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खण्ड - एक 

काययक्रम कायायन्ियन सम्बवन्ध 

१ पृष्ठमूमी 

अक्षथयक वषय २०७८।०७९ को भगवतीमाइ गाईाँपाक्षलकाको बाक्षषयक नीक्षत, काययक्रम तथा बजेटमा अधाररत क्षशिा िते्रका क्षवक्षभन्न 

काययक्रमहरुको काययन्वयनमा एकरुपता तथा प्रभावकाररता कायम गनय, ऄनदुानलाइ तोक्षकएको लक्ष्य प्राप्त गने गरी पररचालन गनय, 

तोक्षकएको शीषयक एव काययक्रममा खचय गन ेवातावरण सकु्षनक्षित गनय, स्रोतको ऄक्षधकतम ईपयोगका लाक्षग सहजीकरण गनय, अक्षथयक 

ऄनशुासन कायम गरी तोक्षकएका शीषयकहरुमा क्षनयमानसुार खचय गनय, तवीकृत काययक्रमका ऄवधारणा, ईद्दशे्य, प्रक्षक्रया तथा 

रणनीक्षतहरुका सम्बन्धमा सम्बक्षन्धत शाखा तथा  क्षवद्यालय तहका सवै सरोकारहरुलाइ  पररक्षचत गराइ काययक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा 

कायायन्वयन गनय सघाई परु् याईन यो पकु्षततका तयार गररएको छ ।  

१.२ पुवतिकाको उदे्दश्यः 

१ गाईाँपाक्षलका एवं क्षवद्यालय ततरमा सञ्चालन हुन ेशैक्षिक काययक्रमहरुको प्रभावकारी रुपममा काययन्वयनमा सहजीकरण गरी  

एकरुपता कायम गन,े 

२ गाईाँपाक्षलका एवं क्षवद्यालय ततरमा सञ्चालन हुन ेशैक्षिक काययक्रमहरुका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुलाइ ससुकू्षचत गनुय, 

३ बाक्षषयक काययक्रम तजुयमा तथा कायायन्वयनमा प्रभावकारीता ऄक्षभबकृ्षि गनय सम्बक्षन्धत क्षनकायको भकू्षमका तपष्ट गरी ऄपके्षित 

नक्षतजा हाक्षसल गनय क्षजम्मेवार एवं जवाफदहेी बनाईन,ु 

४ बाक्षषयक काययक्रम कायायन्वयन तथा स्रोत पररचालन एवं प्रक्षतवेदन प्रिक्षतलाइ क्षदशाक्षनदशे गनुय, गराईन ु

खण्ड-दुई 

राजश्व बााँडफाड, वित्तीय सामान्यीकरण र अन्िररक स्रोिबाट विवनयोवजि  

शैविक काययक्रम कायायन्ियन प्रवक्रया एिं मापदण्ड 

२.१ नेपाल सरकार- राजश्व बााँडफाडिफय का काययक्रमहरु 

 २.१.२ शैविक सतंथा सहायिा (२५३११) 

क्षक्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रक्षक्रया            क्षजम्मेवारी               प्रगक्षत सचूक 

यस काययक्रमका लाक्षग क्षवक्षनयोक्षजत रकमबाट दहेाय बमोक्षजम क्षवद्यालयलाइ ऄनदुान 

ईपलब्ध गराईनःे 

क्र.स शीषयक दर Description 

१ क्षशिण क्षसकाआ ऄनदुान किा 

१-५ 

माक्षसक रु. 

१६,०००/- 

जम्मा १२ मक्षहनाको 

पाररश्रक्षमक 

२ क्षशिण क्षसकाआ ऄनदुान किा 

६-८ 

माक्षसक रु. 

२१,०००/- 

जम्मा १२ मक्षहनाको 

पाररश्रक्षमक 

३ क्षशिण क्षसकाआ ऄनदुान ९- माक्षसक रु. जम्मा १२ मक्षहनाको 

 गाईाँपाक्षलका 

 क्षवद्यालय 

 

 

 क्षसिण क्षसकाआ 

ऄनदुान क्षशिक 

क्षववरण 

 बालक्षवकास 

क्षशिक तथा 

क्षवद्यालय 

कमयचारी क्षववरण 
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१० २८,०००/- पाररश्रक्षमक 

४ बालक्षवकास सहजकताय थप माक्षसक रु. 

५,०००/- 

जम्मा १२ मक्षहनाको 

पाररश्रक्षमक 

५ क्षवद्यालय सहयोगी थप माक्षसक रु. 

५,०००/- 

जम्मा १२ मक्षहनाको 

पाररश्रक्षमक 

६ क्षवद्यालय कमयचारी थप माक्षसक रु. 

२,५००/- 

जम्मा १२ मक्षहनाको 

पाररश्रक्षमक 

७ एकमषु्ट क्षवद्यालय ऄनदुान कक्षम्तमा बाक्षषयक रु. १,२०,०००/- र 

बढीमा क्षवद्यालयको क्षवद्याथी सङ््या 

ऄनसुार 
 

 क्षवद्याथी सं्या 

 

(क) क्षशिक तथा कमयचारीको हाक्षजरी समतेको माग फाराम क्षवद्यालयले 

प्रमाक्षणत गरी पेस गरेको अधारमा मात्र क्षवद्यालयलाइ ऄनदुान ईपलब्ध 

गराईन,े  

(ख) एक मक्षहनाको पाररश्रक्षमक बराबरको रकम चाडपवय खचय ईपलब्ध गराईने, 

(ग) क्षसिण क्षसकाआ ऄनदुानमा काययरत क्षशिकलाइ बाक्षषयक रु.१०,०००/- 

पोशाक भत्ता ईपलब्ध गराईन,े 

(घ) यस काययक्रमको ऄनदुान शैक्षिक सहायता काययक्षवक्षध, २०७७ बमोक्षजम 

कायायन्वयन गन,े गराईन े

 

२.२ नेपाल सरकार- वित्तीय सामान्यीकरण िफय का काययक्रमहरु 

२.२.१ तथानीय पाठ्यक्रम वनमायण (२२५२२) 

क्षक्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रक्षक्रया             क्षजम्मेवारी            प्रगक्षत सचूक 

