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प्रकािक  :  िनगढी उप-महानगरपाशलका 

  नगर कायापाशलकाको कायाालय 

  शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखा 

  िनगढी, कैलाली 

  

सवााशिकार  :  प्रकािकमा 

 

यो कायाक्रम कायाान्वयन पशुततका िनगढी उप-महानगरपाशलकाका शवद्यालय, सामूदाशयक शसकाइ केन्र, महािाखा, िाखा, 

शवषयगत कायाालय र वडा कायाालयहरुलाई शनिःिलु्क शवतरणका लाशग प्रकािन गररएको हो । अन्य व्यशि एवम् 

संघसंतथाहरुलाई यसको मरुणीय कपी शनिःिलु्क प्राप्त गना कर लाग्नेछैन् । 

 

 



 

 

 

हाम्रो भनाई 

नेपालको संशविानले आिारभूत तथा माध्यशमक शिक्षाको एकल अशिकार तथानीय तहको हुने व्यवतथा गरकेो भएतापशन शिक्षा 

साझा अशिकारका रुपमा समेत उल्लेशखत छ । हाल आिारभूत तथा माध्यशमक शिक्षाको सञ्चालन एवम् सदुृशढकरणका लाशग सघं 

र प्रदिेबाट शवशिय हततान्तरण भई शवशभन्न कायाक्रमहरु तथानीयततरमा सञ्चालन हुुँद ैआएका छन् भने तथानीय तहहरुले आफ्नै 

स्रोतबाट समेत थपैु्र कायाक्रमहरु सञ्चालन गदै आएका छन् । जनु कायाक्रमहरुको सहयोगबाट सन् २०२२ सम्म नेपाललाई मध्यम 

आयततर भएको मलूुकमा ततरोन्नशत गने तथा सन् २०३० सम्म शदगो शवकास लक्ष्य हाशसल गना सघाउ परु ्याउन ुपने छ । जसका 

लाशग संघ र प्रदिे तहबाट सकारात्मक उपलब्िी हाशसल गना शवगत वषाका उपलब्िी एवम् चनुौशतहरुबाट शसशकएका पाठका 

आिारमा तोशकएका लक्ष्यहरुलाई हाशसल गना बाशषाक रुपमा कायाक्रम कायाान्वयन पशुततका तयार गररे कायाक्रम सञ्चालन हुुँद ै

आएका छन् । सघं र प्रदिेले अपनाउुँद ै आएको यस कायाको अभ्यास आशथाक वषा २०७८।०७९ दशेख िनगढी 

उपमहानगरपाशलकाले समेत गने गरी पशहलो पटक यो कायाक्रम कायाान्वयन पशुततका तयार गरी कायाान्वयनमा ल्याउने जमको  

गररएको छ ।  

प्रतततु पशुततकालाई चार खण्डमा बाुँशडएको छ । पशहलो खण्डमा िनगढी उपमहानगरपाशलकाद्वारा तवीकृत आशथाक वषा 

२०७८।०७९ को शिक्षा, यवुा तथा खेलकुदसुँग सम्बशन्ित नीशत र तवीकृत कायाक्रमहरुलाई समेशटएको छ । दोस्रो खण्डमा संघबाट 

ससता अनदुानका रुपमा शवशिय हततान्तरण भई तथानीय तहबाट सम्पादन गनुा पने िैशक्षक कायाक्रमहरुका लाशग शिक्षा, शवज्ञान 

तथा प्रशवशि मन्रालयबाट शमशत २०७८।०६।३१ मा माननीय मन्रीततरबाट तवीकृत भई शिक्षा, तथा मानवस्रोत शवकास केन्रद्वारा 

प्रकाशित कायाक्रम कायाान्वयन पशुततकामा उल्लेशखत तथानीय तहसुँग सम्बशन्ित शवषयवततहुरुका साथै उपमहानगरपाशलकाको 

आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन हुने िैशक्षक कायाक्रमहरुको कायाान्वयन प्रशक्रया र खचा सम्बन्िी मापदण्ड (नगरप्रमखुततरबाट शमशत 

२०७८।०८।०३ मा तवीकृत) उल्लेख गररएको छ । तेस्रो खण्डमा उपमहानगरततरमा शवद्यालयले सम्पादन गने कायाक्रम 

कायाान्वयनका लाशग एकरुपता कायम होस् भन्ने हेतलेु केही फारामहरुलाई समावेि गररएको छ भने अशन्तम भागमा 

उपमहानगरपाशलकाले शनिाारण गरकेो शिक्षा सम्बन्िी कर तथा सेवा िलु्क, सामदुाशयक शवद्यालयका प्रिानाध्यापक तथा महािाखा 

कमाचारीको सम्पका  नम्बर लगायतका शववरण समेशटएका छन् ।  

यस पशुततकामा उल्लेशखत शवषयवततकुो जानकारीबाट उपमहानगर तथा यस अन्तगातका शवद्यालयततरमा सञ्चालन हुने िैशक्षक 

कायाक्रममा एकरुपता कायम हुने, कायाक्रमहरु पारदिीढुँगबाट सञ्चालन भई शवशिय अनिुासन कायम हुने, कायाक्रमको 

प्रभावकारीता बढ्ने, कायाक्रम कायाान्वयनका लाशग उत्पन्न हुने अन्यौलता हटेर समयमै कायासम्पादन भई िैशक्षक सदुृढीकरण हुने, 

शवद्यालयको अनगुमन तथा पषृ्ठपोषण कायाका लाशग आवश्यक सूचना प्राप्त हुने लगायतका थपैु्र सकारात्मक उपलब्िीहरु हात लाग्ने 

शवश्वास शलइएको छ । यद्दशप िनगढी उपमहानगरपाशलकाको हकमा यस शकशसमको अभ्यास नौलो भएकोले यसमा अझैं सिुार गनुा 

पने शवषयहरु होलान । पाठकवगाहरुबाट ती शवषयहरु पशहचान गरी सिुारको मागाशचर सशहत रचनात्मक पषृ्ठपोषण प्राप्त हुने अपेक्षा 

राख्द ैपशुततका तयार गने कायामा संलग्न सबैलाई शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखाको तफा बाट हाशदाक िन्यवाद शदन चाहन्छौं । 

 

शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखा 

िनगढी उपमहानगरपाशलका, कैलाली 

मंशसर, २०७८ 
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खण्ड (क) : बास्र्यक नीस्ि िथा कार्यक्रम 

 

१. स्िक्षा, र्ुवा िथा खेलकुद िफय को नगरतिरीर् बास्र्यक नीस्ि 

७९. आिारभूत तथा माध्यशमक शिक्षा सम्बन्िमा नेपालको सशंविान र तथानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा उल्लेशखत 

काम, कताव्य र अशिकारहरुको कायाान्वयनका लाशग शिक्षा सम्बन्िी नगरततरीय ऐन, शनयम, कायाशवशि लगायतका कानून 

तजुामा गरी कायाान्वयन गररनेछ । 

८०. शवद्यालय उमेरका बालबाशलकालाई अशनवाया तथा शन:िलु्क गणुततरीय शिक्षाको सशुनशितताका लाशग सामदुाशयक 

शवद्यालयको शिक्षक दरबन्दीलाई आिारभूत तह कक्षा १-५ मा कक्षा एवम् शवद्याथी संख्या, आिारभूत तह कक्षा ६-८ मा 

कक्षा तथा शवषयगत र माध्यशमक तह कक्षा ९-१२ मा कक्षा तथा शवषयगत आिारमा पनु:शवतरण गररनेछ । शिक्षक 

दरबन्दी पनु:शवतरण गदाा  अपगु हुने शिक्षक दरबन्दीमा हाल शवद्यालयमा कायारत योग्यतम् शनजी स्रोत शिक्षक, बालशवकास 

शिक्षक र खलुा प्रशतयोशगतात्मक परीक्षाको माध्यमबाट नगर शिक्षक शनयिु गने प्रशक्रया नगरततरीय शिक्षासम्बन्िी 

कानूनद्वारा व्यवशतथत गररनेछ । यो काया सम्पन्न नहुुँदा सम्म तत् तत् तहमा िनु्य दरबन्दी भएका शवद्यालयहरुमा शिक्षण 

शसकाइलाई व्यवशतथत गना शिक्षण सहयोग अनदुान उपलब्ि गराईनेछ । 

८१. नगरततरमा शिक्षासम्बन्िी समतयाहरुको पशहचान एवम् शतनको समािानका लाशग उपयिु सझुावहरु सङ्कलन गना 

िैशक्षक अनसुन्िान कायाक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

८२. शवद्यालय तथा उच्च शिक्षा अध्ययन गने शवद्याथी, शिक्षक एवम् कमाचारीहरुलाई सहयोग एवम् प्रोत्साशहत गना मेयर 

उपयमेर कल्याणकारी छारवशृत कायाक्रम कायाान्वयनमा ल्याइनेछ । 

८३. िैशक्षक तथ्याङ्कीय अशभलेखहरुलाई व्यवशतथत गरी सतंथागत तमरण (Institutional Memory) तथापना गना 

आवश्यक व्यवतथा शमलाईनेछ । 

८४. अपाङ्गता भएका बालबाशलकालाई शवद्यालयशभरै वा शवद्यालय बाशहर नशजकै आवाशसय सशुविा उपलब्ि गराउन 

आवाशसय छारवशृत उपलब्ि गराईनेछ । साथै शटनको छानामिु शवद्यालय शनमााणको अशभयानलाई शनरन्तरता शदईनेछ । 

८५. शवद्यालय तहको कक्षा १-५ सम्म तथानीय शवषयको अध्ययनलाई सशुनशित गना तथानीयततरमा आवश्यकता पशहचान 

गररएका शवषयवतत ुसमावेि गररे तथानीय पाठ्यक्रम तजुामा गरी िैशक्षक सर २०७९ दशेख कायाान्वयनमा ल्याउन पहल 

गररनेछ । 

८६. कोशभड-१९ वा अन्य शवपत् जन्य पररशतथशतमा शवद्यालयमा भौशतक उपशतथशतमा शसकाइ हुन नसक्ने पररशतथशतमा 

शवद्याथीको शसकाइलाई शनरन्तरता शदन शसकाइ सामग्रीको व्यवतथा, CUG फोन सेवा वा सञ्चारका अन्य वैकशल्पक 

उपयाहरुको माध्यमबाट शसकाइलाई शनरन्तरता शदने प्रयास गररनेछ । 

८७. कोशभड-१९ को कारण मतृ्य ुभएका शवद्यालयका शिक्षक, शवद्यालय तथा नगरपाशलकाकका कमाचारीका पररवारलाई राहत 

उपलब्ि गराईनेछ । साथै कोशभड-१९ का कारण अशभभावक गमुाएका बालबाशलकाको िैशक्षक सशुनशितताका लाशग 

शनशित मापदण्डका आिारमा वाशषाक एकमषु्ट िैशक्षक वशृत उपलब्ि गराईनेछ । 
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८८. उप-महानगरपाशलकाको िैशक्षक शवकासमा उत्कृष्ठ शसकाइ उपलब्िी हाशसल गने शवद्याथी र उत्कृष्ठ काया गने शिक्षक, 

कमाचारी लगायतका शिक्षासम्बद्ध पदाशिकारीहरुलाई हरके वषा शविेष समारोहको अवसर पारी परुतकृत तथा सम्मान गने 

पररपाटीको सरुुवात गररनेछ । साथै प्र.अ. हरुको खाईपाई आएको भिामा समयानकूुल वशृद्ध गररनेछ । 

८९. बालशवकास शिक्षक, शवद्यालय कमाचारी, शवद्यालय सहयोगी र सामदुाशयक शसकाइ केन्रका सहजकतााहरुलाई नेपाल 

सरकारले तोकेको न्यनुतम् माशसक पाररश्रशमक रु. १५ हजारका लाशग संघीय सरकारबाट उपलब्ि गराईएको रकममा 

नपगु हुने रकम उप-महानगरपाशलकाबाट उपलब्ि गराउने व्यवतथा शमलाईनेछ । 

९०. आिारभूत तहका सबै शवद्यालयहरुलाई प्रशत शवद्यालय एक ल्यापटप, एक शप्रन्टर र एक प्रोजेक्टर उपलब्ि गराई 

शवद्यालयको शिक्षण शसकाइ तथा प्रिासशनक कायालाई शडशजटलाइज्ड गने कायाको सरुुवात गररनेछ । 

९१. शिक्षक, प्रिानाध्यापक, शवद्यालय कमाचारी तथा शिक्षासम्बद्ध कमाचारी एवम् पदाशिकारीहरुको क्षमता शवकासका लाशग 

प्रशवशिमा आिाररत अनलाइन, अफलाइन ताशलम, शवषयगत ताशलम, नीशतगत ताशलम, तथलगत िैशक्षक भ्रमण, 

कायािाला, अनभुव आदानप्रदान कायाक्रम, रोष्टर समूह गठन तथा पररचालन लगायतका शनयशमत कायाक्रमहरुको 

सञ्चालनका लाशग आवश्यक व्यवतथा शमलाइनेछ । 

९२. सबै माध्यशमक शवद्यालयहरुमा ई-हाशजरी जडान गरी शिक्षकको उपशतथशत सम्बन्िी अशभलेखलाई व्यवशतथत गररनेछ । 

९३. आुँखा जाुँच केन्र तथा आुँखा अतपतालहरुको सहकायामा शवद्याथी तथा शिक्षकको शवद्यालयमै शनयशमत आुँखा जाुँच गने 

व्यवतथा शमलाइनेछ । 

९४. िनगढी पोशलटेशक्नक इशन्ष्टच्यटुको सञ्चालनका लाशग आवश्यक कानून तथा बजेट व्यवतथा गररनेछ । 

९५. शवद्यालय, वडाततरको खेलकुदको शवकासका लाशग राष्ट्रपशत रशनङ शिल्ड, मेयर कप, उपमेयर कप खेलकुद प्रशतयोशगता 

लगायतका अन्य खेलकुद प्रशतयोशगताहरु एकल तथा संघसंतथाहरुको सहकायामा सञ्चालन गरर खेलकुद के्षरको 

शवकासमा टेवा परु् याउने नीशत शलईनेछ । 

९६. वततशुनष्ठ मूल्याङ्कनका शवशिहरुको आिारमा सबै प्रकारका शवद्यालयततरीय तथा नगरततरीय परीक्षाहरु व्यवशतथत 

गररनेछ । 

९७. पाठ्यक्रममा आिाररत शक्रयाकलाप तथा अशतररि शक्रयाकलापको माध्यमबाट बालबाशलकाको अन्तरशनशहत प्रशतभा 

प्रष्ट्फुटनको अवसर प्रदान गरी सवााङ्गीण शवकासमा टेवा परु् याउन शवद्याथी प्रशतभा पशहचान, अशतररि शक्रयाकलाप 

सञ्चालन जतता कायाक्रमहरु सञ्चालन गररनेछन् । 

९८. सामदुाशयक शसकाइ केन्र माफा त साक्षर मशहला समहु गठनका माध्यमबाट आयआजानका कायाक्रम संचालन गरी शनरन्तर 

शिक्षा माफा त आशथाकततर वशृद्ध गना पहल गररनेछ । 

९९. वडा कायाालयबाट वडाततर एवम् वडाशभरका शवद्यालयहरुमा सञ्चालन गररने िैशक्षक कायाक्रमहरुमा दोहोरोपना 

(Duplication) हुन नशदई व्यवशतथत रुपमा सञ्चालन गना आवश्यक मापदण्ड तजुामा गरी कायाान्वयनमा ल्याईनेछ । 

*****
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२. स्िक्षा, र्ुवा िथा खेलकुद िफय  आ.व. २०७८।०७९ मा तवीकृि कार्यक्रम 

(क) सघंीर् सरकारबाट हतिान्िररि कार्यक्रम – 80777301511 (रकम रु. हजारमा) 

शस.नं. कायाक्रम/आयोजना/शक्रयाकलापको नाम 
खचा 

शिषाक 
लक्ष्य इकाई शवशनयोजन 

स्रोत 

आन्तररक 

स्रोत 

अन्तर सरकारी शवशिय 

हततान्तरण 
ऋण 

जन 

सहभाशगता 
बैदेशिक 

नेपाल 

सरकार 

प्रदेि 

सरकार 

तथानी

य तह 

 पशहलो दोस्रो  (क) स्िक्षक िलबभत्ता        पशहलो दोस्रो                

985   

माध्यशमक तहका तवीकृत दरबन्दीका 

शिक्षक, राहत अनदुान शिक्षकका लाशग 

तलब भिा अनदुान (शविेष शिक्षा 

पररषद ्अन्तगातका शिक्षक/कमाचारी, 

प्राशवशिक िारका प्रशिक्षक समेत) 

२५३११ १० पटक ७२६००     ७२६००           

990   

आिारभूत तहका तवीकृत दरबन्दीका 

शिक्षक, राहत अनदुान शिक्षकका लाशग 

तलब भिा अनदुान (शविेष शिक्षा 

पररषद ्अन्तगातका 

शिक्षक/कमाचारीहरुसमेत) 

२५३११ १० पटक 
१९९१०

० 
    

१९९१०

० 
          

    स्िक्षक िलब भत्ताको जम्मा       २७१७००     २७१७००           

    (ख) अन्र् कार्यक्रम                         

976 995 
शवद्यालय सञ्चालन तथा व्यवतथापन 

अनदुान 
२५३११ १० पटक ४१३ ५६७४   ६०८७           

977 982 
सामदुाशयक शवद्यालयका छाराहरुलाई 

शन:िलु्क तयाशनटरी प्याड व्यवतथापन 
२५३११ १० पटक ६११ ८४०३   ९०१४           

978 989 
तोशकएको शवद्याथीको शदवा खाजाका 

लाशग शवद्यालयलाई अनदुान 
२५३११ १० पटक ३०२५९ २२०३   ३२४६२           

979 997 

माध्यशमक तह कक्षा (९-१०) मा 

अुँगे्रजी, गशणत र शवज्ञान शवषयमा शिक्षण 

सहयोग अनदुान 

२५३११ १० पटक ४३९ ६०३९   ६४७८           

980 981 
सावाजशनक शवद्यालयका शवद्याथीहरुका 

लाशग शन:िलु्क पाठ्यपतुतक अनदुान 
२५३११ १० पटक ११७१ १६१०७   १७२७८           
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शस.नं. कायाक्रम/आयोजना/शक्रयाकलापको नाम 
खचा 

शिषाक 
लक्ष्य इकाई शवशनयोजन 

स्रोत 

आन्तररक 

स्रोत 

अन्तर सरकारी शवशिय 

हततान्तरण 
ऋण 

जन 

सहभाशगता 
बैदेशिक 

नेपाल 

सरकार 

प्रदेि 

सरकार 

तथानी

य तह 

983 994 

प्रारशम्भक बाल शवकास 

सहजकतााहरुको पाररश्रशमक तथा 

शवद्यालय कमाचारी व्यवतथापन 

२५३११ १० पटक १४४६ १९८७६   २१३२२           

984 991 

आिारभूत तह (कक्षा ६-८) मा अुँगे्रजी, 

गशणत र शवज्ञान शवषयमा शिक्षण सहयोग 

अनदुान 

२५३११ १० पटक ९२ १२६२   १३५४           

986 988 

कोशभड-१९ का कारण उत्पन्न 

पररशतथशतमा शसकाइ सहजीकरणका 

लाशग िैशक्षक कायाक्रम 

२५३११ १० पटक ४६६ ३४   ५००           

987 999 

प्रशत शवद्याथी लागतका आिारमा शिक्षण 

शसकाइ सामग्री एवम ्कक्षा ८ को परीक्षा 

व्यवतथापन अनदुान 

२५३११ १० पटक ९२५२ ६७३   ९९२५           

992 993 

िैशक्षक पहुुँच सशुनशितता, अनौपचाररक 

तथा वैकशल्पक शिक्षा कायाक्रम 

(परम्परागत शवद्यालय, वैकशल्पक 

शवद्यालय, साक्षरता र शनरन्तर शिक्षाका 

कायाक्रम समेत) 

२५३११ १० पटक २११ २८९४   ३१०५           

996 998 

शवद्यालयमा िैशक्षक गणुततर सदुृढीकरण 

एवम ्कायासम्पादनमा आिाररत 

प्रोत्साहन अनदुान 

२५३११ १० पटक ११२८५ ८२१   १२१०६           

1000 1001 

सावाजशनक शवद्यालयमा अध्ययनरत 

शवद्याथीहरुका लाशग छारवशृत 

(आवाशसय तथा गैरआवाशसय) 

२७२११ १० पटक ८८६ १२०८३   १२९६९           

    अन्र् कार्यक्रमको जम्मा       ५६५३१ ७६०६९   १३२६००           

    (क) र (ख) दुवैको जम्मा रकम             ४०४३००           
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(ख) धनगढी उपमहानगरपास्लका िैस्क्षक कार्यक्रम – 80777301301 (रकम रु. हजारमा) 

शस. 

नं. 

कायाक्रम/आयोजना/शक्रयाकलापको 

नाम 
खचा शिषाक लक्ष्य इकाई शवशनयोजन 

स्रोत 

आन्तररक 

स्रोत 

अन्तर सरकारी शवशिय 

हततान्तरण 
ऋण जनसहभाशगता बैदशेिक 

नेपाल 

सरकार 

प्रदिे 

सरकार 

तथानीय 

तह 

७४६ िैशक्षक सम्मान तथा परुतकार २११३५ १ पटक ५०० ० ० ५०० ० ० ० ० 

७४७ 

तथानीय पाठ्यक्रम तथा 

पाठ्यपतुतक तयारी, प्रकािन तथा 

शवतरण 

२२३१३ १ पटक २५०० २५०० ० ० ० ० ० ० 

७४८ 

शवद्यालयततरमा प्रयोग हुने शवशभन्न 

शकशसमका फाराम शवकास, छपाई 

तथा अशभमखुीकरण 

२२३१५ १ पटक १०० ० ० १०० ० ० ० ० 

७४९ 
िैशक्षक क्यालेण्डर तयारी, प्रकािन 

तथा शवतरण 
२२३१५ १ पटक ५०० ० ० ५०० ० ० ० ० 

७५० 
िनगढी िैशक्षक सूचना-२०७९ 

तयारी, प्रकािन तथा शवतरण 
२२३१५ १ पटक ४०० ० ० ४०० ० ० ० ० 

७५१ 
कायाक्रम कायाान्वयन पशुततका 

प्रकािन  
२२३१५ १ गोटा १०० ० ० ० ० १०० ० ० 

७५२ 

बालशवकास शिक्षक, शवद्यालय 

कमाचारी, सहयोगी र साशसकेका 

सहजकतााको थप पाररश्रशमक 

२२४१३ १३ पटक २२९३२ २२९३२ ० ० ० ० ० ० 

७५३ 
शनजीस्रोतका शिक्षकहरुका लाशग 

थप पाररश्रशमक 
२२४१३ १० पटक १२००० १२००० ० ० ० ० ० ० 

७५४ 
शवद्यालय लेखा प्रणाली सम्बन्िी 

ताशलम 
२२५१२ १ पटक ६०० ६०० ० ० ० ० ० ० 

७५५ 
शिक्षक पेसागत सहयोगका लाशग 

रोष्टर समूह गठन तथा पररचालन 
२२५२२ ३ पटक ३०० ० ० ३०० ० ० ० ० 
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शस. 

नं. 

कायाक्रम/आयोजना/शक्रयाकलापको 

नाम 
खचा शिषाक लक्ष्य इकाई शवशनयोजन 

स्रोत 

आन्तररक 

स्रोत 

अन्तर सरकारी शवशिय 

हततान्तरण 
ऋण जनसहभाशगता बैदशेिक 

नेपाल 

सरकार 

प्रदिे 

सरकार 

तथानीय 

तह 

७५६ 
राष्ट्रपशत रशनङ शिल्ड प्रशतयोशगता 

सञ्चालन तथा व्यवतथापन 
२२५२२ १ पटक ५५० ० ० ५५० ० ० ० ० 

७५७ 

कक्षा ८ को परीक्षाको प्रश्नपर 

तयारी (Item Analysis) सम्बन्िी 

कायािाला 

२२५२२ १ पटक ३०० ३०० ० ० ० ० ० ० 

७५८ 
नेपाल परकार मञ्च सदूुरपशिम 

तपोटा  कायाक्रम सञ्चालन 
२२५२२ १ पटक ५०० ५०० ० ० ० ० ० ० 

७५९ 

स्रोतकक्षाका अपाङ्ग 

शवद्यालयहरुका लाशग अपाङ्गमैरी 

प्रशतयोशगता 

२२५२२ १ पटक ३०५ ० ० ३०५ ० ० ० ० 

७६० 

नयाुँ शवद्यालय तथापना तथा कक्षा 

थपको अनमुशत माग गने 

शवद्यालयहरुको तथगलत अनगुमन 

तथा प्रशतवेदन तयारी 

२२५२२ १ पटक १०० ० ० १०० ० ० ० ० 

७६१ 
शवशभन्न शदवस तथा समारोहको 

सञ्चालन तथा व्यवतथापन 
२२५२२ ३ पटक ३०० ० ० ३०० ० ० ० ० 

७६२ 
कक्षा ८ को परीक्षाको तथ्याङ्क 

व्यवतथापन सम्बन्िी कायािाला 
२२५२२ १ पटक २०० ० ० २०० ० ० ० ० 

७६३ 
कोशभडका कारण मतृ्य ुभएका 

शिक्षकका पररवारलाई राहत 
२२५२२ १ पटक ५०० ५०० ० ० ० ० ० ० 

७६४ ऐन काननु मतयौदा तयारी २२५२२ १ गोटा ३०० ० ० ० ० ३०० ० ० 

७६५ 
शवशभन्न खेलकुद प्रशतयोशगता 

सञ्चालन तथा व्यवतथापन (योगा, 
२२५२२ ३ पटक ४०५० ४०५० ० ० ० ० ० ० 
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शस. 

नं. 

कायाक्रम/आयोजना/शक्रयाकलापको 

नाम 
खचा शिषाक लक्ष्य इकाई शवशनयोजन 

स्रोत 

आन्तररक 

स्रोत 

अन्तर सरकारी शवशिय 

हततान्तरण 
ऋण जनसहभाशगता बैदशेिक 

नेपाल 

सरकार 

प्रदिे 

सरकार 

तथानीय 

तह 

अन्तर शवद्यालय अशतररि 

शक्रयाकलाप, DPL खप्तड 

गोल्डकप, पिपुशत फारवेष्ट) 

७६६ 
कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन तथा 

व्यवतथापन  
२२५२२ १ पटक २५०० ० ० २५०० ० ० ० ० 

७६७ 
प्रिानाध्यापक बैठक तथा 

अन्तरशक्रया कायाक्रम 
२२५२२ ३ पटक ३०० ३०० ० ० ० ० ० ० 

७६८ िैशक्षक अनसुन्िान २२५२२ ५ गोटा ५०० ० ० ० ० ५०० ० ० 

७६९ 
शवद्याथी भनाा अशभयान सञ्चालन 

तथा व्यवतथापन 
२२५२२ १ पटक १०० १०० ० ० ० ० ० ० 

७७० 

शिक्षकका पेिागत 

संघसंगठनहरुसंग िैशक्षक 

अन्तरशक्रया 

२२५२२ ३ पटक १५० ० ० १५० ० ० ० ० 

७७१ बैठक भिा २२५२२ ३ पटक ३०० ३०० ० ० ० ० ० ० 

७७२ 
बालबशवकास शिक्षकहरुका लाशग 

ताशलम 
२२५२२ १ पटक ६०० ६०० ० ० ० ० ० ० 

७७३ 

शवद्यालयको िैशक्षक तथ्याङ्क 

(IEMIS) सम्बन्िी कायािाला 

सञ्चालन 

२२५२९ १ पटक ७०० ० ० ७०० ० ० ० ० 

७७४ 
नगर शिक्षा शवकास योजना 

अध्यावशिक 
२२५२९ १ पटक ४०० ० ० ४०० ० ० ० ० 

७७५ शवद्यालय अनगुमन २२६११ ३ पटक ३०० ३०० ० ० ० ० ० ० 

७७६ शवपत् जन्य पररशतथशत समेतका २२७११ १ पटक ४०० ० ० ४०० ० ० ० ० 
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शस. 

नं. 

कायाक्रम/आयोजना/शक्रयाकलापको 

नाम 
खचा शिषाक लक्ष्य इकाई शवशनयोजन 

स्रोत 

आन्तररक 

स्रोत 

अन्तर सरकारी शवशिय 

हततान्तरण 
ऋण जनसहभाशगता बैदशेिक 

नेपाल 

सरकार 

प्रदिे 

सरकार 

तथानीय 

तह 

लाशग बैकशल्पक अध्ययन सामग्री 

तयारी, प्रकािन तथा शवतरण 

७७७ 

कोशभडका कारण अशभभावक 

गमुाएका बालबाशलकालाई िैशक्षक 

वशृत 

२७२११ १ पटक ५०० ५०० ० ० ० ० ० ० 

७७८ 

आिारभतु तहका शवद्यालयहरुलाई 

ल्यापटप शप्रन्टर तथा प्रोजेक्टर 

शवतरण 

३११२२ १ पटक १७०० १७०० ० ० ० ० ० ० 

जम्मा ५५४८७ ४७१८२ ० ७४०५ ० ९०० ० ० 

(ग) धनगढी उपमहानगरपास्लका अन्िगयिका वडा कार्ायलर्हरुबाट सञ्चालन हुन ेिैस्क्षक कार्यक्रम – 80777301201 दसे्ख 80777301219 सम्म (रकम रु. हजारमा) 

शस.न.ं 
कायाक्रम/आयोजना/शक्रयाकलापको 

नाम 

खचा 

शिषाक 
लक्ष्य इकाई 

स्रोत 

शवशनयोजन 
आन्तररक 

स्रोत 

अन्तर सरकारी शवशिय हततान्तरण    

नेपाल 

सरकार 

नेपाल 

सरकार 
नेपाल सरकार ऋण जनसहभाशगता वैदेशिक 

३२० 
वडा न.ं ४ राशष्ट्रय तलुसीराम माशव 

आगनमा माटो भरान गने काम 
३११५९ ५०० घ.मी. ५००         ५००     

३८५ 
वडा न.ं ७ शिव आ.शव. लाई इन्भटार 

खरीद गने काम 
३११५३ १ गोटा १००         १००     

४१३ 
वडा न.ं ९ सरतवती आशव फशनाचर 

खरीद गने काम 
३११२३ १ पटक २००         २००     

४२४ वडा न.ं १० मन्टेश्वरी ताशलम २२५२२ १ पटक ९०         ९०     

४३४ 
वडा न.ं १० जनकल्याण माशव 

ल्यापटप र प्रोजेक्टर खरीद गने काम 
३११२२ १ गोटा २००         २००     
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शस.न.ं 
कायाक्रम/आयोजना/शक्रयाकलापको 

नाम 

खचा 

शिषाक 
लक्ष्य इकाई 

स्रोत 

शवशनयोजन 
आन्तररक 

स्रोत 

अन्तर सरकारी शवशिय हततान्तरण    

नेपाल 

सरकार 

नेपाल 

सरकार 
नेपाल सरकार ऋण जनसहभाशगता वैदेशिक 

४३५ 
वडा न.ं १० सदावकृ्ष बालशवकासका 

लाशग फशनाचर खरीद गने काम 
३११२३ १ पटक ५०         ५०     

४३६ 
वडा न.ं १० शवशप आशवको लाशग 

फशनाचर खरीद गने काम 
३११२३ १ पटक २००         २००     

४३८ 
वडा न.ं १० फुलनैया बालशवकास 

जाने सडक कालोपरे गने काम 
३११५१ १ शकमी ९००   ९००           

४४९ 
वडा न.ं १० फुलनैया बालशवकास 

केन्रमा टेवा पखााल शनमााण गने काम 
३११५९ १ शकमी २००         २००     

४६१ 
वडा न.ं ११ बशहराका लाशग श्रवण 

यन्र खरीद 
३११२२ १ पटक ८०         ८०     

४९८ 

वडा न.ं १२ गोल्डेन ज्योशत तकुल 

जाने सडकमा ग्राभेल गरी रोशलङ गने 

काम 

३११५१ १ शकमी ४५०         ४५०     

५१६ 
वडा न.ं १२ दगुाा  आशवको पखााल 

शनमााण गने काम 
३११५९ १ शकमी १००         १००     

५१७ 
वडा न.ं १२ िारदा माशवको पखााल 

शनमााण गने काम 
३११५९ १ शकमी १००         १००     

५१९ 
वडा न.ं १२ शसद्धनाथ माशवको पखााल 

शनमााण गने काम 
३११५९ १ शकमी १००         १००     

५२० 
वडा न.ं १२ नवदगुाा आशवको मैदानमा 

माटो भरान गने काम 
३११५९ १ गोटा १००         १००     

५५८ 
वडा न.ं १४ शवद्यालयका छारालाई 

आत्मरक्षा ताशलम 
२२५२२ १ पटक ५०         ५०     

५७४ 
वडा न.ं १४ शिविंकर आशवका लाशग 

कम्प्यटुर खरीद गने काम 
३११३४ १ पटक ३००         ३००     

५८६ वडा न.ं १४ पञ्चोदय माशवमा साइकल ३११५९ १ गोटा ४००         ४००     
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शस.न.ं 
कायाक्रम/आयोजना/शक्रयाकलापको 

नाम 

खचा 

शिषाक 
लक्ष्य इकाई 

स्रोत 

शवशनयोजन 
आन्तररक 

स्रोत 

अन्तर सरकारी शवशिय हततान्तरण    

नेपाल 

सरकार 

नेपाल 

सरकार 
नेपाल सरकार ऋण जनसहभाशगता वैदेशिक 

तटेण्ड शनमााण गने काम 

५८९ 
वडा न.ं १४ बाल आशव घेराबार गने 

काम 
३११५९ १ शकमी २००         २००     

५९१ 
वडा न.ं १४ सवोदय माशवको गेट 

शनमााण गने काम 
३११५९ १ शकमी ३००         ३००     

५९२ 
वडा न.ं १४ शसद्धाथा आशवको पक्की 

पखााल शनमााण गने काम 
३११५९ १ शकमी १०००         १०००     

५९३ 
वडा न.ं १५ रा.आशव उमीमा िैशक्षक 

सामग्री खरीद 
२२३१३ १ पटक २५०         २५०     

५९८ 

वडा न.ं १५ सामदुाशयक शवद्यालय र 

शनजी शवद्यालयमा अशतररि 

शक्रयाकलाप सचंालन 

२२५२२ १ पटक १००         १००     

६१८ 

वडा न.ं १५ समैजी आशव 

िाशन्तकटानमा गशहरो नल्का गाड्ने 

काम 

३११५६ १ गोटा १५०         १५०     

६२१ 
वडा न.ं १५ राशष्ट्रय आशव उमीको 

अिरुो पखााल शनमााण गने काम 
३११५९ १ शकमी ५००         ५००     

६२२ 
वडा न.ं १५ शिवगगंा आशवको 

खेलमैदान शनमााण गने काम 
३११५९ १ शकमी १००         १००     

६४३ 
वडा न.ं १६ जनकल्याण आशवको 

अिरुो पखााल शनमााण गने काम 
३११५९ १ शकमी ४००         ४००     

६४६ 
वडा न.ं १६ बेहडा बाबा माशवको गेट 

शनमााण गने काम 
३११५९ १ शकमी ५००   ५००           

६४७ 
वडा न.ं १६ जनज्योशत आशवको 

पखााल शनमााण गने काम 
३११५९ १ शकमी ३००         ३००     

६७६ वडा न.ं १८ सामदुाशयक शवद्यालयका २२५२२ १ पटक ५०         ५०     
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शस.न.ं 
कायाक्रम/आयोजना/शक्रयाकलापको 

नाम 

खचा 

शिषाक 
लक्ष्य इकाई 

स्रोत 

शवशनयोजन 
आन्तररक 

स्रोत 

अन्तर सरकारी शवशिय हततान्तरण    

नेपाल 

सरकार 

नेपाल 

सरकार 
नेपाल सरकार ऋण जनसहभाशगता वैदेशिक 

जेहन्दार शवद्याथीलाई प्रोत्साहन 

सामग्री शवतरण 

७०० 
वडा न.ं १८ चन्रोदय माशवको खेल 

मैदान माटो भरान गने काम 
३११५९ २०० घ.मी. २००         २००     

७०४ 
वडा न.ं १८ खप्तडी आशवको पखाालमा 

जाली लगाउने काम 
३११५९ १ शकमी २००         २००     

 वडाका कार्यक्रमको जम्मा ८३७०   १४००     ६९७०     

(घ) धनगढी उपमहानगरपास्लका अन्िगयि सञ्चालन हुन ेअन्र् िैस्क्षक कार्यक्रम – (रकम रु. हजारमा) 

शस.नं. कायाक्रम/आयोजना/शक्रयाकलापको नाम खचा शिषाक लक्ष्य इकाई शवशनयोजन 

स्रोत 

आन्तररक 

स्रोत 

अन्तर सरकारी शवशिय 

हततान्तरण 
ऋण जनसहभाशगता बैदेशिक 

नेपाल 

सरकार 

प्रदेि 

सरकार 

तथानीय 

तह 

    80777301512-स्विेर् अनुदान-संघीर् सरकार                        

१०२४ १०२५ 
शवद्यालय भवन शनमााण गने काम िनगढी-

१४ पञ्चोदय माशव 
३१११२ १० पटक १२५०० ६२००   १८७००           

    80777301511-ससिय अनुदान-सघंीर् सरकार                         

९२५   राष्ट्रपशत रशनङ शिल्ड प्रशतयोशगता २२५२२ १ पटक १००     १००           

    80777301504-समपुरक अनुदान-प्रदेि सरकार                         

८८७   
श्री भवानी माशव भवन शनमााण िनगढी-९ 

गौरीपरु 
३१११२ १ संख्या ५६००     ५६००           

    80777301505-स्विेर् अनुदान-प्रदेि सरकार                         

८८१   
िनगढी उप-महानगरपाशलका -१५ कनरी 

श्री जनजागशृत आशवको भवन शनमााण 
३१११२ १ गोटा २५००     २५००           

*****
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खण्ड (ख) : कार्यक्रम कार्ायन्वर्न प्रस्क्रर्ा 

 

२.१ सघंीर् ससिय अनदुानबाट सञ्चास्लि कार्यक्रमहरुको कार्ायन्वर्न प्रस्क्रर्ा 

यस शिषाक अन्तगात शिक्षा, शवज्ञान तथा प्रशवशि मन्रालयको माननीय मन्रीततरबाट शमशत २०७८।०६।३१ मा तवीकृत शिक्षा, तथा 

मानवस्रोत शवकास केन्र, सानोशठमी, भिपरुद्वारा प्रकाशित तथानीय र प्रदिे तहमा ससता अनदुान एवम् शिक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइबाट कायाान्वयन हुने कायाक्रमसुँग सम्बशन्ित कायाक्रम कायाान्वयन पशुततका आशथाक वषा २०७८।७९ बाट तथानीय 

तहबाट सम्पादन हुने ससता अनदुानका सब बजेट उपशिषाकहरुका कायाक्रमका कायाान्वयन प्रशक्रया एवम् मापदण्ड लगायत 

तथानीय तहबाट सम्पाशदत कायाक्रम कायाान्वयनका लाशग आवश्यक अन्य सूचनाहरु मारै हुबहु रुपमा प्रतततु गररएका छन् । 

खण्ड १ : कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सम्बन्धी  मागयदियन 

१. कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सम्बन्धी सङ््कस्क्षप्त पृष्ठभूस्म 

शिक्षा के्षरका समग्र योजना र कायाक्रमहरूलाई नेपालको  संशविानमा उल्लेशखत मौशलक हक सम्बन्िी व्यवतथा, राज्यका शनदिेक 

शसद्धान्त, नीशत र राज्यको दाशयत्व, शिक्षा ऐन तथा शनयमावली लगायतका सम्बशन्ित कानून, मानव अशिकारको शवश्वव्यापी घोषणा 

तथा नेपाल पक्ष भएर गररएका अशभसशन्िहरू र शदगो शवकासका लक्ष्य लगायतका अन्तराा शष्ट्रय मञ्चमा नेपालले गरकेो 

प्रशतबद्धताहरू, राशष्ट्रय शिक्षा नीशत, २०७६ तथा नेपाल सरकारले कायाान्वयनमा ल्याएको पन््ौ ुँ योजना तथा शवद्यालय के्षर 

शवकास योजना (आ.व. २०७३/७४ – २०७९/८०) समेतले समशष्टगत रूपमा मागादिान गरकेा छन्  ।  

आ.व. २०७८/७९ को नीशत तथा कायाक्रम एवम् बजेट विव्यमा आिाररत भएर तथानीय एवम् प्रदिे तहमा शिक्षासुँग सम्बशन्ित 

शवशभन्न कायाक्रमहरू कायाान्वयनका लाशग ससता अनदुानको रूपमा बजेट हततान्तरण भएको छ । प्रदिे एवम् तथानीय तहमा 

कायाक्रम कायाान्वयनमा एकरूपता र प्रभावकारीता कायम गना, तथानीय तहमा हततान्तरण भएको ससता अनदुानलाई तोशकएको 

लक्ष्य प्राप्त गने गरी पररचालन गना, तोशकएको िीषाक तथा शक्रयाकलापमा खचा गने वातावारण सशुनशित गरी स्रोतको अशिकतम 

उपयोगका लाशग सहजीकरण गना, आशथाक अनिुासन कायम गरी तोशकएका िीषाकहरूमा शनयमानसुार खचा गना, तवीकृत 

कायाक्रमका अविारणा, उद्देश्य, प्रशक्रया तथा रणनीशतहरूका सम्बन्िमा प्रदिे र तथानीय तह तथा शवद्यालय तहसम्मका सबै 

सरोकारवालाहरूलाई पररशचत गराई कायाक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कायाान्वयन गना सघाउ परु ्याउन यो पशुततका तयार गररएको छ 

। शवद्यालय के्षर शवकास कायाक्रमका लाशग प्राप्त हुने वैदशेिक सहायता पशन नशतजामा आिाररत रहेकाले तोशकएको नशतजामा 

आिाररत सूचक (Disbursement Linked Indicater-DLI) प्राशप्तको सशुनशितता र कायाक्रमको नशतजा ढाुँचा (Programme 

Result Framework-PRF) प्राशप्तको सशुनशितताका लाशग यस पशुततकाले सहयोग परु ्याउने छ ।   

१.१   पुस्तिकाको उदे्दश्र्  

क) शवद्यालय के्षर शवकास योजना अन्तगातका तवीकृत कायाक्रमहरू शविेषत: प्रदिे तथा तथानीय तह र शिक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ माफा त प्रभावकारी रूपमा  कायाान्वयनमा सहजीकरण गरी  एकरूपता कायम  गनुा,  

ख) प्रदिे, तथानीय तह र इकाइ एवम् शवद्यालय ततरमा सञ्चालन हुने िैशक्षक कायाक्रमहरूका सम्बन्िमा 

सरोकारवालाहरूलाई ससूुशचत गनुा, 

ग)    वाशषाक कायाक्रम तजुामा तथा कायाान्वयनमा प्रभावकाररता अशभवशृद्ध गना सम्बशन्ित तह/ शनकायको भूशमका तपष्ट गरी 

अपेशक्षत नशतजा हाशसल गना शजम्मेवार र जवाफदहेी बनाउन,ु 

घ)    वाशषाक कायाक्रम कायाान्वयन र स्रोत पररचालन एवम् प्रशतवेदन पद्धशतलाई शदिाशनदिे गनुा/ गराउन,ु 

ङ) नशतजामा आिाररत अनगुमन प्रणालीको माध्यमबाट कायाक्रमको प्रभावकारी कायाान्वयनबाट लशक्षत नशतजा सशुनशित 

गनुा, 
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च) कायाक्रमको तेस्रो पक्षबाट कायाक्रमको प्रभावकारीता मूल्याङ्कन, सामाशजक तथा लेखापरीक्षण लगायतका कायालाई 

आवश्यकता अनसुार सहजीकरण गनुा  

१.२   कार्यक्रम कार्ायन्वर्न मागयदियन   

कायाक्रम कायाान्वयनका लाशग ससता अनदुान अन्तगात प्रदिे, तथानीय तह शजल्ला एवम् शवद्यालयलाई उपलब्ि गराईएको आशथाक 

वषा २०७८/७९ को कायाक्रम तथा बजेट कायाान्वयन गदाा  दहेायका बुुँदाहरूलाई शविेष ध्यान शदने : 

क) चाल ु आशथाक वषाका लाशग तवीकृत नम्सा, प्राप्त शनदिेन र त्यस सम्बन्िी अन्य शनदिेन समेतलाई ध्यानमा राखी यस 

कायाान्वयन पशुततकाको आिारमा तोशकएको कायाक्रम र बजेट, शनिााररत समय सीमा शभरै सम्पन्न हुने गरी कायाक्रम 

कायाान्वयन गने/ गराउने, 

ख) गणुततरीय शिक्षा, प्राशवशिक शिक्षा, पवुाािार, प्रशवशिको समशुचत प्रयोग गरी शिक्षा के्षरको गणुात्मक शवकास गना भगुोल एवम् 

शवद्याथी संख्या समेतका आिारमा बाल शिक्षा दशेख माध्यशमक शिक्षा सम्मको नक्साङ्कन तयार पारी कायाान्वयन गने ।  

शवद्यालयको अनमुशत शदुँदा शवद्यालय नक्साङ्कन तथा थप हुने आशथाक दाशयत्व समेतलाई आिार बनाउने । 

ग) तथानीय तहले ससता अनदुानबाट शवद्यालयमा हुने शक्रयाकलापगत बजेट शवद्यालयबाट आवश्यक शववरण शलई खातामा 

शनकासा शदने । सोको खचाको फाुँटवारी/शबल भरपाइ शवद्यालयमा प्रमाशणत गरी अशभलेख राख्ने व्यवतथा  शमलाउने, 

घ) तथानीय तहले तथानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद १० दफा ७३ को उपदफा (१) र (२) मा उल्लेख भए 

बमोशजम खचा गना अशख्तयारी हुने व्यवतथा शमलाउने, 

ङ) कशम्तमा ६ मशहना करार सेवा गरकेा कमाचारीहरुलाई सालवसाली रुपमा १ मशहना बराबरको आिारभूत पाररश्रशमक बराबरको 

चाडपवा खचा उपलब्ि गराउने, 

च) तथानीय तह तथा प्रदिे सरकारलाई उपलब्ि सिता अनदुान बजेट उपिीषाक शभर रहेका शक्रयाकलापलाई यस कायाक्रम 

कायाान्वयन पशुततकामा मूल शक्रयाकलापका रुपमा राखी सो अन्तगात कायाान्वयन हुने शक्रयाकलापहरुलाई उपशक्रयाकलापमा 

उल्लेख गररएको छ । अद्यावशिक िैशक्षक तथ्याङ्कलाई आिार मानी रैमाशसक रुपमा कायाक्रम कायाान्वयन गनुापनेछ ।  

शवद्यालय के्षर शवकास कायाक्रमका लाशग तवीकृत शक्रयाकलाप तथा सो अन्तरगतका उपशक्रयाकलापका लाशग तोशकएको 

भौशतक तथा शविीय लक्ष्य पूरा भई रकम बचत हुने र सोही बजेट उपशिषाक अन्तरगत शनिःिलु्क पाठ्यपतुतक, छाराका लाशग 

सेशनटरी प्याड, शदवाखाजा कायाक्रमका लाशग तवीकृत रकम अपगु हुने भएमा अद्यावशिक/प्रमाशणत िैशक्षक तथ्याङ्कका 

आिारमा तथानीय तहको शनणाय अनसुार आन्तररक बजेट शहसाब शमलान गना सशकनेछ,   

छ) तथानीय तहले शवद्यालयमा तवातथ्य चेतना अशभवशृद्ध गना तवातथ्य संतथासुँगको समन्वय र सहयोगमा प्रत्येक िैशक्षक सरको 

सरुुमा सबै शवद्याथीको अशनवाया रुपमा आुँखा, कान लगायतका आिारभूत तवातथ्य परीक्षणको व्यवतथा शमलाउने । यसका 

लाशग प्रदिे तहबाट सञ्चाशलत कायाक्रम कायाान्वयनमा सहजीकरण गनुाका साथै तथानीय तह शभरका सामदुाशयक शवद्यालय र 

प्रदिे, शजल्ला एवम् तथानीय ततरमा तवातथ्य सतंथा बीच सहकाया गने प्रबन्ि शमलाउने, 

ज) सामदुाशयक माध्यशमक शवद्यालयहरुमा तकाउट अशभयान शवततार गरी बालबाशलका र यवुाहरुको िारीररक, बौशद्धक, 

सामाशजक, आध्याशत्मक र संवेगात्मक भावनाको शवकास गराई उनीहरुलाई अनिुाशसत, चरररवान, तवावलम्वी तथा सशक्रय 

नागररकको रुपमा उत्पादन गरी राष्ट्र शनमााणमा पररचालन गना प्रदिे र तथानीय ततरका तकाउट सशमशतहरुको  समन्वयमा 

शवद्यालय तहमा तकाउट गशतशवशि सञ्चालन गना तथानीय तह शभरका सबै शवद्यालयमा तकाउट इकाई सञ्चालन गने 

व्यवतथाका लाशग आवश्यक समन्वय, सहशजकरण र स्रोत व्यवतथापन हुन, 

झ) शवद्यालय के्षर शवकास कायाक्रमको शविीय प्रबन्ि नशतजामा आिाररत सूचक DLI (Disbursement Linked Indictor) मा 

आिाररत छ ।  यस प्रबन्ि अन्तगात शविीय हततान्तररत नमनुा शवद्यालय शवकास, काया सम्पादनमा आिाररत अनदुान, 

शिक्षकको शिक्षण शसकाइमा शबताउने समयावशि सिुार योजना कायाान्वयन, माध्यशमक शवद्यालयमा पतुतकालय तथापना तथा 

व्यवतथापन, शिक्षण शसकाइमा सूचना प्रशवशिको प्रयोग (कम्प्यटुर, इन्टरनेट, कनेशक्टशभटी इक्यपुमेन्टस् तथा Learning Kits 

व्यवतथापन), माध्यशमक शवद्यालयमा शवज्ञान प्रयोगिाला, प्रारशम्भक पढाइ शसप शवकासका लाशग न्यूनतम प्याकेज कायाान्वयन, 

गशणत शवज्ञान र अङ्गेजी शवषयका लाशग शक्रयाकलापमा आिाररत सामग्री (Learning Kits) व्यवतथापन, माध्यशमक 

शवद्यालयमा शवज्ञान प्रयोगिाला, प्रारशम्भक पढाइ शसप शवकासका लाशग न्यूनतम प्याकेज कायाान्वयन, शवद्यालय प्रवलीकरण 
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(Retrofitting),शवद्यालय बाशहर रहेका बाल बाशलकालाई शवद्यालय भनाा र शसकाइ शनरन्तरता, शवपन्न लशक्षत छारवशृि 

लगायतका कायाक्रमहरूको प्रगशतका आिारमा वैदशेिक अनदुान तथा ऋण सोिभनाा हुने भएकाले सो अनदुान प्राप्त गने 

शवद्यालयको नामनामेसी  सशहतको शववरण रैमाशसक तथा वाशषाकरूपमा अशनवाया रूपमा यस केन्रको योजना तथा अनगुमन 

िाखामा पठाउने,  

ञ) तथानीय तथा प्रदिे सरकारले ससता अनदुानमा हततान्तररत कायाक्रम र बजेटलाई  आफ्नो नीशत. कायाक्रम एवम् बजेटमा 

अशनवाया रूपले समावेि गने । उक् त कायाक्रमहरू भिुानीमा दोहोरोपन नहुने गरी आवश्यकता अनसुार आफ्नो स्रोतबाट बजेट 

थप गरी कायाक्रम कायाान्वयन गना सशकने, 

ट) तथानीय तहमा शविीय हततान्तरण भएका कायाक्रम यस केन्रको वेबसाइटमा रहेको च. नं ३०६  शमशत २०७८।०३।०६ को 

परमा उल्लेख भए अनसुारको भौशतक लक्ष्य तथा तथा बजेटको पररशि शभर रही कायाान्वयन गने । उि शववरणमा उल्लेशखत 

पतुतकालय तथापना तथा व्यवतथान, ICT Lab, र शवज्ञान प्रयोगिाला मध्ये कुनै कायाक्रम सबै शवद्यालयले कुनै एक पटक 

प्राप्त गरी सकेको भएमा तथानीय तहबाट शनणाय गराइ माशथ उल्लेशखत कायाक्रममा केशन्रत रही शवद्यालयको आवश्यकता र 

मागका आिारमा नदोहोररने गरी बजेट र लक्ष्यको सीमा नबढ्ने गरी कायाक्रम गना सशकने, 

ठ) तथानीय तहसुँग प्रभावकारी समन्वय एवम् कायासम्पादनमा सहजीकरण गनाका लाशग शिक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइले 

शजल्लाशभरका तथानीय तहका शिक्षा िाखा प्रमखुहरू वा प्रमखुले तोकेको पदाशिकारी सशहतको संयन्र शनमााण गने । 

संयन्रका पदाशिकारीसुँग माशसक, रैमाशसक रूपमा बैठक, छलफल, अन्तरशक्रया आयोजना गने,  

ड) तथानीय तहले यस पशुततकामा उल्लेशखत आिारमा साक्षर तथानीय तह र शवद्यालय उमेर समूहका कुनै पशन बाल बाशलका 

शवद्यालय बाशहर नरहेको घोषणा गना शविेष कायायोजना तवीकृत गरी कायाान्वयन गने, 

ढ) तथानीय तहका लाशग शनिाारण हुने अनदुान शवद्यालयबाट भररने िैशक्षक तथ्याङ्क (IEMIS) मा आिाररत हुने भएकोले  

शवद्यालयबाट तथ्याङ्क नभरकेा/अद्यावशिक नगरकेा कारणबाट तथानीय तहले पाउने अनदुानमा फरक पना जाने भएकाले 

आफ्नो मातहतका शवद्यालयहरूलाई IEMIS अशनवाया रूपले भना/अद्यावशिक गना लगाउने । प्राप्त ससता अनदुान शवद्यालयलाई 

शनकासा शदुँदा अद्यावशिक िैशक्षक तथ्याङ्क २०७८ लाई आिार शलने  । िैशक्षक तथ्याङ्कको अलावा सङ्घ/प्रदिे/तथानीय 

तहबाट शवशभन्न समयमा हुने शवद्यालय अनगुमनको क्रममा सत्यापन गररएको तथ्याङ्क अनसुार तोशकएको अनदुान शवतरण 

गना सशकने, 

ण) आवासीय शवद्यालयका रुपमा सञ्चालनमा  रहेका शवद्यालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रले सावाजशनक गरकेो मेन ु

बमोशजम खाजा तथा खानाको साप्ताशहक ताशलका अशनवाया रुपमा सबैले दशेखने गरी टाुँतने व्यवतथा शमलाउने । तथानीय तहले 

सो को शनयशमत रुपमा अनगुमन गने, 

त) तवीकृत/ अनमुती प्राप्त शविेष/एकीकृत शिक्षा  कायाक्रम सञ्चाशलत सामदुाशयक शवद्यालयमा अन्य सामदुाशयक शवद्यालयले प्राप्त 

गने शवद्यालय सञ्चालन खचा, शदवा खाजा, सशेनटेरी प्याड जतता अनदुानमा दोहोरो नपने गरी उपलब्ि गराउने, 

थ) शवद्यालयले शवद्याथीहरुलाई छारवशृि रकम उपलब्ि गराउुँदा सम्भव भए सम्म बैंक माफा त उपलब्ि गराउने सो नभएमा भरपाइ 

गरी रकम उपलब्ि गराउने, 

द) प्रदिे सामाशजक शवकास मन्रालयले सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त ससता अनदुानका शक्रयाकलापहरूलाई आफ्नो मातहतका 

शनकायहरूको काया शजम्मेवारी अनसुार कायाान्वयनका लाशग कायाक्रम तथा अशख्तयारी आशथाक वषा सरुु भएको पन्् शदन शभर 

उपलब्ि गराउने,  

ध) शिक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइले तथानीय तहमा सञ्चालन हुने वाशषाक िैशक्षक कायाक्रम कायाान्वयनका लाशग आवश्यक 

िैशक्षक तथ्याङ्क र अशभलेखको उपलब्िता, क्षमता शवकासमा सहजीकरण लगायतका प्राशवशिक सहयोग उपलब्ि   गराउने, 

न) नेपाल सरकार मशन्रपररषदक्ो २०७६।०५।०४ को शनणायको आिारमा शिक्षा,शवज्ञान तथा प्रशवशि मन्रालयबाट पनुशवातररत 

शिक्षक दरबन्दी शववरण अनसुार खदु  पलुमा रहेका दरवन्दी शमलान गना वाुँकी रहेका शिक्षकहरूको तलब भिा तथानीय तहमा  

शबशनयोजन नगररएको शिक्षक दरवन्दी शमलान गना बाुँकी रहेका तथानीय तहले २०७८ साल काशताक मसान्त शभर शमलान काया 

सम्पन्न  गरी सो को प्रशतवेदन यस केन्रमा पठाएपशछ मार रकम शनकासा गररने, 

ऩ) शिक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइले कायाक्रम कायाान्वयन पशुततकाका सम्बन्िमा  शजल्ला शभरका  तथानीय तहका सम्बशन्ित 

शवषय के्षरका पदाशिकारीलाई भार मसान्त शभर अशभमशुखकरण गने, 
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प) कायाक्रम कायान्वयन पशुततकाका सम्वन्िमा शजल्ला शभरका तथानीय तहका सम्बशन्ित शवषय के्षरका पदाशिकारीहरूका लाशग 

शिक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइले भार मशहना शभर अशभमखुीकरण सञ्चालन गने, 

फ) तथानीय ततरमा शक्रयािील गैर सरकारी संतथा/सामदुायमा आिाररत सतंथा/सामदुाशयक शसकाइ केन्रहरू (I/NGOs 

/CBOs/CLCs) सुँगको समन्वयमा कायाक्रमको प्रकृशत अनसुार साझेदारीमा कायाक्रम कायाान्वयनका लाशग वाशषाक कायाक्रम 

कायाान्वयन योजना तयार गरी कायाान्वयन गने,  

ब) प्रदिे तथा तथानीय तहमा कायाान्वयन हुने कायाक्रमको अनगुमनको दाशयत्व सम्बशन्ित तहको हुनेछ । संशघय शनकाय र शिक्षा 

शवकास तथा समन्वय इकाइ एवम् प्रदिे सरकारबाट कायाक्रम अनगुमन गदाा  तथानीय तहबाट आवश्यक सहजीकरण गने, 

भ) तोशकएको समयमा तथ्याङ्क नबझुाउने, झटुो शववरण शदने प्र.अ. र त्यततो शववरण प्रमाशणत गने पदाशिकारी समेतलाई काननु 

अनसुार कारवाही हुने  भएकाले यथाथा शववरण भएको यशकन गरी  प्रमाणीकरण गने गराउने, 

म) शवद्यालयले यस पशुततकामा उल्लेख भएका कायाक्रम सञ्चालन गना  आवश्यक बजेट रैमाशसक रूपमा तथानीय तहमा माग गने 

। तथानीय तहले प्राप्त माग फारामलाई अद्यावशिक तथ्याङ्कसुँग रूज ुगरी यथाशिघ्र शछटो अनदुान शदने व्यवतथा शमलाउने । 

शवद्यालयबाट शबतरण गररने प्रशत शवद्याथी लागतको आिारमा खचा गररने छारवशृि, शन:िलु्क पाठ्यपतुतक लगायतका  

कायाक्रमको सावाजशनकरण गने । शन:िलु्क पाठ्यपतुतकको रकम शवद्यालयमा शनकासा शदुँदा तवीकृत मूल्यसूचीको आिारमा 

शवद्यालयहरूलाई सेटमा नै उपलब्ि गराउनपुनेछ र सो को जानकारी शिक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइलाई शदनपुनेछ, 

य) तथानीय तहबाट शवद्यालयमा रकम शनकासा गदाा  अनदुान िीषाक, गनुापने काम र बजेट उल्लेख भएको अनदुान शनकासा पर 

शवद्यालयलाई उपलब्ि गराउने  र सोलाई वेबसाइटमा राख्ने व्यवतथा शमलाउने । त्यसको सो शववरण यस केन्रमा 

पठाउनपुनेछ, 

र) ससता अनदुान अन्तगात शविीय हततान्तरण भई तथानीय तह माफा त शवद्यालयलाई उपलब्ि हुने अनदुान रकममा 

