउटा सब-बजेट उपशीर्तकमा शबशनयोजन भएको रकम अको सब-बजेट उपशीर्तकमा खचत नगने, स्वीकृत नम्सतको पररशिशभर 

रहरे कायतक्रम कायातन्वयन पशुस्तकामा उल्लेख गररएका  आिार र प्रशक्रया अनुरूप खचत लेख्न ेव्यवस्था शमलाउने, 

ख)  शवद्यालय क्षेर शवकास योजनाका संयकु्त शवत्तीय साझेदार (Joint Financing Partners) सगँ नेपाल सरकारले गरेको 

सम्झौतामा आयोजना कायातन्वयन गने (Implementing Agency) शनकायले प्रत्येक चौमाशसक सशकएको ४५ शदनशभर 

शवत्तीय अनगुमन प्रशतवेदन (Financial Monitoring Report - FMR) पेस गनुत पने व्यवस्था रहकेो छ । सो व्यवस्था 

कायातन्वयन गनत प्रत्रे्क  तथानीर् िहले चौमाषसक अवषध समाप्त पृष मएको १५ षदनषमत्र  सम्बषन्धि कोर् िथा लेखा 

षनर्न्त्रक कार्ायलर् ( कोलेषनका) मा "मलेठ फाराम नं २७५ को अनुस ची ७ र ८ (ख)"  बमोषजम  प्रषिवेदन र्ने 

र सोको एक/ एक प्रषि षर्िा िथा मानव स्रोि षवकास केन्र िथा  सम्बषन्धि षर्िा षवकास िथा समन्वर् 

इकाइमा पिाउन ुपनेछ । यस्तो प्रशतवेदन पेस नभएसम्म कोलेशनकाबाट  स्थानीय तहको चौमाशसक शनकासा रोक्का राशखनेछ 

।  ( प्रशतवेदनको ढाँचा अनसुचूी १५  मा समावेश छ  ।) 

ग)  शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइले शजल्ला शस्थत स्थानीय तहहरू तथा कोर् तथा लेखा शनयन्रक कायातलयसगँ समन्वय 

गरी  सबै स्थानीय तहको एकीकृत चौमाशसक प्रगशत प्रशतवेदन चौमाशसक समाप्त भएको २१ शदन शभर केन्रमा अशनवायत 

रूपमा पिाउनुपनेछ, 

घ) सबै प्रदशे सरकार/स्थानीय तहले शवत्तीय हस्तान्तरण भएको ससतत अनदुानका कायतक्रमहरूको महालेखा परीक्षक 

कायातलयबाट अशन्तम लेखा परीक्षण गराई प्राप्त लेखा परीक्षण प्रशतवेदन यस केन्रमा उपलब्ि गराउनपुनेछ । साथै लेखा 

परीक्षणबाट ओल्याइएका बेरूजकुो समयमै र्स्यौट तथा सपंरीक्षण गराई सोको शनयशमत रूपमा केन्रलाई जानकारी 

गराउनपुनेछ,   

ङ्क)  माशथ "ख" तथा "घ" बमोशजमको कायत नगरेका कारण वैदशेशक अनदुान तथा ऋणको सोिभनात हनु नसकेमा वा  दातृ 

शनकायलाई अयोग्य खचत (In-eligible Expenditure) शर्तात गनुतपरेमा सम्बशन्ित प्रदशे सरकार तथा स्थानीय तहको 

आगामी आशथतक वर्तको शवत्तीय समानीकरण अनदुानबाट कट् टा गनत केन्रले अथत मन्रालयमा अनरुोि गरी पिाउनेछ , 

च)  सङ््कघीय सरकारबाट ससतत अनदुानका रूपमा प्राप्त बजेट तथा कायतक्रम कायातन्वयन गदात नेपाल सरकार अथत मन्रालयबाट 

स्वीकृत खचत गने मापदण्ड (Norms) का आिारमा खचत गने । प्रदशे स्तरका शशक्षा ताशलम केन्रले ताशलम सञ्चालन गदात 

साशवकको शैशक्षक जनशशक्त शवकास केन्रका लाशग स्वीकृत नम्सत अनुसार खचत गने, 

छ) शवद्यालयमा हनेु खररद कायत सावतजशनक खररद ऐन तथा शनयमावली एवम ्शवद्यालय खररद शदग्दशतनका आिारमा गने । सो 

कायतको अनगुमन स्थानीय तहले गने व्यवस्था शमलाउने (शवद्यालय खररद शदग्दशतन  शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रको 

वेबसाइट : www.doe.gov.np बाट प्राप्त गनत सशकने), 

ज)  स्थानीय तहबाट सञ्चालन हनेु शैशक्षक कायतक्रमहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गरेका व्यवस्था समेतको 

आिारमा हनेु भएकाले शवद्यालयका लाशग कायम भएका बेरूज ुर्छौट गने शजम्मा सम्बशन्ित शवद्यालय र स्थानीय तह र  

शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइको  हनेुछ, 

झ) स्वीकृत कायतक्रमको कायातन्वयन योजना, खररद योजना र अनगुमन योजना बमोशजमको कायातन्वयन अवस्थाको  चौमाशसक 

रूपमा स्थानीय/ प्रदशे तहमा प्रगशत समीक्षा गरी तोशकएको ढाँचामा  चौमाशसक समाप्त भएको १५ शदनशभर स्थानीय तहले 

शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइ मार्त त ्तथा प्रदशे तहले सोझै शशक्षा तथा  मानव स्रोत शवकास केन्रमा पिाउने, 

ञ) स्थानीय तहले बेरूज ु र्र्छ्यौट कायतलाई उच्च प्राथशमकता शदने । म.ले.प. प्रशतवेदनमा औलँ्याएका बढी अनुदान, दोहोरो 

अनदुानका सन्दभतमा शवद्यालयबाट सो रकम शर्तात गराउने काम चालु आशथतक वर्तको पशहलो चौमाशसकशभरै गररसक्ने । 

यसरी अनदुान गएका शवद्यालयले रकम शर्तात नगरेमा ती शवद्यालयहरूको अनदुान रोक्का गने ।  शवद्यालयबाट शर्तात गराएको 
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रकमको बैङ््कक भौचरको सशहतको शववरण महालेखा परीक्षकको कायातलयमा पेस गरी बेरूज ुर्र्छ्यौटको व्यवस्था शमलाउने र 

सो को  प्रशतवेदन शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रमा पिाउने, 

ट) महालेखा परीक्षकको कायातलयबाट डोर खशटई आएका बखत आवश्यहयक प्रमाण जटुाई, असलु गनुतपने बेरूजु असलु गरी  

सम्परीक्षण गराउने र आशथतक कारोवारको लेखाङ््ककन गदात सक्कल शबल प्रमाशणत गरी भकु्तानी भएको छाप समेत लगाई 

पयातप्त कागजात सलंग्न राखी अशभलेखन गने व्यवस्था शमलाउने र शवद्यालय भवन, कक्षा कोिा, शौचालय लगायतका 

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

ि) स्थानीय तहले शवद्यालयमा जाने सबै प्रकारका अनदुानहरूलाई प्रभावकारी तथा सक्षमरूपमा कायातन्वयन गनत अनदुान 

व्यवस्थापन प्रणाली (Grant Management System-GMS)  बमोशजम दहेाय अनसुार अनुदान, शनकासा तथा 

कायातन्वयन गने : 

अ. शवद्यालयलाई अनदुान शनकासा गदात यस पशुस्तकामा उल्लेख भएका मापदण्ड तथा प्रशक्रया अशनवायत रूपमा पररपालना 

गने, 

आ. प्रत्येक शवद्यालयले बजेट शनकासा माग गदात अशघल्लो आव वा चौमाशसकमा शनकासा भएको बजेटको प्रगशत शववरण  

स्थानीय तहमा अशनवायत रूपमा पेस गनुतपने, 

इ. स्थानीय तहले शवद्यालयमा बजेट शनकासा शददाँ शवद्यालयबाट पेस हनेु प्रगशत शववरणलाई समेत आिार बनाउन ुपनेछ । 

५) प्रदशे तथा स्थानीय तहमा ससतत अनुदानको शवत्तीय हस्तान्तरण तथा सो सम्बन्िी अन्य व्यवस्था अनसुचूी १३ मा रहकेो अथत 

मन्रालयको च.न.२६६/२६७ षमषि २०७७।०२।१९ को परबाट मागतदशतन भए बमोशजम हनेुछ ।  शशक्षा शवकास तथा समन्वय 

इकाइले शशक्षा, शवज्ञान तथा प्रशवशि मन्रालयबाट प्राप्त मागतदशतन अनुसार खचत गने व्यवस्था शमलाउने,  

६) प्रदशे सरकार, स्थानीय तह एवम ्शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइबाट यस केन्रसगँ शवद्यतुीय सम्पकत  गदात यस केन्रको इमेल 

िेगाना education.interaction@gmail.com मा पिाउने, 

७) प्रत्येक प्रदेश तथा स्थानीय तहले  ससतत अनदुानका रूपमा शवत्तीय हस्तान्तरण भएका कायतक्रमहरूको चौमाशसक रूपमा अनुसचुी 

११ को शक्रयाकलापगत प्रगशत प्रशतवेदनका अशतररक्त तपशसल अनसुारका शवर्यको  प्रगशत शववरणको Hard Copy तथा 

Soft Copy यस केन्रमा अशनवायत रूपले पिाउनपुने छ । यस कायतमा शशक्षा शवकास तथा समन्ववय इकाइले शवशेर् समन्वय र 

सहजीकरण गनुतपनेछ । 

क) ससतत अनदुानका अशतररक्त प्रदशे तथा स्थानीय तहबाट चालु आवका लाशग तय भएका कायतक्रमहरू (प्रदशे तथा स्थानीय 

तह) 

ख) प्रदशे शशक्षा ताशलम केन्रबाट सञ्चालन भएका आिारभतू तथा माध्यशमक तह तर्त  अङ््कगे्रजी शवज्ञान तथा गशणत शवर्यका 

शशक्षक ताशलम प्राप्त शशक्षकको तह, शवद्यालय र शवर्य खलु्ने नामनामेसी शववरण (प्रदेश तह) 

ग) स्थानीय तह शभरका शवद्यालयमा शशक्षकको समयावशि (Teacher Time on Task-TST) सिुार कायतक्रम लाग ुभएको 

तथा सोको अनगुमनको अवस्था सशहतको स्थानीय तहको प्रशतबिता (स्थानीय तह) 

घ) शशक्षक दरवन्दी शमलानको प्रगशत शववरण (प्रदेश तह, शजल्ला तथा स्थानीय तह)  

ङ्क) गशणत, शवज्ञान र अङ््कगेजी शवर्यका लाशग शक्रयाकलापमा आिाररत सामग्री (Kits) अनदुान प्राप्त प्राप्त गने शवद्यालयको नाम 

तथा िेगाना (स्थानीय तह) 

mailto:education.interaction@gmail.com


6.कायतक्रम कायातन्वयन पशुस्तका २०७७/७८ 

 

 

च)  सावतजशनक खररद तथा लेखा व्यवस्थापन ताशलम प्राप्त शशक्षकको शववरण  (ताशलम प्राप्त शशक्षकको नाम ताशलम सञ्चालन 

भएको शमशत, ताशलम अवशि, शवद्यालयको नाम खलु्ने शववरण) (स्थानीय तह) 

छ) तोशकएको सचूकांकको आिारमा कायत सम्पादन सम्पन्न गने शवद्यालयलाई कायतसम्पादनमा आिाररत अनदुान                   

( Performance based Grants) प्राप्त गने शवद्यालयको नाम तथा िेगाना (स्थानीय तह) 

ज) शशक्षक दरवन्दी तथा शशक्षक अनुदान प्राप्त नगरेका आिारभतू सामदुाशयक शवद्यालयहरूलाई एकमषु्ठ अनदुान प्राप्त गने 

शवद्यालयको नाम तथा िेगाना  (स्थानीय तह) 

झ) ससतत अनुदानमा शवत्तीय हस्तान्तरण भएका शक्रयाकलाप अन्तगततका उपशक्रयाकलापगतहरूको शवद्यालयमा भएको शनकासा 

खलु्ने बलेुशटन,शनकासा शसट वा शनकासा पर (स्थानीय तह) 

ञ) प्रारशम्भक पढाइ शसप कायतक्रम लाग ुभएका शजल्लाका शवद्यालयमा न्यनूतम प्यकेज अन्तगततका सामग्री (अभ्यास पशुस्तका 

लगायतका प्रयोग गने शवद्यालयको नामावली (स्थानीय तह) 

ट) माध्यशमक तह तर्त  अङ््कगे्रजी, गशणत शवज्ञान शवर्य शशक्षणका लाशग शशक्षण सहयोग अनदुान प्राप्त गने शवद्यालयको नामावली 

(स्थानीय तह)  

ि) शवज्ञान प्रयोगशाला, ICT Lab पसु्तकालय भई सञ्चालनमा रहकेा नमनुा शवद्यालयको नामावली (स्थानीय तह) 

ड) हालसम्म शनमातण सम्पन्न भएका शवद्यालय भकुम्पीय सरुक्षा (Retrofitting)  तथा गत आवमा शवद्यालय कक्षाकोिा शनमातण 

भएका (२/४ कोिे) भएका शवद्यालयको नामावली (स्थानीय तह) 

ढ) स्थानीय तहको शशक्षा शाखा प्रमखुको नामनामेसी शववरण (शशक्षा शवकास तथा समन्वय एकाइ) 

८) यस पशुस्तकामा उल्लेख गररएका प्राविानहरूका सम्बन्िमा कुनै शद्वशविा भएमा शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रले 

प्रष्ट पानत सक्नेछ । 
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खण्ड २ 

तथानीर् िहबाट सम्ठादन हुने ससिय अनुदानका सव बजेट उठर्ीर्यकहरूका कार्यक्रमका  कार्ायन्वर्न प्रषक्रर्ा एवम ्माठदण्ड 

यस खण्डमा  सबैका लाशग शशक्षा आिारभतू शशक्षा  ( ब.उ.शी.नं. 35000014), माध्यशमक शशक्षक तलब भत्ता (ब.उ.शी.नं 35000015), शवद्यालय क्षेर शवकास कायतक्रम   शजल्ला स्तर (ब.उ.शी.नं. 35000801), 

सबैका लाशग शशक्षा- शशसशुवकास कायतक्रम (ब.उ.शी.नं. 35000102) बाट स्थानीय तहमा शवत्तीय हस्तान्तरण भई गएका ससतत अनदुानका शैशक्षक कायतक्रमहरूको कायातन्वयन प्रशक्रया शनम्नानुसार हनेुछ : 

१) षर्िकको िलब मत्ता : सबैका लाषर् षर्िा आधारम ि षर्िा, माध्र्षमक षर्िक िलब मत्ता   

(क) षक्रर्ाकलाठ न.ं १.१.३.३. आधारम ि िहका तवीकभ ि दरबन्दीका षर्िक, राहि अनुदान षर्िकका लाषर् िलब मत्ता अनुदान (षवरे्र् षर्िा ठररर्द् अन्िर्यिका षर्िक/कमयचारीहरू 

समेि)  

(ख) षक्रर्ाकलाठ न.ं १.१.३.४. माध्र्षमक िहका तवीकभ ि दरबन्दीका षर्िक, राहि अनुदान षर्िक लाषर् िलब मत्ता अनुदान (षवरे्र् षर्िा ठररर्द् अन्िर्यिका षर्िक/ कमयचारी, 

प्राषवषधक धारका प्रषर्िक र सहार्क प्रषर्िक समेि)  

१ स्थानीय तहले कायतरत शशक्षकको तलब भत्ता शनिातरण गदात  यस केन्रको च न १८९ शमशत  २०७६।११।१२ को  पर र  केन्रको वेबसाइटमा प्रकाशशत शववरण  अनुसार यकीन भएको दरवन्दीलाई " 

शशक्षक दरबन्दी (शमलान तथा व्यवस्थापन) कायतशवशि २०७६ " अनसुार शमलान/व्यवस्थापन/अध्याशवक गने । दरवन्दी शमलानबाट कायम भएको दरबन्दी, शशक्षक अनदुान कोटा (राहत) र प्राशवशिक िार 

तर्त का अनदुानमा कायतरत शशक्षक तथा प्रशशक्षकहरूको लाशग शवद्यालयबाट प्राप्त माग र्ाराम रूज ुगरी अनदुान उपलब्ि गराउने । स्थायी शशक्षकहरूको तलवी प्रशतवेदन  शशक्षा शवकास तथा समन्वय 

इकाइ मार्त त ्शवद्यालय शशक्षक शकताबखानाबाट पाररत गराई सो प्रशतवेदनका आिारमा  प्रशतवेदनका आिारमा अनुदान शदने व्यवस्था शमलाउने । शशक्षकको तलव भत्ता शहसाव गदात अनुसचूी १८ मा 

रहकेो तलवमानका आिारमा गने । यस शक्रयाकलापमा दहेायका शशक्षकहरूको तलबभत्ता समावेश गररएको छ: 

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

(राहत) मा कायतरत शशक्षक) 

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

कायतरत शशक्षक) 

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

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

 (ङ्क)  लेखाजोखा सयंोजकका रूपमा कायतरत शशक्षकहरूको तलब भत्ता 

 (च)  शवशेर् शशक्षा पररर्द ् अन्तगतत सञ्चालनमा रहकेा शवद्यालयहरूले सालवसाली पाउँद ै गरेको अनदुानमा कायतरत शशक्षक तथा कमतचारीको तलबभत्ता: शवशेर् शशक्षातर्त  शवगतमा ससं्था वा 

शवद्यालयबाट स्थायी शनयशुक्त पाएका शशक्षक र कमतचारीहरूका लाशग नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी तथा अनदुानमा कायतरत शशक्षकहरूले तपशसल अनुसारका तलब भत्ता लागयतका सशुविा प्राप्त 

गने गरी प्रशत व्यशक्त तहगत तथा श्रेणीगत शशक्षकको तलब भत्ता शहसाब गरी शवद्यालय खातामा उपलब्ि गराउने । 
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(छ) स्थानीय तहले षनर्मानुसार षर्िकले ठाउने िलबमान षहसाब र्दाय िलब मत्ता नठुर् मएमा अनुस ची १ अनुसारको फाराम मरी २०७७ काषियक मसान्िसम्म षर्िा षवकास िथा 

समन्वर् इकाइमा ठठाउने र षर्िा षवकास िथा समन्वर् इकाइले षजल्लाका लाषर् तवीकभ ि दरबन्दी िथा राहि अनुदान कोटासाँर्  षमडान र्री र्कीन र्ने । र्कीन मएको षववरण 

अनुसार िलब मत्ता अठर्ायप्त पृष हुने देषखएमा षसफाररस साथ २०७७ साल मंषसर मसान्ि षमत्र षर्िा िथा मानव स्रोि षवकास केन्रमा आइठुग्ने र्री ठठाउने  ।  

 

शशक्षकको तलब भत्ता तथा सवेा सशुविा शववरण 

सशुविा/ शशक्षक 

सबै तहका स्वीकृत 

दरबन्दीमा कायतरत स्थायी 

शशक्षक 

सबै तहका 

स्वीकृत 

दरबन्दीमा 

कायतरत 

अस्थायी शशक्षक 

सबै तहका स्वीकृत 

राहत अनदुान 

कोटामा कायतरत 

शशक्षक 

साशवकको उच्च 

माध्यशमक तह (कक्षा 

११-१२) अनुदान 

कोटामा कायतरत 

शशक्षक 

प्राशवशिक िारमा कक्षा ९-

१० मा कायतरत प्रशशक्षक, 

सहायक प्रशशक्षक 

प्राशवशिक िारमा 

कक्षा ११-१२ मा 

कायतरत प्रशशक्षक 

शवशेर् शशक्षा पररर्द ्

अन्तगतत सञ्चालनमा 

रहकेा शवद्यालयहरूले 

सालवसाली पाउँदै गरेको 

अनदुानमा कायतरत शशक्षक 

तथा कमतचारी 

तलब  

  अथत मन्रालयबाट 

स्वीकृत स्केल अनसुारको 

१२ मशहनाको तलब 

  अथत 

मन्रालयबाट 

स्वीकृत स्केल 

तलब 

अनसुारको १२ 

मशहनाको तलब 

  अथत मन्रालयबाट 

स्वीकृत  तलब 

स्केल अनसुारको 

१२ मशहनाको 

तलब 

  अथत मन्रालयबाट 

स्वीकृत  तलब स्केल 

अनसुारको १२ 

मशहनाको तलब 

(माध्यशमक तह दत्ीय 

श्रेणी सरहको) 

 प्रशशक्षकले  अथत 

मन्रालयबाट स्वीकृत 

तलब स्केल साशवकको 

माध्यशमक तह ततृीय श्रेणी 

सरह र सहायक 

प्रशशक्षकले साशवकको 

शनम्न माध्यशमक तह ततृीय 

श्रेणी  १२ मशहनाको सरुू 

स्केल अनसुारको तलब  

माध्यशमक तह 

शितीय श्रेणी सरह  

१२ मशहनाको सरुू 

स्केल अनसुारको 

तलब  

  अथत मन्रालयबाट 

स्वीकृत  तलब स्केल 

अनसुारको १२ मशहनाको 

तलब 

गे्रड  शनयमानसुारको  गे्रड रकम - - - - - 
ससं्थाबाट स्थायी शनयशुक्त 

पाएका 

सञ्चय कोर् 

थप  
सञ्चय कोर् थप - - - - - 

सञ्चय कोर् थप 

(माशसक) 

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

चाडपवत खचत 
१ मशहना बराबरको 

चाडपवत खचत  

१ मशहना 

बराबरको 

चाडपवत खचत  

१ मशहना बराबरको 

चाडपवत खचत  

१ मशहना बराबरको 

चाडपवत खचत  

 १ मशहना बराबरको 

चाडपवत खचत  

 १ मशहना बराबरको 

चाडपवत खचत  

१ मशहना बराबरको 

चाडपवत खचत  
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सशुविा/ शशक्षक 

सबै तहका स्वीकृत 

दरबन्दीमा कायतरत स्थायी 

शशक्षक 

सबै तहका 

स्वीकृत 

दरबन्दीमा 

कायतरत 

अस्थायी शशक्षक 

सबै तहका स्वीकृत 

राहत अनदुान 

कोटामा कायतरत 

शशक्षक 

साशवकको उच्च 

माध्यशमक तह (कक्षा 

११-१२) अनुदान 

कोटामा कायतरत 

शशक्षक 

प्राशवशिक िारमा कक्षा ९-

१० मा कायतरत प्रशशक्षक, 

सहायक प्रशशक्षक 

प्राशवशिक िारमा 

कक्षा ११-१२ मा 

कायतरत प्रशशक्षक 

शवशेर् शशक्षा पररर्द ्

अन्तगतत सञ्चालनमा 

रहकेा शवद्यालयहरूले 

सालवसाली पाउँदै गरेको 

अनदुानमा कायतरत शशक्षक 

तथा कमतचारी 

महगंी भत्ता 
तोशकए अनसुारको महगंी 

भत्ता 

तोशकए 

अनसुारको 

महगंी भत्ता 

तोशकए अनसुारको 

महगंी भत्ता 

तोशकए अनसुारको 

महगंी भत्ता 

तोशकए अनसुारको महगंी 

भत्ता 

तोशकए अनसुारको 

महगंी भत्ता 

तोशकए अनसुारको महगंी 

भत्ता 

पोसाक सशुविा पोसाक खचत पोसाक खचत पोसाक खचत पोसाक खचत पोसाक खचत पोसाक खचत पोसाक खचत 

स्थानीय भत्ता 

स्थानीय भत्ता पाउने 

शजल्लामा भए वर्तभररको 

जम्मा १०.५ मशहनाको  

    स्थानीय भत्ता 

पाउने शजल्लामा 

भए जम्मा 

वर्तभररको १०.५ 

मशहनाको   

- - 

    स्थानीय भत्ता पाउने 

शजल्लामा भए जम्मा 

वर्तभररको १०.५ 

मशहनाको  

    स्थानीय भत्ता 

पाउने शजल्लामा भए 

जम्मा वर्तभररको 

१०.५ मशहनाको  

- 

प्राशवशिक भत्ता - - - - 

प्राशवशिक भत्ता (प्रशत 

मशहना ३ हजारका दरले 

१० मशहनाको मार) 

·         प्राशवशिक 

भत्ता (प्रशत मशहना ३ 

हजारका दरले १० 

मशहनाको मार) 

- 

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

२. माशथ उल्लेशखत शक्रयाकलाप नं. 1.1.3.3 र शक्रयाकलाप नं. 1.1.3.4 को शीर्तक ससतत अनदुानका रूपमा आएको हनुाले उक् त रकमबाट तलब भत्ता वाहके अन्य शीर्तक (जस्तै शशक्षक सशञ्चत शवदा, 

और्िी उपचार खचतको भकु्तानी र अन्य प्रयोजन) मा अनदुान तथा खचत लेख्न पाईन ेछैन । 

३. वउषसनं ३५००००१४ र ३५००००१४ बाट ठोसाक खचय उठलब्ध र्राउदा िोषकएको उच्च षहमाली षजल्लामा (र्ोरखा षजल्लाको षसषदयवास उत्तर,सोलुखुम्वु, रसुवा,मनाङ्क 

मुतिाङ्क,मुर्,ुडोल्ठा, हुम्ला, जुम्ला र काषलकोट) कार्यरिका लाषर् वाषर्यक रू १५ हजार िथा अन्र् षजल्लाका लाषर् वाषर्यक १० हजार ठोसाक खचय उठलब्ध र्राउने । 

४. यस आ.व. २०७७ चैरमा शदईन ेपोसाक सशुविा आगामी शैशक्षक सर २०७८ मा शवद्यालयमा अध्यापन गने शशक्षकका लाशग भएकोले दोहोरो नपने गरी शवतरण गने ।  

५. शवद्यालयले शशक्षक र कमतचारीको तलब भत्ता वैंक मार्त त ्भकु्तानी हनेु व्यवस्था शमलाउन ुपनेछ । शवद्यालयले चौमाशसकको पशहलो मशहनामा ४ मशहनाका लाशग शनयमानसुार आवश्यहयक तलव भत्ता 

स्थानीय तहमा माग गने सोका आिारमाशवद्यालयले शनकासा प्राप्त गरे पिात शशक्षकको तलव भत्ता शनयमानुसार माशसक रुपमा भकु्तानी हनेु व्यवस्था शमलाउने ।  
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ख) षवद्यालर् िेत्र षवकास कार्यक्रम  (ब.उ.र्ी.नं. ३५०००८०१), 

कार्यक्रमका उद् दशे्र्हरू :  

आधारम ि षर्िा  

 ५ वर्त भन्दा कम उमेरका बाल बाशलकाको शारीररक, सामाशजक-संवेगात्मक, सजं्ञानात्मक, सांस्कृशतकक तथा नैशतक क्षमताको शवकास गरी प्रारशम्भक बाल शशक्षा तथा शवकास/पवूत प्राथशमक 

शशक्षालाई अशिकारमा आिाररत बनाउनु र शवद्यालय प्रवेशको तयारी गराउन,ु 

 ४-१२ वर्तउमेर समहूका सबै बाल बाशलकाका लाशग गणुात्मक आिारभतू शशक्षामा पहुचँ सशुनशित गनुत, 

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

 सामाशजक-सांस्कृशतक शवशवितामा सामाञ्जस्य र राशरिय अथततन्रप्रशत अशभमखु गरी बाल बाशलकामा जीवनोपयोगी शसप तथा मलू्यमा आिाररत शशक्षा हाशसल गराउन,ु 

 वैकशल्पक तथा लशचला मोडका शशक्षा कायतक्रमम मार्त त ्औपचाररक शशक्षालाई सहयोग परुय्ाउनु । 

माध्र्षमक षर्िा  

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

 गणुस्तरमा सम्झौता नगरी शशक्षाको पहुचँमा जोड शदन,ु 

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

 ससं्थागत सम्बन्ि सदुृढ गनुत र उच्च शशक्षामा प्रवेशका लाशग सहजीकरण गनुत, 

  शवद्याथीहरूलाई नागररक दाशयत्व शनवातहका लाशग तयार पानुत 

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

सािरिा िथा जीवनठर्यन्ि षसकाइ 

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

अन्िरसम्बषन्धि षवर्र्हरू 

क) षर्िक व्र्वतथाठन र ठेसार्ि षवकास 

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

 योग्य तथा सक्षम शशक्षक उपलब्ि गराउन,ु 

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

  शशक्षक तथा शवद्याथी शबच शशक्षण शसकाइका लाशग उच्च अशभपे्ररणा तथा मनोबल कायम राख्न ु। 
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ख) षवद्यालर् सञ्चालन र व्र्वतथाठन 

 सावतजशनक शशक्षामा शवकेशन्रत व्यवस्थापनको सरंचना अन्तगतत प्रभावकारी तथा गणुस्तरीय सवेा प्रवाह गराउनु । 

र्) संतथार्ि िमिा षवकास 

  मलुुकको सङ््कघीय शासन प्रणालीका लाशग आवश्यहयक पने शशक्षा क्षेरको मानवीय ससंािनको क्षमता अशभवशृि गनुत, 

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

घ) षवठि् जोषखम न्र् नीकरण र षवद्यालर् सुरिा 

 सबै शवद्याथीका लाशग अनकुुल र सरुशक्षत शवद्यालय वातावरण सशुनशित गनुत ।  

 शवद्यालय तहमा शवपत ्जोशखम न्यशूनकरणको व्यवस्थापन तथा समदुायबीच सहकायत तथा सौहारतपुणत वातावरण सजृना गरी शशक्षा क्षेरमा समग्र शवद्यालय सरुक्षा तथा शवपत ्जोशखम न्यशूनकरणलाई 

मलु प्रवाहीकरण गनुत ।  

ङ्क) अनुर्मन िथा म ल्र्ाङ््ककन 

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

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

 कायतक्रमको अवस्था र शक्रयाकलाप बारे कायातन्वयन कतातलाई शनयशमत पषृ्ठपोर्ण प्रदान गनुत, 

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

च) ठरीिा िथा प्रमाणीकरण 

 शवद्याथीको शैशक्षक स्तर र शैशक्षक उपलशब्िको परीक्षण गरी प्रमाणीकरण गनुत, 

 प्रमाणीकरण तथा शैशक्षक योग्यताको शवश्वसनीय परीक्षण प्रणालीको शवकास गनुत, 

 मलुुकभरका प्रमाण परलाई प्रमाणीकरण गरी मान्यता प्रदान गनुत, 

छ) षर्िामा स चना िथा सञ्चार प्रषवषधको प्रर्ोर् 

 शशक्षण शसकाइ शक्रयाकपालमा सिुार गनुत, 

 शसकाइ सामग्रीमा पहुचँ बढाउनु, 

 शैशक्षक प्रशासन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी तथा सक्षम वनाउनु, 

 शशक्षामा प्रशवशिको प्रयोग मार्त त ्गणुस्तर अशभवशृिमा सहयोग पुयातउनु 

 



12÷कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिका २०७७/७८ 

 

 

ज) षवद्यालर्मा तवात्र् िथा ठोर्ण 

 जकुा शनयन्रण, सकू्ष्मपोर्क तत्त्को परूण, औलोको उपचार तथा दृशष्ट एवम ्श्रवणको जाँच लगायत शवद्यालयका स्वास्थ्य एवम ्पोर्ण सवेा वशृि गनुत, 

  सबै शवद्यालयमा सबै बाल बाशलका र अपांगता भएका शवद्याथी एवम ्शशक्षकका लाशग खाने पानी तथा सरसर्ाइको व्यवस्था सशुनशित गनुत, 

  बाशलकाहरूको गोपनीयता तथा मशहनावारी सम्बन्िी स्वास्थ्यको आवश्यहयकता परूा गरी शतनको शवद्यालय सहभाशगता तथा शसकाइ उपलशब्ि बढाउन,ु शवद्यालय छाड्ने दर कम गराउन,ु 

 एचआइभी/एड्स शनवारण लगायत शसपमा आिाररत स्वस्थकर व्यवहारको उत्थान गनुत, स्वास्थ्य तथा पोर्ण कायतक्रम मार्त त ्शवद्याथीमा स्वस्थकर व्यवहारको शवकास गनुत । 

शक्रयाकलाप नं¸ शक्रयाकलाप  र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवारी प्रगशत सचूक 

१. षक्रर्ाकलाठ १.१.४.१ प्रारषम्मक बाल षवकास  सहजकिायहरूको ठाररश्रषमक  िथा षवद्यालर् कमयचारी व्र्वतथाठन अनुदान  

१.१ प्रारषम्मक बाल षवकास /ठ र्व प्राथषमक किाका सहजकिायहरूको ठाररश्रषमक : शवद्यालय र शवद्यालयसगँ मात ृसम्बन्ि स्थापना गरी 

सञ्चालनमा रहकेा प्रारशम्भक बाल शवकास केन्रका सहजकतातको पाररश्रशमक प्रशत मशहना रू ६०००। का दरले चाडपवत खचतसशहत १३ मशहनाको 

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

सम्बशन्ित शवद्यालयहरूले शैशक्षक तथ्याङ््कक (IEMIS) भदात प्रारशम्भक बाल कक्षाको तथ्याङ््कक अशनवायत रूपमा भने व्यवस्था शमलाउने । 

समदुायमा सञ्चाशलत बाल शवकास केन्रका सहजकतातहरूको पाररश्रशमक अनदुान शददँा सम्बशन्ित ससं्थाले शैशक्षक तथ्याङ््कक २०७७ भरी 

प्रमाशणत भएको यकीन गरेर अनदुान शदने । स्थानीय तहबाट आफ्नो स्रोतले खचत व्यहोने गरी अनमुशत शदएका बाल शवकास केन्रलाइ Flash 

र्ाराम भदात स्थानीय स्रोतबाट सञ्चाशलत उल्लेख गने । यस प्रकारका केन्रका सहजकतातको पाररश्रशमक ससतत अनदुानमा समावेश गररएको छैन । 

१.२ षवद्यालर् कमयचारी व्र्बतथाठन अनुदान : आिारभतू तथा माध्यशमक तह सञ्चालन भएका शवद्यालयहरूमा शवद्यालय सहयोगी कमतचारी 

र शवद्यालय सहायक कमतचारी व्यवस्थापनका लाशग दहेाय अनुसारको रकम पाररश्रशमकका रूपमा अनदुान शदने । शवद्यालय कमतचारीहरूका लाशग 

अनदुान शदनु अगाशड नै सबै शवद्यालय कमतचारीको अशभलेख स्थानीय तहको कायातलयमा राख्ने व्यवस्था शमलाउने र शवद्यालय कमतचारीका लाशग 

दहेायका आिार एवम ्मापदण्डका आिारमा अनदुान रकम अनुदान शदने :  

आधारम ि षवद्यालर् : 

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

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

पाररश्रशमक अनदुान  

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

पाररश्रशमक अनदुान  

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

पाररश्रशमक अनदुान  

मुख्र् षजम्मेवार 

 गाँउपाशलका/न.पा. 

 बाल शवकासकेन्र 

व्यवस्थापन सशमशत 

 शवद्यालयहरू 

सहजीकरण/समन्वर् 

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 

 

 पाररश्रशमक अनदुान 

आदशे  

  हाशजरी प्रशतवेदन 

 शवद्यालयले भरेको 

शैशक्षक तथ्याङ््कक 

 अनदुान प्राप्त गने 

शवद्यालय सङ््कख्या 

 पाररश्रशमक बझुेको 

भरपाइ 
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शक्रयाकलाप नं¸ शक्रयाकलाप  र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवारी प्रगशत सचूक 

माध्र्षमक षवद्यालर् :  

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

मशहना बराबरको पाररश्रशमक अनदुान  उपलब्ि गराउने । 

ख) कक्षा १–१० तथा कक्षा कक्षा १–१२ सम्म चलेका शवद्यालयमा १ जना शवद्यालय सहायक कमतचारीका लाशग माशसक रू ११,५००। का 

दरले १३ मशहना बराबरको पाररश्रशमक अनदुान उपलब्ि गराउने ।  

१.३. बाल षवकास केन्रका सहजकिाय, षवद्यालर् सहर्ोर्ी एवम ् षवद्यालर् कमयचारीहरूलाई िोषकएको उच्च षहमाली षजल्लामा 

(र्ोरखा षजल्लाको षसषदयवास उत्तर, सोलुखुम्वु, रसुवा, मनाङ्क मुतिाङ्क, मुर्ु, डोल्ठा, हुम्ला, जुम्ला र काषलकोट) कार्यरिका लाषर् 

वाषर्यक रू १५ हजार िथा अन्र् षजल्लाका लाषर् वाषर्यक १० हजार अरू षर्िकहरूले ठाए सरह ठोसाक खचय उठलब्ध र्राउने । 

२. षक्रर्ाकलाठ न २.७.१३.३ प्रषि षवद्याथी  लार्िका आधारमा षर्िण षसकाइ  सामग्री एवम ्किा ८ को  ठरीिा व्र्वतथाठन 

अनुदान 

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

अनदुान शदने :  

प्रशत शवद्याथी इकाइ लागतका आिारमा प्रारशम्भक बाल शवकास / पवूत प्राथशमक कक्षाका  लाशग अनदुान 
प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रू ५०० 

शसकाइका लाशग शनरन्तर शवद्याथी मलू्याङ््ककन:आवश्यहयक सामग्री, सिुारात्मक शशक्षण अनदुान,कक्षा १ मा नयाँ 

भनात भएका शवद्याथीको पोटतर्ोशलयो समेतका लाशग  प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रू १०० 

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

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

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

कक्षा ८ को परीक्षा  सञ्चालन तथा प्रमाणीकरण प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रू २५० 

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

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

प्रशत शवद्याथी वाशर्तक  १५ 

हजार 

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

 

२.२.  षर्िण षसकाइ सामग्री िथा बुक कनयर ब्र्वतथाठनका लाषर् प्रषि षवद्याथी लार्ि अनुदान :  प्रत्येक सामदुाशयक शवद्यालयको 

बाल शवकास कक्षा, (कक्षा १-५), (कक्षा ६-८), (कक्षा ९-१०) र (कक्षा ११-१२) तहका शवद्याथी सङ््कख्या यकीन गने । यकीन गररएको प्रत्येक 

मुख्र् षजम्मेवार 

  गाँउपाशलका/नगरपाशलका 

 शवद्यालय  

सहजीकरण/समन्वर् 

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 शनकासा आदेश 

 कक्षा ८ को परीक्षामा 

सशंमशलत शवद्याथी 

सङ््कख्या 

 शनरन्तर शवद्याथी 

मलू्याङ््ककनका लाशग 

तयार भएको 

पोटतर्ोशलयो  

 OJT गने शवद्याथी 

सङ््कख्या 

 प्रगशत प्रशतवेदन 

 शवद्यालयले भरेको 

शैशक्षक तथ्याङ््कक 
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शक्रयाकलाप नं¸ शक्रयाकलाप  र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवारी प्रगशत सचूक 

तहगत शवद्याथी सङ््कख्याले माशथ उल्लेशखत ताशलका बमोशजम तह अनसुार शनिातरण गररएको प्रशत शवद्याथी लागत रकमले गणुन गरी आएको 

अङ््कक बराबरको रकम शवद्यालयलाई एकमषु्ठ अनदुान अनदुान शदने ।  

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

शवद्यालय शशक्षाको गणुस्तर सिुार, सामान्य ममतत सम्भार, बकु कनतर तथा शसकाइ सामग्री एवम ्प्रशवशिमा आिाररत वैकशल्पक शसकाइ पिशतका 

लगायत क्षेरमा खचत गनत सशकने व्यहोरा सशहत शवद्यालयलाई स्पष्ट शनदशेन गने । प्रारशम्भक बाल शशक्षाका लाशग शैशक्षक सामग्री, बालमैरी कक्षा 

व्यवस्थापन गनतका लाशग प्रशत शवद्याथी लागतका आिारमा प्रत्येक प्रारशम्भक बाल शशक्षा कक्षालाई एकमषु्ठ अनदुान शदने । प्राप्त अनदुान रकमबाट 

शवद्यालय/बाल शवकास केन्रले प्रारशम्भक बाल शशक्षाका लाशग मार खचत गने गरी बाल शशक्षा सहजकतातको राय सझुाव शलई  प्रारशम्भक बाल 

शशक्षाको राशरिय न्यनूतम मापदण्डमा उल्लेख भएका शसकाइ सामग्रीहरू जस्तैिः ब्लक, पतुली, नरम खेलौना, नरम बल, ररङ्क, पजल आशद खररद 

गने । स्थानीय तहले केन्रमा रहकेा शसकाइ सामग्रीको  प्रभावकारी  रूपमा प्रयोगका लाशग शनयशमत शनरीक्षण अनगुमनको व्यवस्था शमलाउने र यो 

अनदुान शैशक्षक तथ्याङ््कक २०७७ भरेका प्रारशम्भक बाल कक्षाहरूलाई मार उपलब्ि गराउने र बाल शवकास केन्रले यस्ता सामग्री प्रत्येक वर्त थप्दै 

जाने ।  

२.४. षनरन्िर  षवद्याथी म ल्र्ाङ््ककनका लाषर् प्रषि षवद्याथी लार्ि अनुदान: स्थानीय तहले कक्षा १ मा नयाँ भनात भएका शवद्याथी 

सङ््कख्यालाई आिार मानी प्रशत शवद्याथी रू.१०० का दरले शवद्यालयलाई रकम उपलब्ि गराउने । शवद्यालयले सो रकमबाट कक्षा १ मा भनात 

भएका प्रत्येक शवद्याथीको प्रोटतर्ोशलयो तयार गने, कक्षा २ दशेख ७ सम्मका अन्य शवद्याथीहरूका हकमा यस अशघदशेख नै प्रोटतर्ोशलयो तयार गनत 

रकम प्राप्त भई सकेकाले तयार भएको प्रोटतर्ोशलयोलाई नै अद्यावशिक गरी शनरन्तर उपयोग गने, कक्षा १-७ का शवद्याथीको व्यशक्तगत शसकाइ 

योजना शनमातण र कायातन्वयन गने । तोशकएका शसकाइ उपलशब्ि र शवद्याथीको व्यशक्तगत शसकाइ योजना अनसुार शसकाइ सशुनशितता गनत शसकाइ 

लेखाजोखा र उपचारात्मक शशक्षण गने । शवद्याथीको र्ाइलमा आवश्यहयकता अनसुार शवद्याथीका शसजतनात्मक कायत, पररयोजना कायत, व्यवहार 

पररवततन, कक्षा सहभाशगता, हाशजरी जस्ता शवशभन्न अशभलेख समेत राखी शतनीहरूको आिारमा मलू्याङ््ककन गने पररपाटी बसाउनपुने र उक् त 

र्ाईल माशथल्लो कक्षामा समेत उपयोग गने । शनरन्तर शवद्याथी मलू्याङ््ककन अशभलेख र्ाराम पाि्यक्रम शवकास केन्रको वेबसाइट 

www.moecdc.gov.np मा उपलब्ि छ । 

२.५. किा ८ को ठरीिा  सञ्चालन िथा प्रमाणीकरण :  

स्थानीय तहले आिारभतू तह कक्षा आिको परीक्षा सञ्चालन तथा प्रमाणीकरण सम्बन्िी मापदण्ड, २०७७ को पररशि शभर रही परीक्षाको 

स्तरीयता, प्रमाणीकरण र एकरूपता कायम हनेु गरी परीक्षा सशमशत मार्त त ् परीक्षा सञ्चालन गने गराउने । परीक्षा सञ्चालन गदात सामदुाशयक 

शवद्यालयमा अध्ययनरत शवद्याथीसगँ शुल्क वापत कुनै रकम नशलने गरी स्थानीय तहले परीक्षा सञ्चालन गने ।  परीक्षालाइ स्तरीकृत गरी अशभलेख 

व्यवस्थापन तथा शवद्याथीलाई प्रमाणपर शवतरणका कायत गने । परीक्षालाइ थप व्यवशस्थत गने प्रयोजनका लाशग स्थानीय तहले आन्तररक स्रोतबाट 

बजेट व्यवस्था गनत सक्नेछ ।   

२.६. षर्िण षसकाइ सामग्री िथा Lab assistant, equipments and Practical material) व्र्वतथाठनका लाषर् प्रषि षवद्याथी 
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शक्रयाकलाप नं¸ शक्रयाकलाप  र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवारी प्रगशत सचूक 

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

शवद्यालयहरू तोशकएको मापदण्ड अनसुार सञ्चालन व्यवस्थापन भए नभएको अनगुमन गने । यस प्रकृशतका शवद्यालयमा अध्ययनरत शवद्याथी 

सङ््कख्या यकीन गरी शशक्षण शसकाइ सामग्री, ल्याव अशसष्टणे्टका लाशग पाररश्रशमक, उपकरण तथा प्रयोगात्मक सामग्रीहरू व्यवस्थापनका तथा 

व्यवहाररक अभ्यास लाशग प्रशत शवद्याथी रू.१५,०००।– का दरले हनु आउने रकम एकमषु्ट अनदुानका रूपमा शवद्यालयलाई अनदुान शदने । 

स्थानीय तहबाट प्राप्त अनदुान रकम शवद्यालयले प्राथशमकताका आिारमा शनम्नानुसार गने :                                

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

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

२०७३, प्रावशिक तथा व्यवसाशयक माध्यशमक शशक्षामा गररएको दवुै ढाँचा अथातत ्कक्षा १० पशछ ३ मशहना, कक्षा ११ पशछ ३ मशहना, 

कक्षा १२ पशछ ६ मशहनाको व्यवहाररक अभ्यास वा कक्षा १२ पशछ १२ मशहनाको व्यावहाररक अभ्यास गने । यसको व्यवस्थापन 

तपशसल अनसुार गने ।  

१. षवद्याथी षनवायह खचय : प्रशत मशहना १ हजारका दरले हनु आउने रकम शवद्याथीलाई शवद्यालय मार्त त ्रकम उपलब्ि गराउने ।  

२. आन्िररक अनुर्मन सहजीकरण : सम्बशन्ित  शवद्यालयका प्रशशक्षकहरूबाट गने व्यवस्था शमलाउने । सहजीकरण  बढीमा 

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

श्रेणीले पाउने शनयमानुसारको दशैनक भ्रमण भत्ता उपलब्ि गराउने ।  

३. वाह् र् अनुर्मन म ल्र्ाङ््ककन : वाह्य अनगुमन गदात व्यावहाररक अभ्यासका लाशग शनिातररत ढाँचा अनसुार वर्तमा एकपटक  

गने । यसका लाशग अनगुमन मलू्याङ््ककन शनदशेशकामा उल्लेख भएको आिार शलई शजल्लाशभरकै रोष्टर प्रशशक्षकलाई परीक्षा 

बोडतले तोक्ने छ । शजल्लाशभर प्रशशक्षक नपाइएमा नशजकको शजल्लाबाट पिाइनेछ । अनगुमनमा खशटने प्रशशक्षकलाई 

माध्यशमक शशक्षक ततृीय श्रेणीले पाउने शनयमनसुारको दशैनक भ्रमण भत्ता शवद्यालयले प्राप्त रकमबाट उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

ग) बचत रकमबाट ल्यावमा प्रयोग हनेु दशैनक सामग्री एवम ् शशक्षण शसकाइ सामग्री व्यवस्थापन गने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३. षक्रर्ाकलाठ न  २.४.६.१ सावयजषनक षवद्यालर्का  षवद्याथीहरूका लाषर् षन:रु्ल्क ठाठ्र्ठुतिक अनुदान 

३.१. प्रषि षवद्याथी लार्िका आधारमा किा १ देषख १० सम्म अध्र्र्नरि षवद्याथीका लाषर् षनिःरु्ल्क ठाठ्र्ठुतिक अनुदान : यस 

शीर्तकमा रहकेो अनदुान रकम शनम्नानुसार व्यवस्थापन गने : 

क) तथानीर् िह :  

1)  IEMIS मा प्रशवष्ट तथ्याङ््ककलाई सम्बशन्ित शवद्यालयबाट कक्षागत शवद्याथीहरूको यथाथत तथ् याङ््ककसगँ सत्यापन गराई सत्याशपत शववरण 

शशक्षा अशिकृतबाट प्रमाशणत गरी सोका आिारमा आवश्यहयक कक्षागत र शवर्यगत पाि्ययपसु्तकको सङ््कख्या यकीन गने । यस कायतमा 

स्थानीय तहको मागका आिारमा शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइले सहजीकरण गने,  

मुख्र् षजम्मेवार 

  गाँउपाशलका/नगरपाशलका 

 शवद्यालय  

सहजीकरण/समन्वर् 

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 

 शनिःशलु्क 

पाि्यपसु्तक प्राप्त गने 

शवद्याथी सङ््कख्या 

  पसु्तकालय अनदुान 

प्राप्त गने 

उच्चमाध्यशमक 

शवद्यालय सङ््कख्या 

  अनगुमन प्रशतदेदन 
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2)  परंपरागत शवद्यालयका रूपमा सञ्चाशलत मदरसा, गमु्वा एवम ् गरुूकुलमा अध्ययनरत शवद्याथीका लाशग शवद्यालयले भरेको शैशक्षक 

तथ्याङ््ककका आिारमा पाि्यक्रम शवकास केन्रबाट स्वीकृत पाि्यपसु्तकका व्यवस्था लाशग अनदुान उपलब्ि गराउने,  

3) यकीन सङ््कख्याका आिारमा दोस्रो चौमाशसकशभर शवद्यालयहरूलाई अनदुान शदने । यसरी अनुदान शददँा पशहलो पटकमा शवद्याथी सङ््कख्याको 

७५ प्रशतशत सङ््कख्यालाई मार अनदुान शदने । २०७८ वैशाखबाट सरुू हनेु शैशक्षक सरको शवद्याथी भनातको शववरण‚ पाि्यपसु्तक  खररद र 

शवतरण गरेको शववरणका आिारमा  यकीन गरी नपगु हनेु रकम मार थप अनदुान शदने व्यवस्था गने, 

4) स्वीकृत दररेट बमोशजम पाि्यपसु्तकको लाशग अनदुान शदने ,  

5) शवद्याथीले शैशक्षक सरको सरुूवात मै परुा सटेमा नयाँ पाि्यपसु्तक पाए नपाएको अनगुमन गरी उपलब्िताको सशुनशितता गने कायत स्थानीय 

तहको हनेु,  

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

शवद्यालयबीच समन्वय गने  । सोको  प्रशतवेदन शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइ मार्त त् शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रमा जेिको पशहलो 

हप्ता शभर अशनवायत रूपमा पिाउने, 

7)  पाि्यपसु्तक व्यवस्थापन सम्बन्िी कायत "पाि्यक्रम तथा पाि्य सामग्री शवकास तथा शवतरण शनदशेशका शव .सं. २०७६" बमोशजम गने   

गराउने, 

ख)  षवद्यालर्तिर 

१)  शवद्यालयले आवश्यहयक नयाँ पाि्यपसु्तकको कक्षागत र शवर्यगत यकीन शववरण स्थानीय तहमा समयमा नै उपलब्ि गराउने । 

२)  स्थानीय तहबाट प्राप्त अनदुान रकमबाट शैशक्षक सरको सरुूमै पाि्यपुस्तक खररद गरी शवद्याथी भनातसगँै पाि्यपसु्तक उपलब्ि गराउने । 

३) शवद्यालयले शवद्याथीहरूका लाशग हरेक कक्षामा ऐशच्छक शवर्य समेत सटेमा नै नयाँ पाि्यपसु्तक खररद गरी शवतरण गनुत पने ।  

३.२. किा ११-१२ मा अध्र्र्नरि षवद्याथीहरूका लाषर् ठुतिकालर्मा आधाररि हुने र्री ठाठ्र्ठुतिक उठलब्ध र्राउन 

षवद्यालर्लाई अनुदान :  

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

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

ख) शवद्यालयले प्राप्त अनुदान रकमबाट पा.पु. खररद गरी पसु्तकालयमा राख्ने र कक्षा ११-१२ अध्ययन गने शवद्याथीका लाशग पसु्तकालय काडतको 

व्यवस्था गरी शवद्याथीहरूले पसु्तकालयबाट अवशि तोकी पाि्यपसु्तक लैजाने व्यवस्था शमलाउने र अशनवायत रूपमा शर्तात गने व्यवस्था समेत 

शमलाउने,  

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

सावतजशनक गरेको सन्दभत सचूी भन्दा बाशहरका पसु्तक/परपशरकाहरू खररद गनत पाईन ेछैन, 
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३.३. षवद्यालर्ले समर्मा ठाठ्र्ठुतिक खररद नर्रेमा‚ ठुराना ठाठ्र्ठुतिक प्रर्ोर् र्री षनिःरु्ल्क ठाठ्र्ठुतिकका लाषर् अनुदान 

मएको  रकम अन्र् र्ीर्यकमा खचय र्रेमा‚ अनुमषि प्राप्त पृष नर्रेको संतथाबाट छठाइ मएको ठाठ्र्ठुतिक खररद र्री प्रर्ोर्  र्रेमा 

कानुन बमोषजम कारबाही  हुनेछ । 

४. षक्रर्ाकलाठ नं. ७.२.१.१ सावयजषनक षवद्यालर्मा अध्र्र्नरि षवद्याथीहरूका लाषर् छात्रवभषत्त (आवासीर् िथा 

रै्रआवासीर्) 

यस शक्रयाकलापमा शनम्नानुसारका उपशक्रयाकलापहरूको बजेट समावेश गररएको छ । कायतक्रमका लाशग स्वीकृत बजेटको बाँडर्ाँड गरी 

शवद्यालयहरूमा अनदुान उपलब्ि गराउने । स्थानीय तहले शवगतदशेख आवासीय छारावास सञ्चालनमा रहकेा तपशसल अनसुारको प्रकृशत 

पशहचान गरी सञ्चालनको अवस्था एवम ्शवद्याथी सङ््कख्या यकीन गने । शवद्यालयको रकम मागका आिारमा चौमाशसक रूपमा शवद्यालयहरूलाई 

अनदुान शदने ।  छारवशृत्तको रकम उपलब्ि गराउदा आवासमा वस्ने शवद्याथीलाइ प्राथाशमकता शदने ।  

४.१. आवासीर् छात्रवभषत्त 

छारवशृत्त दर 

मकु्त कम्लहरी छारवशृत्त (आवासीय) प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रू ४० हजार 

अपाङ््कगता भएका शवद्याथीका लाशग छारवशृत्त कक्षा १-१२(आवासीय) प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रू ४० हजार 

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

सावतजशनक शनजी साझेदारीमा सञ्चाशलत नमनुा शवद्यालयमा स्वीकृत कोटामा अध्यनररत 

छारछारालाई छारवशृत्त  (आवासीय) (६ ओटा) प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रू ४० हजार 

शहमाली आवासीय छारवशृत्त प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रू ४० हजार 

अशत सीमान्तकृत समदुायका लाशग सञ्चाशलत  शवद्यालयमा अध्ययनरत शवद्याथीका 

लाशग आवसासीय छारवशृत्त प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रू ४० हजार 

