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दुईशब्द
स्शक्षा रास्रिर् स्वकासका स्वस्वि पक्षमध्र्े सामास्िक स्वकासको महत्वपणू य पक्ष हो । स्शक्षाको समस्ु चि स्वकासमार्य ि र्देशको आस्थयक िथा
सामास्िक पक्षामा रूपान्िरण ल्र्ाउन महत्वपणू य र्ोगर्दान पग्ु र्दछ । स्वद्यमान स्शक्षा नीस्ि िथा कार्यक्रमहरु स्शक्षामा समिामूलक पहचुँ सुस्नस्िि गने,
स्शक्षालाई रोिगारी उन्मख
ु बनाउने, गुणतिरमा सिु ार एवम् व्र्वतथापकीर् क्षमिामा अस्भवृर्दस्् ि गरी आस्थयक सामास्िक स्वकासका लक्ष्र्हरू
हास्सल गनेिर्य लस्क्षि छन् । नेपालको संस्विानले स्शक्षालाई मौस्लक अस्िकारको रूपमा तथास्पि गरे को छ भने आिारभिू स्शक्षा अस्नवार्य र
स्निःशल्ु क हने िथा माध्र्स्मक स्शक्षा स्निःशल्ु क हने व्र्वतथा गरे को छ । नेपालले सबैका लास्ग गुणतिरीर् आिारभिू स्शक्षाको सस्ु नस्िििा गनय
रास्रिर् एवम् अन्िरायस्रिर्तिरमा प्रस्िवद्धिा िनाएको छ । सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई मध्र्म आर्तिरको मल
ु क
ु मा तिरोन्निी गने िथा सन्
२०३० सम्म र्दीगो स्वकासका लक्ष्र् हास्सल गनय सघाउ पुग्ने गरी शैस्क्षक कार्यक्रम िथा नीस्िहरु िर् भएका छन् । स्र्नै सन्र्दभयको पृष्ठभमू ीमा
स्वद्यालर् स्शक्षाको समग्र शैस्क्षक स्वकासका लास्ग सरकारले सन् २०१६/१७-२०२२/२३ का लास्ग ७ वर्े स्वद्यालर् स्शक्षा क्षेर स्वकास र्ोिना
कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाएको छ । र्सै र्ोिना अनरुु प ५ वर्े स्वद्यालर् क्षेर स्वकास कार्यक्रम गि आव २०७३/७४ र्देस्ख कार्ायन्वर्नमा आएको छ ।
स्वर्दर्ालर्
स्शक्षाको स्वकासका लास्ग समिा, गुणतिर, समक्षमिा र सान्र्दस्भयकिा स्वकास गने उद्धेश्र्ले र्स र्ोिना कार्ायन्र्नमा आएको छ । र्सै
्
र्ोिनाले पररलस्क्षि उपलस्व्ि हास्सल गनय कार्यक्रमहरू िर् भइ कार्ायन्वर्नको र्दोश्रो वर्यका लास्ग कार्यक्रम िर् भएका छन् । स्वगिका
वर्यहरूका उपलस्व्िहरू र कार्ायन्वर्नमा र्देस्खएका चनु ौिीहरूबाट स्सस्कएका पािहरूको आिारमा िर्ार पाररएको उि तवीकृ ि कार्यक्रमका
स्नस्र्दयष्ट लक्ष्र्हरूलाई समर्मै प्राप्त गनय िथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा एकरूपमा कार्म गनय स्वगि वर्य झै कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पस्ु तिका स्वकास
गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइएको छ ।
चालु आस्थयक वर्य २०७४/०७५ मा प्रारस्म्भक बालस्वकास कार्यक्रमलाई पहाुँच र्ोग्र् िथा गुणतिरीर् वनाउने, संस्विानको ममय अनरू
ु प
अस्नवार्य एवम् स्निःशल्ु क स्शक्षालाई अस्िकारका रूपमा स्लई स्वर्दर्ालर्मा
बालमैरी वािावरणमार्य ि् गुणतिरीर् स्शक्षामा समिामूलक पहचुँ को
्
सस्ु नस्िििा गनयाे, स्वर्दर्ालर्हरूमा
सूचना प्रस्वस्ि स्वतिार गने र स्शक्षकको पेशागि स्वकास कार्यलाई स्नरन्िरिा स्र्दने, संशोस्िि स्शक्षा ऐनको
्
प्रतिाव अनरू
ु प कक्षा १-८ लाई आिारभिू स्शक्षा एवम् कक्षा ९-१२ लाई माध्र्स्मक स्शक्षाका रूपमा पनु संरचना गरी सबै िहको स्शक्षामा
गणु तिरीर् एवम् समिामल
ू क पहाुँच स्बतिार गने, प्रास्वस्िक िथा व्र्वसास्र्क स्शक्षाको पहचुँ िथा गणु तिर सिु ार गर्दै माध्र्स्मक िह (कक्षा १११२) मा प्रास्वस्िक स्शक्षा स्वतिार गने, स्वर्दर्ालर्तिरमा
सामान्र् व्र्ावसास्र्क सीपहरू (Soft skills)सम्बन्िी स्शक्षा र िास्लमको प्रवन्ि
्
स्मलाउने, नमनु ा स्वर्दर्ालर्
स्वकास
गने
,
शै
स्
क्षक
स
ि
ार
कार्य
हरूको कार्ायन्वर्न गनय सबै िहको क्षमिा अस्भवृर्दस्् ि गने िथा अनगु मन िथा
ु
्
सपु ररवेक्षणलाई र्ोिनामा आिाररि वनाई बढी भन्र्दा बढी नस्ििामख
ु ी वनाउने उर्दर्दे् श्र्का साथ कार्यक्रमहरू िियमु ा गरर कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइएका
छन् । र्सै गरी चालु आ.व.मा स्वर्दर्ालर्
बास्हर
रहे
क
ा
बालबास्लकाहरूको
शैस्क्षक पहचुँ को सस्ु नस्िििा गनय बैकस्ल्पक स्शक्षाका अवसरहरूको
्
स्वतिार गने, भक
पनु स्नमायण गने, स्वर्दर्ालर्को
न्र्नू िम सक्षमिाका आिार (PMEC) नपगु ेका
ू म्पको प्रभाव पिाि स्वर्दर्ालर्हरूको
्
्
स्वर्दर्ालर्हरूलाई
स्वशे
र्
प्राथस्मकिा
राखी
सहर्ोग
प्रर्दान
गने
ितिा
कार्य
क्र
मले
स्
व
र्द
र्ालर्
स्शक्षाको गणु तिर िथा सेवा प्रवाहमा सिु ार ल्र्ाई
्
्
र्ोिनाका लक्ष्र् प्राप्त गनयमा सहर्ोगी भस्ू मका खेल्ने अपेक्षा गररएको छ । आिारभिु िथा माध्र्स्मक स्शक्षा व्र्वतथापनका स्िम्मेवारी तथानीर्
िहमा रहने सवं ैिास्नक व्र्वतथा अनरुु प चालु आ व को शैस्क्षक कार्यक्रम सञ्चालनका लास्ग अन्िर सरकारी स्वत्तीर् हतिान्िरण अन्िरगि
तथानीर् िहका लास्ग सामर्दु ास्र्क स्वद्यालर् िहको तवीकृ ि र्दरवन्र्दी िथा अनुर्दानमा कार्यरि स्शक्षक कमयचारीको िलव भत्ता, पाि्र्पतु िक,
स्वद्यालर् सञ्चालन मसलन्र्द, प्रस्िस्वद्याथी लागि अनर्दु ान लगार्िका कार्यक्रमको विेट तथानीर् िहमा उपलव्ि गराईएको छ । उि
कार्यक्रमहरुलाई कार्ायन्वर्न गनय सहस्िकरण गनय र्ो पुस्तिका सहर्ोगी हने स्वश्वास स्लएको छु ।
शैस्क्षक र्ोिना िथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा प्रिक्ष्र् भस्ू मका खेल्ने औपचररक एवम् अनौपचररक स्शक्षासुँग सम्वर्दि् संरचनाहरू तथानीर् िह,
क्षाेस्शस्न, शैिाके , िस्ास्शका, स्रोिके न्द्र र स्वर्दर्ालर्
िहसम्म गरी स्वस्भन्न िहबाट वर्यभरस्ा कार्ायन्वर्न हने कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको
्
अविारणा, कार्ायन्वर्न प्रस्क्रर्ा, खचय गने आिार र एकै प्रकारका कामहरूलाई र्देशभर समान एवम् प्रभावकारी ढङ्गले कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउनाे
अस्भप्रार्ले र्ो कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पुस्तिका िर्ार पाररएको छ । र्स पस्ु तिकाबाट स्वत्तीर् अनश
ु ासन कार्म राख्न र पारर्दशी रूपबाट कार्यक्रम
सरोकारवालाहरूस्बच परु र्ाई
् कार्ायन्वर्न गनय मद्दि पग्ु ने छ भन्ने अपेक्षा स्लइएको छ । स्वशेर् गरी कार्यक्रम कार्ायन्वर्नकिायले र्स पस्ु तिकाकाा
अस्िररि प्रचस्लि ऐन काननु को पररस्िस्भर रही औस्चत्र्िा, स्नर्स्मििा, कार्यर्दक्षिा, प्रभावकाररिा र पारर्दस्शयिाको आिारमा चालु वर्यको
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनयु हनेछ । र्सै गरी कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र अनगु मनमा सम्बर्दि् सबै सरोकारवालाहरूले र्स पुस्तिकालाई प्रर्ोगमा ल्र्ाई
कार्यक्रमका उर्दर्दे् श्र्हरू समर्सीमास्भरै हास्सल गनय िोस सहर्ोग पर्ु ायउने छन भन्ने अपेक्षा रास्खएको छ । अन्िा्र्मा र्स पस्ु तिकाका स्वर्र्मा
प्रााप्त हने सझु ावहरूले स्शक्षा स्वभागलाई आगामी स्र्दनका लास्ग थप पृष्ठपोर्ण प्रर्दान गने हनाले सरोकारवालााहरूबाट रचनात्मक सझु ावको
अपेक्षा राख्र्दै पस्ु तिका िर्ार गने कार्यमा सहर्ोग पर्ु र्ाउनु हने सबैलाई हास्र्दयक िन्र्वार्द स्र्दन चाहन्छु ।
श्रावण, २०७४
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खण्ड१: काययक्रमकायायन्ियनसम्बन्धीसामान्यमागयदशयन
१) पररचय
स्शक्षा क्षेरका समग्र र्ोिना र कार्यक्रमहरूलाई नेपालको संस्विान, २०७२ ले स्नस्र्दयष्ट गरे को राज्र्को स्नर्देशक स्सर्दिान्ि
र नीस्ि, मानव अस्िकारको
्
स्वश्वव्र्ापी घोर्णा िथा नेपाल पक्ष भएर गररएका अस्भसस्न्िहरू र अन्िररास्रिर् मञ्चमा नेपालले गरे को प्रस्िबर्दििाहरू
िथा नेपाल सरकारले कार्ायन्वर्नमा
्
ल्र्ाएको चौिौं र्ोिना िथा स्वद्यालर् क्षेर स्वकास र्ोिना (आव २०७३/७४ – २०७९/८०) समेिले समस्ष्टगिरूपमा मागयर्दशयन गरे का छन् । चालु आ व
२०७४।०७५ लास्ग तवीकृ ि नीस्ि िथा कार्यक्रममा अस्हलेसम्म प्राप्त उपलस्व्िलाई संतथागि गरी गुणतिरीर् स्शक्षाको व्र्वतथा स्मलाईने, आिारभिु
िहसम्मको स्शक्षा अस्नवार्य र स्न:शल्ु क हने िथा माध्र्स्मक िह सम्मको स्शक्षा अस्नवार्य िथा स्न:शल्ु क वनाईने, माध्र्स्मक िह सम्मको स्शक्षा तथानीर्
िहलाई हतिान्िरण गने, लस्क्षि वगयलाई स्शक्षामा स्र्दई आएको सुस्विालाई थप व्र्वस्तथि गरर स्नरन्िरिा स्र्दईने, गुणतिरर्ि
ु स्शक्षामा पहचुँ पर्ु ायउन
सामर्दु ास्र्क स्वद्यालर्लाई नमनु ाको रुपमा सञ्चालन गने कार्यक्रमलाई स्नरन्िरिा स्र्दईने, सीपर्ि
स्
श
क्षाका
लास्ग
प्रास्वस्
ि
क
िथा
व्र्वसास्र्क स्शक्षालाई
ु
क्रमस: स्वतिार गररनेछ । र्सैगरी २०७४/०७५ को बिेटमा स्वद्यालर् स्शक्षालाई समिामल
ु क र गुणतिरीर् वनाउर्दै स्वद्यालर्हरुको व्र्वतथापकीर् क्षमिा
अस्भवृस्द्ध गने गरी स्वद्यार्लर् क्षेर स्वकास कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गररने, आिारभिु िहसम्मको स्शक्षा स्न:शल्ु क हने िथा माध्र्स्मक िह सम्मको स्शक्षा
क्रमस: स्न:शल्ु क वनाईने, पाि्र्क्रममा आिाररि प्रस्वस्ि मैरी स्शक्षण स्सकाई कर्यक्रमलाई स्नरन्िरिा स्र्दईने, खल
ु ा िथा वैकस्ल्पक स्वद्यालर्हरु मार्य ि
स्वद्यालर् वास्हर रहेका स्वद्यालर् िाने उमेरका सवै वालस्वलकाहरुलाई स्वद्यालर् स्शक्षाको र्दार्रामा ल्र्ाई स्नरन्िर रुपमा स्शक्षा हास्सल गने अवसरको
सस्ु नस्िििा गररने कुरा उल्लेख छ ।
गि आ.व.र्देस्ख कार्ायन्वर्नमा आएको स्वर्दर्ालर्
क्षेर स्वकास कार्यक्रमले पररलस्क्षि गरे का नीस्ि िथा कार्यक्रमका आिारमा िर् गररएका स्क्रर्ाकलापहरू
्
कार्ायन्वर्न गने अस्भप्रार्ले र्ो कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पुस्तिका स्वकास गररएको छ । नेपालको संस्विान अनुसार आिारभिू र माध्र्स्मक स्शक्षाको स्िम्मेवारी
तथानीर् िहको हने व्र्वतथा छ । उि व्र्वतथा अनुसार र्स आव र्देस्ख नेपालभर ७४४ तथानीर् िह सञ्चालनमा आइसके को सन्र्दभयमा संस्विान प्रर्दत्त
अस्िकारहरु कार्ायन्वर्नका लास्ग सबै तथानीर् िहमा स्शक्षासंग सम्बस्न्िि स्वस्भन्न कार्यक्रम िथा स्क्रर्ाकलाप कार्ायन्वर्नका लास्ग बिेट सशिय अनर्दु ानको
रुपमा एकमष्टु रुपमा हतिान्िरण भएको छ । स्िल्ला, क्षेरतिरमा कार्ायन्वर्न हने कार्यक्रममा एकरुपिा र प्रभावकारीिा कार्म गनय िथा तथानीर् िहमा
हतिान्िरण भएको एकमष्टु सशिय अनुर्दानलाइ िोस्कएको लक्ष्र् प्राप्त गनय िोस्कएको शीर्यक िथा स्क्रर्ाकलापमा खचय गनय िथा उपलधि स्रोिको
अस्िकिमरुपमा उपर्ोगका लास्ग सहिीकरण गनय र्ो कार्ायन्वर्न पुस्तिका िर्ार गररएको छ ।
शैस्क्षक कार्यक्रमहरूलाई तथानीर् आवश्र्किा र बालबास्लकाको आवश्र्किासुँग मेल खाने, स्शक्षाको मूल प्रवाहमा आउन नसके का अथायिा्
सीमान्िकृ ि, र्दस्लि, स्पछडस्ाएका िनिास्ि ितिा स्वस्भन्न लस्क्षि समहू हरूको आवश्र्किालाई सम्बोिन गने स्कस्समको रहेको सन्र्दभयमा तथानीर् िह र
समर्दु ार्को सस्क्रर् साझेर्दारीबाट कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा सर्लिा हास्सल गनय सस्कने स्वगिका अनभु वबाट प्रष्ट भइ सके को छ । तथानीर् िह र समर्दु ार्मा
अस्िकार र स्रोि सम्पन्न गराउनु नै स्वके न्द्रीकरणको वातिस्वक ममय पस्न हो । तथानीर् आवश्र्किाका आिारमा स्वकास र्ोिनाहरूको छनोट, स्नमायण,
कार्ायन्वर्न र अनगु मनलाई प्रभावकारी बनाउन तथानीर् िहलाई आवश्र्क स्रोि र सािन उपलधि गराउनु आवश्र्क छ । तथानीर् िहको सस्क्रर् सहभास्गिा
र सहर्ोगका लास्ग र्ोिना स्नमायणर्देस्ख कार्ायन्वर्न र अनगु मनसम्मको अस्िकार तथानीर् िह रहुँर्दा आवश्र्किा र िन चाहनाअनसु ारका कार्यक्रम स्नमायण र
कार्ायन्वर्न हनसक्छन् । र्सै िथ्र्लाई मध्र्ेनिर गर्दै चालु आ व २०७४/०७५ को लास्ग स्िल्लागि कार्यक्रम िर्ारी गने क्रममा स्िल्लातिरबाटै िर् भएका
कार्यक्रमहरूलाई नै तवीकृ ि गरी कार्ायन्वर्न गररएको छ । स्र्नै वातिस्वकिाहरूलाई ध्र्ान स्र्दुँर्दै नेपाल सरकार, स्शक्षा मन्रालर् एवम् रास्रिर् र्ोिना
आर्ोगबाट तवीकृ ि कार्यक्रमहरू कार्ायन्वर्नमा थप सहििा प्रर्दान गनय, बिेटको अस्िकिम सर्दपु र्ोग र आस्थयक अनश
ु ासन कार्म गरी िोस्कएका
शीर्यकहरूमा स्नर्मानसु ार खचय गने िथा तवीकृ ि कार्यक्रमका अविारणा, उर्दर्दे् श्र्, प्रस्क्रर्ा िथा रणनीस्िहरूका सम्बन्िमा स्िल्ला िथा स्वर्दर्ालर्िहसम्मका
्
सबै सरोकारवालाहरूलाई पररस्चि गराई कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्ायन्वर्न गराउने उर्दर्दे् श्र्ले र्ो कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पस्ु तिका २०७४/०७५ िर्ार
गररएको छ ।
२काययक्रमकायायन्ियनपवु स्तका२०७४/०७५कााउद्देश्यहरू:
1. क्षेर, स्िल्ला एवम् तथानीर् तिरमा सञ्चालन हने शैस्क्षक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्ायन्वर्नमा सहिीकरण गरी एकरूपिा कार्म गने ।
2. स्िल्ला र स्वर्दर्ालर्
िहमा सञ्चालन हने शैस्क्षक कार्यक्रमहरूबारे सरोकारवालालाई सस्ू चि गने ।
्
3. कार्यक्रम िियम
ा
िथा
कार्ायन्वर्नमा प्रभावकाररिा अस्भवृर्दस्् ि गरी सरोकारवाला िहको भस्ू मका तपष्ट गर्दै स्िम्मेवार र िवार्र्देही बनाउने,
ु
4. कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र स्रोि पररचालनलाई स्र्दशास्नर्देश गराउने ।
5. कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नबाट लस्क्षि नस्ििा सस्ु नस्िि गरी नस्ििामा आिाररि अनग
ु मन प्रणाली अवलम्वन गने ।
३. काययक्रमकायायन्ियनगनयध्यानवदनुपनेकुराहरूूः
कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका लास्ग स्शक्षा स्वभाग मार्य ि उपलव्ि गराईएको आस्थयक वर्य २०७४/०७५ को विेट कार्ायन्वर्न सम्वन्िी स्नर्देशन (अनसु चू ी – १)
का अस्िररि र्देहार्का बुँर्दु ाहरूलाई स्वशेर् ध्र्ान स्र्दने ।
1 ÷ काययक्रमकायाय न्ियनपुवस्तका२०७४/०७५

क) विद्यालय क्षेत्र विकास काययक्रम (बउशीनं ३५०८०६३/४ र सोबाट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको अनदु ान) कायायन्ियन
सम्बन्धमा:
1.

तथानीर् िहले स्शक्षा क्षेरका लास्ग प्राप्त अनर्दु ान स्वद्यालर्लाई स्नकासा स्र्दुँर्दा स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्बाट प्राप्त िथ्र्ाङ्कका आिारमा स्र्दने ।

2.

स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलले चालु आवका लास्ग तवीकृ ि कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गर्दाय स्वद्यालर् क्षेर स्वकास कार्यक्रमको मल
ु र्दतिावेिमा
उल्ल्लेस्खि स्िल्ला प्रास्वस्िक सस्मस्िलाई स्क्रर्ास्शल वनाउने र तथानीर् िहसंग अस्नवार्यरुपले समन्वर् गरी र्ोिना िियमु ा, कार्ायन्वर्न,
अनगु मन, मल्ु र्ाङकन गने गराउने ।
चालु आस्थयक वर्यका लास्ग तवीकृ ि हरे क नम्सय, प्राप्त स्नर्देशन र त्र्ससम्बन्िी थप स्नर्देशनसमेिलाई ध्र्ानमा राखी िोस्कएको बिेट र समर्
सीमालाई कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गर्दाय कार्ायन्वर्न पस्ु तिकामा तवीकृ ि स्वस्ि र प्रस्क्रर्ालाई स्वशेर् ख्र्ाल गरी कार्ायन्वर्न गने, गराउने व्र्वतथा
स्मलाउने ।

3.

4.

र्ो कार्यक्रम कार्यन्वर्न पस्ु तिका प्राप्त भएपस्छ क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्ले आफ्नो क्षेर स्भरका स्िस्शकाहरुलाई भर्दौ १५ स्भर कार्यक्रम
अस्भमख
ु ीकरण गने । स्िस्शकाले कार्ायलर्का सबै कमयचारी िथा स्रोिव्र्स्िहरुलाई भर्दौ िेस्रो हप्तास्भर अस्भमख
ु ीकरण गने िथा सोही समर्मा
वास्र्यक कार्यक्रमको सावयिस्नकीकरण गने । स्िल्ला, क्षेर एवम् तथानीर् िहलाई प्राप्त हने वास्र्यक कार्यक्रम िथा बिेट शरू
ु मै सञ्चार माध्र्मबाट
सावयिस्नक गने व्र्वतथा स्मलाउने । सम्बस्न्िि स्रोिव्र्स्िले स्िस्शका र तथानीर् िहसंग समन्वर् गरी तथानीर् िहका प्रस्िस्नस्ि, स्शक्षकका
पेशागि संघसंतथाका प्रस्िस्नस्िहरू, परकारहरूका प्रस्िस्नस्िमल
ू क संघसंतथाहरू, मस्हला िथा बालबास्लका कार्ायलर्का प्रस्िस्नस्ि, तथानीर्
िहमा स्क्रर्ाशील मस्हला, र्दस्लि, आस्र्दवासी/िनिास्ि, मिेशी, अपाङ्ग आस्र्दसुँग सम्बस्न्िि संघ संतथाका प्रस्िस्नस्िहरू, र तथानीर् िहमा
स्शक्षा क्षेरमा कार्यरि I/NGOs/CBOs/CLCs लगार्ि संतथाका प्रस्िस्नस्िहरू समेिको सहभास्गिामा वास्र्यक कार्यक्रमको अस्भमस्ु खकरण
गने ।

5.

स्िल्लातिरमा स्क्रर्ाशाील I/NGOs/CBOs/CLCs सुँगको समन्वर्मा कार्यक्रमको प्रकृ स्िअनुसार साझेर्दारीमा कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका लास्ग
वास्र्यक कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्ोिना िर्ार गने ।

6.

एउटा शीर्यकमा स्वस्नर्ोिन भएको रकम अको शीर्यकमा खचय नगने, तवीकृ ि नम्सयको पररस्िस्भर रहेर कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पस्ु तिकामा उल्लेख
गररएका आिार र प्रस्क्रर्ा अनरुु प खचय लेख्ने व्र्वतथा स्मलाउने ।
चालु आवका लास्ग तवीकृ ि कार्यक्रमलाई स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्ले कार्ायन्वर्न गररने स्क्रर्ाकलाप, सोको कार्य प्रस्क्रर्ा, समर्, स्िम्मेवारी, र
अनगु मन सचू क ितिा पक्षहरू समावेश गरी कार्यक्रम कार्ायन्वर्न कार्यर्ोिना, खररर्द र्ोिना िथा अनगु मन र्ोिना भाद्र मसान्ि स्भर िर्ार गरी
सम्बस्न्िि स्नकार्मा पिाउने ।
स्िल्ला िथा क्षेरका लास्ग तवीकृ ि वास्र्यक कार्यक्रममा उस्ल्लस्खि चौमास्सक स्वभािनअनसु ार कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने । सोही आिारमा
चौमास्सक प्रगस्ि प्रस्िवेर्दन िर्ार गरी क्षेस्शस्न िथा स्शक्षा स्वभागमा पिाउने ।
तथानीर्तिरमा कार्ायन्वर्न हने कार्यक्रमको अनगु मन गने स्िम्मेवारी तथानीर् िहमा रहेको छ । कार्यक्रम अनगु मन र्ोिना तथानीर् िहमा छुट्टाछुट्टै
िर्ार गनय लगाउने । र्सका साथै स्वर्द्र्ालर्को अनगु मन गने स्िम्मेवारी स्रोिके न्द्रको, स्रोिके न्द्रबाट सम्पार्दन हने कार्यक्रमको अनगु मन गने
स्िम्मेवारी स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्को र स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्बाट सम्पार्दन हने कार्यक्रमहरूको अनगु मन क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्बाट हने
भएकाले प्रत्र्ेक िहको कार्ायन्वर्न र्ोिना र अनगु मन र्ोिना आर्ूभन्र्दा मास्थल्लो िहमा अस्नवार्यरूपमा पिाउने व्र्वतथा स्मलाउने ।
स्िल्लामा सञ्चास्लि प्रारस्म्भक बाल स्शक्षा कक्षा आवश्र्किा र औस्चत्र्िाको आिारमा प्रत्र्ेक सामर्दु ास्र्क स्वर्दर्ालर्मा
न्र्नू िम १ (एक)
्
कक्षा सञ्चालन हने गरी तथानीर् िहसंगको समन्वर्मा स्िस्शकाले पुनरस्् विरण गने ।
गि स्वगिका स्िल्लामा भएका स्वस्भन्न घोर्णाहरू ितिै अस्नवार्य िथा स्निःशुल्क स्शक्षा घोर्णा, साक्षर स्िल्ला घोर्णा ितिा कार्यक्रमका
स्नणयर् िथा सम्बस्न्िि महत्त्वपणू य सचू नाहरूको प्रस्िवेर्दन स्शक्षा स्वभागमा पिाउने । प्रत्र्ेक स्रोिके न्द्रअन्िगयिका गास्वसमा स्न:शल्ु क िथा
अस्नवार्य स्शक्षाको अभ्र्ासलाई स्नरन्िरिा स्र्दने । गि आ.व.मा सम्पार्दन भएका कार्यप्रगास्ि समेिका आिारमा गाउुँ / नगर स्शक्षा र्ोिना बनाउने,
सबै स्वर्दर्ालर्को
स्वर्दर्ालर्
सुिार र्ोिना (SIP) अर्दर्ावस्
्
्
् िक गने र र्सको नस्ििा आगामी वर्यको स्िल्लागि वास्र्यक रणनीस्िक र्ोिनामा
प्रस्िस्वस्म्वि गने ।
स्शक्षकको पेशागि स्वकाससम्बन्िी तवीकृ ि कार्यक्रमहरू शैस्क्षक िनशस्ि स्वकास के न्द्रबाट स्वकास भएको कार्यक्रम कार्ायन्वर्न
पस्ु तिकाअनसु ार नै कार्ायन्वर्न गने, गराउने ।
छनोट भएका नमनु ा स्वर्दर्ालर्मा
उि स्वद्यालर्को स्वकासको प्रर्ोिनका लास्ग स्नकासा भएको रकम नमनू ा स्वद्यालर् व्र्वतथापन स्नर्देस्शका
्
२०७४ िथा तवीकृ ि गुरुर्ोिना अनसु ारमार खचय हने सस्ु नस्िििा गने ।
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

स्वर्दर्ालर्
क्षेर स्वकास कार्यक्रम अन्िरगि तवीकृ ि अतथार्ी र्दरबन्र्दीअन्िगयि स्िस्शकामा करारमा कार्यरि ईस्ञ्िस्नर्र, सव-ईस्ञ्िस्नर्र,
्
क्षे.स्श.स्न./स्ि.स्श.कामा रहेका चालकहरूको पाररश्रस्मक िथा भत्ता ब.उ.शी.नं. ३५०८०६ को खस्सनं २२४१२ बाट मार खचय लेख्ने । र्सै गरी
क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्मा अतथार्ी र्दरवन्र्दीमा कार्यरि चालकको वउस्सनं ३५०१४० बाट भि
ु ानी स्र्दने । तवीकृ ि र्दरबन्र्दीमा कार्यरि
कार्ायलर् सहर्ोगीको िलब/भत्ता ब.उ.शी.नं. ३५००१३ र ब.उ.शी.नं. ३५००१४ बाट खचय लेख्ने ।
स्वर्दर्ालर्
िहमा प्रवाह हने भौस्िक स्नमायण, पाि्र्पतु िक, छारवृस्त्त, लगार्ि अनर्दु ान रकमहरूको पारर्दशी ढङ्गले स्विरण गरी सोको सही
्
सर्दपु र्ोग भएनभएको सस्ु नस्िि गनय स्रोिके न्द्र र स्िल्लािहबाट गररने अनगु मनलाई अनगु मन सचू क स्नमायण गरी स्नर्स्मि र प्रभावकारी बनाउने ।
प्रत्र्ेक स्वर्दर्ालर्
स्नरीक्षक र स्रोिव्र्स्िले अनगु मन/सपु रीवेक्षण र्ोिना बनाई सोको आिारमा अनगु मन गने,गराउने व्र्वतथा स्मलाउने र सोको
्
कार्ायन्वर्न अवतथाबारे स्िल्ला स्शक्षा अस्िकारीले क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्लाई आफ्नो रार्सस्हिको प्रगस्ि स्ववरण पिाउने ।
तथानीर् िहको स्शक्षा हेने अस्िकारीले स्रोिव्र्स्ि एवम् प्रिानाध्र्ापकहरूको कार्य सम्पार्दनमा प्रभावकाररिा अस्भवृर्दस्् ि गनय िोस्कएको ढाुँचामा
कार्यसम्पार्दन करार गने व्र्वतथा स्मलाउने ।
िथ्र्ाङ्क ढाुँट्ने र झाुिो स्ववरण स्र्दने पर्दास्िकारीलाई भ्रष्टाचारकै अस्भर्ोग सरह कानाुनी कारवाही गरस्ाने हर्दुँ ा स्वर्दर्ालर्को
्
प्रिानाध्र्ापकद्वारा भररने स्ववरण र्थाथयपरक हनु पने छ । िोस्कएको समर्मा िथ्र्ाङ्क नवझु ाउने, झिू ो स्ववरण स्र्दने प्र.अ. र त्र्तिो स्ववरण
प्रमास्णि गनेलाई समेि स्वभागीर् कारवाही हने भएकोले स्रोिव्र्स्ि र स्वर्द्र्ालर् स्नरीक्षकबाट प्रमास्णि गर्दाय र्थाथयिामा आिाररि भइ
प्रमाणीकरण गनय, गराउन स्नर्देशन स्र्दने । र्ो प्राविान संतथागि स्वद्यालर्हरुको हकमा समेि लागु हनेछ ।
स्वर्दर्ालर्
भवन स्नमायण, कक्षाकोिा स्नमायण र शौचालर् स्नमायणका लास्ग िोस्कएको मापर्दण्डका आिारमा असोि मसान्ि स्भर स्वर्दर्ालर्को
्
्
छनाोट गररसक्ने र सोको स्ववरण स्शक्षा स्वभाग, भौस्िक सेवा शाखामा उपलधि गराउने । छनौट भै प्राप्त स्वद्यालर्को स्ववरण स्शक्षा स्वभागको
वेभ साइटमा प्रकाशन गररने छ र स्शक्षा स्वभागको वेभ साइटमा प्रकाशन भएको ७ स्र्दन पस्छको अको ७ स्र्दनस्भर स्वर्दर्ालर्सुँ
ग अस्नवार्य रूपमा
्
सम्झौिा गरस्ासक्नु पने ।
लस्क्षि कार्यक्रम अन्िगयि थाराू समर्दु ार्का मक्ु ि बास्लका र स्कशोरीलाई मार "मक्ु ि कम्लहरी" भनी िोस्कएकाो सन्र्दभयमा अन्र्ौलिा आउन
नस्र्दने । द्वन्र्दा्व पीस्डि बालबास्लकालाई प्रर्दान गररने छारवृस्त्त स्िल्लास्भर पस्ढरहेका स्वर्दर्ाथीहरूलाई
व्र्ास्िगि बैंक खािामार्य ि उपलधि
्
गराउने । र्ससम्बन्िी स्नर्देस्शकामा सरव् सािारणका छोराछोरीले र्तिो छारवृस्त्ि पाउने वारे प्रष्ट व्र्वतथा भएकोले सोभन्र्दा स्भन्न ढङ्गले
स्िल्लाको पररवेशअनसु ार भन्र्दै व्र्ाख्र्ा गरे र काम नगने नगराउने ।
स्वद्यालर्बाट स्बिरण गररने सबै खालको छारवृस्त्ि स्वद्यालर् िहमा अस्नवार्य सावयिस्नक गने र सबै खालका अवाशीर् छारवृस्त्ि (अपाङ्गिा
भएका, मि
ु कमलरी,स्हमाली, स्र्डर, साझेर्दारी) पाउने स्वद्याथीहरूको स्वद्यालर्बाट र्ोटोसस्हिको प्रमास्णि स्ववरण स्लइ छारवृस्त्ि अस्भलेख
कार्म गने , स्िल्ला िहमा अफ्नो वेबसाइटमा सावयिस्नक र स्वभागमा सो प्रमास्णि अस्भलेखको िानकारी गराउने ।
पाि्र्पतु िक अंग्रेिी वा नेपाली िनु भार्ामा भएपस्न एउटै मल्ू र्मा स्कन्न पाउने व्र्वतथा बारे स्नणयर् भइसके को सन्र्दभयमा मािृभार्ाका
पाि्र्पतु िकहरू स्वर्दर्ालर्मा
पढाइ हने ऐस्च्छक स्वर्र्को सेटस्भर पछय भने त्र्सलाई स्वर्दर्ालर्मा
पाि्र्पतु िकका लास्ग स्र्दइएको रकमबाट
्
्
व्र्वतथा गनय स्वर्दर्ालर्हरूलाई
तपष्ट स्नर्देशन स्र्दने ।
्
सचू ना िथा सञ्चार प्रस्वस्िमा स्वर्दर्ाथीहरूको
पहचुँ पर्ु र्ाउन स्वर्दर्ालर्हरूमा
कम््र्ाुटर, तमाटय वोडय िथा ईन्टरनेट सुस्विाका लास्ग र्स पवू य
्
्
अनर्दु ान उपलधि गराइएका स्वर्दर्ालर्हरूको
प्रर्ोगावतथाको स्नर्स्मि अनगु मन स्नरीक्षण गरी कम््र्टु र िथा ईन्टरनेट सस्ु विा भएका
्
स्वर्दर्ालर्हरूको
नामनामेसी सस्हिको स्ववरण स्शक्षा स्वभागमा उपलधि गराउने ।
्
स्वर्दर्ालर्
समार्ोिन गनयपु ने कारणबारे आम िनचेिनाका लास्ग सावयिस्नक बहस िथा सञ्चार माध्र्मको पररचालन गने । र्दईु वा र्दईु भन्र्दा बढी
्
स्वर्दर्ालर्
एकीकरण/समार्ोिन
भएपिाि् कार्म नरहेको स्वर्दर्ालर्को
सम्पस्त्त स्रोिके न्द्र, सामर्दु ास्र्क स्सकाइ के न्द्र र प्रारस्म्भक बाल स्शक्षालाई
्
्
स्र्दन आवश्र्क र्देस्खएमा त्र्तिा संतथाले प्रर्ोग गने व्र्वतथा तथानीर् िहले स्मलाउने ।
स्वर्दर्ालर्
शास्न्िक्षेर रास्रिर् ढाुँचा र कार्ायन्वर्न स्नर्देस्शका, २०६८ अनसु ार स्िल्ला तिरीर् सर्ं ोिन सस्मस्ि गिन गने र स्वर्दर्ालर्लाई
शास्न्ि
्
्
क्षेर बनाउनका लास्ग स्वर्दर्ालर्ले
समर्दु ार्ले पालना गनयपु ने आचारसंस्हिा उनीहरूकै सहभागस्ािामा स्नमायण गरी कार्ायन्वर्न गने िथा
्
स्नर्देस्शकाअनुसारका स्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गनय सबै स्वर्दर्ालर्हरूलाई
स्नर्देशन स्र्दने ।
्
चालु आ.व. मा तवीकृ ि स्िल्लातिरीर् कार्यक्रम अन्िगयि स्वर्दर्ालर्
तिरबाट सम्पास्र्दि हने कार्यक्रम कार्ायन्र्नमा एकरूपिा र तपष्टिाका लास्ग
्
स्िस्शकाले प्रत्र्ेक स्वर्दर्ालर्लाई
र्स पस्ु तिकाकाको पररस्िस्भर रही आवश्र्किाअनसु ार प्रभावकारी कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका लास्ग थप
्
स्वतिृिीकरण उपलधि गराउन सक्नेछ । सोको स्ववरण स्िल्लाको वेवसाइटमा अस्नवार्य रूपमा राख्ने व्र्वतथा स्मलाउने साथै स्नर्देशनहरूको
समस्ष्टगि १ प्रस्ि िर्ार गरी स्शक्षा स्वभागको कार्य्यकम िथा बिेट शाखामा पिाउने ।
स्िस्शका र तथानीर् िहबाट स्वर्दर्ालर्मा
रकम स्नकाशा गर्दाय स्क्रर्ाकलाप, भौस्िक लक्ष्र्, एकाइ लागि िथा बिेट ितिा पक्षहरू उल्लेख भएको
्
स्नकाशा पर अस्नवार्यरूपले उपलधि गराउने र सम्बस्न्िि स्नकार्को वेभसाइटमा अस्नवार्य रूपमा राख्ने व्र्वतथा स्मलाउने । सोसम्बन्िी
स्रोिके न्द्रस्भरका स्वर्दर्ालर्हरूको
अस्भलेख स्रोिके न्द्रमा समेि राख्ने व्र्वतथा स्मलाउने । तथानीर् िहलाई आवश्र्क हने शैस्क्षक िथ्र्ाङ्क
्
स्रोिके न्द्र िथा स्िस्शकाले उपलधि गराउने ।
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28.

र्स पस्ु तिकामा उल्लेख गररएका प्राविानहरूको सम्बन्िमा स्द्वस्विा भएमा स्शक्षा स्वभागको, कार्यक्रम िथा बिेट शाखामा सम्पकय राखी तपष्ट
भएर मार कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनयु गराउनु पने ।

29.

स्िल्लामा कार्यरि गैससहरुलाई कार्यक्रम र र्ोिना सस्हि स्िस्शकामा पेस गनय लगाई कार्यक्रममा र्दोहोरो नपने गरी सञ्चालन गनय लगाउने र उि
कार्यक्रमको स्नर्स्मि अनगु मन गने व्र्वतथाका साथै सघं सतं थाबाट भए गरे का कार्यहरुको प्रगस्ि प्रस्िवेर्दन स्िस्शकामा पेश गने व्र्वतथा गने ।
तथानीर् िहमा प्राप्त भएको सशिय अनर्दु ान रकम िोस्कएको स्क्रर्ाकलापमा खचय गने गरी स्वद्यालर्मा स्नकासा स्र्दने । स्वद्यालर्हरुलाई अनर्दु ान
स्नकासा स्र्दाुँर्दा शैस्क्षक िथ्र्ाक (Flash Report) र स्वद्यालर् सिु ार र्ोिनालाई समेि आिार स्लने ।
तथानीर् िहमा प्राप्त स्वद्यार्ल स्शक्षा सम्वन्िी सबै प्रकारका अनर्दु ान अनमु स्ि/तवीकृ ि प्राप्त सामर्दु ास्र्क स्वद्यालर्हरुलाई मार स्नकासा स्र्दनु पनेछ
। स्वद्यालर्मा तवीकृ ि र्दरवन्र्दी िथा अनुर्दानमा कार्यरि स्शक्षक िथा स्वद्यालर् कमयचारीहरुको िहगि स्ववरण स्िस्शकाले उपलव्ि गराउनु पनेछ ।
स्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि स्वद्याथीको छारवृस्ि स्विरण गर्दाय र्दोहोरो नपने गरी एक शैस्क्षक सरमा १ िनाका लास्ग १ प्रकारको मार छारवृस्ि
स्विरण गने व्र्वतथा स्मलाउने ।
स्शक्षा ऐनको आिौं संसोिनबाट प्रारस्म्भक वाल स्वकास कार्यक्रमलाई स्वद्यालर् िहमा समार्ोिन गरे कोले उि िहको संख्र्ालाई पनु
स्विरणको अस्न्िम स्नणयर् नहाुँर्दा सम्मका लास्ग स्िल्ला स्शक्षा सस्मस्िको पल
ु मा राख्ने व्र्वतथा स्मलाउने ।

30.
31.
32.
33.

34.

चालु आ.व.को लास्ग तवीकृ ि स्वद्यालर् क्षेर स्वकास कार्यक्रममा खचय नहने िथा अस्नवार्य र्दास्र्त्वका स्क्रर्कालाप छुट एवम् विेट अपगु हने
भएमा प्रत्र्ेक विेट उपस्शर्यकको छुट्टाछुट्टै स्क्रर्ाकलापहरूको बिेट सस्हिको स्ववरण अस्नवार्य रूपले कास्ियक मसान्िस्भर स्लस्खि रूपमा
स्वभागमा पिाउने । कार्य्यकम संसोिनका लास्ग स्िल्लाहरुले पिाउनपु ने स्ववरण िपस्शलको ढाुँचाका आिारमा पिाउनु पनेछ ।
कार्य्यक्रमको नाम :
क्र स

35.

वउस्सनं

स्क्रर्ाकलाप

वास्र्यक

वास्र्यक

कोड

लक्ष्र्

विेट

घटाई कार्म घटाई कार्म थप गरी कार्म थप गरी कार्म कार्यक्रम संसोिन
गनयपु ने लक्ष्र्
गनयपु ने विेट
गनयु पने लक्ष्र् गनयु पने विेट गनयपु नायका कारण

स्िस्शका िथा क्षेस्शस्नले आफ्नै पहलमा कार्ायन्वर्न गनय प्रतिाव गरे का स्क्रर्ाकलाप सम्वन्िमा कार्यक्रमको अविारणा िथा कार्ायन्वर्न प्रस्क्रर्ा
उल्लेख गरी एक िह मास्थल्लो िहबाट तवीकृ स्ि स्लई सञ्चालन गने ।
स्क्रर्ाकलाप नं

कार्यक्रमको नाम

2.15.7.47

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.15.11.68
2.15.3.129
2.15.7.47
2.15.11.54
2.15.11.284
2.15.3.181
2.15.5.50
2.15.2.163
2.15.11.594
2.15.3.3.2
2.15.3.15
2.15.11.719

•

साअके का अध्र्क्ष र पररचालकका लास्ग क्षमिा स्वकास िास्लम
वास्र्यक कार्यक्रम स्िल्लातिर प्रकाशन स्विरण
कार्यक्रम अनगु मन प्रस्िवेर्दन प्रकाशन
साअके का अध्र्क्ष र पररचालकका लास्ग क्षमिा स्वकास िास्लम
रास्रिर् स्शक्षा स्र्दवस समारोह व्र्वतथापन (पवू य िर्ारी, पर्दक िथा प्रमाणपर समेि)
स्शक्षा स्र्दवस तमाररका स्वकास प्रकाशन
पढाइसीप प्रबद्धयनका लास्ग िास्लम पस्ु तिका र तवाध्र्र्न सामग्री स्वकास र स्विरण
शैक्षस्ाक, सामर्दु ास्र्क िथा सावयस्िनक पतु िकालर्हरूको अध्र्र्न
र्ोिना/कार्यक्रम िियमु ा सम्वन्िी अस्भमस्ु खकरण /कार्यशाला
स्वद्यालर्हरुको अस्न्िम लेखा परीक्षणको नमनू ा परीक्षण
प्रवियनात्मक कार्य
प्रास्वस्िक स्शक्षा िथा व्र्वसार्ीक िालीम संग सम्बस्न्िि लेख रचना, बुलेस्टन िथा प्रोर्ाइल स्वकास छपाई
िथा स्विरण
स्चिवन माडाी क्षेरका माध्र्स्मक िहका स्वद्यालर्हरूको सचू ना िथा सञ्चार प्रस्वस्िमा आिाररि अन्िरसञ्िालको स्वकास र सञ्चालन
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ख) वशक्षकतलब भत्ता(बउशीनं ३५००१६र३५००१७ रसोबाटस्थानीयतहमास्थानीयतहमाहस्तान्तरणभएकोअनदु ान )सम्बन्धमा:
1.1.2 आधारभूततहकास्िीकृतदरबन्दीकावशक्षककालावगतलबभत्ताअनुदान (स्थायीरअस्थायीदुबै)
1.1.2 आधारभूततहकाराहतअनुदानकोटाकावशक्षककालावगतलबभत्ताअनुदान
1.1.2 माध्यवमकतहकास्िीकृतदरबन्दीकावशक्षककालावगतलबभत्ताअनदु ान (स्थायीरअस्थायीदुबै)
1.1.2 माध्यवमकतहका राहतअनुदान कोटाकावशक्षककालावगतलबभत्ताअनुदान
१

२

समर्दु ास्र्क स्वद्यार्लमा हाल कार्यरि स्शक्षक संख्र्ाको आिारमा स्शक्षक िलब भत्ता तथानीर् िह (महानगरपास्लका, उपमहानगरपास्लका,
नगरपास्लका िथा गाउुँपास्लका) मा हतिान्िरण भैसके को छ । गि आवर्देस्ख कार्ायन्वर्नमा आएको स्वद्यालर् क्षेर स्वकास र्ोिनामा उल्लेख भए
अनसु ार स्शक्षा मन्रालर्बाट तवीकृ ि भएको स्शक्षक र्दरवन्र्दी स्मलान िथा समार्ोिनका आिारहरु, २०७३ वमोस्िम स्शक्षा स्वभागबाट िर्ार भएको
स्शक्षक र्दरवन्र्दी स्मलान िथा पनु स्वयिरण र्ोिना (Teacher rationalization and teacher redeployment plan) का आिारमा स्िल्ला स्शक्षा
सस्मस्ि/स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्बाट र्दरवन्र्दी स्मलान िथा स्शक्षकको पनु स्वयिरणको कार्य सम्पन्न गररनेछ । उि कार्य सम्पन्न भएपस्छ तथानीर् िहस्भर
रहने स्शक्षक र्दरवन्र्दी िथा कोटाको संख्र्ा एकाीन हनेछ । र्दरवन्र्दी स्मलान िथा स्शक्षकको पनु स्वयिरणको कार्य सम्पन्न नभएसम्म स्िल्ला स्भर
रहेका सवै तवीकृ ि स्शक्षक र्दरवन्र्दी िथा राहि अनर्दु ान कोटा स्िल्ला स्शक्षा सस्मस्िको पल
ु मा रहनेछन् । तथानीर् िहले हाल कार्यरि स्शक्षकको िलव
भत्ता सम्वन्िी एकाीन स्ववरण स्िस्शकाबाट प्राप्त गरी सोही अनसु ार स्वद्यालर्बाट प्राप्त माग र्ारम समेि रुिु गरी स्नकासा गने व्र्वतथा
स्मलाउनपु नेछ । स्शक्षकहरुको िलवी प्रस्िवेर्दन सास्वक अनसु ार नै स्वद्यालर् स्शक्षक स्किावखानाबाट पाररि गरी प्राप्त िलवी प्रस्िवेर्दनका आिारमा
मार स्नकासा स्र्दनु पनेछ ।
आिारभिू िह कक्षा १-५ र कक्षा ६-८ (सास्वकको प्राथस्मक िह र स्नम्नमाध्र्स्मक िह) मा कार्यरि स्शक्षकहरुको िलब भत्तामा मा तवीकृ ि र्दरवन्र्दीमा
कार्यरि तथार्ी, अतथार्ी/करार र राहि अनर्दु ानमा कार्यरि स्शक्षकहरुको लास्ग आवश्र्क रकम व्र्वतथा गररएको छ । त्र्तिै गरी माध्र्स्मक िहमा
कक्षा ९-१० (सास्वकको माध्र्स्मक िह) को तवीकृ ि र्दरवन्र्दीमा कार्यरि तथार्ी, अतथार्ी/करार र राहि अनर्दु ानमा कार्यरि स्शक्षकहरु िथा उच्च
माध्र्स्मक िह (कक्षा ११-१२) र्दरवन्र्दी िथा अनर्दु ानमा कार्यरि स्शक्षकको िलब भत्ता र प्रास्वस्िक िार अन्िरगि कक्षा ९-१० एवम् कक्षा ११-१२
प्रस्शक्षक र अनर्दु ानमा कार्यरि स्शक्षकको िलव स्नम्नानसु ारको िलव भत्ता समावेश गररएको छ ।
क) सिैतहकास्िीकृतदरिन्दीमाकाययरतस्थायीवशक्षकलेपाउनेसेिासवु िधा:
• अथय मन्रालर्बाट तवीकृ ि िलवमान (तके ल) अनसु ारको १२ मस्हनाको िलव
•

ग्रेड (वास्र्यक वृस्द्ध)

•

१ मस्हना बरावरको चाडपवय खचय

•

महगं ी भत्ता

•

संचर्कोर्

•

स्वमा

•

पोसाक भत्ता

•

तथानीर् भत्ता पाउने स्िल्लामा भए िम्मा १०.५ मस्हनाको तथानीर् भत्ता

•

प्रअ भए प्रस्ि स्वद्यालर् प्राथस्मक िहका लास्ग मास्सक रु २००। स्नम्नमाध्र्स्मक िहका लास्ग ३०० र माध्र्स्मक िहका लास्ग ५०० भत्ता

ख) सिैतहकास्िीकृतदरिन्दीमाकाययरतअस्थायीस्शक्षकले पाउने सेवा सस्ु विा :
• १२ मस्हनाको तके ल अनुसारको िलव
•

१ मस्हना वरावरको चाडपवय खचय

•

महगं ी भत्ता

•

पोसाक भत्ता
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•

तथानीर् भत्ता पाउने स्िल्लामा भए िम्मा १०.५ मस्हनाको तथानीर् भत्ता

•

प्रअ भए आिारभिू िह १-५ (सास्वकको प्राथस्मक िह) का लास्ग मास्सक रु २००। र कक्षा १-८ (स्नम्नमाध्र्स्मक िह) का लास्ग मास्सक
रु ३०० र माध्र्स्मक िह (सास्वकको उच्च माध्र्स्मक िह समेि) का लास्ग मास्सक रु ५०० भत्ता

ग) सिैतहकास्िीकृतराहतअनुदानकोटामाकाययरतस्शक्षकले पाउने सेवा सस्ु विा :
• अथय मन्रालर्बाट तवीकृ ि शरुु तके ल अनसु ारको १२ मस्हनाको िलव
•

१ मस्हना शरुु तके ल बरावरको चाडपवय खचय

•

पोसाक भत्ता

•

महगं ी भत्ता

•

प्रअ भए प्रस्ि स्वद्यालर् प्राथस्मक िहका लास्ग मास्सक रु २००। स्नम्नमाध्र्स्मक िहका लास्ग ३०० र माध्र्स्मक िहका लास्ग ५०० भत्ता

घ) साविककोउच्चमाध्यवमकतहअनुदानकोटामाकाययरतस्शक्षकले पाउने सेवा सस्ु विा :
• १२ मस्हना को तके ल अनुसारको िलव (माध्र्स्मक िह स्द्धिीर् श्रेणी सरह)
•

१ मस्हना वरावरको चाडपवय खचय

•

पोसाक भत्ता

•

महगं ी भत्ता

ङ) प्राविवधकधारमाकक्षा९-१०माकाययरतप्रवशक्षक,सहायकप्रवशक्षकले पाउने सेवा सस्ु विा :
• प्रस्शक्षकले माध्र्स्मक िह िृिीर् श्रेणी सरह र सहार्क प्रस्शक्षकले स्नम्नमाध्र्स्मक िह िृिीर् श्रेणी १२ मस्हनाको शरुु तके ल अनुसारको
िलव
•

१ मस्हना वरावरको चाडपवय खचय

•

पोसाक भत्ता

•

महगं ी भत्ता

•

प्रास्वस्िक भत्ता (प्रस्ि मस्हना ३ हिारका र्दरले १० मस्हनाको मार)

•

तथानीर् भत्ता पाउने स्िल्लामा भए िम्मा १०.५ मस्हनाको तथानीर् भत्ता

च) प्राविवधकधारमाकक्षा११-१२माकाययरतप्रवशक्षकप्रवशक्षकले पाउने सेवा सस्ु विा :
• माध्र्स्मक िह स्द्धिीर् श्रेणी सरह १२ मस्हनाको शरुु तके ल अनुसारको िलव

३

•

१ मस्हना वरावरको चाडपवय खचय

•

पोसाक भत्ता

•

महगं ी भत्ता

•

प्रास्वस्िक भत्ता (प्रस्ि मस्हना ३ हिारका र्दरले १० मस्हनाको मार)

• तथानीर् भत्ता पाउने स्िल्लामा भए िम्मा १०.५ मस्हनाको तथानीर् भत्ता
नेपाल सरकारको तवीकृ ि र्दरवन्र्दी, अनर्दु ान कोटा स्शक्षक िलब भत्ताका लास्ग प्राप्त रकमबाट नपगु हनेअवतथामा नपगु हने िह श्रेणी खल्ु ने गरी रकम
एकीन प्रत्र्ेक तथानीर् िहको तपतट स्ववरण सस्हि स्िस्शकामार्य ि र्ागुन मसान्िस्भर स्शक्षा स्वभागमा थप माग गरी पिाउने ।
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४

५
६

कार्यरि राहि स्शक्षकको हकमा स्वगिका स्वस्भन्न आस्थयक वर्यमा स्िल्लालाई प्राप्त कोटाहरुमध्र्े २०६७ साल असार १० गिेस्भर स्िल्ला स्शक्षा
सस्मस्िबाट स्नणयर् भै स्वद्यालर्मा स्विरण गररएका कोटाहरुमा कार्यरि स्शक्षकहरुको प्रमास्णि नामनामेशीका आिारमा मार स्नकासा स्र्दने । सो स्मस्ि
भन्र्दा पस्छ स्िस्शकाबाट राहि कोटा स्विरण गरी उि कोटामा स्शक्षक स्नर्ुस्ि भएको भए त्र्तिा स्शक्षकको िलब भत्ता स्नकासा स्र्दन नस्मल्ने हर्दुँ ा
स्नकासा स्र्दएमा सम्बस्न्िि अस्िरकारी नै स्िम्मेवार हनेछ ।
बउशीनं ३५००१६ र ३५००१७ बाट हतिान्िरण भै आएको रकमबाट स्शक्षकको िलब भत्ता वाहेक स्निहरुको सस्ञ्चि स्वर्दा, और्िी उपचार खचयको
भि
ु ानी र अन्र् प्रर्ोिनका लास्ग स्नकासा िथा खचय लेख्न पाइने छै न ।
स्वद्यालर्हरुले स्शक्षकको िलब भत्ता अस्नवार्यरुपमा वैंक मार्य ि पिाउने व्र्वतथा तथानीर् िहले स्मलाउने ।

ग)विशेषवशक्षापररषद्तर्यब.उ.शी.न.ं ३५००२३बाटत.भ.अनदु ानवनकासासम्बन्धमा:
• स्शक्षा स्वभाग समावेशी स्शक्षा शाखाबाट प्रमास्णि गरी पिाइएको र्दरबन्र्दी स्ववरणका आिारमा अर्दर्ावस्
् िक अस्भलेख राखी कार्यरि स्शक्षक
िथा कमयचाररहरूको िलब भत्ता लगार्िका रकम स्वर्दर्ालर्गि
रूपमा
एस्कन
गरी
खचय
शीर्य
क
२६४१२
बाट स्नकासा स्र्दने ।
्
• स्वर्दर्ालर्ले
स्शक्षक िथा कमयचारीको व्र्स्िगि बैंक खािामा भि
ु ानी स्र्दने व्र्वतथा अस्नवार्य रूपमा स्मलाउने ।
्
• स्वशेर् स्शक्षा िर्य तवीकृ ि र्दरबन्र्दीस्भर कार्यरि स्शक्षक वा कमयचाररको पर्द ररि रहन गएमा स्शक्षा स्वभागबाट पवू य अनमु स्ि प्राप्त गरे र मार
स्नर्स्ु िसम्बन्िी प्रस्क्रर्ा अगास्ड बढाउने ।
• अन्र् आवश्र्क समन्वर्का लास्ग स्शक्षा स्वभाग समावेशी स्शक्षा शाखामा सम्पकय गने ।
घ) सबैकालावगवशक्षावशशुविकासकाययक्रमकायायन्ियनसम्बन्धमा:
• ब.उ.शी.न.ं ३५००११८ बाट प्राप्त हने कार्यक्रमसुँगै आवश्र्क स्नर्देशन पिाइने छ र क्षेस्शस्न िथा स्िस्शकाहरूले सोही अनसु ार कार्ायन्वर्न गने ।
ङ्क) पढाइसीपप्रिर्द्यनकाययक्रमकायायन्ियनसम्बन्धमा:
• ब.उ.शी.न.ं ३५००१३८ बाट प्राप्त हने कार्यक्रमसुँगै आवश्र्क स्नर्देशन पिाइने छ र क्षेस्शस्न िथा स्िस्शकाहरूले सोही अनसु ार कार्ायन्वर्न गने ।
च) आवथयकतथाआन्तररकव्यिस्थापनसम्बन्धमा
•

स्वद्यालर् क्षेर स्वकास र्ोिनाका संर्ि
ु स्वत्तीर् साझेर्दार (Joint Financing Partners) संग नेपाल सरकारले गरे को सम्झौिामा आर्ोिना
कार्ायन्वर्न गने स्नकाएको रुपमा रहेको स्शक्षा स्वभागले प्रत्र्ेक चौमास्सक सस्कएको ४५ स्र्दनस्भर स्वत्तीर् अनगु मन प्रस्िवेर्दन (Financial
Monitoring Report - FMR) पेश गनयु पने व्र्वतथा रहेको छ । सो व्र्वतथा कार्ायन्वर्न गनय प्रत्र्ेक स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्ले चौमास्सक
अवस्ि समाप्त भएको २१ स्र्दनस्भर तथानीर् िहसुँग समन्वर् गरी आम्र्दानी िथा खचयको र्ाुँटवारी स्िल्लास्तथि कोर् िथा लेखा स्नर्न्रक
कार्ायलर्को स्वत्तीर् व्र्वतथापन सचू ना प्रणाली (FMIS Database) मा प्रस्वस्ष्ट गराई कार्यक्रमगि भौस्िक प्रगस्ि सस्हिको प्रगस्ि प्रस्िवेर्दन
स्शक्षा स्वभागमा पिाउने ।

•

तवीकृ ि कार्यक्रमको कार्ायन्वर्न र्ोिना, खरीर्द र्ोिना र अनगु मन र्ोिनाबमोस्िमको कार्ायन्वर्न अवतथाको मास्सक रूपमा कार्ायलर् िहमा
प्रगस्ि समीक्षा गने र मास्सक प्रगस्िका मख्ु र् बुँर्दु ाहरू क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्मा पिाउने । स्नर्देशनालर्ले बिेट वक्िव्र्मा उल्लेख भएका
बुर्दाुँहरूको कार्ायन्वर्न अवतथाको समेि प्रत्र्ेक मस्हना समीक्षा गरी अकय ाो मस्हनाको ४ गिेस्भर स्शक्षा स्वभाग अनुगमन शाखामा पग्ु ने गरी
िोस्कएको ढाुँचामा प्रगस्ि स्ववरणहरू पिाउने ।

•

बेराूिु र्र्छ्र्ौट कार्यलाई उच्च प्राथस्मकिा स्र्दने । म.ले.प. प्रस्िवेर्दनमा औाुँल्र्ाएका बढी स्नकासा, र्दोहोरो स्नकासाका सन्र्दभयमा
स्वर्दर्ालर्बाट
सो रकम स्र्िाय गराउने काम चालु आस्थयक वर्यको पस्हलो चौमास्सक स्भरै गररसक्ने । र्सरी स्नकासा गएका स्वर्दर्ालर्ले
रकम
्
्
स्र्िाय नगरे मा िी स्वर्दर्ालर्हरूको
स्नकासा रोक्काा गनय स्िस्शकाले तथानीर् िहलाई लेखी पिाउने । स्वद्यालर्बाट स्र्िाय गराएको रकमको बैंक
्
भौचरको प्रस्िस्लस्प सस्हिको स्ववरण क्षे.स्श.स्न. र स्शक्षा स्वभागमा ित्काल पेश गने । गि आस्थयक वर्यको अन्त्र्मा स्िि हने रकम स्िल्ला स्शक्षा
सस्मस्िको खािामा वा अन्र् खािामा िान्सर्र गरी रास्खएको अवतथा भएका स्िल्लाहरूले त्र्तिो रकमहरू अस्न्िम लेखापरीक्षण हनु अगावै
अस्नवार्य रूपमा क १ (६) बेरूिु खािामा िम्मा गरी महालेखा परीक्षकको डोरसमक्ष पेश गरी सम्परीक्षण गराउने र सो को स्ववरण स्वभागलाई
उपलधि गराउने । स्िल्लाहरूले बेरूिु र्छ्यर्ाौटको मास्सक र्ोिना बनााई कार्य गने र उि मास्सक र्ोिना अनरू
ु प कार्य भए नभएको
क्षे.स्श.स्न.ले अनगु मन गने ।
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•

सावयिस्नक खररर्द ऐन िथा आस्थयक ऐन स्नर्मको अस्िनमा रही वतिु िथा सेवा खररर्द गने, आस्थयक वर्यको अन्त्र्मा स्नर्मानसु ार खािा बन्र्द गने,
खचय गने, लेखा राख्ने आस्र्द स्वत्तीर् स्वर्र्हरूमा सम्बन्िमा आस्थयक ऐन िथा स्नर्म र सावयिस्नक खररर्द ऐनमा उस्ल्लस्खि कार्यस्वस्ि अस्नवार्य
रूपमा पालना गने गराउने । स्वद्यालर्मा हने खररर्द सम्बन्िी कार्य स्शक्षा मन्रालर्बाट तवीकृ ि खररर्द स्र्दग्र्दशयन, २०७४ ले िोके अनरुु प गने
गराउने । स्वद्यालर्मा हने सम्पणू य आस्थयक कारोवारको लेखांकन स्वद्यालर् लेखाप्रणाली स्र्दग्र्दशयन, २०७४ वमोस्िम गने गराउने ।

•

महालेखा परीक्षकको कार्ायलर्बाट स्िल्लामा डोर खस्टई आएका बखि आवश्र्क प्रमाण िटु ाई, असल
ु गनयपु ने बेरूिु असल
ु गरी सम्परीक्षण
गराउने । आस्थयक कारोवारको लेखाङ्कन गर्दाय सक्कल बील प्रमास्णि गरी भि
ु ानी भएको छापसमेि लगाई पर्ायप्त कागिाि संलग्न राखी
अस्भलेखन गने ।

