
क्र स वजेट शिर्षक वजेट रकम कार्ाषन्वर्न कार्षववधि
१ पूवष प्राथधमक शिक्षकहरुको तलव भत्ता १७१६०००.०० सबै ६६जना पूवष प्राथधमक शिक्षकहरुलाई माधसक रु २००० का दरले प्रोत्साहन भत्ता ददने

२ कमषचारी तलव भत्ता
८८४०००.०० सामदुावर्क ववद्यालर्मा कार्षरत ववद्यालर् सहर्ोगीलाई माधसक रु २००० का दरले 13 मवहनाको प्रोत्साहन भत्ता 

ददने

३ ववद्यालर् कमषचारी माध्र्धमकतह ५४६०००.००
सामदुावर्क माध्र्धमक ववद्यालर्मा कार्षरत ववद्यालर् सहर्ोगीलाई माधसक रु ३००० का दरले 13 मवहनाको 
प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ि गराउने ।

४
आिारभतूतहका शिक्षकहरुलाई तलव भत्ता 
दरबन्दी नभएका ववद्यालर्हरुलाई ववद्याथी 
संख्र्ाको आिारमा

४८०००००.००

र्स गाउँपाधलका धभत्रका सामदुावर्क ववद्यालर्मा आिारभतूतह सम्म अधनवार्ष तथा  धनिःिलु्क शिक्षण धसकाई
वक्रर्ाकलाप संचालन गनष मा.वव.र आ.वव.मा ववर्र्गत शिक्षक ब्र्बस्थापन गनष र प्रा.वव.मा ववद्याथी संख्र्ाको
आिारमा शिक्षक व्र्बस्थापन गने र पाधलकाको अनदुानबाट शिक्षक ब्र्बस्थापन गदाष प्र.अ.ले धनज शिक्षक संग
गरेको करार सम्झौता अनसुार व्र्बस्थापन गने ।

५
िैशक्षक गणुस्तर (पूवषप्राथधमक कक्षा शिक्षकहरु 
लाई मन्टेश्वरी ताधलम)

७०००००.००

र्स गाउँपाधलका धभत्रका सामदुावर्क ववद्यालर्मा कार्षरत पूवष प्राथधमक कक्षा शिक्षकहरुलाई बालमैत्री तथा 
बालववकासको भावना तथा आदिष अनसुार शिक्षण धसकाई वक्रर्ाकलाप संचान गनषको लाधग साथै पूवष प्राथधमक 
कक्षामा अध्र्र्नरत ववद्याथीको िैशक्षक गणुस्तर बवृि गनष १० ददने मन्टेश्वरी ताधलम संचालन गने

६ िैशक्षक महोत्सव तथा अधतररक्त वक्रर्ाकलाप ३०००००.००
र्स गाउँपाधलकामा संचालन भएका सामदुावर्क र संस्थागत ववद्यालर्को स्वस्थ प्रधतस्पिाष गराउन तथा ववद्याथीमा 
रहेको अन्तरधनवहत प्रधतभा लाई प्रस्पठुन गराउन िैशक्षक महोत्सव तथा अधतररक्त वक्रर्ाकलाप संचालन गने

७ गाउँपाधलका स्तरीर् खेलकुद कार्षक्रम ५०००००.००
र्स गाउँपाधलकामा संचालन भएका सामदुावर्क र संस्थागत ववद्यालर्का ववद्याथीहरु ववच खेलकुदका ववधभन्न 
वक्रर्ाकलाप संचालन गनष मेर्र कप प्रधतर्ोधगतालाई धनरन्तरता ददने

८ कक्षा ८ परीक्षा संचालन ४०००००.००
स्थानीर्तह आिारभतू शिक्षा परीक्षा कक्षा ८ व्र्बशस्थत तररकाले संचालन गनषको लधग व्र्बस्थापन खचष

९ स्तर मापन परीक्षा १०००००.००
र्स गाउँपाधलकामा संचालन भएका सामदुावर्क र संस्थागत ववद्यालर्का कक्षा ५मा अध्र्र्नरत ववद्याथीहरु को 
बावर्षक परीक्षा संचालन हनु ुअगावै बास्तववक ववद्याथीको धसकाई उपलशब्ि प्रात्ता लगाई आगामी रणधनती तर्ार गने

