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हाम्रो भनाइ 

नेपालको स्वद्यमान स्शक्षा नीस्ि िथा कार्यक्रमहरू स्वद्यालर् स्शक्षामा समिामलूक पहुचँ ससु्नस्िि गने, स्शक्षालाई रोजगारी उन्मखु 

बनाउन,े गणुतिरमा सिुार एवम ् व्र्वतथापकीर् क्षमिामा अस्भवसृ्ि गरी आस्थयक सामास्जक स्वकासका लक्ष्र्हरू हास्सल गनेिर्य  

लस्क्षि छन ् । नपेालको संस्विानले स्शक्षालाई मौस्लक अस्िकारका रूपमा तथास्पि गद ैआिारभिू स्शक्षा अस्नवार्य र स्निःशलु्क हुन े

िथा माध्र्स्मक स्शक्षा स्निःशलु्क हुने व्र्वतथा गरेको छ । सबैका लास्ग गणुतिरीर् आिारभिू स्शक्षाको ससु्नस्िििाका लास्ग नेपालले 

रास्रिर् एवम ्अन्िरायस्रिर्तिरमा प्रस्िबििासमेि जनाएको छ । 

नेपालले स्व. सं. २०८३ सम्ममा अस्ि कम स्वकस्सिबाट स्वकासशील दशेमा पगु्ने िथा सन ्२०३० सम्ममा स्दगो स्वकासका लक्ष्र् 

हास्सल गनय सघाउ पगु्न ेगरी शैस्क्षक कार्यक्रम िथा नीस्िहरू िर् भएका छन ् । नेपालको संस्विानको मागयदशयन, पररवस्ियि सङ्घीर् 

संरचनाको आवश्र्किा र उल्लेस्खि नीस्िगि प्राथस्मकिाअनकूुल स्वद्यालर् स्शक्षा क्षेरको स्वकासलाइय स्दशास्नदशे गनय नेपालको 

स्वद्यालर् िहको स्शक्षाको स्वकासका लास्ग नर्ाँ र्ोजनाको आवश्र्किा महससु गरी नेपाल सरकार स्शक्षा, स्वज्ञान िथा प्रस्वस्ि 

मन्रालर्ले र्ो  स्वद्यालर् स्शक्षा क्षरेको र्ोजना ( School Education Sector Plan-SESP) १० वर्य (२०७९२०८९) का लास्ग 

िर्ार गरी कार्ायन्वर्नमा छ । र्स र्ोजनामा स्शक्षा स्वकासको १० वरे् दृस्िकोणसस्हि पस्हलो पाँच वर्यका लास्ग आवश्र्क स्रोिको 

आँकलन गरी कार्ायन्वर्नको खाका िर्ार गररएको छ । र्ोजनालाई प्रभावकारी रूपमा  कार्ायन्वर्न गनय स्वगिका वर्यहरूका 

उपलस्धिहरू र कार्ायन्वर्नमादसे्खएका चनुौिीहरूबाट स्सस्कएका पािका आिारमा तवीकृि कार्यक्रमका स्नस्दयि लक्ष्र्हरूलाई समर्म ै

प्राप्त गनय िथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा एकरूपिा कार्म गनय आ.व. २०६२।६३दसे्ख नै कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिका प्रकाशन र 

स्विरण गररँद ैआएको छ । सङ्घीर्िा कार्ायन्वर्नसँग ैप्रदशे र तथानीर् िह एवं सम्बस्न्िि सरोकारवाला स्नकार्हरूबाट प्राप्त सझुाव 

िथा पषृ्ठपोर्णसमिेका आिारमा पररतकृि र सरलीकृि गरी र्स पसु्तिकालाई सङ्घीर् संरचना अनरुूप स्जल्लास्तथि स्शक्षा स्वकास 

िथा समन्वर् इकाइ, प्रदशे िथा तथानीर् िहबाट कार्ायन्वर्न हुने वास्र्यक कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा सहजीकरण गनय िथा कार्ायन्वर्नमा 

एकरूपिा ल्र्ाउन सहजिका लास्ग र्ो रूपमा िर्ार गररएको छ ।  

आस्थयक वर्य २०७९/८०को नीस्ि िथा कार्यक्रम एवम ्बजेट वक्तव्र्मा स्वद्यालर् स्शक्षासँग सम्वस्न्िि कार्यक्रम िथा प्रथास्मकिाहरूमा 

उल्लेस्खि पक्षहरूको कार्ायन्वर्न िथा प्रदशे तथानीर् िह एवम ्स्शक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइमार्य ि कार्ायन्वर्न हुन ेकार्यक्रमहरू 

तवीकृि दरबन्दी िथा अनदुानमा कार्यरि स्शक्षक कमयचारीको िलबभत्ता, पाि्र्पतुिक, स्वद्यालर् सञ्चालन मसलन्द,प्रस्ि स्वद्याथी 

लागि अनदुान, छारवसृ्त्त, रार िपस्ि शैस्क्षक सिुार कार्यक्रमसस्हिका भौस्िक ससु्विा स्वतिार कार्यक्रम, सावयजस्नक स्वद्यालर्मा 

अध्र्र्नरि छाराहरूका लास्ग स्निःशलु्क सेस्नटरी प्र्ाड स्विरण, माध्र्स्मक र स्नम्नमाध्र्स्मक िहमा स्शक्षक अभाव पररपसू्िय गनय स्शक्षण 

सहर्ोग अनदुान, कोस्भड-१९ बाट पगुेको शैस्क्षक क्षस्िको पररपरूण िथा अन्र् स्वपदक्ो समर्मा  स्सकाइ स्नरन्िरिा, स्शक्षक िास्लम, 

िुला स्वद्यालर् स्वकास िथा कार्ायन्वर्न पररवस्ियि पाि्र्क्रमको प्रबोिीकरण िथा कार्यन्वर्न  कार्यक्रम लगार्ि शसै्क्षक कार्यक्रम 

कार्ायन्वर्नका लास्ग ससिय अनदुानको रूपमा स्वत्तीर् हतिान्िरण भएका कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा सहजीकरण गनय स्शक्षासँग सम्बि 

संरचनाहरू तथानीर् िह, प्रदशे तिरीर् स्नकार्, स्शक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइ र स्वद्यालर् िहसम्म कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको 

अविारणा, कार्ायन्वर्न प्रस्क्रर्ा,खचय गने आिार र एकै प्रकारका कामहरूलाई दशेभर समान रूपमा प्रभावकारी ढङ्गले कार्ायन्वर्नमा 

ल्र्ाउने अस्भप्रार्ले र्ो कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिका िर्ार पाररएको हो । 

र्स पसु्तिकाबाट स्वत्तीर् अनशुासन कार्म राखी सम्बि स्नकार्हरूबाट पारदशी रूपमा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनय मदि पगु्ने अपके्षा 

गररएको छ । स्वशेर् गरी कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने स्नकार्ले र्स पसु्तिकाका अस्िररक् ि प्रचस्लि ऐन काननुको पररस्िस्भर रही 

औस्चत्र्िा, स्नर्स्मििा, कार्यदक्षिा, प्रभावकाररिा र पारदस्शयिाको आिारमा कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका साथै अनगुमनमा सम्बि 

सबलैाई र्स पसु्तिकाको प्रर्ोग गरी कार्यक्रमका उद्दशे्र्हरू समर् सीमा स्भरै हास्सल गनय िोस सहर्ोग पगु्ने अपके्षा गररएको छ । 

अन्त्र्मा र्स पसु्तिकाको स्वर्र्मा प्राप्त हुने सझुावहरूले स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रलाई आगामी स्दनका लास्ग थप पषृ्ठपोर्ण 

प्रदान गन े हुनाले सरोकारवालाहरूबाट रचनात्मक सझुावको अपके्षा राख्द ै पसु्तिका िर्ार गन े कार्यमा सहर्ोग परु् र्ाउनहुुन े सम्बि 

सबैलाई हास्दयक िन्र्वाद स्दन चाहन्छौं ।  

श्रावण, २०७९        स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्र 
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1. काययक्रम कायायन्वयनसम्बन्धी सङ््कस्क्षप्त पृष पभूभूस्म 

स्शक्षा क्षरेका समग्र र्ोजना र कार्यक्रमहरूलाई नेपालको  संस्विानमा उल्लेस्खि मौस्लक हकसम्बन्िी व्र्वतथा, राज्र्को स्नदशेक 

स्सिान्ि,  नीस्ि र दास्र्त्व, स्शक्षा ऐन िथा स्नर्मावली लगार्िका सम्वस्न्िि काननु, मानव अस्िकारको स्वश्वव्र्ापी घोर्णा िथा 

नेपाल पक्ष भएर गररएका अस्भसस्न्िहरू र स्दगो स्वकासका लक्ष्र् लगार्िका अन्रर्ास्रिर् मञ्चमा नेपालले गरेका  

प्रस्िबििाहरू,रास्प्िर् स्शक्षा नीस्ि, २०७६ िथा पन््ौ ँ र्ोजना िथा चाल ु आवबाट कार्ायन्वर्नमा आएको  स्वद्यालर्  स्शक्षा क्षेर  

र्ोजना (आ.व. २०७९/८०- २०८८/८९)समेिले समस्िगि रूपमा मागयदशयन गरेका छन ् ।  

आ.व. २०७९/८० को नीस्ि िथा कार्यक्रम एवम ्बजेट वक्त्तव्र्मा आिाररि भएर तथानीर् एवम ्प्रदशे िहमा स्शक्षासँग सम्बस्न्िि 

स्वस्भन्न कार्यक्रमहरू कार्ायन्वर्नका लास्ग ससिय अनदुानका रूपमा बजेट हतिान्िरण भएको छ । प्रदशे एवम ्तथानीर् िहमा कार्यक्रम 

कार्ायन्वर्नमा एकरूपिा र प्रभावकाररिा कार्म गनय, तथानीर् िहमा हतिान्िरण भएको ससिय अनदुानलाई िोस्कएको लक्ष्र् प्राप्त गन े

गरी पररचालन गनय, िोस्कएको शीर्यक िथा स्क्रर्ाकलापमा खचय गन ेवािावारण ससु्नस्िि गरी स्रोिको अस्िकिम उपर्ोगका लास्ग 

सहजीकरण गनय, आस्थयक अनशुासन कार्म गरी िोस्कएका शीर्यकहरूमा स्नर्मानसुार खचय गनय, तवीकृि कार्यक्रमका अविारणा, 

उद्दशे्र्, प्रस्क्रर्ा िथा रणनीस्िहरूका सम्बन्िमा प्रदशे र तथानीर् िह िथा स्वद्यालर् िहसम्मका सबै सरोकारवालाहरूलाई पररस्चि गराई 

कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्ायन्वर्न गनय सघाउ परु् र्ाउन र्ो पसु्तिका िर्ार गररएको छ । स्वद्यालर् स्शक्षा क्षेर र्ोजनाका लास्ग 

प्राप्त हुने वैदसे्शक सहार्िा पस्न नस्िजामा आिाररि रहकेाले िोस्कएको नस्िजामा आिाररि सचूक (Disbursement Linked 

Indicater- DLI) प्रास्प्तको ससु्नस्िििा र कार्यक्रमको नस्िजा ढाँचा (Programme Result Framework- PRF) प्रास्प्तको 

ससु्नस्िििाका लास्ग र्स पसु्तिकाले सहर्ोग परु् र्ाउने छ ।   

1.1 पुशस्तकाको उदे्दश्य: 

प्रदशे, तथानीर् िह र इकाइ एवम ्स्वद्यालर्तिरमा सञ्चालन हुन ेशैस्क्षक कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा समन्वर् र सहकार्यलाई सदुृढीकरण 

गरी शैस्क्षक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाहरूलाई ससुसू्चि गनुय, 

स्वद्यालर् स्शक्षा क्षरे र्ोजना अन्िगयिका तवीकृि  कार्यक्रम कार्ायन्वर्नबाट बालबास्लकामा न्र्नूिम स्सकाइ ससु्नस्िि गरी समग्र 

स्वद्यालर् स्शक्षाको पहुचँ, गणुतिर िथा सान्दस्भयकिा अस्भवसृ्ि गनय  सहस्जकरण गनुय  

 प्रदशे िथा तथानीर् िह र  इकाइबाट सञ्चालन हुने स्वद्यालर् स्शक्षा क्षेर कार्यक्रमको कार्ायन्वर्नमा एकरूपिा कार्म गरी प्रभावकारी 

शैस्क्षक व्र्वतथापन गनय मदि  परु् र्ाउन ु,  

वास्र्यक कार्यक्रम िजुयमा िथा कार्ायन्वर्नमा प्रभावकाररिा अस्भवसृ्ि गनय सम्बस्न्िि िह/ स्नकार्को भसू्मका तपि गरी अपसे्क्षि नस्िजा 

हास्सल गनय स्जम्मेवार र जवार्दहेी बनाउन,ु 

वास्र्यक कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र स्रोि पररचालन एवम ्प्रस्िवेदन पिस्िलाई स्दशास्नदशे गनुय/ गराउन,ु 

नस्िजामा आिाररि अनगुमन प्रणालीको माध्र्मबाट कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गरी लस्क्षि नस्िजा ससु्नस्िि गनुय, 

कार्यक्रमको िेस्रो पक्षबाट कार्यक्रमको प्रभावकाररिा मलू्र्ाङ्कन, सामास्जक िथा लेखा परीक्षण लगार्िका कार्यलाई आवश्र्किा 

अनसुार सहजीकरण गनुय । 

 

1.2 काययक्रम कायायन्त्ियन मागयदियन :  

कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका लास्ग ससिय अनदुान अन्िगयि प्रदशे, तथानीर् िह स्जल्ला एवम ् स्वद्यालर्लाई उपलधि गराईएको 

आस्थयक वर्य २०७९/८० को कार्यक्रम िथा बजेट कार्ायन्वर्न गदाय दहेार्का बुँदाहरूलाई स्वशेर् ध्र्ान स्दनपुनेछ : 
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१. चालु आस्थयक वर्यका लास्ग तवीकृि नम्सय, प्राप्त स्नदशेन र त्र्ससम्बन्िी अन्र् स्नदशेनसमेिलाई ध्र्ानमा राखी र्स 

कार्ायन्वर्न पसु्तिकाको आिारमा िोस्कएको कार्यक्रम र बजेट स्निायररि समर् सीमास्भरै सम्पन्न हुने गरी कार्यक्रम 

कार्ायन्वर्न गन/े गराउन,े 

२. सङ्घीर् सरकारवाट ससिय अनदुानका रूपमा तथानीर् िह/ प्रदशेमा स्वत्तीर् हतिान्िरण भएका कार्यक्रमहरूको 

कार्ायन्वर्नका लास्ग र्ोजना स्नमायण, कार्ायन्वर्न, अनगुमन िथा प्रगस्ि प्रस्िवेदन िर्ार गरी सम्प्रेशण गने प्रमखु स्जम्मेवारी 

प्रमखु प्रशासकीर् अस्िकृि/ प्रदशेको स्शक्षा हने ेमन्रालर्को सस्चवको हुन,े 

३. गणुतिरीर् स्शक्षा, प्रास्वस्िक स्शक्षा, पवूायिार, प्रस्वस्िको समसु्चि प्रर्ोग गरी स्शक्षा क्षेरको गणुात्मक स्वकास गनय भगूोल 

एवम ् स्वद्याथी सङ्ख्र्ासमिेका आिारमा बाल स्शक्षादसे्ख माध्र्स्मक स्शक्षासम्मको नक्साङ्कन िर्ार पारी कार्ायन्वर्न 

गने । स्वद्यालर्को अनमुस्ि स्ददँा स्वद्यालर् नक्साङ्कन िथा थप हुने आस्थयक दास्र्त्वसमेिलाई आिार बनाउन े। 

४. तथानीर् िहले ससिय अनदुानबाट स्वद्यालर्मा हुन े स्क्रर्ाकलापगि बजेट स्वद्यालर्बाट आवश्र्क स्ववरण स्लई खािामा 

स्नकासा स्दने । सोको खचयको र्ाँटवारी/स्बल भरपाइ स्वद्यालर्मा प्रमास्णि गरी अस्भलेख राख्ने व्र्वतथा  स्मलाउन,े 

५. तथानीर् िहले तथानीर् सरकार सञ्चालन ऐन¸ २०७४ को पररच्छेद १०  दर्ा ७३ को  उपदर्ा (१) र  (२) मा उल्लेख भए 

बमोस्जम खचय गनय अस्ख्िर्ारी हुन ेव्र्वतथा स्मलाउन,े  

६. कम्िीमा ६ मस्हना करार सेवा गरेका कमयचारीहरूलाई सालवसाली रूपमा १ मस्हना बराबरको आिारभिू पाररश्रस्मक 

बराबरको चाडपवय खचय उपलधि गराउन,े 

७. तथानीर् िह िथा प्रदशे सरकारलाई उपलधि ससिय अनदुान बजेट उपशीर्यकस्भर रहकेा स्क्रर्ाकलापलाई र्स कार्यक्रम 

कार्ायन्वर्न पसु्तिकामा मलू स्क्रर्ाकलापका रूपमा राखी सो अन्िरगि कार्ायन्वर्न हुन े स्क्रर्ाकलापहरूलाई 

उपस्क्रर्ाकलापमा उल्लेख गररएको छ । अद्यावस्िक शैस्क्षक िथ्र्ाङ्कलाई आिार मानी रैमास्सक रूपमा कार्यक्रम  

कार्ायन्वर्न गनुयपनछे । स्वद्यालर् स्शक्षा क्षरे कार्यक्रमका लास्ग तवीकृि स्क्रर्ाकलाप िथा सो अन्िगयिका 

उपस्क्रर्ाकलापका लास्ग िोस्कएको भौस्िक िथा स्वत्तीर् लक्ष्र् परूा भई रकम बचि हुने र सोही बजेट उपशीर्यक अन्िरगि 

स्निःशलु्क पाि्र्पतुिक,छाराका लास्ग सेस्नटरी प्र्ाड, स्दवाखाजा कार्यक्रमका लास्ग तवीकृि रकम अपगु हुने भएमा 

अद्यावस्िक/प्रमास्णि शैस्क्षक िथ्र्ाङ्कका आिारमा तथानीर् िहको स्नणयर् अनसुार आन्िररक बजेट स्हसाव स्मलान गनय 

सस्कनेछ,   

८.  तथानीर् िहले स्वद्यालर्मा तवातथ्र् चिेना अस्भवसृ्ि गनय तवातथ्र् सँतथासँगको समन्वर् र सहर्ोगमा प्रत्रे्क शैस्क्षक सरको 

सरुुमा सब ैस्वद्याथीको अस्नवार्य रूपमा आँखा. कान लगार्िका आिारभिू तवातथ्र् परीक्षणको व्र्वतथा स्मलाउने । प्रदशे 

िहबाट सञ्चास्लि र्ससम्वन्िी कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा सहजीकरण गनय तवाथ्र् संतथास्बच सहकार्य गन े प्रबन्ि 

स्मलाउनकुा साथै स्वद्याथी स्वद्यालर् भनाय हुनपुवूय बालबास्लकाको अपाङ्गिाको प्रारस्म्भक लेखाजोखा गन े प्रबन्िसमिे 

स्मलाउन,े   

९. तथानीर् िथा प्रदशे सरकारले ससिय अनदुानमा हतिान्िररि कार्यक्रम र बजेटलाई आफ्नो नीस्ि. कार्यक्रम एवम ् बजेटमा 

अस्नवार्य रूपले समावेश गने । उक् ि कार्यक्रमहरू भकु् िानीमा दोहोरोपन नहुने गरी आवश्र्किा अनसुार आफ्नो स्रोिबाट 

बजेट थप गरी कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनय सस्कन,े 

१०. तथानीर् िहमा स्वत्तीर् हतिान्िरण भएका कार्यक्रम केन्रको वेबसाइटमा रहकेो च. नं १९९ स्मस्ि २०७९।०२।३० को परमा 

उल्लेख भए अनसुारको भौस्िक लक्ष्र् िथा बजेटको पररस्िस्भर रही कार्ायन्वर्न गने । उक् ि स्ववरणमा उल्लेस्खि 

पतुिकालर् तथापना िथा व्र्वतथापन, र स्वज्ञान प्रर्ोगशाला मध्रे् कुनै कार्यक्रम सब ै स्वद्यालर्ले एक पटक प्राप्त गरी 
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सकेको भएमा तथानीर् िहबाट स्नणयर् गराई उल्लेस्खि कार्यक्रममा केस्न्रि रही स्वद्यालर्को आवश्र्किा र मागका 

आिारमा नदोहोररन ेगरी बजेट  र लक्ष्र्को सीमा नबढ्न ेगरी कार्यक्रम गनय सस्कने ,   

११. तथानीर् िहसँग प्रभावकारी समन्वर् एवम ्कार्यसम्पादनमा सहजीकरण गनयका लास्ग स्शक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइले 

स्जल्लास्भरका तथानीर् िहका स्शक्षा शाखा प्रमखुहरू वा प्रमखुले िोकेको पदास्िकारीसस्हिको संर्न्र स्नमायण गन े । 

संर्न्रका पदास्िकारीसँग मास्सक, रमैास्सक रूपमा बैिक, छलर्ल, अन्िरस्क्रर्ा आर्ोजना गन,े  

१२. तथानीर् िहले साक्षर एवम ् अस्नवार्य िथा स्न:शलु्क स्शक्षा ससु्नस्िििाको घोर्णा गनय स्वशेर् कार्यर्ोजना स्नमायण  गरी 

कार्ायन्वर्न गन,े 

१३. तथानीर् िहका लास्ग स्निायरण हुन ेअनदुान स्वद्यालर्बाट भररने शैस्क्षक िथ्र्ाङ्क (IEMIS) मा आिाररि हुने भएकाले  

स्वद्यालर्बाट िथ्र्ाङ्क नभरेका/अद्यावस्िक नगरेका कारणबाट तथानीर् िहले पाउन ेअनदुानमा र्रक पनय जान ेभएकाले 

आफ्नो मािहिका स्वद्यालर्हरूलाई IEMIS अस्नवार्य रूपले भनय/अद्यावस्िक गनय लगाउने । प्राप्त ससिय अनदुान 

स्वद्यालर्लाई स्नकासा स्ददँा अद्यावस्िक शैस्क्षक िथ्र्ाङ्क २०७९ लाई आिार स्लने । शैस्क्षक िथ्र्ाङ्कको अस्िररक् ि 

सङ्घ/प्रदशे/तथानीर् िहबाट स्वस्भन्न समर्मा हुने स्वद्यालर् अनगुमनको क्रममा सत्र्ापन गररएको िथ्र्ाङ्क अनसुार 

िोस्कएको अनदुान स्विरण गनय सस्कने, 

१४. एकीकृि शैस्क्षक सचूना प्रणाली सञ्चालन िथा व्र्वतथापन स्नदसे्शकामा प्रदशे सरकार/तथानीर् िह र स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइका लास्ग िोस्कएका कार्यहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्ायन्वर्न गनुय/गराउन ुहुन,  

१५. तथानीर् िहले स्वद्यालर्मा स्वस्भन्न शीर्यकहरूमा गररएको स्नकासा कार्ायन्वर्नको अनगुमन गनय सम्वस्न्िि स्वर्र्गि/ 

प्रास्वस्िक/ सरोकारवालाहरूको सहभास्गिामा संर्न्र वनाई अनगुमन गने व्र्वतथा स्मलाउन,े 

१६. स्वद्याथीको खाना/खार्ा प्रबन्ध :  आवासीर् शैस्क्षक ससु्विा सञ्चालन गन ेस्वद्यालर्ले  खानाको साप्तास्हक मेन ुिर्ार 

गरी मेनबुमोविम खाना खवुाउन ेप्रबन्ि स्मलाउन े ।  स्दवा खाजा कार्यक्रम सञ्चास्लि सब ैसावयजस्नक स्वद्यालर्ले विक्षा 

तथा मानि स्रोि विकास केन्द्रले सािविवनक गरेको साप्तास्हक मेन ुअनसुार स्दवा खाजाको प्रबन्ि स्मलाउन ुपने । तवीकृि 

साप्तास्हक खाना/खाजाको मने ुसबलेै दखे्ने गरी टाँतन ेव्र्वतथा गन,े  

१७. तवीकृस्ि/अनमुस्ि प्राप्त स्वशेर्/एकीकृि स्शक्षा कार्यक्रम (नेपाल सरकारबाट सालवसाली अनदुान प्राप्त गने स्वशेर् 

स्वद्यालर्समिे) सञ्चास्लि सामदुास्र्क स्वद्यालर्मा अन्र् सामदुास्र्क स्वद्यालर्ले प्राप्त गन े स्वद्यालर् सञ्चालन खचय, 

छारवसृ्त्त, स्दवा खाजा, सेस्नटरी प्र्ाड जतिा अनदुान दोहोरो नपन ेगरी उपलधि गराउन,े 

१८. छारवसृ्त्त स्विरण :  आिारभिू िहमा अध्र्र्नरि स्वद्याथीका लास्ग स्वद्यालर्ले छारवसृ्त्त रकम उपलधि गराउँदा छारवसृ्त्त 

रकम सम्भव भए सम्म बैङ्कमार्य ि उपलधि गराउन ेसो नभएमा भरपाइ गरी रकम उपलधि गराउने । माध्र्स्मक िहको 

हकमा स्वपन्न लस्क्षि छारवसृ्त्त कार्ायन्वर्न मापदण्ड, २०७८ बमोस्जम गन े । आवासीर् शैस्क्षक छारवसृ्त्तको हकमा  

स्वद्यालर् छारवसृ्त्त व्र्वतथापन स्नदसे्शका, २०७४ बमोस्जम गन,े  

१९. प्रदशेको स्शक्षा हनेे मन्रालर्ले सङ्घीर् सरकारबाट प्राप्त ससिय अनदुानको कार्यक्रम र बजेटको अस्ख्िर्ारी प्राप्त भएको 

स्मस्िले  पन्् स्दनस्भर आफ्नो मािहिका स्नकार्हरूको कार्य स्जम्मेवारी अनसुार कार्ायन्वर्न गनय अस्ख्िर्ारी उपलधि 

गराउन,े  

२०. स्शक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइले तथानीर् िहमा सञ्चालन हुने वास्र्यक शैस्क्षक कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका लास्ग 

आवश्र्क शैस्क्षक िथ्र्ाङ्क र अस्भलेखको उपलधििा, क्षमिा स्वकासमा सहजीकरण लगार्िका प्रास्वस्िक सहर्ोग 

उपलधि  गराउन,े 
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२१. नेपाल सरकार मस्न्रपररर्दक्ो २०७६।०५।०४ को स्नणयर्को आिारमा स्शक्षा,स्वज्ञान िथा प्रस्वस्ि मन्रालर्बाट पनुस्वयिररि 

स्शक्षक दरबन्दी स्ववरण अनसुार खदु  पलुमा रहकेा दरबन्दी स्मलान गनय बाँकी रहकेा स्शक्षकहरूको िलब भत्ता तथानीर् 

िहमा स्बस्नर्ोजन नगररएकाले स्शक्षक दरबन्दी स्मलान गनय बाँकी रहकेा तथानीर् िहले आव २०७९।८० को प्रथम 

रैमास्सकस्भर स्मलान कार्य सम्पन्न गरी सो को प्रस्िवेदन केन्रमा पिाएपस्छ मार सो रकम स्नकास गररन,े 

२२. स्शक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइले कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिकाका सम्बन्िमा स्जल्लास्भरका तथानीर् िहका 

सम्बस्न्िि स्वर्र् क्षरेका पदास्िकारीलाई अस्भमखुीकरण गन,े 

२३. तथानीर् िहमा स्शक्षा¸ र्वुा िथा खलेकुद शाखा/महाशाखा प्रमखुको संर्ोजकत्वमा तथानीर् िहको कार्यक्षरेस्भर 

स्क्रर्ाशील गहै्र सरकारी सङ्घसँतथासमेिको प्रस्िस्नस्ित्व रहने गरी तथानीर्तिरको स्शक्षा समहू (Education Cluster) 

गिन गन े। र्सरी गिन भएको तथानीर्तिरको स्शक्षा समहूले स्जल्ला/प्रदशे/सङ्घीर् िहको स्शक्षा समहूसँग समन्वर् गरी 

कार्यसम्पादन गन,े  

२४.   तथानीर् िहले आफ्नो कार्यक्षरेस्भर शैस्क्षक क्षेरमा स्क्रर्ाशील गैर सरकारी संतथा/समदुार्मा आिाररि संतथा/सामदुास्र्क 

स्सकाइ केन्रहरू (I/NGOs/CBOs/CLCs) सँगको समन्वर्मा कार्यक्रमको प्रकृस्ि अनसुार साझेदारीमा कार्यक्रम 

कार्ायन्वर्नका लास्ग वास्र्यक कार्यक्रम कार्ायन्वर्न र्ोजना िर्ार गरी  तथानीर्तिरको स्शक्षा समहू (Education Cluster) 

सँगको समन्वर्मा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गन,े  

२५. प्रदशे िथा तथानीर् िहमा कार्ायन्वर्न हुन े कार्यक्रमको अनगुमनको दास्र्त्व सम्बस्न्िि िहको हुनेछ । संघीर् स्नकार् र 

स्शक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइ एवम ्प्रदशे सरकारबाट कार्यक्रम अनगुमन गदाय तथानीर् िहबाट आवश्र्क सहजीकरण 

गन,े 

२६. िोस्कएको समर्मा िथ्र्ाङ्क नभने, झिुो स्ववरण स्दन ेप्र.अ. र त्र्तिो स्ववरण प्रमास्णि गने पदास्िकारीसमिेलाई काननु 

अनसुार कारवाही हुन ेभएकाले र्थाथय स्ववरण भएको र्स्कन गरी प्रमाणीकरण गने गराउन,े 

२७. स्वद्यालर्ले र्स पसु्तिकामा उल्लेख भएका कार्यक्रम सञ्चालन गनय  आवश्र्क बजेट रैमास्सक रूपमा तथानीर् िहमा माग 

गने । तथानीर् िहले प्राप्त माग र्ारामलाई अद्यावस्िक िथ्र्ाङ्कसँग रूज ु गरी र्थाशीघ्र स्छटो अनदुान स्दने व्र्वतथा 

स्मलाउन े । स्वद्यालर्बाट स्बिरण गररने प्रस्ि स्वद्याथी लागिको आिारमा खचय गररने छारवसृ्त्त, स्न:शलु्क पाि्र्पतुिक 

लगार्िका कार्यक्रम सावयजस्नक गने । स्न:शलु्क पाि्र्पतुिकको रकम स्वद्यालर्मा स्नकासा स्ददँा तवीकृि मलू्र्सचूीका 

आिारमा स्वद्याथीलाई सेटमा न ैउपलधि गराउनपुनछे र सो को जानकारी स्शक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइलाई स्दनपुन,े  

२८. तथानीर् िहबाट स्वद्यालर्मा रकम स्नकासा स्ददँा अनदुान शीर्यक, गनुयपने काम र बजेट उल्लेख भएको अनदुान स्नकासा पर 

स्वद्यालर्लाई उपलधि गराई सोको समस्िगि स्ववरण तथानीर् िहको वेबसाइटमा राख्ने व्र्वतथासमेि स्मलाउने¸ 

२९.  ससिय अनदुान अन्िगयि स्वत्तीर् हतिान्िरण भई तथानीर् िहमार्य ि स्वद्यालर्लाई उपलधि हुन े अनदुान रकममा 

कस्न्टनजेन्सी वापिको रकम कट्टा नगरी िोस्कएको रकम सम्बस्न्िि स्वद्यालर्को खािामा उपलधि गराउनपुनेछ । 

कस्न्टनजेन्सी रकम कट्टा गने गरी कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका लास्ग रकम स्वस्नर्ोजन नगररएकाले कट्टा गदाय लस्क्षि कार्यक्रम 

सम्पन्न गनय नसस्कने हुनाले कस्न्टनजेन्सी वापिको रकम तथानीर् िहले स्वस्त्तर् हतिान्िरण भई गएका वा आन्िररक 

स्रोिबाट व्र्वतथापन गनुयपन,े  

३०. भौस्िक ससु्विा स्वतिारका लास्ग िोस्कएको ससिय अनदुान रकम अपर्ायप्त भएमा तथानीर् िहले तवीकृि लागि अनमुानका 

आिारमा आफ्नो स्रोिबाट थप गनय सक्नेछ । स्नमायण कार्यको प्रास्वस्िक सपुररवेक्षण एवम ् प्रशासस्नक  अनगुमन गनुय 

तथानीर् सरकारको दास्र्त्व हुने¸ 



14 कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिका २०७९/८० 

 

 

३१. शैस्क्षक सर २०७९दसे्ख प्रत्रे्क स्वद्यालर्ले IEMIS बाट स्वद्याथी पररचर् पर स्वकास गरी स्विरण गने । स्वद्याथीले प्राप्त 

गन ेसब ैस्कस्समका ससु्विाका लास्ग  पररचर् पर अस्नवार्य गन े। IEMIS बाट प्राप्त School Report Card  स्प्रन्ट गरी 

सावयजस्नक गनुयका साथै सामास्जक परीक्षणमा उपर्ोग गने¸ 

३२. स्वद्यालर् सामास्जक परीक्षण मापदण्ड- २०७८ अनसुार सबै स्वद्यालर्हरूलाई अस्नवार्य रूपमा सामास्जक परीक्षण गन े

लगाउने¸ 

३३.   र्स कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिकामा उल्लेख गररएका स्क्रर्ाकलापहरुहरुलाई कार्यसम्पादन सचूकको रुपमा िर्ार गने र 

सो सचूकका आिारमा सवै िह िथा स्नकार्मा अनगुमन गरी कार्यसम्पादन नस्िजा प्रस्ि सम्वस्न्िि व्र्स्क्त/पदास्िकारीलाई 

जवार्दहेी बनाउने व्र्वतथा गने । स्वद्यालर्बाट सञ्चालन हुने स्क्रर्ाकलाप कार्ायन्वर्नको मखु्र् स्जम्मेवारी 

प्रिानाध्र्ापकको हुन ेर्सका लास्ग तथानीर् िहले अनगुमन सचूक स्नमायण गरी अनगुमन गन/े गराउने । 

1.3 आस्थयक  अनुर्ासन िथा स्वत्तीय प्रस्िवेदन  

क) एक बजेट उपशीर्यकमा स्बस्नर्ोजन भएको रकम अको सब-बजेट उपशीर्यकमा खचय नगन,े तवीकृि नम्सयको पररस्िस्भर 

रहरे कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिकामा उल्लेख गररएका  आिार र प्रस्क्रर्ा अनरुूप खचय लेख्ने व्र्वतथा स्मलाउने, 

ख) वैदसे्शक स्रोि समावेश भएको बजेट उपशीर्यक अन्िगयिका स्क्रर्ाकलापहरूमा स्वस्नर्ोस्जि बजेट खचय गदाय मलु 

स्क्रर्ाकलापमा स्वस्नर्ोस्जि कुल रकमलाई दािसृ्नकार्गि  स्रोि अनपुाि र्स्कन गरी सोही अनपुािमा वैदसे्शक स्रोिको 

रकमसमिे खचय गन,े   

ग) स्वद्यालर् स्शक्षा क्षरे  र्ोजनाका संर्कु् ि स्वत्तीर् साझदेार (Joint Financing Partners) सँग नपेाल सरकारले गरेको 

सम्झौिामा आर्ोजना कार्ायन्वर्न गन े(Implementing Agency) स्नकार्ले प्रत्रे्क रैमास्सक सस्कएको ४५ स्दनस्भर 

स्वत्तीर् अनगुमन प्रस्िवेदन (Financial Monitoring Report - FMR) पेस गनुय पन ेव्र्वतथा रहकेो छ । सो व्र्वतथा 

कार्ायन्वर्न गनय प्रत्रे्क  तथानीर् िहले रैमास्सक अवस्ि समाप्त भएको १५ स्दनस्भर  सम्बस्न्िि कोर् िथा लेखा स्नर्न्रक 

कार्ायलर् (कोलेस्नका) मा "मलेप र्ाराम न.ं २७५ को अनसुचूी ७ र ८ (ख)"  बमोस्जम  प्रस्िवदेन गने र सोको एक/ एक 

प्रस्ि स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्र (र्ोजना िथा अनगुमन शाखा)  िथा  सम्बस्न्िि स्शक्षा स्वकास िथा समन्वर् 

इकाइमा पिाउन ुपनेछ । प्रस्िवेदन पेस नभएसम्म कोलेस्नकाले रैमास्सक स्नकासा रोक्का राख्न सक्नेछ । ( प्रस्िवेदनको 

ढाँचा अनसुचूी १४ मा समावेश छ  ।) 

घ)  स्शक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइले स्जल्ला स्तथि: तथानीर् िहहरू िथा कोर् िथा लेखा स्नर्न्रक कार्ायलर्सँग 

समन्वर् गरी  सबै तथानीर् िहको एकीकृि रमैास्सक प्रगस्ि प्रस्िवेदन रैमास्सक अवस्ि समाप्त भएको २५ स्दनस्भर केन्रमा 

अस्नवार्य रूपमा पिाउन,े 

ङ) सबै प्रदशे सरकार/तथानीर् िहले स्वत्तीर् हतिान्िरण भएको ससिय अनदुानका कार्यक्रमहरूको महालेखा परीक्षक 

कार्ायलर्बाट अस्न्िम लेखापरीक्षण गराउनपुनछे । साथै लेखा परीक्षणबाट औलँ्र्ाइएका बेरूजकुो समर्मै र्छ् र्ौट िथा 

संपरीक्षण गराउन े दास्र्त्व सम्बस्न्िि प्रदशे सरकार/तथानीर् िहको हुन े । बरेुज ु सम्परीक्षण िथा र्छयर्ौटको स्ववरण 

रैमास्सक रूपमा केन्रमा पिाउन,े 

च) मास्थ "ग" िथा "घ" बमोस्जमको कार्य नगरेका कारण वैदसे्शक अनदुान िथा ऋणको सोिभनाय हुन नसकेमा वा दाि-ृ 

स्नकार्लाई अर्ोग्र् खचय (In-eligible Expenditure) स्र्िाय गनुयपरेमा सम्बस्न्िि प्रदशे सरकार िथा तथानीर् िहको 

आगामी आ.व.को स्वत्तीर् समानीकरण अनदुानबाट कट् टा गनय केन्रले अथय मन्रालर्मा अनरुोि गरी पिाउन सक्नछे । 
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छ)  सङ्घीर् सरकारबाट ससिय अनदुानका रूपमा प्राप्त बजेट िथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गदाय नेपाल सरकार अथय मन्रालर्बाट 

तवीकृि कार्यसञ्चालन स्नदसे्शकामा उल्लेस्खि खचय गने मापदण्ड (Norms) का आिारमा गने¸  

ज) स्वद्यालर्मा हुने खररद कार्य प्रचस्लि आस्थयक कार्यस्वस्ि िथा स्वत्तीर् उत्तरदास्र्त्व ऐन, स्नर्मावली िथा सावयजस्नक 

खररद ऐन/स्नर्मावली, स्वद्यालर् खररद स्दग्दशयन र स्वद्यालर् लेखाङ्कन स्दग्दशयनका आिारमा गने । सोकार्यको अनगुमन 

तथानीर् िहले गने व्र्वतथा स्मलाउन ुपनछे । (स्वद्यालर् खररद स्दग्दशयन, स्वद्यालर् लेखाङ्कन स्दग्दशयन  स्शक्षा िथा मानव 

स्रोि स्वकास केन्रको वेबसाइट : www.cehrd.gov.np बाट प्राप्त गनय सस्कन,े 

झ)  ससिय अनदुानबाट सञ्चालन हुन े स्वद्यालर्का  शैस्क्षक कार्यक्रमहरू तथानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गरेका 

व्र्वतथासमेिको आिारमा हुन ेभएकाले लेखा परीक्षणबाट कार्म भएको बेरूज ुर्छ् र्ौट गन ेस्जम्मा सम्बस्न्िि तथानीर् 

िहको हुने । बेरुज ुर्छयर्ौटका लास्ग आवश्र्क स्ववरणहरू पसे गन ेदास्र्त्व सम्बस्न्िि स्वद्यालर्को हुने  । सास्वकको 

स्जल्ला स्शक्षा कार्ायलर्को नाममा कार्म भएका बेरूज ुर्छयर्ौट िथा सम्परीक्षण गराउने कार्य हालको स्शक्षा स्वकास 

िथा समन्वर् इकाइको हुनछे । बेरुज ुर्छ् र्ौटका लास्ग आवश्र्क कागजािसस्हि स्वद्यालर्ले प्रास्वस्िक सहर्ोगका लास्ग 

तथानीर् िहमा अनरुोि गनुयपनछे । बेरुज ुर्छयर्ौटको कार्यका लास्ग इकाइ िथा स्वद्यालर्ले मागकेो प्रास्वस्िक सहर्ोग 

तथानीर् िहले उपलधि गराउनपुने¸ 

ञ) तवीकृि कार्यक्रमको कार्ायन्वर्न र्ोजना, खररद र्ोजना र अनगुमन र्ोजना बमोस्जमको कार्यक्रम कार्ायन्वर्न अवतथाको  

रैमास्सक रूपमा तथानीर्/ प्रदशे िहमा प्रगस्ि समीक्षा गरी िोस्कएको ढाँचामा रैमास्सक अवस्ि समाप्त भएको १५ स्दनस्भर 

तथानीर् िहले स्शक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइमार्य ि िथा प्रदशेले सोझै स्शक्षा िथा  मानव स्रोि स्वकास केन्रमा 

अस्नवार्य रूपमा प्रस्िवेदन पिाउन,े 

ट) तथानीर् िहले बेरूज ुर्र्छ्र्ौट कार्यलाई उच्च प्राथस्मकिा स्दने । म.ले.प. प्रस्िवेदनमा औलँ्र्ाएका बढी अनदुान, दोहोरो 

अनदुानका सन्दभयमा स्वद्यालर्बाट सो रकम स्र्िाय गराउन ेकाम चाल ुआस्थयक वर्यको पस्हलो रमैास्सकस्भरै गररसक्नपुनेछ 

। र्सरी  वढी वा दोहोरो अनदुान गएका स्वद्यालर्ले रकम स्र्िाय नगरेमा िी स्वद्यालर्हरूको अनदुान रोक्का गने ।  

स्वद्यालर्बाट स्र्िाय गराएको अनदुान रकमको बैङ्क भौचरसस्हिको स्ववरण महालेखा परीक्षकको कार्ायलर्मा पेस गरी 

बेरूज ुर्र्छ्र्ौटको व्र्वतथा स्मलाउने र सो को प्रस्िवेदन स्शक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइ र स्शक्षा िथा मानव स्रोि 

स्वकास केन्रमा अस्नवार्य रूपमा  पिाउन,े 

ि) महालेखा परीक्षकको कार्ायलर्बाट सावयजस्नक प्रस्िवेदनमा औलँ्र्ाइएका बेरुजहुरूलाई प्राथस्मकिा साथ र्छयर्ौट 

गनुयपने¸ 

ड) रारिपस्ि शैस्क्षक सिुार कार्यक्रम अन्िरगि कार्यक्रम िथा बजेट प्राप्त गने स्वद्यालर्ले रारिपस्ि शैस्क्षक सिुार कार्यक्रम 

कार्ायन्वर्न कार्यस्वस्ि िथा केन्रबाट प्राप्त हुन ेकार्यप्रस्क्रर्ा अनसुार कार्यसम्पादन गनुयपने̧  

ढ) स्वद्यालर्को आस्थयक कारोवारको लेखाङ्कन गदाय सक्कल स्बल भरपाई लगार्ि आवश्र्क कागजाि संलग्न राखी 

अस्भलेखन गने व्र्वतथा स्मलाउने । स्वद्यालर्को भौस्िक स्नमायणसम्बन्िी कार्यहरू सम्पन्न भएपिाि कार्य सम्पन्न 

प्रस्िवेदन िर्ार गरी लेखा परीक्षणको व्र्वतथा स्मलाउनपुन े । महालेखा परीक्षकको कार्ायलर्बाट डोर खस्टई आएका 

बखि तथानीर् िहले आवश्र्क प्रमाण जटुाई, असलु गनुयपने बेरूज ुअसलु गरी  सम्परीक्षण गराउन,े 

ण) तथानीर् िहले स्वद्यालर्मा जान े सबै प्रकारका अनदुानहरूलाई प्रभावकारी िथा सक्षमरूपमा कार्ायन्वर्न गनय अनदुान 

व्र्वतथापन प्रणाली (Grant Management System) बमोस्जम दहेार् अनसुार अनदुान स्नकासा कार्ायन्वर्न गनुयपन े: 
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अ. स्वद्यालर्लाई अनदुान स्नकासा गदाय र्स पसु्तिकामा उल्लेख भएका मापदण्ड िथा प्रस्क्रर्ा अस्नवार्य रूपमा 

पररपालना गन,े 

आ. प्रत्रे्क स्वद्यालर्ले बजेट स्नकासा माग गदाय अस्घल्लो आव वा रमैास्सकमा स्नकासा भएको बजेटको प्रगस्ि 

स्ववरण, अनदुान मागको स्ववरण, स्वव्र्सको स्नणयर् र शसै्क्षक िथ्र्ाङ्कसस्हि  तथानीर् िहमा अस्नवार्य रूपमा 

पेस गनुयपन,े 

इ. तथानीर् िहले स्वद्यालर्मा बजेट स्नकासा स्ददाँ स्वद्यालर्बाट पेस हुन ेप्रगस्ि स्ववरणलाई आिार बनाउन ुपनछे । 

ि) प्रदशे िथा तथानीर् िहमा ससिय अनदुानको स्वत्तीर् हतिान्िरण िथा सो सम्बन्िी अन्र् व्र्वतथा अनसुचूी १२ मा रहकेो 

अथय मन्रालर्को मागयदशयन बमोस्जम हुनछे । स्शक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइले केन्रबाट प्राप्त मागयदशयन अनसुार खचय 

गने व्र्वतथा स्मलाउने गरी सहजीकरण गनुयपनछे ।   

1.4 स्थानीय तह, प्रदेि सरकार तथा इकाइबाट पेस गनुय पने प्रशतिेदनहरू 

१. प्रत्रे्क प्रदशे िथा तथानीर् िहले ससिय अनदुानका रूपमा स्वत्तीर् हतिान्िरण भएका कार्यक्रमहरूको रैमास्सक रूपमा 

अनसुचूी ११ को स्क्रर्ाकलापगि प्रगस्ि प्रस्िवेदनका अस्िररक् ि िपस्सल अनसुारका स्वर्र्को प्रगस्ि स्ववरणको Hard 

Copy िथा Soft Copy केन्रमा अस्नवार्य रूपले पिाउनपुनेछ । र्स कार्यमा स्शक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइले स्वशरे् 

समन्वर् र सहजीकरण गनुयपनछे । 

क) ससिय अनदुानका अस्िररक् ि प्रदशे िथा तथानीर् िहबाट चालु आवका लास्ग िर् भएका कार्यक्रम (प्रदशे िथा तथानीर् िह) 

ख) प्रदशे स्शक्षा िास्लम केन्रबाट सञ्चालन भएका आिारभिू िथा माध्र्स्मक िहिर्य  स्शक्षक िास्लम प्राप्त स्शक्षकको िह, 

स्वद्यालर् र स्वर्र् खलु्न ेनामनामेसी स्ववरण (प्रदशे िह) 

ग) स्शक्षक दरबन्दी स्मलानको प्रगस्ि स्ववरण (प्रदशे िह, स्जल्ला िथा तथानीर् िह)  

घ) स्वद्यालर् लेखा प्रणाली (School Accounting System-SAS) सम्बन्िी िास्लम प्राप्त स्शक्षक/कमयचारीको स्ववरण र सो 

प्रणाली कार्ायन्वर्न गन ेस्वद्यालर्को नाम नामेसी (िास्लम प्राप्त स्शक्षकको नाम, िास्लम सञ्चालन भएको स्मस्ि, िास्लम 

अवस्ि, स्वद्यालर्को नाम खलु्ने स्ववरण) (इकाइ )  

ङ)  िोस्कएको सचूकाङ्कका आिारमा कार्य सम्पादन सम्पन्न गने स्वद्यालर्लाई कार्यसम्पादनमा आिाररि अनदुान 

(Performance Based Grants) प्राप्त गने स्वद्यालर्को नाम िथा िेगाना (तथानीर् िह) 

च) स्शक्षक दरबन्दी िथा स्शक्षक अनदुान प्राप्त नगरेका आिारभिू सामदुास्र्क स्वद्यालर्हरूलाई एकमषु्ठ अनदुान प्राप्त गन े

स्वद्यालर्को नाम िथा िेगाना  (तथानीर् िह) 

छ) ससिय अनदुानमा स्वत्तीर् हतिान्िरण भएका स्क्रर्ाकलाप अन्िगयिका उपस्क्रर्ाकलापगिरूपमा स्वद्यालर्मा भएको स्नकासा 

खलु्ने बलेुस्टन, स्नकासा स्सट वा स्नकासा पर (तथानीर् िह) 

ज) पढ्द ैकमाउद ैकार्यक्रम कार्ायन्वर्न भएका स्वद्यालर्को कार्यप्रगस्ि ( तथानीर् िह) 

झ) रारिपस्ि शैस्क्षक सिुार कार्यक्रम अन्िरगिका कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने स्वद्यालर्को कार्यप्रगस्ि ( इकाइ र तथानीर् िह) 

ञ) नमनुा स्वद्यालर् स्वकासका लास्ग छनोट भएका स्वद्यालर्हरूको भौस्िक स्नमायण एवम ्शसै्क्षक कार्यक्रमको प्रगस्ि  ( इकाइ र 

तथानीर् िह) 

ट) माध्र्स्मक िह (कक्षा ९-१०)  र आिारभिू िह (कक्षा ६-८) िर्य  अङ्गे्रजी, गस्णि र स्वज्ञान स्वर्र् स्शक्षणका लास्ग स्शक्षण 

सहर्ोग अनदुान प्राप्त गन ेस्वद्यालर्को नामावली (तथानीर् िह)  

ि) स्वज्ञान प्रर्ोगशाला र  पतुिकालर् अनदुान प्राप्त स्वद्यालर्को नामावली (तथानीर् िह) 
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ड) तथानीर् िहमा कार्यरि स्शक्षा¸ र्वुा िथा खलेकुद शाखा/महाशाखा प्रमखुको नामनामेसी¸ सम्पकय  नम्वर र इमेल 

िेगानासस्हिको स्ववरण (स्शक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइ)  

1.5 काययक्रम कायायन्त्ियन पुशस्तका पररमाजयन/ससंोिन 

क) र्स पसु्तिकामा उल्लेख गररएका प्राविानहरूका सम्बन्िमा कुन ैस्द्वस्विा भएमा स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रले प्रि 

पानय सक्नेछ । र्स पसु्तिकामा कुनै संशोिन/पररमाजयन गनुयपरेमा औस्चत्र्का आिारमा केन्रले गनय सक्नछे । सोको जानकारी 

स्शक्षा¸ स्वज्ञान िथा प्रस्वस्ि मन्रालर्मा स्दनपुनछे ।   
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खण्ड २ 

तथानीर् िहबाट सम्पादन हुने ससिय अनदुानका सब बजेट 

उपशीर्यकहरूको कार्यक्रमका  कार्ायन्वर्न प्रस्क्रर्ा एवम ्मापदण्ड 
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2 तथानीय िहबाट सम्पादन हुने ससिय अनुदानका सव बरे्ट उपर्ीषयकहरूका काययक्रमका  कायायन्वयन प्रस्क्रया एवम ्मापदण्र् 

र्स खण्डमा  सबैका लास्ग स्शक्षा - आिारभिू िह ( ब.उ.शी.नं.३५००००१४), माध्र्स्मक िह (ब.उ.शी.नं ३५००००१५), स्वद्यालर् स्शक्षा क्षरे र्ोजना - (प्रदशे िथा तथानीर् िहका लास्ग) (ब.उ.शी.न.ं 

३५००१८०१), प्रास्वस्िक स्शक्षा िथा व्र्ावसास्र्क िास्लम पररर्द ्(स्वशेर् कार्यक्रमसमिे) (ब.उ.शी.नं. ३५०४१०११) द्वन्द्वपीस्डि पररवार स्शक्षा कार्यक्रम (सस्हद प्रस्िष्ठानमार्य ि सञ्चालन हुने) (ब.उ.शी.नं. 

३५०००१०५)   बाट तथानीर् िहमा स्वत्तीर् हतिान्िरण भई गएका ससिय अनदुानका शैस्क्षक कार्यक्रमहरूको कार्ायन्वर्न प्रस्क्रर्ा स्नम्नानसुार हुनेछ : 

2.1 स्र्क्षकको िलब भत्ता: सबैका लास्र् स्र्क्षा - आधारभूि िह एवम ् माध्यस्मक िह  

2.1.1 स्क्रयाकलाप नं. १.१.३.३. आधारभूि िहका तवीकभ ि दरबन्दीका स्र्क्षक, राहि अनुदान स्र्क्षकका लास्र् िलब भत्ता अनुदान (स्वरे्ष स्र्क्षा पररषद् अन्िर्यिका स्र्क्षक/कमयचारीहरूसमेि)  

2.1.2 स्क्रयाकलाप नं. १.१.३.४. माध्यस्मक िहका तवीकभ ि दरबन्दीका स्र्क्षक, राहि अनुदान स्र्क्षक लास्र् िलब भत्ता अनुदान (स्वरे्ष स्र्क्षा पररषद् अन्िर्यिका स्र्क्षक/ कमयचारी, प्रास्वस्धक धारका प्रस्र्क्षक 

र सहायक प्रस्र्क्षकसमेि)  

क) तथानीर् िहले कार्यरि स्शक्षकको िलब भत्ता स्निायरण गदाय  केन्रको च न १८९ स्मस्ि  २०७६।११।१२ को  पर र  केन्रको वेबसाइटमा प्रकास्शि स्ववरण  अनसुार र्स्कन भएको दरबन्दीलाई 

“स्शक्षक दरबन्दी (स्मलान िथा व्र्वतथापन) कार्यस्वस्ि २०७६” अनसुार स्मलान/व्र्वतथापन/अद्यावस्िक गन े । दरबन्दी स्मलानबाट कार्म भएको दरबन्दी, स्शक्षक अनदुान कोटा (राहि) र 

प्रास्वस्िक िार िर्य का अनदुानमा कार्यरि स्शक्षक िथा प्रस्शक्षकहरूका लास्ग स्वद्यालर्बाट प्राप्त माग र्ाराम रूज ुगरी अनदुान उपलधि गराउने । रास्रिर् स्किाबखाना (स्शक्षक) बाट िोस्कएको 

ढाँचामा िर्ार पाररएको तथार्ी स्शक्षकहरूको िलवी प्रस्िवेदन स्शक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइमार्य ि रास्रिर् स्किाबखाना (स्शक्षक) बाट पाररि गराई सो आिारमा र स्वद्यालर्को माग र्ाराम 

स्वच स्भडान गराई अनदुान स्नकासा स्दन ेव्र्वतथा स्मलाउने । स्शक्षकको िलव भत्ता स्हसाव गदाय अनसुचूी १७ मा रहकेो िलवमानका आिारमा गने । र्स स्क्रर्ाकलापमा दहेार्का स्शक्षकहरूको 

िलबभत्ता समावेश गररएको छ: 

1. आिारभिू िह कक्षा १-५ (प्राथस्मक िह) र कक्षा ६-८ (स्नम्नमाध्र्स्मक िह) मा कार्यरि स्शक्षकहरूको िलब भत्ता (तवीकृि दरबन्दीमा कार्यरि तथार्ी िथा अतथार्ी/करार र स्शक्षण अनदुान 

कोटा (राहि) मा कार्यरि स्शक्षक) 

2. माध्र्स्मक िहको कक्षा ९-१० मा कार्यरि स्शक्षकहरू (माध्र्स्मक स्शक्षक) को िलब भत्ता (तवीकृि दरबन्दीमा कार्यरि तथार्ी िथा अतथार्ी/करार र स्शक्षण (राहि) अनदुान कोटा (राहि) मा 

कार्यरि स्शक्षक) 

3. माध्र्स्मक िह (कक्षा ११-१२) मा दरबन्दी र अनदुानमा कार्यरि स्शक्षकको िलब भत्ता 

4. प्रास्वस्िक िार अन्िगयि कक्षा ९-१० एवम ्कक्षा ११-१२ मा प्रस्शक्षक/सहार्क प्रस्शक्षक र अनदुानमा कार्यरि स्शक्षकको िलब भत्ता 

5. लेखाजोखा संर्ोजकका रूपमा कार्यरि स्शक्षकहरूको िलब भत्ता 

6. स्वशेर् स्शक्षा पररर्द ् अन्िगयि सञ्चालनमा रहकेा स्वद्यालर्हरूले सालवसाली पाउँद ैगरेको अनदुानमा कार्यरि स्शक्षक िथा कमयचारीको िलबभत्ता: स्वशेर् स्शक्षािर्य  स्वगिमा संतथा वा 

स्वद्यालर्बाट तथार्ी स्नर्सु्क् ि पाएका स्शक्षक र कमयचारीहरूका लास्ग नेपाल सरकारबाट तवीकृि दरबन्दी िथा अनदुानमा कार्यरि स्शक्षकहरूले िपस्सल अनसुारका िलब भत्ता लागार्िका 

ससु्विा प्राप्त गन ेगरी प्रस्ि व्र्स्क् ि  िहगि िथा श्रेणीगि स्शक्षकको िलब भत्ता स्हसाब गरी स्वद्यालर् खािामा उपलधि गराउने । 
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7. तथानीर् िहले स्नर्मानसुार स्शक्षकले पाउने िलबमान स्हसाब गदाय िलब भत्ता नपगु भएमा अनसुचूी १ अनसुारको र्ाराम भरी २०७९ माघ मसान्िसम्म स्शक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइमा 

पिाउने र स्शक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइले स्जल्लाका लास्ग तवीकृि दरबन्दी िथा राहि अनदुान कोटासँग  स्भडान गरी र्स्कन गने । र्स्कन भएको स्ववरण अनसुार िलब भत्ता अपर्ायप्त 

हुनदेसे्खएमा स्सर्ाररस साथ २०७९ र्ाल्गणु मस्हनाको पस्हलो हप्तास्भर स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रमा आइपगु्न ेगरी पिाउने  ।  

2.2 स्र्क्षकको िलब भत्ता िथा सेवा ससु्वधा स्ववरण 

ससु्विा/ स्शक्षक 

सबै िहका तवीकृि 

दरबन्दीमा कार्यरि 

तथार्ी स्शक्षक 

सबै िहका तवीकृि 

दरबन्दीमा कार्यरि 

अतथार्ी/करार 

स्शक्षक 

सबै िहका 

तवीकृि राहि 

अनदुान कोटामा 

कार्यरि स्शक्षक 

सास्वकको उच्च 

माध्र्स्मक िह (कक्षा 

११-१२) अनदुान 

कोटामा कार्यरि 

स्शक्षक 

प्रास्वस्िक िारमा कक्षा ९-१० मा 

कार्यरि प्रस्शक्षक, सहार्क 

प्रस्शक्षक 

प्रास्वस्िक िारमा 

कक्षा ११-१२ 

मा कार्यरि 

प्रस्शक्षक 

स्वशेर् स्शक्षा पररर्द ्

अन्िगयि सञ्चालनमा 

रहकेा स्वद्यालर्हरूले 

सालवसाली पाउँद ैगरेको 

अनदुानमा कार्यरि स्शक्षक 

िथा कमयचारी 

िलब  

  अथय मन्रालर्बाट 

तवीकृि तकेल 

अनसुारको १२ 

मस्हनाको िलब 

  अथय मन्रालर्बाट 

तवीकृि तकेल 

िलब अनसुारको 

१२ मस्हनाको 

िलब 

  अथय 

मन्रालर्बाट 

तवीकृि  िलब 

तकेल अनसुारको 

१२ मस्हनाको 

िलब 

  अथय मन्रालर्बाट 

तवीकृि  िलब तकेल 

अनसुारको १२ 

मस्हनाको िलब 

(माध्र्स्मक िह स्द्विीर् 

श्रेणी सरहको) 

 प्रस्शक्षकले  अथय मन्रालर्बाट 

तवीकृि िलब तकेल सास्वकको 

माध्र्स्मक िह ििृीर् श्रेणी सरह र 

सहार्क प्रस्शक्षकले सास्वकको 

स्नम्न माध्र्स्मक िह ििृीर् श्रेणी  

१२ मस्हनाको सरुू तकेल 

अनसुारको िलब  

माध्र्स्मक िह 

स्द्विीर् श्रेणी 

सरह  १२ 

मस्हनाको सरुू 

तकेल अनसुारको 

िलब  

  अथय मन्रालर्बाट 

तवीकृि  िलब तकेल 

अनसुारको १२ मस्हनाको 

िलब 

ग्रेड 
 स्नर्मानसुारको  गे्रड 

रकम 
- - - - - 

संतथाबाट तथार्ी स्नर्सु्क् ि 

पाएका 

सञ्चर् कोर् 

थप  
सञ्चर् कोर् थप - - - - - 

सञ्चर् कोर् थप 

(मास्सक) 

बीमा कोर् थप बीमा कोर् थप  - - - - - - 

चाडपवय खचय 
१ मस्हना बराबरको 

चाडपवय खचय  

१ मस्हना बराबरको 

चाडपवय खचय  

१ मस्हना 

बराबरको 

चाडपवय खचय  

१ मस्हना बराबरको 

चाडपवय खचय  
 १ मस्हना बराबरको चाडपवय खचय  

 १ मस्हना 

बराबरको 

चाडपवय खचय  

१ मस्हना बराबरको 

चाडपवय खचय  

महगँी भत्ता 
िोस्कए अनसुारको 

महगँी भत्ता 

िोस्कए अनसुारको 

महगँी भत्ता 

िोस्कए 

अनसुारको महगँी 

िोस्कए अनसुारको 

महगँी भत्ता 
िोस्कए अनसुारको महगँी भत्ता 

िोस्कए 

अनसुारको 

िोस्कए अनसुारको महगँी 

भत्ता 
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ससु्विा/ स्शक्षक 

सबै िहका तवीकृि 

दरबन्दीमा कार्यरि 

तथार्ी स्शक्षक 

सबै िहका तवीकृि 

दरबन्दीमा कार्यरि 

अतथार्ी/करार 

स्शक्षक 

सबै िहका 

तवीकृि राहि 

अनदुान कोटामा 

कार्यरि स्शक्षक 

सास्वकको उच्च 

माध्र्स्मक िह (कक्षा 

११-१२) अनदुान 

कोटामा कार्यरि 

स्शक्षक 

प्रास्वस्िक िारमा कक्षा ९-१० मा 

कार्यरि प्रस्शक्षक, सहार्क 

प्रस्शक्षक 

प्रास्वस्िक िारमा 

कक्षा ११-१२ 

मा कार्यरि 

प्रस्शक्षक 

स्वशेर् स्शक्षा पररर्द ्

अन्िगयि सञ्चालनमा 

रहकेा स्वद्यालर्हरूले 

सालवसाली पाउँद ैगरेको 

अनदुानमा कार्यरि स्शक्षक 

िथा कमयचारी 

भत्ता महगँी भत्ता 

पोसाक ससु्विा पोसाक खचय पोसाक खचय पोसाक खचय पोसाक खचय पोसाक खचय पोसाक खचय पोसाक खचय 

तथानीर् भत्ता 

तथानीर् भत्ता पाउन े

स्जल्लामा भए 

वर्यभररको जम्मा 

१०.५ मस्हनाको  

    तथानीर् भत्ता 

पाउन ेस्जल्लामा 

भए जम्मा 

वर्यभररको १०.५ 

मस्हनाको   

- - 

    तथानीर् भत्ता पाउन ेस्जल्लामा 

भए जम्मा वर्यभररको १०.५ 

मस्हनाको  

    तथानीर् भत्ता 

पाउन ेस्जल्लामा 

भए जम्मा 

वर्यभररको १०.५ 

मस्हनाको  

- 

प्रास्वस्िक भत्ता - - - - 
प्रास्वस्िक भत्ता (प्रस्ि मस्हना ३ 

हजारका दरले १० मस्हनाको मार) 

·         

प्रास्वस्िक भत्ता 

(प्रस्ि मस्हना ३ 

हजारका दरले 

१० मस्हनाको 

मार) 

- 

प्र.अ. भत्ता  प्राथस्मक :  मास्सक रू २००।, स्नम्नमाध्र्स्मक िह: मास्सक रू ३००,  माध्र्स्मक : मास्सक रू ५००)  

रष्टव्य :  

१. उल्लेस्खि स्क्रर्ाकलाप न.ं १.१.३.३  र स्क्रर्ाकलाप न.ं १.१.३.४ को शीर्यक ससिय अनदुानका रूपमा आएको हुनाले उक् ि रकमबाट िलब भत्ता बाहके अन्र् शीर्यक (जतिै स्शक्षक सस्ञ्चि स्बदा, 

और्िी उपचार खचयको भकु् िानी र अन्र् प्रर्ोजन) मा अनदुान िथा खचय लेख्न पाइने छैन । 

२. बउशीनं ३५००००१४ र ३५००००१५ बाट पोसाक खचय उपलधि गराउँदा िोस्कएको उच्च स्हमाली स्जल्लामा (गोरखा स्जल्लाको स्सस्दयवास उत्तर, सोलुखमु्व,ु रसवुा, मनाङ, मतुिाङ, मगु,ु डोल्पा, 

हुम्ला, जमु्ला र कास्लकोट) कार्यरिका लास्ग वास्र्यक रू १५ हजार िथा अन्र् स्जल्लाका लास्ग वास्र्यक रू १० हजार पोसाक खचय उपलधि गराउन े। 

३. स्शक्षक कमयचारीको पोसाक भत्ता चैर मस्हनाको िलबसँगै उपलधि गराउन ुपनछे । 
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४. तथानीर् िहका लास्ग आिारभिू िथा माध्र्स्मक िहका तवीकृि दरबन्दी िथा अनदुानमा कार्यरि स्शक्षकको िलवभत्ता स्नकासा गदाय सबकैा लास्ग स्शक्षा -आिारभिू िह  र माध्र्स्मक िह  

उपशीर्यक मध्रे् कुन ैएक बजेट उपशीर्यकमा वचि र अको उपशीर्यकमा अपगु भए वचि हुने उपशीर्यकबाट प्रस्क्रर्ागि रूपमा स्नणयर् गरी  स्शक्षकको िलव भत्ता स्नकासा स्दन सस्कनछे ।  

५. स्वद्यालर्ले स्शक्षक र कमयचारीको िलब भत्ता बैङ्कमार्य ि ्भकु् िानी हुने व्र्वतथा स्मलाउन ुपनेछ । स्वद्यालर्ले रमैास्सकको पस्हलो मस्हनामा ३ मस्हनाका लास्ग स्नर्मानसुार आवश्र्क िलव भत्ता 

तथानीर् िहमा माग गने सोका आिारमा तथानीर् िहले स्वद्यालर्लाई स्नकासा स्दई स्वद्यालर्ले स्शक्षकलाई स्नर्मानसुार मास्सक रूपमा िलव भत्ता भकु् िानी हुन ेव्र्वतथा स्मलाउन े। 

६. प्रास्वस्िक ग्रेडको रकम सम्बन्िमा केन्रको पवूय पररपर अनसुार गने । 
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2.3 शिद्यालय शिक्षा के्षर योजना  (ब.उ.िी.नं. ३५००१८०१) 

2.4 दीर्यकालीन सोच (Vision) :  

सक्षम, स्सजयनशील र मलू्र्उन्मखु नागररक िर्ार गरी नपेालको आस्थयक िथा सामास्जक रूपान्िरणका माध्र्मबाट “समिृ नपेाल, सखुी नपेाली” को आकाङ्क्षा परुा गने । 

2.5 ध्येय (Mission) :   

अन्िरायस्रिर् तिरसँग िलुनार्ोग्र् गणुतिरर्कु्त िथा सान्दस्भयक स्शक्षा प्राप्त गने नागररकको हक ससु्नस्िि गनय सक्षम, सशुास्सि, उत्तरदार्ी र प्रस्ितपिी सावयजस्नक स्वद्यालर् स्शक्षा पिस्ि । 

2.6  उद् देश्य 

१. स्वद्यालर् स्शक्षामा स्वशेर्ििः आस्थयक िथा सामास्जक लगार्िका कारणले ससु्विास्वहीन, सीमान्िकृि िथा अपाङ्गिा भएका बालबास्लकाहरूको समिामलूक पहुचँ र सहभास्गिा ससु्नस्श् चि गनुय । 

२. प्रत्रे्क बालबास्लकामा न्र्नूिम स्सकाइ उपलस्धि ससु्नस्िि गद ैसमग्र स्वद्यालर् स्शक्षाको गणुतिर िथा सान्दस्भयकिा अस्भवसृ्ि गनुय ।  

३. सबै नागररकलाइय आिारभिू कार्यमलूक स्सपसस्हि साक्षर बनाउन ुर स्नरन्िर स्शक्षा िथा जीवनपर्यन्ि स्सकाइको अवसर स्वतिार गनुय । 

४. स्वद्यालर् िथा स्शक्षाका सबै स्नकार्मा सशुासन प्रवियन गनुय र िीनओटै िहका सरकारस्बच समन्वर् र सहकार्य सदुृढ बनाइय शसै्क्षक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन ु। 

 

2.7  काययक्रमका के्षरगत उद् देश्यहरू :  

2.7.1 प्रारस्म्भक बाल स्वकास िथा स्र्क्षा  

१. चार वर्य उमरेका सबै बालबास्लकाको सवायङ् गीण स्वकास गरी आिारभिू स्शक्षाको िर्ारीका लास्गसमेि सहर्ोग गनय  गणुतिरीर्  प्रारस्म्भक बालस्वकास िथा स्शक्षामा सबैको सहज पहुचँ िथा 

सहभास्गिा ससु्नस्िि गनुय, 

२. सबै प्रारस्म्भक बालस्वकास केन्रहरू मापदण्डअनसुार सञ् चालन गरी प्रारस्म्भक बालस्वकास िथा स्शक्षाका सेवाहरूलाइय  गणुतिरीर् बनाउन ु। 

2.7.2 आधारभूि स्र्क्षा  

१. अस्नवार्य िथा  स्न:शलु्क आिारभिू स्शक्षाको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गरी र्स िहको स्शक्षामा सबैको समिामलूक पहुचँ र सहभास्गिा ससु्नस्श् चि गनुय, 