•

स्वर्दर्ालर्
भवन, कक्षा कोिा, शौचालर् िथा भौस्िक स्नमायणसम्बन्िी कार्यहरू सम्पन्न भएपिाि गनयपु ने कार्य सम्पन्न प्रस्र्दवेर्दन िर्ार गरी
्
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पस्ु तिकामा व्र्वतथा भएबमोस्िम सम्बस्न्िि पर्दास्िकारीबाट प्रमास्णि गराई लेखा परीक्षणको बखि पेश गनयपु ने ।
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खण्ड२
स्थानीयतहमावित्तीयहस्तान्तरणभएकाकाययक्रमहरु
यसखण्डमाविद्यालयक्षेत्रविकासकाययक्रम३५०८०६३/४बाटस्थानीयतहमावित्तीयहस्तान्तरणभैकायायन्ियनहुनेप्रत्येककाययक्रमकोकायायन्ियनप्रवक्रयाउल्लेखगररएकोछ।आधारभूतवशक्षकतलबभत्ता
ब.उ.शी.न.ं ३५००१६,माध्यवमकवशक्षकतलबभत्ता३५००१७िाटहस्तान्तरणभएकोअनुदानसम्बन्धमाखण्ड१माउल्लेखभएिमोविमगनयु पनेछ।
काययक्रमकाउद्देश्यहरू:
१. प्रारस्म्भक बाल स्शक्षामा समिामाूलक पहचुँ स्वतिार गने ।
२. ५ वर्य मुस्नका बालबास्लकाको चौिर्ी स्वकास (शाररररक, बौस्र्दिक,
स्शक्षाका लास्ग पवू य
् सामास्िक र सवं ेगात्मक) स्वकासका लास्ग अस्िकारमा आिाररि प्रारस्म्भक बाल स्शक्षा कक्षाको स्वतिार र व्र्वतथापन गने र स्वर्दर्ालर्
्
िर्ारी सस्ु नस्िि गने ।
३. ५-१२ वर्य उमेर समाूहका बालबास्लकाका लास्ग गुणतिरीर् अस्नवार्य िथा स्निःशल्ु क आिारभिू स्शक्षामा सवयव्र्ापी पहुँच सस्ु नस्िि गने ।
४. स्वर्दर्ाथीहरूमा
आवश्र्क स्सकाइ सक्षमिा सस्हिको माध्र्स्मक स्शक्षाको िर्ारी सस्ु नस्िि गने ।
्
५. स्वर्दर्ाथीहरूमा
िीवनोपर्ोगी सीप र मल्ु र्मा आिाररि स्शक्षाको प्रवद्धयन गर्दै राष्टा्ररर् अथयिन्र र सामस्िक सााांतकृ स्िक स्वस्वििा स्बच साामितर्िा कार्म गनय पवू य िर्ारी गने ।
्
६. औपचाररक स्शक्षाको परू कको रूपमा बैकस्ल्पक स्शक्षाका अवसरहरू स्वतिार गने ।
७. गुणतिरर्ि
ु स्निःशल्ु क माध्र्स्मक स्शक्षाको पहचुँ स्वतिार गने ।
८. बेराोिगारी न्र्नू ीकरणका लास्ग र्ोगर्दान स्र्दन प्रास्वस्िक िारको माध्र्स्मक स्शक्षामार्य ि आिारभिू प्रास्वस्िक िथा व्र्ावसास्र्क सीप हास्सल गने सस्ु नस्िि गनय ।
९. सचू ना िथा सञ्चारमैरी स्सकाइ वािावरणको स्वकास गरी सोको उपर्ि
ु उपर्ोगद्वारा स्शक्षण स्सकाइ पर्दिस्
् िमा सिु ार ल्र्ाउने ।
१०. स्वर्दर्ालर्
हाािास्भर
बालबास्लकाका
लास्ग
लै
ङ
स्
ग
क
िथा
अपाङा्
ग
िा
मै
र
ी
एवम
तवच्छ
खाने
प
ानी
शौचालर् िथा सरसर्ाइर्ि
्
्
ु वािावरण िर्ार गने ।
्
स्िीकृतवक्रयाकलापन,ं वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया
प्रारवम्भकबालविकासरवशक्षा

•

2.15.11 प्रारवम्भकबालवशक्षाकाबालवशक्षावशक्षकहरूकोपाररश्रवमक

•

क) स्वद्यालर् र स्वद्यालर्सुँग मािृ सम्बन्ि तथापना गरी सञ्चालनमा रहेका प्रारस्म्भक बालस्वकास के न्द्रमा कार्यरि बालस्वकास सहर्ोगी •
कार्यकिायको पाररश्रस्मक प्रस्ि मस्हना रू ६००० का र्दरले चाडपवय खचयसस्हि १३ मस्हनाको हन आउने रकम स्वद्यालर्को खािामा स्नकासा स्र्दने •
।पाररश्रस्मक स्नकासा स्र्दुँर्दा सम्बस्न्िि स्वद्यालर्ले सहर्ोगी कार्यकिायको प्रमास्णि हास्िराी र स्सर्ाररस पेश गनयपु ने । सम्बस्न्िि •
स्वद्यालर्हरूले Flash र्ारम भर्दाय प्रारस्म्भक बाल कक्षाको िथ्र्ाङ्क अस्नवाार्यरुपमा भने व्र्वतथा स्मलाउने ।
ख) हरे क तथानीर् िहले आफ्नो क्षेरस्भर रहेका स्वद्यालर्मा प्रस्ि स्वद्यालर् एक प्रारस्म्भक बाल स्शक्षा कक्षा रहने गरी मौिुर्दा प्रारस्म्भक बाल स्शक्षा
कक्षाहरूलाई स्वद्यालर्हरुमा पुन स्विरण कार्यलाई प्राथस्मकिा स्र्दने ।
ग) समर्दु ार्मा सञ्चास्लि बालस्वकासके न्द्रका सहर्ोगी कार्यकिायहरूको पाररश्रस्मक स्नकासा स्र्दुँर्दा सम्वस्न्िि संतथाले शैस्क्षक िथ्र्ाङ्क २०७४

विम्मेिारतह
स्शक्षा स्वभाग, प्रारस्म्भक
बालस्वकास शाखा,
गाुँउपास्लका /नगरपास्लका
स्ि.स्श.का
स्रोिके न्द्र
बालस्वकास के न्द्र. व्र्वतथापन
सस्मस्ि

समयािवध
पस्हलो,र्दोश्रो िथा
िेश्रो चौस्मसक

अनगु मन/पररणामसच
ू क
• स्नकासा आर्देश
• प्राप्त प्रारस्म्भक बाल
स्शक्षा स्शक्षकको
प्रमास्णि हास्िरी
प्रस्िवेर्दन
• प्रारस्म्भक बाल स्शक्षा
कक्षा/स्वर्दर्ालर्ले
्
भरे को शैस्क्षक
िथ्र्ाङ्क
• चौमास्सक प्रगस्ि
स्ववरण
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया
भरी प्रमास्णि भएको र्स्कन गरे र सम्बस्न्िि स्रोिव्र्स्ि िथा स्वद्यार्ल स्नरीक्षकबाट रूिु गराई स्नकासा स्र्दने ।
घ) स्वद्यालर्हरुलाई हालसम्म सञ्चालनमा रहेका प्रारस्म्भक बाल स्शक्षा कक्षाहरूको स्ववरण अद्यावस्िक गनय लगाई सोको स्ववरण स्िल्ला
स्शक्षा कार्ायलर्मा रुपमा उपलधि गराउने ।
2.15.11प्रवतविद्याथीइकाइलागतकाआधारमाप्रारवम्भकबालविकास/पूियप्राथवमककक्षाकालावगअनुदान
क) प्रारस्म्भक बाल स्शक्षाका लास्ग शैस्क्षक सामग्री, बालमैरी कक्षा व्र्वतथापन गनयका लास्ग प्रस्ि स्वर्दर्ाथी
वास्र्यक रू ५०० का र्दरले प्रत्र्ेक
्
प्रारस्म्भक बाल स्शक्षा कक्षालाई एकमष्ठु स्नकाशा गने । उि रकमबाट प्रारस्म्भक बाल स्शक्षा व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर् अनरू
ु प प्रारस्म्भक
बाल स्शक्षाका लास्ग मार खचय गने गरी बाल स्शक्षा स्शक्षकको रार् सझु ाव स्लई प्रारस्म्भक बाल स्शक्षाको रास्रिर् न्र्नू िम मापर्दण्डमा
उल्लेख भएका स्सकाइ सामग्रीहरू ितिैिः धलक, पिु ली, नरम खेलौना, नरम बल, ररङ, पिल आस्र्द खररर्द गने । के न्द्रमा रहेका स्सकाइ
सामग्रीको प्रभावकारी रूपमा प्रर्ोगका लास्ग स्नर्स्मि स्नरीक्षण अनगु मनको व्र्वतथा स्मलाउने । हरे क वर्य खररर्द गररएको बाल स्सकाइ
सामग्रीको स्ववरणको सचू ी सबैले र्देख्ने गरी प्रारस्म्भक बाल स्शक्षा कक्षामा टाुँतनपु ने छ ।
ख) र्ो अनर्दु ान शैस्क्षक िथ्र्ाङ्क २०७४ भरे काा कक्षाहरूलाई मार अनर्दु ान उपलधि गराउने र के न्द्रले र्तिा सामग्री प्रत्र्ेक वर्य थ्र्दै िाने ।
पाठ्यपुस्तक
2.15.11कक्षा१-१०सम्म अध्ययनरत विद्याथीहरुकालावगपाठ्यपस्ु तकअनुदान 2.15.11.742 कक्षा ४ र ५ को रङ्गीण पाि्र्पतु िकका
लास्ग थप अनर्दु ान समेि
प्रस्िस्वर्दर्ाथी
लागिका आिारमा कक्षा १ र्देस्ख १० सम्म अध्र्र्नरि स्वर्दर्ाथीका
लास्ग स्निःशल्ु क पाि्र्पतु िक उपलधि गराउन र सोको
्
्
लास्ग अनर्दु ान रकम उपलधि गराउन स्िस्शका, तथानीर् िह एवम् स्वर्दर्ालर्ले
स्नम्नानसु ार गने :
्
क स्िस्शका र तथानीर् िह :
१ सम्बस्न्िि स्वर्दर्ालर्बाट
कक्षागि स्वर्दर्ाथीहरूको
र्थाथय िथ्र्ाङ्क सङ्कलन गरी सम्बस्न्िि स्वस्न/स्रोिव्र्स्िबाट प्रमास्णि गराउने सो
्
्
आिारमा कक्षागि पािर्पतु िक सङ्ख्र्ा एस्कन गने । र्स कार्यका लास्ग स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्ले सहस्िकरण गनेछ ।
२ एकाीन सङ्ख्र्ाका आिारमा र्दोस्रो चौमास्सकस्भर स्वर्दर्ालर्हरूलाई
अनुर्दान स्नकासा स्र्दने । र्सरी स्नकासा स्र्दुँर्दा पस्हलो पटकमा
्
स्वर्दर्ाथी
् सङ्ख्र्ाको ७५ प्रस्िशि सङ्ख्र्ालाई मार स्नकासा स्र्दने । बाुँकी २५ प्रस्िशि रकम २०७५ वैशाखबाट शुरु हने शैस्क्षक सरको
स्वर्दर्ाथी
् भनाय भएको स्ववरण‚ पाि्र्पतु िक खररर्द र स्विरण गरे को स्ववरणका आिारमा नपगु हने रकम मार थप स्नकासा स्र्दने व्र्वतथा
गने ।
३ पाि्र्क्रम स्वकास के न्द्रबाट तवीकृ ि र्दर बमोस्िम पाि्र्पतु िकको लास्ग अनर्दु ान स्नकासा स्र्दने । पाि्र्पतु िकको कक्षागि र्दर प्राप्त भएपस्छ
स्शक्षा स्वभागको वेब साइटमा रास्खनक
ु ा साथै स्िल्लाहरूमा समेि पिाइने छ ।
४ स्वद्याथीले समर्मै परु ा सेटमा नर्ाुँ पाि्र्पतु िक पाए नपाएको अनगु मन गरी उपलधििाको सस्ु नस्िििा गने कार्य तथानीर् िहको हनेछ ।
'पािर्पतु िक स्विरण व्र्वतथापन स्िल्ला अनगु मन सस्मस्ि' ले स्िल्लास्भरका सामर्दु ास्र्क स्वर्दर्ालर्का
स्वर्दर्ाथीहरूले
शैस्क्षक सरको
्
्
सरू
ु मै पाि्र्पतु िक पाए नपाएको अनगु मन गने र र्ोकल पसयनलाई स्विरणको लगि राख्न लगाउने । पाि्र्पतु िक स्विरण व्र्वतथापन
स्िल्ला अनगु मन सस्मस्िका सर्दतर् सस्चवलाई हरे क स्वर्दर्ालर्मा
पाि्र्पतु िक स्विरण िथा स्नर्मानसु ार प्रर्ोग सम्बन्िमा समन्वर् गने
्
गरी र्ोकल पसयन समेिको स्िम्मेवारी िोक्ने । र्ोकल पसयनले शैस्क्षक सरको सरू
ु मै पाि्र्पतु िकको उपलधििा‚ स्विरण‚ स्वक्रेिा र
स्वर्दर्ालर्
बीच समन्वर् गने र सोको प्रस्िवेर्दन क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर् िथा स्शक्षा स्वभागमा स्नरन्िर रूपमा पिाउने ।
्

विम्मेिारतह

समयािवध

•

स्शक्षा स्वभाग, प्रारस्म्भक
बालस्वकास शाखा,
• गाुँउपास्लका नगरपास्लका
• स्ि.स्श.का
• प्रारस्म्भक बाल स्शक्षा कक्षा
व्र्वतथापन सस्मस्ि

अनुगमन/पररणामसच
ू क

•

प्रथम चौमास्सक

•

स्नकासा आर्देश
• प्राप्त प्रगस्ि प्रस्िवेर्दन
• कक्षाले भरे को शैस्क्षक
िथ्र्ाङ्क

•

स्शक्षा स्वभाग शैस्क्षक सामग्री
व्र्वतथापन शाखा
• गाुँउपास्लका
नगरपास्लका
स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
• स्रोि के न्द्रहरू
• स्वर्दर्ालर्हरू
्

स्निःशल्ु क पाि्र्पतु िक
प्राप्त गने स्वर्दर्ाथी
्
सङ्ख्र्ा
• शैस्क्षक सर सरू
ु भएको
१५ स्र्दनस्भर पाि्र्पतु िक
उपलधि हने
बालबास्लकाको सङ्ख्र्ा
• अनगु मन प्रस्िर्देर्दन

•

र्दोस्रो चौमास्सक
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५ पाि्र्पतु िक व्र्वतथापनसम्बन्िी सम्पणू य कार्य "पाि्र्पतु िक िथा पाि्र् सामग्री छपाइ िथा स्विरण स्नर्देस्शका २०६७" बमोस्िम गने
गराउने ।
खविद्यालयस्तर
१ स्वर्दर्ालर्ले
नर्ाुँ पाि्र्पतु िकको लास्ग सत्र्ापन परीक्षणबाट एस्कन भएको कक्षागि स्वर्दर्ाथी
्
् सङ्ख्र्ा स्रोिव्र्स्ि/स्वस्नलाई िोस्कएको
समर्मा उपलधि गराउने ।
२ तथानीर् िहबाट प्राप्त स्नकासा रकमबाट शैस्क्षक सरको सरू
ु मै पाि्र्पतु िक खररर्द गरी अस्भभावकहरूको भेला गरी स्वर्दर्ाथीहरूलाई
्
स्विरण गने ।
३ स्वर्दर्ालर्ले
स्वर्दर्ाथीहरूलाई
हरे क वर्य हरे क कक्षामा नर्ाुँ पाि्र्पतु िक खररर्द गरी स्विरण गनयु पने ।
्
्
४ स्वर्दर्ालर्ले
स्वर्दर्ाथीहरूलाई
नर्ाुँ पाि्र्पतु िक स्विरण गनयभु न्र्दा पस्हले अस्घल्लो वर्य स्निहरूलाई 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 स्वर्दर्ालर्ले
समर्मा पाि्र्पतु िक खररर्द नगरे मा‚ परु ाना पाि्र्पतु िक प्रर्ोग गरी स्निःशल्ु क पाि्र् पतु िकका लास्ग स्नकासा भएको रकम
्
अन्र् शीर्यकमा खचय गरे मा‚ अनमु स्ि प्राप्त नगरे को सतं थाबाट छपाइ भएको पाि्र्पतु िक खररर्द गरी प्रर्ोग गरे मा काननु बमोस्िम कारबाही
हनेछ ।
६ तथानीर् िहबाट र्स शीर्यकमा स्नकासा भएको रकमबाट ऐस्च्छक स्वर्र् िथा मािृभार्ाका पाि्र्पतु िकहरू‚ बहकक्षा बहतिरका
पाि्र्समग्री िथा र्ससम्बन्िी अभ्र्ास पस्ु तिका‚ अङ्ग्रेिी माध्र्मबाट पिनपािन गने सामर्दु ास्र्क स्वर्दर्ालर्हरूले
अङ्ग्रेिी माध्र्मका
्
पाि्र् पतु िकहरू खररर्द गनय सस्कने छ ।
७ पाि्र्पतु िक व्र्वतथापन सम्बन्िी सम्पणू य कार्य "स्वर्दर्ालर्
पाि्र्पतु िक िथा पाि्र् सामग्री छपाइ िथा स्विरण स्नर्देस्शका २०६७ˮ
्
बमोस्िम गने गराउने ।
८. तथानीर् िहमा हतिान्िरण भएको रकम स्वद्याथी भनायको आिारमा नपगु हने भएमा िथा कक्षा ४ र ५ को रङ्गीण पाि्र्पतु िकका लास्ग
रकम नपगु हने भएमा स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्ले तथानीर्िहसुँग समन्वर् गरी तथानीर् िहगि नपगु रकमको एकीन गरी स्शक्षा
स्वभागमा माग गरी पिाउने ।
2.15.11कक्षा११-१२माअध्ययनरततोवकएकालवक्षतिगयकाविद्याथीहरूकालावगपाठ्यपुस्तकउपलब्धगराउनविद्यालयलाई •
अनुदान
• सामर्दु ास्र्क माध्र्स्मक स्वर्दर्ालर्मा
कक्षा ११-१२ मा अध्र्र्नरि लस्क्षि समहू (छारा, र्दस्लि, कणायली अञ्चल, सीमान्िकृ ि र लोपोन्मख
ु •
्
समहू ) का स्वर्दर्ाथीहरूलाई
प
त
िकालर्बाट
नै
पाि
र्
प
त
िक
लै
ि
ाने
ल्र्ाउने
गरी
व्र्वतथापन
गनय
प्रस्
ि
स्
व
र्द
र्ालर्
रू.
५०,०००।–
का
र्दरले
् ु
ु
्
्
स्वर्दर्ालर्लाई
एकमष्ठु स्नकासा उपलधि गराउने ।
्
•
•
िोस्कए बमोस्िम न्र्ूनिम स्वर्दर्ाथी
स्नकाशा स्र्दने ।
् सङ्ख्र्ा पगु ेका सामर्दु ास्र्क स्वर्दर्ालर्लाई
्
•
• स्वर्दर्ालर्ले
प्राप्त
स्नकासा
रकमबाट
पा.प
.
खररर्द
गरी
प
त
िकालर्मा
राख्ने
र
कक्षा
११-१२
अध्र्र्न
गने
लस्क्षि
सम
ह
का
स्
व
र्द
र्ाथीका
लास्ग
ु
ु
ू
्
्
•
पतु िकालर् काडयको व्र्वतथा गरी स्वर्दर्ाथीहरूले
पतु िकालर्बाट अवस्ि िोस्क पाि्र्पतु िक लैिाने व्र्वतथा स्मलाउनाे र अस्नवार्य रूपमा
्
स्र्िाय गने व्र्वतथा समेि स्मलाउने ।

विम्मेिारतह

समयािवध

स्शक्षा स्वभाग शैस्क्षक सामग्री
व्र्वतथापन शाखा
गाुँउपास्लका
नगरपास्लका
स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
र्दोस्रो चौमास्सक
स्रोि के न्द्रहरू
स्वर्दर्ालर्हरू
्

अनुगमन/पररणामसच
ू क

•

स्निःशल्ु क पाि्र्पतु िक
प्राप्त गने स्वर्दर्ाथी
्
सङ्ख्र्ा
• शैस्क्षक सर सरू
ु भएको
१५ स्र्दनस्भर पाि्र्पतु िक
उपलधि हने
बालबास्लकाको सङ्ख्र्ा
• अनगु मन प्रस्िर्देर्दन
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विम्मेिारतह

समयािवध

अनुगमन/पररणामसच
ू क

छात्रिवृ त्त
सामुदावयकविद्यालयमा आधारभूततथामाध्यवमकतहमाअध्ययनरतविद्याथीहरुकालावगगैरआिावसय छात्रबृत्ती • स्शक्षा स्वभाग, लैङ्स्गक
(छात्रा, दवलत)
समस्वकास शाखा,
छात्राछात्रिृवत्तकक्षा१-८(कणायलीप्याके िसमेत)(गैरआिसीय)
• गाुँउपास्लका नगरपास्लका
क) कणायली अञ्चल वाहेकका स्िल्लाका स्वर्दर्ालर्मा
अध्र्र्नरि सम्पणू य छाराहरू प्रस्ि स्वद्याथीले वास्र्यक न्र्ूनिम रु ४०० छारवृस्त्त पाउने अवतथा
्
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
सस्ु नस्िि गनय छारवृस्त्त स्विरणका आिारहरू र रकम स्वर्दर्ालर्को
सचू ना पाटीमा अस्नवार्य रूपले टाुँस गनय स्वर्दर्ालर्लाई
स्नर्देशन स्र्दने ।
्
्
व्र्वतथापन सस्मस्ि
्
ख) स्वर्दर्ालर्
व्र्वतथापन सस्मस्िले तथानीर् िहको स्नर्देशन एवम् आिारहरूलाई ध्र्ानमा राखी स्शक्षक, स्शक्षक अस्भभावक सङ्घ समेिको सहभास्गिामा • स्वर्दर्ालर्
्
स्वर्दर्ालर्मा
उपलधि अनर्दु ान (छारवृस्त्त) मध्र्ेबाट स्वर्दर्ालर्
व्र्वतथापन सस्मस्िले स्नस्िि आिारहरू िर् गरी छारवृस्त्त पाउने छाराहरूको नामावली
्
्
सस्हिको स्ववरण अर्दर्ावस्िक
गने
।
सो
नामावली
स्
व
र्द
र्ालर्को
सचू ना पाटीमा अस्नवार्य रूपमा टाुँतन लगाउने ।
्
्
प्रथम चौमास्सक
ग) र्ो छारवृस्त्त अन्र् कुनै स्कस्समको छारवृस्त्त नपाएका र स्वद्यालर्मा स्नर्स्मि अध्र्र्न गरररहेका छाराहरूलाई मार र्दोहोरो नपने गरी अस्भभावकहरूको
रोहवरमा स्विरण गने व्र्वतथा स्मलाई सोको नाम नामेसीसस्हिको स्ववरण तथानीर् िहमा अर्दर्ावस्िक
गरी राख्ने र सोको समस्ष्टगि स्ववरण स्िल्ला
्
स्शक्षा कार्ायलर् मार्य ि स्शक्षा स्वभागमा उपलधि गराउने ।
घ) कणायली अञ्चलमा अध्र्र्नरि छाराहरूमध्र्े अन्र् छारवृस्त्तमा र्दोहोरो नपने गरी कक्षा १-५ मा अध्र्र्नरि छाराहरूका लास्ग वास्र्यक रू.
१००० (एकहिार) र कक्षा ६-८ मा अध्र्र्नरि छाराहरूका लास्ग रू. १५०० (एक हिार पाुँच सर्) का र्दरले प्रमास्णि िथ्र्ाङ्कका
आिारमा स्नकासा स्र्दने ।
ङ) कुनै पस्न छारवृस्त्त र्दोहोरो नपने गरी स्विरण गने र शैस्क्षक सर २०७५ साल वैशाखमा भनाय भएकाले मार छारवृस्त्त पाउनाे ।
च) छारवृस्त्तको लास्ग आवश्र्क रकम तथानीर् िहबाट स्वद्यालर्को खािामा स्नकासा स्र्दनपु नेछ ।
2.15.11 सामुदावयक विद्यालयमा आधारभूत तथा माध्यवमक तहमा अध्ययनरत विद्याथीहरुका लावग गैर आिावसय छात्रबृत्ती • स्शक्षा स्वभाग, लैङ्स्गक
(छात्रा, दवलत)
समस्वकास शाखा,
दवलतछात्रबृत्तीकक्षा१-८(गैरआिसीय)
• गाुँउपास्लका नगरपास्लका
क) तथानीर् िहलाे प्राप्त कोटा र रकमसमेिलाई ध्र्ानमा राखी प्रस्ि स्वद्याथीले वास्र्यक न्र्नू िम रु ४०० पाउने गरी छारवृस्त्त स्विरण सम्बन्िी
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
नीस्ि र आिारहरू िर् गने ।
व्र्वतथापन सस्मस्ि
ख) र्सरी नीस्ि िर् गर्दाय स्वर्दर्ालर्को
आिारभिू िहमा अध्र्र्नरि सम्पणू य र्दस्लि छारछाराहरुले पाउने िथा एकिना स्वद्याथीले एक भन्र्दा • स्वर्दर्ालर्
्
्
बढी छारवृस्त्त नपाउने गरी व्र्वतथा स्मलाउने । छारवृस्त्त स्विरणका आिारहरू र रकम स्वर्दर्ालर्को
स
च
नापाटीमा
अस्
न
वार्य
रूपले
टाुँ
त
ने
।
प्रथम चौमास्सक
ू
्
ग) स्वर्दर्ालर्
व्र्वतथापन सस्मस्िले तथानीर् िहको स्नर्देशन समेिको आिारहरूलाई ध्र्ानमा राखी स्शक्षक, स्शक्षक अस्भभावक सङ्घ
्
समेिको सहभास्गिामा छारवृस्त्त पाउने नामावली स्वर्दर्ालर्को
सचू ना पाटीमा अस्नवार्यरूपमा टाुँतन लगाउने ।
्
घ) स्वर्दर्ालर्मा
उपलधि छारवृस्त्त अनर्दु ान मध्र्ेबाट स्वर्दर्ालर्
व्र्वतथापन सस्मस्िले स्नस्िि आिारहरू स्वकास गरी रकम पाउने छाराको
्
्
नामावली िर्ार गरी स्नणयर् गने र सो स्वर्दर्ालर्को
सचू ना पाटीमा टाुँतन लगाउने ।
्
ङ) कुनै पस्न छारवृस्त्त र्दोहोरो नपने गरी स्विरण गने र शैस्क्षक सर २०७५ साल वैशाखमा भनाय भएकाले मार छारवृस्त्त पाउनाे ।
च) छारवृस्त्तको लास्ग आवश्र्क रकम तथानीर् िहबाट स्वद्यालर्को खािामा स्नकासा स्र्दनपु नेछ ।
आधारभूततहतथाविद्यालयकालावगविद्यालयसध
ु ारयोिनातथािावषयककाययक्रमकायायन्ियनकालावगअनुदान
2.15.11

•
•
•
•

•
•
•
•

छारवृस्त्त
पाउने
स्वर्दर्ाथी
सङ
ख्र्ा
्
्
स्नणयर् पुस्तिका
छारवृस्त्त स्विरणको
भरपाई
छारवृस्त्त प्राप्त गने
स्वर्दर्ाथीको
्
नामनामेसी सस्हिको
स्ववरण

छारवृस्त्त
पाउने
स्वर्दर्ाथी
् सङ्ख्र्ा
स्नणयर् पुस्तिका
छारवृस्त्त स्विरणको
भरपाई
छारवृस्त्त प्राप्त गने
स्वर्दर्ाथीको
्
नामनामेसी सस्हिको
स्ववरण
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2.15.11 स्वद्यालर् सञ्चालन िथा व्र्बतथापन अनर्दु ान कक्षा १-१२
•
स्वद्यालर् सञ्चालन मसलन्र्द खचयलाई र्देहार्को आिारमा स्वद्यालर्मा अनर्दु ान स्र्दने । र्स कार्यक्रमवाट स्वद्यालर् सञ्चालन, व्र्वतथापन साथै
स्वद्यालर् िहको Excel Based को Electronic Based IEMIS को िर्ारी र प्रर्ोगसम्वन्िी सवै कार्यहरू गने गराउने । स्वद्यालर्मा पिायईने
•
एकमष्ठु सञ्चालन मसलन्र्दवाट गररने कार्यहरूको कार्य-र्ोिना स्वद्यालर् व्र्वतथापन सस्मस्िवाट तवीकृ ि गराइ कार्ायन्वर्न र खचय गने व्र्वतथा
•
स्मलाउने ।
•
क) आिारभिू स्वद्यालर्को लास्गिः
कक्षा १–५ सञ्चालन भएको स्वद्यालर्लाई वास्र्यक रू. १५,०००/– र कक्षा १–८ सञ्चालन भएको स्वद्यालर्लाई वास्र्यक रु २००००/–
स्नकासा स्र्दने ।
(ख) माध्र्स्मक स्वद्यालर्को लास्गिः
कक्षा १० सम्म सञ्चालन भएको स्वद्यालर्लाई वास्र्यक रू. २५,०००/– र कक्षा १२ सम्म सञ्चालन भएको स्वद्यालर्लाई वास्र्यक रु
३००००/– स्नकासा स्र्दने ।
(ग) Flash र्ारम नभरे का स्वद्यालर्लाई उपलव्ि नगराउने ।
2.15.11. स्वद्यालर् कमयचारी व्र्बतथापन अनर्दु ान (आिारभिू िथा माध्र्स्मक िह)
•
आिारभिू िथा माध्र्स्मक िह सञ्चालन भएका स्वद्यालर्हरुमा स्वद्यालर् सहर्ोगी कमयचारी र स्वद्यालर् सहार्क कमयचारी व्र्वतथापनका लास्ग
र्देहार् अनसु ारको रकम पाररश्रस्मकको रुपमा स्नकासा स्र्दने ।
स्वद्यालर् कमयचारीहरुको लास्ग स्नकासा स्र्दनु अगास्ड नै सबै स्वद्यालर् कमयचारीको अस्भलेख तथानीर् िहको कार्ायलर्मा राख्ने व्र्वतथा स्मलाउने
•
र स्वद्यालर् कमयचारीका लास्ग र्देहार्का आिार एवं मापर्दण्डका आिारमा अनर्दु ान रकम स्नकासा स्र्दने ।
•
विद्यालयकमयचारीआधारभुततह:
क) कक्षा १-२ सम्म चलेका स्वर्दर्ालर्लाई
१ िना स्वर्दर्ालर्
सहर्ोगीका लास्ग वास्र्यक रू. २६,०००।– पाररश्रस्मक अनर्दु ान उपलधि •
्
्
गराउने ।
ख) कक्षा १–३ सम्म चलेका स्वर्दर्ालर्लाई
१ िना स्वर्दर्ालर्
सहर्ोगीका लास्ग मास्सक ४,०००। का र्दरले १३ मस्हना बराबरको
्
्
पाररश्रस्मक अनर्दु ान उपलधि गराउने ।
ग) कक्षा १–५ सम्म चलेका स्वर्दर्ालर्मा
१ िना स्वर्दर्ालर्
सहर्ोगीका लास्ग मास्सक ४,५००। का र्दरले १३ मस्हना बराबरको
्
्
पाररश्रस्मक अनर्दु ान उपलधि गराउने ।
घ) कक्षा १–८ सम्म चलेका स्वर्दर्ालर्लाई
१ िना स्वर्दर्ालर्
सहर्ोगीका लास्ग मास्सक ७,५००। का र्दरले १३ मस्हना बराबरको
्
्
पाररश्रस्मक अनर्दु ान उपलधि गराउने ।
विद्यालयकमयचारीमाध्यवमकतह:
विद्यालयकमयचारीव्यिस्थापनअनुदानमाध्यवमकविद्यालयकक्षा१-१०(१िनासहयोगीर१िनाकक्षा१०सम्मअध्ययन
गरेकोसहायककमयचारी)
क) कक्षा १–१० सम्म चलेका माध्र्स्मक स्वर्दर्ालर्मा
१ िना स्वर्दर्ालर्
सहर्ोगीका लास्ग मास्सक ७,५००। का र्दरले १३ मस्हना
्
्
बराबरको पाररश्रस्मक अनर्दु ान उपलधि गराउने ।

विम्मेिारतह
स्शक्षा स्वभाग, शैस्क्षक सामग्री
व्र्वतथापन शाखा
गाुँउपास्लका नगरपास्लका
स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
स्वर्दर्ालर्हरू
्

समयािवध

प्रथम चौमास्सक

अनगु मन/पररणामसच
ू क
• अनर्दु ान प्राप्त गने
स्वर्दर्ालर्
सङ्ख्र्ा
्
• स्वर्दर्ालर्मा
उपलधि
्
शैस्क्षक सामग्री र
प्रर्ोगको अवतथा
• स्वर्दर्ालर्मा
स्र्दएको
्
स्नकासा पर

• अनर्दु ान प्राप्त गने
स्वर्दर्ालर्
सङ्ख्र्ा
्
• स्वर्दर्ालर्मा
उपलधि
्
स्वर्दर्ालर्
कमयचारी
्
सङ्ख्र्ा
• पाररश्रस्मक बुझेको भरपाई

स्शक्षा स्वभाग, स्वर्दर्ालर्
्
कमयचारी िथा स्रोि के न्द्र
व्र्वतथापन शाखा
गाुँउपास्लका नगरपास्लका
स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
स्वर्दर्ालर्हरू
्

प्रथम चौमास्सक
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ख) कक्षा १–१० सम्म चलेका स्वर्दर्ालर्मा
१ िना स्वर्दर्ालर्
सहार्क कमयचारीका लास्ग मास्सक ११,५००। का र्दरले १३ मस्हना
्
्
बराबरको पाररश्रस्मक अनर्दु ान उपलधि गराउने ।
विद्यालय कमयचारी व्यिस्थापन अनुदान माध्यवमक विद्यालय कक्षा १-१२ (१ िना सहयोगी र १ िना कक्षा १० पास गरेको
सहायककमयचारी)
क) कक्षा १–१२ सम्म चलेका माध्र्स्मक स्वर्दर्ालर्मा
१ िना स्वर्दर्ालर्
सहर्ोगीका लास्ग मास्सक ७,५००। का र्दरले १३ मस्हना
्
्
बराबरको पाररश्रस्मक अनर्दु ान उपलधि गराउने ।
ख) कक्षा १–१२ सम्म चलेका स्वर्दर्ालर्मा
१ िना स्वर्दर्ालर्
सहार्क कमयचारीका लास्ग मास्सक ११,५००। का र्दरले १३ मस्हना
्
्
बराबरको पाररश्रस्मक अनर्दु ान उपलधि गराउने ।
१) र्स शीर्यकमा स्वस्नर्ोस्िि बिेट स्वर्दर्ालर्ले
िोस्कएको न्र्नू िम पाररश्रस्मक कमयचारीका लास्ग स्र्दने गरी स्वर्दर्ालर्लाई
स्नर्देशन सस्हि
्
्
स्नकासा स्र्दने ।
२) स्िल्लालाई स्वस्नर्ोस्िि रकम नपगु भएको हर्दसम्म अनुमस्ि पाएका स्मस्िले िेष्ठिाका आिारमा स्वर्दर्ालर्मा
अनर्दु ान पिाउने ।
्
३) स्िल्लालाई प्राप्त बिेट मास्थ उस्ल्लस्खि आिारमा स्विरण गर्दाय अपगु हने भएमा न्र्नू स्वर्दर्ाथी
सङ
ख्र्ा
भएका
र हाल सालै अनमु स्ि
्
्
प्राप्त गरे का स्वर्दर्ालर्हरूलाई
कम प्रथास्मकिामा राख्ने ।
्
मावथ उवल्लवखत आधारमा  विद्यालय कमयचारी व्यिस्थापनका लावग अनदु ान उपलब्ध गराउँदा २०६३ बैशाख १० गतेभन्दा
अगावडदेवखवनयुविपाईकाययरतभएकोकमयचारीकाहकमादेहायअनुसारहुनेगरीव्यिस्थापनगरीप्राथवमकतावदने:
(क) स्वर्दर्ालर्
सहार्क एवम् स्वर्दर्ालर्
सहर्ोगीको रूपमा कार्यरि कमयचारीहरूलाई नै समार्ोिन गने ।
्
्
(ख) रकम प्राप्त भएको आिारमा मार स्वर्दर्ालर्मा
हाल कार्यरि कमयचारी स्वतथास्पि हने गरी नर्ाुँ कमयचारी कुनै कारणले स्नर्स्ु ि नगने ।
्
(ग) स्वर्दर्ालर्मा
िोस्कएभन्र्दा बढी कमयचारी कार्यरि भएको अवतथामा, अनर्दु ान िाने िर कमयचारी स्नर्ि
ु स्ा नभएका अन्र् स्वर्दर्ालर्मा
्
्
सम्बस्न्िि स्वर्दर्ालर्
व्र्वतथापन सस्मस्िको सहमस्ि स्लई िोस्कएकै सङ्ख्र्ामा समार्ोिन गने ।
्
(घ) कुनै स्वर्दर्ालर्मा
िोस्कएभन्र्दा बढी कमयचारी कार्यरि रहेको अवतथामा स्वर्दर्ालर्सुँ
ग प्रत्र्क्ष रूपमा सम्बस्न्िि आस्थयक प्रशासन िथा
्
्
सहर्ोगीकोरूपमा काम गने कमयचारीहरूमध्र्े िेष्ठिाका आिारमा िलबभत्ता खाने कमयचारीको रूपमा स्वर्दर्ालर्बाटै
िोक्ने व्र्वतथा
्
स्मलाउने र सोको अस्भलेख तथानीर् िहमा राख्ने । ितिै कार्यरिमध्र्े स्वर्दर्ालर्
सहार्क, लेखा प्रशासनको काम गने कमयचारी, तवीपर,
्
शरु क्षा गाडय, माली, आस्र्द भएमा स्वर्दर्ालर्
सहर्ोगी र आस्थयक प्रशासन (लेखा) को काम गने कमयचारीलाई प्राथस्मकिा स्र्दई राख्ने ।
्
(ङ) स्वर्दर्ालर्
कमयचारीका लास्ग नेपाल सरकारबाट उपलधि अनर्दु ानमा स्वर्दर्ालर्ले
आफ्नो आन्िररक स्रोिबाट व्र्वतथा गरी थप रकम
्
्
उपलधि गराउन सक्नेछ ।
2.15.11 वशक्षणवसकाइ सामग्री तथा Book Corner ब्यिस्थापनकालावग प्रवतविद्याथीलागतअनुदान-PMEC ) कक्षा १-१२ •
क) प्रत्र्ेक सामर्दु ास्र्क स्वर्दर्ालर्को
(कक्षा१-५), (कक्षा६-८), (कक्षा९-१०) र (कक्षा११-१२) िहका स्वर्दर्ाथी
्
् सङ्ख्र्ा एस्कन गने ।
ख) बुँर्दु ा (क) अनसु ार एस्कन गररएको प्रत्र्ेक िहगि स्वर्दर्ाथी
् सङ्ख्र्ाले स्नम्न िास्लकाबमोस्िम िहअनुसार स्निायरण गररएको प्रस्ि स्वर्दर्ाथी
्
•
लागि रकमले गणु न गरी आएको अङ्क बराबरको रकम स्वर्दर्ालर्लाई
एकम
ष्ठ
अन
र्द
ान
स्
न
कासा
स्
र्द
ने
।
स्
व
र्द
र्ालर्मा
स्नकासा
हने
ु
ु
्
्
उि रकम स्व.व्र्.स. को स्नणयर्बमोस्िम स्वर्दर्ालर्
सुिार र्ोिना कार्ायन्वर्न, शैस्क्षक सामग्री व्र्वतथापन, स्वर्दर्ालर्
स्शक्षाको •
्
्
गुणतिर सिु ार, सामान्र् ममयि सम्भार िथा PMEC को Book Corner िथा स्सकाइ सामग्री लगार्िका क्षेरमा खचय गनय सस्कने •

विम्मेिारतह

समयािवध

स्शक्षा स्वभाग, शैस्क्षक सामग्री
व्र्वतथापन शाखा
गाुँउपास्लका नगरपास्लका प्रथम चौमास्सक
स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
स्वर्दर्ालर्हरू
्

अनुगमन/पररणामसच
ू क

• अनर्दु ान प्राप्त गने
स्वर्दर्ालर्
सङ्ख्र्ा
्
• स्वर्दर्ालर्मा
उपलधि
्
शैस्क्षक सामग्री र
प्रर्ोगको अवतथा
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व्र्होरा सस्हि स्वर्दर्ालर्लाई
तपष्ट स्नर्देशन गने ।
्
िह
र्दर
आिारभिू िह(कक्षा १-५)
प्रस्ि स्वर्दर्ाथी
् रू. १५०
आिारभिू िह(कक्षा ६-८)
प्रस्ि स्वर्दर्ाथी
् रू. २००
माध्र्स्मक िह (कक्षा ९-१०)
माध्र्स्मक िह (कक्षा ११-१२)

विम्मेिारतह

समयािवध

अनगु मन/पररणामसच
ू क
• स्वर्दर्ालर्मा
स्र्दएको
्
स्नकासा पर

प्रस्ि स्वर्दर्ाथी
् रू. २००
प्रस्ि स्वर्दर्ाथी
् रू. २५०

2.15.11. स्वद्यालर् सिु ार र्ोिना, समुर्दार् िथा स्व.व्र्.स.हरुको क्षमिा स्वकासका लास्ग अन्िस्क्रयर्ा, अस्भभाबक स्शक्षा सञ्चालन,अस्िररि •
स्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गनय आिारभिू िथा माध्र्स्मक िहका स्वर्दर्ालर्हरुलाई एकमष्ठु अनर्दु ान
•
•
क) तथानीर् िह अन्िरगि सञ्चास्लि सामर्दु ास्र्क स्वर्दर्ालर्मध्र्े
आिारभिू िह सञ्चास्लि स्वर्दर्ालर्का
लास्ग प्रस्ि स्वर्दर्ार्लर्
रू. १५
्
्
्
•
हिारका र्दरले िथा माध्र्स्मक िह सञ्चास्लि स्वर्दर्ालर्का
लास्ग प्रस्ि स्वर्दर्ालार्
रू. २० हिारका र्दरले स्नकासा स्र्दने । र्सप्रकारका
्
्
अनर्दु ान स्वर्दर्ालर्
सिु ार र्ोिना स्नमायण सहर्ोगी पस्ु तिका, २०७१ बमोस्िम स्वद्यालर् सिु ार र्ोिना (SIP) स्नमायण िथा अर्दर्ावस्
्
् िक •
गरे का स्वर्दर्ालर्हरूलाई
मार उपलधि गराउने ।
्
ख) स्वर्दर्ालर्ले
र्स
स्क्रर्ाकलाप
अन्िगयि प्राप्त रकमबाट सरोकारवालाहरूको सहभास्गिामा स्वर्दर्ालर्
सिु ार र्ोिनाका आिारमा िर्ार
्
्
गररएको
वास्र्यक
कार्ायन्वर्न
र्ोिनाअनसु ारको
प्रगस्ि
चौमास्सक
रूपमा
सस्मक्षा
गने
।
स्वव्र्स/स्शअसं/अस्भभावक/स्शक्षक/स्वर्दर्ाथीहरूको
क्षमिा
अस्
भ
वृ
र्द
स्ि
गनय
क्षमिा
स्वकासका
स्क्रर्ाकलाप
िथा
स्
व
र्द
र्ाथीहरूको
्
्
्
प्रस्िभा स्वकासका लास्ग अस्िररि स्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गने ।
ग) स्वर्दर्ालर्हरूले
स्वपर्द् व्र्वतथापनलाई समेि समावेश गरी स्वर्दर्ालर्
सिु ार र्ोिनाको आगास्म शैस्क्षक सरको लास्ग वास्र्यक
्
्
कार्ायन्वर्न र्ोिना अस्नवार्य रूपले स्नमायण गने । वास्र्यक अर्दर्ाविीकरणका
लास्ग कस्म्िमा एक स्र्दने स्वर्दर्ालर्तिरीर्
कार्यशाला
्
्
सरोकारवालाहरूको सहभास्गिामा सञ्चालन गने । स्वर्दर्ालर्
सिु ार र्ोिना िर्ार गर्दाय स्वर्दर्ालर्
सुिार र्ोिना स्नमायण सहर्ोगी
्
्
पस्ु तिका २०७१ िथा स्वर्दर्ालर्
सिु ार र्ोिना अर्दर्ावस्
शवपद तयारी स्रोत सामग्री' ले िोके को ढाुँचाका
्
्
् िक एवम् 'शवदयालय
आिारमा स्निायररि समर्ावस्िमा कार्य सम्पन्न गरी सम्बस्न्िि िहमा पिाउने व्र्वतथा स्मलाउने ।
2.15.11. सामाजिक परीक्षण तथा आर्थिक लेखा पररक्षण, विद्याथी ररपोर्ि कार्ि, विद्यालय तथयाांकन •
व्यबस्थापन, बुलेठर्न प्रकासन लगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन गनि आधारभूत तथा माध्यशमक तहका •
•
विदयालयहरुलाई एकमुष्ि अनुदान
क) तथानीर् िह अन्िरगि सञ्चास्लि सामर्दु ास्र्क स्वद्यालर्मध्र्े आिारभिू िह (कक्षा १-५, कक्षा १-८) सञ्चास्लि स्वर्दर्ालर्हरूका
्
•
लास्ग प्रस्ि स्वर्दर्ालर्
रू. १० हिारका र्दरले र माध्र्स्मक िह (कक्षा १-१०, कक्षा १-१२) सञ्चास्लि प्रस्ि स्वर्दर्ालर्लाई
१५
्
्
हिारका र्दरले स्नकासा स्र्दने । र्स विेटबाट स्नम्नानसु ारका कार्यहरू सम्पन्न गने गराउने, िसबाट सबै सामर्दु ास्र्क स्वर्दर्ालर्
साथै
्

स्शक्षा स्वभाग,
क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्
गाुँउपास्लका नगरपास्लका
स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
स्वर्दर्ालर्
व्र्वतथापन
्
सस्मस्ि

र्दोश्रो चौमास्सक

•
•

•
•

स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
गाुँउपास्लका नगरपास्लका
स्रोि के न्द्र
स्वर्दर्ालर्
्

पस्हलो, र्दोस्रो िथा िेस्रो •
चौमास्सक

•

अर्दर्ावस्
् िक स्वसुर्ो
सङ्ख्र्ा
सञ्चास्लिक्षमता
स्वकासका लास्ग
अन्िस्क्रयर्ाहरू
अस्भभाबक स्शक्षा
कार्यक्रम
अस्िररि स्क्रर्ाकलाप

सामास्िक िथा
लेखापरीक्षण सम्पन्न
भएका स्वर्दर्ालर्
्
सङ्ख्र्ा
सामस्िक िथा
लेखापरीक्षण प्रस्िवेर्दन
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विम्मेिारतह
समयािवध
सतं थागि स्वर्दर्ालर्हरूले
आफ्नो
स्रोिबाट
ले
ख
ापररक्षण
गरी
गराई
पारर्दस्शय
ि
ा,
िवार्र्दे
ह
ीिा
र
स्
व
र्द
र्ालर्मा
ह
न
प
ने
सबै
प्रकारका
ु
्
्
िथ्र्ाङ्क एवम् सचू नाहरूको व्र्वतथापनको सस्ु नस्िििा गराउनेिः
ख) तथानीर् िहले स्वर्दर्ालर्हरूका
लास्ग चौमास्सक रूपमा स्नकाशा गररने कार्यक्रमहरूका वारे मा स्रोिके न्द्रहरू मार्य ि सबै सामर्दु ास्र्क
्
स्वद्यालर्हरूलाई आ.व. २०७४/७५ को भाद्र मस्हनास्भर िानकारी गराई सोहीअनुसार स्वद्यालर्गि वास्र्यक कार्यक्रम कार्ायन्वर्न
र्ोिना िर्ार गनय लगाई स्वद्यालर् व्र्वतथापन सस्मस्िको बैिकबाट तवीकृ ि गराउन लगाउने र सो र्ोिना सचू ना पाटीमा अस्नवार्य
रूपमा टाुँतन स्नर्देशन स्र्दने ।
ग) स्वर्दर्ालहरूले
आ–आफ्नो कार्यर्ोिना वमोस्िम र्स कार्यक्रमका लास्ग िम्मा प्राप्त रकम मध्र्ेबाट स्शक्षा स्नर्मवलीको स्नर्म १७१
्
क वमोस्िमको सस्मस्ि गिन गरी िथा सामास्िक परीक्षण स्नर्देस्शका (पस्हलो संशोिन २०७१ सस्हि) २०६५ अनसु ार साामास्िक
परीक्षण गनयाे गराउने । र्दोश्रो चौमास्सक स्नकासा स्र्दर्दा समास्िक परीक्षण प्रस्िवेर्दन अस्नवार्य गने ।
घ) िोस्कए वमोस्िमको आ.आफ्नो स्वर्दर्ालर्को
Excel based को Electronic EMIS File आगामी २०७४ चैर २३ गिे र २०७५
्
िेष्ठ ७ गिेको स्वद्याथी संख्र्ालाई आिार मानी २०७५ िेष्ट २० गिेस्भरमा तथानीर् िह र स्िस्शकामा र २०७५ िेष्ठ मसान्िसम्ममा
स्शक्षा स्वभाग, शैस्क्षक सचू ना व्र्वतथापन शाखामा पिाउने व्र्वतथा स्मलाउने । आ-आफ्नो स्वर्दर्ालर्को
Excel based को
्
Electronic EMIS File िर्ार भएपस्छ तथानीर् िह िथा स्िस्शकाको स्नर्देशन अनसु ार िर्ार गनयु पने स्वर्दर्ाथी
् ररपोटय काडय र अन्र्
कार्यहरू गरी स्वर्दर्ालर्का
म
ख्
र्
म
ख्
र्
स
च
क
सस्हिका
स
च
नाहरूलाई
प्रकास्
श
ि
गरी
सरोकारकालाहरू
समक्ष प्रवोिीकरण गने
ु
ु
ू
ू
्
व्र्वतथा स्मलाउने । मख्ु र् मख्ु र् सचू क सस्हिको शैस्क्षक गस्िस्वस्ि समेस्ट वास्र्यकरूपमा बुलेस्टन प्रकाशन गरी सोको प्रस्ि स्िस्शका,
स्रोिके न्द्र साथै स्शक्षा स्वभागमा समेि पिाउने व्र्वतथा स्मलाउने । स्वर्दर्ालर्ले
उस्ल्लस्खि स्क्रर्ाकलापका अस्िररि स्वर्दर्ालर्
्
्
व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर् बमोस्िम अत्र्ावश्र्क अन्र् स्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गनय सक्ने ।
ङ) सम्वस्न्िि तथानीर् िह र स्िस्शकाहरूले मास्थ उस्ल्लस्खि ख र्देस्ख घ सम्मका कार्यहरूलाईस्वद्यालर्मा प्रर्दान गररने सबै प्रकारका
सस्ु विाहरूसुँग अस्नवार्य रूपमा िोड्ने र उस्ल्लस्खि कार्यहरू समर्मै सम्पन्न नगने स्वर्दर्ालर्लाई
तथानीर् िह/स्िस्शकाबाट प्रर्दान
्
गररने सबै प्रकारका सेबा/सस्ु विाहरूबाट बस्ञ्चि गररने सचू ना गने साथै सोको कडाइकासाथ कार्ायन्वर्न गने गराउने ।
माध्यावमकवशक्षा
2.15.11 सामुदावयक विद्यालयमा आधारभूत तथा माध्यवमक तहमा अध्ययनरत विद्याथीहरुका लावग गैर आिावसय छात्रबृत्ती • स्शक्षा स्वभाग, लैङ्स्गक
(छात्रा, दवलत)
समस्वकास शाखा,
दवलतछात्रिृवत्त(कक्षा९-१०)गैरअिासीय
• गाुँउपास्लका
िथा
तथानीर् िहले र्ो छारवृस्त्त स्विरणका लास्ग र्ोिना िियमु ा र कार्ायन्वर्न गने, िसअन्िगयििः
नगरपास्लका
क) र्ो छारवृस्त्तमा कक्षा ९–१० मा भनाय भइ अध्र्र्नरि र्दस्लि छारछाराहरूलाई वास्र्यक रू ५००/– र्दरले उपलधि गराउने ।
प्रथम चौमास्सक
ख) र्सरी नीस्ि िर् गर्दाय स्वर्दर्ालर्को
आिारभिू िहमा अध्र्र्नरि सम्पणू य र्दस्लि छारछाराहरुले पाउने िथा एकिना स्वद्याथीले एक भन्र्दा • स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
्
व्र्वतथापन सस्मस्ि
बढी छारवृस्त्त नपाउने गरी व्र्वतथा स्मलाउने । छारवृस्त्त स्विरणका आिारहरू र रकम स्वर्दर्ालर्को
सचू नापाटीमा अस्नवार्य रूपले टाुँतने । • स्वर्दर्ालर्
्
्
ग) स्वर्दर्ालर्
व्र्वतथापन सस्मस्िले तथानीर् िहको स्नर्देशन समेिको आिारहरूलाई ध्र्ानमा राखी स्शक्षक, स्शक्षक अस्भभावक सङ्घ
्
समेिको सहभास्गिामा छारवृस्त्त पाउने नामावली स्वर्दर्ालर्को
सचू ना पाटीमा अस्नवार्यरूपमा टाुँतन लगाउने ।
्
घ) स्वर्दर्ालर्मा
उपलधि
छारवृ
स्
त्त
अन
र्द
ान
मध्र्े
ब
ाट
स्
व
र्द
र्ालर्
व्र्वतथापन
सस्मस्िले स्नस्िि आिारहरू स्वकास गरी रकम पाउने छाराको
ु
्
्

अनगु मन/पररणामसच
ू क
• स्वर्दर्ाथी
ररपोटय काडय,
्
स्वर्दर्ालर्
िथ्र्ाङ्कन
्
व्र्वतथापन,
• प्रकास्सि
बल
ु ेस्टन
सङ्ख्र्ा

•
•
•

छारवृस्त्त
पाउने
स्वर्दर्ाथी
् सङ्ख्र्ा
स्नणयर् पुस्तिका
छारवृस्त्त स्विरणको
भरपाई
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नामावली िर्ार गरी स्नणयर् गने र सो स्वर्दर्ालर्को
सचू ना पाटीमा टाुँतन लगाउने ।
्
ङ) कुनै पस्न छारवृस्त्त र्दोहोरो नपने गरी स्विरण गने र शैस्क्षक सर २०७५ साल वैशाखमा भनाय भएकाले मार छारवृस्त्त पाउनाे ।
च) छारवृस्त्तको लास्ग आवश्र्क रकम तथानीर् िहबाट स्वद्यालर्को खािामा स्नकासा स्र्दनपु नेछ ।
2.15.11.वनरन्तरविद्याथीमूल्याङ्क्कनलावगआबश्यकसामाग्रीअनुदान(कक्षा१रअन्यकक्षाहरूमानयाँभनायकोलावग)
र्स कार्यका लास्ग कक्षा १ मा नर्ाुँ भनाय भएका स्वर्दर्ाथी
सङ्ख्र्ालाई एकाइ लागि स्निायरण गने आिार मानी प्रस्ि स्वर्दर्ाथी
रू. १०० का
्
्
र्दरले रकम स्वस्नर्ोिन भएको छ । सो रकम स्नम्नानुसारका कार्यमा खचय गने व्र्वतथा स्मलाउने ।
क) कक्षा १ मा नर्ाुँ भनाय भएका स्वर्दर्ाथीका
कार्य सञ्चस्र्का र्ाराम व्र्वतथा गने ।
्
ख) कक्षा १-७ का स्वर्दर्ाथीको
व्र्स्िगि स्सकाइ र्ोिना स्नमायण र कार्ायन्वर्न गनय पिाउने व्र्वतथा स्मलाउने ।
्
ग) िोस्कएका स्सकाइउपलस्धि र स्वर्दर्ाथीको
व्र्स्िगि स्सकाइ र्ोिनाअनसु ार स्सकाइ सुस्नस्िििा गनय स्सकाइ लेखािोखा र उपचारात्मक
्
स्शक्षण गनय । स्वर्दर्ालर्हरूले
स्िल्लाबाट प्राप्त रकमबाट आिारभिू िह कक्षा १ मा नर्ाुँ भनाय भएका प्रत्र्ेक स्वर्दर्ाथीको
लास्ग एक एक
्
्
ओटा र्ार्ल खडा गने र र्स कार्यक्रमको लास्ग रकम पग्ु ने भएमा प्रत्र्ेक स्वर्दर्ाथीको
स्वर्र्गि रूपमा समेि र्ार्ल राख्न सस्कने ।
्
घ) स्वर्दर्ाथीको
र्ाइल आवश्र्किाअनसु ार स्वर्दर्ाथीका
स्सियनात्मक कार्य, पररर्ोिना कार्य, व्र्वहार पररवियन, कक्षा सहभास्गिा,
्
्
हास्िरीितिा स्वस्भन्न अस्भलेख समेि राखी स्िनीहरूको आिारमा मल्ू र्ाङ्कन गने पररपाटी बसाउनपु ने र उि र्ाइल मास्थल्लो कक्षामा
समेि उपर्ोग गने ।
स्नरन्िर स्वर्दर्ाथी
् मल्ू र्ाङ्कन अस्भलेख र्ाराम पाि्र्क्रम स्वकास के न्द्रको वेबसाइटमा उपलधि हने ।

विम्मेिारतह

•
•
•
•
•

समयािवध

अनुगमन/पररणामसच
ू क

•

पाि्र्क्रम स्वकास के न्द्र
तथानीर् िह
स्रोिके न्द्र
स्वर्दर्ालर्
्
कक्षा स्शक्षक

स्वर्दर्ाथीको
प्रोर्ाइल
्
सङ्ख्र्ा
• स्वर्दर्ाथी
मल्ू र्ाङ्कन
्
अस्भलेख
िेश्रो चौमास्सक
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खण्ड३
यसखण्डमाविल्लावशक्षाकायाय लयबाटकायाय न्ियनहुने विद्यालयक्षेत्रविकासकाययक्रमब.उ.शी.नं.३५०८०६रक्षेत्रीयवशक्षावनदेशनालयबाटकायाय न्ियनहुने विद्यालयक्षेत्रविकासकाययक्रमब.उ.शी.नं.
३५०१४०काययक्रमहरुकोअियिगतकायायन्ियनप्रवक्रयाकोविस्तृतीकरणसमािेशगररएकोछ।िावषयककाययक्रममास्िीकृतभएकावक्रयाकलापहरूकायाय न्ियनगदाय  तोवकएकोलक्ष्यहावसलगने गरीसम्पादनगनयु
पनेछूः
स्िीकृतवक्रयाकलापन,ं वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया
विम्मेिारतह
समयािवध
अनुगमन/पररणामसच
ू क
5.1.9.2 ७५विल्लामाबालपुस्तकालयस्थापना
प्रथम िथा र्दोश्रो
• स्शक्षा स्वभाग, प्रारस्म्भक
• तथापना भएका
क) कार्यक्रम रहेका स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्हरुले प्रारस्म्भक बालस्वकास के न्द्र सम्वन्िी न्र्नु िम मापर्दण्ड परु ा भएका बालस्वकास के न्द्र सस्हिका
चौमास्सक
बालस्वकास शाखा,
पतु िकालर्
स्वद्यालर्मध्र्े कुनै एक स्वद्यालर्मा नमनु ाका रूपमा बाल पतु िकालर् तथापना इच्छुक स्वद्यालर्हरुबाट सावयिस्नक प्रतिाव सस्हिको • स्ि.स्श.का
सङ्ख्र्ा
स्नवेर्दन माग गने ।
• पतु िकालर्का
ख) प्राप्त प्रतिावको मल्ू र्ाङ्कन गरी स्वद्यालर् छनौट गने । स्वद्यालर् छनौट गर्दाय मल्ू र्ाङ्कनमा समान अवतथा भएको अवतथामा सर्दरमक
ु ाम िथा
सामग्री
अन्र् शहरी क्षेरका स्वद्यालर्लाई प्राथस्मकिा स्र्दने ।
ग) प्राप्त प्रातिावको मल्ू र्ाङ्कन गरी बालबास्लकाहरूका लास्ग बौस्र्दिक,
सामास्िक, सम्वेगात्मक, र शारीररक स्वकासमा सघाउ परु र्ाउने
्
्
खालका सामग्रीहरू ितिै सरल कथा, स्चरकथा, कस्विा, गीि, स्नबन्ि, र्ारा वणयन शधर्दकोश, कस्मक्स, व्र्स्ित्व स्वकासमा सघाउने
स्कस्समका श्रव्र् र श्रव्र् दृश्र् लगार्ि पुतिकालर् लास्ग अत्र्ावश्र्क भौस्िक सामग्रीहरू खरीर्द गरी पुतिकालर् व्र्वतथापन गनय प्रस्ि
पतु िकालर् ३ लाखका र्दरले सम्झौिा गरी खािामा रकम उपलधि गराउने ।
घ) उस्ल्लस्खि सामग्रीका सम्बन्िमा के ही उपर्ोगी सामग्रीहरूको सचू ी स्शक्षा स्वभागको वेभसाइटमा प्रकाशन गररनेछ ।
समावहतवशक्षा
2.15.11.106स्रोतकक्षासञ्चालनकालावगअनुदान
• सञ्चास्लि
कक्षा
• स्शक्षा स्वभाग समावेशी स्शक्षा
क) स्रोिकक्षा रहेको स्वर्दर्ालर्का
स्रोिस्शक्षक िथा सट्टा स्शक्षकलाई स्रोिकक्षा सङ्ख्र्ाअनसु ार तथानीर् िहबाट स्नकासा भएकाले र्स
्
सङ
ख्र्ा
्
शाखा
शीर्यकबाट खचय नलेख्ने ।
•
अन
र्दु ान प्राप्त गने
• स्रोिकक्षा व्र्वतथापन सस्मस्ि
ख) स्िल्लास्भरका स्रोिकक्षाहरूको व्र्वतथापनका लास्ग ब.उ.शी.नं. ३५०८०६ स्वर्दर्ालर्
क्षेर स्वकास कार्यक्रमबाट स्नम्नानसु ारको खचय गनय • स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
्
स्रोिकक्षा सङ्ख्र्ा
प्रस्ि स्रोिकक्षा वास्र्यक रू. १,६०,०००।– का र्दरले सम्बस्न्िि स्रोिकक्षा रहेको स्वर्दर्ालर्मा
अनर्दु ान उपलधि गराउनेिः
्
• गाुँउपास्लका नगरपास्लका
१. स्रोिस्शक्षक वा घम्ु िी स्शक्षकले अपाङ्ग बालबास्लकाहरूका लास्ग स्बहान साुँझसमेि अस्िररि सहर्ोग गरे वापि स्रोिकक्षा व्र्वतथापन
• र्ोकल पसयन
सस्मस्िको स्नणयर्ानसु ार थप सस्ु विा मास्सक रू. ५००।– का र्दरले वास्र्यक रू ६,०००।–
पस्हलो, र्दोस्रो िथा
•
ले
ख
ािोखा
के
न्द्र
स
र्
ोिक
ं
२. स्रोिकक्षाका लास्ग शैस्क्षक सामग्री व्र्वतथापन, स्वर्दर्ाथीद्वारा
स्नस्मयि सामग्री प्रर्दशयनी, आस्र्दका लास्ग प्रस्ि स्रोिकक्षा वास्र्यक रू.
िेस्रो चौमास्सक
्
• स्रोि स्शक्षक
१०,०००।–
३. आर्ाको पाररश्रस्मकका लास्ग मास्सक रू. १०,००० ।- का र्दरले वास्र्यक १३ मस्हनाको लास्ग रू.१,३०,०००।– प्रर्दान गनयाे ।
४. स्रोि कक्षाका लास्ग व्र्वतथापन सामग्री अनर्दु ान (लगु ार्ाटा, भाुँडाकुडा, और्स्ि आस्र्द) का लास्ग रू. १०,०००।५. अस्िररि स्क्रर्ाकलापका लास्ग सामग्री खररर्द र परु तकार स्विरण गनय वास्र्यक रू. ४०००।ग) अनर्दु ान स्विरण गनयु पवू य र्स आ.व.मा स्िल्लाका लास्ग तवीकृ ि कार्यक्रमअनसु ार स्रोि कक्षाकाो सङ्ख्र्ा एस्कन गरी व्र्वतथापन खचयको
अनर्दु ान सम्बस्न्िि स्रोि कक्षा रहेको स्वर्द्र्ालर्मा स्विरण गनयपु ने ।
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घ) स्िल्लामा सञ्चालन भएका स्रोिकक्षाहरूलाई स्िल्लाको आवश्र्किाअनसु ार तथनीर् िहको समन्वर्मा सानय, गाभ्न र स्विाथी सङ्ख्र्ाको
आिारमा अपाङ्गिाको प्रकारअनसु ार पररवियन गनय सस्कने छ । र्ो कार्य लेखािोखा के न्द्र रहेको स्िल्लामा लेखािोखा के न्द्र व्र्वतथापन
सस्मस्िको स्नणयर्बाट गने र के न्द्र तथापना नभएका स्िल्लाका हकमा स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्काो स्नणयर्बाट हनेछ । सोको िानकारी
स्शक्षा स्वभाग समावेशी स्शक्षा शाखामा शैस्क्षक सर सुरू भएको एक मस्हनास्भर पिाउनु पनेछ ।
ङ) हाल सञ्चालनमा रहेका स्रोिकक्षाहरूमध्र्े िोस्कएको स्वर्दर्ाथी
् सङ्ख्र्ाको ५०% भन्र्दा कम स्वर्दर्ाथी
् भएमा उि स्रोिकक्षामा िोस्कएको
बिेट स्नकासा नगरी त्र्तिा स्रोि कक्षालाई अपाङ्गिाको क्षेर स्मल्ने अको स्वर्दर्ालर्को
सम्बस्न्िि अपाङ्गिा क्षेरको स्रोिकक्षामा गाभेर
्
कक्षा व्र्वतथापन गरी सोको िानकारी स्शक्षा स्वभाग समावेशी स्शक्षा शाखामा पिाउने । िर स्िल्लामा उतिै प्रकारको अपाङ्गिाको
स्रोिकक्षा नभएको अवतथामा िोस्कएको स्वर्दर्ाथी
सङ्ख्र्ाको ५०% भन्र्दा कम स्वर्दर्ाथी
भएिा पस्न स्वर्दर्ाथीहरूको
अध्र्र्नको
्
्
्
बैकस्ल्पक व्र्वतथा नभएसम्म अनर्दु ानको स्नरन्िरिा स्र्दनपु नेछ । अपाङ्गिा भएका बालबास्लका नभएको स्रोिकक्षाको हकमा िोस्कएको
सङ्ख्र्ामा उपलधि भएको अन्र् अपाङ्गिाको प्रकारमा पररवियन गनय सस्कने छ ।
च) स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्बाट पस्हलो चौमास्सक स्नकासा गराउनपु वू य स्रोि कक्षाको अस्नवार्य रूपमा तथलगि स्नरीक्षण अनगु मन गराई
स्नर्ामानसु ार स्रोिकक्षा सञ्चालन भएको स्वर्दर्ालर्मा
मार स्नकासा गने ।
्
छ) हाल शारीररक अपाङ्गिा भएकाहरूका लास्गछुट्टै स्रोिकक्षा नभएको हनाले िस्टल खालको शारीररक अपाङ्गिा भएकाहरूका लास्ग समेि
कुनै पस्न स्कस्समको स्रोि कक्षामा भनाय गरी स्नर्स्मि कक्षामा पिनपािनको व्र्वतथा स्मलाउने ।
ि) स्रोिकक्षाको स्वकल्पमा कार्यक्रम सञ्चालन गनय सस्कनेिः र्स शीर्यकबाट स्िल्लाको आफ्नो आवश्र्किाअनसु ार सेवा पाउने लस्क्षि
बालबास्लकाहरूको सङ्ख्र्ा बढाउने सियमा लेखािोखा के न्द्र रहेको स्िल्लामा के न्द्रको स्सर्ाररसमा र के न्द्र नरहेको स्िल्लामा स्िल्ला
स्शक्षा कार्ायलर्बाटै तथानीर् िहसुँग समन्वर् गरी बैकस्ल्पक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गनय सस्कनेछ । स्वशेर् गरे र बौस्र्दिक
् अपाङ्गिा र
बहअपाङ्गिा (एउटै व्र्स्िमा र्दईु वा सोभन्र्दा बढी अपाङ्गिाको कारण स्वर्दर्ालर्
िान नसक्ने) भएका बालबास्लकाहरूका लास्ग
्
बालबास्लका रहेका िाउुँ मा स्रोिस्शक्षकलाई पररचालन गरे र घम्ु िी सेवा प्रर्दान गनय सस्कनेछ । र्स पर्दिस्
् िअनुसार अपाङ्गिा भएका
बालबास्लकाहरू आफ्नो घर वा कुनै स्नस्िि स्वर्दर्ालर्
वा अस्भभावकहरूले सञ्चालन गरे का के न्द्रमा िानु पर्दयछ र पस्हले नै स्निायरण
्
गरे अनसु ार स्रोि स्शक्षकले पस्न सोही िाउुँ मा पगु ेर स्वर्दर्ाथीको
आफ्नो आवश्र्किाअनसु ार सीप स्सकाउने काम गनयपु र्दयछ । र्सरी घुम्िी
्
सेवा प्रर्दान गर्दाय सके सम्म सम्बस्न्िि अस्भभावकहरूलाई समेि र्स सम्बन्िी ज्ञान, सीप प्रर्दान गनय अस्भप्रेररि गनयपु र्दयछ । र्ो कार्यक्रम
सञ्चालन गर्दाय आफ्नो घर वा घरबाट नस्िकको तथानमा बालबास्लकाले सेवा प्राप्त गने हर्दुँ ा आर्ा आवश्र्क नपने र सो प्रर्ोिनको रकम
लेखािोखा के न्द्र व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर्अनुसार, घम्ु िी सेवा प्रर्दान गने स्शक्षकका लास्ग आवश्र्किाअनसु ार र्ािार्ाि लगार्िमा
खचय गनय सस्कनेछ । स्रोिकक्षाको स्वकल्पमा सञ्चालन गररने कार्यक्रम स्निायरण भइसके पस्छ सो कार्यक्रम, स्रोिस्शक्षकको मास्सक कार्यक्रम
र र्सबाट लाभास्न्वि हने स्वर्दर्ाथी
िथा अस्भभावकहरूको स्ववरण स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्मा उपलधि गराउनु पनेछ । स्निले बुझाएको
्
स्ववरण रूिु गरी सोको आिारमा मार स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्ले खचय लेख्नु पने छ । स्रोि कक्षा वा सोको स्वकल्पमा सस्ञ्चलि कार्यक्रम
अन्िरगि अध्र्र्न गने स्वर्दर्ाथीहरूलाई
स्निःशल्ु क स्शक्षाको प्रबन्ि स्मलाउनु पनेछ ।
्
(झ) स्रोिकक्षा आवास व्र्वतथापनािः
स्रोिकक्षा सञ्चालन गनयका लास्ग हालसम्म आवासमा बतर्दै आएका अपाङ्गिा भएका बालबास्लकाहरू र भस्वरर्मा आवासमा बतने
स्वर्दर्ाथीलाई
आवासीर् व्र्वतथापन गर्दाय र्देहार्अनुसारको व्र्वतथा स्मलाउनपु ने छिः
्