कशन्टनजेन्सी बाफतको रकम कट्टा नगरी तोशकएको रकम सम्बशन्ित शवद्यालयको खातामा उपलब्ि गराउन ु पनेछ । 

कशन्टनजेन्सी रकम कट्टा गने गरी कायाक्रम कायाान्वयनका लाशग रकम शवशनयोजन नगररएकोले कट्टा गदाा  लशक्षत कायाक्रम 

सम्पन्न गना नसशकने हुनाले कन्टीनजेन्सी बाफतको रकम तथानीय तहले शवशिय हततान्तरण भै गएका वा आन्तररक स्रोत 

बाट व्यवतथापन गनुापने,  

ल) भौशतक सशुविा शवततारका लाशग तोशकएको ससता अनदुान रकम अपयााप्त भएमा तथानीय तहले तवीकृत लागत अनमुानका 

आिारमा आफ्नो स्रोतबाट थप गना सक्नेछ । शनमााण कायाको प्राशवशिक सपुररवेक्षण एवम् प्रिासशनक  अनगुमन गनुा तथानीय 

सरकारको दाशयत्व हुनेछ ।  

१.३   आस्थयक  अनिुासन िथा स्वत्तीर् प्रस्िवेदन  

क) एक बजेट उपिीषाकमा शबशनयोजन भएको रकम अको सब-बजेट उपिीका मा खचा नगने, तवीकृत नम्साको पररशिशभर रहेर 

कायाक्रम कायाान्वयन पशुततकामा उल्लेख गररएका  आिार र प्रशक्रया अनरुूप खचा लेख्ने व्यवतथा शमलाउने, 

ख)  शवद्यालय के्षर शवकास योजनाका संयिु शविीय साझेदार (Joint Financing Partners) सुँग नेपाल सरकारले गरकेो 

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

शविीय अनगुमन प्रशतवेदन (Financial Monitoring Report-FMR) पेस गनुा पने व्यवतथा रहेको छ । सो व्यवतथा 

कायाान्वयन गना प्रत्येक  तथानीय तहले रैमाशसक अवशि समाप्त भएको १५ शदनशभर  सम्बशन्ित कोष तथा लेखा शनयन्रक 

कायाालय ( कोलेशनका) मा "मलेप फाराम नं २७५ को अनसूुची ७ र ८ (ख)"  बमोशजम  प्रशतवेदन गने र सोको एक/ एक 

प्रशत शिक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्र तथा  सम्बशन्ित शिक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउन ुपनेछ । यततो 

प्रशतवेदन पेस नभएसम्म कोलेशनकाबाट  तथानीय तहको रैमाशसक शनकासा रोक्का राख्न सक्नेछ ।  ( प्रशतवेदनको ढाुँचा 

अनसूुची १५  मा समावेि छ  ।) 

ग)  शिक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइले शजल्ला शतथत तथानीय तहहरू तथा कोष तथा लेखा शनयन्रक कायाालयसुँग समन्वय 

गरी  सबै तथानीय तहको एकीकृत रैमाशसक प्रगशत प्रशतवेदन चौमाशसक समाप्त भएको १५ शदन शभर केन्रमा अशनवाया रूपमा 

पठाउनपुनेछ, 
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घ) सबै प्रदिे सरकार/तथानीय तहले शविीय हततान्तरण भएको ससता अनदुानका कायाक्रमहरूको महालेखा परीक्षक 

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

परीक्षणबाट ओल्याइएका बेरूजकुो समयमै फतयौट तथा सम्परीक्षण गराई सोको शववरण शनयशमत रूपमा यस केन्रलाई 

उपलब्ि गराउन ुसम्बशन्ित  शवद्यालयका प्रिानाध्यापक  तथा लेखासंग सम्बशन्ित कमाचारीको दाशयत्व हुनेछ,   

ङ)  माशथ "ख" तथा "घ" बमोशजमको काया नगरकेा कारण वैदशेिक अनदुान तथा ऋणको सोिभनाा हुन नसकेमा वा  दात ृ

शनकायलाई अयोग्य खचा (In-eligible Expenditure) शफताा गनुापरमेा सम्बशन्ित प्रदिे सरकार तथा तथानीय तहको 

आगामी आशथाक वषाको शविीय समानीकरण अनदुानबाट कट् टा गना केन्रले अथा मन्रालयमा अनरुोि गरी पठाउन सक्नेछ , 

च)  सङ्घीय सरकारबाट ससता अनदुानका रूपमा प्राप्त बजेट तथा कायाक्रम कायाान्वयन गदाा  नेपाल सरकार अथा मन्रालयबाट 

तवीकृत खचा गने मापदण्ड (Norms) का आिारमा खचा गने ।  

छ) शवद्यालयमा हुने खररद काया सावाजशनक खररद ऐन तथा शनयमावली एवम् शवद्यालय खररद शदग्दिान र शवद्यालय लेखाङ्कन 

शदग्ददिानका आिारमा गने । सो कायाको अनगुमन तथानीय तहले गने व्यवतथा शमलाउने  । (शवद्यालय खररद शदग्दिान, 

शवद्यालय लेखाङ्कन शदग्दिान  शिक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रको वेबसाइट : www.cehrd.gov.np बाट प्राप्त गना 

सशकने), 

ज)  तथानीय तहबाट सञ्चालन हुने िैशक्षक कायाक्रमहरू तथानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गरकेा व्यवतथा समेतको 

आिारमा हुने भएकाले शवद्यालयका लाशग कायम भएका बेरूज ुफछौट गने शजम्मा सम्बशन्ित शवद्यालय र तथानीय तहको 

हुनेछ । साशवकको शजल्ला शिक्षा कायाालयको नाममा कायम भएका बेरुज ुफच्यौट तथा संपरीक्षण गराउने काया हालको   

शिक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइको  हुनेछ । बेरुज ु फच्यौटका लाशग आवश्यक कागजातसशहत शवद्यालयले प्राशवशिक 

सहयोगका लाशग तथानीय तहमा अनरुोि गनुापनेछ । यस कायामा सम्बशन्ित तथानीय तहले प्राशवशिक सहयोग उपलब्ि 

गराउनपुनेछ । 

झ) तवीकृत कायाक्रमको कायाान्वयन योजना, खररद योजना र अनगुमन योजना बमोशजमको कायाक्रम कायाान्वयन अवतथाको  

रैमाशसक रूपमा तथानीय/ प्रदिे तहमा प्रगशत समीक्षा गरी तोशकएको ढाुँचामा  रैमाशसक अवशि समाप्त भएको १५ शदनशभर 

तथानीय तहले शिक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइ माफा त् तथा प्रदिे तहले सोझै शिक्षा तथा  मानव स्रोत शवकास केन्रमा 

अशनवाया रुपमा प्रशतवेदन पठाउने, 

ञ) तथानीय तहले बेरूज ुफर्छ्यौट कायालाई उच्च प्राथशमकता शदने । म.ले.प. प्रशतवेदनमा औ ुँल्याएका बढी अनदुान, दोहोरो 

अनदुानका सन्दभामा शवद्यालयबाट सो रकम शफताा गराउने काम चाल ुआशथाक वषाको पशहलो रैमाशसकशभरै गररसक्नुुपनेछ 

। यसरी अनदुान गएका शवद्यालयले रकम शफताा नगरमेा ती शवद्यालयहरूको अनदुान रोक्का गने ।  शवद्यालयबाट शफताा 

गराएको रकमको बैङ्क भौचरको सशहतको शववरण महालेखा परीक्षकको कायाालयमा पेस गरी बेरूज ुफर्छ्यौटको व्यवतथा 

शमलाउने र सो को  प्रशतवेदन शिक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइ र शिक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रमा अशनवाया रुपमा 

पठाउने, 

ट) म.ले.प. को ५८ औ ंप्रशतवेदनले औल्याएका वेरुजहुरुलाई प्राथशमकता साथ फर्छ्यौट गनुापनेछ ,  

ठ) राष्ट्रपशत िैशक्षक सिुार कायाक्रम अन्तगात कायाक्रम तथा बजेट प्राप्त गने शवद्यालयले राष्ट्रपशत िैशक्षक सिुार कायाक्रम 

कायाान्वयन कायाशवशि अनसुार कायासम्पादन गनुापनेछ । 

ड) महालेखा परीक्षकको कायाालयबाट डोर खशटई आएका बखत आवश्यक प्रमाण जटुाई, असलु गनुापने बेरूज ु असलु गरी  

सम्परीक्षण गराउने र आशथाक कारोवारको लेखाङ्कन गदाा  सक्कल शबल भरपाइ लगायत प्रयाप्त कागजात संलग्न राखी 

अशभलेखन गने व्यवतथा शमलाउने र शवद्यालय भवन, कक्षा कोठा, िौचालय लगायतका भौशतक शनमााण सम्बन्िी कायाहरू 

सम्पन्न भएपिात काया सम्पन्न प्रशतवेदन तयार गरी लेखा परीक्षणको व्यवतथा शमलाउनपुनेछ । 

ढ) तथानीय तहले शवद्यालयमा जाने सबै प्रकारका अनदुानहरूलाई प्रभावकारी तथा सक्षमरूपमा कायाान्वयन गना अनदुान 

व्यवतथापन प्रणाली (Grant Management System-GMS)  बमोशजम दहेाय अनसुार अनदुान, शनकासा तथा 

कायाान्वयन गने : 

अ. शवद्यालयलाई अनदुान शनकासा गदाा  यस पशुततकामा उल्लेख भएका मापदण्ड तथा प्रशक्रया अशनवाया रूपमा 

पररपालना गने, 
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आ. प्रत्येक शवद्यालयले बजेट शनकासा माग गदाा  अशघल्लो आव वा रैमाशसकमा शनकासा भएको बजेटको प्रगशत शववरण, 

अनदुान मागको शववरण, शवव्यसको शनणाय र िैशक्षक तथ्याङ्क सशहत  तथानीय तहमा अशनवाया रूपमा पेस गनुापने, 

इ. तथानीय तहले शवद्यालयमा बजेट शनकासा शददाुँ शवद्यालयबाट पेस हुने प्रगशत शववरणलाई आिार बनाउन ुपनेछ । 

ण)  प्रदिे तथा तथानीय तहमा ससता अनदुानको शविीय हततान्तरण तथा सो सम्बन्िी अन्य व्यवतथा अनसूुची १३ मा रहेको 

अथा मन्रालयको मागादिान बमोशजम हुनेछ ।  शिक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइले शिक्षा, शवज्ञान तथा प्रशवशि मन्रालयबाट 

प्राप्त मागादिान अनसुार खचा गने व्यवतथा शमलाउने गरी सहजीकरण गनुापनेछ ।  

१.४  तथानीर् िह र प्रदिे सरकारबाट पेस गनुयपने प्रस्िवेदनहरु 

क) प्रत्येक प्रदिे तथा तथानीय तहले  ससता अनदुानका रूपमा शविीय हततान्तरण भएका कायाक्रमहरूको चौमाशसक रूपमा 

अनसुचुी ११ को शक्रयाकलापगत प्रगशत प्रशतवेदनका अशतररि तपशसल अनसुारका शवषयको  प्रगशत शववरणको Hard 

Copy तथा Soft Copy यस केन्रमा अशनवाया रूपले पठाउनपुने छ । यस कायामा शिक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइले 

शविेष समन्वय र सहजीकरण गनुापनेछ । 

ख) ससता अनदुानका अशतररि प्रदिे तथा तथानीय तहबाट चाल ुआ.व.का लाशग तय भएका कायाक्रमहरू (प्रदिे तथा तथानीय 

तह) 

ग) प्रदिे शिक्षा ताशलम केन्रबाट सञ्चालन भएका आिारभूत तथा माध्यशमक तह तफा  अङ्गे्रजी, शवज्ञान तथा गशणत शवषयका 

शिक्षक ताशलम प्राप्त शिक्षकको तह, शवद्यालय र शवषय खलु्ने नामनामेसी शववरण (प्रदिे तह) 

घ) तथानीय तह शभरका शवद्यालयमा शिक्षकको समयावशि (Teacher Time on Task-TST) सिुार कायाक्रम लाग ुभएको 

तथा सोको अनगुमनको अवतथा सशहतको तथानीय तहको प्रशतबद्धता (तथानीय तह) 

ङ) शिक्षक दरवन्दी शमलानको प्रगशत शववरण (प्रदिे तह, शजल्ला तथा तथानीय तह)  

च) सावाजशनक खररद तथा लेखा व्यवतथापन ताशलम प्राप्त शिक्षकको शववरण  (ताशलम प्राप्त शिक्षकको नाम, ताशलम सञ्चालन 

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

छ) तोशकएको सूचकांकको आिारमा काया सम्पादन सम्पन्न गने शवद्यालयलाई कायासम्पादनमा आिाररत अनदुान                   

( Performance based Grants) प्राप्त गने शवद्यालयको नाम तथा ठेगाना (तथानीय तह) 

ज) शिक्षक दरवन्दी तथा शिक्षक अनदुान प्राप्त नगरकेा आिारभूत सामदुाशयक शवद्यालयहरूलाई एकमषु्ठ अनदुान प्राप्त गने 

शवद्यालयको नाम तथा ठेगाना  (तथानीय तह) 

झ) ससता अनदुानमा शविीय हततान्तरण भएका शक्रयाकलाप अन्तगातका उपशक्रयाकलापगतहरूको शवद्यालयमा भएको शनकासा 

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

ञ) प्रारशम्भक पढाइ शसप कायाक्रम लाग ुभएका शजल्लाका शवद्यालयमा न्यूनतम प्याकेज अन्तगातका सामग्री (अभ्यास पशुततका 

लगायतका प्रयोग गने शवद्यालयको नामावली (तथानीय तह) 

ट) माध्यशमक तह र आिारभूत तह (कक्षा ६-८/ शनमाशव) तफा  अङ्गे्रजी, गशणत शवज्ञान शवषय शिक्षणका लाशग शिक्षण सहयोग 

अनदुान प्राप्त गने शवद्यालयको नामावली (तथानीय तह)  

ठ) शवज्ञान प्रयोगिाला, ICT Lab पतुतकालय भई सञ्चालनमा रहेका नमनुा शवद्यालयको नामावली (तथानीय तह) 

ड) तथानीय तहको शिक्षा िाखा प्रमखुको नामनामेसी शववरण (शिक्षा शवकास तथा समन्वय एकाइ) 

ढ) यस पशुततकामा उल्लेख गररएका प्राविानहरूका सम्बन्िमा कुनै शद्वशविा भएमा शिक्षा शवज्ञान तथा प्रशवशि मन्रालयसुँग 

समन्वय गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रले प्रष्ट पाना सक्नेछ । 
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खण्ड २ : तथानीर् िहबाट सम्पादन हुने ससिय अनुदानका सव बजेट उपिीर्यकहरूका कार्यक्रमका  कार्ायन्वर्न प्रस्क्रर्ा एवम ्मापदण्ड 

यस खण्डमा सबैका लाशग शिक्षा आिारभूत शिक्षा (ब.उ.िी.नं.35000014), माध्यशमक शिक्षक तलबभिा (ब.उ.िी.नं 35000015), शवद्यालय के्षर शवकास कायाक्रम शजल्लाततर 

(ब.उ.िी.नं. 35000801), सबैका लाशग शिक्षा-शििशुवकास कायाक्रम (ब.उ.िी.नं. 35000102) र द्वन्द्वपीशडत पररवार शिक्षा कायाक्रम (सशहद प्रशतष्ठान माफा त् सञ्चालन हुने) 

(ब.उ.िी.नं. 35000105)  बाट तथानीय तहमा शविीय हततान्तरण भई गएका ससता अनदुानका िैशक्षक कायाक्रमहरूको कायाान्वयन प्रशक्रया शनम्नानसुार हुनेछ : 

२.१  स्िक्षकको िलब भत्ता : सबैका लास्ग स्िक्षा आधारभूि स्िक्षा, माध्र्स्मक स्िक्षक िलब भत्ता   

२.१.१  स्क्रर्ाकलाप न.ं १.१.३.३. आधारभूि िहका तवीकृि दरबन्दीका स्िक्षक, राहि अनदुान स्िक्षकका लास्ग िलब भत्ता अनदुान (स्विरे् स्िक्षा पररर्द ्अन्िगयिका 

स्िक्षक/कमयचारीहरू समिे)  

२.१.२  स्क्रर्ाकलाप न.ं १.१.३.४. माध्र्स्मक िहका तवीकृि अनदुान स्िक्षक लास्ग िलब भत्ता अनदुान (स्विरे् स्िक्षा पररर्द ्अन्िगयिका स्िक्षक/ कमयचारी, प्रास्वस्धक 

धारका प्रस्िक्षक र सहार्क प्रस्िक्षक समिे)  

क) तथानीय तहले कायारत शिक्षकको तलब भिा शनिाारण गदाा   यस केन्रको च न १८९ शमशत  २०७६।११।१२ को  पर र  केन्रको वेबसाइटमा प्रकाशित शववरण  अनसुार 

यकीन भएको दरवन्दीलाई " शिक्षक दरबन्दी (शमलान तथा व्यवतथापन) कायाशवशि २०७६ " अनसुार शमलान/व्यवतथापन/अध्याशवक गने । दरवन्दी शमलानबाट कायम भएको 

दरबन्दी, शिक्षक अनदुान कोटा (राहत) र प्राशवशिक िार तफा का अनदुानमा कायारत शिक्षक तथा प्रशिक्षकहरूको लाशग शवद्यालयबाट प्राप्त माग फाराम रूज ुगरी अनदुान 

उपलब्ि गराउने । तथायी शिक्षकहरूको तलवी प्रशतवेदन  शिक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइ माफा त् शवद्यालय शिक्षक शकताबखानाबाट पाररत गराई सो प्रशतवेदनका आिारमा  

अनदुान शदने व्यवतथा शमलाउने । शिक्षकको तलव भिा शहसाव गदाा  अनसूुची १७ मा रहेको तलवमानका आिारमा गने । यस शक्रयाकलापमा दहेायका शिक्षकहरूको 

तलबभिा समावेि गररएको छ: 

१. आिारभूत तह कक्षा १-५ (प्राथशमक तह) र कक्षा ६-८ (शनम्नमाध्यशमक तह) मा कायारत शिक्षकहरूको तलब भिा (तवीकृत दरबन्दीमा कायारत तथायी तथा 

अतथायी/करार र शिक्षण अनदुान कोटा (राहत) मा कायारत शिक्षक) 

२. माध्यशमक तहको कक्षा ९-१० मा कायारत शिक्षकहरू (माध्यशमक शिक्षक) को तलब भिा (तवीकृत दरबन्दीमा कायारत तथायी तथा अतथायी/करार र शिक्षण अनदुान 

कोटा (राहत) मा कायारत शिक्षक) 

३. माध्यशमक तह (कक्षा ११-१२) दरबन्दी र अनदुानमा कायारत शिक्षकको तलब भिा 

४. प्राशवशिक िार अन्तगात कक्षा ९-१० एवम् कक्षा ११-१२ मा प्रशिक्षक/सहायक प्रशिक्षक, र अनदुानमा कायारत शिक्षकको तलब भिा 

५. लेखाजोखा संयोजकका रूपमा कायारत शिक्षकहरूको तलब भिा 
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६. शविेष शिक्षा पररषद ्अन्तगात सञ्चालनमा रहेका शवद्यालयहरूले सालवसाली पाउुँद ैगरकेो अनदुानमा कायारत शिक्षक तथा कमाचारीको तलबभिा: शविेष शिक्षातफा  

शवगतमा संतथा वा शवद्यालयबाट तथायी शनयशुि पाएका शिक्षक र कमाचारीहरूका लाशग नेपाल सरकारबाट तवीकृत दरबन्दी तथा अनदुानमा कायारत शिक्षकहरूले 

तपशसल अनसुारका तलबभिा लगायतका सशुविा प्राप्त गने गरी प्रशत व्यशि तहगत तथा श्रेणीगत शिक्षकको तलबभिा शहसाब गरी शवद्यालय खातामा उपलब्ि गराउने । 

७. तथानीय तहले शनयमानसुार शिक्षकले पाउने तलबमान शहसाब गदाा  तलब भिा नपगु भएमा अनसूुची १ अनसुारको फाराम भरी २०७९ वैिाख मसान्तसम्म शिक्षा 

शवकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउने र शिक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइले शजल्लाका लाशग तवीकृत दरबन्दी तथा राहत अनदुान कोटासुँग  शभडान गरी यकीन गने 

। यकीन भएको शववरण अनसुार तलब भिा अपयााप्त हुने दशेखएमा शसफाररस साथ २०७९ साल जेठ मशहनाको पशहलो हप्ता शभर शिक्षा तथा मानव स्रोत शवकास 

केन्रमा आइपगु्ने गरी पठाउने  ।  

२.२  स्िक्षकको िलब भत्ता िथा सेवा सुस्वधा स्ववरण 

सशुविा/ शिक्षक 

सबै तहका तवीकृत 

दरबन्दीमा कायारत तथायी 

शिक्षक 

सबै तहका तवीकृत 

दरबन्दीमा कायारत 

अतथायी शिक्षक 

सबै तहका 

तवीकृत राहत 

अनदुान 

कोटामा 

कायारत शिक्षक 

साशवकको उच्च 

माध्यशमक तह 

(कक्षा ११-१२) 

अनदुान कोटामा 

कायारत शिक्षक 

प्राशवशिक िारमा कक्षा ९-

१० मा कायारत प्रशिक्षक, 

सहायक प्रशिक्षक 

प्राशवशिक 

िारमा कक्षा 

११-१२ मा 

कायारत 

प्रशिक्षक 

शविेष शिक्षा पररषद ्अन्तगात 

सञ्चालनमा रहेका शवद्यालयहरूले 

सालवसाली पाउुँदै गरकेो 

अनदुानमा कायारत शिक्षक तथा 

कमाचारी 

तलब  

  अथा मन्रालयबाट तवीकृत 

तकेल अनसुारको १२ 

मशहनाको तलब 

  अथा मन्रालयबाट 

तवीकृत तकेल 

तलब अनसुारको 

१२ मशहनाको 

तलब 

  अथा 

मन्रालयबाट 

तवीकृत  तलब 

तकेल 

अनसुारको १२ 

मशहनाको तलब 

  अथा 

मन्रालयबाट 

तवीकृत  तलब 

तकेल अनसुारको 

१२ मशहनाको 

तलब (माध्यशमक 

तह शद्वतीय शे्रणी 

सरहको) 

 प्रशिक्षकले  अथा 

मन्रालयबाट तवीकृत 

तलब तकेल साशवकको 

माध्यशमक तह ततृीय 

शे्रणी सरह र सहायक 

प्रशिक्षकले साशवकको 

शनम्न माध्यशमक तह 

ततृीय शे्रणी  १२ 

मशहनाको सरुू तकेल 

अनसुारको तलब  

माध्यशमक तह 

शद्धतीय शे्रणी 

सरह  १२ 

मशहनाको 

सरुू तकेल 

अनसुारको 

तलब  

  अथा मन्रालयबाट तवीकृत  तलब 

तकेल अनसुारको १२ मशहनाको 

तलब 

गे्रड  शनयमानसुारको  गे्रड रकम - - - - - संतथाबाट तथायी शनयशुि पाएका 

सञ्चय कोष थप  सञ्चय कोष थप - - - - - सञ्चय कोष थप (माशसक) 

शवमा कोष थप शवमा कोष थप  - - - - - - 

चाडपवा खचा १ मशहना बराबरको चाडपवा १ मशहना बराबरको १ मशहना १ मशहना  १ मशहना बराबरको  १ मशहना १ मशहना बराबरको चाडपवा खचा  



 

20 

 

सशुविा/ शिक्षक 

सबै तहका तवीकृत 

दरबन्दीमा कायारत तथायी 

शिक्षक 

सबै तहका तवीकृत 

दरबन्दीमा कायारत 

अतथायी शिक्षक 

सबै तहका 

तवीकृत राहत 

अनदुान 

कोटामा 

कायारत शिक्षक 

साशवकको उच्च 

माध्यशमक तह 

(कक्षा ११-१२) 

अनदुान कोटामा 

कायारत शिक्षक 

प्राशवशिक िारमा कक्षा ९-

१० मा कायारत प्रशिक्षक, 

सहायक प्रशिक्षक 

प्राशवशिक 

िारमा कक्षा 

११-१२ मा 

कायारत 

प्रशिक्षक 

शविेष शिक्षा पररषद ्अन्तगात 

सञ्चालनमा रहेका शवद्यालयहरूले 

सालवसाली पाउुँदै गरकेो 

अनदुानमा कायारत शिक्षक तथा 

कमाचारी 

खचा  चाडपवा खचा  बराबरको 

चाडपवा खचा  

बराबरको चाडपवा 

खचा  

चाडपवा खचा  बराबरको 

चाडपवा खचा  

महंगी भिा 
तोशकए अनसुारको महंगी 

भिा 

तोशकए अनसुारको 

महंगी भिा 

तोशकए 

अनसुारको 

महंगी भिा 

तोशकए अनसुारको 

महंगी भिा 

तोशकए अनसुारको महंगी 

भिा 

तोशकए 

अनसुारको 

महंगी भिा 

तोशकए अनसुारको महंगी भिा 

पोसाक सशुविा पोसाक खचा पोसाक खचा पोसाक खचा पोसाक खचा पोसाक खचा पोसाक खचा पोसाक खचा 

तथानीय भिा 

तथानीय भिा पाउने 

शजल्लामा भए वषाभररको 

जम्मा १०.५ मशहनाको  

    तथानीय भिा 

पाउने शजल्लामा 

भए जम्मा 

वषाभररको १०.५ 

मशहनाको   

- - 

    तथानीय भिा पाउने 

शजल्लामा भए जम्मा 

वषाभररको १०.५ 

मशहनाको  

    तथानीय 

भिा पाउने 

शजल्लामा भए 

जम्मा 

वषाभररको 

१०.५ 

मशहनाको  

- 

प्राशवशिक भिा - - - - 

प्राशवशिक भिा (प्रशत 

मशहना ३ हजारका दरले 

१० मशहनाको मार) 

·         

प्राशवशिक 

भिा (प्रशत 

मशहना ३ 

हजारका दरले 

१० मशहनाको 

मार) 

- 

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

द्रष्टव्र् : 

१. माशथ उल्लेशखत शक्रयाकलाप नं. १.१.३.३ र शक्रयाकलाप नं. १.१.३.४ को िीषाक ससता अनदुानका रूपमा आएको हुनाले उक् त रकमबाट तलब भिा वाहेक अन्य िीषाक 

(जततै शिक्षक सशञ्चत शवदा, औषिी उपचार खचाको भिुानी र अन्य प्रयोजन) मा अनदुान तथा खचा लेख्न पाईने छैन । 
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२. वउस्सन ं ३५००००१४ र ३५००००१५ बाट पोसाक खचय उपलब्ध गराउदा िोस्कएको उच्च स्हमाली स्जल्लामा (गोरखा स्जल्लाको स्सस्दयवास उत्तर,सोलुखमु्व,ु 

रसवुा,मनाङ्क मतुिाङ्क,मगु,ुडोल्पा, हुम्ला, जमु्ला र कास्लकोट) कार्यरिका लास्ग वास्र्यक रू १५ हजार िथा अन्र् स्जल्लाका लास्ग वास्र्यक १० हजार पोसाक खचय 

उपलब्ध गराउन े। 

३. शिक्षक कमाचारीको पोसाक भिा चैर मशहनाको तलबसुँगै उपलब्ि गराउन ुपनेछ ।  

४. शवद्यालयले शिक्षक र कमाचारीको तलब भिा वैंक माफा त् भिुानी हुने व्यवतथा शमलाउन ु पनेछ । शवद्यालयले रैमाशसकको पशहलो मशहनामा ३ मशहनाका लाशग शनयमानसुार 

आवश्यक तलव भिा तथानीय तहमा माग गने सोका आिारमाशवद्यालयले शनकासा प्राप्त गर ेपिात शिक्षकको तलव भिा शनयमानसुार माशसक रुपमा भिुानी हुने व्यवतथा 

शमलाउने । 

५. प्राशवशिक गे्रडको रकम सम्वन्िमा केन्रको पररपर अनसुार गने । 

२.३  स्वद्यालर् क्षेत्र स्वकास कार्यक्रम  (ब.उ.िी.न.ं ३५०००८०१), 

२.४  कार्यक्रमका उद ्दशे्र्हरू :  

२.४.१  आधारभूि स्िक्षा  

 ५ वषा भन्दा कम उमेरका बाल बाशलकाको िारीररक, सामाशजक-सवेंगात्मक, संज्ञानात्मक, सांतकृशतक तथा नैशतक क्षमताको शवकास गरी प्रारशम्भक बाल शिक्षा तथा 

शवकास/पूवा प्राथशमक शिक्षालाई अशिकारमा आिाररत बनाउन ुर शवद्यालय प्रवेिको तयारी गराउन,ु 

 ४-१२ वषाउमेर समूहका सबै बाल बाशलकाका लाशग गणुात्मक आिारभूत शिक्षामा पहुुँच सशुनशित गनुा, 

  शनिााररत शसकाइ सक्षमता हाशसल गरकेा शवद्याथीलाई माध्यशमक शिक्षामा प्रवेिको तयारी गराउन,ु 

 सामाशजक-सांतकृशतक शवशवितामा सामाञ्जतय र राशष्ट्रय अथातन्रप्रशत अशभमखु गरी बाल बाशलकामा जीवनोपयोगी शसप तथा मूल्यमा आिाररत शिक्षा हाशसल 

गराउन,ु 

 वैकशल्पक तथा लशचला मोडका शिक्षा कायाक्रमम माफा त् औपचाररक शिक्षालाई सहयोग परुय्ाउन ु। 

२.४.२  माध्र्स्मक स्िक्षा  

 शसपयिु मानवीय स्रोतको शवकास गररे शवद्याथीलाई कामको ससंारमा प्रवेिका लाशग तयार राख्न,ु 

 गणुततरमा सम्झौता नगरी शिक्षाको पहुुँचमा जोड शदन,ु 

 शवद्याथीहरूको शसकाइलाई प्रमाणीकृत गरी प्राशवशिक र सािारण माध्यशमक शिक्षामा जाने शवकल्प प्रदान गनुा, 

 संतथागत सम्बन्ि सदुृढ गनुा र उच्च शिक्षामा प्रवेिका लाशग सहजीकरण गनुा, 
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  शवद्याथीहरूलाई नागररक दाशयत्व शनवााहका लाशग तयार पानुा 

  माध्यशमक तहमा प्राशवशिक तथा व्यावसाशयक शिक्षामाफा त् शवद्याथीको आिारभूत शसप प्राशप्तको सशुनशित गरी शकिोर शकिोरीहरूलाई शवशभन्न शसप हाशसल गना 

सहयोग गनुा 

२.४.३  साक्षरिा िथा जीवनपर्यन्ि स्सकाइ 

 यवुा तथा प्रौढहरूमा कायामूलक साक्षरताको अशभवशृद्ध गनुा र पढ्ने बानीको शवकास गराउन ु। 

२.४.४ अन्िरसम्बस्न्धि स्वर्र्हरू 

क) स्िक्षक व्र्वतथापन र पेसागि स्वकास 

 शवद्याथीको शसकाइ प्रशक्रयामा सहजीकरण गना शिक्षकको योग्यता तथा पेसागत सक्षमताको अशभवशृद्ध गनुा, 

 योग्य तथा सक्षम शिक्षक उपलब्ि गराउन,ु 

 शिक्षण शसकाइको शदन र शिक्षकले काममै शबताउने समय सरकारको शनयम तथा शनदिेन अनसुार पररपाशलत भएको सशुनशित गनुा, 

  शिक्षक तथा शवद्याथी शबच शिक्षण शसकाइका लाशग उच्च अशभपे्ररणा तथा मनोबल कायम राख्न ु। 

ख) स्वद्यालर् सञ्चालन र व्र्वतथापन 

 सावाजशनक शिक्षामा शवकेशन्रत व्यवतथापनको सरंचना अन्तगात प्रभावकारी तथा गणुततरीय सवेा प्रवाह गराउन ु। 

ग) सतंथागि क्षमिा स्वकास 

  मलुकुको सङ्घीय िासन प्रणालीका लाशग आवश्यक पने शिक्षा के्षरको मानवीय संसािनको क्षमता अशभवशृद्ध गनुा, 

  सावाजशनक शिक्षा के्षरमा सक्षम तथा नशतजाउन्मखु जनिशिको उत्पादन गरी शिक्षाको गणुततर तथा सक्षमता अशभवशृद्ध गनुा । 

घ) स्वपि् जोस्खम न्रू्नीकरण र स्वद्यालर् सरुक्षा 

 सबै शवद्याथीका लाशग अनकुुल र सरुशक्षत शवद्यालय वातावरण सशुनशित गनुा ।  

 शवद्यालय तहमा शवपत् जोशखम न्यूशनकरणको व्यवतथापन तथा समदुायबीच सहकाया तथा सौहारापणुा वातावरण सजृना गरी शिक्षा के्षरमा समग्र शवद्यालय सरुक्षा 

तथा शवपत् जोशखम न्यूशनकरणलाई मलु प्रवाहीकरण गनुा ।  

ङ्क) अनगुमन िथा मूल्र्ाङ््ककन 

 कायाक्रमको लगानी, प्रशक्रया तथा उपलशब्िको अनगुमन र कायाक्रमका प्रभावको मूल्याङ्कन गनुा, 

 नीशत शनमााताहरूका लाशग िैशक्षक प्रणालीको अवतथा र शसकाइ उपलशब्िको सूचना तथा जानकारी उपलब्ि गराउन,ु 
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 कायाक्रमको अवतथा र शक्रयाकलाप बार ेकायाान्वयन कताालाई शनयशमत पषृ्ठपोषण प्रदान गनुा, 

  तथानीय तथा शजल्ला तहका सरोकारवाला तथा शजम्मेवार अशिकारीहरूलाई योजनाका लाशग सूचनाको उपलब्िता सशुनशित गनुा । 

च) परीक्षा िथा प्रमाणीकरण 

 शवद्याथीको िैशक्षक ततर र िैशक्षक उपलशब्िको परीक्षण गरी प्रमाणीकरण गनुा, 

 प्रमाणीकरण तथा िैशक्षक योग्यताको शवश्वसनीय परीक्षण प्रणालीको शवकास गनुा, 

 मलुकुभरका प्रमाण परलाई प्रमाणीकरण गरी मान्यता प्रदान गनुा, 

छ) स्िक्षामा सूचना िथा सञ्चार प्रस्वस्धको प्रर्ोग 

 शिक्षण शसकाइ शक्रयाकपालमा सिुार गनुा, 

 शसकाइ सामग्रीमा पहुुँच बढाउन,ु 

 िैशक्षक प्रिासन तथा व्यवतथापनलाई प्रभावकारी तथा सक्षम वनाउन,ु 

 शिक्षामा प्रशवशिको प्रयोग माफा त् गणुततर अशभवशृद्धमा सहयोग पयुााउन ु

ज) स्वद्यालर्मा तवात्र् िथा पोर्ण 

झ) जकुा शनयन्रण, सूक्ष्मपोषक तत्त्वको पूरण, औलोको उपचार तथा दृशष्ट एवम् श्रवणको जाुँच लगायत शवद्यालयका तवातथ्य एवम् पोषण सेवा वशृद्ध गनुा, 

ञ)  सबै शवद्यालयमा सबै बाल बाशलका र अपांगता भएका शवद्याथी एवम् शिक्षकका लाशग खानेपानी तथा सरसफाइको व्यवतथा सशुनशित गनुा, 

ट)  बाशलकाहरूको गोपनीयता तथा मशहनावारी सम्बन्िी तवातथ्यको आवश्यकता पूरा गरी शतनको शवद्यालय सहभाशगता तथा शसकाइ उपलशब्ि बढाउन,ु शवद्यालय छाड्ने 

दर कम गराउन,ु 

ठ) एचआइभी/एड्स शनवारण लगायत शसपमा आिाररत तवतथकर व्यवहारको उत्थान गनुा, तवातथ्य तथा पोषण कायाक्रम माफा त् शवद्याथीमा तवतथकर व्यवहारको शवकास 

गनुा । 
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२.५  कार्यक्रम कार्ायन्वर्न प्रस्क्रर्ााः 

शक्रयाकलाप नं¸ शक्रयाकलाप  र कायाान्वयन प्रशक्रया शजम्मेवारी प्रगशत सूचक 

२.५.१ स्क्रर्ाकलाप १.१.४.१ प्रारस्म्भक बाल स्वकास सहजकिायहरूको पाररश्रस्मक  िथा स्वद्यालर् कमयचारी 

व्र्वतथापन अनदुान  

१.१ प्रारस्म्भक बाल स्वकास /पूवय प्राथस्मक कक्षाका सहजकिायहरूको पाररश्रस्मक    

वाल शवकास सहजकतााको पाररश्रशमक शवतरण गनुा पवुा  तथानीय तहका लाशग तवीकृतकोटा र तथानीय तहको आफ्नै 

स्रोतबाट सञ्चालनको अनमुशत प्राप्त वाल शवकास केन्रको छुट्टाछुटै्ट अशभलेख तयार गरी  यस शक्रयाकलापमा शवशनयोशजत 

रकमबाट सघंीय सरकारबाट स्रोत व्यवतथापन हुने  शवद्यालयगत वालशवकास केन्र संख्या यशकन गरी  तथानीय तहले 

शवद्यालय र शवद्यालयसुँग मातसृम्बन्ि तथापना गरी सञ्चालनमा रहेका प्रारशम्भक बाल शवकास केन्रका सहजकतााको 

पाररश्रशमक प्रशत मशहना रू ८०००। का दरले चाडपवा खचासशहत १३ मशहनाको हुन आउने रकम शवद्यालयको खातामा 

अनदुान शदने । वजेट विव्यमा उल्लेख भए वमोशजम नेपाल सरकारले शनिाारण गर ेबमोशजमको न्यूनतम पाररश्रशमक रू. १५ 

हजार परु ्याउुँदा थप गनुापने रकम सम्बशन्ित तथानीय तहले व्यहोने उल्लेख भएकोले सो अनसुार व्यवतथा शमलाउने । 

पाररश्रशमक अनदुान शदुँदा सम्बशन्ित शवद्यालयले  प्रमाशणत हाशजरी र शसफाररस पेस गनुापने । सम्बशन्ित शवद्यालयहरूले 

िैशक्षक तथ्याङ्क (IEMIS) भदाा प्रारशम्भक बाल कक्षाको तथ्याङ्क अशनवाया रूपमा भने व्यवतथा शमलाउने । समदुायमा 

सञ्चाशलत बाल शवकास केन्रका सहजकतााहरूको पाररश्रशमक अनदुान शदुँदा सम्बशन्ित संतथाले िैशक्षक तथ्याङ्क २०७८ 

भरी प्रमाशणत भएको यशकन गररे अनदुान शदने । तथानीय तहबाट आफ्नो स्रोतले खचा व्यहोने गरी अनमुशत शदएका बाल 

शवकास केन्रलाइ Flash फाराम भदाा तथानीय स्रोतबाट सञ्चाशलत उल्लेख गने । यस प्रकारका केन्रका सहजकतााको 

पाररश्रशमक ससता अनदुानमा समावेि गररएको छैन । 

१.२ स्वद्यालर् कमयचारी व्र्बतथापन अनदुान  

आिारभूत तथा माध्यशमक तह सञ्चालन भएका शवद्यालयहरूमा शवद्यालय सहयोगी कमाचारी र शवद्यालय सहायक कमाचारी 

व्यवतथापनका लाशग यस शक्रयाकलापबाट दहेाय अनसुारको रकम पाररश्रशमकका रुपमा अनदुान शदनेिः 

क) प्रत्येक सामदुाशयक शवद्यालयमा १ जना शवद्यालय सहयोगीका लाशग माशसक रु ८०००। का दरले १३ मशहना बराबरको 

पाररश्रशमक अनदुान उपलब्ि गराउने । यसरी अनदुान उपलब्ि गराउुँदा बजेट विव्यमा उल्लेख भए बमोशजम नेपाल 

सरकारले शनिाारण गर ेवमोशजमको न्यूनतम पाररश्रशमक रु १५ हजार परु ्याउुँदा थप गनुापने रकम सम्बशन्ित तथानीय 

तहले व्यहोने उल्लेख भएकाले सो अनसुार व्यवतथा शमलाउने । 

मखु्र् स्जम्मवेार 

 गाुँउपाशलका/न.पा. 

 बाल शवकासकेन्र 

व्यवतथापन सशमशत 

 शवद्यालयहरू 

सहजीकरण/समन्वर् 

 शिक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 

 

 पाररश्रशमक 

अनदुान आदिे  

  हाशजरी प्रशतवेदन 

 शवद्यालयले भरकेो 

िैशक्षक तथ्याङ्क 

 अनदुान प्राप्त गने 

शवद्यालय सङ्ख्या 

 पाररश्रशमक बझेुको 

भरपाइ 
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शक्रयाकलाप नं¸ शक्रयाकलाप  र कायाान्वयन प्रशक्रया शजम्मेवारी प्रगशत सूचक 

ख) प्रत्येक सामदुाशयक माध्यशमक शवद्यालयमा थप १ जना शवद्यालय सहायक कमाचारीका लशग माशसक रु १३०००। का 

दरले १३ मशहना बराबरको पाररश्रशमक अनदुान उपलब्ि गराउने । यसरी  अनदुान उपलब्ि गराउुँदा बजेट विव्यमा 

उल्लेख भए वमोशजम नेपाल सरकारले शनिाारण गर े बमोशजमको न्यूनतम पाररश्रशमक रु १५ हजार भन्दा कम हुन 

आउने रकम सम्बशन्ित तथानीय तहले व्यहोने उल्लेख भएकाले सो अनसुार व्यवतथा शमलाउने । यसरी अशतररि 

तथानीय तहले शवद्यालय सहायक कमाचारीहरुलाई उशल्लशखत न्यूनतम पाररश्रशमक भन्दा बढी हुने व्यवतथा शमलाउने ।   

१.३. बाल स्वकास केन्द्रका सहजकिाय, स्वद्यालर् सहर्ोगी एवम ्स्वद्यालर् कमयचारीहरूलाई िोस्कएको उच्च स्हमाली 

स्जल्लामा (गोरखा स्जल्लाको स्सस्दयवास उत्तर, सोलखुुम्वु, रसवुा, मनाङ्क मतुिाङ्क, मगु,ु डोल्पा, हुम्ला, जमु्ला र 

कास्लकोट) कार्यरिका लास्ग वास्र्यक रू १५ हजार िथा अन्र् स्जल्लाका लास्ग वास्र्यक १० हजार अरू स्िक्षकहरूल े

पाए सरह पोसाक खचय उपलब्ध गराउन े। 

१.४  स्वद्यालर् कमयचारीहरुका लास्ग अनदुान स्दनु अगास्ड नै सबै स्वद्यालर् कमयचारीको  अस्भलेख तथानीर् िहमा 

राख्न ेव्र्वतथा स्मलाउन े। 

२.५.२ स्क्रर्ाकलाप न २.७.१३.३ प्रस्ि स्वद्याथी  लागिका आधारमा स्िक्षण स्सकाइ  सामग्री एवम ् कक्षा ८ को  

परीक्षा व्र्वतथापन अनदुान 

यस िीषाकमा शनम्नानसुारका उपशक्रयाकलापको बजेट समावेि गररएको छ । सो आिारमा तथानीय तहले बजेट बाुँडफाुँड 

गरी शवद्यालयमा अनदुान शदने :  

प्रशत शवद्याथी इकाइ लागतका आिारमा प्रारशम्भक बाल शवकास / पूवा  प्राथशमक कक्षाका  

लाशग अनदुान 

प्रशत शवद्याथी वाशषाक रू ५०० 

शसकाइका लाशग शनरन्तर शवद्याथी मूल्याङ्कन:आवश्यक सामग्री, सिुारात्मक शिक्षण 

अनदुान,कक्षा १ मा नयाुँ भनाा भएका शवद्याथीको पोटाफोशलयो समेतका लाशग  

प्रशत शवद्याथी वाशषाक रू १०० 

शिक्षण शसकाइ  सामग्री तथा  Book Corner व्यवतथापनका लाशग  प्रशत शवद्याथी लागत 

अनदुान कक्षा १-५ 

प्रशत शवद्याथी वाशषाक रू १५० 

शिक्षण शसकाइ  सामग्री ब्यवतथापनका लाशग  प्रशत शवद्याथी लागत अनदुान कक्षा ६-८ प्रशत शवद्याथी वाशषाकरू २०० 

शिक्षण शसकाइ  सामग्री ब्यवतथापनका लाशग  प्रशत शवद्याथी लागत अनदुान कक्षा ९-१० प्रशत शवद्याथी वाशषाक रू २०० 

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

मखु्र् स्जम्मवेार 

  गाुँउपाशलका/नगरपाशलका 

 शवद्यालय  

सहजीकरण/समन्वर् 

 शिक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 

 

 

 

 

 

 

 शनकासा आदिे 

 कक्षा ८ को 

परीक्षामा संशमशलत 

शवद्याथी सङ्ख्या 

 शनरन्तर शवद्याथी 

मूल्याङ्कनका 

लाशग तयार भएको 

पोटाफोशलयो  

 OJT गने शवद्याथी 

सङ्ख्या 

 प्रगशत प्रशतवेदन 

 शवद्यालयले भरकेो 

िैशक्षक तथ्याङ्क 
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शिक्षण शसकाइ सामग्री तथा Lab assistant, equipments and Practical material, 

OJT , Operation cost) व्यवतथापनका लाशग प्रशत शवद्याथी लागत अनदुान कक्षा ९-१२ 

प्रशत शवद्याथी वाशषाक  १५ हजार 

शिक्षण शसकाइ  सामग्री ब्यवतथापनका लाशग  प्रशत शवद्याथी लागत अनदुान कक्षा ११-१२ प्रशत शवद्याथी वाशषाक रू २५० 

२.२.  स्िक्षण स्सकाइ सामग्री िथा बुक कनयर ब्र्वतथापनका लास्ग प्रस्ि स्वद्याथी लागि अनदुान :  प्रत्येक सामदुाशयक 

शवद्यालयको बाल शवकास कक्षा, (कक्षा १-५), (कक्षा ६-८), (कक्षा ९-१०) र (कक्षा ११-१२) तहका शवद्याथी सङ्ख्या 

यकशुन गने । यकशुन गररएको प्रत्येक तहगत शवद्याथी सङ्ख्याले माशथ उल्लेशखत ताशलका बमोशजम तह अनसुार 

शनिाारण गररएको प्रशत शवद्याथी लागत रकमले गणुन गरी आएको अङ्क बराबरको रकम शवद्यालयलाई एकमषु्ठ अनदुान 

अनदुान शदने ।  

२.३. तथानीय तहले उक् त रकम शवद्यालयले शव.व्य.स. को शनणायबमोशजम शवद्यालय सिुार योजना कायाान्वयन, िैशक्षक 

सामग्री व्यवतथापन, शवद्यालय शिक्षाको गणुततर सिुार, सामान्य ममात सम्भार, बकु कनार तथा शसकाइ सामग्री एवम् 

प्रशवशिमा आिाररत वैकशल्पक शसकाइ पद्धशतका लगायत के्षरमा खचा गना सशकने व्यहोरा सशहत शवद्यालयलाई तपष्ट शनदिेन 

गने । प्रारशम्भक बाल शवकासका कक्षाका लाशग िैशक्षक सामग्री, बालमैरी कक्षा व्यवतथापन गनाका लाशग प्रशत शवद्याथी 

लागतका आिारमा प्रत्येक प्रारशम्भक बाल शिक्षा कक्षालाई एकमषु्ठ अनदुान शदने । प्राप्त अनदुान रकमबाट शवद्यालय/बाल 

शवकास केन्रले प्रारशम्भक बाल शिक्षाका लाशग मार खचा गने गरी बाल शिक्षा सहजकतााको राय सझुाव शलई  प्रारशम्भक बाल 

शिक्षाको राशष्ट्रय न्यूनतम मापदण्डमा उल्लेख भएका शसकाइ सामग्रीहरू जततैिः ब्लक, पतुली, नरम खेलौना, नरम बल, 

ररङ, पजल आशद व्यवतथा शमलाउने । तथानीय तहले केन्रमा रहेका शसकाइ सामग्रीको प्रभावकारी रुपमा प्रयोगका लाशग 

शनयशमत शनरीक्षण अनगुमनको व्यवतथा शमलाउने र यो अनदुान िैशक्षक तथ्याङ्क २०७८ भरकेा प्रारशम्भक बाल 

कक्षाहरूलाई मार उपलब्ि गराउने र बाल शवकास केन्रले यतता सामग्री प्रत्येक वषा थप्दै जाने । प्रत्येक वषा खररद एवम् 

सङ्कलन गररएका सामग्रीहरुको प्रिानाध्यापकले प्रमशणत गरी अशभलेख राख्ने व्यवतथा गने ।  

२.४. स्सकाइका लास्ग स्नरन्िर स्वद्याथी मूल्र्ाङ््ककनका लास्ग प्रस्ि स्वद्याथी लागि अनदुान: तथानीय तहले कक्षा १ मा 

नयाुँ भनाा भएका शवद्याथी सङ्ख्यालाई आिार मानी प्रशत शवद्याथी रू.१०० का दरले शवद्यालयलाई रकम उपलब्ि गराउने । 

शवद्यालयले सो रकमबाट कक्षा १ मा भनाा भएका प्रत्येक शवद्याथीको प्रोटाफोशलयो तयार गने, कक्षा २ दशेख ७ सम्मका अन्य 

शवद्याथीहरूका हकमा यस अशघदशेख नै प्रोटाफोशलयो तयार गना रकम प्राप्त भई सकेकाले तयार भएको प्रोटाफोशलयोलाई नै 

अद्यावशिक गरी शनरन्तर उपयोग गने, कक्षा १-७ का शवद्याथीको व्यशिगत शसकाइ योजना शनमााण र कायाान्वयन गने । 

तोशकएका शसकाइ उपलशब्ि र शवद्याथीको व्यशिगत शसकाइ योजना अनसुार शसकाइ सशुनशितता गना शसकाइ लेखाजोखा र 
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उपचारात्मक शिक्षण गने । शवद्याथीको फाइलमा आवश्यकता अनसुार शवद्याथीका शसजानात्मक काया, पररयोजना काया, 

व्यवहार पररवतान, कक्षा सहभाशगता, हाशजरी जतता शवशभन्न अशभलेख समेत राखी शतनीहरूको आिारमा मूल्याङ्कन गने 

पररपाटी बसाउनपुने र उक् त फाईल माशथल्लो कक्षामा समेत उपयोग गने । शनरन्तर शवद्याथी मूल्याङ्कन अशभलेख फाराम 

पाठ्यक्रम शवकास केन्रको वेबसाइट www.moecdc.gov.np मा उपलब्ि छ । 

२.५. कक्षा ८ को परीक्षा  सञ्चालन िथा प्रमाणीकरण : तथानीय तहले आिारभूत तह कक्षा आठको परीक्षा सञ्चालन 

तथा प्रमाणीकरण सम्बन्िी मापदण्ड, २०७७ को पररशि शभर रही परीक्षाको ततरीयता, प्रमाणीकरण र एकरूपता कायम हुने 

गरी परीक्षा सशमशत माफा त् परीक्षा सञ्चालन गने गराउने । परीक्षा सञ्चालन गदाा सामदुाशयक शवद्यालयमा अध्ययनरत 

शवद्याथीसुँग िलु्क बापत कुनै रकम नशलने गरी तथानीय तहले परीक्षा सञ्चालन गने ।  परीक्षालाइ ततरीकृत गरी अशभलेख 

व्यवतथापन तथा शवद्याथीलाई प्रमाणपर शवतरणका काया गने । परीक्षालाई थप व्यवशतथत गने प्रयोजनका लाशग तथानीय 

तहले आन्तररक स्रोतबाट बजेट व्यवतथा गना सक्नेछ ।   

२.६. स्िक्षण स्सकाइ सामग्री िथा Lab assistant, equipments and Practical material) व्र्वतथापनका 

लास्ग प्रस्ि स्वद्याथी लागि अनुदान कक्षा ९-१२ : तथानीय तहले अनदुान शवतरण गनुापूवा  साशवकको शिक्षा शवभाग तथा 

हालको शिक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रबाट प्राशवशिक िार सञ्चालन अनदुान प्राप्त गने शनणाय भएका अनसूुची १२ मा 

उल्लेशखत शवद्यालयहरू तोशकएको मापदण्ड अनसुार सञ्चालन भए नभएको अनगुमन गने । यस प्रकृशतका शवद्यालयमा 

अध्ययनरत कक्षा ९-१२ सम्मका शवद्याथी सङ्ख्या यकशुन गरी शिक्षण शसकाइ सामग्री, ल्याव अशसष्टेण्टकुा लाशग 

पाररश्रशमक, उपकरण तथा प्रयोगात्मक सामग्रीहरू व्यवतथापनका तथा व्यवहाररक अभ्यास लाशग प्रशत शवद्याथी 

रू.१५,०००।– का दरले हुन आउने रकम एकमषु्ट अनदुानकुा रूपमा शवद्यालयलाई अनदुान शदने । 

तथानीय तहबाट प्राप्त अनदुान रकम शवद्यालयले प्राथशमकताका आिारमा शनम्नानसुार गने :                                

क) प्राथशमक तह ततृीय श्रेणीका शिक्षक सरहको १ जना ल्याव अशसष्टेण्टको लाशग पाररश्रशमकको व्यवतथा गने । 

ख) प्रावशिक िार अन्तगात अध्ययनरत शवद्याथीले तोशकएको कक्षामा व्यवहाररक अभ्यास गना  व्यावहाररक अभ्यास 

कायाान्वयन शनदशेिका २०७३, प्रावशिक तथा व्यवसाशयक माध्यशमक शिक्षामा गररएको दवैु ढाुँचा अथाात् 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 व्यवतथापन तपशसल अनसुार गने ।  

१. स्वद्याथी स्नवायह खचय : व्यवहाररक अभ्यास (OJT) मा सहभागी हुने शवद्याथीका लाशग प्रशत मशहना १ हजारका 

दरले हुन आउने रकम शवद्याथीको वैंक खातामा उपलब्ि गराउने ।  
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२. आन्िररक अनगुमन सहजीकरण : सम्बशन्ित  शवद्यालयका प्रशिक्षकहरूबाट गने व्यवतथा शमलाउने । 

सहजीकरण  बढीमा ३ मशहनाका लाशग १ पटक,  ६ मशहनाका लाशग ३ पटक गने । अनगुमनमा खशटने 

प्रशिक्षकलाई माध्यशमक शिक्षक ततृीय श्रेणीले पाउने शनयमानसुारको दशैनक भ्रमण भिा उपलब्ि गराउने ।  

३. वाह् र् अनगुमन मूल्र्ाङ््ककन : वाह्य अनगुमन गदाा  व्यावहाररक अभ्यासका लाशग शनिााररत ढाुँचा अनसुार वषामा 

एकपटक  गने । यसका लाशग अनगुमन मूल्याङ्कन शनदशेिकामा उल्लेख भएको आिार शलई शजल्लाशभरकै रोष्टर 

प्रशिक्षकलाई परीक्षा बोडाले तोक्ने छ । शजल्लाशभर प्रशिक्षक नपाइएमा नशजकको शजल्लाबाट पठाइनेछ । 

अनगुमनमा खशटने प्रशिक्षकलाई माध्यशमक शिक्षक ततृीय श्रेणीले पाउने शनयमानसुारको दशैनक भ्रमण भिा 

शवद्यालयले प्राप्त रकमबाट उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

ग) बचत रकमबाट ल्यावमा प्रयोग हुने दशैनक सामग्रीका अशतररि शवद्याथीका लाशग पाठ्यपतुतक/ पाठ्यसामग्री लगायतका 

शिक्षण शसकाइ सामग्री व्यवतथापन गने । 

२.५.३    स्क्रर्ाकलाप न  २.४.६.१ सावयजस्नक स्वद्यालर्का  स्वद्याथीहरूका लास्ग स्न:िलु्क पाठ्र्पुतिक अनदुान 

३.१. प्रस्ि स्वद्याथी लागिका आधारमा कक्षा १ दसे्ख १२ सम्म अध्र्र्नरि स्वद्याथीका लास्ग स्नाःिलु्क पाठ्र्पुतिक 

अनदुान : यस िीषाकमा रहेको अनदुान रकम शनम्नानसुार व्यवतथापन गने : 

क) तथानीर् िह :  

1)  IEMIS मा प्रशवष्ट तथ्याङ्कलाई  तथानीय तह अन्तरगत सञ्चाशलत सामदुाशयक शवद्यालयमा कक्षा १-१२ 

सम्मका शवद्याथीहरूको यथाथा तथ् याङ्कसुँग सत्यापन गराई सत्याशपत शववरण शिक्षा अशिकृतबाट प्रमाशणत गरी 

सोका आिारमा आवश्यक कक्षागत र शवषयगत पाठ्ययपतुतकको सङ्ख्या यकीन गने ।  

2) यशकन भएका शवद्याथी संख्याका लाशग तवीकृत दररटेका आिारमा शहसाव गरी अनदुान उपलब्ि गराउने, 

(तवीकृत दररटेको सूची पाठ्यक्रम शवकास केन्रको वेवसाइटबाट प्राप्त गना सशकनेछ) 

3)  अनदुान उपलव्ि गराुँउदा परम्परागत शवद्यालयका रूपमा सञ्चाशलत मदरसा, गमु्वा एवम् गरुूकुलमा अध्ययनरत 

शवद्याथीका लाशग शवद्यालयले भरकेो िैशक्षक तथ्याङ्कका आिारमा उपलव्ि गराउने,  

4) प्राशवशिक िारमा अध्ययन गने शवद्याथीका अशनवाया शवषयका लाशग अन्य शवद्याथी सरह शनिःिलु्क पाठ्यपतुतक 

उपलब्ि गराउने । पाठ्यपतुतक उपलब्ि नभएका शवषयहरुको हकमा पाठ्यसामग्रीहरु पतुतकालयमा व्यवतथा 

गने । उि सामग्रीहरुलाई शवद्याथीले घरमा लशग अध्ययन गना चाहेमा शवद्यालयले आलोपालो लैजाने प्रबन्ि 

मखु्र् स्जम्मवेार 

  गाुँउपाशलका/नगरपाशलका 

 शवद्यालय  

सहजीकरण/समन्वर् 

 शिक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 

 शनिःिलु्क 

पाठ्यपतुतक प्राप्त 

गने शवद्याथी 

सङ्ख्या 

  पतुतकालय 

अनदुान प्राप्त गने 

उच्चमाध्यशमक 

शवद्यालय सङ्ख्या 

  अनगुमन 

प्रशतददेन 
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शमलाउने,  

5) शवद्यालयलाइ पाठ्यपतुतक बापतको रकम तेश्रो रैमाशसक शभर अनदुान शदने । यसरी अनदुान शदुँदा पशहलो 

पटकमा शवद्याथी सङ्ख्याको ७५ प्रशतित सङ्ख्यालाई मार अनदुान शदने । िैशक्षक सर २०७९ को शवद्याथी 

भनााको शववरण‚ पाठ्यपतुतक  खररद र शवतरण गरकेो शववरणका आिारमा  यकीन गरी नपगु हुने रकम मार थप 

२५ प्रशतितबाट अनदुान शदने व्यवतथा गने, 

6) शवद्याथीले िैशक्षक सरको सरुूवात मै परुा सेटमा नयाुँ पाठ्यपतुतक पाए नपाएको अनगुमन गरी उपलब्िताको 

सशुनशितता गने काया तथानीय तहको हुने,  

7) पाठ्यपतुतक शवतरण व्यवतथापन : तथानीय तहले िैशक्षक सरको सरुूमै पाठ्यपतुतकको उपलब्िता र शवतरणको 

सम्वन्िमा शवके्रता र शवद्यालयशबच समन्वय गने  । सोको  प्रशतवेदन शिक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइ माफा त् 

शिक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रमा जेठको पशहलो हप्ता शभर अशनवाया रूपमा पठाउने, 

8)  पाठ्यपतुतक व्यवतथापन सम्बन्िी काया "पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री शवकास तथा शवतरण शनदशेिका, 

२०७६" बमोशजम गने   गराउने, 

9) शजल्ला तथा तथानीय तहबाट पाठ्यपतुतकको उपलब्िता सम्बन्िी अनगुमन तथा व्यवतथापनमा सहशजकरण 

