िशा, िवान तथा िविध मालयबाट वीकृ त िमित : २०७५-०५-१२ गते (माननीय मीतरबाट)

िवद्यालय े िवकास कायम (थानीय, देश तह तथा िशा िवकास तथा समवय इकाई )
बाट सपादन हने कायमह सबधी

कायम कायावयन पुितका
२०७५/७६

नेपाल सरकार
िशा,िवान तथा िविध मालय

िशा तथा मानव ोत िवकास के 
सानोिठमी, भपरु
२०७५

काशक : नेपाल सरकार, िशा, िवान िविध मालय
िशा तथा मानव ोत िवकास के , सानोिठमी, भतपरु
मु क
:
काशन : २०७५ भा
वेबसाइट : www.doe.gov.np
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दुई शद
िवालय िशा ेमा िवमान िशा नीित तथा कायमह िशामा समतामल
ू क पहचँ सिु नित गन, िशालाई रोजगारी उमख
ु बनाउने,
गणु तरमा सधु ार एवम् यवथापकय मतामा अिभवृदिध
गरी
आिथ
क
सामािजक
िवकासका
लयह
हािसल
गन
तफ
लित
छन
् । नेपालको
्
संिवधानले िशालाई मौिलक अिधकारको पमा थािपत गरे को छ भने आधारभतू िशा अिनवाय र िनःशु क हने तथा मायिमक िशा
िनःशु क हने यवथा गरे को छ । सबैका लािग गणु तरीय आधारभतू िशाको सिु नितता गन रािय एवम् अतराियतरमा ितवता
जनाएको छ । सन् २०२२ सममा नेपाललाई मयम आयतरको मल
ु क
ु मा तरोनती गन तथा सन् २०३० सम दीगो िवकासका लय हािसल
गन सघाउ पु ने गरी शैिक कायम तथा नीितह तय भएका छन् । ियनै सदभको पृभमू ीमा िवालय िशाको सम शैिक िवकासका लािग
सरकारले सन् २०१६/१७-२०२२/२३ का लािग ७ वष िवालय िशा े िवकास योजना कायावयनमा याएको हो । यसै योजना अनु प ५
वष िवालय े िवकास कायम गत आव २०१६/१७ देिख कायावयनमा आएको छ । यस पृभिु ममािवदयालय
िशाको िवकासका लािग
्
समता, गुणतर, सममता र सादिभकता िवकास गन यस योजना कायायनमा आएको छ । यसै योजनाले परलित उपलिध हािसल गन
कायमह तयभइ कायावयन दोो वषका लािग कायम तय भएका छन् । िवगतका वषहका उपलिधह र कायावयनमा देिखएका
चनु ौतीहबाट िसिकएका पाठहको आधारमा तयार पारएको उ वीकृ त कायमका िनिद लयहलाई समय मै ा गन तथा कायम
कायावयनमा एकपमा कायम गन िवगत वष झै कायम कायावयन पुितका िवकास गरी कायावयनमा याइएको छ ।
िवदयालय
े िवकास कायमको तेो वषमा साथै चालु आिथक वष२०७५/७६ मा ारिभक बालिवकास कायमलाई पहचँ योय तथा
्
गुणतरीय वनाउने, संिवधानको मम अन
बालमैी वातावरण
ु प अिनवाय एवम् िनःशु क िशालाई अिधकारका पमा िलई िवदयालयमा
्
मारफ् त गणु तरीय िशामा समतामल
क
पह
च
ँ
को
स
ि
नितता
गन
,
िवद
यालयहमा
स
च
ना
िविध
िवतार
गन
र
िशकको
पेशागत िवकास
ू
ु
ू
्
कायलाई िनरतरता िदने, संशोिधत िशा ऐनको ताव अनुप का १-८ लाई आधारभतू िशा एवम् का ९-१२ लाई मायिमक िशाका
पमा पनु सरचना गरी सबै तहको िशालाई गणु तरीय एवम् समतामल
ू क पहँच िबतार गन, ािविधक तथा यवसाियक िशाको पहचँ तथा
गुणतर सधु ार गद मायिमक तह (का ११-१२) मा ािविधक िशा सुिनित गन, िवदयालयतरमा
सामाय यावसाियक सीपह(Soft skills)
्
सबधी िशा र तािलमको वध िमलाउने, नमनु ा िवदयालय
सचालन, शैिक सधु ार कायहको कायावयन गन सबै तहको मता
्
अिभवृदिध
ु ी वनाउने उददे् यका साथ कायमह
् गन तथा अनगु मन तथा सपु रवेणलाई योजनामा आधारत वनाई बढी भदा बढी नितजामख
तजमु ा गर कायावयनमा याइएका छन् । यसै गरी चालु आ.व.मा िवदयालय
बािहर रहेका बालबािलकाहको शैिक पहचँ को सुिनितता गन
्
बैकिपक िशाका अवसरहको िवतार गन, भक
पनु िनमाण गन, िवदयालयको
ाथािमकताका यनू तम
ू पको भाव पात िवदयालयहको
्
्
समताका आधार (PMEC) नपगु ेका िवदयालयहलाई
िवशेष ाथिमकता राखी सहयोग दान गनजता कायमले िवदयालय
िशाको
्
्
गुणतर तथा सेवा वाहमा सधु ार याई योजनाका लय ा गनमा सहयोगी भिू मका खेने अपेा गरएको छ । आधारभतु तथा मायिमक
िशा यवथापनका िजमेवारी थानीय तहमा रहने संवैधािनक यवथा अनुप चालु आ वको शैिक कायम सचालनका लािग थानीय
तहका लािग ससत अनदु ान अतरगत थानीय तहका लािग सामदु ाियक िवालय तहको वीकृ त दरवदी तथा अनदु ानमा कायरत िशक
कमचारीको तलव भा, पाठ्यपु तक, िवालय सचालन मसलद, ितिवाथ लागत अनदु ान छावृित िवालय भौितक सिु वधा िवतार
लगायत अिधकंश शैिक कायम वजेट थानीय तहमा उपलध गराईएको छ । उ कायमहलाई कायावयन गन सहिजकरण गन यो
पिु तका सहयोगी हने िवास िलएको छु ।
शैिक योजना तथा कायम कायावयनमा तय भिू मका खेने औपचरक एवम् अनौपचरक िशासँग सवदध् सरं चनाह थानीय तह,
िवमान शैिक संरचनाह, िशा िवकास तथा समवय इकाइ, ोतके  र िवदयालय
तहसम गरी िविभन तहबाट वष भरी कायावयन हने
्
कायम कायावयनको अवधारणा, कायावयन िया, खच गन आधार र एकै कारका कामहलाई देशभर समान एवम् भावकारी ढङ्गले
कायावयनमा याउने अिभायले यो कायम कायावयन पिु तका तयार पारएको छ । यस पुितकाबाट िवीय अनश
ु ासन कायम रान,
पारदश पबाट कायम सरोकारवालाहिबच परु याई
् कायावयन गन मत पु ने छ भने अपेा िलइएको छ । िवशेष गरी कायम
कायावयनकतालेयस पुितकाका अितर चिलत ऐन काननु को परिधिभ रही औिचयता, िनयिमतता, कायदता, भावकारता र
पारदिशताको आधारमा चालु वषको कायम कायावयन गनु हनेछ । यसै गरी कायम कायावयन र अनगु मनमा सबदध् सबै
सरोकारवालाहले यस पिु तकालाई योगमा याई कायमका उददे् यह समयसीमा िभै हािसल गन ठोस सहयोग पु ने छ भने अपेा
रािखएको छ । अत्यमा यस पिु तकाका िवषयमा ा हने सझु ावहले िशा तथा मानव ोत िवकास के लाई आगामी िदनका लािग थप
पृपोषण दान गन हनाले सरोकारवालाहबाट रचनामक सझु ावको अपेा रादै पिु तका तयार गन कायमा सहयोग पु याउनु हने सबैलाई
हािदक धयवाद िदन चाहछु ।
ावण, २०७५
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कायम कायावयन सबधी सामाय मागदशन
िशा ेका सम योजना र कायमहलाई नेपालको सिं वधानले िनिद गरे को रायको िनदशक िसात र नीित, मानव अिधकारको िवयापी घोषणा
तथा नेपाल प भएर गरएका अिभसिधह र दीगो िवकासका लय लगायतका अतररािय मचमा नेपालले गरे को ितताह तथा नेपाल सरकारले
कायावयनमा याएको चौध योजना तथा िवालय े िवकास योजना (आव २०७३/७४ – २०७९/८०) समेतले समिगत पमा मागदशन गरे का छन् ।
चालु आ व २०७५।७६ लािग वीकृ त नीित तथा कायममा िशा ेका लािग सेवा वाहमा आधिु नक िविधको योग बढाइने, सामदु ाियक िवालयमा
उच गितको इटरनेट सिु वधा परु य् ाइने, िडिजटल णालीमाफ त भचअ
ु ल िसकाइ यवथा िमलाइने, अतरियामक ययको मायमबाट गुणतरीय
िशा उपलध गराइने, सबै कारका अनगु मनमा सचू ना िविधको योग गरने, सेवादायक सबै िनकायहलाई सूचना िविध सजालमा आब गरी
मख
ु नितजा र िनणयको परीण गरने उलेख छ ।
यसैगरी आधारभतु िशा अिनवाय िनशुक गरने, िवालय पढ्ने उमेरका सवै वालवािलकालाई िवालय भना गन कायलाई येक वष अिभयानका पमा
अगाडी वढाईने र यसै शैिक स देिख का १ मा भना भएका सवै िवाथले मायिमक िशा परु ा गन यवथा िमलाईने, िवालय छाड्ने कारण वारे
अययन अनुसधान गरी सधु ारका कायमह सचालन गरने, औपचारक िशा छाडेका िवालय पढ्ने उमेरका बालवािलकालाई िवालय फकाउने र
िवालय पढ्ने उमेर नाघेकालाई ािविधक र यावसाियक सीप दान गरने, औपचारक िशा णालीसंग आव हन चाहानेहका लािग खुला तथा
वैकिपक िशा णालीको िवतार गरने, िशामा नीिज लगानीको िनयमन गरी शैिक ेमा रहेको िवषमता हटाईने, येक िवालयलाई वालमैी
िवालयका पमा िवकास गनगरी िवालयको पवु ाधार िवकास गरने,अपांगताको कृ ित अनु प आवयकताका आधारमा येक देशमा पवु ाधार य
ु
िवशेष िशा आवासीय िवालय सचालन गरने, िवालय िशाको पाठ्यममा रािय तथा देशेमको भावना िवकास गन, उच नैितक चर िनमाण
गन र कतयवोध गराउने िवषय समावेश गरी िवाथहमा आदश र अनश
ु ािसत नागरकका गुणह िवकास गरने उलेख छ ।
यसैगरी चालु आिथक वष २०७५।७६ को वजेट वयमा सवै बालबािलकालाई िशामा पहचँ सुिनित गन िवालय भना अिभयानलाइ अिघ वढाई
आगामी वष नै िवालय जाने उमेरका सवै बालबािलकालाई िवालयमा भना गराइने, मायिमक तहसमको िशालाई मश: िन:शु क र अिनवाय गरने,
देश र थानीय तहको सहकायमा आगामी दईु वषिभमा सार नेपाल घोषणा गरने उलेख छ । सपणु  बालबािलकाहलाई िवालय याऔँ¸िटकाऔँ
र िसकाऔँ अिभयान सचालन, मानव िवकास सचु ाकाङ्कमा पिछ परे का थानीय तहमा रहेका सामदु ाियक िवालयका का ५ सम अययनरत सवै
िवाथलाई थानीय उपादनमा आधारत पोषण य
ु िदवा खाजा उपलध गराइने, िवालयलाई अपाङ्गतामैी तथा बालमैी बनाइने, भौगोिलक पमा
िवालयवाट टाढा रहेका ािविधक तथा यावसाियक िवषयका िवाथहको लािग आवासीय िशाको यवथा, नेपाली सांकेितक भाषाको िवकास तथा
अनसु धान¸दोभाषे तािलम र यसको यावसाियकता िवकासलाई ोसाहन, अपाङ्गता भएका बालबािलकाका लािग िशामा पहचँ अिभवृि गन येक
देशमा पवू ाधारय
ु िवशेष िशा दायक आवासीय िवालय सचालन, मदरसा¸ गुकुल र गुवा िशालाई आधुिनक िशाको मल
ु धारमा आवता,
दिलत तथा लोपोमख
ु समदु ायका बालबािलकालाई सवै िवषयमा उच िशा िन:शु क हने उलेख छ ।
िवाथ संया¸ िवषयगत आवयकता र भौगोिलक अवथा समेतका आधारमा िवमान िशक दरवदीको यायोिचत पनु िवतरण, मायािमक तहका
िवान¸गिणत¸अङ्ेजी र ािविधक िवषयका लािग थप िशक यवथा गन िवालयहलाई थप अनदु ान दान गरने, सचू ना िविधमैी िशा माफ त
सावजिनक िशाको गुणतर सधु ार गन ािमण दरु सचार कोषको रकम समेत उपयोग गरी सबै सामदु ाियक िवालयमा उच गितको िन:शु क इटरनेट
सेवा पु याइने, आिथक पमा िवपन¸ सीमातकृ त समदु ाय तथा लित वगका िवाथहलाई उच र ािविधक तथा यावसाियक िशाको अययनको
लािग पाँच ितशत याज अनदु ानमा शैिक ऋण उपलध हने यवथा िमलाइने उलेख छ ।
यसैगरी सरकारी र िनजी िवालय िबचको शैिक िवषमता हटाउन र सावजिनक िशाको गुणतर अिभवृि गन सामदु ाियक िवालयहमा पवू ाधारको
िवकास¸ निवन िविधको योग र शैिक मापदडमा सधु ार गरने छ । िवाथहमा राियता¸देशेमको भावना र समाजितको दाियव वोध गराउन
िवालय पाठ्यममा सधु ार गरने िवषय उलेिखत छ । उिलिखत कायह सपादन गनको लािग िशा,िवान तथा िविध ेमा  १ खव ३४ अव ५०
करोड ८७ लाख िविनयोिजत छ ।
नेपालको सवं ैधािनक यवथा अनसु ार कायावयनमा आएका ७ देश र ७५३ थानीय तहबाट सिं वधानद अिधकारह कायावयनका लािग सबै
थानीय तहमा िशासंग सबिधत िविभन कायमह कायावयनका लािग सशत अनदु ानको पमा बजेट हतातरण भएको छ । देश एवम् थानीय
तहमा कायम कायावयमा एकपता र भावकारीता कायम गन । थानीय तहमा हतातरण भएको एकमु सशत अनुदानलाई तोिकएको लय ा गन ।
तोिकएको शीषक तथा ियाकलापमा खच गन वातवारण सिु नित गन । उपलध ोतको अिधकतम पमा उपयोगका लािग सहजीकरण गन । आिथक
अनश
ु ासन कायम गरी तोिकएका शीषकहमा िनयमानसु ार खच गन । वीकृ त कायमका अवधारणा, उददे् य, िया तथा रणनीितहका सबधमा
देश र थानीय तह तथा िवदयालयतहसमका
सबै सरोकारवालाहलाई परिचत गराई कायमह भावकारी पमा कायावयन गराउन यो कायम
्
कायावयन पिु तका २०७५/७६ तयार गरएको छ ।
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क. कायम कायावयन पुितका २०७५/७६ का उद्देयह :
यस कायम कायावयन पिु तकाको मल
ु भतु उेय िवालय े िवकास योजना अतरगतरिह उ योजनालाई सहयोग पु याउने अ वीकृ त
कायमको देश तथा थानीय तहमा भावकारी कायावयनमा सहजीकरण गरी एकपता कायम गनु रहेको छ । यसका अितर अय उेय
देहाय वमोिजम रहेका छन् :
1.
2.
3.
4.
5.

देश, िजला, थानीय तह एवम् िवालय तरमा सचालन हने शैिक कायमहबारे सरोकारवालालाई सिू चत गन ।
वािषक कायम तजमु ा तथा कायावयनमा भावकारता अिभवृदिध
् गरी सविधत तहको भिू मका प गरी िजमेवार र जवाफदेही बनाउने,
वािषक कायम कायावयन र ोत परचालन ितवेदन पितलाई िदशािनदश गन गराउने ।
कायमको भावकारी कायावयनबाट लित नितजा सुिनित गरी नितजामा आधारत अनगु मन णाली अवलवन गन ।
कायमको तेो पबाट हने भावकारता मु याङकन, सामािजक तथा लेखा परीणलाई आवयकता अनुसार सहिजकरण गन ।

ख. कायम काया वयनका मागदशन :
कायम कायावयनका लािग ससत अनदु ान अतरगत देश, थानीय तह एवम् िवालयलाई उपलध गराइएको आिथक वष २०७५/७६ को वजेट
कायावयन सवधी िनदशनका अितर देहायका बँदु ाहलाई िवशेष यान िदने ।
सवै तहका सवै कायम
1.

िशा िवकास तथा समवय इकाइले थानीय तहमा सचं ालन हने शैिक कायमहको कायावयनका लािग आवयक ािविधक सहयोग¸
शैिक तयाङ्क र अिभलेख उपलध गराइ समवय¸ सहकाय र सहिजकरण गन ।

2.

थानीय तहले िशा ेका लािग ा अनदु ान िवालयलाई िनकासा िदँदा िशा िवकास तथा समवय इकाईबाट यिकन गरएको शैिक
तयाङ्क २०७५ (Flash Report) का आधारमा िनकासा िदने । िशा िवकास तथा समवय इकाइले समयमै शैिक तयाङ्क थानीय
तहलाई उपलध गराउनु पनछ ।

3.

थानीय तहमा ससत अनदु ान शीषकमा िविनयोिजत िशक तलव भा तथा शैिक कायम सचालन अनदु ान िशा िवकास तथा समवय
इकाईबाट ा मािणत तहगत ेणीगत िशक संया तथा शैिक तयांक २०७४ का आधारमा िहसाव गरी पठाईएको छ । उ वजेटमा छुट
एवम् वीकृ त नस अनुसार नपगु हने भएमा थानीय तहले िशा िवकास तथा समवय इकाई माफ त िशा तथा मानव ोत िवकास के मा
२०७५ पसु मसात िभ अनुसचू ी १० अनसु ारको ढाँचामा पठाउनु पन छ ।

4.

हरे क थानीय तहले आनो ेिभ रहेका िवालयमा ित िवालय एक ारिभक बालिशा का रहने गरी मौजदु ा ारिभक बालिशा
काह िवालयहमा पनु : िवतरण गन कायलाई ाथिमकता िदने ।

5.

नेपाल सरकारको िनणयानसु ार रािय भना अिभयानले िन गरे वमोिजम येक थानीय तहले आनो े िभका आधारभतु तह उमेर
समहु का बालबािलकाहलाई अिनवायपमा िवालयमा भनाको सिु नितता गन ।

6.

चालु आिथक वषका लािग वीकृ त नस, ा िनदशन र यससबधी अय िनदशन समेतलाई यानमा राखी कायावयन पिु तकाको आधारमा
तोिकएको बजेट र समय सीमामा सपन गन गरी कायम कायावयन गन गराउने ।

7.

यो कायम कायवयन पुितका ा भएपिछ देश तहले आनो देश िभका थानीय तहका ितिनिध र िशा हेन अिधकृ तहको लािग
शैिक नीित¸ कायम एवम् कायम कायावयन पिु तकाको अिभमुखीकरण गन । थानीय तहको िशा शाखाले िवालयका
धानायक¸िवालय यवथापन सिमितको अय लगायत शैिक सरोकारवालाह बीच कायमको सावजिनककरण गन ।

8.

थानीयतरमा ियाशील गैरसरकारी सथा/ सामदु ायमा आधारत सथा/ सामदु ाियक िसकाई के ह (I/NGOs/CBOs/CLCs) सँगको
समवयमा कायमको कृ ित अनुसार साझेदारीमा कायम कायावयनका लािग वािषक कायम कायावयन योजना तयार गरी कायावयन
गन ।

9.

एउटा शीषकमा िविनयोजन भएको रकम अक शीषकमा खच नगन, वीकृ त नसको परिधिभ रहेर कायम कायावयन पिु तकामा उलेख
गरएका आधार र िया अनु प खच लेने यवथा िमलाउने ।
चालु आवका लािग वीकृ त कायमलाई देश, थानीय तह एवम् िवालय तरमा कायावयन गरने ियाकलाप, सोको काय िया, समय,
िजमेवारी र अनगु मन सचू क जता पह समावेश गरी कायम कायावयन काययोजना, खरद योजना तथा अनगु मन योजना तयार गन ।
देश र थानीय तहले वीकृ त वािषक कायममा उिलिखत चौमािसक िवभाजन अनसु ार कायम कायावयन गन । सोही आधारमा
चौमािसक गित ितवेदन तयार गरी सोको एकित िशा तथा मानव ोत िवकास के मा पठाउने ।

10.
11.
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12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

देश तथा थानीय तहमा कायावयन हने कायमको अनगु मनको दाियव देश तथा थानीय तहको नै हनेछ । साथै थानीय तहले िशा
िवकास तथा समवय इकाइ¸ िशा तथा मानव ोत िवकास के  तथा देश तहका िनकायवाट हने अनगु मनलाई पिन सहिजकरण गनु पनछ ।
येक थानीय तहले आनो तहको सम शैिक िवकासको लािग िशा योजना तयार गरी कायावयन गन गराउने । साथै येक
िवालयहले िवालय सधु ार योजना तयार गरी कायावयन गन ।
नमनु ा िवालय िवकासका लािग छनोट भएका िवालयहको लािग िविनयोजन रकम नमनू ा िवालय यवथापन िनदिशका २०७४ तथा
वीकृ त िवालय सधु ार गु योजना अनसु ारमा खच हने सिु नितता गन । हालसम छनौट भएका िवालयको नामावली अनसु िू च ९ मा
रािखएको छ ।
थानीय तह धानायापकहको काय सपादनमा भावकारता अिभवृदि् ध गन कायसपादन करार गन यवथा िमलाउने ।
तयाङ्क ढाँट्ने र झठु ो िववरण िदने पदािधकारीलाई ाचारकै अिभयोग सरह काननु ी कारवाही गरने हदँ ा िवदयालयको
धानायापकारा
्
भरने िववरण यथाथपरक हनपु नछ । तोिकएको समयमा तयाङ्क नवझु ाउने, झठू ो िववरण िदने .अ. र यतो िववरण मािणत गन
अिधकारीलाई समेत िवभागीय कारवाही हने भएकोले यथाथतामा आधारत भइ माणीकरण गन गराउने ।
येक िवालयले वािषक वजेट तयार गरी थानीय तहमा पेश गन र सोही आधारमा खच गन यवथा िमलाउने । िवालयबाट िबतरण गरने
सबै खालको छावृितहलाई िवालय तहमा अिनवाय पमा सावजिनक गन । अवासीय छावृित (अपाङ्गता भएका, म
ु कमलरी,
िहमाली, िफडर, साझेदारी) पाउने िवाथहको हकमा िवालयले फोटोसिहतको िववरण मािणत गरी राने ।
िन:शु क पाठ्यपु तक सेटमा नै उपलध गराउने गरी वीकृ त मू य सचू ीको आधारमा िवालयहलाई रकम उपलध गराउने ।
िवदयालय
शाित े रािय ढाँचा र कायावयन िनदिशका, २०६८ अनसु ार िवदयालयलाई
शाित े बनाउनका लािग िवदयालय
र
्
्
्
समदु ायले पालना गनपु न आचार संिहता सहभािगतामल
ू क पमा िनमाण गरी कायावयन गन गराउने ।
थानीय तहबाट िवदयालयमा
रकम िनकाशा गदा िनकासा शीषक, गनपु न कामको िववरण र वजेट उलेख भएको िनकासा प िवालयलाई
्
उपलध गराउने र सबिधत िनकायले वेभसाइटमा राने यवथा िमलाउने ।
भौितक सिु वधा िवतार कायमको लािग िवालयलाई िदईने रकम िनमाण कायमा मा खच गनपु न भएकोले छुट्याइएको रकम किटनजेिस
बापत कटाई िनकासा िदन नहने ।

22.

यस पिु तकामा उलेख गरएका ावधानहको सबधमा कुनै ििवधा भएमा िशा तथा मानव ोत िवकास के को योजना तथा अनगु मन
शाखामा सपक राखी  हन सिकने छ ।

23.

सघं ीय सरकारवाट देशको सामािजक िवकास मालयमा शशत अनदु ानका पमा गउका कायमह देशले आवया¸मता र दतालाइ
समेत िवचार गरी देश िशा िवकास िनदशनालय वा िशा तािलम के वाट सपादन गराउने गरी देश मालय आफै ले तोन सने छ ।

ग. आिथक तथा आतरक यवथापन सबधमा
क) िवालय े िवकास योजनाका संयु िवीय साझेदार (Joint Financing Partners) संग नेपाल सरकारले गरे को सझौतामा आयोजना
कायावयन गन (Implementing Agency) िनकायले येक चौमािसक सिकएको ४५ िदनिभ िवीय अनगु मन ितवेदन (Financial
Monitoring Report - FMR) पेश गनु पन यवथा रहेको छ । सो यवथा कायावयन गन येक िशा िवकास तथा समवय इकाईले
चौमािसक अविध समा भएको २१ िदनिभ थानीय तहसँग समवय गरी आदानी तथा खचको फाँटवारी िजलािथत कोष तथा लेखा िनयक
कायालयको िवीय यवथापन सचू ना णाली (FMIS Database) मा िवि गराई कायमगत भौितक गित सिहतको गित ितवेदन िशा
तथा मानव ोत िवकास के मा पठाउने ।
ख) सघं बाट ा हने शसत अनदु ानका कायमहबाट गोी, सेिमनार, तािलम, वैठक लगायतका अय कायम सचालन गदा नेपाल सरकार अथ
मालयको खच गन आधार/नसका आधारमा खच गन यवथा िमलाउने ।
ग) िवालयमा हने खरीदलाई यविथत गन िवालय खरीद िददशन २०७४ का आधारमा गन र सो कायको अनगु मन थानीय तह/िजलाले गन
यवथा िमलाउने (िवालय खरद िददशन २०७४ िशा तथा मानव ोत िवकास के को वेभ साइट : www.doe.gov.np बाट ा गन
सिकने) ।
घ) िवालय े िवकास योजना अतरगत मख
ु शैिक कायम थानीय तहबाट सचालन र थानीय सरकार सचालन ऐन २०७४ ले गरे का
यवथा समेतको आधारमा हने भएकोले िवालयका लािग कायम भएका वेजक
ु ो फछट गन िजमा सविधत िवालय र थानीय तहको
हनेछ ।
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ङ) वीकृ त कायमको कायावयन योजना, खरीद योजना र अनगु मन योजना बमोिजमको कायावयन अवथाको चौमािसक पमा थानीय तहमा
गित समीा गन र चौमािसक गितका मु य बँदु ाह िजला िथत िशा िवकास तथा समवय इकाईमा पठाउने यवथा िमलाउने । िशा
िवकास तथा समवय इकाईले सविधत िजला िभका थानीय तहसँग समवय गरी चौमािसक गित ा गरी सोको समिगत ितवेदन समेत
तयार गरी तोिकएको अविध िभ िशा तथा मानव ोत िवकास के को योजना तथा अनगु मन शाखामा पुने गरी तोिकएको ढाँचामा पठाउने
यवथा िमलाउने ।
च) थानीय तहले बेजु फयट कायलाई उच ाथिमकता िदने । म.ले.प. ितवेदनमा औं याएका बढी िनकासा, दोहोरो िनकासाका सदभमा
िवदयालयबाट
सो रकम िफता गराउने काम चालु आिथक वषको पिहलो चौमािसक िभै गरसने । यसरी िनकासा गएका िवदयालयले
रकम िफता
्
्
नगरे मा ती िवदयालयहको
िनकासा रोका गन िवालयबाट िफता गराएको रकमको बक भौचरको ितिलिप सिहतको िववरण महालेखा
्
परीकको कायालयमा पेश गरी वेजु फछ यौटको यवथा िमलाउने ।
छ) महालेखा परीकको कायालयबाट डोर खिटई आएका बखत आवयक माण जटु ाई, असल
ु गनपु न बेजु असल
ु गरी सपरीण गराउने र
आिथक कारोवारको लेखाङ्कन गदा सकल बील मािणत गरी भ
ु ानी भएको छाप समेत लगाई पया कागजात संलन राखी अिभलेखन गन
यवथा िमलाउने र िवदयालय
भवन, का कोठा, शौचालय लगायतका भौितक िनमाण सबधी कायह सपन भएपात काय सपन
्
ितवेदन तयार गरी लेखा परीणको यवथा िमलाउने ।
ज) अथ मालयको च.न.११५१ िमित २०७५।०३।३२ को आव २०७५।०७६ को वजेट कायावय सविध िनदशन वमोिजम अतर सरकारी िविय
हतातरण दािखला गन सवधमा ''सशत अनुदान रकमको एक चौथाई रकम सबिधत तहको सिचत कोषमा साउन १ र सबिधत
तहको खच िववरणका आधारमा चौमािसक पमा सबिधत सिचत कोषमा दािखला कोष तथा लेखा िनयक कायालयबाट
हनेछ । यसरी दािखला गदा वैदेिशक ोत समावेश रहेको नगद अनुदान र नगद ऋणका लािग महालेखा िनयक काया लयको ोत
फुकुवा चािहने तथा सोधभना हने अनुदान र सोधभना हने ऋणका सबधमा पिहलो िकता दािखला गन महालेखा िनयक
कायालयको ोत फुकुवा आवयकता नरहेता पिन दोो र तेो चौमािसक दािखलाका लािग भने ोत फुकुवा आवयक हनेछ ।"
भनी उलेख भएको साथै महालेखा िनयक कायकालयको च.न.२ िमित २०७५।०४।०१ को पानाु सर "देश तथा थानीय तहमा
हतातरण हने ससत अनुदानमा समावेश भएको सोधभना हने वैदेिशक ोतको खचको िववरणको आधारमा सविधत िनकायले
अिभलेख राखी सोधभना माग गनुपन भएकोले यता िववरणह अिनवायपमा सविधत िनकायमा उपलध गराउन आवयक
यवथा िमलाउने" उलेख भएको सदभमा आवयक गित िववरण ा नभएको कारणबाट वैदेिशक ोत फुकुवामा असर पन हदँ ा
देश/थानीय तहले आफुले सपादन गरे को कायमसँग सविधत ियाकलापगत गित के ले उपलध गराएको ढाँचामा तयार गरी चौमािसक
अविध समा भएको ७ िदन िभ िशा िवकास तथा समवय इकाइमा पठाउने यवथा िमलाउनु पन छ । िशा िवकास तथा समवय इकाइले
आवयक समवय गरी सबिधत देश/थानीय तहवाट िववरण ा गरी िजलागत एिककृ त िववरण तयार गरी १५ िदन िभ िशा तथा मानव
ोत िवकास के मा आइपु ने गरी पठाउनु पन छ ।
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खड २

थानीय तहबाट सपादन हने ससत अनुदानका कायमको कायावयन िया
यस खडमा आधारभतू िशक तलब भा (सािवकको ब.उ.शी.नं. ३५००१६), मायिमक िशक तलब भा (सािवकको ब.उ.शी.नं.३५००१७) अनदु ान, िवदयालय
े िवकास कायम (सािवकको ब.उ.शी.नं. ३५०८०६), ारिभक
्
पढाई वन कायम (सािवकको ब.उ.शी.नं. ३५०१३८), सवैका लािग िशा- िशसिु वकास कायम (सािवकको ब.उ.शी.नं. ३५०११८) पीिडत परवार िशा कायम (सािवकको शिहद ितान माफ त संचालन हने,ब.उ.शी.नं.
३५०१०६) बाट थानीय तहमा ससत अनदु ानका शैिक कायमहको कायावयन िया उलेख गरएको छ ।
(क) ियाकलाप नं.१.३.३.१

क. आधारभूत तथा मायिमक तहका वीकृत दरवदीका िशक, राहत कोटा अनुदान िशक एवम् ािविधक धारका िशक तथा सहायक िशकका लािग तलब भा अनुदान

१.