सडक बाल बाशलका तथा बालश्रशमकको लाशग आवासीय शैशक्षक प्रबन्िका लाशग  

छारवशृत्त प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रू ४० हजार 

४.१.१ शवद्यालय छारवशृत्त व्यवस्थापन शनदशेशका २०७४, अनुसार हुने गरी छारावासमा बसी अध्ययन गने शवद्याथीहरूको बसाइलाई व्यवशस्थत  

गनत रकम खचत गने ।   

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

(चाशलस हजार) अनदुान बराबरको अनुदान शदने ।  

४.१.३ आवासीय शवद्यालयको छारावास व्यवस्थापन खचत शक्रयाकलाप नं  2.7.13.10 मा शबशनयोजन भएको छ । 

मुख्र् षजम्मेवार 

  गाँउपाशलका/नगरपाशलका 

 शवद्यालय  

 शवद्यालय व्यवस्थापन 

सशमशत 

सहजीकरण/समन्वर् 

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 

 छारवशृत्त पाउने 

शवद्याथी सङ््कख्या 

 शनणतय पशुस्तका 

 छारवशृत्त शवतरणको 

भरपाइ 

 छारवशृत्त प्राप्त गने 

शवद्याथीको 

नामनामेसी 

सशहतको शववरण  
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४.१.४ अठाङ््कर् छात्रवभषत्त षविरणका आधारहरूिः 

क) अपाङ््कगता भएका बाल बाशलकाहरूको अध्ययन अवसरमा अशभवशृि र शसकाइमा गणुस्तर कायम गनतका लाशग आवासीय शैशक्षक सवेा, 

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

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

शमलाई शवद्याथीले पाउने गरी शवद्यालयमा अनदुानको व्यवस्था गने,  

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

बमोशजम आवासीय शैशक्षक सशुविा ब्यवस्थापन खचतमा प्रयोग गने र अशभभावकहरूबाट आवास सञ्चालन गरेको भए अशभभावकहरूको 

रोहवरमा शवद्याथीहरूलाई बझुाउने ।  कुनै ससं्थासगँ सम्झौता भई आवास व्यवस्थापन गरेको भए उक् त ससं्थालाई शवद्यालय मार्त त ्तोशकएको 

रकम शदने, 

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

रकम सम्बशन्ित अशभभावकको रोहवरमा शवद्यालयले शवतरण गने, 

घ) अपाङ््कता भएका बाल बाशलकाहरूको सामाशजकीकरणको उद्देश्यहयले समुदायमा स्थाशपत भई सहज जीवनयापनमा मद्दत पगु्ने गरी समदुाय/ 

पररवारमा बस्ने व्यवस्था गनत प्रोत्साहन गने । 

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

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

आउनजान नसक्ने एवम ् अध्ययनका लाशग डेरा गरी वा शवद्यालयले व्यवस्था गरेको आवासमा बस्ने अपाङ््कगता भएका बाल बाशलकाको  

सङ््कख्याको आिारमा प्रशत शवद्याथी प्रशत मशहना रू. ४,०००।- का दरले १० मशहनाका लाशग जम्मा रू. ४०,०००।– का दरले हनु आउने रकम 

शवद्यालयलाई अनदुान शदने । शवद्यालयले यस प्रकारको छारवशृत्त रकमबाट छारावासमा बस्ने छार छाराहरूका लाशग खाना तथा खाजा, 

आवास व्यवस्थापन लगायतका कायतमा खचत गने । सो मध्ये व्यशक्तगत सरसर्ाइको लाशग आवश्यहयक पने सामग्रीहरू (जस्तै: साबनु, काइयो, 

दन्तमञ्जन, बरुूस, नेलकटर, कोल्डशक्रम, स्याम्पु, रूमाल, स्यानेटरी न्याँशप्कन आशद) खररद गनत प्रशत शवद्याथी माशसक रू. ५००/- का दरले १० 

मशहनाको जम्मा रू. ५,०००।- सम्बशन्ित छार छाराहरूलाई भरपाइ गराई नगद नै अशनवायत रूपमा उपलब्ि गराउने र बाँकी रकमबाट आवास 

व्यवस्थापन गने , 

२. सहयोगी सहायता सवेा छारवशृत्त (गैर आवासीय): घरबाट आउँदा जाँदा र शवद्यालयमा रहदँा शनरन्तर रूपमा अरूको सहयोग र सािन 

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

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

बाशलकालाई  प्रशत शवद्याथी प्रशत मशहना रू.३००।- का दरले १० मशहनाका लाशग रू.३,०००।- 

४. शैशक्षक सामग्री छारवशृत्त (गैर आवासीय): घरबाट शवद्यालयसम्म आउन जान सक्ने अवस्थाको अपाङ््कगता भएका प्रशत शवद्याथी प्रशत मशहना 
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रू.१००।- का दरले १० मशहनाको रू.१,०००।- 

पनुश्यह च: कुनै सङ््कघ/ ससं्था/ तह/ व्यशक्तले सम्झौता गरी अपाङ््कगता भएका बाल बाशलकाका लाशग आवास व्यवस्थापन गनत रकम उपलब्ि 

गराएको भएमा सोही प्रयोजनका लाशग दोहोरो नपने गरी आवासीय छारवशृत्त उपलब्ि गराउने, 

च) कुनै पशन छारवशृत्त दोहोरो नपने गरी शवतरण गनुतपने छ । छारवशृत्त शवतरण गदात अपाङ््कगता पररचय परको आिारमा गने, 

छ) अपाङ््कगता भएका शवद्याथी पशहचान गरी छारवशृत्तको शनिातरण गनतका लाशग स्थानीय तहको शशक्षा हनेे प्रमखुको सयंोजकत्वमा अपाङ््कगता 

क्षेरमा काम गने सङ््कघ ससं्थाका प्रशतशनशि, स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखाको प्रशतशनशि, स्रोत शशक्षक र सम्बशन्ित क्षेरका शवज्ञ प्रशतशनशिहरू र 

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

ज) अपाङ््कगता भएका बाल बाशलकाहरूको शैशक्षक सx'लीयत  तथा सशुविाहरूको उपलब्िताको सशुनशितता र  प्रभावकाररताको शवर्यमा 

अनगुमन र शनरीक्षण गने र सिुारका लाशग आवश्यहयक काये  गने दाशयत्व र शजम्मेवारी शवद्याथी लेखाजोखा प्राशवशिक सशमशतको हनेुछ । 

४.१.५ सडक बाल वाषलका िथा बालश्रषमकका लाषर् आवासीर् रै्षिक प्रवन्ध : बजेट प्राप्त भएका महानगरपाशलकाहरूले शवद्यालय 

उमेर समहूका शवद्यालय बाशहर रहकेा सडक बाल बाशलका तथा बालश्रशमक बालवाशलकाहरू पशहचान गरी बाल बाशलकाहरूको पढाइ 

सशुनशिताका लाशग शशक्षाका क्षेरमा शक्रयाशील सङ््कघससं्थाहरूसगँ सहकायत गरी आवासको प्रबन्ि शमलाउन नशजकको शवद्यालयसगँ सहकायत गनत 

गत आशथतक वर्तबाट सञ्चालनमा रहकेा शवद्यालयलाई शनरन्तरतता शदने ।  

४.२ रै्रआवासीर् छात्रवभषत्त : IEMIS मा प्रशवष्ट तथ्याङ््ककलाई सम्बशन्ित शवद्यालयबाट कक्षागत शवद्याथीहरूको यथाथत तथ् याङ््ककसगँ सत्यापन 

गराई शशक्षा अशिकृतबाट प्रमाशणत गरी सोका आिारमा शवद्यालयहरूलाई तपशसल अनसुार छारवशृत्त रकम अनदुान शदने : 

छारवशृत्त दर 

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

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

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

(एक हजार पाँच सय) का दरले । 

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

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

आिारभतू तहमा अध्ययनरत लशक्षत समहू -२२ जनजाती तथा 

सीमान्तकृत समहू, मकु्त कमैया, वादी, हशलया, चरूवाका सन्तशत 

समेतका शवद्याथीका लाशग छारवशृत्त प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रू ५०० । 

मकु्त कम्लहरीका लाशग छारवशृत्त गैर आवासीय शनदशेशका अनसुार 
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अपाङ््कगता छारवशृत्त (कक्षा १-१२) गैर आवासीय वगत अनसुार 

४.२.१  मुक्त कम्लहरीका लाषर् छात्रवभषत्त : 

क) शवद्यालय छारवशृत्त व्यवस्थापन शनदशेशका २०७४ बमोशजम घरबाट आ.व.तजावत गने मकु् त कम्लहरीहरूलाई स्पष्ट पशहचान गरी दहेाय 

बमोशजम छारवशृत्त प्रदान गनेिः 

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

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

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

४.२.२ अठाङ््कर् छात्रवभषत्त (किा १-१२) : आवासीय छारवशृत्तमा उल्लेशखत छारवशृत्त शवतरणका आिारमा अपाङ््कगता भएका बाल 

बाशलकाहरूलाई (आवासीय वाहके) का शवद्याथीलाई पहुचँका आिारमा शवद्याथी वगीकरणको दररेट अनसुार यस शीर्तकबाट छारवशृत्त 

शवतरण गने । छारवशृत्त व्यवस्थापन गदात शवद्यालयले : 

क) यस शीर्तकमा उल्लेशखत आवासीय एवम ्गैर आवासीय  छारवशृत्त  प्राप्त गने सङ््कख्या  यकीन गरी तोशकएको दर अनसुारको शीर्तक खोली 

स्थानीय तहमा बजेट  माग गने ।   

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

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

छारवशृत्त पाउने छारछाराहरूको नामावली सशहतको शववरण अद्यावशिक गने । सो नामावली शवद्यालयको सचूना पाटीमा अशनवायत रूपमा टाँस्न 

लगाउने । 

ग) आवासीय छारवशृत्त आवासमा शनरन्तर अध्ययनरत शवद्याथीलाई आिार माशन अनदुान एवम ्खचत गने एवम ्गैर आवासीय  छारवशृत्त शैशक्षक सर 

२०७७ साल वैशाखमा भनात भएकाले मार पाउने व्यवस्था शमलाउने ।  

४.२.३ आिारभतू तहमा अध्ययनरत लशक्षत समहू -२२ जनजाती तथा सीमान्तकृत समहू, मकु्त कमैया, वादी, हशलया, चरूवाका सन्तशत समेतका 

शवद्याथीका लाशग छारवशृत्त : नेपाल सरकारद्वारा घोशर्त अशत सीमान्तकृत  र लोपोन्मखु जातजाशत -मसुहर, चेपाङ्क, राउटे, डोम, दसुाद, बनकररया, 

कुसनु्डा, हायु, शकसान, कुसबाशडया, लेप्चा, मेचे, राजी, सरेुल, बराम,ु बोटे, दनवुार, िानकु, झाँगड, लोहमी, माझी, सतार/सन्थाल, शसयार, थामी, 

थडुाम, बादी एवम ्मकु्त कमैया, वादी, हशलया, चरूवा  लशक्षत समहूका जानजाशतका लाशग आिारभतू तह (कक्षा १-८) मा अध्ययनरत सङ््कख्या 

यकीन गरी प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रू ५ सयका दरले शवद्यालयमा अनदुान उपलब्ि गराउने । शवद्यालयले अन्य छारवशृत्तमा दोहोरो नपने गरी 

छारवशृत्तको रकम उपलब्ि गराउने । 

४.२.४  षवठन्न लषिि छात्रवभषत्त (PPTS) सम्वन्धमा अनुस ची २ मा उल्लेख मए अनुसार र्ने ।   

५. षक्रर्ाकलाठ नं २.७.१३.१० षवद्यालर् सञ्चालन िथा व्र्वतथाठन अनुदान मुख्र् षजम्मेवार 

  गाँउपाशलका/नगरपाशलका 

 अनदुान प्राप्त गने 

शवद्यालय सङ््कख्या 
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शक्रयाकलाप नं¸ शक्रयाकलाप  र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवारी प्रगशत सचूक 

५.१. यस शक्रयाकलापमा शनम्नानुसारका उपशक्रयाकलापहरूको बजेट समावेश गररएको छ । स्थानीय तहले शवद्यालय सञ्चालनको अवस्था 

यकीन गरी तपशसलका कायतक्रमका लाशग स्वीकृत बजेटको बाँडर्ाँड गरी शवद्यालयहरूमा अनदुान उपलब्ि गराउने: 

कायतक्रम दर 

सञ्चालन तथा व्यबस्थापन अनुदान कक्षा १-५ प्रशत शवद्यालय वाशर्तक रू १५ हजार 

सञ्चालन तथा व्यबस्थापन अनुदान कक्षा १-८ प्रशत शवद्यालय वाशर्तक रू २०हजार 

सञ्चालन तथा व्यबस्थापन अनुदान कक्षा १-१० प्रशत शवद्यालय वाशर्तक रू २५ हजार 

सञ्चालन तथा व्यबस्थापन अनुदान कक्षा १-१२ प्रशत शवद्यालय वाशर्तक रू ३० हजार 

आिारभतू तह सञ्चाशलत शवद्यालयहरूलाई शवद्यालय सिुार योजना, समदुाय तथा शव.व्य.स.हरूको 

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

जस्ता कायतक्रमका लाशग एकमषु्ठ अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक रू १५ हजार 

आिारभतू तह सञ्चाशलत शवद्यालयहरूलाई सामाशजक परीक्षण तथा आशथतक लेखा परीक्षण, 

शवद्याथी ररपोटत काडत, शवद्यालय तथ्याङ््ककन व्यबस्थापन, बलेुशटन प्रकाशन लगायतका शक्रयाकलाप 

सञ्चालनका लाशग एकमषु्ठ अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक रू १०  हजार 

माध्यशमक तह सञ्चाशलत शवद्यालयहरूलाई शवद्यालय सिुार योजना, समदुाय तथा शव.व्य.स.हरूको 

क्षमता शवकासका लाशग अन्तशक्रत या, अशभभावक शशक्षा सञ्चालन, अशतररक्त शक्रयाकलाप सञ्चालन 

आशदका लाशग एकमषु्ठ अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक रू २०  हजार 

माध्यशमक तह सञ्चाशलत शवद्यालयहरूलाई सामाशजक परीक्षण तथा आशथतक लेखा परीक्षण, 

शवद्याथी ररपोटत काडत, शवद्यालय तथ्याङ््कक व्यबस्थापन, बलेुशटन प्रकाशन लगायतका शक्रयाकलाप 

सञ्चालनका लाशग एकमषु्ठ अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक रू १५  हजार 

माध्यशमक शवद्यालयमा इन्टरनेट जडान तथा सञ्चालन खचत प्रशत शवद्यालय वाशर्तक रू १२ हजार 

आवासीय छारवशृत्त प्राप्त बाल बाशलकाहरूलाई आवास सञ्चालन अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक रू २ लाख ५० 

हजार 

स्रोत कक्षा व्यवस्थापन अनदुान प्रशत कक्षा वाशर्तक रू २ लाख  

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

कक्षा सञ्चाशलत शवद्यालय  ) प्रशत शवद्याथी वाशर्तक  रू ४ हजार 

 शवद्यालय  

 शवद्यालय व्यवस्थापन 

सशमशत 

सहजीकरण/समन्वर् 

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 

 शवद्यालयमा उपलब्ि 

शैशक्षक सामग्री र 

प्रयोगको अवस्था 

 शवद्यालयमा शदएको 

शनकासा पर 

 शनमातण तथा 

अद्यावशिक भएका 

शवद्यालय सिुार 

योजना सङ््कख्या  

 शवद्यालयको 

सामाशजक परीक्षण 

प्रशतवेदन 

 सञ्चालनमा रहकेा 

MGML तथा 

वहुभाशर्क शवद्यालय 

सङ््कख्या 
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शवशेर् शशक्षा पररर्द ्अन्तगतत सञ्चाशलत शवद्यालयका लाशग शैशक्षक सामग्री तथा मसलन्द खचत साशवकमा पररर्द्बाट तोशकए बमोशजम 

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

हाल सञ्चालनमा रहकेा बहकुक्षा वहसु्तर  MGML सञ्चालन अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक रू ५० हजार 

हाल सञ्चालनमा रहकेा बहभुाशर्क शशक्षा  शवद्यालय अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक रू ५० हजार 

५.२.  षवद्यालर् सञ्चालन िथा व्र्वतथाठन : यस उपशक्रयाकलापमा शबशनयोशजत बजेटबाट शवद्यालयका लाशग आवश्यहयक मसलन्द, शवद्यालय 

तहको Excel Based को Electronic Based IEMIS को तयारी र प्रयोग सम्बन्िी सबै कायतहरू गने गराउने । शवद्यालयमा पिाइन ेएकमषु्ठ 

सञ्चालन मसलन्दबाट गररने कायतहरूको कायत-योजना शवव्यसबाट स्वीकृत गराई कायातन्वयन र खचत गने व्यवस्था शमलाउने ।  

५.३. आधारम ि िह िथा माध्र्षमक िह सञ्चाषलि षवद्यालर्हरूलाई षवद्यालर् सुधार र्ोजना, समुदार् िथा षव.व्र्.स.हरूको िमिा 

षवकासका लाषर् अन्िषक्रय र्ा, अषममावक षर्िा सञ्चालन, अषिररक् ि षक्रर्ाकलाठ सञ्चालन आषदका लाषर् एकमुू अनदुान : 

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

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

सिुार योजनाका आिारमा तयार गररएको वाशर्तक कायातन्वयन योजनाअनसुारको प्रगशत चौमाशसक रूपमा समीक्षा गने । शवद्यालय व्यवस्थापन 

सशमशत/ शशक्षक अशभभावक सङ््कघ/अशभभावक/शशक्षक/शवद्याथीहरूको क्षमता अशभवशृि गनत क्षमता शवकासका शक्रयाकलाप तथा  शवद्याथीहरूको 

प्रशतभा शवकासका लाशग अशतररक्त शक्रयाकलाप सञ्चालन गने । शवद्यालय सिुार योजना अद्यावशिक गदात शवपत ् व्यवस्थापनका एवम ् शशक्षण 

शसकाइ प्रशक्रयालाइ शनरन्तरता शदने आपतकालीन योजना समेत शनमातण गरी कायातन्वयन गने ।  

५.४. आधारम ि िथा माध्र्षमक िह सञ्चाषलि षवद्यालर्हरूलाई सामाषजक ठरीिण िथा आषथयक लेखा ठरीिण, षवद्याथी ररठोटय  

काडय, षवद्यालर् ि्र्ाङ््कक व्र्वतथाठन, बुलेषटन प्रकार्न लर्ार्िका षक्रर्ाकलाठ सञ्चालनका लाषर् एकमुू अनुदान : शवद्यालयले 

सामाशजक परीक्षण शनदशेशका २०६५ (पशहलो सशंोिन२०७१ सशहत) अनसुार सामाशजक परीक्षण गने  गराउने तथा तोशकएबमोशजमको आआफ्नो 

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

सशहतका सचूना सावतजनीकरण गने । ससं्थागत शवद्यालयहरूको हकमा सम्वशन्ित शवद्यालयहरूले आफ्नो स्रोतबाट लेखा परीक्षण गरी गराई 

पारदशशतता, जवार्दशेहता र शवद्यालयमा हनुुपने सबै प्रकारका र तथ्याङ््कक एवम ्सचूनाहरूको व्यवस्थापनको सशुनशितता गराउने । 

५.५. माध्र्षमक षवद्यालर्मा इन्टरनेट जडान िथा सञ्चालन : सचूना तथा सञ्चार प्रशवशिमा आिाररत शशक्षण शसकाइ व्यवस्थापन गने नीशत 

रहकेोले कम्प्युटर उपलब्ि भई सञ्चालनमा रहकेा शवद्यालयहरूमा इन्टरनेट जडान गने, जशडत इन्टरनेट शलु्क भकु्तानी गनत खचत गने सो कायतको 

शनयशमत अनगुमन गने । 

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

उपलब्ि गराउने । स्रोत कक्षा सत्र्चालन गने शवद्यालयले प्राप्त रकम व्यवस्थापन गदात तपशसल अनुसार खचत गने : 
क)  स्रोत शशक्षक वा घमु्ती शशक्षकले अपाङ््कग बाल बाशलकाहरूका लाशग शबहान साँझ समेत अशतररक्त सहयोग गरेवापत स्रोत कक्षा व्यवस्थापन 
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सशमशतको शनणतयानुसार थप सशुविा माशसक रू.५००।–का दरले वाशर्तक रू ६,०००।– 

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

१०,०००।– 

ग) आयाको पाररश्रशमकका लाशग माशसक रू. १३,४५० ।-  का दरले  (चाडपवत खचत सशहत) वाशर्तक १३ मशहनाका लाशग रू.१,७४,८५०।– प्रदान 

गने । 

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

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

५.७. आवासीर् छात्रवभषत्त प्राप्त पृष बाल बाषलकाहरूलाई आवास सञ्चालन अनुदान : छारावास सञ्चालन खचत न्यूनतम २० जना 

आवासीय शवद्याथी भएका माशथ उल्लेशखत प्रकृशतका छारावासमा सञ्चालन व्यवस्थापनका लाशग स्रोत कक्षा सञ्चालनमा रहकेा शवशेर् 

प्रकृशतका शवद्यालय वाहकेका आवासीय छारबास सञ्चालनमा रहकेा शवद्यालयले २५ जना बराबरको १ समहू माशन प्रशत समहू  रू.२ लाख ५० 

हजार रकम शहसाब गरी  शवद्यालयलाई एकमषु्ठ अनदुान उपलब्ि गराउने । छारावास व्यवस्थापन/ सञ्चालनका लाशग शवद्यालय सञ्चालन तथा 

व्यवस्थापन सञ्चालन अनदुान शीर्तकबाट एकमषु्ठ अनदुान शदने । उक् त रकम दहेाय अनसुार शवद्यालयले खचत गने : 

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

का दरले १२ मशहनाको रकम उपलब्ि गराउने । 

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

शवर्यमा कोशचङ्क कक्षा सञ्चालन गनत  प्रशत शदन प्रशत शवर्य १ घण्टाका दरले हप्तामा  कम्तीमा ४ शदन  अध्यापन गने गरी प्रशत मशहना प्रशत 

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

ग) शवव्यसको शनणतयानसुार सञ्चालन हनेु अशतररक्त शक्रयाकलापका लाशग एकमषु्ठ रूपमा रू ५,०००।– 

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

ङ्क) सम्बशन्ित शवद्यालयमा शवव्यसको शनणतयअनसुार शसकाइ सिुारमा टेवा पुर् याउने सन्दभत सामग्रीहरू, श्रव्यदृश्यहय सामग्री, पाि्यक्रम, 

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

च) छाराहरूका लाशग शसप तशलम सञ्चालन एवम ्सामग्री खररद गनत एकमषु्ठ रूपमा रू. २०,०००।– 

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

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

रू. ६ हजार शवद्यालयलाई उपलब्ि गराउने । 

५.८. षवरे्र् आवश्र्किा मएका षवद्याथी अध्र्र्नरि षवद्यालर्लाई अनुदान (दृषिषवहीन षवद्यालर्, बषहरा किा सञ्चाषलि 

षवद्यालर्) : यस शीर्तकबाट प्राप्त अनदुान  बाँडर्ाँड गदात यस प्रकृशतको यस केन्रबाट स्वीकृत भई सञ्चालन भएको यकीन गने ।  शवद्यालयबाट अनदुान 
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माग गनत लगाई माशथ उल्लेशखत नम्सतका आिारमा बजेट शहसाब गरी शवद्यालयलाई अनदुान उपलब्ि गराउने । सो अनुसार शवद्यालयलाई प्राप्त हुने 

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

नपने गरी छारवशृत्तमा खचत गनत सशकनेछ । 

५.९. षवरे्र् षर्िा ठररर्द् अन्िर्यि सञ्चाषलि षवद्यालर्का लाषर् रै्षिक सामग्री िथा मसलन्द खचय अनुदान :  यस प्रकृशतका 

शवद्यालय सञ्चालनको अवस्था यकीन गरर यस प्रकारको अनदुान उपलब्ि गराउँदा शशक्षा तथा मानवस्रोत  शवकास केन्रसगँ समन्वय गरर रकम 

उपलब्ि गराउने । 

५.१०. बहुकिा वहुतिर (MGML Methodology) षवद्यालर्लाई सामग्री अनुदान : शवगतदशेख नै बहकुक्षा बहसु्तर शशक्षण शवशिबाट 

पिन पािन गरी  कायतक्रम सञ्चालनको शनरन्तरता  सशुनशित गरी  शवद्यालयहरूलाई अनदुान उपलब्ि गराउने । शवद्यालयबाट स्थानीय तहले 

अनदुान माग गनत लगाउने ।  कुनै शवद्यालयलाई अन्य सङ््कघ/ससं्थाबाट अनदुान  प्राप्त भएको भए दोहोरो नपने गरी अनदुान उपलब्ि गराउने । 

शवद्यालयहरूले सो रकमबाट शसकाइका सामग्रीहरू मखु्यतया कायतपशुस्तका (Work Book) को व्यवस्था गने । शसकाइका लाशग अन्य सfमग्रीहरू 

नपगु भएमा वा च्याशतएमा सो सामग्रीको व्यवस्था गने । यसका लाशग र्ोटोकपी, लेशमनेसन आशद जस्ता व्यवस्थापन लगायत शसकाइ सामग्री 

शनमातण कायतशालामा समेत खचत गनत सशकने गरी शनदशेन शदने । 

५.११. बहुमाषर्क षर्िा अभ्र्ासरि षवद्यालर्लाई षर्िण सामग्री अनुदान : स्थानीय तहले मातभृार्ामा आिाररत बहभुाशर्क शशक्षा 

शवगतदशेख सञ्चालन गरररहकेो यकीन गरी  सञ्चालनमा रहकेा शवद्यालय भएमा सो शवद्यालयहरूलाई नै शनरन्तरता शदने गरी शवद्यालयबाट माग 

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

प्राथशमकता शदई  तोशकएको रकम अनदुान शदने ।  शवद्यालयहरूले कक्षा कोिामा मातभृार्ा माध्यमका रूपमा प्रयोग गरी पिन पािन गराउनका 

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

व्यवस्था शमलाउने । 

५.१२. प्राषवषधक षवर्र् अध्र्ाठन हुने षवद्यालर्लाई  ल्र्ाव सामग्री सहर्ोर् अनुदान :  स्थानीय तहले शैशक्षक सर २०७७ मा शशक्षा तथा 

मानव स्रोत शवकास केन्रबाट कक्षा ९ बाट प्राशवशिक िार सरुू गरेका शवद्यालय वाहके साशवकको शशक्षा शवभागबाट अनमुशत प्राप्त गरी 

सञ्चालनमा रहकेा प्राशवशिक िारका शवद्यालयहरूका लाशग प्रयोगशालाको स्तरोन्नशत  गनत  प्रशत शवद्यालय २ लाख रकम उपलब्ि गराउने । 

६. षक्रर्ाकलाठ नं २.७.१३.११ रै्षिक ठहुाँच सुषनषिििा, अनौठचाररक िथा वैकषल्ठक षर्िा कार्यक्रम  

६.१. यस शक्रयाकलापमा शनम्नानुसारका उपशक्रयाकलापहरूको बजेट समावेश गररएको छ । कायतक्रमका लाशग स्वीकृत बजेटको बाँडर्ाँड गरी 

शवद्यालयहरूमा अनदुान उपलब्ि गराउने । स्थानीय तहले प्रत्येक स्थानीय तहले तपशसल अनसुारका आिारमा कायतक्रम सञ्चालन रहकेा 

शवद्यालय तथा शैशक्षक ससं्था  यकीन गने । ससं्थाबाट रकम माग गनत लगाई शवद्यालयहरूलाई अनदुान शदने : 

कायतक्रम दर 

मुख्र् षजम्मेवार 

  गाँउपाशलका/नगरपाशलका 

 शवद्यालय  

 शवद्यालय व्यवस्थापन 

सशमशत 

 सामदुाशयक शसकाइ केन्र 

 अनदुान  प्राप्त गने 

शवद्यालय  

 भनात भएका 

शवद्याथी सङ््कख्या 

 सञ्चालन भएका 
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परम्परागत शवद्यालय अनदुान कक्षा १-५ सञ्चाशलत शवद्यालयका लाशग वाशर्तक एकमषु्ठ :रू. २ लाख ४१ 

हजार  

कक्षा १-८ सञ्चाशलत शवद्यालयका लाशग एकमषु्ठ : रू. ५ लाख 

कक्षा १-१० सञ्चाशलत शवद्यालयका लाशग एकमषु्ठ : रू.  ७ लाख १५ 

हजार 

अशत शवकट शहमाली शजल्लाका लाशग घमु्ती  शवद्यालय अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक रू. ३ लाख ५० हजार 

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

अनौपचाररक प्रौढ शवद्यालय सञ्चालन अनदुान  कक्षा १-५ सञ्चाशलत शवद्यालयका लाशग एकमषु्ठ : रू. २ लाख ४१ हजार  

कक्षा १-८ सञ्चाशलत शवद्यालयका लाशग एकमषु्ठ : रू. ५ लाख 

कक्षा १-१० सञ्चाशलत शवद्यालयका लाशग एकमषु्ठ : रू. ७ लाख १५ हजार 

खलुा शवद्यालय सञ्चालन अनदुान  माध्यशमक प्रशत शवद्यालय वाशर्तक रू. १ लाख ५२ हजार 

शवद्यालय बाशहर रहकेा बाल बाशलकाहरूलाई शवदयालय भनात 

शसकाइ शनरन्तरताका लाशग  अनदुान  तोशकएका स्थानीय तहमा शवद्याथी सङ््कख्या अनुसार 

साभेदारीमा आिाररत साक्षर नेपाल अशभयान सञ्चालन  तोशकएका स्थानीय तह अनुसार 

सामदुाशयक शसकाइ केन्र सञ्चालन अनदुान   सञ्चालन व्यवस्थापनका लाशग रू. १ लाख सबैलाई र थप अशिकतम रू. 

१ लाख प्रस्तावनाका आिारमा  

६.२. ठरम्ठरार्ि षवद्यालर्लाई अनुदान:  स्थानीय तहले परम्परागत शशक्षा शदने गरुूकुल/आश्रम,गमु्बा/शबहार, मदरसा जस्ता सामदुाशयक 

शवद्यालय, सावतजशनक शैशक्षक गिुी वा वैकशल्पक शैशक्षक कायतक्रमका रूपमा अनमुशत शलई सञ्चालनमा रहकेा शवद्यालय यकीन गने । यो 

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

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

अनमुशत शलई सञ्चालनमा आएका यस्ता शवद्यालयहरूलाई शैशक्षक तथ्याङ््कक अनसुार शवद्याथी सङ््कख्या यकीन गरी पाि्यपसु्तक र छारवशृत्तको 

रकम सम्बशन्ित शीर्तकहरूबाट अनदुान शदने  ।  

६.३. घुम्िी षवद्यालर् सञ्चालनका लाषर् अनुदान : अशत दगुतम क्षेर र शवकट शहमाली क्षेरमा सञ्चाशलत शवद्यालयका बाल बाशलकाहरूको 

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

अनदुान शदने । 

६.४. अनौठचाररक प्रौढ षवद्यालर् लाषर् अनुदान :  स्थानीय तहले प्रौढका लाशग सञ्चाशलत अनौपचाररक वा वैकशल्पक शवद्यालयहरूको 

सहजीकरण/समन्वर् 

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 

साक्षरता कक्षा  

 साक्षर भएको 

जनसङ््कख्या 

 अनदुान प्राप्त गने 

सामदुाशयक शसकाइ 

केन्र 

 कायतक्रम प्रगशत 

प्रशतवेदन 
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शववरण (स्थापना शमशत, सञ्चाशलत कक्षा, शवद्याथी स ख्या र सञ्चालनको अवस्था सशहतको) शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइबाट समेत यकीन 

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

लाशग एकमषु्ट शवद्यालयको खातामा अनदुान शदने । स्थानीय तहद्वारा सामदुाशयक रूपमा सञ्चालन गनत अनमुशत पाएका प्रौढका लाशग सञ्चाशलत 

अनौपचाररक शवद्यालयहरूले  IEMIS  अशनवायत रूपले भनत लगाउने । शवद्यालयले प्राप्त रकमबाट लघु पसु्तकालय, शैशक्षक सामग्री र व्यवस्थापकीय 

क्षेरमा खचत गने व्यवस्था शमलाउने । यस प्रकृशतका  शवद्यालयमा अध्ययनरत शवद्याथीका लाशग शनिःशलु्क  पाि्यपसु्तक  उपलब्ि  गराउने ।  

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

अनगुमन गरी स्वीकृत शवद्यालयहरूलाई मागको आिारमा तोशकए अनसुार एकमषु्ट रूपमा शवद्यालयलाई अनदुान शदने  ।  शवद्यालयले  कायतक्रम 

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

पशुस्तका/शनदशेशका”अनसुार गने । शवद्यालयले प्राप्त रकमलाई कायतक्रम सञ्चालनका लाशग खचतको हकमा दहेाय अनसुार उपलब्ि भएको रकम 

खचत गने, 

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

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

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

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

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

६. सञ्चालन खचत (पानी, शवजलुी, सरसर्ाइ) का लाशग माशसक रू ५०० का दरले वाशर्तक रू ६,०००।– 

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

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

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

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

१०. पसु्तकालयका लाशग एकमषु्ठ रू १०,०००।– 

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

उशल्लशखत बाँडर्ाँडमा नघट्ने गरी शवद्यालयले आवश्यहयक अन्य क्षेरहरूमा  खचत गनत सक्ने । 

६.६. खुला षवद्यालर् िह १ र २  (किा ६-८) सञ्चालन अनुदान : स्थानीय तहले सञ्चालनमा रहकेा  शवद्यालय यकीन गरी अनदुान माग 
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गनत लगाउने । शवद्यालयलाई तोशकए अनुसारको अनदुान उपलब्ि गराई  शवद्यालयले शनम्नानसुार खचत गने,  

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

रू.९,६००।  शवद्यालयले स्रोत कक्षा शलने शशक्षकलाई पाररश्रशमक उपलब्ि गराउने । 

ख) प्रिानाध्यापकका लाशग भत्तािः माशसक रू ५०० का दरले १२ मशहना बराबर हनु आउने रकम रू. ६,००० शवद्यालयको खातामा अनदुान शदने 

। शवद्यालयले सम्बशन्ित प्रिानाध्यापकलाई शनयमानसुार माशसक रूपमा उपलब्ि गराउने । 

ग) सहायक कमतचारीको लाशग पाररश्रशमक : प्रशतव्यशक्त माशसक रू. ३०० का दरले १२ मशहनाको रू. ३,६०० पाउने गरी प्रशतकेन्र २ जनाका 

लाशग हनु आउने एकमषु्ट रकम रू. ७,२००।- सम्बशन्ित शवद्यालयको खातामा  शनकासा शदने । शवद्यालयले काम गनत तोशकएका सहायक 

कमतचारीहरूलाई शनयमानसुार माशसक रूपमा उपलब्ि गराउने । 

घ) शवद्याथीका लाशग सामग्री खचत : प्रशत शवद्याथी माशसक रू.५०।– ले २० जनाका लाशग कापी, डटपेन, पेशन्सल कटर, स्केल, इरेजर, ज्याशमशत 

बक्स आशद शैशक्षक सामग्रीको व्यवस्था गनत रू. १,०००।– का दरले प्रशत केन्र १० मशहनाको जम्मा रू.१०,०००।– 

ङ्क) शवद्यालयका लाशग मसलन्द खचतिः कक्षा सञ्चालनका लाशग मसलन्द प्रशत मशहना (चक, डस्टर, माकत र, रशजष्टर, र्ोटोकापी आशद) 

रू.५००।– का दरले प्रशत केन्र १० मशहनाको रू.५,०००।– 

च) शैशक्षक सामग्री व्यवस्थापन  खचतिः शवशभन्न शवर्यगत शसकाइ शक्रयाकलापका लाशग आवश्यहयक पने शैशक्षक सामग्री व्यवस्थापन गनत प्रशत 

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

जम्मा रू. ५,०००।–  

छ) शवद्यालयका लाशग पसु्तकालय : स्थानीय तहले प्रत्येक शवद्याथीलाई पाि्यपसु्तक पहुचँको सशुनशितता गनत पसु्तकालय व्यवस्थापनका 

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

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

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

पसु्तकालयमा शर्तात गने व्यवस्था शमलाउने । 

६.७. सामुदाषर्क षसकाइ केन्रको सञ्चालन अनुदान : स्थानीय तहले शनयशमतरूपमा चलेका सामदुाशयक शसकाइ केन्रको व्यवस्थापन 

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

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

बराबरको पाररश्रशमक भकु्तानी गने । स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहकेा सामदुाशयक शसकाइ केन्रहरू यकीन गरी न्यनूतम तलब भत्ताको रकम 

उपलब्ि गराई बाँकी रकम प्रस्तावका आिारमा उपलब्ि गराउने स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहकेा सामदुाशयक शसकाइ केन्रहरूको कायत 

प्रभावकाररताका आिारमा स्थानीय तहले स्थानान्तरण गनत सक्नेछन् । 

६.८. षवद्यालर् बाषहर रहेका बाल बाषलकाहरूलाई लषिि र्रर षवद्यालर् षर्िामा मनाय िथा षनरन्िरिाका लाषर् रै्षिक 
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कार्यक्रमका लाषर् अनुदान : यस कायतक्रमका लाशग Equity Index का आिारमा छनोट भएका अनुसचूीमा ३ मा उल्लेशखत स्थानीय तहले 

सबै बाल बाशलकालाइ शवद्यालय शशक्षा सशुनशित गनत समता रणनीशत कायातन्वयन  योजना (Equity Strategy Implementation Plan-ESIP) 

शनमातण गरी स्वीकृत गने । स्वीकृत समता रणनीशत कायातन्वयन योजाना अनुरूप आफ्नो स्थानीय तहमा शवद्यालय बाशहर रहकेा बाल 

बाशलकाहरूका शवस्ततृ सवेक्षण गने । सवेक्षणका आिारमा शवद्यालय भनात र शनरन्तरताका लाशग कायतक्रम तय गने  । यस कायतक्रमका लाशग 

स्थानीय तहले समेत बजेट थप गरी शवद्यालय उमेरका सबै बाल बाशलकाको शवद्यालय शशक्षा सशुनशितता भएको घोर्णा गने ।  

६.९. साझेदारीमा आधाररि सािर नेठाल अषमर्ान सञ्चालन : आशथतक वर्त २०७७/७८ मा नेपाललाई साक्षर घोर्णा गने नीशत अनरुूप  

साक्षर घोर्णा हुन वाँकी शजल्लाका स्थानीय तहले  साक्षर घोर्णा गनतका लाशग लागत  साझेदारी हनेु गरी बजेट सशहतको कायतयोजना शनमातण गरी 

कायतपाशलकाबाट स्वीकृत गने । साक्षरता कायतक्रम सञ्चालन गदात तपशसल अनुसार गने । 

१. साक्षर नेपाल  अविारणापर,२०७६ र अनौपचाररक शशक्षा कायतक्रम सञ्चालन शनदशेशका २०७५ मा उल्लेशखत कायतक्रमहरूलाई 

समेत आिार मान्ने, 

२. शनरक्षरता पशहचान, पवूत तयारी, सामग्रीहरूको व्यवस्थापन लगायतका कायत भार मशहना सम्ममा सम्पन्न गरी २०७७ असोज १ बाट 

कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था शमलाउने र माघ/र्ागनु सम्ममा स्थानीय तहलाई साक्षर घोर्णा गराउने, 

३. शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइले स्थानीय तह तथा शजल्लालाई साक्षर घोर्णा गनत समन्वय र सहजीकरण गने, 

४.  उशल्लशखतका साथै अन्य सम्बशन्ित कायत गनतका लाशग प्रदशे तथा स्थानीय तहबाट आफ्नो स्रोतबाट बजेट थप गरी कायतक्रम 

सञ्चालन गनत सशकनेछ,  

५. साक्षर नेपाल अशभयानका लाशग साक्षर शजल्ला घोर्णा हनु बाँकी रहेका शजल्लाका स्थानीय तहका लाशग शनम्नानुसार बजेट शबशनयोजन 

रहको छ : 

क) साक्षर स्थानीय तह घोर्णा भएका तर साक्षर शजल्ला घोर्णा हनु बाँकी रहकेा शजल्लाका स्थानीय तहका लाशग प्रशत स्थानीय 

तह अनसुार १ लाख 

ख) साक्षर नेपाल अविारणा पर,२०७६ मा ग र घ  वगतमा परेका शजल्ला बाहके साक्षर घोर्णा हुन बाँकी स्थानीय तहमा प्रशत 

स्थानीय तह २ लाख 

ग) अविारणा परमा "घ" वगतमा परेका शहमाली शजल्लाहरू : सोलुखमु्व,ु प्रशत स्थानीय तह  २ लाख,हमु्ला र डोल्पाका प्रशत 

स्थानीय तह रू २ लाख ५० हजार, 

घ) अविारणा परमा "ग" वगतमा परेका तराइका शजल्लाहरू :  महोत्तरीका प्रशत स्थानीय तह रू ५ लाख 

ङ्क) अविारणा परमा "ग" वगतमा परेका शहमाली शजल्लाहरू : मगु,ु जमु्ला, काशलकोट, अछाम, बझाङ््क, बाजरुाका प्रशत स्थानीय 

तह रू २ लाख, 
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च) अविारणा परमा "घ" वगतमा परेका तराइका शजल्लाहरू : िनरु्ा, रौतहट, सतलाही, शसराहा, सप्तरी, वारा र पसातका प्रशत 

स्थानीय तह रू ७ लाख 

७  षक्रर्ाकलाठ नं २.७.११.१ िोषकएका  षवद्याथीको षदवा खाजाका लाषर्  षवद्यालर्लाई अनुदान 

७.१. शदवा खाजा कायतक्रम अन्ततगतत स्थानीय तहले कायतक्रम कायातन्वयन गदात सामदुाशयक शवद्यालयमा प्रारशम्भक बाल शवकास कक्षा दशेख कक्षा 

५ सम्म अध्ययनरत बाल बाशलकाहरूका लाशग उपलब्ि गराउन शवद्यालयगत तथ्याङ््ककका आिारमा साशवकको कणातली अञ्चलका मगुु̧  

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

दशैनक रू. १५।– का दरले १८० शदनका लाशग शवद्यालयको खातामा अनदुान शनकासा शदने । शवद्यालय सञ्चालन भएको शदनलाई मार आिार 

मानेर अनदुान शदने व्यवस्था शमलाउने । स्थानीय तहले शदवा खाजा उपलब्ि गराईएका शवद्यालयको शवद्याथी दशैनक हाशजरी पशुस्तका (परीक्षामा 

सामेल भएको शदन समेत) को प्रशतशलशप शवद्यालयका प्रिानाध्यापक र शवव्यस अध्यक्षबाट प्रमाशणत गराई स्थानीय तहमा सङ््ककलन गरी सङ््कख्या 

यकीन भए पिात ्मार थप अनदुान शदने व्यवस्था शमलाउने । यसरी तेस्रो चौमाशसकमा शनकासा गदात पशहलो र दोस्रो चौमाशसकमा शनकासा गररएको 

रकम सदपुयोग भएको सशुनशित गने ।  

७.२. शवश्व खाद्य कायतक्रम अन्तगतत शवद्यालयमा शदवा खाजा कायतक्रम सञ्चालन भइरहकेा शजल्लाका स्थानीय तहले यस कायतक्रमलाग ुभएका 

शवद्यालय बाहकेका बाल शवकास कक्षा दशेख कक्षा ५ सम्मका बाल बाशलकाहरूलाई अन्य शजल्ला सरह शदवा खाजाको कायतक्रम लाग ुगने । 

यसका लाशग आवश्यहयक पने शवद्याथी सङ््कख्या सशहतको बजेट शहसाव गरी श्रावण पशहलो हप्ता शभर शशक्षा शवकास समन्वय इकाइ मार्त त ्यस 

केन्रमा माग गरी पिाउने । सोका आिारमा थप बजेट तथा कायतक्रम उपलब्ि गाराइनेछ ।    

शवश्व खाद्य कायतक्रमको सहयोगमा शदवा खाजा कायतक्रम भएका शजल्लाहरू : दाचुतला, बझाङ्क, बाजरुा, अछाम, डोटी, जाजरकोट र दलेैखका 

तोशकएका शवद्यालयहरू ।  

७.३ शदवा खाजाको मापदण्ड, गणुस्तर र व्यवस्थापनका नमनुा अनसुचूी ४ मा राशखएको छ सोही अनुसार कायातन्वयन गने अन्य व्यवस्थपकीय 

पक्षहरूमा  सामदुाशयक शवद्यालयमा शदवा खाजा मापदण्ड तथा कायतक्रम सहजीकरण पशुस्तका, २०७६ समेतका आिारमा गने ।  

७.५. सङ््कघीय सरकारबाट ससतत अनदुानका रूपमा शवत्तीय हस्तान्तररत रकमबाट शदवा खाजा व्यवस्थापन गनत रकम अपयातप्त भएमा स्थानीय तहले 

आफ्नो स्रोतबाट समेत थप स्रोत ब्यवस्थापन गनत सक्नेछन ्। यस्तो लागत साझेदारी कायतक्रम शवद्यालय र शशक्षा तथा खाद्य क्षेरमा शक्रयाशील गैर 

सरकारी सङ््कघ ससं्थाशबच समेत सञ्चालन गनत सशकनेछ ।  

मुख्र् षजम्मेवार 

  गाँउपाशलका/नगरपाशलका 

 शवद्यालय  

 शवद्यालय व्यवस्थापन 

सशमशत 

 सामदुाशयक शसकाइ केन्र 

सहजीकरण/समन्वर् 

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 

 शदवा खाजा प्राप्त गने 

शवद्याथी सङ््कख्या 

 शवद्याथीको हाशजरी  

 प्रगशत प्रशतवेदन 

८ षक्रर्ाकलाठ न ं११.१.२.१ षवद्यालर् मौषिक ठ वायधार षनमायण अनुदान 

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

भएको व्यवस्था अनुसार भकूम्प प्रशतरोिी, अपाङ््कगता मैरी, बाल मैरी, छारा मैरी एवम ्वातावरण मैरी गनुत/गराउन ुपनेछ । शवद्यालय भौशतक 

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

मुख्र् षजम्मेवार 

 र्ााँउठाषलका/नर्रठाषलका 

 षवद्यालर् 

 प्राषवषधक जनर्षक्त 

 स्वीकृत कायतक्रम तथा 

शनमातण सम्पन्न भौशतक 

पवूातिार सङ््कख्या 

 नापी शकताव 

 ल्याव सामग्री उपलब्ि 
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तोकेका  वातावरणीय र सामाशजक पक्षहरूलाई ध्यान शदई कायातन्वयन गने ।   

८.२. स्थानीय तह अन्तगततका शवद्यालयमा हनेु भौशतक शनमातणका कायतहरू स्थानीय तहले आफ्ना प्राशवशिक मार्त त ् सपुरीवेक्षण गराउने र 

कायतसम्पादन  प्रशतवेदन तयार गने । यस सम्बन्िी समाशजक तथा वातावरणीय लेखाजोखा गने चेकशलष्ट अनुसचुी ७ मा समावेश गररएको छ ।   

८.३. भकुम्प प्रभाशवत ३१ शजल्लाका शवद्यालयहरूको पनुशनमातण राशरिय पनुशनमातण प्राशिकरणबाट हुने भएकोले उक् त शजल्लाका स्थानीय तहको 

बजेटमा कक्षाकोिा शनमातण अनदुान शक्रयाकलापको बजेट समावेश भएको छैन । उक् त शजल्ला अन्तगततका स्थानीय तहले यस वाहकेा 

शक्रयाकलापहरूमा प्राप्त बजेट शहसाब गरी कायतक्रम कायातन्वयन गनुतपनेछ । यस शक्रयाकलापमा शनम्नानुसारका उपशक्रयाकलापहरूको बजेट 

समावेश गररएको छ । कायतक्रमका लाशग स्वीकृत बजेटको बाँडर्ाँड एवम ् शवद्यालय छनोट गरी भार मसान्त शभर पशहलो शकस्ताको रकम 

शवद्यालयहरूमा अनदुान उपलब्ि गराउने । 
कायतक्रम दर 

WASH सशुविा भएको शैचालय शनमातण अनुदान प्रशत शौचालय वाशर्तक रू ७ लाख 

नमनुा शवद्यालय सिुार गरुूयोजना अनरुूप भौशतक शनमातण अनुदान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक रू. १ करोड दशेख १ करोड 

५० लाख  

 शवद्यालय भवन शनमातण (र्शनतचर सशहत) प्रशत भवन रू.३६ लाख 

अपाङ््कगताको प्रकृशत अनरुूप आवश्यहयकताको आिारमा  प्रत्येक  प्रदशेमा पवूातिारयकु्त 

शवशेर् शक्षा आवासीय शवद्यालय सञ्चालन प्रशत शवद्यालय रू. ५० लाख 

शवद्यालय प्रवशलकरण ( Retrofitting)  कायतक्रम लागत अनमुानका आिारमा प्रशत शवद्यालय 

बढीमा रू.१५ लाख 

 ८.४. षवद्यालर् मौषिक षनमायण : कायतक्रम सञ्चालन गदात शनम्नानुसारको प्रशक्रया अवलम्बन गनुतपनेछ : 

क) प्रषि इकाइ लार्ि: यस कायतक्रमका अन्तगतत  शवद्यालय भवन शनमातण (र्शनतचर सशहत) इकाइ लागत माशथ उल्लेशखत भए अनुसार कायम 

गररएको छ ।  

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

गराउन ुपने भौशतक सशुविाका आवश्यहयकताको आिारमा प्राथशमकता क्रमको सचूी तयार गने ।  

ग)  षवद्यालर्हरूको प्राथषमकिाक्रम षनधायरण र छनोट र्ने: स्थानीय तहशस्थत सम्पणूत शवद्यालयहरूको अनसुचूी ५ मा उल्लेशखत 

मापदण्डका आिारमा भौशतक सवेक्षण गरी आवश्यहयकता पशहचान भएका शवद्यालयहरूमा कायतक्रमहरू सञ्चालन गनत प्राथशमकताक्रम शनिातरण 

गरी सचुकाङ््कक सशहतको शववरण तयार गने । छनोट भएका कायतक्रम अनसुचूी ६ को मापदण्ड अनसुार हुनपुनेछ ।   

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

(ईषञ्जषनर्र/सव इषन्जषनर्र) 

सहजीकरण/समन्वर् 

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 

गराएका शवद्यालय 

सङ््कख्या 

 कायत सम्पन्न प्रशतवेदन 
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स्रोत शवकास केन्र/साशवकको शशक्षा शवभागबाट उपलब्ि गराईएको प्रोटोटाईप ड्रईङ्क शडजानईन पररवततन गनत चाहमेा भवन शनमातणको ड्ईङ्क 

शडजाइन स्वीकृत गने काननु बमोशजम अशिकार प्राप्त वा तोशकएको शनकायको स्वीकृशत अशनवायत रूपमा शलनपुनेछ । शवद्यालय भवन शनमातण गदात  

न्यनूतम ४ कोिे भवन शनमातण गनुतपनेछ । यसका अशतररक्त स्थानीय तहले आफ्नो बजेट थप गरी केन्रकाबाट स्वीकृत ड्रइङ्क शडजाइन अनसुार 

शनमातण हनेु गरी बजेट थप गनत सक्नेछन ्यसको समयमै कायत सम्पन्न गरी र्छौट गने शजम्मेवारी स्थानीय तहको हनेुछ ।  

ङ्क) षवद्यालर्हरूसाँर्  सम्झौिा र्ने :  सचुकका आिारमा भौशतक शनमातणका लाशग आवश्यहयक रहकेा शवद्यालयहरू छनोट गरी स्थानीय तहले 

मार मसान्ि षमत्र शवद्यालयसगँ सम्झौता गने । सम्झौता गनुत अशघ शवद्यालयहरूलाई अनुसचूी  १० अनुसारको शनमातण कायत समय ताशलका  

पेस गनत लगाउने । सम्झौता भई सकेका शवद्यालयहरूले सम्झौता भएको १५ शदनशभर कायत शरुू नगरेमा सो शवद्यालयसगँको सम्झौता रद्द गरी 

प्राथशमकतामा परेको अको शवद्यालयलाई कायतक्रम उपलब्ि गराउने गरी व्यवस्था शमलाउने ।  

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

शडजाइनहरूमध्ये उपयकु्त शडजाइन शवद्यालयगत रूपमा छनोट गने । स्थानीय तहको प्राशवशिकको सहभाशगतामा शवद्यालयको लाशग छुटृाछुटै्ट 

लागत अनमुान तयार गरी स्थानीय तहले स्वीकृत गने । लागत अनमुान तयार गदात शजल्लाको स्वीकृत दररेट तथा स्वीकृत सरकारी Norms को 

प्रयोग गनुत पनेछ । यसरी लागत अनमुान तयार गदात कायतक्रमबाट व्यहोररने खचत, शवद्यालयको तर्त बाट व्यहोररने जनश्रमदान वा नगद खचत वा 

अन्य कुनै स्रोतबाट व्यहोररने खचत समेत उल्लेख गरी सम्पन्न गनुत पने सम्पणूत प्राशवशिक कायतहरू स्पष्ट रूपमा खलेुको हुनपुनेछ । शवद्यालयले कुल 

लागतको कम्तीमा ५% श्रमदान  जटुाउन ुपनेछ । यस कायतक्रम अन्तगतत ककत टपाताले छाना छाउन चाहने शवद्यालयहरूले अशनवायत रूपमा ४ 

शम.शम. बाक्लो प्लाईउड वा कम्तीमा समान गणुस्तर भएका अन्य शनमातण सामग्रीको शसशलङ््कग सशहतको नयाँ भवन शनमातण गनुत पनेछ । शसशलङ््कग 

लगाउन नचाहने शवद्यालयहरूले छानामा ककत टपाताको सट्टा गमी (Hot) र िण्डी (Cold) रोक्न सक्ने क्षमता भएका य.ुशप.शभ.शस. लगायतका 

समान गणुस्तर भएका ३ शम.शम. वा सो भन्दा बाक्लो छाना छाउने सामग्री प्रयोग गरी छाना छाउन सक्नेछन ् ।  शवद्यालय भवन शनमातण गदात 

असक्तहरूले समेत प्रयोग गनत सक्नेगरी Ramp राखी ह्वील शचयर (Wheel Chair) जानसक्ने गरी शनमातण गने व्यवस्था समेत शमलाउन ुपनेछ ।  

भवनका ढोकाहरू जडान गदात सबै ढोकाहरू बाशहर खुल्ने व्यवस्था अशनवायत रूपमा गनुतपनेछ ।  शवद्यालय भवन शनमातण कायतक्रमको मापदण्ड 

अनसुचूी ५ र ६ का आिारमा गने ।  

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

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

शदने । 

तपशसलिः 

१. शवद्यालयसगँ सम्झौता भए पिात पशहलो शकस्ताको रूपमा कुल अनदुान रकमको ३० प्रशतशत रकम अनदुान शदने । 

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

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

ज) षवद्यालर् षनमायण कार्य र्ररसक्नु ठने अवषध:  स्थानीय तहबाट अनसुचूी १० मा उल्लेशखत शनमातण समय ताशलका शनमातण गरी शवद्यालय 