गने, 

ख)  स्वद्यालर्तिर 

१)  शवद्यालयले आवश्यक नयाुँ पाठ्यपतुतकको कक्षागत र शवषयगत यकीन शववरण तथानीय तहमा समयमा नै 

उपलब्ि गराउने । 

२)  तथानीय तहबाट प्राप्त अनदुान रकमबाट िैशक्षक सरको सरुूमै पाठ्यपतुतक खररद गरी शवद्याथी भनाासुँगै 

पाठ्यपतुतक उपलब्ि गराउने । 

३) शवद्यालयले शवद्याथीहरूका लाशग हरके कक्षामा ऐशच्छक शवषय समेत सेटमा नै नयाुँ पाठ्यपतुतक खररद गरी 

शवतरण गनुा पने । 

४) शनिःिलु्क पाठ्यपतुतक अन्तरगत अनदुान प्राप्त रकमबाट अशनवाया रुपमा पाठ्यक्रम शवकास केन्रबाट प्रकाशित 

तथा जनक शिक्षा सामग्री केन्रबाट मरुण गररएको पाठ्यपतुतक प्रयोग गनुापनेछ ।  

३.२. स्वद्यालर्ले समर्मा पाठ्र्पुतिक खररद नगरमेा‚ पुराना पाठ्र्पुतिक प्रर्ोग गरी स्नाःिुल्क पाठ्र्पुतिकका 
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लास्ग अनदुान भएको रकम अन्र् िीर्यकमा खचय गरमेा‚ अनमुस्ि प्राप्त नगरकेो सतंथाबाट छपाइ भएको पाठ्र्पुतिक 

खररद गरी प्रर्ोग  गरमेा काननु बमोस्जम कारबाही  हुनछे । 

२.५.४ स्क्रर्ाकलाप न.ं ७.२.१.१ सावयजस्नक स्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि स्वद्याथीहरूका लास्ग छात्रवृस्त्त (आवासीर् 

िथा गैरआवासीर्) 

यस शक्रयाकलापमा शनम्नानसुारका उपशक्रयाकलापहरूको बजेट समावेि गररएको छ । कायाक्रमका लाशग तवीकृत बजेटको 

बाुँडफाुँड गरी शवद्यालयहरूमा अनदुान उपलब्ि गराउने । तथानीय तहले शवगतदशेख आवासीय छारावास सञ्चालनमा रहेका 

तपशसल अनसुारको प्रकृशत पशहचान गरी सञ्चालनको अवतथा एवम् शवद्याथी सङ्ख्या यशकन गने । शवद्यालयको रकम 

मागका आिारमा रैमाशसक रूपमा शवद्यालयहरूलाई अनदुान शदने ।  छारवशृिको रकम उपलब्ि गराउुँदा आवासमा वतने 

शवद्याथीलाइ प्राथाशमकता शदने ।  

४.१. आवासीर् छात्रवृस्त्त (कक्षा १-१२) 

छारवशृि दर 

मिु कम्लहरी छारवशृि (आवासीय) प्रशत शवद्याथी बाशषाक रु ४० हजार 

अपाङ्गता भएका शवद्याथीका लाशग छारवशृि (आवासीय) प्रशत शवद्याथी वाशषाक रू ४० हजार 

शफडर छारावासमा अध्यनरत छारालाई  छारवशृि (आवासीय)  प्रशत शवद्याथी वाशषाक रू ४० हजार 

सावाजशनक शनजी साझेदारीमा सञ्चाशलत नमनुा शवद्यालयमा तवीकृत 

कोटामा अध्यनरत छारछारालाई छारवशृि  (आवासीय) (६ ओटा) 
प्रशत शवद्याथी वाशषाक रू ४० हजार 

शहमाली आवासीय छारवशृि प्रशत शवद्याथी वाशषाक रू ४० हजार 

अशत सीमान्तकृत समदुायका लाशग सञ्चाशलत  शवद्यालयमा अध्ययनरत 

शवद्याथीका लाशग आवासीय छारवशृि 
प्रशत शवद्याथी वाशषाक रू ४० हजार 

सडक बाल बाशलका तथा बालश्रशमकको लाशग आवासीय िैशक्षक प्रबन्िका 

लाशग  छारवशृि 
प्रशत शवद्याथी वाशषाक रू ४० हजार 

४.१.१   सबै प्रकारका आवासीय छारवशृिका लाशग शवद्यालय छाराबास व्यवतथापन शनदशेिका २०७१ तथा शवद्यालय 

छारवशृि व्यवतथापन शनदशेिका २०७४, अनसुार हुने गरी छारावासमा बसी अध्ययन गने शवद्याथीहरूको 

बसाइलाई व्यवशतथत  गना रकम खचा गने ।   

मखु्र् स्जम्मवेार 

  गाुँउपाशलका/नगरपाशलका 

 शवद्यालय  

 शवद्यालय व्यवतथापन 

सशमशत 

सहजीकरण/समन्वर् 

 शिक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 

 छारवशृि पाउने 

शवद्याथी सङ्ख्या 

 शनणाय पशुततका 

 छारवशृि 

शवतरणको 

भरपाइ 

 छारवशृि प्राप्त 

गने शवद्याथीको 

नामनामेसी 

सशहतको शववरण  
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४.१.२   आवासमा बसी अध्ययन गने शवद्याथीहरूका लाशग प्रशत शवद्याथी प्रशत मशहना ४ हजारको दरले शहसाब गरी दि 

मशहनाको ४०¸००० (चाशलस हजार) अनदुान बराबरको अनदुान शदने ।  

४.१.३    आवासीय शवद्यालयको छारावास व्यवतथापन खचा शक्रयाकलाप नं  २.७.१३.१० मा शबशनयोजन भएको छ । 

४.१.४ अपाङ््कगिा भएका स्वद्याथीका लास्ग छात्रवृस्त्त स्विरणका आधारहरू 

क)  अपाङ्गता भएका बाल बाशलकाहरूको अध्ययन अवसरमा अशभवशृद्ध र शसकाइमा गणुततर कायम गनाका लाशग 

आवासीय िैशक्षक सवेा, सहयोगी सहायता सेवा, यातायात सवेा र िैशक्षक सामग्री एवम् प्रोत्साहन गरी चार प्रकारको 

छारवशृिको व्यवतथा गररएको छ । शवद्यालयमा  रहेका अपाङ्गता भएका शवद्याथीलाई अपाङ्गताको तह र 

अवतथाअनसुार छारवशृिको प्रकार शनिाारण गरी शवद्यालयगत छारवशृिको व्यवतथा शमलाई शवद्याथीले पाउने गरी 

शवद्यालयमा अनदुानको व्यवतथा गने,  

ख) शवगतदशेख स्रोतकक्षा सञ्चालनमा रहेका शवद्यालयमा प्राप्त रकम उपयोग गरी शवद्यालयबाटै आवास सञ्चालन भएको भए 

शवद्यालयले साशवक बमोशजम आवासीय िैशक्षक सशुविा ब्यवतथापन खचामा प्रयोग गने र अशभभावकहरूबाट आवास 

सञ्चालन गरकेो भए अशभभावकहरूको रोहवरमा शवद्याथीहरूलाई बझुाउने ।  कुनै संतथासुँग सम्झौता भई आवास 

व्यवतथापन गरकेो भए उक् त संतथालाई शवद्यालय माफा त् तोशकएको रकम शदने, 

ग) स्रोत कक्षामा आवासीयरूपमा नबतने वा स्रोतकक्षा नभएको अन्य शवद्यालयहरूमा अध्ययन गने अपाङ्गता भएका 

शवद्याथीहरूलाई छारवशृि रकम सम्बशन्ित अशभभावकको रोहवरमा शवद्यालयले शवतरण गने, 

घ)  अपाङ्ता भएका बाल बाशलकाहरूको सामाशजकीकरणको उद्देश्यले समदुायमा तथाशपत भई सहज जीवनयापनमा मद्दत 

पगु्ने गरी समदुाय/ पररवारमा बतने व्यवतथा गना प्रोत्साहन गने । 

ङ)  छारवशृिको प्रकार,  शवभाजनका आिारहरू र शवद्याथीले पाउने छारवशृि दहेाय बमोशजम रहेका छन्िः   

१.  आवासीर् छात्रवृस्ि : तथानीय तहले भौगोशलक अवतथा, दरुी र अपाङ्गता भएकाको अवतथा र समदुायमा 

उनीरुलाई अध्ययनका लाशग अनकुुल शवद्यालय/शसकाइ केन्र नभएको कारणले घरबाट दशैनक रूपमा शवद्यालयमा 

आउनजान नसक्ने एवम् अध्ययनका लाशग डेरा गरी वा शवद्यालयले व्यवतथा गरकेो आवासमा बतने अपाङ्गता 

भएका बाल बाशलकाको  सङ्ख्याको आिारमा प्रशत शवद्याथी प्रशत मशहना रू. ४,०००।- का दरले १० मशहनाका 

लाशग जम्मा रू. ४०,०००।– रकम शवद्यालयलाई अनदुान शदने । शवद्यालयले यस प्रकारको छारवशृि रकमबाट 

छारावासमा बतने छार छाराहरूकुा लाशग खाना तथा खाजा, आवास व्यवतथापन लगायतका कायामा खचा गने 

। सो मध्ये व्यशिगत सरसफाइको लाशग आवश्यक पने सामग्रीहरू (जततै: साबनु, काइयो, दन्तमञ्जन, बरुूस, 
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नेलकटर, कोल्डशक्रम, तयाम्प,ु रूमाल, तयानेटरी न्याुँशप्कन आशद) खररद गना प्रशत शवद्याथी माशसक रू. ५००/- 

का दरले १० मशहनाको जम्मा रू. ५,०००।- सम्बशन्ित छार छाराहरूलाई भरपाइ गराई नगद नै अशनवाया रूपमा 

उपलब्ि गराउने र बाुँकी रकमबाट आवास व्यवतथापन गने , 

२.  सहर्ोगी सहार्िा सवेा छात्रवृस्त्त (गैर आवासीर्): घरबाट आउुँदा जाुँदा र शवद्यालयमा रहुँदा शनरन्तर रूपमा 

अरूको सहयोग र सािन आवश्यक पने अपाङ्गता भएका प्रशत शवद्याथी प्रशत मशहना रू.५००।- का दरले १० 

मशहनाको लाशग रू.५,०००।-, 

३.  र्ािार्ाि सवेा छात्रवृस्त्त (गैर आवासीर्): घरबाट आउुँदा जाुँदा यातायातका सािन वा अन्य उपकरण प्रयोग 

गनुापने अपाङ्गता भएका बाल बाशलकालाई  प्रशत शवद्याथी प्रशत मशहना रू.३००।- का दरले १० मशहनाकुा 

लाशग रू.३,०००।- 

४.  िैस्क्षक सामग्री छात्रवृस्त्त (गैर आवासीर्): घरबाट शवद्यालयसम्म आउन जान सक्ने अवतथाको अपाङ्गता 

भएका प्रशत शवद्याथी प्रशत मशहना रू.१००।- का दरले १० मशहनाकुो रू.१,०००।- 

       पनुश् च: कुनै सङ्घ/ संतथा/ तह/ व्यशिले सम्झौता गरी अपाङ्गता भएका बाल बाशलकाकुा लाशग आवास 

व्यवतथापन गना रकम उपलब्ि गराएको भएमा सोही प्रयोजनकुा लाशग दोहोरो नपने गरी आवासीय छारवशृि 

उपलब्ि गराउने, 

च)  कुनै पशन छारवशृि दोहोरो नपने गरी शवतरण गनुापने छ । छारवशृि शवतरण गदाा अपाङ्गता भएकाको पररचय पर 

अशनवाया रुपमा पेि भएको हुन ुपने, 

छ)  अपाङ्गता भएका शवद्याथी पशहचान गरी छारवशृिको शनिाारण गनाका लाशग तथानीय तहको शिक्षा हेने प्रमखुको 

संयोजकत्वमा अपाङ्गता भएका के्षरमा काम गने सङ्घ संतथाका प्रशतशनशि, तथानीय तहको तवातथ्य िाखाको 

प्रशतशनशि, स्रोत शिक्षक र सम्बशन्ित के्षरका शवज्ञ प्रशतशनशिहरू र शजल्लाको लेखाजोखा केन्रको सयंोजक समेतको 

सहभाशगता रहने गरी प्रत्येक तथानीय तहमा शवद्याथी लेखाजोखा प्राशवशिक सशमशत गठन  गने ।  

ज) अपाङ्गता भएका बालबाशलकाहरूको िैशक्षक सहुशलयत  तथा सशुविाहरूको उपलब्िताको सशुनशितता र  

प्रभावकाररताको शवषयमा अनगुमन र शनरीक्षण गने र सिुारका लाशग आवश्यक काया  गने दाशयत्व र शजम्मेवारी शवद्याथी 

लेखाजोखा प्राशवशिक सशमशतको हुनेछ । 

झ)  अपाङ्गता भएका बालबाशलकाको सामाशजक समावेिीकरणमा समेत मद्दत पगु्ने गरी बालबाशलकालाई दशैनक रुपमा 

घरबाट आवतजावत गना प्रोत्साशहत गने र सो को लाशग आवश्यक पने सािन (साइकल, राइसाइकल, ररक्सा, 



 

33 

 

शक्रयाकलाप नं¸ शक्रयाकलाप  र कायाान्वयन प्रशक्रया शजम्मेवारी प्रगशत सूचक 

ह्वीलशचयर वा अन्य आवश्यक सहायता सामग्री) खरीदमा आवश्यक पने शनजले सो आशथाक वषाभररमा पाउन सक्ने 

गैरआवाशसय छारवशृि रकमबाट एकमषु्ट अशग्रम उपलब्ि गराउने व्यवतथा शमलाउने    

४.१.५ सडक बाल वास्लका िथा बालश्रस्मककाा लास्ग आवासीर् िैस्क्षक प्रवन्ध : बजेट प्राप्त भएका 

महानगरपाशलकाहरूले शवद्यालय उमेर समूहका शवद्यालय बाशहर रहेका सडक बाल बाशलका तथा बालश्रशमक 

बालवाशलकाहरू पशहचान गरी बाल बाशलकाहरूको पढाइ सशुनशिताका लाशग शिक्षाका के्षरमा शक्रयािील सङ्घसंतथाहरूसुँग 

सहकाया गरी आवासको प्रबन्ि शमलाउन नशजकको शवद्यालयसुँग सहकाया गना गत आशथाक वषाबाट सञ्चालनमा रहेका 

शवद्यालयलाई शनरन्तरतता शदने ।  

४.२ गैरआवासीर् छात्रवृस्त्त : IEMIS मा प्रशवष्ट तथ्याङ्कलाई सम्बशन्ित शवद्यालयबाट कक्षागत शवद्याथीहरूको यथाथा 

तथ् याङ्कसुँग सत्यापन गराई शिक्षा अशिकृतबाट प्रमाशणत गरी सोका आिारमा शवद्यालयहरूलाई तपशसल अनसुार 

छारवशृि रकम अनदुान शदने : 

छारवशृि दर 

छारा छारवशृि कक्षा १-८ कणााली प्याकेज समेत 

(गैर आवासीय) 

क) मगु,ु डोल्पा, हुम्ला, जमु्ला र काशलकोट शजल्लाको हकमा 

१-५ मा अध्ययनरत छाराहरूका लाशग वाशषाक रू .

१०००।- (एक हजार) र  कक्षा ६-८ मा अध्ययनरत 

छाराहरूका लाशग वाशषाक रू .१५००।- (एक हजार पाुँच 

सय) का दरले । 

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

दरले । 

दशलत  छारवशृि कक्षा १-८  (गैर आवासीय) प्रशत शवद्याथी वाशषाक रू ४०० ।- 

आिारभूत तहमा अध्ययनरत लशक्षत समूह 

शवद्याथीका लाशग छारवशृि 

प्रशत शवद्याथी वाशषाक रू ५०० ।- 

मिु कम्लहरीका लाशग छारवशृि गैर आवासीय ४.२.१ अनसुार 

अपाङ्गता भएका शवद्याथीका लाशग छारवशृि (कक्षा 

१-१२) गैर आवासीय 

४.१.४ अनसुार 
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४.२.१  मकु्त कम्लहरीका लास्ग छात्रवृस्त्त  

क) शवद्यालय छारवशृि व्यवतथापन शनदशेिका २०७४ बमोशजम घरबाट आवतजावत गने मकु् त कम्लहरीहरूलाई तपष्ट 

पशहचान गरी दहेाय बमोशजम छारवशृि प्रदान गनेिः 

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

ग) माध्यशमक तहको छारवशृि (कक्षा ९-१०) का लाशग प्रशत शवद्याथी माशसक रू १८०/- का दरले १० मशहनाको वाशषाक 

रू १,८००/- 

घ) माध्यशमक तहको छारवशृि (कक्षा ११-१२) का लाशग प्रशत शवद्याथी माशसक रू ५००/- का दरले १० मशहनाको वाशषाक 

रू ५,०००/- 

४.२.२ अपाङ््कगिा भएका स्वद्याथीका लास्ग छात्रवृस्त्त (कक्षा १-१२) : आवासीय छारवशृिमा उल्लेशखत छारवशृि 

शवतरणका आिारमा अपाङ्गता भएका बाल बाशलकाहरूलाई (आवासीय वाहेक) का शवद्याथीलाई पहुुँचका आिारमा 

शवद्याथी वगीकरणको दररटे अनसुार यस िीषाकबाट छारवशृि शवतरण गने । छारवशृि व्यवतथापन गदाा  शवद्यालयले : 

क) यस िीषाकमा उल्लेशखत आवासीय एवम् गैर आवासीय  छारवशृि  प्राप्त गने सङ्ख्या  यशकन गरी तोशकएको दर अनसुारको 

िीषाक खोली तथानीय तहमा बजेट  माग गने ।   

ख) छारवशृि अनदुान प्राप्त शवद्यालय व्यवतथापन सशमशतले तथानीय तहको शनदिेन एवम् आिारहरूलाई ध्यानमा राखी शिक्षक, 

शिक्षक अशभभावक सङ्घ समेतको सहभाशगतामा शवद्यालयमा उपलब्ि अनदुान (छारवशृि) मध्येबाट शवद्यालय व्यवतथापन 

सशमशतले थप आिारहरू तय गरी छारवशृि पाउने छारछाराहरूको नामावली सशहतको शववरण अद्यावशिक गने । सो नामावली 

शवद्यालयको सूचना पाटीमा अशनवाया रूपमा टाुँतन लगाउने । 

ग) यस प्रकारको गैर आवासीय  छारवशृि िैशक्षक सर सरुु भए पिात शवद्यालयमा भनाा भएका शवद्याथीहरुलाई मार उपलब्ि 

गराउने ।  

४.२.३ आिारभूत तहमा अध्ययनरत लशक्षत समूह शवद्याथीका लाशग छारवशृििः नेपाल सरकारद्वारा घोशषत अशत 

सीमान्तकृत समूह,लोपोन्मखु जातजाशत तथा शसमान्तकृत समूह लगायतिः-मसुहर, चेपाङ, राउटे, डोम, दसुाद, बनकररया, 

कुसनु्डा, हाय,ु शकसान, कुसबाशडया, लेप्चा, मेचे, राजी, सरुले, बराम,ु बोटे, दनवुार, िानकु, झाुँगड, लोहमी, माझी, 

सतार/सन्थाल, शसयार, थामी, थडुाम, बादी एवम् मिु कमैया, वादी, हशलया, चरूवा तथा कोशभड- १९ को सङ्क्रमणबाट 

मतृ्य ुभएका पररवारका छारछाराका लाशग लाशग आिारभूत तह (कक्षा १-८) मा अध्ययनरत शवद्याथी सङ्ख्या यशकन गरी 

प्रशत शवद्याथी वाशषाक रू ५ सयका दरले शवद्यालयमा अनदुान उपलब्ि गराउने । शवद्यालयले अन्य छारवशृिमा दोहोरो नपने 
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गरी छारवशृिको रकम उपलब्ि गराउने सो को जानकारी तथानीय तहको शिक्षा िाखामा गराउने । 

४.२.४ माध्र्स्मक िहमा आवास्सर् र अपाङ््कगिा भएका स्वद्याथीका लास्ग छात्रवृस्त्त प्राप्त गने स्वद्याथी बाहकेका अन्र् 

स्वद्याथीहरुलाई PMT फारामका आधारमा स्वपन्न लस्क्षि छात्रवृस्त्त (PPTS) स्विरण गररनछे । र्स सम्बन्धी सूचना 

र कार्यस्वस्ध र्स केन्द्रले प्रकािन गनेछ ।   

४.२.५  आवासीर् छात्रवृस्त्त आवासमा स्नरन्िर रहरे अध्र्र्नरि स्वद्याथीलाई आधार मानी खचय गने िथा गैर 

आवास्सर् छात्रवृस्त्त (अपाङ््कगिा भएका बालबास्लका बाहकेको हकमा) स्वद्याथीहरुका लास्ग िैस्क्षक सत्र सरुु भएको 

२ मस्हना स्भत्र स्विरण गररसक्नुपने व्र्वतथा स्मलाउन े। 

२.५.५  स्क्रर्ाकलाप न ं२.७.१३.१० स्वद्यालर् सञ्चालन िथा व्र्वतथापन अनदुान 

५.१. यस शक्रयाकलापमा शनम्नानसुारका उपशक्रयाकलापहरूको बजेट समावेि गररएको छ । तथानीय तहले शवद्यालय 

सञ्चालनको अवतथा यशकन गरी तपशसलका कायाक्रमका लाशग तवीकृत बजेटको बाुँडफाुँड गरी शवद्यालयहरूमा अनदुान 

उपलब्ि गराउने: 

कायाक्रम दर 

सञ्चालन तथा व्यबतथापन अनदुान कक्षा १-५ प्रशत शवद्यालय वाशषाक रू १५ हजार 

सञ्चालन तथा व्यबतथापन अनदुान कक्षा १-८ प्रशत शवद्यालय वाशषाक रू २० हजार 

सञ्चालन तथा व्यबतथापन अनदुान कक्षा १-१० प्रशत शवद्यालय वाशषाक रू २५ हजार 

सञ्चालन तथा व्यबतथापन अनदुान कक्षा १-१२ प्रशत शवद्यालय वाशषाक रू ३० हजार 

आिारभूत तह सञ्चाशलत शवद्यालयहरूलाई शवद्यालय सिुार योजना, समदुाय 

तथा शव.व्य.स.हरूको क्षमता शवकासका लाशग अन्तशक्रा या, अशभभाबक शिक्षा 

सञ्चालन,अशतररि शक्रयाकलाप सञ्चालन जतता कायाक्रमका लाशग एकमषु्ठ 

अनदुान 

प्रशत शवद्यालय वाशषाक रू १५ हजार 

आिारभूत तह सञ्चाशलत शवद्यालयहरूलाई सामाशजक परीक्षण तथा आशथाक 

लेखा परीक्षण, शवद्याथी ररपोटा  काडा, शवद्यालय तथ्याङ्कन व्यबतथापन, 

बलेुशटन प्रकािन लगायतका शक्रयाकलाप सञ्चालनका लाशग एकमषु्ठ अनदुान 

प्रशत शवद्यालय वाशषाक रू १०  हजार 

मखु्र् स्जम्मवेार 

  गाुँउपाशलका/नगरपाशलका 

 शवद्यालय  

 शवद्यालय व्यवतथापन 

सशमशत 

सहजीकरण/समन्वर् 

 शिक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 

 अनदुान प्राप्त गने 

शवद्यालय सङ्ख्या 

 शवद्यालयमा 

उपलब्ि िैशक्षक 

सामग्री र प्रयोगको 

अवतथा 

 शवद्यालयमा 

शदएको शनकासा 

पर 

 शनमााण तथा 

अद्यावशिक 

भएका शवद्यालय 

सिुार योजना 

सङ्ख्या  

 शवद्यालयको 

सामाशजक 
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माध्यशमक तह सञ्चाशलत शवद्यालयहरूलाई शवद्यालय सिुार योजना, समदुाय 

तथा शव.व्य.स.हरूको क्षमता शवकासका लाशग अन्तशक्रा या, अशभभावक शिक्षा 

सञ्चालन, अशतररि शक्रयाकलाप सञ्चालन आशदका लाशग एकमषु्ठ अनदुान 

प्रशत शवद्यालय वाशषाक रू २०  हजार 

माध्यशमक तह सञ्चाशलत शवद्यालयहरूलाई सामाशजक परीक्षण तथा आशथाक 

लेखा परीक्षण, शवद्याथी ररपोटा  काडा, शवद्यालय तथ्याङ्क व्यबतथापन, बलेुशटन 

प्रकािन लगायतका शक्रयाकलाप सञ्चालनका लाशग एकमषु्ठ अनदुान 

प्रशत शवद्यालय वाशषाक रू १५  हजार 

शवद्यालय इन्टरनेट व्यवतथापन खचा प्रशत शवद्यालय वाशषाक रू १२ हजार 

आवासीय छारवशृि प्राप्त बाल बाशलकाहरूलाई आवास सञ्चालन अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशषाक रू २ लाख ५० 

हजार 

स्रोत कक्षा व्यवतथापन अनदुान प्रशत कक्षा वाशषाक रू २ लाख  

शविेष आवश्यकता भएका शवद्याथी अध्ययनरत शवद्यालय अनदुान (दृशष्टशवहीन 

शवद्यालय, बशहरा कक्षा सञ्चाशलत शवद्यालय  ) 

प्रशत शवद्याथी वाशषाक  रू ४ हजार 

शविेष शिक्षा पररषद ्अन्तगात सञ्चाशलत शवद्यालयका लाशग िैशक्षक सामग्री तथा 

मसलन्द खचा 

साशवकमा पररषद ्बाट तोशकए बमोशजम 

प्राशवशिक शवषय अध्यापन हुने शवद्यालयलाई ल्याव सामग्री सहयोग अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशषाक रू २ लाख 

हाल सञ्चालनमा रहेका बहुकक्षा वहुततर  MGML सञ्चालन अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशषाक रू ५० हजार 

हाल सञ्चालनमा रहेका बहुभाशषक शिक्षा  शवद्यालय अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशषाक रू ५० हजार 

५.२.  स्वद्यालर् सञ्चालन िथा व्र्वतथापन : यस उपशक्रयाकलापमा शबशनयोशजत बजेटबाट शवद्यालयका लाशग आवश्यक 

मसलन्द सामग्री व्यवतथाका लाशग माशथ उल्लेशखत दरमा शवद्यालयलाई अनदुान उपलब्ि गराउने । यस शक्रयाकलापबाट 

शवद्यालयले अनदुान प्राप्त गर े पिात तोशकएका कायाका अशतररि सवै शवद्यालयले कालोपाटी तथा चकको सट्टा white 

bord/Green Board मा माका र प्रयोग गरी िलुो रशहत शवद्यालयमा शिक्षण शसकाइको प्रवन्ि गने । यसका लाशग रकम नपगु 

भएमा प्रशतशवद्याथी लागत बापत प्राप्त हुने रकम समेत खचा गना सशकनेछ । 

५.३. आधारभूि िह िथा माध्र्स्मक िह सञ्चास्लि स्वद्यालर्हरूलाई स्वद्यालर् सधुार र्ोजना, समदुार् िथा 

स्व.व्र्.स.हरूको क्षमिा स्वकासका लास्ग अन्िस्क्रय र्ा, अस्भभावक स्िक्षा सञ्चालन, अस्िररक् ि स्क्रर्ाकलाप सञ्चालन 

परीक्षण प्रशतवेदन 

 सञ्चालनमा 

रहेका MGML 

तथा वहुभाशषक 

शवद्यालय 

सङ्ख्या 
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आस्दका लास्ग एकमषु्ठ अनदुान : शवद्यालय सिुार योजना शनमााण सहयोगी पशुततका, २०७४ बमोशजम शवद्यालय सिुार 

योजना (SIP) शनमााण तथा अद्यावशिक गरकेा शवद्यालयहरूलाई मार उपलब्ि गराउने । शवद्यालय सिुार योजना 

शनमााण/अद्यावशिक गदाा अशनवाया रुपमा शवद्यालय ततरीय कायािाला सञ्चालन गरी प्रप्त सझुाव अनसुार शनमााण/अद्यावशिक 

गनुापने । शवद्यालयले यस शक्रयाकलाप अन्तगात प्राप्त रकमबाट सरोकारवालाहरूको सहभाशगतामा शवद्यालय सिुार 

योजनाका आिारमा तयार गररएको वाशषाक कायाान्वयन योजनाअनसुारको प्रगशत रैमाशसक रूपमा समुीक्षा गने । शवद्यालय 

व्यवतथापन सशमशत/ शिक्षक अशभभावक सङ्घ/अशभभावक/शिक्षक/शवद्याथीहरूको क्षमता अशभवशृद्ध गना क्षमता शवकासका 

कायाक्रम सञ्चालन गने ।  शवद्याथीहरूको प्रशतभा शवकासका लाशग अशतररि शक्रयाकलाप सञ्चालन गने । शवद्यालय सिुार 

योजना अद्यावशिक गदाा शवपत् व्यवतथापनका एवम् शिक्षण शसकाइ प्रशक्रयालाइ शनरन्तरता शदने आपतकालीन योजना समेत 

शनमााण गरी कायाान्वयन गने ।  

५.४. आधारभूि िथा माध्र्स्मक िह सञ्चास्लि स्वद्यालर्हरूलाई सामास्जक परीक्षण िथा आस्थयक लखेा परीक्षण, 

स्वद्याथी ररपोटय काडय, स्वद्यालर् ि्र्ाङ््कक व्र्वतथापन, बलुेस्टन प्रकािन लगार्िका स्क्रर्ाकलाप सञ्चालनका लास्ग 

एकमषु्ठ अनदुान : प्रत्येक शवद्यालयले शवद्यालय शिक्षा सामाशजक परीक्षण मापदण्ड २०७८ अनसुार अशनवाया रुपमा 

सामाशजक परीक्षण गनाुुपने छ । सामशजक परीक्षण गदाा शवद्यालयको IEMIS बाट शवद्यालय ररपोटा  काडा शप्रन्ट गरी सो को 

शववरण अशभभावकहरुलाई जानकारी गराउने । यसका साथै शवद्यालयका मखु्य मखु्य सूचक सशहतका उपलशब्िहरु वलेुशटन 

माफा त सावाजनीकरण गने । सामाशजक परीक्षणको प्रशतवेदन तथानीय तहमा पेस गदाा  उि शवद्यालय ररपोटा  काडा समेत 

संलग्न राखी पेस गने । संतथागत शवद्यालयहरूको हकमा सम्वशन्ित शवद्यालयहरूले आफ्नो स्रोतबाट लेखापरीक्षण गरी 

गराई पारदशिाता, जवाफदहेशुता र शवद्यालयमा हुनपुने सबै प्रकारका र तथ्याङ्क एवम् सूचनाहरूको व्यवतथापनको 

सशुनशितता गराउने । 

५.५. स्वद्यालर्मा इन्टरनटे व्र्वतथापन अनदुान : सूचना तथा सञ्चार प्रशवशिमा आिाररत शिक्षण शसकाइ व्यवतथापन 

गने  सवै सामदुाशयक शवद्यालयहरूमा इन्टरनेट जडान गने, जशडत इन्टरनेट िलु्क भिुानी गना प्रयोजनले प्रशत शवद्यालय 

वाशषाक रु १२ हजारका  दरले अनदुान उपलव्ि गराउने । शवद्यालयमा इन्टरनेट सशुविाको व्यवतथा तथा प्रयोगको शनयशमत 

अनगुमन गने । 

५.६. स्रोि कक्षा सञ्चालनका लास्ग अनदुान : स्रोत कक्षाहरूको व्यवतथापनका लाशग सम्बशन्ित स्रोत कक्षा रहेको 

शवद्यालयमा अनदुान उपलब्ि गराउने । स्रोत कक्षा सत्र्चालन गने शवद्यालयले प्राप्त रकम व्यवतथापन गदाा  तपशसल अनसुार 

खचा गने : 
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क)  स्रोत शिक्षक वा घमु्ती शिक्षकले अपाङ्गता भएका बाल बाशलकाहरूका लाशग शबहान साुँझ समेत अशतररि सहयोग 

गरवेापत स्रोत कक्षा व्यवतथापन सशमशतको शनणायानसुार थप सशुविा माशसक रू.५००।–का दरले वाशषाक रू 

६,०००।– 

ख)  स्रोत कक्षाका लाशग िैशक्षक सामग्री व्यवतथापन, शवद्याथीद्वारा शनशमात सामग्री प्रदिानी, आशदका लाशग प्रशत स्रोत कक्षा 

वाशषाक रू. १०,०००।– 

ग)  आयाको पाररश्रशमकका लाशग माशसक रू. १३,४५० ।-  का दरले  (चाडपवा खचा सशहत) वाशषाक १३ मशहनाकुा लाशग 

रू.१,७४,८५०।– प्रदान गने । नेपाल सरकारले शनिाारण गरकेो न्यूनतम पाररश्रशमकमा नपगु हुने रकम तथानीय तहले 

थप गना सक्नेछन् । 

घ)  स्रोत कक्षाका लाशग व्यवतथापन सामग्री अनदुान (लगुाफाटा, भाुँडाकुडा, औषिुी आशद) का लाशग रू. १०,०००।- 

ङ)  अशतररि शक्रयाकलापका लाशग सामग्री खररद र परुतकार शवतरण गना वाशषाक रू. ४०००।–  

५.७. आवासीर् छात्रवृस्त्त प्राप्त बाल बास्लकाहरूलाई आवास सञ्चालन अनदुान : छारावास सञ्चालन खचा न्यूनतम 

२० जना आवासीय शवद्याथी भएका माशथ उल्लेशखत प्रकृशतका छारावासमा सञ्चालन व्यवतथापनका लाशग स्रोत कक्षा 

सञ्चालनमा रहेका शविेष प्रकृशतका शवद्यालय (अपाङ्गता भएका बालबाशलकाहरुका लाशग) बाहेकका आवासीय छारबास 

सञ्चालनमा रहेका शवद्यालयले २५ जना बराबरको १ समूह माशन प्रशत समूह  रू.२ लाख ५० हजार रकम शहसाब गरी  

शवद्यालयलाई एकमषु्ठ अनदुान उपलब्ि गराउने । छारावास व्यवतथापन/ सञ्चालनका लाशग शवद्यालय सञ्चालन तथा 

व्यवतथापन सञ्चालन अनदुान िीषाकबाट एकमषु्ठ अनदुान शदने । उक् त रकम दहेाय अनसुार शवद्यालयले खचा गने : 

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

पालेका लाशग रू ३०००।– का दरले १२ मशहनाको रकम उपलब्ि गराउने । 

ख) शवषय शिक्षक, प्रअ तथा वाडेनको सहभाशगतामा शवषयगत ताशलका बनाई शवद्यालय समयका अशतररि समयमा 

अङ्गे्रजी, गशणत, शवज्ञान शवषयमा कोशचङ कक्षा सञ्चालन गना  प्रशत शदन प्रशत शवषय १ घण्टाका दरले हप्तामा  

कम्तीमा ४ शदन  अध्यापन गने गरी प्रशत मशहना प्रशत शिक्षक  रू २,५००। का दरले ६ मशहनाकुा लाशग रू 

४५,०००।– 

ग) शवव्यसको शनणायानसुार सञ्चालन हुने अशतररि शक्रयाकलापका लाशग एकमषु्ठ रूपमा रू ५,०००।– 

घ) िारा पानी, शवजलुी विी, ममात सम्भार र प्राथशमक उपचार लगायतका खचाका लाशग एकमषु्ठ रूपमा रू.१६,०००।– 

ङ) सम्बशन्ित शवद्यालयमा शवव्यसको शनणायअनसुार शसकाइ सिुारमा टेवा परु् याउने सन्दभा सामग्रीहरू, श्रव्यदृश्य सामग्री, 
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पाठ्यक्रम, पाठ्यपतुतक, शिक्षक शनदशेिका लगायतका सामग्री सशहतको पतुतकालय सदुृढीकरणका लाशग रू. 

१५,०००।– 

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

छ) छारावास व्यवतथापन सशमशतको बैठक खचा (बढीमा वाशषाक ६ ओटा) रू. ५,०००।– 

ज) नयाुँ छनोट भई आएका शवद्याथीका लाशग पलङ, शसरक डसना लगायतका  बसाइ व्यवतथापन गना एक पटकका लाशग 

प्रशत शवद्याथी एकमषु्ठ रू. ६ हजार शवद्यालयलाई उपलब्ि गराउने । 

५.८. स्विरे् आवश्र्किा भएका स्वद्याथी अध्र्र्नरि स्वद्यालर्लाई अनदुान (दृस्ष्टस्वहीन स्वद्यालर्, बस्हरा कक्षा 

सञ्चास्लि स्वद्यालर्) : यस िीषाकबाट प्राप्त अनदुान  बाुँडफाुँड गदाा  यस प्रकृशतको यस केन्रबाट तवीकृत भई सञ्चालन भएको 

यकीन गने ।  शवद्यालयबाट अनदुान माग गना लगाई माशथ उल्लेशखत नम्साका आिारमा बजेट शहसाब गरी शवद्यालयलाई अनदुान 

उपलब्ि गराउने । सो अनसुार शवद्यालयलाई प्राप्त हुने अनदुानबाट तवीकृत तलबमानको पररशि शभर रहेर शिक्षक तलब तथा अन्य 

के्षर शवद्यालय व्यवतथापन सशमशतको शनणायबाट तोशकएको नम्सा अनसुार दोहोरो नपने गरी छारवशृिमा खचा गना सशकनेछ । 

५.९. स्विरे् स्िक्षा पररर्द ्अन्िगयि सञ्चास्लि स्वद्यालर्का लास्ग िैस्क्षक सामग्री िथा मसलन्द खचय अनदुान :  यस 

प्रकृशतका शवद्यालय सञ्चालनको अवतथा यकीन गरर अनसूुची २ मा उल्लेशखत अनदुान शवतरणका आिारमा रकम 

उपलब्ि गराउने । 

५.१०. बहुकक्षा वहुतिर (MGML Methodology) स्वद्यालर्लाई सामग्री अनदुान : शवगतदशेख नै बहुकक्षा बहुततर 

शिक्षण शवशिबाट पठन पाठन गरी  कायाक्रम सञ्चालनको शनरन्तरता  सशुनशित गरी  शवद्यालयहरूलाई अनदुान उपलब्ि 

गराउने । शवद्यालयबाट तथानीय तहले अनदुान माग गना लगाउने ।  कुनै शवद्यालयलाई अन्य सङ्घ/सतंथाबाट अनदुान  प्राप्त 

भएको भए दोहोरो नपने गरी अनदुान उपलब्ि गराउने । शवद्यालयहरूले सो रकमबाट शसकाइका सामग्रीहरू मखु्यतया 

कायापशुततका (Work Book) को व्यवतथा गने । शसकाइका लाशग अन्य सामग्रीहरू नपगु भएमा वा च्याशतएमा सो सामग्रीको 

व्यवतथा गने । यसका लाशग फोटोकपी, लेशमनेसन आशद जतता व्यवतथापन लगायत शसकाइ सामग्री शनमााण कायािालामा 

समेत खचा गना सशकने गरी शनदिेन शदने । 

५.११. बहुभास्र्क स्िक्षा अभ्र्ासरि स्वद्यालर्लाई स्िक्षण सामग्री अनदुान : तथानीय तहले मातभृाषामा आिाररत 

बहुभाशषक शिक्षा शवगतदशेख सञ्चालन गरररहेको यकीन गरी  सञ्चालनमा रहेका शवद्यालय भएमा सो शवद्यालयहरूलाई नै 

शनरन्तरता शदने गरी शवद्यालयबाट माग गना लगाई अनदुान शदने । अनदुानका लाशग तोशकएको सङ्ख्या भन्दा यशद शवद्यालय 

बढी भएमा उत्कृष्ठ तवरमा सञ्चालन गरकेा शवद्यालयलाई प्राथशमकता शदई  तोशकएको रकम अनदुान शदने । ससता 
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अनदुानको रकम अपगु भएमा तथानीय तहले आफ्नो स्रोतबाट पशन अनदुान उपलब्ि गराउन सक्नेछ । शवद्यालयहरूले 

कक्षा कोठामा मातभृाषा माध्यमकुा रूपमा प्रयोग गरी पठन पाठन गराउनका लाशग बहुभाशषक शिक्षा कायाक्रम कायाान्वयन 

शनदशेिका, २०६६ अनसुार शवषय शवज्ञको सहभागीतामा थप सामग्री शवकास गरी प्रयोगमा ल्याउने व्यवतथा शमलाउने । 

शवतततृ शववरण सशहतको प्रशतवेदन केन्रमा पठाउने व्यवतथा शमलाउने । 

५.१२. प्रास्वस्धक स्वर्र् अध्र्ापन हुन ेस्वद्यालर्लाई  ल्र्ाव सामग्री सहर्ोग अनदुान :  तथानीय तहले साशवकको शिक्षा 

शवभाग तथा शिक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रबाट प्राशवशिक िार सञ्चालन प्राप्त गने गरी शनणाय भइ सञ्चानमा रहेका 

प्राशवशिक िारका शवद्यालयहरूका लाशग प्रयोगिालाको ततरोन्नशत  गना  प्रशत शवद्यालय २ लाख रकम उपलब्ि गराउने । 

शवद्यालयले शनयशमत रुपमा ल्याव सञ्चालन गना ममात सम्भार एवम् सामग्रीको व्यवतथा गरी शिक्षक एवम् शवद्याथीको 

शनयशमत प्रयोगको व्यवतथा शमलाउने । 

२.५.६.  स्क्रर्ाकलाप न ं२.७.१३.११ िैस्क्षक पहुुँच ससु्नस्िििा, अनौपचाररक िथा वैकस्ल्पक स्िक्षा कार्यक्रम  

६.१. यस शक्रयाकलापमा शनम्नानसुारका उपशक्रयाकलापहरूको बजेट समावेि गररएको छ । कायाक्रमका लाशग तवीकृत 

बजेटको बाुँडफाुँड गरी शवद्यालयहरूमा अनदुान उपलब्ि गराउने । तथानीय तहले प्रत्येक तथानीय तहले तपशसल 

अनसुारका आिारमा कायाक्रम सञ्चालन रहेका शवद्यालय तथा िैशक्षक संतथा  यकीन गने । संतथाबाट रकम माग गना लगाई 

शवद्यालयहरूलाई अनदुान शदने : 

कायाक्रम दर 

परम्परागत शवद्यालय अनदुान कक्षा १-५ सञ्चाशलत शवद्यालयका लाशग वाशषाक एकमषु्ठ :रू. २ 

लाख ४१ हजार । कक्षा १-८ सञ्चाशलत शवद्यालयका लाशग 

एकमषु्ठ : रू. ५ लाख । कक्षा १-१० सञ्चाशलत शवद्यालयका 

लाशग एकमषु्ठ : रू.  १० लाख 

अशत शवकट शहमाली शजल्लाका लाशग घमु्ती  शवद्यालय 

अनदुान 

प्रशत शवद्यालय वाशषाक रू. ३ लाख ५० हजार 

खलुा शवद्यालय  सञ्चालन अनदुान तह १ र २  

(कक्षा ६-८)  

प्रशत शवद्यालय वाशषाक रू. १ लाख १० हजार 

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

मखु्र् स्जम्मवेार 

  गाुँउपाशलका/नगरपाशलका 

 शवद्यालय  

 शवद्यालय व्यवतथापन 

सशमशत 

 सामदुाशयक शसकाइ केन्र 

सहजीकरण/समन्वर् 

 शिक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 

 अनदुान  प्राप्त 

गने शवद्यालय  

 भनाा भएका 

शवद्याथी सङ्ख्या 

 सञ्चालन भएका 

साक्षरता कक्षा  

 साक्षर भएको 

जनसङ्ख्या 

 अनदुान प्राप्त गने 

सामदुाशयक 

शसकाइ केन्र 

 कायाक्रम प्रगशत 

प्रशतवेदन 
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४१ हजार  

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

कक्षा १-१० सञ्चाशलत शवद्यालयका लाशग एकमषु्ठ : रू. १० 

लाख 

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

शवद्यालय बाशहर रहेका बाल बाशलकाहरूलाई 

शवद्यालय भनाा शसकाइ शनरन्तरताका लाशग  अनदुान 

 तोशकएका तथानीय तहमा शवद्याथी सङ्ख्या अनसुार 

साझेदारीमा आिाररत साक्षर नेपाल अशभयान 

सञ्चालन 

 तोशकएका तथानीय तह अनसुार 

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

अशिकतम रू. १ लाख प्रततावनाका आिारमा  

६.२. परम्परागि स्वद्यालर्लाई अनदुान:  तथानीय तहले परम्परागत शिक्षा शदने गरुूकुल/आश्रम, गमु्बा/शबहार, मदरसा 

जतता सामदुाशयक शवद्यालयकुा रूपमा अनमुशत शलई सञ्चालनमा रहेका शवद्यालय यकीन गने । यस प्रकारका शवद्यालयले 

राहत शिक्षक अनदुान/तवीकृती दरबन्दी प्राप्त गरकेो भए यस शक्रयाकलापमा उल्लेशखत अनदुान रकम उपलब्ि नगराउने । 

तर यस पशुततकाको शक्रयाकलाप नं. २.७.१३.१० शवद्यालय सञ्चालन तथा व्यवतथापन अनदुानमा उल्लेशखत 

उपशक्रयाकलापहरुको अनदुान भने उपलब्ि गराउने । यशद यस प्रकृशतका शवद्यालयले राहत शिक्षक अनदुान/तवीकृत 

दरबन्दी प्राप्त गरकेोमा सो शफताा गरी अनदुान मार शलन चाहेमा एकमषु्ट अनदुान शदन सशकनेछ । दरबन्दी/राहत शिक्षक 

अनदुान शफताा गने शनणाय गरकेो शवद्यालयको शववरण फाल्गनु मसान्त शभर यस केन्रमा पठाउन ुपनेछ । यसरी शवतररत 

रकम कुन कुन शवद्यालयहरूलाई शवतरण गररएको हो, सो को शववरण र शवद्याथी सङ्ख्या समेत अशनवाया रूपमा शिक्षा 

शवकास तथा समन्वय इकाइमाफा त् शिक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रमा पठाउने । अनमुशत शलई सञ्चालनमा आएका 

यतता शवद्यालयहरूलाई िैशक्षक तथ्याङ्क अनसुार शवद्याथी सङ्ख्या यकीन गरी पाठ्यपतुतक र छारवशृि, सेशनटरी प्याड 

एवम् शदवा खाजा अनदुान सम्बशन्ित िीषाकहरूबाट अनदुान शदने  ।  

६.३. घमु्िी स्वद्यालर् सञ्चालनका लास्ग अनदुान : अशत दगुाम के्षर र शवकट शहमाली के्षरमा सञ्चाशलत शवद्यालयका बाल 

बाशलकाहरूको लाशग उनीहरूलाई पायक पने तथानमा शनशित समयकुा लाशग अध्ययन गने व्यवतथा शमलाउन 
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शवद्यालयलाई एकमषु्ट ३ लाख ५० हजार रकम अनदुान शदने । 

६.४. अनौपचाररक प्रौढ स्वद्यालर् लास्ग अनदुान :  तथानीय तहले प्रौढका लाशग सञ्चाशलत अनौपचाररक वा वैकशल्पक 

शवद्यालयहरूको शववरण (तथापना शमशत, सञ्चाशलत कक्षा, शवद्याथी स ङ्ख्या र सञ्चालनको अवतथा सशहतको) शिक्षा 

शवकास तथा समन्वय इकाइबाट समेत यकीन भई आएपशछ मार  सम्बशन्ित शवद्यालयको मागका आिारमा 

सहजकतााहरूको पाररश्रशमक तथा शिक्षण शसकाइका लाशग आवश्यक जनिशिका लाशग एकमषु्ट शवद्यालयको खातामा 

अनदुान शदने । तथानीय तहद्वारा सामदुाशयक रूपमा सञ्चालन गना अनमुशत पाएका प्रौढका लाशग सञ्चाशलत अनौपचाररक 

शवद्यालयहरूले  IEMIS  अशनवाया रूपले भना लगाउने । शवद्यालयले प्राप्त रकमबाट लघ ु पतुतकालय, िैशक्षक सामग्री र 

व्यवतथापकीय के्षरमा खचा गने व्यवतथा शमलाउने । यस प्रकृशतका  शवद्यालयमा अध्ययनरत शवद्याथीका लाशग शनिःिलु्क  

पाठ्यपतुतक  उपलब्ि  गराउने ।  

६.५. खुला स्वद्यालर्  सञ्चालन अनदुान :  तथानीय तहले सञ्चालनमा रहेका  खलुा शवद्यालय तह १ र २  ( कक्षा ९-

१०) शवद्यालयको अनगुमन गरी तवीकृत शवद्यालयहरूलाई मागको आिारमा तोशकए अनसुार एकमषु्ट रूपमा शवद्यालयलाई 

अनदुान शदने  ।  शवद्यालयले  कायाक्रम सञ्चालन प्रशक्रयाका सम्बन्िमा “दूर शिक्षा तथा खलुा शसकाइ शनदशेिका, –२०६३ 

र खलुा शवद्यालय सञ्चालन कायाान्वयन पशुततका/शनदशेिका”अनसुार गने । शवद्यालयले प्राप्त रकमलाई कायाक्रम 

सञ्चालनकुा लाशग खचाको हकमा दहेाय अनसुार उपलब्ि भएको रकम खचा गने, 

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

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

३. सहायक कमाचारीका 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. िैशक्षक सामग्रीका लाशग माशसक रू ६००।– का दरले १२ मशहनाको रू.७,२००।– 

६. सञ्चालन खचा (पानी, शवजलुी, सरसफाइ) का लाशग माशसक रू ५०० का दरले वाशषाक रू ६,०००।– 

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

८. गहृकाया परीक्षणका लाशग रू. ३,२००।– प्रशत पटकका दरले ४ पटकको रू. १२,८००।– कापी प्रशत शवषय रू.८।–

का दरले 

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

रू.३००।–प्रशत सेट, उ.प.ु परीक्षण रू ८।– प्रशत कापी प्रशत शवषय) 
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१०. पतुतकालयका लाशग एकमषु्ठ रू १०,०००।– 

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

उशल्लशखत बाुँडफाुँडमा नघट्ने गरी शवद्यालयले आवश्यक अन्य के्षरहरूमा  खचा गना सक्ने । 

६.६. खुला स्वद्यालर् िह १ र २  (कक्षा ६-८) सञ्चालन अनदुान : तथानीय तहले सञ्चालनमा रहेका  शवद्यालय यकीन 

गरी अनदुान माग गना लगाउने । शवद्यालयलाई तोशकए अनसुारको अनदुान उपलब्ि गराई  शवद्यालयले शनम्नानसुार खचा गने,  

क)  स्रोत शिक्षकका लाशग पाररश्रशमकिः प्रशत घण्टा रू.२००का दरले दशैनक २ घण्टा सम्पका  कक्षाको लाशग माशसक २४ 

शदनको दरले जम्मा रू.९,६००।  शवद्यालयले स्रोत कक्षा शलने शिक्षकलाई पाररश्रशमक उपलब्ि गराउने । 

ख)  प्रिानाध्यापककुा लाशग भिािः माशसक रू ५०० का दरले १२ मशहना बराबर हुन आउने रकम रू. ६,००० 

शवद्यालयको खातामा अनदुान शदने । शवद्यालयले सम्बशन्ित प्रिानाध्यापकलाई शनयमानसुार माशसक रूपमा उपलब्ि 

गराउने । 

ग)  सहायक कमाचारीको लाशग पाररश्रशमक : प्रशतव्यशि माशसक रू. ३०० का दरले १२ मशहनाको रू. ३,६०० पाउने गरी 

प्रशतकेन्र २ जनाका लाशग हुन आउने एकमषु्ट रकम रू. ७,२००।- सम्बशन्ित शवद्यालयको खातामा  शनकासा शदने । 

शवद्यालयले काम गना तोशकएका सहायक कमाचारीहरूलाई शनयमानसुार माशसक रूपमा उपलब्ि गराउने । 

घ)  शवद्याथीका लाशग सामग्री खचा : प्रशत शवद्याथी माशसक रू.५०।– ले २० जनाकुा लाशग कापी, डटपेन, पेशन्सल कटर, 

तकेल, इरजेर, ज्याशमशत बक्स आशद िैशक्षक सामग्रीको व्यवतथा गना रू. १,०००।– का दरले प्रशत केन्र १० मशहनाको 

जम्मा रू.१०,०००।– 

ङ)  शवद्यालयका लाशग मसलन्द खचािः कक्षा सञ्चालनकुा लाशग मसलन्द प्रशत मशहना (चक, डतटर, माका र, रशजष्टर, 

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

च)  िैशक्षक सामग्री व्यवतथापन  खचािः शवशभन्न शवषयगत शसकाइ शक्रयाकलापका लाशग आवश्यक पने िैशक्षक सामग्री 

व्यवतथापन गना प्रशत शवद्यालय प्रशत मशहना (शसकाइ सहयोगी सामग्रीहरूिः ग्लोब, चाटा , नक्सा, माका र, फोटोकपी आशद) 

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

छ) शवद्यालयका लाशग पतुतकालय : तथानीय तहले प्रत्येक शवद्याथीलाई पाठ्यपतुतक पहुुँचको सशुनशितता गना पतुतकालय 

व्यवतथापनका लाशग खलुा शवद्यालय तह एक र दईुमा अध्ययनरत शवद्याथीका लाशग पाठ्यपतुतक लगायत अन्य 

सन्दभा सामग्रीको व्यवतथा पतुतकालयमाफा त् गना प्रशत केन्र प्रशत तहका लाशग एकमषु्ट रू. १०,०००। का दरले दईु 

तहकुा लाशग रू.२०,०००। रकम उपलब्ि गराउने । यस रकमबाट सम्बशन्ित शवद्यालयले शनयमानसुार 
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पतुतकालयको व्यवतथापन गने । शवद्याथीहरूले पतुतकालयबाट पतुतक शलई अध्ययन गने र अध्ययन पिात 

पतुतकालयमा शफताा गने व्यवतथा शमलाउने । पतुतकालयमा खररद गररएका पतुतकको सूशच तथानीय तहको शिक्षा 

िाखामा उपलब्ि गराउने । 

६.७. सामदुास्र्क स्सकाइ केन्द्रको सञ्चालन अनदुान :  

(क)  तथानीय तहले शनयशमतरूपमा चलेका सामदुाशयक शसकाइ केन्रको व्यवतथापन सशमशतले गरकेो शसफाररसको शनणाय 

र तथलगत शनरीक्षण गरी तपशिलका मापदण्ड परुा गरकेा केन्रहरुलाई एकमषु्ठ रु. २ लाख रकम अनदुान उपलब्ि 

गराउनेिः   

१.  वाशषाक सािारण सभा भएको, 

२.  शविान बमोशजम पदाशिकारीको शनवााचन भएको, 

३.  सािारण सभाबाट बजेट र कायाक्रम पास गरकेो, 

४.  गत आ व को खचा तवीकृत गरकेो, 

५. लेखा परीक्षण गरी प्रशतवेदन पेस गरकेो, 

(ख) उि अनदुान रकमबाट सामदुाशयक शसकाइ केन्रको व्यवतथापन सशमशतको शनणायानसुार सामदुाशयक पररचालकका 

प्रमाशणत हाशजरी अशभलेख हेरी माशसक रु.८०००।  का दरले १२ मशहना बराबरको पाररश्रशमक भिुानी गने । 

(ग)  नेपाल सरकारले शनिाारण गरकेो न्यूनतम पाररश्रशमकमा नपगु हुने रकम तथानीय तहले थप गना सक्नेछन् । 

(घ) पाररश्रशमक भिुानी पिात बाुँकी अनदुानबाट सामदुाशयक शसकाइ केन्रले वाशषाक कायाक्रमहरु तयार गरी व्यवतथापन 

सशमशतबाट तवीकृत गरी कायाान्वयन गनुापनेछ । सामदुाशयक शसकाइ केन्रले पेस गरकेो प्रततावनाका आिारमा थप 

बजेट उपलब्ि गराउन सशकनेछ । 

(ङ)  तथानीय तहले प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा नरहेका सामदुाशयक शसकाइ केन्रहरुको तथान्तरण गरी सञ्चालनमा 

लगाउन सक्नेछन् ।  

६.८. स्वद्यालर् बास्हर रहकेा बाल बास्लकाहरूलाई लस्क्षि गरर स्वद्यालर् स्िक्षामा भनाय िथा स्नरन्िरिाका लास्ग 

िैस्क्षक कार्यक्रमका लास्ग अनदुान : यस कायाक्रमका लाशग Equity Index का आिारमा छनोट भएका अनसूुचीमा ३ मा 

उल्लेशखत तथानीय तहले सबै बाल बाशलकालाइ शवद्यालय शिक्षा सशुनशित गना  शवद्यालय बाशहर रहेका बालबाशलकाहरुका 

शबतततृ सवेक्षण गरी समता रणनीशत कायाान्वयन  योजना (Equity Strategy Implementation Plan-ESIP) शनमााण 

गरी तवीकृत गने । तवीकृत समता रणनीशत कायाान्वयन योजाना अनरुूप शवद्याथी भनाा र शनरन्तरताका लाशग कायाक्रम तय 
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गरी कायाान्वयन गने  । यस कायाक्रमका लाशग तथानीय तहले समेत बजेट थप गरी शवद्यालय उमेरका सबै बाल बाशलकाको 

शवद्यालय शिक्षा सशुनशितता भएको घोषणा गने ।  

६.९. साझदेारीमा आधाररि साक्षर नपेाल अस्भर्ान सञ्चालन : आशथाक वषा २०७८/७९ मा नेपाललाई साक्षर घोषणा 

गने नीशत अनरुूप  साक्षर घोषणा हुन वाुँकी शजल्लाका तथानीय तहले  साक्षर घोषणा गनाका लाशग लागत  साझेदारी हुने गरी 

बजेट सशहतको कायायोजना शनमााण गरी कायापाशलकाबाट तवीकृत गने । साक्षरता कायाक्रम सञ्चालन गदाा  तपशसल अनसुार 

गने । 

१. साक्षर नेपाल  अविारणापर,२०७६ र अनौपचाररक शिक्षा कायाक्रम सञ्चालन शनदशेिका २०७५ मा उल्लेशखत 

कायाक्रमहरूलाई समेत आिार मान्ने, 

२. शनरक्षरता पशहचान, पूवा तयारी, कक्षा सञ्चालन, सामग्रीहरूको व्यवतथापन लगायतका काया गरी २०७८ चैर 

मसान्तशभर तथानीय तहलाई साक्षर घोषणा गराउने, 

३. शिक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइले तथानीय तह तथा शजल्लालाई साक्षर घोषणा गना समन्वय र सहजीकरण गने, 

४.  उशल्लशखतका साथै अन्य सम्बशन्ित काया गनाका लाशग प्रदिे तथा तथानीय तहबाट आफ्नो स्रोतबाट बजेट थप गरी 

कायाक्रम सञ्चालन गना सशकनेछ,  

५. साक्षर नेपाल अशभयानका लाशग साक्षर शजल्ला घोषणा हुन बाुँकी रहेका शजल्लाका तथानीय तहका लाशग शनम्नानसुार 

बजेट शबशनयोजन गरकेो छ : 

क) साक्षर तथानीय तह घोषणा भएका तर साक्षर शजल्ला घोषणा हुन बाुँकी रहेका शजल्लाका तथानीय तहका लाशग 

प्रशत तथानीय तह अनसुार १ लाख 

ख) साक्षर नेपाल अविारणा पर,२०७६ को ग र घ  वगामा परकेा शजल्ला बाहेक साक्षर घोषणा हुन बाुँकी तथानीय 

तहमा प्रशत तथानीय तह २ लाख 

ग) अविारणा परमा "घ" वगामा परकेा शहमाली शजल्लाहरू : सोलखुमु्व,ु प्रशत तथानीय तह  २ लाख, हुम्ला र 

डोल्पाका प्रशत तथानीय तह रू २ लाख ५० हजार, 

घ) अविारणा परमा "ग" वगामा परकेा तराइका शजल्लाहरू :  महोिरीका प्रशत तथानीय तह रू ५ लाख 

ङ) अविारणा परमा "ग" वगामा परकेा शहमाली शजल्लाहरू : मगु,ु जमु्ला, काशलकोट, अछाम, बझाङ्, बाजरुाका प्रशत 

तथानीय तह रू २ लाख, 

च) अविारणा परमा "घ" वगामा परकेा तराइका शजल्लाहरू : िनषुा, रौतहट, सालाही, शसराहा, सप्तरी, वारा र पसााका 
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प्रशत तथानीय तह रू ७ लाख 