२. आिारभिू स्वद्यालर् उमरेका सबै बालबास्लकाहरूलाइय आिारभिू िहको स्शक्षा परुा गराउन,ु 

३. आिारभिू स्शक्षा परूा गरेका सबै बालबास्लकाहरूको स्सकाइ उपलस्धि सिुार गनुय, 

४. स्वद्यालर् स्शक्षाको शासकीर् िथा व्र्वतथापकीर् प्रबन्िमा सिुार  गनुय र स्वद्यालर् पिस्िलाइय स्वस्वििा अनकूुल, उत्थानशील (Resilient) र जवार्दहेी बनाउन ु।   

2.7.3 माध्यस्मक स्र्क्षा  

१. माध्र्स्मक िहको स्शक्षामा सबैको समिामलूक पहुचँ र सहभास्गिा ससु्नस्श् चि गनुय र माध्र्स्मक स्वद्यालर्मा भनाय िथा स्टकाउ दर बढाउन,ु 

२. माध्र्स्मक  िहको स्शक्षाको गणुतिर र सान्दस्भयकिा अस्भवसृ्ि गरी स्वद्याथीको स्सकाइ उपलस्धि सिुार गनुय, 

३. स्वद्यालर् स्शक्षाको शासकीर् िथा व्र्वतथापकीर् प्रबन्िमा सिुार  गनुय र स्वद्यालर् पिस्िलाइय स्वस्वििा अनकूुल, उत्थानशील र जवार्दहेी बनाउन,ु 

४.  माध्र्स्मक िहमा प्रास्वस्िक िथा व्र्ावसास्र्क स्शक्षा संरचना िथा पाि् र्क्रममा सिुार गनुय । 
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2.7.4 पाठ्यक्रम िथा मुल्यार््कन  

१. पाि् र्क्रम िथा पाि् र्सामग्रीलाइय गतुिरीर्, सान्दस्भयक, समर् सापके्ष िथा अद्यावस्िक बनाउन,ु 

२. प्रत्रे्क स्वद्यालर्मा पाि्र्क्रमको प्रभावकारी कार्ायन्र्नका लास्ग आवश्र्क संरचना, क्षमिा िथा स्रोि सािन स्वकास गनुय, 

३. स्वद्याथी स्नरन्िर मलू्र्ाङ् कन र सावयजस्नक परीक्षा प्रणालीमा सिुार ल्र्ाउन स्वस्भन्न िहमा आवश्र्क संरचनाको स्वकास िथा क्षमिा अस्भवसृ्ि गनुय  । 

 

2.7.5 स्र्क्षक व्यवतथापन र स्वकास  

१. स्शक्षक िर्ारीको वियमान तवरूप िथा प्रस्क्रर्ामा पनुरावलोकन गरी सक्षम स्शक्षक आपसू्ियलाइय सहर्ोग हुने गरी पररमाजयन गनुय,  

२. स्शक्षक िास्लम र स्शक्षक सक्षमिा प्रारूपको पनुरावलोकन गरी सान्दस्भयक र प्रभावकारी बनाउन,ु 

३.  स्शक्षकको छनोट, स्नर्सु्क् ि र पनुस्वयिरणलाई सदुृढ बनाउन,ु 

४. स्शक्षक स्वकास िथा स्नरन्िर पेसागि सहार्िा प्रणाली तथापना गनुय, 

५. स्शक्षकलाइय आवश्र्क प्रोत्साहन िथा  वसृ्त्त स्वकासका अवसर िथा स्वद्याथीको स्सकाइप्रस्ि जवार्दहेी  पिस्िको स्वकास गरी सक्षम, प्रस्िबि र अस्भपे्रररि स्शक्षकहरूको प्रबन्ि गनुय । 

 

2.7.6 अनौपचाररक स्र्क्षा िथा आर्ीवन स्सकाइ 

 

१. नेपालका सबै र्वुा िथा प्रौढहरूलाइय साक्षरिाको स्सप प्रदान गनुय, 

२. कार्यमलूक साक्षरिा, खलुा िथा आजीवन स्सकाइका अवसर स्वतिार िथा स्वस्वस्िकरण गनुय, 

३. आजीवन स्सकाइ संतकृस्ि सापके्ष अनौपचाररक स्शक्षा, आजीवन िथा खलुा स्सकाइका लास्ग स ंतथागि सदुृढीकरण गनुय । 

2.7.7 अन्िरसम्बस्न्धि स्वषयहरू 

क) शैस्क्षक समिा र समावेशीकरण 

१. लस्क्षि समहू (दस्लि, जनजास्ि, लोपोन्मखु समदुार्,  कस्िन भौगोस्लक अवतथामा रहकेा, जोस्खममा परेका, अपाङ् गिा भएकाहरू, आस्थयक रूपले स्वपन्न, द्वन्द्व प्रभास्वि, अल्पसङ् ख्र्क 

समदुार्का बालबास्लकाहरू, सामास्जक िथा आस्थयक कारणले बस्ञ्चिीमा परेका र बास्लकाहरू) का व्र्स्क् ि हरूको स्शक्षामा सहज पहुचँ परु् र्ाउन,ु 

२. लस्क्षि समहूका बालबास्लकाहरूको स्सकाइमा सहभास्गिा वसृ्ि िथा स्सकाइ उपलस्धि सिुार गनुय, 

३. स्वस्वििा, समिा एवं समावेशी मलू्र्, मान्र्िामा आिाररि भएर  स्वद्यालर् स्शक्षा प्रणाली लाइय सदुृढ़ गरी गणुतिरीर् शैस्क्षक सेवा प्रवाह  गनुय,  

४. स्वद्यालर्मा कुनै पस्न प्रकारको स्वभेद, दवु्र्यवहार, हपेाइय नहुने ससु्नस्िििा गरी बालबास्लकाको स्नर्स्मि उपस्तथस्ि, सहभास्गिा र स्सकाइ सहज हुन ेवािावरण स्सजयना गन े । 

ख) स्दवा खाजासस्हि तवातथ्र् िथा पोर्ण कार्यक्रम  

१. स्वद्यालर् खाजासँग सम्बस्न्िि सेवाहरूमा सिुार गरी प्रत्रे्क स्वद्यालर्मा बालबास्लकालाइय तथानीर् उत्पादनमा आिाररि तवतथकर िथा पौस्िक खाना प्रास्प् ि ससु्नस्श् चि गनुय, 
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२. स्दवा खाजालगार्ि अन्र् तवातथ्र् िथा पोर्ण कार्यक्रमका लास्ग आवश्र्क भौस्िक पवूायिार िथा क्षमिा  स्वकास गनुय, 

३. अस्भभावक, तथानीर् सरकार िथा अन्र् सरोकारवालाहरूको समन्वर् िथा सहभास्गिा सदुृढ बनाउद ै तवातथ्र्, पोर्ण र सरसर्ाइ िथा तवच्छिासम्बन्िी सेवा को गणुतिर वसृ्ि गरी  बालबास्लकाको 

पोर्ण, तवातथ्र् र स्सकाइ उपलस्धिमा सिुार गनुय, 

४. स्दवा खाजासस्हि स्वद्यालर् तवातथ्र्, पोर्ण र सरसर्ाइ िथा तवच्छिासम्बन्िी कार्यक्रमहरू कार्ायन्वर्नका लास्ग आवश्र्क काननुी संरचना िथा शासकीर् प्रबन्ि िथा उत्तरदास्र्त्त्व सदुृढ गनुय, 

५. समदुार्मा खाद्य सरुक्षा िथा व्र्वहार र तथानीर् अथयिन्रमा सकारात्मक प्रभाव पाने स्दवा खाजालाइय चास्हने खाद्य सामग्रीहरू कृस्र् क्षरेसस्हिको सहकार्यमा तथानीर् उत्पादन हुने गरी व्र्वतथा गनुय । 

ग) स्शक्षामा सचूना र प्रस्वस्ि 

१. स्सकाइलाई प्रभावकारी, गणुतिरीर् र सान्दस्भयक बनाउन सचूना िथा सञ्चार प्रस्वस्िको प्रर्ोग स्वतिार गने, 

२. स्वस्भन्न स्कस्समका अपाङ् गिा भएका व्र्स्क् ि हरूलगार्ि सबैमा सचूना िथा सञ्चार प्रस्विमा आिाररि स्शक्षामा पहुचँ परु् र्ाउन,े 

३. स्शक्षासम्बन्िी स्वस्भन्न सेवामा सचूना िथा सञ्चार प्रस्वस्ि प्रर्ोग वसृ्ि गरी सेवाहरूलाई सहज र स्छटोछररिो र सवयसलुभ बनाउन,े 

४. स्शक्षाको समग्र व्र्वतथापनलाई सचूना िथा सञ्चार प्रस्वस्िको प्रर्ोग गरी प्रभावकारी, कार्यकुशल, पारदशी र समिामलूक बनाउन े। 

घ) आपिकालीन िथा सङ्कटपणूय अवतथामा स्शक्षा 

१. स्वद्यालर् िथा बालबास्लकाहरूलाइय सङ् कटको सम्भास्वि जोस्खम कम गनय औपचाररक िथा अनौपचाररक स्शक्षाको माध्र्मबाट पवूय साविानी र िर्ारीको वािावरण िर्ार गनुय,  

२. सम्भास्वि सङ् कटको सामना गने अथायि ्उत्थानशील (resilient) प्रणालीका लास्ग स्वद्यालर्मा भौस्िक, मानवीर् र आस्थयक स्रोिको िर्ारी गनुय (preparedness) र स्वद्यालर्मा हुनसक्ने सङ् कटको 

प्रस्िकार्य (response)  को संर्न्र र कार्यढाँचा िर्ार गरी अल्पकालीन िथा दीघयकालीन पनुतथायपन (recovery) गरी बालबास्लकाको सरुक्षा. तवातथ्र् र स्सकाइ ससु्नस्िि गरी क्षस्िको न्र्नूीकरण गनुय, 

३. बालबास्लकाको स्सकाइमा कोस्भड-१९ को नकारात्मक प्रभाव कम गरी क्षस्िको आपरूण गनुय । 

ङ)  स्वद्यालर् भौस्िक पवूायिार  स्वकास  

१. स्वद्यालर् स्शक्षा पवूायिारका लास्ग आवश्र्क मापदण्ड स्वकास िथा कार्ायन्वर्न गरी सरुस्क्षि स्वद्यालर् पवूायिार स्वकास गनुय,  

२. गणुतिरीर् पवूायिार स्वकास एवम ्स्वतिारका लास्ग पारदशी एवं जवार्दहेी प्रणालीको स्वकास गनुय,  

३. सबै स्वद्यालर्मा स्सकाइका लास्ग आवश्र्क भौस्िक ससु्नस्िि गनय पवूायिार स्वकास, ममयि संभार िथा सबलीकरण गनुय । 
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2.8 कार्यक्रम कार्ायन्वर्न प्रक्रक्रर्ााः 

2.8.1 स्क्रयाकलाप १.१.४.१ प्रारस्म्भक बाल स्वकास स्र्क्षकको पाररश्रस्मक  िथा स्वद्यालय कमयचारी व्यवतथापन अनुदान  

 स्क्रर्ाकलाप  र कार्ायन्वर्न प्रस्क्रर्ा स्जम्मेवारी प्रगस्ि सचूक 

१.१ प्रारस्म्भक बाल स्वकास /पवूय प्राथस्मक कक्षाका स्र्क्षकको पाररश्रस्मक : 

प्रारस्म्भक बाल स्वकास स्शक्षकको पाररश्रस्मक स्विरण गनुयपवूय तथानीर् िहका लास्ग तवीकृि कोटा र तथानीर् िहको आफ्नै स्रोिबाट सञ्चालनको 

अनमुस्ि प्राप्त बाल स्वकास केन्रको छुट्टाछुटै्ट अस्भलेख िर्ार गरी र्स स्क्रर्ाकलापमा स्वस्नर्ोस्जि रकमबाट सङ् घीर् सरकारबाट स्रोि व्र्वतथापन 

हुने स्वद्यालर्गि बालस्वकास केन्र सङ्ख्र्ा र्स्कन गरी  तथानीर् िहले स्वद्यालर् र स्वद्यालर्सँग मािसृम्बन्ि तथापना गरी सञ्चालनमा रहकेा 

प्रारस्म्भक बाल स्वकास स्शक्षकको पाररश्रस्मक प्रस्ि मस्हना रू १०,०००। का दरले चाडपवय खचयसस्हि १३ मस्हनाको हुन आउने रकम स्वद्यालर्को 

खािामा अनदुान स्दने । पाररश्रस्मक अनदुान स्ददँा सम्बस्न्िि स्वद्यालर्ले प्रमास्णि हास्जरी र स्सर्ाररस पेस गनुयपन े । सम्बस्न्िि स्वद्यालर्हरूले 

शैस्क्षक िथ्र्ाङ्क (IEMIS) भदाय प्रारस्म्भक बाल कक्षाको िथ्र्ाङ्क अस्नवार्य रूपमा भने व्र्वतथा स्मलाउने । समदुार्मा सञ्चास्लि प्रारस्म्भक 

बाल स्वकास स्शक्षकहरूको पाररश्रस्मक अनदुान स्ददँा सम्बस्न्िि संतथाले शसै्क्षक िथ्र्ाङ्क २०७९ भरी प्रमास्णि भएको र्स्कन गरेर अनदुान स्दन े

। तथानीर् िहबाट आफ्नो स्रोिले खचय व्र्होने गरी अनमुस्ि स्दएका बाल स्वकास केन्रलाई Flash र्ाराम भदाय तथानीर् स्रोिबाट सञ्चास्लि 

उल्लेख गने । र्स प्रकारका प्रारस्म्भक बाल स्वकास स्शक्षकको पाररश्रस्मक ससिय अनदुानमा समावेश गररएको छैन । 

१.२ स्वद्यालय कमयचारी व्यवतथापन अनुदान:  

आिारभिू िथा माध्र्स्मक िह सञ्चालन भएका स्वद्यालर्हरूमा स्वद्यालर् सहर्ोगी कमयचारी र स्वद्यालर् सहार्क कमयचारी व्र्वतथापनका लास्ग 

र्स स्क्रर्ाकलापबाट दहेार् अनसुारको रकम पाररश्रस्मकका रूपमा अनदुान स्दने :  

          क) प्रत्रे्क सामदुास्र्क स्वद्यालर्मा  १ जना स्वद्यालर् सहर्ोगीका लास्ग मास्सक रू ८०००।  का दरले १३  मस्हना बराबरको पाररश्रस्मक 

अनदुान उपलधि गराउन,े  

ख) प्रत्रे्क सामदुास्र्क माध्र्स्मक स्वद्यालर्मा थप एक जना स्वद्यालर् सहार्क कमयचारीका लास्ग मास्सक रू १३,५००। का दरले १३ 

मस्हना बराबरको पाररश्रस्मक अनदुान उपलधि गराउने ।  

१.३. तथानीर् िहले प्रारस्म्भक बाल स्वकास स्शक्षक र स्वद्यालर् कमयचारीहरूको पाररश्रस्मक व्र्वतथा गदाय नपेाल सरकारले स्निायरण गरे 

बमोस्जमको मास्सक न्र्नूिम पाररश्रस्मकमा उल्लेस्खि रकममा नपगु हुन े रकम थप गनुयपनेछ । र्सरी पाररश्रस्मक स्निायरण गदाय तथानीर् िहले 

स्वद्यालर् सहार्क कमयचारीहरूलाई उल्लेस्खि न्र्नूिम पाररश्रस्मकभन्दा बढी हुने व्र्वतथा स्मलाउन,े  

१.४. प्रारस्म्भक बाल स्वकास स्शक्षक, स्वद्यालय सहयोर्ी एवम ्स्वद्यालय कमयचारीहरूलाई िोस्कएको उच्च स्हमाली स्र्ल्लामा (र्ोरखा 

स्र्ल्लाको स्सस्दयवास उत्तर, सोलुखुम्ब,ु रसवुा, मनाङ्क, मुतिाङ्क, मुरु्, र्ोल्पा, हुम्ला, रु्म्ला र कास्लकोट) काययरिका लास्र् वास्षयक रू 

१५ हर्ार िथा अन्य स्र्ल्लाका लास्र् वास्षयक रु १० हर्ार अरू स्र्क्षकहरूले पाए सरह पोसाक खचय उपलब्ध र्राउने, 

१.५. स्वद्यालर् कमयचारीहरूका  लास्ग अनदुान स्दन ुअगास्ड न ैसबै स्वद्यालर्ले कमयचारीको स्ववरण IEMIS मा अद्यावस्िक गनुयपने र सोको  

अस्भलेख तथानीर् िहमा पस्न राख्ने व्र्वतथा स्मलाउन े। 

मुख्य स्र्म्मेवार 

 गाँउपास्लका/न.पा. 

 बाल स्वकासकेन्र 

व्र्वतथापन सस्मस्ि 

 स्वद्यालर्हरू 

सहर्ीकरण/समन्वय 

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ  

 

 

 पाररश्रस्मक अनदुान 

आदशे  

  हास्जरी प्रस्िवेदन 

 स्वद्यालर्ले भरेको 

शैस्क्षक िथ्र्ाङ्क 

 अनदुान प्राप्त गन े

स्वद्यालर् सङ्ख्र्ा 

 पाररश्रस्मक बझेुको 

भरपाइ 
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2.8.2 स्क्रयाकलाप न २.७.१३.५० प्रस्ि स्वद्याथी लार्िका आधारमा स्सकाइ सामग्री िथा स्र्स्र्टल स्सकाइ सामग्री व्यवतथाका लास्र् स्वद्यालयलाई अनुदान 

उपस्क्रयाकलाप  र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवारी प्रर्स्ि सचूक 

२.१. र्स शीर्यकमा स्नम्नानसुारका उपस्क्रर्ाकलापको बजेट समावेश गररएको छ । स्वद्यालर्बाट भररएको IEMIS  प्रस्िवेदनमा उल्लेस्खि 

स्वद्याथी सङ्ख्र्ाका आिारमा तथानीर् िहले बजेट बाँडर्ाँड गरी स्वद्यालर् (स्वशेर् र एकीकृि स्वद्यालर्समेि) लाई अनदुान स्दने :  

स्शक्षण स्सकाइ  सामग्री, स्डस्जटल स्सकाइ सामग्रीका लास्ग प्रस्ि स्वद्याथी इकाइ लागिका 

आिारमा प्रारस्म्भक बाल स्वकास / पवूय प्राथस्मक कक्षाका  लास्ग अनदुान प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रु ५०० 

स्सकाइका लास्ग स्नरन्िर स्वद्याथी मलू्र्ाङ्कन, आबश्र्क सामग्री िथा सिुारात्मक स्शक्षण 

अनदुान (कक्षा १ मा नर्ाँ भनाय भएका स्वद्याथीको पोटयर्ोस्लर्ोसमेिका लास्ग) प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रु १०० 

स्शक्षण स्सकाइ  सामग्री, स्डस्जटल स्सकाइ सामग्री िथा  वकु कनयर व्र्वतथापनका लास्ग  प्रस्ि 

स्वद्याथी लागि अनदुान  (कक्षा १-५) प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रू. १५० 

स्शक्षण स्सकाइ  सामग्री िथा स्डस्जटल स्सकाइ सामग्री व्र्वतथापनका लास्ग  प्रस्ि स्वद्याथी 

लागि अनदुान (कक्षा ६-८) प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रू. २०० 

स्शक्षण स्सकाइ  सामग्री िथा स्डस्जटल स्सकाइ सामग्री व्र्वतथापनका लास्ग  प्रस्ि स्वद्याथी 

लागि अनदुान (कक्षा ९-१०) प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रू. २०० 

स्शक्षण स्सकाइ  सामग्री िथा स्डस्जटल स्सकाइ सामग्री व्र्वतथापनका लास्ग  प्रस्ि स्वद्याथी 

लागि अनदुान (कक्षा ११-१२) प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रू. २५० 

स्शक्षण स्सकाइ सामग्री िथा Lab assistant, equipments and Practical material, 

OJT, Operation cost) व्र्वतथापनका लास्ग प्रस्ि स्वद्याथी लागि अनदुान कक्षा ९-१२ 

(Digital Materialsसमेि) प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक  रू. १५ हजार 

 

२.२.  स्र्क्षण स्सकाइ  सामग्री, स्र्स्र्टल स्सकाइ सामग्री िथा  बुक कनयर व्यवतथापनका लास्र्  प्रस्ि स्वद्याथी लार्ि अनुदान:  

प्रत्रे्क सामदुास्र्क स्वद्यालर्को बाल स्वकास कक्षा,कक्षा १-५, कक्षा ६-८, कक्षा ९-१० र कक्षा ११-१२ का स्वद्याथी सङ्ख्र्ा र्स्कन गन े । 

र्स्कन गररएको प्रत्रे्क िहगि स्वद्याथी सङ्ख्र्ाले उल्लेस्खि िास्लका बमोस्जम िह अनसुार स्निायरण गररएको प्रस्ि स्वद्याथी लागि रकमले गणुन 

गरी आएको अङ्क बराबरको रकम स्वद्यालर्लाई एकमषु्ठ अनदुान स्दने ।  

२.३. स्वद्यालर् व्र्वतथापन सस्मस्िले प्राप्त अनदुान रकमको पररस्िस्भर रहरे आवश्र्किाको प्राथस्मकीकरण गरी स्वद्यालर् सिुार र्ोजना 

कार्ायन्वर्न गनय दहेार्का क्षरेमा स्नणयर् गरी अनदुान उपर्ोग  गन ेगरी तथानीर् िहले स्वद्यालर्लाई कार्ायन्वर्न गनय लगाउनेिः  

मुख्य स्र्म्मेवार 

  

गाँउपास्लका/नगरपास्लका 

 स्वद्यालर्  

सहर्ीकरण/समन्वय 

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 स्नकासा आदशे 

 अनदुान प्राप्त गन े

स्वद्यालर्/स्वद्याथी 

सख्र्ा 

 स्नरन्िर स्वद्याथी 

मलू्र्ाङ्कनका लास्ग 

िर्ार भएको 

पोटयर्ोस्लर्ो  

 OJT गने स्वद्याथी 

सङ्ख्र्ा 

 प्रगस्ि प्रस्िवेदन 

 स्वद्यालर्ले भरेको 

शैस्क्षक िथ्र्ाङ्क 
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उपस्क्रयाकलाप  र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवारी प्रर्स्ि सचूक 

२.३.१ स्वद्यालर्मा आिारभिू स्सकाइ वािावरणको प्रबन्ि गनय (आिारभिू िहमा बकु कनयर¸ स्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि स्वद्याथीमा हुनसक्न े

अपाङ्गिाको प्रारस्म्भक पस्हचान (Screening) र स्सकाइ सामग्री व्र्वतथापन) 

२.३.२ प्रस्वस्ि मैरी वैकस्ल्पक स्सकाइका लास्ग आवश्र्क पवूायिार¸ सामग्री र प्रस्वस्िको प्रर्ोग (इन्टरनेट र स्वद्यिु- जडान र महसलु¸ स्डस्जटल 

स्सकाइ सामग्रीको व्र्वतथा र उपर्ोग¸ शसै्क्षक क्षस्ि आपरूणका लास्ग वैकस्ल्पक स्सकाइ प्रबन्ि गनय अस्िररक् ि कक्षा¸ अभ्र्ास कक्षा र 

उपचारात्मक स्शक्षण सञ्चालन लगार्िका कार्य) 

२.३.३. स्वद्यालर्मा सामान्र् ममयि सम्भार र दसै्नक अत्र्ावश्र्कीर् सेवा/वतिुको व्र्वतथा (स्पउने पानी¸ टेस्लर्ोन¸ कम्प्र्टुर¸ इ-हास्जरी¸ सोलार¸ 

ल्र्ाव¸ मेस्सनरी सामान ममयि¸ र्स्नयचर लगार्ि स्वद्यालर्को सामान्र् खालका ममयि सम्भार आस्द) 
 

२.४ प्रारस्म्भक बाल स्वकास कक्षाका लास्ग शसै्क्षक सामग्री, बालमरैी कक्षा व्र्वतथापन िथा बालबास्लकाको पोटयर्ोस्लर्ो स्नमायण गनयका लास्ग 

प्रस्ि स्वद्याथी लागिका आिारमा प्रत्रे्क प्रारस्म्भक बाल स्वकास कक्षालाई एकमषु्ठ अनदुान स्दन े। प्राप्त अनदुान रकमबाट स्वद्यालर्/बाल स्वकास 

केन्रले प्रारस्म्भक बाल स्शक्षाका लास्ग मार खचय गन ेगरी बाल स्वकास स्शक्षकको रार् सझुाव स्लई प्रारस्म्भक बाल स्शक्षाको रास्रिर् न्र्नूिम 

मापदण्डमा उल्लेख भएका स्सकाइ सामग्रीहरू जतिैिः धलक, पिुली, नरम खलेौना, नरम बल, ररङ, पजल आस्द व्र्वतथा स्मलाउने । तथानीर् 

िहले केन्रमा रहकेा स्सकाइ सामग्रीको  प्रभावकारी  रूपमा प्रर्ोगका लास्ग स्नर्स्मि स्नरीक्षण अनगुमनको व्र्वतथा स्मलाउने र र्ो अनदुान शैस्क्षक 

िथ्र्ाङ्क २०७९ भरेका प्रारस्म्भक बाल स्वकास कक्षाहरूलाई मार उपलधि गराउने र बाल स्वकास केन्रले र्तिा सामग्री प्रत्रे्क वर्य थप्द ैजाने । 

प्रत्रे्क वर्य खररद एवम ्सङ्कलन गररएका सामग्रीहरूको प्रिानाध्र्ापकले प्रमास्णि गरी अस्भलेख राख्न ेव्यिस्था गने । 

२.५. स्सकाइका लास्र् स्नरन्िर स्वद्याथी मूल्याङ््ककन, आबश्यक सामग्री िथा सधुारात्मक स्र्क्षण अनुदान: तथानीर् िहले कक्षा १ मा 

नर्ाँ भनाय भएका स्वद्याथी सङ्ख्र्ालाई आिार मानी प्रस्ि स्वद्याथी रू.१०० का दरले स्वद्यालर्लाई रकम उपलधि गराउन े । स्वद्यालर्ले सो 

रकमबाट कक्षा १ मा भनाय भएका प्रत्रे्क स्वद्याथीको पोटयर्ोस्लर्ो िर्ार गन,े कक्षा २दसे्ख ७ सम्मका अन्र् स्वद्याथीहरूका हकमा र्स अस्घदसे्ख न ै

पोटयर्ोस्लर्ो िर्ार गनय रकम प्राप्त भई सकेकाले िर्ार भएको पोटयर्ोस्लर्ोलाई न ैअद्यावस्िक गरी स्नरन्िर उपर्ोग गने, कक्षा १-७ का स्वद्याथीको 

व्र्स्क् ि गि स्सकाइ र्ोजना स्नमायण र कार्ायन्वर्न गन े । िोस्कएका स्सकाइ उपलस्धि र स्वद्याथीको व्र्स्क् ि गि स्सकाइ र्ोजना अनसुार स्सकाइ 

ससु्नस्िििा गनय स्सकाइ लेखाजोखा र उपचारात्मक स्शक्षण गने । स्वद्याथीको र्ाइलमा आवश्र्किा अनसुार स्वद्याथीका स्सजयनात्मक कार्य, 

पररर्ोजना कार्य, व्र्वहार पररवियन, कक्षा सहभास्गिा, हास्जरी जतिा स्वस्भन्न अस्भलेखसमिे राखी स्िनीहरूको आिारमा मलू्र्ाङ्कन गन ेर उक् ि 

र्ाइल मास्थल्लो कक्षामासमिे उपर्ोग गने । स्नरन्िर स्वद्याथी मलू्र्ाङ्कन अस्भलेख र्ाराम पाि्र्क्रम स्वकास केन्रको वबेसाइट 

www.moecdc.gov.np मा उपलधि छ । 

२.६. स्र्क्षण स्सकाइ सामग्री िथा Lab assistant, Equipments and Practical materials) व्यवतथापनका लास्र् प्रस्ि स्वद्याथी 

लार्ि अनुदान कक्षा ९-१२ : तथानीर् िहल ेअनदुान स्विरण गनुयपवूय  सास्वकको स्शक्षा स्वभाग िथा हालको स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास 

केन्रबाट प्रास्वस्िक िार सञ्चालन अनदुान प्राप्त गने स्नणयर् भएका अनसुचूी ११ मा उल्लेस्खि स्वद्यालर्हरू िोस्कएको मापदण्ड अनसुार 
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उपस्क्रयाकलाप  र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवारी प्रर्स्ि सचूक 

सञ्चालन भए नभएको अनगुमन गन े। र्स प्रकृस्िका स्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि कक्षा ९-१२ सम्मका स्वद्याथी सङ्ख्र्ा र्स्कन गरी स्शक्षण स्सकाइ 

सामग्री, ल्र्ाव अस्सिणे्टका लास्ग पाररश्रस्मक, उपकरण िथा प्रर्ोगात्मक सामग्री व्र्वतथापन िथा व्र्वहाररक अभ्र्ासका लास्ग प्रस्ि स्वद्याथी 

रू.१५,०००।– का दरले हुन आउने रकम एकमिु रूपमा स्वद्यालर्लाई अनदुान स्दन े। 

तथानीय िहबाट प्राप्त पृष अनुदान रकम स्वद्यालयले प्राथस्मकिाका आधारमा स्नम्नानुसार र्ने :                                

क) प्राथस्मक िह ििृीर् श्रेणीका स्शक्षक सरहको १ जना ल्र्ाव अस्सिणे्टका लास्ग पाररश्रस्मकको व्र्वतथा गने । 

ख) प्रावस्िक िार अन्िगयि अध्र्र्नरि स्वद्याथीले िोस्कएको कक्षामा व्र्ावहाररक अभ्र्ास गनय  व्र्ावहाररक अभ्र्ास कार्ायन्वर्न 

स्नदसे्शका, २०७३, प्रास्वस्िक िथा व्र्ावसास्र्क माध्र्स्मक स्शक्षामा गररएको दवैु ढाँचा अथायि ्कक्षा १० पस्छ ३ मस्हना, कक्षा ११ 

पस्छ ३ मस्हना, कक्षा १२ पस्छ ६ मस्हनाको व्र्ावहाररक अभ्र्ास वा कक्षा १२ पस्छ १२ मस्हनाको व्र्ावहाररक अभ्र्ास गराउन े । 

र्सको व्र्वतथापन िपस्सल अनसुार गनिेः  

१. स्वद्याथी स्नवायह खचय : व्र्ावहाररक अभ्र्ास (OJT) मा सहभागी हुने स्वद्याथीका लास्ग  प्रस्ि मस्हना १ हजारका दरले रकम 

सम्वस्न्िि स्वद्याथीको बैङ्क खािामा उपलधि गराउन,े  

२. आन्िररक अनुर्मन सहर्ीकरण : सम्बस्न्िि  स्वद्यालर्का प्रस्शक्षकहरूबाट गन ेव्र्वतथा स्मलाउने । सहजीकरण  बढीमा ३ 

मस्हनाका लास्ग १ पटक,  ६ मस्हनाका लास्ग ३ पटक गन े । अनगुमनमा खस्टने प्रस्शक्षकलाई माध्र्स्मक स्शक्षक ििृीर् श्रेणीले 

पाउन ेस्नर्मानसुारको दसै्नक भ्रमण भत्ता उपलधि गराउन,े 

३. वाह् य अनुर्मन मूल्याङ््ककन : व्र्ावहाररक अभ्र्ासका लास्ग स्निायररि ढाँचा अनसुार वर्यमा एकपटक गन े । र्सका लास्ग 

अनगुमन मलू्र्ाङ्कन स्नदसे्शकामा उल्लेख भएको आिार स्लई स्जल्लास्भरकै रोिर प्रस्शक्षकलाई परीक्षा बोडयले िोक्नेछ । 

स्जल्लास्भर प्रस्शक्षक नपाइएमा नस्जकको स्जल्लाबाट पिाइन े छ । अनगुमनमा खस्टन े प्रस्शक्षकलाई माध्र्स्मक स्शक्षक ििृीर् 

श्रेणील ेपाउन ेस्नर्मानसुारको दसै्नक भ्रमण भत्ता स्वद्यालर्ले प्राप्त रकमबाट उपलधि गराउन े। 

ग) बचि रकमबाट ल्र्ावमा प्रर्ोग हुन ेदसै्नक सामग्रीका अस्िररक् ि स्वद्याथीका लास्ग पाि्र्पतुिक/पाि्र्सामग्री लगार्िका स्शक्षण स्सकाइ 

सामग्री व्र्वतथापन गन े। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.3 स्क्रयाकलाप नं. २.४.६.१ सावयर्स्नक स्वद्यालयका  स्वद्याथीहरूका लास्र् स्न:रु्ल्क पाठ्यपुतिक अनुदान 

उपस्क्रयाकलाप  र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवारी प्रर्स्ि सचूक 

३.१. प्रस्ि स्वद्याथी लार्िका आधारमा कक्षा १देस्ख १२ सम्म अध्ययनरि स्वद्याथीका लास्र् स्नाःरु्ल्क पाठ्यपुतिक अनुदान : र्स मुख्य स्र्म्मेवार  स्निःशलु्क 
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उपस्क्रयाकलाप  र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवारी प्रर्स्ि सचूक 

शीर्यकमा रहकेो अनदुान रकम स्नम्नानसुार व्र्वतथापन गन े: 

क) तथानीय िह :  

१. IEMIS मा प्रस्वि िथ्र्ाङ्कलाई  तथानीर् िह अन्िरगि सञ्चास्लि सामदुास्र्क स्वद्यालर्मा कक्षा १-१२ सम्मका स्वद्याथीहरूको र्थाथय 

िथ् र्ाङ्कसँग सत्र्ापन गराई सत्र्ास्पि स्ववरण स्शक्षा अस्िकृिबाट प्रमास्णि गरी सोका आिारमा आवश्र्क कक्षागि र स्वर्र्गि 

पाि्र्र्पतुिकको सङ्ख्र्ा र्स्कन गन,े 

२. र्स्कन भएका स्वद्याथी सङ्ख्र्ाका लास्ग तवीकृि दररेटका आिारमा स्हसाव गरी अनदुान उपलधि गराउने (तवीकृि दररेटको सचूी पाि्र्क्रम 

स्वकास केन्र र स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रको  वेवसाइटबाट प्राप्त गनय सस्कन ेछ), 

३.  अनदुान उपलधि गराँउदा परम्परागि स्वद्यालर्का रूपमा सञ्चास्लि मदरसा, गमु्वा एवम ्गरुूकुलमा अध्र्र्नरि स्वद्याथीका लास्गसमिे 

स्वद्यालर्ले भरेको शैस्क्षक िथ्र्ाङ्कका आिारमा उपलधि गराउन,े  

४.  प्रास्वस्िक िारमा अध्र्र्न गन े स्वद्याथीका अस्नवार्य स्वर्र्का लास्ग अन्र् स्वद्याथी सरह स्निःशलु्क पाि्र्पतुिक उपलधि गराउने । 

पाि्र्पतुिक स्वकास नभएका स्वर्र्हरूको हकमा पाि्र्सामग्रीहरू पतुिकालर्मा व्र्वतथा गन े ।  उक् ि सामग्रीहरूलाई स्वद्याथीले घरमा 

लस्ग अध्र्र्र्न  गनय चाहमेा स्वद्यालर्ले आलोपालो लैजाने प्रबन्ि स्मलाउन,े    

५. स्वद्यालर्लाई पाि्र्पतुिक व्र्वतथाका लास्ग कक्षा ११-१२ का लास्ग आस्थयक बर्यको प्रथम रमैास्सक िथा कक्षा १-१० का लास्ग िेस्रो 

रमैास्सकस्भर अनदुान स्दन े। र्सरी अनदुान स्ददँा पस्हलो पटकमा स्वद्याथी सङ्ख्र्ाको ७५ प्रस्िशि सङ्ख्र्ालाई मार अनदुान स्दने ।  शैस्क्षक 

सरमा भएको नर्ाँ स्वद्याथी भनायको स्ववरण‚ पाि्र्पतुिक  खररद र स्विरण गरेको स्ववरणका आिारमा र्स्कन गरी नपगु हुने रकम मार दोश्रो 

पटक अनदुान स्दने व्र्वतथा गन,े 

६. स्वद्याथीले शसै्क्षक सरको सरुूवाि मै परूा सेटमा नर्ाँ पाि्र्पतुिक पाए नपाएको अनगुमन गरी उपलधििाको ससु्नस्िििा गने कार्य तथानीर् 

िहको हुन,े  

७. पाि्र्पतुिक स्विरण व्र्वतथापन : तथानीर् िहले शसै्क्षक सरको सरुूमै पाि्र्पतुिकको उपलधििा र स्विरणको सम्बन्िमा स्वके्रिा र 

स्वद्यालर्स्बच समन्वर् गने  । सोको प्रस्िवदेन स्शक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइमार्य ि स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रमा जेिको 

पस्हलो हप्तास्भर अस्नवार्य रूपमा पिाउन,े 

८.  पाि्र्पतुिक व्र्वतथापनसम्बन्िी कार्य “पाि्र्क्रम िथा पाि्र् सामग्री स्वकास िथा स्विरण स्नदसे्शका, २०७६” बमोस्जम गन े  गराउन,े 

९. स्जल्ला िथा तथानीर् िहले पाि्र्पतुिक समर्मा उपलधििा, अनदुानबाट नर्ाँ पाि्र्पतुिक खररद गरी स्वद्याथीलाई स्विरण गरे नगरेको 

सम्वन्िमा संर्न्र बनाई आवश्र्क अनगुमनको व्र्वतथा स्मलाउने ।  

  

गाँउपास्लका/नगरपास्लका 

 स्वद्यालर्  

सहर्ीकरण/समन्वय 

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ  

 

पाि्र्पतुिक प्राप्त गन े

स्वद्याथी सङ्ख्र्ा 

  पतुिकालर् अनदुान 

प्राप्त गन े

उच्चमाध्र्स्मक 

स्वद्यालर् सङ्ख्र्ा 

  अनगुमन प्रस्िददेन 
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ख)  स्वद्यालयतिर 

१.  स्वद्यालर्ले आवश्र्क नर्ाँ पाि्र्पतुिकको कक्षागि र स्वर्र्गि र्स्कन स्ववरण तथानीर् िहमा समर्मा न ैउपलधि गराउन,े 

२.  तथानीर् िहबाट प्राप्त अनदुान रकमबाट शैस्क्षक सरको सरुूमै पाि्र्पतुिक खररद गरी स्वद्याथी भनायसँग ैपाि्र्पतुिक उपलधि गराउन,े 

३. स्वद्यालर्ले स्वद्याथीहरूका लास्ग हरेक कक्षामा ऐस्च्छक स्वर्र्समिे सेटमा नै नर्ाँ पाि्र्पतुिक खररद गरी स्विरण गन,े  

४. स्वद्याथीले पाि्र्पतुिक बझुेको भरपाई तथानीर् िहमा पेस गन,े  

५. स्निःशलु्क पाि्र्पतुिक अन्द्तरगत अनदुान प्राप्त रकमबाट अवनिायव रूपमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्रकास्शि  िनक विक्षा सामग्री  

केन्द्र वा अनमुस्ि प्राप्त स्नजी मरुकबाट मरुण गररएको पाि्र्पतुिक प्रयोग गने¸ 

६. कक्षा ११ र १२ का ऐस्च्छक स्वर्र्का पाि्र्पतुिकहरू स्वद्यालर्को पतुिकालर्मा व्र्वतथा गरी स्वद्याथीहरूलाई अध्र्र्न गन े

व्र्वतथा स्मलाउने ।   

३.२. स्नाःरु्ल्क पाठ्यपुतिकका लास्र् अनुदानबाट स्वद्यालयले समयमा नयाँ पाठ्यपुतिक खररद नर्रेमा‚ पुराना पाठ्यपुतिक प्रयोर् 

र्री अनुदान रकम अन्य र्ीषयकमा खचय र्रेमा‚ तवीकभ ि बाहेकका पाठ्यसामग्री खररद र्रेमा, अनुमस्ि प्राप्त पृष नर्रेको सतंथाबाट छपाइ 

भएको पाठ्यपुतिक खररद र्री प्रयोर्  र्रेमा कानुन बमोस्र्म कारबाही  हुने छ । 

2.8.4 स्क्रयाकलाप नं. ७.२.१.१ सावयर्स्नक स्वद्यालयमा अध्ययनरि स्वद्याथीहरूका लास्र् छात्रवभस्त्त (आवासीय िथा रै्रआवासीय) 

 उपस्क्रयाकलाप  र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवारी प्रर्स्ि सचूक 

क) बालबास्लकाको स्वद्यालर् स्शक्षामा पहुचँ अस्भवसृ्ि गनय, गणुतिर सिुार िथा स्सकाइ स्नरन्िरिाका लास्ग छारवसृ्त्तको प्रबन्ि गररएको छ । र्स 

स्क्रर्ाकलापमा स्नम्नानसुारका उपस्क्रर्ाकलापहरूको रकम समावेश गररएको छ । तथानीर् िह कार्यक्रममा तवीकृि रकमको बाँडर्ाँड गरी 

स्वद्यालर्हरूमा अनदुान उपलधि गराउने । तथानीर् िहले स्वगिदसे्ख आवासीर् छारावास सञ्चालनमा रहकेा िपस्सल अनसुारको प्रकृस्ि 

पस्हचान गरी सञ्चालनको अवतथा एवम ् स्वद्याथी सङ्ख्र्ा र्स्कन गन े । छारवसृ्त्तको रकम उपलधि गराउँदा आवासमा वतन े स्वद्याथीलाई 

प्राथास्मकिा स्दई रमैास्सक रूपमा उपलधि गराउन े। अन्र् गैह्र आवासीर् प्रकृस्िका छारवसृ्त्त स्वद्यालर्को  मागका आिारमा िेस्रो रमैास्सकमा 

स्वद्यालर्हरूलाई अनदुान स्दन े । स्वद्यालर्ले शसै्क्षक सर सरुु भएको दईु मस्हनास्भर स्वद्याथीलाई स्विरण गररसक्न ु पने छ ।  तथानीर् िहले 

स्वद्याललर्ले छारवसृ्त्त स्विरण गरेको भरपाई िथा समग्र कार्यक्रमको प्रभावकाररिा अनगुमन गन े।   

ख) स्वद्यालर् स्शक्षा क्षरे कार्यक्रम अन्िगयि स्वद्यालर् िहमा अध्र्र्नरि स्वद्याथीहरूका लास्ग मार छारवसृ्त्त उपलधि हुने भएकाले उच्च स्शक्षा 

िर्य  मकु्त कमलहरी, द्वन्द पीडीि, शस्हदका छोराछोरी र अपाङ्गिा भएका स्वद्याथी लगार्िको छारवसृ्त्तका लास्ग स्वश्व स्वद्यालर् अनदुान 

आर्ोगबाट व्र्वतथा हुनछे ।  

 

४.१. आवासीय छात्रवभस्त्त (कक्षा १-१२)  

मुख्य स्र्म्मेवार 

  

गाँउपास्लका/नगरपास्लका 

 स्वद्यालर्  

 स्वद्यालर् व्र्वतथापन 

सस्मस्ि 

सहर्ीकरण/समन्वय 

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ  

 

 छारवसृ्त्त पाउने 

स्वद्याथी सङ्ख्र्ा 

 स्नणयर् पसु्तिका 

 छारवसृ्त्त स्विरणको 

भरपाइ 

 छारवसृ्त्त प्राप्त गने 

स्वद्याथीको 

नामनामेसीसस्हिको 

स्ववरण  
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 उपस्क्रयाकलाप  र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवारी प्रर्स्ि सचूक 

छारवसृ्त्त दर 

मकु्त कम्लहरी छारवसृ्त्त (आवासीर्) प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रू ४० हजार 

अपाङ्गिा भएका स्वद्याथीका लास्ग छारवसृ्त्त  (आवासीर्)  प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रू ४० हजार 

स्र्डर छारावासमा अध्र्नरि छारालाई  छारवसृ्त्त (आवासीर्)  प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रू ४० हजार 

सावयजस्नक स्नजी साझेदारीमा सञ्चास्लि नमनुा स्वद्यालर्मा तवीकृि कोटामा अध्र्नररि 

छारछारालाई छारवसृ्त्त  (आवासीर्)  प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रू ४० हजार 

स्हमाली आवासीर् छारवसृ्त्त प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रू ४० हजार 

स्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि अस्ि सीमान्िकृि समदुार्का स्वद्याथीका लास्ग आवासीर् 

छारवसृ्त्त प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रू ४० हजार 

सडक बालबास्लका िथा बालश्रस्मकका लास्ग आवासीर् शसै्क्षक प्रबन्िका लास्ग  

छारवसृ्त्त प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रू ४० हजार 

HIV प्रभास्वि बालवस्लका िथा वादी समदुार्का स्वद्याथीका लास्ग आवासीर् प्रबन्ि प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रू ४० हजार 

४.१.१ सबै प्रकारका आवासीर् छारवसृ्त्तका लास्ग स्वद्यालर् छारावास व्र्वतथापन स्नदसे्शका, २०७१ िथा स्वद्यालर् छारवसृ्त्त व्र्वतथापन 

स्नदसे्शका, २०७४ अनसुार हुने गरी छारावासमा बसी अध्र्र्न गने स्वद्याथीहरूको बसाइलाई व्र्वस्तथि  गनय रकम खचय गने ।   

४.१.२ आवासमा बसी अध्र्र्न गन ेस्वद्याथीहरूका लास्ग प्रस्ि स्वद्याथी प्रस्ि मस्हना ४ हजारको दरले स्हसाब गरी दश मस्हनाको रू. ४०¸००० 

(चास्लस हजार) सम्मको रकम अनदुान स्दन े।  

४.१.३ आवासीर् स्वद्यालर्को छारावास व्र्वतथापन खचय स्क्रर्ाकलाप नं  २.७.१३.१० मा स्वस्नर्ोजन भएको छ । 

४.१.४ अपाङ्गिा भएका स्वद्याथीका लास्ग छारवसृ्त्त स्विरणका आिारहरूिः 

क) अपाङ्गिा भएका बालबास्लकाहरूको अध्र्र्न अवसरमा अस्भवसृ्ि र स्सकाइमा गणुतिर कार्म गनयका लास्ग आवासीर् शैस्क्षक सेवा, 

सहर्ोगी सहार्िा सेवा, र्ािार्ाि सेवा र शैस्क्षक सामग्री एवम ्प्रोत्साहन गरी चार प्रकारको छारवसृ्त्तको व्र्वतथा गररएको छ । स्वद्यालर्मा 

रहकेा अपाङ्गिा भएका स्वद्याथीलाई अपाङ्गिा भएको श्रेणी  र अवतथाअनसुार छारवसृ्त्तको प्रकार स्निायरण गरी स्वद्यालर्गि छारवसृ्त्तको 

व्र्वतथा स्मलाई स्वद्याथीले पाउने गरी स्वद्यालर्मा अनदुानको व्र्वतथा गन,े  

ख) स्वगिदसे्ख स्रोिकक्षा सञ्चालनमा रहकेा स्वद्यालर्मा प्राप्त रकम उपर्ोग गरी स्वद्यालर्बाटै आवास सञ्चालन भएको भए स्वद्यालर्ले सास्वक 

बमोस्जम आवासीर् शैस्क्षक ससु्विा व्र्वतथापन खचयमा प्रर्ोग गन े र अस्भभावकबाट आवास सञ्चालन गरेको भए अस्भभावकको रोहवरमा 

स्वद्याथीलाई बझुाउने । कुनै संतथासँग सम्झौिा भई आवास व्र्वतथापन गरेको भए उक् ि संतथा र आवास व्र्वतथापन नभएको अवतथामा स्वद्याथी 
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डेरा स्लई बसेको भएमासमिे स्वद्यालर्मार्य ि िोस्कएको रकम स्दन,े 

ग) स्रोि कक्षामा आवासीर्रूपमा नबतने वा स्रोिकक्षा नभएको अन्र् स्वद्यालर्हरूमा अध्र्र्न गने अपाङ्गिा भएका भएका स्वद्याथीहरूलाई 

छारवसृ्त्त रकम सम्बस्न्िि अस्भभावकको रोहवरमा स्वद्यालर्ले स्विरण गन,े 

घ) अपाङ्िा भएका बालबास्लकाको सामास्जकीकरणको उद्दशे्र्ले समदुार्मा तथास्पि भई सहज जीवनर्ापनमा मदि पगु्ने गरी समदुार्/ पररवारमा 

बतने व्र्वतथा गनय प्रोत्साहन गने । 

ङ) छारवसृ्त्तको प्रकार,  स्वभाजनका आिारहरू र स्वद्याथीले पाउने छारवसृ्त्त दहेार् बमोस्जम रहकेा छनि्ः   

१. आवासीय छात्रवस्त्त: तथानीर् िहले भौगोस्लक अवतथा, दरुी, अपाङ्गिाको गम्भीरिा र समदुार्मा उनीहरूलाई अध्र्र्नका लास्ग 

अनकुुल स्वद्यालर्⁄स्सकाइ केन्र नभएको कारणले घरबाट दसै्नक रूपमा स्वद्यालर्मा आउन जान नसक्ने एवम ्अध्र्र्नका लास्ग डेरा गरी वा 

स्वद्यालर्ले व्र्वतथा गरेको आवासमा बतने अपाङ्गिा भएका बालबास्लकाको  सङ्ख्र्ाको आिारमा प्रस्ि स्वद्याथी प्रस्ि मस्हना रू. ४,०००।- 

का दरले १० मस्हनाका लास्ग जम्मा रू. ४०,०००।–  रकम स्वद्यालर्लाई अनदुान स्दने । स्वद्यालर्ले र्स प्रकारको छारवसृ्त्त रकमबाट 

छारावास वा स्वद्यालर् आसपासमा  डेरा गरी बतने छार छाराहरूका लास्ग खाना िथा खाजा, आवास व्र्वतथापन लगार्िका कार्यमा खचय 

गन े । सो मध्र् े व्र्स्क् ि गि सरसर्ाइका लास्ग आवश्र्क पन े सामग्रीहरू (जतिै: साबनु, काइर्ो, दन्िमञ्जन, बरुूस, नेलकटर, कोल्डस्क्रम, 

तर्ाम्प,ु रूमाल, सेस्नटरी प्र्ाड आस्द) खररद गनय प्रस्ि स्वद्याथी मास्सक रू. ५००/- का दरले १० मस्हनाको जम्मा रू. ५,०००।- सम्बस्न्िि छार 

छारालाई भरपाइ गराई नगद नै अस्नवार्य रूपमा उपलधि गराउने र बाँकी रकमबाट आवास व्र्वतथापन गन,े (पणूय श्रवणदृस्ि स्वहीनिा भई 

चौस्वसै घण्टा अस्भभावकको सहर्ोग चास्हन ेक श्रेणीका गरैआवासीर् बालबास्लकाहरूसमिेका लास्ग र्ो ससु्विा उपलधि  गराउन े) 

२. सहयोर्ी सहायिा सेवा छात्रवभस्त्त (रै्र आवासीय): घरबाट आउँदा जाँदा र स्वद्यालर्मा रहदँा स्नरन्िर रूपमा अरूको सहर्ोग र सािन 

आवश्र्क पन ेअपाङ्गिा भएकालाई प्रस्ि स्वद्याथी प्रस्ि मस्हना रू.५००।- का दरले १० मस्हनाको लास्ग रू.५,०००।-, 

३. यािायाि सेवा छात्रवभस्त्त (रै्र आवासीय): घरबाट आउँदा जाँदा र्ािार्ािका सािन वा अन्र् उपकरण प्रर्ोग गनुयपन ेअपाङ्गिा भएका 

बालबास्लकालाई  प्रस्ि स्वद्याथी प्रस्ि मस्हना रू.३००।- का दरले १० मस्हनाका लास्ग रू.३,०००।- 

४. रै्स्क्षक सामग्री छात्रवभस्त्त (रै्र आवासीय): घरबाट स्वद्यालर्सम्म आउन जान सक्न ेअवतथाको अपाङ्गिा भएका लाई प्रस्ि स्वद्याथी 

प्रस्ि मस्हना रू.१००।- का दरले १० मस्हनाको रू.१,०००।- 

पनुश् च: कुनै सङ्घ/ संतथा/ िह/ व्र्स्क् ि ले सम्झौिा गरी अपाङ्गिा भएका बालबास्लकाका लास्ग आवास व्र्वतथापन गनय रकम उपलधि 

गराएको भएमा सोही प्रर्ोजनका लास्ग दोहोरो नपन ेगरी आवासीर् छारवसृ्त्त उपलधि गराउन,े 

च) कुन ैपस्न छारवसृ्त्त दोहोरो नपन ेगरी स्विरण गनुयपन ेछ । छारवसृ्त्त स्विरण गदाय अपाङ्गिा पररचर् पर अस्नवार्य रूपमा  पेस भएको हुन ुपन,े 

छ) अपाङ्गिा भएका स्वद्याथी पस्हचान गरी छारवसृ्त्तको स्निायरण गनयका लास्ग तथानीर् िहको स्शक्षा हने े प्रमखुको संर्ोजकत्वमा अपाङ्गिा 

क्षेरमा काम गन ेसङ्घ संतथाका प्रस्िस्नस्ि, तथानीर् िहको तवातथ्र् शाखाको प्रस्िस्नस्ि, स्रोि स्शक्षक र सम्बस्न्िि क्षरेका स्वज्ञ प्रस्िस्नस्िहरू र 

स्जल्लाको लेखाजोखा केन्रको संर्ोजकसमेिको सहभास्गिा रहन ेगरी प्रत्रे्क तथानीर् िहमा स्वद्याथी लेखाजोखा प्रास्वस्िक सस्मस्ि गिन  गने,  
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ज) अपाङ्गिा भएका बालबास्लकाहरूको शसै्क्षक सहुस्लर्ि िथा ससु्विाहरूको उपलधििाको ससु्नस्िििा र प्रभावकाररिाको स्वर्र्मा अनगुमन 

र स्नरीक्षण गने र सिुारका लास्ग आवश्र्क कार्य गन ेदास्र्त्व र स्जम्मेवारी स्वद्याथी लेखाजोखा प्रास्वस्िक सस्मस्िको हुन,े 

झ) अपाङ्गिा भएका बालबास्लकाको सामास्जक समावेशीकरणमा समेि मदि पगु्न ेगरी बालबास्लकालाई दसै्नक रूपमा घरबाट आविजावि गनय 

प्रोत्सास्हि गने र सोका लास्ग सािन (साइकल, िाइसाइकल, ररक्सा, स्िलस्चर्र वा अन्र् आवश्र्क सहार्िा सामग्री) खररदमा आवश्र्क परे 

स्नजले सो आस्थयक वर्यभररमा पाउन सक्ने गैरआवासीर्  छारवसृ्त्त रकमबाट एकमिु अस्ग्रम उपलधि गराउन ेव्र्वतथा स्मलाउन सस्कने ।  

४.१.५ सर्क बाल बास्लका िथा बालश्रस्मकका लास्र् आवासीय रै्स्क्षक प्रबन्ध : बजेट प्राप्त भएका महानगरपास्लकाहरूले स्वद्यालर् 

उमेर समहूका स्वद्यालर् बास्हर रहकेा सडक बालबास्लका िथा बालश्रस्मक पस्हचान गरी उनीहरूको पढाइ ससु्नस्ििाका लास्ग स्शक्षाका क्षेरमा 

स्क्रर्ाशील सङ्घसंतथासँग सहकार्य गरी आवासको प्रबन्ि स्मलाउन नस्जकको स्वद्यालर्सँग सहकार्य गनय गि आस्थयक वर्यबाट सञ्चालनमा रहकेा 

स्वद्यालर्लाई स्नरन्िरििा स्दने ।  

 ४.१.६. स्र्डर छारावासमा अध्र्नरि छारालाई आवासीर् छारवसृ्त्त, सावयजस्नक स्नजी साझेदारीमा सञ्चास्लि नमनुा स्वद्यालर्मा तवीकृि 

कोटामा अध्र्र्नरि छारछारालाई छारवसृ्त्त, स्हमाली आवासीर् छारवसृ्त्त, स्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि अस्ि सीमान्िकृि समदुार्का स्वद्याथीका 

लास्ग आवासीर् छारवसृ्त्तको अनदुान उपलधि गराउँदा तवीकृि कोटा िथा स्वद्यालर् सञ्चालनको तथलगि स्नरीक्षण अनगुमन प्रस्िवेदनका 

आिारमा र्स्कन गरी स्नकासा स्दनपुनछे । तथानीर् िहले HIV प्रभास्वि बालबास्लका िथा वादी समदुार्का स्वद्याथीका लास्ग आवासीर्  

शैस्क्षक प्रबन्ि गदाय र्स प्रकृस्िका बालबास्लकाको र्स्कन गरी सम्वस्न्िि स्वद्यालर्मा रकम स्नकासा स्दने । र्तिा स्वद्याथी अध्र्र्नका लास्ग डेरा 

गरी वा स्वद्यालर्ले व्र्वतथा गरेको आवासमा वतन चाहमेा अन्र् आवासीर् स्वद्याथी सरहको छारवसृ्त्त अनदुान उपलधि गराउने ।  

४.२ रै्रआवासीय छात्रवभस्त्त : IEMIS मा प्रस्वि िथ्र्ाङ्कलाई सम्बस्न्िि स्वद्यालर्बाट कक्षागि स्वद्याथीहरूको र्थाथय िथ् र्ाङ्कसँग सत्र्ापन 

गराई स्शक्षा अस्िकृिबाट प्रमास्णि गरी सोका आिारमा स्वद्यालर्हरूलाई िपस्सल अनसुार छारवसृ्त्त रकम अनदुान स्दन े: 

छारवसृ्त्त दर 

छारा छारवसृ्त्त कक्षा १-८ कणायली प्र्ाकेजसमिे (गैर आवासीर्) क) मगु,ु डोल्पा, हुम्ला, जमु्ला र कास्लकोट स्जल्लाको हकमा १-५ 

मा अध्र्र्नरि छाराहरूका लास्ग वास्र्यक रू .१०००। (एक 

हजार) र  कक्षा ६-८ मा अध्र्र्नरि छाराहरूका लास्ग वास्र्यक 

रू .१५००। (एक हजार पाँच सर्) का दरले । 

ख) अन्र् स्जल्लाको हकमा प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रू ४००।- का 

दरले । 

दस्लि  छारवसृ्त्त कक्षा १-८  (गैर आवासीर्) प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रू ४०० । 
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आिारभिू िहमा अध्र्र्नरि लस्क्षि समहू स्वद्याथीका लास्ग 

छारवसृ्त्त प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रू ५०० । 

मकु्त कम्लहरीका लास्ग छारवसृ्त्त गरै आवासीर्   ४.२.१ अनसुार 

अपाङ्गिा भएका स्वद्याथीका लास्ग छारवसृ्त्त (कक्षा १-१२) गैर 

आवासीर्  ४.१.४ अनसुार 

४.२.१  मुक्त कम्लहरीका लास्र् छात्रवभस्त्त : 

क) स्वद्यालर् छारवसृ्त्त व्र्वतथापन स्नदसे्शका, २०७४ बमोस्जम घरबाट आविजावि गने मकु् ि कम्लहरीहरूलाई तपि पस्हचान गरी दहेार् 

बमोस्जम छारवसृ्त्त प्रदान गने : 

 आिारभिू िह (कक्षा १-८) का लास्ग प्रस्ि स्वद्याथी मास्सक रू  १५०/- का दरले १० मस्हनाको वास्र्यक रू १,५००/- 

 माध्र्स्मक िहको छारवसृ्त्त (कक्षा ९-१०) का लास्ग प्रस्ि स्वद्याथी मास्सक रू १८०/- का दरले १० मस्हनाको वास्र्यक रू १,८००/- 

 माध्र्स्मक िहको छारवसृ्त्त (कक्षा ११-१२) का लास्ग प्रस्ि स्वद्याथी मास्सक रू ५००/- का दरले १० मस्हनाको वास्र्यक रू ५,०००/- 

४.२.२ अपाङ््कर्िा भएका स्वद्याथीका लास्र् छात्रवभस्त्त (कक्षा १-१२) : आवासीर् छारवसृ्त्तमा उल्लेस्खि छारवसृ्त्त स्विरणका आिारमा 

अपाङ्गिा भएका बालबास्लकालाई (आवासीर् बाहके)पहुचँका आिारमा स्वद्याथी वगीकरणको दररेट अनसुार र्स शीर्यकबाट छारवसृ्त्त 

स्विरण गन े। छारवसृ्त्त व्र्वतथापन गदाय स्वद्यालर्ले : 

क) र्स शीर्यकमा उल्लेस्खि आवासीर् एवम ्गैर आवासीर्  छारवसृ्त्त  प्राप्त गन ेसङ्ख्र्ा  र्स्कन गरी िोस्कएको दर अनसुारको शीर्यक खोली 

तथानीर् िहमा बजेट  माग गन,े   

ख) छारवसृ्त्त अनदुान प्राप्त स्वद्यालर्को स्वव्र्सले तथानीर् िहको स्नदशेन एवम ् आिारहरूलाई ध्र्ानमा राखी स्शक्षक, स्शक्षक अस्भभावक 

सङ्घसमिेको सहभास्गिामा स्वद्यालर्मा उपलधि अनदुान (छारवसृ्त्त) मध्रे्बाट स्वद्यालर् व्र्वतथापन सस्मस्िले थप आिारहरू िर् गरी 

छारवसृ्त्त पाउन ेछारछाराहरूको नामावलीसस्हिको स्ववरण अद्यावस्िक गन े। सो नामावली स्वद्यालर्को सचूना पाटीमा अस्नवार्य रूपमा टाँतन 

लगाउन,े 

४.२.३ आधारभूि िहमा अध्ययनरि लस्क्षि समूह स्वद्याथीका लास्र् छात्रवभस्त्त : नेपाल सरकारद्वारा घोस्र्ि अस्ि सीमान्िकृि, लोपोन्मखु 

जािजास्ि िथा सीमान्िकभ ि समूह लर्ायि मसुहर, चेपाङ, राउटे, डोम, दसुाद, बनकररर्ा, कुसनु्डा, हार्,ु स्कसान, कुसबास्डर्ा, लेप्चा, मेच,े 

राजी, सरेुल, बराम,ु बोटे, दनवुार, िानकु, झाँगड, लोहमी, माझी, सिार/सन्थाल, स्सर्ार, थामी, थडुाम, बादी एवम ्मकु्त कमैर्ा, वादी, हस्लर्ा, 

चरूवा िथा कोस्भड-१९ को सड्क्रमणबाट मतृ्र् ु भएका पररवारका छारछाराका लास्ग आिारभिू िह (कक्षा १-८) मा अध्र्र्नरि स्वद्याथी 

सङ्ख्र्ा र्स्कन गरी प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रू ५ सर्का दरले स्वद्यालर्मा अनदुान उपलधि गराउन े। स्वद्यालर्ले अन्र् छारवसृ्त्तमा दोहोरो नपन े
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गरी छारवसृ्त्तको रकम उपलधि गराउने सो को जानकारी तथानीर् िहको स्शक्षा शाखामा गराउन े।  

४.२.४  स्वपन्न लस्क्षि छात्रवभस्त्त (PPTS)  : माध्र्स्मक िहमा आवासीर् र अपाङ्गिा भएका स्वद्याथीका लास्ग छारवसृ्त्त प्राप्त गने स्वद्याथी 

बाहकेका अन्र् स्वद्याथीहरूलाई  स्वपन्न लस्क्षि छारवसृ्त्त कार्ायन्वनर्न मापदण्ड, २०७८ मा उल्लेस्खि आिार र प्रस्क्रर्ा बमोस्जम छारवसृ्त्त 

स्विरण गररनछे । र्ससम्वन्िी सचूना र कार्यस्वस्ि केन्रले प्रकाशन गनेछ ।     

४.२.५ आवासीर् छारवसृ्त्त आवासमा स्नरन्िर रहरे अध्र्र्नरि स्वद्याथीलाई आिार मानी खचय गन ेिथा गरै आवासीर्  छारवसृ्त्त (अपाङ्गिा भएका 

बालबास्लका वाहकेो हकमा) स्वद्याथीहरूका लास्ग शैस्क्षक सर सरुु भएको २ मस्हनास्भर स्विरण गररसक्नपुन ेव्र्वतथा स्मलाउन े। 

2.8.5 शक्रयाकलाप नं २.७.१३.१० शिद्यालय सञ्चालन तथा व्यिस्थापन अनुदान 

 उपस्क्रयाकलाप  र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवारी प्रर्स्ि सचूक 

५.१ र्स स्क्रर्ाकलापमा स्नम्नानसुारका उपस्क्रर्ाकलापहरूको बजेट समावेश गररएको छ । तथानीर् िहले स्वद्यालर् सञ्चालनको अवतथा र्स्कन 

गरी िपस्सलका कार्यक्रमका लास्ग तवीकृि बजेटको बाँडर्ाँड गरी स्वद्यालर्हरूमा अनदुान उपलधि गराउने: 

स्वद्यालर् सञ्चालन िथा व्र्वतथापन अनदुान कक्षा १-५ प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रू. १५ हजार 

स्वद्यालर् सञ्चालन िथा व्र्वतथापन अनदुान कक्षा १-८ प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रू. २० हजार 

स्वद्यालर् सञ्चालन िथा व्र्वतथापन अनदुान कक्षा १-१० प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रू. २५ हजार 

स्वद्यालर् सञ्चालन िथा व्र्वतथापन अनदुान कक्षा १-१२ प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रू. ३० हजार 

आिारभिू स्वद्यालर्हरूलाई स्वद्यालर् सिुार र्ोजना स्नमायण िथा अद्यावस्िक, 

अस्भभावक स्शक्षा एवम ्अस्िररक् ि स्क्रर्ाकलाप सञ्चालनका लास्ग एकमषु्ठ अनदुान प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रू. १५ हजार 

आिारभिू िह सञ्चास्लि स्वद्यालर्हरूलाई सामास्जक परीक्षण िथा आस्थयक लेखा 

परीक्षण, स्वद्याथी  पररचर् पर व्र्वतथापन, स्वद्यालर् िथ्र्ांक व्र्वतथापन, बलेुस्टन 

प्रकासन लगार्िका स्क्रर्ाकलाप सञ्चालनकालास्ग एकमषु्ठ अनदुान प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रू. १०  हजार 

माध्र्स्मक स्वद्यालर्हरूलाई स्वद्यालर् सिुार र्ोजना स्नमायण िथा अद्यावस्िक, 

अस्भभावक स्शक्षा एवम ्अस्िररक् ि स्क्रर्ाकलाप सञ्चालनका लास्ग एकमषु्ठ अनदुान प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रू. २०  हजार 

माध्र्स्मक िह सञ्चास्लि स्वद्यालर्हरूलाई सामास्जक परीक्षण िथा आस्थयक लेखा 

परीक्षण, स्वद्याथी पररचर् पर व्र्वतथापन , स्वद्यालर् िथ्र्ाङ्क व्र्वतथापन, बलेुस्टन 

प्रकासन लगार्िका स्क्रर्ाकलाप सञ्चालनकालास्ग एकमषु्ठ अनदुान प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रू. १५  हजार 

स्वद्यालर्मा इन्टरनेट जडान िथा सञ्चालन खचय  प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रू. १२ हजार 

आवासीर् छारवसृ्त्त प्राप्त बालबास्लकालाई आवास सञ्चालन गनय स्वद्यालर्लाई अनदुान प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रू. २ लाख ५० हजार 

मुख्य स्र्म्मेवार 

  

गाँउपास्लका/नगरपास्लका 

 स्वद्यालर्  

 स्वद्यालर् व्र्वतथापन 

सस्मस्ि 

सहर्ीकरण/समन्वय 

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ  

 

 अनदुान प्राप्त गने 

स्वद्यालर् सङ्ख्र्ा 

 स्वद्यालर्मा उपलधि 

शैस्क्षक सामग्री र 

प्रर्ोगको अवतथा 

 स्वद्यालर्मा स्दएको 

स्नकासा पर 

 स्नमायण िथा 

अद्यावस्िक भएका 

स्वद्यालर् सिुार 

र्ोजना सङ्ख्र्ा  

 स्वद्यालर्को 

सामास्जक परीक्षण 

प्रस्िवेदन 

 सञ्चालनमा रहकेा 

MGML िथा 

वहुभास्र्क स्वद्यालर् 

सङ्ख्र्ा 

 इन्टरनेट प्रर्ोग गने 
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स्रोि कक्षा व्र्वतथापन अनदुान प्रस्ि कक्षा वास्र्यक रू. २ लाख ५ हजार 

स्वशेर् आवश्र्किा भएका स्वद्याथी अध्र्र्नरि स्वद्यालर् अनदुान (दृस्िस्वहीन स्वद्यालर्, 

बस्हरा कक्षा सञ्चास्लि स्वद्यालर्  ) प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रू.  ४ हजार 

स्वशेर् स्शक्षा पररर्द ्अन्िगयि सञ्चास्लि स्वद्यालर्का लास्ग शसै्क्षक सामग्री िथा 

मसलन्द खचय स्नदसे्शका अनसुार 

प्रास्वस्िक स्वर्र् अध्र्ापन हुन ेस्वद्यालर्लाई ल्र्ाव सामग्री  सहर्ोग अनदुान प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रू. २ लाख 

हाल सञ्चालनमा रहकेा बहुकक्षा  वहुतिर (MGML) सत्र्चालन अनदुान प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रू. ५० हजार 

हाल सञ्चालनमा रहकेा बहुभास्र्क स्शक्षा  स्वद्यालर् अनदुान प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रू. ५० हजार 

५.२.  स्वद्यालय सचाचालन िथा व्यवतथापन :   

      र्स उपस्क्रर्ाकलापमा स्वस्नर्ोस्जि बजेटबाट स्वद्यालर्का लास्ग आवश्र्क मसलन्द सामग्री व्र्वतथाका लास्ग उल्लेस्खि दरमा 

स्वद्यालर्लाई अनदुान उपलधि गराउन े । र्स स्क्रर्ाकलापबाट स्वद्यालर्ले अनदुान प्राप्त गरे पिाि िोस्कएका कार्यका अस्िरक्त सब ै

स्वद्यालर्ले कालोपाटी िथा चकको सट्टा White Board/Green Board मा माकय र प्रर्ोग गरी िलुो रस्हि स्शक्षण स्सकाइको प्रबन्ि गने । 

र्सका लास्ग  रकम नपगु भएमा प्रस्िस्वद्याथी लागि वापि प्राप्त हुन ेरकमसमेि प्रर्ोग गनय सस्कनेछ । 

५.३. आधारभिू िथा माध्यस्मक स्वद्यालयहरूलाई स्वद्यालय सधुार योर्ना स्नमायण िथा अद्यावस्धक, अस्भभावक स्र्क्षा एवम ्

अस्िररक् ि स्क्रयाकलाप सचाचालनका लास्र् एकमुू अनुदान :  

     स्वद्यालर् सिुार र्ोजना स्नमायण सहर्ोगी पसु्तिका, २०७४ बमोस्जम स्वद्यालर् सिुार र्ोजना (SIP) स्नमायण िथा अद्यावस्िक गरेका 

स्वद्यालर्हरूलाई मार उपलधि गराउन े । स्वद्यालर् सिुार र्ोजना स्नमायण/ अद्यावस्िक गदाय अस्नवार्य रूपमा स्वद्यालर्तिरीर् कार्यशाला 

सञ्चालन गरी प्राप्त सझुाव अनसुार स्नमायण/अद्यावस्िक गनुयपने । स्वद्यालर्ले र्स स्क्रर्ाकलाप अन्िगयि प्राप्त रकमबाट सरोकारवालाहरूको 

सहभास्गिामा स्वद्यालर् सिुार र्ोजनाका आिारमा िर्ार गररएको वास्र्यक कार्ायन्वर्न र्ोजनाअनसुारको प्रगस्ि रमैास्सक रूपमा समीक्षा गने । 

स्वद्यालर् सिुार र्ोजनामा स्वद्यालर् स्वपद ्पवूयिर्ारी िथा प्रस्िकार्य र्ोजना एवम ्स्शक्षण स्सकाइ प्रस्क्रर्ालाई स्नरन्िरिा स्दन ेआपिकालीन 

र्ोजना खण्डसमिे समावेश गरी र्ोजना स्नमायण/अद्यावस्िक गनुयपनेछ । र्सै गरी स्वद्याथीहरूको प्रस्िभा स्वकासका लास्ग अस्िररक् ि 

स्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गने ।  

५.४. आधारभूि िथा माध्यस्मक िह सचाचास्लि स्वद्यालयहरूलाई सामास्र्क परीक्षण िथा आस्थयक लेखा परीक्षण, स्वद्याथी पररचय 

पत्र , स्वद्यालय िथ्याङ््कक व्यवतथापन, बुलेस्टन प्रकार्न लर्ायिका स्क्रयाकलाप सचाचालनका लास्र् एकमुू अनुदान :  

     प्रत्रे्क स्वद्यालर्ले स्वद्यालर् सामास्जक परीक्षण मापदण्ड २०७८ अनसुार अस्नवार्य रूपमा सामास्जक परीक्षण गनुयपने छ । सामास्जक परीक्षण 

गदाय स्वद्यालर्ले IEMIS बाट स्वद्यालर् ररपोटय काडय स्प्रन्ट गरी सो को स्ववरण अस्भभावकहरूलाई जानकारी गराउने । र्सका साथै  

स्वद्यालर्ले हास्सल गरेका मखु्र् मखु्र् सचूकसस्हिका उपलस्धिहरू बलेुस्टनमार्य ि सावयजस्नक गन े। सामास्जक परीक्षणको प्रस्िवदेन तथानीर् 

स्वद्यालर् सङ्ख्र्ा 
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िहमा पेस गदाय उक् ि स्वद्यालर् ररपोटय काडयसमेि संलग्न राखी पसे गने । स्वद्यालर्ले आस्थयक लेखा परीक्षण तथानीर् िहको अस्न्िम 

लेखपरीक्षण हुन ु अगावै गराउन े सोको प्रस्िवेदन तथानीर् िहमा पिाउने । संतथागि स्वद्यालर्को हकमा सम्बस्न्िि स्वद्यालर्हरूले आफ्नो 

स्रोिबाट लेखा परीक्षण गरी गराई पारदस्शयिा, जवार्दसे्हिा र स्वद्यालर्मा हुनपुने सबै प्रकारका िथ्र्ाङ्क एवम ्सचूनाहरूको व्र्वतथापनको 

ससु्नस्िििा गराउने ।  

५.५. स्वद्यालयमा इन्टरनेट व्यवतथापन अनुदान :  

    सचूना िथा सञ्चार प्रस्वस्िमा आिाररि स्शक्षण स्सकाइ व्र्वतथापन गन े  सब ै सामदुास्र्क स्वद्यालर्हरूमा इन्टरनेट जडान गने र  जस्डि 

इन्टरनटे शलु्क भकु् िानी गनय प्रर्ोजनले प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रू.१२ हजारका  दरले अनदुान उपलधि गराउने । स्वद्यालर्मा इन्टरनेट 

ससु्विाको व्र्वतथा िथा प्रर्ोगको स्नर्स्मि अनगुमन गने । स्वद्यालर्को इन्टरनेट क्षमिा स्वतिारका लास्ग तथानीर् िहले थप अनदुान उपलधि 

गराउन सक्नछेन ्।  

५.६. स्रोि कक्षा सचाचालनका लास्र् अनुदान :  

    स्रोि कक्षाहरूको व्र्वतथापनका लास्ग सम्बस्न्िि स्रोि कक्षा रहकेो स्वद्यालर्मा अनदुान उपलधि गराउन े । स्रोि कक्षा सत्र्चालन गन े

स्वद्यालर्ले प्राप्त रकम व्र्वतथापन गदाय िपस्सल अनसुार खचय गन े: 

क)  स्रोि स्शक्षक वा घमु्िी स्शक्षकले अपाङ्गिा भएका बालबास्लकाहरूका लास्ग स्बहान साँझसमेि अस्िररक् ि सहर्ोग गरेवापि स्रोि कक्षा 

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

ख) स्रोि कक्षाका लास्ग शैस्क्षक सामग्री व्र्वतथापन, स्वद्याथीद्वारा स्नस्मयि सामग्री प्रदशयनी, आस्दका लास्ग प्रस्ि स्रोि कक्षा वास्र्यक रू. 