शनमातण कायत, प्रवलीकरण कायत वापत रकम प्राप्त गने शवद्यालयहरूले आशथतक वर्तको जेष्ठ मसान्तसम्ममा शनमातण कायत सम्पन्न गरी सो  को 

जानकारी स्थानीय तहलाई र शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइलाई शदनपुनेछ । इकाइले प्राप्त शववरणका आिारमा शशक्षा तथा मानव स्रोत 

शवकास केन्रलाई जानकारी शदन ुपनेछ । त्यसरी भवन शनमातण सम्पन्न गने शवद्यालयहरूले आर्ाढ १५ सम्ममा कायत सम्पन्न प्रशतवेदन तयार तथा 

प्रमाशणत गरी एक प्रशत स्थानीय तह र एक प्रशत सम्बशन्ित शवद्यालयमा उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

झ) षनमायण कार्यको रेखदेख र्ने: शवद्यालयमा सञ्चालन हनेु सम्पणूत शनमातण कायतको प्राशवशिक रेखदखे गने कायत  दाशयत्व स्थानीय तहको 

हनेुछ । स्थानीय तहमा कायतरत इशन्जशनयर/सव–इशन्जशनयरहरू खटाई प्राशवशिक सपुररवेक्षण गनुतपनेछ । शवद्यालय शनमातण कायतमा दहेायका  

सम्वेदनशील चरणहरू प्राशवशिक कमतचारीको प्रत्यक्ष सपुररवेक्षणमा सम्पन्न हनुुपनेछ :  

 साइट ले आउट 

 जग तयारी कायत 

 टाइ शबम शनमातण 

 शड शप शस शनमातण (शसल व्याण्ड र शलन्टेल व्याण्ड समेत)  

 छत ढलान 

कारणवस स्थानीय तहमा प्राशवशिकहरू कायतरत नभएमा शजल्लाशस्थत ईशन्जशनयररङ््कग प्राशवशिक सवेा उपलब्ि हनु सक्ने कुनै पशन सरकारी 

कायातलयहरूबाट प्राशवशिक सवेा शलन सशकनेछ । शनमातण/ममतत कायतको लाशग छुटै्ट साइट रशजष्टरको व्ययवस्था गनत लगाई शनरीक्षणका क्रममा 

(सपुरशभजन) प्राशवशिकबाट सो कायत सम्बन्िी शनदशेन शदने व्यवस्था अशनवायत रूपमा गररनपुदतछ । स्थानीय तहहरूमा हुने सम्पूणत भौशतक सशुविा 

शवस्तारका कायतहरूको शनयशमत अनगुमन गनुतपने छ । यसका लाशग अनसुचूी ९ मा भएको र्ाराम प्रयोग गनुतपनेछ । आफ्नो मातहतका 

सञ्चाशलत भौशतक सशुविा शवस्तार कायतको प्रगशत शववरण चौमाशसक तथा वाशर्तक रूपमा केन्रलाई स्थानीय तहले पिाउनपुनेछ ।  

ञ) नाठी षकिाब/कार्य सम्ठन्न प्रषिवेदन लर्ार्िका कार्जाि िर्ार र्ने: स्थानीय तहले अनसुचूी ८ बमोशजम शवद्यालयमा भए गरेका 

शनमातण कायतको कागजातहरू (भौशतक सबेक्षण र्ाराम, लागत अनमुान, सम्झौता, मलू्याङ््ककन प्रशतवेदन, नापी शकताब (Measurement 

Book) तथा कायत सम्पन्न प्रशतवेदन) २/२ प्रशत प्राशवशिकबाट तयार गनत लगाई सम्बशन्ित साइट इन्चाजत (इशन्जशनयर/सब–इशन्जशनयर), 

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

अको एक प्रशत शवद्यालयमा राख्न लगाउन ु पनेछ । सोको लेखा परीक्षण मौजदुा काननु बमोशजम शवद्यालयले आफ्नै स्रोतबाट गराउनु पने 

भएकाले उक् त कागजातहरूको सक्कलै प्रशत शवद्यालयमा सरुशक्षत साथ राख्न लगाउनपुनेछ । सम्बशन्ित शवद्यालयले शवद्यालयको आशथतक लेखा 

परीक्षण भएको समयमा नापी शकताबको समेत लेखा परीक्षण गनत लगाई लेखा परीक्षकबाट प्रमाशणत गराई राख्ने व्यवस्था शमलाउन ुपनेछ । 
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सम्बशन्ित प्राशवशिक कमतचारीले नापी शकताब तयार गरे वा नगरेको तथा शवद्यालयले समेत सोअनसुार राख्न लाए वा नलगाएको स्थानीय 

तहबाट अनगुमन गनत लगाई चौमाशसक तथा वाशर्तक प्रशतवेदन शलने व्यवस्था शमलाउन ु पनेछ । माशथका बुँदामा उल्लेख भएअनुसार नयाँ 

कक्षाकोिा सशहत र्शनचतर शनमातण, शैचालय शनमातण, शवद्यालय भकूम्पीय सरुक्षा कायतक्रमबाट शवद्यालयलाई अशन्तम शकस्ता वापत शदइने रकम 

अनदुान शदँदा नापी शकताब भरेर मार शदनपुने व्यवस्था शमलाउन ुपनेछ । 

ट) षवर्ि आ.व.हरूको मौषिक षनमायण कार्य सम्ठन्न प्रषिवेदन िर्ार र्ने सम्बन्धमा: गत शवगत आशथतक वर्तहरूमा सम्पन्न शवद्यालयको 

भवन शनमातण, नयाँ कक्षा कोिा शनमातण, भवन ममतत, शौचालय शनमातण लगायतका भौशतक शनमातण कायतको “कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन” अनसुचूी 

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

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

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

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

आवश्यहयक भएमा स्थानीय तहको माग बमोशजम इकाइले उपलब्ि गराउनु पने छ । 

ि)  रकम असुली र षवमार्ीर् कारवाही िथा दण्ड सझार् : सम्झौता अवशिशभर समेत शनमातण कायत सम्पन्न नगरी स्थानीय तहबाट अनदुान 

प्राप्त रकमको शहनाशमना वा दरुूपयोग गने वा शवद्यालय शनमातण वा ममतत सम्भार नगरी अन्य प्रयोजनका लाशग खचत गने वा अनदुान शवतरण 

गररएको प्रयोजनमा खचत नै नगरी शवद्यालयको खातामा रकम जम्मा गरी राख्ने वा तोशकएको भन्दा कम गणुस्तरको शनमातण गने शवद्यालयहरूबाट 

त्यस्तो रकम असलु उपर गनुतपनेछ । तर उक् त रकम शर्तात गनत आनाकानी गने शवद्यालयलाई आगामी आशथतक वर्तमा  प्रथम वा दोस्रो चौमाशसक 

अनदुान शदँदा प्र.अ. को तलबभत्ता रकम रोक्का गरेरमार अनदुान शदने व्यवस्था शमलाउन ु पनेछ । उपयुतक्त बमोशजमको प्रशक्रया परूा नगने 

सम्बशन्ित शवद्यालय तथा स्थानीय तहका शजम्मेवार पदाशिकारीमाशथ प्रचशलत नेपाल काननु बमोशजमको कारबाही हनेु हुनाले सो बमोशजमको 

कायत अशनवायत रूपमा गनुत पनेछ ।  भौशतक शनमातण तर्त को बेरूज ु रहकेा शवद्यालयहरूको कायत सम्पन्न प्रशतवेदन  प्राप्त नहञु्जेल सम्म यस 

शीर्तकबाट अनदुान शदन ुहुदनै । शवद्यालय शनमातण कायतको गणुस्तरमा तोशकए बमोशजमको मापदण्ड परुा नगने वा गुणस्तरमा हलेचेक्रयाइ ँगने जो 

सकैुलाई प्रचशलत ऐन शनयमबमोशजम कारवाही हनेुछ । जसको कारणले गणुस्तरमा समस्या वा कमी भएको हो सोही व्यशक्त वा पक्षबाट सम्पूणत 

क्षशतको असलु उपर  गररनेछ । 

ड) र्ि षवर्ि आ.व. देषखका बेरूजु सम्बन्धमािः  स्थानीय तह मार्त त ्सञ्चालन हनेु भैशतक शनमातण तथा ममतत सिुारसम्बन्िी कायतक्रमहरूका 

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

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

रूपमा कायातन्वन हनेु व्यवस्था गनुत पनेछ । 

ढ) मौषिक षनमायणमा षवद्यालर्को म षमका  
षवद्यालर्मा हुने मौषिक षनमायण सम्बन्धी कार्य र्दाय माषथ उल्लेषखि कार्य प्रषक्रर्ाका अषिररक्त देहार् अनुसार र्नुयठनेछ :  
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(क) शवद्यालय शनमातण प्रस्ताव तयार गरी शनणतयसशहत स्थानीय तहमा पेस गने, 

 (ख) शनमातणका लाशग छनोट भएका शवद्यालयको व्यवस्थापन सशमशतले स्थानीय तहसगँ सम्झौता गरी पशहलो शकस्ता बापतको रकम माग गने, 

(ग) शवद्यालय शनमातणको अनुसचूी ८ अनुसारको समय ताशलका तयार गरी स्थानीय तहमा पेस गने,   

 (घ)  शवद्यालय भौशतक शनमातणको गरुूयोजना तयार गरी सो आिारमा उपयकु्त शडजाइन छनोट गने, स्थानीय शनकायबाट स्वीकृशत शलने र शनमातण 

स्थलको तयारी (Site clearance) गने,   

(ङ्क) प्राशवशिकको रेखदखेमा शनमातण सामग्री खररद, सङ््ककलन र भण्डारण गने । सामग्री खररदमा शमतव्यशयता र गणुस्तर कायम गने, 

(च) स्थानीय तहको  प्राशवशिकसगँ सम्पकत  गरी शवद्यालयको ले-आउट गरी शनमातण कायत अशघ बढाउने,  

(छ) शनमातणसम्बन्िी ताशलम प्राप्त कालीगढलाई मार शनमातण कायतमा लगाउने, 

(ज) शसमेन्ट कायतका लाशग सम्भव भएसम्म शमशक्सङ्क मेशसन,भाइब्रेटर जस्ता उपकरणहरूको व्यवस्था गने, 

(झ) कङ््कशक्रटको उपयकु्त शसचंीकरण (Proper curing of concrete ) सशुनशित  गने, 

(ञ) शनमातण कायतको शनयशमत रूपमा अनगुमन गने ।  यसका लाशग अनुसचूी ११ को रूजसुचूी प्रयोग गने.  

(ट) स्थानीय तहको प्राशवशिकबाट नाप जाँच गराई भकु्तानीका लाशग पेस गने,  

(ि) शनमातण कायतको खचतको पारदशशतता कायम गने । 

(ड) कायत सम्पन्न प्रमाणपर प्राप्त गने । 

(ढ) शनमातण भएको भौशतक सरंचनाको शनयशमत रेखदेख र ममतत सम्भार गने ।  

८.५. षवद्यालर् प्रवलीकरण ( Retrofitting)  कार्यक्रम : शवद्यालय भवन प्रवलीकरण (Retrofitting) कायतका लाशग छनोट भएका 

शवद्यालयहरूको शडजाइन शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रबाट उपलब्ि गराईनेछ । स्वीकृत ड्रइङ्क/शडजाइशनङ्क प्राप्त भए पिात मार 

शवद्यालयलाई सो कायतका लाशग अनदुान उपलब्ि गराउने ।  

८.६. नमुना षवद्यालर् सुधार र्ुरूर्ोजना अनुरूठ मौषिक षनमायण अनुदान : नमनुा शवद्यालयले स्वीकृत गरुूयोजनाको पररशि शभर रही 

न्यनूतम पवूातिारहरूको प्रथाशमकतामा उल्लेख गरेका कायतक्रमहरूहरू आईशसशट ल्याव (ICT Lab),  शवज्ञान प्रयोगशाला, पसु्तकालय 

व्यवस्थापन कायत गनत वाँकी रहकेो भए सो कायतहरू गने । गतवर्त भौशतक पवूातिार शनमातणाशिन रहकेो शवद्यालयहरूको स्वीकृत गरुूयोजना तोकेको 

क्षेरमा शवद्यालय भौशतक शनमातण कायतमा खचत गने प्रयोजनका लाशग यस आशथतक वर्तमा यस शनदशेशकाको अनुसचूी ११  मा उल्लशखत खण्ड "क"  

मा रहकेा  २०३ शवद्यालयहरूका लाशग  प्रशत शवद्यालय १ करोड  र खण्ड "ख" मा रहकेा १०० शवद्यालयका लाशग प्रशत शवद्यालय १ करोड ५० 

लाख रकम  सम्बशन्ित स्थानीय तहमा पिाइएको छ ।  उक् त बजेट  शवद्यालयलाइ उपलब्ि गराउदा हाल सम्मको कायत प्रगशत तथा सम्पादन हुने 

कायतक्रमको लागत अनमुान सशहत अनदुान माग गनत लगाइ उपलब्ि गराउने । अनदुान उपलब्ि गदात शवद्यालय र स्थानीय तह वीच सम्झौताका गरी 

पशहलो पटक ५० प्रशतशत र वाँकी रकम कायतप्रगशतका आिारमा उपलब्ि गराउने ।  शवद्यालयले भौशतक शनमातण कायत गदात सावतजशनक खररद ऐन 

तथा सावतजशनक खररद शनयमावली र शवद्यालय खररद शदग्दशतन  शभर रशह शनमातण कायत सञ्चालन गने । स्थानीय तह र शशक्षा शवकास तथा समन्वय 
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ईकाइले भौशतक शनमातण तथा शैशक्षक शवकासको शनयशमत अनगुमन गरी सोको प्रशतवेदन शशक्षा तथा मानवस्रोत शवकास केन्रमा उपलब्ि गराउने ।  

८.७. WASH सुषवधा मएको र्ौचालर् षनमायण अनुदान :  स्थानीय तहले अनसुचूी ५ मा उशल्लशखत आिार अनुसार शवद्यालय छनोट गरी 

कायतक्रम सञ्चालन गने । छनोट भएका शवद्यालयहरूका लाशग प्रशत शवद्यालय रू ७ लाख उपलब्ि गराउने । शवद्यालयले शौचालय शनमातण गदात 

छारछारालाई छुट्टाछुटै्ट शनमातण गनुतपनेछ वा प्रवेशद्वार शवपररत शदशाबाट राख्न ुपनेछ । शौचालयको सरसर्ाइका लाशग प्रशस्त पानीको व्यवस्था 

गने । छारा शौचालय शनमातण गदात प्रयोग भैसकेको स्याशनटरी प्याडलाई इशन्सनेरेटर (Incinerator) को प्रयोग गरी नष्ट गने  व्यवस्था गने  र 

Changing Room समेत शनमातण गनुतपनेछ । ट्यबुव्ेल गाड्दा/जडान गदात सशेप्टक ट्याङ््कक तथा सोकशपटबाट कम्तीमा पशन ३० शमटर टाढा 

गाड्नपुने छ । शौचालयको ड्रईङ्क शडजाइन शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रबाट स्वीकृत भए अनसुारका आिारमा  शनमातण गने ।   

८.८.अठाङ्कर्िाको प्रकभ षि अनुरूठ आवश्र्किाको आधारमा  प्रत्रे्क  प्रदेर्मा ठ वायधारर्ुक्त षवरे्र् षर्िा आवासीर् षवद्यालर् 

सञ्चालन :  छनोट मएका र्स प्रकभ षिका षवद्यालर्हरूलाई शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रबाट शवकास भएको अविारणा पर तथा 

तोशकएको मापदण्डका आिारमा शवद्यालयले शवकास गरेको स्थानीय तहबाट स्वीकृत गरुूयोजनाको पररशि शभर रही शवद्यालय भौशतक शनमातण 

सम्बन्िी कायत  वुँदा नं ८.२ अनुसार गने । चालु आवमा यस प्रकृशतका शवद्यालय शनमातण कायत सम्पन्न गरी सोको कायत प्रगशत यस केन्रमा उपलब्ि 

गराउने ।  यस प्रकृशतको शवद्यालयमा शनम्नानुसारका पवूातिार शवकास भएको  हनुुपनेछ : 

१) आवासीय शवद्यालयमा २०० जना बाल बाशलका आवासमा बस्न सक्ने क्षमताको हनुपुनेछ, 

२) शवद्यालयमा Dark Room, Audio Proof Room, Counselling Room, प्रशासशनक भवन,वाडेन कक्ष, IT सशुविा 

सशहतको पसु्तकालय, आिारभतू उपकरण सशहतको थेरापी कक्ष र शवशभन्न शकशसमका अपाङ््कगता भएका बाल बाशलकाहरूका लाशग 

नमनुा स्रोत कक्षाको व्यवस्था गनत सशकने गरी भवन शनमातण गनुत पनेछ, 

३) अपाङ््कगता अनकुुल खेलमैदान, सङ््कगीत, योगाभ्यास र कमतयोगको माध्यमबाट स्वावलम्बी बनाउन करेसाबारीका लाशग आवश्यहयक पने 

जग्गाको समेत व्यवस्था गनुत पने छ, 

४) पवूतव्यावसाशयक शसप शवकासका लाशग अभ्यास गने आवश्यहयक सामग्री सशहतको कक्ष शनमातण गने,  

५) यस वर्त यस कायतका लाशग प्रशत शवद्यालय ५० लाख शबशनयोजन गररएको छ ।  

९ षक्रर्ाकलाठ नं   २.७.१३.१३ षवद्यालर्मा रै्षिक र्ुणतिर सुदृढीकरण  एवम् कार्य सम्ठादनमा आधाररि प्रोत्साहन अनुदान 

९.१. यस शक्रयाकलापमा शनम्नानुसारका उपशक्रयाकलापहरूको बजेट समावेश गररएको छ । कायतक्रमका कायातन्वयन गदात प्रथममत: स्वीकृत 

बजेटको पररशि शभर रही शनिातररत दररेट अनुसार शवद्यालयमा अनदुान शदने ।  

कायतक्रम दर 

मुख्र् षजम्मेवार 

  गाँउपाशलका/नगरपाशलका 

 शवद्यालय  

 शवद्यालय व्यवस्थापन 

सशमशत 

सहजीकरण/समन्वर् 

 प्रोत्साहन अनदुान 

प्राप्त गने शवद्यालय 

सङ््कख्या  

 TST लाग ु गरेका 

शवद्यालय सङ््कख्या 
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तोशकएको सचूङ््ककका आिारमा कायत सम्पादन सम्पन्न गने शवद्यालयलाई कायत सम्पादनमा आिाररत 

अनदुान( Performance based Grants) प्रशत शवद्यालय वाशर्तक रू ५० हजार 

उत्कृष्ट शसकाइ उपलशब्ि भएका शवद्यालयलाइ शसकाइ सदुृढीकरणका लाशग प्रोत्साहन अनुदान 
प्रशत शवद्यालय वाशर्तक रू २ लाख 

शशक्षकको शशक्षण शसकाइमा शवताउने समयाविी सिुार योजना कायातन्वयनका लाशग शवद्यालयलाई 

अनदुान प्रशत शवद्यालय  वाशर्तक रू २ हजार 

माध्याशमक शवद्यालयमा पसु्तकालय स्थापना तथा व्यवस्थापन(शर्क्सीङ्क, शकताव खररद, तथा इ 

पसु्तकालय समेत) 

प्रशत शवद्यालय  वाशर्तक रू ६ लाख  ५० 

हजार 

शशक्षण शसकाइमा ICT  को प्रयोग( कम्प्युटर, इन्टरनेट, कनेशक्टशभटी इक्यपूमेन्टस तथा Kits खररद) 

का लाशग अनदुान 

प्रशत शवद्यालय  वाशर्तक रू ६ लाख  ५० 

हजार 

माध्याशमक शवद्यालयमा शवज्ञान प्रयोगशाला अनदुान प्रशत शवद्यालय  वाशर्तक रू ६ लाख  ५० 

हजार 

प्रारशम्भक पढाइ शसप शवकासका लाशग न्यनूतम प्याकेजका लाशग अनदुान प्रशत शवद्यालय  वाशर्तक रू ९ हजार 

गशणत शवज्ञान र अङ््कगेजी शवर्यका लाशग शक्रयाकलापमा आिाररत सामग्री Kits अनदुान प्रशत शवद्यालय  वाशर्तक रू  ५० हजार 

नमनुा शवद्यालयमा सवेा अनुबन्िका आिारमा शनयशुक्त हनेु प्र.अ र शशक्षाकका लाशग शवद्यालय मार्त त ्

प्रोत्साहन अनदुान प्रशत शवद्यालय रू २ लाख 

शशक्षक दरबन्दी तथा राहत अनदुान प्राप्त नगरेका सामदुाशयक शवद्यालयहरूलाई एकमषु्ठ अनुदान प्रशत शवद्यालय रू १० लाख 

नमनुा शवद्यालयको शैशक्षक तथा व्यवस्थापकीय योजना कायातन्वयन अनदुान  
प्रशतशवद्यालय रू ५० लाख 

शैशक्षक कायतक्रम व्यवस्थापन तथा सशुासन प्रवितन स्थानीय तहको शवद्यालय सङ््कख्या 

अनसुार 

शवद्यालय सपुररवेक्षण तथा शशक्षकको पेसागत सहयोग स्थानीय तहको शवद्यालय सङ््कख्या 

अनसुार 

९.२. िोषकएको स चकांकको आधारमा कार्य सम्ठादन सम्ठन्न र्ने षवद्यालर्लाई कार्यसम्ठादनमा आधाररि अनुदान( 

Performance based Grants) : शवद्यालय अनदुान व्यवस्थापन शनदशेशका २०७४ मा उल्लेशखत कायत सम्पादन मलू्याङ््ककन सचुकका 

आिारमा शवद्यालयलाई प्रस्ताव पेस गनत लगाउने । प्राप्त प्रस्तावका आिारमा शवद्यालयको कायतसम्पादन स्तरको मलु्याकन गरी प्रशत शवद्यालय रू 

५० हजारका दरले अनुदान उपल्व्ि गाराउने । शवद्यालयले प्राप्त अनदुान शवव्यसको  शनणतय अनसुार शैशक्षक गणुस्तर सिुारका क्षेर पशहचान गरी 

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 

 पसु्तकालय 

अनदुान प्राप्त गने 

शवद्यालय सङ््कख्या 

 ICT अनदुान प्राप्त 

गने शवद्यालय 

सङ््कख्या 

 शवज्ञान अनदुान 

प्राप्त गने शवद्यालय  

सङ््कख्या 

 प्रोत्तसाहन भत्ता 

प्राप्त गने प्रअ 

शशक्षक सङ््कख्या 

 प्रगशत प्रशतवेदन 

 EGR न्यूनतम 

प्यकेज 

कायातन्वयनका 

लाशग अनदुान प्राप्त 

गने शवद्यालय 

 एकमषु्ठ अनदुान 

प्राप्त शवद्यालय 

 चौमाशसक 

प्रशतवेदनहरू 

 IEMIS प्रशतवेदन 

 शशक्षकका लाशग 

पेसगत सहयोग 
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खचत गने ।  यस प्रकारका कायतसम्पादनमा आिाररत अनुदानहरू शदँदा कुनै पशन शवद्यालयलाई दोहोरो नपने गरी शदनपुनेछ । साथै अनदुान शदनपूवत 

शवद्यालयले शशक्षण शसकाइ समयमापन सम्बन्िी कायतशवशि लाग ुगरेको सशुनशितता हनुपुनेछ  । यो कायतशवशि शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास 

केन्रको वेभसाइट www.doe.gov.np मा उपलब्ि छ । 

९.३. उत्कभ ि षसकाइ उठलव्धी मएका षवद्यालर्लाई षसकाइ सुदृढीकरण िथा षवद्यालर्लाई कार्यसम्ठादनमा आधाररि अनुदान        

(Performance based Grants) :  स्थानीय तहले उत्कृष्ट शवद्यालयलाई अनदुान उपलब्ि गराउने प्रयोजनका लाशग शवद्यालय छनोट गदात 

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

शवद्यलय बाशहरका बाललाशवकाको अवस्था जस्ता आिारमा कम्तीमा १०० पुणातङ््कक रहने गरी मापदण्ड शनिातरण गने  । सो मापदण्ड शवद्यालयमा 

उपलब्ि गराई यस प्रकृशतको अनदुान प्राशप्तका लाशग प्रस्ताव पेस गनत लगाउने । मापदण्डका आिारमा शवद्यालयको प्राप्त गने अङ््कक सशहत 

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

गनतका लाशग प्रवततनात्मक शक्रयाकलाप सशहतको प्रथम चौमाशसक शभर पेस गनत लगाउने ।  स्थानीय तहले शवद्यालयले पेस गरेको प्रस्तावको 

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

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

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

अनदुान रकमको उपयोगको अवस्थाका सम्बन्िमा शनयशमत अनगुमन गने । 

९.४. षर्िकको षर्िण षसकाइमा षविाउने समर्ावषध सुधार र्ोजना कार्ायन्वर्नका लाषर् षवद्यालर्लाई अनुदान : शशक्षक शवद्याथी 

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

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

कायतसम्पादन गने गरी प्रशत शवद्यालय रू २ हजारका दरले शवद्यालयलाई अनदुान शदने । अनदुान उपलब्ि गराउँदा कायतशवशि लाग ु गने शनणतय 

शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतबाट भई आउन ुपने । यस शीर्तकमा प्राप्त रकलाई शवद्यालयले व्यवथापकीय क्षेरमा खचत गने ।  शवद्यालयले कायतशवशि 

अनसुार कायत सम्पादन गने  स्थानीय तह र इकाइले शनयशमत कायत सम्पादनको अनगुमन गने व्यवस्था शमलाउने । सबै तथानीर् िह अन्िर्यिका 

षवद्यालर्मा कार्यक्रम लार्ु मएको सुषनषिििा सषहिको ठत्र िथा  षर्िक षनर्षमििाको अनुर्मन अषमलेख षर्िा षवकास िथा 

समन्वर् इकाइ माफय ि ्षर्िा िथा मानव स्रोि षवकास केन्रमा ठठाउने । यस सम्बन्िी कायतशवशि शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रको 

वेबसाइट www.doe.gov.np मा उपलब्ि छ । 

९.५. माध्र्षमक षवद्यालर्मा ठुतिकालर् तथाठना िथा व्र्वतथाठन (फषनयषसङ्क, षकिाव खररद, िथा इ-ठुतिकालर् समेि) (छनोट 

मएका षवद्यालर्) :  शवद्यालय छनोट गदात देहायका आिारमा शवद्यालयको प्रथाशमकता तय गरी शवद्यालय छनोट  गनेिः 

क) लाइव्रेरी नभएका माध्यशमक शवद्यालयहरू 

ख) गत शवगत आ.व.मा लाइव्रेरी व्यवस्थापन अनदुान प्राप्त नगरेका माध्यशमक शवद्यालयहरू  

उपलब्ि गराइएका 

शवद्यालय/शशक्षक  

 

http://www.doe.gov.np/
http://www.doe.gov.np/
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ग) माध्यशमक तहमा शवद्याथी सङ््कख्या उच्च रहकेा शवद्यालयहरू 

घ) लाइव्रेरी व्यवस्थपनका लाशग  आवश्यहयक कक्षाकोिा रहकेा शवद्यालयहरू  

ङ्क) स्थानीय तहका सबै माध्यशमक तहले यस प्रकारको एक पटक अनदुान प्राप्त गरी सकेको  भए उच्च शवद्याथी सङ््कख्या भएको अनमुशतले 

जेष्ठता क्रममा आिारभतू तह कक्षा १-८ सञ्चाशलत शवद्यालयहरूलाई अनदुान उपलब्ि गराउन सशकनेछ ।    

 ९.६. छनोट भएका शवद्यालयलाई प्रशत शवद्यालय एकमषु्ठ ६ लाख ५० हजारका दरले अनदुान शदने । उक् त अनदुानबाट शवद्यालयले पाि्यपसु्तक, 

पाि्यक्रम,शशक्षक शनदशेशका, सन्दभत सामग्री खररद गने । लाइव्रेरीका लाशग आवश्यहयक र्शनतचरहरू जस्तै पसु्तक र् याक, बसाइ व्यवस्थाका लाशग 

कुसी टेवलु लगायतका सामग्रीहरू व्यवस्था गनत कुल बजेटको २५% सम्म बजेट सावतजशनक खररद ऐन अनसुार खचत गने । शवद्यालयले खररद 

गरेका पसु्तकहरूको सशूच अशनवायतरूले स्थानीय तहमा पेस गनुत पनेछ । 

द्रष्टव्र्ः र्स वापि प्राप्त अनदुानबाट तवद्यार्थीको दतैनक पठन पाठनसगँ असम्बतन्िि र असान्दतभयक पसु्िक िर्था सामग्रीहरू खररद गनय पाईन ेछैन । 

९.७. षर्िण षसकाइमा ICT  को प्रर्ोर् ( कम््र्ुटर, इन्टरनेट, कनेषक्टषमटी ईक्र् ठमेन्टस िथा Kits खररद ) का लाषर् अनदुान :  

स्थानीय तहले इन्टरनेटको पहुचँ भएका तथा शवद्यतुको शनयशमत आपशुतत भएका शवद्यालयहरूको शववरण तयार गरी ती शवद्यालयबाट प्रस्ताव माग 

गने । शवद्यालयले माध्यशमक तहमा गशणत अङ््कगे्रजी र शवज्ञान शवर्य पढाइरहकेा ,कम्प्युटर ऐशच्छक शवर्यका रूपमा अध्यापन गराएका एवम्    

शशक्षकको ICT का माध्यमबाट शशक्षण गनत सक्ने क्षमता र तत्परता खलु्ने शववरण सशहत प्रस्ताव पेस गने । प्रस्तावहरूको मलू्याङ््ककन गरी 

शवद्यालयहरूको छनोट गने । छनोट भएका शवद्यालयहरूलाई गशणत शवज्ञान र अङ््कगे्रजी शवर्यका kits र networking, internet आशद 

व्ययवस्थापन गनत लगाउदा आवश्यहयक र्शनतचर, कम्प्युटर/उपकरण/सफ्टवेयर/शवद्यतुीय अन्तरशक्रयात्मक श्रव्य-दृरय शसकाइ सामग्री व्यवस्थापन गने 

सशुनशिता कायम गरी प्रशत शवद्यालय ६ लाख ५० हजार एकमषु्ठ अनदुान रकम उपलब्ि गराउने । शवद्यालयले नमनुा माध्यशमक शवद्यालय 

व्यवस्थापन शनदशेशका, २०७४ को सम्बशन्ित खण्ड र अनसुचूीमा भएको आिार तथा स्पेशसशर्केसनको पररशिशभर रहरे सावतजशनक खररद ऐन 

शनयमावली तथा शवद्यालय खररद शदग्दशतन अनसुारका प्रशक्रयाहरू पूरा गरी सामग्री खररद गने । अनदुान प्राप्त शवद्यालयले शनिातररत मापदण्ड र 

प्रशक्रया अनरुूप कायातन्वयन गरेन गरेको शनयशमत रूपमा अनगुमन गरी सोको एकप्रशत शशक्षा तथा मावन स्रोत शवकास केन्रमा पशन पिाउने । 

स्थानीय तहका सबै माध्यशमक तहले यस प्रकारको एक पटक अनुदान प्राप्त गरी सकेको भए उच्च शवद्याथी सङ््कख्या भएको अनमुशतले परुानो 

क्रममा आिारभतू तह कक्षा १-८ सञ्चाशलत शवद्यालयहरूलाई अनदुान उपलब्ि गराउन सशकनेछ । 

९.८. माध्र्षमक षवद्यालर्मा षवज्ञान प्रर्ोर्र्ाला अनुदान :  शवगतमा यस प्रकृशतको अनदुान नपाएका माध्यशमक शवद्यालयहरूको पशहचान 

गरी प्रशत शवद्यालय रू ६ लाख ५० हजारको दरले एकमषु्ठ शवद्यालयलाई उपलब्ि गराउने । यसरी अनदुान शददँा शवद्यालयको शवद्याथी सङ््कख्या, 

जेष्ठता समेतलाई आिार माशन सशूच बनाउने ।  यस ै गरी शवज्ञान शवर्य पढाइ भएका शवद्यालय¸ प्राशवशिक िार सचंाशलत शवद्यालय र नमनुा 

शवद्यालयलाई प्रदान गने तर यस प्रकृशतको बजेट शवगत वर्तमा त्यस्ता शवद्यालयले प्राप्त गरेको भए  दोहोरो नशदने । यशद यस शीर्तकमा रकम बचत 

भएमा आिारभतू (शनम्न माध्यशमक) तह सञ्चालन भएको शवद्यालयलाई उपलब्ि गराउने । यस शीर्तकबाट रकम प्राप्त गरेका शवद्यालयहरूले 

नमनुा शवद्यालय सञ्चालन शनदशेशका २०७४ को अनुसचूीमा उल्लेशखत मापदण्डका आिारमा शवज्ञान प्रयोगशाला  व्यवस्थापन गने । स्थानीय 
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तहका सबै माध्यशमक तहले यस प्रकारको एक पटक अनदुान प्राप्त गरी सकेको  भए उच्च शवद्याथी सङ््कख्या भएको अनमुशतले जेष्ठता क्रममा रहकेो 

आिारभतू तह कक्षा १-८ सञ्चाशलत शवद्यालयहरूलाई अनुदान उपलब्ि गराउन सशकनेछ । 

९.९. प्रारषम्मक ठढाइ षसठ षवकासका लाषर् न्र्ुनिम ्र्ाकेज कार्यन्वर्न : पढाइ शसप प्रवितन कायतक्रम लाग ुभएका शजल्ला तथा स्थानीय 

तहले कक्षा १-३ का लाशग प्रशतकक्षा ३ हजारको दरले जम्मा रू ९ हजार रकम शवद्यालयमा उपलब्ि गराउने । उक् त रकमबाट शवद्यालयले कक्षा 

कोिा पढाइ शसप प्रवितनका लाशग न्यनूतम प्याकेज अन्तगततका शक्रयाकलापहरू सशुनशित गनत  खचत गने । न्यनुतम प्याकेज अन्तगतत कक्षागत 

रूपमा एक सेट शसकाई सामग्री, अभ्यास पशुस्तका प्रशत शवद्याथी एक सटे पगु्ने गरी शवद्यालयले अशनवायत रूपले खररद गनत लगाउने । शजल्ला 

शभरका अन्य स्थानीय तहसगँ समन्वय गरी शवकास भएको CRC/PRC शजल्ला शभर छपाइ गरी शवद्यालयलाइ खररद गनत लागाउन सशकनेछ ।  सो 

सामग्रीको प्रयोग भए नभएको स्थानीय तहबाट शनरन्तर अनगुमनको व्यवस्था शमलाउने । कायतक्रम सम्बन्िमा अशभभावकहरूलाई अशभमखुीकरण 

गने एवम ्कक्षा कोिामा आिाररत प्रारशम्भक कक्षा पढाइ मूल्याङ््ककन (CB-EGRA) गने । यी शक्रयाकलापका लाशग यस शीर्तकमा रकम नपगु 

भएको अवस्थामा प्रशत शवद्याथी लागतका आिारमा प्राप्त हनेु बजेटबाट रकम उपलब्ि गराउनु पनेछ । (कायतक्रम लाग ुभएका ३८ शजल्लाहरू:  

ताप्लेजङु्क, िनकुटा, सप्तरी, िनरु्ा, भक् तपरु, रसवुा, पसात, तनह,ु कास्की, मनाङ्क, मसु्ताङ्क, रूपन्दहेी, दाङ्क, वाँके, वशदतया, सखेुत, डोल्पा, कैलाली, 

कञ्चनपरु, डडेल्िरुा, खोटाङ्क, रौतहट, सलातही, महोत्तरी, शसन्िपुाल्चोक, म्याग्दी, कपशललवस्त,ु दलेैख, अछाम,वलपरासी ससु्ता पशिम, भोजपरु, 

वारा, शसराहा,शसन्िलुी, वाग्लुङ्क, रोल्पा, सल्यान र डोटी) 

९.१०. र्षणि, षवज्ञान र अङ््करे्जी षवर्र्का लाषर् षक्रर्ाकलाठमा आधाररि सामग्री (Kits) अनुदान :  स्थानीय तहले शवगतमा यस 

प्रकृशतको अनदुान नपाएका आिारभतू तह कक्षा ६-८ का लाशग शवद्यालयहरू यकीन गरी प्राप्त बजेटको पररशि शभर रही प्रशत शवद्यालय रू ५० 

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

अङ््कगे्रजी शवर्यका सामग्रीहरू व्यवस्था गरी शवद्याथीको शशक्षण शसकाइ शक्रयाकलापमा सहजीकरण गने व्यवस्था शमलाउने । 

९.११. नमुना षवद्यालर्मा कार्यसम्ठादन करारका आधारमा प्र.अ र षर्िकका लाषर् षवद्यालर् माफय ि् प्रोत्साहन अनुदान: शशक्षा तथा 

मानव स्रोत शवकास केन्रबाट छनोटमा भएका, नमनुा शवद्यालयको गरुूयोजना स्थानीय तहबाट स्वीकृत भई सञ्चालनमा रहकेा, नमनुा शवद्यालय 

व्यवस्थापन शनदशेशका, २०७४ बमोशजम छनोट भएका प्र.अ. तथा शवद्यालयका शशक्षकहरूले यो प्रोत्साहन प्राप्त गनेछन । यसका लाशग प्रशत 

शवद्यालय रू २ लाखका दरले बजेट व्यवस्था भएकोले यसलाई शवद्यालयमा अनदुान शदनु पवूत अनुसचूी १४ मा उल्लेशखत आिारमा शवद्यालयका 

प्रिानाध्यापकसगँ स्थानीय तहले कायत सम्पादन करार गरी अनदुान उपलब्ि गराउने । प्रिानाध्यापकले आफ्नो शवद्यालयका माध्यशमक तहका 

कम्तीमा ३ जना शवर्य शशक्षकसगँ कायतसम्पादन करार गने सोको प्रगशत शनयशमत रूपमा स्थानीय तह र यस केन्रमा पिाउने । 

९.१२.षर्िक दरवन्दी िथा षर्िक अनुदान प्राप्त पृष नर्रेका सामुदाषर्क षवद्यालर्हरूलाई एकमुू अनुदान  

यस शक्रयाकलापमा बजेट शबशनयोजन रहकेा स्थानीय तहले यस केन्रको वेबसाइटमा रहकेा शवद्यालयहरूका लाशग वाशर्तक एकमषु्ठ शवद्यालय 

सञ्चालन कायतशवशि,२०७६ मा उल्लेशखत अनुदान प्राप्त गने सतत परुा गरेका सशुनशितता भए नभएको यकीन गरी सतत परुा गरेका शवद्यालयलाई 

दहेाय  आिारमा भार मसान्तशभर अनदुान उपलब्ि गराउनेिः  



40÷कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिका २०७७/७८ 

 

 

शक्रयाकलाप नं¸ शक्रयाकलाप  र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवारी प्रगशत सचूक 

क) अनदुान शलने शवद्यालयसगँ केन्रले तोके अनसुारको ढाँचामा शवद्यालय सञ्चालनका लाशग करार सम्झौता गने, 

ख) छनोटमा परेका शवद्यालयलाई स्थानीय तहले करार सम्झौता अनसुार काम सम्पादन गने शततमा प्रशत शवद्यालय वाशर्तक एकमषु्ठ १० लाख  

अनदुानको रकम शनकासा गने, 

ग) शवद्यालयले कायतसम्पादन करारमा उल्लेशखत सतत अनुसार कायत सम्पादन भए नभएको शनयशमत अनगुमन गरी सोको कायत प्रगशत यस 

केन्रमा पिाउने, 

घ) स्थानीय तहले  दरवन्दी शमलानमा दरवन्दी  प्रस्ताव नगने  । यस  पूवत कुनै प्रकारको दरवन्दी तथा राहत अनुदान प्राप्त नगरेको सशुनशित 

गरी मार शनकासा शदने, 

ङ्क) सावतजशनक शवद्यालय समायोजन एवम ्एकीकरण कायतक्रम कायातन्वयन कायतशवशि, २०७७ को  पररच्छेद ३ का आिारमा समायोजन वा 

एकीकरण हनुु पने शवद्यालयमा नपने शवद्यालयहरूलाई मार अनदुान उपलब्ि गराउने  । 

शवद्यालयले कायतशवशिले तोकेको क्षेरमा मार रकम खचत गने । कायतशवशि यस केन्रको वेबसाइट www.doe.gov.np को शनदशेशका खण्डमा 

रहकेो छ ।  

९.१३. नमुना षवद्यालर्को रै्षिक िथा व्र्वतथाठकीर् र्ोजना कार्ायन्वर्न अनुदान : यस शनदशेशकाको अनुसचूी ९ को खण्ड "क" र 

"ख" मा उल्लेशखत शवद्यालयलाई स्वीकृत गरुूयोजनामा उल्लेशखत शैशक्षक सिुारका लाशग पशहचान भएका कायतक्रम मध्ये शवज्ञान प्रयोगशाला, 

ICT Lab, पसु्तकालय व्यवस्था नभएका शवद्यालयले सो व्यवस्था गनत तथा नमनुा शवद्यालय व्यवस्थापन शनदशेशका २०७४ मा उल्लेशखत शैशक्षक 

पवूातिारहरू, छारावास व्यवस्थापन, शैशक्षक सशुासनका न्यनूतम सतत परुा गने कायतक्रम तथा यस पवूत भौशतक पवूातिार शवकासका लाशग 

शबशनयोशजत बजेटको कायत प्रगशत सशहत शैशक्षक कायतक्रम कायातन्वयनका लाशग आवश्यहयक बजेट सशहतको प्रस्ताव शवद्यालयबाट पेस गनत लगाउने । 

गरुूयोजना र नमनुा शवद्यालय व्यवस्थापन शनदशेशका उल्लेशखत शैशक्षक सिुारका शक्रयाकलापका आिारमा तत्कालीन रूपमा शैशक्षक सिुार हनेु 

शक्रयाकलाप तोशक स्थानीय तह र शवद्यालयशबच सम्झौता गरी शवद्यालयलाई रू ५० लाख अनुदान उपलब्ि गराउने । शवद्यालयले सम्झौता अनरुूप 

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

९.१४. षवद्यालर् सुठररवेिण िथा षर्िकको ठेसार्ि सहर्ोर् 

स्थानीय तहले शवद्यालय सपुररवेक्षण र शशक्षकको पेसागत सहयोगलाइ प्रभावकारी वनाउन अनगुमन योजना शनमातण गने । यसका लाशग शवर्यगत 

शशक्षक सशमशत तथा शवर्यशवज्ञ रहकेो रोष्टर शनमातण गने । उक् त रोष्टर मध्येबाट स्थानीय तह अन्तगततका सबै शवद्यालयमा ३ मशहनामा कम्तीमा  १ 

पटक सपुररवेक्षण गरी पेसागत सहयोगका लाशग कक्षा अवलोकन, पषृ्ठपोर्ण आदान  प्रदान, नमनुा पाि पदतशन एवम ् शैक्षशणक समस्या 

समािानका लाशग छलर्ल गने, गराउने । यस कायतक्रम कायातन्वयनका लाशग ५० शवद्यालयसम्म भएका स्थानीय तहका  लाशग जम्मा रू ७५ 

हजार, १०० शवद्यालयसम्म भएका स्थानीय तहका लाशग रू १ लाख, १५० सम्म शवद्यालय भएका स्थानीय तहका लाशग  १ लाख ५० हजार र सो 

भन्दा बढी शवद्यालय भएका स्थानीय तहका लाशग रू २ लाख रकम व्यवस्था भएकाले सो अनसुार खचत गने । यसका अशतररक्त स्थानीय तहले 

http://www.doe.gov.np/
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आन्तररक स्रोतबाट समेत बजेट व्यवस्था गरी एकीकृत अनगुमन तथा सपुररवेक्षण योजना शनमातण गरी कायातन्वयन गनत सशकनेछ ।   

९.१५. रै्षिक कार्यक्रम व्र्वतथाठन िथा सुर्ासन प्रवधयन   

क) स्थानीय तहले यस शीर्तकबाट दहेायका कायत सम्पादन गनुतपनेछिः  

१. ससतत अनदुान अन्तगतत शवशभन्न सवबजेट उपशीर्तकहरूमा शवत्तीय हस्तान्तरण भएका कायतक्रमहरूको अनुसचुी मा उल्लेशखत ढाँचामा  

वाशर्तक तथा चौमाशसक प्रशतवेदन तयारी तथा सपें्रर्ण गने,  

२. स्थानीय तह अन्तगततका सबै प्रकारका शवद्यालयलाइ अशनवायत रूपमा शवद्यतुीय IEMIS मा शैशक्षक तथ्याङ््कक भनत तथा अद्यावशिक गनत 

लगाउने, सोका लाशग प्राशवशिक सहायता उपलब्ि गराउने र स्थानीय तहको शैशक्षक  तथ्यांङ्कक प्रशतवेदन तयारी तथा प्रकाशन गने , 

४. स्थानीय तह अन्तगततका शवद्यालयका शशक्षकहरूको शडशजटल डाटावेश तयारी, परीक्षा लगायतका अशभलेखको व्यवस्थापन गने ,   

५. स्थानीय तहले गाँउ/नगर शशक्षा योजना शनमातण तथा कायतक्रम कायातन्वनमा सहजीकरण गने, 

६. वाशर्तक कायतक्रमको कायातन्वयनका लाशग स्थलगत अनगुमन तथा प्राशवशिक सहयोग  गने । 

ख) यस कायतक्रम कायातन्वयनका लाशग रू ५० शवद्यालयसम्म  भएका स्थानीय तहका  लाशग जम्मा रू ७५ हजार, १०० शवद्यालयसम्म भएका 

स्थानीय तहका लाशग रू १ लाख, १५० सम्म शवद्यालय भएका स्थानीय तहका लाशग रू १ लाख ५० हजार र सो भन्दा वढी शवद्यालय भएका 

स्थानीय तहका लाशग रू २ लाख रकम व्यवस्था भएकाले सो अनसुार खचत गने । यसका अशतररक्त स्थानीय तहले आन्तररक स्रोतबाट समेत बजेट 

व्यवस्था कायातन्वयन गनत सशकनेछ । 

१० षक्रर्ाकलाठ २.७.१३.२३ सामुदाषर्क षवद्यालर्का छात्राहरूलाई षनरु्ल्क सेषनटरी ्र्ाड ब्र्वतथाठनका लाषर् प्रषि षवद्याथी 

अनुदान 

१) स्थानीय तहले सामदुाशयक शवद्यालयको कक्षा ६-१२ सम्म अध्ययनरत सबै छाराहरूका लाशग शनिःशलु्क सशेनटरी प्याड व्यवस्थाका लाशग 

सशेनटरी प्याड (शवतरण तथा व्यवस्थापन) कायतशवशि, २०७६ वमोशजम दहेाय अनुसार गने :  

क)   सामदुाशयक शवद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ६-१२ सम्मका छाराहरूको तथ्याङ््कक यकीन गने, 

ख) कायतशवशिमा उल्लेशखत प्रशकया अनुसार शवद्यालयमार्त त ्शवद्याथीलाई मशहनावारीको समयमा तोशकएको मापदण्ड अनसुारको प्याड उपलब्ि 

गराउने, 

ग)  वाशर्तक १० मशहना अवशिका लाशग शनिःशलु्क सशेनटरी प्याडको व्यवस्था शमलाउने,  

घ) कक्षा ६ भन्दा तल्लो कक्षामा अध्ययन गने मशहनावारी भएका छाराहरूलाइ पशन यो व्यवस्था अनसुार प्याड उपलब्ि गराउन सशकनेछ ।  

ङ्क) प्याड व्यवस्थापन गदात स्वदशेी उद्योगबाट उत्पाशदत प्याडलाइ प्राथाशमकता शदने । 

मुख्र् षजम्मेवार 

  गाँउपाशलका/नगरपाशलका 

 शवद्यालय  

सहजीकरण/समन्वर् 

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 प्याड प्राप्त गने 

शवद्याथी सङ््कख्या 

११  षक्रर्ाकलाठ २.७.१३.२१ मुटानी र्रणाथीका षवद्याथी अध्र्र्नरि षवद्यालर्का लाषर् षर्िक र ठाठ्र्ठुतिक व्र्वतथाका 
लाषर् अनुदान 

मुख्र् षजम्मेवार 

  नगरपाशलका 

 तलव प्राप्त शशक्षक  

 पाि्यपसु्तक प्राप्त 
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शक्रयाकलाप नं¸ शक्रयाकलाप  र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवारी प्रगशत सचूक 

क) यस शक्रयाकलाप अन्तगतत बजेट शबशनयोजन रहकेो झापा शजल्लाको दमक नगरपाशलका अन्तगतत श्री ढुकुरपानी माध्यशमक शवद्यालय तथा 

चलुाचलुी आिारभतू शवद्यालयका लाशग शशक्षक तथा शनिःशलु्क पाि्यपसु्तक व्यवस्थापनका लाशग  स्वीकृत कक्षागत दररेट अनसुार 

शवद्याथी सङ््कख्याका आिारमा अनदुान उपलब्ि गराउने ।  

ख) शशक्षक व्यवस्थापनका लाशग ढुकुरपानी माध्यशमक शवद्यालयका लाशग आिारभतू तहको प्राथशमक तह तर्त  ३, शनम्नमाध्यशमक तह तर्त  ४ र 

माध्यशमक तर्त  ५ जना गरी जम्मा १२ जनाको र चलुाचलुी आिारभतू शवद्यालयका लाशग आिारभतू तहको प्राथशमक तह तर्त  ४  र 

शनम्नमाध्यशमक तह तर्त  ५ गरी जम्मा ९ जनाको स्कीकृत तलममान अनसुार १३ मशहना बराबरको पाररश्रशमक अनदुान उपलब्ि गराउने ।  

ग) शवद्यालयको शशक्षण शसकाइ शक्रयाकलापको स्थानीय तहबाट शनयशमत शनरीक्षण अनगुमन गने ।  

 शवद्यालय  

सहजीकरण/समन्वर् 

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ 

शवद्याथी  

षक्रर्ाकलाठ नं. २.७.१३.९ द्वन्द्व ठीषडि ठररवार षर्िा कार्यक्रम (सषहद प्रषिूान माफय ि् सञ्चालन हुने) वउर्ीनं (३५०००१०५) 

सषहद तमभषि षवद्यालर्लाई अनुदान 

क) यस शीर्तक अन्तगतत बजेट प्राप्त भएको स्थानीय तहले आफ्नो क्षेरशभर सञ्चाशलत प्रशतष्ठान अन्तगतत सचंाशलत शवद्यालयलाई एकमषु्ठ अनदुान 

शदने र अनुदानबाट शवद्यालय सञ्चालन सम्बन्िी सम्पूणत शक्रयाकलाप गने । 

ख) प्रशतष्ठानले तोकेको आिारमा बजेट  खचत गने र प्रगशत शनयशमत रूपमा स्थानीय तहमा पिाउने ।  

 गाँउपाशलका/ 

नगरपाशलका  

 सशहद स्मशृत प्रशतष्ठान 

 शवद्यालय 

 अनदुान प्राप्त गरेका 

शवद्यालय सङ््कख्या 

सबैका लाषर् षर्िा: षर्रु् षवकास कार्यक्रम (व.उ.षर्.न.  35000102) 
षक्रर्ाकलाठ नं २.७.१३.१८ एकीकभ ि प्रारषम्मक बाल षवकास  

क) सङ््कघीय माशमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयबाट प्रकाशशत स्थानीय तहमा एकीकृत प्रारशम्भक बाल शवकासका लाशग योजना 

तजुतमा कायतशाला स्रोत सामग्री, २०७५ बमोशजम कायतशाला सञ्चालन गरी नयाँ योजना तजुतमा गने । तजुतमा भइसकेका योजनालाई 

अद्यावशि गने । स्रोत सामग्री शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रको वेभसाइटमा उपलब्ि गराइएको छ । योजना शनमातण गदात यस 

शक्रयाकलापमा शबशनयोशजत बजेटले नपगु रकम स्थानीय सरकारले थप गनुतपने । 

ख) प्राशवशिक सहयोगका लाशग स्थानीय तहमा कायतरत यस सम्बन्िी ताशलम प्राप्त सङ््कघ ससं्था वा यशुनसरे्को प्रादशेशक कायातलयसँग 

समन्वय गने । 

 गाउँपाशलका/ 

नगरपाशलका  

 शवद्यालय 

 कायतशालाका 

सहभागीको हाशजरी  

 एकीकृत बाल 

शवकास योजना 

षक्रर्ाकलाठ नं २.७.१३.१८ प्रारषम्मक किा ठढाइ कार्यक्रम र बालमैत्री षवद्यालर् 

क) यस कायतक्रमका लाशग  बजेट प्राप्त भएका स्थानीय तहले तपशसल अनुसारका शक्रयाकलाप सञ्चालन गने : 

१. कायतक्रम सम्वन्िमा  प्र.अ. वडा सदस्य, शशक्षक र अन्य शशक्षा सरोकारवालाको सहभाशगतामा दईु शदने समीक्षा  तथा योजना तजुतमा 

 गाउँपाशलका/ 

नगरपाशलका 

 शवद्यालय  

 शवकास भएका 

सामग्री  

 अनगुमन योजना  

 अनगुमन प्रशतवेदन 
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शक्रयाकलाप नं¸ शक्रयाकलाप  र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवारी प्रगशत सचूक 

बैिक सञ्चालन गने,  

२. अशत शवपन्न शवद्यालयका प्रारशम्भक बाल शवकास कक्षामा बालमैरी कक्षा व्यवस्थापनका लाशग कापेट, र्शनतचर व्यवस्थाका लाशग 

जोडकोर्मा आिाररत बजेट व्यवस्था गने,  

३. नगरस्तरीय शसकाइ मेलाको व्यवस्थापन गने, 

४. स्थानीय तहका प्रशतशनशि सशहतका पदाशिकारीको सहभाशगतामा कायतक्रम कायातन्वयनको संयकु्त अनगुमन गने,   

  

 षक्रर्ाकलाठ नं २.७.१३.२२ षवद्यालर् सुझाव ठेषटका र लैङ््कषर्क सम्ठकय  षबन्दु 

क) कायतक्रम तथा बजेट रहकेा स्थानीय तहमा शशक्षा क्षेरका लाशग लैङ््कशगक सम्पकत  शबन्द ु तोक्ने । शवद्यालयहरूमा समेत सम्पकत  शबन्द ु 

तोक्नलगाई सञ्जाल शवकास गने । सञ्जालको स्थानीय स्तरमा बैिक बसी लैङ््कशगक सचेतनाका सामग्रीहरूको अशभमखुीकरण गने ।  
ख) स्थानीय तह अन्तगततका सबै शवद्यालयहरूमा सझुाव पेशटका स्थापना गनत लगाई सोका लाशग आवश्यहयक भौशतक तथा प्राशवशिक 

