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दुई शब्द 

 

नेपाल सरकार, िश�ा मन्त्रालय िश�ा िवभागवाट िवद्यालय िश�ामा पह�चँमा िवस्तार र गणुस्तर अिभविृद्घका लािग िवद्यालय �ेत्र 

सधुार कायर्क्रम लगायतका कायर्क्रमह� कायार्न्वयनमा रहकेा छन ्।  सबैका लािग िश�ाको रािष्ट्रय कायर्योजना (२००१–२०१५), 

िवद्यालय �ेत्र सधुार योजना ( २००९–१५), सहस्राव्दी िवकास ल�य तथा चाल ु तेह्रौ योजना , आ.व. २०७२/०७३ को बजेट 

व�व्यको आधारमा सावर्जिनक भएको रातो िकताबसमेतका आधारमा  िश�ा िवभागबाट चाल ुआ.व. २०७२/०७३ का लािग तयार 

पा�रएको बािषर्क रणनीितक कायार्न्वयन योजना तथा बािषर्क कायर्क्रम तथा बजेट (ASIP/AWPB) स्वीकृत भै कायार्न्वयनको 

प्रिक्रयामा छ । िवगतका वषर्ह�का उपलिव्धह� र कायार्न्वयनमा दिेखएका चनुौितह�वाट िसिकएका पाठह�को आधारमा तयार 

पा�रएको उ� स्वीकृत कायर्क्रमका िनिदर्� ल�यह�लाई समयम ैप्रा� गनर् यो कायर्क्रम कायार्न्वयन पिुस्तका सहायक िसद्ध ह�न ेअपे�ा 

ग�रएको छ । 

िवद्यालय �ेत्र सधुार कायर्क्रमको प�रिधिभत्र चाल ु आिथर्क वषर् २०७२/०७३ मा पिन चार वषर् उमेरका बालबािलकाका लािग 

आधारभतू िश�ाको तयारीका िनिम्त बालिवकास सेवामा पह�चँ बढाउन,ेअिनवायर् िश�ालाई अिधकारका �पमा िलई िवद्यालयमा 

बालमैत्री वातावरणमाफर् त ् गणुस्तरीय आधारभतु िश�ामा समतामलूक पह�चँको सिुनि�तता गनर् अिनवायर् िश�ा लाग ु गन�, 
िवद्यालयह�मा सचुना प्रिविध िवस्तार गन� र िश�क तािलम सञ्चालन गन�, माध्यिमक िश�ा (क�ा ९–१२) को िश�ामा गणुस्तरीय 

एवम ्समतामलूक पह�चँ िबस्तार गन�, प्रािविधक धारका प्रािविधक िवद्यालय प्रत्येक िनवार्चन �ेत्रमा िवस्तार गद� उच्च माध्यिमक तह 

सम्मको प्रािविधक िश�ा सिुनि�त गन�   िवद्यालयस्तरमा सामान्य व्यावसाियक सीपह� (Soft skills) सम्वन्धी िश�ा र 
तािलमको प्रवन्ध िमलाउन,े बालबािलकाको िसकाइ सिुनि�त गनर् िश�कह�लाई पेशागत िहसाबले स�म र उ�रदायी बनाउन,े सधुार 

कायर्ह�को कायार्न्वयन गनर् सवै तहको �मता अिभविृद्ध गन� तथा अनगुमनलाई योजनामा आधा�रत वनाई बढी भन्दा बढी 

नितजामखुी वनाउने उदे्धश्यका साथ कायर्क्रमह� तजुर्मा ग�र कायार्न्वयनमा ल्याइएका छन ्।  

चालु आ.व.मा िवद्यालय वािहर रहकेा वालवािलकाह�को शैि�क पह�चँको सिुनि�ता गनर् वैकिल्पक िश�ाका अवसरह�को िवस्तार 

गन�, भकुम्पको प्रभाव प�ात िवद्यालयह�को पनुिनमार्ण गन� , िवद्यालयको न्यनूतम स�मताका आधार   (PMEC) नपगुेका 

िवद्यालयह�लाई िवशेष प्राथिमकता  राखी सहयोग प्रदान गन� , िवद्याथ�को छात्रव�ृी तथ्याङ्क िववरण अध्याविधक गन� , िश�कको 

तलब भ�ा र िवद्याथ�को छात्रविृ� बैकँमाफर् त भ�ुानी गन� आिद नयाँ   िक्रयाकलापह�ले िवद्यालय िश�ाको गणुस्तर तथा सेवा 

प्रवाहमा थप मद्घत पयुार्उने िव�ास िलईएको छ ।  

िश�ा िवभाग माफर् त् सञ्चालन ह�ने िवद्यालय �ेत्र सधुार कायर्क्रम अन्तगर्तका आधारभतू र माध्यिमक िश�ाका कायर्क्रमह� नेपाल 

सरकारको पिहलो प्राथिमकता प्रा� अयोजनाको �पमा रहकेा कायर्क्रमह� ह�न । यी कायार्क्रममा िविनयोजन भएको बजेट ग�रवी 

न्यनूीकरणमा प्रत्य� योगदान परुयाउने ग�रवी न्यिूनकरण बजेट हो । साथै यसले लैङ्िगक समानताका लािग प्रत्य�  योगदान पु यार्उने र 

आिथर्क सामािजक सेवा स�ुढ गरी राज्यको आिथर्क सामािजक �पान्तरणमा सघाउ परु ्याउन ेअपे�ासमेत रािखएको छ ।  

�ेत्रीय िश�ा िनद�शनालय , शैि�क तािलम केन्द्र , िजल्ला िश�ा कायार्लय दिेख स्रोतकेन्द्र र िवद्यालय तहसम्म गरी िविभन्न  

िनकायवाट वषर्भरी कायार्न्वयन ह�ने कायर्क्रम कायार्न्वयनको अवधारणा स्प� पानर् , कायार्न्वयन प्रिक्रयासँग प�रिचत गराउन , खचर् गन� 

आधार पिहल्याउन र एकै प्रकारका कामह�लाई दशेभर समान एवम ्प्रभावकारी ढङ्गले कायार्न्वयनमा ल्याउन मद्दत पगुोस ्भन्ने 

अिभप्रायले प्रस्तुत कायर्क्रम कायार्न्वयन पिुस्तका तयार पा�रएको छ । यस पिुस्तकाबाट िव�ीय अनशुासन कायम राख्न , पारदश� 

6÷ कायर्क्रम कायार्न्वयन पुिस्तका २०७२/०७३ 

 

 



�पबाट कायर्क्रम सरोकारवालाह�बीच पु ¥याई कायार्न्वयन गनर् मद्दत पगु्ने छ भन्न े अपे�ा िलईएको छ  । कायार्न्वयन �ेत्रमा रहन ु

भएका व्यि� तथा िनकायह�ले यस पिुस्तकाको अलावा दशेको प्रचिलत ऐन काननुको प�रिधिभत्र रही औिचत्यता , िनयिमतता, 

कायर्द�ता, प्रभावका�रता र पारदिशर्ताको आधारमा चालु वषर्को कायर्क्रम कायार्न्वयन गनुर् ह�नेछ भन्ने िव�ास िलइएको छ । कायर्क्रम 

कायार्न्वयन र अनगुमनमा सम्बद्ध सबै िनकाय र व्यि�ह�ले यसलाई प्रयोगमा ल्याउनहु�नेछ र यस पिुस्तकाको प्रयोगवाट कायर्क्रमका 

उदे्धश्यह� समयसीमािभत्रै हािसल गनर् ठोस सहयोग पगु्ने छ भन्न ेअपे�ा समेत मैले राखेको छु । अन्त्यमा यस पिुस्तकाका िवषयमा प्र� 

ह�ने सझुावह�ले िश�ा िवभागलाई आगामी िदनका लािग थप प�ृपोषण प्रदान गन� ह�नाले सरोकारवालह�वाट  रचनात्मक सझुावको 

अपे�ा राख्द ै पिुस्तका तयार गन� कायर्मा सहयोग पयुार्उन ुह�ने सबैलाई हािदर्क धन्यबाद िदन चाहन्छु ।  

आि�न, २०७२ 

    

डा. िडल्लीराम �रमाल 

महािनद�शक 

7÷ कायर्क्रम कायार्न्वयन पुिस्तका २०७२/०७३ 

 

 



ljifo;"rL 

खण्ड १ : प�रचय  

१. कायर्क्रम प�रचय 

२. आ.व २०७२/०७३ को कायर्क्रम कायार्न्वयन गनर् ध्यान िदनुपन� कुराह�ः 
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खण्ड १ 
१.  कायर्क्रम प�रचय 

नेपाल सरकार िश�ा मन्त्रालय िश�ा िवभागबाट सञ्चालन ह�ने िश�ा �ेत्रका समग्र योजना र कायर्क्रमह�लाई नेपालको अन्त�रम संिवधान २०६३ ले 
िनिदर्� गरेको राज्यको िनद�शक िसद्धान्त र नीित , मानव अिधकारको िव�व्यापी घोषणा तथा नेपाल प� भएर ग�रएका अिभसिन्धह� र अन्तररािष्ट्रय 
मञ्चमा नेपालले गरेको प्रितवद्धताह�ले समि�गत�पमा मागर्दशर्न गरेका छन ्  । िवद्यालय तहमा िश�ामा समान पँह�च िवस्तार गन� , िश�ालाई 
गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, सीपमलूक, रोजगारमखुी एवम ्समसामियक बनाउने , शैि�क पद्धितलाई िसजर्नात्मक , व्यावहा�रक, समावेशी र समतामलूक 
बनाउँदै लैजाने  चाल ुतेह्रौ ँयोजनाको उद्देश्य रहकेो छ । सो उद्दे श्य प�रपिूतर्का लािग  समग्र िश�ा प्रणालीको द�ता , प्रभावका�रता र जवाफदेहीतामा 
अिभविृद्ध गन� आधारभतू िश�ाको पह�चँमा िवस्तार शैि�क गुणस्तरमा सधुार तथा व्या वसाियक िश�ाको िवकासमा जोड िददै नेपाल सरकारबाट चाल ु
आ.व. २०७ २/०७३ मा कुल रािष्ट्रय बजेटको १ २.०३ प्रितशत बजेट िश�ा �ेत्रका  लािग छुट्याइएको छ । नेपाल सरकारले सन ्२०१५ सम्ममा 
िवद्यालय उमेरका सबै वालवािलकाह�लाई िश�ाको पह�चँ सिुनि�त गन� रािष्ट्रय तथा अन्तरािष्ट्रय स्तरमा प्रितवद्वता ग�रसकेको सन्दभर्मा हालसम्म 
िवद्यालय वािहर रहकेा ३.८ प्रितशत वालवािलकाह�लाई सघन र आवश्यकतामा आधा�रत कायर्क्रम माफर् त िवद्यालय िश�ाको सिुनि�ततामा िवशेष 
जोड िदएको छ । यस क्रममा आधारभतू तहको िश�ालाई िनःशलु्क तथा अिनवायर् बनाउदै लैजाने , माध्यिमक तहको िश�ालाई क्रमशः िनःशलु्क 
बनाउने र सबै तहमा गुणस्तरीय िश�ाको पह�चँ बढाउने रणनीित िलइएको छ ।   

चाल ुआ.व. देिख िवद्यालय �ेत्र सधुार कायर्क्रम कायार्न्वयनको छैटौ वषर्मा प्रवेश गरेको छ । चाल ुआ.व.का कायर्क्रमह� सबैका लािग िश�ा रािष्ट्रय 
कायर्योजना (सन ्२००१ -१५), िवद्यालय सधुार योजना मलू दस्ताबेज (सन ्२००९ -१५) तथा तेह्रौ ित्रवष�य योजनालाई आधारमानी तजुर्मा तथा 
स्वीकृत ग�रएका छन ्। िवद्यालय �ेत्र सधुार कायर्क्रम नेपाल सरकारको पिहलो प्राथिमकता प्रा� आयोजना हो । यसले आिथर्क सामािजक सेवा स�ुढ 
गरी राज्यको आिथर्क सामािजक �पान्तरणमा सघाउ पु र ्याउने नेपाल सरकारको तेह्रौ योजनाको रणनीितलाई टेवा पगु्ने अपे�ा रािखएको छ । गरीवी 
न्यनूीकरण र लैङ्िगक उ�रदायी बजेटका �ि�कोणले हदेार् िवद्यालय �ेत्र सधुार कायर्क्रमको स्वीकृत कायर्क्रम र बजेटको कायार्न्वयनबाट ग�रवी 
न्यिूनकरणमा र लैङ्िगक समानताका लािग प्रत्य� योगदान पुयार्उने ठािनएको छ ।  

नीित र कायर्क्रमह�लाई स्थानीय आवश्यकता र बालबािलकाको चाहनासँग मेल खाने , स्वयम ्िश�ाको मलू प्रवाहमा आउन नसकेका अथार्त् 
सीमान्तकृत, दिलत, िपछिडएका जनजाित जस्ता िविभन्न लि�त समहूह�को आवश्यकतालाई सम्बोधन गन� िकिसमको रहकेो सन्दभर्मा  स्थानीय 
िनकाय र समदुायको सिक्रय साझेदारीबाट कायर्क्रम कायार्न्वयनमा सफलता हािसल गनर् सिकने िवगतका अनभुवबाट प्र� भईसकेको छ । स्थानीय 
िनकाय र समदुाय मा अिधकार र स्रोत  सम्पन्न गराउन ुनै िवकेन्द्रीकरणको वास्तिवक ममर् पिन हो । स्थानीय आवश्यकताका आधारमा िवकास 
योजनाह�को छनौट, िनमार्ण, कायार्न्वयन र अनगुमनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय िनकायलाई आवश्यक स्रोत र साधन उपलब्ध गराउन ुआवश्यक 
छ । स्थानीय तहको सिक्रय सहभािगता र सहयोग का लािग योजना िनमार्णदेिख कायार्न्वयन र अनगुमनसम्मको अिधकार स्थानीय तहमा आवश्यकता र 
चाहना अनसुारका कायर्क्रम िनमार्ण र कायार्न्वयन ह�नसक्छन ्। ियनै वास्तिवकताह�लाई ध्यान िदँदै नेपाल सरकार , िश�ा मन्त्रालय एवम ्रािष्ट्रय 
योजना आयोगबाट स्वीकृत कायर्क्रमह� कायार्न्वयनमा थप सहजता प्रदान ग नर्, बजेटको अिधकतम सदपुयोग आिथर्क अनशुासन कायम गरी 
तोिकएका शीषर्कह�मा िनयमानसुार खचर् गन� तथा स्वीकृत कायर्क्रमका अवधारणा , उद्देश्य, प्रिक्रया तथा रणनीितह�का सम्बन्धमा िजल्ला तथा 
िवद्यालयतहसम्मका सबै सरोकारवालाह�लाई प�रिचत गराई कायर्क्रमह� प्रभावकारी �पमा कायार्न्वयन गराउने उद्देश्यले यो कायर्क्रम कायार्न्वयन 
पिुस्तका २०७२/०७३ तयार ग�रएको छ । 

प्रस्तुत कायर्क्रम कायार्न्वयन पुिस्तका २०७२/०७३ को मूलभूत उदे्दश्यह� देहायबमोिजम रहेका छन ्: 

1. िवद्यालय �ेत्र सधुार कायर्क्रम अन्तरगतका िनिदर्� कायर्क्रम /िक्रयाकलापलाई प्रभावकारी �पमा कायार्न्वयन गरी देशभर एक�पता कायम गराउन 
सहजीकरण गन� । 

2. िजल्ला र िवद्यालय तहमा सञ्चालन ह�ने शैि�क कायर्क्रमह�बारे सरोकारवालालाई सिूचत गन� । 

3. कायर्क्रम िनमार्ण, कायार्न्वयन र अनगुमन गनर् िविभन्न िनकायको भिूमका स्प� गरी सम्बिन्धत िनकायलाई िजम्मेवार र जवाफदेही तुल्याउने । 

4. कायर्क्रम कायार्न्वयन र स्रोत प�रचालन प्रिक्रयाका सम्बन्धमा सम्बद्ध सबै कायार्न्वयनकतार् र सरोकारवालालाई स्प� िदशािनद�श गराउने  र 

5. सबै कायर्क्रमह�को कायार्न्वयनको अवस्था सम्बन्धी अनगुमनलाई नितजामा आधा�रत बनाउदै प्रभावकारी�पमा सञ्चालन गरी लि�त 
उपलिब्धह� समयमै प्रा� गराउने । 

२.  आ.व २०७२/०७३ को कायर्क्रम कायार्न्वयन गनर् ध्यान िदनुपन� कुराह�ः 

 आ.व. २०७२/०७३ को कायर्क्रम कायार्न्वयन गन� सन्दभर्मा िनम्न प�ह�लाई समेत ध्यान िदने : 

 कायर्क्रम कायार्न्वयनका लािग िश�ा िवभागबाट पठाइएको आिथर्क बषर् २०७ २/०७३ को खचर् गन� अिख्तयारीसम्बन्धी िनद�िशकामा उल्लेख भएका 
बुँदाह�लाई िवशेष ध्यान िदने ।  

 

9÷ कायर्क्रम कायार्न्वयन पुिस्तका २०७२/०७३ 

 

 



 

क) कायर्क्रम कायार्न्वयन सम्वन्धमा :  

1. यो पिुस्तकामा उल्लेख भएका िनद�िशकाबमोिजम गन� भनी िकटानीसाथ तोिकएका कायर्ह�मा उ� प्रयोजनका लािग स्वीकृत /प�रमािजर्त 
िनद�िशका बमोिजम नै गनुर्पन� छ । 

2. पिुस्तकामा लेिखएका कुराह� स्प� नभएमा �ेत्रीय िश�ा िनद�शनालय  तथा  िश�ा िवभाग , कायर्क्रम तथा बजेट शाखामा सम्पकर्  राखी स्प� 
भएर मात्र कायार्न्वयन गनुर्पन�छ । 

3. चाल ुआिथर्क वषर्का सबै कायर्क्रम कायार्न्वयन गदार् िश�ा िवभागबाट उपलब्ध गराइएको स्वीकृत कायर्क्रमको चौमािसक िवभाजन कायर्क्रम 
कायार्न्वयन पिुस्तका , स्वीकृत न�स , प्रा� अिख्तयारी र त्यस सम्वन्धी िनद�शन समेतलाई ध्यानमा राखी तोिकएको बजेट  र समय सीमालाई 
िवशेष ख्याल गरी कायार्न्वयन गन� गराउने व्यबस्था गन� ।  

4. िजल्ला िश�ा कायार्लयह�ले िजल्लामा प्रा� ह�ने बािषर्क कायर्क्रम तथा बजेट स�ुमै िविभन्न सञ्चार मा ध्यमबाट सावर्जिनक गन� व्यबस्था समेत 
िमलाई िजिशकामा कायर्रत कमर्चारीह� , स्रोत व्यि�ह� , िश�कका प्रितिनिधमलूक संघसंस्थाका प्रितिनिधह� , िजल्लामा कायर्रत 
पत्रकारह�का प्रितिनिधमलूक संघसंस्थाह� , िजल्ला िवकास सिमित र मिहला तथा वालवािलका कायार्लयका प्रमखु /प्रितिनिध, िजल्लामा 
उपलब्ध दिलत, आिदवासी, मधेशी, अपाङ्ग आिदसँग सम्विन्ध त संघ संस्थाका प्रितिनिधह� , गािवस/नपाका प्रितिनिधह� र स्थानीय स्तरमा 
िश�ा �ेत्रमा कायर्रत I/NGOs/CBOs/CLC लगायतका संस्थाका प्रितिनिधह�समेतको सहभािगतामा बािषर्क कायर्क्रमको जानकारी िदने । 

5. िजल्लास्तरमा िक्रयािशल I/NGOs/CBOs/CLCs सँगको समन्वयमा  कायर्क्रमको प्रकृित अनसुार साझेदारीमा कायर्क्रम कायार्न्वयनका लािग 
वािषर्क कायर्क्रम कायार्न्वयन योजना तयार गन� ।  

6.  एउटा शीषर्कमा िविनयोजन भएको रकम अक� शीषर्कमा खचर् नगन� , स्वीकृत नमर्स ्को प�रिधिभत्र रहरे स्वीकृत कायर्क्रम कायर्न्वयन पिुस्तकामा 
उल्लेख ग�रएका  आधार र प्रिक्रयाह� परूा गरेर मात्र खचर् लेख्ने व्यबस्था िमलाउने ।  

7. िश�ा िवभागबाट स्वीकृत कायर्क्रम र अिख्तयारी प्रा� ग�रसकेपिछ िजल्ला िश�ा कायार्लयले िजल्ला िश�ा अिधकारी , कायर्क्रम हने� सहायक 
िजल्ला िश�ा अिधकारी /अिधकृत, िवद्यालय िनरी�कह� , लेखा तथा अन्य शाखामा कामगन� कमर्चारीह�को संय�ु सहभािगतामा कायर्क्रम 
सम्बन्धमा छलफल गरी कायर्क्रम कायार्न्वयनको कायर्योजना , खरीद योजना र अनगुमन योजना तयार गन� । कायर् योजनामा कुन िक्रयाकलाप 
किहले गन� , कस्को िजम्मेवारीमा सञ्चालन गन� , कायर्ढाँचा के के ह�ने र अनगुमन सचूक के –के ह�नेजस्ता प�ह� समावेश गरी �ेत्रीय िश�ा 
िनद�शनालयबाट स्वीकृत गराई कायार्न्वयन गन� । �ेत्रीय िश�ा िनद�शनालयह�ले िजल्लाद्वारा तयार पा�रएका योजनामा आधा�रत भएर आफ्नो 
अनगुमन योजना समेत तयार गरी िश�ा िवभाग कायर्क्रम तथा बजेट शाखामा आइपगु्ने गरी पठाउने ।  

8. कायर्क्रम अनगुमन योजना स्रोतकेन्द्रस्तर र िवद्यालयस्तरमा पिन छुट्टाछुटै्ट तयार गनर् लगाउने । िवद्यालयको अनगुमन योजना अन�ुप कायर् भए 
नभएको अनगुमन गन� िजम्मेबारी स्रोतकेन्द्रको , स्रोतकेन्द्रबाट सम्पादन ह�ने कायर्क्रमको अनगुमन गन� िजम्मेवारी िजल्ला िश�ा कायार्लयको र 
िजल्ला िश�ा कायार्लयबाट सम्पादन ह�ने कायर्क्रमह�को अनगुमन �ेत्रीय िश�ा िनद�शनालयबाट ह�ने भएकाले प्रत्येक तहको कायार्न्वयन 
योजना र अनगुमन योजना आँफूभन्दा मािथल्लो तहमा अिनवायर्�पमा पठाउने व्यबस्था िमलाउने ।  

9. बाल िवकास केन्द्रको स्थापना र संचालनमा स्थानीय िनकायको साझेदारी र सहकायर्का लािग समन्वयमा  प्रभावका�रता ल्याउन िजल्ला 
िवकाससँग प्रभावकारी समन्वय राख्ने । हालसम्म िजल्लामा उपलब्ध गराईएका प्रारिम्भक वालिवकास कोटाह� सामदुाियक िवद्यालय भन्दा बिढ 
रहकेो सन्दभर्मा हरेक वालवािलकाह�को शैि�क उपलब्धी उच्च राख्न प्रारिम्भक वालिवकास केन्द्रको अनभुव आवश्यक पन� तथ्यलाई 
मध्यनजर गद� हरेक सामदुाियक िवद्यालयमा प्रारिम्भक वालिवकास केन्द्र स्थापना ह�ने गरी पनुर्िवतरण गन� ।  त्यसका लािग िजल्लाह�को समग्र 
बाल िवकास केन्द्रको अवस्थासिहतको िववरण २०७ २ पसु १५ गतेिभत्र सम्विन्ध िजल्ला िश�ा कायार्लयह�ले पठाइसक्ने । यसरी िववरण 
पठाउँदा बाल िवकास केन्द्र स्थापना गनर् अित आवश्यक देिखएका िवशेष लि�त �ेत्रह� पिहचान गरी अिधकतम १० ओटासम्म स्थानह� 
प्राथिमकताका आधारमा सचूीकृत गरी पठाउने । 

10. गत िवगतका  आ.व. मा अिनवायर् िश�ा लागू भएका वा अिनवायर् िश�ा घोषणा भएका सबै गािवसह�को गाउँ िश�ा योजनाको एक प्रित 
Hard/Soft copy  गत आ.व.मा गािवसमा पठाएको बजेटबाट सम्पादन भएका कायर्ह� , प्रा� उपलिब्धको संि�� प्रितवेदन िश�ा िवभागमा 
पठाउने । प्रत्येक स्रोतकेन्द्रअन्तगर्तका गिवसमध्ये एक गािवसलाई अिनवायर् िश�ाको अभ्यासलाई िनरन्तरता िदने । गत आ.व.मा सम्पादन भएका 
कायर्प्रगाित समेतका आधारमा गाउँ िश�ा योजना बनाउने , सबै िवद्यालयको िवद्यालय सधुार योजना (SIP) अद्याविधक गन� र यसको नितजा 
आगामी वषर्को िजल्लागत वािषर्क रणनीितक योजनामा प्रितिविम्वत गन�।  

11. िश�कको पेशागत िवकासका लािग तयार पा�रएको िश�क िवकास योजना  (Teacher Professional Development- TPD) को तािलम 
खाका िश�क जनु तहमा जनु िवषय पढाउँछ त्यसैका लािग लि�त गरेर बनाइएको ह�नाले यस्ता तािलममा सहभागीह�को छनौट गदार् िश�कको 
पदािधकार भन्दा पिन पढाइरहकेो िवषय र तह हरेेर छनौट गन� । मातभृाषामा िश�क तािलमको लािग कायर्क्रममा नै व्यबस्था ग�रएको र प्राथिमक 
तहमा कायर्रत िश�कह�का लािग अंग्रेजी भाषाको तािलम मागको आधारमा सञ्चालन ग�रने ह�नाले स्वीकृत बजेट र कायर्क्रमको प�रिधिभत्र 
रही िजल्लाको मागलाई सम्बोधन गन� । 
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12. िवद्यालय �ेत्र सधुार कायर्क्रमको अवधारणाअन�ुप िश�ा मन्त्रालयद्वारा तयार पा�रएको �मता अिभविृद्ध योजनाको रािष्ट्रय प्रा�पमा आधा�र त 
�मता िवकासका कायर्क्रमह� समेिटने गरी सबै सामदुाियक िवद्यालयह�को िवद्यालय सधुार योजना अध्याविधक गन� र कायार्न्वयन गराउने ।  

13. िजल्लाह�मा क�ा ११ र १२ मा िव�ान िवषय पढाइ ह�ने िवद्यालयह�को िववरण , िनवार्चन �ेत्रगत �पमा सघन सहयोगका लािग छनौट भएका 
माध्यिमक /उच्च माध्यिमक िवद्यालयह�को संचालनको अवस्थाको िववरण िजल्ला र �ेत्रले अध्याविधक गरी पठाउने ।  

14. िवद्यालय तहसम्म गएका अनदुानह� खासगरी भौितक िनमार्ण , पाठ्यपसु्तक, छात्रविृ�, िपिसएफ् लगायतका रकमह�को पारदश� ढङ्गले 
िवतरण र सही सदपुयोग भयो िक भएन भनेर स्रोतकेन्द्र र िजल्लातहबाट ग�रने अनगुमनलाई प्रभावकारी बनाउने ।  

15. प्रत्येक िवद्यालय िनरी�क र स्रोत व्यि�ले गन� अनगुमन सपुरीवे�णको योजना बनाई अनगुन गन� गराउने व्यबस्था िमलाउने र सोको कायार्न्वयन 
अवस्था बारे िजल्ला िश�ा अिधकारीले �ेत्रीय िश�ा िनद�शनालयलाई आफ्नो रायसिहतको प्रगित िववरण पठाउने ।  

16.    िवद्यालयको न्यनूतम िसकाइ वातावरण  (Minimum Enabling Conditions) को  अध्याविधकरण िववरण पठाउनका लािग   िवद्यालयगत 
PMEC को िववरण तयार गरी अिनवायर् �पमा जे� मसान्त िभत्रमा िश�ा िवभाग मा पठाउने  तथा  िजल्लाह�ले त्यसको कायार्न्वयनमा 
प्राथिमकता िदने ।   

17. तथ्याङ्क ढाँट्ने र झठूो िववरण िदनेलाई भ्र�ाचारकै अिभयोग सरह काननूी कारवाही गन� सझुावह�  प्रा� भएको  सन्दभर्मा   िवद्यालयबाट 
भ�रएका शैि�क तथ्याङ्कह� स्रोतव्यि� र िव द्यालय िनरी�कबाट प्रमािणत गदार् नै  सजग रहन िनद�शन िदने र कुनै िवद्यालयको अिघल्लो 
तथ्याङ्क िववरणभन्दा आधारभतू �पमा फरक देिखएमा िवशेष ध्यान िदने ।  

18. िवद्यालय भवन िनमार्ण , क�ाकोठा िनमार्ण र शौचालय िनमार्णका लािग  िवद्यालयको छनौट  काितर्क मसान्तिभत्र ग�रसक्ने र िश�ा िवभाग 
भौितक सेवा शाखामा जानकारी गराउने । िश�ा िवभागले उ� िवद्यालयह�को िववरण वेभ साइटमा राख्नेछ ।  िजल्ला िश�ा कायार्लयह�ले ित 
िववरण वेभ साइटमा राखे नराखेको यिकन गरी २०७२ काितर्क मसान्तसम्म िवद्यालयह�सँग सम्झौता अिनवायर् �पमा ग�रसक्न ुपन� ।  

19. लि�त कायर्क्रम अन्तगर्त म�ु कम्लहरी भनेर तोिकएका था� समदुायका म�ु वािलका र िकशोरी मात्र भएकोले यसमा अन्यौलता आउन निदने ।  
द्वन्द पीिडत वालवािलकालाई प्रदान ग�रने छात्रविृत िजल्ला िभत्र पिढरहकेा िवद्याथ�ह�लाई िवद्यालय माफर् त उपलब्ध  गराउने । यस सम्वन्धी 
िनद�िशकामा सबर्साधारणका छोराछोरीले यस्तो छात्रविृ� पाउने वारे प्र� व्यबस्था भएकोले सो भन्दा िभन्न ढंगले िजल्लाको प�रवेशअनसुार भन्दै 
व्याख्या गरेर काम नगन� नगराउने ।  

20. पाठ्यपसु्तक अंग्रेजी वा नेपाली जनु भाषामा भएपिन एउटै मू ल्यमा िकन्न पाउने व्यबस्था बारे िनणर्य  भइसकेको सन्दभर्मा मातभृाषाका 
पाठ्यपसु्तकह� िवद्यालयमा पढाइ ह�ने ऐिच्छक िवषयको सेटिभत्र पछर् भने त्यसलाई िवद्यालयमा पाठ्यपसु्तका लािग िदइएको रकमबाट व्यबस्था 
गनर् सिकन्छ भन्ने िवषयमा िवद्यालयह�लाई भ्रम नपन� गरी िनद�शन िदने ।  

21. सचूना प्रिविधमा िवद्याथ�ह�को पह�चँ पु यार्दउन िवद्यालयह�मा कम्प्यटूर तथा ईन्टरनेट सिुवधाका लािग कायर्क्रम िवतरण भएका िवद्यालयह�को 
प्रयोगावस्थाको िनयिमत अनगुमन िनरी�ण गरी  कम्प्यटूर तथा ईन्टरनेट सिुवधा भएका िवद्यालयह�को नामनामेसी िववरण २०७ २ काितर्क २५ 
गते िभत्र िश�ा िवभागमा उपलव्ध गराउने ।  

22. दईु वा दईु भन्दा वढी िवद्यालय एक�करण भएप�ात् कायम नरहकेो िवद्यालयको सम्पि� स्रोतकेन्द्र , सामदुाियक अध्ययन केन्द्र र बालिवकास 
केन्द्रलाई िदन आवश्यक देिखएमा त्यस्ता संस्थाले प्रयोग गन� व्यबस्था िमलाउने । िवद्यालय समायोजन गनुर्पन� कारण बारे आम जनचेतनाका 
लािग सावर्जिनक बहस चलाउने एवम ्सञ्चार माध्यमको प�रचालन गन� ।  

23. िवद्यालय शािन्त�ेत्र रािष्ट्रय ढाँचा र कायार्न्वयन िनद�िशका —२०६८ अनसुार िजल्ला स्तरीय संयोजन सिमित गठन गन� र िवद्यालयलाई शािन्त 
�ेत्र बनाउनका लािग िवद्यालय प�रवार र समदुायले पालना गनुर्पन� आचारसंिहता उनीह�कै सहभागीतामा िनमार्ण गरी कायार्न्वयन गन� तथा 
िनद�िशकाले िनर्�� गरेअनसुारका िक्रयाकलाप सञ्चालन गनर् सबै िवद्यालयह�लाई िनद�शन िदने ।   

ख) िश�क तलब भ�ा सम्बन्धमा : 
१)  िजल्ला िश�ा कायार्लयबाट  स्वीकृत दरवन्दीमा कायर्रत प्राथिमक /िनम्नमाध्यिमक तथा माध्यिमक िश�कह�को तहगत र श्रेणीगत  िववरण  

अध्यािवधक गन� तथा  स्थायी िश�कह�का सम्वन्धमा िवद्यालय िश�क िकतावखानाबाट तलिव प्रितवेदन पा�रत गराइ  िश�क 
िववरण  िश�ा िवभागमा पठाउने  र िवद्यालयगत नाम नामेसीसिहतको िववरण  TMIS मा अध्यािवधक गरी website मा राख्ने । प्रत्येक 
िजल्लाह�ले सोही िववरणसमेतलाई आधार मानी िनयमानसुार तलबभ�ा, बढ तलब, सञ्चयकोष, वीमा, िवशेष भ�ा, एक मिहनाको चाडवाड 
खचर्समेत िहसाब  गरी िवद्यालयले अिनवायर्�पमा सम्विन्धत िश�कको वैक खाता खोल्न लगाई उपलव्ध गराउने व्यवस्थाको सिुनि�तता ह�ने गरी 
िनकाशा िदने ।  वढी र दोहोरो िनकासा नह�ने सिुन�तता गरी िनकासा िदने व्यवस्था गन� ।  रकम अपगु ह�ने अवस्थामा अवश्यक  औिचत्य सिहत 
माग भएमा मात्र  िश�ा िवभागमा  माग गन�  । 

२) प्राथिमक, िनम्नमाध्यिमक र माध्यिमक तहमा कायर्रत राहत िश�कको हकमा िवगतका िविभन्न आिथर्क बषर्मा िजल्ला लाई प्रा� कोटाह�मध्ये 
२०६७ साल आषाढ १० िभत्र िजल्ला िश�ा सिमितबाट िनणर्य भै िवद्यालयमा िवतरण ग�रएका   कोटाह�मा कायर्रत िश�कह�को  प्रमािणत 
नाम नामेसीका आधारमा सम्बिन्धत तहको स�ु स्केलले ह�न आउने १२ मिहनाको तलब र थप एक  मिहनाको चाडवाड खचर् , िवशेष भ�ा समेत 
िहसाब गरी िवद्यालयले अिनवायर्�पमा सम्विन्धत िश�कको वैक खाता खोल्न लगाई उपलव्ध गराउने व्यवस्थाको सिुनि�तता ह�ने गरी िनकाशा 
िदने  । 
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३) िजल्ला िश�ा कायार्लयह�ले िश�कह�को तलबभ�ा र ग्रेड (अनसुचूी मा तोिकएबमोिजम) समेत यिकन गरेर र तोिकएबमोिजमका स्थानमा 
रहकेा सामदुाियक िवद्यालयमा कायर्रत िश�कह�लाई मािसक स्थानीय भ�ा (अनसुचूी मा तोिकएबमोिजम) उपलब्ध गराउने र स्थानीय भ�ा 
उपलब्ध गराउदा िहउदे, वष� िवदा १.५ मिहनाको कटाएर  बािषर्क १०.५ मिहनको मात्र िनकासा िदने व्यवस्था गन� ।   

४) राहत िश�कको हकमा िनयिु� भएको िमितसमेत यिकन ह�ने गरी नामनामेसीसिहतको िववरण तयार गरी िश�ा िवभागको िव द्यालय िश�ाक 
व्यवस्थापन शाखामा पठाउने र त्यस्ता िश�कलाई तलब िनकासा िददा सोही तहको ततृीय श्रेणीले पाउने आधारभतू तलबस्केलबमोिजम ह�न 
आउने रकम िनकासा िदने व्यबस्था िमलाउने ।  

५) िश�क तलव  िनकासा िददा प्रा थिमक तहमा स्वीकृत  साधारण  दरवन्दी  र  िश�क अनदुान कोटा (राहत) मा कायर्रत िश�कको तलबभ�ा 
ब.उ.शी.नं. ३५००१६३ को खचर् शीषर्क नं. २६४१ २ बाट, िनम्नमाध्यिमक र मा ध्यिमक. तहको स्वीकृत साधारण दरवन्दी र  िश�क अनदुान 
कोटा (राहत) मा कायर्रत िश�कको तलव भ�ा  ब.उ.शी.नं. ३५००१७३ को खचर् शीषर्क नं. २६४१२ बाट मात्र िनकासा िदनपुन�छ ।  

६) उच्च माध्यिमक िवद्यालयमा  िश�क व्यवस्थापन अनदुान उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा  िनद�िशका तथा  िनद�शन वमोिजम िनकासा िदने  । 

७) ब.उ.शी.नं. ३५००१६३ र ३५००१७३ मा िविनयोिजत रकमबाट िश�कको तलब भ�ाबाहके िनजह�को सिञ्चत िवदा , औषधी उपचार खचर्  
भ�ुानी र अन्य प्रयोजनमा समेत िनकासा आदेश िदन र खचर् लेख्न पाइने छैन । त्यस्तै २०६७ साल आषाढ १० भन्दा पिछ िज.िश.का.बाट 
राहतकोटा िवतरण गरी िश�क िनयिु� भएको रहछे भने त्यस्ता िश�कको तलब भ�ा िनकासा िदन पाइने छैन । यसरी िनकासा िदएमा वा खचर् 
लेखेमा सम्बिन्धत अिधकारी नै िजम्मेवार ह�नपुन�  । 

८) िवद्यालयले सबै तहका सबै िश�कह�को तलब भ�ा बैंक माफर् त अिनवयर्�पमा पठाउने व्यवस्था िमलाउने र िजिशकाले सवै िश�कह�को वैक 
खाता नम्वर TMIS मा प्रिव� गराई अध्याविधक गराउने ।  

ग) आिथर्क तथा आन्त�रक व्यवस्थापन सम्वन्धमा  
१) प्रत्येक िजल्ला िश�ा कायार्लयले िश�ा िवभागमा पठाइएको प्रगित िववरणसँग िभड्ने गरी तयार ग�रएको मािसक आम्दानी तथा खचर्को फाँटवारी 

िजल्लािस्थत कोष तथा लेखा िनयन्त्रक कायार्लय र सोको िव�ीय व्यबस्थापन सचूना प्रणाली (FMIS Database) मा समयमा नै ईिन्ट्र नभएमा 
िवि�य अनगुमन प्रितवेदन (Financial Monitoring Report)  तयार गनर् समस्या पन� भएकोले अिनवायर् �पमा प्रत्येक मिहनाको ७ गतेिभत्र नै 
पठाई अद्याविधक गन� व्यबस्था िमलाउने ।  

२) आिथर्क वषर् २०७२/०७३ को खचर् गन� अिख्तयारीमा पिहलो प्राथिमकता प्रा� आयोजनालाई भौितक प्रगितका आधारमा िनकासा िदने व्यबस्था 
कायमै रािखएको, स्वीकृत कायर्क्रमको ठेक्कापट्टा सम्झौता २०७ २ काितर्क मसान्तिभत्र सम्पन्न गरीसक्न ुपन� व्यबस्था गरेको , िवद्यालयमा कायर्रत 
िश�कह�को तलब, भ�ा र ग्रेड रकम यिकन गरेर मात्र िनकासा िदन िनद�शन गरेको , ग्रेड परुस्कार िदन तथा िश�कको तलबभ�ामा िबिनयोजन 
भएको रकमबाट िश�कह�को सिञ्चत िबदा, औषिधउपचार वापतको खचर्मा भ�ुानी गनर् नपाइने व्यबस्था गरेको , पौष मिहनापिछ िनकासा िददा 
दातसंृस्थालाई आयोजना लेखा समेत वझुाएको प्रमाण पेश गनुर्पन� व्यबस्था गरेको , वैशाख लागेपिछ ४० प्रितशत भन्दा वढी र असार लागेपिछ 
२० प्रितशतभन्दा बढी खचर् गनर् नपाइने व्यबस्था गरेको , कणार्ली लगायत अन्य १२ िजल्लामा पिन असार मिहनामा नै रकम िफ्रज ह�ने व्यबस्था 
गरेको, ५ करोड भन्दा वढीको कायर्क्रम सम्पन्न भएपिछ त्यसको प्रभावको लैङ्िगक िव�ेषण गनुर् पन� व्यबस्था गरेको , छात्रविृ�, िनःशलु्क 
पाठ्यपसु्तक वापतको अनदुान भौितक पवूार्धार िनमार्ण र सधुारका लािग िदइने अनदुान , छात्रा शौचालय िनमार्ण अनदुान , िश�क अनदुान, प्रित 
िवद्याथ� एकाइ लागत लगायतका सबै प्रकारका िवद्यालयह�मा िदइएको अनदुानवापतको खचर्को िववरण प्रकाशन र सावर्जिनक गरी पारदश� 
बनाउनपुन� वाध्यात्मक व्यबस्था गरेको छ । सो नगदार् िव�ीय अनशुासन उलंघन ग�रएको ठहर ह�ने भएकोले सो बमोिजमको व्यबस्था िमलाउन 
पयार्� ध्यान पुर् याउने । 

३) स्वीकृत कायर्क्रमको कायार्न्वयन योजना , खरीद योजना र अनगुमन योजना बमोिजमको कायार्न्वयन अवस्थाको  मािसक �पमा कायार्लय तहमा 
प्रगित समी�ा गन� र मािसक प्रगितका मखु्य बुँदाह� �ेत्रीय िश�ा िनद�शनालयमा तत्काल िछटो साधनबाट पठाउने । िनद�शनालयले प्रत्येक 
मिहनाको बजेट व�व्यमा उल्लेख भएका बुदाँह�को कायार्न्वयन अवस्थाको समेत समी�ा गरी अकार् मिहनाको ४ गते िभत्र िश�ा िवभाग 
अनगुमन शाखामा पगु्ने गरी मखु्य मखु्य प्रगित िववरणह� पठाउने । प्रत्येक चौमािसकमा भएको खचर्को िववरण िवद्यालय तथा स्रोतकेन्द्रबाट 
समयमा नै िलने व्यबस्था िमलाई समयमा नै कायार्लय तहमा समी�ा गन� । चौमािसक प्रगित मिहना िवतेको ७ िदनिभत्र स्वीकृत कायर्क्रम ढाँचामा 
कम्पोनेन्ट र बजेट उपशीषर्क तथा खचर् शीषर्क समेत खलु्ने गरी तयार गरेर मािथल्लो सबै िनकायह�मा पठाउने ।  

४) बे�ज ुफछ्य�ट कायर्लाई उच्च प्राथिमकता िदने । मलेप प्रितवेदनले औल्याएका बढी िनकासा , दोहोरो िनकासाका सन्दभर्मा िवद्यालयबाट सो रकम 
िफतार् गराउने काम चाल ुआिथर्क वषर्को पिहलो चौमािसक िभतै्र ग�रसक्ने । यसरी िनकासा गएका िवद्यालयले रकम िफतार् नगरेमा ती 
िवद्यालयह�को िनकासा रोक्क गन� , िफतार् गराएको रकमको बैंक भौचरको प्रितिलिप सिहतको िववरण �ेिशिन र िश�ा िवभागमा पेश गन� । गत 
आिथर्क वषर्को अन्त्यमा िफ्रज ह�ने रकम िजल्ला िश�ा सिमितको खातामा वा अन्य खातामा ट्रान्सफर गरी रािखएको अवस्था भएका 
िजल्लाह�ले त्यस्तो रकमह� बढीमा २०७ २ भाद्र मसान्त िभत्र अिनवायर् �पमा क १( ६) बे�ज ुखातामा जम्मा गरी सो जम्मा ग�रएको प्रमाण 
�ेिशिनमा पेश गन� र �ेिशिनले िवभागलाई उपलब्ध  गराउने । िजल्लाह�ले बे�ज ुफछ्य�टको मािसक योजना बनाइ कायर् गन� र उ� मािसक 
योजनाअन�ुप कायर् भए नभएको �ेिशिनले अनगुमन गन� ।  

12÷ कायर्क्रम कायार्न्वयन पुिस्तका २०७२/०७३ 

 

 



५) िजल्लाका कमर्चारी िववरण अध्याविधक गन� र  िजल्लामा �र� दरवन्दी यिकन गरी  िनयमानसुार पदपिूतर्को लािग लोकसेवा आयोग तथा िवभाग  
एवम ्मन्त्रालयमा पठाउने । 

६) सावर्जिनक ख�रद ऐन तथा आिथर्क ऐन  िनयमको अिधनमा रही वस्तु तथा सेवा ख�रद गन� , आिथर्क वषर्को अन्त्यमा खाता वन्द िनयमानसुार गन� , 
खचर् गन� , लेखा राख्ने आिद िव�ीय िवषयह�मा सम्वन्धमा आिथर्क ऐन  तथा िनयम तथा सावर्जिनक ख�रद ऐनमा उल्लेिखत कायर्िविध 
अिनवायर्�पमा अपनाउने ।  

७) लेखा परी�णको समयमा प्रमािणत िवल भरपाई, सक्कल िवल भौचर प्रस्तुत गरी परी�ण कायर् सम्पन्न गराउने । 
८) िवद्यालय भवन, क�ा कोठा, शौचालय तथा भौितक िनमार्णसम्बन्धी कायर्ह� सम्पन्न भए प�ात गनुर्पन� कायर् सम्पन्न प्रिदवेदन तयार गरी कायर्क्रम 

कायार्न्वयन पिुस्तकामा व्यबस्था भए बमोिजम  सम्विन्ध त व्यि�ह�बाट प्रमािणत गराई लेखा परी�णको वखत पेश गनुर्पन�मा सो कायर् ह�न 
नसकेको कारणले वे�ज ुकायम ह�न आएकोले कायर्सम्पन्न प्रिदवेदन भराई सम्बिन्धत व्यि�ह�बाट प्रमािणत गराई बे�ज ुसम्परी�ण गराउने ।  

९) महालेखा परी�कको कायार्लयबाट िजल्लामा डोर खिटइ आएका वखत सकेसम्म बढी प्रमाण जटुाइ , असलु गनुर्पन� वे�ज ुअसलु गरी सम्परी�ण 
गराउने । 

घ) िवशेष िश�ा प�रषद् तफर्  ब.उ.शी.नं. ३५००२३ बाट त.भ. अनुदान िनकासा सम्बन्धमा :  

• िश�ा िवभाग समावेिश िश�ा शाखाबाट प्रमािणत  गरी पठाइएको  दरविन्द िववरणका आधारमा अिभलेख राखी एवं अध्याविधक गरी कायर्रत 
िश�क तथा कमर्चा�रह�को तलव भ�ा लगायतका रकम िवद्यालयगत �पमा एिकन गरी खचर् शीषर्क २६४१२ बाट िनकासा िदने ।  

• िवद्यालयले िश�क तथा कमर्चा�रको व्यि�गत वैंक खातामा भ�ुािन िदने व्यवस्था अिनवायर् �पमा िमलाउने  ।   

• कुनै कारणवश कायर्रत िश�क वा कमर्चा�रको पद �र� रहन गएमा िश�ा िवभागबाट पवुर् अनमुित प्रा� गरेर मात्र िनयिु� सम्बिन्ध प्रिक्रया 
अगािड बढाउने  ।  

• अन्य आवश्यक समन्वयका लािग िश�ा िवभाग समावेशी िश�ा शाखामा सम्पकर्  गन�  ।  

ङ )  सामुदाियक िवद्यालय �मता अिभभवृिद्ध कायर्क्रम कायार्न्वयन सम्वन्धमा :  

१) ब.उ.शी.नं. ३५००१०५ मा िविनयोिजत िजल्लालाई प्रा� वजेटलाई िवद्यालयमा प्रािविधक तथा व्यवसाियक िश�ा सञ्चालन िनद�िशका २०६९ 
र   िश�ा िवभागबाट प्रा� िनद�शनका आधारमा गन� गराउने ।  

च) सवैका लािग िश�ा िशस ुिवकास कायर्क्रम कायार्न्वयन सम्वन्धमा :  

२) व.उ.शी.नं. ३५००११८ बाट  प्रा� ह�ने कायर्क्रम िजल्लाह�ले िश�ा िवभागको  िनद�शन वमोिजम गन�गराउने ।  

छ) पढाई सीप प्रवर्धर्न कायर्क्रम कायार्न्वयन सम्वन्धमा : 

१) ब.उ.शी.नं. ३५००१३८ मा िविनयोिजत िजल्लालाई प्रा� वजेटलाई   िश�ा िवभागबाट प्रा� िनद�शनका आधारमा गन� गराउने ।  

 

 
 

13÷ कायर्क्रम कायार्न्वयन पुिस्तका २०७२/०७३ 

 

 



खण्ड २    
िजल्लास्तरका कायर्क्रमह� 

 

२. िवद्यालय �ेत्र सधुार कायर्क्रम (ब.उ.िश.नं.३५०८०३-३/४) 
कायर्क्रम नं  १  प्रारिम्भक बाल िवकास तथा िश�ा 

उदे्दश्यह�ः 
१. ४ वषर् उमेर समहूका बालबािलकाह�का लािग आधारभतू िश�ा तयारीका िनिम्त बालिवकास सेवामा पह�चँ बढाउने  तथा बाल िवकास केन्द्रको सञ्चालनमा िनरन्तरता िदने । 
२. जोिखममा परेका र सिुवधािवहीन बालबािलकालाई केिन्द्रत गरी लि�त समहूकालािग समदुाय र िवद्यालयमा आधा�रत प्रारिम्भक बालिवका स केन्द्रह�को स्थापना र सञ्चालन गन� । 

 
यस अन्तगर्त परुाना तथा नयाँ बालिवकास केन्द्र का सहजकतार्का लािग पा�रश्रिमक प्रदान गन� , नयाँ बालिवकास केन्द्र स्थापना  / पवूर्प्राथिमक क�ा सञ्चालन गन� , बालिवकास केन्द्रका लािग शैि�क सामग्री िवतरण गन� , नयाँ सहयोगी 
कायर्कतार्का लािग तािलम सञ्चालन गन� लगायतका कायर्क्रमह� रहकेा छन ्।  

 
स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायार्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/प�रणाम सचूक 

१.१ पुराना प्रारिम्भक बालिवकास केन्द्र    

1.1.2.1.1, 1.1.2.1.2  सहयोगी कायर्कतार्को पा�रश्रिमक  

क)  िहमाली �ेत्र िकटान भएका गािवसमा सञ्चािलत परुाना बालिवकास केन्द्रमा कायर्रत सहयोगी कायर्कतार्को पा�रश्रिमक प्रित मिहना �. 

३२०० का दरले र िकटान भएका िहमाली �ेत्र बाहके अन्य �ेत्रमा सञ्चािलत परुाना बालिवकास केन्द्रमा कायर्रत सहयोगी कायर्कतार्को 

पा�रश्रिमक प्रित मिहना � ३००० का दरले चाडपवर् खचर्सिहत १३ मिहनाको ह�न आउने रकम िवद्यालयसँग आबद्ध भएकाह�को हकमा 

मातिृवद्यालयको खातामा र समदुायद्वारा सञ्चािलत केन्द्रका हकमा बालिवकास केन्द्र व्यबस्थापन सिमितको खातामा जाने गरी िनकासा 

िदने । पा�रश्रिमक िनकासा िदँदा बालिवकास केन्द्र व्यबस्थापन सिमित  वा मातिृवद्यालयबाट हािजरी प्रमािणत र िसफा�रस अिनवायर् �पमा 

पेश गनुर्पन� । मात ृिवद्यालय नतोकेको भए अिनवायर् �पमा तोक्ने  तथा  मातिृवद्यालयले िवद्यालय र समदुायमा आधा�रत दवुै िकिसमका 

वािवकेको Flash फारम अिनवायर्�पमा भन� व्यवस्था िमलाउने । यस अिध िवतरण भएका वािवकेमा तोिकए वमोिजमका  िवद्याथ� संख्या 

भए नभएको स्थलगत अनगुमन गरी गराई   केन्द्र  वन्द गन�, समायोजन गन� तथा  पनुिवर्तरण गन� । 

ख)  सहयोगी कायर्कतार्ह�को लािग पा�रश्रिमक िनकासा िदँदा सम्विन्धत संस्थाले शैि�क तथ्याङ्क २०७२  भरी प्रमािणत भएको यिकन गरेर  

सम्बिन्धत स्रोतव्यि� तथा िवद्यायल िनरी�कबाट �ज ुगराई िनकासा िदने । 

ग)  हालसम्म  िजल्लामा प्रा� भएका र िवतरण भएका बालिवकास केन्द्रह�को अद्याविधक गरी िश�ा िवभाग प्रारिम्भक बालिवकास शाखामा 

•   िश�ा िवभाग, प्रारिम्भक 
बालिवकास शाखा,  

•  िजिशका 
• स्रोतकेन्द्र 
•  बालिवकास केन्द्र. 

व्यबस्थापन सिमित 

पिहलो,दोश्रो  तथा  
तेश्रो चौिमसक 

•  िनकासा आदेश  
•  प्रा� सकाको प्रमािणत हािजरी 

प्रितवेदन 
•  केन्द्रले भरेको शैि�क 

तथ्याङ्क 
• वालिवकास केन्द्रको चौमािसक 

प्रगित िववरण 
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स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायार्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/प�रणाम सचूक 

अिनवायर् �पमा उपलब्ध गराउने । 

2.9.5.1.1  शैि�क सामग्री ब्यवस्थापन खचर्  (परुानो बालिवकास केन्द्रको लािग) 

क)  परुाना बालिवकास केन्द्रका लािग शैि�क सामग्री व्यबस्थापन खचर् स्व�प प्रित केन्द्र वािषर्क � ३००० का दरले 

प्रत्येक केन्द्रलाई एकम�ु िनकाशा गन� । उ� रकमबाट बालिवकास केन्द्र व्यबस्थापन सिमितको िनणर्य अन�ुप 

सहयोगी कायर्कतार्को राय सझुाव िलई प्रारिम्भक बालिबकास केन्द्रको रािष्ट्रय न्यनूतम मापदण्डमा उल्लेख भएका 

िसकाइ सामग्रीह� जस्तैः ब्लक , पतुली, नरम खेलौना, नरम बल, �रङ्, पजल आिद ख�रद गन� र स्रोत केन्द्र माफर् त  

िजिशकामा जानकारी िदने . िवद्यालयका  सञ्चािलत बाल िवकास केन्द्रह�मा िज.िश.का. बाट � ३०००। प्रा� भएपिछ सो रकममा 

आफ्नो स्रोतबाट आवश्यक रकम थप गरी स.का. ले बनाएको िसकाइ सामग्रीको सचूीबाट ख�रद गन� । PCF का आधारमा Non 

Salary अनदुान सहयोग अन्तरगतको िक्रयाकलाप न 2.9.7.2.3  मा प्रा� ह�ने वजेटलाइ समेत प�रचालन गरी 

afn िसकाइ सामग्री व्यवस्था गनर्   ; lsg] 5 । केन्द्रमा रहकेा िसकाइ सामग्रीको  प्रभावकारी  �पमा प्रयोगाका लािग िनयिमत 

िनरी�ण अनगुमनको व्यवस्था िमलाउने । हरेक वषर्ख�रद ग�रएको बाल िसकाइ सामग्रीको िववरणको सचूी सवैले देख्ने गरी बाल िवकास 

केन्द्रमा टास्नपुन� छ ख) यो अनदुान शैि�क तथ्याङ्क २०७२  भरेकाह�लाई मात्र अनदुान उपलब्ध गराउने र केन्द्रले यस्ता सामग्री प्रत्येक 

वषर् थप्दै जाने । 

• िश�ा िवभाग, प्रारिम्भक 
बालिवकास शाखा,  

•  िजिशका  
•  बालिवकास केन्द्र 

व्यबस्थापन सिमित 

प्रथम चौमािसक 

• िनकासा आदेश 
• प्रा� प्रगित प्रितवेदन 
• केन्द्रले भरेको शैि�क तथ्याङ्क 

2.15.40.127 िजल्ला प्रारिम्भक वालिवकास सिमित वैठक 

प्रारिम्भक वालिवकास कायक्रम सञ्चालन सम्बन्धी िनद�िशका २०६१ अनसुार गठन भएका  िजल्ला प्रारिम्भक वालिवकास सिमितले 

िजल्लाको समग्र बाल िवकास कायर्क्रमको नेततृ्व गन� व्यवस्था ग�रएको छ । सो व्यवस्था अनसुार  सिमितको बैठक मलूतः बाल िवकास केन्द्रमा 

वालवािलकाह�को सहभािगता बढाउन, भौितक पवुार्धारको व्यवस्था गनर् तथा बा.िव.के.को समग्र ब्यवस्थापनलाई स�ुढीकरण गन� सम्वन्धमा 

थप सहयोग जटुाउन, स्थानीय िनकायमा वालवािलकाको लािग छुट्याइएको बजेट  प्रारिम्भक बाल िवकास केन्द्रका लािग कायार्न्वयन  गनर्मा 

जोड िदन तफर् केिन्द्रत गन� । गा.िव.स. वा न.पा. लाई बालिवकास केन्द्रह�को आवश्यकता अनसुार सान�, गाभ्ने, िवतरण तथा पनुः िवतरण गन� 

• िश�ा िवभाग , प्रारिम्भक 
बालिवकास शाखा  

•  िजिशका /िजल्ला प्रारिम्भक 
बालिवकास सिमित 

 

पिहलो,दोश्रो  तथा  
तेश्रो चौिमसक 

• बैठक सङ्ख्या 
• िनणर्यह� 
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स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायार्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/प�रणाम सचूक 

कुरामा आवश्यक िनद�शन िदने । 

2.15.1.2 अिभभावक िश�ा १ देिख ६ मोडुल नमनूा परी�ण ह�ने ६ िजल्ला ( सनुसरी, रसवुा, मकवानपरु, गोरखा, विदर्या र दाचुर्ला ) 

क)  िजल्ला िश�ा कायार्लयह�ले िश�ा िवभागबाट प्रा� अिभभावक िश�ाका ६ वटा मोडुलको वारेमा जानकारी िदन  सहयोगी 
कायर्कतार्ह�लाई २ िदनको अिभमखुीकरण कायर्क्रम सञ्चालन गन� ।  

ख)   सहयोगी कायर्कतार्ह�ले अिभभावकह�को लािग बालिवकास केन्द्रमा प्रितिदन २ घण्टाको दरले प्रित मोडुल ६ िदन गरी जम्मा ३६ िदन 
कायर्क्रम सञ्चालन गन� ।  यसरी अिभभावकह�लाइ अिभमिुखकरण सञ्चालन गदार् मोडुलको आधारमा  तयार ग�रएका प्र�ावलीबाट 
पवुर् परी�ण तथा पा�र् परी�ण  गरी एक�कृत प्रितवेदन तयार गरी िश�ा िवभाग प्रारिम्भक वाल िवकास शाखामा पठाउने ।  

ग)    िजल्लालाई यस शीषर्कमा प्रा� वजेट िनम्नानसुारका  िक्रयाकलापमा खचर् गनुर्पन�छ ।  
        िजल्ला तहमा १५ जना सकाह�का लािग २ िदने प्रिश�क प्रिश�ण , अनगुमन, पवुर् परी�ण तथा पा�र् परी�ण फारमको फोटोकपी गन� 

लगायतका कायर्मा  खचर् गन� ।  
घ)    बाल िवकास केन्द्र स्तरमा सकाह�का लािग प्रितमोडुल � ६०० का दरले ६ मोडुलको जम्मा ३६०० पा�रश्रिमक उपलव्ध गराउने । 

स्टेसनरी तथा मसलन्द बापत प्रितकेन्द्र � १००० का दरले जम्मा  � १५०००। उपलव्ध गराउने यस अिभमिुखकरणमा २० देिख २५ 
जना सम्म अिभभावक सहभागी गराउनपुन�छ ।  

ङ)    अिभभावक िश�ा कायर्क्रम सञ्चालनका लािग ६ मोड्यलु र पवुर् परी�ण तथा पा�र् परी�ण प्र�ावली िश�ा िवभागबाट उपलव्ध 
गराइनेछ ।  

च)   अिभभावक िश�ा कायर्क्रमको प्रिश�क प्रिश�ण कायर्क्रम सञ्चालन गनुर् भन्दा एक ह�ा अगािड िश�ा िवभाग प्रारिम्भक बाल 
िवकास शाखासँग समन्वय गरी सञ्चालन गनुर् पन�छ । 

• िश�ा िवभाग , प्रारिम्भक 
बालिवकास शाखा  

•  िजिशका  
• स्रोतकेन्द्र 
• बािवके व्य.स. 

