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विद्यालय ऄनुदान व्यिस्थापन वनदेविका, २०७४ 

प्रस्तािना 

सामदुावयक विद्यालयहरू मा सरकारबाट उपलब्ध हुने अनदुानको आधार तय गनन , अनदुानको उच्चतम उपयोगमा 

सघाउ पयुानलउन तथा विद्यालयहरूको वित्तीय सिुासन, पारदविनता तथा व्यिस्थापनमा सधुार ल्याई गणुस्तरीय विक्षाको 

प्रत्याभवूतका लावग सहजीकरण  गनन आिश्यक दवेखएकाले  विक्षा वनयमािली, २०५९ (संिोधन सवहत) को वनयम 

१९२ (ङ) ले वदएको अवधकार प्रयोग गरी मन्त्रालय बाट विद्यालय ऄनुदान व्यिस्थापन वनदेविका , २०७४ जारी 

गररएको छ ।  

पररच्छेद -१ 

प्रारवभभक 

१. सवंिप्त नाम र प्रारभभः 

१.१  यो वनदवेिकाको नाम "विद्यालय ऄनुदान व्यिस्थापन वनदेविका, २०७४" रहकेो छ । 

१.२  यो वनदवेिका नेपालभर सञ्चालनमा रहकेा सम्पणून सामदुावयक विद्यालयहरूमा लाग ूहुने  गरी तुरुन्त्त प्रारम्भ 

हुने छ । 

२. पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यो वनदवेिकामा, 

२.१ “सससत अधारभूत ऄनुदान ” भन्त्नाले विद्यालयहरूलाई वदइने विक्षक तलब भत्ता , विद्यालय 

कमनचारीहरूको तलब भत्ता , वनिःिलु्क पाठ्यपसु्तक , विद्यालय व्यिस्थापन खचन तथा छारिवृत्तलाई 

सम्झनपुदनछ । साथै विद्यालयहरूको पिूानधार विकासका लावग िीषनक तोकी समय समयमा प्राप्त हुने अनदुान 

समेतलाई जनाउने छ  । 

२.२  “एकमुष्ठ ऄनुदान” भन्त्नाले हालसम्म कुनै पवन स्िीकृत विक्षक दरिन्त्दी, राहत विक्षक अनदुान प्राप्त नगरेका 

र भविष्यमा विक्षक दर बन्त्दी िा राहत विक्षक अनदुान नवलने गरी विद्यालयलाई प्राप्त हुने सरूमा आधाररत 

अनदुानलाई सम्झनपुदनछ । साथै यसले विद्यालयको समग्र पक्षको विकासका लावग प्रचवलत काननुको 

पररवधवभर रही विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतले अद्यािवधक विद्यालय सधुार योजनाको आधारमा आफैैँ 

प्राथवमकता वनधानरण गरी खचन गनन सक्ने गरी विद्यालयलाई प्राप्त हुने अनदुान समेतलाई जनाउने छ  । 

२.३  “कायससभपादन ऄनुदान ” भन्त्नाले विद्यालयले हावसल गरेको उपलवब्धको आधारमा विद्यालयको थप 

सक्षमता अवभिवृि गनन ससनत आधारभतू अनदुान तथा एकमषु्ठ अनदुानका अवतररक्त वदइने थप अनदुानलाई 

जनाउने छ  । 

२.४  “विज्ञान विषय सञ्चालन गने विद्यालयलाइ ऄनुदान ” भन्त्नाले कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषयको 

अध्यापन गराउने सामदुावयक विद्यालयलाई अन्त्य अनदुानका अवतररक्त  वदइने थप अनदुानलाई  जनाउने छ  । 

२.५  “प्राविवधक तथा व्यािसावयक माध्यवमक वििा सञ्चालन गने विद्यालयलाइ ऄनुदान ” भन्त्नाले 

कक्षा ९ दवेख प्राविवधक तथा व्यािसावयक विषयको अध्यापन गराउने सामदुावयक माध्यवमक विद्यालयलाई 

वदइने थप अनदुानलाई जनाउने छ । 

२.६  “ऐन” भन्त्नाले विक्षा ऐन, २०२८ (संिोधन सवहत) लाई जनाउने छ । 

२.७  “वनयमािली ” भन्त्नाले विक्षा वनयमािली, २०५९ (संिोधन सवहत) लाई जनाउने छ । 

२.८  “मन्त्रालय” भन्त्नाले विक्षा मन्त्रालयलाई जनाउनेछ । 

२.९  “विभाग” भन्त्नाले विक्षा विभागलाई जनाउनेछ । 
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२.१० “नमुना विद्यालय” भन्त्नाले नमनुा विद्यालय व्यिस्थापन वनदवेिका , २०७४ बमोवजम छनौट , विकास तथा 

व्यिस्थापन भएका विद्यालयलाई जनाउने छ ।  

 

पररच्छेद -२ 

ईदे्दश्य 

३.  ईदे्दश्यः यो वनदवेिका विद्यालयलाई वदने अनदुानलाई व्यिवस्थत गनन तथा विद्यालयले विद्यालय सधुार योजना 

बनाई कायानन्त्ियन गने क्रममा विद्यालय व्यिस्थापन र सहयोग गने साझेदारहरूको मागनदिनन  हुने छ । यो वनदवेिका 

जारी गनुनका उद्दशे्यहरू दहेायबमोवजम छन ्: 

३.१  उपलब्ध स्रोत र साधनको समवुचत पररचालनमा विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतलाई  वजम्मेिार तथा अवधकार 

सम्पन्त्न बनाई गणुस्तरयकु्त िैवक्षक िातािरण तयार गनन सघाउ पयुानिउन,ु 

३.२  विद्यालयस्तरीय सचूकका आधारमा विद्यालय अनदुानलाई विद्यालयको प्रगवतसैँग आिि गनुन,  

३.३  अनदुान पिवतका माध्यमबाट विद्यालयलाई सरोकारिालाहरूसैँग सहकायन गरी स्ि -मलू्याङ्कन गनन 

अवभपे्रररत गनुन, 

३.४  विद्यालयले प्राप्त गने अनदुानलाई अनमुानयोग्य र पारदिी बनाउन,ु 

३.५  विद्यालयमा हुने आवथनक गवतविवधलाई पारदिी बनाई वित्तीय सिुासन कायम गनुन । 

 

पररच्छेद -३ 

विद्यालय ऄनुदानका अधारहरू 

 

४. विद्यालय ऄनुदानः विद्यालय ऄनुदान देहाय बमोवजमका हुने छन ्: 

४.१  सससत अधारभूत ऄनुदानः  स्िीकृत दरिन्त्दीमा कायनरत विक्षकहरू , राहत अनदुानमा कायनरत सबै 

विक्षकहरू, प्रारवम्भक बालविकास विक्षकहरू , विद्यालयमा कायनरत कमनचारीहरूको तलब भत्ता ससनत 

अनदुानको रूपमा उपलब्ध हुने  छ । यसका साथै वनिःिलु्क पाठ्यपसु्तक , विवभन्त्न प्रकारका छारिवृत्त , 

विद्यालय व्यिस्थापन अनदुान तथा समय समयमा विद्यालय भौवतक सधुार सम्बन्त्धी कायनक्रमका लावग ससनत 

अनदुान उपलब्ध हुने छ । विद्यालयले प्राप्त गने ससनत अनदुान सम्बन्त्धी वििरण तथा आधारहरू अनसुचूी १ 

अनसुार हुन ेछ । 

४.२  एकमुष्ठ ऄनुदानः  सामदुावयक विद्यालयको स िनपक्षीय विकासमा सघाउ पु यानााउन तथा विद्यालय सधुार 

योजना कायानन्त्ियनका लावग विद्याथी सङ््याका आधारमा विद्यालयलाई एकमषु्ठ अनदुान उपलब्ध हुने छ । 

सरकारबाट कुनै पवन विक्षक दरिन्त्दी तथा राहत विक्षक अनदुान प्राप्त नगरेको विद्यालयले भविष्यमा विक्षक 

दरिन्त्दी तथा राहत विक्षक अनदुान नवलने गरी विद्यालय सञ्चालन गनन चाहमेा त्यस्ता विद्यालय 

सञ्चालनका लावग एकमषु्ठ अनदुान उपलब्ध गराउन सवकने छ । साथै कुनै सामदुावयक विद्यालयले 

विद्यालयमा रहकेो विक्षक दरिन्त्दी तथा राहत विक्षक अनदुान वफतान गरी एकमषु्ठ अनदुानका आधारमा 

विद्यालय सञ्चालन गनन चाहमेा त्यस्ता विद्यालयलाई एकमषु्ठ अनदुान उपलब्ध गराउन सवकने छ ।  
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४.२.१ विज्ञान विषय सञ्चालन गने विद्यालयलाइ ऄनुदानः  कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषयको 

अध्यापन गराउने सामदुावयक विद्यालयलाई अन्त्य अनदुानका अवतररक्त  थप अनदुान उपलब्ध हुने  

छ ।  

४.२.२  प्राविवधक तथा व्यािसावयक माध्यवमक वििा सञ्चालन गने विद्यालयलाइ ऄनुदानः  

कक्षा ९ दवेख व्यािसावयक विषयको अध्यापन गने सामदुावयक माध्यवमक विद्यालयलाई अनसुचूी ३ 

अनसुार थप अनदुान उपलब्ध हुन ेछ । 

४.२.३  नमुना विद्यालयलाइ प्रितसनात्मक कायस सञ्चालनका लावग ऄनुदानः  नेपाल सरकारले नमनुा 

विद्यालय भनी वनणनय गरेको विद्यालयलाई विद्यालयले पेस गरेको प्रस्तािका आधारमा प्रितननात्मक 

कायन सञ्चालनका लावग थप अनदुान रकम उपलब्ध गराउन सवकने छ । 

४.२.४  एक जना मार वििक भएका तथा बहुकिा बहुस्तरमा अधाररत वििण वसकाआ गने 

विद्यालयलाइ व्यिस्थापन ऄनुदान  : एक जना मार विक्षक भएका विद्यालय तथा बहुकक्षा 

बहुस्तरमा आधाररत विक्षण वसकाइ गने विद्यालयलाई सञ्चालन व्यिस्थापनमा थप सहज बनाउन 

प्रस्तािका आधारमा िावषनक एकमषु्ठ अनदुान उपलब्ध गराइन ेछ ।  

४.२.५  बहुभावषक वििण गने विद्यालयका लावग ऄनुदान  : नेपाली भाषा सवहत अन्त्य भाषामा समेत 