थानीय तहले कायरत िशकको तलव भा सवधी एकन िववरण िशा िवकास तथा समवय इकाईबाट ा गरी सोही अनुसार दरवदीमा , िशक अनदु ानकोटा (राहत)मा र ािविधक धार तफ का अनदु ानमा कायरत िशक तथा
िशकहको लािग िवालयबाट ा माग फारम जु गरी िनकासा गन यवथा िमलाउनपु नछ । िशकहको तलवी ितवेदन िजलाको िशा िवकास तथा समवय इकाई माफ त िवालय िशक िकतावखानाबाट पारत गराई ा
तलवी ितवेदनका आधारमा िनकासा िदने यवथा िमलाउने । यस ियाकलापमा देहायका िशकहको तलवभा समावेश गरएको छ :
(क) आधारभतू तह का १-५ र का ६-८ (सािवकको ाथिमक तह र िननमायिमक तह) मा कायरत िशकहको तलब भा (वीकृ त दरवदीको थायी तथा अथायी/करार र िशण अनदु ान कोटा (राहत) मा कायरत िशक)
(ख) मायिमक तहमा का ९-१०(सािवकको मायिमक तह) मा कायरत िशकहको तलब भा (वीकृ त दरवदीको थायी तथा अथायी/करार र िशण अनदु ान कोटा (राहत) मा कायरत िशक)
(ग) मायिमक तह (का ११-१२) दरवदी र अनदु ानमा कायरत िशकको तलब भा
(घ) ािविधक धार अतरगत का ९-१० एवम् का ११-१२ िशक/सहायक िशक, र अनदु ानमा कायरत िशकको तलव भा
(ङ) ोत यिको सा िशकको तलव भा
(च) लेखाजोखा संयोजकको पमा कायरत िशकहको तलवभा
(छ) िवशेष िशा परषद् अतरगत सचालनमा रहेका िवालयहले सालवसाली पाउँदै गरे को अनदु ानमा कायरत िशक तथा कमचारीको तलवभा : िवशेष िशा तफ सँथा वा िवालयबाट थायी िनयिु  पाइ िवगत बषदेिख
ेड - बािषक बृि) पाइरहेका िशक कमचारीहका लािग
सवै तहका वीकृत दरवदीमा कायरत थायी िशकले पाउने सेवा सिु वधा गणना गदा देहायका शीषकहको आधारमा गन :
•

अथ मालयबाट वीकृ त के ल अनसु ारको १२ मिहनाको तलव

•

ेड (वािषक वृि समेत)

•

१ मिहना बरावरको चाडपव खच

•

महगं ी भा

•

संचयकोष

•

िवमा

•

पोसाक भा
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•

थानीय भा पाउने िजलामा भए वषभरको जमा १०.५ मिहनाको थानीय भा

• .अ. भए .अ. भा (ित िवालय ाथिमक तहका लािग मािसक  २००। िननमायिमक तहका लािग  ३०० र मायिमक तहका लािग  ५००)
सवै तहका वीकृत दरवदीमा कायरत अथायी िशकले पाउने सेवा सिु वधा गणना गदा देहायका शीषकहको आधारमा गन :
•

१२ मिहना को के ल अनुसारको तलव

•

१ मिहना वरावरको चाडपव खच

•

महगं ी भा

•

पोसाक भा

•

थानीय भा पाउने िजलामा भए जमा वषभरको १०.५ मिहनाको थानीय भा

• .अ. भए .अ. भा (ित िवालय ाथिमक तहका लािग मािसक  २००। िननमायिमक तहका लािग  ३०० र मायिमक तहका लािग  ५००)
सवै तहका वीकृत राहत अनदु ान कोटामा कायरत िशकले पाउने सेवा सिु वधा गणना गदा देहायका शीषकहको आधारमा गन :
•

अथ मालयबाट वीकृ त शु के ल अनसु ारको १२ मिहनाको तलव

•

१ मिहना शु के ल बरावरको चाडपव खच

•

पोसाक भा

•

महगं ी भा

• .अ. भए .अ. भा (ित िवालय ाथिमक तहका लािग मािसक  २००। िननमायिमक तहका लािग  ३०० र मायिमक तहका लािग  ५००)
सािवकको उच मायिमक तह (का ११-१२) अनुदान कोटामा कायरत िशकले पाउने सेवा सिु वधा गणना गदा देहायका शीषकहको आधारमा गन :
•

१२ मिहना को के ल अनसु ारको तलव (मायिमक तह ितीय ेणी सरह)

•

१ मिहना वरावरको चाडपव खच

•

पोसाक भा

•

महगं ी भा

• .अ. भए .अ. भा (ित िवालय ाथिमक तहका लािग मािसक  २००। िननमायिमक तहका लािग  ३०० र मायिमक तहका लािग  ५००)
ािविधक धारमा का ९-१० मा कायरत िशक, सहायक िशकले पाउने सेवा सिु वधा गणना गदा देहायका शीषकहको आधारमा गन :
•

िशकले सािवकको मायिमक तह तृतीय ेणी सरह र सहायक िशकले सािवकको िनन मायिमक तह तृतीय ेणी १२ मिहनाको शु के ल अनुसारको तलव

•

१ मिहना वरावरको चाडपव खच

•

पोसाक भा
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•

महगं ी भा

•

ािविधक भा (ित मिहना ३ हजारका दरले १० मिहनाको मा)

•

थानीय भा पाउने िजलामा भए जमा वषभरको १०.५ मिहनाको थानीय भा

• .अ. भए .अ. भा (ित िवालय ाथिमक तहका लािग मािसक  २००। िननमायिमक तहका लािग  ३०० र मायिमक तहका लािग  ५००)
ािविधक धारमा का ११-१२ मा कायरत िशकले पाउने सेवा सिु वधा गणना गदा देहायका शीषकहको आधारमा गन :
•

मायिमक तह ितीय ेणी सरह १२ मिहनाको शु के ल अनुसारको तलव

•

१ मिहना वरावरको चाडपव खच

•

पोसाक भा

•

महगं ी भा

•

ािविधक भा (ित मिहना ३ हजारका दरले १० मिहनाको मा)

•

थानीय भा पाउने िजलामा भए जमा वषभरको १०.५ मिहनाको थानीय भा

• .अ. भए .अ. भा (ित िवालय ाथिमक तहका लािग मािसक  २००। िननमायिमक तहका लािग  ३०० र मायिमक तहका लािग  ५००)
िवशेष िशा परषद् अतरगत सचालनमा रहेका िवालयहले सालवसाली पाउँदै गरेको अनुदानमा कायरत िशक तथा कमचारीले पाउने सेवा सिु वधा गणना गदा देहायका शीषकहको आधारमा गन :
(िवशेष िशा तफ सँथा वा िवालयबाट थायी िनयिु  पाइ िवगत बषदेिख ेड - बािषक बृि) पाइरहेका िशक कमचारीहका लािग)
• अथ मालयबाट वीकृ त के ल अनसु ारको १२ मिहनाको तलव

२.
३.

•

ेड (वािषक वृि समेत)

•

१ मिहना बरावरको चाडपव खच

•

महगं ी भा

•

संचयकोष

•

पोसाक भा

• अ भए ित िवालय ाथिमक तहका लािग मािसक  २००। िननमायिमक तहका लािग ३०० र मायिमक तहका लािग ५०० भा
अथायी एवं करारमा कायरतहको हकमा ेड र सचय कोष उपलध नहने ।
मािथ उलेिखत ियाकलाप नं.१.३.३.१ को शीषक ससत अनदु ानका पमा आएको हनाले उ रकमबाट तलब भा वाहेक अय शीषक (जतै िशक सिचत िवदा, औषधी उपचार खचको भ
ु ानी र अय योजन) मा
िनकासा तथा खच लेन पाइने छै न ।
िवालयले िशक र कमचारीको तलब भा वक माफ त भ
ु ानी हने यवथा िमलाउनु पनछ ।
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ख. िवद्यालय े िवकास कायम (सािवको ब.उ.शी.नं.३५०८०६)
कायमका उद्देयह :
आधारभुत िशा
• ५ वष भदा कम उमेरका बालबािलकाको शारीरक, सामािजक-सवं ेगामक, सं ानामक, आयािमक तथा नैितक मताको िवकास गरी ारिभक बाल िशा तथा िवकास/पवु  ाथिमक िशालाई अिधकारमा आधारत बनाउनु
र िवालय वेशको तयारी गराउन,ु
• ४-१२ वषउमेर समहू का सबै बालबािलकाका लािग गुणामक आधारभतू िशामा पहचँ सिु नित गन,ु
• िनधारत िसकाइ समता हािसल गरे का िवाथलाई मायिमक िशामा वेशको तयारी गराउन,ु
• सामािजक-सांकृ ितक िविवधतामा सामाजय र रािय अथतित अिभमख
ु गरी बालबािलकामा जीवनोपयोगी सीप तथा मू यमा आधारत िशा हािसल गराउन,ु
• वैकिपक तथा लिचला मोडका िशा कायमम माफ त औपचारक िशालाई सहयोग परु य् ाउनु ।
मायिमक िशा
•
•
•
•
•
•

सीपय
ु मानवीय ोतको िवकास गरे र िवाथलाई कामको संसारमा वेशका लािग तयार रान,ु
गणु तरमा सझौता नगरी िशाको पहचँ मा जोड िदन,ु
िवाथहको िसकाइलाई माणीकृ त गरी ािविधक र साधारण मायिमक िशामा जाने िवकप दान गन,ु
संथागत सबध सु ढ गनु र उच िशामा वेशका लािग सहजीकरण गन,ु
िवाथहलाई नागरक दाियव िनवाहका लािग तयार पानु
मायिमक तहमा ािविधक तथा यावसाियक िशामाफ िवाथको आधारभतू सीप ािको सिु नित गरी िकशोर िकशोरीहलाई िविभन सीप हािसल गन सहयोग गनु

सारता तथा जीवनपयत िसकाई
• यवु ा तथा ौढहमा कायमल
ू क सारताको अिभवृि गनु र पढ्ने बानीको िवकास गराउनु ।
अतरसविधत िवषयह
क) िशक यवथापन र पेसागत िवकास
• िवाथको िसकाइ ियामा सहजीकरण गन िशकको योयता तथा पेसागत समताको अिभवृि गन,ु
• योय तथा सम िशक उपलध गराउन,ु
• िशण िसकाइको िदन र िशकले काममै िबताउने समय सरकारको िनयम तथा िनदशन अनसु ार परपािलत भएको सिु नित गन,ु
• िशक तथा िवाथ बीच िशण िसकाइका लािग उच अिभेरणा तथा मनोबल कायम रानु ।
ख) िवालय सचालन र यवथापन
• सावजिनक िशामा िवके ित यवथापनको सरं चना अतरगत भावकारी तथा गणु तरीय सेवा वाह गराउनु ।
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ग) सं थागत मता िवकास
• मल
ु क
ु को संघीय शासन णालीका लािग आवयक पन िशा ेको मानवीय संसाधनको मता अिभवृि गन,ु
• सावजिनक िशा ेमा सम तथा नितजाउमख
ु जनशिको उपादन गरी िशाको गणु तर तथा समता अिभवृि गनु ।
घ) िवपत् जोिखम यूनीकरण र िवालय सरु ा
• सवै िवाथका लािग अनक
ु ु ल र सरु ित िवालय वातावरण सिु नित गनु ।
• िवालय तहमा िवपद जोिखम यिू नकरणको यवथापन तथा समदु ाय वीच सहकाय तथा सौहापणु  वातावरण सृजना गरी िशा ेमा सम िवालय सरु ा तथा िवपद जोिखम यिू नकरणलाई मल
ु वािहकरण गनु ।
ङ) अनुगमन तथा मूयांकन
• कायमका लगानी, िया तथा उपलिधको अनगु मन र कायमका भावको मू यांकन गन,ु
• नीित िनमाताहका लािग शैिक णालीको अवथा र िसकाइ उपलिधको सचू ना तथा जानकारी उपलध गराउन,ु
• कायमको अवथा र ियाकलाप बारे कायावयनकतालाई िनयिमत पृपोषण दान गन,ु
• थानीय तथा िजला तहका सरोकारवाला तथा िजमेवार अिधकारीहलाई योजनाका लािग सचू नाको उपलधता सिु नित गनु ।
च) परीा तथा माणीकरण
• िवाथको शैिक तर र शैिक उपलधीको परीण गरी माणीकरण गनु
• माणीकरण तथा शैिक योयताको िवसनीय परीण णालीको िवकास गन,ु
• मल
ु क
ु भरका माण पलाई माणीकरण गरी मायता दान गन,ु
छ) िशामा सच
ू ना तथा सचार िविधको योग
• िशण िसकाई ियाकपालमा सधु ार गन,
• िसकाई सामीमा पहच वढाउने,
• शैिक शासन तथा यवथापनलाई भावकारी तथा सम वनाउने,
• िशामा िविधको योग माफ त गुणतर अिभवृिमा सहयोग पयु ाउने
ज) िवालयमा वाय तथा पोषण
•
•
•
•

जक
ु ा िनयण, सू मपोषक तवको परू ण, औलोको उपचार तथा ि एवम् वणको जाँच लगायत िवालयका वाय एवम् पोषण सेवा वृि गन,ु
सबै िवालयमा सबै बालबािलका, के टा, के टी र अपांगता भएका िवाथ एवम् िशकका लािग खाने पानी तथा सरसफाइको यवथा सिु नित गन,ु
बािलकाहको गोपनीयता तथा मिहनावारी सबधी वायको आवयकता परू ा गरी ितनको िवालय सहभािगता तथा िसकाइ उपलिध बढाउन,ु िवालय छाड्ने दर कम गराउन,ु
एचआईभी/एड्स िनवारण लगायत सीपमा आधारत वथकर यवहारको उथान गन,ु वाय तथा पोषण कायम माफ त िवाथमा वथकर यवहारको िवकास गनु ।
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वीकृत ियाकलाप नं, ियाकलाप र कायावयन िया

िजमेवार तह
समयाविध
पिहलो, दोो तथा
• गाँउपािलका/नगरपािलका
ियकालाप न.ं २.१५.११.७६९
• िशा िवकास तथा समवय तेो चौमािसक
ारिभक बाल िवकास / पूब ाथिमक काका सहजकताहको पारीिमक
इकाई
क) िवालय र िवालयसँग मातृ सबध थापना गरी सचालनमा रहेका ारिभक बालिवकास के मा कायरत बालिवकासका सहजकताको
पारिमक ित मिहना  ६००० का दरले चाडपव खचसिहत १३ मिहनाको हन आउने रकम िवालयको खातामा िनकासा िदने । पारिमक • बालिवकासके  यवथापन
सिमित
िनकासा िदँदासबिधत िवालयले िशकको मािणत हािजरी र िसफारस पेश गनपु न । सबिधत िवालयहले IEMIS फारम भदा
ारिभक बाल काको तयाङ्क अिनवायपमा भन यवथा िमलाउने ।
ख) समदु ायमा सचािलत बालिवकासके का सहजकताहको पारिमक िनकासा िदँदा सविधत संथाले शैिक तयाङ्क २०७५ भरी
मािणत भएको यिकन गरे र िनकासा िदने ।
ियकालाप न.ं २.१५.११.७६८
• गाँउपािलका/नगरपािलका
िवालय कमचारी यबथापन अनुदान (आधारभूत तथा मायिमक तह)
• िवदयालयह
्
आधारभतू तथा मायिमक तह सचालन भएका िवालयहमा िवालय सहयोगी कमचारी र िवालय सहायक कमचारी यवथापनका लािग
देहाय अनसु ारको रकम पारिमकको पमा िनकासा िदने ।
िवालय कमचारीहको लािग िनकासा िदनु अगािड नै सबै िवालय कमचारीको अिभलेख थानीय तहको कायालयमा राने यवथा िमलाउने
र िवालय कमचारीका लािग देहायका आधार एवं मापदडका आधारमा अनदु ान रकम िनकासा िदने ।
िवालय कमचारी आधारभुत िवालय :

• का १-२ सम चलेका िवालयलाई १ जना िवालय सहयोगीका लािग वािषक एकमु  २६,०००। पारिमक अनुदान
• का १–३ सम चलेका िवदयालयलाई
१ जना िवदयालय
सहयोगीका लािग मािसक ४,०००। का दरले १३ मिहना बराबरको
्
्
पारिमक अनदु ान
• का १–५ सम चलेका िवदयालयमा
१ जना िवदयालय
सहयोगीका लािग मािसक ४,५००। का दरले १३ मिहना बराबरको
्
्
पारिमक अनदु ान
• का १–८ सम चलेका िवदयालयलाई
१ जना िवदयालय
सहयोगीका लािग मािसक ७,५००। का दरले १३ मिहना बराबरको
्
्
पारिमक अनदु ान
िवालय कमचारी मायिमक िवालय :
क) का १–१० तथा का १–१२ सम चलेका मायिमक िवदयालयमा
१ जना िवदयालय
सहयोगीका लािग मािसक ७,५००। का दरले १३
्
्
मिहना बराबरको पारिमक अनदु ान उपलध गराउने ।
ख) का १–१० तथा का का १–१२ सम चलेका िवदयालयमा
१ जना िवदयालय
सहायक कमचारीकालािग मािसक ११,५००। का दरले
्
्
१३ मिहना बराबरको पारिमक अनदु ान उपलध गराउने ।
तोिकएको यनू तम पारिमक कमचारीका लािग िदने गरी िवदयालयलाई
िनदशन सिहत
१) यस शीषकमा िविनयोिजत बजेट िवदयालयले
्
्
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थम चौमािसक

अनुगमन/परणाम सच
ू क
• पारिमक िनकासा
आदेश
• ा ारिभक बाल
िशा सहजकताको
मािणत हािजरी
ितवेदन
• ारिभक बाल िशा
का/िवद्यालयले
भरे को शैिक
तयाङ्क
• अनदु ान ा गन
िवदयालय
सङ्या
्
• िवदयालयमा
उपलध
्
िवदयालय
कमचारी
्
सङ्या
• पारिमक बुझेको
भरपाई

वीकृत ियाकलाप नं, ियाकलाप र कायावयन िया
िजमेवार तह
िनकासा िदने ।
२) िजलालाई िविनयोिजत रकम नपगु भएको हदसम अनुमित पाएका िमितले जेताका आधारमा िवदयालयमा
अनदु ान पठाउने ।
्
३) िजलालाई ा बजेट मािथ उिलिखत आधारमा िवतरण गदा अपगु हने भएमा यनू िवदयाथ
सङ
या
भएका
र हाल सालै अनमु ित
्
्
ा गरे का िवदयालयहलाई
पिछलो थािमकतामा राने ।
्
मािथ उिलिखत आधारमा िवद्यालय कमचारी यवथापनका लािग अनुदान उपलध गराउँदा २०६३ बैशाख १० गतेभदा अगािड
देिख िनयुि पाई कायरत भएको कमचारीका हकमा देहायअनुसार हने गरी यवथापन गरी ाथिमकता िदने :
(क) िवदयालय
सहायक एवम् िवदयालय
सहयोगीको पमा कायरत कमचारीहलाई नै समायोजन गन ।
्
्
(ख) रकम ा भएको आधारमा मा िवदयालयमा
हाल कायरत कमचारी िवथािपत हने गरी नयाँ कमचारी कुनै कारणले िनयिु  नगन ।
्
(ग) िवदयालयमा
तोिकएभदा
बढी
कम
च
ारी
काय
र
त
भएको अवथामा, अनदु ान जाने तर कमचारी िनयुि नभएका अय िवदयालयमा
सबिधत
्
्
िवदयालय
यवथापन सिमितको सहमित िलई तोिकएकै सङ्यामा समायोजन गन ।
्
(घ) कुनै िवदयालयमा
तोिकएभदा बढी कमचारी कायरत रहेको अवथामा िवदयालयसँ
ग य पमा सबिधत आिथक शासन तथा
्
्
सहयोगीको पमा काम गन कमचारीहमये जेताका आधारमा तलबभा खाने कमचारीको पमा िवदयालयबाटै
तोने यवथा
्
िमलाउने र सोको अिभलेख थानीय तहमा राने । जतै कायरतमये िवदयालय
सहायक, लेखा शासनको काम गन कमचारी, वीपर,
्
सरु ा गाड, माली, आिद भएमा िवदयालय
सहयोगी र आिथक शासन (लेखा)को काम गन कमचारीलाई ाथिमकता िदई राने ।
्
(ङ) िवदयालय
कमचारीका लािग नेपाल सरकारबाट उपलध अनदु ानमा िवदयालयले
आनो आतरक ोतबाट यवथा गरी थानीय तह वा
्
्
िवयसले थप रकम उपलध गराउन सनेछ ।
• गाँउपािलका/नगरपािलका
ियकालाप न.ं २.१५.११.७७०
िशण िसकाइ सामी तथा वुक कनर यवथापन तथा िनरतर िवाथ मुयांकनका लािग ित िवाथ लागत अनुदान (का • िवालय
वाल िवकास - १२)
यस शीषक तफ ा अनुदालाई तपिशल अनुसार कायावयन गन :
िशण िसकाइ सामी तथा वुक कनर यवथापन
क) येक सामदु ाियक िवदयालयको
वाल िवकास का, (का १-५), (का ६-८), (का ९-१०) र (का ११-१२) तहका िवदयाथ
्
्
सङ्या एिकन गन ।
ख) एिकन गरएको येक तहगत िवदयाथ
सङ्याले िनन तािलका बमोिजम तह अनुसार िनधारण गरएको ित िवदयाथ
लागत रकमले
्
्
गुणन गरी आएको अङ्क बराबरको रकम िवदयालयलाई
एकमु अनदु ान िनकासा िदने । िवदयालयमा
िनकासा हने उ रकम िव.य.स. को
्
्
िनणयबमोिजम िवदयालय
सधु ार योजना कायावयन, शैिक सामी यवथापन, िवदयालय
िशाको गुणतर सधु ार, सामाय ममत सभार
्
्
तथा PMEC को वक
प िनदशन गन ।
ु कनर तथा िसकाइ सामी लगायतका ेमा खच गन सिकने यहोरा सिहत िवदयालयलाई
्
तह
दर
वाल िवकास का
ित िवाथ  ५००
आधारभतू तह(का १-५)
ित िवदयाथ
् . १५०

समयाविध

अनुगमन/परणाम सच
ू क

िनकासा आदेश
• ा गित ितवेदन
• काले भरे को शैिक
तयाङ्क
•

थम चौमािसक
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वीकृत ियाकलाप नं, ियाकलाप र कायावयन िया
आधारभतू तह(का ६-८)

िजमेवार तह

समयाविध

ित िवदयाथ
् . २००

अनुगमन/परणाम सच
ू क

मायिमक तह (का ९-१०)
मायिमक तह (का ११-१२)

ित िवदयाथ
् . २००
ित िवदयाथ
् . २५०
िनरतर िवाथ मू याङ् कन लािग आबयक सामाीअनदु ान (का -१)
ित िवाथ  १००
ग) ारिभक बाल िशाका लािग शैिक सामी, बालमैी का यवथापन गनका लािग ित िवदयाथ
वािषक  ५०० का दरले येक
्
ारिभक बाल िशा कालाई एकमु िनकाशा गन । उ रकमबाट ारिभक बाल िशाका लािग मा खच गन गरी बाल िशा
सहजकताको राय सझु ाव िलई ारिभक बाल िशाको रािय यनू तम मापदडमा उलेख भएका िसकाइ सामीह जतैः लक, पतु ली,
नरम खेलौना, नरम बल, रङ, पजल आिद खरद गन । के मा रहेका िसकाइ सामीको भावकारी पमा योगका लािग िनयिमत
िनरीण अनगु मनको यवथा िमलाउने ।
घ) यो अनदु ान शैिक तयाङ्क २०७५ भरे का ारिभक वाल काहलाई मा उपलध गराउने र के ले यता सामी येक वष थदै जाने
िनरतर िवाथ मुयांकनका लािग ित िवाथ लागत अनुदान
ङ) िनरतर िवाथ मू याङ्कनका लािग का १ मा नयाँ भना भएका िवदयाथ
् सङ्यालाई आधार मानी ित िवदयाथ
् .१०० का दरले
िवालयलाई रकम उपलध गराउने । िवालयले सो रकमबाट का १ मा भना भएका येक िवाथको ोटफोिलयो तयार गन, का २
देिख ७ समका अय िवाथहका हकमा यस अिघदेिख नै ोटफोिलयो तयार गन रकम ा भई तयार भएको ोटफोिलयोलाई नै
अयाविधक गरी िनरतर उपयोग गन, का १-७ का िवदयाथको
यिगत िसकाइ योजना िनमाण र कायावयन गन । तोिकएका िसकाइ
्
उपलिध र िवदयाथको
यिगत िसकाइ योजना अनसु ार िसकाइ सिु नितता गन िसकाइ लेखाजोखा र उपचारामक िशण गन ।
्
िवदयाथको
फाइलमा आवयकता अनसु ार िवदयाथका
िसजनामक काय, परयोजना काय, यवहार परवतन, का सहभािगता, हािजरी
्
्
जता िविभन अिभलेख समेत राखी ितनीहको आधारमा मू याङ्कन गन परपाटी बसाउनपु न र उ फाइल मािथलो कामा समेत
उपयोग गन ।
िनरतर िवदयाथ
् मू याङ्कन अिभलेख फाराम पाठ्यम िवकास के को वेबसाइट www.moecdc.gov.np मा उपलध छ ।
ियकालाप न.ं २.१५.११.७६१
का १-१० सम अययनरत िवाथहका लािग पाठ्यपुतक अनुदान
ित िवदयाथ
लािग िनःशु क पाठ्यपु तक उपलध गराउन र सोको लािग
् लागतका आधारमा का १ देिख १० सम अययनरत िवदयाथका
्
अनदु ान रकम उपलध गराउन थानीय तह एवम् िवदयालयले
िननानुसार गन :
्
क) थानीय तह :
१) सबिधत िवदयालयबाट
कागत िवदयाथहको
यथाथ तयाङ्क सङ्कलन गरी सबिधत िशा अिधकृ तबाट मािणत
्
्
गराउने सो आधारमा पाठयपु तकको सङ्या कागत पमा एिकन गन । यस कायका लािग िशा िवकास तथा समवय इकाईले
सहिजकरण गनछ ।
२) एकन सङ्याका आधारमा दोो चौमािसकिभ िवदयालयहलाई
अनदु ान िनकासा िदने । यसरी िनकासा िदँदा पिहलो पटकमा
्
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िशा तथा मानव ोत िवकास
के 
• िशा िवकास तथा समवय इकाई
• गाँउपािलका/नगरपािलका
दोो चौमािसक
• िवदयालयह
्
•

िनःशु क पाठ्यपु तक
ा गन िवदयाथ
्
सङ्या
• शैिक स सु भएको
१५
िदनिभ
पाठ्यपु तक उपलध
हने बालबािलकाको
सङ्या
•

वीकृत ियाकलाप नं, ियाकलाप र कायावयन िया
िजमेवार तह
िवदयाथ
सङ्याको ७५ ितशत सङ्यालाई मा िनकासा िदने । २०७६ वैशाखबाट शु हने शैिक सको िवदयाथ
भना
्
्

समयाविध

अनुगमन/परणाम सच
ू क
• अनगु मन ितदेदन

भएको िववरण‚ पाठ्यपु तक खरद र िवतरण गरे को िववरणका आधारमा नपगु हने रकम मा थप िनकासा िदने यवथा गन ।
३) पाठ्यम िवकास के बाट वीकृ त दररे ट बमोिजम पाठ्यपु तकको लािग अनदु ान िनकासा िदने ।
४) िवाथले शैिक सको सुवात मै परु ा सेटमा नयाँ पाठ्यपु तक पाए नपाएको अनगु मन गरी उपलधताको सिु नितता गन काय
थानीय तहको हनेछ ।
५) पाठ्यपु तक िवतरण यवथापन :
िवदयालयमा
पाठ्यपुतक िवतरण र योग सबधमा समवय गन गरी फोकल पसनको िजमेवारी तोने । फोकल पसनले शैिक
्
सको सु मै पाठ्यपुतकको उपलधता‚ िवतरण‚ िवे ता र िवदयालय
बीच समवय गन र सोको ितवेदन िशा िवकास तथा
्
समवय इकाई तथा िशा तथा मानव ोत िवकास के मा िनरतर पमा पठाउने ।
६) पाठ्यपु तक यवथापनसबधी सपणू  काय "पाठ्यपु तक तथा पाठ्य सामी छपाइ तथा िवतरण िनदिशका २०६७" बमोिजम
गन गराउने ।
ख िवद्यालयतर
१) िवदयालयले
नयाँ पाठ्यपु तकको लािग एिकन भएको कागत िवदयाथ
्
् सङ्या थानीय तहमा समयमा नै उपलध गराउने ।
२) थानीय तहबाट ा िनकासा रकमबाट शैिक सको सु मै पाठ्यपु तक खरद गरी िवाथ भनासँगै पाठ्यपु तक उपलध
गराउने ।
३) िवदयालयले
िवदयाथहका
लािग हरे क कामा ऐिछक िवषय समेत सेटमा नै नयाँ पाठ्यपु तक खरद गरी िवतरण गनु पन ।
्
्
४) िवदयालयले
िवदयाथहलाई
नयाँ पाठ्यपु तक िवतरण गनभु दा पिहले अिघलो वष िनजहलाई िवतरत पाठ्य पु तकह
्
्
िफता िलई उपयोग गन योय पु तकह पु तकालय वा का कोठािभ पु तक कुना (Book Corner) मा राने यवथा गन ।
५) िवदयालयले
समयमा पाठ्यपु तक खरद नगरे मा‚ परु ाना पाठ्यपु तक योग गरी िनःशु क पाठ्य पु तकका लािग िनकासा भएको
्
रकम अय शीषकमा खच गरे मा‚ अनमु ित ा नगरे को संथाबाट छपाइ भएको पाठ्यपु तक खरद गरी योग गरे मा काननु
बमोिजम कारबाही हनेछ ।
िशा तथा मानव ोत िवकास
के 
का ११-१२ मा अययनरत तोिकएका लितवगका िवाथहका लािग पुतकालयमा आधारत हने गरी पाठ्यपुतक उपलध
• िशा िवकास तथा समवय इकाई
गराउन िवालयलाइ अनदु ान
दोो चौमािसक
क) थानीय तहले सामदु ाियक मायिमक िवदयालय
का ११-१२ मा अययनरत िवदयाथहलाई
पु तकालयबाट नै पाठ्यपु तक लैजाने • गाँउपािलका/नगरपािलका
्
्
• िवदयालयह
्
याउने गरी यवथापन गन ित िवदयालय
. ५०,०००।– का दरले िवदयालयलाई
एकमु िनकासा उपलध गराउने ।
्
्
ख) िवदयालयले
ा िनकासा रकमबाट पा.प.ु खरद गरी पु तकालयमा राने र का ११-१२ अययन गन िवदयाथका
लािग पु तकालय
्
्
ियकालाप न.ं २.१५.११.७७१