सहायता उपलब्ि गराई प्रभावकाररताको समीक्षा गने प्रणाली शवकास गने ।   
ग) स्थानीय तहले  प्रअ र शशक्षकका लाशग  अशभमखुीकरण गने ।  
घ) लैशगंक सञ्जालको वर्तको दईु पटक बैिक सञ्चालन गने ।  

 गाउँपाशलका/ 

नगरपाशलका 

 शवद्यालय  

 लैङ््कशगक सम्पकत  शबन्द ु

 तोशकएका लैङ््कशगक 

सम्पकत  शबन्द ु

सङ््कख्या 

 गिन भएका 

सञ्जाल सङ््कख्या  

 ताशलमका सहभागी 

सङ््कख्या 

षक्रर्ाकलाठ नं २.७.१३.२० बभहद् रै्षिक र्ोजना 

क) बजेट व्यवस्था रहकेा स्थानीय तहले शवद्यालय शशक्षा, अनौपचररक शशक्षा, सरुशक्षत शवद्यालय शवद्यालय, शवपत ्व्यवस्थापन जस्ता शवर्यलाई  

समेशट गाँउ/नगर शशक्षा योजना शनमातण गने,  

ख) योजना शनमातण गदात स्थानीय तहका सरोकारवाला शवद्यालयका प्रअ, शशक्षक स्थानीय तहका जनप्रशतशनशि तथा शवद्यालय व्यवस्थापनका 

पदाशिकारीहरूको वहृत सहभाशगतामा योजना तजुतमा गने । 

 गाउँपाशलका/ 

नगरपाशलका 

 शवद्यालय  

 

 

 तयार भएका 

योजना  

 बैिक कायतशाला 

प्रशतवेदन  

 

 

षक्रर्ाकलाठ २.७.१३.६  सुरषिि षवद्यालर् िथा षवद्यालर् र्ाषन्ि िेत्र 

क) स्थानीय तहले समशष्टगत शवद्यालय सरुक्षा न्यूनतम प्याकेज कायातन्वयन सम्बन्िी अशभमखुीकरण सञ्चालन गने,  

ख) छाशनएका स्थानीय तहको प्र.अ. र शवपत ्व्यवस्थापन सम्पकत  शशक्षकसगँ समीक्षा बैिक गने,  
ग) स्थानीय तहका पदाशिकारीहरू र शशक्षा शाखा कमतचारीबाट अनगुमन गने । 

 गाउँपाशलका/ 

नगरपाशलका 

 शवद्यालय 

 अशभमखुीकरण 

कायतशाला  

 अनगुमन प्रशतवेदन 

 

खण्ड ३ 
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प्रदेर् िहबाट सम्ठादन हुने ससिय अनुदानका सवबजेट उठर्ीर्यकहरूका कार्यक्रमको कार्ायन्वर्न प्रषक्रर्ा र माठदण्ड 

षवद्यालर् िेत्र षवकास कार्यक्रम (षजल्लातिर) 

शक्रयाकलाप नं.  शक्रयाकलाप र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवार तह प्रगशत सचूक 

षक्रर्ाकलाठ नं.  ११.१.२.१२६. बौषिक अठाङ््कर्िा मएका बाल बाषलकाहरूका लाषर् प्रत्रे्क प्रदेर्मा 

ठ वायधारर्ुक्त आवासीर् षवद्यालर् सञ्चालन 

क) गत आशथतक वर्तमा छनोट भइ प्रदशे स्तरबाट गरुूयोजना स्वीकृत भइ शनमातणािीन शवद्यालयहरूका लाशग यस वर्त रू 

१ करोड रकम शबशनयोजन भएको छ । स्वीकृत गरुूयोजनामा उल्लेशखत तपशसल अनसुारका न्यूनतम पवूातिार शवकास 

हनेु गरी सावतजशनक खररद ऐन तथा शनयमावलीको पररशि शभर रही शनमातण गने ।  

 शवद्यालयमा शवकास हनुपुने न्यनूतम पवूातिारहरू : 

१. आवासीय शवद्यालयमा २०० जना बाल बाशलका आवासमा बस्न सक्नेगरी बढीमा २ तलाको अपाङ््कगता मैरी छारावास 

भवन, भान्छा र डाइशनङ््क कक्ष, 

२. शवद्यालयमा अपाङ््कगताको Screening र लेखाजोखा कक्ष, कक्षाकोिाहरू, अशभभावक र बाल बाशलकाका लाशग 

परामशत कक्ष, , IT सशुविा सशहतको पसु्तकालय, आिारभतू उपकरण सशहतको शर्शजयोथेरापी कक्ष, सङ््कगीत थेरापी, 

शस्पच थेरापी लगायतका थेरापीहरू गनत सशकने कक्ष,प्राथशमक उपचार कक्ष,खेलमैदान,प्रशासशनक भवन,वाडेनकक्ष समेत 

रहने गरी भवन,  

३. पवूतव्यावसाशयक शसप शवकासका लाशग अभ्यास गने आवश्यहयक सामग्री सशहतको कक्ष, 

ख) शवद्यालयमा भएको भौशतक शनमातणको शनयशमत अनगुमन गने ।  

ग) कायत प्रगशतको शनयशमत अनगुमन गरी प्रगशत यस केन्रमा पिाउने ।  

 सामाशजक शवकास मन्रालय 

 शशक्षा शवकास शनदेशनालय 

  आवासीय शवद्यालय 

स्थापनाको स्थान शनिातरण 

भएको हनेु  

  गरुूयोजना र शडशपआर तयार 

हनेु 

 पवूातिार शनमातण कायत शरुू हनेु 

षक्रर्ाकलाठ २.८.१.२४ कार्यक्रम व्र्वतथाठन, अनुर्मन िथा म ल्र्ाङ््ककन 

क) सामाशजक शवकास मन्रालयले प्रदेश तहबाट तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हनेु  शैशक्षक कायतक्रमको अनगुमन तथा 

मलू्याङ््ककन गनत वाशर्तक अनगुमन योजना र अनगुमन सािन शनमातण गने र सोशह आिारमा अनगुमन गरी प्रशतवेदन तयार गने 

। यसो गदात नेपाल सरकार  स्वीकृत नम्सत र प्राप्त बजेटको अिीनमा रही खचत गने । 

 सामाशजक शवकास मन्रालय 

 शशक्षा शवकास शनदेशनालय 

 अनगुमन सािन, अनगुमन 

योजना तथा अनगुमन 

प्रशतवेदनहरू 

षक्रर्ाकलाठ  २.७.१३.१ रै्षिक अनुसन्धान प्रदेर्/ तथानीर् ठाठ्र्क्रम षवकास िथा सुचना व्र्वतथाठन 

क) यस शीर्तकमा प्राप्त बजेटबाट सामशजक शवकास मन्रालयले शशक्षा क्षरेको गणुस्तर¸ पहुचँ तथा व्यवस्थापनसगँ सम्बशन्ित  

कक्षा शशक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन समसामशयक मदु्दाहरूमा प्रदेशशभर सचंाशलत शवश्वशवद्यालय तथा क्याम्पसहरूको 

सहकायतमा  अनसुन्िान गरी अनसुन्िानका प्रशतवेदन सावतजशनकीकरण गने । 

 सामाशजक शवकास मन्रालय 

 शशक्षा शवकास शनदेशनालय 

 शवश्वशवद्यालय तथा क्याम्पस 

 शवद्यालय 

 अनसुन्िान प्रशतवेदनहरू 

 शवकास भएका स्थानीय 

पाि्यक्रम 

 शैशक्षक सचूना व्यवस्थापन 

प्रशतवेदन 



45÷कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिका २०७७/७८ 
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ख) प्रदशेले स्थानीय एवम ्शवद्यालय तहमा शनमातण हुने स्थानीय पाि्यक्रमको कायातन्वयनमा सहजीकरण गने । 

ग) प्रदशे स्तरीय शैशक्षक सचूना व्यवस्थापन प्रशतवेदन तयार गरी सावतजशनक गने । 

षक्रर्ाकलाठ २.७.१३.२ कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका लाषर् आवश्र्क Logistics व्र्वतथाठनका लाषर् कार्यक्रम 

व्र्वतथाठन खचय 

क) शशक्षासगँ सम्बशन्ित नीशतगत बैिक सञ्चालन¸ अशभमखुीकरण तथा समीक्षा कायतक्रममा व्यवस्थापन गनुतपने स्टेशनरी¸ 

शचयाखाजा¸ र्ोटोकपी, प्रशतवेदन तयारी एवम ् प्रकाशन लगायतका कायत गनत सम्बशन्ित प्रदेशको सामाशजक शवकास 

मन्रालयको शनणतयानुसार खचत गने । 

 सामाशजक शवकास मन्रालय 

 शशक्षा शवकास शनदेशनालय 

 बैिक सङ््कख्या 

 खररद सामग्री सङ््कख्या  

षक्रर्ाकलाठ २.७.१३.१२ वाषर्यक, चौमाषसक प्रषिवेदन िर्ारी िथा प्रकार्न 

क) सामाशजक शवकास मन्रालयका लाशग शशक्षा¸ शवज्ञान तथा प्रशवशि मन्रालय अन्तगतत शवशभन्न बजेट उपशीर्तकमा ससतत 

अनदुानमा प्राप्त भएका बजेटहरूको चौमाशसक तथा वाशर्तक प्रगशत प्रशतवेदन तयार गने ।  

ख)  प्राप्त बजेटबाट प्रदेश स्तरीय IEMIS प्रशतवेदन तयार गने ।  

ग) आशथतक वर्तको अन्त्यमा प्रदेशस्तरीय प्रगशत सशहतको Status Report तयार गरी सरोकारवाला शनकायहरूमा संपे्रर्ण गने । 

 सामाशजक शवकास मन्रालय 

  शशक्षा शवकास शनदेशनालय 

 चौमाशसक, वाशर्तक प्रशतवेदन 

 Status Report 

 IEMIS Report 

षक्रर्ाकलाठ २.७.१३.४ रै्षिक नीषि, कार्यक्रम िथा षनदेषर्का सम्बन्धमा अषममुखीकरण 

क) सामाशजक शवकास मन्रालयले शशक्षा शवकास शनदशेनालय तथा सामाशजक शवकास मन्रालय तथा शशक्षा ताशलम केन्रका 

शशक्षा शाखाका अशिकृतलाई २ शदने शैशक्षक नीशत¸ कायतक्रम तथा यस शनदशेशकाको सम्बन्िमा अशभमखुीकरण सञ्चालन 

तथा कायतक्रम कायातन्वयन सम्बन्िी क्षमता शवकासका कायतक्रमहरू सञ्चालन गने । 

ख) अन्तरशक्रयामा सङ््कघीय मन्रालय तथा केन्रीय शनकायहरूको सहभागीतामा सयंकु्त अशभमखुीकरण कायतशाला सञ्चालन 

गने व्यवस्था शमलाउने । 

 सामाशजक शवकास मन्रालय 

 शशक्षा¸ शवज्ञान तथा प्रशवशि 

मन्रालय तथा केन्रीय 

शनकायहरू 

 शशक्षा शवकास शनदेशनालय 

 सञ्चालन भएका 

अशभमखुीकरण कायतक्रमको 

सङ््कख्या  

 अशभमखुीकरणमा 

सहभागीहरूको हाशजरी 

शववरण 

षक्रर्ाकलाठ २.७.१३.१९ षदर्ो षवकास लक्ष्र् प्रादेषर्करण सषहि षर्िा षवज्ञान िथा प्रषवषधको र्ोजना षनमायण 

अद्यावषधकिः 

क)  सामाशजक शवकास मन्रालयले शदगो शवकास लक्ष्य (२०१६-३०) को लक्ष्य नं ४  "Ensure inclusive and equitable 

quality education and promote lifelong learning opportunioes for all , पन््ौ ँयोजना तथा शवद्यालय क्षेर 

शवकास कायतक्रमले तोकेको लक्ष्य हाशसल हनेु गरी प्रदेश स्तरमा शशक्षा शवज्ञान तथा प्रशवशि समेटी शशक्षा शवकास 

शनदशेनालयको समेत सहभाशगता हनेु शैशक्षक योजना शनमातण गने । योजनाको एक प्रशत शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास 

 सामाशजक शवकास मन्रालय 

 शशक्षा शवकास शनदेशनालय 

 शनमातण भएका योजनाहरू 

 चौमाशसक तथा वाशर्तक 

प्रशतवेदन 
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केन्रमा पिाउने ।  

ख) राशरिय योजना आयोगले तय गरेको योजना शनमातण शवशि र प्रशक्रया अनसुार योजना शनमातण गने । 

षक्रर्ाकलाठ २.७.१३.१० षवद्यालर्हरूलाई षवठि ्व्र्वतथाठनका लाषर् अनुदान 

क) प्रदशे अन्तगततका शवद्यालयहरूमा आइपनत सक्ने शवशभन्न शवपत् का समयमा शवद्याथीको शसकाइ शनरन्तरताका लाशग  

आपतकालीन योजना शनमातण तथा अद्यावशिक गने,  

ख) योजनामा उल्लेशखत प्रशतकायत शक्रयाकलापहरूको प्राथाशमकीकरण गरी शवपत्बाट भौशतक क्षशत पगुेका शवद्यालयहरूको 

शववरण यकीन गरी तत्काल शवद्यालय सञ्चालन गनत भौशतक पवूातिार शनमातणका लाशग शवद्यालयलाई अनदुान शदने । 

शवपत्बाट शवद्याथीको पाि्यपसु्तक लगायतका शसकाइ सामग्रीमा पगुेको क्षशत यकीन गरी सामग्री व्यवस्थापनका लाशग 

सहयोग उपलब्ि गराउने,  

ग) वैकशल्पक प्रणालीबाट शवद्याथीको शसकाइ सहजीकरण शनदशेशका, २०७७ अनुसार कोशभड-१९ को प्रभावका कारण  

भएको/हनु सक्ने शैशक्षक क्षशत न्यनूीकरण गनत शसकाइ शनरन्तरताका लाशग शनदशेशकाको उदशे्यहय अनरुूप शक्रयाकलाप 

सञ्चालन गने, गराउने,  

घ) यस शीर्तकमा शवत्तीय हस्तान्तरण भएको अनदुानको बढीमा ५ प्रशतशतसम्म बजेटबाट सामाशजक शवकास मन्रालयले 

शवपत ्जोशखम न्यनूीकरणका लाशग  वृहत शवद्यालय सरुक्षा न्यनूतम प्याकेज अशभमखुीकरण, सामग्री शनमातण तथा शवतरण 

लगायतका कायतक्रमहरू सञ्चालन गनत/गराउन सशकनेछ । 

 सामाशजक शवकास मन्रालय 

 शशक्षा शवकास शनदेशनालय 

 शवकास भएका शनदशेशका¸ 

मापदण्ड तथा प्रारूपको 

सङ््कख्या 

षर्िा, षवज्ञान िथा प्रषवषध मन्त्रालर्  (व.उ.र्ी.न.ं 35000011) 

षक्रर्ाकलाठ ७.२.५.१ उच्च षर्िामा अध्र्र्न र्ने अठाङ्क षवद्याथीका लाषर् छात्रवभषत्त 

क) शशक्षा शवकास शनदशेनालयले सरकारी तथा सामदुाशयक क्याम्पमा उच्च शशक्षा अध्ययन गने अपाङ््कग शवद्याथीका 

लाशग छारवशृत्त छनोटका लाशग सचूना प्रकाशन गने । 

ख) प्राप्त शनवेदनको आिारमा अपाङ््कगताको लेखाजोखा गरी छारवशृत्त प्राप्त गने शवद्याथी छनोट गने । 

ग) छनोट भएका शवद्याथीहरूलाई अपाङ््कगताको प्रकृशत  अनसुार यस शनदशेशकाको स्थानीय तह अन्तगततको को 

अपाङ्कगता शवद्याथीको वगीकरणमा  उल्लेख भएको अपाङ््कग शवद्याथीको वगत अनरुूप  छारवशृत्त वापतको रकम 

शवद्याथीलाई बैङ््कक खातामा उपलब्ि गराउने ।  

 सामाशजक शवकास मन्रालय 

 शशक्षा शवकास शनदेशनालय 

 छारवशृत्त प्राप्त गने शवद्याथी 

सङ््कख्या  

 बैङ््कक स्टेटमेन्ट 

षक्रर्ाकलाठ  २.४.९.२  सावयजषनक िथा सामुदाषर्क ठुतिकालर्हरूलाई तवीकभ ि कार्यषवषधका आधारमा अनुदान  सामाशजक शवकास मन्रालय  अनदुान प्राप्त गरेका 
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क) बजेट प्राप्त भएको प्रदशेले शशक्षा, शवज्ञान तथा प्रशवशि मन्रालयबाट स्वीकृत कायतशवशिको मापदण्ड अनरुूप पसु्तकालय 

छनोट गरी बजेट उपलब्ि गराउने  । 

ख)  पसु्तकालयको गशतशवशिलाई शनयशमत अनगुमन गरी सोको प्रगशत शशक्षा शवज्ञान तथा प्रशवशि मन्रालयमा पिाउने ।   

  पसु्तकालय पसु्तकालय सङ््कख्या 

षक्रर्ाकलाठ ७.२.३.२ डुम मुसहर र चमार समुदार् िथा प्रदेर् षमत्र ठषहचान मएका अषिसीमान्िकभ ि एवम् 

लोठुन्मुख जािजाषिका षवद्याथीका लाषर् तनािक र तनािकोत्तर अध्र्र्न छात्रवभषत्त 

क) शशक्षा शवकास शनदशेनालयले सामदुाशयक कलेजबाट प्रथम श्रेणीमा स्नातक तह र कक्षा १२ बाट प्रथम श्रेणीमा उत्तीणत  

गरेका तथा अक्षरांकन प्रणाली अनुसार  २.८  GPA  वा सोभन्दा माशथको GPA प्राप्त गरेका डुम, मसुहर र चमार 

अशतशसमान्तकृत एवम ्लोपनु्मखु जातजाशतका शवद्याथीका लाशग छारवशृत्त छनोटका  सचूना प्रकाशन गने । 

ख) कायतक्रम तथा बजेटको पररशिशभर रही  उच्चतम  अङ््कक/ GPA प्राप्त शवद्याथीलाइ प्रथाशमकताक्रममा छारवशृत्तका लाशग 

छनोट गरी  माशसक रू. २,५००/- का दरले १० मशहना वरावरको रकम शवद्याथीको बैङ््कक खातामा उपलब्ि गराउने । 

ग)  छारवशृत्त प्राप्त शवद्याथीलाइ क्याम्पस अध्ययनको शनरन्तरताको शववरण पेस गनत लगाउने । 

 सामाशजक शवकास मन्रालय 

 शशक्षा शवकास शनदेशनालय 

 क्याम्पस एवम ्शवद्यालय 

 

 

 छनोट भएका शवद्याथी 

सङ््कख्या 

 वैङ््कक स्टेटमेन्ट 

षक्रर्ाकलाठ २.७.१३.१६ प्रदेर्को आवश्र्किा अनुरूठ हुने र्री कभ षर् र षनमायण लर्ार्िका षवर्र् िेत्रमा 

षसठम लक िाषलम ठाठ्र्क्रम षवकास र कार्ायन्वर्न 

क)  प्रदेशमा रहकेा प्राशवशिक शशक्षालय लगायतका सरोकारवालाहरूको सहभाशगतमा कृशर् तथा शनमातण क्षेरलाइ केशन्रत गरी 

शसपमलुक ताशलमको शवर्यवस्तकुो पशहचान गने,  

ख)  पशहचान भएका शवर्यवस्तकुो क्षेरमा पाि्यक्रम शवकासका प्रशक्रयागत चरण अवलम्वन गरी पाि्यक्रम शवकास तथा 

स्वीकृत गने,  

ग) स्वीकृत ताशलम पाि्यक्रमका आिारमा प्रदेशशभरका यवुाहरू मध्ये वैदशेशक रोजगारीबाट र्केकालाई प्रथाशमकता शदई 

प्राशवशिक शशक्षालाय मार्त त ्ताशलम सञ्चालन गने । यस कायतका लाशग रकम अपगु भएमा प्रदशे स्तरबाट समेत स्रोतको 

व्यवस्था गनतसशकनेछ ।   

 सामाशजक शवकास मन्रालय 

 शशक्षा शवकास शनदेशनालय 

 प्राशवशिक शशक्षालय 

 शवकास भएका पाि्यक्रम  

 ताशलम प्राप्त जनशशक्त  

 

षक्रर्ाकलाठ २.७.१३.८ तथानीर् िहसाँर्को समन्वर् र साझेदारीमा षवद्यालर् समार्ोजन/एकीकरण र्री ठार्क ठने 

षवद्यालर्लाई आधारम ि ठ वायधार सषहि ठुला षवद्यालर् षवकासर्नय र्ुरूर्ोजना/DPR िर्ारी 

क)  प्रदेश शभरका स्थानीय तहरूलाइ कायतक्रमको जानकारी गराई िुला शवद्यालय स्थापना गनत इच्छुक स्थानीय तहबाट 

शनम्नानुसारका मापदण्ड परुा गने सतत सशहतको प्रस्ताव  माग गने : 

 सामाशजक शवकास मन्रालय 

 शशक्षा शवकास शनदेशनालय 

 

 छनोटको सचूना  

 छनोट भएका शवद्यालय  

 शवकास भएका DPR 
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१. िुला शवद्यालयको रूपमा शवकास गनत इच्छुक माध्यशमक शवद्यालयले आफ्नो सवेा क्षेरशभरबाट कम्तीमा २००० 

शवद्याथी पगु्ने सशुनशितता समेतको प्रशतबिता सशहतको शवव्यसको शनणतय, 

२.  जनसङ््कख्या, भगूोल र पहुचँ समेतलाइ आिार मानी सवेा क्षेरशभरका सबै प्रकारका बाल बाशलकाहरूको शशक्षा 

प्रदान गनत सक्ने सभंाव्यता रहकेो शवद्यालय भशन स्थानीय तहबाट भएको शनणतयसशहतको शसर्ाररस, 

३. िुला शवद्यालय स्थापना हुदँा उक् त शवद्यालयमा समायोजन तथा एकीकरण हनु सक्ने इच्छुक शवद्यालयहरूको सहमशत 

सशहतको सशूच 

ख) यसका अशतररक्त प्रदशे तहबाट स्थानीय आवश्यहयकता तथा उपयकु्तताको आिारमा मापदण्ड थप गनत सशकनेछ ।  

ग)  प्रस्ताव पेस गने शवद्यालयहरूको तोशकएका मापदण्ड परुा भए नभएको स्थलगत अनगुमन प्रदेश सामाशजक शवकास 

मन्रालय,  शनदेशनालय र शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइ समेतको सहभाशगतामा गरी सत्यापन गने । 

घ) स्थानीय तहबाट प्राप्त प्रस्तावको  मलू्याङ््ककन गदात  स्थलगत अनगुमन प्रशतवेदनलाइ आिार माशन कायतक्रमको पररशि 

शभर रही यस केन्र तथा प्रदशेबाट नमनुा शवद्यालय शवकासका लाशग छनोट भएका शवद्यालय नपने गरी प्रत्येक प्रदशेले 

३/३ ओटा शवद्यालय छनोट गने ।  

ङ्क)  छनोट भएका शवद्यालयलाइ िुला शवद्यालयका रूपमा शवकास गनत सम्वशन्ित स्थानीय तहसगँको समन्वयमा  

शवद्यालय सिुार  गुरूयोजना (DPR समेत) शनमातण गने । 

च) छनोट भएका शवद्यालय शववरण र  शवकास भएको गरुूयोजनाको १ प्रशत यस केन्रमा उपलब्ि गराउने ।   

छ) नमनुा शवकास गनत छनोट भइ सकेका शवद्यालयहरुलाई िुला शवद्यालय शवकास गने प्रयोजनका लाशग गरुुयोजना 

(DPR) तयार गने कायतक्रममा छनोट नगने । 

मनमोहन तमभषि ठोषलटेषक्नक  (व.उ.षस.नं. 35000106) 

 षक्रर्ाकलाठ २.७.१३.१३ मनमोहन तमभषि ठोषलटेषक्नक   
क)  प्रदेश नम्बर १ ले यस शीर्तकमा शबशनयोशजत अनदुान रकम उपलब्ि गराउँदा सम्बशन्ित ससं्थाबाट शवस्ततृ शक्रयाकलापगत 

रकम बाँडर्ाँड सशहतको कायतयोजना माग गरी  सोही आिारमा अनदुान शदने । 

ख)  सम्बशन्ित पोशलटेशक्नकले शवस्ततृ शक्रयाकलापगत रकम बाँडर्ाँड सशहतको कायतयोजना प्रदशे सामाशजक शवकास 

मन्रालयमा पेस गरी अनदुान शनकासा शलने र सोको चौमाशसक र वाशर्तक प्रगशत प्रशतवेदन सामाशजक शवकास मन्रालय, 

प्राशवशिक शशक्षा तथा व्यावसाशयक ताशलम पररर्द ्र शशक्षा, शवज्ञान तथा प्रशवशि मन्रालयमा पेस गनुत पने । 

 सामाशजक शवकास मन्रालय 

 मनमोहन स्मशृत पोलीटेशक्नक 

 अनदुान पर 
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राषरिर् ठरीिा बोडय (ब.उ.र्ी.नं. 35031011) 

षक्रर्ाकलाठ २.७.१०.३ किा १० (SEE) ठरीिा सञ्चालन 

क) शशक्षा, शवज्ञान तथा प्रशवशि मन्रालय र राशरिय परीक्षा बोडतको मापदण्ड तथा परीक्षा सञ्चालनका आिार अनुसार गने । 

ख) शनयशमत तथा गे्रडवशृि परीक्षामा समेतका लाशग उत्तरपशुस्तका छपाइ तथा ढुवानी, परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र 

अनगुमन लगायतका कायतमा खचत गने । 

ग) परीक्षा सञ्चालन सम्वन्िमा राशरिय वरीक्षा वोडतबाट शनणतय भए पिात सो अनुसार कायतक्रम कायातन्वयनका लाशग 

आवश्यहयक जानकारी गराइनेछ ।  

 राशरिय परीक्षा बोडत 

 सामाशजक शवकास मन्रालय  

 शशक्षा शवकास शनदेशनालय 

 परीक्षामा सशम्मशलत शवद्याथी 

सङ््कख्या 

सबैका लाषर् षर्िा- षर्रु् षवकास कार्यक्रम (ब.उ.र्ी.नं. 35000102) 

यस सवबजेट उपशीर्तकमा रहकेा कायतक्रमहरू कायातन्वयन गदात सम्वशन्ित प्रदेशमा रहकेो यशुनसरे् क्षेरीय कायातलयबाट प्राशवशिक सहायता शलन सशकनेछ ।  

षक्रर्ाकलाठ २.७.१३.१८ नमुना बाल षवकास केन्र षवकासका लाषर् सहर्ोर् 

क) बजेट व्यवस्था रहकेा कणातली तथा सदुरूपशिम प्रदेशले यस केन्रको वेबसाइटमा रहकेो प्रारशम्भक बाल शवकास 

केन्रको  राशरिय न्यनूतम मापदण्ड  मागतदशतक पशुस्तका २०६७ (सशंोिन सशहत)मा उल्लेशखत बाल शवकास केन्रमा दशैनक 

गनुतपने शक्रयाकलापका लाशग आवश्यहयक पने भौशतक पवूातिार शवकास, स्वास्थ्य सरसर्ाइ पोर्ण र सरुक्षा, केन्रमा हनु ुपने 

न्यनूतम सामग्री व्यवस्थाका सशहत सञ्चालनमा रहकेा बाल शवकास केन्रलाई नमनुा केन्रको शवकासको कायतयोजना सशहत 

प्रस्ताव माग गने ।  

ख) प्राप्त प्रस्तावको मलू्याङ््ककन गरी न्यूनतम शवद्याथी सङ््कख्या पगुेका दगुतम तथा शपछशडएका जातजाशतको वस्ती रहकेा स्थान 

तथा नमनुा केन्र शवकासका लाशग शवद्यालय एवम ्स्थानीय तहबाट समेत थप स्रोत शबशनयोजन हनेु प्रशतबिता रहकेो 

केन्रलाइ प्रथाशमकता राखी  केन्रहरूको छनोट गने । छनोट भएका केन्रलाइ प्रशत केन्र अशिकतम रू ५० हजारसम्म 

बजेट उपलब्ि गराउने ।  

ग) शवद्यालयले  उपलब्ि बजेटको पररशि शभर रही कायतक्रममा दोहोरो नपने गरी नमनुा केन्र शवकासमा खचत गने । 

घ) प्रदशेले कायतक्रम कायातन्वयन गने शवद्यालयको शनयशमत अनगुमन गरी कायत प्रगशत सङ््ककलन गने । 

 सामाशजक शवकास मन्रालय  

 शशक्षा शवकास शनदेशनालय 

 स्थानीय तह 

 शवद्यालय 

 

 प्रस्ताव आह्वान पर 

 छनोट भएका केन्र  

 शनकासा पर  

 अनगुमन प्रशतवेदन 

षक्रर्ाकलाठ २.७.१३.२४ ELDS Report Card सम्बन्धी अषममुखीकरण 

क)  बजेट शबशनयोजन रहकेा प्रदेश २, ५,  कणातली  र सदुरूपशिम प्रदशेले प्रदशे शभरका ECD/PPC मा ELDS Report 

Card प्रयोगमा ल्याउन सबै शजल्लाको प्रशतशनशित्व हनेु गरी बाल शवकास केन्रका सहजकतात, स्थानीय तहका शशक्षा शाखा 

प्रमखु शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइका प्रशतशनशिहरूको सहभाशगतामा यस केन्रको वेबसाइटमा रहकेो ४८ मशहना दशेख 

 सामाशजक शवकास मन्रालय 

 शशक्षा शवकास शनदेशनालय 

 शशक्षा शवकास तथा समन्वय 

इकाइ 

 अशभमखुीकरणका 

सहभागीहरूको हाशजरी 

 ELDS Report Card 

कायातन्वयनको प्रगशत प्रशतवेदन 
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६० मशहना उमेर समहूका बाल शवकास केन्र/पवूत प्राथशमक उमेरका बालबाशलकाहरूको प्रारशम्भक शसकाइ तथा शवकास प्रगशत 

शववरण (ELDS Report Card) सम्वन्िमा अशभमखुीकरण सञ्चालन गने ।  

ख) अशभमखुीकरणमा सहभागीलाइ आफ्नो शजल्ला शभर ELDS Report Card प्रयोग गने कायतयोजना तयार गनत लगाउने । 

कायातन्वयन अवस्थाको प्रदेशबाट शनयाशमत अनगुमन गने । 

 स्थानीय तह 

 शवद्यालय 

षक्रर्ाकलाठ २.७.१३.१७ प्रदेर् नं २ र ५ मा प्रारषम्मक बाल षवकास सम्बन्धी रणनीषि र मार्यदर्यन षवकासका 

लाषर् अन्िषक्रय र्ा सञ्चालन, षक्रर्ाकलाठ २.७.१३.१५ प्रारषम्मक बाल षवकास सम्बन्धी रणनीषि र मार्यदर्यन 
षवकास 

क) बजेट शबशनयोजन रहकेो प्रदशे २ र ५ ले प्रदशे अन्तगततको प्रारशभ्भक बाल शवकास कायतक्रमलाई प्रभावकारी र व्यवशस्थत 

वनाउन प्रारशम्भक बाल शवकास सम्बन्िी रणनीशत र मागतदशतन शवकासका लाशग बाल शवकास कायतक्रमका सारोकारवाला  

बाल शवकास सहजकतात, बाल शवकास शवज्ञ, बाल शवकास क्षेरमा शक्रयाशशल सरकारी तथा गैर सरकारी सङ््कघससं्था, 

शवद्यालयका प्रिानाध्यापकहरूको सहभाशगतमा २ शदने अन्तरशक्रया कायतक्रम सञ्चालन गने ।  

ख) अन्तरशक्रयामा प्राप्त सझुाव समेतलाई आिार मानी प्रदशे स्तरीय बाल शवकास सम्बन्िी रणनीशत र मागतदशतन शवकास तथा 

स्वीकृशत गने । 

ग) स्वीकृत रणनीशत तथा मागतदशतनको शवद्यतुीय माध्यमबाट प्रचार प्रसार गने ।  

 सामाशजक शवकास मन्रालय 

 शशक्षा शवकास शनदेशनालय 

 

 अन्तरशक्रयाको हाशजरी 

 स्वीकृत प्रारशम्भक बाल 

शवकास सम्बन्िी रणनीशत र 

मागतदशतन 

 

षक्रर्ाकलाठ २.७.१३.२३ अनौठचाररक षर्िाको समकििा सम्बन्धी अन्िषक्रय र्ा कार्यर्ाला सञ्चालान 

क) बजेट शबशनयोजन रहकेो प्रदेश २, ५, कणातली र सदुरूपशिम प्रदशेले केन्रबाट शवकास हनेु अनौपचाररक शशक्षा कायतक्रमको 

समकक्षाता शवकास गनत आवश्यहयक सझुाव प्रस्ततु गनत प्रदशे शभरका सरोकारवाला वीच २ शदने अन्तशक्रत या गने ।  

ख) कायतक्रम सञ्चालन गनत शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रको अनौपचाररक तथा वैकशल्पक शशक्षा शाखा तथा यशुनसरे् 

क्षेरीय कायातलयसगं समन्वयमा कायतक्रम सञ्चालन गने । 

ग) अन्तरशक्रयामा प्राप्त सझुावलाई केन्रमा पिाउने ।  

 सामाशजक शवकास मन्रालय 

 शशक्षा शवकास शनदेशनालय 

 अन्तरशक्रयाको हाशजरी 

 कायतक्रम प्रशतवेदन 

षक्रर्ाकलाठ २.७.१३.२२ आवश्र्किा ठषहचान र सतथार्ि िमिा षवकासका लाषर् षर्िा िाषलम केन्रहरूलाई 

सहर्ोर् 

क)  बजेट शबशनयोजन रहकेो  बागमती, प्रदशे २, ५, कणातली र सदुरूपशिम प्रदशेले यस शक्रयाकलापमा शबशनयोशजत बजेट शशक्षा 

ताशलम केन्रमा बजेट तथा अशख्तयारी उपलब्ि गराउने ।  

 सामाशजक शवकास मन्रालय 

 शशक्षा ताशलम केन्र 

 शवकशसत सचूना प्रशवशिका 

सािनहरू 

 शशक्षक अशभलेख 
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ख)  ताशलम केन्रले सञ्चालन गने शशक्षकको पेसागत ताशलमका शवशभन्न शवर्य क्षेरमा शशक्षकहरूको ताशलम आवश्यहयकता 

पशहचान गनत, प्राथशमकीकरण तथा मोडुल शवकासका लाशग खचत गने ।  

ग) ताशलम केन्रको ससं्थागत क्षमता शवकास गनत शशक्षकको अशभलेख व्यवस्थापन, ताशलम सामग्रीको शडशजटाइजेसन एवम् 

सचूना प्रशवशिका क्षेरमा कायतक्रम तय गरी सञ्चालन गने । 

षक्रर्ाकलाठ २.७.१३.२० खुला षवद्यालर्, वैकषल्ठक रै्षिक लर्ार्िका कार्यक्रमका लाषर् प्रदेर्को 

आवश्र्किाका आधारमा सहर्ोर् 

क) बजेट शबशनयोजन रहकेा प्रदशे नं २, ५, कणातली एवम ्सदुरूपशिमले दहेायका कायतक्रम सञ्चालन गने : 

१. शवद्यालय वाशहर रहकेा बालबाशलका सङ््कख्या अशिक रहकेा स्थानीय तहहरूको पशहचान गरी शवद्यालय भनात र शनरन्तरतामा 

सहायता गने । 

२. शवद्यालय भनात हनु नसक्ने बालबाशलकाको शशक्षाका लाशग सामदुाशयक शसकाइ केन्र तथा स्थानीय तहसगँ समन्वय गरी 

कायतक्रम सञचालन गने,  

 सामाशजक शवकास मन्रालय  

 शशक्षा शवकास शनदेशनालय 

 प्रस्ताव आह्वानको सचूना  

 अनदुान उपलब्ि गराएका 

शैशक्षक शनकाय  

 अनगुमन प्रशतवेदन 

षक्रर्ाकलाठ २.७.१३.१४ बाषलका षर्िा कार्यक्रमका लाषर् सहार्िा 
क) बजेट शबशनयोजन रहकेो प्रदेश नं २ मा कायतक्रम सञ्चालन रहकेा शजल्लाका कायतक्रमहरूको हालको कायातन्वयन अवस्था  

यशुनसेर् क्षेरीय कायातलयको प्राशवशिक सहायतामा पशहचान गरी कायतक्रमका लाशग आवश्यहयक पने थप सहायता क्षेरको 

कायतक्रम तथा बजेट सशहतको प्रस्ताव माग गने ।  

ख) प्रस्तावकोको आिारमा थप सहायता उपलब्ि गराउने ।  

 सामाशजक शवकास मन्रालय  

 शशक्षा शवकास शनदेशनालय 

 प्रस्ताव आह्वानको सचूना  

 अनदुान उपलब्ि गराएका 

शैशक्षक शनकाय  

षक्रर्ाकलाठ २.७.१३.९ सिमिा स चीको र्ोजना, समन्वर् र ठुनरावलोकनका लाषर् प्रदेर्तिरमा बैठक सञ्चालन 

रूठान्िरण कार्ायन्वर्न िथा समन्वर् 

क) बजेट शबशनयोजन रहकेा प्रदेश नं २, ५, कणातली एवम ्सदुरूपशिमले सङ््कघ,अन्तरप्रदशे तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने 

कायतक्रम योजना बजेट तथा कायतक्रम कायातन्वयनसगँ सम्बन्िीत शवर्य क्षेरमा समन्वय सहजीकरण गनत प्रदशेस्तरमा बैिक 

अन्तरशक्रया सञ्चालन गने, 

 सामाशजक शवकास मन्रालय  

 शशक्षा शवकास शनदेशनालय 

 अन्तरशक्रयाको हाशजरी 

 कायतक्रम प्रशतवेदन 

षक्रर्ाकलाठ २.८.१.२५ संर्ुक्त अनुर्मन, २.८.१.१८ अनुर्मन खचय 

क) बजेट शबशनयोजन रहकेा प्रदेश नं २, ५, कणातली एवम ्सदुरूपशिमले यस बजेट उपशीर्तक अन्तगततका शक्रयाकलापहरूको 

अनगुमन गनत अनगुमन योजना शनमातण गने । 

 सामाशजक शवकास मन्रालय  

 शशक्षा शवकास शनदेशनालय 

  अनगुमन योजना 

 अनगुमन प्रशतवेदन 

 चौमाशसक तथा वाशर्तक प्रगशत 
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शक्रयाकलाप नं.  शक्रयाकलाप र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवार तह प्रगशत सचूक 

ख) कायतक्रमको प्रकृशत अनसुार प्रदशे, शजल्ला, स्थानीय एवम् शवद्यालय स्तरीय पदाशिकारीहरूको सहभाशगतमा सयंकु्त 

अनगुमन टोली बनाई अनगुमन गने ।  

ग) यस बजेट उपशीर्तकका शक्रयाकलापको अनगुमन तथा चौमाशसक एवम ्वाशर्तक प्रशतवेदन तयार गरी यस केन्रमा अशनवायत 

रूपले पिाउने ।    

प्रशतवेदन 

षक्रर्ाकलाठ २.७.१३.११ षवद्यालर् िेत्र षवकास र्ोजना ठिात् को रै्षिक र्ोजना िर्ारीका लाषर् अन्िषक्रय र्ा 

कार्यक्रम सञ्चालन 

क) शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रसगँ समन्वय गरी शवद्यालय क्षेर शवकास योजना पिात ्शनमातण हुने शैशक्षक योजनामा 

बजेट रहकेा प्रदशे नं २, ५, कणातली एवम ्सदुरूपशिमले योजनाका लाशग सझुाव शदन अन्तरशक्रया सञ्चालन गने, 

ख) अन्तरशक्रयामा प्राप्त सझुावहरूलाई एकीकृत गरी प्रशतवेदन यस केन्रमा पिाउने ।   

 सामाशजक शवकास मन्रालय  

 शशक्षा शवकास शनदेशनालय 

 अन्तरशक्रयाको हाशजरी 

 कायतक्रम प्रशतवेदन 
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षर्िा िाषलम केन्रबाट कार्ायन्वर्न हुने कार्यक्रमको कार्ायन्वर्न प्रषक्रर्ा 

शशक्षा ताशलम केन्रले  तोशकएको लक्ष्य अनुसारका कायतक्रम सञ्चालन गदात शवगतमा सञ्चालनमा रहकेा  शैशक्षक ताशलम केन्र तथा शजल्ला शस्थत अगवुा स्रोत केन्रहरूको भौशतक सरंचना प्रयोग गरी ताशलम 

सञ्चालन हनेु व्यवस्था शमलाउनपुनेछ ।  शशक्षा ताशलम केन्र मार्त त ्कायातन्वयन हनेु प्रदेश तहका लाशग स्वीकृत प्रदशेगत कायतक्रम अनुसचूी १२ मा रहकेो छ । 

 षक्रर्ाकलाठ  एवम ्कार्ायन्वर्न प्रषक्रर्ा षजम्मेवार िह प्रर्षि स चक 

षक्रर्ाकलाठ नं.   २.६.१.१० षर्िक िाषलम 
  

१. िाषलम केरमा स चना प्रषवषधको सुषवधा षवतिार,मौषिक सुषवधा सुदृढीकरण िथा होतटल व्र्वतथाठन 

क) सामाशजक शवकास मन्रालयले आफ्नो प्रदशेको शशक्षा ताशलम केन्र/ताशलम शनकायहरूको भौशतक सदुृढीकरण तथा 

स्तरीकरण र होस्टल व्यवस्थापन गनत बजेट बाँडर्ाँड गरी सावतनशजक खररद ऐन शनयमको पररशिशभर रही कायत गने ।  

 सामाशजक शवकास 

मन्रालय 

 शशक्षा ताशलम केन्र 

 चौमाशसक र वाशर्तक 

प्रशतवेदन 

 सिुार भौशतक अवस्था 

२. राजठत्रअनङ््कषकि प्रथम शे्रणीका कमयचारीका लाषर् सेवाकालीन १-मषहने रै्षिक व्र्वतथाठन िाषलम सञ्चालन 

क) शशक्षा ताशलम केन्रले आफ्नो प्रदशे शभरका सङ््कघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कायतरत शशक्षा सवेाका राजपर अनंशकत प्रथम 

श्रेणीका कमतचारीहरूको लगत तयार गरी सहभाशगताको शनणतय सशहत पराचार गने । तोशकए अनसुारको समहू अनसुारका 

सहभागी सङ््कख्या अपगु भएमा अन्यप्रदशेसगँ समन्वय गरी अन्तरप्रदशेका कमतचारीहरूलाई सहभागी गनत सशकने ।  

ख) शशक्षा सवेाका राजपर अनंङ््कशकत प्रथम श्रेणीका कमतचारीहरूको १ मशहने सवेाकालीन शैशक्षक प्रशासन ताशलम सामग्री 

तयार/अद्यावशिक गने । 

ग) शशक्षा सवेाका राजपर अनङ््कशकत प्रथम श्रेणीका कमतचारीहरूबाट सहभाशगताका लाशग आवेदन माग गने र प्राप्त हनु आएका 

आवेदनको आिारमा सम्बशन्ित शनज कायतरत कायातलयसगँ समन्वयमा यस अशघ नै यस्तो ताशलम शलईसकेका कमतचारीहरू 

नदोहोररने गरी सवेाको जेष्ठता भएका २५ जनाको समहू शनमातण गरी कमतचारी चयन गरी ताशलम प्रदान गने । 

घ) शशक्षा ताशलम केन्रले ताशलम सम्पन्न गरेका कमतचारीहरूलाई प्रमाण पर प्रदान गरेर सोको आिारमा अशभलेख राख् ने । 

ङ्क) ताशलम शलएका कमतचारीहरूको सवेा प्रवाह सम्बन्िी अनगुमन गने । 

 सामाशजक शवकास 

मन्रालय  

 सम्बशन्ित प्रदेशका 

सङ््कघीय कायातलय र 

स्थानीय तह 

 शशक्षा ताशलम केन्र 

 

 ताशलम प्राप्त गरेका 

कमतचारी सङ््कख्या 

 ताशलम प्राप्त कमतचारीको 

अशभलेख 

 सिुाररएको सवेा प्रवाह 

३. ठररर्द्बाट तवीकभ ि िाषलम ठाठ्र्क्रमका आधारमा माध्र्षमक िहका  षर्िकका लाषर् षटषठडी प्रमाणीकरण िाषलम 

(अङ््कगे्रजी, षवज्ञान, र्षणि ICT Module समेि) सञ्चालन 

क)  शैशक्षक  जनशशक्त शवकास पररर्द ्बाट स्वीकृत पाि्यक्रमका आिारमा माध्यशमक तहको अङ््कगे्रजी, शवज्ञान, गशणतको ICT 

Module समेतको ताशलम प्याकेज शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रको मानव संसािन मशाशाखाबाट प्राप्त गने ।  

ख) प्रदशेशभरका सामदुाशयक माध्यशमक शवद्यालयमा कायतरत अङ््कगे्रजी, शवज्ञान, गशणत शवर्यका शशक्षकहरूको लगत 

अशभलेखका आिारमा सम्बशन्ित स्थानीय तह समेतको समन्वयमा शशक्षक छनोट गरी शटशपडी ताशलम सञ्चालन गने । 

 सामाशजक शवकास 

मन्रालय 

 शशक्षा ताशलम केन्र 

 स्थानीय तह 

 शवद्यालय 

ताशलम प्राप्त गरेका शशक्षकको 

सङ््कख्या 

 ताशलम प्राप्त शशक्षक 

अशभलेख 

 सिुाररएको शशक्षण शसकाइ 

शक्रयाकलाप 
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 षक्रर्ाकलाठ  एवम ्कार्ायन्वर्न प्रषक्रर्ा षजम्मेवार िह प्रर्षि स चक 

ग) ताशलम सम्पन्न गने शशक्षकहरूलाई प्रमाणपर प्रदान गरेर सोको अशभलेख राख् ने । 

घ) ताशलम शलएका शशक्षकहरूको शशक्षण शसकाइ कायतकलापको अनगुमन संयन्र शनमातण गरी अनगुम गने गराउने । 

 

४. ठररर्द्बाट तवीकभ ि माध्र्षमक षर्िकका लाषर् (९-१२)  Online मा आधाररि  षटषठडी प्रमाणीकरण िाषलम 

(अङ््कगे्रजी, षवज्ञान, र्षणि) सञ्चालन 

क) शैशक्षक  जनशशक्त शवकास पररर्द ्बाट स्वीकृत पाि्यक्रमका आिारमा माध्यशमक तहको अङ््कगे्रजी, शवज्ञान, गशणतको ताशलम 

प्याकेज शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रको मानव संसािन मशाशाखाबाट प्राप्त गने । 

ख)  ताशलम सञ्चालनका लाशग प्रदशे अन्तगततका सम्बशन्ित शवर्यका Online मोडुलमा ताशलम शलन इच्छुक शशक्षकहरूको 

आवेदन माग गरी सहभागी छनोट गने ।  

ग) स्वीकृत मोडुलको पररशि शभर रही ताशलम सञ्चालन गरी ताशलम प्राप्त शशक्षकलाई प्रमाणपर शदने । सोको अद्याविीकरण 

सम्बशन्ित शवद्यलायको IEMIS मा गने र Web Portal मा ७ शदनशभर Upload गने शनदशेन समेत सम्बशन्ित ताशलम प्राप्त 

शशक्षक मार्त त ्शवद्यालयलाई शदने । 

 सामाशजक शवकास 

मन्रालय 

 शशक्षा ताशलम केन्र 

 शवद्यालय 

 

 ताशलम प्राप्त गरेका 

शशक्षकको सङ््कख्या 

 ताशलम प्राप्त शशक्षक 

अशभलेख 

 सिुाररएको शशक्षण शसकाइ 

शक्रयाकलाप 

५. ठररर्द् बाट तवीकभ ि िाषलम ठाठ्र्क्रमका आधारमा माध्र्षमक िह (९-१२) का अङ््कगे्रजी, र्षणि, षवज्ञान षवर्र् 

बाहेकका (ICT Module सषहि) षर्िकका लाषर् षटषठडी प्रमाणीकरण िाषलम सञ्चालन 

क) शशक्षा ताशलम केन्रले माध्यशमक तह (९-१२) को अङ््कगे्रजी, शवज्ञान, गशणत बाहकेका शवर्यका शशक्षकका लाशग ताशलम 

प्याकेज (ICT Module सशहत) स्वीकृत ताशलम प्याकेज शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रको मानव ससंािन 

महाशाखाबाट प्राप्त गने । 

ख) प्रदशे शभरका सामदुाशयक माध्यशमक शवद्यालयमा कायतरत माध्यशमक तह (९-१२) को अङ््कगे्रजी, शवज्ञान, गशणत बाहकेका 

शवर्यका शशक्षकको माग र लगत अशभलेखका आिारमा सम्बशन्ित स्थानीय तह समेतको समन्वयमा शशक्षक छनोट गरी 

शटशपडी ताशलम सञ्चालन गने ।  

ग) ताशलम सम्पन्न गने शशक्षकहरूलाई प्रमाणपर प्रदान गरेर सोको अशभलेख राख् ने । 

घ) ताशलम शलएका शशक्षकहरूको शशक्षण शसकाइ कायतकलापको अनगुमन संयन्र शनमातण गरी अनगुम गने गराउने । 

 सामाशजक शवकास 

मन्रालय 

 शशक्षा ताशलम केन्र 

 स्थानीय तह 

 शवद्यालय 

 

 

 ताशलम प्राप्त गरेका 

शशक्षकको सङ््कख्या 

 ताशलम प्राप्त शशक्षक 

अशभलेख 

 सिुाररएको शशक्षण शसकाइ 

कायतकलाप 

६. ठररर्द्बाट तवीकभ ि माध्र्षमक षर्िकका लाषर् (९-१२) Online मा आधाररि षटषठडी प्रमाणीकरण िाषलम 

सञ्चालन (अङ््कगे्रजी, षवज्ञान, र्षणि षवर्र् वाहेकका लाषर्) 

 सामाशजक शवकास  ताशलम प्राप्त गरेका 
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 षक्रर्ाकलाठ  एवम ्कार्ायन्वर्न प्रषक्रर्ा षजम्मेवार िह प्रर्षि स चक 

क) शैशक्षक  जनशशक्त शवकास पररर्द ्बाट स्वीकृत पाि्यक्रमका आिारमा माध्यशमक तहको अङ््कगे्रजी, शवज्ञान, गशणतको ताशलम 

प्याकेज शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रको मानव संसािन मशाशाखाबाट प्राप्त गने । 

ख)  ताशलम सञ्चालनका लाशग प्रदशे अन्तगततका सम्बशन्ित शवर्यका Online मोडुलमा ताशलम शलन इच्छुक शशक्षकहरूको 

आवेदन माग गरी ताशलमका सहभागी छनोट गने ।  

ग) स्वीकृत मोडुलको पररशि शभर रही ताशलम सञ्चालन गरी ताशलम प्राप्त शशक्षकलाइ प्रमाणपर शदने । 

मन्रालय 

 शशक्षा ताशलम केन्र 

 शवद्यालय 

 

शशक्षकको सङ््कख्या 

 ताशलम प्राप्त शशक्षक 

अशभलेख 

 सिुाररएको शशक्षण शसकाइ 

शक्रयाकलाप 

७. ठररर्द्बाट तवीकभ ि िाषलम ठाठ्र्क्रमका आधारमा अधारम ि िह (६-८)का  षर्िकका लाषर् षटषठडी प्रमाणीकरण 

िाषलम (अङ््कगे्रजी, षवज्ञान, र्षणि) सञ्चालन 

क) शशक्षा ताशलम केन्रले सामदुाशयक आिारभतू तहको अङ््कगे्रजी, शवज्ञान, गशणतको ताशलम प्याकेज प्याकेज शशक्षा तथा मानव 

स्रोत शवकास केन्रको मानव संसािन महाशाखाबाट प्राप्त गने । 

ख) प्रदशेशभरका सामदुाशयक आिारभतू शवद्यालयमा कायतरत अङ््कगे्रजी, शवज्ञान, गशणत शवर्यका शशक्षकहरूको लगत 

अशभलेखका आिारमा सम्बशन्ित स्थानीय तह समेतको समन्वयमा शशक्षक छनोट गरी शशक्षा ताशलम केन्र/ताशलम शनकाय 

मार्त त ्शटशपडी ताशलम सञ्चालन गने । 

ग) ताशलम सम्पन्न गने शशक्षकहरूलाई प्रमाणपर प्रदान गरेर सोको अशभलेख राख् ने । 

घ) ताशलम शलएका शशक्षकहरूको शशक्षण शसकाइ कायतकलापको अनगुमन संयन्र शनमातण गरी अनगुम गने गराउने । 

 सामाशजक शवकास 

मन्रालय 

 शशक्षा ताशलम केन्र 

 ताशलम शनकाय 

 स्थानीय तह 

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ 

 शवद्यालय 

 

 ताशलम प्राप्त गरेका 

शशक्षकको सङ््कख्या 

 ताशलम प्राप्त शशक्षक 

अशभलेख 

 सिुाररएको शशक्षण शसकाइ 

कायतकलाप 

८. आधारम ि िह (६-८)का षर्िकका लाषर्   Online मा आधाररि  षटषठडी प्रमाणीकरण िाषलम (अङ््कगे्रजी, षवज्ञान, 

र्षणि) सञ्चालन 

क) शैशक्षक जनशशक्त शवकास पररर्द ्बाट स्वीकृत पाि्यक्रमका आिारमा माध्यशमक तहको अङ््कगे्रजी, शवज्ञान, गशणतको ताशलम 

प्याकेज शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रको मानव संसािन महाशाखाबाट प्राप्त गने । 

ख)  ताशलम सञ्चालनका लाशग प्रदशे अन्तगततका सम्बशन्ित शवर्यका Online मोडुलमा ताशलम शलन इच्छुक शशक्षकहरूको 

आवेदन माग गरी ताशलमका सहभागी छनोट गने ।  

ग) स्वीकृत मोडुलको पररशिशभर रही ताशलम सञ्चालन गरी ताशलम प्राप्त शशक्षकलाइ प्रमाणपर शदने । 

 सामाशजक शवकास 

मन्रालय 

 शशक्षा ताशलम केन्र 

 शवद्यालय 

 

 ताशलम प्राप्त गरेका 

शशक्षकको सङ््कख्या 

 ताशलम प्राप्त शशक्षक 

अशभलेख 

 सिुाररएको शशक्षण शसकाइ 

शक्रयाकलाप 

९.  ठररर्द् बाट तवीकभ ि िाषलम ठाठ्र्क्रमका आधारमा अधारम ि िह (६-८)का अङ््कगे्रजी र्षणि षवज्ञान षवर्र् 

वाहेकका षर्िकका लाषर् षटषठडी प्रमाणीकरण िाषलम  सञ्चालन 

 सामाशजक शवकास 

मन्रालय 

 