अध्यापन गराउने विद्यालयका लावग  वनयवमत अनदुानका अवतररक्त थप िावषनक एकमषु्ठ अनदुान 

उपलब्ध गराइने छ । 

विद्यालयले प्राप्त गने  उपयुनक्तानसुार उपलब्ध गराइने  एकमषु्ठ अनदुान सम्बन्त्धी वििरण तथा आधारहरू 

अनसुचूी २ अनसुार हुने छ । 

४.३  कायससभपादनमा अधाररत ऄनुदानः विद्यालयले सम्पादन गरेको काम र हावसल गरेको उपलवव्धलाई  थप 

प्रोत्सावहत गरी गणुस्तरीय विक्षाको प्रिधननका लावग मावथ उवल्लवखत अनदुानका अवतररक्त प्रोत्साहन 

अनदुान उपलब्ध हुने छ । विद्यालयको कायनसम्पादन मापन तथा अनदुान प्राप्त गने आधार अनसुचूी ३ 

अनसुार हुने छ । 

पररच्छेद -४ 

सवमवत सभबन्त्धी  व्यिस्था 

५. वजल्लास्तरीय प्राविवधक सवमवत  सभबन्त्धी  व्यिस्था देहायबमोवजम हुने छः 

५.१  वजल्लास्तरीय प्राविवधक सवमवत : प्रत्येक वजल्लामा विद्यालयमा जाने अनदुान , विद्यालय तथा विद्याथी 

वििरण एवकन गरी वजल्ला विक्षा अवधकारी समक्ष पेस गनन दहेायबमोवजमको वजल्लास्तरीय प्राविवधक 

सवमवत हुने छिः 

क)  उप वजल्ला विक्षा अवधकारी   - अध्यक्ष 

ख) इवञ्जवनयर/सबइवञ्जवनयर                                        - सदस्य 

ग) आवथनक प्रिासन िाखा प्रमखु                                   - सदस्य 

घ) कमनचारी प्रिासन/खररद इकाइ प्रमखु÷सदस्य               - सदस्य 

ङ) योजना हनेे अवधकृत                                               - सदस्य सवचि 
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 उप वजल्ला विक्षा अवधकारी नभएको वजल्लाहरूमा िररष्ठतम अवधकृत कमनचारी अध्यक्ष हुने  

छ । योजना हनेे उप वजविअ /अवधकृत अध्यक्ष भन्त्दा िररष्ठतम ् भएमा सदस्य सवचि वजल्ला विक्षा 

अवधकारीले तोके बमोवजम हुने छ । 

५.२  वजल्लास्तरीय प्राविवधक सवमवतको काम कतसव्य र ऄवधकार 

वजल्लास्तरीय प्राविवधक सवमवतको काम कतनव्य र अवधकार दहेायबमोवजम हुने छिः 

क) विद्यालयहरूबाट प्राप्त वनकासा मागदाबी फाराम सत्यापन (Verification) गन,े 

ख) विद्यालयहरूलाई वदइने अनदुान रकम वनकासा वदन वसफाररस गन,े 

ग) अनगुमनको क्रममा विद्यालयहरूले तोवकएबमोवजम नगरेको पाइएमा वनयवमत गनन सझुाि वदने र आिश्यक 

कारिाहीका लावग वसफाररस गन,े 

घ) विद्यालयहरूबाट प्राप्त आवथनक प्रवतिेदनहरूको विशे्लषण गरी एकीकृत प्रवतिेदन तयार गन,े 

ङ) विद्यालयको सामावजक परीक्षणहरूको प्रवतिेदन तथा वित्तीय लेखापरीक्षणको प्रवतिेदन विशे्लषण गरी 

सधुारको लावग सझुाि पेस गन,े 

च) विद्यालयले अनसुचूी २ को २ .४, २ .५, २ .६ मा उवल्लवखत विषयहरूमा पे स गरेको प्रस्ताि उपर छानविन  

गरी वनकासाका लावग वसफाररस गने । 

 

पररच्छेद-५ 

ऄनुदान प्राप्त गनस पुरा गनुसपने ऄवनिायस सतसहरू 

६. ऄनुदान प्राप्त गनस पुरा गनुसपने ऄवनिायस सतसहरू देहायबमोवजम रहेका  छन:् 

६.१  सससत अधारभूत तथा एकमुष्ठ ऄनुदानः  

अनदुान प्राप्त गने प्रत्येक विद्यालयले दहेायका कायनहरू अवनिायन रूपमा गनुनपन ेछिः  

क) विद्यालय सधुार योजनाः  प्रत्येक सामदुावयक विद्यालयले विद्यालयको िैवक्षक , भौवतक , आवथनक तथा 

व्यिस्थापकीय पक्ष सधुारका कायनक्रम समेवटएको अ द्यािवधक विद्यालय सधुार योजना तयार गनुनपने  छ र 

प्रत्येक िषन अद्यािवधक गनुनपने छ । 

ख) लेखा परीिण तथा सामावजक परीिणः  प्रत्येक विद्यालयले आफ्नो हरेक िषनको िावषनक आवथनक 

कारोिारको वनयवमतरूपमा लेखापरीक्षण एिम ्विद्यालयको सम्पणून िावषनक वक्रयाकलापहरूको सामावजक 

परीक्षण गरी प्रवतिेदन वजल्ला विक्षा कायानलयमा पसे गनुनपन ेछ । विद्यालयमा वनकासा हुने अनदुान रकमलाई 

लेखापरीक्षण तथा सामावजक परीक्षणको प्रवतिेदनसैँग आिि बनाइने छ । 

ग) विद्यालयको िावषसक कायसयोजनाः विद्यालय सधुार योजनाका आधारमा प्रत्येक विद्यालयले आफ्नो लक्ष्य 

तथा बजेटसवहतको िावषनक कायनयोजना तयार गनुनपन ेछ । 

घ) प्रवतिेदन सभपे्रषणः प्रत्येक विद्यालयले तोवकएका प्रवतिेदनहरू िावषनक लेखापरीक्षण प्रवतिेदन , सामावजक 

परीक्षण प्रवतिेदन, चौमावसक प्रवतिेदनहरू तयार गरी स्रोतकेन्त्र माफन त वजल्ला विक्षा कायानलयमा पेस गनुनपन े

छ । 

ङ) तथ्याङ्क व्यिस्थापन : प्रत्येक विद्यालयले हरेक िैवक्षक सरको सरुु तथा अन्त्तमा तोवकए बमोवजमको 

िैवक्षक तथ्याङ्क  (Flash I and Flash II) भरी स्रोतकेन्त्रमाफन त वजल्ला विक्षा कायानलयमा पे स गनुनपने   

छ । 
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६.२  कायससभपादनमा अधाररत ऄनुदान  

 कायनसम्पादनमा आधाररत अनदुान प्राप्त गननका लावग अनसुचूी ३ मध्ये वनम्न सचूकहरूमा न्त्यनूतम अङ्क प्राप्त 

गरेको हुनपुने छिः  

क) विद्याथीले हावसल गरेको औसत वसकाइ उपलवव्ध 

ख) विद्यालयको आन्त्तररक सक्षमताको अिस्था 

ग) विद्यालय व्यस्थापन सवमवतको गठन 

घ) सामावजक परीक्षण 

ङ) विद्यालय सधुार योजना तथा िावषनक अद्यािधीकरण 

च) पाठ्यपसु्तकको उपलब्धता 

छ) लेखा परीक्षण 

ज) चौमावसक प्रवतिेदन सम्पे्रषण 

झ) विक्षकको उपवस्थवत र विक्षण वसकाइ समय पररपालना 

ञ) विद्यालयको िावषनक िैवक्षक योजना वनमानण र कायानन्त्ियन ।   

 

पररच्छेद -६ 

ऄनुदान माग र वनकासाको प्रविया 

 

७. ऄनुदान प्राप्त गने सभबन्त्धी व्यिस्था 

७.१ स्िमूल्याङ्कन सभबन्त्धी व्यिस्था : 

७.१.१  विद्यालयले अनसुचूी १ अनसुारको ससनत आधारभतू अनदुान प्राप्त गननका लावग स्रोतकेन्त्रमा वििरण 

पसे गनुनपन ेछ । 

७.१.२ विद्यालयले अनसुचूी २ अनसुारको एकमषु्ठ अनदुान प्राप्त गननका लावग स्रोतकेन्त्रमा वििरण पसे गनुनपन े

छ । 

७.१.३  विद्यालयले अनसुचूी ३ अनसुारको कायनसम्पादनमा आधाररत अनदुान प्राप्त गननका लावग स्रोतकेन्त्रमा  

वििरण पेस गनुनपन ेछ । 

उपयुनक्तानसुारका ससनत  आधारभतु अनदुान , एकमषु्ठ अनदुान र कायनसम्पादनमा आधाररत अनदुान 

माग गननका लावग अनसुचुी ४ बमोवजमको फाराम प्रयोग गनुनपने छ । 

७.२  स्रोतकेन्त्रले मूल्या ङ्कन गने  : स्रोतकेन्त्रले यसरी विद्यालयले स्िमलू्या ङ्कन गरी पे स गरेको फाराम 

स्थलगत रूपमा आिश्यक कागजात समेत हरेी प्रमाणीकरण गरी विद्यालय वनरीक्षक माफन त् वजल्ला विक्षा 

कायानलयको वजल्ला प्राविवधक सवमवत समक्ष पसे गनुनपन ेछ । 

७.३  वजल्ला प्राविवधक सवमवतले मुल्याङ्कन गने : यस वनदवेिकामा उवल्लवखत वजल्ला प्राविवधक सवमवतले 

स्रोतकेन्त्रबाट प्रमाणीकरण भ ई प्राप्त भएको विद्यालयको स्िमलू्याङ्कन फारामलाई वजल्ला प्राविवधक 

सवमवतले मलू्याङ्कन गरी औवचत्यता तथा केही विद्यालयको नमनुा अिलोकन समेत गरी वजल्ला विक्षा 

अवधकारी समक्ष अनदुान वनकासाका लावग वसफाररस गनुनपन ेछ । 
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७.४  िातािरणीय तथा सामावजक प्रभािको लेखाजोखा गने : वनयवमत ममनत सम्भारबाहके भौवतक पिूानधार 

