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दुई शब्द
स्वद्यालर् स्िक्षा क्षेरमा स्वद्यमान स्िक्षा नीस्ि िथा कार्यक्रमहरु स्िक्षामा समिामल
ू क पहर्ँ सस्ु नस्िि गने, स्िक्षालाई रोजगारी उन्मख
ु बनाउने,
गुणतिरमा सिु ार एवम् व्र्वतथापकीर् क्षमिामा अस्भवृदस्् ि गरी आस्थयक सामास्जक स्वकासका लक्ष्र्हरू हास्सल गने िर्य लस्क्षि छन् । नेपालको
सस्ं विानले स्िक्षालाई मौस्लक अस्िकारको रूपमा तथास्पि गरे को छ भने आिारभिू स्िक्षा अस्नवार्य र स्निःिल्ु क हने िथा माध्र्स्मक स्िक्षा
स्निःिल्ु क हने व्र्वतथा गरे को छ । सबैका लास्ग गुणतिरीर् आिारभिू स्िक्षाको सस्ु नस्िििा गनय रास्रिर् एवम् अन्िरायस्रिर्तिरमा प्रस्िवधिा
जनाएको छ । सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई मध्र्म आर्तिरको मल
ु क
ु मा तिरोन्निी गने िथा सन् २०३० सम्म दीगो स्वकासका लक्ष्र् हास्सल
गनय सघाउ पग्ु ने गरी िैस्क्षक कार्यक्रम िथा नीस्िहरु िर् भएका छन् । स्र्नै सन्दभयको पृष्ठभमू ीमा स्वद्यालर् स्िक्षाको समग्र िैस्क्षक स्वकासका लास्ग
सरकारले सन् २०१६/१७-२०२२/२३ का लास्ग ७ वर्े स्वद्यालर् स्िक्षा क्षेर स्वकास र्ोजना कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाएको हो । र्सै र्ोजना अनरुु प ५
वर्े स्वद्यालर् क्षेर स्वकास कार्यक्रम गि आव २०१६/१७ देस्ख कार्ायन्वर्नमा आएको छ । र्स पृष्ठभस्ु ममास्वदर्ालर्
स्िक्षाको स्वकासका लास्ग
्
समिा, गुणतिर, समक्षमिा र सान्दस्भयकिा स्वकास गने र्स र्ोजना कार्ायन्र्नमा आएको छ । र्सै र्ोजनाले पररलस्क्षि उपलस्व्ि हास्सल गनय
कार्यक्रमहरू िर्भइ कार्ायन्वर्न दोश्रो वर्यका लास्ग कार्यक्रम िर् भएका छन् । स्वगिका वर्यहरूका उपलस्व्िहरू र कार्ायन्वर्नमा देस्खएका
र्नु ौिीहरूबाट स्सस्कएका पािहरूको आिारमा िर्ार पाररएको उक्त तवीकृ ि कार्यक्रमका स्नस्दयष्ट लक्ष्र्हरूलाई समर् मै प्राप्त गनय िथा कार्यक्रम
कार्ायन्वर्नमा एकरूपमा कार्म गनय स्वगि वर्य झै कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पस्ु तिका स्वकास गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइएको छ ।
स्वदर्ालर्
क्षेर स्वकास कार्यक्रमको िेश्रो वर्यमा साथै र्ालु आस्थयक वर्य२०७५/७६ मा प्रारस्म्भक बालस्वकास कार्यक्रमलाई पहर्ँ र्ोग्र् िथा
्
गणु तिरीर् वनाउने, सस्ं विानको ममय अनरू
बालमैरी वािावरण
ु प अस्नवार्य एवम् स्निःिल्ु क स्िक्षालाई अस्िकारका रूपमा स्लई स्वदर्ालर्मा
्
मारर्् ि गुणतिरीर् स्िक्षामा समिामल
सर्ू ना प्रस्वस्ि स्वतिार गने र स्िक्षकको पेिागि स्वकास
ू क पहर्ँ को सस्ु नस्िििा गने, स्वदर्ालर्हरूमा
्
कार्यलाई स्नरन्िरिा स्दने, सि
ोस्
ि
ि
स्
ि
क्षा
ऐनको
प्रतिाव
अन
रू
प
कक्षा
१-८
लाई
आिारभ
िू स्िक्षा एवम् कक्षा ९-१२ लाई माध्र्स्मक स्िक्षाका
ु
ं
रूपमा पनु संरर्ना गरी सबै िहको स्िक्षालाई गुणतिरीर् एवम् समिामल
ू क पहँर् स्बतिार गने, प्रास्वस्िक िथा व्र्वसास्र्क स्िक्षाको पहर्ँ िथा
गुणतिर सिु ार गदै माध्र्स्मक िह (कक्षा ११-१२) मा प्रास्वस्िक स्िक्षा सुस्नस्िि गने, स्वदर्ालर्तिरमा
सामान्र् व्र्ावसास्र्क सीपहरू(Soft skills)
्
सम्बन्िी स्िक्षा र िास्लमको प्रवन्ि स्मलाउने, नमनु ा स्वदर्ालर्
सञ्र्ालन, िैस्क्षक सिु ार कार्यहरूको कार्ायन्वर्न गनय सबै िहको क्षमिा
्
अस्भवृदस्् ि गने िथा अनगु मन िथा सपु ररवेक्षणलाई र्ोजनामा आिाररि वनाई बढी भन्दा बढी नस्िजामख
ु ी वनाउने उददे् श्र्का साथ कार्यक्रमहरू
िजयमु ा गरर कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइएका छन् । र्सै गरी र्ालु आ.व.मा स्वदर्ालर्
बास्हर रहेका बालबास्लकाहरूको िैस्क्षक पहर्ँ को सुस्नस्िििा गनय
्
बैकस्ल्पक स्िक्षाका अवसरहरूको स्वतिार गने, भक
पनु स्नमायण गने, स्वदर्ालर्को
प्राथास्मकिाका न्र्नू िम
ू म्पको प्रभाव पिाि स्वदर्ालर्हरूको
्
्
सक्षमिाका आिार (PMEC) नपगु ेका स्वदर्ालर्हरूलाई
स्विेर् प्राथस्मकिा राखी सहर्ोग प्रदान गनेजतिा कार्यक्रमले स्वदर्ालर्
स्िक्षाको
्
्
गुणतिर िथा सेवा प्रवाहमा सिु ार ल्र्ाई र्ोजनाका लक्ष्र् प्राप्त गनयमा सहर्ोगी भस्ू मका खेल्ने अपेक्षा गररएको छ । आिारभिु िथा माध्र्स्मक
स्िक्षा व्र्वतथापनका स्जम्मेवारी तथानीर् िहमा रहने सवं ैिास्नक व्र्वतथा अनरुु प र्ालु आ वको िैस्क्षक कार्यक्रम सञ्र्ालनका लास्ग तथानीर्
िहका लास्ग ससिय अनदु ान अन्िरगि तथानीर् िहका लास्ग सामदु ास्र्क स्वद्यालर् िहको तवीकृ ि दरवन्दी िथा अनुदानमा कार्यरि स्िक्षक
कमयर्ारीको िलव भत्ता, पाि्र्पतु िक, स्वद्यालर् सञ्र्ालन मसलन्द, प्रस्िस्वद्याथी लागि अनदु ान छारवृस्ि स्वद्यालर् भौस्िक सस्ु विा स्वतिार
लगार्ि अस्िकंि िैस्क्षक कार्यक्रम वजेट तथानीर् िहमा उपलव्ि गराईएको छ । उक्त कार्यक्रमहरुलाई कार्ायन्वर्न गनय सहस्जकरण गनय र्ो
पस्ु तिका सहर्ोगी हने स्वश्वास स्लएको छु ।
िैस्क्षक र्ोजना िथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा प्रिक्ष्र् भस्ू मका खेल्ने औपर्ररक एवम् अनौपर्ररक स्िक्षासँग सम्वदि् संरर्नाहरू तथानीर् िह,
स्वद्यमान िैस्क्षक संरर्नाहरु, स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइ, स्रोिके न्र र स्वदर्ालर्
िहसम्म गरी स्वस्भन्न िहबाट वर्य भरी कार्ायन्वर्न हने
्
कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको अविारणा, कार्ायन्वर्न प्रस्क्रर्ा, खर्य गने आिार र एकै प्रकारका कामहरूलाई देिभर समान एवम् प्रभावकारी ढङ्गले
कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउने अस्भप्रार्ले र्ो कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पस्ु तिका िर्ार पाररएको छ । र्स पुस्तिकाबाट स्वत्तीर् अनि
ु ासन कार्म राख्न,
पारदिी रूपबाट कार्यक्रम सरोकारवालाहरूस्बर् परु र्ाई
् कार्ायन्वर्न गनय मद्दि पग्ु ने छ भन्ने अपेक्षा स्लइएको छ । स्विेर् गरी कार्यक्रम
कार्ायन्वर्नकिायलेर्स पुस्तिकाका अस्िररक्त प्रर्स्लि ऐन काननु को पररस्िस्भर रही औस्र्त्र्िा, स्नर्स्मििा, कार्यदक्षिा, प्रभावकाररिा र
पारदस्ियिाको आिारमा र्ालु वर्यको कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनयु हनेछ । र्सै गरी कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र अनगु मनमा सम्बदि् सबै
सरोकारवालाहरूले र्स पस्ु तिकालाई प्रर्ोगमा ल्र्ाई कार्यक्रमका उददे् श्र्हरू समर्सीमा स्भरै हास्सल गनय िोस सहर्ोग पग्ु ने छ भन्ने अपेक्षा
रास्खएको छ । अन्िर्् मा र्स पस्ु तिकाका स्वर्र्मा प्राप्त हने सझु ावहरूले स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्रलाई आगामी स्दनका लास्ग थप
पृष्ठपोर्ण प्रदान गने हनाले सरोकारवालाहरूबाट रर्नात्मक सझु ावको अपेक्षा राख्दै पस्ु तिका िर्ार गने कार्यमा सहर्ोग पर्ु र्ाउनु हने सबैलाई
हास्दयक िन्र्वाद स्दन र्ाहन्छु ।
श्रावण, २०७५
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२. काययक्रमकायायन्ियनसम्बन्धीसामान्यमार्यदशयन
स्िक्षा क्षेरका समग्र र्ोजना र कार्यक्रमहरूलाई नेपालको सस्ं विानले स्नस्दयष्ट गरे को राज्र्को स्नदेिक स्सधान्ि र नीस्ि, मानव अस्िकारको स्वश्वव्र्ापी घोर्णा
िथा नेपाल पक्ष भएर गररएका अस्भसस्न्िहरू र दीगो स्वकासका लक्ष्र् लगार्िका अन्िररास्रिर् मञ्र्मा नेपालले गरे को प्रस्िधिाहरू िथा नेपाल सरकारले
कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाएको र्ौिौं र्ोजना िथा स्वद्यालर् क्षेर स्वकास र्ोजना (आव २०७३/७४ – २०७९/८०) समेिले समस्ष्टगि रूपमा मागयदियन गरे का छन् ।
र्ालु आ व २०७५।७६ लास्ग तवीकृ ि नीस्ि िथा कार्यक्रममा स्िक्षा क्षेरका लास्ग सेवा प्रवाहमा आिस्ु नक प्रस्वस्िको प्रर्ोग बढाइने, सामदु ास्र्क स्वद्यालर्मा
उच्र् गस्िको इन्टरनेट सस्ु विा परु र्् ाइने, स्डस्जटल प्रणालीमार्य ि भर्यअ
ु ल स्सकाइ व्र्वतथा स्मलाइने, अन्िरस्क्रर्ात्मक श्रव्र्दृरर्को माध्र्मबाट गुणतिरीर्
स्िक्षा उपलव्ि गराइने, सबै प्रकारका अनगु मनमा सर्ू ना प्रस्वस्िको प्रर्ोग गररने, सेवाप्रदार्क सबै स्नकार्हरुलाई सूर्ना प्रस्वस्ि सञ्जालमा आबध गरी
प्रमख
ु नस्िजा र स्नणयर्को परीक्षण गररने उल्लेख छ ।
र्सैगरी आिारभिु स्िक्षा अस्नवार्य स्निुल्क गररने, स्वद्यालर् पढ्ने उमेरका सवै वालवास्लकालाई स्वद्यालर् भनाय गने कार्यलाई प्रत्र्ेक वर्य अस्भर्ानका रुपमा
अगाडी वढाईने र र्सै िैस्क्षक सर देस्ख कक्षा १ मा भनाय भएका सवै स्वद्याथीले माध्र्स्मक स्िक्षा परु ा गने व्र्वतथा स्मलाईने, स्वद्यालर् छाड्ने कारण वारे
अध्र्र्न अनुसन्िान गरी सिु ारका कार्यक्रमहरु सञ्र्ालन गररने, औपर्ाररक स्िक्षा छाडेका स्वद्यालर् पढ्ने उमेरका बालवास्लकालाई स्वद्यालर् र्कायउने र
स्वद्यालर् पढ्ने उमेर नाघेकालाई प्रास्वस्िक र व्र्ावसास्र्क सीप प्रदान गररने, औपर्ाररक स्िक्षा प्रणालीसंग आवध हन र्ाहानेहरुका लास्ग खुला िथा
वैकस्ल्पक स्िक्षा प्रणालीको स्वतिार गररने, स्िक्षामा नीस्ज लगानीको स्नर्मन गरी िैस्क्षक क्षेरमा रहेको स्वर्मिा हटाईने, प्रत्र्ेक स्वद्यालर्लाई वालमैरी
स्वद्यालर्का रुपमा स्वकास गनेगरी स्वद्यालर्को पवु ायिार स्वकास गररने,अपांगिाको प्रकृ स्ि अनरुु प आवश्र्किाका आिारमा प्रत्र्ेक प्रदेिमा पवु ायिार र्क्त
ु
स्विेर् स्िक्षा आवासीर् स्वद्यालर् सञ्र्ालन गररने, स्वद्यालर् स्िक्षाको पाि्र्क्रममा रास्रिर् िथा देिप्रेमको भावना स्वकास गने, उच्र् नैस्िक र्ररर स्नमायण
गने र कियव्र्वोि गराउने स्वर्र् समावेि गरी स्वद्याथीहरुमा आदिय र अनि
ु ास्सि नागररकका गुणहरु स्वकास गररने उल्लेख छ ।
र्सैगरी र्ालु आस्थयक वर्य २०७५।७६ को वजेट वक्तव्र्मा सवै बालबास्लकालाई स्िक्षामा पहर्ँ सुस्नस्िि गनय स्वद्यालर् भनाय अस्भर्ानलाइ अस्घ वढाई
आगामी वर्य नै स्वद्यालर् जाने उमेरका सवै बालबास्लकालाई स्वद्यालर्मा भनाय गराइने, माध्र्स्मक िहसम्मको स्िक्षालाई क्रमि: स्न:िल्ु क र अस्नवार्य गररने,
प्रदेि र तथानीर् िहको सहकार्यमा आगामी दईु वर्यस्भरमा साक्षर नेपाल घोर्णा गररने उल्लेख छ । सम्पणु य बालबास्लकाहरुलाई स्वद्यालर् ल्र्ाऔँ¸स्टकाऔँ
र स्सकाऔँ अस्भर्ान सञ्र्ालन, मानव स्वकास सर्ु ाकाङ्कमा पस्छ परे का तथानीर् िहमा रहेका सामदु ास्र्क स्वद्यालर्का कक्षा ५ सम्म अध्र्र्नरि सवै
स्वद्याथीलाई तथानीर् उत्पादनमा आिाररि पोर्ण र्क्त
ु स्दवा खाजा उपलव्ि गराइने, स्वद्यालर्लाई अपाङ्गिामैरी िथा बालमैरी बनाइने, भौगोस्लक रुपमा
स्वद्यालर्वाट टाढा रहेका प्रास्वस्िक िथा व्र्ावसास्र्क स्वर्र्का स्वद्याथीहरुको लास्ग आवासीर् स्िक्षाको व्र्वतथा, नेपाली सांकेस्िक भार्ाको स्वकास िथा
अनसु न्िान¸दोभार्े िास्लम र र्सको व्र्ावसास्र्किा स्वकासलाई प्रोत्साहन, अपाङ्गिा भएका बालबास्लकाका लास्ग स्िक्षामा पहर्ँ अस्भवृस्ध गनय प्रत्र्ेक
प्रदेिमा पवू ायिारर्क्त
ु स्विेर् स्िक्षा प्रदार्क आवासीर् स्वद्यालर् सञ्र्ालन, मदरसा¸ गुरुकुल र गुम्वा स्िक्षालाई आिुस्नक स्िक्षाको मल
ु िारमा आवधिा,
दस्लि िथा लोपोन्मख
ु समदु ार्का बालबास्लकालाई सवै स्वर्र्मा उच्र् स्िक्षा स्न:िल्ु क हने उल्लेख छ ।
स्वद्याथी संख्र्ा¸ स्वर्र्गि आवश्र्किा र भौगोस्लक अवतथा समेिका आिारमा स्वद्यमान स्िक्षक दरवन्दीको न्र्ार्ोस्र्ि पनु स्वयिरण, माध्र्ास्मक िहका
स्वज्ञान¸गस्णि¸अङ्ग्रेजी र प्रास्वस्िक स्वर्र्का लास्ग थप स्िक्षक व्र्वतथा गनय स्वद्यालर्हरुलाई थप अनदु ान प्रदान गररने, सर्ू ना प्रस्वस्िमैरी स्िक्षा मार्य ि
सावयजस्नक स्िक्षाको गुणतिर सिु ार गनय ग्रास्मण दरु सञ्र्ार कोर्को रकम समेि उपर्ोग गरी सबै सामदु ास्र्क स्वद्यालर्मा उच्र् गस्िको स्न:िल्ु क इन्टरनेट
सेवा पर्ु र्ाइने, आस्थयक रुपमा स्वपन्न¸ सीमान्िकृ ि समदु ार् िथा लस्क्षि वगयका स्वद्याथीहरुलाई उच्र् र प्रास्वस्िक िथा व्र्ावसास्र्क स्िक्षाको अध्र्र्नको
लास्ग पाँर् प्रस्ििि व्र्ाज अनदु ानमा िैस्क्षक ऋण उपलव्ि हने व्र्वतथा स्मलाइने उल्लेख छ ।
र्सैगरी सरकारी र स्नजी स्वद्यालर् स्बर्को िैस्क्षक स्वर्मिा हटाउन र सावयजस्नक स्िक्षाको गुणतिर अस्भवृस्ध गनय सामदु ास्र्क स्वद्यालर्हरुमा पवू ायिारको
स्वकास¸ नस्वन प्रस्वस्िको प्रर्ोग र िैस्क्षक मापदण्डमा सिु ार गररने छ । स्वद्याथीहरुमा रास्रिर्िा¸देिप्रेमको भावना र समाजप्रस्िको दास्र्त्व वोि गराउन
स्वद्यालर् पाि्र्क्रममा सिु ार गररने स्वर्र् उल्लेस्खि छ । उस्ल्लस्खि कार्यहरु सम्पादन गनयको लास्ग स्िक्षा,स्वज्ञान िथा प्रस्वस्ि क्षेरमा रु १ खवय ३४ अवय ५०
करोड ८७ लाख स्वस्नर्ोस्जि छ ।
नेपालको सवं ैिास्नक व्र्वतथा अनसु ार कार्ायन्वर्नमा आएका ७ प्रदेि र ७५३ तथानीर् िहबाट सस्ं विानप्रदत्त अस्िकारहरु कार्ायन्वर्नका लास्ग सबै
तथानीर् िहमा स्िक्षासंग सम्बस्न्िि स्वस्भन्न कार्यक्रमहरु कार्ायन्वर्नका लास्ग सििय अनदु ानको रुपमा बजेट हतिान्िरण भएको छ । प्रदेि एवम् तथानीर्
िहमा कार्यक्रम कार्ायन्वर्मा एकरुपिा र प्रभावकारीिा कार्म गनय । तथानीर् िहमा हतिान्िरण भएको एकमष्टु सििय अनुदानलाई िोस्कएको लक्ष्र् प्राप्त गनय ।
िोस्कएको िीर्यक िथा स्क्रर्ाकलापमा खर्य गने वािवारण सस्ु नस्िि गनय । उपलब्ि स्रोिको अस्िकिम रुपमा उपर्ोगका लास्ग सहजीकरण गनय । आस्थयक
अनि
ु ासन कार्म गरी िोस्कएका िीर्यकहरूमा स्नर्मानसु ार खर्य गनय । तवीकृ ि कार्यक्रमका अविारणा, उददे् श्र्, प्रस्क्रर्ा िथा रणनीस्िहरूका सम्बन्िमा
प्रदेि र तथानीर् िह िथा स्वदर्ालर्िहसम्मका
सबै सरोकारवालाहरूलाई पररस्र्ि गराई कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्ायन्वर्न गराउन र्ो कार्यक्रम
्
कार्ायन्वर्न पस्ु तिका २०७५/७६ िर्ार गररएको छ ।
1÷काययक्रमकायाय न्ियनपुवस्तका२०७५/७६
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काययक्रमकायाय न्ियनपुवस्तका२०७५/७६काउद्देश्यहरू:
र्स कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पस्ु तिकाको मुलभिु उद्देश्र् स्वद्यालर् क्षेर स्वकास र्ोजना अन्िरगिरस्ह उक्त र्ोजनालाई सहर्ोग पर्ु र्ाउने अरु तवीकृ ि
कार्यक्रमको प्रदेि िथा तथानीर् िहमा प्रभावकारी कार्ायन्वर्नमा सहजीकरण गरी एकरूपिा कार्म गनयु रहेको छ । र्सका अस्िररक्त अन्र्
उद्देश्र् देहार् वमोस्जम रहेका छन् :

1.
2.
3.
4.
5.

प्रदेि, स्जल्ला, तथानीर् िह एवम् स्वद्यालर् तिरमा सञ्र्ालन हने िैस्क्षक कार्यक्रमहरूबारे सरोकारवालालाई सस्ू र्ि गने ।
वास्र्यक कार्यक्रम िजयमु ा िथा कार्ायन्वर्नमा प्रभावकाररिा अस्भवृदस्् ि गरी सवस्न्िि िहको भस्ू मका तपष्ट गरी स्जम्मेवार र जवार्देही बनाउने,
वास्र्यक कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र स्रोि पररर्ालन प्रस्िवेदन पधस्िलाई स्दिास्नदेि गने गराउने ।
कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नबाट लस्क्षि नस्िजा सुस्नस्िि गरी नस्िजामा आिाररि अनगु मन प्रणाली अवलम्वन गने ।
कार्यक्रमको िेश्रो पक्षबाट हने प्रभावकाररिा मल्ु र्ाङकन, सामास्जक िथा लेखा परीक्षणलाई आवश्र्किा अनसु ार सहस्जकरण गने ।

३.काययक्रमकायायन्ियनकामार्यदशयन:
कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका लास्ग ससिय अनदु ान अन्िरगि प्रदेि, तथानीर् िह एवम् स्वद्यालर्लाई उपलव्ि गराइएको आस्थयक वर्य २०७५/७६ को वजेट
कार्ायन्वर्न सम्वन्िी स्नदेिनका अस्िररक्त देहार्का बँदु ाहरूलाई स्विेर् ध्र्ान स्दने ।
सवै िहका सवै कार्यक्रम
1.

स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइले तथानीर् िहमा सर्ं ालन हने िैस्क्षक कार्यक्रमहरुको कार्ायन्वर्नका लास्ग आवश्र्क प्रास्वस्िक सहर्ोग¸
िैस्क्षक िथ्र्ाङ्क र अस्भलेख उपलव्ि गराइ समन्वर्¸ सहकार्य र सहस्जकरण गने ।

2.

तथानीर् िहले स्िक्षा क्षेरका लास्ग प्राप्त अनदु ान स्वद्यालर्लाई स्नकासा स्दँदा स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाईबाट र्स्कन गररएको िैस्क्षक
िथ्र्ाङ्क २०७५ (Flash Report) का आिारमा स्नकासा स्दने । स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइले समर्मै िैस्क्षक िथ्र्ाङ्क तथानीर्
िहलाई उपलव्ि गराउनु पनेछ ।
तथानीर् िहमा ससिय अनदु ान िीर्यकमा स्वस्नर्ोस्जि स्िक्षक िलव भत्ता िथा िैस्क्षक कार्यक्रम सञ्र्ालन अनदु ान स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर्
इकाईबाट प्राप्त प्रमास्णि िहगि श्रेणीगि स्िक्षक सख्ं र्ा िथा िैस्क्षक िथ्र्ाक
ं २०७४ का आिारमा स्हसाव गरी पिाईएको छ । उक्त वजेटमा छुट
एवम् तवीकृ ि नम्सय अनुसार नपगु हने भएमा तथानीर् िहले स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाई मार्य ि स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्रमा
२०७५ पसु मसान्ि स्भर अनसु र्ू ी १० अनसु ारको ढाँर्ामा पिाउनु पने छ ।
हरे क तथानीर् िहले आफ्नो क्षेरस्भर रहेका स्वद्यालर्मा प्रस्ि स्वद्यालर् एक प्रारस्म्भक बालस्िक्षा कक्षारहने गरी मौजदु ा प्रारस्म्भक बालस्िक्षा
कक्षाहरू स्वद्यालर्हरुमा पनु : स्विरण गने कार्यलाई प्राथस्मकिा स्दने ।
नेपाल सरकारको स्नणयर्ानसु ार रास्रिर् भनाय अस्भर्ानले स्नदृयष्ट गरे वमोस्जम प्रत्र्ेक तथानीर् िहले आफ्नो क्षेर स्भरका आिारभिु िह उमेर
समहु का बालबास्लकाहरुलाई अस्नवार्यरुपमा स्वद्यालर्मा भनायको सस्ु नस्िििा गने ।

3.

4.

5.

6.

र्ालु आस्थयक वर्यका लास्ग तवीकृ ि नम्सय, प्राप्त स्नदेिन र त्र्ससम्बन्िी अन्र् स्नदेिन समेिलाई ध्र्ानमा राखी कार्ायन्वर्न पस्ु तिकाको आिारमा
िोस्कएको बजेट र समर् सीमामा सम्पन्न गने गरी कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने गराउने ।

7.

र्ो कार्यक्रम कार्यन्वर्न पस्ु तिका प्राप्त भएपस्छ प्रदेि िहले आफ्नो प्रदेि स्भरका तथानीर् िहका प्रस्िस्नस्ि र स्िक्षा हेने अस्िकृ िहरुको लास्ग
िैस्क्षक नीस्ि¸ कार्यक्रम एवम् कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पस्ु तिकाको अस्भमुखीकरण गने । तथानीर् िहको स्िक्षा िाखाले स्वद्यालर्का
प्रिानाध्र्क¸स्वद्यालर् व्र्वतथापन सस्मस्िको अध्र्क्ष लगार्ि िैस्क्षक सरोकारवालाहरु बीर् कार्यक्रमको सावयजस्नकीकरण गने ।

8.

तथानीर्तिरमा स्क्रर्ािील गैरसरकारी सतथा/ सामदु ार्मा आिाररि सतथा/ सामदु ास्र्क स्सकाई के न्रहरु (I/NGOs/CBOs/CLCs) सँगको
समन्वर्मा कार्यक्रमको प्रकृ स्ि अनसु ार साझेदारीमा कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका लास्ग वास्र्यक कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्ोजना िर्ार गरी कार्ायन्वर्न
गने ।

9.

एउटा िीर्यकमा स्वस्नर्ोजन भएको रकम अको िीर्यकमा खर्य नगने, तवीकृ ि नम्सयको पररस्िस्भर रहेर कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पस्ु तिकामा उल्लेख
गररएका आिार र प्रस्क्रर्ा अनरुु प खर्य लेख्ने व्र्वतथा स्मलाउने ।
र्ालु आवका लास्ग तवीकृ ि कार्यक्रमलाई प्रदेि, तथानीर् िह एवम् स्वद्यालर् तिरमा कार्ायन्वर्न गररने स्क्रर्ाकलाप, सोको कार्य प्रस्क्रर्ा, समर्,
स्जम्मेवारी र अनगु मन सर्ू क जतिा पक्षहरू समावेि गरी कार्यक्रम कार्ायन्वर्न कार्यर्ोजना, खररद र्ोजना िथा अनगु मन र्ोजना िर्ार गने ।
प्रदेि र तथानीर् िहले तवीकृ ि वास्र्यक कार्यक्रममा उस्ल्लस्खि र्ौमास्सक स्वभाजन अनसु ार कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने । सोही आिारमा
र्ौमास्सक प्रगस्ि प्रस्िवेदन िर्ार गरी सोको एकप्रस्ि स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्रमा पिाउने ।
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10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

प्रदेि िथा तथानीर् िहमा कार्ायन्वर्न हने कार्यक्रमको अनगु मनको दास्र्त्व प्रदेि िथा तथानीर् िहको नै हनेछ । साथै तथानीर् िहले स्िक्षा
स्वकास िथा समन्वर् इकाइ¸ स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्र िथा प्रदेि िहका स्नकार्वाट हने अनगु मनलाई पस्न सहस्जकरण गनयु पनेछ ।
प्रत्र्ेक तथानीर् िहले आफ्नो िहको समग्र िैस्क्षक स्वकासको लास्ग स्िक्षा र्ोजना िर्ार गरी कार्ायन्वर्न गने गराउने । साथै प्रत्र्ेक
स्वद्यालर्हरुले स्वद्यालर् सिु ार र्ोजना िर्ार गरी कार्ायन्वर्न गने ।
नमनु ा स्वद्यालर् स्वकासका लास्ग छनोट भएका स्वद्यालर्हरुको लास्ग स्वस्नर्ोजन रकम नमनू ा स्वद्यालर् व्र्वतथापन स्नदेस्िका २०७४ िथा
तवीकृ ि स्वद्यालर् सिु ार गुरुर्ोजना अनसु ारमार खर्य हने सस्ु नस्िििा गने । हालसम्म छनौट भएका स्वद्यालर्को नामावली अनसु स्ू र् ९ मा
रास्खएको छ ।
तथानीर् िह प्रिानाध्र्ापकहरूको कार्य सम्पादनमा प्रभावकाररिा अस्भवृदस्् ि गनय कार्यसम्पादन करार गने व्र्वतथा स्मलाउने ।
िथ्र्ाङ्क ढाँट्ने र झिु ो स्ववरण स्दने पदास्िकारीलाई भ्रष्टार्ारकै अस्भर्ोग सरह काननु ी कारवाही गररने हदँ ा स्वदर्ालर्को
प्रिानाध्र्ापकद्वारा
्
भररने स्ववरण र्थाथयपरक हनपु नेछ । िोस्कएको समर्मा िथ्र्ाङ्क नवझु ाउने, झिू ो स्ववरण स्दने प्र.अ. र त्र्तिो स्ववरण प्रमास्णि गने
अस्िकारीलाई समेि स्वभागीर् कारवाही हने भएकोले र्थाथयिामा आिाररि भइ प्रमाणीकरण गने गराउने ।
प्रत्र्ेक स्वद्यालर्ले वास्र्यक वजेट िर्ार गरी तथानीर् िहमा पेि गने र सोही आिारमा खर्य गने व्र्वतथा स्मलाउने । स्वद्यालर्बाट स्बिरण गररने
सबै खालको छारवृस्त्िहरुलाई स्वद्यालर् िहमा अस्नवार्य रुपमा सावयजस्नक गने । अवासीर् छारवृस्त्ि (अपाङ्गिा भएका, मक्त
ु कमलरी,
स्हमाली, स्र्डर, साझेदारी) पाउने स्वद्याथीहरूको हकमा स्वद्यालर्ले र्ोटोसस्हिको स्ववरण प्रमास्णि गरी राख्ने ।
स्न:िल्ु क पाि्र्पतु िक सेटमा नै उपलब्ि गराउने गरी तवीकृ ि मल्ू र् सर्ू ीको आिारमा स्वद्यालर्हरुलाई रकम उपलव्ि गराउने ।
स्वदर्ालर्
िास्न्ि क्षेर रास्रिर् ढाँर्ा र कार्ायन्वर्न स्नदेस्िका, २०६८ अनसु ार स्वदर्ालर्लाई
िास्न्ि क्षेर बनाउनका लास्ग स्वदर्ालर्
र
्
्
्
समदु ार्ले पालना गनपयु ने आर्ार सस्ं हिा सहभास्गिामल
क
रुपमा
स्नमाय
ण
गरी
कार्ाय
न्
वर्न
गने
गराउने
।
ू
तथानीर् िहबाट स्वदर्ालर्मा
रकम स्नकािा गदाय स्नकासा िीर्यक, गनयपु ने कामको स्ववरण र वजेट उल्लेख भएको स्नकासा पर स्वद्यालर्लाई
्
उपलब्ि गराउने र सम्बस्न्िि स्नकार्ले वेभसाइटमा राख्ने व्र्वतथा स्मलाउने ।
भौस्िक सस्ु विा स्वतिार कार्यक्रमको लास्ग स्वद्यालर्लाई स्दईने रकम स्नमायण कार्यमा मार खर्य गनयपु ने भएकोले छुट्र्ाइएको रकम कस्न्टनजेस्न्स
बापि कटाई स्नकासा स्दन नहने ।

22.

र्स पस्ु तिकामा उल्लेख गररएका प्राविानहरूको सम्बन्िमा कुनै स्द्वस्विा भएमा स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्रको र्ोजना िथा अनगु मन
िाखामा सम्पकय राखी प्रष्ट हन सस्कने छ ।

23.

सघं ीर् सरकारवाट प्रदेिको सामास्जक स्वकास मन्रालर्मा िििय अनदु ानका रुपमा गउका कार्यक्रमहरु प्रदेिले आवश्र्क्ता¸क्षमिा र दक्षिालाइ
समेि स्वर्ार गरी प्रदेि स्िक्षा स्वकास स्नदेिनालर् वा स्िक्षा िास्लम के न्रवाट सम्पादन गराउने गरी प्रदेि मन्रालर् आर्ै ले िोक्न सक्ने छ ।

ि) आवथयकतथाआन्तरिकव्यिस्थापनसम्बन्धमा
क) स्वद्यालर् क्षेर स्वकास र्ोजनाका संर्ुक्त स्वत्तीर् साझेदार (Joint Financing Partners) संग नेपाल सरकारले गरे को सम्झौिामा आर्ोजना
कार्ायन्वर्न गने (Implementing Agency) स्नकार्ले प्रत्र्ेक र्ौमास्सक सस्कएको ४५ स्दनस्भर स्वत्तीर् अनगु मन प्रस्िवेदन (Financial
Monitoring Report - FMR) पेि गनयु पने व्र्वतथा रहेको छ । सो व्र्वतथा कार्ायन्वर्न गनय प्रत्र्ेक स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाईले र्ौमास्सक
अवस्ि समाप्त भएको २१ स्दनस्भर तथानीर् िहसँग समन्वर् गरी आम्दानी िथा खर्यको र्ाँटवारी स्जल्लास्तथि कोर् िथा लेखा स्नर्न्रक कार्ायलर्को
स्वत्तीर् व्र्वतथापन सर्ू ना प्रणाली (FMIS Database) मा प्रस्वस्ष्ट गराई कार्यक्रमगि भौस्िक प्रगस्ि सस्हिको प्रगस्ि प्रस्िवेदन स्िक्षा िथा मानव स्रोि
स्वकास के न्रमा पिाउने ।
ख)

संघबाट प्राप्त हने िसिय अनदु ानका कार्यक्रमहरुबाट गोष्ठी, सेस्मनार, िास्लम, वैिक लगार्िका अन्र् कार्यक्रम सञ्र्ालन गदाय नेपाल सरकार अथय
मन्रालर्को खर्य गने आिार/नम्सयका आिारमा खर्य गने व्र्वतथा स्मलाउने ।

ग)

स्वद्यालर्मा हने खरीदलाई व्र्वस्तथि गनय स्वद्यालर् खरीद स्दग्दियन २०७४ का आिारमा गने र सो कार्यको अनगु मन तथानीर् िह/स्जल्लाले गने
व्र्वतथा स्मलाउने (स्वद्यालर् खररद स्दग्दियन २०७४ स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्रको वेभ साइट : www.doe.gov.np बाट प्राप्त गनय सस्कने) ।

घ)

स्वद्यालर् क्षेर स्वकास र्ोजना अन्िरगि प्रमख
ु िैस्क्षक कार्यक्रम तथानीर् िहबाट सञ्र्ालन र तथानीर् सरकार सञ्र्ालन ऐन २०७४ ले गरे का
व्र्वतथा समेिको आिारमा हने भएकोले स्वद्यालर्का लास्ग कार्म भएका वेरुजक
ु ो र्छौट गने स्जम्मा सम्वस्न्िि स्वद्यालर् र तथानीर् िहको हनेछ ।

ङ)

तवीकृ ि कार्यक्रमको कार्ायन्वर्न र्ोजना, खरीद र्ोजना र अनगु मन र्ोजना बमोस्जमको कार्ायन्वर्न अवतथाको र्ौमास्सक रूपमा तथानीर् िहमा
प्रगस्ि समीक्षा गने र र्ौमास्सक प्रगस्िका मख्ु र् बँदु ाहरू स्जल्ला स्तथि स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाईमा पिाउने व्र्वतथा स्मलाउने । स्िक्षा स्वकास
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िथा समन्वर् इकाईले सम्वस्न्िि स्जल्ला स्भरका तथानीर् िहसँग समन्वर् गरी र्ौमास्सक प्रगस्ि प्राप्त गरी सोको समस्ष्ठगि प्रस्िवेदन समेि िर्ार गरी
िोस्कएको अवस्ि स्भर स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्रको र्ोजना िथा अनगु मन िाखामा पग्ु ने गरी िोस्कएको ढाँर्ामा पिाउने व्र्वतथा स्मलाउने ।
र्)

तथानीर् िहले बेरुजु र्र्छ्र्ौट कार्यलाई उच्र् प्राथस्मकिा स्दने । म.ले.प. प्रस्िवेदनमा औल्ं र्ाएका बढी स्नकासा, दोहोरो स्नकासाका सन्दभयमा
स्वदर्ालर्बाट
सो रकम स्र्िाय गराउने काम र्ालु आस्थयक वर्यको पस्हलो र्ौमास्सक स्भरै गररसक्ने । र्सरी स्नकासा गएका स्वदर्ालर्ले
रकम स्र्िाय
्
्
नगरे मा िी स्वदर्ालर्हरूको
स्नकासा रोक्का गने स्वद्यालर्बाट स्र्िाय गराएको रकमको बैंक भौर्रको प्रस्िस्लस्प सस्हिको स्ववरण महालेखा परीक्षकको
्
कार्ायलर्मा पेि गरी वेरुजु र्छय र्ौटको व्र्वतथा स्मलाउने ।
छ) महालेखा परीक्षकको कार्ायलर्बाट डोर खस्टई आएका बखि आवश्र्क प्रमाण जटु ाई, असल
ु गनयपु ने बेरूजु असुल गरी सम्परीक्षण गराउने र आस्थयक
कारोवारको लेखाङ्कन गदाय सक्कल बील प्रमास्णि गरी भक्त
ु ानी भएको छाप समेि लगाई पर्ायप्त कागजाि संलग्न राखी अस्भलेखन गने व्र्वतथा
स्मलाउने र स्वदर्ालर्
भवन, कक्षा कोिा, िौर्ालर् लगार्िका भौस्िक स्नमायण सम्बन्िी कार्यहरू सम्पन्न भएपिाि कार्य सम्पन्न प्रस्िवेदन िर्ार गरी
्
लेखा परीक्षणको व्र्वतथा स्मलाउने ।
ज) अथय मन्रालर्को र्.न.११५१ स्मस्ि २०७५।०३।३२ को आव २०७५।०७६ को वजेट कार्ायन्वर् सम्वस्न्ि स्नदेिन वमोस्जम अन्िर सरकारी स्वस्त्तर्
हतिान्िरण दास्खला गने सम्वन्िमा ''सशर्त अनुदान रकमको एक चौथाई रकम सम्बन्धिर् र्हको सन्चचर् कोामा सा न १ र सम्बन्धिर् र्हको
खचत न्ििरणका आिारमा चौमान्सक रुपमा सम्बन्धिर् सन्चचर् कोामा दान्खला कोा र्था ले खा न्नयधरक कायात लयबाट हुनेछ । यसरी
दान्खला गदात िैदेन्शक स्रोर् समािेश रहेको नगद अनुदान र नगद ऋणका लान्ग महाले खा न्नयधरक कायात लयको स्रोर् फुकुिा चान्हने र्था
सोिभनात हुने अनुदान र सोिभनात हुने ऋणका सम्बधिमा पन्हलो न्कस्र्ा दान्खला गनत महाले खा न्नयधरक कायात लयको स्रोर् फुकुिा
आिश्यकर्ा नरहेर्ा पन्न दोस्रो र र्ेस्रो चौमान्सक दान्खलाका लान्ग भने स्रोर् फुकुिा आिश्यक हुनेछ ।" भनी उल्लेख भएको साथै महालेखा
स्नर्न्रक कार्यकालर्को र्.न.२ स्मस्ि २०७५।०४।०१ को परानाु सर "प्रदेश र्था स्थानीय र्हमा हस्र्ाधर्रण हुने ससर्त अनुदानमा समािेश भएको
सोिभनात हुने िैदेन्शक स्रोर्को खचत को न्ििरणको आिारमा सम्िन्धिर् न्नकायले अन्भलेख राखी सोिभनात माग गनतपु ने भएकोले त्यस्र्ा
न्ििरणहरु अन्निायतरुपमा सम्िन्धिर् न्नकायमा पलव्ि गरा न आिश्यक व्यिस्था न्मला ने " उल्लेख भएको सन्दभयमा आवश्र्क प्रगस्ि स्ववरण
प्राप्त नभएको कारणबाट वैदेस्िक स्रोि र्ुकुवामा असर पने हदँ ा प्रदेि/तथानीर् िहले आर्ुले सम्पादन गरे को कार्यक्रमसँग सम्वस्न्िि स्क्रर्ाकलापगि प्रगस्ि
के न्रले उपलब्ि गराएको ढाँर्ामा िर्ार गरी र्ौमास्सक अवस्ि समाप्त भएको ७ स्दन स्भर स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइमा पिाउने व्र्वतथा स्मलाउनु पने
छ । स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइले आवश्र्क समन्वर् गरी सम्बस्न्िि प्रदेि/तथानीर् िहवाट स्ववरण प्राप्त गरी स्जल्लागि एस्ककृ ि स्ववरण िर्ार गरी
१५ स्दन स्भर स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्रमा आइपग्ु ने गरी पिाउनु पने छ ।
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खण्ड२
स्थानीयतहबाटसम्पादनहुनेससतयअनुदानकाकाययक्रमकोकायाय न्ियनप्रवक्रया
र्स खण्डमा आिारभिू स्िक्षक िलब भत्ता (सास्वकको ब.उ.िी.नं. ३५००१६), माध्र्स्मक स्िक्षक िलब भत्ता (सास्वकको ब.उ.िी.नं.३५००१७) अनदु ान, स्वदर्ालर्
क्षेर स्वकास कार्यक्रम (सास्वकको ब.उ.िी.नं. ३५०८०६), प्रारस्म्भक
्
पढाई प्रवधन कार्यक्रम (सास्वकको ब.उ.िी.न.ं ३५०१३८), सवैका लास्ग स्िक्षा- स्िसस्ु वकास कार्यक्रम (सास्वकको ब.उ.िी.न.ं ३५०११८) द्वन्द्वपीस्डि पररवार स्िक्षा कार्यक्रम (सास्वकको िस्हद प्रस्िष्ठान मार्य ि सर्ं ालन हने,ब.उ.िी.नं.
३५०१०६) बाट तथानीर् िहमा ससिय अनदु ानका िैस्क्षक कार्यक्रमहरुको कार्ायन्वर्न प्रस्क्रर्ा उल्लेख गररएको छ ।
(क) वक्रयाकलापनं.१.३.३.१
आधािभूततथामाध्यवमकतहकास्िीकृतदििन्दीकावशक्षक, िाहतकोटाअनुदानवशक्षकएिम् प्राविवधकधािकाप्रवशक्षकतथासहायकप्रवशक्षककालावर्तलबभत्ताअनुदान
१ तथानीर् िहले कार्यरि स्िक्षकको िलव भत्ता सम्वन्िी एकीन स्ववरण स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाईबाट प्राप्त गरी सोही अनुसार दरवन्दीमा , स्िक्षक अनदु ानकोटा (राहि)मा र प्रास्वस्िक िार िर्य का अनदु ानमा कार्यरि स्िक्षक िथा
प्रस्िक्षकहरुको लास्ग स्वद्यालर्बाट प्राप्त माग र्ारम रुजु गरी स्नकासा गने व्र्वतथा स्मलाउनपु नेछ । स्िक्षकहरुको िलवी प्रस्िवेदन स्जल्लाको स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाई मार्य ि स्वद्यालर् स्िक्षक स्किावखानाबाट पाररि गराई प्राप्त
िलवी प्रस्िवेदनका आिारमा स्नकासा स्दने व्र्वतथा स्मलाउने । र्स स्क्रर्ाकलापमा देहार्का स्िक्षकहरुको िलवभत्ता समावेि गररएको छ :
(क) आिारभिू िह कक्षा १-५ र कक्षा ६-८ (सास्वकको प्राथस्मक िह र स्नम्नमाध्र्स्मक िह) मा कार्यरि स्िक्षकहरुको िलब भत्ता (तवीकृ ि दरवन्दीको तथार्ी िथा अतथार्ी/करार र स्िक्षण अनदु ान कोटा (राहि) मा कार्यरि स्िक्षक)
(ख) माध्र्स्मक िहमा कक्षा ९-१०(सास्वकको माध्र्स्मक िह) मा कार्यरि स्िक्षकहरुको िलब भत्ता (तवीकृ ि दरवन्दीको तथार्ी िथा अतथार्ी/करार र स्िक्षण अनदु ान कोटा (राहि) मा कार्यरि स्िक्षक)
(ग) माध्र्स्मक िह (कक्षा ११-१२) दरवन्दी र अनदु ानमा कार्यरि स्िक्षकको िलब भत्ता
(घ) प्रास्वस्िक िार अन्िरगि कक्षा ९-१० एवम् कक्षा ११-१२ प्रस्िक्षक/सहार्क प्रस्िक्षक, र अनदु ानमा कार्यरि स्िक्षकको िलव भत्ता
(ङ) स्रोि व्र्स्क्तको सटा ा स्िक्षकको िलव भत्ता
(र्) लेखाजोखा संर्ोजकको रुपमा कार्यरि स्िक्षकहरुको िलवभत्ता
(छ) स्विेर् स्िक्षा पररर्द् अन्िरगि सञ्र्ालनमा रहेका स्वद्यालर्हरुले सालवसाली पाउँ दै गरे को अनदु ानमा कार्यरि स्िक्षक िथा कमयर्ारीको िलवभत्ता : विशेष वशक्षा तर्फ सँस्था िा विद्यालयबाट स्थायी वियवु ि पाइ विगत बषफदेवि
ग्रेड - बावषर्फ बृवि) पाइरहेर्ा वशक्षर् र्र्फचारीहरुर्ा लावग
सिैतहकास्िीकृतदििन्दीमाकाययितस्थायीवशक्षकलेपाउने सेिासवु िधार्णनार्दायदेहायकाशीर्यकहरुकोआधािमार्ने:


अथय मन्रालर्बाट तवीकृ ि तके ल अनसु ारको १२ मस्हनाको िलव



ग्रेड (वास्र्यक वृस्ध समेि)



१ मस्हना बरावरको र्ाडपवय खर्य



महगं ी भत्ता



सर्ं र्कोर्



स्वमा



पोसाक भत्ता



तथानीर् भत्ता पाउने स्जल्लामा भए वर्यभररको जम्मा १०.५ मस्हनाको तथानीर् भत्ता
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 प्र.अ. भए प्र.अ. भत्ता (प्रस्ि स्वद्यालर् प्राथस्मक िहका लास्ग मास्सक रु २००। स्नम्नमाध्र्स्मक िहका लास्ग रु ३०० र माध्र्स्मक िहका लास्ग रु ५००)
सिैतहकास्िीकृतदििन्दीमाकाययितअस्थायीवशक्षकलेपाउने सेिासवु िधार्णनार्दायदेहायकाशीर्यकहरुकोआधािमार्ने:


१२ मस्हना को तके ल अनुसारको िलव



१ मस्हना वरावरको र्ाडपवय खर्य



महगं ी भत्ता



पोसाक भत्ता



तथानीर् भत्ता पाउने स्जल्लामा भए जम्मा वर्यभररको १०.५ मस्हनाको तथानीर् भत्ता

 प्र.अ. भए प्र.अ. भत्ता (प्रस्ि स्वद्यालर् प्राथस्मक िहका लास्ग मास्सक रु २००। स्नम्नमाध्र्स्मक िहका लास्ग रु ३०० र माध्र्स्मक िहका लास्ग रु ५००)
सिैतहकास्िीकृतिाहतअनुदानकोटामाकाययितस्िक्षकले पाउनेसेिासुविधार्णनार्दायदेहायकाशीर्यकहरुकोआधािमार्ने:


अथय मन्रालर्बाट तवीकृ ि िुरु तके ल अनसु ारको १२ मस्हनाको िलव



१ मस्हना िरुु तके ल बरावरको र्ाडपवय खर्य



पोसाक भत्ता



महगं ी भत्ता

 प्र.अ. भए प्र.अ. भत्ता (प्रस्ि स्वद्यालर् प्राथस्मक िहका लास्ग मास्सक रु २००। स्नम्नमाध्र्स्मक िहका लास्ग रु ३०० र माध्र्स्मक िहका लास्ग रु ५००)
साविककोउच्िमाध्यवमकतह(कक्षा११-१२)अनुदानकोटामाकाययितस्िक्षकले पाउनेसेिासवु िधार्णनार्दायदेहायकाशीर्यकहरुकोआधािमार्ने:


१२ मस्हना को तके ल अनुसारको िलव (माध्र्स्मक िह स्धिीर् श्रेणी सरह)



१ मस्हना वरावरको र्ाडपवय खर्य



पोसाक भत्ता



महगं ी भत्ता

 प्र.अ. भए प्र.अ. भत्ता (प्रस्ि स्वद्यालर् प्राथस्मक िहका लास्ग मास्सक रु २००। स्नम्नमाध्र्स्मक िहका लास्ग रु ३०० र माध्र्स्मक िहका लास्ग रु ५००)
प्राविवधकधािमाकक्षा९-१०माकाययितप्रवशक्षक,सहायकप्रवशक्षकले पाउनेसेिासवु िधार्णनार्दायदेहायकाशीर्यकहरुकोआधािमार्ने:


प्रस्िक्षकले सास्वकको माध्र्स्मक िह िृिीर् श्रेणी सरह र सहार्क प्रस्िक्षकले सास्वकको स्नम्न माध्र्स्मक िह िृिीर् श्रेणी १२ मस्हनाको िरुु तके ल अनुसारको िलव



१ मस्हना वरावरको र्ाडपवय खर्य



पोसाक भत्ता
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महगं ी भत्ता



प्रास्वस्िक भत्ता (प्रस्ि मस्हना ३ हजारका दरले १० मस्हनाको मार)



तथानीर् भत्ता पाउने स्जल्लामा भए जम्मा वर्यभररको १०.५ मस्हनाको तथानीर् भत्ता

 प्र.अ. भए प्र.अ. भत्ता (प्रस्ि स्वद्यालर् प्राथस्मक िहका लास्ग मास्सक रु २००। स्नम्नमाध्र्स्मक िहका लास्ग रु ३०० र माध्र्स्मक िहका लास्ग रु ५००)
प्राविवधकधािमाकक्षा११-१२माकाययितप्रवशक्षकले पाउनेसेिासवु िधार्णनार्दायदेहायकाशीर्यकहरुकोआधािमार्ने:


माध्र्स्मक िह स्धिीर् श्रेणी सरह १२ मस्हनाको िरुु तके ल अनसु ारको िलव



१ मस्हना वरावरको र्ाडपवय खर्य



पोसाक भत्ता



महगं ी भत्ता



प्रास्वस्िक भत्ता (प्रस्ि मस्हना ३ हजारका दरले १० मस्हनाको मार)



तथानीर् भत्ता पाउने स्जल्लामा भए जम्मा वर्यभररको १०.५ मस्हनाको तथानीर् भत्ता

 प्र.अ. भए प्र.अ. भत्ता (प्रस्ि स्वद्यालर् प्राथस्मक िहका लास्ग मास्सक रु २००। स्नम्नमाध्र्स्मक िहका लास्ग रु ३०० र माध्र्स्मक िहका लास्ग रु ५००)
विशेर्वशक्षापरिर्द्अन्तिर्तसञ्िालनमािहेकाविद्यालयहरुलेसालिसालीपाउँदैर्िे कोअनुदानमाकाययितवशक्षकतथाकमयिािीले पाउनेसेिासवु िधार्णनार्दायदेहायकाशीर्यकहरुकोआधािमार्ने:
(विशेष वशक्षा तर्फ सँस्था िा विद्यालयबाट स्थायी वियवु ि पाइ विगत बषफदेवि ग्रेड - बावषर्फ बृवि) पाइरहेर्ा वशक्षर् र्र्फचारीहरुर्ा लास्ग)
 अथय मन्रालर्बाट तवीकृ ि तके ल अनसु ारको १२ मस्हनाको िलव


ग्रेड (वास्र्यक वृस्ध समेि)



१ मस्हना बरावरको र्ाडपवय खर्य



महगं ी भत्ता



संर्र्कोर्



पोसाक भत्ता

 प्रअ भए प्रस्ि स्वद्यालर् प्राथस्मक िहका लास्ग मास्सक रु २००। स्नम्नमाध्र्स्मक िहका लास्ग ३०० र माध्र्स्मक िहका लास्ग ५०० भत्ता
अतथार्ी एवं करारमा कार्यरिहरुको हकमा ग्रेड र सञ्र्र् कोर् उपलब्ि नहने ।
२. मास्थ उल्लेस्खि वक्रयाकलापनं.१.३.३.१कोशीर्यक ससिय अनदु ानका रुपमा आएको हनाले उक्त रकमबाट िलब भत्ता वाहेक अन्र् िीर्यक (जतिै स्िक्षक सस्ञ्र्ि स्वदा, और्िी उपर्ार खर्यको भक्त
ु ानी र अन्र् प्रर्ोजन) मा स्नकासा
िथा खर्य लेख्न पाइने छै न ।
३. स्वद्यालर्ले स्िक्षक र कमयर्ारीको िलब भत्ता वैंक मार्य ि भक्त
ु ानी हने व्र्वतथा स्मलाउनु पनेछ ।
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ख) विद्यालयक्षेत्रविकासकाययक्रम(साविकोब.उ.शी.न.ं ३५०८०६)
काययक्रमकाउद्देश्यहरू:
आधािभुत वशक्षा
 ५ वर्य भन्दा कम उमेरका बालबास्लकाको िारीररक, सामास्जक-संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्र्ास्त्मक िथा नैस्िक क्षमिाको स्वकास गरी प्रारस्म्भक बाल स्िक्षा िथा स्वकास/पवु य प्राथस्मक स्िक्षालाई अस्िकारमा आिाररि बनाउनु
र स्वद्यालर् प्रवेिको िर्ारी गराउन,ु
 ४-१२ वर्यउमेर समहू का सबै बालबास्लकाका लास्ग गणु ात्मक आिारभिू स्िक्षामा पहर्ँ सस्ु नस्िि गनय,ु
 स्निायररि स्सकाइ सक्षमिा हास्सल गरे का स्वद्याथीलाई माध्र्स्मक स्िक्षामा प्रवेिको िर्ारी गराउन,ु
 सामास्जक-सांतकृ स्िक स्वस्वििामा सामाञ्जतर् र रास्रिर् अथयिन्रप्रस्ि अस्भमख
ु गरी बालबास्लकामा जीवनोपर्ोगी सीप िथा मल्ू र्मा आिाररि स्िक्षा हास्सल गराउन,ु
 वैकस्ल्पक िथा लस्र्ला मोडका स्िक्षा कार्यक्रमम मार्य ि औपर्ाररक स्िक्षालाई सहर्ोग परु र्् ाउनु ।
माध्यवमक वशक्षा
 सीपर्क्त
ु मानवीर् स्रोिको स्वकास गरे र स्वद्याथीलाई कामको संसारमा प्रवेिका लास्ग िर्ार राख्न,ु
 गुणतिरमा सम्झौिा नगरी स्िक्षाको पहर्ँ मा जोड स्दन,ु
 स्वद्याथीहरूको स्सकाइलाई प्रमाणीकृ ि गरी प्रास्वस्िक र सािारण माध्र्स्मक स्िक्षामा जाने स्वकल्प प्रदान गनय,ु
 संतथागि सम्बन्ि सदृु ढ गनयु र उच्र् स्िक्षामा प्रवेिका लास्ग सहजीकरण गनय,ु
 स्वद्याथीहरूलाई नागररक दास्र्त्व स्नवायहका लास्ग िर्ार पानयु
 माध्र्स्मक िहमा प्रास्वस्िक िथा व्र्ावसास्र्क स्िक्षामार्य स्वद्याथीको आिारभिू सीप प्रास्प्तको सस्ु नस्िि गरी स्किोर स्किोरीहरूलाई स्वस्भन्न सीप हास्सल गनय सहर्ोग गनयु
साक्षिता तथा जीिनपययन्त वसकाई
 र्वु ा िथा प्रौढहरूमा कार्यमल
ू क साक्षरिाको अस्भवृस्ध गनयु र पढ्ने बानीको स्वकास गराउनु ।
अन्तिसम्िवन्धतविर्यहरु
क) वशक्षक व्यिस्थापन ि पेसार्त विकास




ख)

स्वद्याथीको स्सकाइ प्रस्क्रर्ामा सहजीकरण गनय स्िक्षकको र्ोग्र्िा िथा पेसागि सक्षमिाको अस्भवृस्ध गनय,ु
र्ोग्र् िथा सक्षम स्िक्षक उपलब्ि गराउन,ु
स्िक्षण स्सकाइको स्दन र स्िक्षकले काममै स्बिाउने समर् सरकारको स्नर्म िथा स्नदेिन अनसु ार पररपास्लि भएको सस्ु नस्िि गन,यु
स्िक्षक िथा स्वद्याथी बीर् स्िक्षण स्सकाइका लास्ग उच्र् अस्भप्रेरणा िथा मनोबल कार्म राख्नु ।
विद्यालय सञ्िालन ि व्यिस्थापन

 सावयजस्नक स्िक्षामा स्वके स्न्रि व्र्वतथापनको संरर्ना अन्िरगि प्रभावकारी िथा गुणतिरीर् सेवा प्रवाह गराउनु ।
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र्) सस्ं थार्त क्षमता विकास
 मल
ु क
ु को संघीर् िासन प्रणालीका लास्ग आवश्र्क पने स्िक्षा क्षेरको मानवीर् संसािनको क्षमिा अस्भवृस्ध गन,यु
 सावयजस्नक स्िक्षा क्षेरमा सक्षम िथा नस्िजाउन्मख
ु जनिस्क्तको उत्पादन गरी स्िक्षाको गुणतिर िथा सक्षमिा अस्भवृस्ध गनयु ।
घ) विपत् जोवखम न्यूनीकिण ि विद्यालय सिु क्षा
 सवै स्वद्याथीका लास्ग अनक
ु ु ल र सरु स्क्षि स्वद्यालर् वािावरण सस्ु नस्िि गनयु ।
 स्वद्यालर् िहमा स्वपद जोस्खम न्र्स्ू नकरणको व्र्वतथापन िथा समदु ार् वीर् सहकार्य िथा सौहारयपणु य वािावरण सृजना गरी स्िक्षा क्षेरमा समग्र स्वद्यालर् सरु क्षा िथा स्वपद जोस्खम न्र्स्ू नकरणलाई मल
ु प्रवास्हकरण गनयु ।
ङ्क) अनर्ु मन तथा मूलयांकन
 कार्यक्रमका लगानी, प्रस्क्रर्ा िथा उपलस्ब्िको अनगु मन र कार्यक्रमका प्रभावको मल्ू र्ांकन गन,यु
 नीस्ि स्नमायिाहरूका लास्ग िैस्क्षक प्रणालीको अवतथा र स्सकाइ उपलस्ब्िको सर्ू ना िथा जानकारी उपलब्ि गराउन,ु
 कार्यक्रमको अवतथा र स्क्रर्ाकलाप बारे कार्ायन्वर्नकिायलाई स्नर्स्मि पृष्ठपोर्ण प्रदान गनय,ु
 तथानीर् िथा स्जल्ला िहका सरोकारवाला िथा स्जम्मेवार अस्िकारीहरूलाई र्ोजनाका लास्ग सर्ू नाको उपलब्ििा सस्ु नस्िि गनयु ।
ि) पिीक्षा तथा प्रमाणीकिण



छ)

स्वद्याथीको िैस्क्षक तिर र िैस्क्षक उपलव्िीको परीक्षण गरी प्रमाणीकरण गनयु
प्रमाणीकरण िथा िैस्क्षक र्ोग्र्िाको स्वश्वसनीर् परीक्षण प्रणालीको स्वकास गनय,ु
मल
ु क
ु भरका प्रमाण परलाई प्रमाणीकरण गरी मान्र्िा प्रदान गनय,ु
वशक्षामा सि
ू ना तथा सञ्िाि प्रविवधको प्रयोर्





ज)

स्िक्षण स्सकाई स्क्रर्ाकपालमा सिु ार गने,
स्सकाई सामग्रीमा पहर् वढाउने,
िैस्क्षक प्रिासन िथा व्र्वतथापनलाई प्रभावकारी िथा सक्षम वनाउने,
स्िक्षामा प्रस्वस्िको प्रर्ोग मार्य ि गुणतिर अस्भवृस्धमा सहर्ोग पर्ु ायउने
विद्यालयमा स्िास््य तथा पोर्ण

 जक
ु ा स्नर्न्रण, सक्ष्ू मपोर्क ित्वको परू ण, औलोको उपर्ार िथा दृस्ष्ट एवम् श्रवणको जाँर् लगार्ि स्वद्यालर्का तवातथ्र् एवम् पोर्ण सेवा वृस्ध गनय,ु
 सबै स्वद्यालर्मा सबै बालबास्लका, के टा, के टी र अपांगिा भएका स्वद्याथी एवम् स्िक्षकका लास्ग खाने पानी िथा सरसर्ाइको व्र्वतथा सस्ु नस्िि गनय,ु
 बास्लकाहरूको गोपनीर्िा िथा मस्हनावारी सम्बन्िी तवातथ्र्को आवश्र्किा परू ा गरी स्िनको स्वद्यालर् सहभास्गिा िथा स्सकाइ उपलस्ब्ि बढाउन,ु स्वद्यालर् छाड्ने दर कम गराउन,ु
 एर्आईभी/एड्स स्नवारण लगार्ि सीपमा आिाररि तवतथकर व्र्वहारको उत्थान गनय,ु तवातथ्र् िथा पोर्ण कार्यक्रम मार्य ि स्वद्याथीमा तवतथकर व्र्वहारको स्वकास गनयु ।
स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापिकायायन्ियनप्रवक्रया
वजम्मेिाितह
समयािवध
पस्हलो, दोश्रो िथा
 गाँउपास्लका/नगरपास्लका
क्रियकालाप नं. २.१५.११.७६९

अनुर्मन/परिणामसि
ू क
 पाररश्रस्मक स्नकासा
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापिकायायन्ियनप्रवक्रया
वजम्मेिाितह
समयािवध
प्रािवम्भकबालविकास/पबू यप्राथवमककक्षाकासहजकताय हरुकोपािीश्रवमक
 स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् िेश्रो र्ौमास्सक
क) स्वद्यालर् र स्वद्यालर्सँग मािृ सम्बन्ि तथापना गरी सञ्र्ालनमा रहेका प्रारस्म्भक बालस्वकास के न्रमा कार्यरि बालस्वकासका सहजकिायको
इकाई
पाररश्रस्मक प्रस्ि मस्हना रू ६००० का दरले र्ाडपवय खर्यसस्हि १३ मस्हनाको हन आउने रकम स्वद्यालर्को खािामा स्नकासा स्दने । पाररश्रस्मक  बालस्वकासके न्र व्र्वतथापन
सस्मस्ि
स्नकासा स्दँदासम्बस्न्िि स्वद्यालर्ले स्िक्षकको प्रमास्णि हास्जरी र स्सर्ाररस पेि गनयपु ने । सम्बस्न्िि स्वद्यालर्हरूले IEMIS र्ारम भदाय
प्रारस्म्भक बाल कक्षाको िथ्र्ाङ्क अस्नवार्यरुपमा भने व्र्वतथा स्मलाउने ।
ख) समदु ार्मा सञ्र्ास्लि बालस्वकासके न्रका सहजकिायहरुको पाररश्रस्मक स्नकासा स्दँदा सम्वस्न्िि संतथाले िैस्क्षक िथ्र्ाङ्क २०७५ भरी
प्रमास्णि भएको र्स्कन गरे र स्नकासा स्दने ।
क्रियकालाप नं. २.१५.११.७६८

विद्यालयकमयिािीव्यबस्थापनअनुदान(आधािभूततथामाध्यवमक तह)
आिारभिू िथा माध्र्स्मक िह सञ्र्ालन भएका स्वद्यालर्हरुमा स्वद्यालर् सहर्ोगी कमयर्ारी र स्वद्यालर् सहार्क कमयर्ारी व्र्वतथापनका लास्ग
देहार् अनसु ारको रकम पाररश्रस्मकको रुपमा स्नकासा स्दने ।
स्वद्यालर् कमयर्ारीहरुको लास्ग स्नकासा स्दनु अगास्ड नै सबै स्वद्यालर् कमयर्ारीको अस्भलेख तथानीर् िहको कार्ायलर्मा राख्ने व्र्वतथा स्मलाउने
र स्वद्यालर् कमयर्ारीका लास्ग देहार्का आिार एवं मापदण्डका आिारमा अनदु ान रकम स्नकासा स्दने ।
विद्यालयकमयिािीआधािभुतविद्यालय:

 गाँउपास्लका/नगरपास्लका
 स्वदर्ालर्हरू
्

 कक्षा १-२ सम्म र्लेका स्वद्यालर्लाई १ जना स्वद्यालर् सहर्ोगीका लास्ग वास्र्यक एकमष्ठु रु २६,०००। पाररश्रस्मक अनुदान
 कक्षा १–३ सम्म र्लेका स्वदर्ालर्लाई
१ जना स्वदर्ालर्
सहर्ोगीका लास्ग मास्सक ४,०००। का दरले १३ मस्हना बराबरको
्
्
पाररश्रस्मक अनदु ान

अनुर्मन/परिणामसि
ू क
आदेि
 प्राप्त प्रारस्म्भक बाल
स्िक्षा सहजकिायको
प्रमास्णि
हास्जरी
प्रस्िवेदन
 प्रािवम्भकबालवशक्षा
कक्षा/विद्यालयले
भरे को
िैस्क्षक
िथ्र्ाङ्क
 अनदु ान प्राप्त गने
स्वदर्ालर्
सङ्ख्र्ा
्
 स्वदर्ालर्मा
उपलब्ि
्
स्वदर्ालर्
कमयर्ारी
्
सङ्ख्र्ा
 पाररश्रस्मक
बुझेको
भरपाई

प्रथम र्ौमास्सक

 कक्षा १–५ सम्म र्लेका स्वदर्ालर्मा
१ जना स्वदर्ालर्
सहर्ोगीका लास्ग मास्सक ४,५००। का दरले १३ मस्हना बराबरको
्
्
पाररश्रस्मक अनदु ान
 कक्षा १–८ सम्म र्लेका स्वदर्ालर्लाई
१ जना स्वदर्ालर्
सहर्ोगीका लास्ग मास्सक ७,५००। का दरले १३ मस्हना बराबरको
्
्
पाररश्रस्मक अनदु ान
विद्यालयकमयिािीमाध्यवमकविद्यालय :
क) कक्षा १–१० िथा कक्षा १–१२ सम्म र्लेका माध्र्स्मक स्वदर्ालर्मा
१ जना स्वदर्ालर्
सहर्ोगीका लास्ग मास्सक ७,५००। का दरले
्
्
१३ मस्हना बराबरको पाररश्रस्मक अनदु ान उपलब्ि गराउने ।
ख) कक्षा १–१० िथा कक्षा कक्षा १–१२ सम्म र्लेका स्वदर्ालर्मा
१ जना स्वदर्ालर्
सहार्क कमयर्ारीकालास्ग मास्सक ११,५००। का
्
्
दरले १३ मस्हना बराबरको पाररश्रस्मक अनदु ान उपलब्ि गराउने ।
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१) र्स िीर्यकमा स्वस्नर्ोस्जि बजेट स्वदर्ालर्ले
िोस्कएको न्र्ूनिम पाररश्रस्मक कमयर्ारीका लास्ग स्दने गरी स्वदर्ालर्लाई
स्नदेिन सस्हि
्
्
स्नकासा स्दने ।
२) स्जल्लालाई स्वस्नर्ोस्जि रकम नपगु भएको हदसम्म अनुमस्ि पाएका स्मस्िले जेष्ठिाका आिारमा स्वदर्ालर्मा
अनदु ान पिाउने ।
्
३) स्जल्लालाई प्राप्त बजेट मास्थ उस्ल्लस्खि आिारमा स्विरण गदाय अपगु हने भएमा न्र्नू स्वदर्ाथी
् सङ्ख्र्ा भएका र हाल सालै अनमु स्ि
प्राप्त गरे का स्वदर्ालर्हरूलाई
पस्छल्लो प्रथास्मकिामा राख्ने ।
्
मावथ उवललवखत आधािमा  विद्यालय कमयिािी व्यिस्थापनका लावर् अनुदान उपलब्ध र्िाउँदा २०६३ बैशाख १० र्तेभन्दा
अर्ावड देवखवनयुविपाईकाययितभएकोकमयिािीकाहकमादेहायअनुसािहुनेर्िीव्यिस्थापनर्िीप्राथवमकतावदने:
(क) स्वदर्ालर्
सहार्क एवम् स्वदर्ालर्
सहर्ोगीको रूपमा कार्यरि कमयर्ारीहरूलाई नै समार्ोजन गने ।
्
्
(ख) रकम प्राप्त भएको आिारमा मार स्वदर्ालर्मा
हाल कार्यरि कमयर्ारी स्वतथास्पि हने गरी नर्ाँ कमयर्ारी कुनै कारणले स्नर्स्ु क्त नगने ।
्
(ग) स्वदर्ालर्मा
िोस्कएभन्दा बढी कमयर्ारी कार्यरि भएको अवतथामा, अनदु ान जाने िर कमयर्ारी स्नर्ुस्क्त नभएका अन्र् स्वदर्ालर्मा
्
्
सम्बस्न्िि स्वदर्ालर्
व्र्वतथापन
सस्
म
स्िको
सहमस्
ि
स्
ल
ई
िोस्
क
एकै
सङ
ख्र्ामा
समार्ोजन
गने
।
्
्
(घ) कुनै स्वदर्ालर्मा
िोस्कएभन्दा बढी कमयर्ारी कार्यरि रहेको अवतथामा स्वदर्ालर्सँ
ग प्रत्र्क्ष रूपमा सम्बस्न्िि आस्थयक प्रिासन िथा
्
्
सहर्ोगीको रूपमा काम गने कमयर्ारीहरूमध्र्े जेष्ठिाका आिारमा िलबभत्ता खाने कमयर्ारीको रूपमा स्वदर्ालर्बाटै
िोक्ने व्र्वतथा
्
स्मलाउने र सोको अस्भलेख तथानीर् िहमा राख्ने । जतिै कार्यरिमध्र्े स्वदर्ालर्
सहार्क, लेखा प्रिासनको काम गने कमयर्ारी, तवीपर,
्
सरु क्षा गाडय, माली, आस्द भएमा स्वदर्ालर्
सहर्ोगी र आस्थयक प्रिासन (लेखा)को काम गने कमयर्ारीलाई प्राथस्मकिा स्दई राख्ने ।
्
(ङ) स्वदर्ालर्
कमयर्ारीका लास्ग नेपाल सरकारबाट उपलब्ि अनदु ानमा स्वदर्ालर्ले
आफ्नो आन्िररक स्रोिबाट व्र्वतथा गरी तथानीर् िह वा
्
्
स्वव्र्सले थप रकम उपलब्ि गराउन सक्नेछ ।
 गाँउपास्लका/नगरपास्लका
क्रियकालाप नं. २.१५.११.७७०
वशक्षण वसकाइ सामग्री तथा िुककनयि ब्यिस्थापन तथा वनिन्तिविद्याथी मुलयांकनका लावर् प्रवत विद्याथी लार्त अनुदान(कक्षा  स्वद्यालर्
िाल विकास-१२)
यसशीर्यकतर्यप्राप्तअनुदालाईतपवशलअनुसािकायाय न्ियनर्ने:
वशक्षण वसकाइ सामग्री तथा िुककनयि ब्यिस्थापन
क) प्रत्र्ेक सामदु ास्र्क स्वदर्ालर्को
वाल स्वकास कक्षा, (कक्षा १-५), (कक्षा ६-८), (कक्षा ९-१०) र (कक्षा ११-१२) िहका
्
स्वदर्ाथी
् सङ्ख्र्ा एस्कन गने ।
ख) एस्कन गररएको प्रत्र्ेक िहगि स्वदर्ाथी
सङ्ख्र्ाले स्नम्न िास्लका बमोस्जम िह अनसु ार स्निायरण गररएको प्रस्ि स्वद्र्ाथी लागि
्
रकमले गणु न गरी आएको अङ्क बराबरको रकम स्वदर्ालर्लाई
एकमष्ठु अनदु ान स्नकासा स्दने । स्वदर्ालर्मा
स्नकासा हने उक्त रकम
्
्
स्व.व्र्.स. को स्नणयर्बमोस्जम स्वदर्ालर्
सिु ार र्ोजना कार्ायन्वर्न, िैस्क्षक सामग्री व्र्वतथापन, स्वदर्ालर्
स्िक्षाको गुणतिर सिु ार,
्
्
सामान्र् ममयि सम्भार िथा PMEC को वक
कनय
र
िथा
स्सकाइ
सामग्री
लगार्िका
क्षे
र
मा
खर्य
गनय
सस्कने व्र्होरा सस्हि
ु
स्वदर्ालर्लाई
तपष्ट स्नदेिन गने ।
्
िह
दर

समयािवध

अनुर्मन/परिणामसि
ू क



स्नकासा आदेि
 प्राप्त प्रगस्ि प्रस्िवेदन
 कक्षाले भरे को िैस्क्षक
िथ्र्ाङ्क
प्रथम र्ौमास्सक
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वाल स्वकास कक्षा
आिारभिू िह(कक्षा १-५)
आिारभिू िह(कक्षा ६-८)
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समयािवध

अनुर्मन/परिणामसि
ू क

प्रस्ि स्वद्याथी रु ५००
प्रस्ि स्वदर्ाथी
् रू. १५०
प्रस्ि स्वदर्ाथी
् रू. २००

माध्र्स्मक िह (कक्षा ९-१०)
माध्र्स्मक िह (कक्षा ११-१२)

प्रस्ि स्वदर्ाथी
् रू. २००
प्रस्ि स्वदर्ाथी
् रू. २५०
स्नरन्िर स्वद्याथी मल्ू र्ाङ् कन लास्ग आबश्र्क सामाग्रीअनदु ान (कक्षा -१)
प्रस्ि स्वद्याथी रु १००
ग) प्रारस्म्भक बाल स्िक्षाका लास्ग िैस्क्षक सामग्री, बालमैरी कक्षा व्र्वतथापन गनयका लास्ग प्रस्ि स्वदर्ाथी
वास्र्यक रू ५०० का दरले प्रत्र्ेक
्
प्रारस्म्भक बाल स्िक्षा कक्षालाई एकमुष्ठ स्नकािा गने । उक्त रकमबाट प्रारस्म्भक बाल स्िक्षाका लास्ग मार खर्य गने गरी बाल स्िक्षा
सहजकिायको रार् सझु ाव स्लई प्रारस्म्भक बाल स्िक्षाको रास्रिर् न्र्नू िम मापदण्डमा उल्लेख भएका स्सकाइ सामग्रीहरू जतिैिः ब्लक,
पिु ली, नरम खेलौना, नरम बल, ररङ, पजल आस्द खररद गने । के न्रमा रहेका स्सकाइ सामग्रीको प्रभावकारी रूपमा प्रर्ोगका लास्ग
स्नर्स्मि स्नरीक्षण अनगु मनको व्र्वतथा स्मलाउने ।
घ) र्ो अनदु ान िैस्क्षक िथ्र्ाङ्क २०७५ भरे का प्रारस्म्भक वाल कक्षाहरूलाई मार उपलब्ि गराउने र के न्रले र्तिा सामग्री प्रत्र्ेक वर्य थप्दै जाने ।
वनिन्तिविद्याथीमलु यांकनकालावर्प्रवतविद्याथीलार्त अनदु ान
ङ) स्नरन्िर स्वद्याथी मल्ू र्ाङ्कनका लास्ग कक्षा १ मा नर्ाँ भनाय भएका स्वदर्ाथी
सङ्ख्र्ालाई आिार मानी प्रस्ि स्वदर्ाथी
रू.१०० का दरले
्
्
स्वद्यालर्लाई रकम उपलव्ि गराउने । स्वद्यालर्ले सो रकमबाट कक्षा १ मा भनाय भएका प्रत्र्ेक स्वद्याथीको प्रोटयर्ोस्लर्ो िर्ार गने, कक्षा २ देस्ख
७ सम्मका अन्र् स्वद्याथीहरुका हकमा र्स अस्घदेस्ख नै प्रोटयर्ोस्लर्ो िर्ार गनय रकम प्राप्त भई िर्ार भएको प्रोटयर्ोस्लर्ोलाई नै अध्र्ावस्िक गरी
स्नरन्िर उपर्ोग गने, कक्षा १-७ का स्वदर्ाथीको
व्र्स्क्तगि स्सकाइ र्ोजना स्नमायण र कार्ायन्वर्न गने । िोस्कएका स्सकाइ उपलस्ब्ि र स्वदर्ाथीको
्
्
व्र्स्क्तगि स्सकाइ र्ोजना अनसु ार स्सकाइ सस्ु नस्िििा गनय स्सकाइ लेखाजोखा र उपर्ारात्मक स्िक्षण गने । स्वदर्ाथीको
र्ाइलमा आवश्र्किा
्
अनसु ार स्वदर्ाथीका
स्सजयनात्मक कार्य, पररर्ोजना कार्य, व्र्वहार पररवियन, कक्षा सहभास्गिा, हास्जरी जतिा स्वस्भन्न अस्भलेख समेि राखी
्
स्िनीहरूको आिारमा मल्ू र्ाङ्कन गने पररपाटी बसाउनपु ने र उक्त र्ाइल मास्थल्लो कक्षामा समेि उपर्ोग गने ।
स्नरन्िर स्वदर्ाथी
् मल्ू र्ाङ्कन अस्भलेख र्ाराम पाि्र्क्रम स्वकास के न्रको वेबसाइट www.moecdc.gov.np मा उपलब्ि छ ।
क्रियकालाप नं. २.१५.११.७६१
कक्षा१-१०सम्मअध्ययनितविद्याथीहरुकालावर्पाठ्यपुस्तकअनुदान
प्रस्ि स्वदर्ाथी
लागिका आिारमा कक्षा १ देस्ख १० सम्म अध्र्र्नरि स्वदर्ाथीका
लास्ग स्निःिल्ु क पाि्र्पतु िक उपलब्ि गराउन र सोको लास्ग
्
्
अनदु ान रकम उपलब्ि गराउन तथानीर् िह एवम् स्वदर्ालर्ले
स्नम्नानुसार गने :
्
क) तथानीर् िह :
१) सम्बस्न्िि स्वदर्ालर्बाट
कक्षागि स्वदर्ाथीहरूको
र्थाथय िथ्र्ाङ्क सङ्कलन गरी सम्बस्न्िि स्िक्षा अस्िकृ िबाट प्रमास्णि गराउने सो
्
्
आिारमा पािर्पतु िकको सङ्ख्र्ा कक्षागि रुपमा एस्कन गने । र्स कार्यका लास्ग स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाईले सहस्जकरण गनेछ ।
२) एकीन सङ्ख्र्ाका आिारमा दोस्रो र्ौमास्सकस्भर स्वदर्ालर्हरूलाई
अनदु ान स्नकासा स्दने । र्सरी स्नकासा स्दँदा पस्हलो पटकमा स्वदर्ाथी
्
्



स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास
के न्र
 स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाई
दोस्रो र्ौमास्सक
 गाँउपास्लका/नगरपास्लका
 स्वदर्ालर्हरू
्



स्निःिल्ु क पाि्र्पतु िक
प्राप्त गने स्वदर्ाथी
्
सङ्ख्र्ा
 िैस्क्षक सर सरू
ु भएको
१५
स्दनस्भर
पाि्र्पतु िक उपलब्ि
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सङ्ख्र्ाको ७५ प्रस्ििि सङ्ख्र्ालाई मार स्नकासा स्दने । २०७६ वैिाखबाट िरुु हने िैस्क्षक सरको स्वदर्ाथी
भनाय भएको स्ववरण‚
्
पाि्र्पतु िक खररद र स्विरण गरे को स्ववरणका आिारमा नपगु हने रकम मार थप स्नकासा स्दने व्र्वतथा गने ।
३) पाि्र्क्रम स्वकास के न्रबाट तवीकृ ि दररे ट बमोस्जम पाि्र्पतु िकको लास्ग अनदु ान स्नकासा स्दने ।
४) स्वद्याथीले िैस्क्षक सरको सरुु वाि मै परु ा सेटमा नर्ाँ पाि्र्पतु िक पाए नपाएको अनगु मन गरी उपलब्ििाको सस्ु नस्िििा गने कार्य तथानीर्
िहको हनेछ ।
५) पाि्र्पतु िक स्विरण व्र्वतथापन :
स्वदर्ालर्मा
पाि्र्पतु िक स्विरण र प्रर्ोग सम्बन्िमा समन्वर् गने गरी र्ोकल पसयनको स्जम्मेवारी िोक्ने । र्ोकल पसयनले िैस्क्षक सरको
्
सरू
बीर् समन्वर् गने र सोको प्रस्िवेदन स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाई िथा
ु मै पाि्र्पतु िकको उपलब्ििा‚ स्विरण‚ स्वक्रेिा र स्वदर्ालर्
्
स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्रमा स्नरन्िर रूपमा पिाउने ।
६) पाि्र्पतु िक व्र्वतथापनसम्बन्िी सम्पूणय कार्य "पाि्र्पतु िक िथा पाि्र् सामग्री छपाइ िथा स्विरण स्नदेस्िका २०६७" बमोस्जम गने
गराउने ।
खविद्यालयस्ति
१) स्वदर्ालर्ले
नर्ाँ पाि्र्पतु िकको लास्ग एस्कन भएको कक्षागि स्वदर्ाथी
्
् सङ्ख्र्ा तथानीर् िहमा समर्मा नै उपलब्ि गराउने ।
२) तथानीर् िहबाट प्राप्त स्नकासा रकमबाट िैस्क्षक सरको सरू
ु मै पाि्र्पतु िक खररद गरी स्वद्याथी भनायसँगै पाि्र्पतु िक उपलव्ि गराउने ।
३) स्वदर्ालर्ले
स्वदर्ाथीहरूका
लास्ग हरे क कक्षामा ऐस्च्छक स्वर्र् समेि सेटमा नै नर्ाँ पाि्र्पतु िक खररद गरी स्विरण गनयु पने ।
्
्
४) स्वदर्ालर्ले
स्वदर्ाथीहरूलाई
नर्ाँ पाि्र्पतु िक स्विरण गनयभु न्दा पस्हले अस्घल्लो वर्य स्नजहरूलाई स्विररि पाि्र् पतु िकहरू स्र्िाय स्लई
्
्
उपर्ोग गनय र्ोग्र् पतु िकहरू पतु िकालर् वा कक्षा कोिास्भर पतु िक कुना (Book Corner) मा राख्ने व्र्वतथा गने ।
५) स्वदर्ालर्ले
समर्मा पाि्र्पतु िक खररद नगरे मा‚ परु ाना पाि्र्पतु िक प्रर्ोग गरी स्निःिल्ु क पाि्र् पतु िकका लास्ग स्नकासा भएको रकम
्
अन्र् िीर्यकमा खर्य गरे मा‚ अनमु स्ि प्राप्त नगरे को संतथाबाट छपाइ भएको पाि्र्पतु िक खररद गरी प्रर्ोग गरे मा कानुन बमोस्जम कारबाही
हनेछ ।
 स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास
क्रियकालाप नं. २.१५.११.७७१
के न्र
कक्षा११-१२माअध्ययनिततोवकएकालवक्षतिर्यकाविद्याथीहरुकालावर्पुस्तकालयमाआधारितहुने र्िीपाठ्यपुस्तकउपलब्ध
 स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाई
र्िाउनविद्यालयलाइअनुदान
क) तथानीर् िहले सामदु ास्र्क माध्र्स्मक स्वदर्ालर्
कक्षा ११-१२ मा अध्र्र्नरि स्वदर्ाथीहरूलाई
पतु िकालर्बाट नै पाि्र्पतु िक लैजाने  गाँउपास्लका/नगरपास्लका
्
्
दोस्रो र्ौमास्सक