१०,०००।– 

ग)  आर्ाको पाररश्रस्मकका लास्ग मास्सक रू. १३,४५० ।-  का दरले  (चाडपवय खचयसस्हि) वास्र्यक १३ मस्हनाका लास्ग रू.१,७४,८५०।– 

प्रदान गने । नेपाल सरकारले स्निायरण गरेको न्र्नूिम पाररश्रस्मकमा नपगु हुने रकम तथानीर् िहले थप गनय सक्नेछन ्।  

घ) स्रोि कक्षाका लास्ग व्र्वतथापन सामग्री अनदुान (लुगार्ाटा, भाँडाकुडा, और्िी आस्द) का लास्ग रू. १०,०००।- 

ङ)  अस्िररक् ि स्क्रर्ाकलापका लास्ग सामग्री खररद र परुतकार स्विरण गनय वास्र्यक रू. ४०००।–  

५.७आवासीर् छारवसृ्त्त प्राप्त बालबास्लकाहरूलाई आवास सञ्चालन अनदुान : छारावास सञ्चालन खचय न्र्नूिम २० जना आवासीर् स्वद्याथी 

भएका मास्थ उल्लेस्खि प्रकृस्िका छारावासमा सञ्चालन व्र्वतथापनका लास्ग स्रोि कक्षा सञ्चालनमा रहकेा स्वशेर् प्रकृस्िका स्वद्यालर् 

(अपाङ्गिा भएका बालबास्लकाहरूका लास्ग )  बाहकेका आवासीर् छारबास सञ्चालनमा रहकेा स्वद्यालर्ले २५ जना बराबरको १ समहू 

मानी  प्रस्ि समहू  रू.२ लाख ५० हजार रकम स्हसाब गरी  स्वद्यालर्लाई एकमषु्ठ अनदुान उपलधि गराउन े । छारावास व्र्वतथापन/ 

सञ्चालनका लास्ग स्वद्यालर् सञ्चालन िथा व्र्वतथापन सञ्चालन अनदुान शीर्यकबाट एकमषु्ठ अनदुान स्दन े । उक् ि रकम दहेार् अनसुार 

स्वद्यालर्ले खचय गन े: 

क) प्रत्रे्क छाराबासका लास्ग प्रस्ि समहू प्रस्ि मस्हना वाडेनका लास्ग रू. ३,०००।–, भान्सेका लास्ग रू. ६,०००।– र पालेका लास्ग 
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रू.३०००।– का दरले १२ मस्हनाको रकम उपलधि गराउने । 

ख) स्वर्र् स्शक्षक, प्रअ िथा वाडेनको सहभास्गिामा स्वर्र्गि िास्लका बनाई स्वद्यालर् समर्का अस्िररक् ि समर्मा अङ्गे्रजी, गस्णि, 

स्वज्ञान स्वर्र्मा कोस्चङ कक्षा सञ्चालन गनय  प्रस्ि स्दन प्रस्ि स्वर्र् १ घण्टाका दरले हप्तामा  कम्िीमा ४ स्दन  अध्र्ापन गन ेगरी प्रस्ि 

मस्हना प्रस्ि स्शक्षक  रू. २,५००। का दरले ६ मस्हनाका लास्ग रू. ४५,०००।– 

ग) स्वव्र्सको स्नणयर्ानसुार सञ्चालन हुने अस्िररक् ि स्क्रर्ाकलापका लास्ग एकमषु्ठ रूपमा रू. ५,०००।– 

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

ङ) सम्बस्न्िि स्वद्यालर्मा स्वव्र्सको स्नणयर्अनसुार स्सकाइ सिुारमा टेवा परु् र्ाउने सन्दभय सामग्रीहरू, श्रव्र्दृश्र् सामग्री, पाि्र्क्रम, 

पाि्र्पतुिक, स्शक्षक स्नदसे्शका लगार्िका सामग्रीसस्हिको पतुिकालर् सदुृढीकरणका लास्ग रू. १५,०००।– 

च) छाराहरूका लास्ग स्सप िास्लम सञ्चालन एवम ्सामग्री खररद गनय एकमषु्ठ रूपमा रू. २०,०००।– 

छ) छारावास व्र्वतथापन सस्मस्िको बिैक खचय (बढीमा वास्र्यक ६ ओटा) रू. ५,०००।– 

ज) नर्ाँ छनोट भई आएका स्वद्याथीका लास्ग पलङ, स्सरक डसना लगार्िका  बसाइ व्र्वतथापन गनय एक पटकका लास्ग प्रस्ि स्वद्याथी 

एकमषु्ठ रू. ६ हजार स्वद्यालर्लाई उपलधि गराउन े। 

५.८ स्वरे्ष आवश्यकिा भएका स्वद्याथी अध्ययनरि स्वद्यालयलाई अनुदान (दृस्ष्टस्वहीन स्वद्यालय, बस्हरा कक्षा सचाचास्लि 

स्वद्यालय) :  

    र्स शीर्यकबाट प्राप्त अनदुान  बाँडर्ाँड गदाय र्स प्रकृस्िको केन्रबाट तवीकृि भई सञ्चालन भएको र्स्कन गने ।  स्वद्यालर्बाट अनदुान माग 

गनय लगाई उल्लेस्खि नम्सयका आिारमा बजेट स्हसाब गरी स्वद्यालर्लाई अनदुान उपलधि गराउन े । सो अनसुार स्वद्यालर्लाई प्राप्त हुन े

अनदुानबाट तवीकृि िलबमानको पररस्िस्भर रहरे स्शक्षक िलब िथा अन्र् क्षरे स्वद्यालर् व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर्बाट िोस्कएको नमयस ्

अनसुार दोहोरो नपन ेगरी छारवसृ्त्तमा खचय गनय सस्कनेछ । 

५.९ स्वरे्ष स्र्क्षा पररषद् अन्िर्यि सचाचास्लि स्वद्यालयका लास्र् रै्स्क्षक सामग्री िथा मसलन्द खचय अनुदान :   

     र्स प्रकृस्िका स्वद्यालर् सञ्चालनको अवतथा र्स्कन गरर अनसुचूी २ मा उल्लेस्खि अनदुान स्विरणका आिारमा रकम  उपलधि गराउने । 

५.१० बहुकक्षा बहुतिर (MGML Methodology) स्वद्यालयलाई सामग्री अनुदान :  

     स्वगिदसे्ख न ैबहुकक्षा बहुतिर स्शक्षण स्वस्िबाट पिन पािन गरी  कार्यक्रम सञ्चालनको स्नरन्िरिा  ससु्नस्िि गरी  स्वद्यालर्हरूलाई अनदुान 

उपलधि गराउन े। स्वद्यालर्बाट तथानीर् िहले अनदुान माग गनय लगाउने ।  कुन ैस्वद्यालर्लाई अन्र् सङ्घ/संतथाबाट अनदुान  प्राप्त भएको 

भए दोहोरो नपन ेगरी अनदुान उपलधि गराउन े। स्वद्यालर्हरूले सो रकमबाट स्सकाइका सामग्रीहरू मखु्र्िर्ा कार्यपसु्तिका (Work Book) 

को व्र्वतथा गन े । स्सकाइका लास्ग अन्र् सामग्रीहरू नपगु भएमा वा च्र्ास्िएमा सो सामग्रीको व्र्वतथा गन े । र्सका लास्ग र्ोटोकपी, 
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लेस्मनेसन आस्द जतिा व्र्वतथापन लगार्ि स्सकाइ सामग्री स्नमायण कार्यशालामासमिे खचय गनय सस्कने गरी स्नदशेन स्दन े। 

५.११, बहुभास्षक स्र्क्षा अभ्यासरि स्वद्यालयलाई स्र्क्षण सामग्री अनुदान :  

     तथानीर् िहले मािभृार्ामा आिाररि बहुभास्र्क स्शक्षा स्वगिदसे्ख सञ्चालन गरररहकेो र्स्कन गरी  सञ्चालनमा रहकेा स्वद्यालर् भएमा सो 

स्वद्यालर्हरूलाई नै स्नरन्िरिा स्दन ेगरी स्वद्यालर्बाट माग गनय लगाई अनदुान स्दन े। अनदुानका लास्ग िोस्कएको सङ्ख्र्ाभन्दा र्स्द स्वद्यालर् 

बढी भएमा उत्कृष्ठ िवरमा सञ्चालन गरेका स्वद्यालर्लाई प्राथस्मकिा स्दई  िोस्कएको रकम अनदुान स्दन े । ससतव अनदुानको रकम अपगु 

भएमा स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतबाट पवन अनदुान उपलधि गराउन सक्नेछ । स्वद्यालर्हरूले कक्षा कोिामा मािभृार्ा माध्र्मका रूपमा 

प्रर्ोग गरी पिन पािन गराउनका लास्ग बहुभास्र्क स्शक्षा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न स्नदसे्शका, २०६६ अनसुार स्वर्र् स्वज्ञको सहभास्गिामा थप 

सामग्री स्वकास गरी प्रर्ोगमा ल्र्ाउने व्र्वतथा स्मलाउन े। स्वतििृ स्ववरणसस्हिको प्रस्िवेदन केन्रमा पिाउने व्र्वतथा स्मलाउन े।  

५.१२ प्रास्वस्धक स्वषय अध्यापन हुने स्वद्यालयलाई  ल्याव सामग्री सहयोर् अनुदान :   

      तथानीर् िहले सास्वकको स्शक्षा स्वभाग िथा स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रबाट बाट प्रास्वस्िक िार सञ्चालन अनदुान प्राप्त गने गरी 

स्नणयर् भई सञ्चालनमा रहकेा प्रास्वस्िक िारका स्वद्यालर्हरूका लास्ग प्रर्ोगशालाको तिरोन्नस्ि  गनय  प्रस्ि स्वद्यालर् २ लाख रकम उपलधि 

गराउने । स्वद्यालर्ले  स्नर्स्मि रूपमा ल्र्ाव सञ्चालन गनय ममयि, सम्भार एवम ्सामग्रीको व्र्वतथा गरी स्शक्षक एवम ्स्वद्याथीको प्रर्ोगको 

व्र्वतथा स्मलाउने । 

2.8.6 स्क्रयाकलाप नं २.७.१३.११ रै्स्क्षक पहुँच ससु्नस्िििा, अनौपचाररक िथा वैकस्ल्पक स्र्क्षा काययक्रम  

 उपस्क्रयाकलाप  र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवारी प्रर्स्ि सचूक 

६.१. र्स स्क्रर्ाकलापमा स्नम्नानसुारका उपस्क्रर्ाकलापहरूको बजेट समावशे गररएको छ । कार्यक्रमका लास्ग तवीकृि बजेट बाँडर्ाँड गरी 

स्वद्यालर्हरूमा अनदुान उपलधि गराउने । प्रत्रे्क तथानीर् िहले िपस्सल अनसुारका आिारमा कार्यक्रम सञ्चालन रहकेा स्वद्यालर् िथा 

शैस्क्षक संतथा र्स्कन गन े। संतथाबाट रकम माग गनय लगाई स्वद्यालर्हरूलाई अनदुान स्दन े: 

कार्यक्रम दर 

परम्परागि स्वद्यालर् अनदुान कक्षा १-५ सञ्चास्लि स्वद्यालर्का लास्ग वास्र्यक एकमषु्ठ :रू. २ लाख ४१ 

हजार  

कक्षा १-८ सञ्चास्लि स्वद्यालर्का लास्ग एकमषु्ठ : रू. ५ लाख 

कक्षा १-१० सञ्चास्लि स्वद्यालर्का लास्ग एकमषु्ठ : रू.  १० लाख 

अस्ि स्वकट स्हमाली स्जल्लाका लास्ग घमु्िी  स्वद्यालर् अनदुान प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रू. ३ लाख ५० हजार 

खलुा स्वद्यालर् (कक्षा ६-८) सञ्चालन अनदुान  प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रू. १ लाख १० हजार 

अनौपचाररक प्रौढ स्वद्यालर् सञ्चालन अनदुान  कक्षा १-५ सञ्चास्लि स्वद्यालर्का लास्ग एकमषु्ठ : रू. २ लाख ४१ हजार  

मुख्य स्र्म्मेवार 

  

गाँउपास्लका/नगरपास्लका 

 स्वद्यालर्  

 स्वद्यालर् व्र्वतथापन 

सस्मस्ि 

 सामदुास्र्क स्सकाइ केन्र 

सहर्ीकरण/समन्वय 

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ  

 

 अनदुान  प्राप्त गने 

स्वद्यालर्  

 भनाय भएका 

स्वद्याथी सङ्ख्र्ा 

 सञ्चालन भएका 

साक्षरिा कक्षा  

 साक्षर भएको 

जनसङ्ख्र्ा 

 अनदुान प्राप्त गने 

सामदुास्र्क स्सकाइ 

केन्र 
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कक्षा १-८ सञ्चास्लि स्वद्यालर्का लास्ग एकमषु्ठ : रू. ५ लाख 

कक्षा १-१० सञ्चास्लि स्वद्यालर्का लास्ग एकमषु्ठ : रू. १० लाख 

खलुा स्वद्यालर् (कक्षा ९-१०) सञ्चालन अनदुान  प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रू. १ लाख ५२ हजार 

स्वद्यालर् बास्हर रहकेा बालबास्लकाहरूलाई स्वद्यालर् भनाय र 

स्सकाइ स्नरन्िरिाका लास्ग  अनदुान  िोस्कएका तथानीर् िहमा स्वद्याथी सङ्ख्र्ा अनसुार 

सामदुास्र्क स्सकाइ केन्र सञ्चालन अनदुान  प्रस्ि केन्र वास्र्यक २ लाख  

६.२. परम्परार्ि स्वद्यालयलाई अनुदान :   

क) तथानीर् िहले सामदुास्र्क स्वद्यालर्का रूपमा अनमुस्ि स्लई सञ्चालनमा रहकेा परम्परागि स्शक्षा स्दन ेगरुूकुल/आश्रम,गमु्बा/स्बहार, मदरसा 

जतिा स्वद्यालर् र्स्कन गने । र्स प्रकारका स्वद्यालर्ले राहि स्शक्षक अनदुान/तवीकृि दरबन्दी प्राप्त गरेको भए र्स स्क्रर्ाकलापमा उल्लेस्खि 

अनदुान रकम उपलधि नगराउन े । र्स प्रकृस्िका स्वद्यालर्लाई अनदुान र्स खण्डमा उल्लेस्खि अनदुानका अस्िररक् ि परम्परागि स्शक्षण 

संतथा(सञ्चालन िथा व्र्वतथापन) मापदण्ड, २०७९ मा उल्लेस्खि मापदण्डका आिारमा अनदुानहरू उपलधि गराउन े । यस्द यस 

प्रकभ स्िका स्वद्यालयले राहि स्शक्षक अनदुान/तवीकृि दरबन्दी प्राप्त गरेकोमा सो  स्र्िाय गरी अनदुान मार स्लन चाहमेा एकमषु्ठ अनदुान स्दन 

सस्कनेछ । दरबन्दी/राहि स्शक्षक अनदुान स्र्िाय गने स्नणयर् गरेको स्वद्यालर्को स्ववरण र्ागनु मसान्िस्भर केन्रमा पिाउनपुनछे ।  र्सरी 

स्विररि रकम कुन कुन स्वद्यालर्हरूलाई स्विरण गररएको हो, सो को स्ववरण र स्वद्याथी सङ्ख्र्ासमेि अस्नवार्य रूपमा स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइमार्य ि स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रमा पिाउने । अनमुस्ि स्लई सञ्चालनमा आएका र्तिा स्वद्यालर्हरूलाई शैस्क्षक 

िथ्र्ाङ्क अनसुार स्वद्याथी सङ्ख्र्ा र्स्कन गरी पाि्र्पतुिक र छारवसृ्त्त, सेस्नटरी प्र्ाड एवम ् स्दवा खाजा वापिको रकम सम्बस्न्िि 

शीर्यकहरूबाट अनदुान स्दने  ।    

६.३. रु्म्िी स्वद्यालय सचाचालनका लास्र् अनुदान :  

       अस्ि दगुयम क्षेर र स्वकट स्हमाली क्षेरमा सञ्चास्लि स्वद्यालर्का बालबास्लकाका लास्ग उनीहरूलाई पार्क पन ेतथानमा स्नस्िि समर्का 

लास्ग अध्र्र्न गन ेधर्बतथा स्मलाउन स्वद्यालर्लाई एकमिु रू. ३ लाख ५० हजार रकम अनदुान स्दन े। 

६.४. अनौपचाररक प्रौढ स्वद्यालय लास्र् अनुदान :   

        तथानीर् िहले प्रौढका लास्ग सञ्चास्लि अनौपचाररक वा वैकस्ल्पक स्वद्यालर्हरूको स्ववरण (तथापना स्मस्ि,सञ्चालन स्मस्ि, सञ्चास्लि 

कक्षा, स्वद्याथी सङ्ख्र्ा र सञ्चालनको अवतथासस्हिको) स्शक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइबाटसमेि र्स्कन भई आएपस्छ मार  

सम्बस्न्िि स्वद्यालर्को मागका आिारमा सहजकिायहरूको पाररश्रस्मक िथा स्शक्षण स्सकाइका लास्ग आवश्र्क जनशस्क् िका लास्ग एकमिु 

स्वद्यालर्को खािामा अनदुान स्दन े। तथानीर् िहद्वारा सामदुास्र्क रूपमा सञ्चालन गनय अनमुस्ि पाएका प्रौढका लास्ग सञ्चास्लि अनौपचाररक 

स्वद्यालर्हरूले  IEMIS  अस्नवार्य रूपले भनय लगाउने । स्वद्यालर्ले प्राप्त रकमबाट लघ ुपतुिकालर्, शैस्क्षक सामग्री र व्र्वतथापकीर् क्षेरमा 

खचय गन ेव्र्वतथा स्मलाउन े। र्स प्रकृस्िका  स्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि स्वद्याथीका लास्ग स्निःशलु्क  पाि्र्पतुिक  उपलधि  गराउने ।  

 कार्यक्रम प्रगस्ि 

प्रस्िवेदन 
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६.५. खुला स्वद्यालय (कक्षा ९-१०) सचाचालन अनुदान :   

        तथानीर् िहले सञ्चालनमा रहकेा खलुा स्वद्यालर् (कक्षा ९-१०)को अनगुमन गरी तवीकृि स्वद्यालर्हरूलाई मागको आिारमा िोस्कए 

अनसुार एकमिु रूपमा स्वद्यालर्लाई अनदुान स्दने  ।  स्वद्यालर्ले  कार्यक्रम सञ्चालन प्रस्क्रर्ाका सम्बन्िमा “दरू स्शक्षा िथा खलुा स्सकाइ 

स्नदसे्शका, २०६३ र खलुा स्वद्यालर् सञ्चालन कार्ायन्वर्न पसु्तिका/स्नदसे्शका अनसुार गन े । स्वद्यालर्ले प्राप्त रकमलाई कार्यक्रम 

सञ्चालनका लास्ग दहेार् अनसुार खचय गन:े 

१. संर्ोजकका लास्ग मास्सक रू. ७००।- का दरले १२ मस्हनाको जम्मा रू. ८,४००।– 

२. सहजकिायका  लास्ग प्रस्ि सेसन रू. ३००।- का दरले दसै्नक ४ सेसन ३५ स्दनका लास्ग जम्मा रू. ४२,०००।– 

३. सहार्क कमयचारीका लास्ग मास्सक रू. ८००।– का दरले १२ मस्हनाको रू. ९,६००।– 

४. स्वद्यालर् सहर्ोगीका लास्ग मास्सक रू.५००। का दरले १२ मस्हनाको रू.६०००। 

५. शैस्क्षक सामग्रीका लास्ग मास्सक रू ६००।– का दरले १२ मस्हनाको रू.७,२००।– 

६. सञ्चालन खचय (पानी, स्वजलुी, सरसर्ाइ) का लास्ग मास्सक रू. ५०० का दरले वास्र्यक रू. ६,०००।– 

७. इन्टरनटे/स्मस्डर्ाको प्रर्ोगका लास्ग मास्सक रू. १,५००।– का दरले ९ मस्हनाको रू. १३,५००।–  

८. गहृकार्य परीक्षणका लास्ग रू. ३,२००।– प्रस्ि पटकका दरले ४ पटकको रू. १२,८००।– कापी प्रस्ि स्वर्र् रू.८।–का दरले 

९. परीक्षा सञ्चालन (मध्र्ावस्ि र वाह्य) रू. ६४००।– प्रस्ि पटकका दरले २ पटकको रू. १२,८००।– (प्रश्नपर स्नमायण रू.३००।–प्रस्ि 

सेट, उ.प.ु परीक्षण रू. ८।– प्रस्ि कापी प्रस्ि स्वर्र्) 

१०. पतुिकालर्का लास्ग एकमषु्ठ रू. १०,०००।– 

११. तिथानीर् िहबाट अनगुमनका लास्ग एकमषु्ठ रू. १०,०००।– 

उल्लेस्खि बाँडर्ाँडमा नघट्ने गरी स्वद्यालर्ले आवश्र्क अन्र् क्षेरहरूमा  खचय गनय सक्ने । 

६.६. खुला स्वद्यालय (कक्षा ६-८) सचाचालन अनुदान :  

        तथानीर् िहले सञ्चालनमा रहकेा  स्वद्यालर् र्स्कन गरी अनदुान माग गनय लगाउन े । स्वद्यालर्लाई िोस्कए अनसुारको अनदुान उपलधि 

गराई  स्वद्यालर्ले स्नम्नानसुार खचय गन,े  

क) स्रोि स्र्क्षकका लास्र् पाररश्रस्मकाः प्रस्ि घण्टा रू.२००का दरले दसै्नक २ घण्टा सम्पकय  कक्षाका लास्ग मास्सक २४ स्दनको दरले  

जम्मा रू.९,६००।  स्वद्यालर्ले स्रोि कक्षा स्लने स्शक्षकलाई पाररश्रस्मक उपलधि गराउने । 

ख) प्रधानाध्यापकका लास्र् भत्तााः मास्सक रू. ५०० का दरले १२ मस्हना बराबर हुन आउने रकम रू. ६,००० स्वद्यालर्को 

खािामा अनदुान स्दने । स्वद्यालर्ले सम्बस्न्िि प्रिानाध्र्ापकलाई स्नर्मानसुार मास्सक रूपमा उपलधि गराउने । 

ग) सहायक कमयचारीको लास्र् पाररश्रस्मक : प्रस्िव्र्स्क् ि  मास्सक रू. ३०० का दरले १२ मस्हनाको रू. ३,६०० पाउने गरी 

प्रस्िकेन्र २ जनाका लास्ग हुन आउने एकमिु रकम रू. ७,२००।- सम्बस्न्िि स्वद्यालर्को खािामा  स्नकासा स्दने । स्वद्यालर्ले 
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काम गनय िोस्कएका सहार्क कमयचारीहरूलाई स्नर्मानसुार मास्सक रूपमा उपलधि गराउने । 

घ) स्वद्याथीका लास्र् सामग्री खचय : प्रस्ि स्वद्याथी मास्सक रू.५०।– ले २० जनाका लास्ग कापी, डटपेन, पेस्न्सल कटर, तकेल, 

इरेजर, ज्र्ास्मस्ि बक्स आस्द शैस्क्षक सामग्रीको व्र्वतथा गनय रू. १,०००।– का दरले प्रस्ि केन्र १० मस्हनाको जम्मा 

रू.१०,०००।– 

ङ) स्वद्यालयका लास्र् मसलन्द खचयाः कक्षा सञ्चालनका लास्ग मसलन्द प्रस्ि मस्हना (चक, डतटर, माकय र, रस्जिर, र्ोटोकपी 

आस्द) रू.५००।– का दरले प्रस्ि केन्र १० मस्हनाको रू.५,०००।– 

च) रै्स्क्षक सामग्री व्यवतथापन  खचयाः स्वस्भन्न स्वर्र्गि स्सकाइ स्क्रर्ाकलापका लास्ग आवश्र्क पने शैस्क्षक सामग्री 

व्र्वतथापन गनय प्रस्ि स्वद्यालर् प्रस्ि मस्हना (स्सकाइ सहर्ोगी सामग्रीहरूिः ग्लोब, चाटय, नक्सा, माकय र, र्ोटोकपी आस्द) 

रू.५००।– का दरले प्रस्ि केन्र १० मस्हनाको जम्मा रू. ५,०००।–  

छ) स्वद्यालयका लास्र् पुतिकालय : तथानीर् िहले प्रत्रे्क स्वद्याथीलाई पाि्र्पतुिक पहुचँको ससु्नस्िििा गनय पतुिकालर् 

व्र्वतथापनका लास्ग खलुा स्वद्यालर् िह एक र दईुमा अध्र्र्नरि स्वद्याथीका लास्ग पाि्र्पतुिक लगार्ि अन्र् सन्दभय सामग्रीको 

व्र्वतथा पतुिकालर्मार्य ि गनय प्रस्ि केन्र प्रस्ि िहका लास्ग एकमिु रू. १०,०००। का दरले दईु िहका लास्ग रू.२०,०००। रकम 

उपलधि गराउने । र्स रकमबाट स्वद्यालर्ले स्नर्मानसुार पतुिकालर्को व्र्वतथापन गने । स्वद्याथीहरूले पतुिकालर्बाट पतुिक स्लई 

अध्र्र्न गन े र अध्र्र्न पिाि पतुिकालर्मा स्र्िाय गने व्र्वतथा स्मलाउने । पतुिकालर्मा खररद गररएका पतुिकको सचूी तथानीर् 

िहको स्शक्षा शाखामा उपलधि गराउने ।  

६.७. सामुदास्यक स्सकाइ केन्रको सचाचालन अनुदान :  

 तथानीर् िहको स्शक्षा शाखाले स्नर्स्मि रूपमा सञ्चालनमा रहकेा सामदुास्र्क स्सकाइ केन्रहरूको तथलगि स्नरीक्षण गरी िपस्सलका मापदण्ड 

परूा गरेका केन्रहरूलाई एकमषु्ठ रु २ लाख रकम अनदुान उपलधि गराउने :  

१. वास्र्यक सािारण सभा भएको, 

२.  स्विान बमोस्जम पदास्िकारीको स्नवायचन भएको,  

३. सािारण सभाबाट बजेट र कार्यक्रम पास गरेको,  

४.  गि आ. व. को खचय तवीकृि गरेको,  

५. लेखा परीक्षण गरी प्रस्िवदेन पेस गरेको, 

क) उक् ि अनदुान रकमबाट सामदुास्र्क स्सकाइ केन्रको व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर्ानसुार समदुार् पररचालकका प्रमास्णि हास्जरी 

अस्भलेख हरेी मास्सक रू. ८०००। का दरले १३ मस्हना बराबरको पाररश्रस्मक भकु् िानी गन े।  
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 उपस्क्रयाकलाप  र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवारी प्रर्स्ि सचूक 

ख) नेपाल सरकारले स्निायरण गरेको न्र्नूिम पाररश्रस्मकमा नपगु हुने रकम तथानीर् िहले थप गनय सक्नेछन ।  

ग) पाररश्रस्मक भकु् िानी पिाि बाँकी अनदुानबाट सामदुास्र्क स्सकाइ केन्र सञ्चालन िथा व्र्वतथापन मापदण्ड २०७८ ले उल्लेख गरे 

बमोस्जमका वास्र्यक कार्यक्रमहरू िर्ार गरी व्र्वतथापन सस्मस्िबाट तवीकृि गरी कार्ायन्वर्न गनुयपनेछ । सामदुास्र्क स्सकाइ केन्रले पेस 

गरेको प्रतिावनाका आिारमा तथानीर् िह िथा अन्र् संघ संतथाहरूवाट थप बजेट उपलधि गराउन सस्कनेछ ।  

घ) तथानीर् िहल े सामदुास्र्क स्सकाइ केन्रको सञ्चालनको प्रभावकाररिाको अवतथाको अनगुमन गरी सामदुास्र्क स्सकाइ केन्रहरूको 

तथानान्िरण वा व्र्वतथापन सिुार गरी सञ्चालनमा ल्र्ाउन सक्नछेन ्। 

६.८. स्वद्यालय बास्हर रहेका बालबास्लकाहरूलाई लस्क्षि र्रर स्वद्यालय स्र्क्षामा भनाय िथा स्नरन्िरिाका लास्र् रै्स्क्षक 

काययक्रमका लास्र् अनुदान :  

         र्स कार्यक्रमका लास्ग Equity Index का आिारमा छनोट भएका अनसुचूीमा ३ मा उल्लेस्खि तथानीर् िहले सबै बालबास्लकालाई 

स्वद्यालर् स्शक्षा ससु्नस्िि गनय स्वद्यालर् बास्हर रहकेा बालबास्लकाका स्वतििृ सवेक्षण  गरी समिा रणनीस्ि कार्ायन्वर्न  र्ोजना (Equity 

Strategy Implementation Plan-ESIP) स्नमायण गरी तवीकृि गने । तवीकृि समिा रणनीस्ि कार्ायन्वर्न र्ोजना अनरुूप स्वद्याथी भनाय र 

स्नरन्िरिाका लास्ग कार्यक्रम िर् गरी कार्ायन्वर्न गने  । र्स कार्यक्रमका लास्ग तथानीर् िहलेसमेि बजेट थप गरी स्वद्यालर् उमरेका सब ै

बालबास्लकाको स्वद्यालर् स्शक्षा ससु्नस्िििा भएको घोर्णा गन े।  

2.8.7 स्क्रयाकलाप नं २.७.११.१ िोस्कएका  स्वद्याथीको स्दवा खार्ाका लास्र्  स्वद्यालयलाई अनुदान 

उपस्क्रयाकलाप  र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवारी प्रर्स्ि सचूक 

क. वदिा खािाको व्यिस्थापनका लावग स्थानीय तहले सबै प्रधानाध्यापकको बैिकबाट स्थानीय तहवभत्रका स्वद्यालर्हरूमा एकरूपता कायम 

हुने गरी वदिा खािाको मने ुतयारी र खािा व्यिस्थापन विवधको छनोट गन े । खािा व्यिस्थापन गदाव सामदुास्र्क स्वद्यालर्मा स्दवा खाजा 

मापदण्ड िथा कार्यक्रम सहजीकरण पसु्तिका, २०७६ मा उल्लेस्खि मापदण्ड बमोविम हुनगेरी विद्यालयकै सहयोगी कमवचारीबाट िा 

अवभभािकहरू वििेषििः आमा समहू बनाएर िा वनयवमत Canteen बाट िा विद्यालय बावहरबाट क्याटररङको व्यिस्था गरेर िा स्थानीय 

तहले पवहचान गरेको अन्द्य मोडेलबाट खािा खिुाउन ेव्यिस्था वमलाउने । प्र.अ.को उक्त बैठकमा स्िास् य र कृवष िाखाका प्रमखुलाईसमेि 

सहभागी गराई आपसी सहयोग समन्द्िय एिम ्सहकायवका क्षते्र पवहचान गरी कायवयोिना बनाउन े र केन्रको वेवसाइटमा रहकेो स्दवा खाजा 

व्र्वतथापन सहर्ोगी पसु्तिका, २०७७  का विषयमा िानकारी गराउने̧  

ख. खािाको व्यिस्थापनका लावग सङ्घीर् सरकारबाट ससिय अनदुानका रूपमा स्वत्तीर् हतिान्िररि रकम अप्रर्ाप्त भएमा स्थानीय तहले थप 

स्रोिको व्यिस्थापन गनव एिम ्विद्यालयका अवभभािक/गरैसरकारी संघ संस्थासँग िा अन्द्य वनकायसँग लागत साझेदारी गनव सक्नेछन । लागत 

साझेदारी गदाव स्थानीय तहले विकास गरेको कायवविवध र साझेदारी भएको कायवक्रमको िानकारी  स्शक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइलाई 

गराउने¸ 

मुख्य स्र्म्मेवार 

  

गाँउपास्लका/नगरपास्लका 

 स्वद्यालर्  

 स्वद्यालर् व्र्वतथापन 

सस्मस्ि 

 सामदुास्र्क स्सकाइ केन्र 

सहर्ीकरण/समन्वय 

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ  

 

 स्दवा खाजा प्राप्त गन े

स्वद्याथी सङ्ख्र्ा 

 स्वद्याथीको हास्जरी  

 प्रगस्ि प्रस्िवेदन 
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उपस्क्रयाकलाप  र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवारी प्रर्स्ि सचूक 

ग. विद्यालय सञ्चालन हुनासाथ वदिा खािा व्यिस्थापन गनुवपने भएकाले आवथवक िषवको सरुुमै िवैक्षक व्यिस्थापन सचूना प्रणाली IEMIS मा 

समािेि भएको प्रारस्म्भक बाल स्वकासदसे्ख कक्षा ६ सम्मको विद्याथी सङ््यालाई आधार मानेर  सास्वकको कणायली अञ्चलका मगुु̧  

डोल्पा¸ हुम्ला¸ जमु्ला र कास्लकोट स्जल्लाका तथानीर् िहले प्रस्ि स्वद्याथी दसै्नक रू. २०।– का दरले िथा अन्र् तथानीर् िहले प्रस्ि स्वद्याथी 

दसै्नक रू. १५।– का दरले पवहलो त्रैमावसकको बिेट वनकासा गने । प्रारस्म्भक बाल स्वकासदसे्ख कक्षा ६ सम्मको विद्याथी सङ््याका लावग 

िावषवक रूपमा १८० वदनका लावग बिेट व्यिस्था भएकाले सोही आधारमा पवहलो त्रमैावसकमा वनकासा गन ेरकम वनधावरण गने¸ 

घ. दोस्रो त्रमैावसकदवेख तथानीर् िहले विद्यालय भौवतक रूपमा परूा समय चलेको वदन (परीक्षामा सामेल भएको स्दनसमिे) खाजा उपलधि 

गराईएका स्वद्यालर्को प्रिानाध्र्ापक र स्वव्र्स अध्र्क्षबाट विद्याथीको सङ््यात्मक वििरण प्रमास्णि गराई तथानीर् िहमा सङ्कलन गरी 

सङ्ख्र्ा र्स्कन भए पिाि् मार थप अनदुान स्दने व्र्वतथा स्मलाउन े। र्सरी प्रत्येक रैमास्सकमा स्नकासा गदाय उक्त समयभन्द्दा अगावड स्नकासा 

गररएको रकम सदपुर्ोग भएको ससु्नस्िि गने¸ 

ङ. अध्ययनरत विद्याथी स्याका आधारमा बढी भीडभाड नहुन ेगरी  विद्यालयले खािा समय तोक्ने¸ 

च. वदिा खािा व्र्वतथा गदाय बजारबाट खररद गररएको जङ्क रु्ड नखिुाउने । तािा र पोवषलो वदिाखािाका लावग उपलब्ध भएसम्म स्थानीय 

कृवष उपिमा आधाररत खाद्यान्द्न¸ तरकारी¸ दधु¸ दही¸ माछा-मासु̧  फलफूल लगार्िका सामग्रीहरू स्थानीय कृषकबाट खररद गने । स्थानीय 

कृषकसँग खररद गररएका खाद्यान्द्नको पररणाम खलु्ने वििरण र विलभरपाई सरुवक्षत रूपमा रा्ने र भएको खचव विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत 

िा खािा व्यिस्थापन उपसवमवतबाट अनमुोदन गने व्यिस्था वमलाउने̧  

छ. स्वद्यालर्बाट गररएको वदिा खािा कार्यक्रमको वनरीक्षण अनगुमन स्थानीय तहबाट गने । सबै सामदुावयक विद्यालयमा एक वदिा खािा 

अनगुमन स्नरीक्षण पसु्तिका खडा गनुव पनेछ । उक्त वनरीक्षण पवुस्तकामा सङ्घीय सरकार, प्रदिे सरकार र स्थानीय तहका पदावधकारी एिम ्

कमवचारी र वनरीक्षण अनगुमनमा खवटएका व्र्स्क् ि ले आफ्नो रार् सझुाव उल्लेख गने¸ 

ज. स्वश्व खाद्य कार्यक्रम अन्िगयि स्वद्यालर्मा स्दवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहकेा स्जल्लाका िोस्कएका स्वद्याथीहरूका लास्ग उक् ि 

संतथाको मापदण्ड अनसुार सबै स्वद्याथीहरूलाई स्दवा खाजा उपलधि हुनछे । स्वश्व खाद्य कार्यक्रमको सहर्ोगमा स्दवा खाजा कार्यक्रम भएका 

स्जल्लाहरू : दाचुयला, बझाङ, बाजरुा र अछामका स्वद्यालर्हरू ।  

झ. स्दवा खाजाको मापदण्ड, गणुतिर र व्र्वतथापनका नमनुा अनसुचूी ४ मा रास्खएको छ सोही अनसुार कार्ायन्वर्न गन े। अन्र् व्र्वतथापकीर् 

पक्षहरू सामदुास्र्क स्वद्यालर्मा स्दवा खाजा मापदण्ड िथा कार्यक्रम सहजीकरण पसु्तिका, २०७६ र स्दवा खाजा व्र्वतथापन सहर्ोगी 

पसु्तिका २०७७ का आिारमा गने । 

ञ. मास्थ वुँदा न ं“ज” मा  उल्लेस्खि बाहकेका स्जल्लाहरूले कक्षा ६ को स्दवाखाजा उपलधि गराउदा रकम नपगु भएमा २०७९ चरैस्भरमा 

केन्रमा प्रमास्णि शैस्क्षक िथ्र्ाङ्कसस्हि माग गनुयपनेछ । 
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2.8.8 स्क्रयाकलाप नं ११.१.२.४४५  केन्रबाट छनोट भएका नमुना स्वद्यालय,स्वरे्ष स्वद्यालयको क्रमार्ि भवन स्नमायण िथा कक्षा ११ तिोन्नस्ि भएका प्रास्वस्धक धार सचाचास्लि 

स्वद्यालयको ल्याव व्यवतथापन अनुदान 

उपस्क्रयाकलाप  र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवारी प्रर्स्ि सचूक 

८.१. प्रत्रे्क तथानीर् िहले प्राप्त स्वद्यालर् भौस्िक कार्यक्रमहरू कार्ायन्वर्न गदाय सम्पणूय स्नमायण कार्य नेपाल रास्रिर् भवन संस्हिा, २०६० मा 

भएको व्र्वतथा अनसुार भकूम्प प्रस्िरोिी, अपाङ्गिा मरैी, बाल मैरी, छारा मैरी एवम ्वािावरण मैरी गनुय/गराउन ुपनछे । स्वद्यालर् भौस्िक 

सिुारसम्बन्िी कार्य गदाय वािावरणीर् र सामास्जक पक्षलाई आिार मास्न कार्य सम्पादन गने  । Social/Environmental Framework ले 

िोकेका  वािावरणीर् र सामास्जक पक्षहरूलाई ध्र्ान स्दई कार्ायन्वर्न गने ।  र्सका लास्ग अनसुचूी ९ लाई प्रर्ोग गन े। 

उपस्क्रयाकलाप  इकाइ लार्ि 

नमनुा स्वद्यालर् सिुार गरुुर्ोजना अनरुूप भौस्िक स्नमायण अनदुान 
प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रू. ५० लाखदसे्ख रू. १ 

करोड  सम्म 

िोस्कएको मापदण्डको आिारमा कक्षा १० सञ्चालनमा रहकेा प्रास्वस्िक िारका 

स्वद्यालर्मा कक्षा ११ तिरोन्नस्ि ल्र्ाव व्र्वतथापन अनदुान वुँदा न ं८.३ अनसुार 

अपाङ्गिाको प्रकृस्ि अनरुूप आवश्र्किाको आिारमा  प्रत्रे्क  प्रदशेमा पवूायिारर्कु्त 

स्वशेर् शक्षा आवासीर् स्वद्यालर् सञ्चालन प्रस्ि स्वद्यालर् रू. ५० लाख 

स्चस्नर्ा सहर्ोगमा स्नमायणािीन स्हमाली आवासीर् स्वद्यालर्मा नपेाल सरकारको 

िर्य बाट स्नमायण गनुयपने पवूायिार िर्ारी प्रस्ि स्वद्यालर् रू. १० लाख 

 

८.२. स्वद्यालय भौस्िक स्नमायण : कार्यक्रम सञ्चालन गदाय स्नम्नानसुारको प्रस्क्रर्ा अवलम्बन गनुयपनछे : 

  लार्ि अनुमान तवीकभ ि र्ने : र्स कार्यक्रम अन्िगयि स्वद्यालर् भौस्िक स्नमायण कार्यका लास्ग तथानीर् िहको प्रास्वस्िकको सहभास्गिामा 

स्वद्यालर् अनसुार छुटृाछुटै्ट लागि अनमुान िर्ार गरी तथानीर् िहले तवीकृि गने । लागि अनमुान िर्ार गदाय स्जल्लाको तवीकृि दररेट िथा 

तवीकृि सरकारी Norms को प्रर्ोग गनुय पनेछ । लागि अनमुानमा तथानीर् िहबाट बजेट थप गनय सस्कनेछ । नमनुा स्वद्यालर्को भौस्िक 

स्नमायण कार्य गदाय तवीकृि गरुुर्ोजनामा  भौस्िक स्नमायण र्ोजनामा प्रथास्मकिामा रहकेा ड्रइङ स्डजाइन स्नमायण भएका िोस्कएका कार्यक्रम 

छनोट गरी स्नमायण गने । र्स कार्यक्रम अन्िगयि ककय टपािाले छाना छाउन चाहन ेस्वद्यालर्हरूले अस्नवार्य रूपमा ४ स्म.स्म. बाक्लो प्लाइउड 

वा कम्िीमा समान गणुतिर भएका अन्र् स्नमायण सामग्रीको स्सस्लङ्गसस्हिको नर्ाँ भवन स्नमायण गनुय पनेछ । स्सस्लङ्ग लगाउन नचाहन े

स्वद्यालर्हरूले छानामा ककय टपािाको सट्टा गमी (Hot) र िण्डी (Cold) रोक्न सक्ने क्षमिा भएका र्.ुस्प.स्भ.स्स. लगार्िका समान गणुतिर 

भएका ३ स्म.स्म. वा सोभन्दा बाक्लो छाना छाउन ेसामग्री प्रर्ोग गरी छाना छाउन सक्नछेन ्।  स्वद्यालर् भवन स्नमायण गदाय अपाङ्गिा भएका 

मखु्र् स्जम्मेवार 

 गाँउपास्लका/नगरपास्लका 

 स्वद्यालर् 

 प्रास्वस्िक जनशस्क् ि 

(इस्ञ्जस्नर्र/सव इस्न्जस्नर्र) 

सहजीकरण/समन्वर् 

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ  

 

 तवीकृि कार्यक्रम िथा 

स्नमायण सम्पन्न भौस्िक 

पवूायिार सङ्ख्र्ा 

 स्नमायण भएका गुरुर्ोजना 

सङ्ख्र्ा 

 नापी स्किाव 

 ल्र्ाव सामग्री उपलधि 

गराएका स्वद्यालर् 

सङ्ख्र्ा 

 कार्य सम्पन्न प्रस्िवेदन 
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व्र्स्क् ि लेसमिे प्रर्ोग गनय सक्नेगरी Ramp राखी स्िल स्चर्र (Wheel Chair) जानसक्न ेगरी स्नमायण गन ेव्र्वतथासमेि स्मलाउन ुपनछे ।  

भवनका ढोकाहरू जडान गदाय सबै ढोकाहरू बास्हर खलु्न ेव्र्वतथा अस्नवार्य रूपमा गनुयपनेछ । स्वद्यालर् भवन स्नमायण कार्यक्रमको मापदण्ड 

अनसुचूी ५ का आिारमा गने ।  

 स्वद्यालयहरूसरँ्  सम्झौिा र्ने :  भौस्िक स्नमायणका कार्यक्रमको तथानीर् िहले भार मसान्िस्भत्र स्वद्यालर्सँग सम्झौिा गने । सम्झौिा 

गनुय अस्घ स्वद्यालर्हरूलाई अनसुचूी ८ अनसुारको  भौस्िक स्नमायण कार्य समर् िास्लका  पेस गनय लगाउने ।  

 स्वद्यालयहरूलाई रकम अनुदान स्दने: सम्झौिा भएका स्वद्यालर्हरूलाई दहेार् अनसुारका रकम स्नकासा स्दने । स्नमायण कार्यको अनगुमन/ 

स्नरीक्षण तथानीर् िहका प्रास्वस्िकमार्य ि गन/े गराउन े। 

िपस्सलिः 

१. स्वद्यालर्सँग सम्झौिा भए पिाि् पस्हलो स्कतिाको रूपमा कुल अनदुान रकमको ३० प्रस्िशि रकम अनदुान स्दन े। 

२. Structural Part को कार्य सम्पन्न भए पिाि् दोस्रो स्कतिाको रूपमा कुल अनदुान रकमको ५० प्रस्िशि रकम अनदुान स्दने । 

३. कार्य सम्पन्न गरे पिाि ् नापी स्किाब भरी कार्यसम्पन्न प्रस्िवेदनसमेि िर्ार गरी अस्न्िम स्कतिाको रूपमा कुल अनदुान रकमको २० 

प्रस्िशि रकम अनदुान स्दने । 

 स्वद्यालय स्नमायण कायय र्ररसक्नु पने अवस्ध:  तथानीर् िहबाट अनसुचूी ८ मा स्दइएको ढाँचामा स्वद्यालर्बाट स्नमायण समर् िास्लका 

स्नमायण गराई  सो अनसुार स्नमायण कार्य गरी, स्वद्यालर्हरूले आस्थयक वर्यको जेष्ठ मसान्िसम्ममा कार्य सम्पन्न गरी सो को जानकारी तथानीर् 

िहलाई र स्शक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइलाई स्दनपुनछे । इकाइले प्राप्त स्ववरणका आिारमा स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रलाई 

जानकारी स्दन ुपनेछ । त्र्सरी भवन स्नमायण सम्पन्न गन ेस्वद्यालर्हरूले आर्ाढ १५ सम्ममा कार्य सम्पन्न प्रस्िवेदन िर्ार िथा प्रमास्णि गरी 

एक प्रस्ि तथानीर् िह र एक प्रस्ि सम्बस्न्िि स्वद्यालर्मा उपलधि गराउन ुपनेछ ।  

 स्नमायण काययको रेखदेख र्ने: स्वद्यालर्मा सञ्चालन हुन ेसम्पणूय स्नमायण कार्यको प्रास्वस्िक रेखदखे, अनगुमन र सपुररवेक्षणको दास्र्त्व 

तथानीर् िहको हुनेछ । तथानीर् िहमा कार्यरि इस्न्जस्नर्र/सव–इस्न्जस्नर्रहरू खटाई प्रास्वस्िक सपुररवेक्षण गनुयपनेछ । स्वद्यालर् स्नमायण 

कार्यमा दहेार्का  सम्वेदनशील चरणहरू प्रास्वस्िक कमयचारीको प्रत्र्क्ष सपुररवेक्षणमा सम्पन्न हुनपुनछे :  

 साइट ले आउट,  जग िर्ारी कार्य 

 टाइ स्बम स्नमायण, स्ड स्प स्स स्नमायण (स्सल व्र्ाण्ड र स्लन्टेल व्र्ाण्डसमेि)  

 छि ढलान 

कारणवस तथानीर् िहमा प्रास्वस्िकहरू कार्यरि उपलधि नभएमा स्जल्लास्तथि इस्न्जस्नर्ररङ्ग प्रास्वस्िक सेवा उपलधि हुनसक्ने कुन ै पस्न 

सरकारी कार्ायलर्हरूबाट प्रास्वस्िक सेवा स्लन सस्कने छ । स्नमायण/ममयि कार्यका लास्ग छुटै्ट साइट रस्जिरको व्र्र्वतथा गनय लगाई स्नरीक्षणका 

क्रममा प्रास्वस्िकबाट सोकार्यसम्बन्िी स्नदशेन स्दन े व्र्वतथा अस्नवार्य रूपमा गररनपुछय । तथानीर् िहहरूमा हुन े सम्पणूय भौस्िक ससु्विा 
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स्वतिारका कार्यहरूको स्नर्स्मि अनगुमन गनुयपन े छ । र्सका लास्ग अनसुचूी ७ मा भएको र्ाराम प्रर्ोग गनुयपनेछ । आफ्नो मािहिमा 

सञ्चास्लि भौस्िक ससु्विा स्वतिार कार्यको प्रगस्ि स्ववरण रैमास्सक िथा वास्र्यक रूपमा केन्रलाई तथानीर् िहले पिाउनपुनेछ ।  

 नापी स्किाब/कायय सम्पन्न प्रस्िवेदन लर्ायिका कार्र्ाि ियार र्ने: तथानीर् िहले अनसुचूी ६ बमोस्जम स्वद्यालर्मा भए गरेका 

स्नमायण कार्यको कागजािहरू (भौस्िक सरवे्क्षण र्ाराम, लागि अनमुान, सम्झौिा, मलू्र्ाङ्कन प्रस्िवेदन, नापी स्किाब (Measurement 

Book) िथा कार्य सम्पन्न प्रस्िवेदन) २/२ प्रस्ि प्रास्वस्िकबाट िर्ार गनय लगाई सम्बस्न्िि साइट इन्चाजय (इस्न्जस्नर्र/सब–इस्न्जस्नर्र), 

स्वद्यालर्को प्र.अ. िथा स्व.व्र्.स. अध्र्क्ष वा स्वद्यालर् स्नमायण सस्मस्िका अध्र्क्ष िथा प्रमखुको दतिखि गरी/गराई एक प्रस्ि तथानीर् िहमा र 

अको एक प्रस्ि स्वद्यालर्मा राख्न लगाउन ु पनछे । सोको लेखा परीक्षण मौजदुा काननु बमोस्जम स्वद्यालर्ले आफ्न ै स्रोिबाट गराउन ु पन े

भएकाले उक् ि कागजािहरूको सक्कलै प्रस्ि स्वद्यालर्मा सरुस्क्षि साथ राख्न लगाउनपुनेछ । सम्बस्न्िि स्वद्यालर्ले स्वद्यालर्को आस्थयक लेखा 

परीक्षण भएको समर्मा नापी स्किाबकोसमेि लेखा परीक्षण गनय लगाई लेखा परीक्षकबाट प्रमास्णि गराई राख्ने व्र्वतथा स्मलाउन ु पनेछ । 

सम्बस्न्िि प्रास्वस्िक कमयचारीले नापी स्किाब िर्ार गरे वा नगरेको िथा स्वद्यालर्लेसमिे सोअनसुार राख्न लाए वा नलगाएको तथानीर् 

िहबाट अनगुमन गनय लगाई रमैास्सक िथा वास्र्यक प्रस्िवेदन स्लने व्र्वतथा स्मलाउन ु पनेछ । मास्थका बुँदामा उल्लेख भएअनसुार नर्ाँ 

कक्षाकोिासस्हि र्स्नचयर स्नमायण, शौचालर् स्नमायण, स्वद्यालर् भकूम्पीर् सरुक्षा कार्यक्रमबाट स्वद्यालर्लाई अस्न्िम स्कतिा वापि स्दइन ेरकम 

अनदुान स्ददँा नापी स्किाब भरेर मार स्दनपुने व्र्वतथा स्मलाउन ुपनछे । 

 स्वर्ि आ.व.हरूको भौस्िक स्नमायण कायय सम्पन्न प्रस्िवेदन ियार र्ने सम्बन्धमा: गि स्वगि आस्थयक वर्यहरूमा सम्पन्न स्वद्यालर्को 

भवन स्नमायण, नर्ाँ कक्षा कोिा स्नमायण, भवन ममयि, शौचालर् स्नमायण लगार्िका भौस्िक स्नमायण कार्यको “काया सम्पन्न प्रक्रतिेदन” अनसुचूी 

६ मा िोस्कएको ढाँचामा प्रास्वस्िकबाट िर्ार गनय लगाई तथानीर् िहका स्शक्षा अस्िकृि/ प्रशासकीर् प्रमखु, प्रास्वस्िक कमयचारी, सम्बस्न्िि 

स्वद्यालर्का प्र.अ. िथा स्वद्यालर् व्र्वतथापन सस्मस्िका अध्र्क्षबाटसमेि प्रमास्णि गरी गराई स्वद्यालर् र तथानीर् िहमा एक एक प्रस्ि राख्न े

व्र्वतथा स्मलाउन ुपनछे । स्वगि वर्यहरूको भौस्िक स्नमायणिर्य को बेरूज ुरहकेा कार्यसम्पन्न प्रस्िवेदन  िर्ार गदाय स्शक्षा स्वकास िथा समन्वर् 

इकाइ र सास्वकको स्जल्ला स्शक्षा कार्ायलर्बाट भएको स्नणयर्¸सम्झौिा र अन्र् कागजािका प्रस्िस्लस्प आवश्र्क भएमा तथानीर् िहको माग 

बमोस्जम इकाइले उपलधि गराउन ुपनेछ । 

  रकम असलुी र स्वभार्ीय कारवाही िथा दण्र् सझाय : सम्झौिा अवस्िस्भरसमिे स्नमायण कार्य सम्पन्न नगरी तथानीर् िहबाट अनदुान 

प्राप्त रकमको स्हनास्मना वा दरुूपर्ोग गन ेवा स्वद्यालर् स्नमायण नगन ेिथा भौस्िक स्नमायणका लास्ग प्राप्त रकम अन्र् प्रर्ोजनका लास्ग खचय गन े

वा अनदुान स्विरण गररएको प्रर्ोजनमा खचय न ैनगरी स्वद्यालर्को खािामा रकम जम्मा गरी राख्ने वा िोस्कएकोभन्दा कम गणुतिरको स्नमायण 

गन ेस्वद्यालर्हरूबाट त्र्तिो रकम असलु उपर गनुयपनेछ । िर उक् ि रकम स्र्िाय गनय आनाकानी गन ेस्वद्यालर्लाई आगामी आस्थयक वर्यमा  प्रथम 

वा दोस्रो रमैास्सक अनदुान स्ददँा प्र.अ. को िलबभत्ता रकम रोक्का गरेरमार अनदुान स्दन ेव्र्वतथा स्मलाउन ुपनेछ । उपर्ुयक्त बमोस्जमको प्रस्क्रर्ा 

परूा नगने सम्बस्न्िि स्वद्यालर् िथा तथानीर् िहका स्जम्मेवार पदास्िकारीमास्थ प्रचस्लि नेपाल काननु बमोस्जमको कारबाही हुन े हुनाले सो 
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बमोस्जमको कार्य अस्नवार्य रूपमा गनुय पनछे ।  भौस्िक स्नमायण िर्य को बेरूज ुरहकेा स्वद्यालर्हरूको कार्य सम्पन्न प्रस्िवेदन  प्राप्त नहुञ्जेलसम्म 

र्स शीर्यकबाट अनदुान स्दन ुहुदँनै । स्वद्यालर् स्नमायण कार्यको गणुतिरमा िोस्कए बमोस्जमको मापदण्ड परूा नगने वा गणुतिरमा हलेचक्रर्ाइ ँगन े

जो सकैुलाई प्रचस्लि ऐन स्नर्मबमोस्जम कारवाही हुनछे । जसको कारणले गणुतिरमा समतर्ा वा कमी भएको हो सोही व्र्स्क् ि  वा पक्षबाट 

सम्पणूय क्षस्िको असलु उपर  गररने छ । 

 र्ि स्वर्ि आ.व.देस्खका बेरूरु् सम्बन्धमााः  तथानीर् िहमार्य ि ्सञ्चालन हुने भौस्िक स्नमायण िथा ममयि सिुारसम्बन्िी कार्यक्रमहरूका 

बेरूजकुा सम्बन्िमा िि् िि् आ.व.का लास्ग तवीकृि कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिका िथा सो सम्बन्िमा स्जल्लामा उपलधि गराईएका स्नदशेन 

बमोस्जम िदारूकिाका साथ कार्यक्रम सम्पन्न गरी गराई वेरूज ुर्रछ्र्ौटलाई सम्बस्न्िि कमयचारीको  कार्य सम्पादन मलू्र्ाङ्कनको अिारको 

रूपमा कार्ायन्वन हुन ेव्र्वतथा गनुय पनेछ । 

८.३. नमुना स्वद्यालय सधुार रु्रूयोर्ना अनुरूप भौस्िक स्नमायण अनुदान :  

नमनुा स्वद्यालर्ले तवीकृि गरुूर्ोजनाको पररस्िस्भर रही न्र्नूिम पवूायिारहरूको प्राथास्मकिामा उल्लेख गरेका कार्यक्रम सञ्चालन गनय चाल ु

आवका लास्ग तवीकृि बजेटबाट स्नमायण गन ेकार्यको स्वव्र्सको स्नणयर्सस्हि सम्झौिाका लास्ग तथानीर् िहमा पेस गने । गिवर्य भौस्िक पवूायिार 

स्नमायणािीन रहकेो स्वद्यालर्हरूको तवीकृि गरुूर्ोजना िोकेको क्षरेमा स्वद्यालर् भौस्िक स्नमायण सम्पन्न गनय िथा नर्ाँ स्नमायण गनय र्स आस्थयक 

वर्यमा र्स स्नदसे्शकाको अनसुचूी १०  मा उल्लेस्खि खण्ड "क"  मा रहकेा २०३ स्वद्यालर्हरूका लास्ग  प्रस्ि स्वद्यालर् ५० लाख , खण्ड   “ग”  

र "घ" मा रहकेा स्वद्यालर्का लास्ग प्रस्ि स्वद्यालर् १ करोड रकम सम्बस्न्िि तथानीर् िहमा स्वत्तीर् हतिान्िरण भएको छ । उक् ि बजेट  

स्वद्यालर्लाई उपलधि गराउँदा स्वगि वर्यबाट स्नमायण कार्यको प्रगस्ि, तवीकृि गरुुर्ोजनाको वास्र्यक कार्ायन्वर्न र्ोजना र र्स आवमा स्नमायण गने 

कार्यक्रमको लागि अनमुानसस्हि अनदुान माग गनय लगाई तवीकृि गरी िपस्सल अनसुार अनदुान उपलधि गराउन े: 

१. स्वद्यालर्सँग सम्झौिा भए पिाि पस्हलो स्कतिाको रूपमा कुल अनदुान रकमको ५० प्रस्िशि रकम अनदुान स्दन े। 

२. Structural Part को कार्य सम्पन्न भए पिाि दोस्रो स्कतिाको रूपमा कुल अनदुान रकमको ३० प्रस्िशि रकम अनदुान स्दन,े 

३. कार्य सम्पन्न गरे पिाि ्नापी स्किाब भरी कार्यसम्पन्न प्रस्िवेदनसमेि िर्ार गरी अस्न्िम स्कतिाको रूपमा कुल अनदुान रकमको २० प्रस्िशि 

रकम अनदुान स्दन,े 

४. खण्ड  “क”  मा रहकेा स्वद्यालर्ले चालु आवमा स्नमायणािीन भौस्िक पवूायिार सम्पन्न गन,े 

५. स्वद्यालर्ले भौस्िक स्नमायण कार्य गदाय सावयजस्नक खररद ऐन िथा सावयजस्नक खररद स्नर्मावली र स्वद्यालर् खररद स्दग्दशयनस्भर रही स्नमायण 

कार्य सञ्चालन गने । तथानीर् िह र स्शक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइले भौस्िक स्नमायण िथा शैस्क्षक स्वकासको स्नर्स्मि अनगुमन गरी सोको 

प्रस्िवेदन स्शक्षा िथा मानवस्रोि स्वकास केन्रमा उपलधि गराउन,े 

६. नमनुा स्वद्यालर् स्वकासका लास्ग िर्ार भएको भौस्िक एमव ्शैस्क्षक गरुुर्ोजना स्वद्यालर्को प्रतिावका आिारमा तथानीर् िहले आवश्र्किा 

एवम ्औस्चत्र्का आिारमा पररमाजयन/अद्यावस्िक गनय सस्कने । 

८.४ िोस्कएको मापदण्र्को आधारमा कक्षा १० सचाचालनमा रहेका प्रास्वस्धक धारका स्वद्यालयमा कक्षा ११ तिरोन्नस्ि र्दाय ल्याव 
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व्यवतथापनका लास्र् अनुदान : 

क) स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रबाट  शैस्क्षक सर २०७७ बाट कक्षा ९ बाट प्रास्वस्िक िार सञ्चालन अनदुान प्राप्त गने गरी स्नणयर् 

भएका  शैस्क्षक सर २०७८ मा कक्षा १० सञ्चालन भएका स्वद्यालर्को माध्र्स्मक स्शक्षा परीक्षाको नस्िजा र अन्र् िोस्कएका मापदण्ड 

र प्रस्क्रर्ासमेिका आिारमा शैस्क्षक सर २०७९ बाट प्रास्वस्िक िार सञ्चालनका लास्ग कक्षा ११ को अनमुस्ि प्राप्त गरेका 

स्वद्यालर्हरूका लास्ग र्स शीर्यकमा बजेट प्राप्त भएका तथानीर् िहले कक्षा ११ मा तवीकृि भए अनसुारको िार सञ्चालन गरेको 

ससु्नस्िििा कार्म गरी स्नम्नानसुारका िार अनसुार ल्र्ाव सहर्ोग अनदुानको रकम गराउने ।  

परु्/कभ स्ष स्वज्ञान - १० लाख, स्सस्भल इस्न्र्स्नयररङ्क -१८ लाख, कम््युटर इस्न्र्स्नयररङ्क -९ लाख र  इलेस्क्िक इस्न्र्स्नयररङ्क - ९ लाख  

ख) ल्र्ावको स्नमायण प्रावस्िक िारसम्बन्िी स्वद्यालर्मा प्रावस्िक िथा व्र्ावसास्र्क स्शक्षा सञ्चालन स्नदसे्शका, २०६९ (संसोिनसस्हि) 

र पाि्र्क्रमले िोकेका आिारमा स्वद्यालर्ले सावयजस्नक खररद ऐन िथा स्नर्मावली एवम ्स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रबाट 

तवीकृि खररद स्दग्दशयन बमोस्जम ल्र्ाव सामग्री खररद गने ।  

ग) स्वद्यालर्मा ल्र्ावसस्हिको प्रावस्िक िार सञ्चालनको स्नर्स्मि अनगुमन गन े। 

८.५ अपाङ््कर्िाको प्रकभ स्ि अनुरूप आवश्यकिाको आधारमा  प्रत्येक  प्रदेर्मा पूवायधारयकु्त स्वरे्ष स्र्क्षा आवासीय स्वद्यालय 

सचाचालन :   

छनोट भएका र्स प्रकृस्िका स्वद्यालर्हरूलाई स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रबाट स्वकास भएको अविारणा पर िथा िोस्कएको 

मापदण्डका आिारमा स्वद्यालर्ले स्वकास गरेको तथानीर् िहबाट तवीकृि गरुूर्ोजनाको पररस्िस्भर रही स्वद्यालर् भौस्िक स्नमायणसम्बन्िी कार्य  

बुँदा नं ८.२ अनसुार गने । चालु आवमा र्स प्रकृस्िका स्वद्यालर् स्नमायण कार्य सम्पन्न गरी सोको कार्य प्रगस्ि केन्रमा उपलधि गराउन े ।  र्स 

प्रकृस्िको स्वद्यालर्मा स्नम्नानसुारका पवूायिार स्वकास भएको  हुनपुनछे : 

१. आवासीर् स्वद्यालर्मा २०० जना बालबास्लका आवासमा बतन सक्ने क्षमिाको हुनपुनछे, 

२. स्वद्यालर्मा Dark Room, Audio Proof Room, Counselling Room, प्रशासस्नक भवन,वाडेन कक्ष, IT ससु्विासस्हिको पतुिकालर्, 

आिारभिू उपकरणसस्हिको थेरापी कक्ष र स्वस्भन्न स्कस्समका अपाङ्गिा भएकािा भएका बालबास्लकाहरूका लास्ग नमनुा स्रोि 

कक्षाको व्र्वतथा गनय सस्कने गरी भवन स्नमायण गनुय पनेछ, 

३. अपाङ्गिा भए अनकूुल खेलमैदान, सङ्गीि, र्ोगाभ्र्ास र कमयर्ोगको माध्र्मबाट तवावलम्बी बनाउन करेसाबारीका लास्ग आवश्र्क 

पन ेजग्गाकोसमिे व्र्वतथा गनुय पन ेछ, 

४. पवूयव्र्ावसास्र्क स्सप स्वकासका लास्ग अभ्र्ास गन ेआवश्र्क सामग्रीसस्हिको कक्ष स्नमायण गन,े  
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५. र्स वर्य र्स कार्यका लास्ग प्रस्ि स्वद्यालर् रू. ५० लाख स्बस्नर्ोजन गररएको छ ।  

८.६ स्चस्नयाँ सहयोर्मा स्नमायणाधीन स्हमाली आवासीय स्वद्यालयमा नेपाल सरकारका िफय बाट स्नमायण र्नुयपने पूवायधार ियारी : 