सम्िन्त्धी अनदुान माग गन ेविद्यालयले भौवतक पिूानधार विकास सम्बन्त्धी िातािरणीय पक्ष, (Environment 

Management Framework-EMF) तथा सामावजक पक्षमा पने प्रभाि , (Social Management 

Framework-SMF) को विशे्लषण समेत पेस गनुन पन ेछ । उक्त कायनका लावग वजल्ला विक्षा कायानलय िा 

स्थानीय तहको विक्षा हनेे वनकायबाट प्राविवधक सहयोग हुने छ । 

७.५ ऄनुदान वनकासा वदनेः  वजल्ला प्राविवधक सवमवतले गरेको वसफाररसका आधारमा वजल्ला विक्षा 

कायानलयले अनदुानको िीषनक खोली सम्बवन्त्धत विद्यालयको खातामा वनकासा गनुनपने  छ । यसरी वनकासा 

गररएको अनदुानको जानकारी सम्बवन्त्धत विद्यालय, क्षेरीय विक्षा वनदिेनालय र विभागलाई वदनपुन ेछ । 

७.६  ऄनुदान खचस गने :  

७.६.१ विद्यालयले प्राप्त गरेको ससनत अनदुान तथा एकमषु्ठ अनदुानको रकम विद्या लयले सम्बवन्त्धत 

िीषनकमा नै खचन गनुनपन ेछ । 

७.६.२  विद्यालयले वनवित सचूकको आधारमा प्राप्त गरेको कायनसम्पादनमा आधाररत अनदुानको रकम 

विद्यालयको विक्षण वसकाइ, विक्षण सामग्री तथा विद्यालयको विकासमा प्रयोग गनुनपने  छ । यस्तो 

अनदुान विद्यालयको भौवतक पिूानधार विकासको लावग खचन गनन पाइने छैन ।  

७.६.३  विद्यालयमा प्राप्त अनदुानको खचनको चौमावसक प्रवतिेदन वजल्ला विक्षा कायानलयमा पे स गनुनपने  

छ । 
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पररच्छेद-७ 

विवभन्त्न वनकायहरूको भूवमका 

८. विद्यालय ऄनुदान व्यिस्थापनः  

विद्यालयमा जाने अनदुानको प्रभािकारी एिं दक्षतापणून उपयोगका लावग विवभन्त्न वनकायहरूको दावयत्ि 

दहेायअनसुारको हुने छिः 

८.१  वििा विभागः 

क) यस वनदवेिका अनसुार विद्यालयले पाउने अनदुान रकम वनधानरण तथा विद्यालयसम्म प्रिाह गने प्रबन्त्ध 

वमलाउन,े  

ख) विद्यालयले प्राप्त गने अनदुान सम्बन्त्धमा स्थानीय तहको विक्षा कायानलय लाई आिश्यक स मन्त्िय र  

मागनदिनन गन,े 

ग)  विद्यालय अनदुान व्यिस्थापनलाई प्रभािकारी बनाउन स्थानीय तह तथा विद्यालयस्तरको क्षमता 

अवभिवृिमा सहजीकरण गन,े 

घ) यस वनदवेिकामा उवल्लवखत अनसुचूीहरूमा उल्लेख गररएका विद्यालय अनदुान स म्बन्त्धी व्यिस्था 

प्रचवलत वनयमानसुार पररमाजनन गन े। 

८.२  वजल्ला वििा कायासलय /स्थानीय तहको वििा हेने वनकाय  

क) यस वनदवेिका बमोवजम अनदुान प्राप्त गने विद्यालय तथा विद्याथीको वििरण अद्यािवधक गन,े  

ख) विद्यालयले प्राप्त गने अनदुानको एवकन गन,े 

ग) विद्यालयमा जाने अनदुान समयमै वनकासा गन,े  

घ) विद्यालयमा वनकासा भएको अनदुान तथा खचन गने आधारहरू विद्यालयलाई उपलब्ध गराउने र सो को 

सािनजवनक गरी सरोकारिालाहरूलाई ससुवूचत गन,े  

ङ) िातािरणीय तथा सामावजक प्रभािको लेखाजोखाका लावग प्राविवधक सहयोग उपलब्ध गराउन,े 

च) वनकासा भएको अनदुान तोवकएको कायनमा तोवकएबमोवजम उपयोग भएको छ छैन सोको अनगुमन गरी 

वनयवमत रूपमा सम्बवन्त्धत वनकायमा प्रवतिदने गन े।  

८.३  वि द्यालय वनरीिक:  

क) विद्यालयको विक्षण वसकाइको सपुररिेक्षणका अवतररक्त आफ्नो क्षेरअन्त्तगनतका विद्यालयमा वनकासा 

हुने अनदुान रकम तोवकएको वक्रयाकलापमा उपयोग भएको छ िा छैन सोको अनगुमन गन,े 

ख) विद्यालयले माग गरेको आधारभतू अनदुान , एकमषु्ठ अनदुान , कायनसम्पादनमा आधाररत अनदुान , 

लगायतका अनदुानका लावग विद्यालयको तथ्याङ्कका आधारमा प्रमाणीकरण गरी वसफाररस सवहत 

स्रोतकेन्त्रले पेस गरेका विद्यालयहरूको अनदुान स म्बन्त्धी वििरण रुज ुगरी वसफाररससवहत स्थानीय 

तहको विक्षा हनेे अवधकारी समक्ष पेस गने वजम्मेिारी हुने छ । यसरी प्राप्त वििरण रुजु गदान आिश्यक 

दवेखएमा  पनुिः रुज ुगनुनपन ेछ ।  

८.४  स्रोतकेन्त्रः  

क) विद्यालयको विक्षण वसकाइको सपुरीिेक्षणका अवतररक्त विद्यालयमा वनकासा हुने अनदुान रकम 

तोवकएको वक्रयाकलापमा उपयोग भएको छ िा छैन सोको अनगुमन गन,े 
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ख) विद्यालयले माग गरेको आधारभतू अनदुान , एकमषु्ठ अनदुान , कायनसम्पादनमा आधाररत अनदुान 

लगायतका अनदुानका लावग विद्यालयको तथ्याङ्कका आधारमा रुज ुगरी वसफाररससवहत आफ्नो 

क्षेरको विद्यालय वनरीक्षकमाफन त स्थानीय तहको विक्षा हनेे अवधकारी समक्ष पे स गने वजम्मेिारी 

स्रोतकेन्त्रको हुने छ । 

८.५  विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतः 

क) विद्यालय सञ्चालनका लावग आिश्यक स्रोत जटुाउन ेतथा पररचालन गन,े 

ख) िावषनक योजना अनरुूप सञ्चालन हुने वक्रयाकलापहरूको वनयवमत अनगुमन तथा मलू्याङ्कन गन,े 

ग) वनयमािलीमा तोवकएको ढाैँचामा लेखा राखी वनयवमत लेखा परीक्षण गराउन े। 

८.६  वििक ऄवभभािक सङ्घः  

विद्यालयले िावषनकरूपमा कायानन्त्ियन गरेको कायनक्रमहरूको प्रभािकाररता अवभिवृि गनुनका साथै प्राप्त 

अनदुानको सदपुयोगका लावग सामावजक परीक्षण गने दावयत्ि विक्षक अवभभािक सङ्घको हुने छ । 

८.७  प्रधानाध्यापकः  

क) विद्यालयको िावषनक योजना तयार गन,े 

ख) विद्यालयको िावषनक योजना तथा अवनिायन दावयत्ि अन्त्तगनतका  ससतन , एकमषु्ठ तथा कायनसम्पादनमा 

आधाररत अनदुान माग गन,े  

ग) विद्यालयलाई प्राप्त अनदुान/रकम आफ्नो िावषनक योजना अनसुार तोवकएका कायनक्रममा खचन गन,े  

घ) विद्यालयको सबै आवथनक कारोिारको वनयमािलीले तोकेको ढाैँचामा लेखा रा्ने, 

ङ) िावषनकरूपमा लेखापरीक्षण तथा सामावजक परीक्षण गराउने र वनयवमतरूपमा वजल्ला विक्षा कायानलयमा 

प्रवतिेदन िझुाउने दावयत्ि विद्यालयका प्रधानाध्यापकको हुने छ । 
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पररच्छेद-८ 

विविध 

 

९.१  ऄनुसचूी सिंोधन गने ऄवधकार   : यस वनदवेिकामा रहकेा अनसुचूीहरू विक्षा विभागले स्िीकृत िजेट तथा 

कायनक्रम, आिश्यकता र औवचत्यताको आधारमा संिोधन गनन सक्न ेछ । 

९.२  खारेजी र बचाई : 

क) विद्यालय अनदुान कायानन्त्ियन वनदवेिका, २०६३ खारेज गररएको छ ।  

ख) विद्यालय अनदुान कायानन्त्ियन वनदवेिका , २०६३ बमोवजम भए गरेका काम कारबाही यसै वनदवेिका 

बमोवजम भए गरेको मावनन ेछ ।  
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ऄनुसूची-१ 

सससत अधारभूत ऄनुदान 

१. वििक तलब भत्ता 

१.१ स्थायी वििक 

िस ं तह शे्रणी 

न्त्यूनतम 

 स्केल  

(रु) 

गे्रड रकम 

समायोवज

त     (रु) 

स्थानीय भत्ता 
चाडपिस 

खचस 
क स ंकोष 

बीमा 

(रु) 

पोसाक  

(रु) 

महंगी 

भत्ता 

(रु) 

१ आधारभतू प्राथवमक प्रथम श्रेणी ३०५००/- १०१७/- अनसुचूी १० मा संलग्न  

भएअनसुारको स्थानीय 

भत्ता । 

क, ख , ग र घ वजल्ला        

(६ कोष वभर र बावहर )  

 (१०.५ मवहनाको मार )   

खाइपाई 

आएको 

एक 

मवहनाको 

तलब 

खाइपाई 

आएको 

तलबको १० 

प्रवतित 

प्रवतमवहना 

२००/- 

प्रवतिषन 

७५००/- 

(तोवकएका 

दगुनम 

वहमाली 

वजल्लाका 

लावग 

१५०००/-) 