२.५.७  स्क्रर्ाकलाप न ं२.७.११.१ िोस्कएका  स्वद्याथीको स्दवा खाजाका लास्ग  स्वद्यालर्लाई अनदुान 

७.१.  शदवा खाजा कायाक्रम अन्ततगात तथानीय तहले शवद्यालयमा प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन रहेको अवशिका लाशग 

सामदुाशयक शवद्यालयमा प्रारशम्भक बाल शवकास कक्षा दशेख कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत बाल बाशलकाहरूका लाशग 

उपलब्ि गराउन शवद्यालयगत तथ्याङ्कका आिारमा साशवकको कणााली अञ्चलका मगुु̧  डोल्पा¸ हुम्ला¸ जमु्ला र 

काशलकोट शजल्लाका तथानीय तहले प्रशत शवद्याथी दशैनक रू. २०।– का दरले तथा अन्य तथानीय 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 व्यवतथा शमलाउने । तथानीय तहले शदवा खाजा उपलब्ि 

गराईएका शवद्यालयको शवद्याथी दशैनक हाशजरी पशुततका (परीक्षामा सामेल भएको शदन समेत) को प्रशतशलशप 

शवद्यालयका प्रिानाध्यापक र शवव्यस अध्यक्षबाट प्रमाशणत गराई तथानीय तहमा सङ्कलन गरी सङ्ख्या यकीन भए 

पिात् मार थप अनदुान शदने व्यवतथा शमलाउने । यसरी तेस्रो रैमाशसकमा शनकासा गदाा  पशहलो र दोस्रो रैमाशसकमा 

शनकासा गररएको रकम सदपुयोग भएको सशुनशित गने । आफ्नो तथानीय तह शभरका सबै शवद्यालयका 

प्रिानाध्यापकहरुको वैठक राखी वेभसाइटमा रहेको शदवा खाजा व्यवतथापन सहयोगी पशुततका, २०७७ जानकारी 

गराउने र तथानीय तह शभर सम्भव भएसम्म एकै शकशसमको खाजा मेन ुव्यवतथापनमा सहजीकरण गने । 

७.२.  शवश्व खाद्य कायाक्रम अन्तगात शवद्यालयमा शदवा खाजा कायाक्रम सञ्चालन भइरहेका शजल्लाका तोशकएका 

शवद्याथीहरुका लाशग उि संतथाको मापदण्ड अनसुार सबै शवद्याथीलाई शदवा खाजा उपलब्ि हुनेछ ।  

          शवश्व खाद्य कायाक्रमको सहयोगमा शदवा खाजा कायाक्रम भएका शजल्लाहरू : दाचुाला, बझाङ, बाजरुा, अछाम, डोटी 

र जाजरकोटका शवद्यालयहरू ।  

७.३   शदवा खाजाको मापदण्ड, गणुततर र व्यवतथापनका नमनुा अनसूुची ४ मा राशखएको छ सोही अनसुार कायाान्वयन 

गने अन्य व्यवतथापकीय पक्षहरूमा सामदुाशयक शवद्यालयमा शदवा खाजा मापदण्ड तथा कायाक्रम सहजीकरण 

पशुततका, २०७६ र शदवा खाजा व्यवतथापन सहयोगी पशुततका, २०७७ समेतका आिारमा गने ।  

७.४.  सङ्घीय सरकारबाट ससता अनदुानका रूपमा शविीय हततान्तररत रकमबाट शदवा खाजा व्यवतथापन गना रकम 

अपयााप्त भएमा तथानीय तहले आफ्नो स्रोतबाट समेत थप स्रोत ब्यवतथापन गना सक्नेछन् । यततो लागत साझेदारी 

कायाक्रम शवद्यालय र शिक्षा तथा खाद्य के्षरमा शक्रयािील गैर सरकारी सङ्घ संतथाशबच समेत सञ्चालन गना 

मखु्र् स्जम्मवेार 

 गाुँउपाशलका/नगरपाशलका 

 शवद्यालय  

 शवद्यालय व्यवतथापन 

सशमशत 

 सामदुाशयक शसकाइ केन्र 

सहजीकरण/समन्वर् 

 शिक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 

 शदवा खाजा प्राप्त 

गने शवद्याथी 

सङ्ख्या 

 शवद्याथीको हाशजरी  

 प्रगशत प्रशतवेदन 
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सशकनेछ । यसरी तथानीय तह/शवद्यालयसुँग गैससको सहभाशगतामा भएको सहयोगको बारमेा शिक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइलाई जानकारी गराउन ुपनेछ । 

२.५.८ स्क्रर्ाकलाप न ं११.१.२.४४५  केन्द्रबाट छनौट भएका नमनुा स्वद्यालर्, स्विरे् स्वद्यालर्को क्रमागि भवन 

स्नमायण िथा कक्षा ११ तिरोन्नस्ि भएका प्रास्वस्धक धार स्वद्यालर्को ल्र्ाव व्र्वतथापन  अनदुान 

८.१.  प्रत्येक तथानीय तहले प्राप्त शवद्यालय भौशतक कायाक्रमहरू कायाान्वयन गदाा  सम्पूणा शनमााण काया नपेाल रास्रिर् 

भवन ससं्हिा, २०६० मा भएको व्यवतथा अनसुार भूकम्प प्रशतरोिी, अपाङ्गता मैरी, बाल मैरी, छारा मैरी एवम् 

वातावरण मैरी गनुा/गराउन ुपनेछ । शवद्यालय भौशतक सिुार सम्बन्िी काया गदाा  वातावरणीय र सामाशजक पक्षलाई 

आिार माशन काया सम्पादन गने  । Social/ Environmental Framework ले तोकेका  वातावरणीय र सामाशजक 

पक्षहरूलाई ध्यान शदई कायाान्वयन गने । यसका लाशग अनसूुची १० लाई प्रयोग गने ।  

कायाक्रम दर 

नमनुा शवद्यालय सिुार गरुूयोजना अनरुूप भौशतक शनमााण अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशषाक ७० लाख, १ 

करोड तथा १ करोड ५० लाख सम्म 

तोशकएको मापदण्डको आिारमा कक्षा १० सञ्चालनमा रहेका प्राशवशिक 

िारका शवद्यालयमा कक्षा ११ ततरोन्नशत ल्याव व्यवतथापन अनदुान 

िार अनसुार 

अपाङ्गताको प्रकृशत अनरुूप आवश्यकताको आिारमा  प्रत्येक  प्रदेिमा 

पूवाािारयिु शविेष शिक्षा आवासीय शवद्यालय सञ्चालन 

प्रशत शवद्यालय रू. ५० लाख 

 ८.२. स्वद्यालर् भौस्िक स्नमायण : कायाक्रम सञ्चालन गदाा  शनम्नानसुारको प्रशक्रया अवलम्बन गनुापनेछ : 

क)  लागि अनमुान तवीकृि गने : यस कायाक्रमका अन्तगात शवद्यालय भौशतक शनमााण कायाका लाशग तथानीय 

तहको प्राशवशिकको सहभाशगतामा शवद्यालयको लाशग छुटृाछुटै्ट लागत अनमुान तयार गरी तथानीय तहले तवीकृत 

गने । लागत अनमुान तयार गदाा  शजल्लाको तवीकृत दररटे तथा तवीकृत सरकारी Norms को प्रयोग गनुा पनेछ । 

लागत अनमुानमा तथानीय तहले बजेट थप गना सक्ने । नमनुा शवद्यालयको भौशतक शनमााण काया गदाा  तवीकृत 

गरुुयोजनामा उल्लेशखत  ड्रइङ शडजाइन शनमााण भएका प्राथशमकतामा तोशकएका कायाक्रम छनौट गरी शनमााण गने 

।  यस कायाक्रम अन्तगात कका टपाताले छाना छाउन चाहने शवद्यालयहरूले अशनवाया रूपमा ४ शम.शम. बाक्लो 

प्लाईउड वा कम्तीमा समान गणुततर भएका अन्य शनमााण सामग्रीको शसशलङ्ग सशहतको नयाुँ भवन शनमााण गनुा 

मखु्र् स्जम्मवेार 

 गाुँउपाशलका/नगरपाशलका 

 शवद्यालय 

  प्राशवशिक जनिशि 

(ईशञ्जशनयर/सव 

इशन्जशनयर) 

सहजीकरण/समन्वर् 

 शिक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 

 तवीकृत कायाक्रम 

तथा शनमााण 

सम्पन्न भौशतक 

पूवाािार सङ्ख्या 

 शनमााण भएका 

गरुुयोजना संख्या 

 नापी शकताव 

 ल्याव सामग्री 

उपलब्ि गराएका 

शवद्यालय 

सङ्ख्या 

 काया सम्पन्न 

प्रशतवेदन 
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पनेछ । शसशलङ्ग लगाउन नचाहने शवद्यालयहरूले छानामा कका टपाताको सट्टा गमी (Hot) र ठण्डी (Cold) रोक्न 

सक्ने क्षमता भएका य.ुशप.शभ.शस. लगायतका समान गणुततर भएका ३ शम.शम. वा सो भन्दा बाक्लो छाना छाउने 

सामग्री प्रयोग गरी छाना छाउन सक्नेछन् ।  शवद्यालय भवन शनमााण गदाा  असिहरूले समेत प्रयोग गना सक्नेगरी 

Ramp राखी ह्वील शचयर (Wheel Chair) जान सक्ने गरी शनमााण गने व्यवतथा समेत शमलाउन ुपनेछ ।  भवनका 

ढोकाहरू जडान गदाा  सबै ढोकाहरू बाशहर खलु्ने व्यवतथा अशनवाया रूपमा गनुापनेछ ।  शवद्यालय भवन शनमााण 

कायाक्रमको मापदण्ड अनसूुची ५ र ६ का आिारमा गने ।  

ख) स्वद्यालर्हरूसुँग  सम्झौिा गने :  भौशतक शनमााणका कायाक्रमको तथानीय तहले भाद्र मसान्ि स्भत्र 

शवद्यालयसुँग सम्झौता गने । सम्झौता गनुा अशघ शवद्यालयहरूलाई अनसूुची  ९ अनसुारको शनमााण काया समय 

ताशलका  पेस गना लगाउने ।  

ग) स्वद्यालर्हरूलाई रकम अनदुान स्दन:े सम्झौता भएका शवद्यालयहरूलाई तोशकएको काम सम्पन्न गरी 

शवद्यालयले सो जानकारी गराई रकम माग गरपेशछ तथानीय प्राशवशिकहरूले शनरीक्षण गरी शदएको प्रशतवेदनको 

आिारमा तवीकृत कायाक्रमको पररशिशभर रही अनदुान शदने । 

िपस्सलाः 

१. शवद्यालयसुँग सम्झौता भए पिात पशहलो शकतताको रूपमा कुल अनदुान रकमको ३० प्रशतित रकम अनदुान शदने । 

२. Structural Part को काया सम्पन्न भए पिात दोस्रो शकतताको रूपमा कूल अनदुान रकमको ५० प्रशतित रकम 

अनदुान शदने । 

३. काया सम्पन्न गरे पिात् नापी शकताब भरी कायासम्पन्न प्रशतवेदन समेत तयार गरी अशन्तम शकतताको रूपमा कूल 

अनदुान रकमको २० प्रशतित रकम अनदुान शदने । प्राकृशतक शवपद, माहामारी शनकासा फुकुवामा शढलाई 

लगायतका कारणले तोशकएको समयमा शनमााण काया सम्पन्न गना कशठनाई भएमा काया सम्पन्नको सशुनशितता 

गरी शवद्यालयमा रकम शनकासा गने ।  

घ) स्वद्यालर् स्नमायण कार्य गररसक्न ुपने अवस्ध:  तथानीय तहबाट अनसूुची ९ मा उल्लेशखत शनमााण समय ताशलका 

शनमााण गरी शवद्यालय शनमााण काया, शवद्यालयहरूले आशथाक वषाको जेष्ठ मसान्तसम्ममा शनमााण काया सम्पन्न गरी सो 

को जानकारी तथानीय तहलाई र शिक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइलाई शदनपुनेछ । इकाइले प्राप्त शववरणका 

आिारमा शिक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रलाई जानकारी शदन ु पनेछ । त्यसरी भवन शनमााण सम्पन्न गने 
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शवद्यालयहरूले आषाढ १५ सम्ममा काया सम्पन्न प्रशतवेदन तयार तथा प्रमाशणत गरी एक प्रशत तथानीय तह र एक प्रशत 

सम्बशन्ित शवद्यालयमा उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

ङ) स्नमायण कार्यको रखेदखे गने: शवद्यालयमा सञ्चालन हुने सम्पूणा शनमााण कायाको प्राशवशिक रखेदखे गने काया  दाशयत्व 

तथानीय तहको हुनेछ । तथानीय तहमा कायारत इशन्जशनयर/सव–इशन्जशनयरहरू खटाई प्राशवशिक सपुररवेक्षण गनुापनेछ 

। शवद्यालय शनमााण कायामा दहेायका संवेदनिील चरणहरू प्राशवशिक कमाचारीको प्रत्यक्ष सपुररवेक्षणमा सम्पन्न 

हुनपुनेछ :  

 साइट ले आउट 

 जग तयारी काया 

 टाइ शबम शनमााण 

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

 छत ढलान 

       कारणवस तथानीय तहमा प्राशवशिकहरू कायारत नभएमा शजल्लाशतथत ईशन्जशनयररङ्ग प्राशवशिक सेवा उपलब्ि हुन 

सक्ने कुनै पशन सरकारी कायाालयहरूबाट प्राशवशिक सवेा शलन सशकनेछ । शनमााण/ममात कायाको लाशग छुटै्ट साइट 

रशजष्टरको व्ययवतथा गना लगाई शनरीक्षणका क्रममा (सपुरशभजन) प्राशवशिकबाट सो काया सम्बन्िी शनदिेन शदने 

व्यवतथा अशनवाया रूपमा गररनपुदाछ । तथानीय तहहरूमा हुने सम्पूणा भौशतक सशुविा शवततारका कायाहरूको शनयशमत 

अनगुमन गनाुुपने छ । यसका लाशग अनसूुची ७ मा भएको फाराम प्रयोग गनुापनेछ । आफ्नो मातहतका सञ्चाशलत 

भौशतक सशुविा शवततार कायाको प्रगशत शववरण रैमाशसक तथा वाशषाक रूपमा केन्रलाई तथानीय तहले पठाउनपुनेछ ।  

च) नापी स्किाब/कार्य सम्पन्न प्रस्िवेदन लगार्िका कागजाि िर्ार गने: तथानीय तहले अनसूुची ६ बमोशजम 

शवद्यालयमा भए गरकेा शनमााण कायाको कागजातहरू (भौशतक सबेक्षण फाराम, लागत अनमुान, सम्झौता, मूल्याङ्कन 

प्रशतवेदन, नापी शकताब (Measurement Book) तथा काया सम्पन्न प्रशतवेदन) २/२ प्रशत प्राशवशिकबाट तयार गना 

लगाई सम्बशन्ित साइट इन्चाजा (इशन्जशनयर/सब–इशन्जशनयर), शवद्यालयको प्र.अ. तथा शव.व्य.स. अध्यक्ष वा शवद्यालय 

शनमााण सशमशतका अध्यक्ष तथा प्रमखुको दततखत गरी/गराई एक प्रशत तथानीय तहमा र अको एक प्रशत शवद्यालयमा 

राख्न लगाउन ुपनेछ । सोको लेखा परीक्षण मौजदुा काननु बमोशजम शवद्यालयले आफ्नै स्रोतबाट गराउन ुपने भएकाले 

उक् त कागजातहरूको सक्कलै प्रशत शवद्यालयमा सरुशक्षत साथ राख्न लगाउनपुनेछ । सम्बशन्ित शवद्यालयले 
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शवद्यालयको आशथाक लेखा परीक्षण भएको समयमा नापी शकताबको समेत लेखा परीक्षण गना लगाई लेखा परीक्षकबाट 

प्रमाशणत गराई राख्ने व्यवतथा शमलाउन ुपनेछ । सम्बशन्ित प्राशवशिक कमाचारीले नापी शकताब तयार गर ेवा नगरकेो 

तथा शवद्यालयले समेत सोअनसुार राख्न लाए वा नलगाएको तथानीय तहबाट अनगुमन गना लगाई रैमाशसक तथा 

वाशषाक प्रशतवेदन शलने व्यवतथा शमलाउन ुपनेछ । माशथका बुुँदामा उल्लेख भएअनसुार नयाुँ कक्षाकोठा सशहत फशनचार 

शनमााण, िौचालय शनमााण, शवद्यालय भूकम्पीय सरुक्षा कायाक्रमबाट शवद्यालयलाई अशन्तम शकतता वापत शदइने रकम 

अनदुान शदुँदा नापी शकताब भररे मार शदनपुने व्यवतथा शमलाउन ुपनेछ । 

छ) स्वगि आ.व.हरूको भौस्िक स्नमायण कार्य सम्पन्न प्रस्िवेदन िर्ार गने सम्बन्धमा: गत शवगत आशथाक वषाहरूमा 

सम्पन्न शवद्यालयको भवन शनमााण, नयाुँ कक्षा कोठा शनमााण, भवन ममात, िौचालय शनमााण लगायतका भौशतक शनमााण 

कायाको “कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन” अनसूुची ६ मा तोशकए बमोशजमको ढाुँचामा सम्बशन्ित प्राशवशिकबाट तयार गना 

लगाई तथानीय तहका शिक्षा अशिकृत/प्रिासकीय प्रमखु, प्राशवशिक कमाचारी, सम्बशन्ित शवद्यालयका प्र.अ. तथा 

शवद्यालय व्यवतथापन सशमशतका अध्यक्षबाट समेत प्रमाशणत गरी गराई शवद्यालय र तथानीय तहमा एक एक प्रशत राख्ने 

व्यवतथा शमलाउन ु पनेछ । शवगत वषाहरूको भौशतक शनमााण तफा को बेरूज ु रहेका र  कायासम्पन्न प्रशतवेदन यस 

प्रयोजनका लाशग शिक्षा शवकास तथा समन्वय इकाइ र साशवकको शजल्ला शिक्षा कायाालयबाट भएको शनणाय¸सम्झौता 

र अन्य कागजातका प्रशतशलपी आवश्यक भएमा तथानीय तहको माग बमोशजम इकाइले उपलब्ि गराउन ुपने छ । 

ज)  रकम असलुी र स्वभागीर् कारवाही िथा दण्ड सजार् : सम्झौता अवशिशभर समेत शनमााण काया सम्पन्न नगरी 

तथानीय तहबाट अनदुान प्राप्त रकमको शहनाशमना वा दरुूपयोग गने वा शवद्यालय शनमााण नगने तथा भौशतक शनमााणका 

लाशग प्राप्त रकम अन्य प्रयोजनकुा लाशग खचा गने वा अनदुान शवतरण गररएको प्रयोजनमा खचा नै नगरी शवद्यालयको 

खातामा रकम जम्मा गरी राख्ने वा तोशकएको भन्दा कम गणुततरको शनमााण गने शवद्यालयहरूबाट त्यततो रकम असलु 

उपर गनुापनेछ । तर उक् त रकम शफताा गना आनाकानी गने शवद्यालयलाई आगामी आशथाक वषामा  प्रथम वा दोस्रो 

रैमाशसक अनदुान शदुँदा प्र.अ. को तलबभिा रकम रोक्का गररेमार अनदुान शदने व्यवतथा शमलाउन ुपनेछ । उपयुाि 

बमोशजमको प्रशक्रया पूरा नगने सम्बशन्ित शवद्यालय तथा तथानीय तहका शजम्मेवार पदाशिकारीमाशथ प्रचशलत नेपाल 

काननु बमोशजमको कारबाही हुने हुनाले सो बमोशजमको काया अशनवाया रूपमा गनुा पनेछ ।  भौशतक शनमााण तफा को 

बेरूज ु रहेका शवद्यालयहरूको काया सम्पन्न प्रशतवेदन  प्राप्त नहुञ्जेल सम्म यस िीषाकबाट अनदुान शदन ु हुदैन । 

शवद्यालय शनमााण कायाको गणुततरमा तोशकए बमोशजमको मापदण्ड परुा नगने वा गणुततरमा हेलचेक्रयाइुँ गने जोसकैुलाई 
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प्रचशलत ऐन शनयमबमोशजम कारवाही हुनेछ । जसको कारणले गणुततरमा समतया वा कमी भएको हो सोही व्यशि वा 

पक्षबाट सम्पूणा क्षशतको असलु उपर  गररनेछ । 

झ) गि स्वगि आ.व. देस्खका बेरूजु सम्बन्धमााः  तथानीय तह माफा त् सञ्चालन हुने भौशतक शनमााण तथा ममात 

सिुारसम्बन्िी कायाक्रमहरूका बेरूजकुा सम्बन्िमा तत् तत् आ.व.का लाशग तवीकृत कायाक्रम कायाान्वयन पशुततका 

तथा सो सम्बन्िमा शजल्लामा उपलब्ि गराईएका शनदिेन बमोशजम तदारूकताका साथ कायाक्रम सम्पन्न गरी गराई 

वेरूज ुफर्छ्योटलाई सम्बशन्ित कमाचारीको  काया सम्पादन मूल्याङ्कनको आिारको रूपमा कायाान्वन हुने व्यवतथा 

गनुा पनेछ । 

८.३. नमनुा स्वद्यालर् सधुार गरुूर्ोजना अनरुूप भौस्िक स्नमायण अनदुान : नमनुा शवद्यालयले तवीकृत गरुूयोजनाको 

पररशि शभर रही न्यूनतम पूवाािारहरूको प्राथशमकतामा उल्लेख गरकेा कायाक्रमहरू आईशसशट ल्याव (ICT Lab),  शवज्ञान 

प्रयोगिाला, पतुतकालय व्यवतथापन काया गना वाुँकी रहेको भए सो कायाहरू गने । गतवषा भौशतक पूवाािार शनमााणाशिन 

रहेको शवद्यालयहरूको तवीकृत गरुूयोजना तोकेको के्षरमा शवद्यालय भौशतक शनमााण कायामा खचा गने प्रयोजनका लाशग यस 

आशथाक वषामा यस शनदशेिकाको अनसूुची ११  मा उल्लशखत खण्ड "क"  मा रहेका  २०३ शवद्यालयहरूका लाशग  प्रशत 

शवद्यालय ७० लाख  र खण्ड "ग" मा रहेका १०० शवद्यालयका लाशग प्रशत शवद्यालय १ करोड रकम र खण्ड "घ" मा रहेका 

१०० शवद्यालयहरुका लाशग १ करोड ५० लाख रकम  सम्बशन्ित तथानीय तहमा शविीय हततान्तरण भएको छ ।  उक् त 

बजेट  शवद्यालयलाइ उपलब्ि गराउदा शवगत वषाबाट शनमााण कायाको प्रगशत, तवीकृत गरुुयोजनाको वाशषाक कायाान्वयन 

योजना र यस आ व मा शनमााण गने कायाक्रमको लागत अनमुान सशहत अनदुान माग गना लगाइ  तवीकृत गरर तपशिल 

अनसुार अनदुान उपलब्ि गराउनेिः  

१.  शवद्यालयसुँग सम्झौता भए पिात पशहलो शकतताको रूपमा कुल अनदुान रकमको ५० प्रशतित रकम अनदुान शदने । 

२.  Structural Part को काया सम्पन्न भए पिात दोस्रो शकतताको रूपमा कूल अनदुान रकमको ३० प्रशतित रकम 

अनदुान शदने । 

३.  काया सम्पन्न गर े पिात् नापी शकताब भरी कायासम्पन्न प्रशतवेदन समेत तयार गरी अशन्तम शकतताको रूपमा कूल 

अनदुान रकमको २० प्रशतित रकम अनदुान शदने । प्राकृशतक शवपद, माहामारी शनकासा फुकुवामा शढलाई लगायतका 

कारणले तोशकएको समयमा शनमााण काया सम्पन्न गना कशठनाई भएमा काया सम्पन्नको सशुनशितता गरी शवद्यालयमा 

रकम शनकासा गने । 
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४.  खण्ड "घ" मा उल्लेशखत १०० नमनुा रुपमा शवकास गना छनौट भएका शवद्यालयहरुले शवद्यालय सिुार ५ वष े

गरुुयोजना तयार गने । गरुुयोजनामा िैशक्षक तथा भौशतक पक्ष समेटी ५ वषा शभर सम्पन्न गने शक्रयाकलापहरुको 

शवतततृ शववरण समेट्ने शवद्यालयको समग्र िैशक्षक सिुारका लाशग सरोकारवालाहरु र शविेषज्ञहरुको सहभाशगतामा 

शवतततृ शक्रयाकलापहरु सशहतको िैशक्षक योजना, कायाान्वयन योजना र अनगुमन तथा मूल्याङ्कन योजना तयार गने 

। शवद्यालयको भौशतक सशुविा शवततारका लाशग तयार हुने योजनामा शवद्यमान भौशतक पूवाािारको अशतररि थप हुने 

पूवाािारका लाशग शवशनयोशजत बजेटबाट प्राशवशिक इशन्जशनयरको सहभाशगतामा ड्रइङ शडजाइन गना लगाउने । र यसरी 

तयार भएको र शवद्यालयको भौशतक तथा िैशक्षक योजना समेशटएको गरुुयोजना (Master plan) शनमााण सम्पन्न गरी 

भार मसान्तसम्म तथानीय तहबाट तवीकृत गरी अशभलेखको लाशग १ प्रशत अशनवाया रुपमा यस केन्रमा पठाउने । यस 

कायाका लाशग शवशनयोशजत बजेटबाट प्रशत शवद्यालय रु ५ लाख सम्म खचा गना सशकनेछ । शवद्यालयको भौशतक योजना 

शनमााण गदाा  तोशकएको मापदण्ड बमोशजम माटो परीक्षण लगायतका काया गदाा  उल्लेशखत बजेट शसमाले नपगु हुने भएमा 

लागत अनमुान सशहत थप बजेट खचा गना यस केन्रबाट सहमशत शलन ुपनेछ । यो रकम आशथाक वषाको सरुुमै शवद्यालय 

खातामा शनकासा शदने । 

५.   शवद्यालयले भौशतक शनमााण काया गदाा  सावाजशनक खररद ऐन तथा सावाजशनक खररद शनयमावली र शवद्यालय खररद 

शदग्दिान  शभर रशह शनमााण काया सञ्चालन गने । तथानीय तह र शिक्षा शवकास तथा समन्वय ईकाइले भौशतक शनमााण 

तथा िैशक्षक शवकासको शनयशमत अनगुमन गरी सोको प्रशतवेदन शिक्षा तथा मानवस्रोत शवकास केन्रमा उपलब्ि गराउने 

।  

८.३. िोस्कएको मापदण्डको आधारमा कक्षा १० सञ्चालनमा रहकेा प्रास्वस्धक धारका स्वद्यालर्मा कक्षा ११ 

तिरोन्नस्ि गदाय ल्र्ाव व्र्वतथापनका लास्ग अनदुान 

क) शिक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रबाट  िैशक्षक सर २०७६ बाट कक्षा ९ बाट प्राशवशिक िार सञ्चालन अनदुान  

प्राप्त गने गरी शनणाय भएका िैशक्षक सर २०७७ मा कक्षा १० सञ्चालन भएका शवद्यालयको माध्यशमक शिक्षा परीक्षाको 

नशतजा र अन्य तोशकएका मापदण्ड र प्रशक्रया समेतका आिारमा िैशक्षक सर २०७८ बाट प्राशवशिक िार सञ्चालनका 

लाशग कक्षा ११ को अनमुशत प्राप्त गरकेा शवद्यालयहरुका लाशग यस िीषाकमा बजेट प्राप्त भएका तथानीय तहले कक्षा 

११ मा तवीकृत भए अनसुारको िार सञ्चालन गरकेो सशुनशितता कायम गरी शनम्नानसुारका िार अनसुार ल्याव 

सहयोग अनदुानको रकम उपलब्ि गराउने ।  
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      पि/ुकृस्र् स्वज्ञान - १० लाख,  स्सस्भल ईस्न्जस्नर्ररङ्क - १८ लाख  कम््रू्टर ईस्न्जस्नर्ररङ्क - ९ लाख  ईलेस्क्िक 

ईस्न्जस्नर्ररङ्क - ९ लाख  

ख)  ल्यावको शनमााण प्रावशिक िार सम्वन्िी शवद्यालयमा प्रावशिक तथा व्यवसाशयक शिक्षा सञ्चालन शनदशेिका २०६९ 

(संसोिन सशहत) र पाठ्यक्रमले तोकेका आिारमा शवद्यालयले सावाजशनक खररद ऐन तथा शनयमावली एवम् शिक्षा 

तथा मानव स्रोत शवकास केन्रबाट तवीकृत खरीद शदग्दिान बमोशजम ल्याव सामग्री खरीद गने ।  

ग)  शवद्यालयमा ल्याव सशहतको प्रावशिक िार सञ्चालनको शनयशमत अनगुमन गने । 

८.४. अपाङ््कगिाको प्रकृस्ि अनरुूप आवश्र्किाको आधारमा  प्रत्र्के  प्रदिेमा पूवायधारर्ुक्त स्विरे् स्िक्षा आवासीर् 

स्वद्यालर् सञ्चालन :  छनौट भएका र्स प्रकृस्िका स्वद्यालर्हरूलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रबाट शवकास 

भएको अविारणा पर तथा तोशकएको मापदण्डका आिारमा शवद्यालयले शवकास गरकेो तथानीय तहबाट तवीकृत 

गरुूयोजनाको पररशि शभर रही शवद्यालय भौशतक शनमााण सम्बन्िी काया  वुुँदा नं ८.२ अनसुार गने । चाल ु आवमा यस 

प्रकृशतका शवद्यालय शनमााण काया सम्पन्न गरी सोको काया प्रगशत यस केन्रमा उपलब्ि गराउने ।  यस प्रकृशतको शवद्यालयमा 

शनम्नानसुारका पूवाािार शवकास भएको  हुनपुनेछ : 

१) आवासीय शवद्यालयमा २०० जना बाल बाशलका आवासमा बतन सक्ने क्षमताको हुनपुनेछ, 

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

सशहतको पतुतकालय, आिारभूत उपकरण सशहतको थेरापी कक्ष र शवशभन्न शकशसमका अपाङ्गता भएका बाल 

बाशलकाहरूका लाशग नमनुा स्रोत कक्षाको व्यवतथा गना सशकने गरी भवन शनमााण गनुा पनेछ, 

३) अपाङ्गता अनकुुल खेलमैदान, सङ्गीत, योगाभ्यास र कमायोगको माध्यमबाट तवावलम्बी बनाउन करसेाबारीका लाशग 

आवश्यक पने जग्गाको समेत व्यवतथा गनुा पने छ, 

४) पूवाव्यावसाशयक शसप शवकासका लाशग अभ्यास गने आवश्यक सामग्री सशहतको कक्ष शनमााण गने,  

५) यस वषा यस कायाका लाशग प्रशत शवद्यालय ५० लाख शबशनयोजन गररएको छ ।  

२.५.९  स्क्रर्ाकलाप न ं  २.७.१३.१३ स्वद्यालर्मा िैस्क्षक गणुतिर सदुृढीकरण  एवम ्कार्य सम्पादनमा आधाररि 

प्रोत्साहन अनदुान 

९.१. यस शक्रयाकलापमा शनम्नानसुारका उपशक्रयाकलापहरूको बजेट समावेि गररएको छ । कायाक्रमका कायाान्वयन गदाा  

प्रथमत: तवीकृत बजेटको पररशि शभर रही शनिााररत दररटे अनसुार शवद्यालयमा अनदुान शदने ।  

मखु्र् स्जम्मवेार 

  गाुँउपाशलका/नगरपाशलका 

 शवद्यालय  

 शवद्यालय व्यवतथापन 

 प्रोत्साहन 

अनदुान प्राप्त गने 

शवद्यालय 

सङ्ख्या  
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कायाक्रम दर 

तोशकएको सूचाङ्कका आिारमा काया सम्पादन सम्पन्न गने 

शवद्यालयलाई काया सम्पादनमा आिाररत अनदुान( Performance 

based Grants) 

प्रशत शवद्यालय वाशषाक रू ५० हजार 

उत्कृष्ट शसकाइ उपलशब्ि भएका शवद्यालयलाइ शसकाइ सदुृढीकरणका 

लाशग प्रोत्साहन अनदुान 

प्रशत शवद्यालय वाशषाक रू २ लाख 

शिक्षकको शिक्षण शसकाइमा शवताउने समयाविी सिुार योजना 

कायाान्वयनका लाशग शवद्यालयलाई अनदुान 

प्रशत शवद्यालय  वाशषाक रू २ हजार 

शवद्यालयमा पतुतकालय तथापना तथा व्यवतथापन(शफक्सीङ, शकताव 

खररद, तथा इ पतुतकालय समेत) 

प्रशत शवद्यालय  वाशषाक रू ६ लाख  ५० हजार 

शिक्षण शसकाइमा ICT  को प्रयोग( कम्प्यटुर, इन्टरनेट, कनेशक्टशभटी 

इक्यूपमेन्टस तथा Kits खररद) का लाशग अनदुान 

प्रशत शवद्यालय  वाशषाक रू ६ लाख  ५० हजार 

शवद्यालयमा शवज्ञान प्रयोगिाला अनदुान प्रशत शवद्यालय  वाशषाक रू ६ लाख  ५० हजार 

प्रारशम्भक पढाइ शसप शवकासका लाशग न्यूनतम प्याकेजका लाशग 

अनदुान 

प्रशत शवद्यालय  वाशषाक रू ९ हजार 

नमनुा शवद्यालयमा सवेा अनबुन्िका आिारमा शनयशुि हुने प्र.अ र 

शिक्षकका लाशग शवद्यालय माफा त् प्रोत्साहन अनदुान 

प्रशत शवद्यालय रू २ लाख 

शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनदुान प्राप्त नगरकेा सामदुाशयक 

शवद्यालयहरूलाई एकमषु्ठ अनदुान 

प्रशत शवद्यालय रू १० लाख 

नमनुा शवद्यालयको िैशक्षक तथा व्यवतथापकीय योजना कायाान्वयन 

अनदुान  

प्रशत शवद्यालय रू ५० लाख 

िैशक्षक कायाक्रम व्यवतथापन तथा सिुासन प्रविान तथानीय तहको शवद्यालय सङ्ख्या अनसुार 

शवद्यालय सपुररवेक्षण तथा शिक्षकको पेसागत सहयोग तथानीय तहको शवद्यालय सङ्ख्या अनसुार 

९.२. िोस्कएको सूचकाकंको आधारमा कार्य सम्पादन सम्पन्न गने स्वद्यालर्लाई कार्यसम्पादनमा आधाररि अनदुान ( 

सशमशत 

सहजीकरण/समन्वर् 

 शिक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 

 TST लाग ुगरकेा 

शवद्यालय 

सङ्ख्या 

 पतुतकालय 

अनदुान प्राप्त गने 

शवद्यालय 

सङ्ख्या 

 ICT अनदुान 

प्राप्त गने 

शवद्यालय 

सङ्ख्या 

 शवज्ञान अनदुान 

प्राप्त गने 

शवद्यालय  

सङ्ख्या 

 प्रोिसाहन भिा 

प्राप्त गने प्रअ 

शिक्षक सङ्ख्या 

 प्रगशत प्रशतवेदन 

 EGR न्यूनतम 

प्यकेज 

कायाान्वयनका 

लाशग अनदुान 
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Performance based Grants) : शवद्यालय अनदुान व्यवतथापन शनदशेिका २०७४ मा उल्लेशखत काया सम्पादन 

मूल्याङ्कन सचुकका आिारमा शवद्यालयलाई प्रतताव पेस गना लगाउने । प्राप्त प्रततावका आिारमा शवद्यालयको 

कायासम्पादन ततरको मलु्याकन गरी प्रशत शवद्यालय रू ५० हजारका दरले अनदुान उपल्व्ि गराउने । शवद्यालयले प्राप्त 

अनदुान शवव्यसको  शनणाय अनसुार िैशक्षक गणुततर सिुारका के्षर पशहचान गरी खचा गने ।  यस प्रकारका कायासम्पादनमा 

आिाररत अनदुानहरू शदुँदा कुनै पशन शवद्यालयलाई दोहोरो नपने गरी शदनपुनेछ । साथै अनदुान शदनपूवा शवद्यालयले शिक्षण 

शसकाइ समयमापन सम्बन्िी कायाशवशि लाग ुगरकेो सशुनशितता हुनपुनेछ  । यो कायाशवशि शिक्षा तथा मानव स्रोत शवकास 

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

९.३. उत्कृष्ट स्सकाइ उपलव्धी भएका स्वद्यालर्लाई स्सकाइ सदुृढीकरण िथा स्वद्यालर्लाई कार्यसम्पादनमा 

आधाररि अनदुान (Performance based Grants) :  तथानीय तहले उत्कृष्ट शवद्यालयलाई अनदुान उपलब्ि गराउने 

प्रयोजनका लाशग शवद्यालय छनोट गदाा  कक्षा ८, कक्षा १० र कक्षा १२ को परीक्षा नशतजा, शिक्षक उपशतथशत शवद्याथी 

सङ्ख्या, शसकाइ उपलशव्ि  शवद्याथी कक्षा छाडने दोहोर ्याउने दर शवद्यालय बाशहरका बाललाशवकाको अवतथा जतता 

आिारमा कम्तीमा १०० पणुााङ्क रहने गरी मापदण्ड शनिाारण गने  । सो मापदण्ड शवद्यालयमा उपलब्ि गराई यस 

प्रकृशतको अनदुान प्राशप्तका लाशग प्रतताव पेस गना लगाउने । मापदण्डका आिारमा शवद्यालयको प्राप्त गने अङ्क सशहत 

शवद्यालयले शसकाइ उपलशब्िमा थप बशृद्ध गना र आफ्ना असल अभ्यासहरू न्यून शसकाइ उपलशब्ि भएका शवद्यालयहरूलाई 

अनभुव आदान प्रदान गनाका लाशग प्रवतानात्मक शक्रयाकलाप सशहतको प्रथम रैमाशसक शभर पेस गना लगाउने ।  तथानीय 

तहले शवद्यालयले पेस गरकेो प्रततावको मूल्याङ्कन गरी  तवीकृत बजेट तथा कायाक्रमको पररशिशभर रही तथानीय तह 

शभरका उत्कृष्ट नशतजा हाशसल गने सफल एउटा शवद्यालयलाई एकमषु्ठ रू. २ लाख प्रोत्साहन तवरूप अनदुान रकम 

अनदुान शदन सशकने । शवद्यालयले तवीकृत प्रतताव अनसुारका शक्रयाकलाप सञ्चालन गरी सोको आवशिक प्रगशत प्रशतवेदन 

तथानीय तह र शिक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रमा शनयशमत रूपमा पठाउने ।  तथानीय तहले प्रततावअनसुार अनदुान 

रकमको उपयोगको अवतथाका सम्बन्िमा शनयशमत अनगुमन गने । 

९.४. स्िक्षकको स्िक्षण स्सकाइमा स्विाउन ेसमर्ावस्ध सधुार र्ोजना कार्ायन्वर्नका लास्ग स्वद्यालर्लाई अनदुान : 

शिक्षक शवद्याथी शनयशमतता माफा त् शिक्षण शसकाइ समयलाई अशिकतम उपयोग गरी प्रभावकारी शिक्षण शसकाइ 

शक्रयाकलापमा शिक्षकहरूको जवाफदशेहता तथा शवद्याथी शसकाइ उपलशब्ि अशभवशृद्वमा सहजीकरण गने गरी शिक्षण शसकाइ 

समय मापन/कायाान्वयन कायाशवशि-२०७४ का आिारमा कायासम्पादन गने गरी प्रशत शवद्यालय रू २ हजारका दरले 

शवद्यालयलाई अनदुान शदने । अनदुान उपलब्ि गराउुँदा कायाशवशि लाग ुगने शनणाय शवद्यालय व्यवतथापन सशमशतबाट भई 

प्राप्त गने 

शवद्यालय 

 एकमषु्ठ अनदुान 

प्राप्त शवद्यालय 

 चौमाशसक 

प्रशतवेदनहरू 

 IEMIS 

प्रशतवेदन 

 शिक्षकका लाशग 

पेसगत सहयोग 

उपलब्ि 

गराइएका 

शवद्यालय/शिक्षक  

 

http://www.cehrd.gov.np/
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आउन ुपने । यस िीषाकमा प्राप्त रकमलाई शवद्यालयले व्यवथापकीय के्षरमा खचा गने ।  शवद्यालयले कायाशवशि अनसुार काया 

सम्पादन गने  तथानीय तह र इकाइले शनयशमत काया सम्पादनको अनगुमन गने व्यवतथा शमलाउने । सबै तथानीर् िह 

अन्िगयिका स्वद्यालर्मा कार्यक्रम लाग ु भएको ससु्नस्िििा सस्हिको पत्र िथा  स्िक्षक स्नर्स्मििाको अनगुमन 

अस्भलेख स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइ माफय ि् स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्द्रमा पठाउन े। यस सम्बन्िी 

कायाशवशि शिक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रको वेबसाइट www.cehrd.gov.np मा उपलब्ि छ । 

९.५. स्वद्यालर्मा पुतिकालर् तथापना िथा व्र्वतथापन (फस्नयस्सङ्क, स्किाव खररद, िथा इ-पुतिकालर् समिे) 

(छनोट भएका स्वद्यालर्) :  शवद्यालय छनोट गदाा  दहेायका आिारमा शवद्यालयको प्राथशमकता तय गरी शवद्यालय छनोट  

गनेिः 

क) पतुतकालय नभएका माध्यशमक शवद्यालयहरू 

ख) गत शवगत आ.व.मा पतुतकालय व्यवतथापन अनदुान प्राप्त नगरकेा माध्यशमक शवद्यालयहरू  

ग) शवद्याथी सङ्ख्या उच्च रहेका शवद्यालयहरू 

घ) पतुतकालय व्यवतथापनका लाशग आवश्यक कक्षाकोठा रहेका शवद्यालयहरू  

ङ) तथानीय तहका सबै माध्यशमक तहले यस प्रकारको एक पटक अनदुान प्राप्त गरी सकेको सशुनशित गरी उच्च शवद्याथी 

सङ्ख्या भएको अनमुशतले जेष्ठता क्रममा आिारभूत 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 पाठ्यपतुतक, पाठ्यक्रम,शिक्षक शनदशेिका, सन्दभा सामग्री खररद गने । लाइवे्ररीका लाशग आवश्यक फशनाचरहरू 

जततै पतुतक र् याक, बसाइ व्यवतथाका लाशग कुसी टेवलु लगायतका सामग्रीहरू व्यवतथा गना कुल बजेटको २५% सम्म 

बजेट सावाजशनक खररद ऐन अनसुार खचा गने । शवद्यालयले खररद गरकेा पतुतकहरूको सूशच अशनवायारूपले तथानीय तहमा 

पेस गनुा पनेछ । 

द्रष्टव्र्ः र्स वापि प्राप्त अनुदानबाट तवद्यार्थीको दतैनक पठन पाठनसँग असम्बतन्िि र असान्दतभयक पुस्िक िर्था सामग्रीहरू 

खररद गनय पाईने छैन । 

९.७. स्िक्षण स्सकाइमा ICT  को प्रर्ोग (कम््र्ुटर, इन्टरनटे, कनसे्क्टस्भटी ईक्रू्पमने्टस िथा Kits खररद) का लास्ग 

अनदुान :  तथानीय तहले इन्टरनेटको पहुुँच भएका तथा शवद्यतुको शनयशमत आपशुता भएका शवद्यालयहरूको शववरण तयार 

गरी ती शवद्यालयबाट प्रतताव माग गने । शवद्यालयले माध्यशमक तहमा गशणत अङ्गे्रजी र शवज्ञान शवषय पढाइरहेका ,कम्प्यटुर 

http://www.cehrd.gov.np/
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ऐशच्छक शवषयका रूपमा अध्यापन गराएका एवम् शिक्षकको ICT का माध्यमबाट शिक्षण गना सक्ने क्षमता र तत्परता खलु्ने 

शववरण सशहत प्रतताव पेस गने । प्रततावहरूको मूल्याङ्कन गरी शवद्यालयहरूको छनोट गने । छनोट भएका 

शवद्यालयहरूलाई गशणत, शवज्ञान र अङ्गे्रजी शवषयका kits र networking, internet आशद व्यवतथापन गना लगाउदा 

आवश्यक फशनाचर, कम्प्यटुर/उपकरण/सफ्टवेयर/शवद्यतुीय अन्तरशक्रयात्मक श्रव्य-दृष्ट्य शसकाइ सामग्री व्यवतथापन गने 

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

माध्यशमक शवद्यालय व्यवतथापन शनदशेिका, २०७४ को सम्बशन्ित खण्ड र अनसूुचीमा भएको आिार तथा 

तपेशसशफकेसनको पररशिशभर रहेर सावाजशनक खररद ऐन शनयमावली तथा शवद्यालय खररद शदग्दिान अनसुारका प्रशक्रयाहरू 

पूरा गरी सामग्री खररद गने । अनदुान प्राप्त शवद्यालयले शनिााररत मापदण्ड र प्रशक्रया अनरुूप कायाान्वयन गर े नगरकेो 

शनयशमत रूपमा अनगुमन गरी सोको एकप्रशत शिक्षा तथा मावन स्रोत शवकास केन्रमा पशन पठाउने । तथानीय तहका सबै 

माध्यशमक तहले यस प्रकारको एक पटक अनदुान प्राप्त गरी सकेको भए उच्च शवद्याथी सङ्ख्या भएको अनमुशतले परुानो 

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

९.८. स्वद्यालर्मा स्वज्ञान प्रर्ोगिाला अनदुान :  शवगतमा यस प्रकृशतको अनदुान नपाएका माध्यशमक शवद्यालयहरूको 

पशहचान गरी प्रशत शवद्यालय रू ६ लाख ५० हजारको दरले एकमुष्ठ शवद्यालयलाई उपलब्ि गराउने । यसरी अनदुान शदुँदा 

शवद्यालयको शवद्याथी सङ्ख्या, जेष्ठता समेतलाई आिार माशन सूशच बनाउने ।  यसै गरी शवज्ञान शवषय पढाइ भएका 

शवद्यालय¸ प्राशवशिक िार संचाशलत शवद्यालय र नमनुा शवद्यालयलाई प्रदान गने तर यस प्रकृशतको बजेट शवगत वषामा त्यतता 

शवद्यालयले प्राप्त गरकेो भए दोहोरो नशदने । यशद यस िीषाकमा रकम बचत भएमा आिारभूत (शनम्न माध्यशमक) तह 

सञ्चालन भएको शवद्यालयलाई उपलब्ि गराउने । यस िीषाकबाट रकम प्राप्त गरकेा शवद्यालयहरूले नमनुा शवद्यालय 

सञ्चालन शनदशेिका २०७४ को अनसूुचीमा उल्लेशखत मापदण्डका आिारमा शवज्ञान प्रयोगिाला  व्यवतथापन गने । 

तथानीय तहका सबै माध्यशमक तहले यस प्रकारको एक पटक अनदुान प्राप्त गरी सकेको  भए उच्च शवद्याथी सङ्ख्या भएको 

अनमुशतले जेष्ठता क्रममा रहेको आिारभूत तह कक्षा १-८ सञ्चाशलत शवद्यालयहरूलाई अनदुान उपलब्ि गराउन सशकनेछ 

। 

९.९. प्रारस्म्भक पढाइ स्सप स्वकासका लास्ग न्र्ुनिम ्र्ाकेज कार्यन्वर्न : पढाइ शसप प्रविान कायाक्रम लाग ुभएका 

शजल्ला तथा तथानीय तहले कक्षा १-३ का लाशग प्रशतकक्षा ३ हजारको दरले जम्मा रू ९ हजार रकम शवद्यालयमा उपलब्ि 

गराउने । उक् त रकमबाट शवद्यालयले कक्षा कोठा पढाइ शसप प्रविानका लाशग न्यूनतम प्याकेज अन्तगातका शक्रयाकलापहरू 

सशुनशित गना  खचा गने । न्यनुतम प्याकेज अन्तगात कक्षागत रूपमा एक सेट शसकाई सामग्री, अभ्यास पशुततका प्रशत शवद्याथी 
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एक सेट पगु्ने गरी शवद्यालयले अशनवाया रूपले खररद गना लगाउने । शजल्ला शभरका अन्य तथानीय तहसुँग समन्वय गरी 

शवकास भएको CRC/PRC शजल्ला शभर छपाइ गरी शवद्यालयलाइ खररद गना लागाउन सशकनेछ ।  सो सामग्रीको प्रयोग भए 

नभएको तथानीय तहबाट शनरन्तर अनगुमनको व्यवतथा शमलाउने । कायाक्रम सम्बन्िमा अशभभावकहरूलाई अशभमखुीकरण 

गने एवम् कक्षा कोठामा आिाररत प्रारशम्भक कक्षा पढाइ मूल्याङ्कन (CB-EGRA) गने । यी शक्रयाकलापका लाशग यस 

िीषाकमा रकम नपगु भएको अवतथामा प्रशत शवद्याथी लागतका आिारमा प्राप्त हुने बजेटबाट रकम उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

(कायाक्रम लाग ुभएका ३८ शजल्लाहरू:  ताप्लेजङु, िनकुटा, सप्तरी, िनषुा, भक् तपरु, रसवुा, पसाा, तनहु, कातकी, मनाङ, 

मतुताङ, रूपन्दहेी, दाङ, वाुँके, वशदाया, सखेुत, डोल्पा, कैलाली, कञ्चनपरु, डडेल्िरुा, खोटाङ, रौतहट, सलााही, महोिरी, 

शसन्िपुाल्चोक, म्याग्दी, कशपलवतत,ु दलेैख, अछाम,नवलपरासी सतुता पशिम, भोजपरु, वारा, शसराहा,शसन्िलुी, वाग्लङु, 

रोल्पा, सल्यान र डोटी) 

९.१०. नमनुा स्वद्यालर्मा कार्यसम्पादन करारका आधारमा प्र.अ र स्िक्षकका लास्ग स्वद्यालर् माफय ि् प्रोत्साहन 

अनदुान: शिक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रबाट छनोटमा भएका, नमनुा शवद्यालयको गरुूयोजना तथानीय तहबाट 

तवीकृत भई सञ्चालनमा रहेका, नमनुा शवद्यालय व्यवतथापन शनदशेिका, २०७४ बमोशजम छनोट भएका प्र.अ. तथा 

माध्यशमक तहका शवषयगत शिक्षकहरुले गरुुयोजना कायाान्वयन गनाका लाशग अशतररि समयमा समेत खट्न ु पने र 

शवद्याथीको शसकाइ उपलशब्ि अशभवशृद्ध गनाका लाशग स्रोत सामग्रीको व्यवतथापनमा सहयोग गना यो प्रोत्साहन प्राप्त गने छन् 

। यसका लाशग प्रशत शवद्यालय रू २ लाखका दरले बजेट व्यवतथा भएको छ । शवद्यालय व्यवतथापन सशमशतले शवशनयोशजत 

रकम मध्ये पचास प्रशतित प्रिानाध्यापक र पचास प्रशतित अन्य शवषयगत शिक्षकहरुसुँग अनसूुची १३ मा उल्लेख 

गररएका शवषयवतत ुसमावेि गरी नशतजामा आिाररत कायासम्पादन करार गनुा  पने छ । कायासम्पादन सम्झौता बमोशजमको 

नशतजा शवद्यालय व्यवतथापन सशमशतबाट शसफाररस प्राप्त भएपशछ अनदुान उपलब्ि गराउने । नमनुा शवद्यालयका प्र.अ. तथा 

शिक्षकका लाशग यो शिषाकबाट प्राप्त हुने बजेट मार प्रोत्साहन अनदुानका रुपमा उपलब्ि गराउने ।  

९.११. स्िक्षक दरवन्दी िथा स्िक्षक अनदुान प्राप्त नगरकेा सामदुास्र्क स्वद्यालर्हरूलाई एकमषु्ठ अनदुान  

यस शक्रयाकलापमा बजेट शबशनयोजन रहेका तथानीय तहले यस केन्रको वेबसाइटमा रहेका शवद्यालयहरूका लाशग वाशषाक 

एकमषु्ठ शवद्यालय सञ्चालन कायाशवशि,२०७६ मा उल्लेशखत अनदुान प्राप्त गने सता परुा गरकेा सशुनशितता भए नभएको 

यकीन गरी सता परुा गरकेा शवद्यालयलाई दहेाय  आिारमा भार मसान्तशभर अनदुान उपलब्ि गराउनेिः  

क) अनदुान शलने शवद्यालयसुँग केन्रले तोके अनसुारको ढाुँचामा शवद्यालय सञ्चालनका लाशग करार सम्झौता गने, 

ख) छनोटमा परकेा शवद्यालयलाई तथानीय तहले करार सम्झौता अनसुार काम सम्पादन गने ितामा प्रशत शवद्यालय वाशषाक 
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एकमषु्ठ १० लाख  अनदुानको रकम शनकासा गने, 

ग) शवद्यालयले कायासम्पादन करारमा उल्लेशखत सता अनसुार काया सम्पादन भए नभएको शनयशमत अनगुमन गरी सोको 

काया प्रगशत यस केन्रमा पठाउने, 

घ) तथानीय तहले  दरवन्दी शमलानमा दरवन्दी  प्रतताव नगने  । यस  पूवा कुनै प्रकारको दरवन्दी तथा राहत अनदुान प्राप्त 

नगरकेो सशुनशित गरी मार शनकासा शदने, 

ङ) सावाजशनक शवद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण कायाक्रम कायाान्वयन कायाशवशि, २०७७ को  पररच्छेद ३ का 

आिारमा समायोजन वा एकीकरण हुन ुपने शवद्यालयमा नपने शवद्यालयहरूलाई मार अनदुान उपलब्ि गराउने  । 

शवद्यालयले कायाशवशिले तोकेको के्षरमा मार रकम खचा गने । कायाशवशि यस केन्रको वेबसाइट www.cehrd.gov.np को 

शनदशेिका खण्डमा रहेको छ ।  

९.१२. नमनुा स्वद्यालर्को िैस्क्षक िथा व्र्वतथापकीर् र्ोजना कार्ायन्वर्न अनदुान : यस शनदशेिकाको अनसूुची ९ 

को खण्ड "क" "ख" र "ग" मा उल्लेशखत शवद्यालयलाई तवीकृत गरुूयोजनाका आिारमा शनमााण गररएको वाशषाक कायाान्वयन 

योजना अनसुार नमनुा शवद्यालय व्यवतथापन शनदशेिका, २०७४ (संिोिन सशहत) मा उल्लेशखत तत्काशलन रुपमा िैक्षक 

सिुार हुने शक्रयाकलाप शनिाारण गरी िैशक्षक पूवाािारहरू, छारावास व्यवतथापन, िैशक्षक सिुासनका न्यूनतम सता परुा गने 

कायाक्रम तथा यस पूवा भौशतक पूवाािार शवकासका लाशग शबशनयोशजत बजेटको काया प्रगशत सशहत आवश्यक बजेट सशहतको 

प्रतताव शवद्यालयबाट पेस गना लगाउने । यस आ.व.मा सम्पादन गने कायाक्रम शनिाारण गरी तथानीय तह र शवद्यालयशबच 

सम्झौता गररएका खण्ड "क" र "ख" मा उल्लेशखत शवद्यालयका लाशग ३० लाख  र "ग" शवद्यालयलाई रू ५० लाख अनदुान 

यस शिषाकबाट उपलब्ि गराउने । शवद्यालयले सम्झौता अनरुूप काम गर ेनगरकेो शनयशमत अनगुमन गरी काया प्रगशत यस 

केन्रमा पठाउने ।  

९.१३. स्वद्यालर् सपुररवके्षण िथा स्िक्षकको पेसागि सहर्ोग 

तथानीय तहले शवद्यालय सपुररवेक्षण र शिक्षकको पेसागत सहयोगलाइ प्रभावकारी वनाउन शिक्षा शवकास तथा समन्वय 

इकाइसुँग समन्वय गरी  अनगुमन योजना शनमााण गने । शजल्ला एवम् तथानीय तहका शिक्षा िाखामा कायारत अशिकृत 

ततरका कमाचारी, माध्यशमक तहका शिक्षक रहेको शवषयगत सशमशत तथा शवषय शवज्ञ रहेको रोष्टर शनमााण गने । उक् त रोष्टर 

मध्येबाट तथानीय तह अन्तगातका सबै शवद्यालयमा ३ मशहनामा कम्तीमा  १ पटक सपुररवेक्षण गरी पेसागत सहयोगका लाशग 

कक्षा अवलोकन, पषृ्ठपोषण आदान  प्रदान, नमनुा पाठ पदािन, छोटो अवशिका मागमा आिाररत ताशलम सञ्चालन एवम् 

िैक्षशणक समतया समािानका लाशग छलफल गने, गराउने । यस कायाक्रम कायाान्वयनका लाशग ५० शवद्यालयसम्म भएका 

http://www.cehrd.gov.np/
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तथानीय तहका  लाशग जम्मा रू ७५ हजार, १०० शवद्यालयसम्म भएका तथानीय तहका लाशग रू १ लाख, १५० सम्म 

शवद्यालय भएका तथानीय तहका लाशग  १ लाख ५० हजार र सो भन्दा बढी शवद्यालय भएका तथानीय तहका लाशग रू २ 

लाख रकम व्यवतथा भएकाले सो अनसुार खचा गने । यसका अशतररि तथानीय तहले आन्तररक स्रोतबाट समेत बजेट 

व्यवतथा गरी एकीकृत अनगुमन तथा सपुररवेक्षण योजना शनमााण गरी कायाान्वयन गना सशकनेछ ।   

९.१४. िैस्क्षक कार्यक्रम व्र्वतथापन िथा सिुासन प्रवधयन   

क)   तथानीय तहले यस िीषाकबाट दहेायका काया सम्पादन गनुापनेछिः  

१.  ससता अनदुान अन्तगात शवशभन्न सवबजेट उपिीषाकहरूमा शविीय हततान्तरण भएका कायाक्रमहरूको अनसुचुी 

मा उल्लेशखत ढाुँचामा  वाशषाक तथा रैमाशसक प्रशतवेदन  तथा  वाशषाक िैशक्षक शतथशत प्रशतवेदन (Annual 

Educational Status Report) तयारी तथा संपे्रषण गने,  

२.  तथानीय तह अन्तगातका सबै प्रकारका शवद्यालयलाइ अशनवाया रूपमा शवद्यतुीय IEMIS मा िैशक्षक तथ्याङ्क भना 

तथा अद्यावशिक गना लगाउने, सोका लाशग प्राशवशिक सहायता उपलब्ि गराउने र तथानीय तहको िैशक्षक  

तथ्यांङक प्रशतवेदन तयारी तथा प्रकािन गने, शवद्यालय नक्साङ्कन गना िैशक्षक तथ्याङ्क प्रशतवेदनलाई प्रमखु 

आिारका रुपमा शलने साथै शवद्यालयको अनमुशत शवद्यालय नक्साङ्कनको आिारमा शदने, 

३.  तथानीय तह अन्तगातका शवद्यालयका शिक्षकहरूको शडशजटल डाटावेि तयारी, परीक्षा लगायतका अशभलेखको 

व्यवतथापन गने ,   

४. तथानीय तहले गाुँउ/नगर शिक्षा योजना शनमााण तथा कायाक्रम कायाान्वनमा सहजीकरण गने, 

५. वाशषाक कायाक्रमको कायाान्वयनका लाशग तथलगत अनगुमन तथा प्राशवशिक सहयोग  गने । 

६. वाशषाक िैशक्षक शतथशत प्रशतवेदन (Annual Educational Status Report)  को  प्रतताशवत ढाुँचा यस केन्रको 

वेभसाइटमा रहेको छ ।  

ख)  यस कायाक्रम कायाान्वयनका लाशग रू ५० शवद्यालयसम्म  भएका तथानीय तहका  लाशग जम्मा रू ७५ हजार, १०० 

शवद्यालयसम्म भएका तथानीय तहका लाशग रू १ लाख, १५० सम्म शवद्यालय भएका तथानीय तहका लाशग रू १ लाख ५० 

हजार र सो भन्दा वढी शवद्यालय भएका तथानीय तहका लाशग रू २ लाख रकम व्यवतथा भएकाले सो अनसुार खचा गने । 

यसका अशतररि तथानीय तहले आन्तररक स्रोतबाट समेत बजेट व्यवतथा कायाान्वयन गना सशकनेछ । सोको 