 ताशलम प्राप्त गरेका 
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 षक्रर्ाकलाठ  एवम ्कार्ायन्वर्न प्रषक्रर्ा षजम्मेवार िह प्रर्षि स चक 

क) शशक्षा ताशलम केन्रले आिारभतू तह (६-८) को अङ््कगे्रजी, शवज्ञान, गशणत बाहकेका शवर्यका शशक्षकको लाशग स्वीकृत 

ताशलम प्याकेज शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रको मानव ससंािन मशाशाखाबाट प्राप्त गने । 

ख) प्रदशेशभरका सामदुाशयक आिारभतू शवद्यालयमा कायतरत आिारभूत तह (६-८) को अङ््कगे्रजी, शवज्ञान, गशणत बाहकेका 

शवर्यका शशक्षकको लगत अशभलेखका आिारमा सम्बशन्ित स्थानीय तह समेतको समन्वयमा शशक्षक छनोट गरी शशक्षा 

ताशलम केन्र/ताशलम शनकाय मार्त त ्शटशपडी ताशलम सञ्चालन गने । 

ग) ताशलम सम्पन्न गने शशक्षकहरूलाई प्रमाणपर प्रदान गरेर सोको अशभलेख राख् ने । 

घ) ताशलम शलएका शशक्षकहरूको शशक्षण शसकाइ कायतकलापको अनगुमन संयन्र शनमातण गरी अनगुम गने गराउने । 

 शशक्षा ताशलम केन्र 

 ताशलम शनकाय 

 स्थानीय तह 

 शवद्यालय 

 

शशक्षकको सङ््कख्या 

 ताशलम प्राप्त शशक्षक 

अशभलेख 

 सिुाररएको शशक्षण शसकाइ 

कायतकलाप 

१०. ठररर्द्बाट तवीकभ ि िाषलम ठाठ्र्क्रमका आधारमा अधारम ि िह (६-८)का षर्िकका लाषर्   Online मा 

आधाररि  षटषठडी प्रमाणीकरण िाषलम सञ्चालन अङ््कगे्रजी, षवज्ञान, र्षणि  वाहेक 

क) शैशक्षक  जनशशक्त शवकास पररर्द ्बाट स्वीकृत पाि्यक्रमका आिारमा माध्यशमक तहको अङ््कगे्रजी, शवज्ञान, गशणतको ताशलम 

प्याकेज शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रको मानव संसािन मशाशाखाबाट प्राप्त गने । 

ख)  ताशलम सञ्चालनका लाशग प्रदशे अन्तगततका सम्बन्िीत शवर्यका Online मोडुलमा ताशलम शलन इच्छुक शशक्षकहरूको 

आवेदन माग गने । आवेदनको छानशवन गरी ताशलमका सहभागी छनोट गने ।  

ग) स्वीकृत मोडुलको पररशि शभर रही ताशलम सञ्चालन गरी ताशलम प्राप्त शशक्षकलाइ प्रमाणपर शदने । 

 सामाशजक शवकास 

मन्रालय 

 शशक्षा ताशलम केन्र 

 शवद्यालय 

 

 ताशलम प्राप्त गरेका 

शशक्षकको सङ््कख्या 

 ताशलम प्राप्त शशक्षक 

अशभलेख 

 सिुाररएको शशक्षण शसकाइ 

शक्रयाकलाप 

११. ठररर्द्बाट तवीकभ ि िाषलम ठाठ्र्क्रमका आधारमा अधारम ि िह (१-५)का िाषलम अप्राप्त पृष षर्िकका लाषर् 

षटषठडी प्रमाणीकरण िाषलम  सञ्चालन  

क) शशक्षा ताशलम केन्रले आिारभतू तह (१-५) को स्वीकृत ताशलम प्याकेज शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रको मानव 

ससंािन मशाशाखाबाट प्राप्त गने । 

ख) प्रदशे शभरका सामदुाशयक आिारभतू शवद्यालयमा कायतरत आिारभतू तह (१-५) का शशक्षकको लगत अशभलेखका 

आिारमा सम्बशन्ित स्थानीय तह समेतको समन्वयमा शशक्षक छनोट गरी शशक्षा ताशलम केन्र/ताशलम शनकाय मार्त त ्शटशपडी 

ताशलम सञ्चालन गने । 

ग) ताशलम सञ्चालन गदात ताशलम शलने शशक्षक सङ््कख्याको आिारमा पायक पने स्थानीय तहमा ताशलम हव खडा गरी उपलब्ि 

रोष्टरहरूको उपयोग गरी ताशलम सञ्चालन गने व्यवस्था शमलाउने ।  

 सामाशजक शवकास 

मन्रालय 

 शशक्षा ताशलम केन्र 

 ताशलम शनकाय 

 स्थानीय तह 

 शवद्यालय 

 

 

 ताशलम प्राप्त गरेका 

शशक्षकको सङ््कख्या 

 ताशलम प्राप्त शशक्षक 

अशभलेख 

 सिुाररएको शशक्षण शसकाइ 

कायतकलाप 
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 षक्रर्ाकलाठ  एवम ्कार्ायन्वर्न प्रषक्रर्ा षजम्मेवार िह प्रर्षि स चक 

घ) ताशलम सम्पन्न गने शशक्षकहरूलाई प्रमाणपर प्रदान गरेर सोको अशभलेख राख्ने । 

ङ्क) ताशलम शलएका शशक्षकहरूको शशक्षण शसकाइ कायतकलापको अनगुमन संयन्र शनमातण गरी अनगुम गने गराउने । 

१२. ठररर्द्बाट तवीकभ ि िाषलम ठाठ्र्क्रमका आधारमा अधारम ि िह (१-५)का षर्िकका लाषर् एकीकभ ि ठाठ्र्क्रम 

षवर्र्मा षटषठडी प्रमाणीकरण िाषलम  सञ्चालन 

क) शशक्षा ताशलम केन्रले आिारभतू तह (१-५) को स्वीकृत  एकीकृत पाि्यक्रम ताशलम प्याकेज शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास 

केन्रको मानव संसािन मशाशाखाबाट प्राप्त गने । 

च) ताशलम सञ्चालन गदात ताशलम शलने शशक्षक सङ््कख्याको आिारमा पायक पने स्थानीय तहमा ताशलम हव खडा गरी उपलब्ि 

रोष्टरहरूको उपयोग गरी ताशलम सञ्चालन गने व्यवस्था शमलाउने ।  

छ) ताशलम सम्पन्न गने शशक्षकहरूलाई प्रमाणपर प्रदान गरेर सोको अशभलेख राख्ने । 

ख) ताशलम शलएका शशक्षकहरूको शशक्षण शसकाइ कायतकलापको अनगुमन संयन्र शनमातण गरी अनगुम गने गराउने । 

 सामाशजक शवकास 

मन्रालय 

 शशक्षा ताशलम केन्र 

 ताशलम शनकाय 

 स्थानीय तह 

 शवद्यालय 

 

 

 ताशलम प्राप्त गरेका 

शशक्षकको सङ््कख्या 

 ताशलम प्राप्त शशक्षक 

अशभलेख 

 सिुाररएको शशक्षण शसकाइ 

कायतकलाप 

१३. ठररर्द् बाट तवीकभ ि िाषलम ठाठ्र्क्रमका आधारमा िाषलम अप्राप्त पृष बाल षवकास षर्िक/सहर्ोर्ी कार्यकिायलाई 

षटषठषड प्रमाणीकरण िाषलम सचालन (रै्ससको सहकार्यमा) 

क) शशक्षा ताशलम केन्रले  स्वीकृत पाि्यक्रमका आिारमा बाल शवकास शशक्षक/सहयोगी कायतकतातको  ताशलम सञ्चालन  गने । 

ख) प्रदशेशभरका समदुायमा आिाररत तथा सामदुाशयक शवद्यालयमा रहकेा बाल शवकास केन्रमा कायतरत बाल शवकास 

शशक्षक/सहयोगी कायतकतातहरूको लगत अशभलेख तयार गरी त्यसको आिारमा सम्बशन्ित स्थानीय तह समेतको समन्वयमा 

छनोट गरी शशक्षा ताशलम केन्र/ताशलम शनकाय/ताशलम हब मार्त त ्शटशपडी ताशलम सञ्चालन गने । 

ग) ताशलम सम्पन्न गने बाल शवकास शशक्षक/सहयोगी कायतकतातलाई प्रमाणपर प्रदान गरी सोको अशभलेख राख् ने । 

घ) ताशलम शलएका बाल शवकास शशक्षक/सहयोगी कायतकतातको शसकाइ कायतकलापको अनगुमन संयन्र शनमातण गरी अनगुम गने । 

 सामाशजक शवकास 

मन्रालय 

 शशक्षा ताशलम केन्र 

 ताशलम शनकाय 

 

 ताशलम प्राप्त गरेका बाल 

शवकास शशक्षक/सहयोगी 

कायतकतातको सङ््कख्या 

/अशभलेख 

 सिुाररएको शसकाइ 

कायतकलापको प्रयोग 

१४. ठररर्द् बाट तवीकभ ि िाषलम ठाठ्र्क्रमका आधारमा आधारम ि र माषव िहका प्रअलाई एकीकभ ि रूठमा 

प्रमाणीकरण नेिभत्व षवकास िाषलम सञ्चालन 

क) शशक्षा ताशलम केन्रले स्वीकृत पाि्यक्रमका आिारमा आिारभतू र माध्यशमक तहका प्रअको नेततृ्व शवकासका लाशग 

स्वीकृत ताशलम प्याकेजका आिारमा ताशलम सञ्चालन  गने । 

ख) शशक्षा ताशलम केन्रले प्रदशेशभरका सामदुाशयक शवद्यालयका प्रअको लगत अशभलेख तयार गरी त्यसको आिारमा सम्बशन्ित 

 सामाशजक शवकास 

मन्रालय 

 शशक्षा ताशलम केन्र 

 स्थानीय तह 

 ताशलम प्राप्त प्रअको 

अशभलेख 

 ताशलम प्राप्त गरेका प्रअको 

सङ््कख्या 

 प्रअको सिुाररएको सवेा 
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 षक्रर्ाकलाठ  एवम ्कार्ायन्वर्न प्रषक्रर्ा षजम्मेवार िह प्रर्षि स चक 

स्थानीय तह समेतको समन्वयमा ताशलम नपाएका प्रअ छनोट गरी एकीकृत नेततृ्व शवकास ताशलम सञ्चालन गने । 

ग) नेततृ्व शवकास ताशलम सम्पन्न गने प्रअबाट प्रशतबिता शलई  प्रमाणपर प्रदान गरेर सोको अशभलेख राख् ने । 

घ) ताशलम शलएका प्रअहरूको शशक्षण शसकाइ कायतकलापको अनगुमन संयन्र शनमातण गरी अनगुम गने गराउने । 

 शवद्यालय 

 

प्रवाह 

१५. केन्रबाट षवकषसि नमुना िाषलम स्रोि सामग्री र षर्िा िाषलम केन्रबाट षवकषसि िाषलम सामग्री छठाई 

क) शशक्षा ताशलम केन्रले शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रबाट शवकास गररएका ताशलम स्रोत सामग्री र आरँै्ले शवकास 

गरेका प्याकेज/सामग्री छपाई ताशलमका सहभागीहरूलाई उपलब्ि गराउने । 

 सामाशजक शवकास 

मन्रालय 

 शशक्षा ताशलम केन्र 

 छाशपएका स्रोत 

सामग्री/प्याकेज तथा 

अशभलेख 

१६. EGRP लार्ु मएका थठ ८ षजल्ला षर्िकहरूका लाषर् िाषलम 

क) शशक्षा ताशलम केन्रले राशरिय प्रारशम्भक पिन शसप कायतक्रम लाग ु भएका थप ८ शजल्ला (भोजपरु, बारा, शसराहा, 

शसन्िलुी, वाग्लुङ्क, रोल्पा, सल्यान र डोटी) का शशक्षकहरूका लाशग स्वीकृत ताशलम प्याकेजका आिारमा ताशलम 

सञ्चालन गने । 

ख) आिारभतू तह कक्षा (१-३) मा अध्यापनरत  शशक्षकहरू छनोट गरी ताशलम सञ्चालन गने । 

ग) ताशलम सम्पन्न गने प्रमाणपर प्रदान गरी सोको अशभलेख राख् ने । 

घ) ताशलम शलएका शशक्षकहरूको शशक्षण शसकाइ कायतकलापको अनगुमन संयन्र शनमातण गरी अनगुम गने गराउने । 

ङ्क) सहभागी शशक्षकहरूलाई EGRP सम्बन्िी एक सेट ताशलम सामग्रीका लाशग आवश्यहयक बजेट शशक्षक ताशलमको इकाइ 

लागतमै समावेश गररएको छ । 

 सामाशजक शवकास 

मन्रालय 

 शशक्षा ताशलम केन्र 

 स्थानीय तह 

 शवद्यालय 

 ताशलम प्राप्त गरेका शशक्षक 

सङ््कख्या/अशभलेख 

 EGRP ताशलम प्राप्त गरेका 

शशक्षकको सिुाररएको 

शशक्षण शसकाइ कायतकलाप 

 १७. िाषलम सञ्चालन अवषधमा तथलर्ि अनुर्मन िथा प्राषवषधक सहर्ोर् िथा षतथषि प्रषिवेदन िथा अनुर्मन 

प्रषिवेदन िर्ारी 

क) शशक्षा ताशलम केन्रले सञ्चालन गरेका शटशपडी ताशलमका सहभागीहरूको शैक्षशणक परामशतको अनगुमन संयन्र र अनगुमन 

सािन शवकास गरी अनगुमन गने गराउने । 

ख) अनगुमनपशछ ताशलम सञ्चालन बारे अनभुव आदान प्रदान गरी बाँकी ताशलम सञ्चालनमा   सिुार ल्याउने । 

ग) शशक्षा ताशलम केन्रले वर्तभरर सञ्चालन भएका ताशलमको शस्थशत प्रशतवेदन तयार पाने । 

 सामाशजक शवकास 

मन्रालय 

 शशक्षा शवकास 

शनदशेनालय 

 शशक्षा ताशलम केन्र 

 शवकाशसत अनगुमन संयन्र 

र सािन 

 अनगुमन गररएका   ताशलम 

कायतक्रम 

 अनगुमन प्रशतवेदन 

  शस्थशत प्रशतवेदन 
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खण्ड ४ 

षर्िा षवकास िथा समन्वर् इकाइ ( व.उ.सि.नं. 35001013) 

 

स्वीकृत शक्रयाकलाप नं¸शक्रयाकलाप र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवार तह प्रगशत सचूक 

कमयचारीहरूको िलब मत्ता¸महाँर्ी मत्ता¸ ठोसाक खचय 

स्वीकृत दरबन्दीमा कायतरत कमतचारीहरूको नेपाल सरकारले तोकेको तलब भत्ता भकु्तानी शदने । 
 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ 

 वैङ््कक स्टेटमेन्ट 

षक्रर्ाकलाठ नं. 2.1.2.1 षवद्युि महसुल, 2.1.3.5 खानेठानी महसुल, 2.1.6.1 टेषलफोन महसुल 2.1.7.1 इमेल/ इन्टरनेट/वेवसाइट 

महसुल 2.1.9.1 हुलाक/कुररर्र खचय 2.2.2.3 षडजेल 2.3.1.5 ममयि संमार (कार, षजठ, भ्र्ान र मोटर साइकल) 2.9.2.5 र्ाडी िथा 

मोटर साइकल बीमा रु्ल्क 2.3.2.5 ममयि संमार (फोटोकठी, ल्र्ाठटठ, कम्ठ टर, प्रोजेक्टर आषद) 2.3.9.1 कार्ायलर् मवन ममयि 

िथा सुधार 2.3.14.1 फषनयचर िथा षफक्चसयको ममयि िथा सम्मार 2.4.9.4 ठुतिक िथा जनयल खररद 2.4.1.1 कार्ायलर् सामान 

खररद 2.2.3.6 सवारी साधन बाहेकका मेषसनरी औजारमा प्रर्ोर् हुने ईन्धन खचय 2.4.12.1 कार्ायलर् सामग्री छठाई  2.4.13.1 

कार्ायलर्को ठत्रठषत्रका िथा ठुषतिका 2.4.14.1 षवज्ञाठन िथा सुचना प्रकार्न  2.5.8.5 सरसफाइ िथा सुरिा  2.9.6.1 कार्ायलर् 

षचठाठान खचय (षचर्ाठान खचय) 2.9.2.5 र्ाडी िथा मोटर साइकल बीमा रु्ल्क (वीमा सवारी साधन)  2.8.2.1 सरूवा भ्रमण खचय 

(आन्िररक भ्रमण) 

क) माशथ उल्लेशखत कायतक्रम कायातन्वयन गदात वाशर्तक खररद योजना शनमातण गने स्वीकृत नम्सतका आिारमा सावतजशनक खररद ऐन 

शनयम तथा प्रचशलत ऐन शनयमको परीशिशभर रही खचत गने । 

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ 

 खररद योजना  

 खररद भएका 

समग्रीहरू  

 शजन्सी शनरीक्षण 

प्रशतवेदन 

षक्रर्ाकलाठ नं.  2.7.13.126 एकीकभ ि रै्षिक स चना िथा व्र्वतथाठन प्रणाली व्र्वतथाठन 

क) शजल्लाशभर रहकेा सबै शवद्यालय लगायत शैशक्षक ससं्थाहरूको एकीकृत शैशक्षक सचूना तथा व्यवस्थापन प्रणाली भरेको 

सशुनशितता गनत स्थानीय तह एवम ् शवद्यालयलाई सहजीकरण गने । एकीकृत शैशक्षक सचूना तथा व्यवस्थापन प्रणाली अनसुार 

स्थानीय तहसगँ समन्वय गरी शजल्लाको समशष्टगत शववरण तयार गरी यस केन्रमा पिाउने व्यवस्था शमलाउने ।   

 स्थानीय तह  

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 शवद्यालय 

 IEMIS र्ाराम भरेका 

शवद्यालय एवम् शैशक्षक 

ससं्थाको शववरण 

 शजल्लाको प्रशतवेदन  

षक्रर्ाकलाठ नं.  2.7.13.127 चौमाषसक िथा वाषर्यक प्रर्षि प्रषिवेदन िर्ारी सम्पे्रर्ण (तथानीर् िहको समेि) 

क) इकाइका  लाशग स्वीकृत कायतक्रमको चौमाशसक तथा वाशर्तक प्रगशत  प्रशतवेदन चौमाशसक समाप्त भएको ७ शदन तयार गरी शभर यस 

केन्रमा अशनवायत रूपले पिाउने । 

ख) शजल्लाशभरका स्थानीय तहसगँ समन्वय गरी चौमाशसक समाशप्त भए पिात ससतत अनुदानमा शवत्तीय हस्तान्तरण भएका 

शक्रयाकलापको प्रगशत तोशकएको ढाँचामा सङ््ककलन गरी शजल्लागत साराशं तयार गरी चौमाशसक समाप्त भएको १५ शदन शभर यस 

केन्रमा Hard copy & Soft copy अशनवायत रूपले पिाउने ।   

 स्थानीय तह  

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 शवद्यालय 

 शजल्लाको 

चौमाशसक/वाशपतक 

प्रगशत प्रशतवेदन 

 स्थानीय तहको 

चौमाशसक/वाशपतक 

प्रगशत प्रशतवेदन   
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स्वीकृत शक्रयाकलाप नं¸शक्रयाकलाप र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवार तह प्रगशत सचूक 

षक्रर्ाकलाठ नं. 2.7.13.128 षवद्यालर् एवम तथानीर् िहका ठदाषधकारीहरूलाई रै्षिक नीषि अषममुखीकरण (EMF and 

SMF सषहि) 

क) चालु आ.व.मा इकाइका लाशग स्वीकृत कायतक्रम एवम ् स्थानीय तहमा शवत्तीय हस्तान्तरण भएका कायतक्रम सम्वन्िमा केन्रीय 

स्तरको कायतशालाका सहभागीले शजल्ला शभर रहकेा  प्रत्येक स्थानीय तहबाट  १ जना शशक्षा शाखाको प्रमखु/ प्रशतशनशि तथा १ 

जना जनप्रशतशनशिका सहभाशगता हनेु गरी २ शदने अशभमखुीकरण सञ्चालन गने । कायतशालामा स्थानीय तहमा ससतत अनदुानको 

रूपमा शवत्तीय हस्तान्तरण भएका कायतक्रम तथा बजेट कायातन्वयन सहजीकरण गनत शवकास गररएको कायातन्वयन पशुस्तका  तथा 

स्वीकृत Environmental Management Framework ( EMF) र Social Management Framework (SMF) 

लगायतका शवर्यवस्त ुसमावेश गरी ससेन सञ्चालन गने ।  कायतक्रम अशभमखुीकरण गदात स्वीकृत कायतक्रम कायातन्वयन पशुस्तका 

२०७७।७८ का आिारमा कायतक्रमको प्रगशत प्रशतवेदन तयार गरी पेस गने शवर्यवस्त ुसमावेश गने  ।   

 स्थानीय तह  

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 शवद्यालय 

  कायतयोजना 

 अशभमखुीकरणका 

सहभागीहरूको 

हाशजरी  

  अशभमखुीकरण 

प्रशतवेदन 

षक्रर्ाकलाठ नं.  2.7.13.129 षवद्यालर् लेखाठालन िथा सावयजषनक खररद िाषलम 

क) इकाइले शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रबाट स्वीकृत ताशलम प्याकेजका आिारमा सावतजशनक खररद तथा लेखा व्यवस्थापन 

ताशलम शलएका प्रशशक्षकहरूबाट ताशलम सञ्चालन गने ।  शजल्लाका माध्यशमक शवद्यालयबाट प्रिानाध्यापक/शशक्षक तथा लेखा 

हनेे कमतचारी गरी कम्तीमा २ जना तथा आिारभतू तह कक्षा (१-८) सञ्चाशलत शवद्यालयको १जना प्रिानाध्यापक/शशक्षक 

आिारभतू तह कक्षा (१-५) शशक्षण गने  १ जना शशक्षक सहभागी हनेु गरी ताशलम कायतक्रमको योजना शनमातण गरी ५ शदने ताशलम 

सञ्चालन गने । ताशलमका सहभागीहरूको शवद्यालयगत नामनामेसी शववरण शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रमा अशनवायत 

रूपमा पिाउने । कायतक्रम सञ्चालन गदात ताशलम सम्बन्िी नम्सतका अिारमा खचत गने ।   

 स्थानीय तह  

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 शवद्यालय 

  प्रशशक्षकको हाशजरी 

 शजल्लाको कायतयोजना  

 ताशलमका 

सहभागीहरूको हाशजरी  

 ताशलम प्रशतवेदन 

षक्रर्ाकलाठ नं.  2.7.13.130 लेखाजोखा केन्र व्र्वतथाठन 

क) लेखाजोखा केन्र संयोजकले शवद्यालयमा अध्ययनरत शवद्याथीहरूको अपाङ््कगतासगँ सम्बशन्ित संिससं्थाहरूको सहकायत एवम् 

स्थानीय तहसगँ समन्वय गरी लेखाजोखा गनत लगाउने । यस शीर्तकमा प्राप्त अनदुानलाई लेखाजोखा केन्रलाई प्रशतकेन्र ५०¸०००।- 

का दरले शनकासा शदने  । लेखाजोखा तथा छनोट गने कायतका लाशग प्राप्त रकमलाई दहेाय अनसुार खचत गनत सशकनेछिः 

१. छनोट एवम ्लेखाजोखा गने प्रयोजनका लाशग सञ्चालन खचत रू. १२,०००।– 

२. तथ्याङ््कक र्ाराम शवकास तथा मसलन्दका लाशग रू.  ६,०००।– 

३. तथ्याङ््कक सङ््ककलन, कायतक्रम शनरीक्षण,अनगुमन तथा लेखाजोखा गने कायतका लाशग (केन्र सयंोजक वा र्ोकल पसतन)  रू 

३०,०००।– 

४. तथ्याङ््कक वा अशभलेखीकरण, प्रशतवेदन तयारी वा अन्य शवशवि कायतका लाशग रू. २,०००।– 

ख) यस पवूत शजल्लामा कायतरत लेखाजोखा सयंोजक भएको भए शनजलाई नै शनरन्तरता शदने । शनजले सबै स्थानीय तहसगँ समन्वय गरी 

शजल्लाशभर अध्ययनरत अपाङ््कगता भएका शवद्याथीहरूको अपाङ््कगता तोशकएको आिारमा लेखाजोखा केन्र व्यवस्थापन सशमशतको 

 स्थानीय तह  

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 लेखा जोखा 

ससंोजक 

 लेखाजोखा गररएका 

शवद्याथी सङ््कख्या 

 प्रशतवेदन 
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स्वीकृत शक्रयाकलाप नं¸शक्रयाकलाप र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवार तह प्रगशत सचूक 

सहयोगमा  लेखाजोखा गरी स्थाशनय तहलाई उपलब्ि गराउने । लेखाजोखा सयंोजकको तलबभत्ता पदाशिकार रहकेो शवद्यालयबाटै 

प्राथशमक तह ततृीय श्रेणीको सरहको शशक्षक तलब अनदुान सम्बशन्ित शवद्यालयमा शनकासा स्थानीय तहले अनदुान उपलब्ि गराउने  । 

केन्र सयंोजकले शजल्लाका सबै स्थानीय तहसगँ समन्वय गरेर अपांगता भएका बाल बाशलकाहरूको तथ्याङ््कक सकंलन गने, 

छारवशृत्तका लाशग शशर्ाररस गने, स्रोतकक्षा एवं शवशेर् शवद्यालयमा भनातका लाशग शशर्ाररस गनुतपने भएकाले शजल्लाभरीको शशक्षाका 

लाशग काम गने गरी व्यवस्थापन भएको शजल्ला तहको शनकाय वा सो नभएको अवस्थामा शजल्ला शभरको शवशेर् शवद्यालय वा 

स्रोतकक्षा रहकेो शवद्यालयमा लेखाजोखा केन्र रहने  । यस प्रयोजनका लाशग यस अशघ शजल्ला शभर शवद्यालयमा लेखाजोखा केन्र तोकी 

कामकाज गरररहकेाहरूको हकमा सोही शवद्यालयलाई केन्र कायम गने । लेखाजोखा केन्र सञ्चालनका लाशग शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइमा पिातइएको रकमबाट यस पशुस्तकामा उल्लेख भए बमोशजमको आिारमा शजल्लाभररका अपांगता भएका बाल 

बाशलकाहरूको शशक्षाको व्यवस्थापनका लाशग काम गनुतपने । यसका लाशग केन्र संयोजकले आरु्ले सम्पादन गने कायत योजना  सशहत  

शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइमा बजेट माग गने र सम्बशन्ित इकाइले तोशकएको शीर्तकमा शबशनयोशजत रकम उपलब्ि गराई 

कायतसम्पन्न प्रशतवेदन शलने व्यवस्था गने ।  

षक्रर्ाकलाठ नं.  २.७.१३.२८२ आधारम ि िहका षर्िकहरूका लाषर् एकीकभ ि ठाठ्र्क्रम कार्ायन्वर्नमा सहजीकरण  

क) इकाइले पाि्यक्रम शवकास केन्रबाट प्रशशक्षक प्रशशक्षणमा सहभागी भएका प्रशशक्षकबाट शजल्ला शभरका प्रअ, स्थानीय तहका शशक्षा 

शाखा पदाशिकारी, शशक्षा ताशलम केन्रका प्रशशक्षक,शवर्यगत शशक्षकहरूको सहभाशगतामा ३ शदने शजल्ला स्तरीय प्रशशक्षक प्रशशक्षण 

सञ्चालन गने । शजल्लाका सबै शवद्यालयबाट कम्तीमा २ जना शशक्षक आिारभतू तहमा कक्षा (१-५) शशक्षण गने शशक्षक सहभागी हनेु 

गरी ताशलम कायतक्रमको योजना शनमातण गरी ३ शदने अशभमखुीकरण सञ्चालन गने । अशभमखुीकरण सम्बन्िी अन्य कायत पाि्यक्रम 

शवकास केन्रको शनदेशनका आिारमा गने   । कायतक्रम सञ्चालन गदात ताशलम सम्बन्िी नम्सतका अिारमा खचत गने । 

 स्थानीय तह  

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 शवद्यालय 

 शजल्ला प्रशशक्षकको 

हाशजरी, कायतयोजना  

 अशभमखुीकरणका 

सहभागीहरूको 

हाशजरी  

 ताशलम प्रशतवेदन 

षक्रर्ाकलाठ नं. 2.7.13.172 तथानीर् िहका लाषर् र्ोजना िजुयमा प्रषिवेदन िर्ारी लर्ार्िका कार्यका लाषर् प्राषवषधक सहर्ोर् 

िथा िमिा षवकास 

क) शजल्लाशभरका स्थानीय तहहरूलाई मागका आिारमा वाशर्तक योजना तजुतमा माशसक चौमाशसक वाशर्तक प्रशतवेदनहरू तयारीका 

लाशग स्थलगत प्राशवशिक साहयता उपलब्ि गराउने । आवश्यहयकता अनसुार क्षमता शवकासका गोष्ठी कायतशाला सञ्चालन गने । 

ससतत अनदुानमार्त त ् शवद्यालयमा उपलब्ि हुने भौशतक शनमातणको सम्बन्िमा कायतक्रम कायातन्वयन पशुस्तकाले तोकेको मापदण्ड 

तथा कायत सम्पन्न प्रशतवेदन तयारी सम्बन्िमा स्थानीय तहमा कायतरत प्राशवशिक कमतचारीहरूलाई अशभमखुीकरण गने ।  कायतक्रम 

सञ्चालन गदात शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रसगँ समन्वय गने ।  

 स्थानीय तह  

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 सहजीकरण 

कायतशाला सङ््कख्या 

 प्रगशत प्रशतवेदन 

षक्रर्ाकलाठ नं. 2.7.13.30 ऐन षनर्म िथा षनदेषर्कामा उल्लेषखि षवषमन्न सषमषिहरूको बैठक सञ्चालन 

क) इकाइले ऐन शनयम तथा शनदशेशकामा उल्लेशखत वर्तभरर अशनवायत रूपले सञ्चालन गनुतपने बैिकको सचूी तयार गरी अनमुाशनत 

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ 

 सञ्चाशलत बैिक  

 बैिक सञ्चालन 
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स्वीकृत शक्रयाकलाप नं¸शक्रयाकलाप र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवार तह प्रगशत सचूक 

लागत तयार गने । शनयमनसुार बैिक सञ्चालन गरी स्वीकृत नम्सतका आिारमा खचत गने ।  प्रशतवेदन 

षक्रर्ाकलाठ नं.7.2.3.2 द्वन्द्वठीषडि छात्रवभषत्त (रै्रआवासीर्) 

क) इकाइले शवद्यालयमा अध्ययनरत द्वन्द्व पीशडत छारवशृत्त प्राप्त गनत योग्य शवद्याथीहरूको प्रमाण सशहतको शनवेदन सङ््ककलन गरी  कक्षागत 

नामनामेसी शववरणका आिारमा शबशनयोशजत बजेट तथा कायतक्रमको अशिनमा रही छारवशृत्त उपलब्ि गराउने । बजेट नपगु हनेु भएमा पुस 

मसान्त शभर अशनवायत रूपले शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रमा उपलब्ि गराउने । सो शववरणका आिारमा केन्रले इकाइलाई थप बजेट 

उपलब्ि गराउनेछ ।   
ख) इकाइले यस शक्रयाकलापमा प्राप्त हनेु बजेट नागररक राहत, क्षशतपशूतत तथा आशथतक सहायता सम्बन्िी (चौथो संशोिन, २०७४) 

कायतशवशि, २०६६  अनसुार  शवद्याथी छनोट गने । छनोट भएका शवद्याथीका लाशग तपशसल अनसुारको दरमा शवद्याथीको खातामा रकम 

उपलब्ि गने गराउने ।  

प्राथशमक शवद्यालय तह .......... रू. १२,०००।– (बाह्र हजार रूशपयाँ मार) 

शनम्नमाध्यशमक तह .......... रू. १४,०००।– (चौि हजार रूशपयाँ मार) 

माध्यशमक शवद्यालय तह .......... रू. १६,०००।– (सोह्र हजार रूशपयाँ मार) 

प्रमाणपर तह वा उच्च माध्यशमक तह .......... रू. १८,०००।– (अिार हजार रूशपयाँ मार) 

१.२.२. उमेरको हदवन्दीिः  

यस्तो छारवशृत्त १८ (अिार) वर्तको उमेरसम्मका छार छारालाई मार उपलब्ि गराईनेछ । यो कायतशवशि शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास 

केन्रको वेबसाइटमा उपलब्ि छ ।  

 शशक्षा तथा मानव स्रोत 

शवकास केन्र 

 गाउँपाशलका/ 

नगरपाशलका 

 शवद्यालय 

 छारवशृत्त पाउने 

शवद्याथी सङ््कख्या 

 शनणतय पशुस्तका 

 छारवशृत्त शवतरणको 

भरपाइ 

षक्रर्ाकलाठ नं. 7.2.3.1 सषहदका छोराछारीहरूका लाषर् छात्रवभषत्त 

क)  इकाइले शवद्यालयमा अध्ययनरत सशहदका छोरा छोरीहरूहरूको कक्षागत नामनामेसी शववरण तयार गरी प्राप्त कायतक्रम तथा बजेटका 

आिारमा छारवशृत्त शवतरण गने । नपगु हनेु भएमा सशहदका छोराछोरीको नाम नामेसी सशहत परु् मसान्तशभर अशनवायत रूपले शशक्षा तथा 

मानव स्रोत शवकास केन्रमा उपलब्ि गराउने । सो शववरणका आिारमा केन्रले  बजेट उपलब्ि गराउनेछ ।  

ख) सशहदका छोराछोरीको छारवशृत्त प्राप्त गने आिार परूा गरेका बाल बाशलकाका लाशग प्रारशम्भक बाल शशक्षा कक्षा र कक्षा १–५ को हकमा 

रू १,०००।– का दरले १२ मशहनाको रू. १२,०००।–,  कक्षा ६ –८ र माध्यशमक तहको हकमा रू. १५००।– का दरले १२ मशहनाको 

१८,०००।– र कक्षा ११ र १२ तथा सोभन्दा माशथ सबै तहको हकमा रू. २०००।– का दरले १२ मशहनाको रू. २४,०००।– का दरले 

शनकासा शदने ।  

ग) इकाइले शवद्यालयमा अध्ययनरत शवद्याथीबाट शनवेदन साथ नेपाल सरकार गहृ मन्रालयबाट सशहद घोर्णा गरेको प्रमाणपर शलएको व्यशक्त 

 शशक्षा तथा मानव स्रोत 

शवकास केन्र 

 शशक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ 

 शवद्यालय 

 छारवशृत्त पाउने 

शवद्याथी सङ््कख्या 

 शनणतय पशुस्तका 

 छारवशृत्त शवतरणको 

भरपाइ 
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स्वीकृत शक्रयाकलाप नं¸शक्रयाकलाप र कायातन्वयन प्रशक्रया शजम्मेवार तह प्रगशत सचूक 

हो भन्ने यकीन गरी भकु्तानी शदने ।  

घ) सशहदका छोराछोरीहरूले छारवशृत्तका लाशग शनवेदन पेस गदात आरू् अध्ययनरत शजल्लाको शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइमा शनवेदन 

शदइ उक् त शनकायको शनणतय अनुसार भकु्तानी शलन ुपने ।  

नोटिः कुनै पशन छारवशृत्त दोहोरो नपने गरी शवतरण गने । 

2.8.1.4 कार्यक्रम िथा Compliance अनुर्मन 

क) इकाइले यस पशुस्तकाको  खण्ड १  को कायतक्रम कायातन्वयनका लाशग मागतदशतनमा उल्लेशखत वुँदा नं ८ मा उल्लेशखत शवर्यवस्तहुरू 

समेटी वाशर्तक अनगुमन योजना बनाउने । योजना अनसुार अनगुमन सचूक बनाउने र सचूकमा आिाररत अनगुमन गरी त्यसको समशष्टगत 

प्रशतवेदन चौमाशसक र वाशर्तक रूपमा यस केन्रमा पिाउने । अनगुमनको माशसक प्रशतवेदन तथा आशथतक वर्तको अन्तय्मा शजल्लाको समशष्टगत 

अनगुमन र त्यसको प्रभाव झशल्कने गरी बनाएको प्रशतवेदन  अशनवायत रूपमा यस केन्रको योजना तथा अनगुमन शाखामा पिाउने । 

ख) शजल्लाबाट स्थानीय तहमा हनेु शनरीक्षण अनगुन एवम ्समन्वयत्मक कायतमा सोको प्रगशत अशनवायत रूपमा  माग गरी माशसक/ चौमाशसक 

प्रगशत यस केन्रमा अशनवायत रूपले पिाउने ।  

 शशक्षा तथा समन्वय 

इकाइ 

 शवद्यालय 

 अनगुमन योजना  

 अनगुमन तथा 

शनरीक्षण प्रशतवेदन 
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अनसुचूी १ 

 
गापा र नगरपाशलका, 

आशथतक वर्त २०७७।७८ को शशक्षक तलव भत्ता शववरण 

तहगत शशक्षकको वाशर्तक तलव र भत्ता नपगु माग र्ारम 

तह सङ््कख्या स्केल 

तलव भत्ता 

वाशर्तक 

आवश्यहयक 

रकम 

  

नपु

ग 

रक

म 

तलव 

रकम 

वाशर्तक  

वाशर्तक 

ओर्त 

ग्रेढ 

वाशर्तक 

क स ं

कोर् थप 

वाशर्त

क 

शवमा 

कोर् 

थप 

jflif{ 
जम्मा 

तलव 

चाडपवत 

खचत 
पोशाक 

खचत 
महगंी भत्ता 

स्थानीय भत्ता १०.५ मशहनाको  

प्रअ 

भत्ता 
जम्मा भत्ता 

 अख्यारी 

प्राप्त रकम  

६ कोर् 

शभर 

माशसक 

६ कोर् वाशहर 

माशसक 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 

माध्यशमक तह  साशवकको माध्यशमक र उच्च माध्यशमकको जोड 

प्रथम  

  

                          

  

िीतीय   

 

                          
ततृीय   

 

                          

अस्थायी   

 

                          

,राहत   

 

                          

जम्मा                               

  
आिारभतु तह  -कक्षा ६-८_ प्राथशमक तहको जम्मा जोड 

 

शनम्नमाध्यशमक                             

प्रथम    

 

                          

  

िीतीय   

 

                          
ततृीय   

 

                          
अस्थायी   

 

                          

,राहत   

 

                          

जम्मा   
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कुल जम्मा 
  

              

    

आिारभतु तह कक्षन १-५ प्राथशमक तहको जम्मा जोड 

प्राथशमक                             

प्रथम    

 

                          

  

िीतीय   

 

                          

ततृीय   

 

                          

अस्थायी   

 

                          

,राहत   

 

                          

जम्मा    

                कुल जम्मा 
  

                
स्थानीय भत्ता पाउने शशक्षक संख्या 

              
माध्यशमक 

 

शनम्न माध्यशमक 

 

प्राथशमक 

  
तह ६ कोर् शभर ६ कोर् वाशहर 

 

तह ६ कोर् शभर ६ कोर् वाशहर 

 

तह ६ कोर् शभर ६ कोर् वाशहर 

  
प्रथम      

 

प्रथम      

 

प्रथम      

  
शितीय     

 

शितीय     

 

शितीय     

  
ततृीय     

 

ततृीय     

 

ततृीय     

   
=================
=========== 

 

 
 
==================
========== 

  

              
==========================================
= 

  
तयार  गने 

  

रुज ुगने 

     

प्रमाशणत गने 
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अनसुचूी २ 

षवठन्न लषिि छात्रवभषत्त  

शशक्षा, शवज्ञान तथा प्रशवशि मन्रालयले आ.व. २०७४/७५ दशेख अशत आवश्यहयक भएका शवपन्न वगतलाई लशक्षत गरी कक्षा ९ दशेख १२ 

सम्मका शवद्याथीहरूलाई शवपन्न लशक्षत छारवशृत्त शदने कायत सरुू गरेको छ । यस आ.व.दशेख माध्यशमक तहका शवद्याथीहरूलाई 

शवगतमा प्रदान गररँद ैआएको अन्य सबै प्रकारका छारवशृत्तहरू (सशहद तथा द्वन्द्वपीशडत पररवारका छोराछोरीका लाशग र अपाङ््कगता 

भएका व्यशक्तका लाशग छारवशृत्तबाहके) लाई पररमाजतन गरी शवपन्नताको आिारमा शवपन्न लशक्षत छारवशृत्त कायम भएको छ  । यसका 

लाशग छनोट भएका शवद्याथी मध्ये छारवशृत्त पाउन योग्य भई छनोटमा परेका कक्षा ८ का शवद्याथीहरूले २०७७ साल वैशाखको शैशक्षक 

सरमा कक्षा ९ मा भनात भएपशछ, कक्षा १० का शवद्याथीहरूले २०७६ को एसइइ परीक्षाको नशतजा प्राप्त गरे पिात ्२०७७ मा कक्षा ११ 

मा भनात भएपशछ छारवशृत्त प्राप्त गनेछन ्। शवपन्न लशक्षत छारवशृत्तको प्रभावकारी शवतरणका लाशग शवपन्न लशक्षत छारवशृत्त कायातन्वयन 

कायतशवशि, २०७४ कायातन्वयनमा ल्याइएको छ ।   

छारवशृत्तका लाशग आवेदन शदने प्रशक्रया :  

केन्रले यो छारवशृत्त कायातन्वयनका लाशग शवद्याथी पशहचान, आवश्यहयक र्ारामको शवकास, सफ्टवेयरको व्यवस्था तथा आवश्यहयक 

प्राशवशिक कायत गनेछ  । शवपन्न लशक्षत छारवशृत्तका लाशग शवद्याथी छनोट गनत शवद्यालयमार्त त ् अनलाइनबाट र्ाराम भनत सशकने 

व्यवस्था छ । अनलाइनबाट र्ाराम भनत iemis.doe.gov.np मा जाने र आर्नो शवद्यालयको कोड र पासतवडत हालेर लशगन गनुतपनेछ 

। यसका लाशग केन्रले कक्षा ८ र १० मा अध्ययनरत शवद्याथीहरूलाई अनलाइनमार्त त ् र्ाराम भनत गोरखापर तथा यस केन्रको 

वेबसाइटमा सचूना प्रकाशन गरी सम्बशन्ित सरोकारवालाहरूलाई सचूना गने गदतछ । 

शवद्याथी छनोट प्रशक्रया :  

र्ाराममा तोशकएको सचूकहरूलाई आिार मानी शवद्याथीले प्राप्त गरेको अङ््ककका आिारमा सबैभन्दा शवपन्न दशेखएका मध्येबाट 

शवपन्न लशक्षत छारवशृत्त प्राप्त गनत योग्य शवद्याथीको छनोट गररनेछ । यसरी शवद्याथी छनोट गदात शवज्ञान शवर्य शलई कक्षा ११ मा 

अध्ययन गने छाराहरूको तीन क्वाइन्टाइलसम्म र छारहरूको दइु क्वाइन्टाइलसम्म छारवशृत्त प्राप्त गनत योग्य हनेुछन् भने अन्य शवर्यको 

कक्षा ११ को हकमा प्रथम क्वाइन्टाइलसम्मको शवद्याथीहरू छारवशृत्त प्राप्त गनत योग्य हनेुछन् । त्यस्तै कक्षा ९ मा भने प्रथम 

क्वाइन्टाइलमा पने शवद्याथीहरू शवपन्न लशक्षत छारवशृत्त प्राप्त गनत योग्य हनेुछन् । 

छारवशृत्त शवतरण प्रशक्रया   

शवपन्न लशक्षत छारवशृत्तका लाशग छनोट भएका शवद्याथीहरूलाई छारवशृत्त रकम शनकासा शवद्याथीको नाममा बैङ््कक खाता खोल्न लगाई 

सोही खातामा रकम शनकासा शदने व्यवस्था छ । यसको लाशग स्थानीय तहमा सञ्चाशलत क वगतका बैङ््ककसगँ सहकायत गररनेछ ।  

छारवशृत्तको रकम :  

कक्षा ११ र १२ मा शवज्ञान शवर्यमा शवपन्न लशक्षत छारवशृत्त पाउने छारछाराहरूका लाशग वाशर्कत  रू २४,०००। छारवशृत्त पाउनेछन् । 

कक्षा ११ र १२ मा शवज्ञान शवर्य बाहके अन्य शवर्यमा अध्ययन गने शवपन्न लशक्षत छारवशृत्त पाउने शवद्याथीहरूले वाशर्कत  

रू१८,०००। का दरले छारवशृत्त पाउनेछन् । त्यस्तै कक्षा ९ र १० मा छनोट भएका शवद्याथीहरूका लाशग वाशर्तक रू ६,०००। का दरले 

छारवशृत्त प्रदान गररनेछ । 
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अनसुचूी ३  

षवद्यालर् बाषहर रहेका बाल बाषलकाहरूलाई लषिि र्रर षवद्यालर् षर्िामा मनाय िथा षनरन्िरिाका लाषर् रै्षिक 

कार्यक्रमका लाषर् अनुदान षबषनर्ोषजि तथानीर् िहहरू 
क्र.स. शजल्ला  स्थानीय तह 

१ सप्तरी शतरहुत गाँउपाशलका 

२ शसराहा कल्याणपरु नगरपाशलका  

३ शसराहा अनतमा गाउँपाशलका 

४ शसराहा औरही गाउँपाशलका 

५ शसराहा नवराजपरु गाउँपाशलका 

६ शसराहा बररयारपट्टी गाउँपाशलका 

७ शसराहा भगवानपरु गाउँपाशलका 

८ शसराहा लक्ष्मीपरु पतारी गाउँपाशलका 

९ शसराहा शवरणपुरु गाउँपाशलका 

१० शसराहा सखवुानान्कारकट्टी गाउँपाशलका 

११ िनरु्ा नगराइन नगरपाशलका  

१२ िनरु्ा शवदेह नगरपाशलका  

१३ िनरु्ा शमशथला शवहारी नगरपाशलका 

१४ िनरु्ा मशुखयापरट्ट मसुहरशमया गाउँपाशलका 

१५ िनरु्ा लक्ष्मीशनया गाउँपाशलका 

१६ महोत्तरी बशदतबास नगरपाशलका  

१७ महोत्तरी औरही नगरपाशलका 

१८ महोत्तरी बलवा नगरपाशलका 

१९ सलातही बागमती नगरपाशलका  

२० सलातही हररपवुात नगरपाशलका  

२१ सलातही कशबलासी नगरपाशलका 

२२ सलातही चन्रनगर गाउँपाशलका 

२३ सलातही िनकौल गाउँपाशलका 

२४ सलातही रामनगर गाउँपाशलका 

२५ सलातही शवरण ुगाउँपाशलका 

२६ रौतहट गरूडा नगरपाशलका  

२७ 
रौतहट 

कटहरीया नगरपाशलका 

२८ 
रौतहट 

गजरुा नगरपाशलका 

२९ रौतहट 
दगुातभगवती गाउँपाशलका 

३० रौतहट 
परोहा नगरपाशलका 

३१ रौतहट 
मािवनारायण नगरपाशलका 

३२ 
रौतहट 

मौलापरु नगरपाशलका 

३३ 
रौतहट 

राजपरु नगरपाशलका 
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क्र.स. शजल्ला  स्थानीय तह 

३४ बारा देवताल गाउँपाशलका 

३५ बारा पचरौता नगरपाशलका 

३६ बारा परवानीपरु गाउँपाशलका 

३७ बारा बारागढी गाउँपाशलका 

३८ बारा सवुणत गाँउपाशलका 

३९ पसात पोखररया नगरपाशलका  

४० पसात जगरनाथपरु गाउँपाशलका 

४१ पसात पकाहा मैनपरु गाउँपाशलका 

४२ पसात बहुदरमाई नगरपाशलका 

४३ पसात शबन्दबाशसनी गाउँपाशलका 

४४ पसात काशलकामाई गाउँपाशलका 

४५ रोल्पा थवाङ्क गाउँपाशलका 

४६ रोल्पा लुङ्कग्री गाउँपाशलका 

४७ रोल्पा सनुछहरी गाउँपाशलका 

४८ रोल्पा सशुनल स्मशृत गाउँपाशलका 

४९ बाँके कोहलपरु नगरपाशलका  

५० बाँके खजरुा गाउँपाशलका 

५१ बाँके जानकी गाउँपाशलका 

५२ बाँके नरैनापरु गाउँपाशलका 

५३ बाँके बैजनाथ गाउँपाशलका 

५४ बाँके राप्तीसोनारी गाउँपाशलका 

५५ जाजरकोट छेडागाड नगरपाशलका  

५६ जाजरकोट कुसे गाउँपाशलका 

५७ जाजरकोट जनुीचाँदे गाउँपाशलका 

५८ जाजरकोट बारेकोट गाउँपाशलका 

५९ जाजरकोट शशवालय गाउँपाशलका 

६० डोल्पा काइके गाउँपाशलका 

६१ डोल्पा छाकात ताङ्कसोङ्क गाउँपाशलका 

६२ डोल्पा डोल्पो बुि गाउँपाशलका 

६३ डोल्पा से र्ोक्सुन्डो गाउँपाशलका 

६४ हुम्ला अदानचुली गाउँपाशलका 

६५ हुम्ला सकेगाड गाउँपाशलका 

६६ हुम्ला शसमकोट गाउँपाशलका 

६७ बझाङ्क साइपाल गाउँपाशलका 

६८ बझाङ्क खप्तडछान्ना गाँउपाशलका  

६९ बझाङ्क थलारा गाँउपाशलका  
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क्र.स. शजल्ला  स्थानीय तह 

७० बझाङ्क मष्टा गाउँपाशलका  

७१ अछाम ढकारी गाउँपाशलका 

७२ अछाम बान्नीगढी जयगढ गाउँपाशलका 

७३ अछाम मेल्लेख गाउँपाशलका 

७४ अछाम रामारोशन गाउँपाशलका 

७५ डोटी शशखर नगरपाशलका  

७६ डोटी आदशत गाउँपाशलका 

७७ डोटी पवूीचौकी गाउँपाशलका 

७८ डोटी बडीकेदार गाउँपाशलका 

७९ डोटी बोगटान गाउँपाशलका 

८० डोटी सायल गाउँपाशलका 
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अनुस षच ४ 

षदवा खाजाको माठदण्ड,र्ुणतिरर व्र्वतथाठनका नम ना 

s) षदवा खाजाको सन्दमय : 

खाना भोक हटाउन मार नभई शरीरलाई आवश्यहयक पने सकु्ष्म पोर्क तत्व (Micronutrient) र वहृतपोर्क तत्व (Macronutrient) 

आपशूततको लाशग अत्यावश्यहयक हनु्छ । शनिातररत मारामा आवश्यहयक पोर्कतत्व भएकोस्वच्छ खाना स्वस्थ्यकर माशनन्छ । स्वस्थ्यकर 

खानाले शारीररक स्वास्थ्य कायम गनत सहयोग गने भएकोले खाना पोर्क तत्वयकु्त सर्ा र स्वच्छ हनुपुछत  । खानामा उपलब्ि हुनपुने 

पोर्कतत्वको माराको राशरिय मापदण्ड शनिातरण गरी सो मापदण्ड अनरुुपका खाना मार उपलब्ि गराउने प्रचलन ससंारका िरैे 

दशेहरुमा छ ।  

शवश्वस्वास्थ्य सगंिनले ४ दशेख १० वर्त उमेर समहुका बालबाशलकाको उपभोग्य खानामा उपलब्ि हुनपुने वहृद पोर्क तत्व (क्यालेरी, 

प्रोशटन र फ्याट) र सकु्ष्मपोर्क तत्व (आयोशडन, आइरन, शजङ््कक, शभटाशमन ए र शब) को मारा र सो मध्ये शदवा खाजाबाट आपशूतत हनुपुने 

पोर्क तत्वको मारा शनिातरण गरेको छ । सामान्यतया ४–९ उमेर समहूका बालबाशलकाको उपभोग्य खाना तथा खाजाका उपलब्ि 

हनुपुने वहृद र सकु्ष्म पोर्क तत्वको मारा सशहतको शदवा खाजाको पोर्णस्तरको मापदण्ड तपाशसलको ताशलका अनरुुपको अपनाउन 

सशकने ।  

ख) षदवा खाजाको मात्रा : 

४-९ वर्त उमेरका बालबाशलकाका लाशग दशैनक आवश्यहयक पने वहृद र सकु्ष्म पोर्क तत्वको माराहनुपुदतछ ।  

ठोर्क ित्व दैषनक अवश्र्क ठोर्क ित्वको मात्रा षदवा खाजाबाट आठ षिय हुनु ठने ठोर्क ित्वको मात्रा 

(३०%) 

वभहि ठोर्क ित्व 

क्यालोरी 

प्रोटीन 

फ्याट (ग्राम) 

 

१८५० 

५७ 

४८ 

 

५५५ 

१७  

१४  

सुक्ष्म ठोर्क ित्व 

आयोशडन (माइक्रोग्राम) 

आइरन (शमशलग्राम) 

शजङ््कक 

शभटाशमन ए 

शभटाशमन शब 

 

१२० 

१७.८ 

११.२ 

३३ 

१२ 

 

३६ 

५.४ 

३.४ 

११  

४.१  

स्रोि: दतैनक अवश्र्क पोषक ित्वको मात्रातवश्व खाद्य संगठनवाट प्रकातिि सामग्री1वाट तिइएको ।  

ग) शििा खाजा काययक्रम व्यिस्थापनका सम्भाव्य मोडलहरु: 

शवद्यालयबाट शदवा खाजा व्यवस्थापनका सन्दभतमा तपशशलका मोडल मध्ये उपयकु्त मोडल शवव्यसबाट छनोट गरी कायातन्वयन 

गने: 

१. षवद्यालर्बाट षदवा खाजा व्र्वतथाठन:शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतको शनणतय अनुसार खाजा खवुाउने व्यवस्था 

शमलाउने । यसका लाशग स्थानीय स्तरमा उत्पादन हनेु खाद्यान्न प्रयोग गरी शवद्यालयमा शदवा खाजा तयार गरी शवद्याथीलाई 

उपलव्ि गराउने । यसरी व्यवस्था गदात शदवा खाजामा हनु ु पने आवश्यहयक मारा, स्वच्छता र पोर्क तत्वको सशुनशिततामा 

ध्यान परु ्याउनु पनेछ । शवव्यसले अशभभावक आमा समहू मार्त त खाजा व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष रेखदखे तथा अनगुमनको 

व्यवस्था शमलाउन सक्नेछ । 

                                 
1Energy-FAO (2001); Carbohydrates, protein and fat-WHO (2003); Fibre, vitamins and minerals- IOM 

(1997–2000–2001) 
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साथै शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतको शनणतयबाट अशभभावक आमा समहूमार्त त स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने खाद्यान्न 

प्रयोग गरी शदवा खाजा तयार गराई  खवुाउने व्यवस्था शमलाउन  सक्नेछ । खाजाका लाशग आवश्यहयक पने मारा, स्वच्छता र 