नेपाल सरकार, पाठ्यक्रम क्षवकास केन्रले तयार गरी लाग ु गरेको क्षवद्यालय 

क्षशिाको राक्षरिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ मा किा १ दके्षख ८ सम्मको तथानीय 

पाठ्यक्रम तथानीय तह वा क्षवद्यालयले क्षवकास तथा क्षनमायण गरी कायायन्वयन गन े

व्यवतथा भए बमोक्षजम अगामी शकै्षिक सत्र २०७९ दके्षख लाग ुहुन ेगरी तथानीय 

पाठ्यक्रम क्षवकास तथा क्षनमायण गनय यस काययक्रमका लाक्षग क्षवक्षनयोजन भएको 

बजेटबाट दहेायका क्षक्रयाकलाप सञ्चालन गनय खचय गनःे 

१ तथानीय पाठ्यक्रमको क्षवषय छनौट सम्बक्षन्ध काययशाला 

२ तथानीय पाठ्यक्रम क्षवकास सम्बन्धी ऄक्षभमकु्षखकरण 

३ तथानीय पाठ्यक्रम क्षवकास तथा क्षनमायण सम्बन्धी काययशाला 

४ तथानीय पाठ्यक्रम क्षवकास तथा क्षनमायण सक्षमक्षत बैठक सञ्चालन 

५ तथानीय पाठ्यक्रम ड्राफ्ट तयारी तथा सझुाव संकलन 

६ तथानीय पाठ्यक्रम टाआक्षपङ, क्षडजाआक्षनङ, छपाइ तथा क्षवतरण 

७ तथानीय पाठ्यक्रमको कायायन्वयन प्रवोक्षधकरण 

माक्षथका क्षक्रयाकलापहरु सञ्चालन गदाय ऄन्य ताक्षलम, गोष्टी सरह सञ्चालन गने। 

काययक्रमको ऄनमुाक्षनत खचयको क्षववरण कायायलय प्रमखुबाट पवूय तवीकृत गराएर 

मात्र सञ्चालन गन े। 

 गाईाँपाक्षलका 

 

 

 

 बील भरपाइ 

 तथानीय 

पाठ्यक्रम 

पकु्षततका 

 सक्षमक्षतको क्षनणयय 
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२.२.२  अधारभिू िह किा-८ को परीिा सञ्चालन (२२५२२) 

क्षक्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रक्षक्रया             क्षजम्मेवारी             प्रगक्षत सचूक 

यस काययक्रमका लाक्षग क्षवक्षनयोक्षजत बजेटबाट अधारभतू तह किा ८ को 

परीिालाइ मयायक्षदत, तवच्छ र भयरक्षहत वातावरणमा सञ्चालन तथा व्यवतथापन 

गनय खचय गन े । परीिा सञ्चालन तथा व्यवतथापन अधारभूि िह (किा-८) 

परीिा सञ्चालन काययविवध, २०७८ बमोक्षजम गन,े गराईन े।  

 

परीिा सञ्चालन पिात नक्षतजा प्रकाशनलाइ सहज, क्षछटो तथा त्रकु्षटरक्षहत बनाईन 

प्रधानाध्यापक, क्षशिक तथा क्षवद्यालय सहायक कमयचारीहरुका लाक्षग क्षवद्याथी 

क्षववरण ऄध्यावक्षधक, किा-८ को माकय लेजर तयारी तथा प्रक्षवष्ट सम्बक्षन्ध 

ऄक्षभमकु्षखकरण सञ्चालन गने ।  यतता क्षक्रयाकलापहरु सञ्चालन गदाय ऄन्य 

ताक्षलम, गोष्टी सरह सञ्चालन गने । 

काययक्रमको ऄनमुाक्षनत खचयको क्षववरण कायायलय प्रमखुबाट पवूय तवीकृत गराएर 

मात्र सञ्चालन गन े। 

 गाईाँपाक्षलका 

 

 

 

 किा-८ को 

क्षवद्याथी क्षववरण 

 प्रश्नपत्र, 

ईत्तरपकु्षततका 

 ग्रेडक्षसट तथा 

माकय लेजर 

 परीिा सक्षमक्षतको 

क्षनणयय 

 

 

२.२.३  प्रधानाध्यापक िैठक सञ्चालन िथा यािायाि खचय (२२५२२) 

क्षक्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रक्षक्रया                क्षजम्मेवारी प्रगक्षत सचूक 

यस काययक्रमका लाक्षग क्षवक्षनयोक्षजत बजेटबाट दहेायका क्षक्रयाकलापहरु 

सञ्चालन गनयः 

१ प्रधानाध्यापक बैठक सञ्चालनः क्षवद्यालय शैक्षिक 

गक्षतक्षवक्षधहरुको जानकारी क्षलन, क्षदन तथा शैक्षिक समतयाहरु 

समाधानका लाक्षग भगवतीमाइ गाईाँपाक्षलका ऄन्गतयका 

क्षवद्यालयमा काययरत प्रधानाध्यापकहरुको माक्षसक वा 

अवश्यक्ता ऄनसुार द्वमैाक्षसक वा त्रमैाक्षसक रुपमा बैठक 

सञ्चालन गन े । बैठक सञ्चालन गदाय दहेाय ऄनसुार 

क्षक्रयाकलापमा खचय गनेः 

काययक्रम  दर 

खाजा खचय (खाजा 

खवुाईन)े 

प्रक्षत क्षदन रु. १००/- 

यातायात खचय (अईदा 

जादा) 

प्रक्षत बैठक रु. ५००/- 

तटेशनरी सामाग्री खचय अवश्यक्ता ऄनसुार 

 

२ िमिा विकास काययक्रमः माक्षथको काययक्रम बाहके 

प्रधानाध्यापक तथा क्षशिकहरुको िमता क्षवकासका लाक्षग 

समसामक्षयक ताक्षलम, काययशाला, ऄक्षभमकु्षखकरण तथा गोष्टी 

(क्षवद्यालय क्षदवाखाजा व्यवतथापन, मक्षहनावारी व्यवतथापन 

अक्षद) सञ्चालन गन े । यतता क्षक्रयाकलापहरु सञ्चालन गदाय 

ऄन्य ताक्षलम, गोष्टी सरह सञ्चालन गने । 

काययक्रमको ऄनमुाक्षनत खचयको क्षववरण कायायलय प्रमखुबाट पवूय तवीकृत 

गराएर मात्र सञ्चालन गने । 

 गाईाँपाक्षलका 

 

