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हाम्ो भनाइ

नेपालको शिद्यमान शिक्ा नीशत तथा कायतिक्रमहरु शिद्यालय शिक्ामा समतामलूक पहुचँ सशुनशचित गनने, शिक्ालाई रोजगारी उन्मखु बनाउने, 
गणुसतरमा सिुार एिम ् वयिसथापकीय क्मतामा अशभिशृधि गरी आशथतिक सामाशजक शिकासका लक्यहरू हाशसल गननेतरति  लशक्त छन ् । 
नेपालको संशििानले शिक्ालाई मौशलक अशिकारका रूपमा सथाशपत गर्दै आिारभतू शिक्ा अशनिायति र शनःिलुक हुने तथा माधयशमक शिक्ा 
शनःिलुक हुने वयिसथा गरेको छ । सबैका लाशग गणुसतरीय आिारभतू शिक्ाको सशुनशचितताकोलाशगनेपाललेराशट्रिय एिम ्अन्तरातिशट्रियसतरमा 
प्रशतबधिता समते  जनाएको छ ।

नेपाललाई सन ्२०२२ समममा मधयम आय भएको मलुकुमा सतरोन्नशत गनने तथा सन ्२०३० समममा शर्गो शिकासका लक्य हाशसल गनति 
सघाउ पगुनेगरी िशैक्क कायतिक्रम तथा नीशतहरू तय भएका छन ्। यही पषृ्ठभशूममा शिद्यालय शिक्ाको समग्र िशैक्क शिकासका लाशग सरकारले 
सन ्२०१६/१७-२०२२/२३ का लाशग ७ िर्ने शिद्यालय क्ेत् शिकास योजना कायातिन्ियनमा लयाइएको छ ।  शिगतका िर्तिहरूका उपलबिीहरू 
र कायातिन्ियनमा र्शेखएका चनुौतीहरूबाट शसशकएका पािका आिारमा सिीकृत कायतिक्रमका शनशर्तिष्ट लक्यहरूलाई समयम ैप्राप्त गनति तथा 
कायतिक्रम कायातिन्ियनमा एकरूपता कायम गनति आ ि २०६२।०६३ र्शेख नै कायतिक्रम कायातिन्ियन पशुसतका प्रकािन र शितरण हुरँ् ैआएको  
छ । संघीयता कायातिन्ियन सँगै प्रर्िे र सथानीय तह एिं समबशन्ित सरोकारिाला शनकायहरुबाट प्राप्त सझुाि तथा पषृ्ठपोर्ण समतेका आिारमा 
पररसकृत र सरलीकृत गरी यस पशुसतलकालाई संघीय संरचना अनरुुप शजलला शसथत शिक्ा शिकास तथा समन्िय इकाई, प्रर्िे तथा सथानीय 
तहबाट कायातिन्ियन हुने िाशर्तिक कायतिक्रम कायातिन्ियनमा सहजीकरण गनति तथा कायातिन्ियनमा एकरुपता लयाउन सहजतका लाशग यो रुपमा 
तयार गररएको छ । 

आशथतिकिर्ति २०७८/७९ को बजेट मारति त मानिपुँजी शनमातिणको आिारको रुपमा रहकेो शिक्ालाई गणुसतरीय, जीिनोपयोगी, वयािसाशयक र 
प्रशिशिमतै्ी बनाई शिक्ामा सबै नागररकको पहुचँ सशुनि ्शचत गनने, आिारभतू तहमा शिद्याथथी भनातिर्र ित प्रशतित परु ्याई अशनिायति र शनःिलुक 
आिारभतू शिक्ा सशुनि ्शचत गनने, सथानीय तहसँगको साझरे्ारीमा प्रारशमभक बाल शिकास केन्द्रका शिक्क र शिद्यालय कमतिचारीलाई नेपाल 
सरकारले शनिातिरण गरे बमोशजम न्यनूतम पाररश्रशमक उपलबि गराउने, शर्िा खाजा कायतिक्रमलाई शनरन्तरता शर्ई थप प्रभािकारी बनाउने, 
शिक्क-शिद्याथथीअनपुातको आिारमा शिक्कको र्रबन्र्ी शमलान कायति समपन्न गनने कयतिलाई प्रथशमकता शर्इएको छ । 

संचार तथा सचूना प्रशिशि मन्त्ालयसँगको समन्ियमा सामरु्ाशयक शिद्यालयमा शनःिलुक ब्ोडबयाणडइन्टरनेट सेिा शिसतार गर्दै िैकशलपक 
शिक्ण शसकाइ कायतियोजनाको प्रभािकारी कायातिन्ियन,  शिकट शहमाली शजललामा आिासीय माधयशमक शिद्यालय सञ ्चालन,  साितिजशनक 
शिद्यालयमा कक्ा नौ सममका बालबाशलकालाई रङ्गीन पाि्यपसुतक शितरण, दृशष्टशिहीन बालबाशलकालाई ब्लेपाि्यपसुतकलगायत 
आिशुनक प्रशिशिको सहायताबाट शिक्ाको पहुचँ र गणुसतर िशृधि, प्रर्िे सरकारसँगको समन्ियमा एक शिद्यालय – एक सिास्थयकमथी 
नीशतअिलमबन गनने लगायतका कायतिक्रम कायातिन्ियनमा लयाइएको छ । 

आिारभतू तथा माधयशमक शिक्ावयिसथापनको शजममिेारी सथानीय तहमा रहने संिैिाशनक वयिसथा अनरुूप सामरु्ाशयक शिद्यालय तहको 
सिीकृत र्रबन्र्ी तथा अनरु्ानमा कायतिरत शिक्क कमतिचारीको तलबभत्ा, पाि्यपसुतक, शिद्यालय सञचालन मसलन्र्, प्रशत शिद्याथथी 
लागतअनरु्ान, छात्िशृत्, रार् ्रिपशत िशैक्क सिुार कायतिक्रम सशहतका भौशतक सशुििा शिसतार कायतिक्रम, साितिजशनक शिद्यालयमा अधययनरत 
छात्ाहरूका लाशग शनःिलुक सेशनटरी पयाड शितरण, माधयशमक र शनमनमाधयशमक तहमा शिक्क अभाि पररपशूतति गनति शिक्ण सहयोगअनरु्ान 
लगायत िशैक्क कायतिक्रम कायातिन्ियनका लाशग ससतति अनरु्ानको रुपमा शित्ीय हसतान्तरण भएका कायतिक्रम कायातिन्ियनमा सहजीकरण गनति 
यो पशुसतका सहयोगी हुने शिश्ास शलइएको छ ।

िशैक्क योजना तथा कायतिक्रम कायातिन्ियनमा प्रतयक् भशूमका खलेने औपचररक एिम ्अनौपचररक शिक्ासँग समबधि संरचनाहरू सथानीय तह, 
प्रर्िे सतरीय शनकाय, शिक्ा शिकास तथा समन्िय इकाई र शिद्यालय तहसमम कायतिक्रम कायातिन्ियनको अििारणा, कायातिन्ियन प्रशक्रया,खचति 
गनने आिार र एकै प्रकारका कामहरूलाई र्िेभर समान रुपमा प्रभािकारी ढङ्गले कायातिन्ियनमा लयाउने अशभप्रायले यो कायतिक्रम कायातिन्ियन 
पशुसतका तयार पाररएको हो ।



यस पशुसतकाबाट शित्ीय अनिुासन कायम राखन र सरोकारिाला शनकायहरुबाट पारर्िथी रूपमा कायतिक्रम कायातिन्ियन गनति मद्दत पगुनेछ भन्ने 
अपेक्ा गररएको छ । शििरे् गरी कायतिक्रम कायातिन्ियन गनने शनकायले यस पशुसतकाका अशतररक्त प्रचशलत ऐन काननुको पररशिशभत् रही 
औशचतयता, शनयशमतता, कायतिर्क्ता, प्रभािकाररता र पारर्शितिताको आिारमा चाल ुआशथतिक िर्तिको कायतिक्रम कायातिन्ियन गनुति हुनेछ । यसै 
गरी कायतिक्रम कायातिन्ियन र अनगुमनमा समबधि सबै सरोकारिालाहरूले यस पशुसतकालाई प्रयोगमा लयाई कायतिक्रमका उद्दशेयहरू समय सीमा 
शभत्ै हाशसल गनति िोस सहयोग पगुनेछ भन्ने अपेक्ा गररएको छ ।

अन्तयमा यस पशुसतकाको शिर्यमा प्राप्त हुने सझुािहरूले शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रलाई आगामी शर्नका लाशग थप पषृ्ठपोर्ण प्रर्ान 
गनने हुनाले सरोकारिालाहरूबाट रचनातमक सझुािको अपेक्ा राखर् ैपशुसतका तयार गनने कायतिमा सहयोग परुयाउनहुुने सबैलाई हाशर्तिक िन्यिार् 
शर्न चाहन्छु ।

आशविन, २०७८

शशक्था त्था मथानव स्रोत शवकथास केनद्र

सथानथाेशिमी, भक्तपुर



च.नं.   :  चलानी नमबर

आ ि   : आशथतिक िर्ति

उप ु  : उत्र पशुसतका

खिीनं  : खचति िीर्तिक नमबर 

गापा  : गाउँपाशलका

नपा  : नगरपाशलका

पाप ु  : पाि्यपसुतक

प्रअ   : प्रिानाधयापक 

प्राशि  : प्राथशमक शिद्यालय

माशि  :  माधयशमक शिद्यालय 

बाशिके  : बाल शिकास केन्द्र

मलेप  : महालेखा परीक्क 

िउिीन  : बजेट उपिीर्तिक नमिर 

शिवयस  : शिद्यालय वयिसथापन सशमशत 

शिताके  : शिक्ा ताशलम केन्द्र

शिअसं  : शिक्क अशभभािक सङ्घ

िसै  : िशैक्क सत्

साशसके  : सामरु्ाशयक शसकाइ केन्द्र

ASIP   :  Annual Strategic Implementation Plan

AWPB  :  Annual Work Plan and Budget 

CBO  : Community Based Organization

CFO  :  Cluster Focal Person

CLC :  Community Learning Centre

DLI :  Disbursement Linked Indicator  

ELDS  : Early Learning Development Standards 

ECD  :  Early Childhood Development

EMIS  :  Educational Management Information System

FMIS  :   Financial Management Information System

FMR  :  Financial Monitoring Report

FTP  :  File Transfer Protocol

GMU :  Grant Management Unit  

GPA :  Grade Point Average

सङ्शक्प्त शबदथावली



ICT :  Information and Communication Technology

IEMIS  :  Integrated Educational Management Information System  

INGO :  International Non-Government Organization

LMBIS  :  Line Ministry Budget Information System

MGML : Multi Grade Multi Level

MB :  Measurement Book   

NASA   :  National Assessment for student Achievement 

PCF  :  Per Capita Funding

PMEC  :  Prioritized Minimum Enabling Condition 

PPP : Public Private Partnership

PPTS :  Poor-Poor Targeted scholarship

PRC  :   Print Ready Copy

SIP  :  School Improvement Plan

SSDP  :  School Sector Development Plan

VEP :  Village Education Plan
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1 ÷ कथाय्तक्रम कथायथा्तनवयन पुशसतकथा २०७८/७९

१) कथाय्तक्रम कथायथा्तनवयनसमबनधिी सङ्शक्प्त पषृ्ठभूशम

शिक्ा क्ेत्का समग्र योजना र कायतिक्रमहरूलाई नेपालको  संशििानमा उललेशखत मौशलक हकसमबन्िी वयिसथा, राजयको शनर्नेिक शसधिान्त,  

नीशत र र्ाशयति, शिक्ा ऐन तथा शनयमािली लगायतका समिशन्ित काननु, मानि अशिकारको शिश्वयापी घोर्णा तथा नेपाल पक् भएर 

गररएका अशभसशन्िहरू र शर्गो शिकासका लक्य लगायतका अन्तरातिशट्रिय मञचमा नेपालले गरेका प्रशतबधिताहरू,राशपरिय शिक्ा नीशत, २०७६ 

तथा नेपाल सरकारले कायातिन्ियनमा लयाएको पन््धौ ँयोजना तथा शिद्यालय क्ेत् शिकास योजना (आ.ि. २०७३/७४ – २०७९/८०) समतेले 

समशष्टगत रूपमा मागतिर्ितिन गरेका छन ् । 

आ.ि. २०७८/७९ को नीशत तथा कायतिक्रम एिम ्बजेट िक्त्वयमा आिाररत भएर सथानीय एिम ्प्रर्िे तहमा शिक्ासँग समबशन्ित शिशभन्न 

कायतिक्रमहरू कायातिन्ियनका लाशग ससतति अनरु्ानका रूपमा बजेट हसतान्तरण भएको छ । प्रर्िे एिम ्सथानीय तहमा कायतिक्रम कायातिन्ियनमा 

एकरूपता र प्रभािकाररता कायम गनति, सथानीय तहमा हसतान्तरण भएको ससतति अनरु्ानलाई तोशकएको लक्य प्राप्त गनने गरी पररचालन गनति, 

तोशकएको िीर्तिक तथा शक्रयाकलापमा खचति गनने िातािारण सशुनशचित गरी स्ोतको अशिकतम उपयोगका लाशग सहजीकरण गनति, आशथतिक 

अनिुासन कायम गरी तोशकएका िीर्तिकहरूमा शनयमानसुार खचति गनति, सिीकृत कायतिक्रमका अििारणा, उद्दशेय, प्रशक्रया तथा रणनीशतहरूका 

समबन्िमा प्रर्िे र सथानीय तह तथा शिद्यालय तहसममका सबै सरोकारिालाहरूलाई पररशचत गराई कायतिक्रमहरू प्रभािकारी रूपमा 

कायातिन्ियन गनति सघाउ परुयाउन यो पशुसतका तयार गररएको छ । शिद्यालय क्ेत् शिकास कायतिक्रमका लाशग प्राप्त हुने िैर्शेिक सहयता पशन 

नशतजामा आिाररत रहकेाले तोशकएको नशतजामा आिाररत सचूक (Disbursement Linked Indicater- DLI) प्राशप्तको सशुनशचितता र 

कायतिक्रमको नशतजा ढाँचा (Programme Result Framework- PRF) प्राशप्तको सशुनशचितताका लाशग यस पशुसतकाले सहयोग परु ्याउने  
छ ।  

1.1 पुशसतकषाको उदे्शय:

क. शिद्यालय क्ेत् शिकास योजना अन्तगतितका सिीकृत कायतिक्रमहरू शििरे्तः प्रर्िे तथा सथानीय तह र शिक्ा शिकास तथा 

समन्िय इकाइ मारति त प्रभािकारी रूपमा  कायातिन्ियनमा सहजीकरण गरी  एकरूपता कायम  गनुति, 

ख. प्रर्िे, सथानीय तह र इकाइ एिम ्शिद्यालय सतरमा सञचालन हुने िशैक्क कायतिक्रमहरूका समबन्िमा सरोकारिालाहरूलाई 

ससुचूीत गनुति,

ग. िाशर्तिक कायतिक्रम तजुतिमा तथा कायातिन्ियनमा प्रभािकाररता अशभिशृधि गनति समबशन्ित तह/ शनकायको भशूमका सपष्ट गरी 

अपेशक्त नशतजा हाशसल गनति शजममिेार र जिारर्हेी बनाउन,ु

घ. िाशर्तिक कायतिक्रम कायातिन्ियन र स्ोत पररचालन एिम ्प्रशतिेर्न पधिशतलाई शर्िाशनर्नेि गनुति/ गराउन,ु

ङ. नशतजामा आिाररत अनगुमन प्रणालीको माधयमबाट कायतिक्रमको प्रभािकारी कायातिन्ियनबाट लशक्त नशतजा सशुनशचित गनुति,

च. कायतिक्रमको तेस्ो पक्बाट कायतिक्रमको प्रभािकाररता मलूयाङ्कन, सामाशजक तथा लेखा परीक्ण लगायतका कायतिलाई 

आिशयकता अनसुार सहजीकरण गनुति ।

1.2 कषाय्यक्रम कषायषा्यन्ियन मषाग्यदि्यन : 

 कायतिक्रम कायातिन्ियनका लाशग ससतति अनरु्ान अन्तगतित प्रर्िे, सथानीय तह शजलला एिम ्शिद्यालयलाई उपलबि गराइएको आशथतिक 

िर्ति २०७८/७९ को कायतिक्रम तथा बजेट कायातिन्ियन गर्ाति र्हेायका बुँर्ाहरूलाई शििरे् धयान शर्नपुननेछ :

क. चाल ुआशथतिक िर्तिका लाशग सिीकृत नमसति, प्राप्त शनर्नेिन र तयससमबन्िी अन्य शनर्नेिन समतेलाई धयानमा राखी यस कायातिन्ियन 

पशुसतकाको आिारमा तोशकएको कायतिक्रम र बजेट, शनिातिररत समय सीमा शभत्ै समपन्न हुने गरी कायतिक्रम कायातिन्ियन गनने/ गराउने,

ख. गणुसतरीय शिक्ा,प्राशिशिक शिक्ा, पिुातििार, प्रशिशिको समशुचत प्रयोग गरी शिक्ा क्ेत्को गणुातमक शिकास गनति भगुोल एिम ् 

खण्ड १

कथाय्तक्रम कथायथा्तनवयनसमबनधिी  मथाग्तदश्तन
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शिद्याथथी सखया समतेका आिारमा िाल शिक्ा र्शेख माधयशमक शिक्ा सममको नक्साड्कन तयार पारी  कायातिन्ियन गनने । 

शिद्यालयको अनमुशत शर्रँ्ा शिद्यालय नक्साङ्कन तथा थप हुने आशथतिक र्ाशयति समतेलाई आिार िनाउने ।

ग. सथानीय तहले सितति अनरु्ानबाट शिद्यालयमा हुने शक्रयाकलापगत बजेट शिद्यालयबाट आिशयक शििरण शलई खातामा 

शनकासा शर्ने । सोको खचतिको राँटिारी/शबल भरपाइ शिद्यालयमा प्रमाशणत गरी अशभलेख राखने वयिसथा  शमलाउने,

घ. सथानीय तहले सथानीय सरकार सञचालन ऐन¸ २०७४ को पररचछेर् १०  र्रा ७३ को  उपर्रा (१) र  (२) मा उललेख भए 

िमोशजम खचति गनति अशखतयारी हुने वयिसथा शमलाउने, 

ङ. कमतीमा ६ मशहना करार सेिा गरेका कमतिचारीहरुलाई सालिसाली रुपमा १ मशहना बराबरको आिारभतू पाररश्रशमक बराबरको 

चाडपिति खचति उपलबि गराउने,

च. सथानीय तह तथा प्रर्िे सरकारलाई उपलबि ससतति अनरु्ान बजेट उपिीर्तिक शभत् रहकेा शक्रयाकलापलाई यस कायतिक्रम 

कायातिन्ियन पशुसतकामा मलू शक्रयाकलापका रुपमा राखी सो अन्तरगत कायातिन्ियन हुने शक्रयाकलापहरुलाई उपशक्रयाकलापमा 

उललेख गररएको छ । अद्यािशिक िशैक्क त्थयाङ्कलाई आिार मानी त्ैमाशसक रूपमा कायतिक्रम  कायातिन्ियन गनुतिपननेछ । 

शिद्यालय क्ेत् शिकास कायतिक्रमका लाशग सिीकृत शक्रयाकलाप तथा सो अन्तरगतका उपशक्रयाकलापका लाशग तोशकएको 

भौशतक तथा शित्ीय लक्य परूा भई रकम िचत हुने र सोही बजेट उपिीर्तिक अन्तरगत शनःिलुक पाि्यपसुतक,छात्ाका लाशग 

सेशनटरी पयाड, शर्िाखाजा कायतिक्रमका लाशग सिीकृत रकम अपगु हुने भएमा अद्यािशिक/प्रमाशणत िशैक्क त्थयाङ्कका 

आिारमा सथानीय तहको शनणतिय अनसुार आन्तररक बजेट शहसाि शमलान गनति सशकनेछ,  

छ.  सथानीय तहले शिद्यालयमा सिास्थय चतेना अशभिशृधि गनति सिास्थय सँसथासँगको समन्िय र सहयोगमा प्रतयेक िशैक्क सत्को 

सरुुमा सबै शिद्याथथीको अशनिायति रुपमा आखँा. कान लगायतका आिारभतू सिास्थय परीक्णको वयिसथा शमलाउने । यसका 

लाशग प्रर्िे तहबाट सञचाशलत कायतिक्रम कायातिन्ियनमा सहजीकरण गनुतिका साथै सथानीय तह शभत्का सामरु्ाशयक शिद्यालय र 

प्रर्िे शजलला एिम ्सथानीय सतरका सिा्थय संसथा िीच सहकायति गनने प्रबन्ि  शमलाउने,

ज.   सामरु्ाशयक माधयशमक शिद्यालयहरुमा सकाउट अशभयान शिसतार गरी िालबाशलका र यिुाहरुको िाररररक, िौशधिक, सामाशजक, 

आधयाशतमक र सिेगातमक भािनाको शिकास गराई उनीहरुलाई अनिुाशसत, चररत्िान, सिािलमिी तथा सशक्रय नागररकको 

रुपमा उतपार्न गरी राट्रि शनमातिणमा पररचालन गनति  प्रर्िे र सथानीय सतरका सकाउट सशमशतहरुको समन्ियमा शिद्यालय तहमा 

सकाउट गशतशिशि सञचालन गनति सथानीय तह शभत्का सिै शिद्यालयमा सकाउट इकाई सञचालन गनने वयिसथाका लाशग आिशयक 

समन्िय. सहशजकरण र स्ोत वयिसथापन हुन,  

झ. शिद्यालय क्ेत् शिकास कायतिक्रमको शित्ीय प्रबन्ि नशतजामा आिाररत सचूक DLI (Disbursement Linked Indictor) मा 

आिाररत छ ।  यस प्रबन्ि अन्तगतित शित्ीय हसतान्तररत नमनुा शिद्यालय शिकास, कायति समपार्नमा आिाररत अनरु्ान, शिक्कको 

शिक्ण शसकाइमा शबताउने समयािशि सिुार योजना कायातिन्ियन, माधयशमक शिद्यालयमा पसुतकालय सथापना तथा वयिसथापन, 

शिक्ण शसकाइमा सचूना प्रशिशिको प्रयोग (कमपयटुर, इन्टरनेट, कनेशक्टशभटी इक्यपुमने्टस ्तथा Learning Kits वयिसथापन), 

माधयशमक शिद्यालयमा शिज्ान प्रयोगिाला, प्रारशमभक पढाइ शसप शिकासका लाशग न्यनूतम पयाकेज कायातिन्ियन, ,शिद्यालय 

बाशहर रहकेा बालबाशलकालाई शिद्यालय भनाति र शसकाइ शनरन्तरता, शिपन्न लशक्त छात्िशृत् लगायतका कथाय्तक्रमहरूकरो 

प्रगशतकथा आधिथारमथा वैदेशशक अनुदथान त्था ऋण सरोधिभनथा्त हुने भएकथाले सरो अनुदथान प्रथाप्त गनने शवद्थालयकरो 

नथामनथामेसीसशहतकरो शववरण तै्रमथाशसक त्था वथाशर्तक रूपमथा अशनवथाय्त रूपमथा यस केनद्रकरो यरोजनथा त्था अनुगमन 

शथाखथामथा पिथाउने, 

ञ. सथानीय तथा प्रर्िे सरकारले ससतति अनरु्ानमा हसतान्तररत कायतिक्रम र बजेटलाई आफनो नीशत. कायतिक्रम एिम ्बजेटमा अशनिायति 

रूपले समािेि गनने । उक् त कायतिक्रमहरू भकु्तानीमा र्ोहोरोपन नहुने गरी आिशयकता अनसुार आफनो स्ोतबाट बजेट थप गरी 

कायतिक्रम कायातिन्ियन गनति सशकने,
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ट. सथानीय तहमा शित्ीय हसतान्तरण भएका कायतिक्रम यस केन्द्रको िेबसाइटमा रहकेो च. नं ३०६ शमशत २०७८।०३।०६ को पत्मा 

उललेख भए अनसुारको भौशतक लक्य तथा बजेटको पररशि शभत् रही कायातिन्ियन गनने । उक् त शििरणमा उललेशखत पसुतकालय 

सथापना तथा वयिसथापन, ICT Lab र शिज्ान प्रयोगिाला मधये कुनै कायतिक्रम सबै शिद्यालयले एक पटक प्राप्त गरी सकेको 

भएमा सथानीय तहबाट शनणतिय गराइ माशथ उशललशखत कायतिक्रममा केशन्द्रत रही शिद्यालयको आिशयकता र मागका आिारमा 

नर्ोहोररने गरी बजेट  र लक्यको सीमा नबढ्ने गरी कायतिक्रम गनति सशकने ,  

ि. सथानीय तहसँग प्रभािकारी समन्िय एिम ्कायतिसमपार्नमा सहजीकरण गनतिका लाशग शिक्ा शिकास तथा समन्िय इकाइले 

शजललाशभत्का सथानीय तहका शिक्ा िाखा प्रमखुहरू िा प्रमखुले तोकेको पर्ाशिकारीसशहतको संयन्त् शनमातिण गनने । संयन्त्का 

पर्ाशिकारीसँग माशसक, त्ैमाशसक रूपमा बैिक, छलरल, अन्तरशक्रया आयोजना गनने, 

ड. स्थानीय तहले यस पुशसतकथामथा उललेशखत आधिथारमथा सथाक्र स्थानीय तह र शवद्थालय उमेर समूहकथा कुनै पशन 

बथालबथाशलकथा शवद्थालय बथाशहर नरहेकरो घरोरणथा गन्त शवशेर कथाय्तयरोजनथा सवीकृत गरी कथायथा्तनवयन गनने,

ढ. सथानीय तहका लाशग शनिातिरण हुने अनरु्ान शिद्यालयबाट भररने िशैक्क त्थयाङ्क (IEMIS) मा आिाररत हुने भएकाले  

शिद्यालयबाट त्थयाङ्क नभरेका/अद्यािशिक नगरेका कारणबाट सथानीय तहले पाउने अनरु्ानमा ररक पनति जाने भएकाले 

आफनो मातहतका शिद्यालयहरूलाई IEMIS अशनिायति रूपले भनति/अद्यािशिक गनति लगाउने । प्राप्त ससतति अनरु्ान शिद्यालयलाई 

शनकासा शर्रँ्ा अद्यािशिक िशैक्क त्थयाङ्क २०७८ लाई आिार शलने । िशैक्क त्थयाङ्कको अलािा सङ्घ/प्रर्िे/सथानीय 

तहबाट शिशभन्न समयमा हुने शिद्यालय अनगुमनको क्रममा सतयापन गररएको त्थयाङ्क अनसुार तोशकएको अनरु्ान शितरण गनति 

सशकने,

ण. आिासीय शिद्यालयका रुपमा सञचालनमा रहकेा शिद्यालयले शिक्ा तथा मानि शिकास केन्द्रले साितिजशनक गरेको मनेबुमोशजम 

खाजा तथा खानाको साप्ताशहक ताशलका अशनिायति रुपमा सबैले र्शेखने गरी टाँसने वयिसथा शमलाउने । सथानीय तहले सो को 

शनयशमत अनगुमन गनने,

त. सिीकृशत/अनमुशत प्राप्त शििरे्/एकीकृत शिक्ा कायतिक्रम सञचाशलत सामरु्ाशयक शिद्यालयमा अन्य सामरु्ाशयक शिद्यालयले प्राप्त 

गनने शिद्यालय सञचालन खचति, छात्िशृत्, शर्िा खाजा, सेशनटरी पयाड जसता अनरु्ान र्ोहोरो नपनने गरी उपलबि गराउने,

थ.  शिद्यालयले शिद्याथथीहरुलाई छात्िशृत रकम उपलवि गराउँर्ा समभि भए समम िैक मारति त उपलवि गराउने सो नभएमा भरपाइ 

गरी रकम उपलवि गराउने,  

र्. प्रर्िे सामाशजक शिकास मन्त्ालयले सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त ससतति अनरु्ानका शक्रयाकलापलाई आफनो मातहतका 

शनकायहरूको कायति शजममिेारी अनसुार कायातिन्ियनका लाशग कायतिक्रम तथा अशखतयारी आशथतिक िर्ति सरुु भएको पन््ध शर्नशभत् 

उपलबि गराउने, 

ि. शिक्ा शिकास तथा समन्िय इकाइले सथानीय तहमा सञचालन हुने िाशर्तिक िशैक्क कायतिक्रम कायातिन्ियनका लाशग आिशयक 

िशैक्क त्थयाङ्क र अशभलेखको उपलबिता, क्मता शिकासमा सहजीकरण लगायतका प्राशिशिक सहयोग उपलबि  गराउने,

न. नेपाल सरकार मशन्त्पररर्र्क्ो २०७६।०५।०४ को शनणतियको आिारमा शिक्ा,शिज्ान तथा प्रशिशि मन्त्ालयबाट पनुशितितररत 

शिक्क र्रबन्र्ी शििरण अनसुार खरु्  पलुमा रहकेा  र्रबन्र्ी शमलान गनति बाँकी रहकेा शिक्कहरूको तलब भत्ा सथानीय तहमा 

शबशनयोजन नगररएको शिक्क र्िन्र्ी शमलान गनति बाँकी रहकेा सथानीय तहले २०७८ साल काशततिक मसान्त शभत् शमलान कायति 

समपन्न गरी सो को प्रशतिेर्न यस केन्द्रमा पिाएपशछ मात् रकम शनकास गररने,

प. शिक्ा शिकास तथा समन्िय इकाइले कायतिक्रम कायातिन्ियन पशुसतकाका समबन्िमा शजललाशभत्का सथानीय तहका समबशन्ित 

शिर्य क्ेत्का पर्ाशिकारीलाई भाद्र मशहनाशभत् अशभमखुीकरण गनने,

र. सथानीयसतरमा शक्रयािील गैर सरकारी संसथा/समरु्ायमा आिाररत संसथा/सामरु्ाशयक शसकाइ केन्द्रहरू (I/NGOs/CBOs/

CLCs) सँगको समन्ियमा कायतिक्रमको प्रकृशत अनसुार साझरे्ारीमा कायतिक्रम कायातिन्ियनका लाशग िाशर्तिक कायतिक्रम कायातिन्ियन 
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योजना तयार गरी कायातिन्ियन गनने, 

ब. प्रर्िे तथा सथानीय तहमा कायातिन्ियन हुने कायतिक्रमको अनगुमनको र्ाशयति समबशन्ित तहको हुनेछ । सघीय शनकाय र शिक्ा 

शिकास तथा समन्िय इकाइ एिम ्प्रर्िे सरकारबाट कायतिक्रम अनगुमन गर्ाति सथानीय तहबाट आिशयक सहशजकरण गनने,

भ. तोशकएको समयमा त्थयाङ्क नबझुाउने, झिुो शििरण शर्ने प्र.अ. र तयसतो शििरण प्रमाशणत गनने पर्ाशिकारी समतेलाई काननु 

अनसुार कारिाही हुने भएकाले यथाथति शििरण भएको यशकन गरी प्रमाणीकरण गनने गराउने,

म. शिद्यालयले यस पशुसतकामा उललेख भएका कायतिक्रम सञचालन गनति  आिशयक बजेट त्ैमाशसक रूपमा सथानीय तहमा माग गनने 

। सथानीय तहले प्राप्त माग रारामलाई अद्यािशिक त्थयाङ्कसँग रूज ुगरी यथाशसघ्र शछटो अनरु्ान शर्ने वयिसथा शमलाउने । 

शिद्यालयबाट शबतरण गररने प्रशत शिद्याथथी लागतको आिारमा खचति गररने छात्िशृत्, शन:िलुक पाि्यपसुतक लगायतका 

कायतिक्रमको साितिजशनकरण गनने । शन:िलुक पाि्यपसुतकको रकम शिद्यालयमा शनकासा शर्रँ्ा सिीकृत मलुयसचूीका आिारमा 

शिद्याथथीलाई सेटमा नै उपलबि गराउनपुननेछ र सो को जानकारी शिक्ा शिकास तथा समन्िय इकाइलाइ शर्नपुननेछ, 

य. सथानीय तहबाट शिद्यालयमा रकम शनकासामा अनरु्ान िीर्तिक,गनुतिपनने काम र बजेट उललेख भएको अनरु्ान शनकासा पत् 

शिद्यालयलाई उपलबि गराउने र सोलाई िेबसाइटमा राखने वयिसथा शमलाउने । सो शििरण यस केन्द्रमा पिाउनपुननेछ, 

र. ससत्त अनुदथान अनतग्तत शवत्ीय हसतथानतरण भई स्थानीय तह मथाफ्त त शवद्थालयलथाई उपलबधि हुने अनुदथान रकममथा 

कशनटनजेनसी बथापतकरो रकम कट्था नगरी तरोकीएकरो रकम समबनधिीत शवद्थालयकरो खथातथामथा उपलबधि गरथाउनुपननेछ । 

कशन्टनजेन्सी रकम कट्ा गनने गरी कायतिक्रम कायातिन्ियनका लाशग रकम शिशनयोजन नगररएकोले कट्ा गर्ाति लशक्त कायतिक्रम 

समपन्न गनति नसशकने हुनाले कशन्टनजेन्सी बापतको रकम सथानीय तहले शिशत्य हसतान्तरण भ ैगएका िा आन्तररक स्ोत िाट 

वयिसथापन गनुति पनने, 

ल. भौशतक सशुििा शिसतारका लाशग तोशकएको ससतति अनरु्ान रकम अपयातिप्त भएमा सथानीय तहले सिीकृत लागत अनमुानका 

आिारमा आफनो स्ोतबाट थप गनति सक्नेछ । शनमातिण कायतिको प्राशिशिक सपुरीिेक्ण एिम ्प्रिासशनक  अनगुमन गनुति सथानीय 

सरकारको र्ाशयति हुनेछ । 

1.3 आश ््तक  अनुशथासन त्था शवत्ीय प्रशतवेदन 

क. एक बजेट उपिीर्तिकमा शबशनयोजन भएको रकम अकको सब-बजेट उपिीर्तिकमा खचति नगनने, सिीकृत नमसतिको पररशिशभत् रहरे 

कायतिक्रम कायातिन्ियन पशुसतकामा उललेख गररएका  आिार र प्रशक्रया अनरुूप खचति लेखने वयिसथा शमलाउने,

ख.  शिद्यालय क्ेत् शिकास योजनाका संयक्ु त शित्ीय साझरे्ार (Joint Financing Partners) सँग नेपाल सरकारले गरेको 

समझौतामा आयोजना कायातिन्ियन गनने (Implementing Agency) शनकायले प्रतयेक त्ैमाशसक सशकएको ४५ शर्नशभत् शित्ीय 

अनगुमन प्रशतिेर्न (Financial Monitoring Report - FMR) पेस गनुति पनने वयिसथा रहकेो छ । सो वयिसथा कायातिन्ियन गनति 

प्रतयेक  स्थानीय तहले तै्रमथाशसक अवशधि समथाप्त भएकरो १५ शदनशभत्र  समबशनधित करोर त्था लेखथा शनयनत्रक कथायथा्तलय 

( करोलेशनकथा) मथा "मलेप फथारथाम नं २७५ करो अनुसचूी ७ र ८ (ख)"  बमरोशजम  प्रशतवेदन गनने र सरोकरो एक/ एक प्रशत 

शशक्था त्था मथानव स्रोत शवकथास केनद्र त्था  समबशनधित शशक्था शवकथास त्था समनवय इकथाइमा पिाउन ुपननेछ ।  प्रशतिेर्न 

पेस नभएसमम कोलेशनकाले त्ैमाशसक शनकासा रोक्का राखन सक्नेछ । ( प्रशतिेर्नको ढाँचा अनसुचूी १५ मा समािेि छ  ।)

ग.  शिक्ा शिकास तथा समन्िय इकाइले शजलला शसथत सथानीय तहहरू तथा कोर् तथा लेखा शनयन्त्क कायातिलयसँग समन्िय गरी  

सबै सथानीय तहको एकीकृत त्ैमाशसक प्रगशत प्रशतिेर्न त्ैमाशसक समाप्त भएको १५ शर्न शभत् केन्द्रमा अशनिायति रूपमा पिाउने,

घ. सबै प्रर्िे सरकार/सथानीय तहले शित्ीय हसतान्तरण भएको ससतति अनरु्ानका कायतिक्रमहरूको महालेखा परीक्क कायातिलयबाट 

अशन्तम लेखा परीक्ण गराई प्राप्त लेखा परीक्ण प्रशतिेर्न यस केन्द्रमा उपलबि गराउनपुननेछ । साथै लेखा परीक्णबाट   

औलयाइएका बेरूजकुो समयम ै रछ् ययौट तथा संपरीक्ण गराई सोको  शििरण शनयशमत रूपमा यस केन्द्रलाई उपलबि गराउन ु

समिशन्ित शिद्यालयका प्रिानाधयापक तथा लेखा समबशन्ित कमतिचारीको र्ाशयति हुनेछ ।   
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ङ.  माशथ "ख" तथा "घ" बमोशजमको कायति नगरेका कारण िैर्शेिक अनरु्ान तथा ऋणको सोिभनाति हुन नसकेमा िा र्ात ृशनकायलाई 

अयोगय खचति (In-eligible Expenditure) शरताति गनुतिपरेमा समबशन्ित प्रर्िे सरकार तथा सथानीय तहको आगामी आ.ि.को 

शित्ीय समानीकरण अनरु्ानबाट कट् टा गनति केन्द्रले अथति मन्त्ालयमा अनरुोि गरी पिाउन सक्नेछ ।

च.  सङ्घीय सरकारबाट ससतति अनरु्ानका रूपमा प्राप्त बजेट तथा कायतिक्रम कायातिन्ियन गर्ाति नेपाल सरकार अथति मन्त्ालयबाट 

सिीकृत खचति गनने मापर्णड (Norms) का आिारमा खचति गनने । 

छ. शिद्यालयमा हुने खररर् कायति साितिजशनक खररर् ऐन तथा शनयमािली, शिद्यालय खररर् शर्गर्ितिन र शिद्यालय लेखाङ्कन शर्गर्ितिनका 

आिारमा गनने । सो कायतिको अनगुमन सथानीय तहले गनने वयिसथा शमलाउन ु पननेछ । (शिद्यालय खररर् शर्गर्ितिन, शिद्यालय 

लेखाङ्कन शर्गर्ितिन  शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रको िेबसाइट : www.cehrd.gov.np बाट प्राप्त गनति सशकने),

ज. सथानीय तहबाट सञचालन हुने िशैक्क कायतिक्रमहरू सथानीय सरकार सञचालन ऐन, २०७४ ले गरेका वयिसथा समतेको 

आिारमा हुने भएकाले शिद्यालयका लाशग कायम भएका बेरूज ुरछ् ययौट गनने शजममा समबशन्ित शिद्यालय र सथानीय तहको  
हुनेछ । साशिकको शजलला शिक्ा कायातिलयको नाममा कायम भएका बेरूज ुरछयौट तथा संपरीक्ण गराउने कायति हालको शिक्ा 

शिकास तथा समन्िय इकाइको हुनेछ । बेरुज ुरछ् ययौटका लाशग आिशयक कागजातसशहत शिद्यालयले प्राशिशिक सहयोगका 

लाशग सथानीय तहमा अनरुोि गनुतिपननेछ । यस कायतिमा समबशन्ित सथानीय तहले  प्राशिशिक सहयोग उपलबि गराउनपुननेछ ।

झ. सिीकृत कायतिक्रमको कायातिन्ियन योजना, खररर् योजना र अनगुमन योजना बमोशजमको  कायतिक्रम कायातिन्ियन अिसथाको  

त्ैमाशसक रूपमा सथानीय/ प्रर्िे तहमा प्रगशत समीक्ा गरी तोशकएको ढाँचामा त्ैमाशसक अिशि समाप्त भएको १५ शर्नशभत् 

सथानीय तहले शिक्ा शिकास तथा समन्िय इकाइमारति त ् तथा प्रर्िे तहले सोझ ै शिक्ा तथा  मानि स्ोत शिकास केन्द्रमा   

अशनिायति रुपमा प्रशतिेर्न पिाउने,

ञ. सथानीय तहले बेरूज ु रछययौट कायतिलाई उचच प्राथशमकता शर्ने । म.ले.प. प्रशतिेर्नमा औलँयाएका बढी अनरु्ान, र्ोहोरो 

अनरु्ानका सन्र्भतिमा शिद्यालयबाट सो रकम शरताति गराउने काम चाल ुआशथतिक िर्तिको पशहलो त्ैमाशसकशभत्ै गररसक्नपुननेछ । 

यसरी अनरु्ान गएका शिद्यालयले रकम शरताति नगरेमा ती शिद्यालयहरूको अनरु्ान रोक्का गनने ।  शिद्यालयबाट शरताति गराएको 

अनरु्ान रकमको बैङ्क भौचर सशहतको शििरण महालेखा परीक्कको कायातिलयमा पेस गरी बेरूज ुरछययौटको वयिसथा शमलाउने 

र सो को प्रशतिेर्न शिक्ा शिकास तथा समन्िय इकाइ र  शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रमा अशनिायति रुपमा  पिाउने,

ट. म.ले.प.  को ५८ ओ प्रशतिेर्नले ओलयाएका िेरुजहुरुलाइ प्रथाशमकता साथ रछनेयौट गनुतिपननेछ, 

ि. राट्रिपशत िशैक्क सिुार कायतिक्रम अन्तरगत कायतिक्रम तथा िजेट प्राप्त गनने शिद्यालयले राट्रिपशत िशैक्क सिुार कायतिक्रम कायातिन्िय 

कायतिशिशि अनसुार कायतिसमपार्न गनुतिपननेछ । 

ड. महालेखा परीक्कको कायातिलयबाट डोर खशटई आएका बखत आिशयक प्रमाण जटुाई, असलु गनुतिपनने बेरूज ु असलु गरी  

समपरीक्ण गराउने र आशथतिक कारोिारको लेखाङ्कन गर्ाति सक्कल शबल भरपाइ लगायत पयातिप्त कागजात संलगन राखी 

अशभलेखन गनने वयिसथा शमलाउने र शिद्यालय भिन, कक्ा कोिा,िौचालय लगायतका भौशतक शनमातिणसमबन्िी कायतिहरू 

समपन्न भएपचिात कायति समपन्न प्रशतिेर्न तयार गरी लेखा परीक्णको वयिसथा शमलाउनपुननेछ । 

ढ. सथानीय तहले शिद्यालयमा जाने सबै प्रकारका अनरु्ानहरूलाई प्रभािकारी तथा सक्मरूपमा कायातिन्ियन गनति अनरु्ान 

वयिसथापन प्रणाली (Grant Management System) बमोशजम र्हेाय अनसुार अनरु्ान,शनकासा तथा कायातिन्ियन गनने :

ण. शिद्यालयलाई अनरु्ान शनकासा गर्ाति यस पशुसतकामा उललेख भएका मापर्णड तथा प्रशक्रया अशनिायति रूपमा पररपालना गनने,

त. प्रतयेक शिद्यालयले बजेट शनकासा माग गर्ाति अशघललो आि िा त्ैमाशसकमा शनकासा भएको बजेटको प्रगशत शििरण, अनरु्ान 

मागको शििरण, शिवयसको शनणतिय र िशैक्क त्थयाड्क सशहत  सथानीय तहमा अशनिायति रूपमा पेस गनुतिपनने,

थ. सथानीय तहले शिद्यालयमा बजेट शनकासा शर्र्ाँ शिद्यालयबाट पेस हुने प्रगशत शििरणलाई आिार बनाउन ुपननेछ ।

र्. प्रर्िे तथा सथानीय तहमा सितति अनरु्ानको शित्ीय हसतान्तरण तथा सो समबन्िी अन्य वयिसथा अनसुचूी १३ मा रहकेो अथति 
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मन्त्ालयको मागतिर्ितिन बमोशजम हुनेछ । शिक्ा शिकास तथा समन्िय इकाइले शिक्ा, शिज्ान तथा प्रशिशि मन्त्ालयबाट प्राप्त 

मागतिर्ितिन अनसुार खचति गनने वयिसथा शमलाउने गरी सहजीकरण गनुतिपननेछ ।  

1.4 सथषानवीय तह र प्रदेि सरकषारबषाट पेस गनु्य पनने प्रशतिेदनहरु

क. प्रतयेक प्रर्िे तथा सथानीय तहले  ससतति अनरु्ानका रूपमा शित्ीय हसतान्तरण भएका कायतिक्रमहरूको त्ैमाशसक रूपमा 

अनसुचुी ११ को शक्रयाकलापगत प्रगशत प्रशतिेर्नका अशतररक् त तपशसल अनसुारका शिर्यको  प्रगशत शििरणको Hard 

Copy तथा Soft Copy यस केन्द्रमा अशनिायति रूपले पिाउनपुनने छ । यस कायतिमा शिक्ा शिकास तथा समन्िय इकाइले 

शििरे् समन्िय र सहजीकरण गनुतिपननेछ ।

ख. ससतति अनरु्ानका अशतररक् त प्रर्िे तथा सथानीय तहबाट चाल ुआिकालाशग तय भएका कायतिक्रम (प्रर्िे तथा सथानीय तह)

ग. प्रर्िे शिक्ा ताशलम केन्द्रबाट सञचालन भएका आिारभतू तथा माधयशमक तहतरति  अङ्ग्रेजी शिज्ान तथा गशणत शिर्यका 

शिक्क ताशलम प्राप्त शिक्कको तह, शिद्यालय र शिर्य खलुने नामनामसेी शििरण (प्रर्िे तह)

घ. सथानीय तह शभत्का शिद्यालयमा शिक्कको समयािशि (Teacher Time on Task-TST) सिुार कायतिक्रम लाग ुभएको 

तथा सोको अनगुमनको अिसथासशहतको सथानीय तहको प्रशतबधिता (सथानीय तह)

ङ. शिक्क र्रबन्र्ी शमलानको प्रगशत शििरण (प्रर्िे तह, शजलला तथा सथानीय तह) 

च. साितिजशनक खररर् तथा लेखा वयिसथापन ताशलम प्राप्त शिक्कको शििरण  (ताशलम प्राप्त शिक्कको नाम, ताशलम सञचालन 

भएको शमशत, ताशलम अिशि, शिद्यालयको नाम खलुने शििरण) (सथानीय तह)

छ.  तोशकएको सचूकाङ्कका आिारमा कायति समपार्न समपन्न गनने शिद्यालयलाई कायतिसमपार्नमा आिाररत अनरु्ान 

(Performance based Grants) प्राप्त गनने शिद्यालयको नाम तथा िेगाना (सथानीय तह)

ज. शिक्क र्रबन्र्ी तथा शिक्क अनरु्ान प्राप्त नगरेका आिारभतू सामरु्ाशयक शिद्यालयहरूलाई एकमषु्ठ अनरु्ान प्राप्त गनने 

शिद्यालयको नाम तथा िेगाना  (सथानीय तह)

झ. ससतति अनरु्ानमा शित्ीय हसतान्तरण भएका शक्रयाकलाप अन्तगतितका उपशक्रयाकलापगतहरूको शिद्यालयमा भएको शनकासा 

खलुने बलेुशटन,शनकासा शसट िा शनकासा पत् (सथानीय तह)

ञ. प्रारशमभक पढाइ शसप कायतिक्रम लाग ुभएका शजललाका शिद्यालयमा न्यनूतम पयाकेज अन्तगतितका सामग्री (अभयास पशुसतका 

लगायतका प्रयोग गनने शिद्यालयको नामािली (सथानीय तह)

ट. माधयशमक तह र आिारभतू तह (कक्ा ६-८/शनमाशि)  तरति  अङ्ग्रेजी, गशणत शिज्ान शिर्य शिक्णका लाशग शिक्ण सहयोग 

अनरु्ान प्राप्त गनने शिद्यालयको नामािली (सथानीय तह) 

ि. शिज्ान प्रयोगिाला, ICT Lab पसुतकालय भई सञचालनमा रहकेा नमनुा शिद्यालयको नामािली (सथानीय तह)

ढ. सथानीय तहको शिक्ा िाखा प्रमखुको नामनामसेी शििरण (शिक्ा शिकास तथा समन्िय एकाइ)

ण. यस पशुसतकामा उललेख गररएका प्राििानहरूका समबन्िमा कुनै शद्वशििा भएमा शिक्ा, शिज्ान तथा प्रशिशि मन्त्ालयसँग 

समन्िय गरी शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रले प्रष्ट पानति सक्नेछ ।
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खण्ड २

स्थानीय तहबथाट समपथादन हुने ससत्त अनुदथानकथा सब बजेट उपशीर्तकहरूकरो  
कथाय्तक्रमकथा  कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा एवम ्मथापदण्ड

2  स्थानीय तहबथाट समपथादन हुने ससत्त अनुदथानकथा सव बजेट उपशीर्तकहरूकथा कथाय्तक्रमकथा  कथायथा्तनवयन 
प्रशक्रयथा एवम ्मथापदण्ड
यस खणडमा  सबैका लाशग शिक्ा आिारभतू शिक्ा  ( ब.उ.िी.नं.३५००००१४), माधयशमक शिक्क तलब भत्ा (ब.उ.िी.नं ३५००००१५), 
शिद्यालय क्ेत् शिकास कायतिक्रम   शजलला सतर (ब.उ.िी.नं. ३५०००८०१), सबैका लाशग शिक्ा- शििशुिकास कायतिक्रम (ब.उ.िी.नं. 
३५०००१०२) र द्वन्द्वपीशडत पररिार शिक्ा कायतिक्रम (सशहर् प्रशतष्ठानमारति त सञचालन हुने) (ब.उ.िी.नं. ३५०००१०५)   बाट सथानीय तहमा 
शित्ीय हसतान्तरण भई गएका ससतति अनरु्ानका िशैक्क कायतिक्रमहरूको कायातिन्ियन प्रशक्रया शनमनानसुार हुनेछ :

2.1 शशक्ककरो तलब भत्था: सबैकथा लथाशग शशक्था आधिथारभूत शशक्था, मथाधयशमक शशक्क तलब भत्था  

2.1.1 शक्रयथाकलथाप नं. १.१.३.३. आधिथारभूत तहकथा सवीकृत दरबनदीकथा शशक्क, रथाहत अनुदथान शशक्ककथा लथाशग तलब 
भत्था अनुदथान (शवशेर शशक्था परररद् अनतग्ततकथा शशक्क/कम्तचथारीहरूसमेत) 

2.1.2 शक्रयथाकलथाप नं. १.१.३.४. मथाधयशमक तहकथा सवीकृत दरबनदीकथा शशक्क, रथाहत अनुदथान शशक्क लथाशग तलब भत्था 
अनुदथान (शवशेर शशक्था परररद् अनतग्ततकथा शशक्क/ कम्तचथारी, प्रथाशवशधिक धिथारकथा प्रशशक्क र सहथायक प्रशशक्क 
समेत) 

क. सथानीय तहले कायतिरत शिक्कको तलब भत्ा शनिातिरण गर्ाति  यस केन्द्रको च न १८९ शमशत  २०७६।११।१२ को  पत् र  केन्द्रको 
िेबसाइटमा प्रकाशित शििरण  अनसुार यशकन भएको र्रबन्र्ीलाई "शिक्क र्रबन्र्ी (शमलान तथा वयिसथापन) कायतिशिशि २०७६" 
अनसुार शमलान/वयिसथापन/अधयाशिक गनने । र्रबन्र्ी शमलानबाट कायम भएको र्रबन्र्ी, शिक्क अनरु्ान कोटा (राहत) र 
प्राशिशिक िार तरति का अनरु्ानमा कायतिरत शिक्क तथा प्रशिक्कहरूका लाशग शिद्यालयबाट प्राप्त माग राराम रूज ुगरी अनरु्ान 
उपलबि गराउने । सथायी शिक्कहरूको तलिी प्रशतिेर्न  शिक्ा शिकास तथा समन्िय इकाइमारति त शिद्यालय शिक्क 
शकताबखानाबाट पाररत गराई सो प्रशतिेर्नका आिारमा अनरु्ान शर्ने वयिसथा शमलाउने । शिक्कको तलि भत्ा शहसाि गर्ाति 
अनसुचूी १७ मा रहकेो तलिमानका आिारमा गनने । यस शक्रयाकलापमा र्हेायका शिक्कहरूको तलबभत्ा समािेि गररएको छ:

1. आिारभतू तह कक्ा १-५ (प्राथशमक तह) र कक्ा ६-८ (शनमनमाधयशमक तह) मा कायतिरत शिक्कहरूको तलब भत्ा (सिीकृत 
र्रबन्र्ीमा कायतिरत सथायी तथा असथायी/करार र शिक्ण अनरु्ान कोटा (राहत) मा कायतिरत शिक्क)

2. माधयशमक तहको कक्ा ९-१० मा कायतिरत शिक्कहरू (माधयशमक शिक्क) को तलब भत्ा (सिीकृत र्रबन्र्ीमा कायतिरत 
सथायी तथा असथायी/करार र शिक्ण (राहत) अनरु्ान कोटा (राहत) मा कायतिरत शिक्क)

3. माधयशमक तह (कक्ा ११-१२) र्रबन्र्ी र अनरु्ानमा कायतिरत शिक्कको तलब भत्ा
4. प्राशिशिक िार अन्तगतित कक्ा ९-१० एिम ्कक्ा ११-१२ मा प्रशिक्क/सहायक प्रशिक्क, र अनरु्ानमा कायतिरत शिक्कको 

तलब भत्ा
5. लेखाजोखा संयोजकका रूपमा कायतिरत शिक्कहरूको तलब भत्ा
6. शििरे् शिक्ा पररर्र् ्अन्तगतित सञचालनमा रहकेा शिद्यालयहरूले सालिसाली पाउँर् ैगरेको अनरु्ानमा कायतिरत शिक्क तथा 

कमतिचारीको तलबभत्ा: शििरे् शिक्ातरति  शिगतमा संसथा िा शिद्यालयबाट सथायी शनयक्ु शत पाएका शिक्क र कमतिचारीहरूका 
लाशग नेपाल सरकारबाट सिीकृत र्रबन्र्ी तथा अनरु्ानमा कायतिरत शिक्कहरूले तपशसल अनसुारका तलब भत्ा लागयतका 
सशुििा प्राप्त गनने गरी प्रशत वयक् शत तहगत तथा श्रेणीगत शिक्कको तलब भत्ा शहसाब गरी शिद्यालय खातामा उपलबि  
गराउने ।

7. सथानीय तहले शनयमानसुार शिक्कले पाउने तलबमान शहसाब गर्ाति तलब भत्ा नपगु भएमा अनसुचूी १ अनसुारको राराम 
भरी २०७९ िैिाख मसान्तसमम शिक्ा शिकास तथा समन्िय इकाइमा पिाउने र शिक्ा शिकास तथा समन्िय इकाइले 
शजललाका लाशग सिीकृत र्रबन्र्ी तथा राहत अनरु्ान कोटासँग  शभडान गरी यशकन गनने । यशकन भएको शििरण अनसुार तलब 
भत्ा अपयातिप्त हुने र्शेखएमा शसराररस साथ २०७९ जेि मशहनाको पशहलो हप्ताशभत् शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रमा 
आइपगुने गरी पिाउने  । 
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2.2  शशक्ककरो तलब भत्था त्था सेवथा सशुवधिथा शववरण

सशुवधिथा/ शशक्क
सबै तहकथा सवीकृत 
दरबनदीमथा कथाय्तरत 

स्थायी शशक्क

सबै तहकथा सवीकृत 
दरबनदीमथा कथाय्तरत 
अस्थायी शशक्क

सबै तहकथा 
सवीकृत रथाहत 

अनुदथान करोटथामथा 
कथाय्तरत शशक्क

सथाशवककरो उचच 
मथाधयशमक तह (कक्था 

११-१२) अनुदथान 
करोटथामथा कथाय्तरत 

शशक्क

प्रथाशवशधिक धिथारमथा कक्था 
९-१० मथा कथाय्तरत प्रशशक्क, 

सहथायक प्रशशक्क

प्रथाशवशधिक 
धिथारमथा कक्था 
११-१२ मथा 

कथाय्तरत 
प्रशशक्क

शवशेर शशक्था परररद् 
अनतग्तत सञचथालनमथा 
रहेकथा शवद्थालयहरूले 

सथालवसथाली पथाउँदै गरेकरो 
अनुदथानमथा कथाय्तरत 

शशक्क त्था कम्तचथारी

तलब 

  अथति मन्त्ालयबाट 
सिीकृत सकेल 
अनसुारको १२ 
मशहनाको तलब

  अथति मन्त्ालयबाट 
सिीकृत सकेल तलब 

अनसुारको १२ 
मशहनाको तलब

  अथति 
मन्त्ालयबाट 

सिीकृत  तलब 
सकेल अनसुारको 

१२ मशहनाको 
तलब

  अथति मन्त्ालयबाट 
सिीकृत  तलब सकेल 

अनसुारको १२ 
मशहनाको तलब 

(माधयशमक तह शद्वतीय 
श्रेणी सरहको)

 प्रशिक्कले  अथति 
मन्त्ालयबाट सिीकृत तलब 
सकेल साशिकको माधयशमक 

तह ततृीय श्रणेी सरह र 
सहायक प्रशिक्कले 

साशिकको शनमन माधयशमक 
तह ततृीय श्रणेी  १२ मशहनाको 
सरुू सकेल अनसुारको तलब 

माधयशमक तह 
शद्वतीय श्रणेी सरह  
१२ मशहनाको सरुू 
सकेल अनसुारको 

तलब 

  अथति मन्त्ालयबाट सिीकृत  
तलब सकेल अनसुारको १२ 

मशहनाको तलब

ग्रेड
 शनयमानसुारको  ग्रेड 
रकम

- - - - -
संसथाबाट सथायी शनयक्ु शत 

पाएका
सञचय कोर् थप सञचय कोर् थप - - - - - सञचय कोर् थप (माशसक)
शबमा कोर् थप शबमा कोर् थप - - - - - -

चाडपिति खचति
१ मशहना बराबरको 
चाडपिति खचति 

१ मशहना बराबरको 
चाडपिति खचति 

१ मशहना 
बराबरको चाडपिति 

खचति 

१ मशहना बराबरको 
चाडपिति खचति 

 १ मशहना बराबरको चाडपिति 
खचति 

 १ मशहना 
बराबरको चाडपिति 

खचति 

१ मशहना बराबरको चाडपिति 
खचति 

महगँी भत्ा
तोशकए अनसुारको 
महगँी भत्ा

तोशकए अनसुारको 
महगँी भत्ा

तोशकए अनसुारको 
महगँी भत्ा

तोशकए अनसुारको 
महगँी भत्ा

तोशकए अनसुारको महगँी भत्ा
तोशकए अनसुारको 
महगँी भत्ा

तोशकए अनसुारको महगँी 
भत्ा

पोसाक सशुििा पोसाक खचति पोसाक खचति पोसाक खचति पोसाक खचति पोसाक खचति पोसाक खचति पोसाक खचति

सथानीय भत्ा

सथानीय भत्ा पाउने 
शजललामा भए 
िर्तिभररको जममा 
१०.५ मशहनाको 

    सथानीय भत्ा 
पाउने शजललामा भए 

जममा िर्तिभररको 
१०.५ मशहनाको  

- -
    सथानीय भत्ा पाउने 
शजललामा भए जममा 

िर्तिभररको १०.५ मशहनाको 

    सथानीय भत्ा 
पाउने शजललामा 

भए जममा 
िर्तिभररको १०.५ 

मशहनाको 

-
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सशुवधिथा/ शशक्क
सबै तहकथा सवीकृत 
दरबनदीमथा कथाय्तरत 

स्थायी शशक्क

सबै तहकथा सवीकृत 
दरबनदीमथा कथाय्तरत 
अस्थायी शशक्क

सबै तहकथा 
सवीकृत रथाहत 

अनुदथान करोटथामथा 
कथाय्तरत शशक्क

सथाशवककरो उचच 
मथाधयशमक तह (कक्था 

११-१२) अनुदथान 
करोटथामथा कथाय्तरत 

शशक्क

प्रथाशवशधिक धिथारमथा कक्था 
९-१० मथा कथाय्तरत प्रशशक्क, 

सहथायक प्रशशक्क

प्रथाशवशधिक 
धिथारमथा कक्था 
११-१२ मथा 

कथाय्तरत 
प्रशशक्क

शवशेर शशक्था परररद् 
अनतग्तत सञचथालनमथा 
रहेकथा शवद्थालयहरूले 

सथालवसथाली पथाउँदै गरेकरो 
अनुदथानमथा कथाय्तरत 

शशक्क त्था कम्तचथारी

प्राशिशिक भत्ा - - - -
प्राशिशिक भत्ा (प्रशत मशहना 

३ हजारका र्रले १० 
मशहनाको मात्)

·         प्राशिशिक 
भत्ा (प्रशत मशहना 
३ हजारका र्रले 
१० मशहनाको 

मात्)

-

प्र.अ. भत्ा  प्राथशमक :  माशसक रू २००।, शनमनमाधयशमक तह: माशसक रू ३००,  माधयशमक : माशसक रू ५००) 

द्रष्टवय : 
१. माशथ उललेशखत शक्रयाकलाप नं. १.१.३.३  र शक्रयाकलाप नं. १.१.३.४ को िीर्तिक ससतति अनरु्ानका रूपमा आएको हुनाले उक् त रकमबाट तलब भत्ा बाहके अन्य िीर्तिक (जसतै शिक्क 

सशञचत शबर्ा, और्िी उपचार खचतिको भक्ु तानी र अन्य प्रयोजन) मा अनरु्ान तथा खचति लेखन पाइने छैन ।
२. बउिीनं ३५००००१४ र ३५००००१५ बाट पोसाक खचति उपलबि गराउँर्ा तोशकएको उचच शहमाली शजललामा (गोरखा शजललाको शसशर्तििास उत्र,सोलखुमुि,ु रसिुा,मनाङ मसुताङ,मगु,ुडोलपा, 

हुमला, जमुला र काशलकोट) कायतिरतका लाशग िाशर्तिक रू १५ हजार तथा अन्य शजललाका लाशग िाशर्तिक १० हजार पोसाक खचति उपलबि गराउने ।
३. शिक्क कमतिचारीको पोसाक भत्ा चतै् मशहनाको तलबसँगै उपलबि गराउन ुपननेछ ।
४. शिद्यालयले शिक्क र कमतिचारीको तलब भत्ा बैङ्क मारति त ्भक्ु तानी हुने वयिसथा शमलाउन ुपननेछ । शिद्यालयले त्ैमाशसकको पशहलो मशहनामा ३ मशहनाका लाशग शनयमानसुार आिशयक 

तलि भत्ा सथानीय तहमा माग गनने सोका आिारमा शिद्यालयले शनकासा प्राप्त गरे पचिात ्शिक्कको तलि भत्ा शनयमानसुार माशसक रुपमा भक्ु तानी हुने वयिसथा शमलाउने ।
५. प्राशिशिक ग्रेडको रकम समबन्िमा केन्द्रको पररपत् अनसुार गनने ।
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2.3 शवद्थालय के्त्र शवकथास कथाय्तक्रम  (ब.उ.शी.नं. ३५०००८०१),
2.4 कथाय्तक्रमकथा उद्देशयहरू : 
2.4.1 आधिथारभूत शशक्था 

•	 ५ िर्तिभन्र्ा कम उमरेका बालबाशलकाको िारीररक, सामाशजक-संिेगातमक, संज्ानातमक, सांसकृशतकक तथा नैशतक 
क्मताको शिकास गरी प्रारशमभक बाल शिक्ा तथा शिकास/पिूति प्राथशमक शिक्ालाई अशिकारमा आिाररत बनाउन ुर 
शिद्यालय प्रिेिको तयारी गराउन,ु

•	 ४-१२ िर्तिउमरे समहूका सबै बालबाशलकाका लाशग गणुातमक आिारभतू शिक्ामा पहुचँ सशुनशचित गनुति,
•	  शनिातिररत शसकाइ सक्मता हाशसल गरेका शिद्याथथीलाई माधयशमक शिक्ामा प्रिेिको तयारी गराउन,ु
•	 सामाशजक-सांसकृशतक शिशिितामा सामाञजसय र राशट्रिय अथतितन्त्प्रशत अशभमखु गरी बालबाशलकामा जीिनोपयोगी शसप 

तथा मलूयमा आिाररत शिक्ा हाशसल गराउन,ु
•	 िैकशलपक तथा लशचला मोडका शिक्ा कायतिक्रममारति त ्औपचाररक शिक्ालाई सहयोग परु ्याउन ु।

2.4.2 मथाधयशमक शशक्था 
•	 शसपयकु्त मानिीय स्ोतको शिकास गरेर शिद्याथथीलाई कामको संसारमा प्रिेिका लाशग तयार राखन,ु
•	 गणुसतरमा समझौता नगरी शिक्ाको पहुचँमा जोड शर्न,ु
•	 शिद्याथथीहरूको शसकाइलाई प्रमाणीकृत गरी प्राशिशिक र सािारण माधयशमक शिक्ामा जाने शिकलप प्रर्ान गनुति,
•	 संसथागत समबन्ि सदुृढ गनुति र उचच शिक्ामा प्रिेिका लाशग सहजीकरण गनुति,
•	  शिद्याथथीहरूलाई नागररक र्ाशयति शनिातिहका लाशग तयार पानुति
•	  माधयशमक तहमा प्राशिशिक तथा वयािसाशयक शिक्ामारति त ्शिद्याथथीको आिारभतू शसप प्राशप्तको सशुनशचित गरी शकिोर 

शकिोरीहरूलाई शिशभन्न शसप हाशसल गनति सहयोग गनुति
2.4.3 सथाक्रतथा त्था जीवनपय्तनत शसकथाइ

•	 यिुा तथा प्रौढहरूमा कायतिमलूक साक्रताको अशभिशृधि गनुति र पढ्ने बानीको शिकास गराउन ु।
2.4.4 अनतरसमबशनधित शवरयहरू

क. शशक्क वयवस्थापन र पेसथागत शवकथास
•	 शिद्याथथीको शसकाइ प्रशक्रयामा सहजीकरण गनति शिक्कको योगयता तथा पेसागत सक्मताको अशभिशृधि गनुति,
•	 योगय तथा सक्म शिक्क उपलबि गराउन,ु
•	 शिक्ण शसकाइको शर्न र शिक्कले कामम ैशबताउने समय सरकारको शनयम तथा शनर्नेिन अनसुार पररपाशलत 

भएको सशुनशचित गनुति,
•	  शिक्क तथा शिद्याथथी शबच शिक्ण शसकाइका लाशग उचच अशभप्रेरणा तथा मनोबल कायम राखन ु।

ख. शवद्थालय सञचथालन र वयवस्थापन
•	 साितिजशनक शिक्ामा शिकेशन्द्रत वयिसथापनको संरचना अन्तगतित प्रभािकारी तथा गणुसतरीय सेिा प्रिाह गराउन ु।

ग. ससं्थागत क्मतथा शवकथास
•	  मलुकुको सङ्घीय िासन प्रणालीका लाशग आिशयक पनने शिक्ा क्ेत्को मानिीय संसािनको क्मता अशभिशृधि 

गनुति,
•	  साितिजशनक शिक्ा क्ेत्मा सक्म तथा नशतजाउन्मखु जनिक् शतको उतपार्न गरी शिक्ाको गणुसतर तथा सक्मता 

अशभिशृधि गनुति ।
घ. शवपत ्जरोशखम नयूनीकरण र शवद्थालय सरुक्था

•	 सबै शिद्याथथीका लाशग अनकूुल र सरुशक्त शिद्यालय िातािरण सशुनशचित गनुति । 
•	 शिद्यालय तहमा शिपत ्जोशखम न्यनूीकरणको वयिसथापन तथा समरु्ायशबच सहकायति तथा सौहाद्रतिपणुति िातािरण 

शसजतिना गरी शिक्ा क्ेत्मा समग्र शिद्यालय सरुक्ा तथा शिपत ्जोशखम न्यनूीकरणलाई मलू प्रिाहीकरण गनुति । 
ङ. अनुगमन त्था मूलयथाङ्कन

•	 कायतिक्रमको लगानी, प्रशक्रया तथा उपलशबिको अनगुमन र कायतिक्रमका प्रभािको मलूयाङ्कन गनुति,
•	 नीशत शनमातिताहरूका लाशग िशैक्क प्रणालीको अिसथा र शसकाइ उपलशबिको सचूना तथा जानकारी उपलबि 

गराउन,ु
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•	 कायतिक्रमको अिसथा र शक्रयाकलाप बारे कायातिन्ियन कतातिलाई शनयशमत पषृ्ठपोर्ण प्रर्ान गनुति,
•	  सथानीय तथा शजलला तहका सरोकारिाला तथा शजममिेार अशिकारीहरूलाई योजनाका लाशग सचूनाको 

उपलबिता सशुनशचित गनुति ।
च. परीक्था त्था प्रमथाणीकरण

•	 शिद्याथथीको िशैक्क सतर र िशैक्क उपलशबिको परीक्ण गरी प्रमाणीकरण गनुति,
•	 प्रमाणीकरण तथा िशैक्क योगयताको शिश्सनीय परीक्ण प्रणालीको शिकास गनुति,
•	 मलुकुभरका प्रमाण पत्लाई प्रमाणीकरण गरी मान्यता प्रर्ान गनुति,

छ. शशक्थामथा सचूनथा त्था सञचथार प्रशवशधिकरो प्रयरोग
•	 शिक्ण शसकाइ शक्रयाकपालमा सिुार गनुति,
•	 शसकाइ सामग्रीमा पहुचँ बढाउन,ु
•	 िशैक्क प्रिासन तथा वयिसथापनलाई प्रभािकारी तथा सक्म बनाउन,ु
•	 शिक्ामा प्रशिशिको प्रयोग मारति त ्गणुसतर अशभिशृधिमा सहयोग प-ुयाउनु

ज. शवद्थालयमथा सवथास्थय त्था परोरण
• जकुा शनयन्त्ण, सकू्मपोर्क तत्िको परूण, औलोको उपचार तथा दृशष्ट एिम ्श्रिणको जाँच लगायत शिद्यालयका 

सिास्थय एिम ्पोर्ण सेिा िशृधि गनुति,
•  सबै शिद्यालयमा सबै बालबाशलका र अपाङ्गता भएका शिद्याथथी एिम ्शिक्कका लाशग खाने पानी तथा 

सरसराइको वयिसथा सशुनशचित गनुति,
•  बाशलकाहरूको गोपनीयता तथा मशहनािारीसमबन्िी सिास्थयको आिशयकता परूा गरी शतनको शिद्यालय 

सहभाशगता तथा शसकाइ उपलशबि बढाउन,ु शिद्यालय छाड्ने र्र कम गराउन,ु
• एचआइभी/एड्स शनिारणमा मर्त गनुति, सिास्थय तथा पोर्ण कायतिक्रममारति त ्शिद्याथथीमा सिसथकर वयिहारको 

शिकास गनुति ।
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2.5 कथाय्तक्रम कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथाः
2.5.1 शक्रयथाकलथाप १.१.४.१ प्रथारशमभक बथाल शवकथास  शशक्ककरो पथाररश्रशमक  त्था शवद्थालय कम्तचथारी वयवस्थापन अनुदथान 

शक्रयथाकलथाप नं¸ शक्रयथाकलथाप  र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथारी प्रगशत सचूक
१.१ प्रथारशमभक बथाल शवकथास /पूरव् प्रथा्शमक कक्थाकथा सहजकतथा्तहरूकरो पथाररश्रशमक :
बाल शिकास सहजकतातिको पाररश्रशमक शितरण गनुति पिूति सथानीय तहका लाशग सिीकृत कोटा र सथानीय तहको आफनै स्ोतबाट 
सञचालनको अनमुशत प्राप्त बाल शिकास केन्द्रको छुट्ाछुटै् अशभलेख तयार गरी यस शक्रयाकलापमा शिशनयोशजत रकमबाट 
सङ् घीय सरकारबाट स्ोत वयिसथापन हुने  शिद्यालयगत िालशिकास केन्द्र सङ्खया यशकन गरी  सथानीय तहले शिद्यालय र 
शिद्यालयसँग मातसृमबन्ि सथापना गरी सञचालनमा रहकेा प्रारशमभक बाल शिकास केन्द्रका सहजकतातिको पाररश्रशमक प्रशत मशहना 
रू ८०००। का र्रले चाडपिति खचतिसशहत १३ मशहनाको हुन आउने रकम शिद्यालयको खातामा अनरु्ान शर्ने । बजेट िक् तवयमा 
उललेख भए िमोशजम नेपाल सरकारले शनिातिरण गरेिमोशजमको न्यनूतम पाररश्रशमक रु १५ हजार प-ुयातिउँर्ा थप गनुतिपनने रकम 
समबन्िीत सथानीय तहले वयहोनने उललेख भएकोले सो अनसुार वयिसथा शमलाउने । पाररश्रशमक अनरु्ान शर्रँ्ा समबशन्ित 
शिद्यालयले  प्रमाशणत हाशजरी र शसराररस पेस गनुतिपनने । समबशन्ित शिद्यालयहरूले िशैक्क त्थयाङ्क (IEMIS) भर्ाति प्रारशमभक 
बाल कक्ाको त्थयाङ्क अशनिायति रूपमा भनने वयिसथा शमलाउने । समरु्ायमा सञचाशलत बाल शिकास केन्द्रका सहजकतातिहरूको 
पाररश्रशमक अनरु्ान शर्रँ्ा समबशन्ित संसथाले िशैक्क त्थयाङ्क २०७८ भरी प्रमाशणत भएको यशकन गरेर अनरु्ान शर्ने । सथानीय 
तहबाट आफनो स्ोतले खचति वयहोनने गरी अनमुशत शर्एका बाल शिकास केन्द्रलाई Flash राराम भर्ाति सथानीय स्ोतबाट सञचाशलत 
उललेख गनने । यस प्रकारका केन्द्रका सहजकतातिको पाररश्रशमक ससतति अनरु्ानमा समािेि गररएको छैन ।
१.२ शवद्थालय कम्तचथारी वयबस्थापन अनुदथान: 
आिारभतू तथा माधयशमक तह सञचालन भएका शिद्यालयहरूमा शिद्यालय सहयोगी कमतिचारी र शिद्यालय सहायक कमतिचारी 
वयिसथापनका लाशग यस शक्रयाकलापबाट र्हेाय अनसुारको रकम पाररश्रशमकका रूपमा अनरु्ान शर्ने : 
क)  प्रतयेक सामरु्ाशयक शिद्यालयमा  १ जना शिद्यालय सहयोगीका लाशग माशसक रू ८०००।  का र्रले १३  मशहना बराबरको 

पाररश्रशमक अनरु्ान उपलबि गराउने । यसरी अनरु्ान उपलबि गराउँर्ा बजेट िक् तवयमा उललेख भए िमोशजम नेपाल 
सरकारले शनिातिरण गरे िमोशजमको न्यनूतम पाररश्रशमक रु १५ हजार पयुातिउर्ा थप गनुतिपनने रकम समबन्िीत सथानीय तहले 
वयहोनने उललेख भएकाले सो अनसुार वयिसथा शमलाउने ।

ख)   प्रतयेक सामशुर्यक माधयशमक शिद्यालयमा  थप १ जना शिद्यालय सहायक कमतिचारीका लाशग माशसक रू १३,५००। का र्रले 
१३ मशहना बराबरको पाररश्रशमक अनरु्ान उपलबि गराउने । यसरी अनरु्ान उपलबि गराउँर्ा बजेट िक् तवयमा उललेख भए 
िमोशजम नेपाल सरकारले शनिातिरण गरे बमोशजमको न्यनूतम पाररश्रशमक रु १५ हजार भन्र्ा कम हुन आउने रकम समबशन्ित 
सथानीय तहले वयहोनने उललेख भएकाले सो अनसुार वयिसथा शमलाउने । यसका अशतररक् त सथानीय तहले शिद्यालय 
सहायक कमतिचारीहरुलाई उशललशखत न्यनूतम पाररश्रमक भन्र्ा िढी हुने वयिसथा शमलाउने, 

मुखय शजममेवथार
•	 गाँउपाशलका/न.पा.
•	 बाल शिकासकेन्द्र 

वयिसथापन सशमशत
•	 शिद्यालयहरू

सहजीकरण/समनवय
•	 शिक्ा शिकास तथा समन्िय 

इकाइ 

•	 पाररश्रशमक अनरु्ान 
आर्िे 

•	  हाशजरी प्रशतिेर्न
•	 शिद्यालयले भरेको 

िशैक्क त्थयाङ्क
•	अनरु्ान प्राप्त गनने 

शिद्यालय सङ्खया
•	 पाररश्रशमक बझुकेो भरपाइ
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शक्रयथाकलथाप नं¸ शक्रयथाकलथाप  र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथारी प्रगशत सचूक
 १.३. बथाल शवकथास केनद्रकथा सहजकतथा्त, शवद्थालय सहयरोगी एवम ्शवद्थालय कम्तचथारीहरूलथाई तरोशकएकरो उचच शहमथाली 

शजललथामथा (गरोरखथा शजललथाकरो शसशद्तवथास उत्र, सरोलुखुमवु, रसवुथा, मनथाङ मुसतथाङ, मुगु, ्डरोलपथा, हुमलथा, जुमलथा र 
कथाशलकरोट) कथाय्तरतकथा लथाशग वथाशर्तक रू १५ हजथार त्था अनय शजललथाकथा लथाशग वथाशर्तक रु १० हजथार अरू 
शशक्कहरूले पथाए सरह परोसथाक खच्त उपलबधि गरथाउने,