अशभलेखाङ्कन गना यस केन्रमा शववरण उपलब्ि गराउन तथानीय तहको कताव्य हुनेछ । 
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२.५.१०. स्क्रर्ाकलाप २.७.१३.२३ सामदुास्र्क स्वद्यालर्का छात्राहरूलाई स्न:िलु्क ससे्नटरी ्र्ाड ब्र्वतथापनका 

लास्ग प्रस्ि स्वद्याथी अनदुान 

१) तथानीय तहले सामदुाशयक शवद्यालयको कक्षा ६-१२ सम्म अध्ययनरत सबै छाराहरूका लाशग शनिःिलु्क सेशनटरी 

प्याड व्यवतथाका लाशग सेशनटरी प्याड (शवतरण तथा व्यवतथापन) कायाशवशि, २०७६ वमोशजम दहेाय अनसुार गने :  

क)  सामदुाशयक शवद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ६-१२ सम्मका छाराहरूको तथ्याङ्क यशकन गने, 

ख) कायाशवशिमा उल्लेशखत प्रशकया अनसुार शवद्यालयमाफा त् शवद्याथीलाई मशहनावारीको समयमा तोशकएको मापदण्ड 

अनसुारको प्याड उपलब्ि गराउने, 

ग)  वाशषाक १० मशहना अवशिका लाशग शनिःिलु्क सेशनटरी प्याडको व्यवतथा शमलाउने,  

घ) कक्षा ६ भन्दा तल्लो कक्षामा अध्ययन गने मशहनावारी भएका छाराहरूलाइ पशन यो व्यवतथा अनसुार प्याड 

उपलब्ि गराउन सशकने,  

ङ) प्याड व्यवतथापन गदाा  तवदिेी उद्योगबाट उत्पाशदत प्याडलाई प्राथाशमकता शदने । 

मखु्र् स्जम्मवेार 

  गाुँउपाशलका/नगरपाशलका 

 शवद्यालय  

सहजीकरण/समन्वर् 

 शिक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 प्याड प्राप्त गने 

शवद्याथी सङ्ख्या 

२.५.११.  स्क्रर्ाकलाप २.७.१३.२१ भटुानी िरणाथीका स्वद्याथी अध्र्र्नरि स्वद्यालर्का लास्ग स्िक्षक र 

पाठ्र्पुतिक व्र्वतथाका लास्ग अनदुान 

१) यस शक्रयाकलाप अन्तगात बजेट शबशनयोजन रहेको झापा शजल्लाको दमक नगरपाशलका अन्तगात श्री ढुकुरपानी 

माध्यशमक शवद्यालय तथा चलुाचलुी आिारभूत शवद्यालयका लाशग शिक्षक तथा शनिःिलु्क पाठ्यपतुतक व्यवतथापनका 

लाशग  तवीकृत कक्षागत दररटे अनसुार शवद्याथी सङ्ख्याका आिारमा अनदुान उपलब्ि गराउने,  

२) शिक्षक व्यवतथापनका लाशग ढुकुरपानी माध्यशमक शवद्यालयका लाशग आिारभूत तहको प्राथशमक तह तफा  ३, 

शनम्नमाध्यशमक तह तफा  ४  र माध्यशमक तफा  ५ जना गरी जम्मा १२ जनाको र चलुाचलुी आिारभूत शवद्यालयका 

लाशग आिारभूत तहको प्राथशमक तह तफा  ४  र शनम्नमाध्यशमक तह तफा  ५ गरी जम्मा ९ जनाको तकीकृत तलबमान 

अनसुार १३ मशहना बराबरको पाररश्रशमक अनदुान उपलब्ि गराउने,  

३) शवद्यालयको शिक्षण शसकाइ शक्रयाकलापको तथानीय तहबाट शनयशमत शनरीक्षण अनगुमन गने ।  

मखु्र् स्जम्मवेार 

  नगरपाशलका 

 शवद्यालय  

सहजीकरण/समन्वर् 

 शिक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ 

 तलव प्राप्त 

शिक्षक  

 पाठ्यपतुतक 

प्राप्त शवद्याथी  

२.५.१२. स्क्रर्ाकलाप २.७.१३.४० माध्र्स्मक िह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी, गस्णि र स्वज्ञान स्वर्र्मा स्िक्षण 

सहर्ोग अनदुान 

१) यस शक्रयाकलापमा बजेट शवशनयोजन भएका तथानीय तहले उक् त बजेटबाट शिक्षण शसकाइ अनदुान व्यवतथापन 

मखु्र् स्जम्मवेार 

  गाुँउपाशलका/नगरपाशलका 

 शवद्यालय  

 अनदुान प्राप्त गने 

शवद्यालय सख्या 

 तलव वझेुको 
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कायाशवशि, २०७७ तथा दरवन्दी शमलानको प्रशतवेदन अनरुुप सामदुाशयक शवद्यालयको माध्यशमक तहको कक्षा  (९-१०) 

का लाशग कुनै पशन  दरबन्दी वा राहत अनदुान नभएका (िून्य दरबन्दी) र १ मार दरवन्दी वा राहत अनदुान भएका गशणत, 

अंगे्रजी र शवज्ञान शवषय शिक्षक व्यवतथापनका लाशग शिक्षण शसकाइ अनदुान व्यवतथापन कायाशवशि, २०७७ का 

अशतररि  दहेाय अनसुार शवतरण गने :- (कायाशवशि यस केन्रको वेभसाइट www.cehrd.gov.np बाट डाउनलोड गना 

सशकनेछ ।) 

क)  माशथ उल्लेशखत शववरण अनसुारका शवद्यालय संख्या यशकन गने, 

ख)  वजेटको पररशि शभर रही िून्य दरवन्दी भएका शवद्यालयलाइ न्यनतम २ र १ दरवन्दी भएका लाइ १ थप गरी न्यनुतम 

२ शिक्षक संख्या वरावरको अनदुान उपलव्ि गाउने, 

ग)  यस शक्रयाकलापमा वजेट शवशनयोजन गदाा  प्रशत शिक्षक माशसक ३५९९० का दरले १२ मशहनाको पाररश्रशमक अनदुान 

शहसाव भएको छ  । कायाशवशि वमोशजम प्रचशलत सरुु तकेल अनसुारका नपगु रकम तथानीय तहले थप गना सक्नेछन् ।   

सहजीकरण/समन्वर् 

 शिक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

भरपाइ 

२.५.१३.  स्क्रर्ाकलाप २.७.१३.४१ आधारमिु िह कक्षा (६-८) मा अंग्रजेी, गस्णि र स्वज्ञान स्वर्र्मा स्िक्षण 

सहर्ोग अनदुान 

यस शक्रयाकलापमा बजेट शवशनयोजन भएका तथानीय तहले उक् त बजेटबाट शिक्षण शसकाइ अनदुान व्यवतथापन कायाशवशि, 

२०७७ तथा दरवन्दी शमलानको प्रशतवेदन अनरुुप सामदुाशयक शवद्यालयको  आिारभतु तह शनम्नमाध्यशमक तहको कक्षा  

(६-८) का लाशग कुनै पशन दरबन्दी वा राहत अनदुान नभएका (िून्य दरबन्दी) भएका गशणत, अंगे्रजी र शवज्ञान शवषय शिक्षक 

व्यवतथापनका लाशग शिक्षण शसकाइ अनदुान व्यवतथापन कायाशवशि, २०७७ का अशतररि  दहेाय अनसुार शवतरण गने :- 

(कायाशवशि यस केन्रको वेभसाइट www.cehrd.gov.np बाट डाउनलोड गना सशकनेछ ।) 

क) माशथ उल्लेशखत शववरण अनसुारका शवद्यालय संख्या यशकन गने, 

ख) वजेटको पररशि शभर रही िून्य दरवन्दी भएका शवद्यालयलाइ न्यूनतम १ शिक्षक संख्या वरावरको अनदुान उपलव्ि 

गराउने. रकम  वचत भएमा गशणत, अंगे्रजी र शवज्ञान शवषय शिक्षक व्यवतथापनका लाशग थप अनदुान उपलव्ि गराउने । 

ग) यस शक्रयाकलापमा वजेट शवशनयोजन गदाा  प्रशत शिक्षक माशसक २८२०० का दरले १२ मशहनाको पाररश्रशमक अनदुान 

शहसाव भएको छ  । कायाशवशि वमोशजम प्रचशलत सरुु तकेल अनसुारका नपगु रकम तथानीय तहले थप गना सक्नेछन् । 

मखु्र् स्जम्मवेार 

  गाुँउपाशलका/नगरपाशलका 

 शवद्यालय  

सहजीकरण/समन्वर् 

 शिक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 अनदुान प्राप्त गने 

शवद्यालय सख्या 

 तलव वझेुको 

भरपाइ 

२.५.१४.स्क्रर्ाकलाप २.७.२५.६२ कोस्भड–१९ का कारण उत्पन्न पररस्तथस्िमा स्सकाइ सहजीकरणका लास्ग 

िैस्क्षक कार्यक्रम 

मखु्र् स्जम्मवेार 

  गाुँउपाशलका/नगरपाशलका 

 थप शसकाईका 

लाशग शवकास 

http://www.cehrd.gov.np/
http://www.cehrd.gov.np/
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१) कोशभड–१९ का कारण उत्पन्न पररशतथशतमा शवद्याथी शसकाइ शनरन्तरताका लाशग  सहजीकरणका यस शक्रयाकलापमा 

शवशनयोशजत वजेट खचा गदाा  दहेायको कायाप्रशक्रया अवलम्बन गरी काया सम्पादन गने : 

क) शवद्याथी शसकाइ सहशजकरणको संघीय सरकार प्रदिे सरकार एमव् तथानीय तहबाट प्राप्त भएको वजेट तथा 

कायाक्रम कायाान्वयका लाशग एशककृत कायायोजना शनमााण गरी तवीकृत गरी कायाान्वयन गने,  

ख) केन्रबाट शवकास भएका तथा तवीकृत श्रव्यदृश्यपाठ प्रसारणका लाशग तथानीय टेशलशभजन च्यानल  तथा एफ एम 

रशेडयो  माफा त प्रिारणको व्यवतथा शमलाउने, 

ग) तथानीय तहले प्रशवशिमा पहुच नपगेुका वगालाइ लशक्षत गरी शवषयगत शिक्षकको रोष्टर शवकास गरी यस केन्रबाट 

शवकास भएका तथा वैकशल्पक शसकाईका लाशग तवीकृत अध्ययन सामग्री समेतलाई आिार मानी तथानीय 

तहबाट थप शसकाई सामग्री शवकास तथा छपाई र शवतरण गने शवद्यालयले यस प्रकारका सामग्रीको प्रयोगमा 

प्रोत्साहन गने र शसकाईमा सहजीकरण गने ।    

घ)  शसकाइ शनरन्तरतका लाशग अतथायी शसकाई सहजीकरण केन्र, गहृ शवद्यालय सञ्चालन तथा घरदलैो कायाक्रम 

सञ्चालन गने  

२) शवद्यालय शनयशमत रुपमा सञ्चालन नरहेको अवतथामा वैकशल्पक शसकाइका लाशग सञ्चाशलत अतथायी शसकाई 

सहजीकरण केन्र, गहृ शवद्यालय तथा शवद्यालय शनयशमत रुपमा सञ्चालन रहेको  शवद्यालयमा तवातथ्य सरुक्षा सामग्री  

(माक्स सेशनटाइजर तथा सावनु लगायत) व्यवतथापन गने शसकाइ शनरन्तरता लाशग तथानीय तहले वजेट थप गरी 

कायाान्वयन गना सक्नेछन् ।  

३) आफ्नो तथानीय तह अन्तरगत वैकशल्पक माध्यमबाट शसकाइ शनरनतता गने शवद्याथी एवम् शवद्यालयको अशभलेख 

तयार गरी शनयशमतरुपमा IEMIS मा अध्यावशिक गनुापनेछ । 

 शवद्यालय  

सहजीकरण/समन्वर् 

 शिक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

भएका सामग्री 

संख्या 

 सञ्चालनमा रहेका 

अतथायी शसकाई 

सहजीकरण केन्र, 

गहृ शवद्यालय 

सञ्चालन तथा 

घरदलैो कायाक्रम 

संख्या 

 तवातथ्य सरुक्षा 

सामग्री प्रयोग 

भएका शवद्यालय 

संख्या 

२.५.१५. स्क्रर्ाकलाप २.७.१३.४२ GPE को सहर्ोगमा कोस्भड-१९ का कारण उत्पन्न पररस्तथस्िमा स्सकाइ 

सहजीकरणका लास्ग िैस्क्षक कार्यक्रम 

क) शवद्याथी शसकाइ सहशजकरणको संघीय सरकार प्रदिे सरकार एवम् तथानीय तहबाट प्राप्त भएको वजेट तथा कायाक्रम 

कायाान्वयका लाशग एशककृत कायायोजना शनमााण गरी तवीकृत गरी कायाान्वयन गने.      

ख) यस शक्रयाकलापमा वजेट प्राप्त भएका तथानीय तहले तपशिल अनसुारका  उपशक्रयाकलापमा केन्रीत रशह 

कायासम्पादन गने 

१) सञ्चार माध्र्म िथा इन्टरनटे ससु्वधाको पहुच नभएका वालवास्लकाहरुका लास्ग  स्वकास भएका स्सकाइ 

मखु्र् स्जम्मवेार 

  गाुँउपाशलका/नगरपाशलका 

 शवद्यालय  

सहजीकरण/समन्वर् 

 शिक्षा शवकास तथा 

समन्वय इकाइ  

 थप शसकाईका 

लाशग शवकास 

भएका सामग्री 

संख्या 

 अनदुान प्राप्त 

शवद्यालय संख्या 
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शक्रयाकलाप नं¸ शक्रयाकलाप  र कायाान्वयन प्रशक्रया शजम्मेवारी प्रगशत सूचक 

सामाग्रीको छपाइ िथा स्विरण 

अ) तथानीय तह शभर अध्ययनरत शवद्याथीहरु सञ्चार माध्यम तथा इन्टरनेट सशुविाको पहुुँच नभएका 

वालवाशलकाहरुको तथ्याङ्क यशकन गरी त्यस प्रकारका शवद्याथीको शसकाइ शनरन्तरताका  लशग  केन्रबाट 

शवकास भएका तथा तवीकृत पाठ्यसामग्री छपाइ गरी शवतरण गने, 

आ) तथानीय ततरमा थप शसकाइ सामग्री शवकास गना चाहेमा शवषयगत शिक्षकको रोष्टर शवकास गरी यस केन्रबाट 

शवकास भएका तथा वैकशल्पक शसकाईका लाशग तवीकृत अध्ययन सामग्री समेतलाई आिार मानी थप 

शसकाई सामग्री शवकास तथा छपाई र शवतरण गने शवद्यालयले यस प्रकारका सामग्रीको प्रयोगमा प्रोत्साहन 

गने र शसकाईमा सहजीकरण गने । 

इ) यस कायाका लाशग तथानीय तहले अशिकतम ५ लाख सम्म खचा गने । 

२)     छास्नएका तथानीर् िहका स्वद्यालर्का लास्ग अनदुान 

अ)    तथानीय तह अन्तरगतका सञ्चाशलत  सामदुाशयक शवद्यालयका प्रशत शवद्यालय अशिकतम १ लाख सम्म वजेट 

शवद्यालयलाई यस शक्रयाकलापबाट अनदुान उपलव्ि गराउने । शवद्यालयले तपशिल अनसुारका के्षरमा खचा गने.  

३)     स्वद्यालर् तिरीर् प्रस्िकार्य िैस्क्षक र्ोजना स्नमायण : शवद्यालय सिुार योजना अध्यावशिक गदाा कोशभड १९ को 

प्रशतकाया शवषय समावेि गरी अध्यावशिक गने,  

४) स्समान्िकृि वालवास्लका लस्क्षि भनाय अस्भर्ान सञ्चालन : शवद्यालय शनयशमत सञ्चालन नभको अवतथामा 

शवद्याथीको अशभलेख अध्यावशिक गरी शसमान्तकृत समहुका वालवाशलका लशक्षत गरी मन्रालयबाट शवकास भएको 

मापदण्ड समेतलाइ आिार माशन भनाा अशभयान सञ्चालन गने । शवद्याथी भनााको अशभलेख IEMIS मा अध्यावशिक 

गने, 

५) कक्षा सञ्चालनका लास्ग स्वद्यालर्मा तवात्र् मापदण्डहरुको कार्ायन्वर्न : शवद्यालय सरुक्षाका मापदण्ड 

शवकास गरी शिक्षक शवद्याथीले प्रयोग गने.  

६) सरसफाइ सामग्री (हाि धनु े साधन समिे) : शवद्यालयमा शनयशमत हात िनेु व्यवतथाका लाशग सावनु, 

तयाशनटाइजर, मातक जतता सामग्रीको अशनवाया प्रवन्ि गने, 

७) WASH ससु्वधाको सामान्र् ममयि िथा व्र्वतथापन :  िौचालयमा पानी तथा हात िनेु सावनु लगायतका 

तवातथ्य सरुक्षाका प्रवन्ि हुने गरी शवद्यालयको ममात  गने,  

८) स्िक्षक स्वद्याथी िथा अस्भभावकका लास्ग मनोसामास्जक परामिय : शवद्यालय शिक्षाका सरोकारवालाहरु शिक्षक 

शवद्याथी तथा अशभभावकहरुलाइ लशक्षत  गरी मनोसामाशजक परामिाको प्याकेज शवकास गने ।  शिक्षक माफा त 

 तवातथ्य सरुक्षा 

सामग्री प्रयोग 

भएका शवद्यालय 

संख्या 
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शक्रयाकलाप नं¸ शक्रयाकलाप  र कायाान्वयन प्रशक्रया शजम्मेवारी प्रगशत सूचक 

अशभभावक तथा शवद्याथीलाइ  लशक्षत गरी परामिा  गने, 

९) वैकस्ल्पक माध्र्मबाट स्वद्याथी स्सकाइको मलु्र्ाङ््ककन : शवद्याथीको आन्तररक मलु्याङ्कनका माध्यमबाट 

शसकाइ मलु्याड्कन गने, 

१०) िैस्क्षक क्षस्िपुस्ियका लास्ग अस्िररक्त स्सकाइ (Remedial Learnig) माफय ि स्सकाइलाइ िीव्रिा : कोशभड १९ 

को प्रभाव सगै शनयशमत पठन पाठनमा भएको अवरोिका कारण भएको क्षशतपशुता गनाका लाशग शनयशमत कक्षाका 

अशतररि समयमा शवद्यालयका शिक्षक माफा त अनलाइन तथा अफलाइन कक्षा गहृकाया पररयोजना काया जतता 

माध्यमबाट शसकाइलाइ तीव्रता शदने व्यवतथा शमलाउने ।  सञ्चालन भएका कक्षाको शसकाइ अशभलेख राशख 

मलु्याङ्कन  गना व्यवतथा शमलाउने । 

११) स्रोि कक्षामा अध्र्र्न गने अपाङ््कग स्वद्याथीहरुको स्सकाइका लास्ग स्विरे् सहर्ोग : सञ्चालनमा रहेका स्रोत 

कक्षा तथा शविेष शवद्यालयहरुले प्रशत शवद्यालय १ लाख ७५ हजार शवद्यालयलाई शनकासा शदने । अनदुान प्राप्त 

शवद्यालले फरक क्षमता भएका वालवाशलकालाइ लशक्षत गरी शसकाइका लाशग शनयशमत कक्षाका अशतररि थप कक्षा 

सञ्चालन गहृकाया पररयोजना काया जतता शवशिबाट शविेष सहयोग उपलव्ि गराउने । शवकास भएका शवदू्यशतय 

पाठ्य सामग्री उपलव्ि गराइ तवअध्ययनको व्यवतथा शमलाउने  । 

१२) तथानीर्का लास्ग कार्यक्रम व्र्वतथापन खचय :  यस शक्रयाकलापको  सघन  कायाान्वयनका लाशग अनसूुशचमा 

रहेका तथानीय तहले कायाक्रम व्यतथापनका लाशग १ लाख ७५ हजार खचा गना सक्नेछन् । यस अन्तरगत कायाक्रम 

व्यवतथापन सुँग सम्वन्िीत वैठक छलफल अन्तरशक्रया, वैकशल्पक शसकाइ सुँग सम्वशन्ित शवद्याथी तथ्याड्क 

संकलन जतता शवषयमा तथानीय  तहको शनणाय वमोशजम गनुापनेछ । 

*****
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अनसूुची १ : िहगि स्िक्षकको वास्र्यक िलव र भत्ता नपुग माग फाराम 

..............गाउुँपाशलका/नगरपाशलका, 

आशथाक वषा २०७८।७९ को शिक्षक तलव भिा शववरण 

तहगत शिक्षकको वाशषाक तलव र भिा नपगु माग फाराम 

तह संख्या 
तके

ल 

तलव भिा 

वाशषाक 

आवश्यक 

रकम 

 

अख्यारी 

प्राप्त 

रकम 

 

नपगु 

रकम 

तलव 

रकम 

वाशषाक 

वाशषाक 

ओषत 

ग्रेढ 

वाशषाक 

कसं 

कोष 

थप 

वाशषाक 

शवमा 

कोष 

थप 

jflif{ 

जम्मा 

तलव 

चाड

पवा 

खचा 

पोिाक 

खचा 
महंगी भिा 

तथानीय भिा १०.५ मशहनाको 

प्रअ 

भिा 
जम्मा भिा ६ कोष शभर 

माशसक 

६ कोष वाशहर 

माशसक 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ 

माध्यशमक तह साशवकको माध्यशमक र उच्च माध्यशमकको जोड 

प्रथम  
  

                          

  

शद्वतीय   

 

                          

ततृीय   

 

                          

अतथायी   

 

                          

राहत   

 

                          

जम्मा                               

  आिारभतु तह  -कक्षा ६-८_ प्राथशमक तहको जम्मा जोड 

 शनम्नमाध्यशमक                             

प्रथम    
 

                          

  

शद्वतीय   

 

                          

ततृीय   

 

                          

अतथायी   

 

                          

राहत   

 

                          

जम्मा   

 

                          

कुल जम्मा   

              

    

आिारभतु तह कक्षन १-५ प्राथशमक तहको जम्मा जोड 

प्राथशमक                             

प्रथम    
 

                          

  

शद्वतीय   

 

                          

ततृीय   

 

                          

अतथायी   

 

                          

राहत   

 

                          

जम्मा   

                कुल जम्मा   

                



 

67 

 

 

 

 

 

तथानीय भिा पाउने शिक्षक संख्या 

              माध्यशमक 

 

शनम्न माध्यशमक 

 

प्राथशमक 

  

तह ६ कोष शभर ६ कोष वाशहर 

 

तह 

६ कोष 

शभर 

६ कोष 

वाशहर 

 

तह ६ कोष शभर ६ कोष वाशहर 

  प्रथम      

 

प्रथम      

 

प्रथम      

  शद्वतीय     

 

शद्वतीय     

 

शद्वतीय     

  ततृीय     

 

ततृीय     

 

ततृीय     

  

======================= 

 

 

 

  

========================= 

  

                    =========================================== 

  तयार  गन े

  

रुज ुगन े

     

प्रमाशणत गन े
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अनसूुची २ :  स्विरे् स्िक्षा पररर्दको अनदुानबाट सञ्चालनमा रहकेा स्विरे् स्वद्यालर्हरुका लास्ग िैस्क्षक सामग्री र 

मसलन्द (इन्धन खचय) स्विरणका आधारहरु 

१.  िैस्क्षक सामाग्री वाफि वास्र्यक 

क) एशककृत शवद्यालय (दृशष्ट र सनुाइ अपाङ्गता तफा ) 

 २० जनासम्म शवद्याथी संख्या भएमा रु. २०,०००।– 

 ४० जनासम्म शवद्याथी संख्या भएमा रु. ३०,०००।– 

 ४० जना भन्दा बढी शवद्याथी संख्या भएमा रु. ४०,०००।– 

ख) शविेष शवद्यालय (दृशष्ट र सनुाइ अपाङ्गता तफा ) 

 कक्षा ६ सम्म सञ्चालन भएका रु. २५,०००।– 

 कक्षा ७ सम्म सञ्चालन भएका रु. ३०,०००।– 

 कक्षा ८ सम्म सञ्चालन भएका रु. ४०,०००।– 

 कक्षा १० सम्म सञ्चालन भएका रु. ५०,०००।– 

 कक्षा १२ सम्म सञ्चालन भएका रु. ६०,०००।– 

ग)       शविेष शवद्यालय (बौशद्धक अपाङ्गता तफा ) 

 २० जनासम्म शवद्याथी संख्या भएमा रु. २०,०००।– 

 ३० जनासम्म शवद्याथी संख्या भएमा रु. ३०,०००।– 

 ४० जनासम्म शवद्याथी संख्या भएमा रु. ४०,०००।– 

 ५० जनासम्म शवद्याथी संख्या भएमा रु. ५०,०००।– 

 ५० जना भन्दा बढी शवद्याथी संख्या भएमा रु. ६०,०००।– 

घ) एशककृत/शविेष शवद्यालय (िारीररक अपाङ्गता तफा ) 

 आिारभूत तह (कक्षा ८ सम्म) सञ्चालनमा रहेको भएमा रु. ३०,०००।– 

 माद्यशमक तह (कक्षा १२ सम्म) सञ्चालनमा रहेको भएमा रु. ६०,०००।- 

२. स्विरे् स्वद्यालर्का लास्ग (इन्धन खचय) वास्र्यक 

 ठूलो गाडी (२५ शसट भन्दा बशढ क्षमता भएको) का लाशग प्रशत गाडी रु. २,००,०००।– 

 सानो गाडी (२५ शसट भन्दा कम क्षमता भएको शमशन बस, टाटा समुो, बोलेरो जीप, सकाशपायो आदी ) का लाशग प्रशत 

गाडी रु. १,००,०००।- 

 भ्यान,ररक्सा,अटो,ट्याम्पो आशद शवद्यालयलको आफ्नै वा भाडा शलने प्रयोजनका लाशग रु. ६०,०००।- 

 अन्य कुनैपशन सािन प्रयोग नगने शविेष शवद्यालयका लाशग आकशतमक यातायात व्यवतथापन खचा रु. २०,०००।- 
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अनसूुची ३ : समिा रणनीस्ि कार्ायन्वर्नका लास्ग अनदुान पाउन ेतथानीर् िह स्ववरण 

 िनगढी उपमहानगरपाशलकाले यस प्रकारको अनदुान प्राप्त नगरकेोले यस पशुततका शववरण नराशखएको । 

अनसूुची ४ :  स्दवा खाजाको मापदण्ड, गणुतिर र व्र्वतथापनका नमूना 

क)  स्दवा खाजाको सन्दभय : 

खाना भोक हटाउन मार नभई िरीरलाई आवश्यक पने सकु्ष्म पोषक तत्व (Micronutrient) र वहृतपोषक तत्व (Macronutrient) 

आपूशताको लाशग अत्यावश्यक हुन्छ । शनिााररत मारामा आवश्यक पोषकतत्व भएको तवच्छ खाना तवतथ्यकर माशनन्छ । तवतथ्यकर 

खानाले िारीररक तवातथ्य कायम गना सहयोग गने भएकोले खाना पोषक तत्वयिु सफा र तवच्छ हुनपुछा  । खानामा उपलब्ि हुनपुने 

पोषकतत्वको माराको राशष्ट्रय मापदण्ड शनिाारण गरी सो मापदण्ड अनरुुपका खाना मार उपलब्ि गराउने प्रचलन संसारका िेर ै

दिेहरुमा छ ।  

शवश्व तवातथ्य सुँगठनले ४ दशेख १० वषा उमेर समहुका बालबाशलकाको उपभोग्य खानामा उपलब्ि हुनपुने वहृद पोषक तत्व 

(क्यालेरी, प्रोशटन र फ्याट) र सकु्ष्मपोषक तत्व (आयोशडन, आइरन, शजङ्क, शभटाशमन ए र शब) को मारा र सो मध्ये शदवा खाजाबाट 

आपूशता हुनपुने पोषक तत्वको मारा शनिाारण गरकेो छ । सामान्यतया ४–९ उमेर समूहका बालबाशलकाको उपभोग्य खाना तथा 

खाजाका उपलब्ि हुनपुने वहृद र सकु्ष्म पोषक तत्वको मारा सशहतको शदवा खाजाको पोषणततरको मापदण्ड तपाशसलको ताशलका 

अनरुुपको अपनाउन सशकने ।  

ख)  स्दवा खाजाको मात्रा : 

४-९ वषा उमेरका बालबाशलकाका लाशग दशैनक आवश्यक पने वहृद र सकु्ष्म पोषक तत्वको माराहुनपुदाछ ।  

पोर्क ित्व दैस्नक अवश्र्क पोर्क ित्वको मात्रा 
स्दवा खाजाबाट आपूस्िय हुन ुपने पोर्क ित्वको मात्रा 

(३०%) 

वृहि पोर्क ित्व 

क्यालोरी 

प्रोटीन 

फ्याट (ग्राम) 

 

१८५० 

५७ 

४८ 

 

५५५ 

१७  

१४  

सकु्ष्म पोर्क ित्व 

आयोशडन (माइक्रोग्राम) 

आइरन (शमशलग्राम) 

शजङ्क 

शभटाशमन ए 

शभटाशमन शब 

 

१२० 

१७.८ 

११.२ 

३३ 

१२ 

 

३६ 

५.४ 

३.४ 

११  

४.१  

स्रोि: दतैनक अवश्र्क पोषक ित्वको मात्रा तवश्व खाद्य सँगठनवाट प्रकातिि सामग्री1वाट तिइएको ।  

दिवा खाजा कार्यक्रम व्र्वस्थापनका सम्भाव्र् मोडलहरु: शवद्यालयबाट शदवा खाजा व्यवतथापनका सन्दभामा तपशिलका मोडल 

मध्ये उपयिु मोडल शवव्यसबाट छनोट गरी कायाान्वयन गने: 

१. स्वद्यालर्बाट स्दवा खाजा व्र्वतथापन: शवद्यालय व्यवतथापन सशमशतको शनणाय अनसुार खाजा खवुाउने व्यवतथा शमलाउने । 

यसका लाशग तथानीय ततरमा उत्पादन हुने खाद्यान्न प्रयोग गरी शवद्यालयमा शदवा खाजा तयार गरी शवद्याथीलाई उपलव्ि 

                                                           
1
Energy-FAO (2001); Carbohydrates, protein and fat-WHO (2003); Fibre, vitamins and minerals- IOM (1997–2000–2001) 
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गराउने । यसरी व्यवतथा गदाा  शदवा खाजामा हुन ुपने आवश्यक मारा, तवच्छता र पोषक तत्वको सशुनशिततामा ध्यान परु ्याउन ु

पनेछ । शवव्यसले अशभभावक आमा समूह माफा त खाजा व्यवतथापनको प्रत्यक्ष रखेदखे तथा अनगुमनको व्यवतथा शमलाउन 

सक्नेछ । शवद्यालयमा नै तोशकएका कक्षासम्मका बालबाशलकाहरुलाई शदवा खाजा खवुाउने प्रबन्ि शमलाउने । शदवा खाजाका 

लाशग शवद्याथीलाई नगद रकम उपलब्ि नगराउने ।  

साथै शवद्यालय व्यवतथापन सशमशतको शनणायबाट अशभभावक आमा समूहमाफा त तथानीय ततरमा उत्पादन हुने खाद्यान्न प्रयोग 

गरी शदवा खाजा तयार गराई  खवुाउने व्यवतथा शमलाउन  सक्नेछ । खाजाका लाशग आवश्यक पने मारा, तवच्छता र पोषक 

तत्वका  सशुनशितताको सम्बन्िमा आमा समूहलाई अशभमखुीकरण गनुापनेछ । यसरी खाजा व्यवतथापन गदाा  व्यवतथापन 

सशमशतले शनयशमत अनगुमन गनुापनेछ ।  

२. दवद्यालर् व्र्वस्थापन सदमदिको भदुमका : 

शवद्यालयमा समग्र व्यवतथापनको मखु्य शजम्मेवारी कानूनी रुपमै शवद्यालय व्यवतथापन सशमशतको हुने भएकोले मापदण्ड 

अनसुारको गणुततरीय खाजा उपलब्ि गराउने शजम्मेवारी पशन शवद्यालय व्यवतथापन सशमशतको हुनेछ । सशमशतको शजम्मेवारी 

शनम्नानसुार हुनेछ:  

१. शवद्यालय शदवा खाजा कायाक्रमको कायायोजना शनमााण गने सो अनरुुप कायाान्वय गने ।  

२. शवद्यालयमा तोशकएको मापदण्ड अनरुुपको मारा, तवच्छता र पोषक तत्वयिु शदवा खाजा व्यवतथापनको सशुनशितता गने 

।  

३. खाजा तयारी, व्यवतथापन तथा रखेदखेमा अशभभावक आमाहरूको संलग्नता र सहभाशगता सशुनशित गने ।  

४. शवद्यालय शदवा खाजाको अशभलेख राख्ने र राख्न लगाउने ।  

५. शिक्षण शसकाइको समय न्यून हुन नशदन खाजा तयारी तथा व्यवतथापनमा शिक्षक संलग्नतालाई सकभर हटाउने । 

६. तथानीय कृशष उत्पादनबाट शदवा खाजाका लाशग आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ि हुने व्यवतथा शमलाउने ।  

७. शदवा खाजा व्यवतथापनमा दखेापरकेा समतया पशहचान गरी समािानका उपाय अवलम्बन गने ।  

८. प्रत्येक िैशक्षक सर प्रारम्भ हुनपूुवा शदवा खाजा व्यवतथापन तथा कायाान्वयनको सम्बन्िमा अशभभावक आमा समूह र 

शिक्षक तटाफबीच समीक्षा गरी प्रशतवेदन र वाशषाक कायायोजना शनमााण गना लगाउने । 

ग) माशथ उशल्लशखत  जनुसकैु मोडेलबाट शदवा खाजा व्यवतथापन गररए पशन शवद्यालयमा चाउचाउ, शवतकुट लगायत प्याकेटमा 

आउने कुनै पशन शकशसमका खाना शदवा खाजाको रुपमा प्रयोग गना पाइने छैन ।  

अनसूुची  ५ : स्वद्यालर् भवन स्डजाइन िथा स्नमायणका लास्ग स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्द्रको मापदण्ड 

शवद्यालय भवन शडजाइन तथा शनमााण गदाा  नेपाल राशष्ट्रय भवन संशहता २०६० (Nepal National Building Code) अनसुार मार 

हुने गरी तपशसलकुा समेत िता पूरा 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. 

िपस्सल 

१. कक्षाकोठाको शडजाइन गदाा  प्रशत शवद्याथी के्षरफल कम्तीमा तपशसल बमोशजम हुने गरी शडजाइन गने । 

क) आिारभूत तहका लाशग न्यूनतम ०.९ वगा शम.  (१.० वगा शम. सम्म राख्दा अझै उपयिु हुने) गरी कायम गने । 

ख) मा.शव. तहका लाशग न्यूनतम १.०  वगा मी.  (१.२ वगा मी. सम्म राख्दा अझै  उपयिु हुने) गरी कायम गने । 

२. कक्षाकोठाको के्षरफल शवशभन्न भौगोशलक के्षरका लाशग प्रशत शिक्षक अनपुात तपशसलको सङ्ख्यामा शवद्याथी अट्ने गरी 

शडजाइन गने ।  
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भौगोशलक के्षर  आिारभूत 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 शनमााण गनुा परमेा नक्सा सम्बशन्ित िहरी शवकास तथा 

भवन शनमााण शवभाग/शडशभजन कायाालयको तवीकृशत शलएर मार शनमााण   गने । 

४. शवद्यालय भवन सकभर एक तले मार बनाउने । सकभर वगााकार वा आयातकार भवन बनाउने  आकारका भवन 

सकभर नबनाउने ।  आकारका भवन बनाउनै परमेा कररब २ ईन्च ग्याप राखी टुक्रा टुक्रा  गररे बनाउने ।   

५. भवनको लम्बाई चौडाईको ३ गणुा वा सो भन्दा कम बनाउने, उचाई चौडाईको ३ गणुा भन्दा कम बनाउने ।  

६. कक्षाकोठाको बाशहर अगाशड पट्टी छानाले ढाकेको बरण्डा (Covered Verandah) बनाउने । 

७. साङ्केशतक जानकारीकुा लाशग यततो भवनलाई नेपाल राशष्ट्रय भवन संशहता बमोशजम हुने गरी शनमााण गदाा  तपसीलका 

न्यूनतम आवश्यकता पूरा गनुापने छ : 

क) शपलर (Column/Pillar) को साइज कम्तीमा 12" x 12"'  हुनपुने । 

ख) शपलरको Foundation (Column Footing ) को साइज कम्तीमा 5' x 5'  हुनपुने ।  

ग) शप्लन्थ शबमको साइज कम्तीमा 9" x 14"  हुनपुने । 

घ) शसशलङ्ग शबमको साइज कम्तीमा 9" x 16"  हुनपुने । 

ङ) छज्जी (Cantilever Projection)  १.० शमटरभन्दा बढी हुन नहुने ।  

च) आर.शस.शस. गदाा  M 20 Grade (शसमेण्ट एक भाग, बालवुा 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) माटोको जोडाइमा गारो लगाउने काया नगने ।   

 यततो प्रकृशतको भवन एक संवेदनिील शनमााण काया भएकुाले यसको शडजाइन तथा शनमााण सपुरशभजनमा दक्ष 

प्राशवशिकको संलग्नता अत्यन्त जरूरी छ । साथै भवनको जग, शपलर, शबम, तलाव आशदमा प्रयोग हुने छडको साइज र 

सङ्ख्या जग बतने माटोको प्रकार, शपलर–शपलरबीचको दूरी, कोठाको साइज, भवनको तला आशदमा भर पने हुुँदा माशथ 

उशल्लशखत न्यूनतम आवश्यकता साङ्केशतक मार भएकुाले सो को अशन्तम आवश्यकता तरक्चरल शडजाइन (Load 

Calculation आशद) गररे मार तोक्न ुपने हुन्छ ।  

८. कक्षाकोठा सकभर वगााकार भएमा राम्रो हुन्छ । कक्षाकोठाको चौडाईको दवैुतफा  ८ शफट × ४ शफटको कालोपाटी राख्ने । 

पशहलो डेतक र कालोपाटीको दूरी न्यूनतम २ शम. र अशन्तम बेन्च र कालोपाटीको दूरी बढीमा ७ शम. कायम गने । कालोपाटीको 

माशथपरट्ट शिक्षण सामग्री झणु्ड्याउन काुँटी ठोक्ने र तलपरट्ट बोडार नलगाउने  (सादा) तर एक कुनामा चक डतटर राख्ने ठाुँउ 

शमलाउने । 

९. भवनको बाशहर १:४ शसमेण्ट प्वाइशन्टङ (Pointing) गने वा १ :४ शसमेण्ट प्लाष्टर गने  ।  

१०. अपाङ्गहरूका लाशग कक्षाकोठाशभर गड्ुने कुसी (Wheel Chair) लैजान छड्के सतह/ याम्प (Ramp) अशनवाया रूपमा 

बनाउने र कक्षाकोठाको एउटा ढोका र िौचालयको ढोका Wheel Chair  शछने गरी ठुुलो बनाउने । (साइज कम्तीमा १.१० 

शमटर हुन ुपने) 
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अनसूुची ६ : कार्यसम्पन्न प्रस्िवदेन  

 

कार्य तवीकार / सम्पन्न प्रस्िवेदन 

सङ््कघ/ प्रदिे / तथानीर् िह  
 

............... मन्त्रालर् / स्वभाग / कार्ायलर् 

कार्ायलर् कोड न.ं: 

कार्य तवीकार / सम्पन्न प्रस्िवेदन 

आयोजनाको 

नामिः 

             

प्रशतवेदनको शमशतिः 

 कामको नामिः 

                लागत अनमुानको कुल रकमिः 

            

काम सरुू भएको शमशतिः 

 खचा भएको कुल् रकमिः 

            

काम सम्पन्न गनुा पने शमशतिः 

सरुू लागत अनमुान भन्दा घटी बढीको 

प्रशतितिः 

          

सम्पन्न भएको शमशतिः  

 भेररएसनपशछको कुल लागत अनमुान भन्दा घटी बढीको 

प्रशतितिः 

           

कामको स्ववरण सुरू लागि अनुमानबमोस्जमको 

भेररएसन भएकोमा 

सोबमोस्जमको कुल 

लागि अनुमान 

खुद भएको कामको 
फरक (सुरू लागि अनुमानको 

आधारमा) 

फरक (भेररएसनपस्छको लागि 

अनुमानको आधारमा) 
कैस्फर्ि 

  पररमाण  दर  जम्मा पररमाण  दर  जम्मा पररमाण  दर  जम्मा पररमाण  दर  जम्मा पररमाण  दर  जम्मा   

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 

११=२-

८ 

१२=

३-९ 

१३=११*१

२ 

१४=५-

८ 

१५=६-

९ 

१६=१४*१

५ १७ 

                                  

                                  

                                  

                                  

 

    

 

              

 

          

                                  

जम्मा                                 

म.ले.प.फारम नं: ५१० 
साशबकको फारम नं:  १७६ 
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                 क) तवीकृत लागत अनमुान (इशष्टमेट) भन्दा घटी बढी खचा रू...........प्रशतित 

(%)...... 
उपयुािबमोशजम भएको काया सरुू सम्झौताको तवीकृत शडजाइन र तपेशसशफकेसन बमोजीम 

भएको छ/छैन ।  भेररएिन आदिे र सताहरूबमोशजम भए/नभएकोहुुँदा उक् त काया सम्पन्न 

भएको तवीकार/ अतवीकार गररएको छ ।  घटी/बढीको पतुट्याइुँ..................................................................   

  

      

    

       

  

तवीकृत लागत अनमुान, शडजाइन र तपेशसशफकेसनअनसुार काम भएको छ भनी 

शसफाररस गने    

       

  

  

      

    

       

  

तयार गनेिः 

  

जाुँच गनेिः 

   

    

      

तवीकृत 

गने   

सहीिः 

  

सहीिः 

   

    

      

सहीिः   

नामिः 

  

नामिः 

   

    

      

कायालय प्रमखुको 

नामिः 

दजाािः 

  

दजाािः 

   

    

      

दजाािः   

शमशतिः     शमशतिः                       शमशतिः   

                 उदे्दश्र् 

                काया तवीकार गदाा  र सम्पन्न भएको अवतथामा कामको यथाथा शववरण तयार गनुा । शनमााण कामको सम्पादन भएपशछ सरुू इशतटमेटको पररमाणमा खदु भएको काम 

 घटी बढी के कशत भएको छ  र तवीकृत इशतटमेट तथा शडजाइन बमोशजम काम भएको  छ शक छैन भनी प्रमाशणत  गनाका लाशग यो फारामको तजुामा भएको हो । 

फाराम भने िररकााः 

१. आयोजना ठेक्काको काम सम्पन्नपशछ तवीकार गदाा  अनमुाशनत काम तथा खदु भएको कामको चेक जाुँचका लाशग यस फाराम (प्रशतवेदन) प्रयोग गनुापछा  । 

२. यसमा सरुूमा आयोजनाको नाम, कामको नाम, लागत अनमुानको कुल रकम, खचा भएको कुल रकम र लागत अनमुानभन्दा घटी वा बढीको प्रशतित खलुाउनपुछा  । 

३. यस प्रशतवेदन तयार गदाा यस प्रशतवेदनका शमशत, काया सम्पन्न तयार गररन थालेको काम सरुू भएको शमशत, ठेक्काअनसुार काम सम्पन्न गनुापने शमशत र वाततशवक काम 

सम्पन्न भएको शमशत लेख्नपुछा  । 

४. महल १ मा कामको शववरण वा नाम लेख्नपुछा  ।           

५. महल २, ३ र ४ मा लागत अनमुान बमोशजमको क्रमििः पररमाण, दर र जम्मा रकम लेख्नपुछा  । महल ५, ६ र ७ मा भोररएसन बमोशजम कायम लागत अनमुान बमोशजमको 

क्रमििः पररमाण, दर र जम्मा रकम लेख्नपुछा  । उशल्लशखत पररमाण र दर भेररएसन भएको अवतथामा सोपशछ कायम भएको दर र पररमाण सम्झनपुदाछ । 
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६. महल ८, ९ र १० मा खदु (वाततशवक) काम भएको शववरण क्रमििः पररमाण, दर र जम्मा रकम लेख्नपुछा  । महल ११, १२ र १३ मा लागत अनमुान (महल २, ३ र ४) बाट 

खदु काम भएको (महल ८, ९ र १०) घटाउुँदा आउने बाुँकी फरक रकम क्रमििः पररमाण, दर र जम्मा रकम लेख्नपुछा  । 

७. महल १४, १५ र १६ मा भेररएसनपशछको फरक रकम क्रमििः पररमाण, दर र जम्मा रकम लेख्नपुछा  ।     

८. महल १७ मा कुनै कैशफयत भएमा सो कैशफयत लेख्नपुछा  ।          

९. जम्मा हरफमा रकमको कुल जोड जम्मा लेख्नपुछा  ।           

१०. अनमुान भन्दा घटी वा बढी भएको फरक रकम र सो को प्रशतित तथा सो को पतुट्याइुँ समेत राख्नपुछा  ।     

११. यस काया सम्पन्न प्रशतवेदन तयार गने तथा आयोजना ठेक्काको काम ईशष्टमेटअनसुार भएको छ वा छैन सो को जाुँच गने कमाचारीले आफ्नो नाम,पद र शमशत लेखेर हतताक्षर 

गनुापछा  ।  

१२. लागत अनमुानअनसुार काम भएको वा नभएको बार ेतपष्ट तोकी तवीकृत गने कायाालय प्रमखुको नाम, पद र शमशत लेखेर हतताक्षर राख्नपुछा  ।  

१. अनसूुची ७ : तथानीर् िह र स्वद्यालर् व्र्वतथापन सस्मस्िबाट हुन े स्नमायण कार्यको अनगुमनसुँग सम्बस्न्धि रूजुसूची 

क्र.स.  काया छ छैन कैशफयत 

क) सामान्य अनगुमन 

शनमााण सरुू हुन ुअशघ 

१ प्रतताव तयारी र  तथानीय तहमा पेस गरकेो    

२ शनमााण तथलको र छनोट गररएको शडजाइनको उपयिु    

३ अशभभावक र तथानीय समदुायसुँग शनमााणसम्बन्िी छलफल गरकेो    

४ तथानीय तहको प्राशवशिक कमाचारीबाट शनमााण तथल अवलोकन गरकेो    

५ तथानीय तहसुँग सम्झौता गरकेो    

६ शनमााण गदाा  वातावरणीय असर पने    

७ शनमााण सामग्रीको उपलब्िता    

८ शनमााण सामग्रीको भण्डारण    

शनमााण अवशिमा  

९ समय ताशलका अनसुार शनमााण काया गरकेो     

१० शनमााण तथलका लाशग छनोट भएको शडजाइनको उपयिुता    

११ ताशलम प्राप्त कालीगढबाट शनमााण काया भएको     

१२ तथानीय रूपमा उपलब्ि शनमााण सामग्रीको प्रयोग भएको      

१३ कङ्शक्रट तयारीका लाशग शमशक्सङ मेशसनको प्रयोग भएको     
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क्र.स.  काया छ छैन कैशफयत 

१४ कम्प्याक्सनका लाशग भाइबे्रटरको प्रयोग भएको     

१५ कङ्शक्रटको उपयिु तररकाले शसञ्चीकरण (Curing)  भएको      

१६ शडजाइन उपयोग गदाा  साइट तपेशसशफक व्युावहाररक समतया परकेो     

१७ बाल श्रम प्रयोग भएको     

१८ भूक्षय बढी भएको    

१९ खानेपानीको स्रोतमा असर परकेो    

२० ध्वनी प्रदूषण भई शवद्याथीमा असर परकेो    

२१ मशहला कामदार लगाइएको     

२२ मखु्य शनमााण चरणमा प्राशवशिक कमाचारीबाट सपुरशुवेक्षण भएको     

 ले आउट    

 शडशपशस लेभल      

 सपुरतरक्चर      

 छाना/छत शनमााण    

२३ शनमााण तथलमा शनदिेन पशुततका राशखएको     

२४ तथानीय व्यशिहरूबाट शनमााण कायामा अवरोि भएको     

२५ शनमााण तथलमा प्राशवशिकबाट शनमााण सामग्रीको परीक्षण गररएको     

२६ शनमााण सामग्रीको प्राशवशिकबाट प्रयोगिालामा परीक्षण गररएको     

२७ पयााप्त मारामा पानी उपलब्ि भएको     

२८ शनमााण कायाले गदाा  कक्षा सञ्चालनमा अवरोि खडा भएको     

२९ शनमााण कायाले गदाा  शवद्याथीहरूलाई घाउ चोट लागेको    

३० कामदारहरूको हाशजर अशभलेख राखेको     

३१ सरुक्षाका उपायहरू अवलम्वन गरकेो     

        शनमााण काया पिातु्  

३२ शनमााण कायामा आशथाक पारदशिाता कायम भएको     

३३ लागत अनमुान र तोशकएको समयशभर नै शनमााण कायाको प्रगशत भएको     

३४ तथानीय सामग्रीको प्रयोग गदाा  वातावरणीय पक्षमा नकारात्मक असर परकेो    
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क्र.स.  काया छ छैन कैशफयत 

३५ शनमााण सामग्री आपूशतामा शढलाइका कारण शनमााण कायामा असर परकेो     

३६ शवद्यालय व्यवतथापन सशमशतका पदाशिकारीहरूबाट शनयशमत अनगुमन भएको     

ख) सामान्य प्राशवशिक पक्ष 

         शप्लन्थ लेभल सम्म  

 मेसनरी शबशल्डङ (Masonry Building )    

१ फाउन्डेसन बेस लेभलमा भएको र राम्ररी कम्प्याक्ट भएको     

२ फाउन्डेसन ब्यान्ड राशखएको     

३ कुनाहरूमा भशटाकल रनेफोसामेन्ट उठाइएको    

५ शप्लन्थ लेभल मनुी शतटच ब्यान्ड राशखएको     

५ शप्लन्थ लेभल व्याण्ड राशखएको     

 आर. सी. सी. शबशल्डङ (RCC Building)    

१ फाउन्डेसन बेस लेभलमा भएको र राम्ररी कम्प्याक्ट भएको    

२ फाउन्डेसन शबम राशखएको     

३ सब तरक्चरका इलेमेन्टको आकार र नाप उपयिु    

५ शप्लन्थ लेभल शफशनशसङ (उचाइ) उपयिु    

६ काम (Workmanship) र शसञ्चीकरण (Curing) प्रयाप्त    

       छत तह सम्म 

 मेसनरी शबशल्डङ     

१ शसल ब्यान्ड राशखएको (प्रत्येक तलामा)    

२ शतटच ब्यान्ड राशखएको (५०० दशेख ७०० शम शम को अन्तरालमा र प्रत्येक तलामा)     

३ शलन्टेल ब्यान्ड राशखएको (प्रत्येक तलामा)     

४ प्रत्येक कुनामा र ओपेशनङको दबैु साइडमा भशटाकल रने्फोसामेन्ट (प्रत्येक तलामा) राशखएको     

५ रूफ लेभल ब्यान्ड राशखएको     

 आर. सी. सी. शबशल्डङ     

१ शसल ब्यान्ड राशखएको (प्रत्येक तलामा)     

२ शतटच ब्यान्ड राशखएको (५०० दशेख ७०० शम शम को अन्तरालमा र प्रत्येक तलामा)    
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क्र.स.  काया छ छैन कैशफयत 

३ शलन्टेल व्याण्ड राशखएको (प्रत्येक तलामा)     

४ प्रत्येक कुनामा र ओपेशनङको दवैु साइडमा भशटाकल रने्फोसामेन्ट (प्रत्येक तलामा) राशखएको     

५ रूफ लेभल ब्यान्ड राशखएको     

  छत शनमााण 

 ररशजड छत    

१ छतमा पानी नशछने खालको कङ्शक्रट भएको     

२ वषाातको पानी शनकासको लाशग तल्याबको उपयिु लेभल शमलेको     

३ छतबाट जशमनमा पानी जाने व्यवतथा     

४ पानी भण्डारण प्रणालीको उपयिु शनमााण (यशद व्यवतथा भएमा)     

५ यशद बाल बाशलकाका लाशग पहुुँच भएमा सरुक्षाका उपायहरू     

 फ्लेशक्जबल छत    

१ उपयिु बनावट र छत कनेक्सन     

२ छतबाट जशमनसम्म पानीको शनकास     

३ राम्रो इन्सलेुसनको व्यवतथा     

४ छत शनमााणका अवयवहरूको उपयिु जडान (शतटल बेल्ड/बोल्ट, उड नेल)     

५ पानी नशछने र छत शनमााणमा प्रयोग भएको सामग्रीको शटकाउपन    

अनगुमनकातााको नाम थर : 

पद : 

हतताक्षर : 

शमशत :  

अनसूुची ९ : स्वद्यालर् स्नमायण समर् िास्लका   

क्र.स. कायाको शववरण 
मशहना 

भदौ असोज काशताक ……… ……… ……… ……… 

१ सम्झौता        

२ जग सरुू        
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क्र.स. कायाको शववरण 
मशहना 

भदौ असोज काशताक ……… ……… ……… ……… 

३ व्याक शफशलङ        

४ शप्लन्थ शबम         

५ शसल लेभल         

६ शलन्टेल ब्यान्ड         

७ भुुँइतालाको छत        

८ भुुँइ तला सम्पन्न        

९ पशहलो तला सम्पन्न        

१० प्लातटर, पशनङ आशद परुा        

११ शनमााणको सम्पूणा काया परुा        

अनसूुची १० : स्वद्यालर् भौस्िक स्नमायणमा वािावरणीर् िथा सामास्जक सरुक्षा सम्बन्धी रूजुसूची 

१. आयोजनाको नाम : 

२.  आयोजाना सम्वन्िी जानकारी  

शवद्यालयको नाम  

ठेगाना  

प्रिानाध्यापकको नाम  

टेशलफोन/फ्याक्स  

इमेल  

प्रतताशवत शनमााणको काम -कृपाया जनु काम हुन गइरहेको सोहीमार जनाउनहुोस_  

३.  वातावरणीय तथा समाशजक छनोट सम्वशन्ि : 

प्रश्नहरु 
छ 

(√) 

छैन 

(√) 

असर पना सक्ने अवतथा(√) समतयाको शववरण/ 

कैशफयत 

संभाशवत समािाका 

उपाय उच्च मध्यम न्यून 

क) पवुाािार शनमााण हुने ठाुँउको अवशतथती         
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प्रश्नहरु 
छ 

(√) 

छैन 

(√) 

असर पना सक्ने अवतथा(√) समतयाको शववरण/ 

कैशफयत 

संभाशवत समािाका 

उपाय उच्च मध्यम न्यून 

१. सरुशक्षत के्षर -जततै राशष्ट्रय शनकुञ्ज, वन्यजन्त ुसंरक्षण केन्र, शिकार के्षर,  

आशद) 

       

२. मध्यवती के्षर          

३. शसमसार के्षर          

४. जैशवक शवशविता संरक्षणका लाशग तोशकएको कुनै शविेष के्षर -जततै 

बोटाशनकल गाडेन शचशडया खाना आशद) 

       

५. पशहरो तथा भूक्षय भएको ठाउुँबाट नशजक         

६. वषााको पानी जम्ने वा शनकासा नहुने अवतथा         

७. जशमन मशुन भएका भौशतक संरचना –जततो  खानेपानीको पाइप, ढल 

आशद) लाई असर पने 

       

८. माटो, ढुङ्गा, वालवुा आशद शनकाशलने के्षर         

९. नदी, खोलानाला नशजक         

१०  प्रिारण लाइन - Transmission Lines) नशजक        

११.सांतकृशतक/िाशमाक/सम्पदा शभर वा नशजक         

१२. माशथ उल्लेशखत के्षरहरूमा शवद्यालयको पूवाािार शनमााणले अशतक्रमण 

हुन सक्ने संभावना छ ?  

       

ख) शनमााण कायाका कारण संभाशवत वातावरणीय तथा सामाशजक असरको 

अवतथा 

       

१ शभरालोपना शनमााण तथलमा शभरालोपनाको कारणले पशहरो जानसक्ने 

अवतथा छ शक छैन ? 

       

शनमााण तथलमा सशजलै बग्ने वा नबग्ने माटो छ शक छैन ?        

२ पानीको शनमााण तथलमा पयााप्त मारामा पानीको व्यवतथा छ ?        
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प्रश्नहरु 
छ 

(√) 

छैन 

(√) 

असर पना सक्ने अवतथा(√) समतयाको शववरण/ 

कैशफयत 

संभाशवत समािाका 

उपाय उच्च मध्यम न्यून 

व्यवतथापन तत्काल वा भशवष्ट्यमा खानेपानी -सतही र भूशमगत) को 

गणुततर माशथ कुनै असर पछा  शक पदैन ? 

       

शनमााण कायाले पानीको स्रोत/महुानलाई असर पाना सक्छ ?        

शसंचाई नहरलाई असर पाना सक्छ ?         

३ फोहोर 

व्यतथापन 

शनमााण कायामा प्रयोग गररएको सामग्री    (शवटुशमन, शसमेन्ट 

पेन्ट, ज्वलनिील पदाथा आशद) बाट कुनै जोशखमयिु 

पदाथा/ केशमकलहरू शनतकेको छ ?  

       

शनमााण कायाबाट शनतकेको फोहरले ढलमा असर पारकेो छ ?        

शनमााण कायाबाट शनतकेको प्रदशुषत पदाथाले माटो, हावा र 

पानीलाई असर पारकेो छ ? 

       

४.बासतथानमा 

पगु्नसक्ने क्षशत 

शनमााण कायाले नशजकैको दलुाभ वा जोशखममा परकेो वा लोप हुन 

लागेको जगंली प्राणीको बासतथानमा कुनै असर पछा  ?  

       

शनमााण काया गदाा ठुलो मारामा वन फुँ डानी वा रूख माशसने 

हुनसक्छ ? (माशसने रूखको पररमाण कैशफयतमा 

लेख्नहुोला) 

       

५.ध्वशन तथा 

वाय ुप्रदूषण 

शवष्ट्फोटन वा vibration कायाबाट नशजकैको बततीमा 

असर पनासक्छ ?  

       

शनमााण कायाबाट उत्पन्न हुने िलुोको कारण वाय ुप्रदूषण 

हुनसक्छ ? 

       

६.तवातथ्य 

तथा सरुक्षा 

रसायशनक, जैशवक, भौशतक, तथा शवशकरणको असरबाट 

तथानीयबासी तथा जनावर जोखीममा पनासक्ने संभावना छ ? 

       

मजदरुबाट तथानीय बासीन्दामा रोग सानसक्ने संभावना छ ?        
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प्रश्नहरु 
छ 

(√) 

छैन 

(√) 

असर पना सक्ने अवतथा(√) समतयाको शववरण/ 

कैशफयत 

संभाशवत समािाका 

उपाय उच्च मध्यम न्यून 

७.जग्गा 

सम्बन्िी शवषय 

शवद्यालयको नाममा जग्गा छ ? -आवश्यक कागजपर भएमा 

कैशफयतमा जनाउन ुहोला) 

       

जग्गाको नाममा कुनै वादशववाद वा झगडा भएको छ ?        

कुनै खेती योग्य जशमनको नोक्सानी हुने संभावना छ ?        

कुनै समदुाय शवतथाशपत हुने संभावना छ ?        

८.जोशखम 

समदुाय 

गररब, मशहला तथा बाल बाशलकालाई नकारात्मक असर 

पाने संभावना छ ?  

       

९.आशदवासी 

समहु 

आशदवासीलाई नकारात्मक असर पने संभावना छ ?        

शनमाणा काया र यसका असरहरू बार ेआशदवासी वा 

तथानीयबासी जानकार छन् ? जानकारी कसरी शदने गनुा 

भएको छ कैशफयतमा जनाउन ुहोला) 

       

१०.सामाशजक 

द्वन्द्व 

यशद मजदरु/कामदारहरू अन्यरबाट ल्याई काम लगाएमा 

द्वन्द्व हुने संभावना छ ? 