क) स्वद्यालर् भवन स्नमायणका लास्ग छनोट भएका रसवुा स्जल्लाको कास्लका गाँउपास्लकाको वनलकण्ठ माध्यवमक स्वद्यालर्, गोरखा स्जल्लाको 

सस्हद लखन गाँउपास्लकाको स्सिँाली माध्यवमक स्वद्यालर् िथा दाचुयला स्जल्लाको शैल्र्स्शखर नगरपस्लकाको गोकुलेस्िर स्वद्यालर्को भवन 

स्नमायण गदाय सम्झौिामा उल्लेस्खि नेपाल सरकारका िर्य बाट सम्पादन गनुयपने site clearance, वाटो स्नमायण,स्नमायण सामग्री भण्डारण कक्ष,स्वद्यिु 

आपसू्िय जतिा कार्य गनय प्रस्ि स्वद्यालर् रू. १० लाख स्वद्यालर् अनदुान उपलधि गराउने । स्वद्यालर्ले तथानीर् िहको समन्वर्मा स्नमायणका 

पवूयिर्ारीका कार्यहरू गन े।   

 

2.8.9 स्क्रयाकलाप नं   २.७.१३.१३ स्वद्यालयमा रै्स्क्षक रु्णतिर सदुृढीकरण  एवम ्कायय सम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन अनुदान 

उपस्क्रयाकलाप  र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवारी प्रर्स्ि सचूक 

९.१. र्स स्क्रर्ाकलापमा स्नम्नानसुारका उपस्क्रर्ाकलापहरूको बजेट समावेश गररएको छ । कार्यक्रमका कार्ायन्वर्न गदाय प्रथममि: तवीकृि 

बजेटको पररस्िस्भर रही स्निायररि दररेट अनसुार स्वद्यालर्मा अनदुान स्दन े।  

उपस्क्रर्ाकलाप इकाइ लागि 

िोस्कएको सचूङ्काको आिारमा कार्य सम्पादन सम्पन्न गने स्वद्यालर्लाई कार्य 

सम्पादनमा आिाररि अनदुान( Performan based Grants) प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रू. ५० हजार 

उत्कृि स्सकाइ उपलस्धि भएका स्वद्यालर्लाई स्सकाइ सदुृढीकरणका लास्ग प्रोत्साहन 

अनदुान प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रू. २ लाख 

स्वद्यालर्मा पतुिकालर् तथापना िथा व्र्वतथापन(स्र्क्सीङ, स्किाव खररद, िथा इ 

पतुिकालर्समेि) प्रस्ि स्वद्यालर्  वास्र्यक रू. ६ लाख  ५० हजार 

 स्वद्यालर्मा स्वज्ञान प्रर्ोगशाला अनदुान प्रस्ि स्वद्यालर्  वास्र्यक रू. ६ लाख  ५० हजार 

नमनुा स्वद्यालर्मा सेवा अनवुन्िका आिारमा स्नर्सु्क्त हुने प्र.अ र स्शक्षाकका लास्ग 

स्वद्यालर्मार्य ि प्रोत्साहन अनदुान प्रस्ि स्वद्यालर् रू. २ लाख 

स्शक्षक दरबन्दी िथा स्शक्षक अनदुान प्राप्त नगरेका सामदुास्र्क स्वद्यालर्हरूलाई एकमषु्ठ 

अनदुान प्रस्ि स्वद्यालर् रू. १० लाख 

मुख्य स्र्म्मेवार 

  

गाँउपास्लका/नगरपास्लका 

 स्वद्यालर्  

 स्वद्यालर् व्र्वतथापन 

सस्मस्ि 

सहर्ीकरण/समन्वय 

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ  

 

 प्रोत्साहन अनदुान 

प्राप्त गन े स्वद्यालर् 

सङ्ख्र्ा  

 पतुिकालर् 

अनदुान प्राप्त गने 

स्वद्यालर् सङ्ख्र्ा 

 स्वज्ञान अनदुान 

प्राप्त गन े स्वद्यालर्  

सङ्ख्र्ा 

 प्रोत्तसाहन भत्ता 

प्राप्त गन े प्रअ 

स्शक्षक सङ्ख्र्ा 

 प्रगस्ि प्रस्िवेदन 

 एकमषु्ठ अनदुान 
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नमनुा स्वद्यालर्को शैस्क्षक िथा व्र्वतथापकीर् र्ोजना कार्ायन्वनका  लास्ग 

कार्यसम्पादनमा आिाररि  अनदुान  प्रस्िस्वद्यालर्  ३० लाखदसे्ख ५० लाख सम्म 

पढ्द ैकमाउद ैकार्यक्रम कार्ायन्वर्न 
प्रस्ि स्वद्यालर् १० लाख 

 

९.२. िोस्कएको सचूकाङ््ककका आधारमा कायय सम्पादन सम्पन्न र्ने स्वद्यालयलाई काययसम्पादनमा आधाररि अनुदान( 

Performance based Grants) :  

स्वद्यालर् अनदुान व्र्वतथापन स्नदसे्शका, २०७४ मा उल्लेस्खि कार्य सम्पादन मलू्र्ाङ्कन सचूकका आिारमा स्वद्यालर्लाई प्रतिाव पसे गनय 

लगाउन े । प्राप्त प्रतिावका आिारमा स्वद्यालर्को कार्यसम्पादन तिरको मलू्र्ाङ्कन गरी प्रस्ि स्वद्यालर् रू ५० हजारका दरले अनदुान उपलधि 

गाराउने । स्वद्यालर्ले प्राप्त अनदुान स्वव्र्सको स्नणयर् अनसुार शैस्क्षक गणुतिर सिुारका क्षेर पस्हचान गरी खचय गने । र्स प्रकारका 

कार्यसम्पादनमा आिाररि अनदुानहरू स्ददँा कुन ैपस्न स्वद्यालर्लाई दोहोरो नपन ेगरी स्दनपुनेछ । साथै अनदुान स्दनपवूय स्वद्यालर्ले स्शक्षण स्सकाइ 

समर् कार्ायन्वर्न कार्यस्वस्ि,२०७४ लाग ु गरेको ससु्नस्िििा हुनपुनेछ । र्ो कार्यस्वस्ि स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रको वबेसाइट 

www.cehrd.gov.np मा उपलधि छ । स्वद्यालर्का प्रतिाव मलू्र्ाङ्कन गनय तथानीर् िहका स्शक्षा िथा खलेकुद शाखा प्रमखुको संर्ोजकत्वमा 

स्वद्यालर्का प्रिानाध्र्ापक, आस्थयक शाखाको प्रस्िस्नस्ित्व हुन े गरी ५ सदतर्ीर् प्रतिाव मलू्र्ाङ्कन सस्मस्ि गिन गरी सो सस्मस्िले स्निायरण 

गरेको कार्यस्वस्ि अनसुार कार्यसम्पनदन गन े।  

९.३. उत्कभ ष्ट स्सकाइ उपलस्ब्ध भएका स्वद्यालयलाई स्सकाइ सदुृढीकरण िथा स्वद्यालयलाई काययसम्पादनमा आधाररि अनुदान        

(Performance based Grants) :   

तथानीर् िहले उत्कृि स्वद्यालर्लाई अनदुान उपलधि गराउने प्रर्ोजनका लास्ग स्वद्यालर् छनोट गदाय कक्षा ८, कक्षा १० र कक्षा १२ को परीक्षा 

नस्िजा, स्शक्षक उपस्तथस्ि स्वद्याथी सङ्ख्र्ा, स्सकाइ उपलस्धि  स्वद्याथी कक्षा छाडन े दोहोर्ायउने दर स्वद्यलर् बास्हरका बालबास्लकाको  

सङ्ख्र्ात्मक अवतथा जतिा आिारमा कम्िीमा १०० पणूायङ्क रहन ेगरी मापदण्ड स्निायरण गन े । सो मापदण्ड स्वद्यालर्मा उपलधि गराई र्स 

प्रकृस्िको अनदुान प्रास्प्तका लास्ग प्रतिाव पेस गनय लगाउने । मापदण्डका आिारमा स्वद्यालर्को प्राप्त गने अङ्कसस्हि स्वद्यालर्ले स्सकाइ 

उपलस्धिमा थप वसृ्ि गनय र आफ्ना असल अभ्र्ासहरू न्र्नू स्सकाइ उपलस्धि भएका स्वद्यालर्हरूलाई अनभुव आदान प्रदान गनयका लास्ग 

प्रवियनात्मक स्क्रर्ाकलापसस्हिको प्रथम रैमास्सकस्भर पेस गनय लगाउन े । तथानीर् िहल े स्वद्यालर्ले पेस गरेको प्रतिावको मलू्र्ाङ्कन गरी  

तवीकृि बजेट िथा कार्यक्रमको पररस्िस्भर रही तथानीर् िहस्भरका उत्कृि नस्िजा हास्सल गने सर्ल एउटा स्वद्यालर्लाई एकमषु्ठ रू. २ लाख 

प्रोत्साहन तवरूप अनदुान रकम अनदुान उपलधि गराउने । स्वद्यालर्ले तवीकृि प्रतिाव अनसुारका स्क्रर्ाकलाप सञ्चालन गरी सोको आवस्िक 

प्रगस्ि प्रस्िवेदन तथानीर् िह र स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रमा स्नर्स्मि रूपमा पिाउन े।  तथानीर् िहले प्रतिावअनसुार अनदुान रकमको 

उपर्ोगको अवतथाका सम्बन्िमा स्नर्स्मि अनगुमन गने । 

प्राप्त स्वद्यालर् 

 रैमास्सक 

प्रस्िवेदनहरू 

 IEMIS प्रस्िवेदन 

 स्शक्षकका लास्ग 

पेसागि सहर्ोग 

उपलधि गराईएका 

स्वद्यालर्/स्शक्षक 

सख्र्ा 

 पढ्द ै कमाउँद ै

कार्यक्रमका लास्ग 

अनदुान प्राप्त गने 

स्वद्यालर् सङ्ख्र्ा 

 

http://www.cehrd.gov.np/
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९.४. स्वद्यालयमा पुतिकालय तथापना िथा व्यवतथापन (फस्नयस्सङ्क, स्किाव खररद, िथा इ-पुतिकालयसमेि) (छनोट भएका 

स्वद्यालय) :   

स्वद्यालर् छनोट गदाय दहेार्का आिारमा प्राथास्मकिा िर् गरी स्वद्यालर् छनोट  गनिेः 

क. पतुिकालर् नभएका माध्र्स्मक स्वद्यालर्हरू 

ख. गि स्वगि आ.व.मा पतुिकालर् व्र्वतथापन अनदुान प्राप्त नगरेका माध्र्स्मक स्वद्यालर्हरू  

ग. स्वद्याथी सङ्ख्र्ा उच्च रहकेा स्वद्यालर्हरू 

घ. पतुिकालर् व्र्वतथापनका लास्ग आवश्र्क कक्षाकोिा रहकेा स्वद्यालर्हरू  

ङ. तथानीर् िहका सबै माध्र्स्मक िहले र्स प्रकारको एक पटक अनदुान प्राप्त गरी सकेको ससु्नस्िि गरी उच्च स्वद्याथी सङ्ख्र्ा भएको 

अनमुस्िले जेष्ठिा क्रममा आिारभिू िह कक्षा १-८ सञ्चास्लि स्वद्यालर्हरूलाई अनदुान उपलधि गराउन सस्कनछे ।    

 ९.५. छनोट भएका स्वद्यालर्लाई प्रस्ि स्वद्यालर् एकमषु्ठ ६ लाख ५० हजारका दरले अनदुान स्दने । उक् ि अनदुानबाट स्वद्यालर्ले पाि्र्पतुिक, 

पाि्र्क्रम,स्शक्षक स्नदसे्शका, सन्दभय सामग्री खररद गन े। लाईवे्ररीका लास्ग आवश्र्क र्स्नयचरहरू जतिै: पतुिक र् र्ाक, बसाइ व्र्वतथाका लास्ग 

कुसी टेवलु लगार्िका सामग्रीहरू व्र्वतथा गनय कुल बजेटको २५% सम्म बजेट सावयजस्नक खररद ऐन अनसुार खचय गन े । स्वद्यालर्ले खररद 

गरेका पतुिकहरूको सचूी अस्नवार्य रूपले तथानीर् िहमा पेस गनुय पनछे । 

रष्टव्यः  

 यस िापत प्राप्त अनदुानबाट क्रिद्याथीको पठन पाठनसँग असम्बक्रन्धत र असान्दक्रभाक पसु्तक तथा सामग्रीहरू खररद गना पाइने छैन । 

 क्रिद्यालयले पसु्तकालयमा पसु्तक व्यिस्था गदाा कक्षा ११ र १२ का ऐक्रछछक क्रिषयका पाठ्यपसु्तकहरू अक्रनिाया रूपमा समािेश गनुापनेछ ।  
 

९.६. स्वद्यालयमा स्वज्ञान प्रयोर्र्ाला अनुदान :  स्वगिमा र्स प्रकृस्िको अनदुान नपाएका माध्र्स्मक स्वद्यालर्हरूको पस्हचान गरी प्रस्ि 

स्वद्यालर् रू ६ लाख ५० हजारको दरले स्वद्यालर्लाई एकमषु्ठ उपलधि गराउन े । र्सरी अनदुान स्ददँा स्वद्यालर्को स्वद्याथी सङ्ख्र्ा, 

जेष्ठिासमिेलाई आिार मानी सचूी बनाउन े ।  र्सै गरी स्वज्ञान स्वर्र् पढाइ भएका स्वद्यालर्¸ प्रास्वस्िक िार सञ्चास्लि स्वद्यालर् र नमनुा 

स्वद्यालर्लाई प्रदान गने िर र्स प्रकृस्िको बजेट स्वगि वर्यमा त्र्तिा स्वद्यालर्ले प्राप्त गरेको भए दोहोरो नस्दने । र्स्द र्स शीर्यकमा रकम बचि 

भएमा आिारभिू (स्नम्न माध्र्स्मक) िह सञ्चालन भएको स्वद्यालर्लाई उपलधि गराउने । र्स शीर्यकबाट रकम प्राप्त गरेका स्वद्यालर्हरूले 

नमनुा स्वद्यालर् स्वकास एवम ्सञ्चालन स्नदसे्शका, २०७४(संसोिनसस्हि) को अनसुचूीमा उल्लेस्खि मापदण्डका आिारमा स्वज्ञान प्रर्ोगशाला  

व्र्वतथापन गने । तथानीर् िहका सबै माध्र्स्मक िहले र्स प्रकारको एक पटक अनदुान प्राप्त गरी सकेको  भए उच्च स्वद्याथी सङ्ख्र्ा भएको 

अनमुस्िले जेष्ठिा क्रममा रहकेो आिारभिू िह कक्षा १-८ सञ्चास्लि स्वद्यालर्हरूलाई अनदुान उपलधि गराउन सस्कनछे । 

९.७. नमुना स्वद्यालयमा काययसम्पादन करारका आधारमा प्र.अ. र स्र्क्षकका लास्र् स्वद्यालयमाफय ि प्रोत्साहन अनुदान:  
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स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रबाट छनोट  भई नमनुा स्वद्यालर्को गरुूर्ोजनासमिे तथानीर् िहबाट तवीकृि भई सञ्चालनमा रहकेा 

स्वद्यालर्मा नमनुा स्वद्यालर् स्वकास एवम ्सञ्चालन स्नदसे्शका, २०७४(संसोिनसस्हि) बमोस्जम छनोट भएका प्र.अ. िथा माध्र्स्मक िहका 

स्वर्र्गि स्शक्षकहरूले गरुुर्ोजना कार्ायन्वर्न गनयका लास्ग अस्िररक् ि समर्मासमिे खटनपुन ेर स्वद्याथीको स्सकाइ उपलस्धि अस्भबसृ्ि गनयका 

लास्ग स्रोि सामग्रीको व्र्वतथापनमा सहर्ोग गनय र्ो प्रोत्साहन प्राप्त गनेछन ् । र्सका लास्ग प्रस्ि स्वद्यालर् रू २ लाखका दरले बजेट व्र्वतथा 

भएको छ । स्वद्यालर् व्र्वतथापन सस्मस्िले स्वस्नर्ोस्जि रकममध्र्े पचास प्रस्िशि प्रिानाध्र्ापक र पचास प्रस्िशि अन्र् स्वर्र्गि स्शक्षकहरूसँग  

अनसुचूी १३ मा उल्लेख गररएका स्वर्र्वतिु समावेश गरी नस्िजामा आिाररि कार्यसम्पादन करार गनुयपनेछ । कार्यसम्पादन सम्झौिा बमोस्जमको 

नस्िजा स्वद्यालर् व्र्वतथापन सस्मस्िबाट स्सर्ाररस प्राप्त भएपस्छ अनदुान उपलधि गराउने । नमनुा स्वद्यालर्का प्र.अ. िथा स्शक्षकका लास्ग र्ो 

शीर्यकबाट प्राप्त हुन ेबजेट मार प्रोत् साहन अनदुानका रूपमा उपलधि गराउने ।  

९.८. स्र्क्षक दरबन्दी िथा स्र्क्षक अनुदान प्राप्त पृष नर्रेका सामुदास्यक स्वद्यालयहरूलाई एकमुू अनुदान : 

र्स स्क्रर्ाकलापमा बजेट स्वस्नर्ोजन रहकेा तथानीर् िहले केन्रको वेबसाइटमा रहकेा वास्र्यक एकमषु्ठ अनदुानबाट स्वद्यालर् सञ्चालन  गन े

कार्यस्वस्ि,२०७६ मा उल्लेस्खि अनदुान प्राप्त गने सिय परूा गरेका ससु्नस्िििा भए नभएको र्स्कन गरी सिय परूा गरेका स्वद्यालर्लाई दहेार्  

आिारमा भार मसान्िस्भर अनदुान उपलधि गराउनेिः  

क. अनदुान स्लन ेस्वद्यालर्सँग केन्रले िोके अनसुारको ढाँचामा स्वद्यालर् सञ्चालनका लास्ग करार सम्झौिा गन,े 

ख. छनोटमा परेका स्वद्यालर्लाई तथानीर् िहले करार सम्झौिा अनसुार काम सम्पादन गने सियमा प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक एकमषु्ठ रु १० 

लाख  अनदुानको रकम स्नकासा गने, 

ग. स्वद्यालर्ले कार्यसम्पादन करारमा उल्लेस्खि सिय अनसुार कार्य सम्पादन भए नभएको स्नर्स्मि अनगुमन गरी सोको कार्य प्रगस्ि केन्रमा 

पिाउन,े 

घ. तथानीर् िहले  दरबन्दी स्मलानमा दरबन्दी  प्रतिाव नगने  । र्स  पवूय कुन ैप्रकारको दरबन्दी िथा राहि अनदुान प्राप्त नगरेको ससु्नस्िि 

गरी मार स्नकासा स्दने, 

ङ. सावयजस्नक स्वद्यालर् समार्ोजन एवम ्एकीकरण कार्यक्रम कार्ायन्वर्न कार्यस्वस्ि, २०७७ को  पररच्छेद ३ का आिारमा समार्ोजन वा 

एकीकरण हुन ुपन ेस्वद्यालर्मा नपने स्वद्यालर्हरूलाई मार अनदुान उपलधि गराउन,े 

च. कार्यस्वस्िमा स्वद्यालर्लाई उल्लेस्खि क्षेरमा रकम खचय रकम नपगु भएमा तथानीर् िहबाट थप रकम उपलधि गराउन सस्कन,े  

छ. िास्मयक प्रकृस्िका स्वद्यालर्हरूलाई छुटै्ट अनदुान जाने भएकाले उक्त स्वद्यालर्हरूले र्स प्रकारको अनदुान पाएका रहछेन भने उक्त 

अनदुान रोक्का राखी कार्यस्वस्िमा उल्लेस्खि शिय बमोस्जमका स्वद्यालर्लाई बाँकी भए तथानीर् िहकै स्नणयर्मार्य ि अकै स्वद्यालर्लाई 

रकम स्नकासा स्दन केन्रमा आवश्र्क कागजािसस्हि लेस्ख पिाउन े केन्रको स्नणयर् पिाि अनदुान उपलधि गराउन े िर कार्यस्वस्ि 
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बमेस्जमका स्वद्यालर् बाँकी नभए सो अनदुान खचय नगन,े  

ज. एकमषु्ठ अनदुान खचय गनय कार्यस्वस्िमा िोस्कएका आिारहरू स्भर ै रही दोहोरो नपन ेगरी खचय गनय सस्कनेछ । जतिै कुन ै स्वद्यालर्मा 

बालस्वकास स्शक्षक पस्हलदेसे्ख नै कार्यरि रहकेा छन ् र त्र्तिा स्वद्यालर्लाई र्स प्रकारको अनदुान खचय गदाय  बास्लवकास स्शक्षकमा  

अनदुान खचय नगरी बचि भएको रकम सोही आिारको अको शीर्यकमा थप गरी खचय गनय सस्कने,  

झ. एकमषु्ठ अनदुान प्राप्त स्वद्यालर्लाई अन्र् सामदुास्र्क स्वद्यालर् सरह स्दवा खाजा, पाि्र्पतुिक, छारवसृ्त्त लगार्िका अनदुान उपलधि 

गराउने । 

ञ. स्वद्यालर्ले कार्यस्वस्िले िोकेको क्षेरमा मार रकम खचय गने । कार्यस्वस्ि केन्रको वेबसाइट www.cehrd.gov.np को स्नदसे्शका 

खण्डमा रहकेो छ ।  

९.१२. नमुना स्वद्यालयको रै्स्क्षक िथा व्यवतथापकीय योर्ना कायायन्वयन अनुदान :  

र्स स्नदसे्शकाको अनसुचूी १० को खण्ड "क"  "ख" र "ग" मा उल्लेस्खि स्वद्यालर्लाई तवीकृि गरुूर्ोजनाका आिारमा स्नमायण गररएको 

वास्र्यक कार्ायन्वर्न र्ोजना अनसुार नमनुा स्वद्यालर् स्वकास एवम ्सञ्चालन स्नदसे्शका, २०७४(संसोिनसस्हि) मा उल्लेस्खि ित्कालीन रूपमा 

शैस्क्षक सिुार हुने स्क्रर्ाकलाप स्निायरण गरी शैस्क्षक पवूायिारहरू, छारावास व्र्वतथापन, शैस्क्षक सशुासनका न्र्नूिम सिय परूा गन ेलगार्िका 

कार्यक्रम गनय भौस्िक पवूायिार स्वकासका लास्ग स्बस्नर्ोस्जि बजेटको कार्य प्रगस्िसस्हि आवश्र्क बजेटसस्हिको प्रतिाव स्वद्यालर्बाट पेस गनय 

लगाउने । र्स आवमा सम्पादन गने कार्यक्रम स्निायरण गरी तथानीर् िह र स्वद्यालर्स्बच सम्झौिा गरी को खण्ड "क" र "ख" मा उल्लेस्खि 

स्वद्यालर्का लास्ग रु ३० लाख, "ग" र  “घ” स्वद्यालर्लाई रू ५० लाख अनदुान र्स शीर्यकबाट उपलधि गराउने । स्वद्यालर्ले सम्झौिा अनरुूप 

काम गरे नगरेको स्नर्स्मि अनगुमन गरी कार्य प्रगस्ि केन्रमा पिाउने ।  

९.१३. पढ्द ैकमाउँद ैकार्यक्रम कार्ायन्वर्न : 

क. गि वर्य अनदुान प्राप्त गरेका स्वद्यालर्को कार्य प्रगस्िको अवतथा र्स्कन गने,  

ख. कार्यक्रम स्नरन्िरिाका लास्ग अनदुान प्राप्त तथानीर् िहले आव २०७८।७९ मा छनोट भएका स्वद्यालर्का लास्ग पढ्दै कमाउँदै काययक्रम 

सचाचालन काययस्वस्ध २०७८ मा उल्लेस्खि  कार्य प्रस्क्रर्ा बमोस्जम स्वद्यालर्का लास्ग तवीकृि बजेटको पररस्िस्भर रही अनदुान 

कार्यस्वस्िमा उल्लेस्खि र्स वर्य सञ्चास्लि हुने कार्यक्रमको क्षेर, स्क्रर्ाकलाप, कार्ायन्वर्नको समर्िास्लकासस्हिको कार्यर्ोजना पेस गनय 

लगाई  स्वद्यालर्सँग सम्झौिा गन,े  

ग. कार्यस्वस्ि बमोस्जम कार्यक्रम सञ्चालनका लास्ग स्वद्यालर्लाई  सरुुमा ५० प्रस्िशि रकम उपलधि गराउने,  

घ. स्वद्यालर्बाट कार्यर्ोजनामा उल्लेस्खि कार्यक्रमहरूको कार्यप्रगस्िको स्नर्स्मि अनगुमन गरी सोका आिारमा  वाँकी ५० प्रस्िशि रकम 

उपलधि गराउन,े  

http://www.cehrd.gov.np/
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ङ. स्वद्यालर्ले सम्पास्दि कार्यको प्रगस्ि तथानीर् िह िथा केन्रको  शैस्क्षक प्रस्वस्ि शाखामा स्नर्स्मि उपलधि गराउन,े  

च. तवीकृि कार्यस्वस्ि स्शक्षा,  स्वज्ञान िथा प्रस्वस्ि मन्रालर् िथा केन्रको वेवसाइटबाट डाउनलोड गनय सस्कनेछ ।  

 

2.8.10 स्क्रयाकलाप २.७.१३.२३ सामुदास्यक स्वद्यालयका छात्राहरूलाई स्नाःरु्ल्क सेस्नटरी ्यार् व्यवतथापनका लास्र् प्रस्ि स्वद्याथी अनुदान 

स्क्रयाकलाप  र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवारी प्रर्स्ि सचूक 

१. तथानीर् िहले सामदुास्र्क स्वद्यालर्को कक्षा ६-१२ सम्म अध्र्र्नरि सबै छाराहरूका लास्ग स्निःशलु्क सेस्नटरी प्र्ाड व्र्वतथाका लास्ग 

सेस्नटरी प्र्ाड (स्विरण िथा व्र्वतथापन) कार्यस्वस्ि, २०७६ का अस्िररक् ि दहेार् अनसुार गने :  

क) सामदुास्र्क स्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि कक्षा ६-१२ सम्मका छाराहरूको िथ्र्ाङ्क र्स्कन गन,े 

ख) कार्यस्वस्िमा उल्लेस्खि प्रस्कर्ा अनसुार स्वद्यालर्मार्य ि स्वद्याथीलाई मस्हनावारीको समर्मा िोस्कएको मापदण्ड अनसुारको प्र्ाड 

उपलधि गराउन,े 

ग)  वास्र्यक १० मस्हना अवस्िका लास्ग स्निःशलु्क सेस्नटरी प्र्ाडको व्र्वतथा स्मलाउन,े  

घ) कक्षा ६भन्दा िल्लो कक्षामा अध्र्र्न गन ेमस्हनावारी भएका छाराहरूलाई पस्न र्ो व्र्वतथा अनसुार प्र्ाड उपलधि गराउन सस्कन,े  

२. प्र्ाड व्र्वतथापन गदाय तवदशेी उद्योगबाट उत्पास्दि प्र्ाडलाई प्राथास्मकिा स्दन,े 

३. तथानीर् िहले स्वद्यालर्बाट हुन ेसेस्नटरी प्र्ाडको स्विरण र प्रर्ोगको अवतथाको अनगुमन गने िथा स्वद्यालर्ले सोकार्यमा भएका कार्यहरूको 

प्रस्िवेदन िर्ार गरी गरी तथानीर् िहमा पिाउने ।  

मुख्य स्र्म्मेवार 

 गाँउपास्लका/नगरपास्ल

का 

 स्वद्यालर्  

सहर्ीकरण/समन्वय 

स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ  

 प्र्ाड प्राप्त गने 

स्वद्याथी सङ्ख्र्ा 

 

2.8.11  स्क्रयाकलाप २.७.१३.२१ भुटानी र्रणाथीका स्वद्याथी अध्ययनरि स्वद्यालयका लास्र् स्र्क्षक र पाठ्यपुतिक व्यवतथाका लास्र् अनुदान 

 स्क्रयाकलाप  र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवारी प्रर्स्ि सचूक 

क. र्स स्क्रर्ाकलाप अन्िगयि बजेट स्बस्नर्ोजन रहकेो झापा स्जल्लाको दमक नगरपास्लका अन्िगयि श्री ढुकुरपानी माध्यस्मक स्वद्यालय िथा 

चुलाचुली आधारभूि स्वद्यालयका लास्ग स्शक्षक िथा स्निःशलु्क पाि्र्पतुिक व्र्वतथापनका लास्ग  स्वद्यालर्बाट अनदुान माग गनय लगाई 

तवीकृि कक्षागि दररेट अनसुार अध्र्र्नरि स्वद्याथी सङ्ख्र्ाका आिारमा अनदुान उपलधि गराउन,े  

ख. स्शक्षक व्र्वतथापनका लास्ग ढुकुरपानी माध्र्स्मक स्वद्यालर्का लास्ग आिारभिू िहको प्राथस्मक िहिर्य  ३, स्नम्नमाध्र्स्मक िहिर्य  ४  र 

माध्र्स्मकिर्य  ५ जना गरी जम्मा १२ जनाको र चलुाचलुी आिारभिू स्वद्यालर्का लास्ग आिारभिू िहको प्राथस्मक िहिर्य  ४  र 

स्नम्नमाध्र्स्मक िहिर्य  ५ गरी जम्मा ९ जनाको तवीकृि िलवममान अनसुार १३ मस्हना बराबरको पाररश्रस्मक अनदुान उपलधि गराउन,े  

मुख्य स्र्म्मेवार 

  नगरपास्लका 

 स्वद्यालर्  

सहर्ीकरण/समन्वय 

स्शक्षा स्वकास 

िथा समन्वर् 

 िलव प्राप्त स्शक्षक  

 पाि्र्पतुिक प्राप्त 

स्वद्याथी  
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 स्क्रयाकलाप  र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवारी प्रर्स्ि सचूक 

ग. स्वद्यालर्को स्शक्षण स्सकाइ स्क्रर्ाकलापको तथानीर् िहबाट स्नर्स्मि स्नरीक्षण अनगुमन गने ।  इकाइ 

 

2.8.12  स्क्रयाकलाप २.७.१३.४० माध्यस्मक िह कक्षा (९-१०) मा अङ््कगे्रर्ी,र्स्णि र स्वज्ञान स्वषयमा स्र्क्षण सहयोर् अनुदान 

 स्क्रयाकलाप  र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवारी प्रर्स्ि सचूक 

क.  माध्र्स्मक स्वद्यालर् कक्षा (९-१०) मा अङ्गे्रजी¸ गस्णि र स्वज्ञान जतिा अस्नवार्य स्वर्र्मा स्शक्षक व्र्वतथा गरी स्वद्याथी स्सकाइ 

उपलस्व्ि अस्भवसृ्ि गनय स्शक्षण सहर्ोग अनदुानको व्र्वतथा गररएको छ । सोका लास्ग र्स स्क्रर्ाकलापमा बजेट स्वस्नर्ोजन भएका 

तथानीर् िहले उक् ि बजेटबाट स्शक्षण स्सकाइ अनदुान व्र्वतथापन कार्यस्वस्ि, २०७७ िथा दरबन्दी स्मलानको प्रस्िवेदन अनरुूप 

सामदुास्र्क स्वद्यालर्को माध्र्स्मक िहको कक्षा  (९-१०) का लास्ग कुनै पस्न  दरबन्दी वा राहि अनदुान नभएका (शनू्र् दरबन्दी) र १ मार 

दरबन्दी वा राहि अनदुान भएका गस्णि, अङ्गे्रजी र स्वज्ञान स्वर्र् स्शक्षक व्र्वतथापनका लास्ग स्शक्षण स्सकाइ अनदुान व्र्वतथापन 

कार्यस्वस्ि, २०७७ का अस्िररक् ि  दहेार् अनसुार स्विरण गन े:- (कार्यस्वस्ि केन्रको वेबसाइट www.cehrd.gov.np बाट डाउनलोड गनय 

सस्कनेछ ।) 

१. उल्लेस्खि स्ववरण अनसुारका स्वद्यालर् सङ्ख्र्ा र्स्कन गन,े 

२. बजेटको पररस्िस्भर रही शनू्र् दरबन्दी भएका स्वद्यालर्लाई न्र्नूिम २ र १ दरबन्दी भएकालाई १ थप गरी न्र्नूिम २  स्शक्षक 

वरावरको अनदुान स्नर्मानसुार स्शक्षक भनाय भएपस्छ उपलधि गराउन,े 

३. र्स स्क्रर्ाकलापमा बजेट स्वस्नर्ोजन गदाय प्रस्ि स्शक्षक मास्सक रू. ३७९९० का दरले १२ मस्हनाको पाररश्रस्मक अनदुान स्हसाव 

भएको छ  । कार्यस्वस्ि बमोस्जम प्रचस्लि सरुु तकेल िथा अन्र् स्शक्षकहरूले पाए सरहका ससु्विाहरू अनसुारका नपगु रकम 

तथानीर् िहले थप गनय सक्नेछन ्।   

मुख्य स्र्म्मेवार 

  

गाँउपास्लका/नगरपास्लका 

 स्वद्यालर्  

सहर्ीकरण/समन्वय 

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ  

 अनदुान प्राप्त गने 

स्वद्यालर् सख्र्ा 

 िलव वझेुको 

भरपाइ 

 

2.8.13  स्क्रयाकलाप २.७.१३.४१ आधारभूि िह कक्षा (६-८) मा अङ््कगे्रर्ी,र्स्णि र स्वज्ञान स्वषयमा स्र्क्षण सहयोर् अनुदान 

 स्क्रयाकलाप  र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवारी प्रर्स्ि सचूक 

क. आिारभिू िह कक्षा (६-८) सञ्चास्लि स्वद्यालर्मा अङ्गे्रजी¸ गस्णि र स्वज्ञान जतिा अस्नवार्य स्वर्र्मा स्शक्षक व्र्वतथा गरी स्वद्याथी 

स्सकाइ उपलस्व्ि अस्भवसृ्ि गनय स्शक्षण सहर्ोग अनदुानको व्र्वतथा गररएको छ ।  सोका लास्ग र्स स्क्रर्ाकलापमा बजेट स्वस्नर्ोजन भएका 

तथानीर् िहले उक् ि बजेटबाट स्शक्षण स्सकाइ अनदुान व्र्वतथापन कार्यस्वस्ि, २०७७ िथा दरबन्दी स्मलानको प्रस्िवेदन अनरुूप सामदुास्र्क 

स्वद्यालर्को  आिारभिू िह  (कक्षा ६-८) का लास्ग कुनै पस्न दरबन्दी वा राहि अनदुान नभएका (शनू्र् दरबन्दी) भएका स्वद्यालर्लाई 

मुख्य स्र्म्मेवार 

  

गाँउपास्लका/नगरपास्लका 

 स्वद्यालर्  

 अनदुान प्राप्त गने 

स्वद्यालर् सख्र्ा 

 िलव वझेुको 

भरपाइ 
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गस्णि,अङ्गे्रजी र स्वज्ञान स्वर्र् स्शक्षक व्र्वतथापनका लास्ग स्शक्षण स्सकाइ अनदुान व्र्वतथापन कार्यस्वस्ि, २०७७ का अस्िररक् ि  दहेार् 

अनसुार स्विरण गन े:- (कार्यस्वस्ि केन्रको वेबसाइट www.cehrd.gov.np बाट डाउनलोड गनय सस्कनछे ।) 

१.  उल्लेस्खि स्ववरण अनसुारका स्वद्यालर् सङ्ख्र्ा र्स्कन गन,े 

२. बजेटको पररस्िस्भर रही शनू्र् दरबन्दी भएका स्वद्यालर्लाई न्र्नूिम १ स्शक्षक बराबरको अनदुान स्नर्मानसुार स्शक्षक भनाय भएपस्छ 

उपलधि गराउन,े 

३. र्स स्क्रर्ाकलापमा बजेट स्वस्नर्ोजन गदाय प्रस्ि स्शक्षक मास्सक रु ३०२०० का दरले १२ मस्हनाको पाररश्रस्मक अनदुान स्हसाव भएको छ  । 

कार्यस्वस्ि बमोस्जम प्रचस्लि सरुु तकेल अनसुारका नपगु रकम िथा अन्र् स्शक्षकहरूले पाए सरहका ससु्विाहरू तथानीर् िहले थप गनय 

सक्नेछन ्। 

ख. ४. २.७.१३.४० र २.७.१३.४१ स्क्रर्ाकलापमा उल्लेस्खि स्शक्षण सहर्ोग अनदुान  कोटा स्निायरण गदाय माध्र्स्मक िह (कक्षा ९-१०) िर्य  

शनु्र् दरबन्दी/ अनदुान रहकेा स्वद्यालर्लाई न्र्नूिम २ स्शक्षक, १ दरबन्दी/ अनदुान भएकोमा थप १ स्शक्षक वरावरको अनदुान र आिारभिू 

िह (कक्षा ६-८) िर्य   न्र्नूिम १ जना स्शक्षकका लास्ग िोस्कए अनसुारको स्शक्षण अनदुान उपलधि गराउने । र्सरी स्विरण गदायसमेि रकम 

बचि हुन े भएमा क्रमसिः बजेटको पररस्िमा रही माध्र्स्मक िहिर्य  स्वद्याथी सङ्ख्र्ा अस्िक रहकेा स्वद्यालर्मा िथा आिारभिू िहमा 

अग्रेजी, गस्णि िथा स्वज्ञान स्वर्र्को स्शक्षक व्र्वतथा हुने गरी एक शैस्क्षक सरका लास्ग अनदुान व्र्वतथा गनय सस्कनेछ । र्सरी िोस्कएभन्दा 

वढी कोटा स्विरण गनुयपरेमा केन्रबाट सहमस्ि स्लनपुनछे ।  

ग. ५. तथानीर् िहले आफ्नो स्रोिवाट थप स्शक्षक व्र्वतथा गदाय उपरोक् ि स्वर्र्हरूलाई प्राथस्मकिा  स्दई स्शक्षक स्नर्सु्क्त गनुयपनछे ।  

सहर्ीकरण/समन्वय 

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ  

 

2.8.14 स्क्रयाकलाप २.७.१३.४९  कोस्भर्-१९ बाट पुरे्को रै्स्क्षक क्षस्िको पररपूरण िथा अन्य स्वपद्को समयमा  स्सकाइ स्नरन्िरिाका लास्र् काययक्रम 

स्क्रयाकलाप नं¸ स्क्रयाकलाप  र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवारी प्रर्स्ि सचूक 

क.  र्स स्क्रर्ाकलापमा स्वस्नर्ोस्जि बजेट खचय गदाय तथानीर् िहले दहेार्को कार्यप्रस्क्रर्ा अवलम्बन गरी कार्य सम्पादन गने : 

ख. कोस्भड-१९ बाट पगुेको शसै्क्षक क्षस्िको पररपरूण िथा अन्र् स्वपदक्ो समर्मा  स्सकाइ स्नरन्िरिाका लास्ग रास्रिर् तिरमा िर्ार हुने स्सकाइ 

क्षस्ि पररपरूण र्ोजनामा उल्लेस्खि कार्यक्रम समावेश गरी तथानीर् तिरको र्ोजना स्नमायण गन,े  

ग. कोस्भड-१९ बाट स्वद्याथी स्सकाइमा भएको क्षस्िको अवतथा पस्हचान गनय स्शक्षकरुलाई कार्यमलूक अनसुन्िान गनय लागाई प्रास्प्तका 

आिारमा स्सकाइको प्रबन्ि गन,े  

घ. कोस्भड-१९ बाट पगुेको शैस्क्षक क्षस्िको पररपरूण गन े िथा अन्र् स्वपदक्ा कारण हुन े स्सकाइ स्नर्स्मि पिनपािन हुन नसकेमा स्सकाइ 

मुख्य स्र्म्मेवार 

  

गाँउपास्लका/नगरपास्लका 

 स्वद्यालर्  

सहर्ीकरण/समन्वय 

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ  

  सञ्चास्लि 

अस्िररक् ि स्सकाइ 

(Additional 

class), उपचारात्मक 

कक्षा (Remedial 

Learnig) का लास्ग 

अभ्र्ास कक्षा 

http://www.cehrd.gov.np/


59÷कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिका २०७९/८० 

 

 

स्क्रयाकलाप नं¸ स्क्रयाकलाप  र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवारी प्रर्स्ि सचूक 

स्नरन्िरिाका लास्ग अस्िररक् ि स्सकाइ (Additional class), उपचारात्मक कक्षा (Remedial Learnig) का लास्ग अभ्र्ास कक्षा 

(Tutorial class) सञ्चालन, स्शक्षकरुलाई र्स स्वर्र्मा कार्यमलुक अनसुन्िान गनय लगाउने स्वर्र्समेि समावेश गरी स्वद्यालर्हरूबाट 

कार्यर्ोजना माग गरी  कार्ायन्वर्नका लास्ग  अनदुान उपलधि गराउन,े  

ङ.  स्वपदक्ो समर्मा स्सकाइ स्नरन्िरिका लास्ग अतथार्ी स्सकाइ सहजीकरण केन्र, गहृ स्वद्यालर् सञ्चालन िथा घरदलैो कार्यक्रम सञ्चालन 

गन,े  

च. केन्रबाट स्वकास भएका िथा तवीकृि श्रव्र्दृश्र्पाि प्रसारणका लास्ग तथानीर् टेस्लस्भजन च्र्ानल िथा एर् एम रेस्डर्ोमार्य ि प्रसारणको 

व्र्वतथा स्मलाउन,े 

छ. तथानीर् िहले प्रस्वस्िमा पहुचँ नपगुेका वगयलाई लस्क्षि गरी स्वर्र्गि स्शक्षकको रोिर स्वकास गरी केन्रबाट स्वकास भएका िथा वैकस्ल्पक 

स्सकाइका लास्ग तवीकृि अध्र्र्न सामग्रीसमेिलाई आिार मानी तथानीर् िहबाट थप स्सकाइ सामग्री स्वकास िथा छपाइ र स्विरण गन े

स्वद्यालर्ले र्स प्रकारका सामग्रीको प्रर्ोगमा प्रोत्साहन गने र स्सकाइमा सहजीकरण गन,े  

ज. स्सकाइ स्नरन्िरिा लास्ग तथानीर् िहले बजेट थप गरी कार्ायन्वर्न गनय सस्कनेछ, 

झ. स्वद्यालर्हरूलाई र्स स्क्रर्ाकलाप अन्िगयि सञ्चास्लि कार्यक्रम  (अस्िररक् ि कक्षा, उपचरात्मक कक्षा र अभ्र्ास कक्षा लगार्ि)  बाट 

लाभास्न्वि स्वद्याथीहरूको स्ववरण IEMIS को Education in Emergency Button मा अपडेट गनय लगाइ  उक्त अपडेट भएको Excel 

file लाई IEMIS को online portol मा अपलोड गनय लगाउन ेर सोकार्यको अनगुमन तथानीर् िहले गने,  

ञ. केन्रद्वारा तवीकृि पाि्र्क्रम र पाि्र्पतुिकमा आिाररि भई उत्पादन गररएका स्वद्यालर् स्शक्षाका स्वर्र्गि श्रव्र्दृश्र् पािहरू नपेाल 

टेस्लस्भजनको NTV+ च्र्ानलबाट र कक्षा १–१० का स्वर्र्गि श्रव्र्दृश्र् पािहरू Dish Media Network Ltd. को 

Dishhome, NITV Streamz Pvt. Ltd. को NET TV, Mega Max TV Pvt. Ltd को Max TV, Divine Stream Network 

Pvt. Ltd को Mero TV र Subisu Cablenet (P). Ltd को Clear TV को स्वद्यालर् स्शक्षा School Education च्र्ानलबाट 

प्रसारण भइरहकेो र केन्रबाट उत्पास्दि श्रव्र्दृश्र् पािहरू केन्रको Youtube Channel: www.youtube.com/ncedvirtual र 

(Education Portal): learning.cehrd.edu.np बाट आफ्नो अनकूुल समर्मा आवश्र्किा अनसुार हने ेव्र्वतथा स्मलाउन,े 

ट. माध्र्ास्मक िह अस्नवार्य स्वर्र्का श्रव्र् पािहरू रेस्डर्ो नेपाल र सामदुास्र्क रेस्डर्ो प्रसारण सङ्घ मािहिका कररव २०१ ओटाभन्दा बढी 

सामदुास्र्क रेस्डर्ोहरूबाट प्रसारण भइरहकेो र उक्त पािहरू केन्रको facebook page: www.facebook.com/radiodistance मासमिे 

रास्खएकाले आफ्नो अनकूुलिा अनसुार सनु्ने व्र्वतथा स्मलाउन,े 

(Tutorial class) 

सख्र्ा 

 थप स्सकाइका लास्ग 

स्वकास भएका 

सामग्री सङ्ख्र्ा 

 सञ्चालनमा रहकेा 

अतथार्ी स्सकाइ 

सहजीकरण केन्र, 

गहृ स्वद्यालर् 

सञ्चालन िथा 

घरदलैो कार्यक्रम 

सङ्ख्र्ा 
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स्क्रयाकलाप नं¸ स्क्रयाकलाप  र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवारी प्रर्स्ि सचूक 

ि. केन्रबाट उत्पास्दि श्रव्र् िथा श्रव्र्दृश्र् पािहरूको रेस्डर्ो FM िथा टेस्लस्भजनबाट प्रसारण हुने समर् िास्लका पास्क्षक रूपमा केन्रको 

वेवसाइट www.cehrd.gov.np मा राख्ने गररएकाले सोको जानकारी स्वद्यालर्मा गराई हने ेिथा सनु्ने व्र्वतथा स्मलाउन,े 

ड. स्वद्यालर्हरूबाट हाडयड्राइभ खररद गरी केन्रबाट उत्पास्दि श्रव्र् िथा श्रव्र्दृश्र् पािहरू माग भई आएमा उक्त पािहरू केन्रबाट उपलधि 

गराईने भएकाले सोसम्बन्िी जानकारी सचूना स्वद्यालर्मा प्रवाह गने व्र्वतथा स्मलाउन े। 

2.8.15 स्क्रयाकलाप  न २.७.१३.५१ सतथार्ि क्षमिा स्वकास, परीक्षा सचाचालन एवम ्स्वद्याथी मूल्याङ््ककन 

 उपस्क्रयाकलाप  र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवारी प्रर्स्ि सचूक 

र्स स्क्रर्ाकलापमा स्नम्नानसुारका उपस्क्रर्ाकलापहरूको बजेट समावेश गररएको छ । कार्यक्रमका कार्ायन्वर्न गदाय  तवीकृि बजेटको पररस्िस्भर 

रही तथानीर् िहले कार्यक्रम सञ्चालन गने । र्स स्क्रर्ाकलापमा िोस्कएका उप  उपस्क्रर्ाकलापमा बजेट अपगु भएमा तथानीर् िहबाट थप 

बजेट व्र्वतथा गरी कार्ायन्वर्न गनय सस्कनेछ ।  

१५.१. कक्षा ८ को परीक्षा  सचाचालन िथा प्रमाणीकरण  एवम ्स्वद्याथी मूल्याङ््ककन :  

तथानीर् िहले आिारभिू िह कक्षा आिको परीक्षा सञ्चालन िथा प्रमाणीकरणसम्बन्िी मापदण्ड, २०७६ को पररस्िस्भर रही परीक्षाको 

तिरीर्िा, प्रमाणीकरण र एकरूपिा कार्म हुने गरी परीक्षा सस्मस्िमार्य ि् परीक्षा सञ्चालन गन े गराउने । परीक्षा सञ्चालन गदाय सामदुास्र्क 

स्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि स्वद्याथीसँग शलु्क वापि कुनै रकम नस्लन ेगरी तथानीर् िहले परीक्षा सञ्चालन गन े।  परीक्षालाई तिरीकृि गरी अस्भलेख 

व्र्वतथापन िथा स्वद्याथीलाई प्रमाणपर स्विरणका कार्य गने । परीक्षालाई थप व्र्वस्तथि गने प्रर्ोजनका लास्ग तथानीर् िहले आन्िररक स्रोिबाट 

उपस्क्रर्ाकलाप इकाइ लागि 

कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन  िथा प्रमाणीकरण  एवम ्स्वद्याथी मलू्र्ाङ्कन प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रू. २७५ 

शैस्क्षक सशुासन प्रवियन  कार्यक्रम  तथानीर् िहको स्वद्यालर् सङ्ख्र्ा अनसुार 

स्वद्यालर् सपुररवेक्षण िथा स्शक्षकको पशेागि सहर्ोग  तथानीर् िहको स्वद्यालर् सङ्ख्र्ा अनसुार 

आिारभिू िथा माध्र्स्मक स्वद्यालर्का IT स्रोि स्शक्षकका लास्ग सचूना प्रस्वस्िसम्वन्िी 

क्षमिा स्वकास तथानीर् िहको स्वद्यालर् सङ्ख्र्ा अनसुार 

एकीकृि पाि्र्क्रमसम्बन्िी कतटमाइज्ड  िास्लम (अनलाईनसमेि) तथानीर् िहको स्वद्यालर् सङ्ख्र्ा अनसुार 

तथानीर् िहको  साझेदारीमा स्वद्यालर् व्र्वतथापन पदास्िकारीहरूको स्वद्यालर् 

व्र्वतथापनसम्वन्िी क्षमिा स्वकास  तथानीर् िहको स्वद्यालर् सङ्ख्र्ा अनसुार 

मुख्य स्र्म्मेवार 

  

गाँउपास्लका/नगरपास्लका 

 स्वद्यालर्  

सहर्ीकरण/समन्वय 

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ  

  

 परीक्षा िथा 

मलू्र्ाङ्कनसम्व

न्िी स्नणयर्हरू  

 अनगुमन प्रस्िवेदन  

 स्तथस्ि प्रस्िवेदन 

 IEMIS प्रस्िवेदन  

 िास्लम प्रस्िवेदन 
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बजेट व्र्वतथा गनय सक्नेछ । परीक्षाको नस्िजा व्र्वतथापन  IEMIS बाट गने ।  

१५.२. रै्स्क्षक काययक्रम व्यवतथापन िथा सरु्ासन प्रवधयन :  

क) तथानीर् िहले र्स शीर्यकबाट दहेार्का कार्य सम्पादन गनुयपनछेिः  

    १.ससिय अनदुान अन्िगयि स्वस्भन्न सवबजेट उपशीर्यकहरूमा स्वत्तीर् हतिान्िरण भएका कार्यक्रमहरूको अनसुचूी १२ मा उल्लेस्खि ढाँचामा 

वास्र्यक िथा रमैास्सक प्रस्िवेदन  एवम ् वास्र्यक शैस्क्षक स्तथस्ि प्रस्िवेदन (Annual Educational Status Report) िर्ारी िथा संपे्रर्ण गन े। 

वास्र्यक शसै्क्षक स्तथस्ि प्रस्िवेदन (Annual Educational Status Report)  को  प्रतिास्वि ढाँचा केन्रको वेबसाइटमा रहकेो छ । 

    २. तथानीर् िह अन्िगयिका सबै प्रकारका स्वद्यालर्लाई अस्नवार्य रूपमा IEMIS मा शैस्क्षक िथ्र्ाङ्क भनय िथा अद्यावस्िक गनय लगाउन,े 

सोका लास्ग प्रास्वस्िक सहार्िा उपलधि गराउन ेर तथानीर् िहको शैस्क्षक  िथ्र्ाङ्क प्रस्िवेदन िर्ारी िथा प्रकाशन गन,े स्वद्यालर् नक्साङ्कन 

गनय शसै्क्षक िथ्र्ाङ्क प्रस्िवेदनलाई आिार स्लन ेसोमा आिाररि भई स्वद्यालर्को अनमुस्ि स्दन ेव्र्वतथा स्मलाउने ।   

   ३.तथानीर् िह अन्िगयिका स्वद्यालर्का स्शक्षकहरूको स्डस्जटल डाटावेश िर्ारी, परीक्षा लगार्िका अस्भलेखको व्र्वतथापन गने ,   

    ४. तथानीर् िहले गाँउ/नगर स्शक्षा र्ोजना स्नमायण िथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा सहजीकरण गन,े 

     ५. वास्र्यक कार्यक्रमको कार्ायन्वर्नका लास्ग तथलगि अनगुमन िथा प्रास्वस्िक सहर्ोग  गन े। 

र्स स्क्रर्ाकलापमा तथानीर् िहलाई प्राप्त हुने रकम तथानीर् िहको स्शक्षा महा/शाखाको स्सर्ाररशमा प्रास्वस्िक सहार्िा िथा अनगुमन गदाय 

स्नर्मानसुार प्राप्त हुने दसै्नक भ्रमण भत्ता,  बैिक िथा कार्यशाला सञ्चालन गदाय बैिक भत्ता, र्ोजना स्नमायण/स्वद्यालर् नक्शाङ्कन/ डाटावेश 

/प्रस्िवेदन िर्ारी आस्द कार्यमा संलग्न कमयचारीलाई खाना/खाजा खचय उपलधि गराउन सस्कन े। 

ख) र्स कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका लास्ग २५ ओटासम्म स्वद्यालर्  भएका तथानीर् िहका  लास्ग जम्मा रू. १ लाख ८०  हजार, ५० ओटासम्म 

स्वद्यालर् भएका तथानीर् िहका लास्ग रू. २ लाख, १०० ओटासम्म स्वद्यालर् भएका तथानीर् िहका लास्ग रू. २ लाख ३० हजार , १५० 

ओटासम्म स्वद्यालर् भएका तथानीर् िहका लास्ग रू. २ लाख ८० हजार र सोभन्दा वढी स्वद्यालर् भएका तथानीर् िहका लास्ग रू. ३ लाख ३० 

हजार रकम व्र्वतथा भएकाले सो अनसुार उल्लेस्खि क्षरेमा खचय गन े । सोको  अस्भलेखाङ्कन गनय  तथानीर् िहले केन्रमा स्ववरण उपलधि 

गराउने । 

१५.३. स्वद्यालय सपुररवेक्षण िथा स्र्क्षकको पेसार्ि सहयोर् : 

तथानीर् िहले स्वद्यालर् सपुररवेक्षण र स्शक्षकको पेसागि सहर्ोगलाई प्रभावकारी वनाउन स्शक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइसँग समन्वर् गरी 

अनगुमन र्ोजना स्नमायण गने । स्जल्ला एवम ् तथानीर् िहका स्शक्षा शाखामा कार्यरि अस्िकृि तिरका कमयचारी, सब ै िहका स्शक्षकको 

प्रस्िस्नस्ित्व रहकेो स्वर्र्गि सस्मस्ि िथा स्वर्र्स्वज्ञ रहकेो रोिर स्नमायण गन े। उक् ि रोिर मध्र्ेबाट तथानीर् िह अन्िगयिका सबै स्वद्यालर्मा ३ 

मस्हनामा कम्िीमा १ पटक सपुररवेक्षण गरी पेसागि सहर्ोगका लास्ग कक्षा अवलोकन, पषृ्ठपोर्ण आदान  प्रदान, नमनुा पाि प्रदयशन, छोटो 

अवस्िका मागमा आिाररि िास्लम सञ्चालन एवम ्शकै्षस्णक समतर्ा समािानका लास्ग छलर्ल गने, गराउन े । र्स कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका 
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लास्ग ५० स्वद्यालर्सम्म भएका तथानीर् िहका  लास्ग जम्मा रू. ७५ हजार, १०० स्वद्यालर् भएका तथानीर् िहका लास्ग रू. १ लाख, १५० 

स्वद्यालर् भएका तथानीर् िहका लास्ग रू. १ लाख ५० हजार र सोभन्दा बढी स्वद्यालर् भएका तथानीर् िहका लास्ग रू. २ लाख रकम व्र्वतथा 

भएकाले सो अनसुार खचय गन े। र्सका अस्िररक् ि तथानीर् िहले आन्िररक स्रोिबाटसमिे बजेट व्र्वतथा गरी एकीकृि अनगुमन िथा सपुररवेक्षण 

र्ोजना स्नमायण गरी कार्ायन्वर्न गनय सस्कनेछ ।  

 र्स शीर्यकमा रहकेो रकम सपुररवेक्षण र पेसागि सहर्ोग कार्यमा संलग्न हुनेहरूले सोकार्यको प्रस्िवेदन पेस गरे पिाि् स्नर्मानसुार पाउने दसै्नक 

िथा भ्रमण भत्ता, र्ािार्ाि खचय, खाजा /खानामा खचय गनय सस्कन े।  

१५.४. आधारभूि िथा माध्यस्मक स्वद्यालयका IT स्रोि स्र्क्षक का लास्र् सचूना प्रस्वस्धसम्वन्धी क्षमिा स्वकास :  

र्स कार्यक्रम लास्ग िपस्सल अनसुार सञ्चालन गने :  

1.  प्रत्रे्क सामदुास्र्क स्वद्यालर्मा सचुना प्रस्वस्ि िथा कम्प्र्टुरमा दखल राख्ने  एवम ् सो स्वर्र्मा इच्छुक स्शक्षक/कमयचारीलाई IT र्ोकल 

स्शक्षकको रूपमा स्वद्यालर्लाई िोक्न लगाउन,े  

2.  िोस्कएका IT र्ोकल स्शक्षकलाई स्शक्षा िास्लम केन्रबाट मखु्र् प्रस्शक्षकका रूपमा िास्लम प्राप्त प्रस्शक्षकबाट ५ स्दनको सचूना 

प्रस्वस्िसम्वन्िी क्षमिा स्वकास िास्लम सञ्चालन गनय सब ैसामदुास्र्क माध्र्स्मक िथा आिारभिू  िह (कक्षा ६-८) सञ्चास्लि स्वद्यालर्बाट 

कम्िीमा १/१ जना सहभागी गराउने । बजेटको स्समा अनसुार आिारभिू िह (कक्षा १-५)  सञ्चास्लि स्वद्यालर्बाट पस्न सहभास्गिा गराउन 

सस्कनेछ,  

3.  िास्लम सञ्चालन गदाय कम्प्र्टुर िथा  सचूना प्रस्वस्िको पर्ायप्त स्रोि सािन भएको तथानमा सञ्चालन गने,  

4.  िास्लम सञ्चालन गदाय  बढीमा २० जनासम्म सहभागीको समहू स्नमायण गरी सञ्चालन गने । एक तथानीर् िहमा समहू नपगु भएमा िथा सचुना 

प्रस्वस्ि िास्लम सञ्चालन गनय पवूायिार नभएमा अन्र् तथानीर् िहसँग समन्वर् गरी िास्लम सञ्चालन गनय सस्कनेछ ।     

१५.५. तथानीय िहको  साझेदारीमा स्वद्यालय व्यवतथापन पदास्धकारीहरूको स्वद्यालय व्यवतथापनसम्वन्धी क्षमिा स्वकास : 

१. स्वद्यालर् व्र्वतथापनलाई प्रभावकारी वनाउन केन्रबाट स्निायररि िास्लम कोर्यका आिारमा प्रत्रे्क सामदुास्र्क स्वद्यालर्बाट स्वद्यालर् 

व्र्वतथापन सस्मस्िका अध्र्क्ष एवम ्स्शक्षक अस्भभावक सङ्घका संर्ोजक सहभागी हुने गरी २ स्दनको क्षमिा स्वकास िास्लम सञ्चालन 

गन,े 

२. िास्लम सञ्चालन गदाय  बढीमा ३० जना सम्मको समहू स्नमायण गरी सञ्चालन गने, 

३. स्वद्यालर् व्र्वतथापन पदास्िकारीको क्षमिा स्वकास गदाय तथानीर् िहले आस्थयक िथा व्र्वतथापकीर् क्षेरमा साझदेारी  सस्कन े।  

१५.६. एकीकभ ि पाठ्यक्रमसम्बन्धी कतटमाइज्र्  िास्लम (अनलाईनसमेि) : 



63÷कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिका २०७९/८० 

 

 

 उपस्क्रयाकलाप  र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवारी प्रर्स्ि सचूक 

१) तथानीर् िहमा सञ्चास्लि स्वद्यालर्मा कार्यरि स्शक्षकहरू मध्र् ेहालसम्म एकीकृि पाि्र्क्रमको िास्लम प्राप्त नगरेका स्वद्यालर्हरू पस्हचान 

गरी त्र्तिा स्वद्यालर्का स्शक्षकलाई प्राथास्मकिा स्दइ िास्लममा सहभागी गराउने,  

२) िास्लम सञ्चालन गदाय एकीकृि पाि्र्क्रमसम्बन्िी प्रस्शक्षक प्रस्शक्षणका सहभागी िथा   स्शक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइबाट िास्लम प्राप्त 

स्वज्ञ प्रस्शक्षकबाट तवीकृि िास्लम कोर्यका आिारमा िास्लम सञ्चालन  व्र्वतथा स्मलाउने, 

३) िास्लम सञ्चालन गदाय सचूना प्रस्वस्िको पहुचँ भएका स्वद्यालर्का स्शक्षकका लास्ग अनलाईन माध्र्मबाट िास्लम सञ्चालन गनुयपनेछ, 

४)  िास्लमका सहभागी छनोट गदाय प्रत्रे्क स्वद्यालर्का कम्िीमा १ जना स्शक्षक सहभागी हुने ससु्नस्िििा गन े। तवीकृि बजेटको पररस्िस्भर रही 

स्वद्यालर्का थप स्शक्षक िथा संतथागि स्वद्यालर् स्शक्षकका लास्ग िास्लम सञ्चालन गनय सस्कनछे ।  

 

2.8.16  स्क्रयाकलाप नं. २.७.१३.९ द्वन्द्व पीस्र्ि पररवार स्र्क्षा काययक्रम (सस्हद प्रस्िूानमाफय ि ्सचाचालन हुने)  

बउर्ीनं (३५०००१०५) 

स्क्रयाकलाप नं¸ स्क्रयाकलाप  र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवारी प्रर्स्ि सचूक 

१६.१. सस्हद तमभस्ि स्वद्यालयलाई अनुदान : 

क) र्स शीर्यक अन्िगयि बजेट प्राप्त भएको तथानीर् िहले आफ्नो क्षरेस्भर सञ्चास्लि प्रस्िष्ठान अन्िगयि सञ्चास्लि स्वद्यालर्लाई एकमषु्ठ 

अनदुान स्दन ेर अनदुानबाट स्वद्यालर् सञ्चालन सम्बन्िी सम्पणूय स्क्रर्ाकलाप गन े। 

ख) प्रस्िष्ठानले िोकेका आिारमा बजेट  खचय गन ेर प्रगस्ि स्नर्स्मि रूपमा तथानीर् िहमा पिाउन े।  

 

 गाँउपास्लका/ 

नगरपास्लका  

 सस्हद तमसृ्ि प्रस्िष्ठान 

 स्वद्यालर् 

 अनदुान प्राप्त गरेका 

स्वद्यालर् सङ्ख्र्ा 
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खण्ड ३ 

प्रदशे िहबाट सम्पादन हुने ससिय अनदुानका सबैबजेट उपशीर्यकहरूका कार्यक्रमको कार्ायन्वर्न प्रस्क्रर्ा र 

मापदण्ड 
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3 प्रदेर् सरकारबाट कायायन्वयन हुने काययक्रमहरू 

3.1 शिद्यालय शिक्षा के्षर  काययक्रम 

3.1.1 शक्रयाकलाप नं.  ११.१.२.१२६. बौशिक अपाङ््कगता भएका बालबाशलकाहरूका लाशग प्रत्येक प्रदेिमा पूिायिारयुक्त आिासीय शिद्यालय सञ्चालन  

 स्क्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

क) गि आस्थयक वर्यमा छनोट भई प्रदशे तिरबाट गरुूर्ोजना तवीकृि भई स्नमायणािीन स्वद्यालर्हरूका लास्ग कार्यप्रगस्िका 

आिारमा रू.८० लाखदसे्ख २ करोड रकम स्बस्नर्ोजन भएको छ । तवीकृि गरुूर्ोजनामा उल्लेस्खि िपस्सल अनसुारका 

न्र्नूिम पवूायिार स्वकास हुने गरी सावयजस्नक खररद ऐन िथा स्नर्मावलीको पररस्िस्भर रही स्नमायण गन े।  

 स्वद्यालयमा स्वकास हुनुपने न्यनूिम पूवायधारहरू : 

क. आवासीर् स्वद्यालर्मा २०० जना बालबास्लका आवासमा बतन सक्नेगरी बढीमा २ िलाको अपाङ्गिा  मरैी छारावास 

भवन, भान्छा र डाइस्नङ् कक्ष, 

ख. स्वद्यालर्मा अपाङ्गिाको Screening र लेखाजोखा कक्ष, कक्षाकोिाहरू, अस्भभावक र बालबास्लकाका लास्ग 

परामशय कक्ष, , IT ससु्विासस्हिको पतुिकालर्, आिारभिू उपकरणसस्हिको स्र्स्जर्ोथेरापी कक्ष, सङ्गीि थेरापी, स्तपच 

थेरापी लगार्िका थेरापीहरू गनय सस्कने कक्ष, प्राथस्मक उपचार कक्ष, खेलमैदान, प्रशासस्नक भवन, वाडेन कक्षसमेि 

भएको भवन,  

ग. पवूयव्र्ावसास्र्क स्सप स्वकासका लास्ग अभ्र्ास गन ेआवश्र्क सामग्रीसस्हिको कक्ष, 

ख) स्वद्यालर्मा भएको भौस्िक स्नमायणको स्नर्स्मि अनगुमन गन,े  

ग) कार्य प्रगस्िको स्नर्स्मि अनगुमन गरी प्रगस्ि केन्रमा पिाउने ।  

 प्रदशेको स्शक्षा हनेे मन्रालर् 

 स्शक्षा स्वकास स्नदशेनालर् 

  पवूायिार स्नमायण कार्य सरुू हुन े

 

3.1.2 शक्रयाकलाप  २.७.१३.३१ प्रदेि स्तरीय IEMIS व्यिस्थापन 

स्क्रयाकलाप नं.  स्क्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

क) र्स शीर्यकमा प्राप्त बजटेबाट  प्रदशेको स्शक्षा हने ेमन्रालर्ले केन्रबाट स्वकास भएको IEMIS मा कुनै आवश्र्क  

सचूना थप गनुयपन ेभएमा सोको स्ववरण िर्ार गरी सफ्टवेर्र अद्यावस्िकका लास्ग केन्रसँग समन्वर् गन.े  

ख)  प्रदशेस्भरका स्जल्लागि प्रस्िस्नस्ित्व हुने गरी कम्िीमा २ प्रस्िशि स्वद्यालर्बाट भररएको िथ्र्ाङ्कको तथलगि 

 प्रदशेको स्शक्षा हनेे मन्रालर् 

 स्शक्षा स्वकास स्नदशेनालर् 

 स्वश्वस्वद्यालर् िथा क्र्ाम्पस 

 शैस्क्षक सचूना व्र्वतथापन 

प्रस्िवेदन 
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सत्र्ापन (verfication)  गने र सो प्रस्िवेदन स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रमा पिाउन े  

ग)  स्शक्षा क्षेरको प्रदशे तिरीर् शसै्क्षक सचूना व्र्वतथापन प्रस्िवेदन िर्ार गरी सावयजस्नक गने । 

घ) तथानीर् िहमा IEMIS व्र्वतथापन कार्यमा संलग्न जनशस्क्तको क्षमिा स्वकास कार्यक्रम सञ्चालन गन े।  

 स्वद्यालर् 

 

3.1.3 स्क्रयाकलाप २.७.१३.१२ वास्षयक, तै्रमास्सक प्रस्िवेदन ियारी िथा प्रकार्न 

स्क्रयाकलाप नं.  स्क्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

क) प्रदशेको स्शक्षा हनेे मन्रालर्का लास्ग स्शक्षा¸ स्वज्ञान िथा प्रस्वस्ि मन्रालर् अन्िगयि स्वस्भन्न बजेट उपशीर्यकमा ससिय 

अनदुानमा प्राप्त भएका बजेटहरूको रैमास्सक िथा वास्र्यक प्रगस्ि प्रस्िवेदन िर्ार गने,   

ख)  आस्थयक वर्यको अन्त्र्मा प्रदशेतिरीर् प्रगस्िसस्हिको Status Report िर्ार गरी सरोकारवाला स्नकार्हरूमा संपे्रर्ण 

गन े। प्रस्िवेदनको ढाँचा स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रको वेबसाइटबाट प्राप्त गनय सस्कनछे ।  

 प्रदशेको स्शक्षा हनेे मन्रालर् 

  स्शक्षा स्वकास स्नदशेनालर् 

 रैमास्सक, वास्र्यक प्रस्िवेदन 

 Status Report 

 IEMIS Report 

 

3.1.4 स्क्रयाकलाप २.७.१३.४ रै्स्क्षक नीस्ि, काययक्रम िथा स्नदेस्र्का सम्बन्धमा अस्भमुखीकरण 

स्क्रयाकलाप नं.  स्क्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

क) प्रदशेको स्शक्षा हने ेमन्रालर्ले स्शक्षा स्वकास स्नदशेनालर् िथा प्रदशेको स्शक्षा हने ेमन्रालर् िथा स्शक्षा िास्लम केन्र र  

तथानीर् िहका स्शक्षा शाखाका प्रमखु/अस्िकृिलाई शसै्क्षक नीस्ि¸ स्वद्यालर् स्शक्षा क्षेर कार्यक्रम िथा कार्ायन्वर्न 

पसु्तिकाका सम्बन्िमा २ स्दने अस्भमखुीकरण सञ्चालन िथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्नसम्बन्िी क्षमिा स्वकासका 

कार्यक्रमहरू सञ्चालन गन े। 

ख) सङ्घीर् मन्रालर् िथा केन्रीर् स्नकार्हरूको सहभागीिामा संर्कु् ि अस्भमखुीकरण कार्यशाला सञ्चालन गने व्र्वतथा 

स्मलाउन े। 

 प्रदशेको स्शक्षा हनेे मन्रालर् 

 स्शक्षा¸ स्वज्ञान िथा प्रस्वस्ि 

मन्रालर् िथा केन्रीर् 

स्नकार्हरू 

 स्शक्षा स्वकास स्नदशेनालर् 

 सञ्चालन भएका 

अस्भमखुीकरण कार्यक्रमको 

सङ्ख्र्ा  

 अस्भमखुीकरणमा 

सहभागीहरूको हास्जरी 

स्ववरण 

 