आ.व.०७६/०७७ मा शिक्षा,रू्वा तथा खेलकुद िाखाका लाधग प्रस्ताववत गररएको वजेटको ववबरण



१० मदरिा ब्र्बस्थापन अनदुान ८५००००.००
र्स गाउँपाधलकामा १७ वटा धनर्मानसुार संचालन भएका मदरसालाई प्रस्तावनाका आिारमा प्रधत मदरसा रु 
५०००० अनदुान प्रदान गने

११ स्कुलबस ५०००००.०० आ.व.075।०७६मा सामदुावर्क ववद्यालर्ले ववद्याथी संख्र्ा ववृि गनष बस संचालन गरेकोलाई अनदुान ददने

१२ ववद्याथी संख्र्ाको आिारमा अनदुान ब्र्बस्थापन १००००००.००
र्स गाउँपाधलकामा संचालन भएका सामदुावर्क ववद्यालर्मा शिक्षक ववद्याथी अनपुात धनर्मानसुार नभएमा ववद्याथी 
संख्र्ा िरै भएमा शिक्षण धसकाई वक्रर्ाकलाप प्रभावकारी रुपमा संचालन गनषको लाधग अनदुान प्रदान गने

१३
गत आ.व.मा अनदुान प्रदान गरेका 
ववद्यालर्लाई धनरन्तरता

४९०००००.००
गत आ.व.मा अनदुान प्रदान गरेका सामदुावर्क ववद्यालर्लाई असार मवहना सम्मको लाधग अनदुान धनरन्तरता ददन

१४ सट्टा शिक्षक व्र्बस्थापन ४२२५००.००
माध्र्धमकतहका शिक्षकलाई शिक्षा,रू्वा तथा िाखामा काजमा खटाउदा धनज शिक्षकको सट्टा शिक्षक ब्र्बस्थापन 
गदाष तलव भत्ता उपलब्ि गराउने

१५
सामदुावर्क ववद्यालर्लाई 
वत्ती/पानी/मसलन्द/खेलकुद र परीक्षा 
संचालन खचष

३७८८०००.००

वत्ती (प्रावव माधसक रु २००० का दरले आिारभतूतह रु ३००० र मदरसा रु १५००) मसलन्द, (प्रावव 
१००००,आवव १५००० र मदरसा १००००),खेलकुद (प्रावव २००००, आवव ३००००, मावव 
४००००,मदरसा १५०००) र परीक्षा संचालन खचष ववद्यालर्को ववद्याथी संख्र्ाको आिारमा अनदुान ददन ।

१६ अधभभावक शिक्षा संचालन १०००००.००
र्स गाउँपाधलका धभत्रका सामदुावर्क ववद्यालर्मा अध्र्र्न गने ववद्याथीका अधभभावकलाई अधभभावक शिक्षा 
संचालन गने र सो कार्षक्रम सबै तहका ववद्यालर्मा आवश्र्क प्र्ाकेज धनमाषण गरर संचालन गनष

१७ माधसक प्रिानाध्र्ापक बैठक संचालन १०००००.००
र्स गाउँपाधलका धभत्रका सामदुावर्क तथा संस्थागत ववद्यालर्को मवहनामा कशम्तमा १ पटक अधनवार्ष धनर्मधमत 
प्रिानाध्र्ापक बैठक संचालन गनष खाजा खचष,स्टेष्नरी,hands out हलभाडा तथा धबधबि खचष गने

१८
अधनवार्ष आिारभतू शिक्षाको सधुनश्चतता 
कार्षक्रम

१०००००.००
र्स गाउँपाधलकाका सबै ८ वटा वडा धभत्र ववद्यालर् उमेर समूहका ३-१६उमेरका वालबाधलका ववद्यालर् बावहर 
रहेका बालबाधलकाको घरिरुी सवेक्षण, अधभमखुीकरण कार्षक्रम संचालन,तथ्र्ाङ्क संकलन,ईन्री तथा प्रबोधिकरण 
कार्षक्रममा संचालन गने