प्रवतमवहना 

१०००/- २ आधारभतू प्राथवमक वितीय श्रेणी २३५००/- ७८३/- 

३ आधारभतू प्राथवमक ततृीय श्रेणी २२१७०/- ७३९/- 

१ आधारभतू/ वनम्नमाध्यवमक प्रथम श्रेणी ३२१००/- १०७०/- 

२ आधारभतू/ वनम्नमाध्यवमक वितीय श्रेणी ३०५००/- १०१७/- 

३ आधारभतू/ वनम्नमाध्यवमक ततृीय श्रेणी २३५००/- ७८३/- 

१ माध्यवमक प्रथम श्रेणी ४०१५०/- १३३८/- 

२ माध्यवमक वितीय श्रेणी ३४२२०/- ११४१/- 

३ माध्यवमक ततृीय श्रेणी ३०५००/- १०१७/- 

 

नोट – नेपाल सरकारबाट तलबमानमा भएको पररितसन ऄनुसार तलब तथा सवुबधा स्ितः हेरफेर भएको मावनने छ । 
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१.२ वििक तलब (ऄस्थायी / करार वििक ) 

िस ं तह शे्रणी न्त्यूनतम 

तलब (रु) 

स्थानीय भत्ता चाडपिस 

खचस 

पोिाक महँगी भत्ता कैवफयत 

१ आधारभतू (कक्षा १ दवेख ५) ततृीय श्रेणी २२१७०/- अनसुचूी ६ मा संलग्न  

भएअनसुारको स्थानीय भत्ता  

क, ख , ग र घ वजल्ला        

(६ कोष वभर र बावहर )  

 (१०.५ मवहनाको मार )   

खाइपाई 

आएको एक 

मवहनाको 

तलब 

प्रवतिषन 

७५००/- 

(तोवकएका दगुनम 

वहमाली वजल्लाका 

लावग १५०००/-) 

प्रवतमवहना 

१०००/- 

पोिाक भत्ता ६ 

मवहना भन्त्दा 

बवढ काम 

गरेकाका लावग 

मार । 

२ आधारभतू (कक्षा ६ दवेख ८) ततृीय श्रेणी २३५००/- 

३ माध्यवमक (कक्षा ९ र १०) ततृीय श्रेणी ३०५००/- 

४ माध्यवमक (कक्षा ११ र १२)  ३४२२०/- 

 

नोट – नेपाल सरकारबाट तलबमानमा भएको पररितसन ऄनुसार तलब तथा सवुिधा स्ितः हेरफेर भएको मावनने छ । 
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१.३ वििक तलब (राहत वििक, स्रोतव्यविको सट्टामा कायसरत तथा प्रारवभभक बालविकास सहजकतास)  

िसं तह शे्रणी न्त्यूनतम तलब 

मावसक  

(रु) 

स्थानीय भत्ता चाडपिस 

खचस 

प्राविवधक 

भत्ता 

कैवफयत 

१ आधारभतू कक्षा (१ दवेख ५) ततृीय श्रेणी २२१७०/- अनसुचूी १० मा संलग्न  

भएअनसुारको स्थानीय भत्ता । 

क, ख , ग र घ वजल्ला              

(६ कोष वभर र बावहर )  

 (१०.५ मवहनाको मार )   

 

खाइपाई 

आएको 

एक 

मवहना

को 

तलब 

  

२ आधारभतू कक्षा  (६ दवेख ८) ततृीय श्रेणी २३५००/-  

३ माध्यवमक कक्षा (९ दवेख १०)  ततृीय श्रेणी ३०५००/-  

४ उ. मा. वि. विक्षक अनदुान (कक्षा ११ र १२)   ३४२२०/-  

५ प्रविक्षक (माध्यवमक ९ र १०) ततृीय श्रेणी ३०५००/- ३०००/- प्रविक्षक र सहायक 

प्रविक्षकका लावग मार (१० 

मवहनाको लावग मार )  

 

६ प्रविक्षक (माध्यवमक ११ र १२)  ३४२२०/- ३०००/- 

७ सहायक प्रविक्षक आधारभतू(वन. मा. तह सरह) ततृीय श्रेणी २३५००/- ३०००/- 

८ बालविकास सहजकतान  ६०००/-   

९ प्रधानाध्यापक भत्ता  प्र.अ. माध्यवमक तह रु ५०० /-, प्र. अ. आधारभतू कक्षा १ दवेख  ८ रु ३०० /- र प्र. अ. आधारभतू 

कक्षा १ दवेख ५ रु २००/- प्रवत मवहना । 

 

 

नोट – नेपाल सरकारबाट तलबमानमा भएको पररितसन ऄनुसार तलब तथा सवुिधा  स्ितः हेरफेर भएको मावननेछ । 
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२.  पाठ्यपुस्तक 

किा किा १  

(रु) 

किा २  

(रु) 

किा ३  

(रु) 

किा ४  

(रू) 

किा ५  

(रु) 

किा ६  

(रु) 

किा ७  

(रु) 

किा ८  

(रु) 

किा ९ (रु) किा १०  किा ११ र १२  

वििरण 

प्रवतसेट 

मलू्य 

२३९/८० २३५/४० १५८ २०५/२५ २२२/२५ ४०९/२० ४५७/२० ४९३/२० ३४८/९२ 

अवनिायन विषय 

तथा २ िटा 

इच्छाधीन 

विषयको लावग  

मलू्यसचूी 

अनसुार थप । 

४५७/६६ अवनिायन 

विषय तथा २ िटा 

इच्छाधीन विषयको 

लावग मलू्यसचूी 

अनसुार थप । 

छारा, सु विधाविहीन 

तथा कणानली 

अञ्चलका 

छाराछारका लावग 

पसु्तकालय माफन त 

पाठ्यपसु्तकका लावग  

रु ५० ,०००/- प्रवत 

विद्यालय बावषनक 

अनदुान । 

 

नोट – पाठ्यिम विकास केन्त्रले समय समयमा ऄद्यािवधक गरी स्िीकृत भएको नयाँ दर रेट स्ितः कायम भएको मावनने छ । 
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३. छारिृवत्त 

३.१ छारिृवत्त (गैर अिासीय)  

िस ं छारिृवत्तको प्रकार अधारभूत वििा माध्यवमक वििा 

किा १-५ किा ६-८ किा ९-१० किा ११-१२ 

१ दवलत  रु ४००/- प्रवत व्यवक्त प्रवत िषन रु ४००/- प्रवत व्यवक्त प्रवत िषन रु ५००/- प्रवत व्यवक्त प्रवत िषन  

२ छारा (कणासली ऄञ्चल बाहेक( रु ४००/- प्रवत व्यवक्त प्रवत िषन रु ४००/- प्रवत व्यवक्त प्रवत िषन   

 छारा (कणासली ऄञ्च ( रु १०००/- प्रवत व्यवक्त प्रवत िषन रु १५,००/- प्रवत व्यवक्त प्रवत िषन   

३ सवहदका छोराछोरी रु १२ ,०००/- प्रवत व्यवक्त प्रवत 

िषन(रु१०००/- प्रवत मवहना) 

रु १८,०००/- प्रवत व्यवक्त प्रवत िषन 

(रु१५००/- प्रवत मवहना) 

रु १८,०००/- प्रवत व्यवक्त प्रवत 

िषन (रु१५००/- प्रवत मवहना) 

रु २४,०००/- प्रवत व्यवक्त प्रवत 

िषन (रु२०००/- प्रवत मवहना) 

४ द्वन्त्द्व पीवडत रु १०,०००/- प्रवत व्यवक्त प्रवत िषन रु १२,०००/- प्रवत व्यवक्त प्रवत िषन रु १४,०००/- प्रवत व्यवक्त प्रवत िषन रु १६,०००/- प्रवत व्यवक्त प्रवत िषन 

५ ऄपाङ्ग छारिृवत्त       

(क) आिासीय छारिवृत्त  तावलका नं. १.३.२ मा व्यिस्था भएबमोवजम । 

(ख) सहयोगी सहायता सेिा छारिवृत्त  रु ५००/- प्रवत मवहना (१० मवहना) 

(ग) यातायात छारिवृत्त   रु ३००/- प्रवत मवहना (१० मवहना) 

(घ) िैवक्षक सामग्री छारिवृत्त   रु १००/- प्रवत मवहना (१० मवहना) 
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ि स ं छारिृवत्त प्रकार किा १-८ किा ९-१० किा ११-१२ ईच्च वििा 

६ मुि कमलरी छारिृवत्त रु १,५००/- प्रवत व्यवक्त प्रवत िषन   

(रु १५०/- प्रवत मवहना) 

रु १ ,८००/- प्रवत व्यवक्त प्रवत 

िषन (रु १८०/- प्रवत मवहना) 

रु ५ ,०००/- प्रवत व्यवक्त प्रवत 

िषन (रु ५००/- प्रवत मवहना) 

रु १०,०००/- प्रवत व्यवक्त प्रवत 

िषन (रु १०००/- प्रवत मवहना) 
 

 

ि स ं छरिृवत्त प्रकार किा ९-१० किा ११-१२ कैवफयत 

७ विपन्त्न लवित छारिृवत्त    

(क) विपन्त्न लवक्षत  छारिवृत्त  (विज्ञान विषय अध्यनरत 

विद्याथीहरु) 

 रु २४,०००/-  प्रवत व्यवक्त प्रवत िषन  

(ख) विपन्त्न लवक्षत छारिवृत्त (विज्ञान विषय बाहकेका लावग)  रु १८,०००/-  प्रवत व्यवक्त प्रवत िषन  

(ग) विपन्त्न लवक्षत छारिवृत्त  रु ६,०००/- प्रवत व्यवक्त प्रवत िषन  िैविक सर २०७५ देवख लागु हुने  

८ रामनारायण वमश्र वििेष छारिृवत्त   रु ३,०००/- प्रवत व्यवक्त प्रवत िषन  

 

नोट – छारिृवत वितरण प्रविया विद्यालय छारिृवत्त व्यिस्थापन वनदेविका, २०७४ बमोवजम हुने छ । 
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३.२ अिासीय छारिृवत्त 

िस ं तह अिासीय छारिृवत्त तथा व्यिस्थापन खचस 

छारिृवत्त छारबास सञ्चालन खचस 

१ अपाङ्ग छारिवृत्त आिासीय  

रु ४० ,०००/- प्रवत िषन प्रवत 

व्यवक्त (मावसक रु  ४ ०००/- का 

दरले)  

 

२५  जना विद्याथी बराबर एक समहू मानी प्रवत विद्यालयका  लावग 

िावषनक रु २,५०,०००/- एकमषु्ठ अनदुान । 

२ कमलरी आिासीय 

३ होस्टेल र छारिवृत्त (वहमाली, वफडर, मोडेल विद्यालय) 

