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दुईशब्द 

 

रास्रिर् स्वकासका स्वस्वि पक्षमध्रे् सामास्िक स्वकासको महत् त्वपणूय पक्षको रूपमा रहकेो स्िक्षा के्षरलाई स्लईन्छ । स्िक्षाको समसु्चि 

स्वकासमार्य ि  आस्थयक सामास्िक रूपान्िरणको संवाहकको रूपमा स्वकास गर्दै सबै िह एवम् स्विाको स्िक्षामा समिामूलक पह चँ ससु्नस्िि गने, 

स्िक्षालाई रोिगारी उन्मखु बनाउने, गुणतिरमा सिुार एवम ् व्र्वतथापकीर् क्षमिामा अस्भवरृ्द ्स्ि गरी आस्थयक सामास्िक स्वकासका लक्ष्र्हरू 

हास्सल गनेिर्य  स्िक्षा नीस्ि िथा  कार्यक्रमहरू उन्मखु रहकेा छन ् । र्देि स्वकासका लास्ग रास्रिर् एवम् अन्िरास्रिर् तिरमा भएका प्रस्िवद्धिा 

आिारमा िैस्क्षक स्वकासका प्रर्ासहरू सबैका लास्ग स्िक्षा सन् २०००-१५, सहस्राब्र्दी स्वकास लक्ष्र् २०१५ एवम् िेह्रौ र्ोिना लार्ार्िका 

िैस्क्षक र्ोिना िथा कार्यक्रमको अवस्ि समाप्त भएको िथा नेपालको संस्विान २०७२ िारी भइ स्िक्षालाई आिारभिू मौस्लक अस्िकारको 

रूपमा तथास्पि गरेको छ । २०७२ सालको स्वनासकारी भकूम्पको अनभुवका आिारमा स्िक्षा के्षरको पनुस्नयमाण गन ेचाल ुआ व २०७३।०७४ 

को नीस्ि कार्यक्रम िथा बिेटमा स्िक्षा के्षरको स्वकासका लास्ग अगास्ि साररएका िैस्क्षक कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनुय िथा  पवूय प्रस्िवर्द ्ििा एवम ्

नर्ा नीस्ि स्नर्देि अनरुूप परूा ह न वाँकी कार्यहरू सम्पार्दन गरी नेपाललाई अल्पस्वकस्सि रारिहरूको सचूीबाट स्वकासोन्मखु रारिको सचूीमा 

समावेि गराउन एवम ् स्र्दगो स्वकासका लक्ष्र्अनरुूप समावेिी र समन्र्ार्मा आिाररि स्िक्षा सबैमा परुर््ाउनसमेि स्िक्षा के्षरको स्वकास 

अपररहार्य छ । स्र्नै सन्र्दभयलाई आिार मान्र्दै स्वर्द ्र्ालर् स्िक्षाको स्वकासका लास्ग समिा, गुणतिर, समक्षमिा र सान्र्दस्भयकिा स्वकास गने 

अस्भप्रार्ले स्वर्द ्र्ालर् के्षर स्वकास र्ोिना २०१६।०१७-२०२२।०२३ कार्ायन्र्नमा आएको छ । र्सै र्ोिनाले पररलस्क्षि उपलस्व्ि हास्सल गनय 

कार्यक्रमहरू िर् भइ  कार्ायन्वर्न पस्हलो वर्यका लास्ग कार्यक्रम िर् भएका छन ्। स्वगिका वर्यहरूका उपलस्व्िहरू र कार्ायन्वर्नमा र्देस्खएका 

चनुौिीहरूबाट स्सस्कएका पािहरूको आिारमा िर्ार पाररएको उक्त तवीकृि कार्यक्रमका स्नस्र्दयष्ट लक्ष्र्हरूलाई समर्मै प्राप्त गनय  िथा कार्यक्रम 

कार्ायन्वर्नमा एकरूपमा कार्म गनय स्वगि वर्य झै कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पुस्तिका  स्वकास गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइएको छ ।  

स्वर्द ्र्ालर् के्षर स्वकास कार्यक्रमको पस्हलो वर्य  साथै चाल ुआस्थयक वर्य २०७३/०७४ मा प्रारस्म्भक बालस्वकास कार्यक्रमलाई पह ाँच र्ोग्र् 

िथा गुणतिरीर्  वनाउने,संस्विानको ममय अनरुूप अस्नवार्य एवम् स्निःिलु्क स्िक्षालाई अस्िकारका रूपमा स्लई स्वर्द ्र्ालर्मा बालमैरी 

वािावरणमार्य ि् गुणतिरीर् स्िक्षामा समिामलूक पह चँको ससु्नस्िििा गनयाे, स्वर्द ्र्ालर्हरूमा सचूना प्रस्वस्ि स्वतिार गने र स्िक्षकको पेिागि 

स्वकास कार्यलाई स्नरन्िरिा स्र्दने, संिोस्िि स्िक्षा ऐनको प्रतिाव अनरुूप कक्षा १-८ लाई आिारभिू स्िक्षा एवम ्कक्षा ९-१२ लाई माध्र्स्मक 

स्िक्षाका रूपमा पनुसंरचना गरी सबै िहको स्िक्षालाई गुणतिरीर् एवम् समिामूलक पह ाँच स्बतिार गने, प्रास्वस्िक िथा व्र्वसास्र्क स्िक्षाको 

पह चँ िथा गुणतिर सिुार गर्दै माध्र्स्मक िह(कक्षा ११-१२) मा प्रास्वस्िक स्िक्षा ससु्नस्िि गने,  स्वर्द ्र्ालर्तिरमा सामान्र् व्र्ावसास्र्क सीपहरू 

(Soft skills)सम्बन्िी स्िक्षा र िास्लमको प्रवन्ि स्मलाउने,  सबै स्नवायचन के्षरमा कस्म्िमा १।१ वटा नमुना स्वर्द ्र्ालर्को स्वकास गने, िैस्क्षक 

सिुार कार्यहरूको कार्ायन्वर्न गनय सबै िहको क्षमिा अस्भवरृ्द ्स्ि गने िथा अनुगमन िथा सपुररवेक्षणलाई र्ोिनामा आिाररि वनाई बढी भन्र्दा 

बढी नस्ििामखुी वनाउने उर्द ्र्देश्र्का साथ कार्यक्रमहरू ििुयमा गरर कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइएका छन् । र्सै गरी चाल ुआ.व.मा स्वर्द ्र्ालर् बास्हर 

रहकेा बालबास्लकाहरूको िैस्क्षक पह चँको ससु्नस्िििा गनय बैकस्ल्पक स्िक्षाका अवसरहरूको स्वतिार गने, भकूम्पको प्रभाव पिाि 

स्वर्द ्र्ालर्हरूको पनुस्नमायण गने, स्वर्द ्र्ालर्को न्र्नूिम सक्षमिाका आिार  (PMEC) नपगेुका स्वर्द ्र्ालर्हरूलाई स्विेर् प्राथस्मकिा राखी 

सहर्ोग प्रर्दान गने ितिा कार्यक्रमले  स्वर्द ्र्ालर् स्िक्षाको गुणतिर िथा सेवा प्रवाहमा सिुार ल्र्ाई र्ोिनाका लक्ष्र् प्राप्त गनयमा सहर्ोगी भसू्मका 

खेल्न ेअपेक्षा गररएको  छ ।  

 िैस्क्षक र्ोिना िथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा प्रिक्ष्र् भसू्मका खेल्ने औपचररक एवम ्अनौपचररक स्िक्षासँग सम्वर्द ्ि िैस्क्षक संरचनाहरू के्षरीर् 

स्िक्षा स्नर्देिनालर्, िैस्क्षक िास्लम केन्द्र, स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्, स्रोिकेन्द्र र स्वर्द ्र्ालर् िहसम्म गरी स्वस्भन्न  स्नकार्बाट वर्यभरस्ा 

कार्ायन्वर्न ह ने कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको अविारणा, कार्ायन्वर्न प्रस्क्रर्ा, खचय गने आिार  र एकै प्रकारका कामहरूलाई र्देिभर समान एवम ्

प्रभावकारी ढङ्गले कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउनाे अस्भप्रार्ले र्ो कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिका िर्ार पाररएको छ । र्स पसु्तिकाबाट स्वत्तीर् 

अनिुासन कार्म राख्न, पारर्दिी रूपबाट कार्यक्रम सरोकारवालाहरूस्बच परु ्र्ाई कार्ायन्वर्न गनय मद्दि पुग्ने छ भन्ने अपेक्षा स्लइएको छ ।  स्विेर् 

गरी कार्यक्रम कार्ायन्वर्नकिायले  कार्यक्रम कार्ायन्वर् गरके््षरमा गर्दाय र्स पुस्तिकाकाा अस्िररक्त प्रचस्लि ऐन काननुको पररस्िस्भर रही 

औस्चत्र्िा, स्नर्स्मििा, कार्यर्दक्षिा, प्रभावकाररिा र पारर्दस्ियिाको आिारमा चाल ुवर्यको कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनुय ह नेछ । र्सै गरी कार्यक्रम 

कार्ायन्वर्न र अनगुमनमा सम्बर्द ्ि सबै सरोकारवालाहरूले र्स पसु्तिकालाई प्रर्ोगमा ल्र्ाई कार्यक्रमका उर्द ्र्देश्र्हरू समर्सीमास्भरै हास्सल गनय 

िोस सहर्ोग पगु्ने छ भन्ने अपेक्षा रास्खएको छ  । अन्िा्र्मा र्स पसु्तिकाका स्वर्र्मा प्रप्त ह ने सझुावहरूले स्िक्षा स्वभागलाई आगामी स्र्दनका 

लास्ग थप पषृ्ठपोर्ण प्रर्दान गने ह नाले सरोकारवालााहरूबाट  रचनात्मक सझुावको अपेक्षा राख्र्दै  पसु्तिका िर्ार गने कार्यमा सहर्ोग परु् र्ाउनु 

ह ने सबैलाई हास्र्दयक िन्र्वार्द स्र्दन चाहन्छु ।  

कास्ियक, २०७३ 
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खण्ड१ 

१.  पररचय 

नेपाल सरकार स्िक्षा मन्रालर् स्िक्षा स्वभागबाट सञ्चालन ह ने स्िक्षा के्षरका समग्र र्ोिना र कार्यक्रमहरूलाई नेपालको  संस्विान, २०७२ ले स्नस्र्दयष्ट गरेको 

राज्र्को स्नर्देिक स्सर्द ्िान्ि र नीस्ि, मानव अस्िकारको स्वश्वव्र्ापी घोर्णा िथा नेपाल पक्ष भएर गररएका अस्भसस्न्िहरू र अन्िररास्रिर् मञ्चमा नेपालले 

गरेको प्रस्िबर्द ्ििाहरूले समस्ष्टगिरूपमा मागयर्दियन गरेका छन्  । चाल ुआ व २०७३।०७४ को लास्ग तवीकृि नीस्ि िथा कार्यक्रममा आिारभिू स्िक्षामा सबै 

नागररकको हक ससु्नस्िि  गर्दै कक्षा १२ सम्म क्रमििः अस्नवार्य र स्निःिलु्क बनाइने, स्वर्द ्र्ालर् के्षर स्वकास कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइने, सामरु्दास्र्क र 

संतथागि स्वर्द ्र्ालर्बीचको िैस्क्षक गुणतिरको अन्िर घटाइने, ससु्विार्कु्त नमनुा स्वर्द ्र्ालर् स्वकास, गुणतिर अस्भवरृ्द ्स्िका कार्यक्रम सञ्चालन प्रअ 

स्िक्षकबीच गररने करार सम्झौिाको अनवुन्िका आिारमा कार्यसम्पार्दन मलू्र्ाङ्कन, प्रारस्म्भक बालस्िक्षालाई संरचनास्भर आवर्द ्ििा, लस्क्षि वगयमा 

प्रोत्साहन कार्यक्रम केस्न्द्रि, स्वर्द ्र्ालर् र क्र्ाम्पसमा इन्टरनेट सेवा स्वतिार र स्िक्षणमा सचूना िथा सञ्चार प्रस्वस्िको उपर्ोग, खलुा र र्दरू स्िक्षाप्रणालीको 

संतथागि स्वकास, िैस्क्षक प्रमाणपरको आिारमा स्नब्र्ायिी िैस्क्षक किाय, सबै स्िल्लालाई साक्षर स्िल्ला घोर्णा र नवसाक्षरका लास्ग िीवनपर्यन्ि स्िक्षा 

कार्यक्रम, प्राथस्मक िहमा अस्िक ह ने स्िक्षक पर्दलाई कक्षा ६-८ मा समार्ोिन, भकूम्पबाट क्षस्िग्रति स्वर्द ्र्ालर्हरू ३ वर्यस्भर पनुस्नयमाण, रास्रिर् िनिस्क्त 

स्वकास र्ोिना स्नमायण गररने उस्ल्लस्खि छ । र्सै गरी २०७३/०७४ को बिटेमा स्िक्षा के्षरका लास्ग आिारभिू स्िक्षालाई स्निःिलु्क र अस्नवार्य र 

माध्र्स्मक स्िक्षालाई क्रमििः अस्नवार्य  िथा स्निःिलु्क गर्दै लस्गने, स्िक्षामा पँह च स्वतिार गुणतिर सिुार र व्र्वतथापकीर् संरचनालाई िवार्र्देही बनाउन 

स्वर्द ्र्ालर् के्षर स्वकास कार्यक्रम सञ्चालन, आिारभिू स्िक्षाको सुस्नस्िििा स्नरन्िरिा र स्सकाइ उपलस्ब्ि सिुार ल्र्ाउन लस्क्षि वगयमा प्रोत्साहन सुस्विा 

उपलब्ििा, मानव स्वकास सचूाङ्कमा पस्छ परेका स्िल्लामा स्र्दवा खािा कार्यक्रम सञ्चालन, छररएको बतिी र स्हमालीभेगमा आवासीर् स्वर्द ्र्ालर्, 

सीमान्िकृि (वार्दी, गन्िवय, मसुहर, िोम, चमार) समहूलाई भौचरमा आिाररि अनरु्दान, नक्साङ्कनको आिारमा स्वर्द ्र्ालर् र स्िक्षक र्दरबन्र्दी पनुस्वयिरण, 

प्रअको पर्दको छुटै्ट व्र्वतथा र करार सम्झौिा िथा स्िक्षकको कार्यसम्पार्दन र स्वर्द ्र्ाथी उस्त्तणय प्रस्िििको आिारमा स्िक्षक मलू्र्ाङ्कन गरी परुतकार र्दण्ि 

व्र्वतथा, िैस्क्षक गुणतिर सिुार अस्भर्ान सञ्चालन अंग्रेिी माध्र्ममा पिनपािन सञ्चालन, सामास्िक पररक्षण गरी िवार्र्देही कार्यक्रमहरू अगास्ि 

सारेको छ । र्सका अस्िररक्त र्स आ.व.र्देस्ख कार्ायन्वर्नमा आएको स्वर्द ्र्ालर् के्षर स्वकास कार्यक्रमले पररलस्क्षि गरेका नीस्ि िथा कार्यक्रममा आिारमा 

िर् गररएका स्क्रर्ाकलापहरू कार्ायन्वर्न गने अस्भप्रार्ले कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिका स्वकास गररएको छ ।  र्सका लास्ग नेपाल सरकारबाट चाल ुआ.व. 

२०७३/०७४ मा कुल रास्रिर् बिेटको ११.०९ प्रस्ििि बिेट स्िक्षा के्षरका लास्ग छुट्र्ाइएको छ । 

िैस्क्षक कार्यक्रमहरूलाई तथानीर् आवश्र्किा र बालबास्लकाको चाहनासँग मेल खाने, स्िक्षाको मलू प्रवाहमा आउन नसकेका अथायिा् सीमान्िकृि, 

र्दस्लि, स्पछिस्ाएका िनिास्ि ितिा स्वस्भन्न लस्क्षि समहूहरूको आवश्र्किालाई सम्बोिन गने स्कस्समको रहकेो सन्र्दभयमा तथानीर् स्नकार् र समरु्दार्को 

सस्क्रर् साझेर्दारीबाट कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा सर्लिा हास्सल गनय सस्कने स्वगिका अनभुवबाट प्रष्ट भइ सकेको छ । तथानीर् स्नकार् र समरु्दार्मा अस्िकार 

र स्रोि सम्पन्न गराउन ुनै स्वकेन्द्रीकरणको वातिस्वक ममय पस्न हो । तथानीर् आवश्र्किाका आिारमा स्वकास र्ोिनाहरूको छनोट, स्नमायण, कार्ायन्वर्न र 

अनगुमनलाई प्रभावकारी बनाउन तथानीर् स्नकार्लाई आवश्र्क स्रोि र सािन उपलब्ि गराउन ुआवश्र्क छ । तथानीर् िहको सस्क्रर् सहभास्गिा र 

सहर्ोगका लास्ग र्ोिना स्नमायणर्देस्ख कार्ायन्वर्न र अनगुमनसम्मको अस्िकार तथानीर् िहमा आवश्र्किा र चाहनाअनुसारका कार्यक्रम स्नमायण र 

कार्ायन्वर्न ह नसक्छन ्।  र्सै िथ्र्लाई मध्रे्निर गर्दै चाल ुआ व २०७३/०७४ को लास्ग स्िल्लागि कार्यक्रम िर्ारी गने क्रममा स्िल्लातिरबाटै िर् भएका 

कार्यक्रमहरूलाई नै तवीकृि गरी कार्ायन्वर्न गररएको छ । स्र्नै वातिस्वकिाहरूलाई ध्र्ान स्र्दँर्दै नेपाल सरकार, स्िक्षा मन्रालर् एवम ् रास्रिर् र्ोिना 

आर्ोगबाट तवीकृि कार्यक्रमहरू कार्ायन्वर्नमा थप सहििा प्रर्दान गनय, बिेटको अस्िकिम सर्दपुर्ोग, आस्थयक अनिुासन कार्म गरी िोस्कएका 

िीर्यकहरूमा स्नर्मानसुार खचय गने िथा तवीकृि कार्यक्रमका अविारणा, उर्द ्र्देश्र्, प्रस्क्रर्ा िथा रणनीस्िहरूका सम्बन्िमा स्िल्ला िथा स्वर्द ्र्ालर्िहसम्मका 

सबै सरोकारवालाहरूलाई पररस्चि गराई कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्ायन्वर्न गराउने उर्द ्र्देश्र्ले र्ो कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिका २०७३/०७४ िर्ार 

गररएको छ । 

काययक्रमकायायन्ियनपुवस्तका२०७३/०७४कोमूलभूतउद्देश्यहरूदेहायबमोविमरहेकाछन्: 

1. स्िल्लातिरमा  कार्यक्रमलाई प्रभावकारी  कार्ायन्वर्नमा सहिीकरण गरी  एकरूपिा कार्म  गने । 

2. स्िल्ला र स्वर्द ्र्ालर् िहमा सञ्चालन ह ने िैस्क्षक कार्यक्रमहरूबारे सरोकारवालालाई ससू्चि गने । 

3. कार्यक्रम ििुयमा िथा  कार्ायन्वर्नमा प्रभावकाररिा अस्भवरृ्द ्स्ि गरी सरोकारवाला स्नकार्को भसू्मका तपष्ट गर्दै  स्िम्मेवार र िवार्र्देही बनाउने, 

कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र स्रोि पररचालनमा  स्र्दिास्नर्देि गराउन े। 

4. कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नबाट लस्क्षि नस्ििा सुस्नस्िि गरी नस्ििामा आिाररि अनगुमन प्रणाली अवलम्वन गने । 

२.  आ.ि२०७३/०७४कोकाययक्रमकायायन्ियनगनयध्यानवदनुपनेकुराहरूूः 

आ.व. २०७३/०७४ को कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने सन्र्दभयमा स्नम्न पक्षहरूलाई स्विेर् ध्र्ान स्र्दनाे: 

कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका लास्ग स्िक्षा स्वभागबाट पिाइएको आस्थयक वर्य २०७३/०७४ को खचय गने अस्ख्िर्ारीसम्बन्िी स्नर्देस्िकामा उल्लेख भएका 

बुँर्दाहरूलाई स्विेर् ध्र्ान स्र्दने ।  
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क) काययक्रमकायायन्ियनसम्बन्धमा:  

1. तवीकृि/पररमास्ियि र्स कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिकामा उल्लेख भएबमोस्िम गने भनी तपष्ट स्कटानीसाथ िोस्कएका कार्यहरूमा सोहीबमोस्िम नै 

गनुयपने  । 

2. चाल ुआ.व.मा खचय नह ने स्क्रर्ाकलापहरूको बिेटसस्हिको स्ववरण अस्नवार्य रूपले मङ्स्सर मसान्िस्भर स्लस्खि रूपमा र्स स्वभागलाई 

िानकारी स्र्दने ।  

3. चाल ुआस्थयक वर्यका लास्ग तवीकृि हरेक नम्सय, प्राप्त अस्ख्िर्ारी र त्र्ससम्बन्िी स्नर्देिनसमेिलाई ध्र्ानमा राखी िोस्कएको बिेट  र समर् 

सीमालाई कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गर्दाय कार्ायन्वर्न पसु्तिका, तवीकृि स्विेर् ख्र्ाल गरी कार्ायन्वर्न गने, गराउने व्र्वतथा गने ।  

4. स्िलल्ा एवम् के्षर तिरीर् स्नकार्हरूलाई प्राप्त ह ने वास्र्यक कार्यक्रम िथा बिेट सरुूमै सञ्चार माध्र्मबाट सावयिस्नक गने व्र्वतथा स्मलाउने । 

र्स कार्यका लास्ग आफ्नो स्नकार्का कमयचारीहरू, स्रोिव्र्स्क्तहरू, स्िक्षक पेिागि संघसंतथाका प्रस्िस्नस्िहरू,परकारहरूका प्रस्िस्नस्िमलूक 

संघसंतथाहरू, स्िल्ला स्वकास सस्मस्ि र मस्हला िथा बालबास्लका कार्ायलर्का प्रस्िस्नस्ि, स्िल्लामा स्क्रर्ािील मस्हला, र्दस्लि, 

आस्र्दवासी/िनिास्ि, मिेिी, अपाङ्ग आस्र्दसँग सम्बस्न्िि संघ संतथाका प्रस्िस्नस्िहरू, तथानीर् स्नकार्का प्रस्िस्नस्िहरू र तथानीर् तिरमा 

स्िक्षा के्षरमा कार्यरिI/NGOs/CBOs/CLCsलगार्िका संतथाका प्रस्िस्नस्िहरू समेिको सहभास्गिामा वास्र्यक कार्यक्रमको िानकारी गराउन े। 

5. स्िल्लातिरमा स्क्रर्ािाील I/NGOs/CBOs/CLCs सँगको समन्वर्मा कार्यक्रमको प्रकृस्िअनुसार साझेर्दारीमा कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका लास्ग 

वास्र्यक कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्ोिना िर्ार गने ।  

6.  एउटा िीर्यकमा स्वस्नर्ोिन भएको रकम अको िीर्यकमा खचय नगने, तवीकृि नम्सयको पररस्िस्भर रहरे तवीकृि कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिकामा 

उल्लेख गररएका  आिार र प्रस्क्रर्ाहरू पूरा गरेर मार खचय लेख्ने व्र्वतथा स्मलाउने । 

7. स्िक्षा स्वभागबाट तवीकृि कार्यक्रम र अस्ख्िर्ारी प्राप्त गररसकेपस्छ स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्ले स्िल्ला स्िक्षा अस्िकारी, कार्यक्रम हनेे उप 

स्िल्ला स्िक्षा अस्िकारी/अस्िकृि, स्वर्द ्र्ालर् स्नरीक्षकहरू, लेखा िथा अन्र् िाखामा कामगने कमयचारीहरूको संर्कु्त सहभास्गिामा कार्यक्रम 

सम्बन्िमा छलर्ल गरी कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको कार्यर्ोिना, खरस्ार्द र्ोिना र अनगुमन र्ोिना िर्ार गने । कार्य र्ोिनामा कार्ायन्वर्न गररने 

स्क्रर्ाकलाप, सोको कार्य प्रस्क्रर्ा, समर्, स्िम्मेवारी, र अनगुमन सचूक ितिा पक्षहरू समावेि गरी के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर्बाट तवीकृि गराई 

कार्ायन्वर्न गने । के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर्हरूले स्िल्लाद्वारा िर्ार पाररएका  कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा र्ोिनामा आिाररि भएर आफ्नो 

अनगुमन र्ोिना िर्ार गरी सोको आिारमा स्नर्स्मि अनगुमन िथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा सहिीकरण गरी सोको प्रस्िवेर्दन स्िक्षा स्वभागमा 

पेि गने । 

8. स्िल्ला िथा के्षरका लास्ग तवीकृि वास्र्यक कार्यक्रममा उस्ल्लस्खि चौमास्सक स्वभािनअनसुार कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने । सोही आिारमा 

चौमास्सक प्रगस्ि प्रस्िवेर्दन िर्ार गने ।  

9. कार्यक्रम अनगुमन र्ोिना स्रोिकेन्द्रतिरको छुट्टाछुटै्ट िर्ार गनय लगाउने । स्वर्द ्र्ालर्को अनगुमन गने स्िम्मेवारी स्रोिकेन्द्रको, स्रोिकेन्द्रबाट 

सम्पार्दन ह ने कार्यक्रमको अनगुमन गने स्िम्मेवारी स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्को र स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्बाट सम्पार्दन ह ने कार्यक्रमहरूको 

अनगुमन के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर्बाट ह ने भएकाले प्रत्रे्क िहको कार्ायन्वर्न र्ोिना र अनगुमन र्ोिना आरू्भन्र्दा मास्थल्लो िहमा 

अस्नवार्यरूपमा पिाउने व्र्वतथा स्मलाउने ।  

10. प्रारस्म्भक बाल स्िक्षा कक्षाको तथापना र सञच्ालनमा प्रभावकाररिा ल्र्ाउन तथानीर् स्नकार्हरूसँग समन्वर्, साझेर्दारी िथा सहकार्य गने । 

स्िल्लामा सञ्चास्लि प्रारस्म्भक बाल स्िक्षा कक्षाका कोटाहरू आवश्र्किा र औस्चत्र्िाको आिारमा प्रत्र्ेक सामरु्दास्र्क स्वर्द ्र्ालर्मा 

न्र्नूिम १ (एक) ओटा प्रारस्म्भक बाल स्िक्षा कक्षा सञ्चालन ह ने गरी स्िस्िकाले पनुरस््विरण गने ।   

11. गि स्वगिका स्िल्लामा भएका स्वस्भन्न घोर्णाहरू ितिै अस्नवार्य िथा स्निःिुल्क  स्िक्षा घोर्णा, साक्षर स्िल्ला घोर्णा, खलुा स्र्दसामकु् ि 

स्िल्ला घोर्णा ितिा कार्यक्रमका स्नणयर् िथा सम्बस्न्िि महत् त्वपणूय सचूनाहरूको प्रस्िवेर्दन स्िक्षा स्वभागमा पिाउने । प्रत्र्ेक 

स्रोिकेन्द्रअन्िगयिका गास्वसमा स्न:िलु्क िथा अस्नवार्य स्िक्षाको अभ्र्ासलाई स्नरन्िरिा स्र्दने । गि आ.व.मा सम्पार्दन भएका कार्यप्रगास्ि 

समेिका आिारमा गाउँ/ नगर स्िक्षा र्ोिना बनाउने, सबै स्वर्द ्र्ालर्को स्वर्द ्र्ालर् सिुार र्ोिना (SIP) अर्द ्र्ावस्िक गने र र्सको नस्ििा 

आगामी वर्यको स्िल्लागि वास्र्यक रणनीस्िक र्ोिनामा प्रस्िस्वस्म्वि गने ।  

12. स्िक्षकको पेिागि स्वकाससम्बन्िी तवीकृि कार्यक्रमहरू िैस्क्षक िनिस्क्त स्वकास केन्द्रबाट स्वकास भएको कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 

पसु्तिकाअनसुार नै कार्ायन्वर्न गने, गराउन े।  

13. चाल ुआस्थयक वर्यबाट सञ्चालनमा आउने स्निायररि मापर्दण्िअनसुार छनोट भएका नमनुा स्वर्द ्र्ालर्को स्ववरण िर्ार गरी सम्बस्न्िि के्ष.स्ि.स्न. 

िथा स्िक्षा स्वभागको सामरु्दास्र्क स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन िाखालाई अस्नवार्य रूपमा उपलब्ि गराउने ।  

14. स्वर्द ्र्ालर् के्षर स्वकास कार्यक्रम अन्िरगि तवीकृि अतथार्ी र्दरबन्र्दीअन्िगयि करारमा कार्यरि ईस्ञ्िस्नर्र, सव-ईस्ञ्िस्नर्र, 

के्ष.स्ि.स्न./स्ि.स्ि.कामा रहकेा चालकहरूको पाररश्रस्मक, स्रोिव्र्स्क्तको सट्टामा कार्यरि स्िक्षकहरूको िलब/भत्ता ब.उ.िी.नं. ३५०८०६ को 

खस्सनं २२४१२ बाट मार खचय लेख्ने । तवीकृि र्दरबन्र्दीमा कार्यरि कार्ायलर् सहर्ोगीको िलब/भत्ता ब.उ.िी.नं. ३५००१३ र ब.उ.िी.नं. 

३५००१४ बाट लेख्ने ।  
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15. स्वर्द ्र्ालर् िहमा प्रवाह ह ने भौस्िक स्नमायण, पाि्र्पतुिक, छारवसृ्त्त, लगार्ि अनरु्दान रकमहरूको पारर्दिी ढङ्गले स्विरण  गरी सोको सही 

सर्दपुर्ोग भएनभएको ससु्नस्िि गनय स्रोिकेन्द्र र स्िल्लािहबाट गररने अनगुमनलाई अनगुमन सचूक स्नमायण गरी स्नर्स्मि र  प्रभावकारी बनाउने ।  

16. प्रत्र्ेक स्वर्द ्र्ालर् स्नरीक्षक र स्रोिव्र्स्क्तले अनगुमन/सपुरीवेक्षण र्ोिना बनाई  सोको आिारमा अनगुमन गने,गराउने व्र्वतथा स्मलाउने र सोको 

कार्ायन्वर्न अवतथा बारे स्िल्ला स्िक्षा अस्िकारीले के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर्लाई आफ्नो रार्सस्हिको प्रगस्ि स्ववरण पिाउने । 

17. स्रोिव्र्स्क्त एवम् प्रिानाध्र्ापकहरूको कार्य सम्पार्दनमा प्रभावकाररिा अस्भवरृ्द ्स्ि गनय िोस्कएको ढाँचामा कार्यसम्पार्दन करार गने व्र्वतथा 

स्मलाउने ।  

18. स्वर्द ्र्ालगि प्राथस्मकिा प्राप्त न्र्नूिम स्सकाइ अवतथा (Prioritized Minimum Enabling Conditions/PMEC) को  अर्द ्र्ावस्िक 

स्ववरण िर्ार गरी असोि मसान्िस्भर अस्नवार्य रूपमा के्ष.स्ि.स्न. िथा स्िक्षा स्वभागमा पिाउने  र  स्िल्लाले त्र्सको कार्ायन्वर्नमा प्राथस्मकिा 

स्र्दने ।   

19. िथ्र्ाङ्क ढाँट्ने र झाुिो स्ववरण स्र्दने व्र्स्क्त िथा स्नकार्लाई भ्रष्टाचारकै अस्भर्ोग सरह कानाुनी कारवाही गरस्ान े ह रँ्दा  स्वर्द ्र्ालर्को  

प्रिानाध्र्ापकद्वारा भररने स्ववरण र्थाथयपरक ह न ुपने छ । झिूो स्ववरण स्र्दन ेप्र.अ.लाई स्वभागीर् कारवाही र त्र्तिो स्ववरण प्रमास्णि गनेलाई 

समेि स्वभागीर् कारवाही ह ने भएकोले स्रोिव्र्स्क्त र स्वर्द ्र्ालर् स्नरीक्षकबाट प्रमास्णि गर्दाय र्थाथयिामा आिाररि भइ प्रमाणीकरण गनय, गराउन 

स्नर्देिन स्र्दने । 

20. स्वर्द ्र्ालर् भवन स्नमायण, कक्षाकोिा स्नमायण र िौचालर् स्नमायणका लास्ग िोस्कएको मापर्दण्िका आिारमा कास्ियक १५ गिेस्भर स्वर्द ्र्ालर्को 

छनाोट गररसक्ने र सोको स्ववरण स्िक्षा स्वभाग, भौस्िक सेवा िाखामा उपलब्ि गराउने । स्िक्षा स्वभागले उक्त स्वर्द ्र्ालर्हरूको स्ववरण वेभ 

साइटमा राखेपिाि सम्बस्न्िि  स्वर्द ्र्ालर्सँग २०७३ कास्ियक मसान्िसम्म अस्नवार्य रूपमा सम्झौिा गरस्ासक्न ुपने । 

21. लस्क्षि कार्यक्रम अन्िगयि थाराू समरु्दार्का मकु् ि बास्लका र स्किोरीलाई मार "मकु् ि कम्लहरी" भनी िोस्कएकाो सन्र्दभयमा अन्र्ौलिा आउन 

नस्र्दने । द्वन्र्दा्व पीस्िि बालबास्लकालाई प्रर्दान गररने छारवसृ्त्त स्िल्लास्भर पस्ढरहकेा स्वर्द ्र्ाथीहरूलाई  वैस्क्तगि बैंक खािामार्य ि उपलब्ि 
गराउन े । र्ससम्बन्िी स्नर्देस्िकामा सरव्सािारणका छोराछोरीले र्तिो छारवसृ्त् ि पाउने वारे प्रष्ट व्र्वतथा भएकोले सोभन्र्दा स्भन्न ढङ्गले 

स्िल्लाको पररवेिअनसुार भन्र्दै व्र्ाख्र्ा गरेर काम नगने नगराउने ।  

22. स्वद्यालर्बाट  स्बिरण गररने  सबै खालको छारवसृ्त् ि स्वद्यालर् िहमा अस्नवार्य सावयिस्नक गने र सबै खालका अवािीर् छारवसृ्त् ि (अपाङ्गिा 

भएका, मकु्त कमलरी, स्हमाली , स्र्िर, साझेर्दारी) पाउने  स्वद्याथीहरूको स्वद्यालर्बाट र्ोटोसस्हिको प्रमास्णि स्ववरण स्लइ  छारवसृ्त् ि 

अस्भलेख कार्म गने ,  स्िल्ला िहमा अफ्नो वेबसाइटमा सावयिस्नक र स्वभागमा सो प्रमास्णि अस्भलेखको िानकारी गराउने । 

23. पाि्र्पतुिक अंग्रेिी वा नेपाली िनु भार्ामा भएपस्न एउटै मलू्र्मा स्कन्न पाउने व्र्वतथा बारे स्नणयर् भइसकेको सन्र्दभयमा मािभृार्ाका 

पाि्र्पतुिकहरू स्वर्द ्र्ालर्मा पढाइ ह ने ऐस्छछक स्वर्र्को सेटस्भर पछय भने त्र्सलाई स्वर्द ्र्ालर्मा पाि्र्पतुिकका लास्ग स्र्दइएको रकमबाट 

व्र्वतथा गनय स्वर्द ्र्ालर्हरूलाई  तपष्ट स्नर्देिन स्र्दने । 

24. सचूना िथा सञ्चार प्रस्वस्िमा स्वर्द ्र्ाथीहरूको पह चँ परु् र्ाउन स्वर्द ्र्ालर्हरूमा कम््र्ाुटर, तमाटय वोिय िथा ईन्टरनेट सुस्विाका लास्ग र्स पवूय 

अनरु्दान उपलब्ि गराइएका स्वर्द ्र्ालर्हरूको प्रर्ोगावतथाको स्नर्स्मि अनगुमन स्नरीक्षण गरी कम््र्टुर िथा ईन्टरनेट ससु्विा भएका 

स्वर्द ्र्ालर्हरूको नामनामेसी सस्हिको  स्ववरण २०७३ कास्ियक २५ गिेस्भर स्िक्षा स्वभागमा उपलब्ि गराउने ।  

25. स्वर्द ्र्ालर् समार्ोिन गनुयपने कारण बारे आम िनचेिनाका लास्ग सावयिस्नक बहस िथा सञ्चार माध्र्मको पररचालन गने । र्दईु वा र्दईु भन्र्दा 

बढी स्वर्द ्र्ालर् एकीकरण/समार्ोिन भएपिाि् कार्म नरहकेो स्वर्द ्र्ालर्को सम्पस्त्त स्रोिकेन्द्र, सामरु्दास्र्क स्सकाइ केन्द्र र प्रारस्म्भक बाल 

स्िक्षालाई स्र्दन आवश्र्क र्देस्खएमा त्र्तिा संतथाले प्रर्ोग गने व्र्वतथा स्मलाउने ।  

26. स्वर्द ्र्ालर् िास्न्िके्षर रास्रिर् ढाँचा र कार्ायन्वर्न स्नर्देस्िका, २०६८ अनसुार स्िल्ला तिरीर् संर्ोिन सस्मस्ि गिन गने र स्वर्द ्र्ालर्लाई िास्न्ि 

के्षर बनाउनका लास्ग स्वर्द ्र्ालर्ले समरु्दार्ले पालना गनुयपने आचारसंस्हिा उनीहरूकै सहभागस्ािामा स्नमायण गरी कार्ायन्वर्न गने िथा 

स्नर्देस्िकाअनुसारका स्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गनय सबै स्वर्द ्र्ालर्हरूलाई स्नर्देिन स्र्दने ।   

27. चाल ुआ.व. मा तवीकृि स्िल्लातिरीर् कार्यक्रम अन्िगयि स्वर्द ्र्ालर् तिरबाट सम्पास्र्दि ह ने कार्यक्रम कार्ायन्र्नमा एकरूपिा र तपष्टिाका लास्ग 

स्ि.स्ि.काले प्रत्र्ेक स्वर्द ्र्ालर्लाई र्स पसु्तिकाकाको पररस्िस्भर रही आवश्र्किाअनसुार प्रभावकारी कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका लास्ग थप 

स्वतििृीकरण स्वर्द ्र्ालर्हरूलाई उपलब्ि गराउने । सोको स्ववरण स्िल्लाको वेवसाइटमा अस्नवार्य रूपमा राख्ने व्र्वतथा स्मलाउने साथै 

स्नर्देिनहरूको समस्ष्टगि १ प्रस्ि िर्ार गरी स्िक्षा स्वभागको कार्य्यकम िथा बिेट िाखामा पिाउने । 

28. स्िस्िका बाट स्वर्द ्र्ालर्मा रकम स्नकािा गर्दाय स्क्रर्ाकलाप, भौस्िक लक्ष्र्, एकाइ लागि िथा बिेट ितिा पक्षहरू उल्लेख भएको स्नकािा  पर 

अस्नवार्यरूपले उपलब्ि गराउने र स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्को वेभसाइटमा अस्नवार्य रूपमा राख्ने व्र्वतथा स्मलाउने । सोसम्बन्िी 

स्रोिकेन्द्रस्भरका स्वर्द ्र्ालर्हरूको अस्भलेख स्रोिकेन्द्रमा समेि राख्ने व्र्वतथा स्मलाउने ।   

29. र्स पुस्तिकामा उल्लेख गररएका प्राविानहरू तपष्ट नभएमा के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर् िथा  स्िक्षा स्वभाग, कार्यक्रम िथा बिेट िाखा वा स्िक्षा 

स्वभागका सम्बस्न्िि िाखामा सम्पकय  राखी तपष्ट भएर मार कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनुय गराउन ुपने । 

30. स्िल्लामा कार्यरि गैससहरुलाई कार्यक्रम र र्ोिना सस्हि स्िस्िकामा पेस गनय लगाई कार्यक्रममा र्दोहोरो नपने गरी सञ्चालन गनय लगाउने र उक्त 

कार्यक्रमको स्नर्स्मि अनगुमन गने व्र्वतथाका साथै संघसंतथाबाट भए गरेका कार्यहरुको प्रगस्ि प्रस्िवेर्दन स्िस्िकामा पेि गने व्र्वतथा गने ।  
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ख) वशक्षकतलब भत्तासम्बन्धमा: 

१) आिारभिू िह (कक्षा १-५) र आिारभिू िह (कक्षा ६-८) मा कार्यरि स्िक्षकहरूको िलब भत्ता ब.उ.िी.नं. ३५००१६ सबैका लास्ग स्िक्षा 

आिारभिू िह र माध्र्स्मक िह (कक्षा ९-१०) िथा माध्र्स्मक िह (कक्षा ११-१२) मा कार्यरि स्िक्षकको िलब भत्ता ब.उ.िी.नं. ३५००१७ 

माध्र्स्मक िहको खचय िीर्यक नं. २६४१२ बाट मार स्नकासा स्र्दने ।   

२)  स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्बाट तवीकृि र्दरबन्र्दीमा कार्यरि आिारभिू िह (कक्षा १-५) र आिारभिू िह (कक्षा ६-८)  एवम ्माध्र्स्मक िह (कक्षा 

९-१०) िथा माध्र्स्मक िह (कक्षा ११-१२) का स्िक्षकहरूको िहगि र श्रेणीगि स्ववरण  अर्द ्र्ास्विक गने ।  स्थायीवशक्षकहरूकासम्बन्धमा

विद्यालय वशक्षकवकतािखानाबाटतलिीप्रवतिेदनपाररतगराई वशक्षकवििरण स्िक्षा स्वभागमा पिाउने । र सोको आिारमा मार 

िलब भत्ता स्नकासा स्र्दने व्र्वतथा स्मलाउने । स्वर्द ्र्ालर्गि स्िक्षकको स्ववरण TMIS मा अर्द ्र्ास्विक गरी स्िस्िका को website मा राख्ने । 

प्रत्र्ेक स्िस्िका ले सोही स्ववरणसमेिलाई आिार मानी स्नर्मानसुार िलब भत्ता स्हसाब गरी स्वर्द ्र्ालर्को खािामामार्य ि स्नकािा स्र्दने र  

स्वर्द ्र्ालर्ले अस्नवार्यरूपमा सम्बस्न्िि स्िक्षकको बैंक खािामार्य ि  स्निको िलब भत्ता उपलब्ि गराउने ।  

३) स्िक्षा स्वभागबाट स्िल्लागि तवीकृि स्िक्षक र्दरबन्र्दीको आिारमा  िलब भत्ता स्हसाव गरी पिाइएको छ । उक्त  रकम अपगु ह ने अवतथामा  

औस्चत्र् सस्हि अनुसचुी ४ मा उल्लेख भएको र्ारामको स्ववरणका आिारमा मार  स्िक्षा स्वभागमा  मााग गने  । 

४) आिारभिू िह (कक्षा १-५) र आिारभिू िह (कक्षा ६-८)  िथा माध्र्स्मक िह (कक्षा ९-१०) मा कार्यरि राहि स्िक्षकको हकमा स्वगिका 

स्वस्भन्न आस्थयक वर्यमा स्िल्लालाई प्राप्त कोटाहरूमध्रे् २०६७ साल आर्ाढ १० गिेस्भर स्िल्ला स्िक्षा सस्मस्िबाट स्नणयर् भै स्वर्द ्र्ालर्मा 

स्विरण गररएका  कोटाहरूमा कार्यरि स्िक्षकहरूको  प्रमास्णि नाम नामेसीका आिारमा सम्बस्न्िि िहको सुरू तकेलले ह न आउने १२ मस्हनाको 

िलब र थप एक  मस्हनाको चािपवय खचय, महङ्गी भत्ता समेि स्हसाब गरी स्वर्द ्र्ालर्लाई स्नकासा स्र्दने  र  स्वर्द ्र्ालर्ले अस्नवार्य रूपमा 

सम्बस्न्िि स्िक्षकको बैंक खािामार्य ि उपलब्ि गराउने  । 

५) स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्ले स्िक्षकहरूको िलबभत्ता र ग्रेि (अनुसचूी ५ मा िोस्कएबमोस्िम) समेि एस्कन गरेर र तथानीर् भत् िा प्रर्ोिनका लास्ग 

िोस्कएबमोस्िमका तथानमा रहकेा सामुर्दास्र्क स्वर्द ्र्ालर्मा कार्यरि स्िक्षकहरूलाई मास्सक तथानीर् भत्ता उपलब्ि गराउने । तथानीर् भत्ता 

उपलब्ि गराउाँर्दा वास्र्यक १०.५ मस्हनााको मार (स्हउर्दे/वरे् स्वर्दा १.५ मस्हनाको कटाएर ) स्नकासा स्र्दने व्र्वतथा गने ।   

६) राहि स्िक्षकको हकमा स्नर्सु्क्त भएको स्मस्िसमेि एस्कन ह ने गरी नामनामेसीसस्हिको स्ववरण िर्ार गरी स्िक्षा स्वभागको स्वर्द ्र्ालर् स्िक्षक 

व्र्वतथापन िाखामा पिाउने र त्र्तिा स्िक्षकलाई िलब स्नकासा स्र्दाँर्दा सम्बस्न्िि िहको ििृीर् श्रेणीले पाउने आिारभिू िलब 

तकेलबमोस्िम ह न आउने रकम स्नकासा स्र्दने व्र्वतथा स्मलाउने ।  

७) ब.उ.िी.नं. ३५००१६ र ३५००१७ मा स्वस्नर्ोस्िि रकमबाट स्िक्षकको िलब भत्ता बाहके नस्ािहरूको सस्ञ्चि स्वर्दा, और्िस्ा उपचार 

खचयको भकु्तानी र अन्र् प्रर्ोिनमा समेि स्नकासा आर्देि स्र्दन र खचय लेख्न पाइने छैन । त्र्तिै २०६७ साल आर्ाढ १० भन्र्दापस्छ स्िस्िकाबाट 

राहिकोटा स्विरण गरी स्िक्षक स्नर्सु्क्त भएको भए त्र्तिा स्िक्षकको िलब भत्ता स्नकासा स्र्दन पाइने छैन । र्सरी स्निायररि मापर्दण्ि स्वपररि 

स्नकासा स्र्दएमा वा खचय लेखेमा सम्बस्न्िि अस्िकारीबाट असलुउपर गराइनेछ ।  

८) स्वर्द ्र्ालर्ले सबै िहका स्िक्षकहरूको िलब भत्ता बैंकमार्य ि अस्नवर्य रूपमा पिाउने व्र्वतथा स्मलाउने र स्ि.स्ि.काले सबै स्िक्षकहरूको बैंक 

खािा नम्वर TMIS मा प्रस्वष्ट गराई अर्द ्र्ावस्िक गराउने ।  

ग) आवथयकतथाआन्तररकव्यिस्थापनसम्बन्धमा 

१) प्रत्रे्क स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्ले स्िक्षा स्वभागमा पिाइएको प्रगस्ि स्ववरणसँग स्भि्ने गरी िर्ार गररएको मास्सक आम्र्दानी िथा खचयको 

र्ाँटवारी स्िल्लास्तथि कोर् िथा लेखा स्नर्न्रक कार्ायलर् र सोको स्वत्तीर् व्र्वतथापन सचूना प्रणाली (FMIS Database) मा समर्मा नै 

प्रस्वस्ष्ट नभएमा स्वस्त् िर् अनगुमन प्रस्िवेर्दन (Financial Monitoring Report)  िर्ार गनय समतर्ा पने भएकोले अस्नवार्य रूपमा प्रत्र्ेक 

मस्हनाको ७ गिेस्भर नै र्ाँटवारी पिाई अर्द ्र्ावस्िक गने व्र्वतथा स्मलाउने ।  

२) तवीकृि कार्यक्रमको कार्ायन्वर्न र्ोिना, खरीर्द र्ोिना र अनगुमन र्ोिनाबमोस्िमको कार्ायन्वर्न अवतथाको  मास्सक रूपमा कार्ायलर् 

िहमा प्रगस्ि समीक्षा गने र मास्सक प्रगस्िका मखु्र् बुँर्दाहरू के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर्मा ित्काल स्छटो सािनबाट पिाउने । स्नर्देिनालर्ले बिेट 

वका्िव्र्मा उल्लेख भएका बुर्दाँहरूको कार्ायन्वर्न अवतथाको समेि प्रत्र्ेक मस्हना समीक्षा गरी अकय ाो मस्हनाको ४ गिेस्भर स्िक्षा स्वभाग 

अनगुमन िाखामा पगु्ने गरी िोस्कएको ढाँचामा प्रगस्ि स्ववरणहरू पिाउने । प्रत्र्ेक चौमास्सकमा भएको खचयको स्ववरण स्वर्द ्र्ालर् िथा 

स्रोिकेन्द्रबाट समर्मा नै स्लने व्र्वतथा स्मलाई समर्मा नै कार्ायलर् िहमा समीक्षा गने । चौमास्सक प्रगस्ि सो अवस्ि स्बिेको ७ स्र्दनस्भर तवीकृि 

कार्यक्रम ढाँचामा कम्पोनेन्ट र बिेट उपिीर्यक िथा खचय िीर्यक समेि खलु्ने गरी िर्ार गरेर सम्बस्न्िि िालकु स्नकार्मा पिाउने । 

३) बेराूि ु र्र्छ्र्ौट कार्यलाई उछच प्राथस्मकिा स्र्दने । म.ले.प. प्रस्िवेर्दनमा औाँल्र्ाएका बढी स्नकासा, र्दोहोरो स्नकासाका सन्र्दभयमा 

स्वर्द ्र्ालर्बाट सो रकम स्र्िाय गराउने काम चालु आस्थयक वर्यको पस्हलो चौमास्सक स्भरै गररसक्ने । र्सरी स्नकासा गएका स्वर्द ्र्ालर्ले रकम 

स्र्िाय नगरेमा िी स्वर्द ्र्ालर्हरूको स्नकासा रोक्काा गने, स्र्िाय गराएको रकमको बैंक भौचरको प्रस्िस्लस्प सस्हिको स्ववरण के्ष.स्ि.स्न. र स्िक्षा 

स्वभागमा ित्काल पेि गने । गि आस्थयक वर्यको अन्त्र्मा स्िि ह ने रकम स्िल्ला स्िक्षा सस्मस्िको खािामा वा अन्र् खािामा िान्सर्र गरी 

रास्खएको अवतथा भएका स्िल्लाहरूले त्र्तिो रकमहरू बढीमा २०७३ भाद्र मसान्िस्भर अस्नवार्य रूपमा क १ (६) बेरूि ुखािामा िम्मा गरी सो 
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िम्मा गररएको प्रमाण के्ष.स्ि.स्न.मा पेि गने र के्ष.स्ि.स्न.ले स्वभागलाई उपलब्ि  गराउने । स्िल्लाहरूले बेरूि ुर्र्छ्र्याौटको मास्सक र्ोिना बनाई 

कार्य गने र उक्त मास्सक र्ोिनाअनरुूप कार्य भएनभएको के्ष.स्ि.स्न.ले अनगुमन गने । 

४) स्िल्लाका कमयचारी स्ववरण अर्द ्र्ावस्िक गने र  स्िल्लामा ररक्त र्दरबन्र्दी एस्कन गरी  स्नर्मानुसार पर्दपसू्ियको लास्ग लोकसेवा आर्ोग िथा 

स्वभाग एवम ्मन्रालर्मा पिाउने । 

५) सावयिस्नक खररर्द ऐन िथा आस्थयक ऐन स्नर्मको अस्िनमा रही वतिु िथा सेवा खररर्द गने, आस्थयक वर्यको अन्त्र्मा स्नर्मानसुार खािा बन्र्द 

गन,े खचय गने, लेखा राख्ने आस्र्द स्वत्तीर् स्वर्र्हरूमा सम्बन्िमा आस्थयक ऐन िथा स्नर्म र सावयिस्नक खररर्द ऐनमा उस्ल्लस्खि कार्यस्वस्ि 

अस्नवार्य रूपमा पालना गने गराउने ।  

६) लेखा परीक्षणको समर्मा प्रमास्णि बील भरपाई, सक्कल बील भौचर प्रतिुि गरी परीक्षण कार्य सम्पन्न गराउने । 

७) स्वर्द ्र्ालर् भवन, कक्षा कोिा, िौचालर् िथा भौस्िक स्नमायणसम्बन्िी कार्यहरू सम्पन्न भएपिाि गनुयपने कार्य सम्पन्न प्रस्र्दवेर्दन िर्ार गरी 

कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिकामा व्र्वतथा भएबमोस्िम  समब्स्न्िि पर्दास्िकारीबाट प्रमास्णि गराई लेखा परीक्षणको बखि पेि गनुयपनेमा सो कार्य 

ह न नसकेको कारणले बेरूि ुकार्म ह न आएको ह रँ्दा कार्यसम्पन्न प्रस्िवेर्दन भराई सम्बस्न्िि व्र्स्क्तहरूबाट अस्नवार्य रूपमा प्रमास्णि गराई बेरूि ु

सम्परीक्षण गराउने । 

८) महालेखा परीक्षकको कार्ायलर्बाट स्िल्लामा िोर खस्टई आएका बखि सकेसम्म बढी प्रमाण िटुाई, असलु गनुयपने बेरूि ुअसलु गरी 

सम्परीक्षण गराउने । 

घ)विशेषवशक्षापररषद्तर्य ब.उ.शी.नं.३५००२३बाटत.भ.अनुदानवनकासासम्बन्धमा:  

 स्िक्षा स्वभाग समावेिी स्िक्षा िाखाबाट प्रमास्णि  गरी पिाइएको  र्दरबन्र्दी स्ववरणका आिारमा अर्द ्र्ावस्िक अस्भलेख राखी कार्यरि स्िक्षक 

िथा कमयचाररहरूको िलब भत्ता लगार्िका रकम स्वर्द ्र्ालर्गि रूपमा एस्कन गरी खचय िीर्यक २६४१२ बाट स्नकासा स्र्दने ।  

 स्वर्द ्र्ालर्ले स्िक्षक िथा कमयचारीको व्र्स्क्तगि बैंक खािामा भकु्तानी स्र्दने व्र्वतथा अस्नवार्य रूपमा स्मलाउने  ।  

 स्विेर् स्िक्षा िर्य  तवीकृि र्दरबन्र्दीस्भर कार्यरि स्िक्षक वा कमयचाररको पर्द ररक्त रहन गएमा स्िक्षा स्वभागबाट पवूय अनमुस्ि प्राप्त गरेर मार 

स्नर्सु्क्तसम्बन्िी प्रस्क्रर्ा अगास्ि बढाउने  ।  

 अन्र् आवश्र्क समन्वर्का लास्ग स्िक्षा स्वभाग समावेिी स्िक्षा िाखामा सम्पकय  गने  ।  

च) सबैकालावगवशक्षावशशुविकासकाययक्रमकायायन्ियनसम्बन्धमा:  

१) ब.उ.िी.नं. ३५००११८ बाट  प्राप्त ह ने कार्यक्रम स्िल्लाहरूले स्िक्षा स्वभागको  स्नर्देिनबमोस्िम गने गराउने । 

छ) पढाइसीपप्रिर्द्यनकाययक्रमकायायन्ियनसम्बन्धमा: 

१) ब.उ.िी.नं. ३५००१३८ मा स्वस्नर्ोस्िि स्िल्लालाई प्राप्त बिेटलाई   स्िक्षा स्वभागबाट प्राप्त स्नर्देिनबमोस्िम गने गराउने ।  
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खण्ड२ 

यसखण्डमाविद्यालयके्षत्रविकासकाययक्रमब.उ.शी.नं.३५०८०६अनुसारविल्लाएमम्के्षत्रस्तरमाकायायन्ियनहुनेप्रत्येककाययक्रमकोअियिगतकायायन्ियनप्रवक्रयाकोविस्तृतीकरणसमािेशगररएकोछ।

विल्लाकालावगिावषयककाययक्रममास्िीकृतभएकावक्रयाकलापहरूकायायन्ियनगदायतोवकएकोलक्ष्यहावसलगनेगररसम्पादनगनुयपनेछूः 

२.१ आधारभूततथामाध्यवमकवशक्षा 

उद्देश्यहरू:  

१. प्रारस्म्भक बाल स्िक्षामा समिामाूलक पह चँ स्वतिार गने । 

२. ५ वर्य मुस्नका बालबास्लकाको चौिर्ी स्वकास (िाररररक, बौस्र्द ्िक, सामास्िक र संवेगात्मक)  स्वकासका लास्ग अस्िकारमा आिाररि प्रारस्म्भक बाल स्िक्षा कक्षाको स्वतिार र व्र्वतथापन गने  र  स्वर्द ्र्ालर् स्िक्षाका लास्ग पवूय 

िर्ारी ससु्नस्िि गने । 

३. ५-१२ वर्य उमेर समाूहका बालबास्लकाका लास्ग गुणतिरीर् आिारभिू स्िक्षामा सवयव्र्ापी पह चँ ससु्नस्िि गने ।  

४. स्वर्द ्र्ाथीहरूमा आवश्र्क स्सकाइ सक्षमिा सस्हिको माध्र्स्मक स्िक्षाको  िर्ारी ससु्नस्िि गने  । 

५. स्वर्द ्र्ाथीहरूमा िीवनोपर्ोगी सीप र मलु्र्मा आिाररि स्िक्षाको प्रवद्धयन गर्दै राष्टा्ररर् अथयिन्र र सामस्िक सााांतकृस्िक स्वस्वििा स्बच साामितर्िा कार्म गनय पवूय िर्ारी गने  । 

६. औपचाररक स्िक्षाको परूकको रूपमा बैकस्ल्पक स्िक्षाका अवसरहरू स्वतिार गने । 

७. माध्र्स्मक िहलाई सीप स्वकासको माध्र्मबाट कामको संसारमा प्रवेि गनय स्वर्द ्र्ारथ्ीहरूलाई िर्ारी गने । 

८. गुणतिरर्कु्त माध्र्स्मक स्िक्षाको पह चँ स्वतिार गने । 

९. सािारण िथा प्रास्वस्िक िारमा आध्र्र्न गने स्वर्द ्र्ाथी स्सकाइ सक्षमिाको आिारमा समक्षकक्षिा स्निायरण गरी बैकस्ल्पक अवसर प्रर्दान गने  

१०. उछच स्िक्षामा प्रवेिका लास्ग संतथागि सम्बन्ि सदुृढ गरी उछच स्िक्षामा प्रवेिका लास्ग सहिीकरण गने ।  
११. स्वर्द ्र्ाथीहरूका लास्ग नागररक कियव्र् बहन गनयका लास्ग िर्ारी गने  । 
१२. बेराोिगारी न्र्नूीकरणका लास्ग र्ोगर्दान स्र्दन प्रास्वस्िक िारको माध्र्स्मक स्िक्षामार्य ि आिारभिू प्रास्वस्िक िथा व्र्ावसास्र्क सीप हास्सल गने ससु्नस्िि गनय  । 

१३. सचूना िथा सञ्चारमैरी स्सकाइ वािावरणको स्वकास गरी सोको उपर्कु्त उपर्ोगद्वारा स्िक्षण स्सकाइ पर्द ्िस्िमा सिुार ल्र्ाउने । 
१४. स्वर्द ्र्ालर् हाािास्भर बालबास्लकाका लास्ग लङ्ैस्गक िथा अपाङा्गिा मैरी एवम ्तवछछ खानेपानी िौचालर् िथा सरसर्ाइर्कु्त वािावरण िर्ार गने । 

र्स अवर्व अन्िरगि प्रारस्म्भक बाल स्वकास कक्षा, समास्हि स्िक्षा, परम्परागि िथा िास्मयक स्वर्द ्र्ालर् सञ्चालनका लास्ग अनरु्दान, पाि्र्पतुिक, बह भास्र्क िथा बह कक्षा स्िक्षण, स्र्दवा खािा, छारवसृ्त्त, अस्नवार्य िथा स्निःिलु्क 

स्िक्षा, स्वर्द ्र्ालर्का लास्ग स्वर्द ्र्ालर् सुिार र्ोिना िथा वास्र्यक कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका लास्ग अनरु्दान, Comprehensive माध्र्स्मक स्वर्द ्र्ालर् सहर्ोग, अन्र् माध्र्स्मक स्वर्द ्र्ालर् सहर्ोग (Comprehensive बाहके), प्रास्वस्िक 
िथा व्र्ावसास्र्क िार सञ्चालन भएका माध्र्स्मक स्वर्द ्र्ालर् सहर्ोग, स्िक्षण स्सकाइ  सामग्री िथा  Book Corner व्र्वतथापनका लास्ग  प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी लागि अनरु्दान (PCF) भौस्िक सुस्विा स्नमायण अन्िगयिका 

स्क्रर्ाकलापहरूको स्वतििृीकरण समावेि गररएको छ ।  

स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

१आधारभूततथामाध्यवमकवशक्षा 

1.1.2.48प्रारवम्भकबालवशक्षाकाबालवशक्षावशक्षकहरूकोपाररश्रवमक 

क) स्वर्द ्र्ालर् र स्वर्द ्र्ालर्सँग मािृ सम्बन्ि तथापना गरी सञ्चास्लि प्रारस्म्भक बाल स्िक्षा स्िक्षकको  पाररश्रस्मक प्रस्ि मस्हना रू ६००० का 

र्दरले चािपवय खचयसस्हि १३ मस्हनाको ह न आउने रकम स्वर्द ्र्ालर्को खािामा गरी स्नकासा स्र्दने । पाररश्रस्मक स्नकासा स्र्दँर्दा सम्बस्न्िि 

 

 

 

 स्िक्षा स्वभाग, प्रारस्म्भक 

पस्हलो,र्दोश्रो  िथा  

िेश्रो चौस्मसक 

  स्नकासा आर्देि  

  प्राप्त प्रारस्म्भक बाल 

स्िक्षा स्िक्षकको 

प्रमास्णि हास्िरी 
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

स्वर्द ्र्ालर्को हास्िराी प्रमास्णि र स्सर्ाररस अस्नवार्य रूपमा पेि गनुयपने । सम्बस्न्िि स्वर्द ्र्ालर्हरूले Flash र्ारााम भर्दाय प्रारस्म्भक बाल 

कक्षाको िथ्र्ाङ्क अस्नवाार्यरूपमा भने व्र्वतथा स्मलाउने ।  

ख)  हरेक स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्ले स्िल्लास्भरका प्रत्र्ेक सामरु्दास्र्क स्वर्द ्र्ालर्मा कस्म्िमा एक प्रारस्म्भक बाल स्िक्षा कक्षा रहने व्र्वतथाका 

लास्ग मौिरु्दा  प्रारस्म्भक बाल स्िक्षा कक्षाहरूलाई  स्िक्षा ऐन, स्नर्मावली िथा स्नर्देस्िकामा व्र्वतथा भएको प्राविानबमोस्िम  स्मलान 

गने ।  

ग)  प्रारस्म्भक बाल स्िक्षा स्िक्षकहरूको लास्ग पाररश्रस्मक स्नकासा स्र्दँर्दा सम्बस्न्िि संतथाले िैस्क्षक िथ्र्ाङ्क २०७३  भरी प्रमास्णि भएको 

एस्कन गरेर सम्बस्न्िि स्रोिव्र्स्क्त िथा स्वर्द ्र्ार्ल स्नरीक्षकबाट रूि ुगराएर मार स्नकासा स्र्दने । 

घ)  हालसम्म स्िल्लामा प्राप्त भएका र स्विरण भएका प्रारस्म्भक बाल स्िक्षा कक्षाहरूको स्ववरण अर्द ्र्ावस्िक गरी स्िक्षा स्वभाग प्रारस्म्भक 

बालस्वकास िाखामा अस्नवार्य रूपमा उपलब्ि गराउने । 

बालस्वकास िाखा,  

  स्ि.स्ि.का 

 स्रोिकेन्द्र 

  बालस्वकास केन्द्र. व्र्वतथापन 

सस्मस्ि 

प्रस्िवेर्दन 

 प्रारवम्भकबालवशक्षा

कक्षा/विद्यालयले 

भरेको िैस्क्षक 

िथ्र्ाङ्क 

 चौमास्सक प्रगस्ि 

स्ववरण 

 

2.15.11.105प्रवतविद्याथीइकाइलागतकाआधारमाप्रारवम्भकबालविकास/पूियप्राथवमककक्षाकालावगअनुदान 

क) प्रारस्म्भक बाल स्िक्षाका लास्ग िैस्क्षक सामग्री, बालमैरी कक्षा व्र्वतथापन गनयका लास्ग  प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी  वास्र्यक रू ५०० का र्दरले प्रत्र्ेक 

प्रारस्म्भक बाल स्िक्षा कक्षालाई एकमषु्ठ स्नकािा गने । उक्त रकमबाट प्रारस्म्भक बाल स्िक्षा व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर् अनरुूप प्रारस्म्भक 

बाल स्िक्षाका लास्ग मार खचय गने गरी बाल स्िक्षा स्िक्षकको रार् सझुाव स्लई  प्रारस्म्भक बाल स्िक्षा को रास्रिर् न्र्नूिम मापर्दण्िमा 

उल्लेख भएका स्सकाइ सामग्रीहरू ितिैिः ब्लक, पिुली, नरम खेलौना, नरम बल, ररङ, पिल आस्र्द खररर्द गने र स्रोि केन्द्रमार्य ि  

स्ि.स्ि.कामा िानकारी स्र्दने । केन्द्रमा रहेका स्सकाइ सामग्रीको  प्रभावकारी  रूपमा प्रर्ोगका लास्ग स्नर्स्मि स्नरीक्षण अनगुमनको व्र्वतथा 

स्मलाउने । हरेक वर्य खररर्द गररएको बाल स्सकाइ सामग्रीको स्ववरणको सचूी सबैले र्देख्न ेगरी  प्रारस्म्भक बाल स्िक्षा कक्षामा टातँनपुने छ । 

ख) र्ो अनरु्दान िैस्क्षक िथ्र्ाङ्क २०७३  भरेकाा कक्षाहरूलाई मार अनरु्दान उपलब्ि गराउने र केन्द्रले र्तिा सामग्री प्रत्र्ेक वर्य थ्र्दै िाने । 

 स्िक्षा स्वभाग, प्रारस्म्भक 

बालस्वकास िाखा,  

  स्ि.स्ि.का  

  प्रारवम्भकबालवशक्षाकक्षा 

व्र्वतथापन सस्मस्ि 
प्रथम चौमास्सक 

 स्नकासा आर्देि 

 प्राप्त प्रगस्ि प्रस्िवेर्दन 

 कक्षाले भरेको िैस्क्षक 

िथ्र्ाङ्क 

5.1.9.2 ७५विल्लामाबालपुस्तकालयस्थापना 

अ)   स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्ले नमुनाका रूपमा बाल पतुिकालर् तथापना गनय िपस्िल अनुसारका पतुिकालर्का लास्ग भौस्िक पवूायिार भएका 

स्िल्ला सर्दरमकुाममा बालबास्लकाहरूको पह चँ पगु्ने  िपस्िलअनसुारका संतथाहरूबाट बाल पतुिकालर् तथापना गनय सावयिस्नक  प्रतिाव 

सस्हिको स्नवेर्दन माग गने । 

क) स्िल्लामा सञ्चालनमा रहकेा बालमस्न्र्दर स्वर्द ्र्ालर्; 

ख) सामरु्दास्र्क पतुिकालर्; 

ग) पतुिकालर् तथापना पवूायिार रहकेा सामुर्दास्र्क संतथाहरू; 

घ) गाँउपास्लका िथा नगरपास्लका; 

ङ) सामरु्दास्र्क स्सकाइ केन्द्र; 

आ) प्राप्त प्रातिावको मलू्र्ाङ्कन गरी बालबास्लकाहरूका लास्ग  बौस्र्द ्िक, सामास्िक, सम्वेगात्मक, र िारीररक स्वकासमा सघाउ परु ्र्ाउने  

प्रकारका खालका सामग्रीहरू ितिै सरल कथा, स्चरकथा, कस्विा, गीि,  स्नबन्ि,  र्ारा वणयन िब्र्दकोि,  कस्मक्स, व्र्स्क्तत्व स्वकासमा 

सघाउने स्कस्समका श्रव्र् र श्रव्र् दृश्र् लगार्ि पतुिकालर् लास्ग अत्र्ावश्र्क भौस्िक   सामग्रीहरू खरीर्द  गरी पतुिकालर् व्र्वतथापन गनय 

प्रस्ि पतुिकालर् ३ लाखका र्दरले सम्झौिा गरी खािामा रकम उपलब्ि गराउने ।  

ई)   उस्ल्लस्खि सामग्रीका सम्बन्िमा केही उपर्ोगी सामग्रीहरूको सचूी स्िक्षा स्वभागले िर्ार पारी पिाउने छ । उस्ल्लस्खि पतुिक िथा 

 स्िक्षा स्वभाग, प्रारस्म्भक 

बालस्वकास िाखा,  

  स्ि.स्ि.का  

 

  तथापना भएका 

पतुिकालर् 

सङ्ख्र्ा 

 पतुिकालर्का 

सामग्री 
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

सामग्रीहरू स्वहान बेलकुाका समर्मा पतुिकालर्का सामग्री अध्र्र्न गने व्र्वतथा स्मलाउने । पतुिकालर्मा रास्खएका सामग्रीहरूको लगि 

िर्ार गरी पतुिकालर् सञ्चालन ह नासाथ स्िक्षा स्वभागको प्रारस्म्भक बालस्वकास िाखामा िस्तवरसस्हिको प्रस्िवेर्दन पिाउने ।  बाल 

पतुिकालर्मा भ्रमण गने व्र्स्क्तहरूको स्ववरण र प्रस्िस्क्रर्ा सस्हिको आगन्िुक पसु्तिका पतुिकालर्मा राख्नु पनेछ । पतुिकालर्को 

गस्िस्वस्ि र त्र्सले पारेको सकारात्मक प्रभाव िथा पररणामका स्वर्र्मा स्िक्षा स्वभागको प्रारस्म्भक बालस्वकास िाखामा चौमास्सक रूपमा 

प्रस्िवेर्दन पिाउन ुपने छ । 

समावहतवशक्षा    

2.15.11.106स्रोतकक्षासञ्चालनकालावगअनुदान 

क)   स्रोिकक्षा रहकेो स्वर्द ्र्ालर्का स्रोिस्िक्षक िथा सट्टा स्िक्षकलाई स्रोिकक्षा सङ्ख्र्ाअनसुार बिेट िीर्यक नं ३५००१६ अन्िगयि खचय 

िीर्यक नं. २६४१२ बाट अन्र् प्राथस्मक स्िक्षक अनरु्दान कोटा सरहको िलब अनरु्दान उपलब्ि गराउने । 

ख)  स्िल्लास्भरका स्रोिकक्षाहरूको व्र्वतथापनका लास्ग ब.उ.िी.नं. ३५०८०६ स्वर्द ्र्ालर् के्षर स्वकास कार्यक्रमबाट स्नम्नानसुारको खचय गनय 

प्रस्ि स्रोिकक्षा वास्र्यक रू. १,६०,०००।– का र्दरले सम्बस्न्िि स्रोिकक्षा रहकेो स्वर्द ्र्ालर्मा अनरु्दान उपलब्ि गराउनेिः   

१. स्रोिस्िक्षक वा घमु्िी स्िक्षकले अपाङ्ग बालबास्लकाहरूका लास्ग स्बहान साँझसमेि अस्िररक्त सहर्ोग गरेवापि स्रोिकक्षा व्र्वतथापन 

सस्मस्िको स्नणयर्ानसुार थप ससु्विा मास्सक रू. ५००।– का र्दरले वास्र्यक  रू.६,०००।– 

२. स्रोिकक्षाका लास्ग िैस्क्षक सामग्री व्र्वतथापन, स्वर्द ्र्ाथीद्वारा स्नस्मयि सामग्री प्रर्दियनी, आस्र्दका  लास्ग  प्रस्ि स्रोिकक्षा वास्र्यक  रू. 