3.1.5 स्क्रयाकलाप २.७.१३.१० स्वद्यालयहरूलाई स्वपद् व्यवतथापनका लास्र् अनुदान 

स्क्रयाकलाप नं.  स्क्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

र्स स्क्रर्ाकलापमा स्वस्नर्ोस्जि बजेट खचय गदाय िपस्शल अनसुारका कार्यप्रस्क्रर्ा अवलम्वन गने :  

क. प्रदशे अन्िगयिका स्वद्यालर्हरूमा आइपनय सक्ने स्वस्भन्न स्वपद ्का समर्मा स्वद्याथीको स्सकाइ स्नरन्िरिाका लास्ग 

आपिकालीन र्ोजना स्नमायण िथा अद्यावस्िक गन,े  

 प्रदशेको स्शक्षा हनेे मन्रालर् 

 स्शक्षा स्वकास स्नदशेनालर् 

 स्वकास भएका स्नदसे्शका¸ 

मापदण्ड िथा प्रारूपको 

सङ्ख्र्ा 
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स्क्रयाकलाप नं.  स्क्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

ख. र्ोजनामा उल्लेस्खि प्रस्िकार्य स्क्रर्ाकलापहरूको प्राथास्मकीकरण गरी स्वपिबाट भौस्िक क्षस्ि पगुेका 

स्वद्यालर्हरूको स्ववरण र्स्कन गरी ित्काल स्वद्यालर् सञ्चालन गनय भौस्िक पवूायिार स्नमायणका लास्ग 

स्वद्यालर्लाई अनदुान स्दन े । स्वपद ् बाट  स्वद्याथीको पाि्र्पतुिक लगार्िका स्सकाइ सामग्रीमा पगुकेो क्षस्ि 

र्स्कन गरी सामग्री व्र्वतथापनका लास्ग सहर्ोग उपलधि गराउन,े 

ग. स्वद्यालर् छनोट गदाय स्नम्नानसुारका सिय परुा गरेका स्वद्यालर्लाई छनोट गने : 

अ) स्वद्यालर्को स्वपद ् जोस्खम सम्वन्िमा तथानीर् स्वपद ् व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर्सस्हि तथानीर् 

िहको स्सर्ाररस  

आ) सम्वस्न्िि स्शक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइको स्सर्ाररस  

इ) सरुक्षा स्नकार्को रोहबरमा िर्ार पाररएको मचुलु्का 

ई) क्षस्िको स्ववरण दखेाउन ेिस्श्वरहरू  

उ) उक्त स्वपद ् व्र्वतथापनका लास्ग कुन ै सरकारी स्नकार्बाट हाल सम्म अनदुान प्राप्त नगरेको 

स्वद्यालर्को पर 

ऊ) लागि अनमुान  

ऋ) प्रास्वस्िक स्नमायण कार्यमा सहजीकरण गने तथानीर् िहको प्रस्िवििा  

घ. उपरोक्त अनसुारका कागजािसस्हि पेस गरेका स्नवेदनलाई मलू्र्ाड्कन गनय तथानीर् िहले  भवनको क्षस्िको 

अवतथा भौगोस्लक अवस्तथस्ि अन्र् क्षस्िसमेिका आिारमा छनोटसम्वन्िी मापदण्ड स्वकास गरी 

स्वद्यालर्हरूको प्राथमीकिाक्रम स्निायरण गन,े 

ङ. स्वद्यालर्को क्षस्िका आिारमा अनदुान उपलधि गराउने । र्सका अस्िररक् ि अनदुान स्विरण प्रस्कर्ालाई 

व्र्वस्तथि गनय प्रदशेले थप मापदण्ड िथा कार्य प्रस्क्रर्ा स्निायरण गनय सक्नेछन,्  

 र्स शीर्यकमा स्वत्तीर् हतिान्िरण भएको अनदुानको बढीमा ५ प्रस्िशिसम्म बजेटबाट प्रदशेको स्शक्षा हनेे मन्रालर्ले 

स्वपद ्जोस्खम न्र्नूीकरणका लास्ग वहृि स्वद्यालर् सरुक्षा गरुुर्ोजना/न्र्नूिम प्र्ाकेज अस्भमखुीकरण, सामग्री स्नमायण 

िथा स्विरण लगार्िका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गनय/गराउन सस्कनछे, 

 आपिकालमा शैस्क्षक व्र्वतथापनका लास्ग प्रदशेतिरीर् नपेाल स्शक्षा समहू (Nepal Education Cluster) लाई 
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स्क्रयाकलाप नं.  स्क्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

स्क्रर्ाशील बनाउन े।  

 

3.1.6 स्क्रयाकलाप ११.१.२.३१५  तथानीय िह र प्रदेर्को सरँ्को  साझेदारीमा ठुला स्वद्यालय स्वकास  र्नय  छनोट भइ DPR ियार भएका स्वद्यालयका लास्र् पूवायधार स्वकास 

अनुदान 

स्क्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

क) िुला स्वद्यालर् स्वकासका लास्ग छनोट भएका स्वद्यालर्को पवूायिार स्वकास गनय सङ्घ, प्रदशे िथा तथानीर् िहको 

लगानीका क्षेरको पस्हचान गरी स्रोि ससु्नस्ििा कार्म गरी गरुुर्ोजनामा उल्लेस्खि स्नमायण कार्यहरूको प्रथास्मकिाका 

आिार स्नमायण कार्य अगास्ड वढाउने,    

ख) प्रदशेबाट आव २०७७।७८ मा िुला स्वद्यालर् स्वकास गनय छनोट भएका स्वद्यालर्को तवीकृि गरुुर्ोजनामा उल्लेस्खि 

स्नमायण कार्य गनय र्स शीर्यकमा सङ्घीर् सरकारको िर्य वाट चालु आस्थयक वर्यमा प्रस्ि स्वद्यालर्का लास्ग १ करोड 

स्वस्नर्ोजन भएको छ । अन्र् िहबाटसमिे हुने लगानीको र्स्कन गरी एकीकृि वास्र्यक स्नमायण र्ोजना स्नमायण गरी  

सावयजस्नक खररद ऐन स्नर्मावली अनसुार स्नमायण कार्य गने गराउन,े 

ग) िुला स्वद्यालर्को भौस्िक पवूायिार स्वकास गदाय कम्िीमा २००० स्वद्याथीले अध्र्र्न गनयका लास्ग आवश्र्क पन ेभवन 

कक्षाकोिा, शौचालर्, आवास, प्रर्ोगशाला, पतुिकालर्, खेल मैदान आस्द पवूायिार/संरचना  स्नमायण गन,े 

घ) स्नमायण कार्यको प्रदशे िहबाट स्नर्स्मि अनगुन स्नरीक्षण गने िथा आवश्र्क प्रास्वस्िक सहर्ोग उपलधि गराउने ।    

 प्रदशेको स्शक्षा हनेे मन्रालर् 

 स्शक्षा स्वकास स्नदशेनालर् 

 तथानीर् िह  

 स्वद्यालर् 

 लगानी स्रोि ससु्नििा र्ोजना 

 स्नमायण कार्यको लागि 

अनमुान 

 नापी स्किाव  

 कार्य सम्पन्न प्रस्िवेदन  

3.1.7 स्क्रयाकलाप २.७.१३.३५.  स्र्क्षा िास्लम केन्रको Digital Learning Centre को  स्वकास िथा सदुृढीकरण 

स्क्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

१) र्स कार्यक्रम अन्िगयि बजेट प्राप्त गरेका प्रदशे प्रदशेको स्शक्षा हनेे मन्रालर्ले िपस्सल अनसुारका कार्य सम्पादन गन:े 

क) Digital Learning Centre सञ्चालनका लास्ग आव २०७८।७९ को स्वस्नर्ोस्जि बजेटको कार्यप्रगस्ि िथा चाल ु

आवमा सम्पादन गने कार्यहरूसस्हि स्शक्षा िास्लम केन्रबाट कार्यर्ोजना माग गरी िोस्कएको समर्मा कार्यसम्पादन 

गने प्रस्िबििा स्लइ कार्यक्रम िथा अस्ख्िर्ारी प्राप्त भएको  ७  स्दनस्भर एकमषु्ठ कार्यक्रम िथा अस्ख्िर्ारी उपलधि 

गराउन,े  

 प्रदशे स्तथि स्शक्षा हनेे 

मन्रालर् 

 स्शक्षा िास्लम केन्र 

 स्शक्षा िथा मानव स्रोि 

स्वकास केन्र 

 कार्यर्ोजना 

 तथापना भएका ल्र्ाव 

सङ्ख्र्ा  

 स्नकासा आदशे 

 ससु्चकृि स्वज्ञ सङ्ख्र्ा 
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स्क्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

ख) कार्यक्रम सञ्चालन गदाय प्रदशेस्तथि स्शक्षा िास्लम केन्रमा स्डस्जटल स्सकाइ केन्र (Digital Learning Center) 

तथापना, स्वकास र सञ्चालन कार्यस्वस्ि,२०७८ बमोस्जम गनुयपनछे । कार्यस्वस्ि केन्रको वेबसाइटबाट डाउनलोड गनय 

सस्कनेछ,  

ग) र्स कार्यक्रम अन्िरगि सम्पास्दि कार्यको स्नर्स्मि अनगुमन िथा सहजीकरण गन,े  

२) बजेट िथा कार्यक्रमका प्राप्त िास्लम केन्रले िपस्सलका कार्यक्षेरमा स्नम्न अनसुारको कार्यप्रस्क्रर्ा अवलम्वन गरी 

कार्यसम्पादन गने : 

क) Digital Learning Centre को तथापना स्वकास िथा सदुृढीकरणका लास्ग आवश्र्क र्न्र, उपकरण, ICT Lab 

लगार्िको व्र्वतथापन गदाय केन्रबाट तवीकृि मापदण्डमा उल्लेस्खि र्न्र उपकरण खररद गनय  सावयजस्नक खररद ऐन 

स्नर्मावलीको पररस्िस्भर रही गन,े 

ख) केन्रबाट तवीकृि मापदण्डमा उल्लेस्खि उद्दशे्र्को पररपसु्िय हुन ेगरी Digital Learning Centre सञ्चालन गन,े   

ग) Digital Learning Centre  मा आवश्र्क प्रास्वस्िक जनशस्क्त व्र्वतथापन गदाय सम्वस्न्िि स्वर्र्का स्वज्ञहरूलाई 

सचूीकृि गन,े स्वज्ञबाट प्रतिाव माग गने, केन्र सञ्चालनका लास्ग IT क्षेरका ३ जना  स्वज्ञ स्नर्मानसुार सेवा करार 

गन े। र्स कार्यमा प्रदशेस्तथि स्शक्षा िास्लम केन्रमा स्डस्जटल स्सकाइ केन्र (Digital Learning Center) तथापना, 

स्वकास र सञ्चालन कार्यस्वस्ि,२०७८ बमोस्जम गने । 

3.1.8 स्क्रयाकलाप २.७.१३.३६  स्र्क्षा स्वकास िथा समन्वय इकाइसरँ् काययक्रम कायायन्वयनको समीक्षा िथा समन्वय बैठक 

स्क्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

क) स्शक्षा क्षेरका तथानीर्, प्रदशे िथा सघीर् कार्ायलर्स्बच  प्रभावकारी समन्वर् र सहकार्य तथापना गनय प्रदशेस्भर रहकेा स्शक्षा 

स्वकास िथा समन्वर् इकाइलाई कार्यक्रम िथा प्रगस्ि समीक्षा गनय २ स्दने समन्वर्ात्मक बैिक/कार्यशाला आर्ोजना गन े। र्स 

कार्यका लास्ग प्रदशेको स्शक्षा हने ेमन्रालर्ले समन्वर् गन,े  

ख)  बैिक/ कार्यशालामा स्शक्षा क्षेरमा भएका लगानी, तथानीर् िहसँगको समन्वर्को अवतथा, नवप्रवियनात्मक कार्य, स्शक्षा 

क्षेरका चनुौिी िथा आगामी स्दनमा सञ्चालन गनुयपन े  कार्यहरूको समीक्षा गरी स्शक्षा क्षरेको नीस्िगि िथा कार्यक्रमगि  

सिुारका लास्ग भावी मागय स्चर िर्ार गन,े  

ग) र्ो  कार्यक्रम स्शक्षा, स्वज्ञान िथा प्रस्वस्ि मन्रालर् अन्िगयिका केन्रीर् स्नकार्हरूसँगको  समन्वर् एवम ् सहभास्गिामा 

सञ्चालन गन,े   

 प्रदशेको स्शक्षा हनेे मन्रालर् 

 स्शक्षा स्वकास स्नदशेनालर् 

 स्शक्षा स्वकास िथा सवन्वर् 

इकाइ  

 

 सहभागीको हास्जरी  

 स्वकास भएको शसै्क्षक सिुार 

मागय स्चर 

 बैिक कार्यशाला प्रस्िवेदन  
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स्क्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

घ) बैिक/ कार्यशालाको प्रस्िवेदन िर्ार गरी स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रको र्ोजना िथा अनगुमन शाखामा पिाउने ।  

 

3.2  राशरिय परीक्षा बोडय (ब.उ.िी.नं. ३५०३१०११) 

3.2.1 स्क्रयाकलाप २.७.१३.२१ कक्षा १० (SEE) परीक्षा सचाचालन 

स्क्रयाकलाप नं.  स्क्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

क) स्शक्षा, स्वज्ञान िथा प्रस्वस्ि मन्रालर् र रास्रिर् परीक्षा बोडयको मापदण्ड िथा परीक्षा सञ्चालनका आिार अनसुार गने । 

ख) स्नर्स्मि िथा गे्रडवसृ्ि परीक्षासमिेका लास्ग उत्तरपसु्तिका छपाइ िथा ढुवानी, परीक्षा सञ्चालन िथा व्र्वतथापन र 

अनगुमन लगार्िका कार्यमा खचय गने, 

ग) परीक्षा सञ्चालन सम्बन्िमा रास्रिर् परीक्षा वोडयबाट भएको स्नणयर्ानसुार कार्ायन्वर्न गन,े 

घ) र्स शीर्यकमा स्वस्नर्ोस्जि  रकम परीक्षा सञ्चालनसगँ सम्बस्न्िि स्वर्र्मा मार खचय गनुयपनछे ।   

 रास्रिर् परीक्षा बोडय 

 प्रदशेको स्शक्षा हनेे मन्रालर्  

 स्शक्षा स्वकास स्नदशेनालर् 

 परीक्षामा सस्म्मस्लि स्वद्याथी 

सङ्ख्र्ा 

 

 

4 प्रदेर् स्र्क्षा िास्लम केन्रबाट सचाचालन हुने काययक्रम 

स्शक्षक िास्लमसँग सम्बस्न्िि कार्यक्रम सञ्चालन प्रदशेको स्शक्षा हनेे मन्रालर्ले श्रावण मस्हनाको दोस्रो हप्तास्भर अस्नवार्य रूपमा ससिय अनदुानमा स्वत्तीर् हतिान्िरण भएका कार्यक्रमहरूको प्रदशे स्शक्षा 

िास्लम केन्रहरूलाई कार्यक्रम िथा अस्ख्िर्ारी उपलधि गराउनपुनेछ । िास्लम केन्रले कार्यक्रम सञ्चालन गदाय उल्लेस्खि उप स्क्रर्ाकलापगि स्वतििृीकरणका अस्िररक् ि िपस्सलका आिारहरूमा केस्न्रि 

रही कार्यसम्पादन गनुयपनछेिः 

क) िास्लम केन्रले कार्यक्रम िथा अस्ख्िर्ारी प्राप्त गरेपस्छ कार्ायलर्का कमयचारी स्बच कार्यक्रम अस्भमखुीकरण सञ्चालन गन,े 

ख) कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको कार्यर्ोजना स्नमायण गने । कार्यर्ोजनाको १ प्रस्ि केन्रको स्शक्षक िास्लम शाखामा उपलधि गराउन,े   

ग) िास्लम सञ्चालन गदाय र्स पसु्तिकाको अनसुचूी १६ मा समावेश गररएको उपस्क्रर्ाकलापगि कार्यक्रमका लास्ग िोस्कएको  भौस्िक लक्ष्र् र बजेटको पररस्ि अनरुूप सञ्चालन गन,े  

घ) कार्यक्रम सञ्चालन गदाय स्वगिमा सञ्चालनमा रहकेा  शैस्क्षक िास्लम केन्र िथा स्जल्ला स्तथि अगवुा स्रोि केन्रहरूको भौस्िक संरचना प्रर्ोग गरी िास्लम सञ्चालन हुन ेव्र्वतथा स्मलाउन,े  

ङ) िास्लमलाई स्शक्षकको कार्यथलो नस्जकबाट सञ्चालन गनय िास्लम सञ्चालन गने स्वर्र्मा प्रत्रे्क स्जल्लामा स्वर्र्गि रोिर स्वकास हुन े गरी प्रस्शक्षक प्रस्शक्षण सञ्चालन गन े। उक् ि रोिरहरूको 

पररचालन गरी तथानीर्तिर मै  िास्लम प्रदान गने व्र्वतथा स्मलाउने,  

च) िास्लम सञ्चालन गदाय िोस्कएको स्क्रर्ाकलापगि भौस्िक लक्ष्र् नघट्ने  एवम ्बजेट नवढ्न ेगरी केन्रको तवीकृि नम्सयले नसमेटेका क्षरेमा प्रदशे आस्थयक मास्मला िथा र्ोजना मन्रालर्बाट खचयको 

मापदण्ड तवीकृि गरी खचय गन,े  
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छ) आमने सामन ेस्वस्ि (Face to Face) बाट िास्लम सञ्चालनका लास्ग िोस्कएका कार्यक्रम सो स्वस्िबाट सञ्चालनको सम्भावना नरहमेा वैकस्ल्पक स्वस्िहरू (Online) अवलम्वन गरी सञ्चालन 

गन,े 

ज) िास्लम सञ्चालनको प्रगस्ि रमैास्सक रूपमा केन्रको स्शक्षक िास्लम शाखामा पिाउने, 

झ) िास्लमका  सहभागी छनोट गदाय स्शक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइ  साथै तथानीर् िहसँग समन्वर् गन,े 

ञ) िास्लम प्राप्त स्शक्षकहरूको अस्भलेख  स्नज कार्यरि स्वद्यलार्को IEMIS मा अद्यावस्िक गन ेर Web Portal मा ७ स्दनस्भर Upload गन े स्नदशेनसमिे सम्बस्न्िि िास्लम प्राप्त स्शक्षकमार्य ि 

स्वद्यालर्लाई स्दन,े 

ट) िास्लमप्राप्त स्शक्षकको स्ववरण IEMIS मा अद्यावस्िक गने । 

 

4.1  शक्रयाकलाप नं.   २.६.१.१० शिक्षक ताशलम 

स्क्रयाकलाप  एवम ्कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

१. िास्लम केन्रमा सचूना प्रस्वस्धको ससु्वधा स्वतिार,भौस्िक ससु्वधा सदुृढीकरण िथा होतटल व्यवतथापन 

क) प्रदशेको स्शक्षा हने े मन्रालर्ले आफ्नो प्रदशेको स्शक्षा िास्लम केन्र/िास्लम स्नकार्हरूको भौस्िक सदुृढीकरण िथा 

तिरीकरण र होतटल व्र्वतथापन गनय बजेट बाँडर्ाँड गरी सावयजस्नक खररद ऐन स्नर्मको पररस्िस्भर रही कार्य गन े।  

 प्रदशेको स्शक्षा हने े

मन्रालर् 

 स्शक्षा िास्लम केन्र 

 रैमास्सक र वास्र्यक 

प्रस्िवेदन 

 सिुार भौस्िक अवतथा 

२.  रार्पत्रअनङ््कस्कि प्रथम शे्रणीका कमयचारीका लास्र् सेवाकालीन १-मस्हने रै्स्क्षक व्यवतथापन िास्लम सचाचालन 

क. स्शक्षा िास्लम केन्रले आफ्नो प्रदशेस्भरका सङ्घ, प्रदशे र तथानीर् िहमा कार्यरि स्शक्षा सेवाका राजपर अनङ्स्कि 

प्रथम श्रेणीका कमयचारीहरूको लगि िर्ार गरी सहभास्गिाको स्नणयर्सस्हि पराचार गने । िोस्कए अनसुारको समहू 

अनसुारका सहभागी सङ्ख्र्ा अपगु भएमा अन्र्प्रदशेसँग समन्वर् गरी अन्िरप्रदशेका कमयचारीहरूलाई सहभागी गनय 

सस्कने,  

ख. स्शक्षा सेवाका राजपर अनङ्स्कि प्रथम श्रेणीका कमयचारीहरूको १ मस्हने सेवाकालीन शैस्क्षक प्रशासन िास्लमको 

तवीकृि पाि्र्क्रम अनसुार सामग्री िर्ार/अद्यावस्िक गने, 

ग. स्शक्षा सेवाका राजपर अनङ्स्कि प्रथम श्रेणीका कमयचारीहरूबाट सहभास्गिाका लास्ग आवेदन माग गन े र प्राप्त हुन 

आएका आवेदनको आिारमा सम्बस्न्िि कमयचारी कार्यरि कार्ायलर्सँगको समन्वर्मा र्स अस्घ नै र्तिो िास्लम 

स्लइसकेका कमयचारीहरू नदोहोररन ेगरी सेवाको जेष्ठिा अनसुार २५ जनाको समहू स्नमायण गरी िास्लम प्रदान गने, 

घ. स्शक्षा िास्लम केन्रले िास्लम सम्पन्न गरेका कमयचारीहरूलाई प्रमाण पर प्रदान गरेर सोको आिारमा अस्भलेख राख् ने, 

 प्रदशेको स्शक्षा हने े

मन्रालर्  

 सम्बस्न्िि प्रदशेका 

सङ्घीर् कार्ायलर् र 

तथानीर् िह 

 स्शक्षा िास्लम केन्र 

 

 िास्लम प्राप्त गरेका 

कमयचारी सङ्ख्र्ा 

 िास्लम प्राप्त कमयचारीको 

अस्भलेख 

 सिुाररएको सेवा प्रवाह 
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स्क्रयाकलाप  एवम ्कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

ङ. िास्लम स्लएका कमयचारीहरूको सेवा प्रवाहसम्बन्िी अनगुमन गने । 

३. माध्यस्मक िह कक्षा ९ र १० का र्स्णि, स्वज्ञान र अङ््कगे्रर्ी स्वषयका स्र्क्षकहरूलाई स्टस्पर्ी िास्लम 

(अनलाईनसमेि)  

क) शैस्क्षक  जनशस्क् ि स्वकास पररर्द ्बाट तवीकृि पाि्र्क्रमका आिारमा माध्र्स्मक िहको अङ्गे्रजी, स्वज्ञान, गस्णिको 

िास्लम प्र्ाकेज स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रको मानव संसािन महाशाखाबाट प्राप्त गन,े 

ख)  िास्लम सञ्चालनका लास्ग प्रदशे अन्िगयिका सम्बस्न्िि स्वर्र्का िास्लम स्लन इच्छुक स्शक्षकहरूको अनलाईन िथा 

आमन ेसामने  स्वस्ि खलुाई आवेदन माग गरी  सहभागी छनोट गन,े 

ग) िास्लम सञ्चालन गदाय तवीकृि कोटाको कम्िीमा ३० प्रस्िशि िास्लम अनलाईनमार्य ि सञ्चालन गन,े   

घ) तवीकृि मोडुलको पररस्िस्भर रही िास्लम सञ्चालन गरी िास्लम प्राप्त स्शक्षकलाई प्रमाणपर स्दने । सम्बस्न्िि 

स्वद्यलार्को IEMIS मा  िास्लमको स्ववरण अद्यावस्िक गने र Web Portal मा ७ स्दनस्भर Upload गन ेस्नदशेनसमेि 

सम्बस्न्िि िास्लम प्राप्त स्शक्षकमार्य ि स्वद्यालर्लाई स्दन े। 

 प्रदशेको स्शक्षा हने े

मन्रालर् 

 स्शक्षा िास्लम केन्र 

 स्वद्यालर् 

 

 िास्लम प्राप्त गरेका 

स्शक्षकको सङ्ख्र्ा 

 िास्लम प्राप्त स्शक्षक 

अस्भलेख 

 स्शक्षण स्सकाइ 

स्क्रर्ाकलाप िास्लमको 

प्रर्ोग 

४. आधारभूि िह कक्षा ४देस्ख ८ का र्स्णि, स्वज्ञान र अङ््कगे्रर्ी स्वषयका स्र्क्षकहरूलाई स्टस्पर्ी िास्लम 

(अनलाईनसमेि) 

क.  स्शक्षा िास्लम केन्रले आिारभिू िह (४-८) को अङ्गे्रजी, स्वज्ञान, गस्णि स्वर्र्का स्शक्षकका लास्ग तवीकृि िास्लम 

प्र्ाकेज स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रको मानव संसािन महाशाखाबाट प्राप्त गने, 

ख. िास्लम सञ्चालनका लास्ग प्रदशे अन्िगयिका सम्बस्न्िि स्वर्र्का िास्लम स्लन इच्छुक स्शक्षकहरूको अनलाईन िथा 

आमन ेसामने स्वस्ि खलुाई आवेदन माग गरी सहभागी छनोट गन,े 

ग. िास्लम सञ्चालन गदाय तवीकृि कोटाको कम्िीमा ३० प्रस्िशि िास्लम अनलाईनमार्य ि सञ्चालन गन,े   

घ. तवीकृि मोडुलको पररस्िस्भर रही िास्लम सञ्चालन गरी िास्लम प्राप्त स्शक्षकलाई प्रमाणपर स्दन े । िास्लम सम्पन्न गन े

स्शक्षकहरूलाई प्रमाणपर प्रदान गरेर सोको अस्भलेख राख् ने । स्वद्यालर्ले IEMIS मा स्ववरण अद्यावस्िक गन,े 

ङ. िास्लम स्लएका स्शक्षकहरूको स्शक्षण स्सकाइ कार्यकलापको अनगुमन संर्न्र स्नमायण गरी अनगुम गन ेगराउन े। 

 प्रदशेको स्शक्षा हने े

मन्रालर् 

 स्शक्षा िास्लम केन्र 

 तथानीर् िह 

 स्वद्यालर् 

 

 

 िास्लम प्राप्त गरेका 

स्शक्षकको सङ्ख्र्ा 

 िास्लम प्राप्त स्शक्षक 

अस्भलेख 

 सिुाररएको स्शक्षण स्सकाइ 

कार्यकलाप 

५. माध्यस्मक िह ( कक्षा ९-१०) का नेपाली र सामास्र्क स्वषयका स्र्क्षकहरूलाई स्टस्पर्ी िास्लम (अनलाईनसमेि) 

क. शैस्क्षक जनशस्क् ि स्वकास पररर्द ्बाट तवीकृि पाि्र्क्रमका आिारमा िास्लम प्र्ाकेज स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास 

 प्रदशेको स्शक्षा हने े  िास्लम प्राप्त गरेका 
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स्क्रयाकलाप  एवम ्कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

केन्रको मानव संसािन महाशाखाबाट प्राप्त गन,े 

ख. िास्लम सञ्चालनका लास्ग प्रदशे अन्िगयिका सम्बस्न्िि स्वर्र्का िास्लम स्लन इच्छुक स्शक्षकहरूको अनलाईन िथा आमन े

सामने स्वस्ि खलुाई आवेदन माग गरी  सहभागी छनोट गने, 

र्. िास्लम सञ्चालन गदाय तवीकृि कोटको कम्िीमा ३० प्रस्िशि िास्लम अनलाईनमार्य ि सञ्चालन गन,े    

र्. तवीकृि मोडुलको पररस्िस्भर रही िास्लम सञ्चालन गरी िास्लम प्राप्त स्शक्षकलाई प्रमाणपर स्दन े। स्वद्यालर्ले IEMIS मा 

स्ववरण अद्यावस्िक गन े। 

मन्रालर् 

 स्शक्षा िास्लम केन्र 

 स्वद्यालर् 

 

स्शक्षकको सङ्ख्र्ा 

 िास्लम प्राप्त स्शक्षक 

अस्भलेख 

 स्शक्षण स्सकाइ 

स्क्रर्ाकलाप िास्लमको 

प्रर्ोग 

६. आधारभूि िह (कक्षा ४-८) का नेपाली र सामास्र्क स्वषयका स्र्क्षकहरूलाई स्टस्पर्ी िास्लम (अनलाईनसमेि) 

क) स्शक्षा िास्लम केन्रले सामदुास्र्क आिारभिू िहको (कक्षा ४-८) का नपेाली र सामास्जक स्वर्र्का िास्लम प्र्ाकेज स्शक्षा 

िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रको मानव संसािन महाशाखाबाट प्राप्त गने, 

ख)  िास्लम सञ्चालनका लास्ग प्रदशे अन्िगयिका सम्बस्न्िि स्वर्र्का िास्लम स्लन इच्छुक स्शक्षकहरूको अनलाईन िथा आमन े

सामने स्वस्ि खलुाई आवेदन माग गरी सहभागी छनोट गन े। सम्बस्न्िि तथानीर् िहसमेिको समन्वर्मा स्शक्षक छनोट गरी स्शक्षा 

िास्लम केन्र/िास्लम स्नकार्मार्य ि स्टस्पडी िास्लम सञ्चालन गने, 

र्) िास्लम सञ्चालन गदाय तवीकृि कोटाको कम्िीमा ३० प्रस्िशि िास्लम अनलाईनमार्य ि सञ्चालन गन,े    

घ) िास्लम सम्पन्न गन े स्शक्षकहरूलाई प्रमाणपर प्रदान गरेर सोको अस्भलेख राख् ने । स्वद्यालर्ले IEMIS मा स्ववरण 

अद्यावस्िक गन,े 

ङ) िस्लम स्लएका स्शक्षकहरूको स्शक्षण स्सकाइ कार्यकलापको अनगुमन संर्न्र स्नमायण गरी अनगुम गने गराउने । 

 प्रदशेको स्शक्षा हने े

मन्रालर् 

 स्शक्षा िास्लम केन्र 

 िास्लम स्नकार् 

 तथानीर् िह 

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ 

 स्वद्यालर् 

 

 िास्लम प्राप्त गरेका 

स्शक्षकको सङ्ख्र्ा 

 िास्लम प्राप्त स्शक्षक 

अस्भलेख 

 सिुाररएको स्शक्षण स्सकाइ 

कार्यकलाप 

७.  माध्यस्मक िह कक्षा ११देस्ख १२ का नेपाली र सामास्र्क िथा र्ीवनोपयोर्ी स्सप स्वषयका स्र्क्षकहरूलाई 

स्टस्पर्ी िास्लम (अनलाईनसमेि) 

क)  िास्लम सञ्चालनका लास्ग प्रदशे अन्िगयिका सम्बस्न्िि स्वर्र्का िास्लम स्लन इच्छुक स्शक्षकहरूको अनलाईन िथा आमन े

सामने स्वस्ि खलुाई आवेदन माग गरी सहभागी छनोट गन े। सम्बस्न्िि तथानीर् िहसमेिको समन्वर्मा स्शक्षक छनोट गरी स्शक्षा 

िास्लम केन्र/िास्लम स्नकार्मार्य ि स्टस्पडी िास्लम सञ्चालन गन,े 

ख) िास्लम सञ्चालन गदाय तवीकृि कोटको कम्िीमा ३० प्रस्िशि िास्लम अनलाईनमार्य ि सञ्चालन गन,े   

ग) िास्लम सम्पन्न गने स्शक्षकहरूलाई प्रमाणपर प्रदान गरेर सोको अस्भलेख राख् न े। स्वद्यालर्ले IEMIS मा स्ववरण अद्यावस्िक 

 स्शक्षा िास्लम 

केन्र/िास्लम स्नकार् 

 तथानीर् िह 

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ 

 स्वद्यालर् 

 

 िास्लम प्राप्त गरेका 

स्शक्षकको सङ्ख्र्ा 

 िास्लम प्राप्त स्शक्षक 

अस्भलेख 

 सिुाररएको स्शक्षण स्सकाइ 

कार्यकलाप 
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स्क्रयाकलाप  एवम ्कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

गन,े 

घ) िास्लम स्लएका स्शक्षकहरूको स्शक्षण स्सकाइ कार्यकलापको अनगुमन संर्न्र स्नमायण गरी अनगुम गन ेगराउन े। 

८.  आधारभूि िह कक्षा १देस्ख ३ एकीकभ ि पाठ्यक्रमसम्बन्धी स्टस्पर्ी िास्लम (अनलाईनसमेि) 

क) िास्लम सञ्चालनका लास्ग प्रदशे अन्िगयिका सम्बस्न्िि स्वर्र्का िास्लम स्लन इच्छुक स्शक्षकहरूको अनलाईन िथा 

आमने सामने स्वस्ि खलुाई आवेदन माग गरी सहभागी छनोट गन े । सम्बस्न्िि तथानीर् िहसमिेको समन्वर्मा स्वगिमा 

एकीकृि पाि्र्क्रमको िास्लम नस्लएका स्शक्षकहरू मध्र्ेबाट छनोट गरी स्शक्षा िास्लम केन्र/िास्लम स्नकार्मार्य ि स्टस्पडी 

िास्लम सञ्चालन गने, 

ख)  िास्लम सञ्चालन गदाय तवीकृि कोटको कम्िीमा ३० प्रस्िशि िास्लम अनलाईनमार्य ि सञ्चालन गन,े    

ग) िास्लम सम्पन्न गने स्शक्षकहरूलाई प्रमाणपर प्रदान गरेर सोको अस्भलेख राख् ने । स्वद्यालर्ले IEMIS मा स्ववरण 

अद्यावस्िक गन,े 

घ) िास्लम स्लएका स्शक्षकहरूको स्शक्षण स्सकाइ कार्यकलापको अनगुमन संर्न्र स्नमायण गरी अनगुम गन ेगराउन े। 

 प्रदशेको स्शक्षा हने े

मन्रालर् 

 स्शक्षा िास्लम केन्र 

 िास्लम स्नकार् 

 तथानीर् िह 

 स्वद्यालर् 

 

 िास्लम प्राप्त गरेका 

स्शक्षकको सङ्ख्र्ा 

 िास्लम प्राप्त स्शक्षक 

अस्भलेख 

 सिुाररएको स्शक्षण स्सकाइ 

कार्यकलाप 

९. माध्यस्मक िह (कक्षा ११–१२) का अङ््करे्र्ी स्वषयको स्र्क्षकहरूलाई स्टस्पर्ी िास्लम 

क)  शैस्क्षक  जनशस्क् ि स्वकास पररर्द ्बाट तवीकृि पाि्र्क्रमका आिारमा िास्लम प्र्ाकेज स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास 

केन्रको मानव संसािन मशाशाखाबाट प्राप्त गने, 

ख)  िास्लम सञ्चालनका लास्ग प्रदशे अन्िगयिका सम्बस्न्िि स्वर्र्का िास्लम स्लन इच्छुक स्शक्षकहरूको आवदेन माग गरी 

सहभागी छनोट गन,े 

ग) तवीकृि मोडुलको पररस्िस्भर रही िास्लम सञ्चालन गरी िास्लम प्राप्त स्शक्षकलाई प्रमाणपर स्दने ।  

 प्रदशेको स्शक्षा हने े

मन्रालर् 

 स्शक्षा िास्लम केन्र 

 िास्लम स्नकार् 

 तथानीर् िह 

 स्वद्यालर् 

 

 िास्लम प्राप्त गरेका 

स्शक्षकको सङ्ख्र्ा 

 िास्लम प्राप्त स्शक्षक 

अस्भलेख 

 सिुाररएको स्शक्षण स्सकाइ 

कार्यकलाप 



75÷कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिका २०७९/८० 

 

 

स्क्रयाकलाप  एवम ्कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

१०. स्र्स्र्टल साक्षरिाका लास्र् अनलाईन स्टस्पर्ी िास्लम  

क) िास्लम प्र्ाकेज स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रको मानव संसािन महाशाखाबाट प्राप्त गन,े 

ख) प्रदशेस्भरका सामदुास्र्क स्वद्यालर्का इच्छुक स्शक्षकलाई अनलाईन माध्र्मबाट िास्लम स्लनका लास्ग सम्बस्न्िि तथानीर् 

िहसमिेको समन्वर्मा स्शक्षक छनोट गरी स्शक्षा िास्लम केन्रमार्य ि् स्टस्पडी िास्लम सञ्चालन गन,े 

ग) िास्लम सम्पन्न गन े स्शक्षकहरूलाई प्रमाणपर प्रदान गरेर सोको अस्भलेख राख् ने, स्वद्यालर्ले IEMIS मा स्ववरण 

अद्यावस्िक गन,े 

घ) िास्लम स्लएका स्शक्षकहरूको स्शक्षण स्सकाइ कार्यकलापको अनगुमन संर्न्र स्नमायण गरी अनगुमन गने गराउने । 

 प्रदशेको स्शक्षा हने े

मन्रालर् 

 स्शक्षा िास्लम केन्र 

 िास्लम स्नकार् 

 तथानीर् िह 

 स्वद्यालर् 

 

 िास्लम प्राप्त गरेका 

स्शक्षकको सङ्ख्र्ा 

 िास्लम प्राप्त स्शक्षक 

अस्भलेख 

 सिुाररएको स्शक्षण स्सकाइ 

कार्यकलाप 

११. स्वद्यालयका IT स्रोि स्र्क्षकका लास्र् सचूना प्रस्वस्धसम्वन्धी क्षमिा स्वकास प्रस्र्क्षण प्रस्र्क्षण 

क) िास्लम प्र्ाकेज स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रको मानव संसािन महाशाखाबाट प्राप्त गन,े 

ख) प्रदशे अन्िरगिका सब ै तथानीर् िहबाट १ जना सचूना प्रस्वस्ि िथा कम्प्र्टुर स्वर्र्मा स्वज्ञ स्शक्षक मध्रे्बाट  प्रस्शक्षक 

प्रस्शक्षणका लास्ग छनोट गनय लगाई ५ स्दने प्रस्शक्षक प्रस्शक्षण िास्लममा सहभागी गराउने,  

ग) प्रस्शक्षणका सहभागीहरूलाई तथानीर् तिरमा िास्लम सञ्चालनका लास्ग आवश्र्क िास्लम कोर्य िास्लम सामग्री उपलधि 

गराई िास्लम सञ्चालन गनय सहजीकरण गने ।  

 प्रदशेको स्शक्षा हने े

मन्रालर् 

 स्शक्षा िास्लम केन्र 

 स्वद्यालर् 

 

 िास्लम प्राप्त गरेका 

स्शक्षकको सङ्ख्र्ा 

 िास्लम प्राप्त स्शक्षक 

अस्भलेख 

  स्शक्षण स्सकाइ 

स्क्रर्ाकलाप िास्लमको 

प्रर्ोग 

१२. दृस्ष्टसम्बन्धी अपाङ््कर्िा भएका बालबास्लकाहरूलाई स्र्क्षण र्ने स्र्क्षकहरूको क्षमिा स्वकासका लास्र् 

स्टस्पर्ी िास्लम 

क) इकाइ र तथानीर् िहको सहर्ोगमा र्स प्रकृस्िका स्वद्याथी स्शक्षण गने स्शक्षकहरूको अस्भलेख सङ्कलन गन,े 

ख) तवीकृि िास्लम कोटाको पररस्िस्भर रही इच्छुक आिारभिू िथा माध्र्स्मक िहका स्शक्षकहरूलाई लस्क्षि गरी प्रत्रे्क 

स्जल्लाको प्रस्िस्नस्ित्व हुने गरी तवीकृि पाि्र्क्रमका आिारमा िास्लम सञ्चालन गन,े   

र्)  िास्लम प्राप्त स्शक्षकलाई प्रमाणपर स्दन े। 

 प्रदशेको स्शक्षा हने े

मन्रालर् 

 स्शक्षा िास्लम केन्र 

 तथानीर् िह 

 स्वद्यालर् 

 

 िास्लम प्राप्त गरेका 

स्शक्षकको सङ्ख्र्ा 

 िास्लम प्राप्त स्शक्षक 

अस्भलेख 

 स्शक्षण स्सकाइ 

स्क्रर्ाकलाप िास्लमको 

प्रर्ोग 

१३. सनुाइसम्बन्धी अपाङ््कर्िा भएका बालबास्लकाहरूलाई स्र्क्षण र्ने स्र्क्षकहरूको क्षमिा स्वकासका लास्र् 

स्टस्पर्ी िास्लम)    

 प्रदशेको स्शक्षा हने े

मन्रालर् 

 िास्लम प्राप्त गरेका 

स्शक्षकको सङ्ख्र्ा 

 िास्लम प्राप्त स्शक्षक 
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क) इकाइ र तथानीर् िहको सहर्ोगमा र्स प्रकृस्िका स्वद्याथी स्शक्षण गने स्शक्षकहरूको अस्भलेख सङ्कलन गन,े 

ख) तवीकृि िास्लम कोटाको पररस्िस्भर रही इच्छुक आिारभिू िथा माध्र्स्मक िहका स्शक्षकहरूलाई लस्क्षि गरर प्रत्रे्क     

स्जल्लाको प्रस्िस्नस्ित्व हुने गरी तवीकृि पाि्र्क्रमका आिारमा िास्लम सञ्चालन गन,े   

ग) िास्लम प्राप्त स्शक्षकलाई प्रमाणपर स्दने । 

 स्शक्षा िास्लम केन्र 

 तथानीर् िह 

 स्वद्यालर् 

 

अस्भलेख 

 स्शक्षण स्सकाइ 

स्क्रर्ाकलाप िास्लमको 

प्रर्ोग 

१४. प्रारस्म्भक बालस्वकास सहर्किायका लास्र् स्टस्पर्ी िास्लम 

क) स्शक्षा िास्लम केन्रले  तवीकृि पाि्र्क्रमका आिारमा बाल स्वकास स्शक्षक/सहर्ोगी कार्यकिायको  िास्लम सञ्चालन  गन,े 

ख) प्रदशेस्भरका समदुार्मा आिाररि िथा सामदुास्र्क स्वद्यालर्मा रहकेा बाल स्वकास केन्रमा कार्यरि बाल स्वकास 

स्शक्षक/सहर्ोगी कार्यकिायहरूको लगि अस्भलेख िर्ार गरी त्र्सको आिारमा सम्बस्न्िि तथानीर् िहसमेिको समन्वर्मा 

छनोट गरी स्शक्षा िास्लम केन्र/िास्लम स्नकार्/िास्लम हबमार्य ि स्टस्पडी िास्लम सञ्चालन गने, 

ग) िास्लम सम्पन्न गने बाल स्वकास स्शक्षक/सहर्ोगी कार्यकिायलाई प्रमाणपर प्रदान गरी सोको अस्भलेख राख् न,े 

घ) िास्लम स्लएका बाल स्वकास स्शक्षक/सहर्ोगी कार्यकिायको स्सकाइ कार्यकलापको अनगुमन संर्न्र स्नमायण गरी अनगुमन   

गने । 

 प्रदशेको स्शक्षा हने े

मन्रालर् 

 स्शक्षा िास्लम केन्र 

 िास्लम स्नकार् 

 

 िास्लम प्राप्त गरेका बाल 

स्वकास स्शक्षक/सहर्ोगी 

कार्यकिायको सङ्ख्र्ा 

/अस्भलेख 

 सिुाररएको स्सकाइ 

कार्यकलापको प्रर्ोग 

१५. प्रधानाध्यापक नेिभत्व क्षमिा स्वकास सम्बन्धी स्टस्पर्ी िास्लम 

क) स्शक्षा िास्लम केन्रले तवीकृि पाि्र्क्रमका आिारमा आिारभिू र माध्र्स्मक िहका प्रअको निेतृ्व स्वकासका लास्ग तवीकृि 

िास्लम प्र्ाकेजका आिारमा िास्लम सञ्चालन  गने, 

ख) स्शक्षा िास्लम केन्रले प्रदशेस्भरका सामदुास्र्क स्वद्यालर्का प्रअको लगि अस्भलेख िर्ार गरी त्र्सको आिारमा सम्बस्न्िि 

तथानीर् िहसमेिको समन्वर्मा िास्लम नपाएका प्रअ छनोट गरी एकीकृि निेतृ्व स्वकास िास्लम सञ्चालन गने, 

ग) नेितृ्व स्वकास िास्लम सम्पन्न गने प्रअबाट प्रस्िबििा स्लई  प्रमाणपर प्रदान गरेर सोको अस्भलेख राख् ने, 

घ) िास्लम स्लएका प्रअहरूको व्र्वतथापकीर् पक्ष िथा स्शक्षण स्सकाइ कार्यकलापको अनगुमन संर्न्र स्नमायण गरी अनगुम गन े

गराउने । 

 प्रदशेको स्शक्षा हने े

मन्रालर् 

 स्शक्षा िास्लम केन्र 

 तथानीर् िह 

 स्वद्यालर् 

 

 िास्लम प्राप्त प्रअको 

अस्भलेख 

 िास्लम प्राप्त गरेका प्रअको 

सङ्ख्र्ा 

 प्रअको सिुाररएको सेवा 

प्रवाह 

१६.  आधारभूि िहका अस्नवायय स्वषयबाहेकका स्वषयका लास्र् स्टस्पर्ी िास्लम (अनलाईनसमेि) 

क) स्शक्षा िास्लम केन्रले आिारभिू िहका अस्नवार्य  स्वर्र् बाहकेका स्वर्र्  स्शक्षकका लास्ग तवीकृि िास्लम प्र्ाकेज स्शक्षा 

 प्रदशेको स्शक्षा हने े

मन्रालर् 

 िास्लम प्राप्त प्रअको 

अस्भलेख 

 िास्लम प्राप्त गरेका प्रअको 



77÷कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिका २०७९/८० 

 

 

स्क्रयाकलाप  एवम ्कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रको मानव संसािन महाशाखाबाट प्राप्त गने, 

ख) िास्लम सञ्चालनका लास्ग प्रदशे अन्िगयिका सम्बस्न्िि स्वर्र्का िास्लम स्लन इच्छुक स्शक्षकहरूको अनलाईन िथा 

आमनु ेसामनुे स्वस्ि खलुाई आवेदन माग गरी  सहभागी छनोट गन,े 

र्) िास्लम सञ्चालन गदाय तवीकृि कोटाको कम्िीमा ३० प्रस्िशि िास्लम अनलाईनमार्य ि सञ्चालन गन,े   

घ) घ.तवीकृि मोडुलको पररस्िस्भर रही िास्लम सञ्चालन गरी िास्लम प्राप्त स्शक्षकलाई प्रमाणपर स्दने । स्शक्षकहरूलाई 

प्रमाणपर प्रदान गरेर सोको अस्भलेख राख् ने, 

ङ) ङ.िास्लम स्लएका स्शक्षकहरूको स्शक्षण स्सकाइ कार्यकलापको अनगुमन संर्न्र स्नमायण गरी अनगुम गने गराउन े। 

 स्शक्षा िास्लम केन्र 

 तथानीर् िह 

 स्वद्यालर् 

 

सङ्ख्र्ा 

 प्रअको सिुाररएको सेवा 

प्रवाह 

१७.  माध्यस्मक िहका अस्नवायय स्वषयबाहेकका स्वषयका लास्र् स्टस्पर्ी िास्लम (अनलाईनसमेि) 

क) स्शक्षा िास्लम केन्रले माध्र्स्मक िहका अस्नवार्य स्वर्र् वाहकेा  स्वर्र् स्शक्षण गन े  स्शक्षकका लास्ग तवीकृि िास्लम 

प्र्ाकेज स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रको मानव संसािन महाशाखाबाट प्राप्त गने । 

ख) िास्लम सञ्चालनका लास्ग प्रदशे अन्िगयिका सम्बस्न्िि स्वर्र्का िास्लम स्लन इच्छुक स्शक्षकहरूको अनलाईन िथा 

आमन ेसामने स्वस्ि खलुाई आवेदन माग गरी  सहभागी छनोट गने । 

र्) िास्लम सञ्चालन गदाय तवीकृि कोटाको कम्िीमा ३० प्रस्िशि िास्लम अनलाईनमार्य ि सञ्चालन गन,े    

घ) तवीकृि मोडुलको पररस्िस्भर रही िास्लम सञ्चालन गरी िास्लम प्राप्त स्शक्षकलाई प्रमाणपर स्दने ।िास्लम सम्पन्न गन े

स्शक्षकहरूलाई प्रमाणपर प्रदान गरेर सोको अस्भलेख राख् ने, 

ङ्क) ङ. िास्लम स्लएका स्शक्षकहरूको स्शक्षण स्सकाइ कार्यकलापको अनगुमन संर्न्र स्नमायण गरी अनगुम गने गराउन े। 

 प्रदशेको स्शक्षा हने े

मन्रालर् 

 स्शक्षा िास्लम केन्र 

 तथानीर् िह 

 स्वद्यालर् 

 

 िास्लम प्राप्त प्रअको 

अस्भलेख 

 िास्लम प्राप्त गरेका प्रअको 

सङ्ख्र्ा 

 प्रअको सिुाररएको सेवा 

प्रवाह 

१८. केन्रबाट स्वकस्सि नमुना िास्लम स्रोि सामग्री र स्र्क्षा िास्लम केन्रबाट स्वकस्सि िास्लम सामग्री छपाइ 

क) स्शक्षा िास्लम केन्रले स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रबाट स्वकास गररएका िास्लम स्रोि सामग्री र आरँै्ले स्वकास 

गरेका प्र्ाकेज/सामग्री छपाई िास्लमका सहभागीहरूलाई उपलधि गराउने । 

 प्रदशेको स्शक्षा हने े

मन्रालर् 

 स्शक्षा िास्लम केन्र 

 छास्पएका स्रोि 

सामग्री/प्र्ाकेज िथा 

अस्भलेख 

१९. िास्लम सचाचालन अवस्धमा तथलर्ि अनुर्मन िथा प्रास्वस्धक सहयोर् िथा स्तथस्ि प्रस्िवेदन िथा अनुर्मन 

प्रस्िवेदन ियारी 

क) स्शक्षा िास्लम केन्रले सञ्चालन गरेका स्टस्पडी िास्लमका सहभागीहरूको शैक्षस्णक परामशयको अनगुमन संर्न्र र 

अनगुमन सािन स्वकास गरी अनगुमन गन ेगराउन,े 

 प्रदशेको स्शक्षा हने े

मन्रालर् 

 स्शक्षा स्वकास 

स्नदशेनालर् 

 स्वकास्सि अनगुमन संर्न्र 

र सािन 

 अनगुमन गररएका   िास्लम 

कार्यक्रम 
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स्क्रयाकलाप  एवम ्कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

ख) अनगुमनपस्छ िास्लम सञ्चालन बारे अनभुव आदान प्रदान गरी बाँकी िास्लम सञ्चालनमा सिुार ल्र्ाउने, 

ग) स्शक्षा िास्लम केन्रले वर्यभरर सञ्चालन भएका िास्लमको स्तथस्ि प्रस्िवेदन िर्ार पान े। 

 स्शक्षा िास्लम केन्र  अनगुमन प्रस्िवेदन 

  स्तथस्ि प्रस्िवेदन 
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5 प्राशिशिक शिक्षा तथा व्यािसाशयक ताशलम पररर्द् (शििेर् काययक्रमसमेत) ( व.उ.र्ी.नं. ३५०४१०११) 

क) र्स व.उ.शी.नं. अन्िरगिका स्क्रर्ाकलापहरू कार्ायन्वर्न गदाय प्रास्वस्िक स्शक्षा िथा व्र्वसास्र्क िास्लम पररर्द ्बाट िोस्कएको मापदण्ड िथा कार्य प्रस्क्रर्ा अनसुार गनुयपनछे ।  

6 शिक्षा शिकास तथा समन्त्िय इकाइबाट कायायन्त्ियन हुने काययक्रम 

6.1 शिक्षा शिकास तथा समन्त्िय इकाइ 

तवीकभ ि स्क्रयाकलाप नं¸स्क्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

कमयचारीहरूको िलब भत्ता¸महरँ्ी भत्ता¸ पोसाक खचय 

तवीकृि दरबन्दीमा कार्यरि कमयचारीहरूको नेपाल सरकारले िोकेको िलब भत्ता भकु् िानी स्दन े। 

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ 

 वैङ्क तटेटमेन्ट 

स्क्रयाकलाप नं.  २.१.२.१  स्वदु्यि ् महसलु, २.१.३.५ खानेपानी महसलु,  २.१.६.१ टेस्लफोन महसलु २.१.७.१ इमेल/ 

इन्टरनेट/वेवसाइट महसलु  २.१.९.१हुलाक/कुररयर खचय  २.२.२.३ स्र्रे्ल 2.3.1.5 २.३.१.५ ममयि सभंार (कार, स्र्प, भ्यान र मोटर 

साइकल) २.९.२.५. र्ार्ी िथा मोटर साइकल बीमा रु्ल्क २.३.२.५ ममयि सभंार (फोटोकपी, ल्यापटप, कम्पय्टुर, प्रोरे्क्टर 

आस्द) २.३.९.१ कायायलय भवन ममयि िथा सधुार २.३.१४.१ फस्नयचर िथा स्फक्चसयको ममयि िथा सम्भार  २.४.९.४ पुतिक िथा 

र्नयल खररद  २.४.१.१ कायायलय सामान खररद २.२.३.६ सवारी साधन बाहेकका मेस्सनरी और्ारमा प्रयोर् हुने इन्धन खचय 

२.४.१२.१ कायायलय सामग्री छपाइ  २.४.१३.१ कायायलयको पत्रपस्त्रका िथा पुस्तिका  २.४.१४.१ स्वज्ञापन िथा सचुना प्रकार्न   

२.५.८.५ सरसफाइ िथा सरुक्षा  २.९.६.१ कायायलय स्चपापान खचय (स्चयापान खचय) २.९.२.५ र्ार्ी िथा मोटर साइकल बीमा 

रु्ल्क (बीमा सवारी साधन)  २.८.२.१ सरूवा भ्रमण खचय (आन्िररक भ्रमण)  ११.३.७.१ ल्यापटप ,फोटोकपी,कम््युटर, प्रोरे्क्टर 

एवम ् स्प्रन्टर खररद १.२.१०.१ पाले पहरा भत्ता  १.२.१०.३ दरै् ँ स्िहारको अस्िररक् ि समय भत्ता १.२.८.१ प्रसिूी तयाहार भत्ता 

२.२.२.५ पेिोल 

क) उल्लेस्खि कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गदाय वास्र्यक खररद र्ोजना स्नमायण गने, तवीकृि नम्सयका आिारमा सावयजस्नक खररद ऐन स्नर्म िथा 

प्रचस्लि ऐन स्नर्मको परीस्िस्भर रही खचय गन े। 

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ 

 खररद र्ोजना  

 खररद भएका 

समग्रीहरू  

 स्जन्सी स्नरीक्षण 

प्रस्िवेदन 

स्क्रयाकलाप नं.  २.७.१३.१२६ एकीकभ ि रै्स्क्षक सचूना िथा व्यवतथापन प्रणाली व्यवतथापन 

क) स्जल्लास्भर रहकेा सबै स्वद्यालर् लगार्ि शसै्क्षक संतथाहरूको एकीकृि शैस्क्षक सचूना िथा व्र्वतथापन प्रणालीमा शैस्क्षक िथ्र्ाङ्क 

भरेको ससु्नस्िििा गनय तथानीर् िह एवम ् स्वद्यालर्लाई सहजीकरण गने । एकीकृि शैस्क्षक सचूना िथा व्र्वतथापन प्रणाली अनसुार 

तथानीर् िहसगँ समन्वर् गरी स्जल्लाको समस्िगि प्रस्िवेदन िर्ार गरी सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराउने ।  स्जल्लाका सब ैतथानीर् 

िहको प्रस्िस्नस्ित्व हुने गरी िथ्र्ाङ्क सत्र्ापन गने सत्र्ापनमा स्वद्यालर्ले सब ैप्रकारका सचूना भरे नभरेको स्वद्याथी सङ्ख्र्ा  भौस्िक 

स्ववरण वातिस्वक भरे नभरेको  पक्षमा केस्न्रि गन े। 

ख) तथानीर् िहमा IEMIS व्र्वतथापन सम्बन्िी कार्यमा संलग्न जनशस्क्तको क्षमिा स्वकास कार्यक्रम सञ्चालन गन े।  

 तथानीर् िह  

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ  

 स्वद्यालर् 

  IEMIS र्ाराम भरेका 

स्वद्यालर् एवम ् शैस्क्षक 

संतथाको स्ववरण 

 स्जल्लाको प्रस्िवेदन  
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तवीकभ ि स्क्रयाकलाप नं¸स्क्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

स्क्रयाकलाप नं. २.५.२.४७ बेरुरु् फछ् यौटका लास्र् स्वद्यालय स्नमायण काययको काययसम्पन्न प्रस्िवेदन ियारीका लास्र् प्रास्वस्धक 

परामर्य सेवा 

क) सास्वकको स्जल्ला स्शक्षा कार्ायलर्बाट स्वद्यालर् भौस्िक स्नमायण कार्यको कार्म भएको बेरुजकुो अस्भलेख अद्यावस्िक गन,े  

ख) स्वद्यालर् भवन स्नमायण कार्य अन्िरगि कक्षाकोिा, शौचालर् स्नमायण, स्वद्यालर् भवन ममयि लगार्िका कार्यको स्नमायण कार्य सम्पन्न 

भइसकेको िर कार्य सम्पन्न प्रस्िवदेन िर्ार नभएका स्वद्यालर्को कार्यसम्पन्न प्रस्िवेदन िर्ार गरी र्छ् र्ौटका लास्ग मलेपमा पेस गन,े 

र्समा सामास्जक परीक्षणको प्रस्िवदेन िथा स्नस्मयि भवनको र्ोटासमिे समावेश गन,े  

र्) र्स स्क्रर्ाकलापमा प्राप्त बजेटबाट स्वद्यालर्को कार्यसम्पन प्रस्िवेदन िथा नापी स्किाव िर्ारी लगार्िका प्रास्वस्िक कार्य गनय स्नमायण 

कार्य हने े प्रास्वस्िकसँग सेवा करार गरी कार्यप्रगस्िका आिारमा भकु् िानी स्दन ेव्र्वतथा स्मलाउन े।     

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ  

 प्रास्वस्िक कमयचारी 

 स्वद्यालर् 

  बेरुजकुो 

अद्यावस्िक 

अस्भलेख 

 कार्य सम्पन्न 

प्रस्िवेदन  

 बेरुज ु र्छ् र्ौट 

भएको रकम 

स्क्रयाकलाप नं. २.६.२.१० रै्स्क्षक योर्ना िथा काययक्रम कायायन्वयन सम्बन्धमा तथानीय िहका कमयचारीहरूको क्षमिा स्वकास 

क) स्जल्ला अन्िरगिका तथानीर् िहमा कार्यरि स्शक्षा शाखाका कमयचारीहरूलाई स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रबाट तवीकृि 

िास्लम कोर्यमा आिाररि भई न्र्नूिम ४ स्दने क्षमिा स्वकास िास्लम सञ्चालन गने.  

ख) कार्यक्रम दोस्रो रैमास्सकस्भर सम्पन्न गररसक्न,े 

र्) क्षमिा स्वकासका िास्लममा सहजीकरण गनय केन्रका स्वर्र्गि स्नकार्हरू प्रदशे स्शक्षा िास्लम केन्र िथा स्जल्लातिरका स्वर्र्सँग 

सम्बस्न्िि स्नकार्का स्वज्ञहरू पररचालन गन े। 

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ 

 तथानीर् िह 

  क्षमिा स्वकासका 

सहभागी सङ्ख्र्ा 

 

स्क्रयाकलाप नं. २.७.१०.४६ तथानीय िहसरँ्को समन्वयमा कक्षा ८ को परीक्षाको Item Writing, Question Bank स्नमायण 

िथा नस्िर्ा स्वशे्लषणमा सहर्ीकरण िथा अस्भलेख व्यवतथापन 

क) स्जल्लास्भरका सब ैतथानीर् िहसँग समन्वर् गरी कक्षा ८ को परीक्षालाई व्र्वस्तथि र प्रभावकारी बनाउन सम्बस्न्िि स्वर्र्का स्वज्ञ 

स्शक्षकहरूको सहभास्गिामा Item Writing कार्यशाला सञ्चालन गरी प्रश्न पर स्नमायणमा सहजीकरण गने, 

ख) तथानीर् िहमा स्वकास भएका िथा स्जल्लाले स्वगिमा स्वकास गरेका कक्षा ८ को परीक्षाका पश्न पर सङ्कलन गरी स्जल्ला तिरमा 

Question Bank स्नमायण गने र तथानीर् िहको मागको आिारमा प्रर्ोगका लास्ग उपलधि गराउन,े 

ग) स्जल्लास्भर  सञ्चास्लि  स्वद्यालर् तथानीर् िह िथा रास्रिर् तिरका परीक्षाहरूको नस्जिा सङ्कलन गरी स्वशे्लर्ण गरी स्जल्लातिरीर् 

प्रस्िवेदन िर्ार गरी प्रवोिीकरण गने,  

र्) घ. स्जल्लास्भर रहकेा परीक्षासँग सम्बस्न्िि  स्शक्षा सस्मस्िका माइन्र्टु स्शक्षक दरबन्दीलगार्िका अस्भलेखलाई स्डस्जटाइज गरी 

अस्भलेख व्र्वतथापन गने  । 

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ 

 तथानीर् िह 

  स्वकास भएका 

प्रश्नपरहरू 

  Question Bank 

 परीक्षाको स्जल्ला 

तिरीर् प्रस्िवेदन 

  स्डस्जटाइज 

अस्भलेखहरू 

 

स्क्रयाकलाप नं. २.७.१३.२२ स्र्क्षक दरबन्दी स्मलानका लास्र् सहर्ीकरण 

क) इकाइले तथानीर् िहसँग समन्वर् गरी स्शक्षक दरबन्दी स्मलान गनय बाँकी रहकेा िहहरूलाई अस्वलम्ब स्मलान कार्य सम्पन्न गनय 

सहजीकरण गन,े  

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ 

 स्शक्षक दरबन्दी 

स्मलानसँग 

सम्बस्न्िि 
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तवीकभ ि स्क्रयाकलाप नं¸स्क्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

ख) दरबन्दी स्मलान िथा स्शक्षक व्र्वतथापनसँग तथानीर् िह िथा स्जल्लातिरबाट भएका स्नणयर्हरूको आिारमा स्वद्यालर्गि, िहगि 

िथा स्वर्र्गि अस्भलेख दरुुति राख्ने,   

र्) स्शक्षक दरबन्दी स्मलान िथा अस्भलेख व्र्वतथापनसँग सम्बस्न्िि स्वर्र्मा समन्वर्ात्मक बैिक, अन्िरस्क्रर्ा, सहजीकरण केन्रीर् 

नीस्ि प्रवोिीकरण जतिा कार्यक्रम सञ्चालन गन े।  

 तथानीर् िह समन्वर्ात्मक 

बैिक, अन्िरस्क्रर्ा,  

  स्मलान कार्य 

सम्पन्न गरेका 

तथानीर् िह 

स्क्रयाकलाप नं. २.७.१३.५०१ तथानीय िहसरँ्को समन्वयमा स्वद्यालय सपुररवेक्षण िथा स्र्क्षकका लास्र् पेसार्ि सहयोर् 

क) इकाइले तथानीर् िहसँगको समन्वर्मा स्वद्यालर् सपुररवेक्षण र स्शक्षकको पेसागि सहर्ोगलाई प्रभावकारी वनाउन  वास्र्यक अनगुमन 

र्ोजना स्नमायण गन,े 

ख) स्जल्ला एवम ्तथानीर् िहका स्शक्षा शाखामा कार्यरि अस्िकृितिरका कमयचारी,  माध्र्स्मक िहका स्शक्षक रहकेो स्वर्र्गि सस्मस्ि 

िथा स्वर्र्स्वज्ञ रहकेो रोिर स्नमायण गने, 

ग) उक् ि रोिर मध्र्ेबाट तथानीर् िहको कार्यक्रमसँग दोहोरो नपने गरी स्वद्यालर् छनोट गने । छनोट गदाय सगुम दगुयम िथा सब ैतथानीर् िह 

समेटीन े गरी सब ै स्वद्यालर्मा ३ मस्हनामा कम्िीमा १ पटक सपुररवेक्षण गरी पेसागि सहर्ोगका लास्ग कक्षा अवलोकन, पषृ्ठपोर्ण 

आदान  प्रदान, मागमा आिाररि छोटा अवस्िका िास्लम, नमनुा पाि प्रदशयन एवम ्शैक्षस्णक समतर्ा समािानका लास्ग छलर्ल गने, 

गराउन.े  

घ) सम्पास्दि कार्यक्रमको वास्र्यक प्रस्िवेदन िर्ार गन,े 

ङ) र्स कार्यका लास्ग खस्टने रोिरसस्हिका पदास्िकारीहरूलाई प्रचस्लि भ्रमण खचय स्नर्मावली अनसुार भ्रमण खचय उपलधि गराउन,े 

च) र्स कार्यक्रममा इकाइका लास्ग तवीकृि स्क्रर्ाकलाप न ं २.८.१.४ मा स्वस्नर्ोस्जि रकमलाईसमिे समावेश गरी र्ोजना स्नमायण गनय 

सस्कनेछ ।  

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ 

 तथानीर् िह 

  कार्य र्ोजना  

  स्वद्यालर् 

सपुररवेक्षण िथा 

पेसागि सहर्ोग प्राप्त 

गरेका स्वद्यालर्  

  वास्र्यक प्रस्िवेदन 

स्क्रयाकलाप नं. २.७.१३.५०२ नवप्रवेर्ी स्र्क्षकहरूको लास्र् सेवा प्रवेर् िास्लम 

क) स्शक्षक सेवा आर्ोगबाट र्स आवमा स्सर्ाररस भई आएका स्शक्षकहरूको स्नर्सु्क् ि पिाि पेसागि स्जम्मेवारी िथा स्शक्षण स्वर्र्सँग 

सम्बस्न्िि स्वर्र्मा न्र्नूिम ५ स्दन ेसेवा प्रवेश िास्लम सञ्चलन गने, 

ख) स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रबाट स्वकास भएको िास्लम कोर्यका आिारमा िास्लम सञ्चालन गने,  

र्) िास्लममा सहजीकरणका लास्ग इकाइ एवम ्तथानीर् िहका कमयचारीहरूका अस्िररक् ि स्वर्र्गि स्शक्षकहरूलाई पररचालन गन े। 

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ 

 तथानीर् िह 

 िास्लम प्राप्त स्शक्षक 

सङ्ख्र्ा 

स्क्रयाकलाप नं. २.७.१३.१२७ तै्रमास्सक िथा वास्षयक प्रर्स्ि प्रस्िवेदन ियारी सम्पे्रषण (तथानीय िहकोसमेि) 

क) इकाइका  लास्ग तवीकृि कार्यक्रमको रमैास्सक िथा वास्र्यक प्रगस्ि प्रस्िवेदन रैमास्सक समाप्त भएको ७ स्दन िर्ार गरी केन्रमा अस्नवार्य 

रूपले पिाउन,े 

ख) स्जल्लास्भरका तथानीर् िहसँग समन्वर् गरी रमैास्सक समास्प्त भए पिाि ससिय अनदुानमा स्वत्तीर् हतिान्िरण भएका स्क्रर्ाकलापको 

 तथानीर् िह  

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ  

 स्जल्लाको 

रैमास्सक/वास्पयक 

प्रगस्ि प्रस्िवेदन 
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तवीकभ ि स्क्रयाकलाप नं¸स्क्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

प्रगस्ि िोस्कएको ढाँचामा सङ्कलन गरी स्जल्लागि सारांश िर्ार गरी रैमास्सक समाप्त भएको १५ स्दनस्भर केन्रमा Hard copy & Soft 

copy अस्नवार्य रूपले पिाउन,े 

ग) इकाइले स्शक्षा िथा मानव  स्रोि स्वकास केन्रबाट प्रतिास्वि स्तथस्ि प्रस्िवेदनको ढाँचामा स्जल्लातिरीर् प्रस्िवेदन िर्ार गने, तथानीर् 

िहबाट प्राप्त स्तथस्ि प्रस्िवेदनहरूलाई एकीकृि गरी केन्रमा पिाउने । ढाँचा केन्रको वेवसाइटबाट डाउनलोड गनय सस्कनछे । 

 स्वद्यालर्  तथानीर् िहको 

रैमास्सक/वास्पयक 

प्रगस्ि प्रस्िवेदन   

स्क्रयाकलाप नं. २.७.१३.१२८ स्वद्यालय एवम तथानीय िहका पदास्धकारीहरूलाई रै्स्क्षक नीस्ि अस्भमुखीकरण (EMF and 

SMFसस्हि) 

क) चालु आ.व.मा इकाइका लास्ग तवीकृि कार्यक्रम एवम ् तथानीर् िहमा स्वत्तीर् हतिान्िरण भएका कार्यक्रम सम्बन्िमा केन्रीर्तिरको 

कार्यशालाका सहभागीले स्जल्लास्भर रहकेा  प्रत्रे्क तथानीर् िहबाट १ जना स्शक्षा शाखाको प्रमखु/ प्रस्िस्नस्ि िथा १ जना 

जनप्रस्िस्नस्िको सहभास्गिा हुने गरी २ स्दने अस्भमखुीकरण सञ्चालन गने । कार्यशालामा तथानीर् िहमा ससिय अनदुानका रूपमा स्वत्तीर् 

हतिान्िरण भएका कार्यक्रम िथा बजेट कार्ायन्वर्न सहजीकरण गनय स्वकास गररएको कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिका  िथा तवीकृि 

Environmental Management Framework (EMF) र Social Management Framework (SMF) लगार्िका स्वर्र्वति ु

समावेश गरी सर सञ्चालन गने ।  कार्यक्रम अस्भमखुीकरण गदाय तवीकृि कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिका २०७९।८० का आिारमा 

कार्यक्रमको प्रगस्ि प्रस्िवदेन िर्ार गरी पेस गन े। 

 तथानीर् िह  

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ  

 स्वद्यालर् 

  कार्यर्ोजना 

 अस्भमखुीकरणका 

सहभागीहरूको 

हास्जरी  

  अस्भमखुीकरण 

प्रस्िवेदन 

स्क्रयाकलाप नं.  २.७.१३.१२९ स्वद्यालय लेखापालन िथा सावयर्स्नक खररद िास्लम 

क)  आव २०७८/७९ सम्ममा स्वद्यालर् लेखा प्रणालीको प्रर्ोगसम्वन्िी िास्लम प्राप्त गरेका स्वद्यालर् बाहकेका स्वद्यालर्लाई इकाइले स्शक्षा 

िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रबाट प्राप्त मागयदशयनका आिारमा िास्लम प्राप्त सहजकिायबाट स्वद्यालर् लेखा प्रणाली िास्लम सञ्चालन गन े

। र्ो प्रणाली प्रर्ोग गनय इच्छुक र आवश्र्क पवूायिार परुा गरेका स्वद्यालर्बाट प्रिानाध्र्ापक र लेखा कमयचारी सहभागी हुने गरी िास्लम 

कार्यक्रमको र्ोजना स्नमायण गरी न्र्नूिम ३ स्दने िास्लम सञ्चालन गने । िास्लम स्वद्यालर् लेखा प्रणाली (School Accounting 

System- SAS) कार्ायन्वर्नमा सहजीकरण गने गरी सञ्चालन गने । िास्लम पिाि प्रणालीको कार्ायन्वर्न गनय लगाई उक्त 

स्वद्यालर्हरूको नामनामेसी स्ववरण स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रमा अस्नवार्य रूपमा पिाउन े। कार्यक्रम सञ्चालन गदाय िास्लम 

सम्बन्िी नम्सयका अिारमा खचय गने ।   

 तथानीर् िह  

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ  

 स्वद्यालर् 

  प्रस्शक्षकको हास्जरी 

 स्जल्लाको 

कार्यर्ोजना  

 िास्लमका 

सहभागीहरूको 

हास्जरी  

 िास्लम प्रस्िवेदन 

स्क्रयाकलाप नं.  २.७.१३.१३० लेखार्ोखा केन्र व्यवतथापन 

क) लेखाजोखा केन्र संर्ोजकले स्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि स्वद्याथीहरूको अपाङ्गिासँग सम्बस्न्िि सङ्घसंतथाहरूको सहकार्य एवम ्

तथानीर् िहसगँ समन्वर् गरी लेखाजोखा गनय लगाउने । र्स शीर्यकमा प्राप्त अनदुानलाई लेखाजोखा केन्रलाई प्रस्िकेन्र रू. ५०¸०००।- 

का दरले स्नकासा स्दने  । लेखाजोखा िथा छनोट गन ेकार्यका लास्ग प्राप्त रकमलाई दहेार् अनसुार खचय गनय सस्कनेछिः 

१. छनोट एवम ्लेखाजोखा गन ेप्रर्ोजनका लास्ग सञ्चालन खचय रू. १२,०००।– 

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

 तथानीर् िह  

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ  

 लेखा जोखा संसोजक 

 लेखाजोखा गररएका 

स्वद्याथी सङ्ख्र्ा 

 प्रस्िवेदन 
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तवीकभ ि स्क्रयाकलाप नं¸स्क्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

३. िथ्र्ाङ्क सङ्कलन, कार्यक्रम स्नरीक्षण,अनगुमन िथा लेखाजोखा गन े कार्यका लास्ग (केन्र संर्ोजक वा र्ोकल पसयन)       

रू. ३०,०००।– 

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

ख) र्स पवूय स्जल्लामा कार्यरि लेखाजोखा संर्ोजक भएको भए स्नजलाई न ै स्नरन्िरिा स्दन े । स्नजले सब ैतथानीर् िहसँग समन्वर् गरी 

स्जल्लास्भर अध्र्र्नरि अपाङ्गिा भएका स्वद्याथीहरूको आिारमा लेखाजोखा केन्र व्र्वतथापन सस्मस्िको सहर्ोगमा  लेखाजोखा 

गरी यथाथव वििरण तथानीर् िहलाई उपलधि गराउन े। लेखाजोखा संर्ोजकको िलबभत्ताका लावग  तथानीर् िहले प्राथस्मक िह ििृीर् 

श्रेणी सरहको स्शक्षक िलब अनदुान पदास्िकार रहकेो स्वद्यालर्बाटै प्राप्त गनेगरी सम्बस्न्िि स्वद्यालर्मा स्नकासा अनदुान उपलधि 

गराउने । केन्र संर्ोजकले स्जल्लाका सब ैतथानीर् िहसँग समन्वर् गरेर अपाङ्गिा भएका बालबास्लकाहरूको िथ्र्ाङ्क सङ्कलन 

गन,े छारवसृ्त्तका लास्ग स्सर्ाररस गन,े स्रोिकक्षा एवम ् स्वशेर् स्वद्यालर्मा भनायका लास्ग स्सर्ाररस गनुयपन े भएकाल े स्जल्लाभररको 

स्शक्षाका लास्ग काम गन ेगरी व्र्वतथापन भएको स्जल्ला िहको स्नकार् वा सो नभएको अवतथामा स्जल्लास्भरको स्वशेर् स्वद्यालर् वा 

स्रोिकक्षा रहकेो स्वद्यालर्मा लेखाजोखा केन्र रहन े । र्स प्रर्ोजनका लास्ग र्स अस्घ स्जल्लास्भर स्वद्यालर्मा लेखाजोखा केन्र िोकी 

कामकाज गरररहकेाहरूको हकमा सोही स्वद्यालर्लाई केन्र कार्म गन े । लेखाजोखा केन्र सञ्चालनका लास्ग स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइमा पिाइएका रकमबाट र्स पसु्तिकामा उल्लेख भए बमोस्जमको आिारमा स्जल्लाभररका अपाङ्गिा भएका 

बालबास्लकाहरूको स्शक्षाको व्र्वतथापनका लास्ग काम गनुयपन े । र्सका लास्ग केन्र संर्ोजकले आरू्ले सम्पादन गन ेकार्य र्ोजना 

सस्हि  स्शक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइमा बजेट माग गन ेर सम्बस्न्िि इकाइले िोस्कएको शीर्यकमा स्वस्नर्ोस्जि रकम उपलधि गराई 

कार्यसम्पन्न प्रस्िवेदन स्लन ेव्र्वतथा गन े।  

स्क्रयाकलाप नं.  २.७.१३.५५७ नयाँ पाठ्यक्रम कायायन्वयनका लास्र् स्र्क्षकलाई सहर्ीकरण  (भचुययल माध्यमबाटसमेि) 

क) इकाइले  पाि्र्क्रम स्वकास केन्रबाट पाि्र्क्रम पररमाजयन भई शैस्क्षक सर २०८० बाट कार्ायन्वर्न हुने कक्षाका लास्ग केन्रबाट 

सञ्चास्लि प्रस्शक्षक प्रस्शक्षणमा सहभागी भएका प्रस्शक्षकबाट स्जल्लास्भरका प्रअ/स्शक्षक, तथानीर् िहका स्शक्षा शाखा पदास्िकारी, 

स्शक्षा िास्लम केन्रका प्रस्शक्षक, स्वर्र्गि स्शक्षकहरूको सहभास्गिामा २ स्दने स्जल्ला तिरीर् प्रस्शक्षक प्रस्शक्षण सञ्चालन गने । 

स्जल्लाका सब ै स्वद्यालर्बाट पाि्र्क्रम पररमाजयन भएका कक्षामा स्शक्षण गने स्वर्र्गि स्शक्षक मध्र्ेबाट कम्िीमा १ जना स्शक्षक  

सहभागी हुने गरी िास्लम कार्यक्रमको र्ोजना स्नमायण गरी  तथानीर् तिरमा अस्भमखुीकरण सञ्चालन गने ।  स्जल्लामा भचुयअल 

माध्र्मबाट िास्लममा सहभागी हुनसक्ने स्वद्यालर्का स्शक्षकलाई भचुयअल माध्र्मबाट अस्भमखुीकरण गन े।  अस्भमसु्खकरणसम्वन्िी 

अन्र् स्वर्र् पाि्र्क्रम स्वकास केन्रको स्नदशेनका आिारमा गने   । कार्यक्रम सञ्चालन गदाय िास्लम सम्बन्िी नम्सयका अिारमा खचय 

गने । अस्भमखुीकरणको स्जल्लाको एकीकृि प्रस्िवेदन िर्ार गरी केन्रमा अस्नवार्य पिाउन े।  

 तथानीर् िह  

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ  

 स्वद्यालर् 

 स्जल्ला प्रस्शक्षकको 

हास्जरी, कार्यर्ोजना  

 अस्भमखुीकरणका 

सहभागीहरूको 

हास्जरी  

 िास्लम प्रस्िवेदन 

स्क्रयाकलाप नं. २.७.१३.१७२ तथानीय िहका लास्र् योर्ना िरु्यमा प्रस्िवेदन ियारी लर्ायिका काययका लास्र् प्रास्वस्धक सहयोर् 

िथा क्षमिा स्वकास 

 तथानीर् िह   सहजीकरण 

कार्यशाला सङ्ख्र्ा 
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तवीकभ ि स्क्रयाकलाप नं¸स्क्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

क) स्जल्लास्भरका तथानीर् िहहरूलाई मागका आिारमा वास्र्यक र्ोजना िजुयमा, मास्सक/रैमास्सक/वास्र्यक प्रस्िवेदनहरू िर्ारीका लास्ग 

तथलगि प्रास्वस्िक सहार्िा उपलधि गराउने । आवश्र्किा अनसुार क्षमिा स्वकासका गोष्ठी/कार्यशाला सञ्चालन गने । ससिय 

अनदुानमार्य ि स्वद्यालर्मा उपलधि हुन ेभौस्िक स्नमायणको सम्बन्िमा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न पसु्तिकाले िोकेको मापदण्ड िथा कार्य 

सम्पन्न प्रस्िवेदन िर्ारी सम्बन्िमा तथानीर् िहमा कार्यरि प्रास्वस्िक कमयचारीहरूलाई अस्भमखुीकरण गने ।  कार्यक्रम सञ्चालन गदाय 

स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रसँग समन्वर् गन े।  

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ  

 प्रगस्ि प्रस्िवेदन 

स्क्रयाकलाप नं. २.७.१३.३० ऐन स्नयम िथा स्नदेस्र्कामा उल्लेस्खि स्वस्भन्न सस्मस्िहरूको बैठक सचाचालन 

क) इकाइले ऐन स्नर्म िथा स्नदसे्शकामा उल्लेस्खि वर्यभरर अस्नवार्य रूपले सञ्चालन गनुयपन ेबैिकको सचूी िर्ार गरी अनमुास्नि लागि 

िर्ार गने । स्नर्मनसुार बैिक सञ्चालन गरी तवीकृि नम्सयका आिारमा खचय गन े।  

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ 

 सञ्चास्लि बैिक  

 बैिक सञ्चालन 

प्रस्िवेदन 

स्क्रयाकलाप नं. २.७.१३.७०७.केन्रले छनोट र्रेका नमूना स्वद्यालयहरूमा कक्षा १० का स्वद्याथीको NASATest 

Administration कायय ERO बाट र्ारी हुने “NASA (कक्षा-१०) सचाचालन काययस्वस्ध” को आधारमा स्र्क्षा स्वकास िथा 

समन्वय इकाइबाट सचाचालन 

क) कार्यक्रम िथा बजेट रहकेा  इकाइले शैस्क्षक गणुतिर परीक्षण केन्रबाट प्राप्त कार्यस्वस्िका आिारमा केन्रबाट िोस्कएको समर्मा 

NASA परीक्षा सञ्चालन गन,े 

ख) कार्यक्रम सञ्चालन गदाय शैस्क्षक गणुतिर परीक्षण केन्रको समन्वर् र स्नदशेनका आिारमा सञ्चालन गन े। 

 रै्स्क्षक रु्णतिर 

परीक्षण केन्र 

 स्वद्यालय  

 परीक्षण सञ्चालन 

भएका स्वद्यालर् 

सख्र्ा 

 परीक्षण प्रस्िवेदन 

स्क्रयाकलाप नं. २.७.१३.७३१ रै्स्क्षक रु्णतिर अस्भवभस्िका लास्र् माध्यस्मक िहका प्रधानाध्यापकहरूसरँ् अन्िरस्क्रया 

क) स्शक्षाका समसामस्र्क स्वर्र्, केन्रीर् स्नकार्हरूबाट स्वद्यालर्मार्य ि कार्ायन्वर्न हुने नीस्ि िथा मागयदशयनका स्वर्र्मा स्जल्लामा 

सञ्चास्लि संतथागि िथा सामदुास्र्क  माध्र्स्मक िहका प्रिानाध्र्ापकहरूसँग १ स्दने अन्िरस्क्रर्ा सञ्चालन गने, 

ख) अन्िरस्क्रर्ामा  शैस्क्षक नीस्ि िथा कार्ायन्वर्नमादसे्खएका समतर्ा समािानका उपार्, शैस्क्षक गणुतिर अस्भवसृ्िमा प्रिानाध्र्ापकको 

भसू्मका, IEMIS व्र्वतथापन, स्वद्यालर् स्शक्षा क्षरे कार्यक्रमको कार्ायन्वर्नमा स्वद्यालर्को भसू्मका आस्द स्वर्र्मा समहू कार्य गरी 

एकीकृि प्रस्िवेदन िर्ार गन,े  

ग) स्जल्लामा सञ्चास्लि संतथागि स्वद्यालर्का छािा सँगिनहरू प्र्ाधसन/एन प्र्ाधसन लगार्िका संतथाको समन्वर्मा पररवस्ियि 

पाि्र्क्रम कार्ायन्वर्न िथा अन्र् समसामस्र्क स्वर्र्मा छलर्ल गन,े  

घ) कार्यक्रम तथानीर् िहसँग समन्वर् गरी सञ्चालन गन ेिथा केन्रीर् स्नकार्हरूको सहभास्गिा िथा समन्वर्मा सञ्चालन गन,े 

ङ) कार्यक्रमको एकीकृि प्रस्िवेदन केन्रको र्ोजना िथा अनगुमन शाखामा अस्नवार्य पेस गने ।   

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ  

 स्जल्लामा 

सञ्चास्लि 

सामदुास्र्क िथा 

सतथागि स्वद्यालर्  

 तथानीर् िह 

 अन्िरस्क्रर्ाका 

सहभागीको हास्जरी  

 कार्यक्रम प्रस्िवेदन 

स्क्रयाकलाप नं. ७.२.३.२ द्वन्द्वपीस्र्ि छात्रवभस्त्त (रै्रआवासीय) 

क) क.इकाइले स्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि द्वन्द्व पीस्डि छारवसृ्त्त प्राप्त गनय र्ोग्र् स्वद्याथीहरूको प्रमाणसस्हिको स्नवेदन सङ्कलन गरी  

 स्शक्षा िथा मानव स्रोि 

स्वकास केन्र 

 छारवसृ्त्त पाउन े

स्वद्याथी सङ्ख्र्ा 
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तवीकभ ि स्क्रयाकलाप नं¸स्क्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

कक्षागि नामनामेसी स्ववरणका आिारमा स्बस्नर्ोस्जि बजेट िथा कार्यक्रमको अस्िनमा रही छारवसृ्त्त उपलधि गराउन े । बजेट 

नपगु हुन ेभएमा पसु मसान्िस्भर अस्नवार्य रूपले स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रमा स्ववरण उपलधि गराउने । सो स्ववरणका 

आिारमा केन्रले इकाइलाई थप बजेट उपलधि गराउनछे ।   

ख) इकाइले र्स स्क्रर्ाकलापमा प्राप्त हुने बजेट नागररक राहि, क्षस्िपसू्िय िथा आस्थयक सहार्िा सम्बन्िी (चौथो संशोिन, २०७४) 

कार्यस्वस्ि, २०६६  अनसुार  स्वद्याथी छनोट गने । छनोट भएका स्वद्याथीका लास्ग िपस्सल अनसुारको दरमा स्वद्याथीको खािामा 

रकम उपलधि गन ेगराउन े: 

1. प्राथस्मक स्वद्यालर् िह              वास्र्यक रू. १२,०००।– (बाह्र हजार रूस्पर्ाँ मार) 

2. स्नम्नमाध्र्स्मक िह              वास्र्यक रू. १४,०००।– (चौि हजार रूस्पर्ाँ मार) 

3. माध्र्स्मक स्वद्यालर् िह                 वास्र्यक रू. १६,०००।– (सोह्र हजार रूस्पर्ाँ मार) 

4. प्रमाणपर िह वा उच्च माध्र्स्मक िह  वास्र्यक रू. १८,०००।– (अिार हजार रूस्पर्ाँ मार) 

ग) उमेरको हदबन्दीिः र्तिो छारवसृ्त्त १८ (अिार) वर्यको उमरेसम्मका छार छारालाई मार उपलधि गराउन े। कार्यस्वस्ि स्शक्षा िथा 

मानव स्रोि स्वकास केन्रको वेबसाइटमा उपलधि छ ।  

घ) इकाइले उमेरहद पार गरेका िथा अध्र्र्नको िह परूा गरेका स्वद्याथीहरूको स्ववरण अद्यावस्िक गरी केन्रलाई उपलधि गराउनपुनछे 

। 

 गाउँपास्लका/ 

नगरपास्लका 

 स्वद्यालर् 

 स्नणयर् पसु्तिका 

 छारवसृ्त्त स्विरणको 

भरपाइ 

स्क्रयाकलाप नं. ७.२.३.१. सस्हदका छोराछारीहरूका लास्र् छात्रवभस्त्त 

क) इकाइले स्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि सस्हदका छोरा छोरीहरूहरूको कक्षागि नामनामेसी स्ववरण िर्ार गरी प्राप्त कार्यक्रम िथा बजेटका 

आिारमा छारवसृ्त्त स्विरण गन े। छारवसृ्त्त स्विरणका लास्ग बजेट नपगु हुने भएमा सस्हदका छोराछोरीको नाम नामेसीसस्हि परु् मसान्िस्भर 

अस्नवार्य रूपले स्शक्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रमा उपलधि गराउने । सो स्ववरणका आिारमा केन्रले  बजेट उपलधि गराउनेछ,  

ख) सस्हदका छोराछोरीको छारवसृ्त्त प्राप्त गन े आिार परूा गरेका बालबास्लकाका लास्ग प्रारस्म्भक बाल स्शक्षा कक्षा र कक्षा १–५ मा 

अध्र्र्नरि स्वद्याथीको हकमा रू १,०००।– का दरले १२ मस्हनाको रू. १२,०००।–,  कक्षा ६ –८ मा अध्र्र्नरि स्वद्याथी र माध्र्स्मक 

िहको कक्षा ९-१० मा अध्र्र्नरि स्वद्याथी हकमा रू. १५००।– का दरले १२ मस्हनाको १८,०००।– र कक्षा ११ र १२ अध्र्र्नरि 

स्वद्याथी हकमा रू. २०००।– का दरले १२ मस्हनाको रू. २४,०००।– का दरले स्नकासा स्दन,े  

ग) इकाइले स्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि स्वद्याथीबाट स्नवेदन साथ नपेाल सरकार गहृ मन्रालर्बाट सस्हद घोर्णा गरेको प्रमाणपर स्लएको 

 स्शक्षा िथा मानव स्रोि 

स्वकास केन्र 

 स्शक्षा स्वकास िथा 

समन्वर् इकाइ 

 स्वद्यालर् 

 छारवसृ्त्त पाउन े

स्वद्याथी सङ्ख्र्ा 

 स्नणयर् पसु्तिका 

 छारवसृ्त्त स्विरणको 

भरपाइ 
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तवीकभ ि स्क्रयाकलाप नं¸स्क्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रस्क्रया स्र्म्मेवार िह प्रर्स्ि सचूक 

व्र्स्क् ि  हो भन्न ेर्स्कन गरी भकु् िानी स्दन,े  

घ) सस्हदका छोराछोरीहरूले छारवसृ्त्तका लास्ग स्नवेदन पेस गदाय आरू् अध्र्र्नरि स्जल्लाको स्शक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइमा स्नवेदन 

स्दई उक् ि स्नकार्को स्नणयर् अनसुार भकु् िानी स्लन ुपन,े 

रिव्र् : कुन ैपस्न छारवसृ्त्त दोहोरो नपन ेगरी स्विरण गन,े 

ङ) इकाइले अध्ययनको तह परूा गरेका िा छारवसृ्त्त प्राप्त गनव योग्य नभएका विद्याथीहरूको वििरण अद्यावस्िक गरी केन्द्रलाई उपलधि 

गराउनपुनेछ । 

स्क्रयाकलाप २.८.१.४ काययक्रम िथा Compliance अनुर्मन 

क) इकाइले र्स पसु्तिकाको खण्ड १ को कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका लास्ग मागयदशयनको वुँदा न ं१.४ मा उल्लेस्खि अनगुमन गनुयपने क्षरे समटेी 

वास्र्यक अनगुमन र्ोजना बनाउने । र्ोजना अनसुार अनगुमन सचूक बनाउने र सचूकमा आिाररि अनगुमन गरी त्र्सको समस्िगि 

प्रस्िवेदन रमैास्सक र वास्र्यक रूपमा केन्रमा पिाउने । अनगुमनको मास्सक प्रस्िवेदन िथा आस्थयक वर्यको अन्त्र्मा स्जल्लाको समस्िगि 

अनगुमन प्रस्िवेदन र त्र्सको प्रभाव झस्ल्कने गरी बनाइएको प्रस्िवेदन अस्नवार्य रूपमा केन्रको र्ोजना िथा अनगुमन शाखामा पिाउन,े 

ख) स्जल्लाबाट तथानीर् िहमा हुन ेस्नरीक्षण अनगुन एवम ्समन्वर्त्मक कार्यमा सोको प्रगस्ि अस्नवार्य रूपमा माग गरी मास्सक/रैमास्सक 

प्रगस्ि केन्रमा अस्नवार्य रूपले पिाउने ।  

 स्शक्षा िथा समन्वर् 

इकाइ 

 स्वद्यालर् 

 अनगुमन र्ोजना  

 अनगुमन प्रस्िवेदन 
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अनुसूचीहरू
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अनुसचूी १ : तहगत शिक्षकको िाशर्यक तलि र भत्ता नपुग माग फाराम 

...........गाउँपास्लका/ नगरपास्लका, 

आस्थयक वर्य २०७९।८० को स्शक्षक िलव भत्ता स्ववरण 

 

िह सङ्ख्र्ा तकेल 

िलव भत्ता 

वास्र्यक 

आवश्र्क 

रकम 

  
नपु

ग 

रक

म 

िलव 

रकम 

वास्र्यक  

वास्र्यक 

ओर्ि 

ग्रेढ 

वास्र्यक 

क.सं 

कोर् थप 

वास्र्यक 

बीमा 

कोर् 

थप 

jflif 

जम्मा 

िलव 

चाडपवय 

खचय 

 

पोसाक 

खचय 

महगँी भत्ता 

तथानीर् भत्ता १०.५ मस्हनाको  
प्रअ 

भत्ता 
जम्मा भत्ता 

 अख्र्ारी 

प्राप्त रकम  

६कोर्स्भर 

मास्सक 
६ कोर् बास्हर 

मास्सक 
  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ 

माध्र्स्मक िह  सास्वकको माध्र्स्मक र उच्च माध्र्स्मकको जोड 

प्रथम  
  

                          

  

स्द्विीर्   

 

                          

ििृीर्   

 

                          

अतथार्ी   

 

                          

,राहि   

 

                          

जम्मा                               

  आिारभिू िह  -कक्षा ६-८_ प्राथस्मक िहको जम्मा जोड 

 

 स्नम्नमाध्र्स्मक                             

प्रथम    
 

                          

  

स्द्विीर्   

 

                          

ििृीर्   

 

                          

अतथार्ी   

 

                          

,राहि   

 

                          

जम्मा   

 

                          

कुल जम्मा 

               

    

आिारभिू िह कक्षा १-५ प्राथस्मक िहको जम्मा जोड 

प्राथस्मक                             
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प्रथम    
 

                          

  

स्द्विीर्   

 

                          

ििृीर्   

 

                          

अतथार्ी   

 

                          

,राहि   

 

                          

जम्मा    

                
कुल जम्मा 

  

                तथानीर् भत्ता पाउने स्शक्षक सङ्ख्र्ा 

              माध्र्स्मक 

 

स्नम्न माध्र्स्मक 

 

प्राथस्मक 

  िह ६ कोर्स्भर ६ कोर् वास्हर 

 

िह ६ कोर्स्भर ६ कोर् वास्हर 

 

िह ६ कोर्स्भर ६ कोर् वास्हर 

  प्रथम      

 

प्रथम      

 

प्रथम      

  स्द्विीर्     

 

स्द्विीर्     

 

स्द्विीर्     

  ििृीर्     

 

ििृीर्     

 

ििृीर्     

  

 

=======================

===== 

 

 

 

========================

==== 

  

              =========================================== 

  िर्ार  गने 

  

रुज ुगने 

     

प्रमास्णि गने 
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अनुसचूी २ : शििेर् शिक्षा पररर्द्को अनुदानबाट सञ्चालनमा रहेका  शििेर् शिद्यालयहरूका लाशग िैशक्षक सामग्री र मसलन्त्द 

(इन्त्िन खचय ) शितरणका आिारहरू 

 

 १ रै्स्क्षक सामग्री वापि वास्षयक  

क)  एकीकृि स्वद्यालर् (दृस्ि र सनुाइ अपाङ् गिा  िर्य ) 

 २० जनासम्म स्वद्याथी सङ्ख्र्ा भएमा रू. २०,०००।– 

 ४० जनासम्म स्वद्याथी सङ्ख्र्ा भएमा   रू. ३०,०००।– 

 ४० जनाभन्दा बढी स्वद्याथी सङ्ख्र्ा भएमा रू. ४०,०००।– 

ख) स्वशेर् स्वद्यालर् (दृस्ि र सनुाइ अपाङ् गिा  िर्य ) 

 कक्षा ६ सम्म सञ्चालन भएमा रू. २५,०००।– 

 कक्षा ७ सम्म सञ्चालन भएमा रू. ३०,०००।– 

 कक्षा ८ सम्म सञ्चालन भएमा रू. ४०,०००।– 

 कक्षा १० सम्म सञ्चालन भएमा रू. ५०,०००।– 

 कक्षा १२ सम्म सञ्चालन भएमा रू. ६०,०००।– 

ग) स्वशेर् स्वद्यालर् (वौस्दक अपाङ् गिा  िर्य ) 

 २० जना सम्म स्वद्याथी सङ्ख्र्ा भएमा रू. २०,०००।– 

 ३० जना सम्म स्वद्याथी सङ्ख्र्ा भएमा रू. ३०,०००।– 

 ४० जना सम्म स्वद्याथी सङ्ख्र्ा भएमा रू. ४०,०००।– 

 ५० जना सम्म स्वद्याथी सङ्ख्र्ा भएमा रू. ५०,०००।– 

 ५० जनाभन्दा बढी स्वद्याथी सङ्ख्र्ा भएमा रू. ६०,०००।– 

घ) एकीकृि⁄स्वशेर् स्वद्यालर् (शारीररक अपाङ् गिा  िर्य ) 

 आिारभिू िह (कक्षा ८ सम्म)  सञ्चालनमा रहकेो भएमा रू. ३०,०००।– 

 माध्र्स्मक िह (कक्षा १२ सम्म)  सञ्चालनमा रहकेो भएमा रू. ६०,०००।– 

२. स्वरे्ष स्वद्यालयका लास्र् मसलन्द (इन्धन खचय  ) वास्षयक 

 िूलो गाडी (२५ स्सटभन्दा बस्ढ क्षमिा भएको ) का लास्ग प्रस्ि गाडी रू. २,००,०००।– 

 सानो गाडी (२५ स्सटभन्दा कम क्षमिा भएको स्मनी बस, टाटा समुो, बोलेरो जीप,तकस्पयर्ो आस्द ) का लास्ग प्रस्ि गाडी रू. १,००,०००।– 

 भ्र्ान,ररक्सा,अटो ररक्सा,ट्र्ाम्पो आस्द स्वद्यालर्को आफ्नै वा भाडा स्लने प्रर्ोजनका लास्ग रू. ६०,०००।– 

 अन्र् (कुनैपस्न सािन प्रर्ोग नगने स्वशेर् स्वद्यालर्का लास्ग आकस्तमक र्ािार्ाि व्र्वतथापन  खचय रू. २०,०००।– 
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अनुसचूी ३ : समता रणनीक्रत कार्ायन्वर्नका लाक्रि अनुदान पाउने स्थानीर् तह क्रववरण   

 

स्वद्यालय बास्हर रहेका बालबास्लकाहरूलाई लस्क्षि र्री स्वद्यालय स्र्क्षामा भनाय िथा स्नरन्िरिाका लास्र् रै्स्क्षक काययक्रमका लास्र् अनुदान 

स्बस्नयोस्र्ि तथानीय िहहरू 

क्र.स. स्जल्ला  तथानीर् िह 

१ सप्तरी स्िरहुि गाँउपास्लका 

२ स्सराहा कल्र्ाणपुर नगरपास्लका  

३ स्सराहा अनयमा गाउँपास्लका 

४ स्सराहा औरही गाउँपास्लका 

५ स्सराहा नवराजपुर गाउँपास्लका 

६ स्सराहा बररर्ारपट्टी गाउँपास्लका 

७ स्सराहा भगवानपुर गाउँपास्लका 

८ स्सराहा लक्ष्मीपुर पिारी गाउँपास्लका 

९ स्सराहा स्वरणुपुर गाउँपास्लका 

१० स्सराहा सखवुानान्कारकट्टी गाउँपास्लका 

११ िनरु्ा नगराईन नगरपास्लका  

१२ िनरु्ा स्वदहे नगरपास्लका  

१३ िनरु्ा स्मस्थला स्वहारी नगरपास्लका 

१४ िनरु्ा मसु्खर्ापट्टी  मसुहरस्मर्ा गाउँपास्लका 

१५ िनरु्ा लक्ष्मीस्नर्ा गाउँपास्लका 

१६ महोत्तरी बस्दयबास नगरपास्लका  

१७ महोत्तरी औरही नगरपास्लका 

१८ महोत्तरी बलवा नगरपास्लका 

१९ सलायही बागमिी नगरपास्लका  

२० सलायही हररपुवाय नगरपास्लका  

२१ सलायही कस्बलासी नगरपास्लका 

२२ सलायही चन्रनगर गाउँपास्लका 

२३ सलायही िनकौल गाउँपास्लका 

२४ सलायही रामनगर गाउँपास्लका 

२५ सलायही स्वरणु गाउँपास्लका 

२६ रौिहट गरूडा नगरपास्लका  

२७ रौिहट 
कटहररर्ा नगरपास्लका 

२८ रौिहट 
गजरुा नगरपास्लका 

२९ रौिहट 
दगुायभगविी गाउँपास्लका 

३० रौिहट 
परोहा नगरपास्लका 

३१ रौिहट 
मािवनारार्ण नगरपास्लका 



92 ÷ काययक्रम कायायन्वयन पुस्तिका २०७९/८० 

 

 

क्र.स. स्जल्ला  तथानीर् िह 

३२ रौिहट 
मौलापुर नगरपास्लका 

३३ रौिहट 
राजपुर नगरपास्लका 

३४ बारा दवेिाल गाउँपास्लका 

३५ बारा पचरौिा नगरपास्लका 

३६ बारा परवानीपुर गाउँपास्लका 

३७ बारा बारागढी गाउँपास्लका 

३८ बारा सवुणय गाँउपास्लका 

३९ पसाय पोखररर्ा नगरपास्लका  

४० पसाय जगरनाथपुर गाउँपास्लका 

४१ पसाय पकाहा मनैपुर गाउँपास्लका 

४२ पसाय बहुदरमाई नगरपास्लका 

४३ पसाय स्बन्दबास्सनी गाउँपास्लका 

४४ पसाय कास्लकामाई गाउँपास्लका 

४५ रोल्पा थवाङ गाउँपास्लका 

४६ रोल्पा लुङग्री गाउँपास्लका 

४७ रोल्पा सनुछहरी गाउँपास्लका 

४८ रोल्पा ससु्नल तमसृ्ि गाउँपास्लका 

४९ बाँके कोहलपुर नगरपास्लका  

५० बाँके खजरुा गाउँपास्लका 

५१ बाँके जानकी गाउँपास्लका 

५२ बाँके नरैनापुर गाउँपास्लका 

५३ बाँके बजैनाथ गाउँपास्लका 

५४ बाँके राप्तीसोनारी गाउँपास्लका 

५५ जाजरकोट छेडागाड नगरपास्लका  

५६ जाजरकोट कुसे गाउँपास्लका 

५७ जाजरकोट जनुीचाँद ेगाउँपास्लका 

५८ जाजरकोट बारेकोट गाउँपास्लका 

५९ जाजरकोट स्शबालर् गाउँपास्लका 

६० डोल्पा काइके गाउँपास्लका 

६१ डोल्पा छाकाय िाङसोङ गाउँपास्लका 

६२ डोल्पा डोल्पो बिु गाउँपास्लका 

६३ डोल्पा से र्ोक्सुन्डो गाउँपास्लका 

६४ हुम्ला अदानचलुी गाउँपास्लका 

६५ हुम्ला सकेगाड गाउँपास्लका 

६६ हुम्ला स्समकोट गाउँपास्लका 

६७ बझाङ साइपाल गाउँपास्लका 
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क्र.स. स्जल्ला  तथानीर् िह 

६८ बझाङ खप्तडछान्ना गाँउपास्लका  

६९ बझाङ थलारा गाँउपास्लका  

७० बझाङ मिा गाउँपास्लका  

७१ अछाम ढकारी गाउँपास्लका 

७२ अछाम बान्नीगढी जर्गढ गाउँपास्लका 

७३ अछाम मले्लेख गाउँपास्लका 

७४ अछाम रामारोशन गाउँपास्लका 

७५ डोटी स्शखर नगरपास्लका  

७६ डोटी आदशय गाउँपास्लका 

७७ डोटी पूवीचौकी गाउँपास्लका 

७८ डोटी बडीकेदार गाउँपास्लका 

७९ डोटी बोगटान गाउँपास्लका 

८० डोटी सार्ल गाउँपास्लका 
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अनसुचूी ४ : शदिा खाजाको मापदण्ड,गुणस्तरर व्यिस्थापनका नमुना 

 

क)  स्दवा खार्ाको सन्दभय : 

खाना भोक हटाउन मार नभई शरीरलाई आवश्र्क पने सकू्ष्म पोर्क ित्त्व (Micronutrient) र वहृि् पोर्क ित्त्व (Macronutrient) 

आपसू्ियका लास्ग अत्र्ावश्र्क हुन्छ । स्निायररि मारामा आवश्र्क पोर्कित्त्व भएको तवच्छ खाना तवतथ्र्कर मास्नन्छ । तवतथ्र्कर 

खानाले शारीररक तवातथ्र् कार्म गनय सहर्ोग गने भएकाले खाना पोर्क ित्त्वर्कु्त सर्ा र तवच्छ हुनपुछय । खानामा उपलधि हुनपुन े

पोर्कित्त्वको माराको रास्रिर् मापदण्ड स्निायरण गरी सो मापदण्ड अनरुूपका खाना मार उपलधि गराउन े प्रचलन संसारका िेरै 

दशेहरूमा छ ।  

स्वश्वतवातथ्र् सङ्गिनले ४ दसे्ख १० वर्य उमेर समहुका बालबास्लकाको उपभोग्र् खानामा उपलधि हुनपुने वहृि् पोर्क ित्त्व (क्र्ालेरी, 

प्रोस्टन र फ्र्ाट) र सकू्ष्मपोर्क ित्त्व (आर्ोस्डन, आइरन, स्जङ्क, स्भटास्मन ए र स्ब) को मारा र सो मध्रे् स्दवा खाजाबाट आपसू्िय हुनपुन े

पोर्क ित्त्वको मारा स्निायरण गरेको छ । सामान्र्िर्ा ४–९ उमेर समहूका बालबास्लकाको उपभोग्र् खाना िथा खाजाका उपलधि 

हुनपुने वहृद र सकू्ष्म पोर्क ित्त्वको मारासस्हिको स्दवा खाजाको पोर्णतिरको मापदण्ड िपास्सलको िास्लका अनरुूपको अपनाउन 

सस्कने ।  

ख) स्दवा खाजाको मारा : 

४-९ वर्य उमेरका बालबास्लकाका लास्ग दसै्नक आवश्र्क पन ेवहृद र सकू्ष्म पोर्क ित्त्वको मारा हुनपुछय ।  

पोषक ित्त्व दैस्नक अवश्यक पोषक ित्त्वको मात्रा स्दवा खार्ाबाट आपूस्िय हुनु पने पोषक ित्त्वको मात्रा 

(३०%) 

वभहि पोषक ित्त्व 

क्र्ालोरी 

प्रोस्टन 

फ्र्ाट (ग्राम) 

 

१८५० 

५७ 

४८ 

 

५५५ 

१७  

१४  

सकू्ष्म पोषक ित्त्व 

आर्ोस्डन (माइक्रोग्राम) 

आइरन (स्मस्लग्राम) 

स्जङ्क 

स्भटास्मन ए 

स्भटास्मन स्ब 

 

१२० 

१७.८ 

११.२ 

३३ 

१२ 

 

३६ 

५.४ 

३.४ 

११  

४.१  

स्रोत: दकै्रनक अिश्यक पोषक तत्त्िको मात्राक्रिश्व खाद्य सङ्गठनिाट प्रकाक्रशत सामग्री1बाट क्रलइएको ।  

 

स्दवा खार्ा काययक्रम व्यवतथापनका सम्भाव्य मोर्लहरुाः  

स्वद्यालर्बाट स्दवा खाजा व्र्वतथापनका सन्दभयमा िपस्सलका मोडल मध्र्े उपर्कु् ि मोडल स्वव्र्सबाट छनोट गरी कार्ायन्वर्न गने: 

1. स्वद्यालयबाट स्दवा खार्ा व्यवतथापन:स्वद्यालर् व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर् अनसुार खाजा खवुाउने व्र्वतथा 

स्मलाउन े । र्सका लास्ग तथानीर्तिरमा उत्पादन हुन ेखाद्यान्न प्रर्ोग गरी स्वद्यालर्मा स्दवा खाजा िर्ार गरी स्वद्याथीलाई 

उपलधि गराउने । र्सरी व्र्वतथा गदाय स्दवा खाजामा हुन ुपने आवश्र्क मारा, तवच्छिा र पोर्क ित्त्वको ससु्नस्िििामा 

ध्र्ान परु ्र्ाउन ु पनेछ । स्वव्र्सले अस्भभावक आमा समहूमार्य ि खाजा व्र्वतथापनको प्रत्र्क्ष रेखदखे िथा अनगुमनको 

                                                                 

 
1Energy-FAO (2001); Carbohydrates, protein and fat-WHO (2003); Fibre, vitamins and minerals- IOM 

(1997–2000–2001) 
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व्र्वतथा स्मलाउन सक्नेछ । स्वद्यालर्मा न ै िोस्कएका कक्षासम्मका बालबास्लकाहरूलाई स्दवा खाजा खवुाउन े प्रबन्ि 

स्मलाउन े। स्दवा खाजाका लास्ग स्वद्याथीलाई नगद रकम उपलधि नगराउने ।  

साथै स्वद्यालर् व्र्वतथापन सस्मस्िको स्नणयर्बाट अस्भभावक आमा समहूमार्य ि तथानीर्तिरमा उत्पादन हुने खाद्यान्न 

प्रर्ोग गरी स्दवा खाजा िर्ार गराई  खवुाउने व्र्वतथा स्मलाउन सक्नेछ । खाजाका लास्ग आवश्र्क पने मारा, तवच्छिा 

र पोर्क ित्त्वका ससु्नस्िििाका सम्बन्िमा आमा समहूलाई अस्भमखुीकरण गनुयपनेछ । र्सरी खाजा व्र्वतथापन गदाय 

व्र्वतथापन सस्मस्िले स्नर्स्मि अनगुमन गनुयपनेछ ।  

२. स्वद्यालय व्यवतथापन सस्मस्िको भूस्मकााः 

स्वद्यालर्मा समग्र व्र्वतथापनको मखु्र् स्जम्मेवारी काननुी रूपम ै स्वद्यालर् व्र्वतथापन सस्मस्िको हुने भएकाले 

मापदण्ड अनसुारको गणुतिरीर् खाजा उपलधि गराउनेस्जम्मेवारी पस्न स्वद्यालर् व्र्वतथापन सस्मस्िकोहुनछे । 

सस्मस्िको स्जम्मेवारी स्नम्नानसुार हुनेछ:  

१. स्वद्यालर् स्दवा खाजा कार्यक्रमको कार्यर्ोजना स्नमायण गन ेसो अनरुूप कार्ायन्वर् गन,े  

२. स्वद्यालर्मा िोस्कएको मापदण्ड अनरुूपको मारा, तवच्छिा र पोर्क ित्त्वर्कु्त स्दवा खाजा व्र्वतथापनको 

ससु्नस्िििा गन,े 

३. खाजा िर्ारी, व्र्वतथापन िथा रेखदखेमा अस्भभावक आमाहरूको संलग्निा र सहभास्गिा ससु्नस्िि गने,  

४. स्वद्यालर् स्दवा खाजाको अस्भलेख राख्ने र राख्न लगाउने, 

५. स्शक्षण स्सकाइको समर् न्र्नू हुन नस्दन खाजा िर्ारी िथा व्र्वतथापनमा स्शक्षक संग्निालाई सकभर हटाउने, 

६. तथानीर् कृस्र् उत्पादनबाट स्दवा खाजाका लास्ग आवश्र्क खाद्य सामग्री उपलधि हुन ेव्र्वतथा स्मलाउन,े 

७. स्दवा खाजा व्र्वतथापनमा दखेापरेका समतर्ा पस्हचान गरी समािानका उपार् अवलम्बन गने, 

८. प्रत्रे्क शैस्क्षक सर प्रारम्भ हुनपुवूय स्दवा खाजा व्र्वतथापन िथा कार्ायन्वर्नको सम्बन्िमाअस्भभावक आमा समहू 

र स्शक्षक तटार्स्बच समीक्षा गरी प्रस्िवेदन र वास्र्यक कार्यर्ोजना स्नमायण गनय लगाउन े। 

ग)  उल्लेस्खि  जनुसकैु मोडेलबाट स्दवा खाजा व्र्वतथापन गररए पस्न स्वद्यालर्मा चाउचाउ, स्वतकुट लगार्ि प्र्ाकेटमा आउन े

कुनै पस्न स्कस्समका खाना स्दवा खाजाका रूपमा प्रर्ोग गनय पाइने छैन । 
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अनुसचूी  ५ : शिद्यालय भिन शडजाइन तथा शनमायणका लाशग शिक्षा तथा मानि स्रोत शिकास केन्त्रको मापदण्ड 

 

स्वद्यालय भवन स्र्र्ाइन िथा स्नमायण र्दाय स्र्क्षा िथा मानव स्रोि स्वकास केन्रको मापदण्र् 

१. स्वद्यालर् सर्ा तवच्छ वािावरण र सरुस्क्षि िाउँमा हुन ु पदयछ, पस्हरो जाने िाउँ, खोलाको छेउ, वन्र्जन्िुको आक्रमण हुन सक्न ेजङ्गल छेउ, दलदले जस्मन भएको िाउँ होहल्ला हुने राजमागय िथा 

कलाकारखाना जतिा िाउँ वा प्रस्िकुल बािावरणीर् प्रभाव पन ेिाउँमा हुन ुहुदँनै,  

२. स्वद्यालर्को भवन स्डजाइन िथा स्नमायण गदाय स्शक्षा स्नर्ामावली, २०५९ िथा रास्रिर् भवन संस्हिा, २०६० (National Building Code 2060) हुने गरी िपस्सल बमोस्जमका थप सियहरूसमिे परूा 

गनुयपन:े 

क) स्वद्यालर् स्नमायण गदाय सकभर एक िले भवन बनाउन ुउपर्कु्त हुन्छ । सकभर गोलाकार वा आर्िकार भवन बनाउन,े T C र L आकारका भवन सकभर नबनाउन,े बनाउनै पने अवतथा परेमा 

कम्िीमा २ इन्चको ग्र्ाप राखी टुक्रा टुक्रा गरेर बनाउन,े 

ख) स्वद्यालर् भवन स्डजाइन गदाय संरचनाको लम्बाई चौडाईको ३ गणुाभन्दा बढी हुन ुहुदँनै, 

ग) कक्षाकोिाको स्डजाइन गदाय प्रस्ि स्वद्याथी क्षरेर्ल िपस्शल बमोस्जम हुन ेगरी स्डजाइन गनुय पन,े 

 आिारभिू िहका लास्ग प्रस्ि स्वद्याथी ०.९० बगयस्मटर (१.०० बगयस्मटर भए अझै उपर्कु्त हुने) 

 माध्र्स्मक िहका लास्ग प्रस्ि स्वद्याथी १.०० बगयस्मटर (१.२० बगयस्मटर भए अझै उपर्कु्त हुने)  

घ) कक्षाकोिाको स्डजाइन गदाय भौगोस्लक क्षेर अनसुार प्रस्ि कक्षा स्वद्याथी िपस्शलको सङ्ख्र्ालाई आिार स्लन ुपन,े 

 

क्र.सं. भौगोस्लक क्षेर  स्वद्याथी सङ्ख्र्ा 

१. स्हमाली क्षरे ४० 

२. पहाड क्षरे ४५ 

३. िराई क्षरे ५० 

 

ङ) कक्षाकोिाको लम्बाइ चौडाइको अनपुाि १:१ दसे्ख १.४५:१ हुन ुपछय । र्सरी कक्षाकोिाको स्डजाइन गदाय पस्हलो लहरमा बतन ेस्वद्याथी र कालो पास्टको दरुी २ स्मटरभन्दा कम हुन ुहुदँनै र अस्न्िम 

लहरमा रहकेो स्वद्याथी र कालो पास्टको दरुी ७ स्मटरभन्दा बढी पस्न हुन ुहुदँनै, 

च) कक्षाकोिाको उचाइ सामान्र्िर्ा ३ स्मटर हुन ुपछय । कक्षाकोिा स्डजाइन गदाय कक्षाकोिामा पर्ायप्त उज्र्ालो र हावाको प्रवाह हुन ेगरी गनुयपन.े 

छ) कक्षाकोिाको बास्हर अगाडी परट्ट छानाले ढाकेको बरण्डा बनाउन ुपन,े  

ज) कक्षाकोिाको ढोका स्नमायण गदाय बास्हरपट्टी खलु्ने गरी स्नमायण गनुयपन,े 
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झ) अपाङ्गिा भएका व्र्स्क् ि हरूको आवि जावि गनय सस्जलो हुने गरी स्वद्यालर् भवन, शौचालर् आस्दमा स्व्हल स्चर्र ( Wheel chair) लैजान छड्के सिह र् र्ाम्प (Ramp) अस्नवार्य रूपमा 

स्नमायण गनुयपन ेछ । शौचालर् स्नमायण गदाय अपाङ्गमैरी िथा छारा/छार छुट्टा छुट्टै शौचालर् स्नमायण गनुयपन,े 

ञ) कम्पटुर कक्षको लास्ग प्रस्ि स्वद्याथी २.५० बगयस्मटर िथा ल्र्ाव कक्षको लास्ग कम्िीमा ४.०० बगयस्मटर प्रस्ि स्वद्याथीका दरले क्षेरर्ल स्निायरण गनुयपन,े 

ट) स्वद्यालर् भवन स्नमायण गदाय दक्ष प्रास्वस्िकको संलग्निा अस्नवार्य रहकेो छ । स्वद्यालर् भवन एक संवेदनस्शल स्नमायण कार्य भएकाले सोको तिकचरल स्वशे्लशण गरी मार स्डजाइन गनुयपने छ । स्नमायण 

तथलको माटो परीक्षण गरी माटोको स्वर्ररङ्ग क्षमिा (Bearing Capacity of Soli) का आिारमा load calculation गरी सोको तिकचरल स्वशे्लर्ण गरी मार स्डजाइन गनुयपन,े  

र्सका अस्िररक् ि िपस्सल बमोस्जम थप स्वर्र्हरूसमेि स्वचार गनुय पने, 

- भवनको तिक्चरल कार्यमा प्रर्ोग हुन ेकङ्स्क्रट M20 भन्दा कमको प्रर्ोग गनुय हुदँनै । 

- सामान्र्िर्ा छज्जा (Cantilever Projection) १.०० स्मटरभन्दा बढी हुन ुहुदँनै । 

- भवनमा माटोको गारो (Wall) प्रर्ोग नगन े।  

३. उल्लेस्खि मापदण्ड पररपालना गरी िर्ार गररएको स्डजाइन सम्बस्न्िि तथानीर् िह वा सहरी स्वकास िथा भवन स्नमायण स्वभाग र अन्िगयिका कार्ायलर्बाट तवीकृि गराई मार स्नमायण कार्य सञ्चालन गनुय 

पने छ । 
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अनसुचूी  ६ : कार्यसम्पन्न प्रस्िवेदन 

कायय तवीकार / सम्पन्न प्रस्िवेदन 

 

सङ््कर्/ प्रदेर् / तथानीय िह  
 

............... मन्त्रालय / स्वभार् / कायायलय 

कायायलय कोर् नं.: 

कायय तवीकार / सम्पन्न प्रस्िवेदन 

                 आर्ोजनाको नामिः 

             

प्रस्िवेदनको स्मस्ििः 

 कामको नामिः 

                लागि अनुमानको कुल रकमिः 

            

काम सुरू भएको स्मस्ििः 

 खचय भएको कुल् रकमिः 

            

काम सम्पन्न गनुय पने स्मस्ििः 

सरुू लागि अनुमानभन्दा घटी बढीको प्रस्िशििः 

          

सम्पन्न भएको स्मस्ििः  

 भेररएसनपस्छको कुल लागि अनुमानभन्दा घटी बढीको प्रस्िशििः 

           

                 

कामको स्ववरण सुरू लार्ि अनुमानबमोस्र्मको  

भेररएसन भएकोमा 

सोबमोस्र्मको कुल लार्ि 

अनुमान खुद भएको कामको फरक (सुरू लार्ि अनुमानको आधारमा) 

फरक (भेररएसनपस्छको लार्ि अनुमानको 

आधारमा) 

कैस्फय

ि 

  पररमाण  दर  र्म्मा पररमाण  दर  र्म्मा पररमाण  दर  र्म्मा पररमाण  दर  र्म्मा पररमाण  दर  जम्मा   

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११=२-८ १२=३-९ १३=११*१२ १४=५-८ १५=६-९ १६=१४*१५ १७ 

                                  

                                  

                                  

                                  

 

                    

 

          

                                  

र्म्मा                                 

                 

क) तवीकृि लागि अनुमान (इस्िमेट)भन्दा घटी बढी खचय रू...........प्रस्िशि (%)...... 

उपर्ुयक् ि बमोस्जम भएको कार्य सरुू सम्झौिाको तवीकृि स्डजाइन र तपेस्सस्र्केसन बमोस्जम भएको छ/छैन ।  भेररएसन आदशे र 

सियहरूबमोस्जम भए/नभएकोहुदँा उक् ि कार्य सम्पन्न भएको तवीकार/ अतवीकार गररएको छ ।  घटी/बढीको पुतट्र्ाइ.ँ.................................................................   

म.ले.प.फाराम नं: ५१० 
साबिकको फाराम नं:  १७६ 
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तवीकृि लागि अनुमान, स्डजाइन र तपेस्सस्र्केसनअनुसार काम भएको छ भनी स्सर्ाररस गने    

       

  

  

      

    

       

  

िर्ार गनेिः 

  

जाँच गनेिः 

   

    

      

तवीकृि गन े   

सहीिः 

  

सहीिः 

   

    

      

सहीिः   

नामिः 

  

नामिः 

   

    

      

कार्यलर् प्रमखुको नामिः 

दजायिः 

  

दजायिः 

   

    

      

दजायिः   

स्मस्ििः     स्मस्ििः                       स्मस्ििः   

                 उद्देश्य 

                

कार्य तवीकार गदाय र सम्पन्न भएको अवतथामा कामको र्थाथय स्ववरण िर्ार गनुय । स्नमायण कार्यको सम्पादन भएपस्छ सरुू इस्तटमेटको पररमाणमा खदु भएको काम 

 घटी बढी के कस्ि भएको छ  र तवीकृि इस्तटमेट िथा स्डजाइनबमोस्जम काम भएको  छ स्क छैन भनी प्रमास्णि  गनयका लास्ग र्ो र्ारामको िजुयमा भएको हो । 

                 
फाराम भने िररकााः 

                १. आर्ोजना िेक्काको काम सम्पन्नपस्छ तवीकार गदाय अनमुास्नि काम िथा खदु भएको कामको चेक जाँचका लास्ग र्ो र्ाराम (प्रस्िवेदन) प्रर्ोग गनुयपछय, 

२. र्समा सरुूमा आर्ोजनाको नाम, कामको नाम, लागि अनमुानको कुल रकम, खचय भएको कुल रकम र लागि अनमुानभन्दा घटी वा बढीको प्रस्िशि खलुाउनपुछय, 

३. र्स प्रस्िवेदन िर्ार गदाय र्स प्रस्िवदेनका स्मस्ि, कार्य सम्पन्न िर्ार गररन थालेको काम सरुू भएको स्मस्ि, िेक्काअनसुार काम सम्पन्न गनुयपने स्मस्ि र  

वातिस्वक काम सम्पन्न भएको स्मस्ि लेख्नपुछय, 

४. महल १ मा कामको स्ववरण वा नाम लेख्नपुछय, 

          ५. महल २, ३ र ४ मा लागि अनमुानबमोस्जमको क्रमशिः पररमाण, दर र जम्मा रकम लेख्नपुछय, 

     

 

महल ५, ६ र ७ मा भोररएसन बमोस्जम कार्म लागि अनमुान बमोस्जमको क्रमशिः पररमाण, दर र जम्मा रकम लेख्नपुछय, 

  उल्लेस्खि पररमाण र दर भेररएसन भएको अवसथामा सोपस्छ कार्म भएको दर र पररमाण सम्झनपुछय, 

६. महल ८, ९ र १० मा खदु (वातिस्वक) काम भएको स्ववरण क्रमशिः पररमाण, दर र जम्मा रकम लेख्नपुछय, 

    

७. 

महल ११, १२ र १३ मा लागि अनमुान (महल २, ३ र ४) बाट खदु काम भएको (महल ८, ९ र १०) घटाउँदा आउन ेबाँकी र्रक रकम क्रमशिः  

पररमाण, दर र जम्मा रकम लेख्नपुछय, 

 

महल १४, १५ र १६ मा भरेरएसनपस्छको र्रक रकम क्रमशिः पररमाण, दर र जम्मा रकम लेख्नपुछय । 
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८. महल १७ मा कुन ैकैस्र्र्ि भएमा सो कैस्र्र्ि लेख्नपुछय, 

         ९. जम्मा हरर्मा रकमको कुल जोड जम्मा लेख्नपुछय, 

          १०. अनमुानभन्दा घटी वा बढी भएको र्रक रकम र सो को प्रस्िशि िथा सो को पतुट्र्ाइसँमेि राख्नपुछय, 

    

 

र्ो कार्य सम्पन्न प्रस्िवेदन िर्ार गने िथा आर्ोजना िेक्काको काम इस्िमटेअनसुार भएको छ वा छैन सो को जाँच गने कमयचारीले आफ्नो नाम,  

पद र स्मस्ि लेखरे हतिाक्षर गनुयपछय, 

 ११. लागि अनमुानअनसुार काम भएको वा नभएको बारे तपि िोकी तवीकृि गने कार्ायलर् प्रमखुको नाम, पद र स्मस्ि लेखरे हतिाक्षर राख्नपुछय । 
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अनसुचूी ७ : तथानीर् िह र स्वद्यालर् व्र्वतथापन सस्मस्िबाट हुने  स्नमायण कार्यको अनगुमनसँग सम्बस्न्िि रूजुसचूी 

 क्र.स.  कार्य छ छैन कैस्र्र्ि 

क) सामान्र् अनगुमन 

स्नमायण सरुू हुन ुअस्घ 

१. प्रतिाव िर्ारी र  तथानीर् िहमा पसे गरेको    

२. स्नमायण तथलको र छनोट गररएको स्डजाइनको उपर्कु् ि    

३. अस्भभावक र तथानीर् समदुार्सँग स्नमायणसम्बन्िी छलर्ल गरेको    

४. तथानीर् िहको प्रास्वस्िक कमयचारीबाट स्नमायण तथाल अवलोकन गरेको    

५. तथानीर् िहसँग सम्झौिा गरेको    

६. स्नमायण गदाय वािावरणीर् असर पन े    

७. स्नमायण सामग्रीको उपलधििा    

८. स्नमायण सामग्रीको भण्डारण    

स्नमायण अवस्िमा  

९. समर् िास्लका अनसुार स्नमायण कार्य गरेको     

१०. स्नमायण तथलका लास्ग छनोट भएको स्डजाइनको उपर्कु् ििा    

११. िास्लम प्राप्त कालीगढबाट स्नमायण कार्य भएको     

१२. तथानीर् रूपमा उपलधि स्नमायण सामग्रीको प्रर्ोग भएको      

१३. कङ्स्क्रट िर्ारीका लास्ग स्मस्क्सङ मेस्सनको प्रर्ोग भएको     

१४. कम्प्र्ाक्सनका लास्ग भाइब्रेटरको प्रर्ोग भएको     

१५. कङ्स्क्रटको उपर्कु् ि िररकाले स्सञ्चीकरण (Curing)  भएको      
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 क्र.स.  कार्य छ छैन कैस्र्र्ि 

१६. स्डजाइन उपर्ोग गदाय साइट तपेस्सस्र्क व्र्ावहाररक समतर्ा परेको     

१७. बाल श्रम प्रर्ोग भएको     

१८. भकू्षर् बढी भएको    

१९. खानपेानीको स्रोिमा असर परेको    

२०. ध्वस्न प्रदरू्ण भई स्वद्याथीमा असर परेको    

२१. मस्हला कामदार लगाइएको     

२२. मखु्र् स्नमायण चरणमा प्रास्वस्िक कमयचारीबाट सपुररवेक्षण भएको     

 ले आउट    

 स्डस्पस्स लेभल      

 सपुरतिक्चर      

 छाना/छि स्नमायण    

२३. स्नमायण तथलमा स्नदशेन पसु्तिका रास्खएको     

२४. तथानीर् व्र्स्क् ि हरूबाट स्नमायण कार्यमा अवरोि भएको     

२५. स्नमायण तथलमा प्रास्वस्िकबाट स्नमायण सामग्रीको परीक्षण गररएको     

२६. स्नमायण सामग्रीको प्रास्वस्िकबाट प्रर्ोगशालामा परीक्षण गररएको     

२७. पर्ायप्त मारामा पानी उपलधि भएको     

२८. स्नमायण कार्यले गदाय कक्षा सञ्चालनमा अवरोि खडा भएको     

२९. स्नमायण कार्यले गदाय स्वद्याथीहरूलाई घाउ चोट लागेको    

३०. कामदारहरूको हास्जरी अस्भलेख राखेको     

३१. सरुक्षाका उपार्हरू अवलम्वन गरेको     

 स्नमायण कार्य पिाि ् 

३२. स्नमायण कार्यमा आस्थयक पारदस्शयिा कार्म भएको     

३३. लागि अनमुान र िोस्कएको समर्स्भर नै स्नमायण कार्यको प्रगस्ि भएको     

३४. तथानीर् सामग्रीको प्रर्ोग गदाय वािावरणीर् पक्षमा नकारात्मक असर परेको    
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 क्र.स.  कार्य छ छैन कैस्र्र्ि 

३५. स्नमायण सामग्री आपसू्ियमा स्ढलाइका कारण स्नमायण कार्यमा असर परेको     

३६. स्वद्यालर् व्र्वतथापन सस्मस्िका पदास्िकारीहरूबाट स्नर्स्मि अनगुमन भएको     

 

क्र. स. कार्य छ छैन कैस्र्र्ि 

ख) सामान्र् प्रास्वस्िक पक्ष 

         स्प्लन्थ लेभलसम्म  

 मेसनरी स्बस्ल्डङ (Masonry Building )    

१. र्ाउन्डेसन बेस लेभलमा भएको र राम्ररी कम्प्र्ाक्ट भएको     

२. र्ाउन्डेसन धर्ान्ड रास्खएको     

३. कुनाहरूमा भस्टयकल रेनर्ोसयमेन्ट उिाइएको    

४. स्प्लन्थ लेभल मनुी स्तटच धर्ान्ड रास्खएको     

५. स्प्लन्थ लेभल व्र्ाण्ड रास्खएको     

 आर. सी. सी. स्बस्ल्डङ (RCC Building)    

१. र्ाउन्डेसन बेस लेभलमा भएको र राम्ररी कम्प्र्ाक्ट भएको    

२. र्ाउन्डेसन स्बम रास्खएको     

३. सब तिक्चरका इलेमने्टको आकार र नाप उपर्कु् ि    

४. स्प्लन्थ लेभल स्र्स्नस्सङ (उचाइ) उपर्कु् ि    

५. काम (Workmanship) र स्सञ्चीकरण (Curing) प्रर्ाप्त    

       छि िहसम्म 

 मेसनरी स्बस्ल्डङ     

१. स्सल धर्ान्ड रास्खएको (प्रत्र्ेक िलामा)    



104 ÷ काययक्रम कायायन्वयन पुस्तिका २०७९/८० 

 

 

क्र. स. कार्य छ छैन कैस्र्र्ि 

२. स्तटच धर्ान्ड रास्खएको (५००दसे्ख ७०० स्म स्म को अन्िरालमा र प्रत्र्ेक िलामा)     

३. स्लन्टेल धर्ान्ड रास्खएको (प्रत्र्ेक िलामा)     

४. प्रत्रे्क कुनामा र ओपसे्नङको दबैु साइडमा भस्टयकल रेन्र्ोसयमने्ट (प्रत्रे्क िलामा) रास्खएको     

५. रूर् लेभल धर्ान्ड रास्खएको     

 आर. सी. सी. स्बस्ल्डङ     

१. स्सल धर्ान्ड रास्खएको (प्रत्र्ेक िलामा)     

२. स्तटच धर्ान्ड रास्खएको (५००दसे्ख ७०० स्म स्म को अन्िरालमा र प्रत्र्ेक िलामा)    

३. स्लन्टेल व्र्ाण्ड रास्खएको (प्रत्र्ेक िलामा)     

४. प्रत्रे्क कुनामा र ओपसे्नङको दवैु साइडमा भस्टयकल रेन्र्ोसयमने्ट (प्रत्र्ेक िलामा) रास्खएको     

५. रूर् लेभल धर्ान्ड रास्खएको     

  छि स्नमायण 

 ररस्जड छि    

१. छिमा पानी नस्छने स्कस्समको कङ्स्क्रट भएको     

२. वर्ायिको पानी स्नकासको लास्ग तल्र्ाबको उपर्कु् ि लेभल स्मलेको     

३. छिबाट जस्मनमा पानी जान ेव्र्वतथा     

४. पानी भण्डारण प्रणालीको उपर्कु् ि स्नमायण (र्स्द व्र्वतथा भएमा)     

५. र्स्द बालबास्लकाका लास्ग पहुचँ भएमा सरुक्षाका उपार्हरू     

 फ्लेस्क्जबल छि    

१. उपर्कु् ि बनावट र छि कनेक्सन     

२. छिबाट जस्मनसम्म पानीको स्नकास     
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क्र. स. कार्य छ छैन कैस्र्र्ि 

३. राम्रो इन्सलेुसनको व्र्वतथा     

४. छि स्नमायणका अवर्वहरूको उपर्कु् ि जडान (स्तटल बेल्ड/बोल्ट, उड नेल)     

५. पानी नस्छने र छि स्नमायणमा प्रर्ोग भएको सामग्रीको स्टकाउपन    

अनगुमनकािायको नाम थर : 

पद : 

हतिाक्षर : 

स्मस्ि :  
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अनुसचूी ८ : शिद्यालय शनमायण समय ताशलका 

 

क्र.स. कार्यको स्ववरण मस्हना 

भदौ असोज कास्ियक ……… ……… ……… ……… 

१ सम्झौिा        

२ जग सरुू        

३ व्र्ाक स्र्स्लङ        

४ स्प्लन्थ स्बम         

५ स्सल लेभल         

६ स्लन्टेल धर्ान्ड         

७ भुँइिालाको छि        

८ भुँइ िला सम्पन्न        

९ पस्हलो िला सम्पन्न        

१० प्लातटर, पस्नङ आस्द परूा        

११ स्नमायणको सम्पणूय कार्य परूा        
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अनुसचूी ९ : शिद्यालय भौशतक शनमायणमा िातािरणीय तथा सामाशजक सरुक्षासम्बन्त्िी रूजुसूची 

१ आर्ोजनाको नाम : 

२ आर्ोजानासम्वन्िी जानकारी  

स्वद्यालर्को नाम  

िेगाना  

प्रिानाध्र्ापकको नाम  

टेस्लर्ोन/फ्र्ाक्स  

इमेल  

प्रतिास्वि स्नमायणको काम 

-कृपार्ा जनु काम हुन गइरहकेो सोहीमार 

जनाउनहुोस_ 

 

 

३ वािावरणीर् िथा समास्जक छनोट सम्बन्िी : 

  प्रश्नहरू छ 

(√) 

छैन 

(√) 

असर पनय सक्ने अवतथा(√) समतर्ाको स्ववरण/ 

कैस्र्र्ि 

संभास्वि समािाका उपार् 

उच्च मध्र्म न्र्नू 

क) पवूायिार स्नमायण हुन ेिाँउको अवस्तथस्ि         

१. सरुस्क्षि क्षेर -जतिै रास्रिर् स्नकुञ्ज, वन्र्जन्ि ुसंरक्षण केन्र, स्शकार 

क्षेर,  आस्द) 

       

२. मध्र्विी क्षेर          

३. स्समसार क्षेर          

४. जैस्वक स्वस्वििा संरक्षणका लास्ग िोस्कएको कुनै स्वशेर् क्षेर -जतिै 

बोटास्नकल गाडयडेन स्चस्डर्ा खाना आस्द) 

       

५. पस्हरो िथा भकू्षर् भएको िाउँबाट नस्जक         

६. वर्ायको पानी जम्ने वा स्नकास नहुन ेअवतथा         

७. जस्मन मसु्न भएका भौस्िक संरचना –जतिो  खानपेानीको पाइप, ढल 

आस्द) लाई असर पन े
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  प्रश्नहरू छ 

(√) 

छैन 

(√) 

असर पनय सक्ने अवतथा(√) समतर्ाको स्ववरण/ 

कैस्र्र्ि 

संभास्वि समािाका उपार् 

उच्च मध्र्म न्र्नू 

८. माटो, ढुङ्गा, वालुवा आस्द स्नकास्लन ेक्षेर         

९. नदी, खोलानाला नस्जक         

१०  प्रशारण लाईन - Transmission Lines) नस्जक        

११.सांतकृस्िक/िास्मयक/सम्पदास्भर वा नस्जक         

१२.  उल्लेस्खि क्षेरहरूमा स्वद्यालर्को पवूायिार स्नमायणले अस्रर्मण हुन 

सक्ने संभावना छ ?  

       

ख) स्नमायण कार्यका कारण संभास्वि वािावरणीर् िथा सामास्जक 

असरको अवतथा 

       

१ स्भरालोपना स्नमायण तथलमा स्भरालोपनाको कारणले पस्हरो 

जानसक्न ेअवतथा छ स्क छैन ? 

       

स्नमायण तथलमा सस्जलै बग्ने वा नबग्ने माटो छ स्क 

छैन ? 

       

२ पानीको 

व्र्वतथापन 

स्नमायण तथलमा पर्ायप्त मारामा पानीको व्र्वतथा छ ?        

ित्काल वा भस्वरर्मा खानपेानी (सिही र भसू्मगि) 

को गणुतिर मास्थ कुनै असर पछय स्क पदनै ? 

       

स्नमायण कार्यले पानीको स्रोि/महुानलाई असर पानय 

सक्छ ?  

       

स्सचँाइ नहरलाई असर पानय सक्छ ?         

३ र्ोहोर 

व्र्तथापन 

स्नमायण कार्यमा प्रर्ोग गररएको सामग्री    (स्वटुस्मन, 

स्समेन्ट पेन्ट, ज्वलनशील पदाथय आस्द) बाट कुन ै

जोस्खमर्कु् ि पदाथय/ केस्मकलहरू स्नतकेको छ ?  

       

स्नमायण कार्यबाट स्नतकेको र्ोहरले ढलमा असर 

पारेको छ ? 
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  प्रश्नहरू छ 

(√) 

छैन 

(√) 

असर पनय सक्ने अवतथा(√) समतर्ाको स्ववरण/ 

कैस्र्र्ि 

संभास्वि समािाका उपार् 

उच्च मध्र्म न्र्नू 

lस्नमायण कार्यबाट स्नतकेको प्रदसू्र्ि पदाथयले माटो, 

हावा र पानीलाई असर पारेको छ ? 

       

४.बासतथानमा 

पगु्नसक्न ेक्षस्ि 

स्नमायण कार्यले नस्जकैको दलुयभ वा जोस्खममा परेको 

वा लोप हुनलागेको जङ्गली प्राणीको बासतथानमा 

कुनै असर पछय ?  

       

स्नमायण कार्य गदाय िुलो मारामा वन रँ्डानी वा रूख 

मास्सन ेहुनसक्छ ? (मास्सन ेरूखको पररमाण 

कैस्र्र्िमा लेख्नहुोला) 

       

५.ध्वस्न िथा 

वार् ुप्रदरू्ण 

स्वरर्ोटन वा vibration कार्यबाट नस्जकैको बतिीमा 

असर पनयसक्छ ?  

       

स्नमायण कार्यबाट उत्पन्न हुने िलुोको कारण वार् ु

प्रदरू्ण हुनसक्छ ? 

       

६.तवातथ्र् िथा 

सरुक्षा 

रसार्स्नक, जैस्वक, भौस्िक, िथा स्वकीरणको 

असरबाट तथानीर्बासी िथा जनावर जोखीममा 

पनयसक्न ेसंभावना छ ?  

       

मजदरुबाट तथानीर्बासीन्दामा रोग सयनसक्न ेसंभावना 

छ ? 

       

७.जग्गा 

सम्बन्िीस्वर्र् 

स्वद्यालर्को नाममा जग्गा छ ? (आवश्र्क कागजपर 

भएमा कैस्र्र्िमा जनाउन ुहोला) 

       

जग्गाको नाममा कुनै वादस्ववाद वा झगडा भएको छ 

? 

       

कुनै खेिी र्ोग्र् जस्मनको नोक्सानी हुन ेसंभावना छ ?        

कुनै समदुार् स्वतथास्पि हुन ेसंभावना छ ?        

८.जोस्खम गररब, मस्हला िथा बालबास्लकालाई नकारात्मक        
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  प्रश्नहरू छ 

(√) 

छैन 

(√) 

असर पनय सक्ने अवतथा(√) समतर्ाको स्ववरण/ 

कैस्र्र्ि 

संभास्वि समािाका उपार् 

उच्च मध्र्म न्र्नू 

समदुार् असर पान ेसंभावना छ ?  