४ सािनजवनक वनजी साझेदारीमा सञ्चावलत विद्यालय छारिवृत्त 

५ अवत वसमान्त्तकृत समदुायका लावग सञ्चावलत आिावसय छारिवृत्त 
 

नोट – छारिृवत्त वितरण प्रविया विद्यालय छारिृवत्त व्यिस्थापन वनदेविका, २०७४ बमोवजम हुने छ । 

४  विद्यालय सञ्चालन खचस 

विद्यालयको वकवसम न्त्यूनतम प्रवत विद्याथी थप 

पिून प्राथवमक कक्षा रु ५,०००/- रु १००/- 

कक्षा ०-३ सञ्चावलत विद्यालय रु ७,५००/- रु १००/- 

कक्षा ०-५ सञ्चावलत विद्यालय रु १०,०००/-  रु १०० /- 

कक्षा ०-८ सञ्चावलत विद्यालय रु १५,००० /- रु ५०/- 

कक्षा ०- १०,  ६-१०,  ६-१२ र ९-१२ सञ्चावलत विद्यालय रु २०,००० /- रु ५०/- 

कक्षा ०-१२ सञ्चावलत विद्यालय रु २५,००० /- रु ५०/- 

 

नोटः  विद्याथी सङ््याका अधारमा थप हुने रकम तहगत विद्याथी सङ््याको अधारमा कायम हुने छ । 
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५. विद्यालय कमसचारी 

ि स.ं विद्यालयको प्रकार विद्यालय सहयोगी 

मावसक 

विद्यालय सहायक  

कमसचारी मावसक 

कैवफयत 

१ कक्षा १ -१२ सञ्चावलत विद्यालय (१ जना विद्यालय कमनचारी र १ जना विद्यालय 

सहयोगीका लावग अनदुान) 

रु ७,५०० /- रु ११,५०० /-  

 

१३ मवहना बराबरको 

पाररश्रवमक अनदुान 

२ कक्षा १-१० सञ्चावलत विद्यालय ६ -१० र ९ - १२ समेत  (१ जना विद्यालय कमनचारी र १ 

जना विद्यालय सहयोगीका लावग अनदुान) 

रु ७,५०० /- रु ११,५०० /- 

३ कक्षा १- ८ सञ्चावलत विद्यालय (१ जना विद्यालय सहयोगीका लावग अनदुान) रु ७,५०० /-  

४ कक्षा १- ५ सञ्चावलत विद्यालय (१ जना विद्यालय सहयोगीका लावग अनदुान) रु ४,५०० /-  
 

नोट:- विद्यालय कमसचारी तथा सहयोगीको पाररश्रवमक िावषसक कायसिममा ईल्लेख भएऄनुसार हुने छ । 

६ भौवतक विस्तार  (पटके सहयोग) 

ि स.ं पूिासधार किाकोठा 

(प्रवत कोठा) 

प्रयोगिाला र 

वफवससङ 

पुस्तकालय कि 

तथा वफवससङ 

ICT Lab कि 

तथा वफवससङ 

कभपाईन्त्ड िाल WASH 

सवुबधासवहतको 

िौचालय छार तथा 

छारा 

नमुना विद्यालय 

१ दर  रु  ८,००,०००/- रु ९,००,०००/- रु ६,५०,०००/- रु ६,५०,०००/- प्राविवधक कमनचारीिारा 

इविमेट गररएको रकमको 

५० प्रवतित नेपाल 

सरकारबाट सहयोग हुने  

रु ६,००,०००/- स्िीकृत ड्रइङ 

वडजाइन तथा 

लागत अनमुान 

अनसुार 
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ऄनुसूची-२ 

एकमुष्ठ ऄनुदान 

२.१ वसकाआ िातािरण सधुारका लावग ऄनुदान (विद्यालय सधुार योजना-SIP मा अधाररत)  

 

विद्यालयको प्रकार 

 

५० जनासभम 

विद्याथी 

५१ देवख 

१०० 

विद्याथी 

१०१ देवख 

२०० 

विद्याथी 

२०१ देवख 

३०० 

विद्याथी 

३०१ देवख 

५०० विद्याथी 

५०१ देवख 

८०० विद्याथी 

८०१ देवख 

१२०० विद्याथी 

१२०० भन्त्दा 

मावथ विद्याथी 

कक्षा ० दवेख ३ सम्म 

सञ्चावलत विद्यालय 

रु. ३०,०००/- रु. ३५,०००/- रु. ४०,०००/- रु. ४५,०००/-     

कक्षा ० दवेख ५ सम्म 

सञ्चावलत विद्यालय  

रु. ३५,०००/- रु. ४०,०००/- रु. ४५,०००/- रु. ५०,०००/- रु. ५५,०००/-    

कक्षा ० दवेख ८ सम्म 

सञ्चावलत विद्यालय 

 रु. ४५,०००/- रु. ५०,०००/- रु. ५५,०००/- रु. ६०,०००/- रु. ७५,०००/-   

कक्षा ० दवेख १०, ६ दवेख 

१०, ६ दवेख १२ र ९ दवेख 

१२ सञ्चावलत विद्यालय  

  रु. ७५,०००/- रु. ८५,०००/- रु. १,००,०००/- रु. १,२०,०००/- रु. १,५०,०००/- रु. २,००,०००/- 

कक्षा ० दवेख १२ 

सञ्चावलत विद्यालय 

   रु.१,२०,०००/- रु. १,५०,०००/- रु. २,००,०००/- रु. २,८०,०००/- रु. ३,५०,०००/- 
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२.२ कुनै पवन तहमा वििक तथा कमसचारी ऄनुदान नपाएका विद्यालयका* लावग पटके ऄनुदान 

 

विद्याथी सङ््या किा ० देवख 

३ सभम 

सञ्चावलत 

विद्यालय 

किा ० देवख ५ 

सभम सञ्चावलत 

विद्यालय 

किा ० देवख ८ 

सभम सञ्चावलत 

विद्यालय 

किा ० देवख १२ 

सञ्चावलत 

विद्यालय 

किा ६ देवख १० 

सञ्चावलत 

विद्यालय 

किा ६  देवख १२ 

सञ्चावलत 

विद्यालय 

किा ९ देवख १२ 

सञ्चावलत 

विद्यालय 
अनदुान 

विक्षक तलब तथा सवुिधा रु.७,५०,०००/- रु. ११,२५,०००/- रु. ३२,५०,००० 

/- 

रु. ६२,५०,००० /- रु. ३०,९२,०००/- रु. ३०,९२,०००/- रु. ३०,९२,०००/- 

विद्यालय कमनचारी तलब तथा 

सवुिधा 

रु.२,००,०००/- रु. २,५०,०००/- रु. ५,५०,०००/- रु. १०,५०,०००/- रु. ८,०५,०००/- रु. ८,०५,०००/- रु. ८,०५,०००/- 

व्यिस्थापन सहयोग अनदुान रु. ५०,०००/- रु. ७५,०००/- रु. १,००,०००/- रु. २,००,०००/- रु. १,५०,०००/- रु. १,५०,०००/- रु. १,५०,०००/- 

 

* कुनै पवन तहमा विक्षक तथा कमनचारी तलब सवुबधा अनदुान प्राप्त नगरेका स्िीकृत विद्यालयका लावग । विद्यालय सञ्चालन अनदुान प्राप्त गरररहकेा विद्यालयले व्यस्थापन सहयोग अनदुान 

प्राप्त गरे पिात विद्यालय सञ्चालन अनदुान कटौती हुने छ । 
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२.३.  प्राविवधक तथा विज्ञान विषय ऄध्यापन गराईने माध्यवमक विद्यालयका लावग ऄनुदान 

 

िस ं कायससभपादन सचूक ४० जना सम्म विद्यार्थी ४१ देवि ६० जना 

विद्यार्थी 

६१ देवि ८० जना 

विद्यार्थी 

८१ देवि १०० जना 

विद्यार्थी 

१०१ भन्दा मावर्थ 

विद्यार्थी 

1.  कक्षा ११ र १२ विज्ञान विषय अध्यापन 

गराउने विद्यालय  

रु.२,००,०००/- रु.२,५०,०००/- रु.३,००,०००/- रु.३,५०,०००/- रु.४,००,०००/- 

2.  कक्षा ९ दवेख १२ सम्म कम््यटुर विषय 

अध्यापन गराउने विद्यालय 

रु.१,००,०००/- रु.१,१५,०००/- रु.१,२५,०००/- रु.१,३५,०००/- रु.१,५०,०००/- 

3.  प्राविवधक धार सञ्चालन गने विद्यालय रु.४,२५,०००/- रु.४,५०,०००/- रु.५,००,०००/- रु.५,५०,०००/- रु.६,००,०००/- 

4.  प्रविक्षक तथा ल्याि व्िाइका लावग 

तलि अनदुान 

प्रवत विद्याथी लागतका आधारमा वनकासा हुने रकमबाट व्यहोने । 

 

२.४ नमुना विद्यालयका लावग ऄनुदान : यस प्रकृवतका विद्यालयलाई विद्यालय विकास योजनाका आधारमा थप अनदुान उपलब्ध गराइने छ । 

२.५ एक जना मार वििक भएका  तथा बहुकिा बहुस्तरमा अधाररत वििण वसकाआ गने विद्यालयलाइ व्यिस्थापन ऄनुदान : यस प्रकृवतका विद्यालयलाई प्रस्तािका आधारमा 

बढीमा ५० हजार प्रवत िषन उपलब्ध गराइने छ । 

२.६ बहुभावषक वििण गने विद्यालयका लावग ऄनुदान : नेपाली भाषासवहत अन्त्य भाषाबाट अध्यापन गराउने बहुभावषक विद्यालयका लावग बढीमा ५० हजार प्रवत िषन  थप अनदुान 

उपलब्ध गराइने छ । 
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ऄनुसूची -३ 

कायससभपादन मूल्याङ्कन फाराम 

१. कायससभपादन मूल्याङ्कन फाराम 

िेर कायससभपादन सचूक विद्यालयको 

स्िमूल्याङ्कन 

विद्यालय वनरीिक 

िा स्रोतव्यविको 

मूल्याङ्कन 

वजल्लास्तरीय प्राविवधक 

सवमवतबाट प्रमाणीकरण 

गररएको प्राप्तांक 

ऄङ्क वदने अधार ऄङ्कभार 

विद्यालय 

व्यिस्थापन 

(१३ ऄङ्क) 