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 अनरु्दान (लगुार्ाटा, भाँिाकुिा, और्स्ि आस्र्द) का लास्ग रू. १०,०००।- 

५. अस्िररक्त स्क्रर्ाकलापका लास्ग सामग्री खररर्द र परुतकार स्विरण गनय वास्र्यक रू. ४०००।- 

ग)   अनरु्दान स्विरण गनुय पवूय र्स आ.व.मा स्िल्लाका लास्ग तवीकृि कार्यक्रमअनसुार स्रोि कक्षाकाो सङ्ख्र्ा एस्कन गरी व्र्वतथापन खचयको 

अनरु्दान सम्बस्न्िि स्रोि कक्षा रहकेो स्वर्द ्र्ालर्मा स्विरण गनुयपने ।  

घ)    स्िल्लामा सञ्चालन भएका स्रोिकक्षाहरूलाई स्िल्लाको आवश्र्किाअनसुार सानय, गाभ्न र स्विाथी सङ्ख्र्ाको आिारमा अपाङ्गिाको 

प्रकारअनसुार पररवियन गनय सस्कने छ । र्ो कार्य लेखािोखा केन्द्र रहकेो स्िल्लामा लेखािोखा केन्द्र व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर्बाट गन े

र केन्द्र तथापना नभएका स्िल्लाका हकमा स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्काो स्नणयर्बाट ह नेछ । सोको िानकारी स्िक्षा स्वभाग समावेिी स्िक्षा 

िाखामा  िैस्क्षक सर सरुू भएको एक मस्हनास्भर पिाउन ुपनेछ । 

ङ)     हाल सञ्चालनमा रहकेा स्रोिकक्षाहरूमध्रे् िोस्कएको स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ाको ५०% भन्र्दा कम  स्वर्द ्र्ाथी भएमा उक्त स्रोिकक्षामा िोस्कएको 

बिेट स्नकासा नगरी त्र्तिा स्रोि कक्षालाई अपाङ्गिाको के्षर स्मल्ने अको स्वर्द ्र्ालर्को सम्बस्न्िि अपाङ्गिा के्षरको स्रोिकक्षामा गाभेर 

कक्षा व्र्वतथापन गरी सोको िानकारी स्िक्षा स्वभाग समावेिी स्िक्षा िाखामा पिाउने । िर स्िल्लामा उतिै प्रकारको अपाङ्गिाको 

स्रोिकक्षा नभएको अवतथामा िोस्कएको स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ाको ५०% भन्र्दा कम स्वर्द ्र्ाथी भएिा पस्न स्वर्द ्र्ाथीहरूको अध्र्र्नको 

बैकस्ल्पक व्र्वतथा नभएसम्म अनरु्दानको स्नरन्िरिा स्र्दनपुनेछ ।  अपाङ्गिा भएका बालबास्लका नभएको स्रोिकक्षाको हकमा िोस्कएको 

सङ्ख्र्ा उपलब्ि भएको अन्र् अपाङ्गिाको प्रकारमा पररवियन गनय सस्कने छ  । 

 च)   स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्बाट पस्हलो चौमास्सक स्नकासा गराउनपुवूय स्रोि कक्षाको अस्नवार्य रूपमा  तथलगि स्नरीक्षण अनगुमन गराई 

 स्िक्षा स्वभाग समावेिी स्िक्षा 

िाखा 

 स्रोिकक्षा व्र्वतथापन सस्मस्ि 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 र्ोकल पसयन 

 लेखािोखा केन्द्र संर्ोिक 

 स्रोि स्िक्षक  

 

 

 

 

 पस्हलो, र्दोस्रो िथा 

िेस्रो चौमास्सक 

 सञ्चास्लि कक्षा 

सङ्ख्र्ा 

 अनरु्दान प्राप्त गने 

स्रोिकक्षा सङ्ख्र्ा 
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

स्नर्ामानसुार स्रोिकक्षा सञ्चालन भएको स्वर्द ्र्ालर्मा मार स्नकािा गने । 

छ)    हाल िारीररक अपाङ्गिा भएकाहरूका लास्गछुटै्ट स्रोिकक्षा नभएको ह नाले िस्टल खालको िारीररक अपाङ्गिा भएकाहरूका लास्ग समेि 

कुनै पस्न स्कस्समको स्रोि कक्षामा भनाय गरी स्नर्स्मि कक्षामा पिनपािनको व्र्वतथा स्मलाउने । 

ि)  स्रोिकक्षाको स्वकल्पमा कार्यक्रम सञ्चालन गनय सस्कनेिः र्स िीर्यकबाट स्िल्लाको आफ्नो आवश्र्किाअनुसार सेवा पाउने लस्क्षि 

बालबास्लकाहरूको सङ्ख्र्ा बढाउने सियमा लेखािोखा केन्द्र रहकेो स्िल्लामा केन्द्रको स्सर्ाररसमा र केन्द्र नरहकेो स्िल्लामा स्िल्ला 

स्िक्षा कार्ायलर्बाटै बैकस्ल्पक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गनय सस्कनेछ । स्विेर् गरेर बौस्र्द ्िक अपाङ्गिा र बह अपाङ्गिा (एउटै व्र्स्क्तमा र्दईु 

वा सोभन्र्दा बढी अपाङ्गिाको कारण स्वर्द ्र्ालर् िान नसक्ने) भएका बालबास्लकाहरूका लास्ग बालबास्लका रहकेा िाउँमा 

स्रोिस्िक्षकलाई पररचालन गरेर घमु्िी सेवा प्रर्दान गनय सस्कनेछ । र्स पर्द ्िस्िअनसुार अपाङ्गिा भएका बालबास्लकाहरू आफ्नो घर वा 

कुनै स्नस्िि स्वर्द ्र्ालर् वा अस्भभावकहरूले सञ्चालन गरेका केन्द्रमा िानु पर्दयछ र पस्हले नै स्निायरण गरेअनसुार स्रोि स्िक्षकले पस्न सोही 

िाउँमा पगेुर स्वर्द ्र्ाथीको आफ्नो आवश्र्किाअनसुार सीप स्सकाउने काम गनुयपर्दयछ । र्सरी घमु्िी सेवा प्रर्दान गर्दाय सकेसम्म सम्बस्न्िि 

अस्भभावकहरूलाई समेि र्स सम्बन्िी ज्ञान, सीप प्रर्दान गनय अस्भपे्रररि गनुयपर्दयछ । र्ो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाय आफ्नो घर वा घरबाट 

नस्िकको तथानमा बालबास्लकाले सेवा प्राप्त गने ह रँ्दा आर्ा आवश्र्क नपने र सो प्रर्ोिनको रकम लेखािोखा केन्द्र व्र्वतथापन 

सस्मस्िको स्नणयर्अनसुार, घमु्िी सेवा प्रर्दान गने स्िक्षकका लास्ग आवश्र्किाअनसुार र्ािार्ाि लगार्िमा खचय गनय सस्कनेछ । 

स्रोिकक्षाको स्वकल्पमा सञ्चालन गररने कार्यक्रम स्निायरण भइसकेपस्छ सो कार्यक्रम, स्रोिस्िक्षकको मास्सक कार्यक्रम र र्सबाट 

लाभास्न्वि ह ने स्वर्द ्र्ाथी िथा अस्भभावकहरूको स्ववरण स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्मा उपलब्ि गराउन ुपनेछ । स्निले बुझाएको स्ववरण 

रूि ुगरी सोको आिारमा  मार स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्ले खचय लेख्नु पने छ । स्रोि कक्षा वा सोको स्वकल्पमा सस्ञ्चलि कार्यक्रम 

अन्िरगि अध्र्र्न गने स्वर्द ्र्ाथीहरूलाई स्निःिलु्क स्िक्षाको प्रबन्ि स्मलाउन ुपनेछ ।  

(झ)   स्रोिकक्षा आवास व्र्वतथापनािः  

स्रोिकक्षा सञ्चालन गनयका लास्ग हालसम्म आवासमा बतर्दै आएका अपाङ्गिा भएका बालबास्लकाहरू र  भस्वरर्मा आवासमा बतने 

स्वर्द ्र्ाथीलाई आवासीर् व्र्वतथापन गर्दाय र्देहार्अनुसारको व्र्वतथा स्मलाउनपुने छिः  

१. भौगोस्लक अवतथा, र्दरुी र अपाङ्गिाको अवतथाको कारणले घरबाट र्दैस्नकरूपमा आवििावि गनय नसक्ने र पिनपािनका लास्ग 

िेरा गरेरै बतनपुने अवतथाका अपाङ्गिा भएका बालबास्लकाहरूले मार आवासीर् छारवसृ्त् ि प्राप्त गने भएकाले आवास 

व्र्वतथापनका लास्ग अन्र् बिेट स्नकासा नह ने, 

२. िेरा गरी बतनपुने वा आवास व्र्वतथापन गनुयपने बालबास्लकाहरूका अस्भभावकहरूसँग सरुूमै छलर्लको व्र्वतथा गरी 

अस्भभावकहरूलाई बालबास्लकाहरूले पाउने छारवसृ्त्त बारे िानकारी गराउने । 

३. स्वर्द ्र्ाथीले पाउने छारवसृ्त्तबाट अस्भभावकसग परामिय 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 अनरुोिमा सम्बस्न्िि अपाङ्गिाको के्षरमा 

कार्यरि संघसँतथा वा स्रोिस्िक्षक वा स्वर्द ्र्ालर्को प्र.अ. वा स्रोिकक्षा व्र्वतथापन सस्मस्िसँग सम्झौिा गरी आवास व्र्वतथापन 

गने व्र्वतथा स्मलाउने ।  

५. आवास व्र्वतथापनका लास्ग अन्र् सङ्घसंतथाहरूले सहकार्य गनय सक्ने र सोको लास्ग अस्भभावकसस्हिका सरोकारवालाहरूसँग 
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

छलर्ल गरी स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्को पवूय तवीकृस्ि स्लएर सहर्ोगको प्रस्क्रर्ा िर् गनय सस्कने । 

2.15.11.107लेखािोखाकेन्रसञ्चालनकालावगअनुदान 

क) लेखािोखा केन्द्रमा कुनै कारणले केन्द्र संर्ोिक पर्द ररक्त भएमा स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्बाट अनुमस्ि स्लई िपस्िलमा उस्ल्लस्खि आिारमा 

लेखािोखा केन्द्रले केन्द्र संर्ोिकको स्नर्सु्क्त गने ।  

१. कम्िाीमा प्रमाणपर वा सो सरह िैस्क्षक र्ोग्र्िा भएको भइ अपाङ्गिा के्षरसम्बन्िी अनभुव भएको  । 

२. िथ्र्ाङ्क सङ्कलन, अनगुमन, छनाोट िथा लेखािोखा ितिा कार्यहरू सञ्चालन गनय स्र्ल्ि िान सक्ने । 

३. अपाङ्गिा लगार्िका संघसंतथाहरूसँग समन्वर् र सहकार्य गरी िोस्कएका कार्यक्रम सञ्चालन गनय गराउन सक्ने अनभुव एवम ्

क्षमिा भएको ह नपुने । 

४. केन्द्र संर्ोिक भै उस्ल्लस्खि काम गनय सक्ने अपाङ्गिा भएका व्र्स्क्तलाई छनोटमा प्राथस्मकिा स्र्दने । 

 प्राथस्मकिा ; 

 मास्थका आिारहरू परूा गरेका स्िल्लास्भरका सामरु्दास्र्क स्वर्द ्र्ालर्मा कार्यरि प्राथस्मक िहका  इछछुक स्िक्षकहरूमध्रे्बाट 

कािमा लगी कामकाि गराउन सक्ने, 

 सोअनसुारको व्र्स्क्त नपाइएमा स्िक्षा स्नर्मावली २०५९ (संिोिन सस्हि) को स्नर्म ९७ मा भएको व्र्वतथाअनसुार प्राथस्मक िह 

ििृीर् (राहि स्िक्षक) सरह करारमा स्नर्सु्क्त गने  ।  

 र्सरी कािमा िानका लास्ग कामकाि गराइएको वा स्नर्सु्क्त भएको लेखािोखा संर्ोिकको स्ववरण १ मस्हनास्भर स्िक्षा स्वभाग 

समावेिी स्िक्षा िाखामा पिाउने  । 

ख) स्वगि वर्यर्देस्ख कार्यरि केन्द्र संर्ोिकको म्र्ार्द थप लेखािोखा केन्द्र व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर्अनुसार गने  

ग) लेखािोखा संर्ोिकको िलब भत्ता बिेट िीर्यक नं. ३५००१६ अन्िगयि खचय िीर्यक नं. २६४१२ मा रहकेो बिेटबाट प्रा.स्ि.ििृीर् श्रेणीको 

स्िक्षक िलब अनरु्दान सरह ह नेगरी सम्बस्न्िि स्वर्द ्र्ालर्मा स्नकासा स्र्दने । 

घ) तथापना भएको लेखािोखा केन्द्रमा केन्द्र व्र्वतथापन सस्मस्ि नभएमा िोस्कए बमोस्िमको केन्द्र व्र्वतथापन सस्मस्िको  गिन गने । 

ङ) लेखािोखा िथा छनोट गने कार्यका लास्ग प्राप्त एकमषु्ठ बिेट स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्ले सम्बस्न्िि लेखािोखा केन्द्र रहकेो स्वर्द ्र्ालर्को 

खािामा स्नकासा स्र्दनपुने छ र र्सरी प्राप्त रकमलाई र्देहार्अनसुार खचय गनय सस्कनेछिः 

१. छनोट एवम ्लेखािोखा गने प्रर्ोिनका लास्ग सञ्चालन खचय रू. १२,०००।–  

२. िथ्र्ाङ्क र्ाराम स्वकास िथा मसलन्र्दका लास्ग रू.  ६,०००।– 

३. िथ्र्ाङ्क सङ्कलन, कार्यक्रम स्नरीक्षण, अनगुमन िथा लेखािोखा गने कार्यका लास्ग (केन्द्र संर्ोिक वा र्ोकल पसयन)  रू 

३०,०००।–  

४. िथ्र्ाङ्क वा अस्भलेखीकरण, प्रस्िवेर्दन िर्ारी वा अन्र् स्वस्वि कार्यका लास्ग रू. २,०००।–  

च) केन्द्र संर्ोिकलाई अगुवा स्रोिकेन्द्र भएको स्िल्लामा अगुवा स्रोिकेन्द्रमा र सो नभएका स्िल्लामा स्िल्ला सर्दरमकुाम नस्िकको कुनै 

स्रोिकक्षा स्वर्द ्र्ालर्लाई लेखािोखा केनद््र िोकेर स्निलाई अस्नवार्य रूपमा त्र्ही रहरे कार्य गनय लगाउने । केन्द्रमा न्र्नूिम ह न ुपने पवूायिारको 

ससु्नस्िििा कार्म गने ।  केन्द्र संर्ोिकलाई स्विेर् स्िक्षा सञ्चालनसम्बन्िी स्नर्देस्िकामा िोस्कएबमोस्िमको कार्य गराई आ.व. समाप्त भएको ७ 

 स्िक्षा स्वभाग समावेिी स्िक्षा 

िाखा 

 स्रोिकक्षा व्र्वतथापन सस्मस्ि 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 र्ोकल पसयन 

 लेखािोखा केन्द्र संर्ोिक  

 पस्हलो, र्दोस्रो िथा 

िेस्रो चौमास्सक 

 सञ्चास्लि केन्द्र सङ्ख्र्ा 

 लेखािोखा केन्द्रमा 

रहकेो अस्भलेख 
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

स्र्दनस्भर िोस्कएको ढाँचामा प्रगस्ि प्रस्िवेर्दन स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्मार्य ि स्िक्षा स्वभाग समावेिी स्िक्षा िाखामा पिाउने व्र्वतथा स्मलाउने । 

छ) सबै स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्ले समावेिी स्िक्षा हेने गरी एकिना अस्िकृि तिरको कमयचारीलाई अस्नवार्यरूपमा सम्पकय  व्र्स्क्त ( Focal 

person) िोकी सो को िानकारी असोि मस्हनास्भर स्िक्षा स्वभाग, समावेिी स्िक्षा िाखामा पिाउने । 

2.15.11.108 विशेषआिश्यकताभएका विद्याथीअध्ययनरत विद्यालयलाईअनुदान (दृविविहीन विद्यालय६ , बवहराकक्षा

सञ्चावलतविद्यालय६) 

क)  र्स िीर्यकमा स्वस्नर्ोिन भएको रकम िमु्ला, रूपन्र्देही, पाल्पा, गोरखा, बारा र रौिहट स्िल्लामा दृस्ष्टस्वहीन स्वर्द ्र्ाथी पिनपािन गराउन िथा झापा, 

मोरङ, काभ्रे, गोरखा, र्दाङ र िोटी स्िल्लामा बस्हरा स्वर्द ्र्ाथीका लास्ग आिारभिू िह (कक्षा ६-८) (सास्वकको  स्नम्न माध्र्स्मक िह) र माध्र्स्मक 

िहका कक्षा सञ्चालन गने िोस्कएका स्वर्द ्र्ालर्लाई एकमषु्ट स्नकासा स्र्दने । 

ख) प्राप्त अनरु्दान रकम तवीकृि िलबमानको पररस्िस्भर रहरे स्िक्षक िलबमा र त्र्सबाट बचि भएमा स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर्बाट िोस्कएको 

नमयसअ्नुसार र्दोहोरो नपने गरी छारवसृ्त्तमा खचय गनय सस्कनेछ । 

 स्िक्षा स्वभाग समावेिी स्िक्षा 

िाखा 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 स्विेर् स्िक्षा र्ोकल पसयन 

 स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्ि 

 र्दोस्रो चौमास्सक 

 अनरु्दान पाउने स्वर्द ्र्ालर् 

सङ्ख्र्ा 

 स्वर्द ्र्ालर्मा अध्र्र्नरि 

स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ा 

 स्वर्द ्र्ालर्मा कार्यरि 

स्िक्षक सङ्ख्र्ा 

परम्परागततथाधावमयकविद्यालयसञ्चालनकालावगअनुदान    

2.15.11.110.1कक्षा१-५सञ्चावलतपरम्परागततथाधावमयकविद्यालयसञ्चालनकालावगअनुदान 

2.15.11.110.2कक्षा१-८सञ्चावलतपरम्परागततथाधावमयकविद्यालयसञ्चालनकालावगअनुदान 

(गुरूकुल वा आश्रम, मर्दरसा, गुम्बा वा स्वहार )   

क) िास्मयक प्रकृस्िका स्वर्द ्र्ालर् वा बैकस्ल्पक िैस्क्षक कार्यक्रमको रूपमा अनुमस्ि स्लई सञ्चालनमा रहेका आिारभिू िहका 

मर्दरसा/गुम्बा/स्वहार/गुरूकुल/ आश्रमका लास्ग “िास्मयक प्रकृस्िका सामरु्दास्र्क स्वर्द ्र्ालर्हरूलाई अध्र्ापन, व्र्वतथापन कार्यमा सहर्ोगका 

लास्ग एकमषु्ट अनरु्दान कार्ायन्वर्न  स्नर्देस्िका, २०६९ (संिोिन सस्हि)” को अिीनमा रही आिारभिू िह (कक्षा १-५) का लास्ग रू. 

१८८०००।– र   आिारभिू िह (कक्षा १-८) िहका लास्ग रू. ३८७०००।– एकमषु्ट स्नकासा स्र्दने ।  स्वर्द ्र्ालर्लाई अनरु्दान स्नकासा 

गनुयभन्र्दा पस्हले नै स्िस्िअ वा िोस्कएको अस्िकृिबाट तथलगि स्नरीक्षण गरी िोस्कएबमोस्िमको  सङ्ख्र्ामा स्वर्द ्र्ाथी स्नर्स्मि रूपमा 

अध्र्र्नरि भएमा मार स्नकासा स्र्दने । र्सरी स्विररि रकम कुन कुन िास्मयक स्वर्द ्र्ालर्हरूलाई स्विरण गररएको हो, सोको स्ववरण र 

स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ा समेि  स्िक्षा स्वभाग, बैकस्ल्पक स्िक्षा िाखामा अस्नवार्यरूपमा पिाउने व्र्वतथा स्मलाउने । र्स खालका अनरु्दान प्राप्त 

गरेको िास्मयक स्वर्द ्र्ालर्हरूलाई छुटै्ट पाि्र्पतुिक र छारवसृ्त्त उपलब्ि नगराउने िथा स्वर्द ्र्ार्लहरूलाई िथ्र्ाङ्क अस्नवार्यरूपमा भनय 

लागाउने ।  

ख) र्स प्रकृस्िका स्वर्द ्र्ालर्हरूमा राहि स्िक्षक अनरु्दान उपलब्ि गराइएको  भए र्ाो अनरु्दान उपलब्ि नगराउने । अनमुस्ि स्लई सञ्चालनमा 

आएका िास्मयक स्वर्द ्र्ालर्हरूलाई िैस्क्षक िथ्र्ाङ्कअनसुार छार छाराहरूको सङ्ख्र्ा एस्कन गरी अन्र् स्वर्द ्र्ालर्ले पाए सरहको 

पाि्पतुिक र  छारवसृ्त्तको रकम स्नकासा सम्बस्न्िि िीर्यकहरूबाटै स्र्दने । 

ग) स्िल्लामा सञ्चालन भएका िास्मयक प्रकृस्िका स्वर्द ्र्ालर्हरूको अनमुस्ि पर, कक्षागि/िहगि स्वर्द ्र्ाथी स्ववरण, स्िक्षक व्र्वतथापन लगार्ि 

सञ्चालनको अवतथाको तथलगि स्नरीक्षण प्रस्िवेर्दन सस्हि कास्ियक मसान्िस्भर स्िक्षा स्वभाग, बैकस्ल्पक स्िक्षा िाखामा अस्नवार्य रूपमा 

लेस्खपिाउने । 

 स्िक्षा स्वभाग बैकस्ल्पक स्िक्षा 

िाखा  

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

पस्हलो, र्दोश्रो िथा  

चौमास्सक  

 अनरु्दान पाउने िास्मयक 

स्वर्द ्र्ालर् सङ्ख्र्ा 

 लाभास्न्वि ह ने स्वर्द ्र्ाथी 

सङ्ख्र्ा 

2.15.11.111अवतविकटवहमालीविल्लाकालावगघुम्तीविद्यालयसञ्चालनकालावगअनुदान 

अस्ि र्दगुयम के्षर र स्वकट स्हमाली के्षरमा सञ्चास्लि स्वर्द ्र्ालर्का  बालबास्लकाहरूको लास्ग उनीहरूलाई पार्क पने तथानमा स्नस्िि समर्को 

 स्िक्षा स्वभाग, सामरु्दास्र्क 
र्दोस्रो चौमास्सक 

 घसु्म्ि स्वर्द ्र्ालर् सङ्ख्र्ा 
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

लास्ग अध्र्र्न गने ब्र्बतथा स्मलाउन स्वर्द ्र्ालर्लाई एकमषु्ट ३ लाख ५० हिार रकम अनरु्दान स्र्दने ।   

 

स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन िाखा  

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्  

 स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ा 

पाठ्यपुस्तक    

2.15.11.112कक्षा१-५माअध्ययनरतविद्याथीहरूकालावगपाठ्यपुस्तक 

2.15.11.113कक्षा६-८माअध्ययनरतविद्याथीहरूकालावगपाठ्यपुस्तक 

2.15.11.121.1कक्षा९-१०माअध्ययनरतविद्याथीहरूकालावगपाठ्यपुस्तक 

प्रस्िस्वर्द ्र्ाथी लागिका आिारमा कक्षा १ र्देस्ख १० सम्म अध्र्र्नरि स्वर्द ्र्ाथीका लास्ग स्निःिलु्क पाि्र्पतुिक उपलब्ि गराउन र सोको 

लास्ग अनरु्दान रकम उपलब्ि गराउन स्िल्ला एवम् स्वर्द ्र्ालर्ले स्नम्नानसुार गने : 

क  स्िल्ला:  कक्षा १ र्देस्ख १० सम्म अध्र्र्नरि स्वर्द ्र्ाथीका लास्ग प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी एकाइ लागिको आिारमा  र्देहार्अनसुार  स्निःिलु्क 

पाि्र्पतुिक बापि सामरु्दास्र्क स्वर्द ्र्ालर्हरूलाई अनरु्दान  उपलब्ि गने गराउने : 

१ सम्बस्न्िि स्वर्द ्र्ालर्बाट कक्षागि स्वर्द ्र्ाथीहरूको र्थाथय िथ् र्ाङ्क  सङ्कलन गरी सम्बस्न्िि स्वस्न/स्रोिव्र्स्क्तबाट प्रमास्णि गराउने र 

सोको आिारमा सम्बस्न्िि के्षरका स्वस्न र स्रोिव्र्स्क्त समेिको संर्कु्त बैिकबाट आवश्र्क पने कक्षागि पािर्पतुिक सङ्ख्र्ा एस्कन गने । 

२ एस्कन सङ्ख्र्ाका आिारमा र्दोस्रो चौमास्सकस्भर स्वर्द ्र्ालर्हरूलाई अनरु्दान स्नकासा स्र्दने । र्सरी स्नकासा स्र्दँर्दा पस्हलो पटकमा 

स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ाको ७५ प्रस्ििि सङ्ख्र्ालाई मार स्नकासा स्र्दने । बाँकी २५ प्रस्ििि रकम स्वर्द ्र्ाथी भनाय भएको स्ववरण‚ पाि्र्पतुिक  

खररर्द र स्विरण गरेको स्ववरणका आिारमा नपगु ह ने रकम मार थप स्नकासा स्र्दने व्र्वतथा गने । 

३  मन्रालर्बाट तवीकृि र्दर बमोस्िम पाि्र्पतुिकको लास्ग अनरु्दान स्नकासा स्र्दने । पाि्र् पतुिकको कक्षागि र्दर प्राप्त भएपस्छ स्िक्षा 

स्वभागको वेब साइटमा रास्खनकुा साथै स्िल्लाहरूमा समेि पिाइने छ । 

४ 'पािर्पतुिक स्विरण व्र्वतथापन स्िल्ला अनगुमन सस्मस्ि' ले स्िल्लास्भरका सामरु्दास्र्क स्वर्द ्र्ालर्का स्वर्द ्र्ाथीहरूले िैस्क्षक सरको 

सरुूमै पाि्र्पतुिक पाएनपाएको अनगुमन गने र र्ोकल पसयनलाई स्विरणको लगि राख्न लगाउने । पाि्र्पतुिक स्विरण व्र्वतथापन 

स्िल्ला अनगुमन सस्मस्िका सर्दतर् सस्चवलाई हरेक स्वर्द ्र्ालर्मा पाि्र्पतुिक स्विरण िथा स्नर्मानसुार प्रर्ोग सम्बन्िमा समन्वर् गन े

गरी र्ोकल पसयन समेिको स्िम्मेवारी िोक्ने । र्ोकल पसयनले िैस्क्षक सरको सरुूमै पाि्र्पतुिकको उपलब्ििा‚ स्विरण‚ स्वके्रिा र 

स्वर्द ्र्ालर् बीच समन्वर् गने र सोको  प्रस्िवेर्दन के्षरीर्  स्िक्षा स्नर्देिनालर् िथा स्िक्षा स्वभागमा स्नरन्िर रूपमा पिाउने । 

५ पाि्र्पतुिक व्र्वतथापनसम्बन्िी सम्पणूय कार्य "पाि्र्पतुिक िथा पाि्र् सामग्री छपाइ िथा स्विरण स्नर्देस्िका २०६७" बमोस्िम गने 

गराउने । 

खविद्यालयस्तर 

 १ स्वर्द ्र्ालर्ले नर्ाँ पाि्र्पतुिकको लास्ग सत्र्ापन परीक्षणबाट एस्कन भएको कक्षागि स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ा स्रोिव्र्स्क्त र स्वस्नलाई 

िोस्कएको समर्मा उपलब्ि गराउने । 

२ स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्बाट प्राप्त स्नकासा रकमबाट िैस्क्षक सरको सरुूमै पाि्र्पतुिक खररर्द गरी अस्भभावकहरूको भेला गरी 

स्वर्द ्र्ाथीहरूलाई स्विरण गने । 

३ स्वर्द ्र्ालर्ले स्वर्द ्र्ाथीहरूलाई हरेक वर्य हरेक कक्षामा नर्ाँ पाि्र्पतुिक खररर्द गरी स्विरण गनुय पने ।  

४ स्वर्द ्र्ालर्ले स्वर्द ्र्ाथीहरूलाई नर्ाँ पाि्र्पतुिक स्विरण गनुयभन्र्दा पस्हले अस्घल्लो वर्य स्निहरूलाई स्विररि पाि्र् पतुिकहरू स्र्िाय स्लई 

 स्िक्षा स्वभाग िैस्क्षक सामग्री 

व्र्वतथापन िाखा 

 कार्ायक्रम िथा बिेट िाखा 

  स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

  स्रोि केन्द्रहरू 

  स्वर्द ्र्ालर्हरू 

  

र्दोस्रो चौमास्सक 

 स्निःिलु्क पाि्र्पतुिक 

प्राप्त गने स्वर्द ्र्ाथी 

सङ्ख्र्ा 

  िैस्क्षक सर सरुू भएको 

१५ स्र्दनस्भर पाि्र्पतुिक 

उपलब्ि ह ने 

बालबास्लकाको सङ्ख्र्ा 

  अनगुमन प्रस्िर्देर्दन 
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

उपर्ोग गनय र्ोग्र् पतुिकहरू पतुिकालर् वा  कक्षा कोिास्भर पतुिक कुना (Book Corner) मा राख्ने व्र्वतथा गने । 

५ स्वर्द ्र्ालर्ले समर्मा पाि्र्पतुिक खररर्द नगरेमा‚ परुाना पाि्र्पतुिक प्रर्ोग गरी स्निःिलु्क पाि्र् पुतिकका लास्ग स्नकासा भएको  रकम 

अन्र् िीर्यकमा खचय गरेमा‚ अनुमस्ि प्राप्त नगरेको संतथाबाट छपाइ भएको पाि्र्पतुिक खररर्द गरी प्रगोग गरेमा काननु बमोस्िम कारबाही 

ह नेछ । 

६ स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्बाट र्स िीर्यकमा स्नकासा भएको रकमबाट ऐस्छछक स्वर्र् िथा मािभृार्ाका पाि्र्पतुिकहरू‚ बह कक्षा 

बह तिरका पाि्र्समग्री िथा र्ससम्बन्िी अभ्र्ास पसु्तिका‚ अङ्ग्रेिी माध्र्मबाट पिनपािन गने सामरु्दास्र्क स्वर्द ्र्ालर्हरूले अङ्ग्रेिी 

माध्र्मका पाि्र् पतुिकहरू खररर्द गनय सस्कने छ । 

७ पाि्र्पतुिक व्र्वतथापन सम्बन्िी सम्पणूय कार्य "स्वर्द ्र्ालर् पाि्र्पतुिक िथा पाि्र् सामग्री छपाइ िथा स्विरण स्नर्देस्िका २०६७ˮ 
बमोस्िम गने गराउने ।   

 

2.15.11.121.2  कक्षा ११-१२ मा अध्ययनरत तोवकएका लवक्षतिगयका विद्याथीहरूका लावग पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन

विद्यालयलाईअनुदान 

क)  सामरु्दास्र्क माध्र्स्मक स्वर्द ्र्ालर्मा कक्षा ११-१२ मा अध्र्र्नरि लस्क्षि समहू (छारा, र्दस्लि, कणायली अञ्चल, सीमान्िकृि र लोपोन्मखु 

समहू) का स्वर्द ्र्ाथीहरूलाई पतुिकालर्बाट नै पाि्र्पतुिक लैिाने ल्र्ाउने गरी व्र्वतथापन गनय प्रस्ि स्वर्द ्र्ालर् रू. ५०,०००।– का र्दरल े

स्वर्द ्र्ालर्लाई एकमषु्ठ स्नकासा उपलब्ि गराउने ।  

ख) स्वर्द ्र्ालर्मा  स्नर्देस्िकामा िोस्कए बमोस्िम न्र्नूिम स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ा पगेुका  सामरु्दास्र्क स्वर्द ्र्ालर्लाई स्नकािा स्र्दने ।  

ग) स्वर्द ्र्ालर्ले प्राप्त स्नकासा रकमबाट पा.प.ु खररर्द गरी पतुिकालर्मा राख्ने र कक्षा ११-१२ अध्र्र्न गने लस्क्षि समहूका स्वर्द ्र्ाथीका लास्ग 

पतुिकालर् काियको व्र्वतथा गरी स्वर्द ्र्ाथीहरूले पतुिकालर्बाट अवस्ि िोस्क पा.प.ु लैिाने व्र्वतथा स्मलाउनाे र अस्नवार्य रूपमा स्र्िाय गने 

व्र्वतथा समेि स्मलाउने । उक्तअनसुार भए नभएको स्नर्स्मि अनगुमन गने गराउने र र्सबाट लाभास्न्वि स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ाको स्ववरण सस्हिको 

प्रस्िवेर्दन स्िक्षा स्वभाग िैस्क्षक सामग्री व्र्वतथापन िाखामा पिाउने । 

 स्िक्षा स्वभाग, िैस्क्षक सामग्री 

व्र्वतथापन िाखा  

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 स्रोिकेन्द्र 

 सामरु्दास्र्क कक्षा ११ -१२ कक्षा 

सञ्चास्लि माध्र्स्मक 

स्वर्द ्र्ालर्हरू 

र्दोस्रो चौमास्सक 

 लस्क्षि समहूका 

बालबास्लका सङ्ख्र्ा 

 स्निःिलु्क पाि्र्पतुिक 

प्राप्त गने स्वर्द ्र्ाथी 

सङ्ख्र्ा 

 अनगुमन प्रस्िवेर्दन 

    

बहुभावषकतथाबहुकक्षावशक्षण    

2.15.11.114.1  हाल सञ्चालनमा रहेका बहुकक्षा अन्तरगतMGMLMethodology मा वशक्षण गने  विद्यालयलाई वशक्षण

सामाग्रीअनुदान 

विल्लास्तरमाकायायन्ियनहुनेप्रकृयाूः  

क) स्वगि र्दसे्ख नै बह कक्षा बह तिर स्िक्षणस्वस्िबाट पिनपािन कार्यक्रम सञ्चालन गरररहकेा स्वर्द ्र्ालर्हरूलाई प्रस्ि स्वर्द ्र्ालर् रू. ५०,०००।–  का र्दरले 

अनरु्दान उपलब्ि गराउने । कुनै स्वर्द ्र्ालर्लाई अन्र् संघ/संतथाबाट अनरु्दान  प्राप्त भएको भए र्दोहोरो नपने गरी अनरु्दान उपलब्ि गराउने । 

 

विद्यालयस्तरमाकायायन्ियनहुनेप्रकृयाूः   

क) स्वर्द ्र्ालर्हरूले सो रकमबाट स्सकाइका सामग्रीहरू मखु्र्िर्ा कार्यपसु्तिका (work book) को व्र्वतथा गने । स्सकाइका लास्ग अन्र् समाग्रीहरू 

नपगु भएमा वा छर्ास्िएमा सो सामग्रीको व्र्वतथा गने । र्सका लास्ग र्ोटोकपी, लेमीनेसन आस्र्द ितिा सामग्री व्र्वतथापन लगार्ि स्सकाइ 

 स्िक्षा स्वभाग वह भास्र्क स्िक्षा  

िाखा 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 स्रोिकेन्द्र 

 स्वर्द ्र्ालर् 

पस्हलो चौमास्सक  अनरु्दान प्राप्त गने 

स्वर्द ्र्ालर् सङ्ख्र्ा 

 अध्र्र्नरि स्वर्द ्र्ाथी 

सङ्ख्र्ा 

 स्वर्द ्र्ालर्मा उपलब्ि 

सामग्रीको सचूी 
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

सामग्री स्नमायण कार्यिाला समेि गनय सस्कने गरी स्नर्दिेन स्र्दने । 

2.15.11.114.2नयााँस्थापनाहनेबहुकक्षावशक्षणअन्तरगत MGML Methodology मावशक्षणगनेविद्यालयलाईअनुदान 

विल्लास्तरमाकायायन्ियनहुनेप्रकृयाूः   

क)  भौगोस्लक दृस्ष्टले एकीकरण समार्ोिन गनय कस्िन िथा स्िक्षक सङ्ख्र्ा न्र्ून भएका स्वर्द ्र्ार्लहरूबाट बहुकक्षाबहुस्तरतररका( Multi 

Grade Multi Level/MGMLMethodology) बाटवशक्षणगनयचाहनेविद्यालयहरूबाटवनिेदनमागगने । प्राप्त स्नवेर्दनका 

आिारमा िोस्कएका मापर्दण्िअनसुार २०७३ को चैर मस्हनास्भर स्वर्द ्र्ालर् छनोट गरी  प्रस्ि स्वर्द ्र्ालर् वास्र्यक रूपमा एकमषु्ठ रू. 

७५,०००।  स्वर्द ्र्ालर् खािामा स्नकासा स्र्दने । सो अनरु्दान रकमबाट  कक्षा कोिा व्र्वतथापन लगार्िका कार्य, बह कक्षा बह तिर 

स्िक्षणस्वस्िबाट पिनपािन गराउनका लास्ग न्र्नूिम रूपमा ह नपुने सामग्री व्र्वतथापन गर्दाय पाि्र्पतुिक स्वर्द ्र्ाथीको सहर्ोगी सामाग्री 

भएकोले उपलब्ि गराउने गरी बालमैरी स्सकाइ वािावरणको सुस्निि गनय लगाउने । 

ख) िैस्क्षक सामग्री राख्नका लास्ग कािको र् र्ाकहरू, कािय अट्ने खालका िे, भुइमँा कापेस्टङ्ग,  बतनका लास्ग कुसन, स्भत्तामा वररपरर 

बालबास्लकाहरूले लेख्न स्मल्ने गरी कालो पाटी वा सेिो पाटी, िैस्क्षक सामग्री झणु्िाउने गरी िार टाँस्गएको स्सस्लङ्गको व्र्वतथा, भइु ँ 

टेबुलको व्र्वतथा गनय लगाउने । 

ग) उपलब्ि रकमका अस्िररक्त स्वर्द ्र्ालर्ले थप श्रोि समेि समावेि गरी व्र्वतथापन गनय सक्ने ।   

घ) िैस्क्षक सर २०७४ बाट कक्षा १,२ र ३ मा नै एकैपटकमा उक्त स्वस्िबाट पिनपािन गराइने ह रँ्दा सोहीअनुसार स्वर्द ्र्ालर्लाई िर्ार पाने । नर्ाँ 

तथापना ह ने बह कक्षा बह तिरका स्वर्द ्र्ालर्को लास्ग स्िक्षण सामग्री स्वभागमा माग गने र स्वर्द ्र्ालर्लाई उपलब्ि गराउने ।  

ङ) एउटा गा.स्व.स.मा एउटा मार स्वर्द ्र्ालर् छनोट गने । एउटै स्रोि केन्द्रस्भर सम्भव नभएमा  िास्लम सञ्चालन र अनगुमन, सपुररवेक्षण िथा 

स्नरीक्षण गनयका लास्ग सहि ह ने गरी िथा अन्र् स्वर्द ्र्ालर्हरूलाई पस्न मोिेल स्वर्द ्र्ालर् र्देखाउन सस्कने गरी िोस्िएको स्छमेकी 

स्रोिकेन्द्रस्भर पने गरी अन्र् स्वर्द ्र्ालर् पस्न छनोट गने । र्ी स्वर्द ्र्ालर्हरूलाई समहू (Cluster) का रूपमा स्वकास गने । आगामी वर्यमा 

स्िल्लाका अन्र् स्वर्द ्र्ालर्मा स्वतिार गनय सहि बनाउने । 

च) स्िक्षक िास्लम अस्नवार्य भएकोले िास्लमका लास्ग स्वभाग वा िैस्क्षक िनिस्क्त स्वकास केन्द्रमा अस्ग्रम िानकारी गराउने । 

 

विद्यालयस्तरमाकायायन्ियनहुनेप्रकृयाूः 

क) स्वद्यलर्हरूले स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्को स्नर्देिनअनसुार कक्षा व्र्वतथापन अनरु्दानबाट प्राप्त रकमबाट कक्षाकोिास्भरको व्र्वतथापन 

बालमैरी रूपमा गने । र्सको अनभुव नभएमा स्छमेकी स्वर्द ्र्ालर् वा र्ो स्वस्िबाट कक्षा सञ्चालन गरेका स्वर्द ्र्ालर्को भ्रमण गरी सोअनसुार 

कक्षा कोिाको व्र्वतथापन गने ।  

ख) सामान्र्िर्ा  िैस्क्षक सामग्री राख्नका लास्ग कािको र् र्ाकहरू, कािय अट्ने खालका िे, भईूमा कापेस्टङ्ग,  वतनका लास्ग कुसन, स्भत्तामा 

वररपरर बालवास्लकाहरूले लेख्न स्मल्ने गरी कालो पाटी वा सेिो पाटी, िैस्क्षक सामग्री झणु्िाउने गरी िार टाँस्गएको स्सस्लङ्गको व्र्वतथा, 

भइुटेँबुलको व्र्वतथा लगार्ि बालवास्लकाहरू सरुस्क्षि रहने गरर सहि रूपमा बसेर अध्र्र्न गने खालको वािावरणर्कु्त कक्षा कोिा बनाउने । 

ग) स्िस्िका ले उपलब्ि गराएको बिेटमा स्वर्द ्र्ालर्ले थप श्रोि समेि समावेि गरी व्र्वतथापन गनुयपछय ।  

घ) र्स स्वस्िबाट पिनपािन गनयका लास्ग स्वर्द ्र्ालर्ले अस्भभावक भेलाबाट स्नणर्य समेि गर्दाय उस्चि ह ने ह रँ्दा अस्भभावक भेला गरी र्स स्वस्िको 

िानकरी गराई स्नणयर् समेि गने । 

  १. रकम स्नकासा गररएका 

स्वर्द ्र्ालर् सङ्ख्र्ा । 

२. व्र्वतथापन गररएका कक्षा 

कोिा सङ्ख्र्ा 

२. बह कक्षा बह तिर 

स्िक्षणस्वस्िद्धारा 

पिनपािन सरुू भएका 

स्वर्द ्र्ालर् सङ्ख्र्ा । 
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

ङ) स्िक्षक िास्लम अस्नवार्य भएकोले स्िस्िकामा सम्पकय  गरर िास्लम पिाि मार कक्षा सञ्चालन गने गरर व्र्वतथा गने । 

2.15.11.114.3हालसञ्चालनमारहेकाबहुभावषकवशक्षाअभ्यासरतविद्यालयलाईवशक्षणसामाग्रीअनुदान 

विल्लास्तरमाकायायन्ियनहुनेप्रकृयाूः  क) मािभृार्ामा आिाररि बह भास्र्क स्िक्षा स्वगिर्देस्ख सञ्चालन गरररहकेा स्वर्द ्र्ालर् भएमा सो 

स्वर्द ्र्ालर्हरूलाई नै स्नरन्िरिा स्र्दने गरी प्रस्ि स्वर्द ्र्ालर् रू. ५० हिारका र्दरले स्वर्द ्र्ाललाई स्नकासा स्र्दने । 

ख) नर्ाँ छनोट गनुयपने हो भने प्राथस्मक िहका कक्षा कोिामा स्वर्द ्र्ाथीको मािभृार्ा माध्र्मको रूपमा प्रर्ोग गरर पिनपािन गरी 

आएका स्वर्द ्र्ालर्हरू मार छनोट गने । 

ग) अनरु्दानका लास्ग िोस्कएको सङ्ख्र्ाभन्र्दा र्स्र्द स्वर्द ्र्ालर् बढी भएमा उत्कृष्ठ िवरमा सञ्चालन गरेका स्वर्द ्र्ालर्लाई प्राथस्मकिा 

स्र्दई  िोस्कएको रकम अनरु्दान स्र्दने ।  

विद्यालयस्तरमाकायायन्ियनहुनेप्रकृयाूः  

क) स्वर्द ्र्ालर्हरूले कक्षा कोिामा मािभृार्ा माध्र्मको रूपमा प्रर्ोग गरी पिनपािन गराउनका लास्ग बह भास्र्क स्िक्षा कार्यक्रम 

कार्ायन्वर्न स्नर्देस्िका, २०६६अनुसार सञ्चालनको व्र्वतथा स्मलाउने ।  

ख) स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्को सहर्ोगमा स्वर्द ्र्ाथीका मािभृार्ाका स्िक्षण सहर्ोगी सामग्रीहरू िर्ार पाने । सो सामग्री िर्ार पानयका 

लास्ग तथानीर् भास्र्क समरु्दार्को, भार्ास्वर्दह्रूको पस्न सहर्ोग स्लन सस्कने ।  

ग) िैस्क्षक सामग्री िर्ार पानयका लास्ग आवश्र्क तटेसनरी सामग्री र्सबाट खररर्द गने । स्िक्षकहरू िथा अन्र् तथानीर् भार्ास्वर्दक्ो 

उपस्तथस्िमा कार्यिाला िथा सामग्री स्नमायणको कार्य गनय सस्कने  । र्तिा काम गर्दाय खािाको लास्ग प्रस्िस्र्दन प्रस्िव्र्स्क्त रू. १००। मा 

नबढने गरी खचय गनय सस्कने  । उपस्तथि व्र्स्क्तत्वहरूको उपस्तथस्ि अस्नवार्य रूपमा गरर बैिकको रूप स्र्दइ स्नणयहरू गरी अस्भलेख 

राख्न े। सो रकमबाट कुनै खालको भत्ता स्विरण नगने  । 

 स्िक्षा स्वभाग वह भास्र्क स्िक्षा  

िाखा 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 स्रोिकेन्द्र 

 स्वर्द ्र्ालर् 

पस्हलो चौमास्सक  अनरु्दान प्राप्त गने 

स्वर्द ्र्ालर् सङ्ख्र्ा 

 अध्र्र्नरि स्वर्द ्र्ाथी 

सङ्ख्र्ा 

 स्वर्द ्र्ालर्मा उपलब्ि 

सामग्रीको सचूी 

वदिाखािा    

2.15.11.115.1 तोवकएका १४ विल्लाहरू अन्तगयत लवक्षत समूहका बालबावलकाहरूका लावग वदिा खािा उपलब्ध गराउन

विद्यालयहरूलाईअनुदान 

 िोस्कएका १४ स्िल्ला समेिमा स्र्दवा खािा कार्यक्रम  कक्षा ५ सम्मका स्वर्द ्र्ाथी कोटाका आिारमा प्रारस्म्भक बालस्वकास कक्षाका 

स्वर्द ्र्ाथीहरूलाई समेि प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी र्दैस्नक रू. १५।– का र्दरले स्र्दवा खािाको व्र्वतथा गनय छनोट भएका  स्वर्द ्र्ालर्को खािामा स्नकासा 

स्र्दने । अनरु्दान स्नकासा स्र्दाँर्दा स्वर्द ्र्ालर् सञ्चालन भएको स्र्दनलाई मार आिार मानेर स्नकासा स्र्दने । स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्ले 

स्र्दवाखािा उपलब्ि गराइएका स्वर्द ्र्ालर्को स्वर्द ्र्ाथी र्दैस्नक हास्िरी पुस्तिका (परीक्षामा सामेल भएको स्र्दन समेि) को प्रस्िस्लस्प 

स्वर्द ्र्ालर्का प्रिानाध्र्ापक र स्वव्र्स अध्र्क्षबाट प्रमास्णि गराई स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्मा सङ्कलन गरी सङ्ख्र्ा एस्कन भएपिाि् मार 

थप स्नकासा स्र्दने व्र्वतथा स्मलाउने । र्सरी िेश्रो चौमास्सकमा स्नकािा गर्दाय पस्हलो र र्दोश्रो चौमास्सकमा स्नकािा गररएको रकम सर्दपुर्ोग 

भएको ससु्नस्िि गने ।  स्वर्द ्र्ालर्मा स्र्दवाखािा उपलब्ि गराउन स्र्दवाखािा सञ्चालन कार्यस्वस्ि, २०६६अनुसार सञ्चालन गने गराउने । 

सोको प्रगस्ि स्ववरण स्िक्षा स्वभाग, स्वर्द ्र्ालर् तवातथ्र्, पोर्ण िथा  स्वर्द ्र्ालर् सम्पस्त्त व्र्वतथापन िाखामा पिाउने । 

(नोटिः चौि स्िल्लाहरूिः– कैलाली,  बस्र्दयर्ा, र्दाङ, ्र्िुान, रोल्पा, कस्पलवतिु, नवलपरासी,  बारा, िास्र्दङ, स्सन्िपुाल्चोक, रसवुा, स्सराहा, सप्तरी 

र सनुसरी)   स्िल्लाका अस्िरक्त अन्र् स्िल्लाहरूमा अध्र्नरि ५ कक्षासम्म अध्र्र्नरि बालबास्लकाका लास्ग स्र्दवाखािा उपलब्ि 

गराउँर्दा लोपोन्मखु समहूमा पने िाििास्िहरू कुसणु्िा, बनकटररर्ा, राउटे, सरेुल, हार्ु, रािी, स्कसान, ले्चा, मेचे, कुिवास्िर्ा िथा  

 स्िक्षा स्वभाग स्वर्द ्र्ालर् तवातथ्र्, 

पोर्ण िथा  स्वर्द ्र्ालर् सम्पस्त्त 

व्र्वतथापन िाखा  

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 स्रोिकेन्द्र 

 स्वर्द ्र्ालर् 

 पस्हलो, र्दोश्रो िथा 

िेश्रो 

चौमास्सक  

 स्र्दवा खािा प्राप्त गने 

स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ा 

 स्वर्द ्र्ाथीको हास्िरी  

 प्रगस्ि प्रस्िवेर्दन 
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अस्िस्समान्िकृि समहूमा पन ेिाििािीहरू माझी, स्सर्ार, ल्होमी, थरु्दाम, िानुक, चेपाङ, सिार,थामी, झागि, बोटे, र्दनवुार, बराम ुसमहूका 

बालबास्लकालाई िपस्सल अनसुार गने :  

१     उपर्कु्त र्दइुय समहूमा पन े२२ िास्िमध्रे् स्िल्लाको अवतथाअनसुार कुन के्षरमा कुन िास्िको मखु्र् बसोबास (Pocket Area) छ सोको 

पस्हचान गरी िथ्र्ाङक सङ्कलन गने । 

२    सङ्कलन गररएको िथ्र्ाङ्कलाई सम्बस्न्िि स्वर्द ्र्ालर्को प्र. अ., स्रोिव्र्स्त्तबाट स्सर्ाररस गराउन ेर स्वर्द ्र्ालर् स्नरीक्षकबाट प्रमाणीकरण 

गराउन े। 

३   चौमास्सक रूपमा स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्ले रकम स्नकासा स्र्दँर्दा मास्थ उल्लेख गररएका समरु्दार्का बालबास्लकाहरू स्वर्द ्र्ालर्मा स्नर्स्मि 

उपस्तथि भएको घरबाट खािा ल्र्ाउन ेगरेको कुराको स्नर्स्मि प्रस्िवेर्दन स्रोिव्र्स्क्त, स्वर्द ्र्ालर् स्नरीक्षकबाट स्लन े। 

४  त्र्सैले स्वर्द ्र्ालर्मा उपस्तथि, हास्िर भएको, घरबाट खािा ल्र्उन ेगरेको स्वर्द ्र्ाथीको नामनामेसी बुँर्दा ४अनसुार प्रमाणीकरण भइ प्राप्त 

भएपस्छ मार स्नकासा स्र्दने । 

५  स्वर्द ्र्ालर्ले स्वर्द ्र्ाथीका अस्भभावकलाई स्नर्स्मि घरबाट खािा ल्र्उन ेिियमा नगर्द न ैरकम स्विरण गने र त्र्सको भरपाइ गराई राख्न े। 

६  र्स कार्यक्रमको उर्द ्र्दशे्र् समािमा अत्र्न्िै पछास्ि परेका समरु्दार्का बालबास्लकाहरूलाई स्वर्द ्र्ालर्मा ल्र्ाउन ेर स्टकाइ राख्न ेरहकेो ह रँ्दा 

स्वर्द ्र्ालर्ले त्र्तिा समहूका बालबास्लकालाई भनाय गनय प्रोत्साहन गने । 

७  स्नर्स्मि हास्िरी र घरबाट खािा ल्र्ाउने स्वर्द ्र्ाथीको अनगुमन गरी अस्भलेख राख्न े। 

2.15.11.115.2 कणायली अञ्चलका  विल्लाहरूमा प्रारवम्भक बाल विकास/पूिय प्राथवमक कक्षा र कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत

अन्तरगतबालबावलकाहरूकालावगवदिाखािाउपलब्धगराउनविद्यालयहरूलाईअनुदान 

क)   स्र्दवा खािा कार्यक्रम लागू भएका कणायली अञ्चलका पाँच स्िल्लाका प्रारस्म्भक वाल स्िक्षा कक्षा र्देस्ख कक्षा ५ सम्म अध्र्र्नरि सबै छार 