       

ग) प्राकृशतक प्रकोपको प्रभाव हुने संभावना        

 

शमशत  

ताशलका भने व्यशिको नाम   

पद/पेिा   

कायारत संतथाको नाम  

ठेगाना  
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अनसूुची : ११ नमनुा स्वद्यालर्को नामावली   

क) २०७५/०७६ अगावै छनोट भएका २०३ नमनुा स्वद्यालर्हरू 

क्र.स.ं स्जल्ला स्वद्यालर् ठेगाना 

२०० कैलाली िनगढी माशव िनगढी उपमहानगरपाशलका ८ 

 

अनसूुची १२ : प्रास्वस्धक धार सञ्चालन भएका स्वद्यालर्हरुको नामावली 

 

सास्वकको स्िक्षा स्वभाग िथा स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्द्रबाट साशवकको शिक्षा शवभाग तथा हालको शिक्षा तथा मानव 

स्रोत शवकास केन्रबाट प्राशवशिक िार सञ्चालन अनदुान प्राप्त गने शनणा भएका शवद्यालयको नामावली 

स्स.न.ं स्जल्ला स्वद्यालर् तथानीर् िह धार 

३१५ कैलाली िनगढी माशव िनगढी उपमहानगरपाशलका शसशभल इशन्जशनयररङ 

 

अनसूुची १३ :  आस्थयक वर्य २०७८/०७९ को अन्िर सरकारी स्वत्तीर् हतिान्िरण सम्बन्धी व्र्वतथा र मागयदियन 

नेपाल सरकार 

अथा मन्रालय 

(शविीय सङ्घीयता समन्वय महािाखा) 

प. सं : २०७६/७७ 

च.नं : २६६            शमशतिः २०७७।०२।१९     

   

ख)  तथानीर् िहका लास्ग आस्थयक वर्य २०७८/७९ को अन्िर सरकारी स्वत्तीर् हतिान्िरण सम्बन्धी व्र्वतथा र 

मागयदियन :  

अन्िर सरकारी स्वत्तीर् हतिान्िरण : 

१. शविीय समानीकरण अनदुानको एक चौथाइले हुन आउने रकम महालेखा शनयन्रक कायाालयले तथानीय सशञ् चत कोषमा 

सम्वत् २०७८  भार २ गते, काशिाक २ गते, माघ २ गते र २०७९ वैिाख २ गते गरी चार शकततामा दाशखल हुनेछ । 

२. मलुकुमा शवपत् वा कुनै असामान्य पररशतथशत उत्पन्न भई लक्ष्य अनरुूप राजतव सङ्कलन हुन नसकेमा शविीय 

समानीकरण अनदुानको पशहलो शकतता बाहेक अन्य शकतता र सो बापतको रकम सङ्कशलत राजतवको अनपुातका 

आिारमा नेपाल सरकारले पनुिः शनिाारण गरी हततान्तरण गनेछ । 

३. शविीय समानीकरण अनदुानबाट खचा भएको रकमको रैमाशसक शववरण तथानीय तहले सम्वत् २०७८ काशिाक १ गते, माघ 

१ गते, २०७९ वैिाख १ गते र वाशषाक आशथाक शववरण २०७९ साउन मसान्तशभर तथा बुंदा नं.२ बमोशजम नेपाल 

सरकारबाट हततान्तरण भएको रकमको खचा शववरण नेपाल सरकारले शनिाारण गरकेो समयमा सम्बशन्ित कोष तथा लेखा 

शनयन्रक कायाालयमा बझुाउन ुपनेछ । त्यततो शववरण प्राप्त नभएसम्म शविीय समानीकरण अनदुान वापतको बाुँकी रकम 

तथानीय सशञ् चत कोषमा हततान्तरण गररने छैन । 

४. ससता अनदुान रकमको एक शतहाईले हुन आउने रकम महालेखा शनयन्रक कायाालयले तथानीय सशञ्चत कोषमा सम्वत् 

२०७८ भार २ गते हततान्तरण गनेछ । 
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५. ससता अनदुान बापत तथानीय तहले प्राप्त गने रकम जनु शवषय के्षरको योजना वा कायाक्रमको लाशग प्राप्त हुने हो सोही 

योजना वा कायाक्रमकुा लाशग मार खचा गने गरी कायाान्वयन हुने अवशि, कायाान्वयन प्रशक्रया, खचाको अनमुानसशहतको 

कायायोजना, माशसक नगद प्रवाहको शववरण र सम्बशन्ित तथानीय सभाले पाररत गरकेो राजतव र व्ययको अनमुान सम्वत् 

२०७८ साउन मसान्तशभर सम्बशन्ित कोष तथा लेखा शनयन्रक कायाालयमा पेस गनुा पनेछ । 

६. बुुँदा नं .५ बमोशजम पेस भएको कायायोजना अनसुार खचा भएको रकमको रैमाशसक शववरण तथानीय तहले सम्वत् २०७८ 

मङ् शसर १५ गते, चैर १५ गते, २०७९ असार २५ गतेशभर र वाशषाक आशथाक शववरण २०७९ साउन मसान्तशभर 

सम्बशन्ित कोष तथा लेखा शनयन्रक कायाालयमा पेस गनुा पनेछ । 

७. बुुँदा नं .६ बमोशजमको खचाको शववरणको आिारमा महालेखा शनयन्रक कायाालयले बुु ुँदा नं.४ बमोशजम तथानीय तहमा 

हततान्तरण भएको ससता अनदुानको रकम समायोजन गरी बाुँकी रकम सोिभनाा शनकासा शदनेछ । तर खचाको शववरण प्राप्त 

नभएसम्म ससता अनदुान बापतको बाुँकी रकम सम्बशन्ित तथानीय सशञ्चत कोषमा हततान्तरण गररने छैन । 

८. ससता, समपूरक र शविेष अनदुानको रकम आशथाक वषाशभर खचा नभई बचत भएमा त्यततो बचत रकम शवशनयोजन 

अध्यायदिे, २०७८ को दफा (४) को उपदफा (१२) बमोशजम तथानीय तहले सम्बशन्ित कोष तथा लेखा शनयन्रक 

कायाालयमाफा त आशथाक वषा समाप्त भएको १५ शदन (सम्वत् २०७९ साउन १५ गते) शभर सङ्घीय सशञ्चत कोषमा दाशखल 

गनुा पनेछ । बचत रकम शफताा दाशखल नभएमा महालेखा शनयन्रक कायाालयले अको आशथाक वषामा हततान्तरण हुने शविीय 

समानीकरण अनदुानबाट कट्टा गरी समायोजन गनेछ ।  

९. राजतव बाुँडफाुँटबाट प्राप्त हुने रकम शवभाज्य कोषमाफा त् माशसक रूपमा मशहना समाप्त भएको १५ शदनशभर सम्बशन्ित कोष 

तथा लेखा शनयन्रक कायाालयमाफा त् तथानीय सशञ्चत कोषमा जम्मा हुनेछ । 

१०. शविीय हततान्तरणलाई नशतजामूलक बनाई राशष्ट्रय शवकासका लक्ष्य हाशसल हुने गरी पररचालन गने व्यवतथा शमलाउन ु

हुनेछ । 

वैदसे्िक सहार्िा सम्बन्धमााः 

११. ससता अनदुानमाफा त कायाान्वयन हुने आयोजनाहरुमा वैदशेिक सहायताको अंिसमेत समावेि भएकोमा त्यतता 

आयोजनाहरु कायाान्वयन गदाा  दात ृ शनकायसुँग गरकेो शविीय सम्झौता तथा आयोजना कायाान्वयन शनदशेिकामा भएका 

व्यवतथाहरु पालना गनुा/गराउन ु हुनेछ । दात ृ शनकायसुँग भएको शविीय सम्झौता तथा आयोजना कायाान्वयन शनदशेिका 

सम्बन्िीत सघंीय मन्रालयबाट प्राप्त गनुा हुनेछ । 

१२. नेपाल सरकारबाट शविीय हततान्तरण हुने ससता अनदुान अन्तगातको वैदशेिक स्रोत समावेि भएको कुनै योजना तथा 

कायााक्रम कायाान्वयन गदाा  वैदशेिक सहायता सम्झौता बमोशजम नेपाल सरकारको सम्बशन्ित मन्रालयले शनशदाष्ट गरकेो 

ढाुँचामा खचा गने तथानीय तहले छुटै्ट अशभलेख राखी शनिााररत समयमा नेपाल सरकारको सम्बशन्ित मन्रालय, सम्बशन्ित 

िोिभनाा माग गने शनकाय र सम्बशन्ित कोष तथा लेखा शनयन्रक कायाालयमा प्रशतवेदन पेस गनुा पनेछ । 

१३. बुुँदा नं. १२ बमोशजमको प्रशतवेदन पेस नभएको कारणबाट खचा रकम सोिभनाा हुन नसकेमा त्यसरी सोिभनाा हुन नसकेको 

रकम सम्बशन्ित तथानीय तहलाई आगामी आथीक वषा २०७९/८० मा हततान्तरण हुने शविीय समानीकरण अनदुानबाट 

कट्टा गरी समायोजन गररनेछ । 

              र्ोजना वा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सम्बन्धी व्र्वतथा: 

१४.  नेपाल सरकारले कुनै शनकायबाट कायाान्वयन हुने गरी रकम शबशनयोजन भएको कुनै योजना वा कायाक्रम तथानीय तहमाफा त् 

कायाान्वयन गनुा पने भएमा नेपाल सरकारको सम्बशन्ित मन्रालयले तथानीय तहबाट कायाक्रम कायाान्वयन गने गरी शनणाय 

गना सक्नेछ । 
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१५.  बुुँदा नं. १४ बमोशजम तथानीय तहले कायाान्वयन गने गरी शनणाय भएमा सम्बशन्ित कोष तथा लेखा शनयन्रक कायाालयले सो 

शनणायलाई खचा गने अशख्तयारी मानी नेपाल सरकारको एकल खाता कोष प्रणालीमा सम्बशन्ित तथानीय तहको 

कायाालयलाई सङ्घीय शनकायको रुपमा कायाालय कोड शदई सोही कोडबाट प्रचशलत सङ्घीय काननु बमोशजम रकम 

शनकासा शदनपुनेछ ।  

१६.  तथानीय तहमा ससता अनदुानमाफा त् हततान्तरण भएका योजना वा कायाक्रमको कायाान्वयन गरन् थप रकम माग गदाा  नेपाल 

सरकारको सम्बशन्ित मन्रालय माफा त माग गनुा पनेछ । यसरी माग भई आएमा नेपाल सरकार, अथा मन्रालयले त्यततो 

योजना वा कायाक्रमको प्रगशतको आिारमा थप रकम उपलब्ि गराउने शनणाय गना सक्नेछ । थप शनकासा हुने रकम 

सम्बशन्ित तथानीय तहले वाशषाक बजेटमा समावेि  गरी सभाबाट अनमुोदन गराई लेखाङ्कन तथा प्रशतवेदन गनुापनेछ । 

१७.  तथानीय तहको बजेट तथा कायाक्रममा समावेि भएको पूुँजीगततफा का कुनै योजना वा कायाक्रम तथानीय तहले नेपाल 

सरकारको सम्बशन्ित कायाालयमाफा त् कायाान्वयन गराउन आवश्यक ठानेमा नेपाल सरकारको सम्बशन्ित मन्रालय र नेपाल 

सरकार, अथा मन्रालयको तवीकृशत शलई तथानीय तहले त्यततो योजना वा कायाक्रम नेपाल सरकारको सम्बशन्ित 

कायाालयमाफा त् कायाान्वयन गने गरी शनणाय गनुा पनेछ । 

१८.  बुुँदा नं .१७ बमोशजम तथानीय तहको कायाान्वयन गने गरी शनणाय भएमा वा बुुँदा नं .१६ बमोशजम थप रकम उपलब्ि गराउने 

शनणाय प्राप्त भएमा सम्बशन्ित कोष तथा लेखा शनयन्रक कायाालयले सो शनणायलाई खचा गने अशख्तयारी मानी नेपाल 

सरकारको एकल खाता कोष प्रणालीमा सम्बशन्ित प्रदिेको कायाालयलाई सङ्घीय शनकायको रूपमा कायाालय कोड शदई 

सोही कोडबाट प्रचशलत सङ्घीय कानुुन बमोशजम रकम शनकासा शदन ुपनेछ । 

१८.  बुुँदा नं .१७ बमोशजम तथानीय तहको योजना तथा कायाक्रम नेपाल सरकारको सम्बशन्ित कायाालयमाफा त कायाान्वयन गने 

शनणाय भएमा तथानीय तहले सङ्घीय शनकायको नाममा कोष तथा लेखा शनयन्रक कायाालयमा रहेको शवशवि खातामा जम्मा 

हुने गरी शनकासा शदन ुपनेछ । 

१९.  नेपाल सरकार र तथानीय तहबीच सहलगानीमा सञ्चालन हुने गरी छनौछ एका आयोजनाहरुका लाशग ससता अनदुान 

अन्तगात बजेट शवशनयोजन तथा हततान्तरणको प्रबन्ि गररएको छ । सहलगानीमा सञ्चालन हुने गरी छनोट भएका 

आयोजनाको लाशग नेपाल सरकारबाट उपलब्ि गराइएको रकमलाई ७० प्रशतित मानी बाुँकी ३० प्रशतित रकम सम्बशन्ित 

तथानीय तहले शवशनयोजन गरी आयोजना कायाान्वयन गनुापनेछ । 

२०.  ससता अनदुानबाट सञ्चालन हुने योजना वा कायाक्रम कायान्वयनका लाशग शद्वशविा पना गएमा सम्वशन्ित सङ्घीय मन्रालय/ 

शनकायसुँग समन्वय गनुाहुनेछ ।   

२१.  ससता अनदुान माफा त सञ्चालन हुने योजना वा कायाक्रम कायाान्वयन गने सन्दभामा खचाका मापदण्ड लगायतका कायाशवशि 

समबशन्ित सङ्घीय मन्रालय/शनकायबाट प्राप्त गनुा हुनेछ । 

२२.   तथानीय तहबाट व्यवतथापन हुुँद ैआएको प्रारशम्भक बालशवकास केन्रका शिशक्षका र शवद्यालयका कमाचारीको लाशग न्यूनतम 

माशसक पाररश्रशमक रु. १५ हजार शनिाारण गरी त्यततो पाररश्रशमक मध्ये नेपाल सरकारको तफा बाट प्रशत शिशक्षका/कमाचारी 

रु. ८ हजार प्रशत मशहनाका दरले ससता अनदुान उपलब्ि गराएको छ । बाुँकी पाररश्रशमक सम्बशन्ित तथानीय तहले आफ्नै 

स्रोतबाट शवशनयोजन गरी उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

२३.   समानीकरण अनदुान तथा राजश्व बाुँडफाुँटको रकम तत्कालका लाशग तवातथ्य सरुक्षा, कृशष, आशथाक पनुरुत्थान, जोशखममा 

रहेको वगा तथा समदुायको शहत र त्यसपशछ क्रमििः नागररकका अन्य मौशलक हक कायाान्वयनलाई प्राथशमकतामा राखी 

शवशनयोजन गने व्यवतथा शमलाउन ुहुनेछ । 
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२४.  शविीय हततान्तरणको उपयोग नेपालको संशविान, शदगो शवकास लक्ष्य र पन््ौं योजनाले शनशदाष्ट गरकेा के्षर र मागादिान 

बमोशजम गने व्यवतथा शमलाउन ुहुनेछ । 

२५.  तथानीय तहको तवीकृत दरबन्दीमा कायारत कमाचारीहरुको तलब तथा भिा तथानीय तहकै शवशनयोजनबाट व्यवतथापन 

गनुा पनेछ । शिक्षा र तवातथ्यतफा का कायाक्रमसुँग सम्बशन्ित कमाचारीहरुको मार तलव, भिा र पाररश्रशमक ससता 

अनदुानमाफा त हततान्तरण गररएको छ । उशल्लशखत कायाक्रमसुँग सम्बशन्ित कमाचारी बाहेक अन्य कमाचारीहरुको तलव, 

भिा र पाररश्रशमक ससता अनदुान माफा त हततान्तरण नगररएको हुुँदा तथानीय तहकै शवशनयोजनबाट व्यवतथापन गनुा पनेछ 

। यी िीषाकहरुमा थप शनकासा हुने छैन् ।  

लेखाङ््ककन, प्रस्िवेदन िथा लेखापरीक्षण : 

२६.  तथानीय तहको बजेट तजुामा, खचाको लेखाङ्कन र एशककृत प्रशतवेदन तथानीय सशञ्चत कोष व्यवतथापन प्रणाली (Sub-

Natonal Treasury Regulatory Application-SuTRA) बाट गने व्यवतथा शमलाउन ुहुनेछ । 

२७.  एक तहको बजेट तथा कायाक्रममा समावेि भएको कुनै योजना वा कायाक्रम अको तहबाट कायाान्वयन गदाा  रकम शवशनयोजन 

भएको तहको खचा एकाइको रुपमा सम्बशन्ित तहको काननुले तोके बमोशजमको लेखा राखी आन्तररक तथा अशन्तम 

लेखापरीक्षण गराउन ुपनेछ । 

२८.  बुुँदा नं .२७ बमोशजमका योजना वा कायाक्रम कायाान्वयन गने तहले आशथाक शववरण तयार गरी प्रमाशणत गराई  त्यततो 

आशथाक शववरण रकम शबशनयोजन भएको तहमा पठाउन ुपनेछ । 

२९.  ससता अनदुान अन्तगात सञ्चाशलत आयोजना तथा कायाक्रमको भौशतक र शविीय प्रगशत शववरण सम्बशन्ित आयोजना तथा 

कायाक्रम कायाान्वयन गने शनकायले सम्बशन्ित सङ्घीय मन्रालय /शनकायमा चौमाशसक रूपमा पठाउन ुपनेछ।   

              स्वत्तीर् अनिुासन 

३०.  आफूले उठाएको राजतव, बाुँडफाुँटबाट प्राप् त राजतव र नेपाल सरकारबाट हततान्तरण भएको अनदुान रकम काननु बनाई 

मार खचा गनुा पनेछ । 

३१.  काननु बनाउुँदा दहेायका कुराहरू पालना हुने व्यवतथा शमलाउन ुहुनेछिः 

)क(  नेपाल सरकारको आशथाक र शविीय नीशत अनिुरण गने, 

)ख(  सबै आय आफ्नो सशञ्चत कोषमा दाशखल गने, 

)ग(  अनदुानको रकम जनु प्रयोजनका लाशग प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनको लाशग प्रयोग गने, 

)घ(  पूुँशजगत खचाको रूपमा शबशनयोजन भएको रकम चाल ुखचामा रकमान्तर गना नपाइने, 

)ङ(  आशथाक कायाशवशि तथा शविीय उिरदाशयत्व ऐन, २०७६ तथा अन्य प्रचशलत सङ्घीय काननुले शनशदाष्ट गर े

बमोशजमको आय व्ययको वगीकरण, लेखाङ्कन तथा प्रशतवेदन प्रणाली लाग ुगनुा पनेछ । 

३२.  महालेखा शनयन्रक कायाालयले आय र व्ययको एकीकृत आशथाक शववरण तयार गरी महालेखा परीक्षकको कायाालयमा पेस 

गनुापने हुुँदा शनिााररत ढाुँचामा तथानीय तहको आय व्ययको शववरण सम्बशन्ित कोष तथा लेखा शनयन्रक कायाालयमाफा त् 

पठाउने व्यवतथा गनुा पनेछ । 

३३.  आशथाक वषा २०७७/७८ को आम्दानी र खचाको प्रशतवेदन तोशकएको ढाुँचामा सम्वत् २०७८ साउन मसान्तशभर सम्बशन्ित 

कोष तथा लेखा शनयन्रक कायाालयमा पठाउन ुपनेछ । त्यततो प्रशतवेदन प्राप्त नभई आगामी आशथाक वषा २०७८/७९ को 

राजतव बाुँडफाुँट र अनदुान वापतको रकम हततान्तरण हुने छैन । 

३५.  ससता अनदुानमा उल्लेशखत कायाक्रम बाहेक तथानीय तहको अशिकार सूचीमा पने सबै कायाक्रम र योजनाहरूको व्ययभार 

तथानीय सशञ्चत कोषमा जम्मा भएको राजतव बाुँडफाुँट र समानीकरण अनदुानबाट नै व्यवतथापन गनुा  पनेछ । 
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अनसूुची १४ : नमनुा स्वद्यालर्का प्र.अ र स्िक्षकका लास्ग कार्यसम्पादन करारका  न्रू्िमम आधारहरू : 

१) प्रधानाध्र्ापकको हकमा 

 नमनुा शवद्यालय शवकास एवम सञ्चालन शनशदािका २०७४ बमोशजम प्रिानाध्यापकको करार शनयशुि भएको हुनपुने । 

 शवद्यालय शवकास प्रततावनामा उल्लेख भएका कायायोजना बमोशजम भौशतक, िैशक्षक एवं व्यवतथापशकय पक्षमा सूचकगत 

रुपमा मापन गना सशकने उपलशब्ि भएको प्रशतवेदन पेि भएको, 

 शवद्यालय सिुार योजना तयार गरी प्रत्येक बषा अद्यावशिक गरकेो हुनपुने 

 हरके बषाको वाशषाक कृयाकलापहरूको लेखा परीक्षण तथा सामाशजक परीक्षण गरकेो हुनपुने  

 शवद्यालयको तथ्याङक शववरण व्यवशतथत र अद्यावशिक गरकेो हुनपुने । 

 प्रत्येक मशहनाको २ पटक शिक्षण शसकाइ सिुारसुँग सम्बशन्ित शवषयमा शिक्षक तटाफको वैठक बसेको हुनपुने । 

 शिक्षण शसकाइ समय मापन कायान्वयन भएको हुनपुने । 

२) शिक्षकको हकमा 

 प्रत्येक शिक्षकले आफ्नो शवषयको शिक्षण सिुार योजना शनमााण गरकेो र उि योजनामा आिार वषाको उपलशब्ि र लक्ष्य 

शकटानी गररएको हुनपुने ।   

 आफूले अध्यापन गरकेो शवषयमा प्रशतवषा कम्तीमा २ प्रशतितका दरले शसकाइ उपलशव्ि वशृद्ध गरकेो हुनपुने 

 शिक्षकले प्रत्येक घन्टी कक्षामा शवताउने समय योजनामै तोशकएको हुनपुने 

 वाशषाक शवद्यालय खलेुको शदनको ९० प्रशतित भन्दा बढी हाशजरी भएको हुनपुने  । 

 पठन पाठनको अशतररि शवद्यालयको सहकृयाकलापको कुनै एक के्षरमा फोकल शिक्षकको रूपमा रही सकु्ररयतापूवाक 

काया गरकेो हुनपुने । 

 आफूले अध्यापन गने शवषयको कायागत अनसुन्िान तथा पररयोजना काया गने तथा शवद्याथीहरूलाई गना लगाएको हुनपुने 

। 

 मशहनाको एक पटक कक्षागत रूपमा अशभभावक भेटघाट तथा अन्तरकु्ररया कायाक्रम सञ्चालन गरकेो हुनपुने । 

उल्लेशखत शक्रयाकलापहरु प्रअको हकमा सम्बशन्ित शवव्यस र तथानीय तहबाट र शिक्षकको हकमा सम्बशन्ित प्रिानाध्यापक र 

शवव्यसबाट काया शववरण प्रमाशणत भएको हुन ुपनेछ । 

 माशथ उल्लेशखत आिारहरूमा तथानीय तह तथा प्रिानाध्यापकले आिारहरू थप गरी कायासम्पादन करार गना सशकनेछ । 

 

अनसूुची  १५ : प्रगस्ि प्रस्िवेदनको ढाुँचा 

 स्वद्यालर्लाई आवश्र्क नपने भएकोले समावेि नगररएको ।   

 

 

 

 

 



 

87 

 

अनसूुची १६ : तथानीर् िहबाट सम्पादन हुन े स्वद्यालर् क्षते्र स्वकास कार्यक्रम स्जल्ला तिरको स्क्रर्ाकलापको इकाइ लागि 

आ व २०७८।७९ 

क्र. 

सं. 
शक्रयाकलाप शक्रयाकलाप शवतततृीकरण 

शवशनयोशजत इकाइ 

लागत 

१ आिारभूत तहका तवीकृत 

दरवन्दीका शिक्षक, राहत 

अनदुान शिक्षकका लाशग  

तलब भिा अनदुान (शविेष 

शिक्षा पररषद अन्तरगतका 

शिक्षक/कमाचारीहरु समेत) 

आिारभूत तहका तवीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनदुान 

शिक्षकका लाशग  तलब भिा अनदुान (शविेष शिक्षा पररषद 

अन्तरगतका शिक्षक/कमाचारीहरु समेत) 

तवीकृत तलव भिा 

तकेल अनसुार 

२  माध्यशमक तहका तवीकृत 

दरवन्दीका शिक्षक, राहत 

अनदुान शिक्षक  लाशग तलब 

भिा अनदुान (शविेष शिक्षा 

पररषद अन्तरगतका 

शिक्षक/कमाचारी,प्राशवशिक 

िारका प्रशिक्षक समेत) 

माध्यशमक तहका तवीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनदुान 

शिक्षक  लाशग तलब भिा अनदुान (शविेष शिक्षा पररषद 

अन्तरगतका शिक्षक/कमाचारी,प्राशवशिक िारका प्रशिक्षक 

समेत) 

तवीकृत तलव भिा 

तकेल अनसुार 

३ प्रारशम्भक बाल शवकास  

सहजकतााहरुको पाररश्रशमक 

तथा शवद्यालय कमाचारी 

व्यबतथापन अनदुान  

प्रारशम्भक बाल शवकास / पूबा प्राथशमक कक्षाका 

सहजकतााहरुको पाररश्रशमक 

तोशकए अनसुार 

शवद्यालय कमाचारी व्यबतथापन अनदुान माध्यशमक शवद्यालय 

कक्षा १-१२ (१ जना सहयोगी र १ जना  लेखा कमाचारी) 

तोशकए अनसुार 

शवद्यालय कमाचारी व्यबतथापन अनदुान आिारभूत शवद्यालय 

कक्षा १-८ 

तोशकए अनसुार 

४ प्रशत शवद्याथी  लागतका 

आिारमा शिक्षण शसकाइ  

सामग्री एवम् कक्षा ८ को  

परीक्षा व्यवतथापन अनदुान  

प्रशत शवद्याथी इकाइ लागतका आिारमा प्रारशम्भक बाल 

शवकास / पूबा प्राथशमक कक्षाका  लाशग अनदुान 

प्रशत शवद्याथी वाशषाक 

रु ५०० 

शसकाइका लाशग शनरन्तर शवद्याथी मूल्याङ्कन:आबश्यक 

सामाग्री, सिुारात्मक शिक्षण अनदुान,कक्षा १ मा नयाुँ भनाा 

भएका शवद्याथीको पोटाफोशलयो समेतका लाशग  

प्रशत शवद्याथी वाशषाक 

रु १०० 

शिक्षण शसकाइ  सामग्री तथा  Book Corner ब्यवतथापनका 

लाशग  प्रशत शवद्याथी लागत अनदुान कक्षा १-५ 

प्रशत शवद्याथी वाशषाक 

रु १५० 

शिक्षण शसकाइ  सामग्री ब्यवतथापनका लाशग  प्रशत शवद्याथी 

लागत अनदुान कक्षा ६-८ 

प्रशत शवद्याथी 

वाशषाकरु २०० 

शिक्षण शसकाइ  सामग्री ब्यवतथापनका लाशग  प्रशत शवद्याथी 

लागत अनदुान कक्षा ९-१० 

प्रशत शवद्याथी वाशषाक 

रु २०० 
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क्र. 

सं. 
शक्रयाकलाप शक्रयाकलाप शवतततृीकरण 

शवशनयोशजत इकाइ 

लागत 

कक्षा ८ को परीक्षा  सञ्चालन तथा प्रमाणीकरण प्रशत शवद्याथी वाशषाक 

रु २५० 

शिक्षण शसकाइ सामाग्री तथा Lab assistant, equipments 

and Practical material, OJT , Operation cost) 

व्यवतथापनका लाशग प्रशत शवद्याथी लागत अनदुान कक्षा ९-

१२ 

प्रशत शवद्याथी वाशषाक  

१५ हजार 

शिक्षण शसकाइ  सामग्री ब्यवतथापनका लाशग  प्रशत शवद्याथी 

लागत अनदुान कक्षा ११-१२ 

प्रशत शवद्याथी वाशषाक 

रु २५० 

५ सावाजशनक शवद्यालयका  

शवद्याथीहरुका लाशग 

शनिलु्क पाठ्यपतुतक 

अनदुान 

कक्षा १-५ मा अध्ययनरत शवद्याथीहरुका लाशग पाठ्यपतुतक पाठ्यक्रम शवकास 

केन्रले तोकेअनसुार कक्षा ६-८ मा अध्ययनरत शवद्याथीहरुका लाशग पाठ्यपतुतक 

 कक्षा ९-१० मा अध्ययनरत शवद्याथीहरुका लाशग 

पाठ्यपतुतक 

कक्षा ११-१२ मा अध्ययनरत शवद्याथीहरुका लाशग 

पाठ्यपतुतक 

६ सावाजशनक शवद्यालयमा 

अध्ययनरत शवद्याथीहरुका 

लाशग छारबशृि (आवासीय 

तथा गैरआवासीय)  

छारा छारबिृी कक्षा १-८ कणााली प्याकेज समेत  (गैर 

आवशसय) 

प्रशत शवद्याथी वाशषाक 

रु ४००।- ( 

साशवशकको कणााली 

शजल्लाअन्तरगतका 

शजल्लाका कक्षा १-५ 

अध्ययनरत 

छारालाइ   वाशषाक रु 

१०००।- र कक्षा ६-

८ अध्ययनरतका 

लाशग प्रशत शवद्याथी 

वाशषाक १५००।- 

समेत)  

दशलत  छारबशृि कक्षा १-८  (गैर आवशसय) प्रशत शवद्याथी वाशषाक 

रु ४००।- 

आिारभूत तहमा अध्ययनरत लशक्षत समहु -२२ जनजाशत 

तथा शसमान्तकृत समूह, मिु कमैया, वादी, हशलया, चरुवाका 

सन्तशत समेत)का शवद्याथीका लाशग छारवशृि 

प्रशत शवद्याथी वाशषाक 

रु ५००।- 

मिु कम्लहरीका लाशग छारवशृि गैर अवासीय शनदशेिका अनसुार 
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क्र. 

सं. 
शक्रयाकलाप शक्रयाकलाप शवतततृीकरण 

शवशनयोशजत इकाइ 

लागत 

अपांग छारवशृि (कक्षा १-१२) गैर आवासीय वगा अनसुार 

मिु कम्लहरी छारवशृत (आवाशसय) प्रशत शवद्याथी वाशषाक 

४० हजार 

 अपाङ्ग शवद्याथीका लाशग छारवशृि कक्षा १-१२ 

(आवासीय) 

तोशकको श्रेणीको 

दररटे अनसुार  

शफडर छारावासमा अध्यनरत छारालाइ  छारवशृत आवासीय  प्रशत शवद्याथी वाशषाक 

रु ४० हजार 

सावाजशनक शनजी साझेदारीमा सञ्चाशलत नमनुा शवद्यालयमा 

तवीकृत कोटामा अध्यनररत छारछारालाइ छारवशृत  

आवासीय (६ वटा) 

प्रशत शवद्याथी  वाशषाक 

रु ४० हजार 

शहमाली आवाशसय छारवशृत प्रशत शवद्याथी वाशषाक 

रु ४० हजार 

अशत शसमान्तकृत समदुायका लाशग सञ्चाशलत  शवद्यालयमा 

अध्ययनरत शवद्याथीका लाशग आवसासीय छारवशृत 

प्रशत शवद्याथी वाशषाक 

रु ४० हजार 

सडक वालवाशलका तथा वालश्रशमकको लाशग आवासीय 

िैशक्षक प्रवन्िका लाशग  छारवशृत 

प्रशत शवद्याथी  वाशषाक 

रु ४० हजार 

७ शवद्यालय सञ्चालन तथा 

व्यवतथापन अनदुान 

सञ्चालन तथा व्यबतथापन अनदुान कक्षा १-५ प्रशत शवद्यालय वाशषाक 

१५ हजार 

सञ्चालन तथा व्यबतथापन अनदुान कक्षा १-८ प्रशत शवद्यालय वाशषाक 

२० हजार 

सञ्चालन तथा व्यबतथापन अनदुान कक्षा १-१० प्रशत शवद्यालय वाशषाक 

२५ हजार 

सञ्चालन तथा व्यबतथापन अनदुान कक्षा १-१२ प्रशत शवद्यालय वाशषाक 

३० हजार 

आिारभूत तह सञ्चाशलत शवद्यालयहरुलाइ शवद्यालय सिुार 

योजना, समदुाय तथा शव.व्य.स.हरुको क्षमता शवकासका लाशग 

अन्तशक्रा या, अशभभाबक शिक्षा सञ्चालन,अशतररि 

शक्रयाकलाप सञ्चालन आदी कालाशग एकमषु्ठ अनदुान 

प्रशत शवद्यालय वाशषाक 

१५ हजार 

आिारभूत तह सञ्चाशलत शवद्यालयहरुलाइ सामाशजक 

परीक्षण तथा आशथाक लेखा पररक्षण, शवद्याथी ररपोटा  काडा, 

शवद्यालय तथ्यांकन व्यबतथापन, बलेुशटन प्रकासन लगायतका 

शक्रयाकलाप सञ्चालनकालाशग एकमषु्ठ अनदुान 

प्रशत शवद्यालय वाशषाक 

१०  हजार 
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क्र. 

सं. 
शक्रयाकलाप शक्रयाकलाप शवतततृीकरण 

शवशनयोशजत इकाइ 

लागत 

माध्यशमक तह सञ्चाशलत शवद्यालयहरुलाइ शवद्यालय सिुार 

योजना, समदुाय तथा शव.व्य.स.हरुको क्षमता शवकासका लाशग 

अन्तशक्रा या, अशभभाबक शिक्षा सञ्चालन,अशतररि 

शक्रयाकलाप सञ्चालन आदी कालाशग एकमषु्ठ अनदुान 

प्रशत शवद्यालय वाशषाक 

२०  हजार 

माध्यशमक तह सञ्चाशलत शवद्यालयहरुलाइ सामाशजक परीक्षण 

तथा आशथाक लेखा पररक्षण, शवद्याथी ररपोटा  काडा, शवद्यालय 

तथ्यांक व्यबतथापन, बलेुशटन प्रकासन लगायतका 

शक्रयाकलाप सञ्चालनकालाशग एकमषु्ठ अनदुान 

प्रशत शवद्यालय वाशषाक 

१५  हजार 

शवद्यालयमा इन्टरनेट जडान तथा सञ्चालन खचा  प्रशत शवद्यालय वाशषाक 

रु १२ हजार 

आवाशसय छारवतृी प्राप्त वालवाशलकाहरुलाइ आवास 

सञ्चालन अनदुान 

प्रशत शवद्यालय वाशषाक 

२ लाख ५० हजार 

स्रोत कक्षा व्यवतथापन अनदुान प्रशत कक्षा वाशषाक २ 

लाख  

शविेष आवश्यकता भएका शवद्याथी अध्ययनरत शवद्यालय 

अनदुान (दृशष्टशवहीन शवद्यालय, बशहरा कक्षा सञ्चाशलत 

शवद्यालय  ) 

प्रशत शवद्याथी वाशषाक  

४ हजार 

शबिेष शिक्षा पररषद अन्तगात सञ्चाशलत शवद्यालयका लाशग 

िैशक्षक सामग्री तथा मसलन्द खचा 

शनदशेिका अनसुार 

प्राशवशिक शवषय अध्यापन हुने शवद्यालयलाइ ल्याव सामाग्री 

सहयोग अनदुान 

प्रशत शवद्यालय वाशषाक 

२ लाख 

हाल सञ्चालनमा रहेका बहुकक्षा  MGML सत्र्चालन अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशषाक 

५० हजार 

हाल सञ्चालनमा रहेका बहुभाषीक शिक्षा  शवद्यालय अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशषाक 

५० हजार 

८ िैशक्षक पहुुँच सशुनशितता, 

अनौपचाररक तथा 

वैकशल्पक शिक्षा कायाक्रम  

(परपंरागत शवद्यालय, 

वैकशल्पक शवद्यालय, 

साक्षरता र शनरन्तर शिक्षाका 

कायाक्रम समेत) 

परम्परागत तथा िाशमाक शवद्यालय  अनदुान कक्षा १-५ प्रशत शवद्यालय वाशषाक 

२ लाख ४१ हजार 

 परम्परागत तथा िाशमाक शवद्यालय  अनदुान कक्षा  १-८ प्रशत शवद्यालय वाशषाक 

५ लाख 

 परम्परागत तथा िाशमाक शवद्यालय  अनदुान कक्षा १-१२ प्रशत शवद्यालय वाशषाक 

१० लाख 

अशत शवकट शहमाली शजल्लाका लाशग घशुम्त  शवद्यालय अनदुान प्रशत शवद्यालय वाशषाक 
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क्र. 

सं. 
शक्रयाकलाप शक्रयाकलाप शवतततृीकरण 

शवशनयोशजत इकाइ 

लागत 

३ लाख ५० हजार 

खलुा शवद्यालय  सञ्चालन अनदुान तह १ र २  (कक्षा ६-८)  प्रशत शवद्यालय वाशषाक 

१ लाख १० हजार 

अनौपचाररक प्रौढ शवद्यालय सञ्चालन अनदुान (कक्षा १-८)  प्रशत शवद्यालय वाशषाक 

५ लाख 

खलुा शवद्यालय सञ्चालन अनदुान  माध्यशमक प्रशत शवद्यालय वाशषाक 

१ लाख ५२ हजार 

अनौपचाररक प्रौढ शवद्यालय (कक्षा १-१०)  प्रशत शवद्यालय वाशषाक 

१० लाख 

शवद्यालय वाशहर रहेका वालवाशलकाहरुलाइ शवदयालय भनाा 

शसकाइ शनरन्तरताका लाशग  अनदुान 

तोशकएको दररटे 

अनसुार  

साक्षर नेपाल अशभयान सञ्चालन   

सामदुाशयक शसकाइ केन्र सञ्चालन अनदुान  प्रशत केन्र वशषाक २ 

लाख 

९  तोशकएका  शवद्याथीको शदवा 

खाजाका लाशग  

शवद्यालयलाई अनदुान  

तोशकएका शजल्लाका लाशग शदवा खाजा कायाक्रम प्रशत शवद्याथी दशैनक 

रु १५ (१८० शदन) 

कणााली अञ्चलका ५ शजल्लामा शवद्याथी शदवा खाजा कायाक्रम प्रशत शवद्याथी दशैनक 

रु २० (१८० शदन) 

१० केन्रबाट छनौट भएका 

नमनुा शवद्यालय,शविेष 

शवद्यालयको क्रमागत भवन 

शनमााण तथा कक्षा ११ 

ततोन्नशत भएका प्राशवशिक 

िार शवद्यालयको ल्याव 

व्यवतथापन  अनदुान 

नमनुा शवद्यालय सिुार गरुुयोजना अनरुुप भौशतक शनमााण 

अनदुान 

प्रशत शवद्यालय वाशषाक 

७० लाख १ करोड 

तथा १ करोड ५० 

लाख सम्म 

तोशकएको मापदण्डको आिारमा कक्षा १० सञ्चालनमा रहेका 

प्राशवशिक िारका शवद्यालयमा कक्षा ११ ततरोन्नशत ल्याव 

व्यवतथापन अनदुान 

िार अनरुासार 

अपाङगताको प्रकृशत अनरुुप आवश्यकताको आिारमा  

प्रत्येक  प्रदिेमा पवुाािारयिु शविेष शिक्षा आवासीय शवद्यालय 

सञ्चालन 

प्रशत शवद्यालय ५० 

लाख 

११  शवद्यालयमा िैशक्षक गणुततर 

सदुृढीकरण  एवम् 

कायासम्पादनमा आिाररत 

प्रोत्साहन अनदुान 

िैशक्षक सिुासन प्रवद्धान कायाक्रम  

बाशषाक चौमाशसक प्रशतवेदन तयारी, IEMIS व्यवतथापन, 

िैशक्षक अशभलेख व्यवतथापन, िैशक्षक योजना तजुामा एवम् 

कायाक्रम कायाान्वयन सहशजकरण 

तथानीय तहको 

शवद्यालय संख्या 

अनसुार 
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क्र. 

सं. 
शक्रयाकलाप शक्रयाकलाप शवतततृीकरण 

शवशनयोशजत इकाइ 

लागत 

तोशकएको सूचङ्काको आिारमा काया सम्पादन सम्पन्न गने 

शवद्यालयलाइ काया सम्पादनमा आिाररत अनदुान( 

Performance based Grants) 

प्रशत शवद्यालय वाशषाक 

रु ५० हजार 

उत्कृष्ट शसकाइ उपलव्िी भएका शवद्यालयलाइ शसकाइ 

सदुृढीकरणका लाशग प्रोत्साहन अनदुान 

प्रशत शवद्यालय वाशषाक 

रु २ लाख 

शिक्षकको शिक्षण शसकाइमा शवताउने समयाविी सिुार योजना 

कायाान्वयनका लाशग शवद्यालयलाइ अनदुान 

प्रशत शवद्यालय  

वाशषाक रु २ हजार 

माध्याशमक शवद्यालयमा पतुतकालय तथापना तथा 

व्यवतथापन(शफक्सीङ, शकताव खररद, तथा इ पतुतकालय 

समेत) 

प्रशत शवद्यालय  

वाशषाक रु ६ लाख  

५० हजार 

शिक्षण शसकाइमा ICT  को प्रयोग( कम्प्यूटर, इन्टरनेट, 

कनेशक्टशभटी इक्यूपमेन्टस तथा Kits खररद) का लाशग 

अनदुान 

प्रशत शवद्यालय  

वाशषाक रु ६ लाख  

५० हजार 

माध्याशमक शवद्यालयमा शवज्ञान प्रयोगिाला अनदुान प्रशत शवद्यालय  

वाशषाक रु ६ लाख  

५० हजार 

प्रारशम्भक पढाइ सीप शवकासका लाशग न्यनुतम प्याकेजका 

लाशग अनदुान 

प्रशत शवद्यालय  

वाशषाक रु ३ हजार 

नमनुा शवद्यालयमा सवेा अनवुन्िका आिारमा शनयशुि हुने 

प्र.अ र शिक्षाकका लाशग शवद्यालय माफा त प्रोत्साहन अनदुान 

प्रशत शवद्यालय २ 

लाख 

शिक्षक दरवन्दी तथा शिक्षक अनदुान प्राप्त नगरकेा सामदुाशयक 

शवद्यालयहरुलाइ एकमषु्ठ अनदुान 

प्रशत शवद्यालय १० 

लाख 

शवद्यालय सपुररवेक्षण तथा शिक्षकको पेिागत सहयोग  तथानीय तहको 

शवद्यालय संख्या 

अनसुार 

नमनुा शवद्यालयको िैशक्षक तथा व्यवतथापकीय योजना 

कायाान्वनका  लाशग कायासम्पादनमा आिाररत  अनदुान  

प्रशतशवद्यालय  ३० 

लाख दशेख ५० लाख 

सम्म 

१२ सामदुाशयक शवद्यालयका 

छाराहरुलाई शनिलु्क 

तयाशनटरी प्याड 

ब्यवतथापन 

सामदुाशयक शवद्यालयका छाराहरुलाई शनिलु्क तयाशनटरी 

प्याड ब्यवतथापनका लाशग प्रशत शवद्याथी अनदुान 

तोशकए अनसुार 



 

93 

 

क्र. 

सं. 
शक्रयाकलाप शक्रयाकलाप शवतततृीकरण 

शवशनयोशजत इकाइ 

लागत 

१३ भटुानी िरणाथीका शवद्याथी 

अध्ययनरत शवद्यालयका 

लाशग शिक्षक र पाठ्यपतुतक 

व्यवतथाका लाशग अनदुान 

भटुानी िरणाथीका शवद्याथी अध्ययनरत शवद्यालयका लाशग 

शिक्षक र पाठ्यपतुतक व्यवतथाका लाशग अनदुान 

नेपाल सरकार 

मशन्रपररषदको 

शनणायानसुार 

१४ माध्यशमक तह कक्षा (९-

१०) मा अंगे्रजी,गशणत र 

शवज्ञान शवषयमा शिक्षण 

सहयोग अनदुान 

अंगे्रजी,गशणत र शवज्ञान शवषयमा शिक्षण सहयोग अनदुान माशसक ३५९९० का 

दरले १२ मशहनाका 

दरले 

१५ आिारभतु तह कक्षा (६-८) 

मा अंगे्रजी,गशणत र शवज्ञान 

शवषयमा शिक्षण सहयोग 

अनदुान 

आिारभतु तह कक्षा (६-८) मा अगें्रजी,गशणत र शवज्ञान 

शवषयमा शिक्षण सहयोग अनदुान 

माशसक २८२०० का 

दरले १२ मशहनाका 

दरले 

१६ कोशभड - १९ का कारण 

उत्पन्न पररशतथशतमा 

शसकाइ सहजीकरणका 

लाशग िैशक्षक कायाक्रम 

कोशभड - १९ का कारण उत्पन्न पररशतथशतमा शसकाइ 

सहजीकरणका लाशग िैशक्षक कायाक्रम 

महानगर ६ लाख  

नगरपाशलका ५ लाख 

गाउुँपाशलकाका लाशग 

४ लाख 

१७ GPE को सहयोगमा 

कोशभड - १९ का कारण 

उत्पन्न पररशतथशतमा 

शसकाइ सहजीकरणका 

लाशग िैशक्षक कायाक्रम 

कोशभड - १९ का कारण उत्पन्न पररशतथशतमा शसकाइ 

सहजीकरणका लाशग िैशक्षक कायाक्रम 

GPE 

GPE सुँग भएको 

छलफल अनसुार 

***** 
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२.२ नगरतिरीर् िैस्क्षक कार्यक्रमहरुको कार्ायन्वर्न प्रस्क्रर्ा 

यस शिषाक अन्तगात िनगढी उपमहानगरपाशलकाको आशथाक वषा २०७८।०७९ को बाशषाक नीशत, कायाक्रम तथा बजेटमा समेशटएका शिक्षा (बजेट उपशिषाक नं. ८०७७७३०१३०१) 

तफा का शस.नं. ७४६ दशेख शस.नं. ७७८ सम्मका िैशक्षक कायाक्रमहरुको सञ्चालनका लाशग श्रीमान नगरप्रमखुततरबाट शमशत २०७८।०८।०३ मा तवीकृत भएको कायाक्रम कायाान्वयन 

प्रशक्रया हुबहु रुपमा प्रतततु गररएको छ । 

कार्यक्रम/आर्ोजना/स्क्रर्ाकलाप र कार्ायन्वर्न प्रस्क्रर्ा स्जम्मवेारी प्रगस्ि सूचक 

स्क्रर्ाकलाप स्स.न.ं ७४६: िैस्क्षक सम्मान िथा पुरतकार 

िनगढी उपमहानगरपाशलका अन्तगातको शवद्यालय शिक्षालाई अझैं सदुृढीकरण गनाका लाशग शनवाा शचत जनप्रशतशनशि, सामाशजक 

अशभयन्ता, नागररक समाज, नगर कायापाशलकाकाको कायाालयका कमाचारी, शवद्यालय व्यवतथापन सशमशतका पदाशिकारी, 

शिक्षक अशभभावक सघंका पदाशिकारी, शवद्यालयका प्रिानाध्यापक, शिक्षक, बालशवकास सहजकताा, शवद्यालय कमाचारी, 

शवद्यालय सहयोगी, अशभभावक, सञ्चार जगतमा काम गने पराकार, शवद्याथी लगायत सबै सरोकारवालाहरुको सकारात्मक 

भूशमकाको जरुरत पदाछ । उहाुँहरुको सकारात्मक भूशमकाको सम्मान गदै िनगढी उपमहानगरपाशलकाको शिक्षा के्षरको 

शवकासमा अझैं सकारात्मक उजााका साथ लाशगरहन हौसला तथा पे्ररणा प्राप्त होस् भन्ने अशभप्रायका साथ 

उपमहानगरपाशलकाले यस आशथाक वषा २०७८।०७९ दशेख िैशक्षक सम्मान तथा परुतकार कायाक्रम सञ्चालनको सरुुआत 

गरकेो छ ।  

यस शक्रयाकलापबाट माशथ उल्लेशखत सरोकारवालाहरुमध्येबाट यस बषा शवद्यालय तथा सामदुाशयक शवद्यालयका 

प्रिानाध्यापक, शिक्षक, बाल शवकास सहजकताा, कमाचारी र सहयोगीहरुलाई दहेाय बमोशजम सम्मान तथा परुतकृत गररनेछ । 

क्र.सं. शवद्यालय/व्यशि संख्या परुतकार दर कैशफयत 

१ सामदुाशयक शवद्यालय ३ २०,०००।- आिारभूत १-५, ६-८ र माध्यशमक ९-१०/१२ बाट १/१ 

२ संतथागत शवद्यालय ३ २०,०००।- पूवा प्राशव, आिारभूत र माध्यशमकबाट १/१ 

३ प्रिानाध्यापक ३ १५,०००।- आिारभूत १-५, ६-८ र माध्यशमक ९-१०/१२ बाट १/१ 

४ माध्यशमक शिक्षक ३ १२,०००।- माध्यशमक तहबाट फरक फरक शवषयका ३ जना 

५ शनम्न माध्यशमक शिक्षक ३ १२,०००।- शनम्न माध्यशमक तहबाट फरक फरक शवषयका ३ जना 

६ प्राथशमक शिक्षक ३ १२,०००।- प्राथशमक तहबाट ३ जना 

 सहभागी 

शवद्यालय, 

प्रिानाध्यापक, 

शिक्षक र कमाचारी 

 सम्बशन्ित 

शवद्यालय हेने 

िाखा 

अशिकृत/शिक्षा 

अशिकृत 

 सम्मान तथा 

परुतकार 

शसफाररस सशमशत 

 

 सम्मान तथा 

परुतकारका लाशग 

प्रकाशित सूचना 

 सम्मान तथा परुतकार 

दावी सम्बन्िी शनवेदन 

 मूल्याङ्कन फाराम 

 सम्मान तथा परुतकार 

प्राप्त गने शवद्यालय, 

शिक्षक तथा कमाचारी 

र सहयोगीको 

नामावली 
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७ बालशवकास शिक्षक ३ १२,०००।- बालशवकास सहजकतााबाट ३ जना 

८ शवद्यालय कमाचारी ३ १०,०००।- शवद्यालय कमाचारीबाट ३ जना 

९ शवद्यालय सहयोगी ३ १०,०००।- शवद्यालय सहयोगीबाट ३ जना 

माशथ उल्लेशखत सम्मान तथा परुतकार शसफाररसका लाशग दहेाय बमोशजमको एक शसफाररस सशमशत रहनेछ । 

(क) शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखा प्रमखु – अध्यक्ष 

(ख) सम्बशन्ित शवद्यालय हेने िाखा अशिकृत/शिक्षा अशिकृतहरु – सदतय 

(ग) महािाखा प्रमखुले तोकेको महािाखाको कमाचारी – सदतय सशचव 

शसफाररस सशमशतले दहेायका आिारहरु सशहत सम्मान तथा परुतकारका लाशग २०७९ बैिाखशभर कशम्तमा एक हप्ताको 

सूचना नगर कायाापाशलकाको वेभसाइट dhangadhimun.gov.np माफा त सावाजशनक गनेछ । सावाजशनक गररएको सूचनाका 

आिारमा सम्मान तथा परुतकार दावी गने शवद्यालय वा व्यशिहरुमध्येबाट तोशकए बमोशजम सवााशिक प्राप्ताङ्क प्राप्त गने 

शवद्यालय र व्यशिहरुलाई सम्मान तथा परुतकारका नगर शिक्षा सशमशत समक्ष शसफाररस गनेछ । नगर शिक्षा सशमशतले सम्मान 

तथा परुतकाकार लाशग अशन्तम छनौट गरकेा शवद्यालय, प्रिानाध्यापक, शिक्षक, कमाचारी र सहयोगीहरुलाई सम्मान तथा 

परुतकार समारोहको आयोजना गरी शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखाले सम्मान तथा परुतकार रकम र प्रमाणपर प्रदान 

गनेछ । 

क्र.स.ं सम्मान तथा परुतकारका आिार प्राप्ताङ्क 

(क) सामदुास्र्क स्वद्यालर्  

१. शिक्षा शनयमावली, २०५९ को अनसूुची १२ अनसुार शिक्षक दरबन्दी रही बालशवकास बाहेक सबै 

शिक्षकहरु तथायी दरबन्दीमा कायारत रहेको भए १५ अङ्क, राहत र अतथायी गरी दरबन्दी 

अनसुारको संख्यामा शिक्षकहरु कायारत भए १२ अङ्क, दरबन्दी अनसुार तथायी/अतथायी 

शिक्षक नभएको तर शवद्यालय आफैं ले शनजीस्रोतमा दरबन्दी संख्या अनसुार शिक्षक व्यवतथापन 

गरकेो भए १० अङ्क 

१५ 

२. शवद्यालयको िैशक्षक सर २०७७ को शसकाइ उपलब्िी ८० प्रशतित भन्दा माशथ भए ५० अङ्क, 

६० प्रशतित दशेख ८० प्रशतित सम्म भए ४० अङ्क, ५० प्रशतित दशेख ६० प्रशतित भन्दा कम 

५० 
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भए ३० अङ्क र ५० प्रशतित भन्दा कम भए २० अङ्क 

३. सम्बशन्ित तहको योग्यता भएको शिक्षक प्रिानाध्यापक भए ५ अङ्क, तल्लो तहको तथायी 

शिक्षक प्रिानाध्यापक भए ३ अङ्क, सम्बशन्ित वा तल्लो तहको अतथायी वा राहत शिक्षक 

प्रिानाध्यापक भए १ अङ्क र अन्य शिक्षक प्रिानाध्यापक भए ० अङ्क 

५ 

४. शवद्यालयको कक्षासंख्या अनसुार कक्षाकोठाको व्यवतथा भए ५ अङ्क, नभए ० अङ्क ५ 

५. िौचालय, खानेपानी, खेलमैदान, घेराबर, कायाालय कक्षा भएको भए ५ अङ्क, नभएको भए जनु 

जनु भौशतक सशुविा नभएको हो त्यसको १ अङ्कका दरले घटाउुँदा बाुँकी भएको अङ्क 

५ 

६. शबजलुीबिी र इन्टनेटको सशुविा जडान भएको भए ५ अङ्क, नभएको भए प्रशत सशुविा २.५ का 

दरले घटाई बाुँकी रहेको अङ्क 

५ 

७. समयमा माग शववरण उपलब्ि गराउने गरकेो वा नगरकेो, शवद्यालय व्यवतथापन सशमशतको गठन 

भएको वा नभएको, लेखा परीक्षण भएको वा नभएको, शिक्षक कमाचारीहरुको तलब बैंकबाट 

भिुानी गरकेो वा नगरकेो, महािाखाबाट जारी सूचना बमोशजम शवद्यालयले गनुा पने कायाहरु 

समयमै सम्पादन गने गरकेो वा नगरकेो लगायतका सूचकहरु समेतको आिारमा महािाखाको 

समग्र मलु्याङ्कनबाट प्राप्त प्राप्ताङ्क अशिकतम १५ दशेख न्यनुतम ५ अङ्क सम्म 

१५ 

(ख) संतथागत शवद्यालय  

१. उपमहानगरपाशलकामा व्यवसाय दताा गराई शनरन्तर रुपमा व्यवसाय कर शतरीरहेको १५ अङ्क 

नभएको भए ० अङ्क 

१५ 

२. शवद्यालयको वगीकरण भएको अवतथामा 'क' वगाको शवद्यालय भए १० अङ्क, 'ख' वगाको 

शवद्यालय भए ७ अङ्क, 'ग' वगाको शवद्यालय भए ५ अङ्क र 'घ' वगाको शवद्यालय भए ० अङ्क, 

वगीकरण नभएका शवद्यालयहरुको हकमा समेत ० अङ्क 

१० 

३. शवद्यालयको िैशक्षक सर २०७७ को शसकाइ उपलब्िी ८० प्रशतित भन्दा माशथ भए ५० अङ्क, 

६० प्रशतित दशेख ८० प्रशतित सम्म भए ४० अङ्क, ५० प्रशतित दशेख ६० प्रशतित भन्दा कम 

भए ३० अङ्क र ५० प्रशतित भन्दा कम भए २० अङ्क 

५० 
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४. शवद्यालयमा प्रशतकक्षा शिक्षा शनयमावली, २०५९ को अनसूुची ३ अनसुार सबै कक्षामा बढी 

शवद्याथी भए ५ अङ्क, न्यनुतम, अशिकतम र औसत शवद्याथी भए ३ अङ्क, न्यनुतम भन्दा कम 

भए ० अङ्क 

५ 

५. शवद्यालयले शिक्षक तथा कमाचारीहरुलाई नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनसुारको तलब 

तथा पाररश्रशमक भिुानी गने गरकेो भए १० अङ्क, नभए ० अङ्क 

१० 

६. समयमा शववरण उपलब्ि गराउने गरकेो वा नगरकेो, शवद्यालय व्यवतथापन सशमशतको गठन भएको 

वा नभएको, लेखा परीक्षण भएको वा नभएको, शिक्षक कमाचारीहरुको तलब बैंकबाट भिुानी 

गरकेो वा नगरकेो, महािाखाबाट जारी सूचना बमोशजम शवद्यालयले गनुा पने कायाहरु समयमै 

सम्पादन गने गरकेो वा नगरकेो लगायतका सूचकहरु समेतको आिारमा महािाखाको समग्र 

मलु्याङ्कनबाट प्राप्त प्राप्ताङ्क अशिकतम १० दशेख न्यनुतम ५ अङ्क सम्म 

१० 

(ग) प्रिानाध्यापक  

१. सम्बशन्ित तहको तथायी शिक्षक भए १५ अङ्क, तल्लो तहको तथायी वा सम्बशन्ित तहको राहत 

र अतथायी शिक्षक भए १० अङ्क, तल्लो तहको राहत वा अतथायी शिक्षक भए ५ अङ्क, अन्य 

शिक्षक भए ० अङ्क 

१५ 

२. शवद्यालयको पशछल्लो तीन वषाको औसत शसकाइ उपलब्िी ९० प्रशतित भन्दा बढी भए १५ 

अङ्क, ७० प्रशतित भन्दा बढी ९० प्रशतित सम्म भए १० अङ्क, ५० प्रशतित दशेख ७० 

प्रशतित भन्दा  कम भए ५ अङ्क, ५० प्रशतित भन्दा कम भए ० अङ्क 

१५ 

३. प्रिानाध्यापक नेततृ्व क्षमता शवकास ताशलम प्राप्त गरकेो भए १० अङ्क, नभए ० अङ्क १० 

४. िैशक्षक सर २०७७ मा शवद्यालयमा हाशजरी शदन ९५ प्रशतित भन्दा बढी भए १० अङ्क, ७५ 

दशेख ९५ प्रशतित भन्दा कम भए ७ अङ्क, ५० दशेख ७५ भन्दा कम भए ५ अङ्क र सो भन्दा 

कम भए ० अङ्क 

१० 

५. आफूले अध्यापन गने शवषयको पशछल्लो तीन वषाको शसकाइ उपलब्िीको औषत ७५ भन्दा बढी 

भए १५ अङ्क, ५० भन्दा बढी ७५ भन्दा कम भए १० अङ्क, ५० भन्दा कम भए ५ अङ्क 

१५ 
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६. सम्बशन्ित शवद्यालय हेने िाखा अशिकृत/शिक्षा अशिकृतको मलु्याङ्कन उत्कृष्ठ ५ अङ्क, उिम 

३ अङ्क सामान्य २ अङ्क 

५ 

७. शवद्यालय शवकास प्रतताव तयार गरी कायाान्वयन गरकेो भए २० अङ्क, तयार गरकेो तर 

कायाान्वय नगरकेो भए १० अङ्क, तयार नै नगरकेो भए ० अङ्क 

२० 

८. महािाखाको समग्र मलु्याङ्कनबाट प्राप्त प्राप्ताङ्क अशिकतम १० दशेख न्यनुतम ५ अङ्क सम्म १० 