 

क) विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको गठन, 

बैठक तथा वनणनय कायानन्त्ियन 

       विक्षा वनयमािली अनसुार विद्यालय व्यिस्थापन 

सवमवतको गठन  भएको भए १ , बैठकको १ तथा 

वनणनय कायानन्त्ियन िापत २ अङ्क 

4 अङ्क 

ख)  विक्षक अवभभािक संघको गठन, 

बैठक तथा वनणनय कायानन्त्ियन 

      विक्षक अवभभािक स ङ्घको गठन भएको भए १ , 

बैठक १ तथा वनणनय कायानन्त्ियन िापत १ अङ्क 

3 अङ्क 

ग) बाल क्लबको गठन तथा पररचालन    बाल क्लिको गठन १  तथा पररचालन िापत १ 

अङ्क 

2 अङ्क 

घ) अवभभािक भेला र सझुाि कायानन्त्ियन       अवभभािक भेला १ र सझुाि कायानन्त्ियन िापत १ 

अङ्क 

2 अङ्क 

ङ) विद्यालय सधुार योजना कायानन्त्ियनका 

लावग स्थानीय वनकाय, सङ्घस +स्थाहरू 

सैँगको सहकायन 

      विद्यालय सधुार योजना कायानन्त्ियनका लावग 

स्थानीय वनकाय , सङ्घस +स्थाहरूसगैँ सझौता गरी 

सहकायन गरेको भए १ र अ ङ्क प्रगवत 

अवभलखीकरण गरेको भए १ अङ्क 

2 अङ्क 

विद्यालयको 

िावषसक 

क) िावषनक कायनयोजनाको वनमानण तथा 

कायानन्त्ियन 

      िावषनक कायनयोजनाको वनमानण गरेको भए १  तथा 

कायानन्त्ियन भएमा २ अङ्क 
3 अङ्क 
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िेर कायससभपादन सचूक विद्यालयको 

स्िमूल्याङ्कन 

विद्यालय वनरीिक 

िा स्रोतव्यविको 

मूल्याङ्कन 

वजल्लास्तरीय प्राविवधक 

सवमवतबाट प्रमाणीकरण 

गररएको प्राप्तांक 

ऄङ्क वदने अधार ऄङ्कभार 

िैविक 

योजना 

 (५ ऄङ्क) 

4 िावषनक िैक्षवणक योजनाको वनमानण 

तथा कायानन्त्ियन 

      प्रत्येक विक्षकले िावषनक िैवक्षक योजनाको वनमानण 

गरेको भए १ अ ङ्क तथा कायानन्त्ियन भएमा १ 

अङ्क 

2 अङ्क 

विद्यालय 

सधुार योजना 

(५ ऄङ्क) 

 

क) विद्यालय सधुार योजनाको वनमानण र 

िावषनक अद्यािवधकरण 

      विद्यालय सधुार योजनाको वनमानण भएको भए २ 

अङ्क, िावषनक अद्यािधीकरण भएमा थप १ अङ्क 

3 अङ्क 

ख) विद्यालय सधुार योजनाको आधारमा 

िावषनक विद्यालय कायन योजनाको 

वनमानण र कायानन्त्ियन 

      विद्यालय सधुार योजनाको आधारमा िावषनक 

विद्यालय सधुार योजनाको वनमानण भएको भए १ 

अङ्क र कायानन्त्ियन भएमा थप १ अङ्क 

2 अङ्क 

सिुासन र 

पारदविसता 

(१४ ऄङ्क ) 

 

क) वनयवमत रूपमा सामावजक परीक्षण गरी 

प्रवतिेदन बुझाएमा  

      सामावजक परीक्षण गरी प्रवतिेदन बुझाएमा ५ अङ्क 5 अङ्क 

ख) वनयवमत रूपमा लेखा परीक्षण गरी 

प्रवतिेदन बुझाएमा 

      लेखा परीक्षण गरी प्रवतिेदन बुझाएमा ३ अङ्क 3 अङ्क 

ग) सचुनापाटीको व्यिस्था र प्रयोग भएको 

भए थप १ अङ्क 

      सचूनापाटीको व्यिस्था भएमा १ र  त्यसको  प्रयोग  

भएको भए थप १ अङ्क 

2 अङ्क 

घ) चौमावसक प्रवतिेदन संपे्रषण       चौमावसक प्रवतिेदन सम्पे्रषण िापत २ अङ्क 2 अङ्क 
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िेर कायससभपादन सचूक विद्यालयको 

स्िमूल्याङ्कन 

विद्यालय वनरीिक 

िा स्रोतव्यविको 

मूल्याङ्कन 

वजल्लास्तरीय प्राविवधक 

सवमवतबाट प्रमाणीकरण 

गररएको प्राप्तांक 

ऄङ्क वदने अधार ऄङ्कभार 

ङ) विद्याथी, विक्षक आचारसंवहता वनमानण 

र प्रयोग 

       विद्याथी आचारसंवहता वनमानण र प्रयोग १ ,  विक्षक 

आचारसंवहता वनमानण र प्रयोग १ अङ्क 

2 अङ्क 

न्त्यूनतम 

वसकाआ 

िातािरण 

(११ ऄङ्क) 

क) कक्षागत बुककननरको व्यिस्था       सबै कक्षामा बुककननरको व्यिस्था भएमा १ अङ्क 1 अङ्क 

ख) विक्षण समय तावलका अनसुार 

विक्षकको व्यिस्थापन 

      विक्षण समय तावलका अनसुार विक्षकको 

व्यिस्थापन भएमा (साप्तावहक कायनतावलका रुवटन) १  

1 अङ्क 

ग) सबै विद्याथीहरूलाई सेटमा 

पाठ्यपसु्तकको उपलब्धता 

      सबै विद्याथीहरूला ई विक्षा वनयमािलीले तोकेको 

समय सीमा वभर सेटमा पाठ्यपसु्तकको उपलब्धता 

भएमा २ अङ्क 

2 अङ्क 

घ) पाठ्यक्रमले वनधानररत गरेका उद्देश्य परुा 

हुने गरी अवतररक्त वक्रयाकलापको 

सञ्चालन 

      अवतररक्त वक्रयाकलाप सञ्चालनको योजनाका लावग 

१ अङ्क अवभलेखीकरण भएको भए थप १ अङ्क 

2 अङ्क 

ङ) िैवक्षक सामग्रीको उपलब्धता र प्रयोग       िैवक्षक सामग्रीको उपलब्धता १ र प्रयोग १ 2 अङ्क 

 

 

च) वििेष आिश्यकता भएका 

बालबावलकाहरूको लावग विद्यालयमा 

पहुैँच र वसकाइ िातािरणको समवुचत 

व्यिस्थापन, 

      विभागले तोकको मापदण्ड अनसुार वििेष 

आिश्यकता भएका बाल बावलकाहरूको लावग 

विद्यालयमा पहुैँच र वसकाइ िातािर णको समवुचत 

व्यिस्थापन १ अङ्क 

1 अङ्क 
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िेर कायससभपादन सचूक विद्यालयको 

स्िमूल्याङ्कन 

विद्यालय वनरीिक 

िा स्रोतव्यविको 

मूल्याङ्कन 

वजल्लास्तरीय प्राविवधक 

सवमवतबाट प्रमाणीकरण 

गररएको प्राप्तांक 

ऄङ्क वदने अधार ऄङ्कभार 

छ) लैङ्वगकमैरी,  बालमैरी िातािरणको 

विकास 

      विभागले तोकेको न्त्यनूतम मापदण्ड अनसुार 

लैङ्वगकमैरी, बालमैरी िातािरणको विकास का 

लावग २ अङ्क 

2 अङ्क 

वििण 

वसकाआ 

समय 

पररपालना 

(३ ऄङ्क) 

क) विद्यालय खलेुको वदन       विक्षा वनयमािलीमा तोवकए अनसुार विद्यालय 

खलेुको वदनको अवभलेखीकरण विद्याथी हावजर 

पवुस्तकामा अद्यािवधक भएमा १ अङ्क 

1 अङ्क 

ख) विक्षण वसकाइ वक्रयाकलाप सञ्चालन 

भएको वदन 

      विक्षा वनयमािलीमा तोवकए अनसुार विक्षण वसकाइ  

वक्रयाकलापको अवभलेखीकरण विद्याथी हावजर 

पवुस्तकामा अद्यािवधक भएमा २ अङ्क 

2 अङ्क 

विद्याथी 

मूल्यांकन 

तथा वसकाआ 

ईपलवधध 

विकास 

योजना (१९ 

ऄङ्क) 

 

क)  पाठ्यक्रमले तोके अनसुार आिवधक 

परीक्षा सञ्चालन र विद्याथीलाई 

वलवखत पषृ्ठपोषण गरेमा 

      पाठ्यक्रमले तोके अनसुार आिवधक परीक्षा 

सञ्चालन र वि द्याथीलाई वलवखत पषृ्ठपोषण गरेमा २  

अङ्क 

2 अङ्क 

ख)  वनरन्त्तर विद्याथी मलु्याङ्कन, 

आिवधक परीक्षाको पषृ्ठपोषण सवहत 

उपचारात्मक विक्षण गरेमा  

      वनरन्त्तर विध्याथी मलु्याङ्कन ३ , आिवधक परीक्षाको 

वलवखत पषृ्ठपोषण सवहत उपचारात्मक विक्षण गरेमा 

२ अङ्क 

5 अङ्क 

ग) प्रत्येक विक्षकले विषयगत वसकाइ 

उपलवब्ध विशे्लषण र अवभिवृि योजना 

तयारी र कायानन्त्ियन 

       विषयगत वसकाइ उपलवब्ध विशे्लषण १ , अवभिवृि 

योजना १ र  (विक्षक) योजना अनसुार िवृि भएको 

देवखएमा १ अङ्क 

3 अङ्क 
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िेर कायससभपादन सचूक विद्यालयको 