विम्मेिारतह

समयािवध

अनुगमन/पररणामसच
ू क
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१. भौगोस्लक अवतथा, र्दरु ी र अपाङ्गिाको अवतथाको कारणले घरबाट र्दैस्नकरूपमा आवििावि गनय नसक्ने र पिनपािनका लास्ग
डेरा गरे रै बतनपु ने अवतथाका अपाङ्गिा भएका बालबास्लकाहरूले मार आवासीर् छारवृस्त्ि प्राप्त गने भएकाले आवास
व्र्वतथापनका लास्ग अन्र् बिेट स्नकासा नहने,
२. डेरा गरी बतनपु ने वा आवास व्र्वतथापन गनयपु ने बालबास्लकाहरूका अस्भभावकहरूसुँग सरू
ु मै छलर्लको व्र्वतथा गरी
अस्भभावकहरूलाई बालबास्लकाहरूले पाउने छारवृस्त्त बारे िानकारी गराउने ।
३. स्वर्दर्ाथीले
पाउने छारवृस्त्तबाट अस्भभावकसग परामशय गरी अस्भभावकबाटै आवास व्र्वतथापन गनय लगाउने वा
्
अस्भभावकहरूबाट नै समहू िर्ार गरी आवास व्र्वतथापन गनय लगाउने ।
४. अस्भभावकहरूले सो व्र्वतथापन गनय नसक्ने अवतथा भएमा अस्भभावकहरूको अनरु ोिमा सम्बस्न्िि अपाङ्गिाको क्षेरमा
कार्यरि संघसुँतथा वा स्रोिस्शक्षक वा स्वर्दर्ालर्को
प्र.अ. वा स्रोिकक्षा व्र्वतथापन सस्मस्िसुँग सम्झौिा गरी आवास व्र्वतथापन
्
गने व्र्वतथा स्मलाउने ।
५. आवास व्र्वतथापनका लास्ग अन्र् सङ्घसंतथाहरूले सहकार्य गनय सक्ने र सोको लास्ग अस्भभावकसस्हिका सरोकारवालाहरूसुँग
छलर्ल गरी स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्को पवू य तवीकृ स्ि स्लएर सहर्ोगको प्रस्क्रर्ा िर् गनय सस्कने ।
2.15.11.107लेखािोखाके न्रसञ्चालनकालावगअनुदान
क) लेखािोखा के न्द्रमा कुनै कारणले के न्द्र सर्ं ोिक पर्द ररि भएमा स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्बाट अनमु स्ि स्लई िपस्शलमा उस्ल्लस्खि आिारमा
लेखािोखा व्र्वतथापन सस्मस्िले लेखािोखा के न्द्रले के न्द्र संर्ोिकको स्नर्स्ु ि गने ।
१. कम्िाीमा प्रमाणपर वा सो सरह शैस्क्षक र्ोग्र्िा भएको भइ अपाङ्गिा क्षेरसम्बन्िी अनभु व भएको ।
२. िथ्र्ाङ्क सङ्कलन, अनगु मन, छनाोट िथा लेखािोखा ितिा कार्यहरू सञ्चालन गनय स्र्ल्ड िान सक्ने ।
३. अपाङ्गिा लगार्िका सघं सतं थाहरूसुँग समन्वर् र सहकार्य गरी िोस्कएका कार्यक्रम सञ्चालन गनय गराउन सक्ने अनभु व एवम्
क्षमिा भएको हनपु ने ।
४. के न्द्र संर्ोिक भै उस्ल्लस्खि काम गनय सक्ने अपाङ्गिा भएका व्र्स्िलाई छनोटमा प्राथस्मकिा स्र्दने ।
प्राथस्मकिा ;
❖ मास्थका आिारहरू परू ा गरे का स्िल्लास्भरका सामर्दु ास्र्क स्वर्दर्ालर्मा
कार्यरि प्राथस्मक िहका इच्छुक स्शक्षकहरूमध्र्ेबाट
्
कािमा लगी कामकाि गराउन सक्ने,
❖ सोअनसु ारको व्र्स्ि नपाइएमा स्शक्षा स्नर्मावली २०५९ (संशोिन सस्हि) को स्नर्म ९७ मा भएको व्र्वतथाअनुसार प्राथस्मक िह
िृिीर् (राहि स्शक्षक) सरह करारमा स्नर्स्ु ि गने ।
❖ र्सरी कािमा िानका लास्ग कामकाि गराइएको वा स्नर्स्ु ि भएको लेखािोखा संर्ोिकको स्ववरण १ मस्हनास्भर स्शक्षा स्वभाग
समावेशी स्शक्षा शाखामा पिाउने ।
ख) स्वगि वर्यर्देस्ख कार्यरि के न्द्र सर्ं ोिकको म्र्ार्द थप लेखािोखा के न्द्र व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर्अनसु ार गने ।
ग) लेखािोखा संर्ोिकको िलब भत्ता पर्दास्िकार रहेको स्वद्यालर्बाटै प्रा.स्श.िृिीर् श्रेणीको स्शक्षक िलब अनर्दु ान सरह हनेगरी सम्बस्न्िि
स्वर्दर्ालर्मा
स्नकासा स्र्दने सास्वकको व्र्वतथा रहेकोले स्िस्शकाले तथानीर् िहसुँग समन्वर् गरी आवश्र्क प्रवन्ि स्मलाउने ।
्
घ) तथापना भएको लेखािोखा के न्द्रमा के न्द्र व्र्वतथापन सस्मस्ि नभएमा िोस्कए बमोस्िमको के न्द्र व्र्वतथापन सस्मस्िको गिन गने ।

विम्मेिारतह

समयािवध

• स्शक्षा स्वभाग समावेशी स्शक्षा
शाखा
• स्रोिकक्षा व्र्वतथापन सस्मस्ि
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
• र्ोकल पसयन
• लेखािोखा के न्द्र सर्
ं ोिक

अनुगमन/पररणामसच
ू क

•

सञ्चास्लि के न्द्र सङ्ख्र्ा
• लेखािोखा
के न्द्रमा
रहेको अस्भलेख

पस्हलो, र्दोस्रो िथा
िेस्रो चौमास्सक
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ङ) लेखािोखा िथा छनोट गने कार्यका लास्ग प्राप्त एकमष्ठु बिेट स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्ले सम्बस्न्िि लेखािोखा के न्द्र रहेको स्वर्दर्ालर्को
्
खािामा स्नकासा स्र्दनपु ने छ र र्सरी प्राप्त रकमलाई र्देहार्अनसु ार खचय गनय सस्कनेछिः
१. छनोट एवम् लेखािोखा गने प्रर्ोिनका लास्ग सञ्चालन खचय रू. १२,०००।–
२. िथ्र्ाङ्क र्ाराम स्वकास िथा मसलन्र्दका लास्ग रू. ६,०००।–
३. िथ्र्ाङ्क सङ्कलन, कार्यक्रम स्नरीक्षण, अनगु मन िथा लेखािोखा गने कार्यका लास्ग (के न्द्र संर्ोिक वा र्ोकल पसयन) रू
३०,०००।–
४. िथ्र्ाङ्क वा अस्भलेखीकरण, प्रस्िवेर्दन िर्ारी वा अन्र् स्वस्वि कार्यका लास्ग रू. २,०००।–
च) के न्द्र संर्ोिकलाई अगुवा स्रोिके न्द्र भएको स्िल्लामा अगुवा स्रोिके न्द्रमा र सो नभएका स्िल्लामा स्िल्ला सर्दरमक
ु ाम नस्िकको कुनै
स्रोिकक्षा स्वर्दर्ालर्लाई
लेखािोखा के नद्र् िोके र स्निलाई अस्नवार्य रूपमा त्र्ही रहेर कार्य गनय लगाउने । के न्द्रमा न्र्नू िम हनु पने पवू ायिारको
्
सस्ु नस्िििा कार्म गने । के न्द्र संर्ोिकलाई स्वशेर् स्शक्षा सञ्चालनसम्बन्िी स्नर्देस्शकामा िोस्कएबमोस्िमको कार्य गराई आ.व. समाप्त भएको ७
स्र्दनस्भर िोस्कएको ढाुँचामा प्रगस्ि प्रस्िवेर्दन स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्मार्य ि स्शक्षा स्वभाग समावेशी स्शक्षा शाखामा पिाउने व्र्वतथा स्मलाउने ।
छ) सबै स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्ले समावेशी स्शक्षा हेने गरी एकिना अस्िकृ ि तिरको कमयचारीलाई अस्नवार्यरूपमा सम्पकय व्र्स्ि ( Focal
person) िोक्ने ।
2.15.11.108 विशेष आिश्यकताभएका विद्याथी अध्ययनरत विद्यालयलाई अनदु ान (दृविविहीन विद्यालय ६ , बवहरा कक्षा •
सञ्चावलतविद्यालय६)
क) र्स शीर्यकमा स्वस्नर्ोिन भएको रकम िम्ु ला, रूपन्र्देही, पाल्पा, गोरखा, बारा र रौिहट स्िल्लामा दृस्ष्टस्वहीन स्वर्दर्ाथी
् पिनपािन गराउन िथा झापा, •
मोरङ, काभ्रे, गोरखा, र्दाङ र डोटी स्िल्लामा बस्हरा स्वर्दर्ाथीका
लास्ग आिारभिू िह (कक्षा ६-८) (सास्वकको स्नम्न माध्र्स्मक िह) र माध्र्स्मक •
्
िहका कक्षा सञ्चालन गने िोस्कएका स्वर्दर्ालर्लाई
प्र
स्
ि
स्वद्याथी
४ हिारका र्दरले हन आउने रकम एकमष्टु स्नकासा स्र्दने ।
्
•
ख) प्राप्त अनर्दु ान रकम तवीकृ ि िलबमानको पररस्िस्भर रहेर स्शक्षक िलबमा र त्र्सबाट बचि भएमा स्वर्दर्ालर्
व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर्बाट िोस्कएको
्
नमयसअ
् नुसार र्दोहोरो नपने गरी छारवृस्त्तमा खचय गनय सस्कनेछ ।
परम्परागततथाधावमयकविद्यालयसञ्चालनकालावगअनुदान
2.15.11.110.1कक्षा१-५सञ्चावलतपरम्परागततथाधावमयकविद्यालयसञ्चालनकालावगअनदु ान
•
2.15.11.110.2कक्षा१-८सञ्चावलतपरम्परागततथाधावमयकविद्यालयसञ्चालनकालावगअनुदान
•

विम्मेिारतह

स्शक्षा स्वभाग समावेशी स्शक्षा
शाखा
स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
स्वशेर् स्शक्षा र्ोकल पसयन
स्वर्दर्ालर्
व्र्वतथापन सस्मस्ि
्

समयािवध

अनुगमन/पररणामसच
ू क

•

र्दोस्रो चौमास्सक

पस्हलो,र्दोश्रो िथा
स्शक्षा स्वभाग
िेश्रो चौमास्सक
सम्बस्न्िि तथानीर् िह
क) परम्परागि स्शक्षा स्र्दने गुरुकुल/आश्रम, गुम्बा /स्बहार, मद्रसा ितिा स्वर्दर्ालर्
वा वैकस्ल्पक शैस्क्षक कार्यक्रमको रूपमा अनमु स्ि स्लई • स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
्
• सम्बस्न्िि परम्परागि स्वर्दर्ालर्
्
सञ्चालनमा रहेका आिारभिू िहका स्वद्यालर्हरूलाई “िास्मयक प्रकृ स्िका सामर्दु ास्र्क स्वर्दर्ालर्हरूलाई
अध्र्ापन, व्र्वतथापन कार्यमा
्
िथा स्वर्दर्ालर्
व्र्वतथापन
्
सहर्ोगका लास्ग एकमष्टु अनर्दु ान कार्ायन्वर्न स्नर्देस्शका,२०६९ ( संशोिन सस्हि)” को अस्िनमा रही आिारभिू िह (कक्षा १-५) का लास्ग
सस्मस्ि
रु. १,८८,०००।– र आिारभिू िह (कक्षा ६-८) का लास्ग रु १,९९,०००।– एकमष्टु स्नकासा स्र्दने । स्वर्दर्ालर्लाई
अनर्दु ान स्नकासा गनयु
्
भन्र्दा पस्हले नै सम्बस्न्िि कमयचारीबाट तथलगि स्नरीक्षण गरी िोस्कएबमोस्िमको सङ्ख्र्ामा स्वर्दर्ाथी
स्नर्स्मि
रूपमा
अध्र्र्नरि भएमा
्
मार स्नकासा स्र्दने । र्सरी स्विररि रकम कुन कुन स्वर्दर्ालर्हरूलाई
स्विरण गररएको हो, सोको स्ववरण र स्वर्दर्ाथी
्
् सङ्ख्र्ा समेि स्शक्षा
स्वभाग, वैकस्ल्पक स्शक्षा शाखा लगार्ि सम्बस्न्िि िहहरूमा अस्नवार्यरूपमा पिाउने ।

अनर्दु ान पाउने स्वर्दर्ालर्
्
सङ्ख्र्ा
• स्वर्दर्ालर्मा
अध्र्र्नरि
्
स्वर्दर्ाथी
सङ
् ख्र्ा
्
• स्वर्दर्ालर्मा
कार्यरि
्
स्शक्षक सङ्ख्र्ा
•

अनर्दु ान पाउने िास्मयक
स्वर्दर्ालर्
सङ्ख्र्ा
्
• लाभास्न्वि हने स्वर्दर्ाथी
्
सङ्ख्र्ा
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विम्मेिारतह
ख) अनमु स्ि स्लई सञ्चालनमा आएका र्तिा स्वर्दर्ालर्हरूलाई
शैस्क्षक िथ्र्ाङ्कअनसु ार छार छाराहरूको सङ्ख्र्ा र्स्कन गरी पाि्र्पतु िक र
्
छारवृस्त्िको रकम सम्बस्न्िि शीर्यकहरूबाट स्नकासा स्र्दन तथानीर् स्नकार्सुँग माग गने िथा स्िस्शकाले आवश्र्क समन्वर् गने ।
2.15.11.111अवतविकटवहमालीविल्लाकालावगघुम्तीविद्यालयसञ्चालनकालावगअनुदान
• स्शक्षा स्वभाग, सामर्दु ास्र्क
अस्ि र्दगु यम क्षेर र स्वकट स्हमाली क्षेरमा सञ्चास्लि स्वर्दर्ालर्का
बालबास्लकाहरूको लास्ग उनीहरूलाई पार्क पने तथानमा स्नस्िि समर्को
्
स्वर्दर्ालर्
व्र्वतथापन शाखा
्
लास्ग अध्र्र्न गने धर्बतथा स्मलाउन स्वर्दर्ालर्लाई
एकमष्टु ३ लाख ५० हिार रकम अनर्दु ान स्र्दने ।
्
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्

समयािवध

अनुगमन/पररणामसच
ू क

•

र्दोस्रो चौमास्सक

बहुभावषकतथाबहुकक्षावशक्षण
2.15.11.114.1  हाल सञ्चालनमा रहेका बहुकक्षा अन्तरगत MGML Methodology मा वशक्षण गने  विद्यालयलाई वशक्षण • स्शक्षा स्वभाग वहभास्र्क स्शक्षा पस्हलो चौमास्सक
सामाग्रीअनुदान
शाखा
विल्लास्तरमाकायायन्ियनहुनेप्रकृयाूः 
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
क) स्वगि र्देस्ख नै बहकक्षा बहतिर स्शक्षणस्वस्िबाट पिनपािन कार्यक्रम सञ्चालन गरररहेका स्वर्दर्ालर्हरूलाई
प्रस्ि स्वर्दर्ालर्
रू.
्
्
• स्रोिके न्द्र
५०,०००।– का र्दरले अनर्दु ान उपलधि गराउने । कुनै स्वर्दर्ालर्लाई
अन्र् संघ/संतथाबाट अनर्दु ान प्राप्त भएको भए र्दोहोरो नपने गरी अनर्दु ान • स्वर्दर्ालर्
्
्
उपलधि गराउने ।
विद्यालयस्तरमाकायाय न्ियनहुनेप्रकृयाूः
क) स्वर्दर्ालर्हरूले
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, लेमीनेसन आस्र्द ितिा सामग्री
व्र्वतथापन लगार्ि स्सकाइ सामग्री स्नमायण कार्यशाला समेि गनय सस्कने गरी स्नर्देशन स्र्दने ।
2.15.11.114.2नयाँस्थापनाहनेबहुकक्षावशक्षणअन्तरगत MGML Methodology मावशक्षणगनेविद्यालयलाईअनुदान
स्शक्षा स्वभाग वहभास्र्क स्शक्षा िेश्रो चौमास्सक
विल्लास्तरमाकायायन्ियनहुनेप्रकृयाूः
शाखा
क) नर्ाुँ शुरु हने कक्षा सञ्चालन सम्बन्िमा स्शक्षा स्वभागसुँग सहमस्ि स्लई भौगोस्लक दृस्ष्टले एकीकरण समार्ोिन गनय कस्िन िथा स्शक्षक
गाुँउपास्लका नगपास्लका
सङ्ख्र्ा न्र्नू भएका स्वर्दर्ार्लहरूबाट
बह
क
क्षाबह
स्
तरतररका(
Multi
Grade
Multi
Level/MGMLMethodology)
बाट
स्िस्शका
ु
ु
्
वशक्षणगनयचाहनेविद्यालयहरूबाटवनिेदनमागगने । प्राप्त स्नवेर्दनका आिारमा िोस्कएका मापर्दण्डअनसु ार २०७४ को चैर
स्वद्यालर्
मस्हनास्भर स्वर्दर्ालर्
छनोट
गरी
प्रस्
ि
स्वर्द
र्ालर्
वास्र्य
क
रूपमा
एकम
ष्ठ
रू.
७५,०००।
स्
व
र्द
र्ालर्
खािामा
स्नकासा
स्र्दने
।
सो
अन
र्द
ान
ु
ु
्
्
्
रकमबाट कक्षा कोिा व्र्वतथापन लगार्िका कार्य, बहकक्षा बहतिर स्शक्षणस्वस्िबाट पिनपािन गराउनका लास्ग न्र्नू िम रूपमा हनुपने
सामग्री व्र्वतथापन गर्दाय पाि्र्पतु िक स्वर्दर्ाथीको
सहर्ोगी सामाग्री भएकोले उपलधि गराउने गरी बालमैरी स्सकाइ वािावरणको सस्ु निि
्
गनय लगाउने ।
ख) शैस्क्षक सामग्री राख्नका लास्ग कािको र्र्ाकहरू, काडय अट्ने खालका िे, भुइमुँ ा कापेस्टङ्ग, बतनका लास्ग कुसन, स्भत्तामा वररपरर
बालबास्लकाहरूले लेख्न स्मल्ने गरी कालो पाटी वा सेिो पाटी, शैस्क्षक सामग्री झण्ु डाउने गरी िार टाुँस्गएको स्सस्लङ्गको व्र्वतथा, भइु ुँ
टेबुलको व्र्वतथा गनय लगाउने ।
ग) उपलधि रकमका अस्िररि स्वर्दर्ालर्ले
थप श्रोि समेि समावेश गरी व्र्वतथापन गनय सक्ने ।
्
घ) शैस्क्षक सर २०७५ बाट कक्षा १,२ र ३ मा नै एकै पटकमा उि स्वस्िबाट पिनपािन गराइने हर्दुँ ा सोहीअनुसार स्वर्दर्ालर्लाई
िर्ार पाने । नर्ाुँ
्

घस्ु म्ि
स्वर्दर्ालर्
्
सङ्ख्र्ा
• स्वर्दर्ाथी
् सङ्ख्र्ा
•

अनर्दु ान प्राप्त गने
स्वर्दर्ालर्
सङ्ख्र्ा
्
• अध्र्र्नरि स्वर्दर्ाथी
्
सङ्ख्र्ा
• स्वर्दर्ालर्मा
उपलधि
्
सामग्रीको सचू ी

१. रकम स्नकासा गररएका
स्वर्दर्ालर्
सङ्ख्र्ा ।
्
२. व्र्वतथापन गररएका
कक्षा कोिा सङ्ख्र्ा
२. बहकक्षा बहतिर
स्शक्षणस्वस्िद्धारा
पिनपािन सरू
ु भएका
स्वर्दर्ालर्
सङ्ख्र्ा ।
्
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तथापना हने बहकक्षा बहतिरका स्वर्दर्ालर्को
लास्ग स्शक्षण सामग्री स्वभागमा माग गने र स्वर्दर्ालर्लाई
उपलधि गराउने ।
्
्
ङ) एउटा गाउपास्लका िथा नगरपास्लकामा एउटा मार स्वर्दर्ालर्
छनोट गने । एउटै स्रोि के न्द्रस्भर सम्भव नभएमा िास्लम सञ्चालन र
्
अनगु मन, सपु ररवेक्षण िथा स्नरीक्षण गनयका लास्ग सहि हने गरी िथा अन्र् स्वर्दर्ालर्हरूलाई
पस्न मोडेल स्वर्दर्ालर्
र्देखाउन सस्कने गरी
्
्
िोस्डएको स्छमेकी स्रोिके न्द्रस्भर पने गरी अन्र् स्वर्दर्ालर्
पस्न छनोट गने । र्ी स्वर्दर्ालर्हरूलाई
समहू (Cluster) का रूपमा स्वकास गने ।
्
्
आगामी वर्यमा स्िल्लाका अन्र् स्वर्दर्ालर्मा
स्वतिार
गनय
सहि
बनाउने
।
्
च) स्शक्षक िास्लम अस्नवार्य भएकोले िास्लमका लास्ग स्वभाग वा शैस्क्षक िनशस्ि स्वकास के न्द्रमा अस्ग्रम िानकारी गराउने ।
विद्यालयस्तरमाकायाय न्ियनहुनेप्रकृयाूः
क) स्वद्यलर्हरूले स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्को स्नर्देशनअनसु ार कक्षा व्र्वतथापन अनर्दु ानबाट प्राप्त रकमबाट कक्षाकोिास्भरको व्र्वतथापन
बालमैरी रूपमा गने । र्सको अनभु व नभएमा स्छमेकी स्वर्दर्ालर्
वा र्ो स्वस्िबाट कक्षा सञ्चालन गरे का स्वर्दर्ालर्को
भ्रमण गरी सोअनसु ार
्
्
कक्षा कोिाको व्र्वतथापन गने ।
ख) सामान्र्िर्ा शैस्क्षक सामग्री राख्नका लास्ग कािको र्र्ाकहरू, काडय अट्ने खालका िे, भईू मा कापेस्टङ्ग, वतनका लास्ग कुसन, स्भत्तामा
वररपरर बालवास्लकाहरूले लेख्न स्मल्ने गरी कालो पाटी वा सेिो पाटी, शैस्क्षक सामग्री झण्ु डाउने गरी िार टाुँस्गएको स्सस्लङ्गको व्र्वतथा,
भइु टुँ ेबल
ु को व्र्वतथा लगार्ि बालवास्लकाहरू सरु स्क्षि रहने गरर सहि रूपमा बसेर अध्र्र्न गने खालको वािावरणर्ि
ु कक्षा कोिा बनाउने ।
ग) स्िस्शका ले उपलधि गराएको बिेटमा स्वर्दर्ालर्ले
थप श्रोि समेि समावेश गरी व्र्वतथापन गनयपु छय ।
्
घ) र्स स्वस्िबाट पिनपािन गनयका लास्ग स्वर्दर्ालर्ले
अस्
भभावक भेलाबाट स्नणर्य समेि गर्दाय उस्चि हने हर्दुँ ा अस्भभावक भेला गरी र्स स्वस्िको
्
िानकरी गराई स्नणयर् समेि गने ।
ङ) स्शक्षक िास्लम अस्नवार्य भएकोले स्िस्शकामा सम्पकय गरर िास्लम पिाि मार कक्षा सञ्चालन गने गरर व्र्वतथा गने ।
2.15.11.114.3हालसञ्चालनमारहेकाबहुभावषकवशक्षाअभ्यासरतविद्यालयलाईवशक्षणसामाग्रीअनुदान
विल्लास्तरमाकायायन्ियनहुनेप्रकृयाूः क) मािृभार्ामा आिाररि बहभास्र्क स्शक्षा स्वगिर्देस्ख सञ्चालन गरररहेका स्वर्दर्ालर्
भएमा सो
्
स्वर्दर्ालर्हरूलाई
नै स्नरन्िरिा स्र्दने गरी प्रस्ि स्वर्दर्ालर्
रू. ५० हिारका र्दरले स्वर्दर्ाललाई
स्नकासा स्र्दने ।
्
्
्
ख) नर्ाुँ छनोट गनयपु ने हो भने प्राथस्मक िहका कक्षा कोिामा स्वर्दर्ाथीको
मािृभार्ा माध्र्मको रूपमा प्रर्ोग गरर पिनपािन गरी
्
आएका स्वर्दर्ालर्हरू
मार छनोट गने ।
्
ग) अनर्दु ानका लास्ग िोस्कएको सङ्ख्र्ाभन्र्दा र्स्र्द स्वर्दर्ालर्
बढी भएमा उत्कृ ष्ठ िवरमा सञ्चालन गरे का स्वर्दर्ालर्लाई
प्राथस्मकिा
्
्
स्र्दई िोस्कएको रकम अनर्दु ान स्र्दने ।
विद्यालयस्तरमाकायाय न्ियनहुनेप्रकृयाूः
क) स्वर्दर्ालर्हरूले
कक्षा कोिामा मािृभार्ा माध्र्मको रूपमा प्रर्ोग गरी पिनपािन गराउनका लास्ग बहभास्र्क स्शक्षा कार्यक्रम
्
कार्ायन्वर्न स्नर्देस्शका, २०६६अनुसार सञ्चालनको व्र्वतथा स्मलाउने ।
ख) स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्को सहर्ोगमा स्वर्दर्ाथीका
मािृभार्ाका स्शक्षण सहर्ोगी सामग्रीहरू िर्ार पाने । सो सामग्री िर्ार पानयका
्
लास्ग तथानीर् भास्र्क समर्दु ार्को, भार्ास्वर्दह् रूको पस्न सहर्ोग स्लन सस्कने ।
ग) शैस्क्षक सामग्री िर्ार पानयका लास्ग आवश्र्क तटेसनरी सामग्री र्सबाट खररर्द गने । स्शक्षकहरू िथा अन्र् तथानीर् भार्ास्वर्दक
् ो

विम्मेिारतह

•

स्शक्षा स्वभाग वहभास्र्क स्शक्षा
शाखा
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
• स्रोिके न्द्र
• स्वर्दर्ालर्
्

समयािवध

पस्हलो चौमास्सक

अनुगमन/पररणामसच
ू क

•

अनर्दु ान प्राप्त गने
स्वर्दर्ालर्
सङ्ख्र्ा
्
• अध्र्र्नरि स्वर्दर्ाथी
्
सङ्ख्र्ा
• स्वर्दर्ालर्मा
उपलधि
्
सामग्रीको सचू ी
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उपस्तथस्िमा कार्यशाला िथा सामग्री स्नमायणको कार्य गनय सस्कने । र्तिा काम गर्दाय खािाको लास्ग प्रस्िस्र्दन प्रस्िव्र्स्ि रू. १००। मा
नबढने गरी खचय गनय सस्कने । उपस्तथि व्र्स्ित्वहरूको उपस्तथस्ि अस्नवार्य रूपमा गरर बैिकको रूप स्र्दइ स्नणयहरू गरी अस्भलेख
राख्ने । सो रकमबाट कुनै खालको भत्ता स्विरण नगने ।
वदिाखािा
2.15.11.415अवतवसमान्तकृततथालोपोन्मुखिातीका(लवक्षतसमहू का)बालबावलकाहरुकालावगवदिाखािाउपलब्धगराउन •
विद्यालयहरुलाइ अनुदान 2.15.11.416  खाद्यन्न उपलब्धता न्युन तथा Mal-nutrition भएका तोवकएका Pocket क्षेत्रका
विद्यालयमा अध्ययनरत बालबावलकाहरुका लावग वदिा खािा उपलब्ध गराउन विद्यालयहरुलाइ अनुदान 2.15.11.115.1
तोवकएका विल्लाहरु अन्तरगत लवक्षत समूहका बालबावलकाहरुका लावग वदिा खािा उपलब्ध गराउन विद्यालयहरुलाइ •
अनदु ान
•
क) स्वद्याथीका लास्ग स्र्दवा खािा कार्यक्रम प्राप्त भएका स्िल्लाहरुले कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गर्दाय अस्ि स्समान्िकृ ि िथा लोपोन्मख
ु िास्िका •
(लस्क्षि समहू का) बालबास्लकाहरुका लास्ग िथा खाद्यन्न उपलधििा न्र्नु िथा कुपोर्ण (Mal-nutrition) भएका िोस्कएका (Pocket)
क्षेरका स्वद्यालर्मा प्रारस्म्भक बालस्वकास कक्षा र्देस्ख कक्षा ५ सम्म अध्र्र्नरि बालबास्लकाहरुका लास्ग स्र्दवा खािा उपलधि गराउन
स्वद्यालर्गि िथ्र्ाङ्कका आिारमा प्रस्ि स्वर्दर्ाथी
खािामा स्नकासा स्र्दने ।
् र्दैस्नक रू. १५।– का र्दरले स्वर्दर्ालर्को
्
ख) अनर्दु ान स्नकासा स्र्दाुँर्दा स्वर्दर्ालर्
सञ्चालन भएको स्र्दनलाई मार आिार मानेर स्नकासा स्र्दने । स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्ले स्र्दवाखािा
्
उपलधि गराइएका स्वर्दर्ालर्को
स्वर्दर्ाथी
र्दैस्नक हास्िरी पुस्तिका (परीक्षामा सामेल भएको स्र्दन समेि) को प्रस्िस्लस्प स्वर्दर्ालर्का
्
्
्
प्रिानाध्र्ापक र स्वव्र्स अध्र्क्षबाट प्रमास्णि गराई स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्मा सङ्कलन गरी सङ्ख्र्ा एस्कन भएपिाि् मार थप स्नकासा स्र्दने
व्र्वतथा स्मलाउने । र्सरी िेश्रो चौमास्सकमा स्नकाशा गर्दाय पस्हलो र र्दोश्रो चौमास्सकमा स्नकाशा गररएको रकम सर्दपु र्ोग भएको सुस्नस्िि गने ।
स्वर्दर्ालर्मा
स्र्दवाखािा उपलधि गराउन स्शक्षा स्वभागको वेवसाईटमा रहेको "सामर्दु ास्र्क स्वद्यालर्का स्वद्याथीहरुका लास्ग स्र्दवाखािा कार्यक्रम
्
सञ्चालन कार्यस्वस्ि, २०७३" अनसु ार सञ्चालन गने गराउने । सोको प्रगस्ि स्ववरण स्शक्षा स्वभाग, स्वर्दर्ालर्
तवातथ्र्, पोर्ण िथा स्वर्दर्ालर्
्
्
सम्पस्त्त व्र्वतथापन शाखामा पिाउने । स्र्दवाखािा कार्यक्रमका लास्ग िोस्कएका स्िल्ला िथा िनिास्िहरु र्देहार् अनसु ार छनिः
• िोस्कएका चौि स्िल्ला (कै लाली, बस्र्दयर्ा, र्दाङ, ्र्िु ान, रोल्पा, कस्पलवतिु, नवलपरासी, बारा, िास्र्दङ, स्सन्िपु ाल्चोक, रसव
ु ा, स्सराहा,
सप्तरी र सनु सरी)
• लोपोन्मख
ु समहू मा पने १० िाििास्िहरू कुसण्ु डा, बनकटररर्ा, राउटे, सरु े ल, हार्,ु रािी, स्कसान, ले्चा, मेचे, कुशवास्डर्ा समहु बाट
स्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि कक्षा ५ सम्म अध्र्र्नरि स्वद्याथीहरु ।
• अस्िस्समान्िकृ ि समहू मा पने १२ िाििास्िहरू माझी, स्सर्ार, ल्होमी, थर्दु ाम, िानक
ु , चेपाङ, सिार,थामी, झागड, बोटे, र्दनवु ार, बरामु
समहु बाट स्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि कक्षा ५ सम्म अध्र्र्नरि स्वद्याथीहरु ।
ग) मास्थ २२ िाििास्िका बालबास्लकाहरुलाई स्र्दवाखािा उपलधि गराउन स्वर्दर्ालर्ले
स्वर्दर्ाथीका
अस्भभावकलाई स्नर्स्मि घरबाट खािा
्
्
ल्र्ाउने शियमा नगर्द नै रकम स्विरण गने र त्र्सको भरपाइ गराई राख्ने ।
घ) र्स कार्यक्रमको उर्दर्दे् श्र् अत्र्न्िै पछास्ड परे का समर्दु ार्का बालबास्लकाहरूलाई स्वर्दर्ालर्मा
ल्र्ाउने र स्टकाइ राख्ने रहेको हर्दुँ ा
्
स्वर्दर्ालर्ले
त्र्तिा समहू का बालबास्लकालाई भनाय गनय प्रोत्साहन गने । स्नर्स्मि हास्िरी र घरबाट खािा ल्र्ाउने स्वद्याथीको अनगु मन गरी
्
अस्भलेख राख्ने ।

विम्मेिारतह

समयािवध

अनुगमन/पररणामसच
ू क

स्शक्षा स्वभाग स्वर्दर्ालर्
तवातथ्र्, पस्हलो, र्दोश्रो िथा • स्र्दवा खािा प्राप्त गने
्
िेश्रो चौमास्सक
पोर्ण िथा स्वर्दर्ालर्
सम्पस्त्त
स्वर्दर्ाथी
्
् सङ्ख्र्ा
व्र्वतथापन शाखा
• स्वर्दर्ाथीको
हास्िरी
्
स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
• प्रगस्ि प्रस्िवेर्दन
स्रोिके न्द्र
स्वर्दर्ालर्
्
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2.15.11.115.2 कणायली अञ्चलका  विल्लाहरूमा प्रारवम्भक बालविकास/पिू य प्राथवमक कक्षा र कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत •
बालबावलकाहरूकालावगवदिाखािाउपलब्धगराउनविद्यालयहरूलाईअनुदान
क) स्र्दवा खािा कार्यक्रम लागू भएका कणायली अञ्चलका पाुँच स्िल्लाका प्रारस्म्भक वाल स्शक्षा कक्षा र्देस्ख कक्षा ५ सम्म अध्र्र्नरि सबै छार
छाराहरूलाई प्रस्ि स्वर्दर्ाथी
खािामा उपलधि गराउने । •
् र्दैस्नक रू. २०।– का र्दरले स्र्दवा खािाको लास्ग चौमास्सक रूपमा स्वर्दर्ालर्को
्
ख) अनर्दु ान स्नकासा स्र्दाुँर्दा स्वर्दर्ालर्
सञ्चालन
भएको
स्र्दनलाई
मार
आिार
माने
र
स्नकासा
स्र्दने
।
स्िल्ला
स्शक्षा कार्ायलर्ले स्र्दवाखािा •
्
उपलधि गराइएका स्वर्दर्ालर्को
स्वर्दर्ाथी
र्दैस्नक हास्िरी पस्ु तिका (परीक्षामा सामेल भएको स्र्दन समेि) को प्रस्िस्लस्प स्वर्दर्ालर्का
्
्
्
•
प्रिानाध्र्ापक र स्वव्र्स अध्र्क्षबाट प्रमास्णि गराई स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्मा सङ्कलन गरी सङ्ख्र्ा एस्कन भएपिाि् मार थप स्नकासा
स्र्दने व्र्वतथा स्मलाउने ।र्सरी िेश्रो चौमास्सकमा स्नकाशा गर्दाय पस्हलो र र्दोश्रो चौमास्सकमा स्नकाशा गररएको रकम सर्दुपर्ोग भएनभएको
सस्ु नस्िि गने । "सामर्दु ास्र्क स्वद्यालर्का स्वद्याथीहरुका लास्ग स्र्दवाखािा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यस्वस्ि, २०७३"अनसु ार सञ्चालन गने
गराउने । सोको प्रगस्ि स्ववरण स्शक्षा स्वभाग स्वर्दर्ालर्
तवातथ्र्, पोर्ण िथा स्वर्दर्ालर्
सम्पस्त्त व्र्वतथापन शाखा र अनगु मन िथा
्
्
स्नरीक्षण शाखामा पिाउने ।
छात्रिृवत्त
6.3.1.6.3आधारभूततहमाअध्ययनरतलवक्षतसमूह-२२िनिावततथावसमान्तकृतसमूह, मुक्तकमैया, िादी, हवलया, चरूिाका •
सन्तवतसमेत)काविद्याथीकालावगछात्रिृवत्त
क) स्िल्ला छारवृस्त्त व्र्वतथापन सस्मस्िले स्िल्लामा प्राप्त कोटा र रकमका आिारमा छारवृस्त्त स्विरणसम्बन्िी नीस्िगि आिारहरू िर् गने ।
•
ख) र्सरी नीस्िगि आिारहरू िर् गर्दाय स्वर्दर्ालर्को
आिारभिू िहमा अध्र्र्नरि चेपाङ, राउटे, कुसन्ु डा, हार्ु, वनकररर्ा, राझी, स्कसान,
्
माझी, ले्चा, थामी, र्दनवु ार, वराम,ू सिार (सन्थाल), झाुँगड, कुसबौडीर्ा, मेचे, सरु े ल, थडु ाम, स्सर्ार, लोहमी (स्सङसावा भोटे, िानक
ु
िास्िका बालबास्लकाहरूका साथै बार्दी, मसु हर, मक्ु ि कमैर्ा, हस्लर्ा एवम् चरूवाका छारछाराहरूले छारवृस्त्त पाउने व्र्वतथा सस्ु नस्िि •
गनय स्वर्दर्ालर्
व्र्वतथापन सस्मस्िलाई तपष्ट स्नर्देशन स्र्दने । छारवृस्त्त स्विरणका आिारहरू र रकम स्वर्दर्ालर्को
सचू ना पाटीमा •
्
्
अस्नवार्यरूपले टाुँतन लगाउने ।
ग) स्वर्दर्ालर्
व्र्वतथापन सस्मस्िले स्िल्ला छारवृस्त्त व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नर्देशन एवम् आिारहरूलाई ध्र्ानमा राखी स्शक्षक, स्शक्षक
्
अस्भभावक सङ्घ समेिको सहभास्गिामा स्वर्दर्ालर्मा
उपलधि अनर्दु ान (छारवृस्त्त) मध्र्ेबाट स्वर्दर्ालर्
व्र्वतथापन सस्मस्िले स्नस्िि
्
्
आिारहरू स्वकास गरी छारवृस्त्त पाउने बालबास्लकाहरूको नामावली छनोट गने । सो नामावली स्वर्दर्ालर्को
सचू ना पाटीमा
्
अस्नवार्यरूपमा टाुँतन लगाउने । र्ो छारवृस्त्त अन्र् कुनै स्कस्समको छारवृस्त्त नपाएका र छारवृस्त्त स्विरण गर्दायको समर्मा स्वर्दर्ालर्
्
खल
ु ेको स्र्दनको स्नर्स्मि हास्िर भएका छारछाराहरूलाई मार र्दोहोरो नपने गरी अस्भभावकहरू िथा तथानीर् िहको प्रस्िस्नस्िको
रोहवरमा उपलधि गराउने ।
घ) आिारभिू िह कक्षा (१–८) मा अध्र्र्न गने लस्क्षि समहू का छारछारालाई प्रस्ि छारछारा वास्र्यक ५०० का र्दरले छारवृस्त्त व्र्वतथापन
सस्मस्िबाट नीस्िगि स्नणयर् गराई स्विरण गने गराउने व्र्वतथा स्मलाई सोको नामनामेसी सस्हिको स्ववरण स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्मा
अर्दर्ावस्
् िक गरी राख्ने र सोको समस्ष्टगि स्ववरण स्शक्षा स्वभागमा उपलधि गराउने ।
6.3.4.14आधारभूततहमाअध्ययनरतअपाङ्क्गविद्याथीकालावगछात्रिृवत्तकक्षा१-८(आिसीय) 6.3.4.15.4 अपांग छारवृस्त्त •
(कक्षा ९-१०) आवास्सर्

विम्मेिारतह
समयािवध
पस्
ह
लो,
र्दोश्रो िथा
स्शक्षा स्वभाग स्वर्दर्ालर्
तवातथ्र्,
्
िेश्रो चौमास्सक
पोर्ण िथा स्वर्दर्ालर्
सम्पस्त्त
्
व्र्वतथापन शाखा
स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
स्रोिके न्द्र
स्वर्दर्ालर्
्

अनगु मन/पररणामसच
ू क
• स्र्दवा खािा प्राप्त गने
स्वर्दर्ाथी
् सङ्ख्र्ा
• स्वर्दर्ाथीको
हास्िरी
्
• प्रगस्ि प्रस्िवेर्दन

स्शक्षा स्वभाग, लैङ्स्गक
समस्वकास शाखा,
स्िल्ला छारवृस्त्त व्र्वतथापन
सस्मस्ि
स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
स्वर्दर्ालर्
व्र्वतथापन सस्मस्ि
्

•
•
•
•
प्रथम चौमास्सक

छारवृस्त्त
पाउने
स्वर्दर्ाथी
सङ
ख्र्ा
्
्
स्नणयर् पुस्तिका
छारवृस्त्त स्विरणको
भरपाई
छारवृस्त्त प्राप्त गने
स्वर्दर्ाथीको
्
नामनामेसी सस्हिको
स्ववरण

• छारवृत्ती प्राप्त गने
स्शक्षा स्वभाग समावेशी स्शक्षा पस्हलो चौमास्सक
स्वर्दर्ाथी
् सङ्ख्र्ा
शाखा
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क)छात्रिवृ त्तवितरणकाआधारहरूूः
१. अपाङ्गिा भएका बालबास्लकाहरूको अध्र्र्न अवसरमा अस्भबृस्र्दि् गनय र स्सकाइमा गुणतिर कार्म गनयका लास्ग आवासीर्, सहर्ोगी
सहार्िा सेवा, र्ािार्ाि सेवा र शैस्क्षक सामग्री एवम् प्रोत्साहन गरी चार प्रकारको छारवृस्त्तको व्र्वतथा गररएको छ । स्वर्दर्ालर्मा
्
रहेका अपाङ्गिा भएका स्वर्दर्ाथीलाई
अपाङ्गिाको िह र अवतथाअनसु ार र्देहार्मा उस्ल्लस्खि प्रकारका आिारमा छारवृस्त्त उपलधि
्
गराउनका लास्ग लेखािोखा के न्द्र तथापना भएका स्िल्लामा लेखािोखा के न्द्रको स्सर्ाररसमा र लेखािोखा के न्द्र नभएको स्िल्लामा
स्िल्ला छारवृस्ि व्र्वतथापन सस्मस्िले छारवृस्िको प्रकार स्निायरण गरी स्वद्यालर्गि छारवृस्िको व्र्वतथा स्मलाई स्वद्याथीले पाउने गरी
स्वद्यालर्मा स्नकासाको व्र्वतथा गने ।
२. स्रोिकक्षा स्वर्दर्ालर्मा
प्राप्त छारवृस्त्तको रकम स्वर्दर्ालर्बाटै
आवास सञ्चालन भएको भए स्वर्दर्ालर्ले
आवास खचयमा प्रर्ोग गने र
्
्
्
अस्भभावकहरूबाट आवास सञ्चालन गरे को भए अस्भभावकहरूको रोहवरमा स्वर्दर्ाथीहरूलाई
बुझाउने । साथै कुनै संतथाबाट आवास
्
व्र्वतथापन गरे को अवतथा भएमा उि संतथालाई संझौिाअनुसार िोस्कएको रकम स्र्दने ,
३. स्रोि कक्षामा आवासीर्रूपमा नबतने वा स्रोिकक्षा नभएको अन्र् स्वर्दर्ालर्हरूमा
अध्र्र्न गने अपाङ्गिा भएका स्वर्दर्ाथीहरूलाई
्
्
छारवृस्त्त रकम सम्बस्न्िि अस्भभावकको रोहवरमा स्वर्दर्ालर्ले
ब
झ
ाउने
।
ु
्
ख) छारवृस्त्तको प्रकार स्वभािनका आिारहरू र स्वर्दर्ाथीले
पाउने छारवृस्त्त र्देहार् बमोस्िम रहेका छन्िः
्
१. आिासीय छात्रिवृ तूः भौगोस्लक अवतथा, र्दरू ी र अपाङ्गिाको अवतथाको कारणले घरबाट र्दैस्नकरूपमा आवििावि गनय
नसक्ने एवम् अध्र्र्नका लास्ग डेरा गरी वा स्वर्दर्ालर्ले
व्र्वतथा गरे को आवासमा बतनाे अपाङ्गिा भएका स्वपन्न
्
बालबास्लकाको िोस्कएको कोटा सङ्ख्र्ाको आिारमा प्रस्ि स्वर्दर्ाथी
प्रस्ि मस्हना रू. ४,०००।- का र्दरले १० मस्हनाका लास्ग रू.
्
४०,०००।– का र्दरले स्वर्दर्ालर्लाई
स्नकासा स्र्दने । र्स प्रकारको छारवृस्त्त रकमबाट छारावासमा बतने छारछारााहरूको लास्ग
्
खाना िथा खािा, आवास व्र्वतथापन लगार्िका कार्यमा खचय गने । सोमध्र्े व्र्स्िगि सरसर्ाइको लास्ग आवश्र्क पने
सामग्रीहरू (ितिै: साबुन, काइर्ो, र्दन्िमञ्िन, बाुरूस, नेलकटर, कोल्डस्क्रम, तर्ााम्पाु रूमाल, तर्ानेटरी न्र्ाुँस््कन आस्र्द)
खररर्द गनय प्रस्ि स्वर्दर्ाथी
मास्सक रू.५००/- का र्दरले १० मस्हनाको िम्मा रू. ५,०००।– सम्बस्न्िि छारछाराहरूलाई भरपाई गराई
्
नगर्द नै अस्नवार्य रूपमा उपलधि गराउने र बाुँकी रकमबाट आवास व्र्वतथापन गने ।
२. सहयोगी सहायता सेिा छात्रिृवत्त: घरबाट आउुँर्दािाुँर्दा र स्वर्दर्ालर्मा
रहुँर्दा स्नरन्िर रूपमा अरूको सहर्ोग र सािन
्
आवश्र्क पने अपाङ्गिा भएका प्रस्ि स्वर्दर्ाथी
् प्रस्ि मस्हना रू.५००।- का र्दरले १० मस्हनाको लास्ग रू.५,०००।–,
३. यातायात सेिा छात्रिृवत्त: घरबाट आउुँ र्दा िाुँर्दा र्ािार्ािका सािन वा अन्र् उपकरण प्रर्ोग गनयपु ने अपाङ्गिा भएका
बालबास्लकालाई प्रस्ि स्वर्दर्ाथी
् प्रस्ि मस्हना रू.३००।- का र्दरले १० मस्हनाको लास्ग रू.३,०००।–
४. शै वक्षकसामग्रीछात्रिवृ त्त: घरबाट आउन िान सक्ने सामान्र् अपाङ्गिा भएका प्रस्ि स्वर्दर्ाथी
प्रस्ि मस्हना रू.१००।- का
्
र्दरले १० मस्हनाको रू. १,०००।—
पनु श्च ; कुनै सङ्घ/संतथा/िह/व्र्स्िले सम्झौिा गरी अपाङ्गिा भएका बालबास्लकाको लास्ग आवास व्र्वतथापन गनय रकम
उपलधि गराएको भएमा सोही प्रर्ोिनको लास्ग र्दोहोरो नपने गरी आवासीर् छारवृस्त्त उपलधि गराउने ।
ग) स्वशेर् स्शक्षा पररर्र्दक
अध्र्र्न गराउने स्वर्दर्ालर्लाई
सोही पररर्र्द् अन्िगयिको बिेट
् ो अनर्दु ानमा अपाङ्गिा भएका स्वर्दर्ाथी
्
्
(ब.उ.शी.नं.३५००२३) बाट छारवृस्त्तका लास्ग बिेट व्र्वतथा नभएकोले स्वशेर् स्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि स्वद्याथीहरुलाई सास्वककै आिारमा

•
•
•
•

विम्मेिारतह
स्रोिकक्षा व्र्वतथापन सस्मस्ि
स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
र्ोकल पसयन
लेखािोखा संर्ोिक

समयािवध

अनगु मन/पररणामसच
ू क
• छारवृस्त्त बुझेको भरपाई
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स्वद्यालर् क्षेर सिु ार कार्यक्रमबाट नै छारवृस्त्त अनर्दु ान उपलधि गराउनु पनेछ । र्सरी स्विरण गर्दाय कुनै सङ्घ सतथाले सम्झौिा गरी
अपाङ्गिा भएका बालबास्लकाको लास्ग आवास व्र्वतथापन गनय रकम उपलधि गराएमा सोही प्रर्ोिनको लास्ग र्दोहोरो पने गरी आवासीर्
छारवृस्त्त उपलधि नगराउने ।
घ) स्रोिकक्षा सञ्चास्लि स्वर्दर्ालर्मा
अपाङ्गिा भएका १० िनाभन्र्दा बढी वा उपलधि छारवृस्त्त कोटाभन्र्दा बढी स्वर्दर्ाथी
भनाय नस्लने भनी
्
्
भनाय हन आएका अपाङ्गिा भएका बालबास्लकालाई र्कायउन पाइने छै न । भनाय हन आएका अपाङ्गिा भएका बालबास्लकालाई अस्नवार्य
रूपमा भनाय गराई स्वर्दर्ाथी
् भनायअनसु ार छारवृस्त्त नपगु भएमा नामनामेसी सस्हि थप गनयपु ने छारवृस्त्त माग गने ।
ङ) कुनै पस्न छारवृस्त्त र्दोहोरो नपने गरी स्विरण गनयपु ने छ । छारवृस्त्त स्विरणकाो प्रकारका आिारमा िोस्कएको ढाुँचामा स्ववरण िर्ार गरी
अस्नवार्य रूपमा स्शक्षा स्वभाग समावेशी स्शक्षा शाखामा पिाउनपु नेछ ।
च) छारवृस्त्त स्विरण गर्दाय अपाङ्गिा पररचर् पर अस्नवार्य रूपले पेश गरे को हनु पनेछ िर स्वर्दर्ालर्मा
अध्र्र्नरि अपाङ्गिा भएका
्
(स्वर्दर्ाथीहरूलाई
स्र्दइने छारवृस्त्तको रकम अपाङ्गिा पररचर् परको श्रेणीअनुसार नभइ मास्थको बुँर्दु ा "ख" अनसु ार िोस्कएको प्रकारका
्
आिारमा स्विरण गनयपु नेछ ।)
छ) आिारभिु िह कक्षा कक्षा १-८ िथा मध्र्स्मक िह कक्षा ९-१२ अध्र्र्नरि अपाङ्ग स्वद्याथी का लास्ग वर्दु ा नं ख मा उल्लेस्खि आिारमा
छारवृस्ि उपलव्ि गराउने ।

विम्मेिारतह

2.15.11.331कक्षा१०माअध्ययनरतछात्राहरूकोवसकाइउपलवब्धअवभिृद्वधलावग(Remedial Learning) सध
ु ारात्मकवसकाइ स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
स्वर्दर्ालर्
्
अनुदान
क) कार्यक्रम रहेका स्िल्लाहरूले सामुर्दास्र्क स्वर्दर्ालर्मा
अध्र्र्नरि छाराहरूको माध्र्स्मक िह कक्षा १० को अस्नवार्य स्वर्र्को और्ि
्
स्सकाइउपलस्धि कम रहेका स्वर्दर्ालर्
पस्हचान गरी सुिारात्मक स्सकाइ(Remedial Learning)का लास्ग प्रस्ि स्वर्द्र्ालर् रू. २५ हिारका
्
र्दरले स्वर्दर्ालर्
लाई स्नकासा स्र्दने ।
्
ख) स्वर्दर्ार्लले
स्सकाइ उपलस्धि कमिोर रहेका न्र्नू िम ३ ओटा स्वर्र्मा स्सकाइ उपलस्व्ि कमिोर रहेका छाराहरूका लास्ग स्सकाइउपलस्धि
्
अस्भवृर्दस्् िका लास्ग कम्िीमा २ मस्हना (Remedial Learning) का लास्ग अस्िररि कक्षा, Day Boarders आस्र्द छारा लस्क्षि सहर्ोग
कार्यक्रमहरू सञ्चालन गने । स्वर्दर्ालर्ले
१०-१५ िना सम्मको समहू बनाई कक्षा सञ्चालन गने । र्तिो कार्यक्रममा सहभागी स्वर्दर्ाथीहरूसुँ
ग
्
्
अस्िररि शल्ु क नस्लने । 
अवनिाययतथावनूःशुल्कवशक्षा
2.15.11.116.1विद्य ाथीभनाय अवभयानसञ्चालन
क) स्वर्दर्ालर्लाई
आफ्नो गाुँउ िथा सेवा क्षेरस्भर स्वर्दर्ालर्
उमेर समहू का बालबास्लका स्वर्दर्ालर्
बास्हर नभएको घोर्णा गनय लगाउने िथा
्
्
्
वर्यभरर स्टकाइराख्न बालके स्न्द्रि स्शक्षण स्सकाइमा स्नरन्िरिा स्र्दनको लास्ग सचेिना अस्भर्ान, अस्भभावक भेला ितिा कार्यक्रम सञ्चालन
गनय लगाउने । वडा/गापा/नपाका वतिीलाई स्वर्दर्ालर्
उमेर समहू का बालबास्लका स्वर्दर्ालर्
बास्हर नरहेकोका रूपमा घोर्णा गर्दै िाने ।
्
्
ख) प्राथस्मक स्शक्षाका लास्ग उमेर नपुगेका बालबास्लकाहरूलाई बालस्वकास कार्यक्रममा र कक्षागि उमेर नस्मलेका बालबास्लकाहरूलाई
बैकस्ल्पक कक्षामा भनाय गरी िोस्कएको उपलस्धितिर परू ा गराई उमेरअनुसारको कक्षामा भनाय गराउने ।

समयािवध

•

पस्हलो, र्दोस्रो िथा
िेस्रो चौमास्सक

•
•

•

स्शक्षा स्वभाग अस्नवार्य स्शक्षा
िथा बाल अस्िकार शाखा
• क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
• तथानीर् सङ्घसुँतथाहरू

अनुगमन/पररणामसच
ू क

अनर्दु ान प्राप्त गने
स्वर्दर्ालर्
्
छाराहरूको स्सकाइ
उपलस्व्ि
स्सकाइ उपलधिी
अस्भबृस्द्दका लास्ग
(Remedial
Learning) का
कर्यक्रमहरू

•

बैिक सङ्ख्र्ा
अस्भर्ानको सङ्ख्र्ा
• चेिनामल
ू क सामग्रीको
प्रकार
• स्वर्दर्ाथी
् भनाय सङ्ख्र्ा
•

िेस्रो चौमास्सक
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ग) र्स शीर्यकमा स्वस्नर्ोस्िि रकमबाट कार्यक्रमलाई सहर्ोग पर्ु र्ाउने स्वस्भन्न चेिनामल
ू क कार्यक्रम सञ्चालन गनय खचय गनयपु ने । र्सका साथै
स्वस्नर्ोस्िि बिेटबाट एर्.एम.् रे स्डर्ो, टेस्लस्भिन, परपस्रकामार्य ि प्रचारप्रसार, परकार सम्मेलनको आर्ोिना िथा बैिक सञ्चालन आस्र्द
गर्दाय लाग्ने शीर्यक समेिमा खचय गनय सस्कने । र्ी कार्यहरूका सम्बन्िमा स्वर्दर्ाथी
भनाय िथा स्वर्दर्ालर्
तवागि कार्यक्रम स्नर्देस्शका िथा
्
्
स्शक्षा स्वभागको स्नर्देशन बमोस्िम गनयपु ने ।
घ) स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्ले तथानीर्तिरको आवश्र्किासुँग िार्दाम्र्िा हने गरी नारा िथा सामग्रीहरू (पोष्टर, स्तटकर, स्नमन्रणा काडय ितिा
सामग्री) छपाइ िथा स्विरण गने व्र्वतथा स्मलाउने साथै सो कार्य (छपाइ र स्विरणसमेि) गर्दाय तथानीर् िह, गैरसरकारी संतथाहरूसुँग सहकार्य
िथा समन्वर् गरी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने । सामग्री छपाइ गर्दाय तथानीर् मािृभार्ालाई प्राथस्मकिा स्र्दनपु ने ।
(ङ) स्वर्दर्ालर्मा
भनाय भएका बालबास्लकाहरूलाई वर्यभरी नै स्टकाईराख्न र स्सकाइ उपलस्धिमा सुिार ल्र्ाउनका लास्ग सहर्ोगी हने स्वस्भन्न
्
स्क्रर्ाकलापहरू िर् गरी सञ्चालन गने ।
(च) र्ो स्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गर्दाय स्वर्दर्ालर्
उमेर समहू का बालबास्लकाहरू स्वर्दर्ालर्
बास्हर रहेका स्वशेर् क्षेरमा के स्न्द्रि गने ।
्
्
(छ) भनाय अस्भर्ान सञ्चालन गर्दाय अस्नवार्य आिारभिू स्शक्षा कार्यक्रमसुँग आवर्दि् गरी सञ्चालन गने ।
•
2.15.1.142.1अविभािकवशक्षाअवभमुखीकरणकोप्रवशक्षकप्रवशक्षण
क) स्िस्शकाले शैिस्वके को समन्वर्मा २ स्र्दने अस्भभावक स्शक्षा प्रस्शक्षक प्रस्शक्षणका स्वर्र्वतिु सस्हिको िास्लम ्र्ाके ि िर्ार गने । उि •
•
्र्ाके ि स्िल्ला िास्लम समन्वर् सस्मस्िबाट तवीकृ ि गने ।
ख) तवीकृ ि ्र्ाके िका आिारमा स्िल्लाका स्वस्न स्रोिव्र्स्िहरूको सहभास्गिमा २ स्र्दने स्िल्ला तिरीर् प्रस्शक्षक प्रस्शक्षक सञ्चालन गने ।
ग) प्रस्शक्षणका सहभागीहरूले सोिके न्द्रतिरीर् प्रस्शक्षक प्रस्शक्षण िथा स्वर्दर्ालर्तिरीर्
अस्भमख
ु ीकरण सञ्चालनमा सहिीकरण गने ।
्
•

विम्मेिारतह

समयािवध

अनुगमन/पररणामसच
ू क

पस्हलो, र्दोस्रो िथा •
शैिस्वके
िेस्रो चौमास्सक
स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
•
स्रोिव्र्स्ि
स्वर्दर्ार्ल
्
स्नरीक्षक
स्वर्दर्ालर्हरू
्

स्वकस्सि
्र्के ि
सङ्ख्र्ा
स्िल्ला
एवम्
स्रोिके न्द्रतिरीर्
प्रस्शक्षक प्रस्शक्षणका
सहभागी सङ्ख्र्ा