१.४. शिद्यालय कमतिचारीहरूका लाशग अनरु्ान शर्न ुअगाशड नै सबै शिद्यालय कमतिचारीको अशभलेख सथानीय तहमा राखने वयिसथा 
शमलाउने ।

2.5.2 शक्रयथाकलथाप न २.७.१३.३ प्रशत शवद्था्थी  लथागतकथा आधिथारमथा शशक्ण शसकथाइ  सथामग्ी एवम ्कक्था ८ करो  परीक्था वयवस्थापन अनुदथान

शक्रयथाकलथाप नं¸ शक्रयथाकलथाप  र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथारी प्रगशत सचूक
यस िीर्तिकमा शनमनानसुारका उपशक्रयाकलापको बजेट समािेि गररएको छ । सो आिारमा सथानीय तहले बजेट बाँडराँड गरी 
शिद्यालयमा अनरु्ान शर्ने : 

२.२.  शशक्ण शसकथाइ सथामग्ी त्था बुक कन्तर बयवस्थापनकथा लथाशग प्रशत शवद्था्थी लथागत अनुदथान :  प्रतयेक सामरु्ाशयक 
शिद्यालयको बाल शिकास कक्ा, (कक्ा १-५), (कक्ा ६-८), (कक्ा ९-१०) र (कक्ा ११-१२) तहका शिद्याथथी सङ्खया यशकन 
गनने । यशकन गररएको प्रतयेक तहगत शिद्याथथी सङ्खयाले उशललशखत ताशलका बमोशजम तह अनसुार शनिातिरण गररएको प्रशत शिद्याथथी 
लागत रकमले गणुन गरी आएको अङ्क बराबरको रकम शिद्यालयलाई एकमषु्ठ अनरु्ान अनरु्ान शर्ने । 

मुखय शजममेवथार
•	 गाँउपाशलका/नगरपाशलका
•	 शिद्यालय 

सहजीकरण/समनवय
•	 शिक्ा शिकास तथा समन्िय 

इकाइ 

•	 शनकासा आर्िे
•	 कक्ा ८ को परीक्ामा 

संशमशलत शिद्याथथी 
सङ्खया

•	 शनरन्तर शिद्याथथी 
मलूयाङ्कनका लाशग 
तयार भएको पोटतिरोशलयो 

•	 OJT गनने शिद्याथथी 
सङ्खया

•	 प्रगशत प्रशतिेर्न
•	 शिद्यालयले भरेको िशैक्क 

त्थयाङ्क

प्रशत शिद्याथथी इकाइ लागतका आिारमा प्रारशमभक बाल शिकास / पिूति प्राथशमक कक्ाका  
लाशग अनरु्ान

प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक रू ५००

शसकाइका लाशग शनरन्तर शिद्याथथी मलूयाङ्कन:आिशयक सामग्री, सिुारातमक शिक्ण 
अनरु्ान,कक्ा १ मा नयाँ भनाति भएका शिद्याथथीको पोटतिरोशलयोसमतेका लाशग 

प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक रू १००

शिक्ण शसकाइ  सामग्री तथा  Book Corner वयिसथापनका लाशग  प्रशत शिद्याथथी लागत 
अनरु्ान कक्ा १-५

प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक रू १५०

शिक्ण शसकाइ  सामग्री बयिसथापनका लाशग  प्रशत शिद्याथथी लागत अनरु्ान कक्ा ६-८ प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिकरू २००
शिक्ण शसकाइ  सामग्री बयिसथापनका लाशग  प्रशत शिद्याथथी लागत अनरु्ान कक्ा ९-१० प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक रू २००
कक्ा ८ को परीक्ा  सञचालन तथा प्रमाणीकरण प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक रू २५०
शिक्ण शसकाइ सामग्री तथा Lab assistant, equipments and Practical material, 
OJT , Operation cost) वयिसथापनका लाशग प्रशत शिद्याथथी लागत अनरु्ान कक्ा ९-१२

प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक  १५ हजार

शिक्ण शसकाइ  सामग्री वयिसथापनका लाशग  प्रशत शिद्याथथी लागत अनरु्ान कक्ा ११-१२ प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक रू २५०
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शक्रयथाकलथाप नं¸ शक्रयथाकलथाप  र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथारी प्रगशत सचूक
२.३. सथानीय तहले उक्त रकम शिद्यालयले शि.वय.स. को शनणतियबमोशजम शिद्यालय सिुार योजना कायातिन्ियन, िशैक्क सामग्री 
वयिसथापन, शिद्यालय शिक्ाको गणुसतर सिुार, सामान्य ममतित समभार, बकु कनतिर तथा शसकाइ सामग्री एिम ्प्रशिशिमा आिाररत 
िैकशलपक शसकाइ पधिशतका लगायत क्ेत्मा खचति गनति सशकने वयहोरा सशहत शिद्यालयलाई सपष्ट शनर्नेिन गनने । प्रारशमभक बाल 
शिकास कक्ा लाशग िशैक्क सामग्री, बालमतै्ी कक्ा वयिसथापन गनतिका लाशग प्रशत शिद्याथथी लागतका आिारमा प्रतयेक प्रारशमभक 
बाल शिक्ा कक्ालाई एकमषु्ठ अनरु्ान शर्ने । प्राप्त अनरु्ान रकमबाट शिद्यालय/बाल शिकास केन्द्रले प्रारशमभक बाल शिक्ाका 
लाशग मात् खचति गनने गरी बाल शिक्ा सहजकतातिको राय सझुाि शलई  प्रारशमभक बाल शिक्ाको राशट्रिय न्यनूतम मापर्णडमा उललेख 
भएका शसकाइ सामग्रीहरू जसतैः बलक, पतुली, नरम खलेौना, नरम बल, ररङ, पजल आशर् वयिसथा शमलाउने । सथानीय तहले 
केन्द्रमा रहकेा शसकाइ सामग्रीको  प्रभािकारी  रूपमा प्रयोगका लाशग शनयशमत शनरीक्ण अनगुमनको वयिसथा शमलाउने र यो 
अनरु्ान िशैक्क त्थयाङ्क २०७८ भरेका प्रारशमभक बाल कक्ाहरूलाई मात् उपलबि गराउने र बाल शिकास केन्द्रले यसता सामग्री 
प्रतयेक िर्ति थपर् ैजाने । प्रतयेक िर्ति खररर् एिम ्सङ्कलन गररएका सामग्रीहरुको प्रिानाधयापकले प्रमाशणत गरी अशभलेख राखने 
वयिसथा गनने ।
२.४. शसकथाइकथा लथाशग शनरनतर शवद्था्थी मूलयथाङ्कनकथा लथाशग प्रशत शवद्था्थी लथागत अनुदथान: सथानीय तहले कक्ा १ मा 
नयाँ भनाति भएका शिद्याथथी सङ्खयालाई आिार मानी प्रशत शिद्याथथी रू.१०० का र्रले शिद्यालयलाई रकम उपलबि गराउने । 
शिद्यालयले सो रकमबाट कक्ा १ मा भनाति भएका प्रतयेक शिद्याथथीको प्रोटतिरोशलयो तयार गनने, कक्ा २ र्शेख ७ सममका अन्य 
शिद्याथथीहरूका हकमा यस अशघर्शेख नै प्रोटतिरोशलयो तयार गनति रकम प्राप्त भई सकेकाले तयार भएको प्रोटतिरोशलयोलाई नै 
अद्यािशिक गरी शनरन्तर उपयोग गनने, कक्ा १-७ का शिद्याथथीको वयशक्तगत शसकाइ योजना शनमातिण र कायातिन्ियन गनने । तोशकएका 
शसकाइ उपलशबि र शिद्याथथीको वयशक्तगत शसकाइ योजना अनसुार शसकाइ सशुनशचितता गनति शसकाइ लेखाजोखा र उपचारातमक 
शिक्ण गनने । शिद्याथथीको राइलमा आिशयकता अनसुार शिद्याथथीका शसजतिनातमक कायति, पररयोजना कायति, वयिहार पररिततिन, कक्ा 
सहभाशगता, हाशजरी जसता शिशभन्न अशभलेखसमते राखी शतनीहरूको आिारमा मलूयाङ्कन गनने पररपाटी बसाउनपुनने र उक्त राईल 
माशथललो कक्ामा समते उपयोग गनने । शनरन्तर शिद्याथथी मलूयाङ्कन अशभलेख राराम पाि्यक्रम शिकास केन्द्रको िेबसाइट www.
moecdc.gov.np मा उपलबि छ ।
२.५. कक्था ८ करो परीक्था  सञचथालन त्था प्रमथाणीकरण : 
सथानीय तहले आिारभतू तह कक्ा आिको परीक्ा सञचालन तथा प्रमाणीकरणसमबन्िी मापर्णड, २०७७ को पररशि शभत् रही 
परीक्ाको सतरीयता, प्रमाणीकरण र एकरूपता कायम हुने गरी परीक्ा सशमशतमारति त ्परीक्ा सञचालन गनने गराउने । परीक्ा सञचालन 
गर्ाति सामरु्ाशयक शिद्यालयमा अधययनरत शिद्याथथीसँग िलुक बापत कुनै रकम नशलने गरी सथानीय तहले परीक्ा सञचालन गनने ।  
परीक्ालाई सतरीकृत गरी अशभलेख वयिसथापन तथा शिद्याथथीलाई प्रमाणपत् शितरणका कायति गनने । परीक्ालाई थप वयिशसथत गनने 
प्रयोजनका लाशग सथानीय तहले आन्तररक स्ोतबाट बजेट वयिसथा गनति सक्नेछ ।  
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शक्रयथाकलथाप नं¸ शक्रयथाकलथाप  र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथारी प्रगशत सचूक
२.६. शशक्ण शसकथाइ सथामग्ी त्था Lab assistant, equipments and Practical material) वयवस्थापनकथा लथाशग 
प्रशत शवद्था्थी लथागत अनुदथान कक्था ९-१२ : सथानीय तहले अनरु्ान शितरण गनुतिपिूति  साशिकको शिक्ा शिभाग तथा हालको 
शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रबाट प्राशिशिक िार सञचालन अनरु्ान प्राप्त गनने शनणतिय भएका अनसुचूी १२ मा उललेशखत 
शिद्यालयहरू तोशकएको मापर्णड अनसुार सञचालन भए नभएको अनगुमन गनने । यस प्रकृशतका शिद्यालयमा अधययनरत कक्ा 
९-१२ सममका शिद्याथथी सङ्खया यशकन गरी शिक्ण शसकाइ सामग्री, लयाि अशसष्टणेटका लाशग पाररश्रशमक, उपकरण तथा 
प्रयोगातमक सामग्रीहरू वयिसथापनका तथा वयािहाररक अभयास लाशग प्रशत शिद्याथथी रू.१५,०००।– का र्रले हुन आउने रकम 
एकमषु्ट अनरु्ानका रूपमा शिद्यालयलाई अनरु्ान शर्ने ।
सथानीय तहबाट प्राप्त अनरु्ान रकम शिद्यालयले प्राथशमकताका आिारमा शनमनानसुार गनने :                               

क. प्राथशमक तह ततृीय श्रणेीका शिक्क सरहको १ जना लयाि अशसष्टणेटका लाशग पाररश्रशमकको वयिसथा गनने ।
ख. प्रािशिक िार अन्तगतित अधययनरत शिद्याथथीले तोशकएको कक्ामा वयिहाररक अभयास गनति  वयािहाररक अभयास 

कायातिन्ियन शनर्नेशिका २०७३, प्रािशिक तथा वयािसाशयक माधयशमक शिक्ामा गररएको र्िुै ढाँचा अथातित ्कक्ा १० 
पशछ ३ मशहना, कक्ा ११ पशछ ३ मशहना, कक्ा १२ पशछ ६ मशहनाको वयािहाररक अभयास िा कक्ा १२ पशछ १२ 
मशहनाको वयािहाररक अभयास गनने । यसको वयिसथापन तपशसल अनसुार गननेः 
१. शवद्था्थी शनवथा्तह खच्त : वयािहाररक अभयास (OJT) मा सहभागी हुने शिद्याथथीका लाशग  प्रशत मशहना १ हजारका 

र्रले रकम समिशन्ित शिद्याथथीको िैक खातामा उपलबि गराउने, 
२. आनतररक अनुगमन सहजीकरण : समबशन्ित  शिद्यालयका प्रशिक्कहरूबाट गनने वयिसथा शमलाउने । सहजीकरण  

बढीमा ३ मशहनाका लाशग १ पटक,  ६ मशहनाका लाशग ३ पटक गनने । अनगुमनमा खशटने प्रशिक्कलाई माधयशमक 
शिक्क ततृीय श्रणेीले पाउने शनयमानसुारको र्शैनक भ्रमण भत्ा उपलबि गराउने । 

३. वथाह ्य अनुगमन मूलयथाङ्कन : िाह्य अनगुमन गर्ाति वयािहाररक अभयासका लाशग शनिातिररत ढाँचा अनसुार िर्तिमा 
एकपटक  गनने । यसका लाशग अनगुमन मलूयाङ्कन शनर्नेशिकामा उललेख भएको आिार शलई शजललाशभत्कै रोष्टर 
प्रशिक्कलाई परीक्ा बोडतिले तोक्ने छ । शजललाशभत् प्रशिक्क नपाइएमा नशजकको शजललाबाट पिाइनेछ । अनगुमनमा 
खशटने प्रशिक्कलाई माधयशमक शिक्क ततृीय श्रणेीले पाउने शनयमनसुारको र्शैनक भ्रमण भत्ा शिद्यालयले प्राप्त 
रकमबाट उपलबि गराउन ुपननेछ ।

ग. बचत रकमबाट लयािमा प्रयोग हुने र्शैनक सामग्रीका अशतररक् त शिद्याथथीका लाशग पाि्यपसुतक/पाि्यसामग्री लगायतका 
शिक्ण शसकाइ सामग्री वयिसथापन गनने ।
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2.5.3 शक्रयथाकलथाप नं. २.४.६.१ सथाव्तजशनक शवद्थालयकथा  शवद्था्थीहरूकथा लथाशग शन:शुलक पथाि्यपुसतक अनुदथान
शक्रयथाकलथाप नं¸ शक्रयथाकलथाप  र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथारी प्रगशत सचूक

३.१. प्रशत शवद्था्थी लथागतकथा आधिथारमथा कक्था १ देशख १२ समम अधययनरत शवद्था्थीकथा लथाशग शनःशुलक पथाि्यपुसतक 
अनुदथान : यस िीर्तिकमा रहकेो अनरु्ान रकम शनमनानसुार वयिसथापन गनने :
क. स्थानीय तह : 

1)  IEMIS मा प्रशिष्ट त्थयाङ्कलाई  सथानीय तह अन्तरगत सञचाशलत सामशुर्यक शिद्यालयमा कक्ा १-१२ सममका 
शिद्याथथीहरूको यथाथति त्थयाङ्कसँग सतयापन गराई सतयाशपत शििरण शिक्ा अशिकृतबाट प्रमाशणत गरी सोका आिारमा 
आिशयक कक्ागत र शिर्यगत पाि्ययपसुतकको सङ्खया यशकन गनने । 

2) यशकन भएका शिद्याथथी सङ्खयाका लाशग सिीकृत र्ररेटका आिारमा शहसाि गरी अनरु्ान उपलबि गराउने, (सिीकृत र्ररेटको 
सचूी पाि्यक्रम शिकास केन्द्रको िेिसाइटबाट प्राप्त गनति सशकनेछ)

3)  अनरु्ान उपलबि गराँउर्ा परंपरागत शिद्यालयका रूपमा सञचाशलत मर्रसा, गमुिा एिम ्गरुूकुलमा अधययनरत शिद्याथथीका 
लाशग शिद्यालयले भरेको िशैक्क त्थयाङ्कका आिारमा उपलबि गराउने, 

4)  प्राशिशिक िारमा अधययन गनने शिद्याथथीका अशनिायति शिर्यका लाशग अन्य शिद्याथथी सरह शनःिलुक पाि्यपसुतक उपलबि 
गराउने । पाि्यपसुतक शिकास नभएका शिर्यहरुको हकमा पाि्यसामग्रीहरु पसुतकालयमा वयिसथा गनने ।  उक् त सामग्रीहरुलाई 
शिद्याथथीले घरमा लशग अधयययन  गनति चाहमेा शिद्यालयले आलोपालो लैजाने प्रबन्ि शमलाउने,   

5) शिद्यालयलाई पाि्यपसुतकबापतको रकम तेस्ो त्ैमाशसकशभत् अनरु्ान शर्ने । यसरी अनरु्ान शर्रँ्ा पशहलो पटकमा शिद्याथथी 
सङ्खयाको ७५ प्रशतित सङ्खयालाई मात् अनरु्ान शर्ने ।  िशैक्क सत् २०७९ को शिद्याथथी भनातिको शििरण‚ पाि्यपसुतक  
खररर् र शितरण गरेको शििरणका आिारमा  यशकन गरी नपगु हुने रकम मात् थप २५ प्रशतितबाट अनरु्ान शर्ने वयिसथा गनने,

6) शिद्याथथीले िशैक्क सत्को सरुूिात म ैपरूा सेटमा नयाँ पाि्यपसुतक पाए नपाएको अनगुमन गरी उपलबिताको सशुनशचितता गनने 
कायति सथानीय तहको हुने, 

7) पाि्यपसुतक शितरण वयिसथापन : सथानीय तहले िशैक्क सत्को सरुूम ैपाि्यपसुतकको उपलबिता र शितरणको समबन्िमा 
शिके्रता र शिद्यालयशबच समन्िय गनने  । सोको  प्रशतिेर्न शिक्ा शिकास तथा समन्िय इकाइमारति त शिक्ा तथा मानि स्ोत 
शिकास केन्द्रमा जेिको पशहलो हप्ता शभत् अशनिायति रूपमा पिाउने,

8)  पाि्यपसुतक वयिसथापनसमबन्िी कायति “पाि्यक्रम तथा पाि्य सामग्री शिकास तथा शितरण शनर्नेशिका २०७६” बमोशजम गनने   
गराउने,

9) शजलला तथा सथानीय तहबाट पाि्यपसुतकको उपलविता समिन्िी अनगुमन तथा वयिसथापनमा सहशजकरण गनने,
ख.  शवद्थालयसतर

1)  शिद्यालयले आिशयक नयाँ पाि्यपसुतकको कक्ागत र शिर्यगत यशकन शििरण सथानीय तहमा समयमा नै उपलबि गराउने,
2)  सथानीय तहबाट प्राप्त अनरु्ान रकमबाट िशैक्क सत्को सरुूम ैपाि्यपसुतक खररर् गरी शिद्याथथी भनातिसँगै पाि्यपसुतक उपलबि 

गराउने,
3) शिद्यालयले शिद्याथथीहरूका लाशग हरेक कक्ामा ऐशचछक शिर्यसमते सेटमा नै नयाँ पाि्यपसुतक खररर् गरी शितरण गनुति पनने, 
4) शनःिलुक पाि्यपसुतक अन्तरगत अनरु्ान प्राप्त रकमबाट अशनिायति रूपमा पाि्यक्रम शिकास केन्द्रबाट प्रकाशित तथा जनक 

शिक्ा सामाग्री केन्द्रबाट मदु्रण गररएको पाि्यपसुतक प्रयोग गनुतिपननेछ ।  

मुखय शजममेवथार
•	 गाँउपाशलका/नगरपाशलका
•	 शिद्यालय 

सहजीकरण/समनवय
•	 शिक्ा शिकास तथा 

समन्िय इकाइ 

•	 शनःिलुक पाि्यपसुतक 
प्राप्त गनने शिद्याथथी 
सङ्खया

•	  पसुतकालय अनरु्ान 
प्राप्त गनने उचचमाधयशमक 
शिद्यालय सङ्खया

•	  अनगुमन प्रशतर्रे्न
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शक्रयथाकलथाप नं¸ शक्रयथाकलथाप  र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथारी प्रगशत सचूक
३.२. शवद्थालयले समयमथा पथाि्यपुसतक खररद नगरेमथा‚ पूरथानथा पथाि्यपुसतक प्रयरोग गरी शनःशुलक पथाि्यपुसतककथा लथाशग 
अनुदथान भएकरो रकम अनय शीर्तकमथा खच्त गरेमथा‚ अनुमशत प्रथाप्त नगरेकरो ससं्थाबथाट छपथाइ भएकरो पथाि्यपुसतक खररद गरी 
प्रयरोग  गरेमथा कथानुन बमरोशजम कथारबथाही  हुनेछ ।

2.5.4 शक्रयथाकलथाप नं. ७.२.१.१ सथाव्तजशनक शवद्थालयमथा अधययनरत शवद्था्थीहरूकथा लथाशग छथात्रवशृत् (आवथासीय त्था गैरआवथासीय)
शक्रयथाकलथाप नं¸ शक्रयथाकलथाप  र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथारी प्रगशत सचूक

यस शक्रयाकलापमा शनमनानसुारका उपशक्रयाकलापहरूको बजेट समािेि गररएको छ । कायतिक्रमका लाशग सिीकृत बजेटको बाँडराँड 
गरी शिद्यालयहरूमा अनरु्ान उपलबि गराउने । सथानीय तहले शिगतर्शेख आिासीय छात्ािास सञचालनमा रहकेा तपशसल अनसुारको 
प्रकृशत पशहचान गरी सञचालनको अिसथा एिम ्शिद्याथथी सङ्खया यशकन गनने । शिद्यालयको रकम मागका आिारमा  तेस्ो त्ैमाशसक 
शिद्यालयहरूलाई अनरु्ान शर्ने ।  छात्िशृत्को रकम उपलबि गराउँर्ा आिासमा िसने शिद्याथथीलाई प्राथाशमकता शर्ने । 

४.१. आवथासीय छथात्रवशृत् (कक्ा १-१२) 
४.१.१ सबै प्रकारका आिासीय छात्िशृत्का लाशग शिद्यालय छात्ािास वयिसथापन शनर्नेशिका २०७१ तथा शिद्यालय छात्िशृत् 
वयिसथापन शनर्नेशिका २०७४, अनसुार हुने गरी छात्ािासमा बसी अधययन गनने शिद्याथथीहरूको बसाइलाई वयिशसथत  गनति रकम खचति 
गनने ।  
४.१.२ आिासमा बसी अधययन गनने शिद्याथथीहरूका लाशग प्रशत शिद्याथथी प्रशत मशहना ४ हजारको र्रले शहसाब गरी र्ि मशहनाको 
४०¸००० (चाशलस हजार) अनरु्ान बराबरको अनरु्ान शर्ने । 
४.१.३ आिासीय शिद्यालयको छात्ािास वयिसथापन खचति शक्रयाकलाप नं  २.७.१३.१० मा शिशनयोजन भएको छ ।
४.१.४ अपाङ्गता भएकाता भएका शिद्याथथीका लाशग छात्िशृत् शितरणका आिारहरूः

क) अपाङ्गता भएका बालबाशलकाहरूको अधययन अिसरमा अशभिशृधि र शसकाइमा गणुसतर कायम गनतिका लाशग आिासीय 
िशैक्क सेिा, सहयोगी सहायता सेिा, यातायात सेिा र िशैक्क सामग्री एिम ् प्रोतसाहन गरी चार प्रकारको छात्िशृत्को 
वयिसथा गररएको छ । शिद्यालयमा रहकेा अपाङ्गता भएका शिद्याथथीलाई अपाङ्गता भएको तह र अिसथाअनसुार छात्िशृत्को 
प्रकार शनिातिरण गरी शिद्यालयगत छात्िशृत्को वयिसथा शमलाई शिद्याथथीले पाउने गरी शिद्यालयमा अनरु्ानको वयिसथा गनने, 

मुखय शजममेवथार
•	 गाँउपाशलका/नगरपाशलका
•	 शिद्यालय 
•	 शिद्यालय वयिसथापन 

सशमशत
सहजीकरण/समनवय

•	 शिक्ा शिकास तथा 
समन्िय इकाइ 

•	 छात्िशृत् पाउने 
शिद्याथथी सङ्खया

•	 शनणतिय पशुसतका
•	 छात्िशृत् शितरणको 

भरपाइ
•	 छात्िशृत् प्राप्त गनने 

शिद्याथथीको 
नामनामसेी सशहतको 
शििरण 

छथात्रवशृत् दर
मकु्त कमलहरी छात्िशृत् (आिासीय) प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक रू ४० हजार
अपाङ्गता भएकाता भएका शिद्याथथीका लाशग छात्िशृत्  (आिासीय) प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक रू ४० हजार
शरडर छात्ािासमा अधयनरत छात्ालाई  छात्िशृत् (आिासीय) प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक रू ४० हजार
साितिजशनक शनजी साझरे्ारीमा सञचाशलत नमनुा शिद्यालयमा सिीकृत कोटामा अधयनररत 
छात्छात्ालाई छात्िशृत्  (आिासीय) (६ ओटा) प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक रू ४० हजार
शहमाली आिासीय छात्िशृत् प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक रू ४० हजार
अशत सीमान्तकृत समरु्ायका लाशग सञचाशलत शिद्यालयमा अधययनरत शिद्याथथीका लाशग 
आिासीय छात्िशृत् प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक रू ४० हजार
सडक बालबाशलका तथा बालश्रशमकका लाशग आिासीय िशैक्क प्रबन्िका लाशग  छात्िशृत् प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक रू ४० हजार
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ख)  शिगतर्शेख स्ोतकक्ा सञचालनमा रहकेा शिद्यालयमा प्राप्त रकम उपयोग गरी शिद्यालयबाटै आिास सञचालन भएको भए शिद्यालयले 

साशिक बमोशजम आिासीय िशैक्क सशुििा बयिसथापन खचतिमा प्रयोग गनने र अशभभािकहरूबाट आिास सञचालन गरेको भए 
अशभभािकहरूको रोहिरमा शिद्याथथीहरूलाई बझुाउने ।  कुनै संसथासँग समझौता भई आिास वयिसथापन गरेको भए उक्त संसथालाई 
शिद्यालयमारति त तोशकएको रकम शर्ने,

ग)  स्ोत कक्ामा आिासीयरूपमा नबसने िा स्ोतकक्ा नभएको अन्य शिद्यालयहरूमा अधययन गनने अपाङ्गता भएकाता भएका 
शिद्याथथीहरूलाई छात्िशृत् रकम समबशन्ित अशभभािकको रोहिरमा शिद्यालयले शितरण गनने,

घ)  अपाङ्ता भएका बालबाशलकाहरूको सामाशजकीकरणको उद्दशेयले समरु्ायमा सथाशपत भई सहज जीिनयापनमा मर्त पगुने गरी 
समरु्ाय/ पररिारमा बसने वयिसथा गनति प्रोतसाहन गनने ।

ङ)  छात्िशृत्को प्रकार,  शिभाजनका आिारहरू र शिद्याथथीले पाउने छात्िशृत् र्हेाय बमोशजम रहकेा छनः्  
१.  आवथासीय छथात्रवशत्: सथानीय तहले भौगोशलक अिसथा, र्ुरी, अपाङ्गता भएकाताको अिसथा र समरु्ायमा उनीहरुलाई 

अधययनका लाशग अनकुुल शिद्यालय⁄शसकाइ केन्द्र नभएको कारणले घरबाट र्शैनक रूपमा शिद्यालयमा आउनजान नसक्ने 
एिम ्अधययनका लाशग डेरा गरी िा शिद्यालयले वयिसथा गरेको आिासमा बसने अपाङ्गता भएकाता भएका बालबाशलकाको  
सङ्खयाको आिारमा प्रशत शिद्याथथी प्रशत मशहना रू. ४,०००।- का र्रले १० मशहनाका लाशग जममा रू. ४०,०००।–  रकम 
शिद्यालयलाई अनरु्ान शर्ने । शिद्यालयले यस प्रकारको छात्िशृत् रकमबाट छात्ािासमा बसने छात् छात्ाहरूका लाशग खाना 
तथा खाजा, आिास वयिसथापन लगायतका कायतिमा खचति गनने । सो मधये वयशक्तगत सरसराइको लाशग आिशयक पनने 
सामग्रीहरू (जसतै: साबनु, काइयो, र्न्तमञजन, बरुूस, नेलकटर, कोलडशक्रम, सयामप,ु रूमाल, सेशनटरी न्याँशपकन आशर्) खररर् 
गनति प्रशत शिद्याथथी माशसक रू. ५००/- का र्रले १० मशहनाको जममा रू. ५,०००।- समबशन्ित छात् छात्ाहरूलाई भरपाइ गराई 
नगर् नै अशनिायति रूपमा उपलबि गराउने र बाँकी रकमबाट आिास वयिसथापन गनने ,

२.  सहयरोगी सहथायतथा सेवथा छथात्रवशृत् (गैर आवथासीय): घरबाट आउँर्ा जाँर्ा र शिद्यालयमा रहरँ्ा शनरन्तर रूपमा अरूको 
सहयोग र सािन आिशयक पनने अपाङ्गता भएकाता भएका प्रशत शिद्याथथी प्रशत मशहना रू.५००।- का र्रले १० मशहनाको लाशग 
रू.५,०००।-,

३.  यथातथायथात सेवथा छथात्रवशृत् (गैर आवथासीय): घरबाट आउँर्ा जाँर्ा यातायातका सािन िा अन्य उपकरण प्रयोग गनुतिपनने 
अपाङ्गता भएकाता भएका बालबाशलकालाई  प्रशत शिद्याथथी प्रशत मशहना रू.३००।- का र्रले १० मशहनाका लाशग रू.३,०००।-

४.  शैशक्क सथामग्ी छथात्रवशृत् (गैर आवथासीय): घरबाट शिद्यालयसमम आउन जान सक्ने अिसथाको अपाङ्गता भएकाता 
भएका प्रशत शिद्याथथी प्रशत मशहना रू.१००।- का र्रले १० मशहनाको रू.१,०००।-

पनुशच: कुनै सङ्घ/ संसथा/ तह/ वयशक्तले समझौता गरी अपाङ्गता भएकाता भएका बालबाशलकाका लाशग आिास वयिसथापन 
गनति रकम उपलबि गराएको भएमा सोही प्रयोजनका लाशग र्ोहोरो नपनने गरी आिासीय छात्िशृत् उपलबि गराउने,

च)  कुनै पशन छात्िशृत् र्ोहोरो नपनने गरी शितरण गनुतिपनने छ । छात्िशृत् शितरण गर्ाति अपाङ्गता भएकाता पररचय पत् अशनिायति रुपमा  पेस 
भएको हुन ुपनने,
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छ) अपाङ्गता भएकाता भएका शिद्याथथी पशहचान गरी छात्िशृत्को शनिातिरण गनतिका लाशग सथानीय तहको शिक्ा हनेने प्रमखुको 

संयोजकतिमा अपाङ्गता भएकाता क्ेत्मा काम गनने सङ्घ संसथाका प्रशतशनशि, सथानीय तहको सिास्थय िाखाको प्रशतशनशि, स्ोत 
शिक्क र समबशन्ित क्ेत्का शिज् प्रशतशनशिहरू र शजललाको लेखाजोखा केन्द्रको संयोजक समतेको सहभाशगता रहने गरी प्रतयेक 
सथानीय तहमा शिद्याथथी लेखाजोखा प्राशिशिक सशमशत गिन  गनने ।

ज)  अपाङ्गता भएकाता भएका बालबाशलकाहरूको िशैक्क सहुशलयत तथा सशुििाहरूको उपलबिताको सशुनशचितता र  प्रभािकाररताको 
शिर्यमा अनगुमन र शनरीक्ण गनने र सिुारका लाशग आिशयक कायने  गनने र्ाशयति र शजममिेारी शिद्याथथी लेखाजोखा प्राशिशिक 
सशमशतको हुनेछ ।

झ) अपाङ्गता भएकाता भएका बालबाशलकाको सामाशजक समािेिीकरणमा  समते मर्त पगुने गरी बालबाशलकालाई र्शैनकरुपमा 
घरबाट आितजाित गनति प्रोतसाशहत गनने र सो का लाशग आिशयक पनने सािन (साइकल,रिाइसाइकल, ररक्सा,ह्ीलशचयर िा अन्य 
आिशयक सहायता सामग्री) खररर्मा आिशयक पनने शनजले सो आशथतिक िर्तिभररमा पाउन सक्ने गैरआिासीय  छात्िशृत् रकमबाट 
एकमषु्ट अशग्रम उपलबि गराउने वयिसथा शमलाउन सशकनेछ । 

४.१.५ स्डक बथाल वथाशलकथा त्था बथालश्रशमककथा लथाशग आवथासीय शैशक्क प्रबनधि : बजेट प्राप्त भएका महानगरपाशलकाहरूले 
शिद्यालय उमरे समहूका शिद्यालय बाशहर रहकेा सडक बालबाशलका तथा बालश्रशमक बालबाशलकाहरू पशहचान गरी बालबाशलकाहरूको 
पढाइ सशुनशचिताका लाशग शिक्ाका क्ेत्मा शक्रयािील सङ्घसंसथाहरूसँग सहकायति गरी आिासको प्रबन्ि शमलाउन नशजकको 
शिद्यालयसँग सहकायति गनति गत आशथतिक िर्तिबाट सञचालनमा रहकेा शिद्यालयलाई शनरन्तरतता शर्ने । 
४.२ गैरआवथासीय छथात्रवशृत् : IEMIS मा प्रशिष्ट त्थयाङ्कलाई समबशन्ित शिद्यालयबाट कक्ागत शिद्याथथीहरूको यथाथति त्थयाङ्कसँग 
सतयापन गराई शिक्ा अशिकृतबाट प्रमाशणत गरी सोका आिारमा शिद्यालयहरूलाई तपशसल अनसुार छात्िशृत् रकम अनरु्ान शर्ने :

छथात्रवशृत् दर
छात्ा छात्िशृत् कक्ा १-८ कणातिली पयाकेज समते (गैर 
आिासीय)

क. मगु,ु डोलपा, हुमला, जमुला र काशलकोट शजललाको हकमा १-५ मा 
अधययनरत छात्ाहरूका लाशग िाशर्तिक रू .१०००। (एक हजार) र  कक्ा 
६-८ मा अधययनरत छात्ाहरूका लाशग िाशर्तिक रू .१५००। (एक हजार 
पाँच सय) का र्रले ।

ख. अन्य शजललाको हकमा प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक रू ४००।- का र्रले ।
र्शलत  छात्िशृत् कक्ा १-८  (गैर आिासीय) प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक रू ४०० ।
आिारभतू तहमा अधययनरत लशक्त समहू शिद्याथथीका 
लाशग छात्िशृत् प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक रू ५०० ।
मकु्त कमलहरीका लाशग छात्िशृत् गैर आिासीय  ४.२.१ अनसुार
अपाङ्गता भएकाता भएका शिद्याथथीका लाशग 
छात्िशृत् (कक्ा १-१२) गैर आिासीय ४.१.४ अनसुार
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शक्रयथाकलथाप नं¸ शक्रयथाकलथाप  र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथारी प्रगशत सचूक
४.२.१  मुक्त कमलहरीकथा लथाशग छथात्रवशृत् :

क)  शिद्यालय छात्िशृत् वयिसथापन शनर्नेशिका २०७४ बमोशजम घरबाट आितजाित गनने मक्ु त कमलहरीहरूलाई सपष्ट पशहचान 
गरी र्हेाय बमोशजम छात्िशृत् प्रर्ान गननेः

ख)  आिारभतू तह (कक्ा १-८) का लाशग प्रशत शिद्याथथी माशसक रू  १५०/- का र्रले १० मशहनाको िाशर्तिक रू १,५००/-
ग)  माधयशमक तहको छात्िशृत् (कक्ा ९-१०) का लाशग प्रशत शिद्याथथी माशसक रू १८०/- का र्रले १० मशहनाको िाशर्तिक रू 

१,८००/-
घ)  माधयशमक तहको छात्िशृत् (कक्ा ११-१२) का लाशग प्रशत शिद्याथथी माशसक रू ५००/- का र्रले १० मशहनाको िाशर्तिक रू 

५,०००/-
४.२.२ अपथाङ्गतथा भएकथातथा भएकथा शवद्था्थीकथा लथाशग छथात्रवशृत् (कक्था १-१२) : आिासीय छात्िशृत्मा उललेशखत छात्िशृत् 

शितरणका आिारमा अपाङ्गता भएकाता भएका बालबाशलकाहरूलाई (आिासीय बाहके) का शिद्याथथीलाई पहुचँका आिारमा 
शिद्याथथी िगथीकरणको र्ररेट अनसुार यस िीर्तिकबाट छात्िशृत् शितरण गनने । छात्िशृत् वयिसथापन गर्ाति शिद्यालयले :
क)  यस िीर्तिकमा उललेशखत आिासीय एिम ्गरै आिासीय  छात्िशृत्  प्राप्त गनने सङ्खया  यशकन गरी तोशकएको र्र अनसुारको िीर्तिक खोली 

सथानीय तहमा बजटे  माग गनने,  
ख)  छात्िशृत् अनरु्ान प्राप्त शिद्यालय वयिसथापन सशमशतले सथानीय तहको शनर्नेिन एिम ्आिारहरूलाई धयानमा राखी शिक्क, 

शिक्क अशभभािक सङ्घ समतेको सहभाशगतामा शिद्यालयमा उपलबि अनरु्ान (छात्िशृत्) मधयेबाट शिद्यालय वयिसथापन 
सशमशतले थप आिारहरू तय गरी छात्िशृत् पाउने छात्छात्ाहरूको नामािली सशहतको शििरण अद्यािशिक गनने । सो नामािली 
शिद्यालयको सचूना पाटीमा अशनिायति रूपमा टाँसन लगाउने,

ग)  यस प्रकारको  गरैआिासीय छात्िशृत् िशैक्क सत् सरुु भए पचिात शिद्यालयमा भनाति भएका  शिद्याथथीहरुलाई मात् उपलबि गराउने ।  
४.२.३ आधिथारभूत तहमथा अधययनरत लशक्त समूह शवद्था्थीकथा लथाशग छथात्रवशृत् : नेपाल सरकारद्वारा घोशर्त अशत सीमान्तकृत, 

लोपोन्मखु जातजाशत त्था सीमथानतकृत समूह लगथायत:- मसुहर, चपेाङ, राउटे, डोम, र्सुार्, बनकररया, कुसनु्डा, हाय,ु शकसान, 
कुसबाशडया, लेपचा, मचे,े राजी, सरेुल, बराम,ु बोटे, र्निुार, िानकु, झाँगड, लोहमी, माझी, सतार/सन्थाल, शसयार, थामी, थडुाम, 
बार्ी एिम ्मकु्त कमयैा, िार्ी, हशलया, चरूिा तथा कोशभड-१९ को सड्क्रमणबाट मतृय ुभएका पररिारका छात्छात्ाका लाशग 
आिारभतू तह (कक्ा १-८) मा अधययनरत शिद्याथथी सङ्खया यशकन गरी प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक रू ५ सयका र्रले शिद्यालयमा 
अनरु्ान उपलबि गराउने । शिद्यालयले अन्य छात्िशृत्मा र्ोहोरो नपनने गरी छात्िशृत्को रकम उपलबि गराउने सो को जानकारी 
सथानीय तहको शिक्ा िाखामा गराउने । 

४.२.४  मथाधयशमक तहमथा आवथासीय र अपथाङ्गतथा भएकथा शवद्था्थीकथा लथाशग छथात्रवशृत् प्रथाप्त गनने शवद्था्थी वथाहेकथा अनय 
शवद्था्थीहरुलथाई PMT फथारथामकथा आधिथारमथा शवपनन लशक्त छथात्रवशृत् (PPTS) शवतरण गररनेछ । यस समवनधिी सचूनथा 
र कथाय्तशवशधि यस केनद्रले प्रकथाशन गननेछ ।   

४.२.५ आिासीय छात्िशृत् आिासमा शनरन्तर रहरे अधययनरत शिद्याथथीलाई आिार मानी खचति गनने तथा गरै आिासीय  छात्िशृत् (अपाङ्गता भएका 
भएका बालबाशलका िाहकेो हकमा) शिद्याथथीहरुका लाशग िशैक्क सत् सरुु भएको २ मशहना शभत् शितरण गररसक्नपुनने वयिसथा  
शमलाउने ।
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2.5.5 शक्रयथाकलथाप नं २.७.१३.१० शवद्थालय सञचथालन त्था वयवस्थापन अनुदथान
शक्रयथाकलथाप नं¸ शक्रयथाकलथाप  र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथारी प्रगशत सचूक

५.१ यस शक्रयाकलापमा शनमनानसुारका उपशक्रयाकलापहरूको बजेट समािेि गररएको छ । सथानीय तहले शिद्यालय सञचालनको 
अिसथा यशकन गरी तपशसलका कायतिक्रमका लाशग सिीकृत बजेटको बाँडराँड गरी शिद्यालयहरूमा अनरु्ान उपलबि गराउने:

मुखय शजममेवथार
•	 गाँउपाशलका/नगरपाशलका
•	 शिद्यालय 
•	 शिद्यालय वयिसथापन 

सशमशत
सहजीकरण/समनवय

•	 शिक्ा शिकास तथा 
समन्िय इकाइ 

•	अनरु्ान प्राप्त गनने 
शिद्यालय सङ्खया

•	 शिद्यालयमा उपलबि 
िशैक्क सामग्री र 
प्रयोगको अिसथा

•	 शिद्यालयमा शर्एको 
शनकासा पत्

•	 शनमातिण तथा 
अद्यािशिक भएका 
शिद्यालय सिुार 
योजना सङ्खया 

•	 शिद्यालयको 
सामाशजक परीक्ण 
प्रशतिेर्न

•	 सञचालनमा रहकेा 
MGML तथा 
िहुभाशर्क शिद्यालय 
सङ्खया

कथाय्तक्रम दर
सञचालन तथा वयबसथापन अनरु्ान कक्ा १-५ प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक रू १५ हजार
सञचालन तथा वयबसथापन अनरु्ान कक्ा १-८ प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक रू २०हजार
सञचालन तथा वयबसथापन अनरु्ान कक्ा १-१० प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक रू २५ हजार
सञचालन तथा वयबसथापन अनरु्ान कक्ा १-१२ प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक रू ३० हजार
आिारभतू तह सञचाशलत शिद्यालयहरूलाई शिद्यालय सिुार योजना, समरु्ाय तथा 
शि.वय.स.हरूको क्मता शिकासका लाशग अन्तशक्रति या, अशभभाबक शिक्ा 
सञचालन,अशतररक्त शक्रयाकलाप सञचालन जसता कायतिक्रमका लाशग एकमषु्ठ अनरु्ान प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक रू १५ हजार
आिारभतू तह सञचाशलत शिद्यालयहरूलाई सामाशजक परीक्ण तथा आशथतिक लेखा 
परीक्ण, शिद्याथथी ररपोटति काडति, शिद्यालय त्थयाङ्कन वयबसथापन, बलेुशटन प्रकािन 
लगायतका शक्रयाकलाप सञचालनका लाशग एकमषु्ठ अनरु्ान प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक रू १०  हजार
माधयशमक तह सञचाशलत शिद्यालयहरूलाई शिद्यालय सिुार योजना, समरु्ाय तथा 
शि.वय.स.हरूको क्मता शिकासका लाशग अन्तशक्रति या, अशभभािक शिक्ा सञचालन, 
अशतररक्त शक्रयाकलाप सञचालन आशर्का लाशग एकमषु्ठ अनरु्ान प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक रू २०  हजार
माधयशमक तह सञचाशलत शिद्यालयहरूलाई सामाशजक परीक्ण तथा आशथतिक लेखा 
परीक्ण, शिद्याथथी ररपोटति काडति, शिद्यालय त्थयाङ्क वयबसथापन, बलेुशटन प्रकािन 
लगायतका शक्रयाकलाप सञचालनका लाशग एकमषु्ठ अनरु्ान प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक रू १५  हजार
शिद्यालय इन्टरनेट वयिसथापन खचति प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक रू १२ हजार
आिासीय छात्िशृत् प्राप्त बालबाशलकाहरूलाई आिास सञचालन अनरु्ान प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक रू २ लाख ५० 

हजार
स्ोत कक्ा वयिसथापन अनरु्ान प्रशत कक्ा िाशर्तिक रू २ लाख 
शििरे् आिशयकता भएका शिद्याथथी अधययनरत शिद्यालय अनरु्ान (दृशष्टशिहीन 
शिद्यालय, बशहरा कक्ा सञचाशलत शिद्यालय  ) प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक  रू ४ हजार
शििरे् शिक्ा पररर्र् ् अन्तगतित सञचाशलत शिद्यालयका लाशग िशैक्क सामग्री तथा 
मसलन्र् खचति साशिकमा पररर्द्ाट तोशकए बमोशजम
प्राशिशिक शिर्य अधयापन हुने शिद्यालयलाई लयाि सामग्री सहयोग अनरु्ान प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक रू २ लाख
हाल सञचालनमा रहकेा बहुकक्ा िहुसतर  MGML सञचालन अनरु्ान प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक रू ५० हजार
हाल सञचालनमा रहकेा बहुभाशर्क शिक्ा  शिद्यालय अनरु्ान प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक रू ५० हजार
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५.२.  शवद्थालय सञचथालन त्था वयवस्थापन :  यस उपशक्रयाकलापमा शबशनयोशजत बजेटबाट शिद्यालयका लाशग आिशयक मसलन्र् 

सामग्री वयिसथाका लाशग माशथ उललेशखत र्रमा शिद्यालयलाई अनरु्ान उपलबि गराउने । यस शक्रयाकलापबाट शिद्यालयले अनरु्ान 
प्राप्त गरे पचिात तोशकएका कायतिका अशतरक्त सबै शवद्थालयले कथालरोपथाटी त्था चककरो सट्था White Board/Green Board 
मथा मथाक्त र प्रयरोग गरी धुिलरो रशहत शशक्ण शसकथाइकरो प्रबनधि गनने । यसका लाशग  रकम नपगु भएमा प्रशतशिद्याथथी लागत बापत 
प्राप्त हुने रकम समते खचति गनति सशकनेछ ।

५.३. आधिथारभूत तह त्था मथाधयशमक तह सञचथाशलत शवद्थालयहरूलथाई शवद्थालय सधुिथार यरोजनथा, समुदथाय त्था शव.वय.स.हरूकरो 
क्मतथा शवकथासकथा लथाशग अनतशक्र्त यथा, अशभभथावक शशक्था सञचथालन, अशतररक्त शक्रयथाकलथाप सञचथालन आशदकथा लथाशग 
एकमुष्ठ अनुदथान : शिद्यालय सिुार योजना शनमातिण सहयोगी पशुसतका, २०७४ बमोशजम शिद्यालय सिुार योजना (SIP) शनमातिण तथा 
अद्यािशिक गरेका शिद्यालयहरूलाई मात् उपलबि गराउने । शिद्यालय सिुार योजना शनमातिण/ अद्यािशिक गर्ाति अशनिायति रुपमा 
शिद्यालयसतरीय कायतििाला सञचालन गरी प्राप्त सझुाि अनसुार शनमातिण/अद्यािशिक गनुतिपनने । शिद्यालयले यस शक्रयाकलाप अन्तगतित 
प्राप्त रकमबाट सरोकारिालाहरूको सहभाशगतामा शिद्यालय सिुार योजनाका आिारमा तयार गररएको िाशर्तिक कायातिन्ियन 
योजनाअनसुारको प्रगशत त्ैमाशसक रूपमा समीक्ा गनने । शिद्यालय वयिसथापन सशमशत/ शिक्क अशभभािक सङ्घ/अशभभािक/
शिक्क/शिद्याथथीहरूको क्मता अशभिशृधि गनति क्मता शिकासका कायतिक्रम सञचालन गनने । शिद्याथथीहरूको प्रशतभा शिकासका लाशग 
अशतररक्त शक्रयाकलाप सञचालन गनने । शिद्यालय सिुार योजना अद्यािशिक गर्ाति शिपत ् वयिसथापनका एिम ् शिक्ण शसकाइ 
प्रशक्रयालाई शनरन्तरता शर्ने आपतकालीन योजना समते शनमातिण गरी कायातिन्ियन गनने । 

५.४. आधिथारभूत त्था मथाधयशमक तह सञचथाशलत शवद्थालयहरूलथाई सथामथाशजक परीक्ण त्था आश ््तक लेखथा परीक्ण, 
शवद्था्थी ररपरोट्त कथा्ड्त, शवद्थालय त्थयथाङ्क वयवस्थापन, बुलेशटन प्रकथाशन लगथायतकथा शक्रयथाकलथाप सञचथालनकथा लथाशग 
एकमुष्ठ अनुदथान : 

     प्रतयेक शिद्यालयले शिद्यालय शिक्ा सामाशजक परीक्ण मापर्णड २०७८ अनसुार अशनिायति रुपमा सामाशजक परीक्ण गनुतिपनने छ । 
सामाशजक पररक्ण गर्ाति शिद्यालयले IEMIS िाट शिद्यालय ररपोटति काडति शप्रन्ट गरी सो को शििरण अशभभािकहरुलाई जानकारी 
गराउने । यसका साथै  शिद्यालयले हाशसल गरेका मखुय मखुय सचूक सशहतका उपलशबिहरु िलेुशटन मारति त साितिजनीकरण गनने । 
सामाशजक परीक्णको प्रशतिेर्न सथानीय तहमा पेस गर्ाति  उक् त शिद्यालय ररपोटति काडति समते संलगन राखी पेस गनने ।  संसथागत 
शिद्यालयहरूको हकमा समबन्िीत शिद्यालयहरूले आफनो स्ोतबाट लेखा परीक्ण गरी गराई पारर्शितिता, जिारर्हेशता र शिद्यालयमा 
हुनपुनने सबै प्रकारका त्थयाङ्क एिम ्सचूनाहरूको वयिसथापनको सशुनशचितता गराउने । 

५.५. शवद्थालयमथा इनटरनेट वयवस्थापन अनुदथान : सचूना तथा सञचार प्रशिशिमा आिाररत शिक्ण शसकाइ वयिसथापन गनने  सबै 
सामरु्ाशयक शिद्यालयहरूमा इन्टरनेट जडान गनने र  जशडत इन्टरनेट िलुक भकु्तानी गनति प्रयोजनले प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक रु १२ 
हजारका  र्रले अनरु्ान उपलबि गराउने । शिद्यालयमा इन्टरनेट सशुििाको वयिसथा तथा प्रयोगको शनयशमत अनगुमन गनने ।

५.६. स्रोत कक्था सञचथालनकथा लथाशग अनुदथान : स्ोत कक्ाहरूको वयिसथापनका लाशग समबशन्ित स्ोत कक्ा रहकेो शिद्यालयमा 
अनरु्ान उपलबि गराउने । स्ोत कक्ा सत्चालन गनने शिद्यालयले प्राप्त रकम वयिसथापन गर्ाति तपशसल अनसुार खचति गनने :
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क)   स्ोत शिक्क िा घमुती शिक्कले अपाङ्गता भएका बालबाशलकाहरूका लाशग शबहान साँझ समते अशतररक्त सहयोग गरेबापत 

स्ोत कक्ा वयिसथापन सशमशतको शनणतियानसुार थप सशुििा माशसक रू.५००।–का र्रले िाशर्तिक रू ६,०००।–
ख)  स्ोत कक्ाका लाशग िशैक्क सामग्री वयिसथापन, शिद्याथथीद्वारा शनशमतित सामग्री प्रर्ितिनी, आशर्का लाशग प्रशत स्ोत कक्ा िाशर्तिक 

रू. १०,०००।–
ग)  आयाको पाररश्रशमकका लाशग माशसक रू. १३,४५० ।-  का र्रले  (चाडपिति खचति सशहत) िाशर्तिक १३ मशहनाका लाशग 

रू.१,७४,८५०।– प्रर्ान गनने । नेपाल सरकारले शनिातिरण गरेको न्यनूतम पाररश्रशमकमा नपगु हुने रकम सथानीय तहले थप गनति 
सक्नेछन । 

घ)  स्ोत कक्ाका लाशग वयिसथापन सामग्री अनरु्ान (लगुाराटा, भाँडाकुडा, और्िी आशर्) का लाशग रू. १०,०००।-
ङ)  अशतररक्त शक्रयाकलापका लाशग सामग्री खररर् र परुसकार शितरण गनति िाशर्तिक रू. ४०००।– 

५.७ आिासीय छात्िशृत् प्राप्त बालबाशलकाहरूलाई आिास सञचालन अनरु्ान : छात्ािास सञचालन खचति न्यनूतम २० जना आिासीय 
शिद्याथथी भएका माशथ उललेशखत प्रकृशतका छात्ािासमा सञचालन वयिसथापनका लाशग स्ोत कक्ा सञचालनमा रहकेा शििरे् 
प्रकृशतका शिद्यालय (अपाङ्गता भएकाता भएका बालबाशलकाहरुका लाशग )  बाहकेका आिासीय छात्बास सञचालनमा रहकेा 
शिद्यालयले २५ जना बराबरको १ समहू मानी  प्रशत समहू  रू.२ लाख ५० हजार रकम शहसाब गरी  शिद्यालयलाई एकमषु्ठ अनरु्ान 
उपलबि गराउने । छात्ािास वयिसथापन/ सञचालनका लाशग शिद्यालय सञचालन तथा वयिसथापन सञचालन अनरु्ान िीर्तिकबाट 
एकमषु्ठ अनरु्ान शर्ने । उक्त रकम र्हेाय अनसुार शिद्यालयले खचति गनने :
क) प्रतयेक छात्ाबासका लाशग प्रशत समहू प्रशत मशहना िाडनेनका लाशग रू ३,०००।–, भान्सेका लाशग रू ६,०००।– र पालेका 

लाशग रू ३०००।– का र्रले १२ मशहनाको रकम उपलबि गराउने ।
ख) शिर्य शिक्क, प्रअ तथा िाडनेनको सहभाशगतामा शिर्यगत ताशलका बनाई शिद्यालय समयका अशतररक्त समयमा अङ्ग्रेजी, 

गशणत, शिज्ान शिर्यमा कोशचङ कक्ा सञचालन गनति  प्रशत शर्न प्रशत शिर्य १ घणटाका र्रले हप्तामा  कमतीमा ४ शर्न  
अधयापन गनने गरी प्रशत मशहना प्रशत शिक्क  रू २,५००। का र्रले ६ मशहनाका लाशग रू ४५,०००।–

ग) शिवयसको शनणतियानसुार सञचालन हुने अशतररक्त शक्रयाकलापका लाशग एकमषु्ठ रूपमा रू ५,०००।–
घ) िारा पानी, शिजलुी ित्ी, ममतित समभार र प्राथशमक उपचार लगायतका खचतिका लाशग एकमषु्ठ रूपमा रू.१६,०००।–
ङ) समबशन्ित शिद्यालयमा शिवयसको शनणतियअनसुार शसकाइ सिुारमा टेिा परुयाउने सन्र्भति सामग्रीहरू, श्रवयदृशय सामग्री, 

पाि्यक्रम, पाि्यपसुतक, शिक्क शनर्नेशिका लगायतका सामग्री सशहतको पसुतकालय सदुृढीकरणका लाशग रू. १५,०००।–
च) छात्ाहरूका लाशग शसप ताशलम सञचालन एिम ्सामग्री खररर् गनति एकमषु्ठ रूपमा रू. २०,०००।–
छ) छात्ािास वयिसथापन सशमशतको बैिक खचति (बढीमा िाशर्तिक ६ ओटा) रू. ५,०००।–
ज) नयाँ छनोट भई आएका शिद्याथथीका लाशग पलङ, शसरक डसना लगायतका  बसाइ वयिसथापन गनति एक पटकका लाशग प्रशत 

शिद्याथथी एकमषु्ठ रू. ६ हजार शिद्यालयलाई उपलबि गराउने ।
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५.८ शवशेर आवशयकतथा भएकथा शवद्था्थी अधययनरत शवद्थालयलथाई अनुदथान (दृशष्टशवहीन शवद्थालय, बशहरथा कक्था सञचथाशलत 

शवद्थालय) : यस िीर्तिकबाट प्राप्त अनरु्ान  बाँडराँड गर्ाति यस प्रकृशतको यस केन्द्रबाट सिीकृत भई सञचालन भएको यशकन गनने ।  
शिद्यालयबाट अनरु्ान माग गनति लगाई माशथ उललेशखत नमसतिका आिारमा बजेट शहसाब गरी शिद्यालयलाई अनरु्ान उपलबि गराउने 
। सो अनसुार शिद्यालयलाई प्राप्त हुने अनरु्ानबाट सिीकृत तलबमानको पररशि शभत् रहरे शिक्क तलब तथा अन्य क्ेत् शिद्यालय 
वयिसथापन सशमशतको शनणतियबाट तोशकएको नमतिस ्अनसुार र्ोहोरो नपनने गरी छात्िशृत्मा खचति गनति सशकनेछ ।

५.९ शवशेर शशक्था परररद् अनतग्तत सञचथाशलत शवद्थालयकथा लथाशग शैशक्क सथामग्ी त्था मसलनद खच्त अनुदथान :  यस 
प्रकृशतका शिद्यालय सञचालनको अिसथा यशकन गरर अनसुचूी २ मा उललेशखत अनरु्ान शितरणका आिारमा रकम  उपलबि 
गराउने ।

५.१० बहुकक्था वहुसतर (MGML Methodology) शवद्थालयलथाई सथामग्ी अनुदथान : शिगतर्शेख नै बहुकक्ा बहुसतर शिक्ण 
शिशिबाट पिन पािन गरी  कायतिक्रम सञचालनको शनरन्तरता  सशुनशचित गरी  शिद्यालयहरूलाई अनरु्ान उपलबि गराउने । शिद्यालयबाट 
सथानीय तहले अनरु्ान माग गनति लगाउने ।  कुनै शिद्यालयलाई अन्य सङ्घ/संसथाबाट अनरु्ान  प्राप्त भएको भए र्ोहोरो नपनने गरी 
अनरु्ान उपलबि गराउने । शिद्यालयहरूले सो रकमबाट शसकाइका सामग्रीहरू मखुयतया कायतिपशुसतका (Work Book) को वयिसथा 
गनने । शसकाइका लाशग अन्य सfमग्रीहरू नपगु भएमा िा चयाशतएमा सो सामग्रीको वयिसथा गनने । यसका लाशग रोटोकपी, लेशमनेसन 
आशर् जसता वयिसथापन लगायत शसकाइ सामग्री शनमातिण कायतििालामा समते खचति गनति सशकने गरी शनर्नेिन शर्ने ।

५.११, बहुभथाशरक शशक्था अभयथासरत शवद्थालयलथाई शशक्ण सथामग्ी अनुदथान : सथानीय तहले मातभृार्ामा आिाररत बहुभाशर्क 
शिक्ा शिगतर्शेख सञचालन गरररहकेो यशकन गरी  सञचालनमा रहकेा शिद्यालय भएमा सो शिद्यालयहरूलाई नै शनरन्तरता शर्ने गरी 
शिद्यालयबाट माग गनति लगाई अनरु्ान शर्ने । अनरु्ानका लाशग तोशकएको सङ्खया भन्र्ा यशर् शिद्यालय बढी भएमा उतकृष्ठ तिरमा 
सञचालन गरेका शिद्यालयलाई प्राथशमकता शर्ई  तोशकएको रकम अनरु्ान शर्ने । ससतति अनरु्ानको रकम अपगु भएमा सथानीय तहले 
आफनो स्ोतबाट पशन अनरु्ान उपलबि गराउन सक्नेछ । शिद्यालयहरूले कक्ा कोिामा मातभृार्ा माधयमका रूपमा प्रयोग गरी पिन 
पािन गराउनका लाशग बहुभाशर्क शिक्ा कायतिक्रम कायातिन्ियन शनर्नेशिका, २०६६ अनसुार शिर्य शिज्को सहभागीतामा थप सामग्री 
शिकास गरी प्रयोगमा लयाउने वयिसथा शमलाउने । शिसततृ शििरण सशहतको प्रशतिेर्न केन्द्रमा पिाउने वयिसथा शमलाउने । 

५.१२ प्रथाशवशधिक शवरय अधयथापन हुने शवद्थालयलथाई  लयथाव सथामग्ी सहयरोग अनुदथान :  सथानीय तहले साशिकको शिक्ा शिभाग 
तथा शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रबाट बाट प्राशिशिक िार सञचालन अनरु्ान प्राप्त गनने गरी शनणतिय भई सञचालनमा रहकेा 
प्राशिशिक िारका शिद्यालयहरूका लाशग प्रयोगिालाको सतरोन्नशत  गनति  प्रशत शिद्यालय २ लाख रकम उपलबि गराउने । शिद्यालयले  
शनयशमत रुपमा लयाि सञचालन गनति ममतित, समभार एिम ्सामग्रीको वयिसथा गरी शिक्क एिम ् शिद्याथथीको प्रयोगको वयिसथा 
शमलाउने ।
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2.5.6 शक्रयथाकलथाप नं २.७.१३.११ शैशक्क पहुचँ सशुनशचिततथा, अनौपचथाररक त्था वैकशलपक शशक्था कथाय्तक्रम 
शक्रयथाकलथाप नं¸ शक्रयथाकलथाप  र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथारी प्रगशत सचूक

६.१. यस शक्रयाकलापमा शनमनानसुारका उपशक्रयाकलापहरूको बजेट समािेि गररएको छ । कायतिक्रमका लाशग सिीकृत बजेट बाँडराँड 
गरी शिद्यालयहरूमा अनरु्ान उपलबि गराउने । सथानीय तहले प्रतयेक सथानीय तहले तपशसल अनसुारका आिारमा कायतिक्रम 
सञचालन रहकेा शिद्यालय तथा िशैक्क संसथा  यशकन गनने । संसथाबाट रकम माग गनति लगाई शिद्यालयहरूलाई अनरु्ान शर्ने :

६.२. परमपरथागत शवद्थालयलथाई अनुदथान :  सथानीय तहले परमपरागत शिक्ा शर्ने गरुूकुल/आश्रम,गमुबा/शबहार, मर्रसा जसता 
सामरु्ाशयक शिद्यालयका रूपमा अनमुशत शलई सञचालनमा रहकेा शिद्यालय यशकन गनने । यस प्रकारका शिद्यालयले राहत शिक्क 
अनरु्ान/सिीकृत र्रबन्र्ी प्राप्त गरेको भए यस शक्रयाकलापमा उललेशखत अनरु्ान  रकम उपलबि नगरउने । तर यस पशुसतकाको 
शक्रयथाकलथाप नं २.७.१३.१० शवद्थालय सञचथालन त्था वयवस्थापन अनुदथानमथा उललेशखत उपशक्रयथाकलथापहरुकरो 
अनुदथान भने उपलबधि गरथाउने ।  यशद यस प्रकृशतकथा शवद्थालयले राहत शिक्क अनरु्ान/सिीकृत र्रबन्र्ी प्राप्त गरेकोमा सो  
शरताति गरी अनरु्ान मात् शलन चाहमेा एकमषु्ठ अनरु्ान शर्न सशकनेछ । र्रबन्र्ी/राहत शिक्क अनरु्ान शरताति गनने शनणतिय गरेको 
शिद्यालयको शििरण रागनु मसान्तशभत् यस केन्द्रमा पिाउनपुननेछ ।  यसरी शितररत रकम कुन कुन शिद्यालयहरूलाई शितरण 
गररएको हो, सो को शििरण र शिद्याथथी सङ्खयासमते अशनिायति रूपमा शिक्ा तथा समन्िय इकाइमारति त शिक्ा तथा मानि स्ोत 
शिकास केन्द्रमा पिाउने । अनमुशत शलई सञचालनमा आएका यसता शिद्यालयहरूलाई िशैक्क त्थयाङ्क अनसुार शिद्याथथी सङ्खया 
यशकन गरी पाि्यपसुतक र छात्िशृत्, सेशनटरी पयाड एिम ्शर्िा खाजा अनरु्ान समबशन्ित िीर्तिकहरूबाट अनरु्ान शर्ने  ।

मुखय शजममेवथार
•	 गाँउपाशलका/नगरपाशलका
•	 शिद्यालय 
•	 शिद्यालय वयिसथापन 

सशमशत
•	 सामरु्ाशयक शसकाइ केन्द्र

सहजीकरण/समनवय
•	 शिक्ा शिकास तथा 

समन्िय इकाइ 

•	 अनरु्ान  प्राप्त गनने 
शिद्यालय 

•	 भनाति भएका शिद्याथथी 
सङ्खया

•	 सञचालन भएका 
साक्रता कक्ा 

•	 साक्र भएको 
जनसङ्खया

•	 अनरु्ान प्राप्त गनने 
सामरु्ाशयक शसकाइ 
केन्द्र

•	 कायतिक्रम प्रगशत 
प्रशतिेर्न

कथाय्तक्रम दर
परमपरागत शिद्यालय अनरु्ान कक्ा १-५ सञचाशलत शिद्यालयका लाशग िाशर्तिक एकमषु्ठ :रू. २ लाख ४१ हजार 

कक्ा १-८ सञचाशलत शिद्यालयका लाशग एकमषु्ठ : रू. ५ लाख
कक्ा १-१० सञचाशलत शिद्यालयका लाशग एकमषु्ठ : रू.  १० लाख

अशत शिकट शहमाली शजललाका लाशग घमुती  शिद्यालय 
अनरु्ान

प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक रू. ३ लाख ५० हजार

खलुा शिद्यालय  सञचालन अनरु्ान तह १ र २  (कक्ा ६-८) प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक रू. १ लाख १० हजार
अनौपचाररक प्रौढ शिद्यालय सञचालन अनरु्ान कक्ा १-५ सञचाशलत शिद्यालयका लाशग एकमषु्ठ : रू. २ लाख ४१ हजार 

कक्ा १-८ सञचाशलत शिद्यालयका लाशग एकमषु्ठ : रू. ५ लाख
कक्ा १-१० सञचाशलत शिद्यालयका लाशग एकमषु्ठ : रू. १० लाख

खलुा शिद्यालय सञचालन अनरु्ान  माधयशमक प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक रू. १ लाख ५२ हजार
शिद्यालय बाशहर रहकेा बालबाशलकाहरूलाई शिर्यालय 
भनाति शसकाइ शनरन्तरताका लाशग  अनरु्ान

 तोशकएका सथानीय तहमा शिद्याथथी सङ्खया अनसुार

साभरे्ारीमा आिाररत साक्र नेपाल अशभयान सञचालन  तोशकएका सथानीय तह अनसुार
सामरु्ाशयक शसकाइ केन्द्र सञचालन अनरु्ान  सञचालन वयिसथापनका लाशग रू. १ लाख सबैलाई र थप अशिकतम रू. १ 

लाख प्रसतािनाका आिारमा 
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शक्रयथाकलथाप नं¸ शक्रयथाकलथाप  र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथारी प्रगशत सचूक
६.३. घुमती शवद्थालय सञचथालनकथा लथाशग अनुदथान : अशत र्गुतिम क्ेत् र शिकट शहमाली क्ेत्मा सञचाशलत शिद्यालयका 

बालबाशलकाहरूका लाशग उनीहरूलाई पायक पनने सथानमा शनशचित समयका लाशग अधययन गनने बयबसथा शमलाउन शिद्यालयलाई 
एकमषु्ट ३ लाख ५० हजार रकम अनरु्ान शर्ने ।

६.४. अनौपचथाररक प्रौढ शवद्थालय लथाशग अनुदथान :  सथानीय तहले प्रौढका लाशग सञचाशलत अनौपचाररक िा िैकशलपक 
शिद्यालयहरूको शििरण (सथापना शमशत, सञचाशलत कक्ा, शिद्याथथी सङ्खया र सञचालनको अिसथासशहतको) शिक्ा शिकास 
तथा समन्िय इकाइबाट समते यशकन भई आएपशछ मात्  समबशन्ित शिद्यालयको मागका आिारमा सहजकतातिहरूको पाररश्रशमक 
तथा शिक्ण शसकाइका लाशग आिशयक जनिशक्तका लाशग एकमषु्ट शिद्यालयको खातामा अनरु्ान शर्ने । सथानीय तहद्वारा सामरु्ाशयक 
रूपमा सञचालन गनति अनमुशत पाएका प्रौढका लाशग सञचाशलत अनौपचाररक शिद्यालयहरूले  IEMIS  अशनिायति रूपले भनति लगाउने । 
शिद्यालयले प्राप्त रकमबाट लघ ुपसुतकालय, िशैक्क सामग्री र वयिसथापकीय क्ेत्मा खचति गनने वयिसथा शमलाउने । यस प्रकृशतका  
शिद्यालयमा अधययनरत शिद्याथथीका लाशग शनःिलुक  पाि्यपसुतक  उपलबि  गराउने । 

६.५. खुलथा शवद्थालय  सञचथालन अनुदथान :  सथानीय तहले सञचालनमा रहकेा  खलुा शिद्यालय तह १ र २  ( कक्ा ९-१०) 
शिद्यालयको अनगुमन गरी सिीकृत शिद्यालयहरूलाई मागको आिारमा तोशकए अनसुार एकमषु्ट रूपमा शिद्यालयलाई अनरु्ान 
शर्ने  ।  शिद्यालयले  कायतिक्रम सञचालन प्रशक्रयाका समबन्िमा “र्रू शिक्ा तथा खलुा शसकाइ शनर्नेशिका, –२०६३ र खलुा 
शिद्यालय सञचालन कायातिन्ियन पशुसतका/शनर्नेशिका”अनसुार गनने । शिद्यालयले प्राप्त रकमलाई कायतिक्रम सञचालनका लाशग 
खचतिको हकमा र्हेाय अनसुार उपलबि भएको रकम खचति गनने,

१. संयोजकका लाशग माशसक रू ७००।- का र्रले १२ मशहनाको जममा रू.८,४००।–
२. सहजकतातिका लाशग प्रशत सेसन रू ३००।- का र्रले र्शैनक ४ सेसन ३५ शर्नका लाशग जममा रू ४२,०००।–
३. सहायक कमतिचारीका लाशग माशसक रू ८००।– का र्रले १२ मशहनाको रू ९,६००।–
४. शिद्यालय सहयोगीका लाशग माशसक रू.५००। का र्रले १२ मशहनाको रू.६०००।
५. िशैक्क सामग्रीका लाशग माशसक रू ६००।– का र्रले १२ मशहनाको रू.७,२००।–
६. सञचालन खचति (पानी, शिजलुी, सरसराइ) का लाशग माशसक रू ५०० का र्रले िाशर्तिक रू ६,०००।–
७. इन्टरनेट/शमशडयाको प्रयोगका लाशग माशसक रू १,५००।– का र्रले ९ मशहनाको रू १३,५००।– 
८. गहृकायति परीक्णका लाशग रू. ३,२००।– प्रशत पटकका र्रले ४ पटकको रू. १२,८००।– कापी प्रशत शिर्य रू.८।–का र्रले
९. परीक्ा सञचालन (मधयािशि र िाह्य) रू. ६४००।– प्रशत पटकका र्रले २ पटकको रू. १२,८००।– (प्रश्नपत् शनमातिण 

रू.३००।–प्रशत सेट, उ.प.ु परीक्ण रू ८।– प्रशत कापी प्रशत शिर्य)
१०. पसुतकालयका लाशग एकमषु्ठ रू १०,०००।–
११. शजलला तहमा अनगुमनका लाशग एकमषु्ठ रू १०,०००।–

             उशललशखत बाँडराँडमा नघट्ने गरी शिद्यालयले आिशयक अन्य क्ेत्हरूमा  खचति गनति सक्ने ।
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६.६. खुलथा शवद्थालय तह १ र २  (कक्था ६-८) सञचथालन अनुदथान : सथानीय तहले सञचालनमा रहकेा  शिद्यालय यशकन गरी 

अनरु्ान माग गनति लगाउने । शिद्यालयलाई तोशकए अनसुारको अनरु्ान उपलबि गराई  शिद्यालयले शनमनानसुार खचति गनने, 
क) स्रोत शशक्ककथा लथाशग पथाररश्रशमकः प्रशत घणटा रू.२००का र्रले र्शैनक २ घणटा समपकति  कक्ाका लाशग माशसक २४ शर्नको 

र्रले  जममा रू.९,६००।  शिद्यालयले स्ोत कक्ा शलने शिक्कलाई पाररश्रशमक उपलबि गराउने ।
ख) प्रधिथानथाधयथापककथा लथाशग भत्थाः माशसक रू ५०० का र्रले १२ मशहना बराबर हुन आउने रकम रू. ६,००० शिद्यालयको 

खातामा अनरु्ान शर्ने । शिद्यालयले समबशन्ित प्रिानाधयापकलाई शनयमानसुार माशसक रूपमा उपलबि गराउने ।
ग) सहथायक कम्तचथारीकरो लथाशग पथाररश्रशमक : प्रशतवयशक्त माशसक रू. ३०० का र्रले १२ मशहनाको रू. ३,६०० पाउने गरी 

प्रशतकेन्द्र २ जनाका लाशग हुन आउने एकमषु्ट रकम रू. ७,२००।- समबशन्ित शिद्यालयको खातामा  शनकासा शर्ने । शिद्यालयले 
काम गनति तोशकएका सहायक कमतिचारीहरूलाई शनयमानसुार माशसक रूपमा उपलबि गराउने ।

घ) शवद्था्थीकथा लथाशग सथामग्ी खच्त : प्रशत शिद्याथथी माशसक रू.५०।– ले २० जनाका लाशग कापी, डटपेन, पेशन्सल कटर, सकेल, 
इरेजर, जयाशमशत बक्स आशर् िशैक्क सामग्रीको वयिसथा गनति रू. १,०००।– का र्रले प्रशत केन्द्र १० मशहनाको जममा 
रू.१०,०००।–

ङ) शवद्थालयकथा लथाशग मसलनद खच्तः कक्ा सञचालनका लाशग मसलन्र् प्रशत मशहना (चक, डसटर, माकति र, रशजष्टर, रोटोकापी 
आशर्) रू.५००।– का र्रले प्रशत केन्द्र १० मशहनाको रू.५,०००।–

च) शैशक्क सथामग्ी वयवस्थापन  खच्तः शिशभन्न शिर्यगत शसकाइ शक्रयाकलापका लाशग आिशयक पनने िशैक्क सामग्री 
वयिसथापन गनति प्रशत शिद्यालय प्रशत मशहना (शसकाइ सहयोगी सामग्रीहरूः गलोब, चाटति, नक्सा, माकति र, रोटोकपी आशर्) 
रू.५००।– का र्रले प्रशत केन्द्र १० मशहनाको जममा रू. ५,०००।– 

छ) शवद्थालयकथा लथाशग पुसतकथालय : सथानीय तहले प्रतयेक शिद्याथथीलाई पाि्यपसुतक पहुचँको सशुनशचितता गनति पसुतकालय 
वयिसथापनका लाशग खलुा शिद्यालय तह एक र र्ईुमा अधययनरत शिद्याथथीका लाशग पाि्यपसुतक लगायत अन्य सन्र्भति 
सामग्रीको वयिसथा पसुतकालयमारति त ्गनति प्रशत केन्द्र प्रशत तहका लाशग एकमषु्ट रू. १०,०००। का र्रले र्ईु तहका लाशग 
रू.२०,०००। रकम उपलबि गराउने । यस रकमबाट शिद्यालयले शनयमानसुार पसुतकालयको वयिसथापन गनने । शिद्याथथीहरूले 
पसुतकालयबाट पसुतक शलई अधययन गनने र अधययन पचिात पसुतकालयमा शरताति गनने वयिसथा शमलाउने । पसुतकालयमा खरीर् 
गररएका पसुतकको सचूी सथानीय तहको शिक्ा िाखामा उपलवि गराउने । 

६.७. सथामुदथाशयक शसकथाइ केनद्रकरो सञचथालन अनुदथान : 
 क) सथानीय तहको शिक्ा िाखाले शनयशमत रूपमा सञचालनमा रहकेा सामरु्ाशयक शसकाइ केन्द्रहरुको सथलगत शनरीक्ण गरी 

तपशसलका मापर्णड परूा गरेका केन्द्रहरुलाई एकमषु्ठ रु २ लाख रकम अनरु्ान उपलबि गराउने : 
१. िाशर्तिक सािारण सभा भएको,
२.  शििान िमोशजम पर्ाशिकारीको शनिातिचन भएको, 
३. सािारण सभाबाट बजेट र कायतिक्रम पास गरेको, 
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४.  गत आ ि को खचति सिीकृत गरेको, 
५. लेखा परीक्ण गरी प्रशतिेर्न पेस गरेको,

 ख) उक्त अनरु्ान रकमबाट सामरु्ाशयक शसकाइ केन्द्रको वयिसथापन सशमशतको शनणतियानसुार सामरु्ाशयक पररचालकका प्रमाशणत 
हाँशजरी अशभलेख हरेी माशसक रू. ८०००। का र्रले १२ मशहना बराबरको पाररश्रशमक भकु्तानी गनने । 

 ग) नेपाल सरकारले शनिातिरण गरेको न्यनूतम पाररश्रशमकमा नपगु हुने रकम सथानीय तहले थप गनति सक्नेछन । 
घ) पाररश्रशमक भकु्तानी पचिात बाँकी अनरु्ानबाट सामरु्ाशयक शसकाइ केन्द्रले िाशर्तिक कायतिक्रमहरु तयार गरी वयिसथापन 

सशमशतबाट सिीकृत गरी कायातिन्ियन गनुतिपननेछ । सामरु्ाशयक शसकाइ केन्द्रले पेस गरेको प्रसतािनाका आिारमा  थप बजेट                         
उपलबि गराउन सशकनेछ । 

ङ) सथानीय तहले प्रभािकारी रुपमा सञचालनमा नरहकेा सामरु्ाशयक शसकाइ केन्द्रहरूको सथानान्तरण गरी सञचालनमा लयाउन 
सक्नेछन ्।