छाराहरूलाई प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी र्दैस्नक रू. २०।– का र्दरले स्र्दवा खािाको लास्ग चौमास्सक रूपमा स्वर्द ्र्ालर्को खािामा  उपलब्ि गराउने । 

ख)   अनरु्दान स्नकासा स्र्दाँर्दा स्वर्द ्र्ालर् सञ्चालन भएको स्र्दनलाई मार आिार मानेर  स्नकासा स्र्दने । स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्ले स्र्दवाखािा 

उपलब्ि गराइएका स्वर्द ्र्ालर्को स्वर्द ्र्ाथी र्दैस्नक हास्िरी पसु्तिका (परीक्षामा सामेल भएको स्र्दन समेि) को प्रस्िस्लस्प स्वर्द ्र्ालर्का 

प्रिानाध्र्ापक र स्वव्र्स अध्र्क्षबाट प्रमास्णि गराई स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्मा सङ्कलन गरी सङ्ख्र्ा एस्कन भएपिाि् मार थप स्नकासा 

स्र्दने व्र्वतथा स्मलाउने ।र्सरी  िेश्रो चौमास्सकमा स्नकािा गर्दाय पस्हलो र र्दोश्रो चौमास्सकमा स्नकािा गररएको रकम सर्दुपर्ोग भएनभएको 

ससु्नस्िि गने । "विद्यालयमावदिाखािासञ्चालनकाययविवध, २०६६"अनसुार सञ्चालन गने गराउने । सोको प्रगस्ि स्ववरण स्िक्षा 

स्वभाग स्वर्द ्र्ालर् तवातथ्र्, पोर्ण िथा  स्वर्द ्र्ालर् सम्पस्त्त व्र्वतथापन िाखा र अनगुमन िथा स्नरीक्षण िाखामा पिाउने । 

 स्िक्षा स्वभाग स्वर्द ्र्ालर् तवातथ्र्, 

पोर्ण िथा  स्वर्द ्र्ालर् सम्पस्त्त 

व्र्वतथापन िाखा 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 स्रोिकेन्द्र 

 स्वर्द ्र्ालर् 

 पस्हलो, र्दोश्रो िथा 

िेश्रो 

चौमास्सक  

 स्र्दवा खािा प्राप्त गने 

स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ा 

 स्वर्द ्र्ाथीको हास्िरी  

 प्रगस्ि प्रस्िवेर्दन 

छात्रिृवत्त    

6.3.1.6.1छात्राछात्रिृवत्तकक्षा१-८(कणायलीप्याकेिसमेत)(गैरआिसीय) 

क) स्िल्ला छारवसृ्त्त व्र्वतथापन  सस्मस्िले तवीकृि कार्यक्रमअनसुार स्िल्लामा प्राप्त कोटा र  रकमसमेिलाई ध्र्ानमा राखी छारवसृ्त्त स्विरणसम्बन्िी नीस्िगि 

आिारहरू िर् गने । 

ख) र्सरी नीस्िगि आिार िर् गर्दाय स्वर्द ्र्ालर्मा अध्र्र्नरि सम्पणूय  छाराहरूले छारवसृ्त्त पाउने अवतथा ससु्नस्िि गनय स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्िलाई 

स्नर्देिन स्र्दने । छारवसृ्त्त स्विरणका आिारहरू र रकम स्वर्द ्र्ालर्को सचूना पाटीमा अस्नवार्य रूपले टाँस गनय स्वर्द ्र्ालर्लाई स्नर्देिन स्र्दने । 

 ग) स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्िले स्िल्ला छारवसृ्त्त व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नर्देिन एवम ्आिारहरूलाई ध्र्ानमा राखी स्िक्षक, स्िक्षक अस्भभावक सङ्घ 

 स्िक्षा स्वभाग, लैङ्स्गक 

समस्वकास िाखा, 

 स्िल्ला छारवसृ्त्त व्र्वतथापन 

सस्मस्ि 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्  

प्रथम चौमास्सक 

 छारवसृ्त्त पाउने 

स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ा 

 स्नणयर् पुस्तिका 

 छारवसृ्त्त स्विरणको 

भरपाई 



17 ÷ काययक्रमकायायन्ियनपुवस्तका२०७३/०७४ 

 

 

स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

समेिको सहभास्गिामा स्वर्द ्र्ालर्मा उपलब्ि अनरु्दान (छारवसृ्त्त) मध्रे्बाट स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्िले स्नस्िि आिारहरू िर् गरी छारवसृ्त्त पाउन े

छाराहरूको नामावली सस्हिको स्ववरण अर्द ्र्ावस्िक गने । सो नामावली स्वर्द ्र्ालर्को सचूना पाटीमा अस्नवार्य रूपमा टाँतन लगाउने । 

घ)  र्ो छारवसृ्त्त अन्र् कुनै स्कस्समको छारवसृ्त्त नपाएका र छारवसृ्त्त स्विरण गर्दायको समर्मा स्वर्द ्र्ालर् खलेुको स्र्दनको  स्नर्स्मि हास्िर भएका छाराहरूलाई 

मार र्दोहोरो नपने गरी अस्भभावकहरूको  रोहवरमा छारवसृ्त्त स्विरण गने गराउने व्र्वतथा स्मलाई  सोको नाम नामेसीसस्हिको स्ववरण स्िल्ला स्िक्षा 

कार्ायलर्मा अर्द ्र्ावस्िक गरी राख्ने र सोको समस्ष्टगि स्ववरण स्िक्षा स्वभागमा उपलब्ि गराउने । 

ङ)  कणायली अञ्चलमा अध्र्र्नरि छाराहरूमध्रे्अन्र् छारवसृ्त्तमा 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 पाँच सर्) का र्दरले प्रमास्णि िथ्र्ाङ्कका 

आिारमा स्नकासा  स्र्दने । 

च) स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्िले स्वर्द ्र्ाथीको अस्भभावकको स्वपन्निाको तिरअनसुार तटेसनरी मार पाउने वा पोसाक मार पाउने वा 

तटेसनरी र पोसाक र्दवुै पाउने स्वर्द ्र्ाथीको छनोट गने, अस्भभावकहरूको रोहवरमा छारवसृ्त्त स्विरण गरी सोको स्ववरण स्िल्ला स्िक्षा 

कार्ायलर्मा उपलब्ि गराउने ।  

नोटिः कुनै पस्न छारवसृ्त्त र्दोहोरो नपने गरी स्विरण गने र २०७३ साल वैिाखर्देस्ख भनाय भएकाले मार छारवसृ्त्त पाउनाे 

  स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्ि  छारवसृ्त्त प्राप्त गने 

स्वर्द ्र्ाथीको 

नामनामेसी सस्हिको 

स्ववरण  

6.3.1.6.2दवलतछात्रबृत्तीकक्षा१-८(गैरआिसीय) 

क) स्िल्ला छारवसृ्त्त व्र्वतथापन सस्मस्िले स्िल्लामा प्राप्त कोटा र रकमसमेिलाई ध्र्ानमा राखी छारवसृ्त्त स्विरण सम्बन्िी नीस्ि र  आिारहरू 

िर् गने । 

ख) र्सरी नीस्ि िर् गर्दाय स्वर्द ्र्ालर्मा आिारभिू िहमा अध्र्र्नरि सम्पणूय छाराहरूलाई समेट्ने, तटेसनरी र पोसाक र्दबैु पाउने गरी छारवसृ्त्त 

प्रर्दान गर्दाय र्दस्लि, गररब, असहार्, स्वपन्न, द्वन्द्वपीस्िि आस्र्दलाई पस्हलो प्राथस्मकिामा राख्न स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्िलाई स्नर्देिन 

स्र्दने । छारवसृ्त्त स्विरणका आिारहरू र रकम स्वर्द ्र्ालर्को सचूनापाटीमा अस्नवार्य रूपले टाँतने ।  

ग) स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्िले स्िल्ला छारवसृ्त्त व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नर्देिनको आिारहरूलाई ध्र्ानमा राखी स्िक्षक, स्िक्षक 

अस्भभावक सङ्घ समेिको सहभास्गिा मा छारवसृ्त्तपाउने नामावली स्वर्द ्र्ालर्को सचूना पाटीमा अस्नवार्यरूपमा टाँतन लगाउने । 

घ) स्वर्द ्र्ालर्मा उपलब्ि अनरु्दान (छारवसृ्त्त) मध्रे्बाट स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्िले स्नस्िि आिारहरू स्वकास गरी रकम पाउने छाराको 

नामावली िर्ार गरी स्नणयर् गने र सो स्वर्द ्र्ालर्को सचूना पाटीमा टाँतन लगाउने । 

ङ) स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्िले स्वर्द ्र्ाथीको अस्भभावकको स्वपन्निाको तिरअनसुार तटेसनरी मार वा पोसाक मार पाउने वा तटेसनरी र 

पोसाक र्दबैु पाउने स्वर्द ्र्ाथीको छनोट गने, अस्भभावकहरूको रोहवरमा छारवसृ्त्त स्विरण गरी सोको स्ववरण स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्मा 

उपलब्ि गराउने । 

 स्िक्षा स्वभाग, लैङ्स्गक 

समस्वकास िाखा, 

 स्िल्ला छारवसृ्त्त व्र्वतथापन 

सस्मस्ि 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्  

  स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्ि प्रथम चौमास्सक 

 छारवसृ्त्त पाउने 

स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ा 

 स्नणयर् पुस्तिका 

 छारवसृ्त्त स्विरणको 

भरपाई 

 छारवसृ्त्त प्राप्त गने 

स्वर्द ्र्ाथीको 

नामनामेसी सस्हिको 

स्ववरण  

6.3.1.6.3आधारभूततहमाअध्ययनरतलवक्षतसमूह-२२िनिावततथावसमान्तकृतसमूह, मुक्तकमैया, िादी, हवलया, चरू.िाका

सन्तवतसमेत)काविद्याथीकालावगछात्रिृवत्त 

क)   स्िल्ला छारवसृ्त्त व्र्वतथापन सस्मस्िले स्िल्लामा प्राप्त कोटा र रकमका आिारमा छारवसृ्त्त स्विरणसम्बन्िी नीस्िगि आिारहरू िर् गने । 

ख)   र्सरी नीस्िगि आिारहरू िर् गर्दाय स्वर्द ्र्ालर्को आिारभिू िहमा अध्र्र्नरि चेपाङ, राउटे, कुसनु्िा, हार्ु, वनकररर्ा, राझी, स्कसान, 

माझी, ले्चा, थामी, र्दनवुार, वराम,ू सिार (सन्थाल), झाँगि, कुसबौिीर्ा, मेचे, सरेुल, थिुाम, स्सर्ार, लोहमी (स्सङसावा भोटे, िानकु 

िास्िका बालबास्लकाहरूका साथै बार्दी, मसुहर, मकु् ि कमैर्ा, हस्लर्ा एवम ्चरूवाका छारछाराहरूले छारवसृ्त्त पाउने व्र्वतथा ससु्नस्िि 

 स्िक्षा स्वभाग, लैङ्स्गक 

समस्वकास िाखा, 

 स्िल्ला छारवसृ्त्त व्र्वतथापन 

सस्मस्ि 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्  

प्रथम चौमास्सक 

 छारवसृ्त्त पाउने 

स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ा 

 स्नणयर् पुस्तिका 

 छारवसृ्त्त स्विरणको 

भरपाई 
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

गनय स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्िलाई तपष्ट स्नर्देिन स्र्दने । छारवसृ्त्त स्विरणका आिारहरू र रकम स्वर्द ्र्ालर्को सचूना पाटीमा 

अस्नवार्यरूपले टाँतन लगाउने ।  

ग)     स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्िले स्िल्ला छारवसृ्त्त व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नर्देिन एवम ्आिारहरूलाई ध्र्ानमा राखी स्िक्षक, स्िक्षक 

अस्भभावक सङ्घ समेिको सहभास्गिामा स्वर्द ्र्ालर्मा उपलब्ि अनरु्दान (छारवसृ्त्त) मध्रे्बाट स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्िले स्नस्िि 

आिारहरू स्वकास गरी छारवसृ्त्त पाउने बालबास्लकाहरूको नामावली छनोट गने । सो नामावली स्वर्द ्र्ालर्को सचूना पाटीमा 

अस्नवार्यरूपमा टाँतन लगाउने । र्ो छारवसृ्त्त अन्र् कुनै स्कस्समको छारवसृ्त्त नपाएका र छारवसृ्त्त स्विरण गर्दायको समर्मा स्वर्द ्र्ालर् 

खलेुको स्र्दनको  स्नर्स्मि हास्िर भएका छारछाराहरूलाई मार र्दोहोरो नपने गरी अस्भभावकहरू िथा स्ि.स्ि.काको प्रस्िस्नस्िको रोहवरमा 

उपलब्ि  गराउने । 

घ)    आिारभिू िह कक्षा (१–८) मा अध्र्र्न गने लस्क्षि समहूका छारछारालाई प्रस्ि छारछारा वास्र्यक  रू ४००।– र्देस्ख रू ६००।– सम्मका 

र्दरले छारवसृ्त्त व्र्वतथापन सस्मस्िबाट नीस्िगि स्नणयर् गराई स्विरण गने गराउने व्र्वतथा स्मलाई  सोको नामनामेसी सस्हिको स्ववरण 

स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्मा अर्द ्र्ावस्िक गरी राख्ने र सोको समस्ष्टगि स्ववरण स्िक्षा स्वभागमा उपलब्ि गराउने । 

  स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्ि  छारवसृ्त्त प्राप्त गने 

स्वर्द ्र्ाथीको 

नामनामेसी सस्हिको 

स्ववरण  

6.3.4.14आधारभूततहमाअध्ययनरतअपाङ््कगविद्याथीकालावगछात्रिृवत्तकक्षा१-८(आिसीय) 

क)छात्रिृवत्तवितरणकाआधारहरूूः 

१. अपाङ्गिा भएका बालबास्लकाहरूको अध्र्र्न अवसरमा अस्भबसृ्र्द ्ि गनय र स्सकाइमा गुणतिर कार्म गनयका लास्ग आवासीर्, सहर्ोगी 

सहार्िा  सेवा, र्ािार्ाि सेवा र िैस्क्षक सामग्री एवम ्प्रोत्साहन गरी चार प्रकारको छारवसृ्त्तको व्र्वतथा गररएको छ । स्वर्द ्र्ालर्मा 

रहकेा अपाङ्गिा भएका स्वर्द ्र्ाथीलाई अपाङ्गिाको िह र अवतथाअनसुार र्देहार्मा उस्ल्लस्खि प्रकारका आिारमा छारवसृ्त्त उपलब्ि 

गराउनका लास्ग लेखािोखा केन्द्र तथापना भएका स्िल्लामा सम्पकय  व्र्स्क्त ( Focal Person) र  सबै स्रोि स्िक्षकहरूको सहभास्गिामा 

लेखािोखा व्र्वतथापन सस्मस्ि र अन्र् स्िल्लामा स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्का सम्पकय  व्र्स्क्त ( Focal Person) एवम ् सबै स्रोि 

स्िक्षकहरूको सहभास्गिामा स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्ले नै छारवसृ्त्तको प्रकारका आिारमा स्वर्द ्र्ालर्का लास्ग छारवसृ्त्त स्निायरण गने । 

स्निायरण भएअनसुार छारवसृ्त्तको रकम स्वर्द ्र्ाथीहरूलाई स्विरणका लास्ग सम्बस्न्िि स्वर्द ्र्ालर्मा स्नकासा गने । 

२. स्रोिकक्षा स्वर्द ्र्ालर्मा प्राप्त छारवसृ्त्तको रकम स्वर्द ्र्ालर्बाटै आवास  सञ्चालन भएको भए स्वर्द ्र्ालर्ले आवास खचयमा प्रर्ोग गने र 

अस्भभावकहरूबाट आवास सञ्चालन गरेको भए अस्भभावकहरूको रोहवरमा स्वर्द ्र्ाथीहरूलाई बुझाउने । साथै कुनै संतथाबाट आवास 

व्र्वतथापन गरेको अवतथा भएमा उक्त संतथालाई संझौिाअनुसार िोस्कएको रकम स्र्दने , 

३. स्रोि कक्षामा आवासीर्रूपमा नबतने वा स्रोिकक्षा नभएको अन्र् स्वर्द ्र्ालर्हरूमा अध्र्र्न गने अपाङ्गिा भएका स्वर्द ्र्ाथीहरूलाई 

छारवसृ्त्त रकम सम्बस्न्िि अस्भभावकको रोहवरमा स्वर्द ्र्ालर्ले बुझाउने । 

ख) छारवसृ्त्तको प्रकार स्वभािनका आिारहरू र स्वर्द ्र्ाथीले पाउने छारवसृ्त्त र्देहार् बमोस्िम रहकेा छन्िः   

१. आिासीयछात्रिृवतूः भौगोस्लक अवतथा, र्दरूी र अपाङ्गिाको अवतथाको कारणले घरबाट र्दैस्नकरूपमा आवििावि गनय 

नसक्ने एवम ् अध्र्र्नका लास्ग िेरा गरी वा स्वर्द ्र्ालर्ले व्र्वतथा गरेको आवासमा बतनाे अपाङ्गिा भएका स्वपन्न 

बालबास्लकाको िोस्कएको कोटा सङ्ख्र्ाको आिारमा प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी प्रस्ि मस्हना रू. ४,०००।- का र्दरले १० मस्हनाका लास्ग रू. 

४०,०००।– का र्दरले स्वर्द ्र्ालर्लाई स्नकासा स्र्दने । र्स प्रकारको छारवसृ्त्त रकमबाट छारावासमा बतने छारछारााहरूको लास्ग 

खाना िथा खािा, आवास व्र्वतथापन लगार्िका कार्यमा खचय गने । सोमध्रे्  व्र्स्क्तगि सरसर्ाइको लास्ग आवश्र्क पने 

 स्िक्षा स्वभाग समावेिी स्िक्षा 

िाखा 

 स्रोिकक्षा व्र्वतथापन सस्मस्ि 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 र्ोकल पसयन 

 लेखािोखा संर्ोिक  

पस्हलो चौमास्सक 

 छारवतृ्ती प्राप्त गने 

स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ा 

 छारवसृ्त्त बुझेको भरपाई 
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

सामग्रीहरू (ितिै: साबुन, काइर्ो, र्दन्िमञ्िन, बाुरूस, नेलकटर, कोल्िस्क्रम, तर्ााम्पाु रूमाल, तर्ानेटरी न्र्ाँस््कन आस्र्द) 

खररर्द गनय प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी मास्सक रू.५००/- का र्दरले १० मस्हनाको िम्मा रू. ५,०००।– सम्बस्न्िि छारछाराहरूलाई भरपाई गराई 

नगर्द नै अस्नवार्य रूपमा उपलब्ि गराउने र बाँकी रकमबाट आवास व्र्वतथापन गने  । 

२. सहयोगी सहायता सेिा छात्रिृवत्त: घरबाट आउँर्दािाँर्दा र स्वर्द ्र्ालर्मा रहरँ्दा स्नरन्िर रूपमा अरूको सहर्ोग र सािन 

आवश्र्क पने अपाङ्गिा भएका प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी प्रस्ि मस्हना रू.५००।- का र्दरले १० मस्हनाको लास्ग रू.५,०००।–, 

३. यातायात सेिा छात्रिृवत्त: घरबाट आउँर्दा िाँर्दा र्ािार्ािका सािन वा अन्र् उपकरण प्रर्ोग गनुयपने अपाङ्गिा भएका 

बालबास्लकालाई  प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी प्रस्ि मस्हना रू.३००।- का र्दरले १० मस्हनाको लास्ग रू.३,०००।– 

४. शैवक्षकसामग्रीछात्रिवृत्त: घरबाट आउन िान सक्ने सामान्र् अपाङ्गिा भएका  प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी प्रस्ि मस्हना रू.१००।- का 

र्दरले १० मस्हनाको रू. १,०००।— 

पनुश् च ; कुनै सङ्घ/संतथा/स्नकार्/व्र्स्क्तले सम्झौिा गरी अपाङ्गिा भएका बालबास्लकाको लास्ग आवास व्र्वतथापन गनय रकम 

उपलब्ि गराएको भएमा सोही प्रर्ोिनको लास्ग र्दोहोरो नपने गरी आवासीर् छारवसृ्त्त उपलब्ि गराउने । 

ग) स्विेर् स्िक्षा पररर्र्दक्ो अनरु्दानमा अपाङ्गिा भएका स्वर्द ्र्ाथी अध्र्र्न गराउने स्वर्द ्र्ालर्लाई सोही पररर्र्द ् अन्िगयिको बिेट 

(ब.उ.िी.नं.३५००२३) बाट छारवसृ्त्तका लास्ग एकमषु्ट रकम अनरु्दान उपलब्ि  गराइएको छ । उक्त रकम मास्थ उस्ल्लस्खि छारवसृ्त्तको प्रकार 

र मापर्दण्िका आिारमा स्विरण गने । त्र्तिा स्वर्द ्र्ालर्का लास्ग उपलब्ि गराइएको उक्त छारवसृ्त्त रकम नपगु भएमा िी स्वर्द ्र्ालर्का लास्ग 

पस्न सािारणिर्य  अपाङ्गिा भएका बालबास्लकाहरूका लास्ग पिाइएको छारवसृ्त्त रकमबाट  िोस्कएको  प्रकारका आिारमा स्विरण गने । 

र्सरी स्विरण गर्दाय कुनै सङ्घ सतथाले  सम्झौिा गरी अपाङ्गिा भएका बालबास्लकाको लास्ग आवास व्र्वतथापन गनय रकम उपलब्ि 

गराएमा  सोही प्रर्ोिनको लास्ग र्दोहोरो पने गरी आवासीर् छारवसृ्त्त उपलब्ि नगराउने । 

घ) स्रोिकक्षा सञ्चास्लि स्वर्द ्र्ालर्मा अपाङ्गिा भएका १० िनाभन्र्दा बढी वा उपलब्ि छारवसृ्त्त कोटाभन्र्दा बढी स्वर्द ्र्ाथी भनाय नस्लने भनी 

भनाय ह न आएका अपाङ्गिा भएका बालबास्लकालाई र्कायउन पाइने छैन । भनाय ह न आएका अपाङ्गिा भएका बालबास्लकालाई अस्नवार्य 

रूपमा भनाय गराई स्वर्द ्र्ाथी भनायअनसुार छारवसृ्त्त नपगु भएमा नामनामेसी सस्हि थप गनुयपने छारवसृ्त्त माग गने । 

ङ) कुनै पस्न छारवसृ्त्त र्दोहोरो नपने गरी स्विरण गनुयपने छ । छारवसृ्त्त स्विरणकाो प्रकारका आिारमा िोस्कएको ढाँचामा स्ववरण िर्ार गरी 

अस्नवार्य रूपमा स्िक्षा स्वभाग समावेिी स्िक्षा िाखामा पिाउनपुनेछ ।  

च) छारवसृ्त्त स्विरण गर्दाय अपाङ्गिा पररचर् पर अस्नवार्य रूपले पेि गरेको ह न ु पनेछ िर  स्वर्द ्र्ालर्मा अध्र्र्नरि अपाङ्गिा भएका 

(स्वर्द ्र्ाथीहरूलाई स्र्दइने छारवसृ्त्तको रकम अपाङ्गिा पररचर् परको श्रेणीअनुसार नभइ मास्थको  बुँर्दा "ख" अनसुार िोस्कएको प्रकारका 

आिारमा स्विरण गनुयपनेछ ।) 

2.15.11.331कक्षा१०माअध्ययनरतछात्राहरूकोवसकाइउपलवब्धअवभिृद्वधलावग(Remedial Learning) सधुारात्मकवसकाइ

अनुदान 

क) कार्यक्रम रहकेा स्िल्लाहरूले सामुर्दास्र्क स्वर्द ्र्ार्लमा अध्र्र्नरि छाराहरूको माध्र्स्मक िह कक्षा १० को अस्नवार्य स्वर्र्को और्ि 

स्सकाइउपलस्ब्ि कम रहकेा स्वर्द ्र्ालर् पस्हचान गरी सुिारात्मक स्सकाइ(Remedial Learning)का लास्ग प्रस्ि स्वर्द ्र्ालर् रू. २५ हिारका 

र्दरले स्वर्द ्र्ालर् लाई स्नकासा स्र्दने ।  

ख) स्वर्द ्र्ार्लले स्सकाइ उपलस्ब्ि कमिोर रहकेा न्र्ूनिम ३ ओटा स्वर्र्मा स्सकाइ उपलस्व्ि कमिोर रहकेा छाराहरूका लास्ग  स्सकाइउपलस्ब्ि 

स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्  

स्वर्द ्र्ालर्  

पस्हलो, र्दोस्रो िथा 

िेस्रो 

चौमास्सक 

 अनरु्दान प्राप्त गने 

स्वर्द ्र्ालर्  

 छाराहरूको स्सकाइ 

उपलस्व्ि 

 वसकाइ उपलब्धी
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

अस्भवरृ्द ्स्िका लास्ग कम्िीमा २ मस्हना (Remedial Learning) का लास्ग अस्िररक्त कक्षा, Day Borders आस्र्द छारा लस्क्षि सहर्ोग 

कार्यक्रमहरू सञ्चालन गने । स्वर्द ्र्ालर्ले १०-१५ िना सम्मको समहू बनाई कक्षा सञ्चालन गने । र्तिो कार्यक्रममा सहभागी स्वर्द ्र्ाथीहरूसँग 

अस्िररक्त िलु्क नस्लने ।   

अवभबृविकालावग

(Remedial 

Learning) का

कययक्रमहरू 

अवनिाययतथावनूःशुल्कवशक्षा    

2.15.11.116.1विद्याथीभनायअवभयानसञ्चालन 

क) स्वर्द ्र्ालर्लाई  आफ्नो गाँउ िथा सेवा के्षरस्भर स्वर्द ्र्ालर् उमेर समहूका बालबास्लका स्वर्द ्र्ालर् बास्हर नभएको घोर्णा गनय लगाउने िथा 

वर्यभरर स्टकाइराख्न बालकेस्न्द्रि स्िक्षण स्सकाइमा स्नरन्िरिा स्र्दनको लास्ग सचेिना अस्भर्ान, अस्भभावक भेला ितिा कार्यक्रम  सञ्चालन 

गनय लगाउने । विा/गास्वस/नपाका वतिीलाई स्वर्द ्र्ालर् उमेर समहूका बालबास्लका स्वर्द ्र्ालर् बास्हर नरहकेोका रूपमा घोर्णा गर्दै िाने ।    

ख) प्राथस्मक स्िक्षाका लास्ग उमेर नपुगेका बालबास्लकाहरूलाई बालस्वकास कार्यक्रममा र कक्षागि उमेर नस्मलेका बालबास्लकाहरूलाई 

बैकस्ल्पक कक्षामा भनाय गरी िोस्कएको उपलस्ब्ितिर परूा गराई उमेरअनुसारको कक्षामा भनाय गराउने । 

ग) र्स िीर्यकमा स्वस्नर्ोस्िि रकमबाट कार्यक्रमलाई सहर्ोग परु् र्ाउने स्वस्भन्न चेिनामलूक कार्यक्रम सञ्चालन गनय खचय गनुयपने । र्सका साथै 

स्वस्नर्ोस्िि बिेटबाट एर्.एम.् रेस्िर्ो, टेस्लस्भिन, परपस्रकामार्य ि प्रचारप्रसार, परकार सम्मेलनको आर्ोिना िथा बैिक सञ्चालन आस्र्द 

गर्दाय लाग्ने िीर्यक समेिमा खचय गनय सस्कने । र्ी कार्यहरूका सम्बन्िमा स्वर्द ्र्ाथी भनाय िथा स्वर्द ्र्ालर् तवागि कार्यक्रम स्नर्देस्िका िथा 

स्िक्षा स्वभागको स्नर्देिन  बमोस्िम गनुयपने । 

घ) स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्ले तथानीर्तिरको आवश्र्किासँग िार्दाम्र्िा ह ने गरी नारा िथा सामग्रीहरू (पोष्टर, स्तटकर, स्नमन्रणा कािय ितिा 

सामग्री) छपाइ िथा स्विरण गने व्र्वतथा स्मलाउने साथै सो कार्य (छपाइ र स्विरणसमेि) गर्दाय तथानीर् स्नकार्, गैरसरकारी संघसंतथासँग 

आस्थयक र प्रास्वस्िक सहर्ोग स्लई उक्त सङ्घ संतथाहरूसँग सहकार्य िथा समन्वर् गरी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने । सामग्री छपाइ गर्दाय 

तथानीर् मािभृार्ालाई प्राथस्मकिा स्र्दनपुने । 

(ङ) स्वर्द ्र्ालर्मा भनाय भएका बालबास्लकाहरूलाई वर्यभरी नै स्टकाईराख्न र स्सकाइ उपलस्ब्िमा सुिार ल्र्ाउनका लास्ग सहर्ोगी ह ने स्वस्भन्न 

स्क्रर्ाकलापहरू िर् गरी सञ्चालन गने ।   

(च)   र्ो स्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गर्दाय स्वर्द ्र्ालर् उमेर  समहूका बालबास्लकाहरू स्वर्द ्र्ालर् बास्हर रहकेा स्विेर् के्षरमा केस्न्द्रि गने ।   

(छ)  भनाय अस्भर्ान सञ्चालन गर्दाय अस्नवार्य आिारभिू स्िक्षा कार्यक्रमसँग आवर्द ्ि गरी सञ्चालन गने । 

 स्िक्षा स्वभाग अस्नवार्य स्िक्षा िथा 

बाल अस्िकार िाखा 

 के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर् 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 तथानीर् सङ्घसँतथाहरू 

िेस्रो चौमास्सक 

 बैिक सङ्ख्र्ा 

 अस्भर्ानको सङ्ख्र्ा 

 चेिनामलूक सामग्रीको 

प्रकार 

 स्वर्द ्र्ाथी भनाय सङ्ख्र्ा 

2.15.1.142.1अविभािकवशक्षाअवभमुखीकरणकोप्रवशक्षकप्रवशक्षण 

क) स्िस्िकाले िैिस्वकेको समन्वर्मा २ स्र्दने अस्भभावक स्िक्षा प्रस्िक्षक प्रस्िक्षणका स्वर्र्वतिु सस्हिको िास्लम ्र्ाकेि िर्ार गने । उक्त 

्र्ाकेि स्िल्ला िास्लम समन्वर् सस्मस्िबाट तवीकृि गने ।  

ख) तवीकृि ्र्ाकेिका आिारमा स्िल्लाका स्वस्न स्रोिव्र्स्क्तहरूको सहभास्गिमा २ स्र्दने स्िल्ला तिरीर् प्रस्िक्षक प्रस्िक्षक सञ्चालन गने । 

ग) प्रस्िक्षणका सहभागीहरूले सोिकेन्द्रतिरीर् प्रस्िक्षक प्रस्िक्षण िथा स्वर्द ्र्ालर्तिरीर् अस्भमखुीकरण सञ्चालनमा सहिीकरण गने ।  

 िैिस्वके  

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्  

 स्रोिव्र्स्क्त स्वर्द ्र्ार्ल स्नरीक्षक 

 स्वर्द ्र्ालर्हरू 

पस्हलो, र्दोस्रो िथा 

िेस्रो 

चौमास्सक 

 स्वकस्सि ्र्केि 

सङ्ख्र्ा  

 स्िल्ला एवम् 

स्रोिकेन्द्रतिरीर् 

प्रस्िक्षक प्रस्िक्षणका 

सहभागी सङ्ख्र्ा 

आधारभूततहतथाविद्यालयकालावगविद्यालयसधुारयोिनातथािावषयककाययक्रमकायायन्ियनकालावगअनुदान    
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

2.15.11.117.1सञ्चालनतथाव्यिस्थापनअनुदानकक्षा१-५  

2.15.11.117.2सञ्चालनतथाव्यिस्थापनअनुदानकक्षा६-८ 

2.15.11.122.7  सञ्चालनतथाव्यिस्थापनअनुदानकक्षा९-१० 

2.15.11.122.8  सञ्चालनतथाव्यिस्थापनअनुदानकक्षा११-१२ 

स्वर्द ्र्ालर् सञ्चालन मसलन्र्द खचयलाई र्देहार्को आिारमा स्वर्द ्र्ालर्मा अनरु्दान स्र्दने । र्स कार्यक्रमबाट स्वर्द ्र्ालर् सञ्चालन, व्र्वतथापनका 

लास्ग पिाइने एकमषु्ठ सञ्चालन मसलन्र्दबाट गररने कार्यहरूको कार्यर्ोिना र बिेट आ.व. को सरुूमै (अनरु्दान प्राप्त भएपस्छ) स्वर्द ्र्ालर् 

व्र्वतथापन सस्मस्िबाट तवीकृि गराई कार्ायन्वर्न र खचय गने । 

(क) आिारभिू िह (कक्षा १-५) सञ्चास्लि सामरु्दास्र्क स्वर्द ्र्ालर्को लास्गिः प्रस्ि स्वर्द ्र्ालर् वास्र्यक रू. १५,०००/– का र्दरले स्वर्द ्र्ालर् 

सञ्चालन मसलन्र्दका लास्ग अनरु्दान उपलब्ि गराउन े।  

(ख) आिारभिू िह (कक्षा १-८ िथा कक्षा ६-८) सञ्चास्लि सामरु्दास्र्क स्वर्द ्र्ालर्का लास्गिः प्रस्ि स्वर्द ्र्ालर् वास्र्यक रू. २०,०००/– 

स्वर्द ्र्ालर् सञ्चालन मसलन्र्दका अनरु्दान उपलब्ि गराउन े।  

(ग) माध्र्स्मक िह (कक्षा ९-१० र  कक्षा ११-१२) सञ्चास्लि सामरु्दास्र्क स्वर्द ्र्ालर्का लास्गिः 

१) माध्र्स्मक िह (कक्षा १–१०, कक्षा ६–१०, कक्षा ९-१०) सञ्चास्लि सामरु्दास्र्क स्वर्द ्र्ालर्लाई प्रस्ि स्वर्द ्र्ालर् वास्र्यक रू. २५,०००/– 

स्वर्द ्र्ालर् सञ्चालन िथा व्र्वतथापनको लास्ग अनरु्दान उपलब्ि गराउने ।  

२) माध्र्स्मक िह (कक्षा ११-१२) सञ्चालन भएका स्वर्द ्र्ालर्का लास्ग प्रस्ि स्वर्द ्र्ालर् वास्र्यक रू. ३०,०००/-  स्वर्द ्र्ालर् सञ्चालन िथा 

व्र्वतथापनको लास्ग अनरु्दान उपलब्ि गराउने  

(घ)  Flash र्ारम नभरेका स्वर्द ्र्ालर्लाई र्सप्रकारका अनरु्दान उपलब्ि नगराउने  । 

 स्िक्षा स्वभाग, िैस्क्षक सामग्री 

व्र्वतथापन िाखा 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 स्वर्द ्र्ालर्हरू 

प्रथम चौमास्सक 

 अनरु्दान प्राप्त गने 

स्वर्द ्र्ालर् सङ्ख्र्ा 

 स्वर्द ्र्ालर्मा उपलब्ि 

िैस्क्षक सामग्री र 

प्रर्ोगको अवतथा 

 स्वर्द ्र्ालर्मा स्र्दएको 

स्नकासा पर 

2.15.11.117.4विद्यालयकमयचारीव्यिस्थापनअनुदानआधारभूतविद्यालयकक्षा१-८ 

आिारभिू िह सञ्चास्लि सामरु्दास्र्क स्वर्द ्र्ालर्मध्र्े र्देहार्बमोस्िम कक्षा सञ्चालन भएका स्वर्द ्र्ालर्का लास्ग र्देहार्बमोस्िम स्वर्द ्र्ालर् 

कमयचारीका लास्ग पाररश्रस्मक अनरु्दान उपलब्ि गराउनेिः 

क) कक्षा १-२ सम्म चलेका स्वर्द ्र्ालर्लाई १ िना स्वर्द ्र्ालर् सहर्ोगीका लास्ग वास्र्यक रू. २६,०००।– पाररश्रस्मक अनरु्दान उपलब्ि 

गराउने ।  

ख) कक्षा १–३ सम्म चलेका स्वर्द ्र्ालर्लाई १ िना स्वर्द ्र्ालर् सहर्ोगीका लास्ग मास्सक ४,०००।  का र्दरले १३  मस्हना बराबरको  

पाररश्रस्मक अनरु्दान उपलब्ि गराउने । 

ग) कक्षा १–५ सम्म चलेका स्वर्द ्र्ालर्मा १ िना स्वर्द ्र्ालर् सहर्ोगीका लास्ग मास्सक ४,५००।  का र्दरले १३  मस्हना बराबरको 

पाररश्रस्मक अनरु्दान उपलब्ि गराउने ।  

घ) कक्षा १–८ सम्म चलेका स्वर्द ्र्ालर्लाई १ िना स्वर्द ्र्ालर् सहर्ोगीका लास्ग मास्सक ७,५००।  का र्दरले १३  मस्हना बराबरको 

पाररश्रस्मक अनरु्दान उपलब्ि गराउने । 

 

2.15.11.122.1  विद्यालयकमयचारीव्यिस्थापनअनुदानमाध्यवमकविद्यालयकक्षा१-१०(१िनासहयोगीर१िनाकक्षा१०

सम्मअध्ययनगरेकोसहायककमयचारी) 

 स्िक्षा स्वभाग, स्वर्द ्र्ालर् कमयचारी 
िथा स्रोि केन्द्र  व्र्वतथापन िाखा 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 स्वर्द ्र्ालर्हरू 

प्रथम चौमास्सक 

 अनरु्दान प्राप्त गने 

स्वर्द ्र्ालर् सङ्ख्र्ा 

 स्वर्द ्र्ालर्मा उपलब्ि 

स्वर्द ्र्ालर् कमयचारी 

सङ्ख्र्ा 

 पाररश्रस्मक बुझेको भरपाई 
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

क) कक्षा १–१० सम्म चलेका माध्र्स्मक स्वर्द ्र्ालर्मा १ िना स्वर्द ्र्ालर् सहर्ोगीका लास्ग मास्सक ७,५००।  का र्दरले १३  मस्हना  

बराबरको पाररश्रस्मक अनरु्दान  उपलब्ि गराउने 

ख) कक्षा १–१० सम्म चलेका स्वर्द ्र्ालर्मा १ िना स्वर्द ्र्ालर् सहार्क कमयचारीका लास्ग मास्सक ११,५००। का र्दरले १३ मस्हना 

बराबरको पाररश्रस्मक अनरु्दान उपलब्ि गराउने ।    

 

2.15.11.122.2  विद्यालयकमयचारीव्यिस्थापनअनुदानमाध्यवमकविद्यालयकक्षा१-१२(१िनासहयोगीर१िनाकक्षा१०

पासगरेकोसहायककमयचारी) 

क) कक्षा १–१२ सम्म चलेका माध्र्स्मक स्वर्द ्र्ालर्मा १ िना स्वर्द ्र्ालर् सहर्ोगीका लास्ग मास्सक ७,५००।  का र्दरले १३  मस्हना  

बराबरको पाररश्रस्मक अनरु्दान  उपलब्ि गराउने । 

ख) कक्षा १–१२ सम्म चलेका स्वर्द ्र्ालर्मा १ िना स्वर्द ्र्ालर् सहार्क कमयचारीका लास्ग मास्सक ११,५००। का र्दरले १३ मस्हना 

बराबरको पाररश्रस्मक अनरु्दान उपलब्ि गराउने ।    

१) र्स िीर्यकमा स्वस्नर्ोस्िि बिेट स्वर्द ्र्ालर् कमयचारीका लास्ग नै खचय ह ने गरी स्वर्द ्र्ालर्लाई स्नर्देिन सस्हि स्नकासा स्र्दने । स्वर्द ्र्ालर् 

कमयचारीहरूको लास्ग स्नकासा स्र्दनु अगास्ि नै सबै स्वर्द ्र्ालर् कमयचारीको अस्भलेख स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्मा राख्ने र स्वर्द ्र्ालर् 

कमयचारीका लास्ग उस्ल्लस्खि आिार एवम ्मापर्दण्िका आिारमा अनरु्दान रकम  स्निायरण गरी स्नकासा स्र्दने ।  

२) स्िल्लालाई स्वस्नर्ोस्िि रकम नपगु भएको हर्दसम्म अनुमस्ि पाएका स्मस्िले िेष्ठिाका आिारमा स्वर्द ्र्ालर्मा अनरु्दान पिाउने । 

३) स्िल्लालाई प्राप्त बिेट मास्थ उस्ल्लस्खि आिारमा स्विरण गर्दाय अपगु ह ने भएमा न्र्नू स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ा  भएका र हाल सालै अनमुस्ि 

प्राप्त गरेका स्वर्द ्र्ालर्हरूलाई कम प्रथास्मकिामा राख्ने । 

मावथ उवल्लवखतआधारमा  विद्यालय कमयचारी व्यिस्थापनका लावग अनुदान उपलब्ध गराउाँदा २०६३ बैशाख १० गतेभन्दा

अगावडदेवखवनयुविपाईकाययरतभएकोकमयचारीकाहकमादेहायअनुसारहुनेगरीव्यिस्थापनगरीप्रथावमकतावदने: 

(क) स्वर्द ्र्ालर् सहार्क एवम् स्वर्द ्र्ालर् सहर्ोगीको रूपमा कार्यरि कमयचारीहरूलाई नै समार्ोिन गने । 

(ख) रकम प्राप्त भएको आिारमा मार स्वर्द ्र्ालर्मा हाल कार्यरि कमयचारी स्वतथास्पि ह ने गरी नर्ाँ कमयचारी कुनै कारणले स्नर्सु्क्त नगने 

। स्नर्सु्क्त गनुयपने अवतथा रहेमा स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्को सहमस्ि स्लएर मार स्नर्सु्क्तको व्र्वतथा गने । 

(ग) स्वर्द ्र्ालर्मा िोस्कएभन्र्दा बढी कमयचारी कार्यरि भएको अवतथामा, अनरु्दान िाने िर कमयचारी स्नर्कु्तस्ा नभएका अन्र् 

स्वर्द ्र्ालर्मा सम्बस्न्िि स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्िको सहमस्ि स्लई िोस्कएकै सङ्ख्र्ामा समार्ोिन गने । 

(घ) कुनै स्वर्द ्र्ालर्मा िोस्कएभन्र्दा बढी कमयचारी कार्यरि रहकेो अवतथामा स्वर्द ्र्ालर्सँग प्रत्र्क्ष रूपमा सम्बस्न्िि आस्थयक प्रिासन 

िथा सहर्ोगीकोरूपमा काम गने कमयचारीहरूमध्रे् िेष्ठिाका आिारमा िलबभत्ता खाने कमयचारीको रूपमा स्वर्द ्र्ालर्बाटै िोक्ने 

व्र्वतथा स्मलाउने र सोको अस्भलेख स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्मा राख्ने । ितिै कार्यरिमध्रे् स्वर्द ्र्ालर् सहार्क, लेखा प्रिासनको 

काम गने कमयचारी, तवीपर, िरुक्षा गािय, माली, आस्र्द भएमा स्वर्द ्र्ालर् सहर्ोगी र आस्थयक प्रिासन (लेखा) को काम गने 

कमयचारीलाई प्राथस्मकिा स्र्दई राख्ने । 

(ङ) स्वर्द ्र्ालर् कमयचारीका लास्ग नेपाल सरकारबाट उपलब्ि अनरु्दानमा स्वर्द ्र्ालर्ले आफ्नो आन्िररक स्रोिबाट व्र्वतथा गरी थप 

रकम उपलब्ि गराउन सक्नेछ । 
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2.15.11.117.5वनरन्तरविद्याथीमूल्याङ््ककनलावगआबश्यकसामाग्रीअनुदान(कक्षा१रअन्यकक्षाहरूमानयााँभनायकोलावग) 

१. स्नरन्िर स्वर्द ्र्ाथी मलू्र्ाङ्कनलाई स्सकाइसँग आबर्द ्ि गरी स्सकाइका लास्ग स्नरन्िर स्वर्द ्र्ाथी मलू्र्ाङ्कनको अविारणाबमोस्िम 

कार्ायन्वर्न गन े। 

२.  स्सकाइका लास्ग स्नरन्िर स्वर्द ्र्ाथी मलू्र्ाङ्कनको उर्द ्र्देश्र्, चक्र, स्वस्ि, सामान्र् मापर्दण्ि उपर्ोग र स्सकाइ सहिीकरण सम्बर्द ्ि पािगि 

र्ोिनाको सामान्र् खाका स्नमायण गनय सहिीकरण गने । 

३.  स्वर्द ्र्ाथीको स्सकाइको तिर, स्सकाइ समतर्ा/असहििा िथा प्रगस्ि/व्र्वहार पररवियनको लेखािोखा गर्दै स्िक्षकल ेस्नर्दानमा आिाररि भइ 

र्ोिनाबर्द ्ि पररमास्ियि स्सकाइ सहिीकरण स्क्रर्ाकलाप अथायि् उपचारात्मक स्वस्ि अवलम्बन गरी आवश्र्किामा आिाररि स्सकाइ 

सहिीकरण गरी स्सकाइलाई सुस्नस्िि गनय प्रास्वस्िक सहर्ोग गने । 

४. पाि्र्क्रममा उस्ल्लस्खि अस्भलेख र्ाराम, तवस्नस्मयि र्ाराम िथा कार्य सञ्चस्र्कामार्य ि रेकिय गररएका सचूना, स्ववरण िथा िथ्र् 

िथ्र्ाङ्कका आिारमा स्नरन्िर परीक्षा स्लने प्रस्क्रर्ा एवम ्प्रत्र्ेक पािको अध्र्ापनपस्छ एकै पटक रेिा (√) लगाई स्वर्द ्र्ाथीको श्रेणी 

स्वभािन गनुय मार पस्न स्नरन्िर स्वर्द ्र्ाथी मलू्र्ाङ्कन होइन ।  

५.  र्स कार्यका लास्ग कक्षा १ मा नर्ाँ भनाय भएका स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ालाई एकाइ लागि स्निायरण गने आिार मानी प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी रू. १०० 

का र्दरल ेरकम स्वस्नर्ोिन भएको छ । सो रकम स्नम्नानसुारका कार्यमा खचय गने व्र्वतथा स्मलाउने । 

क) कक्षा १ मा नर्ा ँभनाय भएका स्वर्द ्र्ाथीका कार्य सञ्चस्र्का र्ाराम व्र्वतथा गने । 

ख) कक्षा १-७ का स्वर्द ्र्ाथीको व्र्स्क्तगि स्सकाइ र्ोिना स्नमायण र कार्ायन्वर्न गनय पिाउन ेव्र्वतथा स्मलाउने । 

ग) िोस्कएका स्सकाइउपलस्ब्ि र स्वर्द ्र्ाथीको व्र्स्क्तगि स्सकाइ र्ोिनाअनसुार स्सकाइ सुस्नस्िििा गनय स्सकाइ लेखािोखा र उपचारात्मक 

स्िक्षण गनय । स्वर्द ्र्ालर्हरूले स्िल्लाबाट प्राप्त रकमबाट आिारभिू िह कक्षा १ मा नर्ाँ भनाय भएका प्रत्र्ेक स्वर्द ्र्ाथीको लास्ग एक एक 

ओटा र्ार्ल खिा गने र र्स कार्यक्रमको लास्ग रकम पगु्ने भएमा प्रत्र्ेक स्वर्द ्र्ाथीको स्वर्र्गि रूपमा समेि र्ार्ल राख्न सस्कने । 

६. स्वर्द ्र्ाथीको र्ाइल आवश्र्किाअनसुार स्वर्द ्र्ाथीका स्सियनात्मक कार्य, पररर्ोिना कार्य, व्र्वहार पररवियन, कक्षा सहभास्गिा, 

हास्िरीितिा स्वस्भन्न अस्भलेख समेि राखी स्िनीहरूको आिारमा मलू्र्ाङ्कन गने पररपाटी बसाउनपुने र उक्त र्ाइल मास्थल्लो कक्षामा 

समेि उपर्ोग गने । 

७.  स्नरन्िर स्वर्द ्र्ाथी मलू्र्ाङ्कन अस्भलेख र्ाराम पाि्र्क्रम स्वकास केन्द्रको वेबसाइटमा उपलब्ि ह ने । 

 पाि्र्क्रम स्वकास केन्द्र 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 स्रोिकेन्द्र 

 स्वर्द ्र्ालर् 

 कक्षा स्िक्षक 

िेश्रो चौमास्सक 

 स्वर्द ्र्ाथीको प्रोर्ाइल 

सङ्ख्र्ा 

 स्वर्द ्र्ाथी मलू्र्ाङ्कन 

अस्भलेख 

2.15.11.117.6वशक्षणवसकाइसामग्रीतथाBook Corner व्यिस्थापनकालावगप्रवतविद्याथीलागतअनुदान(PCF )  

कक्षा१-५ 

2.15.11.117.7वशक्षणवसकाइसामग्रीतथाBook Corner व्यिस्थापनकालावगप्रवतविद्याथीलागतअनुदान(PCF )  

कक्षा६-८ 

2.15.11.122.3वशक्षणवसकाइसामग्रीतथाBook Corner व्यिस्थापनकालावगप्रवतविद्याथीलागतअनुदान(PCF )  

कक्षा९-१० 

2.15.11.122.4  वशक्षणवसकाइसामग्रीतथाBook Corner व्यिस्थापनकालावगप्रवतविद्याथीलागतअनुदान(PCF )  

कक्षा११-१२ 

 स्िक्षा स्वभाग, िैस्क्षक सामग्री 

व्र्वतथापन िाखा 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 स्वर्द ्र्ालर्हरू प्रथम चौमास्सक 

 अनरु्दान प्राप्त गने 

स्वर्द ्र्ालर् सङ्ख्र्ा 

 स्वर्द ्र्ालर्मा उपलब्ि 
िैस्क्षक सामग्री र 

प्रर्ोगको अवतथा 

 स्वर्द ्र्ालर्मा स्र्दएको 

स्नकासा पर 
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क) प्रत्रे्क सामरु्दास्र्क स्वर्द ्र्ालर्को (कक्षा१-५), (कक्षा६-८), (कक्षा९-१०) र (कक्षा११-१२) िहका स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ा एस्कन गने । 

ख) बुँर्दा (क) अनसुार एस्कन गररएको प्रत्र्ेक िहगि स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ाले स्नम्न िास्लकाबमोस्िम िहअनुसार स्निायरण गररएको प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी 

लागि रकमले गुणन गरी आएको अङ्क बराबरको रकम स्वर्द ्र्ालर्लाई एकमषु्ठ अनरु्दान स्नकासा स्र्दने । स्वर्द ्र्ालर्मा स्नकासा ह ने 

उक्त रकम स्व.व्र्.स. को स्नणयर्बमोस्िम स्वर्द ्र्ालर् सिुार र्ोिना कार्ायन्वर्न, िैस्क्षक सामग्री व्र्वतथापन, स्वर्द ्र्ालर् स्िक्षाको 

गुणतिर सिुार, सामान्र् ममयि सम्भार िथा PMEC को Book Corner िथा स्सकाइ सामग्री लगार्िका के्षरमा खचय गनय सस्कने 

व्र्होरा सस्हि स्वर्द ्र्ालर्लाई तपष्ट स्नर्देिन गने ।   

िह र्दर 

आिारभिू  िह(कक्षा १-५)  प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी रू. १५० 

आिारभिू  िह(कक्षा ६-८) प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी रू. २०० 

माध्र्स्मक िह (कक्षा ९-१०)  प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी रू. २०० 

माध्र्स्मक िह (कक्षा ११-१२) प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी रू. २५० 
 
    

2.15.11.117.8 आधारभूत तह सञ्चावलत विद्यालयहरूलाई विद्यालय सधुार योिना, समुदाय तथा वि.व्य.स.हरूको क्षमता

विकासकालावगअन्तवक्रय या, अवभभािकवशक्षासञ्चालन,अवतररिवक्रयाकलापसञ्चालनआवदकालावगएकमुष्ठअनुदान 

2.15.11.122.5 माध्यवमक तह सञ्चावलत विद्यालयहरूलाई विद्यालय सधुार योिना, समुदाय तथा वि.व्य.स.हरूको क्षमता

विकासकालावगअन्तवक्रय या, अवभभाबकवशक्षासञ्चालन,अवतररिवक्रयाकलापसञ्चालनआवदकालावगएकमुष्ठअनुदान 

क) स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्ले स्िल्लामा सञ्चास्लि सामरु्दास्र्क स्वर्द ्र्ालर्मध्रे् आिारभिू िह सञ्चास्लि स्वर्द ्र्ालर्का लास्ग प्रस्ि 

स्वर्द ्र्ार्लर् रू. १० हिारका र्दरल े िथा माध्र्स्मक िह सञ्चास्लि स्वर्द ्र्ालर्का लास्ग प्रस्ि स्वर्द ्र्ालार् रू. २० हिारका र्दरल े

स्नकासा स्र्दने । र्सप्रकारका अनरु्दान स्वर्द ्र्ालर् सिुार र्ोिना स्नमायण सहर्ोगी पसु्तिका, २०७१ बमोस्िम SIP स्नमायण िथा 

अर्द ्र्ावस्िक गरेका स्वर्द ्र्ालर्हरूलाई मार उपलब्ि गराउने ।  

ख) स्वर्द ्र्ालर्ले र्स स्क्रर्ाकलाप अन्िगयि प्राप्त रकमबाट सरोकारवालाहरूको सहभास्गिामा स्वर्द ्र्ालर् सुिार र्ोिनाका आिारमा िर्ार 

गररएको वास्र्यक कार्ायन्वर्न र्ोिनाअनसुारको प्रगस्ि चौमास्सक रूपमा सस्मक्षा गने ।  

स्वव्र्स/स्िअसं/अस्भभावक/स्िक्षक/स्वर्द ्र्ाथीहरूको क्षमिा अस्भवरृ्द ्स्ि गनय क्षमिा स्वकासका स्क्रर्ाकलाप िथा  स्वर्द ्र्ाथीहरूको 

प्रस्िभा स्वकासका लास्ग अस्िररक्त स्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गने ।  

ग) स्वर्द ्र्ालर्हरूले स्वपर्द ् व्र्वतथापनलाई समेि समावेि गरी स्वर्द ्र्ालर् सिुार र्ोिनाको आगास्म िैस्क्षक सरको लास्ग वास्र्यक 

कार्ायन्वर्न र्ोिना अस्नवार्य रूपले स्नमायण गने । वास्र्यक अर्द ्र्ाविीकरणका लास्ग कस्म्िमा एक स्र्दने स्वर्द ्र्ालर्तिरीर् कार्यिाला 

सरोकारवालाहरूको सहभास्गिामा सञ्चालन गने । स्वर्द ्र्ालर् सिुार र्ोिना िर्ार गर्दाय स्वर्द ्र्ालर् सिुार र्ोिना स्नमायण सहर्ोगी 

पसु्तिका २०७१ िथा  स्वर्द ्र्ालर् सिुार र्ोिना अर्द ्र्ावस्िक एवम् 'शवद ्यालय शवपद तयारी स्रोत सामग्री' ले िोकेको ढाँचाका 

आिारमा स्निायररि समर्ावस्िमा कार्य सम्पन्न गरी सम्बस्न्िि स्नकार्मा पिाउने व्र्वतथा स्मलाउने ।   

 स्िक्षा स्वभाग,  

 के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर् 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्ि  

र्दोश्रो चौमास्सक  अर्द ्र्ावस्िक स्वसुर्ो 

सङ्ख्र्ा  

 सञ्चास्लिक्षमता

स्वकासका लास्ग 

अन्िस्क्रय र्ाहरू 

  अस्भभाबक स्िक्षा 

कार्यक्रम 

 अस्िररक्त स्क्रर्ाकलाप  
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2.15.11.117.9आधारभूततहसञ्चावलत विद्यालयहरूलाईसामाविकपरीक्षणतथाआवथयक लेखापररक्षण, विद्याथी ररपोटय

काडय, विद्यालयतथ्याङ््ककव्यिस्थापन, बुलेवटनप्रकाशनलगायतकावक्रयाकलापसञ्चालनकालावगएकमुष्ठअनुदान 

2.15.11.122.6  माध्यवमकतहसञ्चावलत विद्यालयहरूलाईसामाविकपरीक्षणतथाआवथयक लेखापररक्षण, विद्याथी ररपोटय

काडय, विद्यालयतथ्याङ््ककव्यिस्थापन, बुलेवटनप्रकाशनलगायतकावक्रयाकलापसञ्चालनकालावगएकमुष्ठअनुदान 

क) स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्ले स्िल्लामा सञ्चास्लि सामरु्दास्र्क स्वद्यावलर्मध्रे् आिारभिू िह (कक्षा १-५, कक्षा १-८) सञ्चास्लि 

स्वर्द ्र्ालर्हरूका लास्ग प्रस्ि स्वर्द ्र्ालर् रू. ८ हिारका र्दरले र माध्र्स्मक िह (कक्षा १-१०, कक्षा १-१२) सञ्चास्लि प्रस्ि 

स्वर्द ्र्ालर्लाई ११ हिारका र्दरले स्नकासा स्र्दने । र्स विेटबाट स्नम्नानुसारका कार्यहरू सम्पन्न गने गराउने, िसबाट सबै   सामरु्दास्र्क 

स्वर्द ्र्ालर् साथै संतथागि स्वर्द ्र्ालर्हरूले आफ्नो स्रोिबाट लेखापररक्षण गरी गराई पारर्दस्ियिा, िवार्र्देहीिा र स्वर्द ्र्ालर्मा ह नपुने 

सबै प्रकारका र िथ्र्ाङ्क एवम ्सचूनाहरूको व्र्वतथापनको सुस्नस्िििा गराउनेिः 

क.१)  स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्हरूले स्वर्द ्र्ालर्हरूका लास्ग चौमास्सक रूपमा स्नकािा गररने कार्यक्रमहरूका वारेमा स्रोिकेन्द्रहरू मार्य ि 

सबै सामरु्दास्र्क स्वद्यालर्हरूलाई आ.व. २०७३/७४ को आस्श्वन मस्हनास्भर स्रोिकेन्द्रतिरीर् प्र.अ. बैिकद्वारा िानकारी गराई 

सोहीअनसुार स्वद्यालर्गि वास्र्यक कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्ोिना िर्ार गनय लगाई स्वद्यालर् व्र्वतथापन सस्मस्िको बैिकबाट तवीकृि 

गराउन लगाउने (र्स प्रकारका बैिकहरूमा सबै प्रकार िहका िास्मयक र संतथागि स्वद्यलार्का प्र.अ.हरूलाई समेि अस्नवार्यरू.पमा 

उपस्तथि गराउने) र सो र्ोिना सचूना पाटीमा अस्नवार्य रूपमा टातँन स्नर्देिन स्र्दने । 

क.२)  स्वर्द ्र्ालहरूले आ–आफ्नो कार्यर्ोिना वमोस्िम र्स कार्यक्रमका लास्ग िम्मा प्राप्त रकम   मध्रे्बाट  स्िक्षा ऐन, स्नर्म िथा 

सामास्िक परीक्षण स्नर्देस्िका (पस्हलो संिोिन २०७१ सस्हि) २०६५ मा िोस्कएअनसुार  र वुँर्दा नं. क.३ मा उल्लेख भएका र्देहार्का 

कार्यहरू अस्नवार्यरू.पमा सम्पन्न गने गरी रकमको बाँि र्ाँि गनेिः 

अ) स्रोिकेन्द्रमा स्रोिव्र्स्क्तले सबै स्वद्यालर्मा सामस्िक परीक्षण िथा आस्थयक परीक्षण गनय लगाई सो कार्य भए नभएको एस्कन गरी 

स्िस्िकामा स्ववरण पेि गने । 

आ) स्वर्द ्र्ालर्हरूबाट सम्पन्न सामास्िक परीक्षण र  लेखा परीक्षण प्रस्िवेर्दन स्वर्द ्र्ालर्हरूले सम्बस्न्िि स्रोिकेन्द्रमा र स्रोिव्र्स्क्त 

िथा स्वर्द ्र्ालर् स्नरीक्षकले आफ्नो स्नरीक्षण के्षर िथा स्रोिकेन्द्रको समस्ष्टगि प्रस्िवेर्दन स्िस्िकामा पेि गने । सबै प्रस्िवेर्दनहरू 

प्राप्त भएपस्छ  स्िस्िकाले सोको स्वशे्लर्ण गरी प्रस्िवेर्दन िर्ार गने र एक–एक प्रस्ि के्ष.स्ि.स्न. र स्िक्षा स्वभागको आस्थयक प्रिासन 

र स्वर्द ्र्ालर् कमयचारी िथा स्रोिकेन्द्र व्र्वतथापन िाखामा पिाउने । 

क.३)  िोस्कए वमोस्िमको आ.आफ्नो स्वर्द ्र्ालर्को Excel based को Electronic EMIS File आगामी २०७३ चैर २३ गिे र 

२०७४ िेष्ठ ७ गिेस्भरमा िर्ार गनय लगाई २०७४ िेष्ट २० गिेस्भरमा स्िस्िकामा र २०७४ िेष्ठ मसान्िसम्ममा स्िक्षा स्वभाग, िैस्क्षक 

सचूना व्र्वतथापन िाखामा पिाउने व्र्वतथा स्मलाउने ।  आ-आफ्नो स्वर्द ्र्ालर्को Excel based को Electronic EMIS File 

िर्ार भएपस्छ स्िस्िकाको स्नर्देिन अनुसार िर्ार गनुय पने स्वर्द ्र्ाथी ररपोटय कािय र अन्र् कार्यहरू गरी स्वर्द ्र्ालर्का मखु्र् मखु्र् सचूक 

सस्हिका सचूनाहरूलाई प्रकास्िि गरी सरोकारकालाहरू समक्ष प्रवोिीकरण गने व्र्वतथा स्मलाउने ।   मखु्र् मखु्र् सूचक सस्हिको 

िैस्क्षक गस्िस्वस्ि समेस्ट वास्र्यकरूपमा बुलेस्टन प्रकािन गरी सोको प्रस्ि स्िस्िका, स्रोिकेन्द्र साथै स्िक्षा स्वभागमा समेि पिाउने 

व्र्वतथा स्मलाउने । स्वर्द ्र्ालर्ले उस्ल्लस्खि स्क्रर्ाकलापका अस्िररक्त स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर् बमोस्िम अत्र्ावश्र्क 

अन्र् स्क्रर्ाकलाप सञचालन गनय सक्ने । 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 स्रोि केन्द्र 