तेश्रो चौमािसक 

• प्रित मोडुल सहभागी भएका 
अिभभावक सङ्ख्या 

• प्रगित प्रितवेदन 

2.15.2.1  नेटवकर् को बैठक सञ्चालन 

िजल्लास्तरमा प्रारिम्भक बालिवकास �ेत्रमा कायर्रत संघसंस्थाह�का पितिनिधह� सदस्य रहने गरी िज.िश.अ. को अध्य�ता तथा प्रारिम्भक 
बालिवकास हने� Focal Person सदस्य सिचव रहने गरी िजल्ला प्रारिम्भक बालिवकास नेटवकर्  (सञ्जाल) गठन  गनुर्पन� छ । सो 
सञ्जाललाई िक्रयािशल तथा प्रभावकारी बनाउनकुा लािग आबश्यकतानसुार बैठक सञ्चालन गन� । वैठक खचर् स्वीकृत नम्सर् अनसुार गनुर्पन� 
छ । 
िजल्ला प्रारिम्भक वालिवकास नेटवकर् को बैठक मलूतः प्रारिम्भक बालिवकास केन्द्रको गुणस्तर सधुार सम्बन्धी अनगुमन तथा िनरी�ण, बाल 
िसकाइ सामग्रीको उपलब्धता, स.का. �मता िवकास तथा केन्द्रको िसकाइ वातावरण सधुार गन� तफर् केिन्द्रत ह�नपुन�छ ।   

 

• िश�ा िवभाग , प्रारिम्भक 
बालिवकास शाखा  

•  िजिशका /िजल्ला प्रारिम्भक 
बालिवकास सिमित 

 पिहलो,दोश्रो  तथा  
तेश्रो चौिमसक 

 
 

• बैठक सङ्ख्या 
• िनणर्यह� 
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कायर्क्रम नं २: िवद्यालय िश�ामा पह�ँचको सिुनि�तता  
उदे्दश्यह� 

१.  िवद्यालयबािहर रहकेा बालबािलकाह�लाई िवद्यालयिभत्र ल्याई सबै बालबािलकाह�का लािग आधारभतू िश�ाको  समतामलूक पह�चँमा अिभविृद्ध गन� , 

२. माध्यिमक िश�ाको पह�चँ, समता,गुणस्तर तथा सान्दिभर्कतामा सधुार ल्याउने, 

३.  िविभन्न कारणले िवद्यालयमा आउन नसकेका बालबािलकाह�लाई वैकिल्पक शैि�क कायर्क्रमका माध्यमबाट आधारभतू तथा माध्यिमक िश�ाको अवसर उपलब्ध गराउने , 

४.  िवशेष आवश्यकता भएका बालबािलकाको आधारभतू िश�ाको पह�चँमा सधुार ल्याउने र गुणस्तरमा समेत सधुार गन�,  

५. िवद्यालयमा अनकुुल िसकाइ वातावरणका लािग आधारभतू भौितक सिुवधाको सिुनि�तता ह�ने वातावरण िसजर्ना गरी िवद्याथ�को पह�चँ िवस्तार , गुणस्तर अिभबिृद्ध र समग्र व्यवस्थापन प�मा सधुार  ल्याउन सहयोग पयुार्◌ाउने । 

यस अन्तगर्त आधारभतू र माध्यिमक िश�ाका लािग वैकिल्पक िश�ा कायर्क्रम , िवद्याथ� भनार् अिभयान, िवद्यालय भौितक सुिवधा िवस्तार कायर्क्रम, खलुा िवद्यालय कायर्क्रम, अनौपचा�रक प्राथिमक िश�ा कायर्क्रम को िनरन्तरता, िवशेष 

आवश्यकता भएका बालबािलकाह�का लािग िश�ा र सहयोग जस्ता कायर्क्रमह� सञ्चालन ह�ने छन ्। भौितक सिुवधा िवस्तार कायर्क्रम अन्तगर्त नयाँ क�ाकोठा िनमार्ण , िवद्यालय भवन िनमार्ण , िवद्यालय भवन 

प्रवलीकरण(retrofitting), िवद्यालय भवन ममर्त, क�ाकोठा पनुस्थापना तथा फिनर्चरको व्यवस्थापन, िवद्यालयको वातावरणीय सधुार अन्तगर्तः खानेपानीको व्यवस्था तथा  शौचालय िनमार्ण , िज.िश.का. भवन िनमार्ण , िजल्लामा फिनर्चर 

व्यवस्था, स्रोतकेन्द्र भवन ममर्त लगायतका कायर्क्रम रहकेा छन ्।  

 

स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायार्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध 
अनुगमन/प�रणाम 

सचूक 

२. िवद्यालय िश�ामा पह�चँको सिुनि�तता  

२.१ आधारभतू िश�ा 

२.१.१ आधारभतू िश�ाका लािग बैकिल्पक कायर्क्रम 

   

२ .१.१.१  अनौपचा�रक प्राथ�मक �श�ा कायर्क्रम (FSP)  
 

 

1.1.2.3  िवद्यालय बािहर रहकेा वालवािलकाह�का लािग पिहलो तहको प्राथिमक िश�ा कायर्क्रमका सहजकतार्ह�को पा�रश्रिमक 

क)  िजल्लामा रहकेा प्रत्येक नगरपािलकामा किम्तमा एउटा क�ा सञ्चालन गन� व्यवस्था िमलाउने । क�ा सञ्चालन गदार् नगरपािलकासँग समन्वय गरी 
िवद्यालय वािहर रहकेा वालवािलकाह�लाई पायक पन�  स्थानमा   कायर्क्रम सञ्चालन गन� ।  क�ामा सडक वालवािलका , होटेल तथा कारखानामा काम 
गन� र िनयिमत िवद्यायलमा सहभागी ह�न नसक्ने वालिवलकालाई लि�त गरी क�ा सञ्चालन  नगरपािलकाले तोकेको स्थानमा  साझेदारीमा सञ्चालन गन� 
।  कायर्क्रम व्यवस्थापनका लािग निजकको सामिुदयक िवद्यालयलाई मात ृिवद्यालयको �पमा तोक्ने ।  यस्ता क�ाह�को मात ृिवद्यालय माफर् त 
िनयिमत�पमा Flash Form भनर् लगाउने ।  

• अनौपचा�रक िश�ा केन्द्र 
•  िश�ा िवभाग वैकिल्पक 

िश�ा शाखा 
• िजल्ला िश�ा कायार्लय 
• मात ृिवद्यालय 

 
तेश्रो चौिमसक 

• पा�रश्रिमक 
पाउने सहयोगी 
कायर्कतार्को 
सङ्ख्या  

• पा�रश्रिमक 
िनकासा 

• अध्यनरत 
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स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायार्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध 
अनुगमन/प�रणाम 

सचूक 

 
ख)   पिहलो तहको प्राथिमक िश�ा कायर्क्रमका सहजकतार्ह�को पा�रश्रिमक  मात ृिवद्यालयको िसफा�रसमा सहजकतार्ले पाउने गरी कायर्क्रममा उल्लेख भएको 

रकमबाट मािसक � ६,२००।– का दरले  ह�ने गरी पा�रश्रिमक िवतरण गन� ।  नयाँ सन्चालन ह�नेको  हकमा २० ७३ बैशाखदेिख २०७ ३ असारसम्म ३ 
मिहनाको ह�न आउने रकम उपलब्ध गराउने । 

ग)  क�ा व्यबस्थापन सिमितले सो पा�रश्रिमक भ�ुानीको लािग मातिृवद्यालयलाई िसफा�रस गन� र सहजकतार्को हािजरी मातिृवद्यालयले प्रमािणत ग री पिछल्लो 
चौमािसक प्रगित िववरण सिहत िजिशकामा  अिनवायर् पेश गन� । 

वालवािलका
को िववरण 
सिहतको 
प्रितवेदन 

१.१.२.२३ िवद्यालय बािहर रहकेा वालवािलकाह�का लािग दोश्रो तहको प्राथिमक िश�ा कायर्क्रमका सहजकतार्ह�को लािग पा�रश्रिमक 
क)    गत वषर्  अनौपचा�रक प्रथािमक िश�ा  कायर्क्रम प्रथम तह  सञ्चालन गरेका क�ामा सहिजकरण गन� सहयोगी कायर्कतार्लाई मात ृिवद्यालयको 

िसफा�रसमा सहयोगी कायर्कतार्ले पाउने गरी कायर्क्रममा उल्लेख भएको रकमबाट मािसक � ६,२००।– का दरले देहायबमोिजम ह�ने गरी पा�रश्रिमक 
िवतरण गन� ।  िनरन्तर चल्नेको हकमा २० ७२ श्रावणदेिख २०७३ असारसम्म र चाडपवर् खचर्समेत (१३ मिहनाको ह�न आउने रकम)  र शैि�क सत्र २०७ २ 
चैत्रमा समापन ह�नेको हकमा २०७२ श्रावणदेिख २०७२ चैत्रसम्म र चाडपवर् खचर् समेत  गरी १० मिहनाको ह�न आउने रकम िनकासा िदने ।  

ख)  क�ा व्यबस्थापन सिमितले सो पा�रश्रिमक भ�ुानीको लािग मातिृवद्यालयलाई िसफा�रस गन� र सहयोगी कायर्कतार्को हािजरी प्रमािणत मातिृवद्यालयले   गन� । 

• अनौपचा�रक िश�ा केन्द्र 
• िजल्ला िश�ा कायार्लय 
• िश�ा िवभाग वैकिल्पक 

िश�ा शाखा 
• मात ृिवद्यालय 

पिहलो,दोश्रो  
तथा  

तेश्रो चौिमसक 

• पा�रश्रिमक 
पाउने सहयोगी 
कायर्कतार्को 
सङ्ख्या  

• पा�रश्रिमक 
िनकासा 

• प्रितवेदन 
2.15.1.69  िवद्यालय वािहरका वालवािलकाह�को लािग पिहलो तहको प्राथिमक िश�ा कायर्क्रमका सहजकतार् पवुर्सेवाकािलन तािलम 
िजल्लामा सञ्चलनमा रहकेा प्राथिमक िश�ा कायर्क्रमका सहजकतार् तथा मात ृिवद्यालयका व्यवस्थापन पदािधकारी वा क�ा व्यवस्थापन सिमितका 
पदािधकारीह�का लािग अनौपचा�रक िश�ा केन्द्र प्रा� ह�ने सहिजकरण पिुस्तकाका आधारमा २ िदने  अिभमिुखकरण सञ्चालन गन� ।  

• िजिशका  
• मातिृवद्यालय  

दोश्रो  चौिमसक 

• तािलम प्रा�  
सहजकतार्को 
सङ्ख्या  

• तािलम 
प्रितवेदन 

2.15.40.78 िवद्यालय वािहर रहकेा वालवािलकाह�का लािग पिहलो तहको प्राथिमक िश�ा कायर्क्रम (मात ृिवद्यालय माफर् त) िवद्याथ� मसलन्द व्यवस्थापन 
प्राथिमक िश�ा कायर्क्रममा अध्ययनरत  बालबािलका सङ्ख्या यिकन गरी  आवश्यक पन� िसकाइ सामग्री का प्रितकेन्द्र �  ४०००। का दरले  सोझै 
मातिृवद्यालयलाई वािषर्क �पमा िनकासा िदने । यस शीषर्कमा गएको रकम र िवद्यालयमा गएको पाठ्यपसु्तक िवद्यालय सधुार योजना तथा छात्रविृ�को 
रकमसमेत एकम�ु �पमा िहसाब गरी उ� रकमबाट मातिृवद्यालयले औपचा�रक क�ाका िवद्याथ�ह�ले पाएसरहको छात्रविृ� र पाठ्यपसु्तक लगायतका अन्य 
सबै सिुवधाह� शैि�क तथ्याङ्क (Flash Report)  को आधारमा दोहोरो नपन�गरी उपलब्ध गराउने । 

•  

तेश्रो चौमािसक 

• क�ाकेन्द्रमा 
उपलब्ध 
िसकाइ सामग्री 
र अन्य सिुवधा 

२.१५.४०.७९  िवद्यालय वािहर रहकेा वालवािलकाह�का लािग दोश्रो तहको प्राथिमक िश�ा कायर्क्रम (मात ृिवद्यालय माफर् त) िवद्याथ� मसलन्द व्यवस्थापन 
क) प्राथिमक िश�ा िवस्तार कायर्क्रमअन्तगर्तका केन्द्रमा अध्ययनरत बालबािलकालाई आवश्यक पन� िसकाइ सामग्री का प्रितकेन्द्र � ४०००। का दरले  सोझै 
मातिृवद्यालयलाई वािषर्क �पमा िनकासा िदने । यस शीषर्कमा गएको रकम र िवद्यालयमा गएको पाठ्यपसु्तक िवद्यालय सधुार योजना तथा छात्रविृ�को 
रकमसमेत एकम�ु �पमा िहसाब गरी उ� रकमबाट मातिृवद्यालयले औपचा�रक क�ाका िवद्याथ�ह�ले पाएसरहको छात्रविृ� र पाठ्यपसु्तक लगायतका अन्य 
सबै सिुवधाह� शैि�क तथ्याङ्क (Flash Report)  को आधारमा दोहोरो नपन�गरी उपलब्ध गराउने ।  
ख)   शैि�क सत्र प्रारम्भ ह�न ुपवूर् िजल्ला िश�ा कायार्ल यले सो रकम क�ा सञ्चालन गन� िनकाय (मातिृवद्यालय) लाई उपलब्ध  गराउने । क�ाकेन्द्रका 

• अनौपचा�रक िश�ा केन्द्र 
• िश�ा िवभाग वैकिल्पक 

िश�ा शाखा 
• िजल्ला िश�ा कायार्लय 
• मात ृिवद्यालय 

तेश्रो चौमािसक 

• क�ाकेन्द्रमा 
उपलब्ध 
िसकाइ सामग्री 
र अन्य सिुवधा 

18÷ कायर्क्रम कायार्न्वयन पुिस्तका २०७२/०७३ 

 

 



स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायार्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध 
अनुगमन/प�रणाम 

सचूक 

िवद्याथ�ले सिुवधा पाए नपाएको अनगुमन िजल्ला िश�ा कायार्लयले सम्विन्धत स्रोत केन्द्र र गािवस/ नपाले अनगुमन गन� व्यवस्था िमलाउने ।  

२.१.१.२ खुला िवद्यालय (क�ा ६-८) सञ्चालन  (िनरन्तर सञ्चालन भैरहेको)   •  

 स्रोतिश�कका लािग पा�रश्रिमकः 
प्रित घण्टा �.१०० का दरले दैिनक २ घण्टा सम्पकर्  क�ाको  लािग मािसक २४ िदनको दरले जम्मा �.  ४८०० सम्बिन्धत िवद्यालयको खातामा िनकासा िदने । 
िवद्यालयले स्रोत क�ा िलने िश�कलाई पा�रश्रिमक उपलब्ध गराउने । 

• अनौपचा�रक िश�ा केन्द्र 
• िश�ा िवभाग वैकिल्पक 

िश�ा शाखा 
• िजल्ला िश�ा कायार्लय 
• िवद्यालय व्यवस्थापन 

सिमित 

पिहलो,दोश्रो  
तथा  

तेश्रो चौिमसक 

• स्रोत िश�क 
सँख्या  

• पा�रश्रिमक 
भरपाई 

१.२.८.१.२    प्रधानाध्यापकको लािग भ�ाः 
मािसक � ५०० का दरले १२ मिहनाको � ६००० िवद्यालयको खातामा िनकासा िदने । िवद्यालयले सम्बिन्धत प्रधानाध्यापकलाई िनयमानसुार मािसक �पमा 
उपलब्ध गराउने । 

• अनौपचा�रक िश�ा केन्द्र 
• िश�ा िवभाग वैकिल्पक 

िश�ा शाखा 
• िजल्ला िश�ा कायार्लय 
• िवद्यालय व्यवस्थापन 

सिमित 

पिहलो,दोश्रो  
तथा  

तेश्रो चौिमसक 

• प्रधानाध्यापक
ले भ�ा बुझेको 
भरपाई 

१.२.८.१.३  सहायक कमर्चारीको लािग पा�रश्रिमक 
प्रितब्यि� मािसक � ३०० का दरले १२ मिहनाको � ३६०० पाउने गरी प्रितकेन्द्र २ जनाका लािग ह�न आउने एकम�ु रकम � ७२००  सम्बिन्धत िवद्यालयको 
खातामा  िनकाशा िदने । िवद्यालयले काम गनर् तोिकएका सहायक कमर्चारीह�लाई िनयमानसुार मािसक�पमा उपलब्ध गराउने ।  

• अनौपचा�रक िश�ा केन्द्र 
• िश�ा िवभाग वैकिल्पक 

िश�ा शाखा 
• िजल्ला िश�ा कायार्लय 
• िवद्यालय व्यवस्थापन 

सिमित 

पिहलो,दोश्रो  
तथा  

तेश्रो चौिमसक 

• सहायक 
कमर्चारीले 
पा�रश्रिमक 
बुझेको भरपाई 

 
२.९.५.३  िवद्याथ�का लािग सामग्री खचर् 

प्रित िवद्याथ� मािसक �.५०।– ले २० जनाको लािग कापी , डटपेन, पेिन्सल कटर , स्केल, इरेजर, ज्यािमती बक्स आिद शैि�क सामग्रीको व्यबस्था गनर् �. 
१,०००।– का दरले प्रित केन्द्र १० मिहनाको जम्मा �.१० ,०००।– एकम�ु रकम सम्बिन्धत िवद्यालयको खातामा िनकासा िदने र उ� कायर्को लािग 
िवद्यालयले व्यबस्थापन सिमितको िनणर्यबमोिजम आवश्यकता अनसुारका सामग्री खरीद गरी िवद्याथ�लाइ उपलव्ध गराउने ।  

• अनौपचा�रक िश�ा केन्द्र 
• िश�ा िवभाग वैकिल्पक 

िश�ा शाखा 
• िजल्ला िश�ा कायार्लय 
• िवद्यालय व्यवस्थापन 

सिमित 

पिहलो 
चौिमसक 

• खलुा 
िवद्यालय 
सङ्ख्या 

• सामग्री प्रा� 
गन� िवद्याथ� 
सङ्ख्या 

२.९.५.४   िवद्यालयका लािग मसलन्द खचर्ः • अनौपचा�रक िश�ा केन्द्र पिहलो 
चौिमसक 

• खलुा 
िवद्यालय 
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स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायार्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध 
अनुगमन/प�रणाम 

सचूक 

क�ा सञ्चालनको लािग मसलन्द प्रित मिहना (चक , डस्टर, माकर् र, रिज�र,फोटोकापी आिद) �.५००।– का दरले प्रित केन्द्र १० मिहनको �.५ ,०००।– 
िवद्यालयको खातामा िनकासा िदने । िवद्यालयले व्यबस्थापन सिमितको िनणर्यबमोिजम खचर् गन� ।  

• िश�ा िवभाग वैकिल्पक 
िश�ा शाखा 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 
• िवद्यालय व्यवस्थापन 

सिमित 

सङ्ख्या 
• िवद्यालयमा 

उपलब्ध 
सामग्री 

२.९.५.५  शैि�क सामग्री  व्यबस्थापन  खचर्ः 

िविभन्न िवषयगत िसकाइ िक्रयाकलापका लािग आवश्यक पन� शैि�क सामग्री व्यबस्थापन गनर् प्रित िवद्यालय प्रित मिहना (िसकाइ  सहयोगी सामग्रीह�ः ग्लोब, 
चाटर्, नक्सा, माकर् र, फोटोकपी आिद) �.५००।– का दरले प्रित केन्द्र १० मिहनाको जम्मा �. ५ ,०००।– सम्बिधत िवद्यालयको खातामा िनकासा िदने र उ� 
कायर्को लािग िवद्यालयले व्यबस्थापन सिमितको िनणर्यबमोिजम खचर् गन� ।  

• अनौपचा�रक िश�ा केन्द्र 
• िश�ा िवभाग वैकिल्पक 

िश�ा शाखा 
• िजल्ला िश�ा कायार्लय 
• िवद्यालय व्यवस्थापन 

सिमित 

पिहलो  
चौिमसक 

• खलुा 
िवद्यालय 
सङ्ख्या 

• िवद्यालयमा 
उपलब्ध 
सामग्री 

२.९.४.१ िवद्यालयका लािग पसु्तकालय 

प्रत्येक िवद्याथ�लाई पाठ्यपसु्तक पह�चँको सिुनि�तता गनर् पसु्तकालय व्यवस्थापनका लािग खलुा िवद्यालय तह एक र दईुमा अध्ययनरत िवद्याथ�का लािग 

पाठ्यपसु्तक लगायत अन्य सन्दभर्  सामग्रीको व्यबस्था पसु्तकालय माफर् त गनर् प्रित केन्द्र प्रित तहका लािग एकम�ु � १० ,००० का दरले दईु तहको लािग �  

२०,००० रकम सम्बिन्धत िवद्यालयको खातामा िनकासा िदने । सो रकमबाट सम्बिन्धत िवद्यालयले िनयमानसुार पसु्तकालयको व्यबस्थापन गन� । िवद्याथ�ह�ले 

पसु्तकालयबाट पसु्तक िलई अध्ययन गन� र अध्ययन प�ात् पसु्तकालयमा िफतार् गन� ब्यबस्था िमलाउने ।  

• अनौपचा�रक िश�ा केन्द्र 
• िश�ा िवभाग वैकिल्पक 

िश�ा शाखा 
• िजल्ला िश�ा कायार्लय 
• िवद्यालय व्यवस्थापन 

सिमित 

पिहलो 
चौमािसक 

• खलुा 
िवद्यालय 
सङ्ख्या 

• िवद्यालयमा 
उपलब्ध 
पसु्तकालयको 
अवस्था र 
पसु्तकको सचूी 

५.१.१०.१.१ अनौपचा�रक प्रौढ िवद्यालय (क�ा १-८) का सहजकतार्का लािग पा�रश्रिमक 

क) िजल्लामा प्रौढका लािग सञ्चािलत अनौपचा�रक  वा वैकिल्पक िवद्यालयह�को िवबरण (स्थापना िमित , सञ्चािलत क�ा , िवद्याथ� सख्या� र सञ्चालनको 
अबस्था सिहतको ) िजल्ला िश�ा कायार्लयबाट  एिकन  भएपिछ मात्र   सहजकतार्ह�को पा�रश्रिमक तथा िश�ण िसकाईका लािग आवश्यक जनशि�का 
लािगप्रित िवद्यलय � १६८०००। रकम एकम�ु  िनकाशा िदने  । िज.िश.का. द्वारा सामदुाियक�पमा सञ्चालन गनर् अनमुित पाएका प्रौढका लािग सञ्चािलत 
अनौपचा�रक  िवद्यालयह�को िवद्याथ� िववरण  Flash  Report मा समावेश गन�  ।   

 

• अनौपचा�रक िश�ा केन्द्र 
• िश�ा िवभाग वैकिल्पक 

िश�ा शाखा 
• िजल्ला िश�ा कायार्लय 
• िवद्यालय व्यवस्थापन 

सिमित 

पिहलो,दोश्रो  
तथा  

तेश्रो चौिमसक 

• अनदुान प्रा� 
गन� िवद्यालय 
सङ्ख्या 

• पा�रश्रिमक 
प्रा� सहजकतार् 
सङख्या 

५.१.१०.१.२ अनौपचा�रक प्रौढ िवद्यालय(क�ा १-८) का लािग शैि�क सामग्री तथा पसु्तकालय माफर् त पापु व्यवस्थापन सहयोग  

 िवद्यालयह�मा शैि�क सामग्री तथा पसु्तकालय माफर् त पाप ु  व्यबस्थापन खचर् का लािग वािषर्क एकम�ु प्रित िवद्याल य � २५,०००।– का दरले वािषर्क एकम�ु 
रकम िवद्यालयको खातामा िनकासा िदने ।  यस रकमबाट िवद्यालयमा लघ ुपसु्तकालय,  शैि�क सामग्री र   व्यबस्थापक�य  �ेत्रमा खचर् गन� व्यवस्था िमलाउने 
। 

• अनौपचा�रक िश�ा केन्द्र 
• िश�ा िवभाग वैकिल्पक 

िश�ा शाखा 
• िजल्ला िश�ा कायार्लय 

पिहलो 
चौिमसक 

• ख�रद ग�रएका 
सामग्री 
सङ्ख्या 

• पसु्तकालय 
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स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायार्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध 
अनुगमन/प�रणाम 

सचूक 

 • िवद्यालय व्यवस्थापन 
सिमित 

सङ्ख्या 

२.१५.१.७१ अनौपचा�रक प्रौढ िवद्यालयका स योजकह�को २ िदने व्यवस्थापन सम्वन्धी तािलम प्याकेज िवकास समेत 

अनौपचा�रक प्रौढ िवद्यालयका स योजकह�को  �मता िवकास गनर् स्थानीय स्तरबाटै प्याकेज िवकास गरी पायक पन� स्थानमा २ िदने व्यवस्थापन  सम्वन्धी तािलम 

सञ्चालन गन� ।  प्याकेज िवकासका लािग अनौपचा�रक िश�ा केन्द्र सँग समन्वय गन� ।  

• अनौपचा�रक िश�ा केन्द्र 
• िश�ा िवभाग वैकिल्पक 

िश�ा शाखा 
• िजल्ला िश�ा कायार्लय 
• िवद्यालय व्यवस्थापन 

सिमित 

 दोश्रो चौिमसक 

• तािलम प्रा� 
सहभागी 
सङ्ख्या 

५.१.१०.२  घमु्ती िवद्यालय सञ्चालन अनदुान                            
अित दगुर्म �ेत्र र किठन भौगोिलक अबस्थामा रहन बाध्य वालवािलकाह�को लािग उनीह�लाई पायक पन� स्थानमा िनि�त समयको लािग अध्ययन गन� 
ब्यबस्था िमलाउन िवद्यालयलाई एकम�ु अनदुान िदने ।    

 

• िश�ा िवभाग, 

सामदुाियक िवद्यालय 

व्यवस्थापन शाखा  

• िजल्ला िश�ा कायार्लय  

दोस्रो 
चौमािसक 

• घिुम्त 
िवद्यालय 
सङ्ख्या 

• िवद्याथ� 
सङ्ख्या 

२.१५.११.१.१ िवद्याथ� भनार् अिभयान सञ्चालन  

क) िवद्यालयलाई  आफ्नो गाँउ तथा सेवा �ेत्र िभत्र िवद्यालय उमेर समहुका बालबािलका िवद्यालय वािहर नभएको घोषणा गनर् लगाउने तथा  वषर्भ�र िटकाइराख्न 
बालकेिन्द्रत िश�ण िसकाइमा िनरन्तरता िदनको लािग सचेतना अिभयान , अिभभावक भेला जस्ता कायर्क्रम  सञ्चालन गनर् लगाउने । वडा/गािवस/नपाका 

वस्तीलाई िवद्यालय उमेर समहुका वालवािलका िवद्यालय वािहर नरहकेोका �पमा घोषणा गद� जाने ।    

ख) प्राथिमक िश�ाका लािग उमेर नपगेुका बालबािलकाह�लाई बालिवकास कायर्क्रममा र क�ागत उमेर निमलेका बालबािलकाह�लाई वकैिल्पक क�ामा 

भनार् गरी तोिकएको उपलिब्धस्तर परूा गराई उमेर अनसुारको क�ामा भनार् गराउने ।  

ग) यस शीषर्कमा िविनयोिजत रकमबाट कायर्क्रमलाई सहयोग पु यार् उने िविभन्न चेतनामलूक कायर्क्रम सञ्चालन गनर् खचर् गनुर्पन� । यसका साथै िविनयोिजत 
बजेटबाट एफ.एम.् रेिडयो , टेिलिभजन, पत्रपित्रकामाफर् त प्रचारप्रसार, पत्रकार सम्मेलनको आयोजना तथा वैठक सञ्चालन आिद गदार् लाग्ने शीषर्क समेतमा 

खचर् गनर् सिकने । यी कायर्ह�का सम्बन्धमा िवद्याथ� भनार् तथा िवद्यालय स्वागत कायर्क्रम िनद�िशका  तथा िश�ा िवभागको िनद�शन  बमोिजम गनुर्पन� । 
घ) िजल्ला िश�ा कायार्लयले स्थानीयस्तरको आवश्यकतासँग तादाम्यता ह�ने गरी नारा तथा सामग्रीह� (पो�र , िस्टकर, िनमन्त्रणा काडर् जस्ता सामग्री) छपाई 

तथा िवतरण गन� व्यबस्था िमलाउने साथै सो कायर् (छपाई र िवतरणसमेत) गदार् स्थानीय िनकाय , गैरसरकारी संघसंस्थासँग आिथर्क र प्रािविधक सहयोग िलई 

उ� सङ्घ संस्थाह�सँग सहकायर् तथा समन्वय गरी कायर्क्रमलाई प्रभावकारी बनाउने । सामग्री छपाई गदार् स्थानीय मातभृाषालाई प्राथिमकता िदनपुन� ।  
(ङ) िवद्यालयमा भनार् भएका वालवािलकाह�लाई वषर्भरी  नै िटकाईराख्न र िसकाइ उपलिब्धमा सधुार ल्याउनका लािग सहयोगी ह�ने िविभन्न िक्रयाकलापह� 

तय गरी सञ्चालन गन� ।   

• िश�ा िवभाग अिनवायर् 
िश�ा तथा बाल 
अिधकार शाखा 

• �ेत्रीय िश�ा िनद�शनालय 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 

• स्थानीय सङ्घसँस्थाह� 

तेस्रो चौमािसक 

• बैठक सङ्ख्या 
• अिभयानको 

सङ्ख्या 
• चेतनामलूक 

सामग्रीको 
प्रकार 

• िवद्याथ� भनार् 
सङ्ख्या 

21÷ कायर्क्रम कायार्न्वयन पुिस्तका २०७२/०७३ 

 

 



स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायार्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध 
अनुगमन/प�रणाम 

सचूक 

(च)   यो िक्रयाकलाप सञ्चालन गदार् िवद्यालय उमेर  समहुका वालवािलकह� िवद्यालय वािहर रहकेा िवशेष �ेत्रमा केन्द्रीत गन� ।   

(छ)  भनार् अिभयान सञ्चालन गदार् अिनवायर् आधारभतू िश�ा कायर्क्रमसँग आवद्ध गरी सञ्चालन गन� । 

२.१५.११.१.३  िसकाई केन्द्र स्थापना  र सञ्चालन  

िजल्लाले िसकाइ केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गदार् :  

क)  िनशलु्क तथा अिनवायर् आधारभतु िश�ा लागु भएका िजल्ला िभत्र  आधारभतू िश�ा उमेर समहूका  िवद्यालयमा भनार् नै नभएका  िवशेष गरी Hard 
Core group का लि�त बालबािलका भेला ह�न सक्ने स्थानह� (बसपाकर् , इटाभट्टा, औद्योिगक केन्द्रह�, होटल व्यवसाय सञ्चालन भएका 
स्थानह�, बालसधुार गहृ, श्रिमक बालबािलका बढी ह�ने स्थान, श्रमम�ु भएका बालबािलकाह�को सङ्ख्या बढी भएका �ेत्रह�, म�ु कमैया, म�ु 
कम्लहरी, अनाथ, बादी, सकुुम्बासी,  सडक वालिवलका , एड्सिपडीत बालबािलका, अपाङ्गता भएका बालबािलका भएको स्थान लगायतका �ेत्र 
वा स्थान )लगायत तथा भनार् भएर पिन बीचैमा िवद्यालय छाडेका बालबािलकाह� केिन्द्रय तथ्याङ्क िवभागबाट प्रा� भई िजल्लामा उपलब्ध 
गराइएको तथ्याङ्क समेतको आधारमा पिहचान गरी नामनामेसी सिहतको अिभलेख अद्याविधक गन� व्यवस्था िमलाउने,  सो का आधारमा नपा तथा 
गािवसको अनमुित िलइ  गािवस तथा नपाले तोकेको स्थानमा क�ा सञ्चालन गन�  व्यवस्था िमलाउने ।  

ख) क�ा सञ्चलन गदार् सहभागीह�को समयको उपय�ुता हरेी िवहान तथा वेलकुाको समयमा दैिनक ४ घण्टाका दरले क�ा सञ्चालन गन� ।  
ग) क�ा सञ्चालन गन� स्थान सवै सहभागीह�लाई पायक पन� स्थान खोिज कुनै सरकारी , सावर्जिनक स्थानमा सञ्चालन गन� । यस्तो स्थान प्रा� नभएमा 

भवन भाडामा िलइ क�ा सञ्चालन गनर् सिकने ।  
घ) क�ामा िश�ण गन� िवषयवस्तु  FSP/SOP कायर्क्रमका लािग िनधार्रण भएको कोषर्का अित�र� िजवनोपयोगी सीप तथा िक्रयात्मक सीप ( 

Functional Skill) समेत समावेस गरी खेल्दै िसक्दै गन� वातावरण सजृना गन� ।  
ङ) क�ा समाि� प�ात सहभागी वालवािलकाह�को िसकाइको स्तर िनधार्रण गरी िवद्यालयमा भनार् गन� व्यवस्था िमलाउने ।  
च) प्रित केन्द्र � २८८००० एकम�ु रकम  सामदुाियक अध्ययन केन्दरलाई  िनकाशा िदने  साअके नभएमा स्रोतकेन्द्रलाई िनकाशा िदने    र  सो रकमबाट 

साअकेले आफ्नो कायर्�ेत्र िभत्रका लि�त वगर् पिहचान गरी िसकाइ केन्द्र सञ्चालन गन�  उ� रकम  तपिशलका �ेत्रमा खचर् गन�  
i. सहाकतार् पा�रश्रिमक प्रितकेन्द्र  २ जनाका लािग िश�ण गरेको मिहनाको � ६२०० का दरले १० मिहनाको जम्मा  १२४०००।  

ii. पाठ्यपसु्तक र िसकाइ सामग्री प्रितकेन्द्र एकम�ु � २५०००।  
iii.  केन्द्र व्यवस्थापन खचर् प्रितकेन्द्र एकम�ु  � १५०००।  
iv.  िवद्याथ� खाजा (मािसक २५ िदन दैिनक � १५ का दरले २५ जना का लािग १० मिहनाको) � ९३७५०। 
v.  भाडा, िवजलुी, उजार्  � २५०००।  

vi. स�ुक�ा सञ्चालनका लािग आवश्यक पन� सामग्री व्यवस्थापनका लािग �  ५००००।  
vii.   साअके वा स्रोतकेन्द्रबाट क�ा अनगुमन    ५०००।  

( २ जना सहजकतार्ले आलो पालो गरी खाजा व्यवस्थान तथा दैिनक िश�ण िसकाइ िक्रयाकलाप िनय�ु गन� ।  
छ)  सहजकतार्को िनयिु� प्रिकया अनौपचा�रक प्रौढ िवद्यालय सञ्चालन िनद�िशका २०६५ अनसुार गन� ।   
ज) िसकाइ केन्द्रलाइ िवद्यालय बािहर रहकेा भनी िवशेष �ेत्र भए सोको समेत पिहचान ग�रएका बालबािलकालाई िवद्यालय ल्याउन र िटकाउनका लािग 

• िश�ा िवभाग अिनवायर् 
िश�ा तथा बाल 
अिधकार शाखा 

• �ेत्रीय िश�ा िनद�शनालय 
• िजल्ला िश�ा कायार्लय 
• स्रोतकेन्द्र 
• गाउँ िश�ा सिमित 

 पिहलो, दोस्रो 
तथा तेस्रो 
चौमािसक 

• लाभािन्वत 
िवद्याथ� 
सङ्ख्या 

• अिनवायर् 
आधारभतू 
िश�ा कायर्क्रम 
लागू भएका 
गािवस  तथा 
िजल्ला 
सङ्ख्या 
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स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायार्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध 
अनुगमन/प�रणाम 

सचूक 

ल�य स्प� तोिकएको कायर्योजना तयार गनर् लगाउने, 
झ) स्थानीय तहका सरकारी िनकायह�, िजल्ला बालकल्याण सिमित, बालक्लवह�, गैरसरकारी सङ्घसँस्थाह�, सामदुाियक समहूह�, सरोकारवाला 

सँस्थाह� (उद्योग, वािणज्य, व्यापार, होटल, यातायात लगायतका व्यवसायसँग सम्बिन्धत सङ्घसँस्थाह� ), स्थानीय सञ्चार माध्यमह�सँगको 
समन्वय र सहकायर्मा आवश्यक सहयोग जटुाउने, केन्द्रलाई  सहजीकरण गन� जस्ता आवश्यक�य कायर्ह�मा सहकायर् गन�, 

ञ) स्थानीय आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतसाधनको उपलब्धता समेतलाई मध्यनजर राखी स्थानीय सरोकारवाला सँस्थाका द�ता समेतका आधारमा 
आकिस्मक �पमा आइपन� दैवीप्रकोपजन्य घटनाह� (बाढी, पिहरो, भकूम्प, आगजनी आिद ) जस्ता कारणबाट अस्थायी �पमा पठनपाठनको 
व्यवस्था गनुर् पन� प्रबन्ध िमलाउने, 

ट)  केन्द्रमा आधारभतू स्वास्थ्य तथा पोषणका लािग िदवा खाजाको व्यवस्थापन, जकुाको औषधी िवतरण, बालबािलकाह�को आविधक स्वास्थ्य 
परी�ण जस्ता िक्रयाकलापह� सञ्चालन गन� 

२.१.२ समािहत िश�ा कायर्क्रमः    

५.१.१०.३  स्रोत क�ा सञ्चालन अनदुान  
क)   स्रोतक�ा रहकेो िवद्यालयका स्रोतिश�क  वा सट्टा िश�कलाई स्रोतक�ा कोटा सङ्ख्याअनसुार बजेट शीषर्क नं ३५००१६  को २६४१२ बाट अन्य 

प्राथिमक िश�क अनदुान कोटा सरहको तलब अनदुान उपलब्ध गराउने । 
ख)  िजल्ला िभत्रका स्रोतक�ाह�को व्यबस्थापनका लािग िनम्नानसुारको खचर् गनर् प्रित स्रोतक�ा � ११५०००।– का दरले सम्बिन्धत स्रोतक�ा रहकेो 

िवद्यालयमा अनदुान उपलब्ध गराउनेः   
१. स्रोतिश�क वा घमु्ती िश�कले अपाङ्ग बालबािलकाह�का लािग िबहान साँझसमेत अित�र� सहयोग गरेवापत स्रोतक�ा व्यबस्थापन सिमितको 
िनणर्यानसुार थप सिुवधा मािसक �.५००।– का दरले वािषर्क  �.६ ,०००।– 
२. स्रोतक�ाका लािग शैि�क सामग्री, िवद्याथ�द्वारा िनिमर्त सामग्री प्रदशर्नीका  लािग  प्रित स्रोतक�ा वािषर्क  �. ५०००।–  
३. आयाको पा�रश्रिमकका लािग मािसक (�. ८००० ।-  का दरले वािषर्क १३ मिहनाको लािग) �.१०४०००।– प्रदान गन� । 

ग)   अनदुान िवतरण गनुर्पवूर् यस आ.व.मा िजल्लाका लािग कित स्रोत क�ाका लािग व्यबस्थापन खचर्को अनदुान प्रा� भएको छ यिकन गरी प्रा� अनदुान 
सम्बिन्धत स्रोत क�ा िवद्यालयमा िवतरण गनुर्पन� ।  

घ)    िजल्लामा सञ्चालन भएका स्रोतक�ाह�लाई िजल्लाको आवश्यकताअनसुार सानर् , गाभ्न र िवधाथ� संख्याको आधारमा अपाङ्गताको प्रकार अनसुार 
प�रवतर्न गनर्  सिकने छ । यो कायर् लेखाजोखा केन्द्र रहकेो िजल्लामा लेखाजोखा केन्द्र ब्यबस्थापन सिमितको िनणर्यबाट गन� र केन्द्र स्थापना नभएका 
िजल्लाका हकमा िजल्ला िश�ा कायार्लयकै िनणर्यबाट ह�नेछ । सो  को जानकारी िश�ा िवभाग समा वेशी िश�ा शाखामा  शैि�क सत्र स�ु भएको एक 
मिहना िभत्र पठाउन ुपन�छ । 

ङ)     हाल सञ्चालनमा रहकेा स्रोतक�ाह�मध्ये तोिकएको िवद्याथ� संख्याको ५०% भन्दा कम  िवद्याथ� भएका स्रोतक�ामा तोिकएको बजेट िनकासा नगरी 
त्यस्ता स्रोत क�ालाई अपाङ्गताको �ेत्र िमल्ने अक� िवद्यालयको सम्बिन्धत अपाङ्गता �ेत्रको स्रोतक�ामा गाभेर क�ा व्यवस्थापन ग�र सो को 
जानकारी िश�ा िवभाग समावेशी िश�ा शाखामा पठाउने । तर उस्तै प्रकारको अपाङ्गताको स्रोतक�ा नभएको अवस्थामा  तोिकएको िवद्याथ� संख्याको 
५०% भन्दा कम िवद्याथ�  भएता पिन िवद्याथ�ह�को अध्ययनको वैकिल्पक व्यवस्था नभएसम्म अनदुानको िनरन्तरता िदनपुन�छ ।  अपाङ्गता भएका 

• िश�ा िवभाग  समावेशी 
िश�ा शाखा 

• स्रोतक�ा व्यवस्थापन 
सिमित 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 
• फोकल पसर्न 
• लेखाजोखा केन्द्र संयोजक 
• स्रोत िश�क   पिहलो, दोस्रो 

तथा तेस्रो 
चौमािसक 

• सञ्चािलत 
क�ा सङ्ख्या 

• अनदुान प्रा� 
गन� स्रोतक�ा 
सङ्ख्या 
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स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायार्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध 
अनुगमन/प�रणाम 

सचूक 

बालबािलका नभएको स्रोतक�ाको हकमा िवद्याथ� संख्या तोिकएको संख्याभन्दा बढी भएको अन्य अपाङ्गताको प्रकारमा प�रवतर्न गनर् सिकने छ    । 
 च)   कुनै स्रोतक�ा िवद्यालयमा स्रोतक�ा ब्यबस्थापन सिमित गठन नभएको भए  तोिकए बमोिजम स्रोतक�ा व्यवस्थापन सिमित िभत्र अिनवायर् �पमा गठन 

गन� गराउने  । िजल्ला िश�ा कायार्लयबाट पिहलो चौमािसक िनकासा गराउनपुवूर् अिनवायर् �पमा स्रोतक�ा ब्यबस्थापन सिमित गठन गन� व्यवस्था 
िमलाउने । उ� व्यवस्थापन सिमितले आयाको िनयिु� लगायत स्रोतक�ा  व्यवस्थापनको  सम्पणूर् कायर् गन� ।  

छ)    स्रोतक�ाको िवकल्पमा कायर्क्रम सञ्चालन गनर् सिकनेः यस शीषर्कबाट िजल्लाको आफ्नो आवश्यकताअनसुार सेवा पाउने लि�त बालबािलकाह�को 
सङ्ख्या बढाउने सतर्मा लेखाजोखा केन्द्र रहकेो िजल्लामा केन्द्रको िसफा�रसमा र केन्द्र नरहकेो िजल्लामा िजल्ला िश�ा कायार्लयबाटै वैकिल्पक 
कायर्क्रमह� सञ्चालन गनर् सिकनेछ । िवशेष गरेर वौिद्घक अपाङ्गता र बह� अपाङ्गता ( एउटै व्यि�मा दइु वा सो भन्दा बढी अपाङ्गता  को कारण 
िवधालय जान नसक्ने) भएका बालबािलकाह�का लािग बालबािलका रहकेा ठाउँमा स्रोतिश�कलाई प�रचालन गरेर घमु्ती सेवा प्रदान गनर् सिकनेछ । यस 
पद्दित अनसुार अपाङ्गता भएका बालबािलकाह� आफ्नो घर  वा  कुनै िनि�त िवद्यालय वा अिभभावकह�ले सञ्चालन गरेका केन्द्रमा जान ुपदर्छ र 
पिहले नै िनधार्रण गरे अनसुार स्रोत  िश�कले पिन सोही ठाउँमा पगेुर िवद्याथ�को आफ्नो आवश्यकताअनसुार सीप िसकाउने काम गनुर्पदर्छ । यसरी घमु्ती 
सेवा प्रदान गदार् सकेसम्म सम्बिन्धत अिभभावकह�लाई समेत यस सम्बन्धी �ान , सीप प्रदान गनर् अिभपे्र�रत गनुर्पदर्छ । यो कायर्क्रम सञ्चालन गदार् 
आफ्नो घर वा घरबाट निजकको स्थानमा बालबािलकाले सेवा प्रा� गन� ह�दँा आया आवश्यक नपन� र सो प्रयोजनको रकम लेखाजोखा केन्द्र व्यवस्थापन 
सिमितको िनणर्य अनसुार , घमु्ती सेवा प्रदान गन� िश�कका लािग आवस्यकता अनसुार यातायात लगायतमा खचर् गनर् सिकनेछ । स्रोतक�ाको िवकल्पमा 
सञ्चालन ग�रने कायर्क्रम िनधार्रण भईसकेपिछ सो कायर्क्रम , स्रोतिश�कको मािसक कायर्क्रम र यसबाट लाभािन्वत ह�ने िवद्याथ� तथा अिभभावकह�को 
िववरण िजल्ला िश�ा कायार्लयमा उपलब्ध गराउन ुपन� छ । िनजले बुझाएको िववरण �ज ुगरी सो का आधारमा  मात्र िजल्ला िश�ा कायार्लयले खचर् 
लेख्न ुपन� छ । 

(ज)   स्रोतक�ा आवास ब्यवस्थापनः  
स्रोतक�ा सञ्चालन गनर्का लािग हालसम्म आवा समा बस्दै आएका अपाङ्गता भएका बालबािलकाह� र  भिवष्यमा आवासमा बस्ने िवद्याथ�लाई 
आवासीय व्यबस्थापन गदार् देहाय अनसुारको व्यबस्था िमलाउनपुन� छ ।  

१. भौगोिलक अवस्था,  दरुी र अपाङ्गताको अवस्थाको कारणले घरबाट दैिनक�पमा आवतजावत गनर् नसक्ने र पठनपाठनका लािग डेरा गरेरै 
बस्नपुन� अवस्थाका अपाङ्गता भएका बालबािलकाह�ले मात्र आवासीय छात्रविृत प्रा� गन� भएकाले आवास व्यवस्थापनका लािग अन्य बजेट 
िनकासा नह�ने, 

२. डेरा गरी बस्नपुन� वा आवास व्यवस्थापन गनुर्पन� बालबािलकाह�का अिभभावकह�सँग स�ुमै छलफलको व्यवस्था  गरी अिभभावकह�लाई 
बालबािलकाह�ले पाउने छात्रविृ�बारे जानकारी गराउने । 

३. िवद्याथ�ले पाउने छात्रविृतबाट अिभभावक सग परामशर् गरी अिभभावकबाटै आवास व्यवस्थापन गनर् लगाउने वा अिभभावकह�बाट नै समहू 
तयार गरी आवास व्यवस्थापन गनर् लगाउने । 

४. अिभभावकह�ले सो व्यवस्थापन गनर् नसक्ने अवस्था भएमा  अिभभावकह�को अनरुोधमा सम्बिन्धत अपाङ्गताको �ेत्रमा कायर्रत संघसँस्था 
वा स्रोतिश�क वा िबद्यालयको प्र.अ. वा स्रोतक�ा व्यवस्थापन सिमितसँग सम्झौता गरी आवास व्यवस्थापन गन� व्यबस्था िमलाउने ।  

५. आवास व्यवस्थापनका लािग अन्य सङ्घसंस्थाह�ले सहकायर् गनर् सक्ने र सो को लािग  अिभभावक सिहतका सरोकारवालाह�सँग छलफल गरी 
िजल्ला िश�ा कायार्लयको पवूर्स्वीकृित िलएर सहयोगको प्रिक्रया तय गनर् सिकने । 

24÷ कायर्क्रम कायार्न्वयन पुिस्तका २०७२/०७३ 

 

 



स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायार्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध 
अनुगमन/प�रणाम 

सचूक 

६. िनकासा ग�रएको आवास व्यवस्थापन खचर्को स्थलगत अनगुमन गराई प्रितवेदन प्रा� भएपिछ मात्र अक� पटक िनकासा िदने व्यवस्था िमलाउने ।  

५.१.१०.४  स्रोत क�ाका लािग व्यवस्थापन सामग्री अनदुान 
िजल्लािभत्र सञ्चािलत स्रोतक�ाह� मध्ये कमजोर आवास व्यवस्थापन भएका र गत आिथर्क वषर्मा उ� सिुवधा प्रा� नगरेका स्रोतक�ा छनौट गरी स्रोतकेन्द्र 
व्यवस्थापन सिमितको िनणर्यानसुार स्रोतक�ाको व्यवस्थापनका लािग आवश्यक पन� सामग्री (जस्तै: भाँडाकँुडा, खाट, िवस्तारा, झलु आिद) ख�रद गन� गरी प्रित 
स्रोतक�ा � १० ,००० का दरले स्रोतक�ा सञ्चािलत िवद्यालयको खातामा िनकासा िदई सोको जानकारी िश�ा िवभाग समावेशी िश�ा  शाखा मा िदने ।  
िवद्याथ�को आवास व्यवस्थापनमा उ� रकम खचर् भएको नभएको र आवास सधुार भए नभएको अनगुमन गरी प्रितवेदन समेत पठाउने ।  

• िश�ा िवभाग समावेशी 
िश�ा शाखा 

• स्रोतक�ा व्यवस्थापन 
सिमित 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 
• फोकल पसर्न 
• लेखाजोखा केन्द्र संयोजक 
• स्रोत िश�क  

पिहलो 
चौमािसक 

• सञ्चािलत 
क�ा सङ्ख्या 

• अनदुान प्रा� 
गन� स्रोतक�ा 
सङ्ख्या 

२.१५.४०.५  लोखाजोखा केन्द्र सञ्चालन अनदुान  
क) लेखाजोखा केन्द्रमा कुनै कारणले केन्द्र संयोजक पद �र� भएमा िजल्ला िश�ा कायार्लयबाट अनमुित िलई तपिसलमा उल्लेिखत आधारमा लेखाजोखा 

केन्द्रले केन्द्र संयोजकको िनयिु� गन� ।  
१. कम्तीमा प्रमाणपत्र वा सो सरह शैि�क योग्यता भएको भई अपाङ्गता �ेत्र सम्बन्धी अनभुव भएको ह�न ुपन� ।  
२. तथ्याङ्क सङ्कलन, अनगुमन, छनौट तथा लेखाजोखा जस्ता कायर्ह� सञ्चालन गनर् िफल्ड जान सक्ने । 
३. अपाङ्गता लगायतका संघ संस्थाह�सँग समन्वय र सहकायर् गरी तोिकएका कायर्क्रम सञ्चालन  गनर् गराउन सक्ने अनभुव एवं �मता भएको 

ह�नपुन� । 
४. केन्द्र संयोजक भै उल्लेिखत काम गनर् सक्ने अपाङ्गता भएका व्यि�लाई छनौटमा प्राथिमकता िदने ।  

 प्राथिमकता ; 

 मािथका आधारह� परुा गरेका िजल्लािभत्रका सामदुाियक िवधालयमा कायर्रत प्राथिमक तहका  ईच्छुक िश�कह�मध्येबाट काजमा लगी कामकाज 
गराउन सक्ने , 

 सो अनसुारको व्यि� नपाइएमा िश�ा िनयमावली २०५९ (संशोधन सिहत) को िनयम ९७ मा भएको व्यवस्था अनसुार प्राथिमक तह ततृीय (राहत 
िश�क) सरह करारमा िनयिु� गन�  ।  

 यसरी काजमा जानका लािग कामकाज गराईएको वा िनयिु� भएको लेखाजोखा संयोजकको िववरण १ मिहनािभत्र िश�ा िवभाग समावेशी िश�ा 
शाखामा पठाउने  । 

 
ख) िवगत वषर्देिख कायर्रत केन्द्र संयोजकको म्याद थप प्राथिमक िश�क (राहत अनदुान) कोटामा िनय�ु भएका िश�कको म्याद थप गन� प्रिक्रयाअनसुार 

सम्बिन्धत लेखाजोखा केन्द्र रहकेो िवद्यालयले नै गन� । 
ग) लेखाजोखा संयोजकको तलब भ�ा बजेट शीषर्क नं. ३५००१६ को लाइन आइटम नं. २६४१२ मा रहकेो बजेटबाट प्रा.िश.ततृीय श्रेणीको िश�क  तलव 

• िश�ा िवभाग  समावेशी 
िश�ा शाखा 

• स्रोतक�ा व्यवस्थापन 
सिमित 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 
• फोकल पसर्न 
• लेखाजोखा केन्द्र संयोजक  

 पिहलो, दोस्रो 
तथा तेस्रो 
चौमािसक 

• सञ्चािलत 
केन्द्र सङ्ख्या 

• लेखाजोखा 
केन्द्रमा रहकेो 
अिभलेख 

25÷ कायर्क्रम कायार्न्वयन पुिस्तका २०७२/०७३ 

 

 



स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायार्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध 
अनुगमन/प�रणाम 

सचूक 

अनदुान सरह ह�नेगरी सम्बिन्धत िवद्यालयमा िनकासा िदने ।  
घ) स्थापना भएको लेखाजोखा केन्द्रमा केन्द्र व्यवस्थापन सिमित नभएमा तोिकए वमोिजमको केन्द्र व्यबस्थापन सिमितको  गठन गन� । 
ङ) लेखाजोखा तथा छनौट गन� कायर्का लािग प्रा� एकम�ु बजेट िजल्ला िश�ा कायार्लयले सम्बिन्धत लेखाजोखा केन्द्र रहकेो  िवद्यालयको खातामा िनकासा 

िदनपुन� छ र यसरी प्रा� रकमलाई देहायअनसुार खचर् गनर् सिकनेछः 
१. छनौट एवम ्लेखाजोखा गन� प्रयोजनका लािग सञ्चालन खचर् �. १२,०००।–  
२. तथ्याङ्क फाराम िवकास तथा मसलन्दका लािग �.  ६ ,०००।– 
३. तथ्याङ्क सङ्कलन, कायर्क्रम िनरी�ण अनगुमन तथा लेखाजोखा गन� कायर्का  लािग (केन्द्र संयोजक वा फोकल पसर्न)  � ३०,०००।–  
४. तथ्याङ्क वा रेकडर् कम्पाईल, �रप�ट तयारी वा अन्य �. २,०००।–  

च) केन्द्र संयोजकलाई अगुवा स्रोतकेन्द्र भएको िजल्लामा अगुवा स्रोतकेन्द्रमा र सो नभएका िजल्लामा िजल्ला सदरमकुाम निजकको कुनै स्रोतक�ा िवद्यालयलाई 
लेखाजोखा केन्द्र तोकेर िनजलाई अिनवायर् �पमा त्यही रहरे कायर् गनर् लगाउने ।  केन्द्र संयोजकलाई िवशेष िश�ा सञ्चालनसम्बन्धी िनद�िशकामा तोिकए 
बमोिजमको कायर् गराई आ.व.  समा� भए को ७ िदन  िभत्र तोिकएको ढाँचामा प्रगित प्रितवेदन  िजल्ला िश�ा कायार्लय माफर् त  िश�ा िवभाग समावेशी िश�ा  
शाखामा पठाउने व्यवस्था िमलाउने । 
छ) सबै िजल्ला िश�ा कायार्लयले समावेशी िश�ा हने� गरी एकजना अिधकृत स्तरको कमर्चारीलाई अिनवायर्�पमा सम्पकर्  व्यि� ( Focal person) तोक� सो 
को जानकारी असोज मिहनािभत्र िश�ा िवभाग ,समावेशी िश�ा शाखामा पठाउने ,  
६.३.१.५  आधारभतू तहमा अध्ययनरत अपाङ्ग िवद्याथ�का लािग छात्रविृ� (क�ा १-८) 
क) छात्रविृ� िवतरणका आधारह�ः 

१. अपाङ्गता भएका बालबािलकाह�लाई अध्ययन अवसरमा अिभविृद्ध गनर् र िसकाइमा गुणस्तर कायम गनर्का लािग आवासीय, सहयोगी सहायता  सेवा 
,यातायात सेवा र शैि�क सामग्री एवं प्रोत्साहन  गरी चार प्रकारको छात्रविृ�को व्यबस्था ग�रएको छ । िवद्यालयमा रहकेा अपाङ्गता भएका िवद्याथ�लाई 
अपाङ्गताको तह र अवस्थाअनसुार देहायमा उल्लेिखत प्रकारका आधारमा छात्रविृ� उपलब्ध  गराउनका लािग लेखाजोखा केन्द्र स्थापना भएका 
िजल्लामा सम्पकर्  व्यि� ( Focal person) र  सबै स्रोतिश�कह�को सहभािगतामा लेखाजोखा व्यवस्थापन सिमित र  अन्य िजल्लामा िजल्ला िश�ा 
कायार्लयका सम्पकर्  व्यि� ( Focal person) एवं सबै स्रोतिश�कह�को सहभािगतामा िजल्ला िश�ा कायार्लयले नै छात्रविृतको प्रकारका आधारमा 
िवद्यालयका लािग छात्रविृ� िनधार्रण गन� । िनधार्रण भएअनसुार छात्रविृ�को रकम िवद्याथ�ह�लाई िवतरणका लािग सम्बिन्धत िवद्यालयमा िनकासा गन� 
। 

२. स्रोतक�ा िवद्यालयमा प्रा� छात्रविृ�को रकम िवद्यालयबाटै आवास  सञ्चालन भएको भए िवद्यालयले आवास खचर्मा प्रयोग गन� र  अिभभावकह�बाट 
आवास सञ्चालन गरेको भए अिभभावकह�को रोहवरमा िवद्याथ�ह�लाई बुझाउने ।  साथै कुनै संस्थाबाट आवास व्यवस्थापन गरेको अवस्था भएमा 
उ� संस्थालाई संझौता अनसुार तोिकएको रकम िदने , 

३. स्रोत क�ामा आवासीय�पमा नबस्ने वा स्रोतक�ा नभएको अन्य िवद्यालयह�मा अध्ययन गन� अपाङ्गता भएका िवद्याथ�ह�लाई छात्रविृ� रकम 
सम्बिन्धत अिभभावकको रोहवरमा िवद्यालयले बुझाउने । 

ख) छात्रविृतको प्रकार िवभाजनका आधारह� र िवद्याथ�ले पाउने छात्रविृ� देहाय बमोिजम रहकेा छनः्   
१. आवासीय छात्रवृितः भौगोिलक अवस्था, दरुी र अपाङ्गताको अवस्थाको कारणले घरबाट दैिनक�पमा आवतजावत गनर् नसक्ने एवम ्

• िश�ा िवभाग  समावेशी 
िश�ा शाखा 

• स्रोतक�ा व्यवस्थापन 
सिमित 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 
• फोकल पसर्न 
• लेखाजोखा संयोजक  पिहलो 

चौमािसक 

• छात्रव�ृी प्रा� 
गन� िवद्याथ� 
सङ्ख्या 

• छात्रविृ� 
बुझेको भरपाई 

26÷ कायर्क्रम कायार्न्वयन पुिस्तका २०७२/०७३ 

 

 



स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायार्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध 
अनुगमन/प�रणाम 

सचूक 

अध्ययनका लािग डेरा गरी वा िवद्यालयले व्यवस्था गरेको आवासमा बस्ने अपाङ्गता भएका िवपन्न बालबािलकालाई प्रित मिहना दाचुर्ला , ह�म्ला, 
मगुु, जमु्ला, डोल्पा, कािलकोट, मसु्ताङ, मनाङ, रसवुा, सोलखुमु्व ुर ताप्लेजङु िजल्लाका लािग �. ३०००।— का दरले १० मिहनाका लािग 
�.३००००।— अन्य िजल्लाका लािग  प्रितमिहना �. २५००।— का दरले १० मिहनाका लािग �. २५०००।— दरले िनकासा गन� ।  यस प्रकारको 
छात्रव�ृी प्रा� गरी छात्रावासमा बस्ने छात्र छात्रह�को व्यि�गत सरसफाइको लािग आवश्यक पन� सामग्रीह�    (साबुन, काइयो, दन्तमञ्जन, बु�स, 
नेलकटर, कोल्डिक्रम, स्यम्प ू�माल, स्यानेटरी न्याँिक्पन आिद) ख�रद गनर् तोिकएका दगुर्म ११ िजल्लामा प्रित छात्र छात्रा मािसक �.५०० /- का 
दरले १० मिहनाको जम्मा �. ५ ,०००।– र अन्य िजल्लाका हकमा मािसक �. ३००/- का दरले १० मिहनाको जम्मा �. ३,०००।–  सम्बिन्धत 
छात्रछात्राह�लाई भरपाई गराई नगद नै अिनवायर् �पमा उपलब्ध गराउने र बाँक� रकमबाट आवास व्यवस्थापन गन�  । 
२. सहयोगी सहायता सेवा छात्रवृि�  : घरबाट आउँदा जाँदा र िवद्यालयमा रहदँा िनरन्तर �पमा अ�को सहयोग र साधन आवश्यक पन� 
अपाङ्गता भएका बालबािलकालाई प्रित मिहना �.५००।— का दरले १० मिहनाको �.५ ,०००।–, 
३. यातायात सेवा छात्रवृि� : घरबाट आउँदा जाँदा यातायातका साधन वा अन्य उपकरण प्रयोग गनुर्पन� अपाङ्ग ता भएका बालबािलकालाई प्रित 
मिहना �.३००।— का दरले १० मिहनाको �.३ ,०००।– 
४. शैि�क सामग्री छात्रवृि� : घरबाट आउन जान सक्ने सामान्य अपाङ्ग ता भएका बालबािलकालाई प्रित मिहना �.१००।— का दरले १० 
मिहनाको �.१,०००।— 

पनु� ; कुनै सङ्घ/संस्था/�नकाय/व्य�� ले  सम्झौता गरी अपाङ्गता भएका बालबािलकाकोलािग आवास व्यवस्थापन गनर् रकम उपलब्ध 
गराएको भएमा  सोही प्रयोजनको लािग दोहोरो पन� गरी आवासीय छात्रविृत उपलब्ध नगराउने ।  

ग) िवशेष िश�ा प�रषदक्ो अनदुानमा अपाङ्गता भएका िवद्याथ� अध्ययन गराउने िवद्यालयलाई सोही प�रषद ्अन्तगर्तको बजेटबाट छात्रविृ�का लािग एकम�ु  
रकम अनदुान उपलब्ध  गराइएको छ ।  उ� रकम मािथ उल्लेिखत छात्रविृ� िवतरणको प्रकारका आधारमा िवतरण गन� ।  त्यस्ता िवद्यालयका लािग उपलब्ध 
गराइएको उ� छात्रविृ� रकम नपगु भएमा ती िवद्यालयका लािग पिन साधारणतफर्  अपाङ्गता भएका बालबािलकाह�का लािग पठाइएको  छात्रविृ�  
रकमबाट यस पिुस्तकाको ६.३.५.१ को  अनसुार तोिकएको  प्रकारका आधारमा िवतरण गन� । यसरी िवतरण गदार् कुनै सङ्घ सस्थाले  सम्झौता गरी 
अपाङ्गता भएका बालबािलकाको लािग आवास व्यवस्थापन गनर् रकम उपलब्ध गराएमा  सोही प्रयोजनको लािग दोहोरो पन� गरी आवासीय छात्रविृत 
उपलब्ध नगराउने । 

घ) स्रोतक�ा िवद्यालयमा अपाङ्गता भएका १० जनाभन्दा बढी वा उपलब्ध छात्रविृ� कोटा भन्दा बढी िवद्याथी भनार् निलने भनी भनार् ह�न आएका अपाङ्गता 
भएका बालबािलकालाई फकार्उन पाइने छैन । भनार् ह�न आएका अपाङ्गता भएका बालबािलकालाई अिनवायर् �पमा भनार् गराई िवद्याथ� भनार्  अनसुार 
छात्रविृ� नपगु भएमा नामनामेसी सिहत थप गनुर्पन� छात्रविृ� माग गन� । 

ङ) कुनै पिन छात्रविृ� दोहोरो नपन� गरी िवतरण गनुर्पन� छ । छात्रविृ� िवतरणको  प्रकारका आधारमा तोिकएको ढाँचामा िववरण तयार गरी अिनवायर् �पमा िश�ा 
िवभाग समावेशी िश�ा शाखामा पठाउनपुन�छ ।  

च) छात्रविृत िवतरण गदार् अपाङ्गता प�रचय पत्र अिनवायर् �पले पेश गरेको ह�न ुपन�छ तर  िवद्यालयमा अध्ययनरत अपाङ्गता भएका िवद्याथ�ह�लाइ िदइने 
छात्रविृतको रकम अपाङ्गता प�रचय पत्रको श्रेणी अनसुार नभइ मािथ ६.३.५.१ को ख. अनसुार तोिकएको प्रकारका आधारमा िवतरण गनुर्पन�छ ।  

२.१५.१२.१  स्रोत क�ा सञ्चािलत िवद्यालयमा अध्ययनरत बालबािलकाह�कोलािग अित�र� िक्रयाकलाप संचालन 
क) िजल्ला िश�ा कायार्लयले अपाङ्ग ता भएका बालबिलकाह�को लािग खेलाइने खेल िनधार्रण गरी लेखाजोखा केन्द्र रहकेो िवद्यालयलाई प्रा� अनदुान रकम 

• िश�ा िवभाग समावेशी 
िश�ा शाखा 

तेस्रो चौमािसक 
• अित�र� 

िक्रयाकलाप 
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िनकासा िदने । 
ख) स्रोतिश�कको सहभािगतामा लेखाजोखा केन्द्र रहकेो िवद्यालयले उपय�ु स्थानमा अित�र� िक्रयाकलाप सञ्चालन गराउने । िजल्ला िश�ा कायार्लयले 

यसको अनगुमन गन� । 
ग) िविभन्न खेल िवधाह�मा उत्कृ� नितजा हािसल गन� बालबािलकाको नामावली िश�ा िवभाग , समावेशी िश�ा शाखामा पठाउने र ती िवद्याथ�ह�लाई 

केन्द्रस्तरमा सञ्चालन ह�ने कायर्क्रममा सहभागी गराउने । 

• स्रोतक�ा व्यवस्थापन 
सिमित 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 
• फोकल पसर्न 
• लेखाजोखा संयोजक  

सञ्चालनको 
अिभलेख 

२.१५.१.३  बिहरा स्रोतक�ा िवद्यालयका िश�कह�का लािग तािलम 
बिहरा बालबािलकाका लािग सञ्चािलत  िवद्यालयमा अध्ययनरत बिहरा िवद्याथ� सामान्य क�ामा समावेशी गनर् अन्य िश�कका लािग समेत साङ्केितक 
भाषाको तािलम उपलब्ध गराँउनका लािग देहायबमोिजम तािलम सञ्चालन गन� । 

(क)    स्रोतक�ा िवद्यालयमा नै प्रितिदन किम्तमा दईु घण्टाको दरले ३० िदनसम्म िवहान बेलकुा सञ्चालन गन� ।  
(ख)    यो कायर्क्रमको लािग स्थानीय बिहरा संघ माफर् त् स्थानीय तहबाटै  (कायर्रत स्रोतिश�क वा अन्य िवशेष�) ब्यवस्था गनुर्पन� ।  
(ग)     तािलम कायर्क्रममा िवद्यालयमा कायर्रत प्राथिमक,िनम्नमाध्यिमक र माध्यिमक तहका किम्तमा १० जना िश�क सहभागी ह�नपुन� । 
(घ)   तािलम कायर्क्रमका लािग प्रित स्रोतक�ा िवद्यालय � ५० ,००० का दरले स्रोतक�ा िवद्यालयको खातामा नै उपलब्ध गराउने । िजल्लाको िश�कको 

पेशागत �मता िवकासको कायर्प्रिक्रया अनसुार सञ्चालन गन� व्यवस्था िमलाउने  । 
(ङ)    तािलम सञ्चालन भएको समयमा िज.िश.काबाट अनगुमन गन� ।  
(च)    तािलम सञ्चालनको प्रितवेदन िश�ा िवभाग, समावेशी िश�ा  शाखामा उपलब्ध गराउने । 

• िश�ा िवभाग समावेशी 
िश�ा शाखा 

• स्रोतक�ा व्यवस्थापन 
सिमित 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 
• फोकल पसर्न 
• लेखाजोखा संयोजक  

दोश्रो  
चौमािसक 

• तािलममा 
सहभागी 
िश�क 
सङ्ख्या 

२.१५.११.२  राउटे, बादी, मसुहर, चेपाङ लगायत पछािड परेका वगर्का वालवािलकाह�का लािग िवशेष शैि�क कायर्क्रम सञ्चालन 
क)  सामदुाियक िवद्यालयबाट प्रवेिशका परी�ामा प्रथम श्रेणीमा  उ�ीणर् भएका राउटे, बादी, मसुहर, चेपाङ तथा दिलत  वगर्का  वालवािलकाको उच्च 

मध्यिमक िश�ा सिुनि�तताका लािग मािसक � १५०० दरले १२ मिहनाको रकम िवद्याथ� अध्ययनरत िवद्यालयको खातामा िनकाशा िदने र 
िवद्यालयले िवद्याथ�लाई वैक खाता खोल्न लगाइ  चौमािसक �पमा  रकम खातामा जम्मा गन� व्यवस्था िमलाउने , 