६.८. शवद्थालय बथाशहर रहेकथा बथालबथाशलकथाहरूलथाई लशक्त गरर शवद्थालय शशक्थामथा भनथा्त त्था शनरनतरतथाकथा लथाशग शैशक्क 
कथाय्तक्रमकथा लथाशग अनुदथान : यस कायतिक्रमका लाशग Equity Index का आिारमा छनोट भएका अनसुचूीमा ३ मा उललेशखत 
सथानीय तहले सबै बालबाशलकालाई शिद्यालय शिक्ा सशुनशचित गनति शिद्यालय बाशहर रहकेा बालबाशलकाहरूका शिसततृ सिनेक्ण  
गरी समता रणनीशत कायातिन्ियन  योजना (Equity Strategy Implementation Plan-ESIP) शनमातिण गरी सिीकृत गनने । 
सिीकृत समता रणनीशत कायातिन्ियन योजना अनरुूप शिद्याथथी भनाति र शनरन्तरताका लाशग कायतिक्रम तय गरी कायातिन्ियन गनने  । यस 
कायतिक्रमका लाशग सथानीय तहले समते बजेट थप गरी शिद्यालय उमरेका सबै बालबाशलकाको शिद्यालय शिक्ा सशुनशचितता भएको 
घोर्णा गनने । 

६.९. सथाझेदथारीमथा आधिथाररत सथाक्र नेपथाल अशभयथान सञचथालन : आशथतिक िर्ति २०७८/७९ मा नेपाललाई साक्र घोर्णा गनने नीशत 
अनरुूप  साक्र घोर्णा हुन बाँकी शजललाका सथानीय तहले  साक्र घोर्णा गनतिका लाशग लागत  साझरे्ारी हुने गरी बजेट सशहतको 
कायतियोजना शनमातिण गरी कायतिपाशलकाबाट सिीकृत गनने । साक्रता कायतिक्रम सञचालन गर्ाति तपशसल अनसुार गननेः
१. साक्र नेपाल  अििारणापत्,२०७६ र अनौपचाररक शिक्ा कायतिक्रम सञचालन शनर्नेशिका २०७५ मा उललेशखत 

कायतिक्रमहरूलाई समते आिार मान्ने,
२. शनरक्र जनसङ्खया पशहचान, पिूति तयारी, कक्ा सञचालन, सामग्रीहरूको वयिसथापन लगायतका कायति गरी २०७८ चतै् 

मसान्तशभत् सथानीय तहलाई साक्र घोर्णा गनने,
३. शिक्ा शिकास तथा समन्िय इकाइले सथानीय तह तथा शजललालाई साक्र घोर्णा गनति समन्िय र सहजीकरण गनने,
४.  उशललशखतका साथै अन्य समबशन्ित कायति गनतिका लाशग प्रर्िे तथा सथानीय तहबाट आफनो स्ोतबाट बजेट थप गरी कायतिक्रम 

सञचालन गनति सशकनेछ, 
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५. साक्र नेपाल अशभयानका लाशग साक्र शजलला घोर्णा हुन बाँकी रहकेा शजललाका सथानीय तहका लाशग शनमनानसुार बजेट 

शबशनयोजन रहको छ :
क) साक्र सथानीय तह घोर्णा भएका तर साक्र शजलला घोर्णा हुन बाँकी रहकेा शजललाका सथानीय तहका लाशग प्रशत 

सथानीय तह अनसुार १ लाख
ख) साक्र नेपाल अििारणा पत्,२०७६ को ग र घ  िगतिमा परेका शजलला बाहके साक्र घोर्णा हुन बाँकी सथानीय तहमा 

प्रशत सथानीय तह २ लाख
ग) अििारणा पत्मा "घ" िगतिमा परेका शहमाली शजललाहरू : सोलखुमुि,ु प्रशत सथानीय तह  २ लाख,हुमला र डोलपाका 

प्रशत सथानीय तह रू २ लाख ५० हजार,
घ) अििारणा पत्मा "ग" िगतिमा परेका तराईका शजललाहरू :  महोत्रीका प्रशत सथानीय तह रू ५ लाख
ङ) अििारणा पत्मा "ग" िगतिमा परेका शहमाली शजललाहरू : मगु,ु जमुला, काशलकोट, अछाम, बझाङ्, बाजरुाका प्रशत 

सथानीय तह रू २ लाख,
च) अििारणा पत्मा "घ" िगतिमा परेका तराइका शजललाहरू : िनरु्ा, रौतहट, सतिलाही, शसराहा, सप्तरी, िारा र पसातिका प्रशत 

सथानीय तह रू ७ लाख

2.5.7 शक्रयथाकलथाप नं २.७.११.१ तरोशकएकथा  शवद्था्थीकरो शदवथा खथाजथाकथा लथाशग  शवद्थालयलथाई अनुदथान

शक्रयथाकलथाप नं¸ शक्रयथाकलथाप  र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथारी प्रगशत सचूक
७.१. शर्िा खाजा कायतिक्रम अन्ततगतित सथानीय तहले शिद्यालयमा प्रतयक् कक्ा सञचालनमा रहकेो शर्नका लाशग मात् सामरु्ाशयक 

शिद्यालयमा प्रारशमभक बाल शिकास कक्ार्शेख कक्ा ५ समम अधययनरत बालबाशलकाहरूका लाशग उपलबि गराउन शिद्यालयगत 
त्थयाङ्कका आिारमा साशिकको कणातिली अञचलका मगुु̧  डोलपा¸ हुमला¸ जमुला र काशलकोट शजललाका सथानीय तहले प्रशत 
शिद्याथथी र्शैनक रू. २०।– का र्रले तथा अन्य सथानीय तहले प्रशत शिद्याथथी र्शैनक रू. १५।– का र्रले १८० शर्नका लाशग शिद्यालय 
अनरु्ान शनकासा शर्ने । शिद्यालय सञचालन भएको शर्नलाई मात् आिार मानेर अनरु्ान शर्ने वयिसथा शमलाउने । सथानीय तहले 
शर्िा खाजा उपलबि गराइएका शिद्यालयको शिद्याथथी र्शैनक हाशजरी पशुसतका (परीक्ामा सामले भएको शर्नसमते) को प्रशतशलशप 
शिद्यालयका प्रिानाधयापक र शिवयस अधयक्बाट प्रमाशणत गराई सथानीय तहमा सङ्कलन गरी सङ्खया यशकन भए पचिात ्मात् 
थप अनरु्ान शर्ने वयिसथा शमलाउने । यसरी तेस्ो त्ैमाशसकमा शनकासा गर्ाति पशहलो र र्ोस्ो त्ैमाशसकमा शनकासा गररएको रकम 
सर्पुयोग भएको सशुनशचित गनने । आफनो सथानीय तहशभत्का सबै शिद्यालयका प्रिानाधयापकहरुको बैिक राखी िेभसाइटमा रहकेो 
शर्िा खाजा वयिसथापन सहयोगी पशुसतका २०७७  जानकारी गराउने र  सथानीय तह शभत् समभि भएसमम एकै शकसीमको खाजा 
मने ुवयिसथापनमा सहजीकरण गनने ।

७.२. शिश् खाद्य कायतिक्रम अन्तगतित शिद्यालयमा शर्िा खाजा कायतिक्रम सञचालन भईरहकेा शजललाका तोशकएका शिद्याथथीहरुका लाशग 
उक् त संसथाको मापर्णड अनसुार सबै शिद्याथथीहरुलाई शर्िा खाजा उपलबि हुनेछ । शिश् खाद्य कायतिक्रमको सहयोगमा शर्िा खाजा 
कायतिक्रम भएका शजललाहरू : र्ाचुतिला, बझाङ, बाजरुा, अछाम, डोटी र जाजरकोटका शिद्यालयहरू । 

मुखय शजममेवथार
•	 गाँउपाशलका/नगरपाशलका
•	 शिद्यालय 
•	 शिद्यालय वयिसथापन 

सशमशत
•	 सामरु्ाशयक शसकाइ केन्द्र

सहजीकरण/समनवय
•	 शिक्ा शिकास तथा 

समन्िय इकाइ 

•	 शर्िा खाजा प्राप्त गनने 
शिद्याथथी सङ्खया

•	 शिद्याथथीको हाशजरी 
•	 प्रगशत प्रशतिेर्न
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७.३ शर्िा खाजाको मापर्णड, गणुसतर र वयिसथापनका नमनुा अनसुचूी ४ मा राखशएको छ सोही अनसुार कायातिन्ियन गनने अन्य 

वयिसथापकीय पक्हरूमा  सामरु्ाशयक शिद्यालयमा शर्िा खाजा मापर्णड तथा कायतिक्रम सहजीकरण पशुसतका, २०७६ र शर्िा 
खाजा वयिसथापन सहयोगी पशुसतका २०७७ आिारमा गनने । 

७.४. सङ्घीय सरकारबाट ससतति अनरु्ानका रूपमा शित्ीय हसतान्तररत रकमबाट शर्िा खाजा वयिसथापन गनति रकम अपयातिप्त भएमा 
सथानीय तहले आफनो स्ोतबाट समते थप स्ोत बयिसथापन गनति सक्नेछन ्। यसतो लागत साझरे्ारी कायतिक्रम शिद्यालय र शिक्ा तथा 
खाद्य क्ेत्मा शक्रयािील गैर सरकारी सङ्घ संसथाशबच समते सञचालन गनति सशकनेछ । यसरी सथानीय तह/शिद्यालयसँग गैससको 
सहभाशगतामा भएको सहयोगको बारेमा शिक्ा शिकास तथा समन्िय इकाइलाई जानकारी गराउनपुननेछ । 

2.5.8 शक्रयथाकलथाप नं ११.१.२.४४५  केनद्रबथाट छनरोट भएकथा नमुनथा शवद्थालय,शवशेर शवद्थालयकरो क्रमथागत भवन शनमथा्तण त्था कक्था ११ सतरोननशत भएकथा प्रथाशवशधिक धिथारकथा 
शवद्थालयकरो लयथाव वयवस्थापन अनुदथान

शक्रयथाकलथाप नं¸ शक्रयथाकलथाप  र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथारी प्रगशत सचूक
८.१. प्रतयेक सथानीय तहले प्राप्त शिद्यालय भौशतक कायतिक्रमहरू कायातिन्ियन गर्ाति समपणूति शनमातिण कायति नेपाल राशट्रिय भिन संशहता, २०६० 
मा भएको वयिसथा अनसुार भकूमप प्रशतरोिी, अपाङ्गता भएकाता मतै्ी, बाल मतै्ी, छात्ा मतै्ी एिम ्िातािरण मतै्ी गनुति/गराउन ुपननेछ । 
शिद्यालय भौशतक सिुारसमबन्िी कायति गर्ाति िातािरणीय र सामाशजक पक्लाई आिार माशन कायति समपार्न गनने  । Social/ Environmental 
Framework ले तोकेका  िातािरणीय र सामाशजक पक्हरूलाई धयान शर्ई कायातिन्ियन गनने ।  यसका लाशग अनसुशूच १० लाई प्रयोग गनने 

८.२. शिद्यालय भौशतक शनमातिण : कायतिक्रम सञचालन गर्ाति शनमनानसुारको प्रशक्रया अिलमबन गनुतिपननेछ :
	 लथागत अनुमथान सवीकृत गनने : यस कायतिक्रमका अन्तगतित शिद्यालय भौशतक शनमातिण कायतिका लाशग सथानीय तहको प्राशिशिकको 

सहभाशगतामा शिद्यालयको लाशग छुटृाछुटै् लागत अनमुान तयार गरी सथानीय तहले सिीकृत गनने । लागत अनमुान तयार गर्ाति 
शजललाको सिीकृत र्ररेट तथा सिीकृत सरकारी Norms को प्रयोग गनुति पननेछ ।लागत अनमुानमा सथानीय तहले बजेट थप गनति  
सक्ने । नमनुा शिद्यालयको भौशतक शनमातिण कायति गर्ाति सिीकृत गरुुयोजनामा उललेशखत  ड्रइङ शडजाइन शनमातिण भएका प्रथाशमकतामा 
तोशकएका कायतिक्रम छनोट गरी शनमातिण गनने । यस कायतिक्रम अन्तगतित ककति टपाताले छाना छाउन चाहने शिद्यालयहरूले अशनिायति

मुखय शजममेवथार
•	गथँाउपथाशलकथा/

नगरपथाशलकथा
•	शवद्थालय
•	 प्रथाशवशधिक जनशशक्त 

(इशञजशनयर/सव 
इशनजशनयर)

सहजीकरण/समनवय
•	 शिक्ा शिकास तथा 

समन्िय इकाइ 

•	 सिीकृत कायतिक्रम 
तथा शनमातिण 
समपन्न भौशतक 
पिूातििार सङ्खया

•	 शनमातिण भएका 
गरुुयोजना सङ्खया

•	 नापी शकताि
•	 लयाि सामग्री 

उपलबि गराएका 
शिद्यालय सङ्खया

•	 कायति समपन्न 
प्रशतिेर्न

कथाय्तक्रम दर
नमनुा शिद्यालय सिुार गरुूयोजना अनरुूप भौशतक शनमातिण अनरु्ान प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक ७० लाख, १ करोड तथा १ 

करोड ५० लाख समम
तोशकएको मापर्णडको आिारमा कक्ा १० सञचालनमा रहकेा प्राशिशिक 
िारका शिद्यालयमा कक्ा ११ सतरोन्नशत लयाि वयिसथापन अनरु्ान िार अनसुार

अपाङ्गता भएकाताको प्रकृशत अनरुूप आिशयकताको आिारमा  प्रतयेक  
प्रर्िेमा पिूातििारयकु्त शििरे् िक्ा आिासीय शिद्यालय सञचालन प्रशत शिद्यालय रू. ५० लाख
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     रूपमा ४ शम.शम. बाक्लो पलाइउड िा कमतीमा समान गणुसतर भएका अन्य शनमातिण सामग्रीको शसशलङ्ग सशहतको नयाँ भिन शनमातिण 

गनुति पननेछ । शसशलङ्ग लगाउन नचाहने शिद्यालयहरूले छानामा ककति टपाताको सट्ा गमथी (Hot) र िणडी (Cold) रोक्न सक्ने क्मता 
भएका य.ुशप.शभ.शस. लगायतका समान गणुसतर भएका ३ शम.शम. िा सोभन्र्ा बाक्लो छाना छाउने सामग्री प्रयोग गरी छाना छाउन 
सक्नेछन ् ।  शिद्यालय भिन शनमातिण गर्ाति असक्तहरूले समते प्रयोग गनति सक्नेगरी Ramp राखी ह्ील शचयर (Wheel Chair) 
जानसक्ने गरी शनमातिण गनने वयिसथासमते शमलाउन ुपननेछ ।  भिनका ढोकाहरू जडान गर्ाति सबै ढोकाहरू बाशहर खलुने वयिसथा 
अशनिायति रूपमा गनुतिपननेछ । शिद्यालय भिन शनमातिण कायतिक्रमको मापर्णड अनसुचूी ५ र ६ का आिारमा गनने ।

	 शवद्थालयहरूसगँ  समझौतथा गनने :  भौशतक शनमातिणका कायतिक्रमको सथानीय तहले भथाद्र मसथानत शभत्र शिद्यालयसँग समझौता गनने । 
समझौता गनुति अशघ शिद्यालयहरूलाई अनसुचूी  ९ अनसुारको शनमातिण कायति समय ताशलका  पेस गनति लगाउने । 
	 शवद्थालयहरूलथाई रकम अनुदथान शदने: समझौता भएका शिद्यालयहरूलाई तोशकएको काम समपन्न गरी शिद्यालयले सो जानकारी 

गराई रकम माग गरेपशछ सथानीय प्राशिशिकहरूले शनरीक्ण गरी शर्एको प्रशतिेर्नका आिारमा सिीकृत कायतिक्रमको पररशिशभत् रही 
अनरु्ान शर्ने ।

तपशसलः
१. शिद्यालयसँग समझौता भए पचिात ्पशहलो शकसताको रूपमा कुल अनरु्ान रकमको ३० प्रशतित रकम अनरु्ान शर्ने ।
२. Structural Part को कायति समपन्न भए पचिात् र्ोस्ो शकसताको रूपमा कुल अनरु्ान रकमको ५० प्रशतित रकम अनरु्ान शर्ने ।
३. कायति समपन्न गरे पचिात् नापी शकताब भरी कायतिसमपन्न प्रशतिेर्नसमते तयार गरी अशन्तम शकसताको रूपमा कुल अनरु्ान रकमको 

२० प्रशतित रकम अनरु्ान शर्ने । प्राकृशतक शिपर्, माहामारी शनकासा रुकुिामा शढलाइ लगायतका कारणले तोशकएको समयमा 
शनमातिण कायति समपन्न गनति कशिनाइ भएमा कायतिसमपन्नको सशुनशचिता गरी शिद्यालयमा रकम शनकासा गनने ।

	 शवद्थालय शनमथा्तण कथाय्त गररसक्नु पनने अवशधि:  सथानीय तहबाट अनसुचूी ९ मा उललेशखत शनमातिण समय ताशलका शनमातिण गरी 
शिद्यालय शनमातिण कायति, शिद्यालयहरूले आशथतिक िर्तिको जेष्ठ मसान्तसमममा शनमातिण कायति समपन्न गरी सो को जानकारी सथानीय तहलाई 
र शिक्ा शिकास तथा समन्िय इकाइलाई शर्नपुननेछ । इकाइले प्राप्त शििरणका आिारमा शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रलाई 
जानकारी शर्न ुपननेछ । तयसरी भिन शनमातिण समपन्न गनने शिद्यालयहरूले आर्ाढ १५ समममा कायति समपन्न प्रशतिेर्न तयार तथा प्रमाशणत 
गरी एक प्रशत सथानीय तह र एक प्रशत समबशन्ित शिद्यालयमा उपलबि गराउन ुपननेछ । 
	 शनमथा्तण कथाय्तकरो रेखदेख गनने: शिद्यालयमा सञचालन हुने समपणूति शनमातिण कायतिको प्राशिशिक रेखर्खे गनने कायति  र्ाशयति सथानीय 

तहको हुनेछ । सथानीय तहमा कायतिरत इशन्जशनयर/सि–इशन्जशनयरहरू खटाई प्राशिशिक सपुरीिेक्ण गनुतिपननेछ । शिद्यालय शनमातिण कायतिमा 
र्हेायका  समिेर्निील चरणहरू प्राशिशिक कमतिचारीको प्रतयक् सपुरीिेक्णमा समपन्न हुनपुननेछ : 
•	 साइट ले आउट,  जग तयारी कायति
•	 टाइ शबम शनमातिण, शड शप शस शनमातिण (शसल वयाणड र शलन्टेल वयाणड समते) 
•	 छत ढलान



32 ÷कथाय्तक्रम कथायथा्तनवयन पुशसतकथा २०७८/७९

शक्रयथाकलथाप नं¸ शक्रयथाकलथाप  र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथारी प्रगशत सचूक
        कारणिस सथानीय तहमा प्राशिशिकहरू कायतिरत नभएमा शजललाशसथत इशन्जशनयररङ्ग प्राशिशिक सेिा उपलबि हुन सक्ने कुनै पशन 

सरकारी कायातिलयहरूबाट प्राशिशिक सेिा शलन सशकनेछ । शनमातिण/ममतित कायतिका लाशग छुटै् साइट रशजष्टरको वययिसथा गनति लगाई 
शनरीक्णका क्रममा (सपुरशभजन) प्राशिशिकबाट सो कायति समबन्िी शनर्नेिन शर्ने वयिसथा अशनिायति रूपमा गररनपुर्तिछ । सथानीय 
तहहरूमा हुने समपणूति भौशतक सशुििा शिसतारका कायतिहरूको शनयशमत अनगुमन गनतिुपनने छ । यसका लाशग अनसुचूी ७ मा भएको 
राराम प्रयोग गनुतिपननेछ । आफनो मातहतका सञचाशलत भौशतक सशुििा शिसतार कायतिको प्रगशत शििरण त्ैमाशसक तथा िाशर्तिक रूपमा 
केन्द्रलाई सथानीय तहले पिाउनपुननेछ । 

	 नथापी शकतथाब/कथाय्त समपनन प्रशतवेदन लगथायतकथा कथागजथात तयथार गनने: सथानीय तहले अनसुचूी ६ बमोशजम शिद्यालयमा भए 
गरेका शनमातिण कायतिको कागजातहरू (भौशतक सरि्के्ण राराम, लागत अनमुान, समझौता, मलूयाङ्कन प्रशतिेर्न, नापी शकताब 
(Measurement Book) तथा कायति समपन्न प्रशतिेर्न) २/२ प्रशत प्राशिशिकबाट तयार गनति लगाई समबशन्ित साइट इन्चाजति (इशन्जशनयर/
सब–इशन्जशनयर), शिद्यालयको प्र.अ. तथा शि.वय.स. अधयक् िा शिद्यालय शनमातिण सशमशतका अधयक् तथा प्रमखुको र्सतखत गरी/
गराई एक प्रशत सथानीय तहमा र अकको एक प्रशत शिद्यालयमा राखन लगाउन ुपननेछ । सोको लेखा परीक्ण मौजरु्ा काननु बमोशजम 
शिद्यालयले आफनै स्ोतबाट गराउन ुपनने भएकाले उक्त कागजातहरूको सक्कलै प्रशत शिद्यालयमा सरुशक्त साथ राखन लगाउनपुननेछ । 
समबशन्ित शिद्यालयले शिद्यालयको आशथतिक लेखा परीक्ण भएको समयमा नापी शकताबको समते लेखा परीक्ण गनति लगाई लेखा 
परीक्कबाट प्रमाशणत गराई राखने वयिसथा शमलाउन ुपननेछ । समबशन्ित प्राशिशिक कमतिचारीले नापी शकताब तयार गरे िा नगरेको तथा 
शिद्यालयले समते सोअनसुार राखन लाए िा नलगाएको सथानीय तहबाट अनगुमन गनति लगाई त्ैमाशसक तथा िाशर्तिक प्रशतिेर्न शलने 
वयिसथा शमलाउन ुपननेछ । माशथका बुँर्ामा उललेख भएअनसुार नयाँ कक्ाकोिासशहत रशनचतिर शनमातिण, िौचालय शनमातिण, शिद्यालय 
भकूमपीय सरुक्ा कायतिक्रमबाट शिद्यालयलाई अशन्तम शकसता बापत शर्इने रकम अनरु्ान शर्रँ्ा नापी शकताब भरेर मात् शर्नपुनने वयिसथा 
शमलाउन ुपननेछ ।
	 शवगत आ.व.हरूकरो भौशतक शनमथा्तण कथाय्त समपनन प्रशतवेदन तयथार गनने समबनधिमथा: गत शिगत आशथतिक िर्तिहरूमा समपन्न 

शिद्यालयको भिन शनमातिण, नयाँ कक्ा कोिा शनमातिण, भिन ममतित, िौचालय शनमातिण लगायतका भौशतक शनमातिण कायतिको “कयार्य 
सम्पनन प्रवििेदन” अनसुचूी ६ मा तोशकए बमोशजमको ढाँचामा समबशन्ित प्राशिशिकबाट तयार गनति लगाई सथानीय तहका शिक्ा 
अशिकृत/ प्रिासकीय प्रमखु, प्राशिशिक कमतिचारी, समबशन्ित शिद्यालयका प्र.अ. तथा शिद्यालय वयिसथापन सशमशतका अधयक्बाट 
समते प्रमाशणत गरी गराई शिद्यालय र सथानीय तहमा एक एक प्रशत राखने वयिसथा शमलाउन ुपननेछ । शिगत िर्तिहरूको भौशतक शनमातिण 
तरति को बेरूज ुरहकेा र  कायतिसमपन्न प्रशतिेर्न यस प्रयोजनका लाशग शिक्ा शिकास तथा समन्िय इकाइ र साशिकको शजलला शिक्ा 
कायातिलयबाट भएको शनणतिय¸समझौता र अन्य कागजातका प्रशतशलपश आिशयक भएमा सथानीय तहको माग बमोशजम इकाइले उपलबि 
गराउन ुपनने छ ।
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        रकम असलुी र शवभथागीय कथारवथाही त्था दण्ड सझथाय : समझौता अिशिशभत् समते शनमातिण कायति समपन्न नगरी सथानीय तहबाट 

अनरु्ान प्राप्त रकमको शहनाशमना िा र्रुूपयोग गनने िा शिद्यालय शनमातिण नगनने तथा भौशतक शनमातिणका लाशग प्राप्त रकम अन्य प्रयोजनका 
लाशग खचति गनने िा अनरु्ान शितरण गररएको प्रयोजनमा खचति नै नगरी शिद्यालयको खातामा रकम जममा गरी राखने िा तोशकएको भन्र्ा 
कम गणुसतरको शनमातिण गनने शिद्यालयहरूबाट तयसतो रकम असलु उपर गनुतिपननेछ । तर उक्त रकम शरताति गनति आनाकानी गनने शिद्यालयलाई 
आगामी आशथतिक िर्तिमा  प्रथम िा र्ोस्ो त्मैाशसक अनरु्ान शर्रँ्ा प्र.अ. को तलबभत्ा रकम रोक्का गरेरमात् अनरु्ान शर्ने वयिसथा 
शमलाउन ुपननेछ । उपयुतिक्त बमोशजमको प्रशक्रया परूा नगनने समबशन्ित शिद्यालय तथा सथानीय तहका शजममिेार पर्ाशिकारीमाशथ प्रचशलत 
नेपाल काननु बमोशजमको कारबाही हुने हुनाले सो बमोशजमको कायति अशनिायति रूपमा गनुति पननेछ ।  भौशतक शनमातिण तरति को बेरूज ुरहकेा 
शिद्यालयहरूको कायति समपन्न प्रशतिेर्न  प्राप्त नहुञजेल समम यस िीर्तिकबाट अनरु्ान शर्न ुहुर्नै । शिद्यालय शनमातिण कायतिको गणुसतरमा 
तोशकए बमोशजमको मापर्णड परूा नगनने िा गणुसतरमा हलेचके्रयाइ ँगनने जो सकैुलाई प्रचशलत ऐन शनयमबमोशजम कारिाही हुनेछ । 
जसको कारणले गणुसतरमा समसया िा कमी भएको हो सोही वयक् शत िा पक्बाट समपणूति क्शतको असलु उपर  गररनेछ ।
	 गत शवगत आ.व. देशखकथा बेरूजु समबनधिमथाः  सथानीय तहमारति त ् सञचालन हुने भशैतक शनमातिण तथा ममतित सिुारसमबन्िी 

कायतिक्रमहरूका बेरूजकुा समबन्िमा तत ्तत ्आ.ि.का लाशग सिीकृत कायतिक्रम कायातिन्ियन पशुसतका तथा सो समबन्िमा शजललामा 
उपलबि गराइएका शनर्नेिन बमोशजम तर्ारूकताका साथ कायतिक्रम समपन्न गरी गराई िेरूज ुरछयकोटलाई समबशन्ित कमतिचारीको  कायति 
समपार्न मलूयाङ्कनको अिारको रूपमा कायातिन्िन हुने वयिसथा गनुति पननेछ ।

८.३. नमुनथा शवद्थालय सधुिथार गुरूयरोजनथा अनुरूप भौशतक शनमथा्तण अनुदथान : नमनुा शिद्यालयले सिीकृत गरुूयोजनाको पररशि शभत् 
रही न्यनूतम पिूातििारहरूको प्रथाशमकतामा उललेख गरेका कायतिक्रमहरूहरू आइशसशट लयाि (ICT Lab), शिज्ान प्रयोगिाला, पसुतकालय 
वयिसथापन कायति गनति बाँकी रहकेो भए सो कायतिहरू गनने । गतिर्ति भौशतक पिूातििार शनमातिणािीन रहकेो शिद्यालयहरूको सिीकृत गरुूयोजना 
तोकेको क्ेत्मा शिद्यालय भौशतक शनमातिण कायतिमा खचति गनने प्रयोजनका लाशग यस आशथतिक िर्तिमा यस शनर्नेशिकाको अनसुचूी ११  मा 
उललेशखत खणड “क”  मा रहकेा २०३ शिद्यालयहरूका लाशग  प्रशत शिद्यालय ७० लाख  र खणड “ग” मा रहकेा १०० शिद्यालयका लाशग 
प्रशत शिद्यालय १ करोड रकम र खणड “घ” मा रहकेा १०० शिद्यालयहरुका लाशग १ करोड ५० लाख रकम  समबशन्ित सथानीय तहमा 
शित्ीय हसतान्तरण भएको छ ।  उक् त बजेट  शिद्यालयलाई उपलबि गराउँर्ा शिगत िर्तिबाट शनमातिण कायतिको प्रगशत, सिीकृत गरुुयोजनाको 
िाशर्तिक कायातिन्ियन योजना र यस आिमा शनमातिण गनने कायतिक्रमको लागत अनमुा सशहत अनरु्ान माग गनति लगाई सिीकृत गरी तपशसल 
अनसुार अनरु्ान उपलबि गराउने :

१.   शिद्यालयसँग समझौता भए पचिात पशहलो शकसताको रूपमा कुल अनरु्ान रकमको ५० प्रशतित रकम अनरु्ान शर्ने ।
२.   Structural Part को कायति समपन्न भए पचिात र्ोस्ो शकसताको रूपमा कुल अनरु्ान रकमको ३० प्रशतित रकम अनरु्ान शर्ने ।
३.   कायति समपन्न गरे पचिात् नापी शकताब भरी कायतिसमपन्न प्रशतिेर्नसमते तयार गरी अशन्तम शकसताको रूपमा कुल अनरु्ान रकमको 

२० प्रशतित रकम अनरु्ान शर्ने । प्राकृशतक शिपर्, माहामारी शनकासा रुकुिामा शढलाइ लगायतका कारणले तोशकएको समयमा 
शनमातिण कायति समपन्न गनति कशिनाइ भएमा कायतिसमपन्नको सशुनशचिता गरी शिद्यालयमा रकम शनकासा गनने ।  



34 ÷कथाय्तक्रम कथायथा्तनवयन पुशसतकथा २०७८/७९

शक्रयथाकलथाप नं¸ शक्रयथाकलथाप  र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथारी प्रगशत सचूक
४.  खणड “घ” मा उललेशखत १०० नमनुा रुपमा शिकास गनति छनोट भएका शिद्यालयहरुले शिद्यालय सिुार ५ िर्ने गरुुयोजना (Master 

Plan) तयार गनने । गरुुयोजनामा िशैक्क तथा भौशतक पक् समटेी ५ िर्ति शभत् समपन्न गनने शक्रयाकलापहरुको शिसततृ शििरण 
समट्ेने । शिद्यालयको समग्र िशैक्क सिुारका लाशग सरोकारिालाहरु र शििरे्ज्हरुको सहभाशगतामा शिसततृ शक्रयाकलापहरु 
सशहतको शैशक्क यरोजनथा¸कायातिन्ियन योजना र अनगुमन तथा मलूयाकंन योजना तयार गनने । शिद्यालयको भौशतक सशुििा 
शिसतारका लाशग तयार हुने योजनामा शिद्यमान भौशतक पिूातििारको अशतररक् त थप हुने पिूातििारका लाशग  शिशनयोशजत बजेटिाट 
प्राशिशिक इशन्जशनयरको सहभाशगतमा ड्रइङ शडजाइन  गनति लगाउने । र यसरी तयार भएको शिद्यालयको भौशतक तथा िशैक्क 
योजना समशेटएको गरुुयोजना (Master Plan) शनमातिण समपन्न गरी भाद्र मसान्तसमम सथानीय तहबाट सिीकृत गरी अशभलेखको 
लाशग १ प्रशत अशनिायति रुपमा यस केन्द्रमा पिाउने । यस कायतिकका लाशग शिशनयोशजत बजेटबाट प्रशत शिद्यालय रु ५ लाख समम 
खचति गनति सशकनेछ । शिद्यालयको भौशतक योजना शनमातिण गर्ाति तोशकएको मापर्णड िमोशजम माटो परीक्ण लगायतका कायति गर्ाति 
उललेशखत बजेट सीमाले नपगु हुने भएमा लागत अनमुानसशहत थप बजेट खचति गनति यस केन्द्रबाट सहमशत शलनपुननेछ ।  यो रकम 
आशथतिक िर्तिको सरुुम ैशिद्यालय खातामा शनकासा शर्ने ।

५.  शिद्यालयले भौशतक शनमातिण कायति गर्ाति साितिजशनक खररर् ऐन तथा साितिजशनक खररर् शनयमािली र शिद्यालय खररर् शर्गर्ितिनशभत् 
रही शनमातिण कायति सञचालन गनने । सथानीय तह र शिक्ा शिकास तथा समन्िय इकाइले भौशतक शनमातिण तथा िशैक्क शिकासको 
शनयशमत अनगुमन गरी सोको प्रशतिेर्न शिक्ा तथा मानिस्ोत शिकास केन्द्रमा उपलबि गराउने । 

८.३. तरोशकएकरो मथापदण्डकरो आधिथारमथा कक्था १० सञचथालनमथा रहेकथा प्रथाशवशधिक धिथारकथा शवद्थालयमथा कक्था ११ सतररोननशत गदथा्त 
लयथाव वयवस्थापनकथा लथाशग अनुदथान
क)  शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रबाट  िशैक्क सत् २०७६ बाट कक्ा ९ बाट प्राशिशिक िार सञचालन अनरु्ान प्राप्त गनने गरी 

शनणतिय भएका  िशैक्क सत् २०७७ मा कक्ा १० सञचालन भएका शिद्यालयको माधयशमक शिक्ा परीक्ाको नशतजा र अन्य 
तोशकएका मापर्णड र प्रशक्रयासमतेका आिारमा िशैक्क सत् २०७८ बाट प्राशिशिक िार सञचालनका लाशग कक्ा ११ को 
अनमुशत प्राप्त गरेका शिद्यालयहरुका लाशग यस िीर्तिकमा बजेट प्राप्त भएका सथानीय तहले कक्ा ११ मा सिीकृत भए अनसुारको 
िार सञचालन गरेको सशुनशचितता कायम गरी शनमनानसुारका िार अनसुार लयाि सहयोग अनरु्ानको रकम गराउने । 

   पशु/कृशर शवज्थान - १० लथाख,शसशभल इशनजशनयररङ -१८ लथाख  कम्पयूटर इशनजशनयररङ - ९ लथाख  इलेशक्रिक इशनजशनयररङ 
- ९ लथाख 

ख) लयािको शनमातिण प्रािशिक िारसमबन्िी शिद्यालयमा प्रािशिक तथा वयािसाशयक शिक्ा सञचालन शनर्नेशिका, २०६९ (संसोिन 
सशहत) र पाि्यक्रमले तोकेका आिारमा शिद्यालयले साितिजशनक खररर् ऐन तथा शनयमािली एिम ्शिक्ा तथा मानि स्ोत 
शिकास केन्द्रबाट सिीकृत खररर् शर्गर्ितिन बमोशजम लयाि सामग्री खररर् गनने । 

ग) शिद्यालयमा लयाि सशहतको प्रािशिक िार सञचालनको शनयशमत अनगुमन गनने ।
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८.४. अपथाङ्गतथाकरो प्रकृशत अनुरूप आवशयकतथाकरो आधिथारमथा  प्रतयेक  प्रदेशमथा पूवथा्तधिथारयुक्त शवशेर शशक्था आवथासीय 
शवद्थालय सञचथालन :  छनरोट भएकथा यस प्रकृशतकथा शवद्थालयहरूलथाई शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रबाट शिकास भएको 
अििारणा पत् तथा तोशकएको मापर्णडका आिारमा शिद्यालयले शिकास गरेको सथानीय तहबाट सिीकृत गरुूयोजनाको पररशि शभत् रही 
शिद्यालय भौशतक शनमातिणसमबन्िी कायति  बुँर्ा नं ८.२ अनसुार गनने । चाल ुआिमा यस प्रकृशतका शिद्यालय शनमातिण कायति समपन्न गरी सोको 
कायति प्रगशत यस केन्द्रमा उपलबि गराउने ।  यस प्रकृशतको शिद्यालयमा शनमनानसुारका पिूातििार शिकास भएको  हुनपुननेछ :
१) आिासीय शिद्यालयमा २०० जना बालबाशलका आिासमा बसन सक्ने क्मताको हुनपुननेछ,
२) शिद्यालयमा Dark Room, Audio Proof Room, Counselling Room, प्रिासशनक भिन,िाडनेन कक्, IT सशुििा सशहतको 

पसुतकालय, आिारभतू उपकरण सशहतको थेरापी कक् र शिशभन्न शकशसमका अपाङ्गता भएकाता भएका बालबाशलकाहरूका लाशग 
नमनुा स्ोत कक्ाको वयिसथा गनति सशकने गरी भिन शनमातिण गनुति पननेछ,

३) अपाङ्गता भएकाता अनकुुल खलेमरै्ान, सङ्गीत, योगाभयास र कमतियोगको माधयमबाट सिािलमबी बनाउन करेसाबारीका लाशग 
आिशयक पनने जगगाको समते वयिसथा गनुति पनने छ,

४) पिूतिवयािसाशयक शसप शिकासका लाशग अभयास गनने आिशयक सामग्री सशहतको कक् शनमातिण गनने, 
५) यस िर्ति यस कायतिका लाशग प्रशत शिद्यालय ५० लाख शबशनयोजन गररएको छ । 

2.5.9 शक्रयथाकलथाप नं   २.७.१३.१३ शवद्थालयमथा शैशक्क गुणसतर सदुृढीकरण  एवम ्कथाय्त समपथादनमथा आधिथाररत प्ररोतसथाहन अनुदथान

शक्रयथाकलथाप नं¸ शक्रयथाकलथाप  र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथारी प्रगशत सचूक
९.१. यस शक्रयाकलापमा शनमनानसुारका उपशक्रयाकलापहरूको बजेट समािेि गररएको छ । कायतिक्रमका कायातिन्ियन गर्ाति प्रथममत: 
सिीकृत बजेटको पररशिशभत् रही शनिातिररत र्ररेट अनसुार शिद्यालयमा अनरु्ान शर्ने ।

मुखय शजममेवथार
•	 गाँउपाशलका/नगरपाशलका
•	 शिद्यालय 
•	 शिद्यालय वयिसथापन 

सशमशत
सहजीकरण/समनवय

•	 शिक्ा शिकास तथा 
समन्िय इकाइ 

•	 प्रोतसाहन अनरु्ान 
प्राप्त गनने शिद्यालय 
सङ्खया 

•	 TST लाग ुगरेका 
शिद्यालय सङ्खया

•	 पसुतकालय 
अनरु्ान प्राप्त गनने 
शिद्यालय सङ्खया

•	 ICT अनरु्ान प्राप्त 
गनने शिद्यालय 
सङ्खया

•	 शिज्ान अनरु्ान 
प्राप्त गनने शिद्यालय  
सङ्खया

कथाय्तक्रम दर
तोशकएको सचूङ्कका आिारमा कायति समपार्न समपन्न गनने शिद्यालयलाई कायति 
समपार्नमा आिाररत अनरु्ान( Performance based Grants) प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक रू ५० हजार
उतकृष्ट शसकाइ उपलशबि भएका शिद्यालयलाई शसकाइ सदुृढीकरणका लाशग 
प्रोतसाहन अनरु्ान प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक रू २ लाख
शिक्कको शिक्ण शसकाइमा शिताउने समयािशि सिुार योजना कायातिन्ियनका 
लाशग शिद्यालयलाई अनरु्ान प्रशत शिद्यालय  िाशर्तिक रू २ हजार
शिद्यालयमा पसुतकालय सथापना तथा वयिसथापन(शरशक्सङ, शकताि खररर्, तथा इ 
पसुतकालय समते) प्रशत शिद्यालय  िाशर्तिक रू ६ लाख  ५० हजार
शिक्ण शसकाइमा ICT  को प्रयोग( कमपयटुर, इन्टरनेट, कनेशक्टशभटी इक्यपुमने्टस 
तथा Kits खररर्) का लाशग अनरु्ान प्रशत शिद्यालय  िाशर्तिक रू ६ लाख  ५० हजार
शिद्यालयमा शिज्ान प्रयोगिाला अनरु्ान प्रशत शिद्यालय  िाशर्तिक रू ६ लाख  ५० हजार
प्रारशमभक पढाइ शसप शिकासका लाशग न्यनूतम पयाकेजका लाशग अनरु्ान प्रशत शिद्यालय  िाशर्तिक रू ९ हजार
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९.२. तरोशकएकरो सचूकथाङ्ककथा आधिथारमथा कथाय्त समपथादन समपनन गनने शवद्थालयलथाई कथाय्तसमपथादनमथा आधिथाररत अनुदथान( 
Performance based Grants) : शिद्यालय अनरु्ान वयिसथापन शनर्नेशिका २०७४ मा उललेशखत कायति समपार्न मलूयाङ्कन 
सचुकका आिारमा शिद्यालयलाई प्रसताि पेस गनति लगाउने । प्राप्त प्रसतािका आिारमा शिद्यालयको कायतिसमपार्न सतरको मूलयाङ्कन गरी 
प्रशत शिद्यालय रू ५० हजारका र्रले अनरु्ान उपलबि गाराउने । शिद्यालयले प्राप्त अनरु्ान शिवयसको  शनणतिय अनसुार िशैक्क गणुसतर 
सिुारका क्ेत् पशहचान गरी खचति गनने ।  यस प्रकारका कायतिसमपार्नमा आिाररत अनरु्ानहरू शर्रँ्ा कुनै पशन शिद्यालयलाई र्ोहोरो नपनने गरी 
शर्नपुननेछ । साथै अनरु्ान शर्नपिूति शिद्यालयले शिक्ण शसकाइ समयमापनसमबन्िी कायतिशिशि लाग ु गरेको सशुनशचितता हुनपुननेछ  । यो 
कायतिशिशि शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रको िेभसाइट www.cehrd.gov.np मा उपलबि छ ।
९.३. उतकृष्ट शसकथाइ उपलशबधि भएकथा शवद्थालयलथाई शसकथाइ सदुृढीकरण त्था शवद्थालयलथाई कथाय्तसमपथादनमथा आधिथाररत 
अनुदथान        (Performance based Grants) :  सथानीय तहले उतकृष्ट शिद्यालयलाई अनरु्ान उपलबि गराउने प्रयोजनका लाशग 
शिद्यालय छनोट गर्ाति कक्ा ८, कक्ा १० र कक्ा १२ को परीक्ा नशतजा, शिक्क उपशसथशत शिद्याथथी सङ्खया, शसकाइ उपलशबि  शिद्याथथी 
कक्ा छाडने र्ोहोयातिउने र्र शिद्यलय बाशहरका बाललाशिकाको अिसथा जसता आिारमा कमतीमा १०० पणूातिङ्क रहने गरी मापर्णड 
शनिातिरण गनने  । सो मापर्णड शिद्यालयमा उपलबि गराई यस प्रकृशतको अनरु्ान प्राशप्तका लाशग प्रसताि पेस गनति लगाउने । मापर्णडका 
आिारमा शिद्यालयको प्राप्त गनने अङ्कसशहत शिद्यालयले शसकाइ उपलशबिमा थप िशृधि गनति र आफना असल अभयासहरू न्यनू शसकाइ 
उपलशबि भएका शिद्यालयहरूलाई अनभुि आर्ान प्रर्ान गनतिका लाशग प्रिततिनातमक शक्रयाकलाप सशहतको प्रथम त्ैमाशसक शभत् पेस गनति 
लगाउने । सथानीय तहले शिद्यालयले पेस गरेको प्रसतािको मलूयाङ्कन गरी  सिीकृत बजेट तथा कायतिक्रमको पररशिशभत् रही सथानीय तह 
शभत्का उतकृष्ट नशतजा हाशसल गनने सरल एउटा शिद्यालयलाई एकमषु्ठ रू. २ लाख प्रोतसाहन सिरूप अनरु्ान रकम अनरु्ान शर्न सशकने । 
शिद्यालयले सिीकृत प्रसताि अनसुारका शक्रयाकलाप सञचालन गरी सोको आिशिक प्रगशत प्रशतिेर्न सथानीय तह र शिक्ा तथा मानि 
स्ोत शिकास केन्द्रमा शनयशमत रूपमा पिाउने ।  सथानीय तहले प्रसतािअनसुार अनरु्ान रकमको उपयोगको अिसथाका समबन्िमा शनयशमत 
अनगुमन गनने ।

•	 प्रोत्साहन भत्ा 
प्राप्त गनने प्रअ 
शिक्क सङ्खया

•	 प्रगशत प्रशतिेर्न
•	 EGR न्यनूतम 

पयकेज 
कायातिन्ियनका 
लाशग अनरु्ान प्राप्त 
गनने शिद्यालय

•	 एकमषु्ठ अनरु्ान 
प्राप्त शिद्यालय

•	 त्ैमाशसक 
प्रशतिेर्नहरू

•	 IEMIS प्रशतिेर्न
•	 शिक्कका लाशग 

पेसागत सहयोग 
उपलबि गराइएका 
शिद्यालय/शिक्क

कथाय्तक्रम दर
नमनुा शिद्यालयमा सेिा अनबुन्िका आिारमा शनयक्ु शत हुने प्र.अ. र शिक्ाकका 
लाशग शिद्यालयमारति त प्रोतसाहन अनरु्ान प्रशत शिद्यालय रू २ लाख
शिक्क र्रबन्र्ी तथा राहत अनरु्ान प्राप्त नगरेका सामरु्ाशयक शिद्यालयहरूलाई 
एकमषु्ठ अनरु्ान प्रशत शिद्यालय रू १० लाख
नमनुा शिद्यालयको िशैक्क तथा वयिसथापकीय योजना कायातिन्ियन अनरु्ान प्रशतशिद्यालय रू ५० लाख
िशैक्क कायतिक्रम वयिसथापन तथा सिुासन प्रिितिन सथानीय तहको शिद्यालय सङ्खया अनसुार
शिद्यालय सपुरीिेक्ण तथा शिक्कको पेसागत सहयोग सथानीय तहको शिद्यालय सङ्खया अनसुार



37 ÷ कथाय्तक्रम कथायथा्तनवयन पुशसतकथा २०७८/७९

शक्रयथाकलथाप नं¸ शक्रयथाकलथाप  र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथारी प्रगशत सचूक
९.४. शशक्ककरो शशक्ण शसकथाइमथा शवतथाउने समयथावशधि सधुिथार यरोजनथा कथायथा्तनवयनकथा लथाशग शवद्थालयलथाई अनुदथान : शिक्क 
शिद्याथथी शनयशमतता मारति त शिक्ण शसकाइ समयलाई अशिकतम उपयोग गरी प्रभािकारी शिक्ण शसकाइ शक्रयाकलापमा शिक्कहरूको 
जिारर्शेहता तथा शिद्याथथी शसकाइ उपलबिश अशभिशृद्वमा सहजीकरण गनने गरी शिक्ण शसकाइ समय मापन/कायातिन्ियन कायतिशिशि-२०७४ 
का आिारमा कायतिसमपार्न गनने गरी प्रशत शिद्यालय रू २ हजारका र्रले शिद्यालयलाई अनरु्ान शर्ने । अनरु्ान उपलबि गराउँर्ा कायतिशिशि 
लाग ुगनने शनणतिय शिद्यालय वयिसथापन सशमशतबाट भई आउन ुपनने । यस िीर्तिकमा प्राप्त रकलाई शिद्यालयले वयिथापकीय क्ेत्मा खचति गनने 
।  शिद्यालयले कायतिशिशि अनसुार कायति समपार्न गनने  सथानीय तह र इकाइले शनयशमत कायति समपार्नको अनगुमन गनने वयिसथा शमलाउने । 
सबै स्थानीय तह अनतग्ततकथा शवद्थालयमथा कथाय्तक्रम लथागु भएकरो सशुनशचिततथा सशहतकरो पत्र त्था  शशक्क शनयशमततथाकरो 
अनुगमन अशभलेख शशक्था शवकथास त्था समनवय इकथाइ मथाफ्त त ्शशक्था त्था मथानव स्रोत शवकथास केनद्रमथा पिथाउने । यस समबन्िी 
कायतिशिशि शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रको िेबसाइट www.doe.gov.np मा उपलबि छ ।
९.५. शवद्थालयमथा पुसतकथालय स्थापनथा त्था वयवस्थापन (फशन्तशसङ, शकतथाव खररद, त्था इ-पुसतकथालयसमेत) (छनरोट भएकथा 
शवद्थालय) :  शिद्यालय छनोट गर्ाति र्हेायका आिारमा शिद्यालयको प्रथाशमकता तय गरी शिद्यालय छनोट  गननेः

क) पसुतकालय नभएका माधयशमक शिद्यालयहरू
ख) गत शिगत आ.ि.मा पसुतकालय वयिसथापन अनरु्ान प्राप्त नगरेका माधयशमक शिद्यालयहरू 
ग) शिद्याथथी सङ्खया उचच रहकेा शिद्यालयहरू
घ) पसुतकालय वयिसथपनका लाशग आिशयक कक्ाकोिा रहकेा शिद्यालयहरू 
ङ) सथानीय तहका सबै माधयशमक तहले यस प्रकारको एक पटक अनरु्ान प्राप्त गरी सकेको सशुनशचित गरी उचच शिद्याथथी सङ्खया 

भएको अनमुशतले जेष्ठता क्रममा आिारभतू तह कक्ा १-८ सञचाशलत शिद्यालयहरूलाई अनरु्ान उपलबि गराउन सशकनेछ ।   
 ९.६. छनोट भएका शिद्यालयलाई प्रशत शिद्यालय एकमषु्ठ ६ लाख ५० हजारका र्रले अनरु्ान शर्ने । उक् त अनरु्ानबाट शिद्यालयले 
पाि्यपसुतक, पाि्यक्रम,शिक्क शनर्नेशिका, सन्र्भति सामग्री खररर् गनने । लाइव्ेरीका लाशग आिशयक रशनतिचरहरू जसतै पसुतक र ्याक, 
बसाइ वयिसथाका लाशग कुसथी टेिलु लगायतका सामग्रीहरू वयिसथा गनति कुल बजेटको २५% समम बजेट साितिजशनक खररर् ऐन अनसुार 
खचति गनने । शिद्यालयले खररर् गरेका पसुतकहरूको सचूी अशनिायतिरूले सथानीय तहमा पेस गनुति पननेछ ।
द्रष्टवरयः रस बया्पि प्रयाप्त अनदुयानबयाट विद्यार्थीको दवैनक ्पठन ्पयाठनसँग असमबवनधिि र असयानदव््यक ्पसुिक िर्या सयामग्रीहरू खररद गन्य ्पयाइने 
छैन ।
९.७. शशक्ण शसकथाइमथा ICT  करो प्रयरोग ( कम्पयुटर, इनटरनेट, कनेशक्टशभटी इक्युपमेनटस त्था Kits खररद ) कथा लथाशग अनुदथान 
:  सथानीय तहले इन्टरनेटको पहुचँ भएका तथा शिद्यतुको शनयशमत आपूशतति भएका शिद्यालयहरूको शििरण तयार गरी ती शिद्यालयबाट 
प्रसताि माग गनने । शिद्यालयले माधयशमक तहमा गशणत अङ्ग्रेजी र शिज्ान शिर्य पढाइरहकेा ,कमपयटुर ऐशचछक शिर्यका रूपमा अधयापन 
गराएका एिम ्   शिक्कको ICT का माधयमबाट शिक्ण गनति सक्ने क्मता र ततपरता खलुने शििरणसशहत प्रसताि पेस गनने । प्रसतािहरूको 
मलूयाङ्कन गरी शिद्यालयहरूको छनोट गनने । छनोट भएका शिद्यालयहरूलाई गशणत शिज्ान र अङ्ग्रेजी शिर्यका kits र networking, 
internet आशर् वययिसथापन गनति लगाउर्ा आिशयक रशनतिचर, कमपयटुर/उपकरण/सफटिेयर/शिद्यतुीय अन्तरशक्रयातमक श्रवय-दृशय शसकाइ
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सामग्री वयिसथापन गनने सशुनशचिता कायम गरी प्रशत शिद्यालय रु ६ लाख ५० हजार एकमषु्ठ अनरु्ान रकम उपलबि गराउने । शिद्यालयले 

नमनुा माधयशमक शिद्यालय वयिसथापन शनर्नेशिका, २०७४ को समबशन्ित खणड र अनसुचूीमा भएको आिार तथा सपेशसशरकेसनको 

पररशिशभत् रहरे साितिजशनक खररर् ऐन शनयमािली तथा शिद्यालय खररर् शर्गर्ितिन अनसुारका प्रशक्रयाहरू परूा गरी सामग्री खररर् गनने । 

अनरु्ान प्राप्त शिद्यालयले शनिातिररत मापर्णड र प्रशक्रया अनरुूप कायातिन्ियन गरेनगरेको शनयशमत रूपमा अनगुमन गरी सोको एकप्रशत शिक्ा 

तथा मािन स्ोत शिकास केन्द्रमा पशन पिाउने । सथानीय तहका सबै माधयशमक तहले यस प्रकारको एक पटक अनरु्ान प्राप्त गरी सकेको भए 

उचच शिद्याथथी सङ्खया भएको अनमुशतले परूानो क्रममा आिारभतू तह कक्ा १-८ सञचाशलत शिद्यालयहरूलाई अनरु्ान उपलबि गराउन 

सशकनेछ ।

९.८. शवद्थालयमथा शवज्थान प्रयरोगशथालथा अनुदथान :  शिगतमा यस प्रकृशतको अनरु्ान नपाएका माधयशमक शिद्यालयहरूको पशहचान गरी 

प्रशत शिद्यालय रू ६ लाख ५० हजारको र्रले एकमषु्ठ शिद्यालयलाई उपलबि गराउने । यसरी अनरु्ान शर्रँ्ा शिद्यालयको शिद्याथथी सङ्खया, 

जेष्ठतासमतेलाई आिार मानी सचूी बनाउने ।  यसै गरी शिज्ान शिर्य पढाइ भएका शिद्यालय¸ प्राशिशिक िार सञचाशलत शिद्यालय र नमनुा 

शिद्यालयलाई प्रर्ान गनने तर यस प्रकृशतको बजेट शिगत िर्तिमा तयसता शिद्यालयले प्राप्त गरेको भए र्ोहोरो नशर्ने । यशर् यस िीर्तिकमा रकम 

बचत भएमा आिारभतू (शनमन माधयशमक) तह सञचालन भएको शिद्यालयलाई उपलबि गराउने । यस िीर्तिकबाट रकम प्राप्त गरेका 

शिद्यालयहरूले नमनुा शिद्यालय सञचालन शनर्नेशिका २०७४ को अनसुचूीमा उललेशखत मापर्णडका आिारमा शिज्ान प्रयोगिाला  

वयिसथापन गनने । सथानीय तहका सबै माधयशमक तहले यस प्रकारको एक पटक अनरु्ान प्राप्त गरी सकेको  भए उचच शिद्याथथी सङ्खया 

भएको अनमुशतले जेष्ठता क्रममा रहकेो आिारभतू तह कक्ा १-८ सञचाशलत शिद्यालयहरूलाई अनरु्ान उपलबि गराउन सशकनेछ ।

९.९. प्रथारशमभक पढथाइ शसप शवकथासकथा लथाशग नयूनतम ्पयथाकेज कथाय्तनवयन : पढाइ शसप प्रिितिन कायतिक्रम लाग ुभएका शजलला तथा 

सथानीय तहले कक्ा १-३ का लाशग प्रशतकक्ा ३ हजारको र्रले जममा रू ९ हजार रकम शिद्यालयमा उपलबि गराउने । उक् त रकमबाट 

शिद्यालयले कक्ा कोिा पढाइ शसप प्रिितिनका लाशग न्यनूतम पयाकेज अन्तगतितका शक्रयाकलापहरू सशुनशचित गनति  खचति गनने । न्यनूतम पयाकेज 

अन्तगतित कक्ागत रूपमा एक सेट शसकाइ सामग्री, अभयास पशुसतका प्रशत शिद्याथथी एक सेट पगुने गरी शिद्यालयले अशनिायति रूपले खररर् गनति 

लगाउने । शजललाशभत्का अन्य सथानीय तहसँग समन्िय गरी शिकास भएको CRC/PRC शजललाशभत् छपाइ गरी शिद्यालयलाई खररर् गनति 

लागाउन सशकनेछ ।  सो सामग्रीको प्रयोग भए नभएको सथानीय तहबाट शनरन्तर अनगुमनको वयिसथा शमलाउने । कायतिक्रम समबन्िमा 

अशभभािकहरूलाई अशभमखुीकरण गनने एिम ् कक्ाकोिामा आिाररत प्रारशमभक कक्ा पढाइ मलूयाङ्कन (CB-EGRA) गनने । यी 

शक्रयाकलापका लाशग यस िीर्तिकमा रकम नपगु भएको अिसथामा प्रशत शिद्याथथी लागतका आिारमा प्राप्त हुने बजेटबाट रकम उपलबि 

गराउन ुपननेछ । (कायतिक्रम लाग ुभएका ३८ शजललाहरू:  तापलेजङु, िनकुटा, सप्तरी, िनरु्ा, भक्तपरु, रसिुा, पसाति, तनहु, कासकी, मनाङ, 

मसुताङ, रूपन्र्हेी, र्ाङ, बाँके, िशर्तिया, सखुनेत, डोलपा, कैलाली, कञचनपरु, डडेलिरुा, खोटाङ, रौतहट, सलातिही, महोत्री, शसन्िपुालचोक, 

मयागर्ी, कपशललिसत,ु र्लेैख, अछाम,निलपरासी ससुता पशचिम, भोजपरु, िारा, शसराहा,शसन्िलुी, िागलङु, रोलपा, सलयान र डोटी)



39 ÷ कथाय्तक्रम कथायथा्तनवयन पुशसतकथा २०७८/७९

शक्रयथाकलथाप नं¸ शक्रयथाकलथाप  र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथारी प्रगशत सचूक

९.१०. नमुनथा शवद्थालयमथा कथाय्तसमपथादन करथारकथा आधिथारमथा प्र.अ र शशक्ककथा लथाशग शवद्थालय मथाफ्त त प्ररोतसथाहन अनुदथान: 

शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रबाट छनोट भएका,नमनुा शिद्यालयको गरुूयोजना सथानीय तहबाट सिीकृत भई सञचालनमा रहकेा, 
नमनुा शिद्यालय वयिसथापन शनर्नेशिका, २०७४ बमोशजम छनोट भएका प्र.अ. तथा माधयशमक तहका शिर्यगत शिक्कहरूले गरुुयोजना 
कायातिन्ियन गनतिका लाशग अशतररक्त समयमा समते खटनपुनने र शिद्याथथीको शसकाइ उपलशबि अभबशृधि गनतिका लाशग स्ोत सामग्रीको 
वयिसथापनमा सहयोग गनति यो प्रोतसाहन प्राप्त गननेछन् । यसका लाशग प्रशत शिद्यालय रू २ लाखका र्रले बजेट वयिसथा भएको छ । 
शिद्यालय वयिसथापन सशमशतले शिशनयोशजत रकममधये पचास प्रशतित प्रिानाधयापक र पचास प्रशतित अन्य शिर्यगत शिक्कहरुसँग  
अनसुचुी १३ मा उललेख गररएका शिर्यिसत ुसमािेि गरी नशतजामा आिाररत कायतिसमपार्न करार गनुतिपननेछ । कायतिसमपार्न समझौता 
बमोशजमको नशतजा शिद्यालय वयिसथापन सशमशतबाट शिराररस प्राप्त भएपशछ अनरु्ान उपलबि गराउने । नमनुा शिद्यालयका प्रअ तथा 
शिक्कका लाशग यो िीर्तिकबाट प्राप्त हुने िजेट मात् प्रोतसाहन अनरु्ानका रुपमा उपलवि गराउने । 

९.११. शशक्क दरबनदी त्था शशक्क अनुदथान प्रथाप्त नगरेकथा सथामुदथाशयक शवद्थालयहरूलथाई एकमुष्ठ अनुदथान 

यस शक्रयाकलापमा बजेट शबशनयोजन रहकेा सथानीय तहले यस केन्द्रको िेबसाइटमा रहकेा शिद्यालयहरूका लाशग िाशर्तिक एकमषु्ठ शिद्यालय 
सञचालन कायतिशिशि,२०७६ मा उललेशखत अनरु्ान प्राप्त गनने सतति परूा गरेका सशुनशचितता भए नभएको यशकन गरी सतति परूा गरेका 
शिद्यालयलाई र्हेाय  आिारमा भाद्र मसान्तशभत् अनरु्ान उपलबि गराउनेः 

क) अनरु्ान शलने शिद्यालयसँग केन्द्रले तोके अनसुारको ढाँचामा शिद्यालय सञचालनका लाशग करार समझौता गनने,

ख) छनोटमा परेका शिद्यालयलाई सथानीय तहले करार समझौता अनसुार काम समपार्न गनने सततिमा प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक एकमषु्ठ रु 
१० लाख  अनरु्ानको रकम शनकासा गनने,

ग) शिद्यालयले कायतिसमपार्न करारमा उललेशखत सतति अनसुार कायति समपार्न भए नभएको शनयशमत अनगुमन गरी सोको कायति 
प्रगशत यस केन्द्रमा पिाउने,

घ) सथानीय तहले  र्रबन्र्ी शमलानमा र्रबन्र्ी  प्रसताि नगनने  । यस  पिूति कुनै प्रकारको र्रबन्र्ी तथा राहत अनरु्ान प्राप्त नगरेको 
सशुनशचित गरी मात् शनकासा शर्ने,

ङ) साितिजशनक शिद्यालय समायोजन एिम ्एकीकरण कायतिक्रम कायातिन्ियन कायतिशिशि, २०७७ को  पररचछेर् ३ का आिारमा 
समायोजन िा एकीकरण हुन ुपनने शिद्यालयमा नपनने शिद्यालयहरूलाई मात् अनरु्ान उपलबि गराउने  ।

शिद्यालयले कायतिशिशिले तोकेको क्ेत्मा मात् रकम खचति गनने । कायतिशिशि यस केन्द्रको िेबसाइट www.cehrd.gov.np को 
शनर्नेशिका खणडमा रहकेो छ । 
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९.१२. नमुनथा शवद्थालयकरो शैशक्क त्था वयवस्थापकीय यरोजनथा कथायथा्तनवयन अनुदथान : यस शनर्नेशिकाको अनसुचूी ९ को खणड 
“क”  “ख” र “ग” मा उललेशखत शिद्यालयलाई सिीकृत गरुूयोजनाका आिारमा शनमातिण गररएको िाशर्तिक कायातिन्ियन योजना अनसुार  
नमनुा शिद्यालय वयिसथापन शनर्नेशिका २०७४ (संसोिनसशहत) मा उललेशखत ततकालीन रूपमा िशैक्क सिुार हुने शक्रयाकलाप शनिातिरण 
गरी िशैक्क पिूातििारहरू, छात्ािास वयिसथापन, िशैक्क सिुासनका न्यनूतम सतति परूा गनने लगायतका कायतिक्रम गनति भौशतक पिूातििार 
शिकासका लाशग शबशनयोशजत बजेटको कायति प्रगशत सशहत आिशयक बजेटसशहतको प्रसताि शिद्यालयबाट पेस गनति लगाउने । यस आिमा 
समपार्न गनने कायतिक्रम शनिातिरण गरी सथानीय तह र शिद्यालयशबच समझौता गरी को खणड “क” र “ख” मा उललेशखत शिद्यालयका लाशग रु 
३० लाख  र “ग” शिद्यालयलाई रू ५० लाख अनरु्ान यस िीर्तिकबाट उपलबि गराउने । शिद्यालयले समझौता अनरुूप काम गरे नगरेको 
शनयशमत अनगुमन गरी कायति प्रगशत यस केन्द्रमा पिाउने । 
९.१३. शवद्थालय सपुरीवेक्ण त्था शशक्ककरो पेसथागत सहयरोग
सथानीय तहले शिद्यालय सपुरीिेक्ण र शिक्कको पेसागत सहयोगलाई प्रभािकारी िनाउन शिक्ा शिकास तथा समन्िय इकाइसँग समन्िय 
गरी अनगुमन योजना शनमातिण गनने । शजलला एिम ्सथानीय तहका शिक्ा िाखामा कायतिरत अशिकृत  सतरका कमतिचारी,  माधयशमक तहका 
शिक्क रहकेो शिर्यगत सशमशत तथा शिर्यशिज् रहकेो रोष्टर शनमातिण गनने । उक् त रोष्टर मधयेबाट सथानीय तह अन्तगतितका सबै शिद्यालयमा 
३ मशहनामा कमतीमा  १ पटक सपुरीिेक्ण गरी पेसागत सहयोगका लाशग कक्ा अिलोकन, पषृ्ठपोर्ण आर्ान  प्रर्ान, नमनुा पाि पर्तििन 
छोटो अिशिका मागमा आिाररत ताशलम सञचालन एिम ्िकै्शणक समसया समािानका लाशग छलरल गनने, गराउने । यस कायतिक्रम 
कायातिन्ियनका लाशग ५० शिद्यालयसमम भएका सथानीय तहका  लाशग जममा रू ७५ हजार, १०० शिद्यालयसमम भएका सथानीय तहका 
लाशग रू १ लाख, १५० समम शिद्यालय भएका सथानीय तहका लाशग  १ लाख ५० हजार र सोभन्र्ा बढी शिद्यालय भएका सथानीय तहका 
लाशग रू २ लाख रकम वयिसथा भएकाले सो अनसुार खचति गनने । यसका अशतररक् त सथानीय तहले आन्तररक स्ोतबाट समते बजेट 
वयिसथा गरी एकीकृत अनगुमन तथा सपुरीिेक्ण योजना शनमातिण गरी कायातिन्ियन गनति सशकनेछ ।  
९.१४. शैशक्क कथाय्तक्रम वयवस्थापन त्था सशुथासन प्रवधि्तन  
क) सथानीय तहले यस िीर्तिकबाट र्हेायका कायति समपार्न गनुतिपननेछः 

१.  ससतति अनरु्ान अन्तगतित शिशभन्न सिबजेट उपिीर्तिकहरूमा शित्ीय हसतान्तरण भएका कायतिक्रमहरूको अनसुचुी मा उललेशखत 
ढाँचामा  िाशर्तिक तथा त्ैमाशसक प्रशतिेर्न  एिम ् िाशर्तिक िशैक्क शसथशत प्रशतिेर्न (Annual Educational Status Report) 
तयारी तथा संपे्रर्ण गनने, 

२.  सथानीय तह अन्तगतितका सबै प्रकारका शिद्यालयलाई अशनिायति रूपमा शिद्यतुीय IEMIS मा िशैक्क त्थयाङ्क भनति तथा 
अद्यािशिक गनति लगाउने, सोका लाशग प्राशिशिक सहायता उपलबि गराउने र सथानीय तहको िशैक्क  त्थयाङ्क प्रशतिेर्न तयारी 
तथा प्रकािन गनने , शिद्यालय नक्साङ्कन गनति िशैक्क त्थयाङ्क प्रशतिेर्नलाई प्रमखु आिारका रुपमा शलने साथै शिद्यालयको 
अनमुशत शिद्यालय नक्साङ्कनको आिारमा शर्ने ।  
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शक्रयथाकलथाप नं¸ शक्रयथाकलथाप  र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथारी प्रगशत सचूक
३. सथानीय तह अन्तगतितका शिद्यालयका शिक्कहरूको शडशजटल डाटािेि तयारी, परीक्ा लगायतका अशभलेखको वयिसथापन 

गनने ,  
४. सथानीय तहले गाँउ/नगर शिक्ा योजना शनमातिण तथा कायतिक्रम कायातिन्िनमा सहजीकरण गनने,
५. िाशर्तिक कायतिक्रमको कायातिन्ियनका लाशग सथलगत अनगुमन तथा प्राशिशिक सहयोग  गनने ।
६. िाशर्तिक िशैक्क शसथशत प्रशतिेर्न (Annual Educational Status Report)  को  प्रसताशित ढाँचा यस केन्द्रको िेभसाइटमा 

रहकेो छ । 
ख)  यस कायतिक्रम कायातिन्ियनका लाशग रू ५० शिद्यालयसमम  भएका सथानीय तहका  लाशग जममा रू ७५ हजार, १०० शिद्यालयसमम 

भएका सथानीय तहका लाशग रू १ लाख, १५० समम शिद्यालय भएका सथानीय तहका लाशग रू १ लाख ५० हजार र सो भन्र्ा िढी 
शिद्यालय भएका सथानीय तहका लाशग रू २ लाख रकम वयिसथा भएकाले सो अनसुार खचति गनने । यसका अशतररक् त सथानीय तहले 
आन्तररक स्ोतबाट समते बजेट वयिसथा कायातिन्ियन गनति सशकनेछ । सोको  अशभलेखाङ्कन गनति यस केन्द्रमा शििरण उपलवि गराउन ु
सथानीय तहको कततिवय हुनेछ । 

2.5.10 शक्रयथाकलथाप २.७.१३.२३ सथामुदथाशयक शवद्थालयकथा छथात्रथाहरूलथाई शनःशुलक सेशनटरी ्पयथा्ड बयवस्थापनकथा लथाशग प्रशत शवद्था्थी अनुदथान

शक्रयथाकलथाप नं¸ शक्रयथाकलथाप  र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथारी प्रगशत सचूक
१) सथानीय तहले सामरु्ाशयक शिद्यालयको कक्ा ६-१२ समम अधययनरत सबै छात्ाहरूका लाशग शनःिलुक सेशनटरी पयाड वयिसथाका 

लाशग सेशनटरी पयाड (शितरण तथा वयिसथापन) कायतिशिशि, २०७६ बमोशजम र्हेाय अनसुार गनने : 
क. सामरु्ाशयक शिद्यालयमा अधययनरत कक्ा ६-१२ सममका छात्ाहरूको त्थयाङ्क यशकन गनने,
ख. कायतिशिशिमा उललेशखत प्रशकया अनसुार शिद्यालयमारति त शिद्याथथीलाई मशहनािारीको समयमा तोशकएको मापर्णड अनसुारको 

पयाड उपलबि गराउने,
ग.  िाशर्तिक १० मशहना अिशिका लाशग शनःिलुक सेशनटरी पयाडको वयिसथा शमलाउने, 
घ. कक्ा ६ भन्र्ा तललो कक्ामा अधययन गनने मशहनािारी भएका छात्ाहरूलाई पशन यो वयिसथा अनसुार पयाड उपलबि गराउन 

सशकने, 
८ पयाड वयिसथापन गर्ाति सिर्िेी उद्योगबाट उतपाशर्त पयाडलाई प्राथाशमकता शर्ने ।

मुखय शजममेवथार
•	 गाँउपाशलका/नगरपाशलका
•	 शिद्यालय 

सहजीकरण/समनवय
शिक्ा शिकास तथा 
समन्िय इकाइ 

•	 पयाड प्राप्त गनने 
शिद्याथथी सङ्खया

2.5.11  शक्रयथाकलथाप २.७.१३.२१ भुटथानी शरणथा्थीकथा शवद्था्थी अधययनरत शवद्थालयकथा लथाशग शशक्क र पथाि्यपुसतक वयवस्थाकथा लथाशग अनुदथान
शक्रयथाकलथाप नं¸ शक्रयथाकलथाप  र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथारी प्रगशत सचूक

१. यस शक्रयाकलाप अन्तगतित बजेट शबशनयोजन रहकेो झापा शजललाको र्मक नगरपाशलका अन्तगतित श्री ढुकुरपथानी मथाधयशमक 
शवद्थालय त्था चुलथाचुली आधिथारभूत शवद्थालयकथा लाशग शिक्क तथा शनःिलुक पाि्यपसुतक वयिसथापनका लाशग  
सिीकृत कक्ागत र्ररेट अनसुार शिद्याथथी सङ्खयाका आिारमा अनरु्ान उपलबि गराउने, 

२. शिक्क वयिसथापनका लाशग ढुकुरपानी माधयशमक शिद्यालयका लाशग आिारभतू तहको प्राथशमक तह तरति  ३, शनमनमाधयशमक 
तह तरति  ४  र माधयशमकतरति  ५ जना गरी जममा १२ जनाको र चलुाचलुी आिारभतू शिद्यालयका लाशग आिारभतू तहको 
प्राथशमक तह तरति  ४  र शनमनमाधयशमक तहतरति  ५ गरी जममा ९ जनाको सकीकृत तलममान अनसुार १३ मशहना बराबरको 
पाररश्रशमक अनरु्ान उपलबि गराउने,

३. शिद्यालयको शिक्ण शसकाइ शक्रयाकलापको सथानीय तहबाट शनयशमत शनरीक्ण अनगुमन गनने । 

मुखय शजममेवथार
•	 नगरपाशलका
•	 शिद्यालय 

सहजीकरण/समनवय
शिक्ा शिकास तथा 
समन्िय इकाइ

•	 तलि प्राप्त शिक्क 
•	 पाि्यपसुतक प्राप्त 

शिद्याथथी 
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2.5.12  शक्रयथाकलथाप २.७.१३.४० मथाधयशमक तह कक्था (९-१०) मथा अङ्गे्जी,गशणत र शवज्थान शवरयमथा शशक्ण सहयरोग अनुदथान
शक्रयथाकलथाप नं¸ शक्रयथाकलथाप  र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथारी प्रगशत सचूक

१. यस शक्रयाकलापमा बजेट शिशनयोजन भएका सथानीय तहले उक् त बजेटबाट शिक्ण शसकाइ अनरु्ान वयिसथापन कायतिशिशि, 
२०७७ तथा र्रबन्र्ी शमलानको प्रशतिेर्न अनरुुप सामरु्ाशयक शिद्यालयको माधयशमक तहको कक्ा  (९-१०) का लाशग कुनै पशन  
र्रबन्र्ी िा राहत अनरु्ान नभएका (िनू्य र्रबन्र्ी) र १ मात् र्रबन्र्ी िा राहत अनरु्ान भएका गशणत, अङ्ग्रेजी र शिज्ान शिर्य 
शिक्क वयिसथापनका लाशग शिक्ण शसकाइ अनरु्ान वयिसथापन कायतिशिशि, २०७७ का अशतररक् त  र्हेाय अनसुार शितरण गनने 
:- (कायतिशिशि यस केन्द्रको िेभसाइट www.cehrd.gov.np बाट डाउनलोड गनति सशकनेछ ।)
क) माशथ उललेशखत शििरण अनसुारका शिद्यालय सङ्खया यशकन गनने,
ख) बजेटको पररशि शभत् रही सनु्य र्रबन्र्ी भएका शिद्यालयलाई न्यनतम २ र १ र्रबन्र्ी भएका लाई १ थप गरी न्यनूतम २  शिक्क 

िरािरको अनरु्ान शनयमानसुार शिक्क भनाति भए पशछ उपलबि गराउने,
ग) यस शक्रयाकलापमा बजेट शिशनयोजन गर्ाति प्रशत शिक्क माशसक ३५९९० का र्रले १२ मशहनाको पाररश्रशमक अनरु्ान शहसाि 

भएको छ  । कायतिशिशि िमोशजम प्रचशलत सरुु सकेल अनसुारका नपगु रकम सथानीय तहले थप गनति सक्नेछन ्।  

मुखय शजममेवथार
•	 गाँउपाशलका/नगरपाशलका
•	 शिद्यालय 

सहजीकरण/समनवय
•	 शिक्ा शिकास तथा 

समन्िय इकाइ 

•	 अनरु्ान प्राप्त गनने 
शिद्यालय सखया

•	 तलि िझुकेो भरपाइ

2.5.13 शक्रयथाकलथाप २.७.१३.४१ आधिथारभूत तह कक्था (६-८) मथा अङ्गे्जी,गशणत र शवज्थान शवरयमथा शशक्ण सहयरोग अनुदथान

शक्रयथाकलथाप नं¸ शक्रयथाकलथाप  र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथारी प्रगशत सचूक
यस शक्रयाकलापमा बजेट शिशनयोजन भएका सथानीय तहले उक्त बजेटबाट शिक्ण शसकाइ अनरु्ान वयिसथापन कायतिशिशि, २०७७ तथा 
र्रबन्र्ी शमलानको प्रशतिेर्न अनरुुप सामरु्ाशयक शिद्यालयको  आिारभतू तह शनमनमाधयशमक तहको कक्ा  (६-८) का लाशग कुनै पशन 
र्रबन्र्ी िा राहत अनरु्ान नभएका (िनू्य र्रबन्र्ी) भएका गशणत, अङ्ग्रेजी र शिज्ान शिर्य शिक्क वयिसथापनका लाशग शिक्ण शसकाइ 
अनरु्ान वयिसथापन कायतिशिशि, २०७७ का अशतररक्त  र्हेाय अनसुार शितरण गनने :- (कायतिशिशि यस केन्द्रको िेभसाइट www.
cehrd.gov.np बाट डाउनलोड गनति सशकनेछ ।)

१.  उशललशखत शििरण अनसुारका शिद्यालय सङ्खया यशकन गनने,
२. बजेटको पररशि शभत् रही िनू्य र्रबन्र्ी भएका शिद्यालयलाई न्यनूतम १ शिक्क बराबरको अनरु्ान शनयमानसुार शिक्क भनाति 

भएपशछ उपलबि गराउने,
३. यस शक्रयाकलापमा बजेट शिशनयोजन गर्ाति प्रशत शिक्क माशसक रु २८२०० का र्रले १२ मशहनाको पाररश्रशमक अनरु्ान 

शहसाि भएको छ  । कायतिशिशि बमोशजम प्रचशलत सरुु सकेल अनसुारका नपगु रकम सथानीय तहले थप गनति सक्नेछन ्।

मुखय शजममेवथार
•	 गाँउपाशलका/नगरपाशलका
•	 शिद्यालय 

सहजीकरण/समनवय
•	 शिक्ा शिकास तथा 

समन्िय इकाइ 

•	 अनरु्ान प्राप्त गनने 
शिद्यालय सखया

•	 तलि िझुकेो भरपाइ

2.5.14 शक्रयथाकलथाप २.७.२५.६२ करोशभ्ड – १९ कथा कथारण उतपनन पररशस्शतमथा शसकथाइ सहजीकरणकथा लथाशग शैशक्क कथाय्तक्रम
शक्रयथाकलथाप नं¸ शक्रयथाकलथाप  र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथारी प्रगशत सचूक

१. कोशभड – १९ का कारण उतपन्न पररशसथशतमा शिद्याथथी शसकाइ शनरन्तरताका लाशग  सहजीकरणका यस शक्रयाकलापमा 
शिशनयोशजत बजेट खचति गर्ाति र्हेायको कायतिप्रशक्रया अिलमबन गरी कायति समपार्न गनने :
क) शिद्याथथी शसकाइ सहजीकरणको सङ्घीय सरकार प्रर्िे सरकार एमि ् सथानीय तहबाट प्राप्त भएको बजेट तथा कायतिक्रम 

कायातिन्ियका लाशग एकीकृत कायतियोजना शनमातिण गरी सिीकृत गरी कायातिन्ियन गनने,

मुखय शजममेवथार
•	 गाँउपाशलका/नगरपाशलका
•	 शिद्यालय 

•	थप शसकाइका लाशग 
शिकास भएका सामग्री 
सङ्खया
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शक्रयथाकलथाप नं¸ शक्रयथाकलथाप  र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथारी प्रगशत सचूक
ख) केन्द्रबाट शिकास भएका तथा सिीकृत श्रवयदृशयपाि प्रसारणका लाशग सथानीय टेशलशभजन चयानल  तथा एर एम रेशडयोमारति त 

प्रसारणको वयिसथा शमलाउने,
ग) सथानीय तहले प्रशिशिमा पहुचँ नपगुेका िगतिलाई लशक्त गरी शिर्यगत शिक्कको रोष्टर शिकास गरी यस केन्द्रबाट शिकास 

भएका तथा िैकशलपक शसकाइका लाशग सिीकृत अधययन सामग्री समतेलाई आिार मानी सथानीय तहबाट थप शसकाइ सामग्री 
शिकास तथा छपाइ र शितरण गनने शिद्यालयले यस प्रकारका सामग्रीको प्रयोगमा प्रोतसाहन गनने र शसकाइमा सहजीकरण गनने ।   

घ)  शसकाइ शनरन्तरतका लाशगअसथायी शसकाइ सहजीकरण केन्द्र, गहृ शिद्यालय सञचालन तथा घरर्लैो कायतिक्रम सञचालन गनने 
ङ) शिद्यालय शनयशमत रुपमा सञचालन नरहकेो अिसथामा िैकशलपक शसकाइका लाशग सञचाशलत असथायी शसकाइ सहजीकरण 

केन्द्र, गहृ शिद्यालय तथा शिद्यालय शनयशमत रुपमा सञचालन रहकेो  शिद्यालयमा सिास्थय सरुक्ा सामग्री  (माक्स सेशनटाइजर 
तथा सािनु लगायत) वयिसथापनका गनने 

२. शसकाइ शनरन्तरता लाशग सथानीय तहले बजेट थप गरी कायातिन्ियन गनति सक्नेछन ्। 
३. आफनो सथानीय अन्तरगत िैकशलपक माधयमबाट शसकाइ शनरन्तरता गनने शिद्याथथी एिम ्शिद्यालयको अशभलेख तयार गरी शनयशमत 

रुपमा IEMIS मा अद्यािशिक गनुतिपननेछ ।

सहजीकरण/समनवय
•	 शिक्ा शिकास तथा 

समन्िय इकाइ 

•	सञचालनमा रहकेा 
असथायी शसकाइ 
सहजीकरण केन्द्र, गहृ 
शिद्यालय सञचालन 
तथा घरर्लैो कायतिक्रम 
सङ्खया

•	 सिास्थय सरुक्ा सामग्री 
प्रयोग भएका शिद्यालय 
सङ्खया

2.5.15 शक्रयथाकलथाप २.७.१३.४२ GPE करो सहयरोगमथा करोशभ्ड - १९ कथा कथारण उतपनन पररशस्शतमथा शसकथाइ सहजीकरणकथा लथाशग शैशक्क कथाय्तक्रम

शक्रयथाकलथाप नं¸ शक्रयथाकलथाप  र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथारी प्रगशत सचूक
क)  शिद्याथथी शसकाइ सहजीकरणको सङ्घीय सरकार प्रर्िे सरकार एमि ्सथानीय तहबाट प्राप्त भएको बजेट तथा कायतिक्रम कायातिन्ियका 

लाशग एशककृत कायतियोजना शनमातिण गरी सिीकृत गरी कायातिन्ियन गनने.     
ख) यस शक्रयाकलापमा बजेट प्राप्त भएका सथानीय तहले तपशसल अनसुारका  उप शक्रयाकलापमा केशन्द्रत रही कायतिसमपार्न गनने :
१) सञचथार मथाधयम त्था इनटरनेट सशुवधिथाकरो पहुचँ नभएकथा बथालबथाशलकथाहरुकथालशग  शवकथास भएकथा शसकथाइ समथाग्ीकरो 

छपथाइ त्था शवतरण
अ) सथानीय तह शभत् अधययनरत शिद्याथथीहरु सञचार माधयम तथा इन्टरनेट सशुििाको पहुच नभएका बालबाशलकाहरुको त्थयाक 

यशकन गरी तयस प्रकारका शिद्याथथीको शसकाइ शनरन्तरताका  लशग  केन्द्रबाट शिकास भएका तथा सिीकृत पाि्यसामग्री छपाइ 
गरी शितरण गनने,

अा) सथानीयसतरमा थप शसकाइ सामग्री शिकास गनति चाहमेा शिर्यगत शिक्कको रोष्टर शिकास गरी यस केन्द्रबाट शिकास भएका 
तथा िैकशलपक शसकाइका लाशग सिीकृत अधययन सामग्री समतेलाई आिार मानी थप शसकाइ सामग्री शिकास तथा छपाई र 
शितरण गनने शिद्यालयले यस प्रकारका सामग्रीको प्रयोगमा प्रोतसाहन गनने र शसकाइमा सहजीकरण गनने ।

इ) यस कायतिका लाशग सथानीय तहले अशिकतम ५ लाख समम खचति गनने ।
२) छथाशनएकथा स्थानीय तहकथा शवद्थालयकथा लथाशग अनुदथान

अ) सथानीय तह अन्तरगतका सञचाशलत  सामरु्ाशयक शिद्यालयका प्रशत शिद्यालय अशिकतम १ लाख समम बजेट शिद्यालयलाई 
यस शक्रयाकलापबाट अनरु्ान उपलबि गराउने । शिद्यालयले तपशसल अनसुारका क्ेत्मा खचति गनने ।

मुखय शजममेवथार
•	 गाँउपाशलका/नगरपाशलका
•	 शिद्यालय 

सहजीकरण/समनवय
•	 शिक्ा शिकास तथा 

समन्िय इकाइ 

•	थप शसकाइका लाशग 
शिकास भएका सामग्री 
सङ्खया

•	अनरु्ान प्राप्त शिद्यालय 
सङ्खया

•	 सिास्थय सरुक्ा 
सामग्री प्रयोग भएका 
शिद्यालय सङ्खया
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शक्रयथाकलथाप नं¸ शक्रयथाकलथाप  र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथारी प्रगशत सचूक
३) शवद्थालय सतरीय प्रशतकथाय्त शैशक्क यरोजनथा शनमथा्तण : शिद्यालय सिुार योजना अधिशिक गर्ाति कोशभड १९ को प्रशतकायति शिर्य 

समािेि गरी अद्यािशिक गनने, 
४) सीमथानतकृत बथालबथाशलकथा लशक्त भनथा्त अशभयथान सञचथालन : शिद्यालय शनयशमत सञचालन नभको अिसथामा शिद्याथथीको 

अशभलेख अद्यािशिक गरी सीमान्तकृत समहूका बालबाशलका लशक्त गरी मन्त्ालयबाट शिकास भएको मापर्णड समतेलाई आिार 
माशन भनाति अशभयान सञचालन गनने । शिद्याथथी भनातिको अशभलेख IEMIS मा अद्यािशिक गनने,

५) कक्था सञचथालनकथा लथाशग शवद्थालयमथा सवथास्थय मथापदण्डहरुकरो कथायथा्तनवयन  : शिद्यालय सरुक्ाका मापर्णड शिकास गरी 
शिक्क शिद्याथथीले प्रयोग गनने. 