•

िनःशु क पाठ्यपु तक
योग गन िवदयाथ
्
सङ्या
• शैिक स सु भएको
१५
िदनिभ
पाठ्यपु तक उपलध
हने बालबािलकाको
•
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वीकृत ियाकलाप नं, ियाकलाप र कायावयन िया
काडको यवथा गरी िवदयाथहले
पुतकालयबाट अविध तोिक पाठ्यपु तक लैजाने यवथा िमलाउने र अिनवाय पमा िफता गन
्
यवथा समेत िमलाउने ।
ग) यो रकम पाठ्यपु तक र वीकृ त पाठ्यममा भएको वा पाठ्यम िवकास के ले सविधत काका लािग भनेर वीकृ त गरी सावजिनक
गरे को सदभ सचू ी भदा वािहरका पु तक/पपिकाह खरद गन पाइने छै न ।
छावृि
ियकालाप न.ं २.१५.११.७७२
सामुदाियक िवालयका आधारभूत तथा मायिमक तहमा अययनरत िवाथहका लािग िवपन लित हने गरी गैर आवासीय
छाबृी
थानीय तहले देहाय अनसु ारको आधारमा िवालयहलाई िनकासा िदने :
तह
दर
छाा छावृि का १-८
ित िवाथ  ४०० (मगु ु, डोपा, हला, जु ला र कािलकोट िजलाको हकमा १-५
मा अययनरत छााहका लािग वािषक  १००० .(एकहजार) र का ६-८ मा
अययनरत छााहका लािग  १५०० .(एक हजार पाँच सय))
दिलत छाबृी का१-८
ित िवदयाथ
् . ४००
दिलत छावृि (का १०) गैर अवासीय
ित िवदयाथ
् . ५००
िवालयले :
क) छावृित अनदु ान ा िवदयालय
यवथापन सिमितले थानीय तहको िनदशन एवम् आधारहलाई यानमा राखी िशक, िशक अिभभावक सङ्घ
्
समेतको सहभािगतामा िवदयालयमा
उपलध अनदु ान (छावृि) मयेबाट िवदयालय
यवथापन सिमितले थप आधारह तय गरी छावृि पाउने
्
्
छाछााहको नामावली सिहतको िववरण अदयाविधक
गन । सो नामावली िवदयालयको
सचू ना पाटीमा अिनवाय पमा टाँन लगाउने ।
्
्
ख) यस कारको छावृित शैिक स २०७६ साल वैशाखमा भना भएकाले मा पाउने यवथा िमलाउने ।

मु कलहरीका लािग छावृि

क) मु त कलहरीका लािग िशा िनदिशका २०६८ बमोिजम घरबाट आवतजावत गन मु त कलहरीहलाई प पिहचान गरी देहायबमोिजम
छावृि दान गनः

• आधारभतू तह (१-८) का लािग ित िवदयाथ
् मािसक  १५०/- का दरले १० मिहनाको वािषक  १,५००/• मायिमक तहको छावृि (का ९-१०) का लािग ित िवदयाथ
् मािसक  १८०/- का दरले १० मिहनाको वािषक  १,८००/• मायिमक तहको छावृि (का ११-१२) का लािग ित िवदयाथ
् मािसक  ५००/- का दरले १० मिहनाको वािषक  ५,०००/उच िशाको छावृिको लािग ित िवदयाथ
् मािसक . १०००/- का दरले १० मिहनाको . १०,०००/अपांग छावृि (का १-१२)
क) का १–८ का लािग िनधारण गरएको छावृि कार र आधार अनसु ार नै का ९-१२ का अपाङ्गता भएका बालबािलकाहलाई
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िजमेवार तह

समयाविध

गाँउपािलका/नगरपािलका
िशा िवकास तथा समवय
इकाई
• िवदयालय
यवथापन सिमित
्
•
•

अनगु मन/परणाम सच
ू क
सङ्या
• अनगु मन ितवेदन

•
•
•
•

थम चौमािसक

छावृि
पाउने
िवदयाथ
सङ
या
्
्
िनणय पुितका
छावृि िवतरणको
भरपाई
छावृि ा गन
िवदयाथको
्
नामनामेसी सिहतको
िववरण

वीकृत ियाकलाप नं, ियाकलाप र कायावयन िया
िजमेवार तह
(आवासीय वाहेक) का िवाथलाई ियाकलाप नं २.१५.११.७७४ मा उलेख भएको अपाङ्ग िवाथको वगकरणको दररे ट अनसु ार यस
िशषकवाट छावृि िवतरण गन ।
ियकालाप न.ं २.१५.११.७७४

•

समयाविध

गाँउपािलका/नगरपािलका

•

सामुदाियक िवालयमा आधारभूत तथा मायिमक तहमा अययनरत िवाथहका लािग आवािसय छाबृ ी • िशा िवकास तथा समवय
१.

मुत कलहरीका लािग छावृि

इकाई
मु त कलहरीका लािग िशा िनदिशका,२०६८ अनसु ार हने गरी छाावासमा बसी अययन गन मु त कलहरीहको बसाइलाई • िवदयालय
यवथापन सिमित
्
थप यविथत गन देहाय बमोिजमका आधारमा रकम खच गन ।
• ोत का यवथापन सिमित
• आवासमा वसी अययन गन छााहका लािग ित छाा ित मिहना ४ हजारको दरले दश मिहनाको ४०¸००० (चािलस हजार) • लेखाजोखा सयोजक
ं
िनकासा गन ।
• छाावास यवथापनका लािग िवालय संचालन तथा यवथापन संचालन अनदु ान िशषकवाट .२ लाख ५० हजार रकम
एकमु िनकासा िदने । उ रकम देहाय अनसु ार िवालयले खच गन :
येक छााबासका लािग ित समहू ित मिहना वाडनका लािग  ३,०००।–, भासेका लािग  ६,०००।– र पालेका लािग
 ३०००।– का दरले १२ मिहनाको रकम उपलध गराउने ।
िवषय िशक, अ तथा वाडनको सहभािगतामा िवषयगत तािलका बनाई िवालय समयका अितर समयमा अंेजी,
गिणत, िवान िवषयमा कोिचङ् का सचालन गन ित िदन ित िवषय १ घटाका दरले हामा कितमा ४ िदन अयापन
गन गरी ित मिहना ित िशक  २,५००। का दरले ६ मिहनाको लािग  ४५,०००।–
िवयसको िनणयानुसार सचालन हने अितर ियाकलापका लािग एकमु पमा  ५,०००।–
धारा पानी, िवजल
ु ी वी, ममत सभार र ाथिमक उपचार लगायतका खचका लािग एकमु पमा .१६,०००।–
सबिधत िवदयालयमा
िवयसको िनणयअनसु ार िसकाइ सधु ारमा टेवा पु याउने सदभ सामीह,यय
्
सामी,पाठ्यम, पाठ्यपु तक, िशक िनदिशकालगायतका सामी सिहतको पु तकालय सु ढीकरणका लािग .
१५,०००।–
छााहका लािग सीप तालीम सचालन एवम् सामी खरद गन एकमु पमा . २००००।–
छाावास यवथापन सिमितको बैठक खच (वढीमा वािषक ६ ओटा) . ५०००।–
नयाँ छनोट भइ आएका िवदयाथका
लािग पलङ, िसरक डसना लयायतका वसाइ यवथापन गन एक पटकका लािग ित
्
िवदयाथ
उपलध गराउने ।
् एकमु . ६ हजार िवदयालयलाई
्
सावजिनक नीिज साझेदारीमा सचािलत िवद्यालय यवथापन सचालन खच (PPP मोडलमा सचािलत)
क) तोिकएको ियाबाट छनौट भई वीकृ त कोटा िभ रहेका आवासमा वसी अययन गन छााहका लािग ित िवाथ ित
मिहना ४ हजारको दरले दश मिहनाको ४०¸००० (चािलस हजार) िनकासा गन ।
एकमु .२ लाख ५० हजार रकम िवदयालयलाई
एकमु अनदु ान
ख) छाावासमा सचालन यवथापनका लािग ित िवदयालय
्
्

•
•

•

२.

अनुगमन/परणाम सच
ू क

•

छावृि
पाउने
िवदयाथ
सङ
या
्
्
िनणय पुितका
छावृि िवतरणको
भरपाई
छावृि ा गन
िवदयाथको
्
नामनामेसी सिहतको
िववरण

थम चौमािसक
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वीकृत ियाकलाप नं, ियाकलाप र कायावयन िया
िजमेवार तह
उपलध गराउने । छनौट भएका िवाथहका लािग पणु  पमा आवासीय सिु वधा र िन:शु क अयापन गराउन िवालयले खच
गन ।
३. िहमाली/िहमाली आवासीय िवद्यालय छाावास सचालन खच
क) वीकृ त कोटा िभ रहेका आवासमा वसी अययन गन छाछााहका लािग ित िवाथ ित मिहना ४ हजारको दरले दश
मिहनाको ४०¸००० (चािलस हजार) िनकासा गन ।
ख) छाावास यवथापनका िवालय संचालन तथा यवथापन संचालन अनदु ान िशषकवाट .२ लाख ५० हजार रकम िनकासा
िदने ।
ग) यनू तम २० जना आवासीय िवदयाथ
एकमु
् भएका यस कृ ितका छाावासमा सचालन यवथापनका लािग ित िवदयालय
्
.२ लाख ५० हजार रकम िवदयालयलाई
एकम

अन
द
ान
उपलध
गराउने
।
ु
ु
्
घ) उरकम म
ु कमलहरी छावास यवथापन िशषकमा उलेख भएअनसु ार िवालयले खच गन ।
४. अित िसमातकृत समुदायका बालबािलकाहको छाावास सचालन खच
क) वीकृ त कोटा िभ रहेका आवासमा वसी अययन गन िवाथहका लािग ित िवाथ ित मिहना ४ हजारको दरले दश
मिहनाको ४०¸००० (चािलस हजार) िनकासा गन ।
ख) छाावासमा सचालन यवथापनका लािग ितिवदयालय
एकमु .२ लाख ५० हजार रकम िवदयालयलाई
एकमु अनदु ान
्
्
उपलध गराउने ।
ग) उ मािथ वदु ा नं १ मा उलेिखत रकम म
ु कमलहरी छावास यवथापन िशषकमा उलेख भएअनसु ार झै आधारमा
िवालयले खच गन ।
५. िफडर छाावास
क) वीकृ त कोटा िभ रहेका आवासमा वसी अययन गन छााहका लािग ित िवाथ ित मिहना ४ हजारको दरले दश मिहनाको
४०¸००० (चािलस हजार) िनकासा गन ।
ख) छाावासमा सचालन यवथापनका लािग ित िवदयालय
एकमु .२ लाख ५० हजार रकम िवदयालयलाई
एकमु अनदु ान
्
्
उपलध गराउने । उ रकमबाट िवदयालयले
िननानसु ार यवथापन गनः
्
ग) उ मािथ वदु ा नं १ मा उलेिखत रकम म
ु कमलहरी छावास यवथापन िशषकमा उलेख भएअनसु ार झै आधारमा
िवालयले खच गन ।
नोट : मािथ उलेिखत आवासीय िवालयको छाावास यवथापन खच ियाकलाप नं २.१५.११.७९८ मा िविनयोजन भएको
छ।
६. अपाङ्ग छाृि
क) छावृि िवतरणका आधारहः
१. अपाङ्गता भएका बालबािलकाहको अययन अवसरमा अिभबृिदध् गन र िसकाइमा गणु तर कायम गनका लािग
आवासीय, सहयोगी सहायता सेवा, यातायात सेवा र शैिक सामी एवम् ोसाहन गरी चार कारको छावृिको
यवथा गरएको छ । िवदयालयमा
रहेका अपाङ्गता भएका िवदयाथलाई
अपाङ्गताको तह र अवथाअनसु ार
्
्
लेखाजोखा गरी छावृितको कार िनधारण गरी िवालयगत छावृितको यवथा िमलाई िवाथले पाउने गरी
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समयाविध

अनुगमन/परणाम सच
ू क

वीकृत ियाकलाप नं, ियाकलाप र कायावयन िया
िजमेवार तह
समयाविध
िवालयमा िनकासाको यवथा गन ।
२. िवगतदेिख संचालनमा रहेका ोतका िवदयालयमा
ा रकम खच गरी िवदयालयबाटै
आवास सचालन भएको भए
्
्
िवदयालयले
सािवक
वमोिजम
आवास
खच
म
ा
योग
गन
र
अिभभावकहबाट
आवास
सचालन गरे को भए
्
अिभभावकहको रोहवरमा िवदयाथहलाई
बुझाउने । साथै कुनै संथाबाट आवास यवथापन गरे को अवथा भएमा
्
उ सं थालाई सझं ौताअनसु ार तोिकएको रकम िदने ,
३. ोत कामा आवासीयपमा नबने वा ोतका नभएको अय िवदयालयहमा
अययन गन अपाङ्गता भएका
्
िवदयाथहलाई
छावृ
ि

रकम
सबिधत
अिभभावकको
रोहवरमा
िवद
यालयले
ब
झ
ाउने
।
ु
्
्
ख) छावृिको कार िवभाजनका आधारह र िवद्याथले पाउने छावृि देहाय बमोिजम रहेका छनः्
१. आवासीय छावृितः भौगोिलक अवथा, दरू ी र अपाङ्गताको अवथाको कारणले घरबाट दैिनकपमा आवतजावत गन
नसने एवम् अययनका लािग डेरा गरी वा िवदयालयले
यवथा गरे को आवासमा बने अपाङ्गता भएका िवपन
्
बालबािलकाको तोिकएको कोटा सङ्याको आधारमा ित िवदयाथ
् ित मिहना . ४,०००।- का दरले १० मिहनाका
लािग . ४०,०००।– का दरले िवदयालयलाई
िनकासा िदने । यस कारको छावृि रकमबाट छाावासमा बने
्
छाछााहको लािग खाना तथा खाजा, आवास यवथापन लगायतका कायमा खच गन । सोमये यिगत
सरसफाइको लािग आवयक पन सामीह(जतै: साबुन, काइयो, दतमजन, बुस, नेलकटर, कोडिम,याप,ु
माल, यानेटरी याँिकन आिद) खरद गन ित िवदयाथ
मािसक . ५००/- का दरले १० मिहनाको जमा .
्
५,०००।– सबिधत छाछााहलाई भरपाई गराई नगद नै अिनवाय पमा उपलध गराउने र बाँक रकमबाट आवास
यवथापन गन ।
२. सहयोगी सहायता सेवा छावृि (गैर आवासीय): घरबाट आउँदाजाँदा र िवदयालयमा
रहँदा िनरतर पमा अको
्
सहयोग र साधन आवयक पन अपाङ्गता भएकाित िवदयाथ
ित मिहना .५००।- का दरले १० मिहनाको लािग
्
.५,०००।–,
३. यातायात सेवा छाविृ  (गैर आवासीय): घरबाट आउँदा जाँदा यातायातका साधन वा अय उपकरण योग गनपु न
अपाङ्गता भएका बालबािलकालाई ित िवदयाथ
् ित मिहना .३००।- का दरले १० मिहनाको लािग .३,०००।–
४. शैिक सामी छाविृ  (गैर आवासीय): घरबाट आउन जान सने सामाय अपाङ्गता भएका ित िवदयाथ
ित
्
मिहना .१००।- का दरले १० मिहनाको .१,०००।—
पनु च ; कुनै सङ्घ/संथा/तह/यिले सझौता गरी अपाङ्गता भएका बालबािलकाको लािग आवास यवथापन गन रकम उपलध गराएको
भएमा सोही योजनको लािग दोहोरो नपन गरी आवासीय छावृि उपलध गराउने ।
ग) कुनै पिन छावृि दोहोरो नपन गरी िवतरण गनपु न छ । छावृि िवतरण गदा अपाङ्गता परचय पको आधारमा
गन ।
ियाकलाप नं २.१५.११.७९८ िवालय सचालन यबथापन अनुदान
• गाँउपािलका/नगरपािलका
यस शीषक अतरगत ा रकमलाई देहाय अनुसार िवालयमा िनकासा िदने :
• िशा िवकास तथा समवय इकाई थम चौमािसक
िवालय सचालन मसलद खचलाई देहायको आधारमा िवालयमा अनदु ान िदने । यस कायमवाट िवालय सचालन, यवथापन साथै

अनुगमन/परणाम सच
ू क

• अनदु ान ा गन
िवदयालय
सङ्या
्
• िवदयालयमा
उपलध
्
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वीकृत ियाकलाप नं, ियाकलाप र कायावयन िया
िजमेवार तह
िवालयतहको Excel Based को Electronic Based IEMIS को तयारी र योग सवधी सवै कायह गन गराउने । िवालयमा पठाईने • िवदयालयह
्
एकमु सचालन मसलदवाट गरने कायहको काय-योजना िवालय यवथापन सिमितवाट वीकृ त गराइ कायावयन र खच गन यवथा
िमलाउने ।
क) आधारभूत िवालयको लािगः
का १–५ सचालन भएको िवालयलाई वािषक . १५,०००/– र का १–८ सचालन भएको िवालयलाई वािषक  २००००/–
िनकासा िदने ।
(ख) मायिमक िवालयको लािगः
का १-१० सचालन भएको िवालयलाई वािषक . २५,०००/– र का १-१२ सम सचालन भएको िवालयलाई वािषक 
३००००/– िनकासा िदने ।
(ग) EMIS फारम नभरे का िवालयलाई उपलध नगराउने ।
आधारभूत तह तथा मायिमक सचािलत िवद्यालयहलाई िवद्यालय सधु ार योजना, समुदाय तथा िव.य.स.हको मता
िवकासका लािग अति या, अिभभावक िशा सचालन,अितर ियाकलाप सचालन आिदका लािग एकमु अनदु ान
क) थानीय तह अतरगत सचािलत सामदु ाियक िवदयालयमये
आधारभतू तह सचािलत िवदयालयका
लािग ित िवदयायलय
.
्
्
्
१५ हजारका दरले तथा मायिमक तह सचािलत िवदयालयका
लािग
ित
िवद
यालाय
.
२०
हजारका
दरले
िनकासा
िदने
।
्
्
यसकारका अनदु ान िवदयालय
सधु ार योजना िनमाण सहयोगी पुितका, २०७४ बमोिजम िवालय सधु ार योजना (SIP) िनमाण
्
तथा अदयाविधक
गरे
क
ा
िवद
यालयहलाई
मा उपलध गराउने ।
्
्
ख) िवदयालयले
यस ियाकलाप अतगत ा रकमबाट सरोकारवालाहको सहभािगतामा िवदयालय
सुधार योजनाका आधारमा
्
्
तयार गरएको वािषक कायावयन योजनाअनसु ारको गित चौमािसक पमा सिमा गन । िवयस/ िशअसं/ अिभभावक/
िशक/ िवदयाथहको
मता अिभवृदिध
ितभा िवकासका लािग
्
् गन मता िवकासका ियाकलाप तथा िवदयाथहको
्
अितर ियाकलाप सचालन गन ।
आधारभूत तथा मायािमक तह सचािलत िवद्यालयहलाई सामािजक परीण तथा आिथक लेखापरण, िवद्याथ रपोट
काड, िवद्यालय तयाङ्क यवथापन, बुलेिटन काशन लगायतका ियाकलाप सचालनका लािग एकमुअनुदान
क) थानीय तह अतरगत सचािलत सामदु ाियक िवालयमये आधारभतू तह (का १-५, का १-८) सचािलत िवदयालयहका
लािग
्
ित िवदयालय
. १० हजारका दरले र मायिमक तह (का १-१०, का १-१२) सचािलत ित िवदयालयलाई
१५ हजारका दरले
्
्
िनकासा िदने । यस वजेटबाट िवालयले सामािजक परीण िनदिशका (पिहलो सश
ं ोधन२०७१ सिहत) २०६५ अनसु ार सामािजक परीण
गन गराउने तथा तोिकएवमोिजमको आ.आनो िवदयालयको
Excel based को Electronic EMIS File तयार गरी पन िवदयाथ
्
्
रपोट काड र अयकायह गरी िवदयालयका
मु य मु य सचू क सिहतका सचू नाहलाई कािशत गरी सरोकारकालाह सम
्
वोधीकरण गन यवथा िमलाउने । सं थागत िवदयालयहले
आनो ोतबाट लेखापरण गरी गराई पारदिशता, जवाफदेहीता र
्
िवदयालयमा
हनपु न सबै कारका र तयाङ्क एवम् सचू नाहको यवथापनको सिु नितता गराउने ।
्
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समयाविध

अनगु मन/परणाम सच
ू क
शैिक सामी र
योगको अवथा
• िवदयालयमा
िदएको
्
िनकासा प

वीकृत ियाकलाप नं, ियाकलाप र कायावयन िया
िजमेवार तह
समयाविध
अनुगमन/परणाम सच
ू क
मायमिमक िवालयमा इटरनेट जडान तथा सचालन
क) सवै मायािमक िवालयहमा सचू ना तथा सचार िविधमा आधारत िशण िसकाइ यवथापन गन नीित रहेकोले कयटू र उपलध
भइ सचालनमा रहेका िवालयहरमा इटरनेट जडान गन योजनका लािग ित िवालय  १२००० का दरले िनकासा िदइ इटरनेट
जडान गन लगाउने । जिडत इटरनेटको योगको िनयिमत अनगु मन गन ।
पिहलो,
दोो • सचािलत
• ोत का यवथापन सिमित
का
ियकालाप न.ं २.१५.११.७७५
तथातेोचौमा
सङ्या
• िशा िवकास तथा समवय इकाई
िवशेष िशा सचािलत िवालयका लािग अनदु ान
िसक
• अनदु ान ा गन ोत
ोत का सचालनका लािग अनुदान
• गाँउपािलका/नगरपािलका
का सङ्या
क) थानीय तहमा सचालनमा रहेका ोत काहको यवथापनका लािग ित ोतका वािषक . १,६०,०००।–का दरले सबिधत • फोकल पसन
ोत का रहेको िवदयालयमा
अनदु ान उपलध गराउने ।
्
• लेखाजोखा के  सयं ोजक
१. ोत िशक वा घु ती िशकले अपाङ्ग बालबािलकाहका लािग िबहान साँझ समेतअितर सहयोग गरे वापत ोत का • ोत िशक
यवथापन सिमितको िनणयानसु ार थप सिु वधा मािसक .५००।–का दरले वािषक  ६,०००।–
२. ोत काका लािग शैिक सामी यवथापन, िवदयाथारा
िनिमत सामी दशनी,आिदका लािग ित ोत का वािषक .
्
१०,०००।–
३. आयाको पारिमकका लािग मािसक . १०,००० ।- कादरले वािषक १३ मिहनाको लािग .१,३०,०००।– दान गरन ।
४. ोत काका लािग यवथापन सामीअनदु ान (लगु ाफाटा, भाँडाकुडा, औषिध आिद) का लािग . १०,०००।५. अितर ियाकलापका लािग सामी खरद र परु कार िवतरण गन वािषक . ४०००।लेखा जोखा के  सचालनका लािग अनुदान
क) लेखाजोखा के मा तोिकएको कारणले के  संयोजकले िवालयमा अययनरत िवाथहको अपाङ्गतासँग सविधत संधसथाहको
सहकायमा लेखाजोखा गन लगाउने । यस िशषकमा ा अनदु ानलाई लेखाजोखा के  रहेको िवालयमा ितके  ५०¸०००।- का दरले
िनकासा िदने । लेखाजोखा तथा छनोट गन कायका लािग यसरी ा एकमु बजेट िशा िवकास तथा समवय इकाईले सबिधत लेखा
जोखा के  रहेको िवदयालयको
खातामा िनकासा िदनपु नछ र यसरी ा रकमलाई देहाय अनसु ार खच गन सिकनेछः
्
१. छनोट एवम् लेखाजोखा गन योजनका लािग सचालन खच . १२,०००।–
२. तयाङ्क फाराम िवकास तथा मसलदका लािग . ६,०००।–
३. तयाङ्क सङ्कलन, कायम िनरीण,अनगु मन तथा लेखाजोखा गन कायका लािग (के संयोजक वा फोकल पसन) 
३०,०००।–
४. तयाङ्क वा अिभलेखीकरण, ितवेदन तयारी वा अय िविवध कायका लािग . २,०००।–
यस पवु  िजलामा कायरत लेखाजोखा सयं ोजक भएको भए िनजलाई नै िनरतरता िदने । िनजले सवै थानीय तहसँग समवय गरी िजला िभ
अययनरत अपाङ्ग िवाथहको अपाङ्गता तोिकएको आधारमा लेखाजोखा के  यवथापन सिमितको सहयोगमा लेखाजोखा गरी
थािनय तहलाइ उपलध गराउने । लेखाजोखा संयोजकको तलबभा पदािधकार रहेको िवालयबाटै ा।िश।तृतीयेणीकोिशक तलब
अनदु ानसरहहनेगरीसबिधतिवदय् ालयमािनकासािदने ।
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वीकृत ियाकलाप नं, ियाकलाप र कायावयन िया
िजमेवार तह
समयाविध
के  संयोजकले िजलाका सबै थानीय तहसँग समवय गरे र अपांगता भएका बालबािलकाहको तयांक संकलन गन, छाबृितका लािग
िशफारस गन, ोतका एवं िवशेष िवालयमा भनाका लािग िशफारस गनपु न भएकाले िजलाभरीको िशाका लािग काम गन गरी यवथापन
भएको िजला तहको िनकाय वा सो नभएको अवथामा िजला िभको िवशेष िवालय वा ोतका रहेकोिवालयमा लेखाजोखा के  रहने ।
यस योजनका लािग यस अिघ िजला िभ िवालयमा लेखाजोखा के  तोक कामकाज गररहेकाहको हकमा सोही िवालयलाइ के 
कायम गन । लेखाजोखा के  सचालनका लािग थानीय तहमा पठाईएको रकमबाट यस पिु तकामा उलेख भए बमोिजमको आधारमा
िजलाभरका अपांगता भएका बालबािलकाहको िशाको यवथापनका लािग काम गनपु न । यसका लािग के  संयोजकले आफुले सपादन
गन काय योजना सिहत थानीय तहमा बजेट माग गन र सबिधत थानीय तहले तोिकएको शीषकमा िविनयोिजत रकम उपलध गराइ
कायसपन ितवेदन िलने यवथा गन ।
लेखाजोखा संयोजकको तलबभा पदािधकार रहेको िवालयबाटै ाथिमक िशक तृतीय ेणीको िशक तलब अनदु ान सरह हने गरी
सबिधत िवदय् ालयमा िनकासा िदने ।
िवशेष आवयकता भएका िवद्याथ अययनरत िवद्यालयलाई अनुदान (ििवहीन िवद्यालय, बिहरा का सचािलत
िवद्यालय)
क) यस कृ ितका िवालय सचालन भएका थानीय तहले िवदयालयलाई
ित िवाथ ४ हजारका दरले हन आउने रकम एकमु िनकासा िदने ।
्
ख) ा अनदु ान रकम वीकृ त तलबमानको परिध िभ रहेर िशक तलबमा र यसबाट बचत भएमा िवदयालय
यवथापन सिमितको िनणयबाट
्
तोिकएको नमस् अनुसार दोहोरो नपन गरी छावृिमा खचगन सिकनेछ ।
िबशेष िशा परषद अतगत सचािलत िवालयका लािग शैिक सामी तथा मसलद खच
यस िशषकमा िविनयोिजत रकम िवालयलाइ िनकासा िददाँ िशा तथा मानवोत िवकास के  सँग समवय गर रकम उपलध गराउने ।
पिहलो, दोो तथा
• सबिधत थानीय तह
ियकालाप न.ं २.१५.११.७७६
परंपरागत धािमक तथा वैकिपक िवालय सचालन अनुदान
• िशा िवकास तथा समवय इकाई तेो चौमािसक
• सबिधत परपरागत िवदयालय
परपरागत तथा धािमक िवालय अनुदान
्
तथा
िवद
यालय
यवथापन
्
क) परपरागत िशा िदने गुकुल/आम,गुबा/िबहार, मसाजता सामदु ियक िवदयालय
सावजिनक शैिक गुठी वा वैकिपक शैिक
्
सिमित
कायमको पमा अनुमित िलई सचालनमा रहेका आधारभतू तहका िवालयहलाई आधारभतू तह (का१-५) का लािग एकमु 
२,४१,०००।– र आधारभतू तह (का १-८) का लािग  ५,००,०००।– मायिमक तह (का ९-१०) का लािग  ७,१५,०००। एकमु
िवालयको खातामा िनकासा िदने । िवदयालयलाई
अनदु ान िनकासा गनभु दा पिहले नै सबिधत कमचारीबाट थलगत िनरीण गरी
्
तोिकएबमोिजमको सङ्यामा िवदयाथ
िनयिमतपमा
अययनरत भएमामा िनकासा िदने । यसरी िवतरत रकम कुन कुन
्
िवदयालयहलाई
िवतरण गरएको हो, सो को िववरण र िवदयाथ
्
् सङ्या समेत िशा तथा मानव ोत िवकास के  मा अिनवाय पमा
पठाउने ।
ख) अनमु ित िलई सचालनमा आएका यता िवदयालयहलाई
शैिक तयाङ्क अनसु ार छाछााहको सङ्या यिकन गरी पाठ्यपुतक
्
र छावृितको रकम सबिधत शीषकहबाट िनकासा िदन थानीय िनकायसँग माग गन ।
घु ती िवद्यालय सचालनका लािग अनदु ान
अित दगु म े र िवकट िहमाली ेमा सचािलत िवदयालयका
बालबािलकाहको लािग उनीहलाई पायक पन थानमा िनित समयको
्
एकमु ३ लाख ५० हजार रकम अनदु ान िदने ।
लािग अययन गन यबथा िमलाउन िवदयालयलाई
्
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अनुगमन/परणाम सच
ू क