स्
व
द
र्ालर्हरू
्
ल्र्ाउने गरी व्र्वतथापन गनय प्रस्ि स्वदर्ालर्
रू.
५०,०००।–
का
दरले
स्
व
द
र्ालर्लाई
एकम
ष्ठ
स्
न
कासा
उपलब्ि
गराउने
।
ु
्
्
ख) स्वदर्ालर्ले
प्राप्त
स्नकासा
रकमबाट
पा.प
.
खररद
गरी
प
त
िकालर्मा
राख्ने
र
कक्षा
११-१२
अध्र्र्न गने स्वदर्ाथीका
लास्ग पतु िकालर्
ु
ु
्
्
काडयको व्र्वतथा गरी स्वदर्ाथीहरूले
पतु िकालर्बाट अवस्ि िोस्क पाि्र्पतु िक लैजाने व्र्वतथा स्मलाउने र अस्नवार्य रूपमा स्र्िाय गने
्

अनर्ु मन/परिणामसि
ू क
हने बालबास्लकाको
सङ्ख्र्ा
 अनगु मन प्रस्िदेदन



स्निःिल्ु क पाि्र्पतु िक
प्रर्ोग गने स्वदर्ाथी
्
सङ्ख्र्ा
 िैस्क्षक सर सरू
ु भएको
१५
स्दनस्भर
पाि्र्पतु िक उपलब्ि
हने बालबास्लकाको
सङ्ख्र्ा
13÷काययक्रमकायाय न्ियनपुवस्तका२०७५/७६

स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापिकायायन्ियनप्रवक्रया
वजम्मेिाितह
समयािवध
व्र्वतथा समेि स्मलाउने ।
ग) र्ो रकम पाि्र्पतु िक र तवीकृ ि पाि्र्क्रममा भएको वा पाि्र्क्रम स्वकास के न्रले सम्वस्न्िि कक्षाका लास्ग भनेर तवीकृ ि गरी सावयजस्नक
गरे को सन्दभय सर्ू ी भन्दा वास्हरका पतु िक/परपस्रकाहरु खररद गनय पाइने छै न ।
छात्रिवृ त्त
 गाँउपास्लका/नगरपास्लका
क्रियकालाप नं. २.१५.११.७७२
सामुदावयकविद्यालयकाआधािभूततथामाध्यवमकतहमाअध्ययनितविद्याथीहरुकालावर्विपन्नलवक्षतहुने र्िीर्ैिआिासीय स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर्
छात्रबृत्ती
इकाई
तथानीर् िहले देहार् अनसु ारको आिारमा स्वद्यालर्हरुलाई स्नकासा स्दने :
 स्वदर्ालर्
व्र्वतथापन सस्मस्ि
्
िह
दर
छारा छारवृस्त्त कक्षा १-८
प्रस्ि स्वद्याथी रु ४०० (मगु ु, डोल्पा, हम्ला, जम्ु ला र कास्लकोट स्जल्लाको हकमा १-५
मा अध्र्र्नरि छाराहरूका लास्ग वास्र्यक रू १००० .(एकहजार) र कक्षा ६-८ मा
अध्र्र्नरि छाराहरूका लास्ग रू १५०० .(एक हजार पाँर् सर्))
दस्लि छारबृत्ती कक्षा१-८
प्रस्ि स्वदर्ाथी
् रू. ४००

अनुर्मन/परिणामसि
ू क
 अनगु मन प्रस्िवेदन






छारवृस्त्त
पाउने
स्वदर्ाथी
् सङ्ख्र्ा
स्नणयर् पुस्तिका
छारवृस्त्त स्विरणको
भरपाई
छारवृस्त्त प्राप्त गने
स्वदर्ाथीको
्
नामनामेसी सस्हिको
स्ववरण

दस्लि छारवृस्त्त (कक्षा १०) गैर अवासीर्

प्रस्ि स्वदर्ाथी
् रू. ५००
विद्यालयले:
क) छारवृस्ि अनदु ान प्राप्त स्वदर्ालर्
व्र्वतथापन सस्मस्िले तथानीर् िहको स्नदेिन एवम् आिारहरूलाई ध्र्ानमा राखी स्िक्षक, स्िक्षक अस्भभावक सङ्घ
्
समेिको सहभास्गिामा स्वदर्ालर्मा
उपलब्ि अनदु ान (छारवृस्त्त) मध्र्ेबाट स्वदर्ालर्
व्र्वतथापन सस्मस्िले थप आिारहरू िर् गरी छारवृस्त्त पाउने
्
्
छारछाराहरूको नामावली सस्हिको स्ववरण अदर्ावस्
सर्ू ना पाटीमा अस्नवार्य रूपमा टाँतन लगाउने ।
् िक गने । सो नामावली स्वदर्ालर्को
्
ख) र्स प्रकारको छारवृस्ि िैस्क्षक सर २०७६ साल वैिाखमा भनाय भएकाले मार पाउने व्र्वतथा स्मलाउने ।

प्रथम र्ौमास्सक

मुिकम्लहिीकालावर्छात्रिृवत्त
क) मक्ु ि कम्लहरीका लास्ग स्िक्षा स्नदेस्िका २०६८ बमोस्जम घरबाट आविजावि गने मक्ु ि कम्लहरीहरूलाई तपष्ट पस्हर्ान गरी देहार्बमोस्जम
छारवृस्त्त प्रदान गनेिः
 आिारभिू िह (१-८) का लास्ग प्रस्ि स्वदर्ाथी
् मास्सक रू १५०/- का दरले १० मस्हनाको वास्र्यक रू १,५००/ माध्र्स्मक िहको छारवृस्त्त (कक्षा ९-१०) का लास्ग प्रस्ि स्वदर्ाथी
् मास्सक रू १८०/- का दरले १० मस्हनाको वास्र्यक रू १,८००/ माध्र्स्मक िहको छारवृस्त्त (कक्षा ११-१२) का लास्ग प्रस्ि स्वदर्ाथी
् मास्सक रू ५००/- का दरले १० मस्हनाको वास्र्यक रू ५,०००/उच्र् स्िक्षाको छारवृस्त्तको लास्ग प्रस्ि स्वदर्ाथी
् मास्सक रू. १०००/- का दरले १० मस्हनाको रू. १०,०००/अपांर्छात्रिृवत्त(कक्षा१-१२)
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क) कक्षा १–८ का लास्ग स्निायरण गररएको छारवृस्त्त प्रकार र आिार अनसु ार नै कक्षा ९-१२ का अपाङ्गिा भएका बालबास्लकाहरूलाई
(आवासीर् वाहेक) का स्वद्याथीलाई स्क्रर्ाकलाप नं २.१५.११.७७४ मा उल्लेख भएको अपाङ्ग स्वद्याथीको वगीकरणको दररे ट अनसु ार र्स
स्िर्यकवाट छारवृस्त्त स्विरण गने ।
क्रियकालाप नं. २.१५.११.७७४


सामुदावयक विद्यालयमा आधािभूत तथा माध्यवमक तहमा अध्ययनित विद्याथीहरुका लावर् आिावसय 

समयािवध

गाँउपास्लका/नगरपास्लका
स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर्
इकाई
छात्रबृत्ती
१. मुक्तकम्लहिीकालावर्छात्रिृवत्त
 स्वदर्ालर्
व्र्वतथापन सस्मस्ि
्
 मक्ु ि कम्लहरीका लास्ग स्िक्षा स्नदेस्िका,२०६८ अनसु ार हने गरी छारावासमा बसी अध्र्र्न गने मक्ु ि कम्लहरीहरूको बसाइलाई थप  स्रोि कक्षा व्र्वतथापन सस्मस्ि
व्र्वस्तथि गनय देहार् बमोस्जमका आिारमा रकम खर्य गने ।
 लेखाजोखा संर्ोजक
 आवासमा वसी अध्र्र्न गने छाराहरुका लास्ग प्रस्ि छारा प्रस्ि मस्हना ४ हजारको दरले दि मस्हनाको ४०¸००० (र्ास्लस हजार) स्नकासा
गने ।
 छारावास व्र्वतथापनका लास्ग स्वद्यालर् संर्ालन िथा व्र्वतथापन संर्ालन अनदु ान स्िर्यकवाट रू.२ लाख ५० हजार रकम एकमष्ठु
स्नकासा स्दने । उक्त रकम देहार् अनुसार स्वद्यालर्ले खर्य गने :
- प्रत्र्ेक छाराबासका लास्ग प्रस्ि समहू प्रस्ि मस्हना वाडेनका लास्ग रू ३,०००।–, भान्सेका लास्ग रू ६,०००।– र पालेका लास्ग रू ३०००।–
का दरले १२ मस्हनाको रकम उपलब्ि गराउने ।
प्रथम र्ौमास्सक
- स्वर्र् स्िक्षक, प्रअ िथा वाडेनको सहभास्गिामा स्वर्र्गि िास्लका बनाई स्वद्यालर् समर्का अस्िररक्त समर्मा अंग्रेजी, गस्णि, स्वज्ञान
स्वर्र्मा कोस्र्ङ् कक्षा सञ्र्ालन गनय प्रस्ि स्दन प्रस्ि स्वर्र् १ घण्टाका दरले हप्तामा कस्म्िमा ४ स्दन अध्र्ापन गने गरी प्रस्ि मस्हना प्रस्ि
स्िक्षक रू २,५००। का दरले ६ मस्हनाको लास्ग रू ४५,०००।–
- स्वव्र्सको स्नणयर्ानुसार सञ्र्ालन हने अस्िररक्त स्क्रर्ाकलापका लास्ग एकमष्ठु रूपमा रू ५,०००।–
- िारा पानी, स्वजल
ु ी वत्ती, ममयि सम्भार र प्राथस्मक उपर्ार लगार्िका खर्यका लास्ग एकमष्ठु रूपमा रू.१६,०००।–
- सम्बस्न्िि स्वदर्ालर्मा
स्वव्र्सको स्नणयर्अनसु ार स्सकाइ सिु ारमा टेवा पर्ु र्ाउने सन्दभय सामग्रीहरू,श्रव्र्दृश्र् सामग्री,पाि्र्क्रम,
्
पाि्र्पतु िक, स्िक्षक स्नदेस्िकालगार्िका सामग्री सस्हिको पतु िकालर् सदृु ढीकरणका लास्ग रू. १५,०००।–
- छाराहरूका लास्ग सीप िालीम सञ्र्ालन एवम् सामग्री खररद गनय एकमष्ठु रूपमा रू. २००००।–
- छारावास व्र्वतथापन सस्मस्िको बैिक खर्य (वढीमा वास्र्यक ६ ओटा) रू. ५०००।–
- नर्ाँ छनोट भइ आएका स्वदर्ाथीका
लास्ग पलङ, स्सरक डसना लर्ार्िका वसाइ व्र्वतथापन गनय एक पटकका लास्ग प्रस्ि स्वदर्ाथी
्
्
एकमष्ठु रू. ६ हजार स्वदर्ालर्लाई
उपलब्ि गराउने ।
्
३. साियजवनकनीवजसाझेदािीमासञ्िावलतविद्यालयव्यिस्थापनसञ्िालनखिय (PPP मोडलमा सञ्र्ास्लि)
क) िोस्कएको प्रस्क्रर्ाबाट छनौट भई तवीकृ ि कोटा स्भर रहेका आवासमा वसी अध्र्र्न गने छाराहरुका लास्ग प्रस्ि स्वद्याथी प्रस्ि मस्हना ४

अनुर्मन/परिणामसि
ू क






छारवृस्त्त
पाउने
स्वदर्ाथी
सङ
ख्र्ा
्
्
स्नणयर् पुस्तिका
छारवृस्त्त स्विरणको
भरपाई
छारवृस्त्त प्राप्त गने
स्वदर्ाथीको
्
नामनामेसी सस्हिको
स्ववरण
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हजारको दरले दि मस्हनाको ४०¸००० (र्ास्लस हजार) स्नकासा गने ।
ख) छारावासमा सञ्र्ालन व्र्वतथापनका लास्ग प्रस्ि स्वदर्ालर्
एकमष्ठु रू.२ लाख ५० हजार रकम स्वदर्ालर्लाई
एकमुष्ठ अनदु ान उपलब्ि
्
्
गराउने । छनौट भएका स्वद्याथीहरुका लास्ग पणु य रुपमा आवासीर् सस्ु विा र स्न:िल्ु क अध्र्ापन गराउन स्वद्यालर्ले खर्य गने ।
३. वहमाली/वहमालीआिासीयविद्य ालयछात्रािाससञ्िालनखिय
क) तवीकृ ि कोटा स्भर रहेका आवासमा वसी अध्र्र्न गने छारछाराहरुका लास्ग प्रस्ि स्वद्याथी प्रस्ि मस्हना ४ हजारको दरले दि मस्हनाको
४०¸००० (र्ास्लस हजार) स्नकासा गने ।
ख) छारावास व्र्वतथापनका स्वद्यालर् सर्ं ालन िथा व्र्वतथापन सर्ं ालन अनदु ान स्िर्यकवाट रू.२ लाख ५० हजार रकम स्नकासा स्दने ।
ग) न्र्नू िम २० जना आवासीर् स्वदर्ाथी
भएका र्स प्रकृ स्िका छारावासमा सञ्र्ालन व्र्वतथापनका लास्ग प्रस्ि स्वदर्ालर्
एकमष्ठु रू.२
्
्
लाख ५० हजार रकम स्वदर्ालर्लाई
एकम
ष्ठ
अन
द
ान
उपलब्ि
गराउने
।
ु
ु
्
घ) उक्तरकम मक्त
ु कमलहरी छारवास व्र्वतथापन स्िर्यकमा उल्लेख भएअनसु ार स्वद्यालर्ले खर्य गने ।
४.अवतवसमान्तकृतसमुदायकाबालबावलकाहरूकोछात्रािाससञ्िालनखिय
क) तवीकृ ि कोटा स्भर रहेका आवासमा वसी अध्र्र्न गने स्वद्याथीहरुका लास्ग प्रस्ि स्वद्याथी प्रस्ि मस्हना ४ हजारको दरले दि मस्हनाको
४०¸००० (र्ास्लस हजार) स्नकासा गने ।
ख) छारावासमा सञ्र्ालन व्र्वतथापनका लास्ग प्रस्िस्वदर्ालर्
एकमष्ठु रू.२ लाख ५० हजार रकम स्वदर्ालर्लाई
एकमष्ठु अनदु ान उपलब्ि
्
्
गराउने ।
र्) उक्त मास्थ वदु ा नं १ मा उल्लेस्खि रकम मक्त
ु कमलहरी छारवास व्र्वतथापन स्िर्यकमा उल्लेख भएअनसु ार झै आिारमा स्वद्यालर्ले
खर्य गने ।
५. वर्डिछात्रािास
क) तवीकृ ि कोटा स्भर रहेका आवासमा वसी अध्र्र्न गने छाराहरुका लास्ग प्रस्ि स्वद्याथी प्रस्ि मस्हना ४ हजारको दरले दि मस्हनाको
४०¸००० (र्ास्लस हजार) स्नकासा गने ।
ख) छारावासमा सञ्र्ालन व्र्वतथापनका लास्ग प्रस्ि स्वदर्ालर्
एकमष्ठु रू.२ लाख ५० हजार रकम स्वदर्ालर्लाई
एकमष्ठु अनदु ान
्
्
उपलब्ि गराउने । उक्त रकमबाट स्वदर्ालर्ले
स्नम्नान
स
ार
व्र्वतथापन
गने
िः
ु
्
र्) उक्त मास्थ वदु ा नं १ मा उल्लेस्खि रकम मक्त
ु कमलहरी छारवास व्र्वतथापन स्िर्यकमा उल्लेख भएअनसु ार झै आिारमा स्वद्यालर्ले
खर्य गने ।
नोट : मान्थ ल्लेन्खर् आिासीय न्िद्यालयको छारािास व्यिस्थापन खचत न्ियाकलाप नं २.१५.११.७९८ मा न्िन्नयोजन
भएको छ ।
६.अपाङ्क्र्छात्रृवत्त
क)छात्रिृवत्तवितिणकाआधािहरूूः
१. अपाङ्गिा भएका बालबास्लकाहरूको अध्र्र्न अवसरमा अस्भबृस्दि् गनय र स्सकाइमा गुणतिर कार्म गनयका लास्ग आवासीर्, सहर्ोगी
सहार्िा सेवा, र्ािार्ाि सेवा र िैस्क्षक सामग्री एवम् प्रोत्साहन गरी र्ार प्रकारको छारवृस्त्तको व्र्वतथा गररएको छ । स्वदर्ालर्मा
रहेका
्
अपाङ्गिा भएका स्वदर्ाथीलाई
अपाङ
गिाको
िह
र
अवतथाअन
स
ार
ले
ख
ाजोखा
गरी
छारवृ
स्
ि
को
प्रकार
स्
न
िाय
र
ण
गरी
स्
व
द्यालर्गि
्
ु
्

समयािवध

अनुर्मन/परिणामसि
ू क
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छारवृस्िको व्र्वतथा स्मलाई स्वद्याथीले पाउने गरी स्वद्यालर्मा स्नकासाको व्र्वतथा गने ।
२. स्वगिदेस्ख संर्ालनमा रहेका स्रोिकक्षा स्वदर्ालर्मा
प्राप्त रकम खर्य गरी स्वदर्ालर्बाटै
आवास सञ्र्ालन भएको भए स्वदर्ालर्ले
्
्
्
सास्वक वमोस्जम आवास खर्यमा प्रर्ोग गने र अस्भभावकहरूबाट आवास सञ्र्ालन गरे को भए अस्भभावकहरूको रोहवरमा स्वदर्ाथीहरूलाई
्
बुझाउने । साथै कुनै संतथाबाट आवास व्र्वतथापन गरे को अवतथा भएमा उक्त संतथालाई संझौिाअनसु ार िोस्कएको रकम स्दने ,
३. स्रोि कक्षामा आवासीर्रूपमा नबतने वा स्रोिकक्षा नभएको अन्र् स्वदर्ालर्हरूमा
अध्र्र्न गने अपाङ्गिा भएका स्वदर्ाथीहरूलाई
्
्
छारवृस्त्त रकम सम्बस्न्िि अस्भभावकको रोहवरमा स्वदर्ालर्ले
बुझाउने ।
्
ख) छारवृस्त्तको प्रकार स्वभाजनका आिारहरू र स्वदर्ाथीले
पाउने छारवृस्त्त देहार् बमोस्जम रहेका छनिः्
्
१. आिासीयछात्रिृवतूः भौगोस्लक अवतथा, दरू ी र अपाङ्गिाको अवतथाको कारणले घरबाट दैस्नकरूपमा आविजावि गनय नसक्ने एवम्
अध्र्र्नका लास्ग डेरा गरी वा स्वदर्ालर्ले
व्र्वतथा गरे को आवासमा बतने अपाङ्गिा भएका स्वपन्न बालबास्लकाको िोस्कएको कोटा
्
सङ्ख्र्ाको आिारमा प्रस्ि स्वदर्ाथी
स्नकासा
् प्रस्ि मस्हना रू. ४,०००।- का दरले १० मस्हनाका लास्ग रू. ४०,०००।– का दरले स्वदर्ालर्लाई
्
स्दने । र्स प्रकारको छारवृस्त्त रकमबाट छारावासमा बतने छारछाराहरूको लास्ग खाना िथा खाजा, आवास व्र्वतथापन लगार्िका कार्यमा
खर्य गने । सोमध्र्े व्र्स्क्तगि सरसर्ाइको लास्ग आवश्र्क पने सामग्रीहरू(जतिै: साबुन, काइर्ो, दन्िमञ्जन, बुरूस, नेलकटर,
कोल्डस्क्रम,तर्ाम्पु, रूमाल, तर्ानेटरी न्र्ाँस्प्कन आस्द) खररद गनय प्रस्ि स्वदर्ाथी
मास्सक रू. ५००/- का दरले १० मस्हनाको जम्मा रू.
्
५,०००।– सम्बस्न्िि छारछाराहरूलाई भरपाई गराई नगद नै अस्नवार्य रूपमा उपलब्ि गराउने र बाँकी रकमबाट आवास व्र्वतथापन गने ।
२. सहयोर्ीसहायतासेिाछात्रिृवत्त (र्ैि आिासीय): घरबाट आउँ दाजाँदा र स्वदर्ालर्मा
रहँदा स्नरन्िर रूपमा अरूको सहर्ोग र सािन
्
आवश्र्क पने अपाङ्गिा भएकाप्रस्ि स्वदर्ाथी
् प्रस्ि मस्हना रू.५००।- का दरले १० मस्हनाको लास्ग रू.५,०००।–,
३. यातायातसेिाछात्रिृवत्त (र्ैि आिासीय):घरबाट आउँ दा जाँदा र्ािार्ािका सािन वा अन्र् उपकरण प्रर्ोग गनयपु ने अपाङ्गिा भएका
बालबास्लकालाई प्रस्ि स्वदर्ाथी
् प्रस्ि मस्हना रू.३००।- का दरले १० मस्हनाको लास्ग रू.३,०००।–
४. शैवक्षकसामग्रीछात्रिृवत्त (र्ैि आिासीय):घरबाट आउन जान सक्ने सामान्र् अपाङ्गिा भएका प्रस्ि स्वदर्ाथी
प्रस्ि मस्हना रू.१००।्
का दरले १० मस्हनाको रू.१,०००।—
पनु श्र् कुनै सङ्घ/संतथा/िह/व्र्स्क्तले सम्झौिा गरी अपाङ्गिा भएका बालबास्लकाको लास्ग आवास व्र्वतथापन गनय रकम उपलब्ि गराएको
भएमा सोही प्रर्ोजनको लास्ग दोहोरो नपने गरी आवासीर् छारवृस्त्त उपलब्ि गराउने ।
ग) कुनै पस्न छारवृस्त्त दोहोरो नपने गरी स्विरण गनयपु ने छ । छारवृस्त्त स्विरण गदाय अपाङ्गिा पररर्र् परको आिारमा गने ।
न्ियाकलाप नं २.१५.११.७९८ विद्यालयसञ्िालनव्यबस्थापनअनुदान
यसशीर्यकअन्तिर्तप्राप्तिकमलाईदेहायअनुसािविद्यालयमावनकासावदने:
स्वद्यालर् सञ्र्ालन मसलन्द खर्यलाई देहार्को आिारमा स्वद्यालर्मा अनदु ान स्दने । र्स कार्यक्रमवाट स्वद्यालर् सञ्र्ालन, व्र्वतथापन साथै
स्वद्यालर्िहको Excel Based को Electronic Based IEMIS को िर्ारी र प्रर्ोग सम्वन्िी सवै कार्यहरू गने गराउने । स्वद्यालर्मा पिायईने
एकमष्ठु सञ्र्ालन मसलन्दवाट गररने कार्यहरूको कार्य-र्ोजना स्वद्यालर् व्र्वतथापन सस्मस्िवाट तवीकृ ि गराइ कार्ायन्वर्न र खर्य गने व्र्वतथा
स्मलाउने ।
क)आधािभूतविद्यालयकोलावर्ूः
कक्षा १–५ सञ्र्ालन भएको स्वद्यालर्लाई वास्र्यक रू. १५,०००/– र कक्षा १–८ सञ्र्ालन भएको स्वद्यालर्लाई वास्र्यक रु २००००/– स्नकासा

वजम्मेिाितह

 गाँउपास्लका/नगरपास्लका
 स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाई
 स्वदर्ालर्हरू
्

समयािवध

अनुर्मन/परिणामसि
ू क

प्रथम र्ौमास्सक

 अनदु ान प्राप्त गने
स्वदर्ालर्
सङ्ख्र्ा
्
 स्वदर्ालर्मा
उपलब्ि
्
िैस्क्षक सामग्री र
प्रर्ोगको अवतथा
 स्वदर्ालर्मा
स्दएको
्
स्नकासा पर

17÷काययक्रमकायाय न्ियनपुवस्तका२०७५/७६

स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापिकायायन्ियनप्रवक्रया
वजम्मेिाितह
स्दने ।
(ख)माध्यवमकविद्यालयकोलावर्ूः
कक्षा १-१० सञ्र्ालन भएको स्वद्यालर्लाई वास्र्यक रू. २५,०००/– र कक्षा १-१२ सम्म सञ्र्ालन भएको स्वद्यालर्लाई वास्र्यक रु ३००००/–
स्नकासा स्दने ।
(ग) EMIS र्ारम नभरे का स्वद्यालर्लाई उपलव्ि नगराउने ।
आधािभूत तह तथा माध्यवमक सञ्िावलत विद्यालयहरूलाई विद्यालय सध
ु ाि योजना, समुदाय तथा वि.व्य.स.हरूको क्षमता
विकासकालावर्अन्तवक्रयया, अवभभािकवशक्षासञ्िालन,अवतरििवक्रयाकलापसञ्िालनआवदकालावर्एकमुष्ठअनुदान
क) तथानीर् िह अन्िरगि सञ्र्ास्लि सामदु ास्र्क स्वदर्ालर्मध्र्े
आिारभिू िह सञ्र्ास्लि स्वदर्ालर्का
लास्ग प्रस्ि स्वदर्ार्लर्
रू. १५
्
्
्
हजारका दरले िथा माध्र्स्मक िह सञ्र्ास्लि स्वदर्ालर्का
लास्ग प्रस्ि स्वदर्ालार्
रू. २० हजारका दरले स्नकासा स्दने । र्सप्रकारका अनदु ान
्
्
स्वदर्ालर्
सुिार र्ोजना स्नमायण सहर्ोगी पस्ु तिका, २०७४ बमोस्जम स्वद्यालर् सिु ार र्ोजना (SIP) स्नमायण िथा अदर्ावस्
्
् िक गरे का
स्वदर्ालर्हरूलाई
मार
उपलब्ि
गराउने
।
्
ख) स्वदर्ालर्ले
र्स स्क्रर्ाकलाप अन्िगयि प्राप्त रकमबाट सरोकारवालाहरूको सहभास्गिामा स्वदर्ालर्
सिु ार र्ोजनाका आिारमा िर्ार
्
्
गररएको वास्र्यक कार्ायन्वर्न र्ोजनाअनुसारको प्रगस्ि र्ौमास्सक रूपमा सस्मक्षा गने । स्वव्र्स/स्िअसं/अस्भभावक/स्िक्षक/स्वदर्ाथीहरूको
्
क्षमिा अस्भवृदस्् ि गनय क्षमिा स्वकासका स्क्रर्ाकलाप िथा स्वदर्ाथीहरूको
प्रस्िभा स्वकासका लास्ग अस्िररक्त स्क्रर्ाकलाप सञ्र्ालन गने ।
्
आधािभूत तथा माध्यावमक तह सञ्िावलत विद्यालयहरूलाई सामावजक पिीक्षण तथा आवथयक लेखापरिक्षण, विद्याथी रिपोटय
काडय, विद्यालय त्याङ्क्क व्यिस्थापन, बुलेवटन प्रकाशन लर्ायतका वक्रयाकलाप सञ्िालनकालावर् एकमुष्ठअनुदान
क) तथानीर् िह अन्िरगि सञ्र्ास्लि सामुदास्र्क स्वद्यालर्मध्र्े आिारभिू िह (कक्षा १-५, कक्षा १-८) सञ्र्ास्लि स्वदर्ालर्हरूका
लास्ग
्
प्रस्ि स्वदर्ालर्
रू. १० हजारका दरले र माध्र्स्मक िह (कक्षा १-१०, कक्षा १-१२) सञ्र्ास्लि प्रस्ि स्वदर्ालर्लाई
१५ हजारका दरले
्
्
स्नकासा स्दने । र्स वजेटबाट स्वद्यालर्ले सामास्जक परीक्षण स्नदेस्िका (पस्हलो संिोिन२०७१ सस्हि) २०६५ अनसु ार सामास्जक परीक्षण गने
गराउने िथा िोस्कएवमोस्जमको आ.आफ्नो स्वदर्ालर्को
Excel based को Electronic EMIS File िर्ार गरी पने स्वदर्ाथी
ररपोटय
्
्
काडय र अन्र्कार्यहरू गरी स्वदर्ालर्का
मख्ु र् मख्ु र् सर्ू क सस्हिका सर्ू नाहरूलाई प्रकास्िि गरी सरोकारकालाहरू समक्ष प्रवोिीकरण गने
्
व्र्वतथा स्मलाउने । संतथागि स्वदर्ालर्हरूले
आफ्नो स्रोिबाट लेखापररक्षण गरी गराई पारदस्ियिा, जवार्देहीिा र स्वदर्ालर्मा
हनपु ने सबै
्
्
प्रकारका र िथ्र्ाङ्क एवम् सर्ू नाहरूको व्र्वतथापनको सस्ु नस्िििा गराउने ।
माध्यमवमकविद्यालयमा इन्टिनेटजडानतथासञ्िालन
क) सवै माध्र्ास्मक स्वद्यालर्हरुमा सर्ू ना िथा सञ्र्ार प्रस्वस्िमा आिाररि स्िक्षण स्सकाइ व्र्वतथापन गने नीस्ि रहेकोले कम्प्र्टू र उपलव्ि भइ
सञ्र्ालनमा रहेका स्वद्यालर्हरमा इन्टरनेट जडान गने प्रर्ोजनका लास्ग प्रस्ि स्वद्यालर् रु १२००० का दरले स्नकासा स्दइ इन्टरनेट जडान गनय
लगाउने । जस्डि इन्टरनेटको प्रर्ोगको स्नर्स्मि अनगु मन गने ।

समयािवध

अनुर्मन/परिणामसि
ू क
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापिकायायन्ियनप्रवक्रया
वक्रयकालापनं.२.१५.११.७७५
विशेर्वशक्षासञ्िावलतविद्यालयकालावर्अनुदान
स्रोतकक्षासञ्िालनकालावर्अनुदान
क) तथानीर् िहमा सञ्र्ालनमा रहेका स्रोि कक्षाहरूको व्र्वतथापनका लास्ग प्रस्ि स्रोिकक्षा वास्र्यक रू. १,६०,०००।–का दरले सम्बस्न्िि स्रोि
कक्षा रहेको स्वदर्ालर्मा
अनदु ान उपलब्ि गराउने ।
्
१. स्रोि स्िक्षक वा घम्ु िी स्िक्षकले अपाङ्ग बालबास्लकाहरूका लास्ग स्बहान साँझ समेिअस्िररक्त सहर्ोग गरे वापि स्रोि कक्षा व्र्वतथापन
सस्मस्िको स्नणयर्ानसु ार थप सस्ु विा मास्सक रू.५००।–का दरले वास्र्यक रू ६,०००।–
२. स्रोि कक्षाका लास्ग िैस्क्षक सामग्री व्र्वतथापन, स्वदर्ाथीद्वारा
स्नस्मयि सामग्री प्रदियनी,आस्दका लास्ग प्रस्ि स्रोि कक्षा वास्र्यक रू. १०,०००।–
्
३. आर्ाको पाररश्रस्मकका लास्ग मास्सक रू. १०,००० ।- कादरले वास्र्यक १३ मस्हनाको लास्ग रू.१,३०,०००।– प्रदान गरने ।
४. स्रोि कक्षाका लास्ग व्र्वतथापन सामग्रीअनदु ान (लगु ार्ाटा, भाँडाकुडा, और्स्ि आस्द) का लास्ग रू. १०,०००।५. अस्िररक्त स्क्रर्ाकलापका लास्ग सामग्री खररद र परु तकार स्विरण गनय वास्र्यक रू. ४०००।लेखा जोखा के न्र सञ्िालनका लावर् अनुदान
क) लेखाजोखा के न्रमा िोस्कएको कारणले के न्र सर्ं ोजकले स्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि स्वद्याथीहरुको अपाङ्गिासँग सम्वस्न्िि सिं सतथाहरुको
सहकार्यमा लेखाजोखा गनय लगाउने । र्स स्िर्यकमा प्राप्त अनदु ानलाई लेखाजोखा के न्र रहेको स्वद्यालर्मा प्रस्िके न्र ५०¸०००।- का दरले
स्नकासा स्दने । लेखाजोखा िथा छनोट गने कार्यका लास्ग र्सरी प्राप्त एकमष्ठु बजेट स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाईले सम्बस्न्िि लेखा
जोखा के न्र रहेको स्वदर्ालर्को
खािामा स्नकासा स्दनपु नेछ र र्सरी प्राप्त रकमलाई देहार् अनसु ार खर्य गनय सस्कनेछिः
्
१. छनोट एवम् लेखाजोखा गने प्रर्ोजनका लास्ग सञ्र्ालन खर्य रू. १२,०००।–
२. िथ्र्ाङ्क र्ाराम स्वकास िथा मसलन्दका लास्ग रू. ६,०००।–
३. िथ्र्ाङ्क सङ्कलन, कार्यक्रम स्नरीक्षण,अनगु मन िथा लेखाजोखा गने कार्यका लास्ग (के न्रसंर्ोजक वा र्ोकल पसयन) रू
३०,०००।–
४. िथ्र्ाङ्क वा अस्भलेखीकरण, प्रस्िवेदन िर्ारी वा अन्र् स्वस्वि कार्यका लास्ग रू. २,०००।–

वजम्मेिाितह
समयािवध
अनुर्मन/परिणामसि
ू क
पस्हलो,
दोस्रो  सञ्र्ास्लि
 स्रोि कक्षा व्र्वतथापन सस्मस्ि
कक्षा
िथािे
स्र
ोर्ौमा
सङ
ख्र्ा
्
 स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाई
स्सक

अन
दु ान प्राप्त गने स्रोि
 गाँउपास्लका/नगरपास्लका
कक्षा सङ्ख्र्ा
 र्ोकल पसयन
 लेखाजोखा के न्र संर्ोजक
 स्रोि स्िक्षक

र्स पवु य स्जल्लामा कार्यरि लेखाजोखा संर्ोजक भएको भए स्नजलाई नै स्नरन्िरिा स्दने । स्नजले सवै तथानीर् िहसँग समन्वर् गरी स्जल्ला स्भर
अध्र्र्नरि अपाङ्ग स्वद्याथीहरुको अपाङ्गिा िोस्कएको आिारमा लेखाजोखा के न्र व्र्वतथापन सस्मस्िको सहर्ोगमा लेखाजोखा गरी
तथास्नर् िहलाइ उपलव्ि गराउने । लेखाजोखा संर्ोजकको िलबभत्ता पदास्िकार रहेको स्वद्यालर्बाटै प्रा।स्ि।िृिीर्श्रेणीकोस्िक्षक िलब
अनदु ानसरहहनेगरीसम्बस्न्ििस्वदर्् ालर्मास्नकासास्दने ।
के न्र संर्ोजकले स्जल्लाका सबै तथानीर् िहसँग समन्वर् गरे र अपांगिा भएका बालबास्लकाहरुको िथ्र्ांक संकलन गने, छारबृस्िका लास्ग
स्िर्ाररस गने, स्रोिकक्षा एवं स्विेर् स्वद्यालर्मा भनायका लास्ग स्िर्ाररस गनयपु ने भएकाले स्जल्लाभरीको स्िक्षाका लास्ग काम गने गरी
व्र्वतथापन भएको स्जल्ला िहको स्नकार् वा सो नभएको अवतथामा स्जल्ला स्भरको स्विेर् स्वद्यालर् वा स्रोिकक्षा रहेकोस्वद्यालर्मा लेखाजोखा
के न्र रहने । र्स प्रर्ोजनका लास्ग र्स अस्घ स्जल्ला स्भर स्वद्यालर्मा लेखाजोखा के न्र िोकी कामकाज गरररहेकाहरुको हकमा सोही
स्वद्यालर्लाइ के न्र कार्म गने । लेखाजोखा के न्र सञ्र्ालनका लास्ग तथानीर् िहमा पिायईएको रकमबाट र्स पस्ु तिकामा उल्लेख भए
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापिकायायन्ियनप्रवक्रया
वजम्मेिाितह
समयािवध
बमोस्जमको आिारमा स्जल्लाभररका अपांगिा भएका बालबास्लकाहरुको स्िक्षाको व्र्वतथापनका लास्ग काम गनयपु ने । र्सका लास्ग के न्र
संर्ोजकले आर्ुले सम्पादन गने कार्य र्ोजना सस्हि तथानीर् िहमा बजेट माग गने र सम्बस्न्िि तथानीर् िहले िोस्कएको िीर्यकमा स्वस्नर्ोस्जि
रकम उपलब्ि गराइ कार्यसम्पन्न प्रस्िवेदन स्लने व्र्वतथा गने ।
लेखाजोखा संर्ोजकको िलबभत्ता पदास्िकार रहेको स्वद्यालर्बाटै प्राथस्मक स्िक्षक िृिीर् श्रेणीको स्िक्षक िलब अनदु ान सरह हने गरी
सम्बस्न्िि स्वदर्् ालर्मा स्नकासा स्दने ।
विशेर् आिश्यकता भएका विद्याथी अध्ययनित विद्यालयलाई अनुदान (दृविविहीन विद्यालय, बवहिा कक्षा सञ्िावलत
विद्यालय)
क) र्स प्रकृस्िका स्वद्यालर् सञ्र्ालन भएका तथानीर् िहले स्वदर्ालर्लाई
प्रस्ि स्वद्याथी ४ हजारका दरले हन आउने रकम एकमुष्ट स्नकासा स्दने ।
्
ख) प्राप्त अनदु ान रकम तवीकृ ि िलबमानको पररस्ि स्भर रहेर स्िक्षक िलबमा र त्र्सबाट बर्ि भएमा स्वदर्ालर्
व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर्बाट
्
िोस्कएको नमयस् अनुसार दोहोरो नपने गरी छारवृस्त्तमा खर्यगनय सस्कनेछ ।
वबशेर्वशक्षापरिर्दअन्तर्यतसञ्िावलतविद्यालयकालावर्शैवक्षकसामग्रीतथामसलन्दखिय
र्स स्िर्यकमा स्वस्नर्ोस्जि रकम स्वद्यालर्लाइ स्नकासा स्ददाँ स्िक्षा िथा मानवस्रोि स्वकास के न्र सँग समन्वर् गरर रकम उपलव्ि गराउने ।
पस्हलो, दोश्रो िथा
 सम्बस्न्िि तथानीर् िह
क्रियकालाप नं. २.१५.११.७७६
 स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाई िेश्रो र्ौमास्सक
पिंपिार्तधावमयकतथािैकवलपकविद्यालयसञ्िालनअनुदान
 सम्बस्न्िि परम्परागि स्वदर्ालर्
्
पिम्पिार्ततथाधावमयकविद्यालयअनुदान
िथा स्वदर्ालर्
व्र्वतथापन
्
क) परम्परागि स्िक्षा स्दने गुरुकुल/आश्रम,गुम्बा/स्बहार, मरसाजतिा सामदु स्र्क स्वदर्ालर्
सावयजस्नक िैस्क्षक गुिी वा वैकस्ल्पक िैस्क्षक
्
सस्मस्ि
कार्यक्रमको रूपमा अनमु स्ि स्लई सञ्र्ालनमा रहेका आिारभिू िहका स्वद्यालर्हरूलाई आिारभिू िह (कक्षा१-५) का लास्ग एकमष्टु रु
२,४१,०००।– र आिारभिू िह (कक्षा १-८) का लास्ग रु ५,००,०००।– माध्र्स्मक िह (कक्षा ९-१०) का लास्ग रु ७,१५,०००। एकमष्टु
स्वद्यालर्को खािामा स्नकासा स्दने । स्वदर्ालर्लाई
अनदु ान स्नकासा गनयभु न्दा पस्हले नै सम्बस्न्िि कमयर्ारीबाट तथलगि स्नरीक्षण गरी
्
िोस्कएबमोस्जमको सङ्ख्र्ामा स्वदर्ाथी
स्नर्स्मिरूपमा अध्र्र्नरि भएमामार स्नकासा स्दने । र्सरी स्विररि रकम कुन कुन
्
स्वदर्ालर्हरूलाई
स्विरण
गररएको
हो,
सो
को
स्ववरण र स्वदर्ाथी
सङ्ख्र्ा समेि स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्र मा अस्नवार्य रूपमा
्
्
पिाउने ।
ख) अनमु स्ि स्लई सञ्र्ालनमा आएका र्तिा स्वदर्ालर्हरूलाई
िैस्क्षक िथ्र्ाङ्क अनसु ार छारछाराहरूको सङ्ख्र्ा र्स्कन गरी पाि्र्पतु िक र
्
छारवृस्त्िको रकम सम्बस्न्िि िीर्यकहरूबाट स्नकासा स्दन तथानीर् स्नकार्सँग माग गने ।
घुम्तीविद्यालयसञ्िालनकालावर्अनुदान
अस्ि दगु यम क्षेर र स्वकट स्हमाली क्षेरमा सञ्र्ास्लि स्वदर्ालर्का
बालबास्लकाहरूको लास्ग उनीहरूलाई पार्क पने तथानमा स्नस्िि समर्को
्
लास्ग अध्र्र्न गने ब्र्बतथा स्मलाउन स्वदर्ालर्लाई
एकमष्टु ३ लाख ५० हजार रकम अनदु ान स्दने ।
्
अनौपिारिकप्रौढविद्यालय(कक्षा १-८)कालावर्अनुदान
क) स्जल्लामा प्रौढका लास्ग सञ्र्ास्लि अनौपर्ाररक वा बैकस्ल्पक स्वदर्ालर्हरूको
स्ववरण (तथापना स्मस्ि, सञ्र्ास्लि कक्षा, स्वदर्ाथी
्
् सख्र्ा
र सञ्र्ालनको अवतथा सस्हिको) स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाईमा एस्कन भइ आएपस्छ मार सहजकिायहरूको पाररश्रस्मक िथा स्िक्षण