माध्यावमकवशक्षा
• स्शक्षा स्वभाग
2.15.2.162माध्यवमकविद्यालयहरुकोसाबयिवनकखरीदसम्बवन्धक्षमताविकास
क) कक्षा १२ सम्म सञ्चालन भएका स्वद्यालर्हरुका प्रअ िथा लेखा सम्बन्िी काम गने व्र्स्िलाई स्शक्षा स्वभागबाट प्राप्त स्वद्यालर्तिरमा खरीर्द • स्िस्शका
• स्वर्दर्ालर्
्
स्र्दग्र्दशयनका आिारमा ३ स्र्दने क्षमिा स्वकास कार्यक्रम सञ्चालन गने ।
2.15.11.119.1न्यनू वसकाइउपलवब्धभएकाविद्य ालयहरूलाईवसकाइउपलवब्धबृवद्धकालावगअनुदान
स्ि.स्श.का
क) स्िस्शकाले २०७३ को एस.ई.ई. परीक्षाको नस्ििाको स्वश्लेर्ण गरी न्र्ून स्सकाइ उपलस्धि भएका स्वर्दर्ालर्हरूको
पस्हचान गरी सोको स्रोि के न्द्र
्
सचू ी िर्ार गने ।
स्वर्दर्ालर्
्
ख) पस्हचान भएका स्वर्दर्ालर्बाट
स्सकाइउपलस्
ध
ि
स
ि
ारका
लास्
ग
थप
कक्षा
सञ्चालन,
coaching,
उपचारात्मक
स्शक्षण,
ु
्
mentoring, तवर्म् सेवक स्शक्षक/स्वर्र् स्वज्ञ पररचालन, श्रव्र्-दृरर् स्सकाइ सामग्री व्र्वतथापन िथा स्वर्दर्ालर्
सिु ार र्ोिनामा
्
प्रतिास्वि स्क्रर्ाकलाप समेि समेटी प्रथम चौमास्सकस्भर प्रतिावपर पेश गनय लगाउने ।
ग) स्िस्शकाले प्रतिावको मल्ू र्ाङ्कन गरी स्िल्लाका लास्ग तवीकृ ि बिेट िथा कार्यक्रमअनसु ार प्रस्ि स्वर्दर्ालर्
रू. १ लाख देशख रू. १ लाख
्
२५ हजारसम्म स्नकासा स्र्दई प्रतिावमा उस्ल्लस्खि कार्यक्रम सञ्चालन गनय स्वर्दर्ालर्सुँ
ग
सम्झौिा
गने
।
्

• छनौट भएका स्वद्यालर्
• िास्लमका
सहमागीहरुको हाुँस्िरी
• िास्लम प्रस्िवेर्दन
पस्हलो, र्दोस्रो िथा न्र्नू स्सकाइ उपलस्धि भएका
िेस्रो चौमास्सक
स्वर्दर्ालर्
्
स्वर्दर्ालर्
स्सकाइ उपलस्व्ि
्
तवीकृ ि प्रतिाव
स्सकाइउपलस्धि
वृस्र्दि्
कार्यक्रलाप
प्रथम चौमास्सक
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विम्मेिारतह
समयािवध
घ) स्वद्यलर्ले तवीकृ ि प्रतिावअनसु ारका स्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गरी सोको आवस्िक प्रगस्ि स्रोिके न्द्र िथा स्ि.स्श.कामा स्नर्स्मि रूपमा
पिाउने ।
ङ) स्वर्दर्ालर्ले
र्स प्रकृ स्िका कार्यक्रमहरू स्वर्दर्ालर्
सुिार र्ोिनामा समावेश गरी आगामी शैस्क्षक सरहरूमा स्नरन्िरिा स्र्दने व्र्वतथा
्
्
स्मलाउने ।
च) स्िस्शकाले प्रतिावअनसु ार अनर्दु ान रकमको उपर्ोगको अवतथा वारे स्नर्स्मि अनगु मन गने ।
2.15.11.119.2उत्कृिवसकाइउपलवब्धप्राप्तछनोटभएकाविद्य ालयलाईवसकाइसदृु ढीकरणकालागीप्रोत्साहनअनुदान
स्ि.स्श.का
पस्हलो, र्दोस्रो िथा
क) स्वर्दर्ालर्
छनौट
गर्दाय
अन
स
स्
च
मा
५
मा
समावे
श
स्वद्यार्ल
छनौटका
आिारमा
स्वद्यालर्
छनोट
गने
।
स्रोि
के
न्द्र
िेस्रो चौमास्सक
ु
ू
्
ख) पस्हचान भएको स्वर्दर्ालर्लाई
स्सकाइउपलस्धिमा थप बृस्र्दि् गनय र आफ्ना असल अभ्र्ासहरू न्र्नू स्सकाइ उपलस्धि भएका स्वर्दर्ालर्
्
्
स्वर्दर्ालर्हरूलाई
अनभु व आर्दानप्रर्दान गनयका लास्ग प्रवियनात्मक स्क्रर्ाकलाप सस्हिको प्रतिावपर प्रथम चौमास्सकस्भर पेश गनय
्
लगाउने ।
ग) स्िस्शकाले स्वर्दर्ार्ले
पेश गरे को प्रतिावको मल्ू र्ाङ्कन गरी लास्ग तवीकृ ि बिेट िथा कार्यक्रमको पररस्िस्भर रही स्िल्लास्भरका
्
उत्कृ ष्ट नस्ििा हास्सल गने सर्ल एउटा स्वर्दर्ालर्लाई
एकमष्ठु रू. २ लाख प्रोत्साहनतवरूप अनर्दु ान रकम स्नकासा स्र्दन सस्कने ।
्
घ) स्वर्दर्ालर्ले
तवीकृ ि प्रतिावअनुसारका स्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गरी सोको आवस्िक प्रगस्ि प्रस्िवेर्दन स्रोिके न्द्र िथा स्ि.स्श.कामा
्
स्नर्स्मि रूपमा पिाउने ।
ङ) स्िस्शकाले प्रतिावअनुसार अनर्दु ान रकमको उपर्ोगको अवतथा वारे स्नर्स्मि अनगु मन गने ।
2.15.11.119.6 ICT कामाध्यमबाटवशक्षणवसकाइकालावगकम्प्युटर,Equipment तथाKits खरीदअनुदान
र्दोस्रो चौमास्सक
• स्शक्षा स्वभाग
क) स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्ले इन्टरनेटको पहचुँ भएका िथा स्वद्यिु को स्नर्स्मि आपस्ु िय भएका स्वद्यालर्हरुको स्ववरण िर्ार गरी िी
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
स्वद्यालर्बाट प्रतिाव माग गने ।
• स्वर्दर्ालर्
्
ख) स्वद्यालर्ले माध्र्स्मक िहमा गस्णि अंग्रेिी र स्वज्ञान स्वर्र् पढाइरहेको स्शक्षकको ICT का माध्र्मबाट स्शक्षण गनय सक्ने क्षमिा र ित्परिा
खल्ु ने स्ववरण सस्हि प्रतिाव पेश गने ।
ग) स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्ले प्रतिावहरुको मल्ू र्ाङ्कन गरी स्वद्यालर्हरुको छनौट गने । छनौट भएका स्वद्यालर्हरुलाई गस्णि स्वज्ञान र अंग्रेिी
स्वर्र्का kits र networking, internet आस्र्द व्र्र्वतथापन गनय लगाउर्दा स्शक्षा स्वभागबाट स्निायरण गररएको Specification का
आिारमा ICT ल्र्ाब व्र्वतथापनका लास्ग आवश्र्क र्स्नयचर, कम््र्टु र/उपकरण/सफ्टवेर्र/स्वर्दर्् िु ीर् अन्िरस्क्रर्ात्मक श्रव्र् - दृरर्
स्सकाइ सामग्री व्र्वतथापन गने सस्ु नस्ििा कार्म गरी प्रस्ि स्वद्यार्ल ६ लाख ५० हिार एकमुष्ठ अनर्दु ान रकम उपलधि गराउने ।
घ) स्वद्यालर्ले नमूना माध्र्स्मक स्वद्यालर् व्र्वतथापन स्नर्देस्शका, २०७४ को सम्बस्न्िि खण्ड र अनसु चू ीमा भएको आिार िथा
तपेस्सस्र्के सनको पररस्िस्भर रहेर सावयिस्नक खरीर्द ऐन स्नर्मावली िथा स्वद्यालर् खररर्द स्र्दग्र्दशयन अनसु ारका प्रकृ र्ाहरू परू ा गरी सामग्री
खरीर्द गने ।
ख) स्िस्शकाले अनर्दु ान प्राप्त स्वर्दर्ालर्ले
स्निायररि मापर्दण्ड र प्रस्क्रर्ा अनरू
ु प कार्ायन्वर्न गरे नगरे को स्नर्स्मि रूपमा अनगु मन गरी सोको
्
प्रस्िवेर्दन क्षेस्शस्न िथा स्वभागमा पेश गने ।

अनुगमन/पररणामसच
ू क

उत्कृ ष्ट स्सकाइ उपलधिी
भएका स्वर्दर्ालर्
्
स्वर्दर्ालर्
स्सकाइ उपलस्व्ि
्
तवीकृ ि प्रतिाव
स्सकाइउपलस्धि
वृस्र्दि्
कार्यक्रलाप

• Approved
specification
• ICT
Lab
तथापना भएका
स्वर्दर्ालर्
्
सङ्ख्र्ा
• specification
बमोस्िम खरीर्द
गरे का
सामाग्रीहरू
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विम्मेिारतह
• प्रास्वस्िक िथा व्र्वसास्र्क
2.15.11.120.1वशक्षणवसकाइसामग्रीतथा(Lab assistant, equipment and practical material, OJT, operation cost) स्शक्षा शाखा - स्शक्षा स्वभाग )
• क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्
व्यिस्थापनकालावगप्रवतविद्याथीलागतअनुदानकक्षा9-12
विल्ला स्तरमा अपनाउनु पने काययविवध :
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
क) स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्बाट प्रास्वस्िक िथा व्र्वसास्र्क िार (कक्षा ९- १२) सञ्चालन भएका स्वर्दर्ालर्हरू
िोस्कएको
्
• स्वर्दर्ालर्
्
मापर्दण्डअनसु ार सञ्चालन व्र्वतथापन भए नभएको अनगु मन गने ।
ख) र्स प्रकृ स्िका स्वर्दर्ालर्मा
अध्र्र्नरि स्वर्दर्ाथी
सङ्ख्र्ा एस्कन गरी स्शक्षण स्सकाइ सामग्री, Lab assistant को लास्ग
्
्
पाररश्रस्मक, equipment and practical material, OJT operation cost व्र्वतथापनका लास्ग प्रस्ि
स्वर्दर्ाथी
स्नकासा स्र्दने ।
् रू. ११,०००।- का र्दरले हन आउने रकम एकमष्टु अनर्दु ानको रूपमा स्वर्दर्ालर्लाई
्
विद्यालय स्तरमा अपनाउनु पने काययविवध :
क) स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्बाट प्राप्त अनर्दु ान रकम प्राथस्मकिाका आिारमा स्नम्नानसु ार गने :
अ) प्रा.स्व. िृस्िर् तिरको १ िना Lab Assistant को लास्ग पाररश्रस्मकको व्र्वतथा गने ।
आ) OJT operation cost व्र्वतथापन गर्दाय कक्षा १० का लास्ग स्हमाली क्षेरमा प्रस्ि स्वर्दर्ाथी
रू. ७०००। पहाडी क्षेरमा
्
रू. ६०००। र उपत्र्का/िराइमा रू. ५०००। का र्दरले OJT कार्यस्वस्िअनुसार खचय गने गरी व्र्वतथा स्मलाउने ।
ई) स्शक्षण स्सकाइ सामग्री व्र्वतथापन गने ।

समयािवध
अनुगमन/पररणामसच
ू क
पस्हलो, र्दोस्रो िथा
• स्वद्यथीको
िेस्रो चौमास्सक
सङ्ख्र्ा एस्कन
प्रमास्णि स्ववरण
• स्िल्ला स्शक्षा
कर्ायलर्को
स्नकासा स्ववरण
• Lab
assistant ले
िलब वझु ेको
भरपाई
• OJT गने
स्वर्दर्ाथी
्
सङ्ख्र्ा
• स्शक्षण
सामग्रीको
सङ्ख्र्ा,

• प्रास्वस्िक िथा व्र्वसास्र्क
स्शक्षा शाखा - स्शक्षा स्वभाग )
• क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
• स्वर्दर्ालर्
्

पस्हलो, र्दोस्रो िथा • स्वद्याथीले सहार्िा खचय
वझु क
े ोभरपाई
िेस्रो चौमास्सक

2.15.11.731 कक्षा१२कोOJT व्यिस्थापनखचय
क) स्िल्लातिरमा अपनाउनु पने कार्यस्वस्ििः
१. स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्बाट प्रास्वस्िक िथा व्र्वसास्र्क िार िर्य कक्षा १२ पस्छको व्र्वहाररक अभ्र्ास िोस्कएको मापर्दण्ड अनसु ार
सञ्चालन व्र्वतथापन भए नभएको अनुगमन गने ।
२. व्र्वहाररक अभ्र्ासमा संलग्न स्वद्याथी संख्र्ा एस्कन गरी व्र्वहाररक अभ्र्ास व्र्वतथापन खचय प्रस्ि स्वद्याथी रु १५०००। - पन्र हिार ) का
र्दरले एकमष्ठु अनर्दु ानका रुपमा स्वद्यालर्लाई उपलधि गराउने ।
ख) स्वद्यालर् तिरमा अपनाउनु पने कार्यस्वस्ििः
१. स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्वाट प्राप्त अनुर्दान रकम स्नम्नानसु ार खचय गने
• व्र्ावहाररक अभ्र्ासका लास्ग प्रत्र्ेक स्वद्याथीलाई सहार्िा खचय वापि एकमुष्ठ रु १००००।- र्दश हिार) र्दईु स्कतिा गरे र उपलधि गराउने ।
िसमध्र्े व्र्वहाररक अभ्र्ासको ६ मस्हना समाप्त गरे पस्छ पस्हलो स्कतिा ५०% र वाुँस्क स्कतिा व्र्ावहाररक अभ्र्ास कार्य सम्पन्न भएको
प्रस्िवेर्दन प्राप्त भए पस्छ स्वद्याथीलाई उपलधि गराउने ।
• OJT लाई थप व्र्वस्तथि र प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क स्क्रर्ाकलाप सपु ररवेक्षण कार्यका लास्ग रुपमा सहर्ोग परु र्् ाउने कार्यका लास्ग

• अनुगमन प्रस्िवेर्दनहरु
• व्र्वहाररक अभ्र्ास सम्पन्न
प्रस्िवेर्दन
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OJT गने गराउने सतं था वीच समन्वर् कार्म गरी स्वद्यालर् व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर्बाट िोस्कएका कार्य गने गरी प्रस्ि स्वद्याथी प्रस्ि
मस्हना रु ५००।- र्दरले १० मस्हनाको रकम कार्य सम्पन्न भए पस्छ उपलधि गराउने ।

विम्मेिारतह

समयािवध

अनुगमन/पररणामसच
ू क

2.15.11.419 प्राविधवाकविषयअध्यापनहुनेविद्यालयलाइल्यािसामग्रीसहयोग अनुदान
क) आ ब २०७३/७४ कक्षा ९ मा अनमु स्ि प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका प्रास्वस्िक िारका माध्र्स्मक स्वद्यालर्मा सञ्चालनमा रहेका िार अनसु ार
उपलव्ि गराउनपु ने कुल रकममा गि आवमा उपलव्ि गराएको रकम घटाई वाुँकी रकम उपलव्ि गराउने ।
ख) स्वद्यालर्ले ल्र्ाव सञ्चालनका लास्ग र्स पवू य उपलधि गराइएको सामग्री सचु ी सावयिस्नक खरीर्द ऐन स्नर्मावली िथा स्वद्यालर् खररर्द
स्र्दग्र्दशयन अनुसारका प्रकृ र्ाहरू परू ा गरी खरीर्द गने ।

• प्रास्वस्िक िथा व्र्वसास्र्क
स्शक्षा शाखा - स्शक्षा स्वभाग )
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
• स्वर्दर्ालर्
्

पस्हलो चौमास्सक

• विेट उपलव्ि गराईएका
स्वद्यालर् स्ववरण
• प्रर्ोगशालामा खरीर्द
गररएका स्शक्षण सामग्रीको
सङ्ख्र्ा,

2.15.11.740 कक्षा१२सम्मसञ्चावलत१०००भन्दाबवढविद्याथीभएकासमुदावयक विद्यालयकालावगप्रोत्साहनअनुदान
क) कार्यक्रम प्राप्त भएका स्िल्लाहरुले कक्षा १२ सम्म सञ्चास्लि १००० भन्र्दा बस्ढ स्वद्याथी भएका समर्दु ास्र्क स्वद्यालर्काो पस्हचान गरी
सचु ीकृ ि गने ।
ख) स्वद्यालर् अनर्दु ान व्र्वतथापन स्नर्देस्शका, २०७४ को आिारमा सुस्चकृ ि भएका स्वद्यालर्हरुबाट प्रतिाव माग गने । उि स्नर्देस्शका अनसु ार
कार्यसम्पार्दन अनर्दु ान प्राप्त गनय अस्नवार्य शियहरु परु े का स्वद्यालर्हरुको प्रतिाव मल्ू र्ाङ्कन गरी अनसु चू ीमा उल्लेख भएको कार्यसम्पार्दन अनर्दु ान
मल्ू र्ाङ्कन सचू क अनसु ार हन आउने रकम बरावरको प्रोत्साहन अनर्दु ान स्र्दने ।
ग) र्सरी प्राप्त अनर्दु ान रकम स्वद्यालर् व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर् अनसु ार प्राथस्मकिाको आिारमा आवश्र्क शीर्यकमा खचय गनय सस्कने छ ।
घ) स्िस्शकाले र्स सम्बन्िी कामको समस्ष्टगि प्रिवेर्दन िर्ार गरी क्षेस्शस्न िथा स्वभागमा उपलव्ि गराउने ।
2.15.11.635 वशक्षकदरबन्दीतथावशक्षकअनदु ानप्राप्तनगरे कासामदु ावयक विद्यालयहरुलाईएकमिु अनदु ान
क) कार्यक्रम प्राप्त भएका स्िल्लाहरुले कुनै पस्न प्रकारको स्शक्षक र्दरबन्र्दी िथा स्शक्षक अनर्दु ान प्राप्त नगरे का, स्नर्मानसु ार स्वद्याथी संख्र्ा रहेका
सामर्दु ास्र्क स्वद्यालर्हरुको स्ववरण िर्ार गने ।
ख) उि स्ववरणमा रहेका स्वद्यालर्हरुमध्र्े भस्वरर्मा स्शक्षक र्दरवन्र्दी िथा राहि स्शक्षक अनर्दु ान नस्लने गरी सरू मा आिाररि एकमष्टु अनर्दु ान
स्लन िर्ार भएको प्रतिाव स्वद्यालर् व्र्वतथापन सस्मस्िले स्नणयर् गरी तथानीर् िहको सहमस्ि समेि समावेश गरी स्िस्शकामा पेश गने ।
ग) स्िस्शकाले उि प्रतिाव मल्ू र्ाङ्कन गरी रार् सस्हिको प्रस्िवेर्दन स्शक्षा स्वभागमा पेश गने र स्शक्षा स्वभागको स्नर्देशन अनसु ार स्वद्यालर् छनौट
गने ।
घ) छनौट भएका स्वद्यालर्लाई स्वद्यालर् अनर्दु ान व्र्वतथापन स्नर्देस्शका, २०७४ अनसु ारको एकमष्टु अनर्दु ान उपलधि गराउने ।
2.15.11.636 वशक्षणवसकाईसहयोगअनुदान
• स्िस्शकाहरुले आिारभिू िहको कक्षा ६-८ र माध्र्स्मक िहमा गस्णि, स्वज्ञान िथा अग्रं ेिी स्शक्षक नभएका स्वद्यालर्हरुको सम्बस्न्िि
िहको तथापना स्मस्ि िथा स्वद्याथी संख्र्ाको आिारमा स्वद्यालर्हरुको प्राथस्मकिा क्रम स्निायरण गरी असोि मसान्िस्भर स्शक्षा स्वभागमा
पिाउने ।

• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
• स्वर्दर्ालर्
्

र्दोश्रो चौमास्सक

• छनोट
भएका
स्वद्यालर्को स्ववरण
• स्नकासा पर
• स्वद्यालर्को प्रतिावना
पर
• प्रगस्ि प्रस्िवेर्दन

• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
• स्वर्दर्ालर्
्

र्दोश्रो चौमास्सक

• छनोट
भएका
स्वद्यालर्को स्ववरण
• स्नकासा पर
• स्वद्यालर्को प्रतिावना
पर
• प्रगस्ि प्रस्िवेर्दन

• स्शक्षा स्वभाग
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
• स्वद्यालर्

प्रथम र्दोश्रो िथा िेश्रो • स्िस्शकाको स्नकासा पर
चौमास्सक
• प्रगस्ि प्रस्िवेर्दन
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• स्िल्लाहरुबाट स्ववरण प्राप्त भएपस्छ र्स सम्बन्िी कार्यक्रम िथा कार्ायन्वर्न स्वस्ि स्शक्षा स्वभागबाट प्राप्त हनेछ ।
8.3.3.1.64 एस.इ.ई./एस.एल.सी.परीक्षाके न्ररहेकाविद्यालयहरूकोलावगर्वनयचरव्यिस्था
क) स्िस्शकाले तवीकृ ि वास्र्यक कार्यक्रमअनसु ार एस.इ.ई./एस.एल.सी. परीक्षा के न्द्र रहेका कमिोर भौस्िक अवतथा भएका
स्वर्दर्ालर्हरूको
पस्हचान गरी प्रतिास्वि स्वद्याथी संख्र्ा र स्वद्यालर्मा मौिुर्दा र्स्नयचरको संख्र्ा र प्रर्ोगको अवतथा हेरी नपगु
्
संख्र्ामा र्स्नयचर बनाउनु पने स्वद्यालर्हरुलाई तवीकृ ि नमयसका अनर्दु ान उपलधि गराउने ।
ख) स्वर्दर्ालर्ले
एस.एल.सी. परीक्षा सञ्चालनका क्रममा आवश्र्क पने र्स्नयचरहरू सावयिस्नक खरीर्द ऐन स्नर्मावली िथा स्वद्यालर्
्
खररर्द स्र्दग्र्दशयन अनुसार खरीर्द गरी सोको िानकारी स्िस्शकालाई स्र्दने ।
2.15.11.120.2ल्याबस्थापनारसामाग्रीखरीदअनुदान
विल्ला स्तरमा अपनाउनु पने काययविवध
क) स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्ले प्रास्वस्िक िथा व्र्वसास्र्क िार (कक्षा ९- १२ ) सञ्चालन भएका स्वर्दर्ालर्हरूलाई
र्स शीर्यकमा
्
स्वस्नर्ोस्िि रकमबाट स्नर्स्मिरुपमा ल्र्ाब सञ्चालनका लास्ग तवीकृ ि बिेट िथा कार्यक्रमअनुसार प्रस्ि स्वर्दर्ालर्
रू. १,००,०००।
्
उपलधि गराउने ।
विद्यालय स्तरमा अपनाउनु पने काययविवध
स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्बाट प्राप्त अनर्दु ानबाट स्नर्स्मिरुपमा ल्र्ाब सञ्चालनका लास्ग स्वर्र्अनसु ार िोस्कएबमोस्िम ल्र्ाव सामग्री
व्र्वतथा गरी ल्र्ाव सचु ारु गने ।
2.15.11.730 NCED रTITI बीचकोसहकाययमाप्राविवधकधारमासञ्चावलतमाध्यवमक विद्यालयहरूमाकाययरतप्रवशक्षकहरूको
क्षमताविकास
• NCED र TITI बीचको सहकार्यमा प्रास्वस्िक िारका स्वद्यालर्मा कार्यरि प्रस्शक्षकहरुको लास्ग क्षमिा स्वकास िास्लम सञ्चालन हने ।
• प्रास्विक िार सञ्चालनमा रहेका स्वद्यालर्मा कार्यरि प्रस्शक्षक िथा सहार्क प्रस्शक्षकलाई प्राप्त स्नर्देशनका आिारमा क्षमिा स्वकासका
कार्यक्रममा सहभागी हने व्र्वतथा स्मलाउने ।

विम्मेिारतह

स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
एस.एल.सी. परीक्षा के न्द्र

समयािवध

अनुगमन/पररणामसच
ू क

•

पस्हलो िथा र्दोस्रो
चामास्सक

•
• प्रास्वस्िक िथा व्र्वसास्र्क
स्शक्षा शाखा - स्शक्षा स्वभाग )
• क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
स्वर्दर्ालर्
्

• स्शक्षा स्वभाग
• शैस्क्षक िनशस्ि स्वकास के न्द्र
• TITI
• स्िस्शका
• स्वद्यार्लर्

प्रोत्साहनतथाछात्रबत्ृ त्ती
6.3.4.20 मुि कम्लहरी,वहमाली छात्रािास,वर्डर छात्रािास,नमूना विद्यालय,वहमाली आिावसय,अवत वसमान्तकृत समुदायकाा •
लावग सञ्चावलत आिावसय बालबावलकाहरुलाइ आिावसय छात्रबत्त
ृ ी र 6.3.4.1 वहमाली आिासाीय विद्यालय छात्रािासका
विद्याथीकालावगछात्रिृवत्त
•
स्िस्शका िथा छारवृस्त्त व्र्वतथापन सस्मस्िले छारवृस्त्त स्विरणका लास्ग र्देहार्का कार्यहरु गनेिः
•
• र्स प्रकारको छारवृस्त्त गि वर्य छारवृस्त्त पाएकाहरूलाई स्नरन्िरिा स्र्दइने भएकाले सोका आिारमा र्दोहोरो नपने गरी नर्ाुँ स्वर्दर्ाथी
छनोट
्
गरी कार्यक्रम सञ्चालन गने व्र्वतथा गने,
• छारवृस्त्तको रकम, छनोटका आिार िथा स्विरणसम्बन्िी स्िल्ला एवम् स्वर्दर्ालर्तिरमा
प्रचारप्रसार गने,
्

छनोट भएका
स्वर्दर्ालर्
्
खरीर्द गररएका
र्स्नयचर सङ्ख्र्ा

• स्वर्दर्ालर्गि
स्नकासा
्
स्ववरण
• खरीर्द गररएका सामग्री
सङ्ख्र्ा

पस्हलो, र्दोस्रो िथा
िेश्रो चाौमास्सक

स्शक्षा स्वभाग, लैङ्स्गक
समस्वकास शाखा
स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
प्रथम चौमास्सक
स्वर्दर्ालर्
व्र्वतथापन सस्मस्ि
्
छारावास

• स्वकास भएको िास्लम
्र्ाके ि
• िास्लमका
सहभास्गहरुको हाुँस्िरी
स्ववरण

•
•
•
•

छारवृस्त्त
पाउने
स्वर्दर्ाथी
सङ
ख्र्ा
्
्
स्नणयर् पुस्तिका
छारवृस्त्त स्विरणको
भरपाई
छारवृस्त्त प्राप्त गने
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• छारवृस्त्तका लास्ग के न्द्रबाट उपलधि गराइएको कोटाको आिारमा सम्पणू य सामुर्दास्र्क स्वर्दर्ालर्हरूबाट
शै.स.को सरू
भनाय
ु मै (स्वर्दर्ाथी
्
्
भएपिाि्) छारवृस्त्त पाउने नर्ााुँ स्वर्दर्ाथीहरूको
छनोट गने स्निायररि कोटाअनसु ारको रकम छारावास रहेको स्वर्द्र्ालर्को खािामा
्
स्नकासा स्र्दने ,
• स्निायररि छारवृस्त्त कोटाअनसु ार स्विरण गरे नगरे को अनगु मन गने,
• स्विररि छारवृस्त्तको स्ववरण स्वर्दर्ालर्बाट
सङ्कलन गरी सोको एकमष्टु प्रस्िवेर्दन सम्बस्न्िि क्षे.स्श.स्न र स्शक्षा स्वभागको लैंङ्स्गक
्
समस्वकास शाखामा पिाउने ।
नोटिः कुनै पस्न छारवृस्त्त र्दोहोरो नपने गरी स्विरण गने ।

विम्मेिारतह

समयािवध

अनुगमन/पररणामसच
ू क
स्वर्दर्ाथीको
्
नामनामेसी सस्हिको
स्ववरण

मुक्तकम्लहरीकालावगछात्रिृवत्त
• मक्ु ि कम्लहरी स्वद्याथीकाो शैस्क्षक अवसरको सस्ु नस्िििा, अध्र्र्नको स्नरन्िरिा र स्सकाइ उपलस्धिमा अस्भवृस्र्दिका
् लास्ग आवासीर्
छारवृस्त्त स्र्दुँर्दा प्रस्ि स्वद्याथी मास्सक रू. ४,०००।- का र्दरले १० मस्हनाका लास्ग िम्मा ४० हिार स्वर्दर्ालर्लाई
स्नकासा
स्र्दने ।
्
• उि रकममध्र्ेबाट छारावासमा बतने छारााहरूको व्र्स्िगि सरसर्ाइको लास्ग आवश्र्क पने सामग्रीहरू (साबुन, र्दन्िमञ्िन, र्दाुँि माझ्ने
बा्रस, नेलकटर, कोल्डस्क्रम, तर्ाम्पु, रूमाल, तर्ानेटरी न्र्ास््कन, आस्र्द) खररर्द गनय प्रस्ि छारा मास्सक राू. ५००/- का र्दरले १०
मस्हनाको िम्मा ५,०००।– सम्बस्न्िि छारछाराहरूलाई नै उपलधि गराउने ।
• बाुँकी रकमबाट आवासीर् प्रबन्ि स्मलाउने ।
वहमाली/वहमालीआिासीयछात्रािास(मतु िाङ, हम्ला, िम्ु ला, िा्लेिङु ् ग, संखवु ासभा, सोलख
ु म्ु ब,ु रसवु ा, गोरखा, िम्ु ला, र्दाचयल
ु ा)
• स्निायररि कोटाको आिारमा स्हमाली छारावासमा रही अध्र्र्नरि स्वर्दर्ाथीका
लास्ग प्रस्ि स्वर्दर्ाथी
मास्सक रू. ४,०००।- का र्दरले १०
्
्
मस्हनाका लास्ग िम्मा ४० हिार स्वर्दर्ालर्लाई
स्नकासा
स्र्दने
।
्
• उि रकमबाट छारावासमा बतने छारछारहरूको व्र्स्िगि सरसर्ाइको लास्ग आवश्र्क पने सामग्रीहरू (साबुन, र्दन्िमञ्िन, र्दाुँि माझ्ने
ब्रस, नेलकटर, कोल्डस्क्रम, तर्ाम्प,ु रूमाल, तर्ानेटरी न्र्ास््कन आस्र्द) खररर्द गनय प्रस्ि छार छारा मास्सक रू. ५००/- का र्दरले १०
मस्हनाको िम्मा ५,०००।– सम्बस्न्िि छारछाराहरूलाई नै उपलधि गराउने ।
• बाुँकी रकमबाट आवासीर् प्रबन्ि स्मलाउने ।
वर्डरछात्रािासछात्रिृवत्त
• कक्षा ९ र्देस्ख कक्षा १२ सम्म स्र्डर छारावास (इलाम, ओखलढुंगा, महोत्तरी, सलायही, नवु ाकोट, पाल्पा, कस्पलवतिु, र्दाङ्ग,
वाग्लङु ् ग, रोल्पा, डोल्पा, कै लाली, िािरकोट, िम्ु ला, हम्ला, डोटी, बैिडी, र्दोलखा, मकवानपरु र रौिहट) मा अध्र्नरि
छाराहरूको लास्ग प्रस्ि छारा मास्सक रू. ४०००।– का र्दरले १० मस्हनाका लास्ग िम्मा ४०,०००/– स्वद्यालर् खािामा स्नकासा
स्र्दने ।
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उि रकमबाट छारावासमा बतने छाराहरूको व्र्स्िगि सरसर्ाइको लास्ग आवश्र्क पने सामग्रीहरू( साबुन, र्दन्िमञ्िन, र्दाुँि
माझ्ने बा्रस, नेलकटर, कोल्डस्क्रम, तर्म्र्ु, रूमाल, तर्ानेटरी न्र्ाुँक्पीन आस्र्द) खररर्द गनय प्रस्ि छार छारा मास्सक रू. ५००/- का
र्दरले १० मस्हनाको िम्मा ५,०००।– सम्बस्न्िि छारछाराहरूलाई नै उपलधि गराउने ।
बाुँकी रकमबाट आवासीर् प्रबन्ि स्मलाउने ।

विम्मेिारतह

समयािवध

अनुगमन/पररणामसच
ू क

साियिवनकनीविसाझेदारीमासञ्चावलतविद्यालयछात्रिृवत्त
• सावयिस्नक नीस्ि साझेर्दारी कार्यक्रम अन्िगयि सञ्चास्लि स्वद्यालर्का लास्ग स्निायररि कोटा अनुसार बुढानीलकण्ि तकुलबाट
छनौट र स्सर्ाररसका आिारमा भनाय भै अध्र्र्नरि स्वद्याथीहरुका लास्ग प्रस्ि स्वद्याथी प्रस्ि मस्हना रू. ४,००० का र्दरले चालु
वर्यमा १० मस्हनाको लास्ग िम्मा रू.४०,०००।– (चास्लस हिार) छारवृस्त्त रकम सम्वस्न्िि स्वर्दर्ालर्लाई
उपलधि गराउने । र्स
्
वर्य एसईई परीक्षामा सहभागी हने स्वद्याथीहरूका लास्ग २०७४ चैर सम्मका लास्ग छारवृस्त्त वापिको रकम उपलव्ि गराउने ।
• र्स स्कस्समको छारवृस्त्त सस्ु विा पाएका स्वर्दर्ालर्हरुले स्वर्दर्ालर्
साझेर्दारी िथा सहर्ोग स्नर्देस्शका, २०६६(संसोिन सस्हि) मा
्
व्र्बतथा भएअनुसारको स्वर्दर्ालर्
व्र्वतथापन सस्मस्ि गिन गनयु पने ।
्
• उि रकमबाट छारावासमा बतने छाराहरूको व्र्स्िगि सरसर्ाइको लास्ग आवश्र्क पने सामग्रीहरू( साबुन, र्दन्िमञ्िन, र्दाुँि
माझ्ने बा्रस, नेलकटर, कोल्डस्क्रम, तर्म्र्ु, रूमाल, तर्ानेटरी न्र्ाुँक्पीन आस्र्द) खररर्द गनय प्रस्ि छार छारा मास्सक रू. ५००/- का
र्दरले १० मस्हनाको िम्मा ५,०००।– सम्बस्न्िि छारछाराहरूलाई नै उपलधि गराउने ।
• बाुँकी रकमबाट आवासीर् प्रबन्ि स्मलाउने ।
अवतवसमान्तकृतसमुदायकालावगसञ्चावलतआिासीय छात्रिृवत्त्त
• िोस्कएका स्वद्यालर्मा कक्षा ६–१० मा अध्र्र्नरि अस्ि स्समान्िकृ ि वगयका स्वर्दर्ाथी
् स्वशेर् गरी राउटे, िराईका स्समान्िकृ ि वार्दी चेपाङ
ितिा वगयका स्वद्याथीहरुलाई प्रस्ि स्वर्द्र्ाथी प्रस्ि मस्हना रू ४,०००।– का र्दरले १० मस्हना बराबरको वास्र्यक रू. ४००००।- स्नकासा
स्र्दनाे ।
• उि रकमबाट छारावासमा बतने छाराहरूको व्र्स्िगि सरसर्ाइको लास्ग आवश्र्क पने सामग्रीहरू( साबुन, र्दन्िमञ्िन, र्दाुँि माझ्ने
बा्रस, नेलकटर, कोल्डस्क्रम, तर्म्र्ु, रूमाल, तर्ानेटरी न्र्ाुँक्पीन आस्र्द) खररर्द गनय प्रस्ि छार छारा मास्सक रू. ५००/- का र्दरले १०
मस्हनाको िम्मा ५,०००।– सम्बस्न्िि छारछाराहरूलाई नै उपलधि गराउने ।
• बाुँकी रकमबाट आवासीर् प्रबन्ि स्मलाउने ।
6.3.4.15.2आिासीयछात्रिृवत्तप्राप्तबालबावलकाहरूलाईआबाससञ्चालनअनदु ान
• स्शक्षा स्वभाग, लैङ्स्गक
6.3.4.24वहमालीविल्लाहरूमासञ्चावलतसामुदावयकविद्यालयहरूमाछात्रािास सञ्चालनव्यिस्थापनअनुदान
समस्वकास शाखा
प्रथम चौमास्सक
मुक्तकम्लहरीहरूकालावगआिाससञ्चालन:(२५विद्याथीिरािर१समूहमावनथपरकमवनकासावदने)
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
अ) मक्ु ि कम्लहरीका लास्ग स्शक्षा स्नर्देस्शका, २०६८ अनसु ार हने गरी छारावासमा बसी अध्र्र्न गने मक्ु ि कम्लहरीहरूको बसाइलाई थप

•
•

छारावास सुस्विा प्राप्त
गने स्वर्दर्ाथी
् सङ्ख्र्ा
स्नणयर् पुस्तिका
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विम्मेिारतह
व्र्वस्तथि गनय र्देहार् बमोस्िमका आिारमा रकम खचय गने ।
• स्वर्दर्ालर्
व्र्वतथापन सस्मस्ि
्
आ) छारावासमा सञ्चालन व्र्वतथापनका लास्ग प्रस्ि स्वर्दर्ालर्
एकमष्ठु रू. २ लाख ५० हिार रकम स्वर्दर्ालर्लाई
एकमष्ठु अनर्दु ान उपलधि
्
्
• छारावास
गराउने । उि रकमबाट स्वर्दर्ालर्ले
स्नम्नानसु ार व्र्वतथापन गनेिः
्
प्रत्र्ेक समहू का लास्ग स्नम्नानुसार गने :
क) प्रत्र्ेक छाराबासका लास्ग प्रस्ि समूह प्रस्ि मस्हना वाडेनका लास्ग रू ३,०००।–, भान्सेका लास्ग रू ६,०००।– र पालेका लास्ग रू
३०००।– का र्दरले १२ मस्हनाको रकम उपलधि गराउने ।
ख) स्वर्र् स्शक्षक, प्रअ िथा वाडेनको सहभास्गिामा स्वर्र्गि िास्लका बनाई स्वद्यालर् समर्का अस्िररि समर्मा अंग्रेिी, गस्णि,
स्वज्ञान स्वर्र्मा कोस्चङ् कक्षा सञ्चालन गनय प्रस्ि स्र्दन प्रस्ि स्वर्र् १ घण्टाका र्दरले हप्तामा कस्म्िमा ४ स्र्दन अध्र्ापन गने गरी प्रस्ि
मस्हना प्रस्ि स्शक्षक रू २,५००। का र्दरले ६ मस्हनाको लास्ग रू ४५,०००।–
ग) स्वव्र्सको स्नणयर्ानुसार सञ्चालन हने अस्िररि स्क्रर्ाकलापका लास्ग एकमष्ठु रूपमा रू ५,०००।–
घ) िारा पानी, स्विल
ु ीवत्ती, ममयि सम्भार र प्राथस्मक उपचार लगार्िका खचयका लास्ग एकमष्ठु रूपमा रू.१६,०००।–
ङ) सम्बस्न्िि स्वर्दर्ालर्मा
स्वव्र्सको स्नणयर्अनसु ार स्सकाइ सिु ारमा टेवा पर्ु र्ाउने सन्र्दभय सामग्रीहरू,श्रव्र्दृश्र् सामग्री,पाि्र्क्रम,
्
पाि्र्पतु िक, स्शक्षक स्नर्देस्शका लगार्िका सामग्री सस्हिको पतु िकालर् सदृु ढीकरणका लास्ग रू. १५,०००।–
च) छाराहरूका लास्ग सीप िालीम सञ्चालन एवम् सामग्री खररर्द गनय एकमष्ठु रूपमा रू. २००००।–
छ) छारावास व्र्वतथापन सस्मस्िको बैिक खचय (वास्र्यक ६ ओटा) रू. ५०००।–
नर्ाुँ छनोट भइ आएका स्वर्दर्ाथीका
लास्ग पलङ, स्सरक डसना लर्ार्िका वसाइ व्र्वतथापन गनय एक पटकका लास्ग प्रस्ि स्वर्दर्ाथी
्
् एकमुष्ठ रू.
६ हिार स्वर्दर्ालर्लाई
उपलधि गराउने ।
्
साियिवनकनीविसाझेदारीमासञ्चावलतविद्यालयव्यिस्थापनसञ्चालनखचय (PPPमोडलमासञ्चावलत)
अ) छारावासमा सञ्चालन व्र्वतथापनका लास्ग प्रस्ि स्वर्दर्ालर्
एकमष्ठु रू. २ लाख ५० हिार रकम स्वर्दर्ालर्लाई
एकमष्ठु अनर्दु ान उपलधि
्
्
गराउने ।
आ) नर्ाुँ छनोट भइ आएका स्वर्दर्ाथीका
लास्ग पलङ, स्सरक डसना लर्ार्िका वसाइ व्र्वतथापन गनय एक पटकका लास्ग प्रस्ि स्वर्दर्ाथी
्
्
एकमष्ठु रू. ६ हिार स्वर्दर्ालर्लाई
उपलधि गराउने ।
्
वहमाली/वहमालीआिासीयविद्यालयछात्रािाससञ्चालनखचय
न्र्नू िम २० िना आवासीर् स्वर्दर्ाथी
भएका र्स प्रकृ स्िका छारावासमा सञ्चालन व्र्वतथापनका लास्ग प्रस्ि स्वर्दर्ालर्
एकमष्ठु रू. २ लाख
्
्
५० हिार रकम स्वर्दर्ालर्लाई
एकम
ष्ठ
अन
र्द
ान
उपलधि
गराउने
।
उि
रकमबाट
स्
व
र्द
र्ालर्ले
स्
न
म्नान
स
ार
व्र्वतथापन
गने
िः
ु
ु
ु
्
्
क) प्रत्र्ेक छाराबासका लास्ग प्रस्ि समहू प्रस्ि मस्हना वाडेनका लास्ग रू ३,०००।–, भान्सेका लास्ग रू ६,०००।– र पालेका लास्ग
रू ३०००।– का र्दरले १२ मस्हनाको रकम उपलधि गराउने ।
ख) स्वर्र् स्शक्षक, प्रअ िथा वाडेन को सहभास्गिामा स्वर्र्गि िास्लका बनाई स्वर्दर्ालर्
समर्का अस्िररि समर्मा अंग्रेिी,
्
गस्णि, स्वज्ञान स्वर्र्मा कोस्चङ् कक्षा सञ्चालन गनय प्रस्ि स्र्दन प्रस्ि स्वर्र् १ घण्टाका र्दरले हप्तामा कस्म्िमा ४ स्र्दन अध्र्ापन
गने गरी प्रस्ि मस्हना प्रस्ि स्शक्षक रू २,५००। का र्दरले ६ मस्हनाको लास्ग रू ४५,०००।–
ग) स्वव्र्सको स्नणयर्ानुसार सञ्चालन हने अस्िररि स्क्रर्ाकलापका लास्ग एकमष्ठु रूपमा रू ५,०००।–

समयािवध

अनगु मन/पररणामसच
ू क
• छारावासमा उपलधि
सस्ु विा
• अनगु मन प्रस्िवेर्दन
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घ) िारा पानी, स्विल
ीवत्ती,
ममयि सम्भार र प्राथस्मक उपचार लगार्िका खचयका लास्ग एकमष्ठु रूपमा रू.१६,०००।–
ु
ङ) सम्बस्न्िि स्वर्दर्ालर्मा
स्वव्र्सको स्नणयर्अनसु ार स्सकाइ सिु ारमा टेवा पर्ु र्ाउने सन्र्दभय सामग्रीहरू,श्रव्र्दृश्र् सामग्री,पाि्र्क्रम,
्
पाि्र्पतु िक, स्शक्षक स्नर्देस्शका लगार्िका सामग्री सस्हिको पतु िकालर् सदृु ढीकरणका लास्ग रू. १५,०००।–
च) छाराहरूका लास्ग सीप िालीम सञ्चालन एवम् सामग्री खररर्द गनय एकमष्ठु रूपमा रू. २००००।–
छ) छारावास व्र्वतथापन सस्मस्िको बैिक खचय (वास्र्यक ६ ओटा) रू. ५०००।–
नर्ाुँ छनोट भइ आएका स्वर्दर्ाथीका
लास्ग पलङ, स्सरक डसना लर्ार्िका वसाइ व्र्वतथापन गनय एक पटकका लास्ग प्रस्ि स्वर्दर्ाथी
्
् एकमुष्ठ रू.
६ हिार स्वर्दर्ालर्लाई
उपलधि गराउने ।
्
अवतवसमान्तकृतसमुदायकाबालबावलकाहरूकोलावग सञ्चालनहुनेछात्रािाससञ्चालनखचय
आ) छारावासमा सञ्चालन व्र्वतथापनका लास्ग प्रस्ि स्वर्दर्ालर्
एकमष्ठु रू. २ लाख ५० हिार रकम स्वर्दर्ालर्लाई
एकमष्ठु अनर्दु ान उपलधि
्
्
गराउने । उि रकमबाट स्वर्दर्ालर्ले
स्नम्नानसु ार व्र्वतथापन गनेिः
्
प्रत्र्ेक समहू का लास्ग स्नम्नानुसार गने :
क) प्रत्र्ेक छाराबासका लास्ग प्रस्ि समहू प्रस्ि मस्हना वाडेनका लास्ग रू ३,०००।–, भान्सेका लास्ग रू ६,०००।– र पालेका लास्ग रू
३०००।– का र्दरले १२ मस्हनाको रकम उपलधि गराउने ।
ख) स्वर्र् स्शक्षक, प्रअ िथा वाडेन को सहभास्गिामा स्वर्र्गि िास्लका बनाई स्वर्दर्ालर्
समर्का अस्िररि समर्मा अंग्रेिी, गस्णि,
्
स्वज्ञान स्वर्र्मा कोस्चङ् कक्षा सञ्चालन गनय प्रस्ि स्र्दन प्रस्ि स्वर्र् १ घण्टाका र्दरले हप्तामा कस्म्िमा ४ स्र्दन अध्र्ापन गने गरी प्रस्ि
मस्हना प्रस्ि स्शक्षक रू २,५००। का र्दरले ६ मस्हनाको लास्ग रू ४५,०००।–
ग) स्वव्र्सको स्नणयर्ानुसार सञ्चालन हने अस्िररि स्क्रर्ाकलापका लास्ग एकमष्ठु रूपमा रू ५,०००।–
घ) िारा पानी, स्विल
ु ीवत्ती, ममयि सम्भार र प्राथस्मक उपचार लगार्िका खचयका लास्ग एकमष्ठु रूपमा रू.१६,०००।–
ङ) सम्बस्न्िि स्वर्दर्ालर्मा
स्वव्र्सको स्नणयर्अनसु ार स्सकाइ सिु ारमा टेवा पर्ु र्ाउने सन्र्दभय सामग्रीहरू,श्रव्र्दृश्र् सामग्री,पाि्र्क्रम,
्
पाि्र्पतु िक, स्शक्षक स्नर्देस्शका लगार्िका सामग्री सस्हिको पतु िकालर् सदृु ढीकरणका लास्ग रू. १५,०००।–
च) छाराहरूका लास्ग सीप िालीम सञ्चालन एवम् सामग्री खररर्द गनय एकमष्ठु रूपमा रू. २००००।–
छ) छारावास व्र्वतथापन सस्मस्िको बैिक खचय (वास्र्यक ६ ओटा) रू. ५०००।–
नर्ाुँ छनोट भइ आएका स्वर्दर्ाथीका
लास्ग पलङ, स्सरक डसना लर्ार्िका वसाइ व्र्वतथापन गनय एक पटकका लास्ग प्रस्ि स्वर्दर्ाथी
्
् एकमुष्ठ रू.
६ हिार स्वर्दर्ालर्लाई
उपलधि गराउने ।
्
6.3.4.22 अवत विपन्न िगयबाट कक्षा ८ बाट उवत्तणय भएर कक्षा ९ मा भनाय हुन नसके र विद्यालय छोड्ने अबस्था भएका
बालबावलकाहरुलाइनमुनाविद्यालय(Model School) माअध्ययनकालावगआिावसयछात्रिृत्तवा
• नमनू ा स्वद्यालर् स्वकासका लास्ग छनौट भएका स्वद्यालर्हरुले कक्षा ८ उत्तीणय भै कक्षा ९ मा भनाय हन नसके र स्वद्यालर् छोड्ने
अवतथामा रहेका स्वद्याथीहरुको पस्हचान गरी र्थेष्ट आिारसस्हिको स्ववरण िर्ार गरी स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्मा पेश गने ।
• स्िस्शकाबाट प्राप्त स्ववरणका आिारमा स्शक्षा स्वभागबाट िर्ार हने कार्यस्वस्ि अनरुु प कार्यक्रम कार्ायन्वर्न हने ।
6.3.2.15माध्यवमकवशक्षाछात्रिृवत्त(कक्षा९-१०)गैरअिासीय
•

विम्मेिारतह

समयािवध

• स्ि.स्श.का
• स्रोि के न्द्र
पस्हलो, र्दोस्रो िथा
• नमनु ा
स्वद्यालर्(Model िेस्रो चौमास्सक
School)
स्शक्षा

स्वभाग,

लैङ्स्गक प्रथम चौमास्सक

अनुगमन/पररणामसच
ू क

वनकासापत्र
comprehensive
विद्यालयमा
आध्यनरत विद्याथी
सङ्क््या
•

छारवृस्त्त

पाउने
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विम्मेिारतह
समयािवध
स्िल्लातिरमा रहेको छारवृस्त्त व्र्वतथापन सस्मस्िले र्ो छारवृस्त्त स्विरणका लास्ग र्ोिना िियमु ा र कार्ायन्वर्न गने, िसअन्िगयििः
समस्वकास शाखा,
क) र्ो छारवृस्त्त कक्षा ९–१० मा भनाय भइ अध्र्र्नरि छारछाराहरूलाई उपलधि गराउनु पने । कुनै कक्षामा एकपटक छारवृस्त्त • स्िल्ला छारवृस्त्त व्र्वतथापन
पाइसके को स्वर्दर्ाथीलाई
कक्षा १० सम्म र्ो छारवृस्त्त स्नरन्िररूपमा स्र्दनपु ने िर छारवृस्त्त उपलधि गराउुँ र्दा स्वर्दर्ालर्मा
स्नर्स्मि
्
्
सस्मस्ि
हास्िरी र कक्षा उत्तीणय नहने स्वर्दर्ाथीलाई
स्नरन्िरिा नस्र्दने । छारवृस्त्त पाउने स्वर्दर्ाथीमध्र्े
र्दईु स्िहाई छाराहरू अस्नवार्यरूपमा हनपु ने
्
्
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
।
व्र्वतथापन सस्मस्ि
्
ख) कोटा ररि भएमा वा कक्षा १० उत्तीणय भएपस्छ उि कोटामा नर्ाुँ स्वर्दर्ाथीहरू
छनोट गर्दाय कक्षा ८ मा आस्थयक रूपले स्वपन्न • स्वर्दर्ालर्
्
(गररवीको रास्रिर् पररचर् पर प्राप्त पररवार भएमा), सामास्िक रूपमा पछास्ड परे का समर्दु ार्का पररवारका बालबास्लकाहरूलाई
पस्हलो प्राथस्मकिा स्र्दई छनोट गने ।
ग) र्ो छारवृस्त्तको रकम वास्र्यक रू १७००/– हने ।
बैंक सस्ु विा भएका तथानहरूमा स्वर्दर्ालर्बाट
स्वर्दर्ाथीको
नाउुँमा व्र्स्िगि खािा खोल्ने व्र्वतथा स्मलाई बैंकमार्य ि छारवृस्त्त भि
ु ानी स्र्दने
्
्
व्र्वतथा स्मलाउने ।
6.3.2.17लोपोन्मुखतथाअवतसीमान्तकृतकालावगछात्रिृवत्त(मुक्तकमैया, हवलया, चरूिारिादीकासन्ततीलाईसमेत)गैर • स्शक्षा स्वभाग, लैङ्स्गक
अिासीय
समस्वकास शाखा,
क) सामर्दु ास्र्क स्वर्दर्ालर्मा
अध्र्र्नरि लोपोन्मख
िथा स्वपन्न पररवारका स्वर्दर्ाथीहरू
ु िथा अस्ि सीमान्िकृ ि िनिास्िका स्वर्दर्ाथीहरू
्
्
्
• स्िल्ला छारवृस्त्त व्र्वतथापन
बार्दाीका सन्िस्िहरू, हस्लर्ा, चरूवा िथा मक्ु ि कमैर्ाका सन्िस्िहरूलाई प्रस्ि वर्य रू ५००/– का र्दरले छारवृस्त्त स्विरण गने ।
सस्मस्ि
ख) र्ो छारवृस्त्तकक्षा ९–१० मा भनाय भइ अध्र्र्नरि बार्दी, मसु हर, चेपाङ्ग, राउटे, डोम, र्दसु ार्द, वनकररर्ा, कुसन्ु डा, हार्ु, स्कसान, • स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
कुसबौस्डर्ा, ले्चा, मेचे, रािी, सरु े ल, बराम,ु बोटे, र्दनवु ार, िानक
ु , झाुँगड, लोहमी, माझी, सिार (सन्थाल), स्सर्ार, थामी, थडु ाम • स्वर्दर्ालर्
व्र्वतथापन सस्मस्ि
्
पररवारका स्वर्दर्ाथीहरू
अस्नवार्य रूपमा समेस्टने गरी नम्सअ
य् नुसार स्विरण गने र सो को स्ववरण स्शक्षा स्वभाग, लैङ्स्गक समस्वकास
्
प्रथम चौमास्सक
शाखामा उपलधि गराउने ।

अनुगमन/पररणामसच
ू क
स्वर्दर्ाथी
सङ
ख्र्ा
्
्
• स्नणयर् पुस्तिका
• छारवृस्त्त स्विरणको
भरपाई
• छारवृस्त्त प्राप्त गने
स्वर्दर्ाथीको
्
नामनामेसी सस्हिको
स्ववरण

•
•
•
•

ग) र्ो छारवृस्त्त स्विरणको लास्ग स्वर्दर्ालर्बाट
लोपन्ु मख
स्ववरण
ु िथा अस्ि सीमान्िकृ ि िनिास्िका िास्िगि िथा समहू गि स्वर्दर्ाथीको
्
्
खल्ु नेगरी नामावली िर्ार गने र सोको समस्ष्टगि स्िल्लाको स्ववरण िर्ार गरी स्शक्षा स्वभागमा पिाउने ।

छारवृस्त्त
पाउने
स्वर्दर्ाथी
् सङ्ख्र्ा
स्नणयर् पुस्तिका
छारवृस्त्त स्विरणको
भरपाई
छारवृस्त्त प्राप्त गने
स्वर्दर्ाथीको
्
नामनामेसी सस्हिको
स्ववरण

घ) बैंक सस्ु विा भएका तथानहरूमा स्वर्द्र्ालर्बाट स्वर्दर्ाथीको
नाउुँमा व्र्स्िगि खािा खोल्ने व्र्वतथा स्मलाई बैंकमार्य ि छारवृस्त्त भि
ु ानी
्
स्र्दने व्र्वतथा स्मलाउने ।
नोटिः कुनै पस्न छारवृस्त्त र्दोहोरो नपने गरी स्विरण गने ।
•
6.3.2.19द्वन्द्ववपवडतछात्रिृवत्तगैरअिासीय
क) नागररक राहि, क्षस्िपस्ू िय िथा आस्थयक सहार्िा सम्बन्िी कार्यस्वस्ि, २०६६(सशोिन सस्हि) अनसु ार गने गराउने । उि स्नर्देशनको
•
सम्बस्न्िि अंश र्सै पस्ु तिकाको अनसु ूची ३ मा स्र्दइएको छ ।

स्शक्षा स्वभाग, लैङ्स्गक
समस्वकास शाखा,
चौमास्सक रूपमा
स्िल्ला छारवृस्त्त व्र्वतथापन
सस्मस्ि

•
•
•

छारवृस्त्त
पाउने
स्वर्दर्ाथी
् सङ्ख्र्ा
स्नणयर् पुस्तिका
छारवृस्त्त स्विरणको
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विम्मेिारतह
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
• स्वर्दर्ालर्
व्र्वतथापन सस्मस्ि
्

समयािवध

6.3.2.20सवहदकाछोराछारीहरूकालावगछात्रिृवत्तगैरअिासीय
• स्शक्षा स्वभाग, लैङ्स्गक
• सस्हर्दका छोराछोरीका छारवृस्त्त प्राप्त गने आिार परू ा गरे का बालबास्लकाका लास्ग प्रारस्म्भक बाल स्शक्षा कक्षा र कक्षा १–५ को हकमा
समस्वकास शाखा,
राू. १,०००।– का र्दरले १२ मस्हनाको राू. १२,०००।–, कक्षा ६ –८ र मा.स्व. कक्षा ९-१० को हकमा रू.. १५००।– का र्दरले १२ • स्िल्ला छारवृस्त्त व्र्वतथापन
मस्हनाको १८,०००।– र कक्षा ११ र १२ िथा सोभन्र्दा मास्थ सबै िहको हकमा रू. २०००।– का र्दरले १२ मस्हनाको रू. २४,०००।– का
सस्मस्ि
र्दरले स्नकासा स्र्दने ।
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्ले स्वभागबाट सस्हर्द छारवृस्त्तमा स्नकासा भएको रकमबाट आफ्नो स्िल्लामा अध्र्र्नरि स्वर्दर्ाथीबाट
स्नवेर्दनसाथ
प्रथम चौमास्सक
्
• स्वर्दर्ालर्
व्र्वतथापन सस्मस्ि
्
नेपाल सरकार गृह मन्रालर्बाट सस्हर्द घोर्णा गरे को प्रमाणपर स्लएको व्र्स्ि र्कस्ान गरी भि
ु ानी स्र्दने ।
• सस्हर्दका छोराछोरीहरूले छारवृस्त्तको लास्ग स्नवेर्दन पेश गर्दाय आर्ू अध्र्र्नरि स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्मा स्नवेर्दन स्र्दनपु ने र सोही स्िल्ला
स्शक्षा कार्ायलर्बाट छारवृस्त्तको भि
ु ानी स्लनु पने ।
• सम्बस्न्िि स्ि.स्श.काले सस्हर्द छारवृस्त्त स्विरणको स्ववरण स्शक्षा स्वभाग, लैङ्स्गक समस्वकास शाखामा पिाउने ।
नोटिः कुनै पस्न छारवृस्त्त र्दोहोरो नपने गरी स्विरण गने ।
6.3.2.23मुक्तकम्लहरीछात्रिृवत्तगैरआिासीय
प्रथम चौमास्सक
• स्शक्षा स्वभाग, लैङ्स्गक
मक्ु ि कम्लहरीका लास्ग स्शक्षा स्नर्देस्शका २०६८ बमोस्िम घरबाट आवििावि गने मक्ु ि कम्लहरीहरूलाई तपष्ट पस्हचान गरी र्देहार्बमोस्िम
समस्वकास शाखा,
छारवृस्त्त प्रर्दान गनेिः
• स्िल्ला छारवृस्त्त व्र्वतथापन
• आिारभिू िह (१-८) का लास्ग प्रस्ि स्वर्दर्ाथी
् मास्सक रू १५०/- का र्दरले १० मस्हनाको वास्र्यक रू १,५००/सस्मस्ि
• माध्र्स्मक िहको छारवृस्त्त (कक्षा ९-१०) का लास्ग प्रस्ि स्वर्दर्ाथी
् मास्सक रू १८०/- का र्दरले १० मस्हनाको वास्र्यक रू १,८००/- • स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
• माध्र्स्मक िहको छारवृस्त्त (कक्षा ११-१२)का लास्ग प्रस्ि स्वर्दर्ाथी
् मास्सक रू ५००/- का र्दरले १० मस्हनाको वास्र्यक रू ५,०००/- • स्वर्दर्ालर्
व्र्वतथापन सस्मस्ि
्
• उच्च स्शक्षाको छारवृस्त्तको लास्ग प्रस्ि स्वर्दर्ाथी
् मास्सक रू. १०००/- का र्दरले १० मस्हनाको रू. १०,०००/• छारावास
6.3.2.24 एस.एल.सी.मासमािेशभएकादवलतछात्रछात्राहरूकालावगवििकोषय तथाछोटोअिवधकोसीपविकासतावलमका स्ि.स्श.का
लावगप्रोत्साहनस्िरूपपटके छात्रिृवत्त
स्वर्दर्ालर्
्
• स्िल्लाको तवीकृ ि कार्यक्रम बमोस्िम माध्र्स्मक स्शक्षा परीक्षा एसईई २०७४ मा समावेश भएका र्दस्लि छारछाराहरूका लास्ग
स्ब्रिकोर्य िथा छोटो अवस्िको सीप स्वकास िास्लमका लास्ग प्रोत्साहन तवरूप छारवृस्त्तका लास्ग अध्र्र्न गनय चाहने स्वर्र् उल्लेख
गरी स्वर्दर्ालर्को
स्सर्ाररस सस्हिको स्नवेर्दन माग गने । प्राप्त स्नवेर्दनमा छानस्वन गरी स्वर्दर्ाथी
्
् छनोट गनय स्वर्र्गि कोटा स्कटान गनयु

अनुगमन/पररणामसच
ू क
भरपाई
• छारवृस्त्त प्राप्त गने
स्वर्दर्ाथीको
्
नामनामेसी सस्हिको
स्ववरण
• छारवृस्त्त
पाउने
स्वर्दर्ाथी
् सङ्ख्र्ा
• स्नणयर् पुस्तिका
• छारवृस्त्त स्विरणको
भरपाई
• छारवृस्त्त प्राप्त गने
स्वर्दर्ाथीको
्
नामनामेसी सस्हिको
स्ववरण

•

छारवृस्त्त पाउने
स्वर्दर्ाथी
् सङ्ख्र्ा
• स्नणयर् पुस्तिका
• छारवृस्त्त स्विरणको
भरपाई
• छारवृस्त्त प्राप्त गने
स्वर्दर्ाथीको
स्ववरण
्
छारवृस्त्त स्विरणको स्नणयर्
िास्लम िथा स्िि कोर्यको
प्रमाणपर
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विम्मेिारतह
पने । स्वर्र्गि उत्कृ ष्टिाका आिारमा छारवृस्त्तका लास्ग स्वद्याथी छनोट गने ।
• छनोट भएका स्वद्याथीहरूलाई बैंक खािा खोल्न लगाई १ पटकका लास्ग प्रस्ि स्वर्दर्ाथी
् एकमष्ठु रू. ४ हिारका र्दरले स्निको खािामा
रकम िम्मा गररस्र्दने ।
• स्वद्याथीले स्ब्रिकोर्य वा छोटो अवस्िको सीप स्वकास िास्लम सम्पन्न गरे को प्रमाण पर सम्बस्न्िि स्िस्शकामा अस्नवार्य रूपमा पेश
गनय लगाउने ।
6.3.2.21अपाङ्क्गछात्रिृवत्त(कक्षा९-१२) u}/ cfjf;Lo
• स्िल्ला छारवृस्त्त व्र्वतथापन
सस्मस्ि
• कक्षा १–८ का लास्ग स्निायरण गररएको प्रकार र आिारअनसु ार नै कक्षा ९-१२ का अपाङ्गिा भएका बालबास्लकाहरूलाई र्स
शीर्यकबाट छारवृस्त्त स्विरण गने ।
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
• स्वर्दर्ालर्
व्र्वतथापन सस्मस्ि
्

समयािवध

प्रथम चौमास्सक

अनुगमन/पररणामसच
ू क

•

छारवृस्त्त प्राप्त गने
स्वद्याथी स्ववरण
• स्नणयर् पुस्तिका
• छारवृस्त्त स्विरणको
भरपाई
• लाभास्न्वि स्वर्दर्ाथी
्
सङ्ख्र्ा