पोर्क तत्वका  सशुनशितताको सम्बन्िमा आमा समहूलाई अशभमखुीकरण गनुतपनेछ । यसरी खाजा व्यवस्थापन गदात 

व्यवस्थापन सशमशतले शनयशमत अनगुमन गनुतपनेछ ।  

२. न्र् न( वाल षवकास केन्र देषख किा ५ सम्म ३० जनामन्दा कम)शवद्याथी सङ््कख्या भएका शवद्यालयमा शदवा खाजा 

शवद्यालयमै तयार गनत कशिनाइ हनेु अवस्था भएमा कक्षाका बालबाशलकालाई आवश्यहयक पने मारा, स्वच्छता र 

पोर्णतत्वयकु्त हुने गरी शदवाखाजा घरबाटै तयार गरी पिाउने व्यवस्था शमलाउन सशकनेछ । शवद्याथीले घरबाट ल्याएको 

खाजा शनयशमतता र गणुस्तर अनगुमन शवद्यालयबाट गने व्यवस्था शमलाउने । यस कायतका लाशग तोशकएको प्रशत शवद्याथी 

लागत अनदुान शवद्यालयले सम्वशन्ित शवद्याथीको अशभभावकलाई उपलव्ि गारउने ।  

 

घ) शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतको भुशमका : 

शवद्यालयमा समग्र व्यवस्थापनको मखु्य शजम्मेवारी काननूी रुपमै शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतको हनेु भएकोले मापदण्ड 

अनसुारको गणुस्तरीय खाजा उपलब्ि गराउनेशजम्मेवारी पशन शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतकोहनेुछ । सशमशतको शजम्मेवारी 

शनम्नानुसार हनेुछ:  

१. शवद्यालय शदवा खाजा कायतक्रमको कायतयोजना शनमातण गने सो अनुरुप कायातन्वय गने ।  

२. शवद्यालयमा तोशकएको मापदण्ड अनरुुपको मारा, स्वच्छता र पोर्क तत्वयकु्त शदवा खाजा व्यवस्थापनको सशुनशितता 

गने ।  

३. खाजा तयारी, व्यवस्थापन तथा रेखदखेमा अशभभावक आमाहरूको संलग्नता र सहभाशगता सशुनशित गने ।  

४. शवद्यालय शदवा खाजाको अशभलेख राख्ने र राख्न लगाउने ।  

५. शशक्षणशसकाइको समय न्यनू हनु नशदन खाजा तयारी तथा व्यवस्थापनमा शशक्षक सगं्नतालाई सकभर हटाउने । 

६. स्थानीय कृशर् उत्पादनबाट शदवा खाजाका लाशग आवश्यहयक खाद्य सामग्री उपलब्ि हनेु व्यवस्था शमलाउने ।  

७. शदवा खाजा व्यवस्थापनमा दखेापरेका समस्या पशहचान गरी समािानका उपाय अवलम्बन गने ।  

८. प्रत्येक शैशक्षक सर प्रारम्भ हुनपुवूत शदवा खाजा व्यवस्थापन तथा कायातन्वयनको सम्बन्िमाअशभभावक आमा समहू र 

शशक्षक स्टार्बीच समीक्षा गरी प्रशतवेदन र वाशर्तक कायतयोजना शनमातण गनत लगाउने । 

ङ्क)  माशथ उशल्लशखत  जुनसकैु मोडेलबाट शदवा खाजा व्यवस्थापन गररए पशन शवद्यालयमा चाउचाउ, शवस्कुट लगायत प्याकेटमा 

आउने कुनै पशन शकशसमका खाना शदवा खाजाको रुपमा प्रयोग गनत पाइने छैन । 
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अनसुचूी ५ 

षवद्यालर् िेत्र षवकास कार्यक्रम (SSDP) 

मौषिक सुषवधा षवतिार कार्यक्रमका लाषर् षवद्यालर् छनोट र्ने आधारहरू 

क) षवद्यालर्को प्राथषमकिा क्रम षनधायरणकोआधार 

स्थानीय तहमा रहकेा सम्पूणत शवद्यालयहरूलाई शनम्न बमोशजमका सरूका आिारमा भौशतक एवम ् शैशक्षक पवूातिार (भवन, 

कक्षाकोिा, शौचालय, शवज्ञान प्रयोगशाला, आइशसटी प्रयोगशाला, पसु्तकालय) शनमातणको लाशग प्राथशमकता क्रम शनिातरण गने । 
यसका लाशग स्थानीय तहले दहेायका सचूकाङ््ककहरु अिारमा सबै सावतजशनक शवद्यालयहरुको सभेक्षण गरी प्राथशमकताक्रम 
शनिातरण गने । 
क्र स प्राथषमकिा क्रम 

षनधायरणका 

आधार 

जम्मा 

अंकमार 

िोषकएकाआधारका लाषर् स चक िथा प्रदान र्ररने अंक 

1.  कक्षागत ओर्त 

शवद्याथी सखं्या 

  

   

२५ कक्षागत और्त 

शवद्याथी सखं्या 

शहमालमा २० 

सम्म पहाडमा ३० 

सम्म र उपत्यका 

तथा तराईमा ४० 

सम्म भएमा 

१०अंक 

कक्षागत और्त 

शवद्याथी शहमालमा 

२० माशथ ३० 

सम्म, पहाडमा 

३० माशथ ४० र 

तराइ तथा 

उपत्यकामा ४० 

माशथ ५० सम्म 

भएमा १५ अंक 

कक्षागत और्त 

शवद्याथी सखं्या 

शहमालमा ३० माशथ 

३५ सम्म, पहाडमा 

४० माशथ ४५ सम्म 

र उपत्यका तथा 

तराईमा ५० माशथ 

६० सम्म भएमा २० 

अंक 

कक्षागत और्त 

शवद्याथी सखं्या 

शहमालमा ३५ भन्दा 

वढी, पहाडमा ४५ 

भन्दा वढी र उपत्यका 

तथा तराईमा ६०भन्दा 

बशढ भएमा २५अंक 

2.  प्रारशम्भक 

बालशवकासमा भनात 

भएका 

बालबाशलका सखं्या

  

   

१० शवद्यालयको 

बालशवकास 

कक्षामा शहमालमा 

१० सम्म, 

पहाडमा १५ सम्म 

र तराइ तथा 

उपत्यकामा २० 

सम्म बालबाशलका 

भएमा ४ अंक 

शवद्यालयको 

बालशवकास 

कक्षामा शहमालमा 

२० माशथ ३० 

सम्म, पहाडमा 

३०  माशथ ४० 

सम्म  र तराइमा 

तथा उपत्यकामा 

४० माशथ ५० 

सम्म 

बालबाशलकाभएमा 

६ अंक 

शवद्यालयको बाल 

शवकास कक्षामा 

शहमालमा ३० माशथ 

४० सम्म , पहाडमा 

४० माशथ ५० सम्म 

र तराइ तथा 

उपत्यकामा ५० 

माशथ ६० सम्म 

बालबाशलका भएमा 

८ अंक 

शवद्यालयको 

बालशवकास कक्षामा 

शहमालमा ४० भन्दा 

बढी, पहाडमा ५० 

भन्दा बढी र तराइ 

तथा उपत्यकामा 

६०भन्दा बढी 

बालबाशलका भएमा 

१० अंक 
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क्र स प्राथषमकिा क्रम 

षनधायरणका 

आधार 

जम्मा 

अंकमार 

िोषकएकाआधारका लाषर् स चक िथा प्रदान र्ररने अंक 

3.  शवद्याथीको शसकाइ 

उपलशब्ि स्तर
2
  

१५ शवद्याथीहरुले प्राप्त 

गरेको व्यशक्तगत 

शजशपए (GPA) 

/उपलशव्िस्तरको 

कक्षागत और्त २ 

सम्म भएमा ८ 

अंक 

शवद्याथीहरुले प्राप्त 

गरेको व्यशक्तगत 

शजशपए (GPA) 

/उपलशव्ि स्तरको 

कक्षागत और्त 

२.५ सम्म भएमा 

१० अंक 

शवद्याथीहरुले प्राप्त 

गरेको व्यशक्तगत 

शजशपए (GPA) 

/उपलशव्िस्तरकोक

क्षागत और्त ३ 

सम्म भएमा १२ 

अंक 

शवद्याथीहरुले प्राप्त 

गरेको व्यशक्तगत 

शजशपए (GPA)/ 

उपलशव्िस्तरको 

कक्षागतऔर्त ३भन्दा 

माशथ भएमा १५अंक 

4.  समायोजन एवम् 

एकीकरण भएका 

शवद्यालय, सके्सन 

थप गनुतपने  

   

१० कुनै शवद्यालयमा 

एउटा शवद्यालय 

समायोजन 

एवमए्कीकरणभएर 

बनेको शवद्यालय 

भएमा ६ अंक 

कुनै शवद्यालयमा 

२ओटा शवद्यालय 

समायोजन एवम ्

एकीकरण भएर 

बनेको शवद्यालय 

भएमा ८ अंक 

कुनै शवद्यालयमा ३ 

ओटा शवद्यालय 

समायोजन एवम ्

एकीकरण भएर 

बनेको शवद्यालय 

भएमा १०अंक 

 

5.  प्राशवशिक तथा 

व्यावसाशयक शशक्षा 

वा शवशेर् 

शशक्षासम्बन्िी 

कायतव्रmम 

सञ्चालन भएका 

शवद्यालय  

१० शवद्यालयमा प्राशवशिक तथा व्यावसाशयक शशक्षा वा शवशेर् शशक्षासम्बन्िी कायतव्रmम 

सञ्चालन भएका भएमा एकमषु्ट १० अंक 

6.  दशलत, मशुस्लम 

तथा अशत 

शसमान्तकृत वगतका 

शवद्याथी भनात 

प्रशतशत 

१० दशलत, मशुस्लम तथा अशत शसमान्तकृत वगतका शवद्याथीको भनात दर (X)= शवद्यालयमा रहकेा 

दशलत शवद्याथीको कुल सखं्या/  शवद्यालयमा रहकेा सम्पणुत शवद्याथी संख्या*१० 

7.  छारा शौचालय, 

changing Room,  

नभएका वा नपगु 

१० छारा शौचालय, changing Room,  नभएका वा नपगु भएका शवद्यालय 

माशथ उल्लेशखत कुनै पशन नभएमा १०, कुनै एक  भएमा वा अपगु भएमा ५, 

                                 
2 कक्षा ३ सम्म सञ्चाशलत शवद्यालयको कक्षा ३, कक्षा ५ सम्म सञ्चाशलत शवद्यालयको कक्षा ५, कक्षा ८ सम्म सञ्चाशलत 

शवद्यालयको कक्षा ८ र कक्षा १० सम्म सञ्चाशलत शवद्यालयको कक्षा १०को नशतजाको आिारमा मलू्यांकन गने . कक्षा ३ र कक्षा  ५ 

को हकमा शवद्याथीको उपलशव्ि स्तरलाई आिार माशन अङ््कक शनिातरण गने ।  
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क्र स प्राथषमकिा क्रम 

षनधायरणका 

आधार 

जम्मा 

अंकमार 

िोषकएकाआधारका लाषर् स चक िथा प्रदान र्ररने अंक 

भएका शवद्यालय 

8.  भकुम्प, वाढी, पशहरो 

तथा शवपदबाट क्षशत 

भएका शवद्यालय 

१० यस प्रकृशतका शवद्यालय भए एकमषु्ठ १० अङ््कक शदने ।  

 जम्माअंक १००अंक     

ख) षवद्यालर् प्राथषमकीकरण एवम ्छनोट प्रषक्रर्ा :  

१) माशथ खण्ड “क”मा उशल्लशखत आिार तथा सचूकांकहरुका आिारमा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेरशभर सञ्चाशलत सबै सावतजशनक 

शवद्यालयको सभेक्षण गरी प्राप्त अंकका आिारमा प्राथशमकताव्रmम शनिातरण गने । त्यसरी प्राथशमकता व्रmम शनिातरण गदात शवद्यालयका 
प्रिानाध्यापकहरुलाई समेत सहभागी गराउने व्यवस्था शमलाउने । 

२) प्राथशमकताव्रmम शनिातरण गररसके पशछ सोको जानकारी सवतसािारण समेतलाई शदनका लाशग सो सचूी वेभसाइटमा सावतजशनक गने । 

३) तपशशल अनसुारका शवद्यालयहरुलाई उल्लेशखत आिारमा प्राथशमकता शनिातरण गदात माशथ परेता पशन कायतक्रम शवतरण नगने : 

 क) नेपाल सरकार र प्रदेz सरकारले नमनूा शवद्यालयका रुपमा छनोट गरेका शवद्यालय, 

 ख) सममरूक र शवशेर् अनदुान प्राप्त गरी न्यनूतम ्पवूातिार शवकास भएका वा पवूातिार शवकास हनु सक्ने शवद्यालय, 

ग) सरकारी स्रोत भन्दा बाशहर (शवशभन्न दतूाबासहरु, गैरसरकारी ससं्था, भतूपवूत सशैनक सगंिन, शवकास आयोजनाहरु आशद) बाट शनमातण 

गररएका भवन, कक्षाकोिा लगायतका भौशतक तथा शैशक्षक पवूातिार पयातप्त भएका शवद्यालय, 

घ) शवद्यालय व्यवस्थापन गिन नभएका शवद्यालय, 

 च) सामाशजक परीक्षण र लेखापरीक्षण प्रशतवेदन पेशनगरेका शवद्यालय, 

छ) शवगतमा उपलब्ि गराईएका भौशतक शनमातण, शवज्ञान प्रयोगशाला, पसु्तकालय, ICT Lab काम सम्पन्न नगरी वेरुजु कायम रहेका 

शवद्यालय, 

ज) पसु्तकालय, आइशसटी ल्याब र शवज्ञान प्रयोगशालाका लाशग एक पटक अनुदान प्राप्त गरेका शवद्यालय, 

४) अनमुशत शलई सञ्चालनमा रहकेा परम्परागत शवद्यालयहरू गरुुकुल, गमु्बा र शवहार, मदरसा शवद्यालय समेत समावेश गनत सशकनेछ ।  
ग)  प्रथाशमकता सशुच शनिातरण भए पशछ आवश्यहयकता पशहचानका लाशग शवद्यालयहरुको अवस्था शवशे्लर्ण देहाय वमोशजम गने : 

क्र स शवद्यालयको नाम 

 िेगना 

सञ्चाशलत 

 कक्षा 

कुल प्राप्ताङ््कक पवुातिारको हालको अवस्था (प्रयोग योग्य) छ/छैन आवश्यहयकता 

    
क)  कुल कक्षाकोिा: 

ख) शौचालय : 

ग) ICT Lab : 

घ) रेिेशर्शटङ्क गनुत पने भवन/ कक्षाकोिा : 

ङ्क) पसु्तकालय : 

च) शवज्ञान प्रयोगशाला: 

 

 

  



75 ÷ कार्यक्रम कार्ायन्वर्न ठुषतिका २०७७/७८ 

 

 

अनसुचूी  ६ 

षवद्यालर् मवन षडजाइन िथा षनमायणका लाषर् षर्िा िथा मानव स्रोि षवकास केन्रको माठदण्ड 

शवद्यालय भवन शडजाइन तथा शनमातण गदात नेपाल राशरिय भवन सशंहता २०६० (Nepal National Building Code) अनसुार मार हनेु गरी तपशसलका समेत शतत परूा हुने गरी गने । 

Guiding principle: 

Child-friendly (well lighted and well ventilated), seismically resistant, aesthetically pleasing school maximizing use of local construction materials and resources 

with no adverse effect on environment like deforestation and having low maintenance requirement. 

तपशसल 

१. कक्षाकोिाको शडजाइन गदात प्रशत शवद्याथी क्षेरर्ल कम्तीमा तपशसल बमोशजम हनेु गरी शडजाइन गने । 

क) आिारभतू तहका लाशग न्यनूतम ०.९ वगत शम.  (१.० वगत शम. सम्म राख्दा अझै उपयकु्त हनेु) गरी कायम गने । 

ख) मा.शव. तहका लाशग न्यनूतम १.०  वगत मी.  (१.२ वगत मी. सम्म राख्दा अझै  उपयकु्त हनेु) गरी कायम गने । 

२. कक्षाकोिाको क्षेरर्ल शवशभन्न भौगोशलक क्षेरका लाशग प्रशत शशक्षक अनपुात तपशसलको सङ््कख्यामा शवद्याथी अट्ने गरी शडजाइन गने ।  

भौगोशलक क्षरे  आिारभतू तह  मा.शव. 

तराइ तथा उपत्यका  ४० ३५ 

पहाड  ३५ ३० 

शहमाल  ३० २५ 

३. उपलब्ि जग्गा अनकूुल हुने गरी शवद्यालय भवनको शडजाइन गरी भवन शनमातण गनुत परेमा नक्सा सम्बशन्ित शहरी शवकास तथा भवन शनमातण शवभाग/शडशभजन कायातलयको स्वीकृशत शलएर मार शनमातण   

गने । 

४. शवद्यालय भवन सकभर एक तले मार बनाउने । सकभर वगातकार वा आयातकार भवन बनाउने - _ आकारका भवन सकभर नबनाउने । - _ आकारका भवन बनाउनै परेमा कररब २ 

ईन्च ग्याप राखी टुक्रा टुक्रा - _ गरेर बनाउने ।   

५. भवनको लम्बाई चौडाईको ३ गुणा वा सो भन्दा कम बनाउने, उचाई चौडाईको ३ गणुा . भन्दा कम बनाउने ।  

६. कक्षाकोिाको बाशहर अगाशड पट्टी छानाले ढाकेको बरण्डा (Covered Verandah) बनाउने । 

७. बह ुतल्ले आर.शस.शस. भवन तराइ, पहाडी र शहमाली शजल्लाहरूमा बनाउँदा Site Plan सशहतको Detail design and drawing बनाई नगरपाशलका क्षेरशभरका भए सम्बशन्ित महानगरपाशलका / 

उपमहानगरपाशलका / नगरपाशलका तथा अन्य क्षेरहरूको हकमा सम्बशन्ित शहरी शवकास तथा भवन शनमातण शवभागको शडशभजन कायातलयको स्वीकृशत शलने यस्तो स्वीकृशत शहमाली क्षेरमा शनमातण गररने 

शवद्यालयहरूले समेत शलन ुपने छ र सो को शनमातणका लाशग सम्बशन्ित शव.व्य.स.ले शनणतय गरी प्राशवशिकबाट पूणतकालीन सपुररवेक्षण हनेु व्यवस्था शमलाई शशक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइको शसर्ाररस 

सशहत अशन्तम स्वीकृतीका लाशग शशक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रमा अशनवायत रूपमा पेस गने ।  
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साङ््ककेशतक जानकारीका लाशग यस्तो भवनलाई नेपाल राशरिय भवन संशहता बमोशजम हनेु गरी शनमातण गदात तपसीलका न्यूनतम आवश्यहयकता परूा गनुतपने छ : 

क) शपलर (Column/Pillar) को साइज कम्तीमा 12" x 12"'  हनुपुने । 

ख) शपलरको Foundation (Column Footing ) को साइज कम्तीमा 5' x 5'  हनुपुने ।  

ग) शप्लन्थ शबमको साइज कम्तीमा 9" x 14"  हनुपुने । 

घ) शसशलङ््कग शबमको साइज कम्तीमा 9" x 16"  हनुपुने । 

ङ्क) छज्जी (Cantilever Projection)  १.० शमटरभन्दा बढी हनु नहुने ।  

च) आर.शस.शस. गदात M 20 Grade (शसमेण्ट एक भाग, बालुवा डेढ भाग र शगट्टी ३ भाग) को ढलान मसला (Concrete)  प्रयोग गररन ुपने । 

छ) शपलर (Column/Pillar) मा Reinforcement कम्तीमा १६ शम.शम. ब्यासको ८ ओटा हुन ुपने । 

ज) माटेको जोडाइमा गारो लगाउने कायत नगने ।   

 यस्तो प्रकृशतको भवन एक सवंेदनशील शनमातण कायत भएकाले यसको शडजाइन तथा शनमातण सपुरशभजनमा दक्ष प्राशवशिकको सलंग्नता अत्यन्त जरूरी छ । साथै भवनको जग, शपलर, शबम, स्लाव 

आशदमा प्रयोग हनेु छडको साइज र सङ््कख्या जग बस्ने माटोको प्रकार, शपलर–शपलरबीचको दरूी, कोिाको साइज, भवनको तला आशदमा भर पने हुदँा माशथ उशल्लशखत न्यनूतम आवश्यहयकता 

साङ््ककेशतक मार भएकाले सो को अशन्तम आवश्यहयकता स्िक्चरल शडजाइन (Load Calculation आशद) गरेर मार तोक्न ुपने हनु्छ ।  

८.  कक्षाकोिा सकभर वगातकार भएमा राम्रो हुन्छ । कक्षाकोिाको चौडाईको दवुैतर्त  ८ शर्ट × ४ शर्टको कालोपाटी राख्ने । पशहलो डेस्क र कालोपाटीको दरूी न्यनूतम २ शम. र अशन्तम बेन्च र 

कालोपाटीको दरूी बढीमा ७ शम. कायम गने । कालोपाटीको माशथपरट्ट शशक्षण सामग्री झणु्ड्याउन काँटी िोक्ने र तलपरट्ट बोडतर नलगाउने  (सादा) तर एक कुनामा चक डस्टर राख्ने िाँउ शमलाउने । 

९.  भवनको बाशहर १:४ शसमेण्ट प्वाइशन्टङ्क (Pointing) गने वा १ :४ शसमेण्ट प्लाष्टर गने  ।  

१०.   अपाङ््कगहरूका लाशग कक्षाकोिाशभर गड्ुने कुसी (Wheel Chair) लैजान छड्के सतह/ याम्प (Ramp) अशनवायत रूपमा बनाउने र कक्षाकोिाको एउटा ढोका र शौचालयको ढोका Wheel Chair  

शछने गरी िुलो बनाउने । (साइज कम्तीमा १.१० शमटर हनु ुपने) 
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अनसुचूी : ७ 

 

कार्य तवीकार / सम्ठन्न प्रषिवेदन 

सङ््कघ/ प्रदेर् / तथानीर् िह  
 

............... मन्त्रालर् / षवमार् / कार्ायलर् 

कार्ायलर् कोड नं.: 

कार्य तवीकार / सम्ठन्न प्रषिवेदन 

                 आयोजनाको नामिः 

             

प्रशतवेदनको शमशतिः 

 कामको नामिः 

                लागत अनमुानको कुल रकमिः 

            

काम सरुू भएको शमशतिः 

 खचत भएको कुल् रकमिः 

            

काम सम्पन्न गनुत पने शमशतिः 

सरुू लागत अनमुान भन्दा घटी बढीको प्रशतशतिः 

          

सम्पन्न भएको शमशतिः  

 भेररएसनपशछको कुल लागत अनमुान भन्दा घटी बढीको प्रशतशतिः 

           

                 

कामको षववरण सुरू लार्ि अनुमानबमोषजमको  

मेररएसन मएकोमा 

सोबमोषजमको कुल लार्ि 

अनुमान खुद मएको कामको फरक (सुरू लार्ि अनुमानको आधारमा) 

फरक (मेररएसनठषछको लार्ि अनुमानको 

आधारमा) 

कैषफर्

ि 

  ठररमाण  दर  जम्मा ठररमाण  दर  जम्मा ठररमाण  दर  जम्मा ठररमाण  दर  जम्मा ठररमाण  दर  जम्मा   

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११=२-८ १२=३-९ १३=११*१२ १४=५-८ १५=६-९ १६=१४*१५ १७ 

                                  

                                  

                                  

                                  

 

                    

 

          

                                  

जम्मा                                 

                 

क) स्वीकृत लागत अनमुान (इशष्टमेट) भन्दा घटी बढी खचत रू...........प्रशतशत (%)...... 

उपयुतक्तबमोशजम भएको कायत सरुू सम्झौताको स्वीकृत शडजाइन र स्पेशसशर्केसन बमोजीम भएको छ/छैन ।  भेररएशन आदेश र 

सततहरूबमोजीम भए/नभएकोहँुदा उक् त कायत सम्पन्न भएको स्वीकार/ अस्वीकार गररएको छ ।  

म.ले.प.फारम नं: ५१० 
साबिकको फारम नं:  १७६ 
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घटी/बढीको पसु्ट्याइँ..................................................................   

  

      

    

       

  

स्वीकृत लागत अनमुान, शडजाइन र स्पेशसशर्केसनअनसुार काम भएको छ भनी शसर्ाररस गने    

       

  

  

      

    

       

  

तयार गनेिः 

  

जाँच गनेिः 

   

    

      

स्वीकृत गने   

सहीिः 

  

सहीिः 

   

    

      

सहीिः   

नामिः 

  

नामिः 

   

    

      

कायतलय प्रमखुको नामिः 

दजातिः 

  

दजातिः 

   

    

      

दजातिः   

शमशतिः     शमशतिः                       शमशतिः   

                 उदे्दश्र् 

                

कायत स्वीकार गदात र सम्पन्न भएको अवस्थामा कामको यथाथत शववरण तयार गनुत ।शनमातण कामको सम्पादन भएपशछ सरुू इशस्टमेटको पररमाणमा खदु भएको काम 

 घटी बढी के कशत भएको छ  र स्वीकृत इशस्टमेट तथा शडजाइनबमोशजम काम भएको  छ शक छैन भनी प्रमाशणत  गनतका लाशग यो र्ारामको तजुतमा भएको हो । 

                 फाराम मने िररकािः 

                १ आयोजना िेक्काको काम सम्पन्नपशछ स्वीकार गदात अनमुाशनत काम तथा खदु भएको कामको चेक जाँचका लाशग यस र्ाराम (प्रशतवेदन) प्रयोग गनुतपछत । 

२ यसमा सरुूमा आयोजनाको नाम, कामको नाम, लागत अनमुानको कुल रकम, खचत भएको कुल रकम र लागत अनमुानभन्दा घटी वा बढीको प्रशतशत खलुाउनपुछत । 

३ यस प्रशतवेदन तयार गदात यस प्रशतवेदनका शमशत, कायत सम्पन्न तयार गररन थालेको काम सरुू भएको शमशत, िेक्काअनसुार काम सम्पन्न गनुतपने शमशत र  

वास्तशवक काम सम्पन्न भएको शमशत लेख्नपुछत । 

४ महल १ मा कामको शववरण वा नाम लेख्नपुछत । 

          ५ महल २, ३ र ४ मा लागत अनमुानबमोशजमको क्रमशिः पररमाण, दर र जम्मा रकम लेख्नपुछत । 

     

 

महल ५, ६ र ७ मा भोररएसन बमोशजम कायम लागत अनमुान बमोशजमको क्रमशिः पररमाण, दर र जम्मा रकम लेख्नपुछत । 

  उशल्लशखत पररमाण र दर भेररएसन भएको अवसथामा सोपशछ कायम भएको दर र पररमाण सम्झनपुदतछ । 

६ महल ८, ९ र १० मा खदु (वास्तशवक) काम भएको शववरण क्रमशिः पररमाण, दर र जम्मा रकम लेख्नपुछत । 

    

७ 

महल ११, १२ र १३ मा लागत अनमुान (महल २, ३ र ४) बाट खदु काम भएको (महल ८, ९ र १०) घटाउँदा आउने बाँकी र्रक रकम क्रमशिः  

पररमाण, दर र जम्मा रकम लेख्नपुछत । 

 

महल १४, १५ र १६ मा भेररएसनपशछको र्रक रकम क्रमशिः पररमाण, दर र जम्मा रकम लेख्नपुछत । 

    



79 ÷ कार्यक्रम कार्ायन्वर्न ठुषतिका २०७७/७८ 

 

 

८ महल १७ मा कुनै कैशर्यत भएमा सो कैशर्यत लेख्नपुछत । 

         ९ जम्मा हरर्मा रकमको कुल जोड जम्मा लेख्नपुछत । 

          १० अनमुान भन्दा घटी वा बढी भएको र्रक रकम र सो को प्रशतशत तथा सो को पसु्ट्याइ ँसमेत राख्नपुछत  । 

    

११ 

यस कायत सम्पन्न प्रशतवेदन तयार गने तथा आयोजना िेक्काको काम ईशष्टमेटअनसुार भएको छ वा छैन सो को जाँच गने कमतचारीले आफ्नो नाम,  

पद र शमशत लेखेर हस्ताक्षर गनुतपछत । 

 १२ लागत अनमुानअनुसार काम भएको वा नभएको बारे स्पष्ट तोकी स्वीकृत गने कायातलय प्रमखुको नाम, पद र शमशत लेखेर हस्ताक्षर राख्नपुछत । 
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अनुस ची ८ 

तथानीर् िह र षवद्यालर् व्र्वतथाठन सषमषिबाट हुने  षनमायण कार्यको अनुर्मनसाँर् सम्बषन्धि रूजुस ची 

 

 क्र.स.  कायत छ छैन कैशर्यत 

क) सामान्य अनगुमन 

शनमातण सरुू हुन ुअशघ 

१ प्रस्ताव तयारी र  स्थानीय तहमा पेस गरेको    

२ शनमातण स्थलको र छनोट गररएको शडजाइनको उपयकु्त    

३ अशभभावक र स्थानीय समदुायसगँ शनमातणसम्बन्िी छलर्ल गरेको    

४ स्थानीय तहको प्राशवशिक कमतचारीबाट शनमातण स्थाल अवलोकन गरेको    

५ स्थानीय तहसगँ सम्झौता गरेको    

६ शनमातण गदात वातावरणीय असर पने    

७ शनमातण सामग्रीको उपलब्िता    

८ शनमातण सामग्रीको भण्डारण    

शनमातण अवशिमा  

९ समय ताशलका अनसुार शनमातण कायत गरेको     
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 क्र.स.  कायत छ छैन कैशर्यत 

१० शनमातण स्थलका लाशग छनोट भएको शडजाइनको उपयकु्तता    

११ ताशलम प्राप्त कालीगढबाट शनमातण कायत भएको     

१२ स्थानीय रूपमा उपलब्ि शनमातण सामग्रीको प्रयोग भएको      

१३ कङ््कशक्रट तयारीका लाशग शमशक्सङ्क मेशसनको प्रयोग भएको     

१४ कम्प्याक्सनका लाशग भाइब्रेटरको प्रयोग भएको     

१५ कङ््कशक्रटको उपयकु्त तररकाले शसञ्चीकरण (Curing)  भएको      

१६ शडजाइन उपयोग गदात साइट स्पेशसशर्क व्यावहाररक समस्या परेको     

१७ बाल श्रम प्रयोग भएको     

१८ भकू्षय बढी भएको    

१९ खानेपानीको स्रोतमा असर परेको    

२० ध्वनी प्रदरू्ण भई शवद्याथीमा असर परेको    

२१ मशहला कामदार लगाइएको     

२२ मखु्य शनमातण चरणमा प्राशवशिक कमतचारीबाट सपुररवेक्षण भएको     

 ले आउट    

 शडशपशस लेभल      

 सपुरस्िक्चर      

 छाना/छत शनमातण    

२३ शनमातण स्थलमा शनदशेन पशुस्तका राशखएको     

२४ स्थानीय व्यशक्तहरूबाट शनमातण कायतमा अवरोि भएको     
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 क्र.स.  कायत छ छैन कैशर्यत 

२५ शनमातण स्थलमा प्राशवशिकबाट शनमातण सामग्रीको परीक्षण गररएको     

२६ शनमातण सामग्रीको प्राशवशिकबाट प्रयोगशालामा परीक्षण गररएको     

२७ पयातप्त मारामा पानी उपलब्ि भएको     

२८ शनमातण कायतले गदात कक्षा सञ्चालनमा अवरोि खडा भएको     

२९ शनमातण कायतले गदात शवद्याथीहरूलाई घाउ चोट लागेको    

३० कामदारहरूको हाशजर अशभलेख राखेको     

३१ सरुक्षाका उपायहरू अवलम्वन गरेको     

        शनमातण कायत पिात ् 

३२ शनमातण कायतमा आशथतक पारदशशतता कायम भएको     

३३ लागत अनमुान र तोशकएको समयशभर नै शनमातण कायतको प्रगशत भएको     

३४ स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गदात वातावरणीय पक्षमा नकारात्मक असर परेको    

३५ शनमातण सामग्री आपशूततमा शढलाइका कारण शनमातण कायतमा असर परेको     

३६ शवद्यालय व्यवस्थापन सशमशतका पदाशिकारीहरूबाट शनयशमत अनगुमन भएको     

 

क्र स कायत छ छैन कैशर्यत 

ख) सामान्य प्राशवशिक पक्ष 

         शप्लन्थ लेभल सम्म  
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क्र स कायत छ छैन कैशर्यत 

 
मसेनरी शबशल्डङ्क (Masonry Building ) 

   

१ र्ाउन्डेसन बेस लेभलमा भएको र राम्ररी कम्प्याक्ट भएको     

२ र्ाउन्डेसन ब्यान्ड राशखएको     

३ कुनाहरूमा भशटतकल रेनर्ोसतमने्ट उिाइएको    

५ शप्लन्थ लेभल मनुी शस्टच ब्यान्ड राशखएको     

५ शप्लन्थ लेभल व्याण्ड राशखएको     

 
आर. सी. सी. शबशल्डङ्क (RCC Building)    

१ र्ाउन्डेसन बेस लेभलमा भएको र राम्ररी कम्प्याक्ट भएको    

२ र्ाउन्डेसन शबम राशखएको     

३ सब स्िक्चरका इलेमने्टको आकार र नाप उपयकु्त    

५ शप्लन्थ लेभल शर्शनशसङ्क (उचाइ) उपयकु्त    

६ काम (Workmanship) र शसञ्चीकरण (Curing) प्रयाप्त    

       छत तह सम्म 

 मसेनरी शबशल्डङ्क     

१ शसल ब्यान्ड राशखएको (प्रत्येक तलामा)    
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क्र स कायत छ छैन कैशर्यत 

२ शस्टच ब्यान्ड राशखएको (५०० देशख ७०० शम शम को अन्तरालमा र प्रत्येक तलामा)     

३ शलन्टेल ब्यान्ड राशखएको (प्रत्येक तलामा)     

४ प्रत्येक कुनामा र ओपेशनङ्कको दबैु साइडमा भशटतकल रेन्र्ोसतमने्ट (प्रत्येक तलामा) राशखएको     

५ रूर् लेभल ब्यान्ड राशखएको     

 आर. सी. सी. शबशल्डङ्क     

१ शसल ब्यान्ड राशखएको (प्रत्येक तलामा)     

२ शस्टच ब्यान्ड राशखएको (५०० देशख ७०० शम शम को अन्तरालमा र प्रत्येक तलामा)    

३ शलन्टेल व्याण्ड राशखएको (प्रत्येक तलामा)     

४ प्रत्येक कुनामा र ओपेशनङ्कको दवुै साइडमा भशटतकल रेन्र्ोसतमने्ट (प्रत्येक तलामा) राशखएको     

५ रूर् लेभल ब्यान्ड राशखएको     

  छत शनमातण 

 ररशजड छत    

१ छतमा पानी नशछने खालको कङ््कशक्रट भएको     

२ वर्ाततको पानी शनकासको लाशग स्ल्याबको उपयकु्त लेभल शमलेको     

३ छतबाट जशमनमा पानी जाने व्यवस्था     
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क्र स कायत छ छैन कैशर्यत 

४ पानी भण्डारण प्रणालीको उपयकु्त शनमातण (यशद व्यवस्था भएमा)     

५ यशद बाल बाशलकाका लाशग पहुचँ भएमा सरुक्षाका उपायहरू     

 फ्लेशक्जबल छत    

१ उपयकु्त बनावट र छत कनेक्सन     

२ छतबाट जशमनसम्म पानीको शनकास     

३ राम्रो इन्सलेुसनको व्यवस्था     

४ छत शनमातणका अवयवहरूको उपयकु्त जडान (शस्टल बेल्ड/बोल्ट, उड नेल)     

५ पानी नशछने र छत शनमातणमा प्रयोग भएको सामग्रीको शटकाउपन    

अनगुमनकातातको नाम थर : 

पद : 

हस्ताक्षर : 

शमशत :  

 

 

 

 

 



86 ÷ कार्यक्रम कार्ायन्वर्न ठुषतिका २०७७/७८ 

 

 

अनुस ची ९ 

षवद्यालर् षनमायण समर् िाषलका   

 

क्र.स. कायतको शववरण मशहना 

भदौ असोज काशततक ……… ……… ……… ……… 

१ सम्झौता        

२ जग सरुू        

३ व्याक शर्शलङ्क        

४ शप्लन्थ शबम         

५ शसल लेभल         

६ शलन्टेल ब्यान्ड         

७ भुँइतालाको छत        

८ भुँइ तला सम्पन्न        

९ पशहलो तला सम्पन्न        

१० प्लास्टर, पशनङ्क आशद परुा        

११ शनमातणको सम्पणूत कायत परुा        

         

 

 



87 ÷ कार्यक्रम कार्ायन्वर्न ठुषतिका २०७७/७८ 

 

 

 

अनसुचूी १० 

षवद्यालर् मौषिक षनमायणमा वािावरणीर् िथा सामाषजक सुरिा सम्बन्धी रूजुस ची 

१=आयोजनाको नाम : 

२ आयोजाना सम्वन्िी जानकारी  

शवद्यालयको नाम  

िेगाना  

प्रिानाध्यापकको नाम  

टेशलर्ोन/फ्याक्स  

इमेल  

प्रस्ताशवत शनमातणको काम 

-कृपाया जनु काम हुन गइरहकेो सोहीमार 

जनाउनहुोस_ 

 

 

३ वातावरणीय तथा समाशजक छनोट सम्वशन्ि : 

  प्रश्नहरु छ 

(√) 

छैन 

(√) 

असर पनत सक्ने अवस्था(√) समस्याको शववरण/ 

कैशर्यत 

सभंाशवत समािाका उपाय 

उच्च मध्यम न्यनू 

क) पवुातिार शनमातण हनेु िाँउको अवशस्थती         

१. सरुशक्षत क्षेर -जस्त ैराशरिय शनकुञ्ज, वन्यजन्तु सरंक्षण केन्र, शशकार 

क्षेर,  आशद) 

       

२. मध्यवती क्षेर          

३. शसमसार क्षेर          

४. जैशवक शवशविता सरंक्षणका लाशग तोशकएको कुनै शवशेर् क्षेर -जस्तै 

बोटाशनकल गाडतडेन शचशडया खाना आशद) 

       

५. पशहरो तथा भकू्षय भएको िाउँबाट नशजक         
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  प्रश्नहरु छ 

(√) 

छैन 

(√) 

असर पनत सक्ने अवस्था(√) समस्याको शववरण/ 

कैशर्यत 

सभंाशवत समािाका उपाय 

उच्च मध्यम न्यनू 

६. वर्रा्ाको पानी जम्ने वा शनकास नहनेु अवस्था         

७. जशमन मशुन भएका भौशतक सरंचना –जस्तो  खानेपानीको पाइप, ढल 

आशद) लाई असर पने 

       

८. माटो, ढुङ््कगा, वालुवा आशद शनकाशलने क्षेर         

९. नदी, खोलानाला नशजक         

१०  प्रशारण लाइन - Transmission Lines) नशजक        

११.सांस्कृशतक/िाशमतक/सम्पदा शभर वा नशजक         

१२. माशथ उल्लेशखत क्षेरहरूमा शवद्यालयको पराू्वािार शनमातणले 

अशरर्मण हनु सक्ने सभंावना छ ?  

       

ख) शनमातण कायतका कारण सभंाशवत वातावरणीय तथा सामाशजक 

असरको अवस्था 

       

१ शभरालोपना शनमातण स्थलमा शभरालोपनाको कारणले पशहरो 

जानसक्ने अवस्था छ शक छैन ? 

       

शनमातण स्थलमा सशजलै बग्ने वा नबग्ने माटो छ शक 

छैन ? 

       

२ पानीको 

व्यवस्थापन 

शनमातण स्थलमा पयातप्त मारामा पानीको व्यवस्था छ ?        

तत्काल वा भशवरयमा खानेपानी -सतही र भशूमगत) 

को गणुस्तर माशथ कुनै असर पछत शक पदनै ? 

       

शनमातण कायतले पानीको स्रोत/महुानलाई असर पानत 

सक्छ ?  

       

शसचंाई नहरलाई असर पानत सक्छ ?         

३ र्ोहोर 

व्यस्थापन 

शनमातण कायतमा प्रयोग गररएको सामग्री    -शवटुशमन, 

शसमेन्ट पेन्ट, ज्वलनशील पदाथत आशद) बाट कुनै 
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  प्रश्नहरु छ 

(√) 

छैन 

(√) 

असर पनत सक्ने अवस्था(√) समस्याको शववरण/ 

कैशर्यत 

सभंाशवत समािाका उपाय 

उच्च मध्यम न्यनू 

जोशखमयकु्त पदाथत/ केशमकलहरू शनस्केको छ ?  

शनमातण कायतबाट शनस्केको र्ोहरले ढलमा असर 

पारेको छ ? 

       

lशनमातण कायतबाट शनस्केको प्रदशुर्त पदाथतले माटो, 

हावा र पानीलाई असर पारेको छ ? 

       

४.बासस्थानमा 

पगु्नसक्ने क्षशत 

शनमातण कायतले नशजकैको दलुतभ वा जोशखममा परेको 

वा लोप हनुलागेको जंगली प्राणीको बासस्थानमा कुनै 

असर पछत ?  

       

शनमातण कायत गदात िुलो मारामा वन रँ्डानी वा रूख 

माशसने हनुसक्छ ? -माशसने रूखको पररमाण 

कैशर्यतमा लेख्नहुोला) 

       

५.ध्वशन तथा 

वाय ुप्रदरू्ण 

शवरर्ोटन वा vibration कायतबाट नशजकैको बस्तीमा 

असर पनतसक्छ ?  

       

शनमातण कायतबाट उत्पन्न हनेु िलुोको कारण वाय ु

प्रदरू्ण हनुसक्छ ? 

       

६.स्वास्थ्य तथा 

सरुक्षा 

रसायशनक, जैशवक, भौशतक, तथा शवशकरणको 

असरबाट स्थानीयबासी तथा जनावर जोखीममा 

पनतसक्ने सभंावना छ ?  

       

मजदरुबाट स्थानीयबासीन्दामा रोग सतनसक्ने सभंावना 

छ ? 

       

७.जग्गा 

सम्बन्िी शवर्य 

lशवद्यालयको नाममा जग्गा छ ? -आवश्यहयक 

कागजपर भएमा कैशर्यतमा जनाउनु होला) 

       

जग्गाको नाममा कुनै वादशववाद वा झगडा भएको छ 

? 
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  प्रश्नहरु छ 

(√) 

छैन 

(√) 

असर पनत सक्ने अवस्था(√) समस्याको शववरण/ 

कैशर्यत 

सभंाशवत समािाका उपाय 

उच्च मध्यम न्यनू 

कुनै खेती योग्य जशमनको नोक्सानी हनेु सभंावना छ ?        

कुनै समदुाय शवस्थाशपत हनेु सभंावना छ ?        

८.जोशखम 

समदुाय 

गररब, मशहला तथा बाल बाशलकालाई नकारात्मक 

असर पाने सभंावना छ ?  

       

९.आशदवासी 

समहु 

आशदवासीलाई नकारात्मक असर पने सभंावना छ ?        

शनमाणत कायत र यसका असरहरू बारे आशदवासी वा 

स्थानीयबासी जानकार छन ्? जानकारी कसरी शदने 

गनुत भएको छ कैशर्यतमा जनाउनु होला) 

       

१०.सामाशजक 

द्वन्द्व 

यशद मजदरु/कामदारहरू अन्यरबाट ल्याई काम 

लगाएमा द्वन्द्व हनेु सभंावना छ ? 

       

ग) प्राकृशतक प्रकोपको प्रभाव हनेु सभंावना        

 

शमशत  

ताशलका भने व्यशक्तको नाम   

पद÷ पेशा   

कायतरत ससं्थाको नाम  

िेगाना  
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अनसुचूी : ११ 

नमुना षवद्यालर्को नामावली   

क) २०७५/०७६ अर्ावै छनोट मएका २०३ नमुना षवद्यालर्हरू 

क्र सं. षजल्ला  षवद्यालर्को नाम   ठेर्ाना 

१.  ताप्लेजङु्क  शसनाम मा.शव., तेल्लोक,  शसरीजंगा गापा, १ 

२. ताप्लेजङु्क  सरस्वती मा.शव. हाङ्कपाङ्क,   आिराइ शरवेणी गापा, ३ 

३.  इलाम  शर्क्कल मा.शव., शर्क्कल  सयुोदय नगरपाशलका १० 

४. इलाम  जीतपरु मा.शव.जीतपरु  दउेमाइ नगरपाशलका  ९ 

५. इलाम  अमरकल्याण मा.शव.नयाँबजार  माइजोगमाइ गापा १ 

६. इलाम  नाम्साशलङ्क मा.शव., नाम्साशलङ्क माइजोगमाइ गापा ३ 

७. झापा  िलुाबारी मा.शव.   मेचीनगर नपा १० 

८. झापा  हशल्दबारी मा.शव.   हशल्दबारी गापा २ 

९. झापा  लक्ष्मीप्रसाद दवेकोटा मा.शव,   कचनकवल गापा 

१०. झापा  कनकाई मा.शव.,    कनकाई नपा 

११. झापा  शडल्लीराज मा.शव.    झापा गापा ४ 

१२. झापा  प्रगशत मा.शव.   गौरादह नपा 

१३. झापा  शहमाल मा.शव.   दमक नपा २ 

१४. झापा  महने्ररत्न मा.शव.   शवतातमोड नपा ५ 

१५. मोरङ्क  अरशनको मा.शव.   उलातवारी नपा ८ दगुातपरुी, रामघाट 

१६. मोरङ्क  पञ्चायत मा.शव.    पथरीशशनिरे नपा १ 

१७. मोरङ्क  जनता मा.शव. बाहनुी   वेलवारी नगरपाशलका 

१८. मोरङ्क  पशब्लक मा.शव. रङ््कगेली  रंगेली नगरपाशलका 

१९. मोरङ्क  सरस्वती मा.शव., झोराहाट  ग्रामथान गापा 

२०. मोरङ्क  सकुुना मा.शव., कोसीहरैचा  सनु्दरहरैचा नपा १० 

२१. मोरङ्क  राशिका मा.शव.   उलातवारी नगरपाशलका ६ 

२२. मोरङ्क  नरग्राम मा.शव.   बढुीगङ््कगा गाउपाशलका १ 

२३. सनुसरी  जनता मा.शव.   इटहरी उपमहानगरपाशलका ९ 

२४. सनुसरी  सरस्वती मा.शव.    दहुवी नगरपाशलका ५ 

क्र सं. षजल्ला  षवद्यालर्को नाम   ठेर्ाना 

२५. सनुसरी  अमरशसहं मा.शव.,सोहबेगन्ज   दवेानगन्ज नपा ५ 
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२६. सनुसरी  हररनगरा मा.शव.   हररनगरा गाउपाशलका ४ 

२७. सनुसरी  आदशत मा.शव.   बराह नगरपाशलका २ 

२८. िनकुटा  पणु्य मा.शव. राजारानी   चौशवस ेगापा ६ 

२९. िनकुटा  जनता मा.शव. शजतपरु   महालक्ष्मी नगरपाशलका ७ 

 ३०. िनकुटा  गोकुण्डेश्वर बालमशन्दर मा.शव.,  िनकुटा नपा ५ 

३१. तेह्रथमु  बसन्त मा.शव. वसन्तपरु  लालीगरुांस, नपा, २ 

३२. सङ््कखवुासभा मनकामना रत्नअशम्बका मा.शव.  खादवारी नपा ९ तशुम्लङ्कटार 

३३. सङ््कखवुासभा रामेश्वर मा.शव.    िमतदवेी नपा ५ माशम्लङ्क 

३४. भोजपरु  वीरेन्र मा.शव. कुलुङ््क   साल्पाशछशलछो गापा १ 

 ३५. भोजपरु  शवद्योदय मा.शव.    भोजपरु नगरपाशलका ७ 

३६. भोजपरु  र्डानन्द मा.शव., शदङ््कला  र्डानन्द नगरपाशलका ७ 

३७. सोलुखमु्बु  शहमालदशतन मा.शव, नेचा  नेचासल्यान गाँउपाशलका 

३८. ओखलढुङ््कगा प्रबुि मा.शव., च्यानम  सनुकोसी गापा ७ 

३९. खोटाङ्क  शचसापानी मा.शव., शचसापानी  जन्तेढुङ््कगा गापा  ५ 

४०. उदयपरु  जनता मा.शव., हडीया   चौदन्डीगढी नपा ९ 

४१. उदयपरु  शरयगुा मा.शव. गाइघाट  शरयगुा नपा 

४२. उदयपरु  शरवेणी मा.शव. कटारी   कटारी नपा ४ 

४३. सप्तरी   कन्त चन्र मा.शव., पातो  डाक्नेश्वरी नपा 

४४. सप्तरी   व.ुशव.म.ु मा.शव. भगवतपरु   शम्भनुाथ नपा 

४५. सप्तरी   चन्रा मा.शव.    बोदबसातइन नपा 

४६. शसरहा  जनता डोमी चौिरी उ.मा.शव.  लक्ष्मीपतारी गापा 

४७. शसरहा  जनता मा.शव., मौवाही,   सखवुानन्कारकट्टी नपा 

४८. शसरहा  जनता मा.शव.,    सशुखपरु नपा ८ 

४९. शसरहा  जनता मा.शव.,चन्रलालपरु   गोलवजार नपा ८ 

 ५०. शसरहा  जनता बनवाली मा.शव.  नरहा गापा ४ 

५१. शसराहा  मोहन मा. शव.    शमचैया नपा 

५२. िनरु्ा  जनता मा.शव., शगद्वावेलापट्टी  शवदहे नपा ६ 

५३. िनरु्ा  गोगलप्रसाद मा. शव., बसशहया  जनकपरु उपमहानगरपाशलका २४ 

५४. िनरु्ा  यज्ञवलक्य सं. मा.शव., ज्ञानकुप  जनकपरु उपमहानगरपाशलका 

५५. िनरु्ा  मा.शव. कुमरौल रमदयैा, भवारी  शक्षरेश्वर नपा 

५६. िनरु्ा  रामजानकी मा.शव., सतोर्र  सवैला नपा 
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५७. िनरु्ा  शशवशशक्त मा.शव.   वटेश्वर गाउँपाशलका 

५८. सलातही  जनज्योशत मा.शव.   लालबन्दी नपा ८ 

५९. सलातही  महादवे जनता मा.शव.,   हररवन नपा ८ 

६०. सलातही  महने्र रत्न जगन्नाथ लशक्ष्मशनयाँ मा.शव. वरहथवा नपा १०, सीतापरु 

६१. सलातही  जलिर कमलदवे मा.शव.,   ब्रम्हपरुी गापा १ 

६२. सलातही  वेणीभोला नमनूा मा.शव.  गोडैता नपा ८ 

६३. सलातही  जनता मा.शव., शसमरा भगवतीपर  गोडेता नपा ६ 

६४. शसन्िलुी  सरस्वती मा.शव., डकाहा  दिुौली नपा ४ 

६५. शसन्िलुी  जनज्योती मा.शव., र्ोस्रेटार  कमलामाइ नपा ५ 

६६. रामेछाप  जनजागतृ मा.शव. बेताली  गोकुलगंगा गापा ४ 

६७. रामेछाप  मन्थली मा.शव.,    मन्थली नपा १ 

६८. दोलखा  शरभवुन मा.शव.   मेलुङ्क गापा ६ 

६९. दोलखा  क्षमावती मा.शव.,    शभमेश्वर नपा १ ससु्पा क्षमावती 

७०. शसन्िपुालञ्चोक ऐसलेुखकत  मा.शव.    इन्रावती गाउँपाशलका ५ बाडेगाउँ 

७१. काभ्रेपलान्चोक पावतती मा.शव. ढंुखकत  ८  वेथानचोक गापा 

७२. लशलतपरु  शकशटनी मा.शव.    गोदावरी नपा ३ 

 ७३. कािमाडौ ँ आदशत मा.शव.    कागेश्वरी, मनहरा ३ 

७४. कािमाडौ ँ शतलगांटार मा.शव., िापासी  टोखा नपा ७ 

७५. कािमाडौ ँ काशलकादवेी मा.शव.,   तारकेश्वर नगरपाशलका 

७६. कािमाडौ ँ शान्ती शनकुन्ज मा.शव. भगवतीवारी कामनपा २० 

७७. कािमाडौ ँ कंकाली मा.शव. नैकाप  चन्राशगरी नपा 

७८. कािमाडौ ँ मंगल मा.शव.    कीशततपरु नपा १० 

७९. कािमाडौ ँ शवश्व शनकेतन मा.शव., शरपरेुश्वर  कामनपा १३ 

८०. नवुाकोट  महादवे मा.शव. रातमाटे  वेलकोटगढी गापा 

८१. नवुाकोट  क्षेरपाल मा.शव. चौघडा  शलख ुगापा 

८२. नवुाकोट  ऐसलेुभमूे मा.शव. काहलेु  शकस्पाङ्क गापा 

८३. नवुाकोट  महने्र मा.शव., चतरुाले  ककनी गापा 

८४. नवुाकोट  चण्डेश्वरी मा.शव.,    शवदरु नगरपाशलका ७ 

८५. िाशदङ्क  रानीपौवा मा.शव. सल्यानटार  शरपरुासनु्दरी गापा 

८६. िाशदङ्क  सत्यवती मा.शव. कुम्परु  शसिलेक गापा 
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८७. िाशदङ्क  चन्रोदय मा.शव.    वेनीघाट रोराङ्क गापा  