अनुर्मन/परिणामसि
ू क



अनदु ान पाउने िास्मयक
स्वदर्ालर्
सङ्ख्र्ा
्
 लाभास्न्वि हने स्वदर्ाथी
्
सङ्ख्र्ा



घस्ु म्िस्वदर्ालर्सङ
् ख्र्ा
्
 स्वदर्ाथीसङ
् ख्र्ा
्
 अनदु ान
प्राप्त गने
स्वदर्ालर्
सङ्ख्र्ा
्
 पाररश्रस्मक
प्राप्त
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स्सकाइका लास्ग आवश्र्क जनिस्क्तका लास्ग प्रस्ि स्वदर्ालर्
रू. ३ लाख ८७ हजार रकम एकमष्टु स्वद्यालर्को खािामा स्नकािा स्दने ।
्
तथानीर् िहद्वारा सामदु ास्र्करूपमा सञ्र्ालन गनय अनुमस्ि पाएका प्रौढका लास्ग सञ्र्ास्लि अनौपर्ाररक स्वदर्ालर्हरूको
स्वदर्ाथी
्
् स्ववरण Flash
Report मा समावेि गने ।
ख) स्वदर्ालर्ले
रकमबाट लघु पतु िकालर्, िैस्क्षक सामग्री र व्र्वतथापकीर् क्षेरमा खर्य गने व्र्वतथा स्मलाउने । र्स प्रकृस्िका स्वदर्ालर्मा
्
्
अध्र्र्नरि स्वदर्ाथीका
लास्ग स्निःिल्ु क पाि्र्पतु िक उपलब्ि गराउने ।
्
खुला विद्यालय तह १ि२(कक्षा ९-१०)सञ्िालनअनुदान
क) सञ्र्स्लि खुला विद्यालय तह१ि२(कक्षा९-१०)सञ्िालनमा रहेका स्वदर्ालर्को
अनगु मन गरी तवीकृ ि स्वद्यालर्हरुलाई प्रस्ि
्
स्वद्यालर् रु १ लाख ५२ हजार एकमष्टु रुपमा स्वदर्ालर्लाई
स्नकासा स्दने ।
्
ख) स्वदर्ार्लले
कार्य
क्र
म
सञ्र्ालन
प्रस्
क्र
र्ाका
सम्बन्िमा
“दरू स्िक्षा िथा खल
ु ा स्सकाइ स्नदेस्िका, –२०६३ र खल
ु ा स्वदर्ालर्
्
्
सञ्र्ालन कार्ायन्वर्न पस्ु तिका/स्नदेस्िका”अनसु ार गने । स्वद्यालर्ले प्राप्त रकमलाई कार्यक्रम सञ्र्ालनको लास्ग खर्यको हकमा देहार्
अनसु ार उपलब्ि भएको रकम खर्य गने ।
१. संर्ोजकका लास्ग मास्सक रू ७००।- का दरले १२ मस्हनाको जम्मा रू.८,४००।–
२. सहजकिायको लास्ग प्रस्ि सेसन रू ३००।- का दरले दैस्नक ४ सेसन ३५ स्दनका लास्ग जम्मा रू ४२,०००।–
३. सहार्क कमयर्ारीका लास्ग मास्सक रू ८००।– का दरले १२ मस्हनाको रू ९,६००।–
४. स्वदर्ालर्
सहर्ोगीका लास्ग मास्सक रू.५००।– का दरले १२ मस्हनाको रू.६०००।–
्
५. िैस्क्षक सामग्रीका लास्ग मास्सक रू ६००।– का दरले १२ मस्हनाको रू.७,२००।–
६. सञ्र्ालन खर्य (पानी, स्वजल
ु ी, सरसर्ाइ) का लास्ग मास्सक रू ५०० का दरले वास्र्यक रू ६,०००।–
७. इन्टरनेट/स्मस्डर्ाको प्रर्ोगका लास्ग मास्सक रू १,५००।– का दरले ९ मस्हनाको रू १३,५००।–
८. गृहकार्य परीक्षणका लास्गरू. ३,२००।– प्रस्ि पटकका दरले ४ पटकको रू. १२,८००।– कापी प्रस्ि स्वर्र् रू.८।–का दरले
९. परीक्षा सञ्र्ालन (मध्र्ावस्ि र वाह्र्) रू. ६४००।– प्रस्ि पटकका दरले २ पटकको रू. १२,८००।– (प्रश्नपर स्नमायण रू.३००।–प्रस्ि
सेट, उ.प.ु परीक्षण रू ८।– प्रस्ि कापी प्रस्ि स्वर्र्)
१०. पतु िकालर्का लास्ग एकमष्ठु रू १०,०००।–
स्जल्ला िहमा अनगु मनका लास्ग एकमष्ठु रू १०,०००।–
उस्ल्लस्खि वाँडर्ाँडमा नघट्ने गरी स्वद्यालर्ले आवश्र्क अन्र् क्षेरहरूमा खर्य गनय सक्ने ।
अनौपिारिकप्रौढविद्यालय( कक्षा९ -१०)कालावर्अनदु ान
क) तथानीर् िहमा प्रौढका लास्ग सञ्र्ास्लि अनौपर्ाररक वा बैकस्ल्पक स्वदर्ालर्हरूको
स्वबरण (तथापना स्मस्ि, सञ्र्ास्लि कक्षा,
्
स्वदर्ाथी
सख्र्ा र सञ्र्ालनको अवतथा सस्हिको) एस्कन भएपस्छ मार सहजकिायहरूको पाररश्रस्मक िथा स्िक्षण स्सकाइका लास्ग
्
आवश्र्क जनिस्क्तका लास्गप्रस्ि सहजकिाय पाररश्रस्मका लास्ग कार्यक्रममा व्र्वतथा भए अनसु ार अनौपर्ाररक प्रौढ स्वदर्ालर्
्
सञ्र्ालन स्नदेस्िका बमोस्जम स्नर्क्त
ु सहजकिायको लास्ग पाररश्रस्मक उपलब्ि गराराउने गरी रकम तवीकृ ि वार्यक कार्यक्रमअनसु ार
प्रस्ि स्वद्यालर् ५ लाख ५४ हजार स्वदर्ालर्को
खािामा स्नकािा स्दने । तथानीर् िहद्वारा सामदु ास्र्क रूपमा सञ्र्ालन गनय अनमु स्ि पाएका
्
प्रौढका लास्ग सञ्र्ास्लि अनौपर्ाररक वा बैकस्ल्पक स्वदर्ालर्हरूको
स्वदर्ाथी
्
् स्ववरण Flash Report मा समावेि गने । न्र्नू िम स्वदर्ाथी
्

समयािवध

अनर्ु मन/परिणामसि
ू क
सहजकिाय सङख्र्ा
 खररद गररएका सामग्री
सङ्ख्र्ा
 पतु िकालर् सङ्ख्र्ा



खल
स्वदर्ालर्
ु ा
्
सङ्ख्र्ा
 खल
ु ा स्वदर्ालर्बाट
्
लाभास्न्वि
हने
बालबास्लका सङ्ख्र्ा
 अनदु ान पाउने स्वदर्ालर्
्
सङ्ख्र्ा


स्वदर्ालर्को
्
पतु िकालर् िथा सामग्री
सङख्र्ा
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सख्र्ा नपगु ेका स्वदर्ालर्लाई
वन्द गराउने र िह वृस्ध गनयु परे मा क्षे.स्ि.स्न. वा सो कार्य गनय िोस्कएको स्नकार्बाट पवू य तवीकृ स्ि स्लनु पने ।
्
ख) स्वदर्ालर्लाई
अनदु ान स्नकासा गनयु भन्दा पस्हले नै स्िक्षा अस्िकृ िबाट तथलगि स्नरीक्षण गरी िोस्कएबमोस्जमको स्वदर्ाथी
सङ्ख्र्ा स्नर्स्मि
्
्
रूपमा अध्र्र्नरि भएमा मार स्नकासा स्दने ।
ग) स्वदर्ालर्हरूको
कक्षागि/िहगि स्वदर्ाथी
स्ववरण, स्िक्षक व्र्वतथापन लगार्ि सञ्र्ालनको अवतथाको स्ववरण अदर्ावस्
्
्
् िक गरी
स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्रमा अस्नवार्य रूपमा लेखी पिाउने ।
घ) अनौपर्ाररक प्रौढ स्वदर्ालर्
(माध्र्स्मक िह) का लास्ग िैस्क्षक सामग्री िथा पुतिकालर् मार्य ि पा.प.ु व्र्वतथापन सहर्ोग अन्िरगि वास्र्यक
्
व्र्वतथापन खर्य र पतु िकालर् िथा पाि्र्पतु िक व्र्वतथापनका लास्ग वास्र्यक एकमष्ठु प्रस्ि स्वदर्ालर्
रू.२५,०००।– का दरले अनौपर्ाररक प्रौढ
्
स्वदर्ालर्को
खािामा स्नकासा स्दने । र्स रकमबाट स्वदर्ालर्
व्र्वतथापन खर्यका अस्िररक्त लघु पतु िकालर्, िैस्क्षक सामग्री र व्र्वतथापन
्
्
अनदु ान तथानीर् िहले समर्मै सम्बस्न्िि स्वदर्ालर्लाई
स्नकासा
स्दने व्र्वतथा स्मलाउने । स्वदर्ालर्ले
व्र्वतथापन खर्यबापि अस्िकिम रू.
्
्
५०००। खर्य गनय सक्ने । र्स प्रकृस्िका स्वदर्ार्लमा
अध्र्र्नरि स्वदर्ाथीका
लास्ग स्निःिल्ु क पाि्र्पतु िक उपलब्ि गराउने ।
्
्
खुलाविद्य ालयतह१ि२(कक्षा६-८)सञ्िालनअनुदान
र्ो िह सञ्र्ालन भएका स्वद्यालर्हरुका लास्ग प्रस्ि स्वद्यालर् रु १ लाख १० हजारका दरले स्वद्यालर्लाई स्नकासा स्दने । स्वद्यालर्ले प्राप्त रकम
खल
िह १ र २ (कक्षा ६-८) सञ्र्ालन भएका स्वदर्ालर्लाई
िपस्सल अनुसार खर्य गने गरी स्नकासा स्दने । स्वदर्ालर्ले
स्नम्न
ु ा स्वदर्ालर्
्
्
्
क्षेरमा प्रथास्मकिाका आिारमा खर्य गने:
स्रोतवशक्षककालावर्पारिश्रवमकूः
प्रस्ि घण्टा रू.२००का दरले दैस्नक २ घण्टा सम्पकय कक्षाको लास्ग मास्सक २४ स्दनको दरले जम्मा रू.९६०० सम्बस्न्िि स्वदर्ालर्को
खािामा
्
स्नकासा स्दने । स्वदर्ालर्ले
स्रोि कक्षा स्लने स्िक्षकलाई पाररश्रस्मक उपलब्ि गराउने ।
्
प्रधानाध्यापककोलावर्भत्ताूः
मास्सक रु ५०० का दरले १२ मस्हना बराबर हन आउने रकम रू. ६००० स्वदर्ालर्को
खािामा स्नकासा स्दने । स्वदर्ालर्ले
सम्बस्न्िि
्
्
प्रिानाध्र्ापकलाई स्नर्मानसु ार मास्सक रूपमा उपलब्ि गराउने ।
सहायककमयिािीकोलावर्पारिश्रवमक
प्रस्िव्र्स्क्त मास्सक रु. ३०० का दरले १२ मस्हनाको रू. ३६०० पाउने गरी प्रस्िके न्र २ जनाका लास्ग हन आउने एकमष्टु रकम रू. ७२००सम्बस्न्िि
स्वदर्ालर्को
खािामा स्नकािा स्दने । स्वदर्ालर्ले
काम गनय िोस्कएका सहार्क कमयर्ारीहरूलाई स्नर्मानुसार मास्सक रूपमा उपलब्ि गराउने ।
्
्
विद्याथीकालावर्सामग्रीखिय
प्रस्ि स्वदर्ाथी
मास्सक रू.५०।– ले २० जनाको लास्ग कापी, डटपेन, पेस्न्सल कटर, तके ल, इरे जर, ज्र्ास्मस्ि बक्स आस्द िैस्क्षक सामग्रीको
्
व्र्वतथा गनय रू. १,०००।– का दरले प्रस्ि के न्र १० मस्हनाको जम्मा रू.१०,०००।– एकमुष्ठ रकम सम्बनस्न्िि स्वदर्ालर्को
खािामा स्नकासा स्दने
्
र उक्त कार्यको लास्ग स्वदर्ालर्ले
व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर्बमोस्जम आवश्र्किा अनसु ारका सामग्री खरीद गरी स्वदर्ाथीलाई
उपलब्ि
्
्
गराउने
विद्यालयकालावर्मसलन्दखिय ूः
कक्षा सञ्र्ालनको लास्ग मसलन्द प्रस्ि मस्हना (र्क, डतटर, माकय र, रस्जष्टर, र्ोटोकापी आस्द) रू.५००।– का दरले प्रस्ि के न्र १० मस्हनाको
रू.५,०००।– स्वदर्ालर्को
खािामा स्नकासा स्दने । स्वदर्ालर्ले
व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर्बमोस्जम खर्य गने ।
्
्

समयािवध

अनुर्मन/परिणामसि
ू क
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समयािवध
शैवक्षकसामग्रीव्यिस्थापनखियूः
स्वस्भन्न स्वर्र्गि स्सकाइ स्क्रर्ाकलापका लास्ग आवश्र्क पने िैस्क्षक सामग्री व्र्वतथापन गनय प्रस्ि स्वदर्ालर्
प्रस्ि मस्हना (स्सकाइसहर्ोगी
्
सामग्रीहरूिः ग्लोब, र्ाटय, नक्सा, माकय र, र्ोटोकपी आस्द) रू.५००।– का दरले प्रस्ि के न्र १० मस्हनाको जम्मा रू. ५,०००।– सम्बस्िि
स्वदर्ालर्को
खािामा स्नकासा स्दने र उक्त कार्यको लास्ग स्वदर्ालर्ले
व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर् बमोस्जम खर्य गने ।
्
्
विद्यालयकालावर्पुस्तकालय
प्रत्र्ेक स्वदर्ाथीलाई
पाि्र्पतु िक पहँर्को सस्ु नस्िििा गनय पतु िकालर् व्र्वतथापनका लास्ग खल
िह एक र दईु मा अध्र्र्नरि
ु ा स्वदर्ालर्
्
्
स्वदर्ाथीका
लास्
ग
पाि
र्
प
त
िक
लगार्ि
अन्र्
सन्दभय
स
ामग्रीको
व्र्वतथा
प
त
िकालर्मार्य
ि
गनय
प्रस्
ि
के
न्र
प्रस्
ि िहका लास्ग एकमष्टु रू.
् ु
ु
्
१०,०००का दरले दईु िहको लास्ग रू.२०,००० रकम सम्बस्न्िि स्वदर्ालर्को
खािामा स्नकासा स्दने । सो रकमबाट सम्बस्न्िि स्वदर्ालर्ले
्
्
स्नर्मानसु ार पतु िकालर्को व्र्वतथापन गने । स्वदर्ाथीहरूले
प
त
िकालर्बाट
प
त
िक
स्
ल
ई
अध्र्र्न
गने
र
अध्र्र्न
पिाि
प
त
िकालर्मा
स्
र्िाय गने
ु
ु
ु
्
व्र्वतथा स्मलाउने ।
 स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाई पस्हलो र्ौमास्सक
क्रियकालाप नं. २.१५.११.७७७
 स्रोिके न्र
िहुकक्षा/िहुस्तििहुभावर्ककक्षासञ्िालनकालावर्अनुदान
 स्वदर्ालर्
्
बहुकक्षा(MGML Methodology) विद्यालयलाइसामग्रीअनुदान
क) स्वगि देस्ख नै बहकक्षा बहतिर स्िक्षणस्वस्िबाट पिनगरपस्लकािन कार्यक्रम सञ्र्ालन गरररहेका स्वदर्ालर्हरूलाई
प्रस्
ि
स्
व
द
र्ालर्
रू.
्
्
५०,०००।– का दरले अनदु ान उपलब्ि गराउने । कुनै स्वदर्ालर्लाई
अन्र् संघ/संतथाबाट अनदु ान प्राप्त भएको भए दोहोरो नपने गरी अनदु ान
्
उपलब्ि गराउने ।
ख) स्वदर्ालर्हरूले
सो रकमबाट स्सकाइका सामग्रीहरू मख्ु र्िर्ा कार्यपस्ु तिका (work book) को व्र्वतथा गने । स्सकाइका लास्ग अन्र्
्
समाग्रीहरू नपगु भएमा वा च्र्ास्िएमा सो सामग्रीको व्र्वतथा गने । र्सका लास्ग र्ोटोकपी, लेस्मनेसन आस्द जतिा व्र्वतथापन लगार्ि
स्सकाइ सामग्री स्नमायण कार्यिालामा समेि खर्य गनय सस्कने गरी स्नदेिन स्दने ।
बहुभावर्कवशक्षाअभ्यासितविद्यालयलाईवशक्षणसामग्रीअनुदान
क) मािृभार्ामा आिाररि बहभास्र्क स्िक्षा स्वगिदेस्ख सञ्र्ालन गरररहेका स्वदर्ालर्
भएमा सो स्वदर्ालर्हरूलाई
नै स्नरन्िरिा स्दने गरी प्रस्ि
्
्
स्वदर्ालर्रू.
५० हजारका दरले स्वदर्ाललाई
स्नकासा स्दने ।
्
्
ख) अनदु ानका लास्ग िोस्कएको सङ्ख्र्ा भन्दा र्स्द स्वदर्ालर्
बढी भएमा उत्कृ ष्ठ िवरमा सञ्र्ालन गरे का स्वदर्ालर्लाई
प्राथस्मकिा स्दई
्
्
िोस्कएको रकम अनदु ान स्दने ।
ग) स्वदर्ालर्हरूले
कक्षा कोिामा मािृभार्ा माध्र्मको रूपमा प्रर्ोग गरी पिनपािन गराउनका लास्ग बहभास्र्क स्िक्षा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न
्
स्नदेस्िका, २०६६ अनसु ार स्वर्र् स्वज्ञको सहभागीिामा थप सामाग्री स्वकास गरी प्रर्ोगमा ल्र्ाउने व्र्वतथा स्मलाउने ।
तोवकएकाखास(Pocket) क्षेत्रतथाअवतवसमान्तकृत, लोपोन्मुखजावतका(लवक्षतसमूहका)बालबावलकाहरुकाएिम् वजललाका  स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास पस्हलो, दोश्रो िथा
िेश्रो र्ौमास्सक
विद्याथीकालावर्वदिाखाजाउपलब्धर्िाउनविद्यालयहरुलाइअनुदान
के न्र
क) स्वद्याथीका लास्ग स्दवा खाजा कार्यक्रम प्राप्त भएका तथानीर् िहले कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गदाय स्वगिदेस्ख स्दवा खाजा अनदु ान प्राप्त गदै  स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाई
आएका कै लाली, बस्दयर्ा, दाङ, प्र्िु ान, रोल्पा, कस्पलवतिु, नवलपरासी, बारा, िास्दङ, स्सन्िपु ाल्र्ोक, रसवु ा, स्सराहा, सप्तरी¸ सनु सरी  स्वदर्ालर्
्

अनुर्मन/परिणामसि
ू क



अनदु ान प्राप्त गने
स्वदर्ालर्
सङ्ख्र्ा
्
 अध्र्र्नरि स्वदर्ाथी
्
सङ्ख्र्ा
 स्वदर्ालर्मा
उपलब्ि
्
सामग्रीको सर्ू ी



स्दवा खाजा प्राप्त गने
स्वदर्ाथी
् सङ्ख्र्ा
 स्वदर्ाथीको
हास्जरी
्
 प्रगस्ि प्रस्िवेदन
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स्जल्लाका िोस्कएका (Pocket) क्षेरका सामदु ास्र्क स्वद्यालर्मा प्रारस्म्भक बालस्वकास कक्षा देस्ख कक्षा ५ सम्म अध्र्र्नरि बालबास्लकाहरुका
लास्ग उपलब्ि गराउन स्वद्यालर्गि िथ्र्ाङ्कका आिारमा प्रस्ि स्वदर्ाथी
दैस्नक रू. १५।– का दरले १८० स्दनका लास्ग स्वदर्ालर्को
खािामा
्
्
स्नकासा स्दने ।
ख) र्ालु आस्थयक वर्य २०७५।७६ बाट स्दवाखाजा कार्यक्रम लागू भएका ओखलढुङ्गा¸ िनर्ु ा¸ महोिरी¸ सलायही¸ स्सन्िुली¸
रामेछाप¸दोलखा¸नवु ाकोट¸ रौिहट¸ पसाय¸ गुल्मी¸ सल्र्ान स्जल्लाका सामदु ास्र्क स्वद्यालर्हरुमा प्रारस्म्भक बालस्वकास कक्षा देस्ख कक्षा ५ सम्म
अध्र्र्नरि बालबास्लकाहरुका लास्ग स्दवाखाजा उपलब्ि गराउन स्वद्यालर्गि िथ्र्ाङ्कका आिारमा प्रस्ि स्वदर्ाथी
दैस्नक रू. १५।– का दरले
्
१८० स्दनका लास्ग स्वदर्ालर्को
खािामा
स्नकासा
स्दने
।
्
ग) मगु ु¸ डोल्पा¸ हम्ला¸ जम्ु ला र कास्लकोट स्जल्लाका तथानीर् िहले सामदु ास्र्क स्वद्यालर्का प्रारस्म्भक वाल स्िक्षा कक्षा देस्ख कक्षा ५ सम्म
अध्र्र्नरि सबै छार छाराहरूलाई प्रस्ि स्वदर्ाथी
दैस्नक रू. २०।– का दरले १८० स्दनका लास्ग स्दवा खाजाको लास्ग र्ौमास्सक रूपमा
्
स्वदर्ालर्को
खािामा उपलब्ि गराउने ।
्
घ) अनदु ान स्नकासा स्ददं ा स्वदर्ालर्
सञ्र्ालन भएको स्दनलाई मार आिार मानेर स्नकासा स्दने । तथानीर् िहले स्दवाखाजा उपलब्ि गराइएका
्
स्वदर्ालर्को
स्
व
द
र्ाथी
दै
स्
न
क
हास्
ज
री
पस्ु तिका (परीक्षामा सामेल भएको स्दन समेि) को प्रस्िस्लस्प स्वदर्ालर्का
प्रिानाध्र्ापक र स्वव्र्स
्
्
्
अध्र्क्षबाट प्रमास्णि गराई तथानीर् िहमा सङ्कलन गरी सङ्ख्र्ा एस्कन भए पिाि् मार थप स्नकासा स्दने व्र्वतथा स्मलाउने । र्सरी िेश्रो
र्ौमास्सकमा स्नकािा गदाय पस्हलो र दोश्रो र्ौमास्सकमा स्नकािा गररएको रकम सदपु र्ोग भएको सस्ु नस्िि गने । स्वदर्ालर्मा
स्दवाखाजा उपलब्ि
्
गराउन स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्रको वेवसाईटमा रहेको "सामदु ास्र्क स्वद्यालर्का स्वद्याथीहरुका लास्ग स्दवाखाजा कार्यक्रम सञ्र्ालन
कार्यस्वस्ि, २०७३" अनसु ार सञ्र्ालन गने गराउने । स्दवाखाजा कार्यक्रमका लास्ग िोस्कएका स्जल्ला िथा जनजास्िहरु देहार् अनुसार छन :
 लोपोन्मख
ु समूहमा पने १० जािजास्िहरू कुसण्ु डा, बनकटररर्ा, राउटे, सरु े ल, हार्ु, राजी, स्कसान, लेप्र्ा, मेर्े, कुिवास्डर्ा समहु बाट
स्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि कक्षा ५ सम्म अध्र्र्नरि स्वद्याथीहरु ।
 अस्ि स्समान्िकृ ि समहू मा पने १२ जािजास्िहरू माझी, स्सर्ार, ल्होमी, थदु ाम, िानक
ु , र्ेपाङ, सिार,थामी, झागड, बोटे, दनवु ार, बरामु
समहु बाट स्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि कक्षा ५ सम्म अध्र्र्नरि स्वद्याथीहरु ।
ङ) मास्थ २२ जािजास्िका बालबास्लकाहरुलाई िथा मसु हर जािका स्वद्याथीलाई स्दवाखाजा उपलब्ि गराउदै स्वदर्ालर्ले
स्वदर्ाथीका
्
्
अस्भभावकलाई स्नर्स्मि घरबाट खाजा ल्र्ाउने िियमा नगद नै रकम स्विरण गने र त्र्सको भरपाइ गराई राख्ने ।
र्) र्स कार्यक्रमको उददे् श्र् अत्र्न्िै पछास्डपरे का समदु ार्का बालबास्लकाहरूलाई स्वदर्ालर्मा
ल्र्ाउने र स्टकाइ राख्ने रहेको हदँ ा स्वदर्ालर्ले
्
्
त्र्तिा समहू का बालबास्लकालाई भनाय गनय प्रोत्साहन गने । स्नर्स्मि हास्जरी र घरबाट खाजा ल्र्ाउने स्वद्याथीको अनगु मन गरी अस्भलेख
राख्ने ।
छ) दार्यल
ु ा,वझाङ,बाजरु ा,वैिडी, अछाम, डडेलिरु ा, डोटी, रुकुम पवू य, रुकुम पस्िम, जाजरकोट र दैलेख स्जल्लामा स्वश्व खाद्य कार्यक्रमको
सहर्ोगमा स्दवाखाजा कार्यक्रम सञ्र्ालनमा रहेको छ ।
 गाँउपास्लका िथा नगरपास्लका
क्रियकालाप नं. २.१५.११.७८०
प्राविवधकधािसञ्िालनर्नेविद्यालयलावर्लयािव्यिस्थापनतथाप्रवतविद्याथीलार्तअनुदान
 स्वदर्ालर्
्
प्राविवधकविर्यअध्यापनहुनेविद्यालयलाइलयािसामाग्रीसहयोर्अनुदान

समयािवध

पस्हलो र्ौमास्सक

अनुर्मन/परिणामसि
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 वजेट उपलव्ि गराईएका
स्वद्यालर् स्ववरण
 प्रर्ोगिालामा खरीद

24÷काययक्रमकायाय न्ियनपुवस्तका२०७५/७६

स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापिकायायन्ियनप्रवक्रया
वजम्मेिाितह
क) हाल संर्ालनमा रहेका प्रास्वस्िक िारका स्वद्यालर्हरुका लास्ग र्स स्िर्यकमा वजेट उपलव्ि भएका तथानीर् िहले प्रस्ि स्वद्यालर् रु
२¸००¸००० का दरले ल्र्ाव व्र्वतथापनका लास्ग अनदु ान उपलव्ि गराउने । रकम प्राप्त भएको स्वद्यालर्ले संर्ालनमा रहेका प्रर्ोगिालाको
तिरोन्नस्ि गने ।
वशक्षणवसकाइसामाग्रीतथाLab assistant, equipments and Practical material) व्यिस्थापनकालावर्प्रवतविद्याथीलार्त
अनुदानकक्षा९-१२
तथानीर् िहले प्रास्वस्िक िथा व्र्वसास्र्क िार (कक्षा ९- १२) सञ्र्ालन भएका स्वदर्ालर्हरू
िोस्कएको मापदण्ड अनसु ार सञ्र्ालन
्
व्र्वतथापन भए नभएको अनगु मन गने । र्स प्रकृ स्िका स्वदर्ालर्मा
अध्र्र्नरि
स्
व
द
र्ाथी
सङ
ख्र्ा
एस्कन
गरी स्िक्षण स्सकाइ सामग्री, ल्र्ाव
्
्
्
अस्सष्टेण्टको लास्ग पाररश्रस्मक, उपकरण िथा प्रर्ोगात्मक सामाग्रीहरु व्र्वतथापनका िथा व्र्वाहाररक अभ्र्ास लास्ग प्रस्ि स्वदर्ाथी
्
रू.११,०००।– का दरले हन आउने रकम एकमष्टु अनदु ानको रूपमा स्वदर्ालर्लाई
स्नकासा स्दने ।
्
स्थानीयतहिाटप्राप्तअनदु ान रकम प्राथस्मकिा का आिारमा स्नम्नानसु ार गने:
क) प्रा.स्व. िृस्िर्तिरको १ जना ल्र्ाव अस्सष्टेण्टको लास्ग पाररश्रस्मकको व्र्वतथा गने ।
ख) प्रावस्िक िार अन्िरगि अध्र्र्नरि स्वद्याथीले िोस्कएको कक्षामा व्र्वाहाररक अभ्र्ास गनय व्र्वाहाररक अभ्र्ास कार्ायन्वर्न
स्नदेस्िका २०७३, ( प्रावस्िक िथा व्र्वसास्र्क माध्र्स्मक स्िक्षा) मा गररएको दवु ै ढाँर्ा ( कक्षा १० पस्छ ३ मस्हना, कक्षा ११ पस्छ
३ मस्हना, कक्षा १२ पस्छ ६ मस्हना वा कक्षा १२ पस्छ १२ मस्हना) का लास्ग िपस्िल अनसु ार गने ।
ग) Lab Assistant िलव भत्ता भक्त
ु ानी पिाि वाँकी रकमबाट व्र्वाहाररक अभ्र्ासका लास्ग स्नम्नानुसार खर्य गने ।


समयािवध

अनर्ु मन/परिणामसि
ू क
गररएका
स्िक्षण
सामग्रीको सङ्ख्र्ा,
 स्वद्यार्थीको सङ्ख्र्ा
एस्कन प्रमास्णि स्ववरण
 स्नकासा स्ववरण
 Lab assistant ले
िलबवझु ेको भरपाई
 व्र्वाहाररक अभ्र्ास गने
स्वदर्ाथी
् सङ्ख्र्ा

स्वद्याथी स्नवायह खर्य : प्रस्ि मस्हना १ हजारका दरले स्वद्याथीलाई स्वद्यालर् मार्य ि उपलव्ि गराउने ।



आन्िररक अनगु मन सहस्जकरण : सम्वस्न्िि स्वद्यालर्का प्रस्िक्षकहरुबाट गने व्र्वतथा स्मलाउने । सहस्जकरण वढीमा
३ मस्हनाका लास्ग १ पटक, ६ मस्हनाका लास्ग ३ पटक गने र्स अनगु मनमा खस्टने प्रस्िक्षककालाई माध्र्ास्मक स्िक्षक
स्धिीर् श्रेणीले पाउने स्नर्मनसु ारको दैस्नक भ्रमण भत्ता उपलव्ि गराउने।
वाह्र् अनगु मन मल्ु र्ांकन : व्र्वाहररक अभ्र्ास गररने ढाँर्ा अनुसारको वर्यमा एकपटक गने । र्सका लास्ग अनगु मन मल्ु र्ांकन स्नदेस्िकामा
उल्लेख भएको आिार स्लइ स्जल्ला स्भरकै रोष्टर प्रस्िक्षकलाइ परीक्षा वोडयले िोक्ने छ । स्जल्ला स्भर प्रस्िक्षक नपाइएमा स्नकटिम स्जल्लावाट
पिाइनेछ । अनगु मनमा खस्टने प्रस्िक्षककालाई माध्र्ास्मक स्िक्षक स्धिीर् श्रेणीले पाउने स्नर्मनसु ारको दैस्नक भ्रमण भत्ता उपलव्ि गराउने ।
आ) वर्ि रकमवाट स्िक्षण स्सकाइ सामग्री व्र्वतथापन गने ।
विद्यालयभौवतकवनमायण
प्रत्र्ेक तथानीर् िहले प्राप्त भौस्िक कार्यक्रमहरु कार्ायन्वर्न गदाय सम्पणू य स्नमायण/ममयि संभार कार्य नेपाल रास्रिर्र् भवन संस्हिा, २०६० मा भएको व्र्वतथाअनुसार स्वपद प्रस्िरोिी, अपाङ्ग मैरी, वाल मैरी, छारा मैरी एवम् वािावरण मैरी
गनय/ु गराउनु पनेछ । स्वद्यालर् भौस्िक सिु ार सम्वन्िी कार्य गदाय वािावरणीर् र सामास्जक पक्षलाई ध्र्ान स्दनपु नेछ । । Social/ Environmental Framework ले िोके का वािावरणीर् र सामास्जक पक्षहरुलाई ध्र्ान स्दई कार्ायन्वन गने
। तथानीर् िह अन्िरगिका स्वद्यालर्मा हने भौस्िक स्नमायणका कार्यहरु तथानीर् िहले आफ्ना प्रावस्िक मार्य ि सुपररवेक्षण गराउने र कार्यसम्पादन प्रस्िवेदन िर्ार गने । र्स सम्वन्िी र्ेकस्लष्ट अनसु र्ु ीमा … समावेि गररएको छ ।
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क्रियकालाप नं. २.१५.११.७८१

 स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाई
 प्रास्वस्िक
जनिस्क्त
(ईस्ञ्जस्नर्र/सव ईस्न्जस्नर्र)

विद्यालयभिनवनमायण(अवघललोआबकोक्रमार्त४कोठे भिन
४कोठे भिनसवहतर्वनयििवनमायण–क्रमार्तआयोजनाअवधललोआ.ि.२०७४।७५
 आ.व. २०७४/७५ मा स्नमायण सुरु भइ सम्पन्न हन वाँकी रहेका ४ कोिे भवनको स्नमायण सम्पन्न गनयका लास्ग र्स आ.व.मा थप १८
लाख दरले िपस्सल अनसु ार स्वद्यालर्लाइ उपलव्ि गराउने ।
दुईिर्यमासम्पन्नहुनेक्रमार्तकाययक्रमकालावर्वनकासावदनआधािदेहायिमोवजमहुनेछ।
 पस्हलो वर्य भएको कामको मल्ू र्ाङ्कन गरी सो वर्य स्दइएको अनदु ान रकम बराबर (जनसहभास्गिाको अंि सस्हि) को मल्ू र्ाङ्कन
पगु ेमा पस्हलो स्कतिाको रूपमा कास्ियक मसान्ि सम्ममा सो वर्यका लास्ग प्राप्त कूल अनदु ान रकमको ३० प्रस्ििि रकम स्नकासा स्दने ।
 स्र्स्नस्सङ्ग बाहेकका कामहरू सम्पन्न गरे पिाि दोश्रो स्कतिाको रूपमा सो वर्यका लास्ग प्राप्त कूल अनदु ान रकमको ५० प्रस्ििि
रकम स्नकासा स्दने ।
 सम्पण
ू य कार्य सम्पन्न भइसके पस्छ नापी स्किाब भरी कार्यसम्पन्न प्रस्िवेदन समेि िर्ार गरी अस्न्िम स्कतिाको रूपमा सो वर्यका लास्ग
प्राप्त कूल अनदु ान रकमको बाँकी २० प्रस्ििि रकम (लागि अनमु ानको सीमास्भर जनश्रमदानको वापिको अंि कटा ा गरी) स्नकासा
स्दने ।
 र्स प्रर्ोजनका लास्ग अस्घल्लो आस्थयक वर्यमा भए गरे का कामको स्ववरण र कागजाि स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइले तथानीर्
िहलाइ उपलव्ि गराउनु पनेछ ।
क्रियकालाप नं. २.१५.११.७९७
पानी तथा स्िास््य ि सिसर्ाई सवु िधा सवहतको शौिालय वनमायण
 अनस
छनोट गरी कार्यक्रम सञ्र्ालन गने ।
ु र्ू ीमा ….. उस्ल्लस्खि आिार अनुसार स्वदर्ालर्
्
 छनौट भएका स्वद्यालर्हरुका लास्ग प्रस्ि स्वद्यालर् रु ७ लाख उलव्ि गारउने ।
 स्वद्यालर्ले िौर्ालर् स्नमायण गदाय छारछारालाई छुटा ाछुटा ै स्नमायण गनयपु नेछ वा प्रवेिद्वार स्वपररि स्दिाबाट राख्नु पनेछ । िौर्ालर्को
सरसर्ाइको लास्ग प्रिति पानीको व्र्वतथा हनपु दयछ । र्सका लास्ग पर्ायप्त िौर्ालर् भएका स्वदर्ालर्हरूमा
लागि अनमु ानका आिारमा
्
पानीको व्र्वतथाका लास्ग मार खर्य गनय सस्कने छ । ट्र्वु वेल गाड्दा/जडान गदाय सेस्प्टक ट्र्ाङ्क िथा सोकस्पटबाट कम्िीमा पस्न ३० स्मटर
टाढा गाड्नपु ने छ ।
 सौर्ालर्को ड्रईङ स्डजाईन स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्रबाट तवीकृ ि भए अनस
ु ार हनपु नेछ ।
विशेर्विद्यालयकोआिाससवहतकोभिनवनमायणक्रमार्त
र्स स्िर्यकमा वजेट प्राप्त भएका तथानीर् िहले गि आववाट आवास सस्हिको भवन स्नमायण गरररहेका स्वद्यालर्हरुको कार्यप्रगस्िको आिारमा
प्रास्वस्िक मल्ु र्ाङकन गरी प्राप्त प्रस्िवेदनको आिारमा तवीकृ ि लागि को पररस्िस्भर रस्ह वाँकी स्नकासा रकम र्ौमास्सक रुपमा
कार्यसम्पन्निालाइ आिार मानी उपलव्ि गराउने । र्स आ.व. स्भर कार्यसम्पन्न भएको सस्ु नस्िििा गरर सोको प्रस्िवेदन स्िक्षा िथा मानवस्रोि
स्वकास के न्रमा उपलव्ि गराउने ।

समयािवध

 स्वदर्ालर्
्
 तथानीर् िह

अनर्ु मन/परिणामसि
ू क
 तवीकृ ि कार्यक्रम िथा
स्नमायण सम्पन्न भएको
नर्ाँ स्वदर्ालर्
भवन
्
सङ्ख्र्ा
 नापी स्किाव
 कार्य सम्पन्न प्रस्िवेदन

पस्हलो, दोस्रो िथा
िेस्रो र्ौमास्सक

 प्रास्वस्िक
जनिस्क्त
(इस्न्जस्नर्र/सवइस्न्जस्नर्र)
 स्वदर्ालर्
्
 तथानीर् िह



छुटा ाछुटा ै िौंर्ालर् िथा
स्पउने पानी भएका
स्वदर्ालर्
सङ्ख्र्ा
्
 नापी स्किाव
पस्हलो, दोश्रोिथा  कार्य सम्पन्न प्रस्िवेदन
िेश्रो र्ौमास्सक

 स्नमायण सम्पन्न भएका
 प्रास्वस्िक
जनिस्क्त
स्वदर्ालर्
सङ्ख्र्ा
(इस्न्जस्नर्र/सवइस्न्जस्नर्र)
्
पस्हलो, दोश्रोिथा
 नापी स्किाव
 स्वदर्ालर्
िेश्रो र्ौमास्सक
्
 कार्य सम्पन्न प्रस्िवेदन
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समयािवध

क्रियकालाप नं. २.१५.११.७८४

 गाउँपास्लका िथा नगरपपास्लका
नमनु ाविद्यालयसध
ु ािर्रुु योजनाअनरुु पभौवतकवनमायणअनदु ान
 प्रास्वस्िक
जनिस्क्त
क) नमनु ा स्वद्यालर्ले हाल सम्म प्राप्त गरे को वजेटबाट तवीकृ ि गुरुर्ोजनाको पररस्ि स्भर रस्ह न्र्नू िम पवु ायिारहरुको प्रथास्मकिा गरी (इस्न्जस्नर्र/सवइस्न्जस्नर्र)
आइस्सस्ट ल्र्ाव (ICT Lab), स्वज्ञान प्रर्ोगिाला, पतु िकालर् व्र्वतथापन िथा थप स्िक्षक व्र्वतथापनका क्षेरमा रकम उपर्ोग  स्वदर्ालर्
्
गने ।
ख) र्स स्िर्यकमा वजेट प्राप्त भएका तथानीर् िहले स्िक्षा िथा मानवस्रोि स्वकास के न्रवाट नमनु ा स्वद्यालर्को रुपमा छनौट भइ
संर्ालनमा रहेको स्वद्यालर्हरुको गुरुर्ोजना तवीकृ ि गराई तवीकृ ि गुरुर्ोजनाले िोके को क्षेरमा स्वद्यालर् भौस्िक स्नमायण िथा
पस्हलो, दोश्रोिथा
िेश्रो र्ौमास्सक
िैस्क्षक स्वकासका कामहरु गने ।
ग) र्ो प्रर्ोजनका लास्ग र्स आस्थयक वर्यमा प्रस्ि स्वद्यालर् रु १ करोड ५० लाख रकम उपलव्ि गराउने ।
घ) स्वद्यालर्ले भौस्िक स्नमायण कार्य गदाय खरीद स्दग्दियन सावयजस्नक खररद ऐन िथा सावयजस्नक खररद स्नर्मावली र स्वद्यालर् खरीद
स्दग्दियन स्भर रस्ह स्नमायण कार्य संर्ालन गने । गि आस्थयक वर्यहरुमा स्नकासा भएको रकम स्वद्यालर्को तवीकृ ि गुरुर्ोजना वमोस्जम
खर्य गनय सस्कने ।
ङ) भौस्िक स्नमायण िथा िैस्क्षक स्वकासको स्नर्स्मि अनगु मन गरर सोको प्रस्िवेदन तथानीर् िह िथा स्िक्षा िथा मानवस्रोि स्वकास
के न्रमा उपलव्ि गराउने ।
क्रियकालाप नं. २.१५.११.७८५

 रास्रिर् परीक्षा वोडय
कक्षा८कोपिीक्षासञ्िालनव्यिस्थापनखिय
 स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर्
कक्षा ८ को परीक्षा सञ्र्ालन गदाय तवीकृ ि पाि्र्क्रम, स्वस्िष्टीकरण िास्लका, प्रर्ोगात्मक परीक्षाका लास्ग स्निायररि व्र्वतथा बमोस्जम गने
इकाइ
दोश्रो र्ौमास्सक
गराउने । कक्षा ८ को तथानीर् िहतिरीर् परीक्षा सञ्र्ालनका लास्ग स्वदर्ाथीसँ
ग िल्ु क वापि कुनै रकम नस्लने गरी परीक्षा सञ्र्ालन गने ।  गाउँपास्लका/नगरपास्लका
्
र्सको लास्ग प्रस्ि स्वदर्ाथी
् रू २००।–का दरले स्वद्यालर्लाई स्नकासा स्दने । कक्षा ८ को परीक्षासम्बन्िी अन्र् स्वर्र्को हकमा रास्रिर् परीक्षा  स्वदर्ालर्
्
वोडय र स्िक्षा स्वकास समन्वर् इकाइ र सम्बस्न्िि स्नकार्को मापदण्ड अनुसार गने गराउने ।
स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाई िेश्रो र्ौमास्सक
क्रियकालाप नं. २.१५.११.७८६
उत्कृि वसकाइ उपलव्धी भएका विद्यालयलाइ वसकाइ सदृु ढीकिण तथा विद्यालयलाइ काययसम्पादनमाआधारितअनुदान( स्रोिके न्र
स्वद्यालर्
Performance based Grants)
तथानीर् िह
र्स स्िर्यक अन्िगयि वजेट प्राप्त भएको तथानीर् िहले स्नम्ननानुसारका स्क्रर्ाकलापका लास्ग स्वद्यालर्लाइ अनदु ान उपलव्ि गराउने ।
तोवकएको सि
ू ङ्क्काको आधािमा कायय सम्पादन सम्पन्न र्ने विद्यालयलाइ काययसम्पादनमा आधारित अनुदान( Performance
based Grants)
क) स्वद्यालर् अनदु ान व्र्वतथापन स्नदेस्िका २०७४ मा उल्लेस्खि कार्य सम्पादन मल्ु र्ाक
ं न सर्ु कका आिारमा स्वद्यालर्लाई प्रतिाव पेि गनय
लगाउने ।