6.3.2.2 रामनारायणवमश्रविशेषछात्रिृवत्त(तराइमधेसकादवलततथावपछडािगयकाकक्षा११-१२)
प्रथम चौमास्सक
• स्ि.स्श.का
• िराईका र्दस्लि, मस्ु तलम, स्पछडा वगय, स्समान्िकृ ि लोपोन्मख
कक्षा ११-१२ अध्र्ननरि
ु समूहका सामर्दु ास्र्क स्वर्दर्ालर्मा
्
• स्वर्दर्ालर्
्
छाराहरू.बाट स्नवेर्दन माग गरी स्वर्दर्ाथी
् छनोट गने ।
• स्वर्दर्ालर्
व्र्वतथापन सस्मस्ि
्
• स्वर्दर्ाथीलाई
छारवृस्त्त उपलधि गराउुँ र्दा प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक ३ हिारका र्दरले स्नकासा स्र्दने । स्वर्दर्ालर्ले
स्वद्याथीलाई खािा
्
्
खोल्न लगाइ सम्बस्न्िि स्वर्दर्ाथीको
खािामा एकमष्टु िम्मा गनय लगाउने ।
्
• स्वद्यालर्ले अपनाउने छारवृस्त्त स्विरणका प्रस्क्रर्ा अन्र् छारवृस्त्त स्विरणका प्रस्क्रर्ा अनरुु प नै हने ।
6.3.2.25कक्षा११र१२माविज्ञान विषयअध्यापनछात्राहरुलाइविपन्नलवक्षतछात्रबवृ त्त(Pro-PoorTarget Scholarship) (गैर स्शक्षा स्वभाग लैस्गक समस्वकास प्रथम र्दोश्रो िथा िेश्रो लाभास्न्वि
अिासीय)
शाखा
चौमास्सक
सङ्ख्र्ा
• िोस्कएका स्िल्ला (भोिपरु ,खोटाङ, स्सराहा, स्सन्िल
ु ी, रामेछाप, रौिहट, गोरखा, िनह,ुँ वाग्लङु , कस्पलवति,ु अघयखाुँची, ्र्िू ान, स्वद्याथी स्वस्त्तर् कोर्
रोल्पा, रुकुम, वस्र्दयर्ा, िािरकोट, डोल्पा, िम्ु ला, कास्लकोट, मगु ु, हम्ला, वझाङ, वािरु ा, अछाम, कै लाली,)का गररबीको पररचर् पर स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
प्राप्त गरे का पररवारबाट सामर्दु ास्र्क स्वद्यालर्को कक्षा ११ र १२ मा स्वज्ञान स्वर्र् अध्र्र्न गने स्वद्याथीका लास्ग उपलधि हने स्वद्यालर्
छारवृस्त्त स्वपन्न लस्क्षि छारवृस्त्त कार्यस्वस्ि, २०७४ अनसु ार गने ।
• िोस्कएका स्िल्लामा गररबीको पररचर् पर स्विरण नभएको अवतथा भएमा स्वद्याथी स्वस्त्तर् सहर्ोग कोर्सुँगको साझेर्दारीमा स्वपन्न
लस्क्षि छारवृस्त्त कार्यस्वस्ि, २०७४ अनसु ार छारवृस्त्त प्राप्त गने स्वद्याथी छनौट गरी वैंक खािा मार्य ि रकम उपलधि गराउने ।
स्वद्यालर्ले अपनाउने छारवृस्त्त स्विरणका प्रस्क्रर्ा अन्र् छारवृस्त्त स्विरणका प्रस्क्रर्ा अनरुु प नै हने ।
6.3.2.26विपन्नलवक्षतछात्रबृवत्त(Pro-PoorTarget Scholarship)
स्शक्षा स्वभाग लैस्गक समस्वकास प्रथम र्दोश्रो िथा िेश्रो लाभास्न्वि
शाखा
चौमास्सक
सङ्ख्र्ा
• गररबी पररचर् पर प्राप्त पररवारका स्वद्याथी वा स्वद्याथी स्वत्तीर् सहर्ोग कोर्को सभेक्षण मार्य ि छनौट भएका २०७५ बैशाखमा कक्षा
स्वद्याथी
स्वस्त्तर्
कोर्
९ मा भनाय हने गररब िथा स्वपन्न पररवारका स्वद्याथीहरुका लास्ग स्वपन्न लस्क्षि छारवृस्त्त कार्यस्वस्ि, २०७४ अनसु ार वैंक खािा

स्वर्दर्ाथी
्

स्वर्दर्ाथी
्
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मार्य ि छारवृस्त्त रकम उपलधि गराउने ।
नोटूःकुनैपवनछात्रिृवत्तदोहोरोनपनेगरीवितरणगने।
2.15.11.426 स्वपन्न लस्क्षि छारबृस्त्त(Pro-PoorTarget Scholarship) छनौटका लास्ग िर्ारी कार्य सञ्चालन
गरीवी स्नवारण मन्रालर्बाट गरीवी पररचर्पर िर्ार भएका स्िल्लाहरुमा कार्यक्रम सञ्चालन हने स्शक्षा स्वभागबाट पस्छ स्नर्देशन पिाइने छ ।
2.15.11.123.3 कक्षा९-१०सञ्चावलतपरम्परागततथाधावमयकविद्यालयसञ्चालनकालावगअनदु ान
•

•
•

परम्परागि स्शक्षा स्र्दने गरुु कुल/आश्रम,गम्ु बा /स्बहार,मद्रसा ितिा स्वर्दर्ालर्
वा वैकस्ल्पक शैस्क्षक कार्यक्रमको रूपमा अनमु स्ि स्लई
्
सञ्चालनमा रहेका कक्षा ९ ̵ १० िह सञ्चास्लि स्वद्यालर्हरूमा रू. ५,५४,०००।- एकमष्टु रकम स्नकासा स्र्दने । स्वर्दर्ालर्लाई
अनर्दु ान
्
स्नकासा गनयु भन्र्दा पस्हले नै सम्बस्न्िि कमयचारीबाट तथलगि स्नरीक्षण गरी िोस्कएबमोस्िमको स्वर्दर्ाथी
सङ्ख्र्ा स्नर्स्मि रूपमा
्
अध्र्र्नरि भएमा मार स्नकासा स्र्दने । र्सरी स्विररि रकम कुन कुन स्वर्दर्ालर्हरूलाई
स्विरण
गररएको
हो,
सोको
स्ववरण र स्वर्दर्ाथी
्
्
सङ्ख्र्ा समेि स्शक्षा स्वभाग वैकस्ल्पक स्शक्षा शाखा लगार्ि सम्बस्न्िि िहहरूमा अस्नवार्यरूपमा पिाउने ।
अनमु स्ि स्लई सञ्चालनमा आएका र्तिा स्वर्दर्ालर्हरूलाई
शैस्क्षक िथ्र्ाङ्कअनसु ार छार छाराहरूको सङ्ख्र्ा र्स्कन गरी पाि्पतु िक र
्
छारवृस्त्िको रकम स्िल्लामा स्नकासा भएको सम्बस्न्िि शीर्यकहरूको बिेटबाट स्नकासा स्र्दने ।

विम्मेिारतह
समयािवध
स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
स्वद्यालर्
स्शक्षा स्वभाग लैस्गक समस्वकास प्रथम र्दोश्रो िथा िेश्रो
शाखा
चौमास्सक
स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
स्वद्यालर्
पस्हलो,र्दोश्रो िथा
• स्शक्षा स्वभाग
चौमास्सक
• सम्बस्न्िि तथानीर् िह
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
• सम्बस्न्िि परम्परागि स्वर्दर्ालर्
्
िथा
स्वर्दर्ालर्
व्र्वतथापन सस्मस्ि
्

अनुगमन/पररणामसच
ू क

लाभास्न्वि
सङ्ख्र्ा

स्वर्दर्ाथी
्

•

अनर्दु ान पाउने परम्परागि
स्वर्दर्ालर्
सङ्ख्र्ा
्
• स्वर्दर्ालर्मा
अध्र्र्नरि
्
स्वर्दर्ाथी
सङ
् ख्र्ा
्
• स्वर्दर्ालर्मा
कार्यरि
्
स्शक्षक सङ्ख्र्ा

स्िल्लामा सञ्चालन भएका परम्परागि स्शक्षा स्र्दने गरुु कुल, गोन्पा, मर्दरसा लगार्िका स्वर्दर्ालर्हरूको
अनमु स्ि प्राप्त स्मस्ि, अनमु स्ि
्
प्राप्त िह/कक्षा, सञ्चास्लि कक्षा, स्शक्षक व्र्वतथापनका लास्ग प्राप्त र्दरबन्र्दी, राहि, एकमष्ठु अनर्दु ान, छारवृस्त्त पाउने स्वद्याथीको

सङ्ख्र्ा, पाि्र्पतु िक पाउने स्वद्याथीको सङ्ख्र्ा , कक्षागि/िहगि स्वर्दर्ाथी
् स्ववरण, भवन, शौचालर्, स्पउनेपानीको व्र्वतथा लगार्ि
सञ्चालनको अवतथाको तथलगि स्नरीक्षण प्रस्िवेर्दन सस्हि स्ववरण िर्ार गरी कास्ियक मसान्ि स्भर स्शक्षा स्वभाग, वैकस्ल्पक स्शक्षा शाखा
लगार्ि सम्बस्न्िि िहहरूमा अस्नवार्य रूपमा पिाउने ।
2.15.11.581विद्यालयसध
ु ारयोिनालेखािोखा(SIP Appraisal) प्रवशक्षकप्रवशक्षणकाययशाला
• स्वद्यालर् सि
ु ार र्ोिना लेखािोखाको लास्ग स्िल्ला तिरीर् प्रस्शक्षक िर्ार पानय ३ स्र्दने क्षेरीर् तिरको प्रस्शक्षक प्रस्शक्षण सञ्चालन गने ।
िि् पिाि क्रमशिःस्िल्ला िथा स्रोिके न्द्र तिरीर् अस्भमख
ु ीकरण गनयु पने ।
• क्षेरीर्तिरको प्रस्शक्षक प्रस्शक्षणमा प्रत्र्ेक स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्का २ िना सम्बस्न्िि कमयचारीहरू सहभागी भई स्िल्लातिरीर्
प्रस्शक्षकको रूपमा प्रस्शस्क्षि हनेछन् । स्िनीहरूमध्र्े एक िनाले सम्वस्न्िि स्िल्लाको लास्ग स्वसर्ु ो सम्पकय व्र्स्िको रूपमा काम गनेछन् ।
विल्ला स्तरीय अवभमुखीकरण सच
ं ालन
• सहभागीहरूले आ-आफ्नो स्िल्लामा स्िल्ला तिरीर् अस्भमख
ु ीकरण संचालन गनयको लास्ग मागयर्दशयन उपलधि गराइने छ ।
• क्षेरीर् तिरीर् प्रस्शक्षक प्रस्शक्षणका सहभागीहरूलाई आ-आफ्ना स्िल्लाको स्नर्स्मि वैिकका समर्मा स्िल्ला तिरीर् अस्भमख
ु ीकरण
संचालन गने व्र्वतथा स्मलाउने । स्िल्ला तिरीर् अस्भमख
ु ीकरण सञ्चालनगर्दाय अन्र् िास्लम सामग्रीसुँगै स्िल्ला तिरीर् अस्भमख
ु ीकरण

क्षेस्रर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्
स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
स्रोि के न्द्र
स्वद्यालर्

प्रथम र्दोश्रो िथा िेश्रो • क्षेरीर्
प्रस्शक्षक
चौमास्सक
प्रस्शक्षणका सहभागीको
हाुँस्िरी
• स्िल्ला
तिरका
प्रस्शक्षक
प्रस्शक्षणका
सहभागीको हाुँस्िरी
• िास्लम प्रस्िवेर्दन
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विम्मेिारतह
समयािवध
कार्य सञ्चालन मागयर्दशयन प्रर्ोग गनयु पनेछ ।
• स्िल्लामा स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्का अस्िकृ ि तिरको कमयचारीहरू िथा स्रोि व्र्स्िहरूस्िल्ला तिरीर् अस्भमख
ु ीकरणका सहभागी गराउने
।
• क्षेरीर् तिरको प्रस्शक्षणका सहभागीहरूले स्िल्ला तिरीर् अस्भमख
ु ीकरणको िर्ारी, सचं ालन र प्रस्िवेर्दन िर्ारीका लास्ग स्िम्मेवार हने ।
• स्िल्लातिरीर् अस्भमख
ु ीकरणको समर्मा स्रोिके न्द्र तिरीर् स्वसर्ु ो लेखािोखा बैिक संलाचलन स्वस्िवारे छलर्ल िथा स्रोिके न्द्र तिरीर्
स्वसर्ु ो लेखािोखा संचालन मागयर्दशयन स्विरण गररने छ ।
स्रोतके न्द स्तरीय अवभमुखीकरण
• स्िल्ला तिरीर् अस्भभस्ु खकरणका सहिकिाय स्रोिके न्र्द तिरीर् अस्भमख
ु ीकरणको िर्ारी, संचालन र सहिीकरण गनेछ ।
• सहभागीहरूले आ-आफ्नो स्रोिके न्द्र तिरमा स्वसर्ु ो लेखािोखा संचालनगनयको लास्ग स्वसर्ु ो लेखािोखा सम्बन्िी आवश्र्क र्ारमहरू
िथा स्रोिके न्द्र तिरीर् स्वसर्ु ो लेखािोखा संचालन मागयर्दशयन प्राप्त गने छन ।
• स्रोि के न्द्रतिरमा सम्पन्न गनयु पने स्क्रर्ाकलापकालास्ग स्रोि के न्द्रलाई प्राप्त अनर्दु ानवाट स्वसर्ु ो लेखािोखा बैिक संचालन गनयु पनेछ ।
क्षेस्रर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्
2.15.11.580विद्यालयहरूलाईविपद्व्यिस्थापनकालावगआपतकावलनअनुदान
• क्षस्ि
भएका
स्िल्ला
स्शक्षा
कार्ाय
ल
र्
स्वद्यालर्को स्ववरण
• स्िल्लामा बाढी पस्हरो हरी विास आगलागी चट्र्ाङ आस्र्द ितिा प्रकोपबाट क्षस्ि पग्ु न गई पिन पािन अवरुद्ध भएका स्वद्यालर्हरुमा
ित्तकाल पिनपािन सचु ारु गने प्रर्ोिनका लास्ग क्षस्िको स्ववरण, स्िल्ला र्दैस्वप्रकोप सस्मस्िको स्सर्ाररस र लागि अनमु ान सामावेश गरी स्वद्यालर्
• स्नणयर्
िथा
स्िस्शका मार्य ि स्ववरण संकलन गने ।
स्नकासा पर
• प्राप्त स्ववरणको अध्र्र्न गरी प्रकोपबाट क्षस्ि भएका स्वद्यालर्हरुका लास्ग अतथार्ी स्सकाई के न्द्र स्नमायण गरी स्वद्यालर्को पिनपािन
• तथापना भएका
सचु ारु गनयपु ने अवतथा एकीन भएमा स्शक्षा स्वभागको तवीकृ ि स्डिाईन र नमयसका आिारमा विेट उपलव्ि गराउने ।
अतथार्ी स्सकाई
• स्वद्यालर्को क्षस्िको अवतथा लागि अनमु ानका आिारमा अस्िकिम २ लाखसम्म उपलव्ि गराउन सक्ने ।
के न्द्र
२. विद्यालयभौवतकसवु िधावनमायण
सम्पणू य स्नमायण/ममयि संभार कार्य नेपाल रार्स्् िर् भवन संस्हिा, २०६० मा भएको व्र्वतथाअनुसार स्वपर्द प्रस्िरोिी, अपाङ्ग मैरी, वाल मैरी, छारा मैरी एवम् वािावरण मैरी गने/गराउनु पनेछ ।
8.2.3.31.10२कोठे नयाँकक्षाकोठावनमायणर्वनयचरसवहत-(कक्षाकोठा/ ल्याि/लाइिेरीकालावगसमेत)
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
• प्रवतइकाइलागत: र्स कार्यक्रमका अन्िगयि २ कोिे नर्ाुँ कक्षाकोिा भवन स्नमायण (र्स्नयचर सस्हि) लास्ग प्रस्ि कक्षाकोिा रू. ८ लाख
• प्रास्वस्िक
िनशस्ि
एकाई लागि कार्म गररएको छ ।
(ईस्ञ्िस्नर्र/सव ईस्न्िस्नर्र)
• मागसङ्क्कलनगने: स्रोिके न्द्रगि रूपमा स्रोिव्र्स्िले स्रोिके न्द्रतिरीर् प्रअ बैिक राखी सो बैिकले स्सर्ाररस गरे बमोस्िम उि स्रोिके न्द्र
पस्हलो, र्दोस्रो िथा
• स्वर्दर्ालर्
्
अन्िगयिका स्वर्दर्ालर्हरूमा
उपलधि गराउनु पने भौस्िक सस्ु विाका आवश्र्किाको आिारमा प्राथस्मकिा क्रमको सचू ी िर्ार गरी पश गने
्
िेस्रो चौमास्सक
। र्सो गर्दाय तथानीर् िहसुँग समन्वर् गरी काम गनयु पनेछ ।
• विद्यालयहरूकोप्राथवमकताक्रमवनधाय रणरछनोटगने: स्िल्लास्तथि सम्पण
अनुसचू ी २ अनुसार भौस्िक सवेक्षण
ू य स्वर्दर्ालर्हरूको
्
अनसु ार आवश्र्किा पस्हचान भएका स्वद्यालर्हरूमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गनय प्राथस्मकिाक्रम स्निायरण गरी सचु काङ्क सस्हि असोि
मसान्िसम्म स्शक्षा स्वभाग भौस्िक सुिार शाखामा पिाउनु पनेछ ।

अनुगमन/पररणामसच
ू क

•

तवीकृ ि कार्यक्रम िथा
स्नमायण सम्पन्न भएको
नर्ाुँ
कक्षाकोिा
सङ्ख्र्ा
• नापी स्किाव
• कार्य सम्पन्न प्रस्िवेर्दन
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विद्यालयहरूसँगसम्झौतागने: स्िल्लाहरूबाट छनोट भइ आएका स्वद्यालर्को नाम स्शक्षा स्वभागको वेभसाइटमा प्रकाशन गररने छ ।
स्वभागको वेभसाइटमा प्रकाशन भएको एक हप्तापस्छ अको एक हप्तास्भर स्िस्शकाले स्वद्यालर्सुँग सम्झौिा गने । उि समर्स्भर सम्झौिा
गनय नआउने स्वद्यालर्को हकमा स्िस्शकाले १५ स्र्दनको समर् स्र्दई सचू ना प्रकाशन गने र सो अवस्िमा पस्न सम्झौिा गनय नआएमा उि
स्वद्यालर्लाई छनौट सचू ीबाट हटाई प्राथस्मकिाक्रमको अको स्वद्यालर्सुँग सम्झौिा गनयु पनेछ । साथै सम्झौिाा भइ सके का
स्वर्दर्ालर्हरूले
सम्झौिा भएको १५ स्र्दनस्भर कार्य शरू
ु नगरे मा सो स्वद्यालर्सुँगको सम्झौिा रर्दर्द् गरी प्राथस्मकिामा परे को अको
्
स्वर्दर्ालर्लाई
कार्यक्रम उपलधि गराउने । सोको स्शक्षा स्वभागलाई िानकारी गराउने ।
्
लागतअनुमानतयारगने: छनोट भएका स्वर्दर्ालर्हरूमा
स्वद्यालर् भवन स्नमायणका लास्ग तवीकृ ि स्डिाइनहरूमध्र्े उपर्ि
ु स्डिाइन
्
स्वर्दर्ालर्गि
रूपमा
छनोट
गने
।
प्रत्र्े
क
स्
व
र्द
र्ालर्लको
लास्
ग
छ
टृ
ा
छ
टाै
पररमाण
िथा
लागि
अन
म
ान
िर्ार
गरी
स्
ि
ल्ला
स्शक्षा
ु
ु
ु
्
्
कार्ायलर्ले तवीकृ ि गने । लागि अनमु ान िर्ार गर्दाय स्िल्लाको तवीकृ ि र्दररे ट िथा तवीकृ ि सरकारी Norms को प्रर्ोग गनयु पनेछ । र्सरी
लागि अनमु ान िर्ार गर्दाय कार्यक्रमिर्य व्र्होररने खचय, स्वर्दर्ालर्को
िर्य बाट व्र्होररने िनश्रमर्दान वा नगर्द खचय वा अन्र् कुनै श्रोिबाट
्
व्र्होररने खचय समेि उल्लेख गरी सम्पन्न गनयु पने सम्पणू य प्रास्वस्िक कार्यहरू तपष्ट रूपमा खल
कुल लागिको
ु ेको हनु पनेछ । स्वर्दर्ालर्ले
्
कम्िीमा ५% श्रमर्दान (ितिै साईट सर्ा गरी िग खन्ने, सामग्री ढुवानी गने, स्नमायण कार्यको स्नर्स्मि रे खर्देख गने, स्समेन्ट िोडाईका
संरचनाहरूमा पानी राख्ने (क्र्ाुररङ्ग), तथास्नर् स्नमायण सामग्रीहरू ितिै काि, बाुँस, ढुङ्गा, वालवु ा, स्गट्टी, आस्र्द सङ्कलन गने समेि
कार्यका लास्ग) िटु ाउनु पनेछ ।
र्स कार्यक्रम अन्िगयि ककय टपािाले छाना छाउन चाहने स्वर्दर्ालर्हरूले
अस्नवार्य रूपमा ४ स्म.स्म. बाक्लो ्लाईउड वा कम्िीमा समान
्
गुणतिर भएका अन्र् स्नमायण सामग्रीको स्सस्लङ्ग सस्हिको नर्ाुँ भवन स्नमायण गनयु पनेछ । स्सस्लङ्ग लगाउन नचाहने स्वर्दर्ालर्हरूले
्
छानामा ककय टपािाको सट्टा गमी (Hot) र िण्डी (Cold) रोक्न सक्ने क्षमिा भएका र्.ु स्प.स्भ.स्स. लगार्िका समान गुणतिर भएका ३ स्म.स्म.
वा सो भन्र्दा बाक्लो छाना छाउने सामग्री प्रर्ोग गरी छाना छाउन सक्नेछन् । स्वर्दर्ालर्
भवन स्नमायण गर्दाय असिहरूले समेि प्रर्ोग गनय
्
सक्नेगरी Ramp राखी ह्वील स्चर्र (Wheel Chair) िानसक्ने गरी स्नमायण गने व्र्वतथा समेि स्मलाउनु पनेछ । सबै ढोकाहरू बास्हर खल्ु ने
व्र्वतथा अस्नवार्य रूपमा गने ।
विद्यालयहरूलाईरकमवनकासावदने: सम्झौिा भएका स्वर्दर्ालर्हरूलाई
िोस्कएको काम सम्पन्न गरी स्वर्दर्ालर्ले
सो िानकारी गराई
्
्
रकम माग गरे पस्छ प्रास्वस्िकहरूले स्नरस्क्षण गरी स्र्दएको प्रस्िवेर्दनको आिारमा तवीकृ ि कार्यक्रमको पररस्िस्भर रही िपस्शल बमोस्िम रकम
स्नकासा स्र्दने ।
तपवसलूः
१. तथानाीर् स्नमायण सामग्री ितिै िस, ितिापािा, ढुङ्गा, ईटा, स्गट्टी, बालवु ा आस्र्द सङ्कलन गरी िग खन्ने कार्य गनय पस्हलो स्कतिाको
रूपमा काुल अनर्दु ान रकमको ३० प्रस्िशि रकम स्नकासा स्र्दने ।
२. Structural Part को कार्य सम्पन्न भए पिाि र्दोश्रो स्कतिाको रूपमा कूल अनर्दु ान रकमको ५० प्रस्िशि रकम स्नकासा स्र्दने ।
३. कार्य सम्पन्न गरे पिाि नापी स्किाब भरी कार्यसम्पन्न प्रस्िवेर्दन समेि िर्ार गरी अस्न्िम स्कतिाको रूपमा कूल अनुर्दान रकमको २०
प्रस्िशि रकम स्नकासा स्र्दने ।
विद्यालय वनमायण कायय गररसक्नु पने अिवध: स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्बाट स्वर्दर्ालर्
स्नमायण कार्य वा स्वर्द्र्ालर् ममयि िथा
्
सम्भार/प्रबलीकरण कार्य वापि रकम प्राप्त गने स्वर्दर्ालर्हरूले
आस्थय
क
वर्य
क
ो
िे
ष्ठ
मसान्िसम्ममा
स्नमायण िथा ममयि सम्भार कार्य सम्पन्न
्

विम्मेिारतह

समयािवध

अनुगमन/पररणामसच
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गरी सो िानकारी स्िस्शकामा स्र्दनु पनेछ । त्र्सरी भवन स्नमायण िथा ममयि सम्भार सम्पन्न गने स्वर्दर्ालर्हरूले
आर्ाढ १५ सम्ममा कार्य
्
सम्पन्न प्रस्िवेर्दन िर्ार िथा प्रमास्णि गरी एक प्रस्ि स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर् र एक प्रस्ि सम्बस्न्िि स्वर्दर्ालर्मा
उपलधि गराउनु पनेछ ।
्
वनमायणकाययकोरेखदेखगने: स्वर्दर्ालर्मा
सञ्चालन हने सम्पणू य स्नमायण कार्यको प्रास्वस्िक रे खर्देख गने कार्य स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्ले
्
िोके को कार्यरि इस्न्िस्नर्र/सव–इस्न्िस्नर्रहरूको हनेछ । कारणवस स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्मा प्रास्वस्िकहरू कार्यरि नभएमा स्िल्लास्तथि
इस्न्िस्नर्ररङ्ग प्रास्वस्िक सेवा उपलधि हन सक्ने कुनै पस्न सरकारी कार्ायलर्हरूबाट प्रास्वस्िक सेवा स्लन सस्कनेछ । स्नमायण/ममयि कार्यको
लास्ग छुट्टै साईट रस्िष्टरको व्र्र्वतथा गनय लगाई स्नरीक्षणका क्रममा (सपु रस्भिन) प्रास्वस्िकबाट सो कार्य सम्बन्िी स्नर्देशन स्र्दने व्र्वतथा
अस्नवार्य रूपमा गने । स्िल्लाहरूमा हने सम्पणू य भौस्िक सस्ु विा स्वतिारका कार्यहरूको स्नर्स्मि अनगु मन गने िथा आफ्नो मािहिका
स्िल्लाहरूमा सञ्चास्लि भौस्िक सस्ु विा स्वतिार कार्यको प्रगस्ि स्ववरण मास्सक, चौमास्सक िथा वास्र्यक रूपमा स्वभागमा पिाउने िथा
स्िस्शकाहरूलाई पिाउन लगाउने र्दास्र्त्व क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्को हनेछ ।
नापीवकताब/कायय सम्पन्नप्रवतिेदनलगायतकाकागिाततयारगने: स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्ले स्वर्दर्ालर्मा
भए गरे का स्नमायण
्
कार्यको कागिािहरू (भौस्िक सबेक्षण र्ारम, लागि अनुमान, सम्झौिा, मल्ू र्ाङ्कन प्रस्िवेर्दन, नापी स्किाब(Measurement Book)
िथा कार्य सम्पन्न प्रस्िवेर्दन) २/२ प्रस्ि प्रास्वस्िकबाट िर्ार गनय लगाई सम्बस्न्िि साइट इन्चािय (इस्न्िस्नर्र/सब–इस्न्िस्नर्र), स्वर्दर्ालर्को
्
प्र.अ. िथा स्व.व्र्.स. अध्र्क्ष वा स्वर्दर्ालर्
स्नमायण सस्मस्िका अध्र्क्ष र स्िस्शअको र्दतिखि गराी/गराई एक प्रस्ि स्िल्ला स्शक्षा
्
कार्ायलर्मा र अको एक प्रस्ि स्वर्दर्ालर्मा
राख्न लगाउनु पने छ । सोको लेखापरीक्षण मौिर्दु ा काननु बमोस्िम स्वर्दर्ालर्ले
आफ्नै स्रोिबाट
्
्
गराउनु पने भएकाले उि कागिािहरूको सक्कलै प्रस्ि स्वर्दर्ालर्मा
स
र
स्क्षिसाथ
राख्न
लगाउन
प
ने
छ
।
सम्बस्
न्
िि
स्वर्दर्ालर्ले
ु
ु
्
्
स्वर्दर्ालर्को
आस्थयक लेखा परीक्षण भएको समर्मा नापी स्किाबको समेि लेखापरीक्षण गनय लगाई लेखापरीक्षकबाट प्रमास्णि गराई राख्ने
्
व्र्वतथा स्मलाउनु परन् ेछ । सम्बस्न्िि प्रास्वस्िक कमयचारीले नापी स्किाब िर्ार गरे वा नगरे को िथा स्वर्दर्ालर्ले
समेि सोअनसु ार राख्न
्
लाए वा नलगाएको सम्बन्िमा सम्बस्न्िि श्रोिके न्द्रबाट अनगु मन गनय लगाई चौमास्सक िथा वास्र्यक प्रस्िवेर्दन स्लने व्र्वतथा स्मलाउनु पनेछ
। मास्थका बुँर्दु ामा उल्लेख भएअनसु ार २ कोिे नर्ाुँ कक्षाकोिा सस्हि र्स्नचयर स्नमायण, छारा शैचालर् स्नमायण, ४ कोिा भवन र्स्नयचर सस्हि
स्नमायण, स्वर्दर्ालर्
ममिय संभार, र स्वर्दर्ालर्
भक
अस्न्िम स्कतिा वापि वा आस्थयक वर्यको
ू म्पीर् सरु क्षा कार्यक्रम अन्िगयि स्वर्दर्ालर्लाई
्
्
्
अन्िमा स्र्दइने रकम स्नकासा स्र्दुँर्दा नापी स्किाब भरे र मार स्र्दनपु ने व्र्वतथा स्मलाउनु पनेछ ।
विगत आ.ि. हरूको भौवतक वनमायण कायय सम्पन्न प्रवतिेदन तयार गने सम्बन्धमा: गि स्वगि आस्थयक वर्यहरूमा सम्पन्न
स्वर्दर्ालर्को
भवन स्नमायण, नर्ाुँ कक्षा कोिा स्नमायण, भवन ममयि, शौचालर् स्नमायण र बाह्य वािावरण सिु ार िथा कक्षा कोिा ममयि सम्भार
्
कार्यको “कायय सम्पन्त्न प्रशतवेदन” अनुसचू ी २(ग) मा िोस्कए बमोस्िमको ढाुँचामा सम्बस्न्िि प्रास्वस्िकबाट िर्ार गनय लगाई स्िस्शअ,
प्रास्वस्िक कमयचारी, सम्बस्न्िि स्वर्दर्ालर्का
प्र.अ. िथा स्वर्दर्ालर्
व्र्वतथापन सस्मस्िका अध्र्क्ष वा सो नभए स्व.व्र्.स. का अन्र् कुनै
्
्
पर्दास्िकारी वा सो समेि नभए ित्कालाीन स्व.व्र्.स. मा प्रस्िस्नस्ित्व गने कुनै स्शक्षकबाट समेि प्रमास्णि गरी गराई स्वर्दर्ालर्
र स्िस्शका
्
मा एक एक प्रस्ि राख्ने व्र्वतथा स्मलाउनु पनेछ । स्वगि वर्यहरूको कार्यसम्पन्न प्रस्िवेर्दन प्राप्त नहन्िेल स्िस्शकाले स्वर्द्र्ालर्को स्नकासा
रोक्का राख्ने र कार्य सम्पन्न प्रस्िवेर्दन प्राप्त भएपस्छ मार स्वर्दर्ालर्मा
थप स्नकासा छोड्ने व्र्वतथा गने ।
्
रकमअसल
ु ीरविभागाीयकारिाही: सम्झौिा अवस्िस्भर समेि स्नमायण वा ममयि सम्भार कार्य सम्पन्न नगरी स्िस्शका बाट स्नकासा
प्राप्त रकमको स्हनास्मना वा र्दरू
स्नमायण वा ममयि सम्भार नगरी अन्र् प्रर्ोिनको लास्ग खचय गने वा स्नकासा गररएको
्
ु पर्ोग गने वा स्वर्दर्ालर्
प्रर्ोिनमा खचय नै नगरी स्वर्दर्ालर्को
खािामा
रकम
िम्मा
गररराख्ने स्वर्दर्ालर्हरूबाट
त्र्तिो रकम असल
ु उपर गनयु पनेछ । िर उि रकम
्
्

विम्मेिारतह

समयािवध

अनुगमन/पररणामसच
ू क
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया
विम्मेिारतह
स्र्िाय गनय आनाकानी गने स्वर्दर्ालर्लाई
आगामी
आस्थय
क
वर्य
म
ा
प्रथम
वा
र्दोस्रो
चौमास्
स
क
स्नकासा
स्र्दाुँ
र्द
ा
प्र.अ.
को
िलबभत्ता
रकम
्
रोक्का गरे रमार स्नकासा स्र्दने व्र्वतथा स्मलाउनु पनेछ । उपरा्र्ि
िथा स्िस्शकाका
ु बमोस्िमको प्रस्क्रर्ा परू ा नगने समब् स्न्िि स्वर्दर्ालर्
्
स्िम्मेवार पर्दास्िकारीमास्थ प्रचस्लि नेपाल काननु बमोस्िमको कारबाही हने हनाले सो बमोस्िमको कार्य अस्नवार्य रूपमा गनयु पनेछ । साथै
गि स्वगिको काम सम्पन्न नगरी र्रर्ारक नगरे का स्वर्दर्ालर्हरूलाई
कुनै पस्न स्कस्समको स्नमायण कोटा उपलधि नगराउने ।
्
• गतविगतआिदेवखकाबेरूिु सम्बन्धमाूः – स्िस्शकामार्य ि सञ्चालन हने भैस्िक स्नमायण िथा ममयि सि
ु ारसम्बन्िी कार्यक्रमहरूका
बेरूिक
ु ा सम्बन्िमा िि् िि् आवका लास्ग तवीकृ ि कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पस्ु तिका िथा सो सम्बन्िमा स्िल्लामा उपलधि गराइएका स्नर्देशन
वमोस्िम िर्दारूकिाका साथ कार्यक्रम सम्पन्न गरी गराई वेरूिु र्र्छ्र्ोटलाई सम्बस्न्िि कमयचारीको कार्य सम्पार्दन मल्ू र्ाङ्कनको अिारको
रूपमा कार्ायन्वन हने व्र्वतथा गनयु पनेछ ।
8.2.3.31.11४कोठे भिनसवहतर्वनयचरवनमायण-क्रमागतआयोिना
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
8.2.3.31.12विद्यालयभिनवनमायण(अवघल्लोआबको क्रमागत ४कोठे भिन
• प्रास्वस्िक
िनशस्ि
• र्दईु वर्े आर्ोिनाको रूपमा र्ी कार्यक्रमहरूको कुल अनर्दु ान, चालु आ. व. मा छनोट भएका नर्ाुँ स्वर्दर्ालर्हरूलाई
स्र्दने अनर्दु ान र
्
(ईस्ञ्िस्नर्र/सव ईस्न्िस्नर्र)
आगामी आवमा स्र्दइने अनर्दु ान रकम प्रस्ि स्वर्दर्ालर्
िपस्सल बमोस्िम कार्म गररएको छािः
्
• स्वर्दर्ालर्
्
२०७४।७५ मा
काययक्रमकाोनाम
वदइनेअनुदानरकम
(रू..)
8.2.3.31.11 ४ कोिे भवन सस्हि र्स्नयचर स्नमायण - क्रमागि आर्ोिना आव २०७४/७५ मा शरुु हने (कूल
१८ लाख
अनर्दु ान रु ३६ लाख)
8.2.3.31.12 स्वद्यालर् भवन स्नमायण (अस्घल्लो आ ब को क्रमागि ४ कोिे भवन (कूल अनर्दु ान रु ३२ लाख)
१४ लाख
•

•

भौस्िक सवेक्षणले आवश्र्किा पस्हचान भएका माध्र्ास्मक िहका स्वर्दर्ालर्हरूमा
कार्यक्रमहरू सञ्चालन गनय अनुसचू ी २(क)
्
बमोस्िमको प्रस्क्रर्ा अपनाई स्वर्दर्ालर्हरू
छनोट
गन
प
य
ने
छ
।
प्राथस्
म
किा
क्रममा
परे
क
ा
स्वर्दर्ालर्हरूको
नामावली स्शक्षा स्वभागमा
ु
्
्
पिाउुँर्दा छनोट भएको स्वर्दर्ालर्को
अस्िररि त्र्सका स्नकटिम क्रममा परे का थप २ स्वर्दर्ालर्हरूको
िथ्र्ाङ्क सस्हिको नामावली
्
्
पिाउनु पनेछ ।
छनोट भएका स्वर्दर्ालर्हरूमा
Multi-storey को अविारणाअनसु ार आर.सी.सी. िे म तिक्चर वा तटील िे म तिक्चर वा तथानीर्
्
स्रोिसािनको प्रर्ोग भएको स्वभागबाट तवीकृ ि बैकस्ल्पक स्डिाइन अनसु ार बनाउनु पनेछ । स्वद्यालर्ले छुट्टै स्डिाइनमा भवन स्नमायण
गनयु परे मा भवन स्वभाग वा स्निले िोके को स्डस्भिन कार्ायलर्बाट स्डिाइन तवीकृ ि गराउने िथा तथानीर् िहको तवीकृ िी स्लनु पने
भएमा सो समेि स्लई स्नमायण गनय सस्कने छ । प्राथस्मकिाक्रम अनसु ार छनोटमा परे का स्वर्दर्ालर्हरूसुँ
ग नक्सा, कागिाि िथा
्
तवीकृ स्ि स्लई स्नर्मानसु ार सम्झौिा गने स्डिाईन बमोस्िमको स्नमायण कार्य सम्पन्न गनय कम्िीमा ५% (ितिै साइट सर्ा गरी िग खन्ने,
सामग्री ढुवानी गने, स्नमायण कार्यको स्नर्स्मि रे खर्देख गने, स्समेन्ट िोडाईका सरं चनाहरूमा पानी राख्ने (क्र्रु रङ्ग), तथानाीर् स्नमायण
सामग्रीहरू ितिै काि, बाुँस, ढुंगा, वालवु ा, स्गट्टी, आस्र्द सङ्कलन गने समेि कार्यका लास्ग) िनसहभास्गिा वापिको रकम िथा

समयािवध

अनुगमन/पररणामसच
ू क

•

तवीकृ ि कार्यक्रम िथा
स्नमायण सम्पन्न भएको
नर्ाुँ स्वर्दर्ालर्
भवन
्
सङ्ख्र्ा
• नापी स्किाव
• कार्य सम्पन्न प्रस्िवेर्दन

पस्हलो, र्दोस्रो िथा
िेस्रो चौमास्सक
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•

स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया
सोभन्र्दा बढी लाग्ने भएमा सोसमेिको रकम सम्बस्न्िि स्वर्दर्ालर्ले
आफ्नै स्रोिबाट िटु ाउनपु नेगाछ ।
्
पस्हलो वर्य सञ्चालन हने र गि आ.व. को क्रमागि स्नमायण कार्यका हकमा समेि सम्झौिा भएका स्वर्दर्ालर्हरूलाई
िोस्कएको काम
्
सम्पन्न गरी स्वर्दर्ालर्ले
सो िानकारी गराई रकम माग गरे पस्छ िपस्शल बमोस्िम रकम स्नकासा स्र्दने ।
्

अ)एकिषयमावनमायणसम्पन्नहुनेकाययक्रमकालावगवनकासावदनेआधार
• स्नमायण सामग्री ितिै Reinforcement steel, ढुङ्गा, ईटा, स्गट्टी, बालव
ु ा आस्र्द सङ्कलन गरी िग खन्ने कार्य गनय पस्हलो स्कतिाको
रूपमा कूल अनर्दु ान रकमको ३० प्रस्िशि रकम स्नकासा स्र्दने ।
• Structural Part को कार्य सम्पन्न भए पिाि र्दोश्रो स्कतिाको रूपमा कूल अनर्दु ान रकमको ५० प्रस्िशि रकम स्नकासा स्र्दने ।
• कार्य सम्पन्न गरे पिाि कार्यसम्पन्न प्रस्िवेर्दन समेि िर्ार गरी अस्न्िम स्कतिाको रूपमा कूल अनर्दु ान रकमको २० प्रस्िशि रकम
स्नकासा स्र्दने ।
आ)दुईिषयमासम्पन्नहुनेक्रमागतकाययक्रमकालावगवनकासावदनआधार
• पस्हलो वर्य भएको कामको मल्ू र्ाङ्कन गरी सो वर्य स्र्दइएको अनर्दु ान रकम बराबर (िनसहभास्गिाको अंश सस्हि) को मल्ू र्ाङ्कन
पगु ेमा पस्हलो स्कतिाको रूपमा कास्ियक मसान्िसम्ममा सो वर्यका लास्ग प्राप्त कूल अनर्दु ान रकमको ३० प्रस्िशि रकम स्नकासा स्र्दने ।
• स्र्स्नस्सङ्ग बाहेकका कामहरू सम्पन्न गरे पिाि र्दोश्रो स्कतिाको रूपमा सो वर्यका लास्ग प्राप्त कूल अनर्दु ान रकमको ५० प्रस्िशि
रकम स्नकासा स्र्दने ।
• सम्पण
ू य कार्य सम्पन्न भइसके पस्छ नापी स्किाब भरी कार्यसम्पन्न प्रस्िवेर्दन समेि िर्ार गरी अस्न्िम स्कतिाको रूपमा सो वर्यका लास्ग
प्राप्त कूल अनर्दु ान रकमको बाुँकी २० प्रस्िशि रकम (लागि अनमु ानको सीमास्भर िनश्रमर्दानको वापिको अंश कट्टा गरी) स्नकासा
स्र्दने ।
यस काययक्रम िीर्यकमा नलेशखएका बााँकी आधार, कायायन्त्वयन प्रशक्रया र अन्त्य शवर्यहरूमा माशि नयााँ दईु कोठा फशनर्यर सशहत शनमायणकै
प्रशक्रयामा उल्लेख भएबमोशजम हुनेछ ।
8.2.3.5 छात्राशौचालय,8.2.3.31.13शौचालयवनमायणWASH सवु बधासवहत
• अनस
छनोट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गने । शौचालर् स्नमायण गर्दाय छारछारालाई छुट्टाछुट्टै स्नमायण गनयपु नेछ वा
ु चू ी २ (क) अनुसार स्वर्दर्ालर्
्
प्रवेशद्वार स्वपररि स्र्दशाबाट राख्नु पनेछ । शौचालर्को सरसर्ाइको लास्ग प्रशति पानीको व्र्वतथा हनपु र्दयछ । र्सका लास्ग पर्ायप्त शौचालर्
भएका स्वर्दर्ालर्हरूमा
लागि अनमु ानका आिारमा पानीको व्र्वतथाका लास्ग मार खचय गनय सस्कने छ । ट्र्वु वेल गाड्र्दा/िडान गर्दाय
्
सेस््टक ट्र्ाङ्क िथा सोकस्पटबाट कम्िीमा पस्न ३० स्मटर टाढा गाड्नपु ने छ .
• र्स कार्यक्रम शीर्यकमा नलेस्खएका बाुँकी आिार, कार्ायन्वर्न प्रस्क्रर्ा र अन्र् स्वर्र्हरूमा मास्थ २ कोिे नर्ाुँ कक्षाकोिा सस्हि र्स्नयचर
स्नमायणकै प्रस्क्रर्ामा उल्लेख भएबमोस्िम हनेछ ।
8.2.3.31.8 विद्यालयममयततथासम्भार
क) परू ानो भवनको गारो, झ्र्ाल ढोका, कक्षाकोिाको उचाइ आस्र्द पनु िःतथापना गनयु पने भएमा सकभर स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्को नर्ाुँ
कक्षाकोिाको नाप नक्साअनसु ार भवनको बनावटमा सिु ार ल्र्ाई पनु िःतथापन कार्य सञ्चालन गने, साथै र्ो कार्यक्रमबाट स्वर्दर्ालर्
्

विम्मेिारतह

समयािवध

अनुगमन/पररणामसच
ू क

• छुट्टाछुट्टै शौंचालर् िथा
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
स्पउने पानी भएका
• प्रास्वस्िक
िनशस्ि
स्वर्दर्ालर्
सङ्ख्र्ा
्
पस्हलो, र्दोश्रो िथा
इस्न्िस्नर्र)/सव इस्न्िस्नर्र(
• नापी स्किाव
िेश्रो चौमास्सक
• स्वर्दर्ालर्
्
• कार्य सम्पन्न प्रस्िवेर्दन

• पनु िःतथापना भएको कक्षा
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
पस्हलो र र्दोश्रो
कोिा/स्वर्दर्ालर्
्
• प्रास्वस्िक
िनशस्ि चौमास्सक
सङ
ख्र्ा
्
(ईस्ञ्िस्नर्र/सव ईस्न्िस्नर्र)
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भवन बाढी/पस्हरो लगार्ि अन्र् स्वपर्दका कारण क्षस्ि हन लागेको अवतथा रहेकोमा टेवा पखायल (Retaining Wall) समेि लगाउन •
सस्कने छ । र्स कार्यक्रमबाट र्स्नयचर स्नमायण िथा ममयिको कार्य र शौचालर् स्नमायण समेि गनय सस्कनेछ । स्रोिके न्द्र भवन ममयि गनयु पने
अवतथा भएमा सो लाई सम्बोिन गने ।
ख) ज्र्ार्दै िीणय अवतथामा रहेको कक्षा कोिा वा भवनको पनु िःतथपना गनयपु र्दाय कार्यक्रमको लगानी मार खेर िाने भएकोले त्र्तिा भवनको
पनु िःतथापना कार्य नगने । कुनै स्वर्दर्ालर्को
ममयि िथा पुनिःतथापनाको लास्ग िोस्कएको रकमभन्र्दा कम लागि लाग्ने भएमा स्िस्शका ले
्
त्र्सरी नै कार्यक्रम उपलधि गराउन पस्न सक्ने छ । अवश्र्किाअनुसार लागि अनमु ानको आिारमा प्रस्ि कक्षा कोिा अस्िकिम रू
५०,०००।- उपलधि गराउन सस्कने छ । स्वर्दर्ालर्ले
कुल लागिको कम्िीमा ५% श्रमर्दान िटु ाउनु पनेछ ।आवश्र्किा अनसु ार प्रस्ि
्
स्वद्यालर् बढीमा ४ वटा कोटा सम्म उपलधि गराउन सस्कनेछ ।
ग) र्स कार्यक्रम अन्िगयि कक्षाकोिा ममयि /स्वर्दर्ालर्
पनु िःतथापना गर्दाय कक्षा कोिा ममयिको हकमा स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्ले नै
्
कार्यिास्लका बनाई आर्ाढ १५ सम्ममा कार्य सम्पन्न प्रस्िवेर्दन प्राप्त गने व्र्वतथा स्मलाई स्वर्दर्ालर्को
छनोट गने, स्वर्दर्ालर्सुँ
ग
्
्
सम्झौिा गने र स्नकासा स्र्दने कार्य सम्पन्न गनयु पनेछ ।
घ) सम्झौिा भएका स्वर्दर्ालर्हरूलाई
िोस्कएको काम सम्पन्न गरी स्वर्दर्ालर्ले
सो िानकारी गराई रकम माग गरे पस्छ िपस्शल बमोस्िम
्
्
रकम (लागि अनमु ानको सीमास्भर िनश्रमर्दानको अंश कट्टाा गरी) स्नकासा स्र्दने ।
तपवसल
१. तथाानीर् स्नमायण सामग्री ितिै ढुङ्गा, इुँटा, स्गट्टी, बालवु ा आस्र्द सङ्कलन गरी कार्य सरू
ु गरे पिाि पस्हलो स्कतिाको रूपमा कास्ियक
मसान्िसम्ममा कूल अनर्दु ान रकमको ५० प्रस्िशि रकम स्नकासा स्र्दने ।
२. सम्पणू य कार्य सम्पन्न भइसके पस्छ नापी स्किाब भरी कार्यसम्पन्न प्रस्िवेर्दन समेि िर्ार गरी अस्न्िम स्कतिाको रूपमा कूल अनर्दु ान
रकमको बाुँकी ५० प्रस्िशि रकम स्नकासा स्र्दने ।
ङ) र्स कार्यक्रम शीर्यकमा नलेस्खएका बाुँकी आिार, कार्ायन्वर्न प्रस्क्रर्ा र अन्र् स्वर्र्हरूमा मास्थ २ कोिे नर्ाुँ कक्षाकोिा सस्हि
र्स्नयचर स्नमायण (school building/Lab/Library) स्नमायणकै प्रस्क्रर्ामा उल्लेख भएबमोस्िम हनेछ ।
8.2.3.53घेराबारा
• घेरवारा गनय अत्र्ावश्र्क भएका स्वद्यालर्हरुको प्राथस्मकिाक्रम सस्हिको स्ववरण िर्ार गने र सो अनुसार स्वर्दर्ालर्
छनोट
्
गरी कार्यक्रम सचं ालन गने ।
• र्स कार्यको लागि अनमु ान तवीकृ स्ि िथा कार्यसम्पन्न प्रस्िवेर्दन अन्र् स्नमायण कार्य अनसु ार नै गनयु पनेछ ।
•
8.2.3.31.9 विद्यालयभूकम्पीयसरु क्षाकाययक्रम(क्रमागत)समेत
स्वर्दर्ालर्
भवन प्रबलीकरण (Retrofitting) कार्यका लास्ग छनोट भएका स्वर्दर्ालर्हरूको
स्डिाइन स्शक्षा स्वभागबाट उपलधि गराइने छ । •
्
्
स्वर्दर्ालर्
भवन प्रबलीकरण (Retrofitting) कार्य हालसम्म सरू
हकमा अबलम्बन गररएका Retrofitting ले
ु नभएका स्वर्दर्ालर्हरूको
्
्
भक
ू म्पपिािको असरका कारण उि भवनको प्रबलीकरण हने नहने सम्बन्िमा र्स्कन गनय प्रास्वस्िक स्नरीक्षण गरी मार कार्य अगास्ड बढाउने । र्स •
सम्बन्िमा थप िानकारी आवश्र्क भएमा स्शक्षा स्वभाग भौस्िक सुिार शाखामा लेखी पिाउने ।

विम्मेिारतह
स्वर्दर्ालर्
्

समयािवध

स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
प्रास्वस्िक
िनशस्ि
पस्हलो र
(ईस्ञ्िस्नर्र/सव ईस्न्िस्नर्र)
चौमास्सक
स्वर्दर्ालर्
्

अनगु मन/पररणामसच
ू क
• नापी स्किाव
• कार्य सम्पन्न प्रस्िवेर्दन

•

पनु िःप्रबलीकरण
(Retrofitting)
भएका
स्वर्दर्ालर्
र्दोश्रो
्
सङ्ख्र्ा
• नापी स्किाव
• कार्य सम्पन्न प्रस्िवेर्दन
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विम्मेिारतह
8.3.1.66विल्लावशक्षाकायायलयकोलावगर्वनयचर8.3.1.23 कम्प्यटरटे बल8.3.1.24 कुसी8.3.1.17 टे िल 8.3.1.18 र्वनयचर • क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्
तथावर्क्चस8.3.1.67 राउण्डटेिलवमवटङ्कहलकोलावग8.3.1.11 ररभवल्डङ्ककुसी
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्

• प्रास्वस्िक
िनशस्ि
उल्लेस्खि शीर्यकहरुको कार्यक्रम प्राप्त बिेटको पररस्िस्भर रही सावयिस्नक खररर्द ऐन िथा स्नर्मावलीको प्रस्क्रर्ाअनसु ार खररर्द गने ।
(ईस्ञ्िस्नर्र/सव ईस्न्िस्नर्र)
8.2.3.31.14विद्यालयभिनपुनवनयमायण(भुकम्पप्रभावित३१विल्ला)
• स्शक्षा स्वभाग
• भक
ु म्प प्रभास्वि ३१ स्िल्लाहरुले चालु आ व मा स्िल्लाका लास्ग प्राप्त स्वद्यालर् भौस्िक सिु ारको कार्यक्रम स्विरण गर्दाय िथा • स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
CLPIU/DLPIU/NGOs/INGOs बाट पनु स्नयमायणका लास्ग कार्यक्रम प्राप्त नगरे का स्वद्यालर्हरुको सस्ु च िर्ार गरी २ कोिे िथा ४ कोिे
• स्वद्यालर्
स्वद्यालर् भवन स्नमायणको लास्ग नपगु हने स्वद्यालर्गि स्ववरण िर्ार गरी स्शक्षा स्वभागको भौस्िक सिु ार शाखामा असोि मसान्ि स्भर
अस्नवार्य रुपले स्ववरण पिाउने । सो स्ववरणका आिारमा स्शक्षा स्वभागबाट थप कार्यक्रम प्राप्त हनेछ । थप कार्यक्रम र्सै कार्यक्रम कार्ायन्वर्न
पस्ु तिकाको प्राविान अनुसार कार्ायन्वर्न गने ।
8.4.4.3 मोटरसाईकल8.4.4.8 सिारीसाधन(मोटरसाइकल)खररद
• स्िस्शका
क) कार्यक्रम प्राप्त भएका स्िल्लाहरूले कार्यक्रमको लक्ष्र् अनरू
ु पमा सािन खरीर्द गर्दाय सावयिस्नक खरीर्द ऐन २०६३ िथा सावयिस्नक खरीर्द
स्नर्मावली २०६४ मा उल्लेख भएका प्रस्क्रर्ाअनसु ारगने/गराउने ।

समयािवध
र्दोस्रो र
चौमास्सक

अनुगमन/पररणामसच
ू क
• ममयि भएको भवन
सख्र्ा
िेश्रो
• नापी स्किाव
• कार्य सम्पन्न प्रस्िवेर्दन
•

प्रथम र्दोस्रो र िेश्रो •
चौमास्सक
•

छनौट
भएका
स्वद्यार्लको स्ववरण
स्वद्यालर् स्नकासा
स्नमायण भएका भवनको
कार्यसम्पन्न प्रस्िवेर्दन

•

खरीर्द
भएका
मोटरसाईकल सख्ं र्ा

8.2.2.11 स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर् भवन स्नमायण ( क्रमागि) 8.2.2.12 स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर् भवन स्नमायण ( नर्ाुँ) 8.2.9.24 स्िल्ला स्शक्षा • क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्
•
कार्ायलर्को बास्हरी वािावरण सिु ार शाौचालर् ममयि व्र्वतथापन 8.2.9.418 स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्को ममयि सम्भार 8.2.9.419 स्िल्ला
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
स्शक्षा कार्ायलर्को बास्हरी वािावरण सिु ार, शौचालर् स्नमायण, कम्पाउन्ड वालर ररटेस्नङ वाल स्नमायण ८.२.९.२१ क्षे.स्श.स्न. िथा स्ि.स्श.काका
• प्रास्वस्िक
िनशस्ि
ममयि
•
(ईस्ञ्िस्नर्र/सव ईस्न्िस्नर्र)
•
क. स्शक्षा स्वभागबाट उपलधि वा स्िस्शका आर्ै ले परामशयर्दािाबाट िर्ार गराएको स्डिाइन/ड्रइङ्ग सम्बस्न्िि िहबाट तथानीर् िहबाट वा
शहरी स्वकास िथा भवन स्नमायण स्वभागको सम्बस्न्िि स्डस्भिन कार्ायलर्बाट) नक्सा पास गरी सो बमोस्िम भवन स्नमायण गनय तवीकृ ि
सरकारी नमयस् िथा स्िल्लाको तवीकृ ि र्दररे टअनसु ार लागि अनुमान िर्ार गरी सावयिस्नक खरीर्द ऐन २०६३ िथा सावयिस्नक खरीर्द
पस्हलो र्दोस्रो र िेश्रो
स्नर्मावली २०६४ मा उल्लेख भएका प्रस्क्रर्ाअनसु ार गने
चौमास्सक
ख. टेण्डर/स्सलबन्र्दी र्दरभाउ परको डकुमेण्ट िर्ार गने र सोको एकप्रस्ि अस्भलेखका लास्ग स्शक्षा स्वभाग, भौस्िक सिु ार शाखामा पिाउने,
ग. टेण्डरको सचू ना प्रकास्शि गने,
घ. टेण्डर मल्ू र्ाङ्कन भएपस्छ िे क्का सम्झौिा गने,
ङ टेण्डर डकुमेन्ट, टेण्डर खोलेको माइन्र्ाुट, टेण्डर मल्ू र्ाङ्कन प्रस्िवेर्दन र िे क्का सम्झौिाको एकप्रस्ि अस्भलेखको लास्ग स्शक्षा स्वभाग,
भौस्िक सिु ार शाखामा पिाउने,
च. प्रास्वस्िकको सपु ररवेक्षणमा स्नमायण कार्य सञ्चालन गने,
छ. स्नर्मानसु ार िे केर्दारको बील भि
ु ानी गने,

स्नमायण िथा ममयि
भएका स्िस्शकाको
सङ्ख्र्ा
नापी स्किाव
कार्य सम्पन्न प्रस्िवेर्दन

प्रथम िथा र्दोस्रो
चौमास्सक
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ि. Variation सम्बन्िी वा थप भि
ु ानीको लास्ग स्शक्षा स्वभागलाई अस्ग्रम िानकारी स्र्दने,
झ. कार्य सम्पन्न प्रस्िवेर्दन २ प्रस्ि िर्ार गने र सोको एकप्रस्ि स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्मा राख्ने र एकप्रस्ि अस्भलेखका लास्ग स्शक्षा स्वभाग,
भौस्िक सेवा शाखामा पिाउने ।
ञ. असिहरूले समेि प्रर्ोग गनय सक्ने गरी Ramp राखी Wheel Chair िान सक्ने व्र्वतथा स्मलाई स्नमायण गने ।
8.5.1.55विल्लावशक्षाकायायलय/क्षेवशवन/तावलमके न्र/अगिु ास्रोतके न्रतथास्रोतके न्रहरूलाईकम्यटु रतथावप्रन्टर
•
8.5.1.56विल्लावशक्षाकायायलय/क्षेवशवन/तावलमके न्र/अगुिास्रोतके न्रतथास्रोतके न्रहरूलाईर्ोटोकपी
•
(क) प्राप्त कोटाका आिारमा स्वगि वर्यहरुमा कम््र्टु र ल्र्ापटप स्प्रन्टर उपलधि गराउन बाुँकी रहेका स्रोि के न्द्रलाई उपलधि गराउने । स्रोि के न्द्र
•
छनोट गर्दाय स्रोिव्र्स्िको कम््र्टु र प्रर्ोग गने क्षमिा, सोिके न्द्रमा स्वद्यिु को उपलधििालाई समेि ध्र्ान स्र्दने ।
ख) सामान खरीर्द गर्दाय तवीकृ ि सरकारी नमयस् िथा स्िल्लाको तवीकृ ि र्दरभाउ अनसु ार लागि अनुमान िर्ार गरी सावयिस्नक खरीर्द ऐन, २०६३ •
िथा सावयिस्नक खरीर्द स्नर्मावली २०६४ मा उल्लेख भएका प्रस्क्रर्ाअनसु ार गने/गराउने ।
•
8.5.1.99विल्लावशक्षाकायायलयलमाविद्युवतयहाविरीप्रणावलखरीदर स्थापना8.5.1.36सी.सी.क्यामेरािडानरसञ्चालन •
8.5.1.58अगुिास्रोतके न्रतथास्रोतके न्रहरूलाईबैकवल्पकउिाय  िडान 8.5.1.68  विल्लावशक्षाकायायलयकोलावगसोलार •
ब्याकअप
क) काययक्रमप्राप्तभएकाविल्लाहरूलेकाययक्रमकोलक्ष्यअनुरूपमा सामान खरीर्द गर्दाय तवीकृ ि सरकारी नमया्स िथा स्िल्लाको तवीकृ ि •
र्दरभाउअनसु ार लागि अनुमान िर्ार गरी सावयिस्नक खरीर्द ऐन २०६३ िथा सावयिस्नक खरीर्द स्नर्मावली २०६४ मा उल्लेख भएका
प्रस्क्रर्ाअनसु ारगने/गराउने ।
8.5.1.98 विल्ला वशक्षा कायायलयलाइ कम्यटु र तथा वप्रन्टर खरीद 2.15.40.214 Intercom telephone management •
2.15.3.3.1वडिीटल नागरीक िडापत्र 8.5.1.93 आउटडोर राउटर 8.5.1.12 कम्प्युटर 8.5.1.20 कायायलय प्रयोिनका लावग
र्ोटोकवपमेसीन, कम्प्युटर, ल्यापटप, वप्रन्टर, प्रोिेक्टरखररद8.5.1.32 डेस्कटपकम्प्यूटरखररद8.5.1.38 प्रोिेक्टरखरीद8.5.1.16
मवल्टर्ङ्क्कसनवप्रन्टर8.5.1.18 ल्यापटप8.5.1.102 भ्याकुमवक्लनर2.11.4.20भिनरङ्करोगन
क) कार्यक्रम प्राप्त भएका स्िल्लाहरूले कार्यक्रमको लक्ष्र् अनरू
ु पमा सामान खरीर्द गर्दाय तवीकृ ि सरकारी नमया्स िथा स्िल्लाको तवीकृ ि
र्दरभाउअनसु ार लागि अनुमान िर्ार गरी सावयिस्नक खरीर्द ऐन २०६३ िथा सावयिस्नक खरीर्द स्नर्मावली २०६४ मा उल्लेख भएका
प्रस्क्रर्ाअनसु ारगने/गराउने ।

विम्मेिारतह

स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
क्षे स्श स्न
िास्लमके न्द्र
अगुगा स्रोि के न्द्र
स्रोि के न्द्र
स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
क्षे स्श स्न
िास्लमके न्द्र

समयािवध

अनुगमन/पररणामसच
ू क

•

खरीर्द
ल्र्ापटप,
कम््र्टु र,
स्प्रन्टर
र्ोटोकपी सङ्ख्र्ा

•

खरीर्द र्ोिना
िडान गररएका स्सस्स
क्र्मरा
सोलार
व्र्ाकअप सङ्ख्र्ा

पस्हलो िथा र्दोश्रो
चौमास्सक

•

पस्हलो िथा र्दोश्रो
चौमास्सक

•

स्िस्शका
पस्हलो,र्दोश्रो िथा
िेश्रो चौमास्सक

३.अनौपचाररकवशक्षातथावनरन्तरवशक्षा
आधारभूतवशक्षाकालावगबैकवल्पककाययक्रम
• अनौपचाररक स्शक्षा के न्द्र
2.15.11.124.3अनौपचाररकप्राथवमकवशक्षाकाययक्रम(FSP)
पस्हलो,र्दोश्रो िथा
क) गि वर्य अनौपचाररक प्रथास्मक स्शक्षा कार्यक्रम प्रथम िह सञ्चालन गरे का कक्षामा सहिीकरण गने सहर्ोगी कार्यकिायलाई मािृ • स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
िेश्रो चौस्मसक
स्वर्दर्ालर्को
स्सर्ाररसमा सहर्ोगी कार्यकिायले पाउने गरी कार्यक्रममा उल्लेख भएको रकमबाट मास्सक रू ६,२००।– का र्दरले • स्शक्षा स्वभाग बैकस्ल्पक स्शक्षा
्
र्देहार्बमोस्िम हने गरी पाररश्रस्मक स्विरण गने । स्नरन्िर सञ्चालनमा रहेका २०७४ श्रावणर्देस्ख २०७५ असारसम्म सञ्चालन हनेका
शाखा