अनदु ान पाउने धािमक
िवदयालय
सङ्या
्
• लाभािवत हने िवदयाथ
्
सङ्या
•

घिु तिवदयालयसङ
् या
्
• िवदयाथसङ
् या
्
•

वीकृत ियाकलाप नं, ियाकलाप र कायावयन िया
िजमेवार तह
अनौपचारक ौढ िवालय (का १-८) का लािग अनुदान
क) िजलामा ौढका लािग सचािलत अनौपचारक वा बैकिपक िवदयालयहको
िववरण (थापना िमित, सचािलत का, िवदयाथ
्
्
सया र सचालनको अवथा सिहतको) िशा िवकास तथा समवय इकाईमा एिकन भइ आएपिछ मा सहजकताहको पारिमक तथा
िशण िसकाइका लािग आवयक जनशिका लािग ित िवदयालय
. ३ लाख ८७ हजार रकम एकमु िवालयको खातामा िनकाशा
्
िदने । थानीय तहारा सामदु ाियकपमा सचालन गन अनमु ित पाएका ौढका लािग सचािलत अनौपचारक िवदयालयहको
िवदयाथ
्
् िववरण
Flash Report मा समावेश गन ।
ख) िवदयालयले
रकमबाट लघु पु तकालय, शैिक सामी र यवथापकय ेमा खच गन यवथा िमलाउने । यस कृ ितका िवदयालयमा
्
्
अययनरत िवदयाथका
लािग िनःशु क पाठ्यपु तक उपलध गराउने ।
्
खुला िवालय तह १ र २ (का ९-१०) सचालन अनुदान
क) सचिलत खुला िवद्यालय तह १ र २ ( का ९-१०) सचालनमा रहेका िवदयालयको
अनगु मन गरी वीकृ त िवालयहलाई
्
ित िवालय  १ लाख ५२ हजार एकमु पमा िवदयालयलाई
िनकासा िदने ।
्
ख) िवदयायलले
कायम सचालन ियाका सबधमा “दरू िशा तथा खल
सचालन
ु ा िसकाइ िनदिशका, –२०६३ र खल
ु ा िवदयालय
्
्
कायावयन पुितका/िनदिशका”अनसु ार गन । िवालयले ा रकमलाई कायम सचालनको लािग खचको हकमा देहाय अनसु ार
उपलध भएको रकम खच गन ।
१. संयोजकका लािग मािसक  ७००।- का दरले १२ मिहनाको जमा .८,४००।–
२. सहजकताको लािग ित सेसन  ३००।- का दरले दैिनक ४ सेसन ३५ िदनका लािग जमा  ४२,०००।–
३. सहायक कमचारीका लािग मािसक  ८००।– का दरले १२ मिहनाको  ९,६००।–
४. िवदयालय
सहयोगीका लािग मािसक .५००।– का दरले १२ मिहनाको .६०००।–
्
५. शैिक सामीका लािग मािसक  ६००।– का दरले १२ मिहनाको .७,२००।–
६. सचालन खच (पानी, िवजल
ु ी, सरसफाइ) का लािग मािसक  ५०० का दरले वािषक  ६,०००।–
७. इटरनेट/िमिडयाको योगका लािग मािसक  १,५००।– का दरले ९ मिहनाको  १३,५००।–
८. गृहकाय परीणका लािग. ३,२००।– ित पटकका दरले ४ पटकको . १२,८००।– कापी ित िवषय .८।–का दरले
९. परीा सचालन (मयाविध र वाह्य) . ६४००।– ित पटकका दरले २ पटकको . १२,८००।– (प िनमाण .३००।–ित
सेट, उ.प.ु परीण  ८।– ित कापी ित िवषय)
१०. पु तकालयका लािग एकमु  १०,०००।–
िजला तहमा अनगु मनका लािग एकमु  १०,०००।–
उिलिखत वाँडफाँडमा नघट्ने गरी िवालयले आवयक अय ेहमा खच गन सने ।
अनौपचारक ौढ िवालय ( का९ -१०) का लािग अनुदान
क)
थानीय तहमा ौढका लािग सचािलत अनौपचारक वा बैकिपक िवदयालयहको
िवबरण (थापना िमित, सचािलत का,
्
िवदयाथ
सया र सचालनको अवथा सिहतको) एिकन भएपिछ मा सहजकताहको पारिमक तथा िशण िसकाइका लािग
्
आवयक जनशिका लािगित सहजकता पारिमका लािग कायममा यवथा भए अनसु ार अनौपचारक ौढ िवदयालय
्

समयाविध

अनगु मन/परणाम सच
ू क
• अनदु ान
ा गन
िवदयालय
सङ
् या
्
• पारिमक
ा
सहजकता सङया
• खरद गरएका सामी
सङ्या
• पु तकालय सङ्या

खल
िवदयालय
ु ा
्
सङ्या
• खल
ु ा िवदयालयबाट
्
लाभािवत
हने
बालबािलका सङ्या
• अनदु ान पाउने िवदयालय
्
सङ्या
•

•

िवदयालयको
्
पु तकालय तथा सामी
सङया
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वीकृत ियाकलाप नं, ियाकलाप र कायावयन िया
िजमेवार तह
सचालन िनदिशका बमोिजम िनय
ु सहजकताको लािग पारिमक उपलध गराराउने गरी रकम वीकृ त वाषक कायमअनसु ार
ित िवालय ५ लाख ५४ हजार िवदयालयको
खातामा िनकाशा िदने । थानीय तहारा सामदु ाियक पमा सचालन गन अनमु ित पाएका
्
ौढका लािग सचािलत अनौपचारक वा बैकिपक िवदयालयहको
िवदयाथ
्
् िववरण Flash Report मा समावेश गन । यनू तम िवदयाथ
्
सया नपगु ेका िवदयालयलाई
वद गराउने र तह वृि गनु परे मा े.िश.िन. वा सो काय गन तोिकएको िनकायबाट पवू  वीकृ ित िलनु पन ।
्
ख)
िवदयालयलाई
अनदु ान िनकासा गनु भदा पिहले नै िशा अिधकृ तबाट थलगत िनरीण गरी तोिकएबमोिजमको िवदयाथ
सङ्या िनयिमत
्
्
पमा अययनरत भएमा मा िनकासा िदने ।
ग)
िवदयालयहको
कागत/तहगत िवदयाथ
गरी
्
् िववरण, िशक यवथापन लगायत सचालनको अवथाको िववरण अदयाविधक
्
िशा तथा मानव ोत िवकास के मा अिनवाय पमा लेखी पठाउने ।
घ)
अनौपचारक ौढ िवदयालय
(मायिमक तह) का लािग शैिक सामी तथा पु तकालय माफ त पा.प.ु यवथापन सहयोग अतरगत वािषक
्
यवथापन खच र पु तकालय तथा पाठ्यपु तक यवथापनका लािग वािषक एकमु ित िवदयालय
.२५,०००।– का दरले अनौपचारक ौढ
्
िवदयालयको
खातामा िनकासा िदने । यस रकमबाट िवदयालय
यवथापन खचका अितर लघु पु तकालय, शैिक सामी र यवथापन
्
्
अनदु ान थानीय तहले समयमै सबिधत िवदयालयलाई
िनकासा िदने यवथा िमलाउने । िवदयालयले
यवथापन खचबापत अिधकतम .
्
्
५०००। खच गन सने । यस कृ ितका िवदयायलमा
अययनरत िवदयाथका
लािग िनःशु क पाठ्यपु तक उपलध गराउने ।
्
्
खुला िवद्यालय तह १ र २ (का ६-८) सचालन अनुदान
यो तह सचालन भएका िवालयहका लािग ित िवालय  १ लाख १० हजारका दरले िवालयलाई िनकासा िदने । िवालयले ा रकम
खल
तह १ र २ (का ६-८) सचालन भएका िवदयालयलाई
तपिसल अनसु ार खच गन गरी िनकासा िदने । िवदयालयले
िनन
ु ा िवदयालय
्
्
्
ेमा थािमकताका आधारमा खच गन:
ोत िशकका लािग पारिमकः
ित घटा .२००का दरले दैिनक २ घटा सपक काको लािग मािसक २४ िदनको दरले जमा .९६०० सबिधत िवदयालयको
खातामा
्
िनकासा िदने । िवदयालयले
ोत
का
िलने
िशकलाई
पारिमक
उपलध
गराउने
।
्
धानायापकको लािग भाः
मािसक  ५०० का दरले १२ मिहना बराबर हन आउने रकम . ६००० िवदयालयको
खातामा िनकासा िदने । िवदयालयले
सबिधत
्
्
धानायापकलाई िनयमानसु ार मािसक पमा उपलध गराउने ।
सहायक कमचारीको लािग पारिमक
ितयि मािसक . ३०० का दरले १२ मिहनाको . ३६०० पाउने गरी ितके  २ जनाका लािग हन आउने एकमु रकम . ७२००सबिधत
िवदयालयको
खातामा िनकाशा िदने । िवदयालयले
काम गन तोिकएका सहायक कमचारीहलाई िनयमानुसार मािसक पमा उपलध गराउने ।
्
्
िवद्याथका लािग सामी खच
ित िवदयाथ
मािसक .५०।– ले २० जनाको लािग कापी, डटपेन, पेिसल कटर, के ल, इरे जर, यािमित बस आिद शैिक सामीको
्
यवथा गन . १,०००।– का दरले ित के  १० मिहनाको जमा .१०,०००।– एकमु रकम सबनिधत िवदयालयको
खातामा िनकासा िदने
्
र उ कायको लािग िवदयालयले
यवथापन सिमितको िनणयबमोिजम आवयकता अनसु ारका सामी खरीद गरी िवदयाथलाई
उपलध
्
्
गराउने
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समयाविध

अनुगमन/परणाम सच
ू क

वीकृत ियाकलाप नं, ियाकलाप र कायावयन िया
िवद्यालयका लािग मसलद खच ः
का सचालनको लािग मसलद ित मिहना (चक, डटर, माक र, रिजर, फोटोकापी आिद) .५००।– का दरले ित के  १० मिहनाको
.५,०००।– िवदयालयको
खातामा िनकासा िदने । िवदयालयले
यवथापन सिमितको िनणयबमोिजम खच गन ।
्
्
शैिक सामी यवथापन खचः
िविभन िवषयगत िसकाइ ियाकलापका लािग आवयक पन शैिक सामी यवथापन गन ित िवदयालय
ित मिहना (िसकाइसहयोगी
्
सामीहः लोब, चाट, नसा, माक र, फोटोकपी आिद) .५००।– का दरले ित के  १० मिहनाको जमा . ५,०००।– सबिधत
िवदयालयको
खातामा िनकासा िदने र उ कायको लािग िवदयालयले
यवथापन सिमितको िनणय बमोिजम खच गन ।
्
्
िवद्यालयका लािग पुतकालय
येक िवदयाथलाई
पाठ्यपु तक पहँचको सिु नितता गन पु तकालय यवथापनका लािग खल
तह एक र दईु मा अययनरत
ु ा िवदयालय
्
्
िवदयाथका
लािग पाठ्यपु तक लगायत अय सदभसामीको यवथा पु तकालयमाफ त गन ित के  ित तहका लािग एकमु .
्
१०,०००का दरले दईु तहको लािग .२०,००० रकम सबिधत िवदयालयको
खातामा िनकासा िदने । सो रकमबाट सबिधत िवदयालयले
्
्
िनयमानसु ार पु तकालयको यवथापन गन । िवदयाथहले
पु तकालयबाट पु तक िलई अययन गन र अययन पात पु तकालयमा िफता गन
्
यवथा िमलाउने ।
ियकालाप न.ं २.१५.११.७७७
वहका/वहतर वहभािषक का सचालनका लािग अनदु ान
बहका (MGML Methodology) िवालयलाइ सामी अनुदान
क)
िवगत देिख नै बहका बहतर िशणिविधबाट पठनगरपिलकाठन कायम सचालन गररहेका िवदयालयहलाई
ित िवदयालय
.
्
्
५०,०००।– का दरले अनदु ान उपलध गराउने । कुनै िवदयालयलाई
अय संघ/संथाबाट अनदु ान ा भएको भए दोहोरो नपन गरी
्
अनदु ान उपलध गराउने ।
ख)
िवदयालयहले
सो रकमबाट िसकाइका सामीह मु यतया कायपुितका (work book) को यवथा गन । िसकाइका लािग अय
्
समाीह नपगु भएमा वा याितएमा सो सामीको यवथा गन । यसका लािग फोटोकपी, लेिमनेसन आिद जता यवथापन लगायत
िसकाइ सामी िनमाण कायशालामा समेत खच गन सिकने गरी िनदशन िदने ।
बहभािषक िशा अयासरत िवालयलाई िशण सामी अनुदान
क)
मातृभाषामा आधारत बहभािषक िशा िवगतदेिख सचालन गररहेका िवदयालय
भएमा सो िवदयालयहलाई
नै िनरतरता िदने गरी
्
्
ित िवदयालय.
५० हजारका दरले िवदयाललाई
िनकासा िदने ।
्
्
ाथिमकता िदई
ख)
अनदु ानका लािग तोिकएको सङ्या भदा यिद िवदयालय
बढी भएमा उकृ  तवरमा सचालन गरे का िवदयालयलाई
्
्
तोिकएको रकम अनदु ान िदने ।
ग)
िवदयालयहले
का कोठामा मातृभाषा मायमको पमा योग गरी पठनपाठन गराउनका लािग बहभािषक िशा कायम
्
कायावयन िनदिशका, २०६६ अनसु ार िवषय िवको सहभागीतामा थप सामाी िवकास गरी योगमा याउने यवथा िमलाउने ।
तोिकएका खास (Pocket) े तथा अित िसमातकृत, लोपोमुख जाितका (लितसमूहका) बालबािलकाहका एवम् िजलाका
िवाथका लािग िदवा खाजा उपलध गराउन िवालयहलाइ अनुदान

िजमेवार तह

समयाविध

िशा िवकास तथा समवय इकाई पिहलो चौमािसक
• ोतके 
• िवदयालय
्
•

•

अनुगमन/परणाम सच
ू क

अनदु ान ा गन
िवदयालय
सङ्या
्
• अययनरत िवदयाथ
्
सङ्या
• िवदयालयमा
उपलध
्
सामीको सचू ी
•

िशा तथा मानव ोत िवकास पिहलो, दोो तथा • िदवा खाजा ा गन
तेो चौमािसक
िवदयाथ
के 
् सङ्या
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वीकृत ियाकलाप नं, ियाकलाप र कायावयन िया
क)
िवाथका लािग िदवा खाजा कायम ा भएका थानीय तहले कायम कायावयन गदा िवगतदेिख िदवा खाजा अनदु ान ा गद
आएका कै लाली, बिदया, दाङ, यठु ान, रोपा, किपलवतु, नवलपरासी, बारा, धािदङ, िसधपु ाचोक, रसवु ा, िसराहा, सरी¸ सनु सरी
िजलाका तोिकएका (Pocket) ेका सामदु ाियक िवालयमा ारिभक बालिवकास का देिख का ५ सम अययनरत
बालबािलकाहका लािग उपलध गराउन िवालयगत तयाङ्कका आधारमा ित िवदयाथ
् दैिनक . १५।– का दरले १८० िदनका
लािग िवदयालयको
खातामा
िनकासा
िदने
।
्
ख)
चालु आिथक वष २०७५।७६ बाट िदवाखाजा कायम लागू भएका ओखलढुङ्गा¸ धनुषा¸ महोतरी¸ सलाही¸ िसधल
ु ी¸
रामेछाप¸दोलखा¸नवु ाकोट¸ रौतहट¸ पसा¸ गुमी¸ सयान िजलाका सामदु ाियक िवालयहमा ारिभक बालिवकास का देिख
का ५ सम अययनरत बालबािलकाहका लािग िदवाखाजा उपलध गराउन िवालयगत तयाङ्कका आधारमा ित िवदयाथ
्
दैिनक . १५।– का दरले १८० िदनका लािग िवदयालयको
खातामा
िनकासा
िदने
।
्
ग)
मगु ु¸ डोपा¸ हला¸ जु ला र कािलकोट िजलाका थानीय तहले सामदु ाियक िवालयका ारिभक वाल िशा का देिख का ५
सम अययनरत सबै छा छााहलाई ित िवदयाथ
् दैिनक . २०।– का दरले १८० िदनका लािग िदवा खाजाको लािग चौमािसक
पमा िवदयालयको
खातामा उपलध गराउने ।
्
घ)
अनदु ान िनकासा िदंदा िवदयालय
सचालन भएको िदनलाई मा आधार मानेर िनकासा िदने । थानीय तहले िदवाखाजा उपलध
्
गराइएका िवदयालयको
िवद
याथ
दैिनक हािजरी पुितका (परीामा सामेल भएको िदन समेत) को ितिलिप िवदयालयका
्
्
्
धानायापक र िवयस अयबाट मािणत गराई थानीय तहमा सङ्कलन गरी सङ्या एिकन भए पात् मा थप िनकासा िदने
यवथा िमलाउने । यसरी तेो चौमािसकमा िनकाशा गदा पिहलो र दोो चौमािसकमा िनकाशा गरएको रकम सदपु योग भएको
सिु नित गन । िवदयालयमा
िदवाखाजा उपलध गराउन िशा तथा मानव ोत िवकास के को वेवसाईटमा रहेको "सामदु ाियक
्
िवालयका िवाथहका लािग िदवाखाजा कायम सचालन कायिविध, २०७३" अनसु ार सचालन गन गराउने । िदवाखाजा
कायमका लािग तोिकएका िजला तथा जनजाितह देहाय अनुसार छन :
• लोपोमख
ु समूहमा पन १० जातजाितह कुसु डा, बनकटरया, राउटे, सरु े ल, हाय,ु राजी, िकसान, लेचा, मेचे, कुशवािडया
समहु बाट िवालयमा अययनरत का ५ सम अययनरत िवाथह ।
• अित िसमातकृ त समहू मा पन १२ जातजाितह माझी, िसयार, होमी, थदु ाम, धानक
ु , चेपाङ, सतार,थामी, झागड, बोटे, दनवु ार,
बरामु समुहबाट िवालयमा अययनरत का ५ सम अययनरत िवाथह ।
ङ)
मािथ २२ जातजाितका बालबािलकाहलाई तथा मसु हर जातका िवाथलाई िदवाखाजा उपलध गराउदै िवदयालयले
िवदयाथका
्
्
अिभभावकलाई िनयिमत घरबाट खाजा याउने शतमा नगद नै रकम िवतरण गन र यसको भरपाइ गराई राने ।
च)
यस कायमको उददे् य अयतै पछािडपरे का समदु ायका बालबािलकाहलाई िवदयालयमा
याउने र िटकाइ राने रहेको हदँ ा
्
िवदयालयले
यता समहू का बालबािलकालाई भना गन ोसाहन गन । िनयिमत हािजरी र घरबाट खाजा याउने िवाथको अनगु मन
्
गरी अिभलेख राने ।
छ)
दाचल
ु ा,वझाङ,बाजरु ा,वैतडी, अछाम, डडेलधरु ा, डोटी, कुम पवू , कुम पिम, जाजरकोट र दैलेख िजलामा िव खा कायमको
सहयोगमा िदवाखाजा कायम सचालनमा रहेको छ ।
ियकालाप न.ं २.१५.११.७८०
ािविधक धार सचालन गन िवालय लािग याव यवथापन तथा ित िवाथ लागत अनदु ान
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िजमेवार तह
समयाविध
• िशा िवकास तथा समवय इकाई
• िवदयालय
्

• गाँउपािलका तथा नगरपािलका
• िवदयालय
्

पिहलो चौमािसक

अनगु मन/परणाम सच
ू क
• िवदयाथको
हािजरी
्
• गित ितवेदन

• वजेट उपलध गराईएका
िवालय िववरण

वीकृत ियाकलाप नं, ियाकलाप र कायावयन िया
िजमेवार तह
ािविधक िवषय अयापन हने िवालयलाइ याव सामाी सहयोग अनुदान
क)
हाल संचालनमा रहेका ािविधक धारका िवालयहका लािग यस िशषकमा वजेट उपलध भएका थानीय तहले ित िवालय 
२¸००¸००० का दरले याव यवथापनका लािग अनदु ान उपलध गराउने । रकम ा भएको िवालयले संचालनमा रहेका
योगशालाको तरोनित गन ।
िशण िसकाइ सामाी तथा Lab assistant, equipments and Practical material) यवथापनका लािग ित िवाथ लागत
अनदु ान का ९-१२
थानीय तहले ािविधक तथा यवसाियक धार (का ९- १२) सचालन भएका िवदयालयह
तोिकएको मापदड अनसु ार सचालन
्
यवथापन भए नभएको अनगु मन गन । यस कृ ितका िवदयालयमा
अययनरत िवदयाथ
सङ्या एिकन गरी िशण िसकाइ सामी, याव
्
्
अिसेटको लािग पारिमक, उपकरण तथा योगामक सामाीह यवथापनका तथा यवाहारक अयास लािग ित िवदयाथ
्
.११,०००।– का दरले हन आउने रकम एकमु अनदु ानको पमा िवदयालयलाई
िनकासा िदने ।
्
थानीय तहवाट ा अनदु ान रकम ाथिमकता का आधारमा िननानसु ार गन:
क) ा.िव. तृितयतरको १ जना याव अिसेटको लािग पारिमकको यवथा गन ।
ख) ाविधक धार अतरगत अययनरत िवाथले तोिकएको कामा यवाहारक अयास गन यवाहारक अयास कायावयन
िनदिशका २०७३, ( ाविधक तथा यवसाियक मायिमक िशा) मा गरएको दवु ै ढाँचा ( का १० पिछ ३ मिहना, का ११ पिछ
३ मिहना, का १२ पिछ ६ मिहना वा का १२ पिछ १२ मिहना) का लािग तपिशल अनसु ार गन ।
ग) Lab Assistant तलव भा भ
ु ानी पात वाँक रकमबाट यवाहारक अयासका लािग िननानसु ार खच गन ।
•

समयाविध

अनुगमन/परणाम सच
ू क
• योगशालामा खरीद
गरएका
िशण
सामीको सङ्या,
• िवायथको सङ्या
एिकन मािणत िववरण
• िनकासा िववरण
• Lab assistant ले
तलबवझु ेको भरपाई
• यवाहारक अयास गन
िवदयाथ
् सङ्या

िवाथ िनवाह खच : ित मिहना १ हजारका दरले िवाथलाई िवालय माफ त उपलध गराउने ।

आतरक अनगु मन सहिजकरण : सविधत िवालयका िशकहबाट गन यवथा िमलाउने । सहिजकरण वढीमा
३ मिहनाका लािग १ पटक, ६ मिहनाका लािग ३ पटक गन यस अनगु मनमा खिटने िशककालाई मायािमक िशक
ितीय ेणीले पाउने िनयमनसु ारको दैिनक मण भा उपलध गराउने।
वाय अनगु मन मु यांकन : यवाहरक अयास गरने ढाँचा अनसु ारको वषमा एकपटक गन । यसका लािग अनगु मन मु यांकन िनदिशकामा
उलेख भएको आधार िलइ िजला िभकै रोर िशकलाइ परीा वोडले तोने छ । िजला िभ िशक नपाइएमा िनकटतम िजलावाट
पठाइनेछ । अनगु मनमा खिटने िशककालाई मायािमक िशक ितीय ेणीले पाउने िनयमनसु ारको दैिनक मण भा उपलध गराउने ।
आ) वचत रकमवाट िशण िसकाइ सामी यवथापन गन ।
िवालय भौितक िनमाण
येक थानीय तहले ा भौितक कायमह कायावयन गदा सपणू  िनमाण/ममत संभार काय नेपाल राियय भवन संिहता, २०६० मा भएको यवथाअनुसार िवपद ितरोधी, अपाङ्ग मैी, वाल मैी, छाा मैी एवम् वातावरण मैी
गन/ु गराउनु पनछ । िवालय भौितक सधु ार सवधी काय गदा वातावरणीय र सामािजक पलाई यान िदनपु नछ । । Social/ Environmental Framework ले तोके का वातावरणीय र सामािजक पहलाई यान िदई कायावन गन ।
थानीय तह अतरगतका िवालयमा हने भौितक िनमाणका कायह थानीय तहले आना ाविधक माफ त सपु रवेण गराउने र कायसपादन ितवेदन तयार गन । यस सवधी चेकिल अनसु चु ीमा … समावेश गरएको छ ।
ियकालाप न.ं २.१५.११.७८१
• िशा िवकास तथा समवय इकाई पिहलो, दोो तथा • वीकृ त कायम तथा
•
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वीकृत ियाकलाप नं, ियाकलाप र कायावयन िया
िवालय भवन िनमाण (अिघलो आब को मागत ४ कोठे भवन
४ कोठे भवन सिहत फिनचर िनमाण – मागत आयोजना अिधलो आ.व. २०७४।७५
• आ.व. २०७४/७५ मा िनमाण सु भइ सपन हन वाँक रहेका ४ कोठे भवनको िनमाण सपन गनका लािग यस आ.व.मा थप १८
लाख दरले तपिसल अनसु ार िवालयलाइ उपलध गराउने ।
दुई वषमा सपन हने मागत कायमका लािग िनकासा िदन आधार देहायवमोिजम हने छ ।
• पिहलो वष भएको कामको मू याङ्कन गरी सो वष िदइएको अनदु ान रकम बराबर (जनसहभािगताको अश
ं सिहत) को मू याङ्कन
पगु ेमा पिहलो िकताको पमा काितक मसात सममा सो वषका लािग ा कूल अनदु ान रकमको ३० ितशत रकम िनकासा िदने ।
• िफिनिसङ्ग बाहेकका कामह सपन गरे पात दोो िकताको पमा सो वषका लािग ा कूल अनदु ान रकमको ५० ितशत
रकम िनकासा िदने ।
• सपण
ू  काय सपन भइसके पिछ नापी िकताब भरी कायसपन ितवेदन समेत तयार गरी अितम िकताको पमा सो वषका लािग
ा कूल अनदु ान रकमको बाँक २० ितशत रकम (लागत अनमु ानको सीमािभ जनमदानको वापतको अश
ं का गरी) िनकासा
िदने ।
• यस योजनका लािग अिघलो आिथक वषमा भए गरे का कामको िववरण र कागजात िशा िवकास तथा समवय इकाइले थानीय
तहलाइ उपलध गराउनु पनछ ।
ियकालाप न.ं २.१५.११.७९७
पानी तथा वाय र सरसफाई सिु वधा सिहतको शौचालय िनमाण
• अनस
छनोट गरी कायम सचालन गन ।
ु चू ीमा २ उिलिखत आधार अनसु ार िवदयालय
्
• छनौट भएका िवालयहका लािग ित िवालय  ७ लाख उलध गारउने ।
• िवालयले शौचालय िनमाण गदा छाछाालाई छुाछुै िनमाण गनपु नछ वा वेशार िवपरत िदशाबाट रानु पनछ । शौचालयको
सरसफाइको लािग शत पानीको यवथा हनपु दछ । यसका लािग पया शौचालय भएका िवदयालयहमा
लागत अनमु ानका आधारमा
्
पानीको यवथाका लािग मा खच गन सिकने छ । ट्यवु वेल गाड्दा/जडान गदा सेिटक ट्याङ्क तथा सोकिपटबाट कतीमा पिन ३० िमटर
टाढा गाड्नपु न छ ।
• सौचालयको ईङ िडजाईन िशा तथा मानव ोत िवकास के बाट वीकृ त भए अनुसार हनपु नछ ।
िवशेष िवालयको आवास सिहतको भवन िनमाण मागत
यस िशषकमा वजेट ा भएका थानीय तहले गत आववाट आवास सिहतको भवन िनमाण गररहेका िवालयहको कायगितको आधारमा
ािविधक मु याङकन गरी ा ितवेदनको आधारमा वीकृ त लागत को परिधिभ रिह वाँक िनकासा रकम चौमािसक पमा
कायसपनतालाइ आधार मानी उपलध गराउने । यस आ.व. िभ कायसपन भएको सुिनितता गर सोको ितवेदन िशा तथा मानवोत
िवकास के मा उपलध गराउने ।
ियकालाप न.ं २.१५.११.७८४
नमुना िवालय सधु ार गुयोजना अनुप भौितक िनमाण अनुदान
क) नमनु ा िवालयले हाल सम ा गरे को वजेटबाट वीकृ त गुयोजनाको परिध िभ रिह यनू तम पवु ाधारहको थािमकता गरी
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िजमेवार तह

समयाविध
• ािविधक
जनशि तेो चौमािसक
(ईिजिनयर/सव ईिजिनयर)

• िवदयालय
्
• थानीय तह

जनशि
• ािविधक
(इिजिनयर/सवइिजिनयर)
• िवदयालय
्
• थानीय तह

अनुगमन/परणाम सच
ू क
िनमाण सपन भएको
नयाँ िवदयालय
भवन
्
सङ्या
• नापी िकताव
• काय सपन ितवेदन

छुाछुै शचालय तथा
िपउने पानी भएका
िवदयालय
सङ्या
्
• नापी िकताव
पिहलो, दोोतथा
• काय सपन ितवेदन
तेो चौमािसक
•

• िनमाण सपन भएका
जनशि
• ािविधक
िवदयालय
सङ्या
(इिजिनयर/सवइिजिनयर)
्
पिहलो, दोोतथा
• नापी िकताव
• िवदयालय
तेो चौमािसक
्
• काय सपन ितवेदन
• िनमाण भएका भवन तथा
• गाउँपािलका तथा नगरपपािलका
पिहलो, दोोतथा
काकोठा संया
• ािविधक
जनशि तेो चौमािसक
• नापी िकताव
(इिजिनयर/सवइिजिनयर)