अनर्ु मन/परिणामसि
ू क
 स्नमायण भएका भवन िथा
कक्षाकोिा सख्ं र्ा
 नापी स्किाव
 तवीकृ ि गुरुर्ोजना
 कार्य सम्पन्न प्रस्िवेदन



कक्षा ८ को परीक्षाथी
सङ्ख्र्ा

स्वद्यालर् छनौटको स्नणयर्
अनदु ान स्नकासा पर
अनदु ान
खर्य
गने
स्वद्यालर्को स्नणयर्
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापिकायायन्ियनप्रवक्रया
वजम्मेिाितह
ख) प्राप्त प्रतिवाका आिारमा स्वद्यालर्को कार्यसम्पादन तिरको मल्ु र्ाकन गरी स्जल्लाका लास्ग तवीकृ ि कार्यक्रम अनुसार प्रस्ि स्वद्यालर् रु ५०
हजारका दरले अनदु ान उपल्व्ि गाराउने ।
ग) प्राप्त अनदु ानबाट स्वद्यालर्ले स्नणयर् गरी िैस्क्षक गुणतिर सिु ारका क्षेर पस्हर्ान गरी खर्य गने ।
घ) तथानीर् िहले सोको स्नर्स्मि अनगु मन गने व्र्वतथा स्मलाउने ।
ङ) र्स प्रकारका कार्यसम्पादनमा आिाररि अनदु ानहरु स्दँदा कुनै पस्न स्वद्यालर्लाई दोहोरो नपने गरी स्दनपु नेछ । साथै अनदु ान स्दनपवू य
स्वद्यालर्ले स्िक्षण स्सकाइ समर्मापन सम्वस्न्ि कार्यस्वस्ि लागु गरे को सस्ु नस्िििा गनयु पदयछ । र्ो कार्यस्वस्ि स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास
के न्रको वेभसाइट www.doe.gov.np मा उपलव्ि छ ।
उत्कृिवसकाइउपलव्धीभएकाविद्यालयलाइवसकाइसदृु ढीकिणकालावर्प्रोत्साहनअनुदान
क) स्वदर्ालर्
छनौट गदाय अनसु स्ू र्मा ५ मा समावेि स्वद्यार्ल छनौटका आिारमा स्वद्यालर् छनोट गने ।
्
ख) पस्हर्ान भएको स्वदर्ालर्लाई
स्सकाइ उपलस्ब्िमा थप बृस्दि् गनय र आफ्ना असल अभ्र्ासहरू न्र्नू स्सकाइ उपलस्ब्ि भएका
्
स्वदर्ालर्हरूलाई
अन
भ
व
आदानप्रदान
गनयका लास्ग प्रवियनात्मक स्क्रर्ाकलापसस्हिको प्रतिावपर प्रथम र्ौमास्सक स्भर पेि गनय
ु
्
लगाउने ।
ग) तथानीर् िहले स्वदर्ार्ले
पेि गरे को प्रतिावको मल्ू र्ाङ्कन गरी लास्ग तवीकृ ि बजेट िथा कार्यक्रमको पररस्िस्भर रही तथानीर् िह
्
स्भरका उत्कृ ष्ट नस्िजा हास्सल गने सर्ल एउटा स्वदर्ालर्लाई
एकमष्ठु रू. २ लाख प्रोत्साहन तवरूप अनदु ान रकम स्नकासा स्दन
्
सस्कने ।
घ) स्वदर्ालर्ले
तवीकृ ि प्रतिाव अनसु ारका स्क्रर्ाकलाप सञ्र्ालन गरी सोको आवस्िक प्रगस्ि प्रस्िवेदनतथानीर् िह र स्िक्षा िथा मानव
्
स्रोि स्वकास के न्रमा स्नर्स्मि रूपमा पिाउने ।
ङ) तथानीर् िहले प्रतिावअनुसार अनदु ान रकमको उपर्ोगको अवतथा वारे स्नर्स्मि अनगु मन गने ।

समयािवध

क्रियकालाप नं. २.१५.११.७८७

दोश्रो िथा िेश्रो अनदु ान प्राप्त गने स्वद्यालर्
र्ौमास्सक
स्वद्याथी स्सकाई उपलस्व्ि

क)

ख)
ग)
घ)
ङ्क)

 गाँउपास्लका

वशक्षककोवशक्षणवसकाइमाविताउनेसमयािवधसध
ु ाियोजनाकायायन्ियन
 नगरपास्लका
स्िक्षक स्वद्याथी स्नर्स्मििा मार्य ि स्िक्षण स्सकाई समर्लाई अस्िकिम उपर्ोग गरी प्रभावकारी स्िक्षण स्सकाई स्क्रर्ाकलापमा
 स्वद्यालर्
स्िक्षकहरुको जवार्देस्हिा िथा स्वद्याथी स्सकाई उपलब्िी अस्भवृस्द्वमा सहजीकरण गने गरी स्िक्षण स्सकाई समर् मापन/कार्ायन्वर्न
कार्यस्वस्ि-२०७४ का आिारमा कार्यसम्पादन गने गरी प्रस्ि स्वद्यालर् २ हजारका दरले स्वद्यालर्लाई स्नकासा स्दने ।
कार्यस्वस्ि लागू गने स्नणयर् स्वद्यालर् व्र्वतथापन सस्मस्िबाट भै आउनु पने ।
र्स िीर्यकमा प्राप्त रकलाई स्वद्यालर्ले व्र्वथापकीर् क्षेरमा खर्य गने ।
स्वद्यालर्ले कार्यस्वस्ि अनसु ार कार्य सम्पादन गने तथानीर् िह र इकाईले स्नर्स्मि कार्य सम्पादनको अनगु मन गने व्र्वतथा स्मलाउने ।
स्िक्षक स्नर्स्मििाको अनगु मन अस्भलेख स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइ मार्य ि स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्दरमा पिाउने ।
र्स सम्वस्न्ि कार्यस्वस्ि स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्रको वेभसाइट www.doe.gov.np मा उपलव्ि छ ।

क्रियकालाप नं. २.१५.११.७८८

 गाउँपास्लका/ नगरपास्लका

अनुर्मन/परिणामसि
ू क

उत्कृ ष्टस्सकाइउपलब्िीभएका
स्वदर्ालर्
्
स्वदर्ालर्स्सकाइ
उपलस्व्ि
्
तवीकृ ि प्रतिाव
स्सकाइउपलस्ब्ि
वृस्दि्
कार्यक्रलाप

प्रथम दोश्रो िथा िेश्रो छनौट भएका स्वद्यालर्को
र्ौमास्सक
स्नकासा
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापिकायायन्ियनप्रवक्रया
वजम्मेिाितह
समयािवध
अनुर्मन/परिणामसि
ू क
माध्यावमकविद्यालयमापस्ु तकालयस्थापनातथाव्यिस्थापन(वर्क्सीङ्क, वकतािखरिद तथाइपस्ु तकालयसमेत)अनदु ान
लाईवेरीमा खरीद गररएका
 स्वद्यालर्
क) देहार्का आिारमा स्वद्यालर्को प्रथास्मकिा िर् गरी स्वद्यालर् छनौट गनेिः
पतु िक संख्र्ा
 लाईव्रेरी नभएका माध्र्स्मक स्वद्यालर्हरु
 गि आवमा लाईव्रेरी व्र्वतथापन अनदु ान प्राप्त नगरे का माध्र्स्मक स्वद्यालर्हरु
 माध्र्स्मक िहमा स्वद्याथी संख्र्ा उच्र् रहेका स्वद्यालर्हरु
 लाईव्रेरी व्र्वतथपनका लास्ग आवश्र्क कक्षाकोिा रहेका स्वद्यालर्हरु
ख) छनौट भएका स्वद्यालर्लाई प्रस्ि स्वद्यालर् ६ लाख ५० हजारका दरले अनदु ान स्नकासा स्दने
ग) उक्त अनदु ानबाट स्वद्यालर्ले पाि्र्पतु िक, पाि्र्क्रम,स्िक्षक स्नदेस्िका, सन्दभय सामग्री िथा लाइव्रेरीका लास्ग आवश्र्क र्स्नयर्रहरु
जतिै पतु िक र्र्ाक, बसाई व्र्वतथाका लास्ग कुसी टेवल
ु लगार्िका सामग्रीहरुमा सावयजस्नक खरीद ऐन अनसु ार खर्य गने ।
घ) स्वद्यालर्ले खरीद गरे का पतु िकहरुको सूस्र् अस्नवार्यरुले स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइमा पेि गनयु पनेछ ।
नोटः यस िापत प्राप्त अनदु ानबाट शिद्याथीको दैशनक पठन पाठनसँग असम्बशन्त्ित र असान्त्दशभिक पस्ु तक तथा सामग्रीहरु खररद गनि पाइने छै न
।
 स्िक्षा िथा मानव स्रोि दोस्रो र्ौमास्सक
 Approved
क्रियकालाप नं. २.१५.११.७८९
स्वकास के न्र
specification
वशक्षणवसकाइमाICT कोप्रयोर्(कम््यूटि, इन्टिनेट, कनेवक्टवभटीइक्यूपमेन्टसतथाKits खरिद)कालावर्अनुदान
क) तथानीर् िहले इन्टरनेटको पहर्ँ भएका िथा स्वद्यिु को स्नर्स्मि आपस्ु िय भएका स्वद्यालर्हरुको स्ववरण िर्ार गरी िी स्वद्यालर्बाट प्रतिाव
 स्िक्षा स्वकास िथा
 ICT Lab तथापना
माग गने ।
समन्वर् इकाई
भएका स्वदर्ालर्
सङ्ख्र्ा
्
ख) स्वद्यालर्ले माध्र्स्मक िहमा गस्णि अग्रं ेजी र स्वज्ञान स्वर्र् पढाइरहेको स्िक्षकको ICT का माध्र्मबाट स्िक्षण गनय सक्ने क्षमिा र ित्परिा
 स्वदर्ालर्
 specification
्
खल्ु ने स्ववरण सस्हि प्रतिाव पेि गने ।
बमोस्जम का खरीद गरे का
 तथानीर् पास्लकाहरु
ग) तथानीर् िहले प्रतिावहरुको मल्ू र्ाङ्कन गरी स्वद्यालर्हरुको छनौट गने । छनौट भएका स्वद्यालर्हरुलाई गस्णि स्वज्ञान र अंग्रेजी स्वर्र्का
सामाग्रीहरू
kits र networking, internet आस्द व्र्र्वतथापन गनय लगाउदा स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्रबाट स्निायरण गररएको
Specification का आिारमा ICT ल्र्ाब व्र्वतथापनका लास्ग आवश्र्क र्स्नयर्र, कम्प्र्टु र/उपकरण/सफ्टवेर्र/स्वदर्् िु ीर्
अन्िरस्क्रर्ात्मक श्रव्र्-दृरर् स्सकाइ सामग्री व्र्वतथापन गने सस्ु नस्ििा कार्म गरी प्रस्ि स्वद्यार्ल ६ लाख ५० हजार एकमष्ठु अनदु ान रकम
उपलब्ि गराउने ।
घ) स्वद्यालर्ले नमनू ा माध्र्स्मक स्वद्यालर् व्र्वतथापन स्नदेस्िका, २०७४ को सम्बस्न्िि खण्ड र अनसु र्ू ीमा भएको आिार िथा
तपेस्सस्र्के सनको पररस्िस्भर रहेर सावयजस्नक खरीद ऐन स्नर्मावली िथा स्वद्यालर् खररद स्दग्दियन अनुसारका प्रकृ र्ाहरू परू ा गरी सामग्री
खरीद गने ।
ङ) तथानीर् िहले अनदु ान प्राप्त स्वदर्ालर्ले
स्निायररि मापदण्ड र प्रस्क्रर्ा अनुरूप कार्ायन्वर्न गरे न गरे को स्नर्स्मि रूपमा अनगु मन गरी सोको
्
एकप्रस्ि स्िक्षा िथा मावन स्रोि स्वकास के न्रमा पस्न पिाउने ।
पस्हलो दोश्रो िथा  सर्ं ालन भएका आवास
 महानगरपास्लका
सडकिालिावलकातथािालश्रवमककोलावर्आिासीयशैवक्षकप्रिन्ध
िेश्रो र्ौमास्सक
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापिकायायन्ियनप्रवक्रया
वजम्मेिाितह
क) वजेट प्राप्त भएका महानगरपास्लकाहरुले स्वद्यालर् उमेर समहु का स्वद्यालर् वास्हर रहेका सडक वालवास्लका िथा वालश्रस्मक  िैस्क्षक सघं तथा
बालवास्लकाहरु पस्हर्ान गने ।
 स्वद्यालर्
ख) र्स प्रकृ स्िका वालवास्लकाहरुको पढाइ सस्ु नस्ििाका लास्ग स्िक्षाको क्षेरमा कृ र्ास्िल संघसतथाहरुसँग सहकार्य गरर आवासको प्रवन्ि
स्मलाउन नस्जकको स्वद्यालर्सँग सहकार्य गने .
ग) आवसीर् स्वद्यालर् सञ्र्ालन गदाय महानगरपास्लकाले साझेदारीको आवास्सर् छारवृस्त्तका लास्ग आवश्र्क रकम मध्र्े आवासीर् प्रवन्ि गनय
प्रस्िस्वद्याथी वास्र्यक ४०,००० (अक्षेरेपी र्ास्लस हजारमार) का दरले स्वद्यालर्लाई रकम उपलव्ि गराउने र अन्र् व्र्वतथापकीर् प्रवन्ि साझेदार
स्नकार्वाट हने व्र्वतथा स्मलाउने ।

समयािवध

क्रियकालाप नं. २.१५.११.७७९

 गाँउपास्लका/नगरपास्लका
 सामदु ार्स्क स्सकाइ के न्र

पस्हलो दोश्रो िथा  अनदु ान प्राप्त सामदु ास्र्क
िेश्रो र्ौमास्सक
स्सकाइ के न्र

 गाँउपास्लका/नगरपास्लका

पस्हलो
र्ौमास्सक

सामुदावयकवसकाइके न्रकोसञ्िालनअनुदान
क) स्नर्स्मिरूपमा र्लेका सामदु ास्र्क स्सकाइ के न्रको व्र्वतथापन सस्मस्िले गरे को स्सर्ाररसको स्नणयर् र तथलगि स्नरीक्षण प्रस्िवेदनका
आिारमा हास्जरी प्रमाण प्राप्त भएपस्छ सामदु ास्र्क पररर्ालकको रकम स्नकासा स्दने । समदु ास्र्क स्सकाइ के न्रले सामुदास्र्क स्सकाइ के न्र
व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर्ानसु ार सामदु ास्र्क पररर्ालकका लास्ग रू. ६२०० का दरले १२ मस्हना बराबरको पाररश्रस्मक भक्त
ु ानी गने ।
ख) तथानीर् िहमा सञ्र्ालनमा रहेका सामदु ास्र्क स्सकाइ के न्रहरू एस्कन गरी न्र्नू िम िलवभत्ताको रकम उपलव्ि गराई वाँकी रकम प्रतिावका
आिारमा उपलव्ि गराउने ।
ग) तथानीर् िहमा सञ्र्ालनमा रहेका सामदु ास्र्क स्सकाई के न्रहरुको कार्य प्रभावकाररिाका आिारमा तथानीर् िहले तथानान्िरण गनय सक्नेछन् ।
क्रियकालाप नं. २.१५.११.७९२

माध्यावमकविद्यालयमाविज्ञानप्रयोर्शालाअनदु ान
 स्वद्यालर्
क) स्वगिमा र्स प्रकृ स्िको अनदु ान नपाएका माध्र्स्मक स्वद्यालर्हरुको पस्हर्ान गरी प्रस्ि स्वद्यालर् रु ६ लाख ५० हजारको दरले एकमष्ठु
स्वद्यालर्लाई उपलव्ि गराउने । र्सरी स्नकासा स्दँदा स्वद्यालर्को स्वद्याथी सख्ं र्ा, जेष्ठिा समेिलाई आिार मास्न सस्ू र् बनाउने ।
ख) र्सै गरी स्वज्ञान स्वर्र् पढाइ भएका स्वद्यालर्¸ प्रास्वस्िक िार संर्ास्लि स्वद्यालर् र नमनु ा स्वद्यालर्लाई प्रदान गने िर र्स प्रकृ स्िको वजेट
स्वगि वर्यमा त्र्तिा स्वद्यालर्ले प्राप्त गरे को भए दोहोरो नस्दने । र्स्द र्स िीर्यकमा रकम बर्ि भएमा आिारभिु (स्नम्न माध्र्ास्मक) िह
संर्ालन भएको स्वद्यालर्लाई उपलव्ि गराउने ।
ग) र्स स्िर्यकवाट रकम प्राप्त गरे का स्वद्यालर्हरुले स्िक्षा िथा मानवस्रोि स्वकास के न्रले िोके को मापदण्डका आिारमा स्वज्ञान प्रर्ोगिाला
व्र्वतथापन गने ।
क्रियकालाप नं. २.१५.११.७९३

प्रािवम्भकपढाइसीपविकासकालावर्न्यनु तम्याके जकाययन्ियन

 गाँउपास्लका/ नगरपास्लका
 स्वद्यालर्

अनर्ु मन/परिणामसि
ू क
संख्र्ा ।
 आवासवाट स्वद्यालर्मा
भनाय भएका स्वद्याथी
सख्ं र्ा ।



अनदु ान प्राप्त गरे को
स्वद्यालर् सख्ं र्ा

दोश्रो िथा िेश्रो  खररद भएका सामग्री
र्ौमास्सक
सख्ं र्ा
 स्िक्षक¸
अस्भभावक
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापिकायायन्ियनप्रवक्रया
वजम्मेिाितह
क) पढाइ सीप प्रवियन कार्यक्रम लागु भएका स्जल्ला िथा तथानीर् िहले कक्षा १ देस्ख ३ सम्म सञ्र्ालनमा रहेका स्वद्यालर्हरुको संख्र्ा एस्कन  र्ोकल पसयन
गरर प्रस्िकक्षा १ हजारको दरले जम्मा रु ३ हजार रकम स्वद्यालर्मा उपलव्ि गराउने ।
ख) उक्त रकमबाट स्वद्यालर्ले कक्षा कोिा पढाइ सीप प्रवियनका लास्ग न्र्नू िम प्र्ाके ज अन्िरगिका स्क्रर्ाकलापहरु सस्ु नस्िि गनय खर्य गने ।
ग) न्र्नु त्तम प्र्ाके ज अन्िरगि पढाइ सीप प्रवियनका लास्ग स्िक्षक िास्लम,स्सकाइ सामग्री,समदु ार् पररर्ालन,स्नरन्िर स्वद्याथी मल्ू र्ाङकन
स्वर्र्हरु रहेका छन ।
( कार्यक्रम लागु भएका स्जल्लाहरु : िाप्लेजङु ,िनकुटा, सप्तरी, िनुर्ा, भक्तपरु , रसवु ा, पसाय, िनह, कातकी, मनाङ, मुतिाङ, रुपन्देही, दाङ,
वाँके, वस्दयर्ा, सख
ु ेि, डेल्पा, कै लाली, कञ्र्नपरु र डडेल्िरु ा)
क्रियकालाप नं. २.१५.११.७९४

समयािवध



आर्ोजनासहस्क्रर्ाकला
प सख्ं र्ा

दोश्रो िथा िेश्रो
 पाि्र्क्रम स्वकास के न्र
र्ौमास्सक
र्वणतविज्ञानिअङ्क्र्ेजीविर्यकालावर्वक्रयाकलापमाआधारितसामाग्रीKits अनुदान
 स्िक्षा िथा मानवस्रोि स्वकास
क) तथानीर् िहले स्वगिमा र्स प्रकृ स्िको अनदु ान नपाएका आिारभिु िह कक्षा ६-८ का लास्ग स्वद्यालर्हरु एस्कन गरी प्राप्त वजेटको पररस्ि
के न्र
स्भर रस्ह प्रस्ि स्वद्यालर् रु ५० हजारका दरले स्वद्यालर्लाइ अनदु ान उपलव्ि गराउने ।
 गाँउपास्लका/ नगरपास्लका
ख) स्वद्यालर्ले पाि्र्क्रम स्वकास के न्रवाट स्वकास एवम् तवीकृ ि भएका गस्णि¸स्वज्ञान र अङ्ग्रेजी स्वर्र्का सामग्रीहरु व्र्वतथा गरी स्वद्याथीको  स्वद्यालर्
स्िक्षण स्सकाइ स्क्रर्ाकलापमा सहजीकरण गने व्र्वतथा स्मलाउने ।
प्रािवभ्भकपढाइसीपकाययक्रम(िउवशन३५०१३८)
पस्हलो िथा िेश्रो
 गाँउपास्लका/ नगरपास्लका
क्रियकालाप नं. २.१५.११.८००
र्ौमास्सक
प्रािवभ्भक पढाइ सीप काययक्रमको कायायन्ियनको स्रोतके न्र स्तिीय पुनिािलोकन(अधयिावर्यक ि िावर्यकरुपमा र्िी िर्यको २ पटक)  स्वद्यालर्का प्रअ िथा स्िक्षक
स्रोत के न्रको लावर्
क) प्रारस्भ्भक पढाइ सीप कार्यक्रम कार्ायन्वर्न भएका स्वद्यालर्का गाँउपास्लका िथा नगरपास्लका क्षेर स्भर रहेका स्वद्यालर् संख्र्ाका
आिारमा २५ स्वद्यालर्का १ समहु स्नमायण गरी प्रध्र्ानाध्र्पक¸ स्वर्र् स्िक्षकहरुको (माध्र्स्मक िह सञ्र्ास्लि स्वद्यालर्को प्राथस्मक िह
ईन्र्ाजय समेिको) वैिक रास्ख कार्यक्रमको प्रगस्ि¸ असल अभ्र्ास िथा समतर्ा िथा र्नु ौस्िहरुको स्वर्र्मा छलर्ल आर्ोजना गने ।
पस्हलो र्ौमास्सक
 गाँउपास्लका/ नगरपास्लका
क्रियकालाप नं. २.१५.११.७९९
वशक्षकवनयवमतताकोअनुर्मनकोलावर्विव्यस,वशअसक
ं ोक्षमताविकास
 स्वव्र्स/ स्िअसं पदास्िकारी
क) स्वद्यालर्मा स्िक्षक र स्वद्याथीको स्नर्स्मििाको लास्ग स्वद्यालर् व्र्वतथापन सस्मस्ि, स्िक्षक अस्भभावक संघ र तथानीर् िहले
स्वद्यालर्को अनगु मन गनय, अन्िरस्क्रर्ा सञ्र्ालन गनय, स्नर्स्मि हने स्िक्षक स्वद्याथीलाई परु तकृ ि गने सीप स्वकासको लास्ग २ स्दने क्षमिा
स्वकास िास्लम सञ्र्ालन गने ।
पस्हलो र्ौमास्सक
 गाँउपास्लका/ नगरपास्लका
क्रियकालाप नं. २.१५.११.८०१
वशक्षककोपेसार्तसवम्बवन्धतस्रोतके न्रस्तिीयिौमावसकसमीक्षाबैठकतथाअन्तिवक्रयास्रोतके न्रकोलावर्

 कक्षा १-३ मा नेपाली स्वर्र्

अनर्ु मन/परिणामसि
ू क
वीर् अन्िरस्क्रर्ा संख्र्ा¸



अनदु ान प्राप्त गरे का
स्वद्यालर् सख्ं र्ा
 खररद भएका सामग्री
संख्र्ा



वैिक संख्र्ा¸ स्िक्षक
िथा प्रअको हास्जरी ।



िास्लमका सहभागीको
हास्जरी
 िास्लम प्रस्िवेदन



वैिकका
हास्जरी

सहभागीको
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापिकायायन्ियनप्रवक्रया
वजम्मेिाितह
क) स्िक्षकको पेिागि कार्यस्वस्ि २०७४ को व्र्वतथा अनुसार प्रारस्म्भक कक्षाको पढाई सीप वृस्धको लास्ग स्वस्भन्न पदास्िकारीहरुले खेलेका
स्िक्षण गने स्िक्षक िथा प्रअ
भस्ु मका, त्र्सको प्रभाव, सर्ल अभ्र्ास सम्वन्िमा स्वद्यालर् सख्ं र्ाका आिारमा २५ स्वद्यालर्का १ समहु स्नमायण गरी र्ौमास्सक रुपमा सस्मक्षा
वैिक िथा अन्िरस्क्रर्ा सञ्र्ालन गने । 

समयािवध

क्रियकालाप नं. २.१५.११.८०२

पस्हलो दोश्रो िथा  अनगु मन प्रस्िवेदन
िेश्रो र्ौमास्सक

काययक्रमअनुर्मन, प्रवतिेदनतयािी
क) तथानीर् िहले पढाई सीप कार्यक्रमको कार्यक्रमको अनगु मन िथा मल्ू र्ाङ्कन गनय वास्र्यक अनगु मन र्ोजना स्नमायण गने र सोस्ह आिारमा
स्नर्स्मि अनगु मन गरी अनगु मन प्रस्िवेदन िर्ार गने ।
सिैकालावर्वशक्षा:वशशुविकासकाययक्रम(िउवशन३५०११८)

 गाँउपास्लका/ नगरपास्लका
 स्वद्यालर्

क्रियकालाप नं. २.१५.११.८०३

 गाउँपास्लका/ नगरपास्लका
स्थानीयतहस्तिीयएवककृतिालविकासयोजनाकाययशाला
 वालस्वकास के न्रका सहजकिाय
क) तथानीर् िहमा रहेका वालवास्लकाहरुको प्रारस्म्भक अवसर पहर् िथा गुणतिर सिु ार गनय प्रारस्भ्भक स्सकाई स्वकासका मापदण्ड  स्वद्यालर्
(ELDS) प्रर्ोग गरी ५ वर्य मुस्नका वालबास्लकाहरुको स्वकासको अवतथा अनगु मन गने ।
ख) मापदण्ड हास्सल गनयका लास्ग एस्ककृ ि वालस्वकास र्ोजना िजयमु ा गने । सोका आवश्र्किा अनसु ार कार्यिाला सञ्र्ालन गने ।
क्रियकालाप नं. २.१५.११.८०४

प्रािवम्भकपढाईकाययक्रमििालमैत्रीढाँिाकोकायायन्ियनतथाअनुर्मन
क) तथानीर् िहले प्रारस्म्भक प्रारस्भ्भक पढाई कार्यक्रम र वालमैरी ढाँर्ाको कार्ायन्वर्नका लास्ग र्ोजना िर्ार गने ।
ख) प्रारस्म्भक प्रारस्भ्भक पढाई कार्यक्रम र वालमैरी ढाँर्ासंग सम्वन्िीि सामाग्री स्वकास गरर स्वद्यालर्हरुलाई उलवव्ि गराउने । कार्यक्रम
कार्ायन्वर्नको अनगु मन र्ोजना स्नमायण गरी सोका आिारमा स्नर्स्मि अनगु मन गरी स्वद्यालर्हरुलाई प्रास्वस्िक सहार्िा उपलव्ि गराउने ।
क्रियकालाप नं. २.१५.११.८०५

वशक्षाकक्षामािावलकापहुिकोकायायन्ियन
क) वजेट प्राप्त भएका तथानीर् िह स्भर रहेका स्किोर स्किोरी (१० देस्ख १९ वर्य उमेर समहु ) का लास्ग जीवनोपर्ोगरी सीप सम्वन्िी स्िक्षा िथा
उपर्क्त
ु उमेरमा ओपर्ररक एवम् अनौपर्ाररक कक्षा मार्य ि स्वद्यालर् स्िक्षा सस्ु नस्िििा कार्म गनय स्वद्यालर् वास्हर रहेका वालवास्लकाहरुको
पस्हर्ान गने ।
ख) पस्हर्ान भएका स्किोरीहरुलाई अनौपर्ाररक स्िक्षाका कक्षा मार्य ि औपर्ाररक स्िक्षामा भनाय गरी स्नर्स्मि स्िक्षाको व्र्वतथा स्मलाउन
र्ोजना िजयमु ा गने । र्ोजना अनसु ारका कार्यक्रम िर् गरी कार्ायन्वर्न गने ।
क्रियकालाप नं. २.१५.११.८०७

लैवर्कसम्पकय विन्दुतथालैवर्कसंजालअवभमुवखकिणतथासझ
ु ािपेवटकाकोव्यिस्थापन

अनर्ु मन/परिणामसि
ू क
 प्रस्िवेदन



कार्यिालाका
सहभागीको हाँस्जरी
 एवककृत िालविकास
योजना

 गाउँपास्लका/ नगरपास्लका
 स्वद्यालर्

पस्हलो दोश्रो िथा  स्वकास भएका सामग्री
िेश्रो र्ौमास्सक  अनगु मन र्ोजना
 अनगु मन प्रस्िवेदन

 गाउँपास्लका/ नगरपास्लका
 स्वद्यालर्

पस्हलो दोश्रो िथा  सञ्र्ास्लि कक्षाहरु
िेश्रो र्ौमास्सक  भनाय भएका छारा संख्र्ा

 गाउँपास्लका/ नगरपास्लका

पस्हलो दोश्रो िथा  िोस्कएका
लैवर्क
िेश्रो र्ौमास्सक
सम्पकय विन्दु
32÷काययक्रमकायाय न्ियनपुवस्तका२०७५/७६

स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापिकायायन्ियनप्रवक्रया
वजम्मेिाितह
क) कार्यक्रम रहेका तथानीर् िहले स्िक्षा क्षेरका लास्ग लैस्गक सम्पकय स्वन्दु िोक्ने । स्वद्यालर्हरुमा समेि सम्पकय स्वन्दु िोस्क सञ्जाल स्वकास  स्वद्यालर्
गने । सञ्जालको तथानीर् तिरमा वैिक वसी लैस्गक सर्ेिनाका सामग्रीहरुको अस्भमस्ु खकरण गने ।
 लैवर्कसम्पकय विन्दु
ख) तथानीर् िह अन्िरगिका सवै स्वद्यालर्हरुमा सझु ाव पेस्टका तथापना गनय लगाई सोका लास्ग आवश्र्क भौस्िक िथा प्रास्वस्िक सहार्िा
उपलव्ि गराई प्रमावकाररिाको समीक्षा गने प्रणाली स्वकास गने ।

समयािवध

क्रियकालाप नं. २.१५.११.८०६ (८०८समेत)

दोश्रो िथा िेश्रो  िर्ार भएका र्ोजना
र्ौमास्सक
 अनगु मन प्रस्िवेदन
 िास्न्ि क्षेर घोर्णा
भएका स्वद्यालर् संख्र्ा

सिु वक्षतविद्यालयतथाविद्यालयशावन्तक्षेत्र
क) कार्यक्रम रहेको तथानीर् िहले आफ्नो मािहि रहेका सवै स्वद्याललर्हरुको स्वपद जोस्खम र्ोजना िथा आपिकास्लि िर्ारी िथा
सम्वोिन र्ोजना िर्ार गने ।
ख) तथानीर् िहले समस्ष्टगि स्वद्यालर् सरु क्षा न्र्नू िम प्र्ाके ज कार्ायन्वर्न सम्वन्िी अस्भमस्ु खकरण सञ्र्ालन गने ।
र्) स्वद्यालर्हरु िास्न्ि क्षेर घोर्णा गरी कार्ायन्वर्नको अनगु मन गने ।
विद्यालयक्षेत्रविकासकाययक्रमके न्रस्ति(िउवसनं३५०१४०)
(र्स वजेट उपिीर्यक अन्िरगि िस्पसल अनसु ारका स्क्रर्ाकलापहरुको लास्ग बजेट बाँडर्ाँड गरी पस्छ उपलव्ि हने ।)
क्रियकालाप नं. ८.५.१४.२३

 गाउँपास्लका/ नगरपास्लका
 स्वद्यालर्

िेश्रो र्ौमास्सक
 गाउँपास्लका/ नगरपास्लका
 स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास
कक्षा ९ मा थप प्रविधिक िारका विद्यालय सञ्चालनका लाधि ल्याि सहयोि अनद
ु ान
के न्र
क)
स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्रले िोके का कोटाको पररस्िस्भर रस्ह िोस्कएका मापदण्ड र प्रकृ र्ा अनुसार प्रास्वस्िक िार
सञ्र्ालनका लास्ग तथानीर् िहबाट अनमु स्ि प्राप्त गरे का स्वद्यालर्हरुका लास्ग र्स िीर्यकमा वजेट प्राप्त भएका तथानीर् िहले कक्षा ९  स्वद्यालर्
मा तवीकृ ि भए अनसु ारको िार सञ्र्ालन गरे को सस्ु नस्िििा कार्म गरी स्नम्नानसु ारका िार अनसु ार ल्र्ाव सहर्ोग अनदु ानको आिा
रकम पस्हलो वर्यमा उपलव्ि गराउने ।


पि/ु कृ स्र् स्वज्ञान - २६ लाख



स्सस्भल ईस्न्जस्नर्ररङ - ५० लाख



कम्प्र्टू र ईस्न्जस्नर्ररङ - २५ लाख

अनर्ु मन/परिणामसि
ू क
 सञ्जालिैठक
 सझ
ु ािपेवटका



खरीद भएका ल्र्ाव
सामग्री

 ईलेस्क्िक ईस्न्जस्नर्ररङ - २५ लाख
ख)
अनदु ान प्राप्त गरे का स्वद्यालर्ले सावयजस्नक खररद ऐन िथा स्नर्मावली एवम् स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्रबाट तवीकृ ि
स्वद्यालर् तिरीर् खरीद स्दग्दियन वमोस्जम ल्र्ाव सामग्री खरीद गने ।
ग) ल्र्ावको स्नमायण प्रावस्िक िार सम्वन्िी स्वद्यालर्मा प्रावस्िक िथा व्र्वसास्र्क स्िक्षा सञ्र्ालन स्नदेस्िका २०६९ (संसोिन सस्हि) र
33÷काययक्रमकायाय न्ियनपुवस्तका२०७५/७६

स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापिकायायन्ियनप्रवक्रया
पाि्र्क्रमले िोके का मापदण्ड वमोस्जम हनपु ने ।
घ)
स्वद्यालर्मा ल्र्ाव सस्हिको प्रावस्िक िार सञ्र्ालनको स्नर्स्मि अनगु मन गने ।
क्रियकालाप नं. २.१५.११.८५०

वजम्मेिाितह

समयािवध

अनुर्मन/परिणामसि
ू क

िेश्रो र्ौमास्सक
 प्रस्िक्षकको स्नर्ुस्क्त
 गाउँपास्लका/ नगरपास्लका
 स्नकासा पर
कक्षा९माथपप्रविवधकधािकाविद्यालयसञ्िालनकालावर्वशक्षण सहयोर्अनुदान
 स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास
 िलव वझ
ु ेको भरपाई
क) िैस्क्षक वर्य २०७६ वाट कक्षा ९ मा प्रावस्िस्िक िार सञ्र्ालन गने गरी अनमु स्ि प्राप्त सामदु ास्र्क स्वद्यालर्लाई र्स िीर्यकमा वजेट प्राप्त
के न्र
भएका तथानीर् िहले स्नर्मानसु ार स्िक्षक स्नर्क्त
ु भई स्वद्यालर्मा हास्जर भए पिाि २०७६ वैिाख देस्ख असार सम्म ३ मस्हनाका लास्ग  स्वद्यालर्
माध्र्स्मक िह िृिीर् श्रेणी सरहको १ जना प्रस्िक्षक िथा १ जना स्नम्नमाध्र्स्मक िृिीर् श्रेणी सरहको सहार्क प्रस्िक्षकले स्नर्मानसु ार पाउने
िलव भत्ता स्वद्यालर्लाई उपलव्ि गराउने । र्सै गरी प्रस्िक्षक िथा सहार्क प्रस्िक्षकका लास्ग प्रस्िमस्हना ३ हजारका दरले ३ मस्हनाको
प्रावस्िक भत्ता समेि उपलव्ि गराउने ।
दोश्रो िथा िेश्रो  अनदु ान प्राप्त स्वद्यालर्
 गाउँपास्लका/ नगरपास्लका
क्रियकालाप नं. २.१५.११.६३६
र्ौमास्सक
संख्र्ा
वशक्षणवसकाईसहयोर्अनुदान
 स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास
क) सास्वको स्जल्ला स्िक्षा कार्ायलर्बाट अनमु स्ि प्राप्त गरी सञ्र्ालन रहेका र कुनै पस्न दरवन्दी िथा राहि अनदु ान कोटा प्राप्त नगरे का
के न्र
स्वद्यालर्हरुलाई स्िक्षक व्र्वतथापन गने गरी िैस्क्षक सर २०७६ का लास्ग स्िक्षण स्सकाइ सहर्ोग अनदु ान उपलव्ि गराइने छ ।
 स्वद्यालर्
ख) बजेट िथा स्विरण सम्वन्िी मापदण्ड, स्वस्ि, प्रस्क्रर्ा अनदु ान स्नकासा कै क्रममा स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्रबाट उपलव्ि
गराइने छ ।
दोश्रो िथा िेश्रो  सञ्र्ास्लि
िैस्क्षक
 गाउँपास्लका/ नगरपास्लका
क्रियकालाप नं. २.१५.११.८२२
र्ौमास्सक
कार्यक्रम
विद्यालयबावहििहेकाबालबावलकाहरुलाइलवक्षतर्रिविद्यालय वशक्षामाभनायतथावनिन्तिताकालावर्शैवक्षककाययक्रमकालावर्  स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास

स्वद्यालर् भनाय भएका
अनुदान
के न्र
स्वद्याथी संख्र्ा
क) कार्यक्रम िथा वजेट प्राप्त गरे को तथानीर् िहले आफ्नो तथानीर् िहमा स्वद्यालर् बास्हर रहेका बालबास्लकाहरुहरुको स्वतिृि सवेक्षण गने ।  स्वद्यालर्
ख) सवेक्षणका आिारमा स्वद्यालर् भनाय र स्नरन्िरिाका लास्ग तथानीर् िहले र्ोजना वनाउने । र्सलाई गाउ/ नगर स्िक्षा र्ोजनाको अस्भन्न अगं
वनाउने ।
ग) स्वद्यालर् बास्हर रहेका बालबास्लकाहरुलाइ लस्क्षि गरी स्वद्यालर् स्िक्षामा भनायका लास्ग छारवृस्ि, स्दवाखाजा, वैकस्ल्पक िैस्क्षक कार्यक्रम
लगार्ि तथानीर् आवश्र्िाका आिारमा कार्यक्रम िर् गरी स्वद्यालर् स्िक्षाको अवसर सस्ु नस्िििा कार्म गने ।
पस्हलो, दोश्रो िथा  खरीद भएका ल्र्ाव
 गाउँपास्लका/ नगरपास्लका
क्रियकालाप नं. २.१५.११.८४७
िेश्रो र्ौमास्सक
सामग्री
कक्षा१०सञ्िालनमािहेकाप्रािवधकधािकाविद्यालयलाईकक्षा११ स्तािोन्नवतकालावर्लयािअनुदान
 स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास
क) स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्रबाट वा तथानीर् िहबाट स्वगिमा कक्षा १० को अनुमस्ि प्राप्त गरी कक्षा १० को माध्र्स्मक स्िक्षा
के न्र
परीक्षाको नस्िजा र अन्र् िोस्कएका मापदण्ड र प्रस्क्रर्ा समेिका आिारमा प्रास्वस्िक िार सञ्र्ालनका लास्ग कक्षा ११ को अनमु स्ि प्राप्त  स्वद्यालर्
34÷काययक्रमकायाय न्ियनपुवस्तका२०७५/७६

स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापिकायायन्ियनप्रवक्रया
वजम्मेिाितह
गरे का स्वद्यालर्हरुका लास्ग र्स िीर्यकमा वजेट प्राप्त भएका तथानीर् िहले कक्षा ११ मा तवीकृ ि भए अनसु ारको िार सञ्र्ालन गरे को
सस्ु नस्िििा कार्म गरी स्नम्नानसु ारका िार अनसु ार ल्र्ाव सहर्ोग अनदु ानको रकम गराउने ।