•

पाररश्रस्मक
पाउने
सहर्ोगी कार्यकिायको
सङ्ख्र्ा
• पाररश्रस्मक स्नकासा
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लास्ग १३ मस्हना वरावरको पाररश्रस्मक र शैस्क्षक सर २०७४ चैरमा समापन हनेको हकमा २०७४ श्रावणर्देस्ख २०७५ चैरसम्म चाडपवय
खचय समेि गरी १० मस्हनाको हन आउने पाररश्रस्मक रकम स्नकासा स्र्दने ।
ख) कक्षा व्र्वतथापन सस्मस्िले सो पाररश्रस्मक भि
स्सर्ाररस गने र सहर्ोगी कार्यकिायको हास्िरी
ु ानीको लास्ग मािृ स्वर्दर्ालर्लाई
्
प्रमास्णि मािृस्वर्दर्ालर्ले
गने ।
्
ग) अनौपचाररक प्राथस्मक स्शक्षा कार्यक्रममा अध्र्र्नरि बालबास्लका सङ्ख्र्ा एस्कन गरी आवश्र्क पने स्सकाइ सामग्रीका प्रस्िके न्द्र
वास्र्यक रू. ४०००। का र्दरले सोझै मािृस्वर्दर्ालर्लाई
स्नकासा स्र्दने । र्स शीर्यकमा गएको रकम र स्वर्दर्ालर्मा
गएको पाि्र्पतु िक
्
्
स्वर्दर्ालर्
सिु ार र्ोिना िथा छारवृस्त्तको रकमसमेि एकमुष्ठ रूपमा स्हसाब गरी उपलधि गराउने । मािृस्वर्दर्ालर्ले
औपचाररक
्
्
कक्षाका स्वर्दर्ाथीहरूले
पाए सरहको छारवृस्त्त र पाि्र्पतु िक लगार्िका अन्र् सबै सस्ु विाहरू शैस्क्षक िथ्र्ाङ्क (Flash Report)
्
को आिारमा र्दोहोरो नपनेगरी उपलधि गराउने ।
2.15.11.124.1 खुलाविद्यालयतह१र२(कक्षा६-८)सञ्चालनअनुदान
खल
लास्ग स्िल्लाका लास्ग प्राप्त रकम खल
िह १ र २ (कक्षा ६-८) सञ्चालन भएका स्वर्दर्ालर्लाई
िपस्सल
ु ा स्वर्दर्ालर्का
ु ा स्वर्दर्ालर्
्
्
्
अनसु ार खचय गने गरी स्नकासा स्र्दने । स्वर्दर्ालर्ले
स्नम्न क्षेरमा प्रथास्मकिाका आिारमा खचय गने:
्
स्रोतवशक्षककालावगपाररश्रवमकूः
प्रस्ि घण्टा रू.१०० का र्दरले र्दैस्नक २ घण्टा सम्पकय कक्षाको लास्ग मास्सक २४ स्र्दनको र्दरले िम्मा रू. ४८०० सम्बस्न्िि स्वर्दर्ालर्को
खािामा
्
स्नकासा स्र्दने । स्वर्दर्ालर्ले
स्रोि कक्षा स्लने स्शक्षकलाई पाररश्रस्मक उपलधि गराउने ।
्
प्रधानाध्यापककोलावगभत्ताूः
मास्सक राू. ५०० का र्दरले १२ मस्हना बराबर हन आउने रकम राू. ६००० स्वर्दर्ालर्को
खािामा स्नकासा स्र्दने । स्वर्दर्ालर्ले
सम्बस्न्िि
्
्
प्रिानाध्र्ापकलाई स्नर्मानसु ार मास्सक रूपमा उपलधि गराउने ।
सहायककमयचारीकोलावगपाररश्रवमक
प्रस्िव्र्स्ि मास्सक राू. ३०० का र्दरले १२ मस्हनाको रू. ३६०० पाउने गरी प्रस्िके न्द्र २ िनाका लास्ग हन आउने एकमष्टु रकम रू. ७२००
सम्बस्न्िि स्वर्दर्ालर्को
खािामा स्नकाशा स्र्दने । स्वर्दर्ालर्ले
काम गनय िोस्कएका सहार्क कमयचारीहरूलाई स्नर्मानसु ार मास्सकरूपमा उपलधि
्
्
गराउने ।
विद्याथीकालावगसामग्रीखचय
प्रस्ि स्वर्दर्ाथी
मास्सक रू.५०।– ले २० िनाको लास्ग कापी, डटपेन, पेस्न्सल कटर, तके ल, इरे िर, ज्र्ास्मिस्ा बक्स आस्र्द शैस्क्षक सामग्रीको
्
व्र्वतथा गनय रू. १,०००।– का र्दरले प्रस्ि के न्द्र १० मस्हनाको िम्मा रू.१०,०००।– एकमष्ठु रकम सम्बन्िस्ाि स्वर्दर्ालर्को
खािामा स्नकासा
्
स्र्दने र उि कार्यको लास्ग स्वर्दर्ालर्ले
व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर्बमोस्िम आवश्र्किाअनसु ारका सामग्री खरीर्द गरी स्वर्दर्ाथीलाई
उपलधि
्
्
गराउने
विद्यालयकालावगमसलन्दखचय ूः
कक्षा सञ्चालनको लास्ग मसलन्र्द प्रस्ि मस्हना (चक, डतटर, माकय र, रस्िष्टर,र्ोटोकापी आस्र्द) रू.५००।– का र्दरले प्रस्ि के न्द्र १० मस्हनको
रू.५,०००।– स्वर्दर्ालर्को
खािामा स्नकासा स्र्दने । स्वर्दर्ालर्ले
व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर्बमोस्िम खचय गने ।
्
्
शैवक्षकसामग्रीव्यिस्थापनखचयूः

विम्मेिारतह
• स्रोिके न्द्र
• मािृ स्वर्दर्ालर्
्

समयािवध

•

अनगु मन/पररणामसच
ू क
• प्रस्िवेर्दन
• कक्षाके न्द्रमा उपलधि
स्सकाइ सामग्री र अन्र्
सस्ु विा

•

अनौपचाररक स्शक्षा के न्द्र
• स्शक्षा स्वभाग बैकस्ल्पक स्शक्षा
शाखा
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
• स्वर्दर्ालर्
व्र्वतथापन सस्मस्ि
्

•
•
•
•

पस्हलो,र्दोश्रो िथा
िेश्रो चौस्मसक

•
•
•
•

खल
ु ा स्वर्दर्ालर्
्
सङ्ख्र्ा
स्रोि स्शक्षक सुँख्र्ा
पाररश्रस्मक भरपाई
प्रिानाध्र्ापकले भत्ता
बुझेको भरपाई
सहार्क कमयचारीले
पाररश्रस्मक
बझु ेको
भरपाई
सामग्री प्राप्त गने
स्वर्दर्ाथी
् सङ्ख्र्ा
स्वर्दर्ालर्मा
उपलधि
्
सामग्री
स्वर्दर्ालर्मा
उपलधि
्
सामग्री
स्वर्दर्ालर्मा
उपलधि
्
पतु िकालर्को अवतथा
र पतु िकको सचू ी
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स्वस्भन्न स्वर्र्गि स्सकाइ स्क्रर्ाकलापका लास्ग आवश्र्क पने शैस्क्षक सामग्री व्र्वतथापन गनय प्रस्ि स्वर्दर्ालर्
प्रस्ि मस्हना (स्सकाइ सहर्ोगी
्
सामग्रीहरूिः ग्लोब, चाटय, नक्सा, माकय र, र्ोटोकपी आस्र्द) रू.५००।– का र्दरले प्रस्ि के न्द्र १० मस्हनाको िम्मा रू. ५,०००।– सम्बस्िि
स्वर्दर्ालर्को
खािामा स्नकासा स्र्दने र उि कार्यको लास्ग स्वर्दर्ालर्ले
व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर्बमोस्िम खचय गने ।
्
्
विद्यालयकालावगपुस्तकालय
प्रत्र्ेक स्वर्दर्ाथीलाई
पाि्र्पतु िक पहुँचको सस्ु नस्िििा गनय पतु िकालर् व्र्वतथापनका लास्ग खुला स्वर्दर्ालर्
िह एक र र्दईु मा अध्र्र्नरि
्
्
स्वर्दर्ाथीका
लास्ग पाि्र्पतु िक लगार्ि अन्र् सन्र्दभय सामग्रीको व्र्वतथा पतु िकालर्मार्य ि गनय प्रस्ि के न्द्र प्रस्ि िहका लास्ग एकमष्टु रू. १०,०००
्
का र्दरले र्दईु िहको लास्ग रू. २०,००० रकम सम्बस्न्िि स्वर्दर्ालर्को
खािामा स्नकासा स्र्दने । सो रकमबाट सम्बस्न्िि स्वर्दर्ालर्ले
स्नर्मानसु ार
्
्
पतु िकालर्को व्र्वतथापन गने । स्वर्दर्ाथीहरूले
पतु िकालर्बाट पतु िक स्लई अध्र्र्न गने र अध्र्र्न पिािा् पतु िकालर्मा स्र्िाय गने व्र्वतथा
्
स्मलाउने ।
2.15.11.124.2 अनौपचाररकप्रौढविद्य ालय(कक्षा१-८)कालावगअनुदान
क) स्िल्लामा प्रौढका लास्ग सञ्चास्लि अनौपचाररक वा बैकस्ल्पक स्वर्दर्ालर्हरूको
स्ववरण (तथापना स्मस्ि, सञ्चास्लि कक्षा, स्वर्दर्ाथी
्
् सख्र्ा
र सञ्चालनको अवतथा सस्हिको) स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्मा एस्कन भइ आएपस्छ मार सहिकिायहरूको पाररश्रस्मक िथा स्शक्षण स्सकाइका
लास्ग आवश्र्क िनशस्िका लास्गप्रस्ि स्वर्दर्ालर्
रू. ३ लाख ८७ हिार रकम एकमष्टु स्नकाशा स्र्दने । स्िस्शका द्वारा सामुर्दास्र्क रूपमा
्
सञ्चालन गनय अनुमस्ि पाएका प्रौढका लास्ग सञ्चास्लि अनौपचाररक स्वर्दर्ालर्हरूको
स्वर्दर्ाथी
्
् स्ववरण Flash Report मा समावेश गने ।
ख) स्वर्दर्ालर्हरूमा
उि रकमबाट शैस्क्षक सामग्री िथा पतु िकालर्मार्य ि पा.पु. व्र्वतथापन खचयका लास्ग वास्र्यक एकमष्ठु रू. २५,०००।–
्
सम्म खचय गने । र्स रकमबाट स्वर्दर्ालर्मा
लघु पतु िकालर्, शैस्क्षक सामग्री र व्र्वतथापकीर् क्षेरमा खचय गने व्र्वतथा स्मलाउने । र्स
्
प्रकृस्िका स्वर्दर्ार्लमा
अध्र्र्नरि
स्
व
र्द
र्ाथीका
लास्ग स्निःशल्ु क पाि्र्पतु िक उपलधि गराउने ।
्
्
माध्यवमकवशक्षाकालावगबैकवल्पककाययक्रम
2.15.11.125.1 खुलाविद्यालयतह१र२(कक्षा९-१०)सञ्चालनअनुदान
क) स्ि.स्श.काले सञ्चस्लि खुलाविद्यालयतह१र२(कक्षा९-१०)सञ्चालनमा रहेका स्वर्दर्ालर्को
अनुगमन गरी स्िल्लाका
्
लास्ग तवीकृ ि वास्र्यक कार्यक्रमअनसु ार प्राप्त बिेट स्वर्दर्ालर्लाई
स्नकासा स्र्दने ।
्
ख) स्वर्दर्ार्लले
कार्यक्रम सञ्चालन प्रस्क्रर्ाका सम्बन्िमा शैस्क्षक िनशस्ि स्वकास के न्द्रबाट पिाइएको “र्दरू स्शक्षा िथा खल
ु ा स्सकाइ
्
स्नर्देस्शका, – २०६३ र खल
ा
स्
व
र्द
र्ालर्
सञ्चालन
कार्ाय
न्
वर्न
प
स्
त
िका/स्नर्दे
स्
शका”
अन
स
ार
गने
।
कार्य
क्र
म
सञ्चालनको
लास्
ग खचयको
ु
ु
ु
्
हकमा र्देहार्अनसु ार गनय प्रस्ि के न्द्रका र्दरले उपलधि भएको रकम खचय गरी सो को स्ववरण स्ि.स्श.कालाई उपलधि गराउने ।
१. सर्ं ोिकका लास्ग मास्सक रू ७००।- का र्दरले १२ मस्हनाको िम्मा रू.८,४००।–
२. सहिकिायको लास्ग प्रस्ि सेसन रू ३००।- का र्दरले र्दैस्नक ४ सेसन ३५ स्र्दनका लास्ग िम्मा रू ४२,०००।–
३. सहार्क कमयचारीका लास्ग मास्सक रू ८००।– का र्दरले १२ मस्हनाको रू ९,६००।–
४. स्वर्दर्ालर्
सहर्ोगीका लास्ग मास्सक रू.५००।– का र्दरले १२ मस्हनाको रू.६०००।–
्
५. शैस्क्षक सामग्रीका लास्ग मास्सक रू ६००।– का र्दरले १२ मस्हनाको रू.७,२००।–
६. सञ्चालन खचय (पानी, स्विल
ु ी, सरसर्ाइ) का लास्ग मास्सक रू ५०० का र्दरले वास्र्यक रू ६,०००।–
७. इन्टरनेट/स्मस्डर्ाको प्रर्ोगका लास्ग मास्सक रू १,५००।– का र्दरले ९ मस्हनाको रू १,३५,००।–

विम्मेिारतह

समयािवध

अनुगमन/पररणामसच
ू क

•

अनौपचाररक स्शक्षा के न्द्र
• स्शक्षा स्वभाग बैकस्ल्पक स्शक्षा
शाखा
पस्हलो,र्दोश्रो िथा
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
• स्वर्दर्ालर्
व्र्वतथापन सस्मस्ि िेश्रो चौस्मसक
्

•

•

•

शैस्क्षक िनशस्ि स्वकास के न्द्र
• स्शक्षा स्वभाग बैकस्ल्पक स्शक्षा
शाखा
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
• सम्बस्न्िि स्वर्दर्ालर्
्

अनर्दु ान प्राप्त गने
स्वर्दर्ालर्
सङ्ख्र्ा
्
• पाररश्रस्मक प्राप्त
सहिकिाय सङख्र्ा
• खररर्द गररएका सामग्री
सङ्ख्र्ा
• पतु िकालर् सङ्ख्र्ा
खल
स्वर्दर्ालर्
ु ा
्
सङ्ख्र्ा
• खल
ु ा स्वर्दर्ालर्बाट
्
लाभास्न्वि
हने
बालबास्लका सङ्ख्र्ा

पस्हलो, र्दोश्रो िथा
चौमास्सक
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विम्मेिारतह
समयािवध
अनुगमन/पररणामसच
ू क
८. गृहकार्य परीक्षणका लास्ग रू. ३,२००।– प्रस्ि पटकका र्दरले ४ पटकको रू. १२,८००।– कापी प्रस्ि स्वर्र् रू.८।– का र्दरले
९. परीक्षा सञ्चालन (मध्र्ावस्ि र वाह्र्) रू. ६४००।– प्रस्ि पटकका र्दरले 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।–
स्िल्ला िहमा अनगु मनका लास्ग एकमष्ठु रू १०,०००।–
उस्ल्लस्खि वाुँडर्ाुँडमा नघट्ने गरी स्वद्यालर्ले आवश्र्क अन्र् क्षेरहरूमा खचय गनय सक्ने ।
2.15.11.125.2 अनौपचाररकप्रौढविद्य ालय(कक्षा९-१०)कालावगअनुदान
• स्शक्षा स्वभाग बैकस्ल्पक स्शक्षा
• अनर्दु ान
पाउने
क) स्िल्लामा प्रौढका लास्ग सञ्चास्लि अनौपचाररक वा बैकस्ल्पक स्वर्दर्ालर्हरूको
स्वबरण (तथापना स्मस्ि, सञ्चास्लि कक्षा, स्वर्दर्ाथी
्
्
शाखा
स्वर्दर्ालर्
सङ्ख्र्ा
्
सख्र्ा र सञ्चालनको अवतथा सस्हिको) स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्बाट एस्कन भएपस्छ मार सहिकिायहरूको पाररश्रस्मक िथा स्शक्षण • स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
• स्वर्दर्ालर्को
्
स्सकाइका लास्ग आवश्र्क िनशस्िका लास्गप्रस्ि सहिकिाय पाररश्रस्मका लास्ग कार्यक्रममा व्र्वतथा भए अनसु ार अनौपचाररक प्रौढ • स्वर्दर्ालर्
प
त
िकालर्
िथा सामग्री
ु
व्र्वतथापन सस्मस्ि
्
स्वर्दर्ालर्
सञ्चालन स्नर्देस्शका बमोस्िम स्नर्ि
ु सहिकिायको लास्ग पाररश्रस्मक उपलधि गराराउने गरी रकम तवीकृ ि वास्र्यक
्
सङख्र्ा
कार्यक्रमअनसु ार माध्र्स्मक स्वद्यालर् ५ लाख ५४ हिार स्वर्दर्ालर्मा
स्नकाशा स्र्दने । स्िस्शका द्वारा सामर्दु ास्र्करूपमा सञ्चालन गनय
्
अनमु स्ि पाएका प्रौढका लास्ग सञ्चास्लि अनौपचाररक वा बैकस्ल्पक स्वर्दर्ालर्हरूको
स्वर्दर्ाथी
्
् स्ववरण Flash Report मा समावेश गने
। न्र्नू िम स्वर्दर्ाथी
वन्र्द गराउने र िह वृस्द्ध गनयु परे मा क्षे.स्श.स्न.को पवू य तवीकृ स्ि स्लनु पने ।
् सख्र्ा नपगु ेका स्वर्दर्ालर्लाई
्
पस्हलो चौमास्सक
ख) स्वर्दर्ालर्लाई
अनर्दु ान स्नकासा गनयु भन्र्दा पस्हले नै स्िस्शअ वा स्वस्नबाट तथलगि स्नरीक्षण गरी िोस्कएबमोस्िमको स्वर्दर्ाथी
सङ्ख्र्ा स्नर्स्मि
्
्
रूपमा अध्र्र्नरि भएमा मार स्नकासा स्र्दने ।
ग) स्वर्दर्ालर्हरूको
कक्षागि/िहगि स्वर्दर्ाथी
स्ववरण, स्शक्षक व्र्वतथापन लगार्ि सञ्चालनको अवतथाको स्ववरण अर्दर्ावस्
्
्
् िक गरी
स्शक्षा स्वभाग बैकस्ल्पक स्शक्षा शाखामा अस्नवार्य रूपमा लेखी पिाउने ।
घ) अनौपचाररक प्रौढ स्वर्दर्ालर्(माध्र्स्मक
िह) का लास्ग शैस्क्षक सामग्री िथा पतु िकालर्मार्य ि पा.प.ु व्र्वतथापन सहर्ोग अन्िरगि वास्र्यक
्
व्र्वतथापन खचय र पतु िकालर् िथा पाि्र्पतु िक व्र्वतथापनका लास्ग वास्र्यक एकमष्ठु प्रस्ि स्वर्दर्ालर्
रू.२५,०००।– का र्दरले अनौपचाररक प्रौढ
्
स्वर्दर्ालर्को
खािामा
स्नकासा
स्र्द
न
े
।
र्स
रकमबाट
स्
व
र्द
र्ालर्
व्र्वतथापन
खचय
क
ा
अस्िररि
लघ
प
त
ु
ु िकालर्, शैस्क्षक सामग्री र व्र्वतथापन
्
्
अनर्दु ान स्ि.स्श.काले समर्मै सम्बस्न्िि स्वर्दर्ालर्लाई
स्नकासा स्र्दने व्र्वतथा स्मलाउने । स्वर्दर्ालर्ले
व्र्वतथापन खचयबापि अस्िकिम रू.
्
्
५०००। खचय गनय सक्ने । र्स प्रकृस्िका स्वर्दर्ार्लमा
अध्र्र्नरि स्वर्दर्ाथीका
लास्ग स्निःशल्ु क पाि्र्पतु िक उपलधि गराउने ।
्
्
विद्यालयबावहरकाबालबावलकाहरूकोलावगमूलधारमासमाहीकरण
2.15.11.127 प्रस्तािकाआधारमासामदु ावयकवसकाइके न्रमार्यतविद्यालयबावहरकाबालबावलकाहरूलाईवसकाइवक्रयाकलाप
प्रथम, र्दोश्रो िथा िेश्रो स्नकासा पर
सञ्चालन
अस्शके
चौमास्सक
सास्सके को प्रतिावना पर
क) सामर्दु ास्र्क स्सकाइ के न्द्रले आफ्नो सेवा क्षेरका स्वर्दर्ालर्
बास्हर
रहे
क
ा
बालबास्
ल
काहरूको
स्
व
तिृ
ि
सवे
क्ष
ण
गरी
सङ
ख्र्ा
एस्
क
न
गरी
स्ि.स्श.का
स्वर्दर्ालर्
बास्हर रहेका
्
्
्
प्रतिावनाका स्ि.स्श.कामा रकम माग गने ।
क्षे.स्श.स्न.
वालवास्लको सङ्ख्र्ा
ख) स्िल्लाको शैस्क्षक िथ्र्ाङ्कमा न्र्ुन भनाय र्दर रहेका गास्वस िथा नपाको पस्हचान गरी उि क्षेरमा सञ्चास्लि सामर्दु ास्र्क स्सकाइ सास्सके
अनौपचाररक
प्राथस्मक
के न्द्रलाई स्वर्दर्ालर्
बास्हर रहेका वालबालबास्लकाको शैस्क्षक पहचुँ सस्ु नस्िििाका लास्ग पेश गरे को प्रतिावनाका आिारमा
स्शक्षा (FSP) कार्यक्रम
्
स्िस्शकाबाट समेि सवेक्षण स्नरीक्षण अनगु मन गरी अनर्दु ान उपलधि गराउने ।
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ग) स्िल्लाबाट प्राप्त रकमका आिारमा स्वर्दर्ालर्
बास्हरका बालबास्लकाहरूलाई अनौपचाररक प्राथस्मक स्शक्षा (FSP) कार्यक्रमको
्
ढाुँचामा स्सकाइ स्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गरी शैस्क्षक पहचुँ सस्ु नस्िि गने ।

2.15.11.418 स्वद्यालर् बास्हर रहेका बालबास्लकाहरुलाइ लस्क्षि गरर स्वद्यालर् स्शक्षामा भनाय िथा स्नरन्िरिा गराउन स्सकाइ के न्द्र सञ्चालन
2.15.11.128 आब२०७२/७३बाटसञ्चालनमारहेकावसकाइके न्रसञ्चालन
विल्लालेवसकाइके न्रस्थापनातथासञ्चालनगदाय:
क) स्निःशल्ु क िथा अस्नवार्य आिारभिू स्शक्षा लागू भएका स्िल्लास्भर आिारभिू िहको स्वर्दर्ालर्
िाने उमेर समहू (५-१२ वर्य) का
्
स्वर्दर्ालर्मा
भनाय
नै
नभएका
लस्
क्ष
ि
वगय
क
ा
बालबास्
ल
काहरू
भे
ल
ा
ह
न
सक्ने
तथानहरू
(बसपाकय
, इटाभट्टा, औद्योस्गक के न्द्रहरू,
्
होटल व्र्वसार् सञ्चालन भएका तथानहरू, बालसुिार गृह, श्रस्मक बालबास्लका बढी हने तथान, श्रममक्ु ि भएका
बालबास्लकाहरूको सङ्ख्र्ा बढी भएका क्षेरहरू, मक्ु ि कमैर्ा, मक्ु ि कम्लहरी, अनाथ, बार्दी, सक
ु ु म्बासी, सडक बालबास्लका, एड्स
पीस्डि बालबास्लका, अपाङ्गिा भएका बालबास्लका भएको तथान लगार्िका क्षेर वा तथान) लगार्ि िथा भनाय भएर पस्न बीचैमा
स्वर्दर्ालर्
छाडेका बालबास्लकाहरू के न्द्रीर् िथ्र्ाङ्क स्वभागबाट प्राप्त भइ स्िल्लामा उपलधि गराइएको िथ्र्ाङ्क समेिको
्
आिारमा पस्हचान गरी नामनामेसी सस्हिको अस्भलेख अर्दर्ावस्
् िक गने व्र्वतथा स्मलाउने, सो का आिारमा नपा िथा गास्वसको
अनमु स्ि स्लइ तथानीर् िहले िोके को तथानमा गि वर्य सञ्चालन भएका के न्द्रहरूको िपस्शलअनुसार स्नरन्िरिाको व्र्वतथा स्मलाउने
।
ख) कक्षा सञ्चलन गर्दाय सहभागीहरूको समर्को उपर्ि
ु िा हेरी स्वहान िथा वेलक
ु ाको समर्मा र्दैस्नक ४ घण्टाका र्दरले कक्षा सञ्चालन
गने ।
ग) कक्षा सञ्चालन गने तथान सबै सहभागीहरूलाई पार्क पने तथान खोिी कुनै सरकारी, सावयिस्नक तथानमा सञ्चालन गने । र्तिो
तथान प्राप्त नभएमा भवन भाडामा स्लइ कक्षा सञ्चालन गनय सस्कने ।
घ) कक्षामा स्शक्षण गने स्वर्र्वतिु FSP/SOP कार्यक्रमका लास्ग स्निायरण भएको कोर्यका अस्िररि िीवनोपर्ोगी सीप िथा स्क्रर्ात्मक
सीप (Functional Skill) समेि समावेस गरी खेल्र्दै स्सक्र्दै गने वािावरण सृिना गने ।
ङ) कक्षा समास्प्त पिाि सहभागी बालबास्लकाहरूको स्सकाइको तिर स्निायरण गरी स्वर्दर्ालर्मा
भनाय गने व्र्वतथा स्मलाउने ।
्
च) प्रस्ि के न्द्र रू. २,८८,००० एकमष्टु रकम सामर्दु ास्र्क अध्र्र्न के न्द्रलाई स्नकाशा स्र्दने । सामर्दु ास्र्क अध्र्र्न के न्द्र नभएमा
स्रोिके न्द्रलाई स्नकाशा स्र्दने र सो रकमबाट सामर्दु ास्र्क अध्र्र्न के न्द्रले आफ्नो कार्यक्षेरस्भरका लस्क्षि वगय पस्हचान गरी स्सकाइ
के न्द्र सञ्चालन गने उि रकम िपस्सलका क्षेरमा खचय गने ।
i. सहिकिाय पाररश्रस्मक प्रस्िके न्द्र २ िनाका लास्ग स्शक्षण गरे को मस्हनाको रू. ६,२०० का र्दरले १० मस्हनाको िम्मा १,२४,०००।
ii. पाि्र्पतु िक र स्सकाइ सामग्री प्रस्िके न्द्र एकमष्टु रू. २५,०००।
iii. के न्द्र व्र्वतथापन खचय प्रस्िके न्द्र एकमष्टु रू. १५,०००।

विम्मेिारतह

•
•
•
•
•

समयािवध

अनुगमन/पररणामसच
ू क

•

स्शक्षा स्वभाग अस्नवार्य स्शक्षा
िथा बाल अस्िकार शाखा
क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्
स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
स्रोिके न्द्र
गाउुँ स्शक्षा सस्मस्ि

लाभास्न्वि स्वर्दर्ाथी
्
सङ्ख्र्ा
• अस्नवार्य आिारभिू
स्शक्षा कार्यक्रम लागू
भएका गास्वस िथा
स्िल्ला सङ्ख्र्ा

पस्हलो, र्दोस्रो िथा
िेस्रो चौमास्सक
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iv. स्वर्दर्ाथी
खािा
(मास्
स
क
२५ स्र्दन र्दैस्नक रू. १५ का र्दरले २५ िना का लास्ग १० मस्हनाको) रू. ९३,७५०।
्
v. भाडा, स्विल
ु ी, उिाय रू. २५,०००।
vi. सरू
ु कक्षा सञ्चालनका लास्ग आवश्र्क पने सामग्री व्र्वतथापनका लास्ग रू. ५०,०००।
vii. साअके वा स्रोिके न्द्रबाट कक्षा अनगु मन ५,०००।
(२ िना सहिकिायले आलो पालो गरी खािा व्र्वतथान िथा र्दैस्नक स्शक्षण स्सकाइ स्क्रर्ाकलाप स्नर्ि
ु गने ।
छ) सहिकिायको स्नर्स्ु ि प्रस्कर्ा अनौपचाररक प्रौढ स्वर्दर्ालर्
सञ्चालन स्नर्देस्शका २०६५ अनसु ार गने ।
्
ि) स्सकाइ के न्द्रलाई स्वर्दर्ालर्
बास्हर रहेका भनी स्वशेर् क्षेर भए सोको समेि पस्हचान गररएका बालबास्लकालाई स्वर्दर्ालर्
ल्र्ाउन र
्
्
स्टकाउनका लास्ग लक्ष्र् तपष्ट िोस्कएको कार्यर्ोिना िर्ार गनय लगाउने,
झ) तथानीर् िहका सरकारी िहहरू, स्िल्ला बालकल्र्ाण सस्मस्ि, बालक्लवहरू, गैरसरकारी सङ्घसंतथाहरू, सामर्दु ास्र्क समहू हरू,
सरोकारवाला सुँतथाहरू (उद्योग, वास्णज्र्, व्र्ापार, होटल, र्ािार्ाि लगार्िका व्र्वसार्सुँग सम्बस्न्िि सङ्घसंतथाहरू), तथानीर्
सञ्चार माध्र्महरूसुँगको समन्वर् र सहकार्यमा आवश्र्क सहर्ोग िटु ाउने, के न्द्रलाई सहिीकरण गने ितिा आवश्र्कीर् कार्यहरूमा
सहकार्य गने,
ञ) तथानीर् आवश्र्किा र उपलधि स्रोिसािनको उपलधििा समेिलाई मध्र्निर राखी तथानीर् सरोकारवाला सुँतथाका र्दक्षिा समेिका
आिारमा आकस्तमक रूपमा आइपने र्दैवी प्रकोपिन्र् घटनाहरू (बाढी, पस्हरो, भक
ू म्प, आगिनी आस्र्द) ितिा कारणबाट अतथार्ी
रूपमा पिनपािनको व्र्वतथा गनयु पने प्रबन्ि स्मलाउने,
के न्द्रमा आिारभिू तवातथ्र् िथा पोर्णका लास्ग स्र्दवा खािाको व्र्वतथापन, िक
ु ाको और्िी स्विरण, बालबास्लकाहरूको आवस्िक तवातथ्र्
परीक्षण ितिा स्क्रर्ाकलापहरू सञ्चालन गने
सामदु ावयकअध्ययनके न्र
2.15.11.129.1सामुदावयकवसकाइके न्रकोसञ्चालनअनुदान
क) स्िल्लामा सञ्चालनमा रहेका सामर्दु ास्र्क स्सकाइ के न्द्रहरू एस्कन गरी स्ि.स्श.काले िपस्सल अनसु ारका कार्य गने गरी प्रस्ि के न्द्र रू. १
लाखका र्दरले स्नकासा स्र्दने ।
ख) स्नर्स्मिरूपमा चलेका सामर्दु ास्र्क स्सकाइ के न्द्रको व्र्वतथापन सस्मस्िले गरे को स्सर्ारीसको स्नणयर् र सम्बस्न्िि क्षेरका स्रोिव्र्स्िले
गरे को हािस्ार प्रमाण प्राप्त भए पछस्ा स्िस्शका ले रकम स्नकासा स्र्दने । समर्दु ास्र्क स्सकाइ के न्द्रले सामर्दु ास्र्क स्सकाइ के न्द्र
व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर्ानसु ार सामर्दु ास्र्क पररचालका लास्ग न्र्नू िम १२ मस्हनाका लास्ग रू. ६२०० का र्दरले १२ मस्हना
बराबरको पाररश्रस्मक भि
ु ानी गने ।
बाुँकी रकमबाट सामर्दु ास्र्क स्सकाइ के न्द्रको पतु िकालर् व्र्वतथापन, परपस्रका र अन्र् कार्ायलर् सञ्चालनका लास्ग आवश्र्क सामग्री
व्र्वतथापन गने।
2.15.11.129.2उत्कृष्ठउपलवब्धहासीलगरेकामध्ये छनोटभएकासामदु ावयकअध्ययनके न्रलाईप्रस्तािस्िीकृतगररकायायन्ियन
गनयिोडकोषमाआधाररतप्रोत्साहनअनुदान
क) स्िल्लाले सामर्दु ास्र्क अध्र्र्न के न्द्र सञ्चालन एवम् व्र्वतथापन स्नर्देस्शका २०६२ संसोिन सस्हि) का आिारमा सास्सके को
मल्ू र्ाङ्कन गरी उत्कृ ष्ट कार्य सम्पार्दन गने सस्सके छनोट गने । छनोट भएका सास्सके लाई अनर्दु ान स्लनका लास्ग स्िस्शका ले प्रतिाव

विम्मेिारतह

अस्शके
स्ि.स्श.का
क्षे.स्श.स्न.
सास्सके

अस्शके
स्ि.स्श.का
क्षे.स्श.स्न.

समयािवध

पस्हलो, र्दोस्रो िथा
िेस्रो चौमास्सक

पस्हलो, र्दोस्रो िथा
िेस्रो चौमास्सक

अनुगमन/पररणामसच
ू क

स्नकासा पर
पाररश्रस्मक वझु ेको भरपाई
व्र्वसथापन
सस्मस्िको
स्नणयर्
खरीर्द सामग्रीको स्ववरण

स्नकासा पर
प्रतिावना पर
िोडकोर्को बैंक भौचर
सम्पास्र्दि कार्यहरू
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माग गने ।
ख) छनोटमा गरे का सास्सके ले समर्दु ार्मा उपर्ोगी हने सीप स्वकास, आर्आियन स्शक्षाको पहचुँ सुस्नस्ििा हने खालका कार्यक्रम
समेस्टएकोसम्बस्न्िि सामर्दु ास्र्क स्सकाइ के न्द्र व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर्अनसु ार कस्म्िमा प्रतिास्वि रकमको २० प्रस्िशि
िोडकोर्मा िम्मा गने प्रस्िवर्दििा
् उल्लेख भएको प्रतिावना पेश गनय लगाउने ।
ग) प्राप्त प्रतिावहरू मल्ू र्ाकनका आिारमा तवीकृ ि भएका प्रतिावमा उस्ल्लस्खि प्रतिास्वि रकमको कस्म्िमा २० प्रस्िशि रकम िम्मा
गरे को बैंक भौचर प्राप्त भए पिाि सम्बस्न्िि सामर्दु ास्र्क स्सकाइ के न्द्रलाई रकम स्नकासा स्र्दने ।
घ) सामर्दु ास्र्क स्सकाइ के न्द्रले स्ि.स्श.काकाट तवीकृ ि प्रतिावमा उस्ल्लस्खि कार्यहरू कार्यर्ोिना वनाई सम्पार्दन सम्पार्दन गने ।
ङ) प्रतिावना वमोस्िम सम्पन्न भएको प्रस्िवेर्दन, व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर् र स्रोिव्र्स्िको कार्य सम्पन्न भएको भनी गरीएको
स्सर्ारस्ास स्िस्शका मा पेश गने ।
2.15.11.417 प्रस्तािका आधारमा सामुदायवाक वसकाइ के न्र मार्यत विद्यालय िावहरका िालिावलकाहरुलाइ वसकाइ
वक्रयाकलापसञ्चालन
• स्शक्षामा समिा सचू क (Equity index) अनसु ार छनौट भएका १५ स्िल्लाले स्वद्यालर् वास्हर रहेका बालवास्लकाहरुलाई स्वद्यालर्
स्शक्षामा सहभागी गराउन कम्िीमा स्वद्यालर् वास्हर रहेका २५ प्रस्िशि बालबास्लकाहरुलाई सामर्दु ास्र्क स्सकाइ के न्द्र मार्य ि स्सकाइ
स्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गने प्रर्ोिनका लास्ग सामर्दु ार्स्ाक स्सकाइ के न्द्रहरुबाट कार्यक्रमको स्वतिृस्िकरण सस्हि प्रतिाव माग गने ।
• प्राप्त प्रतिावहरुको मल्ु र्ांकन गरी प्रस्ि के न्द्र रु २ लाख विेट तवीकृ ि प्रतिाव कार्ायन्वर्न गने गरी उपलव्ि गराउने ।
• सामर्दु ार्स्ाक स्सकाइ के न्द्र प्राप्त विेट तवीकृ ि प्रतिावका आिारमा कार्ायन्वर्न गरी सोको प्रस्िवेर्दन स्िस्शका एवम् तथानीर् िहमा
स्नर्स्मि प्रस्िवेर्दन उपलव्ि गराउने ।
(१५ शजल्लाः रौतहट बारा पसाय सलायही महोत्तरी डोल्पा शसरहा हुम्ला डोटी बझाङ रोल्पा अछाम धनर्ु ा जाजरकोट सप्तरी)
2.15.11.330 विद्य ालय बावहर रहेका बालबावलकाहरूलाई विद्य ालयमा भनाय  एिम् वनरन्तर वटकाइ रा्न अवभभािक वशक्षा
अवभयानसचालन
क) कार्यक्रम तवीकृ ि भएका स्िल्लाहरूले स्िल्लामा सञ्चालन भएको अस्भमावक स्शक्षा प्रस्शक्षणका सहभागीहरूले िर् गरे को स्वर्र्वतिु
िथा कार्यर्ोिनाका आिारमा कार्यक्रम सञ्चालन गने ।
ख) स्िल्लामा स्वर्दर्ालर्
बास्हर रहेका बालबास्लकाका अस्भभावकहरूलाई िोस्कएको क्षेरमा कम्िीमा २ स्र्दने अस्भमुखीकरण अस्भर्ान
्
सञ्चालन गने ।
2.15.11.414 खरीद प्रवकया, लेखा व्यबस्थापन, Environmental Management Framework ( EMF) र Social
Management Framework (SMF) सम्बन्धीविषयहरुसमाबेशगररविद्यालयकापदावधकारीहरुकोक्षमता विकास
क) स्शक्षा स्वभागबाट उपलधि गराइएको िास्लम सामग्री अनसु ार िास्लम सञ्चालन गने गरी स्िल्ला तिरमा स्रोिव्र्स्ि स्वद्यालर् स्नरीक्षकको
सहभास्गिमा स्िल्लातिरको प्रस्शक्षक प्रस्शक्षण सञ्चालन गने ।
ख) स्िल्लामा सञ्चास्लि माध्र्स्मक िहका प्रस्िस्वद्यालर् ३ िनाको र्दरले सहभागी हने गरी िास्लम सञ्चालनको कार्यर्ोिना िर्ार गने । सो

विम्मेिारतह

समयािवध

अनुगमन/पररणामसच
ू क

सास्सके

स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
सामर्दु ार्ीक स्सकाइ के न्द्र
गाउपास्लका
नगरपास्लका

तवीकृ ि प्रतिाव पर
शैस्क्षक अवसर प्राप्त स्वद्याथी
संख्र्ा
पस्हलो, र्दोस्रो िथा
िेस्रो चौमास्सक

क्षे.स्श.स्न.
स्ि.स्श.का
पस्हलो, र्दोस्रो िथा
िेस्रो चौमास्सक

• स्शक्षा स्वभाग
• स्िस्शका
• स्वर्दर्ालर्
्

र्दोश्रो चौमास्सक

अस्भमख
ु ीकरण कार्यक्रम
सङ्ख्र्ा
स्वकास भएको ्र्ाके ि
सहभागीहरूको हास्िरी

• स्िल्ला तिरमा िर्ार
भएका प्रस्शक्षक
• िास्लमका
सहमागीहरुको हाुँस्िरी
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आिारमा स्रोिके न्द्र तिरमा िास्लम सञ्चालन हने व्र्वतथा स्मलाउने ।
४वशक्षकविकासतथाविकास
वशक्षकवशक्षातथाविकास
2.15.1.143निवनयुिवशक्षकहरूकालावग१०वदनेसेिाप्रिेशतावलम
स्ि.स्श.का
• प्राप्त कोटाका आिारमा शैिस्वके ले िारी गरे को िास्लम कोसयकोअनसु ार स्ि.स्श.काले िास्लम ्र्ाके ि िर्ार गरी १० स्र्दने िास्लम
सञ्चालन गने ।
• स्िल्लामा र्स वर्य स्शक्षक सेवा आर्ोगबाट स्सर्ाररस भइआएका सबै स्शक्षकहरूलाई शैिस्वके ले िर्ार गरे को िास्लम कोसयका आिारमा
साि स्र्दनको िास्लम प्रर्दान गने ।
• त्र्सरी िास्लम स्लएका स्शक्षकको नामनामेसी स्ववरण सम्बस्न्िि स्िल्लाहरूले कार्यक्रम सम्पन्न भएको १५ स्र्दनस्भरमा क्षे.स्श.स्न,
शै.ि.स्व.के . र स्शक्षा स्वभाग मा पिाउने ।
नोट शिक्षक शिक्षा र शवकास सम्बन्त्धी काययक्रमहरु िैशक्षक जनिशि शवकास के न्त्रबाट उपलब्ध गराइएको कायायन्त्वयन प्रशक्रया अनसु ार हुनेछ ।
५. शुसासन तथाव्यिस्थापन
2.15.8.106कक्षा८कोविल्लास्तरीयपरीक्षासञ्चालन
कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन गर्दाय तवीकृ ि पाि्र्क्रम, स्वस्शष्टीकरण िास्लका, प्रर्ोगात्मक परीक्षाका लास्ग स्निायररि व्र्वतथाबमोस्िम गने गराउने
। कक्षा ८ को स्िल्लातिरीर् परीक्षा सञ्चालनका लास्ग स्वर्दर्ाथीसुँ
ग शल्ु क वापि कुनै रकम नस्लने गरी परीक्षा सञ्चालन गने । र्सको लास्ग प्रस्ि
्
स्वर्दर्ाथी
् रू २००।–का र्दरले खचय गने । नपगु हने रकम स्शक्षा स्वभागमा माग गरर पिाउने । कक्षा ८ को स्िल्लातिरीर् परीक्षा सस्मस्िले िर्ार
गरे को कार्यर्ोिना र स्सर्ाररसका आिारमा गने गराउने । कक्षा ८ को स्िल्लातिरीर् परीक्षासम्बन्िी अन्र् स्वर्र्को हकमा रास्रिर् परीक्षा वोडय र
सम्बस्न्शि स्नर्काको स्नर्देशन अनसु ार गने गराउने ।

•
•
•
•

परीक्षा स्नर्न्रण कार्ायलर्
स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
स्िल्लातिरीर् परीक्षा सस्मस्ि
स्वर्दर्ालर्
्

• स्शक्षा स्वभाग, स्वर्दर्ालर्
्
1.2.4.9ऐनवनयमवनदेवशकामावनवदयिगररएकाविवभन्नसवमतीहरूतथाकाययदलतथासमन्ियबैठकखचय
व्र्वतथापन
शाखा
स्िल्ला िथा क्षेरतिरका स्वस्भन्न सस्मस्ि िथा कार्यर्दलहरूको लास्ग बैिक सञ्चालन गर्दाय समसामस्र्क शैस्क्षक मद्दु ा िथा चनु ौिीहरूको
व्र्वतथापनको लास्ग स्िल्ला िथा क्षेरतिरमा गिन भएका स्वस्भन्न सस्मस्ि, कार्यर्दल, छानस्वन सस्मस्ि लगार्िको लास्ग बैिक सञ्चालनको लास्ग • क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
तवीकृ ि नमयस् बमोस्िम खचय गने ।

2.15.11.130Flash system तथाGIS कोसदृु ढीकरण(ICT based student, teacher, school information)
तथानीर् िह अन्िगयि सञ्चालनमा रहेका सबै प्रकारका स्वद्यालर्हरुको School coordinate संकलन िथा अद्यावस्िक गने । School
coordinate संकलन भएर पस्न हालसम्म भेररर्ाई हन नसके का स्िल्ला/तथानीर् िहका हकमा संकस्लि School coordinate लाई Google
Earth को माध्र्मबाट भेररर्ाई गने । र्स सम्बन्िी कुनै स्वर्र्मा थप िानकारी चास्हएमा स्शक्षा स्वभाग, शैस्क्षक नक्सांकन शाखासुँग सम्पकय गरी
कार्य सम्पन्न गने ।

•
•
•

सम्बस्न्िि तथानीर् िह
स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
शैस्क्षक नक्साक
ं न शाखा

समयािवध

अनगु मन/पररणामसच
ू क
• िास्लम प्रस्िवेर्दन

सेवा प्रवेश िास्लम प्राप्त
स्शक्षक सङ्ख्र्ा ।

र्दोश्रो चौमास्सक

•

कक्षा ८ को परीक्षाथी
सङ्ख्र्ा

र्दोश्रो चौमास्सक

पस्हलो र्दोश्रो िथा • सञ्चास्लि बैिक
िेश्रो चौमास्सक
सङ्ख्र्ा
• बैिकको माइन्र्टु
• कार्यक्रम सम्पन्न
प्रस्िवेर्दन
पस्हलो र्दोश्रो िथा School
coordinate
िेश्रो चौमास्सक
संकलन, अद्यावस्िक िथा
भेररर्ाई भएका स्िल्ला/
तथानीर् िहको संख्र्ा र
प्रस्िवेर्दन
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समयािवध

अनुगमन/पररणामसच
ू क

2.15.11.729 उच्च शैस्क्षक उपलस्धि हास्सल गरे का सामर्दु ास्र्क स्वद्यालर् र सचू कगि उपलस्धि न्र्नू भएका सामर्दु ास्र्क स्वद्यालर्बीचको
साझेर्दारीमा शैस्क्षक तिरोन्नस्ि
क) स्िल्लामा सञ्चास्लि सामर्दु ास्र्क स्वद्यालर्को स्िल्लातिरको कक्षा ५, ८ र १० को स्वद्यालर्गि और्ि स्सकाई उपलस्व्ि स्निायरण गने । िस
मध्र्े उच्च शैस्क्षक उपलस्धि हास्सल गरे का सामर्दु ास्र्क स्वद्यालर् र सचू कगि उपलस्धि न्र्नू भएका सामर्दु ास्र्क स्वद्यालर् पस्हचान गने ।
ख) उि स्वद्यालर्हरुको स्बच समझेर्दारीका लास्ग सर्ं ि
ु कार्यर्ोिना स्नमायण गरी सम्झौिा गराई प्रस्ि स्वद्यालर् ५ लाख का र्दरले अनर्दु ान स्नकासा
गने । कार्यर्ोिना अनुसार र्दवु ै प्रकारका स्वद्यालर्हरूका स्व.व्र्.स. पर्दास्िकारी, आवश्र्किाअनुसारका स्वर्र् स्शक्षक, प्र.अ. सम्वस्न्िि
क्षेरको स्नरीक्षक, स्रोि व्र्स्ि, स्शक्षकका पेशागि संघ संगिनका पर्दास्िकारीवीच अन्िरस्क्रर्ा गराउने ।
ख) अन्िरस्क्रर्ामार्य ि स्वद्यालर्को न्र्ून अथवा उच्चिम स्सकाइ उपलस्धि हनाुका कारणहरू पस्हचान गने । न्र्नू शैस्क्षक उपलस्धि र उच्च
शैस्क्षक उपलस्धि भएका स्वद्यालर्वीच न्र्नू शैस्क्षक उपलस्धि भएका स्वद्यालर्हरूको तिरवृस्द्धका लास्ग र्दवु ै स्वद्यालर्हरूले संर्ि
ु रूपमा
गनयसक्ने स्क्रर्ाकलाापहरूको पस्हचान गनय लगाई साझेर्दारी सहर्ोग सम्झौिा गराउने ।
ग) सम्झौिामा संलग्न र्दवु ै थरी स्वद्यालर्हरूले संर्ि
ु रूपमा िर्ार पारे को कार्य र्ोिनाको आिारमा ३ मस्हने उपचारात्मक/सहर्ोगी कक्षा
सञ्चालन, Guest Lecture, स्सकाई सामग्री स्वकास, व्र्वतथापन सिु ार ितिा कार्य गने गराउने व्र्बतथा स्मलाउने ।
घ) स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्ले कार्यक्रम संचालनको स्नर्स्मि अनगु मन गने र छनौट भएका स्वद्यालर्हरूको प्रगस्ि स्ववरण आफ्नो रार् र सझु ाव
सस्हि क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर् िथा स्शक्षा स्वभाग सामर्दु ास्र्क स्वद्यालर् व्र्बतथापन शाखामा पिाउने । र्स सम्वन्िी थप िानकारी एवम्
स्िस्शका, उच्च शैस्क्षक उपलस्धि भएका स्वद्यालर् र न्र्नू शैस्क्षक उपलस्धि भएका स्वद्यालर्हरूले खेल्न सक्ने भस्ू मका अनसु चू ी ७ मा उल्लेख
गररएको छ ।
2.15.11.131अगुिास्रोतके न्रकोसञ्चालनखचय
• स्शक्षा स्वभाग, कार्यक्रम िथा बिेट पस्हलो र्दोश्रो िथा •
अगवु ा स्रोिकन्द्रको व्र्वतथापनका लास्ग छुट्र्ाइएको बिेटबाट र्देहार्अनसु ार मार खचय गने गरी वास्र्यकरूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गने व्र्वतथा शाखा
िेश्रो चौमास्सक
गने । वाुँकी रहेको रकम स्नर्देशन प्राप्त भएपस्छ मार गने व्र्वतथा स्मलाउने :
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
•
क) पररचरका लास्ग मास्सक रू ६०००।– का र्दरले १२ मस्हना िम्मा रू ७२०००।–,
• अगुवा स्रोिके न्द्र
ख) स्वद्यिु का लास्ग मास्सक रू १,०००।– का र्दरले वर्यभरीको लास्ग रू १२,०००।–,
ग) टेस्लर्ोन/इमेल, इन्टरनेटका लास्ग मास्सक रू २,०००। का र्दरले वास्र्यक रू २४,०००।–
•
घ) मसलन्र्द/तटेसनरी साथै सामान्र् ममयि संभार (टोनर/स्प्रन्टर) आस्र्दका लास्ग मास्सक रू १५००।– का र्दरले वास्र्यक रू १८,०००।–
ङ ) मास्सक बैिक, रोष्टर प्रस्शक्षक बैिक सञ्चालनका लास्ग स्चर्ापान आस्र्दका लास्ग वास्र्यक रू २४,०००।–
र्स बिेटको प्रर्ोगबाट अगुवा स्रोिके न्द्र स्नर्स्मि रूपमा सञ्चालन भएको सुस्नस्िििा स्िस्शका ले गने र र्सको प्रर्ोगमा अस्िकिम िोड स्र्दने ।
शैस्क्षक िनशस्ि स्वकास के न्द्रसुँग र्दोहोरो नपने गरी खचय गने ।

व्र्वतथापन खचय प्राप्त
गने अगुवा स्रोिके न्द्र
अगवु ा स्रोिके न्द्रमा
उपलधि मानवीर् र
भौस्िक सस्ु विा
बैिक सङ्ख्र्ा
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2.15.11.132स्रोतके न्रकोसञ्चालनखचय
१) स्िस्शकाले स्रोिव्र्स्िबाट िियमु ा गररएको वास्र्यक कार्यर्ोिना तवीकृ ि गने । कार्यर्ोिना वमोस्िमका स्क्रर्ाकलाप कार्ायन्वर्न गनय
स्रोि के न्द्रतिरीर् बैिकहरूका लास्ग मास्सक रू. १०००। का र्दरले स्चर्ा खािा क्षेरमा खचय व्र्वतथा स्मलाउने । बाुँकी रकमबाट
के न्द्रका लास्ग आवश्र्क पने मसलन्र्द सामग्री खरीर्द गने ।

विम्मेिारतह
समयािवध
चौमास्सक
रूपमा
• स्शक्षा स्वभाग
स्वर्दर्ार्र्
्
कमयचारी व्र्वतथापन िथा
स्रोिके न्द्र व्र्वतथापन शाखा
• क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
• स्रोिके न्द्र
• स्शक्षा स्वभाग, भौस्िक सेवा शाखा पस्हलो र्दोश्रो िथा
िेश्रो चौमास्सक
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
• प्रास्वस्िक कमयचारीहरू

2.15.11.413विद्यालयभौवतकसवु बधावनमाय णप्रयोिनाथयप्राविवधकसहयोग खचय
भौस्िक सस्ु विा स्वतिारका लास्ग सञ्चालन गर्दाय स्वर्दर्ालर्
भौस्िक सस्ु विा स्वतिारका कार्यक्रम सञ्चालनका लास्ग स्िल्ला स्शक्षा
्
कार्ायलर्हरूलाई उपलधि गराइएको एकमष्ठु रकमबाट प्रचस्लि कानाुनको अस्िनमा रही इस्न्िस्नर्र भएको स्िल्लाहरूमा सम्बस्न्िि
इस्न्िस्नर्र िथा इस्न्िस्नर्र नभएको स्िल्लामा बररष्ठिम सव इस्न्िस्नर्रको स्सर्ाररसमा स्नमायण कार्यमा आवश्र्क पने मेिररङ्ग टेप (सानो
िूलो), नापी स्किाब Measurement Book (MB), क्र्ालकुलेटर, इस्ष्टमेट र्ारम, खचयको िेररि र्ारााम, कार्य सम्पन्न प्रस्िवेर्दन
र्ारााम, कागि, कलम, पेस्न्सल, रस्िष्टर, इन्िन लगार्िका आवश्र्क मसलन्र्द खररर्द गनय एवम् स्ि.स्श.काबाट हने अनगु मन, सपु रीवेक्षण
िथा सपु रीवेक्षण कार्यमा आवश्र्क पने थप प्रास्वस्िक िनशस्ि व्र्वतथाको लास्ग खचय गनय सस्कनेछ । सो को खचयको स्वतिृि स्ववरण
सस्हिको प्रस्िवेर्दन अर्दर्ावस्
् िक गरी स्शक्षा स्वभागमा समेि छुट्टै पेश गने ।
2.15.11.134काययक्रमकायायन्ियनकालावगआिश्यकLogistics व्यिस्थापनकालावगकाययक्रमव्यिस्थापनखचय
• स्शक्षा स्वभाग, कार्यक्रम िथा बिेट चौमास्सक रूपमा
र्स अन्िगयि प्राप्त भएको बिेटको पररस्िस्भर रही र्देहार्का कामहरू सञ्चालन गनेिः–
शाखा
क) स्िल्ला स्शक्षा अस्िकारी, कार्यक्रम हेने अस्िकृ ि, स्वर्दर्ालर्
स्नरीक्षक एवम् स्रोिव्र्स्िहरू एवम् प्रास्वस्िकहरूको बैिकबाट स्िल्लाले
्
• क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्
गनय चाहेको स्क्रर्ाकलापमा बिेट वाुँडर्ाुँड गरी उि बैिकबाट तवीकृ ि गराई सोही बमोस्िम सञ्चालन गने व्र्वतथा स्मलाउने ।
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
ख) स्िल्लातिरमा सञ्चालन हने कार्यक्रमहरूलाई व्र्वस्तथि गनय बैिकहरू सञ्चालन, तटेसनरी आस्र्दमा खचय गनय सस्कने ।
ग) बैिकको स्चर्ा खािा खचयको लास्ग प्रस्ि मस्हना रू ३,०००।– का र्दरले वास्र्यक रू ३६,०००।– सम्म खचय गने ।
घ) कार्यक्रम सञ्चालन एवम् व्र्वतथापन समेि गनय, र्ोटोकपी, प्रस्िवेर्दन िर्ारी एवम् प्रकाशन आस्र्दका लास्ग कम्िीमा प्रस्ि मस्हना लगभग
रू.२,३३०।–का र्दरले वास्र्यक रू २८,०००।– भन्र्दा बढी खचय गनय नपाइने ।
ङ) अन्र् रकमको हकमा स्ि.स्श.काको स्नणयर्ानसु ार अत्र्ावश्र्क क्षेरमा खचय गने ।
2.15.11.135िावषयक, चौमावसकतथाविवभन्नचरणमाविकासतथाप्रकाशनगनयपु ने  प्रवतिेदनतथाDocument विकासतथा स्शक्षा स्वभाग
प्रकाशन(FMR Report,Status Report,DEP, ASIP/AWPB, Bulletin etc)
क्षे.स्श.स्न.
स्ि.स्श.का
पस्हलो, र्दोस्रो िथा
१) स्िल्लाले र्स स्क्रर्ाकलाप अन्िरगि कार्यक्रममा िोस्कएअनुसारका कार्य गनयका लास्ग िपस्शलको प्रस्कर्ा अपानाई कार्य सम्पार्दन गने
िेस्रो चौमास्सक
िावषयक, चौमावसकबल
ु ेवटनप्रकाशन
• सबै शाखाहरूबाट शैस्क्षक बुलेस्टन सम्बन्िी आलेख सङ्कलन गने ।

अनगु मन/पररणामसच
ू क
• बैिकको माईन्र्टु
• खरीर्द
गररएका
सामग्री सङ्ख्र्ा

•
•
•
•
•
•

प्रावस्िक िनशस्िको
उपलधििा
प्रास्वस्िक
कमयचारीलाई प्रर्दान
गररएको सामग्री
कार्यसम्पन्न प्रस्िवेर्दन
कार्यक्रम सञ्चालनको
प्रभावकाररिा
बैिक सङ्ख्र्ा
कार्यक्रम सञ्चालनमा
उपलधि सुस्विा

प्रकासस्शि बुलेस्टन सङ्ख्र्ा
FMR Reports
Status Report
DEP
Asip/awpb,
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• शैस्क्षक बुलेस्टन को स्वर्र्वतिु चर्न िथा CRC िर्ारी गने ।
• प्रत्र्ेक चौमास्सक िथा वास्र्यक रूपमा शैस्क्षक बल
ु ेस्टन प्रकास्शि गने ।
अन्र् प्रस्िवेर्दन िर्ारी
अन्र् प्रस्िवेर्दन िथा र्ोिना िर्ारी गर्दाय तवीकृ ि ढाुँचामा स्िल्लाको वास्र्यक कार्यर्ोिनामा आिाररि भइ प्रस्िवेर्दन िर्ारी गरी सोको प्रस्ि
क्षे.स्श.स्न. स्वभागमा अस्नवार्य रूपले पिाउने ।
२) स्वत्तीर् अनगु मन प्रस्िवेर्दन (FMR), चौमास्सक प्रगस्ि िथा वास्र्यक स्तथस्ि प्रस्िवेर्दन र कार्ायक्रम कार्ायन्वर्न प्रगस्ि स्ववरण सम्बन्िमा
तवीकृ ि कार्यक्रमको कार्ायन्वर्न र्ोिना, खरीर्द र्ोिना र अनगु मन र्ोिना बमोस्िमको कार्ायन्वर्न अवतथाको मास्सक रूपमा
कार्याालर् िहमा प्रगस्ि समीक्षा गने र मास्सक प्रगस्िका मख्ु र् बुँर्दु ाहरू क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्मा ित्काल स्छटो सािनबाट पिाउने ।
स्नर्देशनालर्ले प्रत्र्ेक मस्हना बिेट विव्र्मा उल्लेख भएका बुर्दाुँहरूको कार्ायन्वर्न अवतथाको समेि समीक्षा गरी अको मस्हनाको ४
गिेस्भर स्शक्षा स्वभाग अनगु मन शाखामा पग्ु ने गरी मख्ु र् मख्ु र् प्रगस्ि स्ववरणहरू पिाउने । प्रत्र्ेक चौमास्सकमा भएको खचयको स्ववरण
स्वर्दर्ालर्
िथा स्रोिके न्द्रबाट समर्मा नै स्लने व्र्वतथा स्मलाई समर्मा नै कार्ायलर् िहमा समीक्षा गने । चौमास्सक प्रगस्ि मस्हना
्
स्विेको ७ स्र्दनस्भर तवीकृ ि कार्यक्रम ढाुँचामा कम्पोनेन्ट र बिेट उपशीर्यकिथा खचय शीर्यक समेि खल्ु ने गरी स्शक्षा स्वभाग अनगु मन
शाखाले प्रर्दान गरे को ढाुँचाअनसु ार िर्ार गरे र मास्थल्लो सबै िहहरूमा पिाउने ।
३) स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्ले कार्यक्रम कार्ायन्वर्न प्रगस्ि प्रस्िवेर्दन र स्वत्तीर् प्रगस्ि प्रस्िवेर्दन कार्यका लास्ग बिेट बाुँडर्ाुँड गरी त्र्सबाट
र्स सम्बन्िी कार्य समर्मा नै गने गरी व्र्वतथा स्मलाउनपु ने । स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्ले चौमास्सक रूपमा र्तिा प्रगस्ि प्रस्िवेर्दन
िोस्कएको समर् चौमास्सक समाप्त भएको पस्हलो हप्तास्भरमा स्नस्र्दयष्ट ढाुँचामा स्शक्षा स्वभागमा पिाउनु पने । वर्यभरर सञ्चालन गररएका
सम्पणू य कार्यक्रमहरूको स्वत्तीर् प्रगस्ि स्ववरण िथा अन्र् िथ्र्ाङ्क िर्ार गने र र्सरी िर्ार गररएका स्ववरण र िथ्र्ाङ्क आिारमा
स्शक्षा स्वभागबाट उपलधि गराइएको ढाुँचाका आिारमा स्तथस्ि प्रस्िवेर्दन िर्ार गनयपु ने ।
४) स्िल्लाको चौमास्सक प्रस्िवेर्दन िथा सम्पन्न कार्यहरूको स्ववरण चौमास्सक सस्कएको पन्र स्र्दनस्भर अस्नवार्य रूपले स्रोिके न्द्र र स्िल्ला
स्शक्षा कार्ायलर्मा सावयिस्नक गने व्र्वतथा स्मलाउने । स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर् र क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्हरूले समीक्षात्मक स्ववरण
सस्हिको स्वत्तीर् अनगु मन प्रस्िवेर्दन चौमास्सक समाप्त भएको स्मस्िले पन्र स्र्दनस्भरमा स्शक्षा स्वभागको अनगु मन शाखामा आइपग्ु ने गरी
पिाउने । र्सको स्वर्दर्् िु ीर् प्रस्ि अस्नवार्य रूपमा इमेल doemonitoring@yahoo.com मा पिाउने ।
2.15.11.136 वशक्षक तावलम सञ्चालनका लागी आबश्यक Logistics व्यिस्थापनका लावग शैवक्षक तावलम के न्र तथा Lead
resource center लाईकाययक्रमव्यिस्थापनखचय 
क) स्शक्षक िास्लम सञ्चालनका लास्ग आबश्र्क Logistics व्र्वतथापनका आवश्र्क सामग्रीहरू के न्द्रका कमयचारीहरूको संर्ि
ु बैिकको
स्नणयर्ानुसार पस्हचान गरी प्रचस्लि कानून अनुसार खररर्द िथा िास्लम व्र्वतथापन गने ।
2.15.11.137क्षेवशवनतथाविल्लावशक्षाकायायलयमापुस्तकालयतथासच
ू नाके न्रकोसदृु ढीकरण
क) क्षे.स्श.स्न./स्ि.स्श.कामा तथापना भएका पतु िकालर् िथा सचू ना के न्द्रको व्र्वतथापन गर्दाय आवश्र्क भौस्िक सामग्रीको व्र्वतथापन गरी के न्द्र,
क्षेर, स्िल्ला तिरमा स्वकास भएका सामग्री िथा कम्िीमा १ सेट पाि्र्सामाग्रीहरू स्नर्देस्शका, ऐन, स्नर्म,परपस्रका िथा अन्र् पतु िक राख्ने
िथा सरोकारवालाहरू सबैले उपर्ोग गनय सक्ने गरी व्र्वतथापन गने । िथा पतु िकालर्मा भएका पतु िक िथा प्रर्ोगको अस्भलेख राख्ने

विम्मेिारतह

स्िस्शका
िास्लम के न्द्र

समयािवध

पस्हलो, र्दोस्रो िथा
िेस्रो चौमास्सक

• स्शक्षा स्वभाग, शैस्क्षक सामग्री
व्र्वतथापन शाखा
पस्हलो, र्दोस्रो िथा
िेस्रो चौमास्सक
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्

अनुगमन/पररणामसच
ू क

बैिकका स्नणयर्हरू
खरीर्द गररएका समग्री

• अर्दर्ावस्
् िक
पतु िकालर् एबम्
सचू ना के न्द्र सङ्ख्र्ा
• के न्द्रमा उपलधि
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विम्मेिारतह
समयािवध
व्र्वतथाका लास्ग कार्ायलर्का कमयचारीहरू मध्र्ेबाट स्िम्मेवारी िोक्ने ।
ख) सचू ना के न्द्र तथापनाका लास्ग आवश्र्क स्डस्िटल सामग्री खररर्द गरी स्िल्ला िथा तथानीर् तिरमा स्वकास भएका सचू नाहरूको
सरोकारवालाहरूलाई सहि उपलधि हने व्र्वतथा स्मलाउने । सचू ना के न्द्र िथा पुतिकालर् व्र्तथापनका लास्ग स्िम्मेवार व्र्स्ि िोकी प्रभावकारी
व्र्वतथापन गने । सचू ना के न्द्रलाई सचू ना प्रस्वस्िका आिाररि के न्द्रका रूपमा स्वकास गने ।
2.15.11.138शैवक्षकसध
ु ार, पारदशीतातथाििार्देहीताविकासकालावगसञ्चारक्षेत्रसगँकोसहकायय
क) स्िल्लामा एक िना अस्िकृ िलाई अस्नवार्य रूपमा सचू ना अस्िकृ ि िोक्ने र सो को िानकारी स्शक्षा स्वभागमा गराउने । रास्रिर् तिरका
सञ्चार माध्र्मका स्िल्ला समव् ार्दर्दािा र तथानीर् तिरमा सञ्चास्लि सञ्चारमाध्र्मका प्रस्िस्नस्ि लगार्िका सञ्चारकमीहरूसुँग स्नर्मस्ाि
परकार भेटघाट प्रेस स्वज्ञप्तस्ा िारी गने । स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्, क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्मा भएका कार्यक्रम र कार्यहरूका वारे मा स्नर्स्मि • स्शक्षा स्वभाग, सञ्चार समन्वर्
रूपमा तथानाीर् एर् एम र पर पस्रकामा प्रसारण र प्रकाशनका लागी सहकार्य गने ।
शाखा
ख) चौमास्सक कार्यसम्पन्न भएको १५ स्र्दनस्भर प्रगस्ि र कार्ायन्वर्नको अवतथा आस्र्दको सम्बन्िमा सञ्चारकमीहरूसुँग अन्िरस्क्रर्ा कार्यक्रम • स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
सञ्चालन गने । शैस्क्षक सरको सुरू (बैशाख) मस्हनामा स्वगि वर्यको शैस्क्षक उपलस्धि िथा आगामी शैस्क्षक वर्यमा गररने शैस्क्षक
स्क्रर्ाकलाप सम्बन्िी सञ्चारकमीहरूसुँग छलर्ल गने ।
पस्हलो, र्दोस्रो िथा
ग) सञ्चारकमीहरूसुँग गररने अन्िरस्क्रर्ा कार्यक्रमको िानकारी िथा सो सम्पन्न भएपस्छ सो को प्रस्िवेर्दन अस्नवार्य रूपमा स्शक्षा स्वभाग, सञ्चार
िेस्रो चौमास्सक
समन्वर् शाखामा उपलधि गराउने ।
घ) र्स कार्यक्रम अन्िरगि स्रोिके न्द्रमा िथा स्वर्दर्ालर्मा
भएका राम्रा अभ्र्ासहरू सम्बन्िी समाचार प्रकाशन िथा प्रशारण गनय
्
सञ्चारमाध्र्महरूसुँग सहकार्य गने । शैस्क्षक स्क्रर्ाकलाप र शैस्क्षक सचू नाहरू प्रकाशन र प्रशारणका लास्ग तथानीर् एर्् एम्, तथानीर्
टेस्लस्भिन िथा तथानीर् पर पस्रकाको उपर्ोग गने ।
ङ) तथानीर् परकारहरू, स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्का अस्िकृ िहरू, स्वर्दर्ालर्
व्र्वतथापन सस्मस्िका अध्र्क्षसस्हिको टोली बनाई स्वर्दर्ालर्मा
्
्
सञ्चास्लि शैस्क्षक कार्यक्रमहरूको अनुगमन गने र त्र्हाुँ र्देस्खएका समग्र पक्षको समीक्षा गरी प्रस्िवेर्दन िर्ार गने र त्र्सबाट प्राप्त ज्ञान िथा
अनभु वलाई सरोकारवाला पक्षसुँग प्रवोिीकरण गने ।
2.15.11.148 विल्ला तथा क्षेत्रका पदावधकारीहरूलाई काययक्रम तथा नीवतगत विषयमा अवभमुखीकरण गोष्ठी ASIP/AWPW • स्शक्षा स्वभाग, कार्यक्रम िथा
र्दोस्रो चौमास्सक
तयारीगोष्ठीतथाबैठक,प्रगतीसवमक्षा, बेरूिुसम्परीक्षणगोष्ठी,
बिेट शाखा,
क) क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्हरूले स्शक्षा स्वभागसुँगको समन्वर्मा अन्िगयिका स्िल्ला िथा शैिाके का कार्यक्रम अस्िकृ िहरूका लास्ग
• क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्
कार्यक्रम अस्भमख
ु ीकरण िथा नीस्िगि स्वर्र्मा अस्भमख
ु ीकरण आर्ोिना गरी क्षेरीर् प्रगस्ि समीक्षा वेरूिु सम्परीक्षण िथा LMBIS
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
मार्य ि बिेट िर्ारी सम्बन्िी क्षमिा स्वकास कार्यशाला सञ्चालन गने ।