ख) िवद्याथ�  उ� समदुायको हो भिन िजल्ला प्रशासन कायार्लयबाट प्रमािणत भएको ह�न ुपन� ।  
ग)  यस अिध क�ा ११ मा यस प्रकृितको छात्रविृत पाएको भए क�ा १२ मा पिन िनरन्तरता िदने । िजल्लालाई  प्रा� कोटामा रिह तोिकएका वगर्का प्रथम 

श्रेणीमा उ�ीणर् भएका िवद्याथ�लाइ उपलव्ध गराउने ।  

•  िश�ा िवभाग लैङ्िगक 
समिवकास शाखा 

• �ेत्रीय िश�ा िनद�शनालय 
• िजल्ला िश�ा कायार्लय 
• िवद्यालय 

पिहलो 
चौिमसक 

लाभािन्वत 
िवद्याथ� सङ्ख्या  

५.१.८.१.१  क�ा १-५ सञ्चालन भएका धािमर्क िवद्यालयका लािग अनदुान  
५.१.८.१.२ क�ा १-८ सञ्चालन भएका धािमर्क िवद्यालयका लािग अनदुान 

(गु�कुल वा आश्रम, मदरसा, गुम्बा वा िवहार )   
क) धािमर्क प्रकृितका िवद्यालय वा वैकिल्पक शैि�क कायर्क्रमको �पमा अनमुित िलई सञ्चालनमा रहकेा आधारभतू तहका मदरसा/गुम्बा/िवहार/गु�कुल/ 
आश्रमका लािग “धािमर्क प्रकृितका सामदुाियक िवद्यालयह�लाई अध्यापन , व्यवस्थापन कायर्मा सहयोगका लािग एकम�ु अनदुान कायार्न्वयन (पिहलो 
संशोधन) िनद�िशका , २०६९” को अधीनमा रही प्राथिमक तहका लािग � १६८०००। – र  िनम्नमाध्यिमक तहका लािग  प्रािव तहको समेत गरी  � 
३५७०००।– एकम�ु िनकासा िदने।  िवद्यालयलाई अनदुान िनकासा गनुर् भन्दा पिहले नै िजिशअ वा  तोिकएको अिधकृत बाट स्थलगत िनरी�ण गरी 

• िश�ा िवभाग  वैकिल्पक 
िश�ा शाखा  

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 
पिहलो, दोश्रो तथा  
चौमािसक  

• अनदुान पाउने 
धािमर्क 
िवद्यालय 
सङ्ख्या 

• लाभािन्वत ह�ने 
िवद्याथ� 
सङ्ख्या 

28÷ कायर्क्रम कायार्न्वयन पुिस्तका २०७२/०७३ 
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सचूक 

तोिकएबमोिजमको िवद्याथ� सङ्ख्या िनयिमत �पमा अध्ययनरत भएमा मात्र िनकासा िदने । यसरी िवत�रत रकम कुन कुन धािमर्क िवद्यालयह�लाई िवतरण 
ग�रएको हो, सोको िववरण र िवद्याथ� सङ्ख्या समेत िश�ा िवभाग, िश�ा िवभाग वैकिल्पक िश�ा शाखामा अिनवायर्�पमा पठाउने व्यवस्था िमलाउने । 

ख) यस प्रकारको अनदुान िदँदा यस्तो अनदुान पाउने िवद्यालयह�लाई प्रित िवद्याथ� एकाइलागत मा आधा�रत  िश�क अनदुान उपलब्ध नगराउने र एकम�ु 
अनदुान पाउने धािमर्क िवद्यालयह�मा राहत िश�क उपलब्ध गराइएको भए सो राहत िश�क स्थानान्तरण गरेर मात्र यस प्रकारको अनदुान उपलब्ध   
गराउने । अनमुित िलई सञ्चालनमा आएका यस्ता धािमर्क िवद्यालयह�लाई शैि�क तथ्याङ्क Flash Report अनसुार छात्र छात्राह�को संख्या यिकन 
गरी अन्य िवद्यालयले पाए सरहको पाठ्पसु्तक र  छात्रविृ�को रकम िनकासा सम्विन्धत शीषर्कह�बाटै िदने । 

ग) िजल्लामा सञ्चालन भएका धािमर्क प्रकृितका िवद्यालयह�को अनमुित पत्र, क�ागत /तहगत िवद्याथ� िववरण, िश�क व्यवस्थापन लगायत सञ्चालनको 
अवस्थाको स्थलगत िनरी�ण प्रितवेदन सिहत काितर्क मसान्त िभत्र िश�ा िवभाग, वैकिल्पक िश�ा शाखामा अिनवायर् �पमा लेिखपठाउने । 

२.१५.११.३   क�ा ६ देिख �ि�िविहन बालबािलकाह�को लािग  कम्प्यटूरमा आधा�रत सहयोग 
क) कायर्क्रमका लािग छनोट भएका िजल्ला अन्तरगतका िवद्यालयह�लाइ प्रित िवद्यालय  ३ लाखका दरले अनदुान िनकाशा िदने ।  
िवद्यालयह�ले प्रा� अनदुानबाट �ि�िविहन वालवािलकाह�को िसकाइ सधुारका लािग किम्तमा ५ वटा कम्प्यटुर सञ्चालन गनर् सिकने Inverter सिहतको 
Battery Backup र  १० वटा Plextalk वाचक सावर्जिनक ख�रद ऐन, िनयम को प�रिधिभत्र रिह ख�रद गन�  । िवद्यालयले  �ि�िविहन मैत्री क�ा ६ देिख ८ 
सम्मको पाठ्यपसु्तक िडिजटाइज गनर्  सहकायर् गरी िवकास गनर्  खचर् गन� । उल्लेिखत  कायर्ह� िश�ा िवभाग समाबेशी िश�ा शाखाको समन्वयमा रिह सम्पादन 
गन�  । 

  

• िश�ा िवभाग  समावेशी 
िश�ा शाखा  

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 
• िवद्यालय दोश्रो  चौिमसक 

• ख�रद भएका 
कम्प्यटुर 
सङ्ख्या  

• स्थापना 
भएका 
कम्प्यटुर क� 
सङ्ख्या  

२.१५.११.४  माध्यिमक तहमा बिहरा िवद्याथ�ह�का लािग कम्प्यटूरमा आधा�रत िसकाइ सहयोग कायर्क्रम   
कायर्क्रमका लािग छनोट भएका िजल्ला अन्तरगतका विहरा िवद्याथ�ह� अध्यननरत िवद्यालयह�लाइ प्रित िवद्यालय  �.७ लाख ५० हजार का दरले  िनकाशा 
िदने र सो रकमबाट िवद्यालयह�ले देहाय अनसुारका सामग्री ख�रद ग�र बिहरा िवद्याथ�ह�का लािग  कम्प्यटूरमा आधा�रत िसकाइ सहयोग कायर्क्रम को आवश्यक 
व्यवस्था िमलाउने  । िजल्ला िश�ा कायार्लयले उ� कायर्को िन�र�ण ग�र सोको जानका�र िश�ा िवभाग समाबेशी िश�ा शाखामा पठाउने  । 
                          १. प्रित िवद्यालयले ख�रद गनुर्पन� सामग्रीह�  

• कम्प्यटुर  (Desktop LED Monitor, CPU, क�ा ६ देिख १० सम्म प्रित क�ा एक वटाका दरले जम्मा पाँच थान )  

• प्रोजेक्टर (क�ा ६ देिख १० सम्म प्रित क�ा एक वटाका दरले जम्मा पाँच थान )  

•  Battery, Backup , Inverter सिहत  

• िवद्यालयले गन� कायर्ह� समावेश गरी िवद्यालयसँग सम्झौता गरी िनकाशा िदने व्यवस्था िमलाउने ।  
    उल्लेिखत  कायर्ह� िश�ा िवभाग समाबेशी िश�ा शाखाको समन्वयमा रिह सम्पादन गन�  ।  

• िश�ा िवभाग  समावेशी 
िश�ा शाखा  

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 
• िवद्यालय 

दोश्रो चौिमसक 

• ख�रद भएका 
कम्प्यटुर 
सङ्ख्या  

• स्थापना भएका 
कम्प्यटुर क� 
सङ्ख्या  

२.२ माध्यिमक िश�ाः    

२.२.१ माध्यिमक िश�ाका लािग बैकिल्पक कायर्क्रमः    

29÷ कायर्क्रम कायार्न्वयन पुिस्तका २०७२/०७३ 

 

 



स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायार्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध 
अनुगमन/प�रणाम 

सचूक 

२.१५.४०.६  खलुा िवद्यालय (क�ा ९-१०)सञ्चालनका लािग अनदुान  
कायर्क्रम सञ्चालन प्रिक्रयाका सम्बन्धमा शैि�क जनशि� िवकास केन्द्रबाट पठाइएको “दरू िश�ा तथा खलुा िसकाइ िनद�िशका– २०६३ र खलुा िवद्यालय 
सञ्चालन कायार्न्वयन पिुस्तका /िनद�िशका” अनसुार गन� । कायर्क्रम सञ्चालनको लािग खचर्को हकमा देहायअनसुार गनर् प्रित केन्द्रका दरले उपलब्ध 
गराउनेः 

१. संयोजकका लािग मािसक � ५००।- का दरले १२ मिहनाको जम्मा �.६,०००।– 
२. सहजकतार्को लािग प्रित सेसन � २००।- का दरले दैिनक ४ सेसन ३५ िदनका लािग जम्मा � २८ ,०००।– 
३. सहायक कमर्चारीका लािग मािसक � ८००।– का दरले १२ मिहनाको � ९ ,६००।– 
४. िवद्यालय सहयोगीका लािग मािसक �.३००।– का दरले १२ मिहनाको �.३६००।– 
५. शैि�क सामग्रीका लािग मािसक � ६००।– का दरले १२ मिहनाको � .७,२००।– 
६. सञ्चालन खचर् (पानी, िवजलुी, सरसफाइ) का लािग मािसक � ५०० का दरले वािषर्क � ६ ,०००।– 
७. इन्टरनेट/िमिडयाको प्रयोगका लािग मािसक � १,०००।– का दरले ९ मिहनाको � ९,०००।–  
८. गहृकायर् परी�णका लािग � ३,२००।– प्रित पटकका दरले ४ पटकको � १२,८००।– कापी प्रित िवषय �.८।– का दरले 
९. परी�ा सञ्चालन (मध्याविध र वा�) � ६४००।– प्रित पटकका दरले २ पटकको � १२,८००।– (प्र�पत्र िनमार्ण �.३००।–प्रित सेट , उ.प.ु परी�ण 

� ८।– प्रित कापी प्रित िवषय) 
१०. पसु्तकालयका लािग एकम�ु � १०,०००।– 
११. िजल्ला तहमा अनगुमनका लािग एकम�ु � ५,०००।– 

• शैि�क जनशि� िवकास 

केन्द्र 

• िश�ा िवभाग वैकिल्पक 

िश�ा शाखा  

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 

• सम्बिन्धत िवद्यालय 
पिहलो, दोश्रो 
तथा 
चौमािसक  

• खलुा 
िवद्यालय 
सङ्ख्या 

• खलुा 
िवद्यालयबाट 
लाभािन्वत ह�ने 
बालबािलका 
सङ्ख्या  

५.१.१०.७   िवशेष आवश्यकता भएका िवद्याथ� अध्ययनरत िवद्यालयलाई अनदुान (�ि�िवहीन िवद्यालय ६ , बिहरा क�ा सञ्चािलत िवद्यालय ६ ) 

क) यस शीषर्कमा िविनयोजन भएको रकम जमु्ला, �पन्देही, पाल्पा, गोरखा, बारा र रौतहट िजल्लामा �ि�िवहीन िवद्याथ� पठनपाठन गराउन तथा झापा, मोरङ, काभ्र,े गोरखा, 
दाङ र डोटी िजल्लामा बिहरा िवद्याथ�का लािग िनम्न माध्यिमक तह र माध्यिमक तहका क�ा सञ्चालन गन� तोिकएका िवद्यालयलाई एकम�ु िनकासा िदने । 

ख) प्रा� अनदुान रकम स्वीकृत तलबमानको प�रिध िभत्र रहरे िश�क तलबमा र त्यसबाट बचत भएमा िवद्यालय व्यबस्थापन सिमितको िनणर्यबाट तोिकएको नमर्   
दोहोरो नपन� गरी छात्रविृ�मा खचर् गनर् सिकनेछ । 

• िश�ा िवभाग समावेशी 
िश�ा शाखा 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 
• िवशेष िश�ा फोकल 

पसर्न 
• िवद्यालय व्यवस्थापन 

सिमित 

 दोस्रो 
चौमािसक 

• अनदुान पाउने 
िवद्यालय 
सङ्ख्या 

• िवद्यालयमा 
अध्ययनरत 
िवद्याथ� 
सङ्ख्या 

• िवद्यालयमा 
कायर्रत 
िश�क 
सङ्ख्या 

५.१.१०.८.३   अनौपचा�रक प्रौढ िवद्यालय(माध्यिमक तह)का सहजकतार्का लािग पा�रश्रिमक 
क) िजल्लामा प्रौढका लािग सञ्चािलत अनौपचा�रक  वा वैकिल्पक िवद्यालयह�को िवबरण (स्थापना िमित , सञ्चािलत क�ा , िवद्याथ� सख्या� र सञ्चालनको 

अबस्था सिहतको ) िजल्ला िश�ा कायार्लयबाट  एिकन  भएपिछ मात्र  सहजकतार्ह�को पा�रश्रिमक तथा िश�ण िसकाईका लािग आवश्यक जनशि�का 

• िश�ा िवभाग वैकिल्पक 
िश�ा शाखा  

पिहलो, दोस्रो 
तथा तेश्रो 
चौमािसक 

• अनदुान पाउने 
िवद्यालय 
सङ्ख्या 

30÷ कायर्क्रम कायार्न्वयन पुिस्तका २०७२/०७३ 

 

 



स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायार्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध 
अनुगमन/प�रणाम 

सचूक 

लािगप्रित सहजकतार् पा�रश्रिमका लािग कायर्क्रममा व्यवस्था भएअनससार  अनौपचा�रक  प्रौढ  िवद्यालय सञ्चालन िनद�िशका  वमोिजम िनय�ु 
सहजकतार्को लािग पा�रश्रिमक उपलव्ध गराराउने गरी रकम िवद्यालयमा  िनकाशा िदने  । िज.िश.का. द्वारा सामदुाियक�पमा सञ्चालन गनर् अनमुित पाएका प्रौढ  
लािग सञ्चािलत अनौपचा�रक वा वैकिल्पक िवद्यालयह�को िवद्याथ� िववरण  Flash  Report मा समावेश गन�  ।  न्यनुतम िवद्याथ� सख्या नपगेुका िवद्यालयलाई वन्द  
गराउने र  तह विृद्ध गनुर् परेमा �ेिशिनको पवुर् स्वीकृती िलन ुपन� ।   

ग)  िवद्यालयलाई अनदुान िनकासा गनुर् भन्दा पिहले नै िजिशअ वा िविनबाट स्थलगत िनरी�ण गरी तोिकएबमोिजमको िवद्याथ�  सङ्ख्या िनयिमत �पमा अध्ययनरत  
मात्र िनकासा िदने ।  

घ)  िवद्यालयह�को क�ागत/तहगत िवद्याथ� िववरण, िश�क व्यवस्थापन लगायत सञ्चालनको अवस्थाको  िववरण अध्याविधक गरी िश�ा िवभाग वैकिल्पक 
िश�ा शाखामा अिनवायर् �पमा लेिखपठाउने । 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 
• िवद्यालय व्यवस्थापन 

सिमित 

• िवद्यालयमा 
अध्ययनरत 
िवद्याथ� 
सङ्ख्या 

• िवद्यालयमा 
कायर्रत 
िश�क 
सङ्ख्या 

५.१.१०.८.२  अनौपचा�रक प्रौढ िवद्यालय(माध्यिमक तह) का लािग शैि�क सामग्री तथा पसु्तकालय माफर् त पाप ुव्यवस्थापन सहयोग 
 
अनौपचा�रक प्रौढ िवद्यालय(माध्यिमक तह) का लािग शैि�क सामग्री तथा पसु्तकालय माफर् त पाप ुव्यवस्थापन सहयोग अन्तरगत वािषर्क व्यबस्थापन खचर् र पसु्तकालय तथा 

पाठ्यपसु्तक व्यबस्थापनका लािग वािषर्क एकम�ु प्रित िवद्यालय �.२५,०००।– का दरले अनौपचा�रक प्रौढ िवद्यालयको खातामा िनकासा िदने । यस रकमबाट िवद्यालय 
व्यवस्थापन खचर्का अित�र� लघ ुपसु्तकालय,  शैि�क सामग्री र व्यबस्थापन अनदुान िजिशकाले समयमै सम्बिन्धत िवद्यालयलाई िनकासा िदने व्यबस्था िमलाउ   
िवद्यालयले व्यवस्थापन खचर्बापत अिधकतम � ५०००। खचर् गनर् सक्ने ।   

• िश�ा िवभाग वैकिल्पक 
िश�ा शाखा  

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 
• िवद्यालय व्यवस्थापन 

सिमित 

पिहलो  
चौमािसक 

• अनदुान पाउने 
िवद्यालय 
सङ्ख्या 

• िवद्यालयको 
पसु्तकालय 
तथा सामग्री 
सङख्या 

५.१.८.२ माध्यिमक तह सञ्चािलत धािमर्क िवद्यालयह� (गु�कुल, मदरसा, आश्रम, गुम्बा र िवहार) लाई अनदुान सहयोग  
क) धािमर्क प्रकृितका िवद्यालय वा वैकिल्पक शैि�क कायर्क्रमको �पमा अनमुित िलई सञ्चालनमा रहकेा  मािव तह  सरह 

मदरसा/गुम्बा/िवहार/गु�कुल/आश्रमका लािग ितनै तहको लािग जम्मा � ६,०२,०००।- एकम�ु रकम िनकासा िदने ।  िवद्यालयलाई अनदुान िनकासा गनुर् 
भन्दा पिहले नै िजिशअ वा िवद्यालय िनरी�कबाट स्थलगत िनरी�ण गरी तोिकएबमोिजमको िवद्याथ�  सङ्ख्या िनयिमत �पमा अध्ययनरत भएमा मात्र 
िनकासा िदने । यसरी िवत�रत रकम कुन कुन धािमर्क िवद्यालयह�लाई िवतरण ग�रएको हो , सोको िववरण र िवद्याथ� सङ्ख्या समेत िश�ा िवभाग 
वैकिल्पक िश�ा शाखामा अिनवायर्�पमा पठाउने । 

ख)    अनदुान िददा यस्तो अनदुान पाउने िवद्यालयह�लाई प्रित िवद्याथ� एकाइलागत (PCF) िश�क अनदुान उपलब्ध नगराउने र एकम�ु अनदुान पाउने धािमर्क 
िवद्यालयह�मा राहत िश�क उपलब्ध गराइएको भए सो राहत िश�क स्थानान्तरण गरेर मात्र यस प्रकारको अनदुान उपलब्ध गराउने । अनमुित िलई 
सञ्चालनमा आएका यस्ता धािमर्क िवद्यालयह�लाई शैि�क तथ्याङ्क Flash Report अनसुार छात्र छात्राह�को सङ्ख्या यिकन गरी अन्य िवद्यालयले 
पाए सरहको पाठ्पसु्तक र  छात्रविृ�को रकम िनकासा सम्वन्धी शीषर्कह�बाटै िदने । 

ग)     िजल्लामा सञ्चालन भएका धािमर्क प्रकृितका िवद्यालयह�को अनमुित पत्र, क�ागत /तहगत िवद्याथ� िववरण, िश�क व्यवस्थापन लगायत सञ्चालनको 
अवस्थाको स्थलगत िनरी�ण प्रितवेदन सिहत काितर्क मसान्त िभत्र िश�ा िवभाग वैकिल्पक िश�ा शाखामा अिनवायर् �पमा लेिखपठाउने । 

• िश�ा िवभाग वैकिल्पक 
िश�ा शाखा  

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 
• सम्बिन्धत धािमर्क 

िवद्यालय 
• िवद्यालय व्यवस्थापन 

सिमित 

 पिहलो, दोश्री 
तथा तेश्रो 
चौमािसक  

• अनदुान पाउने 
धािमर्क 
िवद्यालय 
सङ्ख्या 

• िवद्यालयमा 
अध्ययनरत 
िवद्याथ� 
सङ्ख्या 

• िवद्यालयमा 
कायर्रत 
िश�क 
सङ्ख्या 

२.३  भौितक सिुवधा िवस्तार कायर्क्रमः    

सम्पणूर् िनमार्ण/ममर्त कायर् नेपाल रािष्ट्रय भवन संिहता , २०६० मा भएको व्यवस्था अनसुार िवपद प्रितरोधी , अपाङ्ग मैत्री, वाल मैत्री, छात्रा मैत्री एवं वातावरण    
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स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायार्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध 
अनुगमन/प�रणाम 

सचूक 

मैत्री गन�/गराउन ुपन�छ । 

८.२.३.१  नयाँ क�ाकोठा िनमार्ण िहमाली तथा पहाडी �ेत्रका िवद्यालयह�का लािग ( PMEC नपगेुका िवद्यालय तथा समदुायद्वारा व्यवस्थापन भएका 
िवद्यालयह�का लािग समेत) फिनर्चर सिहत 

८.२.३.२ नयाँ क�ाकोठा िनमार्ण तराई �ेत्रका िवद्यालयह�का लािग ( PMEC नपगेुका िवद्यालय तथा समदुायद्वारा व्यवस्थापन भएका िवद्यालयह�का लािग 
समेत) फिनर्चर सिहत 

८.२.३.२२ दईुकोठे िवद्यालय भवन िनमार्ण (फिनर्चर सिहत)  

८.२.३.२३  तीनकोठे िवद्यालय भवन िनमार्ण (फिनर्चर सिहत) 

क) प्रित इकाइ लागत : यस कायर्क्रमका अन्तगर्त २ कोठे नयाँ क�ाकोठा भवन िनमार्ण (फिनर्चर सिहत) िहमाली , पहाडी र तराई �ेत्रका ( PMEC नपगेुका 
िवद्यालय तथा समदुायद्वारा व्यवस्थापन भएका िवद्यालयह�का लािग समेत) फिनर्चर सिहतका लािग प्रित िवद्यालय � १३ लाख ५० हजार तथा ३ (तीन) कोठे 
िवद्यालय भवन िनमार्ण (फिनर्चर सिहत) का लािग प्रित िवद्यालय भवन �. १९ लाख ५० हजार एकाई लागत कायम ग�रएको छ ।  

ख) माग संकलन गन� :  स्रोतकेन्द्रगत �पमा स्रोतव्यि�ले स्रोतकेन्द्रस्तरीय प्र.अ. बैठक राखी सो बैठकले िसफा�रश गरे बमोिजम उ� स्रोतकेन्द्र अन्तगर्तका 
िवद्यालयह�मा उपलब्ध गराउन ुपन� भौितक सिुबधाह�को िववरण आवश्यकताको आधारमा प्राथिमिककरण गरी भाद्र १५ गते िभत्र िज.िश.का.मा पेश गन� ।  

ग) िवद्यालयह�को प्राथिमकताक्रम िनधार्रण र छनौट गन� : िजल्लािस्थत सम्पणूर् िवद्यालयह�को अनसुचूी १ (क) अनसुार भौितक सब��णले आवश्यकता 
पिहचान भएका िवद्यालयह�मा कायर्क्रमह� सञ्चालन गनर् प्राथिमकताक्रम िनधार्ण गरी सचुकाङ्क सिहत भाद्र मसान्तसम्ममा िश�ा िवभाग भौितक सधुार 
शाखामा पठाउन ुपन� छ ।  

घ) िवद्यालयह�को नामावली प्रकािशत भए प�ात गन� :  िजल्लाह�बाट छनोट भई आएका िवद्यालयको नाम िश�ा िवभागमा प्रा� भै िवभागबाट रािष्ट्रयस्तरको 
पित्रका वा िवभागको वेभ साईटमा सावर्जिनक भएपिछ मात्र िजल्ला िश�ा कायार्लयले िवद्यालयसँग सम्झौता गन� ।  

ङ) लागत अनमुान तयार गन� : छनोट भएका िवद्यालयह�मा िवद्यालय भवन िनमार्ण का लािग स्वीकृत िडजाइनह� मध्ये उपय�ु िडजाइन िवद्यालयगत �पमा 
छनोट गन� ।  प्रत्येक िवद्यालयलको लािग छुटृाछुटै प�रमाण तथा लागत अनमुान तयार गरी िजल्ला िश�ा कायार्लयले स्वीकृत गन� । लागत अनमुान तयार गदार् 
िजल्लाको स्वीकृत दररेट तथा स्वीकृत सरकारी Norms को प्रयोग गनुर् पन�छ । यसरी लागत अनमुान तयार गदार् कायर्क्रम तफर्  व्यहो�रने खचर् , िवद्यालयको 
तफर् बाट व्यहो�रने जनश्रमदान वा नगद खचर् वा अन्य कुनै श्रोतबाट व्यहो�रने खचर् समेत उल्लेख गरी सम्पन्न गनुर् पन� सम्पणूर् प्रािविधक कायर्ह� स्प��पमा खलेुको 
ह�न ुपन�छ । िवद्यालयले कुललागतको कम्तीमा ५% श्रमदान (जस्तै साईट सफा गरी जग खन्ने , सामग्री ढुवानी गन� , िनमार्ण कायर्को िनयिमत रेखदेख गन� , िसमेन्ट 
जोडाईका संरचनाह�मा पानी राख्ने (क्य�ूरङ्ग) , स्थािनय िनमार्ण सामग्रीह� जस्तै काठ , बाँस, ढंुगा, वालवुा, िगट्टी, आिद संकलन गन� समेत कायर्का लािग) 
जटुाउन ुपन�छ । 

नयाँ क�ा कोठा िनमार्ण कायर्क्रम अन्तगर्त ककर् टपाताले छाना छाउन चाहने िवद्यालयह�ले अिनवायर् �पमा ४ िम.िम. बाक्लो प्लाईउड वा कम्तीमा समान गुणस्तर 
भएका अन्य िनमार्ण सामग्रीको िसिलङ्ग सिहतको नयाँ भवन िनमार्ण गनुर् पन�छ  । िसिलङ्ग लगाउन नचाहने िवद्यालयह�ले छानामा ककर् टपाताको सट्टा गम� 
(Hot)  र ठण्डी (Cold) रोक्न सक्ने �मता भएका य.ुिप.िभ.िस. लगायतका समान गुणस्तर भएका ३ िम.िम. वा सो भन्दा बाक्लो छाना छाउने सामग्री प्रयोग गरी 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 

• प्रािबिधक जनशि�      
)इिन्जिनयर /सव 

इिन्जिनयर( 

• िवद्यालय 

 पिहलो, दोस्रो 
तथा तेस्रो 
चौमािसक 

• स्वीकृत 
कायर्क्रम 
तथा िनमार्ण 
सम्पन्न 
भएको  नयाँ 
क�ाकोठा 
सङ्ख्या 

• नापी िकताव 
• कायर् सम्पन्न 

प्रितवेदन 
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स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायार्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध 
अनुगमन/प�रणाम 

सचूक 

छाना छाउन सक्नेछन ्। तर िवभागले उपलब्ध गराएको मापदण्ड बमोिजम िनमार्ण भएका आर.िस.िस. (RCC) भवनको भईु ंतला समेत गरी जम्मा २ तला कायम 
ह�ने गरी एक तला थप समेत गनर् सिकने छ । तला थप गनुर् पन� भएमा नपगु ह�न आउने थप रकम व्यहो�रने श्रोत खलुाई प्रमाण सिहत िवद्यालयले िजिशकामा िनवेदन 
िदन ुपन�छ । सो प्रमाणका आधारमा िजिशकाले िवभागको सहमितमा तला थप गनर् िदन सक्नेछ । िवद्यालय भवन िनमार्ण गदार् अस�ह�ले समेत प्रयोग गनर् 
सक्नेगरी ¥याम्प (Ramp) राखी �ील िचयर (Wheel Chair) जानसक्ने गरी िनमार्ण गन� व्यवस्था समेत िमलाउन ुपन�छ ।  

च) िवद्यालयसँग सम्झौता गन� : कायर्क्रम संचालनका लािग छनोट भएका िवद्यालयह� सँग िवस्ततृ लागत अनमुान अनसुारका कायर्ह� जनसहभािगता जटुाई र् 
सञ्चालन गनर् सम्पणूर् कायर्क्रमह�का लािग िजल्ला िश�ा कायार्लय र िव.व्य.स. बीच िनमार्ण /ममर्त/प्रबिलकरण कायर् सम्पन्न गरी सक्ने अबधी समेत िकटान गरी  
एकैपटक प्रथम चौमािसक िभत्र सम्झौता गनुर्पन�छ । छनोट भएका िवद्यालयह�लाई कायर्क्रम परेको जानकारी सिहत सम्झौता गनर् आउनका लािग िज.िश.का.ले 
पत्र पठाउन ुपन�छ । जानकारी गराएको ३० िदन िभत्रपिन सम्झौता गनर् नआएमा िवद्यालयलाई जानकारी गराई सो िवद्यालयलाई परेको कायर्क्रम प्राथिमकताक्रममा 
रहकेो अक� िवद्यालयलाई उपलब्ध गराउने । साथै सम्झौत भइ सकेका िवद्यालयह�ले संम्झौता भएको १५ िदन िभत्र कायर् श�ु नगरेमा तथा कबुिलयतनामा 
बमोिजम सम्झौता गरी काम स�ु भएका िवद्यालय मध्ये कुनै िवद्यालयले सम्झौता गरेको कायर्क्रम मध्ये कुनै कायर्क्रम सञ्चालन गनर् असमथर्ता जनाए वा नगरेमा 
सो िवद्यालयसँगको सम्झौता रद्द गरी प्राथिमकतामा परेको अक� िवद्यालयलाई कायर्क्रम उपलब्ध गराउँदा िश�ा िवभागलाई जानकारी गराउने । प्रथम चौमािसक 
अविधिभत्र िवद्यालयह�को छनौट गरी िवद्यालयसंग सम्झौता सम्पन्न नगन� िजल्ला िश�ा कायार्लयह�ले िवतरण गनर् बाँक� रहकेो कोटा (कायर्क्रम) िवतरणको 
लािग समयमा छनोट ह�न नसक्नकुा कारणह� उल्लेख गरी िश�ा िवभागको पवूर् स्वीकृित िलएर मात्र िवतरण गन� । साथै सम्झौता भएका िवद्यालयह� र 
ितनीह�मा सञ्चालन ह�ने कायर्क्रम सिहतको नामावली र सो कायर्क्रम हनेर् तोिकएको प्रािविधकको नामावली िश�ा िवभाग , भौितक सेवा शाखामा अिनवायर् 
�पमा पठाउनपुन�छ ।  

छ) िवद्यालयह�लाई रकम िनकासा िदने : सम्झौता भएका िवद्यालयह�लाई तोिकएको काम सम्पन्न गरी िवद्यालयले सो जानकारी गराई रकम माग गरेपिछ 
प्रािबिधकह�ले िनरि�ण गरी िदएको प्रितवेदनको आधारमा तपशील बमोिजम रकम िनकासा िदने ।  

तपशील 

१. स्थािनय िनमार्ण सामग्री जस्तै ढुङ्गा , ईटा, िगट्टी, बालवुा आिद संकलन गरी जग खन्ने कायर् गरे प�ात पिहलो िकस्ताको �पमा काितर्क मसान्तसम्ममा कूल 
अनदुान रकमको १५ प्रितशत रकम िनकासा िदने । 

२. िड.िप.िस. सम्मको कायर् सम्पन्न गरे प�ात दोश्रो िकस्ताको �पमा कूल अनदुान रकमको ५० प्रितशत रकम िनकासा िदने ।  

३. गारो लगाउने काम परुा गरी छाना छाउने कायर् सम्पन्न गरे प�ात तेश्रो िकस्ताको �पमा कूल अनदुान रकमको २० प्रितशत रकम िनकासा िदने ।  

४. सम्पणूर् कायर् सम्पन्न भइसके पिछ नापी िकताब भरी कायर्सम्पन्न प्रितवेदन समेत तयार गरी अिन्तम िकस्ताको �पमा कूल अनदुान रकमको बाँक� १५ प्रितशत 
रकम (लागत अनमुानको सीमा िभत्र जनश्रमदानको अंश कट्टा गरी) िनकासा िदने ।  

ज) िवद्यालय िनमार्ण कायर् ग�रसक्न ुपन� अविध : िजल्ला िश�ा कायार्लयबाट िवद्यालय िनमार्ण कायर् वा ममर्त सम्भार /प्रबिलकरण कायर् वापत रकम प्रा� गन� 
िवद्यालयह�ले आिथर्क वषर्को जे� मसान्तसम्ममा िनमार्ण तथा ममर्त सम्भार कायर् सम्पन्न गरी सो जानकारी िज.िश.का.मा जानकारी िदन ुपन�छ । त्यसरी भवन 
िनमार्ण तथा ममर्त सम्भार सम्पन्न गन� िवद्यालयह�ले आषाढ १५ सम्ममा कायर् सम्पन्न प्रितवेदन तयार तथा प्रमािणत गरी एक प्रित िजल्ला िश�ा कायार्लय र 
एक प्रित सम्बिन्धत िवद्यालयमा उपलब्ध गराउन ुपन�छ । सामान्य अवस्थामा सम्पणूर् कायर्ह� कायर्क्रम प्रा� भएको आ.व.मानै सम्पन्न गनुर् पन�छ , । काम सम्पन्न 
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सचूक 

गनर्/गराउन नसक� अधरुा रहन गएमा सम्बिन्धत िज.िश.का. /िवद्यालय िजम्मेवार ह�ने र यस्ता अधरुा कायर्का लािग पनुः अक� आ.व.मा थप रकम व्यवस्था गनर् 
िवभाग बाध्य ह�ने छैन । यसरी अधरुा रहन गएका भवनह�को िनमार्ण सम्पन्न गन� /गराउने दाियत्व सम्बिन्धत िज.िश.का. र िवद्यालयको नै ह�नेछ । तर कुनै आिथर्क 
वषर्मा िवशेष अवस्था िसजर्ना भई प्रथम चौमािसक अविधिभत्र केन्द्रीय अिख्तयारी वा स्वीकृत वािषर्क कायर्क्रम प्रा� ह�न नसक� प्रथम चौमािसक अविधिभत्र 
िवद्यालयको छनौट गरी िवद्यालयसंग सम्झौता गन� कायर् सम्पन्न ह�न नसक्ने अवस्था भएमा िश�ा िवभागले पिछ स्वीकृत वािषर्क कायर्क्रम पठाउँदा िवद्यालयको 
छनौट गन� अविध , सम्झौता गन� अविध र िनकासा िदने समय तािलका समेत उपलब्ध गराउनेछ र िजल्ला िश�ा कायार्लयले सोही बमोिजम कायर् सम्पन्न गनुर् 
पन�छ ।  

झ) िनमार्ण कायर्को रेखदेख गन� : िवद्यालयमा सञ्चालन ह�ने सम्पणूर् िनमार्ण कायर्को प्रािविधक रेखदेख गन� कायर् िजल्ला िश�ा कायार्लयले तोकेको कायर्रत 
इिन्जिनयर/सव–इिन्जिनयरह�को ह�नेछ । िजल्ला िश�ा कायार्लयले प्रािबिधक तोक्दा त्यस्तो काम हने� गरी िजल्ला िश�ा कायार्लयमा नै प्रािबिधक कायर्रत भए 
िनजह�बाट, वा अन्य कुनै गैरसरकारी संस्थाले कायर्क्रम सञ्चालन गरेका िजल्लाह� भए सोही संस्थाबाट र कुनै पिन नभएमा िज.िव.स. /िजल्ला प्रािबिधक 
कायार्लयमा समन्वय गरी प्रािबिधक तोक्न ुपन�छ । कारणवस िजल्ला िश�ा कायार्लयमा प्रािविधकह� कायर्रत नभएमा िजल्लािस्थत इिन्जिनय�रङ्ग प्रािविधक 
सेवा उपलब्ध ह�न सक्ने कुनै पिन सरकारी कायार्लयह�बाट प्रािविधक सेवा िलन सिकनेछ । िनमार्ण /ममर्त कायर्को लािग छुटै्ट साईट रिज�रको व्ययवस्था गनर् 
लगाई िनरी�णका क्रममा (सपुरिभजन) प्रािबिधकबाट सो कायर् सम्बन्धी िनद�शन िदने व्यवस्था अिनवायर् �पमा गन� । सम्पणूर् िनमार्ण कायर्ह� नेपाल रा िष्ट्रय भवन 
संिहता २०६० मा व्यवस्था भए अनसुारको गुणस्तरीय िनमार्ण गनुर् पन�छ । िजल्लाह�मा ह�ने सम्पणूर् भौितक सिुबधा िवस्तारकाका कायर्ह�को िनयिमत अनगुमन 
गन� तथा आफ्नो मातहतका िजल्लाह�मा सञ्चािलत भौितक सिुबधा िवस्तार कायर्को प्रगित िववरण मािसक , चौमािसक तथा वािषर्क �पमा िवभागमा पठाउने 
तथा िज.िश.का.ह�लाई पठाउन लगाउने दाियत्व �ेत्रीय िश�ा िनद�शनालयको ह�नेछ ।  

ञ) नापी िकताब /कायर् स्वीकार प्रितवेदन लगायतका कागजात तयार गन� : िजल्ला िश�ा कायार्लयले िवद्यालयमा भए गरेका िनमार्ण कायर्को कागजातह� 
(भौितक सब��ण फारम , लागत अनमुान, सम्झौता, मलू्याङ्कन प्रितवेदन, नापी िकताब (Measurement Book) तथा कायर् स्वीकार /सम्पन्न प्रितवेदन) २ /२ 
प्रित प्रािविधकबाट तयार गनर् लगाई सम्बिन्धत साइट इन्चाजर् (इिन्जिनयर /सब–इिन्जिनयर), िवद्यालयको प्र.अ. तथा िव.व्य.स. अध्य� वा िवद्यालय िनमार्ण 
सिमितका अध्य� र िज.िश.अ.को दस्तखत ग�र /गराई एक प्रित िजल्ला िश�ा कायार्लयमा र अक� एक प्रित िवद्यालयमा राख्न लगाउन ुपन� छ । सो को 
लेखापरी�ण मौजदुा काननुबमोिजम िवद्यालयले आफ्नै स्रोतबाट गराउन ुपन� भएकाले उ� कागजातह�को सक्कलै प्रित िवद्यालयमा सरुि�तसाथ राख्न 
लगाउनपुन�छ । यस्तो व्यवस्थाले प्रािबिधक सो कामबाट अलग भएमा समेत िनमार्ण /ममर्त कायर्को अिभलेख तयार ह�न गई भिवष्यमा संस्थागत अिभलेख 
(Institutional Memory) कायम भई कायर्मा सहजता आउने ह�न्छ । सम्बिन्धत िवद्यालयले िवद्यालयको आिथर्क लेखा परी�ण भएको समयमा 
नापीिकताबको समेत लेखापरी�ण गनर् लगाई लेखापरी�कबाट प्रमािणत गराई राख्ने व्यबस्था िमलाउन ुपरर् नेछ । सम्बिन्धत प्रािविधक कमर्चारीले नापी िकताब 
तयार गरे वा नगरेको तथा िवद्यालयले समेत सो अनसुार राख्न लाए वा नलगाएको सम्बन्धमा सम्बिन्धत श्रोत केन्द्रबाट अनगुमन गनर् लगाई चौ◌ैमािसक तथा 
वािषर्क प्रितवेदन िलने व्यबस्था िमलाउन ुपन�छ र मािथका बुँदामा उल्लेख भए अनसुार िवद्यालयको भवन िनमार्ण , नयाँ क�ा कोठा िनमार्ण , िवद्यालय तथा 
शौचालय भवन ममर्त, शौचालय िनमार्ण र बा� वातावरण सधुार वापत िवद्यालयलाई अिन्तम िकस्ता वापत वा आिथर्क वषर्को अन्तमा िदइने रकम िनकासा िदँदा 
नापी िकताब भरेर मात्र िदनपुन� व्यबस्था िमलाउन ुपन�छ । 

ट) िवगत आ.व. ह�को भौितक िनमार्ण कायर् सम्पन्न प्रितवेदन तयार गन� सम्वन्धमा : गत िवगत आिथर्क वषर्ह�मा सम्पन्न िवद्यालयको भवन िनमार्ण , नयाँ क�ा 
कोठा िनमार्ण, भवन ममर्त, शौचालय िनमार्ण र बा� वातावरण सधुारतथा क�ा कोठा ममर्त सम्भार कायर्को “कायर् सम्पन्न प्रितवेदन” अनसुचूी ३ (छ) मा तोिकए 
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स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायार्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध 
अनुगमन/प�रणाम 

सचूक 

बमोिजमको ढाँचामा सम्बिन्धत प्रािविधकबाट तयार गनर् लगाई िज.िश.अ. , प्रािविधक कमर्चारी , सम्बिन्धत िवद्यालयका प्र.अ. तथा िवद्यालय व्यबस्थापन 
सिमितका अध्य� वा सो नभए िव.व्य.स. का अन्य कुनै पदािधकारी वा सो समेत नभए तत्कािलन िव.व्य.स. मा प्रितिनिधत्व गन� कुनै िश�कबाट समेत प्रमािणत 
गरी गराई िवद्यालय र िज.िश.का. मा एक एक प्रित राख्ने व्यबस्था िमलाउन ुपन�छ । िवगत वषर्ह�को कायर्सम्पन्न प्रितवेदन प्रा� नह�न्जेल िजिशकाले िवद्यालयको 
िनकासा रोक्का राख्ने । कायर् सम्पन्न प्रितवेदन प्रा� भएपिछ मात्र िवद्यालयमा थप िनकासा छोड्ने व्यबस्था गन� । उपरो� बमोिजमको प्रिक्रया परूा नगन� सम्विन्ध 
िवद्यालय तथा िजिशकाका िजम्मेवार पदािधकारीमािथ प्रचिलत नेपाल काननु बमोिजमको कारबाही ह�ने ह�नाले सो बमोिजमको कायर् अिनवायर्�पमा गनुर् पन� छ ।  

ठ) रकम असलुी र िवभािगय कारवाही : सम्झौता अबधी िभत्र समेत िनमार्ण वा ममर्त सम्भार कायर् सम्पन्न नगरी िज.िश.का. बाट िनकासा प्रा� रकमको िहनािमना 
वा द�ुपयोग गन� वा िवद्यालय िनमार्ण वा ममर्त सम्भार नगरी अन्य प्रयोजनको लािग खचर् गन� वा िनकासा ग�रएको प्रयोजनमा खचर् नै नगरी िवद्यालयको खातामा 
रकम जम्मा ग�रराख्ने िवद्यालयह�बाट त्यस्तो रकम असलुउपर  गनुर् पन�छ । तर उ� रकम िफतार् गनर् आनाकानी गन� िवद्यालयलाई आगामी आिथर्क वषर्मा  प्रथम 
वा दोस्रो चौमािसक िनकासा िदंदा प्र.अ. को तलबभ�ा रकम रोक्का गरेरमात्र िनकासा िदने व्यबस्था िमलाउन ुपन�छ । उपरो� बमोिजमको प्रिक्रया परूा नगन� 
सम्विन्ध िवद्यालय तथा िजिशकाका िजम्मेवार पदािधकारीमािथ प्रचिलत नेपाल काननु बमोिजमको कारबाही ह�ने ह�नाले सो बमोिजमको कायर् अिनवायर् �पमा 
गनुर् पन� छ । साथै गत िवगतको काम सम्पन्न नगरी फरफारक नगरेका िवद्यालयह�लाई कुनै पिन िकिसमको िनमार्ण कोटा निदने ।  

८.२.३.३  िवद्यालय भवन िनमार्ण चार (४) कोठे (फिनर्चर िनमार्ण सिहत)  

८.२.३.२४  चार (४) कोठे बह�विषर्य िवद्यालय भवन िनमार्ण (फिनर्चर िनमार्ण सिहत)  

८.२.३.२५  छ (६) कोठे बह�विषर्य िवद्यालय भवन िनमार्ण (फिनर्चर िनमार्ण सिहत)  

८.२.३.२६ आठ (८) कोठे बह�विषर्य िवद्यालय भवन िनमार्ण (फिनर्चर िनमार्ण सिहत)  

८.२.३.४  िवद्यालय भवन (४ कोठे) िनमार्ण (आ.व। २०७१।०७२ को क्रमागत) 

क)  दईु र्वष� आयोजनाको �पमा यी कायर्क्रमह�को कुल अनदुान , चाल ुआ. व. मा छनौट भएका नयाँ िवद्यालयह�लाई िदने अनदुान र आगामी आ.व.मा िदइने 
अनदुान रकम प्रित िवद्यालय तपशील बमोिजम कायम ग�रएको छ ।  

कायर्क्रमका नाम 

कूल 
अनुदान 

(रु.) 

चालु आ.व.मा 
�दइने अनुदान 

रकम  
(रु.) 

आगामी 
आ.व.मा �दइने 
अनुदान रकम  

(रु.) 
 �व�ालय भवन �नमार्ण चार (४ ) कोठे (फ�नर्चर �नमार्ण 

स�हत) 
३२ लाख १८ लाख १४ लाख 

२.३.६ चार (४ ) कोठे बहुव�षर्य �व�ालय भवन �नमार्ण (फ�नर्चर 
�नमार्ण स�हत) 

३२ लाख १४ लाख १८ लाख 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 

• प्रािबिधक जनशि�      
)इिन्जिनयर /सव 

इिन्जिनयर( 

• िवद्यालय 

 पिहलो, दोस्रो 
तथा तेस्रो 
चौमािसक 

• स्वीकृत 
कायर्क्रम 
तथा िनमार्ण 
सम्पन्न 
भएको  नयाँ 
िवद्यालय 
भवन 
सङ्ख्या 

• नापी िकताव 
• कायर् सम्पन्न 

प्रितवेदन 
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स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायार्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध 
अनुगमन/प�रणाम 

सचूक 

२.३.७ . छ (६) कोठे बहुव�षर्य �व�ालय भवन �नमार्ण (फ�नर्चर 
�नमार्ण स�हत) 

४८ लाख १८ लाख ३० लाख 

२.३.८ आठ (८) कोठे बहुव�षर्य �व�ालय भवन �नमार्ण 
(फ�नर्चर �नमार्ण स�हत) 

६४ लाख *१ २४ लाख ४० लाख 

२.३.९ �व�ालय भवन �नमार्ण (आ.व। २०७ १/०७ २ को क्रमागत)  २४ लाख १४ लाख   

*१ उल्लेिखत कायर्क्रम सावर्ज�नक ख�रद ऐन �नयमावली अनुसार गनुर्पन�छ ।  

ख) भौितक सब��णले आवश्यकता पिहचान भएका िनम्न माध्यिमक , माध्यिमक तथा उच्च माध्यिमक िवद्यालयह�मा कायर्क्रमह� सञ्चालन गनर् अनसुचूी 
१(क) बमोिजमको प्रिक्रया अपनाइ िवद्यालयह� छनौट गनुर्पन�छ । प्राथिमकता क्रममा परेका िवद्यालयह�को नामावली िश�ा िवभागमा पठाउँदा छनौट भएको 
िवद्यालयको अित�र� त्यसका िनकटतम क्रममा परेका अन्य २ िवद्यालयह�को तथ्याङ्क सिहतको नामावली पठाउन ुपन�छ ।  

ग) छनौट भएका िवद्यालयह�मा Multi-storey को अवधारणा अनसुार आर.िस.िस. फे्रम स्ट्रक्चर वा स्टील फे्रम स्ट्रक्चर वा स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग 
भएको िवभागबाट स्वीकृत अन्य वैकिल्पक िडजाइन तयार गरी सोही अनसुार बनाउन ुपन�छ । भवनको स्ट्र «क्चर भकुम्प प्रितरोधात्मक र सम्बिन्धत िनकायबाट 
प्रमािणत ग�रएको ह�न ुपन�छ ।  प्राथिमकताक्रम अनसुार छनौटमा परेका िवद्यालयह�संग नक्सा , कागजात तथा स्वीकृित िलई िनयमानसुार सम्झौता गन� िडजाईन 
बमोिजमको िनमार्ण कायर् सम्पन्न गनर् कम्तीमा ५% (जस्तै साईट सफा गरी जग खन्ने , सामग्री ढुवानी गन�, िनमार्ण कायर्को िनयिमत रेखदेख गन� , िसमेन्ट जोडाईका 
संरचनाह�मा पानी राख्ने (क्य�ूरङ्ग) , स्थािनय िनमार्ण सामग्रीह� जस्तै काठ , बाँस, ढंुगा, वालवुा, िगट्टी, आिद संकलन गन� समेत कायर्का लािग) जनसहभािगता 
वापतको रकम तथा सोभन्दा बढी लाग्ने भएमा सोसमेतको रकम सम्बिन्धत िवद्यालयले आफ्नै स्रोतबाट जटुाउनपुन�छ ।  

 

घ)  पिहलो वषर् संचालन ह�ने र गत आ.व. को क्रमागत िनमार्ण कायर्का हकमा समेत सम्झौता भएका िवद्यालयह�लाई तोिकएको काम सम्पन्न गरी िवद्यालयले 
सो जानकारी गराई रकम माग गरेपिछ तपशील बमोिजम रकम िनकासा िदने ।  

१. पिहलो वषर् संचालन ह�ने िनमार्ण कायर्  

तपशील 

१. स्थािनय िनमार्ण सामग्री जस्तै ढुङ्गा , ईटा, िगट्टी, बालवुा आिद संकलन गरी जग खन्ने कायर् गरे प�ात पिहलो िकस्ताको �पमा काितर्क मसान्तसम्ममा सो 
वषर्का लािग प्रा� अनदुान रकमको १५ प्रितशत रकम िनकासा िदने ।  

२. िड.िप.िस. सम्मको कायर् सम्पन्न गरे प�ात दोश्रो िकस्ताको �पमा सो वषर्का लािग प्रा� अनदुान रकमको ५० प्रितशत रकम िनकासा िदने ।  

३. दईु तले भवन िनमार्ण गरेको भए जिमन तलाको गारो लगाउने काम सम्पन्न गरी छाना छाउने कायर् सम्पन्न गरे प�ात र एक तले भवन नमार्ण गरेको भए गारो 
लगाउने काम सम्पन्न गरे प�ात अिन्तम िकस्ताको �पमा सो वषर्का लािग प्रा� अनदुान रकमको बाँक� ३५ प्रितशत रकम िनकासा िदने ।  

२. क्रमागत (दोश्रो वषर्) संचालन ह�ने िनमार्ण कायर्  

36÷ कायर्क्रम कायार्न्वयन पुिस्तका २०७२/०७३ 

 

 



स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायार्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध 
अनुगमन/प�रणाम 

सचूक 

१. पिहलो वषर् भएको कामको मलु्याङ्कन गरी सो वषर् िदइएको अनदुान रकम बराबर (जनसहभािगताको अंश सिहत) को मलु्याङ्कन पगेुमा पिहलो िकस्ताको 
�पमा काितर्क मसान्तसम्ममा सो वषर्का लािग प्रा� कूल अनदुान रकमको ५० प्रितशत रकम िनकासा िदने ।  

२. िफिनिसङ्ग बाहकेका कामह� सम्पन्न गरे प�ात दोश्रो िकस्ताको �पमा सो वषर्का लािग प्रा� कूल अनदुान रकमको ३५ प्रितशत रकम िनकासा िदने ।  

४. सम्पणूर् कायर् सम्पन्न भइसके पिछ नापी िकताब भरी कायर्सम्पन्न प्रितवेदन समेत तयार गरी अिन्तम िकस्ताको �पमा सो वषर्का लािग प्रा� कूल अनदुान 
रकमको बाँक� १५ प्रितशत रकम (लागत अनमुानको सीमा िभत्र जनश्रमदानको वापतको अंश कट्टा गरी) िनकासा िदने ।  

ङ) यस कायर्क्रम शीषर्कमा नलेिखएका बाँक� आधार , कायर्न्वयन प्रिक्रया र अन्य िवषयह�मा मािथ ८.२.३.१, ८.२.३.२, ८.२.३.३ र ८.२.३.४ का नयाँ 
क�ाकोठा िनमार्णकै प्रिक्रयामा उल्लेख भएबमोिजम  ह�नेछ । 

८.२.३.२० भकुम्पबाट सामान्य �ती पगेुका िवद्यालयह�का लािग ममर्त अनदुान 

८.२.३.२१ भकुम्पबाट अिधक �ती पगेुका िवद्यालयह�का लािग Retro Maintenance तथा िवद्यालय भवन ममर्त  

क) भकुम्प एवं अन्य दैवीप्रकोपका कारणबाट �ित ह�न पगेुको र तत्काल ममर्त सम्भार नगरे भिवष्यमा ठूलो �ित ह�नसक्ने तथा सानोितनो रकमले कुनै काम नह�ने 
त्यस्ता िवद्यालयह�लाई पिहलो प्राथिमकतामा राखी अनसुचूी १ (क) अनसुार िवद्यालय छनौट गन� । �ितको िववरण िज.िश.का. मा प्रा� भएका िवद्यालयह�मा 

इिन्जिनयर/सव–इिन्जिनयर खटाइ सम्भाव्यता अध्ययन गराई संभाव्य देिखएका िवद्यालयह�को भौितक सब��ण गराउने र सोका आधारमा आवश्यकता पिहचान 
भएका िवद्यालयह�को प्राथिमकताक्रम िनधार्ण गन� । यसरी छनौट भएका िवद्यालयको प्राथिमकताक्रम सिहतको नामावली िश�ा िवभागमा पठाउदा छनौट 
भएको िवद्यालयको अित�र� त्यसका िनकटतम प्राथिमकता क्रममा परेका अन्य २ िवद्यालयह�को नामावली समेत तथ्याङ्क सिहत अिनवायर् �पमा पठाउन ु
पन�छ  । 

ख) ज्यादै जीणर् अवस्थामा रहकेो भवनको पनुः�थापना गनुर्पदार् कायर्क्रमको लगानी मात्र खेर जाने भएकोले त्यस्ता भवनको पनुः�थापना कायर् नगन� । यस 
कायर्क्रम अन्तगर्त कायर्क्रमको इकाइ लागत टुक्रयाएर िवतरण गनर् पाइने छैन भने िवद्यालयले कुललागतको कम्तीमा ५% (जस्तै साईट सफा गरी जग खन्ने , 
सामग्री ढुवानी गन� , िनमार्ण कायर्को िनयिमत रेखदेख गन� , िसमेन्ट जोडाईका संरचनाह�मा पानी राख्ने (क्य�ूरङ्ग) , स्थािनय िनमार्ण सामग्रीह� जस्तै काठ , बाँस, 
ढंुगा, वालवुा, िगट्टी, आिद संकलन गन� समेत कायर्का लािग) श्रमदान जटुाउन ुपन�छ । यस कायर्क्रम अन्तगर्त भवनको संरचनागत भागह� (Structural 
Components) जस्तै गारो (Wall), िपलर (Pillar/Column) स्लाव, वीम, ट्रस आिदलाई थप बिलयो बनाइ भवन प्रयोग गनर् सिकने आवश्यकता भए 
िवद्यालयले यस्तो काम समेत गराउन सक्नेछ । यस्तो कायर्लाई पनुःसबिलकरण (Retrofitting) भिनन्छ । यस सम्बन्धी िवशेष�ता यस िवभागका अित�र� 
शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभागको निजकको िडिभजन कायार्लय लगायत भकूम्प प्रिविध रािष्ट्रय समाज नेपाल (NSET-Nepal) काठमाण्डौ आिदसंग 
रहकेो छ । ती संस्थाले प्रकािशत गरेका िनमार्ण /सधुार सम्बन्धी िनद�िशकाबाट पिन यस सम्बन्धी जानकारी प्रा� गनर् सिकनेछ । िश�ा िवभाग , भौितक सेवा 
शाखाबाट जनुसकैु वेलामा यसबारे जानकारी िलई  पनुःसबिलकरण (Retrofitting) सम्बन्धी योजना तथा कायर् गनर् सिकने छ । रेक्ट्रो मेन्टेनेन्स गदार् िश�ा 
िवभागबाट स्वीकृत भएको गाईड लाईन अन्तगर्त रही गनुर् पन�छ ।   

ग) सम्झौता भएका िवद्यालयह�लाई तोिकएको काम सम्पन्न गरी िवद्यालयले सो जानकारी गराई रकम माग गरेपिछ तपशील बमोिजम रकम िनकासा िदने ।  

तपशील 

• िजल्ला िश�ा   कायार्लय  

• प्रािबिधक जनशि�      
)इिन्जिनयर /सव 

इिन्जिनयर( 

• िवद्यालय 

पिहलो र दोश्रो 
चौमािसक 

• पनुःस्थापना 
तथा 
प्रबिलकरण 
(Retrofitti
ng) भएका 
िवद्यालय 
संख्या 

• नापी िकताव 
• कायर् सम्पन्न 

प्रितवेदन 
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स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायार्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध 
अनुगमन/प�रणाम 

सचूक 

१. स्थािनय िनमार्ण सामग्री जस्तै ढुङ्गा , ईटा, िगट्टी, बालवुा आिद संकलन गरी कायर् श�ु गरे प�ात पिहलो िकस्ताको �पमा काितर्क मसान्तसम्ममा कूल अनदुान 
रकमको ५० प्रितशत रकम िनकासा िदने । 

२. सम्पणूर् कायर् सम्पन्न भइसके पिछ नापी िकताब भरी कायर्सम्पन्न प्रितवेदन समेत तयार गरी अिन्तम िकस्ताको �पमा कूल अनदुान रकमको बाँक� ५० प्रितशत 
रकम (लागत अनमुानको सीमा िभत्र जनश्रमदानको अंश कट्टा गरी) िनकासा िदने ।  

घ) यस कायर्क्रम शीषर्कमा नलेिखएका बाँक� आधार , कायर्न्वयन प्रिक्रया र अन्य िवषयह�मा मािथ ८.२.३.१, ८.२.३.२, ८.२.३.३ र ८.२.३.४ का नयाँ 
क�ाकोठा िनमार्णकै प्रिक्रयामा उल्लेख भएबमोिजम  ह�नेछ । 

८.२.९.१  िवद्यालय भकुिम्पय सरु�ा कायर्क्रम (उपत्यकाका ३ िजल्ला तथा अन्य थप २३ िजल्लाह�)  

िवद्यालय भवन प्रबिलकरण (Retrofitting) कायर्का लािग छनोट भएका िवद्यालयह�को िडजाइन पठाइ सिकएको छ । िवद्यालय भवन प्रबिलकरण 
(Retrofitting) कायर् हालसम्म श�ु नभएका िवद्यालयह�को हकमा अबलम्बन ग�रएका Retrofitting ले भकुम्प प�ातको असरका कारण उ� भवनको 
प्रबिलकरण ह�ने नह�ने सम्बन्धमा यिकन गनर् प्रािबिधक िनरी�ण गरी मात्र कायर् अगाडी बढाउने । यस सम्बन्धमा थप जानकारी आवश्यक भएमा िश�ा िवभाग 
भौितक सेवा शाखामा लेखी पठाउने । 

• िजल्ला िश�ा   कायार्लय  

• प्रािबिधक जनशि�      
)इिन्जिनयर /सव 

इिन्जिनयर( 

• िवद्यालय 
पिहलो र दोश्रो 
चौमािसक 

• पनुःप्रबिलकर
ण 
(Retrofitti
ng) भएका 
िवद्यालय 
संख्या 

• नापी िकताव 
• कायर् सम्पन्न 

प्रितवेदन 
८.२.३.२० क�ाकोठा पनुःस्थापना तथा फिनर्चर व्यवस्थापन 

क) परुानो भवनको गारो , झ्याल ढोका , क�ाकोठाको उचाइ आिद पनुः स्थापना गनुर् पन� भएमा सकभर िजल्ला िश�ा कायार्लयको नयाँ क�ाकोठाको नाप 
नक्साअनसुार भवनको बनावटमा सधुार ल्याई पनुःस्थापन कायर् सञ्चालन गन� , साथै यो कायर्क्रमबाट िवद्यालय भवन बाढी /पिहरो लगायत अन्य िवपदका कारण 
�ित ह�न लागेको अवस्था रहकेोमा टेवा पखार्ल (Retaining Wall)  समेत लगाउन सिकने छ ।  यस कायर्क्रमबाट फिनर्चर िनमार्ण तथा ममर्तको कायर् समेत गनर् 
सिकनेछ । 

ख) ज्यादै जीणर् अवस्थामा रहकेो क�ा कोठा वा भवनको पनुः�थापना गनुर्पदार् कायर्क्रमको लगानी मात्र खेर जाने भएकोले त्यस्ता भवनको पनुःस्थापना कायर् 
नगन� । कुनै िवद्यालयको ममर्त तथा पनुः स्थापनाको लािग तोिकएको रकम भन्दा कम लागत लाग्ने भएमा िज.िश.का. ले त्यसरी नै कायर्क्रम उपलब्ध गराउन पिन 
सक्ने छ र यस्तो अवस्थामा बाँक� रकम अक� िवद्यालयलाई उपलब्ध गराउन ुपन� छ । िवद्यालयले कुल लागतको कम्तीमा ५% श्रमदान जटुाउन ुपन�छ ।  

ग) यस कायर्क्रम अन्तगर्त क�ाकोठा ममर्त /िवद्यालय पनुःस्थापना गदार् क�ा कोठा ममर्तको हकमा िजल्ला िश�ा कायार्लयले नै कायर्तािलका बनाई आषाढ १५ 
सम्ममा कायर् सम्पन्न प्रितवेदन प्रा� गन� व्यबस्था िमलाई िवद्यालयको छनौट गन� , िवद्यालयसंग सम्झौता गन� र िनकासा िदने कायर् सम्पन्न गनुर् पन�छ ।  

घ) सम्झौता भएका िवद्यालयह�लाई तोिकएको काम सम्पन्न गरी िवद्यालयले सो जानकारी गराई रकम माग गरेपिछ तपशील बमोिजम रकम (लागत अनमुानको 
सीमा िभत्र जनश्रमदानको अंश कट्टक गरी) िनकासा िदने । 

• िजल्ला िश�ा   कायार्लय  

• प्रािबिधक जनशि�      
)इिन्जिनयर /सव 

इिन्जिनयर( 

• िवद्यालय 
पिहलो र दोश्रो 
चौमािसक 

• पनुःस्थापना 
भएको क�ा 
कोठा/िवद्या
लय सङ्ख्या 

• नापी िकताव 
• कायर् सम्पन्न 

प्रितवेदन 

38÷ कायर्क्रम कायार्न्वयन पुिस्तका २०७२/०७३ 

 

 



स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायार्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध 
अनुगमन/प�रणाम 

सचूक 

तपशील  

१. स्थािनय िनमार्ण सामग्री जस्तै ढुङ्गा , ईटा, िगट्टी, बालवुा आिद संकलन गरी कायर् श�ु गरे प�ात पिहलो िकस्ताको �पमा काितर्क मसान्तसम्ममा कूल अनदुान 
रकमको ५० प्रितशत रकम िनकासा िदने । 

२. सम्पणूर् कायर् सम्पन्न भइसके पिछ नापी िकताब भरी कायर्सम्पन्न प्रितवेदन समेत तयार गरी अिन्तम िकस्ताको �पमा कूल अनदुान रकमको बाँक� ५० प्रितशत 
रकम िनकासा िदने । 

ङ) यस कायर्क्रम शीषर्कमा नलेिखएका बाँक� आधार , कायर्न्वयन प्रिक्रया र अन्य िवषयह�मा मािथ ८.२.३.१, ८.२.३.२, ८.२.३.३ र ८.२.३.४ का नयाँ 
क�ाकोठा िनमार्णकै प्रिक्रयामा उल्लेख भएबमोिजम  ह�नेछ । 

८.२.८.५ िवद्यालयह�को बािहरी वातावरण सधुार अन्तगर्त शौचालय िनमार्ण तथा खानेपानी व्यवस्थापन  

८.२.३.२७  शौचालय िनमार्ण (WASH) सिुबधा भएको 

क) अनसुचूी १ (क) अनसुार िवद्यालय छनौट गरी कायर्क्रम सञ्चालन गन� । शौचालय िनमार्ण गदार् छात्र छात्रालाई छुट्टाछुटै्ट िनमार्ण गनुर्पन�छ वा प्रवेशद्वार िवप�रत 
िदशाबाट राख्न ुपन�छ । शौचालयको सरसफाइको लािग प्रशस्त पानीको व्यबस्था ह�नपुदर्छ । यसका लािग पयार्� शौचालय भएका िवद्यालयह�मा लागत 
अनमुानका आधारमा पानीको व्यवस्थाका लािग मात्र खचर् गनर् सिकने छ । ट्यवुवेल गाड्दा /जडान गदार् सेिप्टक ट्याङ्क तथा सोकिपटबाट कम्तीमा पिन ३० 
िमटर टाढा गाड्नपुन� छ । िवद्यालयको हाताको घेराबेरा, खेल मैदान सधुार गन� कायर् आिद जस्ता अन्य कायर्ह� िवद्यालय आफैले आफ्नै स्रोतबाट गनुर्पन� । 

ख) यस कायर्क्रम शीषर्कमा नलेिखएका बाँक� आधार , कायर्न्वयन प्रिक्रया र अन्य िवषयह�मा मािथ  ८.२.३.१, ८.२.३.२, ८.२.३.३ र ८.२.३.४ का नयाँ 
क�ाकोठा िनमार्णकै प्रिक्रयामा उल्लेख भएबमोिजम  ह�नेछ । 