(घ) सबै तहका शिक्षक  

१. िैशक्षक सर २०७७ मा शवद्यालयमा हाशजरी शदन ९५ प्रशतित भन्दा बढी भए १० अङ्क, ७५ 

दशेख ९५ प्रशतित भन्दा कम भए ७ अङ्क, ५० दशेख ७५ भन्दा कम भए ५ अङ्क र सो भन्दा 

कम भए ० अङ्क 

१० 

२. आफूले अध्यापन गने शवषयको पशछल्लो तीन वषाको शसकाइ उपलब्िीको औषत ९० भन्दा बढी 

भए ५० अङ्क, ८० भन्दा बढी ९० भन्दा कम भए ४५ अङ्क, ७० भन्दा बढी ८० भन्दा कम 

भए ४० अङ्क, ६० भन्दा बढी ७० भन्दा कम भए ३५ अङ्क, ५० भन्दा बढी ६० भन्दा कम 

भए ३० अङ्क, ४० भन्दा बढी ५० भन्दा कम भए २५ अङ्क र त्यो भन्दा कम भए ० अङ्क 

५० 

३. तथायी शिक्षक भए ५ अङ्क, अतथायी वा राहत शिक्षक भए ३ अङ्क, अन्य शिक्षक भए २ अङ्क ५ 

४. शवद्यालयका प्रिानाध्यापकको समग्र मूल्याङ्कन उिम भए १० अङ्क, मध्यम भए ७ अङ्क र 

सामान्य भए ५ अङ्क 

१० 

५. शिक्षा शनयमावलीको शनयम ८४ को उपशनयम (६) मा तोशकए भन्दा बढी शपरीयड पठनपाठन गरकेो 

भए १५ अङ्क, तोशकएको शपररयड मार पठनपाठन गरकेो भए १० अङ्क, तोशकए भन्दा कम गने 

गरकेो भए ० अङ्क 

१५ 

६. सम्बशन्ित शवद्यालय हेने िाखा अशिकृत/शिक्षा अशिकृतको समग्र मूल्याङ्कन उिम भए १० 

अङ्क, मध्यम भए ८ अङ्क र सामान्य भए ५ अङ्क 

१० 

(ङ) शवद्यालय कमाचारी र शवद्यालय सहयोगी  

१. िैशक्षक सर २०७७ मा शवद्यालयमा हाशजरी शदन ९५ प्रशतित भन्दा बढी भए २० अङ्क, ७५ २० 
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दशेख ९५ प्रशतित भन्दा कम भए १५ अङ्क, ५० दशेख ७५ भन्दा कम भए १० अङ्क र सो 

भन्दा कम भए ० अङ्क 

२. शवद्यालयका प्रिानाध्यापकले सम्बशन्ित कमाचारीले पालना गने गरकेो आज्ञाकारीता, इमान्दाररता, 

तटतथताको आिारमा गरकेो समग्र मूल्याङ्कन उिम भए ५० अङ्क, मध्यम भए ३० अङ्क र 

सामान्य भए १५ अङ्क 

५० 

३. शवद्यालयले उपमहानगरपाशलकाबाट अनमुशत प्राप्त गने दरबन्दीमा कायारत भए ५ अङ्क, 

शवद्यालयको आफ्नै स्रोतबाट पाररश्रशमक भिुानी हुने गरी शनयिु भएको भए ३ अङ्क 

५ 

४. गत आशथाक वषाको सम्पशि शववरण बझुाएको भए ५ अङ्क, नबझुाएको भए ० अङ्क ५ 

५. सम्बशन्ित शवद्यालय हेने िाखा अशिकृत/शिक्षा अशिकृतको समग्र मूल्याङ्कन उिम भए २० 

अङ्क, मध्यम भए १५ अङ्क र सामान्य भए १० अङ्क 

२० 

यस शक्रयाकलापमा शवशनयोशजत रकम मध्येबाट माशथ उल्लेशखत संख्यामा परुतकार शवतरण गरी बाुँकी रहने रकमबाट सम्मान 

पर, सम्मान तथा परुतकार शवतरण समारोह आयोजना लगायतका कायाका लाशग खचा गना सशकनेछ । 

स्क्रर्ाकलाप स्स.न.ं ७४७ : तथानीर् पाठ्र्क्रम िथा पाठ्र्पतुिक िर्ारी, प्रकािन िथा स्विरण 

यस शक्रयाकलापबाट आगामी िैशक्षक सर दशेख कक्षा १-८ मा लागू हुने गरी िनगढी उपमहानगरपाशलकाको आफ्नै तथानीय 

पाठ्यक्रम शनमााण गनुा पनेछ । उि तथानीय पाठ्यक्रम शनमााणका लाशग दहेाय बमोशजमको एक तथानीय पाठ्यक्रम तथा 

पाठ्यपतुतक शनमााण सशमशत गठन हुनेछ । 

(क) शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखा प्रमखु – अध्यक्ष 

(ख) शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखाका िाखा अशिकृतहरु – सदतय 

(ग) सामदुाशयक शवद्यालयको आिारभूत तह कक्षा १-५, कक्षा ६-८ मा अध्यापनरत शिक्षकमध्येबाट महािाखा प्रमखुले 

तोकेको एक जना मशहला सशहत दईु जना शिक्षक – सदतय 

(घ) संतथागत शवद्यालयको आिारभूत तह कक्षा १-५, कक्षा ६-८ मा अध्यापनरत शिक्षकमध्येबाट महािाखा प्रमखुले 

तोकेको एक जना मशहला सशहत दईु जना शिक्षक – सदतय 

(ङ) महािाखा प्रमखुले तोकेको प्राशवशिक सहायक एक जना - सदतय सशचव 

 तथानीय 

पाठ्यक्रम तथा 

पाठ्यपतुतक 

शनमााण सशमशत 

 शिक्षा, यवुा तथा 

खेलकुद 

महािाखा 

 तथानीय पाठ्यक्रम 

तथा पाठ्यपतुतक 

शनमााण सशमशतको 

बैठक 

 तथानीय पाठ्यक्रम 

शनमााण कायादलको 

बैठक 

 तथानीय पाठ्यक्रम 

शनमााणका लाशग 

सञ्चाशलत 

कायािालाहरु र सो 
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तथानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपतुतक शनमााण सशमशतले कक्षा १-३, कक्षा ४ र ५ तथा कक्षा ६-८ को तथानीय पाठ्यक्रम 

शनमााणका लाशग शिक्षा अशिकृतको संयोजकत्वमा छुट्टा छुटै्ट  तथानीय पाठ्यक्रम शनमााण कायादल गठन गनेछ । 

(क) शिक्षा अशिकृत – संयोजक 

(ख) सम्बशन्ित कक्षाको अध्यापन गने सामदुाशयक शवद्यालयका शिक्षक (प्रशत कक्षा १ जनाका दरले) मध्येबाट कायादलले 

छनौट गरकेा पाठ्यक्रम शनमााण गररने कक्षा संख्या अनसुारका शिक्षक – सदतय 

(ग) सम्बशन्ित कक्षाको अध्यापन गने संतथागत शवद्यालयका शिक्षक (प्रशत कक्षा १ जनाका दरले) मध्येबाट कायादलले 

छनौट गरकेा पाठ्यक्रम शनमााण गररने कक्षा संख्या अनसुारका शिक्षक – सदतय 

(घ) प्राशवशिक सहायक वा कायादलले तोकेका महािाखाका कमाचारी एकजना – सदतय 

तथानीय पाठ्यक्रम शनमााण कायादलले आवश्यकता अनसुार तथानीय पाठ्यक्रमका लाशग शवषयवतत ु पशहचान, छनौट तथा 

लेखनका लाशग कायािालाहरु सञ्चालन गने, शवज्ञ वा परामिादाताको सहयोग शलने, बाह्य सहजकतााहरुको पररचालन गने 

लगायतका कायाहरु गरी तथानीय पाठ्यक्रम शनमााण सम्बन्िी काया सम्पन्न गनुा पनेछ । 

तथानीय पाठ्यक्रम शनमााण कायादलबाट तथानीय पाठ्यक्रम शनमााण गरी नगर शिक्षा सशमशतको शसफाररसमा कायापाशलकाबाट 

तवीकृत भईसकेपशछ तथानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपतुतक शनमााण सशमशतले पाठ्यपतुतक लेखनका लाशग शवषयवततसुशहत 

शवज्ञहरुको सूची तयार गरी उि सूचीका शवज्ञहरुमध्येबाट पाठ्यपतुतक लेखनको काया गराउनेछ । त्यसरी शवज्ञहरुबाट 

लेशखएको पाठ्यक्रम कायािाला, परामिादाता, पाठ्यपतुतक शवज्ञ, बाह्य सहजकतााको सहयोगमा अशन्तकीकरण गरी नगर शिक्षा 

सशमशतको शसफाररसमा कायापाशलकाबाट तवीकृत भएपिात सबै शवद्यालयहरुले लाग ु गनाका लाशग सूचना माफा त जानकारी 

गराउन ुपनेछ । 

कायािालामा 

सहभागीहरुको 

शववरण 

 शनमााण भएको 

तथानीय पाठ्यक्रम 

 शनमााण भएका 

तथानीय पाठ्यपतुतक 

स्क्रर्ाकलाप स्स.न.ं ७४८: स्वद्यालर्तिरमा प्रर्ोग हुन ेस्वस्भन्न स्कस्समका फाराम स्वकास, छपाई िथा अस्भमखुीकरण 

यस शिषाक अन्तगात शवद्यालयमा सञ्चालन गररने ससता तथा उपमहानगरपाशलकाबाट सञ्चाशलत कायाक्रम कायाान्वयन गना 

आवश्यक फाराम शवकास गररनेछ । शिक्षा, यूवा तथा खेलकुद महािाखाले शवद्यालयमा सम्पादन गररने शक्रयाकलापहरुको 

लाशग रकम माग गने, शनकासा गने तथा अन्य आवश्यक जानकारी तथा सचुनाहरुको सम्पे्रषणको लाशग आवश्यक फाराम 

छपाई गरी शवतरण गने व्यवतथा गनुापनेछ । यस शिषाक अन्तगात शवशनयोशजत रकम शवद्यालय ततरमा प्रयोग हुने फाराम शवकास, 

टाइशपङ गने कमाचारीको पाररश्रशमक, फारामहरु समेशटएको पशुततका छपाई, फारामहरुको अशभमशुखकरण सम्बशन्ि 

 शजम्मेवारी प्राप्त 

कमाचारी 

 शिक्षा, यवुा तथा 

खेलकुद महाखा 

 फारामहरु समेशटएको 

पशुततका 

 महािाखाका 

कमाचारीहरुको तटाफ 

बैठक 

 अशभमखुीकरण 
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कायािालाका प्रशिक्षकहरुको पाररश्रशमक,  सहभाशगहरुको दशैनक भिा एवम् यातायात खचा, तटेिनरी तथा मसलन्द 

लगायतका कायाका लाशग खचा गना सशकनेछ ।  

फाराम शवकासको लाशग महािाखा प्रमखुले कमाचारीहरुलाई शजम्मेवारी तोकी शनजबाट तयार गररएका फारामहरुको सम्बन्िमा 

महािाखाका तटाफहरुको संयिु बैठकबाट अशन्तकीकरण गने, सरुु तयार गररएका फारामहरुका मतयौदा संिोिन वा 

पररमाजान गने, आवश्यक अन्य फारामहरु थप गने लगायतका कायाहरु गरी अशन्तकीकरण गररएका फारामहरु समेटेर पशुततका 

तयार गने र सो पशुततकाको सम्बन्िमा शवद्यालयततरमा अशभमखुीकरण काया सञ्चालन गनुापनेछ । 

कायािाला र सोका 

सहभागीहरुको 

शववरण 

स्क्रर्ाकलाप स्स.न.ं ७४९ : िैस्क्षक क्र्ालणे्डर िर्ारी, प्रकािन िथा स्विरण 

िैशक्षक के्षरका शवशभन्न कायाक्रमहरुमा एकरुपता ल्याउन, समयमै शवद्यालयततरका िैशक्षक कायासम्पादन गना र िैशक्षक 

कायाक्रम उपलशब्िमलुक बनाउन एक िैशक्षक सरका लाशग शतशथ, शमशत सशहत तोकेर तयार पाररएको िैशक्षक कायापारोलाई 

िैशक्षक क्यालेण्डर भशनन्छ । िनगढी उपमहानगरपाशलका शभरका सम्पणुा िैशक्षक संतथाहरुमा शवशभन्न िैशक्षक कायाक्रममा एक 

रुपता ल्याउने, समयमै शवद्यालयततरका िैशक्षक कायाहरु सम्पादन गने लगायतका िैशक्षक कायाक्रम समावेि गररे िनगढी 

उपमहानगरपाशलका शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखाले िैशक्षक सर २०७९ का लाशग िैशक्षक क्यालेण्डर तयार गरी 

शन:िलु्क शवतण गनेछ ।  

िैशक्षक क्यालेण्डर तयारीका लाशग दहेायको एक िैशक्षक क्यालेण्डर तयारी सशमशत रहनेछ । 

(क) शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखा प्रमखु – संयोजक 

(ख) शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद मिाखाका िाखा अशिकृत/ शिक्षा अशिकृतहरु – सदतय 

(ग) शिक्षकको पेिागत संघसंगठनका नगरप्रशतशनशिहरु – सदतय 

(घ) महािाखा प्रमखुले तोकेको प्रत्येक तहका एक जनाका दरले एक जना मशहला समेत पने गरी तीन जना 

प्रिानाध्यापक – सदतय 

(ङ) महािाखा प्रमखुले तोकेको एक जना प्राशवशिक सहायक – सदतय 

यस िीषाकमा शवशनयोशजत रकम िैशक्षक क्यालेण्डर तयारी सशमशमतका पदाशिकारीहरु बैठक, क्यालेण्डरमा समावेि गनुा पने 

िैशक्षक सूचनाहरुको तयारी गने व्यशिहरुको पाररश्रशमक,  क्यालेण्डरको शडजाईन, तयारी तथा छपाई कायाका लाशग खचा 

गररनेछ ।  प्रकाशित क्यालेण्डर उपमहानगरपाशलकाका सबै शवद्यालय तथा आवश्यकता अनसुार अन्य िैशक्षक संतथाहरुलाई 

 िैशक्षक क्यालेण्डर 

तयारी सशमशत  

 शिक्षा, यवुा तथा 

खेलकुद 

महािाखा 

 

 िैशक्षक क्यालेण्डर 

तयारी सशमशतको 

बैठक  

 प्रकाशित िैशक्षक 

क्यालेण्डर 

 शवतरण भएको िैशक्षक 

क्यालेण्डरको भपााई 
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शन:िलु्क शवतरणको व्यवतथा गररनेछ । 

स्क्रर्ाकलाप स्स.न.ं ७५० : धनगढी िैस्क्षक सूचना-२०७९ िर्ारी, प्रकािन िथा स्विरण 

यस शक्रयाकलापबाट शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखाले िैशक्षक सर २०७८ र आशथाक वषा २०७८।७९ मा कायासम्पादन 

गरकेा शक्रयाकलाप, शिक्षा सम्बन्िी कानून, नीशत, संरचना तथा कायाक्रम, शवशवि िैशक्षक तथ्याङ्क, शवद्यालयमा गररएका 

शनकासा, िैशक्षक जानकारी मूलक लेखरचना तथा अन्य आवश्यक िैशक्षक जानकारी तथा सूचनाहरु समेटेर "धनगढी िैस्क्षक 

सूचना २०७९" तयार गररे प्रकािन गने व्यवतथा शमलाउन ुपनेछ । 

यस शक्रयाकलापमा शवशनयोशजत रकम "धनगढी िैस्क्षक सूचना २०७९"  तयारी तथा टाईशपङ गने कमाचारीहरुको 

पाररश्रशमक भिुानी र "धनगढी िैस्क्षक सूचना २०७९" को छपाई लगायतका कायाहरुमा खचा गना सशकनेछ । 

 शिक्षा, यवुा तथा 

खेलकुद 

महािाखा 

 

 प्रकाशित िनगढी 

िैशक्षक सूचना २०७९  

 शवतरण भपााई 

स्क्रर्ाकलाप स्स.न.ं ७५१ : कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पुस्तिका प्रकािन  

शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखाले तवीकृत कायाक्रम प्राप्त हुने शवशिकै महािाखाका कमाचारीहरुबीच छलफल गरी 

आन्तररक स्रोतबाट सञ्चालन हुने कायाक्रमहरुका लाशग कायाक्रम कायाान्वयन प्रशक्रया र खचा सम्बन्िी नम्साको मतयौदा तयार 

गनुा पनेछ । उि मतयौदा तवीकृशतका लाशग प्रमखु प्रिासकीय अशिकृत माफा त नगर प्रमखु समक्ष पेि गनुा पनेछ । नगर 

प्रमखुततरबाट मतयौदा तवीकृत भएमा वा संिोिन गना शनदिेन शदई संिोिन सशहत पनु: तवीकृतका लाशग पेि हुुँदा तवीकृत 

भएमा त्यसरी तवीकृत भएको कायाक्रम कायाान्वयन पशुततका सम्बशन्ित सरोकारवालाको जानकारीका लाशग प्रकािन गरी 

शन:िलु्क शवतरणको व्यवतथा शमलाउन ुपनेछ ।  

कायाक्रम कायाान्वयन पशुततकामा शिक्षा तथा मानवस्रोत  शवकास केन्रबाट प्रकाशित आशथाक वषा २०७८।०७९ को लाशग 

तथानीय तह अन्तगातका कायाक्रमको कायाान्वयन प्रशक्रया र खचा सम्बन्िी नम्सा, नगर सभाबाट तवीकृत शिक्षा तफा को आशथाक 

बषा २०७८।७९ को बाशषाक नीशत तथा कायाक्रम, कायाक्रम सम्बन्िी अन्य आवश्यक शवषयवततहुरु समेत समावेि गरी 

प्रकािन गनुा पनेछ । 

 शिक्षा, यवुा तथा 

खेलकुद 

महािाखा 

 

 प्रकाशित कायाक्रम 

कायाान्वयन पशुततका 

 कायाक्रम कायाान्वयन 

पशुततका शवतरण 

गरकेो भपााई 

 

स्क्रर्ाकलाप स्स.न.ं ७५२ : बालस्वकास स्िक्षक, स्वद्यालर् कमयचारी, सहर्ोगी र सास्सकेका सहजकिायको थप 

पाररश्रस्मक  

यस शिषाकबाट संघीय सरकारको आशथाक वषा २०७८।७९ को बजेट विव्य र शिक्षा तथा मानव स्रोत शवकास केन्रद्वारा 

प्रकाशित आशथाक वषा २०७८।७९ को कायाक्रम कायाान्वयन पशुततका अनसुार बालशवकास शिक्षक, शवद्यालय कमाचारी, 

 शिक्षा, यवुा तथा 

खेलकुद 

महािाखा 

 आशथाक प्रिासन 

 सम्बशन्ित शनकायबाट 

प्राप्त माग फाराम 

 महािाखाबाट तयार 

पाररएको शनकासा 
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शवद्यालय सहयोगी र सामदुाशयक शसकाइ केन्रका पररचाशलकाहरुको ससता अनदुानबाट प्राप्त दहेायको पाररश्रशमक दरमा 

माशसक रु. ७०००।– का दरले थप गरी कूल पाररश्रशमक शनकासाको व्यवतथा शमलाउने । यसरी पाररश्रशमक शनकासा गदाा  

माध्यशमक तहको तह थपको अनमुशत प्राप्त गरकेो दईु वषा व्यशतत नगरकेा शवद्यालयमा कमाचारीको पाररश्रशमक वापतको रकम 

शनकासा नगने, बालशवकास शिक्षक, कमाचारी, सहयोगी र पररचाशलकाको दरबन्दी रहेका तह उि दरबन्दीका पदहरु ररि 

रहेका र शनलम्बमा परकेो अवशिमा यस शिषाकबाट रकम शनकासा नगने व्यवतथा शमलाउन ुपनेछ । उपमहानगरपाशलका आफ्नै 

स्रोतबाट पाररश्रशमक पाउने गरी कोटा प्राप्त गरकेा बालशवकास केन्र र शवद्यालयमा कायारत बालशवकास शिक्षकको पाररश्रशमक 

भने माशसक रु. १५,०००।– का दरले नै यसै शिषाकबाट शनकासा गनुापनेछ । शनकासा हुने पाररश्रशमकमा १ मशहना चाडपवा 

खचा सशहत वषाभरमा १३ मशहनाका दरले दहेाय बमोशजम माशसक शहसाब गरी शनकासा गनुा पनेछ । 

क्र.सं. शववरण सखं्या ससता अनदुान न.पा. थप माशसक कूल पाररश्रशमक 

१ बालशवकास शिक्षक – ससता अनदुान प्राप्त १४२ ८०००।- ७,०००।- १५,०००।- 

२ बालशवकास शिक्षक – उपमहानगर अनदुान १ ० १५,०००।- १५,०००।- 

३ शवद्यालय कमाचारी – ससता  अनदुान प्राप्त २६ १३,५००।- ७,०००।- २०,५००।- 

४ शवद्यालय सहयोगी – ससता अनदुान प्राप्त ७३ ८०००।- ७,०००।- १५,०००।- 

५ साशसकेका पररचाशलका – ससता अनदुान प्राप्त ६ ८०००।- ७,०००।- १५,०००।- 

यस शक्रयाकलापका लाशग शनकासा भएको रकम सम्बशन्ित शवद्यालय र सामदुाशयक शसकाइ केन्रले सम्बशन्ित शिक्षक, 

कमाचारी, सहयोगी र पररचाशलकाको बैंक खाता माफा त भिुानी गने, शनकासा रकम माग गने, शनकासा रकम शवतरणको 

जानकारी महािाखालाई गराउने काया आवशिक रुपमा महािाखाले तोकेबमोशजम गनुा पनेछ । 

िाखा 

 शवद्यालय 

 सामदुाशयक 

शसकाइ केन्र 

 

शववरण 

 बाशवके, शवद्यालय र 

साशसकेबाट प्राप्त माग 

फाराम 

 बाशवके, शवद्यालय र 

साशसकेले बैक खाता 

माफा त पाररश्रशमक 

भिुानी गरकेो पर  

स्क्रर्ाकलाप स्स.न.ं ७५३ : स्नजीस्रोिका स्िक्षकहरुका लास्ग थप पाररश्रस्मक 

यस शक्रयाकलापको कायाान्वयनका लाशग नगर शिक्षा सशमशतको शनणायानसुार शवद्यालयमा कायारत शनजीस्रोतको शववरण एशकन 

गरी एशकन भएको शववरणका आिारमा तहगत/शवद्यालयगत रकम शनिाारण गरी शनिााररत रकम सम्बशन्ित शवद्यालयको खातामा 

शनकासा गने । शवद्यालयले आफ्नो खातामा शनकासा भएको रकमबाट एशकन भएका शनजीस्रोतका शिक्षकहरुलाई तोशकएको 

दरमा सम्बशन्ित शिक्षकको बैंक खातामाफा त भिुानी शदई सो को जानकारी शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखालाई गराउने । 

 शिक्षा, यवुा तथा 

खेलकुद महािाखा 

 आशथाक प्रिासन 

िाखा 

 शवद्यालय 

 नगर शिक्षा सशमशतको 

शनणाय र शनणाय 

बमोशजमको कायासंग 

सम्बशन्ित कागजात 

 शनकासा शववरण, पर 

स्क्रर्ाकलाप स्स.न.ं ७५४: स्वद्यालर् लखेा प्रणाली सम्बन्धी िास्लम  शिक्षा, यवुा तथा  ताशलम सञ्चालन 
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यस शक्रयाकलापमा शवशनयोशजत रकमबाट शवद्यालयमा हुने लेखा सम्वशन्ि कारोवारको शनयशमत र व्यवशतथत तररकाले 

अशभलेख राख्न, बजेटको सीमा उल्लंघन हुन नशदन, सरकारी नगद तथा शजन्सी समानको सरुक्षा गना, शवद्यालयको बजेट 

तजुामा गना सहयोग परु ्याउन लगायतका शवद्यालय लेखाङ्कन सम्बन्िी क्षमता शवकासका लाशग शवद्यालय कमाचारी, 

शवद्यालयको लेखा सम्बशन्ि काम गने शिक्षक, प्रिानाध्यापक, शवद्यालय व्यवतथापन सशमशतका अध्यक्ष (आिारभूत तहको 

हकमा) हरु समेतलाई नेपाल सरकार, शिक्षा, शवज्ञान तथा प्रशवशि मन्रालयद्वारा प्रकाशित स्वद्यालर् लखेाङ््ककन स्दग्दियन 

(School Accounting Manual) २०७६ का आिारमा ताशलम कायािाला सञ्चालन गनुापनेछ । 

खेलकुद 

महािाखा 

 शवद्यालय 

 

सम्बन्िी शटप्पणी 

 ताशलममा 

सहभागीहरुको 

शववरण 

  ताशलम प्रशतवेदन 

स्क्रर्ाकलाप स्स.न.ं ७५५ : स्िक्षक पेसागि सहर्ोगका लास्ग रोष्टर समूह गठन िथा पररचालन  

यस शक्रयाकलापका लाशग शिक्षा, यवुा तथा खेलकूद महािाखाले महािाखा प्रमखु, िाखा अशिकृत, शिक्षा अशिकृत लगायतका 

कमाचारीहरु र शवद्यालयका शिक्षकहरु रहेको शवषयगत सशमशत तथा शवषयशवज्ञ रहेको रोष्टर समूह शनमााण गने । उि रोष्टर 

समहुमा आवद्ध कमाचारी तथा शिक्षकहरुको क्षमता शवकासका लाशग आवश्यकता अनसुार ताशलम कायािाला सञ्चालन गने । 

रोष्टर समूहबाट कशम्तमा ३ मशहनाको एक पटक शवद्यालयको अनमुगन गरी कक्षाको अवलोकन, पषृ्ठपोषण आदान प्रदान, नमनुा 

पाठ प्रदिान, िैशक्षक समतया समािान लगायतका कायाहरु गनुापनेछ । यस शक्रयाकलाप र ससता अनदुान अन्तगात शक्रयाकलपा 

नं. २.७.१३.१३ शवद्यालयमा िैशक्षक सदुृशढकरण एवम् काया सम्पादनमा आिाररत अनदुानको सहायक शक्रयाकलाप नं. ९.१३ 

शवद्यालय सपुरीवेक्षण तथा पेसागत सहयोगमा शवशनयोशजत रकम संयिु रुपमा यसै शक्रयाकलापमा समेटेर खचा गने व्यवतथा 

शमलाउन ुपनेछ ।  

 शिक्षा, यवुा तथा 

खेलकुद 

महािाखा 

 शवद्यालय 

 गशठत शवषयगत 

रोष्टर समूह 

 

 शवषयगत रोष्टर 

समूहको शववरण 

 रोष्टर / शवज्ञ समूहबाट 

भएका कायासंग 

सम्बशन्ित प्रशतवेदन  

 अनगुमन भएका 

शवद्यालयको संख्या 

स्क्रर्ाकलाप स्स.न.ं ७५६ : रारिपस्ि रस्नङ्क स्िल्ड प्रस्िर्ोस्गिा सञ्चाल िथा व्र्वतथापन 

यस शक्रयाकलाप र राष्ट्रपशत रशनङ शिल्ड प्रशतयोशगता संचालनका लाशग संघीय सरकारबाट ससता अनदुानका रुपमा प्राप्त 

रकमबाट रारिपस्ि रस्नङ्क स्िल्ड प्रस्िर्ोस्गिा सचंालन स्नदेस्िका, २०७६ (ससंोधन सस्हि) बमोशजम सञ्चालन हुने 

राष्ट्रपशत रशनङ शिल्ड प्रशतयोशगताका लाशग खचा गने व्यवतथा शमलाइनेछ । 

 यवुा तथा खेलकुद 

िाखा 

 प्रशतयोशगता 

सञ्चालन सशमशत 

 

 सहभागी समूहको 

शववरण 

 प्रशतयोशगता काया 

सम्पन्न प्रशतवेदन 
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स्क्रर्ाकलाप स्स.न.ं ७५७ : कक्षा ८ को परीक्षाको प्रश्नपत्र िर्ारी (Item Analysis) सम्बन्धी कार्यिाला 

कुनै पशन तह वा कक्षाको परीक्षा सञ्चालनका लाशग प्रश्नपरको गणुततरले ठूलो प्रभाव पारररहेको हुन्छ ।  कक्षा आठको 

परीक्षाका लाशग पाठ्यक्रम शवकास केन्रद्वारा आिारभूत तह उिीणा परीक्षा शवशिष्टीकरण ताशलका (Specification Grid) 

तयार गररएको छ । यस शक्रयाकलापबाट उि शवशिष्टीकरण ताशलका अनसुार मापनीय, वततशुनष्ठ, वैि र ततरीय प्रश्नपर शनमााण 

गरी कक्षा आठको परीक्षालाई प्रभावकारी बनाउनका लाशग कक्षा आठको प्रश्नपर शनमााणमा संलग्न शिक्षक, कमाचारी तथा 

शवषयशवज्ञहरुको क्षमता शवकास गना कक्षा ८ को परीक्षाको प्रश्नपर तयारी (Item Analysis) सम्बन्िी कायािाला गनुा पनेछ । 

यस शिषाकमा शवशनयोशजत रकम कायािालामा सहभागी हुने बाह्य तथा आन्तररक प्रशिक्षकहरुको पाररश्रशमक, बाह्य 

प्रशिक्षकहरुको दशैनक तथा भ्रमण भिा, व्यवतथापन समूहका कमाचारीहरुको पाररश्रशमक भिुानी, सहभागीहरुको दशैनक भिा 

एवम् यातायात खचा, कायािालाका लाशग आवश्यक पाठपर (Hand-out) तयारी गने कमाचारीहरुको पाररश्रशमक तथा 

फोटोकपी, आिारभूत तह उिीणा परीक्षा शवशिष्टीकरण ताशलका (Specification Grid) छपाई तथा फोटोकपी, कायािालाका 

सहभागी  प्रशिक्षक, व्यवतथापन समूह र सहभागीहरुको खाना खाजा खचा र तटेश्नरी तथा मसलन्द लगायतका कायाहरुमा खचा 

गना सशकनेछ । 

 प्रारशम्भक 

बालशवकास तथा 

आिारभूत शिक्षा 

िाखा 

 

 कायािालामा 

सहभागीहरुको 

हाशजरी 

 काया सम्पन्न 

प्रशतवेदन 

 

स्क्रर्ाकलाप स्स.न.ं ७५८ : नपेाल पत्रकार मञ्च सदूुरपस्िम तपोटय कार्यक्रम सञ्चालन 

यस शक्रयाकलापको कायाान्वयनका लाशग नेपाल परकार मञ्च सदूुरपशिम तपोटा  र नगर कायापाशलकाको कायाालयशबच भएको 

सम्झौता बमोशजमका शक्रयाकलापहरुका लाशग खचा गना सशकने छ । 

 नगर 

कायापाशलकाको 

कायाालय 

 नेपाल परकार 

मञ्च  

 काया सम्झौंता 

 काया सम्पन्न 

प्रशतवेदन  

स्क्रर्ाकलाप स्स.न.ं ७५९ : स्रोिकक्षाका अपाङ््कगिा भएका स्वद्यालर्का स्वद्याथीहरुका लास्ग अपाङ््कगमैत्री प्रस्िर्ोस्गिा 

यस शक्रयाकलापमा शवशनयोशजत रकमबाट अपाङ्गता भएका बालबाशलका अध्ययनरत िनगढी उपमहानगरपाशलका 

अन्तगातका दईु शवद्यालयहरु पञ्चोदय माशव हसनपरु र दशक्षणकाली बशहरा आिारभूत शवद्यालय बेलाका सम्बशन्ित अपाङ्गता 

भएका शवद्याथीहरुलाई अध्यापन गराउने शिक्षकहरुसंग परामिा गरी अपाङ्गमैरी प्रशतयोशगताहरुको छनौट गरी सञ्चालन गने 

व्यवतथा शमलाईने छ । यसका लाशग दवैु शवद्यालयहरुबाट प्रशतयोशगता सम्बन्िी प्रततावना प्राप्त गरी प्रततावना अनसुार 

प्रशतयोशगता सञ्चालन गना गराउन आवश्यक रकम शवद्यालयको खाता माफा त अनदुान तवरुप उपलब्ि गराउने व्यवतथा 

 शिक्षा, यवुा तथा 

खेलकुद 

महािाखा 

 शवद्यालय  

 शवद्यालयबाट प्राप्त 

प्रततावना 

 काया सम्झौंता पर 

 काया सम्पन्न 

प्रशतवेदन  
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शमलाइनेछ । शवद्यालयले प्राप्त गरकेो अनदुान रकमबाट प्रततावना बमोशजम प्रशतयोशगता सञ्चालन गरी सो को काया सम्पन्न 

प्रशतवेदन सम्झौंता बमोशजम तोशकएको अवशिशभर शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखा पेि गनुा पनेछ । 

स्क्रर्ाकलाप स्स.न.ं ७६० : नर्ाुँ स्वद्यालर् तथापना िथा कक्षा थपको अनमुस्ि माग गने स्वद्यालर्हरुको तथगलि 

अनगुमन िथा प्रस्िवेदन िर्ारी 

यस शक्रयाकलापको कायाान्वयनका लाशग शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखाले नयाुँ शवद्यालय तथापना तथा कक्षा थपको 

अनमुशत मागका लाशग शनवेदन पेि गने शवद्यालयहरुको शववरण तयार गनेछ ।  उि शववरणमा समेशटएका शवद्यालयहरुको 

तथलगत अनगुमन गरी नयाुँ शवद्यालय तथापना तथा कक्षा थपको लाशग अनमुशत शदने वा नशदने सम्बन्िमा प्रशतवेदन तयार गना 

शिक्षा यवुा तथा खेलकुद महािाखाले आवश्यक जनिशि पररचालन गनुा पनेछ ।  

यस शिषाकमा शवशनयोशजत रकम अनगुमन कायामा खशटने जनिशिको अनगुमन भिा, खाना खाजा खचा, अनगुमनका क्रममा 

प्रयोग गररने यातायातका सािनको भाडा भिुानी, प्रशतवेदन तयारी, अनगुमन फाराम शवकास, अनगुमन तथा अनगुमन 

सम्बन्िी कायामा संलग्न कमाचारीको सञ्चार सशुविा लगायतको भिुानीका लाशग खचा गना सशकनेछ । 

 शिक्षा, यवुा तथा 

खेलकुद 

महािाखा 

 अनगुमनका लाशग 

तोशकएको व्यशि 

 शनवेदन शदने 

शवद्यालयको संख्या 

 अनगुमन गने 

जनिशिको संख्या 

 अनगुमन भई 

प्रशतवेदन प्राप्त भएका 

शवद्यालयको संख्या 

स्क्रर्ाकलाप स्स.न.ं ७६१ : स्वस्भन्न स्दवस िथा समारोहको सञ्चालन िथा व्र्वतथापन 

यस शक्रयाकलापमा शवशनयोशजत रकम राशष्ट्रय, प्रदिे र तथानीयततरमा मनाईने शदवस तथा समारोहको सञ्चालन, उि 

समारोहको अवसरमा सञ्चालन गररने नगरपाशलकाततरीय शवद्याथी प्रशतयोशगता तथा अशतररि शक्रयाकलापमा परुतकृत 

सहभागीहरुको परुतकार, प्रशतयोशगताका सहभागीहरुको मूल्याङ्कन गने जनिशिको पाररश्रशमक भिुानी, परुतकार शवतरण 

समारोहको आयोजना लगायतका कायाहरुका लाशग खचा गररनेछ ।  

 यवुा तथा खेलकुद 

िाखा 

 सहभागी शवद्यालय 

 

 आयोजना भएका शदवस 

तथा समारोहको संख्या 

 शदवस तथा समारोहमा 

सहभागी संख्या 

 काया सम्पन्न प्रशतवेदन 

स्क्रर्ाकलाप स्स.न.ं ७६२ : कक्षा ८ को परीक्षाको ि्र्ाङ््कक व्र्वतथापन सम्बन्धी कार्यिाला 

िैशक्षक सर २०७७ दशेख िनगढी उप-महानगरपाशलकाले कक्षा आठको परीक्षा सम्बन्िी तथ्याङ्क शिक्षा तथा मानवस्रोत 

शवकास केन्रद्वारा तयार पाररएको IEMIS प्रणालीमा आवद्ध गरेको छ । उि प्रणाली प्रभावकारी पररचालनका लाशग यस 

शक्रयाकलापबाट कक्षा आठको परीक्षा सम्बन्िी तथ्याङ्क व्यवशतथत गना,  प्रणालीमा गररएका नयाुँ व्यवतथाहरुको जानकारी 

गराउन र तथ्याङ्क व्यवतथापन सम्बन्िी कम्प्यटुर तथा सूचना प्रशवशिमा आिाररत ज्ञान तथा शसप शवकास गना शवद्यालय 

तहमा IEMIS सम्बन्िी काम गने शिक्षक तथा कमाचारीहरु, परीक्षा केन्र तथा महािाखामा रहेर परीक्षाको तथ्याङ्क सम्बन्िी 

काम गने शिक्षक तथा कमाचारीहरु र परीक्षा सशमशतका पदाशिकारीहरुको क्षमता शवकास गरी कक्षा आठको परीक्षाको 

 प्रारशम्भक 

बालशवकास तथा 

आिारभूत शिक्षा 

िाखा 

 

 कायािालामा 

सहभागीहरुको 

हाशजरी 

 काया सम्पन्न 

प्रशतवेदन 
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तथ्याङ्कलाई व्यवशतथत गना कायािाला सञ्चालन गनुा पनेछ । 

स्क्रर्ाकलाप स्स.न.ं ७६३ : कोस्भडका कारण मतृ्र्ु भएका स्िक्षकका पररवारलाई राहि 

यस शक्रयाकलापको कायाान्वयनका लाशग शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखाले कोशभडका कारण मतृ्य ुभएका िनगढी उप-

महानगरपाशलकाका र यस अन्तगातका वडा कायाालय, तवातथ्य चौकी, सामदुाशयक शवद्यालयमा कायारत कमाचारी तथा 

शिक्षकका पररवारहरुलाई राहत उपलब्ि गराईने कायाक्रम रहेको व्यहोरा उल्लेख गरी कायाालयको वेभसाइट 

dhangadhimun.gov.np माफा त शनशित अवशिको सूचना सावाजशनक गरी सम्बशन्ित वडा कायाालयको शसफाररस सशहत 

शनशित ढाुँचामा शनवेदन माग गनुा पनेछ । सूचना बमोशजम पेि हुन आएका शनवेदनहरु छानशवन गरी नगर शिक्षा सशमशतको शनणाय 

बमोशजम तोशकएको राहत रकम कोशभडका कारण मतृ्य ु भएका कमाचारी तथा शिक्षकका पररवारहरुको बैंक खाता माफा त 

उपलब्ि गराउन ुपनेछ ।  

 माध्यशमक शिक्षा 

िाखा 

 

 सावाजशनक गररएको 

सूचना 

 नगर शिक्षा सशमशतको 

शनणाय 

 राहत रकम शनकासा 

शववरण 

 

स्क्रर्ाकलाप स्स.न.ं ७६४ : ऐन कानून मतर्ौदा िर्ारी 

शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखाको कायाके्षरशभर पने काम, कताव्य र अशिकारको कायाान्वयनका लाशग आवश्यक ऐन, 

कानूनको सरुु मतयौदा तयार गना ऐन, कानूनको आवश्यकता पशहचान गने । आवश्यकता पशहचान भएका ऐन, कानूनहरुको 

सरुु मतयौदा तयारी शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखाले गने । महािाखाले तयार पारकेो सरुु मतयौदामा सझुाव संकलन, 

छलफल गररे मतयौदाको अशन्तम खाका तयार गना नगर शिक्षा सशमशतबाट तोशकएको संयोजकको अध्यक्षतामा ऐन, कानून 

मतयौदा तजुामा कायादल गठन गने । उि कायादलले बैठक, कायािाला वा अन्य उपयिु माध्यमबाट अध्ययन, छलफल गरी 

सरुु मतयौदाको अशन्तम खाका तयार गररे नगर कायापाशलकामा पेि गने व्यवतथा शमलाउन ुपनेछ । 

यस शिषाकमा शवशनयोशजत रकम सरुु मतयौदा तयारी गने कमाचारीलाई कायादलको बैठकबाट शनणाय भए बमोशजम पाररश्रशमक 

शवतरण, कायादलको बैठकमा सहभागी पदाशिकारीहरुको बैठक भिा, सञ्चार  तथा खाजा खचा, कायादलले मतयौदा माशथ 

छलफल एवम् सझुाव संकलन गना आयोजना गरकेा बैठक एवम् कायािाला सञ्चालन, सरुु मतयौदा र सो मतयौदाको अशन्तम 

खाका तयार गदाा  प्रयोग हुने तटेश्नरी तथा अन्य मसलन्द सामग्री खररदमा खचा गना सशकनेछ । 

 शिक्षा, यवुा तथा 

खेलकुद 

महािाखा 

 ऐन, कानून 

मतयौदा तजुामा 

कायादल 

 ऐन, काननुको सरुु 

मतयौदा 

 ऐन, कानून मतयौदा 

तजुामा कायादलको 

बैठक संख्या र शनणाय 

 सरुु मतयौदाको 

अशन्तम खाका 

स्क्रर्ाकलाप स्स.न.ं ७६५ : स्वस्भन्न खेलकुद प्रस्िर्ोस्गिा सञ्चालन िथा व्र्वतथापन (र्ोगा, अन्िर स्वद्यालर् अस्िररक्त 

स्क्रर्ाकलाप, DPL खप्तड गोल्डकप, पिपुस्ि फारवेष्ट) 

यस शक्रयाकलापमा शवशनयोशजत रकम दहेायका शक्रयाकलापहरुको सञ्चालन तथा व्यवतथापनका लाशग खचा गनुा पनेछ : 

 यवुा तथा खेलकुद 

िाखा 

  प्रशतयोशगता 

 सञ्चाशलत 

प्रशतयोशगता 

 कायाक्रम सम्झौंता 

https://dhangadhimun.gov.np/
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१. नगर कायापाशलकाको कायाालय र शवशभन्न खेलकुद प्रशतयोशगता सञ्चालन गने क्लब, शवद्यालय, संघसंतथाहरुसंगको 

सम्झौंता अनसुार भिुानी गनुा पने रकमको भिुानी,  

२. उपमहानगरपाशलकाको तफा बाट शवशभन्न शनकायहरुले आयोजना गरकेा खेलकुद प्रशतयोशगतामा खेलाडीहरु सहभागी 

गराउनका लाशग खेलाडीको पोिाक खरीद, बन्द प्रशिक्षण, खेलाडी छनौंट, प्रशतयोशगता अवशिभरको दशैनक तथा भ्रमण 

खचा, खेलाडीको पौशष्टक आहार व्यवतथापन, व्यवतथापन समूहका जनिशिहरुको दशैनक तथा भ्रमण भिा, प्रशतयोशगता 

शजत्ने खेलाडीहरुको सम्मान तथा परुतकार शवतरण, 

३. शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखाले नगरततरमा सञ्चालन गने अशतररि शक्रयाकलापहरुको सञ्चालन,  

४. नगरततरका शवद्यालयहरु र शवद्यालयका पेिागत समूहहरुले आयोजना गने खेलकुद तथा अशतररि शक्रयाकलाप सम्बशन्ि 

प्रशतयोशगता सञ्चालनको लाशग सम्झौंता अनसुारको रकम भिुानी,  

५. नगर शिक्षा सशमशत र नगर कायापाशलकाको शनणायानसुार हुने खेलकुद तथा अशतररि शक्रयाकलाप सम्बन्िी माशथ उल्लेख 

गररए भन्दा फरक प्रकृशतका शक्रयाकलापहरुको भिुानी ।  

आयोजक  काया सम्पन्न 

प्रशतवेदन 

स्क्रर्ाकलाप स्स.न.ं ७६६ : कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन िथा व्र्वतथापन  

आधारभूि िह कक्षा आठको परीक्षा सञ्चालन िथा प्रमास्णकरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ को पररशिशभर रही 

परीक्षाको ततरीयता, प्रमाशणकरण र एकरुपता कायम हुने गरी परीक्षा सशमशत माफा त परीक्षा सञ्चालन गने गराउने । परीक्षा 

सञ्चालन गदाा  सामदुाशयक शवद्यालयमा अध्ययनरत शवद्याथीहरुसुँग िलु्क वापत कुनै रकम नशलने गरी सञ्चालन गने । 

संतथागत शवद्यालयबाट आिारभूत तह कक्षा आठको परीक्षामा सहभागी हुने शवद्याथीहरुले बझुाउन ु पने परीक्षा दततरु 

सम्बशन्ित शवद्यालयहरुले एकमषु्ट रुपमा उपमहानगरपाशलकाले तोकेको बैंक खातामा जम्मा गरी आवेदन फाराम साथ भौचर 

बझुाउन ुपनेछ । परीक्षामा शवद्याथी सहभागी गराउन सबै शवद्यालयहरुले िैशक्षक सर २०७८ को िैशक्षक तथ्याङ्क (IEMIS) 

अध्यावशिक गररे शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखामा प्रत्येक शवद्याथीहरुको आवेदन फाराम र सो साथ जन्मदताा प्रमाण 

परको प्रशतशलशप तथा कक्षा सातको लब्िाङ्क परको प्रशतशलशप तोशकएको अवशिशभर बझुाउन ुपनेछ ।  

यस शिषाकमा शवशनयोशजत रकम र ससता अनदुान अन्तगात प्रशत शवद्याथी वापत प्राप्त हुने रकम समेतलाई कक्षा ८ को परीक्षा 

सञ्चालन तथा व्यवतथापनको कूल शवशनयोशजत रकम मानी परीक्षा सशमशतको शनणाय अनसुार दहेायका शक्रयाकलापहरुको 

सञ्चालन तथा व्यवतथापनका लाशग खचा गररनेछ :- 

 शिक्षा, यवुा तथा 

खेलकुद 

महािाखा 

 परीक्षा सशमशत 

  केन्राध्यक्ष 

 शवद्यालय 

 रोष्टर 

 कमाचारी 

 परीक्षामा सहभागी हुने 

शवद्यालय र शवद्याथी 

संख्या 

  

 परीक्षा केन्रको संख्या 

 परीक्षा सशमशतको 

बैठक संख्या र शनणाय 

 काया सम्पन्न 

प्रशतवेदन 
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१. आवेदन फाराम, मूल तथा थप उिरपशुततका, माका शतलप, हाशजरी फाराम, गे्रडशसट, प्रमाणपर, प्रश्नपर, खाम, सूचना 

सामग्री, कक्षा आठको परीक्षाको तथ्याङ्क व्यवतथापन सम्बन्िी हातेपशुततका लगायतका आवश्यक अन्य सामग्रीहरुको 

छपाई तथा शतनको प्याशकङ तथा ढुवानी 

२. प्रश्नपर शनमााण, मोडरिेन तथा प्रफुररशडङ गने शवषयशवज्ञहरुको पाररश्रशमक  

३. केन्राध्यक्ष तथा उिरपशुततका परीक्षण गने रोष्टरका लाशग सञ्चालन हुने ताशलम, कायािाला  

४. तथ्याङ्क रुज ुतथा अद्यावशिक एवम् गे्रडशसट तथा प्रमाणपर सम्बशन्ि काम गने कमाचारीहरुको पाररश्रशमक तथा खाना 

खाजा खचा 

५. परीक्षाकेन्र र उिरपशुततका परीक्षणकेन्रततरमा परीक्षा सञ्चालन तथा उिरपशुततका परीक्षण (केन्राध्यक्ष, सहायक 

केन्राध्यक्ष, व्यवतथापक, शनरीक्षक, सहयोगीको काम गने शिक्षक तथा कमाचारीहरुको एवम् उिरपशुततका परीक्षण गने 

रोष्टरहरुको पाररश्रशमक एवम् मसलन्द खचा समेत) 

६. परीक्षा सशमशतका पदाशिकारीहरुको बैठक तथा खाजा खचा 

७. परीक्षा अनगुमन सम्बन्िी (सवारी सािनको उपयोग, खाजा तथा अनगुमन भिा) 

८. परीक्षा सम्बन्िी काम गने कमाचारीहरुको दशैनक तथा भ्रमण भिा  

९. ल्यापटप, शप्रन्टर, टोनर तथा अन्य शवशवि सामग्रीहरुको खररद तथा व्यवतथापन 

१०.  िैशक्षक सर २०७५ र २०७६ को कक्षा ८ को पररक्षाको माका लेजेरको अशभलेख व्यवतथापन 

११. नमनुा प्रश्नपर तथा उिरकुशञ्जका प्रकािन तथा शवतरण  

१२. परीक्षा सशमशतले आवश्यक ठानेका अन्य शक्रयाकलापहरु 

स्क्रर्ाकलाप स्स.न.ं ७६७ : प्रधानाध्र्ापक बैठक िथा अन्िरस्क्रर्ा कार्यक्रम 

यस शक्रयाकलापको कायाान्वयनका लाशग शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखाले आवश्यकतानसुार यस िागढी 

उपमहानगरपाशलशभर साशवकका स्रोतकेन्र अनसुार (बेहडाबाबा माध्यशमक शवद्यालय उमाा, चन्रोदय माध्यशमक शवद्यालय 

फूलवारी र िनगढी नमनुा प्राशवशिक माध्यशमक शवद्यालय, िनगढीगाउुँ) शवद्यालयहरुका प्रिानाध्यापकहरुको बैठक तथा 

अन्तरशक्रया कायाक्रम संचालन गना सशकने छ । यसरी सञ्चालन गररने प्रिानाध्यापकहरुको बैठक तथा अन्तरशक्रया कायाक्रम 

सम्भव भएसम्म संतथागत शवद्यालयका लाशग एक पटक र संतथागत शवद्यालयका लाशग अको पटक गरी नगरततरमा एकैपटक 

 सम्बशन्ित के्षर 

हेना तोशकएका 

अशिकृत 

कमाचारीहरु 

 शवद्यालयका 

प्रिानाध्यापक 

 बैठक तथा 

अन्तरशक्रया कायाक्रम 

सञ्चालन संख्या 

 कायाक्रममा 

सहभागीहरुको 

शववरण 
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समेत सञ्चालन गना सशकनेछ । 

प्रिानाध्यापक बैठक तथा अन्तरशक्रया कायाक्रमका अवसरमा शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखाबाट शवद्यालयततरमा 

अशभमखुीकरण गनुा पने यस कायाान्वयन पशुततकामा उल्लेशखत अन्य शक्रयाकलापहरुको अशभमखुीकरण तथा अन्य शवशभन्न 

कायाक्रमहरुको समसामशयक रुपमा जानकारी गराउन ुपने शवषयहरुको समेत अशभमखुीकरण गना सशकनेछ । 

 काया सम्पन्न 

प्रशतवेदन 

 

स्क्रर्ाकलाप स्स.न.ं ७६८ : िैस्क्षक अनसुन्धान 

यस शक्रयाकलापबाट िनगढी उपमहानगरपाशलका अन्तगातका सामदुाशयक शवद्यालयमा कायारत शिक्षक र नगर कायापाशलकाको 

कायाालयमा कायारत कमाचारीहरुलाई शवशभन्न शिषाकमा िैशक्षक अनसुन्िान गना प्रोत्साशहत गररनेछ । यसका लाशग महािाखाले 

नगरपाशलकाको वेभसाइट dhangadhimun.gov.np माफा त सावाजशनक सूचना जारी गरी िैशक्षक अनसुन्िानका लाशग 

प्रततावना आह्वान गनेछ । प्रततावना आह्वान बमोशजम पेि हुन आउने प्रततावनाहरुलाई शवज्ञहरुबाट मूल्याङ्कन गराई 

शवज्ञहरुको मूल्याङ्कन अनसुार सबै भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गने ६ ओटा  अनसुन्िान प्रततावना छनौट गरी छनौट भएका 

अनसुन्िानका लाशग प्रशत अनसुन्िान रु. ५० हजारका दरले अनसुन्िान खचा उपलब्ि गराइनेछ  । यसरी अनसुन्िान वापत 

भिुानी गदाा  बाुँकी हुने रकमबाट अनसुन्िान प्रततावनाको मूल्याङ्कन गने शवज्ञहरुको पाररश्रशमक भिुानी, प्रततावनाको 

प्रततशुतकरण तथा पषृ्ठपोषण कायािाला र अनसुन्िानको प्रशतवेदन सावाजशनकरण कायािालाका लाशग खचा गररनेछ ।  

 शिक्षा, यवुा तथा 

खेलकुद 

महािाखा 

 अनसुन्िान शवज्ञ 

 अनसुन्िानकताा 

 

 प्रततावना 

आह्वानसम्बन्िी 

सूचना 

 पेि भई छनौट भएका 

प्रततावना  

 कायािाला र सो का 

सहभागीहरुको संख्या 

 अनसुन्िान प्रशतवेदन 

 

स्क्रर्ाकलाप स्स.न.ं ७६९ : स्वद्याथी भनाय अस्भर्ान सञ्चालन िथा व्र्वतथापन 

िैशक्षक िर २०७९ मा शवद्यालयमा बढी भन्दा बढी शवद्याथीहरु भनाा गराउन, शवद्यालयमा शवगत िैशक्षक सर दशेख भनाा भई 

अध्ययन गरररहेका शवद्याथीहरुलाई शवद्यालय मै शटकाइ राख्ने सन्दिे प्रवाहका लाशग यस शक्रयाकलापबाट प्रचारात्मक 

सामग्रीहरु तयार गरी शन:िलु्क शवतरण गने, सरोकारवालाहरुको सहभाशगतामा गोष्ठी, कायािाला, बैठकको आयोजना गने, 

शवद्यालयततरमा भनाा सम्बन्िी सन्दिे शदने खालका नाटक, विृत्वकला कायाक्रमको आयोजना गने लगायतका शवद्याथी भनाा 

सम्बन्िी कायाक्रम सञ्चालन गने व्यवतथा शमलाउन ुपनेछ । 

 शिक्षा, यवुा तथा 

खेलकुद 

महािाखा 

 

 सञ्चाशलत 

कायाक्रमको 

कायासम्पन्न प्रशतवेदन 

 तयारी सामग्रीहरुको 

शववरण 

 

स्क्रर्ाकलाप न.ं ७७० : स्िक्षकका पेिागि सगंठनहरुसगं िैस्क्षक अन्िरस्क्रर्ा 

यस शक्रयाकलापबाट िनगढी उपमहानगरपाशलकाको िैशक्षक सिुारका लाशग शिक्षकका पेिागत संगठनहरुसंग िैशक्षक 

अन्तरशक्रया कायािाला सञ्चालन गने । कायािालामा िैशक्षक सिुारसंग सम्बशन्ित शवषयमा शवज्ञहरुबाट कायापर प्रततशुतकरण 

गराउने ।  कायापरका आिारमा छलफल तथा अन्तरशक्रया कायाक्रम सञ्चालन गने । 

 शिक्षा, यवुा तथा 

खेलकुद 

महािाखा 

 

 अन्तरशक्रयामा सहभागी 

संख्या 

 कायापर 

 काया सम्पन्न प्रशतवेदन 
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स्क्रर्ाकलाप स्स.न.ं ७७१ : बैठक भत्ता 

यस शिषाकमा शवशनयोशजत रकम यसै कायाक्रम कायाान्वयन पशुततका अनसुार गठन गनुा पने भई सम्बशन्ित शक्रयाकलापमा 

बैठक भिाको रकम शवशनयोजन नभएका सशमशत एवम् कायादलका पदाशिकारीहरु, शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखाको 

कामसंग सम्बशन्ित अन्य शवशभन्न सशमशतका पदाशिकारीहरु, शिक्षा तथा अन्य ऐन काननु बमोशजम गठन हुने सशमशतका 

पदाशिकारीहरुको बैठक भिा तथा खाजामा खचा गना सशकनेछ ।  

 शिक्षा, यवुा तथा 

खेलकुद 

महािाखा 

 

 बैठक संख्या 

 बैठकमा सहभागीको 

शववरण 

 

स्क्रर्ाकलाप स्स.न.ं ७७२ : बालस्वकास स्िक्षकहरुका लास्ग िास्लम 

यस शक्रयाकलापबाट प्रारस्म्भक बालस्वकास िथा स्िक्षाको पाठ्र्क्रम, २०७७ अनसुार शिक्षण गने, प्रारशम्भक बालशवकास 

शिक्षाको अविारणा र सहजकतााको मापदण्डको जानकारी शदने, प्रारशम्भक बालशवकास कक्षाका लाशग शसकाइ सामग्री शवकास 

गना आवश्यक क्षमता शवकास गने,  शसकाइ सहजीकरण तथा शसकाइ मलु्याङ्कनका शवशिहरुको जानकारी शदने हेतलेु 

सामदुाशयक शवद्यालय र समदुायमा आिाररत बालशवकास सहजकताा (शिक्षक) हरुका लाशग आवश्यक शवषयवतत ुसमेशटएको 

ताशलम प्याकेज शनमााण गरी सोही प्याकेजका आिारमा कशम्तमा पाुँच शदनको ताशलम सञ्चालन गने व्यवतथा शमलाउन ुपनेछ । 

 शिक्षा, यवुा तथा 

खेलकुद 

महािाखा 

 

 ताशलम कायािाला 

 ताशलममा सहभागीको 

शववरण 

 काया सम्पन्न 

प्रशतवेदन 

 

स्क्रर्ाकलाप स्स.न.ं ७७३ : स्वद्यालर्को िैस्क्षक ि्र्ाङ््कक (IEMIS) सम्बन्धी कार्यिाला सञ्चालन 

शवगत वषा झैं यस वषा पशन शवद्यालय सम्बशन्ि सम्पणुा िैशक्षक तथ्याङ्क Excell Based Software बाट संकलन गरी शिक्षा, तथा 

मानव स्रोत शवकास केन्रले तयार पारेको IEMIS सम्बन्िी वेभसाइटमा अपलोड गनुा पने व्यवतथा रहेको छ । शवगत वषाहरुको 

तलुना शवद्यालय प्रोफाइलको सेटअप, Excel File मा रहेका बटनहरुको पररमाजान, लेखा सम्बन्िी सफ्टरवेयरको उपलब्िता 

लगायतका शवशभन्न नयाुँ सशुविाहरु IEMIS मा थशपएका छन् । तसथा पशहले देशख IEMIS मा काम गदै आइरहेका जनिशिका 

लाशग अध्याशविक सशुविाहरुको जानकारी शदन र नयाुँ जनिशिलाई IEMIS सम्बन्िी अशभमखुीकरण गदै उनीहरु माफा त 

शवद्यालयततरको IEMIS लाई व्यवशतथत गरी िैशक्षक कायाक्रम कायाान्वयनका लाशग सही तथ्याङ्क उपलब्िताको सशुनशितता गना 

यस शक्रयाकलापबाट शवद्यालय तहको IEMIS सम्बन्िी काम गने शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखाका कमाचारी, शवद्यालयका 

शिक्षक तथा कमचाारीहरुका लाशग उपमहानगरपाशलकाततरमा कायािाला सञ्चालन गने व्यवतथा शमलाउन ुपनेछ ।  

 शिक्षा, यवुा तथा 

खेलकुद 

महािाखा 

 

 कायािाला 

 कायािालामा 

सहभागीको शववरण 

 काया सम्पन्न 

प्रशतवेदन 

 

स्क्रर्ाकलाप स्स.न.ं ७७४ : नगर स्िक्षा स्वकास र्ोजना अध्र्ावस्धक 

यस शक्रयाकलापको कायाान्वयनका लाशग दहेायको एक नगर शिक्षा शवकास योजना अध्यावशिक कायादल गठन गररनेछ । 

(क) सामाशजक शवकास सशमशतका संयोजक – संयोजक 

 शिक्षा, यवुा तथा 

खेलकुद 

महािाखा 

 कायादलको बैठक 

 तथानीय शिक्षा 

पाश्वाशचर 
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(ख) शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखा कमाचारीहरु – सदतय 

(ग) शवद्यालयका प्रिानाध्यापक तथा शिक्षकहरुमध्येबाट एकजना मशहला पने गरी कायादलले तोकेका तीन जना – सदतय 

(घ) शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखाका कमाचारीहरु मध्ये कायादलले तोकेको कमाचारी एकजना – सदतय सशचव 

कायादलले िनगढी उपमहानगरपाशलकाको नगर स्िक्षा स्वकास र्ोजना २०७७-२०८१ लाई नेपाल सरकार, शिक्षा, शवज्ञान 

तथा प्रशवशि मन्रालयले तथानीय तहका िैशक्षक योजना शवकासका लाशग तोकेको स्िक्षा क्षते्र र्ोजना स्वकास कार्यढाुँचा, 

२०७७ बमोशजम १० बषे शिक्षा योजनामा अध्यावशिक गनाका लाशग आवश्यक तथानीर् स्िक्षा पार्श्यस्चत्र तयार गरी उि 