 स्वर्द ्र्ालर्  

पस्हलो, र्दोस्रो िथा 

िेस्रो 

चौमास्सक 

 सामास्िक िथा 

लेखापरीक्षण सम्पन्न 

भएका स्वर्द ्र्ालर् 

सङ्ख्र्ा 

 सामस्िक िथा 

लेखापरीक्षण प्रस्िवेर्दन 

 विद्याथीररपोटय

काडय, विद्यालय

तथ्याङ््ककन

व्यिस्थापन,  

 प्रकावसतबुलेवटन

सङ््क्या 
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क.४)  सम्वस्न्िि स्िस्िकाहरूले मास्थ उस्ल्लस्खि वुँर्दा नं. क.१ देवखक.३ सम्मका काययहरूलाई स्िस्िकाबाट प्रर्दान गररने सबै 

प्रकारका ससु्विाहरूसँग अस्नवार्य रूपमा िोि्ने र उस्ल्लस्खि कार्यहरू समर्मै सम्पन्न नगने स्वर्द ्र्ालर्लाई स्िस्िकाबाट प्रर्दान गररने 

सबै प्रकारका सुस्विाहरूबाट बस्ञ्चि गररने सचूना गने साथै सोको किाइकासाथ कार्ायन्वर्न गन ेगराउन े। 

माध्यावमकवशक्षा    

Comprehensive माध्यवमकविद्यालयसहयोग    

8.5.14.16.२४०ओटानमुनाविद्यालयमापुस्तकालयव्यिस्थापनकालावगवर्वक्सङ््कगरवकताबखररद 

क) िोस्कएको मापर्दण्िबमोस्िम छनोटमा परेका नमनुा स्वर्द ्र्ालर्हरूमा स्िक्षा स्वभागबाट स्निायरण गररएको  Specification का आिारमा 

पतुिकालर् तथापना, सञ्चालन र व्र्वतथापनका लास्ग िोस्कएको एकमषु्ठ  अनरु्दान रकम उपलब्ि गराउने ।  

ख) स्वर्द ्र्ालर्ले पतुिकालर् व्र्वतथापनका लास्ग Specification का आिारमा आवश्र्क पतुिक, र्स्नयचर, पतुिकालर्सम्बन्िी उपकरण र 

सफ्टवेर्र सावयिस्नक खरीर्द ऐन िथा स्नर्मावलीले स्निायरण गरेका  प्रकृर्ाअनसुार  खरीर्द गरी पतुिकालर् व्र्वतथापन गने ।  

ग) स्वर्द ्र्ालर्ले हरेक स्वर्द ्र्ाथीलाई पतुिकालर् कािय स्विरण गरी पतुिकालर्बाट अवस्ि िोकी पतुिक घर लगेर अध्र्र्न गने बानीको 

स्वकास गनय प्रोत्साहन गने ।  

घ) स्वर्द ्र्ालर्ले १ िना स्िक्षक वा स्वर्द ्र्ालर् सहार्क कमयचारीलाई र्ोकल पसयन िोकाी पतुिकालर् सञ्चालन व्र्वतथापनको 

स्िम्मेवारी स्र्दने ।  

स्िक्षा स्वभाग 

स्िस्िका  

स्वर्द ्र्ालर् 

पस्हलो, र्दोस्रो िथा 

िेस्रो 

चौमास्सक 

छनोट भएका नमनुा 

स्वर्द ्र्ालर्  

स्नकासा पर  

पतुिकालर् सङख्र्ा 

2.18.5.14.17 २४०नमुना विद्यालयकालावग  ICT ल्याब व्यिस्थापनकालावग वर्वक्सङ््कगरकम्प्युटरEquipment तथाkits 

खररदअनुदान 

क) स्िल्ला तिरमा अपनाउन ुपने कार्यस्वस्ि 

- िोस्कएको मापर्दण्िका आिारमा छनोटमा परेका नमनुा स्वर्द ्र्ालर्लाई  स्िक्षा स्वभागबाट स्निायरण गररएको  Specification का 

आिारमा ICT ल्र्ाब व्र्वतथापनका लास्ग आवश्र्क र्स्नयचर, कम््र्टुर/उपकरण/सफ्टवेर्र/स्वर्द ्र्िुीर् अन्िरस्क्रर्ात्मक श्रव्र् - 

दृरर् स्सकाइ सामग्री व्र्वतथापन  गनय िोस्कएको एकमषु्ठ  अनरु्दान रकम उपलब्ि गराउने ।  

- स्िस्िकाले अनरु्दान प्राप्त स्वर्द ्र्ालर्ले स्निायररि मापर्दण्ि र प्रस्क्रर्ा अनरुूप कार्ायन्वर्न गरेनगरेको स्नर्स्मि रूपमा अनगुमन गरी 

सोको प्रस्िवेर्दन के्ष.स्ि.स्न. िथा स्वभागमा पेि गने ।  

ख) स्वर्द ्र्ालर् तिरमा अपनाउनु पने कार्यस्वस्ि 

 - अनरु्दान प्राप्त गरेका नमुना स्वर्द ्र्ालर्ले ICT in Education का लास्ग  स्िक्षा स्वभागबाट तवीकृि Specification बमोस्िम आवश्र्क 

ICT equipments, interactive digital Learning materials, e-library, computer/server लगार्िका सामग्री खरीर्द गने । 

उक्त सामग्रीहरू खरीर्द गर्दाय  सावयिस्नक खरीर्द ऐन स्नर्मावलीअनसुारका प्रकृर्ाहरू परूा गन,े  

 स्िक्षा स्वभाग  

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 स्वर्द ्र्ालर्  

पस्हलो, र्दोस्रो िथा 

िेस्रो 

चौमास्सक 

 Approved 

specification  

 ICT Lab तथापना 

भएका स्वर्द ्र्ालर् 

सङ्ख्र्ा  

 specification 

बमोस्िम का 

खरीर्द गरेका 

सामाग्रीहरू 

2.18.5.14.18 २४०नमुनाविद्यालयकालागीविज्ञानप्रयोगशालाव्यिस्थापनकालावगवर्क्सीङ््कगरप्रयोगशालासामाग्रीखरीद

अनुगमन 

क) िोस्कएको मापर्दण्िका आिारमा छनोटमा परेका नमनुा स्वर्द ्र्ालर्मा  स्िक्षा स्वभागबाट स्निायरण गररएको  Specification का आिारमा 

स्वज्ञान प्रर्ोगिाला तथापना, सञ्चालन व्र्वतथापनका लास्ग िोस्कएको एकमषु्ठ  अनरु्दान रकम उपलब्ि गराउने ।  

स्िक्षा स्वभाग  

स्िस्िका  

स्वर्द ्र्ालर् 

पस्हलो, र्दोस्रो िथा 

िेस्रो 

चौमास्सक 

तथापना भएका प्रर्ोगिाला 

सङ्ख्र्ा 

खरीर्द गररएका सामाग्री 

सङ्ख्र्ा 
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ख) स्वर्द ्र्ालर्ले िोस्कएको Specification बमोस्िम आवश्र्क र्स्नयचर, प्रर्ोगिालाका समग्री, उपकरण आस्र्द  सावयिस्नक खरीर्द ऐन 

स्नर्मावलीअनुसार प्रकृर्ा परूा खरीर्द गरी स्वज्ञान प्रर्ोगिाला व्र्वतथापन गने । 

अन्यमाध्यवमकविद्यालयसहयोग(Comprehensive बाहेक)    

2.15.11.119.1 न्यून वसकाइउपलवब्ध भएका विद्यालयहरूलाई वसकाइउपलवब्ध बृवद्धका लावग अनुदान (additional class, 

coaching, remedial class,  mentoring, volunteer teacher mobilization, audio video material 

management……. Etc) 

क)  स्िस्िकाले २०७२ को एस.एल.सी. परीक्षाको नस्ििाको स्वशे्लर्ण गरी न्र्ून स्सकाइउपलस्ब्ि भएका स्वर्द ्र्ालर्हरूको पस्हचान गरी 

सोको सचूी िर्ार गने ।  

ख) पस्हचान भएका स्वर्द ्र्ालर्बाट स्सकाइउपलस्ब्ि सिुारका लास्ग थप कक्षा सञ्चालन, coaching, उपचारात्मक स्िक्षण, 

mentoring, तवर्म् सेवक स्िक्षक/स्वर्र् स्वज्ञ पररचालन, श्रव्र्-दृरर् स्सकाइ सामग्री व्र्वतथापन िथा स्वर्द ्र्ालर् सिुार र्ोिनामा 

प्रतिास्वि स्क्रर्ाकलाप समेि समेटी प्रथम चौमास्सकस्भर प्रतिावपर पेि गनय लगाउने । 

ग)  स्िस्िकाले प्रतिावको मलू्र्ाङ्कन गरी स्िल्लाका लास्ग तवीकृि बिेट िथा कार्यक्रमअनसुार प्रस्ि स्वर्द ्र्ालर् रू. १ लाख देशख  रू. १ लाख 

२५ हजारसम्म स्नकासा स्र्दई  प्रतिावमा उस्ल्लस्खि कार्यक्रम सञ्चालन गनय स्वर्द ्र्ालर्सँग सम्झौिा गने  ।  

घ) स्वद्यलर्ले तवीकृि प्रतिावअनुसारका स्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गरी सोको आवस्िक प्रगस्ि स्रोिकेन्द्र िथा स्ि.स्ि.कामा स्नर्स्मि रूपमा 

पिाउने ।   

ङ) स्वर्द ्र्ालर्ले र्स प्रकृस्िका कार्यक्रमहरू स्वर्द ्र्ालर् सिुार र्ोिनामा समावेि गरी आगामी िैस्क्षक सरहरूमा स्नरन्िरिा स्र्दने व्र्वतथा  

स्मलाउने ।  

च) स्िस्िकाले प्रतिावअनसुार अनरु्दान रकमको उपर्ोगको अवतथा वारे स्नर्स्मि अनगुमन गने ।   

स्ि.स्ि.का  

स्रोि केन्द्र  

स्वर्द ्र्ालर्  

पस्हलो, र्दोस्रो िथा 

िेस्रो 

चौमास्सक 

न्र्नू स्सकाइ उपलस्ब्ि भएका 

स्वर्द ्र्ालर् 

स्वर्द ्र्ालर् स्सकाइ उपलस्व्ि 

तवीकृि प्रतिाव 

स्सकाइउपलस्ब्ि वसृ्र्द ्ि 

कार्यक्रलाप 

 

2.15.11.119.2उत्कृिवसकाइउपलवब्धप्राप्तछनोटभएकाविद्यालयलाईवसकाइसदुृढीकरणकालागीप्रोत्साहनअनुदान 

क) स्वर्द ्र्ालर् छनौट गर्दाय अनसुसू्चमा ५ मा समावेि स्वद्यार्ल छनौटका आिारमा स्वद्यालर् छनोट गने । 

ख) पस्हचान भएको स्वर्द ्र्ालर्लाई स्सकाइउपलस्ब्िमा थप बसृ्र्द ्ि गनय र आफ्ना असल अभ्र्ासहरू न्र्नू स्सकाइउपलस्ब्ि भएका 

स्वर्द ्र्ालर्हरूलाई अनभुव आर्दानप्रर्दान गनयका लास्ग प्रवियनात्मक स्क्रर्ाकलाप सस्हिको प्रतिावपर प्रथम चौमास्सकस्भर पेि गनय 

लगाउने ।  

ग) स्िस्िकाले स्वर्द ्र्ार्ले पेि गरेको प्रतिावको मलू्र्ाङ्कन गरी लास्ग तवीकृि बिेट िथा कार्यक्रमको पररस्िस्भर रही  स्िल्लास्भरका 

उत्कृष्ट नस्ििा हास्सल गने सर्ल एउटा स्वर्द ्र्ालर्लाई एकमषु्ठ रू. २ लाख प्रोत्साहनतवरूप अनरु्दान रकम स्नकासा स्र्दन सस्कने  ।  

घ) स्वर्द ्र्ालर्ले तवीकृि प्रतिावअनुसारका स्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गरी सोको आवस्िक प्रगस्ि प्रस्िवेर्दन स्रोिकेन्द्र िथा स्ि.स्ि.कामा 

स्नर्स्मि रूपमा पिाउने । 

ङ) स्िस्िकाले प्रतिावअनुसार अनरु्दान रकमको उपर्ोगको अवतथा वारे स्नर्स्मि अनगुमन गने । 

स्ि.स्ि.का  

स्रोि केन्द्र  

स्वर्द ्र्ालर्  

पस्हलो, र्दोस्रो िथा 

िेस्रो 

चौमास्सक 

उत्कृष्ट स्सकाइ उपलब्िी 

भएका स्वर्द ्र्ालर् 

स्वर्द ्र्ालर् स्सकाइ उपलस्व्ि 

तवीकृि प्रतिाव 

स्सकाइउपलस्ब्ि वसृ्र्द ्ि 

कार्यक्रलाप 

2.15.11.119.3विज्ञान/गवणत/अंगे्रिीप्रयोगशालाव्यिस्थापनरसामाग्रीखरीदअनुदान 

क) स्िस्िकाले माध्र्स्मक स्वर्द ्र्ालर्मा स्वज्ञान/गस्णि/भार्ा स्वर्र्मा स्वर्द ्र्ाथीको स्सकाइमा सिुार ल्र्ाउन सहर्ोग परु् र्ाउने स्सकाइ 

सामग्री, सन्र्दभय सामग्री, प्रर्ोगात्मक सामग्री, स्िक्षकले कक्षा स्िक्षणमा प्रर्ोग गने िैस्क्षक सामग्री, आस्र्द व्र्वतथापन सस्हिको 

स्ि.स्ि.का  

स्रोि केन्द्र  

स्वर्द ्र्ालर्  

 पस्हलो, र्दोस्रो िथा 

िेस्रो चौमास्सक 

छनोट भएका स्वर्द ्र्ालर् 

सङ्ख्र्ा  

तथापना भएका प्रर्ोगिाला  
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

प्रर्ोगिाला व्र्वतथापन गनय स्िल्लाका लास्ग तवीकृि बिेट िथा कार्यक्रमको पररस्िस्भर रही प्रस्ि स्वर्द ्र्ालर्  रू. १ लाख ५० 

हजारसम्म अनरु्दान उपलब्ि गराउने ।  

ख) र्तिा अनरु्दान उपलब्ि गराउन स्िल्लामा सञ्चास्लि र्स पवूय प्रर्ोगिाला स्नमायणका लास्ग अनरु्दान प्राप्त नगरेका सामरु्दास्र्क माध्र्स्मक 

स्वर्द ्र्ालर्हरूमध्रे्बाट प्रतिावसस्हिको स्नवेर्दन आह् वान गने । प्राप्त प्रतिावको मलू्र्ाङ्कन गरी उत्कृष्टिाको आिारमा स्वर्द ्र्ालर्को 

प्राथस्मकिाको सचूी िर्ार गने । प्राथस्मकिाको सचूीमध्रे्बाट स्िल्लाको लास्ग तवीकृि कोटाको आिारमा िोस्कएको अनरु्दान रकम 

उपलब्ि गराउने ।  

ग)  स्वर्द ्र्ालर्को प्रास्थमकिाको सचूी िर्ार गर्दाय हालसम्म र्स प्रकृस्िको अनरु्दान प्राप्त नगरेकाो, स्वर्द ्र्ालर्मा स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ा अस्िक 

भएकाो, प्रर्ोगिाला तथापनाका लास्ग भवन र कक्षा कोिाको सरुक्षाको लागी घेरावार समेिको व्र्वतथा भएको र पेि गररएको 

प्रतिावको उत्कृष्टिा ितिा मापर्दण्िका आिारमा प्राथस्मकिाको सचूी िर्ार गरी स्वर्द ्र्ालर् छनोट गने ।  

घ) भार्ा/गस्णि/स्वज्ञान स्वर्र्को प्रर्ोगिालाको सञ्चालन व्र्वतथापन र उपर्ोगमा Math/English/Science स्वर्र्का स्िक्षाकसँग  

समन्वर्  गने ।  

ङ) स्वर्द ्र्ालर्ले प्राप्त बिेटबाट प्रर्ोगिालाका लास्ग प्राप्त सचूीका आिारमा सावयिस्नक खरीर्द ऐन स्नर्मअनुसार सामग्री खरीर्द गने । 

प्रर्ोगिालाका सामग्रीको स्िक्षक, स्वर्द ्र्ाथीको प्रर्ोगको अस्भलेख राख्ने । साथै स्िस्िकामा प्रस्िवेर्दन पेि गने । 

खरीर्द भएका सामग्री  

प्राविवधकतथाव्यिसावयकधारसञ्चालनभएकामाध्यवमकविद्यालयसहयोग    

2.15.11.120.1वशक्षणवसकाइसामग्रीतथा(Lab assistant, equipment and  practical material, OJT, operation cost)  

व्यिस्थापनकालावगप्रवतविद्याथीलागतअनुदानकक्षा9-12 

विल्ला स्तरमा अपनाउनु पने काययविवध : 

क) स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्बाट प्रास्वस्िक िथा व्र्वसास्र्क िार (कक्षा ९- १२) सञ्चालन भएका स्वर्द ्र्ालर्हरू िोस्कएको 

मापर्दण्िअनसुार सञ्चालन व्र्वतथापन भएनभएको अनगुमन गने । 

ख)  र्स प्रकृस्िका स्वर्द ्र्ालर्मा अध्र्र्नरि स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ा एस्कन गरी स्िक्षण स्सकाइ सामग्री, Lab assistant को लास्ग पाररश्रस्मक, 

equipment and  practical material, OJT operation cost व्र्वतथापनका लास्ग प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी रू. ११,०००।- का र्दरल ेह न आउने 

रकम एकमषु्ट अनरु्दानको रूपमा स्वर्द ्र्ालर्लाई स्नकासा स्र्दने ।                                                             

विद्यालय स्तरमा अपनाउनु पने काययविवध :                           

क) स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्बाट प्राप्त अनरु्दान रकम प्राथस्मकिाका आिारमा स्नम्नानुसार गने :                                

अ)   प्रा.स्व. िसृ्िर् तिरको  १ िना Lab Assistant को लास्ग पाररश्रस्मकको व्र्वतथा गने ।                                                               

आ) OJT operation cost व्र्वतथापन गर्दाय कक्षा १० का लास्ग  स्हमाली के्षरमा प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी रू. ७०००। पहािी के्षरमा रू. ६०००। र 

उपत्र्का/िराइमा रू. ५०००। का र्दरले OJT कार्यस्वस्िअनसुार खचय गने गरी व्र्वतथा स्मलाउने  । 

ई) स्िक्षण स्सकाइ सामग्री व्र्वतथापन गन े। 

  प्रास्वस्िक िथा व्र्वसास्र्क स्िक्षा 

िाखा - स्िक्षा स्वभाग ) 

 के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर् 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

  स्वर्द ्र्ालर् 

पस्हलो, र्दोस्रो िथा 

िेस्रो 

चौमास्सक 

 स्वर्दf्र्थीको 

सङ्ख्र्ा एस्कन 

प्रमास्णि स्ववरण 

  स्िल्ला स्िक्षा 

कर्ायलर्को 

स्नकासा स्ववरण 

  Lab assistant ले 

िलब वझुेको 

भरपाई 

  OJT गने स्वर्द ्र्ाथी 

सङ्ख्र्ा 

  स्िक्षण 

सामग्रीको 

सङ्ख्र्ा,  
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

8.2.8.9 सबैवनिायचनके्षत्रसमेट्नेगरीप्राविवधकधारतर्य ३८विद्यालयमा(कक्षा९-१२) कोव्यािसावयकवशक्षासञ्चालन 

विल्ला स्तरमा अपनाउनु पने काययविवध : 

क) िैस्क्षक सर २०७० र ०७३ मा अनसु्मि स्र्दँर्दा नसमेस्टएका सास्वकका स्नवायचन के्षरमा १।१ वटा प्रास्वस्िक िथा व्र्ावसास्र्क िारको 

स्वर्द ्र्ालर् सञ्चालन गनय िोस्कएको न्र्नूिम पवूायिार पगेुका इछछुक सामरु्दास्र्क स्वर्द ्र्ालर्हरूबाट स्िक्षा स्वभागको सावयिस्नक 

सचूनाका आिारमा स्नवेर्दनहरू सङ्कलन गरी  स्नर्देस्िकामा उल्लेख भएबमोस्िमका प्रस्क्रर्ा परूा गरी के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर्मा 

पिाउने ।  

ख) के्ष.स्ि.स्न.ले स्िस्िकाबाट प्राप्त स्नवेर्दन छानस्वन गरी िोस्कएको मापर्दण्िस्भर पने प्रस्ि स्नवायचन के्षरबाट प्रथास्मकिा क्रम िोकी बढीमा 

३ वटा स्वर्द ्र्ालर् स्नर्देस्िकामा िोस्कएबमोस्िम स्सर्ाररस सस्हि स्िक्षा स्वभागमा पिाउने ।  

ग) स्िक्षा स्वभागबाट अनमुस्ि प्राप्त गरेका स्वर्द ्र्ालर्लाई िोस्कएअनरुूप सञ्चालन गनय अनरु्दान उपलब्ि गराउने ।  

 प्रास्वस्िक िथा व्र्वसास्र्क स्िक्षा 

िाखा - स्िक्षा स्वभाग ) 

 के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर् 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 स्वर्द ्र्ालर् 

  अनमुस्ि प्राप्त 

स्वर्द ्र्ालर्  

 स्नणयर्हरू 

8.3.3.1.64 एस.एल.सी.परीक्षाकेन्ररहेकाविद्यालयहरूकोलावगर्वनयचरव्यिस्था 

क) स्िस्िकाले तवीकृि वास्र्यक कार्यक्रमअनसुार  एस.एल.सी. परीक्षा केन्द्र रहकेा कमिोर भौस्िक अवतथा भएका स्वर्द ्र्ालर्हरूको 

पस्हचान गरी कार्यक्रममा तवीकृि नम्सयका आिारमा परीक्षा केन्द्रमा र्स्नयचर व्र्वतथा गनय अनरु्दान उपलब्ि गराउने । 

 ख) स्वर्द ्र्ालर्ले  एस.एल.सी. परीक्षा सञ्चालनका क्रममा आवश्र्क पने र्स्नयचरहरू सावयिस्नक खरीर्द ऐन स्नर्मावलीअनसुार खरीर्द गरी 

सोको िानकारी स्िस्िकालाई स्र्दने ।  

ग) स्िस्िकाबाट र्स्नयचर व्र्वतथापन िथा प्रर्ोगको स्नर्स्मि अनगुमन गने  । 

 

स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

एस.एल.सी. परीक्षा केन्द्र 

 

पस्हलो िथा र्दोस्रो 

चामास्सक 

 

 छनोट भएका 

स्वर्द ्र्ालर्  

 खरीर्द गररएका 

र्स्नयचर सङ्ख्र्ा 

2.15.11.120.2ल्याबस्थापनारसामाग्रीखरीदअनुदान 

विल्ला स्तरमा अपनाउनु पने काययविवध 

क) स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्ले प्रास्वस्िक िथा व्र्वसास्र्क िार (कक्षा ९- १२ ) सञ्चालन भएका स्वर्द ्र्ालर्हरूलाई र्स िीर्यकमा 

स्वस्नर्ोस्िि रकमबाट तवीकृि बिेट िथा कार्यक्रमअनुसार   प्रस्ि स्वर्द ्र्ालर् रू. १,००,०००।  उपलब्ि गराउने । 

विद्यालय स्तरमा अपनाउनु पने काययविवध                                

स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्बाट प्राप्त अनरु्दानबाट स्वर्र्अनुसार िोस्कएबमोस्िम ल्र्ाव सदुृढीकरण गन े। 

 प्रास्वस्िक िथा व्र्वसास्र्क स्िक्षा 

िाखा - स्िक्षा स्वभाग ) 

 के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर् 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

स्वर्द ्र्ालर् 

  स्वर्द ्र्ालर्गि 

स्नकासा स्ववरण 

 खरीर्द गररएका 

सामग्री सङ्ख्र्ा 

2.15.11.365१४०विद्यालयकालावगल्यािसामग्रीसामग्रीस्थापनाकोअनुदानआि२०७२।०७३कोक्रमागत 

स्िल्लातिरमा अपनाउन ुपने कार्यस्वस्ि  

आ. व. २०७२।०७३ मा तथापना भएका प्रास्वस्िक िथा व्र्ावसास्र्क िारका स्वर्द ्र्ालर्हरूलाई क्रमागि ल्र्ाव सामग्री अनरु्दान 

स्नम्नानसुार स्नकासा स्र्दने : 

क) स्सस्भल इस्ञ्िस्नर्ररङ् स्वर्र् सञ्चालन भएको प्रस्ि स्वर्द ्र्ालर् रू. २०,००,०००। 

ख) कम््र्टुर इस्ञ्िस्नर्ररङ् स्वर्र् सञ्चालन भएको प्रस्ि स्वर्द ्र्ालर्  रू. १०,००,०००। 

ग) इलेस्क्िकल इस्ञ्िस्नर्ररङ् स्वर्र् सञ्चालन भएको प्रस्ि स्वर्द ्र्ालर्  रू. १०,६०,०००। 

घ) पि ुर बाली स्वज्ञान स्वर्र् सञ्चालन भएको प्रस्ि स्वर्द ्र्ालर्  रू. १०,००,०००। 

ङ) स्िस्िकाले र्तिा स्वर्द ्र्ालर्हरूमा  स्नर्स्मि अनगुमन गरी िोस्कएको मापर्दण्िअनसुार ल्र्ाव सञ्चालन व्र्वतथापन र उपर्ोग गराउने र 

सोको  प्रस्िवेर्दन स्िक्षा स्वभागमा पिाउने । 

 प्रास्वस्िक िथा व्र्वसास्र्क स्िक्षा 

िाखा - स्िक्षा स्वभाग ) 

 के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर् 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

स्वर्द ्र्ालर् 
 पस्हलो, र्दोस्रो िथा 

िेस्रो चौमास्सक 

 स्वर्द ्र्ालर्गि 

स्नकासा स्ववरण 

 खरीर्द गररएका 

सामग्री सङ्ख्र्ा 
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स्वर्द ्र्ालर् तिरमा अपनाउन ुपने कार्यस्वस्ि                                

क) स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्बाट प्राप्त अनरु्दानबाट सावयिस्नक खरीर्द ऐन स्नर्मअनसुार ल्र्ाव सामग्री  खररर्द गन े। 

प्रोत्साहनतथाछात्रबृत्त्ती    

6.3.4.15.1मुक्तकम्लहरी,वहमालीछात्रािास,वर्डरछात्रािास,नमुना विद्यालय,वहमालीआिासीय,अवतसीमान्तकृतसमुदायका

लावगसञ्चावलतआिावसयबालबावलकाहरूलाईआिावसयछात्रिृवत्त 

मुक्तकम्लहरी  

मकु् ि कम्लहरी स्वर्द ्र्ाथीकाो िैस्क्षक अवसरको ससु्नस्िििा, अध्र्र्नको स्नरन्िरिा र स्सकाइ उपलस्ब्िमा अस्भवसृ्र्द ्िका लास्ग  

आवासीर् छारवसृ्त्त स्र्दँर्दा प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी मास्सक रू.  ४,०००।-  का र्दरले १० मस्हनाका लास्ग िम्मा ४० हिार स्वर्द ्र्ालर्लाई 

स्नकासा स्र्दने । उक्त रकममध्रे्बाट छारावासमा बतने छारााहरूको व्र्स्क्तगि सरसर्ाइको लास्ग आवश्र्क पने सामग्रीहरू (साबुन, 

र्दन्िमञ्िन, र्दाँि माझ्ने बा्रस, नेलकटर, कोल्िस्क्रम, तर्ाम्पु, रूमाल, तर्ानेटरी न्र्ास््कन, आस्र्द) खररर्द गनय प्रस्ि छारा मास्सक राू. 

५००/- का र्दरले १० मस्हनाको िम्मा ५,०००।– सम्बस्न्िि छारछाराहरूलाई नै उपलब्ि गराउने । बाँकी रकमबाट आवासीर् प्रबन्ि 

स्मलाउने । 

वहमालीछात्रािास, 

क)  कक्षा ६–१२ मा अध्र्र्नरि स्हमाली छारावासमा बतन े स्वर्द ्र्ाथीका लास्ग आवासीर् छारवसृ्त्त स्र्दँर्दा प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी मास्सक रू.  

४,०००।-  का र्दरले १० मस्हनाका लास्ग िम्मा ४० हिार (मुतिाङ, ह म्ला र िमु्ला) स्वर्द ्र्ालर्लाई स्नकासा स्र्दने । उक्त रकमबाट 

छारावासमा बतने छारछारहरूको व्र्स्क्तगि सरसर्ाइको लास्ग आवश्र्क पने सामग्रीहरू (साबुन, र्दन्िमञ्िन, र्दाँि माझ्ने ब्रस, 

नेलकटर, कोल्िस्क्रम, तर्ाम्पु, रूमाल, तर्ानेटरी न्र्ास््कन आस्र्द) खररर्द गनय प्रस्ि छार छारा मास्सक रू. ५००/- का र्दरले १० मस्हनाको 

िम्मा ५,०००।– सम्बस्न्िि छारछाराहरूलाई नै उपलब्ि गराउने । बाँकी रकमबाट आवासीर् प्रबन्ि स्मलाउने । स्िल्लातिरमा रहकेो 

छारवसृ्त्त व्र्वतथापन सस्मस्िले छारवसृ्त्त स्विरणका लास्ग र्ोिना ििुयमा र कार्ायन्वर्न गने, िसअन्िगयििः  

ख) स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्लेिः  

१. र्स प्रकारको छारवसृ्त्त गि वर्य छारवसृ्त्त पाएकाहरूलाई स्नरन्िरिा स्र्दइने भएकाले सोका आिारमा र्दोहोरो नपने गरी नर्ाँ स्वर्द ्र्ाथी 

छनोट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गने व्र्वतथा गने, 

२. छारवसृ्त्तको रकम, छनोटका आिार िथा स्विरणसम्बन्िी स्िल्ला एवम् स्वर्द ्र्ालर्तिरमा प्रचारप्रसार गने,  

३. छारवसृ्त्तका लास्ग केन्द्रबाट उपलब्ि गराइएको कोटाको आिारमा सम्पणूय सामरु्दास्र्क स्वर्द ्र्ालर्हरूबाट िै.स.को सुरूमै (स्वर्द ्र्ाथी 

भनाय भएपिाि्) छारवसृ्त्त पाउने नर्ााँ स्वर्द ्र्ाथीहरूको छनोट गने स्निायररि कोटाअनसुारको रकम छारावास रहकेो स्वर्द ्र्ालर्को 

खािामा स्नकासा स्र्दने ,  

४. स्निायररि छारवसृ्त्त कोटाअनसुार स्विरण गरे नगरेको  अनगुमन गने, 

५. स्विररि छारवसृ्त्तको स्ववरण स्वर्द ्र्ालर्बाट सङ्कलन गरी सोको एकमषु्ट प्रस्िवेर्दन सम्बस्न्िि के्ष.स्ि.स्न र स्िक्षा स्वभागको लैंङ्स्गक 

समस्वकास िाखामा पिाउने । 

नोटिः कुनै पस्न छारवसृ्त्त र्दोहोरो नपने गरी स्विरण गने । 

वर्डरछात्रािास, 

 स्िक्षा स्वभाग, लैङ्स्गक 

समस्वकास िाखा 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्ि 

छारावास 

प्रथम चौमास्सक 

 छारवसृ्त्त पाउने 

स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ा 

 स्नणयर् पुस्तिका 

 छारवसृ्त्त स्विरणको 

भरपाई 

 छारवसृ्त्त प्राप्त गने 

स्वर्द ्र्ाथीको 

नामनामेसी सस्हिको 

स्ववरण  
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कक्षा ९ र्देस्ख कक्षा १२ सम्म अध्र्नरि छाराहरूको लास्ग छारवसृ्त्त (इलाम, ओखलढंुगा, महोत्तरी, सलायही, नवुाकोट, पाल्पा, 

कस्पलवतिु, र्दाङ्ग, वाग्लङ्ुग, रोल्पा, िोल्पा, कैलाली, िािरकोट, िमु्ला, ह म्ला, िोटी, बैििी, र्दोलखा, मकवानपरु र रौिहट) 

स्हमाली र पहािी स्िल्लामा रहकेा स्र्िर छारावासमा अध्र्र्नरि प्रस्ि छारा स्वर्द ्र्ाथी मास्सक रू. ४०००।– का र्दरले १० मस्हनाका 

लास्ग िम्मा ४०,०००/–  स्वर्द ्र्ालर् खािामा स्नकासा स्र्दने ।  

िसमध्रे्, 

१. छारावासमा बतने छाराहरूको व्र्स्क्तगि सरसर्ाइको लास्ग आवश्र्क पने सामग्रीहरू( साबुन, र्दन्िमञ्िन, र्दाँि माझ्ने बा्रस, 

नेलकटर, कोल्िस्क्रम, तर्म्रु्, रूमाल, तर्ानेटरी न्र्ाँक्पीन आस्र्द) खररर्द गनय प्रस्ि छार छारा मास्सक रू. ५००/- का र्दरले १० 

मस्हनाको िम्मा ५,०००।– सम्बस्न्िि छारछाराहरूलाई नै उपलब्ि गराउने । 

२. गि आ.व. मा सञ्चालन भएका छारावासहरूको स्नरन्िरिा ।  

३. स्िल्लातिरमा रहकेो छारवसृ्त्त व्र्वतथापन सस्मस्िले छारवसृ्त्त स्विरणका लास्ग र्ोिना ििुयमा र कार्ायन्वर्न गने, िसअन्िगयि  

विल्लावशक्षाकायायलयले 

क) गि वर्य छारवसृ्त्त पाएकाहरूलाई स्नरन्िरिा स्र्दइने भएकोले गिवर्य छारवसृ्त्त पाएका स्वर्द ्र्ाथीहरूको Verification गरेर मार 

कार्यक्रम सञ्चालन गने व्र्वतथा गने, 

ख) छारवसृ्त्तको रकम, छनोटका आिार िथा स्विरणसम्बन्िी व्र्वतथाका बारेमा स्िल्ला एवम ्स्वर्द ्र्ालर्तिरमा प्रचारप्रसार गने,  

ग) छारवसृ्त्तका लास्ग केन्द्रबाट उपलब्ि गराइएको कोटाको आिारमा सम्पूणय सामरु्दास्र्क स्वर्द ्र्ालर्हरूबाट िै.स.को सरुूमै 

(स्वर्द ्र्ाथी भनाय भएपिाि्) छारवसृ्त्त पाउने नर्ाँ छाराहरूको छनोट गने र छारवसृ्त्तको रकम स्निायररि कोटाअनसुारको रकम 

छाराबास रहकेो सम्बस्न्िि स्वर्द ्र्ालर्को खािामा स्नकासा स्र्दने,  

घ) स्ि.स्ि.काले छारवसृ्त्त र छाराबास व्र्वतथापन खचय स्विरण गने व्र्वतथा स्मलाउन,े  

ङ) स्निायररि कोटाअनसुार छारवसृ्त्त स्विरण गरे नगरेको  अनगुमन गने, 

च) स्विररि छारवसृ्त्तको स्ववरण सम्बस्न्िि स्वर्द ्र्ालर्बाट सङ्कलन गरी सोको एकमषु्ट प्रस्िवेर्दन सम्बस्न्िि के्ष.स्ि.स्न र स्िक्षा 

स्वभागको लैङ्स्गक समस्वकास िाखामा पिाउने । 

नोटूःकुनैपवनछात्रिृवत्तदोहोरोनपनेगरीवितरणगने। 

नमुनाविद्यालय, 

क) िैस्क्षक िर २०६७ बाट सरुु भएको  कक्षा ५ र्देस्ख १० कक्षासम्म अध्र्र्न गने स्वर्द ्र्ाथीका लास्ग छारवसृ्त्तका स्र्दन र्देिका स्वस्भन्न 

भागबाट स्वर्द ्र्ाथी छनोट भइ िोस्कएका स्वर्द ्र्ालर्हरूमा अध्र्र्नरि स्वर्द ्र्ाथीहरू िथा प्रत्रे्क वर्य िोस्कएका स्वर्द ्र्ालर्मा अध्र्र्न 

गनयका लास्ग छनोट भइ स्सर्ाररस भएका स्वर्द ्र्ाथीहरूलाई िी स्वर्द ्र्ालर्हरूमा छारवसृ्त्तमा अध्र्र्न गने ससु्विा प्रर्दान गने ।  

ख) त्र्तिा स्वर्द ्र्ालर्मा अध्र्र्न गने िोस्कएको स्वर्द ्र्ाथीको सङ्ख्र्ा बुढानीलकण्ि तकुलबाट स्सर्ाररस गररएका स्वर्द ्र्ाथीहरु एस्कन 

गने ।  छारवसृ्त्त कोटामा परी अध्र्र्न गरररहकेा स्वर्द ्र्ाथीहरूलाई मार र्स प्रकारको छारवसृ्त्त उपलब्ि गराउने व्र्बतथा स्मलाउने ।  

ग) संतथागि प्रकृस्िका सावयिस्नक स्वर्द ्र्ालर्बाट छारवसृ्त्तमा अध्र्र्न गने स्वर्द ्र्ाथीहरूलाई  आबासीर् सुस्विा व्र्वतथा गनय प्रस्ि 

मस्हना रू. ४,००० का र्दरले चाल ुवर्यमा १० मस्हनाको लास्ग िम्मा रू.४०,०००।– (चास्लस हिार) छारवसृ्त्त  रकम सम्वस्न्िि 

स्वर्द ्र्ालर्लाई उपलब्ि गराउने । र्स वर्य SLC परीक्षा सहभागी ह ने स्वर्द ्र्ाथीहरूका लास्ग २०७३ चैर सम्मका लास्ग छारवसृ्त्त 
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

वापिको रकम उपलव्ि गराउने ।  

ङ) र्स स्कस्समको छारवसृ्त्त (PPP) ससु्विा पाएका स्वर्दर्ालर्हरुले  स्वर्द ्र्ालर् साझेर्दारी िथा सहर्ोग स्नर्देस्िका, २०६६(संसोिन 

सस्हि) मा व्र्बतथा भएअनसुारको स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्ि गिन गनुय पने । 

च) स्निायररि कोटाअनसुार छारवसृ्त्त स्विरण गरे नगरेका अनगुमन गने । 

   छ) स्विररि छारवसृ्त्तको स्ववरण सम्बस्न्िि स्वर्द ्र्ालर्बाट सङ्कलन गरी सोको एकमषु्ट प्रस्िवेर्दन सम्बस्न्िि के्ष.स्ि.स्न र स्िक्षा स्वभागको  

सतथागि स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन  िाखाामा पिाउने । 

 

वहमालीआिासीय, 

(कक्षा  ६–१० का लास्ग छारवसृ्त्तिः िा्लेिङ्ुग, संखवुासभा, सोलखुमु्बु, रसवुा, गोरखा, िमु्ला, र्दाचुयला) 

स्िल्लातिरमा रहकेो छारवसृ्त्त व्र्वतथापन सस्मस्िले छारवसृ्त्त स्विरणका लास्ग र्ोिना ििुयमा र कार्ायन्वर्न गने, िसअन्िगयििः  

स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्लेिः  

क) स्हमाली आवासीर् छारावासमा अध्र्र्न गने स्वर्द ्र्ाथीहरूका लास्ग प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी मास्सक रू. ४०००।– का र्दरले १० मस्हनाका लास्ग 

वास्र्यक रू ४०,०००।– (१० मस्हनाको) छारवसृ्त्तवापिको रकम उपलब्ि गराउने । 

ख) र्ो छारवसृ्त्त २०६८ वैिाखबाट र्सभन्र्दा अगास्ि छारवसृ्त्त पाइ अध्र्र्न गने स्वर्द ्र्ाथीहरूको लास्ग मार उपलब्ि गराउनु पने । 

ग) स्निायररि कोटाअनसुार छारवसृ्त्त स्विरण गरे नगरेको अनगुमन गने । 

स्विररि छारवसृ्त्तको स्ववरण सम्बस्न्िि स्वर्द ्र्ालर्बाट सङ्कलन गरी सोको एकमषु्ट प्रस्िवेर्दन सम्बस्न्िि के्ष.स्ि.स्न र स्िक्षा स्वभागको लैङ्स्गक 

समस्वकास िाखामा पिाउने । 

अवतवसमान्तकृतसमुदायकालावगसञ्चावलतआिासीय छात्रिृवत्त्त 

कक्षा  ६–१० का लास्ग छारवसृ्त्तिः  अस्ि स्समान्िकृि वगयका स्वर्द ्र्ाथी स्विेर् गरी राउटे, िराईका  स्समान्िकृि वार्दी चेपाङ ितिा वगयका 

बालबास्लकालाई  लस्क्षि गरी छारवसृ्त्त स्विरण गने । र्सका लास्ग स्िल्लातिरमा रहकेो छारवसृ्त्त व्र्वतथापन सस्मस्िले छारवसृ्त्त स्विरणका 

लास्ग र्ोिना ििुयमा र कार्ायन्वर्न गने, िसअन्िगयििः  

स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्लेिः  

क) िोस्कएका स्वर्द ्र्ालर्मा अध्र्र्न गने स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ाको आिारमा छारवसृ्त्तवापि प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी प्रस्ि मस्हना रू ४,०००।– का र्दरले १० 

मस्हना बराबरको  वास्र्यक रू. ४०००० । रकम स्नकासा स्र्दनाे । 

ख) स्निायररि कोटाअनसुार छारवसृ्त्त स्विरण गरे नगरेको अनगुमन गने । 

स्विररि छारवसृ्त्तको स्ववरण सम्बस्न्िि स्वर्द ्र्ालर्बाट सङ्कलन गरी सोको एकमषु्ट प्रस्िवेर्दन सम्बस्न्िि के्ष.स्ि.स्न र स्िक्षा स्वभागको लैङ्स्गक 

समस्वकास िाखामा पिाउने । 

6.3.4.15.2आिासीयछात्रिृवत्तप्राप्तबालबावलकाहरूलाईआबाससञ्चालनअनुदान 

मुक्तकम्लहरीहरूकालावगआिाससञ्चालन:(२५विद्याथीिरािर१समूहमावनथपरकमवनकासावदने) 

 अ) मकु् ि कम्लहरीका लास्ग स्िक्षा स्नर्देस्िका २०६८ अनसुार ह ने गरी छारावासमा बसी अध्र्र्न गने मकु् ि कम्लहरीहरूको बसाइलाई थप 

व्र्वस्तथि गनय र्देहार् बमोस्िमका आिारमा रकम खचय गने । 

 स्िक्षा स्वभाग, लैङ्स्गक 

समस्वकास िाखा 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

प्रथम चौमास्सक 

 छारावास सुस्विा प्राप्त 

गने स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ा 

 स्नणयर् पुस्तिका 
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

आ) छारावासमा सञ्चालन व्र्वतथापनका लास्ग प्रस्ि स्वर्द ्र्ालर् एकमषु्ठ  रू. २ लाख ५० हिार  रकम स्वर्द ्र्ालर्लाई एकमषु्ठ अनरु्दान उपलब्ि 

गराउने । उक्त रकमबाट स्वर्द ्र्ालर्ले स्नम्नानसुार व्र्वतथापन गनेिः   

प्रत्रे्क समहूका लास्ग स्नम्नानुसार गने : 

क) प्रत्रे्क छाराबासका लास्ग प्रस्ि समूह प्रस्ि मस्हना वािेनका लास्ग रू ३,०००।–, भान्सेका लास्ग रू ६,०००।– र पालेका लास्ग रू 

३०००।– का र्दरले १२ मस्हनाको रकम उपलब्ि गराउने । 

ख) स्वर्र् स्िक्षक, प्रअ िथा वािेन को सहभास्गिामा स्वर्र्गि िास्लका बनाई स्वर्द ्र्ालर् समर्का अस्िररक्त 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 स्िक्षक  रू २,५००। का र्दरले ६ मस्हनाको लास्ग रू ४५,०००।– 

ग) स्वव्र्सको स्नणयर्ानुसार सञ्चालन ह ने अस्िररक्त स्क्रर्ाकलापका लास्ग एकमषु्ठ रूपमा रू ५,०००।– 

घ) िारा पानी, स्विलुीवत्ती, ममयि सम्भार र प्राथस्मक उपचार लगार्िका खचयका लास्ग एकमषु्ठ रूपमा रू.१६,०००।– 

ङ) सम्बस्न्िि स्वर्द ्र्ालर्मा स्वव्र्सको स्नणयर्अनसुार स्सकाइ सिुारमा टेवा परु् र्ाउने सन्र्दभय सामग्रीहरू,श्रव्र्दृश्र् सामग्री,पाि्र्क्रम, 

पाि्र्पतुिक, स्िक्षक स्नर्देस्िका लगार्िका सामग्री सस्हिको पतुिकालर् सदुृढीकरणका लास्ग रू. १५,०००।– 

च) छाराहरूका लास्ग सीप िालीम सञ्चालन एवम् सामग्री खररर्द गनय एकमषु्ठ रूपमा रू. २००००।– 

छ) छारावास व्र्वतथापन सस्मस्िको बैिक खचय (वास्र्यक ६ ओटा) रू. ५०००।– 

नर्ाँ छनोट भइ आएका स्वर्द ्र्ाथीका लास्ग पलङ, स्सरक िसना लर्ार्िका  वसाइ व्र्वतथापन गनय एक पटकका लास्ग प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी एकमुष्ठ रू. 

६ हिार स्वर्द ्र्ालर्लाई उपलब्ि गराउने । 

नमुनाविद्यालयव्यिस्थापनसञ्चालनखचय (PPP मोिलमा सञ्चास्लि) 

अ) छारावासमा सञ्चालन व्र्वतथापनका लास्ग प्रस्ि स्वर्द ्र्ालर् एकमषु्ठ  रू. २ लाख ५० हिार  रकम स्वर्द ्र्ालर्लाई एकमषु्ठ अनरु्दान उपलब्ि 

गराउने । 

आ) नर्ाँ छनोट भइ आएका स्वर्द ्र्ाथीका लास्ग पलङ, स्सरक िसना लर्ार्िका  वसाइ व्र्वतथापन गनय एक पटकका लास्ग प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी 

एकमषु्ठ रू. ६ हिार स्वर्द ्र्ालर्लाई उपलब्ि गराउने । 

वहमालीआिासीयविद्यालयछात्रािाससञ्चालनखचय 

न्र्नूिम २० िना आवासीर् स्वर्द ्र्ाथी भएका र्स प्रकृस्िका छारावासमा सञ्चालन व्र्वतथापनका लास्ग प्रस्ि स्वर्द ्र्ालर् एकमषु्ठ  रू. २ 

लाख ५० हिार  रकम स्वर्द ्र्ालर्लाई एकमषु्ठ अनरु्दान उपलब्ि गराउने । उक्त रकमबाट स्वर्द ्र्ालर्ले स्नम्नानुसार व्र्वतथापन गनेिः 

 

क) प्रत्रे्क छाराबासका लास्ग प्रस्ि समहू प्रस्ि मस्हना वािेनका लास्ग रू ३,०००।–, भान्सेका लास्ग रू ६,०००।– र पालेका लास्ग 

रू ३०००।– का र्दरले १२ मस्हनाको रकम उपलब्ि गराउने । 

ख) स्वर्र् स्िक्षक, प्रअ िथा वािेन को सहभास्गिामा स्वर्र्गि िास्लका बनाई स्वर्द ्र्ालर् समर्का अस्िररक्त 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 स्िक्षक  रू २,५००। का र्दरले ६ मस्हनाको लास्ग रू ४५,०००।– 

ग) स्वव्र्सको स्नणयर्ानुसार सञ्चालन ह ने अस्िररक्त स्क्रर्ाकलापका लास्ग एकमषु्ठ रूपमा रू ५,०००।– 

 स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्ि 

 छारावास 

 छारावासमा उपलब्ि 

ससु्विा 

 अनगुमन प्रस्िवेर्दन 
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

घ) िारा पानी, स्विलुीवत्ती, ममयि सम्भार र प्राथस्मक उपचार लगार्िका खचयका लास्ग एकमषु्ठ रूपमा रू.१६,०००।– 

ङ) सम्बस्न्िि स्वर्द ्र्ालर्मा स्वव्र्सको स्नणयर्अनसुार स्सकाइ सिुारमा टेवा परु् र्ाउने सन्र्दभय सामग्रीहरू,श्रव्र्दृश्र् सामग्री,पाि्र्क्रम, 

पाि्र्पतुिक, स्िक्षक स्नर्देस्िका लगार्िका सामग्री सस्हिको पतुिकालर् सदुृढीकरणका लास्ग रू. १५,०००।– 

च) छाराहरूका लास्ग सीप िालीम सञ्चालन एवम् सामग्री खररर्द गनय एकमषु्ठ रूपमा रू. २००००।– 

छ) छारावास व्र्वतथापन सस्मस्िको बैिक खचय (वास्र्यक ६ ओटा) रू. ५०००।– 

नर्ाँ छनोट भइ आएका स्वर्द ्र्ाथीका लास्ग पलङ, स्सरक िसना लर्ार्िका  वसाइ व्र्वतथापन गनय एक पटकका लास्ग प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी एकमुष्ठ रू. 

६ हिार स्वर्द ्र्ालर्लाई उपलब्ि गराउने । 

अवतवसमान्तकृतसमुदायकाबालबावलकाहरूकोलावग सञ्चालनहुनेछात्रािाससञ्चालनखचय 

आ) छारावासमा सञ्चालन व्र्वतथापनका लास्ग प्रस्ि स्वर्द ्र्ालर् एकमषु्ठ  रू. २ लाख ५० हिार  रकम स्वर्द ्र्ालर्लाई एकमषु्ठ अनरु्दान उपलब्ि 

गराउने । उक्त रकमबाट स्वर्द ्र्ालर्ले स्नम्नानसुार व्र्वतथापन गनेिः   

प्रत्रे्क समहूका लास्ग स्नम्नानुसार गने : 

क) प्रत्रे्क छाराबासका लास्ग प्रस्ि समूह प्रस्ि मस्हना वािेनका लास्ग रू ३,०००।–, भान्सेका लास्ग रू ६,०००।– र पालेका लास्ग रू 

३०००।– का र्दरले १२ मस्हनाको रकम उपलब्ि गराउने । 

ख) स्वर्र् स्िक्षक, प्रअ िथा वािेन को सहभास्गिामा स्वर्र्गि िास्लका बनाई स्वर्द ्र्ालर् समर्का अस्िररक्त 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 स्िक्षक  रू २,५००। का र्दरले ६ मस्हनाको लास्ग रू ४५,०००।– 

ग) स्वव्र्सको स्नणयर्ानुसार सञ्चालन ह ने अस्िररक्त स्क्रर्ाकलापका लास्ग एकमषु्ठ रूपमा रू ५,०००।– 

घ) िारा पानी, स्विलुीवत्ती, ममयि सम्भार र प्राथस्मक उपचार लगार्िका खचयका लास्ग एकमषु्ठ रूपमा रू.१६,०००।– 

ङ) सम्बस्न्िि स्वर्द ्र्ालर्मा स्वव्र्सको स्नणयर्अनसुार स्सकाइ सिुारमा टेवा परु् र्ाउने सन्र्दभय सामग्रीहरू,श्रव्र्दृश्र् सामग्री,पाि्र्क्रम, 

पाि्र्पतुिक, स्िक्षक स्नर्देस्िका लगार्िका सामग्री सस्हिको पतुिकालर् सदुृढीकरणका लास्ग रू. १५,०००।– 

च) छाराहरूका लास्ग सीप िालीम सञ्चालन एवम् सामग्री खररर्द गनय एकमषु्ठ रूपमा रू. २००००।– 

छ) छारावास व्र्वतथापन सस्मस्िको बैिक खचय (वास्र्यक ६ ओटा) रू. ५०००।– 

नर्ाँ छनोट भइ आएका स्वर्द ्र्ाथीका लास्ग पलङ, स्सरक िसना लर्ार्िका  वसाइ व्र्वतथापन गनय एक पटकका लास्ग प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी एकमुष्ठ रू. 

६ हिार स्वर्द ्र्ालर्लाई उपलब्ि गराउने । 

6.3.4.15.3 अवत विपन्न िगयबाट कक्षा ८ बाट उत्तीणय भएर कक्षा ९ मा भनाय हुन नसकेर विद्यालय छोड्ने अिस्था भएका

बालबावलकाहरूलाईcomprehensive विद्यालयमाअध्ययनकालावगआिासीयछात्रिृवत्त 

क) र्स कार्यक्रमका लास्ग स्िस्िकाले अस्ि स्वपन्न वगयको पस्हचान गरी र्स वगयबाट कक्षा ८  उस्त्तणय भइ कक्षा ९ मा भनाय ह न नसकेका  

बालबास्लकाको सङ्ख्र्ा एस्कन गने । र्तिा बालबास्लकाहरूको िैस्क्षक स्नरन्िरिाका लास्ग आवास ससु्विा भएको पार्क पने  

स्वर्द ्र्ालर्मा अध्र्र्न गने व्र्वतथा स्मलाउने ।  

ख) खाना, खािा लगार्िका  व्र्वतथापनका लास्ग प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी मास्सक ४ हिारका र्दरले १० मस्हना बराबरको ४० हिारका र्दरले ह न 

आउने रकम स्वर्द ्र्ालर् खािामा स्नकासा स्र्दने ।  

स्ि.स्ि.का  

स्रोतकेन्र 

comprehensive विद्यालय 

 
 पस्हलो, र्दोस्रो िथा 

िेस्रो चौमास्सक 

वनकासापत्र 

comprehensive 

विद्यालयमा

आध्यनरत विद्याथी

सङ््क्या 



35 ÷ काययक्रमकायायन्ियनपुवस्तका२०७३/०७४ 

 

 

स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

ख) स्वर्द ्र्ार्लले र्स प्रकृस्िका बालबास्लका पस्हचान गरी आवासमा राखी पढाई स्नरन्िरिा स्र्दने व्र्वतथा स्मलाउने ।  

ग) छारावासमा बतने छाराहरूको व्र्स्क्तगि सरसर्ाइको लास्ग आवश्र्क पने सामग्रीहरू (साबुन, र्दन्िमञ्िन, बाुरूस, नेलकटर, 

कोल्िस्क्रम, तर्मप्ु, रूमाल, तर्ानेटरी न्र्ाँस््कन आस्र्द) खररर्द गनय प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी मास्सक रू. ५००/- का र्दरले १० मस्हनाको िम्मा 

५,०००।– सम्बस्न्िि छारछाराहरूलाई नै उपलब्ि गराउने । 

नर्ाँ छनोट भइ आएका स्वर्द ्र्ाथीका लास्ग पलङ, स्सरक िसना लर्ार्िका  वसाइ व्र्वतथापन गनय एक पटकका लास्ग प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी एकमुष्ठ रू. 

६ हिार स्वर्द ्र्ालर्लाई उपलब्ि गराउने ।  

6.3.2.15माध्यवमकवशक्षाछात्रिृवत्त(कक्षा९-१०)गैरअिासीय 

स्िल्लातिरमा रहकेो छारवसृ्त्त व्र्वतथापन सस्मस्िले र्ो छारवसृ्त्त स्विरणका लास्ग र्ोिना ििुयमा र कार्ायन्वर्न गने, िसअन्िगयििः 

क) र्ो छारवसृ्त्त कक्षा ९–१० मा भनाय भइ अध्र्र्नरि छारछाराहरूलाई उपलब्ि गराउन ु पने । कुनै कक्षामा एकपटक छारवसृ्त्त 

पाइसकेको स्वर्द ्र्ाथीलाई कक्षा १० सम्म र्ो छारवसृ्त्त स्नरन्िररूपमा स्र्दनपुने िर छारवसृ्त्त उपलब्ि गराउँर्दा स्वर्द ्र्ालर्मा स्नर्स्मि 

हास्िरी र कक्षा उत्तीणय नह ने स्वर्द ्र्ाथीलाई स्नरन्िरिा नस्र्दने । छारवसृ्त्त पाउने स्वर्द ्र्ाथीमध्रे् र्दईु स्िहाई छाराहरू अस्नवार्यरूपमा ह नपुने ।  

ख) कोटा ररक्त भएमा वा कक्षा १० उत्तीणय भएपस्छ उक्त कोटामा नर्ाँ स्वर्द ्र्ाथीहरू छनोट गर्दाय कक्षा ८ मा आस्थयक रूपले स्वपन्न 

(गररवीको रास्रिर् पररचर् पर प्राप्त पररवार भएमा), सामास्िक रूपमा पछास्ि परेका समरु्दार्का पररवारका बालबास्लकाहरूलाई 

पस्हलो प्राथस्मकिा स्र्दई छनोट गने ।  

ग) र्ो छारवसृ्त्तको रकम  वास्र्यक रू १७००/– ह ने । 

बैंक ससु्विा भएका तथानहरूमा स्वर्द ्र्ालर्बाट स्वर्द ्र्ाथीको नाउँमा व्र्स्क्तगि खािा खोल्ने व्र्वतथा स्मलाई बैंकमार्य ि छारवसृ्त्त भकु्तानी स्र्दने 

व्र्वतथा स्मलाउने । 

 स्िक्षा स्वभाग, लैङ्स्गक 

समस्वकास िाखा, 

 स्िल्ला छारवसृ्त्त व्र्वतथापन 

सस्मस्ि 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्  

  स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्ि 

प्रथम चौमास्सक 

 छारवसृ्त्त पाउने 

स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ा 

 स्नणयर् पुस्तिका 

 छारवसृ्त्त स्विरणको 

भरपाई 

 छारवसृ्त्त प्राप्त गने 

स्वर्द ्र्ाथीको 

नामनामेसी सस्हिको 

स्ववरण  

6.3.2.17लोपोन्मुखतथाअवतसीमान्तकृतकालावगछात्रिृवत्त  (मुक्तकमैया, हवलया, चरू.िा रिादीकासन्ततीलाईसमेत)गैर

अिासीय 

क) सामरु्दास्र्क स्वर्द ्र्ालर्मा अध्र्र्नरि लोपोन्मखु िथा अस्ि सीमान्िकृि  िनिास्िका स्वर्द ्र्ाथीहरू िथा स्वपन्न पररवारका स्वर्द ्र्ाथीहरू 

बार्दाीका सन्िस्िहरू, हस्लर्ा, चरूवा  िथा मकु् ि कमैर्ाका सन्िस्िहरूलाई  प्रस्ि वर्य   रू १,७००/– का र्दरले छारवसृ्त्त  स्विरण गने ।  

ख) र्ो छारवसृ्त्तकक्षा ९–१० मा भनाय भइ  अध्र्र्नरि बार्दी, मुसहर, चेपाङ्ग, राउटे, िोम, र्दसुार्द, वनकररर्ा, कुसनु्िा, हार्ु, स्कसान, 

कुसबौस्िर्ा, ले्चा, मेचे, रािी, सरेुल, बराम,ु बोटे, र्दनवुार, िानकु, झाँगि, लोहमी, माझी, सिार (सन्थाल), स्सर्ार, थामी, थिुाम 

पररवारका स्वर्द ्र्ाथीहरू अस्नवार्य रूपमा समेस्टने गरी नम्स्यअनुसार स्विरण गने र सो को स्ववरण स्िक्षा स्वभाग, लैङ्स्गक समस्वकास 

िाखामा उपलब्ि गराउने । 

ग) र्ो छारवसृ्त्त स्विरणको लास्ग स्वर्द ्र्ालर्बाट लोपनु्मखु िथा अस्ि सीमान्िकृि िनिास्िका  िास्िगि िथा समहूगि स्वर्द ्र्ाथीको स्ववरण 

खलु्नेगरी नामावली िर्ार गने र सोको समस्ष्टगि स्िल्लाको स्ववरण िर्ार गरी स्िक्षा स्वभागमा पिाउने । 

घ) बैंक ससु्विा भएका तथानहरूमा स्वर्द ्र्ालर्बाट स्वर्द ्र्ाथीको नाउँमा व्र्स्क्तगि खािा खोल्ने व्र्वतथा स्मलाई बैंकमार्य ि छारवसृ्त्त भकु्तानी 

स्र्दने व्र्वतथा स्मलाउने । 

 स्िक्षा स्वभाग, लैङ्स्गक 

समस्वकास िाखा, 

 स्िल्ला छारवसृ्त्त व्र्वतथापन 

सस्मस्ि 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्  

  स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्ि 
प्रथम चौमास्सक 

 छारवसृ्त्त पाउने 

स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ा 

 स्नणयर् पुस्तिका 

 छारवसृ्त्त स्विरणको 

भरपाई 

 छारवसृ्त्त प्राप्त गने 

स्वर्द ्र्ाथीको 

नामनामेसी सस्हिको 

स्ववरण  
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

नोटिः कुनै पस्न छारवसृ्त्त र्दोहोरो नपने गरी स्विरण गने । 

6.3.2.18कक्षा१०मासिोत्कृिअङ््ककप्राप्तगरेकाविद्याथीलाईवशक्षासङ््ककायमाविज्ञानगवणतअंगे्रिीविषयमाकक्षा११-१२

अध्ययनगनयसहयोगप्याकेि(गैरअिासीय) 

(क)    िैस्क्षक सर २०७२ को प्रवेस्िका परीक्षामा स्िल्लाभररमा सवोत्कृष्ट नस्ििा हास्सल गरी उत्तीणय गरेका स्िक्षा संकार्मा   स्वज्ञान, गस्णि 

अंग्रेिी स्वर्र् अध्र्र्न गनय ईछछुक स्वर्द ्र्ाथीहरूका लास्ग छारवसृ्त्तमा अध्र्र्न अध्र्ापन गराउने ब्र्बतथा स्मलाउनको लास्ग  स्वर्द ्र्ाथी 

छनोट गने । विल्लावभत्रकाविद्यालयमाकक्षा११-१२अध्ययनगनेविद्याथीलाईप्राथवमकतावदने।भनाय भएको प्रमाण पेि 

गरे पस्छ व्र्स्क्तगि वैंक खािा खोल्न लगाई स्नकासा स्र्दने व्र्वतथा स्मलाउने ।  

ख)  कार्ायन्वर्नसम्बन्िी अन्र् व्र्वतथा स्िक्षा स्वभाग लैस्गक सम स्वकास िाखाको स्नर्देिनअनसुार गने । 

 

 स्िक्षा स्वभाग, लैङ्स्गक 

समस्वकास िाखा, 

 स्िल्ला छारवसृ्त्त व्र्वतथापन 

सस्मस्ि 

 स्िक्षा स्वभाग लैस्गक सम स्वकास 

िाखा 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्  

  स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्ि 

प्रथम चौमास्सक 

 छारवसृ्त्त पाउने 

स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ा 

 स्नणयर् पुस्तिका 

 छारवसृ्त्त स्विरणको 

भरपाई 

 छारवसृ्त्त प्राप्त गने 

स्वर्द ्र्ाथीको 

नामनामेसी सस्हिको 

स्ववरण  

6.3.2.16दवलतछात्रिृवत्त(कक्षा९-१०)गैरअिासीय 

स्िल्लातिरमा रहकेो छारवसृ्त्त व्र्वतथापन सस्मस्िले र्ो छारवसृ्त्त स्विरणका लास्ग र्ोिना ििुयमा र कार्ायन्वर्न गने, िसअन्िगयििः 

र्ो छारवसृ्त्तमा कक्षा ९–१० मा भनाय भइ अध्र्र्नरि र्दस्लि छारछाराहरूलाई उपलब्ि गराउनपुने र कुनै कक्षामा एकपटक छारवसृ्त्त पाइसकेको 

स्वर्द ्र्ाथीलाई कक्षा १० सम्म र्ो छारवसृ्त्त स्नरन्िररूपमा स्र्दनपुने । र्ो छारवसृ्त्तको रकम वास्र्यक रू ५००/– ह नेछ । 

 स्िक्षा स्वभाग, लैङ्स्गक 

समस्वकास िाखा, 

 स्िल्ला छारवसृ्त्त व्र्वतथापन 

सस्मस्ि 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्  

  स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्ि 

प्रथम चौमास्सक 

 छारवसृ्त्त पाउने 

स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ा 

 स्नणयर् पुस्तिका 

 छारवसृ्त्त स्विरणको 

भरपाई 

 छारवसृ्त्त प्राप्त गने 

स्वर्द ्र्ाथीको 

नामनामेसी सस्हिको 

स्ववरण  

6.3.2.19द्वन्द्ववपवडतछात्रिृवत्तगैरअिासीय 

क) नागररक राहि, क्षस्िपसू्िय िथा आस्थयक सहार्िा सम्बन्िी कार्यस्वस्ि, २०६६(सिोिन सस्हि) अनसुार गने गराउने । उक्त स्नर्देिनको 

सम्बस्न्िि अंि  र्सै पसु्तिकाको अनसुूची ६ मा स्र्दइएको छ । 

 

 स्िक्षा स्वभाग, लैङ्स्गक 

समस्वकास िाखा, 

 स्िल्ला छारवसृ्त्त व्र्वतथापन 

सस्मस्ि 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्  

  स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्ि 

चौमास्सक रूपमा 

 छारवसृ्त्त पाउने 

स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ा 

 स्नणयर् पुस्तिका 

 छारवसृ्त्त स्विरणको 

भरपाई 

 छारवसृ्त्त प्राप्त गने 

स्वर्द ्र्ाथीको 

नामनामेसी सस्हिको 

स्ववरण  
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

6.3.2.20सवहदकाछोराछारीहरूकालावगछात्रिृवत्तगैरअिासीय 

क)   सस्हर्दका छोराछोरीका छारवसृ्त्त प्राप्त गने आिार परूा गरेका बालबास्लकाका लास्ग प्रारस्म्भक बाल स्िक्षा कक्षा र कक्षा १–५ को हकमा राू. 