 प्रधानाध्यापकहरुको 

क्षववरण 

 यातायात खचय 

बकु्षझक्षलएको  

भरपाइ 

 बैठकको क्षनणयय 
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२.२.४  शैविक क्यालेण्डर प्रकाशन, २०७९ (२२५२२) 

क्षक्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रक्षक्रया                  क्षजम्मेवारी              प्रगक्षत सचूक 

यस काययक्रमका लाक्षग क्षवक्षनयोक्षजत बजेटबाट भगवतीमाइ गाईाँपाक्षलका ऄन्तगयका 

क्षवद्यालयहरुमा शैक्षिक सत्र २०७९ भरी गररन े शैक्षिक क्षक्रयाकलापहरु समेटी 

शैक्षिक क्यालेण्डर क्षनमायण गरी प्रकाशन गने । शैक्षिक बलेुक्षटन/बाक्षषयक शैक्षिक 

क्षतथक्षत प्रक्षतवेदन प्रकाशन गदाय दहेाय बमोक्षजम गनःे 

१ गाईाँपाक्षलका क्षशिा यवुा तथा खलेकुद शाखा र क्षवद्यालयहरुले गने 

क्षक्रयाकलापहरु क्षनधायरण गनय क्षशिा ऄक्षधकृत, कमयचारी तथा 

क्षशिकहरुको सहभागीता हुने गरी सक्षमक्षत बनाईन े

२ संकक्षलत सचूना समावेश गरेर ड्राफ्ट तयार गन े

३ टाआक्षपङ्ग तथा क्षडजाआक्षनङ्ग गन े

४ प्रकाशन तथा क्षवतरण गन े

५ क्यालेण्डर बमोक्षजम क्षक्रयाकलापहरु सञ्चालन गने गराईन े

माक्षथका क्षक्रयाकलापहरु सञ्चालन गदाय, गराईदा प्रचक्षलत बजार मलू्य भन्दा बढी 

नहुने गरी रकम खचय गन े । काययक्रमको ऄनमुाक्षनत खचयको क्षववरण कायायलय 

प्रमखुबाट पवूय तवीकृत गराएर मात्र सञ्चालन गन े। 

 गाईाँपाक्षलका 

 

 सदतयहरुको 

क्षववरण 

 बील भरपाइ 

 क्यालेण्डर  

 

 

२.२.५  शैविक बलेुवटन प्रकाशन/ बावषयक शैविक वतथवि प्रवििेदन (२२५२२) 

क्षक्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रक्षक्रया              क्षजम्मेवारी              प्रगक्षत सचूक 

यस काययक्रमका लाक्षग क्षवक्षनयोक्षजत बजेटबाट गाईाँपाक्षलको शकै्षिक क्षतथक्षत दके्षखन े

गरी क्षवक्षवध सचूनाहरु समावेश गरेर शैक्षिक बलेुक्षटन/बाक्षषयक शैक्षिक क्षतथक्षत 

प्रक्षतवेदन प्रकाशन गन े  । शैक्षिक बलेुक्षटन/बाक्षषयक शकै्षिक क्षतथक्षत प्रक्षतवेदन 

प्रकाशन गदाय दहेाय बमोक्षजम गनःे 

६ सचुना तथा जानकारीहरु संकलनका लाक्षग क्षशिा ऄक्षधकृत, कमयचारी 

तथा क्षशिकहरुको सहभागीता हुने गरी सक्षमक्षत बनाईने ।  

७ संकक्षलत सचूना समावेश गरेर ड्राफ्ट तयार गन े

८ टाआक्षपङ्ग तथा क्षडजाआक्षनङ्ग गन े

९ प्रकाशन तथा क्षवतरण गन े

माक्षथका क्षक्रयाकलापहरु सञ्चालन गदाय, गराईदा प्रचक्षलत बजार मलू्य भन्दा बढी 

नहुने गरी रकम खचय गन े । काययक्रमको ऄनमुाक्षनत खचयको क्षववरण कायायलय 

प्रमखुबाट पवूय तवीकृत गराएर मात्र सञ्चालन गन े।  

 गाईाँपाक्षलका 

 

 सदतयहरुको 

क्षववरण 

 बील भरपाइ 

 प्रक्षतवेदन 

पकु्षततका 

 

 

२.२.६ शैविक िथ्याङ्क व्यितथान - IEMIS िावलम  (२२५२२) 

क्षक्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रक्षक्रया               क्षजम्मेवारी             प्रगक्षत सचूक 

यस काययक्रमका लाक्षग क्षवक्षनयोक्षजत बजेटबाट क्षवद्यालय तहको Integrated 

Educational Management Information System मा क्षवद्यालयसंग 

सम्बक्षन्धत तथ्याङ्कहरु ऄध्यावक्षधक गनय सहजीकरणका लाक्षग ताक्षलम 

सञ्चालन गन े  । ताक्षलम सञ्चालन गदाय दहेायका शीषयकमा क्षनयमानसुार 

 गाईाँपाक्षलका 

 

 सहभागीहरुको 

क्षववरण 

 पाररश्रक्षमक क्षवतरण 

भरपाइ 
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/प्रचक्षलत काननु ऄनसुार खचय गनेः 

१ सहभागीहरुको खाना तथा यातायात खचय 

२ सहभागीहरुको खाजा खचय 

३ प्रक्षशिक सहजीकरण पाररश्रक्षमक खचय 

४ तटेशनरी सामाग्री खचय 

५ काययक्रम व्यवतथापन तथा प्रक्षतवेदन  

काययक्रमको ऄनमुाक्षनत खचयको क्षववरण कायायलय प्रमखुबाट पवूय तवीकृत 

गराएर मात्र सञ्चालन गने । 

 प्रक्षतवेदन 

 

 

२.२.७  ऄविररक्त वक्रयाकलाप सञ्चालन (२२५२२) 

क्षक्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रक्षक्रया               क्षजम्मेवारी              प्रगक्षत सचूक 