अनुगमन/पररणामसच
ू क
सामग्री िथा
उपर्ोगकिायको
सङ्ख्र्ा

•

अन्तवक्रयया
काययक्रमको
सहभावगता
• अनुगमनप्रवतिेदन
• स्थानीय पत्रपवत्रकामा
प्रकावशत सच
ू ना तथा
सन्देशहरू
• राम्रा अभ्यासहरूको
प्रशारण,प्रकाशन

• कार्यशालाको सहभागी
सङ्ख्र्ा
• स्िल्लाहरूले प्रतििु
गरे को प्रगस्ि प्रस्िवेर्दन
• कार्यसम्पन्न प्रस्िवेर्दन

ख) कार्यशालाको स्वर्र्वतिु, समर्िास्लका िथा सञ्चालन प्रस्क्रर्ाको सम्बन्िमा स्शक्षा स्वभाग कार्यक्रम िथा बिेट शाखा िथा आस्थयक
प्रशासन शाखासुँग समन्वर् गरी एस्कन गने ।
• स्शक्षा स्वभाग, सहकार्यकलाप
2.15.11.139विल्लास्तरीयTalent Hunt तथाअवतररिवक्रयाकलापकाययक्रमसञ्चालन
• छनोट भएका स्वर्दर्ाथी
्
िथा समसामस्र्क स्शक्षा शाखा
भार्ा िथा सास्हत्र्, गस्णि, स्वज्ञान,सङ्गीि िथा नृत्र् र स्वशेर् कलाका क्षेरबाट िहगिरूपमा प्रस्िभावाना् स्वर्दर्ाथीको
खोिी
गने
।
प्रत्र्े
क
्
र्दोस्रो चौमास्सक
सङ्ख्र्ा
स्वर्दर्ालर्ले
उस्ल्लस्खि ५ क्षेरबाट १/१ िना स्वर्दर्ाथीहरू
छनोट गरी स्रोिके न्द्रमा पिाउने । स्रोिके न्द्र तिरमा उस्ल्लस्खि ५ क्षेरबाट १/१ िना • क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्
्
्
• कार्यक्रम सम्पन्न प्रस्िवेर्दन
स्वर्दर्ाथीहरू
छनोट गरी स्िल्लामा पिाउने । प्रत्र्ेक स्िल्लाले उस्ल्लस्खि ५ क्षेरमा प्रस्िर्ोस्गिाको माध्र्मबाट १/१ िना स्वर्दर्ाथीहरू
छनोट गरी • स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
्
्
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया
विम्मेिारतह
क्षे.स्श.स्न. / प्रर्देश मा पिाउने । क्षेरीर् / प्रर्देश तिरमा प्रस्िर्ोस्गिााबाट उस्ल्लस्खि ५ क्षेरबाट १/१ िना उत्कृ ष्ट स्वर्दर्ाथीहरू
छनोट
िथा
प
र
तकृ
ि
ु
्
• स्रोिके न्द्र
गरी के न्द्रमा पिाउने । के न्द्रतिरमा उस्ल्लस्खि ५ क्षेरबाट १/१ िना स्वर्दर्ाथीहरू
रास्रिर् तिरको प्रस्िभाको रूपमा परु रकृ ि गने ।
्
• स्वर्दर्ालर्
्
2.15.11.140क्षेवशवनतथाविल्लावशक्षाकायायलयमासच
ू नासञ्चारतथाप्रविधीकोउपयोग
• स्शक्षा स्वभाग, शैस्क्षक प्रस्वस्ि
र्स अन्िगयि प्राप्त भएको बिेटको पररस्िस्भर रही र्देहार्का कामहरू सञ्चालन गनेिः–
प्रवियन शाखा
क) इन्टरनेट सेवाका लास्ग इन्टरनेट सेवा प्रर्दार्क (ISP) सुँग सम्झौिा गरी एक वर्यका लास्ग इन्टरनेट सेवा प्राप्त गने अथवा वार्रलेस
• क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्
इन्टरनेट (Wireless internet) सस्ु विाका CDMA Data Card (NTC, UTL िथा अन्र् कम्पनीको अन्र् कम्पनीका समान
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
प्रकृ स्िका सेवाट खररर्द गरी वर्यभरर नै Internet चलाउने व्र्वतथा स्मलाउने ।
ख) कार्ायलर्मा रहेका सम्पणू य कम्र्टू रहरूमा एक वर्यको लास्ग Anti virus install गने व्र्वतथा स्मलाउने ।
ग) Web-Page सञ्चालन गने सन्र्दभयमा स्िल्लाका शैस्क्षक सचू नाहरू, िानकारीहरू िथा अन्र् आवश्र्क िथ्र्ाङ्कहरू सङ्कलन गने ।
घ) स्शक्षा स्वभागबाट प्राप्त User Name र Password को प्रर्ोग गरी स्ि.स्श.का िथा क्षे.स्श.स्न. आर्ै ले website मा राख्ने व्र्वतथा स्मलाउने ।
2.13.1.3सिइवञ्िनीयरकालावगतलब (करारसेिा)2.13.1.2इवञ्िनीयरकालावगतलब (करारसेिा) 1.1.२.५१.स्रोतब्यविको • स्शक्षा स्वभाग, कार्यक्रम िथा बिेट
सट्टामाकाययरतवशक्षकतलब
शाखा
र्स अन्िगयि प्राप्त भएको बिेटको पररस्िस्भर रही र्देहार्का कामहरू सञ्चालन गनेिः–
• क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्
क) स्रोिव्र्स्िकाो सट्टामा कार्यरि स्शक्षक, इस्न्िस्नर्र िथा सब इस्न्िस्नर्रहरूका लास्ग तवीकृ ि नमयस् बमोस्िम िलब स्विरण गने,
ख) स्रोिव्र्स्िको िलबको हकमा तथार्ी स्शक्षकहरूमध्र्े स्रोिव्र्स्िका रूपमा कार्यरि रहेका स्रोिव्र्स्िलाई ब.शी.नं. ३५००१७ बाटै िलबभत्ता • स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
भि
ु ानी गने र तथार्ी स्शक्षकहरूमध्र्े स्रोिव्र्स्िका रूपमा कार्यरि रहेका स्शक्षकको सट्टा वा करारमा रहने स्शक्षक र अन्र् शर्दु ि् अतथार्ी
स्रोिव्र्स्िको रूपमा कार्यरि रहेकाहरूलाई ३५०८०६ बाटै िलब भत्ताको व्र्वतथा स्मलाउने ।
ग) िर प्रास्व र स्नमास्व. मा स्लर्न राखी स्रोिव्र्स्िको रूपमा स्नर्ुस्ि भएकाहरूको सट्टामा रहेका स्शक्षकहरूले िनु िहमा पर्दास्िकार रहेको हो
सोही िहको िलब भत्तामार पाउने ।
घ) माध्र्स्मक िहको स्शक्षकबाट स्रोि व्र्स्ि छनोट भएको अवतथामा स्रोिव्र्स्िको सट्टामा रहने स्शक्षकको माध्र्स्मक िह िृिीर् श्रेणीको िलब
भत्तामार स्नकासा स्र्दने । अतथार्ी स्रोिव्र्स्िको रूपमा कार्यरिहरूका लास्ग माध्र्स्मक िह िृिीर् श्रेणी अतथार्ी स्शक्षकको न्र्नू िम िलब
भत्ता सस्ु विा बमोस्िम हने ।
ङ) इस्न्िस्नर्रको िलब प्रस्ि मस्हना रा.प.िृ. श्रेणीको सरू
ु िलब तके ल िथा सब–इस्ञ्िस्नर्रहरूको िलब रा.प.अन.ं प्रथम श्रेणीको सरू
ु िलब
तके लका र्दरले भि
ु ानी स्र्दने ।
1.2.3.3विद्यालयवनरीक्षक, स्रोतब्यवि, इवञ्िनीयरहरु(रापतवृ तयरसोसरह)कालावगवर्ल्डभत्ता
• स्शक्षा स्वभाग, कार्यक्रम िथा बिेट
1.2.3.4सिइवञ्िनीयरहरु(रापअनङ्क्वकतप्रथमरसोसरह)कालावगवर्ल्डभत्ता
शाखा
• क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्
स्वर्दर्ालर्
स्नरीक्षक िथा स्रोिव्र्स्िका लास्ग तवीकृ ि नम्सय् बमोस्िम िथा इस्न्िस्नर्र र सब–इस्ञ्िस्नर्रहरूका लास्ग मास्सक तवीकृ ि नम्सयअ
् नुसार
्
स्र्ल्डभत्ता र मास्सक भत्ता स्नकासा स्र्दने । हाल स्वर्दर्ालर्
स्नरीक्षकको हकमा र्स स्कस्समको भत्ता नेपाल सरकारबाट स्नणयर् भएबमोस्िम गने र • स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
्
इस्न्िस्नर्र र सब–इस्न्िस्नर्रका हकमा कार्यक्रममा भएको र तवीकृ ि नम्सयअ
् नुसार गने ।
नेपाल सरकारले स्नणयर् गरे बमोस्िम तथानीर् भत्ता प्राप्त गने स्िल्लामा कार्यरि स्रोिव्र्स्िको सट्टामा रहने स्शक्षकहरूलाई समेि तथानीर् भत्ता

समयािवध

अनुगमन/पररणामसच
ू क

पस्हलो र्दोश्रो िथा •
िेश्रो चौमास्सक
•

•
पस्हलो र्दोश्रो िथा •
िेश्रो चौमास्सक

•

पस्हलो र्दोश्रो िथा •
िेश्रो चौमास्सक

सञ्चालन
भएका
वेभपेिहरू
स्िल्ला िथा क्षेरमा
रहेका कम््र्टु रहरूको
अवतथा
कार्यक्रम
सम्पन्न
प्रस्िवेर्दन
िलबभत्ता प्राप्त गने
स्शक्षक, इस्ञ्िस्नर्र
िथा
सवइस्न्िस्नर्रहरूको
सङ्ख्र्ा
स्नकासा पर िथा
िलवी भरपाई

स्र्ल्डभत्ता प्राप्त गने
स्वर्दर्ालर्
स्नरीक्षक,
्
स्रोिव्र्स्ि, इस्ञ्िस्नर्र
िथा
सवइस्न्िस्नर्रहरूको
सङ्ख्र्ा
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उपलधि गराउने । त्र्तिो तथानीर् भत्तापाउने स्रोिव्र्स्िको सट्टामा रहने स्शक्षकहरूको नाम नामेसी सस्हिको रकममको स्ववरण स्शक्षा स्वभागमा
पिाउने ।

विम्मेिारतह

समयािवध

अनगु मन/पररणामसच
ू क
• िलवी भरपाई

• स्शक्षा स्वभाग, कार्यक्रम िथा बिेट
2.12.1.36 विल्लावशक्षाकायायलयतथाक्षेत्रीयवशक्षावनदेशनालयहरूमारहेकाचालकहरूकोपाररश्रवमकसवु िधाकरारसेिा
शाखा
स्वर्दर्ालर्
क्षेर सुिार कार्यक्रम लागू भएपस्छ र्दरबन्र्दी तवीकृ ि भइ स्शक्षा स्वभागबाट पर प्राप्त गरे का स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर् िथा क्षेरीर् स्शक्षा
्
• क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्
स्नर्देशनालर्हरूमा रहेका चालकहरूको लास्ग पाररश्रस्मक सुस्विा र्स शीर्यकबाट उपलधि गराउने ।
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
2.15.11.141 कक्षा१०कोपाठ्यक्रमतथाNQF लगायतकापाठ्यक्रमतथामूल्यांकनलगायतकाविषयहरूकोअवभमुखीकरण
पास्वके
कार्यक्रम प्राप्त भएका स्िल्लाले माध्र्स्मक िह NQF लगार्िका पाि्र्क्रम िथा मल्ू र्ांकन लगार्िका स्वर्र्हरूको स्िल्लातिरीर् प्रस्शक्षक रास्ष्टर् परीक्षा वोडय
प्रस्शक्षण र स्रोिके न्द्र तिरीर् अस्भमख
ु ीकरण कार्य सञ्चालन गने गराउने । के न्द्रबाट सञ्चास्लि प्रबोिीकरणका लास्ग क्षेरीर् प्रस्शक्षक स्ि.स्श.का
प्रस्शक्षणमा सहभागीले स्नर्देशनअनुसार स्िल्लामा प्रस्शक्षक प्रस्शक्षण सञ्चालन गर्दाय िोस्कएका माध्र्स्मक स्वर्दर्ालर्सुँ
ग सम्बस्न्िि स्िल्लाका
्
स्रोिव्र्स्ि, स्वर्दर्ालर्
स्नरीक्षक, तथानीर् िहको स्शक्षा हेने अस्िकृ ि, प्रास्वस्िक शाखा अस्िकृ ि र सहार्क स्िस्शअलाई पस्न सहभागी गराई
्
सञ्चालन गने ।

पस्हलो र्दोश्रो िथा •
िेश्रो चौमास्सक

• स्शक्षा स्वभाग, कार्यक्रम िथा बिेट
2.5.2.5उपकरणहरूकोसञ्चालनतथाममयतसम्भार
स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर् िथा क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्हरूमा रहेका स्वर्दर्् िु ीर् उपकरणहरू (कम््र्टु र, र्ोटोकपी मेस्सन, फ्र्ाक्स, तक्र्ानर र शाखा
एलसीडी प्रोिेक्टर) ममयिका लास्ग र्स शीर्यकबाट खचय लेख्ने ।
• क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
• क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्
2.5.1.22सिारीसाधनहरुकोममयतसम्भार
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
तवीकृ ि सरकारी नमयस् िथा स्िल्लाको तवीकृ ि र्दररे टअनसु ार लागि अनमु ान िर्ार गरी सावयिस्नक खरीर्द ऐन २०६३ िथा सावयिस्नक खरीर्द
• प्रास्वस्िक
िनशस्ि
स्नर्मावली २०६४ मा उल्लेख भएका प्रस्क्रर्ाअनसु ार गने/गराउने ।
इस्न्िस्नर्र)/सव इस्न्िस्नर्र
2.15.11.420नमनु ाविद्यालयमासेिाअनबु न्धकाआधारमावनयि
ह
न
े
प्रधानाध्यापकालावगविद्यालयमार्
य
त
प्रोत्साहनअन
द
ान
स्िस्
शका
ु ु
ु
स्रोि के न्द्र
क) स्शक्षा स्वभागबाट सचू ना िारी भएपस्छ छनोटमा भएका नमनु ा स्वर्दर्ालर्को
स्
व
र्द
र्ालर्
व्र्वतथापन
सस्
म
स्िले
प्रस्
ि
वर्द
ििा
सस्हि
नमनु ा स्वर्दर्ार्लका
प्रअ स्शक्षक
्
्
्
्
प्रिानाध्र्ापक स्शक्षकहरूबाट अनबु न्िका आिारमा कार्यसम्पार्दन कार्यक्रम सस्हिको प्रतिाव माग गने ।
ख) प्रतिाव माग गने, मल्ू र्ाङ्कन गरी कार्यसम्पार्दन सचू क सस्हि सम्झौिा गने प्रकृ र्ा नमनू ा स्वद्यालर् व्र्वतथापन स्नर्देस्शका, २०७४ वमोस्िम
हने ।
ग) स्नर्स्ु िको स्ववरण स्शक्षा स्वभागमा पिाउने र स्शक्षा स्वभागबाट अस्भलेख कार्म भै गएपस्छ तवीकृ ि कार्यक्रम र बिेट अनसु ार स्वद्यालर्लाई

र्दोश्रो िथा
चौमास्सक

•

पस्हलो, र्दोस्रो िथा
िेस्रो चौमास्सक

प्रवोस्िकरणमा सहभागी
सङ्ख्र्ा
िास्लमको उपस्तथस्ि

िेश्रो •

ममयि भएका उपकण
सड्ख्र्ा

•

ममयि भएका सािन
सङख्र्ा

र्दोश्रो िथा िेश्रो
चौमास्सक
र्दोश्रो

िलबभत्ता प्राप्त गने
चालकहरूको सङ्ख्र्ा
िलवी भरपाई

िथा िेश्रो स्वर्दर्ालर्को
प्रतिाव पर
्
चौमास्सक
सम्झौिा पर
स्नकासा पर
सम्पास्र्दि कार्यहरू
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विम्मेिारतह
स्नकासा स्र्दने ।
ग) सम्झौिाअनसु ारको कार्यक्रम सञ्चालन भए नभएको बारे स्ववरण स्नर्स्मि रूपमा पिाउने ।
2.15.30.27नमनु ाविद्यालयकालागीन्यनु तमसवु िधालगायतगण
स्शक्षा स्वभाग सामर्दु ास्र्क स्वद्यालर्
ु स्तरसध
ु ारतथा व्यबस्थापनकालावगअनदु ान
स्शक्षा मन्रालर्बाट स्नणयर् भई छनौट भएका नमुना स्वद्यालर्हरुमा अनर्दु ान रकम स्नकासा िथा खचय गर्दाय स्नम्नानुसार अनुसार गने ।
व्र्वतथापन शाखा
स्िस्
श
का
• छनौट भएका स्वद्यालर्ले स्शक्षा स्वभागको सामर्दु ास्र्क स्वद्यालर् व्र्वतथापन शाखासंग समन्वर् गरी नमनू ा स्वद्यालर् व्र्वतथापन
स्वद्यालर्
स्नर्देस्शका २०७४ अनरुु प स्वद्यालर्को गुरुर्ोिना (Master Plan) स्नमायण गरी तवीकृ ि गराउने ।
• तवीकृ ि गुरुर्ोिनामा उल्लेस्खि कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने प्रर्ोिनका लास्ग गि वर्य अनर्दु ान प्राप्त नगरे का स्वद्यालर्हरुलाई पस्हलो
प्रथास्मकिा स्र्दई प्रस्ि स्वद्यालर् १५ लाखका र्दरले स्वद्यालर्लाई स्नकासा स्र्दने ।
• चालु आ.व.मा र गि आवमा स्िल्लाबाट नमनु ा स्वद्यालर्का लास्ग उपलव्ि गराईएको रकमको शीर्यकगि रुपमा उल्लेख गरी
Master Plan मा तवीकृ ि भएको रकम र हाल सम्म उपलव्ि गराईएको रकम र वाुँकी रकमको स्ववरण स्वभागको सामर्दु ास्र्क
स्वद्यालर् व्र्वतथापन शाखामा उपलव्ि गराउने ।
• स्वद्यालर्बाट Master Plan तवकीकृ ि भई कार्ायन्वर्नमा नआएसम्म उि रकम खचय गनय नस्र्दने व्र्वतथा स्मलाउने ।
2.15.30.28 तोवकएका सच
ू काङ्क्कका आधारमा कायय सम्पादन सम्पन्न गने  विदयालयलाइ कायय सम्पादनमा आधाररत स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
अनुदान(Performance-based Grants)
स्रोिके न्द्र
क) स्वद्यालर् अनर्दु ान व्र्वतथापन स्नर्देस्शका २०७४ मा उल्लेस्खि कार्य सम्पार्दन मल्ु र्ाक
न
स
च
कका
आिारमा
स्
व
द्यालर्लाई
प्रतिाव
पे
श
गनय
स्वद्यालर्
ु
ं
लगाउने ।
ख) प्राप्त प्रतिवाका आिारमा स्वद्यालर्को कार्यसम्पार्दन तिरको मल्ु र्ाकन गरी स्िल्लाका लास्ग तवीकृ ि कार्यक्रम अनुसार प्रस्ि स्वद्यालर् रु ५०
हिारका र्दरले अनर्दु ान उपल्व्ि गाराउने ।
ग) प्राप्त अनर्दु ानबाट स्वद्यालर्ले स्नणयर् गरर शैस्क्षक गुणतिर सिु ारका क्षेर पस्हचान गरी खचय गने ।
घ) स्िस्शकाले सोको स्नर्स्मि अनगु मन गने व्र्वतथा स्मलाउने ।
ङ) र्स प्रकारका कार्यसम्पार्दनमा आिाररि अनर्दु ानहरु स्र्दुँर्दा कुनै पस्न स्वद्यालर्लाई र्दोहोरो नपने गरी स्र्दनपु नेछ ।
2.12.1.46 नमुना विद्यालयको रुपमा छनौट भएका विद्यालयको विद्यालयगतरुपमा मास्टर प्लान तयारी तथा भिन र भौवतक स्शक्षा स्वभाग, भौस्िक सिु ार शाखा
सवु िधावनमायण लगायतकाड्रइङ्क वडिाइनतथालागतअनुमानतयारीकालावगविज्ञसेिाखरीद
स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
क) नमनु ा स्वद्यालर्को रुपमा छनौट भएका स्वद्यालर्को स्वद्यालर्गिरुपमा मातटर ्लान िर्ार गरी स्वद्यालर्का लास्ग आवश्र्क पवु ायिारहरु नमनु ा स्वद्यालर्
स्वपि् िोस्खम न्र्नू ीकरणको पवु ायिार, स्वज्ञान प्रर्ोगशाला, सचू ना िथा सञ्चार प्रस्वस्िमा आिाररि स्सकाइ के न्द्र, स्वज्ञान प्रर्ोगशाला, अस्िररि प्रावस्िक ईस्न्िस्नर्र सव ईस्न्िस्नर्र
स्क्रर्ाकलाप, उपचारात्मक स्शक्षण, सिु ाररएको स्शक्षण स्सकाइ व्र्वतथा सस्हिको नमुनास्वद्यालर्हरूको स्वकासका लास्ग स्वज्ञ मार्य ि स्शक्षा
स्वभागबाट उपलव्ि गराईएको विेट िथा कार्यक्रमको पररस्ि स्भर रस्ह ड्रइङ स्डिाइन िथा लागि अनमु ान िर्ार गने ।
ख) परामशय सेवा स्लुँर्दा सावयिस्नक खरीर्द ऐन २०६३ िथा सावयिस्नक खरीर्द स्नर्मावली २०६४ मा उल्लेख भएका प्रस्क्रर्ाअनसु ार गने/गराउने ।
2.15.11.421वशक्षकर्द्ारावशक्षणवसकाइमाविताउनेसमयािवधसध
स्िस्शका
ु ारकालावगपद्दवत विकासरसञ्चालन
• स्शक्षक स्वद्याथी स्नर्स्मििा मार्य ि स्शक्षण स्सकाई समर्लाई अस्िकिम उपर्ोग गरी प्रभावकारी स्शक्षण स्सकाई स्क्रर्ाकलापमा स्रोिके न्द्र

समयािवध

अनुगमन/पररणामसच
ू क

र्दोश्रो चौमास्सक

स्वद्यालर्ले िर्ार गरे को
गुरुर्ोिना
अनर्दु ान स्नकासा पर

िेश्रो चौमास्सक

स्वद्यालर् छनौटको स्नणयर्
अनर्दु ान स्नकासा पर
अनर्दु ान
खचय
गने
स्वद्यालर्को स्नणयर्

प्रथम र्दोश्रो िथा िेश्रो स्वकास भएमा Master
चौमास्सक
Plan
स्नमायण
भएका ड्रइङ
स्डिाइन िथा लागि
अनमु ान

र्दोश्रो िथा िेश्रो अनर्दु ान प्राप्त गने स्वद्यालर्
चौमास्सक
स्वद्याथी स्सकाई उपलस्व्ि
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स्शक्षकहरुको िवार्र्देस्हिा िथा स्वद्याथी स्सकाई उपलधिी अस्भवृस्द्वमा सहिीकरण गने गरी स्शक्षण स्सकाई समर् मापन/कार्ायन्वर्न
कार्यस्वस्ि-२०७४ का आिारमा कार्यसम्पार्दन गने गरी प्रस्ि स्वद्यालर् २ हिारका र्दरले स्वद्यालर्लाई स्नकासा स्र्दने ।
• कार्यस्वस्ि लागू गने स्नणयर् स्वद्यालर् व्र्वतथापन सस्मस्िबाट भै आउनु पने ।
• स्वद्यालर्ले कार्यस्वस्ि अनसु ार कार्य सम्पार्दन गने स्िस्शकाले स्नर्स्मि कार्य सम्पार्दनको अनगु मन गने व्र्वतथा स्मलाउने ।
2.15.11.422काययक्रमतथाविवभन्नवनवतगतविषयहरुविवभन्नवनदेवशकाहरुलगायत समसामयवाकविषयमा विल्लावशक्षा
कायायलयकापदाधीकारीहरुस्रोतव्यवक्त्ततथासबैविद्यालयकाप्रधानाध्यापकलाइ अवभमवु खकरण
क) स्िल्लाका लास्ग चालु आ व का लास्ग तवीकृ ि कार्यक्रम सरोकारवालाहरुलाई अस्भभस्ु खकरण गनय स्िल्ला तिरमा स्िल्लाका शैस्क्षक
सारोकारबालाहरुलाई १ स्र्दने अस्भमस्ु खकरण सञ्चालन गने ।
ख) स्िल्लाका तथानीर् िहका पर्दास्िकारीहरुलाई १ स्र्दने शैस्क्षक कार्यक्रम सम्वन्िी अस्भमुस्खकरण सञ्चालन गने ।
ग) स्वद्यालर्का प्रिानाध्र्ापकहरुलाई स्रोिके न्द्र तिरमा अस्भमस्ु खकरण सञ्चालन गने
2.15.11.423कक्षा५कोNASA Test सञ्चालन
प्रस्ि स्वद्यालर् रू २००० का र्दरले परीक्षा सञ्चालन खचयलाइ पस्नकाको नम्सय अनसु ार खचय गरी बाुँकी रकम मसलन्र्दमा, प्रस्ि स्वद्याथी रु ३०
तटेशनरी (कलम वा डटपेन आस्र्द, ढुवानी वा र्ािार्ाि खचय प्रस्िस्वद्यालर् रु १०००, प्रस्िस्वद्यालर् रु ५०० परीक्षा अनगु मन र बाुँकी रकम
अस्भमस्ु खकरणमा खचय गने ।
2.15.11.119.5लाइिेरीव्यबस्थापनकालावगवर्क्सीगरवकताबखरीदअनुदान
क) र्देहार्का आिारमा स्वद्यालर्को प्रथास्मकिा िर् गरी स्वद्यालर् छनौट गनेिः
• लाईिेरी नभएका माध्र्स्मक स्वद्यालर्हरु
• गि आवमा लाईवेरी व्र्वतथापन अनर्दु ान प्राप्त नगरे का माध्र्स्मक स्वद्यालर्हरु
• माध्र्स्मक िहमा स्वद्याथी संख्र्ा उच्च रहेका स्वद्यालर्हरु
• लाईिेरी व्र्वतथपनका लास्ग आवश्र्क कक्षाकोिा रहेका स्वद्यालर्हरु
ख) छनौट भएका स्वद्यालर्लाई प्रस्ि स्वद्यालर् ६ लाख ५० हिारका र्दरले अनर्दु ान स्नकासा स्र्दने
ग) उि अनर्दु ानबाट स्वद्यालर्ले पाि्र्पतु िक, पाि्र्क्रम, स्शक्षक स्नर्देस्शका, सन्र्दभय सामग्री िथा लाइिेरीका लास्ग आवश्र्क र्स्नयचरहरु
ितिै पतु िक र्र्ाक, बसाई व्र्वतथाका लास्ग कुसी टेवल
ु लगार्िका सामग्रीहरुमा सावयिस्नक खरीर्द ऐन अनसु ार खचय गने ।
घ) स्वद्यालर्ले खरीर्द गरे का पतु िकहरुको सूस्च अस्नवार्यरुले स्िस्शकामा पेश गनयु पनेछ ।
नोट यस वापत प्राप्त अनदु ानबाट शवद्यािीको दैशनक पठनपाठनसाँग असम्बशन्त्धत र असान्त्दशभयक पस्ु तक तिा सामग्रीहरु खररद गनय पाइने छै न् ।
2.15.3.199CB-EGRA परीक्षासञ्चालनप्रारवम्भककक्षापठनसीपपरीक्षण
CB_EGRA सञ्चालन स्नरन्िरिा -आव २०७३।०७४ मा CB_EGRA सन्चालन गररएका १० स्िल्ला (िनकुटा, सप्तरी, पसाय, भिपरु ,

विम्मेिारतह

समयािवध

अनुगमन/पररणामसच
ू क

स्िस्शका
गाउपास्लका नगरपास्लका
स्रोिके न्द्र
स्वद्यालर्

प्रथम चौमास्सक

अस्भमस्ु खकरणका सहभागी
हरुको हाुँस्िरी स्ववरण

स्वद्यालर्

•
•
•

स्शक्षा स्वभाग, शैस्क्षक
गुणतिर परीक्षण के न्द्र
स्ि स्श का
प्रिानाध्र्ापक

• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
• स्रोिके न्द्र
• स्वद्यालर्

र्दोस्रो िथा िेस्रो
चौमास्सक

•
•
•

परीक्षा सामग्री
वीलभरपाइ
प्रस्िवेर्दन

प्रथम र्दोश्रो िथा िेश्रो छनौट भएका स्वद्यालर्को
चौमास्सक
स्नकासा
लाईवेरीमा खरीर्द गररएका
पतु िक संख्र्ा

• स्शक्षा स्वभाग, शैस्क्षक गुणतिर र्दोस्रो चौमास्सक
-शैस्क्षक गुणतिर
परीक्षण के न्द्र

•
•

सािन छपाइ
प्रस्िवेर्दन
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कातकी, मतु िाङ, र्दाङ, बाुँके, बस्र्दयर्ा र कञ्चनपरु ) का २६०० स्वद्यालर्
प्रस्ि स्वद्यालर्का लास्ग कक्षा २ र ३ का परीक्षण सािन छपाइ रू ५००. र िथ्र्ाङ्क व्र्वतथापन, अनगु मन िथा प्रस्िवेर्दन िर्ारीमा रू ५००. गरी
रु १००० का र्दरले सम्बस्न्िि स्िस्शकाले खचय गने ।
वसपविकासतथािनचे तनातावलमतथागोष्ठी
CB_EGRA परीक्षण सन्चालन -आव २०७४।०७५ मा CB_EGRA सञ्चालन हने (िा्लेिङु , िनुर्ा, रसवु ा, िनहुँ, रुपन्र्देही, सख
ु ेि,
डोल्पा, कै लाली र डडेल्िरु ा) नौ स्िल्लाका लास्ग स्रोिके न्द्र तिरीर् परीक्षक िास्लम
३० िना सहभागी प्रस्िके न्द्र -प्रस्ि स्वद्यालर्का कक्षा २ र ३ का स्वर्र् स्शक्षक २ िना र प्रअ गरी ३ िनाका र्दरले १० स्वद्यालर्का ३० िना_
2.15.11.424Class room Based Early Grade Reading Assessment सञ्चालन
CB_EGRA सञ्चालन हने (िा्लेिङु , िनुर्ा, रसवु ा, िनह,ुँ रुपन्र्देही, सख
ु ेि, डोल्पा, कै लाली र डडेल्िरु ा) नौ स्िल्लाका लास्ग प्रस्ि स्वद्यालर्
रू २००० का र्दरले परीक्षा सञ्चालन, मसलन्र्द िथा स्वस्वि वापि स्वद्यालर्ले र प्रस्ि स्वद्यालर् िथ्र्ाङ्क व्र्वतथापन, अनगु मन िथा समग्र
स्िल्लाको प्रस्िवेर्दन िर्ारीमा रू ५००. स्िस्शकाले खचय गने ।
2.15.11.425 विद्यालय बावहर रहेका बालबावलकाहरुलाई विद्यालयमा भनाय  एिं वनरन्तर वटकाइ रा्न समता सच
ू काङ्क्कका
आधारमालवक्षतकाययक्रमसचालन
• स्शक्षामा समिा सचू क (Equity Index) का आिारमा छनौट भएका १५ स्िल्लाले स्वद्याथी भनाय िथा स्िस्नहरुको स्नरन्िरिाका लास्ग
तथानीर् िह समेिको समन्वर्मा कार्यक्रम सञ्चालन गने ।
• र्सका लास्ग सामर्दु ास्र्क स्सकाइ के न्द्रको पररचालन गरी वैकस्ल्पक स्शक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गने ।
2.15.11.756 प्रारवम्भक बाल विकास / पूबय प्राथवमक कक्षाका सहिकताय हरुको पाररश्रमीक र अनुदान, विद्याथीहरुका लावग
पाठ्यपुस्तक, विद्यालयतथाकमयचारी ब्यिस्थापनतथासच
ं ालन, वनरन्तरविद्याथीमूल्याङ्क्कनलावगआबश्यकसामाग्री, विद्याथी
छात्रिृवत, वशक्षणवसकाइ सामग्रीतथा Book Corner ब्यिस्थापनकालावग प्रवतविद्याथी लागतअनुदान-PMEC ) लगायतका
लावगआिश्यकताकोआधारमाबाँडर्ाँडगररनेअनुदान
क) चालु आ वमा तथानीर् िहका लास्ग उल्लेस्खि शीर्यकहरुमा स्वस्नर्ोस्िि रकममा नपगु हने भए तथानीर् िहगि रुपमा स्वद्याथी स्वद्यालर्
संख्र्ा एस्कन गरी नपगु हने भौस्िक लक्ष्र् र विेट स्क्रर्ाकलापगि छुटाछुट्टै िर्ार गरी स्नकार्गि रुपमा स्िस्शकाले स्हसाव गरी मंस्शर मसान्ि स्भर
स्शक्षा स्वभागमा माग गने ।
६.क्षमताविकास
2.15.11.142स्रोतके न्रतहबाटसम्पन्नगनयुपने गाँउवशक्षायोिना, नगरवशक्षायोिना, प्रअबैठक, अवभभािकवशक्षासञ्चालन,
तथ्याङ्क्कव्यिस्थापनएिम् अवतररिवक्रयाकलापआदीकाययसञ्चालन
क) स्रोिके न्द्रले सम्वस्न्िि स्वद्यालर् स्नरीक्षकको समेि सहभास्गिामा स्नम्नानसु ारका कार्यहरू सम्पार्दन गने गरी कार्यर्ोिना तवीकृ ि गराई
स्िस्शकामा पेश गने :
• गाुँउ स्शक्षा र्ोिना, नगर स्शक्षा र्ोिना स्नमायणमा सहिीकरण
• प्र अ बैिक सञ्चालन

विम्मेिारतह
• स्ि स्श का
• प्रिानाध्र्ापक स्शक्षक

समयािवध
परीक्षण के न्द्रले
िोके को स्मस्िमा_

• स्ि स्श का
• स्रोिके न्द्र
• प्रिानाध्र्ापक स्शक्षक

र्दोस्रो चौमास्सक

अनुगमन/पररणामसच
ू क

•
•

िथ्र्ाङ्क
व्र्वतथापन
प्रस्िवेर्दन

•
•
•

स्िस्शका
गाउपास्लका
नगरपास्लका

प्रथम र्दोश्रो िथा िेश्रो शैस्क्षक अवसर प्राप्त गरे का
चौमास्सक
स्वद्याथी संख्र्ा
सञ्चालनमा
रहेका
वैकस्ल्पक स्वद्यालर्हरु

•
•
•

स्िस्शका
गाउपास्लका
नगरपास्लका

प्रथम र्दोश्रो िथा िेश्रो तथानीर् िहगि
चौमास्सक
रकमको स्ववरण
स्नकासा पर

स्शक्षा स्वभाग स्रोिके न्द्र िथा
स्वर्दर्ालर्
कमयचारी व्र्वतथापन
्
शाखा
स्ि.स्श.का
क्षे.स्श.स्न.
स्रोि के न्द्र

नपगु

अनर्दु ान स्नकासा पाएका
स्रोिके न्द्र सङ्ख्र्ा
स्रोि के न्द्र व्र्वतथापन
सस्मस्िको स्नणयर्
प्रस्िवेर्दन
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विम्मेिारतह
• अस्भभावक स्शक्षा सञ्चालन
• िथ्र्ाङ्क व्र्वतथापन
• स्रोिके न्द्र तिरीर् अस्िररि स्क्रर्ाकलाप सञ्चालन
ख) o; cGt/ut ;j} lh=lz=sf=x?n] ;jlGwt ;|f]ts]Gb|dfk{mt ;j} k|sf/ / txsf -k"j{ k|f=lj= b]lv
df=lj=tx;Ddsf ;fd'bflos, wfld{s / ;+:yfut ;j}_ ljBfnox?nfO{ slDtdf एक lbgsf] ljBnfotxsf] Excel
based sf] Electronic EMIS sfof{Gjog ;DjGwL Orientation clgjfo{?kdf ;|f]ts]Gb| txdf ;~rfng
ug]{ u/fpg] Joj:yf ldnfpg] .
ग) स्रोिके न्द्रबाट प्राप्त कार्य कार्यर्ोिना कार्ायन्वर्नका लास्ग प्रस्ि स्रोिके न्द्र ५५ हिारका र्दरले उपलधि गराउने ।
घ) स्रोिके न्द्रले सम्पार्दन गरे का सम्पणु य कार्यहरूको वास्र्यक प्रस्िवेर्दन िर्ार गरी स्ि.स्श.का क्षे.स्श.स्न. िथा स्शक्षा स्वभाग स्रोिके न्द्र िथा
स्वर्दर्ालर्
कमयचारी व्र्वतथापन शाखामा अस्नवार्यरूपले पिाउने ।
्
७.अनुगमनतथामूल्याङ्क्कन
2.19.1.47क्षेवशवनबाटCompliance तथाकाययक्रमअनगु मन
• स्शक्षा स्वभाग अनगु मन िथा व्र्वतथापन
2.19.1.48विल्लावशक्षाकायायलयबाटComplience तथाकाययक्रमअनुगमन
शाखा
क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्ले अनगु मन र्ोिना बनाउने र एक प्रस्ि स्शक्षा स्वभाग, अनगु मन िथा व्र्वतथापन शाखामा पिाउने ।
• स्शक्षा स्वभाग स्नरीक्षण िथा मल्ू र्ाङ्कन
र्ोिनाअनुसार अनगु मन सचू क बनाउने र सचू कमा आिाररि अनगु मन गरी त्र्सको समस्ष्टगि प्रस्िवेर्दन चौमासक र वास्र्यक रूपमा स्शक्षा
शाखा
स्वभागमा पिाउने । स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्हरूको अनगु मन र्ोिना र त्र्सको कार्ायन्वर्न पक्षको समेि अनगु मन गने ।
ख) स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्हरूले स्िल्लाका स्रोिके न्द्र िथा स्वर्दर्ालर्हरू
िथा बालस्वकास के न्द्रहरू लगार्ि स्िल्ला स्शक्षा • क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्
्
कार्ायलर्सुँग सस्म्बस्न्िि स्वस्भन्न कार्यक्रमहरूको अनगु मन गने र्ोिना बनाउने र सावयिस्नक गने । कार्यर्ोिनाको एकएक प्रस्ि क्षेरीर् • स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
स्शक्षा स्नर्देशनालर् र स्शक्षा स्वभागको स्नरीक्षण िथा मल्ू र्ाङ्कन शाखामा पिाउने । अनगु मन सचू क बनाइ कार्यर्ोिनामा उल्लेख
भएअनसु ारको अनगु मन कार्य गने । अनुगमन पस्छ प्रत्र्ेक अनगु मनकिायले िोस्कएको ढाुँचामा प्रस्िवेर्दन स्र्दने र त्र्सको साराुँसगि प्रस्िवेर्दन
मास्सक रूपमा क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर् र चौमास्सकरूपमा स्शक्षा स्वभाग, स्नरीक्षण िथा मल्ू र्ाङ्कन शाखामा पिाउने । आस्थयक वर्यको
अन्िमा स्िल्लाको समस्ष्टगि अनगु मन र त्र्सको प्रभाव झस्ल्कने गरी बनाएको प्रस्िवेर्दन अस्नवार्य रूपमा स्शक्षा स्वभाग, स्नरीक्षण िथा
मल्ू र्ाङ्कन शाखामा पिाउने ।
2.15.11.143 क्षे.स्श.स्न.हरूबाट स्वत्तीर् र सामास्िक परीक्षण िथा Fund flow Tracking को नमनु ा परीक्षण र प्रस्िवेर्दन
• स्शक्षा स्वभाग,आस्थयक व्र्वतथापन शाखा
• क्षे.स्श.स्न.ले आफ्नो क्षेर अन्िगयिका प्रत्र्ेक स्िल्लाको १० ओटा स्वर्दर्ालर्हरू
Random Sampling का अिारमा छनोट गरी • क्षेरीर् स्शक्षा स्नर्देशनालर्
्
स्वत्तीर् र सामास्िक परीक्षणको तथलगि अवलोकन िथा अनगु मन गने ।
• स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
• सबै स्िल्लाको प्रस्िवेर्दन कम्पाइल गरी प्रस्िवेर्दन िर्ार गरी स्वभागमा पिाउने ।
• र्सरी प्रस्िवेर्दन िर्ार गर्दाय स्वत्तीर् लेखा परीक्षण र सामास्िक परीक्षणको छुट्टा छुट्टै प्रस्िवेर्दन िर्ार गने ।
2.15.11.593 काययसम्पादनकोआधारमाविल्लाहरुकोस्तरीकरण
• स्शक्षा स्वभाग

समयािवध

अनुगमन/पररणामसच
ू क

पस्हलो र्दोश्रो िथा •
िेश्रो चौमास्सक
•
•

र्दोस्रो चौमास्सक

अनगु मन र्ोिना
अनगु मन
िथा
स्नरीक्षण प्रस्िवेर्दन
कार्यक्रम
कार्ायन्वर्नको
प्रस्िवेर्दन

• अनगु मन गररएका
स्वर्दर्ालर्
सङ्ख्र्ा
्
• स्वत्तीर् िथा सामास्िक
परीक्षणको प्रस्िवेर्दन

पस्हलो र्दोश्रो िथा
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया
क) स्शक्षा मन्रालर्बाट तवीकृ ि कार्यस्वस्िका आिारमा तिररकरण गने
ख) तिरीकरणको प्रस्िवेर्दन स्शक्षा स्वभागमा उपलव्ि गराउने

विम्मेिारतह
•
•

क्षेस्शस्न
स्िस्शका

समयािवध
िेश्रो चौमास्सक

अनगु मन/पररणामसच
ू क
• तिरीकरण प्रस्िवेर्दन
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अनसु चू ी १
g]kfn ;/sf/
lzIff dGqfno
lzIff ljefu
;fgf]l7dL, eQmk'/
स्वर्र् : आस्थयक वर्य२०७४।७५ को बिेट कार्ायन्वर्न सम्बन्िी मागयर्दशयन ।
आस्थयक वर्य२०७४/७५ को सेवा र कार्यहरुका लास्ग सघं ीर् सस्ं चि कोर्बाट स्वस्भन्न िहले गने सेवा र कार्यहरुको स्नस्मत्त खचय गने अस्िकारका लास्ग
संवैिास्नक प्राविान अनरुु प २०७४ ज्र्ेष्ठ १५ गिे व्र्वतथास्पका संसर्दमा स्वस्नर्ोिन स्विेर्क पेश भइसके को छ । उि स्विेर्क पाररि भई ऐन प्रारम्भ भएको
स्मस्िर्देस्ख अन्ियगयिका सबै िहहरुको लास्ग छुट्टर्ाइएको रकमको प्रचस्लि काननू बमोस्िम खचय गने/गराउने, लेखा राख्ने, प्रस्िवेर्दन गने र लेखापरीक्षण गने
गराउने समेिको स्िम्मेवारी िहाुँबाट हने नै छ । बिेट कार्ायन्वर्नमा शीघ्रिा ल्र्ाई पुँिु ीगि खचयमा वृद्धी गनय एवं अन्िर सरकारी स्वत्त व्र्वतथापनलाई
सम्बोिन गनय प्रतिास्वि स्वस्नर्ोिन स्विेर्कमा के ही नर्ाुँ प्राविानहरु रास्खएका छन् । स्वस्नर्ोिन स्विेर्क, २०७४ पाररि भई ऐन प्रारम्भ भएपस्छ िी
प्राविान अनरुु प बिेट कार्ायन्वर्न गनयपु ने हर्दुँ ा िी प्राविानहरु सस्हिको मागयर्दशयनबाट बिेट कार्ायन्वर्न सहि भई आगामी आस्थयक वर्यका लास्ग प्रक्षेस्पि
लक्ष्र् परु ा हने छ भन्ने स्वश्वास गरे को छु भनी अथय मन्रालर्को च.नं. १०९६ स्मस्ि २०७४।२।१६ मा प्राप्त बिेट कार्ायन्वर्न सम्बन्िी मागयर्दशयनमा िारी भएका
स्नर्देशनहरु िथा र्स मन्रालर्बाट समेि पररमाियन गरी िर्ार गररएका र्देहार् बमोस्िमका स्नर्देशनहरुलाई पालना गरी आ.व.आ.व.२०७४।७५ मा स्वस्नर्ोस्िि
बिेट िथा तवीकृ ि वास्र्यक कार्यक्रम अनुसार खचय गनयु गराउनु हन अनरु ोि छ ।
आगामी आस्थयक वर्ो शरुु मै बिेट कार्ायन्वर्नमा लैिाने र लक्ष्र् अनुरुप भौस्िक िथा स्वस्त्तर् प्रगस्ि हास्सल गने सोच अनरुु प िेि १५ मै व्र्वतथास्पका
ससं र्दमा बिेट प्रतििु भएको हर्दुँ ा नर्ाुँ आस्थयक वर्य२०७४।०७५ प्रारम्भ हनपु वय नै बिेट कार्ायन्वर्नका प्रारस्म्भक चरणहरुको कार्य -बािावरणीर् प्रभाव
मल्ू र्ांकन, िग्गा प्राप्तीको सचू ना प्रकाशन, प्रोिेक्ट अस्र्स तथापना, र्दरबन्र्दी श्रृिना, िनशस्ि व्र्वतथापन, टेण्डर डकुमेण्टको िर्ारी, मानव संशािन
स्वकास, ऐन, स्नर्म, स्नर्देस्शका, कार्यस्वस्ि िियमु ा/संशोिन/पररमाियन आस्र्द) लगार्िका कार्य र्सै आस्थयक वर्य सम्पन्न गनयु हनेछ ।
क )कार्यक्रम तवीकृ िी, बिेट बाुँडर्ाुँड र अस्ख्िर्ारी
१)मन्रालर्गि बिेट सचू ना प्रणाली (Line Ministry Budgetary Information System) मा समावेश भएको कार्यक्रम त्र्तिो कार्यक्रम
कार्ायन्वर्न गने प्रर्ोिनका लास्ग तवीकृ ि भएको मानी कार्ायन्वर्नमा लैिानु हनेछ । चौमास्सक स्वभािन सस्हिको कार्यक्रमलाई नै तवीकृ ि कार्यक्रम र खचय
गने अस्ख्िर्ारी मानी सम्बस्न्िि कोर् िथा लेखा स्नर्न्रक कार्ायलर्हरुले कार्ायन्वर्न इकाईलाई बिेट स्नकासा गनेछन् ।
२)मन्रालर्गि बिेट सचू ना प्रणाली (Line Ministry Budgetary Information System) मा समावेश भएको कुनै कार्यक्रममा संशोिन
गनयपु ने भएमा अथय मन्रालर्को सहमस्ि स्लनपु नेछ । िर स्निायररि लक्ष्र्मा प्रस्िकुल असर नपने गरी कुनै कार्यक्रम संशोिन गनयपु ने भएमा चैर मसान्िस्भर
संशोिन गरी सो को िानकारी अथय मन्रालर् र रास्रिर् र्ोिना आर्ोगलाई स्र्दनपु नेछ । चौमास्सक स्वभािन संशोिन गनयपु ने भएमा सम्बस्न्िि िहले एक िह
मास्थको कार्ायलर् प्रमख
ु को तवीकृ ि स्लनपु ने वा रािपरांस्कि स्वस्शष्ट श्रेणीको अस्िकारीले कार्यक्रम संशोिन गनय सक्नेछ ।
३) खचय गने इकाई (Spending Unit) को लास्ग िोस्कएको स्वस्नर्ोस्िि बिेट खचय गने अस्िकार स्वस्नर्ोिन स्विेर्क, २०७४ बमोस्िम अस्िकार प्राप्त
अस्िकारीलाई प्राप्त हने नै छ । कुनै िहमा एक भन्र्दा बढी िहबाट खचय गने गरी रकम स्वस्नर्ोिन भएको वा अवण्डामा रकम रास्खएको भए स्वस्नर्ोिन
स्विेर्क प्रमास्णकरण भएको स्मस्िले १५ -पन्र) स्र्दनस्भर सम्पणु य रकम खचय गने िहहरुलाई बाुँडर्ुँ ड गरी सो को िानकारी अथय मन्रालर् र सम्बस्न्िि कोर्
िथा लेखा स्नर्न्रक कार्ायलर्लाई स्र्दनु पनेछ । १५ स्र्दनस्भर रकम बाुँडर्ाुँड नगरे मा त्र्तिो रकम अथय मन्रालर्बाट सम्बस्न्िि िहहरुलाई सोझै बाुँडर्ाुँड हने
हर्दुँ ा बाुँडर्ाुँड कार्यको थालनी ित्काल गनय सक्नु हनेछ ।
४)
नेपालको संस्विानको अनुसचू ी ८ बमोस्िम तथानीर् िहको अस्िकारको सचू ी स्भरको स्वर्र्मा िहाुँबाट कार्ायन्वर्न गने गरी
गाऊुँपास्लकास्भरको रु. ५० लाखसम्म, नगरपास्लकास्भर रु. १ करोडसम्म र उप-महानगरपास्लका वा महानगरपास्लकास्भरको रु. २ करोडसम्म बिेट
स्वस्नर्ोिन भएका आर्ोिनाहरु सम्बस्न्िि गाुँउपास्लका, नगरपास्लका, उप-महानगरपास्लका वा महानगरापास्लकाले कार्ायन्र्न गने गरी ३० स्र्दनस्भर
हतिान्िरण गनयहु नेछ । सो को लास्ग आवश्र्क प्रास्वस्िक सहर्ोग समेि उपलधि गराउनु हनेछ ।
५)
श्रोिको सस्ु नस्िििा नभई कार्यक्रम तवीकृ िी वा संशोिनको लास्ग पेश नगने/नगराउने व्र्वतथा पालना गनयु गराउनु हनेछ । श्रोिको सस्ु नस्िििा
नभई शरुु गररएका खररर्द प्रकृ र्ा वा अन्र् कार्यबाट स्सियना हने र्दास्र्त्वका लास्ग अथय मन्रालर्बाट थप बिेट प्राप्त नहने व्र्होरा िानकारी गराउुँ र्दछु ।
६)
चालु अनर्दु ान अन्ियगयि स्वस्नर्ोिन भएको रकम बाुँडर्ाुँड तवीकृ ि गर्दाय िलब, ग्रेड, तथानीर् भत्ता, स्र्ल्ड भत्ता र पोशाक भत्ता भाडा, पानी
स्विल
ु ी, संचार महशल
ु ितिा अस्नवार्य र्दास्र्त्वमा पर्ायप्त रकम छुट्टर्ाई वाुँकी रकम अन्र् कार्यका लास्ग बाुँडर्ाुँड गनयु पनेछ ।
७)
सयशिय अनर्दु ानमा रास्खएको रकम तवीकृ ि कार्यक्रमका आिारमा मार खचय लेख्नु पनेछ ।
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८) खचय स्शर्यक नं. २२९११ (भैपरी आउने - चालु खचय) र २९८११ (भैपरी आउने - पुँिु ीगि खचय) मा स्वस्नर्ोस्िि बिेट अथय मन्रालर्बाट बाुँडर्ाुँड
तवीकृ ि गराएर मार खचय लेख्नु हनेछ । र्ाल्गुण मसान्िस्भर र्ो स्शर्यकको रकम बाुँडर्ाुँड नगराएमा अथय मन्रालर्ले खचय आवश्र्क पने कुनै पस्न िहको
स्शर्यकमा स्सिै रकमान्िर गनय सक्नेछ । त्र्सै गरी २०७४ र्ागुन मसान्िसम्म काम शरुु नभएका कार्यक्रमहरुको सम्पणु य बिेट २०७४ चैर १ गिेस्भर अस्नवार्य
रुपमा स्र्िाय गनयपु नेछ ।
९)
प्राकृ स्िक प्रकोप, स्वपत्ती र स्वशेर् अवतथामा वाहेक र्दोश्रो चौमास्सक अवस्िसम्म कुनै पस्न प्रकारका थप स्नकासा/रकमान्िर मागहरुलाई अथय
मन्रालर्बाट सम्बोिन नगररने हर्दुँ ा स्वस्नर्ोस्िि बिेटको स्समास्भर रही सािारण प्रशासनिर्ो खचय व्र्वतथापन गनय र स्वकास कार्यक्रम पस्न बिेट स्समास्भरै
रही कार्यक्रम तवीकृ ि गरायई कार्ायन्वर्न गनयु गराउनु हनेछ ।
१०)
िहाुँलाई उपलधि गराइएको कार्यक्रमहरुमा स्वस्नर्ोस्िि रकम खचय नगरी नर्ाुँ कार्यक्रमका लास्ग थप स्नकासा माग गनयु हने छै न । आस्थयक वर्ो
बीचमा आएर कुनै पस्न नर्ाुँ आर्ोिना/कार्यक्रम थप हने छै न ।
११)
आर्ोिनाको लागि अनमु ानस्भर र परामशय सेवा स्भर सवारी सािन खररर्द, बैर्देस्शक भ्रमण समावेश गनयु हने छै न, गरे मा आर्ोिना प्रमख
ु नै
स्िम्मेवार हने व्र्होरा िानकारी गराउुँ र्दछु । परामशय र सायवयिस्नक स्नमायणमा स्वस्नर्ोस्िि बिेटबाट बैर्देस्शक भ्रमण िथा सवारी सािन खररर्द गनय पाइने छै न ।
-ख)
बिेट स्नकासा िथा बिेट कार्ायन्वर्न व्र्वतथा :
१२)
आर्ोिनाको िर्ारी चरणहरु परु ा गरी आर्ोिना/कार्यक्रमको चौमास्सक स्वभािन सस्हिको वास्र्कय खररर्द र्ोिना, स्वतिृि स्डिाइन र लागि
अनमु ान िर्ार गरी साउन मसान्िस्भर तवीकृ ि गरी वोलपर आव्हान समेि गरी सक्नु हनेछ । असोि मसान्िस्भर बोलपर मल्ू र्ांकन गरी िे क्का संझौिा गनयु
हनेछ । िे क्का संझौिा भएको १५ स्र्दनस्भर कार्य शरुु गने गरी कार्ायर्देश स्र्दने व्र्वतथा स्मलाउनु हनेछ ।
१३)
िोस्कएको लागि, गुणतिर र समर्सीमास्भर स्नमायण कार्य सम्पन्न गने स्नमायण व्र्वसार्ीलाई स्वत्तीर् िथा गैर स्वत्तीर् प्रोत्साहन उपलधि गराउने
व्र्वतथा स्मलाउनु हनेछ । िोस्कएको गुणतिर कार्म नगने र समर्स्भर कार्य शरुु नगने, कार्य सम्पन्न नगने र कार्यर्ोिना अना
ु ुरुप काम नगने स्नमायण
व्र्वसार्ीलाई काननू बमोिम कारवाही गरी स्नमायण व्र्वसार्ीसुँगको िे क्का संझौिा रद्द गने व्र्वतथा स्मलाउनु हनेछ ।
१४)
स्नमायण व्र्वसार्ीले िे क्का सम्झौिा गरे पस्छ सम्झौिा बमोस्िमका सबै वा के ही कार्यहरुका लास्ग सहार्क िे क्का सम्झौिा गने भएमा अस्नवार्य
रुपमा सम्बस्न्िि आर्ोिना प्रमख
ु को स्लस्खि रुपमा पवु य तवीकृ िी स्लनपु ने व्र्वतथा स्मलाउनु हनेछ । अस्ि आवश्र्क कार्यका लास्ग बाहेक एक िहभन्र्दा बढी
िहमा सहार्क िे क्का सम्झौिा गनय नपाइने व्र्वतथा गनयु हनेछ । रास्रिर् सयिकय िा के न्द्रबाट आर्ोिनाको स्नमायण गणु तिरको प्रास्वस्िक परीक्षण गराउनु हनेछ ।
स्निायररि समर् र लागिमा काम सम्पन्न गनय गुणतिर कार्म गनय आर्ोिना प्रमुख िथा स्नमायण व्र्वसार्ीलाई पररणाम (outcome) प्रस्ि िवार्र्देही हने
प्रणालीको स्वकास गनयु गराउनु हनेछ ।
१५)
कार्यक्रम/आर्ोिना कार्ायन्वर्नका लास्ग आवश्र्क पने कार्यस्वस्ि िथा स्नर्देस्शकाहरु िियमु ा िथा संशोिनको कार्य साउन मसान्िस्भर
स्नर्मावलीहरु िियमु ा िथा संशोिनको कार्य भर्दौ १५ गिेस्भर सम्पन्न गनयहु नेछ । नर्ाुँ कार्यक्रम/आर्ोिना कार्ायन्वर्नका लास्ग साउन मसान्िस्भर आर्ोिना
कार्ायलर्हरु तथापना गनयहु यनेछ । कार्यक्रम/आर्ोिनाहरु सम्पन्न गने अवस्िभरका लास्ग तपष्ट िनशस्ि र्ोिना सस्हि आवश्र्क अतथार्ी र्दरबन्र्दीहरु साउन
मसान्िस्भर तवीकृ ि गरायई सक्नु पनेछ ।
१६)
तवीकृ ि संगिन र र्दरबन्र्दी अनरुु प आर्ोिना प्रमख
ु लगार्ि अन्र् कमयचारीहरुलाई तपष्ट कार्य स्ववरण, मख्ु र् कार्यसम्पार्दन सचू कहरु र आवश्र्क
अस्िकार एवं स्िम्मेवारी र उत्तरर्दास्र्त्व सस्हि आर्ोिनामा खटाउनु हनेछ । र्सरी कमयचारी खटाउुँर्दा कमयचारीको र्ोग्र्िा, क्षमिा, अनभु व र आर्ोिना
कार्ायन्वर्नमा स्वगिमा हास्सल गरे को सर्लिाको अस्भलेखलाई आिार बनाउनु हनेछ । र्सै गरी आर्ोिनामा खस्टने कमयचारीलाई आर्ोिनाको प्रास्वस्िक
पक्ष, कार्ायन्वर्न स्वस्ि, अपेस्क्षि प्रस्िर्ल र उपलधिी, अन्िर िह समन्वर् लगार्िका स्वर्र्हरुमा शरुु मै अस्भमख
ु ीकरण िास्लम प्रर्दान गनयु हनेछ ।
१७)
कार्यक्रम िथा आर्ोिना कार्ायन्वर्नका लास्ग मन्रालर्/िहले स्वभागीर् प्रमख
ु र आर्ोिना प्रमख
ु सुँग गररएको कार्यसम्पार्दन सम्झौिा अनुरुपका
स्क्रर्ाकलापलाई स्नस्िि भार स्र्दई वतिुस्नष्ठ आिारमा कार्यसम्पार्दनतिर मापन गरी परु तकार र सिाुँर्को व्र्वतथा स्मलाउनु पनेछ । कार्यसम्पार्दनतिर मापनका
आिारमा स्नस्िि अङ्कभन्र्दा बढी अङ्क प्राप्त गरे मा स्निामिी सेवा ऐन, २०४९ अनसु ार परु तकृ ि गनय पेश गनयु हनेछ ।
१८)
आर्ोिना/कार्यक्रमको भौस्िक प्रगस्िका आिारमा मार भि
ु ानी स्र्दने व्र्वतथा रहेको छ । पस्हलो चौमास्सक स्नकासा/भुिानीको लास्ग भौस्िक
प्रगस्ि आवश्र्क पने छै न । र्दोश्रो र िेश्रो चौमास्सक स्नकासा/भि
ु ानीका लास्ग सो अवस्िसम्मको भौस्िक प्रगस्ि न्र्नू िम ५० प्रस्िशि हनु पनेछ ।
१९)
आर्ोिना कार्ायन्वर्नमा सहििा ल्र्ाउन वािावरणीर् प्रभाव मल्ू र्ांकन र प्रारस्म्भक वािावरणीर् परीक्षणका कार्यहरु प्रचस्लि काननू मा
िोस्कएको न्र्नू िम समर्सीमास्भर सम्पन्न् गराउनु हनेछ ।
२०)
वैर्देस्शक ऋण वा अनर्दु ान सम्झौिा प्रभावकारी नभएसम्म र्दािावाट व्र्होररने बिेट र नेपाल सरकारको सम्परू क कोर् (Matching fund)
वापि व्र्होररने रकम समेि रोक्का रहने छ । िर Rectroactive Financing को हकमा अथय मन्रालर्को अन्िरास्ष्टर् आस्थयक सहार्िा समन्वर्
महाशाखाको सहमिीमा भि
ु ानी स्र्दन सस्कने प्राविान रहेको छ ।
२१)
आर्ोिना/कार्यक्रम स्वशेर्का लास्ग सम्झौिा भई प्राप्त हने बैर्देस्शक सहर्ोग बाहेक अन्र् ऋण िथा अनर्दु ानको भि
ु ानी स्र्दनपु वु य महालेखा
स्नर्न्रक कार्ायलर् मार्य अथय मन्रालर्को अन्िरास्ष्टर् आस्थयक सहार्िा समन्वर् महाशाखाको तवीकृ िी स्लनु पने हर्दुँ ा सो अनसु ार गने व्र्वतथा स्मलाउनु
हनेछ । बैर्देस्शक श्रोििर्ो बिेट रकम खचय गनयु पवु य उि श्रोिबाट रकम प्राप्त हने सस्ु नस्िििा गरे र मार खचय गने व्र्वतथा स्मलाउनु हनेछ । कुनै कारणले
भि
ु ानी स्वस्ि र्रक परे कोमा २०७४ भर्दौ १५ गिे स्भर पररमाियन गनय लेखी पिाउनु हनेछ ।
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२२)
आस्थयक वर्य२०७३।७४ सम्म बहवस्र्यर् िे क्कामा गएका आर्ोिना/कार्यक्रमका लास्ग स्वस्नर्ोस्िि बिेटबाटै आवश्र्क रकम र्छ्ट्र्ाई कार्यक्रम
तवीकृ ि गनयु गराउनु पनेछ । बहवस्र्यर् िे क्का संझौिाबाट स्सस्ियि र्दास्र्त्वका लास्ग पर्ायप्त बिेट स्वस्नर्ोिन गरे र मार अन्र् कार्यक्रममा बाुँडर्ाुँड गनयपु नेछ ।
२३)
स्रवस्र्यर् खचय अनमु ानको सीमास्भर रही रास्रिर् गौरबका आर्ोिना र प्रथम प्राथस्मकिा प्राप्त आर्ोिनाहरुको बहवस्र्यर् िे क्का -Multi-Year
Contract_ लगाउन सस्कने छ । र्तिो िे क्का सझ
ं ौिा भएपस्छ सो को िानकारी अथय मन्रालर् र र्स मन्रालर्लाई स्र्दनु पनेछ । स्रवर्रा
् ीर् खचय
अनमु ानको स्समा भन्र्दा बढी रकमको िे क्का लगाएमा अथय मन्रालर्ले श्रोि उपलधि गराउने छै न ।
२४)
रास्रिर् गौरवका आर्ोिना र पस्हलो प्राथस्मकिा प्राप्त आर्ोिनाहरु -उज्ञ) मा बचि हने रकम रास्रिर् गौरवका आर्ोिनालाई छुट्ट्र्ाई सके पस्छ
वाुँकी हन गएमा मार पस्हलो प्राथस्मकिा प्राप्त आर्ोिनाहरुको लास्ग छुट्ट्र्ाउने व्र्वतथा स्मलाउनु हनेछ ।
२५)
बिेटको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नको लास्ग समर्सीमा सस्हिको कार्य र्ोिना बनाई कार्य सम्पार्दन गने व्र्वतथा स्मलाउनु हनेछ । अथय मन्रालर्ले
बिेट कार्ायन्वर्न स्तथस्िको स्नरन्िर अनगु मन गरी कम प्रगस्ि र्देस्खएका आर्ोिनाहरुको स्वस्नर्ोस्िि बिेट स्वस्नर्ोिन ऐनको पररस्िस्भर रही राम्रो प्रगस्ि
भएका अरु आर्ोिनािर्य आवश्र्किा अनसु ार रकमान्िर गनय सस्कने व्र्वतथा रहेकोछ ।
२६)
शोिभनाय स्नर्देस्शका बमोस्िम थ्रेसहोल्ड रकम पस्ु गसके कोमा िुरुन्िै र थ्रेसहोल्ढ रकम नपगु ेकोमा चौमास्सक अवस्ि समाप्त भएको अको
चौमास्सक अवस्ि स्भर सम्बस्न्िि आर्ोिना व्र्वतथापन कार्ायलर्बाट शोिभनाय माग गनय लगाउनु पनेछ । प्रत्र्ेक मस्हना समाप्त भएको स्मस्िले १५ स्र्दनस्भर
सोझै भि
ु ानी र वतिुगि सहार्िाको प्रस्िवेर्दन सम्बस्न्िि कोर् िथा लेखा स्नर्न्रक कार्ायलर्मा प्रतिुि गनय लगाउनु हने छ । स्निायररि समर्स्भर शोिभनाय
प्रस्क्रर्ा शरुु नगरे मा अको चौमास्सकको स्नकासा रोक्का गररनेछ । समर्मै शोिभनाय माग नगने आर्ोिना प्रमख
ु र लेखा प्रमख
ु लाई काननू बमोस्िम कारवाही
गनयु गराउनु हनेछ ।
२७)
सायवयिस्नक िहमा तवर्देशी वतिुको उपर्ोग गने सम्बन्िी स्नर्देस्शका, २०६९ अनुसार मालसामान िथा वतिु खररर्द गने व्र्वतथा स्मलाउनु हनेछ ।
कार्य सम्पन्न भएपस्छ कामको भेररस्र्के शन गरी कार्य सम्पन्न भएको स्मस्िले १० स्र्दनस्भर कार्य सम्पन्न स्वल िर्ार गनय लगाउनु हनेछ । स्वल पेश भएको
स्मस्िले १५ स्र्दनस्भर स्वल तवीकृ ि गरी भि
ु ानीको व्र्वतथा स्मलाउनु हनेछ ।
-ग)
बिेट खचय, रकमान्िर िथा प्रस्िवेर्दन
२८)
पंिू ीगि खचय िर्य स्वस्नर्ोस्िि रकम चालु खचयमा र पुँिु ीगि अनर्दु ानमा स्वस्नर्ोस्िि रकम चालु अनर्दु ानमा रकमान्िर हनेाे छै न ।
२९)
तवीकृ ि रकम एक बिेट उपशीर्यकबाट अको उपशीर्यक वा एक खचय उपशीर्यकबाट अको खचय उपशीर्यकमा बिेट रकमान्िर गनयु परे मा घटाउने
बिेट उपशीर्यक वा खचय उपशीर्यकमा कोर् िथा लेखा स्नर्न्रक कार्ायलर्बाट बिेट रोक्का राखेको िानकारी पर सस्हि रकमान्िर माग गनयु गराउनु हनेछ ।
३०)
िलब, भत्ता, पोशाक, खाद्यान्न, पानी िथा स्बिल
ु ी, संचार महसल
ु र भाडामा आगामी वर्यरुको लास्ग र्दास्र्त्व नसयने गरी खचय व्र्वतथापन गनयु
गराउनु हनेछ । र्ी खचय उपशीर्यकहरुबाट अथय मन्रालर्को तवीकृ ि नस्लई अन्र्र रकमान्िर गनय सस्कने छै न । सम्बस्न्िि िहबाट िलबी प्रस्िवेर्दन पाररि
गराएर मार िलब, भत्ता वापिको रकम भि
ु ानी गनयु पनेछ ।
३१)
तवीकृ ि र्दरबन्र्दी िथा बिेटको सीमास्भर रहेर मार सेवा करार व्र्वतथापन गनयु हनेछ । सेवा करारमा कार्यरि व्र्स्िको पाररश्रस्मक/सेवा शल्ु क
खचय उपशीर्यक नं. २२४१२ बाट मार खचय लेख्नु पनेछ ।
३२)
बैर्देस्शक भत्ता, पाररवाररक भत्ता लगार्िका स्वस्भन्न प्रकारका भत्ताहरुको भुिानी गर्दाय अस्नवार्य रुपमा स्नर्मानसु ारको आर्कर कट्टी गने
व्र्वतथा स्मलाउनु हनेछ ।
३३)
सोझै भि
ु ानी वा वतिुगि सहार्िा अन्ियगयि भएको खचयको प्रस्िवेर्दन प्रत्र्ेक मस्हना समाप्त भएको १५ स्र्दनस्भर महालेखा स्नर्न्रक कार्ायलर्बाट
स्निायररि ढाुँचामा कोर् िथा लेखा स्नर्न्रक कार्ायलर्मा अस्नवार्य रुपमा बुझाउनु पनेछ । र्तिो प्रस्िवेर्दन समर्मै नबुझाएमा कोर् िथा लेखा स्नर्न्रक
कार्ायलर्ले अन्र् स्नकासा रोक्का गनय सक्नेछ ।
३४)
कुटनीस्िक महत्व र अन्िरय स्रिर् सम्बन्िको कारण अस्नवार्य रुपमा सहभागी हन पने अन्िरय स्रिर् सभा, सम्मेलन र अन्िरसरकारी बैिकका लास्ग
मार अथय मन्रालर्को सहमस्िमा भाग स्लन िान पाइनेछ । स्वस्नर्ोस्िि बिेटबाट बैर्देस्शक िास्लम, अध्र्र्न, अवलोकन भ्रमणमा िानु पवु य अथय मन्रालर्
बिेट िथा कार्यक्रम महाशाखाको सहमस्ि स्लनको लास्ग पेश गनयु पनेछ ।
-घ)
३५)