१९ िैशक्षक गणुस्तर परीक्षण कार्षक्रम

१०००००.०० र्स गाउँपाधलका धभत्रका सामदुावर्क ववद्यालर्का कक्षा १-३ मा अध्र्र्नरत सबै ववद्याथीहरुको पाठ्यक्रम अनसुार 
एक पटक धसकाई उपलशब्ि कधत प्रात्त गरे सोबारे ववर्र् ववज्ञबाट पाठ्यक्रममा आिाररत कक्षा अनसुार प्रश्न बनाई 
वा कक्षा कोठामा आिाररत पठन सीप परीक्षण गरने CBEGRA संचालन गरर ववद्याथीको धसकाई उपलशब्ि 
पररक्षण गने र सो अनसुार ववद्यालर्को अबस्था ववष्लेिन गरर बास्तववक धसकाई उपलशब्ि पररक्षण गने ।

२०
प्र.अ.ब्र्बस्थापन/क्षमता ववकास ताधलम 
संचालन

४०००००.००
र्स गाउँपाधलका धभत्रका आिारभतू र माध्र्धमकतहका ४८ जाना सामदुदर्क ववद्यालर्का
प्रिानाध्र्ापकहरु/शिक्षकहरु/अंग्रजेी माध्र्मबाट संचाधलत ववद्यालर्का शिक्षकहरु तथ ववद्यालर्का लेखामा काम
गने कमषचारीलाई क्षमता ववकास ताधलम संचालन गने ।

२१
ववधभन्न ददवस तथा िैशक्षक ददवस तथा पढाई 
उत्तसव/मेला संचालन गने

१०००००.००
र्स खजरुा गाउँपाधलकाले शिक्षा क्षेत्रमा संचालन गने र मनाउने ववधभन्न ददवस तथा ववद्यालर्मा ववद्याधथषको पढाई 
प्रधत उत्तसकु्ता पढाउन ववद्यालर्मा पढाई मेला संचालन गने

२२ िैशक्षक क्र्ालरेन्डर ५००००.०० िैशक्षक ित्रको िरुुमा ववतरण गने गरर िैशक्षक क्र्ालेन्डर धनमाषण  गने

२३
शिक्षक/ववद्यालर् कमषचारी तथा ववद्याथी 
प्रोत्तसाहन भत्ता

१०००००.०० कक्षा ८ र कक्षा १० मा ववर्र्तगरुपमा उतकृष्ट नधतजा ल्र्ाउने शिक्षकलाई परुस्कार तथा प्रोत्साहन शिक्षा ददवस 
तथा अन्र् महत्वपूणष ददवसमा छनोट गरर धबतरण गने,सोवहतहमा उतकृष्ट नधतजा ल्र्ाउने ववद्याथीलाई र 
ववद्यालर्मा ववद्यालर्को िैशक्षक गणुस्तरमा महत्वपूणष भधूमका खेल्ने ववद्यालर् कमषचारीलाई परुस्कार तथा प्रोत्साहन 
गने

२४
शिक्षा संग सरोकार राख्न ेव्र्शक्तहरु संग 
छलफल तथा बैठक ब्र्बस्थापन खचष

४००००.००
र्स खजरुा गाँउपाधलका अन्तरगत रहेका शिक्षकका पेिागत संघ संगठनहरु/ववव्र्स पदाधिकारी/गैरसरकारी 
संस्था तथा अन्र् व्र्शक्त संग छलफल तथा बैठक संचालन गदाष खाजा खचषको ब्र्बस्थापन गने

२५ भनाष अधभर्ान कार्षक्रम संचालन १०००००.००
ववद्यालर्मा सबै वालबाधलकाको सधुनश्चताको लाधग बैिाख २ गते देशख १५ गते सम्म रेधडर्ो शजङ्गल 
बजाउने,घरदैलो कार्षक्रम संचालन गने,ववद्याथीलाई स्वागत तथा पचाषपमप्लेट छपाई कार्षक्रमलाई अधभर्ानको 
रुपमा संचालन गने ।

२६ दैधनक भ्रमण भत्ता/अनगुमन तथा ईन्िन खचष १५००००.००
र्स शिक्षा िाखामा कार्षरत कमषचारीका लाधग ववद्यालर् अनगुमन,परीक्षा अनगुमन तथा अन्र् िैशक्षक गधतववधि 
संचालन भएको कार्षक्रम गनष र कार्ाषलर्को कामकाजले बावहर जान ुपने अबस्थामा दैधनक भ्रमणभत्ता अनगुमन र 
ईन्िन व्र्बस्थापन गने