यस काययक्रमका लाक्षग क्षवक्षनयोक्षजत बजेटबाट किा १ दके्षख १२ सम्म ऄध्ययनरत 

क्षवद्याथीहरुको अन्तररक िमता/प्रक्षतभा पक्षहचान गनय दहेायका ऄक्षतररक्त 

क्षक्रयाकलापहरु सञ्चालन गनःे 

१ हाक्षजरी जवाफ प्रक्षतयोक्षगता, 

२ वकृ्तत्वकला प्रक्षतयोक्षगता, 

३ वादक्षववाद प्रक्षतयोक्षगता, 

४ क्षहज्जे प्रक्षतयोक्षगता, 

५ नतृ्य, गायन तथा वाध्यवादन प्रक्षतयोक्षगता, 

६ क्षचत्रकला प्रक्षतयोक्षगता, 

७ क्षनबन्ध लेखन प्रक्षतयोक्षगता, 

८ कक्षवता प्रक्षतयोक्षगता, 

माक्षथका क्षक्रयाकलापहरु सञ्चालन गदाय दहेाय बमोक्षजमका शीषयकमा रकम खचय 

गन े। काययक्रमको ऄनमुाक्षनत खचयको क्षववरण कायायलय प्रमखुबाट पवूय तवीकृत 

गराएर मात्र सञ्चालन गने । 

(क) काययक्रममा सहभागी भइ प्रथम, क्षद्वतीय, ततृीय तथा सान्त्वना तथान   

हाक्षसल गने क्षवद्याथीहरुका प्रोहत्सानका लाक्षग परुतकार, 

(ख) काययक्रम सञ्चालनका क्रममा सहभागीको मलू्याङ्कन गने 

मलू्याङ्कनकतायको पाररश्रक्षमक, 

(ग) काययक्रममा सहभागीहरुका लाक्षग खाजा, 

(घ) तटेशनरी तथा प्रमाण पत्र, 

(ङ) काययक्रम व्यवतथापन तथा प्रक्षतवेदन, 

 गाईाँपाक्षलका,  

 क्षवद्यालय 

 सहभागी 

क्षवद्याथीहरुको 

क्षववरण 

 परुतकृत 

क्षवद्याथीहरुको 

क्षववरण 

 परुतकार क्षवतरण, 

सामाग्री क्षकनेको, 

खाजा खवुाएको, 

पाररश्रक्षमक 

क्षवतरण गरेको, 

बील तथा 

भरपाइहरु 

 प्रक्षतवेदन 

 

२.२.८  जेहन्दार छात्रिृवत्त (२२५२२) 

क्षक्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रक्षक्रया             क्षजम्मेवारी प्रगक्षत सचूक 

यस काययक्रमका लाक्षग क्षवक्षनयोक्षजत बजेटबाट सामदुाक्षयक क्षवद्यालयमा 

ऄध्ययनरत दहेाय बमोक्षजम क्षवद्याथीहरुलाइ दोहोरो नपने छात्रवकृ्षत्त ईपलब्ध 

गराईनेः 

(१) छनौट सवमविः (१) छात्रवकृ्षत्तका लाक्षग क्षवद्याथी छनौट गनय प्रत्येक 

क्षवद्यालयमा दहेाय बमोक्षजमको एक छनौट  सक्षमक्षत गठन गनेः 

 गाईाँपाक्षलका 

 

 छात्रवकृ्षत्तका 

लाक्षग छनौट 

भएका 

क्षवद्याथीहरुको 

क्षववरण 
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(क) क्षवद्यालय व्यवतथापन सक्षमक्षतको ऄध्यि        -संयोजक 

(ख) सम्बक्षन्धत क्षवद्यालयका क्षशिकले अफुहरु मध्येबाट छानी पठाएको 

एक जना क्षशिक                                                        -सदतय 

(ग) क्षवद्यालयका प्रधानाध्यापक                           -सदतय सक्षचव 

 (२)  छात्रिवृत्तका लावग विद्याथी छनौटका अधारहरुः 

(क) क्षवद्यालयमा ऄध्ययन ऄध्ययनरत जेहन्दार बालबाक्षलकाहरु, 

(ख) सामाक्षजक रुपमा बक्षहरकरणमा पाररएका समदुायका बालबाक्षलकाहरु, 

(ग) क्षवपन्न पररवार/ऄसाहय बालबाक्षलकाहरु, 

(घ) क्षवशेष/ऄक्षतररक्त (गायन, नतृ्य, ऄक्षभनय, क्षचत्रकला, खेलकुद अक्षद) 

िमता/प्रक्षतभा भएका बालबाक्षलकहरु, 

(ङ) गैर अवासीय दक्षलत छात्रा छात्रावकृ्षत्त नपाएका बालबाक्षलकाहरु 

 (३) छात्रिृवत्तका लावग विद्याथी छनौट प्रवक्रयाः  

(क) चाल ुशैक्षिक सत्रमा जेहन्दार छात्रवकृ्षत्त क्षवतरणका लाक्षग क्षवद्याथी छनौटका 

लाक्षग गाईाँपाक्षलकाले क्षवद्यालयहरुलाइ सचूना प्रकाशन गनय ।  

(ख) क्षवद्यालयले छनौट सक्षमक्षतबाट  क्षवद्याथी छनौट गराइ  छनौट भएका 

क्षवद्याथीहरुको क्षववरण ऄनसुचूी- १ बमोक्षजमको ढााँचामा तोक्षकएको क्षमक्षत क्षभत्र 

गाईाँपाक्षलकामा पठाईने । 

(ग) सवै क्षवद्यालयबाट क्षवद्याथीको क्षववरण प्राप्त भए पिात क्षवक्षनयोक्षजत रकमलाइ 