• िजल्ला िश�ा   कायार्लय  

• प्रािबिधक जनशि�      

)इिन्जिनयर /सव 
इिन्जिनयर( 

• िवद्यालय 

पिहलो, दोश्रो  
तथा तेश्रो  
चौमािसक 

• छुट्टाछुटै्ट 
शौंचालय 
तथा िपउने 
पानी भएका 
िवद्यालय 
सङ्ख्या 

• नापी िकताव 
• कायर् सम्पन्न 

प्रितवेदन 
८.२.३.२८ खानेपानी व्यवस्थापन  

८.२.८.४ शौचालय ममर्त तथा खानेपानी व्यवस्थापन 

क) अनसुचूी १ (क) बमोिजमको छनौट प्रिक्रया अपनाइ िवद्यालय छनौट गन� । पयार्� शौचालयह� भएका तर खानेपानी व्यवस्थापन अभावले संचालनमा 
नआएका िवद्यालयह�मा शौचालय ममर्त तथा खानेपानीको व्यवस्थापनमा खचर् गरी सवु्यविस्थत तबरले संचालन गनुर्पन� छ । आवश्यकता अनसुार लागत 
अनमुान तयार गरी सो अनसुारको रकम समेत टुक्रा गरी समेत पिन िदन सिकन्छ । तर यसरी िददा जनसहभािगताको अंश कट्टा गरी िदन ुपन�छ । यस कायर्क्रमबाट 
ओभरहडे टैंक िनमार्ण, पानी राख्ने बाल्टी, जग, ड्रम आिदको व्यवस्था समेत गनर् सिकनेछ । 

ख) सम्झौता भएका िवद्यालयह�लाई तोिकएको काम सम्पन्न गरी िवद्यालयले सो जानकारी गराई रकम माग गरेपिछ तपशील बमोिजम रकम िनकासा िदने ।  

तपशील  

१. स्थािनय िनमार्ण सामग्री जस्तै ढुङ्गा , ईटा, िगट्टी, बालवुा आिद संकलन गरी कायर् श�ु गरे प�ात पिहलो िकस्ताको �पमा काितर्क मसान्तसम्ममा कूल अनदुान 
रकमको ५० प्रितशत रकम िनकासा िदने । 

२. सम्पणूर् कायर् सम्पन्न भइसके पिछ नापी िकताब भरी कायर्सम्पन्न प्रितवेदन समेत तयार गरी अिन्तम िकस्ताको �पमा कूल अनदुान रकमको बाँक� ५० प्रितशत 

• िजल्ला िश�ा   कायार्लय  

• प्रािबिधक जनशि�      
)इिन्जिनयर /सव इिन्जिनयर 

• िवद्यालय 

पिहलो दोश्रो  
तथा तेश्रो  
चौमािसक 

• छुट्टाछुटै्ट 
शौंचालय 
तथा िपउने 
पानी भएका 
िवद्यालय 
सङ्ख्यानापी 
िकताव 

• कायर् सम्पन्न 
प्रितवेदन 

39÷ कायर्क्रम कायार्न्वयन पुिस्तका २०७२/०७३ 

 

 



स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायार्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध 
अनुगमन/प�रणाम 

सचूक 

रकम (लागत अनमुानको सीमा िभत्र जनश्रमदानको अंश कट्टा गरी) िनकासा िदने ।  

ग) यस कायर्क्रम शीषर्कमा नलेिखएका बाँक� आधार , कायर्न्वयन प्रिक्रया र अन्य िवषयह�मा मािथ ८.२.३.१, ८.२.३.२, ८.२.३.३ र ८.२.३.४ का नयाँ 
क�ाकोठा िनमार्णकै प्रिक्रयामा उल्लेख भएबमोिजम  ह�नेछ । 

८.३.१.२९ �े.िश.िन. र िज.िश.का. ह�को लािग फिनर्चर  

प्रा� बजेटको प�रिधिभत्र रही आवश्यकता अनसुारको फिनर्चर प्रचिलत सावर्जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमावलीको प्रिक्रया अनसुार ख�रद गन� ।  
• �ेत्रीय िश�ा िनद�शनालय 

• िजल्ला िश�ा   कायार्लय  

• प्रािबिधक जनशि�      
)इिन्जिनयर /सव 

इिन्जिनयर( 

दोस्रो र तेश्रो 
चौमािसक  

• ममर्त भएको 
भवन सख्या 

• नापी िकताव 
• कायर् सम्पन्न 

प्रितवेदन 

८.२.२.२ �े िशिन तथा िज.िश.का. भवन िनमार्ण क्रमागत भकुम्पबाट �ितग्रस्तको पनुिनमार्ण 

८.२.९.४ �े िशिन तथा िज.िश.का. भवन ममर्त क्रमागत भकुम्पबाट �ितग्रस्त समेत 

क. िश�ा िवभागबाट उपलब्ध वा िज.िश.का. आफैले परामशर्दाताबाट तयार गराएको िडजाइन /ड्रइङ्ग सम्बिन्धत िनकायबाट (नगरपािलकामा अविस्थत रहकेो 
भए सम्बिन्धत नगरपािलकाबाट र गा.िव.स.मा अविस्थत रहकेो भए शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभागको सम्बिन्धत िडिभजन कायार्लय) नक्शा पास गरी 
सो बमोिजम भवन िनमार्ण गनर् स्वीकृत सरकारी नमर्स ्तथा िजल्लाको स्वीकृत दररेट अनसुार लागत अनमुान तयार गरी सावर्जिनक खरीद ऐन २०६३ तथा 
सावर्जिनक खरीद िनयमावली २०६४ मा उल्लेख भएका प्रिक्रया अनसुार :  

ख. टेण्डर/िसलबन्दी दरभाउ पत्रको डकुमेण्ट तयार गन� र सोको एकप्रित अिभलेखका लािग िश�ा िवभाग , भौितक सेवा शाखामा पठाउने,    

ग.  टेण्डरको सचूना प्रकािशत गन�,   

घ.  टेण्डर मलू्याङ्कन भएपिछ ठेक्का सम्झौता गन�,  

ङ टेण्डर डकुमेन्ट , टेण्डर खोलेको माइन्यटू , टेण्डर मलू्याङ्कन प्रितवेदन र ठेक्का सम्झौताको एकप्रित अिभलेखको लािग िश�ा िवभाग , भौितक सेवा शाखामा 
पठाउने,                  

च.  प्रािविधकको सपु�रवे�णमा िनमार्ण कायर् सञ्चालन गन� ,                                   

छ.  िनयमानसुार ठेकेदारको बील भ�ुानी गन�,  

ज.   Variation सम्बन्धी वा थप भ�ुानीको लािग िश�ा िवभागलाई अिग्रम जानकारी िदने ,  

झ.  कायर् सम्पन्न प्रितवेदन २ प्रित तयार गन� र सोको एकप्रित िजल्ला िश�ा कायार्लयमा राख्ने र एकप्रित अिभलेखका लािग िश�ा िवभाग , भौितक सेवा 
शाखामा पठाउने ।   

ञ.  अस�ह�ले समेत प्रयोग गनर् सक्ने गरी Ramp राखी Wheel Chair जान सक्ने व्यवस्था िमलाई िनमार्ण गन� ।     

• �ेत्रीय िश�ा िनद�शनालय 

• िजल्ला िश�ा   कायार्लय  

• प्रािबिधक जनशि�      
)इिन्जिनयर /सव इिन्जिनयर 

 पिहलो दोस्रो र 
तेश्रो चौमािसक
  

• िनमार्ण तथा 
ममर्त  भएका 
िज .िश.का .
को सङ्ख्या 

• नापी िकताव 
• कायर् सम्पन्न 

प्रितवेदन 

40÷ कायर्क्रम कायार्न्वयन पुिस्तका २०७२/०७३ 

 

 



स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायार्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध 
अनुगमन/प�रणाम 

सचूक 

८.६.४१.१ �ेिशिन तथा िजिशकाका लािग शौचालय िनमार्ण  

भवन िनमार्ण गनर् स्वीकृत सरकारी नमर्स ्तथा िजल्लाको स्वीकृत दररेट अनसुार लागत अनमुान तयार गरी सावर्जिनक खरीद ऐन २०६३ तथा सावर्जिनक खरीद 
िनयमावली २०६४ मा उल्लेख भएका प्रिक्रया अनसुार : 

ख. टेण्डर/िसलबन्दी दरभाउ पत्रको डकुमेण्ट तयार गन� र सोको एकप्रित अिभलेखका लािग िश�ा िवभाग , भौितक सधुार शाखामा पठाउने,    

ग.  टेण्डरको सचूना प्रकािशत गन�,   

घ.  टेण्डर मलू्याङ्कन भएपिछ ठेक्का सम्झौता गन�,  

ङ टेण्डर डकुमेन्ट, टेण्डर खोलेको माइन्यटू , टेण्डर मलू्याङ्कन प्रितवेदन र ठेक्का सम्झौताको एकप्रित अिभलेखको लािग िश�ा िवभाग , भौितक सधुार शाखामा 
पठाउने,                  

च.  प्रािविधकको सपु�रवे�णमा िनमार्ण कायर् सञ्चालन गन� ,                                   

छ.  िनयमानसुार ठेकेदारको बील भ�ुानी गन�,  

ज.   Variation सम्बन्धी वा थप भ�ुानीको लािग िश�ा िवभागलाई अिग्रम जानकारी िदने ,  

झ.  कायर् सम्पन्न प्रितवेदन २ प्रित तयार गन� र सोको एकप्रित िजल्ला िश�ा कायार्लयमा राख्ने र एकप्रित अिभलेखका लािग िश�ा िवभाग , भौितक 
सधुारशाखामा पठाउने । 

 

• �ेत्रीय िश�ा िनद�शनालय 

• िजल्ला िश�ा   कायार्लय  

• प्रािबिधक जनशि�      

)इिन्जिनयर /सव 
इिन्जिनयर 

पिहलो तथा 
दोश्रो चौमािसक 

• िनमार्ण 
भएका 
शौचालय 
सख्या 

२.५.१.१२  �ेिशिन तथा िजिशकाका लािग  सवारीसाधन ममर्त 

स्वीकृत सरकारी नमर्स ्तथा िजल्लाको स्वीकृत दररेट अनसुार लागत अनमुान तयार गरी सावर्जिनक खरीद ऐन २०६३ तथा सावर्जिनक खरीद िनयमावली २०६४ 
मा उल्लेख भएका प्रिक्रया अनसुार गन�/गराउने । 

• �ेत्रीय िश�ा िनद�शनालय 

• िजल्ला िश�ा   कायार्लय  

• प्रािबिधक जनशि�      
)इिन्जिनयर /सव इिन्जिनयर 

 दोश्रो तथा तेश्रो 
चौमािसक 

• ममर्त भएका 
साधन 
सङख्या 

८.५.१.२७ अगुवा श्रोत केन्द्र तथा स्रोतकेन्द्रका लािग ल्यापटप खरीद 

(क) प्रा� कोटाका आधारमा स्रोत केन्द्रलाई उपलव्ध गराउने । स्रोत केन्द्र छनौट गदार् स्रोत व्यि�को कम्प्यटुर प्रयोग गन� �मता , सोतकेन्द्रमा िवद्यतुको 
उपलव्धतालाई समेत ध्यान िदने ।  

स्वीकृत सरकारी नमर्स ्तथा िजल्लाको स्वीकृत दररेट अनसुार लागत अनमुान तयार गरी सावर्जिनक खरीद ऐन २०६३ तथा सावर्जिनक खरीद िनयमावली २०६४ 
मा उल्लेख भएका प्रिक्रया अनसुारगन�/गराउने ।  

• अगुगा  स्रोत केन्द्र  

• स्रोत केन्द्र 
पिहलो तथा 
दोश्रो चौमािसक 

• खरीद 
ल्यापटप 
सङ्ख्या 

८.२.९.५  आवासीय िवद्यालय भवन िनमार्ण  

     क)  कायर्क्रम प्रा� भएका िजल्लाले आवािसय िवद्यालय सञ्चालनका िजल्लामा रहकेा सामदुाियक िवद्यालयह�मध्येबाट उत्कृ� सामदुाियक उच्चमाध्यिमक 
• िश�ा िवभाग भौितक 

सेवा शाखा  
दोश्रो तथा तेश्रो 
चौमािसक 

• िनमार्ण 
भएका भवन 
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स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायार्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध 
अनुगमन/प�रणाम 

सचूक 

िवद्यालयलाई तपिशलका आधारमा छनौट गन� :  

• आवासीय िवद्यालय सञ्चालनका लािग पयार्� जग्गा भएको  

• िवगत ३ वषर् यताको िसकाई उपलिव्ध तथा िवद्याथ� नितजा उच्च रहकेो  

• यातायतको सहज पह�च रहकेो ।  

• िवद्यालयमा खानेपानी, खेलमैदान  पयार्� रहकेो ।  

• िवद्याथ� सङख्या अिधक रहकेो  
घ) छनौट भएको िवद्यालयलाई कायर्क्रम अनसुारको रकम िनकाशा िदने ।  
ङ) आवास िनमार्णको लािग  छात्रावास तथा भवनको नक्सा तयार पारी िश�ा िवभागबाट स्वीकृत गराउने ।  

• िजल्ला िश�ा   कायार्लय  

• प्रािबिधक जनशि�      
)इिन्जिनयर /सव इिन्जिनयर 

• िवद्यालय 

सङ्ख्या 
• िनमार्ण 

भएका 
छात्रावास 
सङ्ख्या 
 

 
कायर्क्रम  नं ३. सा�रता तथा िनरन्तर िश�ा  
यस कायर्क्रम अन्तगर्त  आयमलूक कायर्क्रम, सामदुाियक अध्ययन केन्द्र सञ्चालन  सम्वन्धी कायर्क्रम रहकेा छन ्।  
उद्देश्यह� 
१. सामदुाियक अध्ययन केन्द्रह�लाई िक्रयाशील बनाई िनरन्तर िश�ाको अवसर उपलब्ध गराउने ,  
२. न्यनू आय भएका नवसा�रह�लाई स्वरोजगारमलूक सीप प्रदान गन� र सा�रतासम्बन्धी सीपलाई िदगो राख्ने ,  
३. आयमलूक कायर्क्रम माफर् त स्वरोजगारीमा विृद्ध र ग�रबी न्यनूीकरणमा टेवा पुयार्लउने । 
 

स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायर्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/प�रणाम सचूक 

३.१ सामदुाियक अध्ययन केन्द्र माफर् त आय आजर्न कायर्क्रम    

५.१.१०.३१  आय आजर्न समहु गठन तथा प�रचालका  लािग सामदुाियक अध्ययन केन्द्रलाई अनदुान 
क्) आयआजर्न कायर्क्रम सञ्चालन गनर् गा.िव.स./नपा छनोट गन� । 
ख) छनोटमा परेका गािवस/ नपाका िवपन्न मिहलाह�बाट उनीह�ले गन� पेसा व्यवसाय छनोट गनर् लगाउने । 
ग) एक साअके बराबर १० समहू गठन तथा प�रचालन गन� व्यवस्था िमलाउने । 
घ) १० समहू गठन  गरेका साअकेलाई  मिहना �ं २०००। का दरले १३ मिहनाको लािग उत्पे्ररकलार् प्रोत्साहन रकम िदने र वाक� �.  
साअकेले अन्य व्यावस्थापक�य कायर् गन� ।  साअकेले  उत्पे्ररक िनयिु� गरे प�ात पा�रश्रिमक उपलव्ध गराउने व्यवस्था िमलाउने ।  

 

• अनौपचा�रक िश�ा केन्द्र 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 

• सामदुाियक अध्ययन केन्द्र 
 

दोश्रो  चौमािसक • तािलमप्रा� व्यि� र 
समहू 

• िनकाशा आदेश  
• गिठत समहु सङ्खा  
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कायर्क्रम नं ४ शैि�क गुणस्तर अिभवृिद्ध 
उदे्दश्यह� 
१.  िनःशलु्क पाठ्यपसु्तक, िदवाखाजा बह�क�ा िश�ण, बह�भािषक िश�ा जस्ता कायर्क्रमह�बाट शैि�क वातावरणमा तथा िवद्याथ�को िसकाइ उपलिब्धमा सधुार ल्याउने ।  
२.  िनरन्तर िवद्याथ� मलू्याङ्कनलाई स�ुढीकरण गन� र िवद्याथ�का िसकाइ उपलिब्धह�को मापन गन� ।  
यस अन्तगर्त शैि�क गुणस्तर अिभविृद्ध गनर् लि�त िविभन्न कायर्क्रमह� जस्तैः बह�क�ा िश�ण व्यबस्थापन , बह�भािषक िश�ा व्यबस्थापन , न्यनुतम िसकाइ वातावरणको सिुनि�तता , िदवा खाजा, िनःशलु्क पाठ्यपसु्तक िवतरण , शैि�क 
तथ्याङ्क स�ुढीकरण, िनरन्तर िवद्याथ� मलू्याङ्कन, िसकाइ उपलिब्ध परी�ण जस्ता कायर्क्रमह� रहकेा छन ्।  

स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायर्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/प�रणाम सचूक 

४.१ िवद्यालयलाई अनदुान सहयोगः    

२.१५.१२.३ परुाना बह�क�ा िश�ण सञ्चालन भएका िवद्यालयह�को व्यवस्थापन गनर् शैि�क सामग्री व्यवस्थापन गनर् सहयोग  
क)  िवगत देिख नै बह�क�ा बह�स्तर िश�णिविधबाट पठनपाठन कायर्क्रम संचालन ग�ररहकेा िवद्यालयह� मध्ये तोिकएका संख्याका 

िवद्यालयह� छनौट गन� । 
ख)  यिद सवै िवद्यालयको लािग रकम पगु्ने भएमा िवद्यालयह�लाइ उ� रकम अनदुान उपलव्ध गराउने । 
ग)  यिद रकम नपगु भएमा प्राथिमकताका आधारमा िवद्यालय छनौट गन� । 
घ)  कुनै िवद्यालयह�लाइ अन्य संस्थाह�बाट अनदुान िदइने गरेको भएमा दोहोरो नपन� ग�र अनदुान उपलव्ध गराउने । 
ङ)  िवद्यालयह�ले सो रकमबाट िसकाइका सामग्रीह� मखु्य तया िसकाइ प�ीह�को उपलव्धता गराउने । यसका लािग फोटोकपी लेमीनेसन, 

तथा थप िनमार्ण गनुर्पन� भएमा सो समेत गन� । बाँक� रकमबाट िवद्याथ�को लािग कायर्पिुस्तकाको व्यवस्था िमलाउने । पाठ्य पसु्तक 
समेतको रकम प्रयोग ग�र शैि�क सामग्रीको िनमार्ण, ख�रद, ममर्त गन� । सामग्री िनमार्णका लािग कायर्शाला समेत गनर् सिकनेछ । 
त्यसपिछको प्राथिमकतामा बसाइका लािग ग�रने व्यवस्थापन पन�छ । 

 परुाना बह�क�ा िश�ण सञ्चालन भएका िवद्यालयह�को व्यवस्थापन गनर् शैि�क सामग्री खरीदका लािग अनदुान सहयोग गदार् बह�क�ा 
िश�ण पद्वितवाट क�ा सञ्चालन भएका िवद्यालयह�मा बह�क�ा िश�ण िसकाइ िक्रयाकलापलाई प्रभावकारी वनाउन आबश्यक पन� 
शैि�क सामग्री ख�रदका लािग � १ ०,०००। सम्बिन्धत िवद्यालयको खातामा िनकासा िदने । िवद्यालयले उ� रकमबाट िव द्यालय 
व्यवस्थापन सिमितको  िनणर्य बमोिजम आबश्यक पन� सामग्री ख�रद गन� व्यवस्था िमलाउने  । यो रकम क�ा १ देिख ३ सम्मका 
िवद्याथ�ह�को लािग मात्र खचर् गरी यो कायर्क्रमलाइ नमनूा बनाउन प्रयत्न गन� । 

• िश�ा िवभाग वह�भािषक िश�ा  
शाखा 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 

• स्रोतकेन्द्र 

• िवद्यालय 

पिहलो चौमािसक • अनदुान प्रा� गन� 
िवद्यालय सङ्ख्या 

• अध्ययनरत िवद्याथ� 
सङ्ख्या 

• िवद्यालयमा उपलब्ध 
सामग्रीको सचूी 

२.१५.१२.५  बह�भािषक िश�ा कायर्क्रम सञ्चालन भएका िवद्यालयका लािग शैि�क सामग्री व्यवस्थापन गनर् अनदुान  
क)  मातभृाषामा आधा�रत बह�भािषक िश�ा िवगतदेिख संचालन ग�ररहकेा िवद्यालय भएमा सो िवद्यालयह�लाइ नै िनरन्तरता िदने ।  
ख)  नयाँ छनौट गनुर्पन� हो भने प्राथिमक तहका क�ा कोठामा िवद्याथ�को मातभृाषा माध्यमको �पमा प्रयोग ग�र पठनपाठन ग�र आएका 

िवद्यालयह� मात्र छनौट गन� । 
ग)   अनदुानका लािग तोिकएको संख्याभन्दा यिद िवद्यालय बढी भएमा उत्कृ� तवरमा संचालन गरेका िवद्यालयलाइ प्राथिमकता िदइ छनौट 

गन� ।  
घ)  छनौट ग�रएका िवद्यालयह�लाइ तोिकएको रकम अनदुान िदने । 
िवद्यालयह�ले िजल्ला िश�ा कायार्लयको सहयोगमा िवद्याथ�का मातभृाषाका िश�ण सहयोगी सामग्रीह� तयार पान� । सो सामग्री तयार 

• िश�ा िवभाग वह�भािषक िश�ा  
शाखा 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 

• स्रोतकेन्द्र 

• िवद्यालय 

पिहलो चौमािसक • अनदुान प्रा� गन� 
िवद्यालय सङ्ख्या 

• अध्ययनरत िवद्याथ� 
सङ्ख्या 

• िवद्यालयमा उपलब्ध 
सामग्रीको सचूी 
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स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायर्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/प�रणाम सचूक 

पानर्का लािग स्थानीय भािषक समदुायको, भाषािवदह्�को पिन सहयोग िलन सिकनेछ । शैि�क सामग्री तयार पानर्का लािग आवश्यक 
स्टेशनरी सामग्री यसबाट ख�रद गन� । िश�कह� तथा अन्य स्थानीय भाषािवदक्ो उपिस्थितमा कायर्शाला तथा सामग्री िनमार्णको कायर् गनर् 
सिकने छ । यस्ता काम गदार् खाजाको लािग प्रित िदन प्रित व्यि� � ५०। मा नवढने ग�र खचर् गनर् सिकने छ तर उपिस्थित भने उठाएर 
अिनवायर् �पमा राख्न ुपन�छ । सो रकमवाट कुनै खालको भ�ा िवतरण नगन�  । 
क)   यो अनदुान रकम िजल्लाका बह�भािषक िश�ा कायर्क्रम लागू भै रहकेा परुाना िवद्यालयलाई प्रित िवद्यालय � १ ५,०००।– का दरले 

िनकासा िदने । 
ख)  अनदुान प्रा� गन� िवद्यालयह�को संय�ु प्रयासमा िवद्याथ�को आवश्यकतानसुार मातभृाषाका पाठ्यसामग्री िवकास , प्रकाशन र प्रयोगमा 

खचर् गनर् सम्बिन्धत िवद्यालयह�लाई िनद�शन िदने ।   कायर्क्रम सञ्चालन सम्वन्धमा िश�ा िवभाग वह�भािषक िश�ा शाखाको 
िनद�शन अनसुार गन� गराउने । 

२.१५.९.१ कणार्ली अञ्चल िदवा खाजा कायर्क्रम (िवद्याथ� कोटाका आधारमा) 
क)   िदवा खाजा कायर्क्रम लागू भएका कणार्ली अञ्चलका पाँच िजल्लाका वाल िवकास केन्द्र  देिख क�ा ५ सम्म अध्ययनरत सबै छात्र 

छात्राह�लाई प्रित िवद्याथ� दैिनक �. १५।– का दरले िदवा खाजाको लािग  िवद्यालयको खातामा चौमािसकगत उपलब्ध गराउने ।  
ख)   अनदुान िनकासा िददा िवद्यालय सञ्चालन भएको िदनलाई मात्र आधार मानेर   िनकासा िदने ।  िजल्ला िश�ा कायार्लयले िदवाखाजा 

उपलब्ध गराइएका िवद्यालयको िवद्याथ� दैिनक हािजरी पिुस्तकाको प्रितिलपी (फोटोकिप) िवद्यालयका प्रधानाध्यापक र िवव्यस 
अध्य�बाट प्रमािणत गराई िजल्ला िश�ा कायार्लयमा सङ्कलन गरी सङ्ख्या यिकन प�ात् मात्र थप िनकासा िदने व्यवस्था िमलाउने ।  
यसरी  तेश्रो चौमािसकमा िनकाशा गदार् पिहलो र दोश्रो चौमािसकमा िनकाशा ग�रएको रकम सदपुयोग भएको सिुनि�त गन� ।  
िवद्यालयमा िदवाखाजा सञ्चालन कायर्िविध , २०६६ अनसुार सञ्चालन गन� गराउने । सोको प्रगित िववरण िश�ा िवभाग  िवद्यालय 
स्वास्थ्य, पोषण तथा  िवद्यालय सम्पि� व्यवस्थापन शाखा र अनगुमन तथा िनरी�ण शाखामा पठाउने । 

• िश�ा िवभाग िवद्यालय स्वास्थ्य , 
पोषण तथा  िवद्यालय सम्पि� 
व्यवस्थापन शाखा 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 

• स्रोतकेन्द्र 

• िवद्यालय 

 पिहलो, दोश्रो तथा 
तेश्रो चौमािसक  

• िदवा खाजा प्रा� गन� 
िवद्याथ� सङ्ख्या 

• िवद्याथ�को हािजरी  

• प्रगित प्रितवेदन 

२.१५.९.२ तोिकएका १४ िजल्ला लगायत िसमान्तकृत वगर्का बालबािलकाह�को लािग िदवा खाजा कायर्क्रम ( ECD र क�ा १-५ का 

िवद्याथ� कोटाका आधारमा)  
तोिकएका १४ िजल्ला समेतमा िदवा खाजा कायर्क्रम  ECD र क�ा १–५ का िवद्याथ� कोटाका आधारमा ECD का िवद्याथ�ह�लाई समेत 

प्रित िवद्याथ� दैिनक �. १२।– का दरले िदवा खाजाको व्यबस्था गनर्  छनोट भएका  िवद्यालयको खातामा िनकासा िदने । अनदुान 

िनकासा िदँदा िवद्यालय सञ्चालन भएको िदनलाई मात्र आधार मानेर िनकासा िदने । िजल्ला िश�ा कायार्लयले िदवाखाजा उपलब्ध 
गराइएका िवद्यालयको िवद्याथ� दैिनक हािजरी पिुस्तकाको प्रितिलपी (फोटोकिप) िवद्यालयका प्रधानाध्यापक र िवव्यस अध्य�बाट 

प्रमािणत गराई िजल्ला िश�ा कायार्लयमा सङ्कलन गरी सङ्ख्या यिकन प�ात् मात्र थप िनकासा िदने व्यवस्था िमलाउने ।  यसरी  तेश्रो 

चौमािसकमा िनकाशा गदार् पिहलो र दोश्रो चौमािसकमा िनकाशा ग�रएको रकम सदपुयोग भएको सिुनि�त गन� ।  िवद्यालयमा 
िदवाखाजा उपलब्ध गराउन  िदवाखाजा सञ्चालन कायर्िविध , २०६६ अनसुार सञ्चालन गन� गराउने । सोको प्रगित िववरण िश�ा 

िवभाग, िवद्यालय स्वास्थ्य, पोषण तथा  िवद्यालय सम्पि� व्यवस्थापन शाखामा पठाउने । 
(नोटः चौध िजल्लाह�ः– कैलाली ,  बिदर्या, दाङ, प्यठुान, रोल्पा, किपलवस्तु, नवलपरासी,  बारा, धािदङ, िसन्धपुाल्चोक, रसवुा, िसराहा, 

• िश�ा िवभाग िवद्यालय स्वास्थ्य , 
पोषण तथा  िवद्यालय सम्पि� 
व्यवस्थापन शाखा  

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 

• स्रोतकेन्द्र 

• िवद्यालय 

 पिहलो, दोश्रो तथा 
तेश्रो चौमािसक  

• िदवा खाजा प्रा� गन� 
िवद्याथ� सङ्ख्या 

• िवद्याथ�को हािजरी  

• प्रगित प्रितवेदन 
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स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायर्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/प�रणाम सचूक 

स�री र सनुसरी)   िजल्लाका अितर� अन्य िजल्लाह�मा अध्यनरत  ECD र क�ा १–५  अध्ययनरत वालवािलका लािग िदवाखाजा 

उलवव्ध गराउदा लोपोन्मखु समहुमा पन� जातजातीह� कुसणु्डा,बनकट�रया, राउटे, सरेुल, हाय,ु राजी, िकसान, लेप्चा, मेचे, कुशवािडया 

तथा  अितिसमान्तकृत समहुमा पन� जातजातीह� माझी, िसयार, ल्होमी, थदुाम, धानकु, चेपाङ, सतार,थामी, झागड, बोटे, दनवुार, 

बराम ुसमहुका वालवािलकालाइ तपिशल अनसुार गन� :  

१     उपय�ु दइुर् समहुमा पन� २२ जातीमध्ये िजल्लाको अवस्थाअनसुार कुन �ेत्रमाकुनजातीको बसोबासको पकेट ए�रया छ पिहचान गरी 
तथ्याङक संकलनगन� । 

२    संकलनग�रएको तथ्याङकलाई सम्बिन्धतिवद्यालयको प्र. अ., स्रोतव्यि�बाट िसफा�रस गराउने र िवद्यालयिनरी�कबाट प्रमािणकरण 
गराउने । 

३   चौमािसक�पमा िजल्ला िश�ा कायार्लयले रकम िनकासा िददा मािथ उल्लेख ग�रएका समदुायका बालबािलकाह� िवद्यालयमा िनयिमत 
उपिस्थत भएको घरबाट खाजाल्याउने गरेको कुराको िनयिमतप्रितवेदन स्रोतव्यि�, िवद्यालय िनरी�कबाट िलने । 

४   मािथ उल्लेख भएका जातजाितका बालबािलकाह� अत्यान्तै छ�रएर रहने र एउटै िवद्यालयमा एउटै क�ामा पिन कोहीले खाजा 
खानपाउने कोहीले नपाउने अवस्था रहने ह�दा िवद्यालयमा िदवाखाजाबनाएर खवुाउन सम्भव देिखदैन । 

५  त्यसैले िवद्यालयमाउपिस्थत, हािजर भएको, घरबाट खाजाल्यउने गरेको िवद्याथ�को नामनामेसी बुँदा ४ अनसुार प्रमािणकरण भइप्र� 
भएपिछ मात्र िनकासा िदने । 

६  िवद्यालयले िवद्याथ�काअिभभावकलाईिनयिमत घरबाट खाजाल्यउने सर्तमानगद ैरकम िवतरण गन� र त्यसको भरपाइ गराइ राख्ने । 
७  यस कायर्क्रमको उदेश्य समाजमा अत्यान्तै पछािड परेका समदुायका बालबािलकाह�लाई िवद्यालयमा ल्याउने र िटकाइ राख्ने रहकेो 

ह�दािवद्यालयले त्यस्त समहुका बालबािलकालाई भनार् गनर् प्रोत्साहन गन� । 
८  िनयिमत हािजरी र घरबाट खाजा ल्याउने िवद्याथ�को अनगुमन गरी अिभलेख राख्ने ।  
२.१५.८.४१  िवद्याथ� मलू्याङ्कन तथा िनरन्तर िवद्याथ� मलू्याङ्कनको स�ुढीकरण (क�ा १ मा नयाँ भनार् ह�ने िवद्याथ�को लािग )  
१. िनरन्तर िवद्याथ� मलू्याङ्कनलाई िसकाइसँग आबद्ध गरी िसकाइका लािग िनरन्तर िवद्याथ� मलू्याङ्कनको अवधारणाबमोिजम 
कायार्न्वयन गन� । 
२.  िसकाइका लािग िनरन्तर िवद्याथ� मलू्याङ्कनको उद्देश्य, चक्र, िविध, सामान्य मापदण्ड उपयोग र िसकाइ सहजीकरण सम्बद्ध पाठगत 
योजनाको सामान्य खाका िनमार्ण गनर् सहजीकरण गन� । 
३.  िवद्याथ�को िसकाइको स्तर, िसकाइ समस्या/असहजता तथा प्रगित/व्यवहार प�रवतर्नको लेखाजोखा गद� िश�कले िनदानमा आधा�रत 
भई योजनाबद्ध प�रमािजर्त िसकाइ सहजीकरण िक्रयाकलाप अथार्त् उपचारात्मक िविध अवलम्बन गरी आवश्यकतामा आधा�रत िसकाइ 
सहजीकरण गरी िसकाइलाई सिुनि�त गनर् प्रािविधक सहयोग गन� 
४. पाठ्यक्रममा उिल्लिखत अिभलेख फाराम, स्विनिमर्त फाराम तथा कायर् सञ्चियकामाफर्  रेकडर् ग�रएका सचूना, िववरण तथा तथ्य 

तथ्याङ्कका आधारमा िनरन्तर परी�ा िलने प्रिक्रया एवम ्प्रत्येक पाठको अध्यापनपिछ एकै पटक रेजा -√) लगाई िवद्याथ�को श्रेणी िवभाजन 
गनुर् मात्र पिन िनरन्तर िवद्याथ� मलू्याङ्कन होइन ।  
५.  यस कायर्का लािग क�ा १ मा नयाँ भनार् भएका िवद्याथ� संख्यालाई एकाइ लागत िनधार्रण गन� आधार मानी प्रित िवद्याथ� � ९५ का 

• पाठ्यक्रम िवकास केन्द्र 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 

• स्रोतकेन्द्र 

• िवद्यालय 

• क�ा िश�क 
तेश्रो चौमािसक 

• िवद्याथ�को प्रोफाइल 
सङ्ख्या 

• िवद्याथ� मलू्याङ्कन 
अिभलेख 
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दरले रकम िविनयोजन भएको छ । सो रकम िनम्नानसुारका कायर्मा खचर् गन� व्यवस्था िमलाउने 
    -क) क�ा १ मा नयाँ भनार् भएका िवद्याथ�का कायर् सञ्चियका फाराम व्यवस्था गन� 
    -ख) क�ा १-७ का िवद्याथ�को व्यि�गत िसकाइ योजना िनमार्ण र कायार्न्वयन गनर् पठाउने व्यवस्था िमलाउने  
    -ग) तोिकएका िसकाइ उपलिब्ध र िवद्याथ�को व्यि�गत िसकाइ योजनाअनसुार िसकाइ सिुनि�तता गनर् िसकाइ लेखाजोखा र 
उपचारात्मक िश�ण गनर् । िवद्यालयह�ले िजल्लाबाट प्रा� रकमबाट आधारभतू तह क�ा १ मा नयाँ भनार् भएका प्रत्येक िवद्याथ�को लािग 
एक एक ओटा फायल खडा गन� र यस कायर्क्रमको लािग रकम पगु्ने भएमा प्रत्येक िवद्याथ�को िवषयगत �पमा समेत फायल राख्न सिकने 
६.  िवद्याथ�को फाइल आवश्यकताअनसुार िवद्याथ�का िसजर्नात्मक कायर्, प�रयोजना कायर्, व्यवहार प�रवतर्न, क�ा सहभािगता, 
हािजरीजस्ता िविभन्न अिभलेख समेत राखी ितनीह�को आधारमा मलू्याङ्कन गन� प�रपाटी बसाउनपुन� र उ� फाइल मािथल्लो क�ामा 
समेत उपयोग गन� 
७.  िनरन्तर िवद्याथ� मलू्याङ्कन अिभलेख फाराम पाठ्यक्रम िवकास केन्द्रको वेबसाइटमा उपलब्ध ह�ने । 
२.१५.८.४२  क�ा ८ को परी�ा स�ुढीकरणका तथा सञ्चालनः 
क�ा ८ को परी�ा सञ्चालन गदार् स्वीकृत पाठ्यक्रम, िविश�ीकरण तािलका, प्रयोगात्मक परी�ाका लािग िनधार्�रत व्यवस्थाबमोिजम गन� 
गराउने  । क�ा ८ को िजल्लास्तरीय परी�ा सञ्चालनका लािग िवद्याथ�सँग शलु्क वापत कुनै  रकम निलने गरी परी�ा सञ्चालन गन� । 
यसको लािग प्रित िवद्याथ� � १ १०।–का दरले िहसाब गरी रकम पठाइएको छ । क�ा ८ को िजल्लास्तरीय परी�ा सिमितले तयार गरेको 
कायर्योजना र िसफा�रसका आधारमा गन� गराउने । उ� रकम वाट परुक प�र�ा िलन परेमा सोको समेत व्यवस्था िमलाउन पन�छ ।  

• परी�ा िनयन्त्रण कायार्लय 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 

• िजल्लास्तरीय परी�ा सिमित 

• िवद्यालय 

तेश्रो  चौमािसक 

• क�ा ८ को परी�ाथ� 
सङ्ख्या 

२.९.१.१.१ देिख २.९.१.३.२ सम्म  िनःशुल्क पाठ्यपुस्तकका लािग िवद्यालयह�लाई अनुदान –प्रित िवद्याथ� लागतका 
आधारमा क�ा १— १० अध्ययनरत िवद्याथ�का लािग  
क�ा १ देिख १० क�ा सम्म अध्ययनरत िवद्याथ�का लािग  िनःशलु्क पाठ्यपसु्तकका लािग िवद्यालयह�लाई अनदुान  – प्रित िवद्याथ�  
एकाइ लागतका आधारमा िनशलु्क पाठ्यपसु्तक उपलब्ध गराउन देहायअनसुार गन� गराउने; 
क)   सम्बिन्धत िवद्यालयह�बाट िवद्याथ�ह�को यथाथर् तथ्याङ्क सम्बिन्धत िविन /स्रोतव्यि�बाट प्रमािणत गराई सङ्कलन गन� । सङ्किलत 

तथ्याङ्कह�लाई िव�ेषण गरी सम्बिन्धत �ेत्रका िविन /स्रोतव्यि� समेतको संय�ु बैठक गरी पा.प.ु आवश्यक पन� िवद्याथ� सङ्ख्या 
यिकन गन� ।  

ख) िवद्याथ� सङ्ख्या यिकन गदार् िजल्लालाई प्रा� क�ागत वजेट तथा  िवद्याथ� सङ्ख्याका आधारमा िहसाव गन� । क�ा दोहोयार्उने 
िवद्याथ� घटाइ िवद्यालयलाई िनकाशा िदने व्यवस्था िमलाउने ।  

ग)   िवद्यालयले प्रा� िनकासा रकमबाट शैि�क सत्र श�ुमै हरेक िवद्याथ�ह�लाई एक सेट पा.प.ु ख�रद व्यबस्थापन गरी /गराई पा.प ुिवतरण 
गन�  । 

घ)   पाठ्यपसु्तक व्यबस्थापन सम्बन्धी सम्पणूर् कायर् “िवद्यालय पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्यसामग्री छपाइ तथा िवतरण िनद�िशका , २०६७” 
बमोिजम गन� गराउने । 

ड) िश�ा मन्त्रालयबाट स्वीकृत मापदण्डका आधारमा िनधार्�रत मलू्यसचूीबमोिजम िवद्यालयलाई पाठ्य पसु्तकको िनकासा  िदने । 

• िश�ा िवभाग, शैि�क सामग्री 
व्यवस्थापन शाखा  

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 

• स्रोतकेन्द्र 

• िवद्यालयह� 

दोस्रो चौमािसक 

• िनशलु्क पाठ्यपसु्तक 
प्रा� गन� िवद्याथ� 
सङ्ख्या 

• शैि�क सत्र श�ु भएको 
१५ िदनिभत्र 
पाठ्यपसु्तक उपलब्ध 
ह�ने बालबािलका 
सङ्ख्या 

• अनगुमन प्रितवेदन 
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२.९.१.४ lgMz'Ns kf7\ok':ts ; d]t lgz'Ns lzIff k|bfg ug{sf nflu ljBfnox?nfO{ cg'bfg -k|lt ljBfyL{ PsfO 
nfutsf cfwf/df sIff !! / !@ df cWoog/t ; a} 5fqf tyf blnt ljBfyL{sf nflu_ 

क) सामदुाियक उच्चमाध्यिमक िवद्यालयह�बाट लि�त समहूका िवद्याथ�ह�को यथाथर् तथ्याङ्क सम्बिन्धत स्रोतव्यि� /िविनबाट प्रमािणत 
गराई  सङ्कलन गन� । यहाँ लि�त समहू भन्नाले   छात्रा, दिलत, कणार्ली अञ्चल, सीमान्तकृत र लोपोन्मखु समहू भन्ने जनाउँछ । 

ख) सङ्किलत तथ्याङ्कह�लाई िव�ेषण गरी सम्बिन्धत �ेत्रका स्रोतव्यि� /िविन समेतको संय�ु बैठक गरी पा.प.ु आवश्यक पन� िवद्याथ� 
सङ्ख्या एक�न गरी एक�न भएको तथ्याङ्कको आधारमा रकम िनकासा गन� व्यबस्था  िमलाउने । 

ग) उ.मा.िव.ले प्रा� िनकासाबाट हरेक िवद्याथ�ह�लाई एक सेट पा.प.ु पगु्ने िहसाबबाट ख�रद गरी उ� पसु्तकह�को पसु्तकालय बनाउने , 
िवद्याथ�ह�ले पसु्तकालयबाट पा.प.ु लैजाने व्यबस्था िमलाउने र अिनवायर् �पमा िफतार् गन� व्यबस्था िमलाउने । उ� अनसुार भए  
नभएको िनयिमत अनगुमन गन� गराउने र यसबाट लाभािन्वत िवद्याथ� संख्याको िववरण सिहतको प्रितवेदन िश�ा िवभाग शैि�क सामग्री 
व्यबस्थापन शाखामा पठाउने । 

• िश�ा िवभाग, शैि�क सामग्री 
व्यवस्थापन शाखा  

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 

• स्रोतकेन्द्र 

• उच्च माध्यिमक तहका 
िवद्यालयह� 

दोस्रो चौमािसक 

• लि�त समहूका 
बालबािलका सङ्ख्या 

• िनशलु्क पाठ्यपसु्तक 
प्रा� गन� िवद्याथ� 
सङ्ख्या 

• अनगुमन प्रितवेदन 

१.१.२.७४ िवद्यालयलाइ िपिसएफ का आधारमा िश�कलाई Salary अनदुान 
  िश�ा मन्त्रालयबाट प�रमािजर्त भई जारी ह�ने  सामदुाियक िवद्यालयमा प्रित िवद्याथ� एकाई लागतका आधारमा अध्यापन कायर्मा सहयोग 

अनदुान कायार्न्वयन िनद�िशका  आधारमा िवद्यालयमा िवतरण गन� व्यवस्था िमलाउने ।  

• िश�ा िवभाग, िवद्यालय िश�ाक 
व्यवस्थापन शाखा 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 

• िवद्यालय 

 पिहलो, दोस्रो तथा 
तेस्रो चौमािसक 

• प्रित िवद्याथ� एकाइ 
लागतका आधारमा 
िश�ण सिुवधा प्रा� गन� 
िवद्यालय र 
बालबािलका सङ्ख्या 

४.७ िजल्लालाई अनदुानः    

२.१५.३.२ Flash report, FMR report ,Status report, Teachers records digitization, data verification 
report, student Tracking and scholarship database का आधारमा  IEMIS तयारी तथा प्रकासन र प्रबोिधकरण 
 
१) प�रचयः 

िवगत २०६१ सालको शैि�क सत्र (आ.व. २०६१ /२०६२) देिख प्रत्येक िवद्यालयवाट सङ्कलन भएका सचूनाका आधारमा िवद्यालय 
देिख केिन्द्रयतह सम्मको z}lIfs योजना िनमार्ण, स्रोत व्यवस्थापन र िवतरण , कायर्क्रम कायार्न्वयन, अनगुमन र मलू्याङ्कन गन� कायर्ह� 
ग�रदै आएको छ । शैि�क नीित , कायर्क्रम र वदिलदो समयको माग अनसुार अव आउँदा िदनह�मा शैि�क योजना िनमार्ण देिख अनगुमन र 
मलू्याङ्कन सम्मका प�ह�मा प्रत्येक ljBfyL{, lzIfs / िवद्यालयलाई एउटा एकाईको �पमा मानी यी कायर्ह�लाई अझ प्रभावकारी 
वनाउन आवश्यक देिखएको छ , जसमा यस आ.व.तथा शै.स.मा िवद्यलाय , िजल्ला र केिन्द्रयसतरमा एिककृत शैि�क सचूना व्यवस्थापन 
प्रणालीको िवकास र sfof{Gjogमा जोड िदईएको छ ।  
२) उद्देश्यः 
यस प्रणालीको मखु्य उद्देश्यह�ः  

• सवै प्रकार र तहका िवद्यालयको तथ्याङ्क एबम ्सचूनाह�को व्यवस्थापनलाई एक�पता कायम गन� , 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पिहलो  दोश्रो  तथा 
तेश्रो चौमािसक 

 

 

 

 

 

 

• एिककृत�पमा 

कायर्क्रमह� सञ्चालन 

भएको ह�ने  

• िवद्यालय, स्रोतकेन्द्र र 

िजल्लास्तरका सवै 

कमर्चारी एबम ्
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• प्रत्येक िवद्यालयको शैि�क पद्दतीलाई सधुार गनर् िवद्यलायतहमै एिककृत शैि�क सचूना व्यवस्थापन प्रणालीको िवकास गनर् ,  

• िवद्यालयसंग सम्विन्धत समग्र अिभलेखको िवधतुीय माध्यममा व्यवस्थापन गरी सोको िवद्यालयतहमै ह�ने योजना -SIP_िनमार्ण र 
कायार्न्वयन, उपलव्ध स्रोतको सही उपयोग , िवद्याथ� िसकाइमा सधुार , अनगुमन र मलू्याङ्कन जस्ता महत्वपणूर् कायर्ह�मा विढ 
भन्दा विढ प्रयोग गन�, 

• शैि�क सचूना व्यवस्थापन प्रणालीको दोहोरो प्रवाहः िवद्यालय देिख केन्द्र र केन्द्र देिख िवद्यालयतह सम्मको प्रवाहलाई स्थािपत 
गनर् र िजल्लातहमा Flash report, FMR report ,Status report, Teachers records digitization, data verification, 
student Tracking and scholarship database को तयारी, प्रकासन र प्रबोिधकरण गन�,   

• प्रत्येक िवद्याथ�, िश�क र िवद्यालय लि�त योजना िनमार्ण , कायार्न्वयन र अनगुमन तथा मलू्याङ्कन पद्धतीको िवकास र सोको 
िनरन्तर Tracking गनर्साथै Auto-verification mechanism को system establish गन�,  

• एक पटक सङ्कलन भईसकेका िवद्याथ� , िश�क, भौितक िववरण र अन्य िववरणलाई आगामी वषर्ह�मा पनूःसङ्कलन गनर् 
नपन�, Software मै अध्याविधक गरे पगु्ने र नयाँ िवद्याथ� र अन्य cfjZos िववरणx?मात्र सङ्कलन गरी अध्याविधक गन� 
पद्धतीको िवकास गन�,  

• तोिकएको समयमा र चाहकेो वेलामा सवै िवद्यालयले िव�सिनय र गुणास्त�रय सचूनाह� Reporting गनर् सक्ने पद्धितको 
िवकास गन� । 

• समग्रमा हालको शैि�क सचूना व्यवस्थापन प्रणालीमा सधुार गरी Minimum in-put Maximum Output िलने प्रिक्रयालाइृ 
िस्थािपत गन� ।  

३)   उल्लेिखत कायर्क्रमह�को कायार्न्वयन प्रिक्रयाः  
मािथ उल्लेिखत कायर्ह� ( Flash report, FMR report ,Status report, Teachers records digitization, data 
verification report, समग्रमा student Tracking and scholarship database को तयारी , प्रकासन र प्रबोिधकरण) को 
कायार्न्वयन िनम्नानसुार गन� व्यवस्था िमलाउन ुपन� छ ।  

३.१) गत वषर् b]lv मािथ उल्लेिखत कायर्क्रमह�nfO{ Plss[t u/L Psd'i7 कायर्क्रम र वजेटको व्यवस्था ह�दै आएको n] चाल ुआ.व. 
२०७@/०७# df dfly उल्लेिखत कायर्ह�लाई k|efjsf/L ¿kdf ; ~rfng / ; DkGg ug{ lgDgfg'; f/ ug]{ u/fpg] 
व्यवस्था ldnfpg]  ।  

३.२) उल्लेिखत कायर्क्रमह�को कायार्न्वयनका वारेमा िजल्लास्तरमा सम्विन्धत सवै कमर्चारीह� वीचमा छलफल एबम ्प्रवोधीकरण गरी वषर् 
िदनभरीको कायर्योजना तयारी र स्वीकृत गन� (कायर्क्रमको स्व�प अनसुार िजल्ला र स्रोतकेन्द्र दवुै तहको कायर् योजना ह�नपुन� छ) । 
िवद्यालयस्तरमा स्रोतकेन्द्र माफर् त प्रवोधीकरण गन� ।  

३.३) उल्लेिखत कायर्क्रमह�को कायार्न्वयनका लािग उपलव्ध वजेटको प�रिधमा वसी िजल्लामा भएको शैि�क सचूनाह�को व्यवस्थापनको 
अवस्थालाई हरेी िनम्न कायर्क्रमह�लाई िनम्नानसुारको प्रितशत भार तथा प्राथिमकता िद O{ lhNnfut lhNnfut jh]6 
Allocation b/sf cfwf/df vr{ ug]{ Joj:yf ldnfpg] ।   

 
 

• िश�ा िवभाग, शैि�क सचूना 
व्यवस्थापन शाखा 
 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय र 
स्रोतकेन्द्र 
 

 
 
 
 
 
 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 
 
 
 
 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 

सरोकारवालह� को 

�मता अिभविृद्ध ह�ने      

 

• सवै प्रकार र तहका 

िवद्यलायह�को 

Electronic based 

EMIS तयार भई 

गुणस्तरी तथ्याङ्कको 

व्यवस्थापन ह�ने सोको 

सवै तहमा योजना 

िनमार्ण, कायर्न्वयन, 

स्रोतको उपय�ु प्रयोग 

र अनगुमन साथै 

मलू्याङ्कनमा 

प्रभावकारीता आउने  

 

• सवै प्रकार र तहका 

िवद्यलायह�मा कायर्रत 

िश�कह�को  

Electronic based 

detail information 

तयार भई सवै तहमा 

योजना िनमार्ण, 

कायर्न्वयन, स्रोतको 

उपय�ु प्रयोग र 

अनगुमन साथै 
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क्र स कायर्qmdह� lhNnfut jh]6 Allocation b/ कायर्qmdह�sf] प्राथिमकता भार  

क 
IEMIS tof/L -Student ID ; lxtsf] Excel based Electronic based 
School Level IEMIS ljsf;  and  scholarship database तयारी_ -k|lt 
ljBfno_ 

500÷00 72.6 

v Data verification report तयारी -k|lt ; |f]ts]Gb|_ 3,500÷00 15.4 

ग  Flash report तयारी -k|lt lhNnf_ 15,000÷00 4.7 

घ  FMR report तयारी -k|lt lhNnf_ 10,000÷00 3.1 

ङ  Status report तयारी -k|lt lhNnf_  13,500÷00 4.2 

जम्मा 
 

100 
 
    ३.४) यिद मािथको तािलकामा उल्लेिखत कायर्क्रमह�मध्ये कुनै कायर्क्रममा िदईएको प्रितशत भार अनसुारको कायर् गनर् आवश्यक छैन र 

कम प्राथिमकता िदँदा पिन उ� कायर्क्रम सम्पन्न ह�नसक्छ भने , सम्विन्धत िजम्मेवार कमर्चारीह�संगको छलफल र िनणर्यवाट उ� 
कायर्क्रम सम्पन्न ह�ने सिुनि�त गरी सोको प्रितशत भारलाई विढमा 10 प्रितशत सम्ममात्र घटाई उल्लेिखतमध्ये अक� 
अितआवश्यक कायर्क्रमको प्रितशत भारमा थप गनर् सिकने छ । 

४. उल्लेिखत कायर्क्रमगत कायार्न्वयनको प्रिक्रयाः 
क)  IEMIS tof/L -Student ID ; lxtsf] Excel based Electronic based School Level IEMIS ljsf;  and  scholarship 
database तयारी_M 
िवगत आ व तथा शैसह�मा  Flash I र II को तथ्याङ्क फाराम प्रगोग गरी सबै िवद्यालयह �बाट  स्रोतकेन्द्रमाफर् त तोिकएको समय मा 
तथ्याङक एवम ्सचूना सङकलन   गराउदै आएकोमा ut वषर्वाट  lzIff िवभागले प्रत्येक िवद्यालयको समग्र सचूनालाई  Electronic 
based मा व्यवसथापन गरी िवद्यलायतहमै आप् mनो आवश्यकता अनसुार Plss[t शैि�क सचूनाको प्रयोग र समयमै  Reporting गन�गरी 
िवद्यलाय तहको  IEMIS िवकास गरी सो सम्वन्धमा सवै िजल्लाका  EMIS सम्वन्धी कायर् हने� कमर्चारीह�लाई प्रवोधीकरण समेत गरी 
�मता अिभविृद्ध ग�रएको छ  सो  का लािग  िजल्लातहमा स्रोतव्यि�ह�लाई र स्रोतव्यि�द्वारा िवद्यलायमा प्रवोधीकरण गरी सवै प्रकार र 
तहका िवद्यलायह�को Excel based sf] Electronic based IEMIS तयार गन� गराउने ; fy} सोको सवै तहमा उपय�ु प्रयोगको 
सिुनि�त गन� । यस पद्धतीको कायार्न्वयनको लािग सवै िजल्ला, स्रोतकेन्द्र र िवद्यलायले िनम्नानसुार गनुर् गराउन ुपन�छः  

iii. utशैि�क सत्र @)&! वाट सवै िजल्लालाई उपलव्ध गराईएको Excel Based मा तयार ग�रएको Electronic based  को 

िवद्यालयगत IEMIS लाई अिनवायर्�पमा sfof{Gjogdf NofO{Psf]n] dflysf] tflnsfsf] l; =g+= “s” df lbO{sf] sfo{qmd 
ef/ cg'; f/sf] ah]6 5'6\ofO ; |f]ts]Gb| txdf ; j} k|sf/sf -; fd'bflos, ; +:yfut / cGo=====_ ljBfno 
k|=c=÷lzIfs÷EMIS df sfd ug]{ ljBnfo sd{rf/Lx¿dWo] slDtdf !÷! hgfnfO{ pknJw ah]6 / ; |f]ts]Gb|txsf] 

मलू्याङ्कनमा 

प्रभावकारीता आउने  

• प्रमाणीकरण भएको 

िवद्यालय  तथ्याङक 

र तथ्याङकको 

गुणस्तरमा बिृद्ध 

• स्थलगत िनरी�ण 

प्रितवेदन 

• िजल्लास्तरमा Flash 

Report प्रकािशत 

भएको ह�ने 

• िश�ा िवभागमा 

Electronic र Hard 

Copy को उपलब्धता 

भएको ह�ने । 

• तयार भएको प्रितवेदन 
सङ्ख्या, िश�ा 
िवभागमा प्रा� भएको 
प्रितवेदन सङ्ख्या र 
प्रकािशत प्रितवेदन 
सङ्ख्या 
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sfo{zfnfsf] gd{; sf cfwf/df k|lt ljBnfo ¿= %))÷)) df gj9\g] u/L vr{ u/L hlt lbgsf] “IEMIS tof/L -

Student ID ; lxtsf] Excel based Electronic based School Level IEMIS ljsf;  and  scholarship database तयारी” 
; DjGwL Practical sfo{zfnf -; s]; Dd ; j} ljj/0fx¿ ; xeflu ; fy Nofpg nufO{_ ; ~rfng u/L rfn' cf=j=sf] 
bf]; |f] rf}dfl; s leqdf ; j} k|sf/ / txsf ljBnfox¿sf] Plss[t Excel based Electronic based School Level 
IEMIS ljsf;  गन� गराउने ।  
२_ cled'lvs/0f ; DkGg ePsf] # lbg leqdf ; |f]ts]Gb| / ljBfnout cled'vLs/0f lnOPsf ; xefuLx¿sf] ljw'tLo 

clen]v tof/ u/L ; DjGwLt If]=lz=lg=/ lzIff ljefudfM doeremis@gmail.com  dfk{mt k7fpg] . अगामी िदनमा 
यस पद्धतीवाट नसमेिटने िववरणह� मात्र Hard copy द्वारा सङ्कलन ग�रने छ / o; sf] vr{ Joj:yfkgsf nflu dflysf] 
tflnsfdf pNn]lvt sfo{qmd qm=; +=”v” df lbOPsf] k|lt ; |f]ts]Gb| ¿= #%))÷)) jf6 ug{'kg]{ 5 । 

3) ljBfnotxsf] Excel based Electronic based School Level IEMIS ; DjGwL ljsf;  / sfof{Gjogsf] व्यवस्थापनका 
लािग प्रत्येक ; fd'bflos िवद्यलायमा पठाईने िवद्यलाय सञ्चालन मसलन्दवाट समेत केही रकम खचर् गनर् सिकने व्यवस्था समेत 
िमलाउने । -कायर्क्रम नं. ९.२ िवद्यालय सञ्चालन मसलन्द मा समेत हनेुर्होस) 

3_ o;  sfo{zfnfdf िवद्यालयगत Electronic based को IEMIS पद्धतीवाट Reports ह� िनकाNg], िव�ेषण गन�, k|fKt ; 'ljBfx¿ 
ljt/0f ug]{  र िवद्यालयको SIP तयारी एबम ्अध्याविधक गरी समग्र शैि�क सधुारमा प्रयोग गन� गराउने tf}/ tl/sf jf/]df 
5nkmn ; d]t ug]{ । 

 
4) यस सम्विन्ध sfo{x¿ सम्पन्न ePsf सवै तह र प्रकारका (सामदुाियक , संस्थागत र अन्य) िवद्यालयको िववरण प्रा� भएनभएको / 

jf:tljs clen]v cg'; f/ ljBfnout IEMIS tof/ ePgePsf] egL @)&@÷!@÷#) leqdf Verification ug]{ / 
सोको समग्र िववरण -ljBfnout k"0f{ IEMIS sf] Electronic based Excel File_ ; lxt ; ª\sng u/L klxnf] r/0fsf] 
k|ltj]bg २०७@ kmfNu'0f दोस्रो ह�ासम्ममा  / z}lIfs ; q @)&# sf] gofF egf{ ; lxtsf] ljj/0fsf] k|ltj]bg २०७# 
h]i7 d; fGt �ासम्ममा lh=lz=sf=df j'emfpg] / lh=lz=sf=n]  doeremis@gmail.com मा email गरी lzIf ljefudf 

पठाउने । o;  sfo{sf nflu dflysf] tflnsfsf] sfo{qmd g+=”v” cg'; f/ vr{ ug]{ .  
५) Flash Data Entry का लािग प्रित प्रािव � १०।–, िनमािव � १२ ।– र मािव तथा उमािवका लािग � १५।– दरले  र िश�ण सभ��णका 

लािग समेत यही दरअनसुार  खचर् गनर् ] गराउने -lzIff ljefujf6 Hard Copy åf/f yk tYofª\s÷; "rgfx¿ ; ª\sng ug]{ 
egL lgb]{zg eO{ ; ª\sng ePsf tYofª\s÷; "rgfx¿sf] Data Entry sf nflu dfq dflysf] tflnsfsf] sfo{qmd 

g+=”s” jf6 vr{ug]{_ ।      
u) Flash Report तयारी 
घ) FMR Report तयारी 
ङ ) Status report तयारी 
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१) मािथ उल्लेिखत कायर्ह� सम्पन्न भएपिछ सोको आधारमा गत Flash software orientation कायर्शालामा छलफल भएको Format 
अनसुार िमित २०७ 2/०७/३० गते िभत्रमा Flash II र Flash I को Reports प्रकाशन गरी सोको एक एक प्रित Reports सम्विन्धत 
�े.िश.िन.मा र िश�ा िवभाग , शैि�क सचूना व्यवस्थापन शाखामा पठाउन ुह�न । यस प्रितवेदनलाई िजल्ला स्तरको िजल्ला िश�ा 
योजना, ASIP, Status report लगायत अन्य शैि�क िवकासका कायर्ह�मा प्रयोग गन� । 

२)  िव�ीय अनगुमन प्रितवेदन (FMR),  चौमािसक प्रगित तथा वािषर्क िस्थित प्रितवेदनरकायर्क्रम कायार्क्रम कायार्न्वयन प्रगित िववरण 
सम्बन्धमा 

       स्वीकृत कायर्क्रमको कायार्न्वयन योजना , खरीद योजना र अनगुमन योजना बमोिजमको कायार्न्वयन अवस्थाको  मािसक �पमा 
कायर्लय तहमा प्रगित समी�ा गन� र मािसक प्रगितका मखु्य बुँदाह� �ेत्रीय िश�ा िनद�शनालयमा तत्काल िछटो साधनबाट पठाउने । 
िनद�शनालयले प्रत्येक मिहना बजेट व�व्यमा उल्लेख भएका बुदाँह�को कायार्न्वयन अवस्थाको समेत समी�ा गरी अक� मिहनाको ४ 
गते िभत्र िश�ा िवभाग अनगुमन शाखामा पगु्ने गरी मखु्य मखु्य प्रगित िववरणह� पठाउने । प्रत्येक चौमािसकमा भएको खचर्को िववरण 
िवद्यालय तथा स्रोतकेन्द्रबाट समयमा नै िलने व्यबस्था िमलाई समयमा नै कायार्लय तहमा समी�ा गन� । चौमािसक प्रगित मिहना िवतेको 
७ िदनिभत्र स्वीकृत कायर्क्रम ढाँचामा कम्पोनेन्ट र बजेट उपशीषर्कतथा खचर् शीषर्क समेत खलु्ने गरी िश�ा िवभाग अनगुमन  शाखाले 
प्रदान गरेको ढाँचा अनसुार तयार गरेर मािथल्लो सबै िनकायह�मा पठाउने ।  

३) िजल्ला िश�ा कायार्लयले कायर्क्रम कायार्न्वयन प्रगित प्रितवेदन र िव�ीय प्रगित प्रितवेदन कायर्का लािग बजेट बाँडफाँड गरी त्यसबाट 
यस सम्बन्धी कायर् समयमा नै गन�गरी व्यबस्था िमलाउनपुन� । िजल्ला िश�ा कायार्लयले चौमािसक �पमा यस्ता प्रगित प्रितवेदन 
तोिकएको समय चौमािसक समा� भएको पिहलो ह�ािभत्र मा िनिदर्� ढाँचामा िश�ा िवभागमा पठाउन ुपन� । वषर्भ�र सञ्चालन ग�रएका 
सम्पणूर् कायर्क्रमह�को िव�ीय प्रगित िववरण तथा अन्य तथ्याङ्क तयार गन� र यसरी तयार ग�रएका िववरण र तथ्याङ्क आधारमा 
िश�ा िवभागबाट उपलब्ध गराइएको ढाँचाका आधारमा िस्थित प्रितवेदन तयार गनुर्पन� ।  

४) िजल्लाको चौमािसक प्रितवेदन तथा सम्पन्न कायर्ह�को िववरण चौमािसक सिकएको पन्ध्र िदनिभत्र अिनवायर् �पले स्रोतकेन्द्र र िजल्ला 
िश�ा कायार्लयमा सावर्जिनक गन� व्यबस्था िमलाउने । िजल्ला िश�ा कायार्लय र �ेत्रीय िश�ा िनद�शनालयह�ले समी�ात्मक िववरण 
सिहतको िव�ीय अनगुमन प्रितवेदन चौमािसक समा� भएको िमितले पन्ध्र िदनिभत्र df िश�ा िवभागको अनगुमन शाखामा आइपगु्ने गरी 
पठाउने । यसको िवद्यतुीय प्रित अिनवायर् �पमा इमेल doemonitoring@yahoo.com  मा पठाउने । 

२.१५.४०.७  �नःशुल्क पाठ्यपसु्तक अनगुमन स�म�त बठैक सञ्चाल खचर् 

क) िवद्यालय पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्यसामग्री छपाइ तथा िवतरण िनद�िशका  २०६७ बमोिजम गिठत  पाठ्यपसु्तक िवतरण ब्यवस्थापन 
िजल्ला अनगुमन सिमित बैठक  सञ्चालन गन� । 

ख) िजल्ला िभत्रका सम्पणूर् िवद्यालयह�मा शैि�क सत्रको स�ुमा  नै िवद्याथ�ह�ले सेटमा िनशलु्क पाठ्यपसु्तक प्रा� गरे नगरेको अनगुमन 
गन� तथा िजल्लामा पाठ्यपसु्तकको पयार्�ता र प्रयोगका सम्बन्धमा अनगुमन गरी पाठ्यपसु्तक  अपयार्� भएको पाइएमा सोको 
कारणसमेत राखी पाठ्यपसु्तक उपलब्धताका लािग �ेत्रीय अनगुमन सिमितमा लेखी पठाउने र सो को जानकारी िश�ा िवभागमा 
गराउने । 