२७ एक ववद्यालर् एक बगैचा कार्षक्रम ०.००

र्स गाउँपाधलकालाई Green City को अविारणा लाई मतुषरुप ददन सबै सामदुावर्क ववद्यालर्मा ववद्यालर्ले 
पेिगरेको प्रस्तावना र पाधलकाको साझेदारीमा एक ववद्यालर् एक बगैचा कार्षक्रम संचालन गरर हररत ववद्यालर् 
बनाई जैववक प्रर्ोगिालाको रुपमा ववकास गने



२८ गाउँ शिक्षा र्ोजना ५००००.००
र्स खजरुा गाउँपाधलकाको गाउँशिक्षा र्ोजना धनमाषण कार्षिाला, संचालन तथ्र्ाङ्क संकलन, मस्र्ौदा लेखन, बैठक 
तथा अधभमखुीकरण

२९ ववद्याथी वटकाउ कार्षक्रम संचालन गने १५००००.००
र्स गाउँपाधलका धभत्रका ववद्यालर्मा दधलत जनजाती मिेसी गरीव ववपन्न/आधथषक शस्थधत कमजोर,अधभभावक 

वववहन/अनाथ/ असाहरे् बालबाधलकालाई ववद्यालर्मा एक िैशक्षक ित्र धभत्र वटकाउन अपाङ्ग ववद्याथी लाई ह्वल 
शचर्र िैशक्षक सामाग्री ववतरण,छात्रवशृत्त,पोिाक,झोला तथा ववतरण गने ।

३० सामदुावर्क ववद्यालर्मा मेरो एक ददन अधभर्ान ५००००.००

र्ो अधभर्ान हाम्रो ववद्यालर् राम्रो ववद्यालर् बनाउने अधभर्ान हो ।सामदुावर्क ववद्यालर्को िैशक्षक गणुस्तर
सिुार गने, सामदुावर्क ववद्यालर्को सबै पक्षबारे जानकारी गराउने र सकारात्मक शचन्तनको ववकास गने,ववद्यालर्
सिुारमा अन्र् सहर्ोगी व्र्शक्तहरु वा क्षेत्रहरु पधन इच्छुक रहेका छन ्भने्न धबश्वास ददलाउन,ेववद्यालर्मा १ ददन
स्वर्मसेवा गने मौका ददने र आमरुपमा स्वर्मसेवी भावनाको धबकास गने कार्षक्रम संचालन गदाष खाजा तथा
स्टिनरी र ववववि खचष

३१ ICT  कार्षक्रम २७८५००.००
र्स भन्दा पवहले अन्र् कार्ाषलर् /संघसंस्थाबाट Computer नपाएका ५ वटा आिारभतू ववद्यालर्लाई प्राथधमकता 
ददई छनोट गने ।

३२ स्रोतकेन्र ब्र्बस्थापन १०००००.००
र्स गाउँपाधलका अन्तरगत रहेको  स्रोतकेन्रलाई अत्र्ािधुनक बनाई िैशक्षक ताधलमकेन्रको रुपमा ववकास गनष 
पदाष ब्र्बस्थापन,कारपेट,पंख्र्ा,Projector Display,Projector Hangerथशम्पन बोडष जडान,धभत्ता रंङ्करोगन आदद ।

३३ कक्षाकोठा सवधलकरण १५०००००.०० ववद्यालर्मा ववद्यालर्को वातावरण ववद्याथीका लाधग बसँू बसू, पढँू पढँू जस्तो मनोरम बनाउन कक्षाकोठा व्र्बस्थापन गने

३४ कमषचारी व्र्बस्थापन खचष 
७५०००.०० र्स शिक्षा िाखामा कार्षरत कमषचारी अभावमा कामको भार बढी भएको समर्मा र कुनै अधभर्ान संचालन गदाष 

सेवा समर्मा उपलब्ि गराउन बावहरबाट जनिशक्त बोलाउदा धनर्मानसुार दैधनक उपलब्ि गराउने खचष

३५ ववववि खचष ३१५०००.०० िैशक्षक गणुस्तरमा ववृि गनष खचष गने

२५२६५०००जम्मा बजेट