दहेायको क्षवद्यालय तह र क्षवद्याथी सङ््याले भाग गरी हुन अईने रकम 

गाईाँपाक्षलकाले क्षवद्यालयलाइ ईपलब्ध गराईने । यसरी रकम ईपलब्ध गराईदा 

अधारभतू तहको रकम दरको भन्दा माध्यक्षमक तहको रकम दरमा बढीमा दश 

प्रक्षतशत रकम थप गरी ईपलब्ध गराईन सक्षकनेछ । 

तह किा क्षवद्याथी सं्या जम्मा कैक्षफयत 

छात्र छात्रा 

अधारभतू १-५ १ १ २  

६-८ १ १ २  

माध्यक्षमक ९-१० १ १ २  

११-१२ १ १ २  

(घ) रकम प्राप्त भएपक्षछ क्षवद्यालयले क्षवद्याथीलाइ ऄनसुचूी-२ बमोक्षजमको 

ढााँचामा क्षवतरण गरी सो को प्रक्षतक्षलपी गाईाँपाक्षलकामा पठाईने ।  

 छात्रवकृ्षत्तका 

क्षवतरण   

 

 

 

२.२.९  गाउाँ वशिा योजना वनमायण (२२५२२) 

क्षक्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रक्षक्रया               क्षजम्मेवारी              प्रगक्षत सचूक 

यस काययक्रमका लाक्षग क्षवक्षनयोक्षजत बजेटबाट भगवतीमाइ गाईाँपाक्षलकाको 

क्षशिा योजना क्षनमायण गने । काययक्रम सञ्चालन गदाय दहेायका शीषयकमा 

क्षनयमानसुार /प्रचक्षलत काननु ऄनसुार खचय गनःे 

१ क्षशिा योजना क्षनमायण काययदल बैठक भत्ता 

२ वैठक खाजा खचय 

३ योजना क्षनमायण  क्षनमायण  काययशाला  

४ तथानीय पाठ्यक्रम ड्राफ्ट तयारी तथा सझुाव संकलन 

५  टाआक्षपङ, क्षडजाआक्षनङ, छपाइ तथा क्षवतरण 

 गाईाँपाक्षलका 

 

 सहभागीहरुको 

क्षववरण 

 पाररश्रक्षमक क्षवतरण 

भरपाइ 

 प्रक्षतवेदन 
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२.२.१० ऄध्यि छात्रिृवत्त वििरण  (२२५२२) 

क्षक्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रक्षक्रया                क्षजम्मेवारी                प्रगक्षत सचूक 

यस काययक्रमका लाक्षग क्षवक्षनयोक्षजत बजेटबाट सामदुाक्षयक क्षवद्यालयमा 

ऄध्ययनरत दहेाय बमोक्षजम क्षवद्याथीहरुलाइ दोहोरो नपने गरी लक्षित वगयका 

क्षवद्याथीहरुलाइ छात्रवकृ्षत्त ईपलब्ध गराईनेः 

(१) छनौट सवमविः  छात्रवकृ्षत्तका लाक्षग क्षवद्याथी छनौट गरी क्षसफाररस गनय दहेाय 

बमोक्षजमकको एक छनौट  सक्षमक्षत रहनछेः 

(क) गाईाँपाक्षलकाको ऄध्यि       -संयोजक 

(ख) प्रमखु प्रशासकीय ऄक्षधकृत                   -सदतय 

(ग) क्षशिा, यवुा तथा खलेकुद शाखा प्रमखु   -सदतय सक्षचव 

(२)  छात्रिृवत्तका लावग विद्याथी छनौटका अधारहरुः 

(क) अक्षथयक रुपमा क्षवपन्न/गररव पररवारबाट सामदुाक्षयक क्षवद्यालयमा 

ऄध्ययन गनय अईन ेबालबाक्षलकाहरु, 

(ख) सामाक्षजक रुपमा बक्षहरकरणमा (दक्षलत, ऄल्पसङ््यक समदुाय, 

ऄपाङ्गता भएका) पाररएका समदुायबाट सामदुाक्षयक क्षवद्यालयमा ऄध्ययन 

गनय अईने बालबाक्षलकाहरु, 

(ग) ऄसाहय बालबाक्षलकाहरु,  

(घ) एच.अआ.भी संक्रक्षमक्षत बालबाक्षलकाहरु, 

(ङ) कोक्षभड -१९ को संक्रमणमा ज्यान गमुाएका पररवारबाट सामदुाक्षयक 

क्षवद्यालयमा ऄध्ययन गनय अईने बालबाक्षलकाहरु  

(३)  छात्रिृवत्तको कोटा वनधायरणः गाईाँपाक्षलकाले क्षवक्षनयोजन गरेको रकमलाइ 

शतप्रक्षतशत मानी यस काययक्षवक्षधले क्षनधायरण गरेको छात्रवकृ्षत्तको दरको अधारमा 

दहेाय बमोक्षजम कोटा क्षनधायरण गनुयपनेछः 

(क) किा (१-५)    बीस प्रक्षतशत, 

(ख) किा (६-८)    बीस प्रक्षतशत, 

(ग) किा (९-१०) बीस प्रक्षतशत, 

(घ) किा (९-१२) बीस प्रक्षतशत, 

(ङ) ईच्च क्षशिातफय  बीस प्रक्षतशत,  

 (४) छात्रिृवत्तका लावग विद्याथी छनौट प्रवक्रयाः  

(क) चाल ुशैक्षिक सत्रमा छात्रवकृ्षत्त क्षवतरणका लाक्षग कोटा क्षनधायरण गररसकेपक्षछ 

गाईाँपाक्षलकाले सावयजक्षनक सचूना प्रकाशन गनुय पनछे । छात्रवकृ्षत्तका लाक्षग 

अवेदन क्षदन चाहने क्षवद्याथीहरुले ऄनसुचूी- ३ बमोक्षजमको ढााँचामा सचूनामा 

तोक्षकएको क्षमक्षत र समय क्षभत्र अवेदन क्षदनपुनेछ। 

(ख) प्राप्त अवेदनहरुको ऄनसुचूी-४ बमोक्षजम गाईाँपाक्षलकाले मलू्याङ्कन गरी 

योग्यताक्रम ऄनसुार ऄनसुचूी-५ बमोक्षजमको प्रत्येक तहको ऄलग ऄलग 

क्षववरण तयार गरी तवीकृक्षतका लाक्षग छात्रवकृ्षत्त छनौट सक्षमक्षतमा पशे गनुयपनछे।  

(ग)  छात्रवकृ्षत्त छनौट सक्षमक्षतले छात्रवकृ्षत्तका लाक्षग तवीकृत गरेका क्षवद्याथीहरुलाइ 