पि/ु कृ स्र् स्वज्ञान - ९ लाख



स्सस्भल ईस्न्जस्नर्ररङ - १८ लाख

 कम्प्र्टू र ईस्न्जस्नर्ररङ - १० लाख
 ईलेस्क्िक ईस्न्जस्नर्ररङ - १८ लाख
ख) ल्र्ावको स्नमायण प्रावस्िक िार सम्वन्िी स्वद्यालर्मा प्रावस्िक िथा व्र्वसास्र्क स्िक्षा सञ्र्ालन स्नदेस्िका २०६९ (ससं ोिन सस्हि) र
पाि्र्क्रमले िके का आिारमा स्वद्यालर्ले सावयजस्नक खररद ऐन िथा स्नर्मावली एवम् स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्रबाट तवीकृ ि खरीद
स्दग्दियन वमोस्जम ल्र्ाव सामग्री खरीद गने ।
ग) स्वद्यालर्मा ल्र्ाव सस्हिको प्रावस्िक िार सञ्र्ालनको स्नर्स्मि अनगु मन गने ।
क्रियकालाप नं. २.१५.११.८४८
कक्षा१०सञ्िालनमािहेकाप्रािवधकधािकाविद्यालयलाईकक्षा११ स्तािोन्नवतकालावर्वशक्षणसहयोर्अनुदान
िैस्क्षक वर्य २०७५ वाट कक्षा ११ मा प्रावस्िस्िक िार सञ्र्ालन गने गरी अनमु स्ि प्राप्त सामदु ास्र्क स्वद्यालर्लाई र्स िीर्यकमा वजेट प्राप्त
भएका तथानीर् िहले स्नर्मानुसार स्िक्षक स्नर्क्त
ु भई स्वद्यालर्मा हास्जर भए पिाि माध्र्स्मक स्धिीर् श्रेणी सरहको २ जना उच्र्माध्र्स्मक
प्रस्िक्षकको स्नर्मानुसार पाउने िलव भत्ता स्वद्यालर्लाई उपलव्ि गराउने । र्सै गरी प्रस्िक्षकका लास्ग प्रस्िमस्हना ३ हजारका दरले प्रावस्िक भत्ता
समेि उपलव्ि गराउने ।
क्रियकालाप नं. २.१५.११.८५३
विद्यालयअवभलेखव्यिस्थापन, काययक्रमव्यिस्थापनतथाअनुर्मन, िावर्यकिौमावसकप्रवतिेदनतयािी, नीवततथा काययक्रम
अवभमुवखकिणतथाDoccument विकासएिम् प्रकाशन
क) तथानीर् िहलाई प्राप्त स्िक्षा क्षेरका लास्ग प्राप्त भएको वजेट िथा कार्यक्रमलाई तथानीर् िहका िैस्क्षक सरोकारवालाहरु तथानीर् िहका
पदास्िकारी, स्िक्षक, प्रअ, स्वव्र्स पदास्िकारीहरुलाई क्षमिा अस्भवृस्ध िथा अस्भमस्ु खकरण गने व्र्वतथा स्मलाउने ।
ख) तथानीर् िहमा स्वद्यालर्मा रहेका दरवन्दी िथा अनदु ानमा रहेका सवै प्रकरका स्िक्षकहरुको स्नर्स्ु क्त, िह श्रेणी, िैस्क्षक र्ोग्र्िा िास्लम
लगार्िका स्वतिृि स्ववरणको पस्छ सम्म नपने गरी व्र्स्क्तगि िथा स्वद्यालर्गि अस्भलेख िर्ार गरी प्रमास्णि गने ।
ग) तथानीर् िहमा प्राप्त सवै वउस्सनंहरुको कार्यक्रम कार्ायन्वर्न प्रगस्ि प्रस्िवेदन र स्वत्तीर् प्रगस्ि प्रस्िवेदन कार्यका लास्ग बजेट बाँडर्ाँड गरी
त्र्सबाट र्स सम्बन्िी कार्य समर्मा नै गने गरी व्र्वतथा स्मलाउनपु ने । र्ौमास्सक रूपमा र्तिा प्रगस्ि प्रस्िवेदन िोस्कएको समर् र्ौमास्सक
समाप्त भएको पस्हलो हप्तास्भर स्नस्दयष्ट ढाँर्ामा पिाउनु पने । वर्यभरर सञ्र्ालन गररएका सम्पणू य कार्यक्रमहरूको स्वत्तीर् प्रगस्ि स्ववरण िथा
अन्र् िथ्र्ाङ्क िर्ार गने र र्सरी िर्ार गररएका स्ववरण र िथ्र्ाङ्क आिारमा स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्रबाट उपलब्ि गराइएको

 गाउँपास्लका/ नगरपास्लका
 स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास
के न्र
 स्वद्यालर्

समयािवध

अनुर्मन/परिणामसि
ू क



प्रस्िक्षकको स्नर्ुस्क्त
 स्नकासा पर
 िलव वझ
ु ेको भरपाई

पस्हलो, दोश्रो िथा  स्िक्षक अस्भलेख
 गाउँपास्लका/ नगरपास्लका
िेश्रो र्ौमास्सक  र्ौमास्सक
प्रगस्ि
 स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास
प्रस्
ि
वे
द
न
के न्र
 स्तथस्ि प्रस्िवेदन
 स्वद्यालर्
 कार्यक्रम
अस्भमस्ु खकरणका
सहभागीहरुको हाँस्जरी
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वजम्मेिाितह
ढाँर्ाका आिारमा स्तथस्ि प्रस्िवेदन िर्ार गनयपु ने ।
घ) तथानीर् िहले र्ौमास्सक प्रस्िवेदन िथा सम्पन्न कार्यहरूको स्ववरण र्ौमास्सक सस्कएको पन्र स्दनस्भर अस्नवार्य रूपले सावयजस्नक गने
व्र्वतथा स्मलाउने । र्सै गरी समीक्षात्मक स्ववरण सस्हिको स्वत्तीर् अनगु मन प्रस्िवेदन र्ौमास्सक समाप्त भएको स्मस्िले पन्र स्दनस्भर मानव
स्रोि स्वकास के न्रको र्ोजना िथा अनुगमन िाखामा आइपग्ु ने गरी पिाउने । र्सको स्वदर्् िु ीर् प्रस्ि अस्नवार्य रूपमा िोस्कएको इमेलमा
पिाउने ।
ङ) स्वत्तीर् अनगु मन प्रस्िवेदन (FMR), र्ौमास्सक प्रगस्ि िथा वास्र्यक स्तथस्ि प्रस्िवेदन र कार्यक्रम कार्ायन्वर्न प्रगस्ि स्ववरण सम्बन्िमा
तवीकृ ि कार्यक्रमको कार्ायन्वर्न र्ोजना, खरीद र्ोजना र अनगु मन र्ोजना बमोस्जमको कार्ायन्वर्न अवतथाको मास्सक रूपमा कार्ायलर् िहमा
प्रगस्ि समीक्षा गने र मास्सक प्रगस्िका मख्ु र् बँदु ाहरू ित्काल स्छटो सािनबाट पिाउने । प्रत्र्ेक मस्हना बजेट वक्तव्र्मा उल्लेख भएका
बदु ाँहरूको कार्ायन्वर्न अवतथाको समेि समीक्षा गरी अको मस्हनाको ४ गिेस्भर मानव स्रोि स्वकास के न्रमा पग्ु ने गरी मख्ु र् मख्ु र् प्रगस्ि
स्ववरणहरू पिाउने । प्रत्र्ेक र्ौमास्सकमा भएको खर्यको स्ववरण स्वदर्ालर्
िथा स्रोिके न्रबाट समर्मा नै स्लने व्र्वतथा स्मलाई समर्मा नै
्
कार्ायलर् िहमा समीक्षा गने । र्ौमास्सक प्रगस्ि मस्हना स्विेको ७ स्दनस्भर तवीकृ ि कार्यक्रम ढाँर्ामा कम्पोनेन्ट र बजेट उपिीर्यकिथा खर्य
िीर्यक समेि खल्ु ने गरी प्राप्त ढाँर्ाअनसु ार िर्ार गरे र मास्थल्लो सबै िहहरूमा पिाउने ।
क्रियकालाप नं. २.१५.११.८५४

समयािवध

अनुर्मन/परिणामसि
ू क

दोश्रो िथा िेश्रो  सतं थासगं
 गाउँपास्लका/ नगरपास्लका
गररएको
र्ौमास्सक
समझदारी पर
तोवकएकावजललामाविद्याथीभनायवटकाउकालावर्स्थानीयतहि शै वक्षकसस्ं थाहरुकोसहकाययमाशै वक्षककाययक्रमसि
ं ालन
 स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास
क) र्स िीर्यकमा वजेट प्राप्त हने तथानीर् िहले स्वद्यलर्ले स्विेर् भनाय अस्भर्ान सञ्र्ालन मार्य ि सवै वालवास्लकाको स्वद्यालर्
के न्र
 स्वद्याथी स्वद्याथी संख्र्ा
पहर्ँ को सस्ु नस्िििा गने ।
 स्वद्यालर्
ख) तथानीर् तिरमा स्िक्षा क्षेरमा स्क्रर्ास्िल गैह्रसरकारी संघ संतथाहरु पस्हर्ान गरी त्र्तिा संतथा संगको सहकार्यमा स्वद्याथी स्टकाउने
कार्यक्रमहरु पस्हर्ान गरी तथानीर् िहले सहकार्य गरी कार्यक्रम सञ्र्ालन गने ।
ग) कार्यक्रमको स्नर्स्मि अनगु मन गरी सोको प्रगस्ि स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्रमा पिाउने ।
दोश्रो िथा िेश्रो  प्रअसँगको
 गाउँपास्लका/ नगरपास्लका
करार
क्रियकालाप नं. २.१५.४.९८
र्ौमास्सक
सम्झौिा
नमूनाविद्यालयमासेिाअनुिन्धकाआधािमावनयि
ु हुनेप्रअकालावर्विद्यालयमार्यतप्रोत्साहनअनुदान
 स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास
क) स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्रबाट छनोटमा भएका नमनु ा स्वदर्ालर्को
ग
रु
र्ोजना
तथानीर्
िहबाट
तवीकृ
ि
भई
नम
न
ा
स्
व
द्यालर्
ु
ू
्
के न्र
 स्नकासा पर
व्र्वतथापन स्नदेस्िका, २०७४ बमोस्जम छनौट भएका प्र.अ. हरुले मार र्ो भत्ता प्राप्त गनेछन ।
 स्वद्यालर्
 अनगु मन प्रस्िवेदन
ख) प्रअ स्नर्स्ु क्त गदाय व्र्वतथापन सस्मस्िले नमनू ा स्वद्यालर् व्र्वतथापन स्नदेस्िका, २०७४ वमोस्जम हनपु नेछ ।
ग) स्नर्स्ु क्तको स्ववरण स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्रमा पिाउने र स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्रबाट अस्भलेख कार्म भै गएपस्छ
तवीकृ ि कार्यक्रम र बजेट अनसु ार स्वद्यालर्लाई स्नकासा स्दने ।
दोश्रो िथा िेश्रो  छारवृस्त्त पाउने स्वदर्ाथी
 गाउँपास्लका/ नगरपास्लका
्
क्रियकालाप नं. ६.३.२.१
र्ौमास्सक
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सहीदकाछोिाछािीहरुकालावर्छात्रिवृ त्त
क) प्रत्र्ेक तथानीर् िहले स्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि सहीदका छोराछोरीहरुहरुको कक्षागि नामनामेसी स्ववरण कास्ियक मसान्ि स्भर अस्नवार्यरुले
स्िक्षा िथा मनव स्रोि स्वकास के न्रमा उपलव्ि गराउने । सो स्ववरणका आिारमा के न्रले तथानीर् िहलाई वजेट उपलव्ि गराउनेछ ।
ख) सस्हदका छोराछोरीका छारवृस्त्त प्राप्त गने आिार परू ा गरे का बालबास्लकाका लास्ग प्रारस्म्भक बाल स्िक्षा कक्षा र कक्षा १–५ को हकमा रु
१,०००।– का दरले १२ मस्हनाको रु. १२,०००।–, कक्षा ६ –८ र मा.स्व.को हकमा रू. १५००।– का दरले १२ मस्हनाको १८,०००।– र कक्षा
११ र १२ िथा सोभन्दा मास्थ सबै िहको हकमा रू. २०००।– का दरले १२ मस्हनाको रू. २४,०००।– का दरले स्नकासा स्दने ।
ग) तथानीर् िहले स्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि स्वदर्ाथीबाट
स्नवेदनसाथ नेपाल सरकार गृह मन्रालर्बाट सस्हद घोर्णा गरे को प्रमाणपर स्लएको
्
व्र्स्क्त हो भन्ने र्स्कन गरी भक्त
ु ानी स्दने ।
घ) सस्हदका छोराछोरीहरूले छारवृस्त्तको लास्ग स्नवेदन पेि गदाय आर्ू अध्र्र्नरि तथानीर् िहमामा स्नवेदन स्दनपु ने र सोही िहबाट छारवृस्त्तको
भक्त
ु ानी स्लनु पने ।
नोटिः कुनै पस्न छारवृस्त्त दोहोरो नपने गरी स्विरण गने ।
क्रियकालाप नं. ६.३.२.१९
द्वन्द्ववपवडतछात्रिृवत्तर्ैिअिासीय
क) प्रत्र्ेक तथानीर् िहले स्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि दन्ध स्पस्डि छारवृस्ि प्राप्त गनय र्ोग्र् स्वद्याथीहरुको प्रमाण सस्हिको स्नवेदन संकलन गरी
कक्षागि नामनामेसी स्ववरण पसु मसान्ि स्भर अस्नवार्यरुले स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्रमा उपलव्ि गराउने । सो स्ववरणका आिारमा
के न्रले तथानीर् िहलाई वजेट उपलव्ि गाउनेछ ।
ख) तथानीर् िहले र्स स्क्रर्कलापमा प्राप्त हने वजेट नागररक राहि, क्षस्िपस्ू िय िथा आस्थयक सहार्िा सम्बन्िी कार्यस्वस्ि, २०६६(सिोिन
सस्हि) अनसु ार स्वद्याथी छनौट गने । छनौट भएका स्वद्याथीका लास्ग िपस्िल अनसु ारको दरमा स्वद्याथीको खािामा रकम उपलव्ि गने गराउने ।
प्राथस्मक स्वदर्ालर्
िह
.......... रू. १०,०००।– (दि हजार रूपैर्ा मार)
्
स्नम्नमाध्र्स्मक िह
.......... रू. १२,०००।– (बाह्र हजार रूपैर्ा मार)
माध्र्स्मक स्वदर्ालर्
िह
.......... रू. १४,०००।– (र्ौि हजार रूपैर्ा मार)
्
प्रमाणपर िह वा उच्र् माध्र्स्मक िह
.......... रू. १६,०००।– (सोह्र हजार रूपैर्ा मार)
१.२.२. उमेरको हदवन्दीिः
र्तिो छारवृस्त्त १८ (अिार) वर्यको उमेरसम्मका छार छारालाई मार उपलब्ि गराइनेछ ।
क्रियाकलाप नं. ८.२.३.३१.१०
२कोठे नयाँकक्षाकोठासवहतर्वनयििवनमायण(लयाि/लाईव्रेिी समेत)
क) प्रवतइकाइलार्त: र्स कार्यक्रमका अन्िगयि २ कोिे नर्ाँ कक्षाकोिा भवन स्नमायण (र्स्नयर्र सस्हि) लास्ग प्रस्ि कक्षाकोिा रू. ८ लाख
अथायि दइु कोिाको लास्ग १६ लाख इकाई लागि कार्म गररएको छ ।

वजम्मेिाितह
 स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास
के न्र
 स्वद्यालर्

समयािवध

अनर्ु मन/परिणामसि
ू क
सङ्ख्र्ा
 स्नणयर् पुस्तिका
 छारवृस्त्त
स्विरणको
भरपाई
 छारवृस्त्त प्राप्त गने
स्वदर्ाथीको
नामनामेसी
्
सस्हिको स्ववरण

 स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास दोश्रो िथा िेश्रो 
र्ौमास्सक
के न्र
 गाउँपास्लका/ नगरपास्लका

 स्वद्यालर्


छारवृस्त्त
पाउने
स्वदर्ाथी
् सङ्ख्र्ा
स्नणयर् पुस्तिका
छारवृस्त्त स्विरणको
भरपाई

 तवीकृ ि कार्यक्रम िथा
 स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास
स्नमायण सम्पन्न भएको
के न्र
पस्हलो, दोस्रो िथा
नर्ाँ
कक्षाकोिा
िेस्रो र्ौमास्सक
 गाँउपास्लका/ नगरपास्लका
सङ्ख्र्ा
 स्वद्यालर्
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वजम्मेिाितह
समयािवध
ख) मार्सङ्क्कलनर्ने: तथानीर् िहले स्वद्यालर्को स्वद्यालर् सि
ार
र्ोजनामा
उल्ले
ख
भई
आएको
आिारमा
स्
व
द
र्ालर्हरूमा
उपलब्ि
ु
्
 प्रास्वस्िक
जनिस्क्त
गराउनु पने भौस्िक सस्ु विाका आवश्र्किाको आिारमा प्राथस्मकिा क्रमको सर्ू ी गने । स्वद्यालर् छनौटका लास्ग तथानीर् िहले आवश्र्क
(ईस्ञ्जस्नर्र/सव ईस्न्जस्नर्र)
िानेमा प्रअ वैिक राख्न वा स्सर्ाररस सस्मस्ि वनाउन वा स्िक्षा सस्मस्िको सहर्ोग स्लन सक्नेछ ।
ग) विद्यालयहरूको प्राथवमकताक्रम वनधाय िण ि छनोट र्ने: तथानीर् िहस्तथि सम्पूणय स्वदर्ालर्हरूको
अनुसर्ू ी २ अनुसार भौस्िक
्
सवेक्षण अनसु ार आवश्र्किा पस्हर्ान भएका स्वद्यालर्हरूमा कार्यक्रमहरू सञ्र्ालन गनय प्राथस्मकिाक्रम स्निायरण गरी सर्ु काङ्क सस्हिको
स्ववरण िर्ार गने ।
घ) स्थानीयतहले लर्ानीथपर्नयसक्ने  : प्रावस्िकले िर्ार गरे को लागि अनमु ानमा तथानीर् िहले वजेट थप गनय सक्ने । स्िक्षा िथा मानव
स्रोि स्वकास के न्र / सास्वकको स्िक्षा स्वभागवाट उपलव्ि गराइएको प्रोटोटाइप ड्रइङ स्डजानईन पररवियन गनय र्ाहेमा भवन स्नमायणको ड्इङ
स्डजाइन तवीकृ ि गने काननु वमोस्जम अस्िकार प्राप्त वा िोस्कएको स्नकार्को तवीकृ िी अस्नवार्य रुपमा स्लनपु नेछ । तथानीर् िह वा स्वद्यालर्ले
रकम थप गरी ४ कोिे भवन स्नमायण गनय सक्नेछ िर र्सको समर्मै कार्य सम्पन्न गरी र्छे र्ौट गने स्जम्मेवारी तथानीर् िहको हनेछ ।
ङ) विद्यालयहरूसँर्सम्झौतार्ने : सुर्कका आिारमा भौस्िक स्नमायरणका लास्ग आवश्र्क सहेका स्वद्यालर्हरु छनौट गरी तथानीर् िहले
स्वद्यालर्सँग सम्झौिा गने । सम्झौिा भइ सके का स्वदर्ालर्हरूले
सम्झौिा भएको १५ स्दनस्भर कार्य िरू
ु नगरे मा सो स्वद्यालर्सँगको सम्झौिा
्
रदद् गरी प्राथस्मकिामा परे को अको स्वद्र्ालर्लाई कार्यक्रम उपलब्ि गराउने ।
र्) लार्तअनम
स्वद्यालर् भवन स्नमायणका लास्ग तवीकृ ि स्डजाइनहरूमध्र्े उपर्क्त
ु ानतयािर्ने: छनोट भएका स्वदर्ालर्हरूमा
ु स्डजाइन
्
स्वदर्ालर्गि
रूपमा छनोट गने । प्रत्र्ेक स्वदर्ालर्लको
लास्ग छुटृ ाछुटा ै पररमाण िथा लागि अनुमान िर्ार गरी तथानीर् िहले तवीकृ ि गने ।
्
्
लागि अनमु ान िर्ार गदाय स्जल्लाको तवीकृ ि दररे ट िथा तवीकृ ि सरकारी Norms को प्रर्ोग गनयु पनेछ । र्सरी लागि अनमु ान िर्ार गदाय
कार्यक्रमिर्य व्र्होररने खर्य, स्वदर्ालर्को
िर्य बाट व्र्होररने जनश्रमदान वा नगद खर्य वा अन्र् कुनै श्रोिबाट व्र्होररने खर्य समेि उल्लेख गरी
्
सम्पन्न गनयु पने सम्पणू य प्रास्वस्िक कार्यहरू तपष्ट रूपमा खल
कुल लागिको कम्िीमा ५% श्रमदान (जतिै साईट
ु ेको हनु पनेछ । स्वदर्ालर्ले
्
सर्ा गरी जग खन्ने, सामग्री ढुवानी गने, स्नमायण कार्यको स्नर्स्मि रे खदेख गने, स्समेन्ट जोडाईका संरर्नाहरूमा पानी राख्ने (क्र्सररङ्ग),
तथास्नर् स्नमायण सामग्रीहरू जतिै काि, बाँस, ढुङ्गा, वालवु ा, स्गटा ी, आस्द सङ्कलन गने समेि कार्यका लास्ग) जटु ाउनु पनेछ ।
र्स कार्यक्रम अन्िगयि ककय टपािाले छाना छाउन र्ाहने स्वदर्ालर्हरूले
अस्नवार्य रूपमा ४ स्म.स्म. बाक्लो प्लाईउड वा कम्िीमा समान
्
गणु तिर भएका अन्र् स्नमायण सामग्रीको स्सस्लङ्ग सस्हिको नर्ाँ भवन स्नमायण गनयु पनेछ । स्सस्लङ्ग लगाउन नर्ाहने स्वद्र्ालर्हरूले छानामा
ककय टपािाको सटा ा गमी (Hot) र िण्डी (Cold) रोक्न सक्ने क्षमिा भएका र्.ु स्प.स्भ.स्स. लगार्िका समान गुणतिर भएका ३ स्म.स्म. वा सो
भन्दा बाक्लो छाना छाउने सामग्री प्रर्ोग गरी छाना छाउन सक्नेछन् । स्वदर्ालर्
भवन स्नमायण गदाय असक्तहरूले समेि प्रर्ोग गनय सक्नेगरी
्
Ramp राखी ह्वील स्र्र्र (Wheel Chair) जानसक्ने गरी स्नमायण गने व्र्वतथा समेि स्मलाउनु पनेछ । सबै ढोकाहरू बास्हर खल्ु ने व्र्वतथा
अस्नवार्य रूपमा गने ।
छ) विद्यालयहरूलाईिकमवनकासावदने: सम्झौिा भएका स्वदर्ालर्हरूलाई
िोस्कएको काम सम्पन्न गरी स्वदर्ालर्ले
सो जानकारी गराई
्
्
रकम माग गरे पस्छ प्रास्वस्िकहरूले स्नरीक्षण गरी स्दएको प्रस्िवेदनको आिारमा तवीकृ ि कार्यक्रमको पररस्िस्भर रही िपस्िल बमोस्जम रकम
स्नकासा स्दने ।
तपवसलूः
१. तथानीर् स्नमायण सामग्री जतिै िस, जतिापािा, ढुङ्गा, ईटा, स्गटा ी, बालवु ा आस्द सङ्कलन गरी जग खन्ने कार्य गनय पस्हलो स्कतिाको रूपमा

अनर्ु मन/परिणामसि
ू क
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कुल अनदु ान रकमको ३० प्रस्ििि रकम स्नकासा स्दने ।
२. Structural Part को कार्य सम्पन्न भए पिाि दोश्रो स्कतिाको रूपमा कूल अनदु ान रकमको ५० प्रस्ििि रकम स्नकासा स्दने ।
३. कार्य सम्पन्न गरे पिाि नापी स्किाब भरी कार्यसम्पन्न प्रस्िवेदन समेि िर्ार गरी अस्न्िम स्कतिाको रूपमा कूल अनदु ान रकमको २० प्रस्ििि
रकम स्नकासा स्दने ।
ज) विद्यालयवनमाय णकायय र्रिसक्नु पने अिवध: तथानीर् िहबाट स्वदर्ालर्
स्नमायण कार्य वा स्वदर्ालर्
ममयि िथा सम्भार/प्रबलीकरण
्
्
कार्य वापि रकम प्राप्त गने स्वदर्ालर्हरूले
आस्थयक वर्यको जेष्ठ मसान्िसम्ममा स्नमायण िथा ममयि सम्भार कार्य सम्पन्न गरी सो जानकारी
्
के न्रलाई जानकारी स्दनु पनेछ । त्र्सरी भवन स्नमायण िथा ममयि सम्भार सम्पन्न गने स्वदर्ालर्हरूले
आर्ाढ १५ सम्ममा कार्य सम्पन्न प्रस्िवेदन
्
िर्ार िथा प्रमास्णि गरी एक प्रस्ि तथानीर् िह र एक प्रस्ि सम्बस्न्िि स्वदर्ालर्मा
उपलब्ि गराउनु पनेछ ।
्
झ) वनमाय णकाययकोिे खदेखर्ने: स्वदर्ालर्मा
सञ्र्ालन हने सम्पणू य स्नमायण कार्यको प्रास्वस्िक रे खदेख गने कार्य तथानीर् िहले िोके को
्
कार्यरि इस्न्जस्नर्र/सव–इस्न्जस्नर्रहरूको हनेछ । कारणवस तथानीर् िहमा प्रास्वस्िकहरू कार्यरि नभएमा स्जल्लास्तथि इस्न्जस्नर्ररङ्ग
प्रास्वस्िक सेवा उपलब्ि हन सक्ने कुनै पस्न सरकारी कार्ायलर्हरूबाट प्रास्वस्िक सेवा स्लन सस्कनेछ । स्नमायण/ममयि कार्यको लास्ग छुटा ै साईट
रस्जष्टरको व्र्र्वतथा गनय लगाई स्नरीक्षणका क्रममा (सपु रस्भजन) प्रास्वस्िकबाट सो कार्य सम्बन्िी स्नदेिन स्दने व्र्वतथा अस्नवार्य रूपमा गने ।
तथानीर् िहहरूमा हने सम्पणू य भौस्िक सस्ु विा स्वतिारका कार्यहरूको स्नर्स्मि अनगु मन गने िथा आफ्नो मािहिका सञ्र्ास्लि भौस्िक सस्ु विा
स्वतिार कार्यको प्रगस्ि स्ववरण मास्सक, र्ौमास्सक िथा वास्र्यक रूपमा के न्रलाई पिाउने ।
ञ) नापी वकताब/कायय सम्पन्न प्रवतिेदन लर्ायतका कार्जात तयाि र्ने: तथानीर् िहले स्वदर्ालर्मा
भए गरे का स्नमायण कार्यको
्
कागजािहरू (भौस्िक सबेक्षण र्ारम, लागि अनमु ान, सम्झौिा, मल्ू र्ाङ्कन प्रस्िवेदन, नापी स्किाब(Measurement Book)िथा कार्य
सम्पन्न प्रस्िवेदन) २/२ प्रस्ि प्रास्वस्िकबाट िर्ार गनय लगाई सम्बस्न्िि साइट इन्र्ाजय (इस्न्जस्नर्र/सब–इस्न्जस्नर्र), स्वदर्ालर्को
प्र.अ. िथा
्
स्व.व्र्.स. अध्र्क्ष वा स्वदर्ालर्
स्नमायण सस्मस्िका अध्र्क्ष िथा प्रमख
ु को दतिखि गरी/गराई एक प्रस्ि तथानीर् िहमा र अको एक प्रस्ि
्
स्वदर्ालर्मा
राख्न लगाउनु पने छ । सोको लेखापरीक्षण मौजदु ा काननु बमोस्जम स्वदर्ालर्ले
आफ्नै स्रोिबाट गराउनु पने भएकाले उक्त
्
्
कागजािहरूको सक्कलै प्रस्ि स्वदर्ालर्मा
स
र
स्
क्ष
िसाथ
राख्न
लगाउन
प
ने
छ
।
सम्बस्
न्
िि
स्
व
द
र्ालर्ले
स्वदर्ालर्को
आस्थयक लेखा परीक्षण
ु
ु
्
्
्
भएको समर्मा नापी स्किाबको समेि लेखापरीक्षण गनय लगाई लेखापरीक्षकबाट प्रमास्णि गराई राख्ने व्र्वतथा स्मलाउनु परन् ेछ । सम्बस्न्िि
प्रास्वस्िक कमयर्ारीले नापी स्किाब िर्ार गरे वा नगरे को िथा स्वदर्ालर्ले
समेि सोअनसु ार राख्न लाए वा नलगाएको सम्बन्िमा सम्बस्न्िि
्
श्रोिके न्रबाट अनगु मन गनय लगाई र्ौमास्सक िथा वास्र्यक प्रस्िवेदन स्लने व्र्वतथा स्मलाउनु पनेछ । मास्थका बँदु ामा उल्लेख भएअनसु ार २ कोिे
नर्ाँ कक्षाकोिा सस्हि र्स्नर्यर स्नमायण, छारा िैर्ालर् स्नमायण, ४ कोिा भवन र्स्नयर्र सस्हि स्नमायण, स्वदर्ालर्
ममिय संभार, र स्वदर्ालर्
्
्
भक
अस्न्िम स्कतिा वापि वा आस्थयक वर्यको अन्िमा स्दइने रकम स्नकासा स्दँदा नापी स्किाब
ू म्पीर् सरु क्षा कार्यक्रम अन्िगयि स्वदर्ालर्लाई
्
भरे र मार स्दनपु ने व्र्वतथा स्मलाउनु पनेछ ।
ट) विर्त आ.ि. हरूको भौवतक वनमाय ण कायय सम्पन्न प्रवतिेदन तयाि र्ने सम्बन्धमा: गि स्वगि आस्थयक वर्यहरूमा सम्पन्न
स्वदर्ालर्को
भवन स्नमायण, नर्ाँ कक्षा कोिा स्नमायण, भवन ममयि, िौर्ालर् स्नमायण र बाह्य वािावरण सिु ारिथा कक्षा कोिा ममयि सम्भार
्
कार्यको “कायि सम्पन्त्न प्रशतिेदन” अनसु ूर्ी ३ मा िोस्कए बमोस्जमको ढाँर्ामा सम्बस्न्िि प्रास्वस्िकबाट िर्ार गनय लगाई तथानीर् िहका स्िक्षा
अस्िकृ ि/ प्रसासकीर् प्रमख
प्र.अ. िथा स्वदर्ालर्
व्र्वतथापन सस्मस्िका अध्र्क्ष वा सो नभए
ु , प्रास्वस्िक कमयर्ारी, सम्बस्न्िि स्वदर्ालर्का
्
्
स्व.व्र्.स. का अन्र् कुनै पदास्िकारी वा सो समेि नभए ित्कास्लन स्व.व्र्.स. मा प्रस्िस्नस्ित्व गने कुनै स्िक्षकबाट समेि प्रमास्णि गरी गराई

समयािवध

अनुर्मन/परिणामसि
ू क
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स्वदर्ालर्
र तथानीर् िहमा एक एक प्रस्ि राख्ने व्र्वतथा स्मलाउनु पनेछ । स्वगि वर्यहरूको कार्यसम्पन्न प्रस्िवेदन प्राप्त नहन्जेल तथानीर् िहले
्
स्वदर्ालर्को
स्नकासा रोक्का राख्ने र कार्य सम्पन्न प्रस्िवेदन प्राप्त भएपस्छ मार स्वदर्ालर्मा
थप स्नकासा छोड्ने व्र्वतथा गने । र्स प्रर्ोजनका
्
्
लास्ग स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइ र सास्वको स्जल्ला स्िक्षा कार्ायलर्वाट भएको स्नणयर्¸सम्झौिा र अन्र् कागजािको प्रस्िस्लपी
आवश्र्क भएमा तथानीर् िहको माग वमोस्जम इकाइले उपलव्ि गराउनु पने छ ।
ि) िकमअसल
ु ीिविभार्ीयकाििाही: सम्झौिा अवस्िस्भर समेि स्नमायण वा ममयि सम्भार कार्य सम्पन्न नगरी तथानीर् िहबाट स्नकासा
प्राप्त रकमको स्हनास्मना वा दरू
स्नमायण वा ममयि सम्भार नगरी अन्र् प्रर्ोजनको लास्ग खर्य गने वा स्नकासा गररएको
्
ु पर्ोग गने वा स्वदर्ालर्
प्रर्ोजनमा खर्य नै नगरी स्वदर्ालर्को
खािामा
रकम
जम्मा
गरी राख्ने स्वदर्ालर्हरूबाट
त्र्तिो रकम असल
ु उपर गनयपु नेछ । िर उक्त रकम स्र्िाय
्
्
गनय आनाकानी गने स्वदर्ालर्लाई
आगामी आस्थयक वर्यमा प्रथम वा दोस्रो र्ौमास्सक स्नकासा स्दँदा प्र.अ. को िलबभत्ता रकम रोक्का गरे रमार
्
स्नकासा स्दने व्र्वतथा स्मलाउनु पनेछ । उपर्यक्त
िथा तथानीर् िहका स्जम्मेवार
ु बमोस्जमको प्रस्क्रर्ा परू ा नगने सम्बस्न्िि स्वदर्ालर्
्
पदास्िकारीमास्थ प्रर्स्लि नेपाल काननु बमोस्जमको कारबाही हने हनाले सो बमोस्जमको कार्य अस्नवार्य रूपमा गनयु पनेछ । साथै गि स्वगिको
काम सम्पन्न नगरी र्रर्ारक नगरे का स्वदर्ालर्हरूलाई
कुनै पस्न स्कस्समको स्नमायण कोटा उपलब्ि नगराउने ।
्
ड) गि स्वगि आव देस्खका बेरूजु सम्बन्िमािः – तथानीर् िह मार्य ि सञ्र्ालन हने भैस्िक स्नमायण िथा ममयि सुिारसम्बन्िी कार्यक्रमहरूका
बेरूजक
ु ा सम्बन्िमा िि् िि् आवका लास्ग तवीकृ ि कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पस्ु तिका िथा सो सम्बन्िमा स्जल्लामा उपलब्ि गराइएका स्नदेिन
वमोस्जम िदारूकिाका साथ कार्यक्रम सम्पन्न गरी गराई वेरूजु र्र्छ्र्ोटलाई सम्बस्न्िि कमयर्ारीको कार्य सम्पादन मूल्र्ाङ्कनको अिारको
रूपमा कार्ायन्वन हने व्र्वतथा गनयु पनेछ ।
नोट: स्हमाली आवसीर् स्वद्यालर्का रुपमा के न्रबाट छनौट भएका सामदु ास्र्क स्वद्यालर्मा छारावास स्नमायण गनय आवश्र्क भएमा सो प्रर्ोजनका
लास्ग समेि र्ो िीर्यकबाट बढीमा ४ कोिाका लास्ग रकम उपलव्ि गराउन सस्कने छ ।

समयािवध

 स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास
के न्र
विद्यालयभुकवम्पयसिु क्षाकाययक्रम(क्रमार्त)
 गाँउपास्लका/ नगरपास्लका
पस्हलो, दोस्रो िथा
स्वदर्ालर्
भवन प्रबलीकरण (Retrofitting) कार्यका लास्ग छनोट भएका स्वदर्ालर्हरूको
स्डजाइन स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्रबाट
्
्
िेस्रो र्ौमास्सक
उपलब्ि गराइने छ । स्वदर्ालर्
भवन प्रबलीकरण (Retrofitting) कार्य हालसम्म सरू
हकमा अबलम्बन गररएका  स्वद्यालर्
ु नभएका स्वदर्ालर्हरूको
्
्
Retrofittingले भक
जनिस्क्त
ू म्पपिािको असरका कारण उक्त भवनको प्रबलीकरण हने नहने सम्बन्िमा र्स्कन गनय प्रास्वस्िक स्नरीक्षण गरी मार कार्य  प्रास्वस्िक
(ईस्ञ्जस्नर्र/सव ईस्न्जस्नर्र)
अगास्ड बढाउने । र्स सम्बन्िमा थप जानकारी आवश्र्क भएमा स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्रमा लेखी पिाउने ।
पस्हलो, दोश्रो िथा
 गाँउपास्लका/ नगरपास्लका
क्रियाकलाप नं. ८.२.३.६४
िेश्रो र्ौमास्सक
विदयालयहरुलाईविपदव्यिस्थापनकालावर्अनुदान
 स्िक्षा िथा मावस्रोि स्वकास के न्र
क) तथानीर् िहममा बाढी पस्हरो हरी विास आगलागी र्ट्र्ाङ आस्द जतिा प्रकोपबाट क्षस्ि पग्ु न गई पिन पािन अवरुध भएका स्वद्यालर्हरुमा
 स्वद्यार्ल
ित्तकाल पिनपािन सर्ु ारु गने प्रर्ोजनका लास्ग क्षस्िको स्ववरण तथानीर् कार्यपास्लकाको स्नणयर् सस्हिको स्सर्ाररस लागि अनुमान
सामावेि गरी वजेटका लास्ग स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् ईकाई मार्य ि स्ववरण पिाउने ।
क्रियाकलाप नं. ८.२.३.३१.९

अनुर्मन/परिणामसि
ू क



प्रवस्लकरण
भएका
स्वद्यालर् सङ्ख्र्ा
 नापी स्किाव
 कार्य सम्पन्न प्रस्िवेदन



कार्यपास्लकाको स्नणयर्
 अनदु ान प्राप्त स्वद्यालर्
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापिकायायन्ियनप्रवक्रया
वजम्मेिाितह
ख) प्राप्त स्ववरणको अध्र्र्न गरी प्रकोपबाट क्षस्ि भएका स्वद्यालर्हरुका लास्ग अतथार्ी स्सकाई के न्र स्नमायण गरी स्वद्यालर्को पिपािन सर्
ु ारु
गनयपु ने अवतथा एकीन भएमा स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्रको तवीकृ ि स्डजाईन र नमयसका आिारमा वजेट उपलव्ि गराउनेछ ।
ग) स्वद्यालर्को क्षस्िको अवतथा लागि अनमु ानका आिारमा अस्िकिम २ लाखसम्म उपलव्ि गराउन सक्ने ।

समयािवध

द्वन्द्वपीवडतपरििािवशक्षाकाययक्रम(शवहदप्रवतष्ठानमार्यतसञ्िालनहुने) िउवशन३५०१०६

पस्हलो दोश्रो िथा  अनदु ान प्राप्त गरे का
िेश्रो र्ौमास्सक
स्वद्यालर् संख्र्ा

क्रियाकलाप नं. ८.२.३.३१.९

सवहदस्मृवतविद्यालयलाईअनुदान
क) र्स स्िर्यक अन्िगयि वजेट प्राप्त भएको तथानीर् िहले आफ्नो क्षेरस्भर सञ्र्ास्लि प्रस्िष्ठान अन्िगयि संर्ास्लि स्वद्यालर्लाई एकमुष्ठ अनदु ान
स्दने र अनदु ानवाट स्वद्यालर् संर्ालन सम्वस्न्ि सम्पणु य स्क्रर्ाकलाप गने ।

 गाँउपास्लका/ नगरपास्लका
 सस्हद तमृस्ि प्रस्िष्ठान
 स्वद्यालर्

अनुर्मन/परिणामसि
ू क

ख) प्रस्िष्ठानले िोके को आिारमा वजेट खर्य गने र प्रगस्ि स्नर्स्मि रुपमा तथानीर् िहमा पिाउने ।

खण्ड३
प्रदेशतहबाटसम्पादनहुनेससतयअनुदानकाकाययक्रमकोकायायन्ियनप्रवक्रया
विद्यालय क्षेत्र विकास काययक्रम-(बउशीनं ३५०८०६)
वक्रयाकलापनं. २.१५.११.१०
 सामास्जक स्वकास मन्रालर्
काययक्रम कायायन्ियनका लार्ी आबश्यक Logistics ब्यबस्थापनका लावर् काययक्रम व्यबस्थापन खिय
क) स्िक्षा सँग सम्वस्न्िि नीस्िगि वैिक सर्ं ालन¸ अस्भभस्ु खकरण िथा सस्मक्षा कार्यक्रममा व्र्वतथापन गनयपु ने तटेिनरी¸ स्र्र्ाखाजा¸

पस्हलो दोश्रो िथा  वैिक संख्र्ा¸ खररद
िेश्रो र्ौमास्सक
सामाग्री संख्र्ा ।
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापिकायायन्ियनप्रवक्रया
र्ोटोकपी, प्रस्िवेदन िर्ारी एवम् प्रकािन आस्दका कार्य गनयका लास्ग सामस्जक स्वकास मन्रालर्को स्नणयर्ानसु ार खर्य गने ।

वजम्मेिाितह

समयािवध

वक्रयाकलापनं. २.१५.११.११
प्रादेवशकवशक्षाविज्ञानतथाप्रविवधकोयोजनावनमायणतथाप्रवतिेदन
क) प्रदेिको सामास्जक स्वकास मन्रालर्ले आफ्नो क्षेर अन्िगयिकोवास्र्यक िैस्क्षक र्ोजना स्नमायण गनय प्रादेस्िक स्िक्षा स्वकास स्नदेिनालर्को
समेि सहभास्गिा हने गरी कार्यस्वस्ि िर् गने । र्ोजनाको एकप्रस्ि स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्रमा पिाउने ।
ख) िोस्कएको स्वस्ि र प्रकृ र्ा अनुसार र्ोजना स्नमायण गने ।
र्) मन्रालर्लाइ प्राप्त भएका स्िक्षा सँग सम्वस्न्िि वउस्िन सँग सम्वस्न्िि कार्यक्रमको र्ौमास्सक िथा वास्र्यक प्रस्िवेदन िर्ार गरी िोस्कएको
स्नकार्हरुमा स्नर्स्मि रुपमा पेि गने ।
वक्रयाकलापनं. २.१५.११.१२
शैवक्षकअनस
ु न्धानप्रदेश/स्थानीयपाठ्यक्रमविकासतथासि
ु नाव्यिस्थापन
क) र्स स्िर्यकवाट प्राप्त वजेटवाट प्रदेि सामस्जक स्वकास मन्रालर्ले स्िक्षा क्षेरका गुणतिर¸ पहर्ँ िथा व्र्वतथापन सँग सम्वस्न्िि
समसामस्र्क मध
ु ाहरुमा प्रदेिस्भर संर्ास्लि स्वश्वस्वद्यालर् िथा क्र्ाम्पसहरुको सहकार्यमा अनसु न्िान गरी अनसु न्िानका प्रस्िवेदन
सावयजस्नस्ककरण गने ।
ख) प्रदेिले स्जल्ला एवम् स्वद्यालर् िहमा स्नमायण हने तथानीर् पाि्र्क्रमको कार्ायन्वर्मा सहस्जकरण गने ।
ग) प्रदेि तिरीर् िैस्क्षक सर्ू ना व्र्वतथापन प्रस्िवेदन िर्ार गरी सावयजस्नक गने ।
वक्रयाकलापनं. २.१५.११.१४
काययक्रमव्यिस्थापन, अनर्ु मनतथामलु यांकन
क) प्रदेिको सामास्जक स्वकास मन्रालर्ले िैस्क्षक कार्यक्रमको अनगु मन िथा मल्ू र्ाङ्कन गनय वास्र्यक अनगु मन र्ोजना स्नमायण गने र सोस्ह
आिारमा अनगु मन गरी अनगु मन प्रस्िवेदन िर्ार गने । र्सो गदाय नेपाल सरकार वा प्रदेि सरकारको तवीकृ ि नमयस र प्राप्त वजेटको अस्िनमा रस्ह
खर्य गने ।
वक्रयाकलापनं. २.१५.११.५
कक्षा ८ कोपिीक्षास्तिीकिण
क) िैस्क्षक गुणतिर परीक्षण के न्र र रास्रिर् परीक्षा वोडयको प्रास्वस्िक सहर्ोगमा आिारभिु िह उत्तीणय (कक्षा ८) परीक्षा सञ्र्ालन िथा
व्र्वतथापन स्नदेस्िका स्वकास गरी तथानीर् िहमा स्विरण गने ।
ख) कक्षा ८ को परीक्षा तिरीकरणको लास्ग िैस्क्षक गुणतिर परीक्षण के न्र/रास्रिर् परीक्षा वोडयको प्रास्वस्िक सहर्ोगमा कार्यिाला मार्य ि
Test Item को स्नमायण गने ।
ग) र्ो प्रर्ोजनका लास्ग प्रदेिका स्िक्षा स्वकास स्नदेिनालर् र स्िक्षा िास्लम के न्रम रहेका स्वज्ञ जनिस्क्तलाइ पररर्ालन गनयु सान्दस्भयक हनेछ