• िश�ा िवभाग, शैि�क सामग्री 

व्यवस्थापन शाखा 

• �ेत्रीय िश�ा िनद�शनालय 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 

पिहलो, दोस्रो र तेस्रो  
चौमािसक  
 

• सिमितको बैठक 

सङ्ख्या 

• बैठकको माइन्यटु 

• अनगुमन प्रितवेदन  
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ग)  यस्तो अनगुमन शैि�क सत्र स�ु ह�नभुन्दा अगाडी र पछाडी गरी कम्तीमा दईु पटक अिनवायर् �पमा गन� गराउने ।  

 २.१५.४०.८  �ेत्र  तथा  िजल्लामा  पाठ्यक्रम सिमितको  ब्यवस्थापन  खचर्  
यसमा िविनयोजन भएको बजेट देहायका िवषयमा खचर् गनर् सिकनेछ  । अन्य कायर्ह� �ेत्रीय तथा िजल्ला पाठ्यक्रम समन्वय सिमित 
कायार्न्वयन िनद�िशका, २०६१ बमोिजम गन� गराउने ।  
िजल्लास्तरका लािग 
िजल्ला पाठ्यक्रम समन्वय सिमितको गठन देहायबमोिजम ह�नेछ : 
१. िजल्ला िश�ा अिधकारी   - अध्य� 
२. िजल्ला िवकास सिमितको सदस्य -िश�ा हने�) - सदस्य 
३. स्थानीय िश�ािवद् एक जना   - सदस्य 
४. जनजाित, दिलत, अपाङ्गह�बाट सम्भव भएसम्म  समेतको प्रितिनिधत्व ह�ने गरी मनोनीत बढीमा दईु जना - सदस्य 
५. सामदुाियक िवद्यालय र संस्थागत िवद्यालयसग सम्बिन्धत  िश�कह�बाट सम्भव भएसम्म एकएकजना पन� गरी िश�क यिुनयनबाट 
मनोनीत दईु जना   - सदस्य 
६. िश�क अिभभावक सङ्घह�मध्येबाट मनोनीत एक जना - सदस्य 
७. िजल्ला िश�ा अिधकारीले तोकेको िजल्ला िश�ा कायार्लयका एक जना अिधकृत   - सदस्य-सिचव 
मािथ उल्लेख भएका मनोनीत ह�ने सदस्यह�मध्ये िश�क यिुनयनबाट मनोनीत प्रितिनिधबाहके अन्य सदस्य िजल्ला िश�ा कायार्लयबाट 
मनोनीत ह�नेछन ्। उ� सिमितमा मनोनीत पदािधकारीह�को पदाविध सामान्यतया द दईु वष� ह�ने छ । 
काम, कतर्व्य र अिधकार 
१. िजल्लास्तरमा िवषय िश�कह�को भेला गरार्ई िवद्यालय तहको पाठ्यक्रम र पाठ्य पसु्तकमा देिखएका कमीकमजोरीका 
सम्बन्धमा िवषयगत सझुाव सङ्कलन गन� । 
२. िवद्यालय िनरी�कह� र स्रोतव्यि�ह�बाट पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीसम्बन्धी सझुाव सङ्कलन गन� । 
३. िवद्यालय तहको पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पसु्तकसम्बन्धी अन्य सरोकारवालाह�बाट सझुाव सङ्कलन गन� । 
४. आवश्यकतानसुार िवषय िश�क र िवषय िवशेष�ह�समेतको सहयोग िलएर सङ्किलत सचूनाह� िव�ेषण गरी समस्या 
समाधानका उपायह� पिहचान गन� । 
५. स्थानीय तहमा समाधान ह�न नसक्ने देिखएका समस्याह�का सम्बन्धमा सझुावसिहत �ेत्रीय पाठ्यक्रम समन्वय सिमित र 
पाठ्यक्रम िवकास केन्द्रमा लेखी पठाउने ।  
६. पाठ्यक्रम िवकास केन्द्रबाट िवकास ग�रएका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीह� समयमै िवद्यालयह�मा पगेु नपगेुको अनगुमन गन� । 
७. स्थानीय तहमा िनमार्ण ग�रने स्थानीय पाठ्यक्रमका सम्भािवत िवषय�ेत्रह�को खोजी गन� र स्थानीय पाठ्यक्रम िनमार्ण र 
कायार्न्वयन सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय र सहयोग पयुार्उने  ।  
८. पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री सम्बन्धी अध्ययनअनसुन्धान गनर् आवश्यक भएका �ेत्रह�को पिहचान गन� र िजल्ला िश�ा 
योजनामा समावेश गन� । 

• पाठ्यक्रम िवकास केन्द्र 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 

• िजल्ला पाठ्यक्रम समन्वय सिमित 

पिहलो, दोस्रो र तेस्रो  
चौमािसक  
 

• अनगुमन प्रितवेदन 

• बैठक सङ्ख्या 
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९. संस्थागत िवद्यालयह�मा पाठ्यव्रःम तथा पाठ्य सामग्रीह�को प्रयोगसम्बन्धी अनगुमन तथा मलू्याङ्कन गन� । 
१०. पाठ्यक्रम  िवकास केन्द्र, �ेत्रीय पाठ्यक्रम समन्वय सिमितको िनद�शन सल्लाह र सम्मितमा आवश्यकतानसुार अन्य कायर्ह� गन� 
। 
११. पाठ्यक्रम  पाठ्य पसु्तक सम्बन्धी वषर्री भएका िक्रयाकलापह�को प्रगित प्रितवेदन तयार गरी �ेत्रीय िश�ा िनद�शनालयमा 
पठाउने । 
�ेत्रस्तरका लािग  
�ेत्रीय पाठ्यक्रम  समन्वय सिमितको गठन प्रिव्रmया देहायबमोिजम ह�ने छ :  
-क) �ेत्रीय िश�ा िनद�शक   - अध्य� 
-ख) �ेत्रीय िश�ा िनद�शकबाट साधारण माध्यिमक िवद्यालयका छ ओटा अिनवायर् िवषय र एक संस्कृत िवषयसमेतबाट एक एक जना पन� 
गरी मनोनीत ग�रएको सातजना िवषय िश�क - सदस्य 
-ग) �ेत्रीय िश�ा िनद�शकले �ेत्रीय िश�ा िनद�शनालयका अिधकृतमध्येबाट मनोनीत एकजना अिधकृत   - सदस्य सिचव 
यस सिमितमा मनोनीत सदस्यह�को पदाविध दईु वष� ह�ने छ । सिमितको बैठकमा िश�ािवद,् प्राध्यापक, िश�क, संस्थागत िवद्यालयको 
िश�क वा िप्रिन्सपल, अिभभावक, दिलत, जनजाित, मिहला, अपाङ्ग, उद्योगपित, गैरसरकारी संस्थाका प्रितिनिधमध्येबाट 
आवश्यकतानसुार कम्तीमा एकजना मिहलासिहत पा“चजनालाई आमन्त्रण गनर् सिकने छ ।  
काम, कतर्व्य र अिधकार   
१. �ेत्रीयस्तरमा िवषय िश�कह�को भेला गरार्ई िवद्यालय तहको पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तकमा देिखएका कमीकमजोरी सम्बन्धमा िवषयगत 
सझुाव सङ्कलन गन� । 
२. आफ्नो �ेत्रका िजल्ला पाठ्यक्रम  समन्वय सिमितह�बाट पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीसम्बन्धी सझुाव सङ्कलन गन� । 
३. िवद्यालय तहको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तकसम्बन्धी अन्य सरोकारवालाह�बाट सझुाव सङ्कलन गन� । 
४. आवश्यकतानसुार िवषय िश�क र िवषय िवशेष�ह�समेतको सहयोग िलएर सङ्किलत सचूनाह� िव�ेषण गरी समस्या समाधानका 
उपायह� पिहचान गन� । 
५. स्थानीय तहमा समाधान ह�न नसक्ने देिखएका समस्याह�का सम्बन्धमा सझुावसिहत पाठ्यक्रम िवकास केन्द्रमा लेखी पठाउने ।  
६. पाठ्यक्रम िवकास केन्द्रबाट िवकास ग�रएका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीह� समयमै िवद्यालयह�मा पगेु नपगेुको अनगुमन गन� । 
२ .१५.८.४५ िवद्यालय तथा िनकायगत कायर्सम्पादनपरी�ण tools, report and NASA 
result dissemination 

क) �ेत्रीय िश�ा िनद�शनालयले शैि�कगुणस्तर परी�ण केन्द्रसँगको समन्वयमा सो केन्द्रबाट उपलब्ध भएको प्रिश�क प्रिश�ण िनद�िशका 
(manual) का आधारमा कायर्सम्पादन परी�ण साधन , नितजा रिवद्याथ� िसकाइ उपलिब्ध परी�ण क�ा ३ , ५ र ८ को नितजा 
प्रबोधीकरणका लािग तीन िदने प्रिश�कप्रिश�ण कायर्क्रम सञ्चालन गन� । यो प्रिश�क प्रिश�ण कायर्क्रममा िजिशकाका शैगुपके सम्पकर्  
व्यि�लाई सहभागी गराउने । स्वीकृत नम्स्र् बमोिजम कायर्क्रम सञ्चालनगरी सो को प्रितवेदन शैि�क गुणस्तर परी�ण केन्द्रमा पठाउने ।  
ख) प्रत्येक िजल्ला िश�ा कायार्लयले �ेत्रीयस्तरमा प्रिश�ण िलएकाप्रिश�कह�बाट िजल्लास्तरमा स्रोत व्यि� र िवद्यालय िनरी�कह�का 

• शै गु पके, 

•  �ेिशिन ,  

• िजिशका  

•  स्रोतकेन्द्र दोश्रो चौमािसक 

• कायर्क्रमको प्रितवेदन, 

•  िसकाइ उपलिब्ध सधुार 
कायर्योजना, 

• अनगुमन योजना र 
स्वमलू्याङ्कन फारम  

• सत्यापन प्रितवेदन 
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लािगशैि�कगुणस्तर परी�ण केन्द्रबाट उपलब्ध भएको प्रिश�क प्रिश�ण िनद�िशका (manual) का आधारमा िजल्लास्तरीय प्रिश�क 
प्रिश�ण कायर्क्रम सञ्चालन गन� । 
यस कायर्क्रममा तल )च (मा उल् लेख ग�रएको परी�ण साधनह� समेतको अिभमखुीकरण गनुर् पन� ।  
गिजल्लास्तरीय प्रिश�क प्रिश�ण िलएका स्रोतव्यि� र िवद्यालय िनरी�कले शैि�कगुणस्तर परी�ण केन्द्रबाट उपलब्ध भएको प्रिश�क 
प्रिश�ण िनद�िशका (manual) का आधारमा प्रत्येक स्रोतकेन्द्रमा सबै िवद्यालयकाप्रधानाध्यापक , तथा सम्भव भए सम्म गाउँ िश�ा 
सिमितका पदािधकारी, स्रोतकेन्द्रव्यवस्थापन सिमितका पदािधकारी लगायत अन्य सरोकारवाला समेतको सहभािगतामा परी�णसाधन तथा 
नितजाह�को प्रबोधीकरण गन� । यस कायर्क्रममा तल )च (मा उल्लेख ग�रएको परी�ण साधनह   समेतको अिभमखुीकरण गनुर् पन� । 
घ( िजल्ला स्तरमा ह�ने प्रिश�क प्रिश�णकायर्क्रममा आवश्यकता अनसुार शैि�क गुणस्तर परी�ण केन्द्रको सहयोग िलन सिकनेर उ� 
कायर्को अनगुमन शैि�क गुणस्तर परी�ण केन्द्रबाट समेत ह�ने भएकोलेकायर्क्रम तय भएपिछ शैि�क गुणस्तर परी�ण केन्द्रमा समेत 
जानकारी िदने। 
ङ( प्रत्येक स्रोत केन्द्रले अिभमखुीकरण कायर्क्रमसञ्चालन गदार् हरेक िवद्यालयह�लाई िवद्यालयको िसकाइ उपलिब्ध सधुारका 
लािगकायर्योजना तयार गरी एकप्रित िवद्यालयमा राख्ने , एकप्रित स्रोतकेन्द्रमा र एकप्रित िजल्ला िश�ा कायार्लयमा पेस गनर् लगाउने र सो को 
आधारमा स्रोतकेन्द्र /िजल्ला िश�ा कायार्लयले अनगुमन योजना बनाउने ।  
च  (िजल्ला िश�ा कायार्लयले  िवद्यालयकोप्रकार अनसुारको िवद्यालय  , स्रोतकेन्द्र  र िजल्ला िश�ा कायार्लयको कायर्सम्पादन परी�ण साधन 
छपाई गन� ।सबै िवद्यालय र स्रोतकेन्द्रलाई सो साधन उपलब्ध  गराई आआफ्नो िवद्यालय /िनकायको स्वमलू्याङ्कनगनर् लगाउने र सोको 
एकप्रित िवद्यालयमा राख्ने, एकप्रित स्रोतकेन्द्रमा र एकप्रित िजल्ला िश�ा कायार्लयमा पेस गनर् लगाउने । 
िवद्यालयको स्वमलू्याङ्कनको सत्यापन स्रोतव्यि�ले  ,स्रोतकेन्द्रको स्वमलू्याङ्कनको सत्यापन िवद्यालय िनरी�कले  , िजल्ला िश�ा

 कायार्लयह�को स्वमलू्याङ्कनको सत्यापन �ेत्रीय िश�ा िनद�शनालयले गन� । �ेत्रीय िश�ा िनद�शनालयह�को स्वमलू्याङ्कनको सत्यापन
 केन्द्रबाट गन� ।सो को आधारमा स्रोतकेन्द्र / िजल्ला िश�ा कायार्लयले कायार्न्वयन र अनगुमन योजना बनाउने । स्रोतव्यि� र 

िवद्यालयिनरी�कह�ले िवद्यालयह�को स्थलगत िनरी�ण /अनगुमन गदार् स्वमलू्याङ्कन फार ◌ामकोअङ्कको सत्यापन गन�  र प�ृपोषण 
सहीतकोसम�ीगतप्रितवेदन तयार गन� । 
छ  (िजल्ला िश�ा कायार्लयह�ले िजल्ला िश�ाकायार्लयको लािग िनधार्�रत कायर्सम्पादन परी�णको स्वमलू्याङ्कन फाराम भरी 
सोकोएकप्रित िजल्ला िश�ा कायार्लयमा राख्ने , एकप्रित �ेत्रीय िश�ािनद�शनालयमा र एक प्रित शैि�क गुणस्तर परी�ण केन्द्रमा पठाउने । 
स्रोतकेन्द्रह�बाटकायर्सम्पादन परी�ण सत्यापन प्रितवेदनको सम�ीगत प्रितवेदन तयार गरी एकप्रित िजल्ला िश�ा कायार्लयमा राख्ने , 
एकप्रित �ेत्रीय िश�ािनद�शनालयमा र एक प्रित शैि�क गुणस्तर परी�ण केन्द्रमा पठाउने । 
ज  ( िजल्ला िश�ा कायार्लयले स्रोतकन्द्रस्तरीय िसकाइ उपलिब्ध सधुार कायर्योजनाका आधारमािजल्लास्तरीय िसकाइ उपलिब्ध 
सधुारकायर्योजना तयार गन� र सोको अनगुमन योजना सिहतएकप्रित िजल्ला िश�ा कायार्लयमा राख्ने  रएकप्रित �ेत्रीय िश�ािनद�शनालयमा 
पठाउने । 
िजल्लास्तरीय िसकाइ उपलिब्ध सधुार कायर्योजनाको अनगुमन �ेत्रीय िश�ा िनद�शनालयले गरी सोको प्रितवेदन िश�ा िवभागमा पठाउने ।  
झ  ( िजल्लाले िवद्यालय र स्रोतकेन्द्रको कायर्सम्पादन परी�णको सत्यापन समा� भएपिछ िजल्लास्तरमा सरोकारवालाह�सँग नितजा
प्रबोधीकरण गरी सोका आधारमा कायर्सम्पादन सधुारको कायर् योजना बनाउने । 
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ञ (दईु िदनको िजल्ला प्रिश�क प्रिश�ण र दईुिदनको स्रोतकेन्द्र स्तरको प्रबोधीकरण कायर्क्रमको लािग एकम�ु रकम पठाइएको छ ।स्वीकृत 
नम्स्र् अनसुार कायर्क्रम सञ्चालन गरी सो को प्रितवेदन �ेत्रीय िश�ािनद�शनालय र िश�ा िवभागमा पठाउने । 
२.९.४.२  �ेिशिन/िजिशकामा पसु्तकालय एबम ्सचूना केन्द्र स्थापना 

क) �ेिशिन/िजिशकाले पसु्तकालय स्थापना तथा अध्यािवक गदार् पसु्तकालयका लािग आवश्यक भौितक सामग्रीको व्यवस्थापन गरी केन्द्र , 

�ेत्र, िजल्ला स्तरमा िवकास भएका सामग्री तथा किम्तमा १ सेट पाठ्यसामाग्रीह� िनद�िशका , एन, िनयम,पत्रपित्रका तथा अन्य पसु्तक 

राख्ने तथा  सरोकारवालाह� सवैले उपयोग गनर् सक्ने गरी व्यवस्थापन गन� । तथा पसु्तकालयमा भएका पसु्तक तथा प्रयोगको अिभलेख 

राख्ने  व्यवस्थाका लािग कायार्लयका  कमर्चारीह� मध्येबाट िजम्मेवारी तोक्ने ।  

ख) सचुना केन्द्र स्थापनाका लािग आवश्यक िडिजटल सामग्री ख�रद गरी िजल्ला तथा स्थानीय स्तरमा िवकास भएका सचुनाह�को 

सरोकारवालाह�लाइ सहज उपलव्ध ह�ने व्यवस्था िमलाउने । सचुना केन्द्र तथा पसु्तकालय व्यस्थापनका लािग िजम्मेवार व्यि� तोिक 

प्रभावकारी व्यवस्थापन गन� ।  

• िश�ा िवभाग, शैि�क सामग्री 

व्यवस्थापन शाखा 

•  िजल्ला िश�ा कायार्लय 

 तेश्रो चौमािसक 

• स्थापना भएका 

पसु्तकालय एबम ्

सचूना केन्द्र सङ्ख्या 

• केन्द्रमा उपलव्ध 

सामग्री तथा 

उपयोगकतार्को 

सङ्ख्या  

 
 
कायर्क्रम नं ५ िश�क िश�ा तथा िवकास 

आिथर्क वषर् २०७२ /०७३ को िवद्यालय �ेत्र सधुार कायर्क्रम व.उ. िश.नं. ३५०८०३ –३ को शैि�क तािलम केन्द्र र िजल्ला िश�ा कायार्लयबाट सञ्चालन ह�ने िश�कको पेशागत िवकाससँग सम्विन्धत 

चौमािसक िवभाजन सिहतको स्वीकृत कायर्क्रमको आधारमा यो कायर्क्रम कायार्न्वयन पिुस्तका तयार पा�रएको छ । सम्विन्धत िनकायले स्वीकृत कायर्क्रम कायार्न्वयन गदार् कायर्क्रम संयोजन गन� पदािधकारी 

समेत िकटान गनुर् पन�छ । यसमा उल्लेख भएका कायार्न्वयन िविध , ल�य, समय सीमा, प्रा� बजेट र अनगुमन सचूक समेतका आधारमा कायर्क्रमको  िवस्ततृ कायर् योजना तयार गनुर् पन�छ । यसरी तयार 

ग�रएको स्वीकृत कायर्योजनाको आधारमा कायर्क्रम कायार्न्वयन गनुर्पन�छ । यस बजेट उपिशषर्क अन्तगर्त सञ्चालन गनुर् पन� कायर्क्रमह� यसैमा समावेश ग�रएको छ । 

यस शीषर्क अ�तगत िश�कको पेसागत िवकास (िटिपडी) मोड्यलु लगायतका दहेायअनसुारका कायर्क्रमह� सञ्चालन गदार् शैि�क जनशि�िवकास केन्द्रले जारी गरेको िश�कको पेसागत िवकास कायर्क्रम 

कायार्न्वयन पिुस्तका–२०६६ लाई मखु्य आधार बनाउन ुपन� छ । त्यसै गरी केन्द्रबाट पटकपटक यस सम्बन्धमा जारी ग�रएका र ग�रने प�रपत्र र शैि�क तािलम केन्द्रह�द्वारा उपलब्ध ह�ने प्रािविधक सहजीकरण 

बमोिजम कायर्क्रम सञ्चालन गन� व्यवस्था िमलाउन ुपन�छ । कायर्क्रम सञ्चालन सहजताका लािग िजल्ला िश�ा कायार्लयबाट व्यवस्थापक�य सहजीकरण गनुर्पन� छ । शैि�क तािलम केन्द्र/स्रोत केन्द्र/अगवुा 

स्रोतकेन्द्रह�बाट प्रत्य� मोड्यलु िवकास तथा तािलम सञ्चालन एवम ्प्रािविधक सहजीकरण गनुर्पन�छ । स्वीकृत कायर्क्रम सञ्चालन गदार् �मता िवकास कायर् सम्पादन गन� गरी िटिपडी कायार्न्वयनको 

सिुनि�तता ग�रएको छ । तसथर् तपिसलमा उिल्लिखत कायर्क्रमह�को कायार्न्वयन गदार् दहेाय अनसुारको प्रिक्रया अिनवायर्�पमा अवलम्बन गनुर् गराउन ुह�न अनरुोध छ । 
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उद्देश्यह� 
िश�कह�को पेसागत �मतामा अिभविृद्ध गरी िवद्याथ�ह�को िसकाइलाई प्रभावकारी बनाउने । 

स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायर्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/प�रणाम सचूक 

२.९.४.४ शैताकेका लािग पसु्तकालय स�ुढीकरण 

तािलम सञ्चालन प्रयोजनका लािग अत्यावश्यक पाठ्यक्रम, पाठ्य पसु्तक, िश�क िनद�िशका, िविश�ीकरण तािलका, िश�क स्रोत सामग्री, शब्दकोष, बाल 
सन्दर्भर् सामग्री, प्रािविधक कोश, संिवधान, िश�ा ऐन, िनयमावली र िश�ा सम्बद्ध िनकायबाट प्रकािशत िनद�िशकाह� अिनवायर् �पमा राखी यस अित�र� 
सामग्रीको सचूी शैताकेले तयार गन�सचूी अनसुारका पसु्तकह� ख�रद गन� । 
पसु्तकालय स�ुढीकरणका लािग अन्य आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गन� । 

• तािलम सञ्चालन प्रयोजनका लािग आवश्यक पसु्तकह�को सचूी शैताकेले तयार गन� ।  

• सचूी अनसुारका पसु्तकह� ख�रद गन� । 

• पसु्तकालय स�ुढीकरणका लािग अन्य आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गन� ।  

शैताके 

 दोश्रो तथा तेश्रो 
चौमािसक 

पसु्तक संख्या र स�ुढ 

पसु्तकालय संख्या 

२.९.४.५ अनलाइन सन्दभर् सामग्रीह�को डकुमेन्टेशन , सान्दिभर्क पसु्तकह� ख�रद , कम्प्यटुरमा आधा�रत सञ्चालन प्रिविध सचुा� लगायत िविधह�बाट 

पसु्तकालय स�ुढीकरण कायर् सञ्चालन 

• िटिपडी लगायत तािलम कायर्क्रमसँग सम्बिन्धत सन्दभर् पसु्तकह� खरीद , केन्द्रीय िनकायह� /�ेिशिन/िजिशकाह�बाट सालवसाली �पमा 
प्रकाशन ह�ने दस्तावेजह�को सङ्कलन , अनलाइन सन्दभर् सामग्रीह�को डकुमेन्टेसन र तािलम केन्द्रमा प्रा� वा त्यसबाट प्रकािशत नमनूा िटिपडी 
मोड्यलु सामग्री/नमनूा िटिपडी स्रोत सामग्रीह�को कनर्र (कुना) स्थापना जस्ता लाईबे्ररी स�ुढीकरणसम्बन्धी कायर् सम्पादन गन� ।  

• अनलाइन पसु्तकालय प्रयोगका लािग कम्प्यटुर व्यवस्था गन� । 

• िविभन्न सङ्घसस्थाबाट उत्पािदत Interactive Digital Learning Materials को सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गन� ।  

शैताके 

 पिहलो दोश्रो 
तथा तेश्रो 
चौमािसक 

शैताकेका पसु्तकालयको 

संख्या ।  

अनलाइन पसु्तकालय 

प्रयोगका लािग 

कम्प्यटूरको व्यवस्था 

भएको संख्या 

 २.१५.१.६ स्रोतकेन्द्रबाट आधारभतू तह क�ा १- ५ को िश�कको पेशागत िवकास मोड्यलु ( १० िदने) सञ्चालन 

• िजल्लामा रहकेा प्रत्येक स्रोतकेन्द्र अन्तगर्त कायर्रत आधारभतू तहका िश�कमध्ये (क�ा १ –५ अध्यापन गन�) पिहलो वा दोस्रो मोड्यलु 
तािलम िलएर िटिपडी मोडुल परुा गनर् बाँक� रहकेा िश�कह�को  संख्या एिकन गरी स्रोतकेन्द्रगत कोटा िनधार्रण गन� । प्रितव्यि� लागत � 
५००० का दरले बजेट िनधार्रण ग�रएको छ । तािलम समन्वय सिमितको िनणर्यबाट स्रोतकेन्द्रगत कायर्योजना तयार गरी कायर्क्रम कायार्न्वयन 
गन� । यस आबमा पिहलो मोडुलको तािलम सचालन नगन� ।  

• िवद्यालयमा न्यनुतम ्योग्यता सिहत स्वीकृत दरवन्दीमा स्थायी वा अस्थायी र िश�क अनदुान (राहत) कोटा वा अन्य प्रकृितका िश�क पदमा 
िनयिु� पाई कायर्रत िश�कह� जनु तहमा अध्यापनरत छन ्सोही तहको मोड्यलुमा सहभागी गराउने । यसरी सहभागी गराउँदा स्थायी 
िश�कलाइ प्रािथमकता िदइ मोडुल परुा गराउने तफर्  ध्यान िदने । 

• िटिपडी कायार्न्वयन पिुस्तका –२०६६ (प�रमाजर्न सिहत) का आधारमा मोड्यलु सञ्चालनको सम्पणूर् कायर्खण्डह�मा िश�क , प्रधानाध्यापक 

िजिशका/ शैताके 

 /स्रोतकेन्द्र 

 

 

 

पिहलो तथा 
दोश्रो चौमािसक 

• आवश्यकता संकलन 

प्रितवेदन 

• तािलमको लािग छनोट 

भएको िश�क संख्या 

• िवकिसत मोड्यल 

सामग्रीको सङ्ख्या 

• िटिपडी मोड्यलु परुा 

गरेको िश�क सङ्ख्या 
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स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायर्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/प�रणाम सचूक 

(प्रअ), िवद्यालय व्यवस्थापन सिमित (िवव्यस), िवद्याथ�, अगुवा स्रोतकेन्द्र, शैताके र िजल्ला िश�ा कायार्लय (िजिशका) ह�को सरोकार एवम ्
भिूमकाका वारेमा अिभमखुीकरण गन� । 

• अगुवा स्रोतकेन्द्र र शैताकेह�बाट िटिपडी मोड्यलुह� सञ्चालन गदार् शैि�क जनशि� िवकास केन्द्र (शैजिवके) बाट जारी ग�रएको िश�कको 
पेसागत िवकास कायर्क्रम कायार्न्वयन पिुस्तका–२०६६ (संशोधन सिहत) ले िनिदर्� गरेको कायर्िविध बमोिजम (िटिपडी आवश्यकता संकलन तथा 
प्रमाणीकरण, मोड्यलु सामग्री िवकास , सहभागी छनोट , मोड्यलु सञ्चालन (तािलम –कायर्शाला खण्ड , स्वाध्ययन अभ्यास खण्ड र शैि�क 
परामशर् खण्ड) जस्ता कायर्खण्डह� अिनवायर् �पमा सञ्चालन गनुर्पन�छ । तोिकएको प्रिक्रया परुा गन� िश�कह�लाई मात्र मोड्यलु सम्पन्न प्रमाण –
पत्र प्रदान गन� ।  

• प्रत्येक स्रोतकेन्द्रले तािलम सञ्चालन गनुर्पवूर् िवकिसत मोड्यलू सामग्री िजल्लास्तरीय तािलम समन्वय सिमितबाट स्वीकृत गराउन ुगन� र िवकिसत 
सामग्रीको एक प्रित िजल्ला िश�ा कायार्लयमा अिनवायर् पेस गनुर्पन� । त्यसैगरी तािलम केन्द्रले िवकिसत सामग्री तािलम सञ्चालनपवुर् शैि�क 
जनशि� िवकास केन्द्रमा अिनवायर् पठाउने व्यवस्था गनुर्पन� ।  प्रा� भएका तािलम सामाग्री (प्याकेज) सम्विन्धत िज.िश.का. /तािलम केन्द्र ÷ 
शैजिवकेले पनुरावलोकन गरेप�ात मात्र कायर्क्रम  सञ्चालनको आवश्यक रकमको व्यवस्थापन गन� ।  

• तािलम सञ्चालन गनुर् पवूर् प्रत्येक स्रोतकेन्द्रले तािलम िलने िश�कह�को नामावली िजल्ला िश�ा कायार्लयमा अिनवायर् पेश गनुर् पन� छ । त्यसरी 
नामावली प्रा� भएपिछ मात्र िजल्ला िश�ा कायार्लयह�ले स्रोतकेन्द्रलाई आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गन� । 

• तािलम कायर्शाला खण्डको प्रत्येक मोड्यलु सञ्चालन गदार् सवै सहभागीह�लाई १।१ प्रितका दरले अध्ययनका लािग तािलम स्रोत सामग्रीको 
िवतरण व्यवस्था गन� ।  

• प्रत्येक १० िदने मोड्यलु परुा गरेका िश�कह�लाई मोड्यलु सम्पन्न प्रमाणपत्र सम्बिन्धत तािलम हवले जारी गन� । तीनवटै मोड्यलु परुा गरेका 
िश�कलाई एिककृत प्रमाणपत्र शैि�क तािलम केन्द्रले प्रदान गन� ।  

• प्रत्येक हवले सेवा�ेत्र िभत्रका १० िदने मोड्यलु परुा गरेका िश�कह� कायर्रत सबै िवद्यालयह�को िश�ण सधुार योजना (िटआइिप) , 
उपलिब्ध िववरण प्रत्येक वषर्को वैशाख र काितर्क मिहनामा सङ्कलन भए नभएको िवषयमा हव (HUB) स्तरीय िव�ेषण गन� । िव�ेषणका 
आधारमा समि�गत प्रितवेदन तयार गरी िजिशका र शैताके सम� पेश गन� ।  

• प्रत्येक स्रोतकेन्द्रले आफ्नो केन्द्रका लािग खिटएका क्लस्टर फोकल अिफसर (सीएफओ) र अन्य स्रोतकेन्द्रह� समेतको समन्वय एवम ्
सहकायर्मा संय�ु �पमा प्रत्येक वषर् सेवा�ेत्र िभत्रका तािलममा संलग्न किम्तमा १०।१० जना िश�कह�लाई अन्तर िवद्यालय भ्रमण गराउने ।  

• िटिपडी मोड्यलुको भाग –२  स्वाध्ययन अभ्यास खण्ड र भाग –३  शै�िणक परामशर् खण्ड अन्तगर्त तोिकएका प�रयोजना कायर्ह� सहभागी 
िश�कह�बाट उच्च प्राथिमकताका साथ  सम्पन्न गनर् लगाउने । यसो ह�न नसकेमा मोड्यलु सम्पन्न प्रमाण –पत्र प्रदान नगन� । त्यस्ता 
िश�कह�ले प्रमाण –पत्र पाउन अनरुोध गरेमा तािलम हवले पनुः प�रयोजना कायर्ह� तोक� त्यसको सफलतापवूर्क सम्पन्न गरेको प्रमाणका 
आधारमा प्रमाण–पत्र प्रदान गन� । यसका लािग सहभागीह�ले आफ्नो आतेजाते लगायत कायर्का लािग ह�ने खचर् स्वयम ्ले व्यहोनुर्पन� व्यवस्था 
िमलाउने । 

• यस कायर्क्रम अन्तगर्तका शीषर्कगत खचर् स्वीकृत नम्सर् अनसुार गन� ।  

• प्रत्येक स्रोतकेन्द्रले आधारभतू तह (क�ा १ –५) को िश�कको पेसागत िवकास तािलममा सहभागी  भएका िश�कह�को तािलमको मोड्यलु 

 

 

 

 

स्रोत केन्द्र /िजिशका 

 

 

 

 

 

• समि�गत िश�ण 

सधुार योजना 

उपलब्धी प्रितवेदन 

• अध्ययन भ्रमणमा 

सम्लग्न िश�क 

सङ्ख्या 

• िश�क तािलम 

प्रितवेदन 
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(पिहलो दोस्रो तेस्रो) सिहत खलु्ने गरी अिभलेख तयार गरी तािलम सम्पन्न भएको २ ह�ा िभत्र  शैताके अगुवा स्रोतकेन्द्रमा अिनवायर् �पमा 
उपलब्ध गराउने ।  अगुवा स्रोत केन्द्रमा प्रा� िववरण सम्विन्धत शैताकेमा १ ह�ा िभत्र उपलब्ध गराइ िश�कको तािलम सम्बन्धी अिभलेख 
अद्याविधक गन� गराउने व्यवस्था िमलाउने ।  

• शैि�क तािलम केन्द्रले िश�क तािलमको अद्याविधक भएको अिभलेख शैजिवकेमा पठाउने ।  
२.१५.१.७ अगुवा स्रोतकेन्द र शैताकेबाट आधारभतू तह क�ा ६ -८ को िश�कको पेसागत िवकास मोड्यलु ) १० िदने  ( सञ्चालन  

• िजल्लामा रहकेा प्रत्येक स्रोतकेन्द्र अन्तगर्त कायर्रत आधारभतू तहका िश�कमध्ये (क�ा ६ –८ अध्यापन गन�) पिहलो वा दोस्रो मोड्यलु 
तािलम िलएर िटिपडी मोडुल परुा गनर् बाँक� रहकेा िश�कह�को  संख्या एिकन गरी स्रोतकेन्द्रगत कोटा िनधार्रण गन� । प्रितव्यि� लागत � 
५५०० का दरले बजेट िनधार्रण ग�रएको छ । तािलम समन्वय सिमितको िनणर्यबाट स्रोतकेन्द्रगत कायर्योजना तयार गरी कायर्क्रम कायार्न्वयन 
गन� । यस आबमा पिहलो मोडुलको तािलम सचालन नगन� ।  

• िवद्यालयमा न्यनुतम ्योग्यता सिहत स्वीकृत दरवन्दीमा स्थायी वा अस्थायी र िश�क अनदुान (राहत) कोटा वा अन्य प्रकृितका िश�क पदमा 
िनयिु� पाई कायर्रत िश�कह� जनु तहमा अध्यापनरत छन ्सोही तहको मोड्यलुमा सहभागी गराउने । । यसरी सहभागी गराउँदा स्थायी 
िश�कलाइ प्रािथमकता िदइ मोडुल परुा गराउने तफर्  ध्यान िदने । 

• िटिपडी कायार्न्वयन पिुस्तका –२०६६ (प�रमाजर्न सिहत) का आधारमा मोड्यलु सञ्चालनको सम्पणूर् कायर् खण्डह�मा िश�क , 
प्रधानाध्यापक(प्रअ) िवद्यालय व्यवस्थापन सिमित (िवव्यस) , िवद्याथ�, अगुवा/स्रोतकेन्द्र, शैताके र िजल्ला िश�ा कायार्लय (िजिशका) ह�को 
सरोकार एवम ्भिूमकाका वारेमा अिभमखुीकरण गन� । 

• अगुवा/स्रोतकेन्द्र र शैताकेह�बाट िटिपडी मोड्यलुह� सञ्चालन गदार् शैि�क जनशि� िवकास केन्द्र (शैजिवके) बाट जारी ग�रएको िश�कको 
पेसागत िवकास कायर्क्रम कायार्न्वयन पिुस्तका –२०६६ (संशोधन सिहत) ले िनिदर्� गरेको कायर्िविध बमोिजम (िटिपडी आवश्यकता संकलन 
तथा प्रमाणीकरण , मोड्यलु सामग्री िवकास , सहभागी छनोट , मोड्यलु सञ्चालन (तािलम –कायर्शाला खण्ड , स्वाध्ययन अभ्यास खण्ड र 
शैि�क परामशर् खण्ड) जस्ता कायर्खण्डह� अिनवायर् �पमा सञ्चालन गनुर्पन�छ । तोिकएको प्रिक्रया परुा गन� िश�कह�लाई मात्र मोड्यलु 
सम्पन्न प्रमाण–पत्र प्रदान गन� । 

• प्रत्येक स्रोतकेन्द्रले तािलम सञ्चालन गनुर्पवूर् िवकिसत मोड्यलू सामग्री िजल्लास्तरीय तािलम समन्वय सिमितबाट स्वीकृत गराउन ुगन� र िवकिसत 
सामग्रीको एक प्रित िजल्ला िश�ा कायार्लयमा अिनवायर् पेस गनुर्पन� । त्यसैगरी तािलम केन्द्रले िवकिसत सामग्री तािलम सञ्चालनपवुर् शैि�क 
जनशि� िवकास केन्द्रमा अिनवायर् पठाउने व्यवस्था गनुर्पन� । प्रा� भएका तािलम सामाग्री (प्याकेज) सम्विन्धत िज.िश.का. /तािलम केन्द्र ÷ 
शैजिवकेले पनुरावलोकन गरेप�ात मात्र कायर्क्रम  सञ्चालनको आवश्यक रकमको व्यवस्थापन गन� ।  

• तािलम सञ्चालन गनुर् पवूर् प्रत्येक स्रोतकेन्द्रले तािलम िलने िश�कह�को नामावली िजल्ला िश�ा कायार्लयमा अिनवायर् पेश गनुर् पन� छ । त्यसरी 
नामावली प्रा� भएपिछ मात्र िजल्ला िश�ा कायार्लयह�ले स्रोतकेन्द्रलाई आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गन� ।  

• तािलम कायर्शाला खण्डको प्रत्येक मोड्यलु सञ्चालन गदार् सवै सहभागीह�लाई १ /१ प्रितका दरले अध्ययनका लािग तािलम स्रोत सामग्रीको 
िवतरण व्यवस्था गन� ।  

• प्रत्येक १० िदने मोड्यलु परूा गरेका िश�कह�लाई मोड्यलु सम्पन्न प्रमाणपत्र सम्बिन्धत हवले जारी गन� । तीनवटै मोड्यलु परुा गरेका 

िजिशका/ शैताके 

/ स्रोतकेन्द्र 

 

 

 

 

 

िजिशका/ शैताके 

 

 

 

/ अगुवा स्रोतकेन्द्र / 

 

 

 पिहलो  तथा 
दोश्रो चौमािसक 

• आवश्यकता संकलन 

प्रितवेदन 

• तािलमको लािग 

छनोट भएको िश�क 

संख्या 

• िवकिसत मोड्यल 

सामग्रीको सङ्ख्या 

• िटिपडी मोड्यलु परुा 

गरेको प्रा� कोटा 

अनसुारको िश�क 

सङ्ख्या 

• समि�गत िश�ण 

सधुार योजना 

उपलब्धी प्रितवेदन 

• अध्ययन भ्रमणमा 

सम्लग्न िश�क 

सङ्ख्या  

• िश�क तािलम 

प्रितवेदन 
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िश�कलाई एिककृत प्रमाणपत्र शैि�क तािलम केन्द्रले प्रदान गन� ।  

• प्रत्येक हवले सेवा�ेत्र िभत्रका १० िदने मोड्यलु परूा गरेका िश�कह� कायर्रत सबै िवद्यालयह�को िश�ण सधुार योजना (िटआइिप) , 
उपलिब्ध िववरण प्रत्येक वषर्को वैसाख र काितर्क मिहनामा सङ्कलन भए नभएको िवषयमा हव (HUB) स्तरीय िव�ेषण गन� । िव�ेषणका 
आधारमा समि�गत प्रितवेदन तयार गरी िजिशका र शैताके सम� पेश गन� ।  

• प्रत्येक अगुवा स्रोत केन्द्र / शैि�क तािलम केन्द्रले आफ्नो केन्द्रका लािग खिटएका क्लस्टर फोकल अिफसर (सीएफओ) र अन्य स्रोतकेन्द्रह� 
समेतको समन्वय एवम ्सहकायर्मा संय�ु �पमा प्रत्येक वषर् सेवा�ेत्र िभत्रका तािलममा संलग्न किम्तमा १० /१० जना िश�कह�लाई अन्तर 
िवद्यालय भ्रमण गराउने ।  

• िटिपडी मोड्यलुको भाग –२  स्वाध्ययन अभ्यास खण्ड र भाग –३  शै�िणक परामशर् खण्ड अन्तगर्त तोिकएका प�रयोजना कायर्ह� सहभागी 
िश�कह�बाट उच्च प्राथिमकताका साथ सम्पन्न गनर् लगाउने । यसो ह�न नसकेमा मोड्यलु सम्पन्न प्रमाण –पत्र प्रदान नगन� । त्यस्ता 
िश�कह�ले प्रमाण –पत्र पाउन अनरुोध गरेमा तािलम हवले पनुः प�रयोजना कायर्ह� तोक� त्यसको सफलतापवूर्क सम्पन्न गरेको प्रमाणका 
आधारमा प्रमाण–पत्र प्रदान गन� । यसका लािग सहभागीह�ले आफ्नो आतेजाते लगायत कायर्का लािग ह�ने खचर् स्वयम्ले व्यहोनुर्पन� व्यवस्था 
िमलाउने । 

• यस कायर्क्रम अन्तगर्तका शीषर्कगत खचर् स्वीकृत नम्सर् अनसुार गन� ।  

• प्रत्येक अगुवा स्रोत केन्द्रले आधारभतू तह (क�ा ६ –८) को िश�कको पेसागत िवकास तािलममा सहभागी भएका िश�कह�को तािलमको 
मोड्यलु (पिहलो /दोस्रो/तेस्रो) सिहत खलु्ने गरी अिभलेख तयार गरी तािलम सम्पन्न भएको २ ह�ा िभत्र शैताकेमा उपलब्ध गराउने र 
शैताकेह�ले िश�कको तािलम सम्बन्धी अिभलेख अद्याविधक गरी तत्काल शैि�क जनशि� िवकास केन्द्रमा पठाउने ।  

 

 

 

 

 

 

२.१५.१.११ शैताके /  अगुवा स्रोतकेन्द्रबाट माध्यिमक तह (९-१०) को िश�कको पेसागत िवकास मोड्यलु )१०िदने  ( सञ्चालन  

• िजल्लामा रहकेा प्रत्येक स्रोतकेन्द्र अन्तगर्त कायर्रत आधारभतू तहका िश�कमध्ये (क�ा ९ –१० अध्यापन गन�) पिहलो वा दोस्रो मोड्यलु 
तािलम िलएर िटिपडी मोडुल परुा गनर् बाँक� रहकेा िश�कह�को  संख्या एिकन गरी स्रोतकेन्द्रगत कोटा िनधार्रण गन� । प्रितव्यि� लागत � 
५५०० का दरले बजेट िनधार्रण ग�रएको छ । तािलम समन्वय सिमितको िनणर्यबाट स्रोतकेन्द्रगत कायर्योजना तयार गरी कायर्क्रम कायार्न्वयन 
गन� । यस आबमा पिहलो मोडुलको तािलम सचालन नगन� ।  

• िवद्यालयमा न्यनुतम ्योग्यता सिहत स्वीकृत दरवन्दीमा स्थायी वा अस्थायी र िश�क अनदुान (राहत) कोटा वा अन्य प्रकृितका िश�क पदमा 
िनयिु� पाई कायर्रत िश�कह� जनु तहमा अध्यापनरत छन ्सोही तहको मोड्यलुमा सहभागी गराउने ।  यसरी सहभागी गराउँदा स्थायी 
िश�कलाइ प्रािथमकता िदइ मोडुल परुा गराउने तफर्  ध्यान िदने । 

• िटिपडी कायार्न्वयन पिुस्तका –२०६६ (प�रमाजर्न सिहत) का आधारमा मोड्यलु सञ्चालनको सम्पणूर् कायर्खण्डह�मा िश�क , प्रधानाध्यापक 
(प्रअ) िवद्यालय व्यवस्थापन सिमित (िवव्यस) , िवद्याथ�, अगुवा/स्रोतकेन्द्र, शैताके र िजल्ला िश�ा कायार्लय (िजिशका) ह�को सरोकार एवम ्
भिूमकाका वारेमा अिभमखुीकरण गन� । 

• अगुवा/स्रोतकेन्द्र र शैताकेह�बाट िटिपडी मोड्यलुह� सञ्चालन गदार् शैि�क जनशि� िवकास केन्द्र (शैजिवके) बाट जारी ग�रएको िश�कको 
पेसागत िवकास कायर्क्रम कायार्न्वयन पिुस्तका–२०६६ (संशोधन सिहत) ले िनिदर्� गरेको कायर्िविध बमोिजम (िटिपडी आवश्यकता संकलन तथा 

िजिशका/शैताके/ अगुवा 

स्रोतकेन्द्र/ िसएफओ 

 माध्यिमक तहमा कायर्रत 

िश�कह�ले १० िदने 

िटिपडी मोड्यलु परुा 

गरेको िश�क संख्या ह�ने 

। 

प्रत्येक स्रोतकेन्द्रबाट 

६।६ मिहनामा िजिशका 

र शैताकेका समि�गत 

िश�ण सधुार योजना। 

 अन्तर िवद्यालय 

अध्ययन भ्रमण सम्पन्न 
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स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायर्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/प�रणाम सचूक 

प्रमाणीकरण, मोड्यलु सामग्री िवकास , सहभागी छनोट , मोड्यलु सञ्चालन (तािलम –कायर्शाला खण्ड , स्वाध्ययन अभ्यास खण्ड र शैि�क 
परामशर् खण्ड) जस्ता कायर्खण्डह� अिनवायर् �पमा सञ्चालन गनुर्पन�छ । तोिकएको प्रिक्रया परुा गन� िश�कह�लाई मात्र मोड्यलु सम्पन्न प्रमाण –
पत्र प्रदान गन� ।  

• प्रत्येक स्रोतकेन्द्रले तािलम सञ्चालन गनुर्पवूर् िवकिसत मोड्यलू सामग्री िजल्लास्तरीय तािलम समन्वय सिमितबाट स्वीकृत गराउन ुगन� र िवकिसत 
सामग्रीको एक प्रित िजल्ला िश�ा कायार्लयमा अिनवायर् पेस गनुर्पन� । त्यसैगरी तािलम केन्द्रले िवकिसत सामग्री तािलम सञ्चालनपवुर् शैि�क 
जनशि� िवकास केन्द्रमा अिनवायर् पठाउने व्यवस्था गनुर्पन� । प्रा� भएका तािलम सामाग्री (प्याकेज) सम्विन्धत िज.िश.का. ÷ तािलम केन्द्र ÷ 
शैजिवकेले पनुरावलोकन गरेप�ात मात्र कायर्क्रम  सञ्चालनको आवश्यक रकमको व्यवस्थापन गन� ।  

• तािलम सञ्चालन गनुर् पवूर् प्रत्येक अगुवा स्रोतकेन्द््रले तािलम िलने िश�कह�को नामावली िजल्ला िश�ा कायार्लयमा अिनवायर् पेश गनुर् पन� छ । 
त्यसरी नामावली प्रा� भएपिछ मात्र िजल्ला िश�ा कायार्लयह�ले स्रोतकेन्द्रलाई आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गन� ।  

• प्रत्येक मोड्यलु सञ्चालन गनर् तािलम कायर्शाला खण्डको प्रथम िदन प्रथम सत्रमा नै सवै सहभागीह�लाई १ /१ प्रितका दरले अध्ययनका लािग 
स्रोत सामग्रीको िवतरण व्यवस्था गन� ।  

• प्रत्येक १० िदने मोड्यलु परूा गरेका िश�कह�लाई मोड्यलु सम्पन्न प्रमाणपत्र सम्बिन्धत हवले जारी गन� । तीनवटै मोड्यलु परुा गरेका 
िश�कलाई एिककृत प्रमाणपत्र शैि�क तािलम केन्द्रले प्रदान गन� ।  

• प्रत्येक हवले सेवा�ेत्र िभत्रका १० िदने मोड्यलु परूा गरेका िश�कह� कायर्रत सबै िवद्यालयह�को िश�ण सधुार योजना (िटआइिप) , 
उपलिब्ध िववरण प्रत्येक वषर्को वैशाख र काितर्क मिहनामा सङ्कलन भए नभएको िवषयमा हव स्तरीय िव�ेषण गन� । िव�ेषणका आधारमा 
समि�गत प्रितवेदन तयार गरी िजिशका र शैताके सम� पेश गन� ।  

• प्रत्येक वषर् शैताकेको सेवा�ेत्र िभत्रका तािलममा सहभािग िश�कह� मध्ये २० प्रितशत िश�कह�लाई अन्तर िवद्यालय भ्रमण गराउने ।  

• िटिपडी मोड्यलुको भाग –२  स्वाध्ययन अभ्यास खण्ड र भाग –३  शै�िणक परामशर् खण्ड अन्तगर्त तोिकएका प�रयोजना कायर्ह� सहभागी 
िश�कह�बाट उच्च प्राथिमकताका साथ सम्पन्न गनर् लगाउने । यसो ह�न नसकेमा मोड्यलु सम्पन्न प्रमाण –पत्र प्रदान नगन� । त्यस्ता 
िश�कह�ले प्रमाण –पत्र पाउन अनरुोध गरेमा तािलम हवले पनुः प�रयोजना कायर्ह� तोक� त्यसको सफलतापवूर्क सम्पन्न गरेको प्रमाणका 
आधारमा प्रमाण–पत्र प्रदान गन� । यसका लािग सहभागीह�ले आफ्नो आतेजाते लगायत कायर्का लािग ह�ने खचर् स्वयम ्ले व्यहोनुर्पन� व्यवस्था 
िमलाउने । 

• यस कायर्क्रम अन्तगर्तका शीषर्कगत खचर् स्वीकृत नम्स अनसुार गन� ।  

• प्रत्येक तािलम केन्द्रले माध्यिमक तह (क�ा ९ –१०) को िश�कको पेसागत िवकास तािलममा सहभािग भएका िश�कह�को तािलमको 
मोड्यलु (पिहलो /दोस्रो/तेस्रो) सिहत खलु्ने गरी अिभलेख तयार गन� र अिभलेख अद्याविधक गरी तत्काल शैि�क जनशि� िवकास केन्द्रमा 
पठाउने । 

प्रितवेदन । 

२.१५.१.१२ शैताकेबाट उच्च माध्यिमक तहका क�ा ११ र १२ का िश�कह�का लािग १० िदने तािलम  

• उच्च माध्यिमक तहमा अध्यापन गराउने सामदुाियक िवद्यालयमा कायर्रत िश�कह� मध्येबाट तोिकएको संख्यामा सम्बिन्धत िजिशकाले 

शैताके/िजिशका 
 पिहलो 
चौमािसक 

दश िदने तािलम परुा गरेका 

उमािव िश�क संख्या । 
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स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायर्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/प�रणाम सचूक 

शैताकेको अनरुोधमा सहभागी छनोट गन� ।   

• शैि�क तािलम केन्द्रले अिनवायर् िवषय मद्ये कुन िवषयमा तािलम सञ्चालन गन� हो एिकन गरी सोही िवषयका िश�क छनोट गरी पठाइिदन 
िज.िश.का.लाई अनरुोध गन� । 

• िजिशकाबाट मनोनयन भएका िश�कह�का लािग शैि�क जनशि� िवकास केन्द्रबाट उपलब्ध गराइने तािलम स्रोत सामाग्री अनसुार शैि�क 
तािलम केन्द्रले तािलम सञ्चालन गन� ।  

• यो कायर्क्रम तािलम एकै पटक (At a stretch) सञ्चालन  गन� । 

• तािलम सञ्चालन प�ात् सझुाव सिहतको प्रितवेदन शैजिवके अनगुमन तथा मलू्याङ्कन शाखामा पठाउने ।  

• तािलम प�ात् तािलम प्रा� िश�कह�को िववरण अद्याविधक गरी त्यसको जानकारी शैजिवकेमा अिनवायर् �पमा पठाउने ।  
२.१५.१.१३ शैताके तथा अगुवा स्रोत केन्द्र माफर् त िनम्न माध्यिमक तथा माध्यिमक तहका िश�कह� (कम्प्यटुर सञ्चालनमा रहकेा िवद्यालयह�बाट) 
लाई आवश्यकता अध्ययनका आधारमा ICT �मता िवकास सम्बन्धी Customized Training Package १० िदन 

• िजल्ला िश�ा कायार्लयले कम्प्यटूर ख�रद वा इन्टरनेट कनेिक्टिभटीको सहयोग उपलब्ध गराएका िवद्यालयका  िश�कह� मध्ये कम्प्यटूर 
सम्बन्धी �ान भएका िश�कह�लाई सम्बिन्धत िवद्यालयको िसफा�रशमा छनोट गरी शैि�क तािलम केन्द्र /अगुवा स्रोतकेन्द्रलाई जानकारी गराउने 
।  

• शैि�क जनशि� िवकास केन्द्रले उपलब्ध गराएको तािलम कोसर्को आधारमा १० िदनको तािलम सञ्चालन गन� । यस अिघ ICT �मता 
िवकास सम्बन्धी तािलम निलएका   िश�कह�को लािग मात्र सञ्चालन गन�  व्यवस्था गन� ।  

• िजल्लामा उपलब्ध सचूना तथा सञ्चार प्रिविधसँग सम्बिन्धत जनशि� र साधन स्रोतको उपयोग गरी प्रभावकारी �पमा तािलम सञ्चालन गन� ।  

• तािलम सञ्चालन प�ात् तािलम सञ्चालनको क्रममा अपनाइएको िविध एवं प्रिक्रया , प्रितफल र सहभािगको िववरण सिहतको प्रितवेदन अगुवा 
स्रोतकेन्द्रले सम्बिन्धत शैि�क तािलम केन्द्र र शैि�क तािलम केन्द्रले समि�गत प्रितवेदन तयार गरी शैि�क जनशि� िवकास केन्द्रमा पठाउने ।  

शैताके/िजिशका  

 दोश्रो 
चौमािसक 

ICT  तािलम परुा गरेका 

िनमािव/मािव तहका िश�क 

संख्या 

    

२.१५.१.१५  परम्परागत िवद्यालय (गुम्बा, मदरसा, गू�कूल) का  िश�कह�का लािग िटपीडी खाकामा तािलम सञ्चालन  

• सेवा �ेत्र िभत्रका िविभन्न िजल्लामा सञ्चािलत परम्परागत धािमर्क प्रकृितका िवद्यालयमा कायर्रत िश�कह�मध्ये सम्बिन्धत शैि�क तािलम 
केन्द्रद्वारा  तोिकएको मापदण्ड र कोटा बमोिजम िजल्ला िश�ा कायार्लयले सहभागीह� छनोट गरी पठाउने । आफ्नो सेवा �ेत्रमा सहभागी नपगु ह�ने 
भएमा शैजिवके र सम्बिन्धत तािलम केन्द्रसँग समन्वय गरी अन्य सेवा �ेत्रका सहभागी समेत सहभागी गराउन सिकने छ ।  

• यसरी परम्परागत िवद्यालयह�बाट छनोट भएका िश�कह�लाई शैि�क जनशि� िवकास केन्द्रद्वारा उपलब्ध गराइएको तािलम कोषर् , तािलम स्रोत 
सामग्री र प्रिश�ण गाइडलाइन बमोिजम िटिपडी आवश्यकता परुा गन� गरी िवशेष �मता िवकास तािलमका �पमा १० िदन एकै पटक (At a stretch) 
तािलम सञ्चालन गन� ।  

• िवगतमा यस िकिसमको तािलम निलएका िश�कह� छनोट गन� । यसरी िश�क छनोट गदार्  यो तािलम सिहत  िटिपडी मोडुलका तीन भन्दा बढी 

शैताके/िजिशका  

  तेश्रो 
चौमािसक 

  तािलम प्रा� िश�क संख्या 
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तािलम  ह�ने गरी  छनोट नगन� ।  

• तािलम प�ात् तािलम प्रा� िश�कह�लाई प्रमाण पत्र िदई सो को िववरण अद्याविधक गरी त्यसको जानाकारी शैजिवकेमा अिनवायर् �पमा पठाउने ।  
२.१५.१.१६  नया िनय�ु िश�कका लािग सेवा प्रवेश तािलम (आधारभतू र माध्यिमक)  

•  प्रा� कोटाका आधारमा शैजिवकेले जारी गरेको तािलम कोसर्को अनसुार िजिशकाले सात िदने तािलम सञ्चालन गन� ।  

• िजल्लामा यस वषर् िश�क सेवा आयोगवाट िसफा�रस भइआएका सवै िश�कह�लाई शैजिवकेले तयार गरेको तािलम कोसर्का आधारमा सात 
िदनको तािलम प्रदान गन� ।  

• त्यसरी तािलम िलएका िश�कको नामनामेसी िववरण सम्विन्धत िजल्लाह�ले कायर्क्रम सम्पन्न भएको १५ िदन िभत्रमा �े.िश.िन , शै.ज.िव.के. र 

िश�ा िवभाग मा पठाउने । 
 

िजिशका 

 दोश्रो 
चौमािसक 

सेवा प्रवेश तािलम प्रा� 

िश�क संख्या । 

२.१५.१.१७  सामदुाियक िवद्यालयमा कायर्रत आधारभतू र माध्यिमक तहका ��ीिवहीन िश�कका लािग तािलम  
 

• शैजिवके र िश�ा िवभागबाट  सामदुाियक िवद्यालयमा कायर्रत आधारभतू र माध्यिमक तहका �ि�िबिहन िश�कह�को  िववरण िलइ त्यस्ता 
िश�कह� रहकेा िजल्लाबाट छनोट गरी पठाउन िजिशकामा अनरुोध गन� ।  

• पिहले यो तािलम निलएका िश�कह�मध्येबाट अिनवायर् िवषयह�मा  िटिपिड खाकामा आधा�रत रही एकैपटक (At a stretch) शैजिवकेले तयार 
गरेको तािलम कोसर् अनसुार १० िदनको तािलम सञ्चालन गन� । 

• यो तािलम स्रोत िश�कका लािग नभइ �ि�िवहीन िश�कह�का लािग मात्र रहकेो छ ।  

शैताके/िजिशका  

 पिहलो 
चौमािसक 

तािलम प्रा� िश�क संख्या । 

२.१५.१.२० प्रअह�का लािग ३० िदने नेततृ्व �मता िवकास तािलम (संस्थागत िवद्यालय समेत) सञ्चालन (शैताके बाट)  

• शैजिवके द्वारा जारी प्रअ नेततृ्व �मता िवकास तािलम कायार्न्वयन पिुस्तका २०६६ ले िनिदर्� गरेको कायर्िविध अनसुरण गरी आधारभतू तह (१ –८ 
क�ा) र माध्यिमक तह (१–१०) का लािग िनयमानसुार आफ्नो सेवा �ेत्रिभत्रका सवै िजल्लाह�मध्येबाट सहभािगता ह�नेगरी सामदुाियक िवद्यालयका 
प्रधानाध्यापकह� मध्ये २५ जनालाई अगुवा स्रोतकेन्द्र वा शैताकेको समन्वयमा िजिशकाले २ मिहना अगावै मनोनयन गन� ।  

• संस्थागत िवद्यालयले चाहमेा सहभागी मनोनयन गदार् तोिकएको कोटाको अिधकतम २० प्रितशत सम्म कायर्रत सोही तहका संस्थागत िवद्यालयका 
िप्रिन्सपलह�लाई तािलम परुा गन� सतर्मा समावेश गन� ।  

• उ� तािलम कायार्न्वयन पिुस्तकाद्वारा िनिदर्� कोषर् तथा कायर्िविध एवम ्शैजिवकेबाट प्रकािशत तािलम स्रोत सामग्रीका आधारमा  िजिशकाबाट 
छनोट भएका प्रअह�लाई शैताकेले १० िदने तािलम कायर्शाला , १८ िदन बराबरको स्वाध्ययन खण्ड र २ िदनको सम्पकर्  क�ा गरी ३० िदने तािलम 
कायर्क्रम सञ्चालन गन� । 

शैताके/िजिशका  दोश्रो  
चौमािसक 

३० िदने नेततृ्व �मता 

िवकास तािलम प्रा� गरेको 

प्र.अ. संख्या । 

२.१५.१.२१ बह�क�ा बह�स्तर िश�क तािलम शैताके/िजिशका  तेश्रो  
चौमािसक 

बह�क�ा बह�स्तर सम्वन्धी 

तािलम प्रा� गरेका िश�क 
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स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायर्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/प�रणाम सचूक 

• िश�ा िवभागमाफर् त बह�क�ा बह�स्तर कायर्क्रम लागू भएका िवद्यालयबाट १ /१ जनाको दरले सम्बिन्धत शैि�क तािलम केन्द्रद्वारा  तोिकएको 
मापदण्ड र कोटा बमोिजम सेवा �ेत्रिभत्रका िजल्ला िश�ा कायार्लयले सहभागीह� छनोट गरी पठाउने ।  

• यसरी सहभागीह� छनोट गरी पठाउदा सङ्ख्या नपगु ह�ने भएमा बह�क�ा बह�स्तर िश�ा लागु गनुर्पन� देिखएका िवद्यालयबाट पिन सहभागी गराउन 
सिकने । 

• शैजिवकेले तयार गरेको तािलम सामग्री अनसुार शैताकेले १० िदनको तािलम सञ्चालन गन� ।  

संख्या । 

• २.१५.१.६५ आधारभतु  तह  ६-८ मा  पेशा व्यवसाय र प्रिविध िवषय अध्ययन  गन� िश�कका लािग १० िदने तािलम  

• िजल्लामा कायर्रत आधारभतू तहका िश�कमध्ये क�ा ६ –८ मा पेसा व्यवसाय र प्रिविध िवषय अध्यापन गन�  िश�कलाइ िजिशकाले छनोट 
गन� ।   

• शैजिवकेबाट िवकिसत कोषर् तथा सामग्रीका आधारमा शैताके र अगुवा स्रोतकेन्द्रले तािलम सञ्चालन गन� ।  

• तािलम प्रा� िश�कलाइ  तािलम  प्रमाण –पत्र प्रदान गन� र तािलम सम्पन्न गन� िश�कको िववरण अगुवा स्रोतकेन्द्रले शैताकेमा र शैताकेले 
शैजिवकेमा पठाउने । 

शैताके/िजिशका 

प्रथम चौमािसक तािलम प्रा� गरेका िश�क 

संख्या । 

२.१५.१.७६  ICT Pedagogy Integrated तािलम (िटिपिड खाकामा सञ्चालन ह�ने)  

• िजल्लािभत्रका सचूना र प्रिविधको उपयोग गरी िश�ण अभ्यास ग�ररहकेा उत्कृ� िवद्यालयका कम्यटूरको आधारभतू �ान र िसप भएका 
िश�कह�मध्येबाट िजिशकाले छनोट गरी पठाएका िश�कह�लाइ शैताकेले तािलम प्रदान गन� ।  

• शैजिवकेबाट िवकिसत कोषर् तथा सामग्रीका आधारमा शैताकेले तािलम सञ्चालन गन� ।  

• तािलम सञ्चालन गनुर्पवूर् आवश्यक प्रिश�क लगायतका िवषयमा  शैजिवकेसँग समन्वय गन� ।  

• तािलम प्रा� िश�कलाइ  तािलम  प्रमाण–पत्र प्रदान गन� र तािलम सम्पन्न गन�  िश�कको िवस्ततृ िववरण १५ िदनिभत्र शैजिवकेमा पठाउने ।  

शैताके/िजिशका तेश्रो चौमािसक तािलम प्रा� िश�क संख्या  

२.१५.१.७८  िवकाशात्मक अपाङ्गताका वालवािलकाह� अध्ययन गन� स्रोत क�ाका स्रोत िश�कका लािग िवकिशत स्वाध्यायन सामग्री प्रवोिधकरण र 

िश�क तािलम 

• िश�ा िवभाग तथा शैजिवकेबाट िवकासात्मक अपाङ्गता भएका बालबािलकाह� अध्ययन गन� िवद्यालयको िववरण िलइ उ� िवद्यालयका  स्रोत 

िश�कह�लाइ छनोट गन� । 

• शैजिवकेबाट िवकिशत स्वाध्यायन सामग्री प्रवोिधकरण गन� र िवकिसत       तािलम कोषर्का आधारमा तािलम सञ्चालन  गन� ।  

• तािलम सञ्चालन गनुर्पवूर् आवश्यक प्रिश�क तथा सामग्री लगायतका िवषयमा  शैजिवकेसँग समन्वय गन� ।  

शैताके/िजिशका पिहलो 

चौमािस

क 

तािलम प्रा� िश�क संख्या  
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स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायर्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/प�रणाम सचूक 