१,०००।– का र्दरले १२ मस्हनाको राू. १२,०००।–,  कक्षा ६ –८ र मा.स्व.को हकमा रू.. १५००।– का र्दरले १२ मस्हनाको १८,०००।– र 

उछच मा.स्व.िथा सोभन्र्दा मास्थ सबै िहको हकमा रू. २०००।– का र्दरले १२ मस्हनाको रू. २४,०००।– का र्दरले स्नकासा स्र्दने ।  

ख)  स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्ले स्वभागबाट सस्हर्द छारवसृ्त्तमा स्नकासा भएको रकमबाट आफ्नो स्िल्लामा अध्र्र्नरि स्वर्द ्र्ाथीबाट स्नवेर्दनसाथ 

नेपाल सरकार गहृ मन्रालर्बाट सस्हर्द घोर्णा गरेको प्रमाणपर स्लएको व्र्स्क्त र्कस्ान गरी भकु्तानी स्र्दने ।  

ग)   र्सरी पेस ह न आएका स्नवेर्दनमध्रे् गि आ.व. मा भकु्तानी स्लएकाको हकमा स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्मा स्नकासा भएको रकमबाट भकु्तानी 

स्र्दने र अन्र्को हकमा स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्ले स्ववरणसस्हि स्िक्षा स्वभाग, लैङ्स्गक समस्वकास िाखामा  माघ १५ सम्ममा माग गरी 

पिाउने । 

घ)   सस्हर्दका छोराछोरीहरूले छारवसृ्त्तको लास्ग स्नवेर्दन पेि गर्दाय आरू् अध्र्र्नरि स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्मा स्नवेर्दन स्र्दनपुने र सोही स्िल्ला 

स्िक्षा कार्ायलर्बाट छारवसृ्त्तको भकु्तानी स्लनु पने । 

ङ)    सम्बस्न्िि स्ि.स्ि.काले सस्हर्द छारवसृ्त्त स्विरणको स्ववरण स्िक्षा स्वभाग, लैङ्स्गक समस्वकास िाखामा पिाउने । 

नोटिः कुनै पस्न छारवसृ्त्त र्दोहोरो नपने गरी स्विरण गने । 

 स्िक्षा स्वभाग, लैङ्स्गक 

समस्वकास िाखा, 

 स्िल्ला छारवसृ्त्त व्र्वतथापन 

सस्मस्ि 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्  

  स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्ि प्रथम चौमास्सक 

 छारवसृ्त्त पाउने 

स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ा 

 स्नणयर् पुस्तिका 

 छारवसृ्त्त स्विरणको 

भरपाई 

 छारवसृ्त्त प्राप्त गने 

स्वर्द ्र्ाथीको 

नामनामेसी सस्हिको 

स्ववरण  

6.3.2.23मुक्तकम्लहरीछात्रिृवत्तगैरआिासीय 

मकु् ि कम्लहरीका लास्ग स्िक्षा स्नर्देस्िका २०६८ बमोस्िम घरबाट आवििावि गने मकु् ि कम्लहरीहरूलाई तपष्ट पस्हचान गरी र्देहार्बमोस्िम 

छारवसृ्त्त प्रर्दान गनेिः 

क) आिारभिू िह (१-८) का लास्ग प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी मास्सक रू  १५०/- का र्दरले १० मस्हनाको वास्र्यक रू १,५००/- 

ख) माध्र्स्मक िहको छारवसृ्त्त (कक्षा ९-१०) का लास्ग प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी मास्सक रू १८०/- का र्दरले १० मस्हनाको वास्र्यक रू १,८००/- 

ग) माध्र्स्मक िहको छारवसृ्त्त (कक्षा ११-१२)का लास्ग प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी मास्सक रू ५००/- का र्दरले १० मस्हनाको वास्र्यक रू ५,०००/- 

उछच स्िक्षाको छारवसृ्त्तको लास्ग प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी मास्सक रू. १०००/- का र्दरले १० मस्हनाको रू. १०,०००/-  

 स्िक्षा स्वभाग, लैङ्स्गक 

समस्वकास िाखा, 

 स्िल्ला छारवसृ्त्त व्र्वतथापन 

सस्मस्ि 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्  

  स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्ि 

 छारावास 

प्रथम चौमास्सक 

 छारवसृ्त्त पाउने 

स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ा 

 स्नणयर् पुस्तिका 

 छारवसृ्त्त स्विरणको 

भरपाई 

 छारवसृ्त्त प्राप्त गने 

स्वर्द ्र्ाथीको 

नामनामेसी सस्हिको 

स्ववरण  

6.3.2.24 एस.एल.सी.मासमािेशभएकादवलतछात्रछात्राहरूकालावगवििकोषयतथाछोटोअिवधकोसीपविकासतावलमका

लावगप्रोत्साहनस्िरूपपटकेछात्रिृवत्त 

क) स्िल्लाको तवीकृि कार्यक्रमबमोस्िम एस.एल.सी. परीक्षा २०७३ मा  समावेि भएका  र्दस्लि छारछाराहरूका लास्ग स्ब्रिकोर्य िथा 

छोटो अवस्िको सीप स्वकास िास्लमका लास्ग प्रोत्साहन तवरूप छारवसृ्त्तका लास्ग अध्र्र्न गनय चाहने स्वर्र् उल्लेख गरी 

स्वर्द ्र्ालर्को स्सर्ाररस सस्हिको स्नवेर्दन माग गने । प्राप्त स्नवेर्दनमा छानस्वन गरी स्वर्द ्र्ाथी छनोट गनय स्वर्र्गि कोटा स्कटान गनुय पने 

। स्वर्र्गि उत्कृष्टिाका आिारमा छारवसृ्त्तका लास्ग स्वर्द ्र्ाथी छनोट गने ।  

ख) छनोट भएका स्वर्द ्र्ाथीहरूलाई बैंक खािा खोल्न लगाई  १ पटकका लास्ग प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी एकमषु्ठ रू. ४ हिारका र्दरले स्निको खािामा 

रकम िम्मा गररस्र्दने  ।  

स्ि.स्ि.का  

स्वर्द ्र्ालर्  

 

 छारवसृ्त्त स्विरणको स्नणयर्  

िास्लम िथा स्िि कोर्यको 

प्रमाणपर 
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ग) स्वर्द ्र्ाथीले स्ब्रिकोर्य वा छोटो अवस्िको सीप स्वकास िास्लम सम्पन्न गरेको प्रमाण पर सम्बस्न्िि  स्ि.स्ि.कामा अस्नवार्य रूपमा पेि 

गनय लगाउन े।  

6.3.4.15.4अपाङ््कगछात्रिृवत्त(कक्षा९-१०)आिासीय 

6.3.2.21अपाङ््कगछात्रिृवत्त(कक्षा९-१०) गैर आवासीर् 

क)  कक्षा १–८ का लास्ग स्निायरण गररएको प्रकार र आिारअनुसार नै कक्षा ९-१२ का अपाङ्गिा भएका बालबास्लकाहरूलाई र्स िीर्यकबाट 

छारवसृ्त्त स्विरण गने । र्सरी स्विरण गनुय पवूय िथ्र्ाङ्क एस्कन गरेर मार स्नकासा स्र्दने ।   

ख) स्िल्ला छारवसृ्त्त स्विरण सस्मस्िको बैिकबाट र्स पुस्तिकाको आिारभिू िहका लास्ग स्निायररि मापर्दण्िका आिारमा छारवसृ्त्तको प्रकार 

सस्हि स्वर्द ्र्ालर्गि सङ्ख्र्ा एस्कन गरी रकम स्नकासा गने । 

ग) अध्र्र्न गरररहकेो स्वर्द ्र्ालर्मा रकम स्नकासा र स्विरणको व्र्वतथा गने । 

घ) के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर् िथा स्िक्षा स्वभाग समावेिी स्िक्षा िाखामा प्रगस्ि प्रस्िवेर्दन पिाउने । 

 स्िक्षा स्वभाग, लैङ्स्गक 

समस्वकास िाखा, 

 स्िल्ला छारवसृ्त्त व्र्वतथापन 

सस्मस्ि 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्  

  स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्ि 

प्रथम चौमास्सक 

 छारवसृ्त्त पाउने 

स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ा 

 स्नणयर् पुस्तिका 

 छारवसृ्त्त स्विरणको 

भरपाई 

 छारवसृ्त्त प्राप्त गने 

स्वर्द ्र्ाथीको 

नामनामेसी सस्हिको 

स्ववरण  

6.3.2.2 रामनारायणवमश्रविशेषछात्रिृवत्त(तराइमधेसकादवलततथावपछडािगयकाकक्षा११-१२ 

क) िराईका र्दस्लि, मसु्तलम, स्पछिा वगय, स्समान्िकृि लोपोन्मखु समहूका सामरु्दास्र्क स्वर्द ्र्ालर्मा कक्षा ११-१२ अध्र्ननरि 

छाराहरू.बाट स्नवेर्दन माग गरी स्वर्द ्र्ाथी छनोट गने ।  

ख) स्वर्द ्र्ाथीलाई छारवसृ्त्त उपलब्ि गराउँर्दा स्िक्षा स्वभाग लैङस्गक समस्वकास िाखाको स्नर्देिन बमोस्िम गने र स्वर्द ्र्ालर्ले 

स्वर्द ्र्ाथीलाई खािा खोल्न लगाइ  स्वर्द ्र्ालर्ले सम्बस्न्िि स्वर्द ्र्ाथीको खािामा एकमषु्ट िम्मा गनय लगाउने  ।   

ग) सो रकमबाट छाराहरूको पिनपािनमा सहर्ोग पगु्ने सामग्रीहरू  स्सकाइसँग सम्बस्न्िि  सामग्री खरीर्द गनय लगाउने । 

 स्ि.स्ि.का  

 स्वर्द ्र्ालर् 

प्रथम चौमास्सक  लाभास्न्वि स्वर्द ्र्ाथी 

सङ्ख्र्ा  

    

समावहतवशक्षा    

2.15.11.123.1  बवहरामाध्यावमकविद्यालयहरूलाईकम्प्युटरवशक्षावसकाइअनुदान 

कार्यक्रमका लास्ग छनोट भएका स्िल्ला अन्िरगिका बस्हरा स्वर्द ्र्ाथीहरू अध्र्ननरि स्वर्द ्र्ालर्हरूलाई प्रस्ि स्वर्द ्र्ालर्  रू. १ लाख ५० हिार 

का र्दरले  स्नकािा स्र्दने र सो रकमबाट स्वर्द ्र्ालर्हरूले र्देहार्अनसुारका सामग्री खररर्द गरी बस्हरा स्वर्द ्र्ाथीहरूका लास्ग कम््र्टुरमा आिाररि 

स्सकाइ सहर्ोग कार्यक्रमको आवश्र्क व्र्वतथा स्मलाउने  । स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्ले उक्त कार्यको स्नरीक्षण गरर सोको िानकारी स्िक्षा स्वभाग 

समाबेिी स्िक्षा िाखामा पिाउने  । 

विद्यालयलेखररदगनुयपनेसामग्रीहरू 

 कम््र्टुर  (Desktop, LED Monitor, CPU, ) 

 प्रोिेक्टर  

 Electriciy Backup , Inverter सस्हि  

 स्वर्द ्र्ालर्ले गने कार्यहरू समावेि गरी स्वर्द ्र्ालर्सँग सम्झौिा गरी स्नकािा स्र्दने व्र्वतथा स्मलाउने ।  

 स्िक्षा स्वभाग समावेिी स्िक्षा 

िाखा  

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 स्वर्द ्र्ालर् 

र्दोश्रो चौस्मसक 

 खररर्द भएका कम््र्टुर 

सङ्ख्र्ा  

 तथापना भएका कम््र्टुर 

कक्ष सङ्ख्र्ा  
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    उस्ल्लस्खि  कार्यहरू स्िक्षा स्वभाग समावेिी स्िक्षा िाखाको समन्वर्मा रही सम्पार्दन गने  । 

2.15.11.123.2 हालसञ्चालनमा रहेका बवहरा विद्यालयलाई माध्यवमकतहसञ्चालनगनय वसकाइ िातािरणसधुारकालावग

अनुदान 

क)  कार्यकम प्राप्त भएका स्िल्लाले हाल सञ्चालनमा रहकेा बस्हरा स्वर्द ्र्ालर्लाई माध्र्स्मक िह सञ्चालन गनय स्सकाइ वािावरण सिुारका 

लास्ग कार्यक्रमअनसुार अनरु्दान स्र्दने ।  

ख) स्वर्द ्र्ालर्ले  स्सकाइ वािावरण सिुारका लास्ग उपर्कु्त ह ने सामग्रीहरू खरीर्द गरी कक्षा स्िक्षणमा प्रर्ोग गने व्र्वतथा स्मलाउने । 

स्ि.स्ि.का  

स्वर्द ्र्ालर्  

स्रोि केन्द्र  

 रकम स्नकास भएका 

स्वर्द ्र्ालर् सङ्ख्र्ा 

खरीर्द गररएका सामाग्री 

सङ्ख्र्ा 

2.15.11.123.3 कक्षा९-१०सञ्चावलतपरम्परागततथाधावमयकविद्यालयसञ्चालनकालावगअनुदान 

क) िास्मयक प्रकृस्िका स्वर्द ्र्ालर् वा बैकस्ल्पक िैस्क्षक कार्यक्रमको रूपमा अनुमस्ि स्लई सञ्चालनमा रहकेा मा.स्व. िह सरह 

मर्दरसा/गुम्बा/स्वहार/गुरूकुल/आश्रमका लास्ग स्िनै िहको लास्ग िमम्ा रू ५,०६,०००।- एकमषु्ट रकम स्नकासा स्र्दने ।  स्वर्द ्र्ालर्लाई 

अनरु्दान स्नकासा गनुयभन्र्दा पस्हले नै स्िस्िअ वा स्वर्द ्र्ालर् स्नरीक्षकबाट तथलगि स्नरीक्षण गरी िोस्कएबमोस्िमको स्वर्द ्र्ाथी  सङ्ख्र्ा 

स्नर्स्मि रूपमा अध्र्र्नरि भएमा मार स्नकासा स्र्दने । र्सरी स्विररि रकम कुन कुन िास्मयक स्वर्द ्र्ालर्हरूलाई स्विरण गररएको हो, 

सोको स्ववरण र स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ा समेि स्िक्षा स्वभाग बैकस्ल्पक स्िक्षा िाखामा अस्नवार्यरूपमा पिाउने । 

ख) र्स प्रकृस्िका स्वर्द ्र्ालर्हरूमा राहि स्िक्षक अनरु्दान उपलब्ि गराइएको भए र्ाो अनरु्दान उपलब्ि नगराउने ।  अनुमस्ि स्लई 

सञ्चालनमा आएका र्तिा िास्मयक स्वर्द ्र्ालर्हरूलाई िैस्क्षक िथ्र्ाङ्कअनसुार छारछारा सङ्ख्र्ा एस्कन गरी अन्र् स्वर्द ्र्ालर्ले पाए 

सरहको पाि्पतुिक र  छारवसृ्त्तको रकम स्नकासा समब्न्िस्ाि िीर्यकहरूबाटै स्र्दन े। 

ग)     स्िल्लामा सञ्चालन भएका िास्मयक प्रकृस्िका स्वर्द ्र्ालर्हरूको अनमुस्ि पर, कक्षागि/िहगि स्वर्द ्र्ाथी स्ववरण, स्िक्षक व्र्वतथापन 

लगार्ि सञ्चालनको अवतथाको तथलगि स्नरीक्षण प्रस्िवेर्दन सस्हि कास्ियक मसान्िस्भर स्िक्षा स्वभाग बैकस्ल्पक स्िक्षा िाखामा 

अस्नवार्य रूपमा लेस्खपिाउने । 

 स्िक्षा स्वभाग बैकस्ल्पक स्िक्षा 

िाखा  

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 सम्बस्न्िि िास्मयक स्वर्द ्र्ालर् 

 स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्ि 
 पस्हलो, र्दोश्री िथा 

िेश्रो चौमास्सक  

 अनरु्दान पाउने िास्मयक 

स्वर्द ्र्ालर् सङ्ख्र्ा 

 स्वर्द ्र्ालर्मा अध्र्र्नरि 

स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ा 

 स्वर्द ्र्ालर्मा कार्यरि 

स्िक्षक सङ्ख्र्ा 

2.11.4.19 एस.एल.सी.उत्तरपुवस्तकापरीक्षणकेन्रकोस्तरोन्नवत 

क) स्िस्िकाले कमिोर भौस्िक अवतथा भएका एस.एल.सी. उत्तरपुस्तिका परीक्षण केन्द्रको पस्हचान गरी भौस्िक ससु्विा स्वतिारका लास्ग 

स्वस्नर्ोस्िि बिेटको पररस्िस्भर रही सवयिस्नक खरीर्द ऐन स्नर्मालीअनसुार सामग्री खरीर्द गरी भौस्िक व्र्वतथापन गने ।   

स्िस्िका  

उत्तरपुवस्तकापरीक्षणकेन्र 

 

 पस्हलो, र्दोश्री िथा 

िेश्रो चौमास्सक  

खरीर्द गररएका भौस्िक 

सामग्री सिख्र्ा 

2.15.11.383 मदरसाकोससं्थागतविकासरसदुृढीकरण 

क) स्िस्िकाले कार्यक्रम  उल्लेस्खि अनुर्दान उपलब्ि गराउन मर्दरसाको संतथागि स्वकास र सदुृढीकरण सस्हिको प्रतिाव माग गने  

ख) प्राप्त प्रतिाव मलू्र्ाङ्कन गरी कार्यक्रममा िोस्कएअनुसारको रकम अनरु्दानका रूपमा उपलब्ि गराइ कार्य सम्पार्दन सम्झौिा गने   

ग)   मर्दरसाले कार्यर्ोिना बनाई सम्झौिाअनसुार कार्यक्रम सञ्चालन गरी सोको प्रगस्ि स्नर्स्मिरूपमा स्िस्िकामा पिाउने ।  

घ) स्िस्िकाले स्नर्स्मि अनगुमन गने व्र्वतथा स्मलाउने ।  

स्िस्िका  

मर्दरसा 

स्रोिकेन्द्र  

 प्रतिावना पर  

सम्झौिा पर  

स्नकासा पर  

अनगुमन प्रस्िवेर्दन 

 २. विद्यालयभौवतकसवुिधावनमायण 

सम्पणूय स्नमायण/ममयि संभार कार्य नेपाल रार्स््िर् भवन संस्हिा, २०६० मा भएको व्र्वतथाअनुसार स्वपर्द प्रस्िरोिी, अपाङ्ग मैरी, वाल मैरी, छारा मैरी एवम ्वािावरण मैरी गने/गराउन ुपनेछ । 

८.२.३.३१.१२कोठे नयााँकक्षाकोठासवहतर्वनयचरवनमायण(Comprehensive school building/Lab/Library) 

क)प्रवतइकाइलागत: र्स कार्यक्रमका अन्िगयि २ कोिे नर्ाँ कक्षाकोिा भवन स्नमायण (र्स्नयचर सस्हि) स्हमाली, पहािी र िराई के्षरका 
 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 प्रास्वस्िक िनिस्क्त 

 पस्हलो, र्दोस्रो िथा 

िेस्रो चौमास्सक 

 तवीकृि कार्यक्रम िथा 

स्नमायण सम्पन्न भएको  
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

(PMEC नपगेुका स्वर्द ्र्ालर् िथा समरु्दार्द्वारा व्र्वतथापन भएका स्वर्द ्र्ालर्हरूका लास्ग समेि) र्स्नयचर सस्हिका लास्ग प्रस्ि 

कक्षाकोिा रू. ८ लाख एकाई लागि कार्म गररएको छ ।  

ख)मागसङ््ककलनगने:  स्रोिकेन्द्रगि रूपमा स्रोिव्र्स्क्तले स्रोिकेन्द्रतिरीर् प्र.अ. बैिक राखी सो बैिकले स्सर्ाररस गरेबमोस्िम उक्त 

स्रोिकेन्द्र अन्िगयिका स्वर्द ्र्ालर्हरूमा उपलब्ि गराउन ुपने भौस्िक ससु्विाहरूको स्ववरण आवश्र्किाको आिारमा प्राथस्मकाीकरण 

गरी स्िस्िकामा पेि गने । 

ग)विद्यालयहरूकोप्राथवमकताक्रमवनधायरणरछनोटगने: स्िल्लास्तथि सम्पणूय स्वर्द ्र्ालर्हरूको अनुसचूी १ (क) अनसुार भौस्िक 

सवेक्षणले आवश्र्किा पस्हचान भएका स्वर्द ्र्ालर्हरूमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गनय प्राथस्मकिाक्रम स्निायरण गरी सचुकाङ्क सस्हि 

कास्ियक १५ सम्ममा स्िक्षा स्वभाग भौस्िक सिुार िाखामा पिाउन ुपनेछ ।  

घ) विद्यालयहरूसाँग  सम्झौता गने:  स्िल्लाहरूबाट छनोट भइ आएका स्वर्द ्र्ालर्को नाम स्िक्षा स्वभागमा प्राप्त भै स्वभागबाट 

स्वभागको वेभ साईटमा सावयिस्नक भएपस्छ मार स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्ले स्वर्द ्र्ालर्सँग सम्झौिा गने । 

ङ्क) लागत अनुमान तयार गने: छनोट भएका स्वर्द ्र्ालर्हरूमा स्वर्द ्र्ालर् भवन स्नमायणका लास्ग तवीकृि स्ििाइनहरूमध्रे् उपर्कु्त 

स्ििाइन स्वर्द ्र्ालर्गि रूपमा छनोट गने । प्रत्र्ेक स्वर्द ्र्ालर्लको लास्ग छुटृाछुटाै पररमाण िथा लागि अनमुान िर्ार गरी स्िल्ला 

स्िक्षा कार्ायलर्ले तवीकृि गने । लागि अनमुान िर्ार गर्दाय स्िल्लाको तवीकृि र्दररेट िथा तवीकृि सरकारी Norms को प्रर्ोग गनुय 

पनेछ । र्सरी लागि अनमुान िर्ार गर्दाय कार्यक्रमिर्य  व्र्होररने खचय, स्वर्द ्र्ालर्को िर्य बाट व्र्होररने िनश्रमर्दान वा नगर्द खचय वा अन्र् 

कुनै श्रोिबाट व्र्होररने खचय समेि उल्लेख गरी सम्पन्न गनुय पने सम्पणूय प्रास्वस्िक कार्यहरू तपष्ट रूपमा खलेुको ह नु पनेछ । स्वर्द ्र्ालर्ले 

कुल लागिको कम्िीमा ५% श्रमर्दान (ितिै साईट सर्ा गरी िग खन्ने, सामग्री ढुवानी गने, स्नमायण कार्यको स्नर्स्मि रेखर्देख गने, 

स्समेन्ट िोिाईका संरचनाहरूमा पानी राख्ने (क्र्ाुररङ्ग), तथास्नर् स्नमायण सामग्रीहरू ितिै काि, बाँस, ढुङ्गा, वालवुा, स्गट्टी, आस्र्द 

सङ्कलन गने समेि कार्यका लास्ग) िटुाउन ुपनेछ । 

     र्स कार्यक्रम अन्िगयि ककय टपािाले छाना छाउन चाहने स्वर्द ्र्ालर्हरूले अस्नवार्य रूपमा ४ स्म.स्म. बाक्लो ्लाईउि वा कम्िीमा समान 

गुणतिर भएका अन्र् स्नमायण सामग्रीको स्सस्लङ्ग सस्हिको नर्ाँ भवन स्नमायण गनुय पनेछ  । स्सस्लङ्ग लगाउन नचाहने स्वर्द ्र्ालर्हरूले 

छानामा ककय टपािाको सट्टा गमी (Hot) र िण्िी (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 सक्नेछन ्।  स्वर्द ्र्ालर् भवन स्नमायण गर्दाय असक्तहरूले समेि 

प्रर्ोग गनय सक्नेगरी Ramp राखी ह्वील स्चर्र (Wheel Chair) िानसक्ने गरी स्नमायण गने व्र्वतथा समेि स्मलाउन ु पनेछ । सबै 

ढोकाहरू बास्हर खलु्ने व्र्वतथा अस्नवार्य रूप मा गने । 

च) विद्यालयसाँग सम्झौता गने: कार्यक्रम सञच्ालनका लास्ग छनोट भएका स्वर्द ्र्ालर्हरूसँग स्वतििृ लागि अनमुानअनसुारका 

कार्यहरू िनसहभास्गिा िटुाई सञ्चालन गनय सम्पणूय कार्यक्रमहरूका लास्ग स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् र स्व.व्र्.स. बीच 

स्नमायण/ममयि/प्रबलाीकरण कार्य सम्पन्न गरी सक्ने अविस्ा समेि स्कटान गरी एकैपटक प्रथम चौमास्सकस्भर सम्झौिा गनुयपनेछ । 

छनोट भएका स्वर्द ्र्ालर्हरूलाई कार्यक्रम परेको िानकारी सस्हि सम्झौिा गनय आउनका लास्ग स्िस्िकाले पर पिाउन ु पनेछ । 

िानकारी गराएको ३० स्र्दनस्भरपस्न सम्झौिा गनय नआएमा स्वर्द ्र्ालर्लाई िानकारी गराई सो स्वर्द ्र्ालर्लाई परेको कार्यक्रम 

प्राथस्मकिाक्रममा रहकेो अको स्वर्द ्र्ालर्लाई उपलब्ि गराउने । साथै सम्झौिाा भइ सकेका स्वर्द ्र्ालर्हरूले सम्झौिा भएको १५ 

स्र्दनस्भर कार्य सरुू नगरेमा िथा कबुस्लर्िनामा बमोस्िम सम्झौिा गरी काम सुरू भएका स्वर्द ्र्ालर्मध्रे् कुनै स्वर्द ्र्ालर्ले सम्झौिा 

(ईस्ञ्िस्नर्र/सव ईस्न्िस्नर्र)    

 स्वर्द ्र्ालर् 

नर्ाँ कक्षाकोिा 

सङ्ख्र्ा 

 नापी स्किाव 

 कार्य सम्पन्न प्रस्िवेर्दन 
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

गरेको कार्यक्रम मध्रे् कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गनय असमथयिा िनाए वा नगरेमा सो स्वर्द ्र्ालर्सँगको सम्झौिा रर्द ्र्द गरी प्राथस्मकिामा 

परेको अको स्वर्द ्र्ालर्लाई कार्यक्रम उपलब्ि गराउने । सोको स्िक्षा िानकारी स्वभागलाई िानकारी गराउने । प्रथम चौमास्सक 

अवस्िस्भर स्वर्द ्र्ालर्हरूको छनोट गरी स्वर्द ्र्ालर्साँग सम्झौिा सम्पन्न नगने स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्हरूले स्विरण गनय बाँकी 

रहकेो कोटा (कार्यक्रम) स्विरणको लास्ग समर्मा छनोट ह न नसक्नकुा कारणहरू उल्लेख गरी स्िक्षा स्वभागको पवूय तवीकृस्ि स्लएर मार 

स्विरण गने । साथै सम्झौिा भएका स्वर्द ्र्ालर्हरू र स्िनीहरूमा सञ्चालन ह ने कार्यक्रम सस्हिको नामावली र सो कार्यक्रम हनेय 

िोस्कएको प्रास्वस्िकको नामावली स्िक्षा स्वभाग, भौस्िक सिुार िाखामा अस्नवार्य रूपमा पिाउनपुनेछ ।  

छ)विद्यालयहरूलाईरकमवनकासावदने: सम्झौिा भएका स्वर्द ्र्ालर्हरूलाई िोस्कएको काम सम्पन्न गरी स्वर्द ्र्ालर्ले सो िानकारी 

गराई रकम माग गरेपस्छ प्रास्वस्िकहरूले स्नरस्क्षण गरी स्र्दएको प्रस्िवेर्दनको आिारमा तवीकृि कार्यक्रमको पररस्िस्भर रही िपस्िल 

बमोस्िम रकम स्नकासा स्र्दने । 

तपवसलूः 

१. तथास्नर् स्नमायण सामग्री ितिै िस, ितिापािा, ढुङ्गा, ईटा, स्गट्टी, बालवुा आस्र्द सङ्कलन गरी िग खन्ने कार्य गनय पस्हलो स्कतिाको 

रूपमा काुल अनरु्दान रकमको ३० प्रस्ििि रकम स्नकासा स्र्दने । 

२. Structural Part  को कार्य सम्पन्न भए पिाि र्दोश्रो स्कतिाको रूपमा कूल अनरु्दान रकमको ५०  प्रस्ििि रकम स्नकासा स्र्दने । 

३. कायय सम्पन्न गरे पिाि नापी स्किाब भरी कार्यसम्पन्न प्रस्िवेर्दन समेि िर्ार गरी अवन्तम स्कतिाको रूपमा कूल अनरु्दान रकमको २० 

प्रस्ििि रकम स्नकासा स्र्दने । 

ि) विद्यालय वनमायणकाययगररसक्नुपनेअिवध: स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्बाट स्वर्द ्र्ालर् स्नमायण कार्य वा स्वर्द ्र्ालर् ममयि िथा 

सम्भार/प्रबलीकरण कार्य वापि रकम प्राप्त गने स्वर्द ्र्ालर्हरूले आस्थयक वर्यको िेष्ठ मसान्िसम्ममा स्नमायण िथा ममयि सम्भार कार्य 

सम्पन्न गरी सो िानकारी स्िस्िकामा िानकारी स्र्दन ु पनेछ । त्र्सरी भवन स्नमायण िथा ममयि सम्भार सम्पन्न गने स्वर्द ्र्ालर्हरूले 

आर्ाढ १५ सम्ममा कार्य सम्पन्न प्रस्िवेर्दन िर्ार िथा प्रमास्णि गरी एक प्रस्ि स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् र एक प्रस्ि सम्बस्न्िि 

स्वर्द ्र्ालर्मा उपलब्ि गराउन ुपनेछ । सामान्र् अवतथामा सम्पणूय कार्यहरू कार्यक्रम प्राप्त भएको आ.व.मा नै सम्पन्न गनुय पनेछ । काम 

सम्पन्न गनय/गराउन नसकी अिरुा रहन गएमा सम्बस्न्िि स्िस्िका/स्वर्द ्र्ालर् स्िम्मेवार ह ने र र्तिा अिरुा कार्यका लास्ग पनुिः अको 

आ.व.मा थप रकम व्र्वतथा गनय स्वभाग बाध्र् ह ने छैन । र्सरी अिरुा रहन गएका भवनहरूको स्नमायण सम्पन्न गने/गराउने र्दास्र्त्व 

सम्बस्न्िि स्िस्िका र स्वर्द ्र्ालर्को नै ह नेछ । िर कुनै आस्थयक वर्यमा स्विेर् अवतथा स्सियना भइ प्रथम चौमास्सक अवस्िस्भर केन्द्रीर् 

अस्ख्िर्ारी वा तवीकृि वास्र्यक कार्यक्रम प्राप्त ह न नसकी प्रथम चौमास्सक अवस्िस्भर स्वर्द ्र्ालर्को छनोट गरी स्वर्द ्र्ालर्साँग 

सम्झौिा गने कार्य सम्पन्न ह न नसक्ने अवतथा भएमा स्िक्षा स्वभागबाट उपलब्ि गराइने स्नर्देिन अनसुार गनुय पनेछ ।  

झ) वनमायण काययको रेखदेख गने: स्वर्द ्र्ालर्मा सञ्चालन ह ने सम्पणूय स्नमायण कार्यको प्रास्वस्िक रेखर्देख गने कार्य स्िल्ला स्िक्षा 

कार्ायलर्ले िोकेको कार्यरि इस्न्िस्नर्र/सव–इस्न्िस्नर्रहरूको ह नेछ । स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्ले प्रास्वस्िक िोक्र्दा त्र्तिो काम हने े

गरी स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्मा नै प्रास्वस्िक कार्यरि भए स्निहरूबाट, वा अन्र् कुनै गैरसरकारी संतथाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका 

स्िल्लाहरू भए सोही संतथाबाट र कुनै पस्न नभएमा स्ि.स्व.स./स्िल्ला प्रास्वस्िक कार्ायलर्मा समन्वर् गरी प्रास्वस्िक िोक्न ुपनेछ । 

कारणवस स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्मा प्रास्वस्िकहरू कार्यरि नभएमा स्िल्लास्तथि इस्न्िस्नर्ररङ्ग प्रास्वस्िक सेवा उपलब्ि ह न सक्ने 

कुनै पस्न सरकारी कार्ायलर्हरूबाट प्रास्वस्िक सेवा स्लन सस्कनेछ । स्नमायण/ममयि कार्यको लास्ग छुटै्ट साईट रस्िष्टरको व्र्र्वतथा गनय 
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लगाई स्नरीक्षणका क्रममा (सपुरस्भिन) प्रास्वस्िकबाट सो कार्य सम्बन्िी स्नर्देिन स्र्दने व्र्वतथा अस्नवार्य रूपमा गने । सम्पणूय स्नमायण 

कार्यहरू नेपाल रार्स््िर् भवन संस्हिा, २०६० मा व्र्वतथा भएअनसुारको गुणतिरीर् स्नमायण गनुय पनेछ । स्िल्लाहरूमा ह ने सम्पूणय 

भौस्िक ससु्विा स्वतिारका कार्यहरूको स्नर्स्मि अनगुमन गने िथा आफ्नो मािहिका स्िल्लाहरूमा सञ्चास्लि भौस्िक ससु्विा 

स्वतिार कार्यको प्रगस्ि स्ववरण मास्सक, चौमास्सक िथा वास्र्यक रूपमा स्वभागमा पिाउने िथा स्िस्िकाहरूलाई पिाउन लगाउने 

र्दास्र्त्व के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर्को ह नेछ । 

ञ) नापी स्किाब/कार्य सम्पन्न प्रस्िवेर्दन लगार्िका कागिाि िर्ार गने : स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्ले स्वर्द ्र्ालर्मा भए गरेका स्नमायण 

कार्यको कागिािहरू (भौस्िक सबेक्षण र्ारम, लागि अनुमान, सम्झौिा, मलू्र्ाङ्कन प्रस्िवेर्दन, नापी स्किाब (Measurement 

Book)िथा कार्य सम्पन्न प्रस्िवेर्दन) २/२ प्रस्ि प्रास्वस्िकबाट िर्ार गनय लगाई सम्बस्न्िि साइट इन्चािय (इस्न्िस्नर्र/सब–इस्न्िस्नर्र), 

स्वर्द ्र्ालर्को प्र.अ. िथा स्व.व्र्.स. अध्र्क्ष वा स्वर्द ्र्ालर् स्नमायण सस्मस्िका अध्र्क्ष र स्िस्िअको र्दतिखि गराी/गराई एक प्रस्ि 

स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्मा र अको एक प्रस्ि स्वर्द ्र्ालर्मा राख्न लगाउन ु पने छ । सोको लेखापरीक्षण मौिरु्दा काननुबमोस्िम 

स्वर्द ्र्ालर्ले आफ्नै स्रोिबाट गराउन ुपने भएकाले उक्त कागिािहरूको सक्कलै प्रस्ि स्वर्द ्र्ालर्मा सरुस्क्षिसाथ राख्न लगाउनपुनेछ । 

र्तिो व्र्वतथाले प्रास्वस्िक सो कामबाट अलग भएमा समेि स्नमायण/ममयि कार्यको अस्भलेख िर्ार ह न गई भस्वरर्मा संतथागि 

अस्भलेख (Institutional Memory) कार्म भइ कार्यमा सहििा आउने ह न्छ । सम्बस्न्िि स्वर्द ्र्ालर्ले स्वर्द ्र्ालर्को आस्थयक लेखा 

परीक्षण भएको समर्मा नापी स्किाबको समेि लेखापरीक्षण गनय लगाई लेखापरीक्षकबाट प्रमास्णि गराई राख्ने व्र्वतथा स्मलाउन ुपरने्छ 

। सम्बस्न्िि प्रास्वस्िक कमयचारीले नापी स्किाब िर्ार गरे वा नगरेको िथा स्वर्द ्र्ालर्ले समेि सोअनसुार राख्न लाए वा नलगाएको 

सम्बन्िमा सम्बस्न्िि श्रोि केन्द्रबाट अनगुमन गनय लगाई चौमास्सक िथा वास्र्यक प्रस्िवेर्दन स्लने व्र्वतथा स्मलाउन ुपनेछ र मास्थका 

बुँर्दामा उल्लेख भएअनसुार स्वर्द ्र्ालर्को २ कोिे नर्ाँ कक्षाकोिा सस्हि र्स्नचयर स्नमायण, छारा िैचालर् स्नमायण, ४ कोिा भवन सस्हि 

र्स्नचयर स्नमायण, स्वर्द ्र्ालर् ममिय संभार, र स्वर्द ्र्ालर् भकूम्पीर् सरुक्षा कार्यक्रमअअन्िगयि स्वर्द ्र्ालर्लाई अस्न्िम स्कतिा वापि वा 

आस्थयक वर्यको अन्िमा स्र्दइने रकम स्नकासा स्र्दँर्दा नापी स्किाब भरेर मार स्र्दनपुने व्र्वतथा स्मलाउन ुपनेछ । 

ट) विगतआ.ि. हरूको भौवतक वनमायण कायय सम्पन्न प्रवतिेदन तयार गने सम्बन्धमा: गि स्वगि आस्थयक वर्यहरूमा सम्पन्न 

स्वर्द ्र्ालर्को भवन स्नमायण, नर्ाँ कक्षा कोिा स्नमायण, भवन ममयि, िौचालर् स्नमायण र बाह्य वािावरण सिुारिथा कक्षा कोिा ममयि 

सम्भार कार्यको “कायय सम्पन्त्न प्रशतवेदन” अनुसचूी २(घ) मा िोस्कए बमोस्िमको ढाँचामा सम्बस्न्िि प्रास्वस्िकबाट िर्ार गनय लगाई 

स्िस्िअ, प्रास्वस्िक कमयचारी, सम्बस्न्िि स्वर्द ्र्ालर्का प्र.अ. िथा स्वर्द ्र्ालर् 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 स्िक्षकबाट समेि प्रमास्णि गरी गराई 

स्वर्द ्र्ालर् र स्िस्िका मा एक एक प्रस्ि राख्ने व्र्वतथा स्मलाउन ु पनेछ । स्वगि वर्यहरूको कार्यसम्पन्न प्रस्िवेर्दन प्राप्त नह न्िेल 

स्िस्िकाले स्वर्द ्र्ालर्को स्नकासा रोक्का राख्ने । कार्य सम्पन्न प्रस्िवेर्दन प्राप्त भएपस्छ मार स्वर्द ्र्ालर्मा थप स्नकासा छोि्ने व्र्वतथा 

गने । उपर्ुयक्त रोक्त बमोस्िमको प्रस्क्रर्ा परूा नगने सम्वस्न्ि स्वर्द ्र्ालर् िथा स्िस्िकाका स्िम्मेवार पर्दास्िकारीमास्थ प्रचस्लि नेपाल 

काननु बमोस्िमको कारबाही ह ने ह नाले सो बमोस्िमको कार्य अस्नवार्यरूपमा गनुय पनेछ ।  

ठ)रकमअसलुीरविभावगयकारिाही: सम्झौिा अवस्िस्भर समेि स्नमायण वा ममयि सम्भार कार्य सम्पन्न नगरी स्िस्िका बाट स्नकासा 

प्राप्त रकमको स्हनास्मना वा र्दरुूपर्ोग गने वा स्वर्द ्र्ालर् स्नमायण वा ममयि सम्भार नगरी अन्र् प्रर्ोिनको लास्ग खचय गने वा स्नकासा 

गररएको प्रर्ोिनमा खचय नै नगरी स्वर्द ्र्ालर्को खािामा रकम िम्मा गररराख्ने स्वर्द ्र्ालर्हरूबाट त्र्तिो रकम असलुउपर गनुय पनेछ । 
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िर उक्त रकम स्र्िाय गनय आनाकानी गने स्वर्द ्र्ालर्लाई आगामी आस्थयक वर्यमा  प्रथम वा र्दोस्रो चौमास्सक स्नकासा स्र्दाँर्दा प्र.अ. को 

िलबभत्ता रकम रोक्का गरेरमार स्नकासा स्र्दने व्र्वतथा स्मलाउन ुपनेछ । उपरा्र्ुक्तबमोस्िमको प्रस्क्रर्ा परूा नगने समब्स्न्िि स्वर्द ्र्ालर् 

िथा स्िस्िकाका स्िम्मेवार पर्दास्िकारीमास्थ प्रचस्लि नेपाल काननु बमोस्िमको कारबाही ह ने ह नाले सो बमोस्िमको कार्य अस्नवार्य 

रूपमा गनुय पनेछ । साथै गि स्वगिको काम सम्पन्न नगरी र्रर्ारक नगरेका स्वर्द ्र्ालर्हरूलाई कुनै पस्न स्कस्समको स्नमायण कोटा 

उपलब्ि नगराउने । 

ड) गत विगत आ.ि. देवखका बेरूिु सम्बन्धमाूः – स्िस्िकामार्य ि सञ्चालन ह ने भैस्िक स्नमायण िथा ममयि सिुारसम्बन्िी 

कार्यक्रमहरूका बेरूिकुा सम्बन्िमा िि् िि् आ।व।का लास्ग तवीकृि कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिका िथा सो सम्बन्िमा स्िल्लामा 

उपलब्ि गराइएका स्नर्देिन वमोस्िम िर्दारूकिाका साथ कार्यक्रम सम्पन्न गरी गराई वेरूि ुर्र्छ्र्ोटलाई सम्बस्न्िि कमयचारीको  कार्य 

सम्पार्दन मलू्र्ाङ्कनको अिारको रूपमा कार्ायन्वन ह ने व्र्वतथा गनुय पनेछ । 

८.२.३.३१.३विद्यालयभिनवनमायण(र्वनयचरवनमायणसवहत)(आ.ि.०७२/७३कोक्रमागत०४कोठे८.२.३.३१.४आ.ि.०७२/७३

कोक्रमागत४कोठेबहुिषीयविद्यालयभिनवनमायण(र्वनयचरवनमायणसवहत) 

८.२.३.३१.५आ.ि.०७२–०७३को बहुिषीय६कोठेक्रमागतभिनवनमाणयसम्पन्न(र्वनयचरवनमायणसवहत) 

८.२.३.३१.६आ.ि.०७२–०७३कोबहुिषीय८कोठेक्रमागतभिनवनमाणयसम्पन्न(र्वनयचरवनमायणसवहत) 

८.२.३.३१.१४कोठेभिनसवहतर्वनयचरवनमायण(comprehensive school building/Lab/Library) 

 

क)  र्दईु आर्ोिनाको रूपमा र्ी कार्यक्रमहरूको कुल अनरु्दान, चाल ुआ. व. मा छनोट भएका नर्ाँ स्वर्द ्र्ालर्हरूलाई स्र्दने अनरु्दान र 

आगामी आ.व.मा स्र्दइने अनरु्दान रकम प्रस्ि स्वर्द ्र्ालर् िपस्सल बमोस्िम कार्म गररएको छािः 

काययक्रमकाोनाम 

२०७२।७३ 

मावदइएको

कूलअनुदान 

(रू..) 

२०७३।७४ मा

वदइनेअनुदान

रकम 

(रू..) 

िम्माकुल

रकम 

(रू..) 

८.२.३.३१.३  स्वर्द ्र्ालर् भवन स्नमायण (र्स्नयचर स्नमायण सस्हि) (आ.व. ०७२/७३ को 

क्रमागि ) ४ कोिा 
१८ लाख १४ लाख ३२लाख 

८.२.३.३१.४  आ.व. ०७२/७३ को क्रमागि ४ कोिे बह वस्र्यर् स्वर्द ्र्ालर् भवन 

स्नमायण (र्स्नयचर स्नमायण सस्हि)  
 १४ लाख १८ लाख ३२ लाख  

८.२.३.३१.५ आ.व.  ०७२/७३ को बह वस्र्यर् ६ कोिे क्रमागि भवन स्नमायण सम्पन्न 

(र्स्नयचर स्नमायण सस्हि)  
१८ लाख ३० लाख ४८ लाख 

८.२.३.३१.६ आ.व.  ०७२/७३ को बह वस्र्यर् ८ कोिे  क्रमागि भवन स्नमायण सम्पन्न 

(र्स्नयचर स्नमायण सस्हि)  
२४ लाख ३६ लाख ६० लाख 

८.२.३.३१.१ ४ कोिे भवन सस्हि र्स्नयचर स्नमायण (comprehensive school 
१८ लाख १४ लाख ३२ लाख  

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 प्रास्वस्िक िनिस्क्त 

(ईस्ञ्िस्नर्र/सव ईस्न्िस्नर्र)    

 स्वर्द ्र्ालर् 

 पस्हलो, र्दोस्रो िथा 

िेस्रो चौमास्सक 

 तवीकृि कार्यक्रम िथा 

स्नमायण सम्पन्न भएको  

नर्ाँ स्वर्द ्र्ालर् भवन 

सङ्ख्र्ा 

 नापी स्किाव 

 कार्य सम्पन्न प्रस्िवेर्दन 
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building/Lab/Library) 

ख) भौस्िक सवके्षणले आवश्र्किा पस्हचान भएका माध्र्ास्मक तहका स्वर्द ्र्ालर्हरूमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गनय अनसुचूी २(क) 

बमोस्िमको प्रस्क्रर्ा अपनाई स्वर्द ्र्ालर्हरू छनोट गनुयपनेछ । प्राथस्मकिा क्रममा परेका स्वर्द ्र्ालर्हरूको नामावली स्िक्षा स्वभागमा 

पिाउँर्दा छनोट भएको स्वर्द ्र्ालर्को अस्िररक्त त्र्सका स्नकटिम क्रममा परेका अन्र् २ स्वर्द ्र्ालर्हरूको िथ्र्ाङ्क सस्हिको 

नामावली पिाउन ुपनेछ ।  

ग)  छनोट भएका स्वर्द ्र्ालर्हरूमा Multi-storey को अविारणाअनसुार आर.साी.साी. िेम तिक्चर वा तटील िेम तिक्चर वा 

तथानीर् स्रोिसािनको प्रर्ोग भएको स्वभागबाट तवीकृिस्ा स्लई अन्र् बैकस्ल्पक स्ििाइन िर्ार गरी सोहीअनुसार बनाउन ुपनेछ । 

भवनको तिक्चर भकूम्प प्रस्िरोिात्मक र सम्बस्न्िि स्नकार् नगरपास्लका के्षर स्भरका भए सम्बस्न्िि महानगरपास्लका / 

उपमहानगरपास्लका / नगरपास्लका िथा अन्र् के्षरहरुको हकमा सम्बस्न्िि िहरी स्वकास िथा भवन स्नमायण स्वभागको स्िस्भिन 

कार्ायलर्बाट प्रमास्णि गररएको ह नु पनेछ । प्राथस्मकिाक्रमअनसुार छनोटमा परेका स्वर्द ्र्ालर्हरूसँग नक्सा, कागिाि िथा तवीकृस्ि 

स्लई स्नर्मानुसार सम्झौिा गने स्ििाईन बमोस्िमको स्नमायण कार्य सम्पन्न गनय कम्िीमा ५% (ितिै साइट सर्ा गरी िग खन्ने, सामग्री 

ढुवानी गने, स्नमायण कार्यको स्नर्स्मि रेखर्देख गने, स्समेन्ट िोिाईका संरचनाहरूमा पानी राख्ने (क्र्ाुररङ्ग), तथास्नर् स्नमायण 

सामग्रीहरू ितिै काि, बाँस, ढंुगा, वालवुा, स्गट्टी, आस्र्द सङ्कलन गने समेि कार्यका लास्ग) िनसहभास्गिा वापिको रकम िथा 

सोभन्र्दा बढी लाग्ने भएमा सोसमेिको रकम सम्बस्न्िि स्वर्द ्र्ालर्ले आफ्नै स्रोिबाट िटुाउनपुनेछ । 

घ) पस्हलो वर्य सञ्चालन ह ने र गि आ.व. को क्रमागि स्नमायण कार्यका हकमा समेि सम्झौिा भएका स्वर्द ्र्ालर्हरूलाई िोस्कएको काम 

सम्पन्न गरी स्वर्द ्र्ालर्ले सो िानकारी गराई रकम माग गरेपस्छ िपस्िल बमोस्िम रकम स्नकासा स्र्दने । 

अ)पवहलोिषयसञ्चालनहुनेवनमायणकायय 

िपस्सल 

१. स्नमायण सामग्री ितिै Reinforcement steel, ढुङ्गा, ईटा, स्गट्टी, बालवुा आस्र्द सङ्कलन गरी िग खन्ने कार्य गनय पस्हलो स्कतिाको 

रूपमा कूल अनरु्दान रकमको ३० प्रस्ििि रकम स्नकासा स्र्दने । 

२. Structural Part को कार्य सम्पन्न भए पिाि र्दोश्रो स्कतिाको रूपमा कूल अनरु्दान रकमको ५०  प्रस्ििि रकम स्नकासा स्र्दने । 

३. कायय सम्पन्न गरे पिाि कार्यसम्पन्न प्रस्िवेर्दन समेि िर्ार गरी अवन्तम स्कतिाको रूपमा कूल अनरु्दान रकमको २० प्रस्ििि रकम 

स्नकासा स्र्दने । 

आ)क्रमागत(दोश्रोिषय)सञ्चालनहुनेवनमायणकायय 

१.  पस्हलो वर्य भएको कामको मलू्र्ाङ्कन गरी सो वर्य स्र्दइएको अनरु्दान रकम बराबर (िनसहभास्गिाको अंि सस्हि) को मलू्र्ाङ्कन 

पगेुमा पस्हलो स्कतिाको रूपमा कास्ियक मसान्िसम्ममा सो वर्यका लास्ग प्राप्त कूल अनरु्दान रकमको ३० प्रस्ििि रकम स्नकासा स्र्दने । 

२. स्र्स्नस्सङ्ग बाहकेका कामहरू सम्पन्न गरे पिाि र्दोश्रो स्कतिाको रूपमा सो वर्यका लास्ग प्राप्त कूल अनरु्दान रकमको ५० प्रस्ििि रकम 

स्नकासा स्र्दने । 

४. सम्पणूय कार्य सम्पन्न भइसके पस्छ नापी स्किाब भरी कार्यसम्पन्न प्रस्िवेर्दन समेि िर्ार गरी अस्न्िम स्कतिाको रूपमा सो वर्यका लास्ग 

प्राप्त कूल अनरु्दान रकमको बाँकी २० प्रस्ििि रकम (लागि अनमुानको सीमास्भर िनश्रमर्दानको वापिको अंि कट्टा गरी) स्नकासा 
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स्र्दने । 

ङ) र्स कार्यक्रम िीर्यकमा नलेस्खएका बाँकी आिार, कार्ायन्वर्न प्रस्क्रर्ा र अन्र् स्वर्र्हरूमा मास्थ ८.२.३.३१.२, ८.२.३.३१.३, 

८.२.३.३१.४, ८.२.३.३१.५ र ८.२.३.३१.६      का र्दईु कोिा नर्ाँ सस्हि र्स्नचयर स्नमायणकै प्रस्क्रर्ामा उल्लेख भएबमोस्िम  ह नेछ । 

८.२.९.२४विद्यालयहरूकोबावहरीिातािरणसधुारअन्तगयतशौचालयममयत 

8.2.3.31.7 शौचालय वनमायण WASH सवुिधा भएको (comprensive school building/Lab/Library/ Residential 

facilities) समेत 

8.2.3.5. छात्राशौचालय(PMEC नपुगेकाविद्यालयकालावग) 

क) अनसुचूी १(क) अनसुार स्वर्द ्र्ालर् छनोट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गने । िौचालर् स्नमायण गर्दाय छारछारालाई छुट्टाछुटै्ट स्नमायण गनुयपनेछ वा 

प्रवेिद्वार स्वपररि स्र्दिाबाट राख्न ु पनेछ । िौचालर्को सरसर्ाइको लास्ग प्रिति पानीको व्र्वतथा ह नपुर्दयछ । र्सका लास्ग पर्ायप्त िौचालर् 

भएका स्वर्द ्र्ालर्हरूमा लागि अनुमानका आिारमा पानीको व्र्वतथाका लास्ग मार खचय गनय सस्कने छ । ट्र्वुवेल गाि्र्दा/ििान गर्दाय सेस््टक 

ट्र्ाङ्क िथा सोकस्पटबाट कम्िीमा पस्न ३० स्मटर टाढा गाि्नपुने छ । स्वर्द ्र्ालर्को हािाको घेराबेरा, खेल मैर्दान सुिार गने कार्य आस्र्द ितिा 

अन्र् कार्यहरू स्वर्द ्र्ालर् आरै्ले आफ्नै स्रोिबाट गनुयपने । 

ख) र्स कार्यक्रम िीर्यकमा नलेस्खएका बाँकी आिार, कार्ायन्वर्न प्रस्क्रर्ा र अन्र् स्वर्र्हरूमा मास्थ  २ कोिे नर्ाँ कक्षाकोिा सस्हि र्स्नयचर 

स्नमायण (comprehensive school building/Lab/Library) स्नमायणकै प्रस्क्रर्ामा उल्लेख भएबमोस्िम  ह नेछ । 

 स्िल्ला स्िक्षा   कार्ायलर्  

 प्रास्वस्िक िनिस्क्त      

)इस्न्िस्नर्र /सव इस्न्िस्नर्र( 

 स्वर्द ्र्ालर् 

पस्हलो, र्दोश्रो िथा 

िेश्रो चौमास्सक 

 छुट्टाछुटै्ट िौंचालर् िथा 

स्पउने पानी भएका 

स्वर्द ्र्ालर् सङ्ख्र्ा 

 नापी स्किाव 

 कार्य सम्पन्न प्रस्िवेर्दन 

8.2.3.31.8  विद्यालयममयततथासम्भार 

क) परूानो भवनको गारो, झ्र्ाल ढोका, कक्षाकोिाको उचाइ आस्र्द पनुिःतथापना गनुय पने भएमा सकभर स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्को नर्ाँ 

कक्षाकोिाको नाप नक्साअनसुार भवनको बनावटमा सिुार ल्र्ाई पनुिःतथापन कार्य सञ्चालन गने, साथै र्ो कार्यक्रमबाट स्वर्द ्र्ालर् 

भवन बाढी/पस्हरो लगार्ि अन्र् स्वपर्दका कारण क्षस्ि ह न लागेको अवतथा रहेकोमा टेवा पखायल (Retaining Wall) समेि लगाउन 

सस्कने छ । र्स कार्यक्रमबाट र्स्नयचर स्नमायण िथा ममयिको कार्य र िौचालर् स्नमायण समेि गनय सस्कनेछ । िौचालर् प्रस्ि ब्लक 

अस्िकिम रू. २५०००।- उपलव्ि गराइन ेछ । 

ख) ज्र्ार्दै िीणय अवतथामा रहकेो कक्षा कोिा वा भवनको पनुिःतथपना गनुयपर्दाय कार्यक्रमको लगानी मार खेर िाने भएकोले त्र्तिा भवनको 

पनुिःतथापना कार्य नगने । कुनै स्वर्द ्र्ालर्को ममयि िथा पनुिःतथापनाको लास्ग िोस्कएको रकमभन्र्दा कम लागि लाग्ने भएमा स्िस्िका ले 

त्र्सरी नै कार्यक्रम उपलब्ि गराउन पस्न सक्ने छ । अवश्र्किाअनसुार लागि अनमुानको आिारमा प्रस्ि कक्षा कोिा अस्िकिम रू 

२५,०००।- उपलब्ि गराउन सस्कने छ । स्वर्द ्र्ालर्ले कुल लागिको कम्िीमा ५% श्रमर्दान िटुाउन ुपनेछ ।आिश्यकता अनुसार 

प्रवत विद्यालय बढीमा ४ िटा कोटा सम्म उपलब्ध गराउन सवकनेछ ।  

ग) र्स कार्यक्रम अन्िगयि कक्षाकोिा ममयि /स्वर्द ्र्ालर् पनुिःतथापना गर्दाय कक्षा कोिा ममयिको हकमा स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्ले नै 

कार्यिास्लका बनाई आर्ाढ १५ सम्ममा कार्य सम्पन्न प्रस्िवेर्दन प्राप्त गने व्र्वतथा स्मलाई स्वर्द ्र्ालर्को छनोट गने, स्वर्द ्र्ालर्सँग 

सम्झौिा गने र स्नकासा स्र्दने कार्य सम्पन्न गनुय पनेछ ।  

घ) सम्झौिा भएका स्वर्द ्र्ालर्हरूलाई िोस्कएको काम सम्पन्न गरी स्वर्द ्र्ालर्ले सो िानकारी गराई रकम माग गरेपस्छ िपस्िल बमोस्िम 

रकम (लागि अनमुानको सीमास्भर िनश्रमर्दानको अंि कट्टाा गरी) स्नकासा स्र्दने । 

तपवसल 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 प्रास्वस्िक िनिस्क्त 

(ईस्ञ्िस्नर्र/सव ईस्न्िस्नर्र)    

 स्वर्द ्र्ालर् 

पस्हलो र र्दोश्रो 

चौमास्सक 

 पनुिःतथापना भएको कक्षा 

कोिा/स्वर्द ्र्ालर् 

सङ्ख्र्ा 

 नापी स्किाव 

 कार्य सम्पन्न प्रस्िवेर्दन 
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

१. तथाानीर् स्नमायण सामग्री ितिै ढुङ्गा, इटँा, स्गट्टी, बालवुा आस्र्द सङ्कलन गरी कार्य सरुू गरे पिाि पस्हलो स्कतिाको रूपमा कास्ियक 

मसान्िसम्ममा कूल अनरु्दान रकमको ५० प्रस्ििि रकम स्नकासा स्र्दने । 

२. सम्पणूय कार्य सम्पन्न भइसके पस्छ नापी स्किाब भरी कार्यसम्पन्न प्रस्िवेर्दन समेि िर्ार गरी अस्न्िम स्कतिाको रूपमा कूल अनरु्दान 

रकमको बाँकी ५० प्रस्ििि रकम स्नकासा स्र्दने । 

ङ) र्स कार्यक्रम िीर्यकमा नलेस्खएका बाँकी आिार, कार्ायन्वर्न प्रस्क्रर्ा र अन्र् स्वर्र्हरूमा मास्थ २ कोिे नर्ाँ कक्षाकोिा सस्हि 

र्स्नयचर स्नमायण (comprehensive school building/Lab/Library) स्नमायणकै प्रस्क्रर्ामा उल्लेख भएबमोस्िम  ह नेछ । 

8.2.3.31.9  विद्यालयभूकम्पीयसरुक्षाकाययक्रम(क्रमागत)समेत 

स्वर्द ्र्ालर् भवन प्रबलीकरण (Retrofitting) कार्यका लास्ग छनोट भएका स्वर्द ्र्ालर्हरूको स्ििाइन स्िक्षा स्वभागबाट उपलब्ि गराइने छ । 