९.आस्दवासी 

समहू 

आस्दवासीलाई नकारात्मक असर पन ेसंभावना छ ?        

स्नमाणय कार्य र र्सका असरहरू बारे आस्दवासी वा 

तथानीर्बासी जानकार छन ्? जानकारी कसरी स्दन े

गनुय भएको छ कैस्र्र्िमा जनाउन ुहोला) 

       

१०.सामास्जक 

द्वन्द्व 

र्स्द मजदरु/कामदारहरू अन्र्रबाट ल्र्ाई काम 

लगाएमा द्वन्द्व हुन ेसंभावना छ ? 

       

ग) प्राकृस्िक प्रकोपको प्रभाव हुन ेसंभावना        

 

स्मस्ि  

िास्लका भने व्र्स्क् ि 

को नाम  

 

पद/पसेा   

कार्यरि संतथाको नाम  

िेगाना  
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अनुसचूी  १० : नमुना शिद्यालयको नामािली 

 

क) २०७५/०७६ अगाव ैछनोट भएका २०३ नमनुा स्वद्यालर्हरू 

क्र स. स्र्ल्ला  स्वद्यालयको नाम   ठेर्ाना 

१.  िाप्लेजङु  स्सनाम मा.स्व., िेल्लोक,  स्सरीजंगा गापा, १ 

२. िाप्लेजङु  सरतविी मा.स्व. हाङपाङ,   आिराइ स्रवेणी गापा, ३ 

३.  इलाम  स्र्क्कल मा.स्व., स्र्क्कल  सरु्ोदर् नगरपास्लका १० 

४. इलाम  जीिपरु मा.स्व.जीिपरु  दउेमाइ नगरपास्लका  ९ 

५. इलाम  अमरकल्र्ाण मा.स्व.नर्ाँबजार  माइजोगमाइ गापा १ 

६. इलाम  नाम्सास्लङ मा.स्व., नाम्सास्लङ माइजोगमाइ गापा ३ 

७. झापा  िलुाबारी मा.स्व.   मेचीनगर नपा १० 

८. झापा  हस्ल्दबारी मा.स्व.   हस्ल्दबारी गापा २ 

९. झापा  लक्ष्मीप्रसाद दवेकोटा मा.स्व,   कचनकवल गापा 

१०. झापा  कनकाई मा.स्व.,    कनकाई नपा 

११. झापा  स्डल्लीराज मा.स्व.    झापा गापा ४ 

१२. झापा  प्रगस्ि मा.स्व.   गौरादह नपा 

१३. झापा  स्हमाल मा.स्व.   दमक नपा २ 

१४. झापा  महने्ररत्न मा.स्व.   स्विायमोड नपा ५ 

१५. मोरङ  अरस्नको मा.स्व.   उलायवारी नपा ८ दगुायपरुी, रामघाट 

१६. मोरङ  पञ्चार्ि मा.स्व.    पथरीशस्निरे नपा १ 

१७. मोरङ  जनिा मा.स्व. बाहुनी   वेलवारी नगरपास्लका 

१८. मोरङ  पस्धलक मा.स्व. रङ्गलेी  रंगलेी नगरपास्लका 

१९. मोरङ  सरतविी मा.स्व., झोराहाट  ग्रामथान गापा 

२०. मोरङ  सकुुना मा.स्व., कोसीहरैचा  सनु्दरहरैचा नपा १० 

२१. मोरङ  रास्िका मा.स्व.   उलायवारी नगरपास्लका ६ 

२२. मोरङ  नरग्राम मा.स्व.   बढुीगङ्गा गाउपास्लका १ 

२३. सनुसरी  जनिा मा.स्व.   इटहरी उपमहानगरपास्लका ९ 

२४. सनुसरी  सरतविी मा.स्व.    दहुवी नगरपास्लका ५ 

२५. सनुसरी  अमरस्संह मा.स्व.,सोहबेगन्ज   दवेानगन्ज नपा ५ 

२६. सनुसरी  हररनगरा मा.स्व.   हररनगरा गाउपास्लका ४ 

२७. सनुसरी  आदशय मा.स्व.   बराह नगरपास्लका २ 

२८. िनकुटा  पणु्र् मा.स्व. राजारानी   चौस्वसे गापा ६ 

२९. िनकुटा  जनिा मा.स्व. स्जिपरु   महालक्ष्मी नगरपास्लका ७ 

 ३०. िनकुटा  गोकुण्डेश्वर बालमस्न्दर मा.स्व.,  िनकुटा नपा ५ 

३१. िेह्रथमु  बसन्ि मा.स्व. वसन्िपरु  लालीगरुांस, नपा, २ 

३२. सङ्खवुासभा मनकामना रत्नअस्म्बका मा.स्व.  खादवारी नपा ९ िुस्म्लङटार 

३३. सङ्खवुासभा रामेश्वर मा.स्व.    िमयदवेी नपा ५ मास्म्लङ 

३४. भोजपरु  वीरेन्र मा.स्व. कुलुङ्   साल्पास्छस्लछो गापा १ 

 ३५. भोजपरु  स्वद्योदर् मा.स्व.    भोजपरु नगरपास्लका ७ 
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३६. भोजपरु  र्डानन्द मा.स्व., स्दङ्ला  र्डानन्द नगरपास्लका ७ 

३७. सोलुखमु्ब ु स्हमालदशयन मा.स्व, नेचा  नेचासल्र्ान गाँउपास्लका 

३८. ओखलढुङ्गा प्रबिु मा.स्व., च्र्ानम  सनुकोसी गापा ७ 

३९. खोटाङ  स्चसापानी मा.स्व., स्चसापानी  जन्िेढुङ्गा गापा  ५ 

४०. उदर्परु  जनिा मा.स्व., हडीर्ा   चौदन्डीगढी नपा ९ 

४१. उदर्परु  स्रर्गुा मा.स्व. गाइघाट  स्रर्गुा नपा 

४२. उदर्परु  स्रवेणी मा.स्व. कटारी   कटारी नपा ४ 

४३. सप्तरी   कन्ि चन्र मा.स्व., पािो  डाक्नेश्वरी नपा 

४४. सप्तरी   व.ुस्व.म.ु मा.स्व. भगविपरु   शम्भनुाथ नपा 

४५. सप्तरी   चन्रा मा.स्व.    बोदबसायइन नपा 

४६. स्सरहा  जनिा डोमी चौिरी उ.मा.स्व.  लक्ष्मीपिारी गापा 

४७. स्सरहा  जनिा मा.स्व., मौवाही,   सखवुानन्कारकट्टी नपा 

४८. स्सरहा  जनिा मा.स्व.,    ससु्खपरु नपा ८ 

४९. स्सरहा  जनिा मा.स्व.,चन्रलालपरु   गोलवजार नपा ८ 

 ५०. स्सरहा  जनिा बनवाली मा.स्व.  नरहा गापा ४ 

५१. स्सराहा  मोहन मा. स्व.    स्मचैर्ा नपा 

५२. िनरु्ा  जनिा मा.स्व., स्गद्वावेलापट्टी  स्वदहे नपा ६ 

५३. िनरु्ा  गोगलप्रसाद मा. स्व., बसस्हर्ा  जनकपरु उपमहानगरपास्लका २४ 

५४. िनरु्ा  र्ज्ञवलक्र् सं. मा.स्व., ज्ञानकुप  जनकपरु उपमहानगरपास्लका 

५५. िनरु्ा  मा.स्व. कुमरौल रमदरै्ा, भवारी  स्क्षरेश्वर नपा 

५६. िनरु्ा  रामजानकी मा.स्व., सिोर्र  सबलैा नपा 

५७. िनरु्ा  स्शवशस्क्त मा.स्व.   वटेश्वर गाउँपास्लका 

५८. सलायही  जनज्र्ोस्ि मा.स्व.   लालबन्दी नपा ८ 

५९. सलायही  महादवे जनिा मा.स्व.,   हररवन नपा ८ 

६०. सलायही  महने्र रत्न जगन्नाथ लस्क्ष्मस्नर्ाँ मा.स्व. वरहथवा नपा १०, सीिापरु 

६१. सलायही  जलिर कमलदवे मा.स्व.,   ब्रम्हपरुी गापा १ 

६२. सलायही  वेणीभोला नमनुा मा.स्व.  गोडैिा नपा ८ 

६३. सलायही  जनिा मा.स्व., स्समरा भगविीपर  गोडेिा नपा ६ 

६४. स्सन्िलुी  सरतविी मा.स्व., डकाहा  दिुौली नपा ४ 

६५. स्सन्िलुी  जनज्र्ोिी मा.स्व., र्ोस्रटेार  कमलामाइ नपा ५ 

६६. रामेछाप  जनजागिृ मा.स्व. बेिाली  गोकुलगगंा गापा ४ 

६७. रामेछाप  मन्थली मा.स्व.,    मन्थली नपा १ 

६८. दोलखा  स्रभवुन मा.स्व.   मेलङु गापा ६ 

६९. दोलखा  क्षमाविी मा.स्व.,    स्भमेश्वर नपा १ सतुपा क्षमाविी 

७०. स्सन्िपुालञ्चोक ऐसेलुखकय  मा.स्व.    इन्राविी गाउँपास्लका ५ बाडेगाउँ 

७१. काभ्रेपलान्चोक पावयिी मा.स्व. ढुंखकय  ८  वेथानचोक गापा 

७२. लस्लिपरु  स्कस्टनी मा.स्व.    गोदावरी नपा ३ 

 ७३. कािमाडौ ँ आदशय मा.स्व.    कागेश्वरी, मनहरा ३ 

७४. कािमाडौ ँ स्िस्लङ्गांटार मा.स्व., िापासी  टोखा नपा ७ 

७५. कािमाडौ ँ कास्लकादवेी मा.स्व.,   िारकेश्वर नगरपास्लका 
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७६. कािमाडौ ँ शान्िी स्नकुन्ज मा.स्व. भगविीवारी कामनपा २० 

७७. कािमाडौ ँ कंकाली मा.स्व. नैकाप  चन्रास्गरी नपा 

७८. कािमाडौ ँ मंगल मा.स्व.    कीस्ियपरु नपा १० 

७९. कािमाडौ ँ स्वश्व स्नकेिन मा.स्व., स्रपरेुश्वर  कामनपा १३ 

८०. नवुाकोट  महादवे मा.स्व. रािमाटे  वेलकोटगढी गापा 

८१. नवुाकोट  क्षेरपाल मा.स्व. चौघडा  स्लख ुगापा 

८२. नवुाकोट  ऐसेलुभमूे मा.स्व. काहुले  स्कतपाङ गापा 

८३. नवुाकोट  महने्र मा.स्व., चिुराले  ककनी गापा 

८४. नवुाकोट  चण्डेश्वरी मा.स्व.,    स्वदरु नगरपास्लका ७ 

८५. िास्दङ  रानीपौवा मा.स्व. सल्र्ानटार  स्रपरूासनु्दरी गापा 

८६. िास्दङ  सत्र्विी मा.स्व. कुम्परु  स्सिलेक गापा 

८७. िास्दङ  चन्रोदर् मा.स्व.    वेनीघाट रोराङ गापा  

८८. मकवानपरु महने्र मा.स्व.,   बकैर्ा गाउँपास्लका ४ 

८९. मकवानपरु चन्रोदर् मा.स्व.,    हटेौडँा उमनपा ८ 

९०. मकवानपरु आिसु्नक रास्रिर् मा.स्व.,   हटेौडा उपनपा ४ 

९१. रौिहट  नेमिारी बासदुबे मा.स्व. मडुवलवा राजदवेी नपा 

९२. रौिहट  जनिा मा.स्व., राजपरु र्रहदवा  राजपरु नपा 

९३. रौिहट  जर् स्कसान मा.स्व. िरहरी  दवेाहीगोनाही गापा 

९४. रौिहट  मा.स्व. गरूडा,    गरूडा नपा  १ 

९५. रौिहट  जनज्र्ोस्ि मा.स्व. चपरु  चन्रपरु नपा 

९६. रौिहट  जनिा मा स्व    कटहररर्ा नपा 

९७. रौिहट  जनिा मा.स्व., सोनरस्नर्ा  मौलापरु नपा 

९८. वारा  गढीमाई महने्र मा.स्व. मगनपा १ महागढीमाइ नपा 

९९. वारा  दगुाय मा.स्व. बरेवा, बैररर्ा  कलैर्ा उपमहानगरपास्लका 

१००. वारा  ने.रा.मा.स्व. वकुस्लर्ा  स्जिपरु स्समरा उपमहानगरपास्लका 

१०१. वारा  ने.रा.मा.स्व.    कोल्हवी नपा ४ सपही 

१०२. बारा  ने.रा.मा.स्व.,    स्जिपरुस्समरा उपमहानगारपास्लका २  

१०३. पसाय  नसृ्संह मा.स्व., स्पपरामि,   स्वरगञ्ज महानगरपास्लका 

१०४. पसाय  दवेनन्दन दवेराज मा.स्व. रामनगरी वहुदरमाइ नपा 

१०५. पसाय  स्ज.उ.रा.क.मा.स्व,    पोखरीर्ा नपा  

१०६. पसाय  सरतविी मा.स्व., गौिमनगर   िोरी सवुणयपरु गापा २ 

१०७. स्चिवन  नेपाल मा.स्व.    रत्ननगर नपा 

१०८. स्चिवन  नारार्णी नमनुा मा.स्व.,   भरिपरु महानगरपास्लका 

१०९. स्चिवन  दगुायशेर्कान्ि अस्िकारी मा.स्व.  भरिपरु महानगरपास्लका  

११०. गोरखा  परोपकार आदशय मा.स्व.,   स्सराञ्चोक गापा १ 

१११. गोरखा  दलु्लभ मा.स्व.,    भीमसेन गापा १ 

११२. गोरखा  सरू्यज्र्ोस्ि मा.स्व.,    वारपाक सलुीकोट गापा ५ 

११३. लमजङु  शौभाग्र्दर् मा.स्व. अल्कटार  राइनास नपा 

११४. लमजङु  मङ्गला मा.स्व., सोिीपसल  मध्र्नपेाल नपा 

११५. लमजङु  शैलपरुी मा.स्व., िस्मस्लकुवा  राइनास नपा 
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११६. िनहु ँ  रामशाह मा.स्व.,    आँबखुैरेनी गा.पा. 

११७. िनहु ँ  स्नमयल मा.स्व.    व्र्ास नपा 

११८. िनहु ँ  पञ्चमनुीदवे मा.स्व.,   शकु्लागण्डकी नपा 

११९. िनहु ँ  सत्र्विी मा.स्व.,    व्र्ास नपा 

१२०. तर्ाङ्जा  स्रभवुन आदशय मा.स्व.   पिुली बजार नपा 

१२१. तर्ाङ्जा  रणवीर जनस्हि मा.स्व. खहरे  वास्लंग नपा 

१२२. तर्ाङ्जा  भगबिी नमनुा मा.स्व. स्ममी  कास्लगण्डकी गापा 

१२३. तर्ाङ्जा  स्र सस्हद मा.स्व., पंचमलु  आस्िँखोला गापा 

१२४. तर्ाङ्जा  महने्र मा.स्व., जगि भञ्ज्र्ाङ  वास्लंग नपा ५ 

१२५. तर्ाङ्जा  गंगालाल मा.स्व., चापाकोट  चापाकोट नपा ९ 

१२६. कातकी  स्रभवुनशास्न्ि मा.स्व.  पोखरा मनपा ३० 

१२७. कातकी  कास्लका मा.स्व.    पोखरा मनपा १० 

१२८. कातकी  माछापचु्छ्े मा.स्व.    अन्नपणूय गाउँपास्लका २ 

१२९. पवयि  नवजागिृ मा.स्व. स्िलाहार  मोदी गापा 

१३०. पवयि  भवानी स्वद्यापीि मा.स्व., खानीगाँउ र्लेवास नपा 

१३१. पवयि  नारार्ण मा.स्व.,   कुश्मा नपा 

१३२. पवयि  स्हमाल मा.स्व., खकुोट  कुश्मा नपा 

१३३. पवयि  माटेदवेल मा.स्व., मसु्डकुवा  र्लेवास नपा 

१३४. वागलङु  गलकोट मा.स्व., हस्टर्ा  गलकोट नपा 

१३५. वागलङु  स्रभवुन मा.स्व., खवायङ  वडीगाड गापा 

१३६. बाग्लुङ  अमर मा.स्व., स्वहुकँोट   काँिेखोला गापा ५ 

१३७. गलु्मी  ज्ञानोदर् मा.स्व. मजवुा  चन्रकोट नपा ८ 

१३८. गलु्मी  महने्र मा.स्व. रेनपा, िम्घास  रेसुंगा नपा 

१३९. पाल्पा  रामिलुसी मा.स्व.,    रामपरु नगरपास्लका ५ 

१४०. पाल्पा  दमकडा मा.स्व. मदनपोखरा  िानसेन नपा ९ 

१४१. पाल्पा  गङ्गा मा.स्व., खास्लवन रामपरु रामपरु नगरपास्लका 

१४२. नवलपरासी नेपाल मा.स्व. स्दव्र्परुी   दवेचलुी नपा ११ 

१४३. नवलपरासी स्शव मा.स्व.    कावासोिी नगरपास्लका २ 

१४४. नवलपरासी नवजागरण मा.स्व. चोरमारा,   मध्र्स्बन्द ुनगरपास्लका 

१४५. नवलपरासी महाकस्व दवेकोटा मा.स्व.   सनुवल नगरपास्लका 

१४६. नवलपरासी राजा महात्म पणूयभर मा.स्व. पञ्चनगर  वदयघाट नगरपास्लका 

१४७. नवलपरासी स्रभवुन मा.स्व. वलेाटारी   प्रिापपरु गाउपास्लका 

१४८. नवलपरासी कास्लका मा.स्व.,    गैडाकोट नपा ८ 

१४९. नवलपरासी जनक मा.स्व.,    गैडाकोट नपा ५ 

१५०. नवलपरासी सरतविी मा.स्व., हसौरा   कावासोिी नगरपास्लका  

१५१. नवलपरासी भानदुर् मा.स्व., दमु्कीवास   स्वनर्ी स्रवेणी गाउपास्लका 

१५२. नवलपरासी जनिा मा.स्व., मनरी   सरावल गाउपास्लका 

१५३. रूपन्दहेी   राम नरेश र्ादव आ.मा.स्व.,   रोस्हणी गापा ३ 

१५४. रूपन्दहेी   पशपुस्ि मा.स्व.,   स्िलोत्तमा नपा  १५ 

१५५. रूपन्दहेी   शास्न्ि नमनुा मा.स्व,    स्िलोत्तमा नपा ५ 
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१५६. रूपन्दहेी   कास्लका मा.स्व.    वटुवल उमनपा १० 

१५७. रूपन्दहेी  प्र गस्ि मा.स्व.,    कञ्चन गापा 

१५८. रूपन्दहेी   खदुावगर मा.स्व.,    लु.सा.न.पा ९ 

१५९. कस्पलवति ु नेपाल अदशय मा स्व    स्शवराज नगरपास्लका 

१६०. अघायखाँची जनिाकृरण मा.स्व.    सस्न्िखकय  नपा ८ 

१६१. अघायखाँची हररहर सं िथा सा मा.स्व.   पाणनी गाउँपास्लका २ 

१६२. प्र्िुान  सरतविी मा.स्व., बाङ्गेसाल   सरूमारानी गाउपास्लका 

१६३. प्र्िुान  जनिा मा.स्व., बाग्दलुा  प्र्िुान नपा ८ 

१६४. रोल्पा  बालकल्र्ाण मा.स्व, स्लवाङ  रोल्पा नपा २ 

१६५. रोल्पा  नेपाल रास्रिर् मा.स्व., राङ्कोट  पररवयिन गाउपास्लका ५ 

१६६. रूकुम  स्रवेणी मा.स्व., स्सम्रिु ु  स्रवेणी गापा 

१६७. रूकुम  राप्ती ज्ञानोदर् मा.स्व., स्सम्ली  सानीभरेी गापा 

१६८. रूकुम  रूस्क्मणी मा.स्व., रूकुमकोट  स्सतने गापा 

१६९. सल्र्ान  जनकल्र्ाण मा.स्व., थारमारे   वाघचौर नपा, २ 

१७०. सल्र्ान  स्रभवुन जनिा मा.स्व., लुहास्पङ,  शारदा नगरपास्लका २ 

१७१. दाङ  आदशय मा.स्व., दउेपरु  लमही नपा 

१७२. दाङ  आदशय मा.स्व., लालमस्टर्ा  राप्ती गापा 

१७३. दाङ  पदमोदर् पस्धलक मा.स्व., भरिपरु  घोराही उपमहानगरपास्लका 

१७४. दाङ  गरुू जजरु मा.स्व., रक्षाचौर  िुलसीपरु उपमहानगरपास्लका 

१७५. दाङ  वी.पी. कोइराला मा.स्व., बर्ाले शास्न्िनगर गापा ३ 

 १७६. बाँके  स्रभवुन मा.स्व.,    कोहलपरु नगरपास्लका १० 

१७७. बाँके  ज्ञानोदर् मा.स्व., वागेश्वरी २  खजरुा गापा 

१७८. बाँके  जनिा मा स्व सन्िकुटी  खजरुा गापा 

१७९. बस्दयर्ा  स्वद्याज्र्ोस्ि मा.स्व., कण्िपरु,   बढैर्ािाल गाउपास्लका ८ 

१८०. बस्दयर्ा  ने.रा.मा.स्व. ढोडरी   मिवुन नपा 

१८१. सखुेि  नेपाल रास्रिर् मा.स्व., बडाखोली,  गभुायकोट नगरपास्लका ६ 

१८२. सखुेि  जन मा.स्व., सखुेि   वीरेन्रनगर नगरपास्लका  

१८३. सखुेि  जनज्र्ोस्ि मा.स्व., बड्स्डचौर  वराहिाल गापा 

१८४. दलेैख  स्हमालर् मा.स्व., डाँडीमाडी   भैरवी गापा ४ 

१८५. दलेैख  स्वजर्ा मा.स्व.,    दलु्लु नगरपास्लका ७ 

१८६. डोल्पा  आदयश मा.स्व, जरु्ाल  िुलीभरेी नपा 

१८७. जमु्ला  चन्दननाथ मा.स्व., खलङ्गा  चन्दननाथ नपा ४ 

१८८. जमु्ला  जनिा मा.स्व.,  महिगाउँ  चन्दननाथ नपा ६ 

१८९. कास्लकोट महादवे मा.स्व., र्ोइकोट र्ोइमहादवे स्िलागरु्ा नपा ३ 

१९०. बाजरुा  मास्लका मा.स्व., व.न.पा. १० माियडी वडीमास्लका नपा ८ 

१९१. बझाङ  सत्र्वादी मा.स्व. भोपरु, बझाङ जर्पथृ्वी नपा ११ 

१९२. बझाङ  सनुकुडा मा.स्व. स्चर बझाङ  स्वत्थडस्चर गाउपास्लका 

१९३. अछाम  सरू्यचन्र मा.स्व. कास्लमाटी,   साँरे्वगर नगरपास्लका १ 

१९४. अछाम  स्वद्यामस्न्दर मा.स्व., स्बनार्क  पञ्चदवेल स्वनार्क नगरपास्लका  

 १९५. डोटी  रामपरु मा.स्व. बडुर, डोटी  जोरार्ल गापा २ 
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१९६. कैलाली  जनिा मा.स्व., मनुवुा,   जानकी गाउँपास्लका—४ 

१९७. कैलाली  महुन्र्ाल मा.स्व. भजनी,   भजनी न.पा. १ 

१९८. कैलाली  दशरथ मा.स्व. साडेपानी,   घोडाघोडी न.पा.—२ 

१९९. कैलाली  दगुायलक्ष्मी मा.स्व. अत्तररर्ा,   गोदावरी न.पा. २ 

२००. कैलाली  िनगढी मा.स्व.    िनगढी उपमनपा ८ 

२०१. कैलाली  रास्रिर् मा स्व    लम्कीचहुा नपा २ 

२०२. डडेलिरुा            भवुनेश्वरी मा.स्व., पररगाउँ  परशरुाम नगरपास्लका ५ 

२०३. दाचुयला  मास्लकाजुयन मा.स्व. िाप,   महाकाली नपा ७ 

 

ख) केन्रीर् आर्ोजना कार्ायन्वर्न इकाइबाट भौस्िक स्नमायण भएका १९ नमनुा स्वद्यालर्हरू   

क्र.स. स्र्ल्ला  स्वद्यालयको नाम   ठेर्ाना 

१. ओखलढुङ्गा रूम्जाटार  मास्व  रूम्जाटार  स्सस्िचरण  नपा  ४ 

२. ओखलढुङ्गा बरूनेश्वर मास्व रामपरु  मोलुङ गापा २ 

३. स्सन्िलुी  कमला मास्व भलुवाही  दिुौली नपा 

४. स्सन्िलुी  कस्पलाकोट मास्व छाप  मररण गापा 

५. रामेछाप  शारदा मास्व िोस े   गोकुलगङ्गा गापा ६ 

६. रामेछाप  कास्लकामास्वलखानपरु  दोरम्वा गापा ६ 

७. दोलखा  हनमुन्िेश्वर मास्व काभ्रे  वैिेश्वर गापा ४ 

८. स्सन्िपुालञ्चोक बाघ भैरब मास्व िोकरपा  सनुकोसी गापा 

९. स्सन्िपुालञ्चोक कृरनरत्न मास्व   चौिारासाँगाचोकगढी नपा 

१०. काभ्रेपलाञ्चोक प्रभा मास्व कास्त्तकेदउेराली  चौरीदउेराली गापा 

११. काभ्रेपलाञ्चोक सस्ञ्जवनी मास्व   िसु्लखले नपा 

१२. लस्लिपरु  बज्रबाराही मास्व चापागाउँ  गोदावरी नपा ११ 

१३. भक् िपरु  श्रीपद्म मास्व दरवारतक्वाएर  भत्तपरु नपा ३ 

१४. कािमाडौ ँ जनसेवा मास्व पाँगा   स्कस्ियपरु नपा ५ 

१५. नवुाकोट  स्रभवुनस्रशलुी मास्व  स्वदरु नगरपास्लका 

१६. रसवुा  कास्लका स्हमालर् मास्व िैबङु   कास्लका गापा २ 

१७. िास्दङ  नीलकण्ि मास्व िास्दङवेसी  नीलकण्ि नपा 

१८. मकवानपरु जनस्प्रर् मास्व हटेाँडा  हटेौडा उपनपा १६ 

१९. गोरखा  महने्र मास्व   गोरखा नपा कुन्दरु 

    

र्) २०७५।७६मा छनोट भएका १०० नमुना स्वद्यालयहरू 

क्र. स.ं स्र्ल्ला  स्वद्यालयको नाम   ठेर्ाना 

१. कञ्चनपरु  श्रीजननमनुा मास्व   बेलौरी नपा 

२. कञ्चनपरु  महाकाली मास्व   कृरणपरु नपा–६ 

३. कञ्चनपरु  महने्रनगर मास्व   स्भमदत्त नपा–१ 

४. बैिडी  मस्णलेक मास्व   मेलौली नपा–६ 

५. जाजरकोट स्रभवुन मास्व   भेरी नपा–२ 

६. मगु ु  महाकाली मास्व   छार्ाँनाथ नपा 
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७. हुम्ला  सीिा मास्व   खापुयनाथ गापा–४ 

८. म्र्ाग्दी  ज्ञानप्रकाश मास्व   अन्नपणूय गापा–३ 

९. महोत्तरी  जनिा मास्व   महोत्तरी गापा – ३ 

१०. महोत्तरी  लक्ष्मीचण्डीमरुारका मास्व  जलेश्वर नपा 

११. महोत्तरी  महने्ररास्रिर् मास्व   रामगोपालपरु नपा –५ 

१२. महोत्तरी  जनिा मास्व   वस्दयवास नपा–२ 

१३. पाँचथर  स्र्स्दम मास्व   स्र्स्दम नपा–१ 

१४. मतुिाङ  जनस्हि मास्व   िरापझोङ गापा–४ 

१५. कस्पलवति ु जनिा मास्व,   वाणगंगा नपा – २ 

१६. कस्पलवति ु गौिमबिु मास्व   बिुभमूी नपा–२ 

१७. िाप्लेजङु  भानजुन मास्व, अस्म्बटार  रु्ङस्लङ नपा 

१८. पाँचथर  स्शिदवेी मास्व, नवमीडाँडा  र्ाल्गनुन्द गापा 

१९. इलाम  शास्न्िस्नकेिन मा.स्व.कुटीडाँडा रोङ गापा 

२०. इलाम  अमर मा.स्व. बरबोटे   इलाम नपा 

२१. झापा  स्हमाली मा.स्व.भरपरु  भरपरु नपा 

२२. झापा  बिुआदशय मास्व बिुबारे  बिुशास्न्ि गापा 

२३. मोरङ  मनोहरजनिा मा.स्व.मिमुल्ला  स्मक्लाजङु गापा 

२४. मोरङ  पोखररर्ा मा.स्व. पोखररर्ा  स्वराटनगर मनपा 

२५. सनुसरी  पस्व्लक हाई तकुल चिारालाईन िरानउम नपा 

२६. िनकुटा  सरतविी मा.स्व.स्संिवुा  छथरजोरपाटी गापा 

२७. िनकुटा  भानमुा.स्व.डाँडाबजार  साँगरुीगढी गापा 

२८. िेह्रथमु  सरतविी मा.स्व.िम्रु्ला  म्र्ाङलङु नपा 

२९. भोजपरु  शारदा मास्व प्र्ाउली  अरूण गापा 

३०. सोलुखमु्ब ु वीरेन्रज्र्ोस्ि मा.स्व. स्शवटार  सोिाङ गापा 

३१. ओखलढुङ्गा ग्रामोदर् र्गु कस्वस्सस्िचरण मा.स्व. स्लख ुगापा 

३२. खोटाङ  सरतविी मास्व स्दके्तल  रूपाकोटमझवुागढी नपा 

३३. उदर्परु  श्री मा.स्व. भलार्ाडाँडा  उदर्परुगढी गापा 

३४. सप्तरी  मास्हकर मा.स्व.प्रसवनी  अस्ग्नसास्हरकृरणसरावन गापा 

३५. स्सराहा  चन्रमास्वस्सराहा   स्सराहा नपा 

३६. स्सराहा  जनिा मा.स्व. वररर्ापट्टी  वररर्ापट्टी गापा 

३७. िनरु्ा  वै.द.ेज मास्व. िुलसीर्ाही  मसु्सर्ापट्टीमसुहररर्ा गापा 

३८. िनरु्ा  सावयजस्नक मा.स्व. वेङ्गाडावर  स्मस्थला नपा 

३९. महोत्तरी  र्ोगकुमारमा.स्व. बलवा  बलवा नपा 

४०. महोत्तरी  स्रभवुन मास्व गौशाला  गौशाला नपा 

४१. सलायही  नारार्ण मा.स्व. केशरगञ्ज  इश्वरपरु नपा 

४२. सलायही  जनिा मा.स्व.सोल्टीबजार  बागमिी नपा 

४३. बारा  रामचररर मा.स्व.जर्नगर  आदशयकोिबाल गापा 

४४. पसाय  दीपनारार्णआदशय मा.स्व. औरहा सखवुाप्रसनी गापा 

४५. रौिहट  श्री मा.स्व. दसु्िअवा   र्िुवास्वजर्परु नपा 

४६. रौिहट  श्री मा.स्व. बरगजवा   वनृ्दावन नपा 
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४७. स्सन्िलुी  प्रगस्िशील मा.स्व.बोहोरेटार  सनुकोसी गापा 

४८. रामेछाप  स्हमगंगा मा.स्व.साँघटुार  रामेछाप नपा 

४९. दोलखा  कास्लनाग मा.स्व. सनुखानी  कास्लञ्चोक गापा 

५०. काभ्रेपलाञ्चोक जनक मा.स्व.मसे्थनकोट  नमोबिु नपा 

५१. काभ्रेपलाञ्चोक भालेश्वर मा.स्व. मल्पी  पनौिी नपा 

५२. कािमाडौ ँ चामणु्डा मा.स्व.   गोकणशे्वर नपा 

५३ रसवुा  कोस्मङ्गश्र्ामेवाङ्रे्ल मास्व  गोसाइकुण्ड गापा 

५४. िास्दङ  मण्डली मा.स्व.रु्लखकय   गंगाजमनुा गापा 

५५. स्चिवन  भण्डारा मा.स्व. हदी   राप्ती नपा 

५६. मकवानपरु जनिा मा.स्व. र्ापरबारी  वागमिी गापा 

५७. गोरखा  अमरज्र्ोस्िजनिा मा.स्व.लुइटेल पालुङटार नपा 

५८ गोरखा  ज्ञानमागयमा.स्व.घ्र्ालचोक  गण्डकी गापा 

५९. लम्जङु  भस्क्तनमनुा मा.स्व. भोटेओडार  सनु्दबजार नपा 

६०. तर्ाङजा  सावयजस्नक मा.स्व.मालुङगा  गल्र्ाङ नपा 

६१. कातकी  रामकोटमा.स्व.रामकोट  रूपा गापा 

६२. मनाङ  लोकस्प्रर् मा.स्व.चाम े  चाम ेगापा 

६३. मतुिाङ  र्ोगेन्र मास्व थासाङ१  थासाङ गापा 

६४. म्र्ाग्दी  मङ्गला मास्व बास्बर्ाचौर  मङ्गला गापा 

६५. बाग्लुङ  उत्तरगङ्गा मा.स्व बिुीबाङ  ढोरपाटन 

६६. नवलपरु  भीमसेनआदशयमा.स्व.रामबास  दवेचलुी नपा 

६७. नवलपरासी प. आदशय मास्व परासी   रामग्राम नपा 

६८ गलु्मी  महने्रआदशय मा स्व वामीटक्सार मसुी कोट नपा 

६९. गलु्मी  जनबोि मास्व रानीवास  रूरू गापा 

७०. पाल्पा  स्दव्र्ज्र्ोस्ि मास्व कसेनीसरही  माथगढी गापा 

७१. रूपन्दहेी  पस्व्लक मास्व कृरणपरु  स्सर्ारी गापा 

७२. कस्पलवति ु छरपालीिीथायदवेी मास्व पकडी मार्ादवेी गापा 

७३. अघायखाँची जनजागसृ्ि मा.स्व. िनचौर  भसू्मकातथान नपा 

७४ प्र्िुान  मोिीमा.स्वबरौला   ऐराविी गापा 

७५. रोल्पा  स्सिाथयमा.स्व घोप्टेओडार  गङ्गादवे गापा 

७६. रोल्पा  वीरभर मा.स्व थवाङ झकेबाङ  थवाङ गापा 

७७. दाङ  सािारण मास्व सालभौडी  राजपरु गापा 

७८. दाङ  महने्रमा.स्व श्रीबारी   बगलाचलुी गापा 

७९. बाँके  प्रभािमा.स्व जीगाउँ   वैजनाथ गापा 

८०. बस्दयर्ा  स्रभवुन मा.स्व भरुीगाउँ  िाकुरबाबा नपा 

८१. रूकुमप.  स्हमालर् मा.स्व.खोलागाउँ  चौरजहारी नपा 

८२. सल्र्ान  जनिा मास्व ररड्डाचौर  स्रवेणी गापा 

८३. सखुेि  जीवनज्र्ोिी मास्व दशरथपरु  लेकबेसी नपा 

८४. दलेैख  चामणु्डा मास्व हाज्कोट  चामणु्डास्वन्रासैनी नपा 

८५. जाजरकोट जनस्प्रर् मास्व दसेरा   छेडागाड नपा 

८६. डोल्पा  अन्नपणूय मास्व समी   मडुकेचलुा गापा 



119 ÷ काययक्रम कायायन्वयन पुस्तिका २०७९/८० 

 

 

८७. जमु्ला  नेरज्र्ोस्ि मास्व हाँकु  िािोपानी गापा 

८८. कास्लकोट बस्डमास्लका मास्व स्वजर्परु  रातकोट नपा 

८९. मगु ु  महादवेमतटा मास्व   खत्र्ाड गापा 

९०. हुम्ला  मानसरोवर मास्व लादओेडा  स्समीकोट गापा 

९१. बाजरुा  भानोदर् मास्व कोटवाडा  बढुीगङ्गा नपा 

९२. बझाङ  जनस्प्रर् मा.स्व बगडागाउँ  छस्वसपाथीभरा गापा 

९३. अछाम  बैजनाथमा.स्व   चौरपाटी गापा 

९४. अछाम  स्वन्दशे्वरी मास्व   रामारोशन गापा 

९५. डोटी  पद्मपस्धलक मा.स्व.स्सलगढी  स्दपार्लस्सलगढी नपा 

९६. कैलाली  कणायली मास्व टीकापरु  टीकापरु नपा 

९७. कञ्चनपरु  वैजनाथ मास्व   वेदकोट नपा 

९८. डडेल्िरुा  सरतविी मास्व बोगटा  भागेश्वर गापा 

९९. बैिडी  ज्ञानेश्वरमास्व, स्वजर्परु  पाटन नपा 

१००. दाचुयला  लटीनाथ मास्व चन्दनपरु  लेकम गापा 

    

र्) आव २०७६/७७ मा छनोट भएका १०० नमुना स्वद्यालयहरू    

क्र. स. स्र्ल्ला  स्वद्यालयको नाम   ठेर्ाना 

१. िाप्लेजङु  नारार्णी मास्व   मौवाखोला 

२. पाँचथर  थपुय मास्व    र्ाङवरक गापा ४ 

३. इलाम  जनिा मास्व   चलुाचलुी गा पा 

४. इलाम  स्सहदवेी मास्व आमचोक  र्ाकर्ोकथमु गापा 

५. झापा  कमला मदन आस्श्रितमसृ्ि मास्व कमला गापा 

६. झापा  जनआदशय मा.स्व.   स्शवसिाक्षी न.पा 

७. मोरङ  सरतविी मा.स्व.   रिुवामाई न.पा ८ 

८. मोरङ  जनसेवा मा.स्व.   कानेपोखरी गा.पा ६ 

९. सनुसरी  आदशय मा.स्व.   रामिनुी ६  

१०. िनकुटा  जालपादबेीमा.स्व.   पाख्रर्ीबास न.पा. ४ 

११. िनकुटा  पञ्चकृरण मा.स्व.   सस्हदभसू्म गा.पा. ४ 

१२. सङ्खवुासभा मादीमा.स्व.   मादी न.पा २ 

१३. सङ्खवुासभा सगरमाथा मा.स्व.   स्सस्लचोङ न.पा ३ 

१४. भोजपरु  अन्नपणूय बागिनरणदीपाराई मास्व टेम्केमैर्ङु गा.पा. ३ 

१५. खोटाङ  भगविी स्दनानाथमा.स्व.  खोटेहाङ गा.पा  ७ 

१६. उदर्परु  श्री मा.स्व.    रौिामाइ गापा  ७ 

१७. उदर्परु  जनिा मा.स्व.   बेलका न.पा ४ 

१८. सोलुखमु्व ु जनजागसृ्ि मा.स्व.   सोलुदिुकुण्ड न.पा ५ 

१९. ओखलढुङ्गा ज्ञानप्रकाश मा.स्व   चम्पादवेी गा.पा. ६ 

२०. सप्तरी  जा.ग.ज.मा.स्व.   बलानस्बहुल गा.पा. ६ 

२१. स्सराहा  जनिामा.स्व.   नवराजपरु गा.पा. ४ 

२२. िनरु्ा  मा.स्व. िारापानी   िनरु्ािाम न.पा ९ 

२३. िनरु्ा  शङ्करज.मा.स्व.   औरही  ६ 
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२४. महोत्तरी  रामविीजगदवेजनिा मा.स्व.   लोहरपट्टी न.पा. १ 

२५. महोत्तरी  प्रसादस्सह मा.स्व.   औरही न.पा. २ 

२६. सलायही  महावीरज.मा.स्व.   हररपरु न.पा. २ 

२७. सलायही  जनिामा.स्व.   बलरा ८ 

२८. बारा  गौरीशङ्कर मा.स्व   स्नजगढ न.पा ८ 

२९. रौिहट  जिुमा.स्व.   गौर न.पा २ 

३०. रौिहट  श्रीमा.स्व., स्समरा   गजरुा न.पा ९ 

३१. मकवानपरु जनकल्र्ाणमा.स्व   थाहा न.पा ५ 

३२. स्सन्िलुी  श्रीमा.स्व.    िीनपाटन गा पा ११ 

३३. रामेछाप  स्वरणजुनज्र्ोस्िमा.स्व.  खाँडादवेी गा.पा 

३४. दोलखा  दगुायमा.स्व.    शैलुङ गा.पा – ४ 

३५. दोलखा  हलेश्वरमा.स्व.   गौरीशंकर गा.पा –५ 

३६. स्सन्िपुाल्चोक स्झपुयमा.स्व    भोटेकोसी गा.पा. ४ 

३७. कािमाडौ  बालउिारमास्व   बढुानीलकण्ि नपा १० 

३८. भक् िपरु  चाँगनुारार्णमा.स्व.   चाँगनुारार्ण न.पा १ 

३९. नवुाकोट  स्वन्दकेुशरमा.स्व.    म्र्ागङ न.पा. ५ 

४०. नवुाकोट  अमरज्र्ोस्िमा.स्व.   िादी न.पा३ 

४१. िास्दङ  बागेश्वरीमास्व   गल्छी गापा ६ 

४२. रसवुा  नीलकण्िमा.स्व.   उत्तरगर्ा गा.पा. ५ 

४३. स्चिवन  माडीमा.स्व   माडीन.पा. ३ 

४४. मनाङ  प्रकाशज्र्ोस्िमा.स्व.   नासोङ गा.पा. ४ 

४५. िनहु ँ  जनज्र्ोस्िमा.स्व.   स्भमाद न.पा ६ 

४६. िनहु ँ  पस्वरामा.स्व.   बस्न्दपरु न.पा १ 

४७. तर्ाङ्जा  भाग्र्ोदर् मा.स्व.   भीरकोट न.पा ६ 

४८. म्र्ाग्दी  जामनुाखकय  मा.स्व.   वेनी न.पा ६ 

४९. बाग्लुङ  नेपाल मा.स्व   िाराखोला गा.पा ४ 

५०. बाग्लुङ  गणशे मा.स्व   बाग्लुङ न.पा १४ 

५१. पवयि  वहाकी मा.स्व   स्वहादी ४ 

५२. नवलपरासीपवूय स्रभवुन मा.स्व   बसु्लङटार गा.पा३ 

५३. अघायखाँची कास्लकान.ेरा.मा.स्व.   मालारानी गा.पा. ४ 

५४. गलु्मी  मास्लका मा.स्व.   मास्लका गा.पा. ८ 

५५. गलु्मी  आत्मबोि मा.स्व.   छरकोट गा.पा ५ 

५६. पाल्पा  भैरवनवदीप मा.स्व.    रैनादवेी गा.पा. ४ 

५७. पाल्पा  रम्भा मा.स्व.    रम्भा गा.पा ४ 

५८. प्र्िुान  अमर मा.स्व.   तवगयद्वारी न.पा. 

५९. प्र्िुान  माण्डवी मा.स्व.   माण्डवी न.पा ३ 

६०. रोल्पा  जनजागसृ्ि मा.स्व.   स्रवेणी गा.पा  ५ 

६१. रोल्पा  स्रपरेुश्वरी मा.स्व.   ससु्नलतमसृ्ि गा.पा. २ 

६२. नवलपरासी पस्िम राजनारार्ण मा.स्व.   पास्ल्हनन्दन न.पा ५ 
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६३. रूकुम पवूय  नेपाल रास्ि̭र् मा.स्व   भमू ेगा.पा. ९ 

६४. दाङ्ग  वीरेन्र मा.स्व.   दगीशरण गा.पा ३ 

६५. रूपन्दहेी  केरवानी मा.स्व.   दवेदह न.पा. ४ 

६६. रूपन्दहेी  सैनामैना मा.स्व.   सैनामैना न.पा. १ 

६७. कस्पलवति ु ने.रा.मा.स्व.   शिुोिन गा.पा. ४ 

६८. कस्पलवति ु दिुािारी मा.स्व.   स्वजर्नगर गा.पा. १ 

६९. बाँके  मङ्गलप्रसाद मा.स्व.  नपेालगञ्जउम नपा ८ 

७०. बस्दयर्ा  एकस्प्रर्रािौर मा.स्व.  गेरूवा गा.पा. २ 

७१. बस्दयर्ा  पाञ्चजन्र् मा.स्व.   बारबस्दयर्ा न.पा. ४ 

७२. रूकुम पस्िम महने्र मा.स्व.   मसु्सकोट न.पा. 

७३. सल्र्ान  जीवनज्र्ोस्ि मा.स्व.   कपरुकोट गापा ५ 

७४. सखुेि  जनिा मा.स्व.    पञ्चपरुी नपा ९ 

७५. सखुेि  जनज्र्ोस्ि मा.स्व.   भेरीगंगा न.पा. ६ 

७६. दलेैख  स्रभवुन मा.स्व.   नारार्ण नपा 

७७. दलेैख  भैरव मा.स्व.   भगविीमाइ न.पा ७ 

७८. जाजरकोट स्रभवुन मा.स्व.   नलगाड ७ 

७९. डोल्पा  स्रपरूा मा.स्व   जगदलु्ला गा.पा २ 

८०. जमु्ला  राहदवे मा.स्व.   स्हमा गा.पा. 

८१. जमु्ला  महादवे मा.स्व.   कनकासनु्दरीगा.पा. १ 

८२. कास्लकोट पञ्चदवे मा.स्व.   खाँडाचक्र न.पा. १ 

८३. मगु ु  बिु मा.स्व.   मगुमुकामायरोङ गा.पा. ८ 

८४. हुम्ला  स्हमज्र्ोस्ि मा.स्व.   सकेगाड 

८५. अछाम  जनिा मा.स्व.   मेल्लेख गा.पा. ५ 

८६. बाजरुा  मिशे्वरी मा.स्व.   खप्तडछेडदह गा.पा. ५ 

८७. बाजरुा  बालस्वकास मा.स्व.   गौमलु गा.पा. ३ 

८८. बझाङ  भैरव मा.स्व.   केदारतर्ू ँगा.पा ९ 

८९. बझाङ  कुलमिजन मा.स्व.   मिा गा.पा. 

९०. बैिडी  स्डलेश्वरी मा.स्व.   पचुौडी न.पा 

९१. बैिडी  दगुाय मा.स्व.   स्डलासैनी गा.पा 

९२. डोटी  स्सिाराम मा.स्व   स्शखर न.पा ९ 

९३. डोटी  खत्र्ाडी मा.स्व.   बोगटानरु्ड्सील गापा ७ 

९४. कैलाली  बसन्िमरुारी मा.स्व.   बदयगोररर्ा गा.पा. १ 

९५. कैलाली  रघनुाथआदशय मा.स्व.  जोशीपरु गा.पा ७ 

९६. कञ्चनपरु  पनुवायस मा.स्व   पनुवायस न.पा १० 

९७. कञ्चनपरु  शारदारास्रिर् मा.स्व.   लालझाँडी गा.पा. १० 

९८. डडेल्िरुा  बालकल्र्ाणमा.स्व.   अजर्मेरू गा.पा १ 

९९. डडेल्िरुा  उग्रिारा मा.स्व   अमरगढी न.पा ७ 

१००. दाचुयला  गोकुलेश्वर मा.स्व.   शैल्र्स्शखर न.पा. ९ 
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अनुसचूी  ११ :  प्राशिशिक िार सञ्चालन भएका शिद्यालयको नामािली 

 

साशिकको शिक्षा शिभाग तथा शिक्षा तथा मानि स्रोत शिकास केन्त्रबाट  सास्वकको स्शक्षा स्वभाग िथा हालको स्शक्षा िथा 

मानव स्रोि स्वकास केन्रबाट बाट प्रास्वस्िक िार सञ्चालन अनदुान प्राप्त गने स्नणयर् भएका स्वद्यालर्को नामावली 

क्र.स.ं  स्र्ल्ला स्वद्यालय तथानीय िह धार  

१ भोजपरु स्शक्षाक्षमाकन्र्ा मास्व आमचोक गापा बाली स्वज्ञान 

२ भोजपरु पञ्चकन्र्ा मास्व पौवादङुमा गापा बाली स्वज्ञान 

३ भोजपरु शारदा मास्व र्डानन्द गापा बाली स्वज्ञान 

४ 
भोजपरु 

र्शोिरा मास्व भोजपरु १२ 

टक्सार भोजपरु नपा बाली स्वज्ञान 

५ िनकुटा जनिा मास्व महालक्ष्मी नपा पश ुस्वज्ञान 

६ िनकुटा शारदा मास्व चौस्वसे गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

७ इलाम करर्ोक मास्व सरू्ोदर् नपा बाली स्वज्ञान 

८ इलाम स्सहदवेी मास्व र्ाकर्ोकथमु गापा बाली स्वज्ञान 

९ इलाम शास्न्िस्नकेिन मास्व रोङ गापा बाली स्वज्ञान 

१० इलाम सरतविी मास्व सन्दकपरु गापा बाली स्वज्ञान 

११ इलाम भानभुक्त मास्व दउेमाइ नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

१२ झापा वीर अमरस्संह मास्व स्विायमोड नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ. 

१३ झापा स्हमाली मास्व भरपरु नपा पश ुस्वज्ञान 

१४ झापा भान ुमास्व  अजुयनिारा नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

१५ झापा भान ुमास्व  स्शवसिाक्षी नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ. 

१६ झापा जनिा मास्व झापा गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ. 

१७ झापा मोस्ि मास्व कचनकवल गापा बाली स्वज्ञान 

१८ झापा गौरीगञ्ज मास्व गौरीगञ्ज गापा बाली स्वज्ञान 

१९ झापा जनिा मास्व झापा गापा बाली स्वज्ञान 

२० झापा आदशय मास्व बिुशास्न्ि गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

२१ झापा हल्दीवारी मास्व हल्दीवारी गापा बाली स्वज्ञान 

२२ झापा पशपुस्ि मास्व बाहदसी गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

२३ झापा आदशय स्वद्यामस्न्दर मास्व कन्काई नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

२४ खोटाङ स्चसापानी मास्व जन्िेढुङ्गा गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ. 

२५ खोटाङ महने्रोदर् मास्व हलेसी िुवाचङु गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

२६ मोरङ महने्र मास्व रिुवामाई नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ. 

२७ मोरङ जनसेवा मास्व कानेपोखरी गापा बाली स्वज्ञान 
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क्र.स.ं  स्र्ल्ला स्वद्यालय तथानीय िह धार  

२८ मोरङ पञ्चार्ि मास्व पथरीशस्निरे नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

२९ मोरङ जनिा मास्व िनपालथान गापा 

इलेस्क्िकल 

इस्न्जस्नर्ररङ. 

३० मोरङ पोखरीर्ा मास्व स्वराटनगर म न पा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ. 

३१ मोरङ सत्र्नारार्ण मास्व स्वराटनगर म न पा 

इलेस्क्िकल 

इस्न्जस्नर्ररङ. 

३२ मोरङ रास्िका मास्व उलायवारी नपा बाली स्वज्ञान 

३३ मोरङ शास्न्ि भगवस्ि मा स्व लेटाङ नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

३४ मोरङ सरतवस्ि मा स्व  ग्रामथान गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

३५ मोरङ कास्लका मा स्व स्मक्लाजङु गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

३६ मोरङ स्मल्स मास्व स्वराटनगर मनपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

३७ ओखलढुङ्गा रुम्जाटार मास्व स्सस्िचरण नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

३८ ओखलढुङ्गा वरुणशे्वर मास्व मोलुङ गापा पश ुस्वज्ञान 

३९ ओखलढुङ्गा सरतविी मास्व स्चसंखगुढी गापा बाली स्वज्ञान 

४० ओखलढुङ्गा ग्रामोदर् र्गुकस्व मास्व स्लख ुगापा बाली स्वज्ञान 

४१ ओखलढुङ्गा रु्लमिी मास्व स्खस्जदमे्वा गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

४२ पाँचथर स्र्स्दम मास्व स्र्स्दम नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

४३ पाँचथर इन्रर्णी मास्व िुम्वेवा गापा पश ुस्वज्ञान 

४४ संखवुासभा शारदा मास्व चैनपरु नपा बाली स्वज्ञान 

४५ संखवुासभा वाना मास्व वाना पाँचखपन नपा बाली स्वज्ञान 

४६ संखवुासभा मास्द मास्व  मादी नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

४७ संखवुासभा अरुणोदर् मास्व भोटखोला गापा बाली स्वज्ञान 

४८ संखवुासभा सगरमाथा मास्व स्सलीचोङ गापा बाली स्वज्ञान 

४९ संखवुासभा मनकामना रत्न मास्व खाँदवारी नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

५० संखवुासभा रामेश्वर मास्व िमयदवेी नपा बाली स्वज्ञान 

५१ सोलुखमु्व ु केदार मास्व नेचासल्र्ान गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

५२ सनुसरी पस्धलक मास्व िरान उमनपा 

इलेस्क्िकल 

इस्न्जस्नर्ररङ. 

५३ सनुसरी ज्र्ोस्ि मास्व ईटहरी उमनपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

५४ सनुसरी अमरस्संह मास्व दवेानगञ्ज गापा पश ुस्वज्ञान 

५५ सनुसरी रास्रिर् मास्व कोशी गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

५६ सनुसरी जनिा मास्व महालक्ष्मी नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 
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५७ सनुसरी रामसीिा मास्व वजुय गापा 

इलेस्क्िकल 

इस्न्जस्नर्ररङ 

५८ सनुसरी बालकृरण मास्व रामनगर गापा 

इलेस्क्िकल 

इस्न्जस्नर्ररङ 

५९ सनुसरी हररनगर मास्व हररनगरा गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

६० िाप्लेजङु नारार्णी मास्व मौवाखोला गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ. 

६१ िाप्लेजङु मौवाखोला मास्व मौवाखोला गापा बाली स्वज्ञान 

६२ उदर्परु नारद आदशय मास्व चौदण्डीगढी नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

६३ उदर्परु स्रर्गुा मास्व स्रर्गुा नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

६४ उदर्परु नमनुा मास्व रौिामाई गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

६५ बारा नेपाल रास्रिर्ा मास्व पचौरौिा नपा 

इलेस्क्िकल 

इस्न्जस्नर्ररङ 

६६ बारा नेपाल रास्रिर्ा मास्व जीिपरुस्समरा उमनपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ. 

६७ बारा गढीमाइ मास्व महागढीमाई नपा 

इलेस्क्िकल 

इस्न्जस्नर्ररङ. 

६८ बारा दगुाय मास्व कलैर्ा उमनपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ. 

६९ बारा मस्ण मास्व कोल्हवी नपा पश ुस्वज्ञान 

७० बारा वेगशाह मास्व प्रसौनी गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

७१ बारा नेरामा स्व रे्टा गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

७२ बारा जनिा मास्व करैर्ामाई गापा पश ुस्वज्ञान 

७३ बारा नेपाल रास्रिर्ा मास्व कलैर्ा उमनपा पश ुस्वज्ञान 

७४ बारा नेपाल रास्रिर्ा मास्व रे्टा गापा बाली स्वज्ञान 

७५ िनरु्ा स्वलट बाकु मास्व कमला गापा बाली स्वज्ञान 

७६ िनरु्ा र्ज्ञवाल्क्र् संतकृि मास्व जनकपरुिाम उमनपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ. 

७७ िनरु्ा गंगा प्रसाद मास्व स्मस्थला स्बहारी गापा 

इलेस्क्िकल 

इस्न्जस्नर्ररङ. 

७८ िनरु्ा श्री मास्व िनरु्ािाम नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

७९ िनरु्ा जनिा इकाइ मास्व स्वदहे नपा बाली स्वज्ञान 

८० िनरु्ा जनिा जर्सबाल मास्व गणशेमान चारनाथ नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

८१ िनरु्ा राजेश्वर स्नस्ि मास्व नगराईन नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

८२ िनरु्ा एच के र्स मास्व जनक नस्न्दनी गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

८३ िनरु्ा स्शवशस्क्त मास्व वटेश्वर गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

८४ िनरु्ा सावयजस्नक मास्व स्मस्थला नपा बाली स्वज्ञान 
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८५ िनरु्ा शकरजनिा मास्व औरही गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

८६ िनरु्ा रास्रिर् मास्व जनकपरु उमनपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

८७ महोत्तरी स्कश्वर जनिा मास्व भँगाहा नपा 

इलेस्क्िकल 

इस्न्जस्नर्ररङ. 

८८ महोत्तरी ल चा म ुमास्व जलेश्वर नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ. 

८९ महोत्तरी शकु्रदवे मास्व जलेश्वर नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

९० महोत्तरी जनिा मास्व एकडाँडा गापा 

इलेस्क्िकल 

इस्न्जस्नर्ररङ. 

९१ महोत्तरी महने्र रास्रिर् मास्व रामगोपालपरु गापा बाली स्वज्ञान 

९२ महोत्तरी रास्रिर् मा स्व  गौशाला नपा बाली स्वज्ञान 

९३ महोत्तरी स्रभवुन मास्व गौशाला नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

९४ महोत्तरी  राम मास्व मस्टहानी गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

९५ महोत्तरी रामवस्ि जगदवे जनिा मास्व लोहरीपट्टी नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

९६ पसाय स्नरस्संह मास्व स्वरगञ्ज मनपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

९७ पसाय स्रजिु मा प्र रा मास्व स्वरगञ्ज मनपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

९८ पसाय 

स्जल्ला उचाङ्गल रामदवे 

कलवार मास्व पोखरीर्ा नपा 

इलेस्क्िकल 

इस्न्जस्नर्ररङ. 

९९ पसाय नेपाल रास्रिर्ा मास्व िोरी गापा पश ुस्वज्ञान 

१०० पसाय स्दव्र्कन्र्ा मा स्व कास्लकामाई गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

१०१ पसाय मखुदवे शसु्सला मास्व बहोदर माई गा.पा.८  बाली स्वज्ञान 

१०२ रौिहट श्री मास्व मौलापरु नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ. 

१०३ रौिहट शंकर गिुार मास्व गढीमाई नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

१०४ रौिहट श्री मास्व वनृ्दावन नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ. 

१०५ रौिहट श्री मास्व र्िुवा स्वजर्परु नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

१०६ रौिहट जर्स्कसान मास्व  दवेाही गोनाही नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

१०७ सप्तरी ल वा ना मास्व स्िलािी कोइलाडी गापा पश ुस्वज्ञान 

१०८ सप्तरी नरेन्र ममेोररर्ल जनिा मास्व राजस्वराज नपा 

इलेस्क्िकल 

इस्न्जस्नर्ररङ. 

१०९ सप्तरी जनिा मास्व स्वरणपुरु गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ. 

११० सप्तरी चन्र मास्व बोदवेरसाईन नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ. 

१११ सप्तरी मस्सलाल जनिा मास्व सरुुङ्गा  स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

११२ सप्तरी सवोदर् मास्व कञ्चनरूप नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

११३ सप्तरी स ुद ेरु् ज मास्व अग्नीसाइर कृरणासवरन गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 
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११४ सलायही जनज्र्ोस्ि मास्व लालबन्िी नपा बाली स्वज्ञान 

११५ सलायही 

महने्ररत्न जगनाथ लक्ष्मीस्नर्ा 

मास्व वरहथवा नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ. 

११६ सलायही वेनीभोला नमनुा मास्व गौडेिा नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ. 

११७ सलायही जनिा मास्व गौडेिा नपा बाली स्वज्ञान 

११८ सलायही केश्वर गररव जनिा मास्व हररपवुाय गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

११९ सलायही महादवे जनिा मास्व हररवन नपा बाली स्वज्ञान 

१२० सलायही महास्वर जनिा मास्व हररपरु नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

१२१ सलायही जनिा मास्व नवपरु लालवन्दी १ लालवन्दी नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

१२२ सलायही पस्व्लक मास्व मलगंवा नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

१२३ स्सराहा जनिा डोमी चौिरी मास्व औरही गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

१२४ स्सराहा जनिा मास्व नवराजपरु गापा बाली स्वज्ञान 

१२५ स्सराहा रामजानकी मास्व सखुीपरु नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

१२६ स्सराहा मोहन मास्व स्मचैर्ा नपा पश ुस्वज्ञान 

१२७ स्सराहा जनिा वनवाली मास्व नरहा गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ. 

१२८ स्सराहा 
जनिा मास्व गोलबजार नपा 

इलेस्क्िकल 

इस्न्जस्नर्ररङ 

१२९ स्सराहा जनिा मास्व अनायमा गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

१३० स्सराहा लक्ष्मण मण्डल जनिा मास्व  कल्र्ाणपरु गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

१३१ स्सराहा जनिा मास्व कजयन्हा नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

१३२ स्सराहा जनिा मास्व औरही गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

१३३ स्सराहा जनिा मास्व नवराजपरु गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

१३४ स्सराहा चन्रपरु मास्व स्सराहा १ स्सराहा नपा 

इलेस्क्िकल 

इस्न्जस्नर्ररङ 

१३५ अघयखाँची जनिा कृरण मास्व सस्न्िखकय  नपा बाली स्वज्ञान 

१३६ अघयखाँची शास्न्ि मास्व मालारानी गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

१३७ बाँके लक्ष्मी मास्व कोहलपरु नपा बाली स्वज्ञान 

१३८ बाँके ज्ञानोदर् मास्व खजरुा गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

१३९ बाँके शास्न्ि मास्व कोहलपरु नपा बाली स्वज्ञान 

१४० बाँके ज्ञानदीप मास्व डुडुवा गापा 

इलेस्क्िकल 

इस्न्जस्नर्ररङ 

१४१ बस्दयर्ा स्रभवुन मास्व िाकुरबाबा नपा पश ुस्वज्ञान 

१४२ बस्दयर्ा जर्कास्लका मास्व बढैर्ा िाल गापा बाली स्वज्ञान 
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१४३ बस्दयर्ा स्रभवुन मास्व बाँसगढी नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

१४४ बस्दयर्ा एकस्प्रर् रािौर मास्व गेरुवा गापा बाली स्वज्ञान 

१४५ दाङ सवोदर् मास्व रासी गापा बाली स्वज्ञान 

१४६ दाङ पा पा मास्व घोराही नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ. 

१४७ दाङ गोरक्षरत्ननाथ मास्व घोराही नपा पश ुस्वज्ञान 

१४८ दाङ मास्ध्र्क स्वद्यालर् िुलसीपरु नपा 

इलेस्क्िकल 

इस्न्जस्नर्ररङ. 

१४९ दाङ स्व स्प मास्व शान्िीनगर गापा बाली स्वज्ञान 

१५० दाङ जा का मास्व दस्गशरण गापा बाली स्वज्ञान 

१५१ दाङ जनकल्र्ाण मास्व बबई गापा बाली स्वज्ञान 

१५२ दाङ ;सािरण मास्व राजपरु गापा पश ुस्वज्ञान 

१५३ दाङ सिुा मास्व बगालचलुी गापा बाली स्वज्ञान 

१५४ दाङ स्सहपथृ्वी जनिा मास्व दस्गशरण गापा बाली स्वज्ञान 

१५५ गलु्मी रेसङ्ुग मास्व रेसङ्ुग नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

१५६ गलु्मी दगुाय भवन मास्व कालीगण्डकी गापा बाली स्वज्ञान 

१५७ गलु्मी म्र्ाल पोखरी मास्व गलु्मीदरवार गापा पश ुस्वज्ञान 

१५८ गलु्मी आत्मबोि मा स्व छरकोट गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

१५९ गलु्मी पथृ्वी मास्व मदाने गापा बाली स्वज्ञान 

१६० गलु्मी सरतवस्ि मा स्व  सत्र्विी गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

१६१ गलु्मी महने्र आदशय मास्व मसुीकोट नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

१६२ गलु्मी जनवोि मास्व रुरु गापा बाली स्वज्ञान 

१६३ गलु्मी पञ्चार्ि मास्व िकुोट गापा बाली स्वज्ञान 

१६४ गलु्मी स्हमालर् मास्व इश्मा गापा बाली स्वज्ञान 

१६५ कस्पलवति ु महने्र मास्व बाण गगंा नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

१६६ कस्पलवति ु जानकी मास्व महाराजगञ्ज नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

१६७ कस्पलवति ु जनिा मास्व मार्ादवेी गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

१६८ कस्पलवति ु अस्नरुर पस्व्लक मास्व र्शोिारा गापा बाली स्वज्ञान 

१६९ कस्पलवति ु भवुनेश्वरी मास्व स्वजर्नगर गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

१७० कस्पलवति ु मास्व इस्मस्लर्ा ९  विुभसु्म नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

१७१ 
कस्पलवति ु

विुपथ मास्व कस्पलवतिु नपा १ 

इलेस्क्िकल 

इस्न्जस्नर्ररङ 

१७२ कस्पलवति ु कनमनुी मास्व कस्पलवतिु नपा ९ बाली स्वज्ञान 
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१७३ नवलपरासी जनिा मास्व रामग्राम नपा पश ुस्वज्ञान 

१७४ नवलपरासी जनसेवा मास्व सनुवल नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

१७५ नवलपरासी स्सिा मा स्व  पाल्हीनन्दन गापा बाली स्वज्ञान 

१७६ नवलपरासी स्रभवुन मास्व प्रिापपरु गापा 

इलेस्क्िकल 

इस्न्जस्नर्ररङ. 

१७७ नवलपरासी स्दपज्र्ोस्ि मास्व वदयघाट नपा बाली स्वज्ञान 

१७८ पाल्पा दामकडा मास्व िानसेन नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

१७९ पाल्पा दोभान मास्व स्िनाउ गापा बाली स्वज्ञान 

१८० पाल्पा 
सौभाग्र् मास्व माथागढी नपा 

इलेस्क्िकल 

इस्न्जस्नर्ररङ 

१८१ पाल्पा चन्र मास्व वगनासकाली गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

१८२ पाल्पा जनिा मास्व स्नतदी गापा बाली स्वज्ञान 

१८३ पाल्पा जनकल्र्ाण मास्व रम्भा गापा बाली स्वज्ञान 

१८४ पाल्पा जनिा नमनुा मास्व िानसेन नपा ३ स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

१८५ पाल्पा आिारभिू मास्व रामपरु नपा पश ुस्वज्ञान 

१८६ पाल्पा उद्दविु मास्व पवुयखोला गापा बाली स्वज्ञान 

१८७ प्र्िुान मकु्ती मास्व प्र्टूान नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

१८८ प्र्िुान उमामहशे्वरी मास्व तवागयिारी गापा बाली स्वज्ञान 

१८९ प्र्िुान मोस्ि मास्व ऐराविी गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

१९० प्र्िुान गौमखुी मास्व गौमखुी गापा बाली स्वज्ञान 

१९१ प्र्िुान बालस्शक्षा मास्व स्झमरुक गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

१९२ प्र्िुान माण्डवी मास्व नार्ागाँउ माण्डवी गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

१९३ प्र्िुान सरतविी मास्व सरुमारानी गापा बाली स्वज्ञान 

१९४ रोल्पा सरू्ोदर् मास्व ससु्नल तमसृ्ि गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ. 

१९५ रोल्पा स्भमसेन मास्व रुन्टीगढी गापा बाली स्वज्ञान 

१९६ रुकुम रुस्क्मणी मास्व स्सतने गापा बाली स्वज्ञान 

१९७ रूपन्दहेी र्स्सयकटार मास्व शिुोिन गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

१९८ रूपन्दहेी रामनरेश मास्व रोस्हणी गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

१९९ 
रूपन्दहेी 

ससुतकृि मास्व स्सिाथयनगर १३ 

शास्न्िनगर,  स्सिाथयनगर नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

२०० 
रूपन्दहेी 

पशपुस्ि मास्व सैनामैना १० 

सालझणु्डी सैनामैना नपा 

इलेस्क्िकल 

इस्न्जस्नर्ररङ 

२०१ रूपन्दहेी हरैर्ा मास्व कञ्चन हरैर्ा  कञ्चन नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 
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२०२ 
रूपन्दहेी 

हास्ज ऐनार्िुल्लाह सा मास्व 

मार्ादवेी ५ सेमरहना मार्ादवेी नपा 

इलेस्क्िकल 

इस्न्जस्नर्ररङ 

२०३ 
रूपन्दहेी 

मनरास्जदवेी मास्व मचयवारी गापा 

इलेस्क्िकल 

इस्न्जस्नर्ररङ 

२०४ दलेैख भैरव मास्व नौमलेु गापा बाली स्वज्ञान 

२०५ दलेैख ज्वाला मास्व भगविीमाई गापा बाली स्वज्ञान 

२०६ डोल्पा स्रपरूा मास्व जगदलु्ला गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ. 