• तािलम प्रा� िश�कलाइ  तािलम  प्रमाण–पत्र प्रदान गन� र तािलम सम्पन्न गन�  िश�कको िवस्ततृ िववरण १५ िदनिभत्र शैजिवकेमा पठाउने ।  

२.१५.३.५ शैताकेबाट बािषर्क�पमा आधारभतु र माध्यिमक तहको लािग जम्मा ६ वटा नमनुा िटिपिड मोड्यलु सामग्री सबै तािलमहवह�को प्रयोगका लािग 

छपाइ र िवतरण 

• शैजिवकेबाट तोिकएको िवषयमा मात्र आधा�रत भइ िश�क पेसागत िवकासका लािग आवश्यक तािलम कोषर् तथा मोडुल िवकास गन� ।  

• सामग्री िवकासका क्रममा सम्बिन्धत िवषयका िव� तथा रो�र प्रिश�कह�को सहभािगता गराउने ।  

• सामग्रीको अिन्तमीकरण गनुर्पवूर् सामग्री गुणस्तर परी�णका लािग शैजिवकेमा पठाउने  

• शैजिवकेबाट पनुरावलोकन भइ प्रा� भएको सझुावलाइ समेत समावेश गरी मोडुललाइ अिन्तम �प िदने र छपाइ गरी तािलम हवमा िवतरण गन� ।  

• उत्पािदत  सामग्रीको हाडर् कपी र  र िवधतुीय प्रित शैजिवकेमा समेत पठाउने ।  
 

शैताके दोश्रो तथा 

तेश्रो 

चौमािसक 

िवकिसत मोडुल सामग्री 

संख्या 

२.१५.४०.९ कायर्क्रम व्यवस्थापन खचर् शैताकेह�को लािग 

• शैि�क तािलम केन्द्रमाफर् त सञ्चालन ह�ने कायर्क्रम व्यवस्थापनका लािग रकम खचर् गन� ।  

शैताके पिहलो, दोश्रो 

तथा तेश्रो 

चौमािसक 

कायर्क्रम कायार्न्वयन योजना 

र अिभलेख 

२.१९.१.२ शैताकेह�बाट अगुवा स्रोतकेन्द्रमा स्रोतव्यि� , रोस्टरद्वारा सञ्चालन गन� िटिपडी/प्रअ तािलमका लािग स्थलगत प्रािविधक सहायता on site 

technical backstopping तािलम प�ात सहायता सञ्चालन 

• शैि�क तािलम केन्द्रले अगुवा /स्रोतकेन्द्रले गन� आवश्यकता संकलन , प्रमाणीकरण, मोड्यलु सामग्री िवकास , कायर्शाला सञ्चालन , शै�िणक 
परामशर् आिद कायर्का लािग आवश्यकता अनसुार प्रािविधक सहायता उपलब्ध गराउने ।  

• िजल्ला तािलम समन्वय सिमितको बैठकमा सहभागी ह�ने ।  

• कायर्सम्पादन प�ात् एिककृत प्रितवेदन शैजिवकेमा उपलब्ध गराउने । 

शैताके पिहलो, दोश्रो 

तथा तेश्रो 

चौमािसक 

प्रितवेदन, बैठक संख्या  

२.१९.१.३ िजिशकाबाट तािलम हव क्ल�रमा िटपीिडरप्रअ तािलम लगायतका गितिविधको स्थलगत प्रािविधक अिडट र तािलम समन्वय सिमितद्वारा अनगुमन 

लगायत िटपीिड मोड्यलू सामग्री अनमुोदन कायर् सञ्चालन 

• िजल्ला तािलम समन्वय सिमित बाट िनणर्य गराइ िटिपिड लगायतका तािलम कायर्क्रमको अनगुमन गन�  

• अनगुमन प�ात अनगुमन प्रितवेदन सम्बिन्धत तािलमकेन्द्रह�मा पठाउने व्यवस्था गन�  

िजिशका पिहलो दोश्रो  

तथा तेश्रो 

चौमािसक 

प्रितवेदन र अनमुोिदत 

सामग्री 

८.७.२९.३  शैजिवकेको भौितक सिुवधा स�ुढीकरण एवम ्ममर्त सम्भार योजना बमोिजम कायर् सञ्चालन शैताके पिहलो तथा 

दोश्रो  

ममर्त सम्भार योजनाका 

आधारमा भौितक प� स�ुढ 
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• प्रत्येक शैताकेले भौितक सिुवधा स�ुढीकरण तथा ममर्त सम्भारको कायर्योजना तयार गरी शैजिवकेलाई जानकारी गराउने ।  
• तािलम सञ्चालन क�, आवश्यक उपकरण, छात्रावास, शौचालय र कायार्लय भवन सधुारका लािग प्राथिमकता िदने  
• प्रचिलत सावर्जिनक ख�रद एन तथा िनयमावली अनसुार खचर् गन� ।  

चौमािसक भएको संख्या । 

8.5.1.28 शैताकेह�मा सचुना तथा सन्चार प्रिविध सम्बन्धी तािलम तथा ICT HUb स्थापनाका लािग ict lab स्थापना 
 

• शैजिवकेले उपलव्ध गराएको स्पेिशिफकेशन अनसुारका सामग्रीह� ख�रद गरी  ict lab  स्थापना गन� । 

• ict lab  स्थापना गदार्  प्रचिलत सावर्जिनक ख�रद ऐन तथा िनयमावली अनसुार खचर् गन� ।  

शैताके पिहलो तथा 

दोश्रो  

चौमािसक 

ict lab स्थापना 
भएका  शैताके 
संख्या । 

 

 
कायर्क्रम नं ६ प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लािग �मता अिभवृिद्ध  
यस अन्तगर्त िजल्ला िश�ा योजना तथा गाँउ िश�ा योजना तजुर्मा, िवद्यालय तहमा गुणस्तरीय िश�ा सिुनि�तताका लािग िवद्यालय सधुार योजनाको अिन्तिककरण र अद्याविधक तथा िवद्यालयको लेखा परी�ण ,सामािजक प�र�ण माफर् त 

उ�रदाियत्व र पारदिशर्ताका लािग अनदुान,  िवद्यालय नक्साङ्कन एवं प्रितभावान िवद्याथ�को पिहचान लगायत िवद्यालयको िश�ा सम्बन्धी सरोकारवालाह�को �मता अिभविृद्ध गन� कायर्क्रम रहकेा छन ्।  

उद्देश्यः 

१. संस्थागत �मता  िवकासका कायर्क्रमह� सञ्चालन गन� । 

२. िवद्यालय िश�ाको सरोकारवालह�को �मता अिभविृद्ध गन�  ।  

 
स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायर्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/प�रणाम सचूक 

१.१५.२.६३ िजल्ला िश�ा योजना तथा गाँउ िश�ा योजना तजुर्मा 

क)  िजल्ला िभत्रका सबै िवद्यालयह�लाई िवद्यालय सधुार योजना अिनवायर् �पमा तयार /अध्याविधक गनर् लगाउने । स्रोतकेन्द्र स्तरमा स्रोतकेन्द्र अन्तगर्तका 
िवद्यालयह�बाट तयार ग�रएका िवद्यालय सधुार योजनाका बारेमा िव�ेषण र अन्तरिक्रया गराउने । प्रत्येक स्रोतव्यि�बाट सो सम्बन्धी प्रितवेदन 
अिनवायर् �पले िलने । 

ख)  आफ्नो िजल्लािभत्र स्रोतव्यि� वा िविनह�लाई आफ्नो आफ्नो �ेत्रमा गाउँ िश�ा योजना िनमार्ण सम्बन्धमा आवश्यक पहल गनर् लगाउने । मािथ १ नं. 
मा भिनएजस्तै प्रिक्रयाबाट िव�ेषण र अन्तरिक्रया गराइ सोको प्रितवेदनसमेत िलने ।  िजल्ला िश�ा योजना अद्याविधक गन�  गदार् Post SSRP  का 
�पमा SSDP तयार ह�ने  भएकोले सोको ढाँचामा रिह िजल्लाह�ले SIP/VEP का आधारमा अिनवायर् �पले DEP तयार गरी आफ्नो वेवसाइटमा राख्ने 
तथा सोको Hard Copy �ेिशिन तथा िवभागमा पठाउने  । िजल्ला िश�ा योजनाका आधारमा  वािषर्क रणनीितक कायार्न्वयन योजना तयार  गरी सोको 
एक प्रित �ेिशिन र िश�ा िवभागमा पठाउने । िजल्ला िश�ा योजनाको कायार्न्वयन र प्रगितको अवस्था सम्बन्धमा िव�ेषणात्मक प्रितवेदन तयार गन� र 

• िश�ा िवभाग कायर्क्रम 
तथा बजेट शाखा 

• �ेत्रीय िश�ा 
िनद�शनालय 

• िजल्ला िश�ा 
कायार्लय 

 दोश्रो चौमािसक • तयार भएका योजना 
तथा कायर्क्रमका 
दस्तावेजह� (ASIP, 
AWPB, DEP, 
VEP, SIP) 

• प्रा� प्रितवेदनह� 

• कायर्क्रम 
कायार्न्वयनको 
प्रितवेदन 
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स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायर्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/प�रणाम सचूक 

सोसमेत �ेिशिन र िश�ा िवभाग, कायर्क्रम तथा बजेट शाखामा पठाउने । 
ग)   मािथ बुदा नं (क) र (ख)मा उल्लेख भएका कायर्ह� िनरन्तर �पमा गरी िजल्लामा भए गरेका कायर्ह� , प्रगितको अवस्था चनुौती, समस्या, सम्भावना 

आिद तयार गन� । िश�ा िवभागबाट बािषर्क रणनीितक कायार्न्वयन योजना (ASIP) तयारी सम्बन्धमा प्रा� भएको थप िनद�शनसमेत समावेश गरी आगामी 

आ.व. को ASIP/AWPB तयार गन� । सोको एक प्रित �ेिशिन र िश�ा िवभाग कायर्क्रम तथा बजेट शाखामा पठाउने ।  

 5.1.10.15 िवद्यालय तहमा गुणस्तरीय िश�ा सिुनि�तताका लािग िवद्यालय सधुार योजनाको अिन्तिककरण र अद्याविधक तथा 

िवद्यालयको लेखा परी�ण,सामािजक प�र�ण माफर् त उ�रदाियत्व र पारदिशर्ताका लािग अनुदान 

क) िवद्यालयह�ले िवपद व्यस्थापनलाई समेत समावेस ग�र आवािधक िवद्यालय सधुार योजना अिनवायर्�ले िनमार्ण गन� । वािषर्क अध्याविधकरणका लािग 

किम्तमा एक िदने िवद्यालयस्तरीय कायर्शाला सरोकारवालाह�को सहभािगतामा सञ्चलान गन� । िवद्यालय सधुार योजना तयार गदार् िवद्यालय सधुार 

योजना िनमार्ण सहयोगी पिुस्तका २०७१ ले तोकेको ढाँचाका आधारमा िनधार्�रत समयाविधमा कायर् सम्पन्न गरी सम्विन्धत िनकायमा पठाउने व्यवस्था 

िमलाउने ।   

नोट : िश�ा िवभाग /िससम२ ले िवपद व्यस्थापन, अनगुमन, सामािजक प�र�ण र िबद्यालय सधुार योजना सम्बिन्ध �ेत्रीय प्रिश�क प्रिश�ण पनुतार्जगी 

कायर्क्रम संचालन गन� छ । गतबषर् िससम२  प�रयोजनाको आिथर्क तथा प्रािबिधक सहयोगमा उपलब्ध गराइएकोिवद्यालय सधुार योजना िनमार्ण सहयोगी 

पिुस्तका, िबद्यालय स्तरीय कायर्शाला सहयोगी पिुस्तका, िबद्यालय स्व: मलु्यांकन चेकिलस्ट सबै िवद्यालयह�लाई उपलब्ध भैसकेको सन्दभर्मा यस वषर् थप 

सामग्रीका �पमा सबै िवद्यालयह�लाई एक एक प्रित िवपद व्यस्थापन सम्बिन्ध श्रोत सामग्री, सामािजक प�र�ण िनद�िशका उपलब्ध गराइने छ ।�ेत्रीय 

प्रिश�क प्रिश�ण कायर्क्रमका सहभागीह�ले आ आफ्नो िजल्लामा स्रोत व्यि� तथा िबिनको  िनयिमत बैठकमा िवपद व्यस्थापनलाई समेत समावेस ग�र 

िवद्यालय सधुार योजनाअध्याविधक सम्बिन्ध अिभमखुीकरण गन� व्यवस्था िमलाउन ुपन� छ । सोिह अनशुार स्रोत व्यि�ह�ले पिन आ आफ्नो स्रोत केन्द्र 

स्तरमा िनयिमत प्र अ बैठकमा िवपद व्यस्थापनलाई समेत समावेस ग�र िवद्यालय सधुार योजनाअध्याविधक सम्बिन्ध अिभमखुीकरण गन� व्यवस्था िमलाउने । 

ख) सामदुाियक िवद्यालयह�ले िश�ा ऐन , िनयम तथा ; fdflhs k/LIf0f lgb]{lzsf -klxnf] ; +zf]wg @)&! ; lxt_ @)^%मा तोिकए अनसुार  सामिजक 

परी�ण तथा आिथर्क लेखा परी�ण अिनवायर् �पले गन� व्यबस्था सिुनि�त गन� ।  सामािजक परी�ण तथा  लेखा परी�ण प्रितवेदन िवद्यालयह�ले सम्बिन्धत 

स्रोत व्यि� तथा िवद्यालय िनरी�कले आफ्नो िनरी�ण �ेत्र तथा स्रोतकेन्द्रको सिम्टगत प्रितवेदन  िजिशकामा पेश गन� । यस िकिसमको प्रितवेदन प्रा� भएपिछ 

सोको िव�ेषण गरी प्रितवेदन तयार गन� र एक–एक प्रित �ेिशिन र िश�ा िवभाग, आिथर्क प्रशासन शाखामा पठाउने । 

ग) िवद्यालयले पारदिशर्ता तथा जवाफदेहीता सिुनि�त गनर् सरोकारवलाह�को सहभािगतामा िवद्यालय स्तरमा कायर्शाला माफर् त सिुनि�तता कायम गन� ।  

घ) िवद्यालयमा उल्लेिखत कायर् गनर्का लािग िजिशकाले आधारभतु तह (क�ा १-८) तह सञ्चालन भएका िवद्यालयका लािग प्रित िवद्यालय ६५००। दरले 

• िश�ा िवभाग, 

आिथर्क प्रशासन 

शाखा  

• िससम२ प�रयोजना 

• �ेत्रीय िश�ा 

िनद�शनालय 

• िजल्ला िश�ा 

कायार्लय 

• िवद्यालय 

व्यवस्थापन सिमित  

दोश्रो चौमािसक • अध्याविधक िवसयुो 
सङ्ख्या  

• लेखापरी�ण सम्पन्न 
भएका िवद्यालय 
सङ्ख्या 

• लेखापरी�ण प्रितवेदन 
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स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायर्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/प�रणाम सचूक 

तथा माध्यिमक तह (क�ा १-१२)सञ्चालन भएका िवद्यालयका लािग प्रित िवद्यालय १०५००। दरले िवद्यालयलाइ िनकाशा िदइ कायर् सम्पादनको 

सिुनि�तताको िनयिमत अनगुमन तथा मलु्याङकनको सिुनि�तता कायम गन� ।  

 २.१५.३.६  GIS मा आधा�रत नक्साँकनबाट प्रा� तथ्याँकको िव�ेषण तथा नक्साँकन कायर्को अद्याविधक 

• एक पटक तथ्यांक संकलन कायर् सम्पन्न गरेका िजल्लाह�ले सबै स्रोतव्यि�ह� तथा अन्य सम्बिन्धत सरोकारवाला व्यि�ह�लाइ समाबेस गरी 
स्रोतकेन्द्र तहमा तथा िजल्ला तहमा तथ्यांक अध्याविधक तथा verification को कयर्शाला सञ्चालन गन� । 

• एक पटक पिन तथ्यांक संकलन नगरेका िजल्लाह�ले िश�ा िवभागको समन्वयमा तथ्यांक संकलन कायर्का लािग तािलम सञ्चालन तथा 
google earth को प्रयोग गरी तथ्यांक संकलन कायर् सञ्चालन गन� । 

• कायर्शाला सञ्चालन गदार् िवभागको नक्सांकन शाखाको समन्वयमा सञ्चालन गन�  । ( कायर्शाला सञ्चालन गदार् िश�ा वभाग, िश�ा मन्त्रालय 
तथा तथ्यांक िवभागका स्रोतव्यि�ह� समाबेश ह�ने गरी कायर् सञ्चालन गन� ) 

 

• िश�ा िवभाग, शैि�क 
नक्साङ्कन शाखा  

• िजल्ला िश�ा 
कायार्लय 

• स्रोतकेन्द्र 
• िवद्यालय 

 

 पिहलो तथा 
दोश्रो चौमािसक 

 

• िवद्यालय नक्साङ्कनको 
Digital Data को 
उपलब्धता 

• िवद्यालय नक्साङ्कनको 
प्रितवेदन 

 २.१५.१२.६  अित�र� िक्रयाकलाप माफर् त् िवद्याथ� प्रितभाको खोजी (�ेत्रीयस्तर र िजल्लास्तर) ४ िवधा 
 
िव�ान, गिणत, भाषा तथा सािहत्य र िवशेष िसजर्नात्मक कलाका �ेत्रबाट तहगत�पमा प्रितभावान ्िवद्याथ�को खोजी गन�  । प्रत्येक िवद्यालयले उल्लेिखत ४ 
�ेत्रबाट १/१ जना िवद्याथ�ह� छनौट गरी स्रोतकेन्द्रमा पठाउने । स्रोतकेन्द्र स्तरमा उल्लेिखत ४ �ेत्रबाट १ /१ जना िवद्याथ�ह� छनौट गरी िजल्लामा  पठाउने । 
प्रत्येक िजल्लाले उल्लेिखत ४ �ेत्रमा प्रितयोिगताको माध्यमबाट १ /१ जना िवद्याथ�ह� छनौट गरी �ेिशिनमा पठाउने । �ेत्रीय स्तरमा  प्रितयोिगताबाट 
उल्लेिखत ४ �ेत्रबाट १/१ जना उत्कृ� िवद्याथ�ह� छनौट तथा परुस्कृत गरी केन्द्रमा पठाउने । केन्द्रस्तरमा उल्लेिखत ४ �ेत्रबाट १ /१ जना िवद्याथ�ह� रािष्ट्रय 
स्तरको प्रितभाको �पमा परुष्कृत गन� । 

• िश�ा िवभाग, 
सहकायर्कलाप तथा 
समसामियक िश�ा 
शाखा 

• �ेत्रीय िश�ा 
िनद�शनालय  

• िजल्ला िश�ा 
कायार्लय 

• स्रोतकेन्द्र 
• िवद्यालय 

दोस्रो  चौमािसक 
• छनौट भएका िवद्याथ� 

सङ्ख्या 

• कायर्क्रम सम्पन्न प्रितवेदन  

 २.१५.४०.११ भौितक सिुवधा िवस्तारका लािग ब्यबस्थापन खचर् 

भौितक सिुवधा िवस्तारका लािग सञ्चालन गदार् िवद्यालय भौितक सिुबधा िवस्तारका कायर्क्रम संचालनका लािग   िजल्ला िश�ा कायार्लयह�लाई  उपलब्ध 

गराइएको एकम�ु रकमबाट प्रचिलत काननूको अिधनमा रही इिन्जिनयर भएको िजल्लाह�मा सम्बिन्धत इिन्जिनयर तथा इिन्जिनयर नभएको िजल्लामा 

ब�र�तम सव इिन्जिनयरको िसफा�रसमा िनमार्ण कायर्मा आवश्यक पन� मेज�रङ्ग टेप (सानो  ठूलो), नापी िकताब Measurement Book ( MB), 

क्यालकुलेटर इि�मेट फारम, खचर्को ते�रज फारम, कायर् सम्पन्न प्रितवेदन फारम, कागज, कलम, पेिन्सल, रिज�र, इन्धन लगायतका आवश्यक मसलन्द ख�रद 

गनर् एवं िजिशकाबाट ह�ने अनगुमन, सपुरीवे�ण तथा सपुरीवे�ण कायर्मा आवश्यक पन� थप प्रािविधक जनशि� व्यवस्थाको लािग खचर् गनर् सिकनेछ । सो को  

• िश�ा िवभाग, भौितक 
सेवा शाखा 

• िजल्ला िश�ा 
कायार्लय 

• प्रािविधक कमर्चारीह� 
 

पिहलो दोश्रो 
तथा  तेश्रो 
चौमािसक  

• प्राविधक जनशि�को 
उपलब्धता 

• प्रािविधक 
कमर्चारीलाई प्रदान 
ग�रएको सामग्री 

• कायर्सम्पन्न प्रितवेदन 
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खचर्को िवस्ततृ िववरण सिहतको प्रितवेदन अद्याविधक गरी िश�ा िवभागमा समेत छुटै्ट पेश गन� । 
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कायर्क्रम नं  ७  िवद्यालय व्यबस्थापन तथा अनुगमन 
यस  अन्तगर्त  �ेत्र िजल्ला तथा िवद्यालय स्तरमा व्यवस्थापक�य कायर्ह�  इमेल इन्टरनेट लगायत सचूना प्रिविधको प्रयोग , प्रस्तावको आधारमा ग�रने प्रवधार्नात्मक कायर्क्रमह� , कायर्क्रम अनगुमन तथा मलु्याङ्कन , िवद्यालय िनरी�क, 
स्रोतव्यि�, इिञ्जिनयर तथा सब–इिन्जिनयरह�को लािग तलब भ�ा , समदुायमा व्यवस्थापन िजम्मा िलएका िवद्यालयह�लाई प्रोत्साहन अनदुान, िवद्यालयह�का लािग कम्यटुर क�ा  Lab स�ुढीकरणका र Connectivity का  लािग 
अनदुान  आिद कायर्क्रमह� रहकेा छन ्। 
उद्देश्यः  

१. शैि�क कायर्क्रम अनगुमन तथा मलु्याङ्कनलाई प्रभावकारी वनाउने ।  
२. शैि�क व्यबस्थापनमा सचूना प्रिविधको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउने ।  
३. स्थानीय तहमा स्रोतव्यि�, िविनह�को �मतालाई शैि�क पवर्धनात्मक काममा प्रयोग गन� । 
४. सञ्चािलत कायर्क्रमह�को समयबद्धता, िनयिमतता र लि�त उपलिब्धतफर्  उन्मखु भए/नभएको अनगुमन गरी कायर्क्रममा प्रभावका�रता ल्याउन सधुार गद� जाने ।  
५. समदुायद्वारा व्यबस्थापन ग�रने िवद्यालयह�लाई प्रोत्साहन गन� ।  
६. सामदुाियक िवद्यालयह�मा पसु्तकालय, कम्प्यटुर र इन्टरनेटको सिुवधा उपलब्ध गराइ िसकाइ वातावरणमा सधुार गन� ।  

स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायर्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/प�रणाम सचूक 

७.१ िजल्ला तहका कायर्क्रमह�    

 २.१९.१.४ िजल्ला तथा �ेत्र बाट ग�रने अनगुमन तथा मलू्याङ्कन 
क)  �ेत्रीय िश�ा िनद�शनालयले अनगुमन योजना बनाउने र एक प्रित िश�ा िवभाग , अनगुमन तथा व्यवस्थापन शाखामा पठाउने । 

योजनाअनसुार अनगुमन सचूक बनाउने र सचूकमा आधा�रत अनगुमन गरी त्यसको समि�गत प्रितवेदन चौमासक र वािषर्क �पमा िश�ा 
िवभागमा पठाउने । िजल्ला िश�ा कायार्लयह�को अनगुमन योजना र त्यसको कायार्न्वयन प�को समेत अनगुमन गन� ।  

ख)  िजल्ला िश�ा कायार्लयह�ले िजल्लाका स्रोतकेन्द्र तथा िवद्यालयह� तथा बालिवकास केन्द्रह� लगायत िजल्ला िश�ा कायार्लयसँग 
सिम्बिन्धत िविभन्न कायर्क्रमह�को अनगुमन गन� योजना बनाउने र सावर्जिनक गन� । कायर्योजनाको एकएक प्रित �ेत्रीय िश�ा िनद�शनालय 
र िश�ा िवभागको िनरी�ण तथा मलु्याङ्कन शाखामा पठाउने ।  अनगुमन सचूक बनाइ कायर्योजनामा उल्लेख भएअनसुारको अनगुमन 
कायर् गन� । अनगुमन पिछ प्रत्येक अनगुमनकतार्ले तोिकएको ढाँचामा प्रितवेदन िदने र त्यसको साराँसगत प्रितवेदन मािसक �पमा �ेत्रीय 
िश�ा िनद�शनालय र चौमािसक�पमा िश�ा िवभाग , िनरी�ण तथा मलु्याङ्कन शाखामा पठाउने । आिथर्क वषर्को अन्तमा िजल्लाको 
समि�गत अनगुमन र त्यसको प्रभाव झिल्कने गरी बनाएको प्रितवेदन  अिनबायर् �पमा िश�ा िवभाग , िनरी�ण तथा मलु्याङ्कन शाखामा 
पठाउने । 

• िश�ा िवभाग अनगुमन 
तथा व्यवस्थापन 
शाखा  

• िश�ा िवभाग  
िनरी�ण तथा 
मलु्याङ्कन शाखा 

• �ेत्रीय िश�ा 
िनद�शनालय 

• िजल्ला िश�ा 
कायार्लय 

पिहलो दोश्रो तथा  
तेश्रो चौमािसक  

• अनगुमन योजना  

• अनगुमन तथा िनरी�ण प्रितवेदन 

• कायर्क्रम कायार्न्वयनको 
प्रितवेदन 

२.१५.४०.१२ िजल्ला तथा �ेत्रमा इमेल, इन्टरनेट तथा Antivirus Software ब्यवस्थापन 
यस अन्तगर्त प्रा� भएको बजेटको प�रिधिभत्र रही देहायका कामह� सञ्चालन गन�ः– 

क) इन्टरनेट सेवाका लािग इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ISP) सँग सम्झौता गरी एक वषर्का लािग इन्टरनेट सेवा प्रा� गन� अथवा वायरलेस 
इन्टरनेट (Wireless internet) सिुवधाका CDMA Data Card (NTC, UTL तथा अन्य कम्पनीको  सेवा ख�रद गरी वषर्भ�र नै  
Internet चलाउने व्यबस्था िमलाउने । 

ख) कायार्लयमा रहकेा सम्पणूर् कम्यटूरह�मा एक वषर्को लािग Anti virus install  गन� ब्यबस्था िमलाउने । 
ग)  Web-Page सञ्चालन गन� सन्दभर्मा िजल्लाका शैि�क सचूनाह�, जानकारीह� तथा अन्य आवश्यक तथ्याङ्कह� सङ्कलन गन� ।  

• िश�ा िवभाग, शैि�क 
प्रिविध प्रवधर्न शाखा 

• �ेत्रीय िश�ा 
िनद�शनालय 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 

पिहलो दोश्रो तथा  
तेश्रो चौमािसक  

• सञ्चालन भएका वेभपेजह� 

• िजल्ला तथा �ेत्रमा रहकेा 

कम्प्यटुरह�को अवस्था 

• कायर्क्रम सम्पन्न प्रितवेदन 
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घ) िश�ा िवभागबाट प्रा�  User Name र Password को प्रयोग गरी िजिशका तथा �ेिशिन आफैले website मा राख्ने व्यबस्था 
िमलाउने । 

२.१३.१.१ देिख २.१३.१.१ सम्म  ; |f]tAolQmsf] ; 6\6fdf sfo{/t lzIfs, Ol~hlgo/ तथा सव Ol~hिनoर tna -; ]jf s/f/ 
sd{rf/L_ 

यस अन्तगर्त प्रा� भएको बजेटको प�रिधिभत्र रही देहायका कामह� सञ्चालन गन�ः– 
क) स्रोतव्यि�को सट्टामा कायर्रत िश�ाक इिन्जिनयर तथा सब इिन्जिनयरह�का लािग स्वीकृत नमर्स ्बमोिजम तलब िवतरण गन�, 
ख) स्रोतव्यि�को तलबको हकमा स्थायी िश�कह�मध्ये स्रोतव्यि�का �पमा कायर्रत रहकेा स्रोतव्यि�लाई ब.शी.नं. ३५००१७ बाटै 

तलबभ�ा खवुाउने र स्थायी िश�कह�मध्ये स्रोतव्यि�का �पमा कायर्रत रहकेा िश�कको सट्टा वा करारमा रहने िश�क र अन्य शदु्ध 
अस्थायी स्रोतव्यि�को �पमा कायर्रत रहकेाह�लाई ३५०८०३ बाटै तलब खवुाउने व्यबस्था िमलाउने ।  

ग) तर प्रािव र िनमािव. मा िलयन राखी स्रोतव्यि�को �पमा िनयिु� भएकाह�को सट्टामा रहकेा िश�कह�ले जनु तहमा पदािधकार रहकेो हो 
सोही तहको तलब भ�ामात्र पाउने ।  

घ) माध्यिमक तहको िश�कबाट स्रोत व्यि� छनौट भएको अवस्थामा स्रोतव्यि�को सट्टामा रहने िश�कको माध्यिमक तह ततृीय श्रेणीको तलब 
भ�ामात्र िनकासा िदने । अस्थायी स्रोतव्यि�को �पमा कायर्रतह�का लािग माध्यिमक तह ततृीय श्रेणी अस्थायी िश�कको न्यनूतम तलब 
भ�ा सिुवधा बमोिजम  ह�ने । 

ङ) इिन्जिनयरको तलब प्रित मिहना रा.प.त.ृ श्रेणीको स�ु तलब स्केल तथा सब–इिञ्जिनयरह�को तलब रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको स�ु तलब 
स्केलका दरले िनकासा िदने 

• िश�ा िवभाग, कायर्क्रम 
तथा बजेट शाखा 

• �ेत्रीय िश�ा 
िनद�शनालय 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 

पिहलो दोश्रो तथा  
तेश्रो चौमािसक  

• तलवभ�ा प्रा� गन� िश�क, 

इिञ्जिनयर तथा 

सवइिन्जिनयरह�को सङ्ख्या 

• िनकासा पत्र तथा तलवी भरपाई 

२.१३.१.४िजल्ला िश�ा कायार्लय तथा �ेत्रीय िश�ा िनद�शनालयह�मा रहकेा चालकह�को लािग पा�रश्रिमक सिुवधा  

िवद्यालय �ेत्र सधुार कायर्क्रम लागू भएपिछ दरबन्दी स्वीकृत भई िश�ा िवभागबाट पत्र प्रा� गरेका िजल्ला िश�ा कायार्लय तथा �ेत्रीय िश�ा 

िनद�शनालयह�मा रहकेा चालकह�को लािग पा�रश्रिमक सिुवधा यस शीषर्कबाट उपलब्ध गराउने । 

• िश�ा िवभाग, कायर्क्रम 
तथा बजेट शाखा 

• �ेत्रीय िश�ा 
िनद�शनालय 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 

पिहलो दोश्रो तथा  
तेश्रो चौमािसक  

• तलवभ�ा प्रा� गन� 

चालकह�को सङ्ख्या 

• तलवी भरपाई 

 १.२.३.१ िवद्यालय िनरी�क, स्रोतव्यि�, इिञ्जिनयर, सब इिञ्जिनयरह�का लािग िफल्ड भ�ा 
िवद्यालय िनरी�क तथा स्रोतव्यि�का लािग स्वीकृत नम्स्र् बमोिजम तथा इिन्जिनयर र सब–इिञ्जिनयरह�का लािग मािसक स्वीकृत नम्स्र् 
अनसुार िफल्डभ�ा र मािसक भ�ा िनकासा िदने । हाल िवद्यालय िनरी�कको हकमा यस िकिसमको भ�ा नेपाल सरकारबाट िनणर्य भएबमोिजम 
गन� र इिन्जिनयर र सब–इिन्जिनयरका हकमा कायर्क्रममा भएको र स्वीकृत नम्स्र् अनसुार गन� ।  

• नेपाल सरकारले िनणर्य गरे बमोिजम स्थानीय भ�ा प्रा� गन� िजल्लामा कायर्रत स्रोत व्यि�को सट्टामा रहने िश�कह�लाई समेत स्थानीय 
भ�ा उपलब्ध गराउने । त्यस्तो स्थानीय भ�ापाउने स्रोत व्यि�को सट्टामा रहने िश�कह�को नाम नामेसी सिहतको रकममको िववरण 
िश�ा िवभागमा पठाउने । 

• िश�ा िवभाग, कायर्क्रम 
तथा बजेट शाखा 

• �ेत्रीय िश�ा 
िनद�शनालय 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 

पिहलो दोश्रो तथा  
तेश्रो चौमािसक  

• िफल्डभ�ा प्रा� गन� िवद्यालय 

िनरी�क, स्रोतव्यि�, इिञ्जिनयर 

तथा सवइिन्जिनयरह�को 

सङ्ख्या 

• तलवी भरपाई 

२.१५.११.६ िजल्लाको प्रस्तावका आधारमा प्रवतर्नात्मक िक्रयाकलापका लािग िजल्लालाई अनदुान सहयोग  र �ेिशिनबाट िजल्लाह�को स्तर 
िनधार्रणका आधारमा िदइने प्रोत्साहन अनदुान सहयोग समेत  

• शैि�क गुणास्तर  प्रवर्धर्न  
शाखामा  

पिहलो दोश्रो तथा  
तेश्रो चौमािसक  

• िजल्ला तथा �ेत्र बाट प्रा� 
प्रस्ताव र स्वीकृित  
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क) िजल्ला िश�ा योजनामा िनधार्रण ग�रएका िक्रयाकलापह�मध्ये िजल्ला स्वयंले कायार्न्वयन गनर् चाहकेो कुनै एक िक्रयाकलापको िवस्ततृ 

योजना तयार गरी सम्बिन्धत �े.िश.िन. मा पठाउने  ।  िजल्लाबाट प्रा� प्रस्तावह�को मलु्याङकन गरी �ेिशिनले उत्कृ� ३ वटा प्रस्ताव 

स्वीकृत गरफ िजल्लालाई जानकारी गराउने र वजेट उपलव्ध गराउने । स्वीकृत  प्रस्ताव र  वजेट प्रा� भएपिछ कायार्न्वयन गन� । �ेिशिनले 

स्वीकृत प्रस्ताव  िश�ा िवभागलाइ उपलव्ध गराउने ।  कायर्क्रम सञ्चालन  प�ात् िजल्लाले गरेका कायर्ह�को प्रगित र प्रितवेदन 

अिनवायर् �पमा �े.िश.िन. र िश�ा िवभागमा पठाउने  िक्रयाकलाप छनोट गदार् तपिशलका िवषय/�ेत्रमा आधा�रत भइ गन� :  

• िजल्लाका लािग स्वीकृत िनयिमत कायर्क्रम सम्वोधन नभएका िवषय �ेत्र 

• कायार्लयको सेवाप्रवाहमा टेवा परु ्याउने, 

•  शैि�क गुणस्तर सधुारमा प्रवधर्न गन�, 

•  िवद्यालय वािहर रहकेा वालिवलकाह�लाई िवद्यालय भनार् गराउने तथा िटकाउन सहयोग परु ्याउने , 

•   िवद्याथ� िसकाइ सधुारमा केन्द्रीत  

• अध्ययन अनसुन्धानका  माध्यमबाट  नयाँ तथ्यको खोजी तथा कायार्न्वयन गन�  

• �मता िवकास सँग सम्वन्धीत िक्रयाकलाप 

• अनकुरणीय अभ्यासलाई  प्रवर्धर्न गन�   

• �ेत्रीय िश�ा 
िनद�शनालय 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 

• प्रस्ताव अनसुारको कायर्सम्पन्न 
प्रितवेदन 

२.१५.४०.१३.२ अगुवा स्रोतकेन्द्रह�का लािग व्यबस्थापन खचर् 

अगुवा स्रोतकन्द्रको व्यबस्थापनका लािग छुट्याइएको बजेटबाट देहाय अनसुार  मात्र खचर् गन� गरी  वािषर्क�पमा कायर्क्रम सञ्चालन गन�  

व्यबस्था गन� ।  वाँक� रहकेो रकम  िनद�शन प्रा� भएपिछ मात्र गन� व्यवस्था िमलाउने : 

क) प�रचरका लािग मािसक � १,३००।– का दरले १२ मिहना र चाडपवर् खचर् समेत गरी १३ मिहनाको लािग जम्मा � १६ ,९००।–, 

ख) िवद्यतुका लािग मािसक � १,०००।– का दरले वषर्भरीको लािग � १२,०००।–, 

ग) टेिलफोन/इमेल, इन्टरनेटका लािग मािसक � १,०००। का दरले वािषर्क � १२,०००।– 

घ) मसलन्द/स्टेशनरीका लािग मािसक � १२००।– का दरले वािषर्क � १४,४००।– 

• िश�ा िवभाग, कायर्क्रम 
तथा बजेट शाखा 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 

• अगुवा स्रोतकेन्द्र 

पिहलो दोश्रो तथा  
तेश्रो चौमािसक  

• व्यवस्थापन खचर् प्रा� गन� अगुवा 
स्रोतकेन्द्र 

• अगुवा स्रोतकेन्द्रमा उपलब्ध 
मानवीय र भौितक सिुवधा 

• बैठक सङ्ख्या 
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ङ )  मािसक बैठक, रो�र प्रिश�क बैठक सञ्चालनका लािग िचयापान आिदका लािग वािषर्क � २४ ,७००।– 

यस बजेटको प्रयोगबाट अगुवा स्रोतकेन्द्र िनयिमत �पमा सञ्चालन भएको सिुनि�ता िजिशकाले गन� र यसको प्रयोगमा अिधकतम जोड िदने ।  

२.१५.४०.१४ कायर्क्रम ब्यवस्थापन खचर् )कायर्क्रम तयार� , सञ्चालन तथा प्र�तवेदन समेतका लागी( 

यस अन्तगर्त प्रा� भएको बजेटको प�रिधिभत्र रही देहायका कामह� सञ्चालन गन�ः– 

क) िजल्ला िश�ा अिधकारी, कायर्क्रम हने� अिधकृत, िवद्यालय िनरी�क एवं स्रोतव्यि�ह� एवम ्प्रािविधकह�को वैठकबाट िजल्लाले गनर् 

चाहकेो िक्रयाकलापमा बजेट वाँडफाँड गरी उ� वैठकबाट स्वीकृत गराई सोही बमोिजम  सञ्चालन गन� व्यबस्था िमलाउने ।  

ख)  िजल्लास्तरमा सञ्चालन ह�ने कायर्क्रमह�लाई व्यविस्थत गनर् बैठकह� सञ्चालन, स्टेशनरी  आिदमा खचर् गनर् सिकने । 

ग)  बैठकको िचया खचर्को लािग प्रित मिहना � १,०००।– का दरले वािषर्क � १२,०००।– सम्म खचर् गन� । 

घ) कायर्क्रम सञ्चालन एवं व्यबस्थापन समेत गनर् , फोटोकपी, प्रितवेदन तयारी एवं प्रकाशन आिदका लािग कम्तीमा प्रित मिहना लगभग 

�.२,३३०।–का दरले वािषर्क � २८,०००।– भन्दा बढी खचर् गनर् नपाइने । 

ङ) कायर्क्रम व्यवस्थापन खचर्बाट िजल्लामा सञ्चलनमा रहकेा स्रोतकेन्द्रकाका लािग व्यवस्थापन खचर्का लािग अत्यावश्यक िक्रयाकलाप 

पिहचान गरी  रकम उपलव्ध गराउने ।  

• िश�ा िवभाग, कायर्क्रम 
तथा बजेट शाखा 

• �ेत्रीय िश�ा 
िनद�शनालय 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 

चौमािसक �पमा • कायर्क्रम सञ्चालनको 

प्रभावका�रता 

• बैठक सङ्ख्या 

• कायर्क्रम सञ्चालनमा उपलब्ध 

सिुवधा 

२.५.३.१ ममर्त सम्भार खचर् उपकरण समेत 
िजल्ला िश�ा कायार्लय तथा �ेत्रीय िश�ा िनद�शनालयह�मा रहकेा िवद्यतुीय उपकरणह� (कम्प्यटुर, फोटोकपी मेिसन, फ्याक्स, स्क्यानर र 
एलसीडी प्रोजेक्टर) ममर्तका लािग यस शीषर्कबाट खचर् लेख्ने । 
 

• िश�ा िवभाग, कायर्क्रम 
तथा बजेट शाखा 

• �ेत्रीय िश�ा 
िनद�शनालय 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 

 दोश्रो तथा  तेश्रो 
चौमािसक  

•  ममर्त भएका उपकण सड्ख्या 

७.२ स्रोतकेन्द्र    

७.३ िवद्यालय    

२.१५.११.८  समदुायमा व्यबस्थापन िजम्मा िलएका िवद्यालयह�लाई प्रोत्साहन अनदुानः  
क)  अिभभावक भेलाको सहमित र िवद्यालय व्यबस्थापन सिमितको िनणर्यअनसुार सम्बिन्धत िवद्यालयले समदुायद्वारा व्यबस्थापन गन� गरी 

• िश�ा िवभाग, 

िवद्यालय  

 दोश्रो चौमािसक • समदुायमा व्यवस्थापनको 
िजम्मेबारी िलएका िवद्यालय 
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िजम्मेवारी िलन िजल्ला िश�ा कायार्लयमा िनवेदन िदन ुपन� , 
ख)  िनवेदन प्रा� भएपिछ प्राथिमक तहको हकमा सम्बिन्धत िजल्ला िश�ा कायार्लय र िनमािव तथा मािवका हकमा �ेत्रीय िश�ा 

िनद�शनालयबाट अिधकार प्रत्यायोजन भएको भएमा सम्बिन्धत िजल्ला िश�ा कायार्लय र नभएमा �ेिशिनले िवद्यालयसँग सम्झौता गरी 
सम्झौताबमोिजम व्यबस्थापन िजम्मेवारी िलएका िवद्यालयलाई सोही शीषर्कबाट प्रित तह �. १ लाख प्रोत्साहन अनदुान िनकासा िदने । 
िजल्लामा पठाइएको रकम नपगेुको हकमा सम्झौताको प्रितिलिप सिहत िश�ा िवभाग , सामदुाियक िवद्यालय व्यवस्थापन शाखामा थप 
रकम माग गन�, रकम िनकासाप�ात् िवद्यालयह�लाई अनदुान िदने ।  

ग)  यस्ता िवद्यालयह�को समय–समयमा अन्तरिक्रया गराउने अवस्था िव�ेषण गन� र सोको प्रितवेदन िश�ा िवभाग  सामिुदयक िवद्यालय 
व्यवस्थापन शाखामा पठाउने । 

सामदुाियक 

िवद्यालय 

व्यवस्थापन शाखा  

• �ेत्रीय िश�ा 

िनद�शनालय 

• िजल्ला िश�ा 

कायार्लय 

सङ्ख्या 

• िवद्यालयह�सँग ग�रएको 
सम्झौता प्रित 

• कायर्क्रम सम्पन्न प्रितवेदन  

 २.१५.१.२७ �े�श�न माफर् त िज�शका तथा  शैताकेका कायर्क्रम अ�धकृतहरुको ला�ग कायर्क्रम अ�भमुिखकरण तथा LMBIS  माफर् त 

बजेट तयार� सम्बन्धी �मता �वकास 

क)  �ेत्रीय िश�ा िनद�शनालयह�ले िश�ा िवभागसँगको समन्वयमा अन्तगर्त िजल्ला  तथा शैताकेका  कायर्क्रम अिधकृतह�का लािग कायर्क्रम 
अिभमिुखकरण आयोजना गरी  �ेत्रीय प्रगित समी�ा तथा  LMBIS  माफर् त बजेट तयारी सम्बन्धी �मता िवकास कायर्शाला सञ्चालन 
गन� । 

ख)  कायर्शालाको िवषयवस्तु , समयतािलका तथा सञ्चालन प्रिक्रयाको सम्बन्धमा िश�ा िवभाग कायर्क्रम तथा बजेट शाखासँग समन्वय गरी 
यिकन गन� । 

• िश�ा िवभाग, 
कायर्क्रम तथा बजेट 
शाखा,  

• �ेत्रीय िश�ा 

िनद�शनालय 

• िजल्ला िश�ा 

कायार्लय 

दोस्रो चौमािसक • कायर्शालाको सहभागी सङ्ख्या 

• िजल्लाह�ले प्रस्तुत गरेको प्रगित 
प्रितवेदन 

• कायर्सम्पन्न प्रितवेदन 

 २.१५.४०.१६ �ेत्र तथा िजल्लास्तरका  गठन भएका सिमित तथा कायर्दलह�को लािग बैठक सञ्चालन तथा ब्यबस्थापन खचर्  
िजल्ला तथा �ेत्रस्तरका िविभन्न सिमित तथा कायर्दलह�को लािग बैठक सञ्चालन गदार् समसामियक शैि�क मदु्दा तथा चनुौतीह�को 
व्यवस्थापनको लािग िजल्ला तथा �ेत्रस्तरमा गठन भएका िविभन्न सिमित , कायर्दल, छानिवन सिमित लगायतको लािग बैठक सञ्चालनको 
लािग स्वीकृत नमर्स ्बमोिजम खचर् गन� । 
 

• िश�ा िवभाग, 
िवद्यालय व्यवस्थापन 
शाखा  

• �ेत्रीय िश�ा 
िनद�शनालय 

• िजल्ला िश�ा 
कायार्लय 

 

पिहलो दोश्रो तथा  
तेश्रो चौमािसक  

• सञ्चािलत बैठक सङ्ख्या 

• बैठकको माइन्यटु 

• कायर्क्रम सम्पन्न प्रितवेदन 

 २.१५.११.११ �ेिशिनह�बाट िवि�य र सामािजक लेखा परी�णको नमनुा परी�ण र प्रितवेदन  
१. �ेिशिनले आफ्नो �ेत्र अन्तगर्तका प्रत्येक िजल्लाको १० ओटा िवद्यालयह� Random Sampling का अधारमा छनौट गरी िव�ीय र 
सामािजक परी�णको स्थलगत अवलोकन तथा अनगुमन गन�  । 
१. सबै िजल्लाको प्रितवेदन कम्पाइल गरी प्रितवेदन तयार गरी िवभागमा पठाउने । 
२. यसरी प्रितवेदन तयार गदार् िव�ीय लेखा परी�ण र सामािजक  परी�णको छुट्टा छुटै्ट प्रितवेदन तयार गन�  । 

 
• िश�ा 

िवभाग,आिथर्क 
व्यवस्थापन शाखा 

• �ेत्रीय िश�ा 

 दोस्रो चौमािसक • अनगुमन ग�रएका िवद्यालय 
सङ्ख्या 

• िव�ीय तथा सामािजक 
परी�णको प्रितवेदन 
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िनद�शनालय 
• िजल्ला िश�ा 

कायार्लय 
 

 २.१५.४०.१८  िवद्यालयह�का लािग कम्यटुर क�ा  Lab स�ुढीकरणका र Connectivity का  लािग अनदुान 

यस कायर्क्रमका लािग  िवगत वषर्मा कम्प्यटुर खरीद तथा ईन्टरनेट जडानका लािग अनदुान प्रा� गरेका िवद्यालयको �मता स�ुढीकरणका लािग 

तपिशलका कायर् सञ्चालन गरेका िवद्यालयह�लाइ अनदुान िदने  

१. कम्प्यटुर िवषय अध्यापन गन� िवद्यालयमा प्रयोगशाला स्थापना तथा स�ुिढकरण गन� ।  
२.  िवद्यालयह�मा Online Library व्यवस्थापन गन� ।  

• िश�ा िवभाग , शैि�क  
प्रिविध प्रवधर्न शाखा 

• िजिशका 

• स्रोतकेन्द्र| 

• िवद्यालय ब्यवस्थापन 
सिमित 

दोश्रो  चौिमसक • कम्यटूर  पाउने िवद्यालय सँङ्ख्या 

• िनणर्य पिुस्तका 

• इन्टरनेट प्रयोग गन� िवद्यालय 
सङ्ख्या 

 
कायर्क्रम नं ८ प्रोत्साहन तथा सहयोग 
यस कायर्क्रम अन्तरगत दिलत िवद्याथ�का लािग छात्रविृ� , माध्यिमक िश�ा छात्रविृ� , छात्रा छात्रविृ� , सिहदका छोराछारीह�का लािग छात्रविृ� , द्वन्द्व िपिडत छात्रविृ� , कमलहरीका लािग छात्रविृ�र सीप िवकास आिद कायर्क्रमह� 
सञ्चालन भएका छन ्। 
उद्देश्यह�ः 

१. छात्रा छात्रविृ�को  माध्यमबाट िश�ामा छात्राह�को पह�चँको सिुनि�तता गन� 
२. िविभन्न प्रकारका छात्रविृ�को माध्यमबाट िवद्यालय िश�ामा लि�त वगर्को पह�चँ विृद्ध गन�  

स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायर्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/प�रणाम सचूक 

८.१  आधारभतू िश�ा    

 ६.३.१.२ क�ा  १–८ मा  अध्ययनरत  सबै दिलत िवद्याथ�का  लािग  छात्रविृ�ः 
क) िजल्ला छात्रविृ� व्यबस्थापन सिमित अिनवायर् �पमा गठन गन�, सो सिमितले िजल्लामा प्रा� कोटा र रकमसमेतलाई ध्यानमा राखी छात्रविृ� 

िवतरणसम्बन्धी नीितगत आधारह� तय गन� । 
ख) यसरी नीितगत आधार तय गदार् िवद्यालयमा अध्ययनरत सम्पणूर् दिलत छात्रछात्राह�ले छात्रविृ� पाउने व्यबस्था सिुनि�त गनर् िवद्यालय व्यब  

सिमितलाई िनद�शन िदने । छात्रविृ� िवतरणका आधारह� र रकम िजल्ला िश�ा कायार्लयको सचूना पाटीमा अिनवायर् �पले टाँस्न िवद्याल  
व्यबस्थापन सिमितलाई िनद�शन िदने । 

 ग) िवद्यालय व्यबस्थापन सिमितले िजल्ला छात्रविृ�व्यबस्थापन सिमितको िनद�शन एवम ्आधारह�लाई ध्यानमा राखी िश�क, िश�क अिभभावक 
सङ्घ समेतको सहभािगता एवम ्संलग्नतामा िवद्यालयमा उपलब्ध अनदुान (छात्रविृ�) मध्येबाट िवद्यालय व्यबस्थापन सिमितले िनि�त 
आधारह� तय गरी छात्रविृ� पाउने बालबािलकाह�को नामावली सिहतको िववरण अद्याविधक गन� । सो नामावली िवद्यालयको सचूना पाटीमा 
अिनवायर् �पमा टाँस्न लगाउने । 

• िश�ा िवभाग , लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

• िजल्ला छात्रविृ�  व्यबस्थापन 
सिमित 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय  

•  िवद्यालय व्यबस्थापन सिमित 

प्रथम चौमािसक 

• छात्रविृ� पाउने 
िवद्याथ� सङ्ख्या 

• िनणर्य पिुस्तका 

• छात्रविृ� िवतरणको 
भरपाई 

• छात्रविृ� प्रा� गन� 
िवद्याथ�को नामनामेसी 
सिहतको िववरण  

74÷ कायर्क्रम कायार्न्वयन पुिस्तका २०७२/०७३ 
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घ)  यो छात्रविृ�अन्य कुनै िकिसमको छात्रविृ� नपाएका र छात्रविृ� िवतरण गदार्को समयमा िवद्यालय खलेुको िदनको कम्तीमा िनयिमत हािजर भएका 
छात्रछात्राह�लाई मात्र दोहोरो नपन� गरी अिभभावकह�को  रोहवरमा छात्रविृ� िवतरण गन� गराउने व्यबस्था िमलाई  सोको नाम नामेसीसिह  

िववरण िजल्ला िश�ा कायार्लयमा अद्याविधक गरी राख्ने र सोको समि�गत िववरण िश�ा िवभागमा उपलब्ध गराउने । 
ङ) िवद्यालय व्यबस्थापन सिमितले िवद्याथ�को अिभभावकको िवपन्नताको स्तरअनसुार मािथ िदइएको  ३ ओटा मध्ये कुनै एकओटा  

स्टेशनरी मात्र पाउने वा पोशाक मात्र पाउने वा स्टेशनरी र पोशाक दवैु पाउने िवद्याथ�को छनौट गन� , अिभभावकह�को रोहवरमा 
छात्रविृ� िवतरण गरी सोको िववरण िजल्ला िश�ा कायार्लयमा उपलब्ध गराउने ।  

नोटः कुनै पिन छात्रविृ� दोहोरो नपन� गरी िवतरण गन� र २०७२ साल वैशाखदेिख भनार् भएकाले मात्र छात्रविृ� पाउने 

िवद्याथ� िहमाली �ेत्र पहाडी �ेत्र तराई �ेत्र र नगरपािलका 

स्टेशनरी मात्र पाउने िवद्याथ� �. २०० प्रित िवद्याथ� �. १७५ प्रित िवद्याथ� �. १५० प्रित िवद्याथ� 
पोशाक मात्र पाउने िवद्याथ� �. ४०० प्रित िवद्याथ� �. ३५० प्रित िवद्याथ� �. ३०० प्रित िवद्याथ� 
स्टेशनरी तथा पोशाक  दवुै पाउने 
िवद्याथ� 

�. ६०० प्रित िवद्याथ� �. ५२५ प्रित िवद्याथ� �. ४५० प्रित िवद्याथ� 

 ६.३.१.४  क�ा १–८ मा अध्ययनरत छात्राह�का लािग छात्रविृ�ः (कणार्ली प्याकेज क�ा १-१० समेत) 
क) िजल्ला छात्रविृ�व्यबस्थापन सिमित गठन गन� , सो सिमितले िजल्लामा प्रा� कोटा र रकमसमेतलाई ध्यानमा राखी छात्रविृ�  िवतरण 

सम्बन्धी नीित र  आधारह� तय गन� । 
ख) यसरी नीित तय गदार् िवद्यालयमा आधारभतू तहमा अध्ययनरत सम्पणूर् छात्राह�लाई समेट्ने स्टे�री र पोशाक दवुै पाउने गरी छात्रविृ� 

प्रदान गदार् दिलत , ग�रब, असहाय, िवपन्न, द्वन्द्वपीिडत आिदलाई पिहलो प्राथिमकतामा राख्न िवद्यालय व्यबस्थापन सिमितलाई 
िनद�शन िदने । छात्रविृ�िवतरणका आधारह� र रकम िजल्ला िश�ा कायार्लयको सचूना पाटीमा अिनवायर् �पले टाँस्ने । साथै सो 
आधारह� िवद्यालय व्यबस्थापन सिमितलाई िवद्यालयको सचूनापाटीमा अिनवायर्  �पमा टाँस्न  िनद�शन समेत िदने ।  

ग) िवद्यालय व्यबस्थापन सिमितले िजल्ला छात्रव ृि�व्यबस्थापन सिमितको िनद�शन एवम ्आधारह�लाई ध्यानमा राखी िश�क , 
िश�क अिभभावक सङ्घ समेतको सहभािगता एवम ्संलग्नतामा छात्रविृ�पाउने नामावली िवद्यालयको सचूना पाटीमा 
अिनवायर्�प
मा टाँस्न 
लगाउने । 

 
घ) िवद्यालयमा 

उपलब्ध 
अनदुान 
(छात्रविृ�) 
मध्येबाट 

िवद्याथ� िहमाली �ेत्र पहाडी �ेत्र तराई �ेत्र र नगरपािलका 

स्टेशनरी मात्र पाउने 
िवद्याथ� 

�. २०० प्रित िवद्याथ� �. १७५ प्रित िवद्याथ� �. १५० प्रित िवद्याथ� 

पोशाक मात्र पाउने 
िवद्याथ� 

�. ४०० प्रित िवद्याथ� �. ३५० प्रित िवद्याथ� �. ३०० प्रित िवद्याथ� 

स्टेशनरी तथा पोशाक  
दवुै पाउने िवद्याथ� 

�. ६०० प्रित िवद्याथ� �. ५२५ प्रित िवद्याथ� �. ४५० प्रित िवद्याथ� 

• िश�ा िवभाग , लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

• िजल्ला छात्रविृ�  व्यबस्थापन 
सिमित 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय  

•  िवद्यालय व्यबस्थापन सिमित 

प्रथम चौमािसक 

• छात्रविृ� पाउने 
िवद्याथ� सङ्ख्या 

• िनणर्य पिुस्तका 

• छात्रविृ� िवतरणको 
भरपाई 

• छात्रविृ� प्रा� गन� 
िवद्याथ�को नामनामेसी 
सिहतको िववरण  
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िवद्यालय व्यबस्थापन सिमितले िनि�त आधारह� िवकास गरी देहायबमोिजमको रकम पाउने छात्राको नामावली तयार गरी िनणर्य 
गन� र सो िवद्यालयको सचूना पाटीमा टाँस्न लगाउने  
िवद्यालय व्यबस्थापन सिमितले िवद्याथ�को अिभभावकको िवपन्नताको स्तरअनसुार मािथ िदइएका ३ ओटा मध्ये कुनै एकओटा  
स्टेशनरी मात्र वा पोशाक मात्र पाउने वा स्टेशनरी र पोशाक दबैु पाउने िवद्याथ�को छनौट गन� , अिभभावकह�को रोहवरमा छात्रविृ� 
िवतरण गरी सोको िववरण िजल्ला िश�ा कायार्लयमा उपलब्ध गराउने ।  

 ६.३.१.३ आधारभतू तहमा अध्ययनरत लि�त समहुका िवद्याथ�का लािग छात्रविृ�(२२ जनजाित तथा सीमान्तकृत समहू एवम ्म�ु 
कमैया, हिलया, च�वा र वादीका सन्तितलाई समेत) 
क)   िजल्ला छात्रविृ�व्यबस्थापन सिमितले िजल्लामा प्रा� कोटा र रकमका आधारमा छात्रविृ�िवतरण सम्बन्धी नीितगत आधारह� तय 

गन� । 
ख)   यसरी नीितगत आधारह� तय गदार् िवद्यालयको प्राथिमक तहमा अध्ययनरत चेपाङ , राउटे, कुसनु्डा, हायु, वनक�रया, राझी, िकसान, 

माझी, लेप्चा, थामी, दनवुार, वरामू, सतार (सन्थाल) , झाँगड, कुसबौडीया, मेचे, सरेुल, थडुाम, िसयार, लोहमी (िसङसावा भोटे , 
धानकु जाितका बालबािलकाह�का साथै बादी , मसुहर, म�ु कमैया , हिलया एवम ्च�वाका छात्रछात्राह�ले छात्रविृ�पाउने 
व्यबस्था सिुनि�त गनर् िवद्यालय व्यबस्थापन सिमितलाई स्प� िनद�शन िदने । छात्रविृ� िवतरणका आधारह� र रकम िजल्ला िश�ा 
कायार्लयको सचूना पाटीमा अिनवायर्�पले टाँस्ने ।  

ग)     िवद्यालय व्यबस्थापन सिमितले िजल्ला छात्रविृ� व्यबस्थापन सिमितको िनद�शन एवम ्आधारह�लाई ध्यानमा राखी िश�क , िश�क 
अिभभावक सङ्घ समेतको सहभािगतामा िवद्यालयमा उपलब्ध अनदुान (छात्रविृ�) मध्येबाट िवद्यालय व्यबस्थापन सिमितले 
िनि�त आधारह� िवकास गरी छात्रविृ� पाउने बालबािलकाह�को नामावली छनौट गन� । सो नामावली िवद्यालयको सचूना पाटीमा 
अिनवायर्�पमा टाँस्न लगाउने । यो छात्रविृ� अन्य कुनै िकिसमको छात्रविृ� नपाएका र छात्रविृ� िवतरण गदार्को समयमा िवद्यालय 
खलेुको िदनको  िनयिमत हािजर भएका छात्रछात्राह�लाई मात्र दोहोरो नपन� गरी अिभभावकह� तथा िज.िश.काको प्रितिनिधको 
रोहवरमा उपलब्ध  गराउने । 

घ)    आधारभतू तह क�ा (१–८ ) मा अध्ययन गन� लि�त समहुका छात्रछात्रालाई प्रित छात्रछात्रा वािषर्क  � ४००।– देिख � ६००।– 
सम्मका दरले छात्रविृ�व्यबस्थापन सिमितबाट नीितगत िनणर्य गराई िवतरण गन� गराउने व्यबस्था िमलाई  सोको नाम नामेसी 
सिहतको िववरण िजल्ला िश�ा कायार्लयमा अद्याविधक गरी राख्ने र सोको समि�गत िववरण िश�ा िवभागमा उपलब्ध गराउने।  

• िश�ा िवभाग , लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

• िजल्ला छात्रविृ�  व्यबस्थापन 
सिमित 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय  

•  िवद्यालय व्यबस्थापन सिमित 

प्रथम चौमािसक 

• छात्रविृ� पाउने 
िवद्याथ� सङ्ख्या 

• िनणर्य पिुस्तका 

• छात्रविृ� िवतरणको 
भरपाई 

• छात्रविृ� प्रा� गन� 
िवद्याथ�को नामनामेसी 
सिहतको िववरण  

८.२ माध्यिमक िश�ा    
 ६.३.२.१  सिहदका छोराछारीह�का लािग छात्रविृ� 
क)   सिहदका छोराछोरीका छात्रविृ� प्रा�  गन� आधार परुागरेका वालवािलकाका लािग  पवूर् प्रािव र क�ा १–५ को हकमा � १ ,०००।– का 

दरले १२ मिहनाको � १२ ,०००।–,  क�ा ६ –८ र मा.िव.को हकमा �. १५००।– का दरले १२ मिहनाको १८ ,०००।– र उच्च 
मा.िव.तथा सोभन्दा मािथ सबै तहको हकमा � २०००।– का दरले १२ मिहनाको � २४ ,०००।– का दरले िनकासा िदने ।  

ख)  िजल्ला िश�ा कायार्लयले िवभागबाट शिहद छात्रविृ�मा िनकासा भएको रकमबाट आफ्नो िजल्लामा अध्ययनरत िवद्याथ�बाट 
िनवेदनसाथ नेपाल सरकार गहृ मन्त्रालयबाट सहीद घोषणा गरेको प्रमाणपत्र िलएर व्यि� यक�न गरी भ�ुानी िदने ।  

ग)   यसरी पेस ह�न आएका िनवेदनमध्ये गत आ.व मा भ�ुानी िलएकाको हकमा िजल्ला िश�ा कायार्लयमा िनकासा भएको रकमबाट 

• िश�ा िवभाग , लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

• िजल्ला छात्रविृ�  व्यबस्थापन 
सिमित 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय  

•  िवद्यालय व्यबस्थापन सिमित 

प्रथम चौमािसक 

• छात्रविृ� पाउने 
िवद्याथ� सङ्ख्या 

• िनणर्य पिुस्तका 

• छात्रविृ� िवतरणको 
भरपाई 

• छात्रविृ� प्रा� गन� 
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भ�ुानी िदने र अन्यको हकमा िजल्ला िश�ा कायार्लयले िववरणसिहत िश�ा िवभाग , लैङ्िगक समिवकास शाखामा  काितर्क १५ 
सम्ममा माग गरी पठाउने । 

घ)   शिहदका छोराछोरीह�ले छात्रविृ�को लािग िनवेदन पेश गदार् आफू अध्ययनरत िजल्ला िश�ा कायार्लयमा िनवेदन िदनपुन� र सोही 
िजल्ला िश�ा कायार्लयबाट छात्रविृ�को भ�ुानी िलन ुपन� ।  

ङ)    सम्बिन्धत िजिशकाले शिहद छात्रविृ� िवतरणको िववरण िश�ा िवभाग ,लैङ्िगक समिवकास शाखामा पठाउने । 
नोटः कुनै पिन छात्रविृ� दोहोरो नपन� गरी िवतरण गन� ।  

िवद्याथ�को नामनामेसी 
सिहतको िववरण  

 ६.३.२.२  म�ु कमलहरीका लािग छात्रविृ� 
म�ु कमलरीका लािग िश�ा िनद�िशका २०६८ बमोिजम घरवाट आवतजावत गन� म�ु कमलरीह�लाई देहायबमोिजम छात्रबिृ� प्रदान गन�ः  

क) आधारभतू तह (१-८) का लािग प्रित िवद्याथ� मािसक �  १५०/- का दरले १० मिहनाको बािषर्क � १,५००/- 
ख) माध्यिमक तहको छात्रविृ� (९-१०) का लािग प्रित िवद्याथ� मािसक � १८०/- का दरले १० मिहनाको बािषर्क � १,८००/- 
ग) उच्च माध्यिमक तहको छात्रविृ� (११ -१२)का लािग प्रित िवद्याथ� मािसक � ५०० /- का दरले १० मिहनाको बािषर्क � 

५,०००/- 
घ) उच्च िश�ाको छात्रविृ�को लािग प्रित िवद्याथ� मािसक � १००० /- का दरले १० मिहनाको � १०,०००/- 

• िश�ा िवभाग , लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

• िजल्ला छात्रविृ�  व्यबस्थापन 
सिमित 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय  

•  िवद्यालय व्यबस्थापन सिमित 

• छात्रावास 

प्रथम चौमािसक 

• छात्रविृ� पाउने 
िवद्याथ� सङ्ख्या 

• िनणर्य पिुस्तका 

• छात्रविृ� िवतरणको 
भरपाई 

• छात्रविृ� प्रा� गन� 
िवद्याथ�को नामनामेसी 
सिहतको िववरण  

६.३.६.१  म�ु कमलरीका लािग छात्रावास सञ्चालन खचर् 
क) म�ु कम्लहरीका लािग िश�ा िनद�िशका २०६८ अनसुार ह�ने गरी छात्रावासमा बसी अध्ययन गन� म�ु कम्लहरीह�को बसाइलाई थप 
व्यविस्थत गनर् देहाय बमोिजमका आधारमा रकम खचर् गन� । 
छात्रावास सञ्चालनका लािग छात्रावासमा बस्ने २५ जनाका लािग १ समहू मानी प्रत्येक समहूलाई रकम सम्बिन्धत िवद्यालयको खातामा 
िनकाशा िदने । सो रकमबाट हरेक समहूका लािग देहाय बमोिजमको नमर्स ्का आधारमा रकम खचर् गरी छात्राबासलाई व्यविस्थत गन� ।  
प्रत्येक छात्राबासका लािग प्रित समहू प्रित मिहना वाड�नका लािग � २,०००।–, भान्सेका लािग � २,४००।– र पालेका लािग � २,२००।– 
का दरले १३ मिहनाको रकम उपलब्ध गराउने । 
 प्रत्येक समहूका लािग िनम्नानसुार गनुर् ह�न  

क) कोिचङ् क�ा सञ्चालन गनर् (अंग्रेजी, गिणत, िव�ान) प्रित िवषय � १,०००। का दरले ६ मिहनाको लािग � १८,०००।– 
ख) अित�र� िक्रयाकलाप सञ्चालन गनर् एकम�ु �पमा � ५ ,०००।– 
ग) धारा पानी, िवजलुी व�ी र प्राथिमक उपचार खचर्का लािग एकम�ु �पमा �.१०,५००।– 
घ) पसु्तकालय सञ्चालन (सम्बिन्धत िवद्यालयमा) � १०,०००।– 
ङ) छात्राह�का लािग सीप तालीम सञ्चालन एवं सामग्री ख�रद गनर् एकम�ु �पमा �.११ ,४४०।– 
च) छात्रावास व्यबस्थापन सिमितको वैठक खचर् (बािषर्क ६ ओटा) �. ३ ,५६०।– 
छ) छात्रावासमा बस्ने छात्र छात्रह�को व्यि�गत सरसफाइको लािग आवश्यक पन� सामग्रीह�( साबुन , दन्तमञ्जन, ब�स, नेलकटर, 

कोल्डिक्रम,स्यम्प ू�माल, स्यानेटरी न्याँक्पीन आिद) ख�रद गनर् प्रित छात्रा मािसक �.५०० /- का दरले १० मिहनाको जम्मा �. 