वीकृत ियाकलाप नं, ियाकलाप र कायावयन िया
आइिसिट याव (ICT Lab), िवान योगशाला, पु तकालय यवथापन तथा थप िशक यवथापनका ेमा रकम उपयोग
गन ।
ख) यस िशषकमा वजेट ा भएका थानीय तहले िशा तथा मानवोत िवकास के वाट नमनु ा िवालयको पमा छनौट भइ
सचं ालनमा रहेको िवालयहको गु योजना वीकृ त गराई वीकृ त गु योजनाले तोके को ेमा िवालय भौितक िनमाण तथा
शैिक िवकासका कामह गन ।
ग) यो योजनका लािग यस आिथक वषमा ित िवालय  १ करोड ५० लाख रकम उपलध गराउने ।
घ) िवालयले भौितक िनमाण काय गदा खरीद िददशन सावजिनक खरद ऐन तथा सावजिनक खरद िनयमावली र िवालय खरीद
िददशन िभ रिह िनमाण काय सचं ालन गन । गत आिथक वषहमा िनकासा भएको रकम िवालयको वीकृ त गु योजना वमोिजम
खच गन सिकने ।
ङ) भौितक िनमाण तथा शैिक िवकासको िनयिमत अनगु मन गर सोको ितवेदन थानीय तह तथा िशा तथा मानवोत िवकास
के मा उपलध गराउने ।
ियकालाप न.ं २.१५.११.७८५
का ८ को परीा सचालन यवथापन खच
का ८ को परीा सचालन गदा वीकृ त पाठ्यम, िविशीकरण तािलका, योगामक परीाका लािग िनधारत यवथा बमोिजम गन
गराउने । का ८ को थानीय तहतरीय परीा सचालनका लािग िवदयाथसँ
ग शु क वापत कुनै रकम निलने गरी परीा सचालन गन । यसको
्
लािग ित िवदयाथ
्  २००।–का दरले खच लेने । का ८ को परीासबधी अय िवषयको हकमा रािय परीा वोड र िशा िवकास
समवय इकाइ र सबिधत िनकायको मापदड अनसु ार गन गराउने ।
ियकालाप न.ं २.१५.११.७८६
उकृ िसकाइ उपलधी भएका िवालयलाइ िसकाइ सु ढीकरण तथा िवालयलाइ कायसपादनमाआधारतअनुदान(
Performance based Grants)
यस िशषक अतगत वजेट ा भएको थानीय तहले िनननानुसारका ियाकलापका लािग िवालयलाइ अनदु ान उपलध गराउने ।
तोिकएको सच
ू ङ्काको आधारमा काय सपादन सपन गन िवालयलाइ कायसपादनमा आधारत अनुदान( Performance
based Grants)
क)
िवालय अनदु ान यवथापन िनदिशका २०७४ मा उलेिखत काय सपादन मुयांकन सचु कका आधारमा िवालयलाई ताव पेश
गन लगाउने ।
ख)
ा तवाका आधारमा िवालयको कायसपादन तरको मु याकन गरी िजलाका लािग वीकृ त कायम अनसु ार ित िवालय 
५० हजारका दरले अनदु ान उपध गाराउने ।
ग)
ा अनदु ानबाट िवालयले िनणय गरी शैिक गुणतर सधु ारका े पिहचान गरी खच गन ।
घ)
थानीय तहले सोको िनयिमत अनगु मन गन यवथा िमलाउने ।

िजमेवार तह

समयाविध

• िवदयालय
्

• रािय परीा वोड
• िशा िवकास तथा समवय
इकाइ
दोो चौमािसक
• गाउँपािलका/नगरपािलका
• िवदयालय
्
िशा िवकास तथा समवय इकाई तेो चौमािसक
ोतके 
िवालय
थानीय तह

अनगु मन/परणाम सच
ू क
• वीकृ त गुयोजना
• काय सपन ितवेदन

•

का ८ को परीाथ
सङ्या

िवालय छनौटको िनणय
अनदु ान िनकासा प
अनदु ान
खच
गन
िवालयको िनणय
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वीकृत ियाकलाप नं, ियाकलाप र कायावयन िया
ङ)
यस कारका कायसपादनमा आधारत अनदु ानह िदँदा कुनै पिन िवालयलाई दोहोरो नपन गरी िदनपु नछ । साथै अनदु ान िदनपवू 
िवालयले िशण िसकाइ समयमापन सविध कायिविध लागु गरे को सिु नितता गनु पदछ । यो कायिविध िशा तथा मानव ोत
िवकास के को वेभसाइट www.doe.gov.np मा उपलध छ ।
उकृ िसकाइ उपलधी भएका िवालयलाइ िसकाइ सु ढीकरणका लािग ोसाहनअनुदान
क)
िवदयालय
छनौट गदा अनसु ूिचमा ५ मा समावेश िवायल छनौटका आधारमा िवालय छनोट गन ।
्
ख)
पिहचान भएको िवदयालयलाई
िसकाइ उपलिधमा थप बृिदध् गन र आना असल अयासह यनू िसकाइ उपलिध भएका
्
िवदयालयहलाई
अन
भ
व
आदानदान
गनका लािग वतनामक ियाकलापसिहतको तावप थम चौमािसक िभ पेश गन
ु
्
लगाउने ।
ग)
थानीय तहले िवदयायले
पेश गरे को तावको मू याङ्कन गरी लािग वीकृ त बजेट तथा कायमको परिधिभ रही थानीय तह
्
िभका उकृ  नितजा हािसल गन सफल एउटा िवदयालयलाई
एकमु . २ लाख ोसाहन वप अनदु ान रकम िनकासा िदन
्
सिकने ।
घ)
िवदयालयले
वीकृ त ताव अनसु ारका ियाकलाप सचालन गरी सोको आविधक गित ितवेदनथानीय तह र िशा तथा मानव
्
ोत िवकास के मा िनयिमत पमा पठाउने ।
ङ)
थानीय तहले तावअनुसार अनदु ान रकमको उपयोगको अवथा वारे िनयिमत अनगु मन गन ।
ियकालाप न.ं २.१५.११.७८७
िशकको िशण िसकाइमा िवताउने समयाविध सधु ार योजना कायावयन
क) िशक िवाथ िनयिमतता माफ त िशण िसकाई समयलाई अिधकतम उपयोग गरी भावकारी िशण िसकाई ियाकलापमा
िशकहको जवाफदेिहता तथा िवाथ िसकाई उपलधी अिभवृिमा सहजीकरण गन गरी िशण िसकाई समय मापन/कायावयन
कायिविध-२०७४ का आधारमा कायसपादन गन गरी ित िवालय २ हजारका दरले िवालयलाई िनकासा िदने ।
ख) कायिविध लागू गन िनणय िवालय यवथापन सिमितबाट भै आउनु पन ।
ग) यस शीषकमा ा रकलाई िवालयले यवथापकय ेमा खच गन ।
िवालयले कायिविध अनसु ार काय सपादन गन थानीय तह र इकाईले िनयिमत काय सपादनको अनगु मन गन यवथा िमलाउने ।
घ) िशक िनयिमतताको अनगु मन अिभलेख िशा िवकास तथा समवय इकाइ माफ त िशा तथा मानव ोत िवकास के दरमा पठाउने ।
ङ) यस सविध कायिविध िशा तथा मानव ोत िवकास के को वेभसाइट www.doe.gov.np मा उपलध छ ।
ियकालाप न.ं २.१५.११.७८८
मायािमक िवालयमा पुतकालय थापना तथा यवथापन (िफसीङ, िकताव खरद तथा इपुतकालय समेत) अनुदान
क) देहायका आधारमा िवालयको थािमकता तय गरी िवालय छनौट गनः
• लाईेरी नभएका मायिमक िवालयह
• गत आवमा लाईेरी यवथापन अनदु ान ा नगरे का मायिमक िवालयह
• मायिमक तहमा िवाथ संया उच रहेका िवालयह
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िजमेवार तह

समयाविध

अनुगमन/परणाम सच
ू क

उकृ िसकाइउपलधीभएका
िवदयालय
्
िवदयालयिसकाइ
उपलिध
्
वीकृ त ताव
िसकाइउपलिध
वृिदध्
कायलाप

• गाँउपािलका
• नगरपािलका

दोो तथा तेो अनदु ान ा गन िवालय
चौमािसक
िवाथ िसकाई उपलिध

• िवालय

• गाउँपािलका/ नगरपािलका
• िवालय

थम दोो तथा तेो छनौट भएका िवालयको
चौमािसक
िनकासा
लाईवेरीमा खरीद गरएका
पु तक सं या

वीकृत ियाकलाप नं, ियाकलाप र कायावयन िया

िजमेवार तह

समयाविध

• लाईेरी यवथपनका लािग आवयक काकोठा रहेका िवालयह
ख) छनौट भएका िवालयलाई ित िवालय ६ लाख ५० हजारका दरले अनदु ान िनकासा िदने
ग) उ अनदु ानबाट िवालयले पाठ्यपु तक, पाठ्यम,िशक िनदिशका, सदभ सामी तथा लाइेरीका लािग आवयक फिनचरह जतै
पु तक याक, बसाई यवथाका लािग कुस टेवल
ु लगायतका सामीहमा सावजिनक खरीद ऐन अनुसार खच गन ।
घ) िवालयले खरीद गरे का पु तकहको सूिच अिनवायले िशा िवकास तथा समवय इकाइमा पेश गनु पनछ ।
नोटः यस वापत ा अनदु ानबाट िवाथको दैिनक पठन पाठनसँग असबिधत र असादिभक पु तक तथा सामीह खरद गन पाइने छै न ।
ियकालाप न.ं २.१५.११.७८९
• िशा तथा मानव ोत दोो चौमािसक
िशण िसकाइमा ICT को योग ( कयूटर, इटरनेट, कनेिटिभटी इयूपमेटस तथा Kits खरद ) का लािग अनुदान
िवकास के 
क) थानीय तहले इटरनेटको पहचँ भएका तथा िवतु को िनयिमत आपिु त भएका िवालयहको िववरण तयार गरी ती िवालयबाट ताव
• िशा िवकास तथा
माग गन ।
समवय इकाई
ख) िवालयले मायिमक तहमा गिणत अं ेजी र िवान िवषय पढाइरहेको िशकको ICT का मायमबाट िशण गन सने मता र तपरता
• िवदयालय
्
खु ने िववरण सिहत ताव पेश गन ।
• थानीय पािलकाह
ग) थानीय तहले तावहको मू याङ्कन गरी िवालयहको छनौट गन । छनौट भएका िवालयहलाई गिणत िवान र अंेजी िवषयका
kits र networking, internet आिद ययवथापन गन लगाउदा िशा तथा मानव ोत िवकास के बाट िनधारण गरएको
Specification का आधारमा ICT याब यवथापनका लािग आवयक फिनचर, कयटु र/उपकरण/सटवेयर/िवदय् तु ीय
अतरियामक य-य िसकाइ सामी यवथापन गन सिु निता कायम गरी ित िवायल ६ लाख ५० हजार एकमु अनदु ान रकम
उपलध गराउने ।
घ) िवालयले नमनू ा मायिमक िवालय यवथापन िनदिशका, २०७४ को सबिधत खड र अनसु चू ीमा भएको आधार तथा
पेिसिफके सनको परिधिभ रहेर सावजिनक खरीद ऐन िनयमावली तथा िवालय खरद िददशन अनसु ारका कृ याह परू ा गरी सामी
खरीद गन ।
ङ) थानीय तहले अनदु ान ा िवदयालयले
िनधारत मापदड र िया अनु प कायावयन गरे न गरे को िनयिमत पमा अनगु मन गरी सोको
्
एकित िशा तथा मावन ोत िवकास के मा पिन पठाउने ।
सडक वाल वािलका तथा वालिमकको लािग आवासीय शैिक वध
पिहलो दोो तथा
• महानगरपािलका
क) वजेट ा भएका महानगरपािलकाहले िवालय उमेर समहु का िवालय वािहर रहेका सडक वालवािलका तथा वालिमक
तेो चौमािसक
• शैिक सघं था
बालवािलकाह पिहचान गन ।
ख) यस कृ ितका वालवािलकाहको पढाइ सिु निताका लािग िशाको ेमा कृ यािशल संघसथाहसँग सहकाय गर आवासको वध • िवालय
िमलाउन निजकको िवालयसँग सहकाय गन .
ग) आवसीय िवालय सचालन गदा महानगरपािलकाले साझेदारीको आवािसय छावृिका लािग आवयक रकम मये आवासीय वध गन
ितिवाथ वािषक ४०,००० (अेरेपी चािलस हजारमा) का दरले िवालयलाई रकम उपलध गराउने र अय यवथापकय वध
साझेदार िनकायवाट हने यवथा िमलाउने ।

अनुगमन/परणाम सच
ू क

• Approved
specification
• ICT Lab थापना
भएका िवदयालय
सङ्या
्
• specification
बमोिजम का खरीद गरे का
सामाीह

सचं ालन भएका आवास
संया ।
• आवासवाट िवालयमा
भना भएका िवाथ
संया ।
•
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वीकृत ियाकलाप नं, ियाकलाप र कायावयन िया
ियकालाप न.ं २.१५.११.७७९
सामुदाियक िसकाइ के को सचालन अनुदान
क) िनयिमतपमा चलेका सामदु ाियक िसकाइ के को यवथापन सिमितले गरे को िसफारसको िनणय र थलगत िनरीण ितवेदनका
आधारमा हािजरी माण ा भएपिछ सामदु ाियक परचालकको रकम िनकासा िदने । समदु ाियक िसकाइ के ले सामदु ाियक िसकाइ के 
यवथापन सिमितको िनणयानसु ार सामुदाियक परचालकका लािग . ६२०० का दरले १२ मिहना बराबरको पारिमक भ
ु ानी गन ।
ख) थानीय तहमा सचालनमा रहेका सामदु ाियक िसकाइ के ह एिकन गरी यनू तम तलवभाको रकम उपलध गराई वाँक रकम
तावका आधारमा उपलध गराउने ।
ग) थानीय तहमा सचालनमा रहेका सामदु ाियक िसकाई के हको काय भावकारताका आधारमा थानीय तहले थानातरण गन
सनेछन् ।
ियकालाप न.ं २.१५.११.७९२
मायािमक िवालयमा िवान योगशाला अनुदान
क) िवगतमा यस कृ ितको अनदु ान नपाएका मायिमक िवालयहको पिहचान गरी ित िवालय  ६ लाख ५० हजारको दरले एकमु
िवालयलाई उपलध गराउने । यसरी िनकासा िदँदा िवालयको िवाथ सं या, जेता समेतलाई आधार मािन सिू च बनाउने ।
ख) यसै गरी िवान िवषय पढाइ भएका िवालय¸ ािविधक धार संचािलत िवालय र नमनु ा िवालयलाई दान गन तर यस कृ ितको
वजेट िवगत वषमा यता िवालयले ा गरे को भए दोहोरो निदने । यिद यस शीषकमा रकम बचत भएमा आधारभतु (िनन
मायािमक) तह सचं ालन भएको िवालयलाई उपलध गराउने ।
ग) यस िशषकवाट रकम ा गरे का िवालयहले िशा तथा मानवोत िवकास के ले तोके को मापदडका आधारमा िवान योगशाला
यवथापन गन ।
ियकालाप न.ं २.१५.११.७९३
ारिभक पढाइ सीप िवकासका लािग यनु तम याके ज कायवयन
क) पढाइ सीप वधन कायम लागु भएका िजला तथा थानीय तहले का १ देिख ३ सम सचालनमा रहेका िवालयहको संया
एिकन गर ितका १ हजारको दरले जमा  ३ हजार रकम िवालयमा उपलध गराउने ।
ख) उ रकमबाट िवालयले का कोठा पढाइ सीप वधनका लािग यनू तम याके ज अतरगतका ियाकलापह सिु नित गन खच गन ।
ग) यनु म याके ज अतरगत पढाइ सीप वधनका लािग िशक तािलम,िसकाइ सामी,समदु ाय परचालन,िनरतर िवाथ मू याङकन
िवषयह रहेका छन ।
(कायम लागु भएका िजलाह : तालेजङु ,धनकुटा, सरी, धनषु ा, भपरु , रसवु ा, पसा, तनह, काक, मनाङ, मुताङ, पदेही, दाङ,
वाँके, विदया, सख
ु त, डेपा, कै लाली, कचनपरु र डडेधरु ा)
ियकालाप न.ं २.१५.११.७९४

गिणत िवान र अङ्गेजी िवषयका लािग ियाकलापमा आधारत सामाी Kits अनदु ान
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• गाँउपािलका/नगरपािलका
• सामदु ायिक िसकाइ के 

• गाँउपािलका/नगरपािलका
• िवालय

• गाँउपािलका/ नगरपािलका
• िवालय
• फोकल पसन

समयाविध
अनुगमन/परणाम सच
ू क
पिहलो दोो तथा • अनदु ान ा सामदु ाियक
तेो चौमािसक
िसकाइ के 

पिहलो
चौमािसक

•

अनदु ान ा गरे को
िवालय संया

दोो तथा तेो • खरद भएका सामी
चौमािसक
सं या
अिभभावक
• िशक¸
वीच अतरिया संया¸
•

आयोजनासहियाकला
प सं या

दोो तथा तेो • अनदु ान ा गरे का
• पाठ्यम िवकास के 
चौमािसक
िवालय संया
• िशा तथा मानवोत िवकास

वीकृत ियाकलाप नं, ियाकलाप र कायावयन िया
िजमेवार तह
क) थानीय तहले िवगतमा यस कृ ितको अनदु ान नपाएका आधारभतु तह का ६-८ का लािग िवालयह एिकन गरी ा वजेटको परिध के 
िभ रिह ित िवालय  ५० हजारका दरले िवालयलाइ अनदु ान उपलध गराउने ।
• गाँउपािलका/ नगरपािलका
ख) िवालयले पाठ्यम िवकास के वाट िवकास एवम् वीकृ त भएका गिणत¸िवान र अङ्ेजी िवषयका सामीह यवथा गरी • िवालय
िवाथको िशण िसकाइ ियाकलापमा सहजीकरण गन यवथा िमलाउने ।

समयाविध

अनगु मन/परणाम सच
ू क
• खरद भएका सामी
सं या

ग. ारिभक पढाइ सीप कायम (वउिशन ३५०१३८)
• गाँउपािलका/ नगरपािलका
ारिभक पढाइ सीप कायमको कायावयनको ोतके  तरीय पनु रावलोकन (अधवािषक र वािषकपमा गरी वषको २ पटक) • िवालयका अ तथा िशक
ोत के को लािग
क) ारिभक पढाइ सीप कायम कायावयन भएका िवालयका गाँउपािलका तथा नगरपािलका े िभ रहेका िवालय संयाका
आधारमा २५ िवालयका १ समहु िनमाण गरी यानायपक¸ िवषय िशकहको (मायिमक तह सचािलत िवालयको ाथिमक तह
ईचाज समेतको) वैठक रािख कायमको गित¸ असल अयास तथा समया तथा चनु ौितहको िवषयमा छलफल आयोजना गन ।

पिहलो तथा तेो • वैठक संया¸ िशक
चौमािसक
तथा अको हािजरी ।

ियकालाप न.ं २.१५.११.७९९
िशक िनयिमतताको अनगु मनको लािग िवयस, िशअसक
ं ो मता िवकास
क) िवालयमा िशक र िवाथको िनयिमतताको लािग िवालय यवथापन सिमित, िशक अिभभावक संघ र थानीय तहले
िवालयको अनगु मन गन, अतरिया सचालन गन, िनयिमत हने िशक िवाथलाई परु कृ त गन सीप िवकासको लािग २ िदने मता
िवकास तािलम सचालन गन ।
ियकालाप न.ं २.१५.११.८०१
िशकको पेसागत सिबिधत ोतके  तरीय चौमािसक समीा बैठक तथा अतरिया ोतके को लािग
क) िशकको पेशागत कायिविध २०७४ को यवथा अनसु ार ारिभक काको पढाई सीप वृिको लािग िविभन पदािधकारीहले खेलेका
भिु मका, यसको भाव, सफल अयास सवधमा िवालय सं याका आधारमा २५ िवालयका १ समहु िनमाण गरी चौमािसक पमा
सिमा वैठक तथा अतरिया सचालन गन ।
ियकालाप न.ं २.१५.११.८०२
कायम अनगु मन, ितवेदन तयारी
क) थानीय तहले पढाई सीप कायमको कायमको अनगु मन तथा मू याङ्कन गन वािषक अनगु मन योजना िनमाण गन र सोिह आधारमा
िनयिमत अनगु मन गरी अनगु मन ितवेदन तयार गन ।

पिहलो चौमािसक

ियकालाप न.ं २.१५.११.८००

• गाँउपािलका/ नगरपािलका
• िवयस/ िशअसं पदािधकारी

पिहलो चौमािसक
• गाँउपािलका/ नगरपािलका
• का १-३ मा नेपाली िवषय
िशण गन िशक तथा अ

• गाँउपािलका/ नगरपािलका
• िवालय

तािलमका सहभागीको
हािजरी
• तािलम ितवेदन
•

वैठकका
हािजरी
• ितवेदन
•

सहभागीको

पिहलो दोो तथा • अनगु मन ितवेदन
तेो चौमािसक

घ. सवैका लािग िशा: िशशु िवकास कायम(वउिशन ३५०११८)
ियकालाप न.ं २.१५.११.८०३

• गाउँपािलका/ नगरपािलका

•

कायशालाका
सहभागीको हाँिजरी
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वीकृत ियाकलाप नं, ियाकलाप र कायावयन िया
थानीय तह तरीय एिककृत वालिवकास योजना कायशाला
क)
थानीय तहमा रहेका वालवािलकाहको ारिभक अवसर पहच तथा गुणतर सधु ार गन ारिभक िसकाई िवकासका मापदड
(ELDS) योग गरी ५ वष मुिनका वालबािलकाहको िवकासको अवथा अनगु मन गन ।
ख) मापदड हािसल गनका लािग एिककृ त वालिवकास योजना तजमु ा गन । सोका आवयकता अनसु ार कायशाला सचालन गन ।
ियकालाप न.ं २.१५.११.८०४
ारिभक पढाई कायम र वालमैी ढाँचाको कायावयन तथा अनुगमन
क)
थानीय तहले ारिभक ारिभक पढाई कायम र वालमैी ढाँचाको कायावयनका लािग योजना तयार गन ।
ख) ारिभक ारिभक पढाई कायम र वालमैी ढाँचासगं सवधीत सामाी िवकास गर िवालयहलाई उलवध गराउने । कायम
कायावयनको अनगु मन योजना िनमाण गरी सोका आधारमा िनयिमत अनगु मन गरी िवालयहलाई ािविधक सहायता उपलध
गराउने ।
ियकालाप न.ं २.१५.११.८०५
िशा कामा वािलका पहचको कायावयन
क)
वजेट ा भएका थानीय तह िभ रहेका िकशोर िकशोरी (१० देिख १९ वष उमेर समहु ) का लािग जीवनोपयोगरी सीप सवधी िशा
तथा उपय
ु उमेरमा ओपचरक एवम् अनौपचारक का माफ त िवालय िशा सिु नितता कायम गन िवालय वािहर रहेका
वालवािलकाहको पिहचान गन ।
ख)
पिहचान भएका िकशोरीहलाई अनौपचारक िशाका का माफ त औपचारक िशामा भना गरी िनयिमत िशाको यवथा
िमलाउन योजना तजमु ा गन । योजना अनुसारका कायम तय गरी कायावयन गन ।
ियकालाप न.ं २.१५.११.८०७
लैिगक सपक िवदु तथा लैिगक संजाल अिभमुिखकरण तथा सझ
ु ाव पेिटकाको यवथापन
क)
कायम रहेका थानीय तहले िशा ेका लािग लैिगक सपक िवदु तोने । िवालयहमा समेत सपक िवदु तोिक सजाल
िवकास गन । सजालको थानीय तरमा वैठक वसी लैिगक सचेतनाका सामीहको अिभमिु खकरण गन ।
ख) थानीय तह अतरगतका सवै िवालयहमा सझु ाव पेिटका थापना गन लगाई सोका लािग आवयक भौितक तथा ािविधक सहायता
उपलध गराई मावकारताको समीा गन णाली िवकास गन ।
ियकालाप न.ं २.१५.११.८०६ (८०८समेत)
सरु ित िवालय तथा िवालय शाित े
क)
कायम रहेको थानीय तहले आनो मातहत रहेका सवै िवाललयहको िवपद जोिखम योजना तथा आपतकािलत तयारी तथा
सवोधन योजना तयार गन ।
ख) थानीय तहले समिगत िवालय सरु ा यनू तम याके ज कायावयन सवधी अिभमिु खकरण सचालन गन ।
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िजमेवार तह
• वालिवकास के का सहजकता
• िवालय

समयाविध

अनगु मन/परणाम सच
ू क
• एिककृत वालिवकास
योजना

• गाउँपािलका/ नगरपािलका
• िवालय

पिहलो दोो तथा • िवकास भएका सामी
तेो चौमािसक • अनगु मन योजना
• अनगु मन ितवेदन

• गाउँपािलका/ नगरपािलका
• िवालय

पिहलो दोो तथा • सचािलत काह
तेो चौमािसक • भना भएका छाा संया

• गाउँपािलका/ नगरपािलका
• िवालय
• लैिगक सपक िवदु

पिहलो दोो तथा • तोिकएका
लैिगक
तेो चौमािसक
सपक िवदु
• सजाल वैठक
• सझ
ु ाव पेिटका

• गाउँपािलका/ नगरपािलका
• िवालय

दोो तथा तेो • तयार भएका योजना
चौमािसक
• अनगु मन ितवेदन
• शाित े घोषणा
भएका िवालय संया

वीकृत ियाकलाप नं, ियाकलाप र कायावयन िया
ग)
िवालयह शाित े घोषणा गरी कायावयनको अनगु मन गन ।

िजमेवार तह

समयाविध

अनुगमन/परणाम सच
ू क

ङ. िवालय े िवकास कायम के तर (वउिसनं ३५०१४०)

(यस वजेट उपशीषक अतरगत तिपसल अनसु ारका ियाकलापहको लािग बजेट बाँडफाँड गरी पिछ उपलध हने ।)

तेो चौमािसक
• गाउँपािलका/ नगरपािलका
का ९ मा थप िविधक धारका िवालय सचालनका लािग याव सहयोग अनदु ान
• िशा तथा मानव ोत िवकास
क)
िशा तथा मानव ोत िवकास के ले तोके का कोटाको परिधिभ रिह तोिकएका मापदड र कृ या अनसु ार ािविधक धार के 
सचालनका लािग थानीय तहबाट अनमु ित ा गरे का िवालयहका लािग यस शीषकमा वजेट ा भएका थानीय तहले का ९ • िवालय
मा वीकृ त भए अनसु ारको धार सचालन गरे को सिु नितता कायम गरी िननानसु ारका धार अनसु ार याव सहयोग अनदु ानको आधा
रकम पिहलो वषमा उपलध गराउने ।
ियकालाप न.ं ८.५.१४.२३

•

पश/ु कृ िष िवान - २६ लाख

•

िसिभल ईिजिनयरङ - ५० लाख

•

कयटू र ईिजिनयरङ - २५ लाख

• ईलेिक ईिजिनयरङ - २५ लाख
ख)
अनदु ान ा गरे का िवालयले सावजिनक खरद ऐन तथा िनयमावली एवम् िशा तथा मानव ोत िवकास के बाट वीकृ त
िवालय तरीय खरीद िददशन वमोिजम याव सामी खरीद गन ।
ग)
यावको िनमाण ाविधक धार सवधी िवालयमा ाविधक तथा यवसाियक िशा सचालन िनदिशका २०६९ (संसोधन सिहत) र
पाठ्यमले तोके का मापदड वमोिजम हनपु न ।
घ)
िवालयमा याव सिहतको ाविधक धार सचालनको िनयिमत अनगु मन गन ।
तेो चौमािसक
ियकालाप न.ं २.१५.११.८५०
• गाउँपािलका/ नगरपािलका
का ९ मा थप िविधक धारका िवालय सचालनका लािग िशण सहयोग अनुदान
• िशा तथा मानव ोत िवकास
क) शैिक वष २०७६ वाट का ९ मा ाविधिधक धार सचालन गन गरी अनमु ित ा सामदु ाियक िवालयलाई यस शीषकमा वजेट के 
ा भएका थानीय तहले िनयमानुसार िशक िनय
ु भई िवालयमा हािजर भए पात २०७६ वैशाख देिख असार सम ३ मिहनाका • िवालय
लािग मायिमक तह तृतीय ेणी सरहको १ जना िशक तथा १ जना िननमायिमक तृतीय ेणी सरहको सहायक िशकले
िनयमानसु ार पाउने तलव भा िवालयलाई उपलध गराउने । यसै गरी िशक तथा सहायक िशकका लािग ितमिहना ३ हजारका
दरले ३ मिहनाको ाविधक भा समेत उपलध गराउने ।

•

खरीद भएका याव
सामी

िशकको िनयुि
िनकासा प
• तलव वझ
ु ेको भरपाई
•
•
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वीकृत ियाकलाप नं, ियाकलाप र कायावयन िया
ियकालाप न.ं २.१५.११.६३६
िशण िसकाई सहयोग अनुदान
सािवको िजला िशा कायालयबाट अनमु ित ा गरी सचालन रहेका र कुनै पिन दरवदी तथा राहत अनदु ान कोटा ा नगरे का
क)
िवालयहलाई िशक यवथापन गन गरी शैिक स २०७६ का लािग िशण िसकाइ सहयोग अनदु ान उपलध गराइने छ ।
ख)
बजेट तथा िवतरण सवधी मापदड, िविध, िया अनदु ान िनकासा कै ममा िशा तथा मानव ोत िवकास के बाट उपलध
गराइने छ ।
ियकालाप न.ं २.१५.११.८२२
िवालय बािहर रहेका बालबािलकाहलाइ लित गर िवालय िशामा भना तथा िनरतरताका लािग शैिक कायमका लािग
अनुदान
क)
कायम तथा वजेट ा गरे को थानीय तहले आनो थानीय तहमा िवालय बािहर रहेका बालबािलकाहहको िवतृत
सवण गन ।
ख)
सवणका आधारमा िवालय भना र िनरतरताका लािग थानीय तहले योजना वनाउने । यसलाई गाउ/ नगर िशा योजनाको अिभन
अंग वनाउने ।
ग)
िवालय बािहर रहेका बालबािलकाहलाइ लित गरी िवालय िशामा भनाका लािग छावृित, िदवाखाजा, वैकिपक शैिक
कायम लगायत थानीय आवयताका आधारमा कायम तय गरी िवालय िशाको अवसर सिु नितता कायम गन ।
ियकालाप न.ं २.१५.११.८४७
का १० सचालनमा रहेका ाविधक धारका िवालयलाई का ११ तारोनितका लािग याव अनुदान
क)
िशा तथा मानव ोत िवकास के बाट वा थानीय तहबाट िवगतमा का १० को अनमु ित ा गरी का १० को मायिमक िशा
परीाको नितजा र अय तोिकएका मापदड र िया समेतका आधारमा ािविधक धार सचालनका लािग का ११ को अनमु ित
ा गरे का िवालयहका लािग यस शीषकमा वजेट ा भएका थानीय तहले का ११ मा वीकृ त भए अनसु ारको धार सचालन
गरे को सिु नितता कायम गरी िननानसु ारका धार अनसु ार याव सहयोग अनदु ानको रकम गराउने ।