८८. मकवानपरु महने्र मा.शव.,   बकैया गाउँपाशलका ४ 

८९. मकवानपरु चन्रोदय मा.शव.,    हटेौडँा उमनपा ८ 

९०. मकवानपरु आिशुनक राशरिय मा.शव.,   हटेौडा उपनपा ४ 

९१. रौतहट  नेमिारी बासदुेब मा.शव. मुडवलवा राजदवेी नपा 

९२. रौतहट  जनता मा.शव., राजपरु र्रहदवा  राजपरु नपा 

९३. रौतहट  जय शकसान मा.शव. िरहरी  दवेाहीगोनाही गापा 

९४. रौतहट  मा.शव. गरूडा,    गरूडा नपा  १ 

९५. रौतहट  जनज्योशत मा.शव. चपरु  चन्रपरु नपा 

९६. रौतहट  जनता मा शव    कटहररया नपा 

९७. रौतहट  जनता मा.शव., सोनरशनया  मौलापरु नपा 

९८. वारा  गढीमाई महने्र मा.शव. मगनपा १ गढीमाइ नपा 

९९. वारा  दगुात मा.शव. बरेवा, बैररया  कलैया उपमहानगरपाशलका 

१००. वारा  ने.रा.मा.शव. वकुशलया  शजतपरु शसमरा उपमहानगरपाशलका 

१०१. वारा  ने.रा.मा.शव.    कोल्हवी नपा ४ सपही 

१०२. बारा  ने.रा.मा.शव.,    शजतपरुशसमरा उपमहानगारपाशलका २  

१०३. पसात  नशृसहं मा.शव., शपपरामि,   शवरगञ्ज महानगरपाशलका 

१०४. पसात  दवेनन्दन देवराज मा.शव. रामनगरी वहदुरमाइ नपा 

१०५. पसात  शज.उ.रा.क.मा.शव,    पोखरीया नपा  

१०६. पसात  सरस्वती मा.शव., गौतमनगर   िोरी सवुणतपरु गापा २ 

१०७. शचतवन  नेपाल मा.शव.    रत्ननगर नपा 

१०८. शचतवन  नारायणी नमनुा मा.शव.,   भरतपरु महानगरपाशलका 

१०९. शचतवन  दगुातशेर्कान्त अशिकारी मा.शव.  भरतपरु महानगरपाशलका  

११०. गोरखा  परोपकार आदशत मा.शव.,   शसराञ्चोक गापा १ 

१११. गोरखा  दलु्लभ मा.शव.,    भीमसने गापा १ 

११२. गोरखा  सयूतज्योशत मा.शव.,    सलुीकोट गापा ५ 

११३. लमजङु्क  शौभाग्यदय मा.शव. अल्कटार  राइनास नपा 

११४. लमजङु्क  मङ््कगला मा.शव., सोतीपसल  मध्यनेपाल नपा 

११५. लमजङु्क  शैलपरुी मा.शव., िशमशलकुवा  राइनास नपा 

११६. तनहु ँ  रामशाह मा.शव.,    आँबखैुरेनी गा.पा. 
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११७. तनहु ँ  शनमतल मा.शव.    व्यास नपा 

११८. तनहु ँ  पञ्चमनुीदवे मा.शव.,   शकु्लागण्डकी नपा 

११९. तनहु ँ  सत्यवती मा.शव.,    व्यास नपा 

१२०. स्याङ््कजा  शरभवुन आदशत मा.शव.   पतुली बजार नपा 

१२१. स्याङ््कजा  रणवीर जनशहत मा.शव. खहरे  वाशलंग नपा 

१२२. स्याङ््कजा  भगबती नमनुा मा.शव. शममी  काशलगण्डकी गापा 

१२३. स्याङ््कजा  शर सशहद मा.शव., पंचमलु  आशिखँोला गापा 

१२४. स्याङ््कजा  महने्र मा.शव., जगत भञ्ज्याङ्क  वाशलंग नपा ५ 

१२५. स्याङ््कजा  गंगालाल मा.शव., चापाकोट  चापाकोट नपा ९ 

१२६. कास्की  शरभवुनशाशन्त मा.शव.  पोखरा मनपा ३० 

१२७. कास्की  काशलका मा.शव.    पोखरा मनपा १० 

१२८. कास्की  माछापचु्छ्े मा.शव.    अन्नपूणत गाउँपाशलका २ 

१२९. पवतत  नवजागतृ मा.शव. शतलाहार  मोदी गापा 

१३०. पवतत  भवानी शवद्यापीि मा.शव., खानीगाँउ र्लेवास नपा 

१३१. पवतत  नारायण मा.शव.,   कुश्यहमा नपा 

१३२. पवतत  शहमाल मा.शव., खकुोट  कुश्यहमा नपा 

१३३. पवतत  माटेदवेल मा.शव., मशुडकुवा  र्लेवास नपा 

१३४. वागलुङ्क  गलकोट मा.शव., हशटया  गलकोट नपा 

१३५. वागलुङ्क  शरभवुन मा.शव., खवातङ्क  वडीगाड गापा 

१३६. बाग्लुङ्क  अमर मा.शव., शवहुकँोट   काँिेखोला गापा ५ 

१३७. गलु्मी  ज्ञानोदय मा.शव. मजवुा  चन्रकोट नपा ८ 

१३८. गलु्मी  महने्र मा.शव. रेनपा, तम्घास  रेसुगंा नपा 

१३९. पाल्पा  रामतलुसी मा.शव.,    रामपरु नगरपाशलका ५ 

१४०. पाल्पा  दमकडा मा.शव. मदनपोखरा  तानसने नपा ९ 

१४१. पाल्पा  गङ््कगा मा.शव., खाशलवन रामपरु रामपरु नगरपाशलका 

१४२. नवलपरासी नेपाल मा.शव. शदव्यपरुी   दवेचलुी नपा ११ 

१४३. नवलपरासी शशव मा.शव.    कावासोती नगरपाशलका २ 

१४४. नवलपरासी नवजागरण मा.शव. चोरमारा,   मध्यशबन्द ुनगरपाशलका 

१४५. नवलपरासी महाकशव दवेकोटा मा.शव.   सनुवल नगरपाशलका 

१४६. नवलपरासी राजा महात्म पणूतभर मा.शव. पञ्चनगर  वदतघाट नगरपाशलका 
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१४७. नवलपरासी शरभवुन मा.शव. वेलाटारी   प्रतापपरु गाउपाशलका 

१४८. नवलपरासी काशलका मा.शव.,    गैडाकोट नपा ८ 

१४९. नवलपरासी जनक मा.शव.,    गैडाकोट नपा ५ 

१५०. नवलपरासी सरस्वती मा.शव., हसौरा   कावासोती नगरपाशलका  

१५१. नवलपरासी भानदुय मा.शव., दमु्कीवास   शवनयी शरवेणी गाउपाशलका 

१५२. नवलपरासी जनता मा.शव., मनरी   सरावल गाउपाशलका 

१५३. रूपन्देही   राम नरेश यादव आ.मा.शव.,   रोशहणी गापा ३ 

१५४. रूपन्देही   पशपुशत मा.शव.,   शतलोत्तमा नपा  १५ 

१५५. रूपन्देही   शाशन्त नमनुा मा.शव,    शतलोत्तमा नपा ५ 

१५६. रूपन्देही   काशलका मा.शव.    वटुवल उमनपा १० 

१५७. रूपन्देही  प्र गशत मा.शव.,    कञ्चन गापा 

१५८. रूपन्देही   खदुावगर मा.शव.,    लु.सा.न.पा ९ 

१५९. कशपलवस्त ु नेपाल अदशत मा शव    शशवराज नगरपाशलका 

१६०. अर्तघाखाची जनताकृरण मा.शव.    सशन्िखकत  नपा ८ 

१६१. अर्तघाखाची हररहर स ंतथा सा मा.शव.   पाणनी गाउँपाशलका २ 

१६२. प्यिूान  सरस्वती मा.शव., बाङ््कगेसाल   सरूमारानी गाउपाशलका 

१६३. प्यिूान  जनता मा.शव., बाग्दलुा  प्यिुान नपा ८ 

१६४. रोल्पा  बालकल्याण मा.शव, शलवाङ्क  रोल्पा नपा २ 

१६५. रोल्पा  नेपाल राशरिय मा.शव., राङ््ककोट  पररवततन गाउपाशलका ५ 

१६६. रूकुम  शरवेणी मा.शव., शसम्रतु ु  शरवेणी गापा 

१६७. रूकुम  राप्ती ज्ञानोदय मा.शव., शसम्ली  सानीभेरी गापा 

१६८. रूकुम  रूशक्मणी मा.शव., रूकुमकोट  शसस्ने गापा 

१६९. सल्यान  जनकल्याण मा.शव., थारमारे   वाघचौर नपा, २ 

१७०. सल्यान  शरभवुन जनता मा.शव., लुहाशपङ्क,  शारदा नगरपाशलका २ 

१७१. दाङ्क  आदशत मा.शव., दउेपरु  लमही नपा 

१७२. दाङ्क  आदशत मा.शव., लालमशटया  राप्ती गापा 

१७३. दाङ्क  पदमोदय पशब्लक मा.शव., भरतपरु  घोराही उपमहानगरपाशलका 

१७४. दाङ्क  गरुू जजरु मा.शव., रक्षाचौर  तलुसीपरु उपमहानगरपाशलका 

१७५. दाङ्क  वी.पी. कोइराला मा.शव., बयाले शाशन्तनगर गापा ३ 

 १७६. बाँके  शरभवुन मा.शव.,    कोहलपरु नगरपाशलका १० 



97 ÷ कार्यक्रम कार्ायन्वर्न ठुषतिका २०७७/७८ 

 

 

क्र सं. षजल्ला  षवद्यालर्को नाम   ठेर्ाना 

१७७. बाँके  ज्ञानोदय मा.शव., वागेश्वरी २  खजरुा गापा 

१७८. बाँके  जनता मा शव सन्तकुटी  खजरुा गापा 

१७९. बशदतया  शवद्याज्योशत मा.शव., कण्िपरु,   बढैयाताल गाउपाशलका ८ 

१८०. बशदतया  ने.रा.मा.शव. ढोडरी   मिवुन नपा 

१८१. सखेुत  नेपाल राशरिय मा.शव., बडाखोली,  गभुातकोट नगरपाशलका ६ 

१८२. सखेुत  जन मा.शव., सखेुत   वीरेन्र नगरपाशलका  

१८३. सखेुत  जनज्योशत मा.शव., बड्शडचौर  वराहताल गापा 

१८४. दलेैख  शहमालय मा.शव., डाँडीमाडी   भैरवी गापा ४ 

१८५. दलेैख  शवजया मा.शव.,    दलु्लु नगरपाशलका ७ 

१८६. डोल्पा  आदतश मा.शव, जरु्ाल  िुलीभेरी नपा 

१८७. जमु्ला  चन्दननाथ मा.शव., खलङ््कगा  चन्दननाथ नपा ४ 

१८८. जमु्ला  जनता मा.शव.,  महतगाउँ  चन्दननाथ नपा ६ 

१८९. काशलकोट महादवे मा.शव., र्ोइकोट र्ोइमहादवे शतलागरु्ा नपा ३ 

१९०. बाजरुा  माशलका मा.शव., व.न.पा. १० माततडी वडीमाशलका नपा ८ 

१९१. बझाङ्क  सत्यवादी मा.शव. भोपरु, बझाङ्क जयपथृ्वी नपा ११ 

१९२. बझाङ्क  सनुकुडा मा.शव. शचर बझाङ्क  शवत्थडशचर गाउपाशलका 

१९३. अछाम  सयूतचन्र मा.शव. काशलमाटी,   साँरे्वगर नगरपाशलका १ 

१९४. अछाम  शवद्यामशन्दर मा.शव., शबनायक  पञ्चदवेल शवनायक नगरपाशलका  

 १९५. डोटी  रामपरु मा.शव. बडुर, डोटी  जोरायल गापा २ 

१९६. कैलाली  जनता मा.शव., मनुवुा,   जानकी गाउँपाशलका—४ 

१९७. कैलाली  महनु्याल मा.शव. भजनी,   भजनी न.पा. १ 

१९८. कैलाली  दशरथ मा.शव. साडेपानी,   घोडाघोडी न.पा.—२ 

१९९. कैलाली  दगुातलक्ष्मी मा.शव. अत्तररया,   गोदावरी न.पा. २ 

२००. कैलाली  िनगढी मा.शव.    िनगढी उपमनपा ८ 

२०१. कैलाली  राशरिय मा शव    लम्कीचहुा नपा २ 

२०२. डडेलिरुा भ ु वनेश्वरी मा.शव., पररगाउँ  परशरुाम नगरपाशलका ५ 

२०३. दाचुतला  माशलकाजुतन मा.शव. िाप,   महाकाली नपा ७ 
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ख) केन्रीय आयोजना कायातन्वयन इकाइबाट भौशतक शनमातण भएका १९ नमनुा शवद्यालयहरू   

क्र सं. षजल्ला  षवद्यालर्को नाम   ठेर्ाना 

१. ओखलढुङ््कगा रूम्जाटार  माशव  रूम्जाटार  शसशिचरण  नपा  ४ 

२. ओखलढुङ््कगा बरूनेश्वर माशव रामपरु  मोलुङ्क गापा २ 

३. शसन्िलुी  कमला माशव भलुवाही  दिुौली नपा 

४. शसन्िलुी  कशपलाकोट माशव छाप  मररण गापा 

५. रामेछाप  शारदा माशव िोस े   गोकुलगङ््कगा गापा ६ 

६. रामेछाप  काशलकामाशवलखानपरु  दोरम्वा गापा ६ 

७. दोलखा  हनमुन्तेश्वर माशव काभ्र े  वैतेश्वर गापा ४ 

८. शसन्िपुालञ्चोक बाघ भैरब माशव िोकरपा  सनुकोसी गापा 

९. शसन्िपुालञ्चोक कृरनरत्न माशव   चौतारासाँगाचोकगढी नपा 

१०. काभ्रेपलाञ्चोक प्रभा माशव काशत्तकेदउेराली  चौरीदउेराली गापा 

११. काभ्रेपलाञ्चोक सशञ्जवनी माशव   िशुलखेल नपा 

१२. लशलतपरु  बज्रबाराही माशव चापागाउँ  गोदावरी नपा ११ 

१३. भक्तपरु  श्रीपद्म माशव दरवारस्क्वाएर  भत्तपरु नपा ३ 

१४. कािमाडौ ँ जनसवेा माशव पाँगा   शकशततपरु नपा ५ 

१५. नवुाकोट  शरभवुनशरशलुी माशव  शवदरु नगरपाशलका 

१६. रसवुा  काशलका शहमालय माशव िबैङु्क   काशलका गापा २ 

१७. िाशदङ्क  नीलकण्ि माशव िाशदङ्कवेसी  नीलकण्ि नपा 

१८. मकवानपरु जनशप्रय माशव हटेाँडा  हटेौडा उपनपा १६ 

१९. गोरखा  महने्र माशव   गोरखा नपा कुन्दरु 

    

र्) २०७५।७६मा छनोट मएका १०० नमुन षवद्यालर्हरू 

क्र सं. षजल्ला  षवद्यालर्को नाम   ठेर्ाना 

१. कञ्चनपरु  श्रीजननमनूा माशव   बेलौरी नपा 

२. कञ्चनपरु  महाकाली माशव   कृरणपरु नपा–६ 

३. कञ्चनपरु  महने्रनगर माशव   शभमदत्त नपा–१ 

४. बैतडी  मशणलेक माशव   मेलौली नपा–६ 

५. जाजरकोट शरभवुन माशव   भेरी नपा–२ 

६. मगु ु  महाकाली माशव   छायाँनाथ नपा 
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क्र सं. षजल्ला  षवद्यालर्को नाम   ठेर्ाना 

७. हमु्ला  सीता माशव   खापुतनाथ गापा–४ 

८. म्याग्दी  ज्ञानप्रकाश माशव   अन्नपूणत गापा–३ 

९. महोत्तरी  जनता माशव   महोत्तरी गापा – ३ 

१०. महोत्तरी  लक्ष्मीचण्डीमरुारका माशव  जलेश्वर नपा 

११. महोत्तरी  महने्रराशरिय माशव   रामगोपालपरु नपा –५ 

१२. महोत्तरी  जनता माशव   वशदतवास नपा–२ 

१३. पाँचथर  शर्शदम माशव   शर्शदम नपा–१ 

१४. मसु्ताङ्क  जनशहत माशव   िरापझोङ्क गापा–४ 

१५. कशपलवस्त ु जनता माशव,   वाणगंगा नपा – २ 

१६. कशपलवस्त ु गौतमबिु माशव   बिुभमूी नपा–२ 

१७. ताप्लेजङु्क  भानजुन माशव, अशम्बटार  रु्ङ्कशलङ्क नपा 

१८. पाँचथर  शशिदवेी माशव, नवमीडाँडा  र्ाल्गनुन्द गापा 

१९. इलाम  शाशन्तशनकेतन मा.शव.कुटीडाँडा रोङ्क गापा 

२०. इलाम  अमर मा.शव. बरबोटे   इलाम नपा 

२१. झापा  शहमाली मा.शव.भरपरु  भरपरु नपा 

२२. झापा  बिुआदशत माशव बिुबारे  बिुशाशन्त गापा 

२३. मोरङ्क  मनोहरजनता मा.शव.मिमुल्ला  शमक्लाजङु्क गापा 

२४. मोरङ्क  पोखररया मा.शव. पोखररया  शवराटनगर मनपा 

२५. सनुसरी  पशव्लक हाई स्कुल चतारालाइन िरानउम नपा 

२६. िनकुटा  सरस्वती मा.शव.शसिंवुा  छथरजोरपाटी गापा 

२७. िनकुटा  भानमुा.शव.डाँडाबजार  साँगरुीगढी गापा 

२८. तेह्रथमु  सरस्वती मा.शव.तम्रु्ला  म्याङ्कलुङ्क नपा 

२९. भोजपरु  शारदा माशव प्याउली  अरूण गापा 

३०. सोलुखमु्बु  वीरेन्रज्योशत मा.शव. शशवटार  सोताङ्क गापा 

३१. ओखलढुङ््कगा ग्रामोदय यगु कशवशसशिचरण मा.शव. शलख ुगापा 

३२. खोटाङ्क  सरस्वती माशव शदके्तल  रूपाकोटमझवुागढी नपा 

३३. उदयपरु  श्री मा.शव. भलायाडाँडा  उदयपरुगढी गापा 

३४. सप्तरी  माशहकर मा.शव.प्रसवनी  अशग्नसाशहरकृरणसरावन गापा 

३५. शसराहा  चन्रमाशवशसराहा   शसराहा नपा 

३६. शसराहा  जनता मा.शव. वररयापट्टी  वररयापट्टी गापा 
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क्र सं. षजल्ला  षवद्यालर्को नाम   ठेर्ाना 

३७. िनरु्ा  वै.द.ेज माशव. तलुसीयाही  मशुसयापट्टीमसुहररया गापा 

३८. िनरु्ा  सावतजशनक मा.शव. वेङ््कगाडावर  शमशथला नपा 

३९. महोत्तरी  योगकुमारमा.शव. बलवा  बलवा नपा 

४०. महोत्तरी  शरभवुन माशव गौशाला  गौशाला नपा 

४१. सलातही  नारायण मा.शव. केशरगञ्ज  इश्वरपरु नपा 

४२. सलातही  जनता मा.शव.सोल्टीबजार  बागमती नपा 

४३. बारा  रामचररर मा.शव.जयनगर  आदशतकोतवाल गापा 

४४. पसात  दीपनारायणआदशत मा.शव. औरहा सखवुाप्रसनी गापा 

४५. रौतहट  श्री मा.शव. दशुिअवा   र्तवुाशवजयपरु नपा 

४६. रौतहट  श्री मा.शव. बरगजवा   वनृ्दावन नपा 

४७. शसन्िलुी  प्रगशतशील मा.शव.बोहोरेटार  सनुकोसी गापा 

४८. रामेछाप  शहमगंगा मा.शव.साँघटुार  रामेछाप नपा 

४९. दोलखा  काशलनाग मा.शव. सनुखानी  काशलञ्चोक गापा 

५०. काभ्रेपलाञ्चोक जनक मा.शव.मेशथनकोट  नमोबिु नपा 

५१. काभ्रेपलाञ्चोक भालेश्वर मा.शव. मल्पी  पनौती नपा 

५२. कािमाडौ ँ चामणु्डा मा.शव.   गोकणशे्वर नपा 

५३ रसवुा  कोशमङ््कगश्यहयामेवाङ््करे्ल माशव  गोसाइकुण्ड गापा 

५४. िाशदङ्क  मण्डली मा.शव.रु्लखकत   गंगाजमनुा गापा 

५५. शचतवन  भण्डारा मा.शव. हदी   राप्ती नपा 

५६. मकवानपरु जनता मा.शव. र्ापरबारी  वागमती गापा 

५७. गोरखा  अमरज्योशतजनता मा.शव.लुइटेल पालुङ्कटार नपा 

५८ गोरखा  ज्ञानमागतमा.शव.घ्यालचोक  गण्डकी गापा 

५९. लम्जङु्क  भशक्तनमनुा मा.शव. भोटेओडार  सनु्दबजार नपा 

६०. स्याङ्कजा  सावतजशनक मा.शव.मालुङ्कगा  गल्याङ्क नपा 

६१. कास्की  रामकोटमा.शव.रामकोट  रूपा गापा 

६२. मनाङ्क  लोकशप्रय मा.शव.चाम े  चामे गापा 

६३. मसु्ताङ्क  योगेन्र माशव थासाङ्क१  थासाङ्क गापा 

६४. म्याग्दी  मङ््कगला माशव बाशबयाचौर  मङ््कगला गापा 

६५. बाग्लुङ्क  उत्तरगङ््कगा मा.शव बतुीबाङ्क  ढोरपाटन 

६६. नवलपरु  भीमसनेआदशतमा.शव.रामबास  दवेचलुी नपा 
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क्र सं. षजल्ला  षवद्यालर्को नाम   ठेर्ाना 

६७. नवलपरासी प. आदशत माशव परासी   रामग्राम नपा 

६८ गलु्मी  महने्रआदशत मा शव वामीटक्सार मसुी कोट नपा 

६९. गलु्मी  जनबोि माशव रानीवास  रूरू गापा 

७०. पाल्पा  शदव्यज्योशत माशव कसनेीसरही  माथगढी गापा 

७१. रूपन्देही  पशव्लक माशव कृरणपरु  शसयारी गापा 

७२. कशपलवस्त ु छरपालीतीथातदवेी माशव पकडी मायादवेी गापा 

७३. अघातखाँची जनजागशृत मा.शव. िनचौर  भशूमकास्थान नपा 

७४ प्यिुान  मोतीमा.शवबरौला   ऐरावती गापा 

७५. रोल्पा  शसिाथतमा.शव घोप्टेओडार  गङ््कगादवे गापा 

७६. रोल्पा  वीरभर मा.शव थवाङ्क झकेबाङ्क  थवाङ्क गापा 

७७. दाङ्क  सािारण माशव सालभौडी  राजपरु गापा 

७८. दाङ्क  महने्रमा.शव श्रीबारी   बगलाचलुी गापा 

७९. बाँके  प्रभातमा.शव जीगाउँ   वैजनाथ गापा 

८०. बशदतया  शरभवुन मा.शव भरुीगाउँ  िाकुरबाबा नपा 

८१. रूकुमप.  शहमालय मा.शव.खोलागाउँ  चौरजहारी नपा 

८२. सल्यान  जनता माशव ररड्डाचौर  शरवेणी गापा 

८३. सखेुत  जीवनज्योती माशव दशरथपरु  लेकबेसी नपा 

८४. दलेैख  चामणु्डा माशव हाज्कोट  चामणु्डाशवन्रासनैी नपा 

८५. जाजरकोट जनशप्रय माशव दसरेा   छेडागाड नपा 

८६. डोल्पा  अन्नपूणत माशव समी   मडुकेचलुा गापा 

८७. जमु्ला  नेरज्योशत माशव हाँकु  तातोपानी गापा 

८८. काशलकोट बशडमाशलका माशव शवजयपरु  रास्कोट नपा 

८९. मगु ु  महादवेमस्टा माशव   खत्याड गापा 

९०. हमु्ला  मानसरोवर माशव लादओेडा  शसमीकोट गापा 

९१. बाजरुा  भानोदय माशव कोटवाडा  बढुीगङ््कगा नपा 

९२. बझाङ्क  जनशप्रय मा.शव बगडागाउँ  छशवसपाथीभरा गापा 

९३. अछाम  बैजनाथमा.शव   चौरपाटी गापा 

९४. अछाम  शवन्दशे्वरी माशव   रामारोशन गापा 

९५. डोटी  पद्मपशब्लक मा.शव.शसलगढी  शदपायलशसलगढी नपा 

९६. कैलाली  कणातली माशव टीकापरु  टीकापरु नपा 
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क्र सं. षजल्ला  षवद्यालर्को नाम   ठेर्ाना 

९७. कञ्चनपरु  वैजनाथ माशव   वेदकोट नपा 

९८. डडेल्िरुा  सरस्वती माशव बोगटा  भागेश्वर गापा 

९९. बैतडी  ज्ञानेश्वरमाशव, शवजयपरु  पाटन नपा 

१००. दाचुतला  लटीनाथ माशव चन्दनपरु  लेकम गापा 

    

घ) आव २०७६/७७ मा छनोट मएका १०० नमुना षवद्यालर्हरू    

क्र सं. षजल्ला  षवद्यालर्को नाम   ठेर्ाना 

१. ताप्लेजङु्क  नारायणी माशव   मौवाखोला 

२. पाँचथर  थपुत माशव    याङ्कवरकगापा ४ 

३. इलाम  जनता माशव   बाह्रगोिचलुाचलुी गा पा 

४. इलाम  शसहदवेीमाशव आमचोक  र्ाकर्ोकथमु गापा 

५. झापा  कमलामदन आशश्रतस्मशृत माशव कमला गापा 

६. झापा  जनआदशत मा.शव.   शशवसताक्षी न.पा 

७. मोरङ्क  सरस्वती मा.शव.   रतवुामाई न.पा ८ 

८. मोरङ्क  जनसवेा मा.शव.   कानेपोखरी गा.पा ६ 

९. सनुसरी  आदशत मा.शव.   रामिनुी ६  

१०. िनकुटा  जालपादवेीमा.शव.   पाख्रर्ीबासन.पा. ४ 

११. िनकुटा  पञ्चकृरण मा.शव.   सशहदभशूम गा.पा. ४ 

१२. सङ््कखवुासभा मादीमा.शव.   मादी न.पा २ 

१३. सङ््कखवुासभा सगरमाथा मा.शव.   शसशलचोङ्क न.पा ३ 

१४. भोजपरु  अन्नपूणत बागिनरणदीपाराई माशव टेम्केमैयङु्क गा.पा. ३ 

१५. खोटाङ्क  भगवती शदनानाथमा.शव.  खोटेहाङ्क गा.पा  ७ 

१६. उदयपरु  श्री मा.शव.    रौतामाइ गापा  ७ 

१७. उदयपरु  जनता मा.शव.   बेलका न.पा ४ 

१८. सोलुखमु्वु  जनजागशृत मा.शव.   सोलुदिुकुण्ड न.पा ५ 

१९. ओखलढुङ््कगा ज्ञानप्रकाश मा.शव   चम्पादवेीगा.पा. ६ 

२०. सप्तरी  जा.ग.ज.मा.शव.   बलानशबहलुगा.पा. ६ 

२१. शसराहा  जनतामा.शव.   नवराजपरुगा.पा. ४ 

२२. िनरु्ा  मा.शव. िारापानी   िनरु्ािामन.पा ९ 

२३. िनरु्ा  शङ््ककरज.मा.शव.   औरही ६ 
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क्र सं. षजल्ला  षवद्यालर्को नाम   ठेर्ाना 

२४. महोत्तरी  रामवतीजगदवेजनता मा.शव.   लोहरपट्टीन.पा. १ 

२५. महोत्तरी  प्रसादशसह मा.शव.   औरहीन.पा. २ 

२६. सलातही  महावीरज.मा.शव.   हररपरुन.पा. २ 

२७. सलातही  जनतामा.शव.   बलरा ८ 

२८. बारा  गौरीशङ््ककर मा.शव   शनजगढन.पा ८ 

२९. रौतहट  जिुमा.शव.   गौरन.पा २ 

३०. रौतहट  श्रीमा.शव., शसमरा   गजरुान.पा ९ 

३१. मकवानपरु जनकल्याणमा.शव   थाहान.पा ५ 

३२. शसन्िलुी  श्रीमा.शव.    तीनपाटनगापा ११ 

३३. रामेछाप  शवरणजुनज्योशतमा.शव.  खाँडादवेीगा.पा 

३४. दोलखा  दगुातमा.शव.    शैलुङ्कगा.पा – ४ 

३५. दोलखा  हलेश्वरमा.शव.   गौरीशंकरगा.पा –५ 

३६. शसन्िपुाल्चोक शझपुतमा.शव    भोटेकोसीगा.पा. ४ 

३७. कािमाडौ  बालउिारमाशव   बढुानीलकण्िनपा१० 

३८. भक्तपरु  चाँगनुारायणमा.शव.   चाँगनुारायणन.पा१ 

३९. नवुाकोट  शवन्दकेुशरमा.शव.    म्यागङ्कन.पा. ५ 

४०. नवुाकोट  अमरज्योशतमा.शव.   तादीन.पा३ 

४१. िाशदङ्क  बागेश्वरीमाशव   गल्छीगापा६ 

४२. रसवुा  नीलकण्िमा.शव.   उत्तरगयागा.पा. ५ 

४३. शचतवन  माडीमा.शव   माडीन.पा. ३ 

४४. मनाङ्क  प्रकाशज्योशतमा.शव.   नासोङ्कगा.पा. ४ 

४५. तनहु ँ  जनज्योशतमा.शव.   शभमाद न.पा ६ 

४६. तनहु ँ  पशवरामा.शव.   बशन्दपरु न.पा १ 

४७. स्याङ््कजा  भाग्योदय मा.शव.   भीरकोट न.पा ६ 

४८. म्याग्दी  जामनुाखकत  मा.शव.   वेनी न.पा ६ 

५९. बाग्लुङ्क  नेपाल मा.शव   ताराखोला गा.पा ४ 

५०. बाग्लुङ्क  गणशे मा.शव   बाग्लुङ्क न.पा १४ 

५१. पवतत  वहाकी मा.शव   शवहादी ४ 

५२. नवलपरासीपवूत शरभवुन मा.शव   बशुलङ्कटार गा.पा३ 

५३. अघातखाँची काशलकाने.रा.मा.शव.   मालारानी गा.पा. ४ 
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क्र सं. षजल्ला  षवद्यालर्को नाम   ठेर्ाना 

५४. गलु्मी  माशलका मा.शव.   माशलका गा.पा. ८ 

५५. गलु्मी  आत्मबोि मा.शव.   छरकोट गा.पा ५ 

५६. पाल्पा  भैरवनवदीप मा.शव.    रैनादवेी गा.पा. ४ 

५७. पाल्पा  रम्भा मा.शव.    रम्भा गा.पा ४ 

५८. प्यिूान  अमर मा.शव.   स्वगतद्वारी न.पा. 

५९. प्यिूान  माण्डवी मा.शव.   माण्डवी न.पा ३ 

६०. रोल्पा  जनजागशृत मा.शव.   शरवेणी गा.पा  ५ 

६१. रोल्पा  शरपरेुश्वरी मा.शव.   सशुनलस्मशृत गा.पा. २ 

६२. नवलपरासी पशिम राजनारायण मा.शव.   पाशल्हनन्दन न.पा ५ 

६३. रूकुम पवूत  नेपालराशष्ट ̭य मा.शव   भमू ेगा.पा. ९ 

६४. दाङ््कग  वीरेन्र मा.शव.   दगीशरण गा.पा ३ 

६५. रूपन्देही  केरवानी मा.शव.   दवेदह न.पा. ४ 

६६. रूपन्देही  सनैामैना मा.शव.   सनैामैना न.पा. १ 

६७. कशपलवस्त ु ने.रा.मा.शव.   शिुोिन गा.पा. ४ 

६८. कशपलवस्त ु दिुािारी मा.शव.   शवजयनगर गा.पा. १ 

६९. बाँके  मङ््कगलप्रसाद मा.शव.  नेपालगञ्जउम नपा ८ 

७०. बशदतया  एकशप्रयरािौर मा.शव.  गेरूवा गा.पा. २ 

७१. बशदतया  पाञ्चजन्य मा.शव.   बारबशदतया न.पा. ४ 

७२. रूकुम पशिम महने्र मा.शव.   शछवाङ्क न.पा. 

७३. सल्यान  जीवनज्योशत मा.शव.   कपरुकोट गापा ५ 

७४. सखेुत  जनता मा.शव.    पञ्चपरुी नपा ९ 

७५. सखेुत  जनज्योशत मा.शव.   भेरीगंगा न.पा. ६ 

७६. दलेैख  शरभवुन मा.शव.   नारायण नपा 

७७. दलेैख  भैरव मा.शव.   भगवतीमाइ न.पा ७ 

७८. जाजरकोट शरभवुन मा.शव.   नलगाड ७ 

७९. डोल्पा  शरपरुा मा.शव   जगदलु्ला गा.पा २ 

८०. जमु्ला  राहदवे मा.शव.   शहमा गा.पा. 

८१. जमु्ला  महादवे मा.शव.   कनकासनु्दरीगा.पा. १ 

८२. काशलकोट पञ्चदवे मा.शव.   खाँडाचक्र न.पा. १ 
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८३. मगु ु  बिु मा.शव.   मगुमुकामातरोङ्क गा.पा. ८ 

क्र सं. षजल्ला  षवद्यालर्को नाम   ठेर्ाना 

८४. हमु्ला  शहमज्योशत मा.शव.   सकेगाड 

८५. अछाम  जनता मा.शव.   मेल्लेख गा.पा. ५ 

८६. बाजरुा  मष्टशे्वरी मा.शव.   खप्तडछेडदह गा.पा. ५ 

८७. बाजरुा  बालशवकास मा.शव.   गौमलु गा.पा. ३ 

८८. बझाङ्क  भैरव मा.शव.   केदारस्यूँ गा.पा ९ 

८९. बझाङ्क  कुलमष्टजन मा.शव.   मष्टा गा.पा. 

९०. बैतडी  शडलेश्वरी मा.शव.   पचुौडी न.पा 

९१. बैतडी  दगुात मा.शव.   शडलासनैी गा.पा 

९२. डोटी  शसताराम मा.शव   शशखर न.पा ९ 

९३. डोटी  खत्याडी मा.शव.   बोगटानरु्ड्सील गापा ७ 

९४. कैलाली  बसन्तमरुारी मा.शव.   बदतगोररया गा.पा. १ 

९५. कैलाली  रघनुाथआदशत मा.शव.  जोशीपरु गा.पा ७ 

९६. कञ्चनपरु  पनुवातस मा.शव   पनुवातस न.पा १० 

९७. कञ्चनपरु  शारदाराशरिय मा.शव.   लालझाँडी गा.पा. १० 

९८. डडेल्िरुा  बालकल्याणमा.शव.   अजयमेरू गा.पा १ 

९९. डडेल्िरुा  उग्रतारा मा.शव   अमरगढी न.पा ७ 

१००. दाचुतला  गोकुलेश्वर मा.शव.   शैल्यशशखर न.पा. ९ 
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अनुस ची : १२ 

नेपाल सरकार  

अथत मन्रालय 

(शवत्तीय सङ््कघीयता समन्वय महाशाखा) 

प स ं: २०७६/७७ 

  च न : २६७ शमशतिः २०७७।०२।१९     

    

षवर्र्िः आषथयक वर्य २०७७७/८ को अन्िर सरकारी षवत्तीर् हतिान्िरण सम्बन्धी व्र्वतथा र मार्यदर्यन । 

सबै स्थानीय तहहरू 

आशथतक वर्त २०७७।७८ को शवशभन् न शनकायले गने सवेा र कायतहरूको शनशमत्त खचत गने अशिकारका लाशग सवंैिाशनक व्यवस्था 

अनरुूप २०७७ जेि १५ गते सङ््कघीय ससंदमा शबशनयोजन शवियेक पेस भइसकेको व्यहोरा यहाँलाई अवगत नै छ । उक् त शवियेकमा 

व्यवस्था भए अनरुूप अनदुान दाशखला, योजना वा कायतक्रम हस्तान्तरण र कायातन्वयन गनुतपने हुँदा ती प्राविानहरू सशहतको 

मागतदशतन शमशत २०७७/२/१९ को शनणतयानुसार यहाँको जानकारी तथा कायातन्वयनका लाशग पिाएको छु । शवियेकका यी 

प्राविानहरू सशहतको मागतदशतनबाट शवत्तीय हस्तान्तरण र योजना वा कायतक्रम कायातन्वयनमा सहजता आउने शवश्यह वास शलएको छु। 

साथै ,ससतत अनुदानतर्त का कायतक्रम/आयोजनाहरू र अन्तरसरकारी शवत्तीय हस्तान्तरण पशुस्तका सशञ्चत कोर् २०७७ (Sub-

National Treasury Regulatory Application- SUTRA) मा प्रशवष्टी गररएकोले सोही प्रणालीबाट अवगत गनुतहनु समेत 

अनरुोि गरेको छु । 

अन्िर सरकारी षवत्तीर् हतिान्िरण  

1. शवत्तीय समानीकरण अनदुानको एक चौथाईले हुन आउने रकम महालेखा शनयन्रक कायातलयबाट प्रदेश सशञ् चत कोर्मा प्रत्येक 

वर्तको भार २ गते, काशत्ततक २ गते, माघ २ गते र वैशाख २ गते गरी चार शकस्तामा दाशखल हनेुछ । 

2. मलुुकमा शवपत ्वा कुनै असामान्य पररशस्थशत उत्पन्न भई लक्ष्य अनुरूप राजस्व सङ््ककलन हनु नसक्ने दशेखएमा नेपाल सरकारले 

शवत्तीय समानीकरण अनदुानको पशहलो शकस्ता बाहके अन्य शकस्ता र सो बापतको रकम सङ््ककशलत राजस्वको अनपुात अनसुार 

पनुिः अनदुान संशोिन गरी नेपाल सरकारले शनिातरण गरेको समयमा महालेखा शनयन्रक कायातलयले प्रदशे सशञ्चत कोर्मा 

दाशखल गनेछ । 

3. शवत्तीय समानीकरण अनदुानबाट खचत भएको रकमको शववरण स्थानीय तहले सम्बशन्ित कोर् तथा लेखा शनयन्रक कायातलयमा 

प्रत्येक आशथतक वर्तको काशत्ततक १ गते, माघ १ गते, वैशाख १ गते र वाशर्तक आशथतक शववरण आगामी आशथतक वर्तको साउन 

मसान्तशभर तथा बुँदा नं.२ बमोशजम नेपाल सरकारबाट पनुिः शकस्ता शनिातरण भएको अवस्थामा नेपाल सरकारले शनिातरण गरेको 

समयमा खचत भएको रकमको शववरण बझुाउन ुपनेछ। त्यस्तो शववरण प्राप्त नभएसम्म शवत्तीय समानीकरण अनुदान वापतको बाँकी 

रकम स्थानीय सशञ् चत कोर्मा दाशखल गररने छैन । 

4. ससतत अनदुान रकमको एक शतहाइले हनु आउने रकम महालेखा शनयन्रक कायातलयले स्थानीय सशञ्चत कोर्मा प्रत्येक वर्तको 

भार २ गते दाशखल गनेछ । 

5. ससतत अनदुानवापत हस्तान्तरण भएको रकम जनु योजना वा कायतक्रमको लाशग प्राप्त भएको हो सोही योजना वा कायतक्रमको 

लाशग मार खचत गने गरी कायातन्वयन हनेु अवशि ,कायातन्वयनको प्रशक्रया, खचतको अनमुानसशहतको कायतयोजना, माशसक नगद 
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प्रवाहको शववरण र सम्बशन्ित सभाले पाररत गरेको राजस्व र व्ययको अनमुान साउन मसान्तशभर सम्बशन्ित कोर् तथा लेखा 

शनयन्रक कायातलयमा पेस गनुत पनेछ । 

6. बुँदा नं .५ बमोशजम पेस भएको कायतयोजना अनुसार खचत भएको रकमको शववरण स्थानीय तहले प्रत्येक आशथतक वर्तको मङ््क शसर 

१५ गते  ,चैर १५ गते , असार २५ गतेशभर र वाशर्तक आशथतक शववरण आगामी आशथतक वर्तको साउन मसान्तशभर सम्बशन्ित कोर् 

तथा लेखा शनयन्रक कायातलयमा पेस गनुत पनेछ । 

7. बुँदा नं .६ बमोशजमको खचतको शववरणको आिारमा महालेखा शनयन्रक कायातलयले बुँदा नं.४ बमोशजम स्थानीय तहमा 

हस्तान्तरण भएको ससतत अनुदानको रकम समायोजन गरी बाँकी रकम सोिभनात शनकासा शदनेछ । 

8. बुँदा नं .६ बमोशजमको खचतको शववरण प्राप्त नभएसम्म ससतत अनदुान वापतको बाँकी रकम सम्बशन्ित स्थानीय सशञ्चत कोर्मा 

दाशखल गररने छैन । 

9. समपरूक अनदुान र शवशेर् अनुदानसम्बन्िमा समपरूक अनुदानसम्बन्िी कायतशवशि  ,२०७५ र शवशेर् अनदुानसम्बन्िी कायतशवशि ,

२०७५ को आिारमा हस्तान्तरण हनेु कायतक्रम /आयोजना र अनदुान रकम सशञ्चत कोर् व् यवस्थापन प्रणाली (Sub-National 

Treasury Regulatory Application- SuTRA) मा प्रशवष्टी गराइसशकएकोले सोही कायतशवशि बमोशजम गनुतपनेछ । 

10. ससतत, समपरूक र शवशेर् अनदुानको रकम आशथतक वर्तशभर खचत नभई बचत भएमा त्यस्तो बचत रकम शबशनयोजन शवियेक, 

२०७७ को दर्ा (४) को उपदर्ा (१२) बमोशजम स्थानीय तहले सम्बशन्ित कोर् तथा लेखा शनयन्रक कायातलयमार्त त ्आगामी 

आशथतक वर्तको असोज मसान्तशभर सङ््कघीय सशञ्चत कोर्मा दाशखल गनुत पनेछ। बचत रकम शर्तात दाशखल नभएमा महालेखा 

शनयन्रक कायातलयले अको आशथतक वर्तमा हस्तान्तरण हनेु शवत्तीय समानीकरण अनदुानबाट कट्टा गरी समायोजन गनेछ । 

11. राजस्व बाँडर्ाँटबाट प्राप्त हुने रकम शवभाज्य कोर्मार्त त ्माशसक रूपमा मशहना समाप्त भएको 51 शदनशभर सम्बशन्ित कोर्     

तथा लेखा शनयन्रक कायातलयमार्त त्  स्थानीय सशञ्चत कोर्मा जम्मा हुनेछ  । 

12. शवत्तीय हस्तान्तरणलाई नशतजामलूक बनाई राशरिय शवकासका लक्ष्य हाशसल हनेु गरी पररचालन गने व्यवस्था शमलाउन ुहुनेछ।  

13. समानीकरण अनदुान तथा राजस्व बाँडर्ाँटको रकम तत्कालका लाशग स्वास्थ्य सरुक्षा  ,कृशर् ,आशथतक पनु रू त्थान ,जोशखममा 

रहकेो वगत तथा समदुायको शहत र त्यसपशछ क्रमशिः नागररकका अन्य मौशलक हक  कायातन्वयनलाई प्राथशमकतामा राखी 

शबशनयोजन गने व्यवस्था शमलाउन ुहनेुछ ।  

14. शवत्तीय हस्तान्तरणको उपयोग नेपालको सशंविान  ,शदगो शवकास लक्ष्य र पन््ग योजनाले शनशदतष्ट गरेका क्षेर र मागतदशतन 

बमोशजम गने व्यवस्था शमलाउनु हुनेछ  । 

र्ोजना वा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सम्बन्धी व्र्वतथा: 

15. नेपाल सरकारको कुनै शनकायबाट कायातन्वयन हनेु गरी रकम शबशनयोजन भएको कुनै योजना वा कायतक्रम स्थानीय तहमार्त त् 

कायातन्वयन गनुत पने भएमा नेपाल सरकारको सम्बशन्ित मन्रालयले स्थानीय तहले कायतक्रम कायातन्वयन गने गरी शनणतय गनत सक्ने 

व्यवस्था शमलाइएको छ । 

16. स्थानीय तहमा ससतत अनदुानमार्त त ्हस्तान्तरण भएका योजना वा कायतक्रमको कायातन्वयन गदात थप रकम माग भई आएमा 

अथत मन्रालयले त्यस्तो योजना वा कायतक्रमको प्रगशतको आिारमा थप रकम उपलब्ि गराउने शनणतय गनत सक्नेछ। थप बजेट माग 

गदात नेपाल सरकारले सञ्चालन गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गदात उल्लेख भएको आयोजनागत लागत र हालसम्म सङ््कघबाट 

शबशनयोजन भएको रकम र अब उपलब्ि गराउनु पने रकमको शववरण पिाउन ुपनेछ। थप शनकासा भएको रकम सम्बशन्ित स्थानीय 

तहले वाशर्तक बजेटमा समावेश गरी सभाबाट अनमुोदन गराई लेखाङ््ककन तथा प्रशतवेदन गनुत पनेछ । 

17. स्थानीय तहको बजेट तथा कायतक्रममा समावेश भएको पुँजीगततर्त का कुनै योजना वा कायतक्रम स्थानीय तहले नेपाल 

सरकारको सम्बशन्ित कायातलयमार्त त ् कायातन्वयन गराउन आवश्यहयक िानेमा नेपाल सरकारको सम्बशन्ित मन्रालय र अथत 
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मन्रालयको स्वीकृशत शलई स्थानीय तहले त्यस्तो योजना वा कायतक्रम नेपाल सरकारको सम्बशन्ित कायातलयमार्त त ्कायातन्वयन 

गने गरी शनणतय गनुत पनेछ । 

18. बुँदा नं .१५ बमोशजम स्थानीय तहले कायातन्वयन गने गरी शनणतय भएका वा बुँदा नं .१७ बमोशजम थप रकम उपलब्ि गराउने 

शनणतय प्राप्त भएमा सम्बशन्ित कोर् तथा लेखा शनयन्रक कायातलयले सो शनणतयलाई खचत गने अशख्तयारी मानी नेपाल सरकारको 

एकल खाता कोर् प्रणालीमा सम्बशन्ित स्थानीय तहको कायातलयलाई सङ््कघीय शनकायको रूपमा कायातलय कोड शदई सोही 

कोडबाट प्रचशलत सङ््कघीय कानुन बमोशजम रकम शनकासा शदन ुपनेछ । 

19. बुँदा नं .१७ बमोशजम स्थानीय तहको योजना तथा कायतक्रम नेपाल सरकारको सम्बशन्ित कायातलयमार्त त ् कायातन्वयन गने 

शनणतय भएमा स्थानीय तहले सङ््कघीय शनकायको नाममा कोर् तथा  लेखा शनयन्रक कायातलयमा रहकेो शवशवि खातामा जम्मा हनेु 

गरी शनकासा शदन ुपनेछ । 

20. साशवकमा सङ््कघमा रहकेा र स्थानीय तहको कायत शजम्मेवारीमा पने आयोजना तथा कायतक्रमहरू शनशित मापदण्डका 

आिारमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गररएको छ । ससतत अनदुानमा हस्तान्तररत आयोजना तथा कायतक्रमको शनरन्तरता, 

प्राथशमकता र थप स्रोत समेतको शवर्यमा स्थानीय तहबाटै शनणतय गरी कायातन्वयन अशघ बढाउन सशकनेछ ।  

21. ससतत अनुदानबाट सञ्चालन हुने योजना वा कायतक्रम कायतन्वयनका लाशग शद्वशविा पनत गएमा सङ््कघबाट हस्तान्तरण भएको 

कायातलय वा सम्बशन्ित सङ््कघीय मन्रालय /शनकायसगँ समन्वय गनुत हनेुछ । 

22. ससतत अनदुानमार्त त ्सञ्चालन हनेु योजना वा कायतक्रम कायातन्वयन गने सन्दभतमा खचतका मापदण्ड लगायतका कायतशवशि 

सम्बशन्ित सङ््कघीय मन्रालय /शनकाय बाट प्राप् त गनुतहुनेछ ।  

23. हस्तान्तरण भएका योजना वा कायतक्रमको शजल्ला नखलेुको अवस्थामा सम्बशन्ित स्थानीय तहले आवश्यहयकताको आिारमा 

शजल्ला /स्थान छनोट  गरी सम्बशन्ित सङ््कघीय मन्रालय /शनकायको मागतदशतन समेतको आिारमा कायातन्वयन गनत सक्नेछ  । 

24. स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीमा कायतरत कमतचारीहरूको तलब  ,भत्ता स्थानीय तहकै शबशनयोजन बाट व्यवस्थापन  गनुत 

पनेछ। शशक्षा र स्वास्थ्यतर्त का कायतक्रमहरूसगँ सम्बशन्ित कमतचारीको मार तलव  ,भत्ता र पाररश्रशमक  ससतत अनुदान मार्त त् 

हस्तान्तरण गररएको छ। उशल्लशखत कायतक्रमसगँ सम्बशन्ित कमतचारीबाहके अन्य कमतचारीहरूको तलव ,भत्ता र पाररश्रशमक 

ससतत  अनदुान मार्त त ्  हस्तान्तरण नगररएको हुदँा स्थानीय तहकै शबशनयोजनबाट व्यवस्थापन गनुत पनेछ। यी शीर्तकहरूमा थप 

शनकासा हनेु छैन । 

25. स्थानीय तहको बजेट तजुतमा, खचतको लेखाङ््ककन र एकीकृत प्रशतवेदन सशञ्चत कोर् व् यवस्थापन प्रणाली (Sub-National 

Treasury Regulatory Application- SuTRA) बाट गने व्यवस्था शमलाउन ुहनेुछ ।  

लेखाङ््ककन  ,प्रषिवेदन िथा लेखा ठरीिण: 

26. एक तहको बजेट तथा कायतक्रममा समावेश भएको कुनै योजना वा कायतक्रम अको तहबाट कायातन्वयन गदात रकम शबशनयोजन 

भएको तहको खचत एकाइको रूपमा सम्बशन्ित तहको कानुनले तोके बमोशजमको लेखा राखी आन्तररक तथा अशन्तम लेखा 

परीक्षण गराउन ुपनेछ। 

27. बुँदा नं २६ बमोशजमका योजना वा कायतक्रम कायातन्वयन गने तहले आशथतक शववरण तयार गरी प्रमाशणत गराई  त्यस्तो आशथतक 

शववरण रकम शबशनयोजन भएको तहमा पिाउन ुपनेछ। 

28. ससतत अनदुानअन्तगतत सञ्चाशलत आयोजना तथा कायतक्रमको भौशतक र शवत्तीय प्रगशत शववरण सम्बशन्ित आयोजना तथा 

कायतक्रम कायातन्वयन गने शनकायले सम्बशन्ित सङ््कघीय शनकायमा चौमाशसक रूपमा पिाउन ुपनेछ।   

29. नेपाल सरकारबाट शवत्तीय हस्तान्तरण हनेु ससतत अनुदान अन्तगततको वैदशेशक स्रोत समावेश भएको कुनै योजना तथा कायतक्रम 

कायातन्वयन गदात वैदशेशक सहायता सम्झौता बमोशजम नेपाल सरकारको सम्बशन्ित मन्रालयले शनशदतष्ट गरेको ढाँचामा खचत गने 
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स्थानीय तहले छुटै्ट अशभलेख राखी शनिातररत समयमा नेपाल सरकारको सम्बशन्ित मन्रालय सम्बशन्ित शोिभनात माग गने 

शनकाय र सम्बशन्ित कोर् तथा लखा शनयन्रकमा प्रशतवेदन पेस गनुत पनेछ । 

30. बुँदा नं .२९ बमोशजमको प्रशतवेदन पेस नभएको कारणबाट खचत रकम सोिभनात हनु नसकेमा त्यसरी सोिभनात हुन नसकेको 

रकम सम्बशन्ित स्थानीय तहलाई आगामी आशथतक वर्तमा हस्तान्तरण हनेु शवत्तीय समानीकरण अनदुानबाट कट्टा गरी समायोजन 

गररनेछ। 

31. स्थानीय तहले महालेखा परीक्षकको कायातलयबाट भएको लेखा परीक्षण प्रशतवेदन अको आशथतक वर्तको पौर् मसान्तशभर 

सम्वशन्ित कोर् तथा लेखा शनयन्रकमा उपलब्ि गराउन ुपनेछ।कोर् तथा लेखा शनयन्रकहरूले शजल्लाशस्थत सबै स्थानीय तहको 

लेखा परीक्षाण प्रशतवेदन र्ागनु मसान्तशभर अशनवायत रूपमा महालेखा शनयन्रक कायातलयमा रूपमा उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

षवत्तीर् अनुर्ासन 

32. आरू्ले उिाएको राजस्व, बाँडर्ाँटबाट प्राप् त राजस्व र नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण भएको अनदुान रकम काननु बनाई 

खचत गनुत पनेछ । 

33. महालेखा शनयन्रक कायातलयले आय र व्ययको एकीकृत आशथतक शववरण तयार गरी महालेखा परीक्षकको कायातलयमा पेस 

गनुतपने हुदँा शनिातररत ढाँचामा स्थानीय तहको आय व्ययको शववरण सम्बशन्ित कोर् तथा लेखा शनयन्रक कायातलयमार्त त ्पिाउने 

व्यवस्था गनुत पनेछ । 

34. काननु बनाउँदा दहेायका कुराहरू पालना हनेु व्यवस्था शमलाउन ुहनेुछिः 

)क(  नेपाल सरकारको आशथतक र शवत्तीय नीशत अनुशरण गने, 

)ख(  सबै आय आफ्नो सशञ्चत कोर्मा दाशखल गने, 

)ग(  अनदुानको रकम जनु प्रयोजनका लाशग प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनको लाशग प्रयोग गने, 

)घ(  पूँजीगत खचतका रूपमा शबशनयोजन भएको रकम चालु खचतमा रकमान्तर गनत नपाइने, 

)ङ्क( आशथतक कायतशवशि तथा शवत्तीय उत्तरदाशयत्व ऐन तथा अन्य प्रचशलत सङ््कघीय काननुले काननु ले शनशदतष्ट गरे बमोशजमको २०७६ 

आय व्ययको वगीकरण,लेखाङ््ककन तथा प्रशतवेदन प्रणाली लाग ुगनुत पने । 

35. आशथतक वर्त २०७६/७७ को आम्दानी र खचतको प्रशतवेदन तोशकएको ढाँचामा साउन मसान्तशभर सम्बशन्ित कोर् तथा लेखा 

शनयन्रक कायातलयमा पिाउनु पनेछ। चालु वर्तको यस्तो प्रशतवेदन प्राप्त नभई आगामी वर्तको राजस्व बाँडर्ाँट र अनुदान वापतको 

रकम हस्तान्तरण हनेु छैन ।  

आशथतक वर्त २०७७/७८ को बजेटसगँ सम्बशन्ित प्रकाशनहरू यस मन्रालयको website: www.mof.gov.np मा हनेत र डाउनलोड 

गनत सशकनेछ । 

  (केदार प्रसाद पनेरू) 

                                                                                                                                         सह-सशचव 

बोधाथयिः  

श्री महालेखा परीक्षकको कायातलय, बबरमहल । 

श्री राशरिय प्राकृशतक स्रोत तथा शवत्त आयोग, शसहंदरबार । 

श्री प्रिानमन्री तथा मशन्रपररर्दक्ो कायातलय, शसहंदरबार । 

श्री सङ््कघीय माशमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय, शसहंदरबार । 

श्री राशरिय योजना आयोग, शसंहदरबार । 

श्री महालेखा शनयन्रक कायातलय, अनामनगर । 

श्री कोर् तथा लेखा शनयन्रक कायातलय, सबै । 
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नेपाल सरकार  

अथत मन्रालय 

(शवत्तीय सङ््कघीयता समन्वय महाशाखा) 

प स ं: २०७६/७७ 

  च न : २६६ शमशतिः २०७७।०२।१९     

    

षवर्र्िः आषथयक वर्य २०७७७/८ को अन्िर सरकारी षवत्तीर् हतिान्िरण सम्बन्धी व्र्वतथा र मार्यदर्यन । 