दहेाय बमोक्षजम छात्रवकृ्षत्त क्षवद्याथी वा क्षनजको एकाघरको ऄक्षभभावकलाइ नगद 

वा वैंक खाता माफय त ईपलब्ध गराईन ुपनेछ । नगद ईपलब्ध गराईदा ऄनसुचूी -६ 

बमोक्षजमको ढााँचामा भरपाइ गराईन े। 

 गाईाँपाक्षलका 

 

 छात्रवकृ्षत्तका 

अवेदन गरेका 

क्षवद्याथी सङ््या 

 क्षनणयय पकु्षततका 

 छात्रवकृ्षत्त क्षवतरण 

भरपाइ 
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१) विद्यालय वशिा िफय ः यस गाईाँपाक्षलका ऄन्तगयतका सामदुाक्षयक 

क्षवद्यालयको किा १ दके्षख १२ सम्म ऄध्ययनरत क्षवपन्न/गररव पररवार, दक्षलत, 

ऄल्पसङ््यक समदुाय, ऄपाङ्गता भएका तथा एच.अआ.भी.संक्रक्षमत  

बालबाक्षलकाहरुलाइ ईनीहरुको क्षवद्यालय क्षशिामा क्षनरन्तरताका क्षदनका लाक्षग 

दहेाय ऄनसुारको छात्रवकृ्षत्त रकम ईपलब्ध गराईने । 

किा   दर 

किा १ दके्षख ५ सम्म बाक्षषयक रु.२०००/- 

किा ६ दके्षख ८ सम्म बाक्षषयक रु.३०००/- 

किा ९ दके्षख १० सम्म बाक्षषयक रु. ४०००/- 

किा ११ दके्षख १२ सम्म बाक्षषयक रु.५०००/- 

(२) उच्च वशिा िफय  (तनािक िह िा सो भन्दा मावथ): यस गाईाँपाक्षलकामा 

तथायी ठेगाना भइ ईच्च क्षशिा प्राक्षप्तका लाक्षग मान्यता प्राप्त ईच्च क्षशिालय, 

क्याम्पस तथा क्षवश्वक्षवद्यालयमा ऄध्ययनरत क्षवपन्न/गररव पररवार, दक्षलत, 

ऄल्पसङ््यक समदुाय, ऄपाङ्गता भएका तथा एच.अआ.भी.संक्रक्षमत  

क्षवद्याथीका लाक्षग बाक्षषयक रु. २०,०००/- छात्रवकृ्षत्त ईपलब्ध गराईन े। 

 

२.२.११ लेखा व्यितथापन िावलम (२२५२२) 

क्षक्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रक्षक्रया             क्षजम्मेवारी             प्रगक्षत सचूक 

यस काययक्रमका लाक्षग क्षवक्षनयोक्षजत बजेटबाट सामदुाक्षयक क्षवद्यालयमा लेखा 

व्यवतथापन गने काययमा प्राक्षवक्षधक सहयोग परु् याईन क्षवद्यालयका क्षवद्यालय 

सहायक कमयचारी, लेखा सम्बक्षन्ध काम गने क्षशिक वा प्रधानाध्यपकहरुका 

लाक्षग ताक्षलम सञ्चालन गने । ताक्षलम सञ्चालन गदाय दहेायका शीषयकमा 

क्षनयमानसुार /प्रचक्षलत काननु ऄनसुार खचय गनःे 

६ सहभागीहरुको खाना तथा यातायात खचय 

७ सहभागीहरुको खाजा खचय 

८ प्रक्षशिक सहजीकरण पाररश्रक्षमक खचय 

९ तटेशनरी सामाग्री खचय 

१० काययक्रम व्यवतथापन तथा प्रक्षतवेदन  

 गाईाँपाक्षलका 

 

 सहभागीहरुको 

क्षववरण 

 पाररश्रक्षमक क्षवतरण 

भरपाइ 

 प्रक्षतवेदन 

 

 

२.३ अन्िररक स्रोि िफय का काययक्रमहरु 

२.३.१  वशिक महासघं कायायलय व्यितथापन (२२५२२) 

क्षक्रयाकलाप र कायायन्वयन प्रक्षक्रया क्षजम्मेवारी                प्रगक्षत सचूक 

यस काययक्रमका लाक्षग क्षवक्षनयोक्षजत बजेटबाट क्षशिकहरुको हकक्षहत प्रवियन 

तथा शकै्षिक ईन्नयनका लाक्षग काननू बमाक्षजम गक्षठत गाईाँपाक्षलका ततरीय 

क्षशिक महासंघको कायायलय व्यवतथापनका लाक्षग दहेाय बमोक्षजम गने, गराईने  

१ कायायलय तथापना नभएको भए कायायलय तथापना गने र सोका लाक्षग 

अवश्यक सामाग्रीहरुको व्यवतथापन गने, गराईन े

२ कायायलय तथापना भइ सकेको भए  कायायलय सञ्चालनका लाक्षग 

 गाईाँपाक्षलका 

 

 सहभागीहरुको 

क्षववरण 

 पाररश्रक्षमक क्षवतरण 

भरपाइ 

 प्रक्षतवेदन 
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अवश्यक सामाग्रीहरु ईपलब्ध गन,े गराईन े

३ कायायलयको घर भाडा, क्षवजलुी बत्ती भाडा क्षतन े
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ऄनुसचूीहरु 

ऄनुसचूी -१ 

जेहन्दार छात्रिृवत्तका लावग विद्याथी वििरण 

क्षवद्यालयको नाम र ठेगानाः…………………………………………………………………………… 

IEMIS CODE: ……………………… 

सञ्चाक्षलत किाः……………………… 

तह किा क्षवद्याथीको नाम किा Student ID क्षलङ्ग कैक्षफयत 

अधारभतू १-५    छात्र  

   छात्रा  

६-८    छात्र  

   छात्रा  

माध्यक्षमक ९-१०    छात्र  

   छात्रा  

११-१२    छात्र  

   छात्रा  

तयार गनेको          प्रधानाध्यापकको 

दततखतः                       दततखतः 

नामः         नामः 

क्षमक्षतः         क्षमक्षतः 
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ऄनुसचूी-२ 

जेहन्दार छात्रिृवत्त वििरण भरपाई 

क्षवद्यालयको नाम र ठेगानाः…………………………………………………………………………… 

IEMIS CODE: ……………………… 

सञ्चाक्षलत किाः………………………... 