स्वत्तीर् पारर्दस्शयिा, िवार्र्देस्हिा र अनगु मन सम्बन्िी व्र्वतथा
आर्ोिना/कार्यक्रमको स्वतिृि स्क्रर्ाकलाप, सम्पन्न गनयपु ने अवस्ि र लागि, उपलधि सचू क र स्िम्मेवार कमयचारी सस्हिको आर्ोिना
कार्ायन्वर्न कार्य र्ोिना --Project Implementation Action Plan_ भाद्र १५ गिेस्भर िर्ार गरी आर्ोिना तथलमा र र्स मन्रालर्को
वेभसाइट मार्य सायवयिस्नक गनयु हनेछ ।
३६)
स्नमायण कार्य तथलमा सो काम सुँग सम्बस्न्िि स्ववरणहरु -आर्ोिनाको नाम, लागि, कार्य शरुु भएको स्मस्ि, कार्य सम्पन्न हने स्मस्ि, िे क्का
अक
,
िे
क्
का
स्लनेको नाम िथा िे गाना, काम सम्पन्न् भएपस्छ हने अपेस्क्षि परमाण वा उपलधिी) काम सम्पन्न नभएसम्म सयवसािारणले र्देख्न सक्ने गरी
ं
सायवयिस्नक गनयु पनेछ । रु. १० लाख भन्र्दा बढीको लागि अनुमान भएमा स्नमायणसुँग सम्बस्न्िि िे क्कामा अस्नवार्य रुपले सो बमोस्िम गने गरी बोलपरको
कागिािमा शियको रुपमा समावेश हने व्र्वतथा स्मलाउनु हनेछ ।
३७)
सरकारी कार्ायलर्हरु र अनर्दु ान िाने िहहरुको आम्र्दानी खचयका स्ववरण मास्सक रुपमा प्रकाशन गने व्र्वतथा स्मलाउनु हनेछ ।
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३८)
रास्रिर् गौरवका र प्राथस्मकिा प्राप्त आर्ोिना/कार्यक्रमहरुको कार्ायन्वर्नको प्रगस्ि समीक्षा माननीर् अथय मन्रीको अध्र्क्षिामा प्रत्र्ेक र्दईु
मस्हनामा हने भएकोले र्तिा आर्ोिनाहरुको स्वस्त्तर् र भौस्िक प्रगस्ि स्ववरण प्रत्र्ेक मस्हना समाप्त भएको ७ स्र्दनस्भर र्स मन्रालर्मा पिाउनु हनेछ ।
३९)
बिेट कार्ायन्वर्नको स्नर्स्मि अनगु मन िथा समीक्षा गरी क्षेरगि उपलधिी सचू क सस्हिको प्रगस्ि स्ववरण, काम सम्पन्न हन नसके मा आइपरे का
समतर्ा र कारणहरु उल्लेख गरी रास्रिर् र्ोिना आर्ोग र र्स मन्रालर्मा पिाउने व्र्वतथा गनयु हनेछ ।
४०)
सरकारी खचयको र्दास्र्त्व एस्कन गनयको लास्ग प्रस्िवद्धिा अस्भलेख राख्ने व्र्वतथालाई स्नरन्िरिा स्र्दई अथय मन्रालर् र महालेखा स्नर्न्रक
कार्ायलर्मा समेि प्रस्िवेर्दन गने व्र्वतथा गनयु हनेछ । र्स सम्बन्िा
् ी अन्र् व्र्वतथा महालेखा स्नर्न्रक कार्ायलर्बाट हनेछ ।
४१)
प्रचस्लि काननू बमोस्िम तथार्ी लेखा नं. -पान) स्लनु पने व्र्स्ि, र्य म वा सतं थालाई रु. ५,०००।- भन्र्दा बढी भि
ु ानी गर्दाय अस्नवार्य रुपमा पान नं.
उल्लेख गरी भि
ु ानी गने र र्तिो पान नं. को िानकारी सम्बस्न्िि कोर् िथा लेखा स्नर्न्रक कार्ायलर्हरुमा पिाउने भुिानी आर्देशमा समेि उल्लेख गने
व्र्वतथाको प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गनयु हनेछ । िर िलब, भत्ता, र्दैस्नक भ्रमण भत्ता र कार्यक्रम सचं ालन गनयको लास्ग स्लईने पेश्कीहरुको भि
ु ानीमा भने
तथार्ी लेखा न. -पान) आवश्र्क पने छै न ।
४२)
नगर्द कारोबार गर्दाय हन सक्ने िोस्खम कम गनयको लास्ग िलब भत्ता, सेवा करार समेिको सबै प्रकारका भि
ु ानीहरु बैंक खािा मार्य भि
ु ानी गने
सम्बन्िी एकल खािा कोर् प्रणाली संचालन स्नर्देस्शका २०७२ को बुँर्दु ा ९.१.१९ को व्र्वतथा अस्नवार्य कार्ायन्वर्न गनयु गराउनु हनेछ । आस्थयक
वर्य२०७४।७५ र्देस्ख कुनै पस्न कारोबार बैंक खािा मार्य मार गने व्र्वतथा स्मलाउनु हनेछ ।
४३)
और्िी उपचार, उपर्दान, संस्चि स्वर्दाको रकम भि
ु ानी गर्दाय िस्िसक
ु ै रकम भएपस्न AC/Payee चेक मार्य मार भि
ु ानी गने व्र्वतथा स्मलाउनु
हनेछ ।
४४)
र्स मागयर्दशयनमा लेस्खएका स्वर्र्हरु आस्थयक वर्य२०७४।७५ साउन १ गिेबाट कार्ायन्वर्नमा िाने भएिापस्न बिेट कार्ायन्वर्नमा िानभु न्र्दा
अगास्ड गनयपु ने प्रशासस्नक, प्रास्वस्िक एवं अन्र् कानूनी प्रस्क्रर्ाहरु एवं आर्ोिना कार्ायन्वर्न परा
् ूवका चरणहरु असार मसान्िस्भरै सम्पन्न गनयु हनेछ ।
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अनसु चू ी २ (क)
विद्यालयक्षेत्रविकासकाययक्रम(SSDP)
भौवतकसवु िधाविस्तारकाययक्रमकालावगविद्य ालयछनोटगनेआधारहरू
विल्लामारहेका;Dk"0f{ विद्य ालयहरूलाईवनम्नबमोविमकासत्रू काआधारमाप्राथवमकताक्रममारा्ने।
२ कोठे  नयाँ कक्षाकोठा वनमाय ण र्वनचयर सवहत  आधारभुत तथा माध्यवमक तह सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरु र ४ कोठे  भिन वनमाय ण
र्वनयचर सवहत आधारभुत तहको कक्षा १-८ सञ्चालन भएका तथा माध्यवमक तह सञ्चालन भएका विद्यालयहरुलाई उपलव्ध गराउन
सवकनेछ।
१.

उस्ल्लस्खि वुँर्दु ाहरुको आिार स्भर रही कक्षा १- ८ सञ्चालनमा रहेका स्वद्यालर्हरु िथा कक्षा १-१२ सञ्चालनमा रहेका स्वद्यालर्हरुको
हकमा छुट्टाछुट्टै सूस्च िर्ार गरी तथलगि अनगु मन गरी मार ४ कोिे भवन र्स्नयचर रस्हि स्विरण गने
२. स्िल्लाहरूका हकमा सम्पणू य स्वर्दर्ालर्हरूको
िलको सरू का आिारमा प्राथस्मकिाक्रम स्निायरण गने ।
्
क.

र्दस्लि स्वर्दर्ाथीको
भनाय र्दर (X)
्

स्वद्यालर्मा रहेका र्दस्लि स्वर्दर्ाथीहरूको
कुल सङ्ख्र्ा
्

=

स्वद्यालर्मा रहेका सम्पणू य स्वर्दर्ाथीहरूको
सङ्ख्र्ा
्

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

(Enrollment of

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

स्वद्यालर्मा रहेका छाराहरूको कुल सङ्ख्र्ा
=

स्वद्यालर्मा रहेका सम्पणू य स्वर्दर्ाथीहरूको
सङ्ख्र्ा
्

=

कक्षा ‘क’ मा रहेका स्वर्दर्ाथीहरूको
कुल सङ्ख्र्ा
्

कक्षा १ मा रहेका स्वर्दर्ाथीहरूको
कुल सङ्ख्र्ा
्
र्हाुँ कक्षा ‘क’ भन्नाले कक्षा १–१० सञ्चालन भएका स्वर्दर्ालर्को
हकमा कक्षा १०, कक्षा १–१२ सञ्चालन भएका स्वर्दर्ालर्को
हकमा कक्षा १२ र
्
्
कक्षा १–८ सञ्चालन भएका स्वर्दर्ालर्को
हकमा कक्षा ८ लाई सम्झनु पर्दयछ । र्समा भागर्ल १ भन्र्दा बढी आउनेको हकमा अस्िकिम १ अङ्क मार स्र्दने
्
।
Zकोभार=१५%
घ. Priority Minimum Enabling Condition (PMEC) नपगु ेका स्वर्दर्ालर्हरू
(a)
१.०
्
नोट: सञ्चास्लि कक्षाको आिारमा कक्षाकोिाको सख्ं र्ा नपगु भएका स्वर्दर्ालर्हरू
भन्ने
व
स्
झ
न्छ
।
ु
्
aकोभार=२५%
ङ. आवश्र्किा (b)
•
•
•
•
•
•
•

१.०

स्रोिके न्द्र तिरीर् प्रअ वैिकको प्राथस्मकिा क्रममा परे का स्वद्यालर्हरु
प्रास्वस्िक स्शक्षा िथा स्वज्ञान सक
ं ार् सञ्चालन 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 र्दैवीप्रकोपका कारणबाट क्षस्ि हन पगु ेका ित्काल कक्षाकोिा स्नमायण गनयपु ने स्वद्यालर्हरु
स्वर्दर्ालर्
भौस्िक सरा्वेक्षणका आिारमा नर्ाुँ स्नमायण नगरी नहने र्देस्खएका स्वर्दर्ालर्हरू
।
्
्
र्दईु वा र्दईु भन्र्दा वढी स्वर्दर्ालर्
भौगोस्लक स्नकटिा र स्वर्दर्ाथी
सङ्ख्र्ाको न्र्नू िा ितिा कारणले एकआपसमा गास्भने भएको अवतथा रहेका मध्र्े
्
्
गास्भइ आउने स्वद्यालर्मा कक्षाकोिाको संख्र्ा अपगु रहेका स्वद्यालर्हरु
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• स्वशेर् कक्षा सञ्चालन भएका स्वर्दर्ालर्हरू
मध्र्े कक्षाकोिा नपगु भएको अवतथा भएका स्वद्यालर्हरु
्
• स्व.सं. २००७ साल अगास्ड तथापना भएका स्वर्दर्ालर्हरू,
छारावास सञ्चालनमा रहेका स्वर्दर्ालर्हरू
, ECD सञ्चालन रहेका स्वर्दर्ालर्
समेि /
्
्
्
bकोभार=४०%
hDdf c+s
सच
ू काङ्क्क (Index) = 0.10X+0.10Y+0.15Z+0.25a+0.40b
@. मास्थ प्रकरण नं. १ अनसु ारका भौस्िक सस्ु विा आवश्र्क भएका स्वर्दर्ालर्हरूलाई
सबैभन्र्दा मास्थ राखी त्र्सपस्छ सचू काङ्कको आिारमा
्
सबैभन्र्दा बढी भएकोलाई राखी घट्र्दो क्रममा सम्पणू य आिारभिू िहसम्मका िथा माध्र्स्मक स्वर्दर्ालर्हरूको
प्राथस्मकिा क्रमको सचू ी िर्ार गने ।
्
5gf}6 ubf{ cfwf/e"t tx;Dd dfq ;ञ्चालन ePsf ljBfnox?nfO{ k|fyldstfqmddf cufl8 /fVg] .
#.

र्सरी छनोट भएका स्वर्दर्ालर्हरूको
नामावली िपसील बमोस्िमको सस्मस्िबाट अस्नवार्य रूपमा स्नणयर् गराई, छनोट गरे को सचु ाङ्क सस्हिको
्
िथ्र्ाङ्क, औस्चत्र्िासस्हिको स्ववरण िर्ार गरी असोिमसान्त स्भर स्शक्षा स्वभागमा पिाउने । स्शक्षा स्वभागबाट प्राप्त नामावली स्वभागको वेभ
सााइटमा प्रकास्शि भएपस्छ मार स्िल्लामा कार्यक्रम स्विरण गरी स्वर्दर्ालर्हरूसुँ
ग सम्झौिा गरी कार्ायन्वर्न प्रस्क्रर्ा अगास्ड बढाउने ।
्
तपसील
१. स्िल्ला स्शक्षा अस्िकारी, स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
संर्ोिक
२. र्ोिना िथा कार्यक्रम अस्िकृ ि, स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
सर्दतर्
३. स्वर्दर्ालर्
स्नरीक्षकहरू मध्र्ेबाट स्िस्शअले िोके को एक िना
सर्दतर्
्
४. इस्न्िस्नर्र, स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
सर्दतर्
५. स्रोिव्र्स्िहरू मध्र्ेबाट स्िस्शअले िोके को एक िना
सर्दतर्
६. लेखा प्रमाुख, स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
सर्दतर्
७. सव–इस्न्िस्नर्रहरू मध्र्ेबाट स्सस्नर्र सव– इस्न्िस्नर्र एक िना, स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
सर्दतर्
इस्न्िस्नर्रले सर्दतर् सस्चवको काम गने िथा नभएको स्िल्लामा सव–इस्न्िस्नर्रहरूमध्र्ेबाट एक िनाले स्सस्नर्र सव–इस्न्िस्नर्रको प्रस्िस्नस्ित्व गने
व्र्वतथा स्िल्ला स्शक्षा अस्िकारीले स्मलाउनु पनेछ ।
$.

सरकारी स्रोिभन्र्दा बास्हर (स्वस्भन्न रािर्दिु ाबासहरू, गैरसरकारी सङ्घसंतथा, भाूिपाूवय सैस्नक सङ्गिन आस्र्द) बाट िूलो रकम अनर्दु ान पाई
स्नमायण गररएका पर्ायप्त कक्षाकोिाहरू भएको स्वर्दर्ालर्हरूलाई
छनोटका क्रममा पछास्ड राख्ने ।
्
५. स्वद्यालर् व्र्वतथापन सस्मस्ि गिन नभएका स्वर्दर्ालर्हरुलाइ
कार्यक्रम स्विरण नगने ।
्
^. स्शक्षक अस्भभावक सङ्घ गिन नभएका, स्वगिमा सामास्िक पररक्षण र लेखापररक्षण प्रस्िवेर्दन पेश नगरे का स्वद्यालर्हरूलाई छनोटका क्रममा
प्राथस्मकिामा पछास्ड पाने ।
&.

गि २ (र्दईु ) आ.व. मा कार्यक्रम परे का (स्वद्यालर् भवन स्नमायण िथा र्दईु कोिे कक्षाकोिा भवनहरु मार) लाई प्राथस्मकिा क्रममा पछास्ड राख्ने ।

*.

प्रर्ायप्त सङ्ख्र्ामा कक्षाकोिा, पतु िकालर्, प्रर्ोगशाला र सभाकक्ष भएका स्वद्यालर्हरूलाई प्राथस्मकिा क्रममा पछास्ड पाने ।

(.

स्नमायणका लास्ग पर्ायप्त िग्गा नभएका,िग्गाका तवास्मत्व नभएका,लालपिू ाय वा भोगास्िकार नभएका स्वद्यालर्लाई प्राथस्मकिा क्रममा नराख्ने ।
साथै स्वपर्दका दृस्र्टले असरु स्क्षि स्नमायणतथल ( Site ) भएका स्वद्यालर्हरू लाई प्राथस्मकिामा नराख्ने ।

!).

स्वगिमा उपलधि गराइएका स्नमायण कार्यक्रम सम्पन्न नगरे का र िोस्कएको कोटा को पररस्िस्भर रही स्नमायण कार्य सम्पन्न नगरे का स्वद्यालर्हरूलाई
छनोट नगने ।

!!.

स्िल्लास्तथि िास्मयक/परम्परागिरुपमा सञ्चास्लि स्वद्यालर्हरू गुम्बा/स्वहार, मर्दरसा, गुरुकुल िथा मािृभार्ामा अध्र्ापन हने ितिा स्वद्यालर्मध्र्े
तवीकृ ि प्राप्त िथा अनमु स्ि प्राप्त स्वद्यालर्हरूलाई समेि क्रस्मक रूपमा समावेश गर्दै िाने क्रममा, कम्िीमा १ वटा स्वद्यालर् अस्नवार्य रूपमा छनोट
गने ।

!@. र्दईु शैस्क्षक सर परु ा नगरे का अनुमिी िथा तवीकृ ि प्राप्त गरी नर्ाुँ तथापना भएका स्वद्यालर्हरुलाई प्राथस्मकिा क्रममा समावेश नगने ।
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नर्ाुँ कक्षाकोिा पाएका स्वद्यालर्हरू बाहेकका प्राथस्मकिाक्रममा रहेका अन्र् स्वद्यालर्हरूलाई सोही प्राथस्मकिाक्रमलाई आिार मानी भौस्िक
सवेक्षणबाट आवश्र्किा र्देस्खएका स्वद्यालर्हरुलाई मार कक्षाकोिा पुनिःतथापनाका कोटाहरू क्रमश उपलधि गराउर्दै िाने ।
शौचालयवनमायणWASH सवु िधाभएको समेतवनमायणकाहकमातपवशलबमोविमकोप्राथवमकताक्रमअनुसारवितरणगनेूः
१. हालसम्म कुनै पस्न स्कस्समका शौचालर् िथा खानेपानीको व्र्वतथा नभएका स्वर्दर्ालर्हरू
िथा छारा शौचालर्का हकमा सबै स्वर्दर्ालर्मा
छारा
्
्
शौचालर् पर्ु र्ाउने नीस्िअनरू
।
ु प एउटापस्न छारा शौचालर् नभएका स्वर्दर्ालर्हरू
्
२. स्वर्दर्ाथी
।
् सङ्ख्र्ा अत्र्स्िक भइ एक भन्र्दा बढी बास्हरी वािावरण सिु ार िथा छारा शौचालर्को आवश्र्किा भएका स्वर्दर्ालर्हरू
्
३. स्िल्लाका खल
।
ु ा स्र्दशा मि
ु क्षेर घोस्र्ि हने गा.स्व.स./न.पा.हरूमा रहेका स्वर्दर्ालर्हरू
्
४.

र्स सम्बन्िी स्िNला स्तथि स्िल्ला खानेपानी सरसर्ाइ िथा तवतथिा समन्वर् सस्मस्ि (DWASHCC) को समन्वर्मा स्िल्लाको DWASH
Plan लाई सहर्ोग पग्ु ने गरी छनोट गने ।
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अनसु चू ी २ (ख)
विद्यालयभिनवडिाईनतथावनमाय णकालावगवशक्षाविभागकोमापदण्ड
स्वर्दर्ालर्
भवन स्डिाईन िथा स्नमायण गर्दाय नेपाल रास्रिर् भवन संस्हिा २०६० (Nepal National Building Code) अनसु ार मार हने गरी िपस्सलको
्
समेि शिय 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 स्डिाईन गर्दाय प्रस्ि स्वर्दर्ाथी
् क्षेरर्ल कम्िीमा िपस्सल बमोस्िम हने गरी स्डिाइन गने ।
• आिारभिू िहको लास्ग न्र्नू िम ०.९ वगय.मस्ा. (१.० वगय.मस्ा. सम्म राख्र्दा अझै उपर्ि
ु हने) गरी कार्म गने ।
•
२.

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

कक्षाकोिाको क्षेरर्ल स्वस्भन्न भौगोस्लक क्षेरको लास्ग प्रस्ि स्शक्षक अनपु ाि िपस्सलको सङ्ख्र्ामा स्वर्दर्ाथी
् अट्ने गरी स्डिाइन गने ।
भौगोवलकक्षेत्र
आधारभूततह
मा.वि.
िराई िथा उपत्र्का
४०
३५
पहाड
३५
३०
स्हमाल
३०
२५

३. उपलधि िग्गा अनक
भवनको स्डिाइन गरी भवन स्नमायण गनयु परे मा नक्सा सम्बस्न्िि शहरी स्वकास िथा भवन स्नमायण
ु ू ल हने गरी स्वर्दर्ालर्
्
स्वभाग/स्डस्भिन कार्ायलर्को तवीकृ स्ि स्लएर मार स्नमायण गने ।
४. स्वर्दर्ालर्
भवन सकभर एक िले मार बनाउने । सकभर वगायकार वा आर्ािकार भवन बनाउने _ आकारका भवन सकभर नबनाउने । ्
_ आकारका भवन बनाउनै परे मा कररब २ ईन्च ग्र्ाप राखी टुक्रा टुक्रा _ गरे र बनाउने ।
५. भवनको लम्बाई चौडाईको ३ गुणा वा सो भन्र्दा कम बनाउने, उचाइ चौडाइको ३ गुणाा . भन्र्दा कम बनाउने ।
६. कक्षाकोिाको बास्हर अगास्ड पट्टी छानाले ढाके को बरण्डा (Covered Verandah) बनाउने ।
७. ७. बह िल्ले आर.स्स.स्स. भवन िराई, पहास्ड र स्हमाली स्िल्लाहरूमा बनाउुँर्दा Site Plan सस्हिको Detail design and drawing बनाई
नगरपास्लका क्षेरस्भरका भए सम्बस्न्िि महानगरपास्लका / उपमहानगरपास्लका / नगरपास्लका िथा अन्र् क्षेरहरूको हकमा सम्बस्न्िि शहरी स्वकास
िथा भवन स्नमायण स्वभागको स्डस्भिन कार्ायलर्को तवीकृ स्ि स्लने र्तिो तवीकृ स्ि स्हमाली क्षेरमा स्नमायण गररने स्वर्दर्ालर्हरूले
समेि स्लनु पने छ र
्
सो को स्नमायणका लास्ग सम्बस्न्िि स्व.व्र्.स.ले स्नणयर् गरी प्रास्वस्िकबाट पणू यकालीन सपु ररवेक्षण हने व्र्वतथा स्मलाइ स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्को
स्सर्ाररस सस्हि अस्न्िम तवीकृ िीको लास्ग स्शक्षा स्वभागमा अनस्वार्य रूपमा पेस गने ।
साक
ं े स्िक िानकारीको लास्ग र्तिो भवनलाई नेपाल रास्रिर् भवन सस्ं हिा बमोस्िम हने गरी स्नमायण गर्दाय िपसीलका न्र्ूनिम आवश्र्किा परू ा गनयपु ने
छ।
• स्पलर (Column/Pillar) को साईि कम्िीमा 12" x 12"' हनपु ने ।
•

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

•

स््लन्थ स्बमको साइि कम्िीमा 9" x 14" हनपु ने ।

•

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

•

छज्िी (Cantilever Projection) १.० स्मटर भन्र्दा बढी हन नहने ।

•

आर.स्स.स्स. गर्दाय M 20 Grade (स्समेण्ट एक भाग, बालवु ा डेढ भाग र स्गट्टी ३ भाग) को ढलान मसला (Concrete) प्रर्ोग गररनु पने ।

•

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

•

माटेको िोडाइमा गारो लगाउने कार्य नगने ।
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८.

९.
१०.

र्तिो प्रकृ स्िको भवन एक संवेर्दनशील स्नमायण कार्य भएकोले र्सको स्डिाइन िथा स्नमायण सपु रस्भिनमा र्दक्ष प्रास्वस्िकको संलग्निा अत्र्न्ि
िरूरी छ । साथै भवनको िग, स्पलर, स्बम, तलाव आस्र्दमा प्रर्ोग हने छडको साइि र सङ्ख्र्ा िग बतने माटोको प्रकार, स्पलर–स्पलरबीचको
र्दरू ी, कोिाको साइि, भवनको िला आस्र्दमा भर पने हर्दुँ ा मास्थ उस्ल्लस्खि न्र्नू िम आवश्र्किा साङ्के स्िक मार भएकोले सो को अस्न्िम
आवश्र्किा तिक्चरल स्डिाइन (Load Calculation आस्र्द) गरे र मार िोक्नु पने हन्छ ।
कक्षाकोिा सकभर वगायकार भएमा राम्रो हन्छ । कक्षाकोिाको चौडाईको र्दवु ैिरा्र् ८ स्र्ट × ४ स्र्टको कालोपाटी राख्ने । पस्हलो डेतक र
कालोपाटीको र्दरू ी न्र्नू िम २ मस्ा. र अस्न्िम बेन्च र कालोपाटीको र्दरू ी बढीमा ७ मस्ा. कार्म गने । कालोपाटीको मास्थपरट्ट स्शक्षण सामग्री
झण्ु ड्र्ाउन काुँटी िोक्ने र िलपरट्ट बोडयर नलगाउने (सार्दा) िर एक कुनामा चक डतटर राख्ने िाुँउ स्मलाउने ।
भवनको बास्हर १:४ स्समेण्ट ्वाईस्न्टङ (Pointing) गने वा १ :४ स्समेण्ट ्लाष्टर गने ।
अपाङ्गहरूका लास्ग कक्षाकोिास्भर गडु ् ने कुसी (Wheel Chair) लैिान छड्के सिह/ र्ाम्प (Ramp) अस्नवार्य रूपमा बनाउने र
कक्षाकोिाको एउटा ढोका र शौचालर्को ढोका Wheel Chair स्छने गरी िूलो बनाउने । (साइि कम्िीमा १.१० स्मटर हनु पने)
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अनसु चू ी २ (ग)
नेपाल सरकार
स्शक्षा मन्रालर्
वशक्षाविभाग
कार्यसम्पन्न प्रस्िवेर्दन

विद्यालयकोनाम:
विल्ला:
गाविस:
कामकोनाम:
इविमेटकोकूलअङ्क्क:
इविमेटभन्दाघटीिाबढी
प्रवतशत:

मलेपर्ानं१७६
स्नमायणका लास्ग सहर्ोगको स्ववरण
स्रोिको
सहर्ोग
खचय
प्रकार
रू
रकम रू
स्िस्शका
िनश्रमर्दान
िम्मा रकम

कामसरू
ु भएकोवमवत:
कामसम्पन्नगनयपु नेवमवत:
कामसम्पन्नभएको वमवत:

र्रक

दर

िम्मा

कै वर्यत

िम्मा

पररमाण

दर

िम्मा

खुदभएकोकामको
वििरण

पररमाण

दर

कामकोवििरण

पररमाण

वसनं

एकाइ

इविमेटबमोविम

िम्मा
नोट: कामको स्ववरण महलमा इस्ष्टमेटमा लेखेबमोस्िमको
स्ववरण लेख्ने
•

र्रक महलमा इस्ष्टमेट भन्र्दा बढी भएमा (-) र घटी भएमा (+) र्देस्खने गरी र्रक
अङ्क र्देखाउने ।

•

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

•

इस्ष्टमेट भन्र्दा बढी खचय भएको
मख्ु र् कारण

•

तवीकृ ि स्डिाइन र तपेस्शस्र्के शन बमोस्िम काम भएको छ
भनी प्रमास्णि गने ।

सवईस्ञ्िस्नर्र

ईस्ञ्िस्नर्र

प्रिानाध्र्ापक

स्वव्र्स
अध्र्क्ष

स्िल्ला स्शक्षा
अस्िकारी
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अनसु चू ी २ (ग)
कार्यसम्पन्न प्रस्िवेर्दन
(आव २०६८/६९ र्देस्खको परु ानो)
मलेप र्ा नं १७६
स्वर्दर्ालर्को
नामिः
्
स्िल्लािः
गा.स्व.स.
कामको नामिः
इस्ष्टमेटको कूल अङ्किः
इस्ष्टमेट भन्र्दा घटाी बढी अङ्क (रू..)
इस्ष्टमेटभन्र्दा घटाी बढी प्रस्िशििः
काम सरू
ु भएको स्मस्ििः
काम सम्पन्न गनयु पने स्मस्ििः
काम सम्पन्न भएको स्मस्ििः
कामको स्ववरण

स्रोिको प्रकार

इस्ष्टमेट वमोस्िमको
पररमाण
र्दर

िम्मा

िम्मा
नोटिः
कामको स्ववरण महलमा इस्ष्टमेटमा लेखे बमोस्िमको स्ववरण लेख्ने ।
र्रक महलमा इस्ष्टमेट भन्र्दा बढी भएमा (-) र घटी भएमा (+) र्देस्खने गरी र्रक अङ्क र्देखाउने ।
कै स्र्र्ि महलमा घटी बढी भएको मख्ु र् कारण साथै अन्र् आवश्र्कीर् कुरा लेख्ने ।
इस्ष्टमेटभन्र्दा घटी बढी खचय भएको मख्ु र् कारणिः
तवीकृ ि स्डिाइन र तपेस्शस्र्के शन बमोस्िम काम भएको छ भनी प्रमास्णि गनेिः
___________
__________
सवईस्ञ्िस्नर्र
ईस्ञ्िस्नर्र
प्रिानाध्र्ापक

स्नमायणको लास्ग प्राप्त सहर्ोगको स्ववरण
सहर्ोग रकम रू

स्िस्शका
िनश्रमर्दान
………………….………………
………………….………………
………………….………………
………………….………………
िम्मा रकम रू
खर्दु भएको कामको
पररमाण
र्दर
िम्मा

स्वव्र्स अध्र्क्ष

पररमाण

खचय रकम रू

र्रक
र्दर

कै स्र्र्ि
िम्मा

स्िस्शअ
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अनसु चू ी ३
नागररक राहि, क्षस्िपस्ू िय िथा आस्थयक सहार्िा सम्बन्िी कार्यस्वस्ि, २०६६
द्वन्द्वपीस्डिहरूका लास्ग राहि, क्षस्िपस्ू िय िथा आस्थयक सहार्िा
पररभार्ा
क) द्वन्द्वको अवस्ििः र्स कार्यस्वस्िको प्रर्ोिनका लास्ग द्वन्द्वको अवस्ि भन्नाले २०५२ र्ागुन १ गिेर्देस्ख स्वतिृि शास्न्ि सम्झौिा हर्दुँ ाको स्मस्ि अथायि्
२०६३ मङ्स्सर ५ गिेसम्मको अवस्िलाई बझ्ु नु पर्दयछ ।
ख) द्वन्द्वपीस्डि पक्षिः र्स कार्यस्वस्िको प्रर्ोिनका लास्ग द्वन्द्वपीस्डि भन्नाले द्वन्द्वको अवस्िमा सोका कारणबाट मृत्र्ु भएका व्र्स्िका आस्श्रिहरू (पत्नी
वा पस्ि, छोराछोरी, बाबआ
ु मा र सगोल पररवारका अन्र् सर्दतर्हरू), द्वन्द्वको क्रममा अपाङ्ग, अङ्गभङ्ग वा घाइिे भएका व्र्स्िहरू, द्वन्द्वका
कारणबाट आफ्नो िाउुँ छोडी र्देशस्भरकै अन्र् िाउुँमा आन्िररक रूपमा स्वतथास्पि भइ बसेका व्र्स्ि िथा पररवारहरू, द्वन्द्वको अवस्िमा द्वन्द्वरि
पक्षहरूले स्नर्न्रणमा स्लई हालसम्म पत्ता नलागेका बेपत्ता नागररक िथा स्िनका पररवारहरू, द्वन्द्वको अवस्िमा द्वन्द्वरि पक्षहरूको अपहरणमा परे का
व्र्स्िहरू र द्वन्द्वको अवस्िमा द्वन्द्वरि पक्षहरूद्वारा सम्पस्ि क्षस्ि पर्ु र्ाइएका व्र्स्ि, पररवार िथा संतथाहरूलाई बुझ्नपु छय ।
१.२. मृिकका सन्िस्िहरूलाई उपलधि गराइने छारवृस्त्तिः
१.२.१. द्वन्द्वका अवस्िमा सोका कारण मृत्र्ु भइ राज्र्का िर्य बाट स्निका हकर्दारलाई राहि उपलधि गराइएको भएमा मृिकका बढीमा िीनिना सन्िानहरू
(छोरा वा छोरी) लाई राज्र्द्वारा स्निःशुल्क छारवृस्त्तको व्र्वतथा स्मलाईनेछ । द्वन्द्वका अवस्िमा बेपत्ता भएका नागररकका बढीमा िीन िना
सन्िानहरू (छोरा वा छोरी) लाई समेि बेपत्ता अवस्िभर र्तिो छारवृस्त्त उपलधि गराइनेछ ।
िर राज्र्द्वारा र्स प्रकारको स्निःशल्ु क छारवृस्त्तको व्र्वतथा नभएसम्मको लास्ग मृिकका बढीमा ३ िनासम्म सन्िानलाई प्रत्र्ेक वर्य एकमष्टु रूपमा
र्दोहोरो नपने गरी र्देहार्बमोस्िमको रकम छारवृस्त्त तवरूप प्रर्दान गररनेछ ।
प्राथस्मक स्वर्दर्ालर्
िह
.......... रू. १०,०००।– (र्दश हिार रूपैर्ा मार)
्
स्नम्नमाध्र्स्मक िह
.......... रू. १२,०००।– (बाह्र हिार रूपैर्ा मार)
माध्र्स्मक स्वर्दर्ालर्
िह
.......... रू. १४,०००।– (चौि हिार रूपैर्ा मार)
्
प्रमाणपर िह वा उच्च माध्र्स्मक िह
.......... रू. १६,०००।– (सोह्र हिार रूपैर्ा मार)
१.२.२. उमेरको हर्दवन्र्दीिः
र्तिो छारवृस्त्त १८ (अिार) वर्यको उमेरसम्मका छार छारालाई मार उपलधि गराइनेछ ।
१.२.३. छारवृस्त्त उपलधि हने िररकािः
क) छारवृस्त्तको रकम स्शक्षा मन्रालर्ले सम्बस्न्िि छार–छारा अध्र्र्नरि स्िल्लाको स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्मार्य ि प्रत्र्ेक वर्य उपलधि गराउनेछ ।
ख) छारवृस्त्त रकम एकमष्टु रूपमा उपलधि हनेछ ।
ग) छारवृस्त्त रकम स्वर्दर्ालर्
वा स्वश्वस्वर्दर्ालर्का
औपचाररक स्शक्षा बाहेक अन्र् कुनै प्रकारको िास्लम वा प्रस्शक्षणका लास्ग उपलधि हनेछैन।
्
्
१.२.४. द्वन्द्वका कारण मृत्र्ु भएका र बेपत्ता पाररएका व्र्स्िका छोराछोरीहरूलाई छारवृस्त्त उपलधि
गराउने प्रर्ोिनका लास्ग र्देहार्अनसु ारको
स्सर्ाररस सस्मस्ि रहनेछिः
क) प्रमख
–
अध्र्क्ष
ु स्िल्ला अस्िकारी
ख) स्िल्ला स्शक्षा अस्िकारी
–
सर्दतर्
ग) तथानीर् शास्न्ि सस्मस्िका संर्ोिक वा स्निले िोके को सस्मस्िका सर्दतर् –
सर्दतर्
घ) तथानीर् शास्न्ि सस्मस्िका मस्हला सर्दतर्
–
सर्दतर्
ङ) स्िल्ला स्शक्षा अस्िकारीले िोके को अस्िकृ ि
–
सर्दतर् सस्चव
र्स सस्मस्िले स्िल्लामा द्वन्द्वका कारण मृत्र्ु भइ राज्र्का िर्य बाट स्निका हकर्दारलाई राहि उपलधि गराई सस्कएको भएमा स्नि मृिकका बढीमा िीनिना
छोराछोरीलाई छारवृस्त्त उपलधि गराउन स्सर्ाररश गरी स्शक्षा मन्रालर्मा पिाउनु पनेछ । स्शक्षा मन्रालर्ले सबै स्िल्लास्तथि स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्हरूमा
मृिकका बालबास्लकाहरूले छारवृस्त्त बापि प्राप्त गने रकम वास्र्यक एकमष्टु रूपमा स्नकासा पिाउनेछ । स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्ले सम्बस्न्िि छारछारा वा
स्निका अस्भभावकलाई उि छारवृस्त्त उपलधि गराउनेछ ।
र्स प्रर्ोिनका लास्ग स्िल्ला स्शक्षा अस्िकारीले स्िल्ला प्रशासन कार्ायलर्बाट द्वन्द्वका कारण मृत्र्ु भइ नस्िकको हकर्दारलाई राहि उपलधि गराइएका
मृिकको स्ववरण स्लनु पनेछ । त्र्सरी नै छारछाराको नािा प्रमास्णि, िन्म र्दिाय र अध्र्र्नरि स्वर्दर्ालर्को
स्सर्ाररससमेि स्लई मास्थ उस्ल्लस्खि सस्मस्िले
्
छारवृस्त्त उपलधि गराउनु पने हो होइन र्कीन गरी स्सर्ाररस गनयपु नेछ ।
१.२.५. छारवृस्त्तको लास्ग रकम माग गर्दाय स्िल्ला स्शक्षा अस्िकारीले स्वचार गनयपु ने स्वर्र्हरूिः
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क) हरे क वर्य असार मसान्िसम्म स्िल्ला स्शक्षा अस्िकारीले स्नर्देस्शकाको अनसु चू ी अनसु ार मृिकका सन्िान (छोरा/छोरी) हरूको छारवृस्त्त रकम
स्नकासाको लास्ग स्सर्ाररश सस्हि माग गरी पिाउनु पर्दयछ । छारवृस्त्त पाउने स्वर्दर्ाथी
् अन्र् स्िल्लाहरूमा अध्र्र्नरि भए िी स्वर्दर्ाथीहरूलाई
्
प्रर्दान गनयपु ने छारवृस्त्त रकम पिाउनु पने स्िल्ला र स्वर्दर्ाथीको
नाम िोकी पिाउनु पनेछ ।
्
ख) मृिकका हकर्दारले राहि प्राप्त गरे को स्ववरण स्िल्ला प्रशासन कार्ायलर्बाट स्लई सोही आिारमा मार रकम मागको स्सर्ाररस गनयु पनेछ ।
ग) छारवृस्त्तको लास्ग रकम माग गर्दाय छारछाराले अध्र्र्नलाई स्नरन्िरिा स्र्दए नस्र्दएको स्वर्र्मा अध्र्र्नरि शैस्क्षक संतथाबाट स्सर्ाररस प्राप्त गरे र
मार माग गनयु पर्दयछ । अस्घल्लो वर्य अध्र्र्न गरे को आिारमा माग गनयु हर्दुँ ैन । र्सैगरी िह र्दोहोर्र्ाएको भए उि छार वा छाराको लास्ग
छारवृस्त्त माग गनयु हर्दुँ ैन ।
घ) उमेरको लास्ग िन्मर्दिाय प्रमाणपर वा नेपाली नागररकिाको प्रमाणपरलाई प्रमाणका रूपमा स्लई स्सर्ाररस गनयपु र्दयछ ।
ङ) स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्ले छारवृस्त्त पाउने स्वर्दर्ाथीको
स्िल्लागि लगि राखी कुन व्र्स्िले कस्हले र्देस्ख कस्हलेसम्म सो रकम पाउने हो स्ववरण
्
िर्ार गरी राख्नु पनेछ ।
च) सवयसािारण (सरकारी कोर्बाट िलब सुस्विा प्राप्त गने व्र्स्ि बाहेक) मृिकका छोराछोरी बाहेक अन्र्को लास्ग छारवृस्त्त रकमको स्नकासा माग
गनयु हर्दुँ ैन । मृिकका हकर्दारले प्रकरण १.१.१अनसु ार राहि पाए नपाएको एस्कन गरी साथै र्स अस्घ राहि पाउने स्नणयर् भएका मृिकका
छोराछोरीको लास्ग मार छारवृस्त्त रकमको स्नकासा माग गनयपु र्दयछ ।
१.२.६ स्वर्देशमा अध्र्र्न गने छारछाराको हकमा र्तिो छारवृस्त्त उपलधि गराइने छै न ।
१.२.७ र्स प्रकरण बमोस्िम उपलधि गराइने छारवृस्त्तको व्र्वतथा २०६५ साल बैशाख मस्हनार्देस्ख लागू भएको छ । सो अवस्िभन्र्दा अस्घ प्रकृ र्ामा रही
भि
ु ानी स्लन बाुँकी भएको हकमा द्वन्द्व पीस्डिहरूलाई राहि प्रर्दान गने स्नर्देस्शका, २०६१ बमोस्िम छारवृस्त्त उपलधि गराइनेछ ।
१.२.८ द्वन्द्वको कारण अपाङ्ग भएका छारछाराहरू र द्वन्द्वको समर्मा अपाङ्ग भएका व्र्स्िका छोराछोरीलाई समेि प्रकरण १.२.१ बमोस्िमको छारवृस्त्त
उपलधि गराइने छ । अपाङ्ग छारछाराको लास्ग छारवृस्त्तको स्सर्ाररश गनय स्नम्नानसु ारको एक सस्र्ाररश गनय स्नम्नानसु ारको एक सस्मस्ि रहनेछिः
क) प्रमख
–
अध्र्क्ष
ु स्िल्ला अस्िकारी
ख) स्िल्ला स्शक्षा अस्िकारी
–
सर्दतर्
ग) स्िल्ला प्रहरी कार्ायलर्को प्रमख
–
सर्दतर्
ु
घ) स्िल्ला िनतवातथ्र् कार्ायलर्का प्रमख
–
सर्दतर्
ु
ङ) तथानीर् शास्न्ि सस्मस्िका संर्ोिक वा स्निले िोके को सस्मस्िका सर्दतर् –सर्दतर्
च) तथानीर् शास्न्ि सस्मस्िका मस्हला सर्दतर्
–
सर्दतर्
छ) मस्हला स्वकास अस्िकृ ि
–
सर्दतर् सस्चव
मास्थको सस्मस्िले अपाङ्गिाको प्रस्िशि ५०% भन्र्दा मास्थ भएकाको हकमा मार छारवृस्त्तको लास्ग स्सर्ाररश गनेछ । अपाङ्गिाको प्रस्िशिको हकमा
स्िल्ला प्रशासन कार्ायलर्ले उपलधि गराएको पररचर् परमा उस्ल्लस्खि प्रस्िशिलाई आिार मास्ननेछ । सस्मस्िले स्सर्ाररश गर्दाय प्रकरण १.२.७ बमोस्िम
गनेछ ।
अपाङ्ग छारछारालाई उपलधि गराइने र्तिो छारवृस्त्त मृिकका सन्िस्िहरूले पाउने छारवृस्त्तकै प्रस्क्रर्ा र आिारमा उपलधि गराइनेछ । र्तिो छारवृस्त्तको
व्र्वतथा २०६५ बैशाख मस्हनार्देस्ख लागू भएको मास्ननेछ ।
१.२.९ द्वन्द्वको समर्मा अपाङ्ग भएका व्र्स्िका छोराछोरीलाई छारवृस्त्त व्र्वतथािः
सशस्त्र द्वन्द्वको समर्मा अपाङ्ग भएको भनी द्वन्द्व प्रभास्वि व्र्स्ि–पररवार िथा संरचनाको लगि सङ्कलन कार्यर्दलको प्रस्िवेर्दनमा नाम समावेश भएका र
अपाङ्गिा ५० प्रस्िशि भन्र्दा बढी भएका व्र्स्िका छोराछोरीलाई प्रकरण १.२.८अनसु ार द्वन्द्वको अवस्िमा द्वन्द्वका कारणबाट मृत्र्ु भएका व्र्स्िका
छोराछोरीलाई उपलधि गराइने छारवृस्त्त सरहकै रकम उपलधि गराइने छ ।
र्स प्रकारको छारवृस्त्त रकम उपलधि गराउने प्रस्क्रर्ा, आिार, िहसम्बन्िी सम्पणू य व्र्वतथा द्वन्द्वका कारण मृत्र्ु भएका व्र्स्िका छोराछोरीलाई उपलधि
गराए बमोस्िम हनेछ ।
१.२.१० कुनै छारछाराले सरकारी वा गैरसरकारी संतथाबाट छारवृस्त्त रकम पाइरहेको भए त्र्तिो छारछारालाई र्दोहोरो पने गरी स्सर्ाररश गनय वा छारवृस्त्त
उपलधि गराउन सस्कने छै न ।
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अनसु चू ी ४
नेपाल सरकार
स्िल्ला स्शक्षा कार्ायलर्
आस्थयक वर्य २०७४।७५ को स्शक्षक िलब भत्ता स्ववरण
िहगि स्शक्षकहरुको बास्र्यक िलब र भत्ता नपगु माग र्ाराम

१

२

३

माध्यशमक तह

४

५

मठहनाको

९

िम्मा भत्ता

आिश्यक रकम

१४

१५

यार

प्राप्त

रकम

६ कोष शभर ६ कोष बाठहर
माशसक

८

बावषिक

नपग
ु रकम

७

तलब

स्थानीय भत्ता १०.५

प्र.अ. भत्ता

६

िम्मा

महांगी भत्ता

िावषिक

बावषिक

पोषाक भत्ता

रकम

अजख्त

चार्िार् खचि

स्केल

बावषिक विमा कोष थप

सांख्या

भत्ता

बावषिक कसां कोष थप

तह

तलब

बावषिक ग्रेर्

तलब

९

१०

११

माशसक

१२

१३

१६

१७

बउिीनां ३५००१७ का लार्ग साविकको माध्यशमक र उच्चमाध्यशमक तहको िम्मा िोर्

प्रथम
द्र्धततय
ततृ तय

अस्थायी
राहत
िम्मा
तनम्नमाध्यशमक

बउिीनां ३५००१६ सबैका लार्ग शिक्षा आधारभूत तहका लार्ग प्राथशमक र तनम्न माध्यशमकको िम्मा िोर्

प्रथम
द्र्धततय
ततृ तय

अस्थायी
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राहत
िम्मा
कुल िम्मा
बउिीनां ३५००१६ का लार्ग प्राथशमक तहको िम्मा िोर्

प्रार्थमक

प्रथम
द्र्धततय
ततृ तय

अस्थायी
राहत
िम्मा
कुल िम्मा
स्थातनय भत्ता पाउने शिक्षक सांख्या
मावि तर्ि
तह

६ को शभर

तनमावि तर्ि
६ कोष बाठहर

तह

६ को शभर

६ कोष बाठहर

प्रावि तर्ि
तह

प्रथम

प्रथम

प्रथम

द्र्धततय

द्र्धततय

द्र्धततय

ततृ तय

ततृ तय

ततृ तय

_________________
तयार गने

_________________
रुिु गने

र्ाराम िर्ार गर्दाय चालु आवमा स्िल्लाका लास्ग तवीकृ ि बउशीनं ३५००१६ र ३५००१७ मा उल्लेस्खि स्क्रर्ाकलापहरु समावेश गरी िर्ार गने ।।

६ को शभर

६ कोष बाठहर

_________________
प्रमाणणत गने
जिल्ला शिक्षा अर्धकारी
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अनसु चू ी ५
उत्कृ ष्ट स्वद्यालर् छनौटका आिारहरु
अ) एसईईको परीक्षार्लमा आिाररि अङ्क
६० अङ्क
(एसएलसीको परीक्षा २०७२ को नस्ििा अक्षराङ्कन पद्धस्िमा प्रकाशन भएको र प्रत्र्ेक स्वद्याथीले प्राप्त गरे को GPA अङ्क ०.८० र्देस्ख ४.०० सम्म
रहेकोले र्देहार्अनसु ा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/स्िल्लाको स्वद्यार्ल
िहको औसि स्सकाइ उपलस्व्ि*१०)
इय) एसईई परीक्षाको उत्तीणायङ्क प्रस्िशिमा आिाररि अङ्क
१० अङ्क सरू (पस्छल्लो ३ वर्यको उत्तीणय प्रस्िशिको औसि *१/१०)
उ ) एसईई परीक्षामा समावेश गराइएको स्वद्याथी सङ्ख्र्ामा आिाररि अङ्क १० अङ्क
( सरू : (एसईई परीक्षामा समावेश गराइएको स्वद्याथी सङ्ख्र्ा/ रास्रिर् स्वद्याथी औसि सङ्ख्र्ा (४५) ( छनौटको िह अनसु ार )
सङ्के ि
क) एसईई परीक्षा समावेश गररएका कुल स्वद्याथी सङ्ख्र्ा
ख) एसईई परीक्षाका सबै स्वर्र्मा सहभागी भएको कुल स्वद्याथी सङ्ख्र्ा
ग) कक्षा ९ को स्वद्याथी भनाय सङ्ख्र्ा ( रस्िरिेसनको आिारमा)
बुँर्दु ा न. ( उ) मा भएको एसईई परीक्षा समावेश गराइएको स्वद्याथी सङ्ख्र्ामा आिाररि अङ्क गणना गर्दाय र्देहार्अनसु ार गने ।
१.स्वद्यालर् छनौटका लास्ग एसएलसी 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 चू ी ६
स्शक्षासम्बन्िी सस्मस्िहरू
समास्हि स्शक्षासुँग सम्बस्न्िि सस्मस्िहरू
१. स्रोिकक्षा धर्बतथापन सस्मस्ि
कुनै स्रोिकक्षा स्वर्दर्ालर्मा
स्रोिकक्षा धर्बतथापन सस्मस्ि गिन नभएको भए र्देहार् बमोस्िम स्रोिकक्षा व्र्वतथापन सस्मस्ि अस्नवार्य रूपमा गिन
्
गने गराउनेिः
क) सम्बस्न्िि स्वर्दर्ालर्को
व्र्वतथापन सस्मस्िको अध्र्क्ष
— अध्र्क्ष
्
ख) सम्बस्न्िि स्वर्दर्ालर्को
प्र.अ.
—
सर्दतर्
्
ग) सम्बस्न्िि वडाको अध्र्क्ष,
— सर्दतर्
घ) सम्बस्न्िि स्रोिके न्द्रको स्रोिधर्स्ि,
— सर्दतर्
ङ) समास्हि स्शक्षा र्ोकल पसयन,
— सर्दतर्
च) अपाङ्ग बालबास्लकाका अस्भभावकहरू मध्र्ेबाट कम्िीमा १ िना मस्हलासमेि रहने गरी स्रोिकक्षा
व्र्वतथापन सस्मस्िले मनोस्नि गरे को २ िना
—सर्दतर्
छ) सम्बस्न्िि स्वर्दर्ालर्को
स्रोिस्शक्षक
— सर्दतर् सस्चव
्
समास्हि स्शक्षा लेखािोखा के न्द्र संर्ोिकलाई प्रत्र्ेक बैिकमा आमस्न्रि सर्दतर्को रूपमा राख्नु पने ।
२. लेखािोखा के न्द्र व्र्वतथापन सस्मस्ि
तथापना भएको लेखािोखा के न्र्दमा र्देहार् बमोस्िम के न्द्र व्र्वतथापन सस्मस्िको गिन गने ।
क) स्िल्ला स्शक्षा अस्िकारी वा स्निले िोके को व्र्स्ि
ख) स्िल्ला तवातथ्र् कार्ायलर्को एक तवातथ्र्कमी
ग) स्िल्ला स्तथि स्वशेर् स्शक्षा एवम् अपाङ्गिा क्षेरमा कार्यरि गैरसरकारी सतं थाबाट १ िना अपाङ्ग
धर्स्ि समेि पनेगरी २ िना
घ) स्रोि स्शक्षक मध्र्े स्वस्भन्न अपाङ्गिाको क्षेरबाट पनेगरी ३ िना
ङ) लेखािोखा के न्द्र रहेको स्वर्दर्ालर्को
प्र.अ.
्
च) स्िल्लामा आर्मल
ू क कार्यक्रम सञ्चालन गने सरकारी वा गैरसरकारी संतथाका पर्दास्िकारी एक िना
छ) स्िल्ला स्वकास सस्मस्िको प्रस्िस्नस्ि
ि) स्वशेर् स्शक्षा र्ोकल पसयन

— अध्र्क्ष
– सर्दतर्
– सर्दतर्
– सर्दतर्
– सर्दतर्
– सर्दतर्
– सर्दतर्
–सर्दतर् सस्चव
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अनसु चू ी ७
उच्च शैस्क्षक उपलस्धि भएका र न्र्ून शैस्क्षक उपलस्धि भएका स्वद्यालर्बीचको सहकार्य
क) उच्च शैस्क्षक उपलस्धि भएका स्वद्यालर्ले गनयु पने कार्यहरू
१. स्ि.स्श.का. ले स्नर्देशन गरे अनसु ार न्र्नू शैस्क्षक उपलस्धि भएको स्छमेकी स्वद्यालर्को स्ववरण स्लने,
२. स्व.व्र्.स., प्र.अ. र उच्च शैस्क्षक उपलस्धि प्राप्त स्वर्र् स्शक्षक र न्र्ून शैस्क्षक उपलस्धि भएका स्छमेकी स्वद्यालर्का स्व.व्र्.स., र न्र्नू
शैस्क्षक उपलस्धि हने स्वर्र्गि स्शक्षकवीच न्र्नू शैस्क्षक उपलस्धि भएका स्वद्यालर्मा अन्िरस्क्रर्ा गने गराउने,
३. न्र्नू शैस्क्षक उपलस्धि भएका स्वर्र्को लास्ग उपचारात्मक/सहर्ोगी स्क्रर्ाकालप (आवश्र्किाअनसु ार अस्िररि कक्षा समेि) सञ्चालन
गनय सामूस्हक रूपमा कार्यर्ोिना स्नमायण गने, नमूना पािप्रर्दशयन गने, प्रर्ोगात्मक अभ्र्ास गराउने,
४. पाि्र्क्रम Grid र अन्र् सन्र्दभय सामग्रीका आिारमा स्शक्षण स्सकाइ स्क्रर्ाकलाप गनय गराउन सहर्ोग गने,
५. आवश्र्किाअनसु ार शैस्क्षक सामग्री उपलधि गराउने,
६. साझेर्दारी सहर्ोग कार्यक्रममा सम्झौिा गने,
७. अनगु मन स्नरीक्षण गरी सिु ारका लास्ग आवश्र्किाअनसु ार पृष्ठपोर्ण स्र्दने,
८. स्ि.स्श.का. मा प्रगस्ि प्रस्िवेर्दन पिाउने,
९. स्ि.स्श.का. बाट प्राप्त रकम तवीकृ ि कार्यर्ोिना अनसु ार न्र्ून शैस्क्षक उपलस्धि भएका स्वद्यालर्लाई सहर्ोग पग्ु ने गरी खचय गने व्र्वतथा
स्मलाउने,
ख) न्र्नू शैस्क्षक उपलस्धि भएको स्वद्यालर्
१. शैस्क्षक उपलस्धि न्र्नू भएका स्वर्र्हरू छनौट गरी शैस्क्षक उपलस्धि न्र्ून हनक
ु ा कारणहरू पस्हचान गने,
२. उच्च शैस्क्षक उपलस्धि भएका स्छमेकी स्वद्यालर्सुँग आफ्नो स्वद्यालर्मा अन्िरस्क्रर्ाको लास्ग उपर्ि
ु व्र्वतथा स्मलाउने,
३. उच्च शैस्क्षक उपलस्धि हनक
ु ा कारणहरू पत्ता लगाउने,
४. र्दवु ै स्वद्यालर्का स्व.व्र्.स., प्र.अ., स्वर्र्गि स्शक्षक र सम्वस्न्िि स्वद्यालर् स्नरीक्षक वीच अन्िस्क्रर्ा गने,
५. २०६८ सालको एस.एल.सी परीक्षामा सामेल हने स्वद्याथीहरूको लास्ग सहकार्य गने स्वद्यालर्को सहर्ोगमा स्नम्नानसु ारका
स्क्रर्ाकालपहरू सञ्चालन गनेिः
➢ न्र्नू शैस्क्षक उपलस्धि र उच्च शैस्क्षक उपलस्धि हास्सल गने स्वद्यालर्वीच सिु ारका लास्ग सामस्ू हक उपचारात्मक सहर्ोगी कक्षा
सञ्चालन,
➢ र्दवु ै स्वद्यालर्हरूका स्शक्षक अस्भभावक संघ, स्व.व्र्.स. पर्दास्िकारी, स्शक्षक र आवश्र्किाअनसु ार स्वद्याथीहरूवीच अन्िरस्क्रर्ा
गने,
➢ आवश्र्किाअनसु ार सन्र्दभय सामग्रीहरूको पस्हचान र प्रर्ोग, (स्वस्भन्न पर पस्रकामा प्रकास्शि हने एस.एल.सी िर्ारी सामग्री
समेि)
➢ परु ाना एस.एल.सी. का प्रश्नपरहरूबाट Dummy Exam सञ्चालन गने र स्वद्याथीको उपस्तथस्िमा नस्ििा स्वश्ले र्ण गरी
पृष्ठपोर्ण प्रर्दान गने गराउने,
➢ पाि्र्क्रम Grid र सम्वस्न्िि सन्र्दभय सामग्रीका आिारमा अभ्र्ास गराउने,
➢ आगामी वर्यको एस.एल.सी परीक्षामा सामेल हने परीक्षाथीलाई मध्र्निर गरी एस.एल.सी को नस्ििा सिु ारको लास्ग आवश्र्क
कार्य र्ोिना स्नमायण गने,
➢ स्छमेकी उच्च शैस्क्षक उपलस्धि भएका स्वद्यालर् र आफ्नो स्वद्यालर् वीच साझेर्दारी कार्यक्रम सञ्चालन सम्झौिा गने,
➢ प्रगस्ि स्ववरण उच्च शैस्क्षक उपलस्धि भएका स्वद्यालर् र स्ि.स्श.का. मा पिाउने,
➢ स्वर्र्गि स्शक्षणको लास्ग स्शक्षकलाई आवश्र्क पने शैस्क्षक सामग्री उपलधि गराउने,
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तयारगने

अनुगमनशाखाप्रमुख

कायायलयप्रमुख
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