श्री सशचवज्य,ू 

आशथतक माशमला तथा योजना मन्रालय, 

सबै प्रदेश । 

 

आशथतक वर्त २०७७।७८ को शवशभन् न शनकायले गने सवेा र कायतहरूको शनशमत्त खचत गने अशिकारका लाशग सवंैिाशनक व्यवस्था 

अनरुूप २०७७ जेि १५ गते सङ््कघीय संसदमा शबशनयोजन शवियेक पेस भइसकेको व्यहोरा यहाँलाई अवगत नै छ। उक् त शवियेकमा 

व्यवस्था भए अनरुूप अनुदान दाशखला, योजना वा कायतक्रम हस्तान्तरण र कायातन्वयन गनुतपने हुदँा ती प्राविानहरू सशहतको मागतदशतन 

शमशत २०७७/२/१९ को शनणतयानुसार यहाँको जानकारी तथा कायातन्वयनको लाशग पिाएको छु। शवियेकका यी प्राविानहरू सशहतको 

मागतदशतनबाट शवत्तीय हस्तान्तरण र योजना वा कायतक्रम कायातन्वयनमा सहजता आउने शवश्यह वास शलएको छु। साथै ,ससतत अनदुानतर्त का 

कायतक्रम/आयोजनाहरू प्रदेश मन्रालयगत बजेट सचूना प्रणाली (PLMBIS) मा प्रशवष्ट गररएकाले सोही प्रणालीबाट अवगत गनुतहनु 

समेत अनरुोि गरेको छु । 

अन्िर सरकारी षवत्तीर् हतिान्िरण  

१. शवत्तीय समानीकरण अनदुानको एक चौथाइले हुन आउने रकम महालेखा शनयन्रक कायातलयबाट प्रदेश सशञ् चत कोर्मा प्रत्येक 

वर्तको भार २ गत,े काशत्ततक २ गते, माघ २ गते र वैशाख २ गते गरी चार शकस्तामा दाशखल हनेुछ । 

२. मलुुकमा शवपत ्वा कुनै असामान्य पररशस्थशत उत्पन्न भई लक्ष्य अनुरूप राजस्व सङ््ककलन हनु नसक्ने दशेखएमा नेपाल सरकारले 

शवत्तीय समानीकरण अनदुानको पशहलो शकस्ता बाहके अन्य शकस्ता र सो बापतको रकम सङ््ककशलत राजस्वको अनपुात अनुसार पनुिः 

अनदुान सशंोिन गरी नेपाल सरकारले शनिातरण गरेको समयमा महालेखा शनयन्रक कायातलयले प्रदशे सशञ्चत कोर्मा दाशखल गनेछ । 

३. शवत्तीय समानीकरण अनदुानबाट खचत भएको रकमको शववरण प्रदशेले सम्बशन्ित कोर् तथा लेखा शनयन्रक कायातलयमा प्रत्येक 

आशथतक वर्तको काशत्ततक १ गते, माघ १ गते, वैशाख १ गते र वाशर्तक आशथतक शववरण आगामी आशथतक वर्तको साउन 

मसान्तशभर तथा बुंदा नं.२ बमोशजम नेपाल सरकारबाट पनुिः शकस्ता शनिातरण भएको अवस्थामा नेपाल सरकारले शनिातरण गरेको 

समयमा खचत भएको रकमको शववरण बझुाउनु पनेछ। त्यस्तो शववरण प्राप्त नभएसम्म शवत्तीय समानीकरण अनदुान वापतको बाँकी 

रकम प्रदशे सशञ् चत कोर्मा दाशखल गररने छैन । 

४. ससतत अनदुान रकमको एक शतहाईले हुन आउने रकम महालेखा शनयन्रक कायातलयले प्रदशे सशञ्चत कोर्मा प्रत्येक वर्तको भार 

२ गते दाशखल गनेछ । 

५. ससतत अनदुान बापत हस्तान्तरण भएको रकम जनु योजना वा कायतक्रमको लाशग प्राप्त भएको हो सोही योजना वा कायतक्रमको 

लाशग मार खचत गने गरी कायातन्वयन हुने अवशि  ,कायातन्वयनको प्रशक्रया, खचतको अनमुानसशहतको कायतयोजना, माशसक नगद 
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प्रवाहको शववरण र सम्बशन्ित सभाले पाररत गरेको राजस्व र व्ययको अनमुान साउन मसान्तशभर सम्बशन्ित कोर् तथा लेखा 

शनयन्रक कायातलयमा पेस गनुत पनेछ । 

६. बुँदा नं .५ बमोशजम पेस भएको कायतयोजना अनुसार खचत भएको रकमको शववरण प्रदशेले प्रत्येक आशथतक वर्तको मङ््क शसर १५ 

गते  ,चैर १५ गते , असार २५ गतेशभर र वाशर्तक आशथतक शववरण आगामी आशथतक वर्तको साउन मसान्तशभर सम्बशन्ित कोर् 

तथा लेखा शनयन्रक कायातलयमा पेस गनुत पनेछ । 

७. बुँदा नं .६ बमोशजमको खचतको शववरणको आिारमा महालेखा शनयन्रक कायातलयले बुँदा नं.४ बमोशजम प्रदेशमा हस्तान्तरण 

भएको ससतत अनदुानको रकम समायोजन गरी बाँकी रकम सोिभनात शनकासा शदनेछ । 

८. बुँदा नं .६ बमोशजमको खचतको शववरण प्राप्त नभएसम्म ससतत अनदुान वापतको बाँकी रकम सम्बशन्ित प्रदशे सशञ्चत कोर्मा 

दाशखल गररने छैन । 

९. समपरूक अनदुान र शवशेर् अनदुानसम्बन्िमा समपरूक अनदुानसम्बन्िी कायतशवशि  ,२०७५ र शवशेर् अनुदानसम्बन्िी कायतशवशि ,

२०७५ को आिारमा हस्तान्तरण हुने कायतक्रम आयोजना र अनुदान रकम उपलब्ि गराइसशकएकाले सोही कायतशवशि बमोशजम 

गनुतपनेछ । 

१०. ससतत  ,समपरूक र शवशेर् अनदुानको रकम आशथतक वर्तशभर खचत नभई बचत भएमा त्यस्तो बचत रकम शबशनयोजन शवियेक ,

२०७७ को दर्ा (४  (को उपदर्ा ) १२(    बमोशजम प्रदशेले सम्बशन्ित कोर् तथा लेखा शनयन्रक कायातलय मार्त त्  आगामी 

आशथतक वर्तको असोज मसान्तशभर सङ््कघीय सशञ्चत कोर्मा दाशखल गनुत पनेछ। बचत रकम शर्तात दाशखल नभएमा महालेखा 

शनयन्रक कायातलयले अको आशथतक वर्तमा हस्तान्तरण हनेु शवत्तीय समानीकरण अनदुानबाट कट्टा गरी समायोजन गनेछ ।  

११. राजस्व बाँडर्ाँटबाट प्राप्त हुने रकम शवभाज्य कोर्मार्त त ्माशसक रूपमा मशहना समाप्त भएको १५ शदनशभर सम्बशन्ित कोर् तथा 

लेखा शनयन्रक कायातलयमार्त त ्प्रदेश सशञ्चत कोर्मा जम्मा हनेुछ । 

१२. शवत्तीय हस्तान्तरणलाई नशतजामलूक बनाई राशरिय शवकासका लक्ष्य हाशसल हनेु गरी पररचालन गने व्यवस्था शमलाउन ुहुनेछ ।  

१३. समानीकरण अनदुान तथा राजस्व बाँडर्ाँटको रकम तत्कालका लाशग स्वास्थ्य सरुक्षा  कृशर् ,आशथतक पनु रू त्थान ,जोशखममा 

रहकेो वगत तथा समदुायको शहत र त्यसपशछ क्रमशिः नागररकका अन्य मौशलक हक कायातन्वयनलाई प्राथशमकतामा राखी 

शबशनयोजन गने व्यवस्था शमलाउन ुहनेुछ ।  

१४. शवत्तीय हस्तान्तरणको उपयोग नेपालको सशंविान शदगो शवकास लक्ष्य र पन््ौ ँयोजनाले शनशदतष्ट गरेका क्षेर र मागतदशतन बमोशजम 

गने व्यवस्था शमलाउन ुहनेुछ । 

र्ोजना वा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सम्बन्धी व्र्वतथा: 

१५. शबशनयोजन शविेयक, २०७७ को दर्ा ५(१) बमोशजम नेपाल सरकारको कुनै शनकायबाट कायातन्वयन हुने गरी रकम शबशनयोजन 

भएको कुनै योजना वा कायतक्रम प्रदेशमार्त त ् कायातन्वयन गनुत पने भएमा नेपाल सरकारको सम्बशन्ित मन्रालयले प्रदशेले 

कायतक्रम कायातन्वयन गने गरी शनणतय गनत सक्नेछ । 

१६. प्रदशेमा ससतत अनदुानमार्त त ् हस्तान्तरण भएका योजना वा कायतक्रमको कायातन्वयन गदात थप रकम माग भई आएमा अथत 

मन्रालयले त्यस्तो योजना वा कायतक्रमको प्रगशतको आिारमा थप रकम उपलब्ि गराउने शनणतय गनत सक्नेछ। थप बजेट माग गदात 
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नेपाल सरकारले सञ्चालन गरी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गदात उल्लेख भएको आयोजनागत लागत र हालसम्म सङ््कघबाट 

शबशनयोजन भएको रकम र अब उपलब्ि गराउन ुपने रकमको शववरण पिाउन ुपनेछ । 

१७. प्रदशेको बजेट तथा कायतक्रममा समावेश भएको पूँजीगततर्त का कुनै योजना वा कायतक्रम प्रदेशले नेपाल सरकारको सम्बशन्ित 

कायातलयमार्त त ्कायातन्वयन गराउन आवश्यहयक िानेमा नेपाल सरकारको सम्बशन्ित मन्रालय र अथत मन्रालयको स्वीकृशत शलई 

प्रदशेले त्यस्तो योजना वा कायतक्रम नेपाल सरकारको सम्बशन्ित कायातलयमार्त त ्कायातन्वयन गने गरी शनणतय गनुत पनेछ । 

१८. बुँदा नं .१५ बमोशजम प्रदेशले कायातन्वयन गने गरी शनणतय भएमा वा बुँदा नं .१६ बमोशजम थप रकम उपलब्ि गराउने शनणतय प्राप्त 

भएमा सम्बशन्ित कोर् तथा लेखा शनयन्रक कायातलयले सो शनणतयलाई खचत गने अशख्तयारी मानी नेपाल सरकारको एकल खाता 

कोर् प्रणालीमा सम्बशन्ित प्रदशेको कायातलयलाई सङ््कघीय शनकायको रूपमा कायातलय कोड शदई सोही कोडबाट प्रचशलत 

सङ््कघीय काननु बमोशजम रकम शनकासा शदन ुपनेछ । 

१९. बुँदा नं .१७ बमोशजम प्रदशेको योजना वा कायतक्रम नेपाल सरकारको सम्बशन्ित कायातलयमार्त त ्कायातन्वयन गने शनणतय प्राप्त 

भएमा प्रदशे लेखा शनयन्रक कायातलय वा प्रदशे लेखा इकाई कायातलयले सो शनणतयलाई खचत गने अशख्तयारी मानी प्रदशेको 

एकल खाता कोर् प्रणालीमा नेपाल सरकारको सम्बशन्ित कायातलयलाई प्रदशे शनकायको रूपमा कायातलय कोड शदई रकम 

शनकासा शदन ुपनेछ । 

२०. साशवकमा सङ््कघमा रहकेा र प्रदशेको कायत शजम्मेवारीमा पने आयोजना तथा कायतक्रमहरू शनशित मापदण्डका आिारमा प्रदशेमा 

हस्तान्तरण गररएको छ । ससतत अनुदानमा हस्तान्तररत आयोजना तथा कायतक्रमको शनरन्तरता, प्राथशमकता र थप स्रोत समेतको 

शवर्यमा प्रदशेबाटै शनणतय गरी कायातन्वयन अशघ बढाउन सशकनेछ ।  

२१. सङ््कघबाट हस्तान्तरण भई गएका आयोजनाको हकमा हस्तान्तरण हुँदाका बखत बहवुर्ीय िेक्का लागेका आयोजनाहरूलाई 

प्राथशमकता शदई आवश्यहयक रकम शबशनयोजन गनत र बाँकी आयोजनाहरूको शनरन्तरतताको सम्बन्िमा तहाँबाटै प्राथशमकीकरण 

गरी एकमषु्ट रहकेो रकमबाट बाँडर्ाँट गरी प्रदेशको स्रोतसमेत पररचालन गरी आयोजना कायातन्वयन गनत सशकने छ । 

२२. ससतत अनुदानबाट सञ्चालन हनेु योजना वा कायतक्रम कायतन्वयनका लाशग शद्वशविा पनत गएमा सङ््कघबाट हस्तान्तरण भएको 

कायातलय वा सम्वशन्ित सङ््कघीय मन्रालय/ शनकायसगँ समन्वय गनुतहनेुछ ।   

२३. हस्तान्तरण भएका योजना वा कायतक्रमको शजल्ला नखलेुको अवस्थामा सम्बशन्ित प्रदशेले आवश्यहयकताको आिारमा 

शजल्ला /स्थान छनोट  गरी सम्बशन्ित सङ््कघीय मन्रालय /शनकायको मागतदशतन समेतको आिारमा कायातन्वयन गनत सक्नेछ ।  

२४. प्रदशेको स्वीकृत दरबन्दीमा कायतरत कमतचारीहरूको तलब  ,भत्ता प्रदशेकै शबशनयोजन बाट व्यवस्थापन गनुत पनेछ । यी 

शीर्तकहरूमा थप शनकासा हुने छैन । 

२५. प्रदशेको बजेट तजुतमा, खचतको लेखाङ््ककन र एकीकृत प्रशतवेदन प्रदेश मन्रालयगत बजेट सचूना  प्रणाली )Province Line 

Ministry Budget System-PLMBIS(  बाट गने व्यवस्था शमलाउन ुहनेुछ ।  

लेखाङ््ककन, प्रषिवेदन िथा लेखा ठरीिण : 

२६. एक तहको बजेट तथा कायतक्रममा समावेश भएको कुनै योजना वा कायतक्रम अको तहबाट कायातन्वयन गदात रकम शबशनयोजन 

भएको तहको खचत एकाइहरूको रूपमा सम्बशन्ित तहको काननुले तोके बमोशजमको लेखा राखी आन्तररक तथा अशन्तम लेखा 

परीक्षण गराउन ुपनेछ । 
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२७. बुँदा नं .२६ बमोशजमका योजना वा कायतक्रम कायातन्वयन गने तहले आशथतक शववरण तयार गरी प्रमाशणत गराई  त्यस्तो आशथतक 

शववरण रकम शबशनयोजन भएको तहमा पिाउन ुपनेछ । 

२८. ससतत अनदुान अन्तगतत सञ्चाशलत आयोजना तथा कायतक्रमको भौशतक र शवत्तीय प्रगशत शववरण सम्बशन्ित आयोजना तथा 

कायतक्रम कायातन्वयन गने शनकायले सम्बशन्ित सङ््कघीय मन्रालय /शनकायमा चौमाशसक रूपमा पिाउन ुपनेछ।   

२९. नेपाल सरकारबाट शवत्तीय हस्तान्तरण हुने ससतत अनुदानअन्तगततको वैदशेशक स्रोत समावेश भएको कुनै योजना तथा कायतक्रम 

प्रदशेले कायातन्वयन गदात वैदशेशक सहायता सम्झौता बमोशजम नेपाल सरकारको सम्बशन्ित मन्रालयले शनशदतष्ट गरेको ढाँचामा खचत 

गने प्रदशेले छुटै्ट अशभलेख राखी शनिातररत समयमा नेपाल सरकारको सम्बशन्ित मन्रालय ,सम्बशन्ित मन्रालय सम्बशन्ित सोिभनात 

माग गने शनकाय र सम्बशन्ित कोर् तथा लेखा शनयन्रक कायातलय तथा  प्रदेश लेखा शनयन्रक कायातलयमा प्रशतवेदन पेस गनुत पनेछ । 

३०. बुँदा नं २९ बमोशजमको प्रशतवेदन पेस नभएको कारणबाट खचत रकम सोिभनात हुन नसकेमा त्यसरी सोिभनात हुन नसकेको रकम 

सम्बशन्ित प्रदेशलाई आगामी आशथतक बर्तमा हस्तान्तरण हनेु शवत्तीय समानीकरण अनुदानबाट कट्टा गरी समायोजन गररनेछ। 

३१. प्रदशेशस्थत सबै कायातलयहरूको महालेखा परीक्षकको कायातलयबाट भएको लेखा परीक्षण प्रशतवेदन अको आशथतक वर्तको पौर् 

मसान्तशभर महालेखा शनयन्रक कायातलयमा अशनवायत रूपमा उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

षवत्तीर् अनुर्ासन 

३२. आरू्ले उिाएको राजस्व, बाँडर्ाँटबाट प्राप् त राजस्व र नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण भएको अनदुान रकम काननु बनाई खचत 

गनुत पनेछ । 

३३. महालेखा शनयन्रक कायातलयले आय र व्ययको एकीकृत आशथतक शववरण तयार गरी महालेखा परीक्षकको कायातलयमा पेस 

गनुतपने हुदँा शनिातररत ढाँचामा प्रदेशको आय व्ययको शववरण सम्बशन्ित कोर् तथा लेखा शनयन्रक कायातलयमार्त त ् पिाउने 

व्यवस्था गनुत पनेछ। 

३४. काननु बनाउँदा दहेायका कुराहरू पालना हनेु व्यवस्था शमलाउन ुहनेुछिः 

)क(  नेपाल सरकारको आशथतक र शवत्तीय नीशत अनुशरण गने, 

)ख(  सबै आय आफ्नो सशञ्चत कोर्मा दाशखल गने, 

)ग(  अनदुानको रकम जनु प्रयोजनका लाशग प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनको लाशग प्रयोग गने, 

)घ(  पुँजीगत खचतको रूपमा शबशनयोजन भएको रकम चालु खचतमा रकमान्तर गनत नपाइने, 

)ङ्क(  आशथतक कायतशवशि तथा शवत्तीय उत्तरदाशयत्व ऐन  ,२०७६ तथा अन्य प्रचशलत सङ््कघ ाीय काननु ले शनशदतष्ट गरे बमोशजमको आय 

व्ययको वगीकरण, लेखाङ््ककन तथा प्रशतवेदन प्रणाली लाग ुगनुत पने। 

३५. आशथतक वर्त २०७६/७७ को आम्दानी र खचतको प्रशतवेदन तोशकएको ढाँचामा साउन मसान्तशभर सम्बशन्ित कोर् तथा लेखा 

शनयन्रक कायातलयमा पिाउन ुपनेछ। चालु वर्तको यस्तो प्रशतवेदन प्राप्त नभई आगामी वर्तको राजस्व बाँडर्ाँट र अनदुान वापतको 

रकम हस्तान्तरण हनेु छैन । 
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३६. ससतत अनदुानमा उल्लेशखत शनरन्तरताका शनयशमत कायतक्रम बाहके प्रदशेको अशिकार सचूीमा पने सबै कायतक्रम र योजनाहरूको 

व्ययभार प्रदेश सशञ्चत कोर्मा जम्मा भएको राजस्व बाँडर्ाँट र समानीकरण अनदुानबाट नै व्यवस्थापन गनुतपने व्यहोरा समेत 

अवगताथत अनरुोि छ । 

आशथतक वर्त २०७७/७८ को बजेटसगँ सम्बशन्ित प्रकाशनहरू यस मन्रालयको website: www.mof.gov.np मा हनेत र डाउनलोड 

गनत सशकनेछ । 

  (केदार प्रसाद पनेरू) 

बोधाथयिः                 सह-सशचव 

श्री महालेखा परीक्षकको कायातलय, बबरमहल । 

श्री राशरिय प्राकृशतक स्रोत तथा शवत्त आयोग, शसहंदरबार । 

श्री प्रिानमन्री तथा मशन्रपररर्दक्ो कायातलय, शसहंदरबार । 

श्री सङ््कघीय माशमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय, शसहंदरबार । 

श्री राशरिय योजना आयोग, शसंहदरबार । 

श्री महालेखा शनयन्रक कायातलय, अनामनगर । 

श्री कोर् तथा लेखा शनयन्रक कायातलय ,मोरङ््कग, िनरु्ा, मकवानपरु, कास्की, रूपन्दहेी, सखेुत, कैलाली । 
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अनुस ची १२ 

नमुना षवद्यालर्का प्र.अ र षर्िकका लाषर् कार्यसम्ठादन करारका  न्र् िमम आधारहरू : 

१) प्रधानाध्र्ाठकको हकमा 

 नमनुा शवद्यालय शवकास एवम सञ्चालन शनशदतशका २०७४ बमोशजम प्रिानाध्यापकको करार शनयशुक्त भएको हुनपुने । 

 शवद्यालय सिुार योजना तयार गरी प्रत्येक बर्त अद्यावशिक गरेको हनुुपने 

 हरेक बर्तको वाशर्तक कृयाकलापहरूको लेखा परीक्षण तथा सामाशजक परीक्षण गरेको हनुपुने  

 शवद्यालयको तथ्याङ्कक शववरण व्यवशस्थत र अद्यावशिक गरेको हनुपुने । 

 प्रशतवेदन सम्बशन्ित शनकायहरूमा पेस गरेको हनुपुने । 

 प्रत्येक मशहनाको २ पटक शशक्षण शसकाइ सिुारसगँ सम्बशन्ित शवर्यमा शशक्षक स्टार्को वैिक बसकेो हुनपुने । 

 शशक्षण शसकाइ समय मापन कायतन्वयन भएको हुनपुने । 

 आरू्ले पेस गरेको शवद्यालय शवकास प्रस्ताव बमोशजम दहेायमा उल्लेख भए अनसुारको शैशक्षक भौशतक र व्यवस्थापकीय 

पक्षमा सचूकगत रूपमा मापन गनत सशकने कायतहरू उल्लेख गनुतपने । 

                   भौशतक पक्ष 

क                         

ख                          

                      शौशक्षक पक्ष 

क                       

ख                            

                  व्यवस्थापकीय पक्ष 

क                         

ख                           

२) शशक्षकको हकमा 

 आरू्ले अध्यापन गरेको शवर्यमा प्रशतवर्त कम्तीमा ५ प्रशतशतका दरले शसकाइ उपलशव्ि वशृि गरेको हनुपुने 

 शशक्षकले प्रत्येक घन्टी कक्षामा शवताउने समय योजनामै तोशकएको हनुुपने 

 वाशर्तक शवद्यालय खलेुको शदनको ९० प्रशतशत भन्दा बढी हाशजरी भएको हनुपुने  । 

 पिन पािनको अशतररक्त शवद्यालयको सहकृयाकलापको कुनै एक क्षेरमा र्ोकल शशक्षकको रूपमा रही सक्ररयतापवूतक कायत 

गरेको हनुपुने । 

 आरू्ले अध्यापन गने शवर्यको कायतगत अनसुन्िान तथा पररयोजना कायत गने तथा शवद्याथीहरूलाई गनत लगाएको हुनपुने । 

 मशहनाको एक पटक कक्षागत रूपमा अशभभावक भेटघाट तथा अन्तरक्ररया कायतक्रम सञ्चालन गरेको हनुपुने । 

 उल्लेशखत क्ररयाकलापहरू प्रअको हकमा सम्बशन्ित शवव्यस र स्थानीय तहबाट र शशक्षकको हकमा सम्बशन्ित प्रिानाध्यापक र 

शवव्यस बाट कायत शववरण प्रमाशणत भएको हनुपुनेछ ।  

 माशि उल्लेशखत आिारहरूमा स्थानीय तह तथा प्रिानाध्यापकले आिारहरू थप गरी कायतसम्पादन करार गनत सशकनेछ ।
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अनसुचूी  १३ 

प्रगति प्रतिवेदनको ढााँचा 
  ……………………………. प्रदशे/ सामाशजक शवकास मन्रालय / महानगरपाशलका /उपमहानगरपाशलका/ नगरपाशलका/गाउँपाशलका 

  म.ले.ठ.फा.नं. २७५ को अनुस ची- ७ 

  आशथतक बर्त :  २०७७/७८   चौमाशसक 

  सङ््कघीय¸ प्रदशे सरकार वा अन्य कायतक्रम 

  

    

  

   

क्र.स. 

बजेट उपशीर्तक हाल  (तेस्रो 

चौमाशसक) 

सम्मको शनकासा 

रैमाशसकमा शनकासा 

शलएको रकम 

रैमाशसकमा  भएको खचत 

रकम 

जम्मा खचत 

  

  १ सङ््कघीय सरकारका कायतक्रम         

   २ सबैका लाशग शशक्षा – आिारभतू तह          

   ३ माध्यशमक तह         

  

 ४ 

शवद्यालय के्षर शवकास कायतक्रम –शजल्लास्तर 

        

  ५ 

 

६ 

सबैका लाशग शशक्षा- शशश ुशवकास कायतक्रम 

 

सशहद स्मशृत शवद्यालयलाई अनुदान         

 

 

 

 

    

  

   षवत्तीर् हतिान्िरण मएका कार्यक्रमर्ि प्रर्षि षववरण (तथानीर् िह) 

क्र.स. शक्रयाकलाप नं.  शक्रयाकलापको नाम शबशनयोशजत 

कुल रकम 

भौशतक 

लक्ष्य 

भौशतक 

प्रगशत 

कैशर्यत 

1 1.1.3.3 

आिारभतू तहका स्वीकृत दरबन्दीका शशक्षक, राहत अनुदान शशक्षकका लाशग  

तलब भत्ता अनदुान (शवशेर् शशक्षा पररर्द ्अन्तगततका शशक्षक/कमतचारीहरू समेत)         

2 1.1.3.4 

माध्यशमक तहका स्वीकृत दरबन्दीका शशक्षक, राहत अनदुान शशक्षक  लाशग तलब 

भत्ता अनदुान (शवशेर् शशक्षा पररर्द ्अन्तगततका शशक्षक/कमतचारी,प्राशवशिक िारका 

प्रशशक्षक समेत)         

3 1.1.4.1 

प्रारशम्भक बाल शवकास  सहजकतातहरूको पाररश्रशमक तथा शवद्यालय कमतचारी 

व्यवस्थापन अनदुान          

4 11.1.2.1 शवद्यालय भौशतक पूवातिार शनमातण अनदुान         

5 2.4.6.1 सावतजशनक शवद्यालयका  शवद्याथीहरूका लाशग शनशुल्क पाि्यपसु्तक अनदुान         

6 2.7.13.10 शवद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनदुान         

7 2.7.13.11 

शैशक्षक पहुचँ सशुनशितता, अनौपचाररक तथा वैकशल्पक शशक्षा कायतक्रम (परंपरागत 

शवद्यालय, वैकशल्पक शवद्यालय, साक्षरता र शनरन्तर शशक्षाका कायतक्रम समेत)         

8 2.7.13.13 

शवद्यालयमा शैशक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण  एवम ्कायतसम्पादनमा आिाररत प्रोत्साहन 

अनदुान         
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9 2.7.13.3 

प्रशत शवद्याथी  लागतका आिारमा शशक्षण शसकाइ  सामग्री एवम ्कक्षा ८ को  परीक्षा 

व्यवस्थापन अनदुान          

10 7.2.1.1 

सावतजशनक शवद्यालयमा अध्ययनरत शवद्याथीहरूका लाशग छारवशृत्त (आवासीय तथा 

गैरआवासीय)          

10 2.7.11.1  तोशकएका  शवद्याथीको शदवा खाजाका लाशग  शवद्यालयलाई अनदुान          

11 2.7.13.23 सामदुाशयक शवद्यालयका छाराहरूलाई शनिःशलु्क सेशनटरी प्याड ब्यवस्थापन         

12 

2.7.13.21 
 भुटानी शरणाथी अध्ययनरत शवद्यालयका लाशग शशक्षक र पाि्यपुस्तक ब्यवस्थान अनुदान 

    जम्मा         

सबैका लाषर् षर्िा षर्र्ुषवकास कार्यक्रम 

12 2.7.13.18 एकीकृत प्रारशम्भक बाल शवकास योजना          

13 2.7.13.19 प्रारशम्भक कक्षा पढाइ कायतक्रम र बालमैरी शवद्यालय         

14 2.7.13.22 शवद्यालय सझुाव पेशटका र लैङ््कशगक सम्पकत  शबन्द ु         

15 2.7.13.20 बहृत ्शैशक्षक योजना          

16 2.7.13.6 सरुशक्षत शवद्यालय र शवद्यालय शाशन्तके्षर          

सषहद तमभषि षवद्यालर्लाई अनुदान 

17 2.7.13.9 सशहद स्मशृत शवद्यालयलाई अनदुान 

    जम्मा         

षवद्यालर् िेत्र षवकास कार्यक्रम षजल्लातिर ( प्रदेर् िह) 

17 11.1.2.126 

बौशिक अपाङ््कगता भएका बाल बाशलकाहरूका लाशग प्रत्येक प्रदशेमा 

पवूातिारयकु्त आवासीय शवद्यालय सञ्चालन         

20 2.8.1.24 कायतक्रम व्यवस्थापन, अनगुमन तथा मूल्याङ््ककन         

23 2.7.13.1 

शैशक्षक अनसुन्िान प्रदशे/ स्थानीय पाि्यक्रम शवकास तथा सचूना 

व्यवस्थापन         

26 2.7.13.2 

कायतक्रम कायातन्वयनका लाशग आवश्यहयक Logistics ब्यबस्थापनका 

लाशग कायतक्रम व्यबस्थापन खचत         

29 2.7.13.12 वाशर्तक, चौमाशसक प्रशतवेदन तयारी तथा प्रकाशन         

32 2.7.13.4 शैशक्षक नीशत, कायतक्रम तथा शनदेशशका सम्बन्िमा अशभमखुीकरण         

35 2.7.13.19 

शदगो शवकास लक्ष्य प्रदशेीकरण सशहत  शशक्षा शवज्ञान तथा प्रशवशिको 

योजना शनमातण अध्याशिक         

38 2.7.13.10 शवपत ्व्यवस्थापनका लाशग शैशक्षक कायतक्रम         
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41 2.6.1.10 शशक्षक ताशलम         

सबैका लाषर् षर्िा षर्र्ुषवकास कार्यक्रम 

42 2.7.13.18 नमनुा बाल शवकास केन्र शवकासका लाशग सहयोग          

43 2.7.13.24 ELDS Report Card सम्बन्िी अशभमखुीकरण         

44 2.7.13.17 

प्रदशे नं २ र ५ मा प्रारशम्भक बाल शवकास सम्बन्िी रणनीशत र मागतदशतन 

शवकासका लाशग अन्तशक्रत या सञ्चालन         

45 2.7.13.15 प्रारशम्भक बाल शवकास सम्बन्िी रणनीशत र मागतदशतन शवकास         

46 2.7.13.22 

आवश्यहयकता पशहचान र सस्थागत क्षमता शवकासका लाशग शशक्षा ताशलम 

केन्रहरूलाई सहयोग         

47 2.7.13.23 

अनौपचाररक शशक्षाको समकक्षता सम्बन्िी अन्तशक्रत या कायतशाला 

सञ्चालान         

48 2.8.1.18 अनगुमन तथा समन्वय         

49 2.7.13.20 

खलुा शवद्यालय, वैकशल्पक शैशक्षक लगायतका कायतक्रमका लाशग 

प्रदशेको आवश्यहयकताका आिारमा सहयोग          

50 2.7.13.14 बाशलका शशक्षा कायतक्रमका लाशग सहायता          

51 2.7.13.9 

सक्षमता सचूीको योजना, समन्वय र पनुरावलोकनका लाशग प्रदशेस्तरमा 

बैिक सञ्चालन         

52 2.8.1.25 संयकु्त अनगुमन         

53 2.7.13.11 

शवद्यालय के्षर शवकास योजना पिात्को शैशक्षक योजना तयारीका लाशग 

अन्तशक्रत या कायतक्रम सञ्चालन         

जम्मा         

कायातन्वयनका क्रममा तहाँबाट गररएका असल अभ्यास भए उल्लेख गने :  

  यस अवशिमा कायतक्रम कायातन्वयनमा देशखएका समस्या भए बुँदागत रूपमा उल्लेख गने :  

  समािानका लाशग तहाँबाटै गररएका प्रयासहरू भए बुँदागत रूपमा उल्लेख गने :  

  आगामी बर्तको कायतक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लाशग सझुावहरू भए बुँदागत रूपमा उल्लेख गने : 

  
                                                                                                                                                 

   

हस्ताक्षर : 

  

    

       पद : 

 कायातलयको छाप :  

    

 उशल्लशखत प्रशतवेदनको सफ्टकपी र प्रमाशणत Hard Copy, education.interaction@gmail.com  मा समेत पिाउन ुहुन अनरुोि छ ।  
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अनसुचूी १४ 

तथानीर् िहबाट सम्ठादन हुने  षवद्यालर् िेत्र षवकास कार्यक्रम षजल्ला तिरको षक्रर्ाकलाठको इकाइ लार्ि 

आ व २०७७।७८ 

क्र. स. शक्रयाकलाप  शक्रयाकलाप शवस्ततृीकरण शबशनयोशजत इकाइ लागत 

१ 

आिारभतू तहका स्वीकृत दरवन्दीका 

शशक्षक, राहत अनुदान शशक्षकका लाशग  

तलब भत्ता अनदुान (शवशेर् शशक्षा पररर्द ्

अन्तगततका शशक्षक/कमतचारीहरू समेत) 

आिारभतू तहका स्वीकृत दरवन्दीका शशक्षक, राहत अनदुान 

शशक्षकका लाशग  तलब भत्ता अनदुान (शवशेर् शशक्षा पररर्द ्

अन्तगततका शशक्षक/कमतचारीहरू समेत) स्वीकृत तलव भत्ता स्केल अनसुार 

२ 

 माध्यशमक तहका स्वीकृत दरवन्दीका 

शशक्षक, राहत अनदुान शशक्षक  लाशग तलब 

भत्ता अनदुान (शवशेर् शशक्षा पररर्द ्

अन्तगततका शशक्षक/कमतचारी,प्राशवशिक 

िारका प्रशशक्षक समेत) 

माध्यशमक तहका स्वीकृत दरवन्दीका शशक्षक, राहत अनदुान शशक्षक  

लाशग तलब भत्ता अनदुान (शवशेर् शशक्षा पररर्द ्अन्तगततका 

शशक्षक/कमतचारी,प्राशवशिक िारका प्रशशक्षक समेत) स्वीकृत तलव भत्ता स्केल अनसुार 

३ 

प्रारशम्भक बाल शवकास  सहजकतातहरूको 

पाररश्रशमक तथा शवद्यालय कमतचारी 

व्यवस्थापन अनदुान  

प्रारशम्भक बाल शवकास / पबूत प्राथशमक कक्षाका सहजकतातहरूको 

पाररश्रशमक 

प्रशत मशहना ६ हजारका दरले १३ 

मशहना 

शवद्यालय कमतचारी व्यबस्थापन अनदुान माध्यशमक शवद्यालय कक्षा 

१-१२ (१ जना सहयोगी र १ जना  सहायक कमतचारी) शनदशेशका अनसुार 

शवद्यालय कमतचारी व्यबस्थापन अनदुान आिारभतू शवद्यालय कक्षा 

१-८ शनदशेशका अनसुार 

४ 

प्रशत शवद्याथी  लागतका आिारमा शशक्षण 

शसकाइ  सामग्री एवम ्कक्षा ८ को  परीक्षा 

व्यवस्थापन अनदुान  

प्रशत शवद्याथी इकाइ लागतका आिारमा प्रारशम्भक बाल शवकास / पबूत 

प्राथशमक कक्षाका  लाशग अनदुान प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रू ५०० 

शसकाइका लाशग शनरन्तर शवद्याथी मलू्याङ््ककन:आवश्यहयक सामग्री, 

सिुारात्मक शशक्षण अनदुान,कक्षा १ मा नयाँ भनात भएका शवद्याथीको 

पोटतर्ोशलयो समेतका लाशग  प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रू १०० 

शशक्षण शसकाइ  सामग्री तथा  Book Corner ब्यवस्थापनका लाशग  

प्रशत शवद्याथी लागत अनदुान कक्षा १-५ प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रू १५० 

शशक्षण शसकाइ  सामग्री ब्यवस्थापनका लाशग  प्रशत शवद्याथी लागत 

अनदुान कक्षा ६-८ प्रशत शवद्याथी वाशर्तकरू २०० 

शशक्षण शसकाइ  सामग्री ब्यवस्थापनका लाशग  प्रशत शवद्याथी लागत 

अनदुान कक्षा ९-१० प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रू २०० 

कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन परीक्षा सञ्चालन तथा प्रमाणीकरण प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रू २५० 

शशक्षण शसकाइ सामग्री तथा Lab assistant, equipments and 

Practical material, OJT , Operation cost) व्यवस्थापनका 

लाशग प्रशत शवद्याथी लागत अनुदान कक्षा ९-१२ प्रशत शवद्याथी वाशर्तक  १५ हजार 

शशक्षण शसकाइ  सामग्री ब्यवस्थापनका लाशग  प्रशत शवद्याथी लागत 

अनदुान कक्षा ११-१२ प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रू २५० 

५ 
सावतजशनक शवद्यालयका  शवद्याथीहरूका 

लाशग शनिःशलु्क पाि्यपसु्तक अनदुान 

कक्षा १-५ मा अध्ययनरत शवद्याथीहरूका लाशग पाि्यपसु्तक स्वीकृत दररेट अनसुार 

कक्षा ६-८ मा अध्ययनरत शवद्याथीहरूका लाशग पाि्यपसु्तक स्वीकृत दररेट अनसुार 

 कक्षा ९-१० मा अध्ययनरत शवद्याथीहरूका लाशग पाि्यपसु्तक स्वीकृत दररेट अनसुार 

 कक्षा ११-१२ मा अध्ययनरत  शवद्याथीहरूका लाशग पाि्यपसु्तक 

उपलब्ि गराउन शवद्यालयलाइ अनदुान प्रशत शवद्यालय रू ५० हजार 

६ 

सावतजशनक शवद्यालयमा अध्ययनरत 

शवद्याथीहरूका लाशग छारवशृत्त (आवासीय 

तथा गैरआवासीय)  

छारा छारवशृत्त कक्षा १-८ कणातली प्याकेज समेत  (गैर आवसीय) प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रू ४०० ( 

साशवशकको कणातली 

शजल्लाअन्तगततका शजल्लाका 
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कक्षा १-५ अध्ययनरत छारालाइ   

वाशर्तक रू १००० र कक्षा ६-८ 

अध्ययनरतका लाशग प्रशत शवद्याथी 

वाशर्तक १५०० समेत)  

दशलत  छारबतृ्ती कक्षा १-८  (गैर आवसीय) प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रू ४०० 

आिारभतू तहमा अध्ययनरत लशक्षत समहू -२२ जनजाती तथा 

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

समेत)का शवद्याथीका लाशग छारवशृत्त प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रू ५०० 

मकु्त कम्लहरीका लाशग छारवशृत्त गैर अवासीय शनदशेशका अनसुार 

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

मकु्त कम्लहरी छारवशृत्त (आवाशसय) प्रशत शवद्याथी वाशर्तक ४० हजार 

 अपाङ््कगता भएका शवद्याथीका लाशग छारवशृत्त कक्षा १-१२( 

आवासीय) तोशकको श्रेणीको दररेट अनसुार  

शर्डर छारावासमा अध्यनरत छारालाइ  छारवशृत्त आवासीय  प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रू ४० हजार 

सावतजशनक शनजी साझेदारीमा सञ्चाशलत नमनुा शवद्यालयमा स्वीकृत 

कोटामा अध्यनरत छारछारालाइ छारवशृत्त  आवासीय (६ ओटा) 

प्रशत शवद्याथी  वाशर्तक रू ४० 

हजार 

शहमाली आवाशसय छारवशृत्त प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रू ४० हजार 

अशत शसमान्तकृत समदुायका लाशग सञ्चाशलत  शवद्यालयमा 

अध्ययनरत शवद्याथीका लाशग आवसासीय छारवशृत्त प्रशत शवद्याथी वाशर्तक रू ४० हजार 

सडक बालबाशलका तथा वालश्रशमकको लाशग आवासीय शैशक्षक 

प्रवन्िका लाशग  छारवशृत्त 

प्रशत शवद्याथी  वाशर्तक रू ४० 

हजार 

७ 
शवद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

अनदुान 

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

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

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

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

आिारभतू तह सञ्चाशलत शवद्यालयहरूलाई शवद्यालय सिुार योजना, 

समदुाय तथा शव.व्य.स.हरूको क्षमता शवकासका लाशग अन्तशक्रत या, 

अशभभाबक शशक्षा सञ्चालन,अशतररक्त शक्रयाकलाप सञ्चालन 

आशदका लाशग एकमषु्ठ अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक १५ हजार 

आिारभतू तह सञ्चाशलत शवद्यालयहरूलाई सामाशजक परीक्षण तथा 

आशथतक लेखा पररक्षण, शवद्याथी ररपोटत काडत, शवद्यालय तथ्याङ््ककन 

व्यबस्थापन, बलेुशटन प्रकाशन लगायतका शक्रयाकलाप सञ्चालनका 

लाशग एकमषु्ठ अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक १०  हजार 

माध्यशमक तह सञ्चाशलत शवद्यालयहरूलाई शवद्यालय सिुार योजना, 

समदुाय तथा शव.व्य.स.हरूको क्षमता शवकासका लाशग अन्तशक्रत या, 

अशभभाबक शशक्षा सञ्चालन,अशतररक्त शक्रयाकलाप सञ्चालन 

आशदका लाशग एकमषु्ठ अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक २०  हजार 

माध्यशमक तह सञ्चाशलत शवद्यालयहरूलाई सामाशजक परीक्षण तथा 

आशथतक लेखा पररक्षण, शवद्याथी ररपोटत काडत, शवद्यालय तथ्याङ््कक 

व्यबस्थापन, बलेुशटन प्रकाशन लगायतका शक्रयाकलाप सञ्चालनका 

लाशग एकमषु्ठ अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक १५  हजार 

माध्यशमक शवद्यालयमा इन्टरनेट जडान तथा सञ्चालन खचत प्रशत शवद्यालय वाशर्तक रू १२ 

हजार 

आवाशसय छारवतृी प्राप्त बालबाशलकाहरूलाइ आवास सञ्चालन प्रशत शवद्यालय वाशर्तक २ लाख 
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अनदुान ५० हजार 

स्रोत कक्षा व्यवस्थापन अनुदान प्रशत कक्षा वाशर्तक २ लाख  

शवशेर् आवश्यहयत्ता भएका शवद्याथी अध्ययनरत शवद्यालय अनदुान 

(दृशष्टशवहीन शवद्यालय, बशहरा कक्षा सञ्चाशलत शवद्यालय  ) प्रशत शवद्याथी वाशर्तक  ४ हजार 

शवशेर् शशक्षा पररर्द ्अन्तगतत सञ्चाशलत शवद्यालयका लाशग शैशक्षक 

सामग्री तथा मसलन्द खचत शनदशेशका अनसुार 

प्राशवशिक शवर्य अध्यापन हुने शवद्यालयलाइ ल्याव सामग्री सहयोग 

अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक २ लाख 

हाल सञ्चालनमा रहकेा बहुकक्षा  MGML सत्र्चालन अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक ५० हजार 

हाल सञ्चालनमा रहकेा बहुभार्ीक शशक्षा  शवद्यालय अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक ५० हजार 

८ 

शैशक्षक पहुचँ सशुनशितता, अनौपचाररक 

तथा वैकशल्पक शशक्षा कायतक्रम  

 

परम्परागत तथा िाशमतक शवद्यालय  अनदुान कक्षा १-५ 

प्रशत शवद्यालय वाशर्तक २ लाख 

४१ हजार 

 परम्परागत तथा िाशमतक शवद्यालय  अनदुान कक्षा  ६-८ प्रशत शवद्यालय वाशर्तक ५ लाख 

 परम्परागत तथा िाशमतक शवद्यालय  अनदुान कक्षा १-१० 

प्रशत शवद्यालय वाशर्तक ७ लाख 

१५ हजार 

अशत शवकट शहमाली शजल्लाका लाशग घुशम्त  शवद्यालय अनुदान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक ३ लाख 

५० हजार 

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

१० हजार 

अनौपचाररक प्रौढ शवद्यालय सञ्चालन अनदुान (कक्षा १-८)  प्रशत शवद्यालय वाशर्तक ५ लाख 

खलुा शवद्यालय सञ्चालन अनदुान  (माध्यशमक) प्रशत शवद्यालय वाशर्तक १ लाख 

५२ हजार 

अनौपचाररक प्रौढ शवद्यालय (कक्षा ९-१०)  प्रशत शवद्यालय वाशर्तक ७ लाख 

१५ हजार 

शवद्यालय वाशहर रहेका बाल बाशलकाहरूलाइ शवद्यालय भनात शसकाइ 

शनरन्तरताका लाशग  अनदुान तोशकएको दररेट अनसुार  

साझेदारीमा आिाररत साक्षर नेपाल अशभयान सञ्चालन तोशकएको दररेट अनसुार  

सामदुाशयक शसकाइ केन्र सञ्चालन अनदुान  प्रशत केन्र वशर्तक २ लाख 

९ 
 तोशकएका  शवद्याथीको शदवा खाजाका 

लाशग  शवद्यालयलाई अनुदान  

तोशकएका शजल्लाका लाशग शदवा खाजा कायतक्रम 

प्रशत शवद्याथी दशैनक रू १५( १८० 

शदन) 

कणातली अञ्चलका ५ शजल्लामा शवद्याथी शदवा खाजा कायतक्रम 

प्रशत शवद्याथी दशैनक रू २०( १८० 

शदन) 

१० शवद्यालय भौशतक पूवातिार शनमातण अनदुान 

WASH सशुविा भएको शैचालय शनमातण अनुदान प्रशत शौचालय वाशर्तक रू ७ 

लाख 

नमनुा शवद्यालय सिुार गरुूयोजना अनुरूप भौशतक शनमातण 

अनदुान 

प्रशत शवद्यालय वाशर्तक १ 

करोड दशेख १ करोड ५० 

लाख  

 शवद्यालय भवन शनमातण (र्शनतचर सशहत) प्रशत भवन ३६ लाख 

अपाङ््कगताको प्रकृशत अनरुूप आवश्यहयकताको आिारमा  

प्रत्येक  प्रदेशमा पवूातिारयकु्त शवशेर् शक्षा आवासीय 

शवद्यालय सञ्चालन प्रशत शवद्यालय ५० लाख 

शवद्यालय प्रवलीकरण ( Retrofitting)  कायतक्रम लागत अनमुानका आिारमा 
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प्रशत शवद्यालय बढीमा १५ 

लाख 

११ 

शवद्यालयमा शैशक्षक गणुस्तर सदुृढीकरण  

एवम् कायतसम्पादनमा आिाररत प्रोत्साहन 

अनदुान 

शैशक्षक कायतक्रम व्यवस्थापन तथा सशुासन प्रवितन 
स्थानीय तहको शवद्यालय सङ््कख्या 

अनसुार 

तोशकएको सचूङ््ककाको आिारमा कायत सम्पादन सम्पन्न गने 

शवद्यालयलाई कायत सम्पादनमा आिाररत अनदुान( Performance 

based Grants) 

प्रशत शवद्यालय वाशर्तक रू ५० 

हजार 

उत्कृष्ट शसकाइ उपलशब्ि भएका शवद्यालयलाई शसकाइ सदुृढीकरणका 

लाशग प्रोत्साहन अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशर्तक रू २ लाख 

शशक्षकको शशक्षण शसकाइमा शवताउने समयाविी सिुार योजना 

कायातन्वयनका लाशग शवद्यालयलाइ अनदुान 

प्रशत शवद्यालय  वाशर्तक रू २ 

हजार 

माध्याशमक शवद्यालयमा पसु्तकालय स्थापना तथा 

व्यवस्थापन(शर्शक्सङ्क, शकताव खररद, तथा इ पसु्तकालय समेत) 

प्रशत शवद्यालय  वाशर्तक रू ६ लाख  

५० हजार 

शशक्षण शसकाइमा ICT  को प्रयोग( कम्प्यटुर, इन्टरनेट, कनेशक्टशभटी 

इक्यपूमेन्टस तथा Kits खररद) का लाशग अनुदान 

प्रशत शवद्यालय  वाशर्तक रू ६ लाख  

५० हजार 

माध्याशमक शवद्यालयमा शवज्ञान प्रयोगशाला अनुदान प्रशत शवद्यालय  वाशर्तक रू ६ लाख  

५० हजार 

प्रारशम्भक पढाइ शसप शवकासका लाशग न्यनूतम प्याकेजका लाशग 

अनदुान 

प्रशत शवद्यालय  वाशर्तक रू ९ 

हजार 

गशणत शवज्ञान र अङ््कगेजी शवर्यका लाशग शक्रयाकलापमा आिाररत 

सामग्री Kits अनदुान 

प्रशत शवद्यालय  वाशर्तक रू  ५० 

हजार 

नमनुा शवद्यालयमा सेवा अनुवन्िका आिारमा शनयशुक्त हुने प्र.अ र 

शशक्षाकका लाशग शवद्यालय मार्त त ्प्रोत्साहन अनदुान प्रशत शवद्यालय २ लाख 

शशक्षक दरवन्दी तथा शशक्षक अनदुान प्राप्त नगरेका सामदुाशयक 

शवद्यालयहरूलाई एकमषु्ठ अनदुान प्रशत शवद्यालय १० लाख 

शवद्यालय सपुररवेक्षण तथा शशक्षकको पेसागत सहयोग  
स्थानीय तहको शवद्यालय सङ््कख्या 

अनसुार 

नमनुा शवद्यालयको शैशक्षक तथा व्यवस्थापकीय योजना कायातन्वन  

अनदुान  प्रशतशवद्यालय ५० लाख 

१० 
सामदुाशयक शवद्यालयका छाराहरूलाई 

शनिःशलु्क स्याशनटरी प्याड ब्यवस्थापन 

सामदुाशयक शवद्यालयका छाराहरूलाई शनिःशलु्क स्याशनटरी प्याड 

ब्यवस्थापनका लाशग प्रशत शवद्याथी अनदुान तोशकए अनसुार 

११ 

भटुानी शरणाथीका शवद्याथी अध्ययनरत 

शवद्यालयका लाशग शशक्षक र पाि्यपसु्तक 

व्यवस्थाका लाशग अनदुान 

भटुानी शरणाथीका शवद्याथी अध्ययनरत शवद्यालयका लाशग शशक्षक र 

पाि्यपसु्तक व्यवस्थाका लाशग अनदुान नेपाल सरकार मशन्रपररर्दक्ो 

शनणतयानसुार 

  जम्मा     

  

सबैका लाशग शशक्षा- शशश ुशवकास 

कायतक्रम 

 एकीकृत प्रारशम्भक बाल शवकास योजना   

 प्रारशम्भक कक्षा पढाइ कायतक्रम र बालमैरी शवद्यालय 

 शवद्यालय सझुाव पेशटका र लैङ््कशगक सम्पकत  शबन्द ु 

 बहृत ्शैशक्षक योजना  

 सरुशक्षत शवद्यालय र शवद्यालय शाशन्तके्षर  

 

 

द्वन्द्वपीशडत पररवार शशक्षा कायतक्रम (सशहद 

प्रशतष्ठान मार्त त ्सञ्चालन हुने) 

सशहद स्मशृत शवद्यालयलाई अनदुान 
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बजेट लक्ष्य इकाइ 

लाग

त 

बजेट लक्ष्य  बजेट  

१ ताशलम केरमा 

सचूना प्रशवशिको 

सशुविा 

शवस्तार,भौशतक 

सशुविा 

सदुृढीकरण तथा 

होस्टल 

व्यवस्थापन 

१ ५०० ५०० १ ५०० ५०० १ ५०० ५०० १ ५०० ५०

० 

१ ५०० ५०० १ ५०० ५०० १ ५०० ५०० 

७ ३५०० 

२ राजपरअनङ््कशक

त  प्रथम शे्रणीका 

कमतचारीका 

लाशग 

सेवाकालीन १-

मशहने शैशक्षक 

प्रशासन ताशलम 

सञ्चालन  

२५ ५५ १३७

५ 

२५ ५५ १३७

५ 

२५ ५५ १३७

५ 

२५ ५५ १३

७५ 

२५ ५५ १३७५ २५ ५५ १३७५ २५ ५५ १३७५ 

१७५ ९६२५ 

३ पररर्द ्बाट 

स्वीकृत ताशलम 

पाि्यक्रमका 

आिारमा 

माध्यशमक 

तहका  

शशक्षकका लाशग 

शटशपडी 

प्रमाणीकरण 

ताशलम 

(अङ््कगे्रजी, 

शवज्ञान, गशणत 

७०० १८ १२६

०० 

७०० १६ ११२

०० 

७०० १६ ११२

०० 

७०० १८ १२

६०

० 

७०० १६ ११२०

० 

५०० २० १०००

० 

५०० २० १०००

० 

४५०० 

७८८०

० 
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ICT Module 

समेत) 

सञ्चालन 

४ पररर्द ्बाट 

स्वीकृत 

माध्यशमक 

शशक्षकका लाशग 

(९-१२)  

Online मा 

आिाररत  

शटशपडी 

प्रमाणीकरण 

ताशलम 
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अङ््कगे्रजी गशणत 

शवज्ञान शवर्य 

वाहेकका (ICT 

Module 
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शशक्षकका लाशग 

शटशपडी 

प्रमाणीकरण 

ताशलम 

सञ्चालन 

१५० १८ २७०

० 

१५० १६ २४०

० 

१५० १६ २४०

० 

१५० १८ २७

०० 

१५० १६ २४०० १०० २० २००० १०० २० २००० 

९५० 

१६६०
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६ पररर्द्बाट 

स्वीकृत  

माध्यशमक 

शशक्षकका लाशग 

(९-१२)  

Online मा 

आिाररत  

शटशपडी 

प्रमाणीकरण 

ताशलम 

सञ्चालन 

(अङ््कगे्रजी, 

शवज्ञान, गशणत 

शवर्य वाहेकका 

लाशग)  

१०० १० १००

० 

१०० ८ ८०० १०० ८ ८०० १०० ८ ८०
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७०० ६२०० 

७ पररर्द्बाट 

स्वीकृत ताशलम 

पाि्यक्रमका 

आिारमा 

अिारभतू तह 

(६-८)का  

शशक्षकका लाशग 

शटशपडी 

प्रमाणीकरण 

ताशलम 

(अङ््कगे्रजी, 

शवज्ञान, गशणत) 

सञ्चालन 

६०० १८ १०८

०० 
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ताशलम 
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शवज्ञान, गशणत) 

सञ्चालन 

९ पररर्द ्बाट 

स्वीकृत ताशलम 

पाि्यक्रमका 

आिारमा 

अिारभतू तह 
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Online मा 

आिाररत  
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ताशलम 

सञ्चालन 

अङ््कगे्रजी, 
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