तह किा क्षवद्याथीको नाम किा Student ID क्षलङ्ग दततखत 

अधारभतू १-५    छात्र  

   छात्रा  

६-८    छात्र  

   छात्रा  

माध्यक्षमक ९-१०    छात्र  

   छात्रा  

११-

१२ 

   छात्र  

   छात्रा  

 

तयार गनेको          प्रधानाध्यापकको 

दततखतः         दततखतः 

नामः         नामः 

क्षमक्षतः         क्षमक्षतः 
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ऄनुसचूी -३ 

ऄध्यि छात्रिृवत्त अिेदन फाराम 

श्री भगवतीमाइ गाईाँपाक्षलका  

क्षशिा यवुा तथा खेलकुद शाखा, दलेैख । 

शैक्षिक ………………………सत्रको ऄध्यि छात्रवकृ्षत्तका लाक्षग तपक्षसलको क्षववरण सक्षहत क्षनवेदन पेश गदयछु । 

 नामः………………………………………………ऄध्ययनरत किाः ……….Student Id………… 

बाबकुो नाम थरः…………………………… अमाको नाम थरः………………………………….. 

ठेगानाः………………………………………………………………………………………. 

क्षवद्यालयको नाम र ठेगनाः………………………………………………………………………. 

दततखतः…………………….. क्षमक्षतः………………………सम्पकय  न…ं………………………. 

वशिालय/विद्यालयले भने 

क्रस मलू्याङ्कनका अधारहरु सचूकहरु 

१ ईपक्षतथक्षत (हाक्षजरी 

पकु्षततकाको अधारमा भन)े 

१ क्षनज क्षवद्याथी हाल……….. किामा ऄध्ययनरत क्षवद्याथी हुन । 

२ यो अवेदनको सचूना प्रकाशन भएको क्षदनसम्म क्षवद्यालय खलेुको जम्मा 

क्षदन……………हो । 

३ सो ऄवक्षधमा क्षवद्याथी……………………………. जम्मा क्षदन 

…………..मात्र क्षवद्यालयमा हाक्षजर भएका छन ्। 

४ क्षनज क्षवद्यालयमा हाक्षजर भएको क्षदन…………. प्रक्षतशत हो । 

२ क्षसकाआ ईपलक्षब्ध (ऄक्षघल्लो 

किाको नक्षतजाको अधारमा 

भन)े 

५ शैक्षिक सत्र ……………………..किा………. को परीिामा क्षनज 

……………..GPA ल्याइ ईत्तीणय भएका हुन ्। 

३ ऄपाङ्गता (ऄपाङ्गता 

भएमा - कुनै एकमा मात्र 

क्षठक ()लगाईने ) 

६ क्षनज ………………………...ऄपाङ्गा भएका क्षवद्याथी हुन ्। 

७  ईनी क्षवद्यालयमा अईदा जादा ऄरुको सहयोग नक्षलआकन अफै अईछन । 

८ ईनी ऄरुको सहायता क्षलआकन क्षवद्यालयमा अईने जाने गदयछन । 

माक्षथ ईल्लेक्षखत क्षवद्याथीको क्षववरण सााँचो हो । झठु्ठा ठहरे प्रचक्षलत काननू बमोक्षजम सहन ेबझुाईन ेछु । 

                                                                                         क्षशिालय प्रमखु/प्रधानाध्यापकको  

                    क्षवद्यालयको छाप                                               दततखतः 

                                                                                         नामः 

                                                                                         क्षमक्षतः 

िडा कायायलयले भने 

४  ऄसाहय/ऄनाथ 

(क्षनजको तथ्य क्षववरणमा 

मात्र क्षठक ()लगाईन े) 

९ माक्षथ ईल्लेक्षखत क्षवद्याथीको दवैु अमाबाबकुो मतृ्य ुभइसकेको छ। 

१० क्षनजको अमाको मात्र मतृ्य ुभइसकेको छ । 

११ क्षनजको बाबकुो मतृ्य ुभइसकेको छ  । 

१२ क्षनजको अमाले ऄको क्षववाह गरी छोडेर गएकी छन ्। 

१३ क्षनजको बाबलेु ऄको क्षववाह गरी बसेका छन ्। 
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५ क्षवपन्नता/गरीव वडाको 

ऄक्षभलेखबाट (क्षनजको तथ्य 

क्षववरणमा मात्र क्षठक 

()लगाईन)े 

१४ क्षनजको ऄक्षभभावको अफ्नो घर नभएकोले घर भाडामा बतदछन र 

अमाबाबकुो दवैुको पक्षन तथायी वा ऄतथायी नोकरी छैन । 

१५ क्षनजको ऄक्षभभावकको जग्गा जक्षमनबाट ३ मक्षहना भन्दा कम खाना पगु्छ र 

अमाबाबकुो दवैुको तथायी वा ऄतथायी नोकरी छैन। 

१६ क्षनजको ऄक्षभभावकको जग्गा जक्षमनबाट ३ दके्षख ६ मक्षहनासम्म  खाना पगु्छ 

र अमाबाबकुो दवैुको तथायी वा ऄतथायी नोकरी छैन। 

१७ क्षनजको ऄक्षभभावकको जग्गा जक्षमनबाट ६ दके्षख १२ मक्षहना खाना पगु्छ र 

अमाबाबकुो दवैुको तथायी वा ऄतथायी नोकरी छैन । 

६ मक्षहला/छात्रा १८  

७ दक्षलत वा ऄल्पसङ््यक 

समदुाय ऄक्षभलेखबाट 

(क्षनजको तथ्य क्षववरणमा 

मात्र क्षठक ()लगाईन े) 

१९ क्षनजको थर……………………दक्षलत समदुायको थर हो । 

२० क्षनजको थर……………………ऄल्पसङ््यक समदुायको थर हो । 

८ एच.अआ.भी. संक्रक्षमत 

ऄक्षभलेखबाट (क्षनजको तथ्य 

क्षववरणमा मात्र क्षठक 

()लगाईने ) 