ख)

•

पश/ु कृ िष िवान - ९ लाख

•

िसिभल ईिजिनयरङ - १८ लाख

• कयटू र ईिजिनयरङ - १० लाख
• ईलेिक ईिजिनयरङ - १८ लाख
यावको िनमाण ाविधक धार सवधी िवालयमा ाविधक तथा यवसाियक िशा सचालन िनदिशका २०६९ (संसोधन सिहत) र
पाठ्यमले तके का आधारमा िवालयले सावजिनक खरद ऐन तथा िनयमावली एवम् िशा तथा मानव ोत िवकास के बाट
वीकृ त खरीद िददशन वमोिजम याव सामी खरीद गन ।
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समयाविध
अनुगमन/परणाम सच
ू क
दोो तथा तेो • अनदु ान ा िवालय
• गाउँपािलका/ नगरपािलका
चौमािसक
सं या
• िशा तथा मानव ोत िवकास
के 
• िवालय
दोो तथा तेो • सचािलत
शैिक
• गाउँपािलका/ नगरपािलका
चौमािसक
कायम
• िशा तथा मानव ोत िवकास
• िवालय भना भएका
के 
िवाथ संया
• िवालय

पिहलो, दोो तथा • खरीद भएका याव
• गाउँपािलका/ नगरपािलका
तेो चौमािसक
सामी
• िशा तथा मानव ोत िवकास
के 
• िवालय

वीकृत ियाकलाप नं, ियाकलाप र कायावयन िया
ग)
िवालयमा याव सिहतको ाविधक धार सचालनको िनयिमत अनगु मन गन ।
ियकालाप न.ं २.१५.११.८४८
का १० सचालनमा रहेका ाविधक धारका िवालयलाई का ११ तारोनितका लािग िशण सहयोग अनुदान
शैिक वष २०७५ वाट का ११ मा ाविधिधक धार सचालन गन गरी अनुमित ा सामदु ाियक िवालयलाई यस शीषकमा वजेट ा भएका
थानीय तहले िनयमानुसार िशक िनय
ु भई िवालयमा हािजर भए पात मायिमक ितीय ेणी सरहको २ जना उचमायिमक
िशकको िनयमानसु ार पाउने तलव भा िवालयलाई उपलध गराउने । यसै गरी िशकका लािग ितमिहना ३ हजारका दरले ाविधक भा
समेत उपलध गराउने ।
ियकालाप न.ं २.१५.११.८५३
िवालय अिभलेख यवथापन, कायम यवथापन तथा अनुगमन, वािषक चौमािसक ितवेदन तयारी, नीित तथा कायम
अिभमुिखकरण तथा Doccument िवकास एवम् काशन
क) थानीय तहलाई ा िशा ेका लािग ा भएको वजेट तथा कायमलाई थानीय तहका शैिक सरोकारवालाह थानीय तहका
पदािधकारी, िशक, अ, िवयस पदािधकारीहलाई मता अिभवृि तथा अिभमिु खकरण गन यवथा िमलाउने ।
ख) थानीय तहमा िवालयमा रहेका दरवदी तथा अनदु ानमा रहेका सवै करका िशकहको िनयिु , तह ेणी, शैिक योयता तािलम
लगायतका िवतृत िववरणको पिछ सम नपन गरी यिगत तथा िवालयगत अिभलेख तयार गरी मािणत गन ।
ग) थानीय तहमा ा सवै वउिसनंहको कायम कायावयन गित ितवेदन र िवीय गित ितवेदन कायका लािग बजेट बाँडफाँड गरी
यसबाट यस सबधी काय समयमा नै गन गरी यवथा िमलाउनपु न । चौमािसक पमा यता गित ितवेदन तोिकएको समय
चौमािसक समा भएको पिहलो हािभ िनिद ढाँचामा पठाउनु पन । वषभर सचालन गरएका सपणू  कायमहको िवीय गित
िववरण तथा अय तयाङ्क तयार गन र यसरी तयार गरएका िववरण र तयाङ्क आधारमा िशा तथा मानव ोत िवकास के बाट
उपलध गराइएको ढाँचाका आधारमा िथित ितवेदन तयार गनपु न ।
घ) थानीय तहले चौमािसक ितवेदन तथा सपन कायहको िववरण चौमािसक सिकएको प िदनिभ अिनवाय पले सावजिनक गन
यवथा िमलाउने । यसै गरी समीामक िववरण सिहतको िवीय अनगु मन ितवेदन चौमािसक समा भएको िमितले प िदनिभ
मानव ोत िवकास के को योजना तथा अनगु मन शाखामा आइपु ने गरी पठाउने । यसको िवदय् तु ीय ित अिनवाय पमा तोिकएको
इमेलमा पठाउने ।
ङ)
िवीय अनगु मन ितवेदन (FMR), चौमािसक गित तथा वािषक िथित ितवेदन र कायम कायावयन गित िववरण सबधमा
वीकृ त कायमको कायावयन योजना, खरीद योजना र अनगु मन योजना बमोिजमको कायावयन अवथाको मािसक पमा कायालय
तहमा गित समीा गन र मािसक गितका मु य बँुदाह तकाल िछटो साधनबाट पठाउने । येक मिहना बजेट वयमा उलेख
भएका बुदाँहको कायावयन अवथाको समेत समीा गरी अक मिहनाको ४ गतेिभ मानव ोत िवकास के मा पु ने गरी मु य मु य
गित िववरणह पठाउने । येक चौमािसकमा भएको खचको िववरण िवदयालय
तथा ोतके बाट समयमा नै िलने यवथा िमलाई
्

िजमेवार तह

समयाविध

• गाउँपािलका/ नगरपािलका
• िशा तथा मानव ोत िवकास
के 
• िवालय

अनुगमन/परणाम सच
ू क
िशकको िनयिु 
• िनकासा प
• तलव वझ
ु ेको भरपाई
•

पिहलो, दोो तथा • िशक अिभलेख
• गाउँपािलका/ नगरपािलका
तेो चौमािसक • चौमािसक
गित
• िशा तथा मानव ोत िवकास
ितवे
द
न
के 
• िथित ितवेदन
• िवालय
• कायम
अिभमिु खकरणका
सहभागीहको हाँिजरी
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समयमा नै कायालय तहमा समीा गन । चौमािसक गित मिहना िवतेको ७ िदनिभ वीकृ त कायम ढाँचामा कपोनेट र बजेट
उपशीषकतथा खच शीषक समेत खु ने गरी ा ढाँचाअनसु ार तयार गरे र मािथलो सबै तहहमा पठाउने ।
ियकालाप न.ं २.१५.११.८५४
तोिकएका िजलामा िवाथ भना िटकाउका लािग थानीय तह र शैिक सं थाहको सहकायमा शैिक कायम सच
ं ालन
क) यस शीषकमा वजेट ा हने थानीय तहले िवलयले िवशेष भना अिभयान सचालन माफ त सवै वालवािलकाको िवालय पहचँ को
सिु नितता गन ।
ख) थानीय तरमा िशा ेमा ियािशल गैसरकारी संघ संथाह पिहचान गरी यता संथा संगको सहकायमा िवाथ िटकाउने
कायमह पिहचान गरी थानीय तहले सहकाय गरी कायम सचालन गन ।
ग) कायमको िनयिमत अनगु मन गरी सोको गित िशा तथा मानव ोत िवकास के मा पठाउने ।
ियकालाप न.ं २.१५.४.९८
नमूना िवालयमा सेवा अनुवधका आधारमा िनय
ु हने अका लािग िवालय माफत ोसाहन अनुदान
क)
िशा तथा मानव ोत िवकास के बाट छनोटमा भएका नमुना िवदयालयको
गुयोजना थानीय तहबाट वीकृ त भई नमनू ा िवालय
्
यवथापन िनदिशका, २०७४ बमोिजम छनौट भएका .अ. हले मा यो भा ा गनछन ।
ख)
अ िनयिु  गदा यवथापन सिमितले नमनू ा िवालय यवथापन िनदिशका, २०७४ वमोिजम हनपु नछ ।
ग)
िनयिु को िववरण िशा तथा मानव ोत िवकास के मा पठाउने र िशा तथा मानव ोत िवकास के बाट अिभलेख कायम भै
गएपिछ वीकृ त कायम र बजेट अनसु ार िवालयलाई िनकासा िदने ।
ियकालाप न.ं ६.३.२.१
सहीदका छोराछारीहका लािग छावृि
क)
येक थानीय तहले िवालयमा अययनरत सहीदका छोराछोरीहहको कागत नामनामेसी िववरण काितक मसात िभ
अिनवायले िशा तथा मनव ोत िवकास के मा उपलध गराउने । सो िववरणका आधारमा के ले थानीय तहलाई वजेट उपलध
गराउनेछ ।
ख) सिहदका छोराछोरीका छावृि ा गन आधार परू ा गरे का बालबािलकाका लािग ारिभक बाल िशा का र का १–५ को हकमा
 १,०००।– का दरले १२ मिहनाको . १२,०००।–, का ६ –८ र मा.िव.को हकमा . १५००।– का दरले १२ मिहनाको १८,०००।–
र का ११ र १२ तथा सोभदा मािथ सबै तहको हकमा . २०००।– का दरले १२ मिहनाको . २४,०००।– का दरले िनकासा िदने ।
ग)
थानीय तहले िवालयमा अययनरत िवदयाथबाट
िनवेदनसाथ नेपाल सरकार गृह मालयबाट सिहद घोषणा गरे को माणप िलएको
्
यि हो भने यिकन गरी भ
ु ानी िदने ।
घ)
सिहदका छोराछोरीहले छावृिको लािग िनवेदन पेश गदा आफू अययनरत थानीय तहमामा िनवेदन िदनपु न र सोही तहबाट
छावृिको भ
ु ानी िलनु पन ।
नोटः कुनै पिन छावृि दोहोरो नपन गरी िवतरण गन ।
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समयाविध

अनुगमन/परणाम सच
ू क

दोो तथा तेो • सं थासगं
गरएको
• गाउँपािलका/ नगरपािलका
चौमािसक
समझदारी प
• िशा तथा मानव ोत िवकास
• िवाथ िवाथ संया
के 
• िवालय

दोो तथा तेो
• गाउँपािलका/ नगरपािलका
चौमािसक
• िशा तथा मानव ोत िवकास
के 
• िवालय

• असँगको
करार
सझौता
• िनकासा प
• अनगु मन ितवेदन

दोो तथा तेो
• गाउँपािलका/ नगरपािलका
चौमािसक
• िशा तथा मानव ोत िवकास
के 
• िवालय

• छावृि पाउने िवदयाथ
्
सङ्या
• िनणय पिु तका
• छावृि
िवतरणको
भरपाई
• छावृि ा गन
िवदयाथको
नामनामेसी
्
सिहतको िववरण

वीकृत ियाकलाप नं, ियाकलाप र कायावयन िया
ियकालाप न.ं ६.३.२.१९
 िपिडत छावृि गैर अवासीय
क)
येक थानीय तहले िवालयमा अययनरत द िपिडत छावृित ा गन योय िवाथहको माण सिहतको िनवेदन संकलन गरी
कागत नामनामेसी िववरण पसु मसात िभ अिनवायले िशा तथा मानव ोत िवकास के मा उपलध गराउने । सो िववरणका
आधारमा के ले थानीय तहलाई वजेट उपलध गाउनेछ ।
ख)
थानीय तहले यस ियकलापमा ा हने वजेट नागरक राहत, ितपिू त तथा आिथक सहायता सबधी कायिविध, २०६६(सशोधन
सिहत) अनुसार िवाथ छनौट गन । छनौट भएका िवाथका लािग तपिशल अनसु ारको दरमा िवाथको खातामा रकम उपलध गन
गराउने ।
ाथिमक िवदयालय
तह
.......... . १०,०००।– (दश हजार पैया मा)
्
िननमायिमक तह
.......... . १२,०००।– (बा हजार पैया मा)
मायिमक िवदयालय
तह
.......... . १४,०००।– (चौध हजार पैया मा)
्
माणप तह वा उच मायिमक तह
.......... . १६,०००।– (सो हजार पैया मा)
१.२.२. उमेरको हदवदीः
यतो छावृि १८ (अठार) वषको उमेरसमका छा छाालाई मा उपलध गराइनेछ ।
ियाकलाप न.ं ८.२.३.३१.१०
२ कोठे नयाँ काकोठा सिहत फिनचर िनमाण (याव/लाईेरी समेत)
क)
ित इकाइ लागत: यस कायमका अतगत २ कोठे नयाँ काकोठा भवन िनमाण (फिनचर सिहत) लािग ित काकोठा . ८ लाख
अथात दइु कोठाको लािग १६ लाख इकाई लागत कायम गरएको छ ।
ख)
माग सङ्कलन गन: थानीय तहले िवालयको िवालय सधु ार योजनामा उलेख भई आएको आधारमा िवदयालयहमा
उपलध
्
गराउनु पन भौितक सिु वधाका आवयकताको आधारमा ाथिमकता मको सचू ी गन । िवालय छनौटका लािग थानीय तहले
आवयक ठानेमा अ वैठक रान वा िसफारस सिमित वनाउन वा िशा सिमितको सहयोग िलन सनेछ ।
ग)
िवालयहको ाथिमकताम िनधारण र छनोट गन: थानीय तहिथत सपणू  िवदयालयहको
अनसु चू ी २ अनसु ार भौितक
्
सवण अनसु ार आवयकता पिहचान भएका िवालयहमा कायमह सचालन गन ाथिमकताम िनधारण गरी सचु काङ्क
सिहतको िववरण तयार गन ।
घ)
थानीय तहले लगानी थप गन सने : ाविधकले तयार गरे को लागत अनुमानमा थानीय तहले वजेट थप गन सने । िशा तथा
मानव ोत िवकास के  / सािवकको िशा िवभागवाट उपलध गराइएको ोटोटाइप इङ िडजानईन परवतन गन चाहेमा भवन
िनमाणको ड्इङ िडजाइन वीकृ त गन काननु वमोिजम अिधकार ा वा तोिकएको िनकायको वीकृ ती अिनवाय पमा िलनुपनछ ।
थानीय तह वा िवालयले रकम थप गरी ४ कोठे भवन िनमाण गन सनेछ तर यसको समयमै काय सपन गरी फछ यौट गन िजमेवारी
थानीय तहको हनेछ ।

िजमेवार तह

समयाविध
अनुगमन/परणाम सच
ू क
• िशा तथा मानव ोत िवकास दोो तथा तेो • छावृि
पाउने
चौमािसक
के 
िवदयाथ
् सङ्या
• गाउँपािलका/ नगरपािलका
• िनणय पुितका
• िवालय
• छावृि िवतरणको
भरपाई

• िशा तथा मानव ोत िवकास
के 
• गाँउपािलका/ नगरपािलका
• िवालय
• ािविधक
जनशि
(ईिजिनयर/सव ईिजिनयर)

वीकृ त कायम तथा
िनमाण सपन भएको
नयाँ
काकोठा
सङ्या
• नापी िकताव
• काय सपन ितवेदन
•

पिहलो, दोो तथा
तेो चौमािसक
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िजमेवार तह
िवालयहसँग सझौता गन : सुचकका आधारमा भौितक िनमारणका लािग आवयक सहेका िवालयह छनौट गरी थानीय
ङ)
तहले िवालयसँग सझौता गन । सझौता भइ सके का िवदयालयहले
सझौता भएको १५ िदनिभ काय शु नगरे मा सो
्
िवालयसँगको सझौता रदद् गरी ाथिमकतामा परे को अक िवदयालयलाई
काय
म उपलध गराउने ।
्
च)
लागत अनुमान तयार गन: छनोट भएका िवदयालयहमा
िवालय भवन िनमाणका लािग वीकृ त िडजाइनहमये उपय
ु िडजाइन
्
िवदयालयगत
पमा
छनोट
गन
।
ये
क
िवद
यालयलको
लािग
छ
टृ
ा
छ
ै
परमाण
तथा
लागत
अन
म
ान
तयार
गरी
थानीय
तहले
वीकृ त
ु ु
ु
्
्
गन । लागत अनुमान तयार गदा िजलाको वीकृ त दररे ट तथा वीकृ त सरकारी Norms को योग गनु पनछ । यसरी लागत अनमु ान
तयार गदा कायमतफ यहोरने खच, िवदयालयको
तफ बाट यहोरने जनमदान वा नगद खच वा अय कुनै ोतबाट यहोरने खच
्
समेत उलेख गरी सपन गनु पन सपूण ािविधक कायह प पमा खल
कुल लागतको कतीमा ५%
ु ेको हनु पनछ । िवदयालयले
्
मदान (जतै साईट सफा गरी जग खने, सामी ढुवानी गन, िनमाण कायको िनयिमत रे खदेख गन, िसमेट जोडाईका संरचनाहमा पानी
राने (यसरङ्ग), थािनय िनमाण सामीह जतै काठ, बाँस, ढुङ्गा, वालवु ा, िगी, आिद सङ्कलन गन समेत कायका लािग)
जटु ाउनु पनछ ।
यस कायम अतगत कक टपाताले छाना छाउन चाहने िवदयालयहले
अिनवाय पमा ४ िम.िम. बालो लाईउड वा कतीमा समान
्
गुणतर भएका अय िनमाण सामीको िसिलङ्ग सिहतको नयाँ भवन िनमाण गनु पनछ । िसिलङ्ग लगाउन नचाहने िवदयालयहले
्
छानामा कक टपाताको सा गम (Hot) र ठडी (Cold) रोन सने मता भएका यु.िप.िभ.िस. लगायतका समान गुणतर भएका ३
िम.िम. वा सो भदा बालो छाना छाउने सामी योग गरी छाना छाउन सनेछन् । िवदयालय
भवन िनमाण गदा असहले समेत
्
योग गन सनेगरी Ramp राखी ील िचयर (Wheel Chair) जानसने गरी िनमाण गन यवथा समेत िमलाउनु पनछ । सबै
ढोकाह बािहर खु ने यवथा अिनवाय पमा गन ।
छ)
िवद्यालयहलाई रकम िनकासा िदने: सझौता भएका िवदयालयहलाई
तोिकएको काम सपन गरी िवदयालयले
सो जानकारी
्
्
गराई रकम माग गरे पिछ ािविधकहले िनरीण गरी िदएको ितवेदनको आधारमा वीकृ त कायमको परिधिभ रही तपिशल
बमोिजम रकम िनकासा िदने ।
तपिसलः
१.
थानीय िनमाण सामी जतै स, जतापाता, ढुङ्गा, ईटा, िगी, बालवु ा आिद सङ्कलन गरी जग खने काय गन पिहलो िकताको
पमा कुल अनदु ान रकमको ३० ितशत रकम िनकासा िदने ।
२.
Structural Part को काय सपन भए पात दोो िकताको पमा कूल अनदु ान रकमको ५० ितशत रकम िनकासा िदने ।
३.
काय सपन गरे पात नापी िकताब भरी कायसपन ितवेदन समेत तयार गरी अितम िकताको पमा कूल अनदु ान रकमको २०
ितशत रकम िनकासा िदने ।
ज)
िवद्यालय िनमाण काय गरसनु पन अविध: थानीय तहबाट िवदयालय
िनमाण काय वा िवदयालय
ममत तथा
्
्
सभार/बलीकरण काय वापत रकम ा गन िवदयालयहले
आिथक वषको जे मसातसममा िनमाण तथा ममत सभार काय
्
सपन गरी सो जानकारी के लाई जानकारी िदनु पनछ । यसरी भवन िनमाण तथा ममत सभार सपन गन िवदयालयहले
आषाढ
्
१५ सममा काय सपन ितवेदन तयार तथा मािणत गरी एक ित थानीय तह र एक ित सबिधत िवदयालयमा
उपलध गराउनु
्
पनछ ।
झ)
िनमाण कायको रेखदेख गन: िवदयालयमा
सचालन हने सपणू  िनमाण कायको ािविधक रे खदेख गन काय थानीय तहले तोके को
्
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समयाविध

अनुगमन/परणाम सच
ू क

वीकृत ियाकलाप नं, ियाकलाप र कायावयन िया
िजमेवार तह
कायरत इिजिनयर/सव–इिजिनयरहको हनेछ । कारणवस थानीय तहमा ािविधकह कायरत नभएमा िजलािथत इिजिनयरङ्ग
ािविधक सेवा उपलध हन सने कुनै पिन सरकारी कायालयहबाट ािविधक सेवा िलन सिकनेछ । िनमाण/ममत कायको लािग छुै
साईट रिजरको ययवथा गन लगाई िनरीणका ममा (सपु रिभजन) ािविधकबाट सो काय सबधी िनदशन िदने यवथा अिनवाय
पमा गन । थानीय तहहमा हने सपणू  भौितक सुिवधा िवतारका कायहको िनयिमत अनगु मन गन तथा आनो मातहतका
सचािलत भौितक सिु वधा िवतार कायको गित िववरण मािसक, चौमािसक तथा वािषक पमा के लाई पठाउने ।
ञ)
नापी िकताब/काय सपन ितवेदन लगायतका कागजात तयार गन: थानीय तहले िवदयालयमा
भए गरे का िनमाण कायको
्
कागजातह (भौितक सबण फारम, लागत अनमु ान, सझौता, मू याङ्कन ितवेदन, नापी िकताब (Measurement Book) तथा
काय सपन ितवेदन) २/२ ित ािविधकबाट तयार गन लगाई सबिधत साइट इचाज (इिजिनयर/सब–इिजिनयर), िवदयालयको
्
.अ. तथा िव.य.स. अय वा िवदयालय
िनमाण सिमितका अय तथा मख
ु को दतखत गरी/गराई एक ित थानीय तहमा र
्
अक एक ित िवदयालयमा
रान लगाउनु पन छ । सोको लेखापरीण मौजदु ा काननु बमोिजम िवदयालयले
आनै ोतबाट गराउनु पन
्
्
भएकाले उ कागजातहको सकलै ित िवदयालयमा
सरु ितसाथ रान लगाउनपु नछ । सबिधत िवदयालयले
िवदयालयको
्
्
्
आिथक लेखा परीण भएको समयमा नापी िकताबको समेत लेखापरीण गन लगाई लेखापरीकबाट मािणत गराई राने यवथा
िमलाउनु परन् ेछ । सबिधत ािविधक कमचारीले नापी िकताब तयार गरे वा नगरे को तथा िवदयालयले
समेत सोअनसु ार रान लाए वा
्
नलगाएको सबधमा सबिधत ोतके बाट अनगु मन गन लगाई चौमािसक तथा वािषक ितवेदन िलने यवथा िमलाउनु पनछ ।
मािथका बँदु ामा उलेख भएअनुसार २ कोठे नयाँ काकोठा सिहत फिनचर िनमाण, छाा शैचालय िनमाण, ४ कोठा भवन फिनचर
सिहत िनमाण, िवदयालय
ममत सभं ार, र िवदयालय
भक
अितम िकता वापत वा
ू पीय सरु ा कायम अतगत िवदयालयलाई
्
्
्
आिथक वषको अतमा िदइने रकम िनकासा िदँदा नापी िकताब भरे र मा िदनपु न यवथा िमलाउनु पनछ ।
ट)
िवगत आ.व. हको भौितक िनमाण काय सपन ितवेदन तयार गन सबधमा: गत िवगत आिथक वषहमा सपन
िवदयालयको
भवन िनमाण, नयाँ का कोठा िनमाण, भवन ममत, शौचालय िनमाण र बा वातावरण सधु ारतथा का कोठा ममत
्
सभार कायको “काय सपन ितवेदन” अनुसचू ी ३ मा तोिकए बमोिजमको ढाँचामा सबिधत ािविधकबाट तयार गन लगाई
थानीय तहका िशा अिधकृ त/ सासकय मख
.अ. तथा िवदयालय
यवथापन
ु , ािविधक कमचारी, सबिधत िवदयालयका
्
्
सिमितका अय वा सो नभए िव.य.स. का अय कुनै पदािधकारी वा सो समेत नभए तकािलन िव.य.स. मा ितिनिधव गन कुनै
िशकबाट समेत मािणत गरी गराई िवदयालय
र थानीय तहमा एक एक ित राने यवथा िमलाउनु पनछ । िवगत वषहको
्
कायसपन ितवेदन ा नहजेल थानीय तहले िवदयालयको
िनकासा रोका राने र काय सपन ितवेदन ा भएपिछ मा
्
िवदयालयमा
थप िनकासा छोड्ने यवथा गन । यस योजनका लािग िशा िवकास तथा समवय इकाइ र सािवको िजला िशा
्
कायालयवाट भएको िनणय¸सझौता र अय कागजातको ितिलपी आवयक भएमा थानीय तहको माग वमोिजम इकाइले उपलध
गराउनु पन छ ।
ठ)
रकम असल
ु ी र िवभागीय कारवाही: सझौता अविधिभ समेत िनमाण वा ममत सभार काय सपन नगरी थानीय तहबाट
िनकासा ा रकमको िहनािमना वा दु पयोग गन वा िवदयालय
िनमाण वा ममत सभार नगरी अय योजनको लािग खच गन वा
्
िनकासा गरएको योजनमा खच नै नगरी िवदयालयको
खातामा रकम जमा गरी राने िवदयालयहबाट
यतो रकम असल
ु उपर
्
्
गनपु नछ । तर उ रकम िफता गन आनाकानी गन िवदयालयलाई
आगामी
आिथ
क
वष
म
ा
थम
वा
दोो
चौमािसक
िनकासा
िदँदा
्
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वीकृत ियाकलाप नं, ियाकलाप र कायावयन िया
िजमेवार तह
.अ. को तलबभा रकम रोका गरे रमा िनकासा िदने यवथा िमलाउनु पनछ । उपय
ु बमोिजमको िया परू ा नगन सबिधत
िवदयालय
तथा थानीय तहका िजमेवार पदािधकारीमािथ चिलत नेपाल कानुन बमोिजमको कारबाही हने हनाले सो बमोिजमको काय
्
अिनवाय पमा गनु पनछ । साथै गत िवगतको काम सपन नगरी फरफारक नगरे का िवदयालयहलाई
कुनै पिन िकिसमको िनमाण
्
कोटा उपलध नगराउने ।
ड)
गत िवगत आव देिखका बेजु सबधमाः – थानीय तह माफ त सचालन हने भैितक िनमाण तथा ममत सधु ारसबधी
कायमहका बेजक
ु ा सबधमा तत् तत् आवका लािग वीकृ त कायम कायावयन पिु तका तथा सो सबधमा िजलामा
उपलध गराइएका िनदशन वमोिजम तदाकताका साथ कायम सपन गरी गराई वेजु फयटलाई सबिधत कमचारीको काय
सपादन मू याङ्कनको अधारको पमा कायावन हने यवथा गनु पनछ ।
नोट: िहमाली आवसीय िवालयका पमा के बाट छनौट भएका सामदु ाियक िवालयमा छाावास िनमाण गन आवयक भएमा सो
योजनका लािग समेत यो शीषकबाट बढीमा ४ कोठाका लािग रकम उपलध गराउन सिकने छ ।
• िशा तथा मानव ोत िवकास
ियाकलाप न.ं ८.२.३.३१.९
के 
िवालय भुकिपय सरु ा कायम (मागत)
• गाँउपािलका/ नगरपािलका
िवदयालय
भवन बलीकरण (Retrofitting) कायका लािग छनोट भएका िवदयालयहको
िडजाइन िशा तथा मानव ोत िवकास के बाट
्
्
उपलध गराइने छ । िवदयालय
भवन बलीकरण (Retrofitting) काय हालसम सु नभएका िवदयालयहको
हकमा अबलबन गरएका • िवालय
्
्
Retrofitting ले भक
ू पपातको असरका कारण उ भवनको बलीकरण हने नहने सबधमा यिकन गन ािविधक िनरीण गरी मा काय • ािविधक जनशि
(ईिजिनयर/सव ईिजिनयर)
अगािड बढाउने । यस सबधमा थप जानकारी आवयक भएमा िशा तथा मानव ोत िवकास के मा लेखी पठाउने ।
ियाकलाप न.ं ८.२.३.६४
• गाँउपािलका/ नगरपािलका
िवदयालयहलाई िवपद यवथापनका लािग अनुदान
• िशा तथा मावोत िवकास के 
क) थानीय तहममा बाढी पिहरो हरी वतास आगलागी चट्याङ आिद जता कोपबाट ित पु न गई पठन पाठन अव भएका िवालयहमा
• िवायल
तकाल पठनपाठन सचु ा गन योजनका लािग ितको िववरण थानीय कायपािलकाको िनणय सिहतको िसफारस लागत अनुमान
सामावेश गरी वजेटका लािग िशा िवकास तथा समवय ईकाई माफ त िववरण पठाउने ।
ख) ा िववरणको अययन गरी कोपबाट ित भएका िवालयहका लािग अथायी िसकाई के  िनमाण गरी िवालयको पठपाठन सच
ु ा
गनपु न अवथा एकन भएमा िशा तथा मानव ोत िवकास के को वीकृ त िडजाईन र नमसका आधारमा वजेट उपलध गराउनेछ ।
ग) िवालयको ितको अवथा लागत अनमु ानका आधारमा अिधकतम २ लाखसम उपलध गराउन सने ।
च.  पीिडत परवार िशा कायम (शिहद ितान माफ त सचालन हने) वउिशन ३५०१०६
• गाँउपािलका/ नगरपािलका
ियाकलाप न.ं ८.२.३.३१.९
• सिहद मृित ितान
सिहद मिृ त िवालयलाई अनदु ान
• िवालय
क) यस िशषक अतगत वजेट ा भएको थानीय तहले आनो ेिभ सचािलत ितान अतगत संचािलत िवालयलाई एकमु अनदु ान
िदने र अनदु ानवाट िवालय संचालन सविध सपणु  ियाकलाप गन ।
ख) ितानले तोके को आधारमा वजेट खच गन र गित िनयिमत पमा थानीय तहमा पठाउने ।
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विलकरण भएका
िवालय सङ्या
पिहलो, दोो तथा • नापी िकताव
• काय सपन ितवेदन
तेो चौमािसक
•