६) सरसफथाइ सथामग्ी (हथात धुिने सथाधिन समेत)  : शिद्यालयमा शनयशमत हात िनेु वयिसथाका लाशग सािनु, सयाशनटाइजर, मासक 
जसता सामग्रीको अशनिायति प्रबन्ि गनने,

७) WASH सशुवधिथाकरो सथामथानय मम्तत त्था वयवस्थापन :  िौचालयमा पानी तथा हात िनेु सािन लगायतका सिास्थय सरुक्ाका 
प्रबन्ि हुने गरी शिद्यालयको ममतित  गनने, 

८) शशक्क शवद्था्थी त्था अशभभथावककथा लथाशग मनरोसथामथाशजक परथामश्त : शिद्यालय शिक्ाका सरोकारिालाहरु शिक्क शिद्याथथी 
तथा अशभभािकहरुलाई लशक्त  गरी मनोसामाशजक परामितिको पयाकेज शिकास गनने ।  शिक्कले मारति त अशभभािक तथा 
शिद्याथथीलाई  लशक्त गरी परामिति  गनने,

९) वैकशलपक मथाधयमबथाट शवद्था्थी शसकथाइकरो मुलयथाङ्कन : शिद्याथथीको आन्तररक मलुयाङ्कनका माधयमबाट शसकाइ 
मलुयाड्कन गनने,

१०) शैशक्क क्शतपुशत्तकथा लथाशग अशतररक् त शसकथाइ ( Remedial Learnig) मथाफ्त त शसकथाइलथाई तीव्रतथा : कोशभड १९ को 
प्रभाि सगै शनयशमत पिन पािनमा भएको अिरोिका कारण भएको क्शतपशुतति गनतिका लाशग शनयशमत कक्ाका अशतररक् त समयमा 
शिद्यालयका शिक्क मारति त अनलाइन तथा अरलाइन कक्ा, गहृकायति, पररयोजना कायति जसता माधयमबाट शसकाइलाई तीव्ता शर्ने 
वयिसथा शमलाउने ।  सञचालन भएका कक्ाको शसकाइ अशभलेख राखी मलुयाङ्कन  गनति वयिसथा शमलाउने ।

११) स्रोत कक्थामथा अधययन गनने अपथाङ्गतथा भएकथा शवद्था्थीहरुकरो शसकथाइकथा लथाशग शवशेर सहयरोग : सञचालनमा रहकेा स्ोत 
कक्ा तथा शििरे् शिद्यालयहरुले प्रशत शिद्यालय रु.१ लाख ७५ हजार शिद्यालयलाई शनकासा शर्ने । अनरु्ान प्राप्त शिद्यालले ररक 
क्मता भएका बालबाशलकालाई लशक्त गरी शसकाइका लाशग शनयशमत कक्ाका अशतररक् त थप कक्ा सञचालन गहृकायति पररयोजना 
कायति जसता शिशिबाट शििरे् सहयोग उपलबि गराउने । शिकास भएका शिद्यतूीय पाि्य सामग्री उपलबि गराइ सिअधययनको 
वयिसथा शमलाउने  ।

१२) स्थानीयकथा लथाशग कथाय्तक्रम वयवस्थापन खच्त :  यस शक्रयाकलापको  सघन  कायातिन्ियनका अनसुचूी      मा रहकेा सथानीय 
तहले कायतिक्रम वयसथापनका लाशग रु.१ लाख ७५ हजार खचति गनति सक्नेछन ्। यस अन्तरगत कायतिक्रम वयिसथापन सँग समिन्िीत 
बैिक छलरल अन्तरशक्रया, िैकशलपक शसकाइसँग समबशन्ित शिद्याथथी त्थयाड्क सङ्कलन जसता शिर्यमा सथानीय  तहको शनणतिय 
िमोशजम गनुतिपननेछ । 
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2.5.16  शक्रयथाकलथाप नं. २.७.१३.९ द्वनद्व पीश्डत पररवथार शशक्था कथाय्तक्रम (सशहद प्रशतष्ठथान मथाफ्त त ्सञचथालन हुने) बउशीनं (३५०००१०५)
शक्रयथाकलथाप नं¸ शक्रयथाकलथाप  र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथारी प्रगशत सचूक

सशहद समृशत शवद्थालयलथाई अनुदथान
क) यस िीर्तिक अन्तगतित बजेट प्राप्त भएको सथानीय तहले आफनो क्ेत्शभत् सञचाशलत प्रशतष्ठान अन्तगतित सञचाशलत शिद्यालयलाई 

एकमषु्ठ अनरु्ान शर्ने र अनरु्ानबाट शिद्यालय सञचालन समबन्िी समपणूति शक्रयाकलाप गनने ।
ख) प्रशतष्ठानले तोकेका आिारमा बजेट  खचति गनने र प्रगशत शनयशमत रूपमा सथानीय तहमा पिाउने । 

•	 गाँउपाशलका/ नगरपाशलका 
•	 सशहर् समशृत प्रशतष्ठान
•	 शिद्यालय

•	 अनरु्ान प्राप्त गरेका 
शिद्यालय सङ्खया

2.6 सबैकथा लथाशग शशक्था: शशशु शवकथास कथाय्तक्रम (व.उ.शी.न.   ३५००००१०२)
2.6.1 शक्रयथाकलथाप नं २.७.१३.३९  सबैकथा लथाशग शशक्था-शशशु शवकथास कथाय्तक्रम अनतरगत  तरोशकएकथा बथाल शवकथास केनद्र,आधिथारभूत शशक्था,अनौपचथाररक शशक्था,नीशत त्था 
             सरुशक्त शवद्थालयकथा कथाय्तक्रम कथायथा्तनवयन 

शक्रयथाकलथाप नं¸ शक्रयथाकलथाप  र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथारी प्रगशत सचूक
१. यस शक्रयाकललापमा शिशनयोशजत बजेट कायातिन्ियन गनति यस केन्द्रको च नं ३०६ को शमशत २०७८।०३।०६  को पत्मा उललेशखत 

प्रर्िेगत प्रसताशित बजेटको पररशिशभत् रही कायतिसमपार्न गनुतिपननेछ । यस शक्रयाकलापमा तपशसल अनसुारका उपशक्रयाकलाप 
समािेि रहकेाले बजेट शिशनयोजन रहकेा प्रर्िेतहले तपशसल अनसुार कायातिन्ियनको वयिसथा शमलाउने :

 १.१.  स्थानीय तहमथा एकीकृत प्रथारशमभक बथालशवकथास यरोजनथा शनमथा्तण समबनधिी कथाय्तशथालथा सञचथालन :
क) सङ् घीय माशमला तथा सामान्य प्रिासन मन्त्ालयबाट प्रकाशित सथानीय तहमा एकीकृत प्रारशमभक बालशिकासकालाशग 

योजना तजुतिमा कायतििाला स्ोत सामग्री, २०७५ बमोशजम सथानीय तहका लाशग र्ईु शर्ने कायतििाला सञचालन गरी नयाँ 
योजना तजुतिमा गनने िा तजुतिमा भईसकेका योजनालाई अद्यािशिक गनने । स्ोत सामग्री शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रको 
िेभसाइटमा उपलबि  छ । ।शिशनयोशजत रकम नपगु भएमा सथानीय तहले थप गनति सक्नेछ । 

ख) प्राशिशिक सहयोगका लाशग सथानीय तहमा कायतिरत यस समबन्िी ताशलम प्राप्त सङ्घ संसथा िा यशुनसेरको प्रार्शेिक 
कायतिलयसँग समन्िय गनने ।

 १.२. स्थानीय तहमथा प्रथारशमभक बथालशवकथास मेलथा सञचथालन :
क) गभातििसथा र्शेख ८ िर्तिसममका बालबाशलकाको सिातिङ्गीण शिकासमा काम गनने समपणूति सरकारी तथा गैरसरकारी कायतिक्रम 

तथा पररयोजना बारे  जानकारी गराउने गरी मलेा सञचालन गनने ।
ख) प्राशिशिक सहयोगका लाशग सथानीय तहमा कायतिरत यशुनसेरको प्रार्शेिक कायतिलयसँग समन्िय गनने ।

१.३.  स्थानीय तहमथा प्रथारशमभक बथालशवकथास सशमशत गिन र अशभमुखीकरण :
क) राशट्रिय योजना आयोगबाट जारी भएको प्रारशमभक बालशिकास राशट्रिय रणनीशत २०७७-२०८८ (राशट्रिय योजना आयोगको 

होमपेजमा उपलबि) को अनसुचूी ३ र ४ अनरुुप सथानीय प्रारशमभक बालशिकास सशमशत र िडासतरीय प्रारशमभक बालशिकास 
सशमशत गिन गनने । सो सशमशतहरुलाई प्रारशमभक बालशिकासबारे  र सशमशतको काम कततिवयबारे अशभमखुीकरण गनने,

ख) प्राशिशिक सहयोगका लाशग सथानीय तहमा कायतिरत यशुनसेरको प्रार्शेिक कायतिलयसँग समन्िय गनने ।

मुखय शजममेवथार
•	 गाँउपाशलका/नगरपाशलका
•	 शिद्यालय 

सहजीकरण/समनवय
•	 शिक्ा शिकास तथा 

समन्िय इकाइ

•	 कायतििालाका 
सहभागीको हाशजरी 

•	 एकीकृत बालशिकास 
योजना

•	 मलेामा सहभागीको 
हाशजरी

•	 संयकू्त अनगुमन 
प्रशतिेर्न

•	 बालमतै्ी शिद्यालय 
कायतियोजना

•	 तोशकएका लैङ्शगक 
समपकति  शबन्र् ुसङ्खया

•	 ·गिन भएका 
सञजाल सङ्खया 
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१.४.  बथालमैत्री शवद्थालय सथामग्ी समबनधिमथा सयुंक् त अनुगमन त्था छलफल

क) कायतिक्रम तथा बजेट रहकेा सथानीयतहहरुले सबै शिद्यालयका प्रिानाधयापकहरु तथा शिक्ा सशमशतका पर्ाशिकारीहरुको 
सहभाशगतामा बालमतै्ी शिद्यालय प्रारुप समबन्िी २ शर्ने कायतििाला सञचालन गनने, 

ख) कायतििालाकै एक अशभन्न अङ्गका रुपमा बालमतै्ी शिद्यालय प्रारुपका सचूकहरुलाई आिार मानेर कमतीमा २ ओटा 
शिद्यालयहरुमा संयकू्तअनगुमन गनने र प्राप्त प्रशतिेर्न तथा पषृ्ठपोर्णको आिारमा सथानीय तहका सबै शिद्यालयहरुलाई 
बालमतै्ी बनाउन कायतियोजना बनाई कायातिन्ियन गनने ।

१.५. समथावेशी प्रथारशमभक कक्था शसकथाइ र बथालमैत्री शवद्थालय समबनधिी कथाय्तक्रम कथायथा्तनवन
क) कायतिक्रम तथा बजेट रहकेा सथानीय तहहरुले सबै शिद्यालयका प्रिानाधयापकहरु  तथा शिक्ा सशमशतका पर्ाशिकारीहरुको 

सहभाशगतामा समािेिी शिक्ा समबन्िी २ शर्ने कायतििाला सञचालन गनने । 
ख) कायतििाला पचिात ् शिद्यालयमा गई अपाङ्गता भएकाता भएका बालबाशलकाहरुको प्रारशमभक पशहचान गरी सिास्थय 

िाखासँगको सहकायतिमा शत बालबाशलकाहरुलाई अिसथा र आिशयकताको आिारमा सहयोग प्रर्ान गनने । 
ग) अशत शिपन्न शिद्यालयका प्रारशमभक बाल शिकास कक्ािा कक्ा १ मा बालमतै्ी कक्ा वयिसथापनका लाशग कापनेट, रशनतिचर 

वयिसथाका लाशग जोडकोर्मा आिाररत बजेट वयिसथा गनने 
घ) सथानीय तहका प्रशतशनशिसशहतका पर्ाशिकारीको सहभाशगतामा कायतिक्रम कायातिन्ियनको संयक्ु त अनगुमन गनने  ।

१.६.  बथाशलकथाकरो शशक्थामथा पहुचँ (GATE)  कथाय्तक्रम सञचथालन
क) प्रर्िे न २ का बजेट प्राप्त भएका सथानीय तह शभत् रहकेा शकिोरी (१० र्खेी १४ िर्तिउमरे समहुका) लाशग जीिनोपयोगी सीप 

समबन्िी शिक्ा तथा उपयक्ु त  औपचाररक एिम ्अनौपचाररक कक्ा मारति त शिद्यालय शिक्ा सशुनशचितता कायम गनति शिद्यालय 
बाशहर रहको शकिोरीहरुको पशहचान गनने र ९ मशहना अनौपचाररक  कक्ा सञचालन गनने,

ख) पशहचान भएका शकिोरीहरुलाई अनौपचाररक शिक्ाका कक्ा मारति त औपचाररक शिक्ामा भनाति गरी शनयशमत शिक्ाको 
वयिसथा शमलाउन योजना तजुतिमा गनने । योजना अनसुार कायतिक्रम तय  कायातिन्ियन गनने, 

ग) प्रतयेक कक्ाको  खचति शनमनअनसुार  वयिसथा गनने : 
१.  सहजकततिको पाररश्रशमक प्रशत मशहना रु ६५००/-  र्रले ९ मशहना
२.  सपुररिेक्कको पाररश्रशमक प्रशत मशहना रु १६००० /- का र्रले १० मशहना
३.  कक्ाका सहभागीहरुलाई माशसक मसलन्र् रु १५० /- र्रले ९ मशहना -कशमतमा २५ जना प्रतयेक केन्द्रमा )
४.  कक्ा सञचालनको लाशग मसलन्र् रु ३००/- र्रले ९ मशहना
५.  बलयाकबोडति अथिा हृिाइट बोडति रु २०००/- र्रले 
६.  बसातिई वयिसथापन -पीरति म तथा शत्पाल) रु ४०००/- का र्रले 
७.  प्रोजेक्ट िकति  -प्रतयेक केन्द्रले २ ओटा ) रु १००० /-

•	 ताशलमका सहभागी 
सङ्खया

•	 िहृत ्शिद्यालय सरुक्ा 
समपकति  शिक्कहरुको 
शििरण

•	 बैिक तथा अनगुमन 
प्रशतिेर्न

•	 शिद्यालयको 
पशहलाको अिसथा र 
जोखीमन्यनुीकरण 
पचिातका तसिीरहरु
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८. कक्ा सञचालन सशमशतको बैिक शचया खचति -प्रतयके केन्द्रले ६ ओटा सञचालन गनने रु ५०० /- र्रले
९. शप्र टेष्ट, पोसट टेष्ट -प्रतयेक केन्द्रले २ पटक) रु ७००/- का र्रले
१०.शकताब ढुिानी खचति रु ८२५/- र्रले -२ पटक)
११. अनगुमन खचति रु ५०० का र्रले प्रतयेक केन्द्रमा १० पटक

१.७.  वहृत ्शवद्थालय यरोजनथाकरो पुनरथावलरोकनकथा लथाशग स्थानीय तहमथा कथाय्तशथालथा सञचथालन
क) कायतिक्रम तथा बजेट रहकेा सथानीय तहहरुले गत आशथतिक िर्ति तयार पाररएको बहृत ्शिक्ा योजनाको कायातिन्ियनको अिसथा, 

चनुौती, अिसर तथा भािी कायतिशर्िा समबन्िमा बयापक छलरल गनति सथानीय तह सतरीय सशमक्ा कायतििाला सञचालन 
गनने, 

ख) कायतििालामा कायतिपाशलका पररिार, शिक्ा सशमशतका पर्ाशिकारीहरु, केही शिद्यालयका प्रिानाधयापक, शिक्क तथा 
प्रारशमभक बाल कक्ा शिक्क एिम ्समबशन्ित सथानीय तहमा कायतिरत शिकास साझरे्ारहरुलाई सहभागी गराउने । 

ग) कायतििालाबाट प्राप्त सझुाि, प्रशतशक्रया तथा पषृ्ठपोर्णको आिारमा बहृत शिक्ा योजनालाई पररमाजतिन गरी कायतिपाशलका 
बैिकबाट पाररत गराई कायातिन्ियन गनने ।

१.८.  स्थानीय तहमथा वहृत ्शवद्थालय यरोजनथा शनमथा्तण
क) बजेट वयिसथा रहकेा सथानीय तहले शिद्यालय शिक्ा, अनौपचररक शिक्ा, सरुशक्त शिद्यालय शिद्यालय, शिपर् वयिसथापन 

जसता शिर्यलाई समटेी गाँउ िा नगर शिक्ा योजना शनमातिण गनने,
ख) योजना शनमातिण गर्ाति सथानीय तहका सरोकारिाला शिद्यालयका प्रअ, शिक्क सथानीय तहका जनप्रशतशनशि तथा शिद्यालय 

वयिसथापनका पर्ाशिकारीहरु तथा शिकास साझरे्ारहरुको िहृत ्सहभाशगतामा योजना तजुतिमा गनने,
ग) यसरी तयार भएको बहृत ्शिक्ा योजनाको कमतीमा िर्तिमा २ पटक समीक्ा गनने ।

१.९.  बथाशलकथा त्था समथावेशी शशक्था सञजथालकथा पदथाशधिकथारीहरुकरो क्मतथा शवकथास र गुनथासरो सनुुवथाइ सयंनत्रकरो सवलीकरण
क) कायतिक्रम तथा बजेट रहकेा सथानीय तहमा शिक्ा क्ेत्का लाशग बाशलका तथा समािेिी शिक्ा सञजाल शिकास गनने र 

लैङ्शगक समपकति  वयशक्त  तोक्ने । । सथानीयसतरमा सञजालको बैिक बसी लैङ्शगक सचतेनाका सामग्रीहरुको अशभमखुीकरण 
गनने, 

ख) सथानीय तह अन्तरगतका सबै शिद्यालयहरुमा लैङ्शगक समपकति  वयक् शत तोक्न लगाई अशनिायति रुपमा गनुासो  पेशटका सथापना 
गनति लगाउने तथा गनुासो सनुिुाइ कायतिशिशि, २०७४ प्रभािकारी रुपमा कायातिन्ियन गनने ।  सोका लाशग आिशयक भौशतक 
तथा प्राशिशिक सहायता उपलबि गराई प्रभािकाररताको समीक्ा गनने प्रणाली शिकास गनने ।  

ग) सथानीय तहले  प्र.अ. र लैङ्शगक  समता तथा सामाशजक समािेिीकरण समपकति  शिक्कका लाशग  अशभमखुीकरण कायतिक्रम 
गनने ।

घ)  सञजालको बैिक िर्तिको र्ईु पटक सञचालन गनने ।
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शक्रयथाकलथाप नं¸ शक्रयथाकलथाप  र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथारी प्रगशत सचूक
१.१०. वहृत ्शवद्थालय सरुक्था गुरुयरोजनथा र शवद्थालय शथाशनत के्त्रकरो अवस्था अनुगमन त्था पुनरथावलरोकन

क) कायतिक्रम तथा बजेट रहकेा सथानीय तहले सबै शिद्यालयका प्रिानाधयापक तथा सथानीय तह शिक्ा सशमशतका 

पर्ाशिकारीहरुको सहभाशगतामा बहृत ्शिद्यालय सरुक्ा न्यनूतम पयाकेज कायातिन्ियन समिन्िी एक शर्ने अशभमखुीकरण 

सञचालन गनने,

ख) तयसपशछ सथानीय तहसँगको सहकायतिमा प्रिानाधयापकले शिद्यालयमा बहृत ्शिद्यालय सरुक्ा समपतिकति  शिक्क चयन गरी 

सथानीयतहलाई जानकारी गराउने । 

ग) सथानीय तहले प्रिानाधयापक र बहृत ्शिद्यालय सरुक्ा समपतिकति  शिक्कसँग त्ैमाशसक रुपमा समीक्ा बैिक गनने,

घ) सथानीय तहका पर्ाशिकारीहरु र शिक्ा िाखा कमतिचारीबाट अनगुमन गनने । 

१.११.वहृत ्शवद्थालय सरुक्था कथाय्तक्रमकरो शवसतथार

क) बहृत शिद्यालय सरुक्ा कायतिक्रमको लाशग छनोट भएका शिद्यालयका रोकल शिक्कलाई  २ शर्नको ताशलम सशहत शिद्यालय 

जोखीम पशहचानका लाशग प्रयोगातमक अभयास शिवयस, शिक्कहरु र बाल क्लिका सर्सयहरुलाई २ शर्नको शिद्यालय 

सतरमा बहृत ्शिद्यालय सरुक्ा कायतिक्रमको संयक्ु त अनशुिक्ण र शिद्यालयको जोखीम नक्सांकन सशहत जोखीम न्यनुीकरण 

कायतियोजनाको तयारी र शिद्यालय सिुार योजनामा समािेि  गनने. 

ख)  शिद्यालयमा जोशखम पशहचानसशहतको स्ोत नक्साको तयारी गनने,

ग) बहृत शिद्यालय सरुक्ा कायतिक्रम लाग ुभएका शिद्यालयहरुमा शिपर् वयिसथापन सशमशतको गिन र अनशुिक्ण गनने,

घ) शिद्यालयले पशहचान गरेका जोखीमहरुको िगथीकरण र कायतियोजना अनसुार स्ोत आिसयक पनने कायतिका लाशग शिद्यालयलाई 

जोशखम न्यनुीकरण कायतिका लाशग स्ोतको सहयोग उपलबि गराउने ।

१.१२. सरुशक्त शवद्थालय र शवद्थालय शथाशनतके्त्र अवधिथारणथाकरो कथायथा्तनवयन

क) प्रर्िे नं २ का छाशनएका ८ सथानीय तहले समशष्टगत शिद्यालय सरुक्ा न्यनूतम पयाकेज कायातिन्ियन समिन्िी अशभमखुीकरण 

सञचालन गनने,

ख) छाशनएका सथानीय तहको प्र.अ. र शिपर् ्वयिसथापन समपकति  शिक्कसँग समीक्ा बैिक गनने,

ग)  सथानीय तहका पर्ाशिकारीहरु र शिक्ा िाखाका कमतिचारीबाट अनगुमन गनने ।
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खण्ड ३
प्रदेश तहबथाट समपथादन हुने ससत्त अनुदथानकथा सबैबजेट उपशीर्तकहरूकथा कथाय्तक्रमकरो कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा र मथापदण्ड

3    प्रदेश सरकथारबथाट कथायथा्तनवयन हुने कथाय्तक्रमहरु
3.1 शिद्षालय के्त् शिकषास कषाय्यक्रम
3.1.1 शक्रयषाकलषाप नं.  ११.१.२.१२६. बौशधिक अपषाङ्गतषा भएकषा बषालबषाशलकषाहरूकषा लषाशग प्रतयेक प्रदेिमषा पूिषा्यिषारयुक्त आिषासवीय शिद्षालय सञ्षालन

शक्रयथाकलथाप नं.  शक्रयथाकलथाप र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथार तह प्रगशत सचूक
क) गत आशथतिक िर्तिमा छनोट भई प्रर्िे सतरबाट गरुूयोजना सिीकृत भई शनमातिणािीन शिद्यालयहरूका लाशग कायतिप्रगशतका आिारमा 

रु.५० लाख र्शेख २ करोड रकम शबशनयोजन भएको छ । सिीकृत गरुूयोजनामा उललेशखत तपशसल अनसुारका न्यनूतम पिूातििार 
शिकास हुने गरी साितिजशनक खररर् ऐन तथा शनयमािलीको पररशि शभत् रही शनमातिण गनने । 

 शवद्थालयमथा शवकथास हुनुपनने नयूनतम पूवथा्तधिथारहरू :
१. आिासीय शिद्यालयमा २०० जना बालबाशलका आिासमा बसन सक्नेगरी बढीमा २ तलाको अपाङ्गता भएकाता मतै्ी 

छात्ािास भिन, भान्छा र डाइशनङ् कक्,
२. शिद्यालयमा अपाङ्गता भएकाताको Screening र लेखाजोखा कक्, कक्ाकोिाहरू, अशभभािक र बालबाशलकाका लाशग 

परामिति कक्, , IT सशुििासशहतको पसुतकालय, आिारभतू उपकरणसशहतको शरशजयोथेरापी कक्, सङ्गीत थेरापी, शसपच थेरापी 
लगायतका थेरापीहरू गनति सशकने कक्,प्राथशमक उपचार कक्,खलेमरै्ान,प्रिासशनक भिन,िाडनेन कक्समते रहने गरी भिन, 

३. पिूतिवयािसाशयक शसप शिकासका लाशग अभयास गनने आिशयक सामग्रीसशहतको कक्,
ख) शिद्यालयमा भएको भौशतक शनमातिणको शनयशमत अनगुमन गनने, 
ग) कायति प्रगशतको शनयशमत अनगुमन गरी प्रगशत यस केन्द्रमा पिाउने । 

•	 सामाशजक शिकास मन्त्ालय
•	 शिक्ा शिकास शनर्नेिनालय

•	   आिासीय 
शिद्यालय 
सथापनाको सथान 
शनिातिरण भएको 
हुने 

•	   गरुूयोजना र 
शडशपआर तयार 
हुने

•	   पिूातििार शनमातिण 
कायति सरुू हुने

3.1.2 शक्रयषाकलषाप  २.७.१३.३१ प्रदेि सतरवीय IEMIS वयिसथषापन

शक्रयथाकलथाप नं.  शक्रयथाकलथाप र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथार तह प्रगशत सचूक
क) यस िीर्तिकमा प्राप्त बजेटबाट सामशजक शिकास मन्त्ालयले  केन्द्रबाट शिकास भएको IEMIS मा थप सचूना थप गनुतिपनने भएमा 

सोको शििरण तयार गरी सफटिेयर अद्यािशिकका लाशग केन्द्रसँग समन्िय गनने. 
ख)  प्रर्िे शभत्का शजललागत प्रशतशनशिति हुने गरी कशमतमा २ प्रशतित शिद्यालयबाट भररएको त्थयाङ्कको सथलगत सतयापन 

(verfication)  गनने, 
ग)  शिक्ा क्ेत्को प्रर्िे सतरीय िशैक्क सचूना वयिसथापन प्रशतिेर्न तयार गरी साितिजशनक गनने ।

•	 सामाशजक शिकास मन्त्ालय
•	 शिक्ा शिकास शनर्नेिनालय
•	 शिश्शिद्यालय तथा क्यामपस
•	 शिद्यालय

•	िशैक्क सचूना 
वयिसथापन 
प्रशतिेर्न

3.1.3 शक्रयषाकलषाप २.७.१३.१२ िषाश ््यक, त्रैमषाशसक प्रशतिेदन तयषारवी तथषा प्रकषािन

शक्रयथाकलथाप नं.  शक्रयथाकलथाप र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथार तह प्रगशत सचूक
क) सामाशजक शिकास मन्त्ालयका लाशग शिक्ा¸ शिज्ान तथा प्रशिशि मन्त्ालय अन्तगतित शिशभन्न बजेट उपिीर्तिकमा ससतति अनरु्ानमा 

प्राप्त भएका बजेटहरूको त्ैमाशसक तथा िाशर्तिक प्रगशत प्रशतिेर्न तयार गनने,  
ख)  आशथतिक िर्तिको अन्तयमा प्रर्िेसतरीय प्रगशतसशहतको Status Report तयार गरी सरोकारिाला शनकायहरूमा संपे्रर्ण  

गनने  । प्रशतिेर्नको ढाँचा शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रको िेभसाइटबाट प्राप्त गनति सशकनेछ । 

•	 सामाशजक शिकास मन्त्ालय
•	 शिक्ा शिकास शनर्नेिनालय

•	 त्ैमाशसक, िाशर्तिक 
प्रशतिेर्न

•	 Status Report
•	 IEMIS Report
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3.1.4 शक्रयथाकलथाप २.७.१३.४ शैशक्क नीशत, कथाय्तक्रम त्था शनदनेशशकथा समबनधिमथा अशभमुखीकरण
शक्रयथाकलथाप नं.  शक्रयथाकलथाप र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथार तह प्रगशत सचूक

क) सामाशजक शिकास मन्त्ालयले शिक्ा शिकास शनर्नेिनालय तथा सामाशजक शिकास मन्त्ालय तथा शिक्ा ताशलम केन्द्रका 
शिक्ा िाखाका अशिकृतलाई २ शर्ने िशैक्क नीशत¸ कायतिक्रम तथा यस शनर्नेशिकाको समबन्िमा अशभमखुीकरण 
सञचालन तथा कायतिक्रम कायातिन्ियनसमबन्िी क्मता शिकासका कायतिक्रमहरू सञचालन गनने ।

ख) अन्तरशक्रयामा सङ्घीय मन्त्ालय तथा केन्द्रीय शनकायहरूको सहभागीतामा संयक्ु त अशभमखुीकरण कायतििाला 
सञचालन गनने वयिसथा शमलाउने ।

•	 सामाशजक शिकास मन्त्ालय
•	 शिक्ा¸ शिज्ान तथा प्रशिशि 

मन्त्ालय तथा केन्द्रीय 
शनकायहरू

•	 शिक्ा शिकास शनर्नेिनालय

•	 सञचालन भएका 
अशभमखुीकरण कायतिक्रमको 
सङ्खया 

•	 अशभमखुीकरणमा 
सहभागीहरूको हाशजरी शििरण

3.1.5 शक्रयथाकलथाप २.७.१३.१० शवद्थालयहरूलथाई शवपत ्वयवस्थापनकथा लथाशग अनुदथान

शक्रयथाकलथाप नं.  शक्रयथाकलथाप र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथार तह प्रगशत सचूक
क) प्रर्िे अन्तगतितका शिद्यालयहरूमा आइपनति सक्ने शिशभन्न शिपत ्का समयमा शिद्याथथीको शसकाइ शनरन्तरताका लाशग  

आपतकालीन योजना शनमातिण तथा अद्यािशिक गनने, 
ख) योजनामा उललेशखत प्रशतकायति शक्रयाकलापहरूको प्राथाशमकीकरण गरी शिपतबाट भौशतक क्शत पगुेका शिद्यालयहरूको 

शििरण यशकन गरी ततकाल शिद्यालय सञचालन गनति भौशतक पिूातििार शनमातिणका लाशग शिद्यालयलाई अनरु्ान शर्ने । 
शिपतबाट शिद्याथथीको पाि्यपसुतक लगायतका शसकाइ सामग्रीमा पगुेको क्शत यशकन गरी सामग्री वयिसथापनका लाशग 
सहयोग उपलबि गराउने, 

ग) िैकशलपक प्रणालीबाट शिद्याथथीको शसकाइ सहजीकरण शनर्नेशिका, २०७७ अनसुार कोशभड-१९ को प्रभािका कारण  
भएको/हुन सक्ने िशैक्क क्शत न्यनूीकरण गनति शसकाइ शनरन्तरताका लाशग शनर्नेशिकाको उर्शेय अनरुूप शक्रयाकलाप 
सञचालन गनने, गराउने, 

घ) यस िीर्तिकमा शित्ीय हसतान्तरण भएको अनरु्ानको बढीमा ५ प्रशतितसमम बजेटबाट सामाशजक शिकास मन्त्ालयले शिपत ्
जोशखम न्यनूीकरणका लाशग  िहृत शिद्यालय सरुक्ा न्यनूतम पयाकेज अशभमखुीकरण, सामग्री शनमातिण तथा शितरण 
लगायतका कायतिक्रमहरू सञचालन गनति/गराउन सशकनेछ ।

•	 सामाशजक शिकास मन्त्ालय
•	 शिक्ा शिकास शनर्नेिनालय

•	 शिकास भएका शनर्नेशिका¸ 
मापर्णड तथा प्रारूपको 
सङ्खया

3.2  रषाशट्रिय परवीक्षा बोर्य (ब.उ.िवी.नं. ३५०३१०११)
3.2.1 शक्रयथाकलथाप २.७.१३.२१ कक्था १० (SEE) परीक्था सञचथालन

शक्रयथाकलथाप नं.  शक्रयथाकलथाप र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथार तह प्रगशत सचूक
क) शिक्ा, शिज्ान तथा प्रशिशि मन्त्ालय र राशट्रिय परीक्ा बोडतिको मापर्णड तथा परीक्ा सञचालनका आिार अनसुार  

गनने ।
ख) शनयशमत तथा ग्रेडिशृधि परीक्ामा समतेका लाशग उत्रपशुसतका छपाइ तथा ढुिानी, परीक्ा सञचालन तथा वयिसथापन र 

अनगुमन लगायतका कायतिमा खचति गनने ।
ग) परीक्ा सञचालन समबन्िमा राशट्रिय परीक्ा िोडतिबाट शनणतिय भएपचिात सो अनसुार कायतिक्रम कायातिन्ियनका लाशग 

आिशयक जानकारी गराइनेछ ।
घ) यस िीर्तिकमा शिशनयोशजत  परीक्ा सञचालनसँग समबशन्ित शिर्यमा मात् खचति गनुतिपननेछ ।  

•	 राशट्रिय परीक्ा बोडति
•	 सामाशजक शिकास मन्त्ालय 
•	 शिक्ा शिकास शनर्नेिनालय

•	परीक्ामा सशममशलत शिद्याथथी 
सङ्खया
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3.3 सबरैकषा लषाशग शिक्षा- शििु शिकषास कषाय्यक्रम (ब.उ.िवी.नं. ३५०००१०२)
3.3.1 शक्रयथाकलथाप २.७.१३.३० सबैकथा लथाशग शशक्था-शशशु शवकथास कथाय्तक्रम अनतरगत  तरोशकएकथा बथाल शवकथास केनद्र,आधिथारभूत शशक्था,अनौपचथाररक शशक्था,नीशत त्था सरुशक्त 
शवद्थालयकथा कथाय्तक्रम कथायथा्तनवयन 1

शक्रयथाकलथाप नं.  शक्रयथाकलथाप र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथार तह प्रगशत सचूक
१. यस शक्रयाकललापमा शिशनयोशजत बजेट कायातिन्ियन गनति यस केन्द्रको च नं  ३०६ को शमशत २०७८।०३।०६ को पत्मा 

उललेशखत प्रर्िेगत प्रसताशित बजेटको पररशि शभत् रही कायतिसमपार्न गनुतिपननेछ । यस शक्रयाकलापमा तपशसल अनसुारका 
उपशक्रयाकलाप समािेि रहकेोले बजेट शिशनयोजन रहकेा प्रर्िेतहले तपशसल अनसुार कायातिन्ियनको वयिसथा शमलाउने :

२. समबनधिी नीशत त्था रणनीशतहरुकरो पुनरथावलरोकन कथाय्तशथालथा :
क.  सबै सरोकारािालाको सहभाशगतामा प्रार्शेिक प्रारशमभक बालशिकास रणनीशतको कायातिन्ियन योजना शनमातिण गनने ।

३. ELDS Report Card समबनधिी मुखय प्रशशक्क प्रशशक्ण सञचथालन :
क. शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रबाट शिकास भएको “बालशबकास सहजकताति पेसागत शिकास ताशलम ताशलम 

सहजीकरण पशुसतकाको आिारमा िशैक्क ताशलम केन्द्र तथा ताशलममा शनपणू सथानीय तहका शिक्ा अशिकृतका लाशग 
१२ शर्ने प्रशिक्क प्रशिक्ण भौशतक रुपमा सञचालन गनने । ताशलम प्रशिक्कका लाशग शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास 
केन्द्रको प्रारशमभक बालशिकास िाखा तथा ताशलम िाखासँग समन्िय गनने ।

४. स्थानीय तहमथा एकीकृत प्रथारशमभक बथालशवकथास यरोजनथा शनमथा्तणकथा लथाशग Consortium कथा सदसयकथा लथाशग 
प्रशशक्क प्रशशक्ण
क. सङ्घीय माशमला तथा सामान्य प्रिासन मन्त्ालयबाट प्रकाशित सथानीय तहमा एकीकृत प्रारशमभक बालशिकासका 

लाशग योजना तजुतिमा कायतििाला स्ोत सामग्री, २०७५ बमोशजम तीन शर्ने प्रशिक्क प्रशिक्ण प्रर्िे तहमा गशित प्रार्शेिक 
प्रारशमभक बालशिकास कन्सोशटतियमका सर्सयहरुका लाशग भौशतक रुपमा आयोजना गनने,

ख. यस कायतिका लाशग प्राशिशिक सहयोगका लाशग यशुनसेरको प्रार्शेिक कायतिलयसँग समन्िय गनने ।
५. अशभभथावक शशक्था समबनधिमथा स्थानीय तहकथा शशक्था अशधिकृतहरुकथा लथाशग प्रशशक्क प्रशशक्ण :

क. शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रबाट शिकास भएको अशभभािक शिक्ा पयाकेजको आिारमा सथानीय तहका शिक्ा 
अशिकृतका लाशग ८ शर्ने प्रशिक्क प्रशिक्ण भौशतक रुपमा सञचालन गनने,

ख. ताशलम प्रशिक्कका लाशग शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रको प्रारशमभक बालशिकास िाखा तथा ताशलम िाखासँग 
समन्िय गनने ।

६. अपथाङ्गतथा भएकथातथा भएकथा बथालबथाशलकथाहरुकरो प्रथारशमभक अवस्थामथा नै पशहचथान र सहयरोग सयंनत्रसमबनधिी 
प्रशशक्क प्रशशक्ण
क. शिद्यालयमा अधययनरत बालबाशलकाहरुमा शिद्यमान अपाङ्गता भएकाताहरुको प्रारशमभक अिसथामा नै पशहचान गरी 

तयसको प्रकार र अिसथाको आिारमा सहयोग संयन्त् शिकास गरी कायातिन्ियन गनति लशुमबनी, कणातिली र सरु्रूपशचिम 
प्रर्िेमा ४ शर्िसीय प्रशिक्क प्रशिक्ण सञचालन गनने, 

•	 सामाशजक शिकास 
मन्त्ालय 

•	 शिक्ा शिकास 
शनर्नेिनालय

•	 सथानीय तह
•	 शिद्यालय

•	 प्रशिक्ण सहभागीको हाशजरी
•	 Roster  शिज् रोष्टर सङ्खया
•	 शकिोरिासथाको क्ेत्मा कायति 

गनने सञजाल
•	 बैिक प्रशतिेर्नहरु
•	 समािेिी शिक्ा कायातिन्ियन 

कायतियोजना
•	 सहभागीको मलूयाङ्कन
•	 रणनीशत कायातिन्ियन योजना
•	 बाशलकाशिक्ा सञजाल 

कायतियोजना
•	 सहभागीको हाशजरी
•	 मसयौर्ा रणनीशत पत्
•	 पनुरािलोकन प्रशतिेर्न

1  यस सिबजेट उपिीर्तिकमा रहकेा कायतिक्रमहरू कायातिन्ियन गर्ाति समबशन्ित प्रर्िेमा रहकेो यशुनसेर क्ेत्ीय कायातिलयबाट प्राशिशिक सहायता शलन सशकनेछ ।



52 ÷कथाय्तक्रम कथायथा्तनवयन पुशसतकथा २०७८/७९

शक्रयथाकलथाप नं.  शक्रयथाकलथाप र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथार तह प्रगशत सचूक
ख) यस प्रशिक्क प्रशिक्णमा सामाशजक शिकास मन्त्ालय, शिक्ा शिकास शनर्नेिनालय र शिक्ा ताशलम केन्द्रका २/२ जना 

र सथानीय तहका शिक्ा अशिकृत एिम ्सिास्थय िाखा प्रमखुहरुलाई सहभागी गराउने ।
७. मदरसथाकरो मूलप्रवथाहीकरण समबनधिी कथाय्तशथालथा

क)   बजेट २ न प्रर्िेमा मर्रसाका मौलिीहरुसँग समन्िय गरी मर्रसाको मलूप्रिाहीकरणका लाशग कायतििाला गोष्ठी 
सञचालन गनने, 

ख)   यस कायतिमा प्रर्िेमा रहकेो यशुनसेरको कायतिलयसँग समन्िय गरी सञचालन गनति सशकने ।
८. समथावेशी शशक्था कथायथा्तनवयन समबनधिी क्मतथा शवकथास कथाय्तशथालथा

क) सथामाशजक शिकास मन्त्ालय, शिक्ा शिकास शनर्नेिनालय, शिक्ा ताशलम केन्द्र, मशहला तथा बालबाशलका महािाखा, 
सिास्थय शनर्नेिनालय एिम ्सथानीय तहका शिक्ा अशिकृतहरुको सहभाशगतामा शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रको 
समन्ियमा समाििी शिक्ा कायातिन्ियनसमबन्िी २ शर्ने कायतििाला सञचालन गनने, 

ख) यस कायतििालाको अन्तयमा प्रर्िे तथा समबशन्ित सथानीय तहहरुले समािेिी शिक्ा कायातिन्ियन कायति योजना तयार   
पानने ।

९. प्रशशक्ककथा लथाशग प्रशशक्क प्रशशक्ण तथाशलम :
क) शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रको प्राशिशिक सहयोग र समन्ियमा प्रर्िे ताशलम केन्द्रबाट समािेिी शिक्ा र 

बालमतै्ी शिद्यालय प्रारुप समबन्िी ३ शर्ने प्रर्िे शिक्ा ताशलम केन्द्रका प्रशिक्क तथा Roster/ प्रशिक्कहरुको लाशग 
प्रशिक्क प्रशिक्ण सञचालन  गनने ।

ख) यस कायतििाला पचिात ्शिक्ा ताशलम केन्द्रले आयोजना गनने शिक्क पेसागत शिकास ताशलमहरुमा समािेिी शिक्ा र 
बालमतै्ी शिद्यालय प्रारुप समबन्िी कमतीमा एउटा  सत् समािेि गरी सहजीकरण गनने । (बागमती, लशुमबनी, कणातिली, 
सरु्रूपशचिम  प्रर्िे)

१०. प्रथाशवशधिक र वयथावसथाशयक शशक्थासशहतकरो गुणसतर अशभवशृधि समबनधिमथा सरकथारी त्था शनजीके्त्रकथा 
सररोकथारवथालथाहरुसगँ छलफल/अनतशक्र्त यथा ;
क) सातिितिजशनक शनजी साझरे्ारी अििारणा अनरुुप प्राशिशिक, वयािसाशयक तथा आिारभतू शिक्ाको गणुसतर अशभिशृधिमा 

शनजी क्ेत्को संलगनता एिम ्भशूमका अशभिशृधि गनति प्रर्िे सतरीय एक शर्िसीय कायतििाला सञचालन गनने,   (कणातिली र 
सरु्रूपशचिम प्रर्िे)

ख) कायतििाला सामाशजक शिकास मन्त्ालय, शिक्ा शिकास शनर्नेिनालय, प्राशिशिक शिक्ा तथा बयाििाशयक ताशलम 
पररर्र्,् शनजी क्ेत् -पयाबसन, एनपयाबसनसमते), बैङ्क तथा शित्ीय क्ेत्, उद्योग िाशणजय सङ्घ लगायतका 
सरोकारिालाहरुको सहभाशगतामा सञचालन गनने,

ग) कायतििालाको अन्तयमा शनजी क्ेत्ले प्राशिशिक, बयििाशयक तथा आिारभतू शिक्ाको गणुसतर अशभबरृ्शमा सहयोग 
गनने प्रशतबधिता पत्मा हसताक्र गराउने ।
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शक्रयथाकलथाप नं.  शक्रयथाकलथाप र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथार तह प्रगशत सचूक
११. अनुगमन र समनवय :

क) प्रर्िे नं २ मा रहको अनौपचाररक शिक्ाका कायतिक्रमहरुको आिशयकता अनसुार संयक्ु त प्राशिशिक अनगुमन गनने, 
प्रर्िेमा रहको यशुनसेरको कायतिलयसँग समन्िय गनने सशकने ।

१२. अनौपचथाररक शशक्थाकथा शवशभनन ढथँाचथाहरुकरो समबनधिमथा पुनरथावलरोकन बैिक/कथाय्तशथालथा
क) प्रर्िे नं २ मा सञचालन भएका सबै शकशसमका अनौपचाररक शिक्ाका ढाँचाहरुलाई पनुराबलोकन गनने र प्रशतिेर्न तयार 

गनने, 
ख)  प्रर्िेमा रहको यशुनसेरको कायतिलयसँग समन्िय गरी प्रतयेक त्ैमाशसकमा र्ईु पटक बैिक र कायतििाला सञचालन गनने 

सशकनेछ । 
१३. शकशरोरथावस्थाकरो के्त्रमथा कथाय्त गनने प्रदेशसतरीय सररोकथारवथालथाहरुसगँ नेटवक्त  र बैिक

क) शकिोरिासथाको क्ेत्मा कायति गनने प्रर्िे नं २ का सरोकारबालाहरुको सञजाल शनमातिण र िसशक्तकरणका लाशग 
सरोकारिालाहरुसँग बैिक पैरिी गनने,

ख) यशुनसेरको कायतिलयसँग समन्िय गरी कायतिक्रम सञचालन गनति सशकने ।
१४. IEMIS र शशक्था के्त्रकरो यरोजनथा शनमथा्तण समबनधिी क्मतथा शवकथासकथा लथाशग प्रशशक्क प्रशशक्ण

क) IEMIS मा र्शेखने सबै प्रकारका समसयाहरुलाई समयम ैसमािान गनति, सथानीय तह तथा शिद्यालयको IEMIS प्रणाली 
सदुृशढकरणमा सहयोग गनति तथा IEMIS लाई  शिक्ाको योजनातजुतिमा, कायातिन्ियन तथा अनगुमनमा थप प्रभािकारी 
बनाउन सहयोग गनति सक्ने र्क् जनिक् शत तयार पानने उद्दशेयले ५ शर्िसीय प्रशिक्क प्रशिक्ण सञचालन  गनने, 

ख) यस प्रशिक्क प्रशिक्णका सहभागीहरु शिक्ा शिकास शनर्नेिनालयको शनर्नेिन तथा समन्ियमा IEMIS शिज्को रुपमा 
प्रर्िेमा सेिा प्रर्ान गनने ।

१५. बथाशलकथा त्था समथावेशी शशक्था सञजथाल र लैंङ्शगक समपक्त  वयक् शतहरुकरो क्मतथा शवकथास कथाय्तक्रम
क) सामाशजक शिकास मन्त्ालय, मशहला तथा बालबाशलका महािाखा, शिक्ा शिकास शनर्नेिनालय, शिक्ा ताशलम केन्द्र, 

प्रर्िे बाशलका तथा समािेिी शिक्ा सञजालका समपणूति पर्ाशिकारीहरु तथा सथानीय तह बाशलका तथा समािेिी शिक्ा 
सञजालका संयोजकहरुको सहभाशगतामा ३ शर्िसीय क्मता शिकास कायतििाला सञचालन गनने, 

ख) यस कायतििाला पचिात ्प्रर्िे तथा सथानीय तह बाशलका तथा समािेिी शिक्ा सञजालहरुको क्मता शिकास भई कमतीमा 
एक िर्ने  कायतियोजना तयार गनने ।

१६. प्रदेशसतरीय शशक्था समूहकरो सचूनथा वयवस्थापन समबनधिी क्मतथा शवकथास कथाय्तक्रम
क) प्रर्िे तथा शजलला शिक्ा समहू (Education Cluster) को सचूना तथा अशभलेख बयिसथापन प्रणाली सदुृढीकरण गनति 

सामाशजक शिकास मन्त्ालय, शिक्ा शिकास शनर्नेिनालय, शिक्ा शिकास तथा समन्िय  इकाइ एिम ्सामाशजक शिकास 
कायातिलयमा सचूना वयिसथापन कायतिमा संलगन अशिकृत िा अन्य कमतिचारीहरुको क्मता शिकास गनति ३ शर्िसीय 
कायतििाला सञचालन गनने । (लशुमबनी, कणातिली र सरु्रूपशचिम प्रर्िे)
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शक्रयथाकलथाप नं.  शक्रयथाकलथाप र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथार तह प्रगशत सचूक
ख) ताशलम पचिात ्शिक्ा समहूहरुको सचुना बयिसथापन तथा र्सतािेजीकरण प्रणालीमा सिुार भए नभएको त्ैमाशसक 

रुपमा समीक्ा गनने ।
१७.  प्रदेशसतरमथा शवद्थालय कृशत्रम अभयथास प्रशक्रयथासमबनधिी प्रबरोधिीकरण कथाय्तशथालथा

क) शिद्यालयहरुमा बयिशसथत तथा प्रभािकारी कृशत्म अभयास (Drill Practice) सञचालन प्रशक्रयासमबन्िी आिारभतू 
ज्ान तथा शसप अशभबशृधि गनति सामाशजक शिकास मन्त्ालय, शिक्ाशिकास शनर्नेिनालय, सथानीय तह शिक्ा िाखा/
महािाखा प्रमखु, शनजी तथा आिासीय शिद्यालय अगतिनाइजेसनका प्रशतशनशि, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका प्रशतनीशि, 
शिद्यालयका प्रिानाधयापक तथा बहृत शिद्यालय सरुक्ा समपकति  शिक्कहरुको सहभाशगतामा २ शर्ने कायतििाला 
सञचालन गनने,  

ख) कायतििालापचिात ्शिद्यालयहरुमािर्ाति कमतीमा २ पटक कृशत्म अभयास  (Drill Practice)  सञचालन गनति सामाशजक 
शिकास मन्त्ालयले सबै सथानीय तहहरुलाई आिशयक अनरुोि, सहयोग र सहजीकरण गनने. 

ग) यस कायतिका लाशग यशुनसेर नेपाल शरलड कायातिलयसँग आिशयक प्राशिशिक सहयोग शलन सशकने ।
१८. वहृत ्सरुशक्त शवद्थालय कथाय्तक्रमसमबनधिी यरोजनथाकरो सयुंक् त पुनरथावलरोकन

क) कणातिली र सरु्रूपशचिम प्रर्िेका केही सथानीय तहहरुमा सञचाशलत बहृत ्शिद्यालय सरुक्ा कायतिक्रमको २ शर्ने संयकू्त 
सशमक्ा बैिक सामाशजक शिकास मन्त्ालय, शिक्ा शिकास शनर्नेिनालय, समबशन्ित सथानीय तहका सामाशजक 
शिकास सशमशतका संयोजक, शिक्ाअशिकृत, शिद्यालयका प्रिानाधयापक, बहृत ्शिद्यालय सरुक्ा समपकति  शिक्क तथा 
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पर्ाशिकारीहरुको सहभाशगतामा सञचालन गनने । 

ख) सशमक्ा बैिक पचिात ्बहृत ्शिद्यालय सरुक्ा कायतिक्रमलाई थप वयिशसथत, प्रभािकारी तथा शिसताररत रुपमा सञचालन 
गनति एक मसयौर्ा रणनीशत पत् तयार पानने ।

4 प्रदेश शशक्था तथाशलम केनद्रबथाट सञचथालन हुने कथाय्तक्रम
शिक्क ताशलमसँग समबशन्ित कायतिक्रम सञचालन सामाशजक शिकास मन्त्ालयले श्रािण मशहनाको र्ोस्ो हप्ताशभत् अशनिायति रुपमा ससतति अनरु्ानमा शित्ीय हसतान्तरण भएका कायतिक्रमहरुको प्रर्िे 
शिक्ा ताशलम केन्द्रहरुलाई कायतिक्रम तथा अशखतयारी उपलबि गराउनपुननेछ । ताशलम केन्द्रले कायतिक्रम सञचालन गर्ाति उललेशखत उप शक्रयाकलापगत शिसततृीकरणका अशतररक् त तपशसलका 
आिारहरुमा केशन्द्रत रही कायतिसमपार्न गनुतिपननेछः

क) ताशलम केन्द्रले कायतिक्रम तथा अशखतयारी प्राप्त गरेपशछ कायातिलयका कमतिचारी शबच कायतिक्रम अशभमखुीकरण सञचालन गनने
ख) कायतिक्रम कायातिन्ियनको कायतियोजना शनमातिण गनने । कायतियोजनाको १ प्रशत यस केन्द्रको शिक्क ताशलम िाखामा उपलबि गराउने.  
ग) ताशलम सञचालन गर्ाति यस पशुसतकाको अनसुचूी १६ मा समािेि गररएको उपशक्रयाकलापगत कायतिक्रमका लाशग तोशकएको  भौशतक लक्य र बजेटको पररशि अनरुुप सञचालन गनने, 
घ) आिारभतू तह कक्ा (६-८) र माधयशमक तह (कक्ा ९-१२) का लाशग अङ्ग्रेजी शिज्ान र गशणत  शिर्यका लाशग TPD ताशलम DLI सँग समबन्िीत भएकाले उक् त कायतिक्रमहरु 

तोशकएको लक्य हाशसल हुने गरी प्रथाशमकताका साथ ताशलम सञचालन गनने. 
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ङ)  कायतिक्रम सञचालन गर्ाति शिगतमा सञचालनमा रहकेा  िशैक्क ताशलम केन्द्र तथा शजलला शसथत अगिुा स्ोत केन्द्रहरूको भौशतक संरचना प्रयोग गरी ताशलम सञचालन हुने वयिसथा 
शमलाउने. 

च) ताशलमलाई शिक्कको कायतिथलो नशजकबाट सञचालन गनति ताशलम सञचालन गनने शिर्यमा प्रतयेक शजललामा शिर्यगत रोष्टर शिकास हुने  गरी प्रशिक्क प्रशिक्ण सञचालन गनने । उक् त 
रोष्टरहरुको पररचालन गरी सथानीय सतर म ै ताशलम प्रर्ान गनने वयिसथा शमलाउने, 

छ) ताशलम सञचालन गर्ाति तोशकएको शक्रयाकलापगत भौशतक लक्य नघट्ने  एिम ्बजेट निढ्ने गरी केन्द्रको सिीकृत नमसतिले नसमटेेका क्ेत्मा प्रर्िे आशथतिक माशमला तथा योजना 
मन्त्ालयबाट खचतिको मापर्णड सिीकृत गरी खचति गनने, 

ज) आमनु्नेसामनु्ने  शिशि(face to face) बाट ताशलम सञचालनका लाशग तोकएका कायतिक्रम सो शिशिबाट सञचालनको समभािना नरहमेा िैकशलपक शिशिहरु (Online) अिलिमिन गरी 
सञचालन गनने.

झ) ताशलम सञचालनको प्रगशत त्ैमाशसक रुपमा यस केन्द्रको शिक्क ताशलम िाखामा पिाउने,
ञ) ताशलमका  सहभागी छनोट गर्ाति शिक्ा शिकास तथा समन्िय इकाइ तथा सथानीय तहसँग समन्िय गनने,
ट) ताशलम प्राप्त शिक्कहरुको अशभलेख अद्याििीकरण  शनज कायतिरत शिद्यलायको IEMIS मा गनने र Web Portal मा ७ शर्नशभत् Upload गनने शनर्नेिन समते समबशन्ित ताशलम प्राप्त 

शिक्क मारति त शिद्यालयलाई शर्ने ।

4.1 शक्रयषाकलषाप नं.   २.६.१.१० शिक्क तषाशलम

शक्रयथाकलथाप  एवम ्कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथार तह प्रगशत सचूक

१.   तथाशलम केनद्रमथा सचूनथा प्रशवशधिकरो सशुवधिथा शवसतथार,भौशतक सशुवधिथा सदुृढीकरण त्था हरोसटल वयवस्थापन
क) सामाशजक शिकास मन्त्ालयले आफनो प्रर्िेको शिक्ा ताशलम केन्द्र/ताशलम शनकायहरूको भौशतक सदुृढीकरण तथा 

सतरीकरण र होसटल वयिसथापन गनति बजेट बाँडराँड गरी साितिनशजक खररर् ऐन शनयमको पररशिशभत् रही कायति गनने । 

•	 सामाशजक शिकास 
मन्त्ालय

•	 शिक्ा ताशलम केन्द्र

•	 त्ैमाशसक र िाशर्तिक 
प्रशतिेर्न

•	 सिुार भौशतक अिसथा
२.  रथाजपत्रअनङ्शकत प्र्म शे्रणीकथा कम्तचथारीकथा लथाशग सेवथाकथालीन १-मशहने शैशक्क वयवस्थापन तथाशलम सञचथालन

क) शिक्ा ताशलम केन्द्रले आफनो प्रर्िे शभत्का सङ्घ, प्रर्िे र सथानीय तहमा कायतिरत शिक्ा सेिाका राजपत् अनङ्शकत 
प्रथम श्रणेीका कमतिचारीहरूको लगत तयार गरी सहभाशगताको शनणतियसशहत पत्ाचार गनने । तोशकए अनसुारको समहू 
अनसुारका सहभागी सङ्खया अपगु भएमा अन्यप्रर्िेसँग समन्िय गरी अन्तरप्रर्िेका कमतिचारीहरूलाई सहभागी गनति 
सशकने । 

ख) शिक्ा सेिाका राजपत् अनंङ्शकत प्रथम श्रणेीका कमतिचारीहरूको १ मशहने सेिाकालीन िशैक्क प्रिासन ताशलम सामग्री 
तयार/अद्यािशिक गनने ।

ग) शिक्ा सेिाका राजपत् अनङ्शकत प्रथम श्रणेीका कमतिचारीहरूबाट सहभाशगताका लाशग आिेर्न माग गनने र प्राप्त हुन 
आएका आिेर्नको आिारमा समबशन्ित शनज कायतिरत कायातिलयसँग समन्ियमा यस अशघ नै यसतो ताशलम शलइसकेका 
कमतिचारीहरू नर्ोहोररने गरी सेिाको जेष्ठता भएका २५ जनाको समहू शनमातिण गरी कमतिचारी चयन गरी ताशलम प्रर्ान गनने ।

घ) शिक्ा ताशलम केन्द्रले ताशलम समपन्न गरेका कमतिचारीहरूलाई प्रमाण पत् प्रर्ान गरेर सोको आिारमा अशभलेख राख ्ने ।
ङ) ताशलम शलएका कमतिचारीहरूको सेिा प्रिाहसमबन्िी अनगुमन गनने ।

•	 सामाशजक शिकास 
मन्त्ालय 

•	 समबशन्ित प्रर्िेका 
सङ्घीय कायातिलय र 
सथानीय तह

•	 शिक्ा ताशलम केन्द्र

•	 ताशलम प्राप्त गरेका 
कमतिचारी सङ्खया

•	 ताशलम प्राप्त कमतिचारीको 
अशभलेख

•	 सिुाररएको सेिा प्रिाह
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शक्रयथाकलथाप  एवम ्कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथार तह प्रगशत सचूक

३. शवद्था्थी मनरोसथामथाशजक परथामश्तसमबनधिी कष्टमथाइज्ड शशक्क तथाशलम सञचथालन
क) सिीकृत  ताशलम कोटाको पररशि शभत्रही आिारभतू तथा माधयशमक तहका शिक्कहरुलाई लशक्त गरी प्रतयेक शजललाको 

प्रशतशनशिति हुने गरी सिीकृत पाि्यक्रमका आिारमा ताशलम सञचालन गनने,  
ख) केन्द्रबाट सञचालन भएको प्रशिक्क प्रशिक्णका सहभागीले ताशलम सञचालन गनने,
ग) सिीकृत मोडुलको पररशिशभत् रही ताशलम सञचालन गरी ताशलम प्राप्त शिक्कलाई प्रमाणपत् शर्ने ।

•	 सामाशजक शिकास 
मन्त्ालय

•	 शिक्ा ताशलम केन्द्र
•	 सथानीय तह
•	 शिद्यालय

•	ताशलम प्राप्त गरेका 
शिक्कको सङ्खया

•	 ताशलम प्राप्त शिक्क 
अशभलेख

४.  परररद् बथाट सवीकृत करोर्त अनुसथार TPD तथाशलम सञचथालनकथा लथाशग प्रशशक्क प्रशशक्ण
क) ताशलम सञचालनका लाशग प्रशिक्क प्रशिक्ण सञचालन गर्ाति ताशलमका लाशग प्रर्िेशभत्का सबै सथानीय तह, शजलला 

एिम ्शिर्यहरुको प्रशतशनशिति हुने गरी सचूीकृत रोष्टरहरुबाट प्रथाशमकतामा सहभागी छनोट गनने,सहभागी सचूना 
प्रशिशिको ज्ानको र्क्ता, पेसागत र्क्ता जसता पक्लाई समते धयान शर्ने,  

ख)  सिीकृत शटशपशड ताशलमको ढाँचा अनसुारको ताशलम कोर्ति शडजाइन गरी ताशलम सञचालन गनने, 
ग) ताशलम प्राप्त सहभागीलाई प्रमाणपत् शर्ने ।

•	 सामाशजक शिकास 
मन्त्ालय

•	 शिक्ा ताशलम केन्द्र
•	 सथानीय तह
•	 शिद्यालय

•	  तयार भएका प्रशिक्क 
सखया

•	 ताशलम प्राप्त शिक्क 
अशभलेख

५. सनुथाइ/दृशष्ट/बरोलथाइ्त/बशहरथा र ससुतश्रवणसमबनधिी अपथाङ्गतथा भएकथातथा भएकथा बथालबथाशलकथालथाइ्त शशक्ण गनने 
शशक्कहरूकरो शटशपश्ड तथाशलम सञचथालन
क) इकाइ र सथानीय तहको सहयोगमा यस प्रकृशतका शिद्याथथी शिक्ण गनने शिक्कहरुको अशभलेख सङ्कलन गनने,
ख) सिीकृत ताशलमकोटाको पररशि शभत् रही इचछुक आिारभतू तथा माधयशमक तहका शिक्कहरुलाई लशक्त गरर प्रतयेक   

शजललाको प्रशतशनशिति हुने गरी सिीकृत पाि्यक्रमका आिारमा ताशलम सञचालन गनने,  
ग) ताशलम प्राप्त शिक्कलाई प्रमाणपत् शर्ने ।

•	 सामाशजक शिकास 
मन्त्ालय

•	 शिक्ा ताशलम केन्द्र
•	 सथानीय तह
•	 शिद्यालय

•	 ताशलम प्राप्त गरेका 
शिक्कको सङ्खया

•	 ताशलम प्राप्त शिक्क 
अशभलेख

•	 सिुाररएको शिक्ण 
शसकाइ शक्रयाकलाप

६.  परररद् बथाट सवीकृत सचूनथा त्था सञचथार प्रशवशधि (ICT TPD Phase II- Digital literacy) पथाि्यक्रममथा 
आधिथाररत शशक्ण शसकथाइकथा लथाशग शटशपश्ड तथाशलम सञचथालन 
क)  िशैक्क  जनिक् शत शिकास पररर्र् ्बाट सिीकृत पाि्यक्रमका आिारमा सचूना तथा सञचार प्रशिशि (ICT TPD 

Phase II- Digital literacy) ताशलम पयाकेज शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रको मानि संसािन महािाखाबाट 
प्राप्त गनने । 

ख) ताशलम सञचालनका लाशग प्रशिक्क प्रशिक्ण सञचालन गर्ाति ताशलमका लाशग प्रर्िे शभत्का सबै सथानीय तह, शजलला 
एिम ्शिर्यहरुको प्रशतशनशिति हुने गरी सचूीकृत रोष्टरहरुबाट प्रथाशमकतामा सहभागी छनोट गनने,सहभागी सचूना 
प्रशिशिको ज्ानको र्क्ता, पेसागत र्क्ता जसता पक्लाई समते धयान शर्ने 

ग) ताशलम समपन्न गनने शिक्कहरूलाई प्रमाणपत् प्रर्ान गरेर सोको अशभलेख राख ्ने ।
घ) ताशलम शलएका शिक्कहरूको शिक्ण शसकाइ कायतिकलापको अनगुमन संयन्त् शनमातिण गरी अनगुम गनने गराउने ।

•	 सामाशजक शिकास 
मन्त्ालय

•	 शिक्ा ताशलम केन्द्र
•	 सथानीय तह
•	 शिद्यालय

•	 ताशलम प्राप्त गरेका 
शिक्कको सङ्खया

•	 ताशलम प्राप्त शिक्क 
अशभलेख

•	 सिुाररएको शिक्ण 
शसकाइ शक्रयाकलाप
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शक्रयथाकलथाप  एवम ्कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथार तह प्रगशत सचूक

७. परररद् बथाट सवीकृत तथाशलम पथाि्यक्रमकथा आधिथारमथा मथाधयशमक तह (९-१२) कथा अङ्गे्जी, गशणत र शवज्थान शवरय  
शशक्ककथा लथाशग शटशप्डी प्रमथाणीकरण तथाशलम  सञचथालन
क) िशैक्क  जनिक् शत शिकास पररर्र् ्बाट सिीकृत पाि्यक्रमका आिारमा माधयशमक तहको अङ्ग्रेजी, शिज्ान, गशणतको 

ताशलम पयाकेज शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रको मानि संसािन महािाखाबाट प्राप्त गनने ।
ख)  ताशलम सञचालनका लाशग प्रर्िे अन्तगतितका समबशन्ित शिर्यका ताशलम शलन इचछुक शिक्कहरूको आिेर्न माग गरी 

सहभागी छनोट गनने । 
ग) सिीकृत मोडुलको पररशि शभत् रही ताशलम सञचालन गरी ताशलम प्राप्त शिक्कलाई प्रमाणपत् शर्ने । सोको अद्याििीकरण 

समबशन्ित शिद्यलायको IEMIS मा गनने र Web Portal मा ७ शर्नशभत् Upload गनने शनर्नेिन समते समबशन्ित ताशलम 
प्राप्त शिक्क मारति त शिद्यालयलाई शर्ने ।

•	 सामाशजक शिकास 
मन्त्ालय

•	 शिक्ा ताशलम केन्द्र
•	 शिद्यालय

•	 ताशलम प्राप्त गरेका 
शिक्कको सङ्खया

•	 ताशलम प्राप्त शिक्क 
अशभलेख

•	 सिुाररएको शिक्ण 
शसकाइ शक्रयाकलाप

८. परररदबथाट सवीकृत तथाशलम पथाि्यक्रमकथा आधिथारमथा मथाधयशमक तह (९-१२) कथा अङ्गे्जी, गशणत र शवज्थान शवरय 
बथाहेककथा शशक्ककथा लथाशग शटशप्डी प्रमथाणीकरण तथाशलम सञचथालन
क) शिक्ा ताशलम केन्द्रले माधयशमक तह (९-१२) को अङ्ग्रेजी, शिज्ान, गशणत बाहकेका शिर्यका शिक्कका लाशग ताशलम 

पयाकेज  सिीकृत ताशलम पयाकेज शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रको मानि संसािन महािाखाबाट प्राप्त गनने ।
ख) प्रर्िेशभत्का सामरु्ाशयक माधयशमक शिद्यालयमा कायतिरत माधयशमक तह (९-१२) को अङ्ग्रेजी, शिज्ान, गशणत बाहकेका 

शिर्यका शिक्कको माग र लगत अशभलेखका आिारमा समबशन्ित सथानीय तहसमतेको समन्ियमा शिक्क छनोट गरी 
शटशपडी ताशलम सञचालन गनने । 

ग) ताशलम समपन्न गनने शिक्कहरूलाई प्रमाणपत् प्रर्ान गरेर सोको अशभलेख राख ्ने ।
घ) ताशलम शलएका शिक्कहरूको शिक्ण शसकाइ कायतिकलापको अनगुमन संयन्त् शनमातिण गरी अनगुम गनने गराउने ।

•	 सामाशजक शिकास 
मन्त्ालय

•	 शिक्ा ताशलम केन्द्र
•	 सथानीय तह
•	 शिद्यालय

•	 ताशलम प्राप्त गरेका 
शिक्कको सङ्खया

•	 ताशलम प्राप्त शिक्क 
अशभलेख

•	 सिुाररएको शिक्ण 
शसकाइ कायतिकलाप

९. परररद् बथाट सवीकृत तथाशलम पथाि्यक्रमकथा आधिथारमथा मथाधयशमक तह (९-१२) कथा अङ्गे्जी, गशणत र शवज्थान शवरय 
बथाहेककथा शशक्ककथा लथाशग Online मथा आधिथाररत शटशप्डी प्रमथाणीकरण तथाशलम सञचथालन
क) िशैक्क  जनिक् शत शिकास पररर्र् ्बाट सिीकृत पाि्यक्रमका आिारमा माधयशमक तहको अङ्ग्रेजी, शिज्ान, गशणतको 

ताशलम पयाकेज शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रको मानि संसािन महािाखाबाट प्राप्त गनने ।
ख)  ताशलम सञचालनका लाशग प्रर्िे अन्तगतितका समबशन्ित शिर्यका Online मोडुलमा ताशलम शलन इचछुक 

शिक्कहरूको आिेर्न माग गरी ताशलमका सहभागी छनोट गनने । 
ग) सिीकृत मोडुलको पररशिशभत् रही ताशलम सञचालन गरी ताशलम प्राप्त शिक्कलाई प्रमाणपत् शर्ने ।

•	 सामाशजक शिकास 
मन्त्ालय

•	 शिक्ा ताशलम केन्द्र
•	 शिद्यालय

•	 ताशलम प्राप्त गरेका 
शिक्कको सङ्खया

•	 ताशलम प्राप्त शिक्क 
अशभलेख

•	 सिुाररएको शिक्ण 
शसकाइ शक्रयाकलाप



58 ÷कथाय्तक्रम कथायथा्तनवयन पुशसतकथा २०७८/७९

शक्रयथाकलथाप  एवम ्कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथार तह प्रगशत सचूक