२०७ डोल्पा जनप्रभा मास्व स्रपरूासनु्दरी नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

२०८ हुम्ला सीिा मास्व खापुयनाथ गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

२०९ जाजरकोट 

लक्ष्मी प्रास्प्त मास्व खपुाय कुशे ५ 

स्टम े कुशे गापा बाली स्वज्ञान 

२१० हुम्ला सरतविी मास्व स्िला गापा बाली स्वज्ञान 

२११ हुम्ला नेरज्र्ोस्ि मास्व स्हमा गापा बाली स्वज्ञान 

२१२ मगु ु कास्लका मा स्व खत्र्ाड गापा बाली स्वज्ञान 

२१३ मगु ु वदुि् मास्व मगुमु ्कामायरोङ गापा पश ुस्वज्ञान 

२१४ सल्र्ान स्रभवुन जनिा शारदा नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

२१५ सल्र्ान स्रभवुन जनिा मास्व वनगाड कुस्वन्डे नपा बाली स्वज्ञान 

२१६ सल्र्ान जनिा मास्व स्रवेणी नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

२१७ सल्र्ान स्नराजन मास्व स्सिेकुमाख गापा पश ुस्वज्ञान 

२१८ सल्र्ान जीवनज्र्ोस्ि मास्व कपरुकोट गापा बाली स्वज्ञान 

२१९ सल्र्ान जनिा मास्व राँगेचौर कुमाख गापा बाली स्वज्ञान 

२२० अक्षाम नेपाल रास्प्िर् मास्व= रामारोशन गापा बाली स्वज्ञान 

२२१ बैिडी कुलाउ मास्व पञ्चेश्वर गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

२२२ बैिडी नागाजुयन मास्व स्सिनाथ गापा बाली स्वज्ञान 

२२३ बैिडी दगुाय मास्व स्समार स्डलासौ गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

२२४ बझाङ वान्नीचौर मास्व छस्वस पाथीभरा गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

२२५ बझाङ दगुायमवानी मास्व िलकोट गापा पश ुस्वज्ञान 

२२६ बझाङ कुलमिाजन मास्व मिा गापा बाली स्वज्ञान 

२२७ बझाङ सनुकुण्डा मास्व स्चर स्वत्थड चीर गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

२२८ बझाङ सरतविी मास्व स्वजगाडा वङुगल नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 
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२२९ डडेलिरुा भागेश्वर मास्व परशरुाम नपा बाली स्वज्ञान 

२३० दाचुयला खण्डेश्वरी मा स्व  अस्पस्हमाल गापा बाली स्वज्ञान 

२३१ डोटी भवानी मास्व पञ्चपरुी नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

२३२ कैलाली कामेश्वर मा स्व भजनी नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

२३३ कैलाली रास्रिर् मा स्व  कैलारी गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

२३४ कैलाली महुन्र्ाल मा स्व  बदयगोरीर्ा गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

२३५ कैलाली रास्रिर् मा स्व  मोहन्र्ाल गापा बाली स्वज्ञान 

२३६ 
कैलाली 

जनजागसृ्ि मास्व लम्कीचहुा ४ 

चौरी लम्कीचहुा नपा= स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

२३७ 
कैलाली 

पहलमानस्सह ममेोररर्ल मास्व 

पहलमानवरु घोडाघोडी ११ घोडाघोडी नपा बाली स्वज्ञान 

२३८ भोजपरु स्वश्वप्रेम मास्व अरुण गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

२३९ िनकुटा स्रवेणी मास्व िनकुटा नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

२४० इलाम अमर मास्व इलाम नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

२४१ झापा स्हमालर् मास्व दमक नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

२४२ झापा सरतवस्ि मा स्व  दमक नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

२४३ झापा िलुावरी मास्व मेचीनगर नपा पश ुस्वज्ञान 

२४४ खोटाङ पञ्च मास्व 

स्दके्तल रुपाकोट मजवुागढी 

नपा बाली स्वज्ञान 

२४५ मोरङ सकुुना मास्व सनु्दरहरैचा नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

२४६ मोरङ जनिा मास्व वेलवारी नपा बाली स्वज्ञान 

२४७ मोरङ महने्र मास्व केरावरी गापा पश ुस्वज्ञान 

२४८ मोरङ स्वराट बस्हरा मास्व स्वराटनगर म न पा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

२४९ ओखलढुङ्गा प्रविु मास्व सनुकोशी गापा बाली स्वज्ञान 

२५० पाँचथर पथृ्वी मास्व कुम्मार्क गापा बाली स्वज्ञान 

२५१ सोलुखमु्व ु गामाय मास्व सोलु दिुकुण्ड गापा बाली स्वज्ञान 

२५२ सनुसरी स्शक्षा स्नकेिन मास्व िरान उमनपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

२५३ िाप्लेजङु भान ुमास्व  रु्ङस्लङ नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

२५४ िेह्रथमु बसन्ि मास्व लालीगरुाँस नपा बाली स्वज्ञान 

२५५ उदर्परु स्रवेणी मास्व कटारी नपा बाली स्वज्ञान 
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२५६ िनरु्ा जनिा मास्व स्वदह गापा पश ुस्वज्ञान 

२५७ िनरु्ा िनरु्ा जनिा मास्व िनरु्ािाम नपा 

इलेस्क्िकल 

इस्न्जस्नर्ररङ 

२५८ महोत्तरी जनिा मास्व वस्दयवास नपा पश ुस्वज्ञान 

२५९ रौिहट स्नमिरी बासदुवे मास्व राजदवे नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

२६० सप्तरी गोबियन बैरागी मास्व सप्तकोशी नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

२६१ सप्तरी भवानी प्र सकल मास्व स्िरहुि गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

२६२ स्सराहा जनिा मास्व अनायमा गापा 

इलेस्क्िकल 

इस्न्जस्नर्ररङ 

२६३ अघयखाँची हरहर सािारण मास्व पास्णनी गापा बाली स्वज्ञान 

२६४ अघयखाँची सरतवस्ि मा स्व  छरदवे गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

२६५ बाँके िमु्वोजी मास्व नेपालगञ्ज उमनपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

२६६ बाँके जनिा मास्व खजरुा गापा बाली स्वज्ञान 

२६७ बस्दयर्ा िबुय मास्व गलुररर्ा नपा पश ुस्वज्ञान 

२६८ दाङ सरतवस्ि मा स्व  रासी गापा बाली स्वज्ञान 

२६९ गलु्मी उदर् मास्व चन्रकोट गापा बाली स्वज्ञान 

२७० गलु्मी जनज्र्ोस्ि मास्व रुरु गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

२७१ कस्पलवति ु नेपाल आदयश मास्व स्शवराज नपा पश ुस्वज्ञान 

२७२ कस्पलवति ु गौिम बिु मास्व विुभसू्म नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

२७३ कस्पलवति ु भकुृटी मास्व विुभसू्म नपा बाली स्वज्ञान 

२७४ कस्पलवति ु जनचेिना कम्र्सू्नस्ट मास्व स्शवराज नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ. 

२७५ पाल्पा लक्ष्मी मास्व िानसेन नपा बाली स्वज्ञान 

२७६ पाल्पा मोहनकन्र्ा मास्व िानसेन नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

२७७ प्र्िुान भानभुक्त मास्व मल्लरानी गापा बाली स्वज्ञान 

२७८ रोल्पा नेपाल रास्रिर्ा मास्व पररवियन गापा बाली स्वज्ञान 

२७९ रोल्पा स्वरबलभर मास्व थवाङ गापा बाली स्वज्ञान 

२८० रूपन्दहेी कास्लका मास्व बटुवल उमनपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

२८१ रूपन्दहेी नस्वन औद्योस्गम मास्व बटुवल उमनपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

२८२ रूपन्दहेी श्री नवरत्न मास्व बटुवल उमनपा बाली स्वज्ञान 

२८३ रूपन्दहेी करवानी मास्व दवेदह नपा बाली स्वज्ञान 

२८४ रूपन्दहेी 
मस्सना बाबा नरेन्रपरुी मास्व लुस्म्वनी साँतकृस्िक नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ. 

२८५ रूपन्दहेी 
स्िनहुा मास्व लुस्म्वनी साँतकृस्िक नपा बाली स्वज्ञान 

२८६ दलेैख स्रभवुन मास्व नारार्ण नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

२८७ दलेैख स्वजर् मास्व दलु्लु नपा बाली स्वज्ञान 

२८८ हुम्ला मानसरोवर मास्व स्समकोट गापा बाली स्वज्ञान 

२८९ जाजरकोट नारार्णी मास्व छेडगाड गापा बाली स्वज्ञान 
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२९० जमु्ला जनिा मास्व चन्दनाथ नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

२९१ कास्लकोट पञ्चदवेल मास्व सास्न्नस्रवेणी गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

२९२ रुकुम स्शिल मास्व चौरझारी नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

२९३ सल्र्ान जनकल्र्ाण मास्व बागचौर नपा बाली स्वज्ञान 

२९४ सखुेच नेपाल रास्रिर्ा मास्व गभुायकोट नपा बाली स्वज्ञान 

२९५ सखुेच स्शव मास्व स्वरेन्रनगर नपा बाली स्वज्ञान 

२९६ सखुेच सरू्य प्रकाश मास्व पञ्चपरुी नपा पश ुस्वज्ञान 

२९७ अक्षाम मंगला रास्रिर् मास्व मंगलसेन नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

२९८ अक्षाम सरू्यचन्र मास्व साँरे्वगर नपा बाली स्वज्ञान 

२९९ अक्षाम पदमकोट मास्व साँरे्वगर नपा बाली स्वज्ञान 

३०० बैिडी मस्नलेक मास्व मेलौनी नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

३०१ बैिडी श्रीकृरण मास्व पाटन नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

३०२ बझाङ सत्र्वस्ि मास्व जर्पथृ्वी नपा बाली स्वज्ञान 

३०३ बझाङ स्शक्षादोर् मास्व केदारतर् ूगापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ. 

३०४ बाजरुा भानदुोर् मास्व बढुीगगंा नपा पश ुस्वज्ञान 

३०५ डडेलिरुा महने्र मास्व अमरगढी नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

३०६ डडेलिरुा बालकल्र्ाण मास्व अजर्मेरु गापा बाली स्वज्ञान 

३०७ दाचुयला मास्लका अजुयन मास्व महाकाली नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

३०८ दाचुयला जनस्वकास मास्व दहुु ँगापा बाली स्वज्ञान 

३०९ डोटी घन्टेश्वर मास्व जोरार्ल गापा बाली स्वज्ञान 

३१० डोटी सीिाराम मास्व स्शखर नपा बाली स्वज्ञान 

३११ डोटी स्दल्पेश्वर मास्व स्दर्ार्ल स्सलगढी नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

३१२ कैलाली रघनुाथ आदयश मास्व जोशीपरु गापा बाली स्वज्ञान 

३१३ कैलाली दगुाय लक्ष्मी मास्व गोदावरी नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

३१४ कैलाली कणायली मास्व स्टकापरु नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

३१५ कैलाली िनगढी मास्व िनगढी उमनपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

३१६ कन्चनपरु बैजनाथ मास्व स्भमदत्त नपा बाली स्वज्ञान 

३१७ कन्चनपरु भान ुमास्व महाकाली नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

३१८ कन्चनपरु शास्न्ि मास्व बेलौरी नपा बाली स्वज्ञान 

३१९ कन्चनपरु बैजनाथ मास्व बेदकोट नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ. 

३२० बाग्लुङ गलकोट मास्व  गलकोट नपा बाली स्वज्ञान 

३२१ बाग्लुङ स्भमसेन मास्व काँिेखोला गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

३२२ बाग्लुङ शास्न्ि मास्व जैस्मनी नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

३२३ बाग्लुङ िौलास्गरी मास्व बागलुङ नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

३२४ बाग्लुङ िौलास्गरी स्वरेन्र मास्व बागलुङ नपा पश ुस्वज्ञान 

३२५ बाग्लुङ =ज्ञानने्र मास्व स्नसीखोला गापा पश ुस्वज्ञान 
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३२६ बाग्लुङ नेपाल मास्व  िाराखोला गापा पश ुस्वज्ञान 

३२७ बाग्लुङ परुुर्ोदर् मास्व वरेङ गापा बाली स्वज्ञान 

३२८ बाग्लुङ 

स्रभवुन मास्व वस्डगाड  २ 

दगान्दडुाँडा वस्डगाड गापा बाली स्वज्ञान 

३२९ गोरखा ज्ञानमागय मास्व गण्डकी गापा पश ुस्वज्ञान 

३३० गोरखा भवानी मास्व पालुङटार नपा बाली स्वज्ञान 

३३१ गोरखा भवानी मास्व मन्व ुआरुिाट २ मन्व ुआरुिाट गा पा बाली स्वज्ञान 

३३२ कातकी ब्रह्मारुपा मास्व पोखरा मनपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

३३३ कातकी शकु्रराज मास्व पोखरा मनपा पश ुस्वज्ञान 

३३४ कातकी महने्र मास्व पोखरा मनपा बाली स्वज्ञान 

३३५ कातकी जनप्रीर् मास्व पोखरा मनपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

३३६ लमजङु शैलापरुी मास्व राईनास गापा पश ुस्वज्ञान 

३३७ लमजङु जनस्वकास मास्व वेसीशहर नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

३३८ लमजङु इशानेश्वर मास्व मध्र्नपेाल नपा बाली स्वज्ञान 

३३९ मनाङ लोकस्प्रर् मास्व चाम े चामे गापा बाली स्वज्ञान 

३४० मतुिाङ जनआदयश मास्व थासाङ गापा बाली स्वज्ञान 

३४१ मतुिाङ जनस्हि मास्व घरपझोङ गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

३४२ म्र्ाग्दी गलेश्वर मास्व वेनी नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

३४३ म्र्ाग्दी मसु्क्तिाम मास्व रघगुंगा गापा बाली स्वज्ञान 

३४४ म्र्ाग्दी मगला मास्व मंगला गापा बाली स्वज्ञान 

३४५ म्र्ाग्दी 
प्रभा मास्व अन्नपणुय गापा 

इलेस्क्िकल 

इस्न्जस्नर्ररङ 

३४६ नवलपरासी पवूय पथृ्वी मास्व रामग्राम नपा बाली स्वज्ञान 

३४७ नवलपरासी पवूय नवजागरण मास्व मध्र्स्वन्द ुनपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

३४८ नवलपरासी पवूय जनिा मास्व मध्र्स्वन्द ुनपा 

इलेस्क्िकल 

इस्न्जस्नर्ररङ. 

३४९ नवलपरासी पवूय रत्नराज्र्लक्ष्मी मास्व गैडाकोट गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

३५० नवलपरासी पवूय डेडगाँउ मास्व बौदीकाली गापा बाली स्वज्ञान 

३५१ नवलपरासी पवूय दवेचलुी मास्व दवेचलुी नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

३५२ नवलपरासी पवूय भानदुर् मास्व स्वनर्ी स्रवेणी गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

३५३ पवयि मािेदवेल मास्व र्लेवास नपा बाली स्वज्ञान 

३५४ पवयि नवजागसृ्ि मास्व मोदी गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

३५५ तर्ाङजा पणूय अमिृ मास्व वास्लङ नपा बाली स्वज्ञान 

३५६ तर्ाङजा स्रशस्हल मास्व आँिीखोला गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

३५७ तर्ाङजा भानभुक्त आचायर् मास्व गल्र्ाङ नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ. 

३५८ तर्ाङजा पञ्चकन्र्ा मास्व अजुयन चौपारी गापा बाली स्वज्ञान 

३५९ िनहु सत्र्विी मास्व व्र्ास नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 
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३६० िनहु रामशाह मास्व आवखुैरेनी गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

३६१ िनहु पञ्चदवेभमुी मास्व शकु्लागण्डकी नपा पश ुस्वज्ञान 

३६२ भक् िपरु श्री पद्म मास्व भक् िपरु नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

३६३ भक् िपरु सरतविी मास्व सरू्यस्वनार्क नपा बाली स्वज्ञान 

३६४ भक् िपरु आदशय मास्व मध्र्परु सानोस्िमी  मध्र्परु स्िमी नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

३६५ स्चिवन बिुशास्न्ि मास्व राप्ती गापा पश ुस्वज्ञान 

३६६ स्चिवन स्रवेणी वराह मास्व इच्छाकामना गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ. 

३६७ 
स्चिवन प्रभाि मास्व भरिपरु मनपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

३६८ 
स्चिवन माडी मास्व माडी गापा पश ुस्वज्ञान 

३६९ 
स्चिवन स्भमोदर् मा स्व कास्लका नपा बाली स्वज्ञान 

३७० 
स्चिवन 

स्भमनगर मास्व भरिपरु २०  भरिपरुन मनपा बाली स्वज्ञान 

३७१ 
स्चिवन 

नेपाल मास्व रत्ननगर नपा बाली स्वज्ञान 

३७२ िास्दङ मण्डली मास्व गंगा जमनुा गापा बाली स्वज्ञान 

३७३ िास्दङ चन्रोर् मास्व वेनीघटरोराङ  बाली स्वज्ञान 

३७४ िास्दङ स्नलकण्ि मास्व स्नलकण्ि नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

३७५ िास्दङ वागेश्वरी मास्व गल्छी गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

३७६ िास्दङ जनजागसृ्ि मास्व थाके्र गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

३७७ िास्दङ सत्र्ाविी मास्व स्सिलेक गापा बाली स्वज्ञान 

३७८ दोलखा सवय मास्व स्भमेश्वर नपा बाली स्वज्ञान 

३७९ दोलखा हनमुन्िेश्वर मास्व बैिेश्वर गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

३८० कािमाडौं पद्म कन्र्ा मास्व कािमाडौ मनपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

३८१ कािमाडौं स्सस्ि गणशे मास्व कागेश्वरी मनोहरा नपा बाली स्वज्ञान 

३८२ कािमाडौं महने्र रास्रिर् मास्व कािमाडौ मनपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

३८३ कािमाडौं कास्लदवेी मास्व िारकेश्वर नपा बाली स्वज्ञान 

३८४ कािमाडौं ज्ञानोदर् मास्व कािमाडौ मनपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

३८५ कािमाडौं कंकली मास्व चन्रस्गरी नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ. 

३८६ कािमाडौं स्वद्या मस्न्दर मास्व चन्रस्गरी नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

३८७ कािमाडौं जनसेवा मास्व स्कस्ियपरु नपा 

इलेस्क्िकल 

इस्न्जस्नर्ररङ 
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३८८ कािमाडौं अरुणोदर् मास्व  गोकणशे्वर नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

३८९ कािमाडौं र्स्पयड् मास्व दस्क्षणकाली नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

३९० कािमाडौं 

 गान्िी आदशय मास्व कागेश्वरी 

मनहरा ९ कागेश्वरी मनहरा नपा =  बाली स्वज्ञान 

३९१ कािमाडौं 

बालउद्दार मास्व वनुपा १० कपन 

स्मलनचोक वढुास्नलकण्ि नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

३९२ कािमाडौं 

स्जिपरु मास्व िारकेश्वर ३ 

स्कसन्डोल िारकेश्वर नपा  स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

३९३ कािमाडौं ग्राम स्शक्षा मस्न्दर मास्व बढुास्नलकन्ि नपा 

इलेस्क्िकल 

इस्न्जस्नर्ररङ 

३९४ काभ्र े सस्न्जवनी मास्व  िसु्लखले नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

३९५ काभ्र े श्वेव बराह मास्व बनेपा नपा बाली स्वज्ञान 

३९६ काभ्र े खाडादसे्व मास्व चौरी दउेराली गापा बाली स्वज्ञान 

३९७ काभ्र े लक्ष्मी नारार्ण मास्व रोशी गापा बाली स्वज्ञान 

३९८ काभ्र े जनक मास्व नमोविु गापा पश ुस्वज्ञान 

३९९ काभ्र े भैरव मास्व महाभारि गापा बाली स्वज्ञान 

४०० लस्लिपरु स्वश्वस्मर गणशे मास्व महालक्ष्मी नपा 

इलेस्क्िकल 

इस्न्जस्नर्ररङ 

४०१ लस्लिपरु कास्लदवेी मास्व बागमिी गापा बाली स्वज्ञान 

४०२ लस्लिपरु 

आदशयशौल र्वुक मा.स्व. 

वङुमिी २२ लस्लिपरु उमनपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

४०३ लस्लिपरु 

मगरगाउँ मा. स्व. कोञ्ज्र्ोसोम 

गा.पा. २,  शंख ु कोन्जोसोम गापा बाली स्वज्ञान 

४०४ मकवानपरु भेटनदवेी मास्व हटेौडा उमनपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

४०५ मकवानपरु जनप्रीर् मास्व हटेौडा उमनपा बाली स्वज्ञान 

४०६ मकवानपरु महने्र मास्व बकैर्ा गापा 

इलेस्क्िकल 

इस्न्जस्नर्ररङ. 

४०७ मकवानपरु जनकल्र्ाण मास्व थाहा नपा बाली स्वज्ञान 

४०८ मकवानपरु सनु्दरीदवेी मास्व थाहा नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

४०९ मकवानपरु दवेकी मास्व बागमिी गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

४१० मकवानपरु वशगोपाल मास्व मकवानपरुगढी गापा बाली स्वज्ञान 
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४११ मकवानपरु वात्सलादवेी मास्व ईन्रसरोवर गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

४१२ नवुाकोट राणा भवुनेश्वरी मास्व स्वदरु नपा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

४१३ नवुाकोट महने्र मास्व स्लख ुगापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ. 

४१४ नवुाकोट अमरज्र्ोस्ि मास्व िादी गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

४१५ नवुाकोट ऐसेलु भमुे मास्व स्कतर्ाङ गापा बाली स्वज्ञान 

४१६ नवुाकोट नवस्जवन मास्व ककनी गापा बाली स्वज्ञान 

४१७ रामेछाप स्हमगंगा मास्व रामेछाप नपा पश ुस्वज्ञान 

४१८ रामेछाप दहुु मास्व सनुापस्ि गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ. 

४१९ रामेछाप कास्लका मास्व ररठे्ठ दोरम्वा मास्व स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

४२० रामेछाप िामाकोशी जनजागसृ्ि मास्व स्लख ुिामाकोशी गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

४२१ रसवुा स्नलकण्ि मास्व उत्तरगर्ा गापा कम्प्र्टुर इस्न्जस्नर्ररङ 

४२२ रसवुा गोसाइकुण्ड मास्व नौकुण्ड गापा बाली स्वज्ञान 

४२३ स्सन्िलुी गौमिी मास्व कमलामाई नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

४२४ स्सन्िलुी प्रभाि मास्व कमलामाई नपा बाली स्वज्ञान 

४२५ स्सन्िलुी श्री मास्व दिुौली नपा बाली स्वज्ञान 

४२६ स्सन्िलुी सरतविी मास्व दिुौली नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

४२७ स्सन्िलुी कस्पलाकोट मास्व मररण गापा बाली स्वज्ञान 

४२८ स्सन्िलुी प्रगस्िस्शल मास्व सनुकोशी गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ 

४२९ स्सन्िपुाल्चोक जनजागसृ्ि मा.स्व. चौिारा साँगाचोकगढी नपा पश ुस्वज्ञान 

४३० स्सन्िपुाल्चोक सेिीदी पन्चकन्र्ा मस्व चौिारा साँगाचोकगढी नपा बाली स्वज्ञान 

४३१ स्सन्िपुाल्चोक 
महने्रदोर् मास्व सनुकोशी गापा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

४३२ स्सन्िपुाल्चोक 
इन्रशे्वरी मास्व मेलम्ची नपा स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ. 

४३३ स्सन्िपुाल्चोक 

क्षेरपालेश्वरी मास्व पाँचपोखरीथाङपालिाप गापा बाली स्वज्ञान 

४३४ सनुसरी आदशय मास्व  बराहक्षेर नपा 

इलेस्क्िकल 

इस्न्जस्नर्ररङ. 

४३५ मोरङ नरग्राम नमनुा मास्व बढुीगगंा गाँउपास्लका वाली स्वज्ञान 
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४३६ भोजपरु पञ्चकन्र्ा मास्व रामस्प्रसादराई गाँउपास्लका वाली स्वज्ञान 

४३७ भोजपरु सगरमाथा मास्व हिुवागढी गाँउपास्लका वाली स्वज्ञान 

४३८ उदर्परु क्र्ा. पशुयराम पद्माराई मास्व स्लम्चङुबङु गाँउपास्लका कम्प्र्टुर ई. 

४३९ उदर्परु जनिा मास्व बलेका बेलका नपा स्सस्भल ई. 

४४० सोलुखमु्व ु स्वरेन्रज्र्ोिी मास्व सोिाङ गाँउपास्लका वाली स्वज्ञान 

४४१ िाप्लेजङु पथृ्वी मास्व खाम्लङु मेररङदने गाँउपास्लका वाली स्वज्ञान 

४४२ िनकुटा भान ुमास्व डांडाबजार साँगरुीगढी गाँउपास्लका इलेस्क्िकल 

४४३ िनकुटा चलुाचलुी मास्व िाङखवुा छथर जोरपाटी गाँउपास्लका वाली स्वज्ञान 

४४४ इलाम सरतविी मास्व माङसेवङु गाँउपास्लका वाली स्वज्ञान 

४४५ महोत्तरी दगुाय मास्व मनरा मनरस्शसवा नगरपास्लका स्सस्भल ई. 

४४६ महोत्तरी जनिा रास्रिर् मा स्व िमौराबाल्वा नगरपालीका स्सस्भल ई. 

४४७ बारा रामचररर मास्व जर्नगर आदशय कोिावल स्सस्भल ई. 

४४८ रौिहट जनिा मास्व किहररर्ा कटहररर्ा नगरपास्लका स्सस्भल ई. 

४४९ सप्तरी जनिा मास्व िरही डाँक्नेश्वरी गापा ३ स्सस्भल ई. 

४५० लस्लिपरु बाघभैरव मास्व मांहाकाल गाँउपास्लका स्सस्भल ई. 

४५१ मकवानपरु सरू्ोदर् मास्व रास्क्सराङ गाँउपास्लका वाली स्वज्ञान 

४५२ कािमाडौं स्सिापाइला मास्व लाम्पाखा नागाजुयन नगरपास्लका इलेस्क्िकल ई. 

४५३ दोलखा हलेश्वर मास्व गौरीशंकर गापा कम्प्र्टुर ई. 

४५४ िास्दङ स्नरन्जना मास्व नेराविी डबजोङ गाँउपास्लका स्सस्भल ई. 

४५५ स्सन्िपुाल्चोक रत्नराज्र् मास्व  जगुल गाँउपास्लका स्सस्भल ई. 

४५६ स्सन्िपुाल्चोक बिुोदर् मा स्व स्लसङखपुाखरुा गाउँपास्लका कम्प्र्टुर ई. 

४५७ बाग्लुङ उत्तरगगंा मास्व ढोरपाटन नगरपास्लका स्सस्भल ई. 

४५८ नवलपरासी पवूय जनजागसृ्ि मा.स्व. वसु्लङटार गाँउपास्लका वाली स्वज्ञान 

४५९ तर्ाङजा मस्हमा मास्व हररनास गाँउपास्लका वाली स्वज्ञान 

४६० तर्ाङजा नवज्र्ोस्ि मास्व स्वरुवा गाँउपास्लका कम्प्र्टुर ई. 
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४६१ कातकी वीरेिाँटी मास्व अन्न्पणुय गाँउपास्लका कम्प्र्टुर ई. 

४६२ म्र्ाग्दी िाकम मास्व िवलास्गरी गाँउपास्लका इलेस्क्िकल ई. 

४६३ रोल्पा कृरण मास्व माडी गाँउपास्लका वाली स्वज्ञान 

४६४ अघयखाँची स्वरेन्र मास्व मालारानी गाँउपास्लका इलेस्क्िकल ई. 

४६५ नवलपरासी पवूय आदशय मास्व खोखरपरूा सरावल गाँउपास्लका स्सस्भल ई. 

४६६ बाँके जर्स्कसान मास्व नरैनापरु गापा वाली स्वज्ञान 

४६७ रोल्पा बसु्िस्वकास मास्व गंगदवे गापा कम्प्र्टुर ई. 

४६८ गलु्मी मास्लका मास्व मास्लका गाँउपास्लका वाली स्वज्ञान 

४६९ सल्र्ान शारदा जनकल्र्ाण मास्व रामपरु कास्लमाटी गाँउपास्लका वाली स्वज्ञान 

४७० डोल्पा अरस्नको मास्व काइके गाँउपास्लका कम्प्र्टुर ई. 

४७१ डोल्पा कास्लका मास्व मड्ुकेचलुा गाँउपास्लका पश ुस्वज्ञान 

४७२ डडेलिरुा वीरबलभर मास्व नवदगुाय गाँउपास्लका स्सस्भल ई. 

४७३ अक्षाम गरुुकुल मास्व ढकारी गाँउपास्लका स्सस्भल ई. 

४७४ बझाङ महशे्वरी मास्व खप्तडछन्ना गाँउपास्लका वाली स्वज्ञान 

४७५ डडेलिरुा सरतविी मास्व भगेश्वर गाँउपास्लका वाली स्वज्ञान 

४७६ डोटी खत्र्ाडी मास्व बोगटान रु्डस्सल गाँउपास्लका वाली स्वज्ञान 

४७७ बाजरुा दशरथ मास्व खप्तडछेडेदह गाँउपास्लका वाली स्वज्ञान 

४७८ बाजरुा स्कस्ियचौर मास्व गौमलु गाँउपास्लका वाली स्वज्ञान 

४७९ ओखलढुङ्गा स्शवदिुी मास्व मोलुङ गापा स्सस्भल ई. 

४८० खोटाङ भगविी स्दनानाथ मास्व खोटेहाङ वाली स्वज्ञान 

४८१ महोत्तरी रामनारार्ण अर्ोध्र्ा उ मा स्व स्पपरा गा पा ४ कृस्र् प्रास्वस्िक 

४८२ लमजङु स्शशसु्वद्याश्रम मास्व राइनास गापा स्सस्भल ई. 

४८३ कातकी अस्म्वका मास्व पोखरा मनपा कम्प्र्टुर ई. 

४८४ िास्दङ काकी गाँउ मास्व स्रपरूासनु्दरी गाँउपास्लका पश ुस्वज्ञान 

४८५ खोटाङ स्त्रमुवन मा स्व ऐसेलुखकय  ऐसेलुखकय  र्ाउँपास्लका वाली स्वज्ञान 

४८६ पाँचथर श्री चन्रशे्वर मा. स्व स्मक्लाजङु-६ स्मक्लारु्ङ्क र्ाउँपास्लका वाली स्वज्ञान 
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क्र.स.ं  स्र्ल्ला स्वद्यालय तथानीय िह धार  

खान्रोङ 

४८७ पाँचथर थपुय मा.स्व. याङ्कवरक र्ाउँपास्लका वाली स्वज्ञान 

४८८ पाँचथर श्री सरतविी मा.स्व र्ालेलङु -३  फालेलङु्क र्ाउँपास्लका स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ्ग 

४८९ उदर्परु 

श्री महने्र रत्न मा.स्व 

रुपाटार,िाप्ली-५ िा्ली र्ाउँपास्लका पश ुस्वज्ञान 

४९० सोलुखमु्व ु

सगरमाथा माध्र्स्मक स्वद्यालर् 

महाकुलङु गाउँपास्लका-१ महाकुलङु्क र्ाउँपास्लका स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ्ग 

४९१ भोजपरु अन्नपणूय वा.र.रा. मास्व अन्नपणूय  टयाम्केमैयुङ्क र्ाउँपास्लका वाली स्वज्ञान 

४९२ स्सराहा 

जनिा माध्र्स्मक स्वद्यालर् 

राजपरु स्वरणुपुर र्ाउँपास्लका स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ्ग 

४९३ िनरु्ा 

श्री लक्ष्मीस्नर्ाँ जनिा मा.स्व. 

कुम्हरौडा लक्ष्मीस्नर्ाँ गा.पा.– ७ लक्ष्मीस्नया र्ाउँपास्लका स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ्ग 

४९४ सलायही 

श्री जनिा िेजनारार्ण दर्ाविी 

माध्र्स्मक स्वदर्ालर्, स्वरण ु

गापा, पकडी रे्न्हरा, स्समरा, 

सलायही  स्वरणु र्ाउँपास्लका कम्प्र्टुर स्वज्ञान 

४९५ सलायही 

श्री जनिा माध्र्स्मक स्वदर्ालर्, 

इश्वरपरु नपा-१५, बल्वा 

सोकनाहा, सलायही ईश्वरपुर नर्रपास्लका  वाली स्वज्ञान 

४९६ काभ्रेपलाञ्चोक 

श्री जनस्वकास मा स्व 

खानीखोला -५ खानीखोला र्ाउँपास्लका कम्प्र्टुर स्वज्ञान 

४९७ काभ्रेपलाञ्चोक 

श्री आजाद माध्र्स्मक स्वद्यालर्, 

पाँचखाल-१२, बालुवा पांचखाल नर्रपास्लका  वाली स्वज्ञान 

४९८ नवुाकोट 

श्री बागेश्वरी माध्र्स्मक स्वद्यालर्, 

सरु्यगढी-३ चोकद े सयुयर्ढी र्ाउँपास्लका वाली स्वज्ञान 

४९९ नवुाकोट इन्रार्णी मा.स्ब. पञ्चकन्र्ा १  पचाचकन्या र्ाउँपास्लका वाली स्वज्ञान 

५०० बाँके 

श्री जानकी मा.स्व.खजरुाखदुय 

जानकी गा.पा.४ र्ानकी र्ाउँपास्लका स्सस्भल इस्न्जस्नर्ररङ्ग 

५०१ रुकुमकोट 

महने्र मा स्व िकसेरा, पथुा 

उत्तरगगंा १० पुथा उत्तररं्र्ा र्ाउँपास्लका कम्प्र्टुर स्वज्ञान 

५०२ रोल्पा 

श्री गोकुल मा.स्ब.लङ्ुग्री-२ 

रोल्पा  लुङ्कग्री र्ाउँपास्लका वाली स्वज्ञान 

५०३ हुम्ला महाबौि मास्व र्ालवाङ नाम्खा र्ाउँपास्लका वाली स्वज्ञान 
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क्र.स.ं  स्र्ल्ला स्वद्यालय तथानीय िह धार  

५०४ कास्लकोट कास्लका मास्व वडा न ५ गलेा  महावै र्ाउँपास्लका वाली स्वज्ञान 

५०५ कञ्चनपरु 

श्री गौरीशंकर माध्र्स्मक 

स्वद्यालर् पनुवायस ५ कञ्चनपरु पुनवायस नर्रपास्लका  वाली स्वज्ञान 

५०६ बैिडी 

श्री अजुयन मा स्व स्सगास ०२ 

गाँजरी  स्सर्ास र्ाउँपास्लका वाली स्वज्ञान 
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अनुसचूी १२:  आशथयक िर्य २०७९/८० को सङ््कर्,प्रदेि तथा स्थानीय तहका लाशग बजेट कायायियनसम्िन्त्िी मागयदियन 

 

मागयदशयनहरू स्शक्षा स्वज्ञान िथा प्रस्वस्ि मन्रालर् एवम ्अथय मन्रालर्बाट तवीकृि भए बमोस्जम हुनेछ । 
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अनुसचूी १३ : नमुना शिद्यालयका प्र.अ र शिक्षकका लाशग काययसम्पादन करारका  न्त्यूतमम आिारहरू 

 

१. प्रधानाध्यापकको हकमा 

 नमनुा स्वद्यालर् स्वकास एवम सञ्चालन स्नस्दयशका, २०७४ बमोस्जम प्रिानाध्र्ापकको करार स्नर्सु्क्त भएको हुनपुन,े 

 स्वद्यालर् स्वकास प्रतिावनामा उल्लेख भएका कार्यर्ोजना बमोस्जम भौस्िक शसै्क्षक एवं व्र्वतथापकीर् पक्षमा सचूकगि 

रूपमा मापन गनय सस्कन ेउपलस्धि भएको प्रस्िवदेन पेस भएको, 

 स्वद्यालर् सिुार र्ोजना िर्ार गरी प्रत्रे्क वर्य अद्यावस्िक गरेको हुनपुने, 

 हरेक वर्यको वास्र्यक स्क्रर्ाकलापहरूको लेखा परीक्षण िथा सामास्जक परीक्षण गरेको हुनपुन े 

 स्वद्यालर्को िथ्र्ाङ्क स्ववरण व्र्वस्तथि र अद्यावस्िक गरेको हुनपुने, 

 प्रत्रे्क मस्हनाको २ पटक स्शक्षण स्सकाइ सिुारसँग सम्बस्न्िि स्वर्र्मा स्शक्षक तटार्को बैिक बसेको हुनपुन,े 

 स्शक्षण स्सकाइ समर् मापन कार्यन्वर्न भएको हुनपुने । 

२. स्शक्षकको हकमा 

 प्रत्रे्क स्शक्षकले आफ्नो स्वर्र्को स्शक्षण सिुार र्ोजना स्नमायण गरेको  र उक्त र्ोजनामा आिार वर्यको उपलस्धि र लक्ष्र् 

स्कटानी गररएको हुनपुन,े 

 आरू्ले अध्र्ापन गरेको स्वर्र्मा प्रस्िवर्य कम्िीमा औशि २ प्रस्िशिका दरले स्सकाइ उपलस्धि वसृ्ि गरेको हुनपुन,े 

 स्शक्षकले प्रत्रे्क घन्टी कक्षामा स्विाउन ेसमर् र्ोजनामै िोस्कएको हुनपुन,े 

 वास्र्यकस्वद्यालर् खलेुको स्दनको ९० प्रस्िशिभन्दा बढी हास्जरी भएको हुनपुन,े 

 पिन पािनको अस्िररक् ि स्वद्यालर्को सहस्क्रर्ाकलापको कुनै एक क्षरेमा र्ोकल स्शक्षकको रूपमा रही सस्क्रर्िापवूयक 

कार्य गरेको हुनपुन,े 

 आरू्ले अध्र्ापन गन ेस्वर्र्को कार्यगि अनसुन्िान िथा पररर्ोजना कार्य गने िथा स्वद्याथीहरूलाई गनय लगाएको हुनपुन,े 

 मस्हनाको एक पटक कक्षागि रूपमा अस्भभावक भेटघाट िथा अन्िस्क्रर्ा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हुनपुन े। 

 उल्लेस्खि स्क्रर्ाकलापहरू प्रिानाध्र्ापकको हकमा सम्बस्न्िि स्वव्र्स र तथानीर् िहबाट र स्शक्षकको हकमा सम्बस्न्िि 

प्रिानाध्र्ापक र स्वव्र्सबाट कार्य स्ववरण प्रमास्णि भएको हुनपुनछे । 

उल्लेस्खि आिारहरूमा तथानीर् िह िथा प्रिानाध्र्ापकले आिारहरू थप गरी कार्यसम्पादन करार गनय सस्कने छ । 
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अनुसचूी  १४ : प्रगशत प्रशतिेदनको ढााँचा 

 

सङ्घीर्¸ प्रदेश सरकार वा अन्र् कार्यक्रम 

क्र.स. बजेट उपशीर्यक 

हाल  (िेस्रो 

रैमास्सक) 

सम्मको 

स्नकासा 

रैमास्सकमा 

स्नकासा 

स्लएको 

रकम 

रैमास्सक

मा  भएको 

खचय रकम 

जम्मा 

खचय 
    

  

१. सङ्घीर् सरकारका कार्यक्रम               

२. सबैका लास्ग स्शक्षा – आिारभिू िह                

३. माध्र्स्मक िह               

४. स्वद्यालर् स्शक्षा के्षर  कार्यक्रम  (प्रदेश िथा तथानीर्का लास्ग)               

५. 
प्रास्वस्िक स्शक्षा िथा व्र्ावसास्र्क िास्लम पररर्द ्(स्वशेर् 

कार्यक्रमसमेि) 
            

  

६. सस्हद तमसृ्ि स्वद्यालर्लाई अनदुान               

  जम्मा               

स्वत्तीर् हतिान्िरण भएका कार्यक्रमगि प्रगस्ि स्ववरण (तथानीय िह) 

क्र.स. स्क्रर्ाकलाप नं.  स्क्रर्ाकलापको नाम स्वत्तीर् लक्ष्र् 
स्वत्तीर् 

प्रगस्ि 

स्वत्तीर् 

प्रगस्ि 

प्रस्िशि 

कैस्र्र्ि 

  १. 

1.1.3.3 

आिारभिू िहका तवीकृि दरबन्दीका स्शक्षक, राहि अनदुान 

स्शक्षकका लास्ग  िलब भत्ता अनुदान (स्वशेर् स्शक्षा पररर्द ्

अन्िरगिका स्शक्षक/कमयचारीहरूसमेि) 

        

 २. 

1.1.3.4 

 माध्र्स्मक िहका तवीकृि दरबन्दीका स्शक्षक, राहि अनदुान स्शक्षक  

लास्ग िलब भत्ता अनदुान (स्वशेर् स्शक्षा पररर्द ् अन्िरगिका 

स्शक्षक/कमयचारी,प्रास्वस्िक िारका प्रस्शक्षकसमेि) 

        

 ३. 
2.7.13.50 

प्रस्ि स्वद्याथी  लागिका आिारमा स्सकाइ  सामग्री िथा स्डस्जटल 

स्सकाइ समाग्री व्र्वतथाका लास्ग स्वद्यालर्लाई अनदुान  
        

 ४. 

2.4.6.1 

सावयजस्नक स्वद्यालर्का  स्वद्याथीहरूका लास्ग स्न:शलु्क 

पाि्र्पतुिक अनदुान 
        

 ५. 
7.2.1.1 

सावयजस्नक स्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि स्वद्याथीहरूका लास्ग छारवसृ्त्त 

(आवासीर् िथा गैरआवासीर्)  
        

 ६. 2.7.13.10 स्वद्यालर् सञ्चालन िथा व्र्वतथापन अनदुान         

 ७. 

2.7.13.11 

शैस्क्षक पहुचँ सुस्नस्िििा, अनौपचाररक िथा वैकस्ल्पक स्शक्षा 

कार्यक्रम  

(परम्परागि स्वद्यालर्, वैकस्ल्पक स्वद्यालर्, साक्षरिा र स्नरन्िर 

स्शक्षाका कार्यक्रमसमेि) 
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 ८. 
2.7.11.1 

 िोस्कएका  स्वद्याथीको स्दवा खाजाका लास्ग  स्वद्यालर्लाई अनदुान          

 ९. 11.1.2.44
5 

केन्रबाट छनोट भएका नमनुा स्वद्यालर्,स्वशेर् स्वद्यालर्को क्रमागि 

भवन स्नमायण िथा कक्षा ११ तिोन्नस्ि भएका प्रास्वस्िक िार 

स्वद्यालर्को ल्र्ाव व्र्वतथापन  अनदुान 

        

 १०. 
2.7.13.13 

 स्वद्यालर्मा शैस्क्षक गुणतिर सदुृढीकरण  एवम ् कार्यसम्पादनमा 

आिाररि प्रोत्साहन अनदुान 
        

 ११. 
2.7.13.23 

सामदुास्र्क स्वद्यालर्का छाराहरूलाई स्न:शलु्क तर्ास्नटरी प्र्ाड 

व्र्वतथापन 
        

 १२. 
2.7.13.21 

भटुानी शरणाथीका स्वद्याथी अध्र्र्नरि स्वद्यालर्का लास्ग स्शक्षक र 

पाि्र्पतुिक व्र्वतथाका लास्ग अनदुान 
        

 १३. 
2.7.13.40 

माध्र्स्मक िह कक्षा (९-१०) मा अङ्ग्रेजी,गस्णि र स्वज्ञान स्वर्र्मा 

स्शक्षण सहर्ोग अनदुान 
      

  

 १४. 

2.7.13.41 

आिारभिू िह कक्षा (६-८) मा अङ्ग्रेजी,गस्णि र स्वज्ञान स्वर्र्मा 

स्शक्षण सहर्ोग अनदुान 
      

  

 १५. 

2.7.13.49 

कोस्भड-१९ बाट पगेुको शैस्क्षक क्षस्िको पररपरूण िथा अन्र् 

स्वपदक्ो समर्मा  स्सकाइ स्नरन्िरिाका लास्ग कार्यक्रम 
      

  

 १६. 

2.7.13.51 

सतथागि क्षमिा स्वकास, परीक्षा सञ्चालन एवम् स्वद्याथी 

मलू्र्ाङ्कन 
      

  

 १७. 
  

प्रास्वस्िक स्शक्षा िथा व्र्fवसास्र्क िास्लम पररर्द ् (स्वशेर् 

कार्यक्रमसमेि) 
        

जम्मा         

सस्हद तमभस्ि स्वद्यालयलाई अनुदान 

१८. 2.7.13.9 सस्हद तमसृ्ि स्वद्यालर्लाई अनदुान         

जम्मा         

( प्रदेर् िह) 

स्वद्यालय स्र्क्षा के्षत्र  काययक्रम  (प्रदेर् िथा तथानीयका लास्र्) 

१९. 

 

11.1.2.126 

बौस्िक अपाङ्गिा भएका बालबास्लकाहरूका लास्ग प्रत्र्ेक 

प्रदेशमा पवूायिारर्कु्त आवास्सर् स्वद्यालर् सञ्चालन 
        

२०. 2.7.13.31 प्रदेश तिरीर् IEMIS व्र्वतथापन         

२१. 2.7.13.12 वास्र्यक, चौमास्सक प्रस्िवेदन िर्ारी िथा प्रकाशन         

२२. 

2.7.13.4 
शैस्क्षक नीस्ि, कार्यक्रम िथा स्नदेस्शका सम्बन्िमा अस्भमखुीकरण         

२३. 

2.7.13.10 

स्वपद ्व्र्वतथापनका लास्ग शैस्क्षक कार्यक्रम         
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२४. 2.6.1.10 स्शक्षक िास्लम         

२५. 
2.7.13.35 

स्शक्षा िास्लम केन्रको Digital Learning Centre को  स्वकास 

िथा सदुृढीकरण 
        

२६. 
2.7.13.36 

स्शक्षा स्वकास िथा समन्वर् इकाइसँग कार्यक्रम कार्ायन्वर्नको 

समीक्षा िथा समन्वर् बैिक 
        

 २७. 

11.1.2.315 

तथानीर् िह र प्रदेशको सँगको  साझेदारीमा िुला स्वद्यालर् स्वकास  

गनय  छनोट भई DPR िर्ार भएका स्वद्यालर्का लास्ग पवूायिार 

स्वकास अनदुान 

        

२७ 

२८. 2.7.13.21 कक्षा १० (SEE) परीक्षा सञ्चालन         

जम्मा                   

कार्ायन्वर्नका क्रममा िहाँबाट गररएका असल अभ्र्ास भए उल्लेख गने :  

र्स अवस्िमा कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमादेस्खएका समतर्ा भए बुँदागि रूपमा उल्लेख गने :  

समािानका लास्ग िहाँबाटै गररएका प्रर्ासहरू भए बुँदागि रूपमा उल्लेख गने :   

आगामी वर्यको कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लास्ग सझुावहरू भए बुँदागि रूपमा उल्लेख गने : 

                                                                                                                                                 
                

हतिाक्षर : 

  

                  

       

पद : 

  

  

कार्ायलर्को छाप :  

  
        

      

  

नाम : 

  

 उल्लेस्खि प्रस्िवेदनको सफ्टकपी र प्रमास्णि Hard Copy, planning.cehrd@gmail.com मासमेि पिाउन ुहुन अनरुोि छ । उपस्क्रर्ाकलापगि भौस्िक एवम् स्वत्तीर् 

प्रगस्िको ढाँचा केन्रबाट िोस्कएको ढाँचा िथा मागयदशयनका आिारमा िर्ार गरर सम्पे्रशणका हुन अनरुोि छ ।  
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अनुसचूी १५ : स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने  शिद्यालय शिक्षा  के्षर  काययक्रम शजल्ला स्तरको शक्रयाकलापको इकाइ लागत 

आ व २०७९।८० 

क्र. स. स्क्रर्ाकलाप न स्क्रर्ाकलाप स्क्रर्ाकलाप स्वतििृीकरण स्वस्नर्ोस्जि इकाइ लागि 

१ १.१.३.३ 

आिारभिू िहका तवीकृि दरबन्दीका 

स्शक्षक, राहि अनदुान स्शक्षकका लास्ग  

िलब भत्ता अनदुान (स्वशेर् स्शक्षा 

पररर्द ्अन्िरगिका 

स्शक्षक/कमयचारीहरूसमेि) 

आिारभिू िहका तवीकृि दरबन्दीका 

स्शक्षक, राहि अनदुान स्शक्षकका लास्ग  

िलब भत्ता अनदुान (स्वशेर् स्शक्षा पररर्द ्

अन्िरगिका स्शक्षक/कमयचारीहरूसमेि) तवीकृि िलव भत्ता तकेल अनसुार 

२ १.१.३.४ 

 माध्र्स्मक िहका तवीकृि दरबन्दीका 

स्शक्षक, राहि अनदुान स्शक्षक  लास्ग 

िलब भत्ता अनदुान (स्वशेर् स्शक्षा 

पररर्द ्अन्िरगिका 

स्शक्षक/कमयचारी,प्रास्वस्िक िारका 

प्रस्शक्षकसमेि) 

माध्र्स्मक िहका तवीकृि दरबन्दीका 

स्शक्षक, राहि अनदुान स्शक्षक  लास्ग 

िलब भत्ता अनदुान (स्वशेर् स्शक्षा पररर्द ्

अन्िरगिका स्शक्षक/कमयचारी,प्रास्वस्िक 

िारका प्रस्शक्षकसमेि) तवीकृि िलव भत्ता तकेल अनसुार 

३ 

१.१.४.१ 

प्रारस्म्भक बाल स्वकास  

सहजकिायहरूको पाररश्रस्मक िथा 

स्वद्यालर् कमयचारी व्र्वतथापन अनदुान  

प्रारस्म्भक बाल स्वकास / पवूय प्राथस्मक 

कक्षाका सहजकिायहरूको पाररश्रस्मक 

बाल स्वकास सहजकिायको 

मास्सक १० हजार  दरले स्हसाव 

भएको पोसाक खचयसस्हि 

स्वद्यालर् कमयचारी व्र्वतथापन अनदुान 

माध्र्स्मक स्वद्यालर् कक्षा १-१२ (१ जना 

सहर्ोगी र १ जना  लेखा कमयचारी) 

प्रस्ि मस्हना रू. ८ हजारका दरले 

१३ मस्हना, १ जना स्वद्यालर् 

सहर्ोगी रू.१३.५ हजारका दरले 

१३ मस्हना १ जना लेखा 

कमयचारीका लास्ग पोसाक 

खचयसस्हि 

स्वद्यालर् कमयचारी व्र्वतथापन अनदुान 

आिारभिू स्वद्यालर् कक्षा १-८ 

प्रस्ि मस्हना रू.८ हजार का दरले 

१३ मस्हना र पोसाक खचयसमेि 

समावेश गररएको 

४ 

२.७.१३.५० 

  

  

  

  

  

  

प्रस्ि स्वद्याथी  लागिका आिारमा 

स्सकाइ  सामग्री िथा स्डस्जटल स्सकाइ 

समाग्री व्र्वतथाका लास्ग स्वद्यालर्लाई 

अनदुान  

स्शक्षण स्सकाइ  सामग्री, स्डस्जटल स्सकाइ 

सामग्रीका लास्ग प्रस्ि स्वद्याथी इकाइ 

लागिका आिारमा प्रारस्म्भक बाल 

स्वकास / पबूय प्राथस्मक कक्षाका  लास्ग 

अनदुान प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रू.५०० 

स्सकाइका लास्ग स्नरन्िर स्वद्याथी 

मलू्र्ाङ्कन: आवश्र्क सामग्री, 

सिुारात्मक स्शक्षण अनदुान,कक्षा १ मा 

नर्ाँ भनाय भएका स्वद्याथीको 

पोटयर्ोस्लर्ोसमेिका लास्ग  प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रू.१०० 

स्शक्षण स्सकाइ  सामग्री, स्डस्जटल स्सकाइ 

सामग्री िथा  Book Corner 

व्र्वतथापनका लास्ग  प्रस्ि स्वद्याथी लागि 

अनदुान  (कक्षा १-५) प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रू.१५० 

स्शक्षण स्सकाइ  सामग्री िथा स्डस्जटल 

स्सकाइ सामग्री व्र्वतथापनका लास्ग  प्रस्ि 

स्वद्याथी लागि अनदुान (कक्षा ६-८) प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यकरु २०० 
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स्शक्षण स्सकाइ  सामग्री िथा स्डस्जटल 

स्सकाइ सामग्री व्र्वतथापनका लास्ग  प्रस्ि 

स्वद्याथी लागि अनदुान (कक्षा ९-१०) प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रु २०० 

स्शक्षण स्सकाइ सामग्री  िथा Lab 

assistant, equipments and Practical 

material, OJT , Operation cost) 

व्र्वतथापनका लास्ग प्रस्ि स्वद्याथी लागि 

अनदुान कक्षा ९-१२( Digital 

Matrialsसमेि) प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक  १५ हजार 

स्शक्षण स्सकाइ  सामग्री िथा स्डस्जटल 

स्सकाइ सामग्री व्र्वतथापनका लास्ग  प्रस्ि 

स्वद्याथी लागि अनदुान (कक्षा ११-१२) प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रु २५० 

५ 
२.४.६.१ 

  

  

  

सावयजस्नक स्वद्यालर्का  

स्वद्याथीहरूका लास्ग स्न:शलु्क 

पाि्र्पतुिक अनदुान 

कक्षा १-५ मा अध्र्र्नरि स्वद्याथीहरूका 

लास्ग पाि्र्पतुिक 

पाि्र्क्रम स्वकास केन्दरले 

िोकेअनसुार 

कक्षा ६-८ मा अध्र्र्नरि स्वद्याथीहरूका 

लास्ग पाि्र्पतुिक 

पाि्र्क्रम स्वकास केन्दरले 

िोकेअनसुार 

 कक्षा ९-१० मा अध्र्र्नरि 

स्वद्याथीहरूका लास्ग पाि्र्पुतिक 

पाि्र्क्रम स्वकास केन्दरले 

िोकेअनसुार 

  कक्षा ११-१२ मा अध्र्र्नरि 

स्वद्याथीहरूका लास्ग पाि्र्पुतिक 

पाि्र्क्रम स्वकास केन्दरले 

िोकेअनसुार 

६ 

७.२.१.१ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

सावयजस्नक स्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि 

स्वद्याथीहरूका लास्ग छारबसृ्त्त 

(आवासीर् िथा गैरआवासीर्)  

छारा छारबतृ्ती कक्षा १-८ कणायली 

प्र्ाकेजसमेि  (गैर आवस्सर्) 

प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रु ४०० ( 

सास्वस्कको कणायली 

स्जल्लाअन्िरगिका स्जल्लाका 

कक्षा १-५ अध्र्र्नरि छारालाई   

वास्र्यक रु १००० र कक्षा ६-८ 

अध्र्र्नरिका लास्ग प्रस्ि स्वद्याथी 

वास्र्यक १५००समेि)  

दस्लि  छारबतृ्ती कक्षा १-८  (गैर 

आवस्सर्) प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रु ४०० 

आिारभिू िहमा अध्र्र्नरि लस्क्षि समुह 

-२२ जनजािी िथा स्समान्िकृि समहू, मकु्त 

कमैर्ा, वादी, हस्लर्ा, चरुवाका 

सन्िस्िसमेि)का स्वद्याथीका लास्ग 

छारवसृ्त्त प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रु ५०० 

मकु्त कम्लहरीका लास्ग छारवसृ्त्त गैर 

अवासीर् स्नदेस्शका अनसुार 

अपांग छारवसृ्त्त (कक्षा १-१२) गैर 

आवासीर् वगय अनसुार 

मकु्त कम्लहरी छारवसृ्त्त (आवासीर्) प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक ४० हजार 

 अपाङ्ग स्वद्याथीका लास्ग छारवसृ्त्त कक्षा 

१-१२( आवासीर्) िोस्कको श्रेणीको दररेट अनसुार  

स्र्डर छारावासमा अध्र्नरि छारालाई  

छारवसृ्त्त आवासीर्  प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रु ४० हजार 
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सावयजस्नक स्नजी साझेदारीमा सञ्चास्लि 

नमनुा स्वद्यालर्मा तवीकृि कोटामा 

अध्र्नररि छारछारालाई छारवसृ्त्त  

आवासीर् (६ वटा) 

प्रस्ि स्वद्याथी  वास्र्यक रू. ४० 

हजार 

स्हमाली आवास्सर् छारवसृ्त्त प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रू.४० हजार 

अस्ि स्समान्िकृि समदुार्का लास्ग 

सञ्चास्लि  स्वद्यालर्मा अध्र्र्नरि 

स्वद्याथीका लास्ग आवसासीर् छारवसृ्त्त प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रू.४० हजार 

HIV प्रभास्वि वालावस्लका िथा वादी 

समदुार्का स्वद्याथीका लास्ग आवास्सर् 

प्रबन्ि प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रू.४० हजार 

सडक बालबास्लका िथा बालश्रस्मकको 

लास्ग आवासीर् शैस्क्षक प्रबन्िका लास्ग  

छारवसृ्त्त प्रस्ि स्वद्याथी  वास्र्यक रू.४० हजार 

७ 
२.७.१३.१० 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

स्वद्यालर् सञ्चालन िथा व्र्वतथापन 

अनदुान 

सञ्चालन िथा व्र्वतथापन अनदुान कक्षा 

१-५ प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक १५ हजार 

सञ्चालन िथा व्र्वतथापन अनदुान कक्षा 

१-८ प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक २० हजार 

सञ्चालन िथा व्र्वतथापन अनदुान कक्षा 

१-१० प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक २५ हजार 

सञ्चालन िथा व्र्वतथापन अनदुान कक्षा 

१-१२ प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक ३० हजार 

आिारभिू स्वद्यालर्हरूलाई स्वद्यालर् 

सिुार र्ोजना स्नमायण िथा अद्यावस्िक, 

अस्भभावक स्शक्षा एवम ्अस्िररक् ि 

स्क्रर्ाकलाप सञ्चालनका लास्ग एकमषु्ठ 

अनदुान प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक १५ हजार 

आिारभिू िह सञ्चास्लि 

स्वद्यालर्हरूलाई सामास्जक परीक्षण िथा 

आस्थयक लेखा परीक्षण, स्वद्याथी ररपोटय 

काडय, स्वद्यालर् िथ्र्ांकन व्र्वतथापन, 

बुलेस्टन प्रकासन लगार्िका स्क्रर्ाकलाप 

सञ्चालनकालास्ग एकमषु्ठ अनदुान प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक १०  हजार 

आिारभिू स्वद्यालर्हरूलाई स्वद्यालर् 

सिुार र्ोजना स्नमायण िथा अद्यावस्िक, 

अस्भभावक स्शक्षा एवम ्अस्िररक् ि 

स्क्रर्ाकलाप सञ्चालनका लास्ग एकमषु्ठ 

अनदुान प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक २०  हजार 

माध्र्स्मक िह सञ्चास्लि 

स्वद्यालर्हरूलाई सामास्जक परीक्षण िथा 

आस्थयक लेखा परीक्षण, स्वद्याथी ररपोटय 

काडय, स्वद्यालर् िथ्र्ांक व्र्वतथापन, 

बुलेस्टन प्रकाशन लगार्िका स्क्रर्ाकलाप 

सञ्चालनका लास्ग एकमषु्ठ अनदुान प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक १५  हजार 
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स्वद्यालर्मा इन्टरनेट जडान िथा सञ्चालन 

खचय  प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रु १२ हजार 

आवास्सर् छारविृी प्राप्त 

बालबास्लकाहरूलाई आवास सञ्चालन 

अनदुान 

प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक २ लाख 

५० हजार 

स्रोि कक्षा व्र्वतथापन अनदुान 
प्रस्ि कक्षा वास्र्यक २ लाख ५ 

हजार 

स्वशेर् आवश्र्त्ता भएका स्वद्याथी 

अध्र्र्नरि स्वद्यालर् अनदुान (दृस्िस्वहीन 

स्वद्यालर्, बस्हरा कक्षा सञ्चास्लि 

स्वद्यालर्  ) प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक  ४ हजार 

स्बशेर् स्शक्षा पररर्द ्अन्िगयि सञ्चास्लि 

स्वद्यालर्का लास्ग शैस्क्षक सामग्री िथा 

मसलन्द खचय स्नदेस्शका अनसुार 

प्रास्वस्िक स्वर्र् अध्र्ापन हुने 

स्वद्यालर्लाई ल्र्ाव सामग्री  सहर्ोग 

अनदुान प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक २ लाख 

हाल सञ्चालनमा रहकेा बहुकक्षा  

MGML सत्र्चालन अनदुान प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक ५० हजार 

हाल सञ्चालनमा रहकेा बहुभार्ीक स्शक्षा  

स्वद्यालर् अनदुान प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक ५० हजार 

८ 
२.७.१३.११ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

शैस्क्षक पहुचँ सुस्नस्िििा, अनौपचाररक 

िथा वैकस्ल्पक स्शक्षा कार्यक्रम  

(परंपरागि स्वद्यालर्, वैकस्ल्पक 

स्वद्यालर्, साक्षरिा र स्नरन्िर स्शक्षाका 

कार्यक्रमसमेि) 

परम्परागि िथा िास्मयक स्वद्यालर्  अनदुान 

कक्षा १-५ 

प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक २ लाख 

४१ हजार  

 परम्परागि िथा िास्मयक स्वद्यालर्  

अनदुान कक्षा  १-८ प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक ५ लाख 

 परम्परागि िथा िास्मयक स्वद्यालर्  

अनदुान कक्षा १-१२ प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक १० लाख 

अस्ि स्वकट स्हमाली स्जल्लाका लास्ग 

घमु्िी  स्वद्यालर् अनदुान 

प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक ३ लाख 

५० हजार 

खलुा स्वद्यालर्  सञ्चालन अनदुान िह १ 

र २  (कक्षा ६-८)  

प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक १ लाख १० 

हजार 

अनौपचाररक प्रौढ स्वद्यालर् सञ्चालन 

अनदुान (कक्षा १-८)  प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक ५ लाख 

खलुा स्वद्यालर् सञ्चालन अनदुान  

माध्र्स्मक 

प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक १ लाख 

५२ हजार 

अनौपचाररक प्रौढ स्वद्यालर् (कक्षा ९-१०)  प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक १० लाख 

स्वद्यालर् वास्हर रहकेा 

बालबास्लकाहरूलाई स्वदर्ालर् भनाय 

स्सकाइ स्नरन्िरिाका लास्ग  अनदुान िोस्कएको दररेट अनसुार  

सामदुास्र्क स्सकाइ केन्र सञ्चालन 

अनदुान  प्रस्ि केन्र वस्र्यक २ लाख  

९ २.७.११.१ 

  

 िोस्कएका  स्वद्याथीको स्दवा खाजाका 

लास्ग  स्वद्यालर्लाई अनदुान  

िोस्कएका स्जल्लाका लास्ग स्दवा खाजा 

कार्यक्रम (बाल स्वकासदेस्ख कक्षा ६ सम्म) 

प्रस्ि स्वद्याथी दैस्नक रु १५( १८० 

स्दन) 

कणायली अञ्चलका ५ स्जल्लामा स्वद्याथी प्रस्ि स्वद्याथी दैस्नक रु २०( १८० 
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स्दवा खाजा कार्यक्रम (बाल स्वकासदेस्ख 

कक्षा ६ सम्म) 

स्दन) 

१० 

११.१.२.४४५ 

  

  

  

  

केन्रबाट छनोट भएका नमनुा 

स्वद्यालर्,स्वशेर् स्वद्यालर्को क्रमागि 

भवन स्नमायण िथा कक्षा ११ तिोन्नस्ि 

भएका प्रास्वस्िक िार स्वद्यालर्को 

ल्र्ाव व्र्वतथापन  अनदुान 

नमनुा स्वद्यालर् सिुार गुरुर्ोजना अनरुूप 

भौस्िक स्नमायण अनदुान 

प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक ५० लाख 

१ करोड  सम्म 

स्चस्नर्ाँ सहर्ोगमा स्नमायणािीन स्हमाली 

आवासीर् स्वद्यार्लमा नेपाल सरकारको 

िर्य बाट स्नमायण गनुयपने पवूायिार िर्ारी प्रस्ि स्वद्यालर् १० लाख 

िोस्कएको मापदण्डको आिारमा कक्षा १० 

सञ्चालनमा रहकेा प्रास्वस्िक िार 

सञ्चास्लि स्वद्यालर्मा कक्षा ११ 

तिरोन्नस्ि ल्र्ाव व्र्वतथापन अनदुान िार अनरुासार 

अपाङगिाको प्रकृस्ि अनरुूप 

आवश्र्किाको आिारमा  प्रत्र्ेक  प्रदेशमा 

पवूायिारर्कु्त स्वशेर् शक्षा आवासीर् 

स्वद्यालर् सञ्चालन प्रस्ि स्वद्यालर् ५० लाख 

११ 

२.७.१३.१३ 

  

  

  

  

  

  

  

 स्वद्यालर्मा शैस्क्षक गुणतिर 

सदुृढीकरण  एवम ्कार्यसम्पादनमा 

आिाररि प्रोत्साहन अनदुान 

पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम कार्ायन्वर्न प्रस्ि स्वद्यालर् १० लाख 

िोस्कएको सचूङ्काको आिारमा कार्य 

सम्पादन सम्पन्न गने स्वद्यालर्लाई कार्य 

सम्पादनमा आिाररि अनदुान( 

Performance based Grants) प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रु ५० हजार 

उत्कृि स्सकाइ उपलस्धि भएका 

स्वद्यालर्लाई स्सकाइ सदुृढीकरणका लास्ग 

प्रोत्साहन अनदुान प्रस्ि स्वद्यालर् वास्र्यक रु २ लाख 

स्वद्यालर्मा पतुिकालर् तथापना िथा 

व्र्वतथापन(स्र्स्क्सङ, स्किाव खररद, िथा 

इ पतुिकालर्समेि) 

प्रस्ि स्वद्यालर्  वास्र्यक रु ६ लाख  

५० हजार 

 स्वद्यालर्मा स्वज्ञान प्रर्ोगशाला अनदुान 
प्रस्ि स्वद्यालर्  वास्र्यक रु ६ लाख  

५० हजार 

नमनुा स्वद्यालर्मा सेवा अनवुन्िका 

आिारमा स्नर्ुस्क्त हुने प्र.अ र स्शक्षाकका 

लास्ग स्वद्यालर्मार्य ि प्रोत्साहन अनदुान प्रस्ि स्वद्यालर् २ लाख 

स्शक्षक दरबन्दी िथा स्शक्षक अनदुान प्राप्त 

नगरेका सामदुास्र्क स्वद्यालर्हरूलाई 

एकमषु्ठ अनदुान प्रस्ि स्वद्यालर् १० लाख 

नमनुा स्वद्यालर्को शैस्क्षक िथा 

व्र्वतथापकीर् र्ोजना कार्ायन्वनका  लास्ग 

कार्यसम्पादनमा आिाररि  अनदुान  

प्रस्िस्वद्यालर्  ३० लाखदेस्ख ५० 

लाख सम्म 

१० 

२.७.१३.२३ 

सामदुास्र्क स्वद्यालर्का छाराहरूलाई 

स्न:शलु्क तर्ास्नटरी प्र्ाड व्र्वतथापन 

सामदुास्र्क स्वद्यालर्का छाराहरूलाई 

स्न:शलु्क तर्ास्नटरी प्र्ाड व्र्वतथापनका 

लास्ग प्रस्ि स्वद्याथी अनदुान िोस्कए अनसुार 

११ 

२.७.१३.२१ 

भटुानी शरणाथीका स्वद्याथी अध्र्र्नरि 

स्वद्यालर्का लास्ग स्शक्षक र 

पाि्र्पतुिक व्र्वतथाका लास्ग अनदुान 

भटुानी शरणाथीका स्वद्याथी अध्र्र्नरि 

स्वद्यालर्का लास्ग स्शक्षक र पाि्र्पतुिक 

व्र्वतथाका लास्ग अनदुान 
नेपाल सरकार मस्न्रपररर्दक्ो 

स्नणयर्ानुसार 
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१२ 

२.७.१३.४० 

माध्र्स्मक िह कक्षा (९-१०) मा 

अङ्ग्रेजी,गस्णि र स्वज्ञान स्वर्र्मा 

स्शक्षण सहर्ोग अनदुान 

अङ्ग्रेजी,गस्णि र स्वज्ञान स्वर्र्मा स्शक्षण 

सहर्ोग अनदुान मास्सक ३७९९० का दरले १२ 

मस्हनाका दरले 

१३ 

२.७.१३.४१ 

आिारभिू िह कक्षा (६-८) मा 

अङ्ग्रेजी,गस्णि र स्वज्ञान स्वर्र्मा 

स्शक्षण सहर्ोग अनदुान 

आिारभिू िह कक्षा (६-८) मा 

अङ्ग्रेजी,गस्णि र स्वज्ञान स्वर्र्मा स्शक्षण 

सहर्ोग अनदुान 

मास्सक ३०२०० का दरले १२ 

मस्हनाका दरले 

१४ 

२.७.१३.४९ 

कोस्भड-१९ बाट पगेुको शैस्क्षक 

क्षस्िको पररपरूण िथा अन्र् स्वपदक्ो 

समर्मा  स्सकाइ स्नरन्िरिाका लास्ग 

कार्यक्रम 

कोस्भड-१९ बाट पगेुको शैस्क्षक क्षस्िको 

पररपरूण िथा अन्र् स्वपद्माको समर्मा  

स्सकाइ स्नरन्िरिाका लास्ग कार्यक्रम 

महानगरका लास्ग ६ लाख  

नगरपास्लकाका लास्ग ५ लाख 

गाउँपास्लकाका लास्ग ४ लाख 

१५ 

२.७.१३.५१ 

  

  

  

  

  

संतथागि क्षमिा स्वकास, परीक्षा 

सञ्चालन एवम् स्वद्याथी मलू्र्ाङ्कन 

कक्षा ८ को परीक्षा  सञ्चालन परीक्षा 

सञ्चालन िथा प्रमास्णकरण  एवम ्स्वद्याथी 

मलू्र्ाङ्कन प्रस्ि स्वद्याथी वास्र्यक रु २७५ 

शैस्क्षक सशुासन पवयियन कार्यक्रम  तथानीर् िहको स्वद्यालर् सङ्ख्र्ा 

अनसुार 

स्वद्यालर् सपुररवेक्षण िथा स्शक्षकको 

पेसागि सहर्ोग  

तथानीर् िहको स्वद्यालर् सङ्ख्र्ा 

अनसुार 

आिारभिू िथा माध्र्स्मक स्वद्यालर्का IT 

स्रोि स्शक्षक का लास्ग सचूना 

प्रस्वस्िसम्वन्िी क्षमिा स्वकास 

तथानीर् िहको स्वद्यालर् सङ्ख्र्ा 

अनसुार 

एकीकृि पाि्र्क्रमसम्बन्िी कतटमाइज्ड  

िास्लम (अनलाईनसमेि) 

तथानीर् िहको स्वद्यालर् सङ्ख्र्ा 

अनसुार 

तथानीर् िहको  साझेदारीमा स्वद्यालर् 

व्र्वतथापन पदास्िकारीहरूको स्वद्यालर् 

व्र्वतथापनसम्वन्िी क्षमिा स्वकास  

तथानीर् िहको स्वद्यालर् सङ्ख्र्ा 

अनसुार 

 

2.7.13.9 
द्वन्द्वपीस्डि पररवार स्शक्षा कार्यक्रम 

(सस्हद प्रस्िष्ठानमार्य ि सञ्चालन हुने) 

सस्हद तमसृ्ि स्वद्यालर्लाई अनदुान 
 

  

प्रास्वस्िक स्शक्षा िथा व्र्ावसास्र्क 

िास्लम पररर्द ्(स्वशेर् कार्यक्रमसमेि) 
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   स्शक्षकको िलवमान अथयमन्रालर्बाट तवीकृि भए बमोस्जम हुनेछ ।  
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