पिहलो, दोो तथा • कायपािलकाको िनणय
तेो चौमािसक • अनदु ान ा िवालय

पिहलो दोो तथा • अनदु ान ा गरे का
तेो चौमािसक
िवालय सं या

खड ३
देश तहबाट सपादन हने ससत अनुदानका कायमको कायावयन िया
क. िवालय े िवकास कायम-(बउशीनं ३५०८०६)

ियाकलाप नं. २.१५.११.१०
• सामािजक िवकास मालय
कायम कायावयनका लागी आबयक Logistics यबथापनका लािग कायम यबथापन खच
क) िशा सँग सविधत नीितगत वैठक संचालन¸ अिभभिु खकरण तथा सिमा कायममा यवथापन गनपु न टेशनरी¸ िचयाखाजा¸
फोटोकपी, ितवेदन तयारी एवम् काशन आिदका काय गनका लािग सामिजक िवकास मालयको िनणयानसु ार खच गन ।

पिहलो दोो तथा • वैठक सं या¸ खरद
तेो चौमािसक
सामाी संया ।

ियाकलाप नं. २.१५.११.११
ादेिशक िशा िवान तथा िविधको योजना िनमाण तथा ितवेदन
क) देशको सामािजक िवकास मालयले आनो े अतगतकोवािषक शैिक योजना िनमाण गन ादेिशक िशा िवकास
िनदशनालयको समेत सहभािगता हने गरी कायिविध तय गन । योजनाको एकित िशा तथा मानव ोत िवकास के मा पठाउने ।
ख) तोिकएको िविध र कृ या अनसु ार योजना िनमाण गन ।
ग) मालयलाइ ा भएका िशा सँग सविधत वउिशन सँग सविधत कायमको चौमािसक तथा वािषक ितवेदन तयार गरी
तोिकएको िनकायहमा िनयिमत पमा पेश गन ।
ियाकलाप नं. २.१५.११.१२
शैिक अनुसधान देश/ थानीय पाठ्यम िवकास तथा सच
ु ना यवथापन
क) यस िशषकवाट ा वजेटवाट देश सामिजक िवकास मालयले िशा ेका गणु तर¸ पहचँ तथा यवथापन सँग सविधत
समसामियक म
ु ाहमा देशिभ सचं ािलत िविवालय तथा यापसहको सहकायमा अनसु धान गरी अनसु धानका ितवेदन
सावजिनिककरण गन ।
ख) देशले िजला एवम् िवालय तहमा िनमाण हने थानीय पाठ्यमको कायावयमा सहिजकरण गन ।
ग) देश तरीय शैिक सचू ना यवथापन ितवेदन तयार गरी सावजिनक गन ।
ियाकलाप नं. २.१५.११.१४
कायम यवथापन, अनुगमन तथा मुयांकन
क) देशको सामािजक िवकास मालयले शैिक कायमको अनगु मन तथा मू याङ्कन गन वािषक अनगु मन योजना िनमाण गन र सोिह
आधारमा अनगु मन गरी अनगु मन ितवेदन तयार गन । यसो गदा नेपाल सरकार वा देश सरकारको वीकृ त नमस र ा वजेटको
अिधनमा रिह खच गन ।

• सामािजक िवकास मालय

पिहलो तथा दोो • िनमाण भएको योजनाह
चौमािसक
• चौमािसक तथा वािषक
ितवेदनह

• सामािजक िवकास मालय
• िवालय
• िविवालय तथा

पिहलो तथा दोो • अनसु धान ितवेदनह
चौमािसक
• िवकास भएका थानीय
पाठ्यम
• शैिक सच
ू ना
यवथापन ितवेदन

• सामािजक िवकास मालय

पिहलो दोो तथा • अनगु मन योजना तथा
तेो चौमािसक
अनगु मन ितवेदनह
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ियाकलाप नं. २.१५.११.५
का ८ को परीा तरीकरण
क) शैिक गुणतर परीण के  र रािय परीा वोडको ािविधक सहयोगमा आधारभतु तह उीण (का ८) परीा सचालन तथा
यवथापन िनदिशका िवकास गरी थानीय तहमा िवतरण गन ।
ख) का ८ को परीा तरीकरणको लािग शैिक गुणतर परीण के /रािय परीा वोडको ािविधक सहयोगमा कायशाला माफ त
Test Item को िनमाण गन ।
ग) यो योजनका लािग देशका िशा िवकास िनदशनालय र िशा तािलम के म रहेका िव जनशिलाइ परचालन गनु सादिभक हनेछ
घ) तरीकरणका लागी परीा संचालन  िवे षण (item analysis) गरी नमनु ा प तयार गन । येक देशले Item Bank
िनमाण गरी परीण सचालन गन ।
ङ) परीा तरीकरण समविध िशक¸ कमचारीहको मता िवकास गन ।
ियाकलाप नं. २.१५.११.६
उच िशामा अययन गन अपाङ िवाथका लािग छावृित
क) देश मालयले उचिशामा अययन गन अपाङ िवाथकालािग छावृि छनौटका लािग सचू ना काशन छनौट गन ।
ख) ा िनवेदनको आधारमा अपाङ्गताको लेखाजोखा गरी छावृि ा गन िवाथ छनौट गन
ग) छनौट भएका िवाथहलाइ अपाङ्गताको कृ ित अनसु ार यस िनदिशकाको थानीय तह अतरगतको ियाकलाप नं २.१५.११.७७४
मा उलेख भएको अपाङ्ग िवाथको वगकरण अनु प छावृि वापतको रकम िवाथलाई वैङ्क खातमा उपलध गराउने ।
ियाकलाप नं. २.१५.११.७
शैिक मापदड, सामी, ाप, िनदिशका एवम् कायिविध िवकास
क) सामािजक िवकास मालयले आवयकता अनसु ार संघीय िशा नीित नेपाल सरकारले देशतरीय एवम् थानीय तहलाइ सहजीकरण
गन शैिक मापदड, सामी, ाप, िनदिशका एवम् कायिविध िवकास गन ।
ख) देशतरमा संचालन हने शैिक गितिविधहलाइ यविथत गन आवयक पन िनदिशका कायिविधको िवकास गन ।
ियाकलाप नं. २.१५.११.८
शैिक नीित, कायम तथा िनदिशका सबधमाअिभमुखीकरण
क) थानीय तहको मता िवकासको आवया िवे षण गर सामािजक िवकास मालयले वीकृ त वािषक कायम ा भएपात
येक थानीय तहका जनितिनिध, िशा िवकास िनदशनालय तथा तथा सामािजक िवकास मालयका िशा शाखाका अिधकृ तलाइ
२ िदने शैिक नीित¸ कायम तथा यस िनदिशकाको वारे मा अिभमुिखकरण संचालन तथा कायम कायावय सविध मता िवकासका
कायमह संचालन गन ।
ख) अतरियामा संघीय मालय तथा के ीय िनकायहको सहभागीतामा संय
ु अिभमिु खकरण कायशाला संचालन गन यवथा
िमलाउने ।
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•
•
•
•

शैिक गुणतर परीण के 
रािय परीा वोड
सामािजक िवकास मालय
िशकह

दोो तथा तेो • िवकास भएका Test
चौमािसक
Item
• परीा संचालन ितवेदन

• सामािजक िवकास मालय

पिहलो तथा दोो • छावृि ा
चौमािसक
िवाथ संया
• वैङ्क टेटमेट

• सामािजक िवकास मालय

पिहलो दोो तथा • िवकास
भएका
तेो चौमािसक
िनदिशका¸ मापदड तथा
ाप

पिहलो चौमािसक
• सामािजक िवकास मालय
• िशा¸ िवान तथा िविध
मालय तथा के िय िनकायह

•

गन

अिभमिु खकरणमा
सहभागीहको हािजरी
िववरण

ियाकलाप नं. २.१५.११.९
• सामािजक िवकास मालय
वािषक, चौमािसक ितवेदन तयारी तथा Status Reprt लगायतका Document िवकास एवम् काशन
क) देश मालयका लािग िशा¸ िवान तथा िविध मालय अतगत िविभन वजेट उपिशषकमा ा भएका वजेटहको चौमािसक तथा
वािषक ितवेदन तयार गन ।
ख) आिथक वषको अयमा देशतरीय गित सिहतको Status Reprt तयार गरी सरोकारवाला िनकायहमा संेसण गन यवथा िमलाउने ।
ियाकलाप नं. २.१५.११.२ र २.१५.११.१
• सामािजक िवकास मालय
िशक तािलम (EGRP तािलम समेत)
• शैिक तािलम के 

ख. ारिभक पढाई वन कायम (ब.उ.शी.नं. ३५०१३८)

पिहलो दोो तथा • वािषक,
तेो चौमािसक
चौमािसकितवेदन
• Status Reprt

पिहलो दोो तथा • तािलम ा िशक
तेो चौमािसक
सं या

क)
ख)

देश सामािजक िवकास मालयले तोिकएका तािलम के लाइ वजेट िनकासा गन ।
देश तािलम के ले देशतर र आवयकता अनसु ार थानीय तरमा तािलम सचालन गन । तािलम सचालन गदा िवगतमा
िजलामा भएका Roster िशकहलाई पिन परचालन गन सने ।
ग)
तािलम के ले िशा तथा मानव ोतिवकास के वाट ा हने लय तथा िवषये अनसु ार ा हने कायम अनसु ार संचालन गन ।
घ)
तािलम के ले सचालन गरे का कायमको देश मालयले अनगु मन गन ।
ङ)
तािलम के ले तािलमको गित देश सामिजक िवकास मालय र िशा तथा मानव ोत िवकास के मा पठाउने ।
ियाकलाप नं. २.१५.११.४
• देशतरीय सामािजक िवकास पिहलो दोो तथा
सामुदाियक कलेजबाट थम ेणीमा नातक तह र का १२ बाट थम ेणीमा उितण डुम मुसहर र चमारको लािग छाबृी
तेो चौमािसक
मालय
• वजेट ा भएका देशले सविधत िवाथहवाट छावृिका लािग िनवेदन माग गन
• िवालय
• कायम तथा वजेटको परिध िभरिह छावृि ा गन िवाथको छनौट गरी मािसक २५०० का दरले िवाथको वैङ्क
खातामाउपलध गराउने ।
ियाकलाप नं. २.१५.१२.२
• देशतरीय सामािजक िवकास पिहलो दोो तथा
सावजिनक तथा सामुदाियक पुतकालयहलाई िवकृत कायिविधकाआधारमा अनुदान
तेो चौमािसक
मालय¸पु तकालय
• वजेट ा भएको देशले मालयवाट वीकृ त कायिविधको Norms अनसु ार पुतकालय छनौट गर वजेट उपलध गराउने ।
पिहलो दोो तथा
ियाकलाप नं. २.१५.११.१३ (बजेट उपशीन ३५००१५)
• रािय परीा वोड
तेो चौमािसक
का १० (SEE) परीा सचालन
• देशतरीय सामािजक िवकास
• रािय परीा वोड र संघीय मालयको मापदड¸परीा संचालनका आधार र िनदशन अनुसार गन ।
मालय ¸ पु तकालय
मनमोहन मृित पोलीटेिनक (बजेट उपशीन ३५००१५)
पिहलो दोो तथा
• सामािजक िवकास मालय
ियाकलाप नं. २.१५.११.३ कायम संचालन अनदु ान
तेो चौमािसक
• मनमोहनमृितपोलीटेिनक
• वजेट ा देशले काय गितको आधारमा चौमािसक पमा िनकासा िदने ।

छनौट भएका िवाथ
संया
• वैङ्क टेटमेट
•

•

•

•

अनदु ान ा गरे का
पु तकालय संया
परीामा
सिमिलत
िवाथ संया
िनकासा प
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खड ४

िशा िवकास तथा समवय इकाइबाट सपादन हने कायमको कायावयन िया
िशा िवकास तथा समवय इकाइ (वउिशन ३५००१४)

कमचारीहको तलव भा¸महगं ी भा¸पोशाक भा
क) वीकृ त दरवदीमा कायरत कमचारीहको नेपाल सरकारले तोके को तलवभा भ
ु ानी िदने ।
ियाकलाप न.ं १.२.४.१०
बैठक भा (सिमित तथा अय)

क) ऐन िनयम¸िनदिशकाले तोके का िजलातरीय वैठकह आयोजना गन ।
ख) यस िशषकवाट िनयम अनसु ार वैठकका लािग आवयक पन खाजा खाना¸वैठक भा तथा सामाी यवथापनमा नेपाल सरकारको
वीकृ त नमस अनसु ार खच गन ।
पानी तथा िबजल
ु ी महसल
ु ¸टे िलफोन तथा इमेल इटरनेट¸कायालय भाडा¸सवारी इधन(पेोल, िडजल, मोिबलआदी)
पेोल¸सवारी साधन गाडी¸कायलय भवन ममत तथा सधु ार¸कायालय सामानह¸सवा मण खच¸अय िविवध खच
क) कायालय यवथापनका लािग मािथ उलेिखत िशषकहमा ा रकमह खच गदा इकाइले वािषक खरद योजना तयार गर सोको
आधारमा नेपाल सरकारको वीकृ त नमस अनुसार खच गन ।
ियाकलाप न.ं २.१५.३.२०९
वािषक कायम तयारी
क) यस िशषकमा ा रकमवाट इकाइले िजलागत शैिक तयाङ्क ितवेदन (Flash Report) तयारी, थानीय तहगत/िजलागत
िनयिमत चौमािसक/वािषक गित ितवेदन, िथित ितवेदन(Status Report), DLI Related Report, FMR लगायतका
ितवेदनह तयार गरी संेण गन ।
ख) यसका अितर इकाइले वािषक पमा सपादन गन कायह मये संघको िनदशन अनसु ार वोिधकरण¸कायशाला¸योजना तजमु ा जता
ेमा खच गन गरी काययोजना वनाइ कायावय गन यवथा िमलाउने ।
ियाकलाप न.ं २.१५.३.२०१
सं थागत िवद्यालय मापदड तथा सचालन िनदिशका २०६९ को वोिधकरण
क) कायम ा भएका इकाइहले िजलामा संचालनमा रहेका िनिज िवालयसँग सविधत छाता संगठनहको ितिनिधव हनेगरी २ िदने
ोिधकरण कायशाला संचालन गन ।
ियाकलाप न.ं १.१९.१.२५
कायम अनुगमन मण
क) इकाइले िजलामा संचालनमा रहेका सवै कारका िवालय¸शैिक कायम¸शैिक संथाहको अनगु मन गन वािषक अनगु मन योजना
िनमाण गन । सो आधारमा अनगु मन सचं ालन गन ।
ियाकलाप न.ं १.२.२.११
िजला िशा कायालय भवन िनमाण ( मागत)
क) िनमाणािधन कायालय भवनहको कायसपनताको आधारमा सावजिनक खरद ऐन िनयमानसु ार भ
ु ानी गन ।
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• िशा िवकास तथा समवय इकाइ पिहलो दोो तथा • वैङ्क टेटमेट
तेो चौमािसक
• िशा िवकास तथा समवय इकाइ पिहलो दोो तथा • वैठक संया
तेो चौमािसक

• िशा िवकास तथा समवय इकाइ पिहलो दोो तथा • वीकृ त खरद योजना
तेो चौमािसक • दािखला रपोट
• आलेप/मलेप ितवेदनह
• िशा िवकास तथा समवय इकाइ पिहलो तथा तेो • संचािलत कायमहको
चौमािसक
गित ितवेदनह

• िशा िवकास तथा समवय इकाइ पिहलो चौमािसक • सहभागीहको
तथा ितवेदन

हािजरी

• िशा िवकास तथा समवय इकाइ पिहलो दोो तथा • अनगु मन योजना
तेो चौमािसक
ितवेदन ।
• िशा िवकास तथा समवय इकाइ पिहलो दोो तथा • कायसपन ितवेदन ।
तेो चौमािसक

र

अनसु चू ी १
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फाराम तयार गदा चालु आ व मा िजलाका लािग वीकृ त वउिसनं ३५००१६ र ३५००१७ मा उलेिखत ियाकलापह समावेश गरी तयार गन ।
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अनसु चू ी २

िवद्यालय े िवकास कायम (SSDP)
भौितक सिु वधा िवतार कायमका लािग िवद्यालय छनोट गन आधारह
थानीय तहमा रहेका ;Dk"0f{ िवद्यालयहलाई िनन बमोिजमका सू का आधारमा ाथिमकताममा राने ।
ा भौितक िनमाणको कायम थानीय तहले आवयकता पिहचान गरी िवालयहमा उपलध गराउन सनेछ ।
१. िजलाहका हकमा सपणू  िवदयालयहको
तलको सू का आधारमा ाथिमकताम िनधारण गन ।
्
क.

दिलत िवदयाथको
भना दर (X)
्

िवालयमा रहेका दिलत िवदयाथहको
कुल सङ्या
्

=

िवालयमा रहेका सपणू  िवदयाथहको
सङ्या
्

(Enrollment of Dalit Students)
X को भार = १०%
ख.
छााहको भना दर (Y)
Girl students)

(Enrollment of

Y को भार = १०%
ग. का ‘क’ र का १ का िवदयाथ
् सङ्याको अनपु ात (Z)

िवालयमा रहेका छााहको कुल सङ्या

=

िवालयमा रहेका सपणू  िवदयाथहको
सङ्या
्

=

का ‘क’ मा रहेका िवदयाथहको
कुल सङ्या
्

का १ मा रहेका िवदयाथहको
कुल सङ्या
्
यहाँ का ‘क’ भनाले का १–१० सचालन भएका िवदयालयको
हकमा का १०, का १–१२ सचालन भएका िवदयालयको
हकमा का १२ र
्
्
का १–८ सचालन भएका िवदयालयको
हकमा
का
८
१
भदा
बढी
आउने
क
ो
हकमा
अिधकतम
१ अङ्क मा िदने
लाई
सझन
पद
छ
।
यसमा
भागफल
ु
्
Z को भार = १५%
घ. Priority Minimum Enabling Condition (PMEC) नपगु ेका िवदयालयह
(a)
१.०
्
नोट: सचािलत काको आधारमा काकोठाको सं या नपगु भएका िवदयालयह
भने
व
ि
झछ
।
ु
्
a को भार = २५%
ङ. आवयकता (b)

१.०

थानीय तह तरीय अ वैठकको ाथिमकता ममा परे का िवालयह
ािविधक िशा तथा िवान संकाय सचालन भएका िवालयहमा काकोठा अया भएका िवालयह
भक
ु पबाट ितत भई पनु िनमाण गनपु न िवालयहमये तकाल काकोठा िनमाण गनपु न िवालयह
अिधकतम िवाथ भई सेसन थप गनपु न िवालय र सोको लािग काकोठा अपगु भएका िवालयह
बाढीपिहरो, हरीबतास, आगलागी, तथा अय दैवीकोपका कारणबाट ित हन पगु ेका तकाल काकोठा िनमाण गनपु न िवालयह
• िवदयालय
भौितक सरव् ेणका आधारमा नयाँ िनमाण नगरी नहने देिखएका िवदयालयह
।
्
्
• दईु वा दईु भदा वढी िवदयालय
भौगोिलक िनकटता र िवदयाथ
्
् सङ्याको यनू ता जता कारणले एकआपसमा गािभने भएको अवथा रहेका मये
गािभइ आउने िवालयमा काकोठाको संया अपगु रहेका िवालयह
• िवशेष का सचालन भएका िवदयालयह
मये काकोठा नपगु भएको अवथा भएका िवालयह
्
• िव.सं. २००७ साल अगािड थापना भएका िवदयालयह,
छाावास सचालनमा रहेका िवदयालयह
, ECD सचालन रहेका िवदयालय
समेत /
्
्
्
b को भार = ४०%
hDdf c+s
•
•
•
•
•

47 ÷ sfo{j|md sfof{Gjog k'l:tsf 2075÷76

सच
ू काङ्क (Index) = 0.10X+0.10Y+0.15Z+0.25a+0.40b
मािथ करण नं. १ अनसु ारका भौितक सिु वधा आवयक भएका िवदयालयहलाई
सबैभदा मािथ राखी यसपिछ सचू काङ्कको आधारमा
्
सबैभदा बढी भएकोलाई राखी घट्दो ममा सपणू  आधारभतू तहसमका तथा मायिमक िवदयालयहको
ाथिमकता मको सचू ी तयार गन ।
्
5gf}6 ubf{ cfwf/e"t tx;Dd dfq ;चालन ePsf ljBfnox?nfO{ k|fyldstfqmddf cufl8 /fVg] .
३. सरकारी ोतभदा बािहर (िविभन राजदतु ाबासह, गैरसरकारी सङ्घसं था, भतू पवू  सैिनक सङ्गठन आिद) बाट ठूलो रकम अनदु ान पाई िनमाण
गरएका पया काकोठाह भएको िवदयालयहलाई
छनोटका ममा पछािड राने ।
्
४. िवालय यवथापन सिमित गठन नभएका िवदयालयहलाइ
कायम िवतरण नगन ।
्
५. िशक अिभभावक सङ्घ गठन नभएका, िवगतमा सामािजक परण र लेखापरण ितवेदन पेश नगरे का िवालयहलाई छनोटका ममा
ाथिमकतामा पछािड पान ।
६. गत २ (दईु ) आ.व. मा कायम परे का (िवालय भवन िनमाण तथा दईु कोठे काकोठा भवनह मा) लाई ाथिमकता ममा पछािड राने ।
&. या सङ्यामा काकोठा, पु तकालय, योगशाला र सभाक भएका िवालयहलाई ाथिमकता ममा पछािड पान ।
*. िनमाणका लािग पया जगा नभएका,जगाका वािमव नभएका,लालपजू ा वा भोगािधकार नभएका िवालयलाई ाथिमकता ममा नराने ।
साथै िवपदका िषटले असरु ित िनमाणथल ( Site ) भएका िवालयह लाई ाथिमकतामा नराने ।
(. िवगतमा उपलध गराइएका िनमाण कायम सपन नगरे का र तोिकएको कोटा को परिधिभ रही िनमाण काय सपन नगरे का िवालयहलाई
छनोट नगन ।
!). थानीय तह िथत धािमक/परपरागतपमा सचािलत िवालयह गुबा/िवहार, मदरसा, गुकुल तथा मातृभाषामा अयापन हने जता
िवालयमये वीकृ त ा तथा अनमु ित ा िवालयहलाई समेत िमक पमा समावेश गद जाने ममा, कतीमा १ वटा िवालय अिनवाय
पमा छनोट गने ।
!@. दईु शैिक स परु ा नगरे का अनुमती तथा वीकृ त ा गरी नयाँ थापना भएका िवालयहलाई ाथिमकता ममा समावेश नगन ।
नयाँ काकोठा पाएका िवालयह बाहेकका ाथिमकताममा रहेका अय िवालयहलाई सोही ाथिमकतामलाई आधार मानी भौितक
सवणबाट आवयकता देिखएका िवालयहलाई मा काकोठा पुनःथापनाका कोटाह मश उपलध गराउदै जाने ।
@.

शौचालय िनमा ण WASH सिु वधा भएको समेत िनमा णका हकमा तपिशल बमोिजमको ाथिमकतामअनुसार िवतरण गनः
१. हालसम कुनै पिन िकिसमका शौचालय तथा खानेपानीको यवथा नभएका िवदयालयह
तथा छाा शौचालयका हकमा सबै िवदयालयमा
छाा
्
्
शौचालय पुयाउने नीितअन
।
ु प एउटापिन छाा शौचालय नभएका िवदयालयह
्
२. िवदयाथ
।
् सङ्या अयिधक भइ एक भदा बढी बािहरी वातावरण सधु ार तथा छाा शौचालयको आवयकता भएका िवदयालयह
्
३. खल
।
ु ा िदशा म
ु े घोिषत हने गाँउपिलका./नगरपिलकाहमा रहेका िवदयालयह
्
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अनसु चू ी ३

िवद्यालय भवन िडजाईन तथा िनमाणका लािग िशा तथा मानव सस
ं ाधन को मापदड
िवदयालय
भवन िडजाईन तथा िनमाण गदा नेपाल रािय भवन संिहता २०६० (Nepal National Building Code) अनसु ार मा हने गरी तपिसलको
्
समेत शत परू ा हने 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.
तपिसल
१.
काकोठाको िडजाईन गदा ित िवदयाथ
् ेफल कतीमा तपिसल बमोिजम हने गरी िडजाइन गन ।
• आधारभतू तहको लािग यनू तम ०.९ वग.िम. (१.० वग.िम. सम रादा अझै उपय
ु हने) गरी कायम गन ।
• मा.िव. तहको लािग यनु तम १.० वग.मी. (१.२ वग.मी. सम रादा अझै उपयु हने) गरी कायम गन ।
२.
काकोठाको ेफल िविभन भौगोिलक ेको लािग ित िशक अनपु ात तपिसलको सङ्यामा िवदयाथ
् अट्ने गरी िडजाइन गन ।
भौगोिलक े
आधारभूत तह
मा.िव.
तराई तथा उपयका
४०
३५
पहाड
३५
३०
िहमाल
३०
२५
३. उपलध जगा अनक
भवनको िडजाइन गरी भवन िनमाण गनु परे मा नसा सबिधत शहरी िवकास तथा भवन िनमाण
ु ू ल हने गरी िवदयालय
्
िवभाग/िडिभजन कायालयको वीकृ ित िलएर मा िनमाण गन ।
४. िवदयालय
भवन सकभर एक तले मा बनाउने । सकभर वगाकार वा आयातकार भवन बनाउने _ आकारका भवन सकभर नबनाउने । ्
_ आकारका भवन बनाउनै परे मा करब २ ईच याप राखी टुा टुा _ गरे र बनाउने ।
५. भवनको लबाई चौडाईको ३ गुणा वा सो भदा कम बनाउने, उचाइ चौडाइको ३ गुणा . भदा कम बनाउने ।
६. काकोठाको बािहर अगािड पी छानाले ढाके को बरडा (Covered Verandah) बनाउने ।
७. बह तले आर.िस.िस. भवन तराई, पहािड र िहमाली िजलाहमा बनाउँ दा Site Plan सिहतको Detail design and drawing बनाई नगरपािलका
ेिभका भए सबिधत महानगरपािलका / उपमहानगरपािलका / नगरपािलका तथा अय ेहको हकमा सबिधत शहरी िवकास तथा भवन
िनमाण िवभागको िडिभजन कायालयको वीकृ ित िलने यतो वीकृ ित िहमाली ेमा िनमाण गरने िवदयालयहले
समेत िलनु पन छ र सो को
्
िनमाणका लािग सबिधत िव.य.स.ले िनणय गरी ािविधकबाट पणू कालीन सुपरवेण हने यवथा िमलाइ िशा िवकास तथा समवय ईकाईको
िसफारस सिहत अितम वीकृ तीको लािग िशा तथा मानव ोत िवकास के मा अनिवाय पमा पेस गन । सांकेितक जानकारीको लािग यतो
भवनलाई नेपाल रािय भवन संिहता बमोिजम हने गरी िनमाण गदा तपसीलका यनू तम आवयकता परू ा गनपु न छ ।
• िपलर (Column/Pillar) को साईज कतीमा 12" x 12"' हनपु न ।
• िपलरको Foundation (Column Footing ) को साइज कतीमा 5' x 5' हनपु न ।
• िलथ िबमको साइज कतीमा 9" x 14" हनपु न ।
• िसिलङ्ग िबमको साइज कतीमा 9" x 16" हनपु न ।
• छजी (Cantilever Projection) १.० िमटर भदा बढी हन नहने ।
• आर.िस.िस. गदा M 20 Grade (िसमेट एक भाग, बालवु ा डेढ भाग र िगी ३ भाग) को ढलान मसला (Concrete) योग गरनु पन ।
• िपलर (Column/Pillar) मा Reinforcement कतीमा १६ िम.िम. यासको ८ वटा हनु पन ।
• माटेको जोडाइमा गारो लगाउने काय नगन ।
यतो कृ ितको भवन एक संवेदनशील िनमाण काय भएकोले यसको िडजाइन तथा िनमाण सपु रिभजनमा द ािविधकको संलनता अयत
जरी छ । साथै भवनको जग, िपलर, िबम, लाव आिदमा योग हने छडको साइज र सङ्या जग बने माटोको कार, िपलर–िपलरबीचको
दरू ी, कोठाको साइज, भवनको तला आिदमा भर पन हदँ ा मािथ उिलिखत यनू तम आवयकता साङ्के ितक मा भएकोले सो को अितम
आवयकता चरल िडजाइन (Load Calculation आिद) गरे र मा तोनु पन हछ ।
८.
काकोठा सकभर वगाकार भएमा राो हछ । काकोठाको चौडाईको दवु ैतरफ् ८ िफट × ४ िफटको कालोपाटी राने । पिहलो डेक र
कालोपाटीको दरू ी यनू तम २ िम. र अितम बेच र कालोपाटीको दरू ी बढीमा ७ िम. कायम गन । कालोपाटीको मािथप िशण सामी
झु ड्याउन काँटी ठोने र तलप बोडर नलगाउने (सादा) तर एक कुनामा चक डटर राने ठाँउ िमलाउने ।
९.
भवनको बािहर १:४ िसमेट वाईिटङ (Pointing) गन वा १ :४ िसमेट लार गन ।
१०.
अपाङ्गहका लािग काकोठािभ गुड्ने कुस (Wheel Chair) लैजान छड्के सतह/ याप (Ramp) अिनवाय पमा बनाउने र
काकोठाको एउटा ढोका र शौचालयको ढोका Wheel Chair िछन गरी ठूलो बनाउने । (साइज कतीमा १.१० िमटर हनु पन)
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अनसु चू ी ४

िवद्यालयको नाम:
िजला:
गाँउपिलका:

क.कायसपन ितवेदन

कामको नाम:
इिमेटको कूल अङ्क:
इिमेट भदा घटी वा बढी
ितशत:

मलेप फा नं १७६
िनमाणका लािग सहयोगको िववरण
सहयोग
ोतको कार

गाँउपािलका/न
गरपािलका
जनमदान
जमा रकम

जमा
दर

जमा
दर

परमाण

कामको िववरण
एकाइ

िसनं

खदु भएको कामको िववरण
परमाण

इिमेट बमोिजम

फरक

खच
रकम 

कै िफयत
जमा
दर

काम सपन गनपु न िमित:
काम सपन भएको िमित:

परमाण

काम स
ु भएको िमित:

जमा
नोट: कामको िववरण महलमा इिमेटमा लेखेबमोिजमको
िववरण लेने
•

फरक महलमा इिमेट भदा बढी भएमा (-) र घटी भएमा (+) देिखने गरी फरक
अङ्क देखाउने ।

•

कै िफयत महलमा घटी वा बढी भएको मुय कारण साथै अय आवयकय कुरा
लेने ।

•

इिमेट भदा बढी खच भएको
मु य कारण

•

वीकृ त िडजाइन र पेिशिफके शन बमोिजम काम भएको छ
भनी मािणत गन ।

सवईिजिनयर

ईिजिनयर
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धानायापक

िवयस
अय

साशकय मख
ु

अनसु चू ी ४

ख. कायसपन ितवेदन

(आव २०६८/६९ देिखको परु ानो)
मलेप फा नं १७६
िवदयालयको
नामः
्
िजलाः
गाँउपिलका.
कामको नामः
इिमेटको कूल अङ्कः
इिमेट भदा घटी बढी अङ्क (..)
इिमेटभदा घटी बढी ितशतः
काम स
ु भएको िमितः
काम सपन गनु पन िमितः
काम सपन भएको िमितः
कामको िववरण

इिमेट वमोिजमको
परमाण
दर

जमा

जमा
नोटः
कामको िववरण महलमा इिमेटमा लेखे बमोिजमको िववरण लेने ।
फरक महलमा इिमेट भदा बढी भएमा (-) र घटी भएमा (+) देिखने गरी फरक अङ्क देखाउने ।
कै िफयत महलमा घटी बढी भएको मु य कारण साथै अय आवयकय कुरा लेने ।
इिमेटभदा घटी बढी खच भएको मु य कारणः
वीकृ त िडजाइन र पेिशिफके शन बमोिजम काम भएको छ भनी मािणत गनः
___________
__________
सवईिजिनयर
ईिजिनयर
धानायापक

िनमाणको लािग ा सहयोगको िववरण
ोतको कार
िशा िवकास तथा समवय इकाइ
जनमदान
………………….………………
………………….………………
………………….………………
………………….………………
जमा रकम 
खदु भएको कामको
परमाण
दर
जमा

िवयस अय

सहयोग रकम 

फरक
परमाण

खच रकम 

कै िफयत
दर

जमा

शासकय मख
ु
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अनसु चू ी ५

उकृ िवालय छनौटका आधारह
अ) एसईई परीाफलमा आधारत अङ्क
६० अङ्क
(एसईईको परीा २०७४ को नितजा अराङ्कन पितमा काशन भएको र येक िवाथले ा गरे को GPA अङ्क ०.८० देिख ४.०० सम
रहेकोले देहायअनसु ारको सू योग गन)
( सू : ( येक GPA याउने िवाथ सङ्यालाइ सोही GPA ले गणु न गरी आएको समिगत योगफल / परीामा सिमिलत िवाथ सङ्या
*४)*६०)
आ) का ९ को िवाथ भनामा आधारत अङ्क
१० अङ्क सू (ख/ग*१०)
इ) िवालयको औषत िसकाइ उपलिधमा आधारत अंङ्क
१० अङ्क सू (िवालयले ा गरे को औसत िसकाइ उपलिध/िजलाको िवायल
तहको औसत िसकाइ उपलिध*१०)
इ) एसईई परीाको उीणाङ्क ितशतमा आधारत अङ्क
१० अङ्क सू (पिछलो ३ वषको उीण ितशतको औसत *१/१०)
उ ) एसईई परीामा समावेश गराइएको िवाथ सङ्यामा आधारत अङ्क १० अङ्क
( सू : (एसईई परीामा समावेश गराइएको िवाथ सङ्या/ रािय िवाथ औसत सङ्या (४५) ( छनौटको तह अनसु ार )
सङ्के त
क) एसईई परीा समावेश गरएका कुल िवाथ सङ्या
ख) एसईई परीाका सबै िवषयमा सहभागी भएको कुल िवाथ सङ्या
ग) का ९को िवाथ भना सङ्या ( रिजेसनको आधारमा)
बँदु ा न. ( उ) मा भएको एसएलसी परीा समावेश गराइएको िवाथ सङ्यामा आधारत अङ्क गणना गदा देहायअनसु ार गन ।
१. िवालय छनौटका लािग एसईई परीा समािव रािय िवाथ औसत िवाथ सङ्याले सबिधत िवालयले एसईई परीा समािव गराएको
िवाथ सङ्यालाइ भाग गरी आएको अङ्क तर यसरी आएको अङ्क बढीमा १० अङ्कसम मा गणना गन ।
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अनसु िू च ६

थानीय तहबाट सपादन हने वउिसनं ३५०८०६ िवालय े िवकास कायमको ियाकलापको इकाई लागत
आ व २०७५।७६
स

१

२

३

४

५

६

वीकृ त ियाकलाप

अतरगतका ियाकलाप

िविनयोिजत इकाइ लागत

ारिभक बाल िवकास / पबू  ारिभक बाल िवकास / पबू  ाथिमक काका सहजकताहको
ाथिमक काका सहजकताहको पारिमक
पारमीक
ित िवाथ इकाइ लागतका आधारमा ारिभक बाल िवकास / पबू 
ाथिमक काका लािग अनदु ान
िनरतर िवाथ मू याङ्कनलािग आबयक सामाी अनदु ान (का १
र अय काहमा नयाँ भनाको लािग)
िशण िसकाइ सामी तथा
िशण िसकाइ सामी तथा Book Corner यवथापनका लािग
Book Corner यवथापन तथा
ित िवाथ लागत अनदु ान -PMEC ) का १-५
िनरनर िवाथ मु यांकनका
िशण िसकाइ सामी तथा Book Corner यवथापनका लािग
लािग ित िवाथ लागत
ित िवाथ लागत अनदु ान -PMEC ) का ६-८
अनदु ान (का वालिवकास-१२)
िशण िसकाइ सामी तथा Book Corner यवथापनका लािग
ित िवाथ लागत अनदु ान -PMEC ) का ९-१०
िशण िसकाइ सामी तथा Book Corner यवथापनका लािग
ित िवाथ लागत अनदु ान -PMEC ) का ११-१२
का १-५ मा अययनरत िवाथहका लािग पाठ्यपु तक
का १-१० सम अययनरत
िवाथहका लािग पाठ्यपु तक का ६-८ मा अययनरत िवाथहका लािग पाठ्यपु तक
अनदु ान
का ९-१० मा अययनरत िवाथहका लािग पाठ्यपु तक

ित मिहना ६ हजारका
दरले १३ मिहना
ित िवाथ वािषक 
५००
ित िवाथ वािषक 
१००
ित िवाथ वािषक 
१५०
ित िवाथ वािषक
२००
ित िवाथ वािषक 
२००
ित िवाथ वािषक 
२५०
पाठ् यम
िवकास
के दरले तोके अनसु ार
पाठ् यम
िवकास
के दरले तोके अनसु ार
पाठ् यम
िवकास
के दरले तोके अनसु ार

का ११-१२ मा अययनरत का ११-१२ मा अययनरत तोिकएका लितवगका िवाथहका
तोिकएका
लितवगका लािग पाठ्यपु तक उपलध गराउन िवालयलाइ अनदु ान
िवाथहका लािग पाठ्यपु तक
उपलध गराउन िवालयलाइ
ित िवालय  ५०
अनदु ान
हजार
ित िवाथ वािषक 
छाा छाबृी का १-८ कणाली याके ज समेत (गैर आविसय)
सामदु ाियक
िवालयमा दिलत छाबृी का १-८ (गैर आविसय)
आधारभतू तथा मायिमक तहमा
अययनरत िवाथहकालािग दिलत छावृि (का १०) गैर अवासीय
गैरआवासीय आवािसय छाबृी
म
ु कलहरीका लािग छावृि गैर अवासीय
अपागं छावृि (का १-१२) गैर आवासीय
म
ु कलहरी(आवािसय)
अपाङ्ग िवाथका लािग छावृि का १-१२( आवासीय)
सामदु ाियक
िवालयमा
िफडर छाावास
आधारभतू तथा मायिमक तहमा
सावजिनक िनजी साझेदारीमा सचािलत नमनु ा िवालय (६ वटा)
अययनरत िवाथहकालािग
िहमाली आवािसय
आवािसय छाबृी
िहमाली आवािसय छाावास ६-१०
अित िसमातकृ त समदु ायका लािग सचािलत

४००
ित िवाथ वािषक 
४००
ित िवाथ वािषक 
५००
िनदिशका अनसु ार
वग अनसु ार

ित िवाथ वािषक ४०
हजार
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स

वीकृ त ियाकलाप

अतरगतका ियाकलाप

सचालन तथा यबथापन अनदु ान का १-५
सचालन तथा यबथापन अनदु ान का १-८
सचालन तथा यबथापन अनदु ान का १-१०
सचालन तथा यबथापन अनदु ान का १-१२

७

आधारभतू तह सचािलत िवालयहलाइ िवालय सधु ार योजना,
समदु ाय तथा िव.य.स.हको मता िवकासका लािग अति या,
अिभभाबक िशा सचालन,अितर ियाकलाप सचालन आदी
कालािग एकमु अनदु ान
आधारभतू तह सचािलत िवालयहलाइ सामािजक परीण तथा
आिथक लेखा परण, िवाथ रपोट काड, िवालय तयांकन
िवालय सचालन यबथापन यबथापन, बुलेिटन कासन लगायतका ियाकलाप
अनदु ान
सचालनकालािग एकमु अनदु ान
मायिमक तह सचािलत िवालयहलाइ िवालय सधु ार योजना,
समदु ाय तथा िव.य.स.हको मता िवकासका लािग अति या,
अिभभाबक िशा सचालन,अितर ियाकलाप सचालन आदी
कालािग एकमु अनदु ान
मायिमक तह सचािलत िवालयहलाइ सामािजक परीण तथा
आिथक लेखा परण, िवाथ रपोट काड, िवालय तयांकन
यबथापन, बुलेिटन कासन लगायतका ियाकलाप
सचालनकालािग एकमु अनदु ान
आवािसय छावृती ा वालवािलकाहलाइ आवास सचालन
अनदु ान
मािवमा इटरनेट जडान तथा सचालन खच ित िवालय  १२०००

८

९

िविनयोिजत इकाइ लागत
ित िवालय वािषक १५
हजार
ित िवालय वािषक
२०हजार
ित िवालय वािषक २५
हजार
ित िवालय वािषक ३०
हजार

ित िवालय वािषक १५
हजार

ित िवालय वािषक १०
हजार

ित िवालय वािषक २०
हजार

ित िवालय वािषक १५
हजार
ित िवालय वािषक २
लाख ५० हजार
ित िवालय वािषक 
१२ हजार

िवालय कमचारी यबथापन िवालय कमचारी यबथापन अनदु ान मायिमक िवालय का १अनदु ान (आधारभतू
तथा १२ (१ जना सहयोगी र १ जना का १० पास गरे को सहायक कमचारी) िनदिशका अनसु ार
मायिमक तह)
िवालय कमचारी यबथापन अनदु ान आधारभतू िवालय का १-८ िनदिशका अनसु ार
ित का वािषक १
ोत का यवथापन अनदु ान

लाख ६० हजार
ित के  वािषक ५०
लेखाजोखा के  संचालन अनदु ान
हजार
िवशेष
िशा
सचािलत
िवशेष आवया भएका िवाथ अययनरत िवालय संया ित िवाथ वािषक ४
िवालयका लािग अनदु ान
(ििवहीन िवालय, बिहरा का सचािलत िवालय )
हजार

िबशेष िशा परषद अतगत सचािलत िवालयका लािग शैिक
सामी तथा मसलद खच
िनदिशका अनसु ार
परपरागत तथा धािमक िवालय अनदु ान
िनदिशका अनसु ार
ित िवालय वािषक ३
अित िवकट िहमाली िजलाका लािग घुित िवालय अनदु ान
१०

ु ा िवालय तह १ र २ (का ६-८)
परंपरागत धािमक तथा वैकिपक खल
िवालय सचालन अनदु ान
अनौपचारक ौढ िवालय (का १-८)
खल
ु ा िवालय तह १ र २ (का ९-१०)
अनौपचारक ौढ िवालय (का ९-१०)
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लाख ५० हजार
ित िवालय वािषक १
लाख १० हजार
िनदिशका अनसु ार
ित िवालय वािषक १
लाख ५२ हजार
िनदिशका अनसु ार

स

११

१२

१३

१४

१५
१६
१७
१८
१९

२०

२१

२२

२३
२४

वीकृ त ियाकलाप

अतरगतका ियाकलाप

िविनयोिजत इकाइ लागत

हाल सचालनमा रहेका बहका MGMLसं या
वहका/वहतर वहभािषक का
सचालनका लािग अनदु ान
हाल सचालनमा रहेका बहभाषीक िशा िवालय संया
तोिकएका Pocket े तथा अित
िसमातकृ त, लोपोमख
ु जाितका
(लित
समहू का)
बालबािलकाहका
एवम्
तोिकएका िजलाका िवाथका
लािग िदवा खाजा उपलध गराउन
िवालयहलाइ अनदु ान
सामदु ाियक
िसकाइ
के 
सचालन

िदवा खाजा उपलध गराउन पन िवाथ सं या

ित िवालय वािषक ५०
हजार
ित िवाथ वािषक ५०
हजार
ित िवाथ दैिनक 
१५( १८० िदन)

िदवा खाजा उपलध गराउन पन िवाथ
कणाली
ित िवाथ दैिनक 
२०( १८० िदन)

सामदु ाियक िसकाइ के 

तावना अनसु ार
ािविधक िवषय अयापन हने िवालयलाइ याव सामाी सहयोग ित िवालय वािषक २
ािविधक धार सचालन गन अनदु ान
लाख

िवालयलािग याव यवथापन िशण िसकाइ सामाी तथा Lab assistant, equipments and
तथा ित िवाथ लागत अनदु ान Practical material, OJT , Operation cost) यवथापनका लािग
ित िवाथ लागत अनदु ान का ९-१२
िवालय भवन िनमाण (अिघलो ४ कोठे भवन सिहत फिनचर िनमाण - मागत आयोजना अिधलो
आ ब को मागत ४ कोठे भवन आ.व. २०७४।७५
WASH सिु वधा सिहतको WASH सिु वधा भएको शैचालय
सौचालय िनमाण अनदु ान
िवशेष िवालयको आवास िवशेष िवालयको आवास सिहतको भवन िनमाण मागत
सिहतको भवन िनमाण मागत
नमनु ा िवालय सधु ार गु योजना नमनु ा िवालय सधु ार गु योजना अनु प भौितक िनमाण
अनु प भौितक िनमाण अनदु ान
का ८ को परीा सचालन का ८ को िजला तरीय परीा
यवथापन खच
उकृ  िसकाइ उपलधी भएका तोिकएको सचू ङ्काको आधारमा काय सपादन सपन गन
िवालयलाइ िसकाइ सु ढीकरण िवालयलाइ काय सपादनमा आधारत अनदु ान( Performance
तथा
िवालयलाइ
काय based Grants)
सपादनमा आधारत अनदु ान( उकृ  िसकाइ उपलधी भएका िवालयलाइ िसकाइ सु ढीकरणका
Performance based Grants) लािग ोसाहन अनदु ान
िशकको िशण िसकाइमा िशकको िशण िसकाइमा िवताउने समयावधी सधु ार योजना
िवताउने समयावधी सधु ार योजना कायावयन
कायावयन
मायािमक
िवालयमा मायािमक िवालयमा पु तकालय थापना तथा यवथापन(िफसीङ,
पु तकालय थापना तथा िकताव खरद, तथा इ पु तकालय समेत)
यवथापन(िफसीङ, िकताव
खरद, तथा इ पु तकालय समेत)
िशण िसकाइमा ICT को िशण िसकाइमा ICT को योग( कयटू र, इटरनेट, कनेिटिभटी
योग( कयटू र, इटरनेट, इयपू मेटस तथा Kits खरद) का लािग अनदु ान
कनेिटिभटी इयपू मेटस तथा
Kits खरद) का लािग अनदु ान
सडक वालवािलका तथा सडक वालवािलका तथा वालिमकको लािग आवासीय शैिक वध

ित िवाथ वािषक ११
हजार
ित िवालय वािषक 
१८ लाख
ित िवालय वािषक 
७ लाख
लागत अनमु ान अनसु ार
ित िवालय वािषक १
करोड ५० लाख
ित िवाथ वािषक 
२००
ित िवालय वािषक 
५० हजार
ित िवालय वािषक 
२ लाख
ित िवालय वािषक 
२ हजार

ित िवालय वािषक 
६ लाख ५० हजार

ित िवालय वािषक 
६ लाख ५० हजार
ित िवाथ  ४० हजार
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स

२५
२६

२७

वीकृ त ियाकलाप

वालिमकको लािग आवासीय
शैिक वध
मायािमक िवालयमा िवान
योगशाला अनदु ान
ारिभक पढाइ सीप िवकासका
लािग यनु तम याके ज
गिणत िवान र अङ्गेजी िवषयका
लािग ियाकलापमा आधारत
सामाी Kits अनदु ान
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अतरगतका ियाकलाप

मायािमक िवालयमा िवान योगशाला अनदु ान
ारिभक पढाइ सीप िवकासका लािग यनु तम याके जका लािग अनदु ान

िविनयोिजत इकाइ लागत

ित िवालय वािषक 
६ लाख ५० हजार
ित िवालय वािषक 
३ हजार

गिणत िवान र अङ्गेजी िवषयका लािग ियाकलापमा आधारत
सामाी Kits अनदु ान
ित िवालय वािषक 
५० हजार

अनसु चू ी ७

िशक तथा कमचारीहको तलवमान
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अनसु चू ी ८ :

EMF Check List Social Safe Guard
Rapid Environmental Assessment (REA) Checklist
•
•

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

•

Screening Questionnaire

Activity

Screening Question

Infrastructu
re Site

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

Protected Area

2.

Buffer zone of Protected Area

3.

Special area for protecting biodiversity

4.

Wetland

5.

Land mass moved area

6.

Water logging area

7.

Underground Utilities

8.

Quarrying area

9.

River Bank

10. Cultural Heritage Site
Potential
Impact

Will the school infrastructure
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Status

Scale
Impact

of

Remark

Activity

Screening Question

Status

Scale
Impact

of

Remark

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

Deterioration

Water
Management

Waste
Management

Habitat
Destruction

Noise
pollution
Health
safety

and

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

Screening Question

Land
Acquisition

Vulnerable
groups

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

Indigenous
People

• Possibility of conflict with
local people?

Social
conflicts

Natural
Disaster

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

68 ÷ sfo{j|md sfof{Gjog k'l:tsf 2075÷76

Status

Scale
Impact

of

Remark

अनसु चू ी ९

नमूना िवालयको नामावली
j|m= ;+=

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

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

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

7]ufgf
l;/Lh+uf ufkf, !
cf7/fO lqj]0fL ufkf, #
;'of]{bo gu/kflnsf !)
b]pdfO gu/kflnsf (
dfOhf]udfO ufkf !
dfOhf]udfO ufkf #
d]rLgu/ gkf !)
xlNbaf/L ufkf @
srgsjn ufkf
sgsfO{ gkf
emfkf ufkf $
uf}/fbx gkf
bds gkf @
ljtf{df]8 gkf %
pnf{jf/L gkf * b'uf{k'/L, /fd3f6
ky/LzlgZr/] gkf !
j]njf/L gu/kflnsf
/+u]nL gu/kflnsf
u|fdyfg ufkf
;'Gb/x/}rf gkf !)
pnf{jf/L gu/kflnsf ^
a'l9uª\uf ufpkflnsf !
O6x/L pkdxfgu/kflnsf (
b'xjL gu/kflnsf %
b]jfguGh gkf %
xl/gu/f ufpkflnsf $
a/fx gu/kflnsf @
rf}lj;] ufkf ^
dxfnIdL gu/kflnsf &
wgs'6f gkf %
nfnLu'/f+;, gkf, @
vfbjf/L gkf ( t'lDnª6f/
wd{b]jL gkf % dflDnª
;fNkfl5ln5f] ufkf !
ef]hk'/ gu/kflnsf &
if8fgGb gu/kflnsf &
g]rf;Nofg ufpkflnsf
;'gsf];L ufkf &
l;l4r/0f gkf $
df]n'ª ufkf @
hGt]9'ª\uf ufkf %
rf}bG8Lu9L gkf (
lqo'uf gkf
s6f/L gkf $
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j|m= ;+=

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

lhNnf
;Kt/L
;Kt/L
;Kt/L
l;/xf
l;/xf
l;/xf
l;/xf
l;/xf
l;/fxf
wg'iff
wg'iff
wg'iff
wg'iff
wg'iff
wg'iff
;nf{xL
;nf{xL
;nf{xL
;nf{xL
;nf{xL
;nf{xL
l;Gw'nL
l;Gw'nL
l;Gw'nL
l;Gw'nL
/fd]5fk
/fd]5fk
/fd]5fk
/fd]5fk
bf]nvf
bf]nvf
bf]nvf
l;Gw'kfn~rf]s
l;Gw'kfn~rf]s
l;Gw'kfn~rf]s
sfe|]knfGrf]s
sfe|]knfGrf]s
sfe|]knfGrf]s
nlntk'/
nlntk'/
eStk'/
sf7df8f}+
sf7df8f}+
sf7df8f}+
sf7df8f}+
sf7df8f}+
sf7df8f}+
sf7df8f}+
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lhNnfut lgjf{rg If]qut gd"gf
ljBfno ljsf;sf nflu 5gf}6 ePsf
ljBfnox¿
sGt rGb| df=lj=, kftf]
j'=lj=d'= df=lj= eujtk'/ j8x/L
rGb|f df=lj=
hgtf 8f]dL rf}w/L p=df=lj=,
kf]v/fle08f,l;/xf
hgtf df=lj=, df}jfxL, l;/xf
hgtf df=lj=,
hgtf df=lj=, rGb|nfnk'/ rf]xjf{
hgtf agjfnL df=lj=, a5f{]jf g/xf
df]xg df= lj=
hgtf df=lj=, luåfj]nfk6\6L
uf]unk|;fb df= lj=, a;lxof
o1jnSo ;+= df=lj=, 1fgs'k
df=lj= s'd/f}n /db}of, ejf/L
/fdhfgsL df=lj=, ;tf]if/
lzjzlSt df=lj=,
hgHof]lt df=lj=,
dxfb]j hgtf df=lj=,
dx]Gb| /Tg huGgfy nlIdlgofF df=lj=,
hnw/ sdnb]j df=lj=,
j]0fLef]nf gd"gf df=lj=,
hgtf df=lj=, l;d/f eujtLk/
;/:jtL df=lj=, 8sfxf
hgHof]tL df=lj=, kmf];|]6f/
sdnf df lj en'jfxL
slknfsf]6 df lj 5fk
hghfu[t df=lj= a]tfnL
dGynL df=lj=,
zf/bf df lj 7f];]
sflnsf df lj nvfgk'/
lqe'jg df=lj=,
IfdfjtL df=lj=,
xg'dGt]Zj/ df lj sfe|]
P];]n'vs{ df=lj=
af3e}/a df lj 7f]s/kf
s[ig/Tg df lj
kfj{tL df=lj= 9+'vs{ *
k|ef df lj sflQs]b]p/fnL
;l~hjgL df lj
lsl6gL df=lj=
ah|af/fxL df lj rfkfufpF
>Lkb\d df lj b/jf/:SjfP/
cfbz{ df=lj=
ltnuf+6f/ df=lj=, wfkf;L
sflnsfb]jL df=lj=,
zfGtL lgs'Gh df=lj= eujtLjf/L
s+sfnL df=lj= g}sfk
d+un df=lj=
hg;]jf df lj kfFuf

7]ufgf
8fSg]Zj/L gkf
zDe'gfy gkf
af]ba;f{Og gkf
nIdLktf/L ufkf
;v'jfgGsf/s6\6L gkf
;'lvk'/ gkf *
uf]njhf/ gkf *
g/xf ufkf $
ldr}{of gkf
ljb]x gkf ^
hgsk'/ pkdxfgu/kflnsf @$
hgsk'/ pkdxfgu/kflnsf
lIf/]Zj/ gkf
;j}nf gkf
j6]Zj/ ufpkflnsf
nfnaGbL gkf *
xl/jg gkf *
j/xyjf gkf !), ;Ltfk'/
a|Dxk'/L ufkf !
uf]8]}tf gkf *
uf]8]tf gkf ^
b'wf}nL gkf $
sdnfdfO gkf %
b'wf}nL gkf
dl/0f ufkf
uf]s'nu+uf ufkf $
dGynL gkf !
uf]s'nu+uf ufkf ^
bf]/Djf ufkf ^
d]n'ª ufkf ^,
led]Zj/ gkf ! ;':kf IfdfjtL
j}t]Zj/ ufkf $
OGb|fjtL ufpFkflnsf % af8]ufpF
rf}tf/f;fFufrf]s u9L gkf
j]yfgrf]s ufkf
rf}/Lb]p/fnL ufkf
w'lnv]n gkf
uf]bfj/L gkf #
uf]bfj/L gkf !!
eQk'/ gkf #
sfu]Zj/L, dgx/f #
6f]vf gkf &
tf/s]Zj/ gu/kflnsf
sfdgkf @)
rGb|flu/L gkf
lslt{k'/ gkf !)
lslt{k'/ gkf %

j|m= ;+=

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

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

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

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

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

7]ufgf
sfdgkf !#
j]nsf]6u9L ufkf
lnv' ufkf
ls:kfª ufkf
ljb'/ gu/kflnsf
ssgL ufkf
ljb'/ gu/kflnsf &
sflnsf ufkf @
lqk'/f;'Gb/L ufkf
l;4n]s ufkf
j]gL3f6 /f]/fË ufkf ljzfn6f/
gLns07 gkf
as}of ufpFkflnsf $
x]6f}8f pdgkf *
x]6f}8f pkgkf !^
x]6f}8f pkgkf $
/fhb]jL gkf
/fhk'/ gkf
b]jfxLuf]gfxL ufkf
u?8f gkf !
rGb|k'/ gkf
s6xl/of gkf
df}nfk'/ gkf
u9LdfO gkf
sn}of pkdxfgu/kflnsf
lhtk'/ l;d/f pkdxfgu/kflnsf
sf]NxjL gkf $ ;kxL
lhtk'/l;d/f pkdxfguf/kflnsf
@
lj/u+h dxfgu/kflnsf
jx'b/dfO gkf
kf]v/Lof gkf
7f]/L ;'j0f{k'/ ufkf @
/Tggu/ gkf
e/tk'/ dxfgu/kflnsf
e/tk'/ dxfgu/kflnsf
l;/f~rf]s ufkf !
eLd;]g ufkf !
uf]/vf g kf s'Gb'/
;'nLsf]6 ufkf %
/fOgf; gkf
dWog]kfn gkf
/fOgf; gkf
cfFa'v}/]gL uf=kf=
Jof; gkf
z'Snfu08sL gkf
Jof; gkf
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j|m= ;+=

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

lhNnf
:ofª\hf
:ofª\hf
:ofª\hf
:ofª\hf
:ofª\hf
:ofª\hf
sf:sL
sf:sL
sf:sL
kj{t
kj{t
kj{t
kj{t
kj{t
jfun'ª
jfun'ª
afUn'ª
u'NdL
u'NdL
kfNkf
kfNkf
kfNkf
gjnk/f;L
gjnk/f;L
gjnk/f;L
gjnk/f;L
gjnk/f;L
gjnk/f;L
gjnk/f;L
gjnk/f;L
gjnk/f;L
gjnk/f;L
gjnk/f;L
?kGb]xL
?kGb]xL
?kGb]xL
?kGb]xL
?kGb]xL
?kGb]xL
slknj:t'
c3f{{vfrL
c3f{{vfrL
Ko"7fg
Ko"7fg
/f]Nkf
/f]Nkf
?s'd
?s'd
?s'd
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lhNnfut lgjf{rg If]qut gd"gf
ljBfno ljsf;sf nflu 5gf}6 ePsf
ljBfnox¿
lqe'jg cfbz{ df=lj= :ofª\hf
/0flj/ hglxt df=lj= vx/]
euatL gd'gf df=lj= lddL{
lq ;lxb df=lj=, k+rd'n
dx]Gb| df=lj=, hut e~Hofª
u+ufnfn df=lj=, rfkfsf]6
lqe'jgzflGt df=lj=
sflnsf df=lj=,
df5fk'R5]| df=lj=
gjhfu[t df=lj= ltnfxf/
ejfgL ljBflk7 df=lj=, vfgLufFp
gf/fo0f df=lj=,
lxdfn df=lj=, v'sf]{6
df6]b]jn df=lj=, d'l8s'jf
unsf]6 df=lj=, xl6of
lqe'jg df=lj=, vjf{ª, buft'G8fF8f &
cd/ df=lj=, ljx'Fsf]6 sf7]vf]nf %
1fgf]bo df=lj= dh'jf
dx]Gb| df=lj= /]gkf, tD3f;
/fdt'n;L df=lj=,
bds8f df=lj= dbgkf]v/f
u+uf df=lj=, vflnjg /fdk'/
g]kfn df=lj= lbJok'/L
lzj df=lj=
gjhfu/0f df=lj= rf]/df/f,
dxfslj b]jsf]6f df=lj=
/fhf dxfTd k'0f{eb| df=lj= k+rgu/
lqe'jg df=lj= j]nf6f/L
sflnsf df=lj=,
hgs df=lj=,
;/:jtL df=lj=, x;f}/f
efg'bo df=lj=, b'DsLjf;
hgtf df=lj=, dg/L
/fd g/]z ofbj cf=df=lj=,
kz'klt df=lj=,
zflGt gd"gf df=lj,
sflnsf df=lj=
k|ult df=lj=,
v'bfju/ df=lj=,
g]kfn cbz{ df lj
hgtfs[i0f df=lj=
xl/x/ ;+ tyf ;f df=lj=
;/:jtL df=lj=, af+u];fn
hgtf df=lj=, afUb'nf
afnsNof0f df=lj=, /f]Nkf, lnjfª
g]kfn /fli6«o df=lj=, /fËsf]6
lqj]0fL df=lj=, l;d|'t'
/fKtL 1fgf]bo df=lj=, l;DnL
?lSd0fL df=lj=, ?s'dsf]6

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

j|m= ;+=

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

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

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

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

कायम सस
ं ोधन िववरण पेश गन ढाँचा
कामको नाम :………………….
. स.

ियाकलाप
कोड

वािषक
भौितक
लय

ब.उ.शी.नं. ………………

गरी थप गरी
वािषक घटाई कायम घटाई कायम थप
बजेट गनु पन लय गनु पन वजेट कायम गनु कायम गनु कायम संसोधन
पन भौितक पन बजेट
गनु पनाका कारण
लय
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