स्वर्द ्र्ालर् भवन प्रबलीकरण (Retrofitting) कार्य हालसम्म सरुू. नभएका स्वर्द ्र्ालर्हरूको हकमा अबलम्बन गररएका Retrofittingल े

भकूम्पपिािको असरका कारण उक्त भवनको प्रबलीकरण ह ने नह ने सम्बन्िमा र्स्कन गनय प्रास्वस्िक स्नरीक्षण गरी मार कार्य अगास्ि बढाउने । र्स 

सम्बन्िमा थप िानकारी आवश्र्क भएमा स्िक्षा स्वभाग भौस्िक सुिार  िाखामा लेखी पिाउने । 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 प्रास्वस्िक िनिस्क्त 

(ईस्ञ्िस्नर्र/सव ईस्न्िस्नर्र)    

 स्वर्द ्र्ालर् 

पस्हलो र र्दोश्रो 

चौमास्सक 

 पनुिःप्रबलीकरण 

(Retrofitting) भएका 

स्वर्द ्र्ालर् सङ्ख्र्ा 

 नापी स्किाव 

 कार्य सम्पन्न प्रस्िवेर्दन 

८.३.१.३६के्ष.वश.वन.रविवशकाहरूकोलावगर्वनयचर 

प्राप्त बिेटको पररस्िस्भर रही आवश्र्किाअनसुारको र्स्नयचर प्रचस्लि सावयिस्नक खररर्द ऐन िथा स्नर्मावलीको प्रस्क्रर्ाअनसुार खररर्द गने । 
 के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर् 

 स्िल्ला स्िक्षा   कार्ायलर्  

 प्रास्वस्िक िनिस्क्त 

(ईस्ञ्िस्नर्र/सव ईस्न्िस्नर्र) 

र्दोस्रो र िेश्रो 

चौमास्सक  

 ममयि भएको भवन 

सख्र्ा 

 नापी स्किाव 

 कार्य सम्पन्न प्रस्िवेर्दन 

८.२.२.३के्षवशवनतथाविवशकाभिनवनमायणक्रमागतभूकम्पबाटक्षवतग्रस्तकोपुनवनमायण 

८.२.९.३के्षवशवनतथाविवशकाभिनममयतक्रमागतभूकम्पबाटक्षवतग्रस्तसमेत 

8.2.9.24विल्लावशक्षाकायायलयकोबावहरीिातािरणसधुारशाौचालयममयतव्यिस्थापन 

क. स्िक्षा स्वभागबाट उपलब्ि वा स्िस्िका आरै्ले परामियर्दािाबाट िर्ार गराएको स्ििाइन/ड्रइङ्ग सम्बस्न्िि स्नकार्बाट (नगरपास्लकामा 

अवस्तथि रहकेो भए सम्बस्न्िि नगरपास्लकाबाट र गा.स्व.स.मा अवस्तथि रहेको भए िहरी स्वकास िथा भवन स्नमायण स्वभागको 

सम्बस्न्िि स्िस्भिन कार्ायलर्) नक्सा पास गरी सो बमोस्िम भवन स्नमायण गनय तवीकृि सरकारी नमयस ् िथा स्िल्लाको तवीकृि 

र्दररेटअनसुार लागि अनमुान िर्ार गरी सावयिस्नक खरीर्द ऐन २०६३ िथा सावयिस्नक खरीर्द स्नर्मावली २०६४ मा उल्लेख भएका 

प्रस्क्रर्ाअनसुार:  

ख. टेण्िर/स्सलबन्र्दी र्दरभाउ परको िकुमेण्ट िर्ार गने र सोको एकप्रस्ि अस्भलेखका लास्ग स्िक्षा स्वभाग, भौस्िक सिुार िाखामा पिाउने,    

ग.  टेण्िरको सचूना प्रकास्िि गने,   

घ.  टेण्िर मलू्र्ाङ्कन भएपस्छ िेक्का सम्झौिा गने,  

ङ टेण्िर िकुमेन्ट, टेण्िर खोलेको माइन्र्ाुट, टेण्िर मलू्र्ाङ्कन प्रस्िवेर्दन र िेक्का सम्झौिाको एकप्रस्ि अस्भलेखको लास्ग स्िक्षा स्वभाग, 

भौस्िक सिुार िाखामा पिाउने,                  

च.  प्रास्वस्िकको सपुररवेक्षणमा स्नमायण कार्य सञ्चालन गने,                                   

छ.  स्नर्मानसुार िेकेर्दारको बील भकु्तानी गने,  

 के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर् 

 स्िल्ला स्िक्षा   कार्ायलर्  

 प्रास्वस्िक िनिस्क्त 

(ईस्ञ्िस्नर्र/सव ईस्न्िस्नर्र) 

 पस्हलो र्दोस्रो र 

िेश्रो चौमास्सक

  

 स्नमायण िथा ममयि  

भएका स्िस्िका  को 

सङ्ख्र्ा 

 नापी स्किाव 

 कार्य सम्पन्न प्रस्िवेर्दन 
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

ि.   Variation सम्बन्िी वा थप भकु्तानीको लास्ग स्िक्षा स्वभागलाई अस्ग्रम िानकारी स्र्दने,  

झ.  कार्य सम्पन्न प्रस्िवेर्दन २ प्रस्ि िर्ार गने र सोको एकप्रस्ि स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्मा राख्ने र एकप्रस्ि अस्भलेखका लास्ग स्िक्षा स्वभाग, 

भौस्िक सेवा िाखामा पिाउने ।   

ञ.  असक्तहरूले समेि प्रर्ोग गनय सक्ने गरी Ramp राखी Wheel Chair िान सक्ने व्र्वतथा स्मलाई स्नमायण गने । 

८.२.९.२१के्ष.वश.वन.तथावि.वश.काकाममयत 

8.2.2.10विल्लावशक्षाकायायलयस्याङ््कगिाकोसभाहलतथाकोठाथप 

क. स्िक्षा स्वभागबाट उपलब्ि वा स्िस्िका आरै्ले परामियर्दािाबाट िर्ार गराएको स्ििाइन/ड्रइङ्ग सम्बस्न्िि स्नकार्बाट (नगरपास्लकामा 

अवस्तथि रहकेो भए सम्बस्न्िि नगरपास्लकाबाट र गा.स्व.स.मा अवस्तथि रहेको भए िहरी स्वकास िथा भवन स्नमायण स्वभागको 

सम्बस्न्िि स्िस्भिन कार्ायलर्) नक्िा पास गरी सो बमोस्िम भवन स्नमायण गनय तवीकृि सरकारी नमयस ् िथा स्िल्लाको तवीकृि 

र्दररेटअनसुार लागि अनमुान िर्ार गरी सावयिस्नक खरीर्द ऐन २०६३ िथा सावयिस्नक खरीर्द स्नर्मावली २०६४ मा उल्लेख भएका 

प्रस्क्रर्ाअनसुार :  

ख. टेण्िर/स्सलबन्र्दी र्दरभाउ परको िकुमेण्ट िर्ार गने र सोको एकप्रस्ि अस्भलेखका लास्ग स्िक्षा स्वभाग, भौस्िक सेवा िाखामा पिाउने,    

ग.  टेण्िरको सचूना प्रकास्िि गने,   

घ.  टेण्िर मलू्र्ाङ्कन भएपस्छ िेक्का सम्झौिा गने,  

ङ टेण्िर िकुमेन्ट, टेण्िर खोलेको माइन्र्ाुट, टेण्िर मलू्र्ाङ्कन प्रस्िवेर्दन र िेक्का सम्झौिाको एकप्रस्ि अस्भलेखको लास्ग स्िक्षा स्वभाग, 

भौस्िक सेवा िाखामा पिाउने,                  

च.  प्रास्वस्िकको सपुररवेक्षणमा स्नमायण कार्य सञ्चालन गने,                                   

छ.  स्नर्मानसुार िेकेर्दारको बील भकु्तानी गने,  

ि.   Variation सम्बन्िी वा थप भकु्तानीको लास्ग स्िक्षा स्वभागलाई अस्ग्रम िानकारी स्र्दने,  

झ.  कार्य सम्पन्न प्रस्िवेर्दन २ प्रस्ि िर्ार गने र सोको एकप्रस्ि स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्मा राख्ने र एकप्रस्ि अस्भलेखका लास्ग स्िक्षा स्वभाग, 

भौस्िक सेवा िाखामा पिाउने ।   

ञ.  असक्तहरूले समेि प्रर्ोग गनय सक्ने गरी Ramp राखी Wheel Chair िान सक्ने व्र्वतथा स्मलाई स्नमायण गने ।   

 के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर् 

 स्िल्ला स्िक्षा   कार्ायलर्  

 प्रास्वस्िक िनिस्क्त 

(ईस्ञ्िस्नर्र/सव ईस्न्िस्नर्र) 

पस्हलो िथा र्दोश्रो 

चौमास्सक 

 स्नमायण भएका 

िौचालर् सख्र्ा 

8.5.1.55विल्लावशक्षाकायायलय/के्षवशवन/तावलमकेन्र/अगुिास्रोतकेन्रतथास्रोतकेन्रहरूलाईकम्युटरतथावप्रन्टर 

8.5.1.56विल्लावशक्षाकायायलय/के्षवशवन/तावलमकेन्र/अगुिास्रोतकेन्रतथास्रोतकेन्रहरूलाईर्ोटोकपी 

(क) प्राप्त कोटाका आिारमा  गि आ.व. मा कम््र्टुर ल्र्ापटप स्प्रन्टर उपलब्ि गराउन बाँकी रहकेा स्रोि केन्द्रलाई उपलब्ि गराउने । स्रोि केन्द्र 

छनोट गर्दाय स्रोिव्र्स्क्तको कम््र्टुर प्रर्ोग गने क्षमिा, सोिकेन्द्रमा स्वद्यिुको उपलब्ििालाई समेि ध्र्ान स्र्दने ।  

ख)  सामान खरीर्द गर्दाय तवीकृि सरकारी नमयस् िथा स्िल्लाको तवीकृि र्दरभाउ अनसुार लागि अनुमान िर्ार गरी सावयिस्नक खरीर्द ऐन, २०६३ 

िथा सावयिस्नक खरीर्द स्नर्मावली २०६४ मा उल्लेख भएका प्रस्क्रर्ाअनसुार गने/गराउन े।  

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 के्ष स्ि स्न  

  िास्लमकेन्द्र  

 अगुगा  स्रोि केन्द्र  

 स्रोि केन्द्र 

पस्हलो िथा र्दोश्रो 

चौमास्सक 

 खरीर्द ल्र्ापटप, 

कम््र्टुर, स्प्रन्टर 

र्ोटोकपी सङ्ख्र्ा 

 

8.5.1.36सी.सी.क्यामेरािडानरसञ्चालन 

8.5.1.58अगुिास्रोतकेन्रतथास्रोतकेन्रहरूलाईबैकवल्पकउिायिडान 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 के्ष स्ि स्न  

पस्हलो िथा र्दोश्रो 

चौमास्सक 

 खरीर्द र्ोिना  

 ििान गररएका स्सस्स 
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

8.5.1.68विल्लावशक्षाकायायलयकोलावगसोलारब्याकअप 
क) काययक्रमप्राप्तभएकाविल्लाहरूलेकाययक्रमकोलक्ष्यअनुरूपमा सामान खरीर्द गर्दाय तवीकृि सरकारी नमया्स िथा स्िल्लाको तवीकृि 

र्दरभाउअनसुार लागि अनुमान िर्ार गरी सावयिस्नक खरीर्द ऐन २०६३ िथा सावयिस्नक खरीर्द स्नर्मावली २०६४ मा उल्लेख भएका 

प्रस्क्रर्ाअनसुारगने/गराउन े। 

  िास्लमकेन्द्र  

 

 

क्र्मरा  सोलार 

व्र्ाकअप सङ्ख्र्ा 

 

 

३.अनौपचाररकवशक्षातथावनरन्तरवशक्षा 

उद्देश्यहरू 

१. कार्यमाूलक साक्षरिा ससु्नस्िि गने र र्वुा िथा प्रौढहरूमा पढाइ िथा स्सकाइ बानीको स्वकास गने  । 

र्स अवर्व अन्िरगि आिारभिू स्िक्षाका लास्ग बैकस्ल्पक कार्यक्रम, खलुा स्वर्द ्र्ालर् सञ्चालन, स्वर्द ्र्ालर् बास्हरका बालबास्लकाहरूको लास्ग मुलिारमा समाहीकरण,सामरु्दास्र्क अध्र्र्न केन्द्र िथा अनौपचाररक प्रौढ स्वर्द ्र्ालर् 

अन्िरगिका कार्यक्रमहरू रहकेा छ  ।  

 

आधारभूतवशक्षाकालावगबैकवल्पककाययक्रम    

2.15.11.124.3अनौपचाररकप्राथवमकवशक्षाकाययक्रम(FSP) 

क) गि वर्य अनौपचाररक प्रथास्मक स्िक्षा  कार्यक्रम प्रथम िह सञ्चालन गरेका कक्षामा सहिीकरण गने सहर्ोगी कार्यकिायलाई माि ृ

स्वर्द ्र्ालर्को स्सर्ाररसमा सहर्ोगी कार्यकिायले पाउने गरी कार्यक्रममा उल्लेख भएको रकमबाट मास्सक रू ६,२००।– का र्दरल े

र्देहार्बमोस्िम ह ने गरी पाररश्रस्मक स्विरण गने । स्नरन्िर सञ्चालनमा रहकेा २०७३ श्रावणर्देस्ख २०७४ असारसम्म सञ्चालन ह नेका 

लास्ग १३ मस्हना वरावरको पाररश्रस्मक र िैस्क्षक सर २०७३ चैरमा समापन ह नेको हकमा २०७३ श्रावणर्देस्ख २०७३ चैरसम्म चािपवय 

खचय समेि  गरी १० मस्हनाको ह न आउने पाररश्रस्मक रकम स्नकासा स्र्दने । 

ख) कक्षा व्र्वतथापन सस्मस्िले सो पाररश्रस्मक भकु्तानीको लास्ग माि ृ स्वर्द ्र्ालर्लाई स्सर्ाररस गने र सहर्ोगी कार्यकिायको हास्िरी 

प्रमास्णि मािसृ्वर्द ्र्ालर्ले गने । 

ग) अनौपचाररक प्राथस्मक स्िक्षा कार्यक्रममा अध्र्र्नरि  बालबास्लका सङ्ख्र्ा एस्कन गरी आवश्र्क पने स्सकाइ सामग्रीका प्रस्िकेन्द्र 

वास्र्यक रू. ४०००। का र्दरले सोझै मािृस्वर्द ्र्ालर्लाई स्नकासा स्र्दने । र्स िीर्यकमा गएको रकम र स्वर्द ्र्ालर्मा गएको पाि्र्पतुिक 

स्वर्द ्र्ालर् सिुार र्ोिना िथा छारवसृ्त्तको रकमसमेि एकमषु्ठ रूपमा स्हसाब गरी उपलब्ि गराउने । मािसृ्वर्द ्र्ालर्ले औपचाररक 

कक्षाका स्वर्द ्र्ाथीहरूले पाए सरहको छारवसृ्त्त र पाि्र्पतुिक लगार्िका अन्र् सबै ससु्विाहरू िैस्क्षक िथ्र्ाङ्क (Flash Report)  

को आिारमा र्दोहोरो नपनेगरी उपलब्ि गराउने । 

 अनौपचाररक स्िक्षा केन्द्र 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 स्िक्षा स्वभाग बैकस्ल्पक स्िक्षा 

िाखा 

 स्रोिकेन्द्र 

 माि ृस्वर्द ्र्ालर् 

 

पस्हलो,र्दोश्रो  िथा  

िेश्रो चौस्मसक 

 

 पाररश्रस्मक पाउने 

सहर्ोगी कार्यकिायको 

सङ्ख्र्ा  

 पाररश्रस्मक स्नकासा 

 प्रस्िवेर्दन 

 कक्षाकेन्द्रमा उपलब्ि 

स्सकाइ सामग्री र अन्र् 

ससु्विा 

2.15.11.124.1 खुलाविद्यालयतह१र२(कक्षा६-८)सञ्चालनअनुदान 

खलुा स्वर्द ्र्ालर्का लास्ग स्िल्लाका लास्ग प्राप्त रकम  खलुा स्वर्द ्र्ालर् िह १ र २ (कक्षा ६-८) सञ्चालन  भएका स्वर्द ्र्ालर्लाई िपस्सल 

अनसुार खचय गने गरी स्नकासा स्र्दने । स्वर्द ्र्ालर्ले स्नम्न के्षरमा  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 स्वर्द ्र्ालर्को खािामा 

स्नकासा स्र्दने । स्वर्द ्र्ालर्ले स्रोि कक्षा स्लने स्िक्षकलाई पाररश्रस्मक उपलब्ि गराउने । 

प्रधानाध्यापककोलावगभत्ताूः 

 अनौपचाररक स्िक्षा केन्द्र 

 स्िक्षा स्वभाग बैकस्ल्पक स्िक्षा 

िाखा 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्ि 

पस्हलो,र्दोश्रो  िथा  

िेश्रो चौस्मसक 

 खलुा स्वर्द ्र्ालर् 

सङ्ख्र्ा 

 स्रोि स्िक्षक सँख्र्ा  

 पाररश्रस्मक भरपाई 

 प्रिानाध्र्ापकले भत्ता 

बुझेको भरपाई 
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

मास्सक राू. ५०० का र्दरले १२ मस्हना बराबर ह न आउने रकम राू. ६००० स्वर्द ्र्ालर्को खािामा स्नकासा स्र्दने । स्वर्द ्र्ालर्ले सम्बस्न्िि 

प्रिानाध्र्ापकलाई स्नर्मानसुार मास्सक रूपमा उपलब्ि गराउने । 

 

सहायककमयचारीकोलावगपाररश्रवमक 

प्रस्िव्र्स्क्त मास्सक राू. ३०० का र्दरले १२ मस्हनाको रू. ३६०० पाउने गरी प्रस्िकेन्द्र २ िनाका लास्ग ह न आउने एकमषु्ट रकम रू. ७२०० 

सम्बस्न्िि स्वर्द ्र्ालर्को खािामा  स्नकािा स्र्दने । स्वर्द ्र्ालर्ले काम गनय िोस्कएका सहार्क कमयचारीहरूलाई स्नर्मानसुार मास्सकरूपमा उपलब्ि 

गराउने । 

विद्याथीकालावगसामग्रीखचय 

प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी मास्सक रू.५०।– ले २० िनाको लास्ग कापी, िटपेन, पेस्न्सल कटर, तकेल, इरेिर, ज्र्ास्मिस्ा बक्स आस्र्द िैस्क्षक सामग्रीको 

व्र्वतथा गनय रू. १,०००।– का र्दरले प्रस्ि केन्द्र १० मस्हनाको िम्मा रू.१०,०००।– एकमषु्ठ रकम सम्बन्िस्ाि स्वर्द ्र्ालर्को खािामा स्नकासा 

स्र्दने र उक्त कार्यको लास्ग स्वर्द ्र्ालर्ले व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर्बमोस्िम आवश्र्किाअनसुारका सामग्री खरीर्द गरी स्वर्द ्र्ाथीलाई उपलब्ि 

गराउने । 

विद्यालयकालावगमसलन्दखचयूः 

कक्षा सञ्चालनको लास्ग मसलन्र्द प्रस्ि मस्हना (चक, ितटर, माकय र, रस्िष्टर,र्ोटोकापी आस्र्द) रू.५००।– का र्दरले प्रस्ि केन्द्र १० मस्हनको 

रू.५,०००।– स्वर्द ्र्ालर्को खािामा स्नकासा स्र्दने । स्वर्द ्र्ालर्ले व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर्बमोस्िम खचय गने । 

शैवक्षकसामग्रीव्यिस्थापनखचयूः 

स्वस्भन्न स्वर्र्गि स्सकाइ स्क्रर्ाकलापका लास्ग आवश्र्क पने िैस्क्षक सामग्री व्र्वतथापन गनय प्रस्ि स्वर्द ्र्ालर् प्रस्ि मस्हना (स्सकाइ सहर्ोगी 

सामग्रीहरूिः ग्लोब, चाटय, नक्सा, माकय र, र्ोटोकपी आस्र्द) रू.५००।– का र्दरले प्रस्ि केन्द्र १० मस्हनाको िम्मा रू. ५,०००।– सम्बस्िि 

स्वर्द ्र्ालर्को खािामा स्नकासा स्र्दने र उक्त कार्यको लास्ग स्वर्द ्र्ालर्ले व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर्बमोस्िम खचय गने । 

विद्यालयकालावगपुस्तकालय 

प्रत्र्ेक स्वर्द ्र्ाथीलाई पाि्र्पतुिक पह ँचको ससु्नस्िििा गनय पतुिकालर् व्र्वतथापनका लास्ग खुला स्वर्द ्र्ालर् िह एक र र्दईुमा अध्र्र्नरि 

स्वर्द ्र्ाथीका लास्ग पाि्र्पतुिक लगार्ि अन्र् सन्र्दभय सामग्रीको व्र्वतथा पुतिकालर्मार्य ि गनय प्रस्ि केन्द्र प्रस्ि िहका लास्ग एकमषु्ट रू. १०,००० 

का र्दरले र्दईु िहको लास्ग रू. २०,००० रकम सम्बस्न्िि स्वर्द ्र्ालर्को खािामा स्नकासा स्र्दने । सो रकमबाट सम्बस्न्िि स्वर्द ्र्ालर्ले स्नर्मानसुार 

पतुिकालर्को व्र्वतथापन गने । स्वर्द ्र्ाथीहरूले पतुिकालर्बाट पतुिक स्लई अध्र्र्न गने र अध्र्र्न पिािा् पतुिकालर्मा स्र्िाय गने व्र्वतथा 

स्मलाउने । 

 सहार्क कमयचारीले 

पाररश्रस्मक बुझेको 

भरपाई 

 सामग्री प्राप्त गने 

स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ा 

 स्वर्द ्र्ालर्मा उपलब्ि 

सामग्री 

 स्वर्द ्र्ालर्मा उपलब्ि 

सामग्री 

 स्वर्द ्र्ालर्मा उपलब्ि 

पतुिकालर्को अवतथा 

र पतुिकको सचूी 

2.15.11.124.2 अनौपचाररकप्रौढविद्यालय(कक्षा१-८)कालावगअनुदान 

क) स्िल्लामा प्रौढका लास्ग सञ्चास्लि अनौपचाररक वा बैकस्ल्पक स्वर्द ्र्ालर्हरूको स्ववरण (तथापना स्मस्ि, सञ्चास्लि कक्षा, स्वर्द ्र्ाथी स ख्र्ा 

र सञ्चालनको अवतथा सस्हिको) स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्मा एस्कन भइ आएपस्छ मार सहिकिायहरूको पाररश्रस्मक िथा स्िक्षण स्सकाइका 

लास्ग आवश्र्क िनिस्क्तका लास्गप्रस्ि स्वर्द ्र्ालर् रू. १,९५,०००। रकम एकमुष्ट  स्नकािा स्र्दने  । स्िस्िका द्वारा सामरु्दास्र्क  रूपमा सञ्चालन 

गनय अनमुस्ि पाएका प्रौढका लास्ग सञ्चास्लि अनौपचाररक  स्वर्द ्र्ालर्हरूको स्वर्द ्र्ाथी स्ववरण  Flash  Report मा समावेि गने  ।   
ख) स्वर्द ्र्ालर्हरूमा िैस्क्षक सामग्री िथा पतुिकालर्मार्य ि पा.पु.  व्र्वतथापन खचयका लास्ग वास्र्यक एकमषु्ठ  रू. २५,०००।– सम्म खचय गने । 

 अनौपचाररक स्िक्षा केन्द्र 

 स्िक्षा स्वभाग बैकस्ल्पक स्िक्षा 

िाखा 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्ि 

पस्हलो,र्दोश्रो  िथा  

िेश्रो चौस्मसक 

 अनरु्दान प्राप्त गने 

स्वर्द ्र्ालर् सङ्ख्र्ा 

 पाररश्रस्मक प्राप्त 

सहिकिाय सङख्र्ा 

 खररर्द गररएका सामग्री 
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

र्स रकमबाट स्वर्द ्र्ालर्मा लघ ुपतुिकालर्,  िैस्क्षक सामग्री र   व्र्वतथापकीर्  के्षरमा खचय गने व्र्वतथा स्मलाउने । र्स प्रकृस्िका स्वर्द ्र्ार्लमा 

अध्र्र्नरि स्वर्द ्र्ाथीका लास्ग स्निःिलु्क  पाि्र्पतुिक उपलब्ि गराउने ।  

सङ्ख्र्ा 

 पतुिकालर् सङ्ख्र्ा 

माध्यवमकवशक्षाकालावगबैकवल्पककाययक्रम    

2.15.11.125.1 खुलाविद्यालयतह१र२(कक्षा९-१०)सञ्चालनअनुदान 

क) स्ि.स्ि.काले सञ्चस्लि खुला विद्यालयतह१र२ (कक्षा९-१०)सञ्चालनमा रहकेा स्वर्द ्र्ालर्को अनुगमन गरी स्िल्लाका 

लास्ग तवीकृि वास्र्यक कार्यक्रमअनसुार प्राप्त बिेट स्वर्द ्र्ालर्लाई स्नकासा स्र्दने  ।  

ख) स्वर्द ्र्ार्लले कार्यक्रम सञ्चालन प्रस्क्रर्ाका सम्बन्िमा िैस्क्षक िनिस्क्त स्वकास केन्द्रबाट पिाइएको “र्दरू स्िक्षा िथा खलुा स्सकाइ 

स्नर्देस्िका, – २०६३ र खुला स्वर्द ्र्ालर् सञ्चालन कार्ायन्वर्न पसु्तिका/स्नर्देस्िका” अनसुार गने । कार्यक्रम सञ्चालनको लास्ग खचयको 

हकमा र्देहार्अनसुार गनय प्रस्ि केन्द्रका र्दरले उपलब्ि भएको रकम खचय गरी सो को स्ववरण स्ि.स्ि.कालाई उपलब्ि गराउने ।  

१. संर्ोिकका 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. स्वर्द ्र्ालर् सहर्ोगीका लास्ग मास्सक रू.५००।– का र्दरले १२ मस्हनाको रू.६०००।–  

५. िैस्क्षक सामग्रीका लास्ग मास्सक रू ६००।– का र्दरले १२ मस्हनाको रू.७,२००।– 

६. सञ्चालन खचय (पानी, स्विलुी, सरसर्ाइ) का लास्ग मास्सक रू ५०० का र्दरले वास्र्यक रू ६,०००।– 

७. इन्टरनेट/स्मस्िर्ाको प्रर्ोगका लास्ग मास्सक रू १,५००।– का र्दरले ९ मस्हनाको रू १,३५,००।–  

८. गहृकार्य 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. पतुिकालर्का लास्ग एकमषु्ठ रू १०,०००।– 

स्िल्ला िहमा अनगुमनका लास्ग एकमषु्ठ रू १०,०००।– 

उस्ल्लस्खि वाँिर्ाँिमा नघट्ने गरी स्वद्यालर्ले आवश्र्क अन्र् के्षरहरूमा  खचय गनय सक्ने ।  

 िैस्क्षक िनिस्क्त स्वकास केन्द्र 

 स्िक्षा स्वभाग बैकस्ल्पक स्िक्षा 

िाखा  

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 सम्बस्न्िि स्वर्द ्र्ालर् 

पस्हलो, र्दोश्रो िथा 

चौमास्सक  

 खलुा स्वर्द ्र्ालर् 

सङ्ख्र्ा 

 खलुा स्वर्द ्र्ालर्बाट 

लाभास्न्वि ह ने 

बालबास्लका सङ्ख्र्ा  

2.15.11.125.2 अनौपचाररकप्रौढविद्यालय(कक्षा९-१०)कालावगअनुदान 

क) स्िल्लामा प्रौढका लास्ग सञ्चास्लि अनौपचाररक वा बैकस्ल्पक स्वर्द ्र्ालर्हरूको स्वबरण (तथापना स्मस्ि, सञ्चास्लि कक्षा, स्वर्द ्र्ाथी 

स ख्र्ा र सञ्चालनको अवतथा सस्हिको) स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्बाट एस्कन भएपस्छ मार सहिकिायहरूको पाररश्रस्मक िथा स्िक्षण 

स्सकाइका लास्ग आवश्र्क िनिस्क्तका लास्गप्रस्ि सहिकिाय पाररश्रस्मका लास्ग कार्यक्रममा व्र्वतथा भएअनससार  अनौपचाररक  

प्रौढ  स्वर्द ्र्ालर् सञ्चालन स्नर्देस्िका  बमोस्िम स्नर्कु्त सहिकिायको लास्ग पाररश्रस्मक उपलब्ि गराराउने गरी रकम तवीकृि वार्यक 

कार्यक्रमअनसुार स्वर्द ्र्ालर्मा स्नकािा स्र्दने  । स्िस्िका द्वारा सामरु्दास्र्करूपमा सञ्चालन गनय अनमुस्ि पाएका प्रौढका लास्ग सञ्चास्लि 

अनौपचाररक वा बैकस्ल्पक स्वर्द ्र्ालर्हरूको स्वर्द ्र्ाथी स्ववरण  Flash  Report मा समावेि गने  ।  न्र्नूिम स्वर्द ्र्ाथी सख्र्ा नपगेुका स्वर्द ्र्ालर्लाई 

वन्र्द  गराउने र  िह वसृ्द्ध गनुय परेमा के्ष.स्ि.स्न.को पवूय तवीकृस्ि स्लन ुपने ।   

 स्िक्षा स्वभाग बैकस्ल्पक स्िक्षा 

िाखा  

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्ि पस्हलो  चौमास्सक 

 अनरु्दान पाउने 

स्वर्द ्र्ालर् सङ्ख्र्ा 

 स्वर्द ्र्ालर्को 

पतुिकालर् िथा सामग्री 

सङख्र्ा 
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ख)  स्वर्द ्र्ालर्लाई अनरु्दान स्नकासा गनुय भन्र्दा पस्हले नै स्िस्िअ वा स्वस्नबाट तथलगि स्नरीक्षण गरी िोस्कएबमोस्िमको स्वर्द ्र्ाथी  सङ्ख्र्ा स्नर्स्मि 

रूपमा अध्र्र्नरि भएमा मार स्नकासा स्र्दने ।  

ग)  स्वर्द ्र्ालर्हरूको कक्षागि/िहगि स्वर्द ्र्ाथी स्ववरण, स्िक्षक व्र्वतथापन लगार्ि सञ्चालनको अवतथाको स्ववरण अर्द ्र्ावस्िक गरी 

स्िक्षा स्वभाग बैकस्ल्पक स्िक्षा िाखामा अस्नवार्य रूपमा लेखी पिाउने । 

घ) अनौपचाररक प्रौढ स्वर्द ्र्ालर्(माध्र्स्मक िह) का लास्ग िैस्क्षक सामग्री िथा पुतिकालर्मार्य ि पा.प.ु व्र्वतथापन सहर्ोग अन्िरगि वास्र्यक 

व्र्वतथापन खचय र पतुिकालर् िथा पाि्र्पतुिक व्र्वतथापनका लास्ग वास्र्यक एकमषु्ठ प्रस्ि स्वर्द ्र्ालर् रू.२५,०००।– का र्दरले अनौपचाररक प्रौढ 

स्वर्द ्र्ालर्को खािामा स्नकासा स्र्दने । र्स रकमबाट स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन खचयका अस्िररक्त लघ ुपतुिकालर्,  िैस्क्षक सामग्री र व्र्वतथापन 

अनरु्दान स्ि.स्ि.काले समर्मै सम्बस्न्िि स्वर्द ्र्ालर्लाई स्नकासा स्र्दने व्र्वतथा स्मलाउने । स्वर्द ्र्ालर्ले व्र्वतथापन खचयबापि अस्िकिम रू. 

५०००। खचय गनय सक्ने । र्स प्रकृस्िका स्वर्द ्र्ार्लमा अध्र्र्नरि स्वर्द ्र्ाथीका लास्ग स्निःिलु्क  पाि्र्पतुिक उपलब्ि गराउने ।  

2.15.11.369कक्षा११-१२माखुलाविद्यालयसञ्चालनकालावगतयारीकायय 

क) स्िस्िकाले तवीकृि कार्यक्रमअनसुार  कक्षा ११-१२ मा खलुा स्वर्द ्र्ालर् सञ्चालनका  स्िक्षा स्वभागबाट प्राप्त स्नर्देिनअनसुार खुला 

स्वर्द ्र्ालर् सञ्चालनका लास्ग िर्ारी कार्य गने । 

स्िक्षा स्वभाग  

स्िस्िका  

स्वर्द ्र्ालर् 

प्रथम िथा र्दोश्रो 

चौमास्सक 

 कक्षा ११-१२ मा खलुा 

स्वर्द ्र्ालर् सञ्चालन भएको 

सङ्ख्र्ा 

विद्यालयबावहरकाबालबावलकाहरूकोलावगमूलधारमासमाहीकरण    

2.15.11.127 प्रस्तािकाआधारमासामुदावयकवसकाइकेन्रमार्य तविद्यालयबावहरकाबालबावलकाहरूलाईवसकाइवक्रयाकलाप

सञ्चालन 

क) सामरु्दास्र्क स्सकाइ केन्द्रले आफ्नो सेवा के्षरका स्वर्द ्र्ालर् बास्हर रहकेा बालबास्लकाहरूको स्वतििृ सवेक्षण गरी सङ्ख्र्ा एस्कन गरी 

प्रतिावनाका स्ि.स्ि.कामा रकम माग गने ।  

ख) स्िल्लाको िैस्क्षक िथ्र्ाङ्कमा न्र्ुन भनाय र्दर रहकेा गास्वस िथा नपाको पस्हचान गरी उक्त के्षरमा सञ्चास्लि सामरु्दास्र्क स्सकाइ 

केन्द्रलाई स्वर्द ्र्ालर् बास्हर रहकेा वालबालबास्लकाको िैस्क्षक पह चँ ससु्नस्िििाका लास्ग पेि गरेको प्रतिावनाका आिारमा 

स्िस्िकाबाट समेि सवेक्षण स्नरीक्षण अनगुमन गरी अनरु्दान उपलब्ि गराउने  ।   

ग) स्िल्लाबाट प्राप्त रकमका आिारमा  स्वर्द ्र्ालर् बास्हरका बालबास्लकाहरूलाई अनौपचाररक प्राथस्मक स्िक्षा (FSP) कार्यक्रमको 

ढाँचामा स्सकाइ स्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गरी िैस्क्षक पह चँ ससु्नस्िि गने ।  

 

अस्िके 

स्ि.स्ि.का  

के्ष.स्ि.स्न.  

सास्सके  

 

प्रथम, र्दोश्रो िथा िेश्रो 

चौमास्सक 

स्नकासा पर  

सास्सकेको प्रतिावना पर  

स्वर्द ्र्ालर् बास्हर रहकेा 

वालवास्लको सङ्ख्र्ा 

अनौपचाररक प्राथस्मक 

स्िक्षा (FSP) कार्यक्रम 

  

2.15.11.128 आब२०७२/७३बाटसञ्चालनमारहेकावसकाइकेन्रसञ्चालन 

विल्लालेवसकाइकेन्रस्थापनातथासञ्चालनगदाय:  

क)  स्निःिलु्क िथा अस्नवार्य आिारभिू स्िक्षा लागू भएका स्िल्लास्भर आिारभिू िहको स्वर्द ्र्ालर् िाने उमेर समूह (५-१२ वर्य) का 

स्वर्द ्र्ालर्मा भनाय नै नभएका  लस्क्षि वगयका बालबास्लकाहरू भेला ह न सक्ने तथानहरू (बसपाकय , इटाभट्टा, औद्योस्गक केन्द्रहरू, 

होटल व्र्वसार् सञ्चालन भएका तथानहरू, बालसुिार गहृ, श्रस्मक बालबास्लका बढी ह ने तथान, श्रममकु् ि भएका 

बालबास्लकाहरूको सङ्ख्र्ा बढी भएका के्षरहरू, मकु् ि कमैर्ा, मकु् ि कम्लहरी, अनाथ, बार्दी, सकुुम्बासी, सिक बालबास्लका, एि्स 

पीस्िि बालबास्लका, अपाङ्गिा भएका बालबास्लका भएको तथान लगार्िका के्षर वा तथान) लगार्ि िथा भनाय भएर पस्न बीचैमा 

स्वर्द ्र्ालर् छािेका बालबास्लकाहरू केन्द्रीर् िथ्र्ाङ्क स्वभागबाट प्राप्त भइ स्िल्लामा उपलब्ि गराइएको िथ्र्ाङ्क समेिको 

 स्िक्षा स्वभाग अस्नवार्य स्िक्षा 

िथा बाल अस्िकार िाखा 

 के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर् 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 स्रोिकेन्द्र 

 गाउँ स्िक्षा सस्मस्ि 

 पस्हलो, र्दोस्रो िथा 

िेस्रो चौमास्सक 

 लाभास्न्वि स्वर्द ्र्ाथी 

सङ्ख्र्ा 

 अस्नवार्य आिारभिू 

स्िक्षा कार्यक्रम लागू 

भएका गास्वस  िथा 

स्िल्ला सङ्ख्र्ा 
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आिारमा पस्हचान गरी नामनामेसी सस्हिको अस्भलेख अर्द ्र्ावस्िक गने व्र्वतथा स्मलाउने, सो का आिारमा नपा िथा गास्वसको 

अनमुस्ि स्लइ  गास्वस िथा नपाले िोकेको तथानमा गि वर्य सञ्चालन भएका केन्द्रहरूको िपस्िलअनुसार स्नरन्िरिाको व्र्वतथा 

स्मलाउने ।  

ख) कक्षा सञ्चलन गर्दाय सहभागीहरूको समर्को उपर्कु्तिा हरेी स्वहान िथा वेलकुाको 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 भािामा स्लइ कक्षा सञ्चालन गनय सस्कने ।  

घ) कक्षामा स्िक्षण गने स्वर्र्वतिु FSP/SOP कार्यक्रमका लास्ग स्निायरण भएको कोर्यका अस्िररक्त िीवनोपर्ोगी सीप िथा स्क्रर्ात्मक 

सीप (Functional Skill) समेि समावेस गरी खेल्र्दै स्सक्र्दै गने वािावरण सिृना गने ।  

ङ) कक्षा समास्प्त पिाि सहभागी बालबास्लकाहरूको स्सकाइको तिर स्निायरण गरी स्वर्द ्र्ालर्मा भनाय गने व्र्वतथा स्मलाउने ।  

च) प्रस्ि केन्द्र रू. २,८८,००० एकमषु्ट रकम  सामरु्दास्र्क अध्र्र्न केन्द्रलाई  स्नकािा स्र्दने साअके नभएमा स्रोिकेन्द्रलाई स्नकािा स्र्दने    

र  सो रकमबाट साअकेले आफ्नो कार्यके्षरस्भरका लस्क्षि वगय पस्हचान गरी स्सकाइ केन्द्र सञ्चालन गने  उक्त रकम  िपस्सलका के्षरमा 

खचय गने । 

i. सहिकिाय पाररश्रस्मक प्रस्िकेन्द्र  २ िनाका लास्ग स्िक्षण गरेको मस्हनाको रू. ६,२०० का र्दरले १० मस्हनाको िम्मा  १,२४,०००।  

ii. पाि्र्पतुिक र स्सकाइ सामग्री प्रस्िकेन्द्र एकमषु्ट रू. २५,०००।  

iii.  केन्द्र व्र्वतथापन खचय प्रस्िकेन्द्र एकमषु्ट  रू. १५,०००।  

iv.  स्वर्द ्र्ाथी खािा (मास्सक २५ स्र्दन र्दैस्नक रू. १५ का र्दरले २५ िना का लास्ग १० मस्हनाको) रू. ९३,७५०। 

v.  भािा, स्विलुी, उिाय  रू. २५,०००।  

vi. सरुूकक्षा सञ्चालनका लास्ग आवश्र्क पने सामग्री व्र्वतथापनका लास्ग रू.  ५०,०००।  

vii.   साअके वा स्रोिकेन्द्रबाट कक्षा अनगुमन    ५,०००।  

(२ िना सहिकिायले आलो पालो गरी खािा व्र्वतथान िथा र्दैस्नक स्िक्षण स्सकाइ स्क्रर्ाकलाप स्नर्कु्त गने ।  

छ)  सहिकिायको स्नर्सु्क्त प्रस्कर्ा अनौपचाररक प्रौढ स्वर्द ्र्ालर् सञ्चालन स्नर्देस्िका २०६५ अनसुार गने ।   

ि) स्सकाइ केन्द्रलाई स्वर्द ्र्ालर् बास्हर रहकेा भनी स्विेर् के्षर भए सोको समेि पस्हचान गररएका बालबास्लकालाई स्वर्द ्र्ालर् ल्र्ाउन र 

स्टकाउनका लास्ग लक्ष्र् तपष्ट िोस्कएको कार्यर्ोिना िर्ार गनय लगाउने, 

झ) तथानीर् िहका सरकारी स्नकार्हरू, स्िल्ला बालकल्र्ाण सस्मस्ि, बालक्लवहरू, गैरसरकारी सङ्घसंतथाहरू, सामरु्दास्र्क समहूहरू, 

सरोकारवाला सँतथाहरू (उद्योग, वास्णज्र्, व्र्ापार, होटल, र्ािार्ाि लगार्िका व्र्वसार्सँग सम्बस्न्िि सङ्घसंतथाहरू), तथानीर् 

सञ्चार माध्र्महरूसँगको समन्वर् र सहकार्यमा आवश्र्क सहर्ोग िटुाउने, केन्द्रलाई  सहिीकरण गने ितिा आवश्र्कीर् कार्यहरूमा 

सहकार्य गने, 

ञ) तथानीर् आवश्र्किा र उपलब्ि स्रोिसािनको उपलब्ििा समेिलाई मध्र्निर राखी तथानीर् सरोकारवाला सँतथाका र्दक्षिा समेिका 

आिारमा आकस्तमक रूपमा आइपने र्दैवी प्रकोपिन्र् घटनाहरू (बाढी, पस्हरो, भकूम्प, आगिनी आस्र्द) ितिा कारणबाट अतथार्ी 

रूपमा पिनपािनको व्र्वतथा गनुय पने प्रबन्ि स्मलाउने, 
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 केन्द्रमा आिारभिू तवातथ्र् िथा पोर्णका लास्ग स्र्दवा खािाको व्र्वतथापन, िकुाको और्िी स्विरण, बालबास्लकाहरूको आवस्िक तवातथ्र् 

परीक्षण ितिा स्क्रर्ाकलापहरू सञ्चालन गने 

सामुदावयकअध्ययनकेन्र    

2.15.11.129.1सामुदावयकवसकाइकेन्रकोसञ्चालनअनुदान 

क) स्िल्लामा सञ्चालनमा रहकेा सामरु्दास्र्क स्सकाइ केन्द्रहरू एस्कन गरी स्ि.स्ि.काले िपस्सल अनसुारका  कार्य गने गरी  प्रस्ि केन्द्र रू. १ 

लाखका र्दरले स्नकासा स्र्दने ।  

ख) स्नर्स्मिरूपमा चलेका सामरु्दास्र्क स्सकाइ केन्द्रको व्र्वतथापन सस्मस्िले गरेको स्सर्ारीसको स्नणयर् र सम्बस्न्िि के्षरका स्रोिव्र्स्क्तले 

गरेको हािस्ार प्रमाण प्राप्त भए पछस्ा स्िस्िका ले रकम स्नकासा स्र्दने । समरु्दास्र्क स्सकाइ केन्द्रले सामरु्दास्र्क स्सकाइ केन्द्र 

व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर्ानसुार सामरु्दास्र्क पररचालका लास्ग न्र्नूिम १२ मस्हनाका लास्ग रू. ६२०० का र्दरले १२ मस्हना 

बराबरको पाररश्रस्मक भकु्तानी गने ।  

बाँकी रकमबाट  सामरु्दास्र्क स्सकाइ केन्द्रको पतुिकालर् व्र्वतथापन, परपस्रका र अन्र् कार्ायलर् सञ्चालनका लास्ग आवश्र्क सामग्री 

व्र्वतथापन गने। 

 

अस्िके 

स्ि.स्ि.का  

के्ष.स्ि.स्न.  

सास्सके  

 

 पस्हलो, र्दोस्रो िथा 

िेस्रो चौमास्सक 

स्नकासा पर  

पाररश्रस्मक वझुेको भरपाई 

व्र्वसथापन सस्मस्िको 

स्नणयर्  

खरीर्द सामग्रीको स्ववरण 

2.15.11.129.2उत्कृष्ठउपलवब्धहासीलगरेकामध्येछनोटभएकासामुदावयकअध्ययनकेन्रलाईप्रस्तािस्िीकृतगररकायायन्ियन

गनयिोडकोषमाआधाररतप्रोत्साहनअनुदान 

क)  स्िल्लाले सामरु्दास्र्क  अध्र्र्न केन्द्र सञ्चालन एवम ् व्र्वतथापन स्नर्देस्िका २०६२ संसोिन सस्हि) का आिारमा सास्सकेको 

मलू् र्ाङ्कन गरी उत्कृष्ट कार्य सम्पार्दन गने  सस्सके छनोट गने । छनोट भएका सास्सकेलाई अनरु्दान स्लनका लास्ग स्िस्िका ले प्रतिाव 

माग गने ।  

ख) छनोटमा गरेका सास्सकेले समरु्दार्मा उपर्ोगी ह ने सीप स्वकास, आर्आियन  स्िक्षाको पह चँ सुस्नस्ििा ह ने खालका कार्यक्रम 

समेस्टएकोसम्बस्न्िि सामरु्दास्र्क स्सकाइ केन्द्र व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर्अनसुार कस्म्िमा प्रतिास्वि रकमको २० प्रस्ििि 

िोिकोर्मा िम्मा गने  प्रस्िवर्द ्ििा उल्लेख  भएको प्रतिावना पेि गनय लगाउने ।  

ग) प्राप्त प्रतिावहरू मलू्र्ाकनका आिारमा तवीकृि भएका  प्रतिावमा उस्ल्लस्खि  प्रतिास्वि रकमको कस्म्िमा २० प्रस्ििि रकम िम्मा 

गरेको बैंक भौचर प्राप्त भए पिाि सम्बस्न्िि सामरु्दास्र्क स्सकाइ केन्द्रलाई  रकम स्नकासा स्र्दने  ।  

घ) सामरु्दास्र्क स्सकाइ केन्द्रले स्ि.स्ि.काकाट तवीकृि प्रतिावमा उस्ल्लस्खि कार्यहरू कार्यर्ोिना वनाई  सम्पार्दन सम्पार्दन गने ।  

ङ) प्रतिावना वमोस्िम सम्पन्न भएको प्रस्िवेर्दन, व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर् र स्रोिव्र्स्क्तको कार्य सम्पन्न भएको भनी गरीएको 

स्सर्ारस्ास स्िस्िका मा पेि गने । 

 

अस्िके 

स्ि.स्ि.का  

के्ष.स्ि.स्न.  

सास्सके  

 
 पस्हलो, र्दोस्रो िथा 

िेस्रो चौमास्सक 

स्नकासा पर  

प्रतिावना पर  

िोिकोर्को बैंक भौचर  

सम्पास्र्दि कार्यहरू 

 

 

2.15.11.330  विद्यालय बावहर रहेका बालबावलकाहरूलाई विद्यालयमा भनाय एिम् वनरन्तर वटकाइ रा्नअवभभािक वशक्षा

अवभयानसचालन 

क) कार्यक्रम तवीकृि भएका स्िल्लाहरूले स्िल्लामा सञ्चालन भएको अस्भमावक स्िक्षा प्रस्िक्षणका सहभागीहरूले िर् गरेको स्वर्र्वतिु 

िथा कार्यर्ोिनाका आिारमा कार्यक्रम सञ्चालन गने  ।  

ख)  स्िल्लामा  स्वर्द ्र्ालर् बास्हर रहकेा बालबास्लकाका अस्भभावकहरूलाई िोस्कएको के्षरमा कम्िीमा २ स्र्दने अस्भमुखीकरण अस्भर्ान 

सञ्चालन गने ।   

के्ष.स्ि.स्न.  

स्ि.स्ि.का  

 

 

 पस्हलो, र्दोस्रो िथा 

िेस्रो चौमास्सक 

अस्भमखुीकरण कार्यक्रम 

सङ्ख्र्ा  

स्वकास भएको ्र्ाकेि 

सहभागीहरूको हास्िरी 

  



54 ÷ काययक्रमकायायन्ियनपुवस्तका२०७३/०७४ 

 

 

स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

४वशक्षकविकासतथाविकास    

वशक्षकवशक्षातथाविकास 

उदेश्य 

 िैस्क्षक र्ोग्र्िाको प्रमास्णकरणका लास्ग स्वश्वसनाीर् प्रणालीको स्वकास गने  

र्स अवर्वमा िैिाकेमार्य ि कार्ायन्र्मा ल्र्ाईने स्िक्षकको पेिागि स्वकाससँग सम्बस्न्िि िथा अन्र्  स्ि.स्ि.काबाट सञ्चालन ह ने  नव स्नर्कु्त स्िक्षकहरूका लास्ग १० स्र्दने सेवा प्रवेि िास्लम, स्वस्भन्न मोि्र्लुका  लास्ग स्िल्लातिरीर् वा 

िास्लमकेन्द्रतिररर् प्रस्िक्षक प्रस्िक्षणहरू समावेि छन ्।  

 

2.15.1.143निवनयुिवशक्षकहरूकालावग१०वदनेसेिाप्रिेशतावलम 

 प्राप्त कोटाका आिारमा िैिस्वकेले िारी गरेको िास्लम कोसयकोअनसुार स्ि.स्ि.काले िास्लम ्र्ाकेि िर्ार गरी १० स्र्दने िास्लम 

सञ्चालन गने । 

 स्िल्लामा र्स वर्य स्िक्षक सेवा आर्ोगबाट स्सर्ाररस भइआएका सबै स्िक्षकहरूलाई िैिस्वकेले िर्ार गरेको िास्लम कोसयका आिारमा 

साि स्र्दनको िास्लम प्रर्दान गने ।  

 त्र्सरी िास्लम स्लएका स्िक्षकको नामनामेसी स्ववरण सम्बस्न्िि स्िल्लाहरूले कार्यक्रम सम्पन्न भएको १५ स्र्दनस्भरमा के्ष.स्ि.स्न, 

िै.ि.स्व.के. र स्िक्षा स्वभाग मा पिाउने । 

 

स्ि.स्ि.का 

 र्दोश्रो चौमास्सक 

सेवा प्रवेि िास्लम प्राप्त 

स्िक्षक सङ्ख्र्ा । 

2.15.1.145विवभन्नमोड्युलकालावगविल्लास्तरीयिातावलमकेन्रस्तररयप्रवशक्षकप्रवशक्षण 

2.15.1.146विवभन्नमोड्युलअन्तरगतआधारभूततहकावशक्षकहरूकालावगतावलमसञ्चालन 

2.15.1.147विवभन्नमोड्युलअन्तरगतमाध्यावमकतहकावशक्षकहरूकालावगतावलमसञ्चालन 

क) स्िस्िकाले िैिाके िथा अगुवा स्रोि केन्द्रको समन्वर्मा तवीकृि कार्यक्रमअनसुार स्िल्लातिरको प्रस्िक्षक प्रस्िक्षण एवम ्आिारभिू िथा 

माध्र्स्मक िहका िास्लम सञ्चालन गने ।  

िैिस्वके  

िैिाके  

स्िस्िका 

अगुवा स्रोिकेन्द्र  

स्रोिकेन्द्र  

 सञ्चालन भएका प्रस्िक्षक 

प्रस्िक्षण सङ्ख्र्ा 

आिारभिू िथा  माध्र्स्मक 

िहका िास्लममा 

सहभागी स्िक्षक 

सङ्ख्र्ा 

५. शुसासन तथाव्यिस्थापन 

उद्देश्यहरू 

 स्वकेन्द्रीकृि िासकाीर् संरचनास्भर िैस्क्षक सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा र कार्यकुिलािा अस्भवरृ्द ्स्ि गने । 

 भावाी संघीर् िासन प्रणालीका लास्ग स्िक्षा के्षर स्भि संतथागि संरचना  र मानव संसाािनको िर्ारी गने । 

 स्िक्षा के्षरमा र्दक्ष र नस्ििामखुाी िनिस्क्त स्वकास गरी ि सेवा प्रवाहको गुणतिर र कार्य कुिलिामा सिुार ल्र्ाउने 

र्स अवर्व अन्िरगि मखु्र्रूपमा विल्लास्तरीयपरीक्षासञ्चालन,विल्लास्तरमाविवभन्नबैठकसञ्चालन,नक्साङ््ककन,स्रोतकेन्रव्यिस्थापन,प्रवतिेदनतयारीभौवतकसवुिधाव्यिस्थापन,सञ्चारमाध्यमसाँग

सहकाययिस्ताकाययक्रमहरूरहेकाछन्। 

2.15.8.106कक्षा८कोविल्लास्तरीयपरीक्षासञ्चालन  परीक्षा स्नर्न्रण कार्ायलर् र्दोश्रो  चौमास्सक  कक्षा ८ को परीक्षाथी 



55 ÷ काययक्रमकायायन्ियनपुवस्तका२०७३/०७४ 

 

 

स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन गर्दाय तवीकृि पाि्र्क्रम, स्वस्िष्टीकरण िास्लका, प्रर्ोगात्मक परीक्षाका लास्ग स्निायररि व्र्वतथाबमोस्िम गने गराउन े 

। कक्षा ८ को स्िल्लातिरीर् परीक्षा सञ्चालनका लास्ग स्वर्द ्र्ाथीसँग िलु्क वापि कुनै  रकम नस्लने गरी परीक्षा सञ्चालन गने । र्सको लास्ग प्रस्ि 

स्वर्द ्र्ाथी रू ११०।–का र्दरले स्हसाब गरी रकम पिाइएको छ । कक्षा ८ को स्िल्लातिरीर् परीक्षा सस्मस्िले िर्ार गरेको कार्यर्ोिना र स्सर्ाररसका 

आिारमा गने गराउने । कक्षा ८ को स्िल्लातिरीर् परीक्षाको नस्ििा परीक्षा स्नर्न्रण कार्ायलर्सँग समन्वर् गरी ग्रेस्िङ प्रणालीमा आिाररि भएर 

गने गराउने । 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 स्िल्लातिरीर् परीक्षा सस्मस्ि 

 स्वर्द ्र्ालर् 

सङ्ख्र्ा 

1.2.4.9ऐनवनयमवनदेवशकामावनवदयिगररएकाविवभन्नसवमतीहरूतथाकाययदलतथासमन्ियबैठकखचय 

स्िल्ला िथा के्षरतिरका स्वस्भन्न सस्मस्ि िथा कार्यर्दलहरूको लास्ग बैिक सञ्चालन गर्दाय समसामस्र्क िैस्क्षक मदु्दा िथा चनुौिीहरूको 

व्र्वतथापनको लास्ग स्िल्ला िथा के्षरतिरमा गिन भएका स्वस्भन्न सस्मस्ि, कार्यर्दल, छानस्वन सस्मस्ि लगार्िको लास्ग बैिक सञ्चालनको लास्ग 

तवीकृि नमयस् बमोस्िम खचय गने । 

 

 स्िक्षा स्वभाग, स्वर्द ्र्ालर् 

व्र्वतथापन िाखा  

 के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर् 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 

पस्हलो र्दोश्रो िथा  

िेश्रो चौमास्सक  

 सञ्चास्लि बैिक 

सङ्ख्र्ा 

 बैिकको माइन्र्टु 

 कार्यक्रम सम्पन्न 

प्रस्िवेर्दन 

2.15.11.130Flash system तथाGIS कोसदुृढीकरण(ICT based student, teacher, school information) 

क) स्िस्िकाले स्वर्द ्र्ालर्बाट प्राप्त िथ्र्ाङ्कको स्िल्लागि समस्ष्ट िर्ार गरी प्रस्िवेर्दन िर्ार गने ।  

ख) स्िक्षा स्वभाग, िैस्क्षक नक्साङ्कन िाखासँग समन्वर् गरी आ. व. २०७२/०७३ मा  School Coordinate सम्बन्िी िथ्र्ाङ्क 

सत्र्ापन र अर्द ्र्ावस्िक गने । 

स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् २०७४ िेि र्दोश्रो 

सािास्भर 

सत्र्ापन र अर्द ्र्ावस्िक 

गररएको प्रस्िवेर्दन 

2.15.11.131अगुिास्रोतकेन्रकोसञ्चालनखचय 

अगुवा स्रोिकन्द्रको व्र्वतथापनका लास्ग छुट्र्ाइएको बिेटबाट र्देहार्अनसुार मार खचय गने गरी वास्र्यकरूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गने  व्र्वतथा 

गने ।  वाँकी रहकेो रकम  स्नर्देिन प्राप्त भएपस्छ मार गने व्र्वतथा स्मलाउने : 

क) पररचरका लास्ग मास्सक रू ६०००।– का र्दरले १२ मस्हना िम्मा रू ७२०००।–, 

ख) स्वद्यिुका 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 प्रस्िक्षक बैिक सञ्चालनका लास्ग स्चर्ापान आस्र्दका लास्ग वास्र्यक रू २४,०००।– 

र्स बिेटको प्रर्ोगबाट अगुवा स्रोिकेन्द्र स्नर्स्मि रूपमा सञ्चालन भएको ससु्नस्िििा स्िस्िका ले गने र र्सको प्रर्ोगमा अस्िकिम िोि स्र्दने । 

 स्िक्षा स्वभाग, कार्यक्रम िथा बिेट 
िाखा 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 अगुवा स्रोिकेन्द्र 

पस्हलो र्दोश्रो िथा  

िेश्रो चौमास्सक  

 व्र्वतथापन खचय प्राप्त 

गने अगुवा स्रोिकेन्द्र 

 अगुवा स्रोिकेन्द्रमा 

उपलब्ि मानवीर् र 

भौस्िक ससु्विा 

 बैिक सङ्ख्र्ा 

2.15.11.132स्रोतकेन्रकोसञ्चालनखचय 

१) स्िस्िकाले स्रोिव्र्स्क्तबाट  ििुयमा गररएको वास्र्यक कार्यर्ोिना तवीकृि गने  । कार्यर्ोिना वमोस्िमका  स्क्रर्ाकलाप कार्ायन्वर्न गनय 

स्रोि केन्द्रतिरीर् बैिकहरूका लास्ग मास्सक रू. १०००। का र्दरले स्चर्ा खािा के्षरमा खचय व्र्वतथा स्मलाउने । बाँकी रकमबाट 

केन्द्रका लास्ग आवश्र्क पने मसलन्र्द सामग्री खरीर्द गने ।  

 स्िक्षा स्वभाग  स्वर्द ्र्ार्र् 

कमयचारी व्र्वतथापन िथा 

स्रोिकेन्द्र व्र्वतथापन िाखा 

 के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर् 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 स्रोिकेन्द्र 

चौमास्सक रूपमा  बैिकको माईन्र्टु  

 खरीर्द गररएका 

सामग्री सङ्ख्र्ा 
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2.15.11.133विद्यालयभौवतकसवुिधावनमायणप्रयोिनाथयप्राविवधकसहयोगतथासहिीकरणकालावगव्यिस्थापनखचय 

भौस्िक ससु्विा स्वतिारका लास्ग सञ्चालन गर्दाय स्वर्द ्र्ालर् भौस्िक सुस्विा स्वतिारका कार्यक्रम सञ्चालनका लास्ग  स्िल्ला स्िक्षा 

कार्ायलर्हरूलाई  उपलब्ि गराइएको एकमषु्ठ 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 एवम ् स्ि.स्ि.काबाट ह ने 

अनगुमन, सपुरीवेक्षण िथा सुपरीवेक्षण कार्यमा आवश्र्क पने थप प्रास्वस्िक िनिस्क्त व्र्वतथाको लास्ग खचय गनय सस्कनेछ । सो को 

खचयको स्वतििृ स्ववरण सस्हिको प्रस्िवेर्दन अर्द ्र्ावस्िक गरी स्िक्षा स्वभागमा समेि छुटै्ट पेि गने । 

 स्िक्षा स्वभाग, भौस्िक सेवा िाखा 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 प्रास्वस्िक कमयचारीहरू 

 

पस्हलो र्दोश्रो िथा  

िेश्रो चौमास्सक  

 प्रावस्िक िनिस्क्तको 

उपलब्ििा 

 प्रास्वस्िक 

कमयचारीलाई प्रर्दान 

गररएको सामग्री 

 कार्यसम्पन्न प्रस्िवेर्दन 

2.15.11.134काययक्रमकायायन्ियनकालावगआिश्यकLogistics व्यिस्थापनकालावगकाययक्रमव्यिस्थापनखचय 

र्स अन्िगयि प्राप्त भएको बिेटको पररस्िस्भर रही र्देहार्का कामहरू सञ्चालन गनेिः– 

क) स्िल्ला स्िक्षा अस्िकारी, कार्यक्रम हनेे अस्िकृि, स्वर्द ्र्ालर् स्नरीक्षक एवम् स्रोिव्र्स्क्तहरू एवम ्प्रास्वस्िकहरूको बैिकबाट स्िल्लाल े

गनय चाहकेो स्क्रर्ाकलापमा बिेट वाँिर्ाँि गरी उक्त बैिकबाट तवीकृि गराई सोही बमोस्िम  सञ्चालन गने व्र्वतथा स्मलाउने । 

ख)  स्िल्लातिरमा सञ्चालन ह ने 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 एवम ्प्रकािन 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.स्ि.काको स्नणयर्ानसुार अत्र्ावश्र्क के्षरमा खचय गने ।  

 स्िक्षा स्वभाग, कार्यक्रम िथा बिेट 
िाखा 

 के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर् 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

चौमास्सक रूपमा  कार्यक्रम सञ्चालनको 

प्रभावकाररिा 

 बैिक सङ्ख्र्ा 

 कार्यक्रम सञ्चालनमा 

उपलब्ि सुस्विा 

2.15.11.135िावषयक, चौमावसकतथा विवभन्नचरणमा विकासतथाप्रकाशनगनुयपनेप्रवतिेदनतथा Document विकासतथा

प्रकाशन(FMR Report,Status Report,DEP, ASIP/AWPB, Bulletin etc) 

 

१) स्िल्लाले र्स स्क्रर्ाकलाप अन्िरगि कार्यक्रममा िोस्कएअनसुारका कार्यकार्य गनयका लास्ग िपस्िलको प्रस्कर्ा अपानाई कार्य सम्पार्दन 

गने  

िावषयक, चौमावसकबुलेवटनप्रकाशन 

 सबै िाखाहरूबाट  िैस्क्षक बुलेस्टन सम्बन्िी  आलेख  सङ्कलन गने ।              

 िैस्क्षक बुलेस्टन  को CRC का ढाँचा स्वकास  ,चर्न स्वर्र् के्षर,लेखनका लागी  बैिक / कार्यिाला सञ्चालन  गने ।      

 िैस्क्षक बुलेस्टन  प्रकास्िि ह न ुभन्र्दा अगास्ि टाइप  ,लेआउट ,भार्ा िथा स्वर्र्वतिु सम्पार्दन गनय  

 िैस्क्षक बुलेस्टन  प्रकास्िि ह न ुभन्र्दा अगास्ि CRC प्रमास्णि गराी राख्ने ।  

 िैस्क्षक बुलेस्टनको  प्रमास्णि CRC प्रकािनको लास्ग  सचूीकृि छापाखानामा छपाइका लास्ग पिाउने ।  

 प्रत्र्ेक चौमास्सक िथा वास्र्यक रूपमा िैस्क्षक बुलेस्टन  प्रकास्िि गने । 

स्िक्षा स्वभाग  

के्ष.स्ि.स्न. 