पाश्वाशचरका आिारमा िैशक्षक योजनालाई अध्यावशिक गने काया गनेछ । अध्यावशिक १० बष े नगर शिक्षा योजना नगर 

कायापाशलकाबाट तवीकृत भएपशछ लागू गररने व्यवतथा शमलाइनेछ । यस शक्रयाकलापको खचा सम्बन्िी अन्य व्यवतथा तवीकृत 

शटप्पणी र कायादलको बैठकको शनणायानसुार हुनेछ । 

 नगर शिक्षा 

शवकास योजना 

अध्यावशिक 

कायादल 

 

 अध्यावशिक १० बषे 

शिक्षा योजना 

 

स्क्रर्ाकलाप स्स.न.ं ७७५  : स्वद्यालर् अनगुमन 

शवद्यालयमा शिक्षाको गणुततर उकातनको लाशग शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखाले शनरन्तररुपमा शवद्यालयको अनगुमन 

सपुररवेक्षण गने छ । उि अनगुमन सपुरीवेक्षणमा नगर शिक्षा सशमशतका पदाशिकारी र नगर शिक्षा अनगुमन सशमशतका 

पदाशिकारीहरु समेतको सहभाशगता गना सशकने छ । शवद्यालयको शनयशमत अनगुमनका लाशग शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद 

महािाखाले संतथागत शवद्यालय र सामदुाशयक शवद्यालयका लाशग छुट्टाछुटै्ट अनगुमन फाराम शवकास गरी सोही अनगुमन 

फारामको आिारमा शवद्यालयहरु शनयशमत अनगुमन गनेछ । 

यसरी अनगुमन गदाा  यस िैशक्षक सरको हकमा पशहलो पटक शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखाले कायाके्षर र अवशि तोकी 

महािाखाका कमाचारीहरुलाई खटाई सघन अनगुमन गराउन सक्नेछ । त्यसरी गररएको सघन अनगुमनको प्रशतवेदन तयार गरी 

सावाजशनक समेत गना सशकनेछ । यस शिषाकमा शवशनयोशजत रकम अनगुमन फाराम शवकास, अनगुमन फाराम छपाई, अनगुमन 

कायामा संलग्न कमाचारीहरुको पाररश्रशमक, यातायात, सञ्चार तथा खाजा खचा, अनगुमन प्रशतवेदनको सावाजशनकरण 

कायािाला सञ्चालन जतता कायाको लाशग खचा गना सशकनेछ । 

 शिक्षा, यवुा तथा 

खेलकुद 

महािाखा 

 तोशकएका 

कमाचारीहरु 

 

 अनगुमन फाराम 

 अनगुमन भएका 

शवद्यालय संख्या 

 अनगुमन प्रशतवेदन 

 

स्क्रर्ाकलाप स्स.न.ं ७७६ : स्वपि् जन्र् पररस्तथस्ि समिेका लास्ग बैकस्ल्पक अध्र्र्न सामग्री िर्ारी, प्रकािन िथा 

स्विरण 

यस शक्रयाकलापबाट शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखाले शिक्षकहरुको कायािाला सञ्चालन गरी 

 शिक्षा, यवुा तथा 

खेलकुद 

महािाखा 

 शवकशसत वा तयारी 

सामग्री 

 छपाई भएको 
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उपमहानगरपाशलकाततरमा छुटै्ट सामग्री शवकास गरी वा संघ र प्रदिे सरकारबाट शवपत् जन्य पररशतथशत समेतका लाशग 

बैकशल्पक अध्ययन सामग्रीका रुपमा शवकास गररएका सामग्रीहरुलाई प्रकािन गरी शवद्यालयहरुलाई शन:िलु्क शवतरणको 

व्यवतथा गनुापनेछ । यसरी सामग्री शवकास गदाा  वा तयारी सामग्री प्रकािन गदाा  ससता अनदुान तफा को यततै प्रकृशतको कायाक्रम 

शक्रयाकलाप नं. २.७.१३.४२ GPE को सहयोगमा कोशभड-१९ को कारण उत्पन्न पररशतथशतमा शसकाइ सहशजकरणका लाशग 

िैशक्षक कायाक्रम अन्तगात शवशनयोशजत बजेट रकम समेत संयिु वा अलग अलग रुपमा खचा गना सशकनेछ । 

 सामग्रीको संख्या 

 सामग्री शवतरण भपााई 

 

स्क्रर्ाकलाप स्स.न.ं ७७७ : कोस्भडका कारण अस्भभावक गमुाएका बालबास्लकालाई िैस्क्षक वृस्ि 

यस शक्रयाकलापको कायाान्वयनका लाशग शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखाले िनगढी उप-महानगरपाशलकाका तथायी 

बाशसन्दाका सन्तशत तथा िनगढी उप-महानगरपाशलका र यस अन्तगातका वडा कायाालय, तवातथ्य चौकी, सामदुाशयक 

शवद्यालयमा कायारत कमाचारीहरुका सन्तशतहरुलाई िैशक्षक वशृत उपलब्ि गराईने कायाक्रम रहेको व्यहोरा उल्लेख गरी 

कायाालयको वेभसाइट माफा त शनशित अवशिको सूचना सावाजशनक गरी शनशित ढाुँचामा शनवेदन माग गनुा पनेछ । सूचना 

बमोशजम पेि हुन आएका शनवेदनहरु छानशवन गरी नगर शिक्षा सशमशतको शनणाय बमोशजम कोशभडका कारण अशभभावक 

गमुाएका बालबाशलकाहरुलाई िैशक्षक वशृत वापतको रकम उनीहरुका अशभभावकको बैंक खाता माफा त उपलब्ि गराउन ुपनेछ ।  

 शिक्षा, यवुा तथा 

खेलकुद 

महािाखा 

 

 सावाजशनक गररएको 

सूचना 

 नगर शिक्षा सशमशतको 

शनणाय 

 िैशक्षक वशृत पाएका 

सन्तशतको संख्या 

स्क्रर्ाकलापन न.ं ७७८ आधारभूि िहका स्वद्यालर्हरुलाई ल्र्ापटप, स्प्रन्टर िथा प्रोजेक्टर स्विरण 

यस कायाका लाशग शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखाले ल्यापटप, शप्रन्टर तथा प्रोजेक्टर नभएका शवद्यालयहरुको शववरण 

एशकन गनेछ । एशकन भएको शववरणका आिारमा आिारभूत तहका सामदुाशयक शवद्यालयहरुलाई न्यनुतम एक ल्यापटप र एक 

शप्रन्टर उपलब्ि गराउन आवश्यक व्यवतथा शमलाइनेछ । यसरी व्यवतथा गदाा  न्यनुतम एक ल्यापटप र एक शप्रन्टर नभएका 

आिारभूत तहका सामदुाशयक शवद्यालयका लाशग न्यनुतम एक ल्यापटप र एक शप्रन्टर उपलब्ि गराउन बजेट न्यनु भएमा 

आगामी वषा कायाक्रम शनरन्तरता हुने गरी नगर शिक्षा सशमशतको शनणाय अनसुार शवतरणको व्यवतथा शमलाउन ु पनेछ भने 

न्यनुतम एक ल्यापटप र एक शप्रन्टर नभएका आिारभूत तहका शवद्यालयहरुलाई न्यनुतम एक ल्यापटप र एक शप्रन्टर उपलब्ि 

गराउुँदा बजेट बाुँकी हुने दशेखएमा शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखाको प्रयोजनका लाशग समेत ल्यापटप र शप्रन्टर खरीद 

गरी प्रयोग गने व्यवतथा गनुा पनेछ ।  

 शिक्षा, यवुा तथा 

खेलकुद 

महािाखा 

 शजन्सी इकाइ 

 सावाजशनक खरीद 

इकाइ 

 सञ्चार तथा 

सूचना प्रशवशि 

िाखा 

 शवद्यालय एशकन 

भएको शटप्पणी 

 खरीद प्रशक्रया 

सम्बन्िी कागजात 

 सामग्री हततान्तरण 

तथा शवतरण भपााई 

*****
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२.३ नगरतिरीर् िैस्क्षक कार्यक्रमहरुको खचयको नम्सय िथा मापदण्ड 

र्स स्िर्यक अन्िगयि धनगढी उपमहानगरपास्लकाको आस्थयक वर्य २०७८।०७९ को बास्र्यक नीस्ि, कार्यक्रम िथा बजेटमा समसे्टएका स्िक्षा (बजेट उपस्िर्यक न.ं 

८०७७७३०१३०१) िफय का स्स.न.ं ७४६ दसे्ख स्स.न.ं ७७८ सम्मका िैस्क्षक कार्यक्रमहरुको सञ्चालन गनयका लास्ग श्रीमान नगरप्रमखुतिरबाट स्मस्ि २०७८।०८।०३ मा 

तवीकृि भएको खचयको नम्सय िथा मापदण्ड हुबहु रुपमा प्रतिुि गररएको छ । 

आशथाक वषा २०७८।०७९ का लाशग िनगढी उपमहानगरपाशलकाको तवीकृत बाशषाक नीशत, कायाक्रम तथा बजेटमा उल्लेशखत शिक्षा (८०७७७३०१३०१) अन्तगातका 

शक्रयाकलापहरु सञ्चालनका लाशग खचाको मापदण्ड तल शदइएको छ । सो मापदण्डलाई आिार शलई खचा गनुा  पनेछ । सो दशेख बाहेकका शवषयहरु र उल्लेशखत दरभन्दा अशिक दरमा 

खचा गनुा परमेा त्यसरी खचा गनुा पनााको कारण समेत खोली शटप्पणी तवीकृत गराएर मार गनुा पनेछ । 

क्र.सं. प्रयोजन/शववरण दर तपष्टीकरण/कैशफयत 

(क) सबै प्रकारका िास्लम, गोष्ठी, ससे्मनार, सम्मलेन, कार्यिालाको खचय सम्बन्धी नम्सय 

१. संयोजक पाररश्रशमक १५००।- प्रशत कायाक्रम १ जनालाई शदनको रु. १५००।– का दरले 

२. सहभागी यातायात खचा ५००।- प्रशत व्यशि प्रशत शदन 

३. सहभागी भिा १०००।- प्रशत व्यशि प्रशत शदन 

४. सहभागी खाना ७००।- प्रशतशदन ४ वा सो भन्दा बढी सेसन सञ्चालन गनुा पने ताशलम, गोष्ठी, सेशमनार, 

सम्मेलन, कायािालालाई शवहान ८:०० बजेदशेख सञ्चालन गनुा परमेा सहभागी र 

व्यवतथापन समूहका जनिशि समेतका लाशग प्रशतशदन प्रशतव्यशि ७००।– का दरले 

खचा गना सशकनेछ । 

५. सहभागी खाजा २००।- प्रशतशदन प्रशतव्यशिका दरले । नगरप्रमखु, नगर उपप्रमुख र प्रमखु प्रिासकीय समेतको 

सहभाशगता रहने कार्य्ाकममा प्रशतशदन प्रशतव्यशिले हुन आउने कूल खचामा रु. २०००।– 

सम्म थप गना सशकनेछ । 

६. सहभागी मसलन्द - एकशदनको कायाक्रमका लाशग  १००।- प्रशत सहभागी  

७. सहभागी मसलन्द - दईु दशेख सातशदन सम्मको कायाक्रमका 

लाशग 

१५०।- प्रशत सहभागी  
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८. कायाक्रमका लाशग मसलन्द – एक शदन अवशिका लाशग २५००।- एकमषु्ठ 

९. कायाक्रमका लाशग मसलन्द – दईु दशेख सातशदन सम्मको 

कायाक्रमका लाशग 

५०००।- एकमषु्ठ 

१०. प्रमाणपर, व्यानर, पानी, सेशनटाइजर, मातक, सञ्चार 

समेतका लाशग प्रशत कायाक्रम एकमषु्ठ 

२५००।- एक शदने कायाक्रमको लाशग 

११. प्रमाणपर, व्यानर, पानी, सेशनटाइजर, मातक, सञ्चार 

समेतका लाशग प्रशत कायाक्रम एकमषु्ठ 

५०००।- एक शदन भन्दा बढी अवशिको कायाक्रमको लाशग 

१२. अशिकृतततरको बाह्य सहजकताा/प्रशिक्षक/शवज्ञको 

पाररश्रशमक 

३४००।- प्रशतव्यशि प्रशत सेसनको कायापर वापत रु. २०००।- र प्रवचन/प्रशिक्षण/प्रततशुतकरण 

वापत रु. १४००।– गरी दवैु कायाका लाशग एकमषु्ठ रु. ३४००।– उपलब्ि गराउने । एक 

शदनमा एकजनालाई अशिकतम् तीन सेसनसम्मको पाररश्रशमक उपलब्ि गराउन 

सशकनेछ । 

१३. अशिकृतततरको आन्तररक सहजकताा/प्रशिक्षक/शवज्ञको 

पाररश्रशमक 

३०००।- प्रशतव्यशि प्रशत सेसनको कायापर वापत रु. २०००।- र प्रवचन/प्रशिक्षण/प्रततशुतकरण 

वापत रु. १०००।– गरी दवैु कायाका लाशग एकमषु्ठ रु. ३०००।– उपलब्ि गराउने । एक 

शदनमा एकजनालाई अशिकतम् तीन सेसनसम्मको पाररश्रशमक उपलब्ि गराउन 

सशकनेछ । 

१४. सहायकततरको बाह्य सहजकताा/प्रशिक्षक/शवज्ञको 

पाररश्रशमक 

३०००।- प्रशतव्यशि प्रशत सेसनको कायापर वापत रु. २०००।- र प्रवचन/प्रशिक्षण/प्रततशुतकरण 

वापत रु. १०००।– गरी दवैु कायाका लाशग एकमषु्ठ रु. ३०००।– उपलब्ि गराउने । एक 

शदनमा एकजनालाई अशिकतम् तीन सेसनसम्मको पाररश्रशमक उपलब्ि गराउन 

सशकनेछ । 

१५. सहायकततरको आन्तररक सहजकताा/प्रशिक्षक/शवज्ञको 

पाररश्रशमक 

२०००।- प्रशतव्यशि प्रशत सेसनको कायापर वापत रु. १०००।- र प्रवचन/प्रशिक्षण/प्रततशुतकरण 

वापत रु. १०००।– गरी दवैु कायाका लाशग एकमषु्ठ रु. २०००।– उपलब्ि गराउने । एक 

शदनमा एकजनालाई अशिकतम् तीन सेसनसम्मको पाररश्रशमक उपलब्ि गराउन 

सशकनेछ । 
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१६. गोष्ठी, सेशमनार, सम्मेलन, कायािालाको शटप्पणीकताा 

पाररश्रशमक 

२०००।- प्रशत कायापर प्रशत शटप्पणीकताा । एउटा कायापरको बढीमा दईु जना शटप्पणीकताा राख्न 

सशकनेछ । 

१७. सहयोगी पाररश्रशमक १०००।- प्रशत शदन प्रशत व्यशि । एउटा कायाक्रममा बढीमा दईुजनासम्म सहयोगी राख्न सशकनेछ । 

१८. प्रशतवेदक पारीश्रशमक १५००।- प्रशत कायाक्रम एकजना प्रशतवेदक रहने । उि प्रशतवेदकलाई प्रशत शदन रु. १५००।– का 

दरले पाररश्रशमक भिुानी गनुापनेछ । 

१९.  हल तथा भाडामा शलन ुपने उपकरणको भाडा प्रचशलत बजार 

दर 

यसमा कायाक्रमका लाशग हल, टेन्ट, प्रोजेक्टर, साउण्ड शसतटम लगायतका उपकरण 

भाडामा शलन ुपने भएमा सो सम्बन्िी व्यहोरा कायाक्रमको शटप्पणीमा खलुाई अशिकतम् 

दर शनिाारण गने र उि दरशभर रहेर प्रचशलत बजार दर अनसुार खचा गना पाइनेछ । 

२०. झोला, पेनड्राइभ, कच्चा पदाथा, पोकाबन्दीका सामान, 

प्रयोगात्मक सेसन बढी हुने ताशलम कायाक्रममा प्रयोगात्मक 

कायाका लाशग चाशहने सामग्री 

प्रचशलत बजार 

दर 

यसमा कायाक्रममा सहभागी तथा व्यवतथापन समूहका जनिशिका लाशग झोला, 

पेनड्राइभ, कच्चा पदाथा, पोकाबन्दीका सामान, प्रयोगात्मक सेसन बढी हुने ताशलम 

कायाक्रममा प्रयोगात्मक कायाका लाशग चाशहने सामग्री आवश्यक पने दशेखएमा सो 

सम्बन्िी व्यहोरा कायाक्रमको शटप्पणीमा खलुाई अशिकतम् दर शनिाारण गने र उि 

दरशभर रहेर प्रचशलत बजार दर अनसुार खचा गना पाइनेछ । 

२१. सबै प्रकारका ताशलम, गोष्ठी, सेशमनार, सम्मेलन, 

कायािालाको प्याकेज शनमााण 

५०,०००।- यसमा ताशलम, गोष्ठी, सेशमनार, सम्मेलन, कायािालामा समेशटने शवषयवतत ु हेरी प्रशत 

कायाक्रम बढीमा रु. ५०,०००।– सम्म खचा गना सशकनेछ । जनु रकमलाई प्याकेज 

शनमााण गने कमाचारीहरुलाई प्रशत शिषाक रु. ३०००।– दशेख ६०००।– सम्म पाररश्रशमक 

वापत भिुानी गना सशकनेछ । 

२२. बाह्य सहजकताा/प्रशिक्षक/शवज्ञको दशैनक तथा भ्रमण खचा शनयमानसुार कायाक्रममा सहभागी हुने बाह्य सहजकताा/प्रशिक्षक/शवज्ञलाई आफ्नो कायाालय वा 

बसोबासतथान रहेको ठाउुँसम्म आउुँदाजाुँदाको शदनसम्मको दशैनक भिा वापतको रकम 

उपलब्ि गराइनेछ । यसरी रकम उपलब्ि गराउुँदा सेवाशनविृ कमाचारीहरुको हकमा जनु 

तहबाट सेवाशनविृ भएको हो सोही तह, कायारतको हकमा जनु तहमा कायारत छ सोही 

तह अन्यको हकमा दशैनक रु. १६००।– का दरले दशैनक भिा उपलब्ि गराइनेछ । तर 

ताशलम, गोष्ठी, सेशमनार, सम्मेलन, कायािाला अवशिभर दशैनक भिा उपलब्ि गराइने 
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छैन । भ्रमण खचाको हकमा सवारी सािन प्रयोग गदाा  प्रचशलत बजारदर अनसुार खचा 

भएको रकम भिुानी गररनेछ । 

२३. बाह्य सहजकताा/प्रशिक्षक/शवज्ञको आवास खचा प्रचशलत बजार 

दर 

कायाक्रममा सहभागी हुने बाह्य सहजकताा/प्रशिक्षक/शवज्ञलाई कायाक्रम अवशिभरको 

बसोबासका लाशग होटलमा बास बसेवापत प्रचशलत बजारदर अनसुार लाग्ने आवास खचा 

आयोजकले नै व्यहोनेछ । 

(ख) िैस्क्षक सम्मान िथा पुरतकार कार्यक्रम   

१. सम्मान तथा परुतकार प्रमाण पर १५००।- िैशक्षक सम्मान तथा परुतकार कायाक्रम अन्तगात सम्माशनत तथा परुतकृत हुने शवद्यालय, 

शिक्षक, कमाचारी र सहयोगीहरुलाई प्रदान गररने सम्मान तथा परुतकार प्रमाण परका 

लाशग प्रशत प्रमाणपर अशिकतम् रु. १५००।– सम्म खचा गना सशकनेछ । यसबाट 

आयोजकले फे्रमसशहतको प्रमाण पर र प्रमाण पर बोकेर लैजान शमल्ने थैलीको 

व्यवतथापन गनुापनेछ । 

(ग) कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पुस्तिका र ऐन, कानून बमोस्जम गस्ठि सस्मस्ि कार्यदल िथा नगर स्िक्षा सस्मस्ि िथा कार्यपास्लकाको स्नणयर् बमोस्जम स्नस्िि कामका लास्ग 

गठन हुन ेकार्यदल सस्मस्िका पदास्धकारीको बैठक िथा खाजा खचय 

१. बैठक भिा – नगर प्रमखु, नगर उपप्रमखुको अध्यक्षता हुने २०००।- प्रशत पदाशिकारी रु. २०००।– का दरले । प्रशत वैठक बढीमा तीन जना आमशन्रत 

समेतलाई रु. २०००।– का दरले बैठक भिा उपलब्ि गराउने सशकनेछ । 

२. बैठक भिा – नगर प्रमखु, नगर उपप्रमखु बाहेकको 

अध्यक्षता हुने 

१५००।- प्रशत पदाशिकारी रु. १५००।– का दरले । प्रशत वैठक बढीमा तीन जना आमशन्रत 

समेतलाई रु. १५००।– का दरले बैठक भिा उपलब्ि गराउने सशकनेछ । 

३. खाजा खचा २००।- प्रशत पदाशिकारी रु. २००।– दरले आमशन्रत व्यशिहरुको संख्याका लाशग समेत खचा 

गना सशकनेछ । 

(घ)  तथानीर् पाठ्र्क्रम िथा पाठ्र्पतुिक िर्ारीका लास्ग खचयको मापदण्ड 

१. तथानीय पाठ्यक्रम तयारीमा सहजीकरण गने बाह्य 

सहजकतााको पाररश्रशमक 

रु. १५०००।- तथानीय पाठ्यक्रम तयारीमा सरुु दशेख अशन्तम सम्म सहजीकरण कायामा संलग्न बाह्य 

सहजकताा/शवज्ञलाई अशिकतम् प्रशत कक्षा रु. १५०००।– सम्म सम्झौंता बमोशजमको 

रकम भिुानी गनुापनेछ । 
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२. तथानीय पाठ्यपतुतक लेखन पाररश्रशमक रु. ८००००।- प्रशत कक्षाको पाठ्यपतुतक लेखनका लाशग अशिकतम् रु. ८००००।– सम्म खचा गना 

सशकनेछ । एक भन्दा बढी लेखकबाट पाठ्यपतुतक लेखनको काया गराउन ुपने भएमा 

तथानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपतुतक शनमााण सशमशतको शनणाय अनसुार पाररश्रशमक दर 

तोशक सोही अनसुार भिुानी गनुा पनेछ ।  

३. तथानीय पाठ्यपतुतक लेखन कायामा सहजीकरण गने बाह्य 

सहजकतााको पाररश्रशमक 

रु. १००००।- तथानीय पाठ्यपतुतक तयारीमा सरुु दशेख अशन्तम सम्म सहजीकरण कायामा संलग्न 

बाह्य सहजकताा/शवज्ञलाई अशिकतम् प्रशत कक्षा रु. १००००।– सम्म सम्झौंता 

बमोशजमको रकम भिुानी गनुा पनेछ । 

४. तथानीय पाठ्यक्रम र तथानीय पाठ्यपतुतक प्रकािन प्रचशलत बजार 

दर अनसुार 

शवशनयोशजत बजेटको रकमले पगेुसम्म शनमााण भएको तथानीय पाठ्यक्रम र लेशखएको 

पाठ्यपतुतक सबै शवद्यालयहरुलाई १/१ प्रशत शन:िलु्क उपलब्ि गराउन प्रचशलत बजार 

दर अनसुार प्रकािन गनुा पनेछ । शवशनयोशजत बजेटले प्रकािन गना नसशकएमा मरुणीय 

इलेशक्रशनक प्रशत तयार पारी सबै  शवद्यालयलाई उपलब्ि गराउने व्यवतथा शमलाउन ु

पनेछ । 

(ङ्क) स्वद्यालर्हरुको तथलगि अनगुमन िथा सहस्जकरण कार्य 

१. यातायातका सािानको व्यवतथापन खचा प्रचशलत बजार 

दर अनसुार 

शवद्यालयको अनगुमनका लाशग बजारबाट यातायातका सािानको व्यवतथा गनुा पने 

भएमा प्रचशलत बजारदर अनसुार सम्झौंता गरी प्रयोग गना सशकनेछ । यसरी यातायातका 

सािानको प्रयोग गदाा  सम्झौंता बमोशजमको रकम भिुानी गनुापनेछ । 

२. शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखाका कमाचारीहरुबाट 

संतथागत तथा सामदुाशयक शवद्यालयहरुको सघन अनगुमन 

कायाको पाररश्रशमक  

रु. २००।- प्रशत व्यशि प्रशत शवद्यालय । यस सघन अनगुमनमा महािाखाका सबै कचाारीहरुबाट 

तोशकएका सबै शवद्यालयहरुको अनगुमन गररनेछ । यसरी अनगुमन गदाा  संतथागत र 

सामदुाशयक शवद्यालयको फरक फरक अवशिमा गना सशकनेछ । 

३. नयाुँ शवद्यालय तथापना तथा कक्षा थपको अनमुशतका लाशग 

गररने अनगुमन कायाको पाररश्रशमक 

रु. ५००।- प्रशत शवद्यालय प्रशतव्यशि । 

४. स्िक्षकको पेसागि सहर्ोगका लास्ग रोष्टर समूहबाट हुन ेअनुगमन िथा सहस्जकरण कार्यको पाररश्रस्मक दर 

४.१ कक्षा अवलोकन तथा पषृ्ठपोषण पाररश्रशमक  रु. ३००।- प्रशत कक्षा प्रशत व्यशि 
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४.२ नमनुा पाठ प्रदिानका लाशग पाठयोजना शनमााण  रु. २०००।- प्रशत पाठयोजना 

४.३ नमनुा पाठ प्रदिान रु. १६००।- प्रशत कक्षा प्रशत पाठ प्रदिान 

४.४ िैशक्षक समतया समािानका लाशग शवद्यालय अनगुमन, 

छलफल तथा सहशजकरण कायाका लाशग  

रु. ५००।- प्रशतव्यशि प्रशत शदनका दरले खचा गना सशकनेछ । शवद्यालयमा शिक्षक, कमाचारी र रोष्टर 

समहुका पदाशिकारीहरु शबच छलफल गनुा पने भएमा प्रशत शवद्यालय प्रशत छलफल 

बढीमा रु. २५००।– सम्म थप रकम एकमषु्ट खचा गना सशकनेछ । 

५. अन्य प्रयोजनका लाशग गररने शवद्यालय अनगुमनकतााको 

पाररश्रशमक 

रु. १०००।- प्रशत व्यशि प्रशत शदन । कायाालय समय बाशहरको अवशिमा समेत शवद्यालयको अनगुमन 

गनुा पने भएमा अनगुमन प्रशतवेदनमा सो कुराको पष्ु्टयाई हुने कागजात पेि गना लगाई 

प्रशतव्यशि प्रशत शदन थप रु. ५००।– गरी कूल रु. १५००।– सम्म भिुानी गना सशकनेछ 

। 

(च) कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन िथा व्र्वतथापन सम्बन्धी 

खचयको नम्सय 

 आिारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालनका लाशग गशठत सशमशतको शनणायद्वारा 

तवीकृत शक्रयाकलाप र तवीकृत खचाको मापदण्ड अनसुार खचा गनुापनेछ । 

(छ)  िास्लम ्र्ाकेज, िैस्क्षक सूचना, कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पुस्तिका लगार्िका स्िक्षा, र्ुवा िथा खेलकुद महािाखाबाट प्रकािन हुन ेपुस्तिकाहरुको िर्ारी, उक्त 

पुस्तिकामा समावेि हुन ेलेख रचनाको पाररश्रस्मक 

१. लेख रचनाको पाररश्रशमक  सम्बशन्ित कायासंग सम्बशन्ित सशमशत वा कायादल वा महािाखा प्रमखु वा  सम्पादक 

मण्डलको शनणायानसुार तोशकएको रकम तयारी कायामा संलग्न कमाचारीहरु र लेख 

रचना उपलब्ि गराउने व्यशिहरुलाई उपलब्ि गराइनेछ । सशमशत वा कायादल वा 

महािाखा प्रमखु वा सम्पादक मण्डलले कायाप्रकृशत हेरी न्यनुतम् रु. ३०००।– दशेख 

अशिकतम् रु. ६०००।– सम्मको पाररश्रशमक शनिाारण गना सक्नेछ । 

२. सबै प्रकारका पशुततका, प्याकेज, म्यानअुलहरुको कम्प्यटुर 

शडजाईन र सेशटङ  

रु. १५००।-  

३. सबै प्रकारका पशुततका, प्याकेज, म्यानअुलहरुको कम्प्यटुर 

टाइशपङ  

पषृ्ठ अनसुार ५० पषृ्ठ सम्म रु. १०००।-, ५० भन्दा बढी १०० पषृ्ठ सम्म २०००।–, १०० भन्दा 

बढी २०० सम्म पषृ्ठ भएमा ३५००।– सो भन्दा बढी जशतसकैु पषृ्ठ भएपशन ४५००।– 

का दरले भिुानी गना सशकनेछ ।  
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४. सबै प्रकारका पशुततका, प्याकेज, म्यानअुलहरुको सम्पादन 

पाररश्रशमक  

रु. १०००।- प्रशत पशुततका, प्याकेज, म्यानअुल बढीमा ५ जनालाई सम्पादन काया गरवेापत प्रशत 

व्यशि रु. १०००।– दरले भिुानी गना सशकनेछ । 

द्रष्टव्र् :  

१. यस खचा सम्बन्िी नम्सा एवम् मापदण्डमा तोशकएका दरहरु महुँगी, सहजकताा/शवज्ञ/परामिा दाताको उपलब्िता हुने सशुनशितता, प्रचशलत बजार दरका आिारमा आशथाक वषा 

२०७८।०७९ का लाशग अशिकतम् रुपमा शनिाारण गररएका छन् । आयोजकले सम्बशन्ित शक्रयाकलाप सञ्चालन गदाा  शक्रयाकलापका लाशग शवशनयोशजत बजेट पयााप्त हुने 

दशेखएमा तोशकएकै दरमा र शवशनयोशजत बजेट नपगु हुने दशेखएमा तोशकए भन्दा कम दरमा समेत शक्रयाकलाप सञ्चालन गरी काया सम्पादन गनुा पनेछ । 

२. आ.व. २०७८।०७९ का लाशग शिक्षा तफा को तवीकृत शक्रयाकलापहरु सञ्चालन गदाा  माशथ उल्लेशखत खचा सम्बन्िी नम्सा एवम् मापदण्डको आिारमा अशख्तवारवालाबाट 

कायाक्रमको शटप्पणी तवीकृत गराएर मार भिुानीको व्यवतथा शमलाउन ुपनेछ । 

३. यस खचा सम्बन्िी नम्सा तथा मापदण्डमा उल्लेख नभएका शक्रयाकलापहरुमा खचा गनुा पदाा  अशख्तवारवालाबाट कायाक्रम सञ्चालन पूवा कायाक्रमका लाशग तयार पाररएको शटप्पणी 

तवीकृत गराएर मार तवीकृत शटप्पणीमा उल्लेशखत खचा सम्बन्िी दरको आिारमा मार खचा गरी कायाक्रम सञ्चालन गनुा पनेछ । 

****



 

121 

 

खण्ड (ग) : स्वद्यालर्का लास्ग आवश्र्क केही फारामहरु 
 

३.१ िलबी माग फाराम - चौमास्सक 

स्िक्षकको िलबी माग फाराम, आ.व. २०७८।७९ 

शवद्यालयको नाम :       ठेगाना : िनगढी-                         इशमस कोड नं. : ७१ 

सि.नं. 

सिक्षकको सििरण ग्रेड  
तलब 

स्केल 

जम्मा 

तलब 

ग्रेड 

िंचय 

कोष  

बीमा 

थप 

महगंी 

भत्ता 
मासिक  चौमासिक 

चाड 

पिव/पोिाक  

चौमासिक 

जम्मा 
कैसफयत 

नाम िंकेत नं. तह श्रेणी प्रकार सनयसुि समसत िंख्या दर रकम 

 १                                       

 २                                       

 ३                                       

   प्रधानाध्यापक                                     

माध्यममक तहको मिक्षक तलब भत्ता                               

४                                       

५                                       

 ६                                       

                    

आधारभूत तहको मिक्षक तलब भत्ता                               

बाल मिकास कक्षाका सहयोगी काययकताय                           

७                                       

८                                       

मिद्यालय कमयचारी तथा मिद्यालय सहयोगी                            

९                                       

१०                                       

जम्मा                               

कूल जम्मा                               

तयार गने    पेि गने     रुज ुगने        प्रमाशणत गने 
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३.२ स्िक्षक कमयचारी हास्जरी अस्भलेख फाराम 

स्िक्षक कमयचारी हास्जरी अस्भलखे फाराम, आ.व. २०७८।७९ 

शवद्यालयको नाम :       ठेगाना : िनगढी-                         कोड नं. : ७१ 

शस.

नं. 

शिक्षक/ 

कमाचारीको 

नाम स
ंके

त
 नं

. 

त
ह
 

श्र
ेण

ी 

प्र
क

ार
 

शन
य

शुि
 श
म

शत
 

अशघल्लो 

चौमाशस

क 

सम्मको 

हाशजरी 

मशहनामा शवद्यालय 

खलेुको शदन 

मशहनामा पढाइ 

भएको शदन 

मशहनामा हाशजरी 

भएको शदन 
शवदा तथा काज सम्बन्िी शववरण 

१ २ ३ ४ 

ज
म्म

ा 

१ २ ३ ४ 

ज
म्म

ा 

१ २ ३ ४ 

ज
म्म

ा 

भै
.श
व

 

प
.श
व
 

शव
.श
व
 

अ
न्य

  

क
ाज

 

कै
शफ

य
त

 

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

तयार गने  रुज ुगने  प्रमाशणत गने 

नामथर  नामथर नामथर 
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३.३ स्वद्याथी सखं्र्ा प्रमास्णकरण फाराम 

िैस्क्षक सत्र २०७८ को अवस्धमा स्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि  स्वद्याथी सखं्र्ाको स्ववरण फाराम 

शवद्यालयको नाम :       ठेगाना : िनगढी-                         इशमस कोड नं. : ७१ 

कक्षा 
कूल स्वद्याथी दस्लि स्वद्याथी जनजास्ि स्वद्याथी अपाङ््कग स्वद्याथी (गैरआवासीर्) अपाङ््कग स्वद्याथी (आवासीर्) 

छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा छात्रा छात्र जम्मा 

बालशवकास                               

१                               

२                               

३                               

४                               

५                               

कक्षा १-५                                

६                               

७                               

८                               

कक्षा ६-८                                

९                               

१०                               

कक्षा ९-१०                                

११                               

१२                               

कक्षा ११-१२                                

कूल जम्मा                               

शवद्यालयको िैशक्षक सर २०७८ को IEMIS webpage मा Upload भएको अशभलेख अनसुार माशथ उल्लेशखत शववरण ठीक दरुुतत छ ।  

तयार गनेको नाम थर : 

  

प्रिानाध्यापकको नाम :  

 

शव.व्य.स अध्यक्षको नाम : 

  दततखत र शमशत : 

  

दततखत र शमशत : 

 

  

 

दततखत र शमशत : 
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३.४ स्न:िुल्क पाठ्र्पुतिक स्विरण भपायई 

िैस्क्षक सत्र …………….. को स्न:िलु्क पाठ्र्पुतिक स्विरण भपायई 

स्वद्यालर्को नाम र ठेगाना : EMIS Code: 

क्र.सं. 
शवद्याथीको  

अशभभावकको नामथर 
बशुझशलएको पाठ्यपतुतकको पा.प.ु बझु्ने 

शवद्याथीको सही 

रोहरबर बतनेको 

सही नामथर इशमस कोड सेट मूल्य 

कक्षा …               

                

                

                

                

                

कक्षा ……. को जम्मा             

कक्षा …        

        

        

        

        

        

        

कक्षा ……. को जम्मा             

नोट :   

१. भपााई साथ शवद्यालयले पाठ्यपतुतक खररद गरकेो शवल संलग्न गरकेो हुन ुपनेछ । 

२. शवल अनसुार खररद गररएको र भपााई भएको संख्या शमलेको हुन ुपनेछ ।  

तयार गने  रुज ुगने  प्रमाशणत गने 

नामथर  नामथर नामथर 
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३.५ पाठ्र्पुतिकको रकम स्हसाब स्मलान फाराम 

पाठ्र्पुतिक वापिको रकम स्हसाब स्मलान (माग गनय र रकम जम्मा गनय) फाराम, २०७८।७९ 

स्वद्यालर्को नाम र ठेगाना : EMIS Code: 

कक्षा 
शन:िलु्क पाठ्यपतुतक पाएका शवद्याथी 

सेटगत मूल्य जम्मा खररद रकम कैशफयत 
छारा छार जम्मा 

१             

२             

३             

४             

५             

६             

७             

८             

९ अशनवाया शवषय             

९ ऐशच्छक प्रथम             

९ ऐशच्छक शद्वतीय             

१० अशनवाया शवषय             

१० ऐशच्छक प्रथम             

१० ऐशच्छक शद्वतीय             

जम्मा             

नोट : ऐशच्छक शवषय एकभन्दा बढी शवषय पढाई हुने गरकेो भए सोही अनसुार थप गदै जाने ।  

पस्हलो पटक स्नकासा भएको  रकम नपुग हुने स्वद्यालर्ले भने 

पशहलो पटक शनकासा भएको जम्मा रकम  िै.स. २०७९ को शवद्याथी संख्या अनसुार खचा भएको रकम थप आवश्यक रकम कैशफयत 

        

       पस्हलो पटक स्नकासा भएको  रकम बढी हुने स्वद्यालर्ले भने 

पशहलो पटक शनकासा भएको जम्मा रकम  िै.स. २०७९ को शवद्याथी संख्या अनसुार बचत भएको रकम बचत रकम उप-महानगरको खातामा जम्मा गरकेो भौचर नं. र शमशत कैशफयत 

        

तयार गने  प्रमाशणत गने  अशभलेख शभडाउने/इन्री गने 

कमाचारी  प्रिानाध्यापक  शिक्षा अशिकृत 
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३.६ अपाङ््कग छात्रवृस्ि रकम माग फाराम 

 
अपाङ््कग  छात्रवृस्ि रकम माग फाराम, २०७८।७९ 

स्वद्यालर्को नाम र ठेगाना : EMIS Code: 

क्र. सं. 

शवद्याथीको नाम थर पररचयपर 
अध्ययनरत 

कक्षा 

उपलब्ि गराउन ु पने छारवशृतको 

नामथर 
इशमस 

कोड 
जारी गने कायाालयको नाम र ठेगाना नम्बर वगा रकम प्रकार कारण 

                    

                    

                    

                    

          

          

          

          

जम्मा       

तयार गने 

 

प्रमाशणत गने 

   

सत्यापन तथा इन्री गने 

 कमाचारी 

 

प्रिानाध्यापक 

   

िाखा/शिक्षा अशिकृत 
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३.७ मकु्त कम्लहरी छात्रवृस्ि रकम माग फाराम 

मकु्त कम्लहरी छात्रवृस्ि रकम माग फाराम, २०७८।७९ 

स्वद्यालर्को नाम र ठेगाना : EMIS Code: 

क्र. 

सं. 

शवद्याथीको नाम थर पररचयपर अध्ययनरत 

कक्षा 

उपलब्ि गराउन ु पने छारवशृतको 

नामथर इशमस कोड जारी गने कायाालयको नाम र ठेगाना नम्बर वगा रकम प्रकार कारण 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

          

          

          

          

          

          

          

जम्मा       

तयार गने 

 

प्रमाशणत गने 

   

सत्यापन तथा इन्री गने 

 कमाचारी 

 

प्रिानाध्यापक 

   

िाखा/शिक्षा अशिकृत 

 नोट : रकममा १. कक्षा १-८ लाई १५००।-, २. कक्षा ९-१० लाई १८००।-, ३. कक्षा ११-१२ लाई ५०००।- माग गने । प्रकारमा १. आवाशसय, २. गैर आवाशसय खलुाई । 

आवाशसय भए शवद्यालयको होतटेल नभएको अवतथामा कारण खलुाई बाशहरी आवासमा बसेको जनाउने । 
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३.८ कक्षा १-८ छात्रा र दस्लि छात्रवृस्ि रकम माग फाराम 

कक्षा १-८ छात्रा र दस्लि छात्रवसृ्ि रकम माग फाराम, २०७८।७९ 

स्वद्यालर्को नाम र ठेगाना : 
    

EMIS Code: 

कक्षा 
कूल शवद्याथी दशलत शवद्याथी आवश्यक छारा छारवशृत आवश्यक दशलत छारवशृत 

कैशफयत 
छारा छार जम्मा छारा छार जम्मा संख्या दर रकम दशलत छार दर रकम 

१                           

२                           

३                           

४                           

५                           

कक्षा १-५                            

६                           

७                           

८                           

कक्षा ६-८                            

कक्षा १-८ को जम्मा                           

शवद्यालयको िै.स. २०७८ को IEMIS webpage मा Upload भएको अशभलेख अनसुार माशथ उल्लेशखत शववरण ठीक दरुुतत छ ।  

तयार गने : 

  

प्रिानाध्यापक: 

  

शव.व्य.स अध्यक्ष : 

  

सत्यापन/इन्री गने अशिकृत: 

दततखत र शमशत : 

  

दततखत र शमशत : 

  

दततखत र शमशत : 

  

दततखत र शमशत : 
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३.९ छात्रवृस्ि रकम स्विरण भपायई िथा अस्भलेख फाराम 

छात्रवृस्ि रकम स्विरण भपायई िथा अस्भलेख फाराम, २०७८।७९ 

स्वद्यालर्को नाम र ठेगाना : EMIS Code: 

क्र.सं. 
शवद्याथीको  अशभभावकको 

नामथर 

छारवशृतको 

शकशसम 
रकम बझु्नेको सही 

रोहरबर बतनेको 

नामथर इशमस कोड शलङ्ग जाशत कक्षा नामथर   सही 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

जम्मा                     

      

            तयार गने 

    

पेि गने 

   

प्रमाशणत गने 

 कमाचारी 

    

प्रिानाध्यापक 

   

शवव्यस अध्यक्ष 
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३.१० स्वद्यालर् स्दवा खाजाको रकम माग फाराम 

स्वद्यालर् स्दवा खाजाको रकम माग फाराम, २०७८।७९ 

स्वद्यालर्को नाम र ठेगाना :        IEMIS Code: 

कक्षा 
कूल शवद्याथी मशहनाको जम्मा शवद्याथी हाशजरी शदन मशहनामा आवश्यक रकम माग गररएको 

जम्मा रकम 
कैशफयत 

छारा छार जम्मा १ २ ३ ४ … जम्मा १ २ ३ ४ .. जम्मा 

बालशवकास 
                 

१ 
                 

२ 
                 

३ 
                 

४ 
                 

५ 
                 

कक्षा १-५ 
                 

 
नोट :  उपरोिानसुारको शववरण शवद्याथी हाशजरी रशजष्टर अनसुार ठीक छ । महािाखाले माग गरकेो अवतथामा प्रमाशणत हाशजरी शववरण उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

तयार गने        पेि गने     प्रमाशणत गने 

कमाचारी/शिक्षक                                           प्रिानाध्यापक    शवव्यस अध्यक्ष 
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३.११ ससे्नटरी ्र्ाडको रकम माग फाराम 

ससे्नटरी ्र्ाड माग पेि गने िास्लका 

स्वद्यालर्को नाम र ठेगाना : 
   

   
EMIS Code: 

कक्षा 
मशहनावारी हुने उमेर समूहको छारा 

संख्या (अ) 

प्रशत मशहनावारी चक्रका लाशग आवश्यक प्याड 

(आ) = अ X १६ 

३ मशहनाका लाशग आवश्यक प्याड संख्या (इ) 

= आ X१६ 
कैशफयत 

 …..         

 ६         

 ७         

 ८         

 ९         

 १०         

 ११         

१२     

जम्मा         

       

     तयार गने 

 

पेि गने प्रमाशणत गने 

 कमाचारी 

 

प्रिानाध्यापक शवव्यस अध्यक्ष 
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३.१२ प्रास्वस्धक धारका स्वद्याथीहरुको समस्ष्टगि स्ववरण प्रमास्णकरण फाराम 

प्रास्वस्धक धारका स्वद्याथीहरुको समस्ष्टगि स्ववरण प्रमास्णकरण फाराम, २०७८।८९ 

क्र.स.ं कक्षा भनायको कोटा 
स्वद्याथी सखं्र्ा 

कैस्फर्ि 
छात्रा छात्र जम्मा 

१ ९      

२ १०      

३ ११      

४ १२      

जम्मा      

कक्षागत शवतततृ शवद्याथी शववरण-IEMIS मा भररे Upload गरकेो आिारमा 

SN Reg ID Student Name Sex Caste DOB Age Father's Name Mother's Name Class 

          

          

          

तयार गने  रुज ुगने  प्रमाशणत गने 

नाम नाम नाम 

दततखत दततखत दततखत
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खण्ड (घ) : स्वस्वध 

 

४.१ स्िक्षा सम्बन्धी कर िथा सवेा िुल्क 

क) व्र्वसार् कर (अनुसूची ३ दफा ४ सगं सम्बस्न्धि) 

२२.  शिक्षा सवेा २०७७।७८ २०७८।७९ 

 १ संतथागत,  शनजी शवद्यालय, क्याम्पस, शवश्वशवद्यालय   

 १.१ मन्टेश्वरी, बालशवकास केन्र, पूवा प्राथशमक शवद्यालय ५००० ५००० 

 १.२ आिारभूत तह कक्षा ५ सम्मका शवद्यालय ५००० ५००० 

 १.३ आिारभूत तह कक्षा ८ सम्मका शवद्यालय १०००० १०००० 

 १.४ माध्यशमक तह कक्षा १० सम्मका शवद्यालय १५००० १५००० 

 १.५ माध्यशमक तह कक्षा १२ सम्मका शवद्यालय १५००० २०००० 

 १.६ क्याम्पस १५००० २५००० 

 २ पाठ्यपतुतक, तटेश्नरी तथा खेलकुद सामग्रीका शवके्रता    

 २.१ शवतरक, सप्लायसा, भण्डार ४००० १०००० 

 २.२ पतुतकका थोक तथा खरुा शवके्रता ४००० ६००० 

 २.३ खरुा शवके्रता साना ३००० ४५०० 

 २.४ कापी, कलम तथा फोटोकपी गने सामान्य - २५०० 

 ४ ताशलम तथा अनसुन्िान केन्र र शनजी, सामदुाशयक, संतथागत र शिक्षालय   

 ४.१ शडप्लोमा (Diploma) तहका ताशलम सञ्चालन गने १५००० २०००० 

 ४.२ TSLC तहका ताशलम सञ्चालन गने १०००० १५००० 

 ४.३ छोटो अवशिका ताशलम सञ्चालन गने ३००० १०००० 

 ५ छाराबास सञ्चालन २००० ४००० 

 ८ भाषा प्रशिक्षण केन्र, शवशभन्न आयोगका तयारी कक्षा, कोशचङ, ट्यसुन,  

कम्प्यटुर प्रशिक्षण लगायत शवद्यालय बाशहर सञ्चालन हुने सेवा 

२००० ६००० 

 ९ शसप परीक्षण गने संतथा १००० ५००० 

ख) सेवा िुल्क दतिुर (अनुसूची ९ दफा १० सगं सम्बस्न्धि) 

११.  संतथागत,  गठुी र सहकारी शवद्यालय तथा ताशलम केन्र र शिक्षालय तफा  

तथापना, नामसारी, ठाउुँसारी, नाम पररवतान/संिोिन १०००० 

संतथागत,  गठुी र सहकारी शवद्यालयको कक्षा थप  

आिारभूत तह कक्षा ५ सम्म प्रशत कक्षा ५००० 

आिारभूत तह कक्षा ८ सम्म प्रशत कक्षा १०००० 
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माध्यशमक तह कक्षा १० सम्म प्रशत कक्षा १५००० 

माध्यशमक तह कक्षा १२ सम्म प्रशत कक्षा २०००० 

क्याम्पस २५००० 

ताशलम तथा अनसुन्िान केन्र र शनजी, सामदुाशयक, संतथागत र शिक्षालय  

शडप्लोमा (Diploma) तहका ताशलम सञ्चालन गने २५००० 

TSLC तहका ताशलम सञ्चालन गने २०००० 

छोटो अवशिका ताशलम सञ्चालन गने १५००० 

आिारभूत तहको परीक्षा दततरु ५०० 

आिारभूत तहको गे्रडशसट र प्रमाणपरको प्रशतशलशप २५० 

बालशवकास केन्रको शसफाररस दततरु ५०० 

 

४.२ सामदुास्र्क स्वद्यालर् प्रधानाध्र्ापकहरुको सम्पकय  नम्बर 
 

क्र.सं. 
शवद्यालयको शववरण प्रिानाध्यापकको  

IEMIS कोड नाम वडा नं. ठेगाना नाम मोबाइल नम्बर 

१ ७१०१०००१६ सरतवती आशव १ िाशन्तनगर पदमराज जोिी 9848421615 

२ ७१०१०००६४ राशष्ट्रय मदरसा मशुिम आशव १ पिपुशतटोल मनमशत चौिरी 9848470995 

३ ७१०१०००७० शरनगर माशव १ शरनगर भूपाल शसंह खड्का 9858421535 

४ ७१०१०००७५ मदरसा नरुन नाशव आशव १ पिपुशत मो. जबैुर आलाम 9848429054 

६ ७१०१००००१ िारदा माशव २ बैयाबेहडी तेज बहादरु शसंह 9848422561 

७ ७१०१०००१३ िैलेश्वरी आशव २ सरतवतीनगर ईशन्दरा दाहाल 9848421652 

८ ७१०१०००४२ नवदगुाा माशव २ मोहना राम कुमार चौिरी 9868456961 

९ ७१०१०००८७ मदरसा गौशसया गररब नवाज आशव २ सब्जीमण्डी ररजवाना खातनु 9848682704 

५ ७१०१०००९० पावाती आशव २ परुानो एअरपोटा मदनराज यादव 9858425174 

१० ७१०१००००३ शरभवुन माशव ३ बोराडाुँडी सीताराम अवतथी 9858423472 

११ ७१०१०००१५ जनता आशव ३ चटकपरु िनबहादरु शसंह 9858422434 

१२ ७१०१०००८९ शिव पावाती आशव ३ बडहरा सीता भट्ट 9868401888 

१३ ७१०१००००७ राशष्ट्रय तलुसीराम माशव ४ उिरबेहडी गणेि राज भट्ट 9858423381 

१४ ७१०१०००१४ राशष्ट्रय आशव ५ तारानगर मदन बम 9848425898 

१५ ७१०१०००६० पञ्चोदय माशव ५ हसनपरु हररिकुमार ओझा 9848427956 

१६ ७१०१०००५२ बासदुवेी माशव ६ रघनुगर पदमराज िमाा 9848432344 

१७ ७१०१०००६२ भैरब बाबा आशव ६ मशटयारी गोपाल शसंह ऐर 9848543576 

१८ ७१०१००००५ शिव आशव ७ दवेररया नन्दलाल राना 9848463176 

१९ ७१०१०००११ राशष्ट्रय माशव ७ बेली बब्ल ुचौिरी 9865620552 

२० ७१०१०००१७ सरतवती माशव ७ मनेहरा ज्ञानेन्र बहादरु िाह 9848421797 

२१ ७१०१०००६१ जन जागृशत आशव ७ पटेला िाशन्त चौिरी 9848469150 

२२ ७१०१०००८६ नवज्योशत आशव ७ शतल्कीचौक केिर बम 9848425466 

२३ ७१०१०००५६ िनगढी नमनुा प्राशवशिक माशव ८ िनगढीगाउुँ लक्ष्मण दि भट्ट 9848420145 

२४ ७१०१००००४ सरतवती आशव ९ बंगराकटान पिपुशत ठाकुर 9848467905 
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२५ ७१०१०००२३ भवानी माशव ९ गौरीपरु लोकराज जोिी 9848520502 

२६ ७१०१००००२ शवशप आशव १० घईुयंाघाट जयप्रकाि शमश्र 9848430300 

२७ ७१०१०००४३ जनकल्याण माशव १० जगेुडा तका राज जोिी 9848578089 

२८ ७१००३०००१ बेला आशव ११ बेला महावीर राना 9848422576 

२९ ७१००३०००४ ठेकराज माशव ११ घोडसवुा लेखराज ओझा 9848514950 

३० ७१००३०००८ जोकैया आशव ११ जोकैया िाशन्त कुमारी िाह 9868561566 

३१ ७१००३०००९ दशक्षणकाली बशहरा आशव ११ बेलादेवीपरु सीताराम चौिरी 9848400839 

३२ ७१०१००००६ दगुाा आशव १२ दगुाावतती मोहन भण्डारी 9848631836 

३३ ७१०१००००९ नवदगुााआशव १२ जनकवतती हररिचन्र चौिरी 9848449638 

३४ ७१०१०००१२ शसद्धनाथ माशव १२ जगेुडा प्रेम बहादरु िाही 9848421855 

३५ ७१०१०००३४ िारदा माशव १२ शस गाउुँ शदघाराज जोिी 9804618977 

३६ ७१०१०००६९ मशुिनाथ आशव १२ मनेहरा िाशलभान ऐर 9848422531 

३७ ७१०१०००७८ गुम्बा छोइशलङ आशव १२ दगुाावतती कमला भट्ट 9848432513 

३८ ७१०१०००८८ बेहडा बाबा आशव १२ शड गाउुँ शनमाला चौिरी 9848422112 

३९ ७१०१०००३५ जनता राशष्ट्रय माशव १३ कैलालीगाउुँ कृष्ट्ण शसंह पेला 9865909797 

४० ७१०१०००९९ शनङ्गलािनैी गरुुकुल संतकृत शवद्यापीठ १३ कैलालीगाउुँ खगेन्र अवतथी 9848422445 

४१ ७१०१४०००२ जनता राशष्ट्रय माशव १३ राजपरु रामप्रसाद फुलारा  9858424750 

४२ ७१०१४०००४ भगवती आशव १३ राजपरु रामकृष्ट्ण राना 9814611419 

४३ ७१०१४००१४ नवज्योशत आशव १३ श्रीलंका खगेन्र प्रसाद भण्डारी 9848468944 

४४ ७१०३३०००१ शिव िङ्कर आशव १४ फुलबारी लक्ष्मीराज ओझा 9749006229 

४५ ७१०३३०००३ सवोदय माशव १४ शस गाउुँ जीतबहादरु चौिरी  9848493357 

४६ ७१०३३०००७ शसद्धाथा आशव १४ एच गाउुँ तेज बहादरु पाशिन 9749006229 

४७ ७१०३३००११ पञ्चोदय माशव १४ शब गाउुँ गोशवन्दराज जोिी 9848455074 

४८ ७१०३३००१२ जन जागृशत माशव १४ शड गाउुँ टेक बहादरु क्षरी 9769001935 

४९ ७१०३३००२२ बाल आशव १४ खशुटया मो. कशल मलु्ला मन्सरुी 9814619957 

५० ७१०४४०००३ राशष्ट्रय आशव १५ उमी अमरशसंह तारामीमगर 9868860330 

५१ ७१०४४०००४ जन जागृशत आशव १५ कनरी राम कुमार चौिरी 9848635235 

५२ ७१०४४०००६ शिव गंगा आशव १५ उमाा राम सहाय राना 9848460422 

५३ ७१०४४००११ समैजी आशव १५ िाशन्तकटान प्यारलेाल चौिरी 9865775147 

५४ ७१०४४०००५ शदपेन्र चारपाते १६ भादा भागीराम चौिरी 9858425353 

५५ ७१०४४०००७ जन कल्याण आशव १६ जलघसु्रा शलखाराम चौिरी 9865782655 

५६ ७१०४४०००८ शिव माशव १६ रामपरु शतलक बहादरु शसंह 9858421034 

५७ ७१०४४०००९ बेहाडा बाबा माशव १६ घुँशसटा भोजराज िमाा 9840095952 

५८ ७१०४४००१२ जन ज्योशत आशव १६ घरुही रमा चौिरी 9824687133 

५९ ७१०४४०००१ भान ुमाशव १७ पथरी चक्र बहादरु शवक 9869904869 

६० ७१०४४०००२ सज्जन आशव १७ दमौशलया दवेराज ओझा 9868539809 

६१ ७१०४४००१० काशलका आशव १७ िजुान्ना के्षर बहादरु चौिरी 9868444170 

६२ ७१०४४००१३ न्यू काशलका आशव १७ िजुान्ना बालाराम जोिी 9848660723 

६३ ७१०३३०००५ इन्रोदय आशव १८ इ गाउुँ राम कुमार बतनेत 9749030498 

६४ ७१०३३०००६ खप्तडी आशव १८ एफ गाउुँ दगुाा दि भूषाल 9865936684 

६५ ७१०३३०००९ नेपाल भू पू सैशनक आशव १८ फुलबारी भोजराज जोिी 9848660455 
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६६ ७१०३३००१४ चन्रोदय माशव  १८ फुलबारी िभुचन्र सवेुदी 9846885984 

६७ ७१०३३००१६ नमादशे्वर आशव १८ इ गाउुँ बाल कृष्ट्ण पौडेल 9867464030 

६८ ७१०३३०००२ फुलबारी आशव १९ फुलबारी दगुाा दि पौडेल 9848425569 

६९ ७१०३३०००४ जन शप्रय आशव १९ आइ गाउुँ शबमला भट्टराई 9749006229 

७० ७१०३३००१० िंकर सरतवती अन्नपूणा आशव १९ जे गाउुँ राम बहादरु क्षरी 9848511270 

७१ ७१०३३००१३ फुलबारी माशव १९ फुलबारी गोरख नाथ 9848546054 

७२ ७१०३३००१५ बाल शसजाना आशव १९ खेदावतती टंक चौिरी 9749006229 

७३ ७१०३३००२१ जन सहयोग आशव १९ बहुशलया बलराम चौिरी 9824655281 

 

४.३ महािाखाका कमयचारीहरुको कार्यक्षते्र  

(क) महािाखा प्रमखु 

नामथर पद कार्यक्षते्र  सम्पकय  नम्बर 

नरने्र बहादरु खाती उपसशचव शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखा ०९१-५२६७२९ 

(ख) अस्धकृि कमयचारीहरुको कार्यक्षते्र 

शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखाको शमशत २०७८।०५।२८ को शनणायानसुार महािाखामा कायारत अशिकृत कमाचारीको 

कायाके्षर दहेाय बमोशजम तोशकएको छ । शवद्यालयहरुले शवद्यालयततरमा सञ्चालन हुने कायाक्रमहरुको समन्वय तथा सहशजकरणका 

लाशग आ-आफ्नो कायाके्षर अन्तगातका अशिकृत कमाचारीहरुसंग सम्पका  राख्न हुन अनरुोि छ । 

दहेार् : 

क्र.स.ं कमयचारीको नामथर पद कार्यक्षते्र अन्िगयिका स्वद्यालर्हरु सम्पकय  नम्बर 

१ अकबर चन्द िाखा अशिकृत वडा नं. २, ६ र १७ का शवद्यालयहरु 9868542666 

२ घमु्मन शसं वडायक िाखा अशिकृत वडा नं. ४, ९, ११ र १९ का शवद्यालयहरु 9858423315 

३ अम्बा दि भट्ट शिक्षा अशिकृत वडा नं. ५, ७, १३ र१६ का शवद्यालयहरु 9848751726 

४ जयराज जैिी शिक्षा अशिकृत वडा नं. १,१०, १२ र १८ का शवद्यालयहरु 9848447132 

५ सूया बहादरु काकी शिक्षा अशिकृत वडा नं. ३, ८, १४ र १५ का शवद्यालयहरु 9848686942 

(ग) प्रास्वस्धक सहार्कको कार्यक्षेत्र 

शिक्षा, यवुा तथा खेलकुद महािाखाको शमशत २०७८।०१।०६ को शनणायानसुार महािाखामा कायारत प्राशवशिक सहायकको 

कायाके्षर दहेाय बमोशजम तोशकएको छ ।  शवद्यालयहरुले महािाखामा पेि गनुा  पने शववरणहरु सम्बशन्ित प्राशवशिक सहायकलाई 

उपलब्ि गराउन हुन अनरुोि छ । 

दहेार् : 

क्र.स.ं कमयचारीको नामथर कार्यक्षते्र सम्पकय  नम्बर 

१ केिब राज खरी यवुा तथा खेलकुद िाखा 9843445875 

२ भोज बहादरु बोहरा प्रारशम्भक बाल शवकास तथा आिारभूत शिक्षा िाखा 9864973083 

३ ज्ञान ुशगरी माध्यशमक शिक्षा िाखा 9849986365 

***** 