१०. परररदबथाट सवीकृत तथाशलम पथाि्यक्रमकथा आधिथारमथा अधिथारभूत तह (६-८) कथा अङ्गे्जी, गणीत र शवज्थान शवरय  
शशक्ककथा लथाशग शटशप्डी प्रमथाणीकरण तथाशलम  सञचथालन
क) शिक्ा ताशलम केन्द्रले सामरु्ाशयक आिारभतू तहको अङ्ग्रेजी, शिज्ान, गशणतको ताशलम पयाकेज पयाकेज शिक्ा तथा 

मानि स्ोत शिकास केन्द्रको मानि संसािन महािाखाबाट प्राप्त गनने ।
ख) प्रर्िेशभत्का सामरु्ाशयक आिारभतू शिद्यालयमा कायतिरत अङ्ग्रेजी, शिज्ान, गशणत शिर्यका शिक्कहरूको लगत 

अशभलेखका आिारमा समबशन्ित सथानीय तहसमतेको समन्ियमा शिक्क छनोट गरी शिक्ा ताशलम केन्द्र/ताशलम 
शनकाय मारति त शटशपडी ताशलम सञचालन गनने ।

ग) ताशलम समपन्न गनने शिक्कहरूलाई प्रमाणपत् प्रर्ान गरेर सोको अशभलेख राख ्ने ।
घ) ताशलम शलएका शिक्कहरूको शिक्ण शसकाइ कायतिकलापको अनगुमन संयन्त् शनमातिण गरी अनगुम गनने गराउने ।

•	 सामाशजक शिकास 
मन्त्ालय

•	 शिक्ा ताशलम केन्द्र
•	 ताशलम शनकाय
•	 सथानीय तह
•	 शिक्ा शिकास तथा 

समन्िय इकाइ
•	 शिद्यालय

•	 ताशलम प्राप्त गरेका 
शिक्कको सङ्खया

•	 ताशलम प्राप्त शिक्क 
अशभलेख

•	 सिुाररएको शिक्ण 
शसकाइ कायतिकलाप

११.  परररदबथाट सवीकृत तथाशलम पथाि्यक्रमकथा आधिथारमथा आधिथारभूत तह त्था मथाधयशमक तहकथा (६-८ र ९-१२) कथा 
अङ्गे्जी, गशणत र शवज्थान शवरय  शशक्ककथा लथाशग  शटशप्डी प्रमथाणीकरण तथाशलम  सञचथालन (दरोस्रो मरो्ुडल)
क) शिक्ा ताशलम केन्द्रले सामरु्ाशयक शिद्यालयमा अधयापनरत आिारभतू तथा माधयशमक तहको अङ्ग्रेजी, शिज्ान, 

गशणतको  TPD पशहलो मोडुल ताशलम शलएका शिक्कहरुको अशभलेख अद्यािशिक गनने,
ख) र्ोस्ो  चरणको  सिीकृत ताशलम पयाकेज  शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रको मानि संसािन महािाखाबाट प्राप्त 

गनने, 
ग) सथानीय तह समतेको समन्ियमा शिक्क छनोट गरी शिक्ा ताशलम केन्द्र/ताशलम शनकाय मारति त शटशपडी ताशलम सञचालन 

गनने. 
घ) ताशलम समपन्न गनने शिक्कहरूलाई प्रमाणपत् प्रर्ान गरेर सोको अशभलेख राख ्ने,
ङ) ताशलम शलएका शिक्कहरूको शिक्ण शसकाइ कायतिकलापको अनगुमन संयन्त् शनमातिण गरी अनगुम गनने गराउने ।

•	 शिक्ा ताशलम केन्द्र/
ताशलम शनकाय

•	 सथानीय तह
•	 शिक्ा शिकास तथा 

समन्िय इकाइ
•	 शिद्यालय

•	 ताशलम प्राप्त गरेका 
शिक्कको सङ्खया

•	 ताशलम प्राप्त शिक्क 
अशभलेख

•	 सिुाररएको शिक्ण 
शसकाइ कायतिकलाप

१२. परररद् बथाट सवीकृत तथाशलम पथाि्यक्रमकथा आधिथारमथा आधिथारभूत तह त्था मथाधयशमक तहकथा (६-८ र ९-१२) कथा 
अङ्गे्जी, गशणत र शवज्थान शवरय  शशक्ककथा लथाशग Online मथा आधिथाररत शटशप्डी प्रमथाणीकरण तथाशलम  
सञचथालन (दरोस्रो मरो्ुडल)

क) शिक्ा ताशलम केन्द्रले सामरु्ाशयक शिद्यालयमा अधयापनरत आिारभतू तथा माधयशमक तहको अङ्ग्रेजी, शिज्ान, 
गशणतको  TPD पशहलो मोडुल ताशलम शलएका शिक्कहरुको अशभलेख अद्यािशिक गनने,

ख) र्ोस्ो  चरणको  सिीकृत ताशलम पयाकेज  शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रको मानि संसािन महािाखाबाट प्राप्त 
गनने, 

ग)  ताशलम सञचालनका लाशग प्रर्िे अन्तगतितका समबशन्ित शिर्यका Online मोडुलमा ताशलम शलन इचछुक 
शिक्कहरूको आिेर्न माग गरी ताशलमका सहभागी छनोट गनने । 

ङ) सिीकृत मोडुलको पररशिशभत् रही ताशलम सञचालन गरी ताशलम प्राप्त शिक्कलाई प्रमाणपत् शर्ने ।

•	 सामाशजक शिकास 
मन्त्ालय

•	 शिक्ा ताशलम केन्द्र
•	 ताशलम शनकाय
•	 सथानीय तह
•	 शिद्यालय

•	 ताशलम प्राप्त गरेका 
शिक्कको सङ्खया

•	 ताशलम प्राप्त शिक्क 
अशभलेख

•	 सिुाररएको शिक्ण 
शसकाइ कायतिकलाप
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१३. परररद् बथाट सवीकृत तथाशलम पथाि्यक्रमकथा आधिथारमथा मथाधयशमक तह (११-१२) कथा अङ्गे्जी, नेपथाली र सथामथाशजक 
त्था जीवनरोपयरोगी शसप शवरयकथा शशक्ककथा लथाशग शटशपश्ड प्रमथाणीकरण तथाशलम सञचथालन

क) िशैक्क  जनिक् शत शिकास पररर्र् ्बाट सिीकृत पाि्यक्रमका आिारमा ताशलम पयाकेज शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास 
केन्द्रको मानि संसािन मिािाखाबाट प्राप्त गनने ।

ख)  ताशलम सञचालनका लाशग प्रर्िे अन्तगतितका समबशन्ित शिर्यका ताशलम शलन इचछुक शिक्कहरूको आिेर्न माग गरी 
सहभागी छनोट गनने । 

ग) सिीकृत मोडुलको पररशिशभत् रही ताशलम सञचालन गरी ताशलम प्राप्त शिक्कलाई प्रमाणपत् शर्ने । 

•	 सामाशजक शिकास 
मन्त्ालय

•	 शिक्ा ताशलम केन्द्र
•	 ताशलम शनकाय
•	 सथानीय तह
•	 शिद्यालय

•	 ताशलम प्राप्त गरेका 
शिक्कको सङ्खया

•	 ताशलम प्राप्त शिक्क 
अशभलेख

•	 सिुाररएको शिक्ण 
शसकाइ कायतिकलाप

१४. परररद् बथाट सवीकृत तथाशलम पथाि्यक्रमकथा आधिथारमथा अधिथारभूत तह (६-८) कथा अङ्गे्जी, गशणत र शवज्थान शवरय 
बथाहेककथा शशक्ककथा लथाशग  शटशप्डी प्रमथाणीकरण तथाशलम  सञचथालन

क) शिक्ा ताशलम केन्द्रले आिारभतू तह (६-८) को अङ्ग्रेजी, शिज्ान, गशणत बाहकेका शिर्यका शिक्कको लाशग सिीकृत 
ताशलम पयाकेज शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रको मानि संसािन महािाखाबाट प्राप्त गनने ।

ख) प्रर्िेशभत्का सामरु्ाशयक आिारभतू शिद्यालयमा कायतिरत आिारभतू तह (६-८) को अङ्ग्रेजी, शिज्ान, गशणत बाहकेका 
शिर्यका शिक्कको लगत अशभलेखका आिारमा समबशन्ित सथानीय तहसमतेको समन्ियमा शिक्क छनोट गरी शिक्ा 
ताशलम केन्द्र/ताशलम शनकाय मारति त ्शटशपडी ताशलम सञचालन गनने ।

ग) ताशलम समपन्न गनने शिक्कहरूलाई प्रमाणपत् प्रर्ान गरेर सोको अशभलेख राख ्ने ।
घ) ताशलम शलएका शिक्कहरूको शिक्ण शसकाइ कायतिकलापको अनगुमन संयन्त् शनमातिण गरी अनगुम गनने गराउने ।

•	 सामाशजक शिकास 
मन्त्ालय

•	 शिक्ा ताशलम केन्द्र
•	 ताशलम शनकाय
•	 सथानीय तह
•	 शिद्यालय

•	 ताशलम प्राप्त गरेका 
शिक्कको सङ्खया

•	 ताशलम प्राप्त शिक्क 
अशभलेख

•	 सिुाररएको शिक्ण 
शसकाइ कायतिकलाप

१५. परररद् बथाट सवीकृत तथाशलम पथाि्यक्रमकथा आधिथारमथा अधिथारभूत तह (६-८) कथा अङ्गे्जी, गशणत र शवज्थान शवरय 
बथाहेककथा शशक्ककथा लथाशग Online मथा आधिथाररत शटशप्डी प्रमथाणीकरण तथाशलम  सञचथालन
क) िशैक्क  जनिक् शत शिकास पररर्र् ्बाट सिीकृत पाि्यक्रमका आिारमा माधयशमक तहको अङ्ग्रेजी, शिज्ान, गशणतको 

ताशलम पयाकेज शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रको मानि संसािन मिािाखाबाट प्राप्त गनने ।
ख)  ताशलम सञचालनका लाशग प्रर्िे अन्तगतितका समबशन्ित शिर्यका Online मोडुलमा ताशलम शलन इचछुक 

शिक्कहरूको आिेर्न माग गनने । आिेर्नको छानशिन गरी ताशलमका सहभागी छनोट गनने । 
ग) सिीकृत मोडुलको पररशिशभत् रही ताशलम सञचालन गरी ताशलम प्राप्त शिक्कलाई प्रमाणपत् शर्ने ।

•	 सामाशजक शिकास 
मन्त्ालय

•	 शिक्ा ताशलम केन्द्र
•	 शिद्यालय

•	 ताशलम प्राप्त गरेका 
शिक्कको सङ्खया

•	 ताशलम प्राप्त शिक्क 
अशभलेख

•	 सिुाररएको शिक्ण 
शसकाइ शक्रयाकलाप

१६. परररद् बथाट सवीकृत तथाशलम पथाि्यक्रमकथा आधिथारमथा अधिथारभूत तह (१-५)कथा शशक्ककथा लथाशग शटशप्डी 
प्रमथाणीकरण तथाशलम  सञचथालन 
क)  शिक्ा ताशलम केन्द्रले आिारभतू तह (१-५) को सिीकृत ताशलम पयाकेज शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रको मानि 

संसािन महािाखाबाट प्राप्त गनने ।
ख)  प्रर्िेशभत्का सामरु्ाशयक आिारभतू शिद्यालयमा कायतिरत आिारभतू तह (१-५) का शिक्कको लगत अशभलेखका 

आिारमा समबशन्ित सथानीय तहसमतेको समन्ियमा शिक्क छनोट गरी शिक्ा ताशलम केन्द्र/ताशलम शनकाय मारति त ्
शटशपडी ताशलम सञचालन गनने ।

•	 सामाशजक शिकास 
मन्त्ालय

•	 शिक्ा ताशलम केन्द्र
•	 ताशलम शनकाय
•	 सथानीय तह
•	 शिद्यालय

•	 ताशलम प्राप्त गरेका 
शिक्कको सङ्खया

•	 ताशलम प्राप्त शिक्क 
अशभलेख

•	 सिुाररएको शिक्ण 
शसकाइ कायतिकलाप
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शक्रयथाकलथाप  एवम ्कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथार तह प्रगशत सचूक

ग) ताशलम सञचालन गर्ाति ताशलम शलने शिक्क सङ्खयाको आिारमा पायक पनने सथानीय तहमा ताशलम हि खडा गरी 
उपलबि रोष्टरहरूको उपयोग गरी ताशलम सञचालन गनने वयिसथा शमलाउने । 

घ) ताशलम समपन्न गनने शिक्कहरूलाई प्रमाणपत् प्रर्ान गरेर सोको अशभलेख राखने ।
ङ) ताशलम शलएका शिक्कहरूको शिक्ण शसकाइ कायतिकलापको अनगुमन संयन्त् शनमातिण गरी अनगुम गनने गराउने ।

१७. परररद् बथाट सवीकृत तथाशलम पथाि्यक्रमकथा आधिथारमथा  बथालशबकथास शशक्क/सहयरोगी कथाय्तकतथा्तलथाई शटशपश्ड 
प्रमथाणीकरण तथाशलम सचथालन

क) शिक्ा ताशलम केन्द्रले  सिीकृत पाि्यक्रमका आिारमा बाल शिकास शिक्क/सहयोगी कायतिकतातिको  ताशलम सञचालन  गनने ।
ख) प्रर्िेशभत्का समरु्ायमा आिाररत तथा सामरु्ाशयक शिद्यालयमा रहकेा बाल शिकास केन्द्रमा कायतिरत बाल शिकास 

शिक्क/सहयोगी कायतिकतातिहरूको लगत अशभलेख तयार गरी तयसको आिारमा समबशन्ित सथानीय तहसमतेको 
समन्ियमा छनोट गरी शिक्ा ताशलम केन्द्र/ताशलम शनकाय/ताशलम हबमारति त शटशपडी ताशलम सञचालन गनने ।

ग) ताशलम समपन्न गनने बाल शिकास शिक्क/सहयोगी कायतिकतातिलाई प्रमाणपत् प्रर्ान गरी सोको अशभलेख राख ्ने ।
घ) ताशलम शलएका बाल शिकास शिक्क/सहयोगी कायतिकतातिको शसकाइ कायतिकलापको अनगुमन संयन्त् शनमातिण गरी अनगुम 

गनने ।

•	 सामाशजक शिकास 
मन्त्ालय

•	 शिक्ा ताशलम केन्द्र
•	 ताशलम शनकाय

•	 ताशलम प्राप्त गरेका बाल 
शिकास शिक्क/सहयोगी 
कायतिकतातिको सङ्खया /
अशभलेख

•	 सिुाररएको शसकाइ 
कायतिकलापको प्रयोग

१८. परररद् बथाट सवीकृत तथाशलम पथाि्यक्रमकथा आधिथारमथा आधिथारमूत र मथाशव तहकथा प्रअलथाई एकीकृत रुपमथा 
प्रमथाणीकरण नेतृतव शवकथास तथाशलम सञचथालन

क) शिक्ा ताशलम केन्द्रले सिीकृत पाि्यक्रमका आिारमा आिारभतू र माधयशमक तहका प्रअको नेततृि शिकासका लाशग 
सिीकृत ताशलम पयाकेजका आिारमा ताशलम सञचालन  गनने ।

ख) शिक्ा ताशलम केन्द्रले प्रर्िेशभत्का सामरु्ाशयक शिद्यालयका प्रअको लगत अशभलेख तयार गरी तयसको आिारमा समबशन्ित 
सथानीय तहसमतेको समन्ियमा ताशलम नपाएका प्रअ छनोट गरी एकीकृत नेततृि शिकास ताशलम सञचालन गनने ।

ग) नेततृि शिकास ताशलम समपन्न गनने प्रअबाट प्रशतबधिता शलई  प्रमाणपत् प्रर्ान गरेर सोको अशभलेख राख ्ने ।
घ) ताशलम शलएका प्रअहरूको शिक्ण शसकाइ कायतिकलापको अनगुमन संयन्त् शनमातिण गरी अनगुम गनने गराउने ।

•	 सामाशजक शिकास 
मन्त्ालय

•	 शिक्ा ताशलम केन्द्र
•	 सथानीय तह
•	 शिद्यालय

•	 ताशलम प्राप्त प्रअको 
अशभलेख

•	 ताशलम प्राप्त गरेका 
प्रअको सङ्खया

•	 प्रअको सिुाररएको सेिा 
प्रिाह

१९. केनद्रबथाट शवकशसत नमुनथा तथाशलम स्रोत सथामग्ी र शशक्था तथाशलम केनद्रबथाट शवकशसत तथाशलम सथामग्ी छपथाइ
क) शिक्ा ताशलम केन्द्रले शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रबाट शिकास गररएका ताशलम स्ोत सामग्री र आरँैले शिकास 

गरेका पयाकेज/सामग्री छपाई ताशलमका सहभागीहरूलाई उपलबि गराउने ।

•	 सामाशजक शिकास 
मन्त्ालय

•	 शिक्ा ताशलम केन्द्र

•	 छाशपएका स्ोत सामग्री/
पयाकेज तथा अशभलेख

२०. तथाशलम सञचथालन अवशधिमथा स्लगत अनुगमन त्था प्रथाशवशधिक सहयरोग त्था शस्शत प्रशतवेदन त्था अनुगमन 
प्रशतवेदन तयथारी

क) शिक्ा ताशलम केन्द्रले सञचालन गरेका शटशपडी ताशलमका सहभागीहरूको िकै्शणक परामितिको अनगुमन संयन्त् र 
अनगुमन सािन शिकास गरी अनगुमन गनने गराउने ।

ख) अनगुमनपशछ ताशलम सञचालन बारे अनभुि आर्ान प्रर्ान गरी बाँकी ताशलम सञचालनमा   सिुार लयाउने ।
ग) शिक्ा ताशलम केन्द्रले िर्तिभरर सञचालन भएका ताशलमको शसथशत प्रशतिेर्न तयार पानने ।

•	 सामाशजक शिकास 
मन्त्ालय

•	 शिक्ा शिकास शनर्नेिनालय
•	 शिक्ा ताशलम केन्द्र

•	 शिकाशसत अनगुमन 
संयन्त् र सािन

•	 अनगुमन गररएका   
ताशलम कायतिक्रम

•	 अनगुमन प्रशतिेर्न
•	  शसथशत प्रशतिेर्न
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4.2  शक्रयषाकलषाप २.६.२.९ आिषारभूत तहकषा शिक्कको लषाशग शिद्षाथथीको शसकषाइ क्शत आपुरण गन्य Digital Skill समिन्िवी तषाशलम

शक्रयथाकलथाप  एवम ्कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथार तह प्रगशत सचूक

क) कोशभड १९ का कारण शनयशमत शसकाइ अिरुधि भई भएको शसकाइ क्शत न्यनूीकरणका लाशग अनलाइनमारति त कक्ा 
सञचालन गनने शसपको शिकास गनति अनलाइन ताशलम कोर्तिको शिकास गरी सिीकृत गनने, 

ख)  सिीकृत ताशलम कोर्तिका आिारमा प्रर्िेशभत्का सबै शिक्कलाई समट्ेने गरी आिारभतू तहका शिक्कलाई लशक्त गरी 
ताशलम सञचालन गनने, 

ग) ताशलम प्राप्त शिक्कको शििरण अद्यािशिक गनने  ।

•	
•	 शिक्ा ताशलम केन्द्र/

ताशलम शनकाय
•	 सथानीय तह
•	 शिद्यालय

•	 ताशलम प्राप्त गरेका 
शिक्कको सङ्खया

•	 सिुाररएको शिक्ण शसकाइ 
कायतिकलाप

5 शिक्षा शिकषास तथषा समन्िय एकषाइबषाट कषायषा्यन्ियन हुने कषाय्यक्रम
5.1 शिक्षा शिकषास तथषा समन्िय इकषाइ ( ि.उ.िवी.नं. ३५००१०१३)

सवीकृत शक्रयथाकलथाप नं¸शक्रयथाकलथाप र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथार तह प्रगशत सचूक

कम्तचथारीहरूकरो तलब भत्था¸महँगी भत्था¸ परोसथाक खच्त
सिीकृत र्रबन्र्ीमा कायतिरत कमतिचारीहरूको नेपाल सरकारले तोकेको तलब भत्ा भकु्तानी शर्ने ।

•	 शिक्ा शिकास तथा समन्िय 
इकाइ

•	 िैङ्क सटेटमने्ट

शक्रयथाकलथाप नं.  २.१.२.१  शवदु्त महसलु, २.१.३.५ खथानेपथानी महसलु,  २.१.६.१ टेशलफरोन महसलु २.१.७.१ इमेल/ 
इनटरनेट/वेवसथाइट महसलु  २.१.९.१हुलथाक/कुररयर खच्त  २.२.२.३ श्डजेल 2.3.1.5 २.३.१.५ मम्तत सभंथार (कथार, शजप, 
भयथान र मरोटर सथाइकल) २.९.२.५. गथा्डी त्था मरोटर सथाइकल वीमथा शुलक २.३.२.५ मम्तत सभंथार (फरोटरोकपी, लयथापटप, 
कमप्युटर, प्ररोजेक्टर आशद) २.३.९.१ कथायथा्तलय भवन मम्तत त्था सधुिथार २.३.१४.१ फशन्तचर त्था शफक्चस्तकरो मम्तत त्था 
समभथार  २.४.९.४ पुसतक त्था जन्तल खररद  २.४.१.१ कथायथा्तलय सथामथान खररद २.२.३.६ सवथारी सथाधिन बथाहेककथा मेशसनरी 
औजथारमथा प्रयरोग हुने ईनधिन खच्त २.४.१२.१ कथायथा्तलय सथामग्ी छपथाइ  २.४.१३.१ कथायथा्तलयकरो पत्रपशत्रकथा त्था पुशसतकथा  
२.४.१४.१ शवज्थापन त्था सचुनथा प्रकथाशन   २.५.८.५ सरसफथाइ त्था सरुक्था  २.९.६.१ कथायथा्तलय शचपथापथान खच्त (शचयथापथान 
खच्त) २.९.२.५ गथा्डी त्था मरोटर सथाइकल बीमथा शुलक (वीमथा सवथारी सथाधिन)  २.८.२.१ सरूवथा भ्रमण खच्त (आनतररक 
भ्रमण)  ११.३.७.१ लयथापटप ,फरोटरोकपी,कम्पयुटर, प्ररोजेक्टर एवम ्शप्रनटर खररद १.२.१०.१ पथाले पहरथा भत्था  १.२.१०.३ 
दशै शतहथारकरो अशतररक् त समय भत्था १.२.८.१ प्रसतुी सयथाहथार भत्था २.२.२.५ पेरिरोल
क) उशललशखत कायतिक्रम कायातिन्ियन गर्ाति िाशर्तिक खररर् योजना शनमातिण गनने सिीकृत नमसतिका आिारमा साितिजशनक खररर् ऐन 

शनयम तथा प्रचशलत ऐन शनयमको परीशिशभत् रही खचति गनने ।

•	 शिक्ा शिकास तथा 
समन्िय इकाइ

•	 खररर् योजना 
•	 खररर् भएका समग्रीहरू 
•	 शजन्सी शनरीक्ण 

प्रशतिेर्न
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शक्रयथाकलथाप नं.  2.7.13.126 एकीकृत शैशक्क सचूनथा त्था वयवस्थापन प्रणथाली वयवस्थापन
क) शजललाशभत् रहकेा सबै शिद्यालय लगायत िशैक्क संसथाहरूको एकीकृत िशैक्क सचूना तथा वयिसथापन प्रणालीमा िशैक्क 

त्थयाङ्क भरेको सशुनशचितता गनति सथानीय तह एिम ्शिद्यालयलाई सहजीकरण गनने । एकीकृत िशैक्क सचूना तथा वयिसथापन 
प्रणाली अनसुार सथानीय तहसँग समन्िय गरी शजललाको समशष्टगत प्रशतिेर्न तयार गरी सरोकारिालाहरुलाई जानकारी गराउने 
।  शजललाका सबै सथानीय तहको प्रशतशनशिति हुने गरी त्थयाङ्क सतयापन गनने सतयापनमा शिद्यालयले सबै प्रकारका सचूना भरे 
नभरेको शिद्याथथी सङ्खया  भौशतक शििरण िासतशिक भरे नभरेको  पक्मा केशन्द्रत गनने ।

•	 सथानीय तह 
•	 शिक्ा शिकास तथा 

समन्िय इकाइ 
•	 शिद्यालय

•	IEMIS राराम भरेका 
शिद्यालय एिम ् िशैक्क 
संसथाको शििरण

•	 शजललाको प्रशतिेर्न 

शक्रयथाकलथाप नं. २.५.२.४७ वेरुजु फछ् ययौटकथा लथाशग शवद्थालय शनमथा्तण कथाय्तकरो कथाय्तसमपनन प्रशतवेदन तयथारीकथा लथाशग 
प्रथाशवशधिक परथामश्त सेवथा
क)  साशिकको शजलला शिक्ा कायातिलयबाट शिद्यालय भौशतक शनमातिण कायतिको कायम भएको िेरुजकुो अशभलेख अद्यािशिक गनने, 
ख)  शिद्यालय भिन शनमातिण कायति अन्ततरगत कक्ाकोिा, िचैालय शनमातिण शिद्यालय भिन ममतित लगायतका कायतिको शनमातिण कायति 

समपन्न भईसकेको तर कायति समपन्न प्रशतिेर्न तयार नभएका शिद्यालयको कायतिसमपन्न प्रशतिेर्न तयार गरी रछ् ययौटका लाशग 
पेस मलेपमा पेस गनने, यसमा सामाशजक परीक्णको प्रशतिेर्नसमते समािेि गनने, 

ग)   यस शक्रयाकलापमा प्राप्त बजेटबाट शिद्यालयको कायतिसमपन प्रशतिेर्न तथा नापी शकताि तयारी लगायतका प्राशिशिक कायति गनति 
शनमातिण कायति हनेने  प्राशिशिकसँग सेिा करार गरी कायतिप्रगशतका आिारमा भक्ु तानी शर्ने वयिसथा शमलाउने ।    

•	 शिक्ा शिकास तथा 
समन्िय इकाइ 

•	 प्राशिशिक कमतिचारी
•	 शिद्यालय

•	 िेरुजकुो अद्यािशिक 
अशभलेख

•	कायति समपन्न प्रशतिेर्न 
•	िेरुज ु रछ् ययौट भएको 

रकम

शक्रयथाकलथाप नं. २.६.२.१० शैशक्क यरोजनथा त्था कथाय्तक्रम कथायथा्तनवयन समबनधिमथा स्थानीय तहकथा कम्तचथारीहरुकरो क्मतथा 
शवकथास
क)   शजलला अन्तरगतका सथानीय तहमा कायतिरत शिक्ा िाखाका कमतिचारीहरुलाई शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रबाट सिीकृत 

ताशलम कोर्तिमा आिाररत भई न्यनूतम ४ शर्ने क्मता शिकास ताशलम सञचालन गनने. 
ग)    कायतिक्रम र्ोस्ो त्ैमाशसक शभत् समपन्न गररसक्ने,
ख)  क्मता शिकासका ताशलममा सहजीकरण गनति केन्द्रका शिर्यगत शनकायहरु प्रर्िे. शिक्ा ताशलम केन्द्र तथा शजललासतरका 

शिर्यसँग समबशन्ित शनकायका शिज्हरु पररचालन गनने ।

•	 शिक्ा शिकास तथा 
समन्िय इकाइ

•	 सथानीय तह

•	 क्मता शिकासका 
सहभागी सङ्खया

शक्रयथाकलथाप नं. २.७.१०.४६ स्थानीय तहसगँकरो समनवयमथा कक्था ८ करो परीक्थाकरो Item Writing, Question Bank 
शनमथा्तण त्था नशतजथा शवशे्रणमथा सहजीकरण त्था अशभलेख वयवस्थापन
क)  शजललाशभत्का सबै सथानीय तहसँग समन्िय गरी कक्ा ८ को परीक्ालाई वयिशसथत र प्रभािकारी बनाउन समबशन्ित शिर्यका 

शिज् शिक्कहरुको सहभाशगतामा Item Writing कायतििाला सञचालन गरी प्रश्न पत् शनमातिणमा सहजीकरण गनने,
ख)  सथानीय तहमा शिकास भएका तथा शजललाले शिगतमा शिकास गरेका कक्ा ८ को परीक्ाका पश्न पत् सङ्कलन गरी शजलला 

सतरमा Question Bank शनमातिण गनने र सथानीय तहको मागको आिारमा प्रयोगका लाशग उपलबि गराउने,
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सवीकृत शक्रयथाकलथाप नं¸शक्रयथाकलथाप र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथार तह प्रगशत सचूक

ग)  शजललाशभत्  सञचाशलत  शिद्यालय सथानीय तह  तथा शजलला राशट्रिय सतरका परीक्ाहरुको नशजता सङ्कलन गरी शिशे्र्ण गरी 
शजललासतरीय प्रशतिेर्न तयार गरी प्रिोिीकरण गनने, 

घ)  शजललाशभत् रहकेा परीक्ासँग समबशन्ित  शिक्ा सशमशतका माइन्यटु शिक्क र्रबन्र्ीलगायतका अशभलेखलाई शडशजटाइज गरी 
अशभलेख वयिसथापन गनने  ।

•	 शिक्ा शिकास तथा 
समन्िय इकाइ

•	 सथानीय तह

•	 शिकास भएका प्रश्नपत्हरु
•	 Question Bank
•	परीक्ाको शजलला सतरीय 

प्रशतिेर्न
•	 शडशजटाइज अशभलेखहरु

शक्रयथाकलथाप नं. २.७.१३.२२ शशक्क दरबनदी शमलथानकथा लथाशग सहजीकरण
क)  इकाइले सथानीय तहसँग समन्िय गरी शिक्क र्रबन्र्ी शमलान गनति बाँकी रहकेा तहहरुलाई अशभलमब शमलान कायति समपन्न गनति 

सहजीकरण गनने, 
ख)  र्रबन्र्ी शमलान तथा शिक्क वयिसथापन सँग सथानीय तह तथा शजललासतरबाट भएका शनणतियहरुको आिारमा शिद्यालयगत, 

तहगत तथा शिर्यगत अशभलेख र्रुुसत राखने,  
ग)   शिक्क र्रबन्र्ी शमलान तथा अशभलेख वयिसथापनसँग समबन्िीत शिर्यमा समन्ियातमक बैिक, अन्तरशक्रया, सहजीकरण 

केन्द्रीय नीशत प्रिोिीकरण जसता कायतिक्रम सञचालन गनने । 

•	 शिक्ा शिकास तथा 
समन्िय इकाइ

•	 सथानीय तह

•	शिक्क र्रबन्र्ी 
शमलानसँग समबन्िीत 
समन्ियातमक बैिक, 
अन्तरशक्रया, 

•	शमलान कायति समपन्न 
गरेका सथानीय तह

शक्रयथाकलथाप नं. २.७.१३.५०१ स्थानीय तहसगँकरो समनवयमथा शवद्थालय सपुरीवेक्ण त्था शशक्ककथा लथाशग पेसथागत 
सहयरोग
क) इकाइले सथानीय तहसँगको समन्नियमा शिद्यालय सपुरीिेक्ण र शिक्कको पेसागत सहयोगलाई प्रभािकारी िनाउन  िाशर्तिक 

अनगुमन योजना शनमातिण गनने,
ख) शजलला एिम ्सथानीय तहका शिक्ा िाखामा कायतिरत अशिकृतसतरका कमतिचारी,  माधयशमक तहका शिक्क रहकेो शिर्यगत 

सशमशत तथा शिर्यशिज् रहकेो रोष्टर शनमातिण गनने,
ग)  उक् त रोष्टर मधयेबाट सथानीय तहको कायतिक्रमसँग र्ोहोरो नपनने गरी शिद्यालय छनोट गनने । छनोट गर्ाति सगुम र्गुतिम तथा सबै 

सथानीय तह समटेीने गरी सबै शिद्यालयमा ३ मशहनामा कमतीमा  १ पटक सपुरीिेक्ण गरी पेसागत सहयोगका लाशग कक्ा 
अिलोकन, पषृ्ठपोर्ण आर्ान  प्रर्ान, मागमा आिाररत छोटा अिशिका ताशलम, नमनुा पाि प्रर्ितिन एिम ्िकै्शणक समसया 
समािानका लाशग छलरल गनने, गराउने. 

घ)  समपाशर्त कायतिकको िाशर्तिक प्रशतिेर्न तयार गनने ।
ङ)  यस कायतिक्रममा इकाइका लाशग सिीकृत शक्रयाकलाप नं २.८.१.४ मा शिशनयोशजत रकमलाई समते समािेि गरी योजना शनमातिण 

गनति सशकनेछ । 

•	 शिक्ा शिकास तथा 
समन्िय इकाइ

•	 सथानीय तह

•	 कायति योजना 
•	 शिद्यालय सपुरीिेक्ण 

तथा पेसागत सहयोग प्राप्त 
गरेका शिद्यालय 

•	 िाशर्तिक प्रशतिेर्न
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शक्रयथाकलथाप नं. २.७.१३.५०२ नवप्रवेशी शशक्कहरुकरो लथाशग सेवथा प्रवेश तथाशलम
क)  शिक्क सेिा आयोगबाट यस आिमा शसराररस भई आएका शिक्कहरुको शनयक्ु शत पचिात पेसागत शजममबेारी तथा शिक्ण 

शिर्यसँग समबन्िीत शिर्यमा न्यनूतम ४ शर्ने सेिा प्रिेि ताशलम सञचलन गनने,
ख)  शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रबाट शिकास भएको ताशलम कोर्तिका आिारमा ताशलम सञचालन गनने, 
ग)  ताशलममा सहजीकरणका लाशग  इकाइ एिम ्सथानीय तहका कमतिचारीहरुका अशतररक्त शिर्यगत शिक्कहरुलाई पररचालन  

गनने ।

•	 शिक्ा शिकास तथा 
समन्िय इकाइ

•	 सथानीय तह

•	ताशलम प्राप्त शिक्क 
सङ्खया

शक्रयथाकलथाप नं. २.७.१३.१२७ तै्रमथाशसक त्था वथाशर्तक प्रगशत प्रशतवेदन तयथारी समपे्ररण (स्थानीय तहकरोसमेत)
क) इकाइका  लाशग सिीकृत कायतिक्रमको त्ैमाशसक तथा िाशर्तिक प्रगशत प्रशतिेर्न त्ैमाशसक समाप्त भएको ७ शर्न तयार गरी यस 

केन्द्रमा अशनिायति रूपले पिाउने ।
ख) शजललाशभत्का सथानीय तहसँग समन्िय गरी त्ैमाशसक समाशप्त भए पचिात ससतति अनरु्ानमा शित्ीय हसतान्तरण भएका 

शक्रयाकलापको प्रगशत तोशकएको ढाँचामा सङ्कलन गरी शजललागत सारांि तयार गरी त्ैमाशसक समाप्त भएको १५ शर्नशभत् यस 
केन्द्रमा Hard copy & Soft copy अशनिायति रूपले पिाउने ।  

ग) इकाइले शिक्ा तथा मानि  स्ोत शिकास केन्द्रबाट प्रसताशित शसथशत प्रशतिेर्नको ढाँचामा शजललासतरीय प्रशतिेर्न तयार गनने,  
सथानीय तहबाट प्राप्त शसथशत प्रशतिेर्नहरुलाई एकीकृत गरी केन्द्रमा पिाउने । ढाँचा केन्द्रको िेिसाइटबाट डाउनलोड गनति 
सशकनेछ ।

•	 सथानीय तह 
•	 शिक्ा शिकास तथा 

समन्िय इकाइ 
•	 शिद्यालय

•	 शजललाको त्ैमाशसक/
िाशपतिक प्रगशत 
प्रशतिेर्न

•	 सथानीय तहको 
त्ैमाशसक/िाशपतिक 
प्रगशत प्रशतिेर्न  

शक्रयथाकलथाप नं. २.७.१३.१२८ शवद्थालय एवम स्थानीय तहकथा पदथाशधिकथारीहरूलथाई शैशक्क नीशत अशभमुखीकरण 
(EMF and SMF सशहत)
क) चाल ु आ.ि.मा इकाइका लाशग सिीकृत कायतिक्रम एिम ् सथानीय तहमा शित्ीय हसतान्तरण भएका कायतिक्रम समबन्िमा 

केन्द्रीयसतरको कायतििालाका सहभागीले शजललाशभत् रहकेा  प्रतयेक सथानीय तहबाट  १ जना शिक्ा िाखाको प्रमखु/ प्रशतशनशि 
तथा १ जना जनप्रशतशनशिको सहभाशगता हुने गरी २ शर्ने अशभमखुीकरण सञचालन गनने । कायतििालामा सथानीय तहमा ससतति 
अनरु्ानको रूपमा शित्ीय हसतान्तरण भएका कायतिक्रम तथा बजेट कायातिन्ियन सहजीकरण गनति शिकास गररएको कायातिन्ियन 
पशुसतका  तथा सिीकृत Environmental Management Framework (EMF) र Social Management Framework 
(SMF) लगायतका शिर्यिसत ुसमािेि गरी सेसन सञचालन गनने ।  कायतिक्रम अशभमखुीकरण गर्ाति सिीकृत कायतिक्रम कायातिन्ियन 
पशुसतका २०७८।७९ का आिारमा कायतिक्रमको प्रगशत प्रशतिेर्न तयार गरी पेस गनने शिर्यिसत ुसमािेि गनने  ।  

•	 सथानीय तह 
•	 शिक्ा शिकास तथा 

समन्िय इकाइ 
•	 शिद्यालय

•	  कायतियोजना
•	 अशभमखुीकरणका 

सहभागीहरूको 
हाशजरी 

•	  अशभमखुीकरण 
प्रशतिेर्न
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शक्रयथाकलथाप नं.  २.७.१३.१२९ शवद्थालय लेखथापथालन त्था सथाव्तजशनक खररद तथाशलम
क) इकाइले शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रबाट सिीकृत ताशलम पयाकेजका आिारमा साितिजशनक खररर् तथा लेखा 

वयिसथापन ताशलम शलएका प्रशिक्कहरूबाट ताशलम सञचालन गनने ।  शजललाका माधयशमक शिद्यालयबाट प्रिानाधयापक/
शिक्क तथा लेखा हनेने कमतिचारी गरी कमतीमा २ जना तथा आिारभतू तह कक्ा (१-८) सञचाशलत शिद्यालयको १जना 
प्रिानाधयापक/शिक्क आिारभतू तह कक्ा (१-५) शिक्ण गनने  १ जना शिक्क सहभागी हुने गरी ताशलम कायतिक्रमको योजना 
शनमातिण गरी न्यनूतम ४ शर्ने ताशलम सञचालन गनने । ताशलमका सहभागीहरूको शिद्यालयगत नामनामसेी शििरण शिक्ा तथा 
मानि स्ोत शिकास केन्द्रमा अशनिायति रूपमा पिाउने । कायतिक्रम सञचालन गर्ाति ताशलम समबन्िी नमसतिका अिारमा खचति गनने ।  

•	 सथानीय तह 
•	 शिक्ा शिकास तथा 

समन्िय इकाइ 
•	 शिद्यालय

•	 प्रशिक्कको हाशजरी
•	शजललाको कायतियोजना 
•	ताशलमका सहभागीहरूको 

हाशजरी 
•	ताशलम प्रशतिेर्न

शक्रयथाकलथाप नं.  २.७.१३.१३० लेखथाजरोखथा केनद्र वयवस्थापन
क) लेखाजोखा केन्द्र संयोजकले शिद्यालयमा अधययनरत शिद्याथथीहरूको अपाङ्गता भएकातासँग समबशन्ित संिसंसथाहरूको 

सहकायति एिम ्सथानीय तहसँग समन्िय गरी लेखाजोखा गनति लगाउने । यस िीर्तिकमा प्राप्त अनरु्ानलाई लेखाजोखा केन्द्रलाई 
प्रशतकेन्द्र ५०¸०००।- का र्रले शनकासा शर्ने  । लेखाजोखा तथा छनोट गनने कायतिका लाशग प्राप्त रकमलाई र्हेाय अनसुार खचति 
गनति सशकनेछः

१. छनोट एिम ्लेखाजोखा गनने प्रयोजनका लाशग सञचालन खचति रू. १२,०००।–
२. त्थयाङ्क राराम शिकास तथा मसलन्र्का लाशग रू.  ६,०००।–
३. त्थयाङ्क सङ्कलन, कायतिक्रम शनरीक्ण,अनगुमन तथा लेखाजोखा गनने कायतिका लाशग (केन्द्र संयोजक िा रोकल 

पसतिन)       रू ३०,०००।–
४. त्थयाङ्क िा अशभलेखीकरण, प्रशतिेर्न तयारी िा अन्य शिशिि कायतिका लाशग रू. २,०००।–

 ख) यस पिूति शजललामा कायतिरत लेखाजोखा संयोजक भएको भए शनजलाई नै शनरन्तरता शर्ने । शनजले सबै सथानीय तहसँग समन्िय 
गरी शजललाशभत् अधययनरत अपाङ्गता भएकाता भएका शिद्याथथीहरूको आिारमा लेखाजोखा केन्द्र वयिसथापन सशमशतको 
सहयोगमा  लेखाजोखा गरी यथाथति शििरण सथाशनय तहलाई उपलबि गराउने । लेखाजोखा संयोजकको तलबभत्ाका लाशग  
सथानीय तहले प्राथशमक तह ततृीय श्रेणीको सरहको शिक्क तलब अनरु्ान पर्ाशिकार रहकेो शिद्यालयबाटै प्राप्त गननेगरी 
समबशन्ित शिद्यालयमा शनकासा अनरु्ान उपलबि गराउने । केन्द्र संयोजकले शजललाका सबै सथानीय तहसँग समन्िय गरेर 
अपांगता भएका बालबाशलकाहरूको त्थयाङ्क सङ्कलन गनने, छात्िशृत्का लाशग शसराररस गनने, स्ोतकक्ा एिम ् शििरे् 
शिद्यालयमा भनातिका लाशग शसराररस गनुतिपनने भएकाले शजललाभरीको शिक्ाका लाशग काम गनने गरी वयिसथापन भएको शजलला



66 ÷कथाय्तक्रम कथायथा्तनवयन पुशसतकथा २०७८/७९

सवीकृत शक्रयथाकलथाप नं¸शक्रयथाकलथाप र कथायथा्तनवयन प्रशक्रयथा शजममेवथार तह प्रगशत सचूक

      तहको शनकाय िा सो नभएको अिसथामा शजललाशभत्को शििरे् शिद्यालय िा स्ोतकक्ा रहकेो शिद्यालयमा लेखाजोखा केन्द्र 
रहने  । यस प्रयोजनका लाशग यस अशघ शजललाशभत् शिद्यालयमा लेखाजोखा केन्द्र तोकी कामकाज गरररहकेाहरूको हकमा 
सोही शिद्यालयलाई केन्द्र कायम गनने । लेखाजोखा केन्द्र सञचालनका लाशग शिक्ा शिकास तथा समन्िय इकाइमा पिातिइएको 
रकमबाट यस पशुसतकामा उललेख भए बमोशजमको आिारमा शजललाभररका अपाङ्गता भएका बालबाशलकाहरूको शिक्ाको 
वयिसथापनका लाशग काम गनुतिपनने । यसका लाशग केन्द्र संयोजकले आरुले समपार्न गनने कायति योजना  सशहत  शिक्ा शिकास 
तथा समन्िय इकाइमा बजेट माग गनने र समबशन्ित इकाइले तोशकएको िीर्तिकमा शबशनयोशजत रकम उपलबि गराई कायतिसमपन्न 
प्रशतिेर्न शलने वयिसथा गनने । 

•	 सथानीय तह 
•	 शिक्ा शिकास तथा 

समन्िय इकाइ 
•	 लेखा जोखा संसोजक

•	 लेखाजोखा गररएका 
शिद्याथथी सङ्खया

•	 प्रशतिेर्न

शक्रयथाकलथाप नं.  २.७.१३.५५७ नयथँा पथाि्यक्रम कथायथा्तनवयनकथा लथाशग शशक्कलथाई सहजीकरण 
क) इकाइले पाि्यक्रम शिकास केन्द्रबाट प्रशिक्क प्रशिक्णमा सहभागी भएका प्रशिक्कबाट शजललाशभत्का प्रअ, सथानीय तहका 

शिक्ा िाखा पर्ाशिकारी, शिक्ा ताशलम केन्द्रका प्रशिक्क,शिर्यगत शिक्कहरूको सहभाशगतामा २ शर्ने शजलला सतरीय 
प्रशिक्क प्रशिक्ण सञचालन गनने । शजललाका सबै शिद्यालयबाट पाि्क्रम पररमाजतिन भएका कक्ा मधयेबाट कमतीमा १ जना 
शिक्क शिक्क सहभागी हुने गरी ताशलम कायतिक्रमको योजना शनमातिण गरी २ शर्ने अशभमखुीकरण सञचालन गनने । अशभमखुीकरण 
समबन्िी अन्य कायति पाि्यक्रम शिकास केन्द्रको शनर्नेिनका आिारमा गनने   । कायतिक्रम सञचालन गर्ाति ताशलम समबन्िी नमसतिका 
अिारमा खचति गनने ।

•	 सथानीय तह 
•	 शिक्ा शिकास तथा 

समन्िय इकाइ 
•	 शिद्यालय

•	 शजलला प्रशिक्कको 
हाशजरी, कायतियोजना 

•	 अ श भ मु ख ी क र ण क ा 
सहभागीहरूको हाशजरी 

•	 ताशलम प्रशतिेर्न

शक्रयथाकलथाप नं. 2.7.13.172 स्थानीय तहकथा लथाशग यरोजनथा तजु्तमथा प्रशतवेदन तयथारी लगथायतकथा कथाय्तकथा लथाशग प्रथाशवशधिक 
सहयरोग त्था क्मतथा शवकथास
क) शजललाशभत्का सथानीय तहहरूलाई मागका आिारमा िाशर्तिक योजना तजुतिमा माशसक त्ैमाशसक िाशर्तिक प्रशतिेर्नहरू तयारीका 

लाशग सथलगत प्राशिशिक साहयता उपलबि गराउने । आिशयकता अनसुार क्मता शिकासका गोष्ठी कायतििाला सञचालन गनने 
। ससतति अनरु्ानमारति त ् शिद्यालयमा उपलबि हुने भौशतक शनमातिणको समबन्िमा कायतिक्रम कायातिन्ियन पशुसतकाले तोकेको 
मापर्णड तथा कायति समपन्न प्रशतिेर्न तयारी समबन्िमा सथानीय तहमा कायतिरत प्राशिशिक कमतिचारीहरूलाई अशभमखुीकरण गनने 
।  कायतिक्रम सञचालन गर्ाति शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रसँग समन्िय गनने । 

•	 सथानीय तह 
•	 शिक्ा शिकास तथा 

समन्िय इकाइ 

•	 सहजीकरण कायतििाला 
सङ्खया

•	 प्रगशत प्रशतिेर्न

शक्रयथाकलथाप नं. २.७.१३.३० ऐन शनयम त्था शनदनेशशकथामथा उललेशखत शवशभनन सशमशतहरूकरो बैिक सञचथालन
क) इकाइले ऐन शनयम तथा शनर्नेशिकामा उललेशखत िर्तिभरर अशनिायति रूपले सञचालन गनुतिपनने बैिकको सचूी तयार गरी अनमुाशनत 

लागत तयार गनने । शनयमनसुार बैिक सञचालन गरी सिीकृत नमसतिका आिारमा खचति गनने । 

•	 शिक्ा शिकास तथा 
समन्िय इकाइ

•	 सञचाशलत बैिक 
•	 बैिक सञचालन 

प्रशतिेर्न
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शक्रयथाकलथाप नं. ७.२.३.२ द्वनद्वपीश्डत छथात्रवशृत् (गैरआवथासीय)
क) इकाइले शिद्यालयमा अधययनरत द्वन्द्व पीशडत छात्िशृत् प्राप्त गनति योगय शिद्याथथीहरूको प्रमाणसशहतको शनिेर्न सङ्कलन गरी  
कक्ागत नामनामसेी शििरणका आिारमा शबशनयोशजत बजेट तथा कायतिक्रमको अशिनमा रही छात्िशृत् उपलबि गराउने । बजेट नपगु 
हुने भएमा पसु मसान्तशभत् अशनिायति रूपले शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रमा शििरण उपलबि गराउने । सो शििरणका 
आिारमा केन्द्रले इकाइलाई थप बजेट उपलबि गराउनेछ ।  
क) इकाइले यस शक्रयाकलापमा प्राप्त हुने बजेट नागररक राहत, क्शतपशूतति तथा आशथतिक सहायता समबन्िी (चौथो संिोिन, 

२०७४) कायतिशिशि, २०६६  अनसुार  शिद्याथथी छनोट गनने । छनोट भएका शिद्याथथीका लाशग तपशसल अनसुारको र्रमा 
शिद्याथथीको खातामा रकम उपलबि गनने गराउने । 
•	 प्राथशमक शिद्यालय तह .......... रू. १२,०००।– (बाह्र हजार रूशपयाँ मात्)
•	 शनमनमाधयशमक तह .......... रू. १४,०००।– (चौि हजार रूशपयाँ मात्)
•	 माधयशमक शिद्यालय तह .......... रू. १६,०००।– (सोह्र हजार रूशपयाँ मात्)
•	 प्रमाणपत् तह िा उचच माधयशमक तह .......... रू. १८,०००।– (अिार हजार रूशपयाँ मात्)
•	 १.२.२. उमरेको हर्बन्र्ीः 

       यसतो छात्िशृत् १८ (अिार) िर्तिको उमरेसममका छात् छात्ालाई मात् उपलबि गराइनेछ । यो कायतिशिशि शिक्ा तथा मानि स्ोत 
शिकास  केन्द्रको िेबसाइटमा उपलबि छ । 

ख) इकाइले उमरेहत पार गरेका तथा अधययनको तह परूा गरेका शिद्याथथीहरुको शििरण अद्यािशिक गरी केन्द्रलाई उपलबि 
गराउनपुननेछ ।

•	 शिक्ा तथा मानि स्ोत 
शिकास केन्द्र

•	 गाउँपाशलका/ नगरपाशलका
•	 शिद्यालय

•	 छात्िशृत् पाउने 
शिद्याथथी सङ्खया

•	 शनणतिय पशुसतका
•	 छात्िशृत् शितरणको 

भरपाइ

शक्रयथाकलथाप नं. 7.2.3.1 सशहदकथा छरोरथाछथारीहरूकथा लथाशग छथात्रवशृत्
क)  इकाइले शिद्यालयमा अधययनरत सशहर्का छोरा छोरीहरूहरूको कक्ागत नामनामसेी शििरण तयार गरी प्राप्त कायतिक्रम तथा 

बजेटका आिारमा छात्िशृत् शितरण गनने । छात्िशृत् शिशतरणका लाशग बजेट नपगु हुने भएमा सशहर्का छोराछोरीको नाम 
नामसेीसशहत परु् मसान्तशभत् अशनिायति रूपले शिक्ा तथा मानि स्ोत शिकास केन्द्रमा उपलबि गराउने । सो शििरणका 
आिारमा केन्द्रले  बजेट उपलबि गराउनेछ । 

ख) सशहर्का छोराछोरीको छात्िशृत् प्राप्त गनने आिार परूा गरेका बालबाशलकाका लाशग प्रारशमभक बाल शिक्ा कक्ा र कक्ा १–५ 
को हकमा रू १,०००।– का र्रले १२ मशहनाको रू. १२,०००।–,  कक्ा ६ –८ र माधयशमक तहको हकमा रू. १५००।– का 
र्रले १२ मशहनाको १८,०००।– र कक्ा ११ र १२ तथा सोभन्र्ा माशथ सबै तहको हकमा रू. २०००।– का र्रले १२ 
मशहनाको रू. २४,०००।– का र्रले शनकासा शर्ने । 

ग) इकाइले शिद्यालयमा अधययनरत शिद्याथथीबाट शनिेर्न साथ नेपाल सरकार गहृ मन्त्ालयबाट सशहर् घोर्णा गरेको प्रमाणपत् 
शलएको वयशक्त हो भन्ने यशकन गरी भकु्तानी शर्ने । 

•	 शिक्ा तथा मानि स्ोत 
शिकास केन्द्र

•	 शिक्ा शिकास तथा समन्िय 
इकाइ

•	 शिद्यालय

•	 छात्िशृत् पाउने 
शिद्याथथी सङ्खया

•	 शनणतिय पशुसतका
•	 छात्िशृत् शितरणको 

भरपाइ
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घ) सशहर्का छोराछोरीहरूले छात्िशृत्का लाशग शनिेर्न पेस गर्ाति आरू अधययनरत शजललाको शिक्ा शिकास तथा समन्िय इकाइमा 
शनिेर्न शर्इ उक् त शनकायको शनणतिय अनसुार भकु्तानी शलन ुपनने ।  

      द्रष्टवय कुनै पशन छात्िशृत् र्ोहोरो नपनने गरी शितरण गनने ।
ङ) इकाइले अधययनको तह परूा गरेका िा छात्िशृत् प्राप्त गनति योगय नभएका शिद्याथथीहरुको शििरण अद्यािशिक गरी केन्द्रलाई 

उपलबि गराउनपुननेछ ।

शक्रयथाकलथाप २.८.१.४ कथाय्तक्रम त्था Compliance अनुगमन
क) इकाइले यस पशुसतकाको  खणड १  को कायतिक्रम कायातिन्ियनका लाशग मागतिर्ितिनमा उललेशखत बुँर्ा नं ८ मा उललेशखत 

शिर्यिसतहुरू समटेी िाशर्तिक अनगुमन योजना बनाउने । योजना अनसुार अनगुमन सचूक बनाउने र सचूकमा आिाररत अनगुमन 
गरी तयसको समशष्टगत प्रशतिेर्न त्ैमाशसक र िाशर्तिक रूपमा यस केन्द्रमा पिाउने । अनगुमनको माशसक प्रशतिेर्न तथा आशथतिक 
िर्तिको अन्त्यमा शजललाको समशष्टगत अनगुमन र तयसको प्रभाि झशलकने गरी बनाएको प्रशतिेर्न  अशनिायति रूपमा यस केन्द्रको 
योजना तथा अनगुमन िाखामा पिाउने ।

ख) शजललाबाट सथानीय तहमा हुने शनरीक्ण अनगुन एिम ्समन्ियतमक कायतिमा सोको प्रगशत अशनिायति रूपमा  माग गरी माशसक/ 
त्ैमाशसक प्रगशत यस केन्द्रमा अशनिायति रूपले पिाउने । 

•	 शिक्ा तथा समन्िय इकाइ
•	 शिद्यालय

•	 अनगुमन योजना 
•	 अनगुमन प्रशतिेर्न
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अनुसूची १ : तहगत शिक्षकको िाशर्यक तलि र भत्ता नपुग माग फाराम 

...........गाउँपास्लका/ नगरपास्लका, 

आस्थयक वर्य २०७८।७९ को स्शक्षक िलव भत्ता स्ववरण 

 

िह सङ्ख्र्ा तकेल 

िलव भत्ता 

वास्र्यक 
आवर्क 
रकम 

  
नपु
ग 
रक
म 

िलव 
रकम 
वास्र्यक  

वास्र्यक 
ओर्ि 
ग्रेढ 

वास्र्यक 
क स ं
कोर् थप 

वास्र्य
क 
स्वमा 
कोर् 
थप 

jflif 
जम्मा 
िलव 

चाडपवय 
खचय 

पोसाक 
खचय 

महगँी भत्ता 

तथानीर् भत्ता १०.५ मस्हनाको  
प्रअ 
भत्ता 

जम्मा भत्ता 

 अख्र्ारी 
प्राप्त रकम  

६ 
कोर्स्भर 
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 
                    

 
 

अनुसचूीहरु

अनुसचूी १ 

तहगत शशक्ककरो वथाशर्तक तलव र भत्था नपुग मथाग फथारथाम
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आिारभिू िह कक्षन १-५ प्राथस्मक िहको जम्मा जोड 

प्राथस्मक                             
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        
स्ििीर्      स्ििीर्      स्ििीर्       
ििृीर्      ििृीर्      ििृीर्       

 
=======================  

 
 
========================                 ===========================================   

िर्ार  गने   रुज ुगन े      प्रमास्णि गने    
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अनुसचूी २ 

शवशेर शशक्था परररदकरो अनुदथानबथाट सञचथालनमथा रहेकथा  शवशेर शवद्थालयहरुकथा लथाशग 
शैशक्क सथामग्ी र मसलनद (इनधिन खच्त ) शवतरणकथा आधिथारहरु

 १  शैशक्क सथामग्ी बथापत वथाशर्तक 
क.  एशककृत शिद्यालय (दृशष्ट र सनुाइ अपाङ् गता  तरति )

• २० जनासमम शिद्याथथी सङ्खया भएमा रु. २०,०००।–
• ४० जनासमम शिद्याथथी सङ्खया भएमा   रु. ३०,०००।–
• ४० जना भन्र्ा बढी शिद्याथथी सङ्खया भएमा रु. ४०,०००।–

ख.    शििरे् शिद्यालय (दृशष्ट र सनुाइ अपाङ् गता  तरति )
• कक्ा ६ समम सञचालन भएमा रु. २५,०००।–
• कक्ा ७ समम सञचालन भएमा रु. ३०,०००।–
• कक्ा ८ समम सञचालन भएमा रु. ४०,०००।–
• कक्ा १० समम सञचालन भएमा रु. ५०,०००।–
• कक्ा १२ समम सञचालन भएमा रु. ६०,०००।–

ग.     शििरे् शिद्यालय (िौशर्क अपाङ् गता  तरति )
• २० जना समम शिद्याथथी सङ्खया भएमा रु. २०,०००।–
• ३० जना समम शिद्याथथी सङ्खया भएमा रु. ३०,०००।–
• ४० जना समम शिद्याथथी सङ्खया भएमा रु. ४०,०००।–
• ५० जना समम शिद्याथथी सङ्खया भएमा रु. ५०,०००।–
• ५० जना भन्र्ा बढी शिद्याथथी सङ्खया भएमा रु. ६०,०००।–

घ.    एशककृत शििरे् शिद्यालय (िारीररक अपाङ् गता  तरति )
• आिारभतू तह (कक्ा ८ समम)  सञचालनमा रहकेो भएमा रु. ३०,०००।–
• माधयशमक तह (कक्ा १२ समम)  सञचालनमा रहकेो भएमा रु. ६०,०००।–

२.  शवशेर शवद्थालयकथा लथाशग मसलनद (इनधिन खच्त  ) वथाशर्तक
• िूलो गाडी (२५ शसट भन्र्ा बशढ क्मता भएको ) का लाशग प्रशत गाडी रु. २,००,०००।–
• सानो गाडी (२५ शसट भन्र्ा कम क्मता भएको शमनी बस, टाटा समुो, बोलेरो जीप,सकशपतियो आशर् ) का लाशग प्रशत गाडी रु. 

१,००,०००।–
• भयान,ररक्सा,अटो ररक्सा,ट्यामपो आशर् शिद्यालयको आफनै िा भाडा शलने प्रयोजनका लाशग रु. ६०,०००।–
• अन्य (कुनैपशन सािन प्रयोग नगनने शििरे् शिद्यालयका लाशग आकशसमक यातायात वयिसथापन  खचति रु. २०,०००।–
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अनुसचूी ३ 
समतथा रणनीशत कथायथा्तनवयनकथा लथाशग अनुदथान पथाउने स्थानीय तह शववरण  

शवद्थालय बथाशहर रहेकथा बथालबथाशलकथाहरूलथाई लशक्त गरी शवद्थालय शशक्थामथा भनथा्त त्था शनरनतरतथाकथा लथाशग 
शैशक्क कथाय्तक्रमकथा लथाशग अनुदथान शबशनयरोशजत स्थानीय तहहरू

क्र.स. शजललथा स्थानीय तह
१ सप्तरी शतरहुत गाँउपाशलका
२ शसराहा कलयाणपरु नगरपाशलका 
३ शसराहा अनतिमा गाउँपाशलका
४ शसराहा औरही गाउँपाशलका
५ शसराहा निराजपरु गाउँपाशलका
६ शसराहा बररयारपट्ी गाउँपाशलका
७ शसराहा भगिानपरु गाउँपाशलका
८ शसराहा लक्मीपरु पतारी गाउँपाशलका
९ शसराहा शिट्णपुरु गाउँपाशलका

१० शसराहा सखिुानान्कारकट्ी गाउँपाशलका
११ िनरु्ा नगराइन नगरपाशलका 
१२ िनरु्ा शिर्हे नगरपाशलका 
१३ िनरु्ा शमशथला शिहारी नगरपाशलका
१४ िनरु्ा मशुखयापट्ी  मसुहरशमया गाउँपाशलका
१५ िनरु्ा लक्मीशनया गाउँपाशलका
१६ महोत्री बशर्तिबास नगरपाशलका 
१७ महोत्री औरही नगरपाशलका
१८ महोत्री बलिा नगरपाशलका
१९ सलातिही बागमती नगरपाशलका 
२० सलातिही हररपिुाति नगरपाशलका 
२१ सलातिही कशबलासी नगरपाशलका
२२ सलातिही चन्द्रनगर गाउँपाशलका
२३ सलातिही िनकौल गाउँपाशलका
२४ सलातिही रामनगर गाउँपाशलका
२५ सलातिही शिट्ण ुगाउँपाशलका
२६ रौतहट गरूडा नगरपाशलका 
२७ रौतहट कटहरीया नगरपाशलका
२८ रौतहट गजरुा नगरपाशलका
२९ रौतहट र्गुातिभगिती गाउँपाशलका
३० रौतहट परोहा नगरपाशलका
३१ रौतहट माििनारायण नगरपाशलका
३२ रौतहट मौलापरु नगरपाशलका
३३ रौतहट राजपरु नगरपाशलका
३४ बारा र्िेताल गाउँपाशलका
३५ बारा पचरौता नगरपाशलका
३६ बारा परिानीपरु गाउँपाशलका
३७ बारा बारागढी गाउँपाशलका
३८ बारा सिुणति गाँउपाशलका
३९ पसाति पोखररया नगरपाशलका 
४० पसाति जगरनाथपरु गाउँपाशलका

क्र.स. शजललथा स्थानीय तह
४१ पसाति पकाहा मनैपरु गाउँपाशलका
४२ पसाति बहुर्रमाई नगरपाशलका
४३ पसाति शबन्र्बाशसनी गाउँपाशलका
४४ पसाति काशलकामाई गाउँपाशलका
४५ रोलपा थिाङ गाउँपाशलका
४६ रोलपा लङुग्री गाउँपाशलका
४७ रोलपा सनुछहरी गाउँपाशलका
४८ रोलपा सशुनल समशृत गाउँपाशलका
४९ बाँके कोहलपरु नगरपाशलका 
५० बाँके खजरुा गाउँपाशलका
५१ बाँके जानकी गाउँपाशलका
५२ बाँके नरैनापरु गाउँपाशलका
५३ बाँके बैजनाथ गाउँपाशलका
५४ बाँके राप्तीसोनारी गाउँपाशलका
५५ जाजरकोट छेडागाड नगरपाशलका 
५६ जाजरकोट कुस ेगाउँपाशलका
५७ जाजरकोट जनुीचाँर् ेगाउँपाशलका
५८ जाजरकोट बारेकोट गाउँपाशलका
५९ जाजरकोट शििालय गाउँपाशलका
६० डोलपा काइके गाउँपाशलका
६१ डोलपा छाकाति ताङसोङ गाउँपाशलका
६२ डोलपा डोलपो बधुि गाउँपाशलका
६३ डोलपा स ेरोक्सनु्डो गाउँपाशलका
६४ हुमला अर्ानचलुी गाउँपाशलका
६५ हुमला सकने गाड गाउँपाशलका
६६ हुमला शसमकोट गाउँपाशलका
६७ बझाङ साइपाल गाउँपाशलका
६८ बझाङ खप्तडछान्ना गाँउपाशलका 
६९ बझाङ थलारा गाँउपाशलका 
७० बझाङ मष्टा गाउँपाशलका 
७१ अछाम ढकारी गाउँपाशलका
७२ अछाम बान्नीगढी जयगढ गाउँपाशलका
७३ अछाम मलेलेख गाउँपाशलका
७४ अछाम रामारोिन गाउँपाशलका
७५ डोटी शिखर नगरपाशलका 
७६ डोटी आर्िति गाउँपाशलका
७७ डोटी पिूथीचौकी गाउँपाशलका
७८ डोटी बडीकेर्ार गाउँपाशलका
७९ डोटी बोगटान गाउँपाशलका
८० डोटी सायल गाउँपाशलका
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अनुसचूी ४ 

शदवथा खथाजथाकरो मथापदण्ड,गुणसतरर वयवस्थापनकथा नमुनथा

क)  शदवथा खथाजथाकरो सनदभ्त :
 खाना भोक हटाउन मात् नभई िरीरलाई आिशयक पनने सकू्म पोर्क तत्ि (Micronutrient) र िहृतपोर्क तत्ि (Macronutrient) 

आपशूततिको लाशग अतयािशयक हुन्छ । शनिातिररत मात्ामा आिशयक पोर्कतत्ि भएकोसिचछ खाना सिस्थयकर माशनन्छ । सिस्थयकर 
खानाले िारीररक सिास्थय कायम गनति सहयोग गनने भएकोले खाना पोर्क तत्ियकु्त सरा र सिचछ हुनपुछति । खानामा उपलबि हुनपुनने 
पोर्कतत्िको मात्ाको राशट्रिय मापर्णड शनिातिरण गरी सो मापर्णड अनरुुपका खाना मात् उपलबि गराउने प्रचलन संसारका िरैे र्िेहरुमा 
छ । 

 शिश्सिास्थय सँगिनले ४ र्शेख १० िर्ति उमरे समहुका बालबाशलकाको उपभोगय खानामा उपलबि हुनपुनने िहृर् पोर्क तत्ि (क्यालेरी, 
प्रोशटन र फयाट) र सकू्मपोर्क तत्ि (आयोशडन, आइरन, शजङ्क, शभटाशमन ए र शब) को मात्ा र सो मधये शर्िा खाजाबाट आपशूतति हुनपुनने 
पोर्क तत्िको मात्ा शनिातिरण गरेको छ । सामान्यतया ४–९ उमरे समहूका बालबाशलकाको उपभोगय खाना तथा खाजाका उपलबि हुनपुनने 
िहृर् र सकू्म पोर्क तत्िको मात्ा सशहतको शर्िा खाजाको पोर्णसतरको मापर्णड तपाशसलको ताशलका अनरुुपको अपनाउन सशकने । 

ख) शदवथा खथाजथाकरो मथात्रथा :
 ४-९ िर्ति उमरेका बालबाशलकाका लाशग र्शैनक आिशयक पनने िहृर् र सकू्म पोर्क तत्िको मात्ाहुनपुर्तिछ । 

परोरक तत्व दैशनक अवशयक परोरक तत्वकरो 
मथात्रथा

शदवथा खथाजथाबथाट आपूशत्त हुनु पनने परोरक तत्वकरो मथात्रथा 
(३०%)

वहृत परोरक तत्व
क्यालोरी
प्रोशटन
फयाट (ग्राम)

१८५०
५७
४८

५५५
१७ 
१४ 

सकू्म परोरक तत्व
आयोशडन (माइक्रोग्राम)
आइरन (शमशलग्राम)
शजङ्क
शभटाशमन ए
शभटाशमन शब

१२०
१७.८
११.२
३३
१२

३६
५.४
३.४
११ 
४.१ 

स्ोि: दवैनक अिशरक ्पोषक ित्िको मयात्याविश्व खयाद् सङ्गठनियाट प्रकयाविि सयामग्री1बयाट विइएको । 

 शदवथा खथाजथा कथाय्तक्रम वयवस्थापनकथा समभथावय मरो्डलहरुः शिद्यालयबाट शर्िा खाजा वयिसथापनका सन्र्भतिमा तपशसलका मोडल 
मधये उपयकु्त मोडल शिवयसबाट छनोट गरी कायातिन्ियन गनने:

१. शवद्थालयबथाट शदवथा खथाजथा वयवस्थापन:शिद्यालय वयिसथापन सशमशतको शनणतिय अनसुार खाजा खिुाउने वयिसथा शमलाउने । यसका 
लाशग सथानीयसतरमा उतपार्न हुने खाद्यान्न प्रयोग गरी शिद्यालयमा शर्िा खाजा तयार गरी शिद्याथथीलाई उपलबि गराउने । यसरी वयिसथा 
गर्ाति शर्िा खाजामा हुन ुपनने आिशयक मात्ा, सिचछता र पोर्क तत्िको सशुनशचिततामा धयान परु ्याउन ुपननेछ । शिवयसले अशभभािक 
आमा समहू मारति त खाजा वयिसथापनको प्रतयक् रेखर्खे तथा अनगुमनको वयिसथा शमलाउन सक्नेछ । शिद्यालयमा नै तोशकएका 
कक्ासममका िालिाशलकाहरुलाई शर्िा खाजा खिुाउने प्रिन्ि शमलाउने । शर्िा खाजाका लाशग शिद्याथथीलाई नगर् रकम उपलवि 
नगराउने । 

 साथै शिद्यालय वयिसथापन सशमशतको शनणतियबाट अशभभािक आमा समहूमारति त सथानीयसतरमा उतपार्न हुने खाद्यान्न प्रयोग गरी शर्िा 
खाजा तयार गराई  खिुाउने वयिसथा शमलाउन  सक्नेछ । खाजाका लाशग आिशयक पनने मात्ा, सिचछता र पोर्क तत्िका सशुनशचितताको 
समबन्िमा आमा समहूलाई अशभमखुीकरण गनुतिपननेछ । यसरी खाजा वयिसथापन गर्ाति वयिसथापन सशमशतले शनयशमत अनगुमन  
गनुतिपननेछ । 

1 Energy-FAO (2001); Carbohydrates, protein and fat-WHO (2003); Fibre, vitamins and minerals- IOM (1997–2000–2001)
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२. शवद्थालय वयवस्थापन सशमशतकरो भूशमकथाः
  शिद्यालयमा समग्र वयिसथापनको मखुय शजममिेारी काननुी रुपम ैशिद्यालय वयिसथापन सशमशतको हुने भएकाले मापर्णड अनसुारको 

गणुसतरीय खाजा उपलबि गराउनेशजममिेारी पशन शिद्यालय वयिसथापन सशमशतकोहुनेछ । सशमशतको शजममिेारी शनमनानसुार हुनेछ: 
1. शिद्यालय शर्िा खाजा कायतिक्रमको कायतियोजना शनमातिण गनने सो अनरुुप कायातिन्िय गनने । 
2. शिद्यालयमा तोशकएको मापर्णड अनरुुपको मात्ा, सिचछता र पोर्क तत्ियकु्त शर्िा खाजा वयिसथापनको सशुनशचितता गनने । 
3. खाजा तयारी, वयिसथापन तथा रेखर्खेमा अशभभािक आमाहरूको संलगनता र सहभाशगता सशुनशचित गनने । 
4. शिद्यालय शर्िा खाजाको अशभलेख राखने र राखन लगाउने । 
5. शिक्ण शसकाइको समय न्यनू हुन नशर्न खाजा तयारी तथा वयिसथापनमा शिक्क संगनतालाई सकभर हटाउने ।
6. सथानीय कृशर् उतपार्नबाट शर्िा खाजाका लाशग आिशयक खाद्य सामग्री उपलबि हुने वयिसथा शमलाउने । 
7. शर्िा खाजा वयिसथापनमा र्खेापरेका समसया पशहचान गरी समािानका उपाय अिलमबन गनने । 
8. प्रतयेक िशैक्क सत् प्रारमभ हुनपुिूति शर्िा खाजा वयिसथापन तथा कायातिन्ियनको समबन्िमाअशभभािक आमा समहू र शिक्क 

सटारशबच समीक्ा गरी प्रशतिेर्न र िाशर्तिक कायतियोजना शनमातिण गनति लगाउने ।
ग)  उशललशखत  जनुसकैु मोडेलबाट शर्िा खाजा वयिसथापन गररए पशन शिद्यालयमा चाउचाउ, शिसकुट लगायत पयाकेटमा आउने कुनै 

पशन शकशसमका खाना शर्िा खाजाको रुपमा प्रयोग गनति पाइने छैन । 
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अनुसचूी  ५ 

शवद्थालय भवन श्डजथाइन त्था शनमथा्तणकथा लथाशग शशक्था त्था मथानव स्रोत शवकथास केनद्रकरो मथापदण्ड

शिद्यालय भिन शडजाइन तथा शनमातिण गर्ाति नेपाल राशट्रिय भिन संशहता २०६० (Nepal National Building Code) अनसुार मात् हुने गरी 
तपशसलका समते सतति परूा हुने गरी गनने ।
Guiding principle:
Child-friendly (well lighted and well ventilated), seismically resistant, aesthetically pleasing school maximizing 
use of local construction materials and resources with no adverse effect on environment like deforestation and 
having low maintenance requirement.
तपशसल
१. कक्ाकोिाको शडजाइन गर्ाति प्रशत शिद्याथथी क्ेत्रल कमतीमा तपशसल बमोशजम हुने गरी शडजाइन गनने ।

क) आिारभतू तहका लाशग न्यनूतम ०.९ िगति शम.  (१.० िगति शम. समम राखर्ा अझ ैउपयकु्त हुने) गरी कायम गनने ।
ख) मा.शि. तहका लाशग न्यनूतम १.०  िगति शम.  (१.२ िगति शम. समम राखर्ा अझ ै उपयकु्त हुने) गरी कायम गनने ।

२. कक्ाकोिाको क्ेत्रल शिशभन्न भौगोशलक क्ेत्का लाशग प्रशत शिक्क अनपुात तपशसलको सङ्खयामा शिद्याथथी अट्ने गरी शडजाइन  
गनने । 

भौगरोशलक के्त्र आधिथारभूत तह मथा.शव.
तराइ तथा उपतयका ४० ३५
पहाड ३५ ३०
शहमाल ३० २५

३. उपलबि जगगा अनकुुल हुने गरी शिद्यालय भिनको शडजाइन गरी भिन शनमातिण गनुति परेमा नक्सा समबशन्ित सहरी शिकास तथा भिन 
शनमातिण शिभाग/शडशभजन कायातिलयको सिीकृशत शलएर मात् शनमातिण   गनने ।

४. शिद्यालय भिन सकभर एक तले मात् बनाउने । सकभर िगातिकार िा आयातकार भिन बनाउने - _ आकारका भिन सकभर 
नबनाउने । - _ आकारका भिन बनाउनै परेमा कररब २ इन्च गयाप राखी टुक्रा टुक्रा - _ गरेर बनाउने ।  

५. भिनको लमबाइ चौडाइको ३ गणुा िा सो भन्र्ा कम बनाउने, उचाइ चौडाइको ३ गणुा . भन्र्ा कम बनाउने । 
६. कक्ाकोिाको बाशहर अगाशडपरट् छानाले ढाकेको बरणडा (Covered Verandah) बनाउने ।
७.  साङ्केशतक जानकारीका लाशग यसतो भिनलाई नेपाल राशट्रिय भिन संशहता बमोशजम हुने गरी शनमातिण गर्ाति तपशसलका न्यनूतम 

आिशयकता परूा गनुतिपनने छ :
क) शपलर (Column/Pillar) को साइज कमतीमा 12" x 12"'  हुनपुनने ।
ख) शपलरको Foundation (Column Footing ) को साइज कमतीमा 5' x 5'  हुनपुनने । 
ग) शपलन्थ शबमको साइज कमतीमा 9" x 14"  हुनपुनने ।
घ) शसशलङ्ग शबमको साइज कमतीमा 9" x 16"  हुनपुनने ।
ङ) छजजी (Cantilever Projection)  १.० शमटरभन्र्ा बढी हुन नहुने । 
च) आर.शस.शस. गर्ाति M 20 Grade (शसमणेट एक भाग, बालिुा डेढ भाग र शगट्ी ३ भाग) को ढलान मसला (Concrete)  प्रयोग गररन ु

पनने ।
छ) शपलर (Column/Pillar) मा Reinforcement कमतीमा १६ शम.शम. बयासको ८ ओटा हुन ुपनने ।
ज) माटेको जोडाइमा गारो लगाउने कायति नगनने ।  
  यसतो प्रकृशतको भिन एक संिेर्निील शनमातिण कायति भएकाले यसको शडजाइन तथा शनमातिण सपुरशभजनमा र्क् प्राशिशिकको 

संलगनता अतयन्त जरूरी छ । साथै भिनको जग, शपलर, शबम, सलाि आशर्मा प्रयोग हुने छडको साइज र सङ्खया जग बसने माटोको 
प्रकार, शपलर–शपलरबीचको र्रूी, कोिाको साइज, भिनको तला आशर्मा भर पनने हुरँ्ा माशथ उशललशखत न्यनूतम आिशयकता 
साङ्केशतक मात् भएकाले सो को अशन्तम आिशयकता सरिक्चरल शडजाइन (Load Calculation आशर्) गरेर मात् तोक्न ुपनने  
हुन्छ । 

८.  कक्ाकोिा सकभर िगातिकार भएमा राम्ो हुन्छ । कक्ाकोिाको चौडाइको र्िुैतरति  ८ शरट × ४ शरटको कालोपाटी राखने । पशहलो डेसक 
र कालोपाटीको र्रुी न्यनूतम २ शम. र अशन्तम बेन्च र कालोपाटीको र्रुी बढीमा ७ शम. कायम गनने । कालोपाटीको माशथपरट् शिक्ण 
सामग्री झणुड्याउन काँटी िोक्ने र तलपरट् बोडतिर नलगाउने  (सार्ा) तर एक कुनामा चक डसटर राखने िाँउ शमलाउने ।

९.  भिनको बाशहर १:४ शसमने्ट पिाइशन्टङ (Pointing) गनने िा १ :४ शसमणेट पलाष्टर गनने  । 
१०. अपाङ्गता भएकाहरूका लाशग कक्ाकोिाशभत् गड्ुने कुसथी (Wheel Chair) लैजान छड्के सतह/ ¥याप (Ramp) अशनिायति रूपमा 

बनाउने र कक्ाकोिाको एउटा ढोका र िौचालयको ढोका Wheel Chair  शछनने गरी िुलो बनाउने । (साइज कमतीमा १.१० शमटर हुन ु
पनने)
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अनुसूची  ६ : काययसम्पन्त्न प्रशतिेदन 
कायय तवीकार / सम्पन्न प्रस्िवेदन 
सङ््कघ/ प्रदेर् / तथानीय िह  

 

............... मन्त्रालय / स्वभार् / कायायलय 
कायायलय कोर् नं.: 

कायय तवीकार / सम्पन्न प्रस्िवेदन 

                 
आर्ोजनाको नामिः              प्रस्िवेदनको स्मस्ििः  
कामको नामिः                 
लागि अनमुानको कुल रकमिः             काम सरुू भएको स्मस्ििः  
खचय भएको कुल ्रकमिः             काम सम्पन्न गनुय पने स्मस्ििः 
सरुू लागि अनमुान भन्दा घटी बढीको प्रस्िशििः           सम्पन्न भएको स्मस्ििः   
भेररएसनपस्छको कुल लागि अनमुान भन्दा घटी बढीको प्रस्िशििः            

कामको स्ववरण सरुू लार्ि अनुमानबमोस्जमको  
भेररएसन भएकोमा सोबमोस्जमको 

कुल लार्ि अनुमान खुद भएको कामको फरक (सरुू लार्ि अनुमानको आधारमा) 
फरक (भेररएसनपस्छको लार्ि अनुमानको 

आधारमा) 
कैस्फय
ि 

  पररमाण  दर  जम्मा पररमाण  दर  जम्मा पररमाण  दर  जम्मा पररमाण  दर  जम्मा 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 
                                  

                                  

जम्मा                                 

             

क) तवीकृि लागि अनमुान (इस्�मेट) भन्दा घटी बढी खचय रू...........प्रस्िशि (%)...... उपर्ुयक् ि बमोस्जम भएको कार्य सरुू सम्झौिाको तवीकृि स्डजाइन र तपेस्सस्र्केसन बमोजीम भएको छ/छैन ।  भेररएशन आदशे र 
सियहरूबमोस्जम भए/नभएकोहुदँा उक् ि कार्य सम्पन्न भएको तवीकार/ अतवीकार गररएको छ ।  घटी/बढीको पतुट्र्ाइ.ँ.................................................................   

           
तवीकृि लागि अनमुान, स्डजाइन र तपेस्सस्र्केसनअनसुार काम भएको छ भनी स्सर्ाररस गन े            
                     
िर्ार गनेिः   जाँच गनेिः              तवीकृि गने   
सहीिः   सहीिः              सहीिः   
नामिः   नामिः              कार्यलर् प्रमखुको नामिः 
दजायिः   दजायिः              दजायिः   
स्मस्ििः     स्मस्ििः                       स्मस्ििः   

म.ले.प.फाराम नं: ५१० 
साबिकको फाराम नं:  १७६ 

अनुसचूी  ६

कथाय्तसमपनन प्रशतवेदन
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उदे्दश्य                 

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 िररकािः                 

१ आर्ोजना िेक्काको काम सम्पन्नपस्छ तवीकार गदाय अनमुास्नि काम िथा खदु भएको कामको चेक जाँचका लास्ग र्स 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 प्रस्िवेदनका 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 । 
  उस्ल्लस्खि पररमाण र दर भेररएसन भएको अवसथामा सोपस्छ कार्म भएको दर र पररमाण सम्झनपुदयछ । 

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 आउने 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 ।     
८ महल १७ मा कुनै 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 ।     

 

११ र्स कार्य सम्पन्न प्रस्िवेदन िर्ार गने िथा आर्ोजना िेक्काको काम ईस्�मेटअनुसार भएको छ वा छैन सो को जाँच गने कमयचारीले आफ्नो नाम,  
पद र स्मस्ि लेखेर हतिाक्षर गनुयपछय ।  

१२ लागि अनमुानअनसुार काम भएको वा नभएको बारे तप� िोकी तवीकृि गने कार्ायलर् प्रमखुको नाम, पद र स्मस्ि लेखेर हतिाक्षर राख्नपुछय ।  
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अनुसचूी ७

स्थानीय तह र शवद्थालय वयवस्थापन सशमशतबथाट हुने  शनमथा्तण कथाय्तकरो अनुगमनसगँ समबशनधित रूजुसचूी

 क्र.स. कथाय्त छ छैन कैशफयत
1) सामान्य अनगुमन

शनमातिण सरुू हुन ुअशघ
१ प्रसताि तयारी र  सथानीय तहमा पेस गरेको
२ शनमातिण सथलको र छनोट गररएको शडजाइनको उपयक्ु त
३ अशभभािक र सथानीय समरु्ायसँग शनमातिणसमबन्िी छलरल गरेको

४ सथानीय तहको प्राशिशिक कमतिचारीबाट शनमातिण सथाल अिलोकन 
गरेको

५ सथानीय तहसँग समझौता गरेको

६ शनमातिण गर्ाति िातािरणीय असर पनने
७ शनमातिण सामग्रीको उपलबिता
८ शनमातिण सामग्रीको भणडारण

शनमातिण अिशिमा 
९ समय ताशलका अनसुार शनमातिण कायति गरेको 

१० शनमातिण सथलका लाशग छनोट भएको शडजाइनको उपयक्ु तता
११ ताशलम प्राप्त कालीगढबाट शनमातिण कायति भएको 
१२ सथानीय रूपमा उपलबि शनमातिण सामग्रीको प्रयोग भएको  
१३ कङ्शक्रट तयारीका लाशग शमशक्सङ मशेसनको प्रयोग भएको 
१४ कमपयाक्सनका लाशग भाइब्टेरको प्रयोग भएको 
१५ कङ्शक्रटको उपयक्ु त तररकाले शसञचीकरण (Curing)  भएको  
१६ शडजाइन उपयोग गर्ाति साइट सपेशसशरक वयािहाररक समसया परेको 
१७ बाल श्रम प्रयोग भएको 
१८ भकू्य बढी भएको
१९ खानेपानीको स्ोतमा असर परेको
२० धिनी प्रर्रू्ण भई शिद्याथथीमा असर परेको
२१  मशहला कामर्ार लगाइएको
२२ मखुय शनमातिण चरणमा प्राशिशिक कमतिचारीबाट सपुरीिेक्ण भएको 

ले आउट
शडशपशस लेभल  
सपुरसरिक्चर  
छाना/छत शनमातिण

२३ शनमातिण सथलमा शनर्नेिन पशुसतका राखीएको 
२४ सथानीय वयक् शतहरूबाट शनमातिण कायतिमा अिरोि भएको 
२५ शनमातिण सथलमा प्राशिशिकबाट शनमातिण सामग्रीको परीक्ण गररएको 
२६ शनमातिण सामग्रीको प्राशिशिकबाट प्रयोगिालामा परीक्ण गररएको 
२७ पयातिप्त मात्ामा पानी उपलबि भएको 
२८ शनमातिण कायतिले गर्ाति कक्ा सञचालनमा अिरोि खडा भएको 
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 क्र.स. कथाय्त छ छैन कैशफयत
२९ शनमातिण कायतिले गर्ाति शिद्याथथीहरूलाई घाउ चोट लागेको
३० कामर्ारहरूको हाशजर अशभलेख राखकेो 
३१ सरुक्ाका उपायहरू अिलमिन गरेको 

 शनमातिण कायति पचिात ्
३२ शनमातिण कायतिमा आशथतिक पारर्शितिता कायम भएको 
३३ लागत अनमुान र तोशकएको समयशभत् नै शनमातिण कायतिको प्रगशत भएको 
३४ सथानीय सामग्रीको प्रयोग गर्ाति िातािरणीय पक्मा नकारातमक असर 

परेको
३५ शनमातिण सामग्री आपशूततिमा शढलाईका कारण शनमातिण कायतिमा असर परेको 
३६ शिद्यालय वयिसथापन सशमशतका पर्ाशिकारीहरूबाट शनयशमत अनगुमन 

भएको 

क्र स कथाय्त छ छैन कैशफयत
2) सामान्य प्राशिशिक पक्

    शपलन्थ लेभल समम 
मसेनरी शबशलडङ (Masonry Building )

१ राउन्डेसन बेस लेभलमा भएको र राम्री कमपयाक्ट भएको 
२ राउन्डेसन बयान्ड राखीएको 
३ कुनाहरूमा भशटतिकल रेनरोसतिमने्ट उिाइएको
५ शपलन्थ लेभल मनुी शसटच बयान्ड राखीएको 
५ शपलन्थ लेभल वयाणड राखीएको 

आर. सी. सी. शबशलडङ (RCC Building)
१ राउन्डेसन बेस लेभलमा भएको र राम्री कमपयाक्ट भएको
२ राउन्डेसन शबम राखीएको 
३ सब सरिक्चरका इलेमने्टको आकार र नाप उपयक्ु त
५ शपलन्थ लेभल शरशनशसङ (उचाइ) उपयक्ु त
६ काम (Workmanship) र शसञचीकरण (Curing) प्रयाप्त

       छत तह समम
मसेनरी शबशलडङ 

१ शसल बयान्ड राखीएको (प्रतयेक तलामा)
२ शसटच बयान्ड राखीएको (५०० र्शेख ७०० शम शम को अन्तरालमा र 

प्रतयेक तलामा) 
३ शलन्टेल बयान्ड राखीएको (प्रतयेक तलामा) 
४ प्रतयेक कुनामा र ओपेशनङको र्बैु साइडमा भशटतिकल रेन्रोसतिमने्ट 

(प्रतयेक तलामा) राखीएको 
५ रूर लेभल बयान्ड राखीएको 

आर. सी. सी. शबशलडङ 
१ शसल बयान्ड राखीएको (प्रतयेक तलामा) 
२ शसटच बयान्ड राखीएको (५०० र्शेख ७०० शम शम को अन्तरालमा र प्रतयेक 

तलामा)
३ शलन्टेल वयाणड राखीएको (प्रतयेक तलामा) 
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क्र स कथाय्त छ छैन कैशफयत
४ प्रतयेक कुनामा र ओपेशनङको र्िुै साइडमा भशटतिकल रेन्रोसतिमने्ट (प्रतयेक 

तलामा) राखीएको 
५ रूर लेभल बयान्ड राखीएको 

  छत शनमातिण
ररशजड छत

१ छतमा पानी नशछनने खालको कङ्शक्रट भएको 
२ िर्ातितको पानी शनकासको लाशग सलयाबको उपयक्ु त लेभल शमलेको 
३ छतबाट जशमनमा पानी जाने वयिसथा 
४ पानी भणडारण प्रणालीको उपयक्ु त शनमातिण (यशर् वयिसथा भएमा) 
५ यशर् बालबाशलकाका लाशग पहुचँ भएमा सरुक्ाका उपायहरू 

फलेशक्जबल छत
१ उपयक्ु त बनािट र छत कनेक्सन 
२ छतबाट जशमनसमम पानीको शनकास 
३ राम्ो इन्सलेुसनको वयिसथा 
४ छत शनमातिणका अियिहरूको उपयक्ु त जडान (शसटल बेलड/बोलट, उड 

नेल) 
५ पानी नशछनने र छत शनमातिणमा प्रयोग भएको सामग्रीको शटकाउपन

अनगुमनकातातिको नाम थर :
पर् :
हसताक्र :
शमशत : 
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अनुसचूी ९ 

शवद्थालय शनमथा्तण समय तथाशलकथा  

क्र.स. कायतिको शििरण मशहना
भर्ौ असोज काशततिक ……… ……… ……… ………

१ समझौता

२ जग सरुू

३ वयाक शरशलङ

४ शपलन्थ शबम 

५ शसल लेभल 

६ शलन्टेल बयान्ड 

७ भुइँतालाको छत

८ भुइँ तला समपन्न

९ पशहलो तला समपन्न

१० पलासटर, पशनङ आशर् परूा
११ शनमातिणको समपणूति कायति परूा
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अनुसचूी १० 

शवद्थालय भौशतक शनमथा्तणमथा वथातथावरणीय त्था सथामथाशजक सरुक्थासमबनधिी रूजुसचूी
१ आयरोजनथाकरो नथाम :
२ आयरोजथानथा समवनधिी जथानकथारी 
शिद्यालयको नाम
िेगाना
प्रिानाधयापकको नाम
टेशलरोन/फयाक्स
इमले
प्रसताशित शनमातिणको काम
-कृपाया जनु काम हुन गइरहकेो सोहीमात् जनाउनहुोस_

३ वथातथावरणीय त्था समथाशजक छनरोट समबनधिी :
  प्रश्नहरु छ 

(√)
छैन (√)

उचच
असर पन्त सक्ने अवस्था(√) समसयथाकरो शववरण/ 

कैशफयत
सभंथाशवत समथाधिथाकथा 

उपथायमधयम नयून
क) पिूातििार शनमातिण हुने िाँउको अिशसथशत 
१. सरुशक्त क्ेत् -जसतै राशट्रिय शनकुञज, िन्यजन्त ुसंरक्ण केन्द्र, शिकार क्ेत्,  
आशर्)
२. मधयितथी क्ेत्  
३. शसमसार क्ेत्  
४. जैशिक शिशििता संरक्णका लाशग तोशकएको कुनै शििरे् क्ेत् -जसतै 
बोटाशनकल गाडतिडेन शचशडया खाना आशर्)
५. पशहरो तथा भकू्य भएको िाउँबाट नशजक 
६. िर्ातिको पानी जमने िा शनकास नहुने अिसथा 
७. जशमन मशुन भएका भौशतक संरचना –जसतो  खानेपानीको पाइप, ढल आशर्) 
लाई असर पनने
८. माटो, ढुङ्गा, िालिुा आशर् शनकाशलने क्ेत् 
९. नर्ी, खोलानाला नशजक 
१०  प्रिारण लाइन - Transmission Lines) नशजक
११.सांसकृशतक/िाशमतिक/समपर्ा शभत् िा नशजक 
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  प्रश्नहरु छ 
(√)

छैन (√)
उचच

असर पन्त सक्ने अवस्था(√) समसयथाकरो शववरण/ 
कैशफयत

सभंथाशवत समथाधिथाकथा 
उपथायमधयम नयून

१२.  उशललशखत क्ेत्हरूमा शिद्यालयको पिूातििार शनमातिणले अशत्र्मण हुन सक्ने 
संभािना छ ? 
ख) शनमातिण कायतिका कारण संभाशित िातािरणीय तथा सामाशजक असरको 
अिसथा
१ शभरालोपना शनमातिण सथलमा शभरालोपनाको कारणले पशहरो जानसक्ने 

अिसथा छ शक छैन ?
शनमातिण सथलमा सशजलै बगने िा नबगने माटो छ शक छैन ?

२ पानीको 
वयिसथापन

शनमातिण सथलमा पयातिप्त मात्ामा पानीको वयिसथा छ ?
ततकाल िा भशिट्यमा खानेपानी (सतही र भशूमगत) को 
गणुसतर माशथ कुनै असर पछति शक पर्दैन ?
शनमातिण कायतिले पानीको स्ोत/महुानलाई असर पानति सक्छ 
? 
शसंचाई नहरलाई असर पानति सक्छ ? 

३ रोहोर वयसथापन शनमातिण कायतिमा प्रयोग गररएको सामग्री    (शिटुशमन, 
शसमने्ट पेन्ट, जिलनिील पर्ाथति आशर्) बाट कुनै 
जोशखमयकु्त पर्ाथति/ केशमकलहरू शनसकेको छ ? 
शनमातिण कायतिबाट शनसकेको रोहरले ढलमा असर पारेको 
छ ?
lशनमातिण कायतिबाट शनसकेको प्रर्शूर्त पर्ाथतिले माटो, हािा 
र पानीलाई असर पारेको छ ?

४.बाससथानमा 
पगुनसक्ने क्शत

शनमातिण कायतिले नशजकैको र्लुतिभ िा जोशखममा परेको िा 
लोप हुनलागेको जङ्गली प्राणीको बाससथानमा कुनै 
असर पछति ? 
शनमातिण कायति गर्ाति िुलो मात्ामा िन रँडानी िा रूख 
माशसने हुनसक्छ ? (माशसने रूखको पररमाण कैशरयतमा 
लेखनहुोला)

५.धिशन तथा िाय ु
प्रर्रू्ण

शिट्रोटन िा vibration कायतिबाट नशजकैको बसतीमा 
असर पनतिसक्छ ? 
शनमातिण कायतिबाट उतपन्न हुने िलुोको कारण िाय ुप्रर्रू्ण 
हुनसक्छ ?
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  प्रश्नहरु छ 
(√)

छैन (√)
उचच

असर पन्त सक्ने अवस्था(√) समसयथाकरो शववरण/ 
कैशफयत

सभंथाशवत समथाधिथाकथा 
उपथायमधयम नयून

६.सिास्थय तथा 
सरुक्ा

रसायशनक, जैशिक, भौशतक, तथा शिशकरणको असरबाट 
सथानीयबासी तथा जनािर जोखीममा पनतिसक्ने संभािना 
छ ? 
मजर्रुबाट सथानीयबासीन्र्ामा रोग सतिनसक्ने संभािना छ 
?

७.जगगा 
समबन्िीशिर्य

शिद्यालयको नाममा जगगा छ ? (आिशयक कागजपत् 
भएमा कैशरयतमा जनाउन ुहोला)
जगगाको नाममा कुनै िार्शििार् िा झगडा भएको छ ?
कुनै खतेी योगय जशमनको नोक्सानी हुने संभािना छ ?
कुनै समरु्ाय शिसथाशपत हुने संभािना छ ?

८.जोशखम समरु्ाय गररब, मशहला तथा बालबाशलकालाई नकारातमक असर 
पानने संभािना छ ? 

९.आशर्िासी समहू आशर्िासीलाई नकारातमक असर पनने संभािना छ ?
शनमाणति कायति र यसका असरहरू बारे आशर्िासी िा 
सथानीयबासी जानकार छन ्? जानकारी कसरी शर्ने गनुति 
भएको छ कैशरयतमा जनाउन ुहोला)

१०.सामाशजक द्वन्द्व यशर् मजर्रु/कामर्ारहरू अन्यत्बाट लयाई काम लगाएमा 
द्वन्द्व हुने संभािना छ ?

ग) प्रथाकृशतक प्रकरोपकरो प्रभथाव हुने सभंथावनथा

शमशत

ताशलका भनने वयशक्तकाे नाम 

पर्/पेिा 
कायतिरत संसथाको नाम

िेगाना
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अनुसचूी  ११ 

नमुनथा शवद्थालयकरो नथामथावली  

(क) २०७५/०७६ अगथावै छनरोट भएकथा २०३ नमुनथा शवद्थालयहरू
क्र स. शजललथा शवद्थालयकरो नथाम िेगथानथा

१. तापलेजङु शसनाम मा.शि., तेललोक, शसरीजंगा गापा, १
२. तापलेजङु सरसिती मा.शि. हाङपाङ, आिराइ शत्िेणी गापा, ३
३. इलाम शरक्कल मा.शि., शरक्कल सयुकोर्य नगरपाशलका १०
४. इलाम जीतपरु मा.शि.जीतपरु र्उेमाइ नगरपाशलका  ९
५. इलाम अमरकलयाण मा.शि.नयाँबजार माइजोगमाइ गापा १
६. इलाम नामसाशलङ मा.शि., नामसाशलङ माइजोगमाइ गापा ३
७. झापा िलुाबारी मा.शि. मचेीनगर नपा १०
८. झापा हशलर्बारी मा.शि. हशलर्बारी गापा २
९. झापा लक्मीप्रसार् र्िेकोटा मा.शि, कचनकिल गापा

१०. झापा कनकाई मा.शि., कनकाई नपा
११. झापा शडललीराज मा.शि. झापा गापा ४
१२. झापा प्रगशत मा.शि. गौरार्ह नपा
१३. झापा शहमाल मा.शि. र्मक नपा २
१४. झापा महने्द्ररतन मा.शि. शितातिमोड नपा ५
१५. मोरङ अरशनको मा.शि. उलातििारी नपा ८ र्गुातिपरुी, रामघाट
१६. मोरङ पञचायत मा.शि. पथरीिशनचिरे नपा १
१७. मोरङ जनता मा.शि. बाहुनी िेलिारी नगरपाशलका
१८. मोरङ पशबलक मा.शि. रङ्गेली रंगेली नगरपाशलका
१९. मोरङ सरसिती मा.शि., झोराहाट ग्रामथान गापा
२०. मोरङ सकुुना मा.शि., कोसीहरैचा सनु्र्रहरैचा नपा १०
२१. मोरङ राशिका मा.शि. उलातििारी नगरपाशलका ६
२२. मोरङ नरग्राम मा.शि. बढुीगङ्गा गाउपाशलका १
२३. सनुसरी जनता मा.शि. इटहरी उपमहानगरपाशलका ९
२४. सनुसरी सरसिती मा.शि.  र्हुिी नगरपाशलका ५
२५. सनुसरी अमरशसंह मा.शि.,सोहबेगन्ज र्िेानगन्ज नपा ५
२६. सनुसरी हररनगरा मा.शि. हररनगरा गाउपाशलका ४
२७. सनुसरी आर्िति मा.शि. बराह नगरपाशलका २
२८. िनकुटा पणुय मा.शि. राजारानी चौशिसे गापा ६
२९. िनकुटा जनता मा.शि. शजतपरु महालक्मी नगरपाशलका ७
३०. िनकुटा गोकुणडेश्र बालमशन्र्र मा.शि., िनकुटा नपा ५
३१. तेह्रथमु बसन्त मा.शि. िसन्तपरु लालीगरुांस, नपा, २
३२. सङ्खिुासभा मनकामना रतनअशमबका मा.शि. खार्िारी नपा ९ तशुमलङटार
३३. सङ्खिुासभा रामेश्र मा.शि. िमतिर्िेी नपा ५ माशमलङ
३४. भोजपरु िीरेन्द्र मा.शि. कुलङ्ु सालपाशछशलछो गापा १
३५. भोजपरु शिद्योर्य मा.शि. भोजपरु नगरपाशलका ७
३६. भोजपरु र्डानन्र् मा.शि., शर्ङ्ला र्डानन्र् नगरपाशलका ७
३७. सोलखुमुबु शहमालर्ितिन मा.शि, नेचा नेचासलयान गाँउपाशलका
३८. ओखलढुङ्गा प्रबधुि मा.शि., चयानम सनुकोसी गापा ७
३९. खोटाङ शचसापानी मा.शि., शचसापानी जन्तेढुङ्गा गापा  ५
४०. उर्यपरु जनता मा.शि., हडीया चौर्न्डीगढी नपा ९
४१. उर्यपरु शत्यगुा मा.शि. गाइघाट शत्यगुा नपा
४२. उर्यपरु शत्िेणी मा.शि. कटारी  कटारी नपा ४
४३. सप्तरी कन्त चन्द्र मा.शि., पातो डाक्नेश्री नपा
४४. सप्तरी ि.ुशि.म.ु मा.शि. भगितपरु िमभनुाथ नपा
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क्र स. शजललथा शवद्थालयकरो नथाम िेगथानथा
४५. सप्तरी चन्द्रा मा.शि.  बोर्बसातिइन नपा
४६. शसरहा जनता डोमी चौिरी उ.मा.शि. लक्मीपतारी गापा
४७. शसरहा जनता मा.शि., मौिाही, सखिुानन्कारकट्ी नपा
४८. शसरहा जनता मा.शि., सशुखपरु नपा ८
४९. शसरहा जनता मा.शि.,चन्द्रलालपरु गोलिजार नपा ८
५०. शसरहा जनता बनिाली मा.शि. नरहा गापा ४
५१. शसराहा मोहन मा. शि. शमचदैया नपा
५२. िनरु्ा जनता मा.शि., शगद्वािेलापट्ी शिर्हे नपा ६
५३. िनरु्ा गोगलप्रसार् मा. शि., बसशहया जनकपरु उपमहानगरपाशलका २४
५४. िनरु्ा यज्िलक्य सं. मा.शि., ज्ानकुप जनकपरु उपमहानगरपाशलका
५५. िनरु्ा मा.शि. कुमरौल रमर्यैा, भिारी शक्रेश्र नपा
५६. िनरु्ा रामजानकी मा.शि., सतोर्र सबैला नपा
५७. िनरु्ा शिििशक्त मा.शि. िटेश्र गाउँपाशलका
५८. सलातिही जनजयोशत मा.शि. लालबन्र्ी नपा ८
५९. सलातिही महार्िे जनता मा.शि., हररिन नपा ८
६०. सलातिही महने्द्र रतन जगन्नाथ लशक्मशनयाँ मा.शि. िरहथिा नपा १०, सीतापरु
६१. सलातिही जलिर कमलर्िे मा.शि., ब्महपरुी गापा १
६२. सलातिही िेणीभोला नमनुा मा.शि. गोडैता नपा ८
६३. सलातिही जनता मा.शि., शसमरा भगितीपर गोडेता नपा ६
६४. शसन्िलुी सरसिती मा.शि., डकाहा र्िुौली नपा ४
६५. शसन्िलुी जनजयोती मा.शि., रोस्ेटार कमलामाइ नपा ५
६६. रामछेाप जनजागतृ मा.शि. बेताली गोकुलगंगा गापा ४
६७. रामछेाप मन्थली मा.शि., मन्थली नपा १
६८. र्ोलखा शत्भिुन मा.शि. मलेङु गापा ६
६९. र्ोलखा क्मािती मा.शि., शभमशे्र नपा १ ससुपा क्मािती
७०. शसन्िपुालञचोक ऐसेलखुकति  मा.शि. इन्द्रािती गाउँपाशलका ५ बाडेगाउँ
७१. काभ्रपेलान्चोक पाितिती मा.शि. ढंुखकति  ८ िेथानचोक गापा
७२. लशलतपरु शकशटनी मा.शि. गोर्ािरी नपा ३
७३. कािमाडौ ँ आर्िति मा.शि. कागेश्री, मनहरा ३
७४. कािमाडौ ँ शतशलङ्गांटार मा.शि., िापासी टोखा नपा ७
७५. कािमाडौ ँ काशलकार्िेी मा.शि., तारकेश्र नगरपाशलका
७६. कािमाडौ ँ िान्ती शनकुन्ज मा.शि. भगितीिारी कामनपा २०
७७. कािमाडौ ँ कंकाली मा.शि. नैकाप चन्द्राशगरी नपा
७८. कािमाडौ ँ मगंल मा.शि. कीशततिपरु नपा १०
७९. कािमाडौ ँ शिश् शनकेतन मा.शि., शत्परेुश्र कामनपा १३
८०. निुाकोट महार्िे मा.शि. रातमाटे िेलकोटगढी गापा
८१. निुाकोट क्ेत्पाल मा.शि. चौघडा शलख ुगापा
८२. निुाकोट ऐसेलभुमू ेमा.शि. काहुले शकसपाङ गापा
८३. निुाकोट महने्द्र मा.शि., चतरुाले ककनी गापा
८४. निुाकोट चणडेश्री मा.शि., शिर्रु नगरपाशलका ७
८५. िाशर्ङ रानीपौिा मा.शि. सलयानटार शत्परूासनु्र्री गापा
८६. िाशर्ङ सतयिती मा.शि. कुमपरु शसधिलेक गापा
८७. िाशर्ङ चन्द्रोर्य मा.शि. िेनीघाट रोराङ गापा 
८८. मकिानपरु महने्द्र मा.शि., बकैया गाउँपाशलका ४
८९. मकिानपरु चन्द्रोर्य मा.शि., हटेौडँा उमनपा ८
९०. मकिानपरु आिशुनक राशट्रिय मा.शि., हटेौडा उपनपा ४
९१. रौतहट नेमिारी बासरु्बे मा.शि. मडुिलिा राजर्िेी नपा
९२. रौतहट जनता मा.शि., राजपरु ररहर्िा राजपरु नपा
९३. रौतहट जय शकसान मा.शि. िरहरी र्िेाहीगोनाही गापा
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क्र स. शजललथा शवद्थालयकरो नथाम िेगथानथा
९४. रौतहट मा.शि. गरूडा, गरूडा नपा  १
९५. रौतहट जनजयोशत मा.शि. चपरु चन्द्रपरु नपा
९६. रौतहट जनता मा शि कटहररया नपा
९७. रौतहट जनता मा.शि., सोनरशनया मौलापरु नपा
९८. िारा गढीमाई महने्द्र मा.शि. मगनपा १ महागढीमाइ नपा
९९. िारा र्गुाति मा.शि. बरेिा, बैररया कलैया उपमहानगरपाशलका

१००. िारा ने.रा.मा.शि. िकुशलया शजतपरु शसमरा उपमहानगरपाशलका
१०१. िारा ने.रा.मा.शि. कोलहिी नपा ४ सपही
१०२. बारा ने.रा.मा.शि.,  शजतपरुशसमरा उपमहानगारपाशलका २ 
१०३. पसाति नशृसंह मा.शि., शपपरामि, शिरगञज महानगरपाशलका
१०४. पसाति र्िेनन्र्न र्िेराज मा.शि. रामनगरी िहुर्रमाइ नपा
१०५. पसाति शज.उ.रा.क.मा.शि, पोखरीया नपा 
१०६. पसाति सरसिती मा.शि., गौतमनगर िोरी सिुणतिपरु गापा २
१०७. शचतिन नेपाल मा.शि. रतननगर नपा
१०८. शचतिन नारायणी नमनुा मा.शि., भरतपरु महानगरपाशलका
१०९. शचतिन र्गुातििरे्कान्त अशिकारी मा.शि. भरतपरु महानगरपाशलका 
११०. गोरखा परोपकार आर्िति मा.शि., शसराञचोक गापा १
१११. गोरखा र्लुलभ मा.शि., भीमसेन गापा १
११२. गोरखा सयूतिजयोशत मा.शि., िारपाक सलुीकोट गापा ५
११३. लमजङु िौभागयर्य मा.शि. अलकटार राइनास नपा
११४. लमजङु मङ्गला मा.शि., सोतीपसल मधयनेपाल नपा
११५. लमजङु िलैपतु्ी मा.शि., िशमशलकुिा राइनास नपा
११६. तनहुँ रामिाह मा.शि., आबँखुरेैनी गा.पा.
११७. तनहुँ शनमतिल मा.शि. वयास नपा
११८. तनहुँ पञचमनुीर्िे मा.शि., िकु्लागणडकी नपा
११९. तनहुँ सतयिती मा.शि., वयास नपा
१२०. सयाङ्जा शत्भिुन आर्िति मा.शि. पतुली बजार नपा
१२१. सयाङ्जा रणिीर जनशहत मा.शि. खहरे िाशलंग नपा
१२२. सयाङ्जा भगबती नमनुा मा.शि. शममथी काशलगणडकी गापा
१२३. सयाङ्जा शत् सशहर् मा.शि., पंचमलु आशिखँोला गापा
१२४. सयाङ्जा महने्द्र मा.शि., जगत भञजयाङ िाशलंग नपा ५
१२५. सयाङ्जा गंगालाल मा.शि., चापाकोट चापाकोट नपा ९
१२६. कासकी शत्भिुनिाशन्त मा.शि. पोखरा मनपा ३०
१२७. कासकी काशलका मा.शि.  पोखरा मनपा १०
१२८. कासकी माछापचुछ्े मा.शि. अन्नपणूति गाउँपाशलका २
१२९. पितित निजागतृ मा.शि. शतलाहार मोर्ी गापा
१३०. पितित भिानी शिद्यापीि मा.शि., खानीगाँउ रलेिास नपा
१३१. पितित नारायण मा.शि., कुशमा नपा
१३२. पितित शहमाल मा.शि., खकुकोट कुशमा नपा
१३३. पितित माटेर्िेल मा.शि., मशुडकुिा रलेिास नपा
१३४. िागलङु गलकोट मा.शि., हशटया गलकोट नपा
१३५. िागलङु शत्भिुन मा.शि., खिातिङ िडीगाड गापा
१३६. बागलङु अमर मा.शि., शिहुकँोट काँिेखोला गापा ५
१३७. गलुमी ज्ानोर्य मा.शि. मजिुा चन्द्रकोट नपा ८
१३८. गलुमी महने्द्र मा.शि. रेनपा, तमघास रेसुंगा नपा
१३९. पालपा रामतलुसी मा.शि., रामपरु नगरपाशलका ५
१४०. पालपा र्मकडा मा.शि. मर्नपोखरा तानसेन नपा ९
१४१. पालपा गङ्गा मा.शि., खाशलिन रामपरु रामपरु नगरपाशलका
१४२. निलपरासी नेपाल मा.शि. शर्वयपरुी र्िेचलुी नपा ११
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क्र स. शजललथा शवद्थालयकरो नथाम िेगथानथा
१४३. निलपरासी शिि मा.शि. कािासोती नगरपाशलका २
१४४. निलपरासी निजागरण मा.शि. चोरमारा, मधयशबन्र् ुनगरपाशलका
१४५. निलपरासी महाकशि र्िेकोटा मा.शि. सनुिल नगरपाशलका
१४६. निलपरासी राजा महातम पणूतिभद्र मा.शि. पञचनगर िर्तिघाट नगरपाशलका
१४७. निलपरासी शत्भिुन मा.शि. िेलाटारी प्रतापपरु गाउपाशलका
१४८. निलपरासी काशलका मा.शि., गैडाकोट नपा ८
१४९. निलपरासी जनक मा.शि., गैडाकोट नपा ५
१५०. निलपरासी सरसिती मा.शि., हसौरा कािासोती नगरपाशलका 
१५१. निलपरासी भानरु्य मा.शि., र्मुकीिास शिनयी शत्िेणी गाउपाशलका
१५२. निलपरासी जनता मा.शि., मनरी सरािल गाउपाशलका
१५३. रूपन्र्हेी राम नरेि यार्ि आ.मा.शि., रोशहणी गापा ३
१५४. रूपन्र्हेी पिपुशत मा.शि., शतलोत्मा नपा  १५
१५५. रूपन्र्हेी िाशन्त नमनुा मा.शि, शतलोत्मा नपा ५
१५६. रूपन्र्हेी काशलका मा.शि. िटुिल उमनपा १०
१५७. रूपन्र्हेी प्रगशत मा.शि., कञचन गापा
१५८. रूपन्र्हेी खरु्ािगर मा.शि., ल.ुसा.न.पा ९
१५९. कशपलिसतु नेपाल अर्िति मा शि शििराज नगरपाशलका
१६०. अघातिखाँची जनताकृट्ण मा.शि. सशन्िखकति  नपा ८
१६१. अघातिखाँची हररहर सं तथा सा मा.शि. पाणनी गाउँपाशलका २
१६२. पयिुान सरसिती मा.शि., बाङ्गेसाल सरूमारानी गाउपाशलका
१६३. पयिुान जनता मा.शि., बागर्लुा पयिुान नपा ८
१६४. रोलपा बालकलयाण मा.शि, शलिाङ रोलपा नपा २
१६५. रोलपा नेपाल राशट्रिय मा.शि., राङ्कोट पररितितन गाउपाशलका ५
१६६. रूकुम शत्िेणी मा.शि., शसम्तुु शत्िेणी गापा
१६७. रूकुम राप्ती ज्ानोर्य मा.शि., शसमली सानीभरेी गापा
१६८. रूकुम रूशक्मणी मा.शि., रूकुमकोट शससने गापा
१६९. सलयान जनकलयाण मा.शि., थारमारे िाघचौर नपा, २
१७०. सलयान शत्भिुन जनता मा.शि., लहुाशपङ, िारर्ा नगरपाशलका २
१७१. र्ाङ आर्िति मा.शि., र्उेपरु लमही नपा
१७२. र्ाङ आर्िति मा.शि., लालमशटया राप्ती गापा
१७३. र्ाङ पर्मोर्य पशबलक मा.शि., भरतपरु घोराही उपमहानगरपाशलका
१७४. र्ाङ गरुू जजरु मा.शि., रक्ाचौर तलुसीपरु उपमहानगरपाशलका
१७५. र्ाङ िी.पी. कोइराला मा.शि., बयाले िाशन्तनगर गापा ३
१७६. बाँके शत्भिुन मा.शि., कोहलपरु नगरपाशलका १०
१७७. बाँके ज्ानोर्य मा.शि., िागेश्री २ खजरुा गापा
१७८. बाँके जनता मा शि सन्तकुटी खजरुा गापा
१७९. बशर्तिया शिद्याजयोशत मा.शि., कणिपरु, बढैयाताल गाउपाशलका ८
१८०. बशर्तिया ने.रा.मा.शि. ढोडरी मििुन नपा
१८१. सखुनेत नेपाल राशट्रिय मा.शि., बडाखोली, गभुातिकोट नगरपाशलका ६
१८२. सखुनेत जन मा.शि., सखुनेत िीरेन्द्रनगर नगरपाशलका 
१८३. सखुनेत जनजयोशत मा.शि., बड्शडचौर िराहताल गापा
१८४. र्लेैख शहमालय मा.शि., डाँडीमाडी भरैिी गापा ४
१८५. र्लेैख शिजया मा.शि., र्लुल ुनगरपाशलका ७
१८६. डोलपा आर्तिि मा.शि, जरुाल िुलीभरेी नपा
१८७. जमुला चन्र्ननाथ मा.शि., खलङ्गा चन्र्ननाथ नपा ४
१८८. जमुला जनता मा.शि.,  महतगाउँ चन्र्ननाथ नपा ६
१८९. काशलकोट महार्िे मा.शि., रोइकोट रोइमहार्िे शतलागरुा नपा ३
१९०. बाजरुा माशलका मा.शि., ि.न.पा. १० माततिडी िडीमाशलका नपा ८
१९१. बझाङ सतयिार्ी मा.शि. भोपरु, बझाङ जयप्ृथिी नपा ११
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क्र स. शजललथा शवद्थालयकरो नथाम िेगथानथा
१९२. बझाङ सनुकुडा मा.शि. शचर बझाङ शितथडशचर गाउपाशलका
१९३. अछाम सयूतिचन्द्र मा.शि. काशलमाटी, साँरेिगर नगरपाशलका १
१९४. अछाम शिद्यामशन्र्र मा.शि., शबनायक पञचर्िेल शिनायक नगरपाशलका 
१९५. डोटी रामपरु मा.शि. बडुर, डोटी जोरायल गापा २
१९६. कैलाली जनता मा.शि., मनुिुा, जानकी गाउँपाशलका—४
१९७. कैलाली महुन्याल मा.शि. भजनी, भजनी न.पा. १
१९८. कैलाली र्िरथ मा.शि. साडेपानी, घोडाघोडी न.पा.—२
१९९. कैलाली र्गुातिलक्मी मा.शि. अत्ररया, गोर्ािरी न.पा. २
२००. कैलाली िनगढी मा.शि. िनगढी उपमनपा ८
२०१. कैलाली राशट्रिय मा शि लमकीचहुा नपा २
२०२. डडेलिरुा भिुनेश्री मा.शि., पररगाउँ परिरुाम नगरपाशलका ५
२०३. र्ाचुतिला माशलकाजुतिन मा.शि. िाप, महाकाली नपा ७

(ख) केनद्रीय आयरोजनथा कथायथा्तनवयन इकथाइबथाट भौशतक शनमथा्तण भएकथा १९ नमुनथा शवद्थालयहरू
क्र स. शजललथा शवद्थालयकरो नथाम िेगथानथा

१. ओखलढुङ्गा रूमजाटार  माशि  रूमजाटार शसशधिचरण  नपा  ४
२. ओखलढुङ्गा बरूनेश्र माशि रामपरु मोलङु गापा २
३. शसन्िलुी कमला माशि भलिुाही र्िुौली नपा
४. शसन्िलुी कशपलाकोट माशि छाप मररण गापा
५. रामछेाप िारर्ा माशि िोसे गोकुलगङ्गा गापा ६
६. रामछेाप काशलकामाशिलखानपरु र्ोरमिा गापा ६
७. र्ोलखा हनमुन्तेश्र माशि काभ्रे िैतेश्र गापा ४
८. शसन्िपुालञचोक बाघ भरैब माशि िोकरपा सनुकोसी गापा
९. शसन्िपुालञचोक कृट्नरतन माशि चौतारासाँगाचोकगढी नपा

१०. काभ्रपेलाञचोक प्रभा माशि काशत्केर्उेराली चौरीर्उेराली गापा
११. काभ्रपेलाञचोक सशञजिनी माशि िशुलखले नपा
१२. लशलतपरु बज्रबाराही माशि चापागाउँ गोर्ािरी नपा ११
१३. भक् तपरु श्रीपद्म माशि र्रिारसक्िाएर भत्परु नपा ३
१४. कािमाडौ ँ जनसेिा माशि पाँगा शकशततिपरु नपा ५
१५. निुाकोट शत्भिुनशत्िलुी माशि शिर्रु नगरपाशलका
१६. रसिुा काशलका शहमालय माशि िबैङु काशलका गापा २
१७. िाशर्ङ नीलकणि माशि िाशर्ङिेसी नीलकणि नपा
१८. मकिानपरु जनशप्रय माशि हटेाँडा हटेौडा उपनपा १६
१९. गोरखा महने्द्र माशि गोरखा नपा कुन्र्रु

ग) २०७५।७६मथा छनरोट भएकथा १०० नमुनथा शवद्थालयहरू
क्र स.ं शजललथा शवद्थालयकरो नथाम िेगथानथा

१. कञचनपरु श्रीजननमनुा माशि बेलौरी नपा
२. कञचनपरु महाकाली माशि कृट्णपरु नपा–६
३. कञचनपरु महने्द्रनगर माशि शभमर्त् नपा–१
४. बैतडी मशणलेक माशि मलेौली नपा–६
५. जाजरकोट शत्भिुन माशि भरेी नपा–२
६. मगुु महाकाली माशि छायाँनाथ नपा
७. हुमला सीता माशि खापुतिनाथ गापा–४
८. मयागर्ी ज्ानप्रकाि माशि अन्नपणूति गापा–३
९. महोत्री जनता माशि महोत्री गापा – ३

१०. महोत्री लक्मीचणडीमरुारका माशि जलेश्र नपा
११. महोत्री महने्द्रराशट्रिय माशि रामगोपालपरु नपा –५
१२. महोत्री जनता माशि िशर्तििास नपा–२
१३. पाँचथर शरशर्म माशि शरशर्म नपा–१
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क्र स.ं शजललथा शवद्थालयकरो नथाम िेगथानथा
१४. मसुताङ जनशहत माशि िरापझोङ गापा–४
१५. कशपलिसतु जनता माशि, िाणगंगा नपा – २
१६. कशपलिसतु गौतमबधुि माशि बधुिभमूी नपा–२
१७. तापलेजङु भानजुन माशि, अशमबटार रुङशलङ नपा
१८. पाँचथर शिधिर्िेी माशि, निमीडाँडा रालगनुन्र् गापा
१९. इलाम िाशन्तशनकेतन मा.शि.कुटीडाँडा रोङ गापा
२०. इलाम अमर मा.शि. बरबोटे इलाम नपा
२१. झापा शहमाली मा.शि.भद्रपरु भद्रपरु नपा
२२. झापा बधुिआर्िति माशि बिुबारे बधुििाशन्त गापा
२३. मोरङ मनोहरजनता मा.शि.मिमुलला शमक्लाजङु गापा
२४. मोरङ पोखररया मा.शि. पोखररया शिराटनगर मनपा
२५. सनुसरी पशवलक हाई सकुल चतारालाईन िरानउम नपा
२६. िनकुटा सरसिती मा.शि.शसंििुा छथरजोरपाटी गापा
२७. िनकुटा भानमुा.शि.डाँडाबजार साँगरुीगढी गापा
२८. तेह्रथमु सरसिती मा.शि.तमरुला मयाङलङु नपा
२९. भोजपरु िारर्ा माशि पयाउली अरूण गापा
३०. सोलखुमुबु िीरेन्द्रजयोशत मा.शि. शििटार सोताङ गापा
३१. ओखलढुङ्गा ग्रामोर्य यगु कशिशसशधिचरण मा.शि. शलख ुगापा
३२. खोटाङ सरसिती माशि शर्के्तल रूपाकोटमझिुागढी नपा
३३. उर्यपरु श्री मा.शि. भलायाडाँडा उर्यपरुगढी गापा
३४. सप्तरी माशहकर मा.शि.प्रसिनी अशगनसाशहरकृट्णसरािन गापा
३५. शसराहा चन्द्रमाशिशसराहा शसराहा नपा
३६. शसराहा जनता मा.शि. िररयापट्ी िररयापट्ी गापा
३७. िनरु्ा िै.र्.ेज माशि. तलुसीयाही मशुसयापट्ीमसुहररया गापा
३८. िनरु्ा साितिजशनक मा.शि. िेङ्गाडािर शमशथला नपा
३९. महोत्री योगकुमारमा.शि. बलिा बलिा नपा
४०. महोत्री शत्भिुन माशि गौिाला गौिाला नपा
४१. सलातिही नारायण मा.शि. केिरगञज इश्रपरु नपा
४२. सलातिही जनता मा.शि.सोलटीबजार बागमती नपा
४३. बारा रामचररत् मा.शि.जयनगर आर्ितिकोतिाल गापा
४४. पसाति र्ीपनारायणआर्िति मा.शि. औरहा सखिुाप्रसनी गापा
४५. रौतहट श्री मा.शि. र्शुिअिा रतिुाशिजयपरु नपा
४६. रौतहट श्री मा.शि. बरगजिा िनृ्र्ािन नपा
४७. शसन्िलुी प्रगशतिील मा.शि.बोहोरेटार सनुकोसी गापा
४८. रामछेाप शहमगंगा मा.शि.साँघटुार रामछेाप नपा
४९. र्ोलखा काशलनाग मा.शि. सनुखानी काशलञचोक गापा
५०. काभ्रपेलाञचोक जनक मा.शि.मशेथनकोट नमोबधुि नपा
५१. काभ्रपेलाञचोक भालेश्र मा.शि. मलपी पनौती नपा
५२. कािमाडौ ँ चामणुडा मा.शि. गोकणनेश्र नपा
५३ रसिुा कोशमङ्गशयामिेाङ्रेल माशि गोसाइकुणड गापा
५४. िाशर्ङ मणडली मा.शि.रुलखकति गंगाजमनुा गापा
५५. शचतिन भणडारा मा.शि. हर्थी राप्ती नपा
५६. मकिानपरु जनता मा.शि. रापरबारी िागमती गापा
५७. गोरखा अमरजयोशतजनता मा.शि.लइुटेल पालङुटार नपा
५८ गोरखा ज्ानमागतिमा.शि.घयालचोक गणडकी गापा
५९. लमजङु भशक्तनमनुा मा.शि. भोटेओडार सनु्र्बजार नपा
६०. सयाङजा साितिजशनक मा.शि.मालङुगा गलयाङ नपा
६१. कासकी रामकोटमा.शि.रामकोट रूपा गापा
६२. मनाङ लोकशप्रय मा.शि.चामे चाम ेगापा
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क्र स.ं शजललथा शवद्थालयकरो नथाम िेगथानथा
६३. मसुताङ योगेन्द्र माशि थासाङ१ थासाङ गापा
६४. मयागर्ी मङ्गला माशि बाशबयाचौर मङ्गला गापा
६५. बागलङु उत्रगङ्गा मा.शि बतुथीबाङ ढोरपाटन
६६. निलपरु भीमसेनआर्ितिमा.शि.रामबास र्िेचलुी नपा
६७. निलपरासी प. आर्िति माशि परासी रामग्राम नपा
६८ गलुमी महने्द्रआर्िति मा शि िामीटक्सार मसुी कोट नपा
६९. गलुमी जनबोि माशि रानीिास रूरू गापा
७०. पालपा शर्वयजयोशत माशि कसेनीसरही माथगढी गापा
७१. रूपन्र्हेी पशवलक माशि कृट्णपरु शसयारी गापा
७२. कशपलिसतु छत्पालीतीथातिर्िेी माशि पकडी मायार्िेी गापा
७३. अघातिखाँची जनजागशृत मा.शि. िनचौर भशूमकासथान नपा
७४ पयिुान मोतीमा.शिबरौला ऐरािती गापा
७५. रोलपा शसधिाथतिमा.शि घोपटेओडार गङ्गार्िे गापा
७६. रोलपा िीरभद्र मा.शि थिाङ झकेबाङ थिाङ गापा
७७. र्ाङ सािारण माशि सालभौडी राजपरु गापा
७८. र्ाङ महने्द्रमा.शि श्रीबारी बगलाचलुी गापा
७९. बाँके प्रभातमा.शि जीगाउँ िैजनाथ गापा
८०. बशर्तिया शत्भिुन मा.शि भरुीगाउँ िाकुरबाबा नपा
८१. रूकुमप. शहमालय मा.शि.खोलागाउँ चौरजहारी नपा
८२. सलयान जनता माशि ररड्डाचौर शत्िेणी गापा
८३. सखुनेत जीिनजयोती माशि र्िरथपरु लेकबेसी नपा
८४. र्लेैख चामणुडा माशि हाजकोट चामणुडाशिन्द्रासैनी नपा
८५. जाजरकोट जनशप्रय माशि र्सेरा छेडागाड नपा
८६. डोलपा अन्नपणूति माशि समथी मडुकेचलुा गापा
८७. जमुला नेत्जयोशत माशि हाँकु तातोपानी गापा
८८. काशलकोट बशडमाशलका माशि शिजयपरु रासकोट नपा
८९. मगुु महार्िेमसटा माशि खतयाड गापा
९०. हुमला मानसरोिर माशि लार्ओेडा शसमीकोट गापा
९१. बाजरुा भानोर्य माशि कोटिाडा बढुीगङ्गा नपा
९२. बझाङ जनशप्रय मा.शि बगडागाउँ छशिसपाथीभरा गापा
९३. अछाम बैजनाथमा.शि चौरपाटी गापा
९४. अछाम शिन्र्शे्री माशि रामारोिन गापा
९५. डोटी पद्मपशबलक मा.शि.शसलगढी शर्पायलशसलगढी नपा
९६. कैलाली कणातिली माशि टीकापरु टीकापरु नपा
९७. कञचनपरु िैजनाथ माशि िेर्कोट नपा
९८. डडेलिरुा सरसिती माशि बोगटा भागेश्र गापा
९९. बैतडी ज्ानेश्रमाशि, शिजयपरु पाटन नपा

१००. र्ाचुतिला लटीनाथ माशि चन्र्नपरु लेकम गापा
घ) आव २०७६/७७ मथा छनरोट भएकथा १०० नमुनथा शवद्थालयहरू   
क्र स. शजललथा शवद्थालयकरो नथाम िेगथानथा

१. तापलेजङु नारायणी माशि मौिाखोला
२. पाँचथर थपुति माशि याङिरक गापा ४
३. इलाम जनता माशि चलुाचलुी गा पा
४. इलाम शसहर्िेी माशि आमचोक राकरोकथमु गापा
५. झापा कमला मर्न आशश्रतसमशृत माशि कमला गापा
६. झापा जनआर्िति मा.शि. शििसताक्ी न.पा
७. मोरङ सरसिती मा.शि. रतिुामाई न.पा ८
८. मोरङ जनसेिा मा.शि. कानेपोखरी गा.पा ६
९. सनुसरी आर्िति मा.शि. रामिनुी ६
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क्र स. शजललथा शवद्थालयकरो नथाम िेगथानथा
१०. िनकुटा जालपार्िेीमा.शि. पाखर्ीबास न.पा. ४
११. िनकुटा पञचकृट्ण मा.शि. सशहर्भशूम गा.पा. ४
१२. सङ्खिुासभा मार्ीमा.शि. मार्ी न.पा २
१३. सङ्खिुासभा सगरमाथा मा.शि. शसशलचोङ न.पा ३
१४. भोजपरु अन्नपणूति बागिनरणर्ीपाराई माशि टेमकेमयैङु गा.पा. ३
१५. खोटाङ भगिती शर्नानाथमा.शि. खोटेहाङ गा.पा  ७
१६. उर्यपरु श्री मा.शि. रौतामाइ गापा  ७
१७. उर्यपरु जनता मा.शि. बेलका न.पा ४
१८. सोलखुमुिु जनजागशृत मा.शि. सोलरु्िुकुणड न.पा ५
१९. ओखलढुङ्गा ज्ानप्रकाि मा.शि चमपार्िेी गा.पा. ६
२०. सप्तरी जा.ग.ज.मा.शि. बलानशबहुल गा.पा. ६
२१. शसराहा जनतामा.शि. निराजपरु गा.पा. ४
२२. िनरु्ा मा.शि. िारापानी िनरु्ािाम न.पा ९
२३. िनरु्ा िङ्करज.मा.शि. औरही  ६
२४. महोत्री रामितीजगर्िेजनता मा.शि. लोहरपट्ी न.पा. १
२५. महोत्री प्रसार्शसह मा.शि. औरही न.पा. २
२६. सलातिही महािीरज.मा.शि. हररपरु न.पा. २
२७. सलातिही जनतामा.शि. बलरा ८
२८. बारा गौरीिङ्कर मा.शि शनजगढ न.पा ८
२९. रौतहट जधुिमा.शि. गौर न.पा २
३०. रौतहट श्रीमा.शि., शसमरा गजरुा न.पा ९
३१. मकिानपरु जनकलयाणमा.शि थाहा न.पा ५
३२. शसन्िलुी श्रीमा.शि. तीनपाटन गा पा ११
३३. रामछेाप शिट्णजुनजयोशतमा.शि. खाँडार्िेी गा.पा
३४. र्ोलखा र्गुातिमा.शि. िलैङु गा.पा – ४
३५. र्ोलखा हलेश्रमा.शि. गौरीिकंर गा.पा –५
३६. शसन्िपुालचोक शझपुतिमा.शि भोटेकोसी गा.पा. ४
३७. कािमाडौ बालउधिारमाशि बढुानीलकणि नपा १०
३८. भक् तपरु चाँगनुारायणमा.शि. चाँगनुारायण न.पा १
३९. निुाकोट शिन्र्केुिरमा.शि. मयागङ न.पा. ५
४०. निुाकोट अमरजयोशतमा.शि. तार्ी न.पा३
४१. िाशर्ङ बागेश्रीमाशि गलछी गापा ६
४२. रसिुा नीलकणिमा.शि. उत्रगया गा.पा. ५
४३. शचतिन माडीमा.शि माडीन.पा. ३
४४. मनाङ प्रकािजयोशतमा.शि. नासोङ गा.पा. ४
४५. तनहुँ जनजयोशतमा.शि. शभमार् न.पा ६
४६. तनहुँ पशित्ामा.शि. बशन्र्परु न.पा १
४७. सयाङ्जा भागयोर्य मा.शि. भीरकोट न.पा ६
४८. मयागर्ी जामनुाखकति  मा.शि. िेनी न.पा ६
४९. बागलङु नेपाल मा.शि ताराखोला गा.पा ४
५०. बागलङु गणिे मा.शि बागलङु न.पा १४
५१. पितित िहाकी मा.शि शिहार्ी ४
५२. निलपरासीपिूति शत्भिुन मा.शि बशुलङटार गा.पा३
५३. अघातिखाँची काशलकाने.रा.मा.शि. मालारानी गा.पा. ४
५४. गलुमी माशलका मा.शि. माशलका गा.पा. ८
५५. गलुमी आतमबोि मा.शि. छत्कोट गा.पा ५
५६. पालपा भरैिनिर्ीप मा.शि. रैनार्िेी गा.पा. ४
५७. पालपा रमभा मा.शि. रमभा गा.पा ४
५८. पयिुान अमर मा.शि. सिगतिद्वारी न.पा.
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क्र स. शजललथा शवद्थालयकरो नथाम िेगथानथा
५९. पयिुान माणडिी मा.शि. माणडिी न.पा ३
६०. रोलपा जनजागशृत मा.शि. शत्िेणी गा.पा  ५
६१. रोलपा शत्परेुश्री मा.शि. सशुनलसमशृत गा.पा. २
६२. निलपरासी पशचिम राजनारायण मा.शि. पाशलहनन्र्न न.पा ५
६३. रूकुम पिूति नेपाल राशट्रिय मा.शि भमू ेगा.पा. ९
६४. र्ाङ्ग िीरेन्द्र मा.शि. र्गीिरण गा.पा ३
६५. रूपन्र्हेी केरिानी मा.शि. र्िेर्ह न.पा. ४
६६. रूपन्र्हेी सैनामनैा मा.शि. सैनामनैा न.पा. १
६७. कशपलिसतु ने.रा.मा.शि. िधुिोिन गा.पा. ४
६८. कशपलिसतु र्िुािारी मा.शि. शिजयनगर गा.पा. १
६९. बाँके मङ्गलप्रसार् मा.शि. पालगञजउम नपा ८
७०. बशर्तिया एकशप्रयरािौर मा.शि. गेरूिा गा.पा. २
७१. बशर्तिया पाञचजन्य मा.शि. बारबशर्तिया न.पा. ४
७२. रूकुम पशचिम महने्द्र मा.शि. मशुसकोट न.पा.
७३. सलयान जीिनजयोशत मा.शि. कपरुकोट गापा ५
७४. सखुनेत जनता मा.शि. पञचपरुी नपा ९
७५. सखुनेत जनजयोशत मा.शि. भरेीगंगा न.पा. ६
७६. र्लेैख शत्भिुन मा.शि. नारायण नपा
७७. र्लेैख भरैि मा.शि. भगितीमाइ न.पा ७
७८. जाजरकोट शत्भिुन मा.शि. नलगाड ७
७९. डोलपा शत्परूा मा.शि जगर्लुला गा.पा २
८०. जमुला राहर्िे मा.शि. शहमा गा.पा.
८१. जमुला महार्िे मा.शि. कनकासनु्र्रीगा.पा. १
८२. काशलकोट पञचर्िे मा.शि. खाँडाचक्र न.पा. १
८३. मगुु बधुि मा.शि. मगुमुकामातिरोङ गा.पा. ८
८४. हुमला शहमजयोशत मा.शि. सकने गाड
८५. अछाम जनता मा.शि. मलेलेख गा.पा. ५
८६. बाजरुा मष्टशे्री मा.शि. खप्तडछेडर्ह गा.पा. ५
८७. बाजरुा बालशिकास मा.शि. गौमलु गा.पा. ३
८८. बझाङ भरैि मा.शि. केर्ारसयूँ गा.पा ९
८९. बझाङ कुलमष्टजन मा.शि. मष्टा गा.पा.
९०. बैतडी शडलेश्री मा.शि. पचुौडी न.पा
९१. बैतडी र्गुाति मा.शि. शडलासैनी गा.पा
९२. डोटी शसताराम मा.शि शिखर न.पा ९
९३. डोटी खतयाडी मा.शि. बोगटानरुड्सील गापा ७
९४. कैलाली बसन्तमरुारी मा.शि. बर्तिगोररया गा.पा. १
९५. कैलाली रघनुाथआर्िति मा.शि. जोिीपरु गा.पा ७
९६. कञचनपरु पनुिातिस मा.शि पनुिातिस न.पा १०
९७. कञचनपरु िारर्ाराशट्रिय मा.शि. लालझाँडी गा.पा. १०
९८. डडेलिरुा बालकलयाणमा.शि. अजयमरेू गा.पा १
९९. डडेलिरुा उग्रतारा मा.शि अमरगढी न.पा ७

१००. र्ाचुतिला गोकुलेश्र मा.शि. िलैयशिखर न.पा. ९
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अनुसचूी  १२  

प्रथाशवशधिक धिथार सञचथालन भएकथा शवद्थालयकरो नथामथावली

सथाशवककरो शशक्था शवभथाग त्था शशक्था त्था मथानव स्रोत शवकथास केनद्रबथाट  साशिकको शिक्ा शिभाग तथा हालको शिक्ा तथा मानि 
स्ोत शिकास केन्द्रबाट बाट प्राशिशिक िार सञचालन अनरु्ान प्राप्त गनने शनणतिय भएका शिद्यालयको नामािली

शस न शजललथा शवद्थालय स्थानीय तह धिथार 
१ भोजपरु शिक्ाक्माकन्या माशि आमचोक गापा बाली शिज्ान
२ भोजपरु पञचकन्या माशि पौिार्ङुमा गापा बाली शिज्ान
३ भोजपरु िारर्ा माशि र्डानन्र् गापा बाली शिज्ान
४ भोजपरु यिोिरा माशि भोजपरु १२ टक्सार भोजपरु नपा बाली शिज्ान
५ िनकुटा जनता माशि महालक्मी नपा पि ुशिज्ान
६ िनकुटा िारर्ा माशि चौशिस ेगापा शसशभल इशन्जशनयररङ
७ इलाम कररोक माशि सयूकोर्य नपा बाली शिज्ान
८ इलाम शसहर्िेी माशि राकरोकथमु गापा बाली शिज्ान
९ इलाम िाशन्तशनकेतन माशि रोङ गापा बाली शिज्ान

१० इलाम सरसिती माशि सन्र्कपरु गापा बाली शिज्ान
११ इलाम भानभुक्त माशि र्उेमाइ नपा शसशभल इशन्जशनयररङ
१२ झापा शिर अमरशसंह मापस शितातिमोड नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ.
१३ झापा शहमाली माशि भद्रपरु नपा पि ुशिज्ान
१४ झापा भान ुमाशि अजुतिनिारा नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
१५ झापा भान ुमाशि शििसताक्ी नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ.
१६ झापा जनता माशि झापा गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ.
१७ झापा मोशत माशि कचनकिल गापा बाली शिज्ान
१८ झापा गौरीगञज माशि गौरीगञज गापा बाली शिज्ान
१९ झापा जनता माशि झापा गापा बाली शिज्ान
२० झापा आर्िति माशि बधुििाशन्त गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
२१ झापा हलर्ीिारी माशि हलर्ीिारी गापा बाली शिज्ान
२२ झापा पिपुशत माशि बाहर्सी गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
२३ झापा आर्िति शिद्यामशन्र्र माशि कन्काई नपा शसशभल इशन्जशनयररङ
२४ खोटाङ शचसापानी माशि जन्तेढुङ्गा गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ.
२५ खोटाङ महने्द्रोर्य माशि हलेसी तिुाचङु गापा शसशभल इशन्जशनयररङ
२६ मोरङ महने्द्र माशि रतिुामाई नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ.
२७ मोरङ जनसेिा माशि कानेपोखरी गापा बाली शिज्ान
२८ मोरङ पञचायत माशि पथरीिशनचिरे नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
२९ मोरङ जनता माशि िनपालथान गापा इलेशक्रिकल इशन्जशनयररङ.
३० मोरङ पोखरीया माशि शिराटनगर म न पा कमपयटुर इशन्जशनयररङ.
३१ मोरङ सतयनारायण माशि शिराटनगर म न पा इलेशक्रिकल इशन्जशनयररङ.
३२ मोरङ राशिका माशि उलातििारी नपा बाली शिज्ान
३३ मोरङ िाशन्त भगिशत मा शि लेटाङ नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
३४ मोरङ सरसिशत मा शि ग्रामथान गापा शसशभल इशन्जशनयररङ
३५ मोरङ काशलका मा शि शमक्लाजङु गापा शसशभल इशन्जशनयररङ
३६ मोरङ शमलस माशि शिराटनगर मनपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
३७ ओखलढुङ्गा रुमजाटार माशि शसशधिचरण नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
३८ ओखलढुङ्गा िरुणशे्र माशि मोलङु गापा पि ुशिज्ान
३९ ओखलढुङ्गा सरसिती माशि शचसंखगुढी गापा बाली शिज्ान
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शस न शजललथा शवद्थालय स्थानीय तह धिथार 
४० ओखलढुङ्गा ग्रामोर्य यगुकशि माशि शलख ुगापा बाली शिज्ान
४१ ओखलढुङ्गा रुलमती माशि शखशजर्मेिा गापा शसशभल इशन्जशनयररङ
४२ पाँचथर शरशर्म माशि शरशर्म नपा शसशभल इशन्जशनयररङ
४३ पाँचथर इन्द्रयणी माशि तमुिेिा गापा पि ुशिज्ान
४४ संखिुासभा िारर्ा माशि चनैपरु नपा बाली शिज्ान
४५ संखिुासभा िाना माशि िाना पाँचखपन नपा बाली शिज्ान
४६ संखिुासभा माशर् माशि मार्ी नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
४७ संखिुासभा अरुणोर्य माशि भोटखोला गापा बाली शिज्ान
४८ संखिुासभा सगरमाथा माशि शसलीचोङ गापा बाली शिज्ान
४९ संखिुासभा मनकामना रतन माशि खाँर्िारी नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
५० संखिुासभा रामेश्र माशि िमतिर्िेी नपा बाली शिज्ान
५१ सोलखुमुिु केर्ार माशि नेचासलयान गापा शसशभल इशन्जशनयररङ
५२ सनुसरी पशबलक माशि िरान उमनपा इलेशक्रिकल इशन्जशनयररङ.
५३ सनुसरी जयोशत माशि ईटहरी उमनपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
५४ सनुसरी अमरशसंह माशि र्िेानगञज गापा पि ुशिज्ान
५५ सनुसरी राशट्रिय माशि कोिी गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
५६ सनुसरी जनता माशि महालक्मी नपा शसशभल इशन्जशनयररङ
५७ सनुसरी रामसीता माशि िजुति गापा इलेशक्रिकल इशन्जशनयररङ
५८ सनुसरी िालकृट्ण माशि रामनगर गापा इलेशक्रिकल इशन्जशनयररङ
५९ सनुसरी हररनगर माशि हररनगरा गापा शसशभल इशन्जशनयररङ
६० तापलेजङु नारायणी माशि मौिाखोला गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ.
६१ तापलेजङु मौिाखोला माशि मौिाखोला गापा बाली शिज्ान
६२ उर्यपरु नारर् आर्िति माशि चौर्णडीगढी नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
६३ उर्यपरु शत्यगुा माशि शत्यगुा नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
६४ उर्यपरु नमनुा माशि रौतामाई गापा शसशभल इशन्जशनयररङ
६५ बारा नेपाल राशट्रिया माशि पचौरौता नपा इलेशक्रिकल इशन्जशनयररङ
६६ बारा नेपाल राशट्रिया माशि जीतपरुशसमरा उमनपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ.
६७ बारा गढीमाइ माशि महागढीमाई नपा इलेशक्रिकल इशन्जशनयररङ.
६८ बारा र्गुाति माशि कलैया उमनपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ.
६९ बारा मशण माशि कोलहिी नपा पि ुशिज्ान
७० बारा िेगिाह माशि प्रसौनी गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
७१ बारा नेरामा शि रेटा गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
७२ बारा जनता माशि करैयामाई गापा पि ुशिज्ान
७३ बारा नेपाल राशट्रिया माशि कलैया उमनपा पि ुशिज्ान
७४ बारा नेपाल राशट्रिया माशि रेटा गापा बाली शिज्ान
७५ िनरु्ा शिलट बाकु माशि कमला गापा बाली शिज्ान
७६ िनरु्ा यज्िालक्य संसकृत माशि जनकपरुिाम उमनपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ.
७७ िनरु्ा गंगा प्रसार् माशि शमशथला शबहारी गापा इलेशक्रिकल इशन्जशनयररङ.
७८ िनरु्ा श्री माशि िनरु्ािाम नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
७९ िनरु्ा जनता इकाइ माशि शिर्हे नपा बाली शिज्ान
८० िनरु्ा जनता जयसिाल माशि गणिेमान चारनाथ नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
८१ िनरु्ा राजेश्र शनशि माशि नगराइन नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
८२ िनरु्ा एच के यस माशि जनक नशन्र्नी गापा शसशभल इशन्जशनयररङ
८३ िनरु्ा शिििशक्त माशि िटेश्र गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
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शस न शजललथा शवद्थालय स्थानीय तह धिथार 
८४ िनरु्ा साितिजशनक माशि शमशथला नपा बाली शिज्ान
८५ िनरु्ा िकरजनता माशि औरही गापा शसशभल इशन्जशनयररङ
८६ िनरु्ा राशट्रिय माशि जनकपरु उमनपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
८७ महोत्री शकश्र जनता माशि भगँाहा नपा इलेशक्रिकल इशन्जशनयररङ.
८८ महोत्री ल चा म ुमाशि जलेश्र नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ.
८९ महोत्री िकु्रर्िे माशि जलेश्र नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
९० महोत्री जनता माशि एकडाँडा गापा इलेशक्रिकल इशन्जशनयररङ.
९१ महोत्री महने्द्र राशट्रिय माशि रामगोपालपरु गापा बाली शिज्ान
९२ महोत्री राशट्रिय मा शि गौिाला नपा बाली शिज्ान
९३ महोत्री शत्भिुन माशि गौिाला नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
९४ महोत्री  राम माशि मशटहानी गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
९५ महोत्री रामिशत जगर्िे जनता माशि लोहरीपट्ी नपा शसशभल इशन्जशनयररङ
९६ पसाति शनरशसंह माशि शिरगञज मनपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
९७ पसाति शत्जधुि मा प्र रा माशि शिरगञज मनपा शसशभल इशन्जशनयररङ.

९८ पसाति
शजलला उचाङ्गल रामर्िे कलिार 
माशि पोखरीया नपा इलेशक्रिकल इशन्जशनयररङ.

९९ पसाति नेपाल राशट्रिया माशि िोरी गापा पि ुशिज्ान
१०० पसाति शर्वयकन्या मा शि काशलकामाई गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ

१०१ पसाति मखुर्िे िशुसला माशि बहोदर माई गा.पा.८ बाली शिज्ान
१०२ रौतहट श्री माशि मौलापरु नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ.
१०३ रौतहट िकंर गिुार माशि गढीमाई नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
१०४ रौतहट श्री माशि िनृ्र्ािन नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ.
१०५ रौतहट श्री माशि रतिुा शिजयपरु नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
१०६ रौतहट जयशकसान माशि र्िेाही गोनाही नपा शसशभल इशन्जशनयररङ
१०७ सप्तरी ल िा ना माशि शतलािी कोइलाडी गापा पि ुशिज्ान
१०८ सप्तरी नरेन्द्र ममेोररयल जनता माशि राजशिराज नपा इलेशक्रिकल इशन्जशनयररङ.
१०९ सप्तरी जनता माशि शिट्णपुरु गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ.
११० सप्तरी चन्द्र माशि बोर्िेरसाईन नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ.
१११ सप्तरी मशसलाल जनता माशि सरुुङ्गा शसशभल इशन्जशनयररङ
११२ सप्तरी सिकोर्य माशि कञचनरुप नपा शसशभल इशन्जशनयररङ
११३ सप्तरी स ुर् ेरु ज माशि अगनीसाइर कृट्णासिरन गापा शसशभल इशन्जशनयररङ
११४ सलातिही जनजयोशत माशि लालबन्िी नपा बाली शिज्ान

११५ सलातिही
महने्द्ररतन जगनाथ लक्मीशनया 
माशि िरहथिा नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ.

११६ सलातिही िेनीभोला नमनुा माशि गौडेता नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ.
११७ सलातिही जनता माशि गौडेता नपा बाली शिज्ान
११८ सलातिही केश्र गररि जनता माशि हररपिुाति गापा शसशभल इशन्जशनयररङ
११९ सलातिही महार्िे जनता माशि हररिन नपा बाली शिज्ान
१२० सलातिही महाशिर जनता माशि हररपरु नपा शसशभल इशन्जशनयररङ
१२१ सलातिही जनता माशि निपरु लालिन्र्ी १ लालिन्र्ी नपा शसशभल इशन्जशनयररङ
१२२ सलातिही पशवलक माशि मलगंिा नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
१२३ शसराहा जनता डोमी चौिरी माशि औरही गापा शसशभल इशन्जशनयररङ.
१२४ शसराहा जनता माशि निराजपरु गापा बाली शिज्ान
१२५ शसराहा रामजानकी माशि सखुीपरु नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
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शस न शजललथा शवद्थालय स्थानीय तह धिथार 
१२६ शसराहा मोहन माशि शमचदैया नपा पि ुशिज्ान
१२७ शसराहा जनता िनिाली माशि नरहा गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ.
१२८ शसराहा जनता माशि गोलबजार नपा इलेशक्रिकल इशन्जशनयररङ
१२९ शसराहा जनता माशि अनातिमा गापा शसशभल इशन्जशनयररङ
१३० शसराहा लक्मण मणडल जनता माशि कलयाणपरु गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
१३१ शसराहा जनता माशि कजतिन्हा नपा शसशभल इशन्जशनयररङ
१३२ शसराहा जनता माशि औरही गापा शसशभल इशन्जशनयररङ
१३३ शसराहा जनता माशि निराजपरु गापा शसशभल इशन्जशनयररङ
१३४ शसराहा चन्द्रपरु माशि शसराहा १ शसराहा नपा इलेशक्रिकल इशन्जशनयररङ
१३५ अघतिखाँची जनता कृट्ण माशि सशन्िखकति  नपा बाली शिज्ान
१३६ अघतिखाँची िाशन्त माशि मालारानी गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
१३७ बाँके लक्मी माशि कोहलपरु नपा बाली शिज्ान
१३८ बाँके ज्ानोर्य माशि खजरुा गापा शसशभल इशन्जशनयररङ.
१३९ बाँके िाशन्त माशि कोहलपरु नपा बाली शिज्ान
१४० बाँके ज्ानर्ीप माशि डुडुिा गापा इलेशक्रिकल इशन्जशनयररङ
१४१ बशर्तिया शत्भिुन माशि िाकुरबाबा नपा पि ुशिज्ान
१४२ बशर्तिया जयकाशलका माशि बढैया ताल गापा बाली शिज्ान
१४३ बशर्तिया शत्भिुन माशि बाँसगढी नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
१४४ बशर्तिया एकशप्रय रािौर माशि गेरुिा गापा बाली शिज्ान
१४५ र्ाङ सिकोर्य माशि रासी गापा बाली शिज्ान
१४६ र्ाङ पा पा माशि घोराही नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ.
१४७ र्ाङ गोरक्रतननाथ माशि घोराही नपा पि ुशिज्ान
१४८ र्ाङ माशधयक शिद्यालय तलुसीपरु नपा इलेशक्रिकल इशन्जशनयररङ.
१४९ र्ाङ शि शप माशि िान्तीनगर गापा बाली शिज्ान
१५० र्ाङ जा का माशि र्शगिरण गापा बाली शिज्ान
१५१ र्ाङ जनकलयाण माशि बबई गापा बाली शिज्ान
१५२ र्ाङ ;सािरण माशि राजपरु गापा पि ुशिज्ान
१५३ र्ाङ सिुा माशि बगालचलुी गापा बाली शिज्ान
१५४ र्ाङ शसहप्ृथिी जनता माशि र्शगिरण गापा बाली शिज्ान
१५५ गलुमी रेसङ्ुग माशि रेसङ्ुग नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
१५६ गलुमी र्गुाति भिन माशि कालीगणडकी गापा बाली शिज्ान
१५७ गलुमी मयाल पोखरी माशि गलुमीर्रिार गापा पि ुशिज्ान
१५८ गलुमी आतमबोि मा शि छत्कोट गापा शसशभल इशन्जशनयररङ
१५९ गलुमी प्ृथिी माशि मर्ाने गापा बाली शिज्ान
१६० गलुमी सरसिशत मा शि सतयिती गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
१६१ गलुमी महने्द्र आर्िति माशि मसुीकोट नपा शसशभल इशन्जशनयररङ
१६२ गलुमी जनिोि माशि रुरु गापा बाली शिज्ान
१६३ गलुमी पञचायत माशि िकुकोट गापा बाली शिज्ान
१६४ गलुमी शहमालय माशि इशमा गापा बाली शिज्ान
१६५ कशपलिसतु महने्द्र माशि बाण गंगा नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
१६६ कशपलिसतु जानकी माशि महाराजगञज नपा शसशभल इशन्जशनयररङ
१६७ कशपलिसतु जनता माशि मायार्िेी गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
१६८ कशपलिसतु अशनरुद्र पशवलक माशि यिोिारा गापा बाली शिज्ान
१६९ कशपलिसतु भिुनेश्री माशि शिजयनगर गापा शसशभल इशन्जशनयररङ
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शस न शजललथा शवद्थालय स्थानीय तह धिथार 
१७० कशपलिसतु माशि इशमशलया ९  िधुिभशुम नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
१७१ कशपलिसतु िधुिपथ माशि कशपलिसत ुनपा १ इलेशक्रिकल इशन्जशनयररङ
१७२ कशपलिसतु कनमनुी माशि कशपलिसत ुनपा ९ बाली शिज्ान
१७३ निलपरासी जनता माशि रामग्राम नपा पि ुशिज्ान
१७४ निलपरासी जनसेिा माशि सनुिल नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
१७५ निलपरासी शसता मा शि पालहीनन्र्न गापा बाली शिज्ान
१७६ निलपरासी शत्भिुन माशि प्रतापपरु गापा इलेशक्रिकल इशन्जशनयररङ.
१७७ निलपरासी शर्पजयोशत माशि िर्तिघाट नपा बाली शिज्ान
१७८ पालपा र्ामकडा माशि तानसेन नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
१७९ पालपा र्ोभान माशि शतनाउ गापा बाली शिज्ान
१८० पालपा सौभागय माशि माथागढी नपा इलेशक्रिकल इशन्जशनयररङ
१८१ पालपा चन्द्र माशि िगनासकाली गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
१८२ पालपा जनता माशि शनसर्ी गापा बाली शिज्ान
१८३ पालपा जनकलयाण माशि रमभा गापा बाली शिज्ान
१८४ पालपा जनता नमनुा माशि तानसेन नपा ३ शसशभल इशन्जशनयररङ
१८५ पालपा आिारभतू माशि रामपरु नपा पि ुशिज्ान
१८६ पालपा उद्दिधुि माशि पिुतिखोला गापा बाली शिज्ान
१८७ पयिूान मकु्ती माशि पयटूान नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
१८८ पयिूान उमामहशे्री माशि सिागतिधिारी गापा बाली शिज्ान
१८९ पयिूान मोशत माशि ऐरािती गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
१९० पयिूान गौमखुी माशि गौमखुी गापा बाली शिज्ान
१९१ पयिूान िालशिक्ा माशि शझमरुक गापा शसशभल इशन्जशनयररङ
१९२ पयिूान माणडिी माशि नायागाँउ माणडिी गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
१९३ पयिूान सरसिती माशि सरुमारानी गापा बाली शिज्ान
१९४ रोलपा सयूकोर्य माशि सशुनल समशृत गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ.
१९५ रोलपा शभमसेन माशि रुन्टीगढी गापा बाली शिज्ान
१९६ रुकुम रुक्मणी माशि शससने गापा बाली शिज्ान
१९७ रुपन्र्हेी रशसतिकटार माशि िधुिोिन गापा शसशभल इशन्जशनयररङ
१९८ रुपन्र्हेी रामनरेि माशि रोशहणी गापा शसशभल इशन्जशनयररङ

१९९
रुपन्र्हेी

ससुसकृत माशि शसधिाथतिनगर १३ 
िाशन्तनगर, शसधिाथतिनगर नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ

२००
रुपन्र्हेी

पिपुशत माशि सैनामनैा १० 
सालझणुडी सैनामनैा नपा इलेशक्रिकल इशन्जशनयररङ

२०१ रुपन्र्हेी हरैया माशि कञचन हरैया कञचन नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ

२०२
रुपन्र्हेी

हाशज ऐनायतलुलाह सा माशि 
मायार्िेी ५ सेमरहना मायार्िेी नपा इलेशक्रिकल इशन्जशनयररङ

२०३ रुपन्र्हेी मनराशजर्िेी माशि मचतििारी गापा इलेशक्रिकल इशन्जशनयररङ
२०४ र्लेैख भरैि माशि नौमलेु गापा बाली शिज्ान
२०५ र्लेैख जिाला माशि भगितीमाई गापा बाली शिज्ान
२०६ डोलपा शत्परूा माशि जगर्लुला गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ.
२०७ डोलपा जनप्रभा माशि शत्परूासनु्र्री नपा शसशभल इशन्जशनयररङ
२०८ हुमला सीता माशि खापुतिनाथ गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ

२०९ जाजरकोट
लक्मी प्राशप्त माशि खपुाति कुि े५ 
शटम े कुि ेगापा बाली शिज्ान
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शस न शजललथा शवद्थालय स्थानीय तह धिथार 
२१० हुमला सरसिती माशि शतला गापा बाली शिज्ान
२११ हुमला नेत्जयोशत माशि शहमा गापा बाली शिज्ान
२१२ मगुु काशलका मा शि खतयाड गापा बाली शिज्ान
२१३ मगुु िरु्ध्ि माशि मगुमु ्कामातिरोङ गापा पि ुशिज्ान
२१४ सलयान शत्भिुन जनता िारर्ा नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
२१५ सलयान शत्भिुन जनता माशि िनगाड कुशिन्डे नपा बाली शिज्ान
२१६ सलयान जनता माशि शत्िेणी नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
२१७ सलयान शनराजन माशि शसधेिकुमाख गापा पि ुशिज्ान
२१८ सलयान जीिनजयोशत माशि कपरुकोट गापा बाली शिज्ान
२१९ सलयान जनता माशि राँगेचौर कुमाख गापा बाली शिज्ान
२२० अक्ाम नेपाल राशपरिय माशि= रामारोिन गापा बाली शिज्ान
२२१ बैतडी कुलाउ माशि पञचशे्र गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
२२२ बैतडी नागाजुतिन माशि शसधिनाथ गापा बाली शिज्ान
२२३ बैतडी र्गुाति माशि शसमार शडलासौ गापा शसशभल इशन्जशनयररङ
२२४ बझाङ िान्नीचौर माशि छशिस पाथीभरा गापा शसशभल इशन्जशनयररङ
२२५ बझाङ र्गुातिमिानी माशि तलकोट गापा पि ुशिज्ान
२२६ बझाङ कुलमष्टाजन माशि मष्टा गापा बाली शिज्ान
२२७ बझाङ सनुकुणडा माशि शचर शितथड चीर गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
२२८ बझाङ सरसिती माशि शिजगाडा िङुगल नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ

२२९ डडेलिरुा भागेश्र माशि परिरुाम नपा बाली शिज्ान
२३० र्ाचुतिला खणडेश्री मा शि अशपशहमाल गापा बाली शिज्ान
२३१ डोटी भिानी माशि पञचपरुी नपा शसशभल इशन्जशनयररङ
२३२ कैलाली कामशे्र मा शि भजनी नपा शसशभल इशन्जशनयररङ
२३३ कैलाली राशट्रिय मा शि कैलारी गापा शसशभल इशन्जशनयररङ
२३४ कैलाली महुन्याल मा शि बर्तिगोरीया गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
२३५ कैलाली राशट्रिय मा शि मोहन्याल गापा बाली शिज्ान

२३६
कैलाली

जनजागशृत माशि लमकीचहुा ४ 
चौरी लमकीचहुा नपा= शसशभल इशन्जशनयररङ

२३७
कैलाली

पहलमानशसह ममेोररयल माशि 
पहलमानिरु घोडाघोडी ११ घोडाघोडी नपा बाली शिज्ान

२३८ भोजपरु शिश्पे्रम माशि अरुण गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
२३९ िनकुटा शत्िेणी माशि िनकुटा नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
२४० इलाम अमर माशि इलाम नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
२४१ झापा शहमालय माशि र्मक नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
२४२ झापा सरसिशत मा शि र्मक नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
२४३ झापा िलुािरी माशि मचेीनगर नपा पि ुशिज्ान
२४४ खोटाङ पञच माशि शर्के्तल रुपाकोट मजिुागढी नपा बाली शिज्ान
२४५ मोरङ सकुुना माशि सनु्र्रहरैचा नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
२४६ मोरङ जनता माशि िेलिारी नपा बाली शिज्ान
२४७ मोरङ महने्द्र माशि केरािरी गापा पि ुशिज्ान
२४८ मोरङ शिराट बशहरा माशि शिराटनगर म न पा शसशभल इशन्जशनयररङ.
२४९ ओखलढुङ्गा प्रिधुि माशि सनुकोिी गापा बाली शिज्ान
२५० पाँचथर प्ृथिी माशि कुममायक गापा बाली शिज्ान
२५१ सोलखुमुिु गामाति माशि सोल ुर्िुकुणड गापा बाली शिज्ान
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शस न शजललथा शवद्थालय स्थानीय तह धिथार 
२५२ सनुसरी शिक्ा शनकेतन माशि िरान उमनपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
२५३ तापलेजङु भान ुमाशि रुङशलङ नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
२५४ तेह्रथमु बसन्त माशि लालीगरुाँस नपा बाली शिज्ान
२५५ उर्यपरु शत्िेणी माशि कटारी नपा बाली शिज्ान
२५६ िनरु्ा जनता माशि शिर्ह गापा पि ुशिज्ान
२५७ िनरु्ा िनरु्ा जनता माशि िनरु्ािाम नपा इलेशक्रिकल इशन्जशनयररङ
२५८ महोत्री जनता माशि िशर्तििास नपा पि ुशिज्ान
२५९ रौतहट शनमिरी बासरु्िे माशि राजर्िे नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
२६० सप्तरी गोबितिन बैरागी माशि सप्तकोिी नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
२६१ सप्तरी भिानी प्र सकल माशि शतरहुत गापा शसशभल इशन्जशनयररङ.
२६२ शसराहा जनता माशि अनातिमा गापा इलेशक्रिकल इशन्जशनयररङ
२६३ अघतिखाँची हरहर सािारण माशि पाशणनी गापा बाली शिज्ान
२६४ अघतिखाँची सरसिशत मा शि छत्र्िे गापा शसशभल इशन्जशनयररङ.
२६५ बाँके िमुिोजी माशि नेपालगञज उमनपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
२६६ बाँके जनता माशि खजरुा गापा बाली शिज्ान
२६७ बशर्तिया िबुति माशि गलुररया नपा पि ुशिज्ान
२६८ र्ाङ सरसिशत मा शि रासी गापा बाली शिज्ान
२६९ गलुमी उर्य माशि चन्द्रकोट गापा बाली शिज्ान
२७० गलुमी जनजयोशत माशि रुरु गापा शसशभल इशन्जशनयररङ.
२७१ कशपलिसतु नेपाल आर्तिि माशि शििराज नपा पि ुशिज्ान
२७२ कशपलिसतु गौतम बधुि माशि िधुिभशूम नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
२७३ कशपलिसतु भकुृटी माशि िधुिभशूम नपा बाली शिज्ान
२७४ कशपलिसतु जनचतेना कमयशूनशट माशि शििराज नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ.
२७५ पालपा लक्मी माशि तानसेन नपा बाली शिज्ान
२७६ पालपा मोहनकन्या माशि तानसेन नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
२७७ पयिूान भानभुक्त माशि मललरानी गापा बाली शिज्ान
२७८ रोलपा नेपाल राशट्रिया माशि पररिततिन गापा बाली शिज्ान
२७९ रोलपा शिरबलभद्र माशि थिाङ गापा बाली शिज्ान
२८० रुपन्र्हेी काशलका माशि बटुिल उमनपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
२८१ रुपन्र्हेी नशिन औद्योशगम माशि बटुिल उमनपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
२८२ रुपन्र्हेी श्री निरतन माशि बटुिल उमनपा बाली शिज्ान
२८३ रुपन्र्हेी करिानी माशि र्िेर्ह नपा बाली शिज्ान
२८४ रुपन्र्हेी मशसना बाबा नरेन्द्रपरुी माशि लशुमिनी साँसकृशतक नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ.
२८५ रुपन्र्हेी शतनहुा माशि लशुमिनी साँसकृशतक नपा बाली शिज्ान
२८६ र्लेैख शत्भिुन माशि नारायण नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
२८७ र्लेैख शिजय माशि र्लुल ुनपा बाली शिज्ान
२८८ हुमला मानसरोिर माशि शसमकोट गापा बाली शिज्ान
२८९ जाजरकोट नारायणी माशि छेडगाड गापा बाली शिज्ान
२९० जमुला जनता माशि चन्र्नाथ नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
२९१ काशलकोट पञचर्िेल माशि साशन्नशत्िेणी गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
२९२ रुकुम शितल माशि चौरझारी नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
२९३ सलयान जनकलयाण माशि बागचौर नपा बाली शिज्ान
२९४ सखुनेच नेपाल राशट्रिया माशि गभुातिकोट नपा बाली शिज्ान
२९५ सखुनेच शिि माशि शिरेन्द्रनगर नपा बाली शिज्ान
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शस न शजललथा शवद्थालय स्थानीय तह धिथार 
२९६ सखुनेच सयूति प्रकाि माशि पञचपरुी नपा पि ुशिज्ान
२९७ अक्ाम मगंला राशट्रिय माशि मगंलसेन नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
२९८ अक्ाम सयूतिचन्द्र माशि साँरेिगर नपा बाली शिज्ान
२९९ अक्ाम पर्मकोट माशि साँरेिगर नपा बाली शिज्ान
३०० बैतडी मशनलेक मलेौनी नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
३०१ बैतडी श्रीकृट्ण माशि पाटन नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
३०२ बझाङ सतयिशि माशि जयप्ृथिी नपा बाली शिज्ान
३०३ बझाङ शिक्ार्ोय माशि केर्ारसय ूगापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ.
३०४ बाजरुा भानरु्ोय माशि बढुीगंगा नपा पि ुशिज्ान
३०५ डडेलिरुा महने्द्र माशि अमरगढी नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
३०६ डडेलिरुा बालकलयाण माशि अजयमरेु गापा बाली शिज्ान
३०७ र्ाचुतिला माशलका अजुतिन माशि महाकाली नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
३०८ र्ाचुतिला जनशिकास माशि र्हुु ँगापा बाली शिज्ान
३०९ डोटी घन्टेश्र माशि जोरायल गापा बाली शिज्ान
३१० डोटी सीताराम माशि शिखर नपा बाली शिज्ान
३११ डोटी शर्लपेश्र माशि शर्यायल शसलगढी नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
३१२ कैलाली रघनुाथ आर्तिि माशि जोिीपरु गापा बाली शिज्ान
३१३ कैलाली र्गुाति लक्मी माशि गोर्ािरी नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
३१४ कैलाली कणातिली माशि शटकापरु नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
३१५ कैलाली िनगढी माशि िनगढी उमनपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
३१६ कन्चनपरु बैजनाथ माशि शभमर्त् नपा बाली शिज्ान
३१७ कन्चनपरु भान ुमाशि महाकाली नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
३१८ कन्चनपरु िाशन्त माशि बेलौरी नपा बाली शिज्ान
३१९ कन्चनपरु बैजनाथ माशि बेर्कोट नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ.
३२० बागलङु गलकोट माशि गलकोट नपा बाली शिज्ान
३२१ बागलङु शभमसेन माशि काँिेखोला गापा शसशभल इशन्जशनयररङ.
३२२ बागलङु िाशन्त माशि जैशमनी नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
३२३ बागलङु िौलाशगरी माशि बागलङु नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
३२४ बागलङु िौलाशगरी शिरेन्द्र माशि बागलङु नपा पि ुशिज्ान
३२५ बागलङु ज्ानेन्द्र माशि शनसीखोला गापा पि ुशिज्ान
३२६ बागलङु नेपाल माशि ताराखोला गापा पि ुशिज्ान
३२७ बागलङु परुुर्ोर्य माशि िरेङ गापा बाली शिज्ान

३२८ बागलङु
शत्भिुन माशि िशडगाड  २ 
र्गान्र्डुाँडा िशडगाड गापा बाली शिज्ान

३२९ गोरखा ज्ानमागति माशि गणडकी गापा पि ुशिज्ान
३३० गोरखा भिानी माशि पालङुटार नपा बाली शिज्ान
३३१ गोरखा भिानी माशि मन्ि ुआरुिाट २ मन्ि ुआरुिाट गा पा बाली शिज्ान
३३२ कासकी ब्ह्ारुपा माशि पोखरा मनपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
३३३ कासकी िकु्रराज माशि पोखरा मनपा पि ुशिज्ान
३३४ कासकी महने्द्र माशि पोखरा मनपा बाली शिज्ान
३३५ कासकी जनप्रीय माशि पोखरा मनपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
३३६ लमजङु िलैापतु्ी माशि राईनास गापा पि ुशिज्ान
३३७ लमजङु जनशिकास माशि िेसीिहर नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
३३८ लमजङु इिानेश्र माशि मधयनेपाल नपा बाली शिज्ान



102 ÷कथाय्तक्रम कथायथा्तनवयन पुशसतकथा २०७८/७९

शस न शजललथा शवद्थालय स्थानीय तह धिथार 
३३९ मनाङ लोकशप्रय माशि चामे चाम ेगापा बाली शिज्ान
३४० मसुताङ जनआर्तिि माशि थासाङ गापा बाली शिज्ान
३४१ मसुताङ जनशहत माशि घरपझोङ गापा शसशभल इशन्जशनयररङ
३४२ मयागर्ी गलेश्र माशि िेनी नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
३४३ मयागर्ी मशुक्तिाम माशि रघगुंगा गापा बाली शिज्ान
३४४ मयागर्ी मगला माशि मगंला गापा बाली शिज्ान
३४५ मयागर्ी प्रभा माशि अन्नपणुति गापा इलेशक्रिकल इशन्जशनयररङ
३४६ निलपरासी पिूति प्ृथिी माशि रामग्राम नपा बाली शिज्ान
३४७ निलपरासी पिूति निजागरण माशि मधयशिन्र् ुनपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
३४८ निलपरासी पिूति जनता माशि मधयशिन्र् ुनपा इलेशक्रिकल इशन्जशनयररङ.
३४९ निलपरासी पिूति रतनराजयलक्मी माशि गैडाकोट गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
३५० निलपरासी पिूति डेडगाँउ माशि बौर्ीकाली गापा बाली शिज्ान
३५१ निलपरासी पिूति र्िेचलुी माशि र्िेचलुी नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
३५२ निलपरासी पिूति भानरु्य माशि शिनयी शत्िेणी गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
३५३ पितित मातेर्िेल माशि रलेिास नपा बाली शिज्ान
३५४ पितित निजागशृत माशि मोर्ी गापा शसशभल इशन्जशनयररङ.
३५५ सयाङजा पणूति अमतृ माशि िाशलङ नपा बाली शिज्ान
३५६ सयाङजा शत्िशहल माशि आिँीखोला गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
३५७ सयाङजा भानभुक्त आचातिय माशि गलयाङ नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ.
३५८ सयाङजा पञचकन्या माशि अजुतिन चौपारी गापा बाली शिज्ान
३५९ तनहु सतयिती माशि वयास नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
३६० तनहु रामिाह माशि आिखुरेैनी गापा शसशभल इशन्जशनयररङ.
३६१ तनहु पञचर्िेभमुी माशि िकु्लागणडकी नपा पि ुशिज्ान
३६२ भक् तपरु श्री पद्म माशि भक्तपरु नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
३६३ भक् तपरु सरसिती माशि सयूतिशिनायक नपा बाली शिज्ान
३६४ भक् तपरु आर्िति माशि मधयपरु सानोशिमी मधयपरु शिमी नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
३६५ शचतिन बधुििाशन्त माशि राप्ती गापा पि ुशिज्ान
३६६ शचतिन शत्िेणी िराह माशि इचछाकामना गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ.
३६७ शचतिन प्रभात माशि भरतपरु मनपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
३६८ शचतिन माडी माशि माडी गापा पि ुशिज्ान
३६९ शचतिन शभमोर्य मा शि काशलका नपा बाली शिज्ान
३७० शचतिन शभमनगर माशि भरतपरु २०  भरतपरुन मनपा बाली शिज्ान
३७१ शचतिन नेपाल माशि रतननगर नपा बाली शिज्ान
३७२ िाशर्ङ मणडली माशि गंगा जमनुा गापा बाली शिज्ान
३७३ िाशर्ङ चन्द्रोय माशि िेनीघटरोराङ बाली शिज्ान
३७४ िाशर्ङ शनलकणि माशि शनलकणि नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
३७५ िाशर्ङ िागेश्री माशि गलछी गापा शसशभल इशन्जशनयररङ
३७६ िाशर्ङ जनजागशृत माशि थाके्र गापा शसशभल इशन्जशनयररङ
३७७ िाशर्ङ सतयािती माशि शसधिलेक गापा बाली शिज्ान
३७८ र्ोलखा सिति माशि शभमशे्र नपा बाली शिज्ान
३७९ र्ोलखा हनमुन्तेश्र माशि बैतेश्र गापा शसशभल इशन्जशनयररङ.
३८० कािमाडौं पद्म कन्या माशि कािमाडौ मनपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
३८१ कािमाडौं शसशधि गणिे माशि कागेश्री मनोहरा नपा बाली शिज्ान
३८२ कािमाडौं महने्द्र राशट्रिय माशि कािमाडौ मनपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
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शस न शजललथा शवद्थालय स्थानीय तह धिथार 
३८३ कािमाडौं काशलर्िेी माशि तारकेश्र नपा बाली शिज्ान
३८४ कािमाडौं ज्ानोर्य माशि कािमाडौ मनपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
३८५ कािमाडौं कंकली माशि चन्द्रशगरी नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ.
३८६ कािमाडौं शिद्या मशन्र्र माशि चन्द्रशगरी नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
३८७ कािमाडौं जनसेिा माशि शकशततिपरु नपा इलेशक्रिकल इशन्जशनयररङ
३८८ कािमाडौं अरुणोर्य माशि गोकणनेश्र नपा शसशभल इशन्जशनयररङ

३८९ कािमाडौं kmlk{ª df=lj= र्शक्णकाली नपा शसशभल इशन्जशनयररङ

३९० कािमाडौं
 गान्िी आर्िति माशि कागेश्री 
मनहरा ९ कागेश्री मनहरा नपा  बाली शिज्ान

३९१ कािमाडौं
िालउद्दार माशि िनुपा १० कपन 
शमलनचोक िढुाशनलकणि नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ

३९२ कािमाडौं
शजतपरु माशि तारकेश्र ३ 
शकसन्डोल तारकेश्र नपा शसशभल इशन्जशनयररङ

३९३ कािमाडौं ग्राम शिक्ा मशन्र्र माशि बढुाशनलकन्ि नपा इलेशक्रिकल इशन्जशनयररङ
३९४ काभ्रे सशन्जिनी माशि िशुलखले नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
३९५ काभ्रे श्ेि बराह माशि बनेपा नपा बाली शिज्ान
३९६ काभ्रे खाडार्शेि माशि चौरी र्उेराली गापा बाली शिज्ान
३९७ काभ्रे लक्मी नारायण माशि रोिी गापा बाली शिज्ान
३९८ काभ्रे जनक माशि नमोिधुि गापा पि ुशिज्ान
३९९ काभ्रे भरैि माशि महाभारत गापा बाली शिज्ान
४०० लशलतपरु शिश्शमत् गणिे माशि महालक्मी नपा इलेशक्रिकल इशन्जशनयररङ
४०१ लशलतपरु काशलर्िेी माशि बागमती गापा बाली शिज्ान

४०२ लशलतपरु
आर्ितििौल यिुक मा.शि. िङुमती 
२२ लशलतपरु उमनपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ

४०३ लशलतपरु
मगरगाउँ मा. शि. कोञजयोसोम 

गा.पा. २,  िखंु कोन्जोसोम गापा बाली शिज्ान
४०४ मकिानपरु भटेनर्िेी माशि हटेौडा उमनपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
४०५ मकिानपरु जनप्रीय माशि हटेौडा उमनपा बाली शिज्ान
४०६ मकिानपरु महने्द्र माशि बकैया गापा इलेशक्रिकल इशन्जशनयररङ.
४०७ मकिानपरु जनकलयाण माशि थाहा नपा बाली शिज्ान
४०८ मकिानपरु सनु्र्रीर्िेी माशि थाहा नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
४०९ मकिानपरु र्िेकी माशि बागमती गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
४१० मकिानपरु ििगोपाल माशि मकिानपरुगढी गापा बाली शिज्ान
४११ मकिानपरु िातसलार्िेी माशि ईन्द्रसरोिर गापा शसशभल इशन्जशनयररङ
४१२ निुाकोट राणा भिुनेश्री माशि शिर्रु नपा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
४१३ निुाकोट महने्द्र माशि शलख ुगापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ.
४१४ निुाकोट अमरजयोशत माशि तार्ी गापा शसशभल इशन्जशनयररङ.
४१५ निुाकोट ऐसेल ुभमु ेमाशि शकसयाङ गापा बाली शिज्ान
४१६ निुाकोट निशजिन माशि ककनी गापा बाली शिज्ान
४१७ रामछेाप शहमगंगा माशि रामछेाप नपा पि ुशिज्ान
४१८ रामछेाप र्हुु माशि सनुापशत गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ.
४१९ रामछेाप काशलका माशि ररठे् र्ोरमिा माशि शसशभल इशन्जशनयररङ
४२० रामछेाप तामाकोिी जनजागशृत माशि शलख ुतामाकोिी गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
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शस न शजललथा शवद्थालय स्थानीय तह धिथार 
४२१ रसिुा शनलकणि माशि उत्रगया गापा कमपयटुर इशन्जशनयररङ
४२२ रसिुा गोसाइकुणड माशि नौकुणड गापा बाली शिज्ान
४२३ शसन्िलुी गौमती माशि कमलामाई नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
४२४ शसन्िलुी प्रभात माशि कमलामाई नपा बाली शिज्ान
४२५ शसन्िलुी श्री माशि र्िुौली नपा बाली शिज्ान
४२६ शसन्िलुी सरसिती माशि र्िुौली नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
४२७ शसन्िलुी कशपलाकोट माशि मररण गापा बाली शिज्ान
४२८ शसन्िलुी प्रगशतशिल माशि सनुकोिी गापा शसशभल इशन्जशनयररङ
४२९ शसन्िपुालचोक जनजागशृत मा.शि. चौतारा साँगाचोकगढी नपा पि ुशिज्ान
४३० शसन्िपुालचोक सेतीर्ी पन्चकन्या मशि चौतारा साँगाचोकगढी नपा बाली शिज्ान
४३१ शसन्िपुालचोक महने्द्रर्ोय माशि सनुकोिी गापा शसशभल इशन्जशनयररङ.
४३२ शसन्िपुालचोक इन्द्रशे्री माशि मलेमची नपा शसशभल इशन्जशनयररङ.
४३३ शसन्िपुालचोक क्ेत्पालेश्री माशि पाँचपोखरीथाङपालिाप गापा बाली शिज्ान
४३४ सनुसरी आर्िति माशि बराहक्ेत् नपा इलेशक्रिकल इशन्जशनयररङ.
४३५ मोरङ नरग्राम नमनुा माशि बढुीगंगा गाँउपाशलका िाली शिज्ान
४३६ भोजपरु पञचकन्या माशि रामशप्रसार्राई गाँउपाशलका िाली शिज्ान
४३७ भोजपरु सगरमाथा माशि हतिुागढी गाँउपाशलका िाली शिज्ान
४३८ उर्यपरु क्या. पिुतिराम पद्माराई माशि शलमचङुबङु गाँउपाशलका कमपयटुर ई.
४३९ उर्यपरु जनता माशि बेलका बेलका नपा शसशभल ई.
४४० सोलखुमुिु शिरेन्द्रजयोती माशि सोताङ गाँउपाशलका िाली शिज्ान
४४१ तापलेजङु प्ृथिी माशि खामलङु मरेरङर्ने गाँउपाशलका िाली शिज्ान
४४२ िनकुटा भान ुमाशि डांडाबजार साँगरुीगढी गाँउपाशलका इलेशक्रिकल
४४३ िनकुटा चलुाचलुी माशि ताङखिुा छथर जोरपाटी गाँउपाशलका िाली शिज्ान
४४४ इलाम सरसिती माशि माङसेिङु गाँउपाशलका िाली शिज्ान
४४५ महोत्री र्गुाति माशि मनरा मनरशिसिा नगरपाशलका शसशभल ई.
४४६ महोत्री जनता राशट्रिय मा शि िमौराबालिा नगरपालीका शसशभल ई.
४४७ बारा रामचररत् माशि जयनगर आर्िति कोतािल शसशभल ई.
४४८ रौतहट जनता माशि किहररया कटहररया नगरपाशलका शसशभल ई.
४४९ सप्तरी जनता माशि तरही डाँक्नेश्री गापा ३ शसशभल ई.
४५० लशलतपरु बाघभरैि माशि मांहाकाल गाँउपाशलका शसशभल ई.
४५१ मकिानपरु सयूकोर्य माशि राशक्सराङ गाँउपाशलका िाली शिज्ान
४५२ कािमाडौं शसतापाइला माशि लामपाखा नागाजुतिन नगरपाशलका इलेशक्रिकल ई.
४५३ र्ोलखा हलेश्र माशि गौरीिकंर गापा कमपयटुर ई.
४५४ िाशर्ङ शनरन्जना माशि नेत्ािती डबजोङ गाँउपाशलका शसशभल ई.
४५५ शसन्िपुालचोक रतनराजय माशि जगुल गाँउपाशलका शसशभल ई.
४५६ शसन्िपुालचोक बधुिोर्य मा शि शलसङखपुाखरुा गाउँपाशलका कमपयटुर ई.
४५७ बागलङु उत्रगंगा माशि ढोरपाटन नगरपाशलका शसशभल ई.
४५८ निलपरासी पिूति जनजागशृत मा.शि. िशुलङटार गाँउपाशलका िाली शिज्ान
४५९ सयाङजा मशहमा माशि हररनास गाँउपाशलका िाली शिज्ान
४६० सयाङजा निजयोशत माशि शिरुिा गाँउपाशलका कमपयटुर ई.
४६१ कासकी िीरेिाँटी माशि अन्न्पणुति गाँउपाशलका कमपयटुर ई.
४६२ मयागर्ी ताकम माशि ििलाशगरी गाँउपाशलका इलेशक्रिकल ई.
४६३ रोलपा कृट्ण माशि माडी गाँउपाशलका िाली शिज्ान
४६४ अघतिखाँची शिरेन्द्र माशि मालारानी गाँउपाशलका इलेशक्रिकल ई.
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शस न शजललथा शवद्थालय स्थानीय तह धिथार 
४६५ निलपरासी पिूति आर्िति माशि खोखरपरूा सरािल गाँउपाशलका शसशभल ई.
४६६ बाँके जयशकसान माशि नरैनापरु गापा िाली शिज्ान
४६७ रोलपा बशुधिशिकास माशि गंगर्िे गापा कमपयटुर ई.
४६८ गलुमी माशलका माशि माशलका गाँउपाशलका िाली शिज्ान
४६९ सलयान िारर्ा जनकलयाण माशि रामपरु काशलमाटी गाँउपाशलका िाली शिज्ान
४७० डोलपा अरशनको माशि काइके गाँउपाशलका कमपयटुर ई.
४७१ डोलपा काशलका माशि मड्ुकेचलुा गाँउपाशलका पि ुशिज्ान
४७२ डडेलिरुा िीरबलभद्र माशि निर्गुाति गाँउपाशलका शसशभल ई.
४७३ अक्ाम गरुुकुल माशि ढकारी गाँउपाशलका शसशभल ई.
४७४ बझाङ महशे्री माशि खप्तडछन्ना गाँउपाशलका िाली शिज्ान
४७५ डडेलिरुा सरसिती माशि भगेश्र गाँउपाशलका िाली शिज्ान
४७६ डोटी खतयाडी माशि बोगटान रुडशसल गाँउपाशलका िाली शिज्ान
४७७ बाजरुा र्िरथ माशि खप्तडछेडेर्ह गाँउपाशलका िाली शिज्ान
४७८ बाजरुा शकशततिचौर माशि गौमलु गाँउपाशलका िाली शिज्ान
४७९ ओखलढुङ्गा शििर्तुी माशि मोलङु गापा शसशभल ई.
४८० खोटाङ भगिती शर्नानाथ माशि खोटेहाङ िाली शिज्ान
४८१ महोत्री रामनारायण अयोधया उ मा शि शपपरा गा पा ४ कृशर् प्राशिशिक
४८२ लमजङु शििशुिद्याश्रम माशि राइनास गापा शसशभल ई.
४८३ कासकी अशमिका माशि पोखरा मनपा कमपयटुर ई.
४८४ िाशर्ङ काकथी गाँउ माशि शत्परूासनु्र्री गाँउपाशलका पि ुशिज्ान
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अनुसचूी १३

आश ््तक वर्त २०७८/७९ करो अनतर सरकथारी शवत्ीय हसतथानतरण समबनधिी वयवस्था र मथाग्तदश्तन
नेपाल सरकार 
अथति मन्त्ालय

(शित्ीय सङ्घीयता समन्िय महािाखा)
प सं : २०७७/७८
च न :  

शमशतः २०७८।०२।२०    
   

(क)  प्रदेशकथा लथाशग आश ््तक वर्त २०७८/७९ करो अनतर सरकथारी शवत्ीय हसतथानतरणसमबनधिी वयवस्था र मथाग्तदश्तनः-
अनतर सरकथारी शवत्ीय हसतथानतरणः

1. शित्ीय समानीकरण अनरु्ानको एक चौथाइले हुन आउने रकम महालेखा शनयन्त्क कायातिलयले प्रर्िे सञ ्शचत कोर्मा समित ्
२०७८ भाद्र २ गते, काशत्तिक २ गते, माघ २ गते र २०७९ िैिाख २ गते गरी चार शकसतामा हसतान्तरण गननेछ ।

2. मलुकुमा शिपर् ्िा कुनै असामान्य पररशसथशत उतपन्न भई लक्य अनरुुप राजसि सङ्कलन हुन नसकेमा शित्ीय समानीकरण 
अनरु्ानको पशहलो शकसता बाहके अन्य शकसता र सो बापतको रकम सङ्कशलत राजसिको अनपुातका आिारमा नेपाल सरकारले 
पनुः शनिातिरण गरी हसतान्तरण गननेछ ।

3. शित्ीय समानीकरण अनरु्ानबाट खचति भएको रकमको त्ैमाशसक शििरण प्रर्िेले समित ्२०७८ काशत्तिक १ गते, माघ १ गते, 
२०७९ िैिाख १ गते र िाशर्तिक आशथतिक शििरण २०७९ साउन मसान्तशभत् तथा बुँर्ा नं.२ बमोशजम नेपाल सरकारबाट 
हसतान्तरण भएको रकमको खचति शििरण नेपाल सरकारले शनिातिरण गरेको समयमा समबशन्ित कोर् तथा लेखा शनयन्त्क 
कायातिलयमा बझुाउन ुपननेछ। तयसतो शििरण प्राप्त नभएसमम शित्ीय समानीकरण अनरु्ान बापतको बाँकी रकम प्रर्िे सञ ्शचत 
कोर्मा हसतान्तरण गररने छैन ।

4. ससतति अनरु्ान रकमको एक शतहाइले हुन आउने रकम महालेखा शनयन्त्क कायातिलयले प्रर्िे सशञचत कोर्मा समित ्२०७८ भाद्र 
२ गते हसतान्तरण गननेछ ।

5. ससतति अनरु्ान बापत प्रर्िेले प्राप्त गनने रकम जनु शिर्य क्ेत्को योजना िा कायतिक्रमको लाशग प्राप्त हुने हो सोही योजना िा 
कायतिक्रमका लाशग मात् खचति गनने गरी कायातिन्ियन हुने अिशि, कायातिन्ियनको प्रशक्रया, खचतिको अनमुानसशहतको कायतियोजना, 
माशसक नगर् प्रिाहको शििरण र समबशन्ित प्रर्िे सभाले पाररत गरेको राजसि र वययको अनमुान समित ् २०७८ साउन 
मसान्तशभत् समबशन्ित कोर् तथा लेखा शनयन्त्क कायातिलयमा पेस गनुति पननेछ ।

6. बुँर्ा नं. ५ बमोशजम पेस भएको कायतियोजना अनसुार खचति भएको रकमको त्ैमाशसक शििरण प्रर्िेले समित ्२०७८ मङ्  शसर १५ 
गते, चतै् १५ गते, २०७९ असार १५ गतेशभत् र िाशर्तिक आशथतिक शििरण २०७९ श्रािण मसान्तशभत् समबशन्ित कोर् तथा लेखा 
शनयन्त्क कायातिलयमा पेस गनुति पननेछ ।

7. बुँर्ा नं. ६ बमोशजमको खचतिको शििरणको आिारमा महालेखा शनयन्त्क कायातिलयले बुँर्ा नं. ४ बमोशजम प्रर्िेमा हसतान्तरण 
भएको ससतति अनरु्ानको रकम समायोजन गरी बाँकी रकम सोिभनाति शनकासा शर्नेछ। तर खचतिको शििरण प्राप्त नभए समम ससतति 
अनरु्ान बापतको बाँकी रकम समबशन्ित प्रर्िे सशञचत कोर्मा र्ाशखल गररने छैन ।

8. ससतति, समपरूक र शििरे् अनरु्ानको रकम आशथतिक िर्तिशभत् खचति नभई बचत भएमा तयसतो बचत रकम शिशनयोजन अधयार्िे, 
२०७८ को र्रा (४) को उपर्रा (१२) बमोशजम प्रर्िेले समबशन्ित कोर् तथा लेखा शनयन्त्क कायातिलयमारति त आशथतिक िर्ति 
समाप्त भएको १५ शर्न (समित ्२०७९ श्रािण १५ गते) शभत् सङ्घीय सशञचत कोर्मा र्ाशखल गनुति पननेछ। बचत रकम शरताति 
र्ाशखल नभएमा महालेखा शनयन्त्क कायातिलयले अकको आशथतिक िर्तिमा हसतान्तरण हुने शित्ीय समानीकरण अनरु्ानबाट कट्ा 
गरी समायोजन गननेछ ।

9. राजसि बाँडराँटबाट प्राप्त हुने रकम शिभाजय कोर्मारति त माशसक रूपमा मशहना समाप्त भएको १५ शर्नशभत् समबशन्ित कोर् तथा 
लेखा शनयन्त्क कायातिलयले प्रर्िे सशञचत कोर्मा जममा गननेछ ।
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10. शित्ीय हसतान्तरणलाई नशतजामलूक बनाई राशट्रिय शिकासका लक्य हाशसल हुने गरी पररचालन गनने वयिसथा शमलाउन ुहुनेछ । 

वैदेशशक सहथायतथा समबनधिमथाः
11. ससतति अनरु्ानमारति त कायातिन्ियन हुने आयोजनाहरूमा िैर्शेिक सहायताको अिंसमते समािेि भएकोमा तयसता आयोजनाहरू 

कायातिन्ियन गर्ाति र्ात ृशनकायसँग गरेको शित्ीय समझौता तथा आयोजना कायातिन्ियन शनर्नेशिकामा भएका वयिसथाहरू पालना 
गनुति/गराउन ु हुनेछ । र्ात ृ शनकायसँग भएको शित्ीय समझौता तथा आयोजना कायातिन्ियन शनर्नेशिका समबशन्ित सङ्घीय 
मन्त्ालयबाट प्राप्त गनुतिहुनेछ ।

12. नेपाल सरकारबाट शित्ीय हसतान्तरण हुने ससतति अनरु्ान अन्तगतितको िैर्शेिक स्ोत समािेि भएको कुनै योजना तथा कायतिक्रम 
प्रर्िेले कायातिन्ियन गर्ाति िैर्शेिक सहायता समझौता बमोशजम नेपाल सरकारको समबशन्ित मन्त्ालयले शनशर्तिष्ट गरेको ढाँचामा 
खचति गनने प्रर्िेले छुटै् अशभलेख राखी शनिातिररत समयमा नेपाल सरकारको समबशन्ित मन्त्ालय, समबशन्ित िोिभनाति माग गनने 
शनकाय र समबशन्ित कोर् तथा लेखा शनयन्त्क कायातिलय तथा प्रर्िे लेखा शनयन्त्क कायातिलयमा प्रशतिेर्न पेस गनुति पननेछ ।

13. बुँर्ा नं १२ बमोशजमको प्रशतिेर्न पेस नभएको कारणबाट खचति रकम सोिभनाति हुन नसकेमा तयसरी सोिभनाति हुन नसकेको रकम 
समबशन्ित प्रर्िेलाई आगामी आशथतिक िर्ति २०७९/८० मा हसतान्तरण हुने शित्ीय समानीकरण अनरु्ानबाट कट्ा गरी समायोजन 
गररनेछ ।

यरोजनथा वथा कथाय्तक्रम कथायथा्तनवयन समबनधिी वयवस्था:
14. नेपाल सरकारको कुनै शनकायबाट कायातिन्ियन हुने गरी रकम शिशनयोजन भएको कुनै योजना िा कायतिक्रम प्रर्िेमारति त कायातिन्ियन 

गनुति पनने भएमा नेपाल सरकारको समबशन्ित मन्त्ालयले प्रर्िेबाट कायतिक्रम कायातिन्ियन गनने गरी शनणतिय गनुति पननेछ ।
15. बुँर्ा नं. १४ बमोशजम प्रर्िेले कायातिन्ियन गनने गरी शनणतिय भएमा समबशन्ित कोर् तथा लेखा शनयन्त्क कायातिलयले सो शनणतियलाई 

खचति गनने अशखतयारी मानी नेपाल सरकारको एकल खाता कोर् प्रणालीमा समबशन्ित प्रर्िेको कायातिलयलाई सङ्घीय शनकायको 
रुपमा कायातिलय कोड शर्ई सोही कोडबाट प्रचशलत सङ्घीय काननु बमोशजम रकम शनकासा शर्न ुपननेछ ।

16. प्रर्िेमा ससतति अनरु्ानमारति त हसतान्तरण भएका योजना िा कायतिक्रमको कायातिन्ियन गनति थप रकम माग गर्ाति नेपाल सरकारको 
समबशन्ित मन्त्ालयमारति त माग गनुतिपननेछ। यसरी थप रकम माग भई आएमा नेपाल सरकार, अथति मन्त्ालयले तयसतो योजना िा 
कायतिक्रमको प्रगशतको आिारमा थप रकम उपलबि गराउने शनणतिय गनति सक्नेछ। थप शनकासा हुने रकम समबशन्ित प्रर्िेले िाशर्तिक 
बजेटमा समािेि गरी सभाबाट अनमुोर्न गराई लेखाङ्कन र प्रशतिेर्न गनुति पननेछ । 

17. प्रर्िेको बजेट तथा कायतिक्रममा समािेि भएको पुँजीगततरति का कुनै योजना िा कायतिक्रम प्रर्िेले नेपाल सरकारको समबशन्ित 
कायातिलयमारति त कायातिन्ियन गराउन आिशयक िानेमा नेपाल सरकारको समबशन्ित मन्त्ालय र नेपाल सरकार, अथति मन्त्ालयको 
सिीकृशत शलई प्रर्िेले तयसतो योजना िा कायतिक्रम नेपाल सरकारको समबशन्ित कायातिलयमारति त कायातिन्ियन गनने गरी शनणतिय गनति 
सक्नेछ ।

18. बुँर्ा नं. १७ बमोशजम प्रर्िे सरकारको योजना तथा कायतिक्रम नेपाल सरकारको समबशन्ित कायातिलयमारति त कायातिन्ियन गनने 
शनणतिय भएमा प्रर्िे लेखा शनयन्त्क कायातिलय िा प्रर्िे लेखा इकाइ कायातिलयले सो शनणतियलाई खचति गनने अशखतयारी मानी 
प्रर्िेको एकल खाता कोर् प्रणालीमा नेपाल सरकारको समबशन्ित कायातिलयलाई प्रर्िे शनकायको रुपमा कायातिलय कोड शर्ई 
रकम शनकासा शर्न ुपननेछ ।

19. नेपाल सरकार र प्रर्िे सरकार शबच सहलगानीमा सञचालन हुने गरी छनोट भएका आयोजनाहरूका लाशग ससतति अनरु्ान 
अन्तगतित बजेट शिशनयोजन तथा हसतान्तरणको प्रबन्ि गररएको छ। सहलगानीमा सञचालन हुने गरी छनोट भएका आयोजनाको 
लाशग नेपाल सरकारबाट उपलबि गराइएको रकमलाई ६० प्रशतित मानी बाँकी ४० प्रशतित रकम समबशन्ित प्रर्िेले शिशनयोजन 
गरी आयोजना कायातिन्ियन गनुतिपननेछ ।

20. ससतति अनरु्ानबाट सञचालन हुने योजना िा कायतिक्रम कायतिन्ियनका लाशग शद्वशििा पनति गएमा समबशन्ित सङ्घीय मन्त्ालय/
शनकायसँग समन्िय गनुति हुनेछ ।

21. समानीकरण अनरु्ान तथा राजसि बाँडराँटको रकम ततकालका लाशग सिास्थय सरुक्ा, कृशर्, आशथतिक पनुरुतथान, जोशखममा 
रहकेो िगति तथा समरु्ायको शहत र तयसपशछ क्रमिः नागररकका अन्य मौशलक हक कायातिन्ियनलाई प्राथशमकतामा राखी 



108 ÷कथाय्तक्रम कथायथा्तनवयन पुशसतकथा २०७८/७९

शिशनयोजन गनने वयिसथा शमलाउन ुहुनेछ । 
22. शित्ीय हसतान्तरणको उपयोग नेपालको संशििान, शर्गो शिकास लक्य र पन््धौं योजनाले शनशर्तिष्ट गरेका क्ेत् र मागतिर्ितिन बमोशजम 

गनने वयिसथा शमलाउन ुहुनेछ ।
23. प्रर्िेको सिीकृत र्रबन्र्ीमा कायतिरत कमतिचारीहरूको तलब तथा भत्ा प्रर्िेकै शिशनयोजनबाट वयिसथापन गनुति पननेछ। यी 

िीर्तिकहरुमा थप शनकासा हुने छैन ।
लेखथाङ्कन, प्रशतवेदन त्था लेखथापरीक्ण :

24. प्रर्िेको बजेट तजुतिमा, खचतिको लेखाङ्कन र एकीकृत प्रशतिेर्न प्रर्िे मन्त्ालयगत बजेट सचूना  प्रणाली (Province Line 
Ministry Budget System-PLMBIS)  बाट गनने वयिसथा शमलाउन ुहुनेछ।

25. एक तहको बजेट तथा कायतिक्रममा समािेि भएको कुनै योजना िा कायतिक्रम अकको तहबाट कायातिन्ियन गर्ाति रकम शिशनयोजन 
भएको तहको खचति एकाइका रुपमा समबशन्ित तहको काननुले तोके बमोशजमको लेखा राखी आन्तररक तथा अशन्तम लेखापरीक्ण 
गराउन ुपननेछ।

26. बुँर्ा नं. २५ बमोशजमका योजना िा कायतिक्रम कायातिन्ियन गनने तहले आशथतिक शििरण तयार गरी प्रमाशणत गराई तयसतो आशथतिक 
शििरण रकम शिशनयोजन भएको तहमा पिाउन ुपननेछ।

27. ससतति अनरु्ान अन्तगतित सञचाशलत आयोजना तथा कायतिक्रमको भौशतक र शित्ीय प्रगशत शििरण समबशन्ित आयोजना तथा 
कायतिक्रम कायातिन्ियन गनने शनकायले समबशन्ित सङ्घीय शनकायमा चौमाशसक रूपमा पिाउन ुपननेछ।  

शवत्ीय अनुशथासनः
28. आरूले उिाएको राजसि, बाँडराँटबाट प्राप ्त राजसि र नेपाल सरकारबाट हसतान्तरण भएको अनरु्ान रकम काननु बनाएर मात् 

खचति गनुति पननेछ।
29. काननु बनाउँर्ा र्हेायका कुराहरू पालना हुने वयिसथा शमलाउन ुहुनेछः

(क) नेपाल सरकारको आशथतिक र शित्ीय नीशत अनिुरण गनने,
(ख) सबै आय आफनो सशञचत कोर्मा र्ाशखल गनने,
(ग)  अनरु्ानको रकम जनु प्रयोजनको लाशग प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनको लाशग खचति गनने,
(घ)  पँुजीगत खचतिको रुपमा शिशनयोजन भएको रकम चाल ुखचतिमा रकमान्तर गनति नपाइने,
(ङ)  आशथतिक कायतिशिशि तथा शित्ीय उत्रर्ाशयति ऐन, २०७६ तथा अन्य प्रचशलत सङ्घीय काननुले शनशर्तिष्ट गरे बमोशजमको 

आय वययको िगथीकरण, लेखाङ्कन तथा प्रशतिेर्न प्रणाली लाग ूगनुति पनने ।
30. महालेखा शनयन्त्क कायातिलयले आय र वययको एकीकृत आशथतिक शििरण तयार गरी महालेखा परीक्कको कायातिलयमा पेस 

गनुतिपनने हुरँ्ा शनिातिररत ढाँचामा प्रर्िेको आय वययको शििरण समबशन्ित कोर् तथा लेखा शनयन्त्क कायातिलयमारति त पिाउने 
वयिसथा गनुति पननेछ ।

31. चाल ुआशथतिक िर्ति २०७७/७८ को आमर्ानी र खचतिको प्रशतिेर्न तोशकएको ढाँचामा समित ्२०७८ साउन मसान्तशभत् समबशन्ित 
कोर् तथा लेखा शनयन्त्क कायातिलयमा पिाउन ुपननेछ। तयसतो प्रशतिेर्न प्राप्त नभई आगामी आशथतिक िर्ति २०७८/७९ को राजसि 
बाँडराँट र अनरु्ान बापतको रकम हसतान्तरण हुने छैन ।

32. ससतति अनरु्ानमा उललेशखत कायतिक्रम बाहके प्रर्िेको अशिकार सचूीमा पनने सबै कायतिक्रम र योजनाहरूको वययभार प्रर्िे 
सशञचत कोर्मा जममा भएको राजसि बाँडराँट र समानीकरण अनरु्ानबाट नै वयिसथापन गनुति पननेछ ।

(ख)  स्थानीय तहकरो लथाशग आश ््तक वर्त २०७८/७९ करो अनतर सरकथारी शवत्ीय हसतथानतरण समबनधिी वयवस्था र मथाग्तदश्तनः-
 अनतर सरकथारी शवत्ीय हसतथानतरणः

1. शित्ीय समानीकरण अनरु्ानको एक चौथाईले हुन आउने रकम महालेखा शनयन्त्क कायातिलयले सथानीय सञ ्शचत कोर्मा समित ्
२०७८ भाद्र २ गते, काशत्तिक २ गते, माघ २ गते र २०७९ िैिाख २ गते गरी चार शकसतामा हसतान्तरण गननेछ।

2. मलुकुमा शिपर् ्िा कुनै असामान्य पररशसथशत उतपन्न भई लक्य अनरुुप राजसि सङ्कलन हुन नसकेमा शित्ीय समानीकरण 
अनरु्ानको पशहलो शकसता बाहके अन्य शकसता र सो बापतको रकम सङ्कशलत राजसिको अनपुातका आिारमा नेपाल सरकारले 
पनुः शनिातिरण गरी हसतान्तरण गननेछ ।
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3. शित्ीय समानीकरण अनरु्ानबाट खचति भएको रकमको त्ैमाशसक शििरण सथानीय तहले समित ्२०७८ काशत्तिक १ गते, माघ १ 
गते, २०७९ िैिाख १ गते र िाशर्तिक आशथतिक शििरण २०७९ साउन मसान्तशभत् तथा बुँर्ा नं.२ बमोशजम नेपाल सरकारबाट 
हसतान्तरण भएको रकमको खचति शििरण नेपाल सरकारले शनिातिरण गरेको समयमा समबशन्ित कोर् तथा लेखा शनयन्त्क 
कायातिलयमा बझुाउन ुपननेछ। तयसतो शििरण प्राप्त नभएसमम शित्ीय समानीकरण अनरु्ान बापतको बाँकी रकम सथानीय सञ ्शचत 
कोर्मा हसतान्तरण गररने छैन ।

4. ससतति अनरु्ान रकमको एक शतहाइले हुन आउने रकम महालेखा शनयन्त्क कायातिलयले सथानीय सशञचत कोर्मा समित ्२०७८ 
भाद्र २ गते हसतान्तरण गननेछ ।

5. ससतति अनरु्ान बापत सथानीय तहले प्राप्त गनने रकम जनु शिर्य क्ेत्को योजना िा कायतिक्रमको लाशग प्राप्त हुने हो सोही योजना िा 
कायतिक्रमका लाशग मात् खचति गनने गरी कायातिन्ियन हुने अिशि, कायातिन्ियनको प्रकृया, खचतिको अनमुानसशहतको कायतियोजना, 
माशसक नगर् प्रिाहको शििरण र समबशन्ित सथानीय सभाले पाररत गरेको राजसि र वययको अनमुान समित ्२०७८ साउन 
मसान्तशभत् समबशन्ित कोर् तथा लेखा शनयन्त्क कायातिलयमा पेस गनुति पननेछ ।

6. बुँर्ा नं. ५ बमोशजम पेस भएको कायतियोजना अनसुार खचति भएको रकमको त्ैमाशसक शििरण सथानीय तहले समित ्२०७८ 
मङ्  शसर १५ गते, चतै् १५ गते, २०७९ असार १५ गतेशभत् र िाशर्तिक आशथतिक शििरण २०७९ साउन मसान्तशभत् समबशन्ित कोर् 
तथा लेखा शनयन्त्क कायातिलयमा पेस गनुति पननेछ ।

7. बुँर्ा नं. ६ बमोशजमको खचतिको शििरणको आिारमा महालेखा शनयन्त्क कायातिलयले बुँर्ा नं.४ बमोशजम सथानीय तहमा 
हसतान्तरण भएको ससतति अनरु्ानको रकम समायोजन गरी बाँकी रकम सोिभनाति शनकासा शर्नेछ। तर खचतिको शििरण प्राप्त 
नभएसमम ससतति अनरु्ान बापतको बाँकी रकम समबशन्ित सथानीय सशञचत कोर्मा हसतान्तरण गररने छैन।

8. ससतति, समपरूक र शििरे् अनरु्ानको रकम आशथतिक िर्तिशभत् खचति नभई बचत भएमा तयसतो बचत रकम शिशनयोजन अधयार्िे, 
२०७८ को र्रा (४) को उपर्रा (१२) बमोशजम सथानीय तहले समबशन्ित कोर् तथा लेखा शनयन्त्क कायातिलयमारति त आशथतिक 
िर्ति समाप्त भएको १५ शर्न (समित ्२०७९ साउन १५ गते) शभत् सङ्घीय सशञचत कोर्मा र्ाशखल गनुति पननेछ। बचत रकम शरताति 
र्ाशखल नभएमा महालेखा शनयन्त्क कायातिलयले अकको आशथतिक िर्तिमा हसतान्तरण हुने शित्ीय समानीकरण अनरु्ानबाट कट्ा 
गरी समायोजन गननेछ ।

9. राजसि बाँडराँटबाट प्राप्त हुने रकम शिभाजय कोर्मारति त माशसक रूपमा मशहना समाप्त भएको १५ शर्नशभत् समबशन्ित कोर् तथा 
लेखा शनयन्त्क कायातिलयमारति त सथानीय सशञचत कोर्मा जममा हुनेछ ।

10. शित्ीय हसतान्तरणलाई नशतजामलूक बनाई राशट्रिय शिकासका लक्य हाशसल हुने गरी पररचालन गनने वयिसथा शमलाउन ुहुनेछ । 
वैदेशशक सहथायतथा समबनधिमथाः

11. ससतति अनरु्ानमारति त कायातिन्ियन हुने आयोजनाहरूमा िैर्शेिक सहायताको अिंसमते समािेि भएकोमा तयसता आयोजनाहरू 
कायातिन्ियन गर्ाति र्ात ृशनकायसँग गरेको शित्ीय समझौता तथा आयोजना कायातिन्ियन शनर्नेशिकामा भएका वयिसथाहरू पालना 
गनुति/गराउन ु हुनेछ। र्ात ृ शनकायसँग भएको शित्ीय समझौता तथा आयोजना कायातिन्ियन शनर्नेशिका समबन्िीत सङ्घीय 
मन्त्ालयबाट प्राप्त गनुतिहुनेछ ।

12. नेपाल सरकारबाट शित्ीय हसतान्तरण हुने ससतति अनरु्ान अन्तगतितको िैर्शेिक स्ोत समािेि भएको कुनै योजना तथा कायतिक्रम 
कायातिन्ियन गर्ाति िैर्शेिक सहायता समझौता बमोशजम नेपाल सरकारको समबशन्ित मन्त्ालयले शनशर्तिष्ट गरेको ढाँचामा खचति गनने 
सथानीय तहले छुटै् अशभलेख राखी शनिातिररत समयमा नेपाल सरकारको समबशन्ित मन्त्ालय, समबशन्ित िोिभनाति माग गनने 
शनकाय र समबशन्ित कोर् तथा लेखा शनयन्त्क कायातिलयमा प्रशतिेर्न पेस गनुति पननेछ ।

13. बुँर्ा नं. १२ बमोशजमको प्रशतिेर्न पेस नभएको कारणबाट खचति रकम सोिभनाति हुन नसकेमा तयसरी सोिभनाति हुन नसकेको रकम 
समबशन्ित सथानीय तहलाई आगामी आशथतिक िर्ति २०७९/८० मा हसतान्तरण हुने शित्ीय समानीकरण अनरु्ानबाट कट्ा गरी 
समायोजन गररनेछ ।

यरोजनथा वथा कथाय्तक्रम कथायथा्तनवयनसमबनधिी वयवस्था :
14. नेपाल सरकारको कुनै शनकायबाट कायातिन्ियन हुने गरी रकम शिशनयोजन भएको कुनै योजना िा कायतिक्रम सथानीय तहमारति त 

कायातिन्ियन गनुति पनने भएमा नेपाल सरकारको समबशन्ित मन्त्ालयले सथानीय तहबाट कायतिक्रम कायातिन्ियन गनने गरी शनणतिय गनुति 
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पननेछ ।
15. बुँर्ा नं. १४ बमोशजम सथानीय तहले कायातिन्ियन गनने गरी शनणतिय भएमा समबशन्ित कोर् तथा लेखा शनयन्त्क कायातिलयले सो 

शनणतियलाई खचति गनने अशखतयारी मानी नेपाल सरकारको एकल खाता कोर् प्रणालीमा समबशन्ित सथानीय तहको कायातिलयलाई 
सङ्घीय शनकायको रुपमा कायातिलय कोड शर्ई सोही कोडबाट प्रचशलत सङ्घीय काननु बमोशजम रकम शनकासा शर्न ुपननेछ ।

16. सथानीय तहमा ससतति अनरु्ानमारति त हसतान्तरण भएका योजना िा कायतिक्रमको कायातिन्ियन गनति थप रकम माग गर्ाति नेपाल 
सरकारको समबशन्ित मन्त्ालयमारति त माग गनुतिपननेछ। यसरी माग भई आएमा नेपाल सरकार, अथति मन्त्ालयले तयसतो योजना िा 
कायतिक्रमको प्रगशतको आिारमा थप रकम उपलबि गराउने शनणतिय गनति सक्नेछ। थप शनकासा हुने रकम समबशन्ित सथानीय तहले 
िाशर्तिक बजेटमा समािेि गरी सभाबाट अनमुोर्न गराई लेखाङ्कन तथा प्रशतिेर्न गनुति पननेछ ।

17. सथानीय तहको बजेट तथा कायतिक्रममा समािेि भएको पुँजीगततरति का कुनै योजना िा कायतिक्रम सथानीय तहले नेपाल सरकारको 
समबशन्ित कायातिलयमारति त कायातिन्ियन गराउन आिशयक िानेमा नेपाल सरकारको समबशन्ित मन्त्ालय र नेपाल सरकार, अथति 
मन्त्ालयको सिीकृशत शलई सथानीय तहले तयसतो योजना िा कायतिक्रम नेपाल सरकारको समबशन्ित कायातिलयमारति त कायातिन्ियन 
गनने गरी शनणतिय गनति सक्नेछ ।

18. बुँर्ा नं. १७ बमोशजम सथानीय तहको योजना तथा कायतिक्रम नेपाल सरकारको समबशन्ित कायातिलयमारति त कायातिन्ियन गनने शनणतिय 
भएमा सथानीय तहले सङ्घीय शनकायको नाममा कोर् तथा  लेखा शनयन्त्क कायातिलयमा रहकेो शिशिि खातामा जममा हुने गरी 
शनकासा शर्न ुपननेछ ।

19. नेपाल सरकार र सथानीय तहशबच सहलगानीमा सञचालन हुने गरी छनोट भएका आयोजनाहरूका लाशग ससतति अनरु्ान अन्तगतित 
बजेट शिशनयोजन तथा हसतान्तरणको प्रबन्ि गररएको छ। सहलगानीमा सञचालन हुने गरी छनोट भएका आयोजनाको लाशग 
नेपाल सरकारबाट उपलबि गराइएको रकमलाई ७० प्रशतित मानी बाँकी ३० प्रशतित रकम समबशन्ित सथानीय तहले शिशनयोजन 
गरी आयोजना कायातिन्ियन गनुतिपननेछ ।

20. ससतति अनरु्ानबाट सञचालन हुने योजना िा कायतिक्रम कायतिन्ियनका लाशग शद्वशििा पनति गएमा समबशन्ित सङ्घीय मन्त्ालय/
शनकायसँग समन्िय गनुति हुनेछ ।

21. ससतति अनरु्ानमारति त सञचालन हुने योजना िा कायतिक्रम कायातिन्ियन गनने सन्र्भतिमा खचतिका मापर्णड लगायतका कायतिशिशि 
समबशन्ित सङ्घीय मन्त्ालय/शनकायबाट प्राप ्त गनुति हुनेछ । 

22. सथानीय तहबाट वयिसथापन हुरँ् ैआएको प्रारशमभक बालशिकास केन्द्रका शिशक्का र शिद्यालयका कमतिचारीको लाशग न्यनूतम 
माशसक पाररश्रशमक रु.१५ हजार शनिातिरण गरी तयसतो पाररश्रशमक मधये नेपाल सरकारको तरति बाट प्रशत शिशक्का/कमतिचारी रु.८ 
हजार प्रशत मशहनाका र्रले ससतति अनरु्ान उपलबि गराएको छ। बाँकी पाररश्रशमक समबशन्ित सथानीय तहले आफनै स्ोतबाट 
शिशनयोजन गरी उपलबि गराउन ुपननेछ ।

23. समानीकरण अनरु्ान तथा राजसि बाँडराँटको रकम ततकालका लाशग सिास्थय सरुक्ा, कृशर्, आशथतिक पनुरुतथान, जोशखममा 
रहकेो िगति तथा समरु्ायको शहत र तयसपशछ क्रमिः नागररकका अन्य मौशलक हक कायातिन्ियनलाई प्राथशमकतामा राखी 
शिशनयोजन गनने वयिसथा शमलाउन ुहुनेछ । 

24. शित्ीय हसतान्तरणको उपयोग नेपालको संशििान, शर्गो शिकास लक्य र पन््धौं योजनाले शनशर्तिष्ट गरेका क्ेत् र मागतिर्ितिन बमोशजम 
गनने वयिसथा शमलाउन ुहुनेछ ।

25. सथानीय तहको सिीकृत र्रबन्र्ीमा कायतिरत कमतिचारीहरूको तलब तथा भत्ा सथानीय तहकै शिशनयोजनबाट वयिसथापन गनुति 
पननेछ। शिक्ा र सिास्थयतरति का कायतिक्रमसँग समबशन्ित कमतिचारीहरुको मात् तलि, भत्ा र पाररश्रशमक ससतति अनरु्ानमारति त 
हसतान्तरण गररएको छ। उशललशखत कायतिक्रमसँग समबशन्ित कमतिचारी बाहके अन्य कमतिचारीहरूको तलि, भत्ा र पाररश्रशमक 
ससतति अनरु्ानमारति त हसतान्तरण नगररएको हुरँ्ा सथानीय तहकै शिशनयोजनबाट वयिसथापन गनुति पननेछ। यी िीर्तिकहरुमा थप 
शनकासा हुने छैन ।

लेखथाङ्कन, प्रशतवेदन त्था लेखथापरीक्ण :
26. सथानीय तहको बजेट तजुतिमा, खचतिको लेखाङ्कन र एकीकृत प्रशतिेर्न सथानीय सशञचत कोर् ि ्यिसथापन प्रणाली (Sub-

National Treasury Regulatory Application- SuTRA) बाट गनने वयिसथा शमलाउन ुहुनेछ ।
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27. एक तहको बजेट तथा कायतिक्रममा समािेि भएको कुनै योजना िा कायतिक्रम अकको तहबाट कायातिन्ियन गर्ाति रकम शिशनयोजन 
भएको तहको खचति एकाइको रुपमा समबशन्ित तहको काननुले तोके बमोशजमको लेखा राखी आन्तररक तथा अशन्तम लेखापरीक्ण 
गराउन ुपननेछ ।

28. बुँर्ा नं २७ बमोशजमका योजना िा कायतिक्रम कायातिन्ियन गनने तहले आशथतिक शििरण तयार गरी प्रमाशणत गराई तयसतो आशथतिक 
शििरण रकम शिशनयोजन भएको तहमा पिाउन ुपननेछ ।

29. ससतति अनरु्ानअन्तगतित सञचाशलत आयोजना तथा कायतिक्रमको भौशतक र शित्ीय प्रगशत शििरण समबशन्ित आयोजना तथा 
कायतिक्रम कायातिन्ियन गनने शनकायले समबशन्ित सङ्घीय शनकायमा चौमाशसक रूपमा पिाउन ुपननेछ ।  

शवत्ीय अनुशथासन:
30. आरूले उिाएको राजसि, बाँडराँटबाट प्राप ्त राजसि र नेपाल सरकारबाट हसतान्तरण भएको अनरु्ान रकम काननु बनाएर मात् 

खचति गनुति पननेछ।
31. काननु बनाउँर्ा र्हेायका कुराहरू पालना हुने वयिसथा शमलाउन ुहुनेछः
(क) नेपाल सरकारको आशथतिक र शित्ीय नीशत अनिुरण गनने,
(ख) सबै आय आफनो सशञचत कोर्मा र्ाशखल गनने,
(ग) अनरु्ानको रकम जनु प्रयोजनका लाशग प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनको लाशग खचति गनने,
(घ) पँुजीगत खचतिका रुपमा शिशनयोजन भएको रकम चाल ुखचतिमा रकमान्तर गनति नपाइने,
(ङ) आशथतिक कायतिशिशि तथा शित्ीय उत्रर्ाशयति ऐन, २०७६ तथा अन्य प्रचशलत सङ्घीय काननुले शनशर्तिष्ट गरे बमोशजमको आय 

वययको िगथीकरण, लेखाङ्कन तथा प्रशतिेर्न प्रणाली लाग ुगनुति पनने ।
32. महालेखा शनयन्त्क कायातिलयले आय र वययको एकीकृत आशथतिक शििरण तयार गरी महालेखा परीक्कको कायातिलयमा पेस 

गनुतिपनने हुरँ्ा शनिातिररत ढाँचामा सथानीय तहको आय वययको शििरण समबशन्ित कोर् तथा लेखा शनयन्त्क कायातिलयमारति त 
पिाउने वयिसथा गनुति पननेछ ।

33. आशथतिक िर्ति २०७७/७८ को आमर्ानी र खचतिको प्रशतिेर्न तोशकएको ढाँचामा समित ्२०७८ साउन मसान्तशभत् समबशन्ित कोर् 
तथा लेखा शनयन्त्क कायातिलयमा पिाउन ुपननेछ । तयसतो प्रशतिेर्न प्राप्त नभई आगामी आशथतिक िर्ति २०७८/७९ को राजसि 
बाँडराँट र अनरु्ान बापतको रकम हसतान्तरण हुने छैन ।

34. ससतति अनरु्ानमा उललेशखत कायतिक्रम बाहके सथानीय तहको अशिकार सचूीमा पनने सबै कायतिक्रम र योजनाहरूको वययभार 
सथानीय सशञचत कोर्मा जममा भएको राजसि बाँडराँट र समानीकरण अनरु्ानबाट नै वयिसथापन गनुति पननेछ ।
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मममिः २०७८।०६।१७

(ग)  अथाश ््तक वर्त २०७८/७९ करो बजेट कथायथा्तनवयन समबनधिी मथाग्तदश्तन । 

श्री इकाइ प्रमखुजय ू

शिक्ा शिकास तथा समन्िय इकाइ सिै । 

शिशनयोजन ऐन, २०७८ संघीय संसर्बाट पाररत भई शमशत २०७८।६।७ का शर्न सममाननीय राट्रिपशतजयबूाट प्रमाणीकरण भइसकेको 

वयहोरा अिगत नै छ । सोहीअनसुार आशथतिक िर्ति २०७८।७९ का लाशग तहाँ र अन्तगतितका शनकायहरूलाई शिशभन्न  उपिीर्तिकहरूमा 

छुट्याइएको रकमको प्रचशलत काननू बमोशजम खचति गनने गराउने, लेखा राखने, प्रशतिेर्न गनने र लेखापरीक्ण गनने/गराउने समतेको शजममिेारी 

सशहत शिशनयोशजत रकम खचति गनने सन्र्भतिमा र्हेायको मागतिर्ितिन यहाँको जानकारीका लाशग पे्रशर्त गरेको छु। कोशभड- १९ को पशछललो 

संक्रमण रोकथाम, शनयन्त्ण र उपचारका लाशग शलईएका कर्महरुबाट आशथतिक शक्रयाकलापहरुमा कमी आउन सक्ने र यसको रोकथाम र 

उपचारका लाशग सिास्थय क्ेत्मा प्राथशमकताका साथ बजेट वयिसथापन गनुति परेकोले अन्य क्ेत्मा श्रोतको कमी हुन नशर्न प्राप्त श्रोतको 

अशिकतम उपयोग गर्दै खचतिमा थप शमतवयशयता, प्रभािकाररता र र्क्ता कायम गनुति हुनेछ । समग्र शित् अनिुासन कायम गनने उद्दशेय प्राशप्तको 

लाशग बजेट, शनकासा, खचति र शनयन्त्ण लगायत शित्ीय उत्रर्ाशयति कायम गनति शिशनयोजन ऐन, २०७८, आशथतिक कायतिशिशि तथा शिशत्य 

उत्रर्ाशयति ऐन, २०७६ शनयमािली २०७७ को अशनिायति रुपमा पररपालन गनुति/गराउन ुहुनेछ ।महालेखा परीक्कको पशछलला प्रशतिेर्नहरूमा 

उशललशखत शििरण र बेरुजकूा दृट्टान्तहरूले आशथतिक अनिुासन पालनामा सबै शनकायहरू गमभीर हुनपुनने र्शेखएको हुरँ्ा आशथतिक कारोबार 

गर्ाति प्रचशलत काननू अनसुार गनुति हुन र िनु्य बेरुज ुकायम हुने गरी आशथतिक कारोबार गनुति हुनेछ। 

आशथतिक िर्ति २०७८।७९ को बजेट कायातिन्ियनलाई प्रभािकारी बनाउन र्हेाय बमोशजम वयिसथा शमलाइएको हुरँ्ा सो बमोशजम गनुति 

गराउन ुहुन अनरुोि छ ।

(क)  अशखतयथारी ,कथाय्तक्रम सवीकृशत त्था बजेट बथँा्डफथँाट

1. मन्त्ालयगत बजेट सचूना प्रणाली (Line Ministry Budget Information System-LMBIS) मा समािेि 
भएकोकायतिक्रमलाई नै सिीकृत कायतिक्रम र खचति गनने अशखतयारीमानी समबशन्ित कोर् तथा लेखा शनयन ्त्क कायातिलयहरूले 
बजेट कायातिन्ियन गनति समबशन्ित इकाईलाई बजेट शनकासा गननेछन ्।

2. कुनै शनकायमा एकभन्र्ा बढी इकाईबाट खचति गनने गरी रकम शिशनयोजन भएको भए 20७८ असोज मसान्तशभत् समपणूति रकम 
बाँडराँट गरी सोको जानकारी शिक्ा शिज्ान तथा प्रशिशि मन्त्ालय, अथति मन्त्ालय र समबशन्ित कोर् तथा लेखा शनयन्त्क 
कायातिलयलाई शर्नहुुनेछ ।

3. खचति िीर्तिक नं. २८९११ (भपैरी आउने- चाल ुखचति) र ३१५११ (भपैरी आउने- पूँजीगत खचति) मा शिशनयोशजत बजेट शिक्ा 
शिज्ान तथा प्रशिशि मन्त्ालयमारति त अथति मन्त्ालयबाट बाँडराँट सिीकृत गराएर मात् खचति गनुतिहुनेछ। यसतो बाँडराँड २०७८ 
असोज मसान्तशभत् गररसक्न ुपननेछ। िाशर्तिक सिीकृत कायतिक्रमका लाशग शिशनयोशजत बजेट माघ मसान्तसमम खचति हुन नसक्ने 
भएमा तयसतो रकम २०७८ चतै् १५ गतेशभत् अशनिायति रूपमा समपतिण गनुतिपननेछ ।

(ख)  यरोजनथा/कथाय्तक्रम हसतथानतरण र कथायथा्तनवयन
4. शिशनयोजन ऐन, २०७८ को र्रा ५(१) बमोशजम नेपाल सरकारको कुनै शनकायबाट कायातिन्ियन हुने गरी शिशनयोजन भएको कुनै 

योजना िा कायतिक्रम प्रर्िे तथा सथानीय तहमारति त कायातिन्ियन गनुतिपनने भएमा समबनशित प्रर्िे तथा सथानीय तहबाट कायतिक्रम 
कायातिन्ियन गनने/गराउने वयिसथा शमलाउन मन्त्ालयको सिीकृशतका लाशग पेि गनुति पननेछ ।

5. प्रर्िे तथा सथानीय तहको बजेट तथा कायतिक्रममा समािेि भएको पुँजीगत तरति का कुनै कायतिक्रम िा आयोजना प्रर्िे तथा 
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सथानीय तहले नेपाल सरकारको समबशन्ित कायातिलयमारति त कायातिन्ियन गराउन आिशयक िानेमा नेपाल सरकारको समबशन्ित 
मन्त्ालय र अथति मन्त्ालयको सिीकृशत शलई समबशन्ित प्रर्िे तथा सथानीय तहले तयसतो कायतिक्रम/योजना नेपाल सरकारको 
समबशन्ित कायातिलयमारति त कायातिन्ियन गनने वयिसथा शमलाउन ुहुनेछ ।

6.  बुंर्ा नं.4 बमोशजम प्रर्िे तथा सथानीय तहले कायतिक्रम कायातिन्ियन गनने गरी शनणतिय प्राप्त भएमा समबशन्ित कोर् तथा लेखा 
शनयन्त्क कायातिलयले खचति गनने अशखतयारी मानी नेपाल सरकारको एकल खाता कोर् प्रणालीमा समबशन्ित प्रर्िे तथा सथानीय 
तहको कायातिलयलाई संघीय शनकायको रूपमा कायातिलय कोड शर्ई सोही कोडबाट प्रचशलत संघीय काननू बमोशजमको रकम 
शनकासा शलने वयिसथा शमलाउन ुहुनेछ ।

7. बुँर्ा नं. 5 बमोशजम नेपाल सरकारको समबशन्ित कायातिलयमारति त कायातिन्ियन गनने गरी शनणतिय प्राप्त भएमा प्रर्िेको योजना तथा 

कायतिक्रमको हकमा प्रर्िे लेखा शनयन्त्क कायातिलय िा प्रर्िे लेखा इकाई कायातिलयले सो शनणतियलाई खचति गनने अशखतयारी मानी 

समबशन्ित प्रर्िेको एकल खाता कोर् प्रणालीमा नेपाल सरकारको समबशन्ित कायातिलयलाई प्रर्िे शनकायको रुपमा कायातिलय 

कोड शर्ई रकम शनकासा शर्न ुहुनेछ ।

8. बुँर्ा नं. ४ र ५ बमोशजम गररएको वयिसथाको जानकारी महालेखा शनयन्त्क कायातिलय, समबशन्ित प्रर्िे तथा सथानीय तह, 

समबशन्ित कोर् तथा लेखा शनयन्त्क कायातिलय र प्रर्िे लेखा शनयन्त्क कायातिलयलाई शर्न ुहुनेछ ।

9. शिर्यगत मन्त्ालयले प्रर्िे तथा सथानीय तहमा कायातिन्ियन हुने सिततिअनरु्ानअन्तगतितसञचालन हुने आयोजना तथा 

काक्रति महरुको अधयािशिक अशभलेख राखन ुपननेछ । सितति अनरु्ानबाट संचालन हुने आयोजना/कायतिक्रमको लाशग थप बजेट माग 

गर्ाति मन्त्ालयमारति त अथति मन्त्ालयमा पिाउने वयिसथा शमलाउन ुपननेछ ।

10. शिशनयोजन ऐन, २०७८ बमोशजम प्रर्िे तथा सथानीय तहले सितति अनरु्ान अन्तगतितका हसतान्तरण भएका कायतिक्रम िा आयोजना 

कायातिन्ियन गर्ाति हसतान्तरण भएको रकम अपयातिप्त भई थप रकम आिशयक भएमा सितति अनरु्ान हसतान्तरण हुरँ्ाका बखतका 

साशिकका आयोजनाको िरुु समझौता बमोशजमको रकम, थप रकम माग गरेको शर्नसममको खचति, आयोजना समपन्न हुने शमशत 

र आिशयक पनने थप रकमसशहत तयसतो आयोजना/कायतिक्रमको कायति प्रगशतको आिारमा मात् थप रकम माग प्रिानमन्त्ी तथा 

मशन्त्पररर्र्को कायातिलय र संघीय माशमला तथा सामान्य प्रिासन मन्त्ालय िा यस मन्त्ालयबाट अउने वयिसथा शमलाउन ुहुनेछ 

। 

11. प्रर्िे तथा सथानीय तहको आयोजना तथा कायतिक्रम नेपाल सरकारको समबशन्ित कायातिलयमारति त कायातिन्ियन गनने शनणतिय भएमा 

सथानीय तहले संघीय शनकायको नाममा समबशन्ित कोर् तथा लेखा शनयन्त्क कायायातिलयमा रहकेो कायति सञचालन कोर् 

खातामा जममा हुने गरी रकम शनकासा शलने वयिसथा शमलाउन ुहुनेछ । यसको प्रशतिेर्न र लेखा परीक्ण समबशन्ित तहले नै गनुति/

गराउन ुहुनेछ । 

12. प्रर्िे िा सथानीय तहमा सितति अनरु्ानबाट सञ ्चालन हुने आयोजना िा कायतिक्रम/योजना कायातिन्ियनको लाशग शद्वशििा पनति 

गएमा समसयाको शनराकरण गनने/गराउने वयिसथा शमलाउन ुहुनेछ ।

13. अन्तरसरकारी शित्ीय हसतान्तरणमारति त ्प्रर्िे िा सथानीय तहमा सितति अनरु्ानबाट सञचालन हुने कायतिक्रम/योजना कायातिन्ियन 

गनने सन्र्भतिमा खचतिका सिीकृत मापर्णड र कायतिशिशि समबशन्ित प्रर्िे तथा सथानीय तहमा उपलबि गराउने वयिसथा शमलाउन ु

हुनेछ ।

14. अन्तरसरकारी शित् वयिसथापन ऐन, २०७४ को र्रा ९ (२) बमोशजम सितति अनरु्ान प्रर्ान गर्ाति नेपाल सरकारले आयोजना 

कायातिन्ियन गनने समबन्िमा आिशयक ितति तोक्नेछ र समबशन्ित प्रर्िे तथा सथानीय तहले तयसतो िततिको पालना गनुतिपनने छ 

।िैर्शेिक सहायतामा सञचाशलत आयोजनाहरु कायातिन्ियन गर्ाति र्ात ृ शनकायसँग गरेको शित्ीय समझौता तथा आयोजना 

कायातिन्ियन शनर्नेशिकामा भएका वयिसथाहरू पालन गनुति/गराउन ुहुनेछ । 

15. प्रर्िे िा सथानीय तहमा हसतान्तरण हुने सितति अनरु्ानमा समािेि भएको िैर्शेिक स्ोतको खचतिको शििरण ततकाल प्राप ् त गरी 
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सोिभनाति माग गनने र यसको अशभलेख राख ्ने वयिसथा अशनिायति रूपमा पालना गराउन ुहुनेछ । 

16. िैर्शेिक सहायता समािेि भएको सितति अनरु्ानका कायतिक्रमको हकमा अन्य शिर्यको अशतररक्त शित्ीय समझौता र आयोजना 

कायातिन्ियन शनर्नेशिकामा भएका वयिसथाहरू कायातिन्ियनको िततिको रूपमा रहनेछन।् उक्त समझौता तथा शनर्नेशिका बमोशजमको 

वयिसथा कायातिन्ियन नहुरँ्ा र्ात ृशनकायबाट खचतिको सोिभनाति प्राप ् त नहुने भएकाले उक्त वयिसथा अशनिायति पालन गरी/गराई 

सोिभनाति शलने वयिसथा शमलाउन ु हुनेछ।समझौता र शनर्नेशिकाको कागजात समबशन्ित प्रर्िे तथा सथानीय तहलाई उपलबि 

गराउन ुहुनेछ ।

 (ग)  बजेट शनकथासथा त्था बजेट कथायथा्तनवयन वयवस्था

17. कायतिक्रम/आयोजना कायातिन्ियनका लाशग आिशयक पनने कुनै नयाँ ऐन तजुतिमा गनुतिपनने िा शिद्यमान ऐन संिोिन गनुतिपनने भएमा 

मसयौर्ा तयार गरी काशततिक १५ गतेशभत् नेपाल सरकार,  मशन्त्पररर्र्मा पेि गरर सक्न ुपननेछ ।शिद्यमान शनयमािली, कायतिशिशि, 

शनर्नेशिका, मापर्णड र मागतिर्ितिन संिोिन गनुतिपनने भएमा असोज मसान्तसमम अशनिायति रुपमा समपन ् न गनुति पनने वयिसथा रहकेोले 

सोही अनसुार आिशयक कायतििाही गनुतिपननेछ ।

18. सिीकृत िाशर्तिक कायतिक्रममा समािेि भई रकम शिशनयोजन भएका कायतिक्रमको कायातिन्ियनको लाशग कायतिशिशि आिशयक पनने 

र्शेखएमा नेपाल सरकार, अथति मन्त्ालयको सहमशत शलई नेपाल सरकारको समबशन्ित मन्त्ालयले कायतिशिशि बनाउन सक्ने 

वयिसथा भएकोले शिशनयोशजत कायतिक्रम तथा बजेटको कायातिन्ियनका लाशग आिशयक कायतिशिशिको मसयौर्ा तयारी गरी 

सिीकृतका लाशग मन्त्ालयमा पेि गनुति पननेछ।सो कायतिशिशि सिीकृत भएको सात शर्नशभत् िेभसाइटमा राखन ुपननेछ । 

19. शिशनयोजन ऐन, २०७८ बमोशजमका नयाँ कायतिक्रम/आयोजनाहरू समपन ् न गनने अिशिभरका लाशग जनिशक्त योजनासशहत 

आिशयक असथायी र्रबन्र्ीहरू २०७८ असोज मसान्तशभत् सिीकृत गराई सक् नपुनने  वयिसथा भएकोले र्रिन्र्ी संरचना 

सिीकृशत तथा मयार् थपका लाशग समयमानै मन्त्ालयमा  अनरुोि गरी पिाउन ुपननेछ ।

20. सिीकृत िाशर्तिक कायतिक्रममा परेका आयोजनाको तयारीका चरणहरू परूा गरी कायतिक्रम/आयोजनाको त्ैमाशसक शिभाजन 

सशहतको िाशर्तिक खररर् योजना,शिसततृ शडजाइन र लागत अनमुान तयार गरी २०७८ असोज मसान्तशभत् सिीकृत गरी बोलपत् 

आवहान समते गरी सक्नपुनने तथा २०७८ काशततिक मसान्तशभत् बोलपत् मलूयाङ्कन गरी िेक्  का समझौता गनुति  पनने भएकोले 

िेक्  का समझौता भएको १५ शर्नशभत् कायति िरुु गनने गरी कायातिर्िे शर्ने वयिसथा शमलाउन ुपननेछ । 

21. आयोजनाको कायातिन्ियन गर्ाति प्रथम त्ैमाशसक अिशिशभत् न्यनूतम र्ि प्रशतित तयसपशछ हरेक मशहना न्यनूतम र्ि प्रशतितका 

र्रले असार मसान्तशभत् ित प्रशतित नशतजा हाशसल हुने वयिसथा शमलाउन ुहुनेछ । 

22. तहाँ मन्त्ालय/शनकाय मातहतका पुँजीगत खचति गनने इकाईबाट माशसक न्यनूतम १० प्रशतित पुँजीगत खचति गनने कायतियोजना 

असोज मसान्तशभत् तयार गरी/गनति लगाई सो को माशसक प्रगशत अनगुमन गनने वयिसथा शमलाउन ुहुनेछ । 

23. शिशनयोशजत बजेट तथा सिीकृत कायतिक्रममा नपरेका कायतिक्रम/आयोजनाको कायातिन्ियन प्रशक्रया अगाशड नबढाउने। यसरी 

शिशनयोशजत बजेट र सिीकृत कायतिक्रममा नपरेका कायतिक्रम/आयोजनाको कायातिन्ियन प्रशक्रया अगाशड बढाएमा समबशन्ित 

पर्ािकारी नै शजममिेार हुन ु पननेछ । शिशनयोशजत बजेट र सिीकृत कायतिक्रममा नपरेको कायतिक्रम/आयोजनाका लाशग बजेट 

शनकासा,  रकमान्तर तथा कायतिक्रम संिोिन माग नगनने । तयसतो रकम शनकासा माग भई आएमा शनकासा शर्इने छैन । 

24. तोशकएको पररमाण,लागत, गणुसतर र समयसीमाशभत् शनमातिण कायति समपन ् न गनने शनमातिण वयिसायीलाई शित्ीय तथा गैर शित्ीय 

प्रोतसाहन उपलबि गराउने वयिसथा शमलाउन ुपननेछ। तोशकएको गणुसतर कायम नगनने र समयशभत् कायति िरुु नगनने, कायतियोजना 

अनरुूप काम नगननेर कायति समपन ् न नगनने शनमातिण वयिसायीलाई काननु बमोशजम कारिाही गरी काननु बमोशजम शनमातिण 

वयिसायीसँगको िेक्  का समझौता रद्द गनने वयिसथा शमलाउन ुपननेछ ।

25. श्रम समहू िा र श्रम सहकारीमारति त यिुाहरूलाई संगशित गरी वयािसाशयक र्क्ता अशभिशृधर् गनति साितिजशनक शनमातिण क्ेत्को 

रु.१० करोडसममको लागतको आयोजनामा आपसी प्रशतसपिाति मारति त कायति गराउन सशकने नीशत रहकेोले साितिजशनक खररर् 



115 ÷ कथाय्तक्रम कथायथा्तनवयन पुशसतकथा २०७८/७९

समबन्िी प्रचशलत काननू अनकूुल रहने गरी कायातिन्ियन गनने वयिसथा शमलाउन ु  हुनेछ । 

26. शनमातिण वयिसायीले िेक्  का समझौता गरेपशछ समझौताबमोशजमका सबै िा केही कायतिहरूका लाशग सहायक िेक्  का समझौता गनने 

भएमा अशनिायति रूपमा समबशन्ित आयोजना प्रमखुको शलशखत रूपमा पिूति सिीकृशत शलनपुनने वयिसथा शमलाउन ुपननेछ। अशत 

आिशयक कायतिका लाशग बाहके एक तहभन्र्ा बढी तहमा सहायक िेक्  का समझौता गनति नपाइने वयिसथा गनुति पननेछ।रार् ्शरिय 

सतकति ता केन्द्रबाट रु १० करोड भन्र्ा माशथका आयोजनाको शनमातिण गणुसतरको प्राशिशिक परीक्ण गराउन ुपननेछ । शनिातिररत 

समय र लागतमा काम समपन ् न गनति र गणुसतर कायम गनति आयोजना प्रमखु तथा शनमातिण वयिसायीलाई उपलबिी (Outcome) 

प्रशत जिारर्हेी हुने प्रणालीको शिकास गनुति/गराउन ुपननेछ ।

27. कायातिलय प्रमखु/आयोजना प्रमखु लगायत अन्य कमतिचारीहरूलाई सपर् ् ट कायतिशििरण, कायतिसमपार्न सचूकहरू, आिशयक 

अशिकारएिं शजममिेारीर उत्रर्ाशयतिसशहत आयोजनामा खटाउन ुपननेछ। यसरी कमतिचारी खटाउँर्ा कमतिचारीको योगयता,क्मता, 

अनभुि, इमान्र्ाररता र आयोजना कायातिन्ियनमा शिगतमा हाशसल गरेको सरलताको अशभलेखलाई आिार बनाउन ुपननेछ ।

28. कायातिलय/आयोजनामा खशटने कमतिचारीलाई आयोजनाको प्राशिशिक पक्, कायातिन्ियन शिशि, अपेशक्त प्रशतरल र उपलशबि, 

अन्तर शनकाय समन्िय लगायतका शिर्यहरूमा िरुुम ै अशभमखुीकरण ताशलम प्रर्ान गनुतिपननेछ।कमतिचारी सरुिा, पर्सथापन 

लगायतका कायति शढला हुरँ्ा कायतिक्रम/आयोजना कायातिन्ियनमा बािा उतपन्न हुने भएकोले कमतिचारी सरुिा/पर्सथापन गनति 

आिशयक भएमा यथािीघ्र समपन्न गनुतिपननेछ । 

29. कायतिक्रम/आयोजनाको भौशतक प्रगशत र गणुसतरसमतेका आिारमा मात् भकु्तानी शर्ने वयिसथा शमलाउन ुपननेछ। पशहलो त्ैमाशसक 

शनकासा/भकु्तानीको लाशग भौशतक प्रगशत आिशयक पनने छैन । र्ोस्ो त्ैमाशसक शनकासा भकु्तानीको लाशग ३० प्रशतित र तेस्ो 

त्ैमाशसक शनकासा/भकु्तानीका लाशग सो अिशिसममको भौशतक प्रगशत न्यनूतम ५० प्रशतित हुन ुपननेछ। सोभन्र्ा कम भौशतक 

प्रगशत भएको अिसथामा आगामी त्ैमाशसक अिशिमा भौशतक प्रगशत परुा गनने प्रशतबधिता प्राप्त गरी शनकासा/भकु्तानीको वयिसथा 

शमलाउन ुपननेछ । 

30. आयोजना कायातिन्ियनमा सहजता लयाउन िातािरणीय प्रभाि मलूयाङ्कन र प्रारशमभक िातािरणीय परीक्णका कायतिहरू 

प्रचशलत काननुमा तोशकएको न्यनूतम समयसीमाशभत् समपन ् न गनुतिहुनेछ ।

31. िैर्शेिक ऋण िा अनरु्ान समझौता प्रभािकारी नभएसमम उक्त आयोजनाको लाशग शिशनयोशजत िैर्शेिक स्ोतको बजेट र नेपाल 

सरकारको समपरूक कोर् (Matching Fund) समते खचति िीर्तिकगत आिारमा रोक् का रहनेछ। तर पिूति प्रभािी शित्ीय 

(Retroactive Financing)को हकमा अथति मन्त्ालयको सहमशतमा भकु्तानी शर्न सशकने वयिसथा रहकेो छ ।

32. कायतिक्रम/आयोजना शििरे्का लाशग समझौता भई िोिभनाति प्राप्त हुने सशुनशचित भएको आयोजनाको र IDA/DPC, IMF/

RCFर ADB/DBLबजेटरी सहायतातरति को पशहलो त्ैमाशसक बजेट रुकुिा गररएको छ । सो बाहके अन्य सबै ऋण तथा 

अनरु्ानको भकु्तानी शर्न ु पिूति महालेखा शनयन्त्क कायातिलयमारति त ्अथति मन्त्ालयको अन्तरातिशट्रिय आशथतिक सहायता समन्िय 

महािाखाको सिीकृशत शलन ुहुनेछ । िैर्शेिक स्ोततरति को बजेट रकम खचति गनुति पिूति उक्त स्ोतबाट रकम प्राप ् त हुने सशुनि ्शचतता 

गरेर मात् खचति गनने वयिसथा शमलाउन ुहुनेछ ।  कुनै कारणले भकु्तानी शिशि ररक परेकोमा २०७८ असोज मसान्त शभत् पररमाजतिन 

गनति लेखी पिाउन ुहुनेछ । 

33. सरकारी सिाशमतिको भिन शनमातिण तथा भिनशभत् गररने सजािटको समबन्िमा िहरी शिकास मन्त्ालयबाट तयार गरेको भिन 

शनमातिण तथा सजािट समबन्िी मापर्णड बमोशजम गनुतिहुनेछ । भिन तथा सजािटको शिसततृ शडजाइन र लागत अनमुान तयार गनने 

कायति समभि भएसमम िहरी शिकास मन्त्ालय अन्तगतितको िहरी शिकास तथा भिन शनमातिण शिभाग अन्तगतितका कायातिलयहरुबाट 

गनुति/गराउन ुहुनेछ । 

34. बहुिर्थीय िेक्  कामा गएका कायतिक्रम/आयोजनाका लाशग शिशनयोशजत बजेटबाटै कायातिन्ियन गनुति/गराउन ु हुनेछ। सडक, पलु, 

बाँि, शसंचाई नहर जसता लामो समयसमम सञचालनमा रहने रु. ५ करोडभन्र्ा माशथका पिूातििार आयोजनाको हकमा नयाँ 



116 ÷कथाय्तक्रम कथायथा्तनवयन पुशसतकथा २०७८/७९

आयोजनाहरूको िेक्  का वयिसथापन गर्ाति शनमातिण समपन ् न भएपशछ कमतीमा पाँच िर्तिसमम समबशन्ित शनमातिण वयिसायीले नै 

ममतित गनने वयिसथा शमलाउने तरति  धयान शर्न ुहुनेछ। 

35. कोशभड १९ को खोप तथा सिास्थय सामग्री खररर् र आयोजनाको बहुिर्थीय िेक्का समबन्िी मापर्णड, २०७७ मा भएका ितति 

परुा गरेका मधयकालीन खचति संरचनाशभत् स्ोत अनमुान गररएका बाहकेका आयोजना/कायतिक्रमलाई स्ोत सहमशत प्रर्ान नगनने 

वयिसथा शमलाउन ुहुनेछ । 

36. सोिभनाति शनर्नेशिका बमोशजम थ्सेहोलड रकम पशुगसकेकोमा तरुुन्तै र थ्सेहोलड रकम नपगुेकोमा त्ैमाशसक अिशि समाप ्त 

भएको अकको त्ैमाशसक अिशिशभत् समबशन्ित आयोजना वयिसथापन कायातिलयबाट सोिभनाति माग गनति लगाउन ुहुनेछ। माशसक 

खचतिको राँटिारी पिाउँर्ा सोझ ैभकु्तानी र िसतगुत सहायताको प्रशतिेर्न समते अशनिायति रूपमा समबशन्ित कोर् तथा लेखा 

शनयन ्त्क कायातिलयमा पेि गनति लगाउन ुहुनेछ । आयोजना वयिसथापन कायातिलयले सोिभनाति माग गरेको शििरणा महालेखा 

शनयन्त्क कायातिलयलाई अशनिायति रुपमा जानकारी गराउन ु हुनेछ । साितिजशनक ऋणका हकमा साितिजशनक ऋण वयिसथापन 

कायातिलयलाई समते जानकारी शर्ने वयिसथा शमलाउन ुहुनेछ । शनिातिररत समयशभत् सोिभनाति प्रशक्रया िरुु नगरेमा अकको त्ैमाशसकको 

शनकासा रोक् का गररनेछ। समयम ैसोिभनाति माग नगनने आयोजना प्रमखु र लेखा प्रमखुलाई आशथतिक कायतिशिशि तथा शित्ीय 

उत्रर्ाशयति ऐन,२०७६ बमोशजम कारबाही गनुति/गराउन ुहुनेछ । 

37. साितिजशनक शनकायमा सिर्िेी िसतकुो उपयोग गनने समबन्िी शनर्नेशिका, २०७१ अनसुार मालसामान तथा िसत ुखररर् गनने 

वयिसथा शमलाउन ुहुनेछ ।

38. सडक शनमातिणको लाशग िेक्का आवहान गर्ाति खानेपानी तथा ढल, शबजलुीको पोल/तार वयिसथापन िा भशूमगत गनने समतेको काम 

एउटै पयाकेजमा समािेि गरी बोलपत् आवहान गरी कायातिन्ियन गराउन ुहुनेछ । 

39. शिपर्क्ो अिसथा, नेपाल सरकार मशन्त्पररर्र्क्ो शनणतिय र शििरे् अिसथामा बाहके र्ोश्रो त्ैमाशसक अिशिसमम थप शनकासा 

शर्इने छैन । शिशनयोशजत बजेटको सीमाशभत्ै रही कायतिक्रम कायातिन्ियन गनुति/गराउन ुहुनेछ ।

(घ) बजेट खच्त, रकमथानतर, कथाय्तक्रम सशंरोधिन त्थाप्रशतवेदन

40. मन्त्ालयगत बजेट सचूना प्रणाली (LMBIS) मा समािेि भएका कुनै कायतिक्रममा संिोिन गनुतिपनने भएमा उद्दशेयभन्र्ा ररक पनने 

गरी कायतिक्रम संिोिन गनति यस मन्त्ालय मारति त अथति मन्त्ालयको सहमशत शलन ुपननेछ । 

 तर,मन्त्ालयगत बजेट सचूना प्रणाली (LMBIS) मा समािेि भएको कायतिक्रममा उशललशखत शक्रयाकलापको िाशर्तिक लक्य 

नघट्ने गरी नेपाल सरकारको स्ोततरति  र्हेाय बमोशजम कायतिक्रम संिोिन तथा रकमान्तर गनुति गराउन ुहुनेछ ।

(क)  एकै बजेट उपिीर्तिकशभत्को भइरहकेो शक्रयाकलापको पररमाणातमक लक्य थपघट गनने गरी कायतिक्रम संिोिन, 

(ख)  खणड (क) बमोशजम कायतिक्रम संिोिन गर्ाति रकमान्तर गनुति पनने भएमा श्रोत पररिततिन नहुने गरी आशथतिक कायतिशिशि तथा 

शिशत्य उत्रर्ाशयति ऐन, २०७६ को र्रा २० को उपर्रा (२) को अशिनमा रही थप हुने खचति िीर्तिकको िरुु शिशनयोजनको 

पचचीस प्रशतितसमम, 

(ग)  एक भन्र्ा बढी शनकायमा बाँडराँड भएको एकै बजेट उपिीर्तिक अन्तगतितको एकै खचति िीर्तिकको रकम एक शनकायबाट 

घटाई अकको शनकायमा थप गनुतिपनने भएमा रकम घटाउने कायातिलयसँग समबशन्ित कोर् तथा लेखा शनयन्त्क कायातिलयको 

शनकासा रोक्का राखकेो पत्को अिारमा शक्रयाकलाप पररिततिन नगरी तथा कूल पररमाणातमक लक्यमा नघट्ने गरी 

कायतिक्रम संिोिन,

(घ)  एउटै बजेट उपिीर्तिकमा शिशनयोशजत तलब, सथानीय भत्ा, महगंी भत्ा, पोिाक, योगर्ानमा आिाररत बीमा कोर्, 

योगर्ानमा आिाररत शनितृ्भरण कोर्को खचति समबशन्ित मन्त्ालयले LMBIS मा बजेट रोक्का राखी आशथतिक कायतिशिशि 

तथा शित्ीय उत्रर्ाशयति ऐन, २०७६ को र्रा २० को उपर्रा (२) को अिीनमा रही समबशन्ित खचति िीर्तिकशभत् मात् 

कायतिक्रम संिोिन गनुति/गराउन ुहुनेछ । 
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(ङ)  त्ैमाशसक शिभाजन संिोिन गनुतिपनने भएमा समबशन्ित शनकायले एक तह माशथको कायातिलय प्रमखुको सिीकृती शलनपुनने िा 

राजपत्ांशकत शिशिष्ट श्रेणीको अशिकारीले सियं कायतिक्रम संिोिन गनति सक्नेछ । यसरी कायतिक्रम संिोिन गर्ाति साशिकको 

बजेट घट्ने र्शेखएमा समबशन्ित मन्त्ालयले LMBIS मा बजेट रोक्का राखी संिोिन गनुति/गराउन ुहुनेछ । 

(च)  कायतिक्रम संिोिन िा रकमान्तर मन्त्ालयगत बजेट सचूना प्रणालीमा प्रशिष्ट गनुति/गराउन ुपननेछ । 

41. प्रचशलत काननु बमोशजम कायतिक्रम संिोिन गनुति परेमा, कायतिक्रम संिोिनको प्रशक्रया, रकमान्तर, स्ोतान्तर र थप शनकासा 

लगायतका प्रशक्रया परूा गरी LMBIS प्रशिष्ट गरेपशछ मात् खररर् प्रशक्रया अगाशड बढाउन ुहुनेछ । सामान्यत: प्रथम त्ैमाशसक 

अिशिसमममा कुनै पशन रकमान्तर र कायतिक्रम संिोिन गनति पाइने छैन । 

42. राशट्रिय गौरिको आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना र बहुिर्थीय िेक्काका लाशग श्रोत वयिसथा गररएका आयोजनाको लाशग 

शिशनयोजन भएको रकमबाट रकमान्तर प्रसताि गर्ाति सोही प्रकृशतका आयोजना/कायतिक्रमहरुमा बाहके अन्यत् रकमान्तर प्रसताि 

गनुति हुने छैन । 

43. चाल ुआशथतिक िर्तिको सिीकृत कायतिक्रम र बजेटको आिारमा बहुिर्थीय खररर्/िेक्  का गनुति परेमा आयोजनाहरूको बहुिर्थीय 

िेक्  का समबन्िी मापर्णड २०७७ बमोशजम राशट्रिय योजना आयोगबाट सिीकृशत शलई बजेट वयिसथाका लाशग अथति मन्त्ालयको 

सहमशत अशनिायति शलन ुपननेछ ।

44. खचति, राजसि, कायति सञचालन कोर् तथा अन्य कोर्, समपशत् तथा र्ाशयति र िरौटीको लेखा राख ्र्ा महालेखा शनयन्त्क 

कायातिलयले तोकेको शिद्यतुीय सचूना प्रणालीबाट राख ्ने र प्रशतिेर्न गनति समते वयिसथा शमलाउन ु   हुनेछ ।

45. अथति मन्त्ालयको सहमशत शिना अशनिायति र्ाशयति अन्तगतित पनने खचति िीर्तिक तलब, पाररश्रशमक भत्ा,सथानीय भत्ा, पोिाक, 

पानी तथा शबजलुी, सचार महिलु, खाद्यान्न, घर भाडा लगायतका अशनिायति र्ाशयतिका खचति िीर्तिकबाट अन्यत् रकमान्तर गनति 

पाइने छैन । तलब, भत्ा,पोिाक, खाद्यान्न, पानी, शबजलुी, सञचार महसलुर घर भाडामा आगामी िर्तिको लाशग र्ाशयति नसनने 

गरी खचति वयिसथापन गनुति/गराउन ुहुनेछ । समबशन्ित शनकायबाट तलबी प्रशतिेर्न पाररत गराएर मात् तलब, भत्ा िापतको रकम 

भकु्तानी गनने वयिसथा शमलाउन ुहुनेछ । 

46. चालखुचति अन्तगतित शिशनयोशजत रकमको बाँडराँट गर्ाति तलब, महगँी भत्ा,खाद्यान्न,पोिाक, घर भाडा, पानी, शबजलुी र सञचार 

महसलुजसता अशनिायति र्ाशयतिमा पयातिप ्त रकम छुट् याई बाँकी रकम अन्य सेिा र कायतिका लाशग बाँडराँट गनुति/गराउन ुहुनेछ। 

अशनिायति र्ाशयति बापत बाँडराँट कम गरेको कारणबाट श्रशृजत र्ाशयतिका लाशग रकमान्तर र थप शनकासा हुने छैन।साथै यसतो 

र्ाशयति पशछलला आशथतिक िर्तिमा सानने गरी भकु्तानी शर्न बाँकी समतेमा राखन पाइने छैन । 

47. सितति अनरु्ानमा शिशनयोशजत पूँजीगत खचति तथा शित्ीय वयिसथातरति  शिशनयोशजत रकम चाल ुखचतिमा र पूँजीगत अनरु्ानमा 

शिशनयोशजत रकम चाल ुअनरु्ानमा रकमान्तर गनति सशकने छैन । 

48. सःितति अनरु्ानमा शिशनयोशजत रकम आशथतिक िर्तिशभत् खचति नभई बचत भएमा तयसतो बचत रकम समबशन्ित प्रर्िे तथा सथानीय 

तहले समबशन्ित कोर् तथा लेखा शनयन्त्क कायातिलयमारति त आशथतिक िर्ति समाप्त भएको १५ शर्नशभत् सघीय संशचत कोर्मा 

र्ाशखला गनने वयिसथा शमलाउन ुपननेछ ।

49. नगर् कारोबार गर्ाति हुन सक्ने जोशखम कम गनतिको लाशग शनमातिण वयिसायी, आपशूततिकताति, सेिा प्रर्ायक र परामितिर्ातालाई 

अशनिायति रुपमा समबशन्ितको बैंक खातामा भकु्तानी गनने वयिसथा शमलाउन ुपननेछ । तलब भत्ा, और्शि उपचार, उपर्ान, सशञचत 

शिर्ा र सामाशजक सरुक्ा भत्ाको रकम लगायत सबै प्रकारका भकु्तानीहरू सोझ ैबैंक खातामारति त ्समबशन्ितलाई भकु्तानी गनने 

वयिसथा शमलाउन ुपननेछ ।

50. सिीकृत रकम एक बजेट उपिीर्तिकबाट अकको उपिीर्तिक िा एक खचति िीर्तिकबाट अकको खचति िीर्तिकमा, एउटा कायातिलयबाट 

अकको कायातिलयमा रकमान्तर गनुति परेमा घटाउने बजेट उपिीर्तिक िा खचति िीर्तिकमा मन्त्ालयगत बजेट सचूना प्रणाली (LMBIS) 

मा नै रोक्का राखी रोक्का नमबर सशहतको रकमान्तर माग गनुति/गराउन ुपननेछ ।
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51. शनमातिण सथलको वयिसथा, शनमातिणसथलबाट हटाउन ुपनने रुख शिरुिा लगायतका अन्य सथायी संरचना हटाउने सशुनशचितता, जगगा 

प्राशप्त र प्रचशलत काननू बमोशजम गनुतिपनने िातािरणीय अधययनको प्रशतिेर्न सिीकृत लगायतका आयोजना पिूति तयारीका कायतिहरु 

परुा गरेर मात् खररर् प्रशक्रया िरुु गनुतिपननेछ ।

52. साितिजशनक खचतिलाई शमतवयशय तथा प्रभािकारर बनाउने समबन्िी मापर्णड, २०७८ बमोशजम साितिजशनक खचतिमा शमतवयशयता 
कायम गनुतिपननेछ ।

53. अथति मन्त्ालयको सहमशतमा आयोजना सञचालनका लाशग आिशयक प्राशिशिक कमतिचारी तथा सिास्थय सेिातरति का शचशकतक, 
नशसतिङ सेिा प्रर्ान गनने सिास्थयकमथी, साितिजशनक शनकायको सिीकृत र्रबन्र्ीका कमपयटुर अपरेटर, कायातिलय सहयोगी र सिारी 
चालकको पर् र िाशर्तिक सिीकृत कायतिक्रममा समािेि भएका पर्मा बाहके आशथतिक र्ाशयति पनने गरी जयालार्ारी िा करारमा 
कामकाजमा लगाउन पाइने छैन । कायतिक्रम खचति िीर्तिकबाट खचति गनने गरी करारमा कमतिचारी राखन ुहुने छैन । 

54. करारमा राखन सशकने पर्को सथायी र्रबन्र्ी ररक्त भएको अिसथामा राशजलमा रहकेा कमतिचारीबाट पर्पशूतति गनति यस मन्त्ालय 
मारति त संघीय माशमला तथा सामान्य प्रिासन मन्त्ालयमा लेखी पिाउन ु हुनेछ । राशजलमा रहकेो कमतिचारीबाट पर्पशूतति हुन 
नसकेमा करारमा शलन ुअशघ यस मन्त्ालय मारति त अथति मन्त्ालयको सहमशत शलन ुपननेछ। कायातिलय सहयोगी र सिारी चालकको 
पर्मा बाहके असथायी, जयालार्ारी िा करारमा थप आशथतिक र्ाशयति पनने गरी नयाँ शनयकु्ती गनुति हुने छैन । कायतिक्रम खचति 
िीर्तिकबाट खचति गनने गरी करारमा कमतिचारी राखन पाइने छैन ।

55. पानी, शबजलुी, संचार महसलु,घरभाडा, इन्िन, ममतित खचतिहरु, मसलन्र् तथा कायातिलय सामाग्री खचति, भत्ा, ताशलम, गोष्ठी, सेिा 
िलुक, भ्रमण खचति लगायतका प्रिासशनक खचतिमा अशिकतम रुपमा शमतवययीता अपनाई खचति गनुतिहुनेछ ।

56. सरकारी खचतिमा सभा, सममलेन, गोर् ्िी, सेशमनार, अन्तशक्रति या जसता कायतिक्रम सञ ्चालन गर्ाति सरकारी शनकायकै सभाहल प्रयोग 
गनने वयिसथा शमलाउन ुहुनेछ। समबशन्ित संसथा िा सरकारी सभाहल उपलबि हुन नसक् ने अिसथामा अशिकतम शमतवययी हुने 
प्रकारले कायतिक्रम आयोजना गनुति पननेछ । 

57. अतयािशयक अिसथामा बाहके नयाँ रशनतिचर तथा कायातिलय सजािटका िसतहुरू खररर् नगरी भएकोलाई ममतित समभार गरी 
प्रयोग गनुति हुनेछ। नयाँ/थप खररर् समबन्िी प्रसताि पेि गर्ाति परुानो तथा काम शर्न नसक्ने अिसथामा पगुेका रशनतिचरको शललाम 
अशनिायति रूपले गनुति हुनेछ। नयाँ सथापना हुने कायातिलय बाहके साशबकको कायातिलयका लाशग थप रशनतिचर तथा शरक्चसति, 
कमपयटुर, लयापटप, शप्रन्टर खररर् नगनने नीशत अिलमिन गनुति पननेछ । 

58. साितिजशनक उपयोगका लाशग जगगाको मआुबजा शनिातिरण गर्ाति मालपोत कायातिलयको रशजट्रेििन प्रयोजनका लाशग शनिातिरण गरेको 

सरकारी मलूयाङ्कन समतेलाई आिार शलन ुहुनेछ ।  

59. सरकारी कायातिलयहरूले कायातिलय प्रयोजनका लाशग सकेसमम खाली भएका सरकारी भिनमा प्राथशमकता शर्न ुहुनेछ । तयसतो 
हुन नसकेमा वयापाररक क्ेत् र प्रमखु मागतिमा घर बहालमा नशलने र न्यनूतम आिशयकतार सशुििा भएको घर बहालमा शलने 
प्रबन्ि गनुतिपननेछ । 

60. शिर्यगत शनकायमा रहकेा जनिशक्तको अशिकतम उपयोग गनुतिपननेमा सो नगरी बाह्य शनकाय/संसथा/बयशक्तबाट परामितिर्ाता 
शनयशुक्त गरी कायतिसमपार्न गराउने प्रिशृत्लाई शनरुतसाशहत गनुति पननेछ । 

61. कूटनीशतक महति र अन्तरातिशट्रिय समबन्िको कारण अशनिायति रूपमा सहभागी हुनपुनने अन्तरातिशट्रिय सभा, सममलेन र अन्तरसरकारी 

बैिकमा मात् सहभागी हुने वयिसथा शमलाउन ुहुनेछ । बैर्शेिक भ्रमणका लाशग बजेट शिशनयोशजत भएको भएतापशन यस मन्त्ालय 

मारति त अथति मन्त्ालयको पिूतिसहमशत शलन ुपननेछ ।सहमशत शिना भएको शनणतियबाट शसशजतित र्ाशयति भकु्तानीमा अथति मन्त्ालय 

शजममिेार हुने छैन । 

62. सिीकृत बजेट र कायतिक्रममा समािेि भएकोभन्र्ा बाहके आशथतिक र्ाशयति शसजतिना हुने शिर्यमा शनणतिय गर्ाति िा नेपाल सरकार, 

मशन्त्पररर्र् ्मा प्रसताि पेि गर्ाति अशनिायति रुपमा यस मन्त्ालय मारति त अथति मन्त्ालयको पिूति सहमशत शलएर मात् गनुतिहुनेछ। सहमशत 

शबना भएको शनणतियबाट शसशजतित र्ाशयति भकु्तानीमा मन्त्ालय शजममिेार हुने छैन । 
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63. िाशर्तिक आशथतिक शिििरण आशथतिक िर्ति समाप्त भएको २१ शर्नशभत् समबशन्ित कोर् तथा लेखा शनयन्त्क कायातिलयमा पेि गनने 

वयिसथा शमलाउन ुपननेछ ।

(ङ) शवत्ीय पथारदशश्ततथा, जवथाफदेशहतथा र अनुगमन समबनधिी वयवस्था

64. शिशनयोजन ऐन, आशथतिक कायतिशिशि तथा शित्ीय उत्रर्ाशयति ऐन/शनयमािली, साितिजशनक खररर् ऐन/शनयमािली, साितिजशनक 

खचतिमा शमतवयशयता तथा प्रभािकाररता कायम गनने समबन्िी नीशतगत मागतिर्ितिन र मापर्णड लगायतका आशथतिक वयिसथापनसँग 

समबशन्ित प्रचशलत काननुको पालना गराई शित्ीय अनिुासन कायम गनुति/गराउन ुपननेछ ।

65. शिशनयोजन ऐनले शरिज नहुने भशन तोकेको शिर्तिकको रकम बाहके भकु्तानी शर्नपुनने अन्य रकम आशथतिक िर्ति समाप्त हुनभुन्र्ा 

कशमतमा ७ शर्न अगािै भकु्तानी शर्ई शनकासा र खचतिको लेखा अद्यािशिक गनने वयिसथा शमलाउन ुहुनेछ ।  

66. बजेटको प्रभािकारी कायातिन्ियनको लाशग समय सीमासशहतको कायतियोजना बनाई कायतिसमपार्न गनने वयिसथा शमलाउन ुपननेछ । 

67. कायतिक्रम/आयोजनाको शिसततृ शक्रयाकलाप, समपन ् न गनुतिपनने अिशि र लागत, उपलबिी सचूक र शजममिेार कमतिचारी सशहतको 

आयोजना कायातिन्ियन कायतियोजना (Project Implementation Action Plan) 2078 असोज मसाशन्भत् तयार गरी 

आयोजना सथलमा र समबशन्ित मन्त्ालयको िेबसाइटमारति त ्साितिजशनक गनुति पननेछ । 

68. कायतिक्रम/योजना कायातिन्ियनका लाशग मन्त्ालय/शनकायले शिभागीय प्रमखु र आयोजना प्रमखुसँग गररएको कायतिसमपार्न 

समझौता अनरुूपका शक्रयाकलापलाई शनि ्शचत भार शर्ई िसतशुनष्ठ आिारमा कायतिसमपार्नसतर मापन गरी परुसकार र सजायको 

वयिसथा शमलाउन ुपननेछ । 

69. शनमातिण कायतिसथलमा सो कामसँग समबशन्ित शििरणहरू (आयोजनाको नाम, लागत, कायति िरुू भएको शमशत, कायतिसमपन ् न हुने 

शमशत, िेक्  का अकं, िेक्  का शलनेको नाम तथा िेगाना, काम समपन ् न भएपशछ हुने अपेशक्त पररमाण िा उपलशबि) काम समपन ् न 

नभएसमम सितिसािारणको जानकारीका लाशग साितिजशनक गनुति पननेछ । 

70. शिकास आयोजनाहरूको अनलाइन अनगुमन गरी शिशनयोशजत बजेट अनरुूप खचति गनने वयिसथा शमलाउन ुहुनेछ । 

71. सरकारी कायातिलयहरू र सरकारीअनरु्ान प्राप्त गनने शनकायहरूको आमर्ानी खचतिको शििरण माशसक रूपमा साितिजशनकीकरण गनने 

वयिसथा शमलाउन ुपननेछ । 

72. बजेट कायातिन्ियनको शनयशमत अनगुमन तथा समीक्ा गरी क्ेत्गत उपलबिी सचूकसशहतको प्रगशत शििरण, कायातिन्ियनमा 

आइपरेका समसया र कारणहरू उललेख गरी राशट्रिय योजना आयोग र अथति मन्त्ालयमा पिाउन ुपनने भएकोले सो अनसुारको 

प्रगशत प्रशतिेर्न अद्यािशिक रुपमा यस मन्त्ालयमा पिाउन ुहुनेछ । साथै प्रतयेक र्ईु र्ईु मशहनामा अथति मन्त्ालयमा हुने बजेट 

कायातिन्ियन समीक्ामा सहभागी हुन ुपननेछ । 

73. बेरुज ुरछययौ}टलाई अग्र प्राथशमकता शर्ई गत शिगत िर्तिका लेखापरीक्णबाट कायम भई रछययौ}ट हुन िाँकी रहकेा बेरुजहुरु 

रछययौ}ट गरी ितप्रशतित प्रगशत हुने गरी कायति गनने वयिसथा शमलाउन ुपननेछ ।

74. आ.ि. २०७७।७८ को NEPSAS अनकूुलको केशन्द्रय आशथतिक शििरण तयार गनने प्रयोजनको लाशग २०७८ श्रािण मसान्तशभत् 

अशनिायति रुपमा सो अनसुारको शिशत्य शििरण र शजन्सी मौजर्ातको िाशर्तिक शिििरण (म.ले.प.रा.नं. ४१३), समपशत् तथा 

र्ाशयतिको प्रशतिेर्न, घर जगगाको लगत (म.ले.प.रा.नं. ४१७) र घर जगगाको एशककृत  प्रशतिेर्न यस मन्त्ालयमा अशनिायति 

रुपमा पिाउन ुपननेछ । 

75. २०७८ असोज मसान्तशभत् आ.ि. २०७७।७८ को आन्तररक लेखापरीक्ण प्रशतिेर्न र को.ले.शन.का. बाट प्रमाशणत आशथतिक 

शििरण अशनिायति रुपमा यस मन्त्ालयको आशथतिक प्रिासन िाखामा पिाउने वयिसथा समते गनुति पननेछ ।
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अनुसचूी १४ 

नमुनथा शवद्थालयकथा प्र.अ र शशक्ककथा लथाशग कथाय्तसमपथादन करथारकथा  नयूतमम आधिथारहरू

(१)  प्रधिथानथाधयथापककरो हकमथा
•	 नमनुा शिद्यालय शिकास एिम सञचालन शनशर्तििका २०७४ बमोशजम प्रिानाधयापकको करार शनयशुक्त भएको हुनपुनने,
•	 शिद्यालय शिकास प्रसतािनामा उललेख भएका कायतियोजना बमोशजम भौशतक िशैक्क एिं वयिसथापशकय पक्मा सचूकगत रुपमा मापन गनति सशकने 

उपलशबि भएको प्रशतिेर्न पेि भएको,
•	 शिद्यालय सिुार योजना तयार गरी प्रतयेक बर्ति अद्यािशिक गरेको हुनपुनने,
•	 हरेक बर्तिको िाशर्तिक कृयाकलापहरूको लेखा परीक्ण तथा सामाशजक परीक्ण गरेको हुनपुनने 
•	 शिद्यालयको त्थयाङक शििरण वयिशसथत र अद्यािशिक गरेको हुनपुनने ।
•	 प्रतयेक मशहनाको २ पटक शिक्ण शसकाइ सिुारसँग समबशन्ित शिर्यमा शिक्क सटारको ििैक बसेको हुनपुनने ।
•	 शिक्ण शसकाइ समय मापन कायतिन्ियन भएको हुनपुनने ।

(२)  शशक्ककरो हकमथा
•	 प्रतयेक शिक्कले आफनो शिर्यको शिक्ण सिुार योजना शनमातिण गरेको  र उक्त योजनामा आिार िर्तिको उपलशबि र लक्य शकटानी गररएको  

हुनपुनने ।
•	 आरूले अधयापन गरेको शिर्यमा प्रशतिर्ति कमतीमा औित २ प्रशतितका र्रले शसकाइ उपलशवि िशृधि गरेको हुनपुनने
•	 शिक्कले प्रतयेक घन्टी कक्ामा शिताउने समय योजनाम ैतोशकएको हुनपुनने
•	 िाशर्तिकशिद्यालय खलेुको शर्नको ९० प्रशतित भन्र्ा बढी हाशजरी भएको हुनपुनने  ।
•	 पिन पािनको अशतररक्त शिद्यालयको सहकृयाकलापको कुनै एक क्ेत्मा रोकल शिक्कको रूपमा रही सशक्रयतापिूतिक कायति गरेको हुनपुनने ।
•	 आरूले अधयापन गनने शिर्यको कायतिगत अनसुन्िान तथा पररयोजना कायति गनने तथा शिद्याथथीहरूलाई गनति लगाएको हुनपुनने ।
•	 मशहनाको एक पटक कक्ागत रूपमा अशभभािक भटेघाट तथा अन्तशक्रया कायतिक्रम सञचालन गरेको हुनपुनने ।

 उललेशखत शक्रयाकलापहरू प्रअको हकमा समबशन्ित शिवयस र सथानीय तहबाट र शिक्कको हकमा समबशन्ित प्रिानाधयापक र शिवयस 
बाट कायति शििरण प्रमाशणत भएको हुनपुननेछ ।
 माशि उललेशखत आिारहरूमा सथानीय तह तथा प्रिानाधयापकले आिारहरू थप गरी कायतिसमपार्न करार गनति सशकनेछ ।
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अनुसचूी  १५ 

प्रगशत प्रशतवेदनकरो ढथँाचथा

प्रर्िे/ सामाशजक शिकास मन्त्ालय / महानगरपाशलका /उपमहानगरपाशलका/ नगरपाशलका/गाउँपाशलका
म.ले.प.रा.नं. २७५ को अनसुचूी- ७

आशथतिक बर्ति :  २०७८/७९    त्ैमाशसक
सङ्घीय¸ प्रर्िे सरकार िा अन्य कायतिक्रम

क्र.स. बजेट उपशीर्तक
हथाल  (तेस्रो तै्रमथाशसक) 

सममकरो शनकथासथा
तै्रमथाशसकमथा शनकथासथा 

शलएकरो रकम
तै्रमथाशसकमथा  भएकरो 

खच्त रकम
जममथा खच्त

 १ सङ्घीय सरकारका कायतिक्रम     
 २ सबैका लाशग शिक्ा – आिारभतू तह     
 ३ माधयशमक तह     

 ४
शिद्यालय क्ेत् शिकास कायतिक्रम –
शजललासतर     

५
सबैका लाशग शिक्ा- शिि ुशिकास 
कायतिक्रम     

६ सशहर् समशृत शिद्यालयलाई अनरु्ान

शवत्ीय हसतथानतरण भएकथा कथाय्तक्रमगत प्रगशत शववरण (स्थानीय तह)

क्र.स.
शक्रयथाकलथाप 

नं. 
शक्रयथाकलथापकरो नथाम शवत्ीय लक्य शवत्ीय प्रगशत

शवत्ीय प्रगशत 
प्रशतशत

कैशफयत

१ 1.1.3.3

आिारभतू तहका सिीकृत 
र्रबन्र्ीका शिक्क, राहत अनरु्ान 
शिक्कका लाशग  तलब भत्ा 
अनरु्ान (शििरे् शिक्ा पररर्र् ्
अन्तगतितका शिक्क/कमतिचारीहरू 
समते)     

२ 1.1.3.4

माधयशमक तहका सिीकृत 
र्रबन्र्ीका शिक्क, राहत अनरु्ान 
शिक्क  लाशग तलब भत्ा अनरु्ान 
(शििरे् शिक्ा पररर्र् ्अन्तगतितका 
शिक्क/कमतिचारी,प्राशिशिक िारका 
प्रशिक्क समते)     

३ 1.1.4.1

प्रारशमभक बाल शिकास  
सहजकतातिहरूको पाररश्रशमक तथा 
शिद्यालय कमतिचारी वयिसथापन 
अनरु्ान     
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क्र.स.
शक्रयथाकलथाप 

नं. 
शक्रयथाकलथापकरो नथाम शवत्ीय लक्य शवत्ीय प्रगशत

शवत्ीय प्रगशत 
प्रशतशत

कैशफयत

४ 11.1.2.445

केन्द्रबाट छनोट भएका नमनुा 
शिद्यालय,शििरे् शिद्यालयको 
क्रमागत भिन शनमातिण तथा कक्ा 
११ सतोन्नशत भएका प्राशिशिक िार 
शिद्यालयको लयाि वयिसथापन  
अनरु्ान     

५ 2.4.6.1

साितिजशनक शिद्यालयका  
शिद्याथथीहरूका लाशग शनःिलुक 
पाि्यपसुतक अनरु्ान     

६ 2.7.13.10
शिद्यालय सञचालन तथा 
वयिसथापन अनरु्ान     

७ 2.7.13.11

िशैक्क पहुचँ सशुनशचितता, 
अनौपचाररक तथा िैकशलपक शिक्ा 
कायतिक्रम (परंपरागत शिद्यालय, 
िैकशलपक शिद्यालय, साक्रता र 
शनरन्तर शिक्ाका कायतिक्रम समते)     

८ 2.7.13.13

शिद्यालयमा िशैक्क गणुसतर 
सदुृढीकरण  एिम ्कायतिसमपार्नमा 
आिाररत प्रोतसाहन अनरु्ान     

९ 2.7.13.3

प्रशत शिद्याथथी  लागतका आिारमा 
शिक्ण शसकाइ  सामग्री एिम ्कक्ा 
८ को  परीक्ा वयिसथापन अनरु्ान     

१० 7.2.1.1

साितिजशनक शिद्यालयमा अधययनरत 
शिद्याथथीहरूका लाशग छात्िशृत् 
(आिासीय तथा गैरआिासीय)     

११ 2.7.11.1

 तोशकएका  शिद्याथथीको शर्िा 
खाजाका लाशग  शिद्यालयलाई 
अनरु्ान     

१२ 2.7.13.23

सामरु्ाशयक शिद्यालयका 
छात्ाहरूलाई शनःिलुक सेशनटरी 
पयाड बयिसथापन     

१३
2.7.13.21

 भटुानी िरणाथथी अधययनरत
 शिद्यालयका लाशग शिक्क र

पाि्यपसुतक ब्यिसथान अनरु्ान

१४ 2.7.13.40

माधयशमक तह कक्ा ाम (०१-९) 
अङ्ग्रेजी,गशणत र शिज्ान शिर्यमा 
शिक्ण सहयोग अनरु्ान 

१५ 2.7.13.41

 आिारमतु तह कक्ा (६-८) मा
 अङ्ग्रेजी,गशणत र शिज्ान शिर्यमा

शिक्ण सहयोग अनरु्ान
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क्र.स.
शक्रयथाकलथाप 

नं. 
शक्रयथाकलथापकरो नथाम शवत्ीय लक्य शवत्ीय प्रगशत

शवत्ीय प्रगशत 
प्रशतशत

कैशफयत

१६ 2.7.25.62

कोशभड - १९ का कारण उतपन्न 
पररशसथशतमा शसकाइ सहजीकरणका 
लाशग िशैक्क कायतिक्रम

१७ 2.7.13.42

 GPE को सहयोगमा कोशभड - १९
 का कारण उतपन्न पररशसथशतमा

 शसकाइ सहजीकरणका लाशग िशैक्क
कायतिक्रम

जममा     
सबैकथा लथाशग शशक्था शशशुशवकथास कथाय्तक्रम

१८ २.७.१३.३९

सबैका लाशग शिक्ा-शिि ुशिकास 
कायतिक्रम अन्तरगत  तोशकएका बाल 
शिकास केन्द्र,आिारभतू 
शिक्ा,अनौपचाररक शिक्ा,नीशत 
तथा सरुशक्त शिद्यालयका कायतिक्रम 
कायातिन्ियन   

सशहद समृशत शवद्थालयलथाई अनुदथान

१९ 2.7.13.9 सशहर् समशृत शिद्यालयलाई अनरु्ान
जममा   

( प्रदेश तह)
शवद्थालय के्त्र शवकथास कथाय्तक्रम शजललथासतर 

२० 11.1.2.126

बौशधिक अपाङ्गता भएकाता भएका 
बालबाशलकाहरूका लाशग प्रतयेक 
प्रर्िेमा पिूातििारयकु्त आिासीय 
शिद्यालय सञचालन   

२१ 2.7.13.31 प्रर्िे सतरीय IEMIS वयिसथापन

२२ 2.7.13.12
िाशर्तिक, त्ैमाशसक प्रशतिेर्न तयारी 
तथा प्रकािन   

२३ 2.7.13.4
िशैक्क नीशत, कायतिक्रम तथा 
शनर्नेशिका समबन्िमा अशभमखुीकरण   

२४ 2.6.2.9

आिारभतू तहका शिक्कको लाशग  
शिद्याथथीको शसकाइ क्शत आपरुण 
गनति Digital Skill समिन्िी ताशलम   

२५ 2.7.13.10
शिपत ्वयिसथापनका लाशग िशैक्क 
कायतिक्रम   

२६ 2.6.1.10 शिक्क ताशलम   
सबैकथा लथाशग शशक्था शशशुशवकथास कथाय्तक्रम
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क्र.स.
शक्रयथाकलथाप 

नं. 
शक्रयथाकलथापकरो नथाम शवत्ीय लक्य शवत्ीय प्रगशत

शवत्ीय प्रगशत 
प्रशतशत

कैशफयत

२७ 2.7.13.30

सबैका लाशग शिक्ा-शिि ुशिकास 
कायतिक्रम अन्तरगत  तोशकएका बाल 
शिकास केन्द्र,आिारभतू 
शिक्ा,अनौपचाररक शिक्ा,नीशत 
तथा सरुशक्त शिद्यालयका कायतिक्रम 
कायातिन्ियन   

रथाशट्रिय परीक्था बरो्ड्त
२८ 2.7.13.21 कक्ा १० )SEE)परीक्ा सञचालन   

जममा   
कायातिन्ियनका क्रममा तहाँबाट गररएका असल अभयास भए उललेख गनने : 
यस अिशिमा कायतिक्रम कायातिन्ियनमा र्शेखएका समसया भए बुँर्ागत रूपमा उललेख गनने : 
समािानका लाशग तहाँबाटै गररएका प्रयासहरू भए बुँर्ागत रूपमा उललेख गनने : 

आगामी बर्तिको कायतिक्रमलाई थप प्रभािकारी बनाउनका लाशग सझुािहरू भए बुँर्ागत रूपमा उललेख गनने :

हसताक्र :
             पर् :

कायातिलयको छाप :

उशललशखत प्रशतिेर्नको सफटकपी र प्रमाशणत Hard Copy, education.interaction@gmail.com  मा समते पिाउन ुहुन अनरुोि छ ।
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अनुसचूी १६ 

 स्थानीय तहबथाट समपथादन हुने  शवद्थालय के्त्र शवकथास कथाय्तक्रम शजललथा सतरकरो शक्रयथाकलथापकरो इकथाइ लथागत
आ व २०७८।७९

क्र स शक्रयथाकलथाप शक्रयथाकलथाप शवसतृतीकरण शवशनयरोशजत इकथाइ लथागत
१ आिारभतू तहका सिीकृत 

र्रबन्र्ीका शिक्क, राहत अनरु्ान 
शिक्कका लाशग  तलब भत्ा 
अनरु्ान (शििरे् शिक्ा पररर्र् 
अन्तरगतका शिक्क/कमतिचारीहरु 
समते)

आिारभतू तहका सिीकृत र्रबन्र्ीका शिक्क, राहत 
अनरु्ान शिक्कका लाशग  तलब भत्ा अनरु्ान (शििरे् 
शिक्ा पररर्र् अन्तरगतका शिक्क/कमतिचारीहरु समते)

सिीकृत तलि भत्ा सकेल अनसुार

२  माधयशमक तहका सिीकृत 
र्रबन्र्ीका शिक्क, राहत अनरु्ान 
शिक्क  लाशग तलब भत्ा अनरु्ान 
(शििरे् शिक्ा पररर्र् अन्तरगतका 
शिक्क/कमतिचारी,प्राशिशिक िारका 
प्रशिक्क समते)

माधयशमक तहका सिीकृत र्रबन्र्ीका शिक्क, राहत 
अनरु्ान शिक्क  लाशग तलब भत्ा अनरु्ान (शििरे् 
शिक्ा पररर्र् अन्तरगतका शिक्क/कमतिचारी,प्राशिशिक 
िारका प्रशिक्क समते)

सिीकृत तलि भत्ा सकेल अनसुार

३ प्रारशमभक बाल शिकास  
सहजकतातिहरुको पाररश्रशमक तथा 
शिद्यालय कमतिचारी वयबसथापन 
अनरु्ान 

प्रारशमभक बाल शिकास / पिूति प्राथशमक कक्ाका 
सहजकतातिहरुको पाररश्रशमक

तोशकए अनसुार

शिद्यालय कमतिचारी वयबसथापन अनरु्ान माधयशमक 
शिद्यालय कक्ा १-१२ (१ जना सहयोगी र १ जना  
सहायक कमतिचारी)

तोशकए अनसुार

शिद्यालय कमतिचारी वयबसथापन अनरु्ान आिारभतू 
शिद्यालय कक्ा १-८

तोशकए अनसुार

४ प्रशत शिद्याथथी  लागतका आिारमा 
शिक्ण शसकाइ  सामग्री एिम ्कक्ा 
८ को  परीक्ा वयिसथापन अनरु्ान 

प्रशत शिद्याथथी इकाइ लागतका आिारमा प्रारशमभक 
बाल शिकास / पबूति प्राथशमक कक्ाका  लाशग अनरु्ान

प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक रु ५००

शसकाइका लाशग शनरन्तर शिद्याथथी 
मलूयाङ्कन:आबशयक सामाग्री, सिुारातमक शिक्ण 
अनरु्ान,कक्ा १ मा नयाँ भनाति भएका शिद्याथथीको 
पोटतिरोशलयो समतेका लाशग 

प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक रु १००

शिक्ण शसकाइ  सामग्री तथा  Book Corner 
बयिसथापनका लाशग  प्रशत शिद्याथथी लागत अनरु्ान 
कक्ा १-५

प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक रु १५०

शिक्ण शसकाइ  सामग्री बयिसथापनका लाशग  प्रशत 
शिद्याथथी लागत अनरु्ान कक्ा ६-८

प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिकरु २००

शिक्ण शसकाइ  सामग्री बयिसथापनका लाशग  प्रशत 
शिद्याथथी लागत अनरु्ान कक्ा ९-१०

प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक रु २००

कक्ा ८ को परीक्ा  सञचालन तथा प्रमाणीकरण प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक रु २००

शिक्ण शसकाइ सामाग्री तथा Lab assistant, 
equipments and Practical material, OJT , 
Operation cost) वयिसथापनका लाशग प्रशत 
शिद्याथथी लागत अनरु्ान कक्ा ९-१२

प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक  १५ हजार

शिक्ण शसकाइ  सामग्री बयिसथापनका लाशग  प्रशत 
शिद्याथथी लागत अनरु्ान कक्ा ११-१२

प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक रु २५०
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५ साितिजशनक शिद्यालयका  

शिद्याथथीहरुका लाशग शनःिलुक 
पाि्यपसुतक अनरु्ान

कक्ा १-५ मा अधययनरत शिद्याथथीहरुका लाशग 
पाि्यपसुतक

पाि्यक्रम शिकास केन्द्रले 
तोकेअनसुार

कक्ा ६-८ मा अधययनरत शिद्याथथीहरुका लाशग 
पाि्यपसुतक

पाि्यक्रम शिकास केन्द्रले 
तोकेअनसुार

 कक्ा ९-१० मा अधययनरत शिद्याथथीहरुका लाशग 
पाि्यपसुतक

पाि्यक्रम शिकास केन्द्रले 
तोकेअनसुार

  कक्ा ११-१२ मा अधययनरत शिद्याथथीहरुका लाशग 
पाि्यपसुतक

पाि्यक्रम शिकास केन्द्रले 
तोकेअनसुार

६ साितिजशनक शिद्यालयमा अधययनरत 
शिद्याथथीहरुका लाशग छात्बशृत् 
(आिासीय तथा गैरआिासीय) 

छात्ा छात्बशृत् कक्ा १-८ कणातिली पयाकेजसमते  (गैर 
आिसीय)

प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक रु ४०० ( 
साशिशकको कणातिली शजलला 
अन्तरगतका शजललाका कक्ा १-५ 
अधययनरत छात्ालाई   िाशर्तिक रु 
१००० र कक्ा ६-८ अधययनरतका 
लाशग प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक १५०० 
समते) 

र्शलत  छात्बशृत् कक्ा १-८  (गैर आिशसय) प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक रु ४००
आिारभतू तहमा अधययनरत लशक्त समहूका 
शिद्याथथीका लाशग छात्िशृत्

प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक रु ५००

मकु्त कमलहरीका लाशग छात्िशृत् गैर अिासीय शनर्नेशिका अनसुार

अपाङ्गता छात्िशृत् (कक्ा १-१२) गैर आिासीय िगति अनसुार
मकु्त कमलहरी छात्िशृत् (आिासीय) प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक ४० हजार

 अपाङ्गता भएका शिद्याथथीका लाशग छात्िशृत् कक्ा 
१-१२( आिासीय)

तोशकको श्रेणीको र्ररेट अनसुार 

शरडर छात्ािासमा अधयनरत छात्ालाई  छात्िशृत् 
आिासीय 

प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक रु ४० हजार

साितिजशनक शनजी साझरे्ारीमा सञचाशलत नमनुा 
शिद्यालयमा सिीकृत कोटामा अधयनररत 
छात्छात्ालाई छात्िशृत्  आिासीय (६ िटा)

प्रशत शिद्याथथी  िाशर्तिक रु ४० हजार

शहमाली आिासीय छात्िशृत् प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक रु ४० हजार

अशत सीमान्तकृत समरु्ायका लाशग सञचाशलत  
शिद्यालयमा अधययनरत शिद्याथथीका लाशग 
आिसासीय छात्िशृत्

प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक रु ४० हजार

सडक बालबाशलका तथा िालश्रशमकको लाशग 
आिासीय िशैक्क प्रबन्िका लाशग  छात्िशृत्

प्रशत शिद्याथथी  िाशर्तिक रु ४० हजार

७ शिद्यालय सञचालन तथा 
वयिसथापन अनरु्ान

सञचालन तथा वयबसथापन अनरु्ान कक्ा १-५ प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक १५ हजार

सञचालन तथा वयबसथापन अनरु्ान कक्ा १-८ प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक २० हजार

सञचालन तथा वयबसथापन अनरु्ान कक्ा १-१० प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक २५ हजार
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क्र स शक्रयथाकलथाप शक्रयथाकलथाप शवसतृतीकरण शवशनयरोशजत इकथाइ लथागत
सञचालन तथा वयबसथापन अनरु्ान कक्ा १-१२ प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक ३० हजार
आिारभतू तह सञचाशलत शिद्यालयहरुलाई शिद्यालय 
सिुार योजना, समरु्ाय तथा शि.वय.स.हरुको क्मता 
शिकासका लाशग अन्तशक्रति या, अशभभाबक शिक्ा 
सञचालन,अशतररक् त शक्रयाकलाप सञचालन 
आशर्का लाशग एकमषु्ठ अनरु्ान

प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक १५ हजार

आिारभतू तह सञचाशलत शिद्यालयहरुलाई 
सामाशजक परीक्ण तथा आशथतिक लेखा परीक्ण, 
शिद्याथथी ररपोटति काडति, शिद्यालय त्थयाङ्न वयबसथापन, 
बलेुशटन प्रकासन लगायतका शक्रयाकलाप 
सञचालनका लाशग एकमषु्ठ अनरु्ान

प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक १०  हजार

माधयशमक तह सञचाशलत शिद्यालयहरुलाई शिद्यालय 
सिुार योजना, समरु्ाय तथा शि.वय.स.हरुको क्मता 
शिकासका लाशग अन्तशक्रति या, अशभभािक शिक्ा 
सञचालन,अशतररक् त शक्रयाकलाप सञचालन 
आशर्का लाशग एकमषु्ठ अनरु्ान

प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक २०  हजार

माधयशमक तह सञचाशलत शिद्यालयहरुलाई सामाशजक 
परीक्ण तथा आशथतिक लेखा पररक्ण, शिद्याथथी ररपोटति 
काडति, शिद्यालय त्थयाङ्क वयिसथापन, बलेुशटन 
प्रकासन लगायतका शक्रयाकलाप सञचालनका लाशग 
एकमषु्ठ अनरु्ान

प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक १५  हजार

शिद्यालयमा इन्टरनेट जडान तथा सञचालन खचति प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक रु १२ हजार
आिासीय छात्ितृी प्राप्त बालबाशलकाहरुलाई 
आिास सञचालन अनरु्ान

प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक २ लाख ५० 
हजार

स्ोत कक्ा वयिसथापन अनरु्ान प्रशत कक्ा िाशर्तिक २ लाख 
शििरे् आिशयत्ा भएका शिद्याथथी अधययनरत 
शिद्यालय अनरु्ान (दृशष्टशिहीन शिद्यालय, बशहरा कक्ा 
सञचाशलत शिद्यालय  )

प्रशत शिद्याथथी िाशर्तिक  ४ हजार

शििरे् शिक्ा पररर्र् ्अन्तगतित सञचाशलत शिद्यालयका 
लाशग िशैक्क सामग्री तथा मसलन्र् खचति

शनर्नेशिका अनसुार

प्राशिशिक शिर्य अधयापन हुने शिद्यालयलाई लयाि 
सामाग्री सहयोग अनरु्ान

प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक २ लाख

हाल सञचालनमा रहकेा बहुकक्ा  MGML सत्चालन 
अनरु्ान

प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक ५० हजार

हाल सञचालनमा रहकेा बहुभाशर्क शिक्ा  शिद्यालय 
अनरु्ान

प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक ५० हजार

८ िशैक्क पहुचँ सशुनशचितता, 
अनौपचाररक तथा िैकशलपक 
शिक्ा कायतिक्रम  
(परमपरागत शिद्यालय, िैकशलपक 
शिद्यालय, साक्रता र शनरन्तर 
शिक्ाका कायतिक्रम समते)

परमपरागत तथा िाशमतिक शिद्यालय  अनरु्ान कक्ा १-५ प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक २ लाख ४१ 
हजार
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 परमपरागत तथा िाशमतिक शिद्यालय  अनरु्ान कक्ा  
१-८

प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक ५ लाख

 परमपरागत तथा िाशमतिक शिद्यालय  अनरु्ान कक्ा 
१-१२

प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक १० लाख

अशत शिकट शहमाली शजललाका लाशग घमुती  शिद्यालय 
अनरु्ान

प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक ३ लाख ५० 
हजार

खलुा शिद्यालय  सञचालन अनरु्ान तह १ र २  (कक्ा 
६-८) 

प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक १ लाख १० 
हजार

अनौपचाररक प्रौढ शिद्यालय सञचालन अनरु्ान 
(कक्ा १-८) 

प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक ५ लाख

खलुा शिद्यालय सञचालन अनरु्ान  माधयशमक प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक १ लाख ५२ 
हजार

अनौपचाररक प्रौढ शिद्यालय (कक्ा १-१०) प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक १० लाख

शिद्यालय बाशहर रहकेा बालबाशलकाहरुलाई शिद्यालय 
भनाति शसकाइ शनरन्तरताका लाशग  अनरु्ान

तोशकएको र्ररेट अनसुार 

साक्र नेपाल अशभयान सञचालन  

सामरु्ाशयक शसकाइ केन्द्र सञचालन अनरु्ान प्रशत केन्द्र िशर्तिक २ लाख
९  तोशकएका  शिद्याथथीको शर्िा 

खाजाका लाशग  शिद्यालयलाई 
अनरु्ान 

तोशकएका शजललाका लाशग शर्िा खाजा कायतिक्रम प्रशत शिद्याथथी र्शैनक रु १५( १८० 
शर्न)

कणातिली अञचलका ५ शजललामा शिद्याथथी शर्िा खाजा 
कायतिक्रम

प्रशत शिद्याथथी र्शैनक रु २०( १८० 
शर्न)

१० केन्द्रबाट छनोट भएका नमनुा 
शिद्यालय,शििरे् शिद्यालयको 
क्रमागत भिन शनमातिण तथा कक्ा 
११ सतोन्नशत भएका प्राशिशिक िार 
शिद्यालयको लयाि वयिसथापन  
अनरु्ान

नमनुा शिद्यालय सिुार गरुुयोजना अनरुुप भौशतक 
शनमातिण अनरु्ान

प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक ७० लाख, १ 
करोड तथा १ करोड ५० लाख समम

तोशकएको मापर्णडको आिारमा कक्ा १० 
सञचालनमा रहकेा प्राशिशिक िारका शिद्यालयमा 
कक्ा ११ सतरोन्नशत लयाि वयिसथापन अनरु्ान

िार अनरुासार

अपाङगताको प्रकृशत अनरुुप आिशयकताको 
आिारमा  प्रतयेक  प्रर्िेमा पिुातििारयकु्त शििरे् िक्ा 
आिासीय शिद्यालय सञचालन

प्रशत शिद्यालय ५० लाख

११  शिद्यालयमा िशैक्क गणुसतर 
सदुृढीकरण  एिम ्कायतिसमपार्नमा 
आिाररत प्रोतसाहन अनरु्ान

िशैक्क सिुासन पितिितिन कायतिक्रम  
िाशर्तिक त्ैमाशसक प्रशतिेर्न तयारी,IEMIS 
वयिसथापन, िशैक्क अशभलेख वयिसथापन, िशैक्क 
योजना तजुतिमा एिम ्कायतिक्रम कायातिन्ियन सहजीकरण

सथानीय तहको शिद्यालय सङ्खया 
अनसुार

तोशकएको सचूङ्काको आिारमा कायति समपार्न 
समपन्न गनने शिद्यालयलाई कायति समपार्नमा आिाररत 
अनरु्ान( Performance based Grants)

प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक रु ५० हजार

उतकृष्ट शसकाइ उपलशवि भएका शिद्यालयलाई शसकाइ 
सदुृढीकरणका लाशग प्रोतसाहन अनरु्ान

प्रशत शिद्यालय िाशर्तिक रु २ लाख

शिक्कको शिक्ण शसकाइमा शबताउने समयािशि 
सिुार योजना कायातिन्ियनका लाशग शिद्यालयलाई 
अनरु्ान

प्रशत शिद्यालय  िाशर्तिक रु २ हजार
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क्र स शक्रयथाकलथाप शक्रयथाकलथाप शवसतृतीकरण शवशनयरोशजत इकथाइ लथागत
माधयाशमक शिद्यालयमा पसुतकालय सथापना तथा 
वयिसथापन (शरशक्सङ, शकताि खररर्, तथा इ 
पसुतकालय समते)

प्रशत शिद्यालय  िाशर्तिक रु ६ लाख  
५० हजार

शिक्ण शसकाइमा ICT  को प्रयोग( कमपयटुर, इन्टरनेट, 
कनेशक्टशभटी इक्यपुमने्टस तथा Kits खररर्) का लाशग 
अनरु्ान

प्रशत शिद्यालय  िाशर्तिक रु ६ लाख  
५० हजार

माधयाशमक शिद्यालयमा शिज्ान प्रयोगिाला अनरु्ान प्रशत शिद्यालय  िाशर्तिक रु ६ लाख  
५० हजार

प्रारशमभक पढाइ शसप शिकासका लाशग न्यनूतम 
पयाकेजका लाशग अनरु्ान

प्रशत शिद्यालय  िाशर्तिक रु ३ हजार

नमनुा शिद्यालयमा सेिा अनबुन्िका आिारमा 
शनयक्ु शत हुने प्र.अ र शिक्ाकका लाशग शिद्यालय 
मारति त प्रोतसाहन अनरु्ान

प्रशत शिद्यालय रु २ लाख

शिक्क र्रबन्र्ी तथा शिक्क अनरु्ान प्राप्त नगरेका 
सामरु्ाशयक शिद्यालयहरुलाई एकमषु्ठ अनरु्ान

प्रशत शिद्यालय रु १० लाख

शिद्यालय सपुरीिेक्ण तथा शिक्कको पेसागत सहयोग सथानीय तहको शिद्यालय सङ्खया 
अनसुार

नमनुा शिद्यालयको िशैक्क तथा वयिसथापकीय 
योजना कायातिन्िनका  लाशग कायतिसमपार्नमा आिाररत  
अनरु्ान 

प्रशतशिद्यालय  रु ३० लाखर्शेख रु 
५० लाखसमम

१० सामरु्ाशयक शिद्यालयका 
छात्ाहरुलाई शनःिलुक सयाशनटरी 
पयाड बयिसथापन

सामरु्ाशयक शिद्यालयका छात्ाहरुलाई शनःिलुक 
सयाशनटरी पयाड वयिसथापनका लाशग प्रशत शिद्याथथी 
अनरु्ान

तोशकए अनसुार

११ भटुानी िरणाथथीका शिद्याथथी 
अधययनरत शिद्यालयका लाशग 
शिक्क र पाि्यपसुतक वयिसथाका 
लाशग अनरु्ान

भटुानी िरणाथथीका शिद्याथथी अधययनरत शिद्यालयका 
लाशग शिक्क र पाि्यपसुतक वयिसथाका लाशग 
अनरु्ान

नेपाल सरकार मशन्त्पररर्र्को 
शनणतियानसुार

१२ माधयशमक तह कक्ा (९-१०) मा 
अङ्ग्रेजी,गशणत र शिज्ान शिर्यमा 
शिक्ण सहयोग अनरु्ान

अङ्ग्रेजी,गशणत र शिज्ान शिर्यमा शिक्ण सहयोग 
अनरु्ान

माशसक रु ३५९९० का र्रले १२ 
मशहनाका र्रले

१३ आिारभतू तह कक्ा (६-८) मा 
अङ्ग्रेजी,गशणत र शिज्ान शिर्यमा 
शिक्ण सहयोग अनरु्ान

आिारभतू तह कक्ा (६-८) मा अङ्ग्रेजी,गशणत र 
शिज्ान शिर्यमा शिक्ण सहयोग अनरु्ान

माशसक रु २८२०० का र्रले १२ 
मशहनाका र्रले

१४ कोशभड - १९ का कारण उतपन्न 
पररशसथशतमा शसकाइ सहजीकरणका 
लाशग िशैक्क कायतिक्रम

कोशभड - १९ का कारण उतपन्न पररशसथशतमा शसकाइ 
सहजीकरणका लाशग िशैक्क कायतिक्रम

महानगर रु ६ लाख  
नगरपाशलका रु ५ लाख 
गाउँपाशलकाका लाशग रु ४ लाख

१५ GPE को सहयोगमा कोशभड - १९ 
का कारण उतपन्न पररशसथशतमा 
शसकाइ सहजीकरणका लाशग 
िशैक्क कायतिक्रम

कोशभड - १९ का कारण उतपन्न पररशसथशतमा शसकाइ 
सहजीकरणका लाशग िशैक्क कायतिक्रम 
GPE

ताेशकए अनसुार
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अनुसचूी १७ 

शशक्था तथाशलम केनद्रकरो वथाशर्तक कथायथा्तक्रम, २०७८/७९

शवद्थालय के्त्र शवकथास कथाय्तक्रम                  बजेट रु हजथारमथा 
आव २०७८/७९

क.स. शक्रयाकलाप
प्रर्िे १ प्रर्िे २ बागमती गणडकी लशुमबनी कणातिली सरु्रुपशचिम जममा

लक्य इकाइ 
लागत

बजेट लक्य इकाइ 
लागत

बजेट लक्य इकाइ 
लागत

बजेट लक्य इकाइ 
लागत

बजेट लक्य इकाइ 
लागत

बजेट लक्य इकाइ 
लागत

बजेट लक्य इकाइ 
लागत

बजेट लक्य बजेट 

१ ताशलम केद्रमा सचूना 
प्रशिशिको सशुििा 
शिसतार,भौशतक सशुििा 
सदुृढीकरण तथा 
होसटल वयिसथापन

१ ५०० ५०० १ ५०० ५०० १ ५०० ५०० १ ५०० ५०० १ ५०० ५०० १ ५०० ५०० १ ५०० ५०० ७ ३५००

२

राजपत्ाअनङ्शकत 
प्रथम श्रेणीका 
कमतिचारीका लाशग 
सेिाकालीन १-मशहने 
िशैक्क प्रिासन 
ताशलम सञचालन 

२५ ५५ १३७५ २५ ५५ १३७५ २५ ५५ १३७५ २५ ५५ १३७५ २५ ५५ १३७५ २५ ५५ १३७५ २५ ५५ १३७५ १७५ ९६२५

३ शिद्याथथी मनोसामाशजक 
परामितिसमबन्िी 
कष्टमाइजड शिक्क 
ताशलम सञचालन 

५० १८ ९०० ५० १६ ८०० ५० १६ ८०० ५० १८ ९०० ५० १६ ८०० ५० २० १००० ५० २० १००० ३५० ६२००

४

पररर्र्बाट सिीकृत 
ताशलम पाि्यक्रमका 
आिारमा  बालशबकास 
शिक्क/सहयोगी 
कायतिकतातिलाई शटशपशड 
प्रमाणीकरण ताशलम 
सचालन 

१०० १८ १८०० १०० १६ १६०० १०० १६ १६०० १०० १८ १८०० १०० १६ १६०० १०० २० २००० १०० २० २००० ७०० १२४००

५ पररर्र्बाट सिीकृत 
कोर्ति अनसुार TPD 
ताशलम सञचालनका 
लाशग प्रशिक्क 
प्रशिक्ण 

१०० १८ १८०० १०० १६ १६०० १०० १६ १६०० १०० १८ १८०० १०० १६ १६०० १०० २० २००० १०० २० २००० ७०० १२४००
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शवद्थालय के्त्र शवकथास कथाय्तक्रम                  बजेट रु हजथारमथा 
आव २०७८/७९

क.स. शक्रयाकलाप
प्रर्िे १ प्रर्िे २ बागमती गणडकी लशुमबनी कणातिली सरु्रुपशचिम जममा

लक्य इकाइ 
लागत

बजेट लक्य इकाइ 
लागत

बजेट लक्य इकाइ 
लागत

बजेट लक्य इकाइ 
लागत

बजेट लक्य इकाइ 
लागत

बजेट लक्य इकाइ 
लागत

बजेट लक्य इकाइ 
लागत

बजेट लक्य बजेट 

६

सनुाइ/दृशष्ट/बोलाइति/
बशहरा र 
ससुतश्रिणसमबन्िी 
अपाङ्गता भएकाता 
भएका 
बालबाशलकालाइति 
शिक्ण गनने 
शिक्कहरूको शटशपशड 
ताशलम सञचालन 

२५ १८ ४५० २५ १६ ४०० २५ १६ ४०० २५ १८ ४५० २५ १६ ४०० २५ २० ५०० २५ २० ५०० १७५ ३१००

७ पररर्द्ाट सिीकृत 
सचूना तथा सञचार 
प्रशिशि (ICT TPD 
Phase II- Digital 
literacy) पाि्यक्रममा 
आिाररत शिक्ण 
शसकाइका लाशग 
शटशपशड ताशलम 
सञचालन ।

५० १८ ९०० ५० १६ ८०० ५० १६ ८०० ५० १८ ९०० ५० १६ ८०० ५० २० १००० ५० २० १००० ३५० ६२००

८

पररर्र्बाट सिीकृत 
ताशलम पाि्यक्रमका 
आिारमा अिारभतू 
तह (१-५)का 
शिक्कका लाशग 
शटशपडी प्रमाणीकरण 
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