२१ क्षनज क्षवद्याथीको अमाबाब ुदवैु एच.अआ.भी. संक्रक्षमत हुन ्। 

२२ क्षनज क्षवद्याथीको अमा एच.अआ.भी. संक्रक्षमत हुन ्। 

२३ क्षनज क्षवद्याथीको बाब ुएच.अआ.भी. संक्रक्षमत हुन ्। 

२४ क्षनज अफै एच.अआ.भी. संक्रक्षमत हुन ्। 

 

माक्षथ ईल्लेक्षखत क्षवद्याथीको क्षववरण सााँचो हो । झठु्ठा ठहरे प्रचक्षलत काननू बमोक्षजम सहन ेबझुाईन ेछु । 

                                                                                         प्रमाक्षणत गनेको 

                    कायायलयको छाप                                               दततखतः 

                                                                                         नामः 

                                                                                         पदः 

                                                                                         क्षमक्षतः 
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ऄनुसचूी-४ 

 ऄध्यि छात्रिवृत्त मूल्याङ्कन फाराम 

क्षवद्याथीको नामः………………………………………………………………..क्षलङ्ग…................. 

क्षवद्यालयको नाम र ठेगानाः…………………………………………………………………………… 

ऄध्ययनरत किाः………………………… Student ID………………………… 

क्षवद्याथीको ठेगानाः………………………………………………………………………………….. 

क्र.स मूल्याङ्कनका अधार ऄङ्क भार प्राप्त ऄङ्क ऄङ्क वदन अधार 

१ ईपक्षतथक्षत १०  फाराम खलेुको क्षदन सम्म क्षवद्यालय खलेुको 

जम्मा क्षदनको ७०% वा सो भन्दा बक्षढ हाक्षजर 

भए १० ऄङ्क, ५०% वा सो भन्दा बढी 

६९% सम्म भए ७ र ४९% भन्दा कम भए ५ 

ऄङ्क 

२ क्षसकाआ ईपलक्षब्ध १०  हाल ऄध्ययनरत किा भन्दा ऄक्षघल्लो 

किाको वाक्षषयक परीिामा ३.६ भन्दा माक्षथको  

GPA भए १० ऄङ्क, २.८ वा सो भन्दा माक्षथ 

३.५ सम्मको GPA भए ७ र २.७ भन्दा कम 

GPAभए ५ ऄङ्क 

३ ऄपाङ्गता ५  ऄकायको सहायता चाक्षहने भए ५ ऄङ्क, 

सहायता नचाक्षहन ेभए ३ ऄङ्क 

४ ऄसाहय/ऄनाथ १०  क्षवद्याथीको अमा बाब ुदवैुको मतृ्य ुभएको भए 

१०, अमा वा बाब ुमध्ये कुनै एकको मतृ्य ु

भएको भए वा अमाले दोस्रो क्षववाह गरी छोडी 

गएको वा बाबलेु ऄको क्षववाह गरी बसेको भए 

५ ऄङ्क 

५ क्षवपन्नता/गरीव १०  सम्बक्षन्धत वडा कायायलयले क्षवद्याथीको 

ऄक्षभभावकको अफ्नो घर नभइ घर भाडामा 

बतने गरेको र अमाबाबकुो दवैुको पक्षन तथायी 

वा ऄतथायी नोकरी नभएको प्रमाक्षणत गरेको 

भए १० ऄङ्क, अफ्नो जग्गा जक्षमनबाट ३ 

मक्षहना भन्दा कम खाना पगु्ने र अमाबाबकुो 

दवैुको तथायी वा ऄतथायी नोकरी नभएको 

प्रमाक्षणत गरेको भए ८ ऄङ्क,३ मक्षहनादके्षख ६ 

मक्षहना सम्म खान पगु्ने र अमाबाबकुो दवैुको 

तथायी वा ऄतथायी नोकरी नभएको प्रमाक्षणत 

गरेको भए ५ ऄङ्क, ६ दके्षख १२ मक्षहना खाना 

पगु्ने र अमाबाबकुो दवैुको तथायी वा ऄतथायी 

नोकरी नभएको प्रमाक्षणत गरेको भए ३ ऄङ्क  

६ मक्षहला/छात्रा २   
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७ दक्षलत वा ऄल्पसङ््यक 

समदुाय 

२  कामी, साकी, दमाइ, बादी, गाआने (थर 

नखलेुमा सम्बक्षन्धत वडाको क्षसफाररस) 

८ एच.अआ.भी. संक्रक्षमत १  क्षवद्याथीको अमाबाब ुदवैु वा अमाबाब ुमध्ये 

कुनै एक वा क्षवद्याथी तवयम एच. अआ. भी. 

संक्रक्षमत भए १ ऄङ्क  

             जम्मा ५०   

मलू्याङ्कन गनेको           प्रमाक्षणत गनेको 

दततखतः          दततखतः 

नामः          नामः 

क्षमक्षतः          क्षमक्षतः 
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ऄनुसचूी-५ 

ऄध्यि छात्रिृवत्त छनौट योग्यिाक्रम िावलका 

(प्रत्येक िहको ऄगल ऄलग ियार गने) 

क्षनधायररत कोटा सं्याः…………………….                        परेको अवेदन……………………….. 

क्षसन क्षवद्याथीको नाम थर किा ईमेर क्षलङ्ग कुल प्राप्ताङ्क क्षवद्यालयको 

नाम र ठेगाना 

कैक्षफयत 

        

        

        

        

        

तयार गनेको                          प्रमाक्षणत गनेको 

दततखतः          दततखतः 

नामः          नामः 

क्षमक्षतः          क्षमक्षतः 
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ऄनुसचूी-६ 

 ऄध्यि छात्रिवृत्त वििरण भरपाई 

(किा १-५) 

क्षनधायररत कोटा सं्याः…………………….                        परेको अवेदन……………………….. 

क्षसन क्षवद्याथीको नाम थर किा क्षवद्यालयको नाम र 

ठेगाना 

क्षलङ्ग कुल प्राप्ताङ्क बकु्षझक्षलएको 

रकम रु 

 दततखत 

        

        

        

        

        

तयार गनेको                        प्रमाक्षणत गनेको 

दततखतः                        दततखतः 

नामः          नामः 

क्षमक्षतः          क्षमक्षतः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