• िश�ा िवभाग, लैङ्िगक 
समिवकास शाखा 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 

• िवद्यालय व्यवस्थापन सिमित 

• छात्रावास 

प्रथम चौमािसक 

• छात्रावास सिुवधा प्रा� 
गन� िवद्याथ� सङ्ख्या 

• िनणर्य पिुस्तका 

• छात्रावासमा उपलब्ध 
सिुवधा 

• अनगुमन प्रितवेदन 
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५,०००।– सम्बिन्धत छात्रछात्राह�लाई नै उपलब्ध गराउने । 

 ६.३.२.३   द्वन्द िपिडत छात्रविृ� 
क) नाग�रक राहत , �ितपिूतर् तथा आिथर्क सहायता सम्बन्धी कायर्िविध , २०६६(ससेधन सिहत )  अनसुार गन� गराउने । उ� 
िनद�शनको सम्बिन्धत अंश  यसै पिुस्तकाको अनसुचूी ६ मा िदइएको छ । 

 

• िश�ा िवभाग , लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

• िजल्ला छात्रविृ�  व्यबस्थापन 
सिमित 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय  

•  िवद्यालय व्यबस्थापन सिमित 

चौमािसक �पमा 

• छात्रविृ� पाउने 
िवद्याथ� सङ्ख्या 

• िनणर्य पिुस्तका 

• छात्रविृ� िवतरणको 
भरपाई 

• छात्रविृ� प्रा� गन� 
िवद्याथ�को नामनामेसी 
सिहतको िववरण  

 ६.३.२.६  िहमाली छात्रावासका िवद्याथ�का लािग छात्रविृ� (दुर्गम)    
क) िहमाली छात्रावासमा क�ा ६–१२ मा अध्ययनरत िवद्याथ�का लािग छात्रविृ�ः प्रित िवद्याथ� मािसक �.  ४,०००।-  का दरले १० 
मिहनाका लािग जम्मा ४० हजार (मसु्ताङ, ह�म्ला र जमु्लामा गत आ.व.मा सञ्चालन रहकेा छात्रावासको िनरन्तरता) �. ३ ५००।– छात्रविृ� 
बाट छात्रावासमा बस्ने छात्र छात्रह�को व्यि�गत सरसफाइको लािग आवश्यक पन� सामग्रीह�( साबुन , दन्तमञ्जन, ब�स, नेलकटर, 
कोल्डिक्रम,स्याम्पु,�माल, स्यानेटरी न्यािप्कन आिद) ख�रद गनर् प्रित छात्र छात्रा मािसक � ५०० /- का दरले १० मिहनाको जम्मा ५ ,०००।– 
सम्बिन्धत छात्रछात्राह�लाई नै उपलब्ध गराउने । िजल्लास्तरमा रहकेो छात्रविृ� व्यबस्थापन सिमितले छात्रविृ� िवतरणका लािग योजना 
तजुर्मा र कायार्न्वयन गन�, जसअन्तगर्तः  
ख) िजल्ला िश�ा कायार्लयलेः  

१. गत वषर् छात्रविृ� पाएकाह�लाई िनरन्तरता िदइने भएकाले सो िवचार गरेर मात्र नयाँ िवद्याथ� छनौट गरी कायर्क्रम सञ्चालन गन� 
व्यबस्था गन�, 

२. छात्रविृतको रकम, छनौटका आधार तथा िवतरणसम्बन्धी िजल्ला एवम ्िवद्यालयस्तरमा प्रचारप्रसार गन� ,  
३. छात्रविृ�का लािग केन्द्रबाट उपलब्ध गराइएको कोटाको आधारमा सम्पणूर् सामदुाियक िवद्यालयह�बाट शै.स.को स�ुमै (िवद्याथ� 

भनार् भएप�ात्) छात्रविृ� पाउने नयाँ िवद्याथ�ह�को छनौट गन� िनधार्�रत कोटाअनसुारको रकम छात्रावास रहकेो िवद्यालयको खातामा 
िनकासा िदने ,  

४. प्रित िवद्याथ� प्रित मिहना �.३,५००।— का दरले छात्रविृ� िवतरण गन� व्यबस्था िमलाउने,  
५. िनधार्�रत छात्रविृ� कोटाअनसुार िवतरण गरे नगरेको  अनगुमन गन�, 
६. िवत�रत छात्रविृ�को िववरण िवद्यालयबाट सङ्कलन गरी सोको एकम�ु प्रितवेदन सम्बिन्धत �े.िश.िन र िश�ा िवभागको लैंङ्िगक 

समिवकास शाखामा पठाउने । 
नोटः कुनै पिन छात्रविृ� दोहोरो नपन� गरी िवतरण गन� ।  

• िश�ा िवभाग , लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

• िजल्ला छात्रविृ�  व्यबस्थापन 
सिमित 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय  

•  िवद्यालय व्यबस्थापन सिमित 

प्रथम चौमािसक 

• छात्रविृ� पाउने 
िवद्याथ� सङ्ख्या 

• िनणर्य पिुस्तका 

• छात्रविृ� िवतरणको 
भरपाई 

• छात्रविृ� प्रा� गन� 
िवद्याथ�को नामनामेसी 
सिहतको िववरण  
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६.३.२.४   िफडर छात्रावासका िवद्याथ�का लािग छात्रविृ�ः   
क�ा ९ देिख क�ा १२ सम्म अध्यनरत छात्राह�को लािग छात्रविृ� (इलाम , ओखलढंुगा, महो�री, सलार्ही, नवुाकोट, पाल्पा, 
किपलवस्तु, दाङ्ग, वाग्लङ्ुग, रोल्पा, डोल्पा, कैलाली, जाजरकोट, जमु्ला, ह�म्ला, डोटी, बैतडी, दोलखा, मकवानपरु र रौतहट) 
िहमाली र पहाडी िजल्लामा रहकेा िफडर छात्रावासमा अध्ययनरत प्रित छात्रा िवद्याथी मािसक �. ४०००।– का दरले १० मिहनाका 
लािग जम्मा ४०,०००/– र तराई िजल्लामा प्रित छात्रा मािसक �. २,५००।– का दरले १० मिहनाका लािग जम्मा २५,०००/– 

जसमध्ये, 
१. छात्रावासमा बस्ने छात्राह�को व्यि�गत सरसफाइको लािग आवश्यक पन� सामग्रीह�( साबुन , दन्तमञ्जन, ब�स, नेलकटर, 

कोल्डिक्रम,स्यम्फु,�माल, स्यानेटरी न्याँक्पीन आिद) ख�रद गनर् प्रित छात्र छात्रा मािसक � ५०० /- का दरले १० मिहनाको 
जम्मा ५,०००।– सम्बिन्धत छात्रछात्राह�लाई नै उपलब्ध गराउने । 

२. गत आ.व. मा सञ्चालन भएका छात्रावासह�को िनरन्तरता ।  
३. िजल्लास्तरमा रहकेो छात्रविृ� व्यबस्थापन सिमितले छात्रविृ� िवतरणका लािग योजना तजुर्मा र कायार्न्वयन गन� , जसअन्तगर्त  

िजल्ला िश�ा कायार्लयले 
क) गत वषर् छात्रविृ� पाएकाह�लाई िनरन्तरता िदइने भएकोले गतवषर् छात्रविृ� पाएका िवद्याथ�ह�को Verification गरेर मात्र 

कायर्क्रम सञ्चालन गन� व्यबस्था गन�, 
ख) छात्रविृतको रकम, छनौटका आधार तथा िवतरणसम्बन्धी व्यबस्थाका बारेमा िजल्ला एवम ्िवद्यालयस्तरमा प्रचारप्रसार गन� ,  
ग) छात्रविृ�का लािग केन्द्रबाट उपलब्ध गराइएको कोटाको आधारमा सम्पणूर् सामदुाियक िवद्यालयह�बाट शै.स.को स�ुमै 

(िवद्याथ� भनार् भएप�ात्) छात्रविृ� पाउने नयाँ छात्राह�को छनौट गन� र छात्रविृ�को रकम िनधार्�रत कोटाअनसुारको रकम 
छात्राबास रहकेो सम्बिन्धत िवद्यालयको खातामा िनकासा िदने ,  

घ) िजिशकाले छात्रविृ� र छात्राबास व्यवस्थापन खचर् िवतरण गन� व्यबस्था िमलाउने ,  
ङ) िनधार्�रत कोटाअनसुार छात्रविृ� िवतरण गरे नगरेको  अनगुमन गन� , 
च) िवत�रत छात्रविृ�को िववरण सम्बिन्धत िवद्यालयबाट सङ्कलन गरी सोको एकम�ु प्रितवेदन सम्बिन्धत �े.िश.िन र िश�ा 

िवभागको लैङ्िगक समिवकास शाखामा पठाउने । 
नोटः कुनै पिन छात्रविृ� दोहोरो नपन� गरी िवतरण गन� ।  

• िश�ा िवभाग , लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

• िजल्ला छात्रविृ�  व्यबस्थापन 
सिमित 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय  

•  िवद्यालय व्यबस्थापन सिमित 

प्रथम चौमािसक 

• छात्रविृ� पाउने 
िवद्याथ� सङ्ख्या 

• िनणर्य पिुस्तका 

• छात्रविृ� िवतरणको 
भरपाई 

• छात्रविृ� प्रा� गन� 
िवद्याथ�को नामनामेसी 
सिहतको िववरण  

 ६.३.२.५ नमनूा िवद्यालयका िवद्याथ�का लािग छात्रविृ�    
क)   शैि�क शत्र २०६७ का लािग छात्रविृ�का लािग देशका िविभन्न भागबाट िवद्याथ� छनौट भ ई तोिकएका िवद्यालयह�मा 

अध्ययनरत िवद्याथ�ह�  तथा प्रत्येक वषर् तोिकएका िवद्यालयमा अध्ययन गनर्का लािग छनौट भई िसफा�रस भएका 
िवद्याथ�ह�लाई ती िवद्यालयह�मा छात्रविृ�मा अध्ययन गन� सिुवधा प्रदान गन� ।  

ख) त्यस्ता िवद्यालयमा अध्ययन गन� िवद्याथ�को सङ्ख्या यिकन गन� । अध्ययन ग�ररहकेा िवद्याथ�ह�लाई मात्र यस प्रकारको 
छात्रविृ� उपलब्ध गराउने व्यबस्था िमलाउने । यो छात्रविृ� २०६७ वैशाखबाट अध्ययन गन� िवद्याथ�ह�को लािग मात्र उपलब्ध 
गराउनपुन� । 

ग) संस्थागत प्रकृितका सावर्जिनक िवद्यालयबाट छात्रविृ�मा अध्ययन गन� िवद्याथ�ह�लाई प्रित मिहना �. ४,००० का दरले चाल ु

• िश�ा िवभाग , सस्थागत 
िवद्यालय व्यवस्थापन  शाखा, 

• िजल्ला छात्रविृ�  व्यबस्थापन 
सिमित 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय  

•  िवद्यालय व्यबस्थापन सिमित 

प्रथम चौमािसक 

• छात्रविृ� पाउने 
िवद्याथ� सङ्ख्या 

• िनणर्य पिुस्तका 

• छात्रविृ� िवतरणको 
भरपाई 

• छात्रविृ� प्रा� गन� 
िवद्याथ�को नामनामेसी 
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वषर्मा १० मिहनाको लािग जम्मा �. ४०,०००।– ( चािलस हजार) छात्रविृ� उपलब्ध गराउने र व्यबस्था भएअनसुार चाल ु
आ.व.मा तोिकएका िवद्यालयमा अध्ययन गन� िवद्याथ� सङ्ख्याको आधारमा छात्रविृ�वापत यो रकम उपलब्ध गराउने । यस 
वषर् SLC परी�ा सहभागी ह�ने िवद्याथ�ह�का लािग २०७२ चैत्र सम्मका लािग छात्रविृत वापतको रकम उपलव्ध गराउने ।  

घ) शैि�क सञ २० ७२ का लािग श्री बुढानीलकण्ठ आ.मा.िव. र गण्डक� बोिडर्ङ स्कुलको प्रािविधक सहयोगमा िविभन्न 
िजल्लाबाट तोिकएबमोिजम िवद्याथ� छनौट भई आएमा ती िवद्याथ�ह�लाई पिन तोिकएबमोिजमको छात्रविृ� िदने ।  

ङ) यस िकिसमको छात्रविृ�मा िवद्याथ� भनार् गनर् चाहने िवद्यालयह�ले संस्थागत िवद्यालय साझेदारी तथा सहयोग िनद�िशका , 
२०६६ मा व्यबस्था भएअनसुारको िवद्यालय व्यबस्थापन सिमित गठन गनुर् पन� ।  

च) िनधार्�रत कोटाअनसुार छात्रविृ� िवतरण गरे नगरेका अनगुमन गन� ।  
छ) िवत�रत छात्रविृ�को िववरण सम्बिन्धत िवद्यालयबाट सङ्कलन गरी सोको एकम�ु प्रितवेदन सम्बिन्धत �े.िश.िन र िश�ा 

िवभागको  सस्थागत िवद्यालय व्यवस्थापन  शाखामा पठाउने । 

सिहतको िववरण  

 ६.३.४.१   िहमाली आवासीय िवद्यालय छात्रावासका िवद्याथ�का लािग छात्रविृ�ः  
(क�ा  ६–१० का लािग छात्रविृ�ः ताप्लेजङ्ुग, संखवुासभा, सोलखुमु्बु, रसवुा, गोरखा, जमु्ला, दाचुर्ला) 
िजल्लास्तरमा रहकेो छात्रविृ� व्यबस्थापन सिमितले छात्रविृ� िवतरणका लािग योजना तजुर्मा र कायार्न्वयन गन� , जसअन्तगर्तः  
िजल्ला िश�ा कायार्लयलेः  
क) िहमाली आवासीय छात्रावासमा अध्ययन गन� िवद्याथ�ह�का लािग प्रित  िवद्याथी मािसक �. ४०००।– का दरले १० मिहनाका लािग 

वािषर्क � ४०,०००।– (१० मिहनाको) छात्रविृ�वापतको रकम उपलब्ध गराइने भएअनसुार तोिकएका िवद्यालयमा अध्ययन गन� 
िवद्याथ� सङ्ख्याको आधारमा छात्रविृ�वापत प्रित िवद्याथ� प्रित मिहना � ४,०००।– का दरले १० मिहना बराबरको रकम िनकासा 
िदने । 

ख) यो छात्रविृ� २०६८ वैशाखबाट यस भन्दा अगािड छात्रविृ� पाइ अध्ययन गन� िवद्याथ�ह�को लािग मात्र उपलब्ध गराउन ुपन� ।  
ग) िनधार्�रत कोटाअनसुार छात्रविृ� िवतरण गरे नगरेको अनगुमन गन� । 
घ) िवत�रत छात्रविृ�को िववरण सम्बिन्धत िवद्यालयबाट सङ्कलन गरी सोको एकम�ु प्रितवेदन सम्बिन्धत �े.िश.िन र िश�ा िवभागको 

लैङ्िगक समिवकास शाखामा पठाउने । 

• िश�ा िवभाग , लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

• िजल्ला छात्रविृ�  व्यबस्थापन 
सिमित 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय  

•  िवद्यालय व्यबस्थापन सिमित प्रथम चौमािसक 

• छात्रविृ� पाउने 
िवद्याथ� सङ्ख्या 

• िनणर्य पिुस्तका 

• छात्रविृ� िवतरणको 
भरपाई 

• छात्रविृ� प्रा� गन� 
िवद्याथ�को नामनामेसी 
सिहतको िववरण  

 ६.३.६.२  िहमाली छात्रावास व्यबस्थापन सञ्चालन खचर्  •  •  •  

 ६.३.६.५ िफडर छात्रावास व्यबस्थापन सञ्चालन खचर्   •  •  •  

 ६.३.६.४ नमनूा िवद्यालय व्यबस्थापन सञ्चालन खचर् 
क) यो कायर्क्रम अन्तगर्त छनौट भएका िवद्यालयह�को खातामा रकम िनकासा िदने ।  
ख) प्रित िवद्याथ� � १,००० का दरले १० मिहनाका लािग ह�न आउने रकम िवद्यालयलाई सञ्चालन खचर्  वापत उपलब्ध गराउने । 
ग) नयाँ छनौट भई आएका िवद्याथ�का लािग एकपटक एकम�ु � ६००० का दरले बसाईको व्यवस्थापनका लािग सामग्री खरीद गनर् 

िवद्यालयलाई उपलब्ध गराउने । 

• िश�ा िवभाग, सस्थागत 
िवद्यालय व्यवस्थापन  
शाखामा  

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 

प्रथम चौमािसक 

• छात्रावास सिुवधा प्रा� 
गन� िवद्याथ� सङ्ख्या 

• िनणर्य पिुस्तका 

• छात्रावासमा उपलब्ध 
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• िवद्यालय व्यवस्थापन सिमित 

• छात्रावास 

सिुवधा 

• अनगुमन प्रितवेदन 

 ६.३.६.५  िहमाली आवासीय िवद्यालय छात्रावास सञ्चालन खचर्  
क) छात्रावास सञ्चालन तथा व्यबस्थापनका लािग िजल्ला िश�ा कायार्लयले एकम�ु �पमा देहायका आधारमा िवद्यालयमा िनकासा 

िदने र िवद्यालयले िनम्नानसुार स्वीकृत नमर्सका आधारमा खचर् गन� ,  
ख) प्रित िवद्याथ� �  १,००० का दरले १० मिहनाका लािग ह�न आउने रकम िवद्यालयलाई सञ्चालन खचर्  वापत उपलब्ध गराउने ।   सो 

रकमबाट  वाड�न, भान्से र पालेको व्यवस्था गन� । साथै  कोिचङ् क�ा सञ्चालन गनर् (अंग्रेजी , गिणत, िव�ान) प्रित िवषय � १ ,०००। 
का दरले ६ मिहनाको लािग � १८०००। –,  अित�र� िक्रयाकलाप सञ्चालन गनर् एकम�ु �पमा � ५ ,०००।– छात्रावास सामग्री 
(भाडाकँुडा, िसरक, डस्ना आिद) ख�रद गनर् एकम�ु �पमा � २० ,०००।–, धारा पानी, िवजलुी व�ी र प्राथिमक उपचार खचर्का लािग 
एकम�ु �पमा � १२ ,०००।–  पसु्तकालय सञ्चालन (सम्बिन्धत िवद्यालयमा) � १० ,०००।– छात्रा सीप तालीम सञ्चालन एवं 
सामग्री ख�रद गनर् एकम�ु �पमा � १२ ,०००।– छात्रावास व्यबस्थापन सिमितको वैठक खचर् (बािषर्क ६ ओटा) �. ५ ,०००।–  
िसडमनी सीपिवकास कायर्क्रमलाई िनरन्तरता िदन (अ�यकोष स्थापना गनर्) �. १० ,०००।–  गन� गरी छात्रवास व्यवस्थापन सिमितको 
िनणर्यबाट खचर् गन� व्यवस्था िमलाउने ।  

• िश�ा िवभाग, लैङ्िगक 
समिवकास शाखा 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 

• िवद्यालय व्यवस्थापन सिमित 

• छात्रावास प्रथम चौमािसक 

• छात्रावास सिुवधा प्रा� 
गन� िवद्याथ� सङ्ख्या 

• िनणर्य पिुस्तका 

• छात्रावासमा उपलब्ध 
सिुवधा 

• अनगुमन प्रितवेदन 

६.३.२.७  dfWolds lzIff 5fqj[lQ -sIff ८ देिख !)_ 
िजल्लास्तरमा रहकेो छात्रविृ� व्यबस्थापन सिमितले यो छात्रविृ� िवतरणका लािग योजना तजुर्मा र कायार्न्वयन गन� , जसअन्तगर्तः 

क) यो छात्रविृ�क�ा ८–१० मा भनार् भई अध्ययनरत छात्रछात्राह�लाई उपलब्ध गराउन ुपन� । कुनै क�ामा एकपटक 
छात्रविृ�पाइसकेको िवद्याथ�लाई क�ा १० सम्म यो छात्रविृ� िनरन्तर�पमा िदनपुन� तर छात्रविृ� उपलब्ध गराउँदा िवद्यालयमा 
िनयिमत हािजरी र क�ा उ�ीणर् नह�ने िवद्याथ�लाई िनरन्तरता निदने । छात्रविृ� पाउने िवद्याथ�मध्ये दईु ितहाई छात्राह� 
अिनवायर्�पमा ह�नपुन� ।  

ख) कोटा �र� भएमा वा क�ा १० उ�ीणर् भएपिछ उ� कोटामा नयाँ िवद्याथ�ह� छनौट गदार् क�ा ८ मा आिथर्क �पले िवपन्न  
(ग�रवीको रािष्ट्रय प�रचय पत्र प्रा� प�रवार भएमा ), सामािजक �पमा पछािड परेका समदुायका  प�रवारका 
बालबािलकाह�लाई पिहलो प्राथिमकता िदई छनौट गन� ।  

ग) यो छात्रविृ�को रकम  वािषर्क � १७००/– ह�ने । 
घ) बैकँ सिुवधा भएका स्थानह�मा िबद्यालयबाट िवद्याथ�को नाउँमा व्यि�गत खाता खोल्ने व्यवस्था िमलाइ बैकँ माफर् त छात्रव�ृी 

भ�ुानी िदने व्यवस्था िमलाउने ।  

• िश�ा िवभाग , लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

• िजल्ला छात्रविृ�  व्यबस्थापन 
सिमित 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय  

•  िवद्यालय व्यबस्थापन सिमित प्रथम चौमािसक 

• छात्रविृ� पाउने 
िवद्याथ� सङ्ख्या 

• िनणर्य पिुस्तका 

• छात्रविृ� िवतरणको 
भरपाई 

• छात्रविृ� प्रा� गन� 
िवद्याथ�को नामनामेसी 
सिहतको िववरण  

 ६.३.२.८ दिलत  छात्रविृ� (क�ा ९–१०) 
िजल्लास्तरमा रहकेो छात्रविृ� व्यबस्थापन सिमितले यो छात्रविृ� िवतरणका लािग योजना तजुर्मा र कायार्न्वयन गन� , जसअन्तगर्तः 
क) यो छात्रविृ�मा क�ा ९–१० मा भनार् भई र् अध्ययनरत दिलत छात्रछात्राह�लाई उपलब्ध गराउनपुन� र कुनै क�ामा एकपटक 

छात्रविृ� पाइसकेको िवद्याथ�लाई क�ा १० सम्म यो छात्रविृ� िनरन्तर�पमा िदनपुन� । कोटा �र� भएमा नयाँ िवद्याथ�ह� 
छनौट गदार् क�ा ९ मा छनौट गन� । यो छात्रविृ�को रकम वािषर्क � ५००/– ह�नेछ । 

• िश�ा िवभाग , लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

• िजल्ला छात्रविृ�  व्यबस्थापन 
सिमित 

प्रथम चौमािसक 

• छात्रविृ� पाउने 
िवद्याथ� सङ्ख्या 

• िनणर्य पिुस्तका 

• छात्रविृ� िवतरणको 

81÷ कायर्क्रम कायार्न्वयन पुिस्तका २०७२/०७३ 

 

 



स्वीकृत िक्रयाकलाप नं, मुख्य मुख्य िक्रयाकलाप र कायर्न्वयन प्रिक्रया िजम्मेवार िनकाय समयाविध अनुगमन/प�रणाम सचूक 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय  

•  िवद्यालय व्यबस्थापन सिमित 

भरपाई 

• छात्रविृ� प्रा� गन� 
िवद्याथ�को नामनामेसी 
सिहतको िववरण  

 ६.३.२.९ अपाङ्ग िवद्याथ�का लािग छात्रविृ�(९ –१०) 
क) ६.३.१.२ मा उल्लेख भए अनसुार क�ा १–८ का लािग िनधार्रण ग�रएको प्रकार र आधार अनसुार नै  क�ा  ९ -१० का अपाङ्गता 

भएका बालबािलकाह�लाई यस शीषर्कबाट छात्रविृ� िवतरण गन� । यसरी िवतरण गनुर् पवूर् तथ्याङ्क यिकन गरेर मात्र िनकासा िदने ।   
ख) िजल्ला छात्रविृ� िवतरण सिमितको बैठकबाट यस पिुस्तकाको ६ .३.१.२ मा उल्लेिखत छात्रविृ�को प्रकारका आधारमा िवद्यालयगत 

सङ्ख्या यक�न गरी रकम िनकासा गन� । 
ग) सबैका लािग िश�ा कायर्क्रममा झैं प्रकारगत �पमा छात्रविृ� पाउने िवद्याथ�को छनौट गन� ।   
घ) अध्ययन ग�ररहकेो िवद्यालयमा रकम िनकासा र िवतरणको व्यबस्था गन�  । 
ङ) �ेत्रीय िश�ा िनद�शनालय तथा िश�ा िवभाग समावेशी िश�ा शाखामा प्रगित प्रितवेदन पठाउने ।  

• िश�ा िवभाग , लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

• िजल्ला छात्रविृ�  व्यबस्थापन 
सिमित 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय  

•  िवद्यालय व्यबस्थापन सिमित 

प्रथम चौमािसक 

• छात्रविृ� पाउने 
िवद्याथ� सङ्ख्या 

• िनणर्य पिुस्तका 

• छात्रविृ� िवतरणको 
भरपाई 

• छात्रविृ� प्रा� गन� 
िवद्याथ�को नामनामेसी 
सिहतको िववरण  

 ६.३.२.१० लोपोन्मखु तथा अित सीमान्तकृतका लािग  छात्रविृ� (म�ु कमैया, हिलया, च�वा र वादीका सन्तितलाई समेत)  

क) सामदुाियक िवद्यालयमा अध्ययनरत लोपोन्मखु तथा अित सीमान्तकृत  जनजाितका िवद्याथ�ह� तथा िवपन्न प�रवारका 
िवद्याथ�ह� बािदका सन्तितह�, हिलया, च�वा  तथा म�ु कमैयाका सन्तितह�लाई  प्रित वषर्   � १ ,७००/– का दरले छात्रविृ�  
िवतरण गन� ।  

ख) यो छात्रविृ�क�ा ९–१० मा भनार् भई र्  अध्ययनरत बादी, मसुहर, चेपाङ्ग, राउटे, डोम, दसुाद, वनक�रया, कुसनु्डा, हायु, िकसान, 
कुसबौिडया, लेप्चा, मेचे, राजी, सरेुल, बराम,ु बोटे, दनवुार, धानकु, झाँगड, लोहमी, माझी, सतार (सन्थाल), िसयार, थामी, थडुाम 
प�रवारका िवद्याथ�ह� अिनवायर् �पमा समेिटने गरी न म्स्र् अनसुार िवतरण गन� र सो को िववरण िश�ा िवभाग , लैङ्िगक 
समिवकास शाखामा उपलब्ध गराउने । 

ग) यो छात्रविृ� िवतरणको लािग िवद्यालयबाट लोपनु्मखु तथा अित सीमान्तकृत जनजाितका  जाितगत तथा समहूगत िवद्याथ�को 
िववरण खलु्नेगरी नामावली तयार गन� र सोको समि�गत िजल्लाको िववरण तयार गरी िश�ा िवभागमा पठाउने । 

घ) बैकँ सिुवधा भएका स्थानह�मा िबद्यालयबाट िवद्याथ�को नाउँमा व्यि�गत खाता खोल्ने व्यवस्था िमलाइ बैकँ माफर् त छात्रव�ृी 
भ�ुानी िदने व्यवस्था िमलाउने । 

नोटः कुनै पिन छात्रविृ� दोहोरो नपन� गरी िवतरण गन� ।  

• िश�ा िवभाग , लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

• िजल्ला छात्रविृ�  व्यबस्थापन 
सिमित 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय  

•  िवद्यालय व्यबस्थापन सिमित 

प्रथम चौमािसक 

• छात्रविृ� पाउने 
िवद्याथ� सङ्ख्या 

• िनणर्य पिुस्तका 

• छात्रविृ� िवतरणको 
भरपाई 

• छात्रविृ� प्रा� गन� 
िवद्याथ�को नामनामेसी 
सिहतको िववरण  
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 ६.३.२.११  लि�त समहूलाई उच्च माध्यिमक तहमा अध्ययनरत िव�ान िवषयका िवद्याथ�का लािग छात्रविृ�  
(क)   गत आ.ब. देिखनै उच्च माध्यिमक तहमा िव�ान िवषय सञ्चालन ह�न नसकेका िजल्लाह�का प्रवेिशका परी�ा उ�ीणर् गरी िव�ान 

िवषय अध्ययन गनर् ईच्छुक िवद्याथ�ह�लाई सो िजल्लामा त्यस्तो ब्यबस्था नभएसम्मका लािग तोिकएको निजकको अक� 
िजल्लामा छात्रबिृ�मा अध्ययन अध्यापन गराउने ब्यबस्था िमलाउनको लािग प्रित िवद्याथ� प्रित मिहना � ३००० /- का दरले १० 
मिहनाको रकम बरावर बािषर्क � ३० ,०००/- छात्रबिृ� स्व�प प्रदान गन� र त्यस्ता िवद्याथ�ह�का लािग िश�ण शलु्क नलाग्ने 
ब्यबस्था िमलाउने ।  िवद्याथ� छनौट गदार्  आ व २०७१।०७२ मा छात्रविृत पाएका िवद्याथ�का लािग क�ा १२ अध्ययनका लािग 
छाविृत िदने । कोटा वचत भएमा नया क�ा ११ का  िवद्याथ� छनोट गन� । उ� कायर्का लािग क�ा ११ मा सामदुाियक उच्च 
माध्यिमक तहमा अध्ययनरत िवद्याथ� रहकेो िज.िश.का. ले उल्लेिखत िजल्लामा घर ठेगाना भएका िज.िश.का.संग समन्वय गरी 
िवद्याथ�ले अध्ययन गनर् चाहकेो सामदुाियक उच्च माध्यिमक िवद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गराउने व्यबस्था िमलाई छात्रबिृ�का 
लािग छनौट भएका िवद्याथ�ह�को नामनामेसी सिहतको िववरण िमित २०७२ काितर्क १५  िभत्र िश�ा िवभाग लैङ्िगक 
समिवकास शाखामा पठाउने । 

(ख)   िनम्नानसुारका आधारह�का आधारमा छात्रबिृ� छनौटका गन�   
– प्रवेिशका परी�ामा कम्तीमा ५० प्रितशत अङ्क ल्याई उ�ीणर् ह�नपुन� , 
– िवद्याथ�को घर ठेगाना रहकेो िजल्लामा िव�ान िवषयको सामदुाियक उ.मा.िव. सञ्चालन नभएको ह�नपुन� , 
– िवद्याथ�को नाग�रकताको प्रमाणपत्रको प्रितिलपी वा घर ठेगाना भएको गािवस /नपाको िसफा�रस 

ग)    िबद्यालयबाट िवद्याथ�को नाउँमा व्यि�गत खाता खोल्ने व्यवस्था िमलाइ बैकँ माफर् त छात्रव�ृी भ�ुानी िदने व्यवस्था िमलाउने ।  

• िश�ा िवभाग , लैङ्िगक 
समिवकास शाखा, 

• िजल्ला छात्रविृ�  व्यबस्थापन 
सिमित 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय  

•  िवद्यालय व्यबस्थापन सिमित 

प्रथम चौमािसक 

• छात्रविृ� पाउने 
िवद्याथ� सङ्ख्या 

• िनणर्य पिुस्तका 

• छात्रविृ� िवतरणको 
भरपाई 

• छात्रविृ� प्रा� गन� 
िवद्याथ�को नामनामेसी 
सिहतको िववरण  

 ६.३.६.६  अित िसमान्तकृत समदुायका वालवािलकाह�को लािग सञ्चालन ह�ने छात्रावास सञ्चालन खचर् 
क) यो कायर्क्रम अन्तगर्त छनौट भएका िवद्यालयह�को खातामा रकम िनकासा िदने ।  
ख) प्रित िवद्याथ� � १,००० का दरले १० मिहनाका लािग ह�न आउने रकम िवद्यालयलाई सञ्चालन खचर्  वापत उपलब्ध गराउने । 
ग) नयाँ छनौट भई आएका िवद्याथ�का लािग एकपटक एकम�ु � ६००० का दरले बसाईको व्यवस्थापनका लािग सामग्री खरीद गनर् 

िवद्यालयलाई उपलब्ध गराउने । 

• िश�ा िवभाग, लैङ्िगक 
समिवकास शाखा 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 

• िवद्यालय व्यवस्थापन सिमित 

• छात्रावास 

प्रथम चौमािसक 

• छात्रावास सिुवधा प्रा� 
गन� िवद्याथ� सङ्ख्या 

• िनणर्य पिुस्तका 

• छात्रावासमा उपलब्ध 
सिुवधा 

• अनगुमन प्रितवेदन 
६.३.२.१२ अित िसमान्तकृत समदुायका वालवािलकाह�को लािग सञ्चालन ह�ने छात्रावासका िवद्याथ�ह�का लािग छात्रब�ृी  

क�ा  ६–१० का लािग छात्रविृ�ः  अित िसमान्तकृत वगर्का िवद्याथ� िवशेष गरी राउटे , तराईका  िसमान्तकृत वादी चेपाङ जस्ता वगर्का 
वालवािलकालाई  लि�त गरी छात्रविृत िवतरण गन� । यसका लािग िजल्लास्तरमा रहकेो छात्रविृ� व्यबस्थापन सिमितले छात्रविृ� 
िवतरणका लािग योजना तजुर्मा र कायार्न्वयन गन�, जसअन्तगर्तः  
िजल्ला िश�ा कायार्लयलेः  
क)  छात्रावासमा अध्ययन गन� िवद्याथ�ह�का लािग वािषर्क � ४०,०००।– (१० मिहनाको) छात्रविृ�वापतको रकम उपलब्ध गराइने 

भएअनसुार तोिकएका िवद्यालयमा अध्ययन गन� िवद्याथ� सङ्ख्याको आधारमा छात्रविृ�वापत प्रित िवद्याथ� प्रित मिहना � 

• िश�ा िवभाग, लैङ्िगक 
समिवकास शाखा 

• िजल्ला िश�ा कायार्लय 

• िवद्यालय व्यवस्थापन सिमित 

• छात्रावास 

प्रथम चौमािसक 

• छात्रावास सिुवधा प्रा� 
गन� िवद्याथ� सङ्ख्या 

• िनणर्य पिुस्तका 

• िजिशकाको िनकासा 
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४,०००।– का दरले १० मिहना बराबरको रकम िनकासा िदने 
ख) िनधार्�रत कोटाअनसुार छात्रविृ� िवतरण गरे नगरेको अनगुमन गन� । 
ग) िवत�रत छात्रविृ�को िववरण सम्बिन्धत िवद्यालयबाट सङ्कलन गरी सोको एकम�ु प्रितवेदन सम्बिन्धत �े.िश.िन र िश�ा िवभागको 

लैङ्िगक समिवकास शाखामा पठाउने । 
 ६.३.३.११  तराईका पीछिडएका बगर्का क�ा ११ र १२ मा अध्ययनरत छात्राह�का लािग रामनारायण िमश्र िवशेष छात्रविृत 

तराइका दिलत मिुस्लम र िपछडा वगर्  दिलत  िसमान्तकृत  लोपउन्मखु  समहुका का सामदुाियक िवद्यालयमा  उच्च माध्यिमक तहमा  
अध्यननरत छात्रालाइ िवशेष लि�त गरी  छात्रविृत िवतरण  गनर् िवद्याथ�बाट िनवेदन माग गरी िवद्याथ� छनौट गन� । िवद्याथ�लाई छात्रविृत 
उपवव्ध गराउदा िश�ा िवभाग लैङिगक समिवकास शाखाको िनद�शन वामोिजम गन� र िवद्यालयले िवद्याथ�लाइ खाता खोल्न लगाइ  
िवद्यालयले सम्वन्धीत िवद्याथ�को खातामा एकम�ु जम्मा गनर् लगाउने  ।  सो रकमबाट छात्राह�को पठनपाठनमा सहयोग पगु्ने सामग्रीह�  
िसकाइ सग सम्वन्धीत  सामग्री खरीद गनर् लगाउने ।  

• िजिशका  

• िवद्यालय 

प्रथम चौमािसक • लाभािन्वत िवद्याथ� 
सङ्ख्या  

 
कायर्क्रम नं ९  िवद्यालयह�लाई PCF का आधारमा Non-Salary अनुदान सहयोग 
यस अन्तगर्त िवद्यालयको व्यबस्थापनको लािग िवद्यालयमा अध्ययनरत िवद्याथ� संख्याको आधारमा िदइने िश�ण िक्रयाकलाप सधुारका लािग शैि�क सामग्री व्यबस्थापन खचर् , िवद्यालय सञ्चालन मसलन्द खचर् ,  र िवद्यालय कमर्चारी 
व्यबस्थापन खचर्का  लािग िदइने अनदुान रहकेा छन ्। 

उद्देश्यः 
१. िवद्यालयह�को व्यबस्थापन तथा सञ्चालनमा सधुार गरी संस्थागत �मता अिभविृद्ध गन� ।  
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  २.९.६.३.१ देिख 2.9.6.3.5 सम्म िश�ण िक्रयाकलाप सधुारका लािग शैि�क सामग्री व्यवस्थापन खचर् (न्युनतम ५ मध्ये ३ वटा PMEC 
नपुग भएका िवद्यालयह�लाइ समेत)को लािग   
प्रत्येक सामदुाियक िवद्यालयको प्रारिम्भक बालिवकास क�ा (केन्द्र)  तथा समदुायमा आधारीत वाल िवकास केन्द्र , प्राथिमक, िनम्नमाध्यिमक, माध्यिमक र 
उच्चमाध्यिमक तहका िवद्याथ� सङ्ख्या यिकन गन� । िवद्यालयको प्रत्येक तहका िवद्याथ� सङ्ख्याले उ� प्रित िवद्याथ� अनदुान तह अनसुार नै गुणन गरी प्रित 
िवद्यालयले पाउने एकम�ु अनदुान िनकासा िदने । उ� रकम  वाल िवकास केन्द्रको हकमा  के्रन्द व्यवस्थापन सधुार तथा िसकाइ सामाग्री व्यव्थापनका �ेत्रमा 
खचर् गन� र िवद्यालयके हकमा िव.व्य.स. को िनणर्य बमोिजम िवद्यालय सधुार योजना कायार्न्वयन , शैि�क सामग्री , िवद्यालयको िश�ाको गुणस्तर सधुार 
सामान्य ममर्त सम्भार तथा PMEC को Book Corner तथा िसकाइ सामग्रीमा खचर् गनर् सिकनेछ भनी िवद्यालयलाई स्प� िनद�शन गन� ।   

तह दर 
प्रारिम्भक बालिवकास क�ा (केन्द्र) प्रित िवद्याथ� �. १०५ 
प्राथिमक तह प्रित िवद्याथ� �. १५० 
िनम्नमाध्यिमक तह प्रित िवद्याथ� �. १७० 

• िश�ा िवभाग, 
शैि�क सामग्री 
व्यवस्थापन शाखा 

• िजल्ला िश�ा 
कायार्लय 

• िवद्यालयह� 
प्रथम चौमािसक 

• अनदुान प्रा� गन� 
िवद्यालय सङ्ख्या 

• िवद्यालयमा उपलब्ध 
शैि�क सामग्री र 
प्रयोगको अवस्था 

• िवद्यालयमा िदएको 
िनकासा पत्र 
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माध्यिमक तह  लि�त समहु समेत प्रित िवद्याथ� �. १८० 
pRr dfWolds tx प्रित िवद्याथ� �. ३०० 

 

0९.२ िवद्यालय सञ्चालन मसलन्द     

1कायर्क्रम नं.   २.१५.४०.१९.१  देिख  2.15.40.19.४  मा उल्लेख भएको  िवद्यालय सञ्चालन मसलन्द खचर्लाई देहायको आधारमा िवद्यालयमा अनदुान 
िदने ।  यस कायर्क्रमवाट िवद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन साथै िवद्यलाय तहको Excel Based को Electronic 
Based IEMIS को तयारी र प्रयोगसम्वन्धी सवै कायर्ह� गन� गराउने । िवद्यालयमा पठार्ईने एकमु� सञ्चालन 
मसलन्दवाट ग�रने कायर्ह�को कायर्-योजना र वजेट आ.व. को शु�मै (अनुदान प्रा� भएपिछ) िवद्यालय 
व्यवस्थापन सिमितवाट स्वीकृत गराइ कायार्न्वयन र खचर् गन� । 

2क) प्राथिमक िवद्यालयको लािगः  

3प्रित सामदुाियक प्राथिमक िवद्यालयलाई प्रित वषर् �. १ ५,०००/–िवद्यालय सञ्चालन मसलन्दका  लािग िविनयोजन गन� (सो अनदुान िवद्यालयगत  ह�ने) 
।  

(ख) िनम्न माध्यिमक िवद्यालयको लािगः  

(१) प्रित सामदुाियक िनम्न माध्यिमक िवद्यालयलाई प्रित वषर् �. २०,०००/– िवद्यालय सञ्चालन मसलन्दका लािग िविनयोजन गन� (सो अनदुान 
िवद्यालयगत ह�ने) ।  

(२) क�ा १–८ सञ्चालन भएको आधारभतू िवद्यालय तथा क�ा ६–८ सञ्चालन भएको िवद्यालयमा पिन � २००००/– मात्र िनकासा िदने   

(ग) माध्यिमक र उच्च माध्यिमक िवद्यालयको लािगः 

(१) प्रित सामदुाियक माध्यिमक िवद्यालयलाई प्रित वषर् �. ३०,०००/– िवद्यालय सञ्चालन तथा व्यबस्थापनको लािग िविनयोजन गन� (सो अनदुान 
िवद्यालयगत ह�ने) ।  

(२) क�ा १–१०, ६–१० सञ्चालन भएका सबै प्रकारका मािवह�लाई � ३०,०००/-  िनकासा िदने  
(३) उच्चमाध्यिमक तह सञ्चालन भएका िवद्यालयह�कालािग मािवह�लाई � ५०,०००/-  िनकासा िदने 

(घ)  Flash फारम नभरेका  िवद्यालयलाई  उपलव्ध गराउने  । 

• िश�ा िवभाग, 
शैि�क सामग्री 
व्यवस्थापन शाखा 

• िजल्ला िश�ा 
कायार्लय 

• िवद्यालयह� 

प्रथम चौमािसक 

• अनदुान प्रा� गन� 
िवद्यालय सङ्ख्या 

• िवद्यालयमा उपलब्ध 
शैि�क सामग्री र 
प्रयोगको अवस्था 

• िवद्यालयमा िदएको 
िनकासा पत्र 

2.15.40.151   िवद्यालय कमर्चारी व्यबस्थापन खचर् 
यस िशषर्कमा  पठाईएको रकम िवद्यालय कमर्चारीका लािग नै खचर् ह�ने गरी िवद्यालयलाई िनद�शन सिहत िनकासा िदने ।  िवद्यालय कमर्चारीह�को 
लािग िनकासा िदन ुअगािड नै सबै िवद्यालय कमर्चारीको अिभलेख िजल्ला िश�ा कायार्लयमा राख्ने र िवद्यालय कमर्चारीका लािग देहायका आधार 
एवं मापदण्डका आधारमा अनदुान रकम िनधार्रण गन� । 
(क) क�ा १–९ , क�ा १–१० , क�ा १–११ , क�ा १–१२ , क�ा ६–११ , क�ा ६–१२ ,सम्म सञ्चालन भएका िवद्यालयमा १ जना िवद्यालय 

• िश�ा िवभाग, 
िवद्यालय कमर्चारी 
तथा स्रोत केन्द्र  
व्यवस्थापन शाखा 

• िजल्ला िश�ा 

प्रथम चौमािसक 

• अनदुान प्रा� गन� 
िवद्यालय सङ्ख्या 

• िवद्यालयमा उपलब्ध 
िवद्यालय कमर्चारी 
सङ्ख्या 
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सहयोगीका लािग मािसक � ६२००। का दरले  र  १ जना िवद्यालय सहायक कमर्चारीका लािग मािसक � ८५९९।५० का दरले १३ मिहनाको 
ह�न आउने रकम।  

(ख)  क�ा १–८, क�ा ६–८ सञ्चालन भएका िवद्यालयमा १ जना िवद्यालय सहयोगीका लािग मािसक � ६२००। का दरले  १३ मिहनाको जम्मा 
ह�न आउने रकम।  

(ग)  क�ा १–५, क�ा १–६, क�ा १–७ सम्म सञ्चालन भएका िवद्यालयमा मािसक � ३५००। का दरले  १२ मिहनाको जम्मा ह�न आउने रकम।  
(घ)  क�ा १–३, क�ा १–४,  सम्म सञ्चालन भएका िवद्यालयमा मािसक � २५००। का दरले  १२ मिहनाको जम्मा ह�न आउने रकम।  
(ङ)  क�ा १–४ सञ्चालन भएका िवद्यालयमा २० जना भन्दा पिन कम िवद्याथ� भएमा आंिशक �पमा कमर्चारीह�को व्यवस्था गनर् बािषर्क एकम�ु 

� ११०००। मात्र । 
(च) उपलब्ध बजेटको समीमािभत्र रही िजल्लामा रहकेो कुनै िवद्यालयको िवद्याथ� संख्या १००० भन्दा बढी रहकेो अवस्थामा यस प्रयोजनका लािग 

िविनयोिजत बजेट स्वीकृत आधार बमोिजम िबतरण गरी बचत ह�ने रकमबाट त्यस्ता १००० भन्दा बढी िवद्याथ� संख्या ह�ने िवद्यालयह�लाई 
िवद्यालय सहयोगीका लािग थप अनदुानको व्यवस्था िमलाउने।  

(छ)  नपगु भएको हदसम्म अनमुित पाएका िमितले जे�ताका आधारमा िवद्यालयमा अनदुान पठाउने ।  
(ज)  िजल्लालाई प्रा� वजेट मािथ उल्लेिखत आधारमा िवतरण गदार् अपगु ह�ने भएमा न्यनू िवद्याथ� सङ्ख्या  भएका र हाल सालै अनमुित प्रा� गरेका 

िवद्यालयह�लाई कम प्रथािमकतामा राख्ने  
मािथ उल्लेिखत आधारमा  िवद्यालय कमर्चारी व्यवस्थापनका लािग अनुदान उपलव्ध गराउदा  २०६३ बैशाख १० गते भन्दा अगािड देिख 
िनयुि� पाई कायर्रत भएको कमर्चारीका हकमा देहाय अनुसार ह�ने गरी व्यवस्थापन गरी प्रथािमकता िदने : 

(क) िवद्यालय सहायक एवं िवद्यालय सहयोगीको �पमा कायर्रत कमर्चारीह�लाई नै समायोजन गन� ।  
(ख) रकम प्रा� भएको आधारमा मात्र िवद्यालयमा हाल कायर्रत कमर्चारी िवस्थािपत ह�ने गरी नयाँ कमर्चारी कुनै कारणले िनयिु� नगन� । िनयिु� 

गनुर्पन� अवस्था रहमेा िजल्ला िश�ा कायार्लयको सहमित िलएर मात्र िनयिु�को व्यवस्था गन� ।  
(ग) िवद्यालयमा तोिकए भन्दा बढी कमर्चारी कायर्रत भएको अवस्थामा , अनदुान जाने तर कमर्चारी िनयिु� नभएका अन्य िवद्यालयमा सम्बिन्धत 

िवद्यालय व्यवस्थापन सिमितको सहमित िलई तोिकएकै संख्यामा समायोजन गन� ।  
(घ) कुनै िवद्यालयमा तोिकए भन्दा बढी कमर्चारी कायर्रत रहकेो अवस्थामा िवद्यालयसँग प्रत्य� �पमा सम्बिन्धत लेखा प्रशासन तथा 

सहयोगीको�पमा काम गन� कमर्चारीह� मध्ये जे�ताका आधारमा तलवभ�ा खाने कमर्चारीको �पमा िवद्यालयबाटै तोक्ने व्यवस्था िमलाउने र 
सो को अिभलेख िजल्ला िश�ा कायार्लयमा राख्ने । जस्तै कायर्रत मध्ये कायर्रतमा िवद्यालय सहायक , लेखा प्रशासनको काम गन� कमर्चारी , 
स्वीपर, शरु�ा गाडर्, माली, आिद भएमा िवद्यालय सहयोगी र लेखाको काम गन� कमर्चारीलाई प्राथिमकता िदई राख्ने  । 

(ङ) िवद्यालय कमर्चारीका लािग नेपाल सरकारबाट उपलब्ध अनदुानमा िवद्यालयले आफ्नो आन्त�रक स्रोतबाट व्यवस्था गरी थप रकम उपलब्ध 
गराउन सक्ने । 

कायार्लय 

• िवद्यालयह� 
• पा�रश्रिमक बुझेको 

भरपाई 
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.  अनसुचूी १ 

g]kfn ; /sf/ 

lzIff dGqfno 
lzIff ljefu 

; fgf]l7dL, eQmk'/  
 

िवषय : आिथर्क वषर्२०७२।७३ को खचर् गन� अिख्तयारी सम्बन्धी िनद�शन । 
 
आिथर्क वषर्२०७२/७३ को लािग अथर् मन्त्रालयको च.नं. २ िमित २०७२।४।१ मा प्रा� खचर् गन� अिख्तयारी पत्रमा जारी भएका 
िनद�शनह� तथा यस मन्त्रालयबाट समेत प�रमाजर्न गरी तयार ग�रएका दहेाय बमोिजमका िनद�शनह�लाई अ�रसः पालना गरी चाल ु
आ.व. मा िविनयोिजत बजेट तथा स्वीकृत वािषकर्  कायर्क्रम अनसुार खचर् गनुर् गराउन ुह�न जानकारी गराउँदछु ।   
साथै आिथर्क वषर्२०७२।७३ लाई बजेट कायार्न्यन वषर्को �पमा घोषणा भएकोले स्वीकृत कायर्क्रमको  कायार्न्वयन र अनगुमनलाई 
प्रभावकारी बनाउनको लािग िनम्न अनसुारको िवषयलाई ध्यान िदन ुह�न र मातहत सबै िनकायलाई सोही बमोिजम िनद�शन प्रदान गनुर् 
ह�नेछ ।  
-क ) कायर्क्रम स्वीकृती, बजेट बाँडफाँड र अिख्तयारी 
१) केन्द्रीयस्तरका सबै िवकास कायर्क्रमह�को िवषयगत मन्त्रालय बजेट सचूना प्रणाली (Line Ministry Budgetary 

Information System) बाट उपलब्ध ह�न े चौमािसक िवभाजन सिहतको कायर्क्रम रािष्ट्रय योजना आयोगको स्वीकृतीमा 
कायार्न्वयन ह�ने भएकोले सोही अनसुार गनर् पेश गन� ।  

२) स्थानीय िनकायको लािग अनदुान िशषर्मा िविनयोिजत कायर्क्रम बाहके िजल्लास्तरीय कायर्क्रमको हकमा िवषयगत मन्त्रालय 
बजेट सचूना प्रणाली (Line Ministry Budgetary Information System) बाट उपलब्ध ह�न े चौमािसक िवभाजन 
सिहतको कायर्क्रम रािष्ट्रय योजना आयोगको स्वीकृती िलई २०७२ साउन १५ गतेिभत्र अिनवायर् �पमा कायार्न्वयन गन� 
िनकायमा पठाउन ुपन� भएकोले सोही अनसुार गनर् पेश गन� । 

३) सम्बिन्धत िनकायबाट तलबी प्रितवेदन पा�रत गराएर मात्र तलब, भ�ा वापतको रकम भ�ुानी गनुर् ह�नेछ ।  
४) श्रोतको सिुनि�तता नभई कायर्क्रम स्वीकृती वा संशोधनको लािग पेश नगन�/नगराउन ेव्यवस्था कडाइका साथ पालना गराउन ु

ह�नेछ । श्रोतको सिुनि�तता नभई श�ु ग�रएका कुन ैपिन ख�रद प्रकृयाबाट िसिजर्त ह�न ेदाियत्वका लािग बजेट प्रा� नह�न ेव्यहोरा 
जानकारी गराउँदछु । 

५) चाल ुअनदुान अन्तर्गर्त िविनयोजन भएको रकम बाँडफाँड स्वीकृत गदार् तलब, गे्रड, स्थानीय भ�ा, िफल्ड भ�ा र पोशाक भ�ा 
वापतको रकम समेत िहसाब गरी छुट््टयाउन ु पन�छ । यसरी अिनवायर् दाियत्वमा पयार्� रकम नछुट्याई बाँडफाँड गरेमा थप 
िनकासा िदइन ेछैन ।  

६) सर्शतर् अनदुानमा रािखएको रकम स्वीकृत कायर्क्रमका आधारमा मात्र खचर् लेख्न ुपन�छ ।  
७)र ् खचर् शीषर्क नं. २२९११ र २९८११ मा अथर् मन्त्रालयबाट बाँडफाँड स्वीकृत गराएर मात्र खचर् लेख्न ु पन� ह�दँा फाल्गणु 

मसान्तिभत्र ैयो शीषर्कको रकम बाँडफाँडको लािग पेश गनुर् होला । सो अविध िभत्र बाँडफाँड नगराएमा अथर् मन्त्रालयले खचर् 
आवश्यक पन� कुनै पिन िनकायको शीषर्कमा उ� रकम िसधै रकमान्तर गन�छ । अन्य खचर् िशषर्ह�मा िविनयोिजत बजेट परैु वा 
आंिशक �पमा खचर् नह�न ेभएमा फाल्गनु मसान्तिभत्र ैअिनवायर् �पमा अथर् मन्त्रालयमा िफतार् गनुर् पन� ह�दँा सोही अनसुार खचर् 
गन� व्यवस्था िमलाउन ुह�नेछ ।  

८) २०७२ फागनु मसान्तसम्म काम श�ु नभएका कायर्क्रमह�को सम्पणुर् बजेट २०७२ चैत्र १ गते अिनवायर् �पमा िफतार् गनुर्पन�छ । 
साथै सो अविधसम्मको ल�यको ५० प्रितशत प्रगित हािसल नगन� कायर्क्रमको रकम समेत िफतार् गनुर्पन� छ ।  

९) दवैी प्रकोप, िवप�ी र िविश� अवस्थामा वाहके दोश्रो चौमािसक अविधसम्म कुनै पिन प्रकारका थप िनकासा/रकमान्तर 
मागह�लाई अथर् मन्त्रालयबाट सम्बोधन नग�रन े ह�दँा िविनयोिजत बजेटको िसमािभत्र रही साधारण प्रशासनतफ� खचर् 
व्यवस्थापन गनर् र िवकास कायर्क्रम पिन बजेट िसमािभत्र ैरही कायर्क्रम स्वीकृत गरार्ई कायार्न्वयन गनुर् गराउन ुह�नेछ ।  
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१०) तहाँलाई उपलब्ध गराइएको अिख्तयारी तथा कायर्क्रमह�मा िविनयोिजत रकम खचर् नगन� तर नयाँ कायर्क्रमका लािग थप 
िनकासा माग्न ेकायर् बन्द गनुर् ह�नेछ । नयाँ कायर्क्रम गनुर्पन� भएमा तहाँ िविनयोिजत बजेटबाटै व्यवस्थापन गनर् पेश गनुर् पन� छ । 
आिथर्क वष� बीचमा आएर कुन ैपिन नयाँ आयोजना/कायर्क्रम थप ह�न ेछैन ।  

११) बैदिेशक श्रोततफ� बजेट रकम खचर् गनुर् पवुर् उ� श्रोतबाट रकम प्रा� ह�ने सिुनि�त गरेर मात्र खचर् गन� गराउन ेव्यवस्था िमलाउन ु
ह�नेछ । कुनै कारणले भ�ुानी िविध फरक परेकोमा २०७२ भाद्र मसान्तिभत्र प�रमाजर्न गनर् लेखी पठाउन ुपन�छ । सो भन्दा पिछ 
प्रा� भएका मागह� कारवाही ह�ने छैन ।  

१२) आयोजना लागत अनमुानिभत्र सवारी साधन ख�रद, बैदिेशक भ्रमण समावेश गनुर् ह�न ेछैन, गरेमा आयोजना प्रमखु नै िजम्मेवार 
ह�न ेव्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।  

-ख) बजेट िनकासा तथा बजेट कायार्न्वयन व्यवस्था : 
१३) स्वीकृत कायर्क्रमको ठेक्का पट्टा संझौता २०७२ मंिसर मसान्तिभत्र अिनवायर् �पमा सम्पन्न ग�रसक्न ुपन�छ ।  
१४) आयोजना/कायर्क्रमको भौितक प्रगितका आधारमा मात्र भ�ुानी िदन े व्यवस्था रहकेो छ । तर पिहलो चौमािसक 

िनकासा/भ�ुानीको लािग भौितक प्रगित आवश्यक पन� छैन ।  
१५) वैदिेशक ऋण वा अनदुान सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म दातावाट व्यहो�रन े बजेट र नेपाल सरकारको सम्परूक कोष –

(Matching Fund) वापत व्यहो�रन े रकम समेत रोक्का रहकेो छ । तर Rectroactive Finincing को हकमा अथर् 
मन्त्रालयको अन्तरार्ष्ट्रय आिथर्क सहायता समन्वय महाशाखाको सहमतीमा भ�ुानी िदन सिकन ेप्रावधान रहकेो छ ।  

१६) जापान सरकारको के.आर.-१, के.आर.-२, जापान िड.आर.एफ., आइ.िड.ए. नगद ऋण र ए.डी.बी. नगद अनदुान श्रोत 
अन्तर्गतबाट व्यहो�रन ेबजेटको भ�ुानी िदन ुपर◌्ूव महालेखा िनयन्त्रक कायार्लय माफर्  अथर् मन्त्रालयको अन्तरार्ष्ट्रय आिथर्क 
सहायता समन्वय महाशाखाको स्वीकृती िलनपुन� व्यवस्था रहकेो छ ।  

१७) आिथर्क वषर्२०७१।७२ सम्म बह�वष�य ठेक्कामा गएका आयोजना/कायर्क्रमका लािग िविनयोिजत बजेटबाटै आवश्यक रकम 
छ्ट्याई कायर्क्रम स्वीकृत गनुर् गराउन ुपन�छ । बह�वष�य ठेक्का संझौताबाट िसिजर्त दाियत्वका लािग पयार्� बजेट िविनयोजन 
गरेर मात्र अन्य कायर्क्रममा बाँडफाँड गनुर्पन�छ । यस्ता आयोजना/कायर्क्रममा रकम िविनयोिजत नगरी अन्य कायर्क्रममा रकम 
बाँडफाँड ग�रएमा थप िनकासा ह�न ेछैन ।  

१८) यस मन्त्रालय अन्तर्गर्तका िवद्यालयह�मा कायर्रत िश�कह�को तलब, भ�ा र गे्रड रकम िनजह�को िकिसम र संख्या समेत 
एिकन गरेर मात्र अिख्तयारी िदन ुह�नेछ । िश�कह�को तलब सीमा अन्तर्गर्तको िनयिमत गे्रड बाहके थप गे्रड परुस्कार िदन पाइन े
छैन । छात्रबिृ�, िनःशलु्क पाठय पसु्तक वापतको अनदुान, िवद्यालय एंव क�ा कोठा िनमार्ण, छात्रा शौचालय, पसु्तकालय 
तथा िव�ान प्रयोगशाला वापत िविनयोिजत रकम, स्थायी िश�क अनदुान र िवद्याथ� संख्याको आधारमा थप भएको िश�ण 
अनदुान वापतको खचर्को िववरण प्रकाशन र सार्वर्जिनक गरी पारदश� बनाउन ुपन� व्यवस्थालाई अिनवायर् ग�रएको छ ।  

१९) ब.उ.िश.नं. ३५००१६ र ३५००१७ को िविनयोजन िश�कको तलव/भ�ाका लािग मात्र भएकाले उिल्लिखत बजेट 
उपशीषर्कबाट संिचत िवदा, औषधोपचार वापतको रकम भ�ुानी नगन� व्यवस्था कडार्ईकासाथ कायार्न्वयन गनुर् गराउन ुह�नेछ । 
ब.उ.िश.न. ३५००२६ को िविनयोजन सेवा िनव�ृ िश�कह�को िनविृ�भरण तथा अश�विृ� औषधी उपचार खचर्, संिचत 
िवदा र उपदानको लािग भएको◌ेले सो प्रयोजनका लािग मात्र खचर् गन� व्यवस्था िमलाउन ुह�नेछ । 

२०) सामदुाियक िवद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा कायर्रत िश�कह�को तलब भ�ा िनकासा िददँा स्वीकृत दरबन्दी र कायर्रत 
िश�कह�को संख्या यिकन गरेर मात्र िवद्यालय िश�क िकताबखानाबाट अिनवायर् �पमा तलबी प्रितवेदन पा�रत गराएर मात्र 
िनकासा छाड्न ेव्यवस्था िमलाउन ुह�नेछ । िश�कह�लाई औषधी उपचार वापतको रकम भ�ुानी गदार् िश�क िकताबखानामा 
अिभलेख अद्याविधक गराएर मात्र भ�ुानी िदन ेव्यवस्था गनुर् ह�नेछ । 

२१) ित्रविषर्य खचर् अनमुानको सीमािभत्र रही रािष्ट्रय गौरबका आयोजना र प्रथम प्राथिमकता प्रा� आयोजनाह�को हकमा रािष्ट्रय 
योजना आयोगबाट कायर्क्रम स्वीकृत गरार्ई बह�विषर्य ठेक्का ( Multi-year Contract) लगाउन सिकन ेछ । यस्तो ठेक्का 
संझौता भएपिछ सो को जानकारी अथर् मन्त्रालय र यस मन्त्रालयलाई अिनवायर् �पमा िदन ुपन�छ । ित्रविषर्य खचर् अनमुानको 
िसमा भन्दा बढी रकमको ठेक्का लगाएमा अथर् मन्त्रालयले श्रोत उपलब्ध नगराउन ेह�दँा यसरी बढी रकमको ठेक्का लगाउन ुपन� 
भएमा पयार्� प�्ुयार्ँइ सिहत अथर् मन्त्रालयको पवुर् सहमतीको लािग यस मन्त्रालयमा पेश गनुर् ह�नेछ ।  
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२२) अिख्तयारी प्रा� बजेटको प्रभावकारी कायार्न्वयनको लािग समय सीमा सिहतको कायर् तालीका बनाई कायर् सम्पादन गन� 
व्यवस्था िमलाउन ु ह�नेछ । अथर् मन्त्रालयले बजेट कायार्न्वयन िस्थितको िनरन्तर अनगुमन गरी कम प्रगित दिेखएका 
आयोजनाह�को िविनयोिजत बजेट िविनयोजन ऐनको प�रिधिभत्र रही राम्रो प्रगित भएका अ� आयोजनातफर् आवश्यकता 
अनसुार रकमान्तर गनर् सिकन ेव्यवस्था रहकेोकोछ ।  