स्ि.स्ि.का 

 पस्हलो, र्दोस्रो िथा 

िेस्रो चौमास्सक 

प्रकासस्िि बुलेस्टन सङ्ख्र्ा 

FMR Reports 

Status Report 

DEP 

 Asip/awpb, 
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अन्र् प्रस्िवेर्दन िर्ारी  

अन्र् प्रस्िवेर्दन िथा र्ोिना िर्ारी गर्दाय तवीकृि ढाँचामा स्िल्लाको वास्र्यक कार्यर्ोिनामा आिाररि भइ प्रस्िवेर्दन िर्ारी गरी सोको प्रस्ि 

के्ष.स्ि.स्न. स्वभागमा अस्नवार्य रूपले पिाउने ।  

२)  स्वत्तीर् अनगुमन प्रस्िवेर्दन (FMR),  चौमास्सक प्रगस्ि िथा वास्र्यक स्तथस्ि प्रस्िवेर्दनरकार्यक्रम कार्ायक्रम कार्ायन्वर्न प्रगस्ि स्ववरण 

सम्बन्िमा 

     तवीकृि कार्यक्रमको कार्ायन्वर्न र्ोिना, खरीर्द र्ोिना र अनगुमन र्ोिना बमोस्िमको कार्ायन्वर्न अवतथाको  मास्सक रूपमा 

कार्याालर् िहमा प्रगस्ि समीक्षा गने र मास्सक प्रगस्िका मखु्र् बुँर्दाहरू के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर्मा ित्काल स्छटो सािनबाट पिाउने । 

स्नर्देिनालर्ले प्रत्रे्क मस्हना बिेट वक्तव्र्मा उल्लेख भएका बुर्दाँहरूको कार्ायन्वर्न अवतथाको समेि समीक्षा गरी अको मस्हनाको ४ 

गिेस्भर स्िक्षा स्वभाग अनगुमन िाखामा पगु्ने गरी मखु्र् मखु्र् प्रगस्ि स्ववरणहरू पिाउने । प्रत्रे्क चौमास्सकमा भएको खचयको स्ववरण 

स्वर्द ्र्ालर् िथा स्रोिकेन्द्रबाट समर्मा नै स्लने व्र्वतथा स्मलाई समर्मा नै कार्ायलर् िहमा समीक्षा गने । चौमास्सक प्रगस्ि मस्हना 

स्विेको ७ स्र्दनस्भर तवीकृि कार्यक्रम ढाँचामा कम्पोनेन्ट र बिेट उपिीर्यकिथा खचय िीर्यक समेि खलु्ने गरी स्िक्षा स्वभाग अनगुमन  

िाखाले प्रर्दान गरेको ढाँचाअनसुार िर्ार गरेर मास्थल्लो सबै स्नकार्हरूमा पिाउने ।  

३) स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्ले कार्यक्रम कार्ायन्वर्न प्रगस्ि प्रस्िवेर्दन र स्वत्तीर् प्रगस्ि प्रस्िवेर्दन कार्यका लास्ग बिेट बाँिर्ाँि गरी त्र्सबाट 

र्स सम्बन्िी कार्य समर्मा नै गने गरी व्र्वतथा स्मलाउनपुने । स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्ले चौमास्सक रूपमा र्तिा प्रगस्ि प्रस्िवेर्दन 

िोस्कएको समर् चौमास्सक समाप्त भएको पस्हलो हप्तास्भर मा स्नस्र्दयष्ट ढाँचामा स्िक्षा स्वभागमा पिाउन ुपने । वर्यभरर सञ्चालन गररएका 

सम्पणूय कार्यक्रमहरूको स्वत्तीर् प्रगस्ि स्ववरण िथा अन्र् िथ्र्ाङ्क िर्ार गने र र्सरी िर्ार गररएका स्ववरण र िथ्र्ाङ्क आिारमा 

स्िक्षा स्वभागबाट उपलब्ि गराइएको ढाँचाका आिारमा स्तथस्ि प्रस्िवेर्दन िर्ार गनुयपने । 

४) स्िल्लाको चौमास्सक प्रस्िवेर्दन िथा सम्पन्न कार्यहरूको स्ववरण चौमास्सक सस्कएको पन्र स्र्दनस्भर अस्नवार्य रूपले स्रोिकेन्द्र र स्िल्ला 

स्िक्षा कार्ायलर्मा सावयिस्नक गने व्र्वतथा स्मलाउने । स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् र के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर्हरूले समीक्षात्मक स्ववरण 

सस्हिको स्वत्तीर् अनगुमन प्रस्िवेर्दन चौमास्सक समाप्त भएको स्मस्िले पन्र स्र्दनस्भरमा स्िक्षा स्वभागको अनगुमन िाखामा आइपगु्ने गरी 

पिाउने । र्सको स्वर्द ्र्िुीर् प्रस्ि अस्नवार्य रूपमा इमेल doemonitoring@yahoo.com  मा पिाउने । 

2.15.11.136 वशक्षक तावलमसञ्चालनकालागीआबश्यक Logistics व्यिस्थापनकालावग शैवक्षक तावलम केन्र तथाLead 

resource center लाईकाययक्रमव्यिस्थापनखचय 

क)  स्िक्षक िास्लम सञ्चालनका लास्ग आबश्र्क Logistics व्र्वतथापनका आवश्र्क सामग्रीहरूको केन्द्रका कमयचारीहरूको संर्कु्त बैिकको 

स्नणयर्ानुसार सामग्री खरीर्द गरी िास्लम व्र्वतथापन गने ।  

स्िस्िका  

िास्लम केन्द्र  पस्हलो, र्दोस्रो िथा 

िेस्रो चौमास्सक 

बैिकका स्नणयर्हरू  

खरीर्द गररएका समग्री  

2.15.11.137के्षवशवनतथाविल्लावशक्षाकायायलयमापुस्तकालयतथासचूनाकेन्रकोसदुृढीकरण 

क) के्ष.स्ि.स्न./स्ि.स्ि.कामा तथापना भएका पतुिकालर् िथा सचूना केन्द्रको व्र्वतथापन गर्दाय आवश्र्क भौस्िक सामग्रीको व्र्वतथापन गरी केन्द्र, 

के्षर, स्िल्ला तिरमा स्वकास भएका सामग्री िथा कम्िीमा १ सेट पाि्र्सामाग्रीहरू स्नर्देस्िका, ऐन, स्नर्म,परपस्रका िथा अन्र् पतुिक राख्ने 

िथा  सरोकारवालाहरू सबैले उपर्ोग गनय सक्ने गरी व्र्वतथापन गने । िथा पुतिकालर्मा भएका पतुिक िथा प्रर्ोगको अस्भलेख राख्ने  

व्र्वतथाका लास्ग कार्ायलर्का  कमयचारीहरू मध्र्ेबाट स्िम्मेवारी िोक्ने ।  

ख) सचूना केन्द्र तथापनाका लास्ग आवश्र्क स्िस्िटल सामग्री खररर्द गरी स्िल्ला िथा तथानीर् तिरमा स्वकास भएका सचूनाहरूको 

 स्िक्षा स्वभाग, िैस्क्षक सामग्री 

व्र्वतथापन िाखा 

  स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 
 पस्हलो, र्दोस्रो िथा 

िेस्रो चौमास्सक 

 अर्द ्र्ावस्िक 

पतुिकालर् एबम ्

सचूना केन्द्र सङ्ख्र्ा 

 केन्द्रमा उपलब्ि 

सामग्री िथा 

mailto:doemonitoring@yahoo.com
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

सरोकारवालाहरूलाई सहि उपलब्ि ह ने व्र्वतथा स्मलाउने । सचूना केन्द्र िथा पुतिकालर् व्र्तथापनका लास्ग स्िम्मेवार व्र्स्क्त िोकी प्रभावकारी 

व्र्वतथापन गने । सचूना केन्द्रलाई सचूना प्रस्वस्िका आिाररि केन्द्रका रूपमा स्वकास गने ।  

उपर्ोगकिायको 

सङ्ख्र्ा  

2.15.11.138शैवक्षकसधुार, पारदशीतातथाििार्देहीताविकासकालावगसञ्चारके्षत्रसगाँकोसहकायय 

क) स्िल्लामा एक िना अस्िकृिलाई अस्नवार्य रूपमा सचूना अस्िकृि िोक्ने  र सो को िानकारी स्िक्षा स्वभागमा गराउने । रास्रिर् तिरका 

सञ्चार माध्र्मका स्िल्ला समव्ार्दर्दािा र तथानीर् तिरमा सञ्चास्लि सञ्चारमाध्र्मका प्रस्िस्नस्ि लगार्िका सञ्चारकमीहरूसँग  स्नर्मस्ाि 

परकार भेटघाट पे्रस स्वज्ञप्तस्ा िारी गने ।  स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्, के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर्मा भएका कार्यक्रम र कार्यहरूका वारेमा स्नर्स्मि 

रूपमा तथानाीर् एर् एम र पर पस्रकामा प्रसारण र प्रकािनका लागी  सहकार्य गने । 

ख) चौमास्सक कार्यसम्पन्न भएको १५ स्र्दनस्भर प्रगस्ि र कार्ायन्वर्नको अवतथा आस्र्दको सम्बन्िमा सञ्चारकमीहरूसँग अन्िरस्क्रर्ा कार्यक्रम 

सञ्चालन गने । िैस्क्षक सरको सरुू (बैिाख) मस्हनामा स्वगि वर्यको  िैस्क्षक उपलस्ब्ि िथा आगामी िैस्क्षक वर्यमा गररने िैस्क्षक 

स्क्रर्ाकलाप सम्बन्िी सञ्चारकमीहरूसँग छलर्ल गने । 

ग) सञ्चारकमीहरूसँग गररने अन्िरस्क्रर्ा कार्यक्रमको िानकारी िथा सो सम्पन्न भएपस्छ सो को प्रस्िवेर्दन अस्नवार्य रूपमा स्िक्षा स्वभाग, सञ्चार 

समन्वर्  िाखामा उपलब्ि गराउने ।   
घ) र्स कार्यक्रम अन्िरगि स्रोिकेन्द्रमा िथा स्वर्द ्र्ालर्मा भएका राम्रा अभ्र्ासहरू सम्बन्िी समाचार प्रकािन िथा प्रिारण गनय 

सञ्चारमाध्र्महरूसँग सहकार्य गने । िैस्क्षक स्क्रर्ाकलाप र िैस्क्षक सचूनाहरू प्रकािन र प्रिारणका लास्ग तथानीर् एर्् एम्, तथानीर् 

टेस्लस्भिन िथा तथानीर् पर पस्रकाको उपर्ोग गने । 

ङ) तथानीर् परकारहरू, स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्का अस्िकृिहरू, स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्िका अध्र्क्षसस्हिको टोली बनाई स्वर्द ्र्ालर्मा 

सञ्चास्लि िैस्क्षक कार्यक्रमहरूको अनुगमन गने र त्र्हाँ र्देस्खएका समग्र पक्षको समीक्षा गरी प्रस्िवेर्दन िर्ार गने र त्र्सबाट प्राप्त ज्ञान िथा 

अनभुवलाई सरोकारवाला पक्षसँग प्रवोिीकरण  गने ।  

 

 

 

 स्िक्षा स्वभाग, सञ्चार समन्वर्  

िाखा  

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 

 पस्हलो, र्दोस्रो िथा 

िेस्रो चौमास्सक 

 अन्तवक्रय या

काययक्रमको

सहभावगता 

 अनुगमनप्रवतिेदन 

 स्थानीय पत्रपवत्रकामा

प्रकावशत सचूना तथा

सन्देशहरू 

 राम्रा अभ्यासहरूको

प्रशारण,प्रकाशन 

2.15.11.148 विल्ला तथा के्षत्रका पदावधकारीहरूलाई काययक्रम तथा नीवतगत विषयमा अवभमुखीकरण गोष्ठीASIP/AWPW 

तयारीगोष्ठीतथाबैठक,प्रगतीसवमक्षा, बेरूिुसम्परीक्षणगोष्ठी, 

क)  के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर्हरूले स्िक्षा स्वभागसँगको समन्वर्मा अन्िगयि स्िल्ला िथा िैिाकेका  कार्यक्रम अस्िकृिहरूका लास्ग कार्यक्रम 

अस्भमखुीकरण  िथा नीस्िगि स्वर्र्मा अस्भमखुीकरण आर्ोिना गरी  के्षरीर् प्रगस्ि समीक्षा वेरूि ुसम्परीक्षण िथा  LMBIS मार्य ि बिेट 

िर्ारी सम्बन्िी क्षमिा स्वकास कार्यिाला सञ्चालन गने । 

ख)  कार्यिालाको स्वर्र्वतिु, समर्िास्लका िथा सञ्चालन प्रस्क्रर्ाको सम्बन्िमा स्िक्षा स्वभाग कार्यक्रम िथा बिेट िाखा िथा आस्थयक 

प्रिासन िाखासँग समन्वर् गरी एस्कन गने । 

 स्िक्षा स्वभाग, कार्यक्रम िथा 

बिेट िाखा,  

 के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर् 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

र्दोस्रो चौमास्सक  कार्यिालाको सहभागी 

सङ्ख्र्ा 

 स्िल्लाहरूले प्रतिुि 

गरेको प्रगस्ि प्रस्िवेर्दन 

 कार्यसम्पन्न प्रस्िवेर्दन 

2.15.11.139विल्लास्तरीयTalent Hunt तथाअवतररिवक्रयाकलापकाययक्रमसञ्चालन 

स्वज्ञान, गस्णि, भार्ा िथा सास्हत्र् र स्विेर् स्सियनात्मक कलाका के्षरबाट िहगिरूपमा प्रस्िभावाना् स्वर्द ्र्ाथीको खोिी गने  । प्रत्र्ेक 

स्वर्द ्र्ालर्ले उस्ल्लस्खि ४ के्षरबाट १/१ िना स्वर्द ्र्ाथीहरू छनोट गरी स्रोिकेन्द्रमा पिाउने । स्रोिकेन्द्र तिरमा उस्ल्लस्खि ४ के्षरबाट १/१ िना 

स्वर्द ्र्ाथीहरू छनोट गरी स्िल्लामा  पिाउने । प्रत्र्ेक स्िल्लाले उस्ल्लस्खि ४ के्षरमा प्रस्िर्ोस्गिाको माध्र्मबाट १/१ िना स्वर्द ्र्ाथीहरू छनोट गरी 

के्ष.स्ि.स्न.मा पिाउने । के्षरीर् तिरमा  प्रस्िर्ोस्गिााबाट उस्ल्लस्खि ४ के्षरबाट १/१ िना उत्कृष्ट स्वर्द ्र्ाथीहरू छनोट िथा परुतकृि गरी केन्द्रमा 

पिाउने । केन्द्रतिरमा उस्ल्लस्खि ४ के्षरबाट १/१ िना स्वर्द ्र्ाथीहरू रास्रिर् तिरको प्रस्िभाको रूपमा परुरकृि गने । 

 स्िक्षा स्वभाग, सहकार्यकलाप 

िथा समसामस्र्क स्िक्षा िाखा 

 के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर्  

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 स्रोिकेन्द्र 

र्दोस्रो  चौमास्सक 

 छनोट भएका स्वर्द ्र्ाथी 
सङ्ख्र्ा 

 कार्यक्रम सम्पन्न प्रस्िवेर्दन  
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

 स्वर्द ्र्ालर् 

2.15.11.140के्षवशवनतथाविल्लावशक्षाकायायलयमासचूनासञ्चारतथाप्रविधीकोउपयोग 

र्स अन्िगयि प्राप्त भएको बिेटको पररस्िस्भर रही र्देहार्का कामहरू सञ्चालन गनेिः– 

क) इन्टरनेट सेवाका लास्ग इन्टरनेट सेवा प्रर्दार्क (ISP) सँग सम्झौिा गरी एक वर्यका लास्ग इन्टरनेट सेवा प्राप्त गने अथवा वार्रलेस 

इन्टरनेट (Wireless internet) सुस्विाका CDMA Data Card (NTC, UTL िथा अन्र् कम्पनीको सेवा खररर्द गरी वर्यभरर नै 

Internet चलाउने व्र्वतथा स्मलाउने । 

ख) कार्ायलर्मा रहकेा सम्पणूय कम्र्टूरहरूमा एक वर्यको लास्ग Anti virus install  गने व्र्वतथा स्मलाउने । 

ग)  Web-Page सञ्चालन गने सन्र्दभयमा स्िल्लाका िैस्क्षक सचूनाहरू, िानकारीहरू िथा अन्र् आवश्र्क िथ्र्ाङ्कहरू सङ्कलन गने ।  

घ) स्िक्षा स्वभागबाट प्राप्त User Name र Password को प्रर्ोग गरी स्ि.स्ि.का िथा के्ष.स्ि.स्न. आरै्ले website मा राख्ने व्र्वतथा स्मलाउने । 

 स्िक्षा स्वभाग, िैस्क्षक प्रस्वस्ि 

प्रवियन िाखा 

 के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर् 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

पस्हलो र्दोश्रो िथा  

िेश्रो चौमास्सक  

 सञ्चालन भएका 

वेभपेिहरू 

 स्िल्ला िथा के्षरमा 

रहकेा कम््र्टुरहरूको 

अवतथा 

 कार्यक्रम सम्पन्न 

प्रस्िवेर्दन 

2.13.1.3सिइवञ्िनीयरकालावगतलब (करारसेिा)2.13.1.2इवञ्िनीयरकालावगतलब (करारसेिा) 1.1.२.५१.स्रोतब्यविको

सट्टामाकाययरतवशक्षकतलब 

र्स अन्िगयि प्राप्त भएको बिेटको पररस्िस्भर रही र्देहार्का कामहरू सञ्चालन गनेिः– 

क) स्रोिव्र्स्क्तकाो सट्टामा कार्यरि स्िक्षाक इस्न्िस्नर्र िथा सब इस्न्िस्नर्रहरूका लास्ग तवीकृि नमयस् बमोस्िम िलब स्विरण गने, 

ख) स्रोिव्र्स्क्तको िलबको हकमा तथार्ी स्िक्षकहरूमध्रे् स्रोिव्र्स्क्तका रूपमा कार्यरि रहकेा स्रोिव्र्स्क्तलाई ब.िी.नं. ३५००१७ बाटै िलबभत्ता 

खवुाउने र तथार्ी स्िक्षकहरूमध्रे् स्रोिव्र्स्क्तका रूपमा कार्यरि रहकेा स्िक्षकको सट्टा वा करारमा रहने स्िक्षक र अन्र् िरु्द ्ि अतथार्ी 

स्रोिव्र्स्क्तको रूपमा कार्यरि रहकेाहरूलाई ३५०८०६ बाटै िलब भत्ताको व्र्वतथा स्मलाउने ।  

ग) िर प्रास्व र स्नमास्व. मा स्लर्न राखी स्रोिव्र्स्क्तको रूपमा स्नर्सु्क्त भएकाहरूको सट्टामा रहकेा स्िक्षकहरूले िनु िहमा पर्दास्िकार रहकेो हो 

सोही िहको िलब भत्तामार पाउने ।  

घ) माध्र्स्मक िहको स्िक्षकबाट स्रोि व्र्स्क्त छनोट भएको अवतथामा स्रोिव्र्स्क्तको सट्टामा रहने स्िक्षकको माध्र्स्मक िह ििृीर् श्रेणीको िलब 

भत्तामार स्नकासा स्र्दने । अतथार्ी स्रोिव्र्स्क्तको रूपमा कार्यरिहरूका लास्ग माध्र्स्मक िह ििृीर् श्रेणी अतथार्ी स्िक्षकको न्र्नूिम िलब 

भत्ता ससु्विा बमोस्िम  ह ने । 

ङ) इस्न्िस्नर्रको िलब प्रस्ि मस्हना रा.प.ि.ृ श्रेणीको सरुू िलब तकेल िथा सब–इस्ञ्िस्नर्रहरूको िलब रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको सरुू िलब 

तकेलका र्दरले भकु्तानी स्र्दने ।  

 स्िक्षा स्वभाग, कार्यक्रम िथा बिेट 
िाखा 

 के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर् 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

पस्हलो र्दोश्रो िथा  

िेश्रो चौमास्सक  
 िलबभत्ता प्राप्त गने 

स्िक्षक, इस्ञ्िस्नर्र 

िथा 

सवइस्न्िस्नर्रहरूको 

सङ्ख्र्ा 

 स्नकासा पर िथा 

िलवी भरपाई 

1.2.3.2विद्यालयवनरीक्षक, स्रोतब्यवि, इवञ्िनीयररसिइवञ्िनीयरहरूकालावगवर्ल्डभत्ता 

स्वर्द ्र्ालर् स्नरीक्षक िथा स्रोिव्र्स्क्तका लास्ग तवीकृि नम्स्य बमोस्िम िथा इस्न्िस्नर्र र सब–इस्ञ्िस्नर्रहरूका लास्ग मास्सक तवीकृि नम्स्यअनुसार 

स्र्ल्िभत्ता र मास्सक भत्ता स्नकासा स्र्दने । हाल स्वर्द ्र्ालर् स्नरीक्षकको हकमा र्स स्कस्समको भत्ता नेपाल सरकारबाट स्नणयर् भएबमोस्िम गने र 

इस्न्िस्नर्र र सब–इस्न्िस्नर्रका हकमा कार्यक्रममा भएको र तवीकृि नम्स्यअनुसार गने ।  

नेपाल सरकारले स्नणयर् गरे बमोस्िम तथानीर् भत्ता प्राप्त गने स्िल्लामा कार्यरि स्रोिव्र्स्क्तको सट्टामा रहने स्िक्षकहरूलाई समेि तथानीर् भत्ता 

उपलब्ि गराउने । त्र्तिो तथानीर् भत्तापाउने स्रोिव्र्स्क्तको सट्टामा रहने स्िक्षकहरूको नाम नामेसी सस्हिको रकममको स्ववरण स्िक्षा स्वभागमा 

पिाउने । 

 स्िक्षा स्वभाग, कार्यक्रम िथा बिेट 
िाखा 

 के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर् 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

पस्हलो र्दोश्रो िथा  

िेश्रो चौमास्सक  
 स्र्ल्िभत्ता प्राप्त गने 

स्वर्द ्र्ालर् स्नरीक्षक, 

स्रोिव्र्स्क्त, इस्ञ्िस्नर्र 

िथा 

सवइस्न्िस्नर्रहरूको 

सङ्ख्र्ा 

 िलवी भरपाई 
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

 

2.12.1.36 विल्लावशक्षाकायायलयतथाके्षत्रीयवशक्षावनदेशनालयहरूमारहेकाचालकहरूकोपाररश्रवमकसवुिधाकरारसेिा 

स्वर्द ्र्ालर् के्षर सिुार कार्यक्रम लागू भएपस्छ र्दरबन्र्दी तवीकृि भइ स्िक्षा स्वभागबाट पर प्राप्त गरेका स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् िथा के्षरीर् स्िक्षा 

स्नर्देिनालर्हरूमा रहकेा चालकहरूको लास्ग पाररश्रस्मक सुस्विा र्स िीर्यकबाट उपलब्ि गराउने । 

 स्िक्षा स्वभाग, कार्यक्रम िथा बिेट 
िाखा 

 के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर् 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

पस्हलो र्दोश्रो िथा  

िेश्रो चौमास्सक  
 िलबभत्ता प्राप्त गने 

चालकहरूको सङ्ख्र्ा 

 िलवी भरपाई 

2.15.11.141 कक्षा१०कोपाठ्यक्रमतथाNQF लगायतकापाठ्यक्रमतथामूल्यांकनलगायतकाविषयहरूकोअवभमुखीकरण 

माध्र्स्मक िह  NQF लगार्िका पाि्र्क्रम िथा मलू्र्ांकन लगार्िका स्वर्र्हरूको  स्िल्लातिरीर् प्रस्िक्षक प्रस्िक्षण र स्रोिकेन्द्र तिरीर् 

अस्भमखुीकरण कार्य सञ्चालन गनय स्नम्नानुसारको गने, गराउने केन्द्रबाट सञ्चास्लि  प्रबोिीकरणका लास्ग के्षरीर् प्रस्िक्षक प्रस्िक्षणमा 

सहभागीले स्नर्देिनअनसुार स्िल्लामा प्रस्िक्षक प्रस्िक्षण सञ्चालन गर्दाय िोस्कएका माध्र्स्मक स्वर्द ्र्ालर्सँग सम्बस्न्िि स्िल्लाका स्रोिव्र्स्क्त, 

स्वर्द ्र्ालर् स्नरीक्षक, प्रास्वस्िक िाखा अस्िकृि र सहार्क स्िस्िअलाई पस्न सहभागी गराई सञ्चालन गने ।  

 

पास्वके  

रास्ष्टर् परीक्षा वोिय 

स्ि.स्ि.का  

 

 पस्हलो, र्दोस्रो िथा 

िेस्रो चौमास्सक 

प्रवोस्िकरणमा सहभागी 

सङ्ख्र्ा 

िास्लमको उपस्तथस्ि 

2.5.2.5उपकरणहरूकोसञ्चालनतथाममयतसम्भार 

स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् िथा के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर्हरूमा रहकेा स्वर्द ्र्िुीर् उपकरणहरू (कम््र्टुर, र्ोटोकपी मेस्सन, फ्र्ाक्स, तक्र्ानर र 

एलसीिी प्रोिेक्टर) ममयिका लास्ग र्स िीर्यकबाट खचय लेख्ने । 

 

 स्िक्षा स्वभाग, कार्यक्रम िथा बिेट 
िाखा 

 के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर् 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 र्दोश्रो िथा  िेश्रो 

चौमास्सक  
  ममयि भएका उपकण 

सि्ख्र्ा 

2.5.1.16विल्लावशक्षाकायायलय/के्षवशवन/तावलमकेन्रहरूमारहेकासिारीसाधनहरूकोममयतसम्भार 

तवीकृि सरकारी नमयस ्िथा स्िल्लाको तवीकृि र्दररेटअनसुार लागि अनमुान िर्ार गरी सावयिस्नक खरीर्द ऐन २०६३ िथा सावयिस्नक खरीर्द 

स्नर्मावली २०६४ मा उल्लेख भएका प्रस्क्रर्ाअनसुार गने/गराउन े। 

 के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर् 

 स्िल्ला स्िक्षा   कार्ायलर्  

 प्रास्वस्िक िनिस्क्त      

)इस्न्िस्नर्र /सव इस्न्िस्नर्र 

 र्दोश्रो िथा िेश्रो 

चौमास्सक 

 ममयि भएका सािन 

सङख्र्ा 

5.1.8.120 २४०नमुनाविद्यायलमाप्रधानाध्यापकरवशक्षकिीचअनुिन्धकाआधारमाकाययसम्पादनकाययक्रम 

क) छनोटमा भएका नमुना स्वर्द ्र्ालर्को स्वर्द ्र्ालर् व्र्वतथापन सस्मस्िको  प्रस्िवर्द ्ििा सस्हि प्रिानाध्र्ापक स्िक्षकहरूबाट अनबुन्िका 

आिारमा कार्यसम्पार्दन कार्यक्रम सस्हिको प्रतिाव माग गने । 

ख) प्रतिाव मलू्र्ाङ्कन गरी कार्यसम्पार्दन सचुक सस्हि स्िस्िकाले सम्झौिा गरी तवीकृि कार्यक्रम िथा बिेटअनसुार स्वर्द ्र्ालर्लाई स्नकासा स्र्दने 

।  

ग) सम्झौिाअनसुारको कार्यक्रम सञ्चालन गरी सोको प्रगस्ि स्नर्स्मि रूपमा स्िस्िकामा पिाउने । 

स्िस्िका  

स्रोि केन्द्र  

नमनुा स्वर्द ्र्ार्लका प्रअ स्िक्षक 

र्दोश्रो िथा िेश्रो 

चौमास्सक 

स्वर्द ्र्ालर्को प्रतिाव पर  

सम्झौिा पर  

स्नकासा पर  

सम्पास्र्दि कार्यहरू 

६.क्षमताविकास 

 उद्देश्र्िः भावाी संघीर् िासन प्रणालीका लास्ग स्िक्षा के्षर स्भि संतथागि संरचना  र मानव संसिनको िर्ारी गने  

 स्िक्षा के्षरमा र्दक्ष र नस्ििामखुाी िनिस्क्त स्वकास गरी ि सेवा प्रवाहको गुणतिर र कार्यकुिलिामा सिुार ल्र्ाउने 
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

र्स अवर्व अन्िरगि मखु्र् रूपमा स्रोतकेन्रतहबाटसम्पन्नगनुयपनेगााँउ वशक्षायोिना, नगर वशक्षायोिना, प्रअ बैठक, अवभभािक वशक्षासञ्चालन, तथ्याकं व्यिस्थापनएिम्अवतररि वक्रयाकलापआवदकायय

सञ्चालन,विद्यालयवनरीक्षकतथास्रोतव्यविहरूकोलावगकाययक्रमकायायन्ियनतथासहिीकरणएिव्यिस्थापकीयसधुारकालावगतावलमसञ्चालनकाययक्रमहरूरहेकाछन्। 

 

2.15.11.142स्रोतकेन्रतहबाटसम्पन्नगनुयपनेगााँउवशक्षायोिना, नगरवशक्षायोिना, प्रअबैठक, अवभभािकवशक्षासञ्चालन, 

तथ्यााँकव्यिस्थापनएिम्अवतररिवक्रयाकलापआदीकाययसञ्चालन 

क) स्रोिकेन्द्रले  सम्वस्न्िि स्वर्द ्र्ालर् स्नरीक्षकको समेि सहभास्गिामा स्नम्नानुसारका कार्यहरू सम्पार्दन गने गरी स्रोिकेन्द्र व्र्वतथापन 

सस्मस्िबाट कार्यर्ोिना तवीकृि गराई स्िस्िकामा पेि गने :  

 गाँउ स्िक्षा र्ोिना, नगर स्िक्षा र्ोिना स्नमायणमा सहिीकरण  

 प्र अ बैिक सञ्चालन 

  अस्भभावक स्िक्षा सञ्चालन 

  िथ्र्ाङ्क व्र्वतथापन  

  अस्िररक्त स्क्रर्ाकलाप 

 स्रोिकेन्द्र व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर्अनसुारका  अन्र्  प्रवियनात्मक कार्यहरू  

ख) र्स अन्िरगि सवै स्ि.स्ि.का.हरुले सवस्न्िि स्रोिकेन्द्रमार्य ि सवै प्रकार र िहका (पवूय प्रा.स्व. र्देस्ख मा.स्व.िहसम्मका सामरु्दास्र्क, िास्मयक र 

संतथागि सवै) स्वद्यालर्हरुलाई कस्म्िमा 1 स्र्दनको स्वद्यलार्िहको Excel based को Electronic EMIS कार्ायन्वर्न सम्वन्िी 

Orientation अस्नवार्यरुपमा स्रोिकेन्द्र िहमा सञ्चालन गने गराउन ेव्र्वतथा स्मलाउने । 

ग) स्रोिकेन्द्रबाट प्राप्त कार्य कार्यर्ोिना कार्ायन्वर्नका लास्ग प्रस्ि स्रोिकेन्द्र ५५ हिारका र्दरले  उपलब्ि गराउने ।  

घ) स्रोिकेन्द्रले सम्पार्दन गरेका सम्पणुय कार्यहरूको वास्र्यक प्रस्िवेर्दन िर्ार गरी स्ि.स्ि.का के्ष.स्ि.स्न. िथा स्िक्षा स्वभाग स्रोिकेन्द्र िथा 

स्वर्द ्र्ालर् कमयचारी व्र्वतथापन िाखामा अस्नवार्यरूपले पिाउने ।  

स्िक्षा स्वभाग स्रोिकेन्द्र िथा 

स्वर्द ्र्ालर् कमयचारी व्र्वतथापन 

िाखा 

स्ि.स्ि.का  

के्ष.स्ि.स्न. 

स्रोि केन्द्र 

 अनरु्दान स्नकासा पाएका 

स्रोिकेन्द्र सङ्ख्र्ा 

स्रोि केन्द्र व्र्वतथापन 

सस्मस्िको स्नणयर्  

प्रस्िवेर्दन 

2.15.1.148विद्यालयवनरीक्षकतथास्रोतव्यविहरूकोलावगकाययक्रमकायायन्ियनतथासहिीकरणएिव्यिस्थापकीयसधुारका

लावगतावलमसञ्चालन 

 िैिस्वकेबाट तवीकृि कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिका वमोस्िम गने गराउने ।  

 
 पस्हलो, र्दोस्रो िथा 

िेस्रो चौमास्सक 

 

७.अनुगमनतथामूल्याङ््ककन 

उद्देश्र्िः  

 समग्र स्िक्षा प्रणाली र स्सकाइ उपलस्व्िको वारेमा नीस्ि स्नमायिालाई साूस्चि गने  

 िैस्क्षक कार्यक्रमको लगानी प्रस्क्रर्ा र प्रस्िर्लको अनगुमन गर्दै सो को  प्रभाव माूल्र्ाङकन गने  

र्स अवर्व अन्िरगि मखु्र् रूपमा के्षवशवन तथावि.वश.काबाटCompliance तथाकाययक्रम,के्ष.वश.वन.हरूबाटविवत्तयरसामाविकपरीक्षणतथाFund flow Tracking कोनमुनापरीक्षणरप्रवतिेदनअनुगमनकाययक्रम

हरूरहेकाछन्। 
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स्िीकृतवक्रयाकलापनं, वक्रयाकलापरकायायन्ियनप्रवक्रया विम्मेिारवनकाय समयािवध अनुगमन/पररणामसचूक 

2.19.1.47के्षवशवनबाटCompliance तथाकाययक्रमअनुगमन 

2.19.1.48विल्लावशक्षाकायायलयबाटComplience तथाकाययक्रमअनुगमन 

के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर्ले अनगुमन र्ोिना बनाउने र एक प्रस्ि स्िक्षा स्वभाग, अनगुमन िथा व्र्वतथापन िाखामा पिाउने । 

र्ोिनाअनुसार अनगुमन सचूक बनाउने र सचूकमा आिाररि अनगुमन गरी त्र्सको समस्ष्टगि प्रस्िवेर्दन चौमासक र वास्र्यक रूपमा 

स्िक्षा स्वभागमा पिाउने । स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्हरूको अनगुमन र्ोिना र त्र्सको कार्ायन्वर्न पक्षको समेि अनगुमन गने । 

ख)  स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्हरूले स्िल्लाका स्रोिकेन्द्र िथा स्वर्द ्र्ालर्हरू िथा बालस्वकास केन्द्रहरू लगार्ि स्िल्ला स्िक्षा 

कार्ायलर्सँग सस्म्बस्न्िि स्वस्भन्न कार्यक्रमहरूको अनगुमन गने र्ोिना बनाउने र सावयिस्नक गने । कार्यर्ोिनाको एकएक प्रस्ि के्षरीर् 

स्िक्षा स्नर्देिनालर् र स्िक्षा स्वभागको स्नरीक्षण िथा मलू्र्ाङ्कन िाखामा पिाउने । अनगुमन सचूक बनाइ कार्यर्ोिनामा उल्लेख 

भएअनसुारको अनगुमन कार्य गने । अनुगमन पस्छ प्रत्रे्क अनगुमनकिायले िोस्कएको ढाँचामा प्रस्िवेर्दन स्र्दने र त्र्सको साराँसगि प्रस्िवेर्दन 

मास्सक रूपमा के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर् र चौमास्सकरूपमा स्िक्षा स्वभाग, स्नरीक्षण िथा मलू्र्ाङ्कन िाखामा पिाउने । आस्थयक वर्यको 

अन्िमा स्िल्लाको समस्ष्टगि अनगुमन र त्र्सको प्रभाव झस्ल्कने गरी बनाएको प्रस्िवेर्दन  अस्नवार्य रूपमा स्िक्षा स्वभाग, स्नरीक्षण िथा 

मलू्र्ाङ्कन िाखामा पिाउने । 

 स्िक्षा स्वभाग अनगुमन िथा व्र्वतथापन 

िाखा  

 स्िक्षा स्वभाग  स्नरीक्षण िथा मलू्र्ाङ्कन 

िाखा 

 के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर् 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

पस्हलो र्दोश्रो िथा  

िेश्रो चौमास्सक  

 अनगुमन र्ोिना  

 अनगुमन िथा 

स्नरीक्षण प्रस्िवेर्दन 

 कार्यक्रम 

कार्ायन्वर्नको 

प्रस्िवेर्दन 

2.15.11.143के्ष.वश.वन.हरूबाटविवत्तयरसामाविकपरीक्षणतथाFund flow Tracking कोनमुनापरीक्षणरप्रवतिेदन 

१. के्ष.स्ि.स्न.ले आफ्नो के्षर अन्िगयिका प्रत्र्ेक स्िल्लाको १० ओटा स्वर्द ्र्ालर्हरू Random Sampling का अिारमा छनोट गरी 

स्वत्तीर् र सामास्िक परीक्षणको तथलगि अवलोकन िथा अनगुमन गने । 

१. सबै स्िल्लाको प्रस्िवेर्दन कम्पाइल गरी प्रस्िवेर्दन िर्ार गरी स्वभागमा पिाउने । 

२. र्सरी प्रस्िवेर्दन िर्ार गर्दाय स्वत्तीर् लेखा परीक्षण र सामास्िक  परीक्षणको छुट्टा छुटै्ट प्रस्िवेर्दन िर्ार गने । 

 स्िक्षा स्वभाग,आस्थयक व्र्वतथापन िाखा 

 के्षरीर् स्िक्षा स्नर्देिनालर् 

 स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् 

 

 र्दोस्रो चौमास्सक  अनगुमन गररएका 

स्वर्द ्र्ालर् सङ्ख्र्ा 

 स्वत्तीर् िथा सामास्िक 

परीक्षणको प्रस्िवेर्दन 
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अनसुचूी १ 

नेपाल सरकार 

स्िक्षा मन्रालर् 

स्िक्षा स्वभाग 

सानोस्िमी, भक्तपरु 

आस्थयक वर्य २०७३।७४ को खचय गने अस्ख्िर्ारी सम्बन्िी स्नर्दिेन ।  

 

आस्थयक वर्य २०७३/७४ को लास्ग अथय मन्रालर्को च.नं. १०१३ स्मस्ि २०७३।३।३० मा प्राप्त खचय गने अस्ख्िर्ारी परमा िारी भएका 

स्नर्दिेनहरु िथा र्स मन्रालर्बाट समेि पररमाियन गरी िर्ार गररएका र्दहेार् बमोस्िमका स्नर्दिेनहरुलाई पालना गरी चालु आ.व.२०७३।७४ मा 

स्वस्नर्ोस्िि बिेट िथा तवीकृि वास्र्यक कार्यक्रम अनसुार खचय गनुय गराउन ुह न िानकारी गराउँर्दछु ।   

 

(क ) कार्यक्रम तवीकृिी, बिेट बाँिर्ाँि र अस्ख्िर्ारी 

१) केन्द्रीर्तिरका पस्हलो प्राथस्मकिामा परेका सबै स्वकास कार्यक्रमहरुको स्वर्र्गि मन्रालर् बिेट सूचना प्रणाली (ाीरलभ 

:रलरकिचथ द्यगमनभिबचथ क्ष्लार्चmबिरर्ल क्थकिझ) बाट उपलब्ि ह ने चौमास्सक स्वभािन सस्हिको कार्यक्रम रास्रिर् र्ोिना 

आर्ोगबाट र र्दोश्रो र िेश्रो प्राथस्मकिाका स्वकास कार्यक्रमहरु र्स मन्रालर्बाट तवीकृि ह ने ह रँ्दा कार्यक्रम तवीकृिको लास्ग 

२०७३ साउन ७ गिे स्भर पेि गनय ह न ।    

२) तथानीर् स्नकार्को लास्ग अनरु्दान स्िर्यकमा स्वस्नर्ोस्िि कार्यक्रम बाहके स्िल्लातिरीर् कार्यक्रमको हकमा स्वर्र्गि 

मन्रालर् बिेट सचूना प्रणाली (ाीरलभ :रलरकिचथ द्यगमनभिबचथ क्ष्लार्चmबिरर्ल क्थकिझ) बाट उपलब्ि ह ने चौमास्सक 

स्वभािन सस्हिको कार्यक्रम २०७३ साउन ७ गिे स्भर तवीकृि गरी कार्ायन्वर्न गन े स्नकार्मा पिाउन ुपने भएकोले सोही 

अनसुार गनय पेि गन े। 

३) स्वर्र्गि मन्रालर् बिेट सचूना प्रणाली (Line Ministry Budgetary Information System) मा प्रस्वष्ट भएका आर्ोिना िथा 

कार्यक्रमहरुको मार कार्यक्रम तवीकृि गरी कार्ायन्वर्न गनुय गराउन ु  ह नेछ । स्वर्र्ि मन्रालर् बिेट सचूना प्रणाली (ाी:द्यक्ष्क्) 

मा स्क्रर्ाकलाप एस्कन नगरी एकमषु्ट बिेट रास्खएको वा एकाई र्रक परेको वा र्दोहोरो परेको भएमा त्र्सको कारण र पष्ु्टर्ाँई 

सस्हि पर्ायप्त आिार भएमा मार (ाी:द्यक्ष्क्) मा प्रस्वष्ट गराएर कार्यक्रम तवीकृिीको लास्ग पेि गनुय ह नेछ ।  

४) कार्यक्रम तवीकृि भएपस्छ साउन १५ गिेस्भर सम्पणूय कार्यक्रम/आर्ोिनाहरुको तवीकृि वास्र्यक कार्यक्रम र सब ैस्वस्नर्ोस्िि 

बिेटको खचय गने अस्ख्िर्ारी कार्ायन्वर्न इकाईमा पिाउने व्र्वतथा स्मलाउन ुह नेछ । कुनैपस्न आर्ोिना/कार्यक्रमको लास्ग 

स्वस्नर्ोस्िि बिेट खण्िीकरण नगने र अवण्िामा नराख्ने व्र्वतथा स्मलाउन ुह नेछ ।  

५) श्रोिको ससु्नस्िििा नभई कार्यक्रम तवीकृिी वा संिोिनको लास्ग पेि नगन/ेनगराउने व्र्वतथा पालना गनुय गराउन ुह नेछ । 

श्रोिको ससु्नस्िििा नभई िरुु गररएका खररर्द प्रकृर्ा वा अन्र् कार्यबाट स्सियना ह ने र्दास्र्त्वका लास्ग बिेट प्राप्त नह ने व्र्होरा 

िानकारी गराउँर्दछु । 

६) चालु अनरु्दान अन्िगयि स्वस्नर्ोिन भएको रकम बाँिर्ाँि तवीकृि गर्दाय िलब, गे्रि, तथानीर् भत्ता, स्र्ल्ि भत्ता र पोिाक भत्ता 

भािा, पानी स्विलुी, संचार महिलु ितिा अस्नवार्य र्दास्र्त्वमा पर्ायप्त रकम छुट्टर्ाई वाँकी रकम अन्र् कार्यका लास्ग बाँिर्ाँि 

गनुय पनेछ ।   

७) सििय अनरु्दानमा रास्खएको रकम तवीकृि कार्यक्रमका आिारमा मार खचय लेख्न ुपनेछ । 
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८) खचय िीर्यक नं. २२९११ (भपैरी आउने – चाल ुखचय) र २९८११ (भपैरी आउने – पुँिीगि खचय) मा स्वस्नर्ोस्िि बिेट अथय 

मन्रालर्बाट बाँिर्ाँि तवीकृि गराएर मार खचय लेख्नु ह नेछ । र्ाल्गणु मसान्िस्भर र्ो िीर्यकको रकम बाँिर्ाँि नगराएमा 

अथय मन्रालर्ले खचय आवश्र्क पने कुनै पस्न स्नकार्को िीर्यकमा स्सिै रकमान्िर गनय सक्नेछ । अन्र् खचय स्िर्यकहरुमा 

स्वस्नर्ोस्िि बिेट परैु वा आंस्िक रुपमा खचय नह ने भएमा र्ाल्गनु मसान्िस्भरै अस्नवार्य रुपमा अथय मन्रालर्मा स्र्िाय गनय पेि 

गनुय ह नेछ ।  

९) २०७३ र्ागनु मसान्िसम्म काम िरुु नभएका कार्यक्रमहरुको सम्पणूय बिेट २०७३ चैर १ गिे अस्नवार्य रुपमा स्र्िाय गनुयपनेछ ।  

१०) प्राकृस्िक प्रकोप, स्वपत्ती र स्विेर् अवतथामा वाहके र्दोश्रो चौमास्सक अवस्िसम्म कुनै पस्न प्रकारका थप स्नकासा/रकमान्िर 

मागहरुलाई अथय मन्रालर्बाट सम्बोिन नगररने ह रँ्दा स्वस्नर्ोस्िि बिेटको स्समास्भर रही सािारण प्रिासनिर्य को खचय 

व्र्वतथापन गनय र स्वकास कार्यक्रम पस्न बिेट स्समास्भरै रही कार्यक्रम तवीकृि गराई कार्ायन्वर्न गनुय गराउन ुह नेछ ।  

११) िहाँलाई उपलब्ि गराइएको अस्ख्िर्ारी िथा कार्यक्रमहरुमा स्वस्नर्ोस्िि रकम खचय नगरी नर्ाँ कार्यक्रमका लास्ग थप स्नकासा 

माग गनुय ह ने छैन । आस्थयक वर्यको बीचमा आएर कुनै पस्न नर्ाँ आर्ोिना/कार्यक्रम थप ह ने 

छैाैाैाैाैाैाैाैाैाैाैाैाैन ।  

१२) बैर्दसे्िक श्रोििर्य को बिेट रकम खचय गनुय पवूय उक्त श्रोिबाट रकम प्राप्त ह ने ससु्नस्िि गरेर मार खचय गने गराउन े व्र्वतथा 

स्मलाउन ुह नेछ । कुनै कारणले भकु्तानी स्वस्ि र्रक परेकोमा २०७२ भाद्र मसान्िस्भर पररमाियन गनय लेखी पिाउन ुपनेछ । सो 

भन्र्दा पस्छ प्राप्त भएका मागहरु कारवाही ह ने छैन ।  

१३) आर्ोिना लागि अनमुानस्भर र परामिय सेवा स्भर सवारी सािन खररर्द, बैर्देस्िक भ्रमण समावेि गनुय ह ने छैन, गरेमा आर्ोिना 

प्रमखु नै स्िम्मेवार ह ने व्र्होरा िानकारी गराउँर्दछु । परामिय र सावयिस्नक स्नमायणमा स्वस्नर्ोस्िि बिेटबाट बैर्दसे्िक भ्रमण िथा 

सवारी सािन खररर्द गनय पाइने छैन ।  

 

(ख) बिेट स्नकासा िथा बिेट कार्ायन्वर्न व्र्वतथा : 

१४) हाल संचालनमा रहकेा आर्ोिना/कार्यक्रमको खररर्द र्ोिना साउन मसान्िस्भर र नर्ाँ आर्ोिनाहरुको भर्दौ मसान्ि स्भर 

तवीकृि गराई सक्नु ह नेछ ।  

१५) साउन मसान्िस्भर आर्ोिनाको स्वतििृ स्ििाइन र लागि अनमुान िर्ार गरी भर्दौ मसान्िस्भर बोलपर आव्हान गरी सक्नु 

ह नेछ । कास्ियक मसान्िस्भर बोलपर मलू्र्ांकन गरी िेक्का संझौिा गनुय ह नेछ । मंस्सर मसान्िस्भर कार्य िुरु गने गरी कार्ायर्दिे 

स्र्दने व्र्वतथा स्मलाउन ुह नेछ । िोस्कएको समर्स्भर कार्य िरुु नगन ेर आर्ोिना कार्ायन्वर्न कार्यर्ोिना अनाुुरुप काम नगने 

स्नमायण व्र्वसार्ी सँगको िेक्का संझौिा रद्द गने व्र्वतथा स्मलाउनु ह नेछ ।  

१६) स्नमायण व्र्वसार्ीले िेक्का सम्झौिा गरेपस्छ सम्झौिा बमोस्िमका सब ैवा केही कार्यहरुका लास्ग सहार्क िेक्का सम्झौिा गने 

भएमा सम्बस्न्िि आर्ोिना प्रमखुको स्लस्खि रुपमा पूवय तवीकृिी स्लनपुने व्र्वतथा स्मलाउनाुु ह नेछ । अस्ि आवश्र्क 

कार्यका लास्ग बाहके एक िहभन्र्दा बढी िहमा सहार्क िेक्का सम्झौिा गनय पाइने छैन ।  

१७) आर्ोिना/कार्यक्रमको भौस्िक प्रगस्िका आिारमा मार भकु्तानी ह नेछ । पस्हलो चौमास्सक स्नकासा/भकु्तानीको लास्ग भौस्िक 

प्रगस्ि आवश्र्क पने छैन । र्दोश्रो र िेश्रो चौमास्सक स्नकासा/भकु्तानीका लास्ग सो अवस्िसम्मको भौस्िक प्रगस्ि न्र्नूिम ५० 

प्रस्ििि ह न ुपनेछ ।  

१८) स्निायररि समर् र लागिमा काम सम्पन्न गने, स्नमायण गणुतिर कार्म गने र आर्ोिना प्रमखु िथा स्नमायण व्र्वसार्ी पररणाम 

प्रस्ि िवार्र्दहेी ह ने प्रणालीको स्वकास गनुय गराउन ुह नेछ ।  

१९) स्वर्र्गि मन्रालर् बिेट सचूना प्रणाली (ाीरलभ :रलरकिचथ द्यगमनभिबचथ क्ष्लार्चmबिरर्ल क्थकिझ) मा प्रस्वष्ट भएका 

चौमास्सक स्वभािन सस्हिको तवीकृि कार्यक्रमहरुको मार स्नकासा माग गनुय  ह नेछ ।  
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२०) वैर्दसे्िक ऋण वा अनरु्दान सम्झौिा प्रभावकारी नभएसम्म र्दािावाट व्र्होररने बिेट र नेपाल सरकारको सम्परूक कोर् (Matching 

fund) वापि व्र्होररने रकम समेि रोक्का रहकेो छ । िर Rectroactive Financing को हकमा अथय मन्रालर्को अन्िरायस्रिर् आस्थयक 

सहार्िा समन्वर् महािाखाको सहमिीमा भकु्तानी स्र्दन सस्कने प्राविान रहकेो छ ।  

२१) आर्ोिना/कार्यक्रम स्विेर्का लास्ग सम्झौिा भई प्राप्त ह ने बैर्दसे्िक सहर्ोग बाहके अन्र् ऋण िथा अनरु्दानको भकु्तानी स्र्दन ु

पवूय महालेखा स्नर्न्रक कार्ायलर् मार्य ि अथय मन्रालर्को अन्िरायस्रिर् आस्थयक सहार्िा समन्वर् महािाखाको तवीकृिी स्लनु 

पने ह रँ्दा सो अनसुार गन ेव्र्वतथा स्मलाउन ुह नेछ ।  

२२) आस्थयक वर्य २०७२।७३ सम्म बह वर्ीर् िेक्कामा गएका आर्ोिना/कार्यक्रमका लास्ग स्वस्नर्ोस्िि बिेटबाटै आवश्र्क रकम 

र्छ्ट्र्ाई कार्यक्रम तवीकृि गनुय गराउनु पनेछ । बह वर्ीर् िेक्का संझौिाबाट स्सस्ियि र्दास्र्त्वका लास्ग पर्ायप्त बिेट स्वस्नर्ोिन 

गरेर मार अन्र् कार्यक्रममा बाँिर्ाँि गनुयपनेछ ।  

२३) स्वद्यालर्हरुमा कार्यरि स्िक्षकहरुको िलब, भत्ता र गे्रि रकम स्निहरुको स्कस्सम र संख्र्ा समेि एस्कन गरेर मार अस्ख्िर्ारी 

स्र्दन ुह नेछ । स्िक्षकहरुको िलब सीमा अन्िगयिको स्नर्स्मि गे्रि बाहके थप गे्रि परुतकार स्र्दन पाइने छैन । छारबसृ्त्त, स्न:िलु्क 

पािर् पतुिक वापिको अनरु्दान, स्वद्यालर् एवं कक्षा कोिा स्नमायण, छारा िौचालर्, पतुिकालर् िथा स्वज्ञान प्रर्ोगिाला 

वापि स्वस्नर्ोस्िि रकम, तथार्ी स्िक्षक अनरु्दान र स्वद्याथी संख्र्ाको आिारमा थप भएको स्िक्षण अनरु्दान वापिको खचयको 

स्ववरण प्रकािन र सावयिस्नक गरी पारर्दिी बनाउन ुपने व्र्वतथालाई अस्नवार्य गररएको छ ।  

२४) ब.उ.स्ि.नं. ३५००१६ र ३५००१७ को स्वस्नर्ोिन स्िक्षकको िलव/भत्ताका लास्ग मार भएकाले उस्ल्लस्खि बिेट 

उपिीर्यकबाट संस्चि स्वर्दा, और्िोपचार वापिको रकम भकु्तानी नगने व्र्वतथा किाईकासाथ कार्ायन्वर्न गनुय गराउन ुह नेछ । 

ब.उ.स्ि.न. ३५००२६ को स्वस्नर्ोिन सेवा स्नवतृ्त स्िक्षकहरुको स्नवसृ्त्तभरण िथा अिक्तवसृ्त्त और्िी उपचार खचय, संस्चि 

स्वर्दा र उपर्दानको लास्ग भएकोाेले सो प्रर्ोिनका लास्ग मार खचय गने व्र्वतथा स्मलाउन ुह नेछ । 

२५) सामरु्दास्र्क स्वद्यालर्को तवीकृि र्दरबन्र्दीमा कार्यरि स्िक्षकहरुको िलब भत्ता स्नकासा स्र्दरँ्दा तवीकृि र्दरबन्र्दी र कार्यरि 

स्िक्षकहरुको संख्र्ा र्स्कन गरेर मार स्वद्यालर् स्िक्षक स्किाबखानाबाट अस्नवार्य रुपमा िलबी प्रस्िवेर्दन पाररि गराएर मार 

स्नकासा छाि्ने व्र्वतथा स्मलाउन ुह नेछ । स्िक्षकहरुलाई और्िी उपचार वापिको रकम भकु्तानी गर्दाय स्िक्षक स्किाबखानामा 

अस्भलेख अद्यावस्िक गराएर मार भकु्तानी स्र्दने व्र्वतथा गनुय ह नेछ । 

२६) स्रवर्ीर् खचय अनमुानको सीमास्भर रही रास्रिर् गौरबका आर्ोिना र प्रथम प्राथस्मकिा प्राप्त आर्ोिनाहरुको हकमा रास्रिर् 

र्ोिना आर्ोगबाट कार्यक्रम तवीकृि गराई बह वर्ीर् िेाेक्का                      (Multi-Year Contract) लगाउन सस्कने छ । 

र्तिो िेक्का संझौिा भएपस्छ सो को िानकारी अथय मन्रालर् र र्स मन्रालर्लाई अस्नवार्य रुपमा स्र्दन ुपनेछ । स्रवर्ीर् खचय 

अनमुानको स्समा भन्र्दा बढी रकमको िेक्का लगाएमा अथय मन्रालर्ले श्रोि उपलब्ि नगराउने ह रँ्दा र्सरी बढी रकमको िेक्का 

लगाउन ुपने भएमा पर्ायप्त पष्ु्टर्ाँई सस्हि अथय मन्रालर्को पवूय सहमिीको लास्ग र्स मन्रालर्मा पेि गनुय ह नेछ ।  

२७) अस्ख्िर्ारी प्राप्त बिेटको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नको लास्ग समर् सीमा सस्हिको कार्य िालीका बनाई कार्य सम्पार्दन गने 

व्र्वतथा स्मलाउन ु ह नेछ । अथय मन्रालर्ले बिेट कार्ायन्वर्न स्तथस्िको स्नरन्िर अनगुमन गरी कम प्रगस्ि र्दसे्खएका 

आर्ोिनाहरुको स्वस्नर्ोस्िि बिेट स्वस्नर्ोिन ऐनको पररस्िस्भर रही राम्रो प्रगस्ि भएका अरु आर्ोिनािर्य  आवश्र्किा 

अनसुार रकमान्िर गनय सस्कने व्र्वतथा रहकेोाे छ ।  

२८) िोिभनाय स्वस्िबाट बैर्दसे्िक सहार्िा रकम प्राप्त ह ने गरी संचास्लि आर्ोिनाहरुको प्रचस्लि ऐन, स्नर्मको पररस्िस्भर रही 

आर्ोिना लेखा अद्यावस्िक गरी समर्मै िोिभनाय स्लनु पनेछ । िोिभनाय कार्यस्वस्ि बमोस्िम थ्रेसहोल्ि पगुेकोमा िरुुन्ि ैर 

थ्रेसहोल्ि नपगुेकोमा चौमास्सक अवस्ि समाप्त भएपस्छ अको चौमास्सक अवस्ि स्भर िोिभनाय माग गरी सक्न ु पनेछ । 

स्निायररि समर्स्भर िोिभनाय प्रस्क्रर्ा िुरु नगरेमा अको चौमास्सकको स्नकासा रोक्का गररनेछ । समर्मै िोिभनाय माग नगने 

आर्ोिना प्रमखु र लेखा प्रमखुलाई काननू बमोस्िम कारवाही गनुय गराउन ुह नेछ ।  

२९) सावयिस्नक खरीर्द स्नर्मावली, २०६४ को स्नर्म ९४(१०) बमोस्िम घरिग्गा भािाको र्दररेटमा वदृ्धी गनुय पवूय महालेखा 

स्नर्न्रक कार्ायलर्को सहमस्ि स्लनु पनेछ ।  
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३०) तवीकृि र्दरबन्र्दीको सीमास्भर रहरे मार आवश्र्क सेवा करारमा स्लन सस्कनेछ । सेवा करारमा कार्यरि व्र्स्क्तको 

पाररश्रस्मक/सेवा िलु्क खचय िीर्यक नं. २२४१२ बाट मार खचय लेख्न ुपनेछ ।  

३१) सम्बस्न्िि स्नकार्बाट िलबी प्रस्िवेर्दन पाररि गराएर मार िलब, भत्ता वापिको रकम भकु्तानी गनुय पनेछ ।  

 

(ग) बिेट खचय, रकमान्िर िथा प्रस्िवेर्दन 

३२) आस्थयक वर्य २०७३/७४ मा िलब वदृ्धीको कारण स्सियना भएको थप र्दास्र्त्वको लास्ग स्वस्नर्ोस्िि बिेट नपगु भएमा 

वातिस्वक खचयको आिारमा कोर् िथा लेखा स्नर्न्रक कार्ायलर् मार्य ि थप रकम स्नकासा माग गनुय ह नेछ ।  

३३) पूंिीगि खचय िथा स्वत्तीर् व्र्वतथािर्य  स्वस्नर्ोस्िि रकम चाल ुखचयमा र पुँिीगि अनरु्दानमा स्वस्नर्ोस्िि रकम चाल ु

अनरु्दानमा रकमान्िर ह नेाे छैन ।  

३४) िरुु अस्ख्िर्ारी स्र्दइएको रकम एक बिेट उपिीर्यकबाट अको उपिीर्यक वा एक खचय िीर्यकबाट अको खचय िीर्यकमा बिेट 

रकमान्िर गनुय परेमा घटाउन ेबिेट उपिीर्यक वा खचय िीर्यकमा कोर् िथा लेखा स्नर्न्रक कार्ायलर्बाट बिेट रोक्का राखेको 

िानकारी पर सस्हि रकमान्िर माग गनुय गराउन ुह नेछ ।  

३५) िलब, भत्ता, खाद्यान्न, पानी िथा स्बिुली, संचार महसलु र भािामा आगामी वर्यहरुको लास्ग र्दास्र्त्व नसने गरी खचय 

व्र्वतथापन गनुय गराउन ुह नेछ । र्ी खचय िीर्यकहरुबाट अथय मन्रालर्को तवीकृि नस्लई अन्र्र रकमान्िर गनय सस्कने छैन ।  

३६) कार्यक्रम िथा आर्ोिना कार्ायन्वर्नका लास्ग स्वभागीर् प्रमखुले आर्ोिना प्रमखुसँग भर्दौ १५ गिे स्भर कार्यसम्पार्दन 

सम्झौिा गनुय गराउन ुह नेछ । वतिसु्नष्ठ आिारमा कार्य सम्पार्दनतिर मापन गरी परुतकार र सिाँर्को व्र्वतथा स्मलाउन ुह नेछ ।  

३७) सोझ ैभकु्तानी वा वतिगुि सहार्िा अन्िगयि भएको खचयको प्रस्िवेर्दन प्रत्रे्क मस्हना समाप्त भएको १५ स्र्दनस्भर महालेखा 

स्नर्न्रक कार्ायलर्बाट स्निायररि ढाँचामा कोर् िथा लेखा स्नर्न्रक कार्ायलर्मा अस्नवार्य रुपमा बझुाउन ुपनेछ ।  

३८) कुटनीस्िक महत्व र अन्िरायस्रिर् सम्बन्िको कारण अस्नवार्य रुपमा सहभागी ह न पने अन्िरायस्रिर् सभा, सम्मेलन र 