 सामास्जक स्वकास मन्रालर्

पस्हलो िथा दोश्रो  स्नमायण भएको र्ोजनाहरु
र्ौमास्सक
 र्ौमास्सक िथा वास्र्यक
प्रस्िवेदनहरु

 सामास्जक स्वकास मन्रालर्
 स्वद्यालर्
 स्वश्वस्वद्यालर् िथा

पस्हलो िथा दोश्रो  अनसु न्िान प्रस्िवेदनहरु
र्ौमास्सक
 स्वकास भएका तथानीर्
पाि्र्क्रम
 िैस्क्षक
सर्ू ना
व्र्वतथापन प्रस्िवेदन

 सामास्जक स्वकास मन्रालर्

पस्हलो दोश्रो िथा  अनगु मन र्ोजना िथा
िेश्रो र्ौमास्सक
अनगु मन प्रस्िवेदनहरु






दोश्रो िथा िेश्रो  स्वकास भएका Test
र्ौमास्सक
Item
 परीक्षा संर्ालन प्रस्िवेदन

िैस्क्षक गुणतिर परीक्षण के न्र
रास्रिर् परीक्षा वोडय
सामास्जक स्वकास मन्रालर्
स्िक्षकहरु

अनुर्मन/परिणामसि
ू क
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापिकायायन्ियनप्रवक्रया
।
घ) तिरीकरणका लागी परीक्षा सर्ं ालन प्रश्न स्वश्ले र्ण (item analysis) गरी नमनु ा प्रश्नपर िर्ार गने । प्रत्र्ेक प्रदेिले Item Bank
स्नमायण गरी परीक्षण सञ्र्ालन गने ।
ङ) परीक्षा तिरीकरण समवस्न्ि स्िक्षक¸ कमयर्ारीहरुको क्षमिा स्वकास गने ।
वक्रयाकलापनं. २.१५.११.६
उच्िवशक्षामाअध्ययनर्नेअपाङ्कविद्याथीकालावर्छात्रिृवत
क) प्रदेि मन्रालर्ले उच्र्स्िक्षामा अध्र्र्न गने अपाङ स्वद्याथीकालास्ग छारवृस्त्त छनौटका लास्ग सर्ू ना प्रकािन छनौट गने ।
ख) प्राप्त स्नवेदनको आिारमा अपाङ्गिाको लेखाजोखा गरी छारवृस्त्त प्राप्त गने स्वद्याथी छनौट गने
ग) छनौट भएका स्वद्याथीहरुलाइ अपाङ्गिाको प्रकृ स्ि अनसु ार र्स स्नदेस्िकाको तथानीर् िह अन्िरगिको स्क्रर्ाकलाप नं २.१५.११.७७४ मा
उल्लेख भएको अपाङ्ग स्वद्याथीको वगीकरण अनरुु प छारवृस्त्त वापिको रकम स्वद्याथीलाई वैङ्क खािमा उपलव्ि गराउने ।
वक्रयाकलापनं. २.१५.११.७
शैवक्षकमापदण्ड, सामग्री, प्रारुप, वनदेवशकाएिम् काययविवधविकास
क) सामास्जक स्वकास मन्रालर्ले आवश्र्किा अनसु ार संघीर् स्िक्षा नीस्ि नेपाल सरकारले प्रदेितिरीर् एवम् तथानीर् िहलाइ सहजीकरण गनय
िैस्क्षक मापदण्ड, सामग्री, प्रारुप, स्नदेस्िका एवम् कार्यस्वस्ि स्वकास गने ।
ख) प्रदेितिरमा संर्ालन हने िैस्क्षक गस्िस्वस्िहरुलाइ व्र्वस्तथि गनय आवश्र्क पने स्नदेस्िका कार्यस्वस्िको स्वकास गने ।
वक्रयाकलापनं. २.१५.११.८
शैवक्षकनीवत, काययक्रमतथावनदेवशकासम्बन्धमाअवभमुखीकिण
क) तथानीर् िहको क्षमिा स्वकासको आवश्र्क्ता स्वश्लेर्ण गरर सामास्जक स्वकास मन्रालर्ले तवीकृ ि वास्र्यक कार्यक्रम प्राप्त भएपिाि प्रत्र्ेक
तथानीर् िहका जनप्रस्िस्नस्ि, स्िक्षा स्वकास स्नदेिनालर् िथा िथा सामास्जक स्वकास मन्रालर्का स्िक्षा िाखाका अस्िकृ िलाइ २ स्दने
िैस्क्षक नीस्ि¸ कार्यक्रम िथा र्स स्नदेस्िकाको वारे मा अस्भमुस्खकरण संर्ालन िथा कार्यक्रम कार्ायन्वर् सम्वस्न्ि क्षमिा स्वकासका
कार्यक्रमहरु सर्ं ालन गने ।
ख) अन्िरस्क्रर्ामा सघं ीर् मन्रालर् िथा के न्रीर् स्नकार्हरुको सहभागीिामा सर्ं क्त
ु अस्भमस्ु खकरण कार्यिाला सर्ं ालन गने व्र्वतथा स्मलाउने ।
वक्रयाकलापनं. २.१५.११.९
िावर्यक, िौमावसकप्रवतिेदनतयािीतथाStatus Reprt लर्ायतकाDocument विकासएिम् प्रकाशन
क) प्रदेि मन्रालर्का लास्ग स्िक्षा¸ स्वज्ञान िथा प्रस्वस्ि मन्रालर् अन्िगयि स्वस्भन्न वजेट उपस्िर्यकमा प्राप्त भएका वजेटहरुको र्ौमास्सक िथा
वास्र्यक प्रस्िवेदन िर्ार गने ।
ख) आस्थयक वर्यको अन्र्मा प्रदेितिरीर् प्रगस्ि सस्हिको Status Reprtिर्ार गरी सरोकारवाला स्नकार्हरुमा सप्रं ेसण गने व्र्वतथा स्मलाउने ।
वक्रयाकलापनं. २.१५.११.२ि२.१५.११.१

वजम्मेिाितह

समयािवध

 सामास्जक स्वकास मन्रालर्

पस्हलो िथा दोश्रो  छारवृस्त्त प्राप्त
र्ौमास्सक
स्वद्याथी सख्ं र्ा
 वैङ्क तटेटमेन्ट

 सामास्जक स्वकास मन्रालर्

पस्हलो दोश्रो िथा  स्वकास
भएका
िेश्रो र्ौमास्सक
स्नदेस्िका¸ मापदण्ड िथा
प्रारुप

पस्हलो र्ौमास्सक
 सामास्जक स्वकास मन्रालर्
 स्िक्षा¸ स्वज्ञान िथा प्रस्वस्ि
मन्रालर् िथा के स्न्रर् स्नकार्हरु

अनुर्मन/परिणामसि
ू क



गने

अस्भमस्ु खकरणमा
सहभागीहरुको हास्जरी
स्ववरण

 सामास्जक स्वकास मन्रालर्

पस्हलो दोश्रो िथा  वास्र्यक,
िेश्रो र्ौमास्सक
र्ौमास्सकप्रस्िवेदन
 Status Reprt

 सामास्जक स्वकास मन्रालर्

पस्हलो दोश्रो िथा  िास्लम प्राप्त स्िक्षक
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापिकायायन्ियनप्रवक्रया
वशक्षकतावलम (EGRP तावलमसमेत)
क) प्रदेि सामास्जक स्वकास मन्रालर्ले िोस्कएका िास्लम के न्रलाइ वजेट स्नकासा गने ।
ख) प्रदेि िास्लम के न्रले प्रदेितिर र आवश्र्किा अनुसार तथानीर् तिरमा िास्लम सञ्र्ालन गने । िास्लम सञ्र्ालन गदाय स्वगिमा स्जल्लामा
भएका Roster प्रस्िक्षकहरुलाई पस्न पररर्ालन गनय सक्ने ।
ग) िास्लम के न्रले स्िक्षा िथा मानव स्रोिस्वकास के न्रवाट प्राप्त हने लक्ष्र् िथा स्वर्र्क्षेर अनसु ार प्राप्त हने कार्यक्रम अनसु ार संर्ालन गने ।
घ) िास्लम के न्रले सञ्र्ालन गरे का कार्यक्रमको प्रदेि मन्रालर्ले अनगु मन गने ।
ङ्क) िास्लम के न्रले िास्लमको प्रगस्ि प्रदेि सामस्जक स्वकास मन्रालर् र स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्रमा पिाउने ।
वक्रयाकलापनं. २.१५.११.४
सामदु ावयककलेजबाटप्रथमश्रेणीमास्नातकतहिकक्षा१२बाटप्रथमश्रेणीमाउवतणय डुममस
ु हिििमािकोलावर्छात्रबृत्ती
 वजेट प्राप्त भएका प्रदेिले सम्वस्न्िि स्वद्याथीहरुवाट छारवृस्त्तका लास्ग स्नवेदन माग गने

वजम्मेिाितह
 िैस्क्षक िास्लम के न्र

समयािवध
अनुर्मन/परिणामसि
ू क
िेश्रो र्ौमास्सक
सख्ं र्ा

 प्रदेितिरीर् सामास्जक स्वकास पस्हलो दोश्रो िथा  छनौट भएका स्वद्याथी
िेश्रो र्ौमास्सक
संख्र्ा
मन्रालर्
 वैङ्क तटेटमेन्ट
 स्वद्यालर्



कार्यक्रम िथा वजेटको पररस्ि स्भररस्ह छारवृस्त्त प्राप्त गने स्वद्याथीको छनौट गरी मास्सक २५०० का दरले स्वद्याथीको वैङ्क
खािामाउपलव्ि गराउने ।
स्क्रर्ाकलाप नं. २.१५.१२.२
साियजवनकतथासामुदावयकपुस्तकालयहरुलाईवस्िकृतकाययविवधकाआधािमाअनुदान
 वजेट प्राप्त भएको प्रदेिले मन्रालर्वाट तवीकृ ि कार्यस्वस्िको Norms अनसु ार पुतिकालर् छनौट गरर वजेट उपलव्ि गराउने ।
स्क्रर्ाकलाप नं. २.१५.११.१३ (बजेट उपिीन ३५००१५)
कक्षा१०(SEE)पिीक्षासञ्िालन


रास्रिर् परीक्षा वोडय र संघीर् मन्रालर्को मापदण्ड¸परीक्षा संर्ालनका आिार र स्नदेिन अनुसार गने ।
मनमोहन तमृस्ि पोलीटेस्क्नक (बजेट उपिीन ३५००१५)
स्क्रर्ाकलाप नं. २.१५.११.३ कार्यक्रम सर्ं ालन अनदु ान
 वजेट प्राप्त प्रदेिले कार्य प्रगस्िको आिारमा र्ौमास्सक रुपमा स्नकासा स्दने ।

 प्रदेितिरीर् सामास्जक स्वकास पस्हलो दोश्रो िथा  अनदु ान प्राप्त गरे का
िेश्रो र्ौमास्सक
पतु िकालर् सख्ं र्ा
मन्रालर्¸पतु िकालर्
पस्हलो दोश्रो िथा  परीक्षामा
सस्म्मस्लि
 रास्रिर् परीक्षा वोडय
िेश्रो र्ौमास्सक
स्वद्याथी संख्र्ा
 प्रदेितिरीर् सामास्जक स्वकास
मन्रालर् ¸ पतु िकालर्
पस्हलो दोश्रो िथा  स्नकासा पर
 सामास्जक स्वकास मन्रालर्
िेश्रो र्ौमास्सक
 मनमोहनतमृस्िपोलीटेस्क्नक

खण्ड४
वशक्षाविकासतथासमन्ियइकाइबाटसम्पादनहुनेकाययक्रमकोकायायन्ियनप्रवक्रया
वशक्षाविकासतथासमन्ियइकाइ (िउवशन३५००१४)
कमयिािीहरुकोतलिभत्ता¸महंर्ीभत्ता¸पोशाक भत्ता
क) तवीकृ ि दरवन्दीमा कार्यरि कमयर्ारीहरुको नेपाल सरकारले िोके को िलवभत्ता भक्त
ु ानी स्दने ।

 स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइ पस्हलो दोश्रो िथा  वैङ्क तटेटमेन्ट
िेश्रो र्ौमास्सक

क्रियाकलाप नं. १.२.४.१०

 स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइ पस्हलो दोश्रो िथा  वैिक सख्ं र्ा
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापिकायायन्ियनप्रवक्रया
बैठकभत्ता(सवमवततथाअन्य)

वजम्मेिाितह

समयािवध
अनुर्मन/परिणामसि
ू क
िेश्रो र्ौमास्सक

क) ऐन स्नर्म¸स्नदेस्िकाले िोके का स्जल्लातिरीर् वैिकहरु आर्ोजना गने ।
ख) र्स स्िर्यकवाट स्नर्म अनुसार वैिकका लास्ग आवश्र्क पने खाजा खाना¸वैिक भत्ता िथा सामाग्री व्र्वतथापनमा नेपाल सरकारको तवीकृ ि
नमयस अनसु ार खर्य गने ।
पानी तथा वबजुली महसल
ु ¸टे वलर्ोन तथा इमेल इन्टिनेट¸कायायलय भाडा¸सिािी इन्धन(पेट्रोल, वडजल, मोवबलआदी)  स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइ पस्हलो दोश्रो िथा  तवीकृ ि खररद र्ोजना
पेट्रोल¸सिािीसाधनर्ाडी¸काययलयभिनममयततथासध
ु ाि¸कायायलयसामानहरु¸सरूिाभ्रमणखिय¸अन्यविविधखिय
िेश्रो र्ौमास्सक  दास्खला ररपोटय
क) कार्ायलर् व्र्वतथापनका लास्ग मास्थ उल्लेस्खि स्िर्यकहरुमा प्राप्त रकमहरु खर्य गदाय इकाइले वास्र्यक खररद र्ोजना िर्ार गरर सोको
 आलेप/मलेप
आिारमा नेपाल सरकारको तवीकृ ि नमयस अनुसार खर्य गने ।
प्रस्िवेदनहरु
क्रियाकलाप नं. २.१५.३.२०९

िावर्यककाययक्रमतयािी
क) र्स स्िर्यकमा प्राप्त रकमवाट इकाइले स्जल्लागि िैस्क्षक िथ्र्ाङ्क प्रस्िवेदन (Flash Report) िर्ारी, तथानीर् िहगि/स्जल्लागि स्नर्स्मि
र्ौमास्सक/वास्र्यक प्रगस्ि प्रस्िवेदन, स्तथस्ि प्रस्िवेदन(Status Report), DLI Related Report, FMR लगार्िका प्रस्िवेदनहरु िर्ार गरी
संप्रेक्षण गने ।
ख) र्सका अस्िररक्त इकाइले वास्र्यक रुपमा सम्पादन गने कार्यहरु मध्र्े संघको स्नदेिन अनुसार प्रवोस्िकरण¸कार्यिाला¸र्ोजना िजयमु ा जतिा
क्षेरमा खर्य गने गरी कार्यर्ोजना वनाइ कार्ायन्वर् गने व्र्वतथा स्मलाउने ।
क्रियाकलाप नं. २.१५.३.२०१

सस्ं थार्तविद्यालयमापदण्डतथासञ्िालनवनदेवशका२०६९कोप्रिोवधकिण
क) कार्यक्रम प्राप्त भएका इकाइहरुले स्जल्लामा संर्ालनमा रहेका स्नस्ज स्वद्यालर्सँग सम्वस्न्िि छािा संगिनहरुको प्रस्िस्नस्ित्व हनेगरी २ स्दने
प्रोस्िकरण कार्यिाला संर्ालन गने ।
क्रियाकलाप नं. १.१९.१.२५

काययक्रमअनुर्मनभ्रमण
क) इकाइले स्जल्लामा संर्ालनमा रहेका सवै प्रकारका स्वद्यालर्¸िैस्क्षक कार्यक्रम¸िैस्क्षक संतथाहरुको अनगु मन गनय वास्र्यक अनगु मन र्ोजना
स्नमायण गने । सो आिारमा अनगु मन संर्ालन गने ।
क्रियाकलाप नं. १.२.२.११

वजललावशक्षाकायायलयभिनवनमायण(क्रमार्त)
क)
स्नमायणास्िन कार्ायलर् भवनहरुको कार्यसम्पन्निाको आिारमा सावयजस्नक खररद ऐन स्नर्मानसु ार भक्त
ु ानी गने ।

 स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइ पस्हलो िथा िेश्रो  संर्ास्लि कार्यक्रमहरुको
र्ौमास्सक
प्रगस्ि प्रस्िवेदनहरु

 स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइ पस्हलो र्ौमास्सक



सहभागीहरुको हास्जरी
िथा प्रस्िवेदन

 स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइ पस्हलो दोश्रो िथा  अनगु मन र्ोजना
िेश्रो र्ौमास्सक
प्रस्िवेदन ।

र

 स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइ पस्हलो दोश्रो िथा  कार्यसम्पन्न प्रस्िवेदन ।
िेश्रो र्ौमास्सक
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र्ाराम िर्ार गदाय र्ालु आ व मा स्जल्लाका लास्ग तवीकृ ि वउस्सनं ३५००१६ र ३५००१७ मा उल्लेस्खि स्क्रर्ाकलापहरु समावेि गरी िर्ार गने ।
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अनसु र्ू ी २
विद्यालयक्षेत्रविकासकाययक्रम(SSDP)
भौवतकसवु िधाविस्तािकाययक्रमकालावर्विद्यालयछनोटर्नेआधािहरू
स्थानीयतहमािहेका;Dk"0f{ विद्यालयहरूलाईवनम्नबमोवजमकासत्रू काआधािमाप्राथवमकताक्रममािाख्ने।
प्राप्तभौवतकवनमायणकोकाययक्रमस्थानीयतहलेआिश्यकतापवहिानर्िीविद्यालयहरुमाउपलव्धर्िाउनसक्नेछ।
१. स्जल्लाहरूका हकमा सम्पणू य स्वदर्ालर्हरूको
िलको सरू का आिारमा प्राथस्मकिाक्रम स्निायरण गने ।
्
क.

दस्लि स्वदर्ाथीको
भनाय दर (X)
्

स्वद्यालर्मा रहेका दस्लि स्वदर्ाथीहरूको
कुल सङ्ख्र्ा
्

=

स्वद्यालर्मा रहेका सम्पणू य स्वदर्ाथीहरूको
सङ्ख्र्ा
्

(Enrollment of Dalit Students)
Xकोभाि=१०%
ख.
छाराहरूको भनाय दर (Y)
Girl students)

(Enrollment of

Yकोभाि=१०%
ग. कक्षा ‘क’ र कक्षा १ का स्वदर्ाथी
् सङ्ख्र्ाको अनपु ाि (Z)

स्वद्यालर्मा रहेका छाराहरूको कुल सङ्ख्र्ा
=

स्वद्यालर्मा रहेका सम्पणू य स्वदर्ाथीहरूको
सङ्ख्र्ा
्

=

कक्षा ‘क’ मा रहेका स्वदर्ाथीहरूको
कुल सङ्ख्र्ा
्

कक्षा १ मा रहेका स्वदर्ाथीहरूको
कुल सङ्ख्र्ा
्
र्हाँ कक्षा ‘क’ भन्नाले कक्षा १–१० सञ्र्ालन भएका स्वदर्ालर्को
हकमा कक्षा १०, कक्षा १–१२ सञ्र्ालन भएका स्वदर्ालर्को
हकमा कक्षा १२ र
्
्
कक्षा १–८ सञ्र्ालन भएका स्वदर्ालर्को
हकमा कक्षा ८ लाई सम्झनु पदयछ । र्समा भागर्ल १ भन्दा बढी आउनेको हकमा अस्िकिम १ अङ्क मार स्दने
्
।
Zकोभाि=१५%
घ. Priority Minimum Enabling Condition (PMEC) नपगु ेका स्वदर्ालर्हरू
(a)
१.०
्
नोट: सञ्र्ास्लि कक्षाको आिारमा कक्षाकोिाको संख्र्ा नपगु भएका स्वदर्ालर्हरू
भन्ने वुस्झन्छ ।
्
aकोभाि=२५%
ङ. आवश्र्किा (b)






१.०

तथानीर् िह तिरीर् प्रअ वैिकको प्राथस्मकिा क्रममा परे का स्वद्यालर्हरु
प्रास्वस्िक स्िक्षा िथा स्वज्ञान संकार् सञ्र्ालन भएका स्वद्यालर्हरुमा कक्षाकोिा अप्रर्ाप्त भएका स्वद्यालर्हरु
भक
ु म्पबाट क्षस्िग्रति भई पनु स्नमायण गनयपु ने स्वद्यालर्हरुमध्र्े ित्काल कक्षाकोिा स्नमायण गनयपु ने स्वद्यालर्हरु
अस्िकिम स्वद्याथी भई सेक्सन थप गनयपु ने स्वद्यालर् र सोको लास्ग कक्षाकोिा अपगु भएका स्वद्यालर्हरु
बाढीपस्हरो, हरीबिास, आगलागी, िथा अन्र् दैवीप्रकोपका कारणबाट क्षस्ि हन पगु ेका ित्काल कक्षाकोिा स्नमायण गनयपु ने स्वद्यालर्हरु




स्वदर्ालर्
भौस्िक सरव् ेक्षणका आिारमा नर्ाँ स्नमायण नगरी नहने देस्खएका स्वदर्ालर्हरू
।
्
्
दईु वा दईु भन्दा वढी स्वदर्ालर्
भौगोस्लक स्नकटिा र स्वदर्ाथी
सङ्ख्र्ाको न्र्नू िा जतिा कारणले एकआपसमा गास्भने भएको अवतथा रहेका मध्र्े
्
्
गास्भइ आउने स्वद्यालर्मा कक्षाकोिाको संख्र्ा अपगु रहेका स्वद्यालर्हरु
 स्विेर् कक्षा सञ्र्ालन भएका स्वदर्ालर्हरू
मध्र्े कक्षाकोिा नपगु भएको अवतथा भएका स्वद्यालर्हरु
्
 स्व.सं. २००७ साल अगास्ड तथापना भएका स्वदर्ालर्हरू,
छारावास सञ्र्ालनमा रहेका स्वदर्ालर्हरू
, ECD सञ्र्ालन रहेका स्वदर्ालर्
समेि /
्
्
्
bकोभाि=४०%
hDdf c+s
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सि
ू काङ्क्क (Index) = 0.10X+0.10Y+0.15Z+0.25a+0.40b
@.

मास्थ प्रकरण नं. १ अनसु ारका भौस्िक सस्ु विा आवश्र्क भएका स्वदर्ालर्हरूलाई
सबैभन्दा मास्थ राखी त्र्सपस्छ सर्ू काङ्कको आिारमा
्
सबैभन्दा बढी भएकोलाई राखी घट्दो क्रममा सम्पणू य आिारभिू िहसम्मका िथा माध्र्स्मक स्वदर्ालर्हरूको
प्राथस्मकिा क्रमको सर्ू ी िर्ार गने ।
्
5gf}6 ubf{ cfwf/e"t tx;Dd dfq ;ञ्र्ालन ePsf ljBfnox?nfO{ k|fyldstfqmddf cufl8 /fVg] .
३. सरकारी स्रोिभन्दा बास्हर (स्वस्भन्न राजदिु ाबासहरू, गैरसरकारी सङ्घसतं था, भिू पवू य सैस्नक सङ्गिन आस्द) बाट िूलो रकम अनदु ान पाई स्नमायण
गररएका पर्ायप्त कक्षाकोिाहरू भएको स्वदर्ालर्हरूलाई
छनोटका क्रममा पछास्ड राख्ने ।
्
४. स्वद्यालर् व्र्वतथापन सस्मस्ि गिन नभएका स्वदर्ालर्हरुलाइ
कार्यक्रम स्विरण नगने ।
्
. स्िक्षक अस्भभावक सङ्घ गिन नभएका, स्वगिमा सामास्जक पररक्षण र लेखापररक्षण प्रस्िवेदन पेि नगरे का स्वद्यालर्हरूलाई छनोटका क्रममा
प्राथस्मकिामा पछास्ड पाने ।
&. गि २ (दईु ) आ.व. मा कार्यक्रम परे का (स्वद्यालर् भवन स्नमायण िथा दईु कोिे कक्षाकोिा भवनहरु मार) लाई प्राथस्मकिा क्रममा पछास्ड राख्ने ।
*. प्रर्ायप्त सङ्ख्र्ामा कक्षाकोिा, पतु िकालर्, प्रर्ोगिाला र सभाकक्ष भएका स्वद्यालर्हरूलाई प्राथस्मकिा क्रममा पछास्ड पाने ।
(. स्नमायणका लास्ग पर्ायप्त जग्गा नभएका,जग्गाका तवास्मत्व नभएका,लालपजू ाय वा भोगास्िकार नभएका स्वद्यालर्लाई प्राथस्मकिा क्रममा नराख्ने ।
साथै स्वपदका दृस्र्टले असरु स्क्षि स्नमायणतथल ( Site ) भएका स्वद्यालर्हरू लाई प्राथस्मकिामा नराख्ने ।
!). स्वगिमा उपलब्ि गराइएका स्नमायण कार्यक्रम सम्पन्न नगरे का र िोस्कएको कोटा को पररस्िस्भर रही स्नमायण कार्य सम्पन्न नगरे का स्वद्यालर्हरूलाई
छनोट नगने ।
!!. तथानीर् िह स्तथि िास्मयक/परम्परागिरुपमा सञ्र्ास्लि स्वद्यालर्हरू गुम्बा/स्वहार, मदरसा, गुरुकुल िथा मािृभार्ामा अध्र्ापन हने जतिा
स्वद्यालर्मध्र्े तवीकृ ि प्राप्त िथा अनुमस्ि प्राप्त स्वद्यालर्हरूलाई समेि क्रस्मक रूपमा समावेि गदै जाने क्रममा, कम्िीमा १ वटा स्वद्यालर् अस्नवार्य
रूपमा छनोट गने ।
!@. दईु िैस्क्षक सर परु ा नगरे का अनुमिी िथा तवीकृ ि प्राप्त गरी नर्ाँ तथापना भएका स्वद्यालर्हरुलाई प्राथस्मकिा क्रममा समावेि नगने ।
नर्ाँ कक्षाकोिा पाएका स्वद्यालर्हरू बाहेकका प्राथस्मकिाक्रममा रहेका अन्र् स्वद्यालर्हरूलाई सोही प्राथस्मकिाक्रमलाई आिार मानी भौस्िक
सवेक्षणबाट आवश्र्किा देस्खएका स्वद्यालर्हरुलाई मार कक्षाकोिा पुनिःतथापनाका कोटाहरू क्रमि उपलब्ि गराउदै जाने ।
शौिालयवनमायणWASH सवु िधाभएको समेतवनमाय णकाहकमातपवशलबमोवजमकोप्राथवमकताक्रमअनुसािवितिणर्नेूः
१. हालसम्म कुनै पस्न स्कस्समका िौर्ालर् िथा खानेपानीको व्र्वतथा नभएका स्वदर्ालर्हरू
िथा छारा िौर्ालर्का हकमा सबै स्वदर्ालर्मा
छारा
्
्
िौर्ालर् पर्ु र्ाउने नीस्िअनरू
।
ु प एउटापस्न छारा िौर्ालर् नभएका स्वदर्ालर्हरू
्
२. स्वदर्ाथी
।
् सङ्ख्र्ा अत्र्स्िक भइ एक भन्दा बढी बास्हरी वािावरण सिु ार िथा छारा िौर्ालर्को आवश्र्किा भएका स्वदर्ालर्हरू
्
३. खल
।
ु ा स्दिा मक्त
ु क्षेर घोस्र्ि हने गाँउपस्लका./नगरपस्लकाहरूमा रहेका स्वदर्ालर्हरू
्

49 ÷ काययक्रमकायाय न्ियनपुवस्तका२०७४/०७५

अनसु र्ू ी ३
विद्यालयभिनवडजाईनतथावनमाय णकालावर्वशक्षातथामानिसस
ं ाधनकोमापदण्ड
स्वदर्ालर्
भवन स्डजाईन िथा स्नमायण गदाय नेपाल रास्रिर् भवन संस्हिा २०६० (Nepal National Building Code) अनसु ार मार हने गरी िपस्सलको
्
समेि ििय परू ा हने 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.
तपवसल
१.
कक्षाकोिाको स्डजाईन गदाय प्रस्ि स्वदर्ाथी
् क्षेरर्ल कम्िीमा िपस्सल बमोस्जम हने गरी स्डजाइन गने ।
 आिारभिू िहको लास्ग न्र्नू िम ०.९ वगय.स्म. (१.० वगय.स्म. सम्म राख्दा अझै उपर्क्त
ु हने) गरी कार्म गने ।

२.

मा.स्व. िहको लास्ग न्र्नु िम १.० वगय.मी. (१.२ वगय.मी. सम्म राख्दा अझै उपर्ुक्त हने) गरी कार्म गने ।

कक्षाकोिाको क्षेरर्ल स्वस्भन्न भौगोस्लक क्षेरको लास्ग प्रस्ि स्िक्षक अनपु ाि िपस्सलको सङ्ख्र्ामा स्वदर्ाथी
् अट्ने गरी स्डजाइन गने ।
भौर्ोवलकक्षेत्र
आधािभूततह
मा.वि.
िराई िथा उपत्र्का
४०
३५
पहाड
३५
३०
स्हमाल
३०
२५

३. उपलब्ि जग्गा अनक
भवनको स्डजाइन गरी भवन स्नमायण गनयु परे मा नक्सा सम्बस्न्िि िहरी स्वकास िथा भवन स्नमायण
ु ू ल हने गरी स्वदर्ालर्
्
स्वभाग/स्डस्भजन कार्ायलर्को तवीकृ स्ि स्लएर मार स्नमायण गने ।
४. स्वदर्ालर्
भवन सकभर एक िले मार बनाउने । सकभर वगायकार वा आर्ािकार भवन बनाउने _ आकारका भवन सकभर नबनाउने । ्
_ आकारका भवन बनाउनै परे मा कररब २ ईन्र् ग्र्ाप राखी टुक्रा टुक्रा _ गरे र बनाउने ।
५. भवनको लम्बाई र्ौडाईको ३ गणु ा वा सो भन्दा कम बनाउने, उर्ाइ र्ौडाइको ३ गणु ा . भन्दा कम बनाउने ।
६. कक्षाकोिाको बास्हर अगास्ड पटा ी छानाले ढाके को बरण्डा (Covered Verandah) बनाउने ।
७. ७. बह िल्ले आर.स्स.स्स. भवन िराई, पहास्ड र स्हमाली स्जल्लाहरूमा बनाउँदा Site Plan सस्हिको Detail design and drawing बनाई
नगरपास्लका क्षेरस्भरका भए सम्बस्न्िि महानगरपास्लका / उपमहानगरपास्लका / नगरपास्लका िथा अन्र् क्षेरहरूको हकमा सम्बस्न्िि िहरी स्वकास
िथा भवन स्नमायण स्वभागको स्डस्भजन कार्ायलर्को तवीकृ स्ि स्लने र्तिो तवीकृ स्ि स्हमाली क्षेरमा स्नमायण गररने स्वदर्ालर्हरूले
समेि स्लनु पने छ र
्
सो को स्नमायणका लास्ग सम्बस्न्िि स्व.व्र्.स.ले स्नणयर् गरी प्रास्वस्िकबाट पणू यकालीन सपु ररवेक्षण हने व्र्वतथा स्मलाइ स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर्
ईकाईको स्सर्ाररस सस्हि अस्न्िम तवीकृ िीको लास्ग स्िक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास के न्रमा अनस्वार्य रूपमा पेस गने ।
साक
ं े स्िक जानकारीको लास्ग र्तिो भवनलाई नेपाल रास्रिर् भवन सस्ं हिा बमोस्जम हने गरी स्नमायण गदाय िपसीलका न्र्ूनिम आवश्र्किा परू ा गनयपु ने
छ।
 स्पलर (Column/Pillar) को साईज कम्िीमा 12" x 12"' हनपु ने ।


स्पलरको Foundation (Column Footing ) को साइज कम्िीमा 5' x 5' हनपु ने ।



स्प्लन्थ स्बमको साइज कम्िीमा 9" x 14" हनपु ने ।



स्सस्लङ्ग स्बमको साइज कम्िीमा 9" x 16" हनपु ने ।




छज्जी (Cantilever Projection) १.० स्मटर भन्दा बढी हन नहने ।
आर.स्स.स्स. गदाय M 20 Grade (स्समेण्ट एक भाग, बालवु ा डेढ भाग र स्गटा ी ३ भाग) को ढलान मसला (Concrete) प्रर्ोग गररनु पने ।



स्पलर (Column/Pillar) मा Reinforcement कम्िीमा १६ स्म.स्म. ब्र्ासको ८ वटा हनु पने ।



माटेको जोडाइमा गारो लगाउने कार्य नगने ।
50 ÷ काययक्रमकायाय न्ियनपुवस्तका२०७४/०७५

८.

९.
१०.

र्तिो प्रकृ स्िको भवन एक संवेदनिील स्नमायण कार्य भएकोले र्सको स्डजाइन िथा स्नमायण सपु रस्भजनमा दक्ष प्रास्वस्िकको संलग्निा अत्र्न्ि
जरूरी छ । साथै भवनको जग, स्पलर, स्बम, तलाव आस्दमा प्रर्ोग हने छडको साइज र सङ्ख्र्ा जग बतने माटोको प्रकार, स्पलर–स्पलरबीर्को
दरू ी, कोिाको साइज, भवनको िला आस्दमा भर पने हदँ ा मास्थ उस्ल्लस्खि न्र्नू िम आवश्र्किा साङ्के स्िक मार भएकोले सो को अस्न्िम
आवश्र्किा तिक्र्रल स्डजाइन (Load Calculation आस्द) गरे र मार िोक्नु पने हन्छ ।
कक्षाकोिा सकभर वगायकार भएमा राम्रो हन्छ । कक्षाकोिाको र्ौडाईको दवु ैिरर्् ८ स्र्ट × ४ स्र्टको कालोपाटी राख्ने । पस्हलो डेतक र
कालोपाटीको दरू ी न्र्नू िम २ स्म. र अस्न्िम बेन्र् र कालोपाटीको दरू ी बढीमा ७ स्म. कार्म गने । कालोपाटीको मास्थपरटा  स्िक्षण सामग्री
झण्ु ड्र्ाउन काँटी िोक्ने र िलपरटा  बोडयर नलगाउने (सादा) िर एक कुनामा र्क डतटर राख्ने िाँउ स्मलाउने ।
भवनको बास्हर १:४ स्समेण्ट प्वाईस्न्टङ (Pointing) गने वा १ :४ स्समेण्ट प्लाष्टर गने ।
अपाङ्गहरूका लास्ग कक्षाकोिास्भर गडु ् ने कुसी (Wheel Chair) लैजान छड्के सिह/ र्ाम्प (Ramp) अस्नवार्य रूपमा बनाउने र
कक्षाकोिाको एउटा ढोका र िौर्ालर्को ढोका Wheel Chair स्छने गरी िूलो बनाउने । (साइज कम्िीमा १.१० स्मटर हनु पने)
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अनसु र्ू ी ४
विद्यालयकोनाम:
वजलला:
र्ाँउपवलका:
कार्यसम्पन्न प्रस्िवेदन

कामकोनाम:
इविमेटकोकूलअङ्क्क:
इविमेट भन्दा घटी िा बढी
प्रवतशत:

मलेपर्ानं१७६
स्नमायणका लास्ग सहर्ोगको स्ववरण
सहर्ोग
स्रोिको प्रकार
रू
गाँउपास्लका/न
गरपास्लका
जनश्रमदान
जम्मा रकम

कामसरू
ु भएकोवमवत:
कामसम्पन्नर्नयपु नेवमवत:
कामसम्पन्नभएको वमवत:

र्िक

कै वर्यत
जम्मा

दि

जम्मा

परिमाण

दि

परिमाण

जम्मा

दि

कामकोविििण

एकाइ

वसनं

खुदभएकोकामकोविििण

परिमाण

इविमेटबमोवजम

खर्य
रकम रू

जम्मा
नोट: कामको स्ववरण महलमा इस्ष्टमेटमा लेखेबमोस्जमको
स्ववरण लेख्ने


र्रक महलमा इस्ष्टमेट भन्दा बढी भएमा (-) र घटी भएमा (+) देस्खने गरी र्रक
अङ्क देखाउने ।



कै स्र्र्ि महलमा घटी वा बढी भएको मुख्र् कारण साथै अन्र् आवश्र्कीर् कुरा
लेख्ने ।



इस्ष्टमेट भन्दा बढी खर्य भएको
मख्ु र् कारण
तवीकृ ि स्डजाइन र तपेस्िस्र्के िन बमोस्जम काम भएको छ
भनी प्रमास्णि गने ।



सवईस्ञ्जस्नर्र

ईस्ञ्जस्नर्र

प्रिानाध्र्ापक

स्वव्र्स
अध्र्क्ष

प्रसािकीर् प्रमख
ु
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अनसु र्ू ी ३
कार्यसम्पन्न प्रस्िवेदन
(आव २०६८/६९ देस्खको परु ानो)
मलेप र्ा नं १७६
स्वदर्ालर्को
नामिः
्
स्जल्लािः
गाँउपस्लका.
कामको नामिः
इस्ष्टमेटको कूल अङ्किः
इस्ष्टमेट भन्दा घटी बढी अङ्क (रू..)
इस्ष्टमेटभन्दा घटी बढी प्रस्ििििः
काम सरू
ु भएको स्मस्ििः
काम सम्पन्न गनयु पने स्मस्ििः
काम सम्पन्न भएको स्मस्ििः
कामको स्ववरण

इस्ष्टमेट वमोस्जमको
पररमाण
दर

जम्मा

जम्मा
नोटिः
कामको स्ववरण महलमा इस्ष्टमेटमा लेखे बमोस्जमको स्ववरण लेख्ने ।
र्रक महलमा इस्ष्टमेट भन्दा बढी भएमा (-) र घटी भएमा (+) देस्खने गरी र्रक अङ्क देखाउने ।
कै स्र्र्ि महलमा घटी बढी भएको मख्ु र् कारण साथै अन्र् आवश्र्कीर् कुरा लेख्ने ।
इस्ष्टमेटभन्दा घटी बढी खर्य भएको मख्ु र् कारणिः
तवीकृ ि स्डजाइन र तपेस्िस्र्के िन बमोस्जम काम भएको छ भनी प्रमास्णि गनेिः
___________
__________
सवईस्ञ्जस्नर्र
ईस्ञ्जस्नर्र
प्रिानाध्र्ापक

स्नमायणको लास्ग प्राप्त सहर्ोगको स्ववरण
स्रोिको प्रकार
स्िक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइ
जनश्रमदान
………………….………………
………………….………………
………………….………………
………………….………………
जम्मा रकम रू
खदु भएको कामको
पररमाण
दर
जम्मा

स्वव्र्स अध्र्क्ष

सहर्ोग रकम रू

र्रक
पररमाण

खर्य रकम रू

कै स्र्र्ि
दर

जम्मा

प्रिासकीर् प्रमख
ु
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अनसु र्ू ी ४
उत्कृ ष्ट स्वद्यालर् छनौटका आिारहरु
अ) एसईई परीक्षार्लमा आिाररि अङ्क
६० अङ्क
(एसईईको परीक्षा २०७४ को नस्िजा अक्षराङ्कन पधस्िमा प्रकािन भएको र प्रत्र्ेक स्वद्याथीले प्राप्त गरे को GPA अङ्क ०.८० देस्ख ४.०० सम्म
रहेकोले देहार्अनसु ारको सरू प्रर्ोग गने)
( सरू : ( प्रत्र्ेक GPA ल्र्ाउने स्वद्याथी सङ्ख्र्ालाइय सोही GPA ले गुणन गरी आएको समस्ष्टगि र्ोगर्ल / परीक्षामा सस्म्मस्लि स्वद्याथी सङ्ख्र्ा
*४)*६०)
आ) कक्षा ९ को स्वद्याथी भनायमा आिाररि अङ्क
१० अङ्क सरू (ख/ग*१०)
इ) स्वद्यालर्को और्ि स्सकाइ उपलस्व्िमा आिाररि अङं ् क
१० अङ्क सरू (स्वद्यालर्ले प्राप्त गरे को औसि स्सकाइ उपलस्व्ि/स्जल्लाको स्वद्यार्ल
िहको औसि स्सकाइ उपलस्व्ि*१०)
इय) एसईई परीक्षाको उत्तीणायङ्क प्रस्िििमा आिाररि अङ्क
१० अङ्क सरू (पस्छल्लो ३ वर्यको उत्तीणय प्रस्िििको औसि *१/१०)
उ ) एसईई परीक्षामा समावेि गराइएको स्वद्याथी सङ्ख्र्ामा आिाररि अङ्क १० अङ्क
( सरू : (एसईई परीक्षामा समावेि गराइएको स्वद्याथी सङ्ख्र्ा/ रास्रिर् स्वद्याथी औसि सङ्ख्र्ा (४५) ( छनौटको िह अनसु ार )
सङ्के ि
क) एसईई परीक्षा समावेि गररएका कुल स्वद्याथी सङ्ख्र्ा
ख) एसईई परीक्षाका सबै स्वर्र्मा सहभागी भएको कुल स्वद्याथी सङ्ख्र्ा
ग) कक्षा ९को स्वद्याथी भनाय सङ्ख्र्ा ( रस्जरिेसनको आिारमा)
बँदु ा न. ( उ) मा भएको एसएलसी परीक्षा समावेि गराइएको स्वद्याथी सङ्ख्र्ामा आिाररि अङ्क गणना गदाय देहार्अनसु ार गने ।
१.स्वद्यालर् छनौटका लास्ग एसईई परीक्षा समास्वष्ट रास्रिर् स्वद्याथी औसि स्वद्याथी सङ्ख्र्ाले सम्बस्न्िि स्वद्यालर्ले एसईई परीक्षा समास्वष्ट गराएको
स्वद्याथी सङ्ख्र्ालाइय भाग गरी आएको अङ्क िर र्सरी आएको अङ्क बढीमा १० अङ्कसम्म मार गणना गने ।
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अनसु स्ू र् ५
तथानीर् िहबाट सम्पादन हने वउस्सनं ३५०८०६ स्वद्यालर् क्षेर स्वकास कार्यक्रमको स्क्रर्ाकलापको इकाई लागि
आ व २०७५।७६
क्रस