२३) प्रचिलत ऐन, िनयमको प�रिधिभत्र रही आयोजना लेखा अद्याविधक गरी समयम ैबैदिेशक श्रोतको सोधभनार् िलनपुन�छ । समयम ै
शोधभार् माग नगन� िजम्मेवार आयोजना प्रमखु र लेखा प्रमखुलाई काननू बमोिजम सश� कारवाही गनुर् गराउन ुह�नेछ । महालेखा 
िनयन्त्रक कायार्ल्◌ायले तयार पारेको शोधभनार् सम्बन्धी कायर्िविध अन�ुप िनकासा/भ�ुानीको फुकुवा आदशे ह�न सक्नेछ ।  

२४) सार्वर्जिनक खरीद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९४-१०) बमोिजम घरजग्गा भाडाको दररेटमा वदृ्धी गनुर् पदार् महालेखा 
िनयन्त्रक कायार्लयको सहमित िलन ेव्यवस्था ग�रएको छ ।  

२५) सचूना प्रिविधमा आधा�रत िवद्यतुीय प्रणालीय�ु Software को ख�रद जडान र िवकास गदार्   �. ३ लाखसम्मको हकमा 
सचूना प्रणाली िवभागले तोकेको ढाँचामा जानकारी गराउनपुन� र �. ३ लाखभन्दा बढीको हकमा Data Doccument सिहत 
सो िवभागमा जानकारी गरार्ई कारवाही अिघ बढाउन ेव्यवस्था िमलाउन ुह�नेछ ।  

२६) स्वीकृत बजेटको िसमािभत्र रहरे मात्र करारमा िनय�ु गनर् सिकनेछ । गत िवगतमा करारमा िनय�ु व्यि� बाहकेको नयाँ करार 
सेवा िलँदा व्यि�गत करार गनर् पाइन ेछैन, सेवा करारमा िलन ुपन�छ । करारमा िनय�ु व्यि�लाई तलब शीषर्कबाट खचर् लेख्न 
पाइन ेछैन । खचर् शीषर्क नं. २२४१२ बाट मात्र खचर् लेख्न ुपन�छ ।  

(ग) बजेट खचर्, रकमान्तर तथा प्रितवेदन 
२७) पूंजीगत खचर् तथा िव�ीय व्यवस्थातफर् िविनयोिजत रकम चाल ुखचर्मा रकमान्तर गनर् सिकन ेछैन ।  
२८) तलब, भ�ा, खाद्यान्न, पानी तथा िबजलुी, संचार महसलु र भाडामा आगामी वषर्�को लािग दाियत्व नसर्न� गरी खचर् 

व्यवस्थापन गनुर् गराउन ुह�नेछ । यी खचर् शीषर्कह�बाट अथर् मन्त्रालयको स्वीकृत निलई अन्यत्र रकमान्तर गनर् सिकन े छैन । 
िवशेष भ�ाको �पमा उपलब्ध गराइन ेरकम महगँी भ�ा खचर् शीषर्कबाट खचर् लेख्न ेव्यवस्था गनुर् ह�नेछ । 

२९) िजल्ला िवकास सिमित अन्तर्गर्त अनदुानबाट तलब भ�ुानी ह�न े यस मन्त्रालय अन्तर्गर्त कायर्रत िनजामती तफार् स्थायी 
कमर्चारीह�को लािग र अन्य िनकायह�को तलब भ�ा भ�ुानीका लािग बजेट बाँडफाँड स्वीकृती गदार्कै अवस्थामा तलब भ�ा 
वापत पयार्� रकम छुट्टयाउन ुपन�छ ।  

३०) गैर सरकारी सँस्था र स्थानीय िनकायह�लाई प्रा� ह�न ेबैदिेशक ऋण, अनदुान र सहयोग सम्बन्धी िववरण िनयिमत �पमा यस 
मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन ुह�नेछ ।  

३१) �. २५ करोडभन्दा बढी िविनयोजन भएका आयोजनाह�को कायार्न्वयन सिुनि�त गनर् आयोजना प्रमखुसँग कायर् सम्पादन 
सम्झौता गनुर् ह�नेछ । प्रा� उपलब्धीलाई कायर् सम्पादन मलू्यांकनसँग आवद्ध गरी परुस्कार र दण्डको व्यवस्था िमलाउन ुह�नेछ ।  

३२) सोझै भ�ुानी वा वस्तुगत सहायता अन्तर्गर्त भएको खचर्को प्रितवेदन प्रत्येक मिहना समा� भएको १५ िदनिभत्र महालेखा 
िनयन्त्रक कायार्लयबाट िनधार्�रत ढाँचामा कोष तथा लेखा िनयन्त्रक कायार्लयमा अिनवायर् �पमा बझुाउन ुपन�छ ।  

३३) �. ३० लाख भन्दा बढीको सवारी साधन ख�रद गनुर् पवुर् अथर् मन्त्रालयको सहमित अिनवायर् रहनेछ ।  
(घ) िव�ीय पारदिशर्ता, जवाफदिेहता र अनगुमन सम्बन्धी व्यवस्था 
३४) बजेट व�व्यमा उल्लेिखत नीित तथा कायर्क्रमह� र �. २५ करोडभन्दा बढी िविनयोजन भएका आयोजना/कायर्क्रमको 

कायार्न्वयनको प्रगित िस्थित समी�ा माननीय अथर्मन्त्रीको अध्य�तामा प्रत्येक दईु मिहनामा ग�रन े भएकोले प्रत्येक मिहना 
समा� भएको ७ िदनिभत्र यसको प्रगित िववरण यस मन्त्रालयमा पठाउन ुपन� छ ।  

३५) बजेट कायार्न्वयनको िनयिमत अनगुमन तथा समी�ा गरी �ेत्रगत उपलब्धी सचूक सिहतको प्रगित िववरण, काम सम्पन्न ह�न 
नसकेकोमा आइपरेका समस्या र कारणह� उल्लेख गरी यस मन्त्रालयमा पठाउन ेव्यवस्था गनुर् ह�नेछ ।  

३६) सरकारी कायार्लयह� र अनदुान जान े िनकायह�को आम्दानी खचर्का िववरण मािसक �पमा प्रकाशन गनुर्पन� र स्थानीय 
िनकायलाई जान ेसर्शतर् र िनशतर् अनदुान र राजस्व आम्दानी रकमको िववरण छुटै्ट होिडर्ङ्ग बोडर् बनाई सर्वसाधारणले दखे्न ेगरी 
राख्नपुन� व्यवस्था गरी यसको अनगुमन गनुर् ह�नेछ ।  

३७) सरकारी िनकायह�को स्वदशेी वस्तुह�को मलू्य प्रचिलत बजार मलू्यभन्दा १५% सम्म बढी भए पिन अिनवायर् ख�रद गनुर्पन� 
व्यवस्थाको पालना गराउन ुह�नेछ । यसको कडार्ईका साथ अनगुमन समेत गनुर् ह�नेछ । 
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३८) सरकारी तथा स्थानीय िनकायबाट ग�रन े िनमार्ण कायर्स्थलमा सो कामसंग सम्बिन्धत िववरणह� जस्तै आयोजनाको नाम, 
लागत, कायर् श�ु भएको िमित, कायर् सम्पन्न ह�न ेिमित, ठेक अकं, ठेक्का िलनेको नाम तथा ठेगाना, काम सम्पन्न भएपिछ ह�न े
अपेि�त उपलिव्ध वा प�रमाण दिेखन ेगरी काम सम्पन्न नभएसम्म सर्वसाधारणले दखे्न सक्न ेगरी सार्वर्जिनक गनुर् पन� छ । यस्तो 
कायर् �. १० लाख भन्दा बढीको िनमार्णसंग सम्बिन्धत ठेक्कामा अिनवायर् �पले गन� गरी बोलपत्रको कागजातमा शतर्को �पमा 
संलग्न ह�ने व्यवस्था कडार्ईका साथ पालना गराउन ुह�नेछ ।  

३९) चाल ुतथा पुँजीगत िशषर्मा िविनयोिजत बजेट खचर् गदर् िमतव्ययीतापवुर्क गनुर् गराउन ुह�नेछ । संचालन खचर् िशषर्मा थप रकम 
िनकासा नग�रन ेह�दँा िविनयोिजत बजेटबाटै खचर् व्यवस्थापन गनुर् ह�नेछ ।  

४०) स्वीकृत कायर्क्रम, ख�रद योजना र कायर्क्रम कायर्योजना अन�ुप ठेक्कापट्टा, कायर्क्रम कायार्न्वयन, गणुस्तर एवं अपेि�त 
उपलब्धीलाई सम्बिन्धत आयोजना प्रमखुर/्कमर्चारीको कायर्सम्पादन मलू्यांकनसँग आवद्ध गनुर् ह�नेछ ।  

४१) �. २५,०००।- भन्दा बढीको वील भ�ुानी गनुर् पवुर् Website वा अन्य माध्यममा ३ िदनसम्म प्रकाशन/सार्वर्जिनक गरी गरार्ई 
सार्वर्जिनक गरेको व्यहोरा प्रमािणत गरेर मात्र भ�ुानी िदन ेव्यवस्था गनुर् ह�नेछ ।  

४२) �. ३,००,०००।- वा सो भन्दा बढीको मालासामान वा सेवा ख�रद कायर् वा �. ५,००,०००।- वा सो भन्दा बढीको सार्वर्जिनक 
िनमार्ण ख�रद कायर् गदार् गराउँदा सार्वर्जिनक ख�रद ऐन २०६३ र सार्वर्जिनक ख�रद िनयमावली २०६४ को प्रावधानह�लाई 
अ�रसः पालना गनुर् गराउन ुहोला ।  

४०) आ.व. ०७०।७१ सम्म फ�यौट ह�न वाँक� रहकेो बे�ज ुरकम मध्ये चाल ुआ.व. ०७२।७३ मा न्यनूतम ६०% बे�जु फ�यौट गन� 
गराउन े कायर्लाई उच्च प्राथिमकताका साथ कायार्न्वयन गनुर् गराउन ु होला । बे�जु फ�यौटलाई कायार्लय प्रमखुको कायर् 
सम्पादनसँग आवद्ध गन� व्यवस्था समेत िमलाउन ुहोला 
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अनसुचूी २ (क) 

िवद्यालय �ेत्र सुधार कायर्क्रम (SSRP) 
िवद्यालय भौितक सुिबधा िवस्तार कायर्क्रमका लािग िवद्यालय छनोट गन� आधारह� 

 
िजल्लामा रहेका िवद्यालयह�लाई िनम्न बमोिजमका सूत्रका आधारमा प्राथिमकताक्रममा राख्ने । 
१. िब.सं. २०७२ वैशख १२ गते भकुम्प र सो प�ातका पराकम्पबाट �ती भएका िवद्यालयह�लाई छनोटको क्रममा पिहलो प्राथिमकतामा राख्ने (ताप्लेजुङ्ग , पाँचथर, 

इलाम, झापा, संखवुासभा, ते¥हथुम, भोजपरु, सुनसरी, मोरङ्ग, सोलुखमु्ब,ु खोटाङ्ग, उदयपरु,ओखलढंुगा, धनषुा, िसन्धलूी, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, 
िसन्धपुाल्चोक, धािदङ, नवुाकोट, काठमाण्डौ, लिलतपरु, भ�परु, मकवानपरु, काभ्रपलाञ्चोक, िचतवन, नवलपरासी, �पन्देही, अघार्खाँची, पाल्पा गलु्मी , 
स्याङ्गजा, तनह�ँ, गोरखा, मनाङ, लमजुङ्ग, कास्क�, पवर्त, वागलुङ, म्याग्दी, मसु्ताङ्ग, डोल्पा, कािलकोट, रोल्पा, प्यूठान, सल्यान, कैलाली र बाजुरा गरी ४९ 
िजल्लाह�को हकमा मात्र) ।  

 
२. मािथ क्र.स. १ बाहकेका िवद्यालयह�लाई तलको सूत्रका आधारमा दोश्रो प्राथिमकताक्रममा राख्ने िब.सं. २०७२ वैशख १२ गते भकुम्प र सो प�ातका पराकम्पबाट 

�ती भएका (ताप्लेजुङ्ग , पाँचथर, इलाम, झापा, संखवुासभा, ते¥हथुम, भोजपरु, सुनसरी, मोरङ्ग, सोलुखमु्ब,ु खोटाङ्ग, उदयपरु,ओखलढंुगा, धनषुा, िसन्धलूी, 
रामेछाप, दोलखा, रसुवा, िसन्धपुाल्चोक, धािदङ, नवुाकोट, काठमाण्डौ, लिलतपरु, भ�परु, मकवानपरु, काभ्रपलाञ्चोक, िचतवन, नवलपरासी, �पन्देही, 
अघार्खाँची, पाल्पा गलु्मी, स्याङ्गजा, तनह�,ँ गोरखा, मनाङ, लमजुङ्ग, कास्क�, पवर्त, वागलुङ, म्याग्दी, मसु्ताङ्ग, डोल्पा, कािलकोट, रोल्पा, प्यूठान, सल्यान, 
कैलाली र बाजुरा गरी ४९  िजल्लाह�को हकमा तलको सूत्र अनसुार मात्र प्राथिमकताक्रम िनधार्रण गन� । 

 
२. भकुम्पबाट �ती नभएका अन्य िजल्लाह�का हकमा सम्पणूर् िवद्यालयह�को तलको सूत्रका आधारमा प्राथिमकताक्रम िनधार्रण गन� । 

क. दिलत िवद्याथ�को भनार् दर (X) 
  =  

आधारभूत तहमा रहकेा दिलत िवद्याथ�ह�को कुल सङ्ख्या 

आधारभूत तहमा रहकेा समं्पूणर् िवद्याथ�ह�को सङ्ख्या 

     (Enrollment of Dalit Students)  

X को भार = २०% 
ख. छात्राह�को भनार् दर (Y)              (Enrollment of Girl 

students) = 
आधारभूत तहमा रहकेा छात्राह�को कुल सङ्ख्या  

आधारभूत तहमा रहकेा समं्पूणर् िवद्याथ�ह�को सङ्ख्या 
 

Y को भार = २०% 
ग. क�ा ‘क’र क�ा १ का िवद्याथ� सङ्ख्याको अनुपात (Z) 

  =  
क�ा ‘क’ मा रहकेा िवद्याथ�ह�को कुल सङ्ख्या  

क�ा १ मा रहकेा िवद्याथ�ह�को कुल सङ्ख्या 

यहाँ क�ा ‘क’ भन्नाले क�ा १–३ सञ्चालन भएका िवद्यालयको हकमा क�ा ३ , क�ा १–५ सञ्चालन भएका िवद्यालयको हकमा क�ा ५ र क�ा १–८ सञ्चालन भएका िवद्यालयको हकमा 

क�ा ८ लाई सम्झनु पदर्छ । यसमा भागफल १ भन्दा बढी आउनेको हकमा अिधकतम १ अङ्क मात्र िदने ।  

Z को भार = २०% 

घ. Priority Minimum Enabling Condition (PMEC) नपुगेका िवद्यालयह� (a)                      १.० 

 

a को भार = २५% 
ङ. आवश्यकता (b)                                                                                                १.० 

क. बाढीपिहरो, ह�रीबतास, आगलागी, तथा अन्य दवैीप्रकोपका कारणबाट �ित ह�न पुगेका ।  

ख. िवद्यालय भौितक सब��णका आधारमा नयाँ िनमार्ण नगरी नह�ने  दिेखएका िवद्यालयह� ।  

ग. दईु वा दईु भन्दा वढी िवद्यालय भौगोिलक िनकटता र िवद्याथ� सङ्ख्याको न्यूनता जस्ता कारणले एकआपसमा गािभने भएको अवस्थामा ।  

घ. िवशषे क�ा सचंालन भएका िवद्यालयह� । 

ङ िब.स.ं २००७ साल अगािड स्थापना भएका िवद्यालयह� । 

b को भार = १५% 

hDdf c+s  
सूचकाङ्क  (Index) = 0.20X+0.20Y+0.20Z+0.25a+0.15b 

91÷ कायर्क्रम कायार्न्वयन पुिस्तका २०७२/०७३ 

 

 



४. भकुम्पका कारण मािथ प्रकरण नं. १ अनसुारका भौितक सुिबधा आवश्यक भएका िवद्यालयह�लाई सबैभन्दा मािथ राखी त्यसपिछ सूचकाङ्कको आधारमा 

सबैभन्दा बढी भएकोलाई राखी घट्दोक्रममा सम्पणूर् आधारभतू तहसम्मका िवद्यालयह�को प्राथिमकता क्रमको सूची तयार गन� । 

५. यसरी छनोट भएका िवद्यालयह�को नामावली तपशील बमोिजमको सिमितबाट अिनवायर् �पमा िनणर्य गराई , छनोट गरेको सुचाङ्क सिहतको तथ्याङ्क , 

औिचत्यता सिहतको िववरण तयार गरी भाद्र मसान्त िभत्र िश�ा िवभागमा पठाउने । िश�ा िवभागबाट प्रा� नामावली रािष्ट्रयस्तरको पित्रका वा िवभागको वेभ 

साईटमा प्रकािशत भएपिछ मात्र िजल्लामा कायर्क्रम िवतरण गरी िवद्यालयह�सँग सम्झौता गरी कायार्न्वयन प्रिक्रया अगािड बढाउने ।  

तपशील 

१.   िजल्ला िश�ा अिधकारी, िजल्ला िश�ा कायार्लय संयोजक  

२. योजना तथा कायर्क्रम अिधकृत , िजल्ला िश�ा कायार्लय सदस्य  

३. िवद्यालय िनरी�कह� मध्येबाट िज.िश.अ.ले तोकेको एक जना सदस्य  

४. इिन्जिनयर , िजल्ला िश�ा कायार्लय सदस्य  

५. स्रोतव्यि�ह� मध्येबाट िज.िश.अ.ले तोकेको एक जना सदस्य  

६. लेखा प्रमखू , िजल्ला  िश�ा कायार्लय सदस्य  

७. सव–इिन्जिनयरह� मध्येबाट एक जना , िजल्ला िश�ा कायार्लय सदस्य  

इिन्जिनयरले सदस्य सिचवको काम गन� तथा इिन्जिनयर नभएको िजल्लामा सव–इिन्जिनयरह� मध्येबाट एक जनाले इिन्जिनयरको प्रितिनिधत्व गन� व्यवस्था िजल्ला िश�ा 

अिधकारीले िमलाउन ुपन�छ ।     

६. सरकारी स्रोतभन्दा बािहर (िविभन्न राजदतुाबासह� , गैरसरकारी सङ्घसंस्था, भतुपवुर् सैिनक सङ्गठन आिद) बाट ठूलो रकम अनदुान पाई िनमार्ण ग�रएका पयार्� 

क�ाकोठाह� भएको िवद्यालयह�लाई छनोटका क्रममा पछािड राख्ने । 

७. िवद्यालय व्यवस्थापन सिमित गठन नभएका , िश�क अिभभावक सङ्घ गठन नभएका , िवगतमा सामािजक प�र�ण र लेखाप�र�ण प्रितवेदन पेश नगरेका 

िवद्यालयह�लाई छनोटका क्रममा प्राथिमकतामा नराख्ने ।  

८. गत २ (दईु) आ.व. मा कायर्क्रम परेका (िवद्यालय भवन िनमार्ण तथा दईु कोठे क�ाकोठा भवनह� मात्र) लाई प्राथिमकता क्रममा पछािड राख्ने ।  

९. प्रयार्� सङ्ख्यामा क�ाकोठा , पसु्तकालय, प्रयोगशाला र सभाक� भएका िवद्यालयह�लाई प्राथिमकता क्रममा पछािड पान� । 

१०. िनमार्णका लािग पयार्� जग्गा नभएका िवद्यालयह�लाई प्राथिमकता क्रममा नराख्ने ।  

११. िवगतमा उपलब्ध गराईएका िनमार्ण कायर्क्रम सम्पन्न नगरेका र तोिकएको कोटा को प�रिधिभत्र रही िनमार्ण कायर् सम्पन्न नगरेका िवद्यालयह�लाई छनोट नगन� । 

१२. िजल्लािस्थत धािमर्क /परम्परागत�पमा सञ्चािलत िवद्यालयह� गमु्बा/िवहार, मदरसा, ग�ुकुल तथा मातभृाषामा अध्यापन ह�ने जस्ता िवद्यालयमध्ये स्वीकृत प्रा� 

तथा अनमुित प्रा� िवद्यालयह�लाई समेत क्रिमक �पमा समावेश गद� जाने । 

१३. दईु शैि�क सत्र परुा नगरेका अनमुती तथा स्वीकृत प्रा� गरी नयाँ स्थापना भएका िवद्यालयह�लाई प्राथिमकता क्रममा समावेश नगन� ।  

भुकम्पबाट सामान्य �ती पुगेका िवद्यालयह�का लािग ममर्त अनुदान , भुकम्पबाट अिधक �ती पुगेका िवद्यालयह�का लािग रेक्ट्रो मेन्टेनेन्स (Retro 

Maintenance) र िवद्यालय भवन ममर्त क�ाकोठा पुनःस्थापना  

नयाँ क�ाकोठा पाएका िवद्यालयह� बाहकेका प्राथिमकताक्रममा रहकेा अन्य िवद्यालयह�लाई सोही प्राथिमकताक्रमलाई आधार मानी भौितक सब��णबाट आवश्यकता 

देिखएका िवद्यालयह�लाई मात्र क�ाकोठा पनुःस्थापनाका कोटाह� क्रमश उपलब्ध गराउदै जाने । रेक्ट्रो मेन्टेनेन्स (Retro Maintenance) को कायर्क्रम प्रा� गन� 

िवद्यालयह� छनोट गदार् िश�ा िवभागका Type Design अनसुार बनेका भवनह�लाई प्राथिमकता िदई छनोट गनुर् पन�छ । 

शौचालय िनमार्ण WASH सुिबधा भएको, बािहरी वातावरण सुधार तथा छात्रा शौचालय िनमार्ण  

बािहरी वातावरण सुधार तथा छात्रा शौचालय िनमार्णका हकमा तपशील बमोिजमको प्राथिमकताक्रम अनुसार िवतरण गन�ः 

१. हालसम्म कुनै पिन िकिसमका शौचालय तथा खानेपानीको व्यवस्था नभएका िवद्यालयह� तथा छात्रा शौचालयका हकमा सबै िवद्यालयमा छात्रा शौचालय 

प¥ुयाउने नीितअन�ुप एउटापिन छात्रा शौचालय नभएका िवद्यालयह� । 

२. िवद्याथ� सङ्ख्या अत्यिधक भइ एक भन्दा बढी बािहरी वातावरण सुधार तथा छात्रा शौचालयको आवश्यकता भएका िवद्यालयह� ।  

३. िजल्लाका खलुा िदशा म�ु �ेत्र घोिषत ह�ने गा.िव.स. /न.पा.ह�मा रहकेा िवद्यालयह� । 

४. यस सम्बन्धी िजला िस्थत िजल्ला खानेपानी सरसफाई तथा स्वस्थता समन्वय सिमित (DWASHCC) को समन्वयमा िजल्लाको DWASH Plan लाई सहयोग 

पगु्ने गरी छनोट गन� । 

शौचालय ममर्त तथा खानेपानी व्यवस्थापन 

प्राथिमकताक्रममा रहकेा पयार्� शौचालय भएका तर प्रयोगमा आउन नसकेका र खानेपानीको अभाव रहकेा तथा भौितक सब��णबाट समेत आवश्यकता देिखएका 

िवद्यालयह�लाई शौचालय ममर्त तथा खानेपानी व्यवस्थापनका कोटाह� क्रमश उपलब्ध गराउदै जाने ।  
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अनुसूची २(ख) 

िवद्यालय �ेत्र सधुार कायर्क्रम (SSRP) 

आवासीयिवद्यालय भवन िनमार्णका लािग िवद्यालय छनोट गन� आधारह� 

 

िजल्लामा रहकेा िवद्यालयह�लाई िनम्न बमोिजमका सतू्रका आधारमा प्राथिमकताक्रममा राख्ने । 

क) आवासीयिवद्यालय भवन िनमार्णको लािग िवद्यालयको छनोट गन� आधारह�ः 

यस अन्तगर्त एक आवासीय िवद्यालय भवन  िनमार्ण गन� गरी दहेायका आधारह�लाई िलएर िजल्ला िभत्र रहे का 

आवासीयिवद्यालय संचालन ह�न सक्ने सामदुाियक माध्यिमक /उच्च–माध्यिमक िवद्यालयह�को बीचमा मात्र प्रितस्पधार् 

गराउन ुपन�छ । 

१. िवद्याथ� सङ्ख्या (W) – अिधकतम १.०० अङ्क ।                          भारः ०.३५ 

५०० भन्दा कम िवद्याथ� भएमा  ०.३० अङ्क  

५०० – ७०० िवद्याथ� ०.३० – ०.५० अङ्क  

७०० – १००० िवद्याथ� ०.५० – ०.८० अङ्क  

१००० भन्दा मािथ १.०० अङ्क  

२. पिछल्लो तीन वषर्को िसकाइ उपलब्धी तथा िवद्याथ� नितजा (X) – अिधकतम १.०० अङ्क        भारः ०.३० 

X=िवद्यालयको औषत प्रितशत 

िजल्लाको औषत प्रितशत 

३. यातायातको सहज पह�चँ रआवासीय िवद्यालय संचालन गन� पयार्� जग्गा भए/नभएको(Y) – अिधकतम १.०० अङ्क       भारः ०.२० 

भएको १.०० अङ्क 

नभएको ०. ०० अङ्क 

  

४. िजल्लाको परुानो िवद्यालय (Z)  – अिधकतम १.०० अङ्क                 भारः ०.१५ 

० – ५ वषर् ०.०० – ०.२५ अङ्क  

५ – १० वषर् ०.२५ – ०.५० अङ्क  

१० – १५ वषर् ०.५० – ०.७५ अङ्क  

१५ – २० वषर् र सो भन्दा मािथ ०.७५ – १.०० अङ्क  

सचूकाङ्क (Index) = 0.35w + 0.30x +0.20y+0.15z 

 

मािथ उल्लेख भएको छनोट िविध अनसुार छनोट भएको िवद्यालयको नामावली छनोट गरेको सचुाङ्क सिहतको तथ्याङ्क , 

औिचत्यता सिहतको िववरण तयार गरी  आवास िनमार्णको लािग छात्राबास भवनको नक्शा तयार पारी स्वीकृितका लािग भाद्र मसान्त 

िभत्र िश�ा िवभागमा पठाउने । िश�ा िवभागबाट स्वीकृित भएपिछ मात्र िजल्लामा कायर्क्रम कायार्न्वयन प्रिक्रया अगािड बढाउने ।  
  

93÷ कायर्क्रम कायार्न्वयन पुिस्तका २०७२/०७३ 

 

 



अनसुचूी २ (ग) 

िवद्यालय भवन िडजाईन तथा िनमार्णका लािग िश�ा िवभागको मापदण्ड 
 

िवद्यालय भवन िडजाईन तथा िनमार्ण गदार् नेपाल रािष्ट्रय भवन संिहता (Nepal National Building Code)  अनसुार मात्र ह�ने गरी तपिशलको समेत शतर् परुा ह�ने गरी 

गन� । 
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. 
तपिशल 

१. क�ाकोठाको िडजाईन गदार् प्रित िवद्याथ� �ेत्रफल कम्तीमा तपिशल बमोिजम ह�ने गरी िडजाईन गन� ।  

• आधारभतू तहको लािग १.० वगर्.मी. ह�ने गरी कायम गन� । 

• मा.िव. तहको लािग १.२० वगर्.मी. ह�ने गरी कायम गन� । 

२. क�ाकोठाको �ेत्रफल िविभन्न भौगोिलक �ेत्रको लािग प्रित िश�क अनपुात तपिशलको सङ्ख्यामा िवद्याथ� अट्ने गरी िडजाईन गन� ।   
भौगोिलक �ेत्र  आधारभूत तह  मा.िव. 

तराई तथा उपत्यका  ४० ३५ 

पहाड  ३५ ३० 

िहमाल  ३० २५ 

 
३. उपलब्ध जग्गा अनकूुल ह�ने गरी िवद्यालय भवनको िडजाईन गरी भवन िनमार्ण गनुर् परेमा नक्सा सम्बन्धीत शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग /िडिभजन 

कायार्लयको स्वीकृित िलएर मात्र िनमार्ण गन� । 

४. िवद्यालय भवन सकभर एक तले मात्र बनाउने । सकभर वगार्कार वा आयातकार भवन बनाउने ,त्, T, [, L आकारका भवन सकभर नबनाउने । T, [, L 

आकारका भवन बनाउनै परेमा क�रब २ ईन्च ग्याप राखी टुक्रा टुक्रा - _ गरेर बनाउने ।   

५. भवनको लम्बाई चौडाईको ३ गणुा वा सो भन्दा कम बनाउने , उचाई चौडाईको ३ गणुा वा ११ मी. भन्दा कम बनाउने ।  

६. क�ाकोठाको बािहर अगािड पट्टी छानाले ढाकेको बरण्डा (Covered Verandah) बनाउने । 
७. बह� तल्ले आर.िस.िस. भवन तराई , पहािड र िहमाली िजल्लाह�मा बनाउँदा Site Plan सिहतको Detail design and drawing बनाई नगरपािलका �ेत्र िभत्रका 

भए सम्बिन्धत महानगरपािलका / उपमहानगरपािलका / नगरपािलका तथा अन्य �ेत्रह�को हकमा सम्बिन्धत शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभागको िडिभजन 

कायार्लयको स्वीकृित िलने यस्तो स्वीकृित िहमाली �ेत्रमा िनमार्ण ग�रने िवद्यालयह�ले समेत िलन ुपन� छ र सो को िनमार्णका लािग सम्बिन्धत िव.व्य.स.ले िनणर्य 

गरी प्रािविधकबाट पणूर्कालीन सुप�रवे�ण ह�ने व्यवस्था िमलाइ िजल्ला िश�ा कायार्लयको िसफा�रस सिहत अिन्तम स्वीकृतीको लािग िश�ा िवभागमा अनिवायर् 

�पमा पेश गन� ।  

सांकेितक जानकारीको लािग यस्तो भवनलाई नेपाल रािष्ट्रय भवन संिहता बमोिजम ह�ने गरी िनमार्ण गदार् तपसीलका न्यूनतम आवश्यकता परूा गनुर्पन� छ ◌ः 

• िपलर (Column/Pillar) को साईज कम्तीमा 12" x 12"'  ह�नपुन� । 

• िपलरको Foundation (Column Footing ) को साईज कम्तीमा 5' x 5'  ह�नपुन� ।  

• िप्लन्थ िबमको साइज कम्तीमा 9" x 14"  ह�नपुन� । 

• िसिलङ्ग िबमको साइज कम्तीमा 9" x 16"  ह�नपुन� । 

• छज्जी (Cantilever Projection)  १.० िमटर भन्दा बढी ह�न नह�ने ।  

• आर.िस.िस. गदार् M 20 Grade (िसमेण्ट एक भाग, बालुवा डेढ भाग र िगट्टी ३ भाग) को ढलान मसला (Concrete)  प्रयोग ग�रन ुपन� । 

• िपलर (Column/Pillar) मा Reinforcement कम्तीमा १६ िम.िम. ब्यासको ८ वटा ह�न ुपन� । 

 यस्तो प्रकृितको भवन एक संवेदनशील िनमार्ण कायर् भएकोले यसको िडजाइन तथा िनमार्ण सुपरिभजनमा द� प्रािबिधकको संलग्नता अत्यन्त ज�री छ । साथै 
भवनको जग, िपलर, िबम, स्लाव आिदमा प्रयोग ह�ने छडको साइज र सङ्ख्या जग बस्ने माटोको प्रकार , िपलर–िपलरबीचको दरूी, कोठाको साइज, भवनको तला 

आिदमा भर पन� ह�दँा मािथ उल्लेिखत न्यूनतम आवश्यकता साङ्केितक मात्र भएकोले सो को अिन्तम आवश्यकता स्ट्रक्चरल िडजाइन (Load Calculation आिद) 

गरेर मात्र तोक्न ुपन� ह�न्छ ।  
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८. क�ाकोठा सकभर वगार्कार भएमा राम्रो ह�न्छ । क�ाकोठाको चौडाईको दवैुतपर् m ८ िफट × ४ िफटको कालोपाटी राख्ने । पिहलो डेस्क र कालोपाटीको दरूी न्यूनतम 

२ मी. र अिन्तम बेन्च र कालोपाटीको दरूी बढीमा ७ मी. कायम गन� । कालोपाटीको मािथप�ट्ट िश�ण सामग्री झुण्ड्याउन काँटी ठोक्ने र तलप�ट्ट बोडर्र नलगाउने  

(सादा) तर एक कुनामा चक डस्टर राख्ने ठाँउ िमलाउने । 

९. भवनको बािहर १◌ः४ िसमेण्ट प्वाईिन्टङ (Pointing) गन� (बािहर सकभर प्ला�र गद� नगन� तर झ्याल ढोकाको व�रप�र र बािहर क�रब ४ इन्च जित प्ला�र गन� 
(तल– Sill,  माथी–Lintel,  गारोको ठाडो भाग– Jambs) 

१०. अपाङ्गह�का लािग क�ाकोठा िभत्र गड्ुने कुस� (Wheel Chair) लैजान छड्के सतह /¥याम्प ९च्बmउ० अिनवायर् �पमा बनाउने र क�ाकोठाको एउटा ढोका र 

शौचालयको ढोका Wheel Chair  िछन� गरी ठूलो बनाउने ।  
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     अनसुचूी २ (घ)         
िवद्यालयको नाम:    नेपाल सरकार        
िजल्ला:    िश�ा मन्त्रालय        

गािवस:    िश�ा िवभाग        

कामको नाम:    
कायर्सम्पन्न प्रितवेदन 

      
इि�मेटको कूल अङ्क:   मलेप फा नं १७६        
इि�मेट भन्दा घटी वा बढी 
प्रितशत:       िनमार्णका लािग सहयोगको िववरण 

काम शु� भएको िमित:       
स्रोतको 
प्रकार   

सहयोग 
�   

खचर् 
रकम � 

काम सम्पन्न गनुर्पन� िमित:       िजिशका     

काम सम्पन्न भएको िमित:       
जनश्रमदा
न     

        
जम्मा 
रकम     

             

िसनं कामको िववरण 
एका

इ 

इि�मेट बमोिजम 
खुद भएको कामको 

िववरण 
फरक कैिफयत 

प�रमा
ण 

दर जम्मा 
प�रमा

ण 
द
र 

जम्मा 
प�रमा

ण 
दर जम्मा   

                          

                          
  जम्मा                       

नोट: कामको िववरण महलमा इि�मेटमा लेखेबमोिजमको 
िववरण लेख्ने         

 
फरक महलमा इि�मेट भन्दा बढी भएमा (-) र घटी भएमा (+) देिखने गरी फरक अङ्क 
देखाउने ।      

 
कैिफयत महलमा घटी वा बढी भएको मखु्य कारण साथै अन्य 
आवश्यक�य कुरा लेख्ने ।        

 
इि�मेट भन्दा बढी खचर् भएको मखु्य 
कारण          

 
स्वीकृत िडजाइन र स्पेिशिफकेशन बमोिजम काम भएको छ भनी 
प्रमािणत गन� ।        

             

 प्रािविधक    प्रधानाध्यापक/िवव्यस अध्य�    
िजल्ला िश�ा 
अिधकारी 
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अनसुचूी २ (घ) 

कायर्सम्पन्न प्रितवेदन 
(आव २०६८/६९ देिखको परुानो) 

मलेप फा नं १७६ 
िवद्यालयको नामः        
िजल्लाः      
गा.िव.स. 
कामको नामः 
इि�मेटको कूल अङ्कः 
इि�मेट भन्दा घिट बढी अङ्क (�.) 
इि�मेटभन्दा घिट बढी प्रितशतः  
काम श�ु भएको िमितः 
काम सम्पन्न गनुर् पन� िमितः 
काम सम्पन्न भएको िमितः 

कामको िववरण इि�मेट वमोिजमको  खदु भएको कामको  फरक कैिफयत 

प�रमाण दर जम्मा प�रमाण दर जम्मा प�रमाण दर जम्मा 

           

जम्मा           

नोटः  कामको िववरण महलमा इि�मेटमा लेखे बमोिजमको िववरण लेख्ने ।  
फरक महलमा इि�मेट भन्दा बढी भएमा (-) र घटी भएमा (+) देिखने गरी फरक अङ्क देखाउने । 
कैिफयत महलमा घटी बढी भएको मखु्य कारण साथै अन्य आवश्यक�य कुरा लेख्ने ।  
इि�मेटभन्दा घटी बढी खचर् भएको मखु्य कारणः  
स्वीकृत िडजाइन र स्पेिशिफकेशन बमोिजम काम भएको छ भनी प्रमािणत गन�ः  
___________      _______________             ___________ 
प्रािविधक       प्रधानाध्यापक       अध्य� (िवव्यस)

िनमार्णको लािग प्रा� सहयोगको िववरण 

स्रोतको प्रकार सहयोग रकम � खचर् रकम � 

िजिशका   

जनश्रमदान   

………………….………………   
………………….………………   

………………….………………   

………………….………………   

जम्मा रकम �   
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अनसुचूी ३ 
नाग�रक राहत, �ितपिूतर् तथा आिथर्क सहायता सम्बन्धी कायर्िविध , २०६६ 

द्वन्द्वपीिडतह�का लािग राहत, �ितपिूतर् तथा आिथर्क सहायता 

प�रभाषा 

क)  द्वन्द्वको अविधः यस कायर्िविधको प्रयोजनका लािग द्वन्द्वको अविध भन्नाले २०५२ फागुन १ गतेदेिख िवस्ततृ शािन्त सम्झौता ह�दँाको िमित अथार्त् 

२०६३ मंिसर ५ गतेसम्मको अविधलाई बुझ्न ुपदर्छ ।  

ख)  द्वन्द्वपीिडत प�ः यस कायर्िविधको प्रयोजनका लािग द्वन्द्वपीिडत भन्नाले द्वन्द्वको अविधमा सोका कारणबाट मतृ्य ुभएका व्यि�का आिश्रतह� (पत्नी 
वा पित , छोराछोरी, बाबुआमा र सगोल प�रवारका अन्य सदस्यह�) , द्वन्द्वको क्रममा अपाङ्ग , अङ्गभङ्ग वा घाइते भएका व्यि�ह� , द्वन्द्वका 

कारणबाट आफ्नो ठाउँ छोडी देशिभत्रकै अन्य ठाउँमा आन्त�रक �पमा िवस्थािपत भई बसेका व्यि� तथा प�रवारह� , द्वन्द्वको अविधमा द्वन्द्वरत 

प�ह�ले िनयन्त्रणमा िलई हालसम्म प�ा नलागेका बेप�ा नाग�रक तथा ितनका प�रवारह� , द्वन्द्वको अविधमा द्वन्द्वरत प�ह�को अपहरणमा परेका 

व्यि�ह� र द्वन्द्वको अविधमा द्वन्द्वरत प�ह�द्वारा सम्पित �ित पयुार् इएका व्यि� , प�रवार तथा संस्थाह�लाई बुझ्नपुछर् ।  

१.२.  मतृकका सन्तितह�लाई उपलब्ध गराइने छात्रविृ�ः 

१.२.१. द्वन्द्वका अविधमा सोका कारण मतृ्य ुभई राज्यका तफर् बाट िनजका हकदारलाई राहत उपलब्ध गराइएको भएमा मतृकका बढीमा तीनजना सन्तानह� 

(छोरा वा छोरी) लाई राज्यद्वारा िनःशलु्क छात्रविृ�को व्यवस्था िमलाइनेछ । द्वन्द्वका अविधमा बेप�ा भएका नाग�रकका बढीमा तीन जना 

सन्तानह� (छोरा वा छोरी) लाई समेत बेप�ा अविधभर यस्तो छात्रविृ� उपलब्ध गराइनेछ ।  

 तर राज्यद्वारा यस प्रकारको िनःशलु्क छात्रविृ�को व्यवस्था नभएसम्मको लािग मतृकका बढीमा ३ जनासम्म सन्तानलाई प्रत्येक वषर् एकम�ु�पमा 

दोहोरो नपन� गरी देहायबमोिजमको रकम छात्रविृ� स्व�प प्रदान ग�रनेछ ।  
प्राथिमक िवद्यालय तह .......... � १० ,०००।– (दश हजार �पैया मात्र) 
िनम्नमाध्यिमक तह .......... � १२ ,०००।– (बाह्र हजार �पैया मात्र) 
माध्यिमक िवद्यालय तह .......... � १४ ,०००।– (चौध हजार �पैया मात्र) 
प्रमाणपत्र तह वा उच्च माध्यिमक तह .......... � १६ ,०००।– (सोह्र हजार �पैया मात्र) 
१.२.२. उमेरको हदवन्दीः  

यस्तो छात्रविृ� १८ (अठार) वषर्को उमेरसम्मका छात्र छात्रालाई मात्र उपलब्ध गराइनेछ ।  

१.२.३. छात्रविृ� उपलब्ध ह�ने त�रकाः 

क) छात्रविृ�को रकम िश�ा मन्त्रालयले सम्बिन्धत छात्र–छात्रा अध्ययनरत िजल्लाको िजल्ला िश�ा कायार्लयमाफर् त प्रत्येक वषर् उपलब्ध गराउनेछ ।  

ख) छात्रविृ� रकम एकम�ु �पमा उपलब्ध ह�नेछ ।  

ग) छात्रविृ� रकम िवद्यालय वा िव�िवद्यालयका औपचा�रक िश�ा बाहके अन्य कुनै प्रकारको तािलम वा प्रिश�णका लािग उपलब्ध ह�नेछैन।  

१.२.४. द्वन्द्वका कारण मतृ्य ुभएका र बेप�ा पा�रएका व्यि�का छोराछोरीह�लाई छात्रविृ� उपलब्ध  गराउने प्रयोजनका लािग देहाय अनसुारको 

िसफा�रस सिमित रहनेछः 
क) प्रमखु िजल्ला अिधकारी    – अध्य�  

ख) िजल्ला िश�ा अिधकारी    – सदस्य  

ग) स्थानीय शािन्त सिमितका संयोजक वा िनजले तोकेको सिमितका सदस्य – सदस्य  

घ) स्थानीय शािन्त सिमितका मिहला सदस्य   – सदस्य  

ङ) िजल्ला िश�ा अिधकारीले तोकेको अिधकृत   – सदस्य सिचव  

यस सिमितले िजल्लामा द्वन्द्वका कारण मतृ्य ुभई राज्यका तफर् बाट िनजका हकदारलाई राहत उपलब्ध गराई सिकएको भएमा िनज मतृकका बढीमा तीनजना 
छोराछोरीलाई छात्रविृ� उपलब्ध गराउन िसफा�रश गरी िश�ा मन्त्रालयमा पठाउन ुपन�छ । िश�ा मन्त्रालयले सबै िजल्लािस्थत िजल्ला िश�ा कायार्लयह�मा 
मतृकका बालबािलकाह�ले छात्रविृ� बापत प्रा� गन� रकम वािषर्क एकम�ु �पमा िनकासा पठाउनेछ । िजल्ला िश�ा कायार्लयले सम्बिन्धत छात्रछात्रा वा 
िनजका अिभभावकलाई उ� छात्रविृ� उपलब्ध गराउनेछ ।  
यस प्रयोजनका लािग िजल्ला िश�ा अिधकारीले िजल्ला प्रशासन कायार्लयबाट द्वन्द्वका कारण मतृ्य ुभई निजकको हकदारलाई राहत उपलब्ध गराइएका 
मतृकको िववरण िलन ुपन�छ । त्यसरी नै छात्रछात्राको नाता प्रमािणत , जन्म दतार् र अध्ययनरत िवद्यालयको िसफा�रससमेत िलई मािथ उिल्लिखत सिमितले 

छात्रविृ� उपलब्ध गराउन ुपन� हो होइन यक�न गरी िसफा�रस गनुर्पन�छ ।  
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१.२.५. छात्रविृ�को लािग रकम माग गदार् िजल्ला िश�ा अिधकारीले िवचार गनुर्पन� िवषयह�ः  
क) हरेक वषर् असार मसान्तसम्म िजल्ला िश�ा अिधकारीले िनद�िशकाको अनसुचूी अनसुार मतृकका सन्तान (छोरा /छोरी) ह�को छात्रविृ� रकम 

िनकासाको लािग िसफा�रश सिहत माग गरी पठाउन ुपदर्छ । छात्रविृ� पाउने िवद्याथ� अन्य िजल्लाह�मा अध्ययनरत भए ती िवद्याथ�ह�लाई 

प्रदान गनुर्पन� छात्रविृ� रकम पठाउन ुपन� िजल्ला र िवद्याथ�को नाम तोक� पठाउन ुपन�छ ।  

ख) मतृकका हकदारले राहत प्रा� गरेको िववरण िजल्ला प्रशासन कायार्लयबाट िलई सोही आधारमा मात्र रकम मागको िसफा�रश गनुर् पन�छ ।  

ग) छात्रविृ�को लािग रकम माग गदार् छात्रछात्राले अध्ययनलाई िनरन्तरता िदए निदएको िवषयमा अध्ययनरत शैि�क संस्थाबाट िसफा�रस प्रा� गरेर 
मात्र माग गनुर् पदर्छ । अिघल्लो वषर् अध्ययन गरेको आधारमा माग गनुर् ह�दँैन । यसैगरी तह दोहो ¥याएको भए उ� छात्र वा छात्राको लािग 

छात्रविृ� माग गनुर् ह�दँैन ।  

घ) उमेरको लािग जन्मदतार् प्रमाणपत्र वा नेपाली नाग�रकताको प्रमाणपत्रलाई प्रमाणका �पमा िलई िसफा�रस गनुर्पदर्छ ।  

ङ) िजल्ला िश�ा कायार्लयले छात्रविृ� पाउने िवद्याथ�को िजल्लागत लगत राखी कुन व्यि�ले किहले देिख किहलेसम्म सो रकम पाउने हो िववरण 

तयार गरी राख्न ुपन�छ ।  

च) सवर्साधारण (सरकारी कोषबाट तलब सिुवधा प्रा� गन� व्यि� बाहके) मतृकका छोराछोरी बाहके अन्यको लािग छात्रविृ� रकमको िनकासा माग 

गनुर् ह�दँैन । मतृकका हकदारले प्रकरण १.१.१ अनसुार राहत पाए नपाएको यिकन गरी साथै यस अिघ राहत पाउने िनणर्य भएका मतृकका 

छोराछोरीको लािग मात्र छात्रविृ� रकमको िनकासा माग गनुर्पदर्छ ।  

१.२.६   िवदेशमा अध्ययन गन� छात्रछात्राको हकमा यस्तो छात्रविृ� उपलब्ध गराइने छैन ।  

१.२.७   यस प्रकरण बमोिजम उपलब्ध गराइने छात्रविृ�को व्यवस्था २०६५ साल बैशाख मिहनादेिख लागू भएको छ । सो अविधभन्दा अिघ प्रकृयामा रही 
भ�ुानी िलन बाँक� भएको हकमा द्वन्द्व पीिडतह�लाई राहत प्रदान गन� िनद�िशका, २०६१ बमोिजम छात्रविृ� उपलब्ध गराइनेछ ।  

१.२.८  द्वन्द्वको कारण अपाङ्ग भएका छात्रछात्राह� र द्वन्द्वको समयमा अपाङ्ग भएका व्यि�का छोराछोरीलाई समेत प्रकरण १.२.१ बमोिजमको छात्रविृ� 

उपलब्ध गराइने छ । अपाङ्ग छात्रछात्राको लािग छात्रविृ�को िसफा�रश गनर् िनम्नानसुारको एक सिफा�रश गनर् िनम्नानसुारको एक सिमित रहनेछः  
क) प्रमखु िजल्ला अिधकारी   – अध्य�  
ख) िजल्ला िश�ा अिधकारी   – सदस्य  
ग) िजल्ला प्रहरी कायार्लयको प्रमखु   – सदस्य  
घ) िजल्ला जनस्वास्थ्य कायार्लयका प्रमखु  – सदस्य  
ङ) स्थानीय शािन्त सिमितका संयोजक वा िनजले तोकेको सिमितका सदस्य –सदस्य 
च) स्थानीय शािन्त सिमितका मिहला सदस्य  – सदस्य  
छ) मिहला िवकास अिधकृत   – सदस्य सिचव  

मािथको सिमितले अपाङ्गताको प्रितशत ५०% भन्दा मािथ भएकाको हकमा मात्र छात्रविृ�को लािग िसफा�रश गन�छ । अपाङ्गताको प्रितशतको हकमा 

िजल्ला प्रशासन कायार्लयले उपलब्ध गराएको प�रचय पत्रमा उल्लेिखत प्रितशतलाई आधार मािननेछ । सिमितले िसफा�रश गदार् प्रकरण १.२.७ बमोिजम 

गन�छ ।  

अपाङ्ग छात्रछात्रालाई उपलब्ध गराइने यस्तो छात्रविृ� मतृकका सन्तितह�ले पाउने छात्रविृ�कै प्रिक्रया र आधारमा उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो छात्रविृ�को 

व्यवस्था २०६५ बैशाख मिहनादेिख लागू भएको मािननेछ ।  

१.२.९ द्वन्द्वको समयमा अपाङ्ग भएका व्यि�का छोराछोरीलाई छात्रविृ� व्यवस्थाः  

सश� द्वन्द्वको समयमा अपाङ्ग भएको भनी द्वन्द्व प्रभािवत व्यि�–प�रवार तथा संरचनाको लगत संकलन कायर्दलको प्रितवेदनमा नाम समावेश भएका र 

अपाङ्गता ५० प्रितशत भन्दा बढी भएका व्यि�का छोराछोरीलाई प्रकरण १.२.८ अनसुार द्वन्द्वको अविधमा द्वन्द्वका कारणबाट मतृ्य ुभएका व्यि�का 

छोराछोरीलाई उपलब्ध गराइने छात्रविृ� सरहकै रकम उपलब्ध गराइने छ । 
यस  प्रकारको छात्रविृ� रकम उपलब्ध गराउने प्रिव्र mया, आधार, िनकायसम्बन्धी सम्पणूर् व्यवस्था द्वन्द्वका कारण मतृ्य ुभएका व्यि�का छोराछोरीलाई 

उपलब्ध गराए बमोिजम ह�नेछ ।   

१.२.१० कुनै छात्रछात्राले सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाबाट छात्रविृ� रकम पाइरहकेो भए त्यस्तो छात्रछात्रालाई दोहोरो पन� गरी िसफा�रश गनर् वा छात्रविृ� 

उपलब्ध गराउन सिकने छैन । 
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अनसुचूी ४ 
समािहत िश�ासंग सम्विन्धत सिमितह� 
  

१. स्रोतक�ा ब्यबस्थापन सिमित 

कुनै स्रोतक�ा िवद्यालयमा स्रोतक�ा ब्यबस्थापन सिमित गठन नभएको भए देहाय बमोिजम स्रोतक�ा ब्यबस्थापन सिमित अिनवायर्  �पमा गठन गन� 

गराउनेः 

क)  सम्बिन्धत िबद्यालयको ब्यबस्थापन सिमितको अध्य�        — अध्य�  

ख) सम्बिन्धत िबद्यालयको प्र.अ.                              — सदस्य  
ग) सम्बिन्धत वडाको अध्य�,                                 — सदस्य 

घ) सम्बिन्धत स्रोतकेन्द्रको स्रोतब्यि�,                          — सदस्य 

ङ) समािहत िश�ा फोकल पसर्न,                              — सदस्य 

च) अपाङ्ग बालबािलकाका अिभभावकह� मध्येबाट कम्तीमा १ जना मिहलासमेत रहने गरी स्रोतक�ा  

       ब्यबस्थापन सिमितले मनोिनत गरेको २ जना                   —सदस्य  

छ) सम्बिन्धत िबद्यालयको स्रोतिश�क                    — सदस्य सिचव  

समािहत िश�ा लेखाजोखा केन्द्र संयोजकलाई प्रत्येक बैठकमा आमिन्त्रत सदस्यको �पमा राख्न ुपन� ।  
 

२. लेखाजोखा केन्द्र व्यबस्थापन सिमित 

स्थापना भएको लेखाजोखा केन्दमा  देहाय बमोिजम केन्द्र व्यबस्थापन सिमितको  गठन गन� ।  

क) िजल्ला िश�ा अिधकारी वा िनजले तोकेको ब्यि�        — अध्य�  

ख) िजल्ला स्वास्थ्य कायार्लयको एक स्वास्थ्यकम�       – सदस्य  

ग) िजल्ला िस्थत िबशेष िश�ा एवं अपाङ्गता �ेत्रमा कायर्रत गैरसरकारी संस्थाबाट १ जना अपाङ्ग  

     ब्यि� समेत पन�गरी २ जना                            – सदस्य  

घ) स्रोतिश�क मध्ये िबिभन्न अपाङ्गताको �ेत्रबाट पन�गरी ३ जना                                      – सदस्य  

ङ) लेखाजोखा केन्द्र रहकेो िबद्यालयको प्र.अ.                  – सदस्य  

च) िजल्लामा आयमलूक कायर्क्रम सञ्चालन गन� सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाका पदािधकारी एक जना        – सदस्य 

छ) िजल्ला िवकास सिमितको प्रितिनिध                       – सदस्य  

ज) िबशेष िश�ा फोकलपसर्न                               –सदस्य सिचव  
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अनसुचूी ५  नया तलवमान तथा खचर् सम्वन्धी नमर्सह� 
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	(१) प्रति सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयलाई प्रति वर्ष रू. ३०,०००/– विद्यालय सञ्चालन तथा व्यबस्थापनको लागि विनियोजन गर्ने (सो अनुदान विद्यालयगत हुने) । 
	(२) कक्षा १–१०, ६–१० सञ्चालन भएका सबै प्रकारका माविहरूलाई रू ३०,०००/-  निकासा दिने 
	(घ)  Flash फारम नभरेका  विद्यालयलाई  उपलव्ध गराउने  ।
	विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (SSRP)
	विद्यालय भौतिक सुबिधा विस्तार कार्यक्रमका लागि विद्यालय छनोट गर्ने आधारहरू
	जिल्लामा रहेका विद्यालयहरूलाई निम्न बमोजिमका सूत्रका आधारमा प्राथमिकताक्रममा राख्ने ।
	१. बि.सं. २०७२ वैशख १२ गते भुकम्प र सो पश्चातका पराकम्पबाट क्षती भएका विद्यालयहरुलाई छनोटको क्रममा पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने (ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, इलाम, झापा, संखुवासभा, ते¥हथुम, भोजपुर, सुनसरी, मोरङ्ग, सोलुखुम्बु, खोटाङ्ग, उदयपुर,ओखलढुंगा, धनुषा, सिन...
	२. माथि क्र.स. १ बाहेकका विद्यालयहरुलाई तलको सूत्रका आधारमा दोश्रो प्राथमिकताक्रममा राख्ने बि.सं. २०७२ वैशख १२ गते भुकम्प र सो पश्चातका पराकम्पबाट क्षती भएका (ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, इलाम, झापा, संखुवासभा, ते¥हथुम, भोजपुर, सुनसरी, मोरङ्ग, सोलुखुम्बु, खोट...
	भुकम्पबाट क्षती नभएका अन्य जिल्लाहरुका हकमा सम्पूर्ण विद्यालयहरुको तलको सूत्रका आधारमा प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने ।
	अनुसूची ३
	नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०६६
	द्वन्द्वपीडितहरूका लागि राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता
	परिभाषा
	क)  द्वन्द्वको अवधिः यस कार्यविधिको प्रयोजनका लागि द्वन्द्वको अवधि भन्नाले २०५२ फागुन १ गतेदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदाको मिति अर्थात् २०६३ मंसिर ५ गतेसम्मको अवधिलाई बुझ्नु पर्दछ ।
	ख)  द्वन्द्वपीडित पक्षः यस कार्यविधिको प्रयोजनका लागि द्वन्द्वपीडित भन्नाले द्वन्द्वको अवधिमा सोका कारणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका आश्रितहरू (पत्नी वा पति, छोराछोरी, बाबुआमा र सगोल परिवारका अन्य सदस्यहरू), द्वन्द्वको क्रममा अपाङ्ग, अङ्गभङ्ग वा घाइते भएक...
	१.२.  मृतकका सन्ततिहरूलाई उपलब्ध गराइने छात्रवृत्तिः
	१.२.१.  द्वन्द्वका अवधिमा सोका कारण मृत्यु भई राज्यका तर्फबाट निजका हकदारलाई राहत उपलब्ध गराइएको भएमा मृतकका बढीमा तीनजना सन्तानहरू (छोरा वा छोरी) लाई राज्यद्वारा निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ । द्वन्द्वका अवधिमा बेपत्ता भएका नागरिकका बढीमा...
	तर राज्यद्वारा यस प्रकारको निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था नभएसम्मको लागि मृतकका बढीमा ३ जनासम्म सन्तानलाई प्रत्येक वर्ष एकमुष्टरूपमा दोहोरो नपर्ने गरी देहायबमोजिमको रकम छात्रवृत्ति स्वरूप प्रदान गरिनेछ ।
	प्राथमिक विद्यालय तह .......... रु १०,०००।– (दश हजार रूपैया मात्र)
	निम्नमाध्यमिक तह .......... रु १२,०००।– (बाह्र हजार रूपैया मात्र)
	माध्यमिक विद्यालय तह .......... रु १४,०००।– (चौध हजार रूपैया मात्र)
	प्रमाणपत्र तह वा उच्च माध्यमिक तह .......... रु १६,०००।– (सोह्र हजार रूपैया मात्र)
	१.२.२. उमेरको हदवन्दीः
	यस्तो छात्रवृत्ति १८ (अठार) वर्षको उमेरसम्मका छात्र छात्रालाई मात्र उपलब्ध गराइनेछ ।
	१.२.३. छात्रवृत्ति उपलब्ध हुने तरिकाः
	छात्रवृत्तिको रकम शिक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धित छात्र–छात्रा अध्ययनरत जिल्लाको जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत प्रत्येक वर्ष उपलब्ध गराउनेछ ।
	छात्रवृत्ति रकम एकमुष्ट रूपमा उपलब्ध हुनेछ ।
	छात्रवृत्ति रकम विद्यालय वा विश्वविद्यालयका औपचारिक शिक्षा बाहेक अन्य कुनै प्रकारको तालिम वा प्रशिक्षणका लागि उपलब्ध हुनेछैन।
	१.२.४. द्वन्द्वका कारण मृत्यु भएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका छोराछोरीहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध  गराउने प्रयोजनका लागि देहाय अनुसारको सिफारिस समिति रहनेछः
	प्रमुख जिल्ला अधिकारी    – अध्यक्ष
	जिल्ला शिक्षा अधिकारी    – सदस्य
	स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक वा निजले तोकेको समितिका सदस्य – सदस्य
	स्थानीय शान्ति समितिका महिला सदस्य   – सदस्य
	जिल्ला शिक्षा अधिकारीले तोकेको अधिकृत   – सदस्य सचिव
	यस समितिले जिल्लामा द्वन्द्वका कारण मृत्यु भई राज्यका तर्फबाट निजका हकदारलाई राहत उपलब्ध गराई सकिएको भएमा निज मृतकका बढीमा तीनजना छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सिफारिश गरी शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । शिक्षा मन्त्रालयले सबै जिल्लास्थित जि...
	यस प्रयोजनका लागि जिल्ला शिक्षा अधिकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट द्वन्द्वका कारण मृत्यु भई नजिकको हकदारलाई राहत उपलब्ध गराइएका मृतकको विवरण लिनु पर्नेछ । त्यसरी नै छात्रछात्राको नाता प्रमाणित, जन्म दर्ता र अध्ययनरत विद्यालयको सिफारिससमेत लिई माथि ...
	१.२.५. छात्रवृत्तिको लागि रकम माग गर्दा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले विचार गर्नुपर्ने विषयहरूः
	हरेक वर्ष असार मसान्तसम्म जिल्ला शिक्षा अधिकारीले निर्देशिकाको अनुसूची अनुसार मृतकका सन्तान (छोरा/छोरी) हरूको छात्रवृत्ति रकम निकासाको लागि सिफारिश सहित माग गरी पठाउनु पर्दछ । छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी अन्य जिल्लाहरूमा अध्ययनरत भए ती विद्यार्थीहरूल...
	मृतकका हकदारले राहत प्राप्त गरेको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिई सोही आधारमा मात्र रकम मागको सिफारिश गर्नु पर्नेछ ।
	छात्रवृत्तिको लागि रकम माग गर्दा छात्रछात्राले अध्ययनलाई निरन्तरता दिए नदिएको विषयमा अध्ययनरत शैक्षिक संस्थाबाट सिफारिस प्राप्त गरेर मात्र माग गर्नु पर्दछ । अघिल्लो वर्ष अध्ययन गरेको आधारमा माग गर्नु हुँदैन । यसैगरी तह दोहो¥याएको भए उक्त छात्र वा छात्...
	उमेरको लागि जन्मदर्ता प्रमाणपत्र वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई प्रमाणका रूपमा लिई सिफारिस गर्नुपर्दछ ।
	जिल्ला शिक्षा कार्यालयले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको जिल्लागत लगत राखी कुन व्यक्तिले कहिले देखि कहिलेसम्म सो रकम पाउने हो विवरण तयार गरी राख्नु पर्नेछ ।
	सर्वसाधारण (सरकारी कोषबाट तलब सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्ति बाहेक) मृतकका छोराछोरी बाहेक अन्यको लागि छात्रवृत्ति रकमको निकासा माग गर्नु हुँदैन । मृतकका हकदारले प्रकरण १.१.१ अनुसार राहत पाए नपाएको यकिन गरी साथै यस अघि राहत पाउने निर्णय भएका मृतकका छोराछ...
	१.२.६   विदेशमा अध्ययन गर्ने छात्रछात्राको हकमा यस्तो छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने छैन ।
	१.२.७   यस प्रकरण बमोजिम उपलब्ध गराइने छात्रवृत्तिको व्यवस्था २०६५ साल बैशाख महिनादेखि लागू भएको छ । सो अवधिभन्दा अघि प्रकृयामा रही भुक्तानी लिन बाँकी भएको हकमा द्वन्द्व पीडितहरूलाई राहत प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०६१ बमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ ।
	१.२.८  द्वन्द्वको कारण अपाङ्ग भएका छात्रछात्राहरू र द्वन्द्वको समयमा अपाङ्ग भएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई समेत प्रकरण १.२.१ बमोजिमको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने छ । अपाङ्ग छात्रछात्राको लागि छात्रवृत्तिको सिफारिश गर्न निम्नानुसारको एक सफिारिश गर्न निम्नानु...
	प्रमुख जिल्ला अधिकारी   – अध्यक्ष
	जिल्ला शिक्षा अधिकारी   – सदस्य
	जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख   – सदस्य
	जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख  – सदस्य
	स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक वा निजले तोकेको समितिका सदस्य –सदस्य
	स्थानीय शान्ति समितिका महिला सदस्य  – सदस्य
	महिला विकास अधिकृत   – सदस्य सचिव
	माथिको समितिले अपाङ्गताको प्रतिशत ५०% भन्दा माथि भएकाको हकमा मात्र छात्रवृत्तिको लागि सिफारिश गर्नेछ । अपाङ्गताको प्रतिशतको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध गराएको परिचय पत्रमा उल्लेखित प्रतिशतलाई आधार मानिनेछ । समितिले सिफारिश गर्दा प्रकरण १.२....
	अपाङ्ग छात्रछात्रालाई उपलब्ध गराइने यस्तो छात्रवृत्ति मृतकका सन्ततिहरूले पाउने छात्रवृत्तिकै प्रक्रिया र आधारमा उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो छात्रवृत्तिको व्यवस्था २०६५ बैशाख महिनादेखि लागू भएको मानिनेछ ।
	१.२.९ द्वन्द्वको समयमा अपाङ्ग भएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति व्यवस्थाः
	सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा अपाङ्ग भएको भनी द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति–परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलको प्रतिवेदनमा नाम समावेश भएका र अपाङ्गता ५० प्रतिशत भन्दा बढी भएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई प्रकरण १.२.८ अनुसार द्वन्द्वको अवधिमा द्वन्द्वका कारणबाट...
	यस  प्रकारको छात्रवृत्ति रकम उपलब्ध गराउने प्रव्रिmया, आधार, निकायसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था द्वन्द्वका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई उपलब्ध गराए बमोजिम हुनेछ ।
	१.२.१० कुनै छात्रछात्राले सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाबाट छात्रवृत्ति रकम पाइरहेको भए त्यस्तो छात्रछात्रालाई दोहोरो पर्ने गरी सिफारिश गर्न वा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सकिने छैन ।
	समाहित शिक्षासंग सम्वन्धित समितिहरू
	१. स्रोतकक्षा ब्यबस्थापन समिति
	कुनै स्रोतकक्षा विद्यालयमा स्रोतकक्षा ब्यबस्थापन समिति गठन नभएको भए देहाय बमोजिम स्रोतकक्षा ब्यबस्थापन समिति अनिवार्य रूपमा गठन गर्ने गराउनेः
	क)  सम्बन्धित बिद्यालयको ब्यबस्थापन समितिको अध्यक्ष        — अध्यक्ष
	ख) सम्बन्धित बिद्यालयको प्र.अ.                              — सदस्य
	ग) सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष,                                 — सदस्य
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