अन्िरसरकारी बैिकका लास्ग मार अथय मन्रालर्को सहमस्िमा भाग स्लन िान पाइनेछ । स्वस्नर्ोस्िि बिेटबाट बैर्दसे्िक 

िास्लम, अध्र्र्न, अवलोकन भ्रमणमा िान ुपूवय अथय मन्रालर् बिेट िथा कार्यक्रम महािाखाको सहमस्ि स्लनको लास्ग पेि 

गनुय ह नेछ ।  

३९) राितव संकलन र बैर्दसे्िक सहार्िा लगार्ि श्रोिको उपलब्ििाको आिारमा अवतथा हरेी स्वस्नर्ोस्िि बिेट अथय 

मन्रालर्बाट रोक्का राख्न वा कटौिी ह न सक्न ेव्र्वतथा रहकेो छ ।  

(घ) स्वत्तीर् पारर्दस्ियिा, िवार्र्दसे्हिा र अनगुमन सम्बन्िी व्र्वतथा 

४०) आर्ोिना/कार्यक्रमको स्वतििृ स्क्रर्ाकलाप, सम्पन्न गनुयपने अवस्ि र लागि, उपलब्ि सचूक र स्िम्मेवार कमयचारी सस्हिको 

आर्ोिना कार्ायन्वर्न कार्य र्ोिना (एचर्वभअि क्षm्उस्झभलिबिरर्ल बअ्िरर्ल एस्बल) भाद्र १५ गिेस्भर िर्ार गरी आर्ोिना तथलमा र र्स 

मन्रालर्को वेभसाइट मार्य ि सावयिस्नक गनुय ह नेछ ।  

४१) बिेट कार्ायन्वर्नको स्नर्स्मि अनगुमन िथा समीक्षा गरी क्षेरगि उपलब्िी सचूक सस्हिको प्रगस्ि स्ववरण, काम सम्पन्न ह न 

नसकेकोमा आइपरेका समतर्ा र कारणहरु उल्लेख गरी र्स मन्रालर्मा पिाउने व्र्वतथा गनुय ह नेछ ।  

४२) िूला आर्ोिना र महत्वपणूय कार्यक्रमहरुको अनगुमन सम्माननीर् प्रिानमन्रीबाट गररने व्र्वतथा गररएको छ । आर्ोिना 

कार्ायन्वर्नसँग सम्बस्न्िि मन्री, अथयमन्री, रास्रिर् र्ोिना आर्ोगका उपाध्र्क्ष र सम्बस्न्िि सस्चवहरु र्तिा आर्ोिनाको 

अनगुमनमा प्रत्र्क्ष संलग्न ह ने गरी स्विेर् अनगुमनको व्र्वतथा स्मलाइएको छ ।  
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४३) रु. २५ करोिभन्र्दा बढी स्वस्नर्ोिन भएका छास्नएका आर्ोिना/कार्यर्क्रमहरुको कार्ायन्वर्नको प्रगस्ि स्तथस्ि समीक्षा 

माननीर् अथयमन्रीको अध्र्क्षिामा प्रत्रे्क र्दईु मस्हनामा गररने छ । र्तिा आर्ोिनाहरुको स्वस्त्तर् र भौस्िक प्रगस्ि स्ववरण 

प्रत्रे्क मस्हना समाप्त भएको ७ स्र्दन स्भर अथय मन्रालर्मा पिाउन ुपने भएकोले सोही अनुसार प्रस्िवेर्दन गनुय ह नेछ ।  

४४) बिेट कार्ायन्वर्नको स्नर्स्मि अनगुमन िथा समीक्षा गरी क्षेरगि उपलब्िी सचूक सस्हिको प्रगस्ि स्ववरण, काम सम्पन्न ह न 

नसकेकोमा आई परेका समतर्ा र कारणहरु उल्लेख गरी रास्रिर् र्ोिना आर्ोग र र्स मन्रालर्मा पिाउने व्र्वतथा गनुय पनेछ ।  

४५) सरकारी कार्ायलर्हरु र अनरु्दान िाने स्नकार्हरुको आम्र्दानी खचयका स्ववरण मास्सक रुपमा प्रकािन गनुयपने र राितव 

आम्र्दानी रकमको स्ववरण छुटै्ट होस्ियङ्ग बोिय बनाई सवयसािारणले र्दखे्ने गरी राख्नुपने व्र्वतथा गरी र्सको अनगुमन गनुय ह नेछ 

।  

४६) सावयिस्नक स्नकार्मा तवर्दिेी वतिकुो उपर्ोग गन ेसम्बन्िी स्नर्दसे्िका, २०६९ अनुसार मालसामान िथा वति ुखररर्द गन े

व्र्वतथा स्मलाउन ुह नेछ ।  

४७) सरकारी िथा तथानीर् स्नकार्बाट गररने स्नमायण कार्यतथलमा सो कामसंग सम्बस्न्िि स्ववरणहरु ितिै आर्ोिनाको नाम, 

लागि, कार्य िुरु भएको स्मस्ि, कार्य सम्पन्न ह ने स्मस्ि, िेक अंक, िेक्का स्लनेको नाम िथा िेगाना, काम सम्पन्न भएपस्छ ह ने 

अपेस्क्षि उपलस्व्ि वा पररमाण र्दसे्खने गरी काम सम्पन्न नभएसम्म सवयसािारणले र्दखे्न सक्ने गरी सावयिस्नक गनुय पने छ । 

र्तिो कार्य रु. १० लाख भन्र्दा बढीको स्नमायणसंग सम्बस्न्िि िेक्कामा अस्नवार्य रुपले गने गरी बोलपरको कागिािमा िियको 

रुपमा संलग्न ह ने व्र्वतथा किाईका साथ पालना गराउन ुह नेछ ।  

४८) आगामी आस्थयक वर्य २०७३।७४ र्दसे्ख सरकारी खचयको र्दास्र्त्व एस्कन गनयको लास्ग प्रस्िवद्धिा अस्भलेख राख्ने व्र्वतथा गरी 

अथय मन्रालर् र महालेखा स्नर्न्रक कार्ायलर्मा समेि प्रस्िवेर्दन गने व्र्वतथा गनुय ह नेछ ।  

४९) प्रचस्लि काननू बमोस्िम तथार्ी लेखा नं. (पान) स्लनु पने व्र्स्क्त, र्मय वा संतथालाई रु. ५,०००।– भन्र्दा बढी भकु्तानी गर्दाय 

अस्नवार्य रुपमा पान नं. उल्लेख गरी भकु्तानी गने र र्तिो पान नं. को िानकारी सम्बस्न्िि कोर् िथा लेखा स्नर्न्रक 

कार्ायलर्हरुमा पिाउने भकु्तानी आर्देिमा समेि उल्लेख गने व्र्वतथाको प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गनुय ह नेछ । िर िलब, 

भत्ता, र्दसै्नक भ्रमण भत्ता र कार्यक्रम संचालन गनयको लास्ग स्लईने पेश्कीहरुको भकु्तानीमा भने तथार्ी लेखा न. (पान) आवश्र्क 

पने छैन ।  

५०) नगर्द कारोबार गर्दाय ह न सक्ने िोस्खम कम गनयको लास्ग िलब भत्ता लगार्िका अन्र् रकमहरु समेि सबै बैंक खािा मार्य ि 

भकु्तानी गने सम्बन्िी एकल खािा कोर् प्रणाली संचालन स्नर्दसे्िका २०७२ को बुँर्दा ९.१.१९ को व्र्वतथा अस्नवार्य 

कार्ायन्वर्न गनुय गराउन ुह नेछ । २०७४ बैिाख १ गिे र्दसे्ख कुनै पस्न कारोबार बैंक खािा मार्य ि मार गन ेव्र्वतथा स्मलाउन ु

ह नेछ ।  

५१) और्िी उपचार, उपर्दान, संस्चि स्वर्दाको रकम भकु्तानी गर्दाय िस्िसुकै रकम भएपस्न ब्ऋरएबथभभ चेक मार्य ि मार भकु्तानी गने 

व्र्वतथा स्मलाउन ुह नेछ ।  

५२) चालु िथा पुँिीगि स्िर्यकमा स्वस्नर्ोस्िि बिेट खचय गर्दय स्मिव्र्र्ीिापवूयक गनुय गराउन ुह नेछ । संचालन खचय स्िर्यकमा थप 

रकम स्नकासा नगररने ह रँ्दा स्वस्नर्ोस्िि बिेटबाटै खचय व्र्वतथापन गनुय ह नेछ ।  

५३) तवीकृि कार्यक्रम, खररर्द र्ोिना र कार्यक्रम कार्यर्ोिना अनरुुप िेक्कापट्टा, कार्यक्रम कार्ायन्वर्न, गणुतिर एवं अपेस्क्षि 

उपलब्िीलाई सम्बस्न्िि आर्ोिना प्रमखु/कमयचारीको कार्यसम्पार्दन मलू्र्ांकनसँग आवद्ध गनुय ह नेछ ।  
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५४) रु. ३,००,०००।– वा सो भन्र्दा बढीको मालासामान वा सेवा खररर्द कार्य वा रु. ५,००,०००।– वा सो भन्र्दा बढीको सावयिस्नक 

स्नमायण खररर्द कार्य गर्दाय गराउँर्दा सावयिस्नक खररर्द ऐन २०६३ र सावयिस्नक खररर्द स्नर्मावली २०६४ को प्राविानहरुलाई 

अक्षरस: पालना गनुय गराउन ुह नेछ ।  

५५) आ.व. ०७१।७२ सम्म र्र्छ्र्ौट ह न वाँकी रहकेो बेरुि ुरकम मध्रे् चालु आ.व. ०७३।७४ मा न्र्ूनिम ६०% बेरुि ुर्र्छ्र्ौट गने 

गराउन ेकार्यलाई उछच प्राथस्मकिाका साथ कार्ायन्वर्न गनुय गराउन ु  ह नेछ । बेरुि ुर्र्छ्र्ौटलाई कार्ायलर् प्रमखुको कार्य 

सम्पार्दनसँग आवद्ध गने व्र्वतथा समेि स्मलाउन ुह नेछ ।  
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अनसुचूी २ (क) 

विद्यालयके्षत्रविकासकाययक्रम(SSDP) 

भौवतकसवुिधाविस्तारकाययक्रमकालावगविद्यालयछनोटगनेआधारहरू 

अनुसचूी२(क) 

 

विल्लामारहेकासम्पूणय विद्यालयहरूलाईवनम्नबमोविमकासतू्रकाआधारमाप्राथवमकताक्रममारा्ने। 

२काठेनयााँकक्षाकाठावनमाणर्वनचयरसवहत(भकूम्पिाटक्षवतपुगेका१४विल्लाहरूिाहेकका६१विल्ला )मात्रयी

काययसचंालनहुनेछन्। 

 

१. िा्लिेङु,पाँचथर,इलाम,झापा,संखवुासभा,िेह्रथमु,भोिपरु,सनुसरी,मोरङ,सोलखुुम्व,ुखोटाङ,उर्दर्परु,ओखलढंुगा,सप्तरी,स्सरहा,मकवानपरु,िनरु्ा,

सयलाही,महोत्तरी,रौिहट,वारा,पसाय,स्चिवन,रुपन्र्देही,कस्पलवति,ुअघायखाची,पाल्पा,गुल्मी,तर्ाङिा,िनह ,ँमनाङ,लमिुङ,कातकी,पवयि,वाग्लुङ,म्र्ा

ग्र्दी,मतुिाङ,सखुेि,मगुु,िोल्पा,ह म्ला,िमु्ला,कास्लकोट,रुकुम,रोल्पा,्र्िुान,र्दाङ,सल्र्ान,वाँके,वस्र्दयर्ा,िािरकोट,र्दैलेख,कैलाली,िोटी,अछाम,वा

िरुा, वझाङ,र्दाचुयला,वैििी,ििेल्िरुा र कञ्चनपरु । 

२. मास्थ उस्ल्लस्खि स्िल्लाहरूका हकमा सम्पणूय स्वर्द ्र्ालर्हरूको िलको सरूका आिारमा प्राथस्मकिाक्रम स्निायरण गने । 

 

क. र्दस्लि स्वर्द ्र्ाथीको भनाय र्दर (X) 
  =  

आिारभिू िहमा रहकेा र्दस्लि स्वर्द ्र्ाथीहरूको कुल सङ्ख्र्ा 

आिारभिू िहमा रहकेा सम्पणूय स्वर्द ्र्ाथीहरूको सङ्ख्र्ा 

     (Enrollment of Dalit Students)  

Xकोभार=२०% 

ख. छाराहरूको भनाय र्दर (Y)              (Enrollment of 

Girl students) = 

आिारभिू िहमा रहकेा छाराहरूको कुल सङ्ख्र्ा 

आिारभिू िहमा रहकेा सम्पणूय स्वर्द ्र्ाथीहरूको सङ्ख्र्ा 
 

Yकोभार=२०% 

ग. कक्षा ‘क’र कक्षा १ का स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ाको अनपुाि (Z) 

  =  

कक्षा ‘क’ मा रहकेा स्वर्द ्र्ाथीहरूको कुल सङ्ख्र्ा 

कक्षा १ मा रहकेा स्वर्द ्र्ाथीहरूको कुल सङ्ख्र्ा 

र्हाँ कक्षा ‘क’ भन्नाले कक्षा १–३ सञ्चालन भएका स्वर्द ्र्ालर्को हकमा कक्षा ३, कक्षा १–५ सञ्चालन भएका स्वर्द ्र्ालर्को हकमा कक्षा ५ र कक्षा १–८ 

सञ्चालन भएका स्वर्द ्र्ालर्को हकमा कक्षा ८ लाई सम्झन ुपर्दयछ । र्समा भागर्ल १ भन्र्दा बढी आउनेको हकमा अस्िकिम १ अङ्क मार स्र्दने । 

Zकोभार=२०% 

घ. Priority Minimum Enabling Condition (PMEC) नपगेुका स्वर्द ्र्ालर्हरू (a)                                                   १.० 

नोट: सञ्चास्लि कक्षाको आिारमा कक्षाकोिाको संख्र्ा नपगु भएका स्वर्द ्र्ालर्हरू  भन्ने वुस्झन्छ । 

 

aकोभार=२५% 

ङ. आवश्र्किा (b)                                                                                                                                           १.० 

क. बाढीपस्हरो, ह रीबिास, आगलागी, िथा अन्र् र्दैवीप्रकोपका कारणबाट क्षस्ि ह न पगेुका ।  

ख. स्वर्द ्र्ालर् भौस्िक सरा्वेक्षणका आिारमा नर्ाँ स्नमायण नगरी नह ने  र्देस्खएका स्वर्द ्र्ालर्हरू । 

ग. र्दईु वा र्दईु भन्र्दा वढी स्वर्द ्र्ालर् भौगोस्लक स्नकटिा र स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ाको न्र्नूिा ितिा कारणले एकआपसमा गास्भने भएको अवतथामा । 

घ. स्विेर् कक्षा सञ्चालन भएका स्वर्द ्र्ालर्हरू । 

ङ स्व.सं. २००७ साल अगास्ि तथापना भएका स्वर्द ्र्ालर्हरू, प्रास्विक स्िक्षा सञ्चालनमा रहकेा स्वर्द ्र्ालर्हरू,छारावास सञ्चालनमा रहकेा 

स्वर्द ्र्ालर्हरू , ECD सञ्चालन रहकेा स्वर्द ्र्ालर् समेि / 
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bकोभार=१५% 

िम्मा अंक  

सचूकाङ््कक  (Index) = 0.20X+0.20Y+0.20Z+0.25a+0.15b 

२. मास्थ प्रकरण नं. १ अनसुारका भौस्िक ससु्विा आवश्र्क भएका स्वर्द ्र्ालर्हरूलाई सबैभन्र्दा मास्थ राखी त्र्सपस्छ सचूकाङ्कको आिारमा 

सबैभन्र्दा बढी भएकोलाई राखी घट्र्दो क्रममा सम्पणूय आिारभिू िहसम्मका िथा माध्र्स्मक स्वर्द ्र्ालर्हरूको प्राथस्मकिा क्रमको सचूी िर्ार गने । 

छनौट गर्दाय आिारभिू िहसम्म मार सञ्चालन भएका स्वद्यालर्हरुलाई प्राथस्मकिाक्रममा अगास्ि राख्न े। 

३. र्सरी छनोट भएका स्वर्द ्र्ालर्हरूको नामावली िपसील बमोस्िमको सस्मस्िबाट अस्नवार्य रूपमा स्नणयर् गराई, छनोट गरेको सचुाङ्क सस्हिको 

िथ्र्ाङ्क, औस्चत्र्िासस्हिको स्ववरण िर्ार गरी कास्ियक १५स्भर स्िक्षा स्वभागमा पिाउने । स्िक्षा स्वभागबाट प्राप्त नामावली स्वभागको वेभ 

सााइटमा प्रकास्िि भएपस्छ मार स्िल्लामा कार्यक्रम स्विरण गरी स्वर्द ्र्ालर्हरूसँग सम्झौिा गरी कार्ायन्वर्न प्रस्क्रर्ा अगास्ि बढाउने ।  

तपसील 

१.   स्िल्ला स्िक्षा अस्िकारी, स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् संर्ोिक 

२. र्ोिना िथा कार्यक्रम अस्िकृि, स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् सर्दतर् 

३. स्वर्द ्र्ालर् स्नरीक्षकहरू मध्रे्बाट स्िस्िअले िोकेको एक िना सर्दतर् 

४. इस्न्िस्नर्र, स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् सर्दतर् 

५. स्रोिव्र्स्क्तहरू मध्रे्बाट स्िस्िअले िोकेको एक िना सर्दतर् 

६. लेखा प्रमाुख, स्िल्ला  स्िक्षा कार्ायलर् सर्दतर् 

७. सव–इस्न्िस्नर्रहरू मध्रे्बाट स्सस्नर्र  सव– इस्न्िस्नर्र एक िना, स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर् सर्दतर् 

इस्न्िस्नर्रले सर्दतर् सस्चवको काम गने िथा नभएको स्िल्लामा सव–इस्न्िस्नर्रहरूमध्र्ेबाट एक िनाले स्सस्नर्र सव–इस्न्िस्नर्रको प्रस्िस्नस्ित्व गने 

व्र्वतथा स्िल्ला स्िक्षा अस्िकारीले स्मलाउन ुपनेछ ।     

४. सरकारी स्रोिभन्र्दा बास्हर (स्वस्भन्न रािर्दिुाबासहरू, गैरसरकारी सङ्घसंतथा, भाूिपाूवय सैस्नक सङ्गिन आस्र्द) बाट िूलो रकम अनरु्दान पाई 

स्नमायण गररएका पर्ायप्त कक्षाकोिाहरू भएको स्वर्द ्र्ालर्हरूलाई छनोटका क्रममा पछास्ि राख्ने । 

५. स्वद्यालर् व्र्वतथापन सस्मस्ि गिन नभएका स्वर्द ्र्ालर्हरुलाइ कार्यक्रम स्विरण नगने ।  

६. स्िक्षक अस्भभावक सङ्घ गिन नभएका, स्वगिमा सामास्िक पररक्षण र लेखापररक्षण प्रस्िवेर्दन पेि नगरेका स्वद्यालर्हरूलाई छनोटका क्रममा 

प्राथस्मकिामा पछास्ि पाने ।  

७. गि २ (र्दईु) आ.व. मा कार्यक्रम परेका (स्वद्यालर् भवन स्नमायण िथा र्दईु कोिे कक्षाकोिा भवनहरु मार) लाई प्राथस्मकिा क्रममा पछास्ि राख्ने । 

८. प्रर्ायप्त सङ्ख्र्ामा कक्षाकोिा, पतुिकालर्, प्रर्ोगिाला र सभाकक्ष भएका स्वद्यालर्हरूलाई प्राथस्मकिा क्रममा पछास्ि पाने । 

९. स्नमायणका लास्ग पर्ायप्त िग्गा नभएका,िग्गाका तवास्मत्व नभएका,लालपिूाय वा भोगास्िकार नभएका स्वद्यालर्लाई प्राथस्मकिा क्रममा नराख्ने । 

साथै स्वपर्दका दृस्र्टले असरुस्क्षि स्नमायणतथल ( Site ) भएका स्वद्यालर्हरू लाई प्राथस्मकिामा नराख्ने । 

१०. स्वगिमा उपलब्ि गराइएका स्नमायण कार्यक्रम सम्पन्न नगरेका र िोस्कएको कोटा को पररस्िस्भर रही स्नमायण कार्य सम्पन्न नगरेका स्वद्यालर्हरूलाई 

छनोट नगने । 

११. स्िल्लास्तथि िास्मयक/परम्परागिरुपमा सञ्चास्लि स्वद्यालर्हरू गुम्बा/स्वहार, मर्दरसा, गुरुकुल िथा मािभृार्ामा अध्र्ापन ह ने ितिा स्वद्यालर्मध्रे् 

तवीकृि प्राप्त िथा अनमुस्ि प्राप्त स्वद्यालर्हरूलाई समेि क्रस्मक रूपमा समावेि गर्दै िाने क्रममा, कम्िीमा १ वटा स्वद्यालर् अस्नवार्य रूपमा छनोट 

गने । 

१२. र्दईु िैस्क्षक सर परुा नगरेका अनुमिी िथा तवीकृि प्राप्त गरी नर्ाँ तथापना भएका स्वद्यालर्हरुलाई प्राथस्मकिा क्रममा समावेि नगने । 

नर्ाँ कक्षाकोिा पाएका स्वद्यालर्हरू बाहकेका प्राथस्मकिाक्रममा रहकेा अन्र् स्वद्यालर्हरूलाई सोही प्राथस्मकिाक्रमलाई आिार मानी भौस्िक 

सवेक्षणबाट आवश्र्किा र्देस्खएका स्वद्यालर्हरुलाई मार कक्षाकोिा पुनिःतथापनाका कोटाहरू क्रमि उपलब्ि गराउर्दै िाने ।  

 

शौचालय वनमायणWASH सवुिधा भएको (comprehensive school building/Lab/Library/ Residential facilities) समेत वनमायणका

हकमातपवशलबमोविमकोप्राथवमकताक्रमअनुसारवितरणगनेूः 
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१. हालसम्म कुनै पस्न स्कस्समका िौचालर् िथा खानेपानीको व्र्वतथा नभएका स्वर्द ्र्ालर्हरू िथा छारा िौचालर्का हकमा सबै स्वर्द ्र्ालर्मा छारा 

िौचालर् परु् र्ाउने  नीस्िअनरुूप एउटापस्न छारा िौचालर् नभएका स्वर्द ्र्ालर्हरू । 

२. स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ा अत्र्स्िक भइ एक भन्र्दा बढी बास्हरी वािावरण सिुार िथा छारा िौचालर्को आवश्र्किा भएका स्वर्द ्र्ालर्हरू । 

३. स्िल्लाका खलुा स्र्दिा मकु्त के्षर घोस्र्ि ह ने गा.स्व.स./न.पा.हरूमा रहकेा स्वर्द ्र्ालर्हरू । 

४. र्स सम्बन्िी स्िल्ला स्तथि स्िल्ला खानेपानी सरसर्ाइ िथा तवतथिा समन्वर् सस्मस्ि (DWASHCC) को समन्वर्मा स्िल्लाको DWASH 

Plan लाई सहर्ोग पगु्ने गरी छनोट गने ।
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अनुसूची२(ख) 

स्वर्द ्र्ालर् क्षरे स्वकास कार्यक्रम (SSDP) 

 ४ कोिे भवन सस्हि र्स्नयचर स्नमायण (comprehensive school building/Lab/Library) स्नमायणका लास्ग, स्वर्द ्र्ालर् छनोट गने 

आिारहरू 

 स्िल्लामा रहकेा स्वर्द ्र्ालर्हरूलाई स्नम्न बमोस्िमका सरूका आिारमा प्राथस्मकिाक्रममा राख्ने । 

क) र्स अन्िगयि प्रत्र्ेक स्नवायचन के्षरमा कम्िीमा एक वटा स्वर्द ्र्ालर् भवन स्नमायण गने गरर र्देहार्का आिारहरू लाई स्लएर स्नवायचन के्षरस्भर 

सञ्चास्लि स्वद्यालर्हरु बीचमा मार प्रस्ितपिाय गराउन ुपने छ / 

१. स्वर्द ्र्ाथी सङ्ख्र्ा (W) – अस्िकिम १.०० अङ्क ।                          भारिः ०.३५ 

५०० भन्र्दा कम स्वर्द ्र्ाथी भएमा  ०.३० अङ्क 

५०० – ७०० स्वर्द ्र्ाथी ०.३० – ०.५० अङ्क 

७०० – १००० स्वर्द ्र्ाथी ०.५० – ०.८० अङ्क 

१००० भन्र्दा मास्थ १.०० अङ्क 

२. पस्छल्लो िीन वर्यको स्सकाइ SLC पररक्षाको नस्ििा (X) – अस्िकिम १.०० अङ्क        भारिः ०.३० 

X=स्वर्द ्र्ालर्को औसि प्रस्ििि 

        स्िल्लाको औसि प्रस्ििि 

३. प्रास्वस्िक स्िक्षा/ स्बज्ञान संकार् सञ्चालन को  लास्ग िर्ारी को आवतथा (Y) – अस्िकिम १.०० अङ्क       भारिः ०.२० 

भएको १.०० अङ्क 

नभएको ०.०० अङ्क 

४. स्िल्लाको परूानो स्वर्द ्र्ालर् (Z)  – अस्िकिम १.०० अङ्क                 भारिः ०.१५ 

० – ५ वर्य ०.०० – ०.२५ अङ्क 

५ – १० वर्य ०.२५ – ०.५० अङ्क 

१० – १५ वर्य ०.५० – ०.७५ अङ्क 

१५ – २० वर्य र सो भन्र्दा मास्थ ०.७५ – १.०० अङ्क 

सचूकाङ््कक (Index) = 0.35w + 0.30x +0.20y+0.15z 

 

मास्थ उल्लेख भएको छनोट स्वस्िअनुसार छनोट भएको स्वर्द ्र्ालर्को नामावली तवीकृि गरर छनोट गरेको सचुाङ्क सस्हिको िथ्र्ाङ्क, औस्चत्र्िा 

सस्हिको स्ववरण िर्ार गरी  २०७३ कास्ियक १५स्भर स्िक्षा स्वभागमा पिाउने । स्िक्षा स्वभागको website मा प्रकास्िि भएपस्छ मार स्िल्लामा कार्यक्रम 

कार्ायन्वर्न प्रस्क्रर्ा अगास्ि बढाउने । 

अनसुचूी २ (ग) 

विद्यालयभिनवडिाईनतथावनमायणकालावगवशक्षाविभागकोमापदण्ड 

 

स्वर्द ्र्ालर् भवन स्ििाईन िथा स्नमायण गर्दाय नेपाल रास्रिर् भवन संस्हिा २०६० (Nepal National Building Code) अनसुार मार ह ने गरी िपस्सलको 

समेि ििय परूा ह ने 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 स्ििाईन गर्दाय प्रस्ि स्वर्द ्र्ाथी के्षरर्ल कम्िीमा िपस्सल बमोस्िम ह ने गरी स्ििाइन गने । 
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 आिारभिू िहको लास्ग न्र्नूिम ०.९ वगय.मस्ा.  (१.० वगय.मस्ा. सम्म राख्र्दा अझै उपर्कु्त ह ने) गरी कार्म गने । 

 मा.स्व. िहको लास्ग न्र्नुिम १.०  वगय.मी.  (१.२ वगय.मी. सम्म राख्र्दा अझै  उपर्ुक्त ह ने) गरी कार्म गने । 

  

२. कक्षाकोिाको के्षरर्ल स्वस्भन्न भौगोस्लक के्षरको लास्ग प्रस्ि स्िक्षक अनपुाि िपस्सलको सङ्ख्र्ामा स्वर्द ्र्ाथी अट्ने गरी स्ििाइन गने ।  

भौगोवलकके्षत्र आधारभूततह मा.वि. 

िराई िथा उपत्र्का  ४० ३५ 

पहाि  ३५ ३० 

स्हमाल  ३० २५ 

 

३. उपलब्ि िग्गा अनकूुल ह ने गरी स्वर्द ्र्ालर् भवनको स्ििाइन गरी भवन स्नमायण गनुय परेमा नक्सा सम्बस्न्िि िहरी स्वकास िथा भवन स्नमायण 

स्वभाग/स्िस्भिन कार्ायलर्को तवीकृस्ि स्लएर मार स्नमायण गने । 

४. स्वर्द ्र्ालर् भवन सकभर एक िले मार बनाउने । सकभर वगायकार वा आर्ािकार भवन बनाउने - _ आकारका भवन सकभर नबनाउने । -

_ आकारका भवन बनाउनै परेमा कररब २ ईन्च ग्र्ाप राखी टुक्रा टुक्रा - _ गरेर बनाउने ।   

५. भवनको लम्बाई चौिाईको ३ गुणा वा सो भन्र्दा कम बनाउने, उचाइ चौिाइको ३ गुणाा . भन्र्दा कम बनाउने ।  

 

६. कक्षाकोिाको बास्हर अगास्ि पट्टी छानाले ढाकेको बरण्िा (Covered Verandah) बनाउने । 

७. ७. बह  िल्ले आर.स्स.स्स. भवन िराई, पहास्ि र स्हमाली स्िल्लाहरूमा बनाउँर्दा Site Plan सस्हिको Detail design and drawing बनाई 

नगरपास्लका के्षरस्भरका भए सम्बस्न्िि महानगरपास्लका / उपमहानगरपास्लका / नगरपास्लका िथा अन्र् के्षरहरूको हकमा सम्बस्न्िि िहरी स्वकास 

िथा भवन स्नमायण स्वभागको स्िस्भिन कार्ायलर्को तवीकृस्ि स्लने र्तिो तवीकृस्ि स्हमाली के्षरमा स्नमायण गररने स्वर्द ्र्ालर्हरूले समेि स्लनु पने छ र 

सो को स्नमायणका लास्ग सम्बस्न्िि स्व.व्र्.स.ले स्नणयर् गरी प्रास्वस्िकबाट पणूयकालीन सुपररवेक्षण ह ने व्र्वतथा स्मलाइ स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्को 

स्सर्ाररस सस्हि अस्न्िम तवीकृिीको लास्ग स्िक्षा स्वभागमा अनस्वार्य रूपमा पेस गने ।  

सांकेस्िक िानकारीको लास्ग र्तिो भवनलाई नेपाल रास्रिर् भवन संस्हिा बमोस्िम ह ने गरी स्नमायण गर्दाय िपसीलका न्र्ूनिम आवश्र्किा परूा गनुयपने 

छ । 

 स्पलर (Column/Pillar) को साईि कम्िीमा 12" x 12"'  ह नपुने । 

 स्पलरको Foundation (Column Footing ) को साइि कम्िीमा 5' x 5'  ह नपुने ।  

 स््लन्थ स्बमको साइि कम्िीमा 9" x 14"  ह नपुने । 

 स्सस्लङ्ग स्बमको साइि कम्िीमा 9" x 16"  ह नपुने । 

 छज्िी (Cantilever Projection)  १.० स्मटर भन्र्दा बढी ह न नह ने ।  

 आर.स्स.स्स. गर्दाय M 20 Grade (स्समेण्ट एक भाग, बालवुा िेढ भाग र स्गट्टी ३ भाग) को ढलान मसला (Concrete)  प्रर्ोग गररन ुपने । 

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

 माटेको िोिाइमा गारो लगाउने कार्य नगने ।   

 र्तिो प्रकृस्िको भवन एक संवेर्दनिील स्नमायण कार्य भएकोले र्सको स्ििाइन िथा स्नमायण सपुरस्भिनमा र्दक्ष प्रास्वस्िकको संलग्निा अत्र्न्ि 

िरूरी छ । साथै भवनको िग, स्पलर, स्बम, तलाव आस्र्दमा प्रर्ोग ह ने छिको साइि र सङ्ख्र्ा िग बतने माटोको प्रकार, स्पलर–स्पलरबीचको 

र्दरूी, कोिाको साइि, भवनको िला आस्र्दमा भर पने ह रँ्दा मास्थ उस्ल्लस्खि न्र्नूिम आवश्र्किा साङ्केस्िक मार भएकोले सो को अस्न्िम 

आवश्र्किा तिक्चरल स्ििाइन (Load Calculation आस्र्द) गरेर मार िोक्न ुपने ह न्छ ।  

८.  कक्षाकोिा सकभर वगायकार भएमा राम्रो ह न्छ । कक्षाकोिाको चौिाईको र्दवुैिरा्र् ८ स्र्ट × ४ स्र्टको कालोपाटी राख्ने । पस्हलो िेतक र 

कालोपाटीको र्दरूी न्र्नूिम २ मस्ा. र अस्न्िम बेन्च र कालोपाटीको र्दरूी बढीमा ७ मस्ा. कार्म गने । कालोपाटीको मास्थपरट्ट स्िक्षण सामग्री 

झणु्ि्र्ाउन काँटी िोक्ने र िलपरट्ट बोियर नलगाउने  (सार्दा) िर एक कुनामा चक ितटर राख्ने िाँउ स्मलाउने । 

९.  भवनको बास्हर १:४ स्समेण्ट ्वाईस्न्टङ (Pointing) गने वा १ :४ स्समेण्ट ्लाष्टर गने  ।  

१०.   अपाङ्गहरूका लास्ग कक्षाकोिास्भर गुि्ने कुसी (Wheel Chair) लैिान छि्के सिह/ र्ाम्प (Ramp) अस्नवार्य रूपमा बनाउने र 

कक्षाकोिाको एउटा ढोका र िौचालर्को ढोका Wheel Chair  स्छने गरी िूलो बनाउने । (साइि कम्िीमा १.१० स्मटर ह न ुपने) 
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      अनसुचूी २ (घ)        

विद्यालयकोनाम:    नेपाल सरकार        

विल्ला:    स्िक्षा मन्रालर्        

गाविस:    वशक्षाविभाग        

कामकोनाम:    
कार्यसम्पन्न प्रस्िवेर्दन 

      

इविमेटकोकूलअङ््कक:   मलेपर्ानं१७६        

इविमेटभन्दाघटीिाबढी

प्रवतशत:       स्नमायणका लास्ग सहर्ोगको स्ववरण 

कामसरुूभएकोवमवत:       

स्रोिको 

प्रकार   

सहर्ोग 

रू   

खचय 

रकम रू 

कामसम्पन्नगनुयपनेवमवत:       स्िस्िका     

कामसम्पन्नभएको वमवत:       िनश्रमर्दान     

        िम्मा रकम     

             

वसनं कामकोवििरण 

ए
क
ाइ

 

इविमेटबमोविम 
खुदभएकोकामको

वििरण 
र्रक कैवर्यत 

प
रर
म
ाण

 

द
र िम्मा 

प
रर
म
ाण

 

द
र िम्मा 

प
रर
म
ाण

 द
र िम्मा   

                          

                          

  िम्मा                       

नोट: कामको स्ववरण महलमा इस्ष्टमेटमा लेखेबमोस्िमको 

स्ववरण लेख्ने         

  र्रक महलमा इस्ष्टमेट भन्र्दा बढी भएमा (-) र घटी भएमा (+) र्दसे्खने गरी र्रक अङ्क र्दखेाउने ।      

  कैस्र्र्ि महलमा घटी वा बढी भएको मुख्र् कारण साथै अन्र् आवश्र्कीर् कुरा लखे्ने ।      

  इस्ष्टमेट भन्र्दा बढी खचय भएको मखु्र् कारण          

  तवीकृि स्ििाइन र तपेस्िस्र्केिन बमोस्िम काम भएको छ भनी प्रमास्णि गने ।        

             

             

             

 

प्रास्वस्िक 

सवईस्ञ्िस्नर्र ईस्ञ्िस्नर्र  प्रिानाध्र्ापक 

स्वव्र्स 

अध्र्क्ष   

स्िल्ला स्िक्षा 

अस्िकारी 

 



75 ÷ काययक्रमकायायन्ियनपुवस्तका२०७३/०७४ 

 

 

अनसुचूी २ (घ) 

कार्यसम्पन्न प्रस्िवेर्दन 

(आव २०६८/६९ र्देस्खको परुानो) 

मलेप र्ा नं १७६ 

स्वर्द ्र्ालर्को नामिः        

स्िल्लािः      

गा.स्व.स. 

कामको नामिः 

इस्ष्टमेटको कूल अङ्किः 

इस्ष्टमेट भन्र्दा घटाी बढी अङ्क (रू..) 

इस्ष्टमेटभन्र्दा घटाी बढी प्रस्ििििः  

काम सरुू भएको स्मस्ििः 

काम सम्पन्न गनुय पने स्मस्ििः 

काम सम्पन्न भएको स्मस्ििः 

कामको स्ववरण इस्ष्टमेट वमोस्िमको  खरु्द भएको कामको  र्रक कैस्र्र्ि 

पररमाण र्दर िम्मा पररमाण र्दर िम्मा 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 । 

कैस्र्र्ि महलमा घटी बढी भएको मखु्र् कारण साथै अन्र् आवश्र्कीर् कुरा लेख्ने ।  

इस्ष्टमेटभन्र्दा घटी बढी खचय भएको मखु्र् कारणिः  

तवीकृि स्ििाइन र तपेस्िस्र्केिन बमोस्िम काम भएको छ भनी प्रमास्णि गनेिः 

___________      __________    _____________    ___________  

सवईस्ञ्िस्नर्र                             ईस्ञ्िस्नर्र        प्रिानाध्र्ापक           स्वव्र्स अध्र्क्ष                       ईस्ञ्िस्नर्र अध्र्क्ष (स्वव्र्स)         स्िस्िअ 

स्नमायणको लास्ग प्राप्त सहर्ोगको स्ववरण 

स्रोिको प्रकार सहर्ोग रकम रू खचय रकम रू 

स्िस्िका   

िनश्रमर्दान   

………………….………………   

………………….………………   

………………….………………   

………………….………………   

िम्मा रकम रू   
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अनसुचूी ३ 

 

नागररक राहि, क्षस्िपसू्िय िथा आस्थयक सहार्िा सम्बन्िी कार्यस्वस्ि, २०६६ 

द्वन्द्वपीस्ििहरूका लास्ग राहि, क्षस्िपसू्िय िथा आस्थयक सहार्िा 

पररभार्ा 

क)  द्वन्द्वको अवस्ििः र्स कार्यस्वस्िको प्रर्ोिनका लास्ग द्वन्द्वको अवस्ि भन्नाले २०५२ र्ागुन १ गिेर्देस्ख स्वतििृ िास्न्ि सम्झौिा ह रँ्दाको स्मस्ि अथायि् 

२०६३ मङ्स्सर ५ गिेसम्मको अवस्िलाई बुझ्न ुपर्दयछ ।  

ख)  द्वन्द्वपीस्िि पक्षिः र्स कार्यस्वस्िको प्रर्ोिनका लास्ग द्वन्द्वपीस्िि भन्नाले द्वन्द्वको अवस्िमा सोका कारणबाट मतृ्र्ु भएका व्र्स्क्तका आस्श्रिहरू (पत्नी 

वा पस्ि, छोराछोरी, बाबुआमा र सगोल पररवारका अन्र् सर्दतर्हरू), द्वन्द्वको क्रममा अपाङ्ग, अङ्गभङ्ग वा घाइिे भएका व्र्स्क्तहरू, द्वन्द्वका 

कारणबाट आफ्नो िाउँ छोिी र्देिस्भरकै अन्र् िाउँमा आन्िररक रूपमा स्वतथास्पि भइ बसेका व्र्स्क्त िथा पररवारहरू, द्वन्द्वको अवस्िमा द्वन्द्वरि 

पक्षहरूले स्नर्न्रणमा स्लई हालसम्म पत्ता नलागेका बेपत्ता नागररक िथा स्िनका पररवारहरू, द्वन्द्वको अवस्िमा द्वन्द्वरि पक्षहरूको अपहरणमा परेका 

व्र्स्क्तहरू र द्वन्द्वको अवस्िमा द्वन्द्वरि पक्षहरूद्वारा सम्पस्ि क्षस्ि परु् र्ाइएका व्र्स्क्त, पररवार िथा संतथाहरूलाई बुझ्नपुछय ।  

१.२.  मिृकका सन्िस्िहरूलाई उपलब्ि गराइने छारवसृ्त्तिः 

१.२.१. द्वन्द्वका अवस्िमा सोका कारण मतृ्र् ुभइ राज्र्का िर्य बाट स्निका हकर्दारलाई राहि उपलब्ि गराइएको भएमा मिृकका बढीमा िीनिना सन्िानहरू 

(छोरा वा छोरी) लाई राज्र्द्वारा स्निःिुल्क छारवसृ्त्तको व्र्वतथा स्मलाईनेछ । द्वन्द्वका अवस्िमा बेपत्ता भएका नागररकका बढीमा िीन िना 

सन्िानहरू (छोरा वा छोरी) लाई समेि बेपत्ता अवस्िभर र्तिो छारवसृ्त्त उपलब्ि गराइनेछ ।  

 िर राज्र्द्वारा र्स प्रकारको स्निःिलु्क छारवसृ्त्तको व्र्वतथा नभएसम्मको लास्ग मिृकका बढीमा ३ िनासम्म सन्िानलाई प्रत्रे्क वर्य एकमषु्टरूपमा 

र्दोहोरो नपने गरी र्देहार्बमोस्िमको रकम छारवसृ्त्त तवरूप प्रर्दान गररनेछ ।  

प्राथस्मक स्वर्द ्र्ालर् िह .......... रू. १०,०००।– (र्दि हिार रूपैर्ा मार) 

स्नम्नमाध्र्स्मक िह .......... रू. १२,०००।– (बाह्र हिार रूपैर्ा मार) 

माध्र्स्मक स्वर्द ्र्ालर् िह .......... रू. १४,०००।– (चौि हिार रूपैर्ा मार) 

प्रमाणपर िह वा उछच माध्र्स्मक िह .......... रू. १६,०००।– (सोह्र हिार रूपैर्ा मार) 

१.२.२. उमेरको हर्दवन्र्दीिः  

र्तिो छारवसृ्त्त १८ (अिार) वर्यको उमेरसम्मका छार छारालाई मार उपलब्ि गराइनेछ ।  

१.२.३. छारवसृ्त्त उपलब्ि ह ने िररकािः 

क) छारवसृ्त्तको रकम स्िक्षा मन्रालर्ले सम्बस्न्िि छार–छारा अध्र्र्नरि स्िल्लाको स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्मार्य ि प्रत्र्ेक वर्य उपलब्ि गराउनेछ ।  

ख) छारवसृ्त्त रकम एकमषु्ट रूपमा उपलब्ि ह नेछ ।  

ग) छारवसृ्त्त रकम स्वर्द ्र्ालर् वा स्वश्वस्वर्द ्र्ालर्का औपचाररक स्िक्षा बाहके अन्र् कुनै प्रकारको िास्लम वा प्रस्िक्षणका लास्ग उपलब्ि ह नेछैन।  

१.२.४. द्वन्द्वका कारण मतृ्र् ुभएका र बेपत्ता पाररएका व्र्स्क्तका छोराछोरीहरूलाई छारवसृ्त्त उपलब्ि  गराउने प्रर्ोिनका लास्ग र्देहार्अनसुारको 

स्सर्ाररस सस्मस्ि रहनेछिः 

क) प्रमखु स्िल्ला अस्िकारी    – अध्र्क्ष 

ख) स्िल्ला स्िक्षा अस्िकारी    – सर्दतर् 

ग) तथानीर् िास्न्ि सस्मस्िका संर्ोिक वा स्निले िोकेको सस्मस्िका सर्दतर् – सर्दतर् 

घ) तथानीर् िास्न्ि सस्मस्िका मस्हला सर्दतर्   – सर्दतर् 

ङ) स्िल्ला स्िक्षा अस्िकारीले िोकेको अस्िकृि   – सर्दतर् सस्चव 

र्स सस्मस्िले स्िल्लामा द्वन्द्वका कारण मतृ्र् ुभइ राज्र्का िर्य बाट स्निका हकर्दारलाई राहि उपलब्ि गराई सस्कएको भएमा स्नि मिृकका बढीमा िीनिना 

छोराछोरीलाई छारवसृ्त्त उपलब्ि गराउन स्सर्ाररि गरी स्िक्षा मन्रालर्मा पिाउनु पनेछ । स्िक्षा मन्रालर्ले सबै स्िल्लास्तथि स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्हरूमा 

मिृकका बालबास्लकाहरूले छारवसृ्त्त बापि प्राप्त गने रकम वास्र्यक एकमषु्ट रूपमा स्नकासा पिाउनेछ । स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्ले सम्बस्न्िि छारछारा वा 

स्निका अस्भभावकलाई उक्त छारवसृ्त्त उपलब्ि गराउनेछ ।  

र्स प्रर्ोिनका लास्ग स्िल्ला स्िक्षा अस्िकारीले स्िल्ला प्रिासन कार्ायलर्बाट द्वन्द्वका कारण मतृ्र्ु भइ नस्िकको हकर्दारलाई राहि उपलब्ि गराइएका 

मिृकको स्ववरण स्लन ुपनेछ । त्र्सरी नै छारछाराको नािा प्रमास्णि, िन्म र्दिाय र अध्र्र्नरि स्वर्द ्र्ालर्को स्सर्ाररससमेि स्लई मास्थ उस्ल्लस्खि सस्मस्िले 

छारवसृ्त्त उपलब्ि गराउन ुपने हो होइन र्कीन गरी स्सर्ाररस गनुयपनेछ ।  

१.२.५. छारवसृ्त्तको लास्ग रकम माग गर्दाय स्िल्ला स्िक्षा अस्िकारीले स्वचार गनुयपने स्वर्र्हरूिः 
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क) हरेक वर्य असार मसान्िसम्म स्िल्ला स्िक्षा अस्िकारीले स्नर्देस्िकाको अनसुचूी अनसुार मिृकका सन्िान (छोरा/छोरी) हरूको छारवसृ्त्त रकम 

स्नकासाको लास्ग स्सर्ाररि सस्हि माग गरी पिाउन ुपर्दयछ । छारवसृ्त्त पाउने स्वर्द ्र्ाथी अन्र् स्िल्लाहरूमा अध्र्र्नरि भए िी स्वर्द ्र्ाथीहरूलाई 

प्रर्दान गनुयपने छारवसृ्त्त रकम पिाउन ुपने स्िल्ला र स्वर्द ्र्ाथीको नाम िोकी पिाउन ुपनेछ ।  

ख) मिृकका हकर्दारले राहि प्राप्त गरेको स्ववरण स्िल्ला प्रिासन कार्ायलर्बाट स्लई सोही आिारमा मार रकम मागको स्सर्ाररस गनुय पनेछ ।  

ग) छारवसृ्त्तको लास्ग रकम माग गर्दाय छारछाराले अध्र्र्नलाई स्नरन्िरिा स्र्दए नस्र्दएको स्वर्र्मा अध्र्र्नरि िैस्क्षक संतथाबाट स्सर्ाररस प्राप्त गरेर 

मार माग गनुय पर्दयछ । अस्घल्लो वर्य अध्र्र्न गरेको आिारमा माग गनुय ह रँ्दैन । र्सैगरी िह र्दोहोर् र्ाएको भए उक्त छार वा छाराको लास्ग 

छारवसृ्त्त माग गनुय ह रँ्दैन ।  

घ) उमेरको लास्ग िन्मर्दिाय प्रमाणपर वा नेपाली नागररकिाको प्रमाणपरलाई प्रमाणका रूपमा स्लई स्सर्ाररस गनुयपर्दयछ ।  

ङ) स्िल्ला स्िक्षा कार्ायलर्ले छारवसृ्त्त पाउने स्वर्द ्र्ाथीको स्िल्लागि लगि राखी कुन व्र्स्क्तले कस्हले र्देस्ख कस्हलेसम्म सो रकम पाउने हो स्ववरण 

िर्ार गरी राख्न ुपनेछ ।  

च) सवयसािारण (सरकारी कोर्बाट िलब सुस्विा प्राप्त गने व्र्स्क्त बाहके) मिृकका छोराछोरी बाहके अन्र्को लास्ग छारवसृ्त्त रकमको स्नकासा माग 

गनुय ह रँ्दैन । मिृकका हकर्दारले प्रकरण १.१.१अनसुार राहि पाए नपाएको एस्कन गरी साथै र्स अस्घ राहि पाउने स्नणयर् भएका मिृकका 

छोराछोरीको लास्ग मार छारवसृ्त्त रकमको स्नकासा माग गनुयपर्दयछ ।  

१.२.६   स्वर्देिमा अध्र्र्न गने छारछाराको हकमा र्तिो छारवसृ्त्त उपलब्ि गराइने छैन ।  

१.२.७   र्स प्रकरण बमोस्िम उपलब्ि गराइने छारवसृ्त्तको व्र्वतथा २०६५ साल बैिाख मस्हनार्देस्ख लागू भएको छ । सो अवस्िभन्र्दा अस्घ प्रकृर्ामा रही 

भकु्तानी स्लन बाँकी भएको हकमा द्वन्द्व पीस्ििहरूलाई राहि प्रर्दान गने स्नर्देस्िका, २०६१ बमोस्िम छारवसृ्त्त उपलब्ि गराइनेछ ।  

१.२.८  द्वन्द्वको कारण अपाङ्ग भएका छारछाराहरू र द्वन्द्वको समर्मा अपाङ्ग भएका व्र्स्क्तका छोराछोरीलाई समेि प्रकरण १.२.१ बमोस्िमको छारवसृ्त्त 

उपलब्ि गराइने छ । अपाङ्ग छारछाराको लास्ग छारवसृ्त्तको स्सर्ाररि गनय स्नम्नानसुारको एक सस्र्ाररि गनय स्नम्नानसुारको एक सस्मस्ि रहनेछिः 

क) प्रमखु स्िल्ला अस्िकारी   – अध्र्क्ष 

ख) स्िल्ला स्िक्षा अस्िकारी   – सर्दतर् 

ग) स्िल्ला प्रहरी कार्ायलर्को प्रमखु   – सर्दतर् 

घ) स्िल्ला िनतवातथ्र् कार्ायलर्का प्रमखु  – सर्दतर् 

ङ) तथानीर् िास्न्ि सस्मस्िका संर्ोिक वा स्निले िोकेको सस्मस्िका सर्दतर् –सर्दतर् 

च) तथानीर् िास्न्ि सस्मस्िका मस्हला सर्दतर्  – सर्दतर् 

छ) मस्हला स्वकास अस्िकृि   – सर्दतर् सस्चव 

मास्थको सस्मस्िले अपाङ्गिाको प्रस्ििि ५०% भन्र्दा मास्थ भएकाको हकमा मार छारवसृ्त्तको लास्ग स्सर्ाररि गनेछ । अपाङ्गिाको प्रस्िििको हकमा 

स्िल्ला प्रिासन कार्ायलर्ले उपलब्ि गराएको पररचर् परमा उस्ल्लस्खि प्रस्िििलाई आिार मास्ननेछ । सस्मस्िले स्सर्ाररि गर्दाय प्रकरण १.२.७ बमोस्िम 

गनेछ ।  

अपाङ्ग छारछारालाई उपलब्ि गराइने र्तिो छारवसृ्त्त मिृकका सन्िस्िहरूले पाउने छारवसृ्त्तकै प्रस्क्रर्ा र आिारमा उपलब्ि गराइनेछ । र्तिो छारवसृ्त्तको 

व्र्वतथा २०६५ बैिाख मस्हनार्देस्ख लागू भएको मास्ननेछ ।  

१.२.९ द्वन्द्वको समर्मा अपाङ्ग भएका व्र्स्क्तका छोराछोरीलाई छारवसृ्त्त व्र्वतथािः  

सिस्त्र द्वन्द्वको समर्मा अपाङ्ग भएको भनी द्वन्द्व प्रभास्वि व्र्स्क्त–पररवार िथा संरचनाको लगि सङ्कलन कार्यर्दलको प्रस्िवेर्दनमा नाम समावेि भएका र 

अपाङ्गिा ५० प्रस्ििि भन्र्दा बढी भएका व्र्स्क्तका छोराछोरीलाई प्रकरण १.२.८अनसुार द्वन्द्वको अवस्िमा द्वन्द्वका कारणबाट मतृ्र् ु भएका व्र्स्क्तका 

छोराछोरीलाई उपलब्ि गराइने छारवसृ्त्त सरहकै रकम उपलब्ि गराइने छ । 

र्स  प्रकारको छारवसृ्त्त रकम उपलब्ि गराउने प्रस्क्रर्ा, आिार, स्नकार्सम्बन्िी सम्पणूय व्र्वतथा द्वन्द्वका कारण मतृ्र्ु भएका व्र्स्क्तका छोराछोरीलाई उपलब्ि 

गराए बमोस्िम ह नेछ ।   

१.२.१० कुनै छारछाराले सरकारी वा गैरसरकारी संतथाबाट छारवसृ्त्त रकम पाइरहकेो भए त्र्तिो छारछारालाई र्दोहोरो पने गरी स्सर्ाररि गनय वा छारवसृ्त्त 

उपलब्ि गराउन सस्कने छैन । 
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अनसुचूी ४ 

नेपाल सरकार  

विल्ला वशक्षा कायायलय,  

आवथयक िषय २०७३।०७४ को वशक्षक तलब भत्ता वििरण  

तहगत वशक्षकहरुको िावषयक तलब र भत्ता नपुग माग र्ाराम 

तह सं्या स्केल 

तलि भत्ता 

िावषयक 

आबश्यक  रकम 

  

नपुग 

रकम  
तलि 

रकम 

िावषयक  

िावषय

क 

औषत 

गे्रड 

िावषय

क  

क.सं. 

कोष 

थप           

िावषय

क 

विमा 

कोष 

थप 

िावषयक 

 िम्मा 

तलब 

चाड

पिय 

खचय 

पोषाक 

भत्ता 

महगंी 

भत्ता 

स्थानीय भत्ता १०.५ मवहनाको  

प्र.अ. 

भत्ता  
िम्मा भत्ता 

 

अव्त

यार प्राप्त 

रकम  

६ कोष वभत्र 

मावसक 

६ कोष 

बावहर 

मावसक 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 

माध्यवमक तह  वउस्सनं ३५००१७ का लास्ग  सास्वकको माध्र्स्मक र उछचमाध्र्स्मक िहको िम्मा िोि 

प्रथम  
  

                          

  

स्द्विीर्    

 

                          

ििृीर्   

 

                          

अतथार्ी   

 

  
      

      
        

    

,राहि   

 

                          

िम्मा                                

  
वउस्सनं ३५००१६ सवैका लास्ग स्िक्षा आिारभिु िह  लास्ग (प्रथास्मक स्नम्नमाध्र्स्मक)को िम्मा िोि 

 वनम्नमाध्यवमक                              

प्रथम    
                           

  

स्द्विीर्   

 

                          

ििृीर्   

 

                          

अतथार्ी   

 

                          

,राहि   

 

                          

िम्मा    
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कुल िम्मा 
  

              

    

वउस्सनं ३५००१६ का लास्ग प्रथास्मक िहको िम्मा िोि 

प्रथवमक                             

प्रथम    
   

      
  

                

  

स्द्विीर्   

 

    
  

    
    

        
    

ििृीर्   

 

    
  

    
    

        
    

अतथार्ी   

 

          
    

        
    

,राहि   

 

          
    

        
    

िम्मा    

                

कुल िम्मा 
  

                
स्थानीय भत्ता पाउने वशक्षक सं् या  

              
मा.स्व. िर्य  

 

स्न.मा.स्व. िर्य  

 

प्रा.स्व. िर्य  

  
िह 6 कोर् स्भर 6 कोर् बास्हर 

 

िह ६ कोर् स्भर ६ कोर् वास्हर 

 

िह ६ कोर् स्भर ६ कोर् वास्हर 

  
प्रथम     

 

प्रथम     

 

प्रथम     

  
स्द्विीर्     

 

स्द्विीर्     

 

स्द्विीर्     

  
ििृीर्     

 

ििृीर्     

 

ििृीर्     

  

 ............................ 

 

  

 

............................ 

  

              ........................................... 

  
िर्ार गन े

  

रुि ुगने  

     

प्रमा०स्ाााि गने 

   

             

स्िल्ला स्िक्षा अस्िकारी 

 र्ाराम िर्ार गर्दाय चाल ुआ व मा स्िल्लाका लास्ग तवीकृि वउस्सनं ३५००१६ र ३५००१७ मा उल्लेस्खि स्क्रर्ाकलापहरु समावेि गरी िर्ार गने ।  
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अनसुचूी ५ 

उत्कृष्ट स्वद्यालर् छनौटका आिारहरु 

 

अ)  एसएलसीको परीक्षार्लमा आिाररि अङ्क                               ६० अङ्क 

   (एसएलसीको परीक्षा २०७२ को  नस्ििा अक्षराङ्कन पद्धस्िमा प्रकािन भएको र प्रत्रे्क  स्वद्याथीले    प्राप्त गरेको GPA  अङ्क ०.८० र्देस्ख ४.०० सम्म 

रहकेोले र्देहार्अनसुारको सरू प्रर्ोग गने) 

( सरू : ( प्रत्रे्क 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 अंङ्क           १० अङ्क सरू  (स्वद्यालर्ले प्राप्त गरेको औसि स्सकाइ उपलस्व्ि/स्िल्लाको स्वद्यार्ल 

िहको औसि स्सकाइ उपलस्व्ि*१०) 

इय) एसएलसी परीक्षाको उत्तीणायङ्क प्रस्िििमा आिाररि अङ्क             १० अङ्क सरू  (पस्छल्लो ३ वर्यको उत्तीणय प्रस्िििको औसि *१/१०) 

उ ) एसएलसी परीक्षामा समावेि गराइएको स्वद्याथी सङ्ख्र्ामा आिाररि अङ्क    १० अङ्क  

 ( सरू : (एसएलसी परीक्षामा समावेि गराइएको स्वद्याथी सङ्ख्र्ा/ रास्रिर् स्वद्याथी औसि सङ्ख्र्ा (४५) ( छनौटको िह अनसुार ) 

सङ्केि 

क) एसएलसी परीक्षा समावेि गररएका कुल स्वद्याथी सङ्ख्र्ा 

ख) एसएलसी परीक्षाका सबै स्वर्र्मा सहभागी भएको कुल स्वद्याथी सङ्ख्र्ा 

ग) कक्षा ९ को स्वद्याथी भनाय सङ्ख्र्ा ( रस्िरिेसनको आिारमा)                        

बुँर्दा न. ( उ) मा भएको एसएलसी परीक्षा समावेि गराइएको स्वद्याथी सङ्ख्र्ामा आिाररि अङ्क गणना गर्दाय र्देहार्अनसुार गने । 

१.स्वद्यालर् छनौटका लास्ग एसएलसी परीक्षा समास्वष्ट रास्रिर् स्वद्याथी औसि स्वद्याथी सङ्ख्र्ाले  सम्बस्न्िि स्वद्यालर्ले एसएलसी परीक्षा समास्वष्ट 

गराएको स्वद्याथी सङ्ख्र्ालाइय भाग गरी आएको अङ्क िर र्सरी आएको अङ्क बढीमा १० अङ्कसम्म मार गणना गने ।                                      
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अनसुचूी ६ 

स्िक्षासम्बन्िी सस्मस्िहरू 

समास्हि स्िक्षासँग सम्बस्न्िि सस्मस्िहरू 

  

१. स्रोिकक्षा ब्र्बतथापन सस्मस्ि 

कुनै स्रोिकक्षा स्वर्द ्र्ालर्मा स्रोिकक्षा ब्र्बतथापन सस्मस्ि गिन नभएको भए र्देहार् बमोस्िम स्रोिकक्षा व्र्वतथापन सस्मस्ि अस्नवार्य रूपमा गिन 

गने गराउनेिः 

क)  सम्बस्न्िि स्वर्द ्र्ालर्को व्र्वतथापन सस्मस्िको अध्र्क्ष        — अध्र्क्ष 

ख) सम्बस्न्िि स्वर्द ्र्ालर्को प्र.अ.                              — सर्दतर् 

ग) सम्बस्न्िि विाको अध्र्क्ष,                                 — सर्दतर् 

घ) सम्बस्न्िि स्रोिकेन्द्रको स्रोिब्र्स्क्त,                          — सर्दतर् 

ङ) समास्हि स्िक्षा र्ोकल पसयन,                              — सर्दतर् 

च) अपाङ्ग बालबास्लकाका अस्भभावकहरू मध्रे्बाट कम्िीमा १ िना मस्हलासमेि रहने गरी स्रोिकक्षा  

       व्र्वतथापन सस्मस्िले मनोस्नि गरेको २ िना                   —सर्दतर् 

छ) सम्बस्न्िि स्वर्द ्र्ालर्को स्रोिस्िक्षक                    — सर्दतर् सस्चव 

समास्हि स्िक्षा लेखािोखा केन्द्र संर्ोिकलाई प्रत्रे्क बैिकमा आमस्न्रि सर्दतर्को रूपमा राख्न ुपने ।  

 

२. लेखािोखा केन्द्र व्र्वतथापन सस्मस्ि 

तथापना भएको लेखािोखा केन्र्दमा  र्देहार् बमोस्िम केन्द्र व्र्वतथापन सस्मस्िको  गिन गने । 

क) स्िल्ला स्िक्षा अस्िकारी वा स्निले िोकेको व्र्स्क्त        — अध्र्क्ष 

ख) स्िल्ला तवातथ्र् कार्ायलर्को एक तवातथ्र्कमी       – सर्दतर् 

ग) स्िल्ला स्तथि स्विेर् स्िक्षा एवम ्अपाङ्गिा के्षरमा कार्यरि गैरसरकारी संतथाबाट १ िना अपाङ्ग  

     ब्र्स्क्त समेि पनेगरी २ िना                            – सर्दतर् 

घ) स्रोि स्िक्षक मध्र्े स्वस्भन्न अपाङ्गिाको के्षरबाट पनेगरी ३ िना                                      – सर्दतर् 

ङ) लेखािोखा केन्द्र रहकेो स्वर्द ्र्ालर्को प्र.अ.                  – सर्दतर् 

च) स्िल्लामा आर्मलूक कार्यक्रम सञ्चालन गने सरकारी वा गैरसरकारी संतथाका पर्दास्िकारी एक िना        – सर्दतर् 

छ) स्िल्ला स्वकास सस्मस्िको प्रस्िस्नस्ि                       – सर्दतर् 

ि) स्विेर् स्िक्षा र्ोकल पसयन                              –सर्दतर् सस्चव 
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