स्िमूल्याङ्कन 

विद्यालय वनरीिक 

िा स्रोतव्यविको 

मूल्याङ्कन 

वजल्लास्तरीय प्राविवधक 

सवमवतबाट प्रमाणीकरण 

गररएको प्राप्तांक 

ऄङ्क वदने अधार ऄङ्कभार 

घ) विद्यालयको समग्र वसकाइ उपलवब्ध 

विशे्लषण र अवभिवृि योजना तयारी र 

कायानन्त्ियन 

       विद्यालयको समग्र वसकाइ उपलवब्ध विशे्लषण १ , 

अवभिवृि योजना १ र योजना अनसुार अवभिवृि 

भएको देवखएमा १ अङ्क 

3 अङ्क 

ङ) वजल्लाको औसत वसकाइ उपलवब्ध 

भन्त्दा बढी भएमा 

      वजल्लाको औसत वसकाइ उपलवब्ध भन्त्दा बढी भएमा 

४ अङ्क 

4 अङ्क 

च) विद्यालयले तयार गरेको प्रके्षवपत 

वसकाइ अवभिवृि योजनाको आधारमा 

न्त्यनूतम पचास प्रवतितभन्त्दा बढी िवृि 

भएको 

      वसकाइ अवभिवृि योजनाको आधारमा न्त्यनूतम 

पचास प्रवतसतभन्त्दा बढी िवृि भएको भए २ अङ्क 

2 अङ्क 

विद्यालयको 

अन्त्तररक 

सिमताको 

ऄिस्था 

(१३ ऄङ्क) 

 

क) सेिा के्षरवभर विद्यालय जाने उमेर 

समहुका बालिावलकाहरू विद्यालय 

बावहर नरहकेो 

      सेिा के्षरवभर विद्यालय जाने उमेर समहूका (कक्षा 

१मा) बालि बावलकाहरू विद्यालय बावहर नरहकेो 

अवभलेखसवहत एवकन भएको ४ अङ्क 

4 अङ्क 

ख)  विद्याथीको वटकाउ रावष्िय 

औसतभन्त्दा मावथ रहमेा 

      विद्याथीको वटकाउ रावष्िय औषतभन्त्दा मावथ रहमेा ५ 

अङ्क 

5 अङ्क 

ग) विद्याथीको कक्षा छाड्ने दर        विद्याथीको कक्षा छाड्ने दर िनू्त्य रहमेा ४ , रावष्िय 

औषतभन्त्दा कम रहमेा २ अङ्क 

4 अङ्क 
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िेर कायससभपादन सचूक विद्यालयको 

स्िमूल्याङ्कन 

विद्यालय वनरीिक 

िा स्रोतव्यविको 

मूल्याङ्कन 

वजल्लास्तरीय प्राविवधक 

सवमवतबाट प्रमाणीकरण 

गररएको प्राप्तांक 

ऄङ्क वदने अधार ऄङ्कभार 

भौवतक 

िातािरण  

(११ ऄङ्क) 

 

क) विक्षा वनयमािलीमा तोवकएको 

मापदण्ड अनसुार विद्याथी सङ््याको 

आधारमा फवननचर तथा कक्षाकोठाको 

व्यिस्थापन  

      विक्षा वनयमािलीमा तोवकएको मापदण्ड अनसुार 

विद्याथी सङ््याको आधारमा फवननचर  तथा 

कक्षाकोठाको व्यिस्थापन ३ अङ्क 

3 अङ्क 

ख) विद्यालयको खानेपानी तथा 

पानीसवहतको छारछारालाई अलग्गै 

िौचालयको व्यिस्था र WASH को 

सवुिधा 

      विद्यालयको खानेपानी १ तथा पानीसवहतको 

छारछाराका लावग अलग्गै  िौचालयको व्यिस्था २ 

र WASH को व्यिस्था १ अङ्क 

4 अङ्क 

ग) विद्यालयमा खेलमैदान,  घेरािेराको 

व्यिस्था 

      विद्यालयमा खेलमैदान र घेरािेराको व्यिस्था भएमा 

१ अङ्क 

1 अङ्क 

घ) विद्यालयमा अध्ययन व्यिस्थासवहतको 

पसु्तकालय  

      विद्यालयमा अध्ययन व्यिस्थासवहतको पसु्तकालय 

भएमा १ अङ्क 

1 अङ्क 

ङ) विज्ञान प्रयोगिालाको व्यिस्था       विज्ञान प्रयोगिालाको व्यिस्था १ अङ्क 1 अङ्क 

च) सरुवक्षत  विद्यालय िातािरण       भकूम्प प्रवतरोधी भिन , विपद ्व्यिस्थापन पिूनतयारी 

योजना र ्अभ्यास १ अङ्क 

1 अङ्क 
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िेर कायससभपादन सचूक विद्यालयको 

स्िमूल्याङ्कन 

विद्यालय वनरीिक 

िा स्रोतव्यविको 

मूल्याङ्कन 

वजल्लास्तरीय प्राविवधक 

सवमवतबाट प्रमाणीकरण 

गररएको प्राप्तांक 

ऄङ्क वदने अधार ऄङ्कभार 

िैविक सचूना 

तथा 

प्रविवधको 

प्रयोगको 

ऄिस्था ( ६) 

 

क) विद्यालयमा सचूना तथा प्रविवधका 

साधनहरूको उपलब्धता 

      कम््यटुर, ⁄ल्यापटप, वप्रन्त्टर, प्रोजेक्टर, इन्त्टरनेटको 

उपलब्धता भएमा २ अङ्क 

2 अङ्क 

ख) व्यिस्थापकीय कायनमा सचूना तथा 

प्रविवधको प्रयोग 

      व्यिस्थापकीय कायनमा सचूना तथा प्रविवधको प्रयोग 

१ अङ्क 

1 अङ्क 

ग) विक्षण वसकाइ वक्रयाकलापमा सचूना 

तथा प्रविवधको प्रयोग 

       विक्षण वसकाइ वक्रयाकलापमा सचूना तथा  

प्रविवधको प्रयोग ३ अङ्क 

3 अङ्क 

जभमा 100 

 

नोटः  

१. कायनसम्पादन  अनदुान प्राप्त गननका लावग विद्यालयले मावथ उवल्लवखत सचूकहरूमा विद्यालय व्यस्थापन सवमवतको गठन , सामावजक परीक्षण , विद्यालय सधुार योजना र िावषनक 

अद्यािवधकरण, सेटमा पाठ्यपसु्तकको उपलब्धता , लेखा परीक्षण, चौमावसक प्रवतिेदन स म्पे्रषण, विक्षकको उपवस्थवत र  विद्यालयको िावषनक िैवक्षक योजना वनमानण र कायानन्त्ियनमा 

तोवकएको अंक सवहत ५० अंक ल्याएकै हुनपुन ेछ । 

२.  प्राप्त अङ्कको आधारमा  आधारभतू तहको विद्यालयहरूले बढीमा दईु लाखसम्म तथा माध्यवमक तहको विद्यालयले बढीमा पाैँच लाख प्रोत्साहन अनदुान प्राप्त गनेछन ्। 
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ऄनुसचूी  -४ 

ऄनुदान माग फारम 

क) वििक तथा कमसचारी तलब सभबन्त्धी फारामहरू 

विद्मारमको नाभः 
           ठेगानाः 

   

िावषिक स्िीकृत रु 
 

    
 
   अननिामि बननि ऩने । 

यकभ जम्भा हनने फैंक 
 

हारसम्भ ननकासा बएको रु 
 

    

हार ननकासा भाग गरयएको रु 
 खाता नॊ 

   

मो भाग पायाभसम्भको कन र ननकासा रु 
 

     

ननकासा हनन फाॉकी रु 
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० 

                                    

                                    
विद्मारमको छाऩः 

   

तमाय गनेको सहहः   प्र अ को नाभ य सह ः 
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ख) अधारभूत तथा एकमुष्ठ ऄनुदान मागफाराम 

विद्यालयको नाम :                                                                    ठेगाना: 

िस ं ऄनुदान िीषसक आकाआ सङ््या दर जभमा रकम 

१ पाठ्यपुस्तक     

१.१ आधारभतू (कक्षा १ दवेख ५)     

१.२ आधारभतू (कक्षा ६ दवेख ८)     

१.३ माध्यवमक (कक्षा ९ दवेख १०)     

१.४ माध्यवमक (कक्षा ११ दवेख १२)     

२ छारिृवत्त     

२.१ गैरआिासीय     

२.१.१ दवलत     

२.१.२ छारा कणानली बाहके     

२.१.३ छारा कणानली      

२.१.४ सहीदका छोराछोरी     

२.१.५ िन्त्िपीवडत     

२.१.६ अपाङ्ग आधारभतू     

२.१.७ अपाङ्ग माध्यवमक     
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िस ं ऄनुदान िीषसक आकाआ सङ््या दर जभमा रकम 

२.१.८ मकु्त कम्लहरी     

२.१.९ अवत गररब/लवक्षत समहू     

२.१.१० विज्ञान छारिवृत्त (कक्षा ११ र १२)     

२.१.११ रामनारायण वमश्र (कक्षा ११ र १२)     

२.२ आिासीय     

२.२.१ अपाङ्ग     

२.२.२ मकु्त कमलरी     

२.२.३ वहमाली/वफडर/नमनुा विद्यालय      

३ विद्यालय सञ्चालन खचस     

४ भौवतक सवुिधा विस्तार कायसिम     

४.१ नयाैँ कक्षा कोठा     

४.२ प्रयोगिाला      

४.३ पसु्तकालय     

४.४ कम््यटुर ल्याब     

४.५ कम्पाउण्ड िाल     

४.६ WASH सवुबधासवहतको िौचालय     
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िस ं ऄनुदान िीषसक आकाआ सङ््या दर जभमा रकम 

४.७ नमनुा विद्यालय भिन     

५ वसकाआ िातािरण सधुारका लावग ऄनुदान     

६ कुनै पवन तहमा विक्षक तथा कमनचारी अनदुान नपाउने विद्यालयका लावग 

एकमषु्ठ अनदुान 

    

७ प्राविवधक तथा विज्ञान विषय अध्यापन गराउने विद्यालयका लावग अनदुान     

८ कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्यापन गराउने विद्यालयका लावग 

अनदुान 

    

९ कक्षा ९ दवेख १२ सम्म कम््यटुर विषय अध्यापन गराउने विद्यालयका लावग 

अनदुान 

    

१० प्राविवधक धार कक्षा ९ दवेख १२ सञ्चालन गरररहकेा विद्यालयका लावग 

अनदुान 

    

११ नमनुा विद्यालयलाई प्रितननात्मक कायनसञ्चालनका लावग अनदुान      

१२ एक जना मार विक्षक भएका  तथा बहुकक्षा बहुस्तरमा आधाररत विक्षण 

वसकाइ गने विद्यालयलाई व्यिस्थापन अनदुान 

  