१

२

३

४

५

६

७

स्िीकृ तवक्रयाकलाप

अन्तिर्तकावक्रयाकलाप

प्रारस्म्भक बाल स्वकास / पबू य प्राथस्मक प्रारस्म्भक बाल स्वकास / पबू य प्राथस्मक कक्षाका सहजकिायहरुको पाररश्रस्मक
कक्षाका सहजकिायहरुको पाररश्रमीक
प्रस्ि स्वद्याथी इकाइ लागिका आिारमा प्रारस्म्भक बाल स्वकास / पबू य प्राथस्मक
कक्षाका लास्ग अनदु ान
स्नरन्िर स्वद्याथी मल्ू र्ाङ्कनलास्ग आबश्र्क सामाग्री अनदु ान (कक्षा १ र अन्र्
कक्षाहरुमा नर्ाँ भनायको लास्ग)
स्िक्षण स्सकाइ सामग्री िथा Book स्िक्षण स्सकाइ सामग्री िथा Book Corner ब्र्वतथापनका लास्ग प्रस्ि स्वद्याथी
Corner ब्र्वतथापन िथा स्नरन्नर स्वद्याथी लागि अनदु ान -PMEC ) कक्षा १-५
मल्ु र्ांकनका लास्ग प्रस्ि स्वद्याथी लागि स्िक्षण स्सकाइ सामग्री िथा Book Corner ब्र्वतथापनका लास्ग प्रस्ि स्वद्याथी
अनदु ान (कक्षा वालस्वकास-१२)
लागि अनदु ान -PMEC ) कक्षा ६-८
स्िक्षण स्सकाइ सामग्री िथा Book Corner ब्र्वतथापनका लास्ग प्रस्ि स्वद्याथी
लागि अनदु ान -PMEC ) कक्षा ९-१०
स्िक्षण स्सकाइ सामग्री िथा Book Corner ब्र्वतथापनका लास्ग प्रस्ि स्वद्याथी
लागि अनदु ान -PMEC ) कक्षा ११-१२
कक्षा १-५ मा अध्र्र्नरि स्वद्याथीहरुका लास्ग पाि्र्पतु िक
कक्षा १-१० सम्म
अध्र्र्नरि कक्षा ६-८ मा अध्र्र्नरि स्वद्याथीहरुका लास्ग पाि्र्पतु िक
स्वद्याथीहरुका लास्ग पाि्र्पतु िक अनदु ान
कक्षा ९-१० मा अध्र्र्नरि स्वद्याथीहरुका लास्ग पाि्र्पतु िक

स्वस्नर्ोस्जि इकाइ लागि
प्रस्ि मस्हना ६ हजारका दरले १३
मस्हना
प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रु ५००
प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रु १००
प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रु १५०
प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यकरु २००
प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रु २००
प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रु २५०
पाि् र्क्रम स्वकास के न्दरले
िोके अनसु ार
पाि् र्क्रम स्वकास के न्दरले
िोके अनसु ार
पाि् र्क्रम स्वकास के न्दरले
िोके अनसु ार

कक्षा ११-१२ मा अध्र्र्नरि िोस्कएका कक्षा ११-१२ मा अध्र्र्नरि िोस्कएका लस्क्षिवगयका स्वद्याथीहरुका लास्ग
लस्क्षिवगयका स्वद्याथीहरुका लास्ग पाि्र्पतु िक उपलब्ि गराउन स्वद्यालर्लाइ अनदु ान
पाि्र्पतु िक उपलब्ि गराउन स्वद्यालर्लाइ
अनदु ान
प्रस्ि स्वद्यालर् रु ५० हजार
छारा छारबृत्ती कक्षा १-८ कणायली प्र्ाके ज समेि (गैर आवस्सर्)
प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रु ४००
सामदु ास्र्क स्वद्यालर्मा आिारभिू िथा दस्लि छारबृत्ती कक्षा १-८ (गैर आवस्सर्)
प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रु ४००
माध्र्स्मक
िहमा
अध्र्र्नरि
दस्लि छारवृस्त्त (कक्षा १०) गैर अवासीर्
प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रु ५००
स्वद्याथीहरुकालास्ग गैरआवासीर् आवास्सर्
मक्त
स्नदेस्िका अनसु ार
ु कम्लहरीका लास्ग छारवृस्त्त गैर अवासीर्
छारबृत्ती
अपागं छारवृस्त्त (कक्षा १-१२) गैर आवासीर्
वगय अनसु ार
मक्त
ु कम्लहरी(आवास्सर्)
अपाङ्ग स्वद्याथीका लास्ग छारवृस्त्त कक्षा १-१२( आवासीर्)
सामदु ास्र्क स्वद्यालर्मा आिारभिू िथा स्र्डर छारावास
माध्र्स्मक
िहमा
अध्र्र्नरि सावयजस्नक स्नजी साझेदारीमा सञ्र्ास्लि नमनु ा स्वद्यालर् (६ वटा)
स्वद्याथीहरुकालास्ग आवास्सर् छारबृत्ती
स्हमाली आवास्सर्
स्हमाली आवास्सर् छारावास ६-१०
अस्ि स्समान्िकृ ि समदु ार्का लास्ग सञ्र्ास्लि
प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक ४० हजार
सञ्र्ालन िथा व्र्बतथापन अनदु ान कक्षा १-५
प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक १५ हजार
सञ्र्ालन िथा व्र्बतथापन अनदु ान कक्षा १-८
प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक २०हजार
स्वद्यालर् सञ्र्ालन व्र्बतथापन अनदु ान
सञ्र्ालन िथा व्र्बतथापन अनदु ान कक्षा १-१०
प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक २५ हजार
सञ्र्ालन िथा व्र्बतथापन अनदु ान कक्षा १-१२
प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक ३० हजार
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स्िीकृ तवक्रयाकलाप

अन्तिर्तकावक्रयाकलाप

स्वस्नर्ोस्जि इकाइ लागि

आिारभिू िह सञ्र्ास्लि स्वद्यालर्हरुलाइ स्वद्यालर् सिु ार र्ोजना, समदु ार् िथा
स्व.व्र्.स.हरुको क्षमिा स्वकासका लास्ग अन्िस्क्रयर्ा, अस्भभाबक स्िक्षा
सञ्र्ालन,अस्िररक्त स्क्रर्ाकलाप सञ्र्ालन आदी कालास्ग एकमष्ठु अनदु ान
आिारभिू िह सञ्र्ास्लि स्वद्यालर्हरुलाइ सामास्जक परीक्षण िथा आस्थयक लेखा
पररक्षण, स्वद्याथी ररपोटय काडय, स्वद्यालर् िथ्र्ांकन व्र्बतथापन, बुलेस्टन प्रकासन
लगार्िका स्क्रर्ाकलाप सञ्र्ालनकालास्ग एकमष्ठु अनदु ान
माध्र्स्मक िह सञ्र्ास्लि स्वद्यालर्हरुलाइ स्वद्यालर् सिु ार र्ोजना, समदु ार् िथा
स्व.व्र्.स.हरुको क्षमिा स्वकासका लास्ग अन्िस्क्रयर्ा, अस्भभाबक स्िक्षा
सञ्र्ालन,अस्िररक्त स्क्रर्ाकलाप सञ्र्ालन आदी कालास्ग एकमष्ठु अनदु ान
माध्र्स्मक िह सञ्र्ास्लि स्वद्यालर्हरुलाइ सामास्जक परीक्षण िथा आस्थयक लेखा
पररक्षण, स्वद्याथी ररपोटय काडय, स्वद्यालर् िथ्र्ांकन व्र्बतथापन, बुलेस्टन प्रकासन
लगार्िका स्क्रर्ाकलाप सञ्र्ालनकालास्ग एकमष्ठु अनदु ान
आवास्सर् छारवृिी प्राप्त वालवास्लकाहरुलाइ आवास सञ्र्ालन अनदु ान

९

लेखाजोखा के न्र संर्ालन अनदु ान
स्विेर् स्िक्षा सञ्र्ास्लि स्वद्यालर्का लास्ग स्विेर् आवश्र्त्ता भएका स्वद्याथी अध्र्र्नरि स्वद्यालर् सख्र्ा (दृस्ष्टस्वहीन स्वद्यालर्,
ं
अनदु ान
बस्हरा कक्षा सञ्र्ास्लि स्वद्यालर् )
स्बिेर् स्िक्षा पररर्द अन्िगयि सञ्र्ास्लि स्वद्यालर्का लास्ग िैस्क्षक सामग्री िथा
मसलन्द खर्य
परम्परागि िथा िास्मयक स्वद्यालर् अनदु ान
अस्ि स्वकट स्हमाली स्जल्लाका लास्ग घुस्म्ि स्वद्यालर् अनदु ान
परंपरागि
िास्मयक िथा वैकस्ल्पक
अनौपर्ाररक प्रौढ स्वद्यालर् (कक्षा १-८)
स्वद्यालर् सञ्र्ालन अनदु ान
खल
ु ा स्वद्यालर् िह १ र २ (कक्षा ९-१०)
अनौपर्ाररक प्रौढ स्वद्यालर् (कक्षा ९-१०)

११

१२

१३

प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक २० हजार

प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक १५ हजार
प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक २ लाख
५० हजार

स्वद्यालर् कमयर्ारी व्र्बतथापन अनदु ान माध्र्स्मक स्वद्यालर् कक्षा १-१२ (१ जना
स्वद्यालर् कमयर्ारी व्र्बतथापन अनुदान
सहर्ोगी र १ जना कक्षा १० पास गरे को सहार्क कमयर्ारी)
स्नदेस्िका अनसु ार
(आिारभिू िथा माध्र्स्मक िह)
स्वद्यालर् कमयर्ारी व्र्बतथापन अनदु ान आिारभिू स्वद्यालर् कक्षा १-८
स्नदेस्िका अनसु ार
प्रस्ि कक्षा वास्र्यक १ लाख ६०
स्रोि कक्षा व्र्वतथापन अनदु ान

खल
ु ा स्वद्यालर् िह १ र २ (कक्षा ६-८)
१०

प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक १० हजार

प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रु १२
हजार

मास्वमा इन्टरनेट जडान िथा सञ्र्ालन खर्य प्रस्ि स्वद्यालर् रु १२०००
८

प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक १५ हजार

वहकक्षा/वहतिर
वहभास्र्क कक्षा
सञ्र्ालनका लास्ग अनदु ान
िोस्कएका Pocket क्षेर िथा अस्ि
स्समान्िकृ ि, लोपोन्मख
ु जास्िका (लस्क्षि
समहू का) बालबास्लकाहरुका एवम्
िोस्कएका स्जल्लाका स्वद्याथीका लास्ग
स्दवा
खाजा
उपलब्ि
गराउन
स्वद्यालर्हरुलाइ अनदु ान
सामदु ास्र्क स्सकाइ के न्र सञ्र्ालन

हाल सञ्र्ालनमा रहेका बहकक्षा MGMLसंख्र्ा
हाल सञ्र्ालनमा रहेका बहभार्ीक स्िक्षा स्वद्यालर् सख्ं र्ा
स्दवा खाजा उपलब्ि गराउन पने स्वद्याथी संख्र्ा
स्दवा
कणायली

खाजा

सामदु ास्र्क स्सकाइ के न्र

उपलब्ि

गराउन

हजार
प्रस्ि के न्र वास्र्यक ५० हजार
प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक ४ हजार
स्नदेस्िका अनसु ार
स्नदेस्िका अनसु ार
प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक ३ लाख
५० हजार
प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक १ लाख
१० हजार
स्नदेस्िका अनसु ार
प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक १ लाख
५२ हजार
स्नदेस्िका अनसु ार
प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक ५० हजार
प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक ५० हजार
प्रस्ि स्वद्याथी दैस्नक रु १५( १८०
स्दन)

पने

स्वद्याथी
प्रस्ि स्वद्याथी दैस्नक रु २०( १८०
स्दन)
प्रतिावना अनसु ार
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स्वस्नर्ोस्जि इकाइ लागि

प्रास्वस्िक स्वर्र् अध्र्ापन हने स्वद्यालर्लाइ ल्र्ाव सामाग्री सहर्ोग अनदु ान
प्रास्वस्िक िार सञ्र्ालन गने
स्वद्यालर्लास्ग ल्र्ाव व्र्वतथापन िथा प्रस्ि स्िक्षण स्सकाइ सामाग्री िथा Lab assistant, equipments and Practical
material, OJT , Operation cost) व्र्वतथापनका लास्ग प्रस्ि स्वद्याथी लागि
स्वद्याथी लागि अनदु ान
अनदु ान कक्षा ९-१२
स्वद्यालर् भवन स्नमायण (अस्घल्लो आ ब ४ कोिे भवन सस्हि र्स्नयर्र स्नमायण - क्रमागि आर्ोजना अस्िल्लो आ.व.
को क्रमागि ४ कोिे भवन
२०७४।७५
WASH सस्ु विा सस्हिको सौर्ालर् WASH सस्ु विा भएको िैर्ालर्
स्नमायण अनदु ान
स्विेर् स्वद्यालर्को आवास सस्हिको भवन स्विेर् स्वद्यालर्को आवास सस्हिको भवन स्नमायण क्रमागि
स्नमायण क्रमागि
नमनु ा स्वद्यालर् सिु ार गुरुर्ोजना अनरुु प नमनु ा स्वद्यालर् सिु ार गुरुर्ोजना अनरुु प भौस्िक स्नमायण
भौस्िक स्नमायण अनदु ान
कक्षा ८ को परीक्षा सञ्र्ालन व्र्वतथापन कक्षा ८ को स्जल्ला तिरीर् परीक्षा
खर्य
उत्कृ ष्ट स्सकाइ उपलव्िी भएका िोस्कएको सर्ू ङ्काको आिारमा कार्य सम्पादन सम्पन्न गने स्वद्यालर्लाइ कार्य
स्वद्यालर्लाइ स्सकाइ सदृु ढीकरण िथा सम्पादनमा आिाररि अनदु ान( Performance based Grants)
स्वद्यालर्लाइ कार्य सम्पादनमा आिाररि उत्कृ ष्ट स्सकाइ उपलव्िी भएका स्वद्यालर्लाइ स्सकाइ सदृु ढीकरणका लास्ग प्रोत्साहन
अनदु ान( Performance based Grants) अनदु ान
स्िक्षकको स्िक्षण स्सकाइमा स्विाउने स्िक्षकको स्िक्षण स्सकाइमा स्विाउने समर्ाविी सिु ार र्ोजना कार्ायन्वर्न
समर्ाविी सिु ार र्ोजना कार्ायन्वर्न
माध्र्ास्मक स्वद्यालर्मा पतु िकालर् माध्र्ास्मक स्वद्यालर्मा पतु िकालर् तथापना िथा व्र्वतथापन(स्र्क्सीङ, स्किाव
तथापना िथा व्र्वतथापन(स्र्क्सीङ, स्किाव खररद, िथा इ पतु िकालर् समेि)
खररद, िथा इ पतु िकालर् समेि)
स्िक्षण स्सकाइमा ICT को प्रर्ोग( स्िक्षण स्सकाइमा ICT को प्रर्ोग( कम्प्र्टू र, इन्टरनेट, कनेस्क्टस्भटी इक्र्पू मेन्टस िथा
कम्प्र्टू र,
इन्टरनेट,
कनेस्क्टस्भटी Kits खररद) का लास्ग अनदु ान
इक्र्पू मेन्टस िथा Kits खररद) का लास्ग
अनदु ान
सडक वालवास्लका िथा वालश्रस्मकको सडक वालवास्लका िथा वालश्रस्मकको लास्ग आवासीर् िैस्क्षक प्रवन्ि
लास्ग आवासीर् िैस्क्षक प्रवन्ि
माध्र्ास्मक स्वद्यालर्मा स्वज्ञान प्रर्ोगिाला माध्र्ास्मक स्वद्यालर्मा स्वज्ञान प्रर्ोगिाला अनदु ान
अनदु ान
प्रारस्म्भक पढाइ सीप स्वकासका लास्ग प्रारस्म्भक पढाइ सीप स्वकासका लास्ग न्र्नु िम प्र्ाके जका लास्ग अनदु ान
न्र्नु िम प्र्ाके ज
गस्णि स्वज्ञान र अङ्गेजी स्वर्र्का लास्ग गस्णि स्वज्ञान र अङ्गेजी स्वर्र्का लास्ग स्क्रर्ाकलापमा आिाररि सामाग्री Kits
स्क्रर्ाकलापमा आिाररि सामाग्री Kits अनदु ान
अनदु ान

प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक २ लाख

प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक ११ हजार
प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रु १८
लाख
प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रु ७ लाख
लागि अनमु ान अनसु ार
प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक १ करोड
५० लाख
प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रु २००
प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रु ५०
हजार
प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रु २ लाख
प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रु २ हजार
प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रु ६ लाख
५० हजार

प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रु ६ लाख
५० हजार
प्रस्ि स्वद्याथी रु ४० हजार
प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रु ६ लाख
५० हजार
प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रु ३ हजार
प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रु ५०
हजार
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अनसु स्ू र् ७
स्िक्षक िथा कमयर्ारीहरुको िलवमान
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अनसु र्ू ी ८

: EMF Check List Social Safe Guard

Rapid Environmental Assessment (REA) Checklist



Sub Project title:
General Information
Name of the
School
Address
Telephone/
Fax
Email
Proposed
Infrastructure



Screening Questionnaire

Activity

Screening Question

Statu
s
Y
e
s

Infrastructu
re Site

Scale
Impact
N
o

H
i
g
h

of

M
e
d

Remark

L
o
w

Is the school infrastructure adjacent to
or within any of the following
environmentally and socially sensitive
area?
1.

Protected Area

2.

Buffer zone of Protected Area

3.

Special area for protecting biodiversity

4.

Wetland

5.

Land mass moved area

6.

Water logging area

7.

Underground Utilities

8.

Quarrying area

9.

River Bank

10. Cultural Heritage Site
Potential
Impact

Will the school infrastructure
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Activity

Screening Question

Statu
s
Y
e
s

Scale
Impact
N
o

H
i
g
h

of

M
e
d

Remark

L
o
w

Cause encroachment on above
environmentally
and
socially
sensitive area?
Slope
stability

Deterioration

Water
Managemen
t

Waste
Managemen
t

Habitat
Destruction

Noise
pollution
Health
safety

and

 Increase the possibility of
landslide or erosion in
the site?
 What is the texture of
soil?
 cause short term and
long-term Surface water
quality
 cause short term and
long-term Ground water
quality
 effect the Air quality from
the dust of construction
 effect the source of local
drinking water
 effect
the
Irrigation
system
 get
adequate
water
supply
 effect
the
drainage
system
 contaminate the soil and
groundwater
by
leachates from the waste
disposal
 increase Hazardous
materials from mining
and construction
materials (e.g. bitumen,
cement paint, explosive
fuels, lubricants)
 hamper
any
rare,
threatened
or
endangered
species
found nearby
 remove large number of
trees
 effect community by
noise producing from
blasting and use of
vibration
 cause
risks
and
vulnerabilities due to
physical,
chemical,
biological,
and
radiological hazards
 cause transmission of
disease from workers to
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Activity

Screening Question

Statu
s
Y
e
s

Vulnerable
groups

locals
 Will
there
be
any
acquisition of land?
 Will
there
be
any
dislocation
of
community?
 Will there be any loss of
agriculture land?
 Hamper poor, women
and children

Indigenous
People

 Possibility of conflict with
local people?

Land
Acquisition

Scale
Impact
N
o

H
i
g
h

of

M
e
d

Remark

L
o
w

 If workers from other
regions or countries are
hired?
Is the construction site is frequently hit by
natural disasters?
Social
conflicts

Natural
Disaster
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j|m= ;+=

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

lhNnf
tfKn]h'ª
tfKn]h'ª
Onfd
Onfd
Onfd
Onfd
emfkf
emfkf
emfkf
emfkf
emfkf
emfkf
emfkf
emfkf
df]/Ë
df]/Ë
df]/Ë
df]/Ë
df]/Ë
df]/Ë
df]/Ë
df]/ª
;'g;/L
;'g;/L
;'g;/L
;'g;/L
;'g;/L
wgs'6f
wgs'6f
wgs'6f
t]x|y'd
;+v'jf;ef
;+v'jf;ef
ef]hk'/
ef]hk'/
ef]hk'/
;f]n'v'Da
cf]vn9'Ëf
cf]vn9'+uf
cf]vn9'+uf
vf]6fË
pbok'/
pbok'/
pbok'/

अनसु स्ू र् : ८
lhNnfut lgjf{rg If]qut gd"gf
ljBfno ljsf;sf nflu 5gf}6 ePsf
ljBfnox¿
l;gfd df=lj=, t]Nnf]s,
;/:jtL df=lj= xfªkfª,
lkmSsn df=lj=, lkmSsn
hLtk'/ df=lj=hLtk'/
cd/sNof0f df=lj= gofFahf/
gfD;flnª df=lj=, gfD;flnª
w'nfaf/L df=lj=,
xlNbaf/L df=lj=,
nIdLk|;fb b]jsf]6f df=lj,
sgsfO{ df=lj=,
l8NnL/fh df=lj=
k|ult df=lj=,
lxdfn df=lj=,
dx]Gb|/Tg df=lj=,
c/lgsf] df=lj=,
k~rfot df=lj=
hgtf df=lj= afx'gL !
klAns df=lj= /+u]nL
;/:jtL df=lj=, emf]/fxf6
;'s'gf df=lj=, sf];Lx/}rf !
/flwsf df=lj=,
g/u|fd df=lj=,
hgtf df=lj=,
;/:jtL df=lj=,
cd/l;+x df=lj=, ;f]x]auGh (
xl/gu/f df=lj=,
cfbz{ df=lj=,
k'0o df=lj= /fhf/fgL ^
hgtf df=lj= lhtk'/ %
uf]s'08]Zj/ afndlGb/ df=lj=,
a;Gt df=lj= j;Gtk'/,
dgsfdgf /TgclDasf df=lj=
/fd]Zj/ df=lj=
jL/]Gb| df=lj= s'n'ª\
ljBf]bo df=lj=
if8fgGb df=lj=, lbª\nf
lxdfnbz{g df=lj, g]rf
k|a'4 df=lj=, Rofgd
?Dhf6f/ df lj ?Dhf6f/
a?g]Zj/ df lj /fdk'/
lr;fkfgL df=lj=, lr;fkfgL
hgtf df=lj=, x8Lof
qLo'uf df=lj= ufO3f6
qLj]0fL df=lj= s6f/L,

7]ufgf
l;/Lh+uf ufkf, !
cf7/fO lqj]0fL ufkf, #
;'of]{bo gu/kflnsf !)
b]pdfO gu/kflnsf (
dfOhf]udfO ufkf !
dfOhf]udfO ufkf #
d]rLgu/ gkf !)
xlNbaf/L ufkf @
srgsjn ufkf
sgsfO{ gkf
emfkf ufkf $
uf}/fbx gkf
bds gkf @
ljtf{df]8 gkf %
pnf{jf/L gkf * b'uf{k'/L, /fd3f6
ky/LzlgZr/] gkf !
j]njf/L gu/kflnsf
/+u]nL gu/kflnsf
u|fdyfg ufkf
;'Gb/x/}rf gkf !)
pnf{jf/L gu/kflnsf ^
a'l9uª\uf ufpkflnsf !
O6x/L pkdxfgu/kflnsf (
b'xjL gu/kflnsf %
b]jfguGh gkf %
xl/gu/f ufpkflnsf $
a/fx gu/kflnsf @
rf}lj;] ufkf ^
dxfnIdL gu/kflnsf &
wgs'6f gkf %
nfnLu'/f+;, gkf, @
vfbjf/L gkf ( t'lDnª6f/
wd{b]jL gkf % dflDnª
;fNkfl5ln5f] ufkf !
ef]hk'/ gu/kflnsf &
if8fgGb gu/kflnsf &
g]rf;Nofg ufpkflnsf
;'gsf];L ufkf &
l;l4r/0f gkf $
df]n'ª ufkf @
hGt]9'ª\uf ufkf %
rf}bG8Lu9L gkf (
lqo'uf gkf
s6f/L gkf $
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

lhNnf
;Kt/L
;Kt/L
;Kt/L
l;/xf
l;/xf
l;/xf
l;/xf
l;/xf
l;/fxf
wg'iff
wg'iff
wg'iff
wg'iff
wg'iff
wg'iff
;nf{xL
;nf{xL
;nf{xL
;nf{xL
;nf{xL
;nf{xL
l;Gw'nL
l;Gw'nL
l;Gw'nL
l;Gw'nL
/fd]5fk
/fd]5fk
/fd]5fk
/fd]5fk
bf]nvf
bf]nvf
bf]nvf
l;Gw'kfn~rf]s
l;Gw'kfn~rf]s
l;Gw'kfn~rf]s
sfe|]knfGrf]s
sfe|]knfGrf]s
sfe|]knfGrf]s
nlntk'/
nlntk'/
eStk'/
sf7df8f}+
sf7df8f}+
sf7df8f}+
sf7df8f}+
sf7df8f}+

lhNnfut lgjf{rg If]qut gd"gf
ljBfno ljsf;sf nflu 5gf}6 ePsf
ljBfnox¿
sGt rGb| df=lj=, kftf]
j'=lj=d'= df=lj= eujtk'/ j8x/L
rGb|f df=lj=
hgtf 8f]dL rf}w/L p=df=lj=,
kf]v/fle08f,l;/xf
hgtf df=lj=, df}jfxL, l;/xf
hgtf df=lj=,
hgtf df=lj=, rGb|nfnk'/ rf]xjf{
hgtf agjfnL df=lj=, a5f{]jf g/xf
df]xg df= lj=
hgtf df=lj=, luåfj]nfk6\6L
uf]unk|;fb df= lj=, a;lxof
o1jnSo ;+= df=lj=, 1fgs'k
df=lj= s'd/f}n /db}of, ejf/L
/fdhfgsL df=lj=, ;tf]if/
lzjzlSt df=lj=,
hgHof]lt df=lj=,
dxfb]j hgtf df=lj=,
dx]Gb| /Tg huGgfy nlIdlgofF df=lj=,
hnw/ sdnb]j df=lj=,
j]0fLef]nf gd"gf df=lj=,
hgtf df=lj=, l;d/f eujtLk/
;/:jtL df=lj=, 8sfxf
hgHof]tL df=lj=, kmf];|]6f/
sdnf df lj en'jfxL
slknfsf]6 df lj 5fk
hghfu[t df=lj= a]tfnL
dGynL df=lj=,
zf/bf df lj 7f];]
sflnsf df lj nvfgk'/
lqe'jg df=lj=,
IfdfjtL df=lj=,
xg'dGt]Zj/ df lj sfe|]
P];]n'vs{ df=lj=
af3e}/a df lj 7f]s/kf
s[ig/Tg df lj
kfj{tL df=lj= 9+'vs{ *
k|ef df lj sflQs]b]p/fnL
;l~hjgL df lj
lsl6gL df=lj=
ah|af/fxL df lj rfkfufpF
>Lkb\d df lj b/jf/:SjfP/
cfbz{ df=lj=
ltnuf+6f/ df=lj=, wfkf;L
sflnsfb]jL df=lj=,
zfGtL lgs'Gh df=lj= eujtLjf/L
s+sfnL df=lj= g}sfk

7]ufgf
8fSg]Zj/L gkf
zDe'gfy gkf
af]ba;f{Og gkf
nIdLktf/L ufkf
;v'jfgGsf/s6\6L gkf
;'lvk'/ gkf *
uf]njhf/ gkf *
g/xf ufkf $
ldr}{of gkf
ljb]x gkf ^
hgsk'/ pkdxfgu/kflnsf @$
hgsk'/ pkdxfgu/kflnsf
lIf/]Zj/ gkf
;j}nf gkf
j6]Zj/ ufpkflnsf
nfnaGbL gkf *
xl/jg gkf *
j/xyjf gkf !), ;Ltfk'/
a|Dxk'/L ufkf !
uf]8]}tf gkf *
uf]8]tf gkf ^
b'wf}nL gkf $
sdnfdfO gkf %
b'wf}nL gkf
dl/0f ufkf
uf]s'nu+uf ufkf $
dGynL gkf !
uf]s'nu+uf ufkf ^
bf]/Djf ufkf ^
d]n'ª ufkf ^,
led]Zj/ gkf ! ;':kf IfdfjtL
j}t]Zj/ ufkf $
OGb|fjtL ufpFkflnsf % af8]ufpF
rf}tf/f;fFufrf]s u9L gkf
j]yfgrf]s ufkf
rf}/Lb]p/fnL ufkf
w'lnv]n gkf
uf]bfj/L gkf #
uf]bfj/L gkf !!
eQk'/ gkf #
sfu]Zj/L, dgx/f #
6f]vf gkf &
tf/s]Zj/ gu/kflnsf
sfdgkf @)
rGb|flu/L gkf
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91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

lhNnf
sf7df8f}+
sf7df8f}+
sf7df8f}+
g'jfsf]6
g'jfsf]6
g'jfsf]6
g'jfsf]6
g'jfsf]6
g'jfsf]6
/;'jf
wflbª
wflbª
wflbª
wflbª
dsjfgk'/
dsjfgk'/
dsjfgk'/
dsjfgk'/
/f}tx6
/f}tx6
/f}tx6
/f}tx6
/f}tx6
/f}tx6
/f}tx6
jf/f
jf/f
jf/f
jf/f
af/f

lhNnfut lgjf{rg If]qut gd"gf
ljBfno ljsf;sf nflu 5gf}6 ePsf
ljBfnox¿
d+un df=lj=
hg;]jf df lj kfFuf
ljZj lgs]tg df=lj=, lqk'/]Zj/
dxfb]j df=lj= /ftdf6]
If]qkfn df=lj= rf}38f
P];]n'e"d] df=lj= sfx'n]
lqe'jg lqz'nL df lj
dx]Gb| df=lj=, rt'/fn]
r08]Zj/L df=lj=,
sflnsf lxdfno df lj w}a'ª
/fgLkf}jf df=lj= ;Nofg6f/
;TojtL df=lj= s'Dk'/
rGb|f]bo df=lj=
lgns07 df lj wflbªj];L
dx]Gb| df=lj=,
rGb|f]bo df=lj=,
hglk|o df lj x]6f}8f
cfw'lgs /fli6«o df=lj=,
g]dwf/L af;'b]a df=lj= d'8jnjf
hgtf df=lj=, /fhk'/ km/xbjf
ho ls;fg df=lj= w/x/L
df=lj= u?8f,
hgHof]lt df=lj= rk'/
hgtf df lj
hgtf df=lj=, ;f]g/lgof
u9LdfO{ dx]Gb| df=lj= dugkf !
b'uf{ df=lj= a/]jf, a}l/of
g]=/f=df=lj= js'lnof
g]=/f=df=lj=
g]=/f=df=lj=,

k;f{
k;f{
k;f{
k;f{
lrtjg
lrtjg
lrtjg
uf]/vf
uf]/vf
uf]/vf
uf]/vf
ndh'ª
ndh'ª
ndh'ª
tgx'F
tgx'F

g[l;+x df=lj=, lkk/fd7,
b]jgGbg b]j/fh df=lj= /fdgu/L, k;f{
lh=p=/f=s=df=lj,
;/:jtL df=lj=, uf}tdgu/ 7f]/L *
g]kfn df=lj=,
gf/fo0fL gd"gf df=lj=,
b'uf{z]ifsfGt clwsf/L df=lj=
k/f]ksf/ cfbz{ df=lj=,
b'Nne df=lj=,
dx]Gb| df lj
;'o{Hof]tL df=lj=,
zf}efUobo df=lj= cNs6f/
d+unf df=lj=, ;f]tLk;n
z}nk'qL df=lj=, wldlns'jf
/fdzfx df=lj=,
lgd{n df=lj=

7]ufgf
lslt{k'/ gkf !)
lslt{k'/ gkf %
sfdgkf !#
j]nsf]6u9L ufkf
lnv' ufkf
ls:kfª ufkf
ljb'/ gu/kflnsf
ssgL ufkf
ljb'/ gu/kflnsf &
sflnsf ufkf @
lqk'/f;'Gb/L ufkf
l;4n]s ufkf
j]gL3f6 /f]/fË ufkf ljzfn6f/
gLns07 gkf
as}of ufpFkflnsf $
x]6f}8f pdgkf *
x]6f}8f pkgkf !^
x]6f}8f pkgkf $
/fhb]jL gkf
/fhk'/ gkf
b]jfxLuf]gfxL ufkf
u?8f gkf !
rGb|k'/ gkf
s6xl/of gkf
df}nfk'/ gkf
u9LdfO gkf
sn}of pkdxfgu/kflnsf
lhtk'/ l;d/f pkdxfgu/kflnsf
sf]NxjL gkf $ ;kxL
lhtk'/l;d/f pkdxfguf/kflnsf
@
lj/u+h dxfgu/kflnsf
jx'b/dfO gkf
kf]v/Lof gkf
7f]/L ;'j0f{k'/ ufkf @
/Tggu/ gkf
e/tk'/ dxfgu/kflnsf
e/tk'/ dxfgu/kflnsf
l;/f~rf]s ufkf !
eLd;]g ufkf !
uf]/vf g kf s'Gb'/
;'nLsf]6 ufkf %
/fOgf; gkf
dWog]kfn gkf
/fOgf; gkf
cfFa'v}/]gL uf=kf=
Jof; gkf
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137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

lhNnf
tgx'F
tgx'F
:ofª\hf
:ofª\hf
:ofª\hf
:ofª\hf
:ofª\hf
:ofª\hf
sf:sL
sf:sL
sf:sL
kj{t
kj{t
kj{t
kj{t
kj{t
jfun'ª
jfun'ª
afUn'ª
u'NdL
u'NdL
kfNkf
kfNkf
kfNkf
gjnk/f;L
gjnk/f;L
gjnk/f;L
gjnk/f;L
gjnk/f;L
gjnk/f;L
gjnk/f;L
gjnk/f;L
gjnk/f;L
gjnk/f;L
gjnk/f;L
?kGb]xL
?kGb]xL
?kGb]xL
?kGb]xL
?kGb]xL
?kGb]xL
slknj:t'
c3f{{vfrL
c3f{{vfrL
Ko"7fg
Ko"7fg
/f]Nkf

lhNnfut lgjf{rg If]qut gd"gf
ljBfno ljsf;sf nflu 5gf}6 ePsf
ljBfnox¿
k~rd'gLb]j df=lj=,
;TojtL df=lj=,
lqe'jg cfbz{ df=lj= :ofª\hf
/0flj/ hglxt df=lj= vx/]
euatL gd'gf df=lj= lddL{
lq ;lxb df=lj=, k+rd'n
dx]Gb| df=lj=, hut e~Hofª
u+ufnfn df=lj=, rfkfsf]6
lqe'jgzflGt df=lj=
sflnsf df=lj=,
df5fk'R5]| df=lj=
gjhfu[t df=lj= ltnfxf/
ejfgL ljBflk7 df=lj=, vfgLufFp
gf/fo0f df=lj=,
lxdfn df=lj=, v'sf]{6
df6]b]jn df=lj=, d'l8s'jf
unsf]6 df=lj=, xl6of
lqe'jg df=lj=, vjf{ª, buft'G8fF8f &
cd/ df=lj=, ljx'Fsf]6 sf7]vf]nf %
1fgf]bo df=lj= dh'jf
dx]Gb| df=lj= /]gkf, tD3f;
/fdt'n;L df=lj=,
bds8f df=lj= dbgkf]v/f
u+uf df=lj=, vflnjg /fdk'/
g]kfn df=lj= lbJok'/L
lzj df=lj=
gjhfu/0f df=lj= rf]/df/f,
dxfslj b]jsf]6f df=lj=
/fhf dxfTd k'0f{eb| df=lj= k+rgu/
lqe'jg df=lj= j]nf6f/L
sflnsf df=lj=,
hgs df=lj=,
;/:jtL df=lj=, x;f}/f
efg'bo df=lj=, b'DsLjf;
hgtf df=lj=, dg/L
/fd g/]z ofbj cf=df=lj=,
kz'klt df=lj=,
zflGt gd"gf df=lj,
sflnsf df=lj=
k|ult df=lj=,
v'bfju/ df=lj=,
g]kfn cbz{ df lj
hgtfs[i0f df=lj=
xl/x/ ;+ tyf ;f df=lj=
;/:jtL df=lj=, af+u];fn
hgtf df=lj=, afUb'nf
afnsNof0f df=lj=, /f]Nkf, lnjfª

7]ufgf
z'Snfu08sL gkf
Jof; gkf
k'tnLjhf/ gkf
jfln+u gkf
sflnu08sL ufkf
cflwFvf]nf ufkf
jfln+u gkf %
rfkfsf]6 gkf (
kf]v/fn]vgfy dgkf #)
kf]v/fn]vgfy dgkf !)
cGgk"0f{ ufpFkflnsf @
df]bL ufkf
kmn]jf; gkf
s'Zdf gu/kflnsf
s'Zdf gkf
kmn]jf; gkf
unsf]6 gkf
j8Luf8 ufkf
sfF7]vf]nf ufkf
rGb|sf]6 gkf *
/];'+uf gkf
/fdk'/ gu/kflnsf %
tfg;]g gkf (
/fdk'/ gu/kflnsf
b]jr'ln gkf !!
sfjf;f]tL gu/kflnsf @
dWoljGb' gu/kflnsf
;'gjn gu/kflnsf
jb{3f6 gu/kflnsf
k|tfkk'/ ufpkflnsf
u}8fsf]6 gkf *
u}8fsf]6 gkf %
sfjf;f]tL gu/kflnsf
ljgoL lqj]0fL ufpkflnsf
;/fjn ufpkflnsf
/f]lx0fL ufkf #
ltnf]Ttdf gkf !%
ltnf]Ttdf gkf %
j'6jn pdgkf !)
s~rg ufkf
n'=;f=g=kf (
lza/fh gu/kflnsf
;lGwvs{ gkf *
kl0fgL ufpFkflnsf @
;?df/fgL ufpkflnsf
Ko'7fg gkf *
/fNkf gkf @
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j|m= ;+=

184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

lhNnf
/f]Nkf
?s'd
?s'd
?s'd
;Nofg
;Nofg
bfª
bfª
bfª
bfª
bfª
afFs]
afFs]
afFs]
alb{of
alb{of
;'v]{t
;'v]{t
;'v]{t
b}n]v
b}n]v
8f]Nkf
h'Dnf
h'Dnf
sflnsf]6
afh'/f
aemfª
aemfª
c5fd
c5fd
8f]6L
s}nfnL
s}nfnL
s}nfnL
s}nfnL
s}nfnL
s}nfnL
88]nw'/f
bfr'{nf

lhNnfut lgjf{rg If]qut gd"gf
ljBfno ljsf;sf nflu 5gf}6 ePsf
ljBfnox¿
g]kfn /fli6«o df=lj=, /fËsf]6
lqj]0fL df=lj=, l;d|'t'
/fKtL 1fgf]bo df=lj=, l;DnL
?lSd0fL df=lj=, ?s'dsf]6
hgsNof0f df=lj=, yf/df/]
lqe'jg hgtf df=lj=, n'xflkª, vn+uf,
zfgkf, @
cfbz{ df=lj=, b]pk'/
cfbz{ df=lj=, nfndl6of
kbdf]bo klAns df=lj=, e/tk'/
u'? hh'/ df=lj=, /Iffrf}/
jL=kL= sf]O/fnf df=lj=, aofn]
lqe'jg df=lj=,
1fgf]bo df=lj=, , jfu]Zj/L @
hgtf df lj ;Gts'6L
ljBfHof]lt df=lj=, s07k'/,
g]=/f=df=lj= 9f]8/L
g]kfn /fli6«o df=lj=, a8fvf]nL, u'df{sf]6
^
hg df=lj=, ;'v]{t
hgHof]tL df=lj=, a8\l8rf}/, s'gfy/L $
lxdfno df=lj=, 8fF8Ldf8L
ljhof df=lj=,
cfb{z df=lj, h'kmfn
rGbggfy df=lj=, vn+uf
hgtf df=lj=, dxtufpF
dxfb]j df=lj=, kmf]Osf]6 kmf]Odxfb]j
dflnsf df=lj=, j=g=kf= !) dft{8L
;TojfbL df=lj= ef]k'/, aemfË
;'gs'8f df=lj= lr/ aemfË
;'o{rGb| df=lj= sflndf6L, ;f=g=kf
ljBfdlGb/ df=lj=, lagfos
/fdk'/ df=lj= a'8/, 8f]6L
hgtf df=lj=, d'g'jf,
dx'Gofn df=lj= ehgL,
bz/y df=lj= ;f8]kfgL,
b'uf{nIdL df=lj= cQl/of,
wgu9L df=lj=
/fli6«o df lj
e'jg]Zj/L df=lj= kgkf %, kl/ufpF
dflnsfh{'g df=lj= wfk, bfr'{nf

7]ufgf
kl/j{tg ufpkflnsf %
lqj]0fL ufkf
;fgLe]/L ufkf
l;:g] ufkf
jf3rf}/ gkf, @
zf/bf gu/kflnsf @
ndxL gkf
/fKtL ufkf
3f]/fxL pkdxfgu/kflnsf
t'n;Lk'/ pkdxfgu/kflnsf
zflGtgu/ ufkf #
sf]xnk'/ gu/kflnsf !)
vh'/f ufkf
vh'/f ufkf
a9}oftfn ufpkflnsf *
dw'jg gkf
u'ef{sf]6 gu/kflnsf
jL/]Gb| gu/kflnsf
j/fxtfn ufkf
e}/jL ufkf $
b'Nn' gu/kflnsf &
7'nLe]/L gkf
rGbggfy gkf $
rGbggfy gkf ^
ltnfu'kmf gkf #
j8Ldflnsf gkf *
hok[YjL gkf !!
ljTy8lr/ ufpkflnsf
;fkm]ju/ gu/kflnsf !
k~rb]jn
hf]/fon ufkf @
hfgsL ufpFkflnsf—$
ehgL g=kf= !
3f]8f3f]8L g=kf=—@
uf]bfj/L g=kf= @
wgu9L pkdgkf *
ndlsr'xf gkf @
k/z'/fd gu/kflnsf %
dxfsfnL gkf &
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अनसु स्ू र् : १०
कार्यक्रम संसोिन स्ववरण पेि गने ढाँर्ा
कार्य्यक्रमको नाम :………………….
क्र. स.

स्क्रर्ाकलाप

वास्र्यक
भौस्िक

कोड

लक्ष्र्

ब.उ.िी.नं. ………………
वास्र्यक घटाई कार्म घटाई कार्म थप
गरी थप गरी
बजेट गनयु पने लक्ष्र् गनयु पने वजेट कार्म गनयु कार्म गनयु कार्यक्रम संसोिन
पने भौस्िक पने बजेट
गनयु पनायका कारण
लक्ष्र्
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