 

  

१३ बहुभावषक विद्यालयका लावग थप अनदुान      

 

प्रधानाध्यापकको नाम र सवहः „„„„„„„..    स्रोतव्यविको नाम र सवहः „„„„„„„„„.  
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ऄनुसचूी-५ 

तलब स्केल सभबन्त्धी व्यिस्था 

सामुदावयक विद्यालयमा कायसरत वििकहरूको तलब स्केलः      

िस ं दजास तलबमान (रु) 

तलब 

स्केल (रु) 

गे्रड 

सं् या 

गे्रड दर 

(रु) 

जभमा (रु) 

क प्राथवमक     

1.  दइुन विषयभन्त्दा बढी एस एल सी अनतु्तीणन १७,२३०/- 6 574/- 20,674/- 

2.  दइुन विषयसम्म एस एल सी अनतु्तीणन १८,३४०/- 6 611/- 22,006/- 

3.  एस एल सी उत्तीणन २२,१७०/- 6 739/- 26,604/- 

4.  एस एल सी उत्तीणन २३५००/- 8 783/- 29,764/- 

5.  एस एल सी उत्तीणन ३०,५००/- 8 1,017/- 38,636/- 

ख वनभन माध्यवमक     

6.  वनम्न माध्यवमक २३,५००/- 8 783/- 29,764/- 

7.  वनम्न माध्यवमक ३०,५००/- 8 1,017/- 38,636/- 

8.  वनम्न माध्यवमक ३२,१००/- 8 1,070/- 40,660/- 

ग माध्यवमक     

9.  माध्यवमक ३०,५००/- 8 1,017/- 38,636/- 

10.  माध्यवमक ३४,२२०/- 8 1,141/- 43,348/- 

11.  माध्यवमक ४०,१५०/- 6 1,338/- 48,178/- 
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१. स्थानीय भत्ता प्रयोजनका लावग स्थान िगीकरण 

'क' िगनका स्थानीय भत्ता पाउने वजल्लाहरू 

डोल्पा, मगु,ु  हुम्ला 

'ख' िगनका स्थानीय भत्ता पाउने वजल्लाहरू 

मनाङ, मसु्ताङ , बझाङ, बाजरुा,  जमु्ला,  कावलकोट, दाचुनला 

'ग' िगनका स्थानीय भत्ता पाउने वजल्लाहरू 

रुकुम, जाजकोट, दलेैख, अछाम, ता्लेजङु, संखिुासभा, भोजपरु, तेह्रथमु, खोटाङ, ओखलढुङा, सोलुखमु्बु, 

म्याग्दी,  रोल्पा,  सल्यान,  ्यठुान,  डोटी,  डडेल्धरुा, िैतडी 

'घ' िगनका स्थानीय भत्ता पाउने वजल्लाहरू 

पाैँचथर,  धनकुटा,  रामेछाप,  दोलखा, रसिुा,  गोरखा,  लम्जङ्ुग,  बाग्लुङ,  पिनत,  गलु्मी,  अघानखाची 

'ङ' उपयुनक्त बाहकेका वजल्लाहरु स्थानीय भत्ता नपाउन े। 

स्पिीकरणिः मावथ वजल्ला सदरमकुामका स्थानीय भत्ता सम्बन्त्धमा जनुसकैु दरहरू उल्लेख गररएका भएपवन दहेायमा 

उल्लेख भएका स्थानहरूमा कायनरत कमनचारीहरूले दहेायबमोवजमका दरले स्थानीय भत्ता पाउनेछन ्। 

१.१'ख' िगसको दरले भत्ता पाईने वनभन वजल्लाका देहायका गाईँ विकास सवमवतहरू 

1.  ता्जङुको  (१) लेलेप (२) ओलाङचङुगोला (३) पापङु 

2. संखिुासभाको  (१) चेपिुा (२) पावथभरा  (३) वकमाथाङ्का (४) हवटया (५) मकालु (६) नमु (७) याफु  

(८) पािाखोला 

3.  सोलुखमु्बकुो  (१) खमु्जङु (२) नाम्चे  (३) चौररखकन   (४) छेस्कम  (५) बङु 

4. दोलखाको  (१) लामािगर (१) गौरीि+कर (३) खारे (४) अलप ु(५) विग ु

5. गोरखाको  (१) वसवदनबास  (२) प्रोक (३) लोह (४) केरौजा  (५) छेकम्पार (६) मान्त्ब ु (७) विही  

(८) सामागाैँउ  (९) लाप्राक  (१०) चमुचेत 

6. बाग्लुङको  (१) बोिाङ  (२) वनसी (३) सनुखानी  (४) बङुदोभान  (५) अवधकारीचौर 

7. रुकुमको  (१) रन्त्माकोट  (२) हुकाम  (३) वसस्ने  (४) गौतमकोट  (५) स्यालगढी 

8. डोटी वजल्लाको खप्तड जडीबटुी उद्यानको ९००० (नौ हजार) वफट भन्त्दा उचाईको भाग । 

१.२ 'ग' िगसको ६ कोष भन्त्दा मावथको दर पाईने वजल्लाका गाईँ विकास सवमतहरू 

9. धावदङ्गको (१) बढुाथमु  (२) लापा (३) फुलखकन  (४) ररगाउैँ  (५) सेतुनङ (६) वटव्लङ (७)झारलाङ  

(८) दाखान  (९) बसेरी 

10. वसन्त्धपुाल्चोकको (१)  हलेम्ब ु (२)  बरूिा (३) भोताङ (४) गोल्छे  (५) गनु्त्साकोट (६) वलस्तीकोट  

(७) थाङपालकोट (८) वकउल  (९) बराम्ची  (१०) पाङताङ (११) फुवल्पङ्गकोट 
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२. स्थानीय भत्ता वदने अधारः 

क) रािन सवुिधा पाईरहकेा वनजामती , नेपाली सेना , नेपाल प्रहरी , सिस्त्र प्रहरीबल एि त्यस्तै सवुिधा पाएका र 

कायनरत वजल्लावभर स्थायी बसोबास भएका वनजामती सेिाका कमनचारीहरूले तोवकएको रकमको २५ 

प्रवतितका दरले मार स्थानीय भत्ता पाउने छन ्। 

तर 'क'  र 'ख'  िगनमा भने तेवकएको दरको ५० प्रवतितले स्थानीय भत्ता पाउने छन ्। 

ख) स्थानीय स्तरमा सवमवतिारा वनयवुक्त भई सोही स्थानमा काम गने कमनचारीहरूले स्थानीय भत्ता पाउने छैनन ्। 

स्थानीय स्तरमा वनयकु्त हुने कमनचारी भन्त्नाले स्थानीय वनकाय िा सवमवतहरूले वनयकु्त गरी नेपाल सरकारबाट 

तलब सवुिधा प्राप्त गने कमनचारीहरूलाई बझुाउैँछ । 

तर 'क' र 'ख' िगनमा काम गने कमनचारीहरूलाई भने तोवकएको दरको ५० प्रवतितले स्थानीय भत्ता वदइनेछ ।  

ग) कुनै कमनचारी स्थानीय भत्ता पाउने स्थानमा बसी काम गरेको भएमा मार त्यस्तो भत्ता पाउनेछ । कमनचारीको 

पदस्थापना स्थानीय भत्ता पाउने स्थानमा भएतापवन वनजामती सेिा ऐनको दफा १८ (२) बमोवजम काजमा िा 

अन्त्य तबरले कुनै भत्ता नपाउने िा कम पाउने स्थानमा एक मवहना भन्त्दा बढी समय बसी काम गरेमा वनजले सो 

अविधभर स्थानीय भत्ता नपाउने िा त्यस्तो स्थानको वनवमत्त तोवकएको भत्ता मार पाउनेछ ।  

घ)  एक िषनमा पटक पटक िा एकपटक गरी ३० वदनसम्मको विदामा बसेको कमनचारीलाइन स्थानीय भत्ता  

वदइनेछ । तर सतु्केरी विदाको हकमा वनयमानसुार पाउने विदा वदनमा पवन स्थानीय भत्ता वदइनेछ । अध्ययन 

काज तथा अध्यन विदा र असाधारण विदामा बसेको कमनचारीले स्थानीय भत्ता पाउने छैन । भत्ता पाउने 

स्थानमा पदावधकार रहकेो अधारमा मार स्थानीय भत्ता वदइने छैन ।  

 ङ) एउटै श्रेणीवभर विवभन्त्न तह रहकेोमा स्थानीय भत्ता वदने प्रयोजनका लावग सबै तहकालाइन सम्बवन्त्धत श्रेणीको 

वनवमत्त तोवकएको रकम उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  
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ऄनुसूची  - ६ 

स्थानीय भत्ताको मावसक दर 

२०७१ साईन १ गते देवख लागुहुने स्थानीय भत्ताको मावसक दरः 

पद क िगस ख िगस ग िगस घ िगस 

 

 

सदरमुकाम 

र ६ कोष 

वभर (रु) 

सदरमुकामबाट र 

६ कोष र सोभन्त्दा 

बावहर (रु) 

सदरमुकाम 

र ६ कोष 

वभर (रु) 
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कायानलय सहयोगी 5630/- 5910/- 4500/- 4730/- 1750/- 2240/- 580/- 610/- 

रा प अनंवकत चतुथन 6190/- 6500/- 4950/- 5200/- 2000/- 2100/- 640/- 680/- 

रा प अनंवकत ततृीय 6750/- 7090/- 5400/- 5680/- 2280/- 2500/- 700/- 740/- 

रा प अनंवकत वितीय 7690/- 8080/- 6150/- 6460/- 2560/- 2760/- 690/- 830/- 

रा प अनंवकत प्रथम 9190/- 9650/- 7350/- 7710/- 3060/- 3210/- 930/- 850/- 

रा प ततृीय 14060/- 14760/- 11250/- 11810/- 3750/- 3940/- 1290/- 1350/- 

रा प वितीय 16230/- 17040/- 12980/- 13630/- 5000/- 5250/- 1650/- 1730/- 

रा प प्रथम 19690/- 20680/- 15750/- 16540/- 6250/- 6700/- 2100/- 2210/- 

रा प विविि 24250/- 25460/- 18000/- 18900/- 10500/- 11030/- 2280/- 